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اء    إِْهدم
َم لم إِ   ةِ يا بِ رم عم الْ  ةِ غم  الُُّّ ِق شِ  

 إِ 
 ةِ يا وِ حْ الا  ِس وْ رُ  ادُّ ّبِّ حِ ـى مُ ـلم

ِّ لم إِ  ُُ  ةً بم وْ عُ ُص  وِ حْ الا  ةِ اسم رم  دِ ى ِف رم يم  س  ارِ دم   

 إِ 
 ِف  مِ ُّْ عِ الْ  ِب ّلا ى ُط ـلم

م
 ِمِّ ّلم ــسْ اْْلِ  مِ ـالم ــعم الْ  اءِ ــجم رْ  أ

 
ُ
  يْ ـُِّّ عم لم  ابم تم كِ ا الْ ذم ي ه  دِ هْ أ

م
ِ  هِ بِ  عُ ضم أ

ْ ِف  ةً نم لم َم  ىـحم ْص فُ الْ  ِح  
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 ِمْسِب اهلِل الراْْح ِن الراِحيْمِ 

ة   ﴿ مم دِّ  ﴾ ُمقم

ْ  هلِلِ  دم مْ إنا اْلم  م وم  هُ دُ مم نم م وم  هُ نُ يْ عِ تم سْ ن   رِ وْ ُشُ  نْ مِ  بِهِ  ذُ وْ عُ نم ، وم هُ رُ فِ غْ تم سْ ن
م
  اِت ئم يِّ سم  نْ مِ ا وم نم سِ فُ نْ أ

م
 نْ ا، مم اِلم مم عْ أ

ُ  لا ِض  مُ ّلم فم  اهللُ  هِ دِ هْ يم  ُ  يم ادِ  هم ّلم فم  ْل ُِّ ْض يُ  نْ مم ، وم لم  ، وم لم
م
  دُ هم شْ أ

م
م  َّلم  نْ أ ِ َّلم  هُ دم حْ وم   اهللُ َّلا إِ  إِل  ُ  كم يْ  شم ، لم

 وم 
م
  دُ هم شْ أ

م
 . مم ُّا سم وم  هِ يْ ُّم عم   اهللُ ّلا صم  ُلُ وْ سُ رم وم  هُ دُ بْ عم  ادً ما َُمم نا أ

 
م
اُث دُ عْ ا بم ما أ ا تُرم يُْث إِناهم ؛ حم ن  يمِة بِممَكم مِّ هم

م
ًة ِعُّْمم الاْحِو ِمنم اْْل اصا بِياِة ومخم رم ِة الْعم ِة : فمإِنا ُعُُّْومم الُُّّغم ما

ُ
 اْْل

ُة الُْقْرآِن  لُغم ا، بمْل وم تُهم لُغم نمِبيِِّه وم ِم اهلِل وم م ْهُم لَكم ُّميِْه فمإِناُه َّلم يمِتمُّ فم ِة، ومعم رم ها ناِة الُْمطم ِريِْم ومالسُّ م ملسو هيلع هللا ىلص الْكم لَعم
ا. بِياِة ومُعُُّْوِمهم رم ِة الْعم ُُِّّم الُُّّغم ِل إَِّلا بِتمعم ْكمم

م
 الْومْجِه اْْل

ومى بمْْيم دمفا  يِْدْينما قمْد حم
م
ا الِْكتماُب بمْْيم أ ُن ومه ذم ا ُيممكِّ اِب ِمما ُسِس اْْلِْعرم

ُ
أ بْوماِب الاْحِو وم

م
ما أ هم

م
تميِْه أ

وماقِِع  مم اِب وم ْعِرفمِة اْْلِْعرم نم ِمْن مم بِياِة ِِلمتمممكا رم ِة الْعم م قموماِعِد الُُّّغم ِع لَعم ّلم ارِئم ِمنم اَِّلطِّ اِت ِف الْقم ِمم الَْكم
 اْْلُْمُّمِة.

دِّ  نمِت الُْمقم ا َكم مما ل  بِِه دمارُِس الاْحِو الُْمبْتمِدُئ، إِْذ َّلم وم
ُ
أ بْدم ا يم ِل مم فْضم

م
ْوِمياُة ِمْن أ ُة اْْلُجرُّ  دُ جم وْ يُ  ادُ كم يم مم

  خ  يْ شم 
م
ا  حُ صم نْ يم  وم َّلا إِ  م  ُِّّ عم مُ  وْ أ ْ بِ  وِ حْ الا  مِ ُّْ  عِ ِف  ئ  دِ تم بْ مُ  ُُ ْجعملم ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ةِ مم دِّ قم مُ ال

م
ْن أ

م
ْحبمبُْت أ

م
ومادا ؛ أ مم

بِياِة ومالا  رم ِة الْعم ارِِِس الُُّّغم ًة ِدم مم َم ِة؛ ِِلمُكْونم ِد مم دِّ ِذهِ الُْمقم م تمْرِتيِْب ه  بمًة لَعم تا ًة الِْكتماِب ُمرم ما َم ْحِو 
م ومْجِه اْْلُُصوِْص. ْوِمياِة لَعم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ  ومدمارِِِس الُْمقم

نُْت بِاهلِل ِف إِ  ِد اْستمعم لمقم َّما وم : ِكتماِِب الُْمسم ِِهم ، وم ة  ئِيْسم ْخرمى رم
ُ
اِدرم أ صم ِة مم ا الِْكتماِب، ُثما بِِعدا اِد ه ذم ْعدم

« ْ ِة  «ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ِس وْ رُ دُ  نْ مِ  ادُ فم تم سْ مُ ال مم دِّ ِح الُْمقم ْ ِة شم لم دمْورم ا ِخّلم تمبْتُهم ْن ُدُروْس  كم ة  عم ومُهوم ِعبمارم
ِكتماُب  ، وم ِِتْ ِف ِمْْصم ةم إِقمامم ا ُمدا ُتهم ْ َضم ْوِمياِة الاِِت حم ْ ِف  ارُ وم الِْ »اْْلُجرُّ ِكتماُب ، «ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ِح  شم وم

ِف الْ » ْ ِف  َكم ِكتماُب  ،«ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ِح  شم ْ »وم ِكتماُب  ،«َِّلبِْن ُعثميِْمْْيم  ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  حُ شم اِشيمُة »وم حم
ْتِ  م مم اِويِّ لَعم ْشمم ِكتماُب  ،«ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  الْعم ْوِمياةِ اِلُّ »وم ْتِ اْْلُجرُّ مْسِهيِْل مم ابِياُة ِف ْ ُة الْوُصم ِكتماُب  ،«ْحفم وم

اِجِع اثلاانمِوياِة. ،«ْحُو اِلاْطبِيِْقُّ الا » رم ا ِمنم الْمم ْْيُهم غم  وم
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 : ا الِْكتمابم يُْت ه ذم ما قمْد سم  وم

ْوِمياةِ  » ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم  « اِْلفمادمةُ ِدم

وْ 
م
 أ

بِْْيُ  » اُد الْكم  « الُْمْستمفم

م الاْحِو اْْلِِت: مِسْْيُ لَعم ا الِْكتماِب ي ِِلْ ِف ه ذم مم نم عم َكم  وم

نْ  ات  مم دِّ قم مُ بِ  اِب تم كِ الْ  ِي دم يم  ْْيم بم  ُت دْ ها مم  -1 يمةِ  عم مِّ هم
م
نمتِ الُُّّ  أ َكم مم بِياِة وم رم ِة الْعم اغم ِعُِّْم الاْحِو ، وم هم

بماِدئِِه، و مم ْوِمياةِ  اِلاْعِريِْف وم ا  بِاْْلُجرُّ اِحِبهم ْومم ومصم  .ابِْن آُجرُّ
ا الِْكتماِب عمْرضم  -2 لُْت ِف ه ذم اوم ِديًْدا ِفيِْه الْيُْْسُ ومالْوُُضْوُح، حم رًْضا جم ِت الاْحِو عم َم وُْضْو مم

ُه  ُد نمْفسم ِ
وْفم َيم ، بمْل سم ل 

ُّم ْو مم
م
ْرِض بِِضيْق  أ ا الْعم ِل ه ذم ارُِئ ِمْن ِخّلم مْشُعُر الْقم ِِبميُْث َّلم ي

ِلِ إِلم آِخِرهِ إِ  وا
م
ِة الِْكتماِب ِمْن أ اءم ْشُدوًْدا إِلم قِرم اءم اهلُل.مم  ْن شم

م  -3 بْوماِب الاْحِو لَعم
م
ْرِض أ ْوِمياةِ  ِب يْ تِ رْ تم  ِِسُْت ِف عم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ اِحِب الُْمقم مم  صم م ْرُت اللَْكم كم فمذم
ُه، امم قْسم

م
أ ْعنماُه، وم مم ِت، ُثما  ُت رْ كم ذم  ما ، ثُ ِف رْ اْلم وم  ِل عْ فِ الْ وم  مِ سْ اَِّل  اِت مم ّلم عم وم  وم َم ْرفُْو بمابم الْمم

نُْصْوبماِت، فم  ْ الْمم  .اِت رم وْ رُ جْ مم ال
ُِِّّم. -4 الُْمتمعم ارِِئ وم ْهِم الْقم ؛ تميِْسْْيًا لِفم ِِلاةم اِت اْْلمْدوم ْمُت اِلاْقِسيْمم  اْستمْخدم
ِب. -5 ّلا ِويا ِعنْدم الطُّ مم الُُّّغم اِدفمًة ُتْْثِي الُْمْعجم ياًة ومهم ْْصِ ْمِثُّمًة عم

م
ُْت أ  اْخُتم

بُْت بمْعضم  -6 ْعرم
م
اِهِد.أ ملِّ الشا م َمم ا ِف ذ لِكم لَعم ْمِثُّمِة ُمْقتمِْصً

م
 اْْل

نم  -7 إِْن َكم بِياِة، وم رم ِة الْعم ِو الُُّّغم
م
لِِِّف ِكتماب  ِف الاْحِو أ ومائِِد ِمْن ُمؤم اِمِش بمْعضم الْفم ْرُت ِف الْهم ْت ذمكم

نِسم بِ 
ْ
اِلِب الُْمبْتمِدِئ؛ لِيمْستمأ لَْعم ِمْن ُمْستمومى الطا

م
ا ِف دمرِْسِه. أ  هم
ِّ دمرْس   -8 ُُ ايمِة  ْعُت تمْدِريْبمات  ِف نِهم ا بِِعنمايمة  ومِدقاة  -ومضم قمْد تمما اْخِتيمارُهم ةِ -وم ْورم ُ انًا بَِضم ؛ إِْيمم

دا  ًة تمْطِبيِْقياًة، فماِلاْدِريُْب وماِلاْطِبيُْق ُيعم تُُه ِدرماسم اِلِب ِِلمُكْونم ِدرماسم رم ِف تمْدِريِْب الطا اِن اْْلموْهم
حم تمْدِريُْس الاْحِو ُدْونم  نْجم ْن يم

م
اتم أ يْهم م ومْجِه اْْلُُصوِْص، ومهم ًة، ومالاْحِو لَعم ما َم ِة  تمْدِريِْس الُُّّغم

ْوِح.  ْْشُ رِْس الْمم الِِب لدِلا ْهِم الطا ُُِّّم ِمْن فم دم الُْمعم كا
م
لِكم ِِلمتمأ ذ  كم ، وم تمْطِبيْق  ومه ِذهِ تمْدِريْب  وم
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مْشتم  اِئياِة الاِِت ْ نْشم ِل اْْلِ ، وماْْلُمم اِديْثم نمبمِوياة  حم
م
أ ، وم م آيمات  قُْرآِنياة  مْشتمِمُل لَعم ِمُل اِلاْدِريْبماُت ْ

ِمياِة. بِياِة اْْلِْسّلم ْ م اْْلدماِب ومالُتا  لَعم
ْعُت  -9 ْشُكْوًَّل لِيمْسُهلم  ومضم ِمًّل مم ْوِمياِة َكم ْتم اْلُجرُّ اِلِب، مم م الطا ْعُت  ِحْفُظُه لَعم ومضم بمْعضم وم

 ْ اًدا بِِه.ال ْوِح اْستِْشهم ْْشُ رِْس الْمم ايمِة ادا ْتِ اْْلماصِّ بُِكلِّ دمرْس  ِف نِهم  مم

ِِل  مم إِناِِن ِف عم ا وم ُه،  ه ذم الم هلِلِ ومْحدم مم بمتمُه؛ فمإِنا الْكم ارم َّلم ُمقم الم وم مم داِِع الْكم
م
ا َّلم أ لُْت ه ذم ل ِكناِِن بمذم

 ُّْ مم
م
ا أ ِْقيِْق مم اِعيًا إِلم َتم اِجًعا، سم ُمرم نًا وم وِّ ُمدم ارًِسا، وم اِرْي بماِحثًا ومدم ِِْلْ بِنمهم ُُّْت ِلم ومصم تُُه ُجْهِدي، وم

ةِ  بِياِة اْْلماِدم رم ِة الْعم ِة الُْقْرآِن الُُّّغم ُة لُغم ا الِْكتماِب ومُهوم ِخْدمم ْدتُُه ِمْن ه ذم قمصم ا ِف وم اُر تمْعُِّيِْمهم ، ومانْتِشم
ي إِنُْدْونِيِْسيما. ِ  بمدلم

فمْضُِّهِ  ادم فمِبتمْوِفيْق  ِمنم اهلِل وم دم بُْت السا ُك قمارم
م
ِعيِْف، فمإِْن أ اِجِز الضا ا ُجْهِدْي، ومُهوم ُجْهُد الْعم إِْن ومه ذم ، وم

ا تمْوِفيِْق إَِّلا  مم رمْدُت وم
م
ْخرمى فماْْلمْْيم أ

ُ
ِنيُْب، تمُكِن اْْل

ُ
ِْه أ إِِلم ُْت وم َّا ُّميِْه تموم ْن  بِاهلِل عم ا مم ُُ رُْجو 

م
أ  فم قم وم وم

أ   طم م خم ل   ِفيِْه لَعم
م ل ْن يُ  أو زم

م
ِِن بِِه،أ ُه. ِفيْدم اءم زم لا جم تموم الم يم تمعم   وماهلُل تمبمارمكم وم

ْن  ِّ مم ُُ ْكِر ومالِْعْرفماِن إِلم  قِرا بِالشُّ
ُ
ْن أ

م
يُْسِعُدِِن أ ا وم ِة ه ذم ادا ِْميِْع مم ْثنماءم َتم

م
ِِعْ أ ِريْم  مم ْوقِف  كم ُ مم نم لم َكم

 الِْكتماِب.

بم ومادا  ّلا ْبنماِِئ الطُّ
م
أ عم بِِه إِْخوماِِن وم نْفم ْن يم

م
أ اُه، وم يمرْضم ا وم ِِلْ ه ذم مم بالم عم تمقم ْن يم

م
ُل أ

م
ْسأ

م
، وماهللم أ ارِِسْْيم

ةم وم  اتِذم سم
م
رِّسِ  اْْل مم ِف ، ْْيم ومالُْمدم ْسهم

م
ْن أ لِمم ِِتْ وم اتِذم سم

م
ِْلمِميِْع أ ِة، وم يا ِف اْْلِخرم لِوماِدم ُّمُه ُذْخًرا ِلْ وم ْعم ْن َيم

م
أ ، وم

ُّميِْه. اِدُر عم ِِلُّ ذ لِكم ومالْقم ْْشِهِ، إِناُه وم
م  ن

. مِمْْيم ال ِن اْلمْمُد هلِلِ رمبِّ الْعم
م
انما أ آِخُر دمْعوم  وم

 

تمبمهُ وم   كم

بُْو 
م
يماِويُّ اِْلنُْدْونِيِْسُّ أ ُِّيْل الرِّ ا ْبُن َُممماد خم انْدم ْْحمُد ِريْمم

م
ْريممم أ  .نمِزيُْل ِمْْصم  مم

ا –ِريمــاْو   إِنْـُدْونِيِْسيـم
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ا ﴿ نمتُهم َكم مم بِياِة وم ِة الْعمرم يمُة الُُّّغم مِّ هم
م
  ﴾ أ

م  ةم يا بِ رم عم الْ  ةم غم الُُّّ  نا إِ  ِ  ةِ بم سْ النِّ بِ  ِب ُّْ قم لْ َكم  ِهم ، فم ة  عم ِفيرم  ة  لم ْنِ مم وم  ة  مم يْ ظِ عم  ة  نم َكم ا مم هم ل   ةُ ابم وا اْلم  ِِهم ، وم دِ سم جم ُّْ ل
م
 وِ أ

م هم نْ مِ  لُّ طِ  نُ ِِت الا  ةُ ذم افِ الا   ا،ـهم بِ  آنم رْ قُ الْ  رُ با دم تم نم وم  ،اهللِ  لم إِ  اهم بِ  ُف را عم تم نم وم  ،هلالج لج اهللِ  اِت نم وْ نُ كْ مم  ِض عْ  بم ا لَعم
﴾ هلالج لج اهللُ  الم قم  ُّاُكْم تمْعِقُُّونم بِيًّا لاعم رم ْلماُه قُْرآنًا عم نزم

م
 [2]سورة يوسف: : ﴿إِناا أ

  ذ لِكم وم ”: -اهللُ  هُ ِْحم رم - ْْي  ثِ كم  نُ ابْ  ُظ افِ اْلم  الم قم 
م
  ِب رم عم الْ  ةم غم لُ  نا ِْل

م
 وم  اِت غم الُُّّ  حُ صم فْ أ

م
 ا وم هم نُ يم بْ أ

م
ا، هم عُ سم وْ أ

 وم 
م
ُ كْ أ  ا تم هم ْثم

ْ
ِ  ةً يم دِ أ اُِّ ، فم ِس وْ فُ الُّ بِ  مُ وْ قُ  تم ِِت الا  اِِن عم مم ُّْ ل ذم   ه 

ُ
  لم زِ نْ أ

م
 بِ  ِب تُ كُ الْ  ُف ْشم أ

م
م  اِت غم الُُّّ  ِف ْشم أ  لَعم

 
م
 (1)انتىه.-...“ِل سُ الرُّ  ِف ْشم أ

مِمْيم هلالج لج قمالم اهللُ وم  ال مِنيُل رمبِّ الْعم إِناُه ِلم ِمْيُ   : ﴿وم
م
وُح اْْل لم بِِه الرُّ م  قمُِّْبكم ِِلمُكونم ِمنم  نمزم لَعم

 ﴾  [194-192]سورة الشعراء: الُْمنِذِرينم

  نْ مم ” :-اهللُ  هُ ِْحم رم - ِّبُّ الم عم اثلا  الم قم 
م
  اهللم  با حم أ

م
ُ وْ سُ رم  با حم أ ْ  لم   نْ مم ، وم ملسو هيلع هللا ىلص فم طم ْص مُ ال

م
 ِبا رم عم الْ  ِّبا با الا حم أ

 
م
  نْ مم ، وم بم رم عم با الْ حم أ

م
  بم رم عم با الْ حم أ

م
  لم زم ا نم هم  بِ ِِت الا  ةم يا بِ رم عم الْ با حم أ

م
م  ِب تُ كُ الْ  ُل ضم فْ أ  لَعم

م
 مِ جم عم الْ  لِ ضم فْ  أ

  نْ مم ، وم ِب رم عم الْ وم 
م
م ا، وم هم يْ ُّم عم  رم ابم ثم ا، وم هم ُعِنم بِ  ةم يا بِ رم عم با الْ حم أ تم هِ  فم َم ْ إِ  هُ ما ِ  اهللُ  اهُ دم هم  نْ مم ا، وم هم ِلم ، مِ ّلم سْ ْلِ ل

م وم  ِ  هُ رم دْ صم  حم شم ِ  نم سْ حُ  اهُ آتم وم ، انِ مم يْ ْلِ ل   دم قم تم ، اعْ هِ ِفي ة  رم يْ ِسم
م
 ْْيُ خم  مم ّلم سْ اْْلِ ، وم ِل سُ الرُّ  ْْيُ خم ملسو هيلع هللا ىلص  ادً ما َُمم  نا أ

 ْ   ْْيُ خم  بم رم عم الْ ، وم ِل ُّم مِ ال
ُ
 وم  اِت غم الُُّّ  ْْيُ خم  ةم يا بِ رم عم الْ ، وم مِ مم اْْل

م
ْ اْْل م  الم بم قْ اْْلِ ، وم ةِ نم سِ ل  ذْ ، إِ ةِ انم يم ادِّ  نم ا مِ هم مِ هُّ فم  تم لَعم

  ِِهم 
م
ْ  ِح ّلم ْص إِ  ُب بم سم ، وم ِن يْ  ادِّ ِف  هِ قُّ فم اِلا  احُ تم فْ مِ وم  مِ ُّْ عِ الْ  اةُ دم أ ْ وم  اِش عم مم ال  (2).“ادِ عم مم ال

م  نُ بْ  رُ مم عُ  الم قم وم   (3).“مْ كُ نِ يْ دِ  نْ ا مِ هم ـنا إِ فم  ةم يا بِ رم عم وا الْ ُّامُ عم تم : ”-هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - اِب طا اْْل

                                                           

اِعيُْل. ( 1) اِء إِْسمم بُو الِْفدم
م
، أ ِثْْي  آتمْفِسْْيُ الُْقْرآِن الْعمِظيْمِ اْبُن كم د وم يِّد َُممما فم السا ِْقيُْق: ُمْصطم .. َتم ِريْنم مِم  خم ل َم اُر  ُعوِْدياُة: دم بِياُة السُّ رم ُة الْعم ْمُّمكم الْمم

 .6. ص8ج .(ه1425). 1ط الُْكُتِب.
(2 ) . اِعيْلم ِد بِْن إِْسمم ُِِّك ْبُن َُممما بُْد الْمم نُْصْور  عم بُو مم

م
، أ المِّبُّ بِياةِ اثلاعم رم اُر الْعم ِْسم

م
أ ِة وم يُّوْ فِْقُه الُُّّغم

م
ْكتُْوِر يماِسْْيم اْْل .. ِعنمايمُة: ادُّ وُْت:  ِبِّ بمْْيُ

ياُة. ْْصِ ْكتمبمُة الْعم  .29(.  صه1421). 2ط الْمم
ّلم اْبُن تم ( 3) بِْد السا بِْد اْلمُِّيِْم بِْن عم ْْحمُد ْبُن عم

م
، أ اِب اْْلمِحيْمِ . مِ يِْمياةم ْصحم

م
ِة أ المفم اِط الُْمْستمِقيِْم لُِمخم م اُء الْصِّ ِ بِْن اقِْتضم َِ ْكتُْوِر نما ِْقيُْق: ادُّ . َتم

ِريِْم الْ  بِْد الْكم ْقلِ عم اُر اْشِبيُِّْيما.عم يماُض: دم  .528 - 527. ص1ج ه(.1419). 2ط . الرِّ
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ِ  انُ سم الُِّّ : ”-اهللُ  هُ ِْحم رم - ِِعُّ افِ الشا  الم قم وم  ِ  هلالج لج اهللُ  هُ ارم تم ي اخْ اّلا  فم  ،ِب رم عم الْ  انُ سم ل
م
 ،زم يْ زِ عم الْ  هُ ابم تم كِ  هِ بِ  لم زم نْ أ

ِ  هُ ُّم عم جم وم    مِ اتم خم  انم سم ل
م
اـلِ ؛ وم ملسو هيلع هللا ىلص د  ما ـحم مُ  هِ ائِ يم بِ نْ أ ذم   ُكِّ  لِ ِغ بم نْ : يم ُل وْ قُ نم  ه 

م
م  رُ دِ قْ يم  د  حم أ   ةِ يا بِ رم عم الْ  ُُّّمِ عم  تم لَعم

م
 نْ أ

 هم مم ُّا عم تم يم 
م
  انُ سم ا الُِّّ هم نا ا؛ ِْل

ُ
 (4)“.لم وْ اْْل

ِذهِ  نا إِ ” :-اهللُ  هُ ِْحم رم - ِّبُّ اطِ الشا  الم قم وم  ِ  ه  ْ  ةم عم يْ الْشا   نْ مم ، فم ة  يا بِ رم عم  ةم كم ارم بم مُ ال
م
 ةِ هم جِ  نْ مِ ا فم هم مم هُّ فم تم  ادم رم أ

 ِ  (5)“.ةِ هم اْلِْ  ه ِذهِ  ْْيِ غم  نْ مِ  اهم مِ هْ فم  ِب ُُّّ طم  تم لم إِ  لم يْ بِ  سم َّلم ، وم مُ هم فْ يم  ِب رم عم الْ  انِ سم ل

ي جِ  نُ ابْ  الم قم وم    نا إِ ” :-اهللُ  هُ ِْحم رم - ِنِّ
م
م كْ أ   نْ مِ  لا ضم  نْ مم  ْثم

م
ِ  ِل هْ أ  ِن عم  ادم حم ا، وم هم ِفي دِ ْص قم الْ  ِن عم  ةِ عم يْ الْشا

ْ  ةِ قم يْ رِ الطا  ْ  إِ ّلم ثْ مُ ال هُ  فا خم تم اسْ وم  اهُ وم هْ تم ا اسْ ـمم نا إِ ا؛ فم هم ِلم ِذهِ  ِف  ُفهُ عْ ضم  ِحُّْمم ِ  ةِ مم يْ رِ كم الْ  ةِ غم الُُّّ  ه   ِِت الا  ةِ فم يْ الْشا
 (6)“.اـهم بِ  ةُ فا َكم الْ  بم طِ وْ خُ 

ْ ّلم عم فم    مِ ُِّ سْ مُ  ال
م
 رِ عْ يم  نْ أ

م
 ا، وم هم تم نم َكم مم وم  ةِ غم الُُّّ  ه ِذهِ ةم يم مِّ هم فم أ

م
ِِ َّلم  هُ نا أ م نم   ِ مم ا، كم هم نْ ا عم  لم  ا َيم

م
ا عْ يم  نْ ُب أ ا هم ـ بِ تم

  عم ِض الااِس مم عْ بم  دم نْ عِ  ُل اِص اْلم  وم ا هُ مم كم  اِت غم الُُّّ  نم مِ ا هم ْْيِ غم  بِ َّلم 
م
 نم يْ ُّم عم ، وم ِف سم اْْل

م
 ُّم عْ نم  نْ ا أ

م
ةم غم نا الُُّّ مم أ

 ْ   ْل ، بم هِ ِفي ةُ احم بم  السِّ ِِف كْ  تم ر  َّلم ِبم
م
م ، وم نِهِ وْ نُ كْ  مم صم ِف وْ غُ نم  نْ أ ْ  هُ نْ مِ  جم رِ خْ تم سْ ن  ةم عم يْ دِ اْلم وم  ةم ُّم يْ مِ اْْلم  اِِنم عم مم ال

 .ابًاذا اًسا جم ِلم  هُ سُ بِ ُّْ تُ وم  هُ عُ نم ْص  تم ِِت الا 

 

 

 

 

 

                                                           

رِْجُع نمْفُسُه. ال (4)  .522 – 521. ص1جمم
. ا( 5) اِهيُْم ْبُن ُموَْسم الُّاْخِِمُّ ، إِبْرم اِطِّبُّ اُت لشا قم ُّْ الُْمومافم ن  آِل سم سم ْشُهْور بِْن حم ةم مم ِِب ُعبميْدم

م
انم . ِعنمايمُة: أ ُعوِْدياُة: مم بِياُة السُّ رم ُة الْعم ْمُّمكم اُر . الْمم دم

. انم فا  .  112 - 111. ص2ج ه(.1417). 2ط ابِْن عم
بُو اا( 6)

م
، أ ي انُ ْبُن ِجِنِّ تِْح ُعثْمم ائُِص . لْفم ْ اْْلمصم ا. َتم ِِل الاجم د عم ةُ ر. اِقيُْق: َُممما اِهرم ُّمِمياةُ لْقم ْكتمبمُة الْعم  .  245. ص3ج )د.ت(. .: الْمم
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بِياةِ  ﴿ ِة الْعمرم   ﴾ ِعُُّْم الاْحِو ِف الُُّّغم

 إِ ًدا، وم احِ ِعًُّما وم  سم يْ لم  ةِ يا بِ رم عم الْ  ةِ غم مم الُُّّ ُّْ عِ  نا إِ 
 ةِ يا مِ ُّْ عِ ِة الْ اسم رم ِن ادِّ ْت عم عم را فم ة  تم فم ُِّ تم م  ُمْ وْ ُعُُّ  وم ا هُ مم نا

 ِ ِذهِ ل ِ  ةِ غم ُُّّ ال ه   يْ ، ِِبم ةِ فم يْ الْشا
م
ا ِف  نم وْ ُص صِّ خم تم مُ وم  اءُ مم ُّم ا عُ هم نْ ع  مِ رْ  فم ُكِل لِ  نم اْْل  حم بم ْص ُث أ   ِع رْ فم الْ  ه ذم

م
 اكم ذم  وْ أ

ا نْ مِ    نْ مِ ، وم مِ ُّْ عِ الْ  ه ذم
م
ُ مم  ِع وْ رُ فُ الْ  ه ِذهِ  مِّ هم أ  .وِ حْ الا  مِ ُّْ عِ ـ:  بِ َّما سم ا ي

ْ مم   ؟ِح ّلم طِ ْص اَِّل وم  ةِ غم  الُُّّ ( ِف وِ حْ )الا  ةِ مم ُِّ كم بِ  دُ وْ ُص قْ مم ا ال

( ِف  ْحو  ِة )نـم ِمم ان   ِلَكم عم ِة مم ا: الُُّّغم ة ، ِمنْهم ِثْْيم  كم

ِو الااِحيمةُ جِ ـالْ  (1
م
ُة أ  . هم

ْسِجدِ : ُل وْ قُ تم  ْوم الْمم بُْت نم ِِلل  - ذمهم ْوم الِْقبُّْمةِ  نُصم  ، نم
م
 مم تمهُ هم : جِ يْ أ

م
 ا.مم تمهُ يم احِ نم  وْ ا أ

 . ُل الِْمثْ  (2

نْتم نم : ُل وْ قُ تم 
م
بِيْكم ـأ

م
يْد  نم  - ْحُو أ دِ ـزم سم

م
 ، ْحُو اْْل

م
 .امم ُُّهُ ثْ : مِ يْ أ

ةُ  (3 ِريْقم ِو الطا
م
ُج أ نْهم  . الْمم

م : ُل وْ قُ تم  ابمُة لَعم حم ارم الصا ِيالا سم ُّميِْه الاِّبُّ  ْحِو اّلا ارم عم  ، ملسو هيلع هللا ىلصسم
م
ْ يْ أ ِ  ِج هم نْ مم : ال  هِ يْ ُّم عم  ارم ي سم اّلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ِح  ا ِف اَّلِْصِطّلم ما
م
ُهوم  أ ْعرُِف : فم وماِخِر ِفيِعُّْم  يم

م
مم أ ْحَكم

م
الُِب أ بِياِة ِف ِه الطا رم اِت الْعم ِمم اِل تمْرِكيِْبهم  الَْكم  احم

اِب  ْْيِ ذ لِكم  ِمْن نماِحيمِة اْْلِْعرم
غم ْ  ،وماْلِنماِء وم  : وُ نم

يْ  ْب يمْكتُ  مْ ـلم  رْ  د  ــزم اسم ــالْكُ  يــفِ  سم ادا  ةِ ــرا
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ا  وُْضْوعُ مم   ؟الاْحوِ  ِعُّْمِ  مم

وُْضوْعُ  اُت : وم ُه هُ مم ِمم بِياةُ  الَْكم رم اءُ ف ،الْعم ْسمم
م
بِياِة  )اْْل رم اِت الْعم ِمم ا الَْكم ُُ اُل  - يمْدرُُس الاْحُو  ْفعم

م
 - اْْل

ةِ  اْلُُروُْف( ْذُكْورم ا الْمم ْحوماِلـهم
م
ْن أ ِة اْلمْحِث عم  .ِمْن ِجهم

م  ْت ن
م
أ يْفم بمدم ةُ ِعُِّْم الاْحِو؟كم

م
 ْشأ

  دم عْ بم 
م
م تم انْ  نِ أ ا اوم  ةُ يا مِ ّلم سْ اْْلِ  اُت حم وْ تُ فُ الْ  ِت ْشم  ةِ يا سِ ارِ فم الْ  ِب وْ عُ الشُّ بِ  نم وْ اَِتُ فم الْ  ُب رم عم الْ  طم ُّم تم اخْ وم  ،ْت عم سم ْ

 وم  ةِ يا مِ وْ الرُّ وم 
م
  اهللِ  ِن يْ  دِ ِف  اُس الا  لم خم دم ؛ مْ هِ ْْيِ غم وم  اِش بم حْ اْْل

م
ا بم ُّا طم تم وم ، ااجً وم فْ أ   ه ذم

م
 مْ هُ ُض عْ بم  مم هم فْ يم  نْ أ

  نْ ا مِ ًض عْ بم 
م
ْ وم  ةِ ارم جم اِلِّ  ِل جْ أ  ،ُس كْ عم الْ وم  مِ جم عم الْ  نم مِ  ُب رم عم الْ  عم مِ سم فم  ،ذ لِكم  ْْيِ غم وم  مِ يْ ُِّ عْ اِلا وم  عِ افِ نم مم ال

  ّتا حم  ةِ يا بِ رم عم الْ  نم ا مِ وْ اعُ طم تم ا اسْ مم  مم ُُّّ عم تم  مُ جم عم الْ  ءِ َّلم ؤُ هم  لم اوم حم وم 
م
  ِِهم  ةُ يا بِ رم عم الْ  ةُ غم الُُّّ  ِت حم بم ْص أ

ُ
 لم وْ اْْل

  .اكم ذم تم قْ وم  ةِ يا مِ ّلم سْ اْْلِ  ِب وْ عُ  الشُّ لم إِ  ةِ بم سْ النِّ بِ 

 طم اْْلم وم  (7)ْحنُ رم الُّا هم ظم ا نم هُ  نْ مِ وم 
ُ
م  أ  لَعم

م
ْ  أ ْ  مِ جم عم الْ وم  ِب رم عم الْ  نم مِ  ةِ يا بِ رم عم الْ بِ  قم طم نم  نْ مم  ةِ نم سِ ل ، ْْيم بِ رِ عْ تم سْ مُ ال

ْت وم  ُعفم رمِب الْ  ةُ قم يْ ُِّ سم  ضم   نم مِ  اهم ْْيِ غم بِ  ةِ ُِّمم سْ مُ ـالْ وم  ةِ يا بِ رم عم الْ  ِب وْ عُ الشُّ  ِط ّلم تِ اخْ  ةِ ْْثم كم  ةم جم يْ تِ ؛ نم عم
ُ
 مِ مم اْْل

  مم غْ رم . وم ِب وْ عُ الشُّ وم 
م
ِ ذ   رم وْ هُ ُظ  نا أ  دم بم  دْ قم  ِن حْ الُّا  كم ل

م
  َّلا ، إِ ةِ وا بُ الُّ  ْْصِ عم  ذُ نْ مُ  أ

م
 مْ ُّم  فم ًّل يْ ُِّ قم  نم َكم  ذ لِكم  ِف  هُ نا أ

 ْ   مُ وِّ قم تُ  دم اعِ وم  قم لم إِ  جْ تم يم
م
ْ أ  دم بم ، وم نم يْ دِ اشِ الرا  اءِ فم ُّم اْْلُ  ْْصِ  عم ِف  ِن حْ الُّا  رُ وْ هُ ُظ  را مم تم اسْ  ما ، ثُ مْ هُ تم نم سِ ل

م
 ِْشُ تم نْ يم  أ

ا تم  يم ّتا حم  ْ  ةِ يا وِ بم الا  ةِ نا  السُّ لم إِ  لم ُّا سم تم يم وم  مِ يْ رِ كم الْ  اهللِ  اِب تم  كِ لم إِ  بم ْسم نْ  دِ وْ جُ وُ  نْ مِ   بُدا َّلم  نم َكم فم ؛ ةِ رم ها طم مُ ال  مم
م  م  اِظ فم حِ ُّْ  لِ عم سْ ي ِ  ةِ غم الُُّّ  ه ِذهِ  لَعم  ةِ نا السُّ وم  اهللِ  اِب تم كِ  ِظ فْ ا ِلِ هم دِ اعِ وم قم  ِن يْ وِ دْ تم ا وم هم طِ بْ ضم بِ  ةِ فم يْ الْشا

ْ ِف  ـما ثُ  ِظ فْ  الُّا ِف  ِف يْ رِ حْ اِلا وم  ِن حْ الُّا  نم مِ  ةِ يا وِ بم الا   .نم عْ مم  ال

  اكم نم هُ 
م
م  دُ كِّ ؤم تُ  ة  دم يْ دِ عم  جُ اذِ مم نم وم  ة  ْْيم ثِ كم  ة  ُّم ثِ مْ أ ْ إِ ، وم اهُ نم ُّْ ا قُ  مم لَعم  :ِج اذِ مم الا  ه ِذهِ  ُض عْ بم  كم ِلم

                                                           

 طم اْْلم  :نُ حْ الُّا ( 7)
ُ
 ، كم وِ حْ  الا ِف  اِب وم الصا  هِ جْ وم  ةُ فم الم ُمم وم  اِب رم عْ  اْْلِ ِف  أ

م
ْ  عم فم رْ يُ  نْ أ   ُب وْ ُص نْ مم ال

م
ْ  بم صم نْ يُ  وْ أ  ا.ذم كم ه  وم  عُ وْ فُ رْ مم ال
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  ِف  اءم جم  دْ قم فم  (1
م
  رِ ثم اْْل

م
م مم  -هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - اِب طا اْْلم  نم بْ  رم مم عُ  نا أ ُ  م  وْ  قم را لَعم  ْمم الرا  نم وْ ئُ يْ سِ ي

ُ قم ، فم (8)مْ هُ عم رم قم فم   (، فم ْْيم ُِّّمِ عم تم )مُ  م  وْ ا قم نا ا: إِ وْ ال
م
ُؤكُ  اهللِ : وم الم قم بًا، وم ِض غم  مْ هُ نْ عم  ضم رم عْ أ مطم  ِف  مْ ْلم

 ِ   مْ كُ انِ سم ل
م
ا دُّ عم شم أ  (9).مْ كُ ْميِ  رم ِف  مْ ئِكُ طم خم   ِمنْ ِلم

  ذ لِكم  ،ءِ َّلم ؤُ هم  نْ عم  مْ هِ اِض رم عْ  إِ ُب ِف بم السا وم 
م
  دْ قم  مْ هُ نا أ

م
ِ ا ِف وْ ئُ طم خْ أ َم ( وم  ةِ مم   ُِِّّمْْيم  اُب وم الصا )ُمتمعم

.) ُُِّّمْونم  )ُمتمعم

 وم ُيرْ وم  (2
م
 يْ ى أ

م
  مم دِ قم  هُ نا ًضا أ

م
  ةِ فم ّلم  خِ ِف  اِِبي رم عْ أ

م
ْ  ْْيِ مِ أ  اهللُ  ِضم رم - اِب طا اْْلم  ِن بْ  رم مم عُ  ْْيم نِ مِ ؤْ مُ ال

نْ الم قم  ،-هُ نْ عم   ما ئًا مِ يْ شم  ِِنْ ئُ رِ ُيقْ  : مم
م
م الم عم تم  اهللُ  لم زم نْ ا أ  ؟ فم ملسو هيلع هللا ىلص د  ما ـ َُمم  لَعم

م
 رم قْ أ

م
 ةم رم وْ ل  سُ جُ رم  هُ أ

نم اهللِ الم قم ، فم (ةم ءم آرم بم ) ذمان  مِّ
م
أ رمُسوِلِ إِلم الااِس يمْومم الْ  : ﴿وم نا اهللم ـوم

م
ِ أ ْكَبم

م
جِّ اْْل نم بمِري   حم ء  مِّ

كِْيم وم    الم قم ﴾، فم (10)رمُسوِلِ الُْمْْشِ
م
م  اِِبُّ رم عْ اْْل قمدْ ةِ قم يْ ُِّ  السا لَعم وم

م
 نْ ؟ إِ ِلِ وْ سُ رم  نْ مِ  اهللُ  ئم رِ بم  : أ

 ، فم ِلِ وْ سُ رم  ِمنْ  رِئم  بم الم عم تم  اهللُ  ِن كُ يم 
م
 نم أ

م
 بْرم ا أ

ُ
 اهلُل. هُ نْ مِ  ئم رِ ْن بم ما مِ  أ

  ةُ الم قم مم  -هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - رم مم عُ  غم ُّم بم فم 
م
 سم وم  هُ َم دْ تم اسْ فم  اِِبِّ رم عْ اْْل

م
ُ أ  : يم الم قم ، فم ذ لِكم  نْ عم  لم

م
، اِِبُّ رم عْ ا أ

 
م
 َْبم تم أ

ُ
 : يم الم قم ؟ فم ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  لِ وْ سُ رم  نْ مِ  أ

م
ْ  ْْيم مِ ا أ ْ  ُت ِدمْ ِنِّ قم ، إِ ْْيم نِ مِ ؤْ مُ ال  ِلْ  مم ُّْ  عِ َّلم وم  ةم نم يْ دِ مم ال

 سم ، فم آنِ رْ قُ الْ بِ 
م
نْ  ُت لْ أ  ؟ فم ِِن ئُ رِ قْ يُ  مم

م
 رم قْ أ

م
ا ِِن أ نا اهللم ...: ﴿الم قم فم  ،ةم ءم آرم بم  ةم رم وْ سُ  ه ذم

م
ِمنم  ء  بمِري  أ

كِْيم وم  قمدْ ُّْ قُ ﴾، فم رمُسوِلِ الُمْْشِ  رِئم  بم الم عم تم  ِن اهللُ كُ يم  نْ ؟ إِ ِلِ وْ سُ رم  نْ  مِ الم عم تم  اهللُ  ئم رِ بم  ُت: أوم
 فم  ِلِ وْ سُ رم  نْ مِ 

م
 نم أ

م
 رم بْ ا أ

ُ
ا سم يْ : لم -هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - رُ مم عُ  الم قم فم . هُ نْ مِ  أ ذم   ايم  ه كم

م
: الم قم ، فم اِِبُّ رم عْ أ

 يم  ِِهم  فم يْ كم 
م
ْ  ْْيم مِ ا أ نا اهللم الم قم ؟ فم ْْيم نِ مِ ؤْ مُ ال

م
ِكْيم وم  ء  بمِري   : ﴿أ ]سورة التوبة: ﴾ (11)رمُسوُلُ ِمنم الُْمْْشِ

  الم ، قم [3
م
 : وم اِِبُّ رم عْ اْْل

م
  اهللِ ا وم نم أ

م
 رم بْ أ

ُ
 . مْ هُ نْ مِ  ُلُ وْ سُ رم وم  اهللُ  ئم رِ بم  نْ ما مِ  أ

 فم 
م
  -هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - رُ مم عُ  رم دم ْص أ

م
 ا رً مْ أ

م
َم َّلا إِ  آنم رْ قُ الْ  ئُ رِ  ُيقْ َّلم  نْ أ  (12).ةِ يا بِ رم عم الْ  ةِ غم الُُّّ بِ  م  ـلِ  

                                                           

م مْ هُ عم رم قم ( 8)  .مْ ـهُ بم : ضم
ُد.  (9) ، َُممما اِويُّ نْطم اةِ الطا ِر الُّحم ْشهم

م
تماِريُْخ أ ةُ الاْحِو وم

م
مْشأ ُة: دم ن اِهرم ارِِف. طاُر . الْقم عم  .16ص . )د.ت(.2الْمم

رمُسوِلِ ( 10)   وم
م
، أ رِّ م  ِف طْ عم بِ  يْ بالـجم ()رمُسوِلِ( لَعم ِكْيم  . )الُْمْْشِ

رمُسوُلُ ( 11) م  عِ فْ را البِ  وم  .اءِ دم تِ بْ  اَِّل لَعم
(12)  . ِِب بمْكر 

م
ْْحمدم بِْن أ

م
ُد ْبُن أ ، َُممما ِم الُْقْرآِن الُْقْرُطِّبُّ ْحَكم

م
آِي الُْفْرقمانِ اْْلماِمُع ِْل ناِة وم نمُه ِمنم السُّ ما ا تمضم ُ لِمم بِْد ومالُْمبمْيِّ ْكتُْوِر عم ِْقيُْق: ادُّ . َتم

المِة. ط ُة الرِّسم سم وُْت: ُمؤمسا ُر. بمْْيُ آخم ِِك وم ْ بِْد الُْمْحِسِن الُتُّ  .16. ص1ه(. ج1434. )1اهلِل بِْن عم
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  نم وْ وُ رْ يم وم  (3
م
 ًض يْ أ

م
  ِِلا عم  نا ا أ

م
  عم مِ سم  -هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم -ب  الِ  طم ِِب ْبنم أ

م
 رم قْ يًّا يم بِ رم عْ أ

ُ
ُ وْ قم  أ  َّلم ﴿: الم عم تم  لم

ُكُُُّه 
ْ
﴾يمأ  رم ، قم [37]سورة احلاقة:  إَِّلا اْْلماِطئُونم

م
 -هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - عم زِ فم ، فم اءِ اِْلم ( بِ ْْيم اْْلماِطئِ ا )هم أ

 ، وم وِ حْ  الا ِف  ةً مم دِّ قم مُ  عم ضم وم  ما ثُ 
م
 اهم طم عْ أ

م
 ِِب ا ِْل

م
ُ  الم قم ، وم ِِلِّ ؤم ادُّ  دِ وم سْ  اْْل ا: اُنُْح لم . ه ذم  (13)الاْحوم

  نْ ومى عم ُيرْ وم  (4
م
 ِِب أ

م
 ِِلِّ ؤم ادُّ  دِ وم سْ  اْْل

م
ُ الم قم  هُ تم نم ابْ  نا : أ  : مم ْت لم

م
م  الم قم ، فم (14)اءِ مم ُن السا سم حْ ا أ ا: هم ل

م ِنِّ ْت: إِ الم قم ، فم (15)اهم مُ وْ ُنُ  رِ  مْ  ل
ُ
اْد أ مم إِ ، وم ه ذم بُْت مِ عم ا تم نا م  الم قم ا، فم ْسِنهم حُ  نْ جا ا : مم ِِلْ وْ قُ ًذا فم ا: إِ هم ل

 
م
 (17()16)!اءم مم نم السا سم حْ أ

 - هْ بِ تم انْ فم 
م
ْ وم  مِ اهُ فم اِلا  مِ دم عم وم  ِب ضم غم الْ وم  اِض رم عْ اْْلِ  بًا ِف بم سم  نُ حْ الُّا  نم َكم  فم يْ كم  - اهللِ ِف  ِخْ أ  نْ مِ  نْعِ مم ال

م َّلم  ُث يْ حم  نْ مِ  لِ ّلم الضا وم  رِ فْ كُ  الْ ا ِف بً بم سم وم  ْل بم  ْْيم غم الْ  آنِ رْ قُ الْ  اءِ رم قْ إِ  اُن. رُ عُ شْ  ي  الُّاحا

  نْ مِ وم 
م
 رم ا قم مم  ِل َْجم أ

ْ
  نا إِ ”: ونْ دْلُ ِن خم لم ابْ وْ قم  ُت أ

م
ْ  ما هم اْْل مم ال دا  ْت نم يا بم تم  هِ بِ  ذْ ، إِ وُ حْ الا  وم هُ  ةِ غم الُُّّ  مِ وْ ُُّ عُ  نْ مِ  ُمقم

 
ُ
ْ  ُل وْ ُص أ ْ  نم مِ  ُل اعِ فم الْ  ُف رم عْ يُ ، فم ةِ لم َّلم ادِّ بِ  دِ اِص قم مم ال ْ ، وم لِ وْ عُ فْ مم ال  دم تم بْ مُ ال

ُ
ِ اْْلم  نم مِ  أ  (18).“َبم

 
م
 رم تم  َّلم أ

م
م  نْ ى أ ِ  ج  وْ زم  الم قم  وْ ل رمْجِت ِمنم اْلميِْت(( بِ هِ تِ جم وْ زم ل اِلق  إِْن خم نِْت طم

م
ْ  ْْسِ كم : ))أ  ّلم ( فم نْ  )إِ ِف  ةِ زم مْ هم ال

م مم نم يْ ْت؟ بم جم رم ا خم ذم  إِ َّلا إِ  ُق ّلم الطا  عُ قم يم  رمْجِت ِمنم اْلميِْت(( بِ الم قم  وْ ا ل ْن خم
م
اِلق  أ نِْت طم

م
ْ  ِح تْ فم : ))أ ، ةِ زم مْ هم ال

ِ . وم ُق ّلم الطا  عم قم وم  ال ذم ْ  خُ يْ شم  د  اهِ ُمم  امُ مم اْْلِ  الم قم  ه  ِ فم مُ ال ِ َّلم ” :-رمِْحمُه اهللُ - ْْيم عِ ابِ اِلا  نم يْ ْسِّ   لُّ  يم
م
 د  حم ِْل

  رِ خِ اْْل  مِ وْ اِْلم بِ وم  اهللِ بِ  نُ مِ ؤْ يُ 
م
ا تم يم  نْ أ م ذم إِ  اهللِ  اِب تم  كِ ِف  مم َكم ِ َم  نْ كُ يم  مْ ا ل  (19).“ِب رم عم الْ  اِت غم ُُّ ا بِ مً ل

                                                           

(13)  . اِويُّ نْطم ةُ الاْحِو الطا
م
مْشأ اةِ ن ِر الُّحم ْشهم

م
تماِريُْخ أ .وم ابِق  رِْجع  سم  .25ص . مم

  عِ فْ رم بِ ( 14)
م
 ".اءِ مم "السا  رِّ جم "، وم نُ سم حْ "أ

  هُ نْ نًّا مِ ظم ( 15)
م
م هم ـنا أ  ا.هم يْ فِ  ُحْسِن ـالْ  ِن اطِ وم مم  نْ عم  ِْسُ فْ تم سْ ا ْ

ي  ِب ْص نم بِ ( 16)   نْ مِ  ُُ
م
 ".اءم مم "السا "، وم نم سم حْ "أ

(17)  . اِويُّ نْطم اةِ الطا ِر الُّحم ْشهم
م
تماِريُْخ أ ةُ الاْحِو وم

م
مْشأ .ن ابِق  رِْجع  سم  .26ص . مم

. ا( 18) د  بُْد الراْْحمِن ْبُن َُممما ون، عم دْلُ ونْبُن خم دْلُ ُة ابِْن خم مم دِّ ِة. طُمقم ِقيْدم اُر الْعم ِرياُة: دم نْدم  .638مـ(. ص2118. )1. اْلِْسكم
ِمْْي.  (19)

م
ُن أ ْيمم

م
ِِنِّ ، أ بْد الْغم ْوِمياةِ عم ِح اْْلُجرُّ ْ ِف ِف شم ُة: دماُر اِلاْوِفيِْقياُة الَْكم اِهرم اِث. )د.ت(. ص. القم م  .21لُُِّتُّ
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  الم قم وم 
م
  نا إِ ”: -رمِْحمُه اهللُ - ِِعُّ مم ْص اْْل

م
 مم  فم وم خْ أ

م
م  اُف خم ا أ م ذم إِ - مِ ُّْ عِ الْ  ِب الِ  طم لَعم   -وم حْ الا  ِف رِ عْ يم  مْ ا ل

م
 نْ أ

ا عم  بم ذم كم  نْ مم : »ملسو هيلع هللا ىلص ِّبِّ الا  لِ وْ قم  ةِ ُّم  َُجْ ِف  لم خُ دْ يم   وا بم تم يم ُّْ ًدا فم مِّ عم تم مُ  ِلم
ْ
 (20).«“ارِ الا  نم مِ  هُ دم عم قْ مم  أ

 ا تم نم هُ  نْ مِ وم 
ْ
 ِِت أ

م
اوم  دِ اعِ وم قم الْ  ه ِذهِ  ُُّّمِ عم ُة تم يم مِّ هم  أ  إِ فم  لِكم ِّل  ، وم مِ ُّْ عِ الْ  ه ذم

م
 اِس نم الا  مِ ْْي  ثِ و كم عُ دْ ا يم مم و كم عُ دْ ِنِّ أ

ُ لم إِ    ةِ رم وْ  ضم
م
صم  نْ أ صا تمخم نم  يم

ُ
 ِف  ةً اصا ، خم ةم وم رْ اّلِ  هِ ِفيا وْ غُ ُُّ بْ  يم ّتا ، حم وِ حْ الا  مِ ُّْ  عِ ِف  مِ ُّْ عِ الْ  ةِ بم ُّم طم  نْ اس  مِ أ

ا ْ  ه ذم ِ  ِت قْ وم ال  اّلا
م
ِ  ة  مم جْ هم  نْ اِِن مِ عم تُ  هِ ِفيُة يا بِ رم عم ِت الْ حم بم ْص ي أ ْ وم  ةِ قم ادِ نم الزا  نم مِ  ة  سم شم  اِِن عم تُ ، وم نم يْ دِ حِ ُّْ مُ ال

  نْ مِ  ْْي  ثِ كم  اِف ِْصم انْ  ِمنم ، وم ةِ يم امِّ عم الْ  ارِ شم تِ انْ  نم مِ ا، وم هم ـبِ  امِ مم تِ هْ اَِّل  لِ اؤُ ضم تم  نْ مِ 
م
 ِث يْ دِ  اْلم لم إِ  ةِ يا بِ رم عم الْ  ِل هْ أ

 .اهم ْْيِ غم بِ 

ْن    ؟الاْحوِ  ِعُّْمِ وماِضُع مم

 
م
ْشُهْوُر أ لِ الْمم ؤم ْسومِد ادُّ

م
بُْو اْْل

م
ِقيْلم -اهللُ  هُ ِْحم رم - يُّ ـناُه أ ْمِر ، وم

م
نم ذ لِكم بِأ  : َكم

م
ْ  ْْيِ مِ أ ِِلِّ بِْن  ْْيم نِ مِ ؤْ مُ ال ِِبْ عم

م
أ

اِلب    .-هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - طم

  عِ ْض وم  ِب بم  سم ِف  اُت ايم وم الرِّ  ِت فم ُّم تم اخْ وم 
م
 ِِب أ

م
ِ  ِِلِّ ؤم ادُّ  دِ وم سْ  اْْل ال ذم م  مِ ُّْ عِ الْ  ه   لَعم

م
 ه ِذهِ  ْْيِ بم  نْ ، مِ ة  دا عِ  ال  وم قْ  أ

  اِت ايم وم الرِّ 
م
  نم بْ  ِِلا عم  نا أ

م
م  -هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - ب  الِ طم  ِِبْ أ  ل

م
ا أ  شم ما

م
م أ  ِِب ارم لَعم

م
  ِِلِّ ؤم ادُّ  دِ وم سْ  اْْل

م
 دم اعِ وم قم  عم ضم يم  نْ أ

ُ  الم قم  ما ، ثُ اِب رم عْ اْْلِ  نم ا مِ ئً يْ شم وم  فم رْ اْلم وم  لم عْ فِ الْ وم  مم سْ اَِّل  هُ مم ُّا ، عم وِ حْ الا  مِ ُّْ عِ  ااُنُْح ”: لم بما  الاْحوم  ه ذم
م
يما أ

ْسومدِ 
م
 (21).“اْْل

م  عم ضم ا وم مم  ضم رم ا عم هم نْ مِ  غم رم ا فم ما ُّم فم   لَعم
م
ْ  ْْيِ مِ  أ  فم  ْْيم نِ مِ ؤْ مُ ال

م
 مم : ”الم قم وم  ،هِ يْ ُّم  عم نم ثْ أ

م
ا نم سم حْ ا أ ِ  وم حْ الا  ه ذم  ياّلا

م  اءُ مم ُّم عُ الْ  رم آثم فم ، “تم وْ حم ـنم  قمدْ  اةم يم مِ سْ ْ ِ اًء لِ قم بْ تِ ْحِو( اسْ )الا  مِ اسْ بِ  مِ ُّْ عِ الْ  ه ذم   ةِ مم َكم
م
ْ  ْْيِ مِ أ ِِلِّ بِْن  ْْيم نِ مِ ؤْ مُ ال عم

اِلب   ِِبْ طم
م
 (22).-هُ نْ عم  اهللُ  ِضم رم - أ

 
                                                           

بِْد الراْْحمِن. ا (20) اُن ْبُن عم ِح، ُعثْمم ّلم نْوماِع ِعُِّْم اْلمِديِْث ْبُن الصا
م
ْعِرفمُة أ ِْقيُْق: ادُّ مم اِهر يماِسْْي . َتم يِْخ مم الشا ِميِْم وم بِْد الُّاِطيِْف الْهم ْكتُْوِر عم

اُر الُْكُتِب الِْعُِّْمياِة. ط وُْت: دم ْحل. بمْْيُ  326ه(. ص1423. )1الْفم
. ا (21) ْْحمدم

م
بُْد اهلِل ْبُن أ ، عم اِكِهُّ ْوِمياةِ لْفم ِة اْْلُجرُّ مم م ُمتممِّ وماِكُه اْْلمنِياُة لَعم ْ الْفم اُر الِْفْكِر. ط. َتم اُن: دم ما ْْي. عم اُد ُعُّْومان ُحسم . 1ِقيُْق: ِعمم

 .66ه(. ص1431)
. اْنُظْر:  (22) اِويُّ نْطم اةِ الطا ِر الُّحم ْشهم

م
تماِريُْخ أ ةُ الاْحِو وم

م
مْشأ .ن ابِق  رِْجع  سم  .25 – 24ص . مم
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ا  ِة مم ةُ ِدرماسم  ؟الاْحوِ  ِعُّْمِ فمائِدم

  ُ تمُه ْ ِحيًْحاإِنا ِدرماسم ْهًما صم ناِة الابمِوياِة فم ِريِْم ومالسُّ ْهِم الُْقْرآِن الْكم م فم الِبم لَعم اِعُد الطا إِْذ  سم
يْعم  ِ ْصُل الْشا

م
ا أ ِمياِة ُهمم ُّميِْهمم ِة اْْلِْسّلم ا.ومعم ارُهم دم  ا مم

  ُ اِلبم وْ اِعُد الطا لِكم كم سم ِن الُّاْحِن. ذ  ِحيِْح اْلمِعيِْد عم م الُّْطِق الصا  لَعم
  ُُِّّم ا : إِنا لم يْ قِ وم اِر تمعم نْ ِمْن ثِمم اِن عم ْونم الُِّّسم ،  لاْحِو: صم إِ اْْلمطِّ طم ْن خم اْلمنماِن عم إِ الُّْطِق، وم طم خم

نْ  ِل. وماْْلمنماِن عم مم إِ الْعم طم ْن خم ِن عم ْرَكم
م
ْهِم، وماْْل إِ الْفم طم  خم

  رم ِف الا : ”-اهللُ  هُ ِْحم رم - ِِعُّ افِ الشا  الم قم وم ْن تمبمحا ِّ لم ى إِ دم تم اهْ  وِ حْ مم ُُ  (23).“مِ وْ ُُّ عُ الْ   

ُُِّّم ِعُِّْم الاْحِو؟ ا ُحْكُم تمعم  مم

ِ َّلم  اِس الا  رم ائِ سم  نا إِ  فم ِِف كْ يم  نْ مم  هِ بِ  امم قم  نْ إِ فم ، ةِ ايم فم كِ الْ  ِض وْ رُ فُ  نْ فمْرض  مِ  ُمهُ ُُّّ عم تم   .هُ مُ ُُّّ عم تم  مْ هِ يْ ُّم عم  ُب  َيم

  م  وْ ُُّ عْ مم وم : -اهللُ  هُ ِْحم رم - ةم يا مِ يْ تم  نُ ابْ  الم قم 
م
م  ض  رْ فم  ةِ يا بِ رم عم الْ  مم يْ ُِّ عْ تم وم  ةِ يا بِ رم عم الْ  مم ُُّّ عم تم  نا أ  (24).ةِ ايم فم كِ  الْ لَعم

  مْ ُّم : اعْ -اهللُ  هُ ِْحم رم - يُّ ازِ الرا  الم قم وم 
م
 (25) .ة  ايم فم كِ  ُض رْ فم  ِف يْ ْْصِ اِلا وم  وِ حْ الا وم  ةِ غم الُُّّ  ةم فم رِ عْ مم  نا أ

ل ِكنْ    مم غْ رم  وم
م
م بً اجِ وم  نم َكم  هُ مم ُُّّ عم تم  نا أ  َّلا إِ  ةِ ايم فم كِ  الْ ا لَعم

م
م يًّ نِ يْ ا عم بً اجِ وم  ْْيُ ِص يم  هُ نا  أ  ا لَعم

م
 مِ ُّْ عِ الْ  اِب حم ْص  أ

يوم  ِث يْ دِ اْلم وم  ْْيِ سِ فْ اِلا وم  هِ قْ فِ الْ وم  ِ  عُ ضم وم  نم اّلا
م
ِ  مْ هُ سم فُ نْ وا أ  .اءِ ضم قم الْ وم  مِ كْ اْلُ ى وم وم تْ فم ُّْ ل

مْستمْصِعبُُه الااُس؟ اذما ي لِمم ؟ وم ْهل  ُُُّّم ِعُِّْم الاْحِو سم ْل تمعم  هم

ْ وم  دُ مْ اْلم  هلِلِ وم  ْسا  يم مُ وم  ل  هْ سم  م  ُّْ عِ  وم هُ  وِ حْ الا  مُ ُّْ عِ  م وم  ،ةُ نا مِ ال   عُ يْ طِ تم سْ ي
م
  يُّ أ

م
 لِّ كُ بِ  ةِ غم الُُّّ  ه ِذهِ  مم ُُّّ عم تم  د  حم أ

 ُ  ا ذم إِ  ذ لِكم وم  ،ْْس  ي
م
 .اد  هم تِ اجْ وم  دي جِ  لِّ كُ ا بِ هم يْ ُّم عم  لم بم قْ أ

                                                           

(23)  . ْْحمدم اْلمنْبمِِلُّ
م
ِّ ْبُن أ بُْد الَْحم اِد، عم بم اْبُن الِْعمم ْن ذمهم ْخبماِر مم

م
ِب ِف أ هم رماُت اّلا ذم ْرنماُؤْوِط. شم

م
ُْموْد  اْْل َمم ْرنماُؤْوِط وم

م
اِدِر اْْل بِْد الْقم ِْقيُْق: عم . َتم

. ط ِثْْي  اُر ابِْن كم وُْت: دم  .417. ص2ج ه(.1416. )1بمْْيُ
، اْبنُ  (24) ْْحمدُ  تميِْمياةم

م
بِْد اْلمُِّيْمِ  أ تماومى. ْبُن عم ُْمْوُع الْفم ُة: دماُر امم نُْصْورم ِر اْلماز. الْمم نْوم

م
أ ار وم ِمِر اْْلمزا َم فماِء. ط. ِعنمايمُة:  مـ(. 2115. )3لْوم

 .158. ص32ج
(25)  . ِِب بمْكر 

م
بُْد الراْْحمِن ْبُن أ ، عم يُْوِِطُّ ُصْوِل الاْحِو.اَِّلقُِْتماُح السُّ

ُ
. ط ِف أ ْوِِتِّ اُر اْلمْْيُ ْشُق: دم ِطياة. ِدمم بِْد اْلمِكيِْم عم ِْقيُْق: عم . 2َتم

 .64ه(. ص1427)
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م  هِ تِ بم وْ عُ ُص  ُب بم سم    اِس الا  نم مِ  ْْي  ثِ  كم لَعم
م
ا نم وْ ُُّ خُ دْ يم  مْ هُ ـنا أ   نم وْ رم يم وم  ام  مم تِ اهْ  ْْيِ غم بِ  مم ُّْ عِ الْ  ه ذم

م
 مي هِ مُ  ْْيُ غم  هُ نا أ

 وم  ،ةِ يم ادِ عم الْ  مُ هِ ـاتِ يم  حم ِف 
م
م  نْ لم  مْ هُ ـنا أ  رً ظْ نم  هُ وْ ُُّ مِ عْ تم سْ ي

م
ُ َّلم  هُ نا ا ِْل  . مْ هِ اتِ يم  حم ِف  مُ دم خْ تم سْ  ي

م
ا لم خم دم  نْ ا مم ما أ  ه ذم

ُ  بي َُمِ  وم هُ وم  مم ُّْ عِ الْ  ا  دُ جِ يم فم  لم  .هِ يْ ُّم عم  الِ بم قْ اْْلِ وم  هِ تِ اسم رم ِدِ  ةً وم ّلم حم وم  ةً ّلم

 إِ : ذ لِكم  اُل ثم مِ 
ْ ِ  ةِ يا ْيِ ُِّ ْنِ اْْلِ  ةِ غم الُُّّ  مم ُُّّ عم تم  دُ يْ رِ يُ  ان  سم ن   لِ وم ادُّ  ىدم حْ إِ  لم إِ  رِ فم ُّسا ل

ُ
 ُب هم ذْ يم سم  هُ نا إِ فم  ،ةِ يا بِ وْ رُ وْ اْْل

ِ  ة  يا مِ ُّْ عِ  ة  رم وْ  دم ا ِف هم مم ُّا عم تم ِِلم  ِ  اهم مُ ُّا عم تم يم سم ، وم ة  عم يْ ِسم   ةِ ثم ّلم ثم  ةِ دا مُ  ِف  ة  عم ُْسْ ب
م
  ر  هُ شْ أ

م
  وْ أ

م
  ةِ عم بم رْ أ

م
. ًّل ثم مم  ر  هُ شْ أ

 ِ  ا؟ اذم مم ل
م
  مُ ُّم عْ يم  هُ نا ِْل

م
ْ  هُ نا أ ْ إِ  اجُ تم يم م  فم وْ سم ا وم هم ِلم  اِلا بِ ا وم هم مُ دِ خْ تم سْ ي

ْ
ِ هم مُ ُّا عم تم يم سم  دِ يْ كِ أ  ُق وا فم تم يم سم وم  ْل بم  ة  عم ُْسْ ا ب

ْ مُ  حُ بِ ْص يُ وم   (26).ةِ يا ْيِ ُِّ ْنِ اْْلِ  ةِ غم الُُّّ  كم ُّْ ا ِِلِ َِجً ُتم

ا تم يم  وم هُ وم  -اهللُ  هُ ِْحم رم - ْْيِ مِ يْ ثم عُ الْ  نُ ابْ  خُ يْ الشا  الم قم وم    ب  عْ صم  وم هُ  ْل هم وم  وِ حْ الا  ِن عم  مُ َكم
م
 وم حْ الا  نا : إِ ل  هْ سم  مْ أ

 ِف 
م
  :ِِن عْ يم  ،د  يْ دِ حم  نْ مِ  هُ ابُ بم وم  ب  صم قم  نْ مِ  ت  يْ بم بِ  لم ُمثِّ  دْ قم وم ، ل  هْ سم  هِ رِ  آخِ ِف وم  ب  عْ صم  ِلِ وا  أ

م
 ُب عْ صم  هُ نا أ

ل ِكنْ  ،لِ وْ خُ ادُّ  ُّ  كم يْ ُّم عم  لم هُ سم  تم ُّْ خم ا دم ذم إِ  وم ُُ  ْ م ِغ بم نْ ا يم ِّلم وم  ؛ء  شم ْ  اْْلِ  لَعم   انِ سم ن
م
ْ  نْ أ م  صم رِ يم  مِ ُُّّ عم  تم لَعم

م ّتا حم  هِ ئِ ادِ بم مم   ُب الِ الطا  لم يا خم تم  يم ّتا حم  ،ب  عْ صم  وم حْ الا  نا إِ  الم قم  نْ مم  لِ وْ ـقم بِ  ةم َْبم  عِ َّلم وم  .اِق اْلم  هِ يْ ُّم عم  لم هُ سْ  ي
 
م
ا نا إِ ، فم هُ نْ مِ  نم كا مم تم يم  نْ لم  هُ نا أ ل ِكنْ ، ح  يْ حِ صم بِ  سم يْ لم  ه ذم م  زْ كِّ رم  وم  لَعم

م
م  ِلِ وا  أ  ( 27).هُ رُ آخِ  كم يْ ُّم ْل عم هُ سْ ي

 
م
 ...ُل اِض فم  الْ ِخ أ

  دم عْ بم 
م
  تم مْ ُِّ عم  نْ أ

م
ِ دم ابْ ، فم هِ مِ ُُّّ عم تم  لم ْض فم وم  وِ حْ الا  مِ ُّْ عِ  ةم يم مِّ هم أ  وم  هِ مِ ُُّّ عم تم  ِق يْ رِ  طم ِف  ْْيم السا  أ

م
 ؛هلِلِ  ةم يا الِّ  ِص ُِّ خْ أ

  وم هُ فم 
م
  ُل وا أ

م
 وم  رِ مْ اْْل

م
  نْ مم ، فم هُ رُ آخِ وم  هُ ُط سم وْ أ

م
م  هلِلِ  صم ُّم خْ أ  ةِ رم هْ الشُّ  ِن  عم َّلم وم  ةِ ُّم اجِ عم الْ  ةِ رم مم اثلا  ِن عم  ْث حم بْ يم  مْ ل

 .وِّ ُُّ عُ الْ وم  ةِ ارم دم الصا  بِّ حُ وم 

م  مم زْ عم الْ  ِقدِ اعْ وم  ْستماذِ  عم مم  رِ وْ ُض اْلُ  ةِ ُّم اصم وم  مُ لَعم
ُ
ْ  ةِ اسم رم دِ  نْ مِ  ِهم تم نْ تم وم  كم تم يم غْ بُ  الم نم  تم ّتا حم  كم أ ، (28)ْتِ مم ال

م َّلم وم  م ، وم قم يْ رِ الطا  ِب عِ ْص تم سْ  ْ ْ  زِ اوم َتم  ِس رْ ادا  رِ وْ ُض حُ  نْ عم  ْب يا غم تم  تم َّلم ، وم كم ُُّ ابِ قم  تُ ِِت الا  اِت قم وِّ عم مُ ال
م
 نا ؛ ِْل

                                                           

ُ قم ( 26) ْ  ِف ِش وْ ُُّ ي اْلم ارِ قم  نُ بْ  اهللِ  ادُ دم مْ إِ  خُ يْ الشا  الم ِ  هِ حِ  شم  قم تم ُّْ مُ  عم قِ وْ : مم رْ ظُ . انْ ةِ يا مِ وْ رُّ آلجُ ل
م
  .ْْيِ سِ فْ اِلا  لِ هْ  أ

(27)  . اِلح  ُد ْبُن صم ، َُممما ْوِمياةِ الُْعثميِْمْْيُ ُح اْْلُجرُّ ْ ْكتمبمُة الرُّشْ شم يماُض: مم . ط. الرِّ ْونم  .9ص ه(.1433. )7ِد نماِشُ
ْ  ْصم  تم ُمْ  ف  لا ؤم مُ  :ْتُ مم ـال( 28) ْ  عُ مم َيم   ئم ادِ بم مم ال

م
  نم ا َكم مً ظْ نم - نِ وْ نُ فُ الْ  نم مِ  ني فم لِ  ةم يا اسِ سم اْْل

م
 ِف  ال  َْجم إِ وم  از  َْيم إِ بِ  -اْْثً نم  وْ أ

م
ْ  ةِ ْْثم كم  عم ، مم اِظ فم لْ  اْْل  اِِن عم مم ال

. : رْ ظُ انْ  .ةِ ارم بم عِ الْ  ِن سْ حُ وم  ِظ فْ الُّا  ةِ لم وْ هُ سُ وم  ن  سم يُِّد ْبُن حم يُْب، السا ْوِمياِة.ادِّ ِح اْْلُجرُّ ْ مِمياُة لُِّناْْشِ  اْلِوماُر ِف شم ال اُر الْعم ِرياُة: ادا نْدم اْلِْسكم
 .38ص ه(.1434. )1اِلاْوِزيِْع. طوم 
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  تمكم وْ فُ  تم  َّلم ّتا حم ، وم ِِمي اكُ رم تم  م  ُّْ عِ  وِ حْ الا  مم ُّْ عِ 
م
 مُ دِ طم ْص  تم اِل اِلا بِ ، وم عُ طْ قم الْ  ثم دُ حْ يم فم  هِ ِفي ة  يا ئِ زْ جُ  يُّ أ

ْ بِ  رِ وْ عُ الشُّ وم  مِ هْ فم الْ  مِ دم عم  ةِ رم خْ صم بِ   .ِل ُّم مم ال

  مْ ُّم اعْ وم 
م
 إِ ، وم ةِ احم الرا بِ  اُل نم  يُ َّلم  مم ُّْ عِ الْ  نا أ

ْ وم  مِ ُُّّ عم اِلا بِ  اُل نم ا يُ مم نا  ِس فْ الا  لِ ذْ بم ، وم هِ بِ ُّم  طم ِف  ةِ دم اهم جم مُ ال
ْ ِف  ِس ِفيالا وم   لم يْ ا قِ مم كم ، وم هِ ُِّ يْ ِص  َتم

م
ا  مم ُّْ عِ الْ  ِط عْ : ))أ  ((.هُ ضم عْ بم  كم طِ عْ يُ  كم َُ

 وم 
م
 دم بْ يم  نْ مم  حُ صم نْ أ

ُ
  وِ حْ الا  مِ ُّْ عِ  مم ُُّّ عم تم  أ

م
 دم بْ يم  نْ أ

م
  ْت  مم  وم هُ فم  (؛ةِ يا مِ وْ رُّ جُ ـ )اْْل بِ  أ

م
 ةم يم غم  ز  كا رم مُ  ْصم  تم ُمْ  اب  تم كِ  وْ أ

 ْ   خ  يْ شم  دُ جم وْ يُ  ادُ كم  يم َّلم وم ، ْيِ كِ الُتا
م
ا  حُ صم نْ يم  وم َّلا إِ  م  ُِّّ عم مُ  وْ أ ْ بِ  وِ حْ الا  مِ ُّْ  عِ ِف  ئ  دِ تم بْ مُ  ُُ  ةِ مم دِّ قم مُ ال

م  اهللُ  بم تم  كم ِِت ، الا ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ِ  ِِنم عم ، وم ارم شم تِ نْ اَِّل وم  لم وْ بُ قم ا الْ هم ل ْ ب ُ تم عْ يُ ، وم اءُ مم ُّم عُ الْ وم  خُ وْ يُ ا الشُّ هم حِ ْشم ا ذم ه   َبم
ِ  ؛وِ حْ الا  مِ ُّْ عِ  ةِ اسم رم  ِدِ ًّل خم دْ مم  اُب تم كِ الْ  ِ وْ هُ سُ ل ُ وم  هِ ِلم  .هِ ارِ صم تِ اخْ وم  هِ ْْسِ ي
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ْوِمياةِ  ﴿ ْومم وماْْلُجرُّ   ﴾ اِلاْعِريُْف بِابِْن آُجرُّ

 
م
 مم وْ رُّ آجُ  ِن ابْ بِ  ُف يْ رِ عْ اِلا  :ًَّل وا أ

 ؟ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ُب احِ صم  نْ مم 

  وم هُ 
ُ
ْ  ةُ مم ّلا عم الْ  اذُ تم سْ اْْل  ، يُّ وِ حْ ي الا رِ قْ مُ ال

م
، (29)اِجُّ هم نْ الصِّ  دم اوُ دم  ِن بْ  دِ ما ـحم مُ  نُ بْ  دُ ما ـحم مُ  اهللِ  دِ بْ و عم بُ أ

 (.مم وْ رُّ آجُ  ِن ابْ ـــ )بِ  ْْيُ هِ الشا 

ِ وم  ْ الْ  ةِ غم ُُّ ا بِ اهم نم عْ ( مم مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ ) ةُ مم َّم  . ِفُّ وْ الصُّ  ْْيُ قِ فم : الْ رِ بم َبم

ِ ِف  ْت دم رم وم  دْ قم وم  َم  :(30)ات  غم لُ  ةُ دا عِ  مم وْ رُّ آجُ  ةِ مم  

ْومم  (1  اْبُن آُجرُّ
ْومم  (2 رُّ  اْبُن آجم
ْجُرومم  (3

م
 اْبُن أ

ْكُرْومم  (4
م
 اْبُن أ

 
م
 ؟مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ  ِدم  وُ ّتم مم وم  نم يْ أ

ْومم ُوِدم اْبُن  ْ  دِ ّلم بِ بِ  اسم فم  ةِ نم يْ دِ مم بِ  آُجرُّ  ِِت الا  ةِ نم  السا ( هـ، ِف 672) ة  ئم مِ تِّ سِ وم  ْْيم عِ بْ سم وم  ْْيِ نم اثْ  مم َم  ِب رِ غْ مم ال
م وُ تُ  ِ مم  نُ ابْ  ةُ مم ّلا عم ا الْ هم ِفي فِّ   ُب احِ ك  صم ال

م
 .(31)-اهللُ  هُ ِْحم رم - ةِ يا فِ لْ اْْل

 

 

                                                           

:الصِّ ( 29) اِجُّ ِ  نْهم ْ بِ  ة  ُّم يْ بِ قم  ِِهم ، وم ةم اجم هم نْ  ِص لم إِ  ة  بم سْ ن  .ِب رِ غْ مم ال
(30)  . ِِنِّ بُْد الْغم ْوِمياةِ عم ِح اْْلُجرُّ ْ ِف ِف شم رِْجع  الَْكم .. مم ابِق   .17ص سم
(31)  . اوُدم ِد بِْن دم ُد ْبُن َُممما ، َُممما ْومم ْوِمياةُ اْبُن آُجرُّ اِلاْوِزيِْع. طاْلُجرُّ اِهِرياِة لُِّناْْشِ وم اُر الظا يُْت: دم ان. الُْكوم ايِِف الابْهم ِْقيُْق: حم . 2. َتم

 .17ه(. ص1432)
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 دم بم  فم يْ كم 
م
ِ  هُ تم ُّم حْ رِ  أ  ؟مم ُّْ عِ الْ  ُب ُُّ طْ يم  نْ ما عم وم  مِ ُّْ عِ ُّْ ل

ا، وم حم  ةم كا  مم لم إِ  بم هم ذم  ما ، ثُ اسم فم بِ  مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ  سم رم دم  م اجًّ م  سم رم دم  ةِ رم اهِ قم الْ بِ  را ا مم ما ل  يِّ وِ حْ الا  ةِ مم ّلا عم  الْ لَعم
 
م
ُ دم نْ اْْل   ِسِّ ل

م
ْ  رِ حْ اْلم  ِب احِ صم  انم يا  حم ِِب أ  (32) .ِط يْ حِ مُ ال

  هِ ِفي كا  شم ا َّلم ما مِ وم 
م
ِ َم  نا أ م  سم رم دم  دْ قم  مم وْ رُّ آجُ  ِن بْ ا َكم ْْيً بِ ا كم مً ل   ارِ بم  كِ لَعم

م
 ةُ دم َم  ا ِِهم مم ، كم هِ ْْصِ عم  ِل هْ أ

ِّ ِف  اءِ مم ُّم عُ الْ  ُُ   اجِّ اْلم  نُ ابْ  رم كم ذم  دْ قم ، وم ْْص  عم   
م
م  ذم ما ُّم تم تم  هُ نا أ ْ  نم مِ  د  دم  عم لَعم م ، وم ِخ ايِ شم مم ال  مْ هُ نْ مِ  رْ كُ ذْ يم  مْ ل

  ةِ مم ّلا عم الْ  امِ مم اْْلِ ى وم سِ 
م
 .انم يا  حم ِِب أ

 ؟اءُ مم ُّم عُ الْ  هُ نْ عم  الم ا قم اذم مم 

ْ -اهللُ  هُ ِْحم رم - ِسُّ يْ قم الْ  م  وْ تُ كْ مم  نُ ابْ  ِن يْ ادِّ  اجُ تم  الم قم  ُ ، وم ئ  رِ قْ مُ  يي وِ : نم  ضم ائِ رم فم  نْ مِ  ات  مم وْ ُُّ عْ مم  لم
 وم  اب  سم حِ وم 

م
ُ ، وم ع  ارِ بم  ب  دم أ  وم  ات  فم نا صم مُ  لم

م
 (33)ا.هم ْْيِ غم وم  اِت اءم رم قِ  الْ ِف  ْيُ اجِ رم أ

ْ َكم  هِ تِ مم دِّ قم مُ  احُ ُشا  هُ فم صم : وم -اهللُ  هُ ِْحم رم - ِِطُّ وْ يُ السُّ  امُ مم اْْلِ  الم قم وم  ا مم هِ ْْيِ غم ، وم اِِع الرا ي، وم دِ وْ كُ مم ل
م الْ ، وم وِ حْ  الا ِف  ةِ امم مم اْْلِ بِ  م ، وم ِح ّلم الصا وم  ةِ كم َبم ْ  عِ فْ نم  مُ وْ مُ عُ  هِ حِ ّلم صم بِ  دُ هم شْ ي  (34).هِ تِ مم دِّ قم مُ بِ  ْْيم ئِ دِ تم بْ مُ ال

 ؟يُّ وِ حْ الا  هُ بُ هم ذْ ا مم مم 

م  نم َكم  هُ نا : إِ لم يْ قِ  ُ  هِ ِفيوم  ل  هْ سم  ب  هم ذْ مم  وم هُ ، وم وِ حْ  الا ِف  ْْيم يِّ فِ وْ كُ الْ  ِب هم ذْ  مم لَعم ْ بِ  ةً نم ارم قم ، مُ ْْس  ي  ِب هم ذْ مم ال
ِ  يِّ ْْصِ اْلم  ِ مم  نُ ابْ  هُ عم بم ي اتا اّلا ا. وم -اهللُ  هُ ِْحم رم - ك  ال م الْ  ه ذم خِ ا مم نا إِ  مُ لَكم

ُ
 ِض عْ ِلم  هِ فِ يْ ظِ وْ تم  نْ مِ  ذم أ

 .هِ تِ مم دِّ قم  مُ ِف  مْ هِ ـاتِ حم ّلم طِ اْص 

ْ  ةِ يم غْ  بُ ِف  -اهللُ  هُ ِْحم رم - ِِط وْ يُ السُّ  الم قم    دم عْ بم  ةِ َم وُ ال
م
م  رم كم ذم  نْ أ ْ  ِن ا عم مً لَكم ا نم هُ وم ” :-اهللُ  هُ ِْحم رم - نِِّف صم مُ ال

 ْ   وم هُ ، وم رُ آخم  ء  شم
م
  هِ تِ مم دِّ قم مُ  نْ ا مِ نم دْ فم تم اسْ  انا أ

م
م  نم َكم  هُ نا أ  وِ حْ  الا ِف  ْْيم يِّ فِ وْ كُ الْ  ِب هم ذْ  مم لَعم

م
م عم  هُ نا ، ِْل  ـبِ  َبا

                                                           

(32)  . ِِنِّ بُْد الْغم ِح عم ْ ِف ِف شم ْوِمياةِ الَْكم .اْْلُجرُّ ابِق  رِْجع  سم  .17ص . مم
(33)  . ِِب بمْكر 

م
بُْد الراْْحمِن ْبُن أ ، عم يُْوِِطُّ اةِ السُّ اِت الُُُّّغِويِّْْيم ومالُّحم بمقم ةِ ِف طم َم ُة ُبْغيمُة الُْو ْطبمعم ُة: مم اِهرم . الْقم اِهيْمم ْضِل إِبْرم ِْب الْفم

م
د  أ ِْقيُْق: َُممما . َتم

 .239 - 238. ص1ه(. ج1384. )1اِِب اْلمُّمِّب. طِعيَْسم اْلم 
(34)  . يُْوِِطُّ اةِ السُّ اِت الُُُّّغِويِّْْيم ومالُّحم بمقم ةِ ِف طم َم .  .ُبْغيمُة الُْو ابِق  رِْجع  سم  .238. ص1جمم
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 : »الم قم ، وم مْ هُ تُ ارم بم عِ  وم هُ وم « ِض فْ اْْلم »
م
ْ  رُ مْ اْْل  ِف  ر  اهِ ظم  وم هُ وم « م  وْ زُ مم

م
 رم  وم هُ وم  ب  رم عْ مُ  هُ نا  أ

ْ
 ِف  رم كم ذم ، وم مْ هُ يُ أ

 ا رم هم ـبِ  مُ زْ اْْلم وم « امم فم يْ كم » مِ ازِ وم اْْلم 
ْ
 وم  مْ هُ يُ أ

م
 (35)انتىه.-...“نْ طا فم تم ، فم نم وْ يُّ ْْصِ اْلم  هُ رم كم نْ أ

ْ وم   - ْْيِ قِ فم الْ  دم نْ عِ  ارُ تم خْ مُ ال
م
  -ةِ امم يم قِ الْ  مم وْ يم  هُ تم ْْثم عم  اهللُ  الم قم أ

م
ْ  نا أ م  فم نِّ صم مُ ال ِ ُّْ يم  مْ ل  ِف  ْيا  عم مُ  ب  هم ذْ مم بِ  مْ تم

ُ  ْل بم  وِ حْ الا  ْ ِف  ح  يْ جِ رْ تم وم  ار  يم تِ اخْ  لم  هم ِفي قم افم ، وم ِل ائِ سم مم  ال
م
  ةِ فم وْ كُ الْ  لم هْ ا أ

م
م وم  ةً ارم تم  ةِ ْْصم اْلم وِ أ ا هم ِفي ْق افِ وم يُ  مْ ل

 
م
م اْلم  لم هْ أ   ةً ارم تم  ِن يْ دلم

ُ
  نْ مم ى، فم رم خْ أ

م
م  عم ّلم طِّ اَِّل  ادم رم أ  ةِ اسم رم  دِ ِف  ةِ يا نِ السا  رِ رم ))ادُّ  ابم تم كِ  عْ اجِ ُْيم ُّْ فم  ذ لِكم  لَعم

 ْ ِ (( ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ةِ مم دِّ قم مُ ال  (.71ـ صّتا حم  38ـص نْ )مِ  شوْ ُُّ ر عم اهِ مم ل

 
م
 ؟مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ  يم ـفِّ وُ  تُ ّتم مم وم  نم يْ أ

 ث  ّلم ثم  ةم نم سم  رم فم صم  رِ هْ شم  نْ ( مِ 21) نم يْ ْْشِ عِ  الْ ، ِف الِ وم الزا  دم عْ بم  ْْيِ نم ثْ اْْلِ  مم وْ يم  -اهللُ  هُ ِْحم رم - يم ـفِّ وُ تُ 
ْ  دِ ّلم بِ بِ  اسم فم  ةِ نم يْ دِ مم بِ  نم فِ دُ ( هـ، وم 723) ة  ئم مِ عِ بْ سم وم  نم يْ ْْشِ عِ وم  ُ ، وم ِب رِ غْ مم ال ْ ى وم دم حْ إِ  لم  ةً نم سم  نم وْ سُ خم
(51.)(36) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رِْجُع نمْفُسُه. (35)  المم
رِْجُع نمْفُسُه. (36)  .239. ص1ج المم
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 ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل بِ  ُف يْ رِ عْ ا: اِلا يً انِ ثم 

 مم 
م
 ؟ةُ يا مِ وْ رُّ جُ ا اْْل هم بِ  ْت يم مِّ  سُ ِِت الا  اءُ مم سْ ا اْْل

  هِ ابِ تم كِ ا لِ مً اسْ  عم ضم وم  دْ قم  مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ  نم َكم  نْ إِ  ُف رم عْ  يُ َّلم 
م
  نْ مِ  نْ كُ ا يم مم هْ مم ، وم َّلم  مْ أ

م
  ر  مْ أ

 رم هم تم اشْ  دِ قم  هُ نا إِ فم
  ِض عْ بم بِ 

م
ْوِمياةُ »: لم يْ قِ ، فم اءِ مم سْ اْْل  «اْلُجرُّ

م
ْوِمياةُ » وِ ، أ  «الْـُجرُّ

م
ْوِمياةُ » وِ ، أ ُة اْلُجرُّ مم دِّ  «الُْمقم

م
ُة » وِ ، أ مم دِّ الُْمقم

ْوِمياةُ   «الْـُجرُّ
م
ْومم » وْ ، أ ُة ابِْن آُجرُّ مم دِّ  .«ُمقم

 ؟ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ةُ نم َكم ا مم مم 

 ِ م  لم صم حم ا، وم ثً يْ دِ حم ا وم مً يْ دِ قم  اِس الا  ْْيم بم  ْت رم هم تم اشْ  دِ قم ، وم ة  ْْيم بِ كم  ة  نم َكم مم  ةِ يا مِ وْ رُّ جُ آْل ل  ِع وْ يُ الشُّ وم  عِ فْ الا  نم ا مِ هم ل
م مم  ْ  مْ ا ل ْ  اب  تم كِ لِ  ْل ُص يم ُ  قم ّتا ، حم رم آخم  يي وِ نم ِ ِس مْ الشا  ةم ْْيم سِ مم  ْت ارم ا سم هم نا ا: ))إِ هم نْ وا عم ال ا هم ارِ شم تِ انْ  ةِ عم سم (( ل
ْ رِ دْ تم وم   ا ِف هم سِ ي

م
م عم الْ  اءِ ْنم  أ   لا عم لم . وم مِ ال

م
  دم حم أ

م
َم هم بِ  عِ فْ الا  مِ وْ مُ عُ ا وم هم ارِ شم تِ انْ  اِب بم سْ أ ا هم فِ لِّ ؤم مُ  ةِ نم َكم  مم لم إِ  د  ئِ ا 

  .هِ ِص ّلم خْ إِ وم 

 ْْيِ مم  الُّ اِِع الرا  رم كم ذم  دْ قم وم 
م
  مم وْ رُّ آجُ  نم ابْ  نا ي أ

م
ِ  ةِ بم عْ كم الْ  اهم َُتم  هُ تم مم دِّ قم مُ  فم لا أ  (37).ةِ فم يْ الْشا

م اُل قم يُ وم   ما : ل
م
ا فم لا ا أ ْ  ه ذم ْ ِف  نم َكم  ْتم مم ال م طم فم  ل  َم  س  ُِّ  مم ِ خم  نم َكم  نْ : امهلل إِ الم قم فم  ،حُ يْ الرِّ  هُ تْ ْيا ِ ًص ال  كم هِ جْ وم ا ل

ا عم  هُ دا رُ فم    ِكم حُ وم  (38).ابً قِّ عم مُ  هِ يْ ُّم عم  هُ دا رم ، فم ِلم
م
 ًض يْ أ

م
م  هُ نا ا أ  ما ل

م
  هُ فم لا ا أ

م
 ا هلِلِ ًص الِ خم  نم َكم  نْ : إِ الم قم ، وم رِ حْ  اْلم ِف  اهُ قم لْ أ

  نم َكم ، وم لُّ بم  يُ ّلم فم 
م
لِكم كم  رُ مْ اْْل  (39).ذ 

م  كم لُّ دُ ا يم ما مِ وم    ْت عم وا نم تم ا، فم ْْيً بِ ا كم امً مم تِ ا اهْ هم بِ  اءِ مم ُّم عُ الْ  امُ مم تِ ا اهْ هم عِ وْ يُ ذُ ا وم هم تِ رم هْ  شُ لَعم
م
ُ مم عْ أ ا هم يْ ُّم عم  مْ هُ ال

م وم  ،اًظ فْ حِ وم  ،ةً سم ارم دم مُ  ْ وم  ،اخً سْ ن ْ وم  ،اقً يْ قِ َتم م رْ تم وم  ،امً ظْ نم وم  ،اابً رم عْ إِ وم  ،احً شم  (40).ةً َجم

                                                           

رِْجُع نمْفُسُه. ال (37)  .238. ص1جمم
ْومم  (38) ْوِمياةُ . اْبُن آُجرُّ . . اْلُجرُّ ابِق  رِْجع  سم  .17صمم
رِْجُع نمْفُسُه.ال (39)  مم
ْ  ةِ اسم رم  دِ ِف  ةِ يا نِ السا  رِ رم ))ادُّ  ُب احِ صم  رم كم ذم  دْ قم وم ( 40)   شوْ ُُّ عم  رُ اهِ (( مم ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ةِ مم دِّ قم مُ ال

م
م اِش وم اْلم  ْْيِ غم بِ - ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ِح وْ ُشُ  دم دم عم  نا أ   لَعم

ُ  كم ُّْ تِ  ِ وم  ة  ئم مِ  -ِح وْ الْشُّ ْ  ةُ عم سْ ْ  شم
م
، أ م عم  ةم عم بْ سم  ْت غم ُّم بم  دْ قم فم  ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  اُت مم وْ ظُ نْ ا مم ما ح   ا، وم مً ظْ نم  ْشم

م
 غم ُّم بم  دْ قم فم  ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  اُب رم عْ ا إِ ما أ

  ةم عم بْ سم 
م
  نْ مم . فم بم يْ رِ َم أ

م
  ادم رم أ

م
اِت ِمْن )ْعرِفم يم  نْ أ حم فم ا فمُُّْْيماِجِع الصا هم اءم ْسمم

م
ْ  اِب تم كِ  الْ ِف ( 35صإل  11صأ  .رِ وْ كُ ذْ مم ال



ْوِمياةِ  21 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

 ا؟هم ثُ احِ بم مم وم  ةِ يا مِ وْ رُّ جُ اْْل  ُت َم وْ ُض وْ ا مم مم 

ْ  مم وْ رُّ آجُ  ِن ابْ  ةُ مم دِّ قم مُ  ْت نم ما ضم تم  ْ وم  ِت َم وْ ُض وْ مم ال  :ةم اِِلم اِلا  ثم احِ بم مم ال

م الْ  ُف يْ رِ عْ تم  (1   انُ يم بم ، وم مِ لَكم
م
ِّ  ةُ مم ّلم عم ، وم هِ امِ سم قْ أ  .م  سْ قِ  ُُ

 .اِب رم عْ اْْلِ  اُب بم  (2
 .اِب رم عْ اْْلِ  اِت مم ّلم عم  ةِ فم رِ عْ مم  اُب بم  (3
  اُب بم  (4

م
 .الِ عم فْ اْْل

  ِت َم وْ فُ رْ مم  اُب بم  (5
م
 .اءِ مم سْ اْْل

  اِت بم وْ ُص نْ مم  اُب بم  (6
م
 .اءِ مم سْ اْْل

ْ  اُب بم  (7   اِت ضم وْ فُ مم
م
 .اءِ مم سْ اْْل

  ِت َم وْ فُ رْ مم  اِب بم  رِ  آخِ  ِف ًّل يْ ِص فْ تم  عم ابِ وم اِلا  رم كم ذم  دْ قم وم 
م
م  مم ُّا كم تم ، وم اءِ مم سْ اْْل ْ لَعم  رِ  آخِ ِف  ةِ رم كِ الا وم  ةِ فم رِ عْ مم  ال

 (41).ِت عْ الا  اِب بم 

 ا؟هم ِفي مم وْ رُّ آجُ  ِن ابْ  جُ هم نْ ا مم مم 

م  هِ تِ مم دِّ قم  مُ ِف  مم وْ رُّ آجُ  ِن ابْ  ِج هم نْ مم  ازُ َْيم إِ  نُ كِ مْ يُ   (42):ِِت اْْل  وِ حْ  الا لَعم

 دم بْ يم  (1
ُ
ْ  أ  ا.ِلً غم  ِف يْ رِ عْ اِلا  رِ كْ ذِ بِ  عم وْ ُض وْ مم ال

  رِ كْ ذِ ، وم مِ يْ سِ قْ اِلا بِ  مُّ تم هْ يم  (2
م
 .اِع وم نْ اْْل

3)  ْ م  ُص رِ يم ِ  ِل يْ ثِ مْ  اِلا لَعم  وم  ِل ائِ سم مم ُّْ ل
م
 ا.هم رُ كُ ذْ  يم ِِت الا  امِ سم قْ اْْل

  نم وْ دُ  هُ دم نْ عِ  حم اجِ الرا  رُ كُ ذْ يم  (4
م
 بِ  دم يا قم تم يم  نْ أ

م
ْ  دِ حم أ  نْ عم  اِش  بم مُ  ل  قْ نم  نم وْ دُ ، وم ةِ يا وِ حْ الا  ِب اهِ ذم مم ال

  اب  تم كِ 
م
 .ْيا  عم مُ  ام  مم إِ  وْ أ

م  (5 ُ بم يُ  ة  مم دِّ قم مُ بِ  هِ ابِ تم كِ لِ  مْ دِّ قم يُ  مْ ل  .هُ جم هم نْ مم وم  هُ دم وْ ُص قْ ا مم هم ِفي ْيِّ
ْ  ِت ُّم خم  (6  .ةِ يا وِ حْ الا  ِت ّلم يْ ُِّ عْ اِلا وم  ةِ يا رِ عْ الشِّ  دِ اهِ وم الشا  رِ كْ ذِ  نْ مِ  ةُ مم دِّ قم مُ ال

                                                           

(41) . ْومم ْوِمياةُ  اْبُن آُجرُّ . صاْلُجرُّ ابِق  رِْجع  سم  .18. مم
رِْجُع نمْفُسُه. ص (42)  .19المم
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ِ  ُض رِ عْ يم  (7  .ة  زم جم وْ مُ  ة  رم وْ ُص بِ  اِب اْلم  ِث احِ بم مم ل
8)  

م
ْ  ضم عْ بم  لم فم غْ أ  وم  ِث احِ بم مم ال

م
ِ بً ُّم ؛ طم اِب وم بْ اْْل  .ارِ صم تِ خْ ِّل ا ل
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 ِحيْمِ ِمْسِب اهلِل الراْْح ِن الرا 

ْولم 
ُ
ةُ اْْل ائِدم   الْفم

مُ  ﴿ م  ﴾ اللَْكم

ُم  م ا اللَْكم ةً مم ًحاوماْص  لُغم  ؟ِطّلم

ةً  ُقْولُْونم :  لُغم ْو ِكتمابمًة. يم
م
ًة أ ارم ْو إِشم

م
نم لمْفًظا أ وماء  َكم ُب سم اطم ُم بِِه الُْمخم ْفهم ا يم ُّ مم ُُ ل ِكنا : ُهوم   وم

مم ال م نا اللَْكم
م
ِحيْحم أ انُ  ِف صا نْسم ُظ بِِه اْْلِ تمُّمفا ا يم ِة ُهوم مم ْط، الُُّّغم قم ْْيُ ذ   فم ا غم ما

م
أ لِكم فمّلم وم

ًما. م َّما لَكم  يُسم

ًحاْص ا ُب  الُّاْفُظ : ُهوم  ِطّلم كا ِبِّ  دُ ِفيالْمُ  الُْمرم رم  .بِالْومْضِع الْعم

مِ ُهوم   الُّاْفُظ  وُْت اْْلماِرُج ِمنم الْفم اِئيا  الُْمْشتمِمُل  ،الصا م بمْعِض اْلُُروِْف الِْهجم  .ةِ لَعم

يْد   - ِف  - ِكتماب   افمرم زم  قمُّمم   -سم

ُب  كا وم   الُْمرم ِيهم م  اّلا ْكْثم
م
تمْْيِ فمأ ِمم َم ُن ِمْن  وا تمكم ْو تمْقِديًْرا. ،يم

م
ًة أ ِقيْقم  حم

يْد   افمرم زم ِعيْد  ِمنم اْلميِْت  - سم جم سم رم ْن  - خم يْد   ِف مم ِة؟ زم  ْكتُْب ا - اْلُْجرم

يُهوم   دُ ِفيالْمُ  ِ ُّميْهِ  اّلا ُكوُْت عم ُْسُن السُّ رم  ،يم ء  آخم ْ اِمُع ُمنْتمِظًرا لَِشم بْقم السا َّلم يم  .وم

جم  رم ِيخم ةِ ـالْ  ِف  اّلا حْ  - ُحْجرم نْجم يْد  يم اِكْر زم  إِْن يُذم

ِبِّ  ْضعِ الْوم بِ  رم بِياةً   الْعم رم ُة عم مم اُظ الُْمْستمْخدم لْفم
م
ْن تمُكْونم اْْل

م
ًة بِنمْفِس  ،أ مم ْن تمُكْونم ُمْستمْخدم

م
أ وم

ْعنم  يالْمم ِ رمِب.  اّلا نم ِعنْدم الْعم ْوِلِ بِالْومْضِع: َكم نِِّف بِقم ْقُصوْدم الُْمصم ِقيْلم إِنا مم وم
لُم فماِهًما ِ ْن يمُكْونم الُْمتمَكم

م
ُ  أ قماِصًدا لم ُقْوُلُ وم ا يم  .مم
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ْط  ِمْن ه   ًما.إِْن فُِقدم شم م َّما الُّاْفُظ لَكم ِة فمّلم يُسم ْربمعم
م
وِْط اْْل ُ  ِذهِ الْشُّ

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ -يم

مُ »  م كا الُّا  وم : هُ اللَْكم  « .لُْمِفيُد بِالْومْضعِ ُب اْفُظ الُْمرم
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 تمْدِريْبمات  

ِة ) ب (:  ْجُموْعم ا ِمنم الْمم ا ُينماِسبُهم مم ِة ) أ ( وم ْجُموْعم ِة ِف الْمم ِمم ُل: ِصْل بمْْيم الَْكم وا
م
 اِلاْدِريُْب اْْل

 ) ب (                                        ) أ (   

مُ  م ِي اللَْكم . اّلا رم ء  آخم ْ اِمُع ُمنْتمِظًرا لَِشم بْقم السا َّلم يم ُّميِْه، وم ُكوُْت عم ُْسُن السُّ  يم

ًة  الُّاْفُظ  مم ْن تمُكْونم ُمْستمْخدم
م
أ بِياًة، وم رم ُة عم مم اُظ الُْمْستمْخدم لْفم

م
ْن تمُكْونم اْْل

م
أ

ْعنم  ِيبِنمْفِس الْمم رمِب. اّلا نم ِعنْدم الْعم  َكم

ُب  كا ُب الْمُ الُّا  الُْمرم كا .ِفيْفُظ الُْمرم ِبِّ رم  ُد بِالْومْضِع الْعم

ِي دُ ِفيالْمُ  ْو تمْقِديًْرا. اّلا
م
ًة أ ِقيْقم ، حم م ْكْثم

م
تمْْيِ فمأ ِمم َم ُن ِمْن  وا تمكم  يم

ِبِّ  رم ائِ  بِالْومْضِع الْعم م بمْعِض اْلُُروِْف الِْهجم ِم، الُْمْشتمِمُل لَعم وُْت اْْلماِرُج ِمنم الْفم  ياِة.الصا

بمِب: عم بميماِن السا ًما مم م ا َّلم ُيعمدُّ لَكم ِِت مم
ْ
ا يمأ  اِلاْدِريُْب اثلااِِن: اْستمْخِرْج ِمما

 .اْلسّلُم ِديُن اهللِ  (1

انم  (2 ْهُر رمممضم اءم شم  .إِذما جم

 .اْجتمِهدْ  (3

بِـْي. (4
م
ِِت أ

ْ
ا يمأ مم  ِعنْدم

ِحبُُّكْم. (5
ُ
 أ

ْمُس  (6 بمِت الشا  .إِذما غم

7) Nama saya adalah Ahmad.
 (43) 

 

ائُِر الُْعُُّْوِم فمِقْْي  إِلم الاْحِو. (8  سم

                                                           

ْْحمُد. ( 43)
م
بِياِة: اْسِِم أ رم ِة الْعم ة  إِنُْدْونِيِْسياة  تمْعِِن بِالُُّّغم  ِعبمارم
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ُة ِف. (9 احم  الرا

دمِب. (11
م
ا ُينماُل الِْعُُّْم بِاْْل  إِنامم

ِريِْق. (11  (44)قمُّْب  قمُّْب  ِف الطا

م  دُّ عم  يُ ا َّلم مم  ُب بم السا   امً لَكم

ْْيُ مُ  ناُه غم
م
ء  ِفيِْل ْ اِمُع ُمنْتمِظًرا لَِشم يمِصْْيُ السا ، وم رم د  انم  آخم ْهُر رمممضم اءم شم  إِذما جم

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                           

ِريِْق ( 44)   ة  ئم اطِ خم  ة  قم يْ رِ طم بِ  ةِ يا بِ رم عم  الْ لم إِ  مم جِ رْ تُ  ِسي يْ نِ وْ دُ نْ إِ  ْْي  بِ عْ تم  ِِهم  :قمُّْب  قمُّْب  ِف الطا
م
م  وْ أ ْ  لِ يْ بِ  سم لَعم  نْ "كُ  نْ عم  ْْيُ بِ عْ اِلا  هِ بِ  ادُ رم يُ ، وم اِح زم مِ ال

 ِق يْ رِ  الطا ا ِف رً ذِ حم 
م
 ". ِق يْ رِ  الطا ِف  هْ بِ تم "انْ  وْ " أ



ْوِمياةِ  27 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

ةُ اثلااِنيمُة  ائِدم  الْفم

ِم  ﴿ م اُم اللَْكم قْسم
م
 ﴾أ

ةِ  ِمم ِو الَْكم
م
ِم أ م اُم اللَْكم قْسم

م
ثمة   أ : ،ثمّلم ِِهم  وم

 

 
 

 

ًَّل:  وا
م
 اَِّلْسمُ أ

ةً  َّمًّ :  لُغم م ُمسم ا يمُدلُّ لَعم ُْو: مم  ، نم

 بماب   -ِكتماب   – قمُّمم    

ًحاْص ا ْعًن :  ِطّلم م مم ة  تمُدلُّ لَعم ِمم ا ل   ِف َم .نمْفِسهم ن  مم ُن بِزم ِ
ا َّلم تمْقُتم  ِكناهم

 الِْفْعُل ثماِنيًا: 

ةً  ُث.:  لُغم  اْلمدم

ًحاْص ا ْعًن :  ِطّلم م مم ة  تمُدلُّ لَعم ِمم ثمِة: ِف َم ْزِمنمِة اثلاّلم
م
ِن اْْل مم نمْت بِزم م ا وماْقُتم  نمْفِسهم

اِض    الُْمْستمْقبملِ   اْلمالِ   الْمم
                                                           

ْعًن ( 45) اءم لِمم ا جم ا ُقيِّدم اْلمرُْف ُهنما ِبمم ِ  ِف رْ اْلم  نم ا مِ ازً ُِتم ؛ احْ إِنامم م اّلا  يم  مْ ي ل
ْ
ْ  ِف وْ رُ حُ  كم ًن عْ مم لِ  ِت أ ِ الْ  نم مِ  ء  زْ جُ  ِهم فم  اءِ جم هِ ال ِ ذم  اُل ثم مِ ، وم ةِ مم َكم : كم ل

ِ  نْ ( مِ الِ )ادا  ُف رْ حم  ، وم سم رم دْ مم  ةِ مم َم ِ  نْ ( مِ اِي )الزا ة  ، فم يْ زم  ةِ مم َم اد  ذم  هم تم  فم رْ : حم هِ يْ فِ  اُل قم يُ  ُف رْ اْلم  ه 
م
ُ َّلم ًن، وم بْ مم  فم رْ حم  وْ جي أ م َّما سم  ي  دم نْ ا عِ مً  لَكم

 اةِ حم الُّ 
م
م  لُّ دُ  يم َّلم  -افً رْ حم  نم َكم  نْ إِ وم - هُ نا ؛ ِْل   .هِ ْْيِ  غم  ِف َّلم وم  هِ سِ فْ  نم  ِف ًن، َّلم عْ  مم لَعم

1   2   3 

   فِْعل     ْسم  ا
اءم  رْف  جم حم

ْعًن   (45)لِمم
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ْعًن، وم فم   م مم ُة تمُدلُّ لَعم ِمم نمِت الَْكم اإِْن َكم ُِّم  ه ذم ِن اِلاَكم مم بْلم زم ْي: قم
م
اِض، أ ِن الْمم مم ن  بِالزا م ْعنم ُمْقُتم الْمم

ـ ) )بم هم ذم كم  .اض  مم  ل  عْ فِ (، فمِهم عم جم رم ( وم

ْعًن، وم   م مم ُة تمُدلُّ لَعم ِمم نمِت الَْكم إِْن َكم اوم ُِّم  ه ذم ِن اِلاَكم مم ْي: زم
م
ِن اْلماِضِ )اْلماِل(، أ مم ن  بِالزا م ْعنم ُمْقُتم الْمم

ـ ) )ُب هم ذْ يم كم  .ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ (، فمِهم عُ جِ رْ يم ( وم

ْعًن، وم   م مم ُة تمُدلُّ لَعم ِمم نمِت الَْكم إِْن َكم اوم ْي: بم  ه ذم
م
ِن الُْمْستمْقبمِل، أ مم ن  بِالزا م ْعنم ُمْقُتم ُِّم الْمم ِن اِلاَكم مم ْعدم زم

ـ ) )ْب هم اذْ كم ْمر   ُل عْ فِ (، فمِهم عْ جِ ارْ ( وم
م
 .أ

، نْوماع 
م
ثمُة أ ِن ُوقُوِْعِه ثمّلم مم : فمالِْفْعُل بِاْعِتبماِر زم ِِهم  وم

 

1   2   3 

 ْ  اِض مم ال

م  ا دملا لَعم : مم ُهوم
عم ِف  قم ث  وم دم حم
ِن  مم بْلم زم ن  قم مم زم

ُِّم.  اِلاَكم

  

 ْ  عُ ارِ ضم مُ ال

م  ا دملا لَعم : مم ُهوم
ُع ِف  قم ث  يم دم حم

ُِّم. ِن اِلاَكم مم  (46)زم

  

 
م
 رُ مْ اْْل

م  ا دملا لَعم : مم ُهوم
ث  ُيْطُّمُب  دم حم
ُحُصْوُلُ بمْعدم 
ُِّم. ِن اِلاَكم مم  زم

 
 

 

                                                           

ُع ِف زم  (46) قم ث  يم دم م حم ناُه يمُدلُّ لَعم
م
ْصُل أ

م
ل ِكناهُ اْْل ُِّم، وم ِن اِلاَكم ُِّم ِعنْدم وُ  مم ِن اِلاَكم مم ُع بمْعدم زم قم ث  يم دم م حم قمْد يمُدلُّ لَعم ْ وم ْرفم حم ائِنم كم ُجوِْد قمرم
ْي: )ْسِتْقبماِل، اَِّل 

م
  (،فم وْ سم )وم  (ْْيِ السِّ أ

م
  ،ةِ يم افِ الا  (َّلم ) وْ أ

م
  وْ أ

م
ْ  اِت وم دم أ   ،ِط الْشا

م
  وْ أ

م
  ،ِب ْص الا  اِت وم دم أ

م
  وْ أ

م
م  اِت وم دم أ   ،جِّ الُتا

م
م ) وْ أ ْ  (وْ ل  .ةِ يا رِ دم ْص مم ال
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 اْلمرُْف ثماثِلًا: 

ةً  رمُف :  لُغم  الطا
م
ء  : يْ ، أ ْ ايمُة شم  .نِهم

ًحاْص ا ْعًن  : ِطّلم م مم ة  تمُدلُّ لَعم ِمم ا ِف َم ْْيِهم ْعنم غم ُ مم  :. بِمم ْرفم لميْسم لم نا الْـحم
م
اأ إِنامم  ْعًن ِف نمْفِسِه، وم

ْْيِهِ 
ْعنماُه ِف غم ُر مم ْظهم ُْو:يم  ، نم

افمرم  قمدْ  مْم  – سم افِْر ل افِرُ سم  –يُسم افمْرُت  – يُسم ْرتما ِمنْ سم اكم  جم

ِلميماِن  رِْف ) ذ لِكم وم ْعنم الْـحم ْل مم ما
م
ِل اْْلِتيمِة:ِمنْ تمأ  ( ِف الْـُجمم

افمْرُت  (1 ْرتما ِمنْ سم اكم  إِلم ِريماْو. جم

ُُّْت  (2 كم
م
ِة.اِلُّفا  ِمنم أ  احم

رِْضُت  (3 ِْد. ِمنم مم  الَْبم

ْل: ما
م
تمأ  قماِرْن وم

ُد )  ِ
ْولم َتم

ُ
م اَِّل ِمنْ فمِِف اْْلُْمُّمِة اْْل اِء؛ ( تمُدلُّ لَعم ْرتما.بِْتدم اكم  ِمْن جم

م
أ ُر اْبتمدم فم  فمالسا

ُد )  ِ
ِف اْْلُْمُّمِة اثلااِنيمِة َتم م اِلابِْعيِْض؛ فماِمنْ وم ثم ِلمْعِض اِلُّفا ( تمُدلُّ لَعم دم ْكُل حم

م
ِة.ْْل  احم

ُد )  ِ
ِف اْْلُْمُّمِة اثلااثِلمِة َتم ثم ِمنْ وم دم رمُض حم بمِبياِة؛ فمالْمم م السا ِْد.( تمُدلُّ لَعم بمِب الَْبم  بِسم

ِ  ُف رْ اْلم فم   ا.هم ْْيِ  غم لم إِ  اهم امِ مم ِض انْ  ةِ الم  حم  ِف َّلا ا إِ اهم نم عْ مم  حُ ِض تا  يم َّلم  ة  مم َم
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ة :    ْْيم بم  ُق رِّ فم نُ  فم يْ كم فمائِدم
م
م الْ  امِ سم قْ أ  ؟ةِ ثم ّلم اثلا  مِ لَكم

ا اِلاْمِيْيُ بمْْيم  انِ تم قم يْ رِ طم  اكم نم هُ  ِم:ُيْمِكُن بِِهمم م اِم اللَْكم قْسم
م
 أ

  ةُ قم يْ رِ الطا 
ُ
ُّميْكم ِسومى  :لم وْ اْْل ا عم مم ْهِن، وم ِة ِف اّلِّ ِمم ِة الَْكم م ُصْورم ْن تمْعتمِمدم لَعم

م
: أ ِِهم يُِّل، وم ُة اِلاخم ِريْقم طم

( فمِهم  ن  مم ُن بِزم ِ
ًة ثمابِتمًة )َّلم تمْقُتم ةُ لمْقطم ْورم نمِت الصُّ ، فمُّمْو َكم ِة ِف ِذْهِنكم ِمم ةِ الَْكم اِر ُصْورم مْو اْسِتْحضم ل ، وم  اْسم 

ًة )تم َكم  كم رِّ ًة ُمتمحم ُة لمْقطم ْورم ( فمِهم فِْعل  نمِت الصُّ ن  مم ُن بِزم ِ
.ْقُتم رْف  ُة فمِهم حم ْورم ِر الصُّ مْم تمْظهم مْو ل ل  ، وم

ُة   ِمم ياُل ُص ( آنِ رْ قُ )الْ فمَكم ُُّكم تمتمخم ْعم ثمًّل َتم يًّا َكم مم
م
ف  أ ةم ُمْصحم مْونُُه، فمِهم ْورم ْو ل

م
ْجُمُه أ ة  نم حم  )لمْقطم

.ثم  ن  مم ْن بِزم ِ
مْم تمْقُتم ل ا وم ْعًن ِف نمْفِسهم م مم ا تمُدلُّ لَعم ناهم

م
؛ ِْل ، إِذمْن فمِهم اْسم  ن  مم ( بُِدْوِن زم  ابِتمة 

ُة  ِمم َّم  رم قْ )يم وم
ُ
ياُل ُص ( أ ُُّكم تمتمخم ْعم ُن َتم ِ

( تمْقُتم ة  كم رِّ ة  ُمتمحم ، فمِهم )لمْقطم  ِف ِكتماب 
ُ
أ ْقرم ْخص  يم ةم شم ، ْورم ن  مم بِزم

.  إِذمْن فمِهم فِْعل 

ُة  ِمم َّم ُة ُهنما( نْ )مِ وم ِمم نًا؛ إِذمِن الَْكم مم َّلم زم ًة، وم يْئًا َّلم ُصْورم ياُل شم ُُّكم تمتمخم ْعم ُر  َّلم َتم ْظهم ، ومَّلم يم رْف  حم
ْعنما . هُ مم  إِذما وُِضعم ِف َُجُّْمة 

 إَِّلا

ْي:  :ةُ يم انِ اثلا  ةُ قم يْ رِ الطا 
م
اِت، أ مم ْعِرفمِة الْعمّلم ُة مم ِريْقم م مم مُ  ات  مم ّلم عم طم ، ِف رْ اْلم وم  ِل عْ فِ الْ وم  مِ سْ اَِّل  نم مِ  ُكي لِ  ة  يِّ

فْتم ذم إِ فم  رم   تم عْ طم تم اسْ  اِت مم ّلم عم الْ تُِّْكم ا عم
م
ْ  نْ أ م  مم كُ َتم  لَعم

م
م الْ  امِ سم قْ  أ   .مِ لَكم

ِذهِ وم  اُت  ه  مم اءم اهلُل. الْعمّلم ا قمِريْبًا إِْن شم نمْعُّمُمهم ا سم  مم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ثمة   » اُمُه ثمّلم قْسم
م
أ ْعًن  م  : اسْ وم اءم لِمم رْف  جم فِْعل  ومحم  « .وم
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 تمْدِريْبمات  

ةِ  ِمم ُل: ِصْل بمْْيم الَْكم وا
م
ا ُينماِسبُهم  اِلاْدِريُْب اْْل مم  ا:وم

          

 

 

 

 

ِ عم : اِلاْدِريُْب اثلااِِن  ا  الْـُجمملِ  ِف  فم رْ حم ـالْ وم  لم عْ فِ الْ وم  مم سْ اَِّل  ْيِّ نِهم َكم ا ِف مم ْعهم  :الُْمنماِسِب اْْلِتيمِة، ومضم

 ةُ ُّم مْ جُ ـالْ  م  اسْ  ل  عْ فِ  ف  رْ حم 

 الُمْخُِّصم  اهللُ  يُْكِرمُ  اهللُ  الُمْخُِّصم  يُْكِرمُ  -

    
ُِّْب  اُن ِف القم  اِْلْيمم

    
اِدقم   ُيِبُّ الااُس الصا

    
ْرتما اكم اتِم  إِلم جم افمرم حم  سم

    
ةم ؟ ْهوم مْْشمُب الْقم ْل ْ  هم

    
ْْيًا  قُْل خم

 

 

 م  اسْ 

 فِْعل  

رْف    حم

 ْ  ةُ سم رم دْ مم ال

 فِـي

ُب   يمُّْعم

رِّس   بِـيْ  ُمدم  اْشم

د   لـم  وم

نْ   عم

امم   صم
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ةُ اثلااثِلمُة  ائِدم  الْفم

اُت  ﴿ مم ّلم  ﴾ (47)اَِّلْسمِ  عم

ِِت ِمْن 
ْ
ا يمأ اِت اَِّلْسِم مم مم  :عمّلم

رُّ ـالْ  (1 ِو جم
م
ْفُض ـالْ أ ةُ  :(48)خم ْْسم وْ  الْكم

م
ا أ ا مم نْهم نُوُْب عم  ، ِمثُْل:يم

ُت   
ْ
أ يْ  ِب ِكتما ِف قمرم بُْت إِلم  – دِ ـالُْمْجتمهِ  د  ـزم  دِ ـْسجِ الْمم  ذمهم

رِْف  ُدُخْوُل  (2 ِرل ـالْ  حم ْن  – إِلم  – ِمنْ : جم م  –عم  .مُ الّلا  – ُف َكم الْ  –اْلماُء  –رُبا  – ِف  –لَعم

بُْت                     ْن بماُرو  ِمنْ ذمهم ِدْينمِة بماكم ْرتما  إِلم مم اكم ْصِدقماِِئ ِلـجم
م
ِة أ  ِزيمارم

رِْف  ُدُخْوُل  (3 مِ الْ  حم  اِلااُء. –اْلماُء  –الْوماُو : ـقمسم

يْتُونِ وم اِلِِّْي وم ﴿ – اهللِ تـم –اهلِل بِـ –اهلِل وم    [1]سورة التني:  ﴾الزا

ِِت كِ انُْون  سم : اِلانِْويْنُ  (4
ْ
ايمةِ  ِف  نمة  تمأ ْي: آِخِرهِ، ،ْسمِ اَِّل  نِهم

م
َّلم تُْكتمُب  أ ُق وم ُتنْطم  .وم

اِن فمْوقم اْلمرِْف )  مم تمْْيِ تُرْسم تْحم ا ِف الِْكتمابمِة بِفم نْهم اُض عم يُْستمعم ـًــوم اِن ـ مم تمْْيِ تُرْسم ما ْو ضم
م
(، أ

ـ ــفمْوقم اْلمرِْف ) رِْف )ـ ْتم الْـحم اِن َتم مم تمْْيِ تُرْسم ْْسم ْو كم
م
ـ ــ(، أ  (.ـ

يْـ اءم زم يْ  - د  جم يُْت زم
م
أ م  - ًداـرم ُّاْمُت لَعم يْـ سم  د  زم

يْد    نمْحُن نمْكتُُب )زم ْتمِِف ِف الِْكتمابمِة، فم َيم ُر ِف الُّْطِق وم ْظهم يًْدا  –فماِلانِْويُْن يم نمًة  –زم ( ُمنموا يْد  زم
يُْدْن  َّلم تُْكتمُب نُْونًا، فمّلم نمْكتُُب )زم ا تمرمى، وم مم ْن  –كم يْدم يِْدْن(.  -زم  زم

                                                           

نا اَِّل ( 47)
م
ْقُصوُْد ُهنما أ ْقبمُل ُدُخْولم الْمم ُّميِْه. ه ِذهِ ْسمم يم اِت عم مم ّلم  الْعم

، وماْْلم ( 48) ُح الُْكْوِفيِّْْيم لمِكنا اْْلمْفضم ُهوم اْصِطّلم ، وم ْعنم اْْلمْفِض ِف الْمم ُد فمْرق  بمْْيم اْْلمرِّ وم تمِجُد َّلم يُوْجم . ومسم يِّْْيم ُح اْلمْْصِ را ُهوم اْصِطّلم
ْْيِ ِف الْكِ  امم الُّاْفظم ةم ِف اَِّل اْسِتْخدم احم ِح.تماِب، فمّلم ُمشم  ْصِطّلم
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لِِف ُدُخْوُل  (5
م
مِ  اْْل ْقبمُل ْل()ا ومالّلا ْي: يم

م
ِلِ، ِمثُْل:ُدُخْولم )ا، أ وا

م
م أ  لْـ( لَعم

 ِكتماُب الْ        ِكتماب  

ُّممُ ـالْ      قمُّمم      قم

اءُ  (6 ـا يُـِريُْدهُ وم : الِلدم بِهم إِلم مم ْ يمنْتـم ئِِه؛ ِلكم َم ْو ُد
م
د  أ حم

م
اِء أ ُم ِف نِدم ْسـُُّوْب  يُْسـتمْخدم

ُ
ُِّم  ُهوم أ الُْمتمَكم

ا(، ِمثُْل: اِء )يـم دموماِت الِّدم
م
ِمْن أ ِْه. وم مْستمِمعم إِِلم ي  وم

يُْد  اـيم     ا - رمُجُل  اـيم  -زم بْدم اهللِ  يـم  عم

ِِت اْلميماُن  
ْ
م ِف ومسيمأ ْكْثم

م
اِء أ ْن دمرِْس الِّدم نُْصْوبماِت  عم اءم اهللُ -بماِب الْمم  .-إِْن شم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-اهللُ رمِْحمُه –يم

لِِف ومالّلا ومُدُخوْ  ،ِن نِْويْ وماِلا  ،ِض فْ خم ـالْ ـ: فماَِّلْسُم ُيْعرمُف بِ » 
م
ِِهم  ،ْفِض خم ـلْ ِف اومُحُروْ  ،مِ ِل اْْل  (،ِمنْ ) :وم

نْ )وم  (،لم إِ )وم  م )وم  (،عم ُف )وم  (،اْلماءُ )وم  (،رُبا )وم  (،ِف )وم  (،لَعم مِ  ومُحُروِف  (،مُ الّلا )وم  (،الَْكم سم ِِهم  ،الْقم  :وم
ْ ا)  « .(اءُ اِلا )وم  (،اْلماءُ )وم  (،وماوُ ل
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ِ مم اِلاْدِريُْب اْْل   يِّ

م
 :اهم تم يا مِ اسْ  اهم تم بِ فْ رم  عم ِِت الا  اِت مم ّلم عم الْ  رِ كْ ذِ  عم مم  ةِ يم تِ اْْل  ْْليماِت  ا ِف ِِت اءم الا مم سْ اْْل

 ةُ ُّم مْ جُ ـال مُ سْ اَِّل  ةُ مم ّلم العم 

ُة( - ْْسم رُّ )الْكم  الْـجم
رِّ  رُْف الْـجم حم

 )اْلماُء(
 اْسم  

الراْْحم ِن اهلِل  ْسمِ ـبِ ﴿
 ﴾الراِحيمِ 

 [31]سورة النمل: 
    

    

    

ِن ﴿     ةم تمنىْهم  عم ّلم إِنا الصا
اِء  ْحشم رِ  الْفم  ﴾ومالُْمنكم

 [45]سورة العنكبوت: 
    

    

ْْصِ ﴿      إِنا  ومالْعم
انم  نسم  ﴾ُخْْس   لمِِف  اْْلِ

 [2-1]سورة العصر: 
    

    

    
يما نُوُح اْهِبْط ﴿

م   ّلم  ﴾بِسم

     [48]سورة هود: 

    
 رمبِّ  اْلمْمُد هلِلِ ﴿

مِمْيم  ال  ﴾الْعم

 [2]سورة الفاحتة: 
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ةُ ال ائِدم ةُ الْفم ابِعم  را

اُت الْ  ﴿ مم ّلم   ﴾ (49)ِفْعلِ عم

الِ  ْفعم
م
ة  بُِكِلل نمْوع  ِمنم اْْل اصا ات  خم مم ة   ،ُهنماكم عمّلم كم م ات  ُمْشُتم مم يًْضا عمّلم

م
 . ومُهنماكم أ

ْ إِ وم   :اِت مم ّلم عم الْ  كم ُّْ تِ بميماُن  كم ِلم

ًَّل:  وا
م
ات  أ مم ة   عمّلم اصا  خم

ةُ  اُت اْْلماصا مم اِض  الْعمّلم ا:   بِالْمم تماِن، ومُهمم مم  عمّلم

 

 
ةُ  اُت اْْلماصا مم اِرِع  الْعمّلم اِت  ه ِذهِ  ِمنْ    بِالُْمضم مم  :الْعمّلم

ْْيُ ) (1 وْفم )وم  (الِسل نمْت : (سم ة  َكم ِمم َم م  تما لَعم مم دا ُة  ه ِذهِ إِذما تمقم ِمم ُُكي ِمنم الَْكم ، وم ًَ اِر (  فِْعًّل ُمضم ْْيِ )السِّ
م اِلمنْ  ِن لَعم ( يمُدَّلا وْفم )سم وِ ِفيوم

م
م اِلانْ اَِّل  ِس أ ( تمُدلُّ لَعم وْفم نا )سم

م
ْي: ِفيْسِتْقبماِل، إَِّلا أ

م
ة ، أ ْْثم ِس بِكم

ُ اْستِْقبم  ْكْثم
م
 .(ْْيِ )السِّ  نم اًَّل مِ أ

ـ  سم
م
ْوِق أ ُب إِلم السُّ ـوْفم  -ْذهم ةم تم  سم كا ُب إِلم مم  ْذهم

                                                           

ْقبمُل ُدُخْولم ( 49) نا الِْفْعلم يم
م
ْقُصوُْد ُهنما أ ُّميِْه. ه ِذهِ الْمم اِت عم مم ّلم  الْعم

اِعلِ تماُء  اِكنمةُ   الْفم ِنيِْث السا
ْ
 تماُء اِلاأ

تمبْ  تمبْ  - تم كم  ِت كم
تمبْ  تمبْ  - ُت كم اـتُ كم  مم
تمبْ  تمبْ  - مْ ـتُ كم  نا ـتُ كم

تمبم   بم  - ْت كم  ْت نمامم  - ْت قمالم  - ْت ذمهم

ا ُسُكْون   هِ ذِ ومه    هم اءم بمْعدم ْْسِ إِذما جم
 اِلااُء قمْد َُتمراُك بِالْكم

مُّ  ِت نمامم  - اْلِنُْت  ِت قمالم  
ُ
بم  -اْْل اِلمةُ  ِت ذمهم  الطا
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اُء ِمنم الااِس يمُقوُل سم ﴿ هم فم ا ﴿ – [142]سورة البقرة:  ﴾السُّ وْفم لَكم  [3]سورة التكاثر:  ﴾تمْعُّمُمونم  سم

ممْ ) (2 نمْت : (لمنْ )وم  (ل ة  َكم ِمم َم م  تما لَعم مم دا كم  ه ِذهِ إِذما تمقم . وم ًَ اِر يًْضا فِْعًّل ُمضم
م
ُة أ ِمم لِكم الَْكم إِذما  ذ 
ِو اْْلمْزمِ 

م
دموماِت الاْصِب أ

م
ا ِمْن أ ْْيُُهمم ُر غم خم

ُ
دمومات  أ

م
ا أ تْهم مم دا  .تمقم

ْكِذبم  لمنْ 
م
ممْ  -أ ةم  ل ْهوم يْد  القم مْْشمْب زم  ي

ّتا  نمرمى اهللم نُّؤْ لمن ﴿ مكم حم ةً  ِمنم ل ْهرم ممْ ﴿ – [55]سورة البقرة:  ﴾جم مْم يمدِلْ وم  ل ْ ل  [3: لخاص]سورة اإل ﴾يُودم

ةِ  (3 ارمعم ِة اِلااِِلمِة: : ُحُروُْف الُْمضم ارمعم رْف  ِمْن ُحُروِْف الُْمضم  بِـحم
م
أ بْدم ْن يم

م
أ اِرع  َّلم بُدا وم يُّ فِْعل  ُمضم

م
أ

ةِ ( ت – ي – ن –أ ) ْجُموْعم ةِ  ِف  الْمم ِمم نميُْت : )َم
م
وْ ( أ

م
تمْْيم ) أ

م
وْ ( أ

م
ِِتْ ) أ

ْ
 (نمأ

ل ِكنا  ْحُرفم َّلم ه   وم
م
ا:ِذهِ اْْل ، ومُهمم ْْيِ ْطم اِرِع إَِّلا بِْشم م الُْمضم  تمُكْوُن دمِِلًّْل لَعم

 
ْ  ُل عْ فِ الْ فم  ِ  عُ ارِ ضم مُ ال   ُب َيم

م
 دم بْ يم  نْ أ

م
ِة. أ ارمعم رْف  ِمْن ُحُروِْف الُْمضم  بِـحم
                                                           

(50 ): لم قم  تمفم  بمصم

 
م
 ةً دم ائِ زم  نم وْ كُ تم  نْ أ

  
م
ْ  نم وْ كُ تم  نْ أ ِ  (ن) نُ وْ الُّ وم  (أ) ةُ زم مْ هم ال ل تم مُ ُّْ ل ِ  ،مِ َكم

ِ  (ت) اءُ اِلا وم    ِب اطم خم مُ ُّْ ل
م
 ،ةِ بم ائِ غم الْ  وِ أ

ِ  (ي) اءُ اِْلم وم   ِب ائِ غم ُّْ ل
 
م
 ُب تُ كْ ـنم   – ُب تُ كْ أ

 ْؤِمنُ ـتُ  –ْؤِمُن ـيُ 
ْ ذم ه  بِ وم     ِت جم رم خم  ِط ا الْشا

م
 :اِلااِِلمةُ  اُل عم فْ اْْل

 
م
 لم اتم قم تم   – مم ُّا كم تم   – جم رم خْ أ

  هِ ذِ ه   ْت نم َكم  وْ ُّم فم 
م
  ُف رُ حْ اْْل

م
 نم َكم  ةً يا ُِّ ْص أ

 ايً اِض مم  ُل عْ فِ الْ 
  

م
  هِ ذِ ه   نا ِْل

م
م  لُّ دُ  تم َّلم  فم رُ حْ اْْل ْ لَعم  اِِن عم مم  ال

 ةِ قم ابِ السا 
 
م
م   – لم كم أ  ِسم ن
 سم ئِ يم  – (50)لم فم تم 
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ةُ  اُت اْْلماصا مم ْمرِ  الْعمّلم
م
ْمرِ لِ   بِاْْل

م
ب  بُِّمْفِظِه  :ِِهم وم  ،هِ بِ  ة  اصا خم  ة  مم ّلم عم  ِفْعِل اْْل

ُّم م طم ُُه لَعم ِلم دمَّلم
بمِة. (بِنمْفِسهِ ) اطم بُْوِل يماِء الُْمخم عم قم  مم

 يْ ـبِ تُ اكْ        ْب تُ اكْ   

ُّامْ     ُّاِمـ     تمعم  يْ تمعم

م  لُّ دُ  يم َّلم  ُل عْ فِ الْ  نم َكم  نْ إِ فم  ـ ِب ُّم  الطا لَعم تمبم ) كم   ،(يمْكتُُب  - كم
م
م  لُّ دُ يم  نم َكم  وْ أ  سم يْ لم  هُ نا كِ ل  وم  ِب ُّم  الطا لَعم

ـ هِ سِ فْ نم بِ    (تمْكتُْب ـلِ ) كم
م
م  لُّ دُ يم  نم َكم  وْ أ ْ  اءم يم  ُل بم قْ  يم َّلم  هُ نا كِ ل  وم  هِ سِ فْ نم بِ  ِب ُّم  الطا لَعم ـ ةِ بم اطم خم مُ ال هْ ) كم  -(51)صم

هْ    لم عْ فِ  نُ وْ كُ  يم ّلم فم  ((52)مم
م
 .ر  مْ أ

ات  : ثماِنيًا مم ة   عمّلم كم م  ُمْشُتم

ة   :قمدْ  (1 كم م اِرِع  ُمْشُتم اِض ومالُْمضم   .بمْْيم الْمم

نمْت   ، َكم ة  ِمم َم م  ْت لَعم مم دا ِذهِ فمإِذما تمقم ًَ  ه  اِر ا فِْعًّل ُمضم ِإما اِضيًا وم ا فِْعًّل مم ُة إِما ِمم  .الَْكم

ْ  ِل عْ فِ الْ  عم ( مم دْ قم ) افمرم  قمدْ        اِض مم ال  سم

ْ  ِل عْ فِ الْ  عم ( مم دْ قم ) افِرُ  قمدْ        ِع ارِ ضم مُ ال  يُسم

 

 

 

 

                                                           

ْه:( 51)  ْسُكْت ا صم
ْه:( 52)  تُْركْ ا مم
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( نُْوُن اِلاْوِكيِْد اثلاِقيُّْمةُ  (2 وِ  )نا
م
ةُ ِفيخم ـالْ  أ اِرِع )ْن(:  فم ْمِر ومالُْمضم

م
ة  بمْْيم اْْل كم م  .ُمْشُتم

 نْ اْخرُجم  - نا اْخرُجم  - نْ ْخرُجم ـَّلم تم  - نا ْخرُجم ـَّلم تم 

بمةِ  (3 اطم ة  : يماُء الُْمخم كم م ذ   ُمْشُتم اِرِع لِكم بمْْيم كم ْمِر ومالُْمضم
م
 .اْْل

نِْت تمْكتُبِ 
م
نِْت َُتم  - يْ ـتُبِ ـاكْ  -نم ـيْ ـأ

م
افِظِ  -نم ـيْ افِِظـأ ةِ  يْ ـحم ّلم م الصا  لَعم

 اِلاْقِريُْب   اِلاْوِكيْدُ 

ثم وماْنتمىهم  دم نم الِْفْعُل قمْد حم نم الْ   إِذما َكم ُْدْث إِذما َكم مْم يم يمْحُدُث بمْعدم قمُِّيْل  ل   ،ِفْعُل ل  ِكناُه سم

يْد   قمدْ  افمرم زم  سم
ِعيْد   قمدْ  جم سم وا   تمزم

ْمُش  قمدْ  بمِت الشا رم  ِم
قُْت ـاْنتم  قمدِ   ىهم الْوم

ةُ  قمدْ  ّلم ِت الصا  قمامم

ِو           اِلاْقُِّيُْل 
م
 اِلاْحِقيُْق اِلاْكِثْْيُ أ

ُح اْلمُِّيْدُ  قمدْ  نْجم  يم
 ُينِْفُق اْلمِخيُْل قمْد 

ُح الُْمْجتمِهدُ  قمدْ   نْجم  يم
اِص  قمدْ  ْغِفُر اهلُل لُِّْعم  يم

عم ـلم  (قمدْ ) ا مم ْعنم هم اِض مم  يماِن:ـالْمم

ْعنميماِن: (قمدْ ) اِرِع مم عم الُْمضم ا مم مهم  ل
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ْْيِ )وم  (،قمدْ ـ: )ومالِْفْعُل ُيْعرمُف بِ »  وْفم )وم  (،الِسل  تماِء اِلا وم  (،سم
ْ
 « .اِكنمةِ ِث السا ِنيْ أ
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
نْوماِع اِلاْدِريُْب اْْل

م
ِّ نمْوع  ِمْن أ ُُ عم بميماِن  ِل اْْلِتيمِة، مم اِل ِف الْـُجمم ْفعم

م
اءم ِمنم اْْل ْسمم

م
ِ اْْل يِّ مم

م اْسِمياةِ  ا لَعم مُّْتم بِهم ةم الاِِت اْستمْدل مم اِل، وماْذُكِر الْعمّلم ْفعم
م
ِة: اْْل ِمم ْو فِْعُِّياِة الَْكم

م
 أ

ِ الْ  اهم عُ وْ نم  ةُ مم ّلم عم الْ   ةُ ارم بم عِ الْ  ةُ مم َكم

اِض  ُدُخْوُل )قمْد( فُّْمحم  الِْفْعُل الْمم
م
 أ

فُّْمحم قمْد ﴿
م
 [1املؤمنون: ]سورة  ﴾الُْمْؤِمنُونم  أ

 الُْمْؤِمنُونم  اْسم   ُدُخْوُل )الْـ(

   

يمْومم ﴿ ُح الُْمْؤِمنُونم وم ْفرم بِنمْْصِ  ئِذ  يم
 [5-4الروم: ]سورة  ﴾اهللِ 

   

   

   

   

   

ِِع ﴿ بِِّك وماْسُجِدي وماْركم ْريمُم اْقنُِِت لِرم يما مم
اِكِعْيم  عم الرا  [43آل عمران: ]سورة  ﴾مم

   

   

   

   

   

ثُُر )﴿    اُكُم اِلاَكم لْهم
م
ّتا  ُزْرُتُم 1أ ( حم

ابِرم ) قم ا 2الْمم وْفم تمْعُّمُمونم ( لَكم ]سورة  ﴾سم
 [3-1التكاثر: 
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 س  فْ  نم َّلا إِ  ةم نا جم ـالْ  لم خُ دْ يم  نْ لم »ف الديث:    
 [22598ه أمحد: روا] «ة  مم ُِّ سْ مُ 

   

    
، اِلاْدِريُْب اثلااِِن: ا ْفعمالم

م
ا اْْل ْبيماِت اِلااِِلمةم وماْستمْخِرْج ِمنْهم

م
أِ اْْل :قْرم ِّ فِْعل  ُُ ْ نمْوعم  بمْيِّ  وم

ْ ا ِف ـمم    يْ ذِ ل  وم قْ عم  يْ ِّلِ  امِ ـقم مُ  ال
م
  ِع دم ـة  فم ـاحم رم  نْ مِ   ب  دم أ

م
ِْ وم  انم ـطم وْ اْْل ِ ـا  ِب ُتم

ِ  نا إِ فم  ْب صم انْ وم   هُ ـقُ ارِ فم ـتُ  نْ ما عم  اـًض وم عِ  دْ ـِ جـتم  رْ افِ سم   ِب صم  الا ِش ِف يْ عم الْ  ذم يْ ّلم

 رم  يْ ــنِّ إِ 
م
ْ وْ ـقُ وُ  ُت يْ أ م  نْ إِ وم  ابم طم  الم ـسم  نْ إِ   هُ دُ ـسِ فْ يُ  اءِ ـمم فم ال م جْ ـيم  مْ ل  ِب طِ يم  مْ ِر ل

سْ 
ُ
م  دُ اْل م ا افْ مم  اِب غم الْ  اُق رم  فِ َّلم وْ ل م  مُ هْ السا وم   ْت سم ُتم م وْ قم الْ  اُق رم  فِ َّلم وْ ل  ِب ِص ــيُ  مْ ِس ل

م  ُس مْ الشا وم  م    ةً مم ائِ دم  ِك ُّْ فُ  الْ ْت ِف فم قم وم  وْ ل  ِب رم عم  نْ مِ م  وم جْ ـعُ  نْ مِ  اُس ا الا هم ـُّا ـمم ل

 ُل عْ فِ الْ  هُ عُ وْ نم  ُل عْ فِ الْ  هُ عُ وْ نم 
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ةُ الْ  ائِدم ةُ الْفم اِمسم  ـخم

اُت الْ  ﴿ مم ّلم رِْف عم   ﴾ ـحم

ُة اْلمرِْف  مم تُهُ   عمّلم مم اِت  ِِهم  عمّلم مم ْقبمُل عمّلم ناُه َّلم يم
م
اِت َّلم وم ْسِم اَِّل  أ مم  .الِْفْعِل عمّلم

؟ فمجم  ْم َّلم
م
رْف  أ ِِهم حم

م
ِة، أ ِمم ْعِرفمةم الَْكم رمْدتم مم

م
اِت اَِّل فمإِذما أ مم ا عمّلم ُّميْهم ، رِّْب عم ا فمِهم اْسم  ْسِم، فمإِْن قمِبُّمتْهم

إِنْ  ، وم ا فمِهم فِْعل  اِت الِْفْعِل، فمإِْن قمِبُّمتْهم مم ا عمّلم ُّميْهم رِّْب عم ا فمجم مْم تمْقبمُّْهم إِْن ل اِت اَِّل  وم مم ْقبمْل عمّلم مْم تم ْسِم ل
َّلم  رْ وم اِت الِْفْعِل فمِهم حم مم .عمّلم  ف 

ا قمالم الااِظُم: مم  كم

ُ  ْت سم يْ ا لم مم  ُف رْ حم ـالْ  ْ فـم                هْ مم ّلم ـعم  لم ُ  ةِ مم ّلم ـعم الْ  كُ ُتم  هْ مم ّلم عم  لم

 ِمثُْل:

ْل ) )هم )ِف ( وم ممْ ( وم ِذهِ (، فم ل ْقبم  ه  ا َّلم تم ناهم
م
؛ ِْل ُث ُحُروْف  اُت اثلاّلم ِمم اِت اَِّل الَْكم مم يْئًا ِمْن عمّلم ِم، فمّلم سْ ُل شم

ْقبمُل ُدُخْولم )ا َّلم اِلا تم ُْوُز ُدُخْوُل لْـ( وم َّلم َيم : ) نِْويْنم وم ْن تمُقْولم
م
ا، فمّلم يمِصحُّ أ ُّميْهم رِّ عم رِْف الْـجم ْل الْـحم (، هم

ْن تمُقْولم 
م
َّلم أ : )ل  ـهم : )وم ْن تمُقْولم

م
َّلم أ ْل إِلم ( بِاِلانِْويِْن، وم كم هم لِكم (، وم  بمِقياُة الْـُحُروِْف. ذ 

اِت الِْفْعِل، فمّلم يمِصحُّ ُدُخْوُل ) مم يْئًا ِمْن عمّلم ْقبمُل شم ا َّلم تم ناهم
م
ا أ مم َّلم ُدُخْوُل )قمدْ كم ا، وم ُّميْهم ْْيِ ( عم ( ومَّلم السِّ

وْفم ) )سم َّلم اِكنمةُ تماُء ا( وم ِنيِْث السا
ْ
اِت الِْفْعِل.ِلاأ مم ا ِمْن عمّلم ْْيُهم َّلم غم  (، وم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

رُْف ـومالْ »  ُه دمِِلُل اَِّل  :حم عم ا َّلم يمْصُُُّح مم َّلم دمِِلُل الِْفْعلِ  ،ْسمِ مم  « .وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
  ِج رِ خْ تم اسْ اِلاْدِريُْب اْْل

م
 وم  اءم ـمم سْ اْْل

م
 :ةِ يم تِ اْْل  ةِ صا قِ الْ  نم مِ  فم وْ رُ حُ ـالْ وم  الم عم فْ اْْل

ي ِمنُْكْم طم  ُُ : ِِلمْذبمْح  الم قم ، فم الم بمِة اهلِل تمعم اقم ِميْذم دمرًْسا ِف ُمرم ُِّّمم اِلاّلم ْن ُيعم
م
يُْخ أ رمادم الشا

م
ن  أ َكم ائًِرا ِف مم

اُه  همبم ِفيَّلم يمرم ، فمذم د  حم
م
يِْر، ِه أ ِ ْتم الْسا ُه َتم حم بـم ُر فمذم اِء، ومذمهمبم تُِِّْميْذ  آخم ْحرم ُه ِف الصا حم تُِِّْميْذ  ومذمبـم

فم  انِـي. فم ن  قُُُّْت: إِنا اهللم يمرم َكم يِّ مم
م
بْحم ِف أ رمْدُت اّلا

م
ا أ امم َُ  : اءم تُِِّْميْذ  ثماِلث  ِِلمُقْولم يُْخ، ثُـما جم ِرحم الشا

رمْدُت 
م
: أ قمالم انما. وم ًدا ِمنم الااِس َّلم يمرم حم

م
نا أ

م
نمناا أ ا ظم ْهمم ، مم ن  َكم ِّ مم ُُ انما ِف  نا اهللم يمرم

م
ُكْم أ ُِّّمم عم

ُ
ْن أ

م
 أ

  ُف وْ رُ حُ ـالْ 
م
  اُل عم فْ اْْل

م
 اءُ مم سْ اْْل
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ةُ ال ائِدم ةُ الْفم اِدسم  سا

اْلِنماءُ  ﴿ اُب وم   ﴾ اْْلِْعرم

ا  اُب مم ةً  اْْلِْعرم ًحاوماْص  لُغم  ؟ِطّلم

ةً  اُر وماِلاوِْضيُْح. : لُغم  اْْلِْظهم

ًحاْص ا ْو تمْقِديًْرا : ِطّلم
م
اِت لمْفًظا أ ِمم وماِخِر الَْكم

م
ِة أ كم رم ِف ومذ   ؛تمْغِيْْيُ حم بمِب اْخِتّلم وماِمِل لِكم بِسم الْعم
ا ُّميْهم اِخُّمِة عم .ادا

(53)
  

يوم  ِ َّما  اّلا ُة آِخِرهِ يُسم كم رم ُ حم ْيا ًبا. تمتمغم  ُمْعرم

 :ذ لِكم ِمثماُل 

اءم َُممما  يُْت َُممما  - د  جم
م
أ م َُممما  - ًدارم ُّاْمُت لَعم  د  سم

مْم يمْكتُ  - بم لمْن يمْكتُ  - ُب يمْكتُ   ْب ل

فم  اءم ُمْصطم يُْت  - ىـجم
م
أ فم رم م  - ىـُمْصطم ُّاْمُت لَعم فم سم  ىـُمْصطم

مْم يمْرضم  - ىـلمْن يمرْضم  - ىـيمرْضم   ل

ِ فم  د  ) ةُ مم َكم م غم تم  ( َُممما ِ ة  ْْسم  كم لم إِ وم  ة  حم تْ  فم لم إِ  ة  ما ضم  نْ ا مِ هم رِ آخِ  ةُ كم رم حم  ْت ْيا ا هم عِ قِ وْ مم  ِف ّلم تِ اخْ  ِب بم سم ؛ ب
 .اِِبِّ رم عْ اْْلِ 

                                                           

، فمُّميْسم ( 53) ة  مْهجم ْو ل
م
ة  أ ِف لُغم بمِب اْخِتّلم ْن سم ِة نماتِـًجا عم ِمم ِة آِخِر الَْكم كم رم ُف حم نم اْخِتّلم ا إِذما َكم ما

م
اأ ذم ، ِمثُْل:  ه  بمة  ةم ُمْعرم ِمم نا الَْكم

م
م أ دمِِلًّْل لَعم

مِّ  م الضا ا لَعم رمِب يمبِْنيْهم بمْعُض الْعم ا)حيث(، فم ذم بم ه كم يُْث(، وم تِْح : )حم م الْفم ا لَعم اْعُضُهْم يمبِْنيْهم ذم ْْسِ ه كم
م الْكم ا لَعم بمْعُضُهْم يمبِْنيْهم (، وم يْثم : )حم

ا ذم وُْث(.ه كم ُقْوُل: )حم بمْعُضُهْم يم يِْث(، وم  : )حم
نا  

م
ْْيم أ ، غم ُ ْيا تمغم ا يم نا آِخرمهم

م
م أ بمًة( لَعم ْت ُمْعرم بْنِياة  )لميْسم ُة )حيث( مم ِمم افمَكم ُّمْت ا ه ذم وماِملم دمخم ْن عم ْو عم

م
اب  أ ْن إِْعرم ِلاْغِيْْيم لميْسم نماَِتًا عم

ِمم  وماِخِر الَْكم
م
ِة أ كم رم ِف حم ُة بِاْخِتّلم رمِب. ومالِْعَْبم ة  ِف ُنْطِق الْعم مْهجم ل ة  وم ُ لُغم ْيُّ غم ا، لمِكناُه تم ُّميْهم ُّمْت عم وماِمِل الاِِت دمخم ِف الْعم ْجِل اْخِتّلم

م
اِت ِمْن أ

ا  ُّميْهم ا. )اْنُظْر: عم ةم آِخِرهم كم رم مْت حم ْيا غم . فم ِِنِّ بُْد الْغم ْوِمياةِ عم ِح اْْلُجرُّ ْ ِف ِف شم .الَْكم ابِق  رِْجع  سم  (.06 - 95ص . مم
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ْ ِف    الِ ثم مِ  ال
م
ِ  : لِ وا اْْل د  ) ةُ مم َم  .ةُ ما الضا  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم  ،ع  وْ فُ رْ مم  ل  اعِ ( فم َُممما

ْ ِف وم  ِ  اِِن اثلا  الِ ثم مِ  ال َم د  ) ةُ مم :   .ةُ حم تْ فم الْ  هِ بِ ْص نم  ةُ مم ّلم عم وم  ،ب  وْ ُص نْ مم  هِ بِ  ل  وْ عُ فْ ( مم َُممما

ْ ِف وم  ِ  ثلاالِِث ا الِ ثم مِ  ال َم د  ) ةُ مم :  ْ  م  ( اسْ َُممما  .ةُ ْْسم كم الْ  هِ رِّ جم  ةُ مم ّلم عم وم  ،ر  وْ رُ مم

د  فمُّمْفُظ) كم  (َُممما . وم ُ ْيا ةم آِخِرهِ تمتمغم كم رم نا حم
م
؛ ِْل لِكم ُمْعرمب  فم ( و)يمْكتُُب ) ذ  ا يمرْضم ( و)ُمْصطم ( فمَُكُّهم

.  ُمْعرمب 

ِن:وم  َم اُب( نمْو  اِلاْغيِْْيُ )اْْلِْعرم

 

 
 

 

 

 
ومانُِع الاِِت وم  : الْمم ِِهم ، وم ثمة  اِب ثمّلم  تمْمنمُع ُظُهْورم اْْلِْعرم

 

 

 تمْقِديِْريي    لمْفِظيي 

يُهوم  ِ ء   اّلا ْ ْمنمُعُه شم  َّلم يم
ُظ بِِه( ْي: ُيْمِكُن اِلاُّمفُّ

م
   )أ

يُهوم  ِ ء   اّلا ْ ْمنمُعُه شم  يم
ُظ بِِه  ْي: َّلم ُيْمِكُن اِلاُّمفُّ

م
)أ

ْمنمُعُه ِمنُْه( انِع  يم  لِمم

ُر ) ذُّ المةُ اِلاعم ةِ  ِف  اَِّلْسِتحم ُل )اَِّل    (الُُّّغم  بمةُ الُْمنماسم    ُل(اْستِثْقم اثلِلقم
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بمِة؟ ِل ومالُْمنماسم ِر وماثلِّقم ذُّ ْقُصوُْد بِاِلاعم ا الْمم  مم

ًَّل:  وا
م
رُ أ ذُّ ِة ُمْستمِحيًّْل.  اِلاعم كم ْن يمُكْونم الُّْطُق بِاْلمرم

م
 أ

اِن :  وِْضعم ُ مم لم وماِحد   ،اَِّلْسمِ  ِف وماِحد  وم  الِْفْعِل. ِف وم

 

                                                           

(54 ): ة  ِزمم مُ  َّلم ْي تمُّْزم
م
المِة الاْصِب.  أ ُة ِف حم ْمسم اُء الْـخم ْسـمم

م
فِْع، وماْْل المِة الرا ا الُْمثمنا ِف حم جم ِبـهم رم ائًِما، فمخم ةم دم ِمم  الَْكم

ْقُصْورُ  (1)    اَِّلْسُم الْمم
اِرُع الُْمْعتملُّ الْ  (2) لِِف  اْْلِخرِ  ِفْعُل الُْمضم

م
:  بِاْْل ة  اومُهوم ِزمم ِلف  َّلم

م
  (54)ْسم  ُمْعرمب  آِخُرُه أ

ة   تْحم ا فم بُّْمهم  .قم
  

فم ِمثُْل:  ّتم الْ  - ُمْصطم مْسعم  - يمْرضم ِمثُْل:    اعمصم الْ  - فم تمممّشا  - ي  يم

 ُحْكُمُه : 
رُ  دا رِ  ُتقم ذُّ بمِب اِلاعم ِت بِسم َكم ُّ اْلمرم ُُ ُّميِْه   ُحْكُمُه :    .عم

رُ  دا رِ  ُتقم ذُّ ُة لُِّتاعم تْحم ُة ومالْفم ما ُّميِْه الضا  .عم

اءم  فم  جم  ُمْصطم
فم  فِْعِه : ُمْصطم ُة رم مم ْرفُْوع  ومعمّلم فماِعل  مم

ُة  رم دا ُة الُْمقم ما ا االضا نمعم ِمْن ُظُهْورِهم رُ مم ذُّ  .ِلاعم
  

ِن الُْمْؤِمنِْْيم يمرْضم   اهلُل عم
فِْعِه : يمْرضم  ُة رم مم ْرفُْوع  ومعمّلم اِرع  مم فِْعل  ُمضم

ُة  رم دا ُة الُْمقم ما ا االضا نمعم ِمْن ُظُهْورِهم رُ مم ذُّ  .ِلاعم

يُْت 
م
أ فم رم  ُمْصطم

فم  ُة : ُمْصطم مم نُْصوْب  ومعمّلم ْفُعْول  بِِه مم مم
ةُ نمْصبِ  رم دا ُة الُْمقم تْحم ا ِه الْفم نمعم ِمْن ُظُهْورِهم مم

رُ ا ذُّ  .ِلاعم

  

ِن الْ  يمْرضم لمْن  فِِريْنم اهلُل عم  َكم
نُْصوْب   :يمرْضم  اِرع  مم  بِـ )لمْن( فِْعل  ُمضم

ةُ  رم دا ُة الُْمقم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم نمعم ِمْن ومعمّلم مم
ا ا رُ ُظُهْورِهم ذُّ  .ِلاعم
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ُل ـاثلِّ ثماِنيًا:  ِة لميْسم ُمْستمِحيًّْل   قم كم ْن يمُكْونم الُّْطُق بِاْلمرم
م
انِ ِكنا ل   ،أ م الُِّلسم  ُه ثمِقيْل  لَعم

ِة. ُّمبًا لُِِّْخفا ْت طم ْسِقطم
ُ
 فمأ

 ُ لم ذ  وم اِن كم وِْضعم اءِ  ِف وماِحد   :لِكم مم ْسمم
م
ُر وم  ،اْْل ا ِف آخم  :الِْفْعِل، ومُهمم

 

بمةُ ثماثِلًا:  ْن تمُكْونم   الُْمنماسم
م
ْت  أ اءم ْخرمى جم

ُ
ة  أ كم ْشُغْول  ِِبمرم ا مم نمهم َكم نا مم

م
ًة ِْل رم دا ُت ُمقم َكم اْلمرم

رْف   بمِة حم   .لُِمنماسم

نُْقوُْص  (1)    اَِّلْسُم الْمم
اِرُع الُْمْعتملُّ الْ  (2) :  بِالْوماِو وماِْلماءِ  اْْلِخرِ  ِفْعُل الُْمضم ة  اومُهوم ِزمم ْسم  ُمْعرمب  آِخُرُه يماء  َّلم

ة   ْْسم ا كم بُّْمهم    .قم

اِض ِمثُْل:  اِِع  - الْقم اِش  - الرا ِْري - يمْدُعوِمثُْل:    الْمم ِي  - َيم
مْشُتم  ي

 ُحْكُمُه : 
رُ  دا ْط  ُتقم قم ُة فم ْْسم ُة ومالْكم ما ُّميِْه الضا عم

ِل  تم  ،لُِِّثلقم ُة فم تْحم ا الْفم ما
م
أ ا وم ناهم

م
ُر ِْل ْظهم

ة  ِفيخم   .فم

  
 ُحْكُمُه : 

رُ  دا ِل  ُتقم ْط لُِِّثلقم قم ُة فم ما ُّميِْه الضا ُة  ،عم تْحم ا الْفم ما
م
أ وم

تم  ُر لِ فم اـْظهم ِتهم   .ِخفا

اِض  اءم الْقم  يـجم
اِض  م الْقم ُّاْمُت لَعم  يـسم

اِض  يُْت الْقم
م
أ  يم ـرم

ْرِ  وـيمْدعُ    َيم يْد  وم  يزم
ْرِ  وم ـلمْن يمْدعُ  لمْن َيم  يم وم
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لِه   وِْض وم بمِب مم ا السا ْط، ع  وماِحد  ذم اُف ومُهوم  فمقم لمِ إِلم اَِّلْسُم الُْمضم ِ  ، ِمثُْل:(55)يماِء الُْمتمَكم

ِديْ  خِ  –ِقْ ـصم
م
 يْ ـِكتمابِ  –ْي ـأ

رُ :  ُحْكُمهُ  دا بمةِ  ُتقم ِت لُُِّْمنماسم َكم ُّ اْلمرم ُُ ُّميِْه   .عم

: لم اْْلِتيمةم ِل الْـُجمم ما
م
 تمأ

) ِديْـِقْ اُب )صم ُل  إِْعرم  الْـُجمم

بمةِ   ةُ لُُِّْمنماسم رم دا ُة الُْمقم ما فِْعِه الضا ُة رم مم ْرفُْوع  ومعمّلم اءم  .فماِعل  مم ِديْ جم  ِقْ ـصم

ْفُعْول  بِِه   بمةِ مم ُة لُُِّْمنماسم رم دا ُة الُْمقم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم نُْصوْب  ومعمّلم يُْت  .مم
م
أ ِديْ رم  ِقْ ـصم

ْ  م  اسْ   ُة  ر  وْ رُ مم مم رِّ ومعمّلم ْْسم هِ الْ جم بمةِ كم ُة لُُِّْمنماسم رم دا م  .ُة الُْمقم ُّاْمُت لَعم ِديْ  سم  ِقْ ـصم

 
ي ِف  بمُب السا إِذمْن  ِ ُْدُث لِ  اِلاْغِيْْيِ اّلا ِة ُهوم ـيم ِمم ِة آِخِر الَْكم كم رم ُف ا حم ِِت  ْخِتّلم

ْ
وماِمِل الاِِت تمأ ا الْعم بُّْمهم ْو  قم

م
أ

ا ُّميْهم  .تمْدُخُل عم

يْ  اءم زم   د  ـجم

يْ  يُْت زم
م
أ  ادً ـرم

يْ  م زم ُّاْمُت لَعم  د  ـسم

يْ    د  ـُمْتمهِ  ًداـإِنا زم

يْ  نم زم  ًداـُمْتمهِ د  ـَكم

مْم يمْكتُ   بم يمْكتُ لمْن و ْب ل
 

ـ  اِمُل )فـم بمُب ُهوم  (الْعم ةِ ـتمْغِيْْيِ الْ  ِف السا كم رم ْمِثُّمِة  ومُهوم ِف  ،حم
م
ِة:اْْل ابِقم اءم »  السا يُْت  – جم

م
أ م  – رم  إِنا  – لَعم

نم  – م  – َكم   « نْ لم  – مْ ل

قمْد يمُكْونُ  ِة، وم ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ْْل اُب لمْفِظيًّا َكم قمْد يمُكْوُن اْلِْعرم :  ذ لِكم تمْقِديِْريًّا، وم  وم وماِضعم ِة مم ْربمعم

م
ِف أ

ْ  ِل عْ فِ الْ  ْ  ِع ارِ ضم مُ ال ْقُصْوِر، وماَِّل ، رِ خِ اْْل  لِّ تم عْ مُ ال ِِّم.وماَِّلْسِم الْمم اِف إِلم يماِء الُْمتمَكم نُْقوِْص، ومالُْمضم  ْسِم الْمم
                                                           

ْكُسْوًرا.( 55) ا مم بُّْمهم ا قم ْن يمُكْونم مم
م
ُم أ ِِّم يمُّْزم  يماُء الُْمتمَكم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

  ْْيُ يِ غْ تم  وم هُ  :اُب رم عْ اْلِ » 
م
ِ الْ  رِ اخِ وم أ   اظً فْ لم  ،اهم يْ ُّم عم  ةِ ُّم اخِ ادا  لِ امِ وم عم الْ  ِف ّلم تِ خْ َِّل  ؛مِ َكم

م
 « .ارً يْ دِ قْ تم  وْ أ
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ة :  ْعنم ِف فمائِدم  اْلِنماءِ مم

اِب ِضدُّ  اْلِنماءُ  ا اْلِنماُء؟اْْلِْعرم مم  ، فم

ِح الاْحِويِّْْيم  اْلِنماءُ  ةً : ُهوم  ِف اْصِطّلم المًة وماِحدم ِة حم ِمم ِمل   ،لُُزْوُم آِخِر الَْكم َم ْْيِ  ومَّلم   (56)ِلغم
ل  

 .(57)اْعِتّلم

َّما  ُ يُسم ْيا ةً َّلم تمتمغم المًة وماِحدم ُم آِخُرُه حم ي يمُّْزم ِ بْنِيًّاوماّلا  .مم

يُْث ِذهِ ه  ) :ُل ثْ مِ  ْْسِ دمائًِما، حم
م الْكم بْنِياة  لَعم ة  مم ِمم َم  نمُقْوُل:( فمِهم 

ْت  محم يُْت  - اْلِنُْت ِذهِ ه  نم
م
أ م  - الِنْتم ِذهِ ه  رم ُّاْمُت لَعم  اْلِنِْت ِذهِ ه  سم

ُُزْوِم ) َّم مْ وم ُ ِمنْ ( وم)كم َّم ، وم ُكْونم ءِ ُزْوِم )( السُّ ُؤَّلم ُُزْوِم )هم َّم ، وم ْْسم )ُمنْذُ ( الْكم يُْث ( وم ُُزْوِم حم َّم ، وم ما ( الضا
ْينم )
م
)أ يْفم ( وم .( كم تْحم  الْفم

 

 

 

 

 

                                                           

نم إِْعرم ( 56) بمِب ذملِكم لمَكم نم بِسم مْو َكم ناُه ل
م
( ِف ِْل ِة )ومْجه  ِمم َم ثمًّل: )بِومْجِهِه( فمآِخُر  ْوِلما مم قم  بِنماًء، كم

اابًا َّلم اُل  ه ذم ْْسم دمائًِما، فمّلم ُيقم ُم الْكم الِْمثماِل يمُّْزم
لمِكنا  ِه(، وم ا)بِومْجُهِه( وَّل )بِومْجهم رُْف اْْلمرِّ )الم  ه ذم ا ومُهوم حم ُّميْهم لم عم اِمل  دمخم ْْسم ِحيْنمِئذ  بِنماًء.الُُُّّزْومم ِلعم ا الْكم َّما لُُزْوُمهم  اُء(، فمّلم يُسم

ِة يُوِْهُم لُُزْومم آِخِر ( 57) ِمم رْفم ِعُّاة  ِف الَْكم ِة حم ِمم ْن َّلم تمُكْونم آِخُر الَْكم
م
ْي: أ

م
ِذهِ أ ًّت(، فمإِنانما نمُقْوُل:  ه  ا ِف قمْوِلما )فم مم ًة، كم المًة وماِحدم ِة حم ِمم الَْكم
اه  ) ابِ  ذم ِت اْْلِْعرم ِ اْلماَّلم ْيُّ عم تمغم ًة مم ًة وماِحدم ُم ُصْورم ا تمُّْزم ماهم ًّت(، فمُتم رُْت بِفم رم )مم ًّت( وم يُْت فم

م
أ )رم ًّت( وم ؛ فم بْنِياة  بمة  َّلم مم لِكم فمِهم ُمْعرم عم ذم مم ياِة، وم

نا 
م
اِْل . ه ذم ناُه ُمْعتملي

م
بمِب أ  الُُُّّزْومم بِسم
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 تمْدِريْب  

ِ عم  ِ الْ  ِْيل ْ  اِت مم َكم  ا يم مم ِفيا يًّ رِ يْ دِ قْ ا تم ابً رم عْ إِ  ةم بم رم عْ مُ ال
ْ
 :رِ يْ دِ قْ اِلا  ِب بم سم  رِ كْ ذِ  عم  مم ِِت أ

(1) ﴿ ْ اءُ َيم مشم ن ي  رم  (2) [179]سورة آل عمران:  ﴾تمِّب ِمن رُُّسُِِّه مم
م
 .اِغم ُت اْلم يْ أ

مْستمْعِجُُّونم بِ لِمم  ِمْ وْ ا قم الم يم قم ﴿ (3) يِّئمةِ ْ ؟ (4) [46 :النمل]سورة  ﴾السا كم اذما تمنَْسم ومْعدم  لِمم
ْ لم  (5) امم. (6) .بم نم عِ الْ  كِ وْ الشا  نم يم مِ ـنِ ْن َتم عم ْشتمِه الطا

م
 أ

باُه. (7) يْد  رم ّْشم زم ذمى. (8) َيم
م
ُِّْمُت ِمنم اْْل  سم

لم اهلُل الراُسْولم  (9) رْسم
م
اِِع إِلم  (11) ى.دم هُ ـالْ بِ  أ اءم ادا  قمْريمتِنما.جم

ْرُع. (11) نُْمو الزا ْكُروْه . (12) يم اِِس مم  الراُجُل الْقم
. (14) .ئُ ارِ قم الْ  نمااءم جم  (13) ِِتْ هلِلِ ّلم  إِنا صم
ا قم ُّْ يم  (15)   .مِ ُُّّ عم  اِلا ِف  ات  بم وْ عُ ُص  ه ذم

 
 
 

بمُب اِلاْقِديْرِ    سم
بمةُ  ُة الُْمْعرم ِمم   الَْكم

ابًا تمْقِديِْريًّا   إِْعرم
بمُب اِلاْقِديْرِ    سم

بمةُ  ُة الُْمْعرم ِمم   الَْكم

ابًا تمْقِديِْريًّا  إِْعرم
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ةُ ال ائِدم ابِعمةُ الْفم  سا

اُم  ﴿ قْسم
م
اِب أ   ﴾ اْْلِْعرم

اِب ا مم  اُم اْْلِْعرم قْسم
م
اِب؟وم  ؟أ ْم قِْسًما لِْلِْعرم  كم

اِب  اُم اْْلِْعرم قْسم
م
  تم ِِت الا  رُ وم الصُّ وم  ُت اَّلم حم ـالْ  ِِهم  أ

ْ
ِ ا الْ هم يْ ُّم  عم ِِت أ ْ  اُت مم َكم  .ةُ بم رم عْ مُ ال

 ِ ل   ُب اْلِْعرم وم
م
ُة أ ْربمعم

م
:م  اقْسم أ  ، ِِهم

 

ْفعُ  ْفُض ـالْ   الاْصُب   الرا خم
رُّ ـالْ )  (58)(جم

ْزمُ ـالْ    جم

ةً   .الُْعُُّوُّ  :لُغم

ًحاْص ا ْيُّ   :ِطّلم تمغم
تُُه  مم ُْصوْص  ومعمّلم مم

ةُ  ما نُوُْب  الضا ا يم ْو مم
م
أ

ا نْهم  .عم

ُْضـ ِمثماُلُ:  رُ يم
رِّ   .ُس الُْمدم

ةً   ةُ اَِّل : لُغم امم  .ْسِتقم

ًحاْص ا ْيُّ   :ِطّلم تمغم
تُُه  مم ُْصوْص  ومعمّلم مم

ةُ  تْحم نُوُْب  الْفم ا يم ْو مم
م
أ

ا نْهم  .عم

ْعِصـ ِمثماُلُ:
م
 يم لمْن أ
رِّ   .سم الُْمدم

ةً    .ُل فُّ التاسم  :لُغم

ًحاْص ا ْيُّ   :ِطّلم تمغم
تُهُ  مم ُْصوْص  ومعمّلم  مم

ةُ  ْْسم نُوُْب الْكم ا يم ْو مم
م
أ

ا نْهم  .عم

رُْت  ِمثماُلُ: رم مم
رِّ   .ِس بِالُْمدم

ةً    .اِْلمِقْْيُ : لُغم

ًحاْص ا ْيُّ  : ِطّلم تمغم
تُُه  مم ُْصوْص  ومعمّلم مم

ُكْونُ  نُوُْب  السُّ ا يم ْو مم
م
أ

ا نْهم  .عم

ُْضـ ِمثماُلُ: مْم يم ْر ل
يْد    .زم

 
                                                           

دُ ( 58) ، وماْْلمرا ُهوم اْصطِ  َّلم يُوْجم ُح الُْكْوِفيِّْْيم لمِكنا اْْلمْفضم ُهوم اْصِطّلم ، وم ْعنم اْْلمْفِض ِف الْمم ْْيم اْْلمرِّ وم تمِجُد فمْرق  بم . ومسم يِّْْيم ُح اْلمْْصِ ّلم
ْْيِ ِف الْكِ  امم الُّاْفظم ةم ِف اَِّل اْسِتْخدم احم ِح.تماِب، فمّلم ُمشم  ْصِطّلم
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ْل  ؟ ه ِذهِ هم رْفم ُل اَِّلْسمم ومالِْفْعلم ومالْـحم مْشمم ُة ْ ْربمعم
م
اُم اْْل قْسم

م
 اْْل

ُ ا مم هم نْ مِ  ْل ، بم َّلم  ُ ا مم هم نْ مِ ، وم مم سْ اَِّل  صُّ ا َيم  لم عْ فِ الْ  صُّ ا َيم
م
 قً ّلم طْ إِ  ل  اخِ دم  ْْيُ غم فم  ُف رْ حم ـا الْ ما . أ

م
 ِِني بْ مم  هُ نا ا؛ ِْل

 ا.بً رم عْ مُ  سم يْ لم وم 

ِ فم  ُ اّلا   نْ مِ  مم سْ اَِّل  صُّ ي َيم
م
ا نم عْ مم ، وم رُّ جم ـالْ ، وم ُب ْص الا ، وم عُ فْ : الرا ة  ثم ّلم ثم  اِب رم عْ اْْلِ  امِ سم قْ أ   ه ذم

م
ِ َّلم  كم نا أ  دُ  َتم

ا ع  وْ فُ رْ ا مم ما إِ  وم هُ  وم َّلا ا إِ بً رم عْ ا مُ مً اسْ  إِما اب  وْ ُص نْ مم ، وم إِما ْ  ، وم  .ر  وْ رُ مم

ِ وم  ُ اّلا  هم نْ مِ  لم عْ فِ الْ  صُّ ي َيم
م
ا نم عْ مم ، وم مُ زْ جم ـالْ ، وم ُب ْص الا ، وم عُ فْ : الرا ة  ثم ّلم ا ثم ًض يْ ا أ   ه ذم

م
ِ َّلم  كم نا أ  ًّل عْ فِ  دُ  َتم

اع  وْ فُ رْ ا مم ما إِ  وم هُ  وم َّلا ا إِ بً رم عْ مُ  إِما اب  وْ ُص نْ مم  ، وم إِما ْ  ، وم  .م  وْ زُ مم

اِل.إِِِذمْن  ْفعم
م
اِء وماْْل ْسمم

م
بْنِيااِت ِمنم اْْل ُُكُّ الْمم ِت اْلُُروُْف، وم طم قم اِب سم  ِف بماِب اْْلِْعرم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

 وم » 
م
  هُ امُ سم قْ أ

م
ْزم ، فم ة  عم بم رْ أ ، وجم ْفض  ، وخم ، ونمْصب   ُِّ : رمفع 

م
اِء ِمْن ْل ْفُع، وم  :ذ لِكم ْسمم الاْصُب، الرا

ْفُض، وم ـالْ وم  ْزمم َّلم خم ِ ا، وم هم ِفي جم  ل
م
ْفُع، وم  :ذ لِكم اِل ِمْن عم فْ ْل ْزُم، وم ـالْ ُب، وم الاْص الرا ْفضم َّلم جم  «. اهم ِفي خم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ا اِلاْدِريُْب اْْل ةم ِمما ْجُزْومم ةم، ومالْمم ْجُرْورم ، ومالْمم نُْصْوبمةم ، ومالْمم ةم ْرفُوْعم اِت الْمم ِمم ِ الَْكم ْيِّ  :يمِِل عم

بُِّح الراْعُد ِِبمْمِدهِ ﴿ (1)  [13: الرعد]سورة  ﴾يُسم
قْصم ﴿ (2)

م
ْسِجِد اْْل اِم إِلم الْمم ْسِجِد اْلمرم  [1: اإلسراء]سورة  ﴾ِمنم الْمم

ِْرقم ﴿ (3) بمالم ُطوًَّل لمن َتم لمن تمبُُّْغم اْْلِ رْضم وم
م
 [37: اإلسراء]سورة  ﴾اْْل

(4) ﴿ ْ مْم يُودم ل مْم يمدِلْ وم  [3: اإللخاص]سورة  ﴾ل
اِرق   (5) ةم الُْقْرآِن. طم وم  يُـْحِسُن تِّلم
ِة. (6) اعم م الطا ة  لَعم ابِرم ْريمُم صم  مم
ِب. (7) ُه ِعنْدم الْغمضم ْمُُِّك نمْفسم ْن يـم ِويُّ مم  القم
.ذماِكْر  (8) حم تمنْجم  فم

 
اُت  ِمم ةُ  الَْكم ْجُزْومم اُت   الْمم ِمم ةُ  الَْكم ْجُرْورم اُت   الْمم ِمم نُْصْوبمةُ  الَْكم اُت   الْمم ِمم ةُ  الَْكم ْرفُوْعم  الْمم
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ةُ اثلا  ائِدم  اِمنمةُ الْفم

اُت  ﴿ مم ّلم اِب عم   ﴾ اْْلِْعرم

ُ رم عْ اْلِ  ِّ ِِبم  هِ يْ ُّم لُّ عم دُ تم  ات  مم ّلم عم  اُب لم ُُ ِب    نْ مِ  قِْسم   سم
م
امِ أ ، عم فْ الرا  اِب رم عْ ُة اْْلِ الم ْت حم نم ا َكم ذم إِ فم  ،هِ قْسم

الا مم ّلم عم الْ  ةم ِِهم ما الضا  نا إِ فم  ْ ِِهم وم  ،ة  ثم ّلم ف  ثم وْ رُ حُ  نْ ف  مِ رْ ِة حم ما الضا  ِن ُب عم وْ نُ يم  دْ قم وم  ،يْهِ ُّم عم  ةُ ُة ادا ، اوُ وم : ال
 وم 

م
 .نُ وْ الُّ وم ، ُف لِ اْْل

ةم ال نا إِ ، فم بم الاْص  اِب رم عْ ُة اْْلِ الم ْت حم نم ا َكم ذم إِ وم  تْحم الا مم ّلم عم الْ  ِِهم  فم ِة حم تْ فم الْ  ِن ُب عم وْ نُ يم  دْ قم وم  ،يْهِ ُّم عم  ةُ ُة ادا
 رْ حم 

م
 كم رم حم  وْ ف  أ

م
 .ف  ذْ حم  وْ ة  أ

الا مم ّلم عم الْ  ةم ِِهم ْْسم كم الْ  نا إِ ، فم جرا ـالْ  اِب رم عْ ُة اْْلِ الم ْت حم نم ا َكم ذم إِ وم  ةِ ْْسم كم الْ  ِن ُب عم وْ نُ يم  دْ قم وم  ،يْهِ ُّم عم  ةُ ُة ادا
 رْ حم 

م
 .ة  كم رم حم  وْ ف  أ

الا مم ّلم عم الْ  وم هُ  نم وْ كُ السُّ  نا إِ ، فم مم زْ جم ـالْ  اِب رم عْ ُة اْْلِ الم ْت حم نم ا َكم ذم إِ وم  ِن وْ كُ السُّ  ِن ُب عم وْ نُ يم وم  ،يْهِ ُّم عم  ةُ ُة ادا
 .ُف ذْ حم ـالْ 

م بِنم وم  م بم تم يم  قم بم ا سم  مم اًء لَعم ُ لم  :ِِل ا يم ا مم ْيا

1-  
م
ُ رم عْ نا اْْلِ أ  مم ّلم عم  ابم لم

م
  ِِهم ، وم هِ يْ ُّم لُّ عم دُ ة  تم يا ُِّ ْص ات  أ

م
، ةُ حم تْ فم الْ وم ، ةُ ما الضا : ات  مم ّلم عم  عُ بم رْ أ

 .نُ وْ كُ السُّ وم ، ةُ ْْسم كم الْ وم 

 وم  -2
م
ِذهِ نا أ  مم ّلم عم الْ  ه 

م
ا ذ لِكم ؛ وم ة  يا عِ رْ ات  فم مم ّلم ا عم هم نْ ُب عم وْ نُ تم ةم يا ُِّ ْص اِت اْْل مم م غم تم  ِعنْدم ُة ئم يْ هم  ْت ْيا

ِ الْ  ْ  ةِ مم َكم  مم ّلم عم الْ  الِ مم عْ تِ اسْ  نم مِ  عُ نم مْ ا يم مم بِ  ةِ بم رم ُمعْ ال
م
 .ياةِ ُِّ ْص اِت اْْل

 ِ ُروُْس اْْلِتيمُة تمْفِصيْل  ل ِذهِ ومادُّ َّلم تمْعِجْز. ه  اِضُل وماْستمِعْن بِاهلِل وم ا الْفم هم يُّ
م
ا أ اِت، فمُخْذهم مم  الْعمّلم
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ةُ اِلا  ائِدم ةُ الْفم  اِسعم

اُت  ﴿ مم ّلم فْعِ عم   ﴾ الرا

  قم بم سم 
م
 نم رْ كم ذم  نْ أ

م
ل  نا ا أ

  قِْسم  لُِكِ
م
امِ ِمْن أ ات  اْْلِ  قْسم مم ِة عمّلم ْربمعم

م
ةً  ْعرمِب اْْل اصا تمنما بِِه. وم  خم  ِدرماسم

ُ
أ نمبْدم سم

 ِ ِذهِ ل ْفُع. ه  ا الرا ْتمصُّ بِهم ا َيم اِت بِمم مم  الْعمّلم

فِْع   مم لُِّرا ْربمُع عمّلم
م
:أ ِِهم ، وم  ات 

 

ًَّل:  وا
م
ما أ وماِضُع الضا  ةِ مم

ةُ تمُكْوُن ال ما فِْع  ضا ًة لُِّرا مم ِة  ِف عمّلم ْربمعم
م
وم أ : ،ِضعم امم ِِهم  وم

                                                           

اوم ( 59) (  ه ذم ـ )ُبيُوْت  ِة كم يمادم ْو بِالزِّ
م
(، أ ُْع )ِكتماب  ي ُهوم َجم ِ ( اّلا ـ )ُكتُب  ْحيمانًا يمُكْوُن بِالاْقِص كم

م
ِف اِلاْغِيْْيُ أ ْو ِباْخِتّلم

م
(، أ ُْع )بميْت  ي ُهوم َجم ِ اّلا

.) د  سم
م
ُْع )أ ي ُهوم َجم ِ ( اّلا ُسد 

ُ
ـ )أ ْكِ كم

بِْط ومالشا  الضا

ةُ  ما لُِف   الْوماوُ   الضا
م
 ُثبُوُْت الُّْونِ   اْْل

ُْع اِلاْكِسْْيِ   الُْمْفرمدُ  ُْع   َجم الِمُ َجم ناِث السا اِرُع   الُْمؤم الِْفْعُل الُْمضم
ِي مْسبِقْ  اّلا مْم ي ُه ل

اِزم   ْو جم
م
نماِصب  أ

اِل  ْفعم
م
لميْسم ِمنم اْْل وم
ةِ  مْمسم  اْْل

ا  :ُهوم  م  لا دم مم لَعم
ة   ْو وماِحدم

م
 .وماِحد  أ

 

ا  :ُهوم  م  لا دم مم ْكْثم
م
م أ لَعم

ِو اثْنمتمْْيِ  ِمنم 
م
اثْنمْْيِ أ
ْيُّ   عم تمغم ةِ  ِف مم ُصْورم
 .(59)ُمْفرمِدهِ 

 

ا  :ُهوم  م  لا دم مم ْكْثم
م
م أ لَعم

ِة  ِمنم  اثْنمتمْْيِ بِِزيمادم
ِلف  

م
تماء  أ م  وم لَعم

  .ُمْفرمِدهِ 

 

اءم  - يْ  جم   د  زم
رمى  - اجم   نُ اْلِصم
ارمِت  - ياارم سم  ةُ السا

 
م  َضم احم  ُل الِرلجم

بْيماوم    نُ الِصل
م  َضم ا ِت حم رِّسم  ُت الُْمدم
اِلماوم    ُت الطا

 ويمْدعُ  – ُب يمْكتُ 
ْرِ  مْسعم  – يَيم  ىـي
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ة   ِلُف وماِلااُء  فمائِدم
م
ْن يمُكْونم  ِف : اْْل

م
ُب أ ِ

الِِم َيم ناِث السا ِْع الُْمؤم ًعا. اَجم تمْْيِ مم  (60)زمائِدم

اِلم  ـ - ات  ـُمْسُِّمم  - ات  ـطم اِلـحم ياارم  - ات  صم  ات  سم

ْع  يمنْتمِه  إِذما وُِجدم َجم نمْت إِْحدم  وم َكم تماء  وم ِلف  وم
م
ْصُِّياةً ابِأ

م
ا أ الًِما بمْل فمُّميْسم  ،ُهمم ناث  سم ْعم ُمؤم ْعم َجم َجم

 تمْكِسْْي :

ْصومات  
م
ْبيمات   – أ

م
ْمومات   – أ

م
ْصُِّياة    أ

م
ة  ) اِلااُء أ ْْيُ زمائِدم  (غم

اة   ة   –قُضم َم اة   –ُد ِلُف   ُرمم
م
ْصُِّياة   اْْل

م
ة  ) أ ْْيُ زمائِدم  (غم

وماِضُع الْوماوِ ثماِنيًا:   مم

 ْ ةً  وماوُ تمُكْوُن ال مم فْ  عمّلم وِْضعم  ِف ِع لُِّرا ا:ْْيِ مم  ، ومُهمم

 

 

الِمُ  (1 ِر السا كا ُْع الُْمذم نُْون  ): َجم ْو يماء  وم
م
ْفًعا( أ نُْون  )رم ِة وماو  وم م ِمنم اثْنمْْيِ بِِزيمادم ْكْثم

م
م أ ا دملا لَعم نمْصبًا ُهوم مم

( ِف ا( جرًّ وم  م )ُمْسُِِّمْْيم فِْع، وملَعم المِة الرا ( ِف حم م )ُمْسُُِّمْونم (  لَعم ِة )ُمْسُِّم  ِمم َم ْمِع  جم م ُمْفرمِدهِ، كم لَعم
. المِة الاْصِب وماْْلمرِّ  حم

ِرلسُ  م الُْمدم َضم نِْدسُ  - ْونم حم اِهرُ  ْونم الُْمهم  ْونم مم

ةُ  (2 مْمسم اُء اْْل ْسمم
م
ِِهم ، اْْل  :وم

 

                                                           

ثِ ( 60) ُل كم ضِّ مْسِمياةم ُيفم ِمْْيم ْ قْدم
م
اِة اْْل اْْي  ِمنم الُّحم نا  ه ذم

م
الِِم(؛ ِْل ناِث السا ِْع الُْمؤم مْسِمياِتِه بِـ )َجم ( ُدْونم ْ ْْيِ تم ِزيْدم تماء  مم ِلف  وم

م
اْْلمْمِع ِبـ )اْْلمْمِع بِأ

 ْ ، نم ر 
كا ُه قمْد يمُكْوُن لُِمذم ْعِ ُمْفرمدم ( َجم ات  ُّمحم ُْو: )ُحبْ )ُمْصطم  ُو: )ُمْصطم ُة الُْمْفرمِد نم ُ ُصْورم ْيا تمغم قمْد تم (، وم ْعِ ُّمح  ( َجم (. ُّميمات   )ُحبّْلم

الِمُ  ِر السا كا ُْع الُْمذم اُء الْ   َجم ْسمم
م
ةُ ـاْْل ْمسم  خم

بُوْكم 
م
ُوْكم  فُوْكم  ِعُّْم  ُذْو  أ ُخوْكم  ْحم

م
 أ

كم ك
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ِذهِ  اُء  ه  ْسمم
م
ُع بِالْوماوِ اْْل ِلِف  ،تُْرفم

م
ُب بِاْْل ُتنْصم َُتمرُّ بِاِْلماءِ  ،وم ُْو:وم  ، نم

بُ 
م
اءم أ بم  -كم وْ جم

م
يُْت أ

م
أ يْد   ارم   -زم

م
م أ ُّاْمُت لَعم  كم يْ بِ سم

ِذهِ وم  اءُ  ه  ْسمم
م
ةُ  اْْل ْمسم ا اْْلِْعرم ُتْعرمُب ه  َّلم  الْـخم ْوط  ذم ابِقم إَِّلا بُِْشُ   .بم السا

ِن:ومه   َم ْوُط نمْو ُ  ِذهِ الْشُّ

 

 

 

 

ْكم تمْفِصيُْل  إِِلم ْوِط: ه ِذهِ  وم ُ  الْشُّ

ًَّل: ال وا
م
ُ أ ةُ الْ  وُْط ْشُّ اما ِِهم ، عم ة  وم ْربمعم

م
 :أ

ةً  (1 ْن تمُكْونم ُمْفرمدم
م
ْو  ، فمّلم تمُكْوُن ُمثمنااةً أ

م
ُْموْ أ  .ةً عم مم

ةً  (2 م َبا ْن تمُكْونم ُمكم
م
ًة.أ رم غا  ، فمّلم تمُكْوُن ُمصم

افمةً  (3 ْن تمُكْونم ُمضم
م
 .أ

افمًة  (4 ْن تمُكْونم ُمضم
م
ْْيِ يماِء إِلم أ

لمِ غم ِ  .الُْمتمَكم

محم ِمثُْل:  ُخـوْكم نم
م
اءم  - أ بُـوْكم جم

م
ـُموْكم وم  أ م  -نمِظيْف  فُوْكم  - حم َضم    ِعُّْم   ُذوْ حم

وُْط الْ ثماِنيًا:  ُ ةُ ـالْشُّ اصا  : خم

مُط  (5 ِة ) ِف يُْشُتم ِمم ْن تمُكْونم بُِدْوِن ِميْم  ( فُوْ َم
م
 .أ

وْ  ة  ُشُ ما َم وْ   ط   ة  ُشُ اصا  ط  خم

ا اهم َُ ةم  ْمسم اءم الْـخم ْسمم
م
ُل اْْل مْشمم ْ  ( ْ ُِّممِتم )فُوْ بِكم  (ُذوْ ( وم
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مُط  (6 ِة ) ِف يُْشُتم ِمم اِن ــشم ( ُذوْ َم اِن بِهم ْرطم اصا ا:خم  ا، ومُهمم

 
، ومذ   ُ ْيا تمغم ِة فمإِنا اْْلِْعرمبم يم ابِقم وِْط السا ُ ْط  ِمنم الْشُّ ْْلتِ إِذما فُِقدم شم  :يـلِكم َكم

نمْت ه   (1 اُء ُمثمنا إِذما َكم ْسمم
م
ْو  اةً ِذهِ اْْل

م
ْ أ ْعِربمْت إِْعرم  ةً عم وْ مُ مم

ُ
ااأ  ، ِمثُْل:بمُهمم

محم   ومانِ نم خم
م
يُْت  - اْْل

م
أ يِْن رم بموم

م
م  - اْْل َضم ةُ حم م  - اْْلِْخوم ُّاْمُت لَعم  اْْلبماءِ سم

ًة  (2 رم غا اُء ُمصم ْسمم
م
نمْت ه ِذهِ اْْل ي )إِذما َكم ِبم

ُ
ي  - أ خم

ُ
ي  - أ ا ُتْعرمُب  (ِعُّْم  ُذوميُّ  - وميي فُ  - ُحِمم فمإِناهم

ةِ  اِهرم ْصُِّياِة الظا
م
ِت اْْل َكم  ، ِمثُْل:بِاْلمرم

اءم   بم جم
ُ
بم  - كم يُّ ـأ

ُ
يُْت أ

م
أ بم  - كم يا ـرم

ُ
م أ ُّاْمُت لَعم  كم ِيل ـسم

ةِ  (3 اِهرم ْصُِّياِة الظا
م
ِت اْْل َكم ْعِربمْت بِاْلمرم

ُ
افمة  أ ْْيم ُمضم اُء غم ْسمم

م
نمْت ه ِذهِ اْْل  ، ِمثُْل:إِذما َكم

اءم   ب  جم
م
يُْت  - أ

م
أ ًخارم

م
م  - أ ُّاْمُت لَعم ب  سم

م
 أ

افمًة  (4 نمْت ُمضم لمِ إِلم إِذما َكم ِ ِِبْ ) يماِء الُْمتمَكم
م
ِخْ  - أ

م
ِِمْ  - أ ِة  (حم رم دا ْصُِّياِة الُْمقم

م
ِت اْْل َكم ْعِربمْت بِاْلمرم

ُ
أ

بمةِ   ، ِمثُْل:لُُِّْمنماسم

  
م
اءم أ بِ  - يْ ِخـجم

م
يُْت أ

م
أ   - يْ ـرم

م
م أ ُّاْمُت لَعم   يْ ـخِ سم

ُة ) (5 ِمم َم نمْت  ْعِربمْت فُوْ إِذما َكم
ُ
ةِ ( بِالِْميِْم أ اِهرم ْصُِّياِة الظا

م
ِت اْْل َكم  .بِاْلمرم

ا - كم مم ـفم ْفتمْح ا - كم نمِظيْف  مُ ـفم  ؟مِ ـفم  ِف ذما مم  كم

ْعنم  ْن تمُكْونم بِمم
م
أ

) اِحب   )صم
 

ِمْْيًا ا ضم هم ِْه بمْعدم اُف إِِلم َّلا يمُكْونم الُْمضم
م
ْو ومْصًفا ُمْشتمقًّ  ،أ

م
 اأ

ـ اِعلِ  )اْسمِ  كم ِو )، (الْفم
م
ْفُعْولِ  اْسمِ أ ْو )، (المم

م
ةِ أ  ِصيْغم

ةِ  ِو ) ،(الُْمبمالمغم
م
ةِ أ فم ةِ  الصِّ باهم ِو )، (الُْمشم

م
 اِلاْفِضيِْل( اْسمِ أ
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ِة ) (6 ِمم رمدم ِلَكم رُ ُذوْ وم ْعًن آخم ْن يمُكْونم ا ( مم
م
وُْصْوًَّل، وم ومُهوم أ ُم الْوماوم ذِ ه   ِف ْسًما مم ائًِما  هِ اْلمالمِة تمُّْزم دم

تمُكْونُ  بْنِياًة  وم ُكْونِ مم م السُّ  ، ِمثُْل:لَعم

اءم   محم  ُذوْ جم يُْت  - نم
م
أ محم ُذْو  رم م  - نم ُّاْمُت لَعم محم ُذْو سم  نم

 
وم ثماثِلًا:  لِِف ِض امم

م
 ُع اْْل

فِْع  ًة لُِّرا مم ِلُف عمّلم
م
ْط  ِف تمُكْوُن اْْل قم وِْضع  وماِحد  فم . :ومُهوم  ،مم  الُْمثمنا

اِلم  قمامم ِمثُْل:  ِديْدم  انِ الِْكتمابم  - انِ الطا تم  - انِ جم رِّسم مِت الُْمدم َضم تم  - انِ حم ْهرم يُّْمتم  انِ الزا ِ  انِ َجم

م  :ُهوم  الُْمثمنا وم  ا دملا لَعم ِو اثْنمتمْْيِ مم
م
ِة ، اثْنمْْيِ أ نُْون  بِِزيمادم ِلف  وم

م
نُْون  ) أ ْو يماء  وم

م
ْفًعا( أ م ا( جرًّ نمْصبًا وم )رم لَعم

 ُمْفرمِدهِ.

ْل  ما
م
اِت: ه ِذهِ تمأ ِمم  الَْكم

  ْ ْ نا ثم مُ ال ْ  رُ وْ رُ جْ مم  ال ْ  نا ثم مُ ال ْ  ُب وْ ُص نْ مم ال ْ نا ثم مُ ال ْ   عُ وْ فُ رْ مم  ال   دُ رم فْ مُ ال

اِلم   ْْيِ ـاِلم ـالطا   ْْيِ ـاِلم ـالطا  الُِب   انِ الطا  الطا

  الِْكتماُب   انِ الِْكتمابم  ْْيِ ـابم ـالِْكتم  ْْيِ ـابم ـالِْكتم 

ِديْدم  ِن يْ ِديْدم ـجم  ِن يْ ِديْدم ـجم  ِديْد    انِ جم   جم

تم  رِّسم تم   ْْيِ الُْمدم رِّسم تم   ْْيِ الُْمدم رِّسم رِّسم   انِ الُْمدم   ةُ الُْمدم

تم  ْهرم تم  ْْيِ ـالزا ْهرم تم  ْْيِ ـالزا ْهرم  ةُ الزاْهرم  انِ الزا

يُّْمتم   ْْيِ ـِميُّْمتم ـجم   ْْيِ ـِميُّْمتم ـجم  ِ يُّْم   انِ َجم ِ   ة  َجم
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وم رمابًِعا:   ِضُع ُثبُوِْت الُّْونِ امم

فِْع  يمُكْوُن ُثبُوُْت الُّْونِ  ًة لُِّرا مم ْط  ِف عمّلم قم وِْضع  وماِحد  فم اُل الْ  :ومُهوم  ،مم ْفعم
م
ُة.ـاْْل ْمسم  (61)خم

اُل الْ  ْفعم
م
ةُ ـوماْْل ْمسم اِرع   :ِِهم  خم ُّ فِْعل  ُمضم ةِ  ْت ُّم صم تا اُُ اعم اُو اْْلممم ْو  ،بِِه وم

م
ِلُف أ

م
ْو يماُء  ،اَِّلثْنمْْيِ أ

م
أ

بمةِ  اطم  (62).الُْمخم

  نم ـيْ تمْكتُبِ  – نِ اـتمْكتُبم  – نِ اـيمْكتُبم  – نم وْ ـتمْكتُبُ  – نم وْ ـيمْكتُبُ   يمْكتُُب 

ِذهِ وم  ةُ  ه  ْمسم اُل الْـخم ْفعم
م
ُع بِثُبُوِْت الُّْونِ  اْْل ُم ِِبمْذفِ وم  ،تُْرفم َُتْزم ُب وم اُتنْصم  .ـهم

 تم 
م
ا ْل ما أ اُب  لم وم دْ اْْلم  ه ذم مكم بِِه إِْعرم تاِضْح ل الِ يم ْفعم

م
ةِ  اْْل ْمسم اءم اهللُ – الْـخم  :-إِْن شم

ُم ِِبمْذِف  ُب ِِبمْذِف  الُّْونِ  َُتْزم ُع بِثُبُوِْت الُّْونِ   الُّْونِ  ُتنْصم  تُْرفم

مْم  ُب ل ّلا ُب  يمْكتُبُْواالطُّ ّلا ُب   يمْكتُبُْوالمْن  الطُّ ّلا  نم يمْكتُبُوْ الطُّ

ْنتُمْ  
م
مْم  أ ْنتُمْ    ْكتُبُْواتم ل

م
ْنتُمْ   ْكتُبُْواتم لمْن  أ

م
 نم ْكتُبُوْ تم  أ

مْم  اِلمانِ الطا   نِ ايمْكتُبم  اِلمانِ الطا   ايمْكتُبم لمْن  اِلمانِ الطا  ايمْكتُبم ل

ا  ْنتُمم
م
مْم  أ ا  اْكتُبم تم ل ْنتُمم

م
ا  اْكتُبم تم لمْن  أ ْنتُمم

م
 نِ اْكتُبم تم  أ

ا  ْنتُمم
م
مْم  أ نِْت   ـيْ ْكتُبِ تم ل

م
نِْت   ـيْ ْكتُبِ تم لمْن  أ

م
 نم يْـْكتُبِ تم  أ

 
                                                           

فْ ( 61)
م
نْوماع  ِمنم اْْل

م
اِذُج ِْل ا نممم ناهم

م
ِة؛ ِْل ْمِثُّمِة اْْلمْمسم

م
يًْضا ِباْْل

م
َّما أ ْت ُْسم لميْسم ِة، وم ارِعم اِل الُْمضم ًة. عم ُْصوْصم يانمًة مم اًَّل ُمعم ْفعم

م
 أ

اِو اْْلممم  (62) عم وم ًة مم ْفتُوْحم مم ، وم ِلِف اَِّلثْنمْْيِ
م
عم أ ًة مم ْكُسْورم ِة مم اِل اْْلمْمسم ْفعم

م
بمِة.تمُكْوُن الُّْوُن ِف آِخِر اْْل اطم يماِء الُْمخم ِة وم  اعم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ات  را لُِّ»  مم ْربمُع عمّلم
م
ْ ، وم ةُ ما : الضا فِْع أ   ،اوُ وم ال

م
ما . نُ وْ ومالُّ  ،لُِف وماْْل

م
ًة لُِّرا  ةُ ما ا الضا فمأ مم تمُكوُن عمّلم ِف  فْعِ فم

وماِضعم  ِة مم ْربمعم
م
ِْع اِلا  ،ِف اَِّلْسِم الُْمْفرمدِ  :أ نا  ،ْكِسْْيِ ومَجم ِْع الُْمؤم ِ ِث السا ومَجم ِ  ،مِ ال اِرِع اّلا مْم ومالِْفْعِل الُْمضم ي ل

تا  ء  يم ْ  . ِصْل بِآِخرِهِ شم
م
أ ًة ا اما وم مم تمُكوُن عمّلم ْْيِ لُِّرا لْوماُو فم وِْضعم ِْع ا :فِْع ِف مم كا ِف َجم ِ ِر السا لُْمذم ِف  ِم،ال وم

اِء ا ْسمم
م
ةِ خم ـلْ اْْل ِِهم  ،ْمسم بُوكم  :وم

م
ُخوكم  ،أ

م
أ ُوكم  ،وم فُوكم  ،ومْحم ال   ،وم ما . ومُذو مم

م
أ تمُكوْ ا اوم لُِف فم

م
ًة ْْل مم ُن عمّلم

ةً فِْع ِف تمثْنِيمِة الُِّرا  اصمل اِء خم ْسمم
م
ما . ْْل

م
أ ًة لُِّرا وْ ا الُّ وم مم اِرِع  فْعِ ُن فمتمُكوُن عمّلم لم إِذما اتا  ،ِف الِْفْعِل الُْمضم صم

ِمْْيُ  :بِهِ  ِمْْيُ  ، تمثْنِيمة  ضم ْو ضم
م
ْع  أ ِمْْيُ  ، َجم ْو ضم

م
نا أ بمةِ  الُْمؤم اطم  «. ثمِة الُْمخم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
 ا يم مم ِفياِلاْدِريُْب اْْل

ْ
ِ  لِ مم جُ ـالْ  نم مِ  كم يْ تِ أ ْ  عم ِض وُ  ة  عم وْ فُ رْ مم  ات  مم َم ْ ، بم طي ا خم هم تم َتم  ةم مم ّلم عم ا وم هم عم وْ نم  ْيِّ

 ا:هم عِ فْ رم 

مُهْم ﴿ -1 ُخوإِْذ قمالم ل
م
َّلم  ُهود  ُهْم أ

م
 [124]سورة الشعراء:  ﴾تمتاُقونم أ

م ﴿ -2 نا ل ِمْعتُُموُه ظم  إِْذ سم
ْْيًا الُْمْؤِمنماُت وم  الُْمْؤِمنُونم ْوَّلم نُفِسِهْم خم

م
 [12]سورة النور:  ﴾بِأ

ِتهِ  ُذوِِلُنِفْق ﴿ -3 عم ن سم ة  مِّ عم  [7]سورة الطاق:  ﴾سم

ِبْيم قمالُوا ﴿ -4 تمْعجم
م
ْمِر اهللِ  أ

م
 [73]سورة هود:  ﴾ِمْن أ

ا  قمالم اهللُ ﴿ -5 عُ  يمْومُ هم ذم اِدِقْيم ِصْدُقُهْم  يمنفم مُهمْ  ۚ  الصا ناات   ل ِْري جم ا ِمن َتم ِْتهم ارُ  َتم ْنهم
م
]سورة  ﴾اْْل

 [119املائدة: 

انِ  -6 وْجم نِ  الزا ْعممّلم يِّبمًة. يم ْبنماِء تمْربِياًة طم
م
م تمْربِياِة اْْل  لَعم

ِ الْ  عُ وْ نم  اهم عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم  ِ الْ  عُ وْ نم  اهم عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم  م ةِ مم َكم  م ةِ مم َكم

    

5 

 ْ    اوُ وم ال
م
  ةُ سم مْ اْْلم  اءُ مم سْ اْل

1         

        

        
2 

        

    
6 

    3 

        4 

 



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  64 

 

ِط: اِلاْدِريُْب  فِْق الامم م وم ْكِمْل لَعم
م
 اثلااِِن: أ

 ْ ْ  عُ َجم ْرفُْوعُ  ِث نا ؤم مُ ال ْ  الْمم ْ نا ثم مُ ال ْرفُْوعُ  ُث نا ؤم مُ  ال ْ  الْمم ْ  دُ رم فْ مُ ال ْرفُْوعُ  ُث نا ؤم مُ ال  الْمم

م  م  ت  ّلا مم م  تمانِ ُّا مم  ة  ُّا مم

  
 ة  دم رْ وم 

  
 
ُ
 ة  اذم تم سْ أ

  
 ة  ارم يا سم 

  
 ة  رم ائِ طم 

  
 ة  بم يْ بِ طم 

 
ِط: اِلاْدِريُْب  فِْق الامم م وم ْكِمْل لَعم

م
 اثلاالُِث: أ

 ْ ْ  عُ َجم ْرفُْوعُ مُ ال ِر الْمم كا ْ  ذم ْ نا ثم مُ ال ْرفُْوعُ مُ  ال ُر الْمم كا ْ  ذم ْ  دُ رم فْ مُ ال ْرفُوْعُ مُ ال ُر الْمم كا  ذم

انِ  ُمُُِّْصْونم   ُمُِّْص   ُمُِّْصم

لِم      َم

الِم      سم

افِر      ُمسم

 نمِبـيي   

ْيق      ِصدِّ
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ْعِربْ  اِلاْدِريُْب 
م
ِة، ُثما أ ْمسم اِل الْـخم ْفعم

م
ا فِْعل  ِمنم اْْل ُُ ا  ، وماْستمْخِرْج ِمنْهم ةم اْْلِتيمةم إِ الِْفْقرم ابُِع: اقْرم ُه الرا

:  ُمتابًِعا الِْمثمالم

  نم وْ كُ ُْتُ يم  اِس الا  ُض عْ بم 
م
َم سم  ِع ارِ  الشا ِف  نم وْ بُ عم ُّْ يم  مْ هُ اءم نم بْ أ  ِف  مِ وْ اِْلم  الم وم ا طم مم با رُ ، وم ةً ُّم يْ وِ طم  ت  ا

م
 امِ يا  أ

 .ةِ ُّم طْ عُ الْ 

  ْل هم فم 
م
  ِت نْ أ

م
 هم تُ يا أ

ُ
م  مُّ ا اْْل ِ  ْْيم حِ مم سْ ْ ِ وم ل  بِ  كِ دم

م
َم سم  ِع ارِ  الشا ِف  بم عم ُّْ يم  نْ أ  ةً ُّم يْ وِ طم  ت  ا

م
ْ  مْ ؟ أ ُ  ْْيم ُِّ عم َتم ا تً قْ وم  لم

 ِ م  رم آخم وم  ِب عْ ُّا ل   رِ وْ ُض حُ وم  اهللِ  اِب تم كِ  ِظ فْ  حِ ِف  هُ رُ مِ ثْ تم سْ ي
م
ْ أ  ؟ة  دم ِفيمُ  ة  طم شِ ن

ْ فم  ُ وم ال لِكم كم ، وم ةِ ئم يِّ السا  اِت ادم عم الْ  ضم عْ بم  انِ بم سِ تم كْ يم  ِع ارِ  الشا ِف  انِ بم عم ُّْ ا يم مم دم نْ عِ  ُت نْ اْلِ وم  دم  انُ مم رْ الِْ  ذ 
 ْ   عم مم  ِب عِ الُّا  نم مِ  ُق ُّم طْ مُ ال

م
ْ  انِ ْْيم اْلِْ  اءِ نم بْ أ ْ  عُ نم مْ يم  ْْيم بِ دا ؤم مُ ال م وم ال   َّلم ِِت الا  اِت َْبم اْلِْ  ِض عْ بم  اِب سم تِ اكْ  نم مِ  دم

 .اِِعِّ مم اْْلم  ِب عِ الُّا  بِ َّلا إِ  ُب سم تم كْ تُ 

اُب  ةُ  اْلِْعرم ْمسم اُل الْـخم ْفعم
م
 اْْل

ناُه ِمنم 
م
فِْعِه ُثبُوُْت الُّْوِن؛ ِْل ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  اِرع  مم اِل فِْعل  ُمضم ْفعم

م
اْْل

ِة.  اْْلمْمسم
ُكْونم  ُْتُ  يم
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ِم: اِلاْدِريُْب  ِو الُْمْعجم
م
اُموِْس أ ْعم تمْكِسْْي  بِالرُُّجْوِع إِلم الْقم اِء اْْلِتيمِة َجم ْسمم

م
ماِمُس: اَْجمْع لَُكًّ ِمنم اْْل  اْْل

ُْع اِلاْكِسْْيِ  ْرفُْوعُ  َجم ْ  الْمم ْرفُْوعُ  دُ رم فْ مُ ال ُْع اِلاْكِسْْيِ  الْمم ْرفُْوعُ  َجم ْ  الْمم ْرفُْوعُ  دُ رم فْ مُ ال  الْمم

 ة  نم ِفيسم     خ  يْ ارِ تم   

 اب  تم كِ    م  دم قم   

 س  رْ دم    ة  قم يْ قِ دم   

 ة  رم وْ ُص    ث  يْ دِ حم   

 َبم  خم     ر  مم قم   
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ةُ الْ  ائِدم ةُ الْفم  عماِشم

اُت  ﴿ مم ّلم   ﴾ الاْصِب عم

ُْس لُِّناْصِب   :ِِهم ، وم ات  مم ّلم عم  خم

 

ًَّل:  وا
م
 ةِ حم تْ فم الْ  عُ اِض وم مم أ

ةُ  ُكْونُ تم  تْحم ًة لُِّ الْفم مم ثمةِ  ِف  ناْصِب عمّلم وماِضعم  ثمّلم :مم ِِهم  ، وم

ةُ  تْحم لُِف   الْفم
م
ةُ   اْْل ْْسم ْذُف الُّْونِ   اِْلماءُ   الْكم  حم

ُْع اِلاْكِسْْيِ   الُْمْفرمدُ  اِرُع   َجم ِيالِْفْعُل الُْمضم ةِ  اّلا مْمسم اِل اْْل ْفعم
م
 لميْسم ِمنم اْْل

 رم 
م
 ًدايْ زم  ُت يْ أ

ُت الِْكتما
ْ
أ  بم قمرم

ِرل  اِض   سم إِنا الُْمدم  حم

 رم  
م
ّلا  ُت يْ أ  بم الطُّ

ة   بم إِنا الُْكتُ   نمافِعم
ْرُ  لمنْ    جم َتم

افِ  لمنْ  يْد   رم يُسم  زم

  
بم  ّتا ُينْصم فُِّر  ومحم ِة َّلم بُدا ِمْن تموم تْحم  ه ِذهِ الِْفْعُل بِالْفم

ُ ال ثمةِ  ْوِط ْشُّ  :اثلاّلم

1)  
م
 ،ًَ ارِ ضم مُ  ُل عْ فِ الْ  نم وْ كُ يم  نْ أ

 وم  (2
م
ـ ) ب  اِص نم  هِ يْ ُّم عم  لم خُ دْ يم  نْ أ  ،(لمنْ كم

 وم  (3
م
  نم مِ  نم وْ كُ  يم َّلا أ

م
 .ةِ سم مْ اْْلم  الِ عم فْ اْْل
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وم ثماِنيًا:   ِضُع امم
م
 لِِف اْْل

ِلُف  ُكْونُ تم 
م
ًة لُِّ اْْل مم ْط  ِف  ناْصِب عمّلم قم وِْضع  وماِحد  فم ُة. :ومُهوم  ،مم مْمسم اُء اْْل ْسمم

م
 اْْل

بم ِمثُْل: 
م
مْ ا –كم اـقمابمُُّْت أ ِ

خم  ْحُتم
م
مـ – كم اـأ ْف فـم –ِك اُزْوِرْي ْحم يُْت ذم  –كم انمظِّ

م
أ ال   ارم  مم

 
وم ثماثِلًا:  ةِ ِضُع امم ْْسم  الْكم

ةُ  ُكْونُ تم  ْْسم ًة لُِّ الْكم مم ْط  ِف  ناْصِب عمّلم قم وِْضع  وماِحد  فم الِمُ  :ومُهوم  ،مم ناِث السا ُْع الُْمؤم  .َجم

 رم ِمثُْل: 
م
ات   ِت ااِلم الطم إِنا  - ِت ااِلم الطا  ُت يْ أ  ُمْتمِهدم

 
وم رمابًِعا:   اءِ اِْلم ِضُع امم

ِ  ةً مم ّلم عم  اءُ اِْلم  نُ وْ كُ تم   ا:مم ، هُ ْْيِ عم ِض وْ  مم ِف  ِب ْص ُّنا ل

 

 

ِرلسِ  ْْيِ بم ـِ الالطا  ُت ُّْ ابم ـقم ِمثُْل:   ْْيم ـومالُْمدم

 

نُْصوُْب  نُْصوُْب   (63)الُْمثمنا الْمم الُِم الْمم ِر السا كا ُْع الُْمذم  (64)َجم

 
                                                           

ْ  اءُ يم ( 63)  .اهم دم عْ ا بم مم  ر  وْ سُ كْ مم وم ا هم ُّم بْ ا قم مم  ح  وْ تُ فْ مم  ،ة  نم اكِ  سم نا ثم مُ ال
 .اهم دم عْ ا بم مم  ح  وْ تُ فْ مم وم ا هم ُّم بْ ا قم مم  ر  وْ سُ كْ مم  ،ة  نم اكِ سم  عِ مْ اْْلم  اءُ يم ( 64)

الِمُ   الُْمثمنا  ِر السا كا ُْع الُْمذم  َجم
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اِمًسا:  وم خم ْذِف ِضُع امم  الُّْونِ  حم

ْذُف الُّْونِ  ُكْونُ يم  ًة لُِّ حم مم وِْضع  وماِحد   ِف  ناْصِب عمّلم لِكم كم مم ُة. :ومُهوم  ،ذ  مْمسم اُل اْْل ْفعم
م
 اْْل

ْرُجُ لمْن ِمثُْل:  افِ لمْن  انِ اِلم الطا  – ْواـَتم اـيُسم نِْت لمْن  – رم
م
 يْ ـتمْدرُسِ أ

ِْع  ، ومَجم ي ِمنم الُْمْفرمِد، ومالُْمثمنا ُُ ْن  ُّاْمنما عم ْن تمكم
م
بمقم أ ِْع ومسم الِِم، ومَجم ِر السا كا ِْع الُْمذم ، ومَجم اِلاْكِسْْيِ

فِْع، فم  اِت الرا مم ِة ِف عمّلم مْمسم اِل اْْل ْفعم
م
ِة، وماْْل مْمسم اِء اْْل ْسمم

م
الِِم، وماْْل ناِث السا ا وم الُْمؤم اِجْعهم ا رم ْد بِهم دِّ جم

ُهنماكم ِزيمادمات  مُ  ْهًدا؛ فم ة .ِفيعم  دم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ةُ، وماِْلم لُِّنا وم  » ْْسم لُِف، ومالْكم
م
ُة، وماْْل تْحم : الْفم ات  مم ُْس عمّلم ْذُف الُّ ْصِب خم ما . ونِ اُء، ومحم

م
ُة ا الْفم فمأ تْحم

مًة لُِّنا  تمُكوُن عمّلم : ِف اَّلِ ْصِب فم وماِضعم ثمِة مم ْعِ ْسِم الُْمْفرمِد، ِف ثمّلم اِرِع إِذما اِلا  ومَجم ْكِسِْي، ومالِْفْعِل الُْمضم
ُّميِْه نماِصب   لم عم تا  ،دمخم مْم يم ل ء  وم ْ ما . ِصْل بِآِخرِهِ شم

م
أ ًة لُِّنا وم مم تمُكوُن عمّلم لُِف فم

م
اِء ا اْْل ْسمم

م
ْصِب ِف اْْل

ْوُ خم ـالْ  ِة، نم اكم ْمسم خم
م
أ بماكم وم

م
يُْت أ

م
ْشبمهم  ،: رمأ

م
ا أ مم ما . ذ لِكم وم

م
أ ًة لُِّنا وم مم تمُكوُن عمّلم ةُ فم ْْسم ِْع ا الْكم ْصِب ِف َجم

نا  ما . الِمِ ِث السا الُْمؤم
م
أ ًة لُِّنا وم مم تمُكوُن عمّلم ْمعِ ـومالْ  ،ثْنِيمةِ ِب ِف اِلا ْص ا اِْلماُء فم ما . جم

م
أ ْذُف الُّ وم وِن ا حم

ًة لُِّنا  مم يمُكوُن عمّلم اِل الْ فم ْفعم
م
ِة ـْصِب ِف اْْل ْمسم ا بِثُ ِِت الا خم ْفُعهم  «. نِ وْ ِت الُّ وْ بُ رم
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 تمْدِريْبمات  

ُل  اِلاْدِريُْب  وا
م
ِط:اْْل فِْق الامم م وم ْكِمْل لَعم

م
 : أ

 ْ ْ  عُ َجم نُْصوُْب مُ ال ِر الْمم كا ْ  ذم ْ نا ثم مُ ال نُْصوُْب مُ  ال ُر الْمم كا ْ  ذم ْ  دُ رم فْ مُ ال نُْصوُْب مُ ال ُر الْمم كا  ذم

رِِّسـْْيم  ـْْيِ  ُمدم رِّسم رًِّسا ُمدم  ُمدم

ًما   لـم  َم

يااًدا    صم

حم     الْفمّلا

 الُْمْجتمِهدم   

يِّبًا    طم

 

 ا يم مم ِفي: اِلاْدِريُْب اثلااِِن 
ْ
ِ  لِ مم جُ ـالْ  نم مِ  كم يْ تِ أ ْ  عم ِض وُ  ة  نُْصْوبم مم  ات  مم َم ْ ، بم طي ا خم هم تم َتم  ةم مم ّلم عم ا وم هم عم وْ نم  ْيِّ

 ا:هم نمْصبِ 

ِل ِمنم الاارِ  الُْمنمافِِقْيم إِنا ﴿ -1 ْسفم
م
رِْك اْْل  [145: نساء]سورة ال ﴾ِف ادا

اوماِت ومِسعم ُكرِْسيُُّه ﴿ -2 مم رْضم وم  السا
م
 [255: بقرة]سورة ال ﴾اْْل

ِْهُم ﴿ -3 ُّْنما إِِلم رْسم
م
ا اثْنمْْيِ إِْذ أ بُوُهمم ذا  [14: يس]سورة  ﴾فمكم

بمانمايما ﴿ -4
م
نما  أ عم رِْسْل مم

م
يُْل فمأ انماُمِنعم ِمناا الْكم خم

م
 [63: يوسف]سورة  ﴾نمْكتمْل  أ

تمرمى ﴿ -5 بمالم وم ةً  اْْلِ اِمدم ا جم بُهم ْسم  [88: نمل]سورة ال ﴾َتم

ّتا   تمنمالُوالمن ﴿ -6 بُّونم  تُنِفُقواالَِْبا حم ا َُتِ  [92: آل عمران]سورة  ﴾ِمما

ن ﴿ -7
م
اِن أ ايُِريدم ْن َُيْرِجم ا وم ُكم مِّ رِْضُكم بِِسْحرِِهمم

م
بماأ ِتُكُم الُْمثّْلم   يمْذهم ِريقم  [63: طه]سورة  ﴾بِطم
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اِء ِِلمبُُّْغم ﴿ -8 يِْه إِلم الْمم فا بماِسِط كم ا ُهوم بِبماِلِغهِ  فماهُ إَِّلا كم مم  [14: رعد]سورة ال ﴾وم

  لم خِ يُدْ  نْ لم »ف الديث:  -9
م
 [5241ه البخاري: روا] «ةم نا جم ـالْ  ُُّهُ مم ًدا عم حم أ

ْن  -11
م
اذما تُِريِْدْينم أ بِ مم مْْشم ؟ يْ ـْ ْ مِّ

ُ
 يما أ

 

ا ةم نمْصبِهم مم ةِ  ومعمّلم ِمم ا م نمْوُع الَْكم ةم نمْصبِهم مم ةِ  ومعمّلم ِمم  م نمْوُع الَْكم

  
6 

  1 

    
2 

  
7 

  

    3 

  8   
4 

  9   

  
11 

  
5 

 

ِة،  اِلاْدِريُْب  ْمسم اِل الْـخم ْفعم
م
نُْصوْب  ِمنم اْْل ا فِْعل  مم ُُ ا  ، وماْستمْخِرْج ِمنْهم ْمِثُّمةم اْْلِتيمةم

م
إِ اْل اثلاالُِث: اقْرم

ابمُه: ْكِمْل إِْعرم
م
 ُثما أ

1- . وا اهللم ُ  إِذما نمْصم
وا إَِّلا  الُْمْسُُِّمْونم لمْن يمنْتمِْصُ

ّتا  -2 ْْيًا حم ْختماُه، قُْوِِلْ خم
ُ
يِْن.أ ارم ِدْي ِف ادا مْسعم ْ 

ُُِّّم. -3 ا لمْن تمنماَّلم الِْعُّْمم إَِّلا بِاِلاعم ْنتُمم
م
 أ

ْكتمبمِة. -4 بما إِلم الْمم ْن يمْذهم
م
اِن أ بُوُْه يُِريْدم

م
أ يْد  وم  زم

اذما تُ  -5 ُُّْونم مم ْن  فمضِّ
م
ُكُُّْواأ

ْ
 ؟إِْخومانُ يما  تمأ



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  72 

 

اُب   اْلِْعرم
ةُ  ْمسم اُل الْـخم ْفعم

م
 اْْل

نُْصْوبمةُ   الْمم

ناُه ِمنم 
م
ُة نمْصِبِه ................................؛ ِْل مم ، ومعمّلم نُْصوْب  اِرع  مم فِْعل  ُمضم

........................................... 
وا  يمنْتمِْصُ
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ةُ الْ  ائِدم ةم الْفم ْْشم اِديمةم عم  ـحم

اُت  ﴿ مم ّلم ِرل ـالْ عم   ﴾ جم

رِّ  ُث لُِّْجم  :ِِهم ، وم ات  مم ّلم عم  ثمّلم

 

 

ًَّل:  وا
م
ةِ أ ْْسم وماِضُع الْكم  مم

ةُ  ُكْونُ تم   ْْسم ًة  الْكم مم رِّ عمّلم ثمةِ  ِف  لُِّْجم وماِضعم  ثمّلم ِِهم مم  :، وم

ة :  ِِف؟فمائِدم ُْع اِلاْكِسْْيِ ُهنما بِالُْمنْْصم اذما ُقيِّدم اَِّلْسُم الُْمْفرمُد ومَجم  لِمم

نمْدرُُسُه قمِريْبًا  ا سم مم ِة كم تْحم ا َُيمرُّ بِالْفم ِِف ِمنُْهمم ْْيم الُْمنْْصم نا غم
م
اءم اهللُ -ِْل  . -إِْن شم

 

                                                           

ُِف  (65) .: هُ الُْمنْْصم ْقبمُل اِلانِْويْنم ي يم ِ ِْف، ومُهوم اّلا اِنِع الْصا وم ْسبماِب مم
م
اِل ِمْن أ  وم الْـخم

ةُ  ْْسم ةُ   اِْلماءُ   الْكم تْحم  الْفم

ُِف   ،(65)الُْمْفرمُد الُْمنْْصم
ْي: 

م
ِيأ ْقبمُل  اّلا  نِْويْنم اِلا يم

 
ُْع اِلاْكِسْْيِ  ُِف َجم ،  الُْمنْْصم

ْي: 
م
ِيأ ْقبمُل  اّلا الِمُ   نِْويْنم اِلا يم ناِث السا ُْع الُْمؤم  َجم

م  ُت مْ ُّا سم   د  ـيْ زم  لَعم
ْ  عم مم  ُت مْ ُّا كم تم   رِ ـيْ دِ مُ ال

م  ُت مْ ُّا سم    ِب ّلا الطُّ  لَعم
م  ِن  ُت ثْ ِبم  ِب ـتُ كُ الْ  عم

م  ُت مْ ُّا سم    ِت ااِلم الطا  لَعم
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وم ثماِنيًا:    اءِ اِْلم ِضُع امم

ًة  اِْلماءُ  ُكْونُ تم  مم رِّ عمّلم ثمةِ  ِف  لُِّْجم وماِضعم  ثمّلم ِِهم مم  :، وم

 

 

م ِمثُْل:  ُّاْمُت لَعم ْ وم  ْْيِ ـاِلم الطا سم  وم  ْْيم ـسِ ِرل دم مُ ال
م
 كم ـيْ بِ أ

 
وم ثماثِلًا:  ةِ ِضُع امم تْحم  الْفم

ُة تمُكْوُن  تْحم ِرل الْفم ًة لُِّْجم مم وِْضع  وماِحد   ِف عمّلم ْط  مم قم ِْف  :، ومُهوم فم ْمنُْوُع ِمنم الْصا )اَِّلْسُم  اَِّلْسُم الْمم
ُِف(. ِي َّلم يمنْْصم  اّلا

ِْف وم  ْمنُْوُع ِمنم الْصا ياَِّلْسُم : وم هُ  اَِّلْسُم الْمم ِ  انِ تم ما الضا  هِ يْ ُّم عم  رُ هم ظْ  تم َّلم  ُث يْ ، حم نم يْ وِ نْ اِلا  ُل بم قْ يم َّلم  اّلا
ـ ـ) ـًـ) انِ تم حم تْ فم  الْ َّلم ( وم ـ ـ) انِ تم ْْسم كم  الْ َّلم ( وم ـ ـ   (.ـ

افم  ذم ُة  ه  تْحم هِ الْفم رِّ ُة جم مم ِة،  بُِدْوِن اِلانِْويِْن اَِّلْسُم َُيمرُّ ومعمّلم ْْسم ِن الْكم  ِمثُْل:ِنيمابمًة عم

م  ُّاْمُت لَعم  سم
م
ْ وم  ةم مم اطِ فم وم  دم ْْحم أ  فم وْ سُ وْ يُ وم  نم امم ثْ عُ وم  ةم زم ْحم

 ة  ْْيم ثِ كم دم اجِ سم مم  ِف  ُت يْ ُّا صم 

م ـسم   ءم اـمم ُّم عُ ُّاْمُت لَعم

الِمُ   الُْمثمنا  ِر السا كا ُْع الُْمذم ةُ   َجم مْمسم اُء اْْل ْسمم
م
 اْْل
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ْن نْ ذم إِ  ْت عم رمجم اء  خم ْسمم
م
، لمِكْن ُهنماكم أ ْقبمُل اِلانِْويْنم ناُه يم

م
ْصُل ِف اَِّلْسِم أ

م
ا، اْْل ْقبمُل  ه ذم ْصِل فمّلم تم

م
اْْل

ا ِِهم  مم ، فم اذما ُمِنعمْت؟ ه ِذهِ اِلانِْويْنم لِمم ْت ِمنم اِلانِْويِْن؟ وم اُء الاِِت ُمِنعم ْسمم
م
 اْْل

م  ْ  مِ سْ اَِّل  لم يْ ِص فْ تم  مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ  رِ كُ ذْ يم  مْ ل ْ  نم مِ  ِع وْ نُ مْ مم ال  ِف الْصا
م
ل ِكنا ، ازم َْيم اْْلِ  هِ تِ مم دِّ قم  مُ ِف  جم هم نم  هُ نا ؛ ِْل ا نم وم

ا تم نم سم  ِ  هِ ِفي مُ َكم ْ ب ِ  ِل يْ ِص فْ اِلا  نم مِ  ء  َشم ا  نم مِ  ةِ ايم هم  الِّ ِف  نم كا مم تم ، ِِلم اِح ضم يْ اْْلِ  نم مِ  د  يْ زِ مم ل اِلاْميِْيِ بمْْيم مم
ْقبمُُُّه  ا َّلم يم مم ْقبمُل اِلانِْويْنم وم بمِة يم اِء الُْمْعرم ْسمم

م
اءم اهللُ -ِمنم اْْل  . -إِْن شم

 

 

اُب  ا إِْعرم ْمنُْوِع مم ِْف  الْمم   ؟ِمنم الْصا

ِْف  ْمنُْوُع ِمنم الْصا ُع يُ  الْمم فِْعِه ْرفم ُة رم مم ةُ ضا الومعمّلم ُب يُ وم  ،ما ُة نمْصِبِه نْصم مم ةُ ومعمّلم تْحم ُة رُّ َُيم وم  ،الْفم مم ومعمّلم
رِّهِ  ةُ جم تْحم ذ   الْفم ُن  ،لِكم كم ِ

ْقُتم ْو يم
م
ْف أ مْم يُضم ا ل وِ مم

م
ِضيْفم أ

ُ
نم بِـ )الْـ( فمإِناُه َُيمرُّ  بِـ )الْـ(، فمإِْن أ م اْقُتم

ْْسم  هِ الْكم رِّ ُة جم مم ِِت بميمانُُه ومعمّلم
ْ
يمأ ا سم مم اءم اهللُ -ُة، كم  .-إِْن شم

ِو اِلانِْويِْن؟
م
ِْف أ اُء الاِِت ُمنِعمْت ِمنم الْصا ْسمم

م
ا ِِهم اْْل  مم

اُء الاِِت تُ  ْسمم
م
نْوماع  اْْل

م
ُة أ ْسم ِْف خم  :ِِهم ، وم ْمنمُع ِمنم الْصا

 

 

 

ُّممُ  ةُ   الْعم فم   الِصل
ةُ   ِصيْغم

  ُمنْتمىهم اْْلُُمْوِع 
 اَِّلْسُم 

م
لِِف الُْمنْتمىهم بِأ

ْقُصْورم  ِنيِْث الْمم
ْ
 ةِ اِلاأ

 
 
م
لِِف اَِّلْسُم الُْمنْتمىهم بِأ

ْمُدوْدم  ِنيِْث الْمم
ْ
 ةِ اِلاأ

ِْف  ْمنُْوُع ِمنم الْصا  الْمم
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م
ُّممُ  :ًَّل وا أ  الْعم

ِْيل  بِنمْفِسهِ  م ُمعم ا يمُدلُّ لَعم ان   ُهوم مم نْسم نم اْسًما ِْلِ وماء  َكم ن   ،سم َكم ْو مم
م
ْو بمدلم   ،أ

م
يمومان   ،أ ْو حم

م
يِّ  ،أ

م
ْو أ

م
ء   أ ْ شم

رم  د   – د  يْ زم ، ِمثُْل: آخم انُ  – ةُ مم اطِ فم  –َُممما ضم مم ة   مُ )اسْ  ِكيِِْت  – ةُ كا مم  – ْْصُ مِ  – إِنُْدْونِيِْسيما – رم  .(قِطا

ُّمم  ُيْمنمُع ِمنم  ُّ عم ُُ ْل  ِْف؟هم  الْصا

ُّمم  يُ  ُّ عم ُُ ِْف لميْسم  ِْف  ،ْمنمُع ِمنم الْصا ًَ ِمنم الْصا ْمنُْو ُّمُم مم ا يمُكْوُن الْعم إِنامم ْط،  ِف وم قم ت  فم
اَّلم ِسِتل حم

: ِِهم  وم

ناثًا بِ  (1 نم ُمؤم ِنيِْث  اءِ تم إِذما َكم
ْ
:  اِلاأ ة  مم ْو بُِدْوِن عمّلم

م
ْ أ ِ َم  – ةُ مم اطِ فم  – ةُ حم ُّْ طم  – ةُ زم ْحم يْنم  – ةُ شم ئ  – ُب زم

ْريم  كا  – مُ مم   (66).ةُ مم
نم  (2 ِميًّاإِذما َكم ْعجم

م
ِْط  ،(67)أ ْن يمُكْونم ُربم بِْشم

م
: اأ م ْكْثم

م
 – ُب وْ قُ عْ يم  – مُ يْ اهِ رم بْ إِ  – ُف سُ وْ يُ ِعيًّا فمأ

شْ  – جُ رْ وْ جُ  وْ  – ُق ِدمم  .ُس بمارِ  – ُت بمْْيُ
نُْون   (3 ِلف  وم

م
نم يمنْتمِه بِأ تمْْيِ إِذما َكم  .انُ ضم مم رم  – انُ نم دْ عم  – انُ فا عم  – انُ وم ْض رِ  – انُ مم ثْ عُ : زمائِدم

4)   : ْفعمالم
م
ْزن  يُْشِبُه اْْل م وم نم لَعم  إِذما َكم

م
  – رُ ْشكُ ـيم  – دُ يْ زِ ـيم  – دُ ْْحم أ

م
نُ أ   – ْيمم

م
 ُب.ْْثِ ـيم  –ْشمُف أ

ُل(:  (5 ْزِن )ُفعم م وم ُّمُم لَعم نم الْعم ُح. – رُ ـضم مُ  – ُل بم ـهُ  – رُ ـمم عُ إِذما َكم  قُـزم
زِْجيًّا (6 بًا تمْرِكيْبًا مم كا ُّمُم ُمرم نم الْعم  .كُ رْ وْ يُ  وْ يُ نِ  – دُ يْ عِ سم  رم وْ بُ  – ُت وْ مم  َْضم حم : (68)إِذما َكم

نِْبيماءِ  
م
اُء اْْل ْسمم

م
ة   أ ْمنُوْعم ا مم ُّهم اَُ دم ا عم : ِستاةً  مم ِِهم ُ  – ح  وْ نُ  – د  وْ هُ  – ح  الِ صم  – ب  يْ عم شُ  – د  ما َُمم ، وم  .ط  وْ ل

                                                           

ِط ِمثُْل: )ِمْْصُ  (66) اِكنم الْومسم ِِثا السا ا اثلُّّلم دم ا عم ِْف مم ة  ِمنم الْصا ْمنُوْعم ثمِة مم نا ِم الُْمؤم ْعّلم
م
يُْع اْْل ِ نُْعُه. – َجم ازم مم فُُه ومجم ْ َم ازم   ِهنُْد(، فمإِناُه جم

 : الم ا﴿ِمثُْل قمْوِلِ تمعم :  [61]سورة البقرة:  ﴾اْهِبُطوا ِمْْصً الم قمْوِلِ تمعم ا، وم ُّميْهم رم اِلانِْويُْن عم هم ْوفمًة ظم ْْصُ ( مم ْت )ِمْْصُ اءم يُْث جم اْدُخُُّوا ﴿حم
ِْف. )انْ [ 99]سورة يوسف:  ﴾ِمْْصم  ًة ِمنم الْصا ْمنُوْعم ( مم ْت )ِمْْصُ اءم يُْث جم . : رْ ظُ حم ِِنِّ بُْد الْغم ْوِمياةِ عم ِح اْْلُجرُّ ْ ِف ِف شم رِْجع  الَْكم  . مم

. ص ابِق   (.111 – 166سم
انمْت  (67) كم

م
وماء  أ رمِب، سم ْْيِ الْعم

اِع غم وْضم
م
ُة ِمْن أ ِمم ْن تمُكْونم الَْكم

م
ِة أ اُد بِالُْعْجمم وِ  الُْمرم

م
اِع الُْفْرِس، أ وْضم

م
ْو  ِمْن أ

م
يُو، أ ّلم ِو الْمم

م
ِو الِْهنِْد، أ

م
ْوِم، أ الرُّ

. ْْيِ ذملِكم
 غم

تما اسْ  (68) ارم قِْت صم بُِمُرْوِر الْوم ، وم ْْيِ ا اْسمم ْمرِِهمم
م
لم أ وا

م
نمتما أ ، َكم تمْْيِ ِمم َم ُن ِمْن  وا تمكم ُّمم  يم ُّ عم ُُ   مُ زم ُّْ يم وم ًما وماِحًدا، ومُهوم 

م
م  اءم نم اْلِ  ُلُ وا أ م مم  ِح تْ فم  الْ لَعم  مْ ا ل

نُ سم يُ فم  رِْف الِْعُّاةِ ا ِِبم يً هِ تم نْ مُ  نْ كُ يم  ِْف، إَِّلا إِذما، كا ْمنُْوِع ِمنم الْصا ْفُهْوِم الْمم ْفًقا لِمم ا وم راُك ثماِنيِْهمم يمتمحم ْ  نم َكم  وم يْهِ ) ةِ مم ُِّ كم ًما بِ وْ تُ مم  (وم
م نم يُبْ فم   .ْْسِ كم  الْ  لَعم
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ةُ : ايً انِ ثم  فم  الِصل

ة  تُ  ُّ ِصفم ُُ ْل  ِْف؟هم  ْمنمُع ِمنم الْصا

ْمنُوْعم  ة  تمُكْوُن مم ُّ ِصفم ُُ ِْف  ةً لميْسم  ا  ،ِمنم الْصا إِنامم ْربمعِ  ِف لِكم ذ  كم ُكْوُن تم وم
م
: أ ِِهم ْط، وم قم ت  فم

اَّلم  حم

م  ةُ فم الِصل  ِت نم ا َكم ذم إِ  (1 نُ ) نِ زْ  وم لَعم ُن. – انُ شم طْ عم  – انُ بم ْض ِم  – نُ َم وْ جم  ، ِمثُْل:(69)(فمْعّلم ْسّلم  كم
م  ةُ فم الِصل  ِت نم ا َكم ذم إِ  (2 ُل ) نِ زْ  وم لَعم ْفعم

م
 : ، ِمثُْل (أ

م
  – رُ ْْحم أ

م
  – رُ آخم  – رُ غم ْص أ

م
ُج  – ُل ضم فْ أ ْعرم

م
. –أ ُ ْكَبم

م
 أ

ْزنِ  (3 م وم ُة لَعم فم نمِت الِصل ُل فُ ) إِذما َكم ةُ  (عم ِمم َم ِِهم  ُر. :وم خم
ُ
نم  :الم عم تم  ِلِ وْ قم  ُل ثْ مِ  (70)أ ْن َكم مم ﴿فم

ياام  
م
ة  ِمْن أ ر  فمِعدا

فم م سم ْو لَعم
م
ِريًضا أ رم ِمنُْكْم مم خم

ُ
 [184]سورة البقرة: ﴾ أ

م  ةُ فم الِصل  ِت نم ا َكم ذم إِ  (4 اُل ) نِ زْ  وم لَعم   (ُفعم
م
ُل ) وْ أ ْفعم  مم  ْت نم َكم وم  ،(مم

ْ
  نم مِ  ةً دم وْ خُ أ

م
 لم إِ  د  احِ وم  نْ مِ  ادِ دم عْ اْْل

م عم   :ة  ْشم

ثمة    ْثنمانِ ا  د  احِ وم   ثمّلم
     
اُد     حم

ُ
دُ       أ وْحم ثْنم   مم ُث       ُثنماُن            مم ثُّْمُث       ثُّلم  مم

 

 

 

ُقْوُل:  ثمةً  ُب ّلم الطُّ  لم خم دم نم ثمًة ثمّلم يْ   ثمّلم
م
.  :أ ثمة  ثمًة بمْعدم ثمّلم  ثمّلم

اِوْي ه   يُسم ا وم ثم  ُب ّلم الطُّ  لم خم دم ) ذم ْو  (ثُّلم
م
ثُّْمثم  ُب ّلم الطُّ  لم خم دم )أ  (.مم

ْزُن الْوماِحُد ِمْن ) اُل فمالْوم ْو ( ُفعم
م
ُل )أ ْفعم ًرا.مم را دم ُمكم دم اِوي الْعم  ( يُسم

                                                           

ْوَعم  (69) (، ِمثُْل: جم ْعّلم ْزِن )فم م وم ناثُُه لَعم ي ُمؤم ِ ِمْضَبم  –اّلا
ْطّشم  – . –عم ْسّلم  كم

ُر(. (70) ناِث )آخم ْخرمى( ُمؤم
ُ
ُْع )أ ُر: َجم خم

ُ
 أ

ة   ْربمعم
م
ة    أ ْسم  خم

   
ْربمعُ       ُربماُع     ُس        ُخماُس       مم ْمم  مم
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 ِع وْ مُ جُ ـ الْ ىهم تم نْ مُ  ةُ غم يْ ِص : ااثِلً ثم 

ِْع تمْكِسْْي   ُّ َجم ُُ لِف  ِفيُهوم 
م
ْرفمانِ  ،ِه أ ِلِف حم

م
بمْعدم اْْل ْحرُف   ،وم

م
ثمُة أ ْو ثمّلم

م
اِكن  ُط سم وم  أ ا سم َّلم - هم وم

 – ْْيُ اكِ سم مم  – ذُ يْ مِ ّلم تم  - حُ يْ اتِ فم مم  – ُب ائِ قم حم  – ُق ائِ دم حم  – زُ اكِ رم مم  – دُ اجِ سم مم ، ِمثُْل: -يمُكْوُن إَِّلا يماءً 
ابِيُْح. صم  مم

م  ُت قْ دا صم تم  – ة  ْْيم ثِ كم  دم اجِ سم مم  ِف  ُت يْ ُّا صم   نم ـيْ اكِ سم  مم لَعم

ِلف  
م
ُْع اِلاْكِسْْيِ بُِدْوِن أ نم َجم ـ إِذما َكم  (ب  تُ )كُ  كم

م
نم ، أ ل  ِفيْو َكم ِلف  وم

م
ْط ِه أ قم رْف  وماِحد  فم ا حم هم  ِكْن بمْعدم

ـ  نم ، (ال  جم )رِ كم ْوَكم
م
ِلِف ِفيأ

م
بمْعدم اْْل ِلف  وم

م
ومسم ِه أ ْحُرف  وم

م
ثمُة أ ِرلك  ُط ثمّلم ا ُمتمحم ـ هم فمّلم يمُكْوُن ، (ة  ذم مِ ّلم )تم  كم

ِْف. ًَ ِمنم الْصا ْمنُْو  مم

 
ْ  مُ سْ اَِّل : اعً ابِ رم    بِ ىهم تم نْ مُ ال

م
 اِلا  ِف لِ أ

ْ
ْ  ِث يْ نِ أ  ةِ رم وْ ُص قْ مم ال

 ْ  ّلم سْ كم  - َبم ْض ِم  – َعم وْ جم  –ى رم غْ ُص  –ى َْبم كُ  – َّمم ُّْ سم  – ّلم ِلم

 
م
ْ  ُف لِ اْْل ِن: ةُ رم وْ ُص قْ مم ال َم  نمْو

 

 

ة   ة    زمائِدم ْْيُ زمائِدم  غم

 َكم 
م
 اصم عم  – ّتم فم  – فم شْ تم سْ مُ  – فم طم ْص مُ   ةِ قم ابِ السا  ةِ ُّم ثِ مْ ْْل

َّما  ُْسم ِنيِْث وم
ْ
ًة لُِّتاأ مم ِلفم تمُكْوُن عمّلم

م
 اِلا أ

ْ
 ِث يْ نِ أ

ْقُصْورم  يمُكْوُن اَِّلْسُم  ةم،الْمم ًَ ِمنم وم ْمنُْو ِْف مم  .الْصا
ِنيِْث   

ْ
ًة لُِّتاأ مم  ،َّلم تمُكْوُن عمّلم

َّلم يمُكْوُن اَِّلْسُم  ِْف وم ًَ ِمنم الْصا ْمنُْو  .مم
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ْ  مُ سْ اَِّل : اسً امِ خم    بِ ىهم تم نْ مُ ال
م
 اِلا  ِف لِ أ

ْ
ْ  ِث يْ نِ أ ْمُدوُْد( ةِ دم وْ دُ مْ مم ال  )اَِّلْسُم الْمم

  – اءُ رم قم فُ  – اءُ مم ُّم عُ  – اءُ رم مْ ـحم  – اءُ رم حْ صم 
م
  – اءُ قم دِ ْص أ

م
ماُء  – اءُ دم عم سُ  – اءُ با طِ أ ِنيماءُ  –رُْحم ِْ

م
 أ

ْمُدوْدُ وم  وم اَِّلْسُم الْمم  هم ُّم بْ قم  ة  زم مْ هم  هُ رُ آخِ  ب  رم عْ مُ  م  اسْ : هم
م
 .ة  دم ائِ زم  ف  لِ ا أ

ْمُدوْدِ اَِّل  ةُ زم مْ هم وم  : ْسِم الْمم نْوماع 
م
ثمُة أ  ثمّلم

 

 
  ْ نمِت ال مْ  ةُ زم مْ هم إِذما َكم ِْف  اَِّلْسمُ فم  ةً دم ائِ زم ةُ دم وْ دُ الْمم ْمنُْوع  ِمنم الْصا ُِّبمًة ، مم ْو ُمنْقم

م
ْصُِّياًة أ

م
نمْت أ ا إِْن َكم ما

م
أ وم

ًَ  اَِّلْسمُ  فمُّميْسم  ْمنُْو ِْف  مم  .ِمنم الْصا

 ْ نمِت ال مْ  ةُ زم مْ هم إِذما َكم ا  ةً دم ائِ زم ُة دم وْ دُ الْمم ناهم
م
لِف   ِف فماْعُّمْم أ

م
ْصِل أ

م
 :ة  دم ائِ زم اْْل

اءُ حْ صم   ااـمم ُّم عُ     اءُ مم ُّم عُ    اا  رم ـحْ صم       رم

َّما ومه   ِلُف ُْسم
م
ِلفم ِذهِ اْْل

م
ةم  أ ْمُدوْدم ِنيِْث الْمم

ْ
ِْف اَِّلْسُم يمُكْوُن وم  ،اِلاأ ًَ ِمنم الْصا ْمنُْو ل   مم ا وم بمِبهم ِكْن بِسم

رمُب هم  ا الْعم رُِهْوا اقمُّابمهم ُهْم كم نا
م
ًة ِْل :ْمزم ْْيِ لِفم

م
اعم أ  ْجِتمم

اءُ ـحْ صم     اارم ـحْ صم   رم

 

 

ة   ْصُِّياة    زمائِدم
م
ْن وماو    أ ُِّبمة  عم ْو يماء  ُمنْقم

م
 أ

اءُ  ْحرم  صم
ْسنم   اءُ ـحم

ـاءُ   ُعُّممم
 

اء  ـبْتِ ا  دم
 اء  ــإِنْشم 

اء  ــقُ   را
 

 اء  جم رم  – ء  َم دُ  – اء  مم سم 
 اء  دم نِ  – اء  قم لِ  – اء  نم بِ 

 
م
اء   – اء  مم سْ أ  ِكسم
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ةِ؟ممّتم َُيمرُّ  ْْسم ِْف بِالْكم ْمنُْوُع ِمنم الْصا  الْمم

ْصُل 
م
ْن يُ  ِف  اْْل

م
ِْف أ ْمنُْوِع ِمنم الْصا ةِ ـالْمم تْحم را بِالْفم :جم ْْيِ اْْلتِيمْْيِ

ا ِف الِْمثمالم مم  ، كم

ْ  اُب رم عْ اْْلِ   اُل ثم مِ ال

ِن  ُة ِنيمابمًة عم تْحم هِ الْفم رِّ ُة جم مم (، ومعمّلم م ُْرْور  بِـ )لَعم ةِ  اْسم  مم ْْسم م ـسم  الْكم  اءم ـُعُّممم ُّاْمُت لَعم

ةِ  ْْسم ِن الْكم ُة ِنيمابمًة عم تْحم هِ الْفم رِّ ُة جم مم ُْرْور  بِـ )ِف(، ومعمّلم ُّايُْت  اْسم  مم اِجدم  ِف صم سم  مم

ةِ  ْْسم ِن الْكم ُة ِنيمابمًة عم تْحم هِ الْفم رِّ ُة جم مم ، ومعمّلم ُْرْور  ، مم ُّمم  تمبُْت  نمْعت  ِلقم ُّمم  كم حْ  بِقم
م
رم ـأ  مم

 
ل   م ـِكناُه يُ وم اِلم ةِ ِف حم ْْسم رُّ بِالْكم :جم  ْْيِ

 

 
ا  مم ِة كم تْحم افمة  فمإِناُه َُيمرُّ بِالْفم بُِدْوِن إِضم نم بُِدْوِن )اْل( وم ْحنما.فمإِْن َكم  ومضا

 

 

 

 

ُّمْت بِِه  لِف  إِذما اتاصم
م
م   أ نم   (ـلْ )ا ومَّلم افً إِذما َكم  اُمضم

م  ُت مْ ُّا ـسم  -  ءِ اـالُْعُّممم  لَعم
اجِ  ِف  ُت يْ ُّا صم  -  دِ ـالْممسم
ْْحم  مِ ُّم قم الْ بِ  ُت بْ تم كم  -

م
 رِ ـاْْل

 

م  ُت مْ ُّا سم  - ا لَعم ِ اْلم  ءِ ُعُّممم  دلم
اجِ  ِف  ُت يْ ُّا صم  - سم  ةِ يم رْ قم الْ  دِ مم

ْ ا اْْلِ نم قْ ُّم خم  دْ قم لم ﴿ - ْحسم  ِف  انم سم ن
م
 ﴾م  يْ وِ قْ تم  ِن أ
 [4]سورة التني: 
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ا  ِْف ؟مم ْسبماُب الاِِت تمْمنمُع اَِّلْسمم ِمنم الْصا
م
 اْْل

ِْف تُ  الاِِت  اءُ ْسمم اْل :ـ)الْ  ْمنمُع ِمنم الْصا ْْيِ ِسُم إِلم قمْسمم ُة( تمنْقم ْمسم  خم

ِ تُ  الاِِت ف :ْمنمُع ل بمبمْْيِ  سم

ِي: مُ ُّم عم الْ  (1 ُل اّلا وا
م
بمُب اْْل ُّممم  السا ْمنمُع الْعم ُّمِمياةم  يم َّما الْعم يُسم ُّمم  وم ناُه عم

م
ِْف ُهوم أ ِكناُه َّلم ل   ،ِمنم الْصا

ا ذمكم ُه ومْحدم  ْكِِف يم  مم تاِة الا كم ْسبماِب الِسل
م
ُر ِمنم اْْل بمب  آخم ُه سم عم ْن يمُكْونم مم

م
ُب أ ِ

ْرنما ذمكم  ِِت ْرنما، بمْل َيم
ُّمِم.  ِف الْعم

ةُ  (2 فم ِي : الِصل ُل اّلا وا
م
بمُب اْْل َّما الْومْصِفياةم السا يُسم ة  وم ا ِصفم ناهم

م
ا ُهوم أ ْمنمُعهم هُ ِكناُه َّلم يمْكِِف ومْحدم ل   ،يم

ا ذمكم  مم ْن يمُكْونم كم
م
ُب أ ِ

ُه ْرنما، بمْل َيم عم ِة الا مم ْربمعم
م
ْسبماِب اْْل

م
ُر ِمنم اْْل بمب  آخم ِة.ذمكم  ِِت سم فم  ْرنما ِف الِصل

ِ الاِِت تُ وم  :ْمنمُع ل بمب  وماِحد   سم

ِ  ُب بم لسا : اِع وْ مُ  اْْلُ ىهم تم نْ مُ  ةُ غم يْ ِص  (1 ُ َّلم دم   وم ا هُ هم عُ نم مْ يم  ياّلا م هم ِلم  .عِ مْ جم ـالْ  ةِ ايم هم  نِ ا لَعم

ةِ  (2 ْقُصْورم ِنيِْث الْمم
ْ
لِِف اِلاأ

م
ي: ااَِّلْسُم الُْمنْتمىهم بِأ ِ بمُب اّلا ْمنمعُ  لسا ةُ  هُ يم ْقُصْورم ِنيِْث الْمم

ْ
ِلُف اِلاأ

م
 .ُهوم أ

3)  
م
ِنيِْث اَِّلْسُم الُْمنْتمىهم بِأ

ْ
ةِ  لِِف اِلاأ ْمُدوْدم ِي: االْمم بمُب اّلا ْمنمعُ  لسا ِلُف  هُ يم

م
ِنيِْث  ُهوم أ

ْ
ُة. اِلاأ ْمُدوْدم  الْمم

ُة:ـومالْ  صم ا  ُخّلم فِْعهم ُة رم مم ُع ومعمّلم ْي: تُْرفم
م
ِْف، أ ة  ِمنم الْصا ْمنُوْعم ا مم ْرنماهم اِت الاِِت ذمكم فم اِء ومالصِّ ْسمم

م
فمُكُّ اْْل

ِم ُظُهْوِر اِلا  دم عم عم ُة، مم تْحم ا الْفم رِّهم ُة جم مم َُتمرُّ ومعمّلم ُة، وم تْحم ا الْفم ُة نمْصِبهم مم ُب ومعمّلم ُتنْصم ُة، وم ما  ِن نِْويْ الضا
ُع  ئِذ  تُْرفم ا )الْـ( اِلاْعِريِْفياُة، فمِعنْدم ُّميْهم ُّمْت عم ْو دمخم

م
ْت أ ِضيْفم

ُ
 إِذما أ

ِة، إَِّلا ْْسم ِن الْكم ا ِنيمابمًة عم فِْعهم ُة رم مم ومعمّلم
ُة. ْْسم ا الْكم رِّهم ُة جم مم َُتمرُّ ومعمّلم ُة، وم تْحم ا الْفم ُة نمْصبِهم مم ُب ومعمّلم ُتنْصم ُة، وم ما  الضا

اء  تُ  ْسمم
م
ِْف أ بمبمْْيِ  ْمنمُع ِمنم الْصا اِفيلِوُُجوِْد سم اء  تُ   :هم ْسمم

م
ِْف أ ْط لِوُُجوِْد ْمنمُع ِمنم الْصا قم بمب  وماِحد  فم  :سم

ُّممُ  (1  الْعم
ةُ  (2 فم  الِصل

ثمُة اْلم    ةُ ِقيم ااثلاّلم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ات   » مم ُث عمّلم ْفِض ثمّلم لُِّْخم ةُ : وم تْحم ةُ، وماِْلماُء، ومالْفم ْْسم ما . الْكم
م
ةُ فمأ ْْسم ْفِض  ا الْكم ًة لُِّْخم مم ِف فمتمُكوُن عمّلم

: ِف اَِّل  وماِضعم ثمِة مم ِْع اِلا ْسِم الُْمْفرم ثمّلم ِِف، ومَجم نا ِد الُْمنْْصم ِْع الُْمؤم ِِف، ومَجم ما . الِمِ ِث السا ْكِسِْي الُْمنْْصم
م
أ ا وم

اِء الْ  اِْلماءُ  ْسمم
م
: ِف اْْل وماِضعم ثمِة مم ْفِض ِف ثمّلم ًة لُِّْخم مم تمُكوُن عمّلم ِف اِلا ـفم ِة، وم ْمسم ْمعِ ـثْنِيمِة، ومالْ خم ما . جم

م
أ ا وم

ةُ الْ  تْحم تمُكوْ  فم ْفِض ِف افم ًة لُِّْخم مم ِ َِّل ُن عمّلم ُِف ْسِم اّلا  «. ي َّلم يمنْْصم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
  ه ِذهِ  نْ مِ  جْ رِ خْ تم اسْ اِلاْدِريُْب اْْل

م
ْ  مم سْ اَِّل  ةِ ُّم ثِ مْ اْْل ْ  نم مِ  عم وْ نُ مْ مم ال ْ بم ، وم ِف الْصا ْ  بم بم سم  ْيِّ  :عِ نْ مم ال

ْ  ُب بم سم  ْ  عِ نْ مم ال ْ  نم مِ  عُ وْ نُ مْ مم ال   ِف الْصا
م
 ةُ ُّم ثِ مْ اْْل

ِِمي  ْعجم
م
ُّمم  أ اِهيمم  عم مذم اهللُ  إِبْرم ُِّيًّل  وماَتا اِهيمم خم سورة ]إِبْرم

 [125النساء: 

  
انم ثمالُِث  فا اُن ْبُن عم ُعثْمم

. اِشِدينم اِء الرا  الْـُخُّمفم

  
ْسُّممم ِمنم 

م
ْن أ لم مم وا

م
ِدَْيمُة أ نمْت خم َكم

اِء.  النِّسم

  
اِويمةم  نم يمِزيُْد ْبُن ُمعم قمائًِدا َكم

. ًَ ا  ُشجم

  . ْ ْسبمقم ِمِنِّ
م
ْْيُكم أ مْم يمُكْن غم  ل

  . ْربمعم مم ثم وم ُب ثُّلم ّلا ارم الطُّ  سم

ة .   ِثْْيم اِجُد كم سم نما مم ِ  ِف بمدلم

يا    ِكبُْت سم .رم اءم ـْمرم ًة حم  ارم

  
ات   ْعُُّْومم ما مم الِْعُُّْم يُِضيُْف لم

. رم خم
ُ
 أ

ا    ُُ .الـِميماُه تمْرِوي  ْمآنم  ظم

  . ماِميمة  اءم ُمُتم ْحرم  ِِسُْت ِف صم

  . ب 
ْوكم ُل اْسُم كم  زُحم

ا   ْطُّمْقُت عمصم
م
ا.ِفْيم أ ِصهم فم   ِمْن قم

ة .   بِْْيم ِدْينمة  كم وُْت مم َْضم مم  حم
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نمِة : اِلاْدِريُْب اثلااِِن  اِت الُْمُّموا ِمم ْكِمْل إِْعرمابم الَْكم
م
ِِت:ِفيأ

ْ
ا يمأ  مم

بُْت إِلم  -1 ْسِجدِ ذمهم ِعْدُت  -2 .الْمم ال  ـبِ سم ْطفم
م
 .أ

اُل ِمْن  -3 ْطفم
م
ُّامم اْْل ات  تمعم رِّسم . ُمدم ات  اِهرم اُم ِف  -4 مم عم اْم ومالطا .ِفيَّلم تمتمَكم  كم

م  -5 ُّاْمُت لَعم يِْن سم ِن  -6 .الْوماِدم ْعرمْضُت عم
م
 .اْْلماِهُِّْْيم أ

نم ـبِ رُدا اِلاِحياةم  -7 ْحسم
م
ا. أ   ِمنْهم

 

اُب  اُت  اْْلِْعرم ِمم  الَْكم

هِ  رِّ ُة جم مم (، ومعمّلم ُْرْور  بِـ )إِلم ._________اْسم  مم ِف  ناُه اْسم  ُمْفرمد  ُمنْْصم
م
ْسِجدِ  ؛ ِْل  الْمم

هِ  _______اْسم   رِّ ُة جم مم .________بِـ )ِب(، ومعمّلم ِف  ُْع تمْكِسْْي  ُمنْْصم ناُه َجم
م
ال   ؛ ِْل ْطفم

م
 أ

. ____________بِـ )ِمْن(،  __________ الِم  ناث  سم ُْع ُمؤم ناُه َجم
م
ُة؛ ِْل ْْسم ات   الْكم رِّسم  ُمدم

 ، ُْرْور   كم ِفي اْسم  مم

 ، ُْرْور  يِْن  اْسم  مم  الْوماِدم

 ، ُْرْور   اْْلماِهُِّْْيم  اْسم  مم

، ُْرْور  نم  اْسم  مم ْحسم
م
 أ

 
 ا يم مم ِفي: اِلاْدِريُْب اثلاالُِث 

ْ
ِ  لِ مم جُ ـالْ  نم مِ  كم يْ تِ أ ْ  ات  مم َم ة ( ة  ُفوْضم مم ُْرْورم ْ  عم ِض وُ  )مم ْ ، بم طي ا خم هم تم َتم  ْيِّ

ْفِض  ةم مم ّلم عم ا وم هم عم وْ نم  ا( اهم خم رِّهم  :)جم

ْل ِمنم ﴿ -1 ْعمم ن يم مم اِلماِت وم ر  ِمن  الصا
ْو  ذمكم

م
نثم  أ

ُ
 [124: نساء]سورة ال ﴾ومُهوم ُمْؤِمن   أ

ْتم ﴿ -2 نمتما َتم يِْن َكم بْدم اِلمْْيِ نما ِعبمادِ ِمْن  عم  [11: تحرمي]سورة ال ﴾صم
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ازِِهْم قمالم اْئتُوِِن بِ ﴿ -3 زمُهم ِِبمهم ها ا جم مما ل خ  ـوم
م
ْن  أ بِيلاُكم مِّ

م
 [59: يوسف]سورة  ﴾ُكمْ أ

ْنيما بِ ﴿ -4 اءم ادُّ مم ياناا السا ْد زم لمقم ابِيحم وم  [5: امللك]سورة  ﴾ممصم

ام  ِف يمْوم  ﴿ -5 ْو إِْطعم
م
بمة   ِذيأ ْسغم  [14: بلد]سورة ال ﴾مم

نتم ِمنم ﴿ -6
م
ا أ ِرينم قمالُوا إِنامم حا  [153: الشعراء]سورة  ﴾الُْمسم

7- ﴿ ْ ال ا وم فم ةم ِمن إِنا الصا ْروم ائِرِ مم عم  [158: البقرة]سورة  ﴾اهللِ  شم

ُحوا ِف ﴿ -8 سا الِِس إِذما ِقيلم لمُكْم تمفم جم ُحوا الْمم  [11: ادلة]سورة اجمل ﴾فمافْسم

َْبم ِمْن  -9 ْسبماِب إِنا الصا
م
ِر. أ فم  الظا

ِكبُْت ِف  -11 ة  رم ياارم اءِ  سم وْدم  الُّاْوِن. سم

رِّ  ُة جم مم اعمّلم ةِ  هم ِمم رِّ  م نمْوُع الَْكم ُة جم مم اعمّلم ةِ  هم ِمم  م نمْوُع الَْكم

الِمُ   ةُ ْْسم الْكم   4      ناِث السا ُْع الُْمؤم  َجم

1      5     

     6     

     7     

2      8     

     9     

    
11 

    
3 
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ةُ اثلا  ائِدم ةم الْفم ْْشم  اِنيمةم عم

اُت  ﴿ مم ّلم ْزمِ ـالْ عم   ﴾ جم

 ِ ْزمِ ل ا ُّْجم تماِن، ومُهمم مم  :عمّلم

 

 

 

 

 
ًَّل:  وا

م
وماِضُع أ  نِ وْ كُ السُّ مم

ُكْونُ ُكْوُن يم  ًة لُِّْجم  السُّ مم وِْضع  وماِحد   ْزمِ عمّلم ْط  ِف مم قم ِحيُْح اْْلِخرِ الِْفْعُل ا :، ومُهوم فم اِرُع الصا  (71)لُْمضم
ِي اِل الْ  اّلا ْفعم

م
ِة.ـلميْسم ِمنم اْْل ْمسم  خم

م   ْجتمِهدْ ـتم لِـ – ْخُرجْ ـتم  َّلم  – يمْكتُْب  مْ ل

اِل: ْفعم
م
اُب اْْل  إِْعرم

ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ :  يمْكتُْب  مْم( م  وْ زُ مم  .نُ وْ كُ السُّ  هِ مِ زْ جم  ةُ مم ّلم عم ، وم بِـ )ل

ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ :   ْخُرجْ ـتم   .نُ وْ كُ السُّ  هِ مِ زْ جم  ةُ مم ّلم عم ، وم الااِهيمِة(  بِـ )َّلم  م  وْ زُ مم

ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ :  ْجتمِهدْ ـتم  ْمِر( م  وْ زُ مم
م
ِم اْْل  .نُ وْ كُ السُّ  هِ مِ زْ جم  ةُ مم ّلم عم ، وم بِـ )َّلم

                                                           

ِحيِْح اْْلِخرِ  (71) ْعنم صم مم الْوماُو،وم ِلُف، وم
م
: )اْْل ْْيِ ُحُروِْف الِْعُّاِة، ومُحُروُْف الِْعُّاِة ِِهم

ِحيْح  غم ْن يمنْتمِهم الِْفْعُل ِِبمرْف  صم
م
ة  ِف  : أ ُْموْعم اِْلماُء( مم وم

اْي(. ِة )وم ِمم  َم

ُكْونُ  ِن:ومُهوم  ،اْلمْذُف   السُّ َم  نمْو

رِْف الِْعُّاةِ  ْذُف حم ْذُف الُّْونِ   حم  حم
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ْ  رِ خِ اْْل  حُ يْ حِ صم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ ( فِ ْجتمِهدْ ـتم  – ْخُرجْ ـتم  – يمْكتُْب ) نْ مِ  ُكي فم   هِ مِ زْ جم  ةُ مم ّلم عم ، وم م  وْ زُ مم
 .نُ وْ كُ السُّ 

وماِضعُ ثماِنيًا:  ْذِف  مم رِْف الِْعُّاةِ  حم  حم

رِْف الِْعُّاِة ُكْوُن يم  ْذِف حم ًة لُِّْجم حم مم وِْضع  وماِحد   ْزمِ عمّلم ْط  ِف مم قم اِرُع الْ  :، ومُهوم فم ِفْعُل الُْمضم
ِي اْْلِخرِ  (72)الُْمْعتملُّ  ِة. اّلا مْمسم اِل اْْل ْفعم

م
 لميْسم ِمنم اْْل

م  مْسعم  مْ ل لْـ ْدعُ تم ـلِ  – ْجرِ تـم َّلم  – ي  ـهُ تمرْجُ اهللم وم

اُب  اِل:إِْعرم ْفعم
م
 اْْل

مْسعم  مْم(،  :  ي ُْزْوم  بِـ )ل اِرع  مم ْزِمِه فِْعل  ُمضم ُة جم مم ُة دمِِلْل  ومعمّلم تْحم ِلِف(، ومالْفم
م
رِْف الِْعُّاِة )اْْل ْذُف حم حم

ْصُل: 
م
ُّميِْه، وماْْل مْسعم عم  .ي

ُْزْوم  بِـ ) :   ْجرِ تـم اِرع  مم ْزِمِه (، الااِهيمةِ  َّلم فِْعل  ُمضم ُة جم مم رِْف الِْعُّاِة )اِْلماِء(، ومعمّلم ْذُف حم حم
ْصُل: 

م
ُّميِْه، وماْْل ُة دمِِلْل  عم ْْسم ِْريومالْكم  .َتم

ُْزْوم  بِـ ) :   ْدعُ تم  اِرع  مم ْمرِ فِْعل  ُمضم
م
ِم اْْل ْزِمِه (، َّلم ُة جم مم ُة ومعمّلم ما رِْف الِْعُّاِة )الْوماِو(، ومالضا ْذُف حم حم

ْصُل: دمِِلْل  عم 
م
 .تمْدُعوُّميِْه، وماْْل

ُْزْوم  بِـ ) :   تمْرجُ  اِرع  مم ْمرِ فِْعل  ُمضم
م
ِم اْْل ْزِمِه (، َّلم ُة جم مم ُة ومعمّلم ما رِْف الِْعُّاِة )الْوماِو(، ومالضا ْذُف حم حم

ْصُل: 
م
ُّميِْه، وماْْل  .تمرُْجودمِِلْل  عم

مْسعم ) نْ مِ  ُكي فم  ْ  –ي ْ  رِ خِ اْْل  ُمْعتملُّ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ ( فِ تمْرجُ  – تمْدعُ  – رِ َتم ْذُف  هِ مِ زْ جم  ةُ مم ّلم عم ، وم م  وْ زُ مم حم
ِي ِف آِخِرهِ. رِْف الِْعُّاِة اّلا  حم

 

                                                           

ْعنم ُمْعتملِّ اْْلِخرِ  (72) مم اِْلماُء(.وم الْوماُو، وم ِلُف، وم
م
ثمِة )اْْل ْن يمنْتمِهم الِْفْعُل ِِبمرْف  ِمْن ُحُروِْف الِْعُّاِة اثلاّلم

م
 : أ
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وماِضعُ ثماثِلًا:  ْذِف  مم رِْف الُّْونِ  حم  حم

ْذُف الُّْونِ ُكْوُن يم  ًة لُِّْجم  حم مم وِْضع  وماِحد   ْزمِ عمّلم ْط  ِف مم قم اُل : ، ومُهوم فم ْفعم
م
ةُ اْْل مْمسم  .اْْل

م  ُب ّلا الطُّ  ا َّلم  – يمْكتُبُْوا مْ ل امم    – تمتمَكم
م
م نْ أ  تمْدرُِِسْ  مْ ِت ل

اِل: ْفعم
م
اُب اْْل  إِْعرم

ُْزْوم  بِـ ) :   يمْكتُبُْوا اِرع  مم ممْ فِْعل  ُمضم ْزِمِه (، ل ُة جم مم ِة. ومعمّلم اِل اْْلمْمسم ْفعم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل  حم

ا  اـتمتمَكم ُْزْوم  بِـ ) :   مم اِرع  مم ْزِمِه (، الااِهيمةِ  َّلم فِْعل  ُمضم ُة جم مم اِل ومعمّلم ْفعم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل حم

ِة.  اْْلمْمسم

ُْزْوم  بِـ ) :   يْ ـتمْدرُسِ  اِرع  مم ممْ فِْعل  ُمضم ْزِمِه (، ل ُة جم مم ناُه مِ ومعمّلم
م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل ِة.حم اِل اْْلمْمسم ْفعم

م
 نم اْْل

ا  –ا يمْكتُبُوْ ) نْ مِ  ُكي فم  امم ِة  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ ( فِ تمْدرُِِسْ  –تمتمَكم اِل اْْلمْمسم ْفعم
م
ْ ِمنم اْْل  هِ مِ زْ جم  ةُ مم ّلم عم ، وم م  وْ زُ مم

ِة  اعم ُُكي ِمْن )وماِو اْْلممم ْذُف الُّْوِن، وم ِلِف اَِّل  –حم
م
م  –ثْنمْْيِ أ بِِْني لَعم ِمْْي  ُمتاِصل  مم بمِة( ضم اطم يماِء الُْمخم

. فْع  فماِعل  ملِّ رم ُكْوِن ِف َمم  السُّ

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

تماِن: السُّ وم  » مم ْزِم عمّلم ْذُف ـُن، ومالْ ُكوْ لُِّْجم ما . حم
م
يمُكوْ ُكوْ ا السُّ فمأ ْزِم ُن فم ًة لُِّْجم مم الِْفْعِل ِف ُن عمّلم

اِرِع الصا  ما . ِخرِ ِح اْْل ِحيْ الُْمضم
م
أ ْزِم ِف الْ ـا الْ وم ًة لُِّْجم مم يمُكوُن عمّلم ْذُف فم اِرِع الُْمْعتملِّ حم  ِفْعِل الُْمضم

اِل الْ اْْل  ْفعم
م
ِف اْْل ِة الا ـِخِر، وم ْمسم ا بِثُ ِِت خم ْفُعهم  «. ِت الُلونِ بُوْ  رم



ْوِمياةِ  89 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

 تمْدِريْبمات  

ُل: اِلاْدِريُْب  وا
م
 ا يم مم ِفياْْل

ْ
ْفعمال   يماِت اْْل  نم مِ  كم يْ تِ أ

م
ْ  أ ْ  عم ِض وُ  ة  ُزْومم مم ْ ، بم طي ا خم هم تم َتم ْزمِ  ةم مم ّلم عم  ْيِّ  اهم جم

بمبم ِف   :ذ لِكم ومالسا

مْم ﴿ -1 مْم  يمدِلْ ل ل ْ وم  [3: لخاص]سورة اإل ﴾يُودم

مْم ﴿ -2 ل
م
اِب الِْفيِل  رم ـتم أ ْصحم

م
بُّكم بِأ عملم رم يْفم فم  [1: الفيل]سورة  ﴾كم

َّلم ﴿ -3 رْ وم ْهم َّلم  َتم تِكم وم ّلم ا َُتمافِْت بِصم  [111: إلسراء]سورة ا ﴾بِهم

مافم قمالم َّلم ﴿ -4 ا إِناِِن  ۚ   اـَتم ُكمم عم عُ  مم ْسمم
م
رمى   أ

م
أ  [46: طه]سورة  ﴾وم

ناا ﴿ -5 اُب آمم ْعرم
م
ِكن تُْؤِمنُوا لامْ  قُل ۚ  قمالمِت اْْل

لم  ْسُّمْمنما قُولُوا وم
م
 [14: احلجرات]سورة  ﴾أ

َّلم ﴿ -6 لِْقيِه ِف اِْلممِّ وم
م
ُّميِْه فمأ اـتم فمإِذما ِخْفِت عم َّلم  ِف خم نِ ـتم وم  [7: القصص]سورة  ﴾يْ ـْحزم

َّلم ﴿ -7 رمًحا تمْمِش وم رِْض مم
م
 [37: سراء]سورة اإل ﴾ِف اْْل

ْ  ُل عْ فِ الْ  مِ زْ اْْلم  ةُ مم ّلم عم  ُب بم السا   مُ وْ زُ جْ مم ال

ِحيُْح ال اِرُع الصا ُكْونُ  اْْلِخرِ ِفْعُل الُْمضم  يمدِلْ   السُّ

      ْ  يُودم

رم        تـم

رْ      ْهم  َتم

 َُتمافِْت     

ا     مافـم  َتم

 تُْؤِمنُوا    

ا     خم  ِف تـم

نِـيْ      ْحزم   تـم

 تمْمِش     
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ةُ اثلا  ائِدم ةم الْفم ْْشم  اثِلمةم عم

بماُت  ﴿  ﴾الُْمْعرم

 :نِ َم وْ نم  ْعرمِب اْْلِ  اُت مم ّلم عم 

 

 
 
م
 هُ نْ عم  جم رم ا خم مم وم  ِت َكم رم اْلم بِ  ُب رم عْ ا يُ مم  اِب رم عْ  إِ ِف  ُل ْص اْل

ةِ، وم  ْْسم َُتمرُّ بِالْكم ِة، وم تْحم ُب بِالْفم ُتنْصم ِة، وم ما ُع بِالضا ا تُْرفم ناهم
م
ا: أ ْصُُّهم

م
ِت أ َكم بماُت بِاْلمرم ُم الُمْعرم َُتْزم

ْن  جم عم رم ُكْوِن، لمِكْن خم ابِالسُّ : ه ذم ْشيماءم
م
ثمُة أ  ثمّلم

الِمُ  (1 ناِث السا ُْع الُْمؤم ُة ِنيمابمًة إِ ؛ فم ِب ْص الا  ةِ الم  حم ِف  ُف الِ خم يُ ، فم َجم ْْسم ُة نمْصِبِه الْكم مم ُب ومعمّلم ناُه ُينْصم
ِة. تْحم ِن الْفم  عم

ِْف  (2 ْمنُْوُع ِمنم الْصا المِة اْْلمرِّ ، فم الْمم الُِف ِف حم ِن إِ ؛ فم يُخم ُة ِنيمابمًة عم تْحم هِ الْفم رِّ ُة جم مم ناُه َُيمرُّ ومعمّلم
ِة. ْْسم  الْكم

ُت ـالْ  َكم رم  ُحُروُْف ـالْ   حم

ْربمعُ 
م
ت   أ َكم رم :حم ِِهم  ، وم

ُة ) ما ُة  –الضا تْحم ةُ  –الْفم ْْسم ُكْونُ  –الْكم  (السُّ

يوم  ِ ا  اّلا :ُيْعرمُب بِهم ِِهم م الُْعُمْوِم، وم لِكم لَعم ذ  ة  كم ْربمعم
م
 أ

 الُْمْفرمدُ  (1
ُْع اِلاْكِسْْيِ  (2  َجم
الِمُ  (3 ناِث السا ُْع الُْمؤم  َجم
اِرُع  (4 ِي الِْفْعُل الُْمضم ةِ اّلا اِل اْْلمْمسم ْفعم

م
 لميْسم ِمنم اْْل

 

ةُ  ْربمعم
م
:ُحُروْف   أ ِِهم  ، وم

لُِف  –اِْلماُء  –الْوماُو )
م
 (الُّْونُ  –اْْل

يوم  ِ ا  اّلا :ُيْعرمُب بِهم ِِهم ، وم لِكم ذ  ة  كم ْربمعم
م
 أ

الِمُ  (1 ِر السا كا ُْع الُْمذم  َجم
 الُْمثمنا  (2
اُء  (3 ْسمم

م
ةُ اْْل  اْْلمْمسم

ةُ  (4 اُل اْْلمْمسم ْفعم
م
 اْْل
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اِرُع  (3 المِة اْْلمْزمِ فم ، اْْلِخرِ  ْعتملُّ الْمُ الِْفْعُل الُْمضم اِلُف ِف حم ْذُف إِ ؛ فم يُخم ْزِمِه حم ُة جم مم ُم ومعمّلم ناُه َُيْزم
ُكْوِن. ِن السُّ  آِخِرهِ الُْمْعتملِّ ِنيمابمًة عم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ِت  » َكم رم ِي ُيْعرمُب بِالْـحم قِْسم  ُيْعرمُب بِالْـُحُروِف. فماّلا ِت، وم َكم رم اِن: قِْسم  ُيْعرمُب بِالْـحم بماُت قِْسمم  الُْمْعرم
اِرعُ  الُِم، ومالِْفْعُل الُْمضم ناِث السا ُْع الُْمؤم ، ومَجم ُْع اِلاْكِسْْيِ : اَِّلْسُم الُْمْفرمُد، ومَجم نْوماع 

م
ُة أ ْربمعم

م
ِ أ مْم  اّلا ي ل

ُم  َُتْزم ةِ، وم ْْسم ُض بِالْكم َُتْفم ِة، وم تْحم ُب بِالْفم ُتنْصم ِة، وم ما ُع بِالضا ا تُْرفم َُُّّهم . وم ء  ْ تاِصْل بِآِخرِهِ شم ُكْوِن. يم بِالسُّ
ْن  جم عم رم ةِ، وماَِّلسْ  ذ لِكم ومخم ْْسم ُب بِالْكم الُِم ُينْصم ناِث السا ُْع الُْمؤم ْشيماءم: َجم

م
ثمُة أ ُِف ثمّلم يمنْْصم ِي َّلم ُم اّلا

ِي ُيْعرمُب بِاْلُرُ  ُم ِِبمْذِف آِخرِهِ. وماّلا اِرُع الُْمْعتملُّ اْْلِخِر َُيْزم ِة، ومالِْفْعُل الُْمضم تْحم ُض بِالْفم وِْف َُيْفم
ُة،  ْمسم اُء الْـخم ْسمم

م
الُِم، وماْْل ِر السا كا ُْع الُْمذم : اِلاثْنِيمُة، ومَجم نْوماع 

م
ُة أ ْربمعم

م
: أ ِِهم ُة، وم ْمسم اُل الْـخم ْفعم

م
وماْْل

لِِف، وم 
م
ُع بِاْْل فم ُُتْ ا اِلاثْنِيمُة: فم ما

م
. فمأ ُِّْْيم تمْفعم ، وم تمْفعمُُّْونم ، وم يمْفعمُُّْونم ِن، وم تمْفعمّلم ِن، وم ْفعمّلم ُب يم ُتنْصم
ُع بِالْوماوِ  فم ُْيْ الُِم: فم ِر السا كا ُْع الُْمذم ا َجم ما

م
أ ُض بِاِْلماِء. وم َُتْفم اُء وم ْسمم

م
ا اْْل ما

م
أ ُض بِاِْلماِء. وم َُيْفم ُب وم يُنْصم ، وم

ُة: فمُُتْ  ْمسم اُل الْـخم ْفعم
م
ا اْْل ما

م
أ ُض بِاِْلماِء. وم َُتْفم لِِف، وم

م
ُب بِاْْل ُتنْصم ُع بِالْوماِو، وم فم ُُتْ ُة: فم ْمسم ُع الْـخم فم

ا. ُم ِِبمْذفِهم َُتْزم ُب وم ُتنْصم  « بِالُّْوِن، وم

 

 
 



 

ْكم 
إِِلم

ا ذم ه 
 

لم  ْدوم اْْلم
 

ا: ُب بِهم ا ُيْعرم مم ِة وم ْرِعيا الْفم ِة وم ْصُِّيا اِب اْْلم اِت اْْلِْعرم مم ّلم ُح عم ضِّ ِي يُوم اّلا

ْقم    رم
ُة  ِمم الَْكم

\ 
ا هم بُ إِْعرم
 

ْفعُ  الرا
 

ْصُب  الا
 

رُّ  اْْلم
 

ْزمُ  اْْلم
 

1 
ال

دُ  ُمْفرم
 

مِت  مَك مْصُّياة  بِاْلمر
مممات  أ عمّل  

ةُ  ما الضا
 

ةُ  تْحم الْفم
 

ةُ  ْْسم
الْكم

 
 

2 
ْكِسْْيِ  ُع اِلا ْ َجم
 

ةُ  ما الضا
 

ةُ  تْحم الْفم
 

ةُ  ْْسم
الْكم

 
 

3 
الِمُ  ِث السا نا ُع الُْمؤم ْ َجم
 

ةُ  ما الضا
 

ةُ  ْْسم
الْكم

 
ةُ  ْْسم

الْكم
 

 

4 
ِف  ْ ْصا

ْوُع ِمنم ال ْمنُ الْمم
 

نِْويْن   ُة بُِدْوِن تم ما الضا
 

نِْويْن   ُة بُِدْوِن تم تْحم الْفم
 

نِْويْن   ُة بُِدْوِن تم تْحم الْفم
 

 

5 
اِرُع  الِْفْعُل الُْمضم

ِحيُْح اْْلِخرِ 
الصا

 
ِي اّلا
 

اِل  ْفعم ْسم ِمنم اْْلم
ي لم

ةِ  ْمسم اْْلم
 

ةُ  ما الضا
 

ةُ  تْحم الْفم
 

 
ُكْونُ  السُّ
 

6 
اِرُع  الِْفْعُل الُْمضم

لُّ  الُْمْعتم
 

اْْلِخرِ 
 

ِي  اّلا
ةِ  ْمسم اِل اْْلم ْفعم ْسم ِمنم اْْلم

ي لم
 

ةُ  ما الضا
 

ةُ  تْحم الْفم
 

 
ةِ  رِْف الِْعُّا ْذُف حم حم
 

7 
نا  الُْمثم
 

مممات  فمْرِعياة   بِاْلُُروِْف  عمّل
نمائِبمةً   

ُف 
ِل اْْلم

 
اءُ  اِْلم
 

اءُ  اِْلم
 

 

8 
رِ  كا ُع الُْمذم ْ َجم
 

الِمُ  السا
 

اوُ  الْوم
 

اءُ  اِْلم
 

اءُ  اِْلم
 

 

9 
ةُ  ْمسم اُء اْْلم ْسمم اْْلم
 

اوُ  الْوم
 

ُف 
ِل اْْلم

 
اءُ  اِْلم
 

 

1
1

 
ةُ  ْمسم اُل اْْلم ْفعم اْْلم
 

ْونِ  وُْت الُّ ُثبُ
 

ْونِ  ْذُف الُّ حم
 

 
ْونِ  ْذُف الُّ حم
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ةُ ال ائِدم ةم الْفم ْْشم ةم عم ابِعم  را

ْفعمالِ  ﴿
م
ُم اْْل ْحَكم

م
 ﴾ أ

 ، ن  مم ُّاُق بِزم تمعم ث  يم دم ِح الاْحِويِّْْيم ُهوم حم نا الِْفْعلم ِف اْصِطّلم
م
نما أ عم بمقم مم اِض، سم : المم ثمة  اُن ثمّلم ْزمم

م
وماْْل

اِن ِف  ْزمم
م
اِر اْْل ا يُِشْْيُ إِلم اْنِصم (، ومالُْمْستمْقبمُل. ِمما ِذهِ وماْلماُل )اْلماِضُ :  ه  الم ثمِة قُْوُلُ تمعم ا ﴿اثلاّلم ُ مم لم

ا بمْْيم ذم لِكم  مم نما وم ُّْفم ا خم مم يِْدينما وم
م
 .[64: مرمي]سورة  ﴾بمْْيم أ

يِْدينما﴿
م
ا بمْْيم أ ُ مم ْ ِِن عْ يم  ﴾لم نما﴿، لم بم قْ تم سْ مُ : ال ُّْفم ا خم مم ْ ِِن عْ يم  ﴾وم ا بمْْيم ذم لِكم ﴿، اِضم مم : ال مم : ِِن عْ يم  ﴾وم

  الم اْلم 
م
ِ اِضم اْلم  وِ أ مُس ل ن

ْ
يُْستمأ ا، وم ذم : ه  ْْي  اِعِر زُهم ْوِل الشا  بِقم

 وم 
م
 وم  مِ وْ اِْلم  مم ُّْ عِ  مُ ُّم عْ أ

م
ل ِكنا   هُ ُّم بْ قم  ِس مْ اْْل ِم ا ِف مم  مِ ُّْ عِ  نْ  عم ِِن وم  ِِم عم  د   

، نْوماع 
م
ثمِة أ ِسُم الِْفْعُل إِلم ثمّلم نْقم ِن ُوقُوِْعِه يم مم : فمِباْعِتبماِر زم ِِهم  وم

 

 
 

 

 

 

                                                           

ُِّم، ( 73) ِن اِلاَكم مم ُع ِف زم قم ث  يم دم م حم ناُه يمُدلُّ لَعم
م
ْصُل أ

م
قم ل ِكناُه وم اْْل ث  يم دم م حم ْ قمْد يمُدلُّ لَعم ْرفم حم ائِنم كم ُِّم ِعنْدم وُُجوِْد قمرم ِن اِلاَكم مم ُع بمْعدم زم

ْي: )
م
  (،فم وْ سم )وم  (ْْيِ السِّ اَّلِْسِتْقبماِل، أ

م
  ،ةِ يم افِ الا  (َّلم ) وْ أ

م
  وْ أ

م
ْ  اِت وم دم أ   ،ِط الْشا

م
  وْ أ

م
  ،ِب ْص الا  اِت وم دم أ

م
  وْ أ

م
م  اِت وم دم أ   ،جِّ الُتا

م
م ) وْ أ ْ  (وْ ل  .ةِ يا رِ دم ْص مم ال

1   2   3 

اِض   الْمم

م  ا دملا لَعم : مم ُهوم
عم ِف  قم ث  وم دم حم
ِن  مم بْلم زم ن  قم مم زم

ُِّم.  اِلاَكم

تمبم ِمثُْل:   كم

  

اِرعُ   الُْمضم

م  ا دملا لَعم : مم ُهوم
ُع ِف  قم ث  يم دم حم
ْو 

م
ُِّم أ ِن اِلاَكم مم زم

ُه.  (73)بمْعدم

 يمْكتُُب ِمثُْل: 

  

 
م
 رُ مْ اْْل

م  ا دملا لَعم : مم ُهوم
ث  ُيْطُّمُب  دم حم
ُحُصْوُلُ بمْعدم 
ُِّم. ِن اِلاَكم مم  زم

 ْب ْكتُ اِمثُْل: 
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م
ُم الِْفْعِل ًَّل وا أ ْحَكم

م
اِض : أ  الْمم

اِض  اءِ الِْفْعُل الْمم اِق الُْعُّممم بِِْني بِاتِلفم ل   ،مم ْْلِِت: ِكناُهمُ وم ، ومذ لِكم َكم ْْيِ
م قمْولم ِت بِنمائِِه لَعم اَّلم  اْختمُّمُفْوا ِف حم

  ُل وْ قم الْ 
م
ُل اْْل اِضم  : إِنا قمالُوا وا تِْح دمائًِما الْمم م الْفم بِِْني لَعم ِن: ل   ،مم َم تْحم نمْو ر  ِكنا الْفم دا . ،ُمقم اِهر   ومظم

تْحُ  ْ  فمالْفم رُ ال دا : ِف يمُكْوُن  ُمقم ت 
اَّلم ِث حم  ثمّلم

 

عم    :مم

ةِ  اعم  وماِو اْْلممم
 

عم    :مم

اِعِل  اِعُِّْْيم وم  –)تماِء( الْفم نُْوِن  –)نما( الْفم وم
ةِ   النِلْسوم

 

نم الِْفْعُل ُمْعتملا   إِذما َكم
مْم  ل ِلِف وم

م
اْْلِخِر بِاْْل

ا  ء  ِمما ْ تاِصْل بِِه شم يم
بمقم   سم

 
تمبُ  رمجُ  - ْواـكم  - ْواـخم

ـُُّوا  ُعوا -دمخم  رمجم
 

 

تمبْ  تمبْ  - ُت ـكم تمبْ  - ِت ـكم  - تم ـكم
ـا  تمبْتُمم تمبْ  -كم تمبُْتا  -ْم تُ ـكم  كم

تمبْ   نماـكم
تمبْ   نم ـكم

عم    - رمىـجم  - ىـسم
ـا  جم ى -نـم ُّـا جم  تـم

 يمُكْونُ  حُ تْ فم الْ وم 
بمةِ  ًرا لُُِّْمنماسم دا   ُمقم

ِة تموم  حُ تْ فم الْ وم  اهم رم ر  ِلكم دا .اُمقم ت  َكم رم ْربمِع حم
م
 ِل أ

  ِلم اوم تم  نم وْ هُ رم كْ يم  ُب رم عم الْ  نم َكم *
م
 ت  َكم رم حم  عِ بم رْ أ

ِ  ِف    ة  دم احِ وم  ة  مم َم
م
ُ  ظ  فْ  لم ِف  وْ أ ِ الْ  هُ بِ شْ ي  ةم مم َكم

 ْ  َكم  ةم دم احِ وم ال
م
 رِ ائِ مم الضا  عم مم  ةِ قم ابِ السا  ةِ ُّم ثِ مْ ْْل

 ةِ ثم ّلم اثلا 

ر   حُ تْ فم الْ وم   دا ِ ُمقم  رِ ذُّ عم ُّتا ل
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ا  ما
م
أ تْحُ وم اِهرُ ال الْفم يمُكْوُن ِف  ظا بمقم  فم ا سم ْْيِ مم

 :، ِمثُْل غم

م  -ا بم تم كم  - ْت بم تم كم  - بم تم كم   رمِضم  - ِسم ن

اِضم  إِنا  :قمالُوا ثلااِِن ا ُل وْ قم الْ  ت  ِف اْلِنماءِ  الْمم
اَّلم ُث حم ُ ثمّلم : ،لم ِِهم  وم

 

 
اوم  ُّميِْه ِف  ه ذم مِسْْيُ عم ن ْتمارُهُ وم ِي َنم ُي اثلااِِن ُهوم اّلا

ْ
أ االرا  الِْكتماِب  ه ذم

م
  هُ نا ؛ ِْل

م
ْ أ ُ ي م  ْسم ْ لَعم  ّلم فم  ئِ دِ تم بْ مُ  ال

 ْ لِ  ر  يْ دِ قْ  تم لم إِ  هِ ِفيْ  اجُ تم نم وا
م
ِي اْْل

ْ
أ لرا  .َكم

 

 

 

 

ِمل  م الضا بِِْني لَعم  مم

عم  ةِ  :مم اعم  وماِو اْْلممم
 

ُكْونِ  م السُّ بِِْني لَعم  مم

عم  اِعِل  :مم )نما( وم  –)تماِء( الْفم
اِعُِّْْيم  ةِ  –الْفم نُْوِن النِلْسوم  وم

 
تِْح  م الْفم بِِْني لَعم  مم

بمقم  ا سم ْْيِ مم
 ِف غم

تمبُ  رمجُ  - ْواـكم  - ْواـخم
ـُُّوا  ُعوا -دمخم   رمجم

تمبْ  تمبْ  - ُت ـكم تمبْ  - ِت ـكم  تم ـكم
ـا  - تمبْتُمم تمبْ  -كم تمبُْتا  -ْم تُ ـكم  كم

تمبْ   نماـكم
تمبْ   نم ـكم

تمبم   مِسم  - كم تمبمْت  - ن  - كم
تمبم  رمى - عم ـسم  - اـكم  جم
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ْمرِ ثماِنيًا
م
ُم فِْعِل اْْل ْحَكم

م
 : أ

 فِْعُل 
م
ذ   رِ مْ اْْل بِِْني كم اءِ مم : ،لِكم ِعنْدم الُْعُّممم ِِهم ت  ِف اْلِنماِء، وم

اَّلم ْربمُع حم
م
ُ أ لم  وم

 

 

تِْح  م الْفم   يُبْنم لَعم
ْذِف  م حم يُبْنم لَعم

ُكْونِ   الُّْونِ  م السُّ   يُبْنم لَعم
ْذِف  م حم يُبْنم لَعم

رِْف الِْعُّاةِ   حم

عم  نُْوِن اِلاْوِكيِْد  :مم
ثمِقيُّْمًة  ِة،الُْمبماِشم 

ْو خم 
م
نمْت أ ةً ِفيَكم  فم

 
عم  ةِ وما :مم اعم  - ِو اْْلممم

ِلِف اَِّل 
م
 - نمْْيِ ــثْ وأ

بمةِ  اطم يماِء الُْمخم  وم
 

ِحيْحم اْْلِخِر  نم صم إِذما َكم
ء   ْ تاِصْل بِِه شم مْم يم ل وم
ةِ  ابِقم ِة السا ْربمعم

م
 ِمنم اْْل

 
نم ُمْعتملا  اْْلِخِر  إِذما َكم

ء   ْ تاِصْل بِِه شم مْم يم ل وم
ةِ  ابِقم ِة السا  ِمنم اْْلمْمسم

ا ْكتُ ا نْ ا - بم   ْخرُجم
 - اْكتُبما – اْكتُبُْوا
 ْسعم ا - اْجرِ  - اْدعُ   ْخُرجْ ا - اْكتُْب   ْكتُِّبْ ا

    
ذ   كم عم نُْوِن وم لِكم مم

ةِ     النِلْسوم

   ْكتُْبم ا    
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ُم ثماثِلًا ْحَكم
م
اِرِع : أ  (74)الِْفْعِل الُْمضم

ْصُل 
م
اِرِع  ِف  اْْل ْن ُيْعرمبم  الِْفْعِل الُْمضم

م
ل   ،أ ا:وم ْط، ومُهمم قم مْْيِ فم اِلم  ِكناُه يُبْنم ِف حم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 :ُل وْ قُ نم   قم بم ا سم ما مِ وم 

اِرعم  مْم تمتاِصْل بِِه  ُب رم عْ يُ إِنا الِْفْعلم الُْمضم ا ل  نُْوُن اِلاْوِكيِْد إِذم
م
عم أ فم ُْيْ ِة فم بم  ،ْو نُْوُن النِلْسوم ُينْصم مم  ،وم َُيْزم  .وم

عُ  (1 دموماِت الاْصِب : يُْرفم
م
مرادم ِمْن أ دموماِت اْْلمْزمِ  )الاوماِصِب( إِذما َتم

م
أ ا  وم فِْعِه إِما ُة رم مم )اْْلموماِزِم(، ومعمّلم

ا ُثبُ  إِما الْوماِو وماِْلماِء، وم ِلِف وم
م
م اْْل ُة لَعم رم دا ُة الُْمقم ما ا الضا إِما م آِخِرهِ، وم ُة لَعم اِهرم ُة الظا ما وُْت الُّْوِن، الضا

 ِمثُْل:

                                                           

ْعنماهُ ( 74) اِرعم مم اِرِع وماَِّل ومالُْمضم بمُه بمْْيم الُْمضم بمِهِه ِباَِّلْسِم، ومالشا اِرع  لِشم اِرِع إِناُه ُمضم ابُِه. ِقيْلم لُِِّْفْعِل الُْمضم ، : الُْمشم بمه  لمْفِظيي ِن: شم َم ْسِم نمْو
 . ْعنمِويي بمه  مم بمُه الُّاْفِظيُّ ومشم اِرعم فمالشا نا الُْمضم

م
ْي: أ

م
ِة،  ، أ ائِدم ْصُِّياِة ومالزا

م
ِد اْلُُروِْف اْْل دم ِف عم نماِت، وم كم السا ِت وم َكم اِعِل ِف اْلمرم يُْشِبُه اْسمم الْفم

رِّ   بُِمتمحم
ُ
أ بْدم ا يم نماتِِه؛ فمُكي ِمنُْهمم كم تِِه ومسم َكم رم ( ِف حم ُل( فمإِناُه يُْشِبُه )نماِزل  ْنِ

: )يم اكِ ِمثُْل قمْولِكم ، ُثما سم ، فم ك  رِّك  ، ُثما ُمتمحم ان  ذم بمُه  ه  ُهوم الشا
 . ْعنمِويُّ الُّاْفِظيُّ بمُه الْمم نماُم ومالشا ُ يم دم ِو اَِّلْسِتْقبماِل، ِمثُْل: )الْوم

م
م اْلماِل أ ِن لَعم ا يمُدَّلا نا لَُكًّ ِمنُْهمم

م
ْي: أ

م
ُ  –، أ دم (. )اْنُظْر: الْوم .  نمائِم  ِِنِّ بُْد الْغم عم

ِف ِف  ْوِمياةِ الَْكم ِح اْْلُجرُّ ْ . ص شم ابِق  رِْجع  سم .( .191. مم ُّف   بِتمْصم

عم  عم   ةِ نُْوِن اِلاْوِكيِْد الُْمبماِشم  :مم ةِ  :مم  نُْوِن النِلْسوم

تِْح  م الْفم ا لَعم هم عم م   يُبْنم مم ا لَعم هم عم ُكْونِ يُبْنم مم  السُّ

يْد  َّلم يمْدرُسم   نْ َّلم يمْدرُسم  - نا زم

ْرُجم  ْرُجم  - نا َّلم َتم  نْ َّلم َتم
 

اِلماُت يمْدرُسْ   نم الطا

 نم ـُهنا يمْكتُبْ 
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ُِّـّ - د  يْ زم  ُب تُ كْ يم  د   ييُصم ُب يمْدرُُسوْ  -َُممما ّلا  نم الطُّ

  ةُ ما الضا  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم ، وم ع  وْ فُ رْ مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ : فِ ُب تُ كْ يم 
م
م آِخِرهِ؛ ِْل ُة لَعم اِهرم م  هُ نا الظا م  مْ ل  ب  اِص نم  هُ قْ بِ سْ ي

 .م  ازِ  جم َّلم وم 
ُِّـّ م اِْلماِء،  ةُ ما الضا  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم ، وم ع  وْ فُ رْ مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ : فِ ييُصم ُة لَعم رم دا ُل.الُْمقم ا اثلِّقم نمعم ِمْن ُظُهْورِهم  مم

 ُثبُوُْت الُّْونِ  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم ، وم ع  وْ فُ رْ مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ : فِ نم يمْدرُُسوْ 
م
ِة وم  هُ نا ؛ ِْل اِل اْْلمْمسم ْفعم

م
مْسِبْقُه ِمنم اْْل مْم ي ل

. اِزم  َّلم جم  نماِصب  وم

ُب وم  (2 دماُة الاْصِب : ُينْصم
م
تُْه أ بمقم ُة ، إِذما سم تْحم ا الْفم إِما م آِخِرهِ، وم ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم ا الْفم ُة نمْصِبِه إِما مم ومعمّلم

ْذُف الُّْوِن، ِمثُْل: ا حم إِما ِلِف، وم
م
م اْْل ةُ لَعم رم دا  الُْمقم

نْ  ُب الِ الطا  دُ يْ رِ يُ 
م
نْسم  لمنْ  - سم رُ دْ يم  أ

م
كم  ىـأ  ـيْ جِ رُ خْ ـتم  لمنْ  -ومْعدم

ْن(مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ : سم رُ دْ يم 
م
م آِخِرهِ. هِ نمْصبِ  ةُ مم ّلم عم ، وم نُْصوْب  بِـ )أ ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم  الْفم

نْسم 
م
نمعم ِمْن  هِ نمْصبِ  ةُ مم ّلم عم ، وم بِـ )لمْن( نُْصوْب  مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ : ىـأ ِلِف، مم

م
م اْْل ُة لَعم رم دا ُة الُْمقم تْحم الْفم

ُر. ذُّ ا اِلاعم  ُظُهْورِهم

ْذُف الُّْونِ  هِ نمْصبِ  ةُ مم ّلم عم ، وم بِـ )لمْن( نُْصوْب  مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ : ـيْ جِ رُ خْ ـتم   حم
م
اِل  هُ نا ؛ ِْل ْفعم

م
من اْْل

ِة.  اْْلمْمسم

مُ وم  (3 اُة اْْلمْزمِ إِذم  :َُيْزم دم
م
تُْه أ بمقم ا ا سم إِما ، وم ْذُف آِخِرهِ الُْمْعتملِّ ا حم إِما ُكْوُن، وم ا السُّ ْزِمِه إِما ُة جم مم ، ومعمّلم
ْذُف الُّْوِن، ِمثُْل:  حم

ممْ  ممْ  – رِ جْ ـتم  َّلم  – ْب تُ كْ يم  ل  ْواـبُ تُ كْ يم  ل

ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ : ْب يمْكتُ  مْم(مم ْزمِ  ةُ مم ّلم عم ، وم ُزْوم  بِـ )ل ُكْوُن. هِ جم  السُّ
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ْجرِ  ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ : تـم ْزمِ  ةُ مم ّلم عم ، وم ُزْوم  بِـ )َّلم الااِهيمِة(مم رِْف  هِ جم ْذُف حم  الِْعُّاِة )اِْلماِء(.حم

ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ : ـْوايمْكتُبُ  مْم(مم ْزمِ  ةُ مم ّلم عم ، وم ُزْوم  بِـ )ل ْذُف الُّْونِ  هِ جم  حم
م
ِة. هُ نا ؛ ِْل اِل اْْلمْمسم ْفعم

م
 من اْْل

 :ُل وْ قُ نم  قم بم ا سم ما مِ وم 

  إِذما 
ًَ إَِّلا ْرفُْو ْن يمُكْونم مم

م
اِرِع أ ْصلم ِف الُْمضم

م
نُْصْوًبا، إِنا اْْل يمُكْوُن مم اُة نمْصب  فم دم

م
ُّميِْه أ ُّمْت عم دمخم

ُْزْوًما، وم  يمُكْوُن مم ْزم  فم اةُ جم دم
م
ْو أ

م
ْ  نم وْ كُ يم  نْ لم أ  ًض وْ فُ مم

م
نا اْْلمْفضم َّلم يمْدُخُل ادً بم ا أ

م
ا  ؛ ِْل مم الم كم ْفعم

م
اْْل

ُّاْمنما.  تمعم

  ل ِمنم إِنا وم
دمومات   لُِك 

م
ِِت وم  ،الاْصِب وماْْلمْزِم أ

ْ
يمأ اءم اهللُ -قمْريْبًا  لِكم بميماُن ذ  سم  .-إِْن شم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ثمة  ا » اُل ثمّلم ْفعم
م
اِرع   ،اض  : مم ْْل ُمضم ْمر   ،وم

م
أ ْوُ  .وم مبم  :نم يمَْضُِب  ،ضم ْفتُوُح اْْلِخِر وما ،وم اِض مم ْضِْب. فمالْمم

بمًدا
م
بمدً  ،أ

م
ْمُر: مزوم أ

م
ْ وم ا، وماْْل وا  عُ ارِ ضم مُ ال

م
نم ِف أ ا َكم ى الزا مم ْربمِع الا ِلِ إِْحدم

م
ا قمْولُكم ومائِِد اْْل ُعهم ْمم : ِِت َيم

نميُْت ”
م
بمًدا، “أ

م
ْرفُوع  أ ّتا  ،ومُهوم مم اِزم    يمْدُخلم حم ْو جم

م
ُّميِْه نماِصب  أ  «. عم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ْع لَُكًّ ِمنم اِلاْدِريُْب اْْل ِن الُْمنماِسِب ضم اِل اْلِتيمِة ِف الْممَكم ْفعم

م
 :اْْل

مْعُت  ُحْوا – ممضم  –َجم جم ْت  – نـم تمحم ُّْنم  – فم كم
م
ا  –دمرمْسنما  –أ تـم افمرم ُدوا  –سم انم  –اْجتمهم وا  –اْستمعم رُّ مم

بما  – ِ ْسُّمُموا.  –شم
م
  أ

ُكْوِن  م السُّ بْنِياة  لَعم ْفعمال  مم
م
مِّ  أ م الضا بْنِياة  لَعم ْفعمال  مم

م
تِْح  أ م الْفم بْنِياة  لَعم ْفعمال  مم

م
 أ

      

      

      

      

 
طي اِلاْدِريُْب اثلااِِن:  ا خم ْحتمهم اِل الاِِت وُِضعم تـم ْفعم

م
ْد نمْوعم اْْل دِّ ا ِفيحم ابِـهم ةم إِْعرم مم ْ عمّلم ا يمِِل، ثُـما بمِْيل مم

الم )إِْن  ْو حم
م
بمًة( أ نمْت ُمْعرم بمِب: َكم عم ِذْكِر السا بْنِياًة(  مم نمْت مم ـا )إِْن َكم  بِنمائِهم

  الم قم  .1
م
  ِِبْ أ

ُ
ْ ِْل   صم يْ مِ قم الْ  ِلم  يْ ذِ خُ : مِّ

م
 .ضم يم بْ اْْل

بماًحا وم  .2 ِة صم ْدرمسم يْد  إِلم الْمم زم ْْحمُد وم
م
اذمهمبم أ عم اًء. رمجم سم  إِلم اْلميِْت مم

رمى .3 ِب فم  جم ُّْعم ْفُل ِف الْمم ْت الطِّ رمجم ُه. خم اِهدم ُه ِلتُشم مُّ
ُ
 أ

ِر،  ُكْونُوا .4 جم لشا عم الااِس َكم ــمم ـيمْرُمْونـم ِر فـم ِر. ـيُُِّْقـيْ ُه بِاْلمجم ِْهْم بِاثلامم  إِِلم

نْ  .5 ْوِمياِة، وم  رماِجعم ْتِ اْلُجرُّ . اْدعُ ِحْفظم مم ْمرم
م
مكم اْْل م ل ْن يُيمْسِّ

م
 اهللم أ

ْْيًا تمْغنمْم، وم  قُْل  .6 مْسُّمْم. اْسُكْت خم ْ ِّ ِن الْشا  عم

7.  ، ِخْ
م
ا  َّلم تمنْسم يما أ ْمِس. قُُُّْت مم

م
مكم أ  ل

نا َّلم  .8 ْحِقرم ْعِصياًة؛ فمإِناكم َّلم  تـم ا  تمْدِريمم هم يِّ
م
ُب بِأ ذا  .ُتعم
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بمُب  اُل بِنمائِهِ  السا ابِهِ  حم ُة إِْعرم مم  م نمْوُع الِْفْعلِ  عمّلم

م   ْ  هِ رِ آخِ بِ  ْل ِص تا يم  مْ ل م   ء  شم بِِْني لَعم تِْح  الْ مم اِهرِ  فم ْ  -  الظا   اِض مم ال
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ِل اْْلِتيمِة:  الم ِف اْْلُمم ْفعم
م
ْعرِِب اْْل

م
 اِلاْدِريُْب اثلاالُِث: أ

. -2 . اهللِ لم وا إِ رُّ فِ  -1 نا اهللم . -3 اْذُكرم  اْرُج اهللم

وا   فِرُّ

 
نا اُ  ْذُكرم  

 
ْرجُ اُ   
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م  ةُ اْْل ائِدم ةم الْفم ْْشم ةم عم  اِمسم

اِرِع ﴾ ﴿  نموماِصُب الِْفْعِل الُْمضم

ْ  لِ عْ فِ الْ  ُب اِص وم نم  :  ِع ارِ ضم مُ ال دموماُت الاِِت ِِهم
م
ْْش   يمُكْونُ  اْْل ِِهم عم ا، وم هم نُْصْوًبا بمْعدم اِرُع مم  :الُْمضم

نْ 
م
ُم اِلاْعُِّ  يْ ـكم  إِذمنْ  نْ ـلم  أ  يْلِ ـَّلم

ُم الْ  ّتا  ُجُحوْدِ ـَّلم ِعياةِ  ةِ ـبمِبيا ـاُء السا ـفم  حم وْ  وماُو الْمم
م
 أ

 
دماة  ِمْن 

م
دموماِت ه  فمُكُّ أ

م
ةِ  ِذهِ اْْل ْذُكْورم ا الْمم ا تمنِْصبُُه بِنمْفِسهم اِرِع فمإِناهم م الِْفْعِل الُْمضم ُّمْت لَعم  .(75)إِذما دمخم

ِذهِ وم    ه 
م
ا اُت وم دم اْْل يُْعهم ِ ْ ِف  ة  لم َّلم ا دم هم نْ مِ  ة  دم احِ وم  ُكِّ لِ  َجم ْكم ، وم نم عْ مم  ال ِذهِ بميماُن  إِِلم  :ِت َّلم َّلم ادا  ه 

1)  
م
ْرُف نمْصب    نْ أ ر   ،حم ْصدم مم   (76).وماْسِتْقبمال   ،وم

                                                           

ا( 75) ِْه الُْكْوِفيُّْونم  ه ذم بم إِِلم ا ذمهم ْومم  مم اْبُن آُجرُّ ا، وم -رمِْحمُهُم اهللُ -وم ُّميِْه ِف ُهوم  ه ذم مِسْْيُ عم ن ْتماُرُه وم ِي َنم ااّلا م  ه ذم ُ لَعم يْْسم
م
ناُه أ

م
الِْكتماِب؛ ِْل

نا  الُْمبْتمِدِئ.
م
ْوا أ

م
أ يُْث رم يِّْْيم حم ُي اْلمْْصِ

ْ
أ ، ومُهوم رم دمقُّ

م
ُر أ ُي اْْلخم

ْ
أ اِت ومالرا دموم

م
: ه ِذهِ اْْل ام  قْسم

م
ثمِة أ ِسُم إِلم ثمّلم ِل تمنْقم مم يُْث الْعم   ِمْن حم

ا -1  بِنمْفِسهم
نِْصُب الِْفْعلم دمومات  تم

م
ْولم  ِِهم ، وم أ

ُ
ُة اْْل ْربمعم

م
  اْْل

م
ْ  - نْ ذم إِ  - نْ لم  - نْ )أ  (.كم

دما -2
م
ا بِ  ة  أ هم نُْصْوًبا بمْعدم وماًزاـ يمُكْوُن الِْفْعُل مم ًة جم رم ْن( ُمْضمم

م
 .لِ يْ ُِّ عْ اِلا  مُ َّلم  ِِهم ، وم )أ

ا بِ   -1 هم نُْصْوًبا بمْعدم دمومات  يمُكْوُن الِْفْعُل مم
م
ًة ـ أ رم ْن( ُمْضمم

م
ةُ  ِِهم ، وم وُُجْوًبا)أ ِخْْيم

م
ُة اْْل ُم الْـُجُحوْدِ ) اْْلمْمسم ّتا  - َّلم اُء  - حم فـم

ـبمِبياـةِ  ِعياةِ  - السا اُو الْمم ْو(. - وم
م
 أ

ا قما مم كم يُْخ اْبُن ُعثميِْمْْيم وم  ِغ بم نْ  يم ِِت الا  وِ حْ الا  اِب  بم ا ِف نم تُ دم اعِ قم  نْ كِ لم وم : "-رمِْحمُه اهللُ -لم الشا
م
م  نْ  أ  هم يْ ُّم عم  ْْيم سِ ن

م
 نم وْ يُّ وِ حْ الا  فم ُّم تم ا اخْ ذم إِ  هُ نا ا أ

 سْ  مم ِف 
م
 نم كْ ُّم سم  ة  لم أ

م
 ؛ ْْيِ لم وْ قم الْ  نم مِ  لم هم سْ ا اْْل

م
 ذم ا إِ نم نا ِْل

م
افم  اِب رم عْ اْْلِ  اِب  بم ِف  ِص خم الرُّ ا بِ نم ذْ خم ا أ ذم   يْ دِ نْ عِ  ةُ دم اعِ قم الْ فم ... ز  ائِ جم  ه 

م
ا  نا أ  نْ مِ  ْْيِ لم وْ قم  ُُ

 
م
 سْ  مم ِف  وِ حْ الا  الِ وم قْ أ

م
ْ  نم مِ  ة  لم أ م  لِ ائِ سم مم ال   ُك ُُّ سْ ن

م
. )–" امم هُ ُّم هم سْ أ . اْنُظْر: اْنتمىهم ْوِمياةِ الُْعثميِْمْْيُ ُح اْْلُجرُّ ْ . صشم ابِق  رِْجع  سم  - 174. مم

179). 
يمْت ( 76) ْرفم نمْصب  )ُسمِّ اِرعم (حم ا تمنِْصُب الِْفْعلم الُْمضم ناهم

م
يمْت ، وم ؛ ِْل ر  )ُسمِّ ْصدم ْرفم مم رم ِف (حم ْصدم اِويماِن الْمم اِرعم يُسم ا ومالِْفْعلم الُْمضم ناهم

م
: ِْل

يمْت ، وم اِلاْقِديْرِ  رْفم اْسِتْقبمال  )ُسمِّ اَِّلْسِتْقبماِل. (حم اِل وم اِلًا لُِّْحم نم صم ْن َكم
م
ا لِِّلْسِتْقبماِل بمْعدم أ اصًّ نم الِْفْعِل خم مم ُ زم ْيِّ ا تُصم ناهم

م
ُظْر: انْ )؛ ِْل

 . ِعيْد  ْْحمُد ْبُن ثماِبِت بِْن سم
م
، أ اِِبُّ ْوِمياةِ الْوُصم ْتِ اْْلُجرُّ مْسِهيِْل مم ابِياُة ِف ْ ُة الْوُصم اُء: دم اِلُّْحفم نْعم  .52ه(. ص1411. )2اُر اْْلثماِر. ط. صم

ُّ تم بِ   (ف  ْصم
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:  ِمثُْل قمْولِكم

ِريْ 
ُ
نْ ُد )ـأ

م
سم  أ

ُ
رم  ( افِرم ـأ فم  السا

نْ ) د  يْ زم  دُ يْ رِ يُ 
م
 ةم اسم رم اِدل   (سم رُ دْ يم  أ

 فمُكي ِمْن )
ُ
)رم افِ سم أ نُْصوْب  بِـ )سم رُ دْ يم ( وم اِرع  مم نْ ( فِْعل  ُمضم

م
م (، أ ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم ومعمّلم

 آِخِرهِ.

ُر: ِمثمال  آخم  وم

ُع  ْطمم
م
نْ )أ

م
( أ ْ  يمرْضم ِنِّ ا  اهلُل عم  رِضم

اُل  ْطفم
م
نْ )يُِريُْد اْْل

م
بُوا( أ  بم ُّاعِ ال  يمُّْعم

نُْصوْب  بِـ )يمْرضم  اِرع  مم نْ : فِْعل  ممضم
م
ُة نمْصِبِه أ مم نمعم ِمْن (، ومعمّلم ِلِف، مم

م
م اْْل ُة لَعم رم دا ُة الُْمقم تْحم الْفم

ُر. ذُّ ا اِلاعم  ُظُهْورِهم

بُوا نُْصوْب  بِـ )يمُّْعم اِرع  مم ضم نْ : فِْعل  مم
م
ِة.أ اِل اْْلمْمسم ْفعم

م
ناُه ِمنم اْْل

م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل ُة نمْصِبِه حم مم  (، ومعمّلم

نْ فـم )
م
اِرعُ  ومالِْفْعُل  (أ اِويمانِ  الُْمضم رم ِف اِلاْقِديْرِ  يُسم ْصدم  .الْمم

رُْف نمْصب    نْ لم  (2 ِْف  وم  ،حم
. ،نم (77)وماْسِتْقبمال 

 

ْشمبم  لمنْ 
م
ْمرم  أ  الْـخم

 ـيْ ْخرُجِ ـتم  لمنْ 

ْشمبم 
م
نُْصوْب  بِـ )أ اِرع  مم ضم م آِخِرهِ.لمنْ : فِْعل  مم ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم  (، ومعمّلم

                                                           

يمْت ( 77) رْفم نم )ُسمِّ نْ (ِْف  حم ا تم ناهم
م
ثم ؛ ِْل هُ ا: اْنُظرْ ) .ِف اْلمدم رِْجعم نمْفسم  .(لْمم
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نُْصوْب  بِـ )ـيْ جِ رُ خْ ـتم  اِرع  مم اِل لمنْ : فِْعل  ممضم ْفعم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل ُة نمْصِبِه حم مم (، ومعمّلم

ِة.  اْْلمْمسم

ثم ِف الُْمْستمْقبمِل.لمنْ فـم ) ْت ِِلمنِِْف اْلمدم اءم  ( جم

ْرُف   نْ ذم إِ  (3 وماب  وم  ،نمْصب   حم . ،جم اء  زم (78)ومجم
 

م  م  الم قم  وْ ل يِلدً  :ل  ائِ قم  كم ل ذماِكُر جم
ُ
أ ُ  تم ُّْ قُ فم  .اسم حم  إِذمنْ : لم  .تمنْجم

م  م  الم قم  وْ ل  سم  :ل  ائِ قم  كم ل
م
ُ  تم ُّْ قُ فم . ادً ِم  كم رُ وْ زُ أ ْكِرمم  إِذمنْ : لم

ُ
 .كم ـأ

م  م  الم قم  وْ ل ُ  تم ُّْ قُ فم . مم وْ اِْلم  د  يْ زم  رم افم سم  دْ قم لم  :ل  ائِ قم  كم ل قمابُِّم  إِذمنْ : لم
ُ
ْ  ِف  ـهُ ـأ  .ارِ طم مم ال

حم فمُكي ِمْن ) )تمنْجم ْكِرمم (، وم
ُ
)أ قمابِلم (، وم

ُ
نُْصوْب  بِـ )أ اِرع  مم ُة إِذمنْ ( فِْعل  ُمضم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم  الظا

ْت  اءم ةِ ( إِذمنْ ) ومجم ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ا.  ِف اْْل ُّميْهم ابِق  عم م  سم م ومابًا ِللَكم  جم

مُط ِلم  يُْشُتم ا  ْصِب وم اِرِع بِهم :الُْمضم ِِهم ، وم ْوط  ثمُة ُشُ  ثمّلم

 

  
حم  (اهللِ وم ) إِذمنْ  حم  (دُ يْ ا زم يم )ذمْن إِ  – تمنْجم  تمرُْسبم  (َّلم  دُ يْ ا زم يم  اهللِ وم ) إِذمنْ  – تمرُْسبم  (َّلم ) إِذمنْ  – تمنْجم

                                                           

يمْت ( 78) ْرفم )ُسمِّ (حم وماب  ا تم جم ناهم
م
ا بمعْ ؛ ِْل نا مم

م
(؛ ِْل اء  زم رْفم جم يمْت )حم ا، ومُسمِّ ُّميْهم ابِق  عم م  سم م ومابًا ِللَكم ا. قع جم بُّْمهم ا قم اء  لِمم زم ا جم هم اْنُظْر: )دم

ُه. صا رِْجعم نمْفسم ُّ تم بِ  .51لْمم  .(ف  ْصم

ْن تمُكْونم 
م
ايمِة  ِف أ بِدم

 َُجُّْمِة اْْلموماِب 
بمْْيم الِْفْعِل فما  ا وم َّلا يمُكْونم بميْنمهم

م
ل  ِص أ

( الااِفيمةُ  )َّلم اُء وم ُم ومالِلدم سم  إَِّلا الْقم
ا  هم ْن يمُكْونم الِْفْعُل بمْعدم

م
 أ

م الُْمْستمْقبمِل   دمَّلًّ لَعم
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ْ  دم قِ فُ  فمإِنْ  ُ  هِ ذِ ه   نْ مِ  ط  شم وماِب  نُ وْ كُ تم  ْل بم  ،ةً بم اِص نم  نُ وْ كُ تم  َّلم  (نْ ذم إِ ) نا إِ فم  ةِ ثم ّلم اثلا  ِط وْ الْشُّ لُِّْجم
ْط  قم اِء فم ًَ  ،وماْْلمزم ْرفُْو يمُكْوُن مم ْخرمى، فم

ُ
وماِمِل اْْل بم الْعم سم ا حم هم اِرُع بمْعدم يمُكْوُن الِْفْعُل الُْمضم   ،وم

م
 وْ أ

نُْصْوًبا ُْزْوًما. ،مم ْو مم
م
 أ

ْوِط: ُ بم تمْرِتيِْب الْشُّ سم ْمِثُّمة  حم
م
ْكم أ إِِلم  وم

م  م  الم قم  وْ ل يْ  كم ل ثمًّل:زم ِيلًدا د  مم ذماِكُر جم
ُ
أ ُ:سم ُقُّْتم لم  ، فم

  حُ تمنْجم  نْ ذم إِ  دُ يْ ا زم يم. 
  حُ تمنْجم  نْ ذم إِ  انِ حم تِ مْ َِّل  اِف. 
  ُب تمرْسُ  َّلم  نْ ذم إِ  انِ حم تِ مْ َِّل  اِف.  

1 

م  م  الم قم  وْ ل ثمًّل: كم ل   قمائِل  مم
ُ
أ ًداسم ِم افُِر  ُ:سم ُقُّْتم لم  ، فم

  ِارِ  اِف  نْ ذم إ طم قمابِ  لْمم
ُ
.ُُّ أ  كم

  ِقمابِ  مم وْ اِْلم  نْ ذم إ
ُ
.ُُّ أ  كم

  ِقمابِ  نْ لم  نْ ذم إ
ُ
. كم ُّم أ د  ِم  بمْعدم 

  مْم افِ إِذمْن ل   اِْلمْومم. رْ ـُْسم

2 

م  م  الم قم  وْ ل ثمًّل: كم ل ِِبْ  قمائِل  مم
م
ُم أ ِ

ْحُتم
م
ُ:أ ُقُّْتم لم  ، فم

  ِهُ ـبُّ ـحِ ـتُ  نْ ذم إ  
3 
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4)  ْ ْرُف نمْصب     كم ر   ،حم ْصدم مم . ،وم تمْعُِّيْل   (79)وم

ا  مهم مُط ل ّتم تمُكْونم يُْشُتم ْط  وماِحد   ناِصبمةً  حم اِرِع شم   :ُهوم  ،لُُِّْمضم
ْ
ْن تمأ

م
ِرل لمْفًظاأ ُم الْـجم ا َّلم بُّْمهم  ،ِِتم قم

:كم  ْولِكم  قم

 ْ ِحيًْحا مم نمْفهم نمْدرُُس الاْحوم ِلـكم ْهًما صم  الُْقْرآنم فم

ْ ـلِ  ُت ئْ جِ  ْدرُ  كم
م
 سم أ

ْو تمْقِديًْرا
م
:كم  ،أ ْولِكم  قم

 ْ ُّاُم كم تمعم
م
ْعبُ أ

م
 اهللم بِِعُّْم   دم أ

ْ  ُت ئْ جِ  ْدرُ  كم
م
 سم أ

مم )فمُكي ِمْن  )نمْفهم ْدرُسم (، وم
م
ْعبُدم )(، وم أ

م
نُْصوْب  بِـ )( أ اِرع  مم ْ فِْعل  ُمضم ُة كم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم  الظا

ُم اِلاْعُِّيِْل  (5 ْرُف  َّلم ، حم .وم  ،تمْعُِّيْل  وم  نمْصب  ري  جم

  ُت ئْ جِ 
م
 سم رُ دْ ِْل

اِلُب  ْتمِهُد الطا  حم ِِلمنْجم َيم

ْدرُسم فمُكي ِمْن )
م
)أ حم ( وم نْجم نُْصوْب  بِـ )يم اِرع  مم ِم اِلاْعُِّيِْل ( فِْعل  ُمضم ُة َّلم تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم  الظا

ْعنم بمْْيم  ِف َّلم فمْرقم وم  مِ ) الْمم ْ )وم  (اِلاْعُِّيِْل  َّلم ا ( كم نْهم م عم َبا ا عم م اِلاْعُِّيِْل، ِّلم لمِة لَعم َّلم ا ِف ادا ؛ َِّلْشُِتماِكِهمم
ْومم بِـ ) ْ اْبُن آُجرُّ ِم كم  (.َّلم

                                                           

يمْت ( 79) رْفم )ُسمِّ (حم ْعُِّيْل  نا تم
م
ا. ؛ ِْل هم ا بمْعدم ا ِعُّاة  ِلُُصْوِل مم بُّْمهم ا قم  مم
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.   دِ وْ حُ اْْلُ  مُ َّلم  (6 ِْف 
نم ، وم ري ، ومجم رُْف نمْصب   حم

ِذهِ  مُ  ه  ِو ِفيتُ  الّلا
م
ارم أ نْكم ِديْدم  الاِْفم ُد اْْلِ نم ، وم الشا ا َكم ا )مم هم مْسِبقم ْن ي

م
مُط أ مْم يمُكْن( يُْشُتم ْو )ل

م
ا ( أ ْو مم

م
أ

ا، ِمثُْل:  افم ِمنُْهمم  تمْصم

هُ  مم ِِلمْظُِّ  اهللُ  نم ا َكم مم  م   -  ِعبمادم ِ  رم ِِلمْغفِ  اهللُ  ِن كُ يم  مْ ل كِْْيم ل  ُُّْمْْشِ

ْشِ  نُْت ا كُ مم 
ُ
م   -  بِاهللِ  كم ِْل   مْ ل

م
رمافِ  نْ كُ أ

ُ
ارم  قم ِْل ْشم

م
 اْْل

ْظُِّمم فمُكي ِمْن ) )يم ْغِفرم (، وم )يم ْشِكم (، وم
ُ
) (،أ رمافِقم وم

ُ
نُْصوْب  بِـ )أ اِرع  مم ِم اْْلُُحوْدِ ( فِْعل  ُمضم ُة َّلم مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم  نمْصِبِه الْفم

ْرُف  ّتا حم  (7 ، حم . ،تمْعُِّيْل  وم  نمْصب  يمة   (80)ومغم

 ةم نا جم ـالْ  لم تمْدخُ  ّتا حم  اهللم  دِ بُ عْ ا

 سم 
م
 ُس مْ الشا  عم تمْطُُّ  ّتا حم  كم رُ ظِ تم نْ أ

)تمْدُخلم فمُكي ِمْن ) نُْصوْب  بِـ )تمْطُُّعم ( وم اِرع  مم ّتا ( فِْعل  ُمضم م حم ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم
 آِخِرهِ.

( ّتا وم ْعنميماِن: (حم ا مم مهم  ل

 

 

 

 
                                                           

يمْت ( 80) رْفم )ُسمِّ (حم يمة  نا غم
م
ا. ؛ ِْل هم ا بمْعدم ِِضْ ِِبُُصْوِل مم نْقم ا يم بُّْمهم ا قم  مم

ايمةُ   اِلاْعُِّيُْل   الْغم

 )ْ ْعنم )كم  تمُكْوُن لِمم

لِ  وا
م
لِْمثماِل اْْل  َكم

 
ْن(

م
ْو )إِلم أ

م
( أ ْعنم )إِلم  تمُكْوُن لِمم

لِْمثمالِ   اثلااِِن  َكم
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ًعا ْعنميمْْيِ مم ْتمِمُل الْمم قمْد َتم  :، ِمثُْل وم

 سم 
م
 دم وْ قُ الُّ  جم ْخرِ ـيُ  ّتا حم  صا الُِّّ  ُب ْضِ أ

 
م
ْ يْ أ   ،دم وْ قُ الُّ  جم رِ َُيْ  : كم

م
 لم إِ  :وْ أ

م
 .دم وْ قُ الُّ  جم رِ َُيْ  نْ  أ

ْو: (8
م
ْرُف   أ . حم  نمْصب 

وْ 
م
فِرم أ ْقتُُّمنا الَْكم

م م  – مم يُْسُِّ  ْلم دم ُب الْوم
م
 ُيِبُّ اْْل

م
 فم َُيمالِ  وْ أ

  اهللم  دِ بُ عْ ا
م
وْ  – تم تمُموْ  وْ أ

م
يْفم أ نا الضا ْنتمِظرم

م ُْضـ ْلم  رم يم

)يُْسُِّمم فمُكي ِمْن ) )َُيماِلفم (، وم )تمُموْتم (، وم ُْضـرم (، وم نُْصوْب  بِـ )يم اِرع  مم وْ ( فِْعل  ُمضم
م
ُة نمْصبِِه أ مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم  الْفم

( وْ وم
م
ْعنميماِن: (أ ا مم مهم  ل

 

 

 

ًعا ْعنميمْْيِ مم ْتمِمُل الْمم قمْد َتم  :، ِمثُْل وم

 سم 
م
  الُِّّصا  ُب ْضِ أ

م
 دم وْ قُ الُّ  جم َُيْرِ  وْ أ

ْن 
م
ْي: إَِّلا أ

م
ْن َُيِْرجم الُُّقوْدم أ

م
ْو: إِلم أ

م
 .َُيِْرجم الُُّقوْدم ، أ

 

 

ْن(
م
  اَِّلْستِثْنماِئياةُ  )إَِّلا أ

لِْمثمالم  لم  ْْيِ َكم وا
م
 ْْيِ اْْل

 
ْن( 

م
اِئياُة )إِلم أ  الْغم

لِْمثمالم  يِْن اْل ْْيِ َكم رم  خم
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ِِهم  (9 اُء(، وم  .ةِ يا بِ بم السا  اءُ فم )الْفم

ا  ناهم
م
بمِبياِة؛ ِْل يمْت بِالسا نا ُسمِّ

م
م أ ا تمُدلُّ لَعم بمب  مم ا سم بُّْمهم ا ِف ُحُصْولِ  قم هم ا بمْعدم نا مم

م
أ باب   ، وم ا ُمسم هم ا بمْعدم مم

ا ما ا عم بُّْمهم  .قم

مُط وم  ايُْشُتم مهم اِرعم  ل ّتا تمنِْصبم الُْمضم ُّمب   حم ْو طم
م
ا نمِْف  أ هم مْسبِقم ْن ي

م
 :أ

ْسبُْوقمُة بِ    :ِْف  نم الْمم

ْْيُ ذمِكي  .1 يمْفهم ُهوم غم ا مم فم ا ُكنُْت  .2 .ه ذم ْحِض  اْلميِْت  ِف مم
ُ
 .الِْكتمابم  رم ـفمأ

ِِعْ ُنُقوْد   .3 ِ لميْسم مم ْشُتم
م
ا.ه   يم فمأ ًرا  .4 ذم خِّ

م
اِلُب ُمتمأ ِِت الطا

ْ
اتم َّلم يمأ يُعم  .بم فم

)مم ْفهم يم فمُكي ِمْن ) ْحَِضم (، وم
ُ
)أ ِيم (، وم

ْشُتم
م
)أ اتمبم يُ (، وم نُْصوْب  بِـ )عم اِرع  مم بمِبياةِ ( فِْعل  ُمضم (، فماِء السا

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم  ومعمّلم

ْسبُْوقمةُ  ُّمُب : ب  ُّم طم بِ  الْمم   ةُ يم انِ مم ثم ومالطا
م
 :ِِهم ، وم اءم يم شْ أ

ْمرُ  .1
م
 ، ِمثُْل:اْْل

 
م
تمْدخُ  مْ ُِّ سْ أ  ةم نا اْْلم  لم فم

وا ا تمنمالُواْصَِبُ اءِ  فم نم اْْلمزم ْحسم
م
 أ

نُْصوْب  بِـ ): تمْدُخلم  اِرع  مم بمِبياةِ فِْعل  ُمضم ُة فماِء السا اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم م آِخِرهِ.(، ومعمّلم  لَعم

نُْصوْب  بِـ ): تمنمالُوا اِرع  مم بمِبياةِ فِْعل  ُمضم اِل فماِء السا ْفعم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل ُة نمْصِبِه حم مم (، ومعمّلم

ِة.  اْْلمْمسم
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 ، ِمثُْل:الاْهُ  .2

تمنْدم  ْل جم عْ  تم َّلم   مم فم

 ىـقم شْ فمتم  ْعِص اهللم َّلم تم 

مم  نُْصوْب  بِـ )فِْعل  : تمنْدم اِرع  مم بمِبياةِ ُمضم م آِخِرهِ.فماِء السا ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم  (، ومعمّلم

مْشقم  نُْصوْب  بِـ ): ْ اِرع  مم بمِبياةِ فِْعل  ُمضم نمعم فماِء السا لِِف؛ مم
م
م اْْل ُة لَعم رم دا ُة الُْمقم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم

ُر.ِمْن ُظهُ  ذُّ ا اِلاعم  ْورِهم

امُ اَِّل  .3  ، ِمثُْل:ْستِْفهم

  تم رْ اكم ذم  ْل هم 
م
ْسأ

م
 ؟كم ـلم فمأ

ُ ّتم مم  ومِدل  رُ افِ سم  ْ
ُ
 ؟كم ـعم فمأ

 
م
م  نم يْ أ ُزوْ  نُ كُ سْ ْ

م
 ؟كم رم فمأ

لم فمُكي ِمْن )
م
ْسأ

م
)أ ومِدلعم (، وم

ُ
)أ ُزْورم (، وم

م
نُْصوْب  بِـ )أ اِرع  مم بمِبياةِ ( فِْعل  ُمضم ُة نمْصبِِه (، فماِء السا مم ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم  الْفم

ِِنل  .4 ا :ُهوم وم  ،اِلامم ِسْْيِ ِجدًّ ِو الْعم
م
ِء الُْمْستمِحيِْل أ ْ ُّمُب الَشا  ، ِمثُْل:طم

 ْ   ِِنْ تم ِلم
م
ْعمم  اابًّ شم  نُ وْ كُ أ

م
 اِت اِلم الصا  لم فمأ

 ْ حُ  اًَّل مم  ِلْ  تم ِلم
م
  جا فمأ

م
وا  وْ أ تمزم

م
 جم فمأ

لم ِمْن ) فمُكي  ْعمم
م
)أ ُحجا (، وم

م
)أ جم (، وم وا تمزم

م
نُْصوْب  بِـ )أ اِرع  مم بمِبياةِ ( فِْعل  ُمضم ُة نمْصبِِه فماِء السا مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم  الْفم
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اءُ  .5 :ُِالراجم ْحبُوِْب الُْمْمِكِن ُحُدْوثُهُ  ، ومُهوم ِء الْمم ْ ُّمُب الَشا  ، ِمثُْل:طم

م  اهللم  لا عم لم  ُزوْ  ِِنْ ِفيشْ ي
م
 كم رم فمأ

ُ رْ يم  اهللم  لا عم لم  دْ  ِِنْ ْحم
م
 ةم نا اْْلم  لم خُ فمأ

ُزْورم فمُكي ِمْن )
م
)أ  ( وم

م
نُْصوْب  بِـ )ْدُخلم أ اِرع  مم بمِبياةِ ( فِْعل  ُمضم ةُ فماِء السا اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ.  لَعم

ة  ، ومُهوم اِلاْحِضيُْض  .6 ُّمُب بِِشدا ، ِمثُْل:: الطا ّلا ِمْن ُحُرْوفِِه: هم  ، وم

تمنْجم  رُ اكِ ذم  تُ ّلا هم   حم فم

يمتُوْ  اهللم  ِق تا  تم ّلا هم   كم يْ ُّم عم  بم فم

حم فمُكي ِمْن ) )تمنْجم تُوْبم ( وم نُْصوْب  بِـ )يم اِرع  مم بمِبياةِ ( فِْعل  ُمضم ُة فماِء السا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم
م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم  الظا

ْرُض  .7 ُّمُب بِِرفْق  ، ومُهوم الْعم ، ِمثُْل: : الطا َّلم
م
ِمْن ُحُرْوفِِه: أ ، وم لِْْي   وم

 
م
بااكم  َّلم أ ْفتمُح الشُّ يمْدخُ تم وماءُ  لم فم  الْهم

 
م
ْكرِ  ِِنْ رُ وْ زُ  تم َّلم أ

ُ
 كم مم فمأ

)يمْدُخلم فمُكي ِمْن ) ْكِرمم ( وم
ُ
نُْصوْب  أ اِرع  مم بمِبياةِ بِـ )( فِْعل  ُمضم ُة فماِء السا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ. ُة لَعم اِهرم  الظا

ءُ ادُّ  .8  ، ِمثُْل:َم

ْنم  ِِنْ قْ فِل وم  ِبل ا رم يم 
م
 حم فمأ
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ِِْنْ  ْدخُ  امهلل ارْْحم
م
 اْْلمناةم  لم فمأ

ْنمحم فمُكي ِمْن )
م
)أ ْدُخلم ( وم

م
نُْصوْب  بِـ )أ اِرع  مم بمِبياةِ ( فِْعل  ُمضم ةُ فماِء السا اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم (، ومعمّلم

م آِخِرهِ.  لَعم

، وم  ْشيماءم
م
ِة أ ُع بمْعدم ِْْسعم بمِبياِة تمقم نا فماءم السا

م
ما أ ُ لم بمقم يمتمبمْيا ا سم ِمما ِذهِ وم اِعِر: ه  ْت ِف قمْوِل الشا عم ُة َُجِ  التِّْسعم

ِهمُ ـْل وماْعرِْض لِ ومسم  ُمْر وماْدُع ومانْهم  ضِّ نا وماْرُج كم     حم مُ  دْ ِْفُ قم لا ا اكم ذم تممم  ّلم كم

. (:ُمرْ ) .1 ْمرم
م
ْعِِن اْْل  يم

)اْدُع(: .2 . وم ءم َم ْعِِن ادُّ  يم

3. :) )انْهم . وم ْعِِن الاْهم  يم

ْل(: .4 )سم امم. وم ْعِِن اَِّلْسِتْفهم  يم

)اْعرِْض(: .5 . وم ْعِِن الْعمْرضم  يم

(ـِهُم: .6 . لِـ)حمضِّ ْعِِن اِلاْحِضيْضم  يم

7. :) نا م  )تممم ْعِِن اِلاممِنِّ  .يم

)اْرُج(: .8 . وم اءم ْعِِن الراجم  يم

9. :) . )الاِْفُ ْعِِن الاِْفم  يم

ِِهم   (11 ْ  اوُ وم )الْوماُو(، وم  .ةِ يا عِ مم ال

ِعياةِ  يمْت بِالْمم ا ُسمِّ ناهم
م
ْي: ؛ ِْل

م
(، أ عم ْعنم )مم ا بِمم هم ا بمْعدم نا مم

م
م أ ُْدُث تمُدلُّ لَعم عم  يم ا مم بُّْمهم ا قم . مم قْت  وماِحد   ِف وم

ُّمب  وم  ْو طم
م
ا نمِْف  أ هم مْسبِقم ْن ي

م
ا أ مهم لِكم ل ذ  مُط كم  :يُْشُتم

 
م
ِ  ة  ُّم ثِ مْ أ  : ِْفِ ُّنا ل

اهِ وم  رُ اكِ ذم يُ  َّلم  د  يْ عِ سم   ازم فم ُّْ اِلِل  دم يُشم

ا تم يم  و َّلم ر  مْ عم  مْْشم وم   مُ َكم   حم ي
ُ
 اذُ تم سْ اْْل
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م
ْشيماءم  :ِب ُّم طا لُِّ ة  ُّم ثِ مْ أ

م
اِنيمُة أ  : ومُهوم ثممم

ْمرُ  .1
م
 .اْْلمناةم  لم تمْدخُ تاِق اهللم وم ا : اْْل

اْم  وم  : الاْهُ  .2 مْْشم َّلم تمتمَكم ْستماذُ  حم ي
ُ
 .اْْل

امُ اَِّل  .3 اِكُر وم  : ْستِْفهم ْل تُذم اهِ هم ازم ؟ دم ُْشم  اِلِلُّْفم

ِِنل  .4 ْتم الاِّبم حم  : اِلامم ُِّل وم يي ـِلم  .انم مم ُيعم

اءُ  .5 ُزوْ ِِنْ وم ْرُزقُ لمعملا اهللم يم :  الراجم
م
 .كم رم أ

اِكُر وم :  اِلاْحِضيُْض  .6 ّلا تُذم  .حم تمنْجم هم

َّلم تمُزْوُرِِن  : الْعمرُْض  .7
م
ْكرِ وم  أ

ُ
 .كم ـمم أ

اءُ  .8   : الِلدم
م
ا رمبِّ يمأ  ِِنْ وم ِمـحْ سم

م
 .اْْلمناةم  لم ْدخُ أ

ِة  ابِقم اِل السا ْفعم
م
نُْصوْب  بِـ )فمُكُّ فِْعل  ِمنم اْْل ِعياةِ مم م آِخِرهِ.وماِو الْمم ُة لَعم اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم  (، ومعمّلم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

لم  » ْن، وم
م
: أ ِِهم ة ، وم م كم ـفمالاوماِصُب عمْشم إِذمْن، وم ُم كم ـْن، وم ُم اـْي، ومَّلم وماُب ـلْ ْي، ومَّلم ، ومالْـجم ّتا ُجُحوِد، ومحم

وْ ـاِء ومالْ ــبِالْفم 
م
أ  « .وماِو، وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ِر اْْلِ اِلاْدِريُْب اْْل ةم الاِِت اْختـم ِحيْحم ابمةم الصا ُل الِْفْعلم  جم ْجعم نُْصْوبًا بِـ تـم اِرعم مم عم  الُْمضم )إِذمْن( مم
بمِب.  ِذْكِر السا

 : مكم قمائِل  ًداقمالم ل ِم ُزْورُكم 
م
أ ُ: .سم ُقُّْتم لم  فم

ْي  -1 . إِذمنْ إِنِـّ كم ْكِرمم
ُ
   أ

يااكم اهللُ - إِذمنْ  -2 . -حم ْكِرممكم
ُ
 أ

ِِنْ  -3 . إِذمنْ إِْن ُزْرتـم ْكِرممكم
ُ
أ  سم

. إِذمنْ  -4 ْكِرممكم
ُ
 اْْلنم أ

. إِذمنْ  -5 كم ْكِرمم
ُ
 وماهلِل أ

. إِذمنْ  -6 ْكِرممكم
ُ
 أ

 
بمُب   ابمةُ  السا ةُ  اْْلِجم ِحيْحم   الصا

 رقم..........   

 رقم..........   

 
تمُه،  :اِِن اِلاْدِريُْب اثلا  مم ّلم دماةم الاْصِب، ومعم

م
ْ أ بمْيِّ ، وم نُْصْوبمةم ْفعمالم الْمم

م
ـمِة اْْل ِل اْْلتِـي اْستمْخِرْج ِمنم الْـُجمم

ا( ه ِذهِ  هُ دُ ِفيا تُ مم وم  ْعنماهم دماةُ )مم
م
 :اْْل

نم ﴿ .1 ا َكم مم انمُكمْ  اهللُ وم  [143: بقرة]سورة ال ﴾ِِلُِضيعم إِيمم

ما﴿ .2 ُعوا لم اءم فميمْشفم عم ما ِمن ُشفم ل لا هم  [53: عرا ]سورة األ ﴾فم

بُّونم ﴿ .3 ا َُتِ ّتا  تُنِفُقوا ِمما  [92: آل عمران]سورة  ﴾لمن تمنمالُوا الَِْبا حم

ج  ﴿ .4 رم م الُْمْؤِمنِْيم حم ْ َّلم يمُكونم لَعم  [37: زحاا ]سورة األ ﴾ِلكم

  لم خم ا دم ذم إِ » .5
م
ْ  مُ كُ دُ حم أ ْ ّلم فم  ،دم جِ سْ مم ال م صم  يُ ّتا حم  ْس ُِّ  َيم  [1197ه البخاري: روا] «ْْيِ تم عم كْ رم  ِلِّ

ْ  نم ا َكم مم  .6  .ق  ادِ صم  وم ا هُ مم ـنا ، إِ بم ذِ كْ ِِلم  نُ مِ ؤْ مُ ال
7. . اِِس  ِم إَِّلا خم اِِلْمم اْْلِْسّلم اِلفم تمعم  لمْن يُـخم
فِرم  .8 قْـتُُّمنا الَْكم

م . ْلم ْو يُْسُِّمم
م
 أ
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ْجِر. .9 ِة الْفم ّلم م صم افِِظْي لَعم ْن تُـحم
م
ِجُب أ  يـم

11. . نْكم ْ يمْرضم اهلُل عم يْكم كم ْحِسْن إِلم وماِدم
م
 أ
ُه. .11 ّتا نمْعبُدم نما اهلُل حم ُّمقم  خم
ُه. .12 الِفم تُـخم ْمر  وم

م
ُمْر بِأ

ْ
ـأ  َّلم تـم

13. . رْسم  ادا
م
أ نمبْدم يُْخ فـم اءم الشا ْل جم  هم

كم  .14 اِعْف ُجْهدم . ضم ْوِمياةم مم اْْلُجرُّ  ِِلمْفهم

  ِب ْص الا  ةُ مم ّلم عم 
 هُ دُ ِفيا تُ مم 

ـا( ـاهم ْعـنـم   )مم
  
م
ْ  ُل عْ فِ الْ   ِب ْص الا  اةُ دم أ  م ُب وْ ُص نْ مم ال

    
1 

    
2 

    
3 

    
4 

    
5 

    
6 

    
7 

ةُ  اِهرم ُة الظا تْحم نْ  الفم
م
وْ  إَِّلا أ

م
 8 يُْسُِّمم  أ

    
9 

    
11 

    
11 

    
12 

    
13 

    
14 
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ا يمِِل:: لُِث اِلاْدِريُْب اثلاا نمةم ِمما اِت الُْمُّموا ِمم ْعرِِب الَْكم
م
 أ

1.  ْ . يمِصلم ِلكم ْن يمْصَِبم
م
ُب أ ِ

ا يُِريُْد َيم اُن إِلم مم نْسم  اْْلِ

طِ  .2
م
ّتا  يِْعـيْ أ اُه. يْ تمُفْوزِ  اهللم حم  بِرِضم

يْكم لِ  .3 ْضم بِرا وماِدم . ْيم نْكم  اهلُل عم

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم
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ةُ ال ائِدم ةم الْفم ْْشم ةم عم اِدسم  سا

اِرِع ﴾ ﴿ اِزُم الِْفْعِل الُْمضم وم  جم

وماِزمُ  ْ  لِ عْ فِ الْ  جم :  ِع ارِ ضم مُ ال دموماُت الاِِت ِِهم
م
ْ  يمُكْونُ  اْْل اِرُع مم ِِهم ُزْومً الُْمضم ا، وم هم ةم  ا بمْعدم ْْشم بْعم عم  :سم

ممْ  ا ل مما ِئياةُ  َّلم )الااِهيمةُ  ل َم ْمرِ  (ومادُّ
م
ُم اْْل ءِ  َّلم َم  إِنْ  ومادُّ

نْ  ا مم يا  ممّتم  مم
م
ا نم اأ ْينممم

م
ا أ يْثُمم  حم

ّنا 
م
ا أ مم يْفم يُّ  كم

م
ا إِذما أ ا إِْذمم ْهمم  مم

 
دماة  ِمْن 

م
دموماِت ه  فمُكُّ أ

م
ةِ  ِذهِ اْْل ْذُكْورم ِسُم ِمْن  الْمم تمنْقم ِْزُمُه، وم ا َتم اِرِع فمإِناهم م الِْفْعِل الُْمضم ُّمْت لَعم إِذما دمخم

: ْْيِ اثْنمْْيِ ا إِلم نمْوعم ُِّهم مم يُْث عم  حم

 

 

 
ًَّل:  وا

م
دموماُت الاِِت أ

م
ِْزُم فِْعًّل وماِحًدا اْْل ِِهم َتم   ، وم

م
ممْ : ع  بم رْ أ ا - ل مما ِئياةُ  )الااِهيمةُ َّلم  - ل َم ْمرِ  - (ومادُّ

م
ُم اْْل  َّلم

ِء. َم  ومادُّ

ْ إِ وم    ه ِذهِ  انُ يم بم  كم ِلم
م
 ا:هم يْ انِ عم مم  اُل َْجم إِ وم  اِت وم دم اْْل

م  (1 (81).ب  ُّْ قم وم  ،ِْف  نم وم  ،م  زْ جم  ُف رْ حم    مْ ل
 

م  وا  مْ ل م يْد   جْ يمتم اُج  - زم م الُجا افِرُ  مْ ل  ْوايُسم

                                                           

يمْت ( 81) رْفم )ُسمِّ ْزم  حم ْ (جم ا َتم ناهم
م
اِرعم  ِزمُ ؛ ِْل ا، وم  الِْفْعلم الُْمضم هم يمْت سُ بمْعدم رْفم نم )مِّ ا تمنْ (ِْف  حم ناهم

م
، وم ؛ ِْل ثم يمْت ِف اْلمدم رْفم )ُسمِّ ا (قمُّْب  حم ناهم

م
؛ ِْل

نم الِْفْعِل ْقُُِّب تم  مم اِل ـلْ ِمنم ازم  حم
م
اِض  اَِّلْسِتْقبمالِ  وِ أ  .إِلم الْمم

ِْزُم فِْعًّل وماِحًدا دمومات  َتم
م
ًعا  أ ْْيِ مم

ِْزُم فِْعُّم دمومات  َتم
م
 أ
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جْ  وا م ُْزْوم  بِـ )يمتم اِرع  مم ضم م : فِْعل  مم ُكْوُن.مْ ل ْزِمِه السُّ ُة جم مم  (، ومعمّلم

افُِرْوا ُْزْوم  بِـ )يُسم اِرع  مم ضم م : فِْعل  مم اِل مْ ل ْفعم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل ْزِمِه حم ُة جم مم ِة.(، ومعمّلم  اْْلمْمسم

م  (2  .ب  ُّْ قم وم  ،ِْف  نم وم  ،م  زْ جم  ُف رْ حم   اما ل

مما  وا  ال م يْد   جْ يمتم اجُ  - زم ا الُجا مما افُِرْوا ل  يُسم

جْ  وا م ُْزْوم  بِـ )يمتم اِرع  مم ضم ا: فِْعل  مم مما ُكْونُ ل ْزِمِه السُّ ُة جم مم  .(، ومعمّلم

افُِرْوا ُْزْوم  بِـ )يُسم اِرع  مم ضم ا: فِْعل  مم مما ِة.ل اِل اْْلمْمسم ْفعم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
ْذُف الُّْوِن؛ ِْل ْزِمِه حم ُة جم مم  (، ومعمّلم

ْرُق بمْْيم )ا مم  ممْ الْفم )ل ا( وم مما  ؟(ل

  ْرُق بميْنم ا الْفم نا )ُهمم
م
ممْ أ ْط ل قم اِض فم ِْفِ ِف الْمم

م الا ا ) ،( تمُدلُّ لَعم ما
م
أ اوم مما ِْفِ ل

م الا تمُدلُّ لَعم اِض ( فم ِف الْمم
ًعا.  وماْلماِل مم

ا نمُقْوُل: ) مم مما فمِعنْدم جْ  ال وا م يْد   يمتم ِم زم م ِة اللَْكم ْظم ّتا لم ْي: حم
م
ِم، أ م قِْت اللَْكم ّتا وم ( فمالاِْفُ ُهنما ُمْستمِمري حم

ِذهِ   .ه 

  كم لِكم وم اِرِع بمْعدم  ذ  ْذُف الُْمضم ُْوُز حم ا)َيم مما ُْوُز (ل َّلم َيم ممْ )ِف  ذ لِكم ، وم ْل (ل : هم مكم وماِحد  ل
م
مْسأ ْن ي

م
، ِمثُْل أ

هم  ِِتم بمْعدم
ْ
ْن يمأ

م
مْم، ُدْونم أ : ل ْن تمُقْولم

م
ُْوُز أ َّلم َيم ا، وم مما : ل ْن تمُقْولم

م
مكم أ يمُجْوُز ل ؟ فم ِفْظتم الُْقْرآنم ا الِْفْعُل حم

اِرُع.  الُْمضم

ِئياُة(: ةُ يم اهِ الا ) َّلم  (3 َم  ومادُّ

ا  َّلم  ي  مْ ـتمتمَكم  بِْشم

ذِّ يما رمبِّ َّلم  يِّتمنما ْب ُتعم  مم

مْ  ـا ُْزْوم  بِـ )تمتمَكم اِرع  مم ضم ُكْونُ  الااِهيمةِ َّلم : فِْعل  مم ْزِمِه السُّ ُة جم مم  .(، ومعمّلم



ارِِِس  ُة ِدم ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ الُْمقم  120 

 

 

ْب  ذِّ ُْزْوم  بِـ )ُتعم اِرع  مم ضم ِئياةِ َّلم : فِْعل  مم َم ُكْونُ  ادُّ ْزِمِه السُّ ُة جم مم  .(، ومعمّلم

رُْف  ِن ِفي( يُ )َّلم فمحم ؛  ُد الاْهم عم ْهِ
ِء َّلم لُِّنا َم ُهوم لدِلُّ ُه إِلم اهلِل فم هم الِْفْعُل بمْعدم ناُه إِذما وُجِّ

م
الِْفْعِل، إَِّلا أ

نما َّلم نمنىْهم  نا
م
ِي ِْل ، بمِل اهلُل ُهوم اّلا انما.  اهللم نْهم  يم

  مُ َّلم  (4
م
ءِ  رِ مْ اْْل َم ْمرِ   ومادُّ

م
ْعنم اْْل ُُُّه بِمم ْعم تمْجِزُمُه ومَتم اِرِع فم م  تمتاِصُل بِالُْمضم ءِ  ِِهم َّلم َم ِو ادُّ

م
(82).أ

 

 ِِلمْدرُِِسْ  - ِِلمْخرُُجْوا - ْب ِِلمْكتُ 

ْ  ِْلمْعُف ِلْ يما رمبِّ وم  رْ فِ غْ ِِلم  ِنِّ  عم

ُْزْوم  بِـ )تمْكتُْب  اِرع  مم ضم ْمرِ َّلم : فِْعل  مم
م
ُكْونُ (، ِم اْْل ْزِمِه السُّ ُة جم مم  .ومعمّلم

ُُكي ِمْن ) ْرُُجْواوم )َتم ُْزْوم  بِـ )(تمْدرُِِسْ ( وم اِرع  مم ضم ْمرِ َّلم : فِْعل  مم
م
ْذُف الُّْوِن؛  (،ِم اْْل ْزِمِه حم ُة جم مم ومعمّلم

ِة. اِل اْْلمْمسم ْفعم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
 ِْل

ُْزْوم  بِـ )تمْغِفرْ  اِرع  مم ضم ءِ  مِ َّلم : فِْعل  مم َم ُكْونُ (، ادُّ ْزِمِه السُّ ُة جم مم  .ومعمّلم

ُْزْوم  بِـ )ْعُف تم  اِرع  مم ضم ءِ َّلم : فِْعل  مم َم ْزِمِه (، ِم ادُّ ُة جم مم رِْف الِْعُّاِة )الْوماِو(ومعمّلم ْذُف حم  .حم

  مِ َّلم  ْْيم بم  قم رْ  فم ّلم فم 
م
ْ إِ  ْت هم جِّ وُ  نْ مم ِفي َّلا إِ  ءِ َم ادُّ  مِ َّلم وم  رِ مْ اْْل  مُ : َّلم ُل وْ قُ نم فم   اهللِ لم إِ  مُ الّلا  ِت هم جِّ وُ  نْ إِ فم ، هِ ِلم

 ؛ تم ءِ َم ادُّ 
م
  ؛اهللِ  عم ا مم بً دُّ أ

م
ْن  ُيْمِكنُ  َّلم وم  و اهللم عُ دْ ا نم نم نا ِْل

م
 نم أ

ْ
 .هُ رم مُ أ

 

 

                                                           

ْ ) دم عْ بم  ْت عم قم ا وم ذم إِ  إَِّلا ا، مً ائِ دم  ةً رم وْ سُ كْ مم  نُ وْ كُ تم  مُ الّلا  ه ِذهِ ( 82)   (اوِ وم ال
م
  (اءِ فم الْ ) وِ أ

م
يمُجْوُز ما ثُ ) وْ أ م  مِ الّلا  ْْسُ كم (، فم  لَعم

م
ْ هم نُ َكم سْ إِ وم  لِ ْص  اْْل ، افً يْ فِ ا َتم

 : ثمُهْم وم ِْلمْقُضوا  ﴿ُثما ِمثُْل قمْوِل اهلِل تمعمالم فُوا نُُذورمُهْم وم  ِْلُوفُواتمفم وا ِتيِق﴾ ِْلمطا : الم عم تم  اهللِ  لِ وْ قم ، وم [29]سورة احلج: ِباْلميِْت الْعم
﴾  ِْلُْؤِمنُواِل وم ُّْيمْستمِجيبُوا ﴿فم  ُّاُهْم يمرُْشُدونم  [.186]سورة البقرة: ِِب لمعم
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دم : ثماِنيًا
م
ِْزمُ اْْل ْْيِ  وماُت الاِِت َتم اِرعم ْْيِ ُمضم

ِِهم فِْعُّم ةم: ، وم ْْشم ثم عم نْ  - إِنْ  ثمّلم ا - مم نما - ممّتم  - مم يا
م
 - أ

ا ْينممم
م
ا - أ يْثُمم ّنا  - حم

م
ا - أ مم يْفم يُّ  - كم

م
ا - أ ا - إِْذمم ْهمم  .إِذما - مم

 ِذهِ ه  
م
ْعنم تُ  اُت وم دم اْْل يُْث الْمم ْطم ِفيِمْن حم ةم  ُد الْشا ِْط اْْلماِزمم دموماِت الْشا

م
َّما أ ُْسم ِل وم مم يُْث الْعم ِمْن حم ، وم

ْْيِ 
ِْزُم فِْعُّم ْْيِ َتم اِرعم ُل ِمنْ  ،ُمضم وا

م
َّما اْْل اءم مم هُ يُسم زم ْو جم

م
ِْط أ ومابم الْشا َّما اثلااِِن جم يُسم ِْط وم ا فِْعلم الْشا

ِْط   ِمثُْل: ذ لِكم ، وم الْشا

اكِ إِْن   حْ تمنْجم  رْ تُذم

 

 
ِسُم ه  وم   ِذهِ تمنْقم

م
ِة  اُت وم دم اْْل ْربمعم

م
ا إِلم أ يُْث نموِْعهم :ِمْن حم ِِهم ، وم ام  قْسم

م
 أ

 

اق   رْف  بِاتِلفم اق  ا  حم ِحيِْح   ْسم  بِاتِلفم م الصا رْف  لَعم ِحيِْح   حم م الصا  اْسم  لَعم

ْط )إِْن(  قم   فم

نْ  : )مم ِِهم ة ، وم م ا)وم  (عمْشم  (مم
ّتم )وم  )مم يا ( وم

م
)أ ( وم اانم ْينممم

م
( أ

( اوم يْثُمم )حم ّنا ( وم
م
)أ ا( وم مم يْفم ( كم

( يُّ وم
م
)أ  (.إِذما( وم

ا(   ْط )إِْذمم قم ا(   فم ْهمم ْط )مم قم  فم

 

 

 

ِْزُم  ْط  َتم اُة شم دم
م
أ

ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ   فِْعُّمْْيِ   ةُ مم ّلم عم وم  ،(نْ )إِ ـ بِ  م  وْ زُ مم
ْ  ُل عْ فِ  وم هُ وم  ،نُ وْ كُ السُّ  هِ مِ زْ جم  ْ  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ   .ِط الْشا  هِ مِ زْ جم  ةُ مم ّلم عم وم  ،(نْ )إِ ـ بِ  م  وْ زُ مم

ْ  اُب وم جم  وم هُ وم  ،نُ وْ كُ السُّ    ِط الْشا
م
ْ  اءُ زم جم  وْ أ  .ِط الْشا
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ْكم بميماُن  إِِلم ا: ه ِذهِ وم اِنيْهم عم إَِْجماُل مم دموماِت وم
م
 اْْل

ِ   نْ إِ  (1 ْ  ِل عْ فِ  ْْيم بم  ْط قم فم  ِط بْ ُّرا ل ْ  اِب وم جم وم  ِط الْشا  .ِط الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ   نمُعدْ  السُّ
ْذُف  حم
إِن ﴿ تمُعوُدوا الُّْونِ   ﴾دْ نمعُ  تمُعوُدواوم

 [19: فنفال]سورة األ

ُكْونُ  حْ  السُّ ُكْونُ  تمنْجم ْتمِهدْ  السُّ ْ إِْن  َتم  حْ تمنْجم  دْ تمهِ َتم

 
نْ  (2 ِ   مم  .ِل اقِ عم ُّْ ل

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ  ْل  السُّ ْعم ْذُف  َيم حم
رِْف الِْعُّاةِ   حم

تاِق  ْن ﴿ يم مم تاِق وم ْعم اهللم  يم ْرمًجا ْل َيم ُ مم  ﴾لم
 [12]سورة الطاق: 

ُكْونُ  حْ يم  السُّ ُكْونُ  نْجم اِكرْ  السُّ ْن  يُذم اكِ مم نْجم  رْ يُذم  حْ يم

 

ْْيِ الِ   امم  (3  .ِل اقِ عم لْ غم

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ  ْعُّممْ  السُّ ْذُف  يم حم
 الُّْونِ 

ُُّوا ا﴿ تمْفعم مم ُُّوا  وم ْْي  تمْفعم ْعُّم ِمْن خم  ﴾اهللُ  هُ مْ يم
 [197: بقرة]سورة ال

ُكْونُ  عْ  السُّ نْفم ُكْونُ  يم ا تم  ْدرُْس تم  السُّ  كم عْ فم نْ يم  هُ سْ رُ دْ مم
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  - ّتم مم  (4
م
ًعا.  نم ايا أ اِن مم مم  لُِّزا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ  زْ  السُّ ِهل جم
ُ
ُكْونُ  أ افِرْ  السُّ ّتم  ُْسم افِ مم ِهل  رْ ُْسم جم

ُ
مكم اْلمِقيْبمةم  زْ أ  ل

ُكْونُ  ْكِرمْ  السُّ
ُ
ُكْونُ  أ ياانم  تمُزرْ  السُّ

م
ْكرِ رْ تمزُ أ

ُ
 كم مْ ِِنْ أ

 
5)  

م
  - امم ثُ يْ حم  - امم نم يْ أ

م
ًعا.  ّنا أ ِن مم َكم  لُِّْمم

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ  ْذُف  يُْدرِك السُّ حم
ا ﴿ تمُكونُوا الُّْونِ  ْينممم

م
مُ كيُْدرِ  تمُكونُواأ وُْت  كُّ  ﴾الْمم

 [78: نساء]سورة ال

ُكْونُ  ْجُِّْس  السُّ
م
ُكْونُ  أ ُِّْْس  السُّ ْينم  َتم

م
ُِّْ أ ْجُِّ  ْس َتم

م
 ْس أ

ُكْونُ  ِجدْ  السُّ ُكْونُ  تـم ا  تمْدرُْس  السُّ يْثُمم ةً  دْ جِ ـتم  ْس تمْدرُ حم  فمائِدم

ُكْونُ  ْب  السُّ ُكْونُ  نمْذهم رِّْس  السُّ ّنا  تُدم
م
رِّ تُ أ عمكم  ْب نمْذهم  ْس دم  مم

 
اِل.  امم فم يْ كم  (6  لُِّْحم

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ  ُكْونُ  يمُكنْ  السُّ ا  تمُكنْ  السُّ مم يْفم  ْبنُكم ا نْ يمكُ  نْ تمكُ كم

ُكْونُ  ُقمْ  السُّ
م
ُكْونُ  أ ا تمُقمْ  السُّ مم يْفم قُ  مْ تمقُ  كم

م
 مْ أ
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7)  
م
ِ  نُ وْ كُ تم   يُّ أ ْ وم  ،انِ مم الزا وم  ،ِل اقِ عم الْ  ْْيِ غم وم  ،ِل اقِ عم ُّْ ل ِ ذ   نُ وْ كُ يم وم  ،الِ اْلم وم  ،نِ َكم مم ال  ِب سم ِِبم  كم ل
 ْ ْ إِ  اِف ضم مُ ال ِ  هِ ِلم  .اهم دم عْ ي بم اّلا

) يُّ
م
ْعنم )أ ُة  مم مم عمّلم

 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

اقِِل  لُِّْعم
نْ ) ُكْونُ  (مم حْ  السُّ نْجم ُكْونُ  يم ْتمِهدْ  السُّ اِلب   َيم يُّ طم

م
ْتمهِ أ نْجم  دْ َيم  حْ يم

اقِِل  ْْيِ الْعم ِلغم
ا)  (مم

ُكْونُ  عْ  السُّ نْفم ُكْونُ  يم يا ِكتماب   تمْدرُْس  السُّ
م
نْفم  هُ سْ تمْدرُ أ  كم عْ يم

اِن  مم لُِّزا
ّتم ) ُكْونُ  (مم قمابِْل  السُّ

ُ
ُكْونُ  أ ِيل يم  ِف  تمرِْجعْ  السُّ

م
قمابِ  عْ تمرْجِ  م  وْ أ

ُ
 كم ُّْ أ

ِن  َكم لُِّْمم
ا) ْينممم
م
 (أ

ْذُف  حم
رِْف  حم
 الِْعُّاةِ 

ِلل  صم
ُ
 أ

ْذُف  حم
رِْف  حم
 الِْعُّاةِ 

ِلل  ْسِجد   ِف  تُصم ِيل مم
م
ِلل أ صم

ُ
ِلل أ  تُصم

اِل  لُِّْحم
ا) مم يْفم ُكْونُ  (كم مْستمِفدْ  السُّ ُكْونُ  ْ ِيل طم  تمْدرُْس  السُّ

م
مْستمفِ  ْس تمْدرُ  ة  قم يْ رِ بِأ  دْ ْ

 

رْف    امم ذْ إِ  (8 ا حم ناهم
م
ِحيُْح أ ْعنم )إِْن( تُ  ،الصا ِِهم بِمم ْ  ِل عْ فِ  ْْيم بم  طم بْ لرا ُد اِفيوم  اِب وم جم وم  ِط الْشا

 ْ  . ِط الْشا

ا نمُقْوُل:  مم حْ كم اِكْر تمنْجم يًْضا: ، إِْن تُذم
م
حْ نمُقْوُل أ اِكْر تمنْجم ا تُذم  إِْذمم

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ  حْ  السُّ ُكْونُ  تمنْجم اِكرْ  السُّ ا  تُذم اكِ إِْذمم  حْ تمنْجم  رْ تُذم
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ا ا  امم هْ مم  (9 ناهم
م
ِحيُْح أ ا( ،ْسم  الصا ْعنم )مم ِِهم بِمم اقِِل. وم ْْيِ الْعم  ِلغم

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

وماُب   جم
ِْط   الْشا

ُة  مم عمّلم
 اْْلمْزمِ 

 فِْعُل 
ِْط   الْشا

ْمثُِّمةُ 
م
 اْْل

ُكْونُ  عْ  السُّ نْفم ُكْونُ  يم ا  ْدرُْس تم  السُّ ْهمم نْفم سْ تمْدرُ مم  كم عْ ُه يم

 
ا تُ   اذم إِ  (11 ناهم

م
ْصُل أ

م
ْطم ِفياْْل ِْزمُ ل ِكنا ُد الْشا ا َّلم َتم ل ِكنْ  ،هم ُْوُز  وم ِْزمم  ِف َيم ْن َتم

م
ْعِر أ ِة الِشل ْورم ُ ضم

. ْْيِ
 فِْعُّم

ثمًّل  نمُقْوُل مم ةِ  ِف فم ْورم ُ اكِ إِذما     : الَضا   حْ تمنْجم  رْ تُذم

ا  ما
م
أ ُْوُز اْْلمْزمُ  ِف وم ِة فمّلم َيم ْورم ُ ْْيِ الَضا

اكِ إِذما  بمْل نمُقْوُل:   ،غم  حُ تمنْجم  رُ تُذم

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

( ِف  » )َّلم ِء، وم َم ْمِر ومادُّ
م
ُم اْْل َّلم ا، وم مما ل

م
أ مْم، وم ل

م
أ ا، وم مما ل مْم، وم : ل ِِهم ، وم م اِنيمةم عمْشم وماِزُم ثممم الاْهِ  ومالْـجم

ا،  إِْذمم ا، وم ْهمم مم ْن، وم مم ا، وم مم إِْن، وم ِء، وم َم ا،ومادُّ مم يْفم كم ا، وم يْثُمم ، ومحم ّنا
م
، ومأ ياانم

م
، ومأ ْينم

م
أ ، وم ممّتم ، وم يي

م
أ إِذما ِف  وم وم

ةً  اصا ْعِر خم  « .الشِّ
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
تمُه اِلاْدِريُْب اْْل مم ْزِم ومعمّلم دماةم الْـجم

م
ْ أ بمْيِّ ةم وم ْجُزْومم ْفعمـالم الْمم

م
ا ِفياْستمْخِرِج اْْل تِـي:مم

ْ
ـأ  يـم

 ُل مم جُ ـالْ 

ْ  ُل عْ فِ الْ  مِ زْ جم ـالْ  ةُ مم ّلم عم  ْ  عُ ارِ ضم مُ ال   مُ وْ زُ جْ مم ال
م
 اةُ دم اْْل

عملم ﴿ يْفم فم مْم تمرم كم ل
م
اِب أ ْصحم

م
بُّكم بِأ ْعم   الِْفيِل  رم مْم َيم ل

م
ُهْم ِف تمْضُِّيل  أ يْدم  [2-1]سورة الفيل: ﴾ ْل كم

      

      

ة  ﴿ ما
ُ
نُكْم أ ِْلمُكن مِّ  [114]سورة آل عمران: ﴾  اْْلمْْيِ يمْدُعونم إِلم وم

      

اِب  ذم ا يمُذوقُوا عم اما  [8]سورة ص: ﴾ ﴿بمل ل

      

ِِن  ْزم َّلم َتم ماِف وم َّلم َتم  [7]سورة القصص: ﴾ ﴿وم

   

   

ناا ﴿ اُب آمم ْعرم
م
ِكن تُْؤِمنُوا لامْ  قُل ۚ  قمالمِت اْْل

لم  ْسُّمْمنما قُولُوا وم
م
ا أ مما ل انُ  يمْدُخِل  وم يمم ﴾ بُِكمْ قُُُّو ِف  اْْلِ
 [14]سورة احلجرات: 

   

   

ِتهِ ﴿ عم ن سم ة  مِّ عم  [7]سورة الطاق:  ﴾ِِلُنِفْق ُذو سم
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ا اِلاْدِريُْب اثلااِِن:  ي ِمنُْهمم ُُ ْزِم  ةم جم مم ْح عمّلم ومضِّ ومابمُه وم ِْط ومجم ْ فِْعلم الْشا ْيِّ تِـي:ِفيعم
ْ
أ ا يـم  مم

 ُل مم جُ ـالْ 

ْزمِ  ُة الْـجم مم ِْط  عمّلم وماُب الْشا ْزمِ  جم ُة الْـجم مم ِْط  عمّلم  فِْعُل الْشا

قما ُيْغِن اهللُ ﴿وم  را تمفم ِتِه﴾ إِن يم عم ن سم  [131]سورة النساء:  لَُكًّ مِّ

        

ُْكْم﴾ ْْي  يُومفا إِِلم ا تُنِفُقوا ِمْن خم مم  [272]سورة البقرة:  ﴿وم

        

ْينم ﴿
م
اأ ِت بُِكُم اهللُ  مم

ْ
يًعا تمُكونُوا يمأ ِ  [148: بقرة]سورة ال ﴾َجم

    

ْل ُسوًءا َُيْزم بِهِ ﴿ ْعمم ن يم  [123]سورة النساء:  ﴾مم

    

 .كم وْ ُُّ امِ عم يُ  اسم الا  ْل امِ عم تُ  فم يْ كم 
        

 
م
  تم ّنا أ

ْ
  ِِنْ تِ أ

ُ
 .كم مْ رِ كْ أ

    

ِجِديِْه  ّتم تمرِْجِِعْ إِلم اهلِل تـم ابًـا.مم وا  تـم

    

. ت  ْد ُمْشلَِكم ِ
ْب َتم ا تمْذهم يْثُمم  حم
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ةُ ال ائِدم ةم الْفم ْْشم ابِعمةم عم  سا

ومابِِه ﴾ ﴿ ِْط ومجم ر  ِلِفْعِل الْشا  ُصوم

ةً  ْم ُصْورم ومابِهِ  كم ِْط ومجم  ؟ لِِفْعِل الْشا

: ر  ْربمُع ُصوم
م
ومابِِه أ ِْط ومجم  ِلِفْعِل الْشا

نِ فِْعُل  (1 َم اِر ومابُُه ُمضم ِْط ومجم ْتمهِ إِْن ِمثُْل: ، الْشا يْد   دْ َيم نْجم  زم  حْ يم

ةِ  ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ْْل َكم . وم ْْيِ اِرعم ْْيِ ُمضم

ِْزُم فِْعُّم دموماِت الاِِت َتم
م
 ِف اْْل

اِضيمانِ  (2 ومابُُه مم ِْط ومجم دم ا إِنِ  ِمثُْل:، فِْعُل الْشا يْد  ْجتمهم محم  زم  نم

 

 

اِرع   (3 ومابُُه ُمضم ِْط مماض  ومجم ْدتم تمنْجم إِِن  ِمثُْل:، فِْعُل الْشا  حْ ْجتمهم

 

  

    

اُة  دم
م
ِْزُم أ ْط  َتم شم

. فِْعُّمْْيِ  ْْيِ اِرعم اض    ُمضم تِْح ِف  فِْعل  مم م الْفم بِِْني لَعم مِلل  مم َمم
ْزم   ِْط  جم اض    .فِْعِل الْشا تِْح ِف  فِْعل  مم م الْفم بِِْني لَعم م  مم ْزم  َمم ِلل جم

ِط  ْ وماِب الْشا  .جم

ِْزُم  ْط  َتم اُة شم دم
م
أ

. فِْعُّمْْيِ  ْْيِ اِرعم   ُمضم
ُكْوِن  م السُّ بِِْني لَعم اض  مم فِْعل  مم

اِعِل ِف َِّلتِل  اِلِ بِتماِء الْفم ْزم   صم مِلل جم َمم
ِْط   .فِْعِل الْشا

ُْزْوم    اِرع  مم ْزِمِه  بِـ )إِْن(، فِْعل  ُمضم ُة جم مم ومعمّلم
ِْط السُّ  وماُب الْشا  .ُكْوُن ومُهوم جم
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ومابُُه مماض   (4 اِرع  ومجم ِْط ُمضم ْتمهِ إِْن  ِمثُْل:، فِْعُل الْشا مْحتم  دْ َتم  نم

 

 
بمقم نمُقْوُل  ا سم ِمما ِْزُم الْ وم ِْط َتم دموماِت الْشا

م
اِرعم لمْفًظا، وم : إِنا أ ا ِفْعلم الْممضم ناهم

م
ا أ مم ، كم مّلًّ اِضم َمم الِْفْعلم الْمم

ُل الْمم  اِرعم إِلم اَِّل َُتمِول  ْسِتْقبماِل.اِضم ومالُْمضم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِْزُم  ْط  َتم اُة شم دم
م
أ

. فِْعُّمْْيِ  ْْيِ اِرعم ُْزْوم    ُمضم اِرع  مم ُة  بِـ )إِْن(، فِْعل  ُمضم مم ومعمّلم
ْزِمِه السُّ  ِْط  ُل عْ فِ  ُكْوُن ومُهوم جم ُكْوِن   .الْشا م السُّ بِِْني لَعم اض  مم ْزم   ِف فِْعل  مم مِلل جم َمم

ِْط  وماِب الْشا  .جم
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 تمْدِريْبمات  

ومابمُه  ِْط ومجم ْل فِْعلم الْشا ُل: اْجعم وا
م
تِـيِفياِلاْدِريُْب اْْل

ْ
ـأ ا يـم ْْيِ  مم اِرعم  :ُمضم

  . ارم ْفتم اثلِّمم ارم قمطم ْشجم
م
ُّاْقتم اْْل مسم  إِْن ْ

وْكم     رمْعتم الشا ا زم يْثُمم .حم احم رم نميْتم اْْلِ  جم

باُكُم الااُس.   حم
م
ْدقم أ انمُكُم الصِّ واْدُتْم لِسم  إِْن عم

ُِّْت اْْلمْْيم نُِِّْت ثمومابم اهلِل.   عم ّتم فم  مم

ُه.   عم كم نمفم ِ ْمتم ِلمدلم الِح  قمدا ل  صم مم يا عم
م
 أ

 . ُّمكم مم َم ِدْيقمكم  ُّْتم صم مم َم يْفم   كم

انم     ِن اْستمهم ا يُِريُْد.مم تماِعِب فمازم بِمم  بِالْمم

ُكم بمْْيم الااِس.إِذْ    ِلم ْنِ ْت مم عم ا قُُّْتم اْلمقا اْرتمفم  مم

 
ا يمِِل:: ِِن اِلاْدِريُْب اثلاا نمةم ِمما ِمماِت الُْمُّموا ْعرِِب الَْكم

م
 أ

يْل   ذمهمبم إِْن  .1 ْب ُسهم  ُسْفيماُن. يمْذهم

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم
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ا  .2 يْثُمم ْل حم ْنِ
ر   يم طم نْمُ مم ْرُع. يم  الزا

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم

    

    

 

ياانم  .3
م
ِجبْ  ُتنمادِ أ

ُ
.أ  كم

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم

    

    

 

ا  .4 ْهمم  ُه اهلُل.َُيُِّْفْ ِف اْْلمْْيِ  ُتنِْفْق مم

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم
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ّتم  .5 افِْر  مم ِِبْ يُسم
م
افِْر  أ سم

ُ
ُه.أ عم  مم

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم

    

    

 

ْل إِْن  .6 ا  تمْفعم ًّ  .نمِدْمتم شم

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم

    

    

 

ْينم  .7
م
لْ أ ُموْ  تم نمزم ْكرم

م
 .كم أ

اُب  ةُ    اْْلِْعرم ِمم  الَْكم
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ةُ اثلا  ائِدم ةم الْفم ْْشم  اِمنمةم عم

اءِ  ﴿ ِْط بِالْفم وماِب الْشا  ﴾ اقُِْتماُن جم

ُن  ِ
ْقُتم ِْط ممّتم يم وماُب الْشا اِء؟ جم  بِالْفم

نم  ْ  اُب وم جم إِذما َكم اءِ  ِط الْشا ا بِالْفم ُب اقُِْتماُنهم ِ
ِْط؛ فمإِناُه َيم دماةم الْشا

م
ْن ُتبماِشم أ

م
لِكم ِف ومذ   ،َُجُّْمًة َّلم تمْصُُُّح أ

وماِضعم  ِة مم بْعم اِعِر ِف اْلميِْت اْْلِِت:سم ا قمْوُل الشا هم معم  ْحم

بِ  ، وم ُّمبِياة  ، طم اِمدِ ـاْسِمياة  بِاِلانْ      جم ْد، وم بِقم لمْن، وم ا، وم بِمم  ِس ِفيوم

ُن  ِ
يمْقُتم ْ  اُب وم جم فم : ِط الْشا نم اِء إِذما َكم  بِالْفم

 .ْسِمياةً َُجُّْمًة ا (1

ْتمِهْد  ِمثُْل: نْتم ـفم إِْن َتم
م
  نماِجح  أ

 

 

نْتم نماِجح  ومَُجُّْمُة )
م
اِء.أ ُب اقُِْتمانُُه بِالْفم ِ

ا َيم ِْط؛ ِّلم وماِب الْشا ْزم  جم ملِّ جم  ( َُجُّْمة  اْسِمياة  ِف َمم

ُّمِّبي  (2 ا طم ْمر  ، َُجُّْمًة فِْعُِّياًة فِْعُُّهم
م
، ِمثُْل: )أ ب 

ُّم م طم ا دملا لَعم ُّ مم ُُ ْي: 
م
ْه   - أ

ام   - نم  (اْسِتْفهم

ْمِر: 
م
م  نْ إِ ِمثماُل اْْل  سْ ي

م
ْ أ ْعطِ ـفم  ْْي  قِ فم  كم ل

م
 هِ ـأ

 

 

اءُ  وماِب  :)فمـ( الْفم ة  لُِّْجم نْتم   رمابِطم
م
اء  : أ َبم  : نماِجح    ُمبْتمدم  خم

ْعِط 
م
ْذِف  ُل عْ فِ : أ م حم بِِْني لَعم ْمر  مم

م
أ

ِْط  اِء ِف اِلم  وماِب الْشا ْزم  جم مِلل جم اءُ   َمم الْهم ْفُعْول  (هِ )ـوم  بِهِ : مم



ارِِِس  ُة ِدم ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ الُْمقم  134 

 

 

 :  ِمثماُل الاْهِ

تمكم  دم اعم ْطُُّْب ُمسم ْن يم ُْذْلُ ـفم مم  ّلم َتم

ِمُّْتم اْْلمْْيم  ُّميْهِ ـفم إِذما عم ْم عم  ّلم تمنْدم

يمِجُب اقُِْتمانُُه  ، فم ُّمِّبي ْعِِن ُهوم طم ْسبُْوق  بِـ )َّلم الااِهيمِة( يم ِْط ِف لَِكم اْْلُْمُّمتمْْيِ مم وماُب الْشا اِء.جم  بِالْفم

اِم:ِمثماُل اَِّل    ْسِتْفهم

اًَّل  ّتم ُيْعِطكم اهلُل مم ُق؟ـفم مم دا ْل تمتمصم  هم

احم  رمْدتم الاجم
م
اذما ُتْهِمُل؟ـفم إِذما أ  ُِّمم

ِْط ِف لَِكم اْْلُْمُّمتم  وماُب الْشا ْل جم ْسبُْوق  بِاستفهام )هم اِء. -ْْيِ مم ُب اقُِْتمانُُه بِالْفم ِ
ا َيم اذما( ِّلم  لِمم

اِمد   (3 ا جم ُ  :وماْْلماِمدُ  ،َُجُّْمًة فِْعُِّياًة فِْعُُّهم لميْسم لم اِضيًا وم ْن يمُكْونم مم
م
أ اُف، كم تمْصم ِي َّلم يم ُهوم اّلا

ْمر  
م
َّلم أ اِرع  وم ( - نِْعمم  - لميْسم  - )عمَسم : ُل ثْ مِ  ،ُمضم  بِئْسم

ْمِثُّمُة: 
م
 اْْل

نْ  عمَسم ـفم  ة  اجم ا حم ذم  تم نْ كُ  نْ إِ  -
م
ْ أ ِبل ا تم  نِْعمم ـفم  كم يْ اِدم  وم لم إِ  نْ سِ َُتْ  نْ إِ  - ْعِطيمكم يُ  رم  نمعُ ْص مم

ِ  تم بْ احم صم  نْ إِ  - ق  فا وم مُ بِ  سم يْ ُّم ـفم  هُ ِْحم رم  عم طم قم  نْ مم  - ِدْيُق ُهوم  بِئْسم ـفم  ًّل يْ بم  الصا

 

ْسبُْوق  بِ  (4 ا مم ا الااِفيمِة(ـ َُجُّْمًة فِْعُِّياًة فِْعُُّهم  ، ِمثُْل: )مم

ًرا  مْستميِْقْظ ُمبمِكل ا تمُفْوتُكم ـفم إِْن ْ ْجرِ مم ةُ الْفم ّلم  صم

 ِْسم ا خم مم ـفم  اهللِ بِ  انم عم تم اسْ  ِن مم 
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ْسبُْوق  بِ  (5 ا مم  ، ِمثُْل:)لمْن(ـ َُجُّْمًة فِْعُِّياًة فِْعُُّهم

 ُّمْن تمرُْسبم ـفم  دْ هِ تم جْ ـتم  نْ إِ 

واقم ـفم  هُ سم وْ رُ دُ  ْل مِ هْ يُ  نْ مم  تمفم  ُّمْن يم

ْسبُْوق  بِ َُجُّْمًة  (6 ا مم  ، ِمثُْل:)قمْد(ـ فِْعُِّياًة فِْعُُّهم

ْ  نْ مم   حُ جم نْ يم  دْ قم ـفم  تمِهدْ َيم

م مم ثُ يْ حم    دْ قم ـفم  اهللم  رِ فِ غْ تم سْ ا ْ
م
 تمهُ يْ ضم رْ أ

ْسبُْوق  بِاِلانْ  (7 ا مم ِخْْيُ الِْفْعِل إِلم ِفيوماِلانْ  ،ِس ِفيَُجُّْمًة فِْعُِّياًة فِْعُُّهم
ْ
َّما  ،الُْمْستمْقبمِل ُس: ُهوم تمأ يُسم  وم

يًْضا التاْسِويْفم وماَِّل 
م
لُِّتانْ أ . وم ا : ِفيْسِتْقبمالم ْرفماِن، ُهمم ِْيُ )ِس حم وْفم )وم  (الِسل  ، ِمثُْل:(سم

ْن يم  حُ ـفم ْجتمِهْد ـمم يمنْجم  سم

ْ مم  حُ ـفم ْد هِ تم ْن َيم نْجم وْفم يم  سم

وْفم ُتنِْجُز ـفم  كم ئِ ّلم مم زُ  عم مم  نْ اوم عم تم تم  نْ إِ  ُّمكم سم مم  عم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
بمبم اِلاْدِريُْب اْْل ْح سم ومضِّ ِْط وم ومابم الْشا ِْط ومجم فِْعلم الْشا ِْط وم دماةم الْشا

م
ِِت أ

ْ
أ ـما يـم اْستمْخِرْج ِمـمل

اِء:  اقُِْتمانِِه بِالْفم

 ُل مم جُ ـالْ 

بمبم اَِّل  اءِ سم ِْط  قُِْتماِن بِالْفم وماُب الْشا ِْط فِْعُل  جم دماةُ  الْشا
م
 اْل

م  رم ﴿ ا لَعم نامم
م
ْتُْم فماْعُّمُموا أ ِلا ُغ الُْمِبْيُ فمإِن تموم  [92]سورة املائدة: ﴾ ُسوِلما اْلمّلم

        

إِن لاْم تمْفعم ﴿ مهُ وم اِلم ا بمُّاْغتم رِسم مم  [67]سورة املائدة: ﴾ ْل فم

        

ًة ِمنم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال  ْكعم ْدرمكم رم
م
ْن أ ِة فم مم ّلم ةم الصا ّلم ْدرمكم الصا

م
ْد أ  متفق عليه« قم

    

ْنيما فم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال  ِريْرم ِف ادُّ ْن لمِبسم الْـحم ةِ مم ُه ِف اْْلِخرم  متفق عليه« ُّمْن يمُّْبمسم

    

ْن قُِتلم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال  ِهيْد   مم ُهوم شم اِلِ فم  ه الرتمذي وأمحدروا« ُدْونم مم
        

بْتم  احم .إِْن صم ِدْيُق ُهوم  ُمـْجتمِهًدا فمِنْعمم الصا
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ةُ اِلا  ائِدم ةم اسِ الْفم ْْشم ةم عم  عم

اِء ﴾ ﴿ ْسمم
م
ُت ِمنم اْْل َم ْرفُْو  الْمم

 ْ   نم مِ  ُت َم وْ فُ رْ مم ال
م
 :ِِهم وم  ،ة  عم بْ سم  اءِ مم سْ اْْل

اِعُل  .1 امم  د  يْ زم أكل     الْفم عم  الطا
اِعلِ  .2       (83)نمائُِب الْفم

ُ
 امُ عم الطا  لم كِ أ

3.  
ُ
أ  ر  وْ نُ  مُ ُّْ عِ الْ     الُْمبْتمدم

ُ ـالْ  .4 َبم  ر  وْ نُ  مُ ُّْ عِ الْ     خم
اا .5 وماتِهم خم

م
أ ( وم نم  ادً هِ تم ُمْ  د  يْ زم  نم َكم     ْسُم )َكم

ا .6 وماتِهم خم
م
أ ( وم ُ )إِنا َبم  د  هِ تم ُمْ ا دً يْ زم  نا إِ      خم

ةُ  .7 ْرفُوْعم ِِهم      اِلاومابُِع الْمم ْطُف  - الاْعُت  :وم ُل  - اِلاْوِكيْدُ  - الْعم  اْلمدم

  نُ كِ مْ يُ وم 
م
ْ  نا إِ  لم وْ قُ نم  نْ أ م عم  ِت َم وْ فُ رْ مم ال  :ِِهم ، وم ة  ْشم

اِعُل  .1 ا.  6 الْفم وماتِهم خم
م
أ ( وم ُ )إِنا َبم  خم

اِعِل  .2  الاْعُت .  7 نمائُِب الْفم
3.  

ُ
أ ْطُف .  8 الُْمبْتمدم  الْعم

4.  ُ َبم  اِلاْوِكيْدُ .  9 الْـخم
ااْسُم  .5 وماتِهم خم

م
أ ( وم نم ُل . 11  )َكم  اْلمدم

 
وماِضُع الاِِت يمُكْوُن  يم ِفيفمالْمم ة ، سم م ْو عمْشم

م
ة  أ بْعم ًَ سم ْرفُْو ا اَِّلْسُم مم  هم

ْ
اءم اهلُل:ِِت أ ا قمِريْبًا إِْن شم   تمْفِصيُُّْهم

 

                                                           

(83 ) : ، ومُهوم ِمْْيم دِّ ُ الُْمتمقم ْكْثم
م
نُْه أ م عم َبا ُر عم ِت اْسم  آخم َم ْرفُْو ا الاْوِع ِمنم الْمم ذم ْ لِه  ِ  ُل وْ عُ فْ مم ال م اّلا ُ  مْ ي ل  .هُ ُُّ اعِ فم  ما سم ي
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

«  ، ة  بْعم ُت سم َم ْرفُْو ( الْمم نم ُهُ، وماْسُم )َكم َبم ، ومخم
ُ
أ الُْمبْتمدم ما فماِعُُُّه، وم مْم يُسم ِي ل ْفُعْوُل اّلا الْمم اِعُل، وم : الْفم ِِهم وم

: الاْعُت، ومالْعمطْ  ْشيماءم
م
ُة أ ْربمعم

م
ْرفُوِع، ومُهوم أ ا، وماِلاابُِع لُِّْمم وماتِهم خم

م
أ ( وم ُ )إِنا َبم ا، ومخم وماتِهم خم

م
أ ُد، ، وماِلاْوِكيْ ُف وم

ُل   « .وماْلمدم
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ةُ  ائِدم ْونم الْفم  الِْعْْشُ

اِعُل ﴾ ﴿  الْفم

ِِت ُهوم ا  ُل اعِ فم الْ 
ْ
ْرفُْوع  يمأ بِِْني لُِّْمم  ْسم  مم بُّْمُه فِْعل  مم ِيقم م اّلا  قمامم بِالِْفْعِل. ْعُُّْوِم يمُدلُّ لَعم

يْد   رم افم سم   ةم غم الُُّّ  ُت سْ رم دم  – زم

ِمْن ُهنما  :وم ِِهم ، وم ْوط  ةم ُشُ ْسم اِعِل خم نا لُِّْفم
م
ما أ ُ لم  يمتمبمْيا

ْن يمُكْونم ا .1
م
 .امً سْ أ

ْن يمُكْونم مم  .2
م
 .ًَ وْ فُ رْ أ

ْن  .3
م
ِِتم أ

ْ
بُّْمُه فِْعل   يمأ  .قم

بُّْمُه  .4 ْن يمُكْونم الِْفْعُل قم
م
بْنِيًّ أ ْعُُّْومِ  امم  .لُِّْمم

ْن يمُكْونم اَِّلْسُم دمَّلًّ  .5
م
ِي قمامم بِالِْفْعِل  أ م اّلا  .لَعم

  اِعُل فم ْن يمُكْونم ا الْفم
م
ُب أ ِ

نْوماع   .ْسًماَيم
م
ا: ،وماَِّلْسُم أ  ِمنْهم

 

 
 
 

اِهر    :اْسم  ظم

يُهوم  ِ ِمْْيًا اّلا  لميْسم ضم
 

ر    :اْسم  ُمْضمم

يُهوم  ِ ِمْْيًا اّلا  يمُكْوُن ضم

يْد   رم ـافم سم   زم
م  ُب  حم نم ّلا  الطُّ

 ُت رْ ـافم سم  
م  ُب ّلا الطُّ   ْواحُ نم
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ذ   كم ِسُم إِلم وم نْقم  :لِكم يم

 

مسُ  ِِن ـي ْن تمنْجم  رُّ
م
(ـ)أ  حم

 

مسُ   :رُّ ـي

 ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ 
 ةُ مم ّلم عم وم  ،ع  وْ فُ رْ مم 

 ةُ ما الضا  هِ عِ فْ رم 
م آِخِرهِ. ةُ رم اهِ الظا   لَعم

 

 

 :يـنِ 

ْ  نُ وْ نُ   ف  رْ حم  ةِ ايم قم وِ ال
م  ِِني بْ مم   نِ وْ كُ  السُّ لَعم

م َّلم  ُ  لا  َمم  نم مِ  لم
 .اِب رم عْ اْْلِ 

 

 

نْ 
م
 :أ

 ب  ْص نم  ُف رْ حم 
 ال  بم قْ تِ اسْ وم  ر  دم ْص مم وم 
م  ِِني بْ مم   َّلم  نِ وْ كُ  السُّ لَعم

م  ُ  لا َمم   .اِب رم عْ اْْلِ  نم مِ  لم
      

 

 

 

  

 :حم ـتمنْجم 

 ،ب  وْ ُص نْ مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ 
 ةُ حم تْ فم الْ  هِ بِ ْص نم  ةُ مم ّلم عم وم 

م آِخِرهِ. ةُ رم اهِ الظا   لَعم
ْستمُِت   ِمْْي  مم اِعُل ضم ومالْفم

. نْتم
م
 تمْقِديُْرُه: أ

 

ْن( ومالِْفْعُل 
م
)أ ( وم حم ْن تمنْجم

م
ر  )أ ْصدم ل   مم وا ملِّ  ُمؤم فِْع فماِعل   ِف َمم تم  ،رم ْصُُُّه( ْقِديُْرهُ وم

م
مسُ : )أ ِِن ـي اُحكم ـنم  رُّ  .جم

 

 

يْح   ِ  :َم

يُهوم  ِ ةً  اّلا ًة وماِحدم ِمم َم  يمُكْوُن 
 

يِْح  ِ ل  بِالْصا وا  :ُمؤم

يوم هُ  ِ ُن  اّلا وا تمكم هُ يم ا بمْعدم عم مم ر  مم ْصدم رِْف مم  ِمْن حم

افم  يْد  رم ـسم افم  – زم  ُت رْ ـسم
محم  ُب نم ّلا ُب  – الطُّ ّلا محُ  الطُّ  اوْ نم

ِِن   مُْسُّ ْن  ي
م
()أ حم  تمنْجم
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  اِعُل ًَ  ومالْفم ْرفُْو ْن يمُكْونم مم
م
ُب أ ِ

ْرفُْوع  لمْفًظاإِ ومُهوم  ،َيم ا مم ا ،ما إِما ْرفُْوع   وم .مم مّلًّ  َمم

م  يْد   حم نم م   –  زم م   –   ْواحُ نم حم   ِِن ُْسُّ ي ْن تمنْجم
م
 أ

 

 

  اِعُل ْن يمُكْونم بمْعدم الِْفْعلِ  ومالْفم
م
ُب أ ِ

ُّميْهِ  َيم مم عم دا تمقم ْن يم
م
ُْوُز أ َّلم َيم مم  ،وم دا ُّميِْه فمُّمْو تمقم .عم

ً
أ ارم ُمبْتمدم  صم

 فماِعل     د  يْ زم  رم افم سم 

 دم تم بْ مُ    رم افم سم  د  يْ زم 
 
 ًّل اعِ فم  سم يْ لم وم  أ

 تم 
م
  ةِ ُّم مْ  اْْلُ  ِف ًّل اعِ فم  نُ وْ كُ يم  (يْد  زم ) نا إِ ، فم ْْيِ تم ُّم مْ اْْلُ  ِل ما أ

ُ
 لم وْ اْْل

م
 هُ ُّم بْ قم  رُ كم ذْ يُ  لم عْ فِ الْ  نا ؛ ِْل

م
 ةِ ُّم مْ اْْلُ  ا ِف ما ، أ

يْد  ) نا إِ فم  ةِ يم انِ اثلا   دم تم بْ مُ ( زم
 
 َّلم فماِعل   أ

م
اِعُل ِحيْنمئِذ   ،هُ دم عْ بم  رُ كم ذْ يُ  لم عْ فِ الْ  نا ؛ ِْل يمُكْوُن الْفم ِمْْيً وم  اضم

( اُمْستمُِتً  م ) تمْقِديُْرُه )ُهوم ُعوُْد لَعم يْد  يم  (.زم

  ِيالِْفْعُل وم بْلم  اّلا اِعلِ قم ْعُُّْومِ  الْفم بْنِيًّا لُِّْمم ْن يمُكْونم مم
م
ُب أ ِ

يْ  ،َيم
م
م  :أ  صُّ اللَعم

م
ةِ اْْل ، ْصُِّياِة لُِِّْفْعِل ْورم

 
م
ِ  وم هُ  وْ أ ُه فماِعُُّهُ ي اّلا عم ُر مم لم  ، ِمثُْل:يُْذكم كم

م
تمبم  – أ ِبم  –كم  .شم

ِ يًّ نِ بْ مم  ُل عْ فِ الْ  نم َكم  وْ ُّم فم  ُف وم  ،لِ وْ هُ جْ مم ُّْ ا ل ا ُيْذم نمهُ ُهوم مم َكم ْفُعْوُل بِِه مم لا الْمم ِكلم ) ِمثُْل: فماِعُُُّه ومحم
ُ
ُكِتبم  – أ

– ) نم ُشِبم ِ  مُ سْ اَِّل  ، َكم ْْيِ ِف  .ًّل اعِ فم  سم يْ لم وم  ِل اعِ فم الْ  ِن ا عم بً ائِ نم  هُ دم عْ ي بم اّلا
ِل الِْفْعُّم ما

م
تمأ قماِرْن وم

:  اْْلُْمُّمتمْْيِ اْلتِيمتمْْيِ

لم   كم
م
يْد   أ امً  زم عم ِكلم                      اطم

ُ
ام   أ عم  طم

ْرفُْوع  لمْفًظا مّلًّ   مم ْرفُْوع  َمم  مم

كملم 
م
ِ  ِِني بْ مم  ل  عْ فِ  :أ  .مِ وْ ُُّ عْ مم ُّْ ل

يْد   ْرفُْوع   فماِعل   :زم ةُ  ،مم ما فِْعِه الضا ُة رم مم ِكلم   .ومعمّلم
ُ
ْجُهْوِل. ِِني بْ مم  ل  عْ فِ   :أ  لُِّْمم

ام   عم ْرفُْوع   نمائُِب فماِعل   :طم ةُ  ،مم ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم  .ومعم
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  ُب اَِّلْسُم وم ِ
ْن يمُكْونم دمَّلًّ َيم

م
ِي قمامم بِالِْفْعِل  أ م اّلا  : (لِ عْ فِ الْ بِ  امم )قم  نم عْ مم ، وم لَعم

م
 ق  ُِّل عم تم مُ  لم عْ فِ الْ  نا أ

ِ  مِ سْ اَِّل بِ    هِ سِ فْ نم بِ  لم عْ فِ الْ  لم عم فم  اء  وم سم  ،هُ دم عْ ي بم اّلا
م
م  وْ أ نا الْفِ  هِ سِ فْ نم بِ  هُ ُّْ عم فْ يم  مْ ل

م
ْْيم أ ُ.ْعلم غم ُب لم  يُنْسم

   د  يْ زم  ارم ـسم 

   د  يْ زم  رم افم سم 

 د  يْ زم  اتم مم 

م  ْسم اجُ  انْكم  الزُّجم

 
 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

. فمالظا  » ر  ُمْضمم ، وم اِهر  : ظم ْْيِ م قِْسمم بُّْمُه فِْعُُُّه. ومُهوم لَعم ْذُكْوُر قم ْرفُْوُع الْمم اِعُل: ُهوم اَِّلْسُم الْمم ُْو  اِهرُ الْفم نم
يمُقْوُم ال ، وم يُْدونم قمامم الزا اِن، وم يْدم يمُقْوُم الزا اِن، وم يْدم قمامم الزا ، وم يْد  يمُقْوُم زم ، وم يْد  : قمامم زم قمامم قمْولِكم ، وم يُْدْونم زا

بْنما، وم  م بُْت، ومضم م : ضم ُْو قمْولِكم ، نم م ُر اثْنما عمْشم . ومالُْمْضمم ُخوْكم
م
يمُقْوُم أ ، وم ُخوْكم

م
بِْت، أ م ، ومضم بْتم م ضم

بمْت  م ، ومضم مبم ، ومضم بُْتا م بْتُْم، ومضم م ا، ومضم بْتُمم م بْنم ، وم (84)ومضم م بُوا، ومضم م بما، ومضم م  « ضم

 

                                                           

ِثيِْث الِْفْعِل؟( 84)
ْ
ُة تمأ مم ّلم ا عم  مم

اِضيًا - نم الِْفْعُل مم ْفعم  إِذما َكم
م
، فماْْل اِكنمةم ِنيِْث السا

ْ
َّما تماءم اِلاأ ُْسم اِكنمِة ِف آِخِرهِ، وم نِيْثُُه بِإِْلماِق اِلااِء السا

ْ
تمحم  –ذمهمبم اُل: )يمُكْوُن تمأ  قمالم  – فم

م  – ْسم رمْدنما إِذما( .....انْكم
م
ا أ نِيْثمهم

ْ
نمُقْوُل: )آخِ  ِف  تماءً  نُُِّْحُق  تمأ ا فم بم ِرهم تمحم  – ْت ذمهم م  – ْت قمالم  – ْت فم ْسم  َُتمراكُ  قمدْ  اِلااءُ  ومه ِذهِ  ،(....ْت انْكم

ْْسِ  اءم  إِذما بِالْكم ا جم هم بم ، ِمثُْل: ُسُكْون   بمْعدم اِلمُة  ِت ذمهم . ِت نمامم  – اْلِنُْت  ِت قمالم  –الطا مُّ
ُ
 اْْل

-  ًَ اِر نم الِْفْعُل ُمضم إِذما َكم اُل: )ذمهمبم  وم ْفعم
م
، فماْْل ِلِ وا

م
ِة ِف أ كم رِّ نِيْثُُه بِإِْلماِق اِلااِء الُْمتمحم

ْ
تمحم  –يمُكْوُن تمأ م  – قمالم  – فم ْسم رمْدنما إِذما.....( انْكم

م
 أ

ا نِيْثمهم
ْ
ا ِف  تماءً  نُُِّْحُق  تمأ لِهم وا

م
نمُقْوُل  أ ُب تم ): فم ِْسُ تم  – ُقْوُل تم  – ْفتمحُ تم  – ْذهم  ....(.نْكم

م وم   تم  مْ ل
ْ
ْ  رِ  آخِ ِف  اءُ اِلا  ه ِذهِ  ِت أ  ِف ، وم اِض مم ال

م
ْ  لِ وا  أ  َّلا إِ  ِع ارِ ضم مُ ال

م
ُ ، وم ث  نا ؤم مُ  لم اعِ فم الْ  نا  ِْل ُّ َّما سم ْ ُُ  اِلا  ةم مم ّلم ا عم مم هُ نْ مِ  اء  تم   

ْ
ْو  ِث يْ نِ أ

م
تماءم أ

ِنيِْث 
ْ
 .اِلاأ

يْد  ) نا إِ فم  ْي:  فماِعل   ْْيِ تم ُّم مْ اْْلُ لَِكم  ِف ( زم
م
ًة، أ ِقيْقم قمامم بِالِْفْعِل حم

 بِنمْفِسِه.

يْد  )فمإِنا لَُكًّ ِمْن  اُج(وم ( زم ًة  فماِعل   )الزُّجم ِقيْقم ُقْم بِالِْفْعِل حم مْم يم ل
ِْه.بِنمْفِسِه،  ُب الِْفْعُل إِِلم ا يُنْسم إِنامم  وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
اِعلم اِلاْدِريُْب اْْل ْ الفم ْيِّ اِر ِفيعم يُْث اْْلِْظهم ُه ِمْن حم ْ نموْعم بمْيِّ ِِت، وم

ْ
ا يمأ ةم مم مم اِر، وماْذُكْر عمّلم وماْْلِْضمم

ابِِه:  إِْعرم

ةُ  مم ابِهِ  عمّلم اِعُل  هُ نموْعُ  إِْعرم ُل  الفم  الْـُجمم

ةُ  اِهرم ُة الظا ما اِهر   الضا ْونُ  اْسم  ظم ْونُ فمعمصم  ﴿ فِرْعم ذْ  الراُسولم  فِرْعم خم
م
هُ نمافمأ

بِيًّل  ْخًذا وم
م
م  [16]سورة املامل:  ﴾أ بِِْني لَعم ُكْونِ مم ر   السُّ اِعُِّْْيم  اْسم  ُمْضمم  )نما( الْفم

الُِمونم إِن تمتاِبعُ ﴿    قمالم الظا ونم إَِّلا وم
ْسُحوًرا ُكْونِ  [8]سورة الفرقان:  ﴾رمُجًّل ما م السُّ بِِْني لَعم  مم

 
ةِ  اعم  وماُو اْْلممم

ا فم ﴿    مما ل بُوُهمْ وم
م
ُّمِت الِْعُْي قمالم أ  ﴾صم

 [94]سورة يوسف: 
   

   

باهُ ُهنم ﴿ ِرياا رم كم َم زم ]سورة آل  ﴾الِكم دم
 [38عمران: 

   
يمِضيُق صم ﴿ ُُِّق وم َّلم يمنطم ْدِري وم

اِِن      [31]سورة الشعراء:  ﴾لِسم

مْستمْفتِ ﴿    اءمُكُم إِن ْ ْد جم قم ُحوا فم
تْحُ      [19]سورة األفنفال:  ﴾الْفم

بمِت     ِمرم قمْد  ْت وم ُّمعم الُُّجْوُم طم
ْمُس.     الشا

عُ  ُش يْ عِ يم     ْفدم ِّ  الْ ِف  الضِّ ْ وم  َبم اءِ ال  .مم

   
ُن ِف الْ  اوم تمعم اِن.ـيم ِدْيقم ْْيِ الصا

 خم
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ِ اثلااِِن: اِلاْدِريُْب  ْْيِ  اْخُتم ِّ قموْسم ُُ ا بمْْيم  ةم ِمـما ِحيْحم ابمةم الصا ا ِفياْلِجم  :يمِِل مم

1.  ِّ اِء.يمِعيُْش اثلُّْعبماُن ِف الَْبم الْمم  وم

ُة  ما فِْعِه: )الضا ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  ِلُف  –اثلُّْعبماُن: فماِعل  مم
م
 الُّْوُن( – اْْل

ابمةِ  .2 ُد يمِعيُْش ِف الْغم سم
م
 .اْْل

 
 
أ ُد: )ُمبْتمدم سم

م
 (فماِعل   نمائُِب  – فماِعل   –اْْل

ِة بمْدر   .3 ْزوم ِم م الُْمْسُُِّمْونم ِف   .اْنتمْصم

ُة  ما فِْعِه: )الضا ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  : فماِعل  مم  (الُّْونُ  – الْوماوُ  –الُْمْسُُِّمْونم

إِ الْ : لُِث اثلاااِلاْدِريُْب  ْعِربْهُ  ُجمملم ـاقْرم
م
أ اِعلم وم ا الْفم  :اْْلِتيمةم وماْستمْخِرْج ِمنْهم

 ةُ ُّم مْ اْْلُ  ُل اعِ فم الْ  لِ اعِ فم الْ  اُب رم عْ إِ 

ْ  ُب الِ الطا  مم ظا نم       .ةم بم تم كْ مم ال

    
  اعم بم 

م
 هُ فم اتِ هم  كم وْ خُ أ

 .دم يْ دِ اْْلم 

    
م  ْ  دُّ عِ تم سْ ي  نم وْ مُ ُِّ سْ مُ ال

 ِ  .دِ يْ عِ الْ  ةِ ّلم صم ل

    
 ِف  انِ قم يْ دِ الصا  نُ اوم عم تم يم 

 .ْْيِ خم ـالْ 

    
ْ  ْتِِامم صم   اُت مم ُِّ سْ مُ ال

 .انم ضم مم رم 

  وْ ذُ  اءم جم     
م
 .ب  دم أ

ْ  اُف خم ـيم        .هُ با رم  نُ مِ ؤْ مُ ال



ْوِمياةِ  145 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

ةُ ال ائِدم ةُ الْفم ْونم  وماِحدم  ومالِْعْْشُ

اِعلِ  ﴿  ﴾ نمائُِب الْفم

اِعلِ  ِِت ُهوم ا  نمائُِب الْفم
ْ
ْرفُْوع  يمأ بِِْني لُِّْمم ْسم  مم بُّْمُه فِْعل  مم يقم ِ م اّلا ُّميِْه. ْجُهْوِل يمُدلُّ لَعم عم الِْفْعُل عم قم  وم

يْد   ُسئِلم   رُْس ُكِتبم  – زم ِكلم  – ادا
ُ
 الُّاْحمُ أ

 
 

 

نا ِلم 
م
ما أ ُ لم ِمْن ُهنما يمتمبمْيا :ائِِب اوم ِِهم ، وم وْط  ةم ُشُ ْسم اِعِل خم  لْفم

ْن يمُكْونم اْسًما .1
م
 .أ

2. . ًَ ْرفُْو ْن يمُكْونم مم
م
 أ

ْن  .3
م
ِِتم أ

ْ
بُّْمُه فِْعل   يمأ  .قم

بُّْمُه  .4 ْن يمُكْونم الِْفْعُل قم
م
بْنِيًّ أ  .ْجُهْولِ لُِّْمم  امم

ْن يمُكْونم اَِّلْسُم دمَّلًّ  .5
م
ِي أ م اّلا ُّميِْه. لَعم عم الِْفْعُل عم قم  وم

  ْن يمُكْونم نمائُِب فم
م
ُب أ ِ

اِعِل َيم اِعِل  اْسًماالْفم ثمِل الْفم مم يًْضا كم
م
ْو  ارً اهِ ا ظم مً اسْ  نُ وْ كُ يم وم  ،أ

م
، ارً مم ْض مُ أ

 ِمثُْل:

يْد   ُسئِلم   زم

ُب ال ّلا   ْواـُسئُُِّ  طُّ

 

اِعِل  ْرفُْوع   نمائُِب الْفم ةُ  ،مم ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم ةُ  ومعم اِهرم  .الظا
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ا  مم يْ يمُكْوُن اكم ِ َم ، ًحاـْسًما  ْْيِ ابِقم ْْيِ السا
لِْمثمالم يِْح  َكم ِ ًَّل بِالْصا وا ْو ُمؤم

م
 ِمثُْل: ،أ

ْن تمنْجم ُيمبُّ 
م
(ـ)أ  حم

 

 :ُيمبُّ 

 ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ 
 ةُ مم ّلم عم وم  ،ع  وْ فُ رْ مم 
بِِْني  ،ةُ ما الضا  هِ عِ فْ رم  مم

ْجُهْوِل.  لُِّْمم
 

 

نْ 
م
 :أ

 ب  ْص نم  ُف رْ حم 
 ال  بم قْ تِ اسْ وم  ر  دم ْص مم وم 
م  ِِني بْ مم   َّلم  نِ وْ كُ  السُّ لَعم

م  ُ  لا َمم  . اِب رم عْ اْْلِ  نم مِ  لم
      

 

 

 

  

 :حم ـتمنْجم 

 ،ب  وْ ُص نْ مم  ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ فِ 
 ةُ حم تْ فم الْ  هِ بِ ْص نم  ةُ مم ّلم عم وم 

م آِخِرهِ.  ةُ رم اهِ الظا  لَعم
ْستمُِت   ِمْْي  مم اِعُل ضم ومالْفم

. نْتم
م
 تمْقِديُْرُه: أ

 

ْن( ومالِْفْعُل 
م
)أ ( وم حم ْن تمنْجم

م
ر  )أ ْصدم ل   مم وا ملِّ  ُمؤم فِْع  ِف َمم تم  ،نمائِِب فماِعل  رم ْصُُُّه( ْقِديُْرهُ وم

م
 ُيمبُّ : )أ

اُحكم ـنم   .جم

   ذ ْن يمُكْونم لِكم ومُهوم كم
م
ُب أ ِ

ًَ  َيم ْرفُْو مّلًّ  ،مم ْو َمم
م
 ا ِف مم كم  لمْفًظا أ

م
 :ةِ قم ابِ السا  ةِ ُّم ثِ مْ  اْْل

يْد   ُسئِـلم           ُب ال     –     زم ّلا حم   ُيمبُّ   –  ْواـُسئُُِّ  طُّ ْن تمنْجم
م
 أ

 

 

  يًْضاوم
م
ُب أ ِ

ْن يم  َيم
م
ِِتم أ

ْ
لميْسم الِْفْعِل بمْعدم  أ  وم

ً
أ نم ُمبْتمدم بْلم الِْفْعِل َكم اءم قم  ، ِمثُْل:فماِعل   بم ائِ نم ، فمُّمْو جم

يْد   ُسئِـلم   اِعل  نمائُِب فم    زم

يْد    دم تم بْ مُ    ُسئِـلم  زم
 
 ًّل اعِ فم  سم يْ لم وم  أ

ْرفُْوع  لمْفًظا ْرفُْوع  مم   مم ّلًّ ـمم  حم



ْوِمياةِ  147 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

، فمإِنا ) ِل اْْلُْمُّمتمْْيِ ما
م
يْد  تمأ ا ِف  اِعل  نمائِبم فم ( يمُكْوُن زم ما

م
بُّْمُه، أ ُر قم نا الِْفْعلم يُْذكم

م
؛ ِْل ْولم

ُ
ِف اْْلُْمُّمِة اْْل

يْد  اْْلُْمُّمِة اثلااِنيمِة فمإِنا )  َّلم زم
 
أ يمُكْوُن نمائُِب فماِعل  ( ُمبْتمدم ُه، وم ُر بمْعدم نا الِْفْعلم يُْذكم

م
اِعُل نمائُِب ؛ ِْل الْفم

ِمْْيً ِحيْنمئِذ   (تمْقدِ  اُمْستمُِتً  اضم م ) يُْرُه )ُهوم ُعوُْد لَعم يْد  يم  (.زم

  ِيومالِْفْعُل ِِت  اّلا
ْ
بُّْم  يمأ ْن يمكُ ُه قم

م
ُب أ ِ

ْجُهْولِ َيم بْنِيًّا لُِّْمم ْفُعْوُل وم  ،ْونم مم لا الْمم ُف فماِعُُُّه ومحم ا ُيْذم ُهوم مم
نمهُ  َكم  (.ُشِبم  –ُكتِبم  – ُسئِـلم ) ِمثُْل: بِِه مم

ْعُُّْومِ  ايًّ نِ بْ مم  ُل عْ فِ الْ  نم َكم  وْ ُّم فم  يْ  ،لُِّْمم
م
ُه فماِعُُّهُ  :أ عم ُر مم لم ) ، ِمثُْل:يُْذكم

م
ـأ تمبم  – سم ِبم  –كم نم شم  مُ سْ اَِّل  (، َكم

 ِ اِعِل.ل  اعِ فم  بم ائِ نم  سم يْ لم  وم ًّل اعِ فم  هُ دم عْ ي بم اّلا مم ِف دمرِْس الْفم دا ا تمقم مم  ، كم

  ْصُل فم
م
فْ  ِف  اْْل ناُه مم

م
اِعِل أ ل ِكنْ بِِه ُعْول  نمائِِب الْفم ثم اْْلِِت  وم دم  :حم

ِة الِْفْعِل  (1 ْي: ِمنم تمْغِيْْيُ ُصْورم
م
بِِْنِّ ، أ بِِْنِّ  الْمم ْعُُّْوِم إِلم الْمم ْجُهْوِل. لُِّْمم  لُِّْمم

اِعِل. (2 ْذُف الْفم  حم
ْفُعْوِل ِف  (3 اِعِل  ومْضُع الْمم ِن الْفم َكم َّما فم  ،مم يُسم نُْصْوًبا وم نم مم ْن َكم

م
ًَ بمْعدم أ ْرفُْو ارم مم  .نمائِبم فماِعل  صم

ا ذم  :ه كم
لم  

م
ـأ يْد   سم رِّسم  زم رُِّس  ُسئِـلم                      الُْمدم  الُْمدم

 
م اهلُل   الُْمْسُُِّمْونم نُِْصم   الُْمْسُِِّمْْيم نمْصم

ـ مم ْكرم
م
ُِّّمُ  نِـيْ أ ْكِرْمـ  الُْمعم

ُ
 ُت أ

ْضحِ ذمبمحم الُْمْسُُِّم 
ُ
ْضِحياةُ ُذِِبمْت                 ةم ـيا ـاْْل

ُ
 اْْل

لم 
م
ـأ ِ  ِِني بْ مم  ل  عْ فِ  :سم  .مِ وْ ُُّ عْ مم ُّْ ل

يْد   ْرفُْوع   فماِعل   :زم ةُ  ،مم ما فِْعِه الضا ُة رم مم  .ومعمّلم
رِّسم  نُْصوْب  : الُْمدم ْفُعْول  بِِه مم ُة  ،مم مم تْحم ِه الْ نمْصبِ ومعمّلم  .ةُ فم

ْجُهْوِل. ِِني بْ مم  ل  عْ فِ   :ُسئِـلم    لُِّْمم
رُِّس  ْرفُْوع   نمائُِب فماِعل   :الُْمدم ةُ  ،مم ما فِْعِه الضا ُة رم مم  .ومعمّلم
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ْجُهْوِل؟ ةُ اْلِنماِء لُِّْمم ا فمائِدم  مم

ِة الِْفْعِل  ِيْْيِ غْ ِِلم  ْجُهْولِ  ُصْورم بِِْنِّ لُِّْمم ْعُُّْوِم إِلم الْمم بِِْنِّ لُِّْمم ا: ِمنم الْمم هم مُّ هم
م
 فمومائُِد، أ

ْن بماُرو، ِمثُْل: ازُ َْيم اْْلِ وم  ارُ صم تِ خْ اَِّل  .1 ُت بِبماكم  .ُوِدْ

ُقْوُل:  ا نم مم ْن بماُروفمِعنْدم ُت بِبماكم ا، ُوِدْ :  ه ذم ْن نمُقْولم
م
ُز ِمْن أ وْجم

م
أ ُ وم ْخْصم

م
م وم أ ْ تْ دم مِّ

ُ
ْن بماُروِف  ِنـْي أ   .بماكم

اِعِل الْ  .2 ِن تمْقِويْم  ، ِمثُْل: ِعُُّْم بِالْفم ْحسم
م
اُن ِف أ نْسم  .ُخُِّقم اْْلِ

ُقْوُل:  ا نم مم ْقِويْم  فمِعنْدم ِن تم ْحسم
م
اُن ِف أ نْسم نا ، فم ُخُِّقم اْْلِ

م
ْعُّمُم أ  َُكُّنما يم

م
انم  اهللُ  قم ُّم خم : لم ْص اْْل نْسم ِف  اْْلِ

ِن  ْحسم
م
ْقِويْم   أ  .تم

اِعِل اْْلم  .3 ُّممُ ، ِمثُْل: ْهُل بِالْفم  .ُكِْسم الْقم

نمُقْوُل:  ْجُهْوِل فم نما نمبِِْن الِْفْعلم لُِّْمم  فمإِنا
اِعلم ُل الْفم ْهم ا نم مم ُّممُ فمِعنْدم اِعلم ُكِْسم الْقم ْفنما الْفم رم ، لمِكْن إِذما عم
 : ْن نمُقْولم

م
يُْمِكُن أ .فم ُّممم يْد  الْقم م زم  كمْسم

م  .4 اِعلِ اْْل اُل ، ِمثُْل: وُْف ِمنم الْفم قم الْمم  .ُِسِ

ا رم  مم ثمًّل ِعنْدم مم  فم
م
م قً ارِ سم  تم يْ أ ْ  ُق ْْسِ ا ي   نْ إِ  كم دم دا هم ، فم الم مم ال

م
ْ خْ أ اُل ): ُل وْ قُ تم  كم نا إِِِ، فم هُ نْ عم  تم َبم قم الْمم  (ُِسِ

اِرِق. بمُب ُهوم اْْلموُْف ِمْن بمْطِش السا ْجُهْوِل، ومالسا  بِاْلِنماِء لُِّْمم

ا .5 مًّ َم اِعُل  ِجْب ، ِمثُْل: إذا َكن الْفم
م
 .إِذما ُدِعيْتم فمأ

اِم. .6 ْبهم ُِّم ِف الُْغُموِْض وماْْلِ ْغبمُة الُْمتمَكم  رم

 

ُ غم نُ  فم يْ كم  ْجُهْولِ  لِ عْ فِ الْ  ةم رم وْ ُص  ْيِّ  ؟ِعنْدم بِنمائِِه لُِّْمم

ا  مم اِعِل، كم عم نمائِِب الْفم تِِه مم ُُه ِف تمْغِيْْيِ ُصْورم اِلم اِرِع حم اِض ومالِْفْعِل الُْمضم  يمِِل:ِلُكي ِمنم الِْفْعِل الْمم
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ْ  لِ عْ فِ الْ بِ  ة  اصا خم  ت  اَّلم حم  اكم نم هُ وم  ْجُهْولِ  اِض مم ال  :ِعنْدم بِنمائِِه لُِّْمم

  هِ طِ سم  وم ِف  ُل عْ فِ الْ  نم ا َكم ذم إِ 
م
نم  اءً ا يم هم بُ ُِّ قْ ، نم ف  لِ أ  :ِِل ا يم مم ، كم اءِ اِْلم  لم بْ ا قم مم  ِْسُ كْ وم

 

 
 

 
 فً عا ضم مُ وم  ايًّ ثِ ّلم ثُ  ُل عْ فِ الْ  نم ا َكم ذم إِ 

م
لم ِمنْ ـنمُضمُّ الْ ا، دً دا شم : مُ يْ ا أ وا

م
رْفم اْْل  :ِِل ا يم مم ، كم هُ حم

 

 
 

 

ضم  بماعم  قمالم   اْختمارم  غم

 اْختِْْيم  ِغيْضم  بِيْعم  ِقيْلم 

دا  دا  عم دا  شم قا  مم  شم

 ُشقا  ُمدا  ُشدا  ُعدا 

ْ  ُل عْ فِ الْ  ْ  ُل عْ فِ الْ  اِض مم ال اِرعُ مُ ال  ضم

لم ِمنْ ـنمُضمُّ الْ  وا
م
ْرفم اْْل نمْكِْسُ حم ُه وم
ِي بْلم اْْلِخرِ  اْلمْرفم اّلا  قم

لم ِمنُْه  وا
م
ذ  نمُضمُّ اْلمرْفم اْْل لم كم ِكْن لِكم وم

ِي ْفتمُح اْلمرْفم اّلا بْلم اْْلِخرِ  نم  قم

مبم   ُضِبم  ضم
تمبم    ُكِتبم  كم
ِبم   ُشِبم  شم

 

 يَُْضمُب  يمَْضُِب 
 يُْكتمُب  يمْكتُُب  
مْْشمُب   يُْْشمُب  ي
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لم ـنمُضمُّ الْ ، ة  دم ائِ زم  اء  تم ا بِ ءً وْ دُ بْ ا مم يًّ اسِ ُخم  ُل عْ فِ الْ  نم ا َكم ذم إِ  وا
م
رْفم اْْل نمْكِْسُ اْلمرْفم ، هُ ِمنْ  اِِنم اثلا وم حم وم

بْلم اْْلِخرِ  ِي قم  :ِِل ا يم مم ، كم اّلا

 

 
 

 
 يًّ اسِ ُخم  ُل عْ فِ الْ  نم ا َكم ذم إِ 

م
لم ـالْ  نمُضمُّ ، ل  ْص وم  ةِ زم مْ هم ا بِ ءً وْ دُ بْ ا مم يًّ اسِ دم سُ  وْ ا أ وا

م
رْفم اْْل ، هُ ِمنْ  وماثلااِلثم حم

بْلم اْْلِخرِ  ي قم ِ نمْكِْسُ اْلمرْفم اّلا  :ِِل ا يم مم ، كم وم

 

 
 

 
م  ُل عْ فِ الْ  نم ا َكم ذم إِ    ُب ُِّ قْ نم (، لم اعم )فم  نِ زْ  وم لَعم

م
رْفم ـنمُضمُّ الْ وم  ا،اوً وم  فم لِ اْْل لم حم وا

م
نمْكِْسُ ، هُ ِمنْ  اْْل وم

بْلم اْْلِخرِ  ِي قم  :ِِل ا يم مم ، كم اْلمْرفم اّلا

 

 
 

 

 

ُّامم  بالم  تمعم  تمقم

 ُتُقبِّلم  ُتُعُِّّمم 

مم  م لم  اْحُتم  اْستمْكمم

مم   اُْستُْكِملم  اُْحُُتِ

بم  قماتملم  اسم  حم

 ُحوِْسبم  قُْوتِلم 
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ْ  لِ عْ فِ الْ بِ  ة  اصا خم  ة  الم حم  اكم نم هُ وم  اِرِع مُ ال ْجُهْولِ  ضم  :ِعنْدم بِنمائِِه لُِّْمم

ْو إِ 
م
بْلم آِخِرهِ وماو  أ نم الِْفْعُل قم ا يمِِل:ذما َكم مم لًِفا، كم

م
ا أ ْقُِّبُُهمم ، نم  يماء 

 

 
 

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ِ بم  » ْفُعوِل اّلا ما اُب الْمم مْم يُسم ِ  :ومُهوم . فماِعُُّهُ  ي ل ْرفُوُع اّلا ُه فماِعُُّهُ  ياَِّلْسُم الْمم عم ْر مم مْم يُْذكم نم . ل فمإِْن َكم
اِضيًاا وا  ُضما  :لِْفْعُل مم

م
بْلم آِخرِهِ  ،ُلُ أ ا قم ُكِْسم مم ًَ  .وم اِر نم ُمضم إِْن َكم وا  ُضما  :وم

م
فُ  ،ُلُ أ بْلم آِخرِهِ وم ا قم ومُهوم . تِحم مم

ْْيِ  م قِْسمم اِهر   :لَعم ر   ،ظم ُمْضمم ْوُ فمالظا  .وم يْد   :قمْولِكم  اِهُر نم يْد  يُ وم  ،ُضِبم زم و ،َْضمُب زم ْمر  ْكِرمم عم
ُ
أ  ،وم

م  ُر اثْنما عمْشم و. ومالُْمْضمم ْمر  ُم عم يُْكرم ْوُ  ،وم بُْت : قمْولِكم  نم بْنما ،ُضِ بْ  ،ومُضِ ُضِ بِْت  ،تم وم ُضِ ا ،وم بْتُمم ُضِ  ،وم
بْتُمْ  ُضِ بُْتا  ،وم ُضِ بمْت  ،ومُضِبم  ،وم ُضِ بما ،وم ُضِ بُواوم  ،وم  « .نم بْ ُضِ وم  ،ُضِ

 

 

 

 

 

ُقوْدُ  يمُصْونُ   يُِديْرُ  يمِبيْعُ  يم

انُ  ادُ  يُصم ارُ  ُيبماعُ  ُيقم  يُدم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
اِعِل اِلاْدِريُْب اْْل نمائِبم الْفم ْجُهْوِل وم بِِْنا لُِّْمم ِ الِْفْعلم الْمم ْيِّ ةم رمفِْع نمائِِب ِفيعم مم ِِت ُمبميِّنًا عمّلم

ْ
ا يمأ مم

ْو الْ 
م
اِعِل أ بْنِيًّا(فم نم مم الم بِنمائِِه )إِْن َكم  :حم

ِق ملسو هيلع هللا ىلص » قمْوُل الاِبـيِّ  ْخّلم
م
ِرمم اْْل َكم مم مم مِّ تـم

ُ
ا بُِعثُْت ِْل مم  رواه البخاري« إِنـا

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم

مِّ  م الضا بِِْني لَعم فْع   مم لِّ رم ـحم  ِف مم
  

ْسِجِدْي »  ملسو هيلع هللا ىلصقمْوُل الاِبـيِّ  مم اِم، وم رم ْسِجِد الْـحم : الْمم اِجدم سم ثمِة مم  إِلم ثمّلم
اُل إَِّلا دُّ الرِّحم اَّلم ُْشل ، ه ذم

قْصم 
م
ْسِجِد اْْل الْمم  رواه البخاري ومسلم« وم

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم

   

ْغِِلْ »  ملسو هيلع هللا ىلصقمْوُل الاِبـيِّ  ، يم ِن ِمْن نمار  ُ نمْعّلم ى لم ِة رمُجل  يُـْحذم ابًا يمْومم الِْقيمامم ذم ْهِل الااِر عم
م
نم أ ْهوم

م
إِنا أ

ِة  ُه يمْومم الِْقيمامم ُِ ا ا ِدمم  رواه أمحد« ِمنُْهمم

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم

   

يِّبماُت ﴾ هلالج لجقمْوُل اهلِل  ِحلا لمُكُم الطا
ُ
 [4]سورة املائدة:  ﴿ قُْل أ

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم
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وِِتم ُموَسم  ومِعيسم ﴾  هلالج لجقمْوُل اهلِل 
ُ
ا أ مم  [136]سورة البقرة: ﴿ وم

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  نمائُِب  عمّلم ْجُهْولِ  الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم

   

م  رمُجل  ﴾ هلالج لجقمْوُل اهلِل  ا الُْقْرآُن لَعم لم هم ذم مْوَّلم نُزِّ قمالُوا ل  [31]سورة الالخر :  ﴿ وم

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم

   

ْدِخُُّوا نماًرا ﴾  هلالج لجقمْوُل اهلِل 
ُ
ِرقُوا فمأ ِْ ُ

ِطيئماتِِهْم أ ا خم ما  [25]سورة فنوح: ﴿ مِّ

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم

   

ثْنمْْيِ  ْن تمُصْومم يمْومم اْْلِ
م
بُّ أ  .يُْستمحم

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم

   

نمِة. ِق اْلمسم ْخّلم
م
ُح ُذْو اْْل  ُيْمدم

ابِهِ  ُة إِْعرم مم اِعِل  عمّلم ْجُهْولِ  نمائُِب الْفم بِِْنُّ لُِّْمم  الِْفْعُل الْمم
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ِل اِلااِِلمِة:اثلااِِن: اِلاْدِريُْب  اءم ِف اْْلُمم ْخطم
م
وِِّب اْْل  صم

.فُِهمم  -1 ْْيِ رْسم  :  ادا

تم  -2 تم  اُحِفظم ْورم  :  ِن.االسُّ

فِِريْ  -3 .قُْوتِلم الَكم  :  نم

4- . ْظُُّْوُمْونم ْونم الْمم ُ  : ُينْْصم

5- . يْد  بما زم
م
ُم أ  :  يُْكرم

6- . يِْنِهنا اِت ِدِ ُح الُْمْسُِّمم  : ُتنْكم
 

ا : لُِث اثلاااِلاْدِريُْب  لم اْْلِتيمةم وماْستمْخِرْج ِمنْهم إِ اْْلُمم ْعِربْهُ اقْرم
م
أ اِعلم وم  :الْفم

 ةُ ُّم مْ اْْلُ  ِل اعِ فم الْ نمائُِب  لِ اعِ فم الْ  نمائِِب  اُب رم عْ إِ 

  عم فِ رُ     
م
 .اِض قم  الْ لم إِ  رُ مْ اْْل

    
 اُت اِلم الطا  مُ رم كْ تُ 

 ْ  .اُت بم جِ تم حْ مُ ال

    
ْ  ئم فِ وْ كُ   ِف  نم وْ دُّ جِ مُ ال

 .ةِ اسم رم ادِّ 

    
م  انِ اِلم الطا  رم كِ شُ   لَعم

 .ِل يْ مِ ا اْْلم مم هِ ُِّ عْ فِ 

 .ُب تُ كُ الْ  ْتِِعم بِ ُط     

ا.      قُِطعم الْعمصم
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ابِعُ الاِلاْدِريُْب  لِ : را وِّ ا  حم ًا مم ْيِّ ْجُهْوِل، ُمغم بِِْن لُِّْمم ْعُُّْوِم إِلم الْمم بِِْن لُِّْمم ا يمِِل ِمنم الْمم ي ِمما ُُ الِْفْعلم ِف 
: ْكِ

اِعِل بِالشا نمائِبم الْفم ابًِطا الِْفْعلم وم ُم، ضم  يمُّْزم

ْجُهْولِ  اْْلُْمُّمُة بمْعدم بِنماِء الِْفْعلِ  بِِْنِّ َُجُّْمُة الِْفْعِل  لُِّْمم ْعُُّْومِ  الْمم  لُِّْمم

مم  ُة.ُكرِّ
م
ْرأ مم  ْت الْمم را ةم. كم

م
ْرأ ُم الْمم  اْْلِْسّلم

ِ حْ ـيم    ُخوْكم  مُ ُتم
م
 .مِ ُّْ عِ الْ  اذم أ

 رم قْ يم   
ُ
اِلمانِ  أ  .ْْيِ تم صا قِ الْ  الطا

  
م
ِ بم الْ  ةِ ايم دم هِ ـلِ  ْْيم يِّ بِ الا  اهللُ  لم سم رْ أ  .ْشم

ِم   يُْخ اْْلِْسّلم لافم شم
م
ةً.أ ِثْْيم  ُكتُبًا كم

تمْْيِ يم    رم جم ُح شم ّلا  .ْزرمُع الْفم

 



  

ائِرُ  مم الضا
ِن:  ْوَم ِمْْيُ نم الضا

 
     

 

اِرز   بم
 

 
ُهوم  وم

ِن: ْوَم نم
 

                                                    
 

ُِت   ُمْستم
 

 
يًْضا ُهوم أم وم
 

ِن: ْوَم نم
 

ِصل   ُمنْفم
 

 
ِن: ْوَم نم
 

 
ِصل   ُمتا
 

 
: اع  نْوم ُة أم ثم ّلم ثم
 

 
وُُجْوًبا
 

ا  نم )أم
– 

نْتم  أم
– 

ُْن( نم  
 

اًزا وم جم
 

)ُهوم 
– 

)  ِِهم

ْط  قم فِْع فم لُِّرا
 

 
ْط  قم ْصِب فم لُِّنا
  

(
ْفُعْوًَّل بِهِ  ُكْوُن إَِّلا مم

َّلم يم
)  

ْط  قم فِْع فم لُِّرا
 

 
ْصِب  لُِّنا
 

ِرل  اْْلم وم
 

ًعا  مم
 

فِْع  لُِّرا
ْصِب  الا وم
  

الْ  ـوم
ِرل   جم

ًعا  مم
اِ 

م  ْشم
ا عم ْثنم

، 
: ِِهم وم

 
ْنُ  ا، نم نم أم
نِْت،  ، ، أم نْتم أم

ا،  مم تُ نْ أم
 

ُتا  ْن ْنتُْم، أم أم
 

 ، ، ِِهم ُهوم
ا،  ُهمم

 
. ُهْم، ُهنا
 

 

اِ 
م  ْشم

ا عم ْثنم
، 

: ِِهم وم
 

ا انم ، إِيا ايم إِيا
، 

اِك،  ، إِيا اكم إِيا
ا، اُكمم إِيا

 
ُكْم، 

ا إِيا
، ُكنا

ا إِيا
 

ا، اهم اُه، إِيا إِيا
 

ا، اُهمم إِيا
 

. اُهنا اُهْم، إِيا إِيا
 

 

ة   ْسم
خم

، 
: ِِهم وم

 
1.

 
اِعِل: اُء الْفم تم
 

بْ  تم كم
/ـ ُت 

/ ـ تم 
ِت 

بْ  تم ،كم
ا تُمم

بْ  تم ، كم
تُمْ 

بْ  تم ، كم
.  ُتا

2.
 

ِة: ْسوم ِل نُْوُن الن
 

بْ  تم كم
 .نم ـ

3.
 

ِة: اعم مم اُو اْْلم وم
 

بُ  تم كم
.ْوا

 
4.

 
ْْيِ  ُف اَِّلثْنم

ِل أم
:  

بم  تم اكم
. 

5.
 

ِة: بم اطم اُء الُْمخم يم
 

بِ  ْكتُ
تم

ْْيم  . 

 

: ِِهم ة  وم ثم ّلم ثم
 

1.
 

اِب: ِطم ُف اْْل
َكم

 
لم  أم سم

كم 
ابُ  ، ِكتم

كم 
 ْ ، إِِلم

 .كم 
2.

 
ائِِب: اُء الْغم هم
 

لـم أم سم
هُ 

ابُ  ، ِكتم
هُ 

 ْ ، إِِلم
 .هِ 

3.
 

ِم: ِل َكم اُء الُْمتم يم
 

 ِ لم أم سم
يْ ـ

 ِ اب ، ِكتم
يْ ـ

، ِمِنل 
 .يْ ـ

 

ْط  قم ة  فم اِحدم وم
 ،

 : ِِهم وم
 

اِعُِّْْيم  ا( الْفم )نم
 

ْعِ  ف لُِّرا
: 

بْ  هم ذم
ا .نم

 
 ِ ل

ْصِب  ُّنا
 :

م  لم أم سم
 .ا

 ِ ل
رِّ  ُّْجم

 :
 ْ ِِلم إ

ا  نم
بُّ  – ارم  . نم
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ةُ اثلا  ائِدم ْونم الْفم  اِنيمُة ومالِْعْْشُ

رُ َِّل ا ﴿  ﴾ ْسُم الُْمْضمم

ُر  ِو اَِّلْسُم الُْمْضمم
م
ِمْْيُ أ يُهوم   الضا ِ م  اّلا لم  يمُدلُّ لَعم ِ ب   ،ُمتمَكم ْو ُمماطم

م
ئِب   ،أ ْو غم

م
 .أ

ِن: َم  ومُهوم نمْو

 

 
ِمْْيُ وم  : اِرزُ اْلم الضا ْْيِ ِسُم إِلم قمْسمم نْقم  يم

 

ِصل     ُمنْفم

 

  ُمتاِصل  

ِ  وم هُ   دم تم بْ ي يُ اّلا
ُ
م الْ  هِ بِ  أ ي وم هُ  .(َّلا )إِ  دم عْ بم  عُ قم يم وم  ،مُ لَكم ِ  دم تم بْ  يُ َّلم  اّلا

ُ
م الْ  أ  دم عْ بم  عُ قم  يم َّلم وم  ،هِ بِ  مُ لَكم

ُ ِف  َّلا إِ  (َّلا )إِ   .ةِ يا رِ عْ الِشل  ةِ رم وْ  الَضا

نما
م
 ب  الِ طم  أ

م  ُهوم   انِ حم تِ مْ  اَِّل ِف  حم نم
 دُ بُ عْ نم  إِيااكم 

م مم  نْتم  َّلا إِ  حم ا نم
م
 أ

 إِيااهُ  َّلا إِ  دُ بُ عْ ا نم مم 

ْ إِ  – كم مُ ُّْ عِ  – ُت بْ تم كم   كم ِلم

ُْوُز إَِّلا   كم َّلا إِ  ُت ُّْ بم اا قم مم   ِف َّلم َيم
 ُ ُ ، ةِ رم وْ الَضا ا بُِدْوِن ضم ما

م
أ ْن وم

م
يمِجُب أ ة  فم ْورم

 ْْيِ مِ الضا )بِ  إِيااكم  َّلا إِ  ُت ُّْ بم اا قم مم   نمُقْولم 
 ْ  .(لِ ِص فم نْ مُ ال

 

 ُمْستمُِت    بماِرز  

ُر ِف  ْظهم ي يم ِ ُر ِف   الُّْطِق  ُهوم اّلا ْظهم ِي َّلم يم  الُّْطِق  ُهوم اّلا
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ِن: َم ِصُّمُة نمْو ائُِر الُْمنْفم مم  الضا

 
ثمُة  ائُِر الُْمتاِصُّمُة ثمّلم مم :الضا نْوماع 
م
 أ

1)  ِ ة  : ْط قم فم  عِ فْ ُّرا ل ْسم : ،خم ِِهم  وم

ِمْْيُ   ا نمائُِب فماِعل   فماِعل   الضا
م
ْو أ

م
نم أ اْسُم َكم وماتِهم  خم

اِعلِ  .1  تماُء الْفم
تمبْ  تمبْ ، ُت كم تمبْ ، تم كم ، ِت كم
تمبْ  اكم تمبْ تُمم تمبْ تُمْ ، كم   ُتا ، كم

، ِت ُسئُِّْ ، تم ُسئُِّْ  ،ُت ُسئُِّْ 
اُسئُِّْ    ُتا ُسئُِّْ ، تُمْ ُسئُِّْ ، تُمم

، ِت ُكنْ ، تم ُكنْ  ،ُت ُكنْ 
اُكنْ    ُتا ، ُكنْ تُمْ ، ُكنْ تُمم

ةِ  .2 تم  نُْوُن النِلْسوم ، ْبم ، يمْكتُ ْبم كم
ُ نم ُسئُِّْ  ْبم ، اُْكتُ ْبم تمْكتُ  لْ ، ي

م
ُ نم ْسأ لْ ، ْ

م
ْصبمحْ  نم ْسأ

م
 نا ، كُ نم أ

ْط  فِْع فمقم ْط   لُِّرا قم  لُِّناْصِب فم
م ا : ،ْثنما عمْشم ِِهم  وم

  ُْن نما، نم
م
ِِّم(.أ  : )لُُِّْمتمَكم
  ْنُتا

م
ْنتُْم، أ

م
ا، أ ْنتُمم

م
نِْت، أ

م
، أ نْتم

م
: أ

ِب(. اطم  )لُُِّْمخم
  ا، ُهْم، ُهنا ، ُهمم ، ِِهم ائِِب(.ُهوم  : )لُِّْغم

 

م ا : ،ْثنما عمْشم ِِهم  وم

 إِياانما ، ِِّم(.إِياايم  : )لُُِّْمتمَكم
  ،إِيااِك ، ا، إِيااُكْم، إِيااُكنا إِيااكم : إِيااُكمم

ِب(. اطم  )لُُِّْمخم
  ا، إِيااُهْم، إِيااُهنا ا، إِيااُهمم ائِِب(.إِيااُه، إِيااهم  : )لُِّْغم

ائِرُ ه   نُ وْ كُ تم  َّلم  مم ُع ه   َّلم   .ةً عم وْ فُ رْ  مم َّلا إِ  ِذهِ الضا ائِرُ تمقم مم  .هِ  بِ ًَّل وْ عُ فْ  مم َّلا إِ  ِذهِ الضا

م مم  نْتم  َّلا إِ  حم ا نم
م
 ل  اعِ فم    أ

  ل  اعِ فم  ُب ائِ نم   ُهوم  َّلا إِ  ُسئِلم ا مم 
نما

م
 دم تم بْ مُ    م  ُِّ سْ مُ  أ

 
 أ

 ْ نْتم  دُ هِ تم جْ مُ ال
م
 َبم  خم    أ

 هِ بِ  ل  وْ عُ فْ مم   دُ بُ عْ نم  إِيااكم  
 هِ بِ  ل  وْ عُ فْ مم   إِيااهُ  َّلا إِ  دُ بُ عْ ا نم مم 
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ةِ  .3 اعم تمبُ  وماُو اْْلممم ، وْ ، يمْكتُبُ ْواكم نم
، اُْكتُبُ وْ تمْكتُبُ   ْوانم

ُ ْواُسئُُِّ  ُ ، ي ل
م
ُ وْ ْسأ ْ ، ُ نم ل

م
نُ  نم وْ ْسأ ْصبمحُ ْواـَكم

م
 ْوا، أ

لُِف اَِّل  .4
م
تمبم  ثْنمْْيِ أ تمبمتم اكم ِن، ا، يمْكتُبم ا، كم

 اِن، اُْكتُبم اتمْكتُبم 
ُ اُسئُِّمتم ، ُسئِّلم  َّلم ، ي

م
ِن، ْسأ

 ُ َّلم ْ
م
 نِ ْسأ

نم  نمتم اَكم ْصبمحم ا، َكم
م
، ا، أ
تم  ْصبمحم

م
 اأ

بمةِ  يماءُ  .5 اطم ُ  يْ ـ، اُْكتُبِ ْْيم تمْكتُبِ  الُْمخم لِ ْ
م
 ْْيم ، تُْصِبحِ ْْيم تمُكْونِ  ْْيم ْسأ

ًعاـلُِّناْصِب ومالْ  (2 ِرل مم ثمة  : جم : ،ثمّلم ِِهم  وم

ِمْْيُ  ْفُعْول  بِهِ  الضا ْهِ  مم اف  إِِلم ُْرْور  ا ُمضم  ْسم  مم

اِب  .1 ُف اْْلِطم م  َكم ل
م
أ م كم سم ل

م
أ لم ِك ، سم

م
أ ا، سم ، ُكمم

لم 
م
أ لم ُكمْ سم

م
أ  ُكنا ، سم

، ِك ِكتمابُ ، كم ِكتمابُ 
اِكتمابُ  ، ُكمْ ، ِكتمابُ ُكمم

 ُكنا ِكتمابُ 

 ْ ْ كم إِِلم ْ ِك ، إِِلم ا، إِِلم ، ُكمم
 ْ ْ ُكمْ إِِلم  ُكنا ، إِِلم

ائِِب  .2 اُء الْغم  هم
لم 
م
أ لم هُ ـسم

م
أ اـ، سم ، هم

لم 
م
أ اـسم لم ُهمم

م
أ ، ُهمْ ـ، سم

لم 
م
أ  ُهنا ـسم

اـ، ِكتمابُ هُ ـِكتمابُ  ، هم
اـِكتمابُ  ، ُهمْ ـ، ِكتمابُ ُهمم

 ُهنا ـِكتمابُ 

 ْ ْ هِ إِِلم ا، إِِلم ْ هم ا، إِِلم ، ِهمم
 ْ ْ ِهمْ إِِلم  ِهنا ، إِِلم

لمِ  .3 ِ لم  يماُء الُْمتمَكم
م
أ  يْ ـِمِنل  يْ ـِكتمابِ  ِِنْ ـسم

 
3)  ِ .: اعً مم  ِرل اْْلم وم  ِب ْص الا وم  عِ فْ ُّرا ل اِعُِّْْيم : )نما( الْفم ْط ومُهوم قم  وماِحد  فم

ِمْْيُ  ْفُعْول  بِهِ  فماِعل   الضا ْهِ  مم اف  إِِلم ُْرْور  ا ُمضم  ْسم  مم
)نما(  .1

اِعُِّْْيم  بْ  الْفم لـم نماذمهم
م
أ ْ  نمابميْتُ  نماسم  نماإِِلم
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ْ  ْْيُ مِ الضا   :نِ َم وْ نم  ُِتُ تم سْ مُ ال

 

 

 

 

 

 

 ابً وْ جُ وُ 
رم ِف الُّْطِق وم  ْظهم ْن يم

م
ُْوُز أ ِي َّلم َيم   .ُهوم اّلا

 اازً وم جم 
ُْوُز ُظُهْورُُه ِف الُّْطِق وم  ِي َيم  .ُهوم اّلا

ْط ومه   قم ثمة  فم ا الاْوُع ثمّلم ِِهم ذم  :، وم
نما )
م
نْتم  –أ

م
ْنُ  –أ ِمْْيم ومه    (نم ا الاْوُع ضم ْط اذم قم ا: ،ِن فم  ومُهمم

 (ِِهم  –ُهوم )

نم ِف  نم تمْقِديُْرُه بِوماِحد   فمإِذما َكم َكم ِمْْي  ُمْستمُِت  وم ِم ضم م اللَْكم
ثمةِ ِمْن ه   رم  ،ِذهِ اثلاّلم ْظهم ْن يم

م
ُْوُز أ   .فمّلم َيم

نم ِف  نم  فمإِذما َكم َكم ِمْْي  ُمْستمُِت  وم ِم ضم م اللَْكم
يِْن تمْقِديُْرُه بِوماِحد  ِمْن ه   يِْن ضا الذم  ،ِمْْيم

ْن يمُكْونم ُمْستمُِتًا
م
ُْوُز أ ُْوُز  ،فمإِناُه َيم َيم وم

ذ   ارُهُ كم  .لِكم إِْظهم

كْ 
م
:  تُُب أ رْسم نما(ادا

م
ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )أ اِعُل ضم  .الفم

ةم  نمْدرُُس  ُْن(  :الُُّّغم ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )نم اِعُل ضم  .الفم
ّتم  افِرُ مم (  :؟ُْسم نْتم

م
ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )أ اِعُل ضم  .الفم

(  :ْكتُْب ا نْتم
م
ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )أ اِعُل ضم  .الفم

 

يْد   افمرم  زم يْد  سم ْو  زم
م
افمرم ُهوم أ  سم

رمجم  ِهنْد   ْو  ِهنْد  ْت خم
م
ْت ِِهم أ رمجم  خم
وْ  يمْكتُُب 

م
 وم هُ يمْكتُُب   أ
وْ  تمْكتُُب 

م
 ِِهم  تمْكتُُب   أ
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
اِعُل ِف الْ اِلاْدِريُْب اْْل ْ ـالْفم بمْيِّ ، اْستمْخرِْجُه وم ِمْْي  ُمتاِصل  ِل اْْلِتيمِة ضم ابمهُ ُجمم  :إِْعرم

 ةُ ُّم مْ اْْلُ  ُل اعِ فم الْ  لِ اعِ فم الْ  اُب رم عْ إِ 

م  ِِني بْ ، مم ل  ِص تا مُ  ْْي  مِ ضم  م ، ِف ِح تْ فم  الْ لَعم   .ل  اعِ فم  عِ فْ رم  لِّ  َمم
 ِل اعِ فم الْ  اءُ تم 

  (تم ُزرْ )

 ةم قم يْ دِ حم  تم رْ زُ  ْل هم 
 ؟اِت انم وم يم اْلم 

    
 ْ  نم وْ مُ ُّا عم تم يم  نم وْ سُ رِّ دم مُ ال

ْ رِ دْ اِلا  قم رُ ُط   .ِس ي

    
 ْ ا مم هِ بِ اجِ وم ا بِ امم قم  انِ اِدم وم ال

 ْ   وم نم
م
 .اءِ نم بْ اْْل

    
 
م
ُ  ِت نْ أ   نم يْ دِ اعِ سم ْ

ُ
 ِف  ِك ما أ

 ْ  .ِخ بم طْ مم ال

    
 ْ  نم حْ حا صم  اُت مم ُِّّ عم مُ ال

 .ة  قا دِ بِ  اِت انم حم تِ مْ اَِّل 

  
تمُحوا بميْتم  الُْمْسُُِّمْونم فم

ْقِدِس.  الْمم

   ْ اِن يم  انِ سم رُ اْلمارِسم
 .ِب ّلا الطُّ  نم كم سْ مم 

 ؟وِ حْ  الا ِف  مْ تُ سْ رم ا دم اذم مم   

ْ  اُت اِلم الطا     اُت دم هِ تم جْ مُ ال
 ْ ِ يم ْ  نم مْ ُتم  .ْْيم سِ رِّ دم مُ ال

 ا.بً تم كْ مم  بم شم ا اْْلم نم ُّْ عم جم     
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اِعُل ِف الْ : اثلااِِن  اِلاْدِريُْب  ِل اْْلِتيمِة ـالْفم ِمْْي  مُ ُجمم ْد ضم دِّ ، حم ِي ْستمُِت  تمْقِديْرمهُ وماَِّلْسمم اّلا ُه وم ْوقِعم مم
ُّميْهِ  ُعوُْد عم  :يم

ُّميْهِ  اَِّلْسمُ  ُعوُْد عم ي يم ِ ْ  ْْيِ مِ الضا  عُ قِ وْ مم  هُ رُ يْ دِ قْ تم  اّلا  ةُ ُّم مْ اْْلُ  ُِتِ تم سْ مُ ال

ُب  اطم نْتم  الُْمخم
م
 أ

ْمِر 
م
مْ )بمْعدم فِْعِل اْْل ِ

  (اْحُتم
فِْع فماِعل   ملِّ رم  ِف َمم

ْم  ِ
.اْحُتم تمكم اتِذم سم

م
 أ

ِِّمْْيم  ُة الُْمتمَكم ماعم  نُْكِرمم( بمْعدم الِْفْعِل )   َجم
فِْع فماِعل   ملِّ رم  ِف َمم

ْن نُْكِرمم ـِمنم الْ 
م
ْْيِ أ

خم
.  اِْلمتِيْمم

ْل َُتِبُّ دمرْسم الاْحِو؟       هم

     
ِن  ْت عم ُة اْبتمعمدم الُْكرم

ِب. ُّْعم  الْمم

     
اِعُد  ا ِف آِسيمُة ُْسم هم ما
ُ
أ

ِل. ْنِ اِل الْمم ْعمم
م
 أ

 ُهوم  الُْمْجتمِهدُ 
( بمْعدم الِْفْعِل ) محم  نم

فِْع فماِعل   ملِّ رم  ِف َمم
محم ِف  الُْمْجتمِهُد نم

اِن.  اَِّلْمِتحم

اّنم     تمفم ُُِّّم الُْمْخُُِّص يم الُْمعم
ُِِّه. مم  ِف عم

     
ْهلم الْ 

م
ِحبُّ أ

ُ
ْْيِ ـأ

خم
اِن. ْيمم  وماْْلِ
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اِعِل ِف الْ : اِلاْدِريُْب اثلاالُِث  ابمهُ ـنمائُِب الْفم ْ إِْعرم بمْيِّ ، اْستمْخرِْجُه وم ِمْْي  ُمتاِصل  ِل اْْلِتيمِة ضم  :ُجمم

 ةُ ُّم مْ اْْلُ  ُل اعِ فم الْ  لِ اعِ فم الْ  اُب رم عْ إِ 

 ا.رم فِ حُ  انِ قم دم نْ اْْلم   

   ْ م ُيْ  اُت بم جِّ حم تم مُ ال  .نم مْ ُتم

 .انِ مم رم كْ يُ  انِ غم ابِ الا   

  
 ْ  نم وْ مُ رم كْ يُ  نم وْ ُص ُِّ خْ مُ ال

 .ةِ رم خِ اْْل ا وم يم نْ  ادُّ ِف 

  
ْن ُعْمِرِك  لِْْيم عم

م
تُْسأ سم
ْفنميِْت.ِفي

م
ا أ  مم

  
ًة  ائِزم قُْونم ُمِنُحوا جم وِّ الُْمتمفم

ًة. يِّمم  قم

 
ابِعُ  اِلاْدِريُْب  اِعلِ : الرا ِل اْْلِتيمِة ـِف الْ  نمائُِب الْفم ِمْْي  ُجمم تمْقِديْرمهُ وماَِّلْسمم مُ ضم ُه وم ْوقِعم ْد مم دِّ ، حم ْستمُِت 

ُّميْهِ  ُعوُْد عم ِي يم  :اّلا

ُّميْهِ  اَِّلْسمُ  ُعوُْد عم ي يم ِ ْ  ْْيِ مِ الضا  عُ قِ وِ مم  هُ رُ يْ دِ قْ تم  اّلا  ةُ ُّم مْ اْْلُ  ُِتِ تم سْ مُ ال

    ْ  .ُب اقم عم يُ  ُل مِ هْ مُ ال

    ْ  .ْت فم ظِّ نُ  ةُ بم تم كْ مم ال

 .ِس مْ اْْلم  اِت وم ُّم الصا بِ  رُ مم ؤْ نُ    

   . د  ِم لمُج بمْعدم  َم ُ
وْفم أ  سم

   .
ُ
أ تُْقرم ُة سم  الِْقصا
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ةُ اثلا  ائِدم ْونم الْفم  اثِلمُة ومالِْعْْشُ

 ومالْ  ﴿
ُ
أ ُ ـالُْمبْتمدم َبم  ﴾خم

 ْ  دم تم بْ مُ ال
ُ
ُع ِف ُهوم   أ قم ِي يم ْرفُْوُع اّلا ايمِة الْ  اَِّلْسُم الْمم  ُجْمُّمِة اَِّلْسِمياِة.ـبِدم

يْد   .1 نْتم  .5 د  هِ تم ُمْ  زم
م
 ب  الِ طم  أ

د   .2 ْنُ  .6 ُل اهللِ وْ سُ رم  َُممما  ُمْونم ُِّ سْ مُ  نم

ُة  .3 احم ة .اِلُّفا نما  .7 ُحُّْوم
م
اِلم أ  .ة  طم

رُْض  .4
ً
ة .اْْل ْستماذم  ِِهم  .8 ُمْستمِديْرم

ُ
 نما.تُ أ

 
 ْ  دم تم بْ مُ ال

ُ
اِهًرا  أ ْمِثُّمِة قمْد يمُكْوُن اْسًما ظم

م
ْْل  َكم

م
  ةِ عم بم رْ اْْل

ُ
رً ا قمْد يمُكْونُ وم ، لم وْ اْْل ْمِثُّمِة ْسًما ُمْضمم

م
ْْل ا َكم

 
م
  ةِ عم بم رْ اْْل

م
قمْد يمُكْوُن ا .ةِ ْْيم خِ اْْل ْيًا وم ِ َم ِميِْع كم ْسًما  ةِ جم ابِقم ْمِثُّمِة السا

م
ًَّل  ،اْْل وا قمْد يمُكْوُن ُمؤم يِْح  وم ِ ، بِالْصا

الم  ِمثُْل   :قمْوِل اهلِل تمعم

ْن تمُصْوُمْواوم  ﴿
م
ْْي   أ  [184: بقرة]سورة ال ﴾لمُكْم خم

  

 

ِمثُْل:  ْن ُتبِْعدم وم
م
قمة  أ دم ِريِْق صم ِن الطا ذمى عم

م
 .اْْل

 

ْرُف نمْصب   ر   ،حم ْصدم مم  ،وم
ُكْونِ  ،وماْسِتْقبمال   م السُّ بِِْني لَعم    .مم

نُْصوْب  بِ  اِرع  مم ْن(ـ فِْعل  ُمضم
م
 ،)أ

  .نِ وْ الُّ  ُف ذْ حم  هِ بِ ْص نم  ةُ مم ّلم عم وم 
 ةُ مم ّلم عم وم  ،ع  وْ فُ رْ مم  َبم  خم 
ُة. ةُ ما الضا  هِ عِ فْ رم  اِهرم  الظا

ْن( ومالِْفْعُل 
م
)أ ْن تمُصْوُمْوا(وم

م
ر   )أ ْصدم ل   مم وا فِْع  ِف  ُمؤم مِلل رم ْوُمُكمْ  وماِلاْقِديُْر:إ ، ُمبْتمدم َمم  .صم



ْوِمياةِ  165 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

 
م
  دم عِ بْ تُ  نْ أ

م
 ة  قم دم صم  ِق يْ رِ الطا  ِن ى عم ذم اْْل

 

 

م  ُ اْْل يُهوم   َبم ِ ْرفُْوُع اّلا عم  اَِّلْسُم الْمم ْ يمْصنمُع مم ِ دم تم بْ مُ ال ًة.ِفيَُجُّْمًة مُ  أ  دم

 )ج(  )ب(  )أ(

 .د  ـْجتمهِ ـمُ د  ما َُمم 
انِ اِن اِلم الطا   .ُمْتمِهدم
 .ُمْتمِهُدْونم ُب ّلا الطُّ 
ات  اُت اِلم الطا   .ُمْتمِهدم

ُدْونم   .ُمْتمِهُدْونم  َُممما

ِفظم الُْقْرآنم ُب الِ الطا    .حم
ْطفم 

م
بُْونم ـيم اُل ـاْْل  .ُّْعم

د  ـمُ  ما  .ثمْوُبُه نمِظيْف  حم

ِقيْبمةِ ـالْ  ِف اُب تم كِ الْ    حم
ةِ الُْعْصُفْوُر  رم جم  فمْوقم الشا

 
ُ ـالْ وم  َبم :خم نْوماع 

م
ثمُة أ  ثمّلم

 

ْرُف نمْصب   ر   ،حم ْصدم مم  ،وم
ُكْونِ  ،وماْسِتْقبمال   م السُّ بِِْني لَعم    .مم

ْن(، 
م
نُْصوْب  بِـ )أ اِرع  مم فِْعل  ُمضم

ُة. اِهرم ُة الظا تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم ّلم  ومعم
ْرفُْوع    َبم  مم ُة  ،خم مم ّلم ومعم

ةُ  ما فِْعِه الضا ُة. رم اِهرم  الظا

ْن( ومالِْفْعُل 
م
)أ ْن ُتبِْعدم )وم

م
ر   (أ ْصدم ل   مم وا فِْع  ُمؤم مِلل رم اُدكم  وماِلاْقِديُْر:، أ  ُمبْتمدم ِف َمم  .إِبْعم

(1)  (2)  (3) 
 ِشبُْه َُجُّْمة    َُجُّْمة    ُمْفرمد  

ُ الُْمْفرمُد يمُكْوُن  اْْلمَبم
 ًَ ْرفُْو ُ اْْلُْمُّمُة يمُكْوُن   .مم  ِف اْْلمَبم

فْع   مِلل رم ُ ِشبُْه اْْلُْمُّمِة يمُكْوُن   .َمم اْْلمَبم
فْع   ِف  مِلل رم  .َمم
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ِ  وم هُ    الُْمْفرمدُ  (1 ا يمُكْوُن  ،ة  ُّم َُجْ  هم بْ  شِ َّلم وم  ،ةً ُّم َُجْ  سم يْ ي لم اّلا ْي: مم
م
ِ أ نم ُمثمنًّ  ةً دم احِ وم  ةً مم َم مْو َكم ل وم

ًْعا، ْو َجم
م
 َكم  أ

م
ةِ  ةِ ُّم ثِ مْ ْْل ابِقم  .(أ)ِف الِْقْسِم  السا

انِ  انِ اِلم الطا   ُمْتمِهدم

 

ُدْونم   ُمْتمِهُدْونم  َُممما

 

ي يمُكْوُن َُجُّْمةً   اْْلُْمُّمةُ  (2 ِ ْو فِْعُِّياةً ا ُهوم اّلا
م
ْمِثُّمةِ  ،ْسِمياًة أ

م
ْْل ةِ  َكم ابِقم (85))ب(.ِف الِْقْسِم  السا

  

ِ اْْلُْمُّمِة الِْفْعُِّ ـالْ  ِمثماُل  َبم اُل     ياِة:خم ْطفم
م
بُ  اْْل  نم  وْ ـيمُّْعم

 

                                                           

ْن يُ ( 85)
م
أ أِ، وم بمْْيم الُْمبْتمدم م رماِبط  يمْربُِط بميْنمُه وم مْشتمِملم لَعم ْن ي

م
ُ َُجُّْمًة، فمّلم بُدا أ نم اْْلمَبم ْو إِذما َكم

م
ْي: تمْذِكْْيِِه أ

م
 ِف نموِْعِه )أ

م
أ اِبُط الُْمبْتمدم ا الرا ابِقم ه ذم طم

ْو تمثْنِ 
م
اِدهِ أ ْي: إِفْرم

م
ِدهِ )أ دم نِيِْثِه( ومعم

ْ
ِْعِه(.تمأ ْو َجم

م
 يمِتِه أ

ْرفُْوع    مم
 
أ ِلُف ا هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم  ،ُمبْتمدم

م
.؛ ْْل ناُه ُمثمنًّ

م
ْرفُْوع    ِْل َبم  مم ِلُف ا هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم  ،خم

م
.ْْل ناُه ُمثمنًّ

م
 ؛ ِْل

ْرفُْوع    مم
 
أ ْ ا هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم  ،ُمبْتمدم ُْع ل ناُه َجم

م
وماُو؛ ِْل

الُِم. ِر السا كا   الُْمذم
ْرفُْوع   َبم  مم ْ ا هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم  ،خم ُْع ل ناُه َجم

م
وماُو؛ ِْل

الُِم. ِر السا كا  الُْمذم

ْرفُْوع    مم
 
أ  ةُ مم ّلم عم وم  ، ُمبْتمدم

ُة. هِ عِ فْ رم  ما    الضا
ْرفُْوع   اِرع  مم ُة  ،فِْعل  ُمضم مم ومعمّلم

فِْعِه  ِمْْي  ُمتاِصل    .ُثبُوُْت الُّْونِ رم م  ِِني بْ مم  ،ضم  لَعم
م  ِف  نِ وْ كُ السُّ   .ل  اعِ فم  عِ فْ رم  ِلل َمم

بُْونم وماْْلُْمُّمُة ) فْعِ  ِف  فِْعُِّياة  َُجُّْمة   (يمُّْعم مِلل رم َبم   َمم أِ ) خم اُل لُُِّْمبْتمدم ْطفم
م
 (.اْْل
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ِ اْْلُْمُّمِة اَِّلْسِمياِة: ِمثماُل  د     اْْلمَبم  ُه نمِظيْف  ـثمْوبُ َُممما

 
ْرفُْوع    مم

 
أ  ،ُمبْتمدم

 هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم 
ُة. ما  الضا

 

 
 
أ ْرفُْوع   ثمان   ُمبْتمدم  ،مم

ةُ  ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم  ،ومعم
اف    .ومُهوم ُمضم

 

ِمْْي  ُمتاِصل   بِِْني  ،ضم مم
ِمل  م الضا رِّ لَعم مِلل جم  ِف َمم

اف   ْهِ  ُمضم  .إِِلم
 

ْرفُْوع   َبم  مم  ،خم
فِْعِه  ُة رم مم ّلم ومعم

ةُ  ما  .الضا

َبم   ِف  اْسِمياة  َُجُّْمة   (ثمْوُبُه نمِظيْف  ) وماْْلُْمُّمةُ  فِْع خم مِلل رم أِ  َمم د  )لُُِّْمبْتمدم  (.َُممما

 

ي يمُكْوُن جم   ِشبُْه اْْلُْمُّمةِ  (3 ِ ْرفًااُهوم اّلا ْو ظم
م
ُْرْوًرا أ مم ْمِثُّمِة  ،رًّا وم

م
ْْل ةِ َكم ابِقم  .(ج)ِف الِْقْسِم  السا

اِلُب  ْصلِ  ِف  الطا  الْفم

   
ْرفُْوع    مم

 
أ  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم ، ُمبْتمدم

ُة. ما ر ل   الضا ْرُف جم ُكْونِ  ،حم م السُّ بِِْني لَعم   .مم
ُْرْور   هِ  ،بِـ )ِف( اْسم  مم ِرل ُة جم مم ومعمّلم

ةُ  ْْسم  .الْكم

ْجُرْورُ  الْمم ْصِل  ِف ) وماْْلمارُّ وم َبم   ِف  ِشبُْه َُجُّْمة  ( الْفم فِْع خم مِلل رم أِ ) َمم اِلُب لُُِّْمبْتمدم  (.الطا

 
ةِ الُْعْصُفْوُر  رم جم  فمْوقم الشا

 
ْرفُْوع    مم

 
أ  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم ، ُمبْتمدم

ُة. ما   الضا
نُْصوْب   ن  مم َكم ْرُف مم ُة  ،ظم مم ومعمّلم

ُة، تْحم اف   نمْصِبْه الْفم ُْرْور    .ومُهوم ُمضم ِْه مم  إِِلم
اف  هِ ، ُمضم ِرل ُة جم مم ومعمّلم

ةُ  ْْسم  .الْكم

ةِ فمْوقم ومِشبُْه اْْلُْمُّمِة ) رم جم َبم   ِف ( الشا فِْع خم مِلل رم أِ ) َمم  (.الُْعْصُفْورُ لُُِّْمبْتمدم

 

 



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  168 

 

 

  ةُ صم ّلم خُ ـالْ وم 
م
م اْْلم  نا أ   ةُ ثم ّلم ثم  َبم

م
 :اع  وم نْ أ

 .د  رم فْ مُ  (1

م ، وم ة  ُّم َُجْ  (2  :ُل مم شْ ْ

 (.هِ ُِّ اعِ فم  عم مم  ُل عْ فِ )الْ  ةم يا ُِّ عْ فِ الْ  ةم ُّم مْ اْْلُ  .1

ْ  ةم يا مِ سْ اَِّل  ةم ُّم مْ اْْلُ  .2  دم تم بْ مُ )ال
ُ
ِ خم  عم مم  أ  (.هِ َبم

م ، وم ة  ُّم َُجْ  هُ بْ شِ وم  (3  :ُل مم شْ ي

ْ وم  ارا جم ـالْ  .1  .رم وْ رُ جْ مم ال

نًا( فم رْ الظا  .2 َكم ْو مم
م
انًا أ مم  .)زم

ِن: َم م نمْو َبم ُقْوُل إِنا الْـخم ْو نم
م
 أ

 .د  رم فْ مُ  (1

ُل:د  رم فْ مُ  ْْيُ غم  (2 مْشمم ي  ، وم

عم فماِعُِِّه(. .1  اْْلُْمُّمةم الِْفْعُِّياةم )الِْفْعُل مم

ِهِ(. .2 َبم عم خم  مم
ُ
أ  اْْلُْمُّمةم اَِّلْسِمياةم )الُْمبْتمدم

3. . ْجُرْورم الْمم ارا وم  الْـجم

رْفم  .4 نًا(. الظا َكم ْو مم
م
انًا أ مم  )زم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ْوِمياةِ  169 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

أِ ومالْ اُب ابم  » ِ ـلُْمبْتمدم َبم  . (86)خم
ُ
أ ْرفُوُع ا وم : هُ الُْمبْتمدم ِن  لْعماِرياَِّلْسُم الْمم وماِمِل الُّا  عم ُ ـومالْ . ةِ ْفِظيا الْعم َبم  :خم

ْرفُوْ ُهوم اَِّلْسُم ا ْهِ لْمم ْوُ  .ُع الُْمْسنمُد إِِلم يْد  قمائِم   :قمْولِكم  نم انِ يْ ومالزا  ،زم اِن قمائِمم . نم نم قمائُِموْ يُْدوْ ومالزا  ،دم
ْ وم   دم تم بْ مُ ال

ُ
انِ  أ ر   :قِْسمم ُمْضمم اِهر  وم دا اِهُر فمالظا . ظم ا تمقم ْ وم ، مم ِذْكُرهُ مم م ا عم نم اثْ  رُ مم ْض مُ ال  : ِِهم وم  ،ْشم

م
ْ وم  ،انم أ  ،نُ نم

 وم 
م
 وم  ،تم نْ أ

م
 وم  ،ِت نْ أ

م
 وم  ،امم تُ نْ أ

م
 وم  ،مْ تُ نْ أ

م
ْ  .نا هُ وم  ،مْ هُ وم  ،امم هُ وم  ،ِِهم وم  ،وم هُ وم  ،ُتا نْ أ ِ وْ قم  وُ نم   :كم ل

م
ْ وم  ،م  ائِ ا قم نم أ  نُ نم

 مم وم  ،نم وْ مُ ائِ قم 
م
ُ خم ـالْ وم . ذ لِكم  هم بم شْ ا أ ْ فم . د  رم فْ مُ  ْْيُ غم وم  ،د  رم فْ : مُ انِ مم سْ قِ  َبم ْ  دُ رم فْ مُ ال : وُ نم  ْْيُ غم وم . م  ائِ قم  د  يْ زم  قمْولِكم

 ْ   دِ رم فْ مُ ال
م
  ةُ عم بم رْ أ

م
ْ وم  ارُّ جم ـالْ  :اءم يم شْ أ ْ وم  ،هِ ُِّ اعِ فم  عم مم  ُل عْ فِ الْ وم  ،ُف رْ الظا وم  ،رُ وْ رُ جْ مم ال  دم تم بْ مُ ال

ُ
ِ خم  عم مم  أ ْ  .هِ َبم  وُ نم

ِ وْ قم    امم قم  د  يْ زم وم  ،كم دم نْ عِ  د  يْ زم وم  ،ارِ ادا  ِف  د  يْ زم  :كم ل
م
 « .ة  بم اهِ ذم  هُ تُ يم ارِ جم  د  يْ زم وم  ،هُ وْ بُ أ

 

 
                                                           

م ( 86) ْ  مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ  عم َجم  دم تم بْ مُ ال
م
م خم ـالْ وم  أ ِ  د  احِ وم  اب   بم ِف  َبم  ا.مم هُ نم يْ بم  مِ زُ ّلم اِلا  ةِ وا قُ ا وم مم هِ الِ صم اتِّ  ةِ دا شِ ل



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  170 

 

 

 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ِِت:اِلاْدِريُْب اْْل

ْ
ا يمأ ي ِمـما ُُ ِ ِف  َبم

أِ ومالْـخم ْ لَُكًّ ِمنم الُْمبْتمدم ْيِّ  عم

ُ خم ـالْ    َبم
ُ
أ  ُل مم جُ ـالْ  الُْمبْتمدم

ن ﴿ هلالج لجقمْوُل اهلِل     
م
أ اُهنا وم ْْي  ل مْستمْعِفْفنم خم ]سورة  ﴾ي

 [61النور: 

انِ » ملسو هيلع هللا ىلصقمْوُل الاِبـيِّ      يْـمم يماُء ِمنم اْْلِ متفق  «الْـحم
 عليه

قِْويماءُ     
م
ُْن أ  .نم

ُقْولُْونم اْلمقا       .ُهْم يم

ـْحبُوْب       ِريُْم مم اُن الْكم  .اِْلنْسم

ة .     ِديْدم بْومابُُه عم
م
 الِْكتماُب أ

ِلِّ       .الُْمْسُُِّم يُصم

    . ة  كم يااُمُه ُمبمارم
م
انم أ ضم مم ْهُر رم  شم

  ادُ هم تِ جْ اَّلِ     
م
 .اِح جم الا  اُس سم أ

ة       ِثْْيم ا كم اُء نُـُجْوُمهم مم  .السا

 
ِ ِف  اثلااِِن: اِلاْدِريُْب  َبم

ْد نمْوعم الْـخم دِّ ِل اْْلِتيمِة:حم  الْـُجمم

ُة  .1 احم انِ اِلُّــفا  :    نِْصفم

يُْوُر  .2  :    فمْوقم الُْغْصِن الطُّ

بْومابُُه الِْكتماُب  .3
م
ِثْْيم أ  :   ة  كم

ُب  .4 ّلا  :    ُينِْصتُْونم الطُّ

اِلُح  .5 ابُّ الصا ْوقماتمهُ الشا
م
ُعهُ ِفي يمْقِِض أ نْفم ا يم  : مم
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انم  .6 ضم مم ْهُر رم ة  شم كم يااُمُه ُمبمارم
م
 :   أ

ِص الُْعْصُفْوُر  .7 فم  :   ِف الْقم

ُة  .8 رماسم ْت ادِّ
م
أ  :    بمدم

ْلُنْيمانِ الُْمْسُُِّمْونم  .9  :    َكم

ُر  .11 فم مِميِْس السا  :    يمْومم اْْل

: اثلاالُِث: اِلاْدِريُْب  ْكِمْل إِْعرمابم الْـُجْمُّمتمْْيِ اِلااِِلمتمْْيِ
م
 أ

ةِ. -1 رم جم  الُْعْصُفْورماِن فمْوقم الشا

ْرفُ ____________  ُة مم مم ، ومعمّلم ناُه  __________________ْوع 
م
؛ ِْل

._____________ 
 الُْعْصُفْورمانِ 

 ______________ ، نُْصوْب  ُة، )ومُهوم الْ  ________________مم تْحم فم
___________) 

 فمْوقم 

، ومِشبُْه اْْلُْمُّمِة )فمْوقم الْغُ  __________ ـْجُرْور  ْصِن( مم
أِ. _____________________ ِ الُْمبْتمدم َبم  خم

ةِ  رم جم  الشا

 
0- . ْحُن ُمْسُُِّمْونم  نـم

م  ____________ بِِْنُّ لَعم فِْع  ______ِف  _______مم ْحنُ  _________.رم  نـم

، ومعم  _______ ْرفُْوع  ُة مم مم ناُه __________ّلم
م
 ُمْسُُِّمْونم  ______________.؛ ِْل
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ةُ ال ائِدم ابِعم الْفم ْونم را  ُة ومالِْعْْشُ

ْ نموم  ﴿ ِ اِسُخ ال َبم أِ ومالْـخم  ﴾ ُمبْتمدم

وماِمُل  اكم نم هُ  م  ة  يا ظِ فْ لم  عم ْحَكم ُجْمُّمِة ـالْ َّلم تمْدُخُل إَِّلا لَعم
م
ُ أ ِْيل تُغم ْ مم اَِّلْسِمياِة فم ِ دم تم بْ مُ ال ِ اْْلم وم  أ ْي: َبم

م
، أ

 ، ِ ِ وماْْلمَبم أ ُخ ُحْكمم الُْمبْتمدم ا تمنْسم ْْيِ أناهم رم غم ِِت ِِبُْكم  آخم
ْ
تمأ ِل؛ وم وا

م
ِ ِّل  وم  اْلُْكِم اْْل ُ  كم ل  َّما سم ْ

 .الاوماِسخم 

ُ  ِذهِ ومه   ْيِّ ا ُيغم ا مم وماِمُل ِمنْهم ِ الْعم أ ابم الُْمبْتمدم ُ  ِإْعرم ْيِّ ا ُيغم ا مم ِمنْهم ، وم ِ ْط ُدْونم اْْلمَبم قم ِ فم ابم اْْلمَبم إِْعرم
 ُ ْيِّ ا ُيغم ا مم ِمنْهم أِ، وم ْط ُدْونم الُْمبْتمدم قم افم ابمُهمم ًعا. إِْعرم   مم

 تم نم  ذ لِكم  انِ يم ِلم وم 
م
 :ةم يم تِ اْْل  لم مم اْْلُ  ُل ما أ

ْصُل اْْلُْمُّمِة اَِّلْسِمياِة:
م
 أ

ِريْ ـمُ  د  مم ما  ض  ـحم

 
 
أ ْرفُْوع  ُمبْتمدم َبم                    مم ْرفُْوع   خم  مم

 

ْط ِمثماُل  قم  فم
م
أ ُ الُْمبْتمدم ْيِّ ا ُيغم ْط ِمثماُل   :مم قم م فم ُ اْْلمَبم ْيِّ ا ُيغم ًعاِمثماُل   :مم م مم  وماْْلمَبم

م
أ ُ الُْمبْتمدم ْيِّ ا ُيغم  :مم

ًدا إِنا  نم   ض  يْ رِ مم  َُممما د   َكم ِريًْضاَُممما نمنُْت   مم ِريًْضا ظم ًدا مم  َُممما

 

ْل: ما
م
تمأ  قماِرْن وم

 ِ   دُ َتم
م
  نا أ

م
ْ  نم مِ  نُ وا كم تم تم  ةِ ُّم مْ اْْلُ  لم ْص أ ِ دم تم بْ مُ ال د  ـمُ ) أ ما ِ اْْلم ( وم حم ِريْ ) َبم ل ِكنْ ، ع  وْ فُ رْ ا مم مم هُ ِِكم ( وم ض  ـمم  وم

ُ غم يُ  هُ نا إِ ( فم إِنا ) ُل امِ عم ا الْ مم هِ يْ ُّم عم  لم خم ا دم مم دم نْ عِ  ا إِ  ْيِّ مم ، ومِعنْدم فْع  إِلم نمْصب  ْط ِمْن رم قم ِ فم أ ابم الُْمبْتمدم ْعرم
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اِمُل ) ا الْعم ُّميِْهمم لم عم نم دمخم ِ ( فمإِنا َكم ابم اْْلمَبم ُ إِْعرم ْيِّ لم  ُه ُيغم ا دمخم مم ، ومِعنْدم فْع  إِلم نمْصب  ْط ِمْن رم قم فم
اِمُل ) ا الْعم ُّميِْهمم نمنُْت عم ُ إِ ظم ْيِّ . ( فمإِناُه ُيغم فْع  إِلم نمْصب  ًعا ِمْن رم ِ مم أِ وماْْلمَبم ابم الُْمبْتمدم  ْعرم

نا وم 
م
ما أ تاِضُح لم بمقم يم ا سم وماِملم ِذهِ ه  ِمما : (الاوماِسخم ) الْعم ِِهم ، وم ام  قْسم

م
ثمُة أ  ثمّلم

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

وماِمِل ادا بم  » م ااُب الْعم أِ ومالْ اِخُّمِة لَعم ِ ـلُْمبْتمدم َبم ْشيماءم . خم
م
ثمُة أ ِِهم ثمّلم ا :وم وماُتهم خم

م
أ نم وم إِنا  ،َكم ا وم وماُتهم خم

م
أ  ،وم

ا وماُتهم خم
م
أ نمنُْت وم  «. ومظم

 

 

 

 

 

(1)  (2)  (3) 
ُع قِْسم   ْ يمْرفم  دم تم بْ مُ ال

م
 أ

م اْْلم يمنِْصُب وم   يمنِْصُب قِْسم    َبم
م
أ  الُْمبْتمدم

م وم  ُع اْْلمَبم  قِْسم    يمْرفم
م
أ  يمنِْصُب الُْمبْتمدم

م وم   يمنِْصُب اْْلمَبم

نم ) ا (َكم وماُتهم خم
م
أ ا (إِنا )  وم وماُتهم خم

م
أ نا )  وم ا (ظم وماُتهم خم

م
 ومأ



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  174 

 

 

ةُ الْ  ائِدم ْونم الْفم ُة ومالِْعْْشُ اِمسم  ـخم

ا  ﴿ وماُتهم خم
م
أ نم وم  ﴾َكم

م فِْعًّل  ثمةم عمْشم م اْْلُ  نماِسًخا ثمّلم ُع  ،اَِّلْسِمياةِ  ةِ ُّم مْ تمْدُخُل لَعم فم ْ ْ فمُتم  دم تم بْ مُ ال
م
َّما )ا أ يُسم ا(وم هم تمنِْصُب وم  ،ْسمم

م اْْلم  ُ وم  َبم ا(. َّما سم ي مهم َبم  ِمثُْل: )خم

ِريْض  ـمُ  د  مم ما نم                  حم ِريًْضا د  ما حم ـمُ  َكم  مم

 

 
 
أ ْرفُْوع   ُمبْتمدم ، مم

فِْعهِ  ُة رم مم ّلم ةُ  ومعم ما   .الضا
َبم    ْرفُْوع   خم ُة ، مم مم ّلم ومعم

ةُ  ما فِْعِه الضا  .رم
نم    ْرفُْوع   اْسُم َكم  ،مم

ةُ  ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم  .ومعم
نم   ُ َكم َبم نُْصوْب   خم  ،مم

ةُ  تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم ّلم  .ومعم
 

اُل  ْفعم
م
ةُ  ومه ِذهِ اْْل : الااِسخم  ِِهم

نم  ْصبمحم  َكم
م
ْمَسم  أ

م
ْضحم  أ

م
لا  أ  ظم

ارم  بماتم  ا زمالم  لميْسم  صم ا بمِرحم  مم  مم

ا فمتِئم  ا اْنفمكا  مم ا دمامم  مم  (87)مم
 

اِِن  عم اُل  مم ْفعم
م
 :ه ِذهِ اْْل

 وم  (نم َكم ) نْ مِ  ل  عْ فِ  ُكِّ لِ 
م
 ا يم مم ِفي، وم هِ بِ  اصي  خم ًن عْ ا مم هم اتِ وم خم أ

ْ
ْ  كم ُّْ ِِلِ  ح  يْ ِض وْ  تم ِِت أ  :اِِن عم مم ال

 
                                                           

اِل ِف فُْصحم امِ ( 87) ةم اَِّلْسِتْعمم نمْت نماِدرم قمْد َكم ِة، وم م َِ ا ُل ِف الُْفْصحم الُْمعم ا َّلم ُْْستمْعمم نم مم اِت َكم وم خم
م
، ْن أ ْمَسم

م
، أ ، بماتم ْضحم

م
ا: أ ماِث، ِمنْهم لُتُّ

. ) اْنُظْر:  ا فمِتئم ، مم ا بمِرحم ، مم كا ا اْنفم بُْدهْ. مم اِجَِح، عم ْعِرفمِة اْْلم الاْحِويُّ  اِلاْطبِيْقُ الرا اُر الْمم ِرياُة: دم نْدم مـ(. 1998. )2اِمِعياِة. ط. اْلِْسكم
 (.126ص



ْوِمياةِ  175 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

ُهُ  َبم ْعنماهُ(  ِمثماُلُ  اْسُمهُ  خم ُّميِْه )مم ا يمُدلُّ عم  الِْفْعُل  مم

ِريًْضا د   مم نم  َُممما ِريًْضاَكم د  مم ِ يم  .َُممما م وُُجوِْد اْْلمَبم ِف  ُدلُّ لَعم
اِض. اَِّلْسِم ِف  قِْت الْمم  الْوم

نم   َكم
ةً  ما

ُ
 الااُس  أ

نم ﴿ ًة َكم ما
ُ
ةً الااُس أ  ﴾وماِحدم
 [213: البقرة]سورة 

ْصبمحم  اْْلموُّ  بمارًِدا
م
.اْْلموُّ بمارًِداأ ِ ِف  ُدلُّ يم   م وُُجوِْد اْْلمَبم لَعم

بماِح  قِْت الصا  .اَِّلْسِم ِف وم
ْصبمحم 

م
 أ

ْوًرا ِم
اُؤُكمْ    مم

ْصبمحم 
م
ْوًرا﴿أ ِم اُؤُكْم   ﴾مم

 [31: امللك]سورة 

ارًّا ْمَسم  اْْلموُّ  حم
م
ارًّاأ م يم  .اْْلموُّ حم ِ ِف ُدلُّ لَعم  وُُجوِْد اْْلمَبم

قِْت  اءِ  اَِّلْسِم ِف وم  .الْممسم
ْمَسم 

م
 أ

ئًِدا ائِرُ  َم ْمَسم  الطا
م
ئًِدا أ َم ائُِر  ِه.الطا  إِلم ُعشِّ

يْد   نمائًِما ْضحم  زم
م
يْد  نمائًِماأ م وُُجوِْد اْْلم يم  .زم ِ ِف ُدلُّ لَعم َبم

قِْت  حم  اَِّلْسِم ِف وم  .الضُّ
ْضحم 

م
 أ

ِْحًا اِرعُ  ُمزْدم ْضحم  الشا
م
اِرُع ُمزْدمِْحًا.أ  الشا

ارًّا لا  اْْلموُّ  حم ارًّاظم .اْْلموُّ حم ِ ِف  يمُدلُّ   م وُُجوِْد اْْلمَبم لَعم
ارِ   .اَِّلْسِم ُطْولم الاهم

لا   ظم
ا  ومْجُههُ  ُمْسومدًّ

لا ﴿ ]سورة  ﴾ومْجُهُه ُمْسومدًّاظم
 [17: الالخر 

بُْونم  اُل  يمُّْعم ْطفم
م
بُْونم بماتم  اْْل اُل يمُّْعم ْطفم

م
ِ ِف  يمُدلُّ  .اْْل م وُُجوِْد اْْلمَبم  لَعم

 اَِّلْسِم ُطْولم الُّايِْل.
 بماتم 

ِعيْد   قمائًِما ِعيْد  قمائًِمابماتم  سم  .سم

اءُ  ثمًُّْجا ارم  الْمم اُء ثمًُّْجا صم .الْمم م     اِلاْحِويِْل وماِلاْغِيْْيِ يمُدلُّ لَعم
. ال  ال  إِلم حم  ِمْن حم

ارم   صم
ْفُل  رمُجًّل  ارم  الِطل ْفُل رمُجًّل صم  .الِطل

ارًّا ارًّالميْسم  اْْلموُّ  حم ِْفِ  .اْْلموُّ حم
م نم ِن يمُدلُّ لَعم ِ عم اْْلمَبم

 اَِّلْسِم.
 لميْسم 

ُْموًْدا ِذُب  َمم ُْموًْدا.لميْسم  الْكم ِذُب َمم  الْكم

ِريًْض  يْد   امم ا زمالم  زم ِريًْضا مم يْد  مم .زم م  لُّ دُ يم   اِر وم  لَعم  امِ وم دم اْسِتْمرم
ِ اْْلم بِ  مِ سْ اَِّل  اِف صم اتِّ   .َبم

ا زمالم   مم
ْ  اْْيً غِ صم  ُ وم ال ْ  الم ا زم مم  دم ُ وم ال  ا.ْْيً غِ  صم دم
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ا بمِرحم  اْْلموُّ  بمارًِدا بماًحااْْلموُّ بمارًِدا مم م  لُّ دُ يم  .صم اِر وم  لَعم  امِ وم دم اْسِتْمرم
ِ اْْلم بِ  مِ سْ اَِّل  اِف صم اتِّ   .َبم

ا  بمِرحم  مم
رُ  ُمِضيْئًا مم ا بمِرحم  الْقم ُر ُمِضيْئًا.مم مم  الْقم

ِريًْما يْد   كم ا فمِتئم  زم ِريًْما.مم يْد  كم اِر ومدموماِم  زم م اْسِتْمرم يمُدلُّ لَعم
. ِ اِف اَِّلْسِم بِاْْلمَبم  اتِّصم

ا    فمتِئم  مم
الُِب  ُمْتمِهًدا ا فمِتئم  الطا اِلُب ُمْتمِهًدا. مم  الطا

ا ُل جُ الرا  امً ادِ نم  اِر ومدموماِم  .امً ادِ نم  ُل جُ الرا  اْنفمكا  مم م اْسِتْمرم يمُدلُّ لَعم
. ِ اِف اَِّلْسِم بِاْْلمَبم  اتِّصم

ا  اْنفمكا  مم
ْبُْوبًا ا اْْلمْْيُ  َمم ْبُْوًبا. اْنفمكا  مم  اْْلمْْيُ َمم

انُ  ُمًُِّْصا  اِْلنْسم
امم ُد ِفييُ  ا دم اُن  الِْعُُّْم مم اِْلنْسم

 ُمًُِّْصا.
م ايمدُ  ارِ لُّ لَعم ْعنم  ْسِتْمرم الْمم

ةم  بُّْمُه ُمدا ِي قم اِف اّلا اتِّصم
. ِ  اَِّلْسِم بِاْْلمَبم

ا دمامم   مم

رُ  نماِزًَّل  طم  الْمم
ا دمامم  ْخُرُج ِمنم اْلميِْت مم

م
َّلم أ

ُر نماِزًَّل. طم  الْمم

 
ِسُم ه   يِْف وماْْلُُموْدِ تمنْقم يُْث اِلاْْصِ اُل ِمْن حم ْفعم

م
: (88)ِذهِ اْْل ِِهم ، وم ام  قْسم

م
ثمِة أ  إِلم ثمّلم

                                                           

ْمًرا.( 88)
م
أ ًة، وم ارِعم ُمضم اِضيمًة، وم اِل مم ْفعم

م
يُْئ تُِّْكم اْْل ِ ْي: مم

م
 أ

فًا  ُّ اُف تمْصم قِْسم  يمتمْصم
ِمًّل  فًا نماقًِصا  َكم ُّ اُف تمْصم اُف   قِْسم  يمتمْصم اِمد  َّلم يمتمْصم قِْسم  جم

اًما  تممم

يْ 
م
اِض  :أ ُد ِمنُْه الْمم يُوْجم

ْمُر، ومه  
م
اِرُع وماْْل ا ومالُْمضم ذم

ُة الِْقْسُم ُهوم  بْعم اُل السا ْفعم
م
اْْل

ْولم 
ُ
نم  :اْْل ْصبمحم  –)َكم

م
 –أ

ْمَسم 
م
ْضحم  –أ

م
لا  –أ  –ظم
( –بماتم  ارم  .صم

 

ا الِْقْسُم ه   اُل ذم ْفعم
م
ارِ أ  اَّْلِْستِْمرم

ُة  ْربمعم
م
ا إَِّلا اْْل ُد ِمنْهم فمّلم يُوْجم

اِرُع. اِض ومالُْمضم  الْمم
اِض  ا زمالم  :الْمم ا بمِرحم  –مم ا  –مم مم

كا   –فمِتئم   ا اْنفم  .مم
اِرعُ  ا يمزم  :الُْمضم ُح  –اُل مم َْبم ا يم  –مم

 
ُ
ْفتمأ ا يم كُّ  –مم نْفم ا يم  .مم

 
نِ ه   ا الِْقْسُم فِْعّلم  ،ذم

ا:  ا دمامم( –)لميْسم ومُهمم  مم
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اُل  ْفعم
م
ِسُم ه ِذهِ اْْل تمنْقم :وم ِِهم ، وم ام  قْسم

م
ثمِة أ ا إِلم ثمّلم ُِّهم مم وِْط عم يُْث ُشُ  ِمْن حم

 

 

 

                                                           

ا اْشُُتِطم ِف  (89) إِنامم ِذهِ وم   ه 
م
ْو ِشبِْهِه؛ ِْل

م
ِْفِ أ

ُم الا دُّ اِل تمقم ْفعم
م
ااْْل ا ناهم ُّميْهم ِْفِ عم

رِْف الا بْلم ُدُخْوِل حم ْو  قم
م
ا الاِْفُ أ ُّميْهم لم عم ، فمإِذما دمخم ِْفِ

ْعنم الا بِمم
ُّمبم إِْثبم  ِْفِ ِشبُْهُه اْنقم

نا نمِْفم الا
م
اُر  اتًا؛ ِْل ا ِحيْنمئِذ  اَِّلْسِتْمرم اُد ِمنْهم ، فميُْستمفم ْقُصوُْد. )اإِْثبمات  ْ ْنُظْر: الْمم . ال اِِبُّ ابِياةُ وُصم ُة الْوُصم رِْجع  اِلُّْحفم . مم

. ص ابِق   (.142 - 141سم
ْرِفيا  (90) )ظم وماُم، وم : ادا ِر ومُهوم ْصدم ا ِبالْمم هم ا بمْعدم عم مم ُل مم وا ا تُؤم ناهم

م
ِرياًة(؛ ِْل ْصدم ا( ه ِذهِ )مم يمْت )مم ُة.ُسمِّ : الُْمدا ْرِف ومُهوم ِن الظا ا عم )اْنُظْر:  ًة( ِلِيمابمِتهم

ُه. ص رِْجعم نمْفسم  (.142الْمم

وْط   ُل بُِدْوِن ُشُ ْعمم   .قِْسم  يم
بُّْمُه  ْن يمُكْونم قم

م
ِْط أ ُل بِْشم ْعمم قِْسم  يم

يْ 
م
ِْف  )أ

ْو ِشبُْه نم
م
ِو  نمْه   :نمِْف  أ

م
أ

ام    (89).(اْستِْفهم
 

ْن 
م
ِْط أ ُل بِْشم ْعمم قِْسم  يم

ُه ) مْسبِقم ِرياُة ي ا( الْممْصدم مم
ْرِفياةُ   (90).الظا

ْولم 
ُ
اِنياُة اْْل اُل اثلامم ْفعم

م
: اْْل

نم  ْصبمحم  –)َكم
م
ْمَسم  – أ

م
 – أ

ْضحم 
م
لا  – أ  – بماتم  – ظم

ارم   .(سم يْ لم  – صم

 
اُل ومه   ْفعم

م
ا الِْقْسُم ُهوم أ ارِ ذم  : اَّْلِْسِتْمرم

ا زمالم ) ا بمِرحم  –مم ا فمِتئم   –مم ا   –مم مم
 (.اْنفمكا 

ْط   قم امم( فم ا دم  .)مم

ا زمالم زم     .ًضايْ رِ د  مم يْ مم
 .ًضايْ رِ د  مم يْ اُل زم زم يم  َّلم 
م   .ًضايْ رِ د  مم يْ ْل زم زم يم  مْ ل

 .ًداهِ تم ْل ُمْ زم  تم َّلم 
.دِ هِ تم الُْوا ُمْ زم  تم َّلم   ْينم

 ؟ ًضايْ رِ د  مم يْ الم زم زم  ْل هم 

 سم  
م
ا دمامم ) جُ رُ خْ أ  د  يْ زم  (مم

 .امً ائِ نم 
 
 

 سم 
م
( امِ وم دم  ةم دا مُ ) جُ رُ خْ أ

 .امً ائِ نم  د  يْ زم 
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م
 ( وم نم )َكم  مِ اسْ  امُ سم قْ أ

م
 اهم اتِ وم خم أ

  مْ ُّم اعْ 
م
ا  نا أ   نْ مِ  مم دا قم ا تم مم  ُُ

م
 وم  ِل اعِ فم الْ  مِ َكم حْ أ

م
 ( وم نم )َكم  مِ سْ ى َِّل طم عْ يُ  هِ امِ سم قْ أ

م
 هم اتِ وم خم أ

م
ُ  نا ا؛ ِْل  لم

هُ كْ حُ   (91).مم

م بِنم وم   ( وم نم )َكم  مم اسْ  نا : إِ ُل وْ قُ نم  ذ لِكم  اًء لَعم
م
 : نُ وْ كُ يم  دْ ا قم هم اتِ وم خم أ

 

 

                                                           

ِ ذم  هُ جْ وم  (91)  كم ل
م
  دا  بُ َّلم  لم اعِ فم الْ  نا : أ

م
ِ ذم كم ، وم هُ ُُّ عْ فِ  هُ ُّم بْ قم  رم كم ذْ يُ  نْ أ  ( وم نم )َكم  مِ  اسْ ِف  اُل اْلم  كم ل

م
  دا  بُ َّلم  هُ نا إِ ا، فم هم اتِ وم خم أ

م
 نم )َكم  ُل عْ فِ الْ  هِ يْ ُّم عم  مم دا قم تم يم  نْ أ

م
 وْ ( أ

 دم حْ إِ 
م
ُّ  ِِهم ا، وم هم اتِ وم خم ى أ  هم َُ

م
 .مم دا قم ا تم مم ، كم ال  عم فْ ا أ

اِهرً  ااْسمً   ا:ظم
 رم فْ مُ  نم َكم  اء  وم سم 

م
 نًّ ثم مُ  مْ ًدا، أ

م
ْ  مْ ، أ  اء  وم سم ًعا، وم َجم

 كا ذم مُ  نم َكم 
م
 ثًا.نا ؤم مُ  مْ ًرا، أ

رً  ااْسمً    ا:ُمْضمم
 ما إِ ومُهوم 

م
 :نم وْ كُ يم  نْ ا أ

نم  د  ُمْتمِهًدا.َكم  َُممما
ْت  اِلمًة.لميْسم ُة طم  فماِطمم

ا زمالم  .مم يْنم  الُْمْسُُِّمْونم ُمنْتمِْصِ

 :ًّل ِص تا ا مُ ْْيً مِ ضم   :اُِتً تم سْ ا مُ ْْيً مِ ضم 

د   نم َُممما  ُمْتمِهًدا. َكم
ُة  ْت فماِطمم اِلمًة. لميْسم  طم

 
ُ
  دُ يْ رِ أ

م
ُكْونم  نْ أ

م
رًِّسا. أ  ُمدم

ْن 
م
 .ْْيم سِ رِّ دم مُ نمُكْونم نُِريُْد أ

ِخْ 
م
 ا.دً هِ تم ُمْ  ُكنْ يما أ

 

ْصبمْحـ
م
ةِ الِْعُِّْم.ُت وماثًِقا أ ْورم ُ  بَِضم

ْصبمْحـ
م
وماِِت أ خم

م
ات  أ هم ما

ُ
 .نم أ
نُـ رُِّسْونم َكم ِء الُْمدم ُؤَّلم بًاهم  .ْوا ُطّلا

ِن بماتـم ْفّلم ِعبمْْيِ الطِّ  .ا َّلم
ًة يما بِنِِْتْ ُكْونِـ

م
أ اِلمًة.ْي اْمرم  صم



ْوِمياةِ  179 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

 ِ َبم ُر خم  ( وم نم )َكم ُصوم
م
 اهم اتِ وم خم أ

 ُ َبم ا خم وماتِهم خم
م
أ ( وم نم : )َكم نْوماع 

م
ثمُة أ  ثمّلم

 

اُهوم    الُْمْفرمدُ  -1 َّلم ِشبْهم َُجُّْمة   ،لميْسم َُجُّْمةً  مم ُْو: ،وم   نم

 
م
د   حم بم ْص أ مِشيًْطاَُممما  .ن

م  ُ : خم اًط يْ شِ ن   َبم
م
 .ةُ حم تْ فم الْ  هِ بِ ْص نم  ةُ مم ّلم عم ، وم ب  وْ ُص نْ ( مم حم بم ْص )أ

.  اْْلُْمُّمةُ  -2 فِْعُِّياة  ِن: اْسِمياة  وم َم ِِهم نمْو  وم

نم اْسِمياة   - د  : َكم رِّس  َُممما بُوْهُ ُمدم
م
 .أ

: مُ  رِّس  بُوُْه ُمدم
م
 دم تم بْ أ

 
م ِف  ةُ يا مِ سْ اَِّل  ةُ ُّم مْ اْْلُ ، وم َبم  خم وم  أ ِ خم  ِب ْص نم  لِّ  َمم  (.نم )َكم  َبم

ا زمالم فِْعُِّياة   - ُر : مم طم ِمرُ الْمم نْهم  .يم

ِمُر: فِ  نْهم ِمُر( ِف  ةُ يا ُِّ عْ فِ الْ  ةُ ُّم مْ اْْلُ ، وم ُِت  تم سْ مُ  ْْي  مِ ضم  ُل اعِ فم الْ ، وم ع  ارِ ضم مُ  ل  عْ يم نْهم م )يم ِ خم  ِب ْص نم  لِّ  َمم  َبم
 (.الم ا زم )مم 

.نِ َم وْ نم  وم هُ : وم ة  ُّم َُجْ  هُ بْ شِ  -3 ُْرْور  مم اري وم رْف  ومجم  : ظم

(1)  (2)  (3) 
 ِشبُْه َُجُّْمة    َُجُّْمة    ُمْفرمد  

 ُ َبم اخم وماتِهم خم
م
أ ( وم نم  )َكم

 .انُْصْوبً الُْمْفرمُد يمُكْوُن مم 
  ُ َبم اخم وماتِهم خم

م
أ ( وم نم اْْلُْمُّمُة  )َكم

مِلل يمُكْوُن   .نمْصب  ِف َمم
  ُ َبم اخم وماتِهم خم

م
أ ( وم نم ِشبُْه  )َكم
مِلل  ِف اْْلُْمُّمِة يمُكْوُن   .نمْصب   َمم
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رْف   - ائِرُ : بماتم ظم  .فمْوقم الُْغْصِن  الطا

( ظم  ْ إِ  اف  ضم ، )الُْغْصِن( مُ ب  وْ ُص نْ مم  ن  َكم مم  ُف رْ فمْوقم الُْغْصِن: )فمْوقم ْ  هِ ِلم )فمْوقم  ةِ ُّم مْ اْْلُ  هُ بْ شِ ، وم ر  وْ رُ مم
م الُْغْصِن( ِف  ِ خم  ِب ْص نم  لِّ  َمم  (.اتم )بم  َبم

ُْرْور   - اري وممم د  : لميْسم جم ِذبِْْيم ِمنم َُممما  .الَْكم

: )ِمْن( جم  ِذبِْْيم م  ِِني بْ مم  اري ِمنم الَْكم ْ نِ وْ كُ  السُّ لَعم ( مم ِذبِْْيم  هُ بْ شِ ، وم اءُ اِْلم  هِ رِّ جم  ةُ مم ّلم عم وم  ،ر  وْ رُ ، )الَْكم
( ِف  ةِ ُّم مْ اْْلُ  ِذبِْْيم م )ِمنم الَْكم ِ خم  ِب ْص نم  لِّ  َمم  (.سم يْ )لم  َبم

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-اهللُ رمِْحمُه –يم

ما فم  »
م
اأ وماُتهم خم

م
أ نم وم افمإِنا  ،ا َكم ُع اَِّلْسمم  :هم تمنِْصُب ا ،تمْرفم م ـلْ وم َبم ِِهم  .خم نم  :وم ْمَسم  ،َكم

م
أ ْصبمحم  ،وم

م
أ ْضحم  ،وم

م
أ  ،وم

لا  بماتم  ،ومظم ارم  ،وم لميْسم  ،ومصم ا زمالم  ،وم مم ا انْفمكا  ،وم مم ا فمتِئم  ،وم مم ا بمِرحم  ،وم مم ا دمامم  ،وم مم ا  ،وم ا تمْصم مم اوم  ،فم ِمنْهم
ْوُ  ُكنْ  :نم يمُكوُن وم نم وم ْصبِحْ وم  ،َكم

م
أ يُْصبُِح وم ْصبمحم وم

م
يْد  قمائًِماَكم : تمُقوُل  .أ لميْسم  ،نم زم اِخًصا وم و شم ْمر   ،عم

ْشبمهم 
م
ا أ مم  « .ذ لِكم وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ِ اِلاْدِريُْب اْْل ْيِّ ْفعم  عم

م
ا يمِِل الم اْْل ةم ِمـما ا، الااِسخم مهم َبم ا ومخم هم ِ اْسـمم بمْيِّ  :وم

ُ خم   ُل مم جُ ـالْ  خُ اسِ الا  ُل عْ فِ الْ  هُ مُ ـاسْ  هُ َبم

      
رُْض ﴿ هلالج لج اهللُ  لم اقم 

م
يمْومم تمرُْجُف اْْل

ِثيبًا  بماُل كم نمِت اْْلِ َكم بماُل وم وماْْلِ
ِهيًّل﴾   [14]سورة املامل: ما

      
ْصنماًما ﴿ هلالج لج اهللُ  لم اقم 

م
قمالُوا نمْعبُُد أ

 ﴾ ِكِفْيم َم ا  مهم لُّ ل نمظم ]سورة الشعراء: فم
71] 

      
اُل الااُس  َّلم ملسو هيلع هللا ىلص » الاِبـيُّ  لم اقم  يمزم
ُُّوا الِْفْطرم بِ  جا ا عم ْْي  مم

 متفق عليه« ـخم

      
مِّ ﴿ هلالج لج اهللُ  لم اقم 

ُ
ْصبمحم فُؤماُد أ

م
أ وم

 [11]سورة القصص: ﴾ ُموَسم  فمارًِغ 

      
لُّوا ﴿لم  هلالج لج اهللُ  لم اقم  ن تُوم

م
يْسم الَِْبا أ

ِق  ْْشِ ُكْم قِبملم الْمم وُُجوهم
ْغرِِب﴾  الْمم  [177]سورة البقرة: وم

      
بِِّهْم ﴿ هلالج لج اهللُ  لم اقم  ينم يمِبيتُونم لِرم ِ وماّلا

ِقيماًما﴾ ًدا وم  [64]سورة الفرقان:  ُسجا

   
اُن ِفييُ  نْسم ا دمامم اْْلِ ُد الِْعُُّْم مم

 .ُمـْخًُِّصا
ةم الِْميماهِ        ِثْْيم ارمِت اْْلبماُر كم  .صم

      
ًة ِف  ثِْْيم ْت ُسبُُل الِْعُِّْم كم ْضحم

م
ِذهِ أ  ه 

ياامِ 
م
 .اْْل

هِ        ئًِدا إِلم ُعشِّ َم ائُِر  ْمَسم الطا
م
 .أ
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دْ  اثلااِِن: اِلاْدِريُْب  دِّ م  حم َبم نم  خم ْو  ()َكم
م
ا()أ وماتِهم خم

م
ِل اْْلِتيمِة: هُ عم وْ نم  رْ كُ اذْ وم ، أ  ِف الْـُجمم

ا( نموُْعهُ  وماتِهم خم
م
ْو أ

م
نم أ م )َكم َبم  الْـُجْمُّمةُ  خم

ُّاْتِِ     ْطِح. ظم ُة فمْوقم السا  الِْقطا

 .ِْش  تم نْ مُ  هُ رُ وْ نُ  رُ مم قم الْ  اتم بم     

     
م
ُ  نُ وْ كم  الْ َسم مْ أ  .اهللم  حُ بِّ سم ي

  .يًااعِ وم  ُب عْ الشا  نم َكم     

     
م
 .ع  اطِ ا سم هم ؤُ وْ ضم  ُس مْ الشا  ْتِِحم بم ْص أ

  .دُ رِّ غم يُ  انُ وم رم كم الْ  اتم بم     

اُل    ْ  َّلم يمزم  ِف  نم وْ نُ مِ ؤْ مُ ال
م
  .م  ّلم سم وم  ان  مم  أ

     
م
ْ  نِ ّلم امِ عم الْ  حم ْض أ ْ  انِ دا جِ مُ ال   .ْْيِ بم وْ بُ َمم

م  ةً ضم يْ رِ فم  مُ وْ الصا  نُ وْ كُ يم      ِّ لَعم ُُ    ْ  .ْْيم مِ ُِّ سْ مُ ال

 ارُّ )اْْلم  ةِ ُّم مْ اْْلُ  هُ بْ شِ 
ْ وم   (رُ وْ رُ جْ مم ال

ْ ِف  ذُ يْ مِ ّلم اِلا  نم َكم      .ةِ سم رم دْ مم  ال
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ِ امْ  اثلاالُِث: اِلاْدِريُْب  مُ  – ةِ قم يْ دِ حم ـ الْ )ِف : ْْيِ سم وْ قم الْ  ْْيِ بم  نْ مِ  ب  اسِ نم مُ  َبم  ِبم  اغم رم فم الْ  لم  – الُْمُرْورم  ُينمظِّ
ةً  ُْحهُ  – ة  مم يْ ظِ عم  هُ تُ دم ائِ فم  – ُمْمِتعم  (.وماِضح   شم

1-  
م
ْ َسم مْ أ  _________________. ِِطُّ  الْشُّ

 _________________. ةُ هم اكِ فم الْ  ِت نم َكم  -2

1-  
م
ْ حم ْض أ  _________________. ُس رِّ دم مُ  ال

4-  
م
 ________________. ةُ ُّم حْ الرِّ  ِت حم بم ْص أ

 ____________________. مُ ُّْ عِ الْ  لا ظم  -9

ابِعُ  اِلاْدِريُْب   :ِِل ا يم مم ِفي، هُ مم اسْ  رِ كُ اذْ وم  خم اسِ الا  لم عْ فِ الْ  دِ دِّ حم  :الرا

 الْـُجْمُّمةُ  خُ اسِ الا  ُل عْ فِ الْ  اْسُمهُ 

 ُمتاِصل  ) ْْي  مِ ضم 
م
ْْيِ ُِّ ُمْ  اـنم وْ كُ  اـنم وْ كُ  (ْْيِ نم ثْ اَِّل  ُف لِ أ  .صم

   ْ َم ارُ صم  نم وْ نُ مِ ؤْ مُ ال  .نم يْ دِ بِ وا 

     
ُ
 .ارً ذِ تم عْ مُ  تم مْ ا دُ مم  كم اَِمُ سم أ

     
م
 يم  لُّ ظم يم  دُ سم اْْل

ْ
 .مم وْ حُ الُُّّ  ُل كُ أ

لًِما.    َم ّتا تمِصْْيم  ُّاْم حم  تمعم

 
ماِمُس  اِلاْدِريُْب    :اْْل

م
 :ْْيِ سم وْ قم الْ  ْْيم ا بم مم  ْب رِ عْ أ

1-  
م
 (.مُ هم فْ يم ) ذُ يْ مِ ُّْ اِلِّ  حم بم ْص أ

ْ  ِت نم َكم  -2  (.ة  ثم ّلم ا ثم هم ـلُ وْ ُص فُ ) ةُ ْدرمسم مم ال

ْ ) نم َكم  -1 ْ لم إِ  ْْيم هِ جِ تا مُ  (نم وْ رُ افِ سم مُ ال  .ةِ نم يْ دِ مم  ال
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ةُ ال ائِدم ْونم الْفم ُة ومالِْعْْشُ اِدسم  سا

ا  ﴿ وماُتهم خم
م
أ  ﴾إِنا وم

ْحُرف  
م
ة  ِستاُة أ م اْْلُْمُّمِة اَِّلْسِمياةِ نماِسخم (، تمْدُخُل لَعم ِ أِ وماْْلمَبم تمنْ  )الُْمبْتمدم َّما افم يُسم  وم

م
أ اِصُب الُْمبْتمدم هم  ،ْسمم

ا. مهم َبم َّما خم يُسم م وم ُع اْْلمَبم تمْرفم  ِمثُْل: وم

د  ُمْ ـمُ  ما دً ـمُ  نا إِ                  تمِهد  حم ما  ُمْتمِهد   احم

 

 
 
أ ْرفُْوع   ُمبْتمدم ، مم

ةُ  ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم   .ومعم
َبم    ْرفُْوع   خم ُة ، مم مم ّلم ومعم

ةُ  ما فِْعِه الضا  .رم
نُْصوْب   إِنا اْسُم     ،مم

ُة  مم ّلم ةُ ومعم تْحم  .نمْصبِِه الْفم
  ُ َبم ْرفُْوع   إِنا خم  ،مم

ُة  مم ّلم ةُ ومعم ما فِْعِه الضا  .رم
 

ْحرُُف 
م
ةُ  ومه ِذهِ اْْل : الااِسخم  ِِهم

نا  إِنا 
م
نا  أ

م
أ ْتم  ل ِكنا  كم  لمعملا  ِلم

 
اِِن  عم ْحرُِف  مم

م
ةِ  ه ِذهِ اْْل  :الااِسخم

ْرف   ُكِّ لِ  ةِ وْ رُ حُ ـالْ  نم مِ  حم  وم  )إِنا  ِف الااِسخم
م
 ا يم مم ِفي، وم هِ بِ  اصي  خم ًن عْ مم  (اهم اتِ وم خم أ

ْ
 كم ُّْ ِِلِ  ح  يْ ِض وْ  تم ِِت أ

 ْ  :اِِن عم مم ال

ُهُ  َبم ْعنماهُ(  ِمثماُلُ  اْسُمهُ  خم ُّميِْه )مم ا يمُدلُّ عم رُْف الْ  مم  ـحم

ْهل   .إِنا  الاْحوم  سم ْهل  م  نِ ُدَّلا يم  الاْحوم سم ِلاْوِكيِْد )تمْقِويمِة الَعم
ِم( م ِِتم  ،اللَْكم

ْ
ْن يمأ

م
ُب أ ِ

َيم  وم
.) نا

م
بْلم )أ م  قم م  لَكم

 إِنا 
ُفور    اهللم  غم

ُفور   اهللم ﴿إِنا  ]سورة  ﴾راِحيم  غم
 [173: البقرة

ْهل   ْفم  سم نا  الْصا
م
ُِّْمُت أ .عم ْهل  ْفم سم نا  الْصا

م
 أ
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ِديُد  شم
اِب   الِْعقم

 اهللم 
نا ﴿

م
ِديُد  اهللم اْعُّمُموا أ شم

اِب   [98: املائدة]سورة  ﴾الِْعقم

نا  الِْعُّْمم  نُْور  
م
أ .كم  الِْعُّْمم نُْور 

م يم  نا  .لتاْشِبيْهِ اُدلُّ لَعم
م
أ  كم

د   سم
م
ًدا أ نا  َُممما

م
أ .كم د  سم

م
ًدا أ  َُممما

يْل   ِ ْ  بم ِِني  اءُ هم ال ِم يْد   .ل ِكنا زم يْل  ِ م يم  ُه بم  ْسِتْدرماكِ َِّل اُدلُّ لَعم
م
: يْ ، أ

( )تمْصِحيِْح  ِنل   .الظا
 ل ِكنا 

اد   وا ْ  جم ِعيْد  فمِقْْي   اءُ هم ال اد .ل ِكنا سم وا  ُه جم

ي  ْتم  الاِّبا  حم ي ِلم م  يمُدلُّ  .الاِّبا حم ، الَعم ِِنل ُّمُب وم ِلامم ُهوم طم
ا  ْو مم

م
.ِفيالُْمْستمِحيِْل أ  ِه ُعْْس 

ْتم   ِلم
الِبم  فماِهم   ْتم  الطا .ِلم اِلبم فماِهم   الطا

اِض   ْستماذم  حم
ُ
لا  اْْل . لمعم اِض  ْستماذم حم

ُ
م يمدُ  اْْل ِجل لُّ لَعم م اءِ ) الُتا ( الراجم

ْحبُوِْب الُْمْمِكِن  ِف الْمم
 لمعملا  ُحُدْوثُُه.

ُِِنْ  لا  اهللم  يمرْْحم ُِِنْ لمعم  .اهللم يمرْْحم

لا  اْلمِقيْبمةم  ة  قم وْ ْْسُ مم  .قم وْ ْْسُ مم اْلمِقيْبمةم لمعم اُق  ة  وُْف ِمْن ـالْ  ، ومُهوم اْْلِْشفم خم
ْكُروْه   ء  مم ْ ادم ا .ُحُدوِْث شم رمضم  زْدم لا  الْمم ادم لمعم رمضم ازْدم  .الْمم

 

 ِ َبم ُر خم  ( وم إِنا )ُصوم
م
 اهم اتِ وم خم أ

 ُ َبم ا  خم وماتِهم خم
م
أ ( وم :)إِنا نْوماع 

م
ثمُة أ  ثمّلم

(1)  (2)  (3) 
 ِشبُْه َُجُّْمة    َُجُّْمة    ُمْفرمد  

 ُ َبم ا خم وماتِهم خم
م
أ ( وم )إِنا

.الُْمْفرمُد يمُكْوُن مم  ًَ ُ   ْرفُْو َبم ا خم وماتِهم خم
م
أ ( وم اْْلُْمُّمُة )إِنا
مِلل يمُكْوُن  فْع  ِف َمم ُ   .رم َبم ا خم وماتِهم خم

م
أ ( وم ِشبُْه )إِنا

مِلل   ِف اْْلُْمُّمِة يمُكْوُن  فْع  َمم  .رم
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اُهوم    الُْمْفرمدُ  -1 َّلم ِشبْهم َُجُّْمة   ،لميْسم َُجُّْمةً  مم ُْو: ،وم   نم

نا 
م
ُِّْمُت أ ْهل  ِعُّْمم الاْحِو عم  .سم

ْهل   ما سم فِْعِه الضا ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  ( مم نا
م
ُ )أ َبم  ُة.: خم

.  اْْلُْمُّمةُ  -2 فِْعُِّياة  ِن: اْسِمياة  وم َم ِِهم نمْو  وم

ًداإِنا : اْسِمياة   -  .د  ِفيِكتمابُُه مُ  َُممما

، وماْْلُْمُّمُة اَِّلْسِمياُة د  ِفيِكتمابُُه مُ  َبم   ومخم
 
أ مِلل  ِف : ُمبْتمدم ِ )إِنا َمم َبم فِْع خم  (.رم

لا فِْعُِّياة   - رم  : لمعم طم ُل  الْمم ْنِ
 .يم

ُل  ْنِ
ِمْْي  يم اِعُل ضم ، ومالْفم اِرع  ، وماْْلُْمُّمُة الِْفْعُِّياُة ): فِْعل  ُمضم ُل ُمْستمُِت  ْنِ

مِلل ( ِف يم (.َمم ِ )لمعملا َبم فِْع خم  رم

رْف  ِشبُْه َُجُّْمة   -3 ِن: ظم َم . ،: ومُهوم نمْو ُْرْور  مم اري وم  ومجم

رْف   - ائِرم  : إِنا ظم ةِ  الطا رم جم  .فمْوقم الشا

ةِ  رم جم ، فمْوقم الشا نُْصوْب  ن  مم َكم رُْف مم ( ظم ةِ )وم : )فمْوقم رم جم ، ومِشبُْه اْْلُْمُّمِة الشا ُْرْور  ِْه مم اف  إِِلم ( ُمضم
ةِ ) رم جم مِلل  ِف ( فمْوقم الشا (.َمم ِ )إِنا َبم فِْع خم  رم

ُْرْور   - اري وممم نا : جم
م
ُِّْمُت أ يًْدا عم اِدقِ  زم  .ْْيم ِمنم الصا

اِدِقْْيم  ُكْوِن، ): )ِمْن( ِمنم الصا م السُّ بِِْني لَعم اري مم اِدِقْْيم جم هِ اِْلماُء، ومِشبُْه الصا رِّ ُة جم مم ، ومعمّلم ُْرْور  ( مم
اِدِقْْيم اْْلُْمُّمِة ) مِلل  ( ِف ِمنم الصا (.َمم نا

م
ِ )أ َبم فِْع خم  رم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ما وم  »
م
ا ا إِنا أ وماُتهم خم

م
أ افمإِنا  ،وم ُع الْ  ،ْسمم تمنِْصُب اَِّل  :هم تمْرفم م ـوم َبم : إِنا  .خم ِِهم نا وم

م
أ ل ِكنا ، ، وم نا وم

م
أ كم ، ، وم ْتم ِلم ، وم

لمعملا  ْمًرا تمُقوُل: إِنا . وم ْتم عم ِلم ، وم يًْدا قمائِم  ْشبمهم  زم
م
ا أ مم ، وم اِخص  ْعنم إِنا  .ذ لِكم شم مم نا  وم

م
أ ْوِكيِد، لُِّتا  وم

ل ِكنا  نا لِِّل  وم
م
أ كم ْتم لُِّتا ْشِبيْ لُِّتا  ْستِْدرماِك، وم ِلم لم ممِنِّ ِه، وم م  عملا ، وم قُّ  وماِلا جِّ لُُِّتا  « .عِ وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
عم تموِْضيِْح اْسـاِلاْدِريُْب اْْل ةم مم ِ الْـُحُروْفم الااِسخم ْيِّ ا يمِِل عم ا ِمـما ِهم َبم ا ومخم  :ِمهم

ُ خم  رُْف الْ  هُ مُ ـاسْ  هُ َبم  ُل مم جُ ـالْ  خُ اسِ الا  ـحم

      
ُ  هلالج لجقمالم اهلُل  ل

م
مْسأ ناكم ﴿ي

م
أ ونمكم كم

ا نْهم ِِفي عم  [187]سورة األعرا : ﴾ حم

      
ا يُْدرِ ﴿ هلالج لجقمالم اهلُل  مم يكم لمعملا وم

ةم قمِريب   اعم  [17]سورة الشورى: ﴾ السا

      
ْتم رمُجًّل » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِبـيُّ  اِلًا ِلم صم

ْصحم 
م
ْحرُُسِِنْ الُّايُّْمةم ِمْن أ متفق « اِِبْ يـم
 عليه

 كم       
م
  دم ائِ قم الْ  نا أ

م
 .د  سم أ

ْهل          .إِنا ِعُّْمم الاْحِو سم

      
ْ  ل ِكنا  ة  يم افِ صم  اءُ مم السا   رم طم مم ال

 .ر  مِ هم نْ مُ 

ْ  ةم افم ظم الا  نا إِ      .ةم ادم عم السا  ُب ُِّ َتم

ْ  لا عم لم         .مم وْ اِْلم  اِض  حم  رم افِ سم مُ ال

       ْ ا  تم ِلم م  م  زِ َم  م  ُِّ سْ مُ  ُُ  .ادِ هم  اْلِْ لَعم

      
ِ  ةُ اجم را دا ا  ارم طم قِ الْ  ل ِكنا  ة  عم يْ ِسم
 
م
 .عُ ِْسم أ
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  اثلااِِن: اِلاْدِريُْب 
م
  ْل خِ دْ أ

م
م  ةِ خم اسِ الا  ِف وْ رُ اْلُ  دم حم أ  :لِ يْ كِ شْ التا بِ  ِط بْ الضا  عم مم  ةِ اِِلم اِلا  لِ مم اْْلُ  لَعم

 -----------------------------: نم وْ نماِجحُ  لُْمْجتمِهُدْونم ا (1

2)  ْ  -----------------------------------: ل  يْ ُِّ عم  اءُ وم هم ال

م الْ  ْْيُ خم  (3  -------------------------------: ُق دْ الصِّ  مِ لَكم

 -----------------------------: ب  هم ذم  نْ مِ  ة  رم كُ  ُس مْ الشا  (4

 -------------------------------------: د  احِ وم  اهللُ  (5

ُ اْْلم  (6  -----------------------------------: ح  يْ حِ صم  َبم

 -----------------------------------: م  ائِ دم  اُب بم الشا  (7

8)  ْ  --------------------------: ِل يْ  الُّا ِف  انِ تم ئم يْ ِض مُ  انِ تم ارم نم مم ال

9)  
م
 -----------------------------------: م  رم كم  وْ ذُ  كم وْ بُ أ

ات  :ِفيالُْمنْتمِقبماُت عم  (11  ------------------------------ فم

  اثلاالُِث: اِلاْدِريُْب 
م
 .ْكِ الشا بِ  هُ طْ بِ اْض ، وم ب  اسِ نم مُ  م  اسْ بِ  اغم رم فم الْ  لِ مِ كْ أ

ِ َّلم  د  احِ وم  ____________نا إِ  (1 ُ  كم يْ  شم  .لم

  ُت مْ ُِّ عم  (2
م
 ______________. فم يْ الضا  نا أ

 __________________. ةم قم يْ دِ اْلم  نا إِ  (1

 .م  يْ دِ قم  ___________ ل ِكنا  د  يْ دِ جم  اُب اْلم  (4

 ________. اِت بم يْ رِ دْ اِلا  ل ِكنا  ل  هْ سم  ُس رْ ادا  (9

  ُت مْ ُِّ عم  (0
م
  نا أ

ُ
 _______________. اذم تم سْ اْْل
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 كم  (7
م
ةم  نا أ ْدرمسم  ________________.الْمم

8)  ْ . __________ تم ِلم  دمائِم 

. ____________ لا عم لم  (5 ثِْْي   كم

16)  ْ  _______________.اْلمُِّيْدم  تم ِلم

ابِعُ  اِلاْدِريُْب    :الرا
م
 :ْْيِ سم وْ قم الْ  ْْيم ا بم مم  ْب رِ عْ أ

 كم  -1
م
 .اءِ مم  السا ة  ِف قم ُّا عم مُ  (مم وْ جُ الُّ ) نا أ

  ُت مْ ُِّ عم  -2
م
ْ ) نا أ  .نم وْ زُ ائِ فم  (نم يْ دِّ جِ مُ ال

 .(نم يْ رِ ابِ الصا  عم مم )اهللم  نا إِ  -1

 كم  -4
م
 ) بمْْيِ عِ نا الّلا أ

م
انِ سم أ  .(دم
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ةُ ال ائِدم ْونم الْفم ُة ومالِْعْْشُ ابِعم  سا

ا ﴿ وماُتهم خم
م
أ نا وم  ﴾ (92)ظم

م الْ  ال  َّلم تمْدُخُل إَِّلا لَعم ْفعم
م
ُُّه أ َُ ا الِْقْسُم ِمنم الاوماِسِخ  ناُه  ،ُجْمُّمِة اَِّلْسِمياةِ ـه ذم

م
م أ  لَعم

م
أ تمنِْصُب الُْمبْتمدم فم

ْفُعْول   ل   بِهِ  مم وا
م
تمنِْصُب الْ  ،أ ْفُعْول  ـوم ناُه مم

م
م أ م لَعم َبم . بِهِ  خم  ِمثُْل: ثمان 

يْ  ِريْض  زم  د  مم
 

 
 
أ َبم    ُمبْتمدم  خم

 
 :) نا    بمْعدم ُدُخْوِل )ظم

نمنْ  ِريًْضا ُت ـظم يًْدا مم  زم
 

اض    نماِسخ   فِْعل  مم
ُكْونِ  م السُّ بِِْني لَعم   .مم

ِمْْي  مُ  م ضم بِِْني لَعم تاِصل  مم
مِّ  فِْع فماِعل   الضا مِلل رم   .ِف َمم

ل   وا
م
ْفُعْول  بِِه أ نُْصوْب   مم  ،مم

ةُ  تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم ّلم ْفُعْول  بِِه ثمان    .ومعم نُْصوْب   مم  ،مم
ةُ  تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم ّلم  .ومعم

 
 ه ِذهِ 

م
اُل اْْل ةُ  ْفعم : الااِسخم  ِِهم

ِسبم  نا ظم  الم  حم ى مم عم زم  خم
م
 رمأ

ُِّمم  دم  عم ذم  ومجم خم عملم  اتـا  جم
 

                                                           

(92) : ا تمنِْبيْه  إِنامم نُْصْوبماِت، وم رم ِف الْمم ْن يُْذكم
م
ُه أ قُّ ِت، ومحم َم ْرفُْو ا( لميْسم ِمنم الْمم اُتهم وم خم

م
أ نا وم ا الِْقْسُم )ظم اِم الاوماِسِخ.  ه ذم قْسم

م
ُذِكرم ُهنما تمتِْميًْما ِْل

. ْنُظْر: )ا اِِبُّ ابِياةُ الْوُصم ُة الْوُصم . صاِلُّْحفم ابِق  رِْجع  سم  (.192. مم
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:ومه   ِِهم ، وم ام  قْسم
م
ثمُة أ اُل ثمّلم ْفعم

م
 ِذهِ اْْل

 

 

ِنل  -1 اُل الظا ْفعم
م
ال   ِِهم  :أ ْفعم

م
ِنل أ م الظا ة   ،تمُدلُّ لَعم ْربمعم

م
ِِهم أ نا : وم ِسبم  – ظم مم  – حم الم  – زمعم  .خم

ْفُعْوُل  الْمم
 اثلااِِن 

ْفُعْوُل  الْمم
ُل  وا

م
 اْْل

اِعُل   الِْفْعُل  الِْمثماُل  الْفم

ْهًّل  احم  سم الُِب  الاجم نا  الطا اِلُب ظم ْهًّل.الطا احم سم  الاجم

نا   ظم
ةً  ةم  قمائِمم اعم  السا

ِمْْي  ُمْستمُِت   ضم
نما(

م
 تمْقِديُْرُه )أ

ُظنُّ ﴿
م
ا أ مم ةً وم ةم قمائِمم اعم ]سورة  ﴾السا

 [36: الكهف

ِولًجا م ًدا ُمتم اِعِل )ُت( َُممما ِسبُْت  تماُء الْفم ِولًجاحم م ًدا ُمتم  .َُممما

ِسبم   حم
اًظا ْيقم

م
 ُهمْ  أ

ِمْْي  ُمْستمُِت   ضم
) نْتم

م
 تمْقِديُْرُه )أ

بُ  ْسم َتم اًظا ـ﴿وم ْيقم
م
 ومُهْم ُرقُود ﴾ُهْم أ

 [18]سورة الكهف: 

ةِ  ابم تم كِ الْ  اعً تِ مْ مُ  اعم  الِْكتمابم ُمْمِتًعا.وا مُ عم زم  وماُو اْْلممم
مم   زمعم

 الْبُْستمانم ُمثِْمًرا. حُ ّلا فم الْ  مم عم زم  حُ ّلا فم الْ  انم تم سْ بُ الْ  ارً مِ ثْ مُ 

اِعُِّْْيم  اْْلموا  بمارًِدا  .اْْلموا بمارًِدا نماِخُّْ  )نما( الْفم
الم   خم

  ةً طا قِ 
م
م  ُل فْ الطِّ  بم نم رْ اْْل ًة. ُل فْ الطِّ  اُل َيم ْرنمبم قِطا

م
 اْْل

 

 

 

ِنل  اُل الظا ْفعم
م
اُل اِْلمِقْْيِ   أ ْفعم

م
اُل اِلاْحِويِْل   أ ْفعم

م
 أ
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اُل اِْلمِقْْيِ  -2 ْفعم
م
ال   ِِهم  :أ ْفعم

م
م اِْلمِقْْيِ أ :  ،تمُدلُّ لَعم ثمة  ِِهم ثمّلم ُِّمم وم ى –عم

م
دم  – رمأ ْعنم ، ومجم ا بِمم َُُّّهم وم

 (.نم )تميمقا 

ْفُعْوُل   بِهِ  الْمم
 اثلااِِن 

ْفُعْوُل   بِهِ  الْمم
ُل  وا

م
 اْْل

اِعُل   الِْفْعُل  الِْمثماُل  الْفم

مم  ِدْينم اْلمِقل  اِعِل )ُت( اْْلِْسّلم ُِّْمُت  تماُء الْفم مم ِدْينم اْلمِقل عم  .اْْلِْسّلم
ُِّمم   عم

يمامم  ُجناةً  ُِّمم الُْمْسُُِّم  الُْمْسُِّمُ  الصِّ يمامم ُجناًة.عم  الصِّ

ِبيْلم  سم
اِح   الاجم

ادم  اِعِل )ُت( اَّْلِْجِتهم يُْت  تماُء الْفم
م
أ اِح رم ِبيْلم الاجم ادم سم  .اَّْلِْجِتهم

ى
م
 رمأ

ْدقم  ُمنِْجيًا اِعِل )ُت( الصِّ يُْت  تماُء الْفم
م
أ ْدقم ُمنِْجيًا.رم  الصِّ

اِعِل )ُت( الِْعُّْمم  نُْوًرا ْدُت  تماُء الْفم  .الِْعُّْمم نُْوًراومجم

دم   ومجم
 رمِحيًْما

لمِة  لمْفُظ اْْلمّلم
)  )اهللم

اِعُِّْْيم   رمِحيًْما. اهللم ا نم دْ جم وم  )نما( الْفم

 
( :ه  يْ بِ نْ تم  رمفم ْعنم )عم ( بِمم ُِّمم اءم )عم ( ،إِذما جم دم اهم ْعنم )شم ى( بِمم

م
أ )رم ناهُ  ،وم

م
م أ ( لَعم دم )ومجم ( فمّلم  وم دم قم ْكُس )فم عم

ِِت 
ْ
ا إَِّلا  يمأ هم ْفُعْول  وماِحد  بمْعدم  .مم

ْفُعْوُل بِهِ  اِعُل  الْمم  الِْفْعُل  الِْمثماُل  الْفم

نما( اْسممكم 
م
ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )أ ْعُّمُم  ضم

م
.َّلم أ ُِّمم  اْسممكم  عم

يًْدا اِعِل )ُت( زم يُْت  تماُء الْفم
م
أ يًْدارم ْوقِ  ِف  زم ى .السُّ

م
 رمأ

ُّممم  اِعِل )ُت( الْقم ْدُت  تماُء الْفم ُّم الْ ومجم ِط. مم قم دم  لَع اْلِّلم  ومجم

 

 



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  194 

 

 

اُل اِلاْحِويْلِ  -3 ْفعم
م
ال   ِِهم  :أ ْفعم

م
م  لُّ دُ تم أ الِ  ِل يْ وِ حْ اِلا لَعم ْخرمى ة  الم  حم لم إِ  ة  الم حم  نْ مِ  وماَِّلنِْتقم

ُ
 ِِهم وم  ،أ

عملم  :نِ ّلم عْ فِ  . –جم مذم  اَتا

ْفُعْوُل   بِهِ  الْمم
 اثلااِِن 

ْفُعْوُل   بِهِ  الْمم
ُل  وا

م
 اْْل

اِعُل   الِْفْعُل  الِْمثماُل  الْفم

ِقيْقم  ُخْْبًا اِعِل )ُت( ادا ُُّْت  تماُء الْفم عم ِقيْقم ُخْْبًاجم  .ادا
عملم   جم

اءم  ثمًُّْجا ةُ  الْمم جم ُّمِت  اثلاّلم عم ُة  جم جم اءم ثمًُّْجااثلاّلم  .الْمم

ا ً ْذعم  ِمنَْبم مذم الاِّبُّ ا الاِّبُّ  اْْلِ ًاَتا ْذعم ِمنَْبم  .اْْلِ

مذم   اَتا
ُِّيًّل  اِهيمم  خم لمِة )اهلُل( إِبْرم  لمْفُظ اْْلمّلم

مذم اهللُ ﴿ ُِّيًّل  وماَتا اِهيمم خم  ﴾إِبْرم
 [18]سورة الكهف: 

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ما وم  »
م
ا اأ وماُتهم خم

م
أ نمنُْت وم افمإِنا  ،ظم  ومالْ  :هم

م
أ نا ـتمنِْصُب الُْمبْتمدم

م
م أ م لَعم َبم اخم مهم ِن ل ْفُعوَّلم ا مم نمنُْت،  .ُهمم : ظم ِِهم وم

يُْت 
م
أ رم ْمُت، وم زمعم ِسبُْت، ومِخُُّْت، وم ْدُت، وماتا ومحم ومجم ُِّْمُت، وم ِمْعُت ـ، ومعم ُُّْت، ومسم عم ْذُت، ومجم  .(93)خم

يًْدا تم  نمنُْت زم ًُِّقاُقوُل: ظم يُْت عم ُمنْطم
م
أ رم ْشبمهم اخِ ْمًرا شم ، وم

م
ا أ مم  « .ذ لِكم ًصا، وم

 

                                                           

ِِلي  (93) بما عم
م
قمْد تمِبعم ِف ذملِكم أ ، وم ْْيِ

ْفُعْولم نِْصُب مم ( يم ِمعم نا الِْفْعلم )سم
م
ْومم أ نُِّف اْبُن آُجرُّ ا، بمْل إِنا بم يمرمى الُْمصم ي  نماِدر  ِجدًّ

ْ
أ ، ومُهوم رم ارِِِسا ْعضم الْفم

ِحيُْح  ُذوِْذ. ومالصا ا إِلم الشُّ بُوا ه ذم مسم اِة ن ْفُعْوًَّل وماِحًدا. )اْنُظْر:  -ِعنْدم اْْلُْمُهْورِ -الُّحم نِْصُب إَِّلا مم ( َّلم يم ِمعم نا الِْفْعلم )سم
م
. أ ِِنِّ بُْد الْغم عم

ْوِمياةِ  ِح اْْلُجرُّ ْ ِف ِف شم . صالَْكم ابِق  رِْجع  سم ْوِمياةِ يُْب. ادِّ ،  وم 321. مم ِح اْْلُجرُّ ْ . صاْلِوماُر ِف شم ابِق  رِْجع  سم . ، وم 419. مم اِِبُّ ُة الْوُصم اِلُّْحفم
ابِياةُ  . صالْوُصم ابِق  رِْجع  سم  (.192. مم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
عم تموِْضيِْح اْسـاِلاْدِريُْب اْْل ةم مم ِ الْـُحُروْفم الااِسخم ْيِّ ا يمِِل عم ا ِمـما ِهم َبم ا ومخم  :ِمهم

ْفُعْوُل اثلااِِن  ُل  الْمم وا
م
ْفُعْوُل اْْل اِعُل  الْمم ُل  الْفم  الْـُجمم

      
ذم ﴿وم  هلالج لجقمالم اهلُل  خم اِهيمم  اهللُ  اتـا  إِبْرم

ُِّيًّل﴾  [125]سورة النساء:  خم

كم  هلالج لجقمالم اهلُل        دم ومجم ى   ﴿وم دم هم اَّلًّ فم ﴾ ضم
 [7]سورة الضحى: 

عملم وم ﴿ هلالج لجقمالم اهلُل        اًجا جم ْمسم ِِسم ﴾ الشا
 [16]سورة فنوح: 

   
بُُهمْ  هلالج لجقمالم اهلُل  ْسم اًظا ﴿ومَتم ْيقم

م
 ومُهمْ  أ

 [18]سورة الكهف:  ُرقُود ﴾

قمًة.    ْمسم ُمْْشِ نمنُْت الشا  ظم

م      عِ الُّا  ذُ يْ مِ ُّْ اِلِّ  اُل َيم
م
 .ةِ اسم رم ادِّ  نم لم مِ ضم فْ بم أ

    . يْخ  مْسُت بِشم ل يًْخا وم ْمتمِِنْ شم عم  زم

 رم    
م
  ِق ُُّ خُ ـنم الْ سْ حُ  نمايْ أ

م
ْ  نم لم مِ ضم فْ أ  .الِ مم ال

م     ْ  ذم اَتا  ًقا.ِفيابم رم تم كِ الْ  مُ ُِّّ عم تم مُ ال

ا       ُِّْمُت اْلمقا ُمنْتمِْصً  عم

 



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  196 

 

 

م   وماْْلمَبم
م
أ ِل الُْمبْتمدم ُم:ِفياِلاْدِريُْب اثلااِِن: اْجعم ا يمُّْزم ْ مم ْيِّ ْْيِ لِِفْعل  ُمنماِسب  ومغم

ْفُعْولم ا يمِِل مم  مم

 :   .ة  عم تْ مُ  ةُ اءم رم قِ الْ  -1

ْ  ْْيِ  اْْلم ِف  نم وْ اعُ السا  -2  :  .نم وْ بُ وْ بُ َمم

3-  
م
م َُمْ  تم نْ أ  :   .م  ُتم

 :   .ئ  ادِ هم  رُ حْ اْلم  -4

 :   .ر  طِ مْ مُ  اُب حم السا  -5

ْو : الُِث اِلاْدِريُْب اثلا 
م
)إِنا أ ةً، وم را ا( مم وماتِـهم خم

م
ى أ ْو إِْحدم

م
نم أ ِل اْْلِتيمِة )َكم ِّ َُجُّْمة  ِمنم الْـُجمم ُُ م  ْدِخْل لَعم

م
أ

ةً  را ا( مم وماتِـهم خم
م
ى أ ُمكم تمْغيِْْيُُه، ثُما إِْحدم ا يمُّْزم ْ مم ْيِّ ةً ثماثِلمًة، ومغم را ا( مم وماتِـهم خم

م
ى أ ْو إِْحدم

م
نا أ )ظم ثماِنيمًة، وم

. ْكِ
ة  بِالشا ِمم َم  ِّ ُُ  اْضبِْط آِخرم 

اِحبمهُ  الِْعُُّْم نُْور   ُع صم نْفم  الِْعُُّْم يم

    

    

    

 

ة   اُء ُمـْمِطرم مم ُة  السا ِدْيقم يْل  الْـحم ِ ا َجم ُرهم نْظم  مم
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ةُ اثلا  ائِدم ْونم الْفم  اِمنمُة ومالِْعْْشُ

 ﴾ اِلاومابِعُ  ﴿

ْ  عُ ابِ وم اِلا   تم مُ  ظ  فْ لم : وم هُ ، وم ع  ابِ تم  عُ َجم
م
ر  دم أ  بِ ابِِه رم عْ  إِ ِف  دُ يا قم تم يم ًما، وم ائِ ِخل

ْ َّما يُسم وم  هِ يْ ُّم عم  م  دِّ قم تم مُ  ظ  فْ ُّم . عم وْ بُ تْ مم  ال
اوم   يم  عُ ابِ اِلا  ه ذم

ْ
ِ ًّل مِّ كم  مُ ِِت أ ْ ِف  هِ عِ وْ بُ تْ مم  ل ْ  ةِ ابم ثم مم ا بِ مم هُ ، فم نم عْ مم  ال  .د  احِ وم  ء  شم

  عُ ابِ وم اِلا وم 
م
  ةُ عم بم رْ أ

م
  :ِِهم وم  ،اءم يم شْ أ

ُل  اِلاْوِكيْدُ  الْعمْطُف  الاْعُت   اْلمدم
 

ِذهِ وم    عُ ابِ وم اِلا  ه 
م
اصي  ةُ عم بم رْ اْْل اب  خم ا ِاْعرم مهم الميْسم ل ا تمُكْوُن ِف اْْلِ  ،بِهم إِنامم سم وم اِب حم ا، ْعرم بُّْمهم ا قم بم مم

َّما اِلاومابِعم وم  ْ  نم ا َكم ذم إِ فم ؛ ِّل لِكم ُْسم  وْ فُ رْ مم  عُ وْ بُ تْ مم ال
م
 وْ ُص نْ مم  وْ ًَ أ

م
ْ  وْ ًبا أ  وْ رُ مم

م
ْ  وْ ًرا أ   بم جم ًما، وم وْ زُ مم

م
 نم وْ كُ ْن يم أ

 .اًمامم ُّمُه تم ثْ مِ  عُ ابِ اِلا 

ِذهِ وم    ه 
م
 .ف  رْ حم  ِط سُّ وم تم  بِ َّلا إِ  عُ بم تْ  يم ، َّلم ُف طْ عم الْ  وم هُ وم  عُ ابِ الرا وم ، ط  سِّ وم تم مُ  ْْيِ غم بِ  عُ بم تْ ا تم هم نْ مِ  ة  ثم ّلم ثم : ةُ عم بم رْ اْْل
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ةُ اِلا  ائِدم ْونم الْفم ُة ومالِْعْْشُ  اِسعم

 ﴾ الاْعُت  ﴿

ا  ةً  الاْعُت مم ًحاوماْص  لُغم  ؟ِطّلم

ةً  ةُ :  لُغم فم  .الِصل

ًحاْص ا ِو الْمُ اِلا :  ِطّلم
م
ُل بِالُْمْشتمِقل ابُِع الُْمْشتمقُّ أ وا تْبُوِْعِه ِف  ،ؤم ُح لِمم ارِِف  الُْمومِضل عم ُ ِف  ،الْمم ُص لم ِصل  الُْمخم

اِت   .الاِكرم

ُ وم  هُ ُّم بْ ا قم مم  فم ِص ِِلم  اءم جم  ف  ْص وم  ُت عْ الا فم  ْ َّما سم ي  وم  .تم وْ عُ نْ مم  ال
م
  ِت عْ  الا ِف  ُل ْص اْْل

م
ا فً ْص وم  نم وْ كُ يم  نْ أ

ْ ا. وم قًّ تم شْ مُ  ْ  ُف ْص وم ال ْ  قُّ تم شْ مُ ال   ةُ سم خم
م
ْ  مُ اسْ وم  ،ِل اعِ فم الْ  مُ )اسْ  :ِِهم ، وم اءم يم شْ أ ْ  ةُ غم يْ ِص وم  ،لِ وْ عُ فْ مم ال  ،ةِ غم الم بم مُ ال

ْ  ةُ فم الِصل وم  ْ إِ وم  (.ِل يْ ِض فْ اِلا  مُ اسْ وم  ،ةُ هم با شم مُ ال   كم ِلم
م
م  ةُ ُّم ثِ مْ اْْل ْ  لَعم  :ِب يْ تِ الُتا

ْ  ُت عْ الا  ْ  ُت وْ عُ نْ مم ال ْ  اُل ثم مِ ال ْ  ُف ْص وم ال  قُّ تم شْ مُ ال

الِب   ُمْتمِهد   اِلب   طم د  طم اِعلِ  .ُمْتمِهد  َُممما  اْسُم الْفم

الِب   ْحبُوْب  ـمم  اِلب   طم د  طم ْفُعْولِ  .ْحبُوْب  ـمم َُممما  اْسُم الْمم

اد   وا يْد  رمُجل   رمُجل   جم وااد  زم ةِ  .جم ُة الُْمبمالمغم  ِصيْغم

اع   يْد  رمُجل   رمُجل   ُشجم اع  زم ةُ  .ُشجم باهم ُة الُْمشم فم  الِصل

ُل  فْضم
م
الِب   أ اِلب   طم ِعيْد  طم ُل سم فْضم

م
يْد   أ  اْسُم اِلاْفِضيِْل  .ِمْن زم
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ِن:فم  َم  اَِّلْسُم نمْو

 

 

 

 
 

 
م
مم – ِت عْ  الا ِف  ُل ْص اْْل دا ا تمقم مم   -كم

م
ل ِكنْ ، اقًّ تم شْ ا مُ فً ْص وم  نم وْ كُ يم  نْ أ ُْوُز ِف  وم ْن يمُكْونم اْسًما  َيم

م
الاْعِت أ

ِويُُُّْه بِاْسم  ُمْشتمق ل 
ْ
ْن يمِصحا تمأ

م
ِْط أ اِمًدا بِْشم يْ  ،جم

م
نم  :أ ا ِف  إِذما َكم اِوي اْسًما ُمْشتمقًّ ْعنم  يُسم يمُكْوُن  ،الْمم وم

ِت اِلااِِلمِة: لِكم ِف ذ    اْلماَّلم

مْشِبيْه   (1 م ْ نم يمُدلُّ لَعم ُْو: .إِذما َكم  نم

  ل  جُ رم  د  يْ زم 
م
 اع  جم شُ   د  سم أ

م  ل  جُ رم  د  يْ عِ سم   ر  وْ بُ صم   ل  َجم

ِ َم  د  يْ زم   خ  اسِ رم   ل  بم جم  م  ل

ًرا  (2 ْصدم نم مم ُْو: .إِذما َكم  نم

 ل  دِ َم   ل  دْ عم  ل  جُ رم  د  ما َُمم 

   ة  قم ثِ  ل  جُ رم  د  يْ عِ سم 
م
 ْْي  مِ أ

اِمد    ُمْشتمقي   جم
ْْيِهِ  ُخوُْذ ِمْن غم

ْ
أ ْكُسهُ   ُهوم الْمم  عم

 َكم 
م
 م  ُّم قم  – ر  جم حم  – ل  جُ رم   ةِ قم ابِ السا  ةِ ُّم ثِ مْ ْْل

  –ا ذم ه  
م
م  – د  سم أ  ل  َجم
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وُْصْوًَّل  (3 نم اْسًما مم ُْو: .(94)إِذما َكم  نم

م حم  ِي ُب الِ الطا  َضم م  اّلا  حُ اجِ الا   حم نم

ِذهِ  م  ِِت الا  ُروُْس ادُّ  ِِهم  ه  ْ   اهم تُ خْ سم ن ةُ ال نُْسوْخم  مم

ةم )ُذْو(إِذما  (4 ِمم َم نم  ُْو: .(ب  احِ صم ) نم عْ مم  بِ ِِت الا  َكم  نم

 ُخُُّق   ُب احِ صم   ق  ُُّ خُ  وْ ذُ  ب  الِ طم  د  ما َُمم 

 م  ُّْ عِ  ُب احِ صم   م  ُّْ عِ  وْ ذُ  ل  جُ رم  اءم جم 

نم  (5 نُْسْوبًاإِذما َكم ُْو: .اْسًما مم  نم

نُْسوْب  إِلم ِريماوْ   يي اوِ يم رِ  ل  جُ رم بِ  ُت يْ قم اِْلم   مم

ِة  ِمياةِ دمرمْسُت ِف اْْلماِمعم مِ ال  اْْلِْسّلم نُْسْوبمِة إِلم اْْلِْسّلم  مم

 

 
م
 :ِت عْ الا  اُض رم ِْ أ

  ا ِِهم مم 
م
 ؟ اةِ حم الُّ  دم نْ عِ  ِت عْ الا  اُض رم ِْ أ

 ِ   ِت عْ ُّنا ل
م
  ة  ْْيم ثِ كم  اض  رم ِْ أ

م
 ا وم هم مُّ هم أ

م
ا يمِِل: اَّلً مم عْ تِ ا اسِ هم رُ هم شْ أ  مم

نُْعوِْت تموِْضيُْح  (1 ْْيِهِ ومذ  ، الْمم يمُّْتمِبُس بِغم ْعِرفمًة وم نُْعوُْت مم نم الْمم ُْو: .لِكم إِذما َكم  نم

ْ  د  يْ زم  حم جم ـنم   يُّ ْْصِ مِ ال

 ُل يْ وِ الطا  د  يْ عِ سم  رم افم سم 

                                                           

(94) : ُ وم  تمنِْبيْه  ْ  مِ سْ اَِّل  نم  مِ نم ثْ تم سْ ي )، (نْ مم ): لِ وْ ُص وْ مم ال اءم اهلُل.. ةم تا اْلم  ةً فم ِص  انِ عم قم  يم ّلم فم  (،امم وم وُْصْولمِة قمِريْبًا إِْن شم اِء الْمم ْسمم
م
ِن اْْل اُم عم نمتمَكم  ومسم
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ِْصيُْص ا (2 نُْعوِْت َتم ةً ومذ  ، لْمم نُْعوُْت نمِكرم نم الْمم ُْو: .لِكم إِذما َكم  نم

م   يي ْْصِ مِ  ب  الِ طم  حم نم

ِ َم ل  جُ ا رم نم ارم زم    م  ل
م
 ِس مْ أ

ْدحُ  (3 ُْو:، الْمم  نم

 
م
 د  هِ تم ُمْ  ب  الِ طم  تم نْ أ

 مِ يْ رِ كم الْ  د  يْ زم بِ  ُت رْ رم مم 

مُّ  (4 ُْو:، اّلا  نم

 ل  وْ سُ كم  ل  جُ رم  د  يْ عِ سم 

 
م
 مِ يْ جِ الرا  انِ طم يْ الشا  نم مِ  اهللِ بِ  ذُ وْ عُ أ

ُْو:، اِلاْوِكيْدُ  (5  نم

 وماِحد   ب  الِ طم  حم جم ـنم 

م اشْ   اثْنمْْيِ  ْْيِ ابم تم كِ  ُت يْ ُتم

 
نْوماُع الاْعِت 

م
 أ

ِسُم الاْعُت إِلم قِ  نْقم :يم ْْيِ  ْسمم

 
ِقيِْقي  بمِّبي   حم  سم
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ِيُهوم   اْلمِقيِْقُّ  .1 ُ ِصفم  اّلا ًة ِف يُبمِْيل ِقيْقم وُْجوْدمًة حم بُّْمهُ ا ًة مم ِِت  ،ْسم  قم
ْ
ِي يمأ ْو ُهوم اّلا

م
ِمْْي   أ هُ ضم بمْعدم

. ْو نمائِبم فماِعل 
م
ُْو: ُمْستمُِت  يمُكْوُن فماِعًّل أ  نم

 د  هِ تم ُمْ  ب  الِ طم  د  ما َُمم 

 اب  ذا كم  ل  جُ رم  د  يْ عِ سم 

 اع  جم شُ  ل  جُ رم  د  يْ زم 

  ب  الِ طم  د  يْ زم 
م
 د  يْ عِ سم  نْ مِ  ُل ضم فْ أ

ْرفُْوع   نمْعت   هُ مم اِعُل بمْعدم ِمْْي  ُمْستمُِت   ، ومالْفم ( ضم  .تمْقِديُْرُه )ُهوم

 
اِلب   د  طم ْبُوْب  َُممما  َمم

 

 
ْفُعْول   نم الاْعُت اْسمم مم هُ نمائِبم فماِعل   ،إِذما َكم ِمْْيُ بمْعدم نم الضا نا  ؛َكم

م
اِوياْسمم  ِْل ْفُعْوِل يُسم الِْفْعلم  الْمم

ْجُهْوِل. بِِْنم لُِّْمم ْفُعْولِ  الْمم ْْيم اْسِم الْمم رم غم يْئًا آخم نم الاْعُت شم إِذما َكم هُ فماِعًّل  ،وم ِمْْيُ بمْعدم نم الضا نا  ؛َكم
م
ِْل

ْْيم  ْخرمى غم
ُ
ْشيماءم اْْل

م
اِوياْْل ْفُعْوِل ُْسم ْعُُّْوِم.  اْسِم الْمم بِِْنم لُِّْمم  الِْفْعلم الْمم

ُمُه: ْحَكم
م
نُْعْوتمُه ِف يمتْبمُع الاْعُت  أ ء   اْلمِقيِْقُّ مم ْ ل شم

ِ
يْ  ،ُُ

م
اِب ِف اْْلِ  :أ (، ْعرم فِْع ومالاْصِب وماْْلمرِّ  )الرا

ِنيِْث(، ومالاْوِع 
ْ
دِ  )اِلاْذِكْْيِ وماِلاأ دم اِد وماِلاثْ ) ومالْعم . وماْْلمْمِع(، ِنيمةِ اْْلِفْرم ِو اِلانِْكْْيِ

م
ُْو: وماِلاْعِريِْف أ  نم

م حم  الُِب  َضم ْ  الطا  رم  – دُ هِ تم جْ مُ ال
م
اِلمتمْْيِ  ُت يْ أ م  ُت مْ ُّا سم  – تمْْيِ دم هِ تم ُمْ  طم ب   لَعم

 ِدْينم هِ تم ُمْ  ُطّلا

ْرفُْوع   نمْعت   هُ مم اِعِل بمْعدم نمائُِب الْفم ِمْْي  ُمْستمُِت   ، وم ( ضم  .تمْقِديُْرُه )ُهوم
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ْن نمُقْولم 
م
ُيْمِكُن أ نُْعْوتمهُ  يمتْبمُع الاْعُت : وم ة   ِف  مم م ْشيماءم ِمْن عمْشم

م
ِة أ ْربمعم

م
ِِهم  ،أ اِب وماِحد  ِمنم اْْلِ  :وم  ،ْعرم

وماِحد  ِمنم الاْوِع  دِ  ،وم دم وماِحد  ِمنم الْعم وماِحد  ِمنم اِلا  ،وم .وم ِو اِلانِْكْْيِ
م
 ْعِريِْف أ

ِقيِْقِّ  نْوماُع الاْعِت الْـحم
م
 :أ

ِسمُ   يمنْقم ثمةِ  الاْعُت اْلمِقيِْقُّ  وم : إِلم ثمّلم ِِهم ، وم ام  قْسم
م
 أ

 

 

ًَّل  وا
م
ْ  ُت عْ : الا أ ًْعا، َّلم وم  ةً ُّم َُجْ  سم يْ ا لم مم  وم هُ وم : دُ رم فْ مُ ال ْو َجم

م
نم ُمثمنًّ أ إِْن َكم ، وم  :ُل ثْ مِ  ِشبْهم َُجُّْمة 

ا رمُجل    .1  .ةُ ما الضا  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم وم  ع  وْ فُ رْ مم  ت  عْ نم  ل  قِ َم  ه ذم
فِْعهِ   نِ ّلم قِ َم ِن ّلم جُ رم  انِ ذم ه   .2 ُة رم مم ّلم ْرفُْوع  ومعم   نمْعت  مم

م
 ُف لِ اْْل

م
 .نًّ ثم مُ  هُ نا ؛ ِْل

فِْعِه  ءُ ّلم قم عُ ال  جم رِ  ءِ َّلم ؤُ ه   .3 ُة رم مم ّلم ْرفُْوع  ومعم  .ةُ ما الضا نمْعت  مم
فِْعِه  ت  ّلم قِ َم ات  نم بم  ءِ َّلم ؤُ ه   .4 ُة رم مم ّلم ْرفُْوع  ومعم  .ةُ ما الضا نمْعت  مم
بُ ؤم مُ نم وْ مُ ُِّ سْ مُ  ءِ َّلم ؤُ ه   .5 فِْعِه  نم وْ دا ُة رم مم ّلم ْرفُْوع  ومعم ْ نمْعت  مم  اوُ وم ال

م
ْ  هُ نا ؛ ِْل ِ سم  ر  كا ذم مُ  عُ َجم  .م  ال

 (ة  يا مِ اسْ  – ة  يا ُِّ عْ )فِ  ةُ ُّم مْ جُ ـالْ  ُت عْ : الا ثماِنيًا

  :وم هُ وم 
م
  ةً يا ُِّ عْ فِ  ةً ُّم َُجْ  ُت عْ الا  عم قم يم  نْ أ

م
ِ ةً يا مِ اسْ  وِ أ ْ ، ب  :ِط ْشم

  ْْعِرفمًة. قمالُْوا: ال ةً َّلم مم نُْعوُْت نمِكرم ْن يمُكْونم الْمم
م
بمْعدم ـأ ، وم ْحومال 

م
ارِِف أ عم ُل بمْعدم الْمم ُجمم

. ات  اِت ِصفم  الاِكرم
  م ُعوُْد لَعم ِمْْي  يم م ضم مْشتمِملم الاْعُت لَعم ْن ي

م
ِد.أ دم ابُِقُه ِف الاْوِع ومالْعم ُيطم نُْعوِْت، وم  الْمم
  فْع  ِحْْيم يمُكْوُن مِلل رم يُْث تمُكْوُن ِف َمم اِب، حم ا ِف اْْلِْعرم نُْعْوتمهم ْن تمتْبمعم َُجُّْمُة الاْعِت مم

م
أ

نُْعْوُتهم  مِلل نمْصب  ِحْْيم يمُكْوُن مم تمُكْوُن ِف َمم ، وم ًَ ْرفُْو ا مم نُْعْوُتهم تمُكْوُن ِف مم نُْصْوًبا، وم ا مم
ُْرْوًرا. ا مم نُْعْوُتهم ر ل ِحْْيم يمُكْوُن مم مِلل جم  َمم

 ِشبُْه َُجُّْمة    َُجُّْمة    ُمْفرمد  
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ْ إِ وم    هِ ذِ ه   كم ِلم
م
ْ  ةُ ُّم ثِ مْ اْْل ِ ِّل   ةُ حم ِضل وم مُ ال  :كم ل

 :ةُ يا ُِّ عْ فِ الْ  ةُ ُّم مْ جُ ـالْ  ُت عْ الا  (1

اِلب   د  طم اد   يمْدرُُس َُممما  بِاْجِتهم

 
اُم رمُجل   اُف ـيم اْْلِمم  اهللم  خم

 

 الاْعُت اْْلُْمُّمُة اَِّلْسِمياُة: (0

ِدْيًقا  ِحبُّ صم
ُ
قُ أ ْخّلم

م
يِلبمة  ـأ  ُه طم

 

 

اِرع   ُة. فِْعل  ُمضم ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم ، ومعم ْرفُْوع   مم
اِعُل  (. ومالْفم ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )ُهوم  ضم

ا ) ِف  وماْْلُْمُّمُة الِْفْعُِّياةُ  نُْعْوتمهم نا مم
م
؛ ِْل فِْع نمْعت  مِلل رم اِلب  َمم َبم  طم ناُه خم

م
م أ ْرفُْوع  لَعم ِ  ( مم أ د  ) لُُِّْمبْتمدم  .(َُممما

ُة. ما فِْعِه الضا ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  اِرع  مم  فِْعل  ُمضم
.) ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )ُهوم اِعُل ضم  ومالْفم

ا ) ِف وماْْلُْمُّمُة الِْفْعُِّياُة  نُْعْوتمهم نا مم
م
؛ ِْل فِْع نمْعت  مِلل رم َبم   (رمُجل  َمم ناُه خم

م
م أ ْرفُْوع  لَعم ِ  مم أ امُ ) لُُِّْمبْتمدم  .(اْْلِمم

ُة  مم ، ومعمّلم ْرفُْوع   مم
 
أ ُمبْتمدم

ةُ  ما فِْعِه الضا اف   ،رم اُء )  .ومُهوم ُمضم الْهم ِمْْي  ـوم بِِْني ُه( ضم م  مم لَعم
ِمل ِف  ْهِ  الضا اف  إِِلم ِرل ُمضم مِلل جم ُة   .َمم مم ّلم ، ومعم ْرفُْوع  َبم  مم خم

ةُ  ما فِْعِه الضا  .رم
( ِ أِ وماْْلمَبم ِيلبمة  وماْْلُْمُّمُة اَِّلْسِمياُة ِمنم الُْمبْتمدم قُُه طم ْخّلم
م
؛أ مِلل نمْصِب نمْعت    ( ِف َمم

ا ) نُْعْوتمهم نا مم
م
ِدْيًقاِْل ْفُعْول  بِهِ ( صم ناُه مم

م
م أ نُْصوْب  لَعم  .مم
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ِطيْب   اِد  خم ْوتُ خم ثِلر  ـصم  ُه ُمؤم

 

ْ وم  اري )جم  ةِ ُّم مْ اْْلُ  هُ بْ شِ  ُت عْ : الا ثماثِلًا  (ة  يا فِ رْ ظم  – ر  وْ رُ مم

  :وم هُ وم 
م
، سم ُّم هم َُجْ بْ شِ  ُت عْ الا  عم قم يم  نْ أ ْ ارًّا وم جم  نم َكم  اء  وم ة   وْ رُ مم

م
ِ رْ ظم  وْ ًرا أ ْ فًا، ب  :ِط ْشم

 .ْعِرفمًة ًة َّلم مم نُْعوُْت نمِكرم ْن يمُكْونم الْمم
م
 أ
  ْن يمتْبمعم

م
نُْعْوتمهُ أ يُْث يم  ِف  الاْعُت ِشبُْه اْْلُْمُّمِة مم اِب، حم فْع  ِحْْيم يمُكْوُن  ُكْوُن ِف اْْلِْعرم مِلل رم َمم

يم  ، وم ًَ ْرفُْو نُْعوُْت مم يمكُ  ُكْوُن ِف الْمم نُْصْوًبا، وم نُْعوُْت مم مِلل نمْصب  ِحْْيم يمُكْوُن الْمم  ْوُن ِف َمم
ر ل ِحْْيم يمُكْوُن  مِلل جم ُْرْوًرا.َمم نُْعوُْت مم  الْمم

ْ إِ وم    هِ ذِ ه   كم ِلم
م
ْ  ةُ ُّم ثِ مْ اْْل ِ ِّل   ةُ حم ِضل وم مُ ال  :كم ل

ْ وم  ارُّ اْْلم  ةِ ُّم مْ اْْلُ  هُ بْ شِ  ُت عْ الا  (1  :رُ وْ رُ جْ مم ال

ائًِرا  ْدُت طم اهم  ي قمفمص  ـفِ شم

 

 

 

ُة  مم ّلم ، ومعم ْرفُْوع   ثان  مم
 
أ ُمبْتمدم

ةُ  ما فِْعِه الضا اف   ،رم اُء )  .ومُهوم ُمضم الْهم بِِْني ـوم ِمْْي  مم م ُه( ضم   لَعم
ِمل ِف  ْهِ  الضا اف  إِِلم ِرل ُمضم مِلل جم ُة   .َمم مم ّلم ، ومعم ْرفُْوع  َبم  مم خم

ةُ  ما فِْعِه الضا  .رم
( ِ أِ وماْْلمَبم ثِلر  وماْْلُْمُّمُة اَِّلْسِمياُة ِمنم الُْمبْتمدم ْوتُُه ُمؤم ؛  ( ِف صم فِْع نمْعت  مِلل رم  َمم

ا ) نُْعْوتمهم نا مم
م
ِطيْب  ِْل ِ خم أ َبم  لُُِّْمبْتمدم ناُه خم

م
م أ ْرفُْوع  لَعم  .(اِد  خم ) ( مم

ر ل  ْرُف جم ةُ   .حم ْْسم هِ الْكم ِرل ُة جم مم ّلم ، ومعم ُْرْور   .اْسم  مم

ْجُرْوِر )ومِشبُْه  الْمم ؛ِف قمفمص  اْْلُْمُّمِة ِمنم اْْلماِرل وم مِلل نمْصِب نمْعت   ( ِف َمم
نُْعوْتم ) نا الْمم

م
ائًِراِْل ْفُعْول  بِهِ طم ناُه مم

م
م أ نُْصوْب  لَعم  .( مم
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رُْت بِرمُجل   رم تِهِ ـفِ مم ياارم  .ي سم

 

 

 

 :ُف رْ الظا  ةِ ُّم مْ اْْلُ  هُ بْ شِ  ُت عْ الا  (0

ْدُت ُعْصُفْوًرا  اهم ةِ شم رم جم  .فمْوقم الشا

 

 

 

 

اِلب   لم طم امم دمخم مم
م
ْصلِ أ  الْفم

 

 

 

 

 

ْجُرْوِر ) الْمم تِهِ  ِف ِشبُْه اْْلُْمُّمِة ِمنم اْْلماِرل وم ياارم ؛ ِف ( سم ِرل نمْعت  مِلل جم  َمم
نُْعوْتم ) نا الْمم

م
ُْرْور  ِِبمرِْف )ِب(رمُجل  ِْل  .( مم

ُة  مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ن  مم َكم ْرُف مم ظم
ُة، ومُهوم  تْحم اف  نمْصِبِه الْفم   .ُمضم

 ، ُْرْور  ِْه مم  إِِلم
اف  ُمضم

ةُ  ْْسم هِ الْكم ِرل ُة جم مم ّلم  .ومعم
ةِ ومِشبُْه اْْلُْمُّمِة ) رم جم ؛فمْوقم الشا مِلل نمْصِب نمْعت   ( ِف َمم
نُْعوْتم ) نا الْمم

م
ْفُعْول  بِهِ ُعْصُفْوًراِْل ناُه مم

م
م أ نُْصوْب  لَعم  .( مم

ُة  مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ن  مم َكم ْرُف مم ظم
اف   ُة، ومُهوم ُمضم تْحم ،   .نمْصِبِه الْفم ُْرْور  ِْه مم  إِِلم

اف  ُمضم
ةُ  ْْسم هِ الْكم ِرل ُة جم مم ّلم  .ومعم

ْصِل ومِشبُْه اْْلُْمُّمِة ) امم الْفم مم
م
؛  ِف ( أ فِْع نمْعت  مِلل رم  َمم
نُْعوْتم ) نا الْمم

م
اِلب  ِْل ناُه فماِعل  ( طم

م
م أ ْرفُْوع  لَعم  .مم
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بمِّبُّ  .2 ة  ِف    السا م ِصفم ي يمُدلُّ لَعم ِ هُ  ُهوم اّلا تاِصُل ه   ،اْسم  بمْعدم ُعوُْد إِلم يم ِمْْي  يم ا اَِّلْسُم بِضم ذم
ابُِقُه. ُيطم نُْعوِْت وم   الْمم

ْو ُهوم 
م
يأ ِ ِِت  اّلا

ْ
ِمْْي   يمأ تاِصُل بِضم اِهر  يم ُه اْسم  ظم . ،بمْعدم ْو نمائِبم فماِعل 

م
ُيْعرمُب فماِعًّل أ ُْو: وم  نم

اِلب   د  ما َُمم   اْبنُهُ  ُمْتمِهد   طم

وااد   رمُجل   د  يْ عِ سم  ُخوْهُ  جم
م
 أ

  اع  جم شُ  رمُجل   د  ـيْ زم 
م
 وْهُ بُ أ

 

 

اِلب   د  ما َُمم  ْ  طم  ُقهُ ُُّ خُ  ب  وْ بُ َمم

 

 

ْفُعْولِ  اِهُر يمُكْوُن نمائِبم فماِعل  بمْعدم اْسِم الْمم يمُكْوُن فماِعًّل ِف  ،اَِّلْسُم الظا ْْيِ ذ   وم
.غم  لِكم

ُمُه: ْحَكم
م
ْ  ِّبُّ بم السا  ُت عْ الا  عُ بم تْ يم  أ ِو اِلانِْكْْيِ وم  ،اِب رم عْ  اْْلِ ِف  تم وْ عُ نْ مم ال

م
ُْو: .ْط قم فم  اِلاْعِريِْف أ  نم

م حم  الِ ـال َضم  اْبنُهُ  دُ ُمْجتمهِ ـالْ  ُب طا

م  ُت مْ ُّا سم  الِ  لَعم  اْبنُهُ  د  ـُمْتمهِ  ب  ـطم

ْن نمُقْولم 
م
ُيْمِكُن أ ْ  نْ مِ  ْْيِ نم  اثْ ِف  هُ تم وْ عُ نْ مم  ِّبُّ بم السا  ُت عْ الا  عُ بم تْ يم : وم   ،ة  سم خم

م
 ،اِب رم عْ اَّْلِ  نم مِ  د  احِ وم  :يْ أ

. نم مِ  د  احِ وم وم  ِو اِلانِْكْْيِ
م
 اِلاْعِريِْف أ

نُْعوْت   بمِّبي   مم  فماِعل    نمْعت  سم

نُْعوْت   بمِّبي   مم  نمائُِب فماِعل    نمْعت  سم



ُة  ْوِمياةِ اْْلِفمادم ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ِدم  208 

 

 

ا ِمْن نماِحيمِة الاْوِع  ما
م
ِنيِْث(،أ

ْ
ُه. )اِلاْذِكْْيِ وماِلاأ ي بمْعدم ِ َِّلْسِم اّلا ُْو: فمإِناُه يمُكْوُن َكم  نم

اِلب   يْد  طم ة  ابْنمتُهُ زم دم  ُمْتِهم

 

 

ة  
م
أ ُة اْمرم اـُمْتمِهد  اْبنُ فماِطمم  هم

 

 

دِ  دم ا ِمْن نماِحيمِة الْعم ما
م
أ ُهوم ُمْفرمد  دمائًِما ،وم م وم  فم  نًّ ثم مُ  هُ تُ وْ عُ نْ مم  نم َكم  وْ ل

م
ْ  وْ  أ ِي اَِّل  نم ا َكم ذم  إِ َّلا إِ  ،ًَ وْ مُ مم ْسُم اّلا

هُ  ْ  بمْعدم ُ  هُ نا إِ ؛ فم ْْي  سِ كْ تم  عم َجم   ادُ رم فْ اْْلِ  ِت عْ الا  ِف  زُ وْ َيم
م
 .عُ مْ اْْلم  وِ أ

  تمُقْوُل:

ا رمُجل   الِح  ه ذم  فماِعل  ُمْفرمد    .اْبنُهُ  صم
ِن  اِن رمُجّلم اِلح  ه ذم  فماِعل  ُمثمنًّ   .ابْـنماهُ  صم

ة   ْدرمسم ِذهِ مم ـا ُمُِّْص  ه  ِرلُسوْهم الِم    .ُمدم ر  سم
كا ُْع ُمذم  فماِعل  َجم

ارُِس  دم ِذهِ مم ة  ه  ا ُمُِّْصم اُتهم ِرلسم الِم    .ُمدم ناث  سم ُْع ُمؤم  فماِعل  َجم
ن   ا ومطم ِريْم   ه ذم ْبنماُؤهُ كم

م
ُْع تمْكِسْْي    .أ ْو(  فماِعل  َجم

م
ن  )أ ا ومطم ام  ه ذم ْبنماُؤهُ  ِكرم

م
 .أ

 

 

 

ناث  مُ   ؤم

ر  مُ  كا  ذم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

نُْعوِت ِف  ْعُت تمابِع  الا . ْعِت اُب الا بم  » ْفِضهِ  :لُِّْمم نمْصبِِه ومخم فِْعِه وم تمنِْكْيِهِ  ،رم تمْعِريِفِه وم يْد   :تمُقوُل . وم قمامم زم
اقُِل  اقِلم  ،الْعم يًْدا الْعم يُْت زم

م
أ رم اقِلِ  ،وم يْد  الْعم رُْت بِزم رم مم  « .وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ةم اِلاْدِريُْب اْْل ِحيْحم ابمةم الصا ِ اْْلِجم

ا يمِِل :ِفياْخُتم  مم

ْ  مم دا قم  -1 ِ .................. ةً زم ائِ ُم جم ُِّّ عم مُ ال  (ة  نم يْ مِ ثم  – ةً نم يْ مِ ثم  – ة  نم يْ ـمِ ثم ) .قِ وِّ فم تم مُ ُّْ .... ل

ْ . )ان  قم تْ إِ بِ  مْ هُ ُّم مم عم  ......................... اُل ما عُ ي الْ دِّ ؤم يُ  -2 ْ  – نم وْ ُص ُِّ خْ مُ ال ْ  – ْْيم ِص ُِّ خْ مُ ال   (انِ صم ُِّ خْ مُ ال

ْ . )انِ يم قِ تم ُّْ يم  َّلم  ....................... انِ طا اْْلم  -3 ْ  – ْْيِ يم ازِ وم تم مُ ال  (الُْمتموماِزيِْْيم  –الُْمتموماِزيماِن  – نم وْ يُ ازِ وم تم مُ ال

ا -4 . )ه ذم لمة  ْنِ تميماِن ..................... مم ُ ِن فم ا  –لم مهم مُهْم  –ل ا –ل مُهمم  (ل

ا. ) -5 هم تماة  ............................ وماِدُ ا تُِّْكم فم بُهم بُُه  –يمْصحم ا  –يمْصحم بُهم بُهُ  –تمْصحم  (تمْصحم

ا حُ  :اِلاْدِريُْب اثلااِِن  رماغم بِمم ِ الْفم ْْيِ اْملم دم بمْْيم قموْسم ْكِ  دِّ   :وماْضبِْطُه بِالشا

م  -1 ِ ................ ُب الِ الطا  دُّ عِ تم سْ ي  (د  رم فْ مُ  ت  عْ نم . )انِ حم تِ مْ ِّل ............ ل

ًة ............................................ ) -2 كم مم ُْت سم بْْصم
م
 (نمْعت  ِشبُْه َُجُّْمة  أ

ُق. ......................ا .........مً ُّم قم  ُت مْ دم خْ تم اسْ  -3 ْزرم
م
 (ة  ُّم َُجْ  ت  عْ نم ) أ

اءم الراُجُل  -4 بمِّبي ................................................. )جم  (نمْعت  سم

نُْعوْتم  :اِلاْدِريُْب اثلاالُِث  الْمم ِد الاْعتم وم دِّ ا:ِفيحم ابُِقِهمم وُْجهم تمطم
م
ا يمِِل وماْذُكْر أ  مم

﴾ هلالج لجقمْوُل اهلِل  -1 فِِرينم ْوِم الَْكم م الْقم نما لَعم  [251: بقرة]سورة ال ﴿ومانُْصْ

﴾ هلالج لجقمْوُل اهلِل  -2 ِديد  س  شم
ْ
وِِل بمأ

ُ
ْونم إِلم  قمْوم  أ تُْدعم  [16: فتح]سورة ال ﴿سم

وِج﴾ هلالج لجقمْوُل اهلِل  -3 اِء ذماِت الَُْبُ مم  [1: ربوج]سورة ال ﴿ومالسا

ة  ﴿ هلالج لجقمْوُل اهلِل  -4 ئِكم ّلم ا مم ُّميْهم ُة عم ارم ا الااُس وماْلِجم قُوُدهم ْهُِّيُكْم نماًرا وم
م
أ ُكْم وم نُفسم

م
 قُوا أ

ْعُصونم اهللم  اد  َّلا يم ظ  ِشدم ّلم ُرونم  ِِ ا يُْؤمم ُُّونم مم يمْفعم رمُهْم وم مم
م
ا أ  [6: تحرمي]سورة ال ﴾مم

وُر لميْسم » ملسو هيلع هللا ىلصقمْوُل الاِّبِّ  -5 َْبُ اء  إَِّلا اْْلمناةُ  اْلمجُّ الْمم زم ُ جم  .رواه أمحد «لم

   ِف ْْيم ًة سيااحِ ئِكم ّلم مم  إنا هلِلِ » ملسو هيلع هللا ىلصقمْوُل الاِّبِّ  -6
م
ِِت  نْ  عم ِِن وْ ُِّّغُ بم ِض يُ رْ اْْل ّلمم  أما  .النسائيرواه  «السا
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م
أ وِِّب اْْلمطم ابُِع: صم ًة:اِلاْدِريُْب الرا ِحيْحم ا صم ِعْد ِكتمابمتمهم

م
ِل اْْلِتيمِة، ُثما أ  ِف اْْلُمم

تماِن:  -1 بِْْيم تمْْيِ كم رم جم رمْعُت شم  ______________.__________________زم

ًة:  -2 مِشيْطم ًَ ن اِر يُْت ُمزم
م
أ  _____________.______________________رم

يِْن:  -3 اِلماِن الُْمْجتمِهدم ِة الطا  ____________.________________فمازم بِاْْلمائِزم

ماِمُس  نم  :اِلاْدِريُْب اْْل مُّاُه إِْن َكم ْ َمم بمْيِّ نم ُمْفرمًدا وم ْعرِِب الاْعتم إِْن َكم
م
ْو  أ

م
 ةِ رم قْ فِ  الْ ِشبْهم َُجُّْمة  ِف َُجُّْمًة أ

 :ةِ اِِلم اِلا 

ُم ِديْ  ِتيِْه اْلماِطُل مِ اْلِْسّلم
ْ
اِمل  َّلم يمأ اج  شم ا ِمنْهم هم ، ومُدْنيما يمُضمُّ لَْعم

م
ِِلِّ اْْل ْن ن  ومُدْنيما، ِدْين  يمِصُل بِاهلِل الْعم
ِريُْم. ُِّْفِه، ومُهوم الُْقْرآُن الْكم َّلم ِمْن خم يِْه وم  بمْْيِ يمدم

اِب  مُِِّّه ِمنم اْْلِْعرم ْو بميماُن َمم
م
ابُُه أ  الاْعُت  إِْعرم

 
 يمِصُل 

  

  

ابُِق  وُْجُه اِلاطم
م
نُْعوُْت  الاْعُت  أ  الْمم

رُّ  فِِريْ  اِلاْعِريُْف  –اِلاْذِكْْيُ  –اْْلمْمُع  – الْـجم ْومِ  نم الَْكم  الْقم
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اِدُس  ْ عم  :اِلاْدِريُْب السا ْ  تم عْ الا  ةِ يم تِ اْْل  لِ مم  اْْلُ ِف  ْيِّ ِ مم  ما ، ثُ ةِ ُّم مْ اْْلُ  هم بْ شِ وم  ةم ُّم مْ اْْلُ وم  دم رم فْ مُ ال  ِقا يْ قِ اْلم  يِّ

 :ِّبِّ بم السا  نم مِ 

 

 

بمِّبي  ْو سم
م
ِقيِْقي أ  ةُ ُّم مْ اْْلُ  ُت عْ الا  هُ عُ وْ نم  حم

د  بِيض  ومُْحْر  ﴿       بماِل ُجدم ِمنم اْْلِ وم
ابِيُب ُسود   رم ِم ا وم لْوماُنهم

م
ْتمُِّف  أ ]سورة  ﴾مُّ

 [27: فاطر

      

      

      
ُعونم  ُقوا يمْوًما تُرْجم  ﴾ِه إِلم اهللِ ِفي﴿وماتا

 [281: بقرة]سورة ال

      

اِء  مم ُُّّبم ومْجِهكم ِف السا  ۚ  ﴿قمْد نمرمى  تمقم
مناكم  ِلِّ ا﴾ فمُّمنُوم اهم : بقرة]سورة ال قِبُّْمًة تمرْضم

144] 

      
اًء فمْوقم اثْنمتمْْيِ فمُّمُهنا  ﴿فمإِن ُكنا نِسم

﴾ ا تمرمكم  [11: نساء]سورة ال ثُُُّثما مم

ا.       اُنُهمم يِْن ُمْتمًُِّفا لِسم  اْستمْقبمُُّْت زمائِرم

ْعُرُه        افِر  شم اءم ُمسم .جم َبا   ُمغم

   . ق  فا ُّ دماِعيمة  ُمُِّْص  ُموم ُُ 

ا       ةم. ه ذم ًّت يُْؤثُِر الُْمُروْءم  فم
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ثُـْونم  ةُ اثلاّلم ائِدم  الْفم

ْعِرفمةُ  ﴿ الْمم ةُ وم  ﴾ (95)الاِكرم

ِسُم  نْقم يُْث اِلاْعِريِْف وماِلانِْكْْيِ إِلم  مُ سْ اَِّل يم ْْيِ  ِمْن حم اقِْسمم  :، ُهمم

 

ة   ْعِرفمة    نمِكرم  مم

ِي ِِهم  ْْيِ ُمعمْيا   اَِّلْسُم اّلا
م غم ْو ِِهم  ،يمُدلُّ لَعم

م
اَِّلْسُم  أ

ِي ْقبم  اّلا ُع ِف ُل )ايم قم ْو يم
م
ْقبمُل )ا ْل( أ ا يم ْوقِِع مم ِي ِِهم   .ْل(مم م ُمعمْيا   اَِّلْسُم اّلا  ِِهم وم  ،يمُدلُّ لَعم

ِن  ع  رْ فم    ِِهم  ةُ رم كِ الا ، فم ةِ رم كِ الا  عم
م
 .ُل ْص اْْل

 (.ْل )ا ُل بم قْ ا يم مم هُ لَِكم : اب  تم ، كِ ل  جُ رم 
ل ِكنا  ،(ْل )ا ُل بم قْ  يم َّلم : ذو  ( ْل )ا ُل بم قْ ا يم مم  عم قِ وْ مم  ع  اقِ وم  هُ وم
 (.ب  احِ )صم  وم هُ وم 

  

  

ْعِرفمةُ وم  نْوماع   ِستاةُ  الْمم
م
:أ ِِهم  ، وم

 

(1) 
ِمْْيُ   الضا

 (2) 
ُّممُ    الْعم

(3) 
اُء  ْسمم

م
أ

ةِ  ارم  اْْلِشم
 

(4) 
اُء  ْسمم

م
اْْل

وُْصْولمةُ   الْمم
 

(5) 
راُف   الُْمعم

 ْل()اـ بِ 
 

(6) 
اُف ا إِلم لُْمضم

بمقم  ا سم  وماِحد  ِمما
 

                                                           

  ِت عْ الا  ِس رْ  دم ِف  مم دا قم تم  (95)
م
ْ  عُ بم تْ يم  تم عْ الا  نا أ ا تم ا نم ؛ ِّلم هِ ْْيِ كِ نْ تم وم  هِ فِ يْ رِ عْ  تم ِف  تم وْ عُ نْ مم ال ْ  ِن ا عم نم هُ  مُ َكم ْ  ةِ رم كِ الا وم  ةِ فم رِ عْ مم ال رِْس كم ا ادا ذم مْستمِعْْيم بِه  ن

ةِ  ْعِرفمِة ومالاِكرم ْو الْمم
م
ْعنم اِلاْعِريِْف وماِلانِْكْْيِ أ ْهِم مم فم ْعِرفمِة وم م مم  . لَعم
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نْوماِع:
م
ْكم بميماُن تُِّْكم اْْل إِِلم  وم

ِمْْيُ  (1  بِاِلاْفِصيِْل. هُ قمْد دمرمْسنما: الضا

ُّممُ  (2 م : ومُهوم الْعم ا يمُدلُّ لَعم نُْه ِف  ،بِنمْفِسهِ  ْيا  عم مُ مم ُّاْمنما عم قمْد تمكم ِْف. وم ْمنُْوِع ِمنم الْصا  الْمم

ةِ  (3 ارم اُء اْْلِشم ْسمم
م
ياة  : وم أ ة  ِحِسل ارم ِة إِشم م ُمعمْيا  بِوماِسطم ا تمُدلُّ لَعم  ، ِمثُْل:ِِهم مم

ا  ه   اِن  ه    -ِذهِ  ه    -ذم ءِ ه    -اتماِن  ه    -ذم  ُؤَّلم

 ُ َيم ا وم اْوُز ِذْكُرهم نمُقْوُل:ـ(ه  ) اِلانْبِيْهِ  ءِ بُِدْوِن هم  ، فم

  -تماِن  -ذماِن  -ِذهِ  -ذما 
ُ
ءِ وْ أ  َّلم

ِِهم بِ  اـ وم ِريِْب  (اِلانِْبيْهِ  ء)هم ِء الْقم ْ ُم لَُِّشا ا ُْْستمْخدم ْو بُِدْونِهم
م
نمُقْوُل:  ،أ ا اْلمِعيُْد فم ما

م
أ  وم

(  /)ذماكم  ئِكم  -تمانِكم  -كم ذ انِ  -تُِّْكم  -ذ لِكم ْوَّلم
ُ
 أ

وُْصْولمةُ  (4 اُء الْمم ْسمم
م
وُْصْوُل ُهوم  :اْْل م  اوماَِّلْسُم الْمم ْو  (96)ْسم  ُمبْهم

م
ِة َُجُّْمة  أ ء  ُمعمْيا  بِوماِسطم ْ وُِضعم لَِشم

هُ  ُر بمْعدم .ِشبِْه َُجُّْمة  تُْذكم ِمْْي  م ضم تمُكْوُن ُمْشتمِمُّمًة لَعم   ، وم

ِذهِ وم  : ه  اُء ِِهم ْسمم
م
 اْْل

ِي انِ  الاِِت  اّلا م  الُّاتمانِ  الَّلا
رِ  كا ثمةِ  لُُِّْمْفرمِد الُْمذم نا ِة الُْمؤم رِ  لُُِّْمْفرمدم كا ناِث  لُُِّْمثمنا الُْمذم  لُُِّْمثمنا الُْمؤم

ي ِ ِِت  نم اّلا ِِئ  الّلا  اِِت وم الُّا  الّلا
رِ  كا ناِث  ِْلمْمِع الُْمذم  ِْلمْمِع الُْمؤم

 امم  نْ مم 
اقِِل  ِلًا لُِّْعم اقِِل  غم ْْيِ الْعم ِلًا ِلغم  غم

                                                           

مُ وم  (96) ي ُهوم  :اَِّلْسُم الُْمبْهم ِ ادم بِِه.  اّلا ُ الُْمرم ِْيل ُ ُوُيعم ُيبمِْيل ُ وم ِْسل ِْسل  ُيفم ْتماُج إِلم ُمفم نِ ومُهوم يم َم ةِ  :نمْو ارم  .وُْصْوُل وماَِّلْسُم الْمم  ،ِاْسُم اْْلِشم
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ِذهِ فم  اُء  ه  ْسمم
م
ُب اْْل ِ

م  َيم ا لَكم هم ِِتم بمْعدم
ْ
ْن يمأ

م
ا. م  أ ْعنماهم ُ مم ُْو: يُبمِْيل   نم

ِي  َُجُّْمة  فِْعُِّياة    .د  يْ ( زم سم رْ ادا  بم تم )كم  اّلا
ي رم افم سم  ِ م ) نم اّلا  فِْعُِّياة  َُجُّْمة    .انِ حم تِ مْ  اَِّل ِف  (اوْ حُ نم
ِي اءم جم   َُجُّْمة  اْسِمياة    .(د  يْ دِ جم  هُ ابُ تم )كِ  اّلا
 َُجُّْمة  اْسِمياة    .(ف  يْ ظِ ا نم هم بُ وْ )ثم الاِِت  ِت ائم جم 
 ِشبُْه َُجُّْمة    .(لِ ْص فم  الْ )ِف  تمانِ ُّا لا ِت جم رم خم 
م لا لم زم نم   ِشبُْه َُجُّْمة    .(ِت يْ اْلم  قم وْ )فم  انِ َّلا

دم  ْن  َم (.مم افمرم  َُجُّْمة  فِْعُِّياة    )سم
ِِن  ا ا  ِسم الُِب(.مم ُّمُه الطا عم  َُجُّْمة  فِْعُِّياة    )فم

 
ِِت ومه  

ْ
ي يمأ ِ ُم اّلا م ا اللَْكم َّما بمْعدم اَِّلْسِم  ذم وُْصْوِل يُسم وُْصْولِ الْمم ا ِشبُْه َُجُّْمة   ،ِصُّمةم الْمم إِما ا َُجُّْمة  وم  ومُهوم إِما

ا ِف  مم ِة. كم ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
 اْْل

نمِت  ُعوُْد إِلم اَِّلْسِم إِذما َكم ِمْْي  يم م ضم مْشتمِملم لَعم ْن ْ
م
بم أ ُّمُة َُجُّْمًة ومجم ابُِقُه ِف الِصل ُيطم وُْصْوِل وم الاْوِع  الْمم

ِد. دم  ومالْعم

راُف بِ  (5 ُّمْت بِِه )اُهوم  :ْل()اـ الُْمعم ُّ اْسم  اتاصم تُْه ُُ فمادم
م
ًة.ْل( فمأ نم نمِكرم ْن َكم

م
 اِلاْعِريْفم بمْعدم أ

 
م
 :ةُ ُّم ثِ مْ اْْل

ْكتمِب(. الِْكتماُب ) الِْكتماُب  ِكتماب   م الْمم  لَعم
ْرِج(. ُّممُ ـالْقم ) ُّممُ ـالْقم  ُّمم  ـقم   ِف ادُّ

ل   ُل  رمجم ُل ) الراجم اِر(. الراجم  ِف ادا
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ِة  (6 مْمسم اُف إِلم وماِحد  ِمنم اْْل ةِ الُْمضم ابِقم  .السا

ْمِثُّمُة:
م
 اْْل

 ِكتماب  
 

 ـ )امْل(بِ  ف  را عم مُ             ل  وْ ُص وْ مم  م  اسْ              ة  ارم ـشم إِ  مُ اسْ                   م  ُّم عم                   ْْي  مِ ضم        

 
ْعِرفمةً فم  ارم مم ْعِرفمة  صم ِضيْفم إِلم مم

ُ
ُة إِذما أ ةِ  اَِّلْسُم الاِكرم ابِقم ْمِثُّمِة السا

م
ْْل ا إِذما  ،َكم ما

م
أ ة  وم ِضيْفم إِلم نمِكرم

ُ
أ

بْقم نمكِ  ًة فمإِناُه يم ة  ُممصا ل ِكنا رم ا نمِكرم .هم ة   ِمثُْل: صم

 ه  قْ فِ ِكتماُب  – ب  الِ طم  ِكتماُب 

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ْشيماءم وم  »
م
ُة أ ْسم ْعِرفمُة خم رُ اَِّلْسُم ا :الْمم ْوُ  ،لُْمْضمم نْتم  :نم

م
أ نما وم

م
ُّممُ وماَِّلْسُم ا ،أ ْوُ  ،لْعم كا  :نم يْد  وممم وماَِّلْسُم  ،ةم زم

مُ ا ْوُ  ،لُْمبْهم ا :نم ءِ  ه ِذهِ وم  ه ذم ُؤَّلم ِ  ،ومهم لُِف ومالّلا ِفيي وماَِّلْسُم اّلا
م
ْوُ  ،مُ ِه اْْل مِ  ُجلِ الرا  :نم ا  ،ومالُْغّلم مم وم

ِض 
ُ
ةِ ا ه ِذهِ يفم إِلم وماِحد  ِمْن أ ْربمعم

م
ةُ ومالا . ْْل ُّ  :ِكرم ائِع  ِف جِ ا ُُ ْتمصُّ ْسم  شم نم بِِه وماِحد  ُدوْ  نِْسِه َّلم َيم

رم  تمْقِريْ  .آخم ُّ  :بُهُ وم ُّمحم ُدُخوْ  ُُ ا صم لِِف ومالّلا مم
م
ُّم ُل اْْل ْوُ  ،يْهِ ِم عم  « .ِس رم فم الْ ُجِل وم الرا  :نم

يْد  ِكتماُب   كم ـِكتمابُ  ا ِكتماُب     زم يِكتماُب   الراُجلِ ه ذم ِ محم   اّلا رِْس ِكتماُب   نم  ادا
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ْ طًّ خم  عْ ضم اِلاْدِريُْب اْْل ْ  مِ سْ اَِّل  تم ا َتم ْ  ْْيِ طا خم وم  ِف را عم مُ ال  :ِِل ا يم مم ِفي ةِ رم كِ الا  مِ سْ اَِّل  تم َتم

ينم تمبمواُءوا  -1 ِ ﴾﴿وماّلا انم يمم ارم وماْْلِ  [9: شر]سورة احل ادا

ِص﴾ -2 نم الْقمصم ْحسم
م
ُّميْكم أ ُْن نمُقصُّ عم  [3: يوسف] ﴿نم

ْهِِل﴾ -3
م
الم رمبِّ إِنا ابِِْن ِمْن أ قم باُه فم نمادمى  نُوح  را  [45: هود]سورة  ﴿وم

ُم﴾ -4 قْوم
م
ْهِدي لُِّاِِت ِِهم أ ا الُْقْرآنم يم  [9: سراء]سورة اإل ﴿إِنا هم ذم

5- ﴾ انم يمم ارم وماْْلِ ينم تمبمواُءوا ادا ِ  [9: شر]سورة احل ﴿وماّلا

 » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  -6
م
  ّلم فم أ

م
 متفق عليه. «ًراوْ كُ ًدا شم بْ عم  نُ وْ كُ أ

هِ ا -7 ِّ انمكم وماْستمِعْذ ِمْن شم ْظ لِسم ِشحُ   ْحفم ُدوُّ الَْكم انم ُهوم الْعم  إِنا الُِّّسم

نِِّف  ِل:اِلاْدِريُْب اثلااِِن: صم بم اْْلمْدوم سم ا حم نْوماِعهم
م
ْعِرفمة  بِأ ْو مم

م
ة  أ ِمماِت اْْلِتيمةم إِلم نمِكرم  الَْكم

 
م
  – دُ ْْحم أ

م
  – اُل جم ا رِ يم  – اهللِ  ُت يْ بم  – الاِِت  – ارُ هم الا  –ا نم أ

م
ُ وْ يُ  – ار  ما عم  – ُب حُ السُّ  – م  ّلم قْ أ م  – ُس ن  انِ الَّلا

  – م  وْ ُنُ  – رُ مم عُ  – انِ اتم هم  – ُل مْ الرا  – ءِ َّلم ؤُ هم  – مُ يْ اهِ رم بْ إِ  – مْ هُ  – انِ اِلم ا طم يم  –
م
 – حُ بْ الصُّ  – تم نْ أ

  – ِِت الّلا 
ُ
ْ  مُّ أ ْ  – ُف احِ صم مم  – ْْيم نِ مِ ؤْ مُ ال ي – ُف سُ وْ يُ  – د  يِّ سم  – رُ طم مم ال ِ  –ا مم هُ  – ِب رم عم الْ  دُ ّلم بِ  – نم اّلا

ُة  ئِشم ا  -َم ْعُر  – ه ذم ِذهِ  –الشِّ اِم  – ه  ُْن   -فموماِكُه  –سم ْهُر  –نم ْدِر  –الُّاتماِن  –الظُّ ُة الصا مم ّلم  –سم
ُّْعمب   رُْض  –مم

م
مال   –اْْل يْب   –َجم ي  –ُشعم ِ بااس   –ُهنا  –اّلا ا  –عم ْنتُمم

م
ا –أ اُء  –ِن ه ذم مم  ُهنما. –السا
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 ْ  ةُ فم رِ عْ مم ال

اُف  ةُ رم كِ الا  الُْمضم
ْعِرفمةِ   إِلم الْمم

راُف بِـ  الُْمعم
 ْل()ا

اَِّلْسُم 
وُْصْوُل   الْمم

اْسُم 
ةِ  ارم  اْْلِشم

ُّممُ  ِمْْيُ  الْعم  الضا
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ةُ  ائِدم ةُ وم الْفم ثُـْونم الْوماِحدم  اثلاّلم

 ﴾ الْعمْطُف  ﴿

 :نِ َم وْ نم الْعمْطُف 

 

 

ْطُف اْلميمانِ  (1 تْبُوِْعِه ِف ُهوم اِلاابُِع اْْلماِمُد الُْمومِضل : عم ارِِف  ُح لِمم عم ُ ِف  ،الْمم ُص لم ِصل اِت. الُْمخم  الاِكرم

 د  ـيْ زم  رم ـضم حم 
م
 وْكم ـخُ أ

 رم 
م
 كم ـنم ابْ ا دً يْ عِ سم  ُت يْ أ

م  ُت مْ ُّا سم   كم ِمل عم  د  ما  َُمم لَعم

تُهُ وم  مم ناكم  عمّلم
م
مْستمِطيْعُ  أ ُه ِف  ْ عم ْن تمضم

م
تْبُْوِع  أ ِن الْمم َكم ِحيًْحا. ،مم ْعنم صم يمُكْوُن الْمم  وم

لاعْ : ُحْكُمهُ  نُْعْوتمهُ  يمتْبمعُ  ،ِت اْلمِقيِْقِّ ُهوم َكم ء   ِف  مم ْ ل شم
ِ
يْ ، ُُ

م
اِب ِف اْْلِ  :أ (، ْعرم فِْع ومالاْصِب وماْْلمرِّ  )الرا

ِنيِْث(، ومالاْوِع 
ْ
دِ  )اِلاْذِكْْيِ وماِلاأ دم اِد وماِلاثِْنيمِة وماْْلمْمِع(، ومالْعم . )اْْلِفْرم ِو اِلانِْكْْيِ

م
ُْو: وماِلاْعِريِْف أ  نم

م حم   د  يْ زم  َضم
م
م  ُت مْ ُّا سم  – وْكم ـخُ أ  تِكم نم ابْ  ةم مم اطِ  فم لَعم

حُ  ْعِرفمِة فمإِناُه يُومِضل اءم بمْعدم الْمم ا َكم إِذما جم  هم
م
ةِ ْْل ابِقم اءم بمْعدم  ،ْمِثُّمِة السا إِذما جم ةِ الا وم افمإِ  ِكرم ُصهم  ، ِمثُْل:ناُه َُيمِصل

م اشْ   ًمااتم خم ا ـبً ـهم ذم  ُت يْ ُتم

م اشْ  ْطُف بميمان                             ًصايْ مِ قم ا ـبً وْ ـثم  ُت يْ ُتم  عم

ْطُف بميمان   ق    عم مسم ْطُف ن  عم
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ِق  (2 ْطُف الناسم ِي: عم ْطِف  ُهوم اِلاابُِع اّلا رْف  ِمْن ُحُروِْف الْعم تْبُوِْعِه حم بمْْيم مم ُط بميْنمُه وم تمومسا يم
وْ 
م
ِة، أ م ْعنماُه: الْعمْشم ِم ِِبمرْف  ِمنْ  مم م يْئمْْيِ ِف اللَْكم ُع بمْْيم شم ْمم ناكم َتم

م
ةِ  أ م ْطِف الْعمْشم ُْو:ُحُروِْف الْعم  . نم

د   لم خم دم  ْ  ُثما  الاْحوم  ُت سْ رم دم  – د  يْ زم وم  َُممما  فم الْصا

د   لم خم دم  م  ُت مْ ُّا سم  – ةُ مم اطِ فم فم  َُممما ِرلِس  لَعم  ِب ّلا الطُّ  ُثما  الُْمدم

د   لم خم دم   د  ـيْ زم وم  َُممما

 

 

  :  ومُحُروُْف الْعمْطِف ِِهم

 
اِنيْ  عم مم ْْلِِت:ـوم ا َكم  (97)هم

يْئمْْيِ ِف ْشُِتم لِّلِ   الْوماوُ  .1 ْط،  اِك بمْْيم الشا قم .ل ِكنا الِْفْعِل فم ْو تمْعِقيْب 
م
م تمْرِتيْب  أ ا َّلم تمُدلُّ لَعم (98)هم

 

 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال  اُل ثم مِ ال

يْد   د    زم د   لم خم دم   َُممما  .د  يْ زم وم  َُممما

ًدا  ِعيَْسم ، ُموَْسم     َُممما
م
ًدا اهللُ  لم سم رْ أ  .َسم يْ عِ وم  َسم وْ مُ وم  َُممما

 

                                                           

م  (97)  ِف وْ رُ اْلُ  ه ِذهِ  اِِن عم مم لِ  هِ تِ مم دِّ قم  مُ ِف  مم وْ رُّ آجُ  نُ ابْ  ِض را عم تم يم  مْ ل
م
  نا ؛ ِْل

م
ِ  مُ يْ وِ قْ تم وم  اُب رم عْ اْلِ  يِّ وِ حْ الا  دم نْ ا عِ مم  ما هم أ ِ طم اْْلم وم  ِن حْ الُّا  نم مِ  هِ انِ سم ل  أ

م
ا ما . أ

 ْ   دم نْ عِ  ِهم  فم اِِن عم مم ال
م
ْ  ِل هْ أ م  ْْيم يِّ وِ حْ الا  ُض رُّ عم تم ، وم ةِ ِم ّلم  اْلم  ِف اِِن عم مم ال   ِض عْ  بم ا ِف هم ل

م
 .مِ زِ الّلا  اِب بم  نْ  مِ َّلم  لِ ْض فم الْ  اِب بم  نْ مِ  انِ يم حْ اْْل

ِتيِْب: (98) ْ ْعنم الُتا ِل،  مم وا
م
نا اثلااِِنم بمْعدم اْْل

م
ْعنم أ مم ًة. اِلاْعِقيِْب:وم م ْي: ُمبماشم

م
، أ ِقيْبُُه بِّلم ُمْهُّمة  ناُه عم

م
 أ

ُّميْهِ  ْعُطوْف  عم ْطف    مم ْرُف عم ْعُطوْف    حم  مم

 ْ اءُ الْ  وماوُ ال وْ  ُثما  فم
م
ا أ مْ  إِما

م
ّتا  ل ِكنْ  بمْل  َّلم  أ  حم
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اءُ  .2 ِتيِْب وماِلاْعِقيِْب.   الْفم ْ م الُتا  تمُدلُّ لَعم

 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال  اُل ثم مِ ال

يْد   د   زم د   لم خم دم  َُممما يْد  ـفم َُممما  .زم

ِِلي  ِعيْد   عم ِعيْد   رم افم سم  سم ِِلي ـفم سم  .عم
ُّاْمُت  ُُّْت  سم ُُّْت  دمخم م ُت مْ ُّا سم ـفم  لم ْص فم الْ دمخم   لَعم

ُ
 .اذِ تم سْ اْْل

 
م    ُثما  .3 ِتيِْب ومالُتا ْ م الُتا (99).ِخ اتمُدلُّ لَعم

 

 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال  اُل ثم مِ ال

يْد   د   زم د   لم خم دم  َُممما يْد   ُثما َُممما  .زم
ُّاْمُت  ُُّْت  سم ُُّْت  دمخم م ُت مْ ُّا سم  ُثما  لم ْص فم الْ  دمخم  لَعم

ُ
 .اذِ تم سْ  اْْل

ًدا، ِعيَْسم    ُموَْسم  َُممما
م
 .ًداما َُمم  ُثما  َسم يْ عِ  ُثما  ُموَْسم  اهللُ  لم سم رْ أ

 
وْ  .4

م
ا:   أ ، ِمنْهم ان  عم ا مم مهم   ل

 

                                                           

ماِخ: (99) ْعنم الُتا ِنياًة. مم مم ًة زم ْي: ُمدا
م
ِل وماثلااِِن ُمْهُّمًة، أ وا

م
نا بمْْيم اْْل

م
 أ

ْعنماهُ  (100) مم م ا :وم ْكْثم
م
ْو أ

م
ْمر  ِمْن بمْْيِ اثْنمْْيِ أ

م
 .ْخِتيماُر أ

ةُ   (100)اِلاْخيِْْيُ  بماحم كُّ   اِلاْقِسيْمُ   اْْلِ  الشا
ِف  ُْوُز  وم ْعنم َّلم َيم ا الْمم ه ذم
يْئمْْيِ ـالْ  ْمُع بمْْيم الشا ، جم

ُّْتم  عم ْي: إِْن فم
م
مْم  أ وماِحًدا ل

. رم ِل اْْلخم  تمْفعم

ِف   ُْوُز  وم ْعنم َيم ا الْمم ه ذم
يْئمْْيِ ـالْ  ْمُع بمْْيم الشا  .جم
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 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال ْعنم  اُل ثم مِ ال  )أو( مم

ْختم 
ُ
اـأ ْج  ِهنًْدا هم وا ْو  ِهنًْداتمزم

م
اأ ْختمهم

ُ
 اِلاْخيِْْيُ  .أ

ْفم  وِ الاْحوم اْدرُِس  الاْحوم  الْصا
م
. أ ْفم  الْصا

ةُ  بماحم  اْْلِ
اًجا ًْما ،دمجم ًَك  لم مم ْ  سم ًَك ُُ مم وْ سم

م
اًجا  أ وْ دمجم

م
ًْما أ  .لم

رْف  ، فِْعل   ُة  اْسم   حم ِمم  اْسم  الَْكم
م
وْ  فِْعل   وْ أ

م
رْف   أ  .حم

 اِلاْقِسيْمُ 
اِرع   ْمر  ، ُمضم

م
اض   أ وْ مماض  الِْفْعُل  مم

م
اِرع   أ وْ ُمضم

م
ْمر   أ

م
 .أ

ُْسْونم  ِستُّْونم  ِِعْ  خم ُْسْونم مم وْ خم
م
. ِستُّْونم  أ لْفم ُرْوبِياة 

م
 أ

كُّ   الشا
ةِ  اثلااِمنمةِ  ابِعم نما ِف  السا

م
أ ِفْظُت الُْقْرآنم وم ابِعمةِ حم وِ  السا

م
 اثلااِمنمِة. أ

 

ا .5 ْسبُْوقمُة بِ   إِما ْخرمىـ الْمم
ُ
ا( أ (101).)إِما

 

ا  مهم بِْط:ل ْو( بِالضا
م
ثمِل )أ مم ان  كم عم ُة مم ْربمعم

م
 أ

 

 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال ْعنم  اُل ثم مِ ال ا مم  ()إِما

ْختم 
ُ
اـأ جْ  ِهنًْدا هم وا ا تمزم اوم  ِهنًْدا إِما ا إِما ْختمهم

ُ
 اِلاْخيِْْيُ  .أ

ْفم  ا اْدرُْس  الاْحوم  الْصا اوم الاْحوم  إِما . إِما ْفم  الْصا
ةُ  بماحم  اْْلِ

اًجا ًْما ،دمجم ًَك  لم مم ْ  سم ا ُُ ًَك  إِما مم اوم  سم اًجا إِما اوم  دمجم ًْما إِما  .لم

                                                           

اِطُف َّلم  (101) ا ومُهوم الْوماُو، ومالْعم ُّميْهم رِْف الْعمْطِف عم ِة ُدُخْوِل حم مم زم ة  لُِمّلم اِطفم ْت ِبعم ا لميْسم هم نا
م
ِحيُْح أ رُْف ومالصا ا ِِهم حم إِنامم م ِمثُِِّْه، وم  يمْدُخُل لَعم

. )اْنُظْر:  . تمْفِصيْل  اِِبُّ ابِياةُ الْوُصم ُة الْوُصم ابِ اِلُّْحفم رِْجع  سم . ص. مم  (.164ق 

ةُ   اِلاْخيِْْيُ  بماحم كُّ   اِلاْقِسيْمُ   اْْلِ  الشا
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رْف  ، فِْعل   ةُ  اْسم   حم ِمم ا الَْكم اوم اْسم   إِما اوم  فِْعل   إِما رْف   إِما  .حم
 اِلاْقِسيْمُ 

ري ، نمْصب   ْزم  ، جم ْفع   جم  رم
اُب  ااْلِْعرم ْفع   إِما اوم  رم اوم  نمْصب   إِما ري  إِما اوم  جم  إِما

ْزم .  جم
ُْسْونم  ِستُّْونم  ْصِل  ِف  خم ُْسْونم وم الْفم ا خم اإِما اِلًاِستُّْونم  إِما  .طم

كُّ   الشا
دِ  حم

م
بِْت  يمْومم اْْل افُِر  يمْومم السا سم

ُ
أ ا سم بِْت وم إِما ايمْومم السا ِد. إِما حم

م
 يمْومم اْْل

 
ْطِف  رُْف الْعم ةِ - حم ابِقم ْمِثُّمِة السا

م
ا ِف اْْل مم ا( الاِِت  -كم ْولم  ُهوم )إِما

ُ
ا  ،بمْعدم اْْل بُّْمهم ْن يمُكْونم قم

م
ُب أ ِ

َيم وم
تمُكْوُن (وماو  ) ْرُف تمْقِسيْم  وم ْولم فمِهم حم

ُ
ا( اْْل ا )إِما ما

م
أ .، وم  بُِدْوِن وماو 

مْ  .6
م
ْسبُْوقمُة بِ    أ م و ((102)التاْسِويمةِ  ةِ زم مْ هم )ـ الْمم ، تمُدلُّ لَعم يْئمْْيِ  التاْسِويمِة بمْْيم شم

م
ةِ  وْ أ ْمزم )هم

اِم( م تمُدلُّ و اَِّلْسِتْفهم  .ْْيِ ئم يْ شم  نْ مِ  د  حِ ْعِيْْيِ وماتم لَعم

 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال ْم( اُل ثم مِ ال
م
ْعنم )أ  مم

  اء  وم سم  دُ ِفيْستم تم سم  اْلمِديْثم  الِْفْقهم 
م
  ِديْثم اْلم  تم دمرمسْ أ

م
.الْ  مِ أ  ِفْقهم

 التاْسِويمةُ 
مْم تمُزْرِِن.  سم  ُزْرتمِِن  ل

م
  اء  وم سم  كم رُ وْ زُ أ

م
  ِِن تم رْ زُ أ

م
م  مْ أ  .ِِن رْ زُ تم  مْ ل

ِعيْد   يْد   سم   زم
م
يْد  أ افِر  مُ  زم مْ  سم

م
ِعيْد   أ  ؟سم

 ْعِيْْيُ اِلا 
فًا ْ ًْوا َم   نم

م
ًْواأ مْ  دمرمْستم  نم

م
فًا أ ْ  ؟َم

 
 
 
 
 

                                                           

نا اْْلُْمُّمتمْْيِ  (102)
م
م أ ا لَعم ِهم ِلم ا ِف دمَّلم ابُِههم ا يُشم ْو مم

م
( أ اء  وم ِة )سم ا بمْعدم لمْفظم لِكم لُِوقُوِْعهم يمْت بِذ  اِويمتماِن ِف ُحْكِم  ُسمِّ ا ُمتمسم هم تمْْيِ بمْعدم ْذُكْورم الْمم

ِِّم.  الُْمتمَكم
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ْي: نمِْفم ُد الاِْفم ِفيتُ    َّلم  .7
م
ا. ، أ بُّْمهم ا قم إْثبماتم مم ا وم هم ا بمْعدم  مم

 ْ ا شم مهم مُط ل يُْشُتم رْفم  انِ طم وم ّتا يمُكْونم حم ْطف   حم اعم  :، ُهمم

  ا بُّْمهم ْن يمُكْونم قم
م
ْو أ

م
ْمر  إِْثبمات  أ

م
 .أ

 ا ُمْفرمًدا هم ْعُطوُْف بمْعدم ْن يمُكْونم الْمم
م
يْ  ،أ

م
 لميْسم َُجُّْمًة. :أ

 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال  اُل ثم مِ ال

ِعيْد   يْد   سم محم  زم يْد  نم ِعيْد  َّلم  زم  .سم

ِعيْد   يْد   سم م  زم ُّاْمُت لَعم يْد  سم ِعيْد  َّلم  زم  .سم
ا اِدً اِرقًا خم اِرقًا قمابِْل  طم ا. َّلم طم اِدً  خم

 
ْي: تمْصِحيْحُ ُد اَّْلِْسِتْدرماكم ِفيتُ    ل ِكنْ  .8

م
. ، أ نِّ  الظا

ثمةُ  ا ثمّلم مهم مُط ل يُْشُتم رْفم  وم ّتا يمُكْونم حم ْوط  حم ْطف   ُشُ ِِهم عم  :، وم

 . ْو نمْه 
م
ا نمِْف  أ بُّْمهم ْن يمُكْونم قم

م
 أ

 ا ُمْفرمًدا هم ْعُطوُْف بمْعدم ْن يمُكْونم الْمم
م
يْ  ،أ

م
 لميْسم َُجُّْمًة. :أ

 . ا وماو  بُّْمهم ْن َّلم يمْكُونم قم
م
 أ

 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال  اُل ثم مِ ال

ِعيْد   يْد   سم م  زم َضم ا حم يْد  مم ِعيْ ل ِكْن زم .سم  د 

ُسْولم  الُْمْجتمِهدم  ِحبُّ  َّلم  الْكم
ُ
ُسْولم  أ . ل ِكِن  الْكم  الُْمْجتمِهدم

اِحِب  َّلم  اْلمُِّيْدم  الُْمْجتمِهدم   .الُْمْجتمِهدم ل ِكِن يْدم اْلمُِّ  تُصم
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ماِن:   بمْل  .9 اِلم ا حم مهم  ل

 
 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال ْعنم )بمْل  اُل ثم مِ ال  (مم

فًا ْ ًْوا َم ًْوا ُت سْ رم ا دم مم  نم فًابمْل  نم ْ  .َم
 اَِّلْسِتْدرماكُ 

فًا ْ ًْوا َم ًْوا ْس رُ دْ تم  َّلم  نم فًابمْل  نم ْ  .َم
فًا ْ ًْوا َم ًْوا  ُت سْ رم دم  نم فًا بمْل نم ْ  .َم

اُب  ْضم  اْْلِ
فًا ْ ًْوا َم ًْوا ْس رُ دْ ِِلم  نم فًابمْل  نم ْ  .َم

 
ّتا  .11 .ِفيتُ   حم ايمةم وماِلاْدِريْجم  ُد الْغم

ثمةُ  ا ثمّلم مهم مُط ل يُْشُتم رْفم  وم ّتا يمُكْونم حم ْوط  حم ْطف   ُشُ ِِهم عم  :، وم

 ا ُمْفرمًدا هم ْعُطوُْف بمْعدم ْن يمُكْونم الْمم
م
يْ  ،أ

م
 لميْسم َُجُّْمًة. :أ

 .ُّميِْه ْعُطوِْف عم ْن يمُكْونم بمْعًضا ِمنم الْمم
م
 أ

  ُِّميْه ْعُطوِْف عم يمًة لُِّْمم ْن يمُكْونم غم
م
يْ  ،أ

م
تمهُ  :أ ايم ة   ،نِهم م دمرمجم ْو لَعم

م
 ِه.ِفي أ

 

 

ا نمِْف   بُّْمهم ْن يمُكْونم قم
م
. أ ْو نمْه 

م
ا   أ بُّْمهم ْن يمُكْونم قم

م
. ْثبمات  إِ أ ْمر 

م
ْو أ

م
 أ

ًْوا ُت سْ رم ا دم مم  فًابمْل  نم ْ ًْوا  ُت سْ رم دم   .َم فًا بمْل نم ْ  .َم

  ،ابم ْضم اْْلِ  دُ ِفيتُ   (.نْ كِ ل  ) ِل ثْ مِ كم  اكم رم دْ تِ سْ اَِّل  دُ ِفيتُ 
م
م الْ  ِن عم  عُ وْ جُ : الرُّ يْ أ  مِ لَكم

 
م
 كم وم  ،لِ وا اْْل

م
 .لم يْ ا قِ مم  هُ نا أ
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 ْ ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال ْ  هِ يْ ُّم عم  ُف وْ ُط عْ مم ال  اُل ثم مِ ال

نِْبيماءُ  الراُسْوُل 
م
 اْْل

اتم  نِْبيماءُ مم
م
ّتا  اْْل ُّميِْه  الراُسْوُل  حم ّلا اهلُل عم صم

ُّامم   .ومسم

الم  ْطفم
م
تملم اِْلمُهوُْد  الُْمْسُِِّمْْيم  اْْل ّتا الُْمْسُِِّمْْيم قم الم  حم ْطفم

م
 .اْْل

الِ  ِل  الااِس  الُْعما
ُُ م  ئِيُْس لَعم ُِّلُم الرا ّتا الااِس  يُسم الِ  حم  .الُْعما

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ة  ُف اومُحُروْ . لْعمْطِف اُب ابم  » م ِِهم  ،لْعمْطِف عمْشم اءُ  ،الْوماوُ : وم ُثما  ،ومالْفم وْ  ،وم
م
أ مْ  ،وم

م
أ إِما  ،وم بمْل  ،اوم  ،ومَّلم  ،وم

ل ِكنْ  ّتا  ،وم وماِضعِ  ِف بمْعِض اومحم ا  تم فْ طم فمإِْن عم . لْمم ْرفُوْ بِهم م مم نُْصوْ  ،تم عْ فم ع  رم لَعم م مم ْو لَعم
م
 ،تم بْ صم ب  نم أ

ُْفوْ  م مم ْو لَعم
م
ُْزوْ  ،تم ْض فم ض  خم أ م مم ْو لَعم

م
و: ُل تمُقوْ  .تم مْ زم م  جم أ ْمر  يْد  ومعم ْمًرا ،قمامم زم يًْدا ومعم يُْت زم

م
أ رم  ،وم

و ْمر  عم يْد  وم رُْت بِزم رم مم  « .وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
رْفم الْعمْطِف اِلاْدِريُْب اْْل ُّميِْه ومحم ْعُطوْفم عم ِ الْمم ْيِّ ْعُطوْفم  عم ا يمِِل ِفيومالْمم  :مم

 ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال
 ْ  ُف وْ ُط عْ مم ال

 هِ يْ ُّم عم 

 ُف رْ حم 
 ِف طْ عم الْ 

 ةُ ُّم مْ اْْلُ 

ُخوكم بِآيماِِتْ ﴿      
م
أ نتم وم

م
ْب أ َّلم تمنِيما ِف  اْذهم وم

       [42: طه]سورة  ﴾ِذْكِري

ْرًها﴾       ْو كم
م
ًَ أ ْو رِْض ائْتِيما طم

م
لِْل ا وم مهم الم ل قم ]سورة  ﴿فم

       [11: فصلت

ُكْم ومَّلم ﴿       ُجورم
ُ
تمتاُقوا يُْؤتُِكْم أ إِن تُْؤِمنُوا وم وم

ْمومالمُكمْ 
م
لُْكْم أ

م
مْسأ        [36: مـحمد]سورة  ﴾ي

ة  ُثما  وماهللُ ﴿       اب  ُثما ِمن نُّْطفم ن تُرم ُّمقمُكم مِّ خم
ْزوماًجا

م
ُّمُكْم أ عم        [11: فاطر]سورة  ﴾جم

اُء ﴿    مم ِم السا
م
ًُّْقا أ دُّ خم شم

م
نتُْم أ

م
أ
م
ا ۚ  أ فمعم   بمنماهم  رم

ا هم ْمكم ا سم اهم وا     [28-27: النازعات]سورة  ﴾فمسم

اءً ﴿       ا فِدم إِما نًّا بمْعُد وم ا مم  [4: مـحمد]سورة  ﴾فمإِما

   
  نْ مِ  ُمْسُِّم   ُل مم عْ يم 

م
 َّلم  ةِ رم خِ اْْل  مِ يْ عِ نم بِ  زِ وْ فم الْ  ِل جْ أ

 .ايم نْ ِم ادُّ يْ عِ نم 

ا.    ِة لمِكْن ِعْرفمانِهم اِن الِّْعمم  يمْوممكم بِنُْكرم
ْ
أ  َّلم تمبْدم

   
ّتا  يِْف حم ِ ِر الْشا زْهم

م
رمُب ِف اْْل يمْدرُُس الْعم

انُِب. جم
م
 اْْل

ْهًّل.        ْعبًا بمْل سم رُْس صم  لميْسم ادا
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ِ اخْ اِلاْدِريُْب اثلااِِن:  ْ ا ِف مم كم  ْْيِ سم وْ قم الْ  ْْيم ا بم ما مِ  حم يْ حِ الصا  ابم وم اْْلم  ُتم  :الِ ثم مِ  ال

م اشْ الِْمثماُل:  ْ  نم مِ  ُت يْ ُتم ةً  –ة  رم طم سْ مِ ) ًما وم ُّم قم  ةِ بم تم كْ مم ال رم ة ( – ِمْسطم رم  ِمْسطم

م اشْ  -1 ْ  نم مِ  ُت يْ ُتم م ). . . . . . . . . . . .  بًا وم تُ كُ  ةِ بم تم كْ مم ال م  –ت  ّلا مم م  –تًا ّلا مم  (ت  ّلا مم

ارُ ). . . . . . . . . . . .  ّتا حم  ةِ يم رْ قم الْ  نم مِ  الااُس  جم رم خم  -2 غم ارم  – الصِّ غم اِر( – الصِّ غم  الصِّ

م  -3   عُ يْ طِ تم سْ ْ
م
م  نْ أ ْ لم إِ  عم مِ تم سْ ْ م حم مُ  ال ُ ) .تم ئْ شِ  نْ . . . . . . . . . . إِ  وم  ةِ اضم ُ  –ا ُُّهم جِّ سم ْ  – اُّمهم جِّ سم ْ

 ُ  (اُّْهم جِّ سم ْ

ِ رْ كم شم  -4 ِمر   . . . . . . . .. . . . . . . .  ِق يْ دِ ُّصا ُت ل َم ِمًرا – ) (  – َم ِمر  َم
 

بْدُ ) . . . . . . . .. . . . . . . . اْستمِعْن بِاهلِل َّلم  -5 بْدم  – الْعم بْدِ  – الْعم  (الْعم

ْ ِف  ُت يْ ُّا صم  -6 ْ  ةم ّلم صم  دِ جِ سْ مم  ال  (ةِ ّلم صم  – ةم ّلم صم  –ُة ّلم . )صم اءِ شم عِ . . . . . . . . . . الْ  ما ثُ  ِب رِ غْ مم ال

ـبًـا  -7 يُْت ذمهم م اتمم  . . . . . . . . . . اْشُتم اتمًما –)خم ( – خم اتمم   خم

 (نْ ُّم عْ تُ  – نم ُّم عْ تُ  –ُن ُّم عْ ًِدا . ) تُ  . . . . . . . . . .وم  مم وْ اِْلم  انِ حم تِ مْ اَِّل  جُ ائِ تم نم  ُب تم كْ تُ  -8

 :بًااسِ نم ف  مُ طْ فم عم رْ حم  عْ ضم اِلاْدِريُْب اثلاالُِث: 

باكم الِْكبماُر  -1 حم
م
 . ارُ غم الصِّ  . . . . . . . . . .أ

ِ جم  -2  .ادم با عُ الْ  . . . . . . . . . . اءم مم ُّم عُ الْ  ِس ال

3-  
م
ُّْتم  أ كم

م
اًحا أ  ؟ِعنمبًا. . . . . . . . . .  ُتفا

ِعْْيم  اعم ا بم مم  -4 ُح الشا ّلا . . . . . . . . . . .الْفم ْمحم  الْقم

ْكُت اْْلمائِنم  -5 ارم ا شم . . . . . . . . . . .مم ِمْْيم
م
 اْْل

د   -6 عم َُممما ُّاْمُت مم . .. . . . . . . . . تمكم يْد   زم

. . . . . . . . . . .ُنِبُّ اْْلمْْيم  -7 ا  الْشا

ُ َّلم  -8  .ارِ هم الا بِ   . . . . . . . . . . ِل يْ  الُّا ِف  رْ افِ سم  ْ

اقُِل  -9 ُدوُّ الْعم اِحُب: الْعم يُّ الااِس تُصم
م
ِدْيُق اْْلماِهُل؟  . . . . . . . . . .أ  الصا

اُء  -11 مم ِت السا دم رْعم
م
رمْت. . . . . . . . . . .أ ْمطم

م
 أ
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ةُ اثلااِنيم  ائِدم ثُـْونم الْفم  ُة وماثلاّلم

 ﴾ (103)اِلاْوِكيْدُ  ﴿

ِم.ُهوم  دُ يْ كِ وْ اِلا  م  : تمْقِويمُة اللَْكم

 :نِ َم وْ نم  وم هُ وم 

 

 

اِدفِهِ   اِلاْوِكيُْد الُّاْفِظيُّ  (1 ْو بُِمرم
م
اِر الُّاْفِظ بِنمْفِسِه أ ْم يمُكْوُن بِتمْكرم

م
ْم فِْعًّل، أ

م
انم اْسًما، أ كم

م
وماء  أ ، سم

ْم َُجُّْمًة.
م
ْرفًا، أ  حم

اءم  .1 يْد  جم يْد  زم م  .6 م  اسْ  .زم َضم اءم حم يْد   جم   .زم
ًْوادمرمْسُت  .2 ًْوا نم    .نم
ًْوا دمرمْسُت دمرمْسُت  .3 اِدفمانِ          فِْعل   .نم   ُمرم
يْد   .4 اءم زم يْد   ،جم اءم زم    َُجُّْمة    .جم
ْم  .5 ْم نمعم رْف    .بمّلم بمّلم  –َّلم  َّلم  –نمعم    حم

    
ْعنمِويُّ  (2 ِي  اِلاْوِكيُْد الْمم ِو الُْمبم  ُهوم اّلا

م
ْهِو أ الم السا ُع اْحِتمم ةِ يمْرفم ِم. ِف  المغم م  اللَْكم

ئِيُْس ا نم ارم زم   نمْفُسهُ الرا

اهُ  ُت ظْ فِ حم  َُ  الُْقْرآنم 

 
                                                           

ِة(، وماِلاْوِكيُْد  (103) ْمزم ِكيُْد )ِبالْهم
ْ
: اِلاأ ْن نمُقْولم

م
ُْوُز أ َيم : اِلاْوِكيُْد )بِالْوماِو(، وم ْن نمُقْولم

م
ُْوُز أ ُح.َيم فْصم

م
 أ

ْوِمياِة. (104) ْومم ِف اْلُجرُّ نُْه اْبُن آُجرُّ اْم عم تمَكم مْم يم  ل

ْعنم   (104)لمْفِظيي   يي وِ مم
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ُ وم    لم
م
 :ِِهم وم  ،ة  اصا خم  اظ  فم لْ أ

ْْي   –نمْفس   .1  عم

 

  مُط اِفييُْشُتم ْْي  وم  نمْفس  ) ِهمم مِ  (عم تاِصّلم بِضم ْن يم
م
ُعوُْد أ م ْْي  يم دِ لَعم كا ًدا ، الُْمؤم دم ًَ ومعم ابُِقُه نمْو ُيطم  ،وم

ا ِف  مم ِة. كم ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
 اْْل

  ا ُد بِِهمم كا يِْن وم يُؤم يمُكْونماِن ُمْفرمدم ِمْْيُ ُمْفرمًدا يمُكْوُن الُْمْفرمُد فم ذ  الضا ْمِثُّمِة ، لِككم
م
ْْل  .)أ(َكم

  ِْْي ُْمْوعم يمُكْونماِن مم ا اْْلمْمُع فم ُد بِِهمم كا ُيؤم ًَ  يمُكْونُ وم وم ُْمْو ِمْْيُ مم ْمِثُّمِة  ،الضا
م
ْْل  .)ب(َكم

   ذ ا الُْمثمنا كم ُد بِِهمم كا ُيؤم ِمْْيُ ُمثمنًّ وم يمُكْوُن الضا ا  ،لِكم فم ما
م
أ ُل وم فْضم

م
( فماْْل ْْي  عم ْن ِفي)نمْفس  وم

م
ا أ ِهمم

. ْن يمُكْونما ُمثمنايمْْيِ
م
ُْوُز قمُِّيًّْل أ َيم ْْيِ وم ُْمْوعم  يمُكْونما مم

م حم  ا َضم ْنُفُسُهمم
م
اِلماِن أ  الطا

م حم  ا ِت َضم ْعيُنُُهمم
م
اِلمتماِن أ  الطا

ُْوُز  َيم  قمُِّيًّْل:وم

م حم  ا َضم اُهمم اِلماِن نمْفسم  الطا

م حم  اِلمتمانِ  ِت َضم ا الطا يْنماُهمم  عم

 

 )ب( )أ(             

ئِيُْس نمْفسُ ا نم ارم زم    هُ ـالرا
م
يْنُهُ  وْ أ م حم  .عم نُْفُسُهمْ  َضم

م
ُب أ ّلا وْ  الطُّ

م
ْعيُنُهُ  أ

م
 ْم.أ

م حم  ا ْت َضم ُة نمْفُسهم   فماِطمم
م
ا وْ أ يْنُهم م حم  .عم ْنُفُسهُ  ِت َضم

م
اِلماُت أ ْو  نا الطا

م
ْعيُنُُهنا أ

م
 .أ
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ي  .2 يْع   ُُ ِ  ومَجم

 

 ا ُد بِِهمم كا ي ) يُؤم يْع   ُُ ِ ْمِثُّمِة ما ِف كم  ْمعُ اْْلم  (ومَجم
م
ِي )أ(،اْْل ِو الُْمْفرمُد اّلا

م
ْعنم اْْلمْمعِ ِفي أ يْ  ،ِه مم

م
 :أ

ِي ْمثُِّمِة ما ِف كم  يُْشِبُه اْْلمْمعم  اّلا
م
 .)ب(اْْل

  ُب ِ
ُعوُْد  َيم ِمْْي  يم تاِصّلم بِضم ْن يم

م
م أ دِ لَعم كا ًدا ، الُْمؤم دم ًَ ومعم ابُِقُه نمْو ُيطم ِة. ،وم ابِقم ْمِثُّمِة السا

م
ا ِف اْْل مم  كم

  ا الُْمثمنا دم بِِهمم كا ْن يُؤم
م
ُْوُز أ ِي ،َّلم َيم َّلم الُْمْفرمُد اّلا . وم  َّلم يُْشِبُه اْْلمْمعم

ُْوُز:  فمّلم َيم

م حم  ا َضم ُُّهمم َُ اِلماِن   () الطا

م  َضم ُّهُ حم َُ ِرلُس   () الُْمدم

ْ  – لَِكم  .3    تماَِ

ةً  اصا ا اِلاْوِكيُْد لُُِّْمثمنا خم ِ وم  ،ُهمم تاِص  ُب َيم ْن يم
م
ُعوُْد أ ِمْْي  يم ا ضم م لم بِِهمم ابُِقهُ لَعم ُيطم ِد وم كا بماِن  ، الُْمؤم ُيْعرم وم

يًْضا.
م
لُْمثمنا أ  َكم

 )ج( )ب( )أ(
م  َضم احم ُهمم اِلماِن لَِكم ُت  .الطا

ْ
أ اقمرم ميِْهمم َِ م  .الِْكتمابمْْيِ  ُّاْمُت لَعم اسم ميِْهمم َِ ْْيِ  ِرلسم  .الُْمدم

م  َضم اِلم  ِت حم االطا ْتماُهمم َِ ِفْظُت  .تماِن  احم ْتميِْهمم َِ تمْْيِ  ْورم تمبُْت ِف  .السُّ االُْكرا كم ْتميِْهمم َِ تمْْيِ   .اسم
 

 )ب(                     )أ(             

م حم  ُّ  َضم َُ ُب  ّلا ْو  ُهمْ ـالطُّ
م
يُْعُهمْ أ ِ ِفْظُت   .َجم ا حم َُ ْو  هُ ـالُْقْرآنم 

م
يْعم أ ِ  .هُ َجم

م حم  ُّ  ِت َضم َُ اِلماُت  ْو  ُهنا ـالطا
م
يُْعُهنا أ ِ ُت   .َجم

ْ
أ ا قمرم َُ ةم  اـالِْقصا ْو  هم

م
ِ أ  .اهم يْعم َجم
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َْجمعُ  .4
م
 أ

ْعنم وم  ُهوم ِف  ي الْمم ُُ اِل يُْشبُِه ) بِْط اَِّلْسِتْعمم اِلُب  ،( بِالضا ي ِفيومالْغم ُُ بُّْمُه ) ْن يمُكْونم قم
م
ا، وم (ِه أ لِِزيمادمةِ  ه ذم

ْقِويمِتِه. تم  اِلاْوِكيِْد وم

 

  ُِد ب
كا ُر ِه الُْمْفرمُد يُؤم كا يمُكْونُ الُْمذم ًرا، وم ُمْفرمدً   فم كا ُد بِ ا ُمذم

كا ناُث ِه الُْمْفرمُد ُيؤم يمُكْونُ الُْمؤم ا ُمْفرمدً   فم
ناثًا، وم  ُد بِ ُمؤم

كا ْعُ ِه ُيؤم رِ  َجم كا يمُكْونُ  الُْمذم ْعً   فم رً ا مُ َجم كا ُد بِ وم ا، ذم
كا ْعُ ِه ُيؤم ناِث  َجم يمُكْونُ الُْمؤم ًْعا  فم َجم

ناثً  ْمِثُّمةِ ا، ُمؤم
م
ْْل ِة. َكم ابِقم  السا

 ث  نا ؤم مُ  ر  كا ذم مُ  
َْجمعُ  د  رم فْ مُ 

م
اءُ  أ ْعم  َجم

 ْ َْجمُعْونم  ع  َجم
م
 َُجمعُ  أ

 
  زِ ائِ اْْلم  نم مِ وم  

م
مْستمِقلا  نْ أ ْ  ُّ   ه ِذهِ  نْ مِ  ة  دم احِ وم  ُُ

م
َْجمعُ ) اِظ فم لْ اْْل

م
اءُ  – أ ْعم َْجمُعْونم  – َجم

م
 – أ

تمُقْوُل: (105)(عُ َُجم  (، فم ي ُُ ِة ) ُِّمم ْسبُْوقمة  بِكم ْْيم مم ُع تمْوِكيًْدِما غم تمقم  ، فم

                                                           

ْومم ِف اْل (105) نُْه اْبُن آُجرُّ اْم عم تمَكم مْم يم ْوِمياِة.ل  ُجرُّ

ِي يُْشبُِه اْْلمْمعم )         (اْلمْمعُ )          (الُمْفرمُد اّلا

م حم  ُب  َضم ّلا ُّ الطُّ  ُهْم ـَُ
م
.أ ِفْظُت   َْجمُعْونم ا الُْقْرآنم حم . هُ ـَُ َْجمعم

م
 أ

م حم  اِلماُت  ِت َضم ُّ الطا ُت   َُجمُع.ُهنا ـَُ
ْ
أ ةم قمرم ا الِْقصا اـَُ . هم اءم ْعم  َجم

م  - َضم  حم
م
ُب أ ّلا .الطُّ ِفْظُت  - َْجمُعْونم .الُْقْرآنم حم َْجمعم

م
 أ

مِت  - َضم اِلماُت  حم ُت  - َُجمُع.الطا
ْ
أ ةم قمرم .الِْقصا اءم ْعم  َجم
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ْبتمُع  .5
م
ْكتمعُ   –أ

م
عُ   – أ بْصم

م
  أ

اُظ ِف ِذهِ ه   لْفم
م
َْجمُع( اْْل

م
اِل ُْْشِبُه )أ ْعنم وماَِّلْسِتْعمم ا ِف  ،الْمم اُف ِمثُّْمهم تمتمْصم ناِث وماْْلمْمِع ومَّلم  وم الُْمؤم

َْجمُع(
م
ِة )أ ِمم َم ُل إَِّلا بمْعدم  ادم تمْقِويمةم اِلاْوِكيِْد، فمُِّ ِفي؛ ِِلُ ُْْستمْعمم ذم َْجمُع( ه 

م
َّما تمومابِعم )أ  .ُْسم

 رم قم  -
ْ
عم  ُت أ بْصم

م
ْكتمعم أ

م
ْبتمعم أ

م
َْجمعم أ

م
م حم  - .الِْكتمابم أ ُعْونم  َضم بْصم

م
ْكتمُعْونم أ

م
ْبتمُعْونم أ

م
َْجمُعْونم أ

م
ُب أ ّلا  .الطُّ

اءم  ُت ظْ فِ حم  - اءم بمْصعم تْعم اءم كم اءم بمتْعم ْعم ةم َجم ْورم ِت  - .السُّ اءم ُع.جم اِلماُت َُجمُع ُبتمُع ُكتمُع بُصم  الطا
 

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

كا  ع  ابِ تم ُد ْوِكيْ اِلا . دِ ْوِكيْ ِلا ا اُب بم »  ْفِضهِ  :ِد ِف لُُِّْمؤم نمْصبِِه ومخم فِْعِه وم تمْعِريِفهِ  ،رم اظ  . وم لْفم
م
يمُكوُن بِأ وم

ْعُُّ  ة  مم ِِهم  ،ومم ْْيُ  ،ْفُس الا  :وم ُُكي  ،ومالْعم َْجمعُ  ،وم
م
أ َْجمعم  ،وم

م
تمومابُِع أ ِِهم  ،وم ْكتمعُ  :وم

م
ْبتمعُ  ،أ

م
أ عُ  ،وم بْصم

م
أ قمامم  :ُل تمُقوْ  .وم

يْد  نمْفُسهُ  ا  ،زم َُ ْومم  يُْت الْقم
م
أ رم َْجمِعْْيم  ،ُهمْ وم

م
ْوِم أ رُْت بِالْقم رم مم  « .وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ْتم اِلاْوِكيْدِ اِلاْدِريُْب اْْل ا َتم طًّ ْع خم ا يمِِل ِفي ضم  :مم

َْجمِعْيم ﴿ -1
م
ْهُّمُه أ

م
أ يْنماُه وم نمجا  [171: الشعراء]سورة  ﴾فم

َبم ﴾ -2
م
أ بم وم ذا ا فمكم اهم َُ يْنماُه آيماتِنما  رم

م
ْد أ لمقم  [56: طه]سورة  ﴿وم

1- ﴾ َْجمِعْيم
م
ُِّّبمناُكْم أ صم

ُ ْلم ف  وم ْن ِخّلم رُْجُّمُكم مِّ
م
أ يِْديمُكْم وم

م
نا أ عم طِّ قم

ُ  [49: مالشعراء]سورة  ﴿ْلم

ُُّهنا ﴿ -4 َُ ا آتميْتمُهنا  ْْيم بِمم يمرْضم نا وم ْزم َّلم يم  [51: األزحاا ]سورة  ﴾وم

ا﴿ -9 اهم َُ اءم  ْسمم
م
ُّامم آدممم اْْل  [31: البقرة]سورة  ﴾ومعم

يًْشا» ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  -0 نا قُرم ُزوم ِْ م
يًْشا، وماهلِل ْل نا قُرم ُزوم ِْ م

يًْشا، وماهلِل ْل نا قُرم ُزوم ِْ م
 رواه أبو داود. «وماهلِل ْل

 » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  -7
م
 رم ا امْ مم يُّ أ

م
، ل  اطِ ا بم هم حُ َكم نِ فم  ،ل  اطِ ا بم هم حُ َكم نِ ا فم هم ِِلِّ وم  نِ ذْ إِ  ْْيِ غم بِ  ْت حم كم نم  ة  أ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. «ل  اطِ ا بم هم حُ َكم نِ فم 

ا. -8 ميِْهمم َِ يْكم  ْحِسْن إِلم وماِدم
م
 أ

بمًدا.َّلم ُتْهِمْل وماِجبماتِكم  -5
م
بمًدا أ

م
 أ

الِبم قمائًِّل: اْدرُْس، اْدرُْس  -16 رُِّس الطا حم الُْمدم  .نمصم

ِل اْْلِتيمِة:اِلاْدِريُْب اثلااِِن:  ِّ َُجُّْمة  ِمنم اْْلُمم ُُ  ِف 
م
أ ِح اْْلمطم حِّ  صم

ا  اُب تم كِ الْ  (1  __________________________.: د  ِفيمُ  مْ هُ َُ

ْ  ْْيِ تم صا قِ الْ  نا إِ  (2  _________________________.: انِ تم قم يِّ شم  امم اهُ تم َِ

م  (3 ُّ  اُت اِلم الطا  ِت حم نم  __________________________.: مْ هُ َُ
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م  ِف وْ يُ الضُّ بِ  ُب حِّ رم نُ  (4  _________________________.: امم هِ يْ َِ

ُت  (5 ِي ُوِدْ ا ُهوم اّلا يْنُهم  _________________________.: هِ ِفيذماكم اْلميُْت عم

ْنُفِسِهمْ  (6
م
تمُه ِمنم الُْمِديِْر أ ائِزم ُق جم وِّ ُّامم الُْمتمفم مسم ْ :._________________________ 

7)  : ْن يمُكْونُوا ُمْتمِهِدْينم
م
يِْعِه أ ِ ِب َجم ّلا م الطُّ  _________________________.لَعم

8)  : اءم ْعم ِِّهْم َجم َُ اِت  ُِّّمم م الُْمعم اِلمُة لَعم ِت الطا ُّامم  __________________._______سم

ااِلاْدِريُْب اثلاالُِث:  طًّ ْع خم ْْيِ  ضم طا ِد، ومخم كا ْتم الُْمؤم ْتم اِلاْوِكيِْد  َتم ا يمِِل:ِفيَتم  مم

ْ  اءم جم  -1 ِ  هُ سُ فْ نم  رُ يْ زِ وم ال  .انم دِ هم عْ مم  ةِ ارم يم زِ ل

ُُّهْم بمْعدم اْلمجِّ  عم جم رم  -2 َُ اُج   .اْلُجا

م  ُت مْ ُّا سم  -3 ِ اِِن وم خْ  إِ لَعم  .مْ هِ عِ يْ  َجم

ْ  انِ تم رم ائِ الطا  ِت قم ُّم طم انْ  -4  .وِّ  اْْلم ا ِف مم اهُ تم َِ

باُُّْت الطِّ  -5 م  ِن يْ ْْيم غِ الصا  ْْيِ ُّم فْ قم  .امم هِ يْ َِ

ْ  دم َم  -6   نم وْ مُ ُِّّ عم مُ ال
م
ْ لم إِ  مْ هُ ْعيُنُ أ ا ِف  دِ هم عْ مم  ال  .امِ عم الْ  ه ذم

اُء. -7 ْعم ا َجم ُّهم َُ ُة  ِْسم
ُ
ِت اْْل اءم  جم

م  -8 ُّاْمُت لَعم ِِّهنا َُجمعم ُكتمعم سم َُ اِلماِت الُْمنْتمِقبماِت   .الطا

م احْ  -9 ا قم يْ قِ شم  ُت مْ ُتم ْ ِتم َِ  .امم هِ يْ تم  

 ا.مم هُ لَِكم  ايا اِدم وم  رم افم سم  -11
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ابُِع:   اِلاْدِريُْب الرا
م
َْجمُعْونم ) :ةِ يم تِ اْْل  ةِ ُّم مْ اْْلُ  بم ارم عْ ْكِمْل إِ أ

م
ُهْم أ ُـّ َُ ُب  ّلا م الطُّ  .(حمَضم

م ___________ فِْعل   بِِْني لَعم م   ________________.مم َضم  حم

فِْعِه ___________  ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  ُب   ___________.مم ّلا  الطُّ

فِْعِه  __________تمْوِكيْد  لِـ  ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  ومُهوم __________ مم
.__________ 

  ُّ ُُ 

م ________  بِِْني لَعم ملِّ  ___________مم _________ ِف َمم

ِْه. اف  إِِلم  ُمضم
 ُهمْ 

 ___________________________، ع  وْ فُ رْ مم  ان  ثم  د  يْ كِ وْ تم 
م
 هُ نا ؛ ِْل

______________________. 
َْجمُعْونم  
م
 أ
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ةُ اثلااثِلم  ائِدم ثُـْونم الْفم  ُة وماثلاّلم

ُل  ﴿  ﴾ اْلمدم

ُل  ْقُصوْ    اْلمدم ة  ُهوم اِلاابُِع الْمم ُْو:ُد بِاْلُْكِم بِّلم وماِسطم م حم  ، نم ُخوْكم  َضم
م
يْد  أ  .زم

ُة ) ِمم ُخوْكم فمَكم
م
ل  ِمْن )أ يْد  ( بمدم ِل ِمنُْه )زم ْذُف الُْمبْدم ُْوُز حم ناُه َيم

م
يْد  (؛ ِْل ُل )زم يمُقْوُم اْلمدم ُخوْكم ( وم

م
ُه، أ امم قم ( مم

تمُقْوُل:  م فم َضم .حم ُخوْكم
م
  أ

ِل ) ُْوُز ومْضُع اْلمدم ا َيم مم ُخوْكم كم
م
ِل ِمنْهُ ( أ ِن الُْمبْدم َكم يْد  ) ِف مم تمُقْوُل: زم ِحيًْحا، فم ْعنم صم يمبْقم الْمم م ( وم حمَضم

. يْد  ُخوْكم زم
م
 أ

:وم  ة  ْربمعم
م
نْوماُعُه أ

م
 أ

 
 ل  (1

ُُ ل ِمْن 
 
ُُ ُل  (106)بمدم

 

ِل ِمنْهُ ِفي ُل نمْفسم الُْمبْدم ِّل   ؛ِه يمُكْوُن اْلمدم َّما وم لم  لِكم يُسم يًْضا اْلمدم
م
ابِقم  أ  .الُْمطم

ُل اْلم  ْ  دم ُل ِمنْهُ مُ ال ْ  بْدم  اُل ثم مِ ال

يْد   ِرلُس  زم م  الُْمدم َضم ِرلُس حم يْد  الُْمدم  .زم

ِميُّْمكم  ِعيًْدا زم يُْت  سم
م
أ .رم ِميُّْمكم ِعيًْدا زم  سم

د   ابِْنكم  م  َُممما ُّاْمُت لَعم .سم د  ابْنِكم  َُممما

 

                                                           

ِء(. (106) ْ ِء ِمنم الَشا ْ لم الَشا )بمدم ( وم ابِقم لم الُْمطم يًْضا )اْلمدم
م
َّما أ يُسم  وم

 ل 
ُُ ي ِمْن  وْ  ُُ

م
( أ ابِق   ل   )ُمطم

ُُ ْو  بمْعض  ِمْن 
م
(أ ال    )تمبِْعيْض  ُل اْشتِمم ُّمط    بمدم ِم لم   بمدم
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 ل  (2
ُُ ُل بمْعض  ِمْن   بمدم

ِل ِمنْهُ ِفي ِقيِْقيًّا ِمنم الُْمبْدم  حم
ً
ُل ُجْزأ يْ  ،ِه يمُكْوُن اْلمدم

م
ِمْْي   ،ُيْمِكُن فمْصُُّهُ  :أ م ضم مْشتمِملم لَعم ْن ي

م
ُب أ ِ

َيم وم
ُعوُْد  م يم ابُِقهُ لَعم ُيطم ِل ِمنُْه وم ًدا  الُْمبْدم دم ًَ ومعم  .نمْو

ُل اْلم  ْ  دم ُل ِمنْهُ مُ ال ْ  بْدم  اُل ثم مِ ال

تمهُ  مم ِدل ُت  الِْكتمابم  ُمقم
ْ
أ تمهُ قمرم مم ِدل  .الِْكتمابم ُمقم

ا هم ةم  نِْصفم ْورم ِفْظُت  السُّ ةم حم ْورم االسُّ هم  .نِْصفم
ُل. الِْكتماُب ُجْزُؤهُ نُِْشم  الِْكتماُب  ُجْزُؤهُ  وا

م
 اْْل

 
ال   (3 ُل اْشتِمم  بمدم

ُل ِفي  ًن عْ مم ِه يمُكْوُن اْلمدم
م
ْ هم يْ ُّم عم  لم مم تم اشْ  ةً فم ِص  وْ  أ ِ  هُ نْ مِ  ُل دم بْ مُ ا ال   ةم طم يْ شم

م
 هُ نْ مِ  ايًّ قِ يْ قِ ءاً حم زْ جُ  نم وْ كُ  يم َّلا أ

ْو تمِصحا 
م
ِْزئمتُهُ  أ ذ   ،َتم ُب كم ِ

َيم ابِق  وم ِمْْي  ُمطم م ضم مْشتمِملم لَعم ْن ي
م
ِل ِمنْهُ لِكم أ ًدا لُُِّْمبْدم دم ًَ ومعم  .نمْو

ُل اْلم  ْ  دم ُل ِمنْهُ مُ ال ْ  بْدم  اُل ثم مِ ال

ْوتُهُ  يْد   صم بمِِنْ  زم ْعجم
م
ْوتُهُ أ يْد  صم  .زم

ا لْومانمهم
م
يُْورم  أ ِحبُّ  الطُّ

ُ
اأ لْومانمهم

م
يُْورم أ  .الطُّ

ا ارم  رماِِئمتمهم زْهم
م
ِحبُّ  اْْل

ُ
اأ ارم رماِِئمتمهم زْهم

م
 .اْْل
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ِمُّمط   (4 ُل    ةُ ثم ّلم ثم ومُهوم   بمدم
م
 :اع  وم نْ أ

 

 
ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

لِ اُب ابم »  بِْدلم اْسم  ِمِن . ْلمدم
ُ
ْو فِْعل  ِمْن فِْعل   ،ْسم  ا إِذما أ

م
يْ  ،أ ِ ُه ِف َجم ابِهِ تمبِعم ِة . ِع إِْعرم ْربمعم

م
م أ ومُهوم لَعم

ام   قْسم
م
ْ  :أ ُل الَشا ْ  ِء ِمنم بمدم ُل اْلمْعِض ِمنم  ،ءِ الَشا بمدم الِ  ،الُْكِّ  وم ُل اَِّلْشتِمم بمدم ُّمِط  ،وم ُل الْغم بمدم ْوُ  ،وم  نم

ُخوْ  :قمْولِكم 
م
يْد  أ كمُُّْت الرا  ،كم قمامم زم

م
أ يْد  ِعُُّْمهُ  ،فم ثُُُّثمهُ ِغيْ وم عمِِن زم نمفم رمسم  ،وم يًْدا الْفم يُْت زم

م
أ رم ْن ، وم

م
رمْدتم أ

م
أ

رمسم ا :لم تمُقوْ  ُِّطْ  ،لْفم غم يًْدا ِمنْه.فم لْتم زم بْدم
م
 « تم فمأ

 

 
 

ُهْورِ  ِو الظُّ
م
اِء أ ُل اْلمدم ِنل   بمدم ِو الظا

م
ُل النِلْسيماِن أ ُّمِط   بمدم ُل الْغم  بمدم

يْئًا ِفي ُِم شم ِه يُِريُْد الُْمتمَكا
يمُقْوُلُ  ْْيمُه  ،فم نا غم

م
ُ أ ُر لم ْظهم ُثما يم

ُقْولم  ْن يم
م
ْو يمرمى أ

م
ُل ِمنُْه أ فْضم

م
أ

رم  يْئًا آخم  .شم

يْئًا ِفي  ُِم شم ُظنُّ الُْمتمَكا ِه يم
يمُقْوُلُ  ناُه لميْسم  ،فم

م
ُ أ ُر لم ْظهم ُثما يم

نا  ا ظم مم  .كم

ُقْولم ِفي  ْن يم
م
ُِم أ ِه يُِريُْد الُْمتمَكا

يُْخِطئُ  يْئًا فم ْْيمهُ  ،شم يمْذُكُر غم  فم
حم ِِلُ  ِحل . صم

م
أ   بِِه اْْلمطم

ا الراُجُل ه   د  ذم سم
م
ان  أ  .ِحصم

ِريُْد 
ُ
ةً أ ْهوم ايًا قم  .شم

 
اءم  ِعيْد  جم يْد  سم  .زم

ا ه   ان  ذم  .ِْحمار  ِحصم
 

محم  ِعيْد  نم يْد  سم  .زم
فًادمرمْسُت  ْ َم ًْوا   .نم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ِ عم اِلاْدِريُْب اْْل ْ وم  لم دم اْلم  ْيِّ  :لِ دم اْلم  عم وْ نم  رْ كُ اذْ  ما  ثُ ِِل ا يم مم ِفي هُ نْ مِ  لم دم بْ مُ ال

اُروتم ﴿ -1 مم اُروتم وم ْْيِ بِبمابِلم هم
ُّمكم م الْمم نِزلم لَعم

ُ
ا أ مم  [112: البقرة]سورة  ﴾وم

اقم  -2 إِْسحم اِعيلم وم إِْسمم اِهيمم وم م آبمائِكم إِبْرم
إِلم  كم وم هم

م  ﴾﴿قمالُوا نمْعبُُد إِل ُ ُمْسُُِّمونم ُْن لم ًها وماِحًدا ومنم
م   إِل

 [133: البقرة]سورة 
ْعمل لاكم  -1 َيم اُر وم ْنهم

م
ا اْْل ِْتهم ِْري ِمن َتم ناات  َتم ن ذم لِكم جم ْْيًا مِّ مكم خم لم ل عم اءم جم ِي إِن شم ﴿تمبمارمكم اّلا

 [11: الفرقان]سورة  قُُصوًرا﴾

َّلم  -4
م
ُخوُهْم نُوح  أ

م
مُهْم أ ﴾﴿إِْذ قمالم ل  [116: الشعراء]سورة  تمتاُقونم

اُرونم اْخُُّْفِِن ِف قمْوِم﴾ -9 ِخيِه هم
م
قمالم ُموَسم  ِْل  [142: األعرا ]سورة  ﴿وم

ُروًرا﴾ -0 ُِ الُِمونم بمْعُضُهم بمْعًضا إَِّلا   [41: فاطر]سورة  ﴿بمْل إِن يمِعُد الظا

ِو انُقْص ِمنُْه قمُِّيًّل﴾ ﴿قُِم الُّايْلم إَِّلا قمُِّيًّل  -7
م
ُه أ  [3-2:املامل]سورة  نِّْصفم

اِم قِتمال  ِفيهِ ﴿ -8 ْهِر اْلمرم ِن الشا لُونمكم عم
م
مْسأ  [217: بقرةال]سورة  ﴾ي

5-  
م
 ا.هم قُ ُُّ خُ  اةُ تم فم  الْ ِِن تْ بم جم عْ أ

ا. -16 المةم ثُُُّثميْهم ُتقم ُُّْت الَُْبْ كم
م
 أ

ِ َم  ةُ دم يِّ السا  ِت نم َكم  -11  .ء  َكم ذم  اتم ذم  ةُ شم ئ

ْ  رم افم سم  -12  .ةِ يا دِ وْ عُ ، السُّ انِ دم وْ  السُّ لم إِ  مُ ُِّّ عم مُ ال

 .ُلُ دْ عم  رُ مم  عُ ِِن رم هم بم  -11

ْرتما. -14 اكم ةم إِنُْدْونِيِْسيما جم ِصمم َم  ُزْرنما 

قم اثلا مم تم  -19  وْ زا
م
 .هُ امُ مم كْ ُب أ

 .ِج ارِ  اْْلم لم إِ  ُب يْ بِ الطا  د  ما َُمم  رم افم سم  -10

لِ  ُل ِمنْهُ  نمْوُع اْلمدم ُل  الُْمبْدم  م اْلمدم

   
1 

   
2 
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 ا يم مم ِفي ِط قم الُّ  نم َكم ا مم بً اسِ نم  مُ ًَّل دم بم  عْ ضم : اِلاْدِريُْب اثلااِِن 

ْ
ْ بم  وم ِِت أ  :هُ عم وْ نم  ْيِّ

1)  ُ ُل قِ وْ ارُ فم الْ ..... بِ ................... ةُ فم يْ ُِّ  اْْلم َّما سم ي  _______________ (. )بمدم
2)  

م
ْ ِِن دم عم سْ أ ُل ..... ...................... ُس رِّ دم مُ  ال   _______________ ()بمدم
ُل  ........................ لم قْ ُت اْلم عْ بِ  (3  _______________ ()بمدم
ِن  رُ ائِ مم الضا  (4 َم ُل  .............................................. نمْو  _______________ ()بمدم
ُل  ................................... ةُ فم يْ ُِّ اْْلم  قُِتلم  (5  _______________ ()بمدم
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ِِنْ زم  (6   ارم
م
ُل ..... ................... كم وْ خُ أ  _______________ ()بمدم

ةم  (7 م اضم ْرُت الُْمحم ُل  ........................ ذماكم  _______________ ()بمدم
ُّممم  (8 ْعِطِِن الْقم

م
( ........................ أ ُّمط  ِم ُل   )بمدم
ةُ  (9 رم جم ُّاتْنما الشا ظم

م
ُل  ........................ أ  _______________ ()بمدم
ائِلم اْْلُْْبم  (11 ْعِط السا

م
( ........................ أ اء  ُل بمدم  )بمدم

هُ : اثلاالُِث اِلاْدِريُْب  ْ نموْعم بمْيِّ ِل اْْلِتيمِة وم ْعِربُْه:  اْستمْخِرِج اِلاابِعم ِمنم اْْلُمم
م
 ُثما أ

ابُهُ   ةُ ُّم مْ اْْلُ  اِلاابِعُ  نموُْعهُ  إِْعرم

ُة. ْْسم رِّهِ الْكم ُة جم مم ُْرْور  ومعمّلم  مم
  

اِِلمِة. ِدياِتكم الْغم ِعْدُت بِهم  سم

   
تم 

ْ
أ نْتم قمرم

م
ا.أ مهم ل وا

م
ةم أ  الِْقصا

   
ا. اهم َُ ةم  ُت الِْقصا

ْ
أ نما قمرم

م
أ  وم

   
. ةم ُت الُْقْرآنم ُثما الِْقصا

ْ
أ  قمرم

   
. َِ  اْبنُكم لم نما  دمخم

َِ  الُْمْجتمِهُد.    لم نما  دمخم

فمادمِِن    
م
ُِّّمُ أ ِخْ الُْمعم

م
 .أ

فمادمِِن    
م
الِمُ أ ِخْ الْعم

م
 .أ

   

حم  م وُْضْوعم شم يُْخ الْمم الشا
يًِّدا. ُه جم مم  ُمْعظم
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ةُ ال ائِدم ثُْونم الْفم ُة وماثلاّلم ابِعم  را

اِء ﴾بم وْ نُْص الْمم  ﴿ ْسمم
م
 اُت ِمنم اْْل

نُْصْوبماُت    نم مِ  الْمم
م
ةم  اءِ مم سْ اْْل ْربمعم

م
يْئًا أ م شم : ،عمْشم ِِهم  وم

ْفُعْوُل بِِه  .1 يًْداقمابمُُّْت     الْمم  .زم
ْفُعْوُل الُْمْطُّم  .2 ُر(الْمم ْصدم ُّمْسُت    ُق )الْمم  ُجُُّوًْسا.جم
ْفُعْوُل  .3 رُْف(ِفيْ الْمم ُّمْسُت     ِه  )الظا بماًحاجم امم  صم مم

م
 .اْلميِْت  أ

4.  ُ ْفُعْوُل لم ْجُِِّه(الْمم
م
ْفُل     )ِْل رمى الِطل ْوفًاجم ِْب  خم  .ِمنم الَْكم

ُه  .5 عم ْفُعْوُل مم ْفُل وم نمامم     الْمم  .الُُّّْعبمةم الِطل
يْد      اْلماُل  .6 اءم زم  .رماِكبًاجم
يْنم ا    اِلاْمِيْيُ  .7 يُْت ِعْْشِ م  .ِكتمابًاْشُتم
ُب إَِّلا     الُْمْستمثْنم  .8 ّلا محم الطُّ يًْدانم  .زم
زِ  ُمِديْرم يما     الُْمنمادمى  .9 ْركم  .الْمم

( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس ا .11 اِلبم َّلم    ْسُم )َّلم اِض   طم  .حم
ا  .11 وماتِهم خم

م
أ نم وم ُ َكم َبم يْد      خم نم زم ِريًْضاَكم  .مم

ا ا .12 وماتِهم خم
م
أ يًْداإِنا     ْسُم إِنا وم  .ُمْتمِهد   زم

ا  .13 وماتِهم خم
م
أ نا وم ْفُعْوَّلم ظم نمنُْت     مم يًْداظم ِريًْضا زم  .مم

نُْصوِْب  .14   اِلاومابُِع لُِّْمم

وماِضُع الاِِت يمُكْوُن  : ِفيفمالْمم ِِهم ًة، وم ْربمعم
م
ا أ قمْد دمرمْسنما ِمنْهم ، وم م ةم عمْشم ْربمعم

م
نُْصْوًبا أ ا اَِّلْسُم مم ُ هم َبم نم )خم َكم

ا وماتِهم خم
م
أ ا)وماْسُم  (،وم وماتِهم خم

م
أ ْفُعْوَّلم  (،إِنا وم مم ا)وم وماتِهم خم

م
أ نا وم ْ وماِلاومابُِع  (،ظم  ُة.بم وْ ُص نْ مم ال

نُْصْوبماُت اْلماِقيمةُ  ا الْمم ما
م
أ ِِهم  ،وم اءم اهلُل: وم ا قمِريْبًا إِْن شم نمْدرُُسهم ُل، فمسم وم

ُ
ةُ اْْل م  الْعمْشم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

نُْصوْ ا»  م لْمم ةم عمْشم ْسم ِِهم  ،بماُت خم ْفُعوُل بِهِ  :وم رُ  ،الْمم ْصدم رُْف الزا  ،ومالْمم انِ ومظم نِ  ،مم رُْف الْممَكم  ،وماْلماُل  ،ومظم
الُْمنمادمى (،َّلم )وماْسُم  ،ومالُْمْستمثْنم  ،ْميِْيُ وماِلا  ْفُعوْ  ،وم الْمم ْجُِّهِ وم

م
ْفُعوْ  ،ُل ِمْن أ هُ ومالْمم عم ُ  ،ُل مم َبم نم )ومخم َكم

ا وماتِهم خم
م
أ ا إِنا )وماْسُم  (،وم وماتِهم خم

م
أ نُْصوْ ، وماِلا (وم ْشيماءم ِب، ابُِع لُِّْمم

م
ُة أ ْربمعم

م
 ،ومالْعمْطُف  ،ْعُت : الا ومُهوم أ

ُل. ،دُ ْوِكيْ وماِلا   (107)« وماْلمدم

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                           

م  (107) ةم عمْشم ْسم ا خم ناهم
م
رم أ ناُه ذمكم

م
عم أ ، مم م ةم عمْشم ْربمعم

م
ْومم أ ا اْبُن آُجرُّ رمهم نُْصْوبماِت الاِِت ذمكم ُْمْوُع الْمم ْ - مم ْينما ِف ال

م
أ ا رم مم ْتِ كم ا ُهوم اْْلماِمسم -مم مم ، فم

نُْصْوبم  ا ِمنم الْمم ُهمم ا( فم اتِهم وم خم
م
أ نا وم ْفُعْوَّلم )ظم م ُهوم مم نا اْْلماِمسم عمْشم

م
ِخ أ ؟ ثمبمتم ِف بمْعِض النُّسم م ا عمْشم مْم يمْذُكْرُهمم نِّفم ل لمعملا الُْمصم اِت، وم

ِت  َم ْرفُْو ا ِف الْمم رمُهمم ناُه قمْد ذمكم
م
ْفُعْوِل ِبِه.  ُهنما ِْل ِن ِف الْمم ا دماِخّلم ناُهمم

م
ْو ِْل

م
عم الاوماِسِخ(، أ  )مم

ْْيِ وماِحًدا، ومخم    ْرفم دِّ الظا ْي بِعم
م
نُِّف: أ ا الُْمصم رمهم نُْصْوبماِت الاِِت ذمكم ِد الْمم دم ْن عم ا عم بُو الاجم

م
قمالم أ وماوم خم

م
أ ا( وماْسِم )إِنا وم اتِهم وم خم

م
أ نم وم ِ )َكم ا( َبم تِهم

ًة )انْ  ْربمعم
م
اِبِع أ دِّ اِلاوم . ُظْر: وماِحًدا، ومعم اِِبُّ ابِياةُ الْوُصم ُة الْوُصم .اِلُّْحفم ابِق  رِْجع  سم اِمِش(.181ص . مم  . ِف الْهم
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م  ةُ اْْل ائِدم ثُْونم الْفم ُة وماثلاّلم  اِمسم

ْفُعْوُل بِِه  ﴿  ﴾الْمم

ْفُعْوُل بِهِ  ِي وم هُ    الْمم نُْصوُْب اّلا ُّميِْه الِْفْعُل  اَِّلْسُم الْمم عم عم قم ُْو: ،وم  نم

يًْداقمابمُُّْت  - تمبُْت  - .زم رْسم كم  .ادا
 .ـهُ ـقمابمُّْتُ  - .ـكم ـقمابمُّْتُ  -
ِريُْد  -

ُ
نمامم(أ

م
ْن أ

م
يْد   - .)أ (يُِريُْد زم جم وا م ْن يمتم

م
 .)أ

 

 ِ نا ل
م
ما أ ُ لم ِمْن ُهنما يمتمبمْيا ْفُعْولِ وم ثم  بِهِ  ُّْمم :ثمّلم ِِهم ، وم ْوط   ةم ُشُ

ْن يمُكْونم  .1
م
 .اْسًماأ

نُْصْوبً  .2 ْن يمُكْونم مم
م
 ا.أ

ْن  .3
م
اِعِل قمدْ أ ُّميْهِ وم  يمُكْونم فِْعُل الْفم عم عم  .قم

  ْفُعْوُل بِهِ فم ْن يمُكْونم اْسًما الْمم
م
ُب أ ِ

ْرفًا،  ؛َيم ْو حم
م
ْفُعْوُل بِِه فِْعًّل أ ُل ومه  فمّلم يمُكْوُن الْمم مْشمم ا ي ذم

 ِ رم ومالْصا اِهرم ومالُْمْضمم ا ِف يْحم الظا مم لم كم وا ِة. ومالُْمؤم ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
 اْْل

(يُِريُْد   واجم م ْن يمتم
م
يْد  )أ  زم

 

 

 

  ْفُعْوُل بِهِ وم ْن يمُكْونم  الْمم
م
ُب أ ِ

نُْصْوبً  َيم ُْرْوًرا. ؛امم َّلم مم ًَ وم ْرفُْو ْفُعْوُل بِِه مم   فمّلم يمُكْوُن الْمم

ر  وماْسِتْقبمال     فماِعل   ْصدم مم ْرُف نمْصب  وم نُْصوْب    حم اِرع  مم  فِْعل  ُمضم

ُل  وا ُر الُْمؤم ْصدم الْمم (وم جم وا م ْن يمتم
م
ْفُعْول  بِهِ  )أ مِلل نمْصِب مم يْد   وماِلاْقِديُْر: ،ِف َمم وماجم يُِريُْد زم  .الزا
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  ْن يمُكْونم وم
م
ُب أ ِ

ْفُعْوُل بِهِ  َيم ُّميِْه  الْمم عم عم قم ْعنم  .ِفْعُل الْ قمْد وم مم ُّميِْه الِْفْعُل )وم عم عم قم نا الِْفْعلم  (وم
م
أ

ُِّلق  بِه   ُْدْث ُمتمعم مْم يم ْم ل
م
ثم أ دم وماء  حم ْفُعْوِل سم ا الْمم  .ذم

يًْداقمابمُُّْت  - ا  - .زم يًْداقمابمُُّْت مم  .زم
تمبُْت  - رْسم كم تمبُْت  -   .ادا ا كم رْسم  مم  .ادا

 

م             ثم دم حم   ْ  مْ ل  ْث دُ يم

 

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ْفُعوْ اُب ابم »  ِ  .ِل بِهِ لْمم نُْصوُب اّلا ُع بِِه الِْفْعُل ومُهوم اَِّلْسُم الْمم قم ْوُ  ،ي يم يًْدا :نم بُْت زم م كِبُْت ا ،ضم رم رمسم وم . لْفم
انِ  اِهر   :ومُهوم قِْسمم ر   ،ظم ُمْضمم دا ظا لفما. وم ا تمقم انِ . ِذْكُرهُ مم اِهُر مم ُر قِْسمم ِصل   ،ِصل  ُمتا  :ومالُْمْضمم ُمنْفم . وم

م فمالُْمتا  :ِصُل اثْنما عمْشم ُْو قمْولِكم بمِِن  ، نم م بمنما ،ضم م بمكم  ،ومضم م بمِك  ،ومضم م ا ،ومضم بمُكمم م بمُكمْ  ،ومضم م  ،ومضم
بمُكنا  م بمهُ  ،ومضم م ا ،ومضم بمهم م ا ،ومضم بمُهمم م م  ،ومضم بمُهنا  ،بمُهمْ ومضم م م . ومضم ِصُل اثْنما عمْشم :ومالُْمنْفم ُْو قمْولِكم  ، نم

إِيا  ،ايم إِيا  إِيا  ،انماوم إِيا  ،اكم وم إِيا  ،اكِ وم اوم إِيا  ،اُكمم إِيا  ،اُكمْ وم إِيا  ،اُكنا وم إِيا  ،اهُ وم اوم إِيا  ،اهم اوم إِيا  ،اُهمم إِيا  ،اُهمْ وم  « .اُهنا وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ِ عم اِلاْدِريُْب اْْل ْ  ْيِّ ْ بم ، وم هِ بِ  لم وْ عُ فْ مم ال  :ةِ يم تِ اْْل  لِ مم جُ ـ الْ ِف  هِ ابِ رم عْ إِ  ةم مم ّلم عم  ْيِّ

ْحِسنُوا﴿ .1
م
أ  [195: البقرة]سورة  ﴾الُْمْحِسنِْيم  ُيِبُّ اهللم  إِنا  ؞ وم

ن ـالْ  َّلم ُيِبُّ اهللُ ﴿ .2 ْوِل إَِّلا مم وِء ِمنم الْقم ْهرم بِالسُّ  [148: النساء]سورة  ﴾ُظُِّمم جم

اِلماِت ﴿ .3 ِمُُّوا الصا نُوا ومعم ينم آمم ِ  [3: العصر]سورة  ﴾إَِّلا اّلا

ُّْتُُه »ِف اْلمِديِْث الُْقْدِِسِّ  ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  .4 عم م نمْفِس ومجم ُّْمم لَعم ْمُت الظُّ را يما ِعبماِدي إِِنِّ حم
مُموا ال ًما فمّلم تمظم  .مسلم رواه «بميْنمُكْم َُممرا

ام  نم  ةم نا جم ـالْ  ُل خُ دْ  يم َّلم » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  .5  .رواه مسلم «ما

ِة. .6 ّلم ِم الصا ْحَكم
م
ِديْثمْْيِ ِف أ ِفْظُت حم  حم

ِة. .7 ِق اْلمِميْدم ْخّلم
م
اِحْب ذما اْْل  صم

8. . كم ما
ُ
أ بماكم وم

م
ْم أ ِ

 اْحُتم

اِحُكْم. .9 ْمتُُكْم ِلمجم ْكرم
م
 أ

ثم  .11 دا ْن تمتمحم
م
مْستمِطيُْع أ ْل ْ بِياِة؟هم رم ِة الْعم  بِالُُّّغم

اِب  ُة اْْلِْعرم مم ْفُعْوُل بِهِ  عمّلم  م الْمم

  1 

  2 

  1 

  

4   
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ْفُعْوًَّل : ْدِريُْب اثلااِِن اِلا  ة  مم ِمم َم  ُّ ُُ اِت اْْلِتيمِة ِِبميُْث تمُكْوُن  ِمم نِْشْئ ِستا َُجمل  ِمنم الَْكم
م
 بِِه.أ

ةُ  اْْلُْمُّمةُ  ِمم  الَْكم

ُّاةُ   جم  الْمم

ُخوْكم  
م
 أ

انِ   رِّسم  الُْمدم

ائُِمْونم    الصا

 ِكتماِِب  

ا  ْنتُمم
م
 أ
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كْ : ْدِريُْب اثلاالُِث اِلا 
م
 :ةِ يم تِ اْْل  ةِ ُّم مْ اْْلُ  ابم رم عْ إِ  ْل مِ أ

 الُْمِديُْر اْلمافِِظْْيم لُُِّْقْرآِن.ـافم ـكم 
م
 أ

بِِْني ...............................................................فِْعل     ................... مم
م
فمأ  َكم

ُة ................................................. مم ، ومعمّلم ْرفُْوع   الُْمِديْرُ  ........................ مم

ْفُعْول  بِِه ...................،  ناُه ..............................مم
م
ُة .............................؛ ِْل مم  اْلمافِِظْْيم  ومعمّلم

ِم(،  ُْرْور  بِـ )الّلا اِب، )الُْقْرآِن(: اْسم  مم ُ ِمنم اْْلِْعرم ملا لم ري َّلم َمم رُْف جم ُم(: حم )الّلا
هِ .......................... رِّ ُة جم مم  ومعمّلم

 ِ  ُُّْقْرآنِ ل
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ةُ ال ائِدم ثُْونم الْفم ُة وماثلاّلم اِدسم  سا

ْفُعْوُل الُْمْطُّم  ﴿  ﴾ (108)ُق الْمم

ْفُعْوُل الُْمْطُّم  ر  ُهوم   ُق الْمم ْصدم ِِت  (109)مم
ْ
نُْصوْب  يمأ ْو ِلميماِن نموِْعهِ  ،بمْعدم الِْفْعِل ِِلمْوِكيِْدهِ  مم

م
ْو ِلميم  ،أ

م
اِن أ

اِت  را ِد مم دم ُْو: ،(110)ُحُدْوثِهِ عم  نم

 )ج( )ب( )أ(
افم  - .افمرمحً  ُت فمرِحْ  - ِعيْد  خم ْوفًا سم ِديًْدا خم  .ةً عم كْ رم  ُت عْ كم رم  - .شم
ِعيْد   - ِ ا يً رْ جم  اِد  ى خم رم جم  - .نمْوًمانمامم سم  .ْْيِ تم دم جْ سم  ُت دْ جم سم  - .اعً يْ ِسم
بُْت الُِّّصا  - م بًاضم ْ يْد   - .ضم ُّمسم زم ِ الُْمتمكم  ُجُُّوْسم جم يْد   - .َبِّ عم زم ُّمْسُت مم .جم ات  ُّمسم  جم

 
ِسُم وم  رمِض ِمنُْه إِلم يمنْقم يُْث الْغم ْفُعْوُل الُْمْطُّمُق ِمْن حم : الْمم ِِهم ، وم ام  قْسم

م
ثمِة أ  ثمّلم

                                                           

 ؛ اقً ُّم طْ  مُ ًَّل وْ عُ فْ وُسِمِّ مم  (108)
م
ْ  ُظ فْ لم  هِ يْ ُّم يمْصُدُق عم  هُ نا ِْل   نم وْ ( دُ لِ وْ عُ فْ مم )ال

م
يادم ِِبم  نْ أ تمقم   ري جم  ِف رْ يم

م
 هِ ْْيِ غم  ِف ّلم ِبِ  د  يا قم مُ  ْْيُ غم  ق  ُّم طْ مُ  وم هُ ، فم  هِ ْْيِ غم  وْ أ

ْ  نم مِ  ْ ) مُ ا اسْ هم يْ ُّم عم  ُق دُ ْص  يم ا َّلم هم نا إِ ؛ فم لِ يْ اعِ فم مم ال ياداً ِِبم َّلا ( إِ لِ وْ عُ فْ مم ال  ري جم  ِف رْ  ُمقم
م
ْ ): اُل قم يُ فم  ف  رْ ظم  وْ ، أ ْ )، وم (هِ بِ  ُل وْ عُ فْ مم ال ، (هِ يْ فِ  ُل وْ عُ فْ مم ال

ْ )وم  ُ  ُل وْ عُ فْ مم ال ْ )، وم (لم  .(هُ عم مم  ُل وْ عُ فْ مم ال
ُر ُهوم وم  (109) ْصدم مم  :الْمم ْط ُممراًدا ِمنم الزا قم ث  فم دم م حم ي يمُدلُّ لَعم ِ ُئ ثماثِلًا ِف  ،نِ ااَِّلْسُم اّلا ِ

ي َيم ِ اّلا يِْف الِْفْعِل  وم ُّمسم  تمْْصِ ُُِّْس  –)جم  –َيم
نماُم  –، نمامم ُجُُّوًْسا تمبم نمْوًما –يم ْفُعْوِل الُْمْطُّمِق  .(ِكتمابمةً  –يمْكُتُب  –، كم مُّ ِمنم الْمم عم

م
ُر أ ْصدم الْمم لميْسم وم ، وم ر  ْصدم ق  مم

ْفُعْول  ُمْطُّم ؛ فمُكُّ مم
نُْصْوبً  ُر فمُّميْسم مم ْصدم ا الْمم ما

م
نُْصوْب  دمائًِما، أ ْفُعْوُل الُْمْطُّمُق مم ْفُعْوًَّل ُمْطُّمًقا. فمالْمم ر  مم ْصدم ُّ مم ْو ُُ

م
ْفُعْوًَّل ُمْطُّمًقا، أ ْحيمانًا مم

م
يمُكْوُن أ ا دمائًِما، فم

ْفعُ  ْو مم
م
. )اْنُظْر: فماِعًّل، أ لِكم ْْيم ذم ْو غم

م
يُْب. ْوًَّل ِبِه، أ ْوِمياةِ ادِّ ِح اْْلُجرُّ ْ . صاْلِوماُر ِف شم ابِق  رِْجع  سم  (.554. مم

ُْعُه ِإنْ تمنْبِيْه   (110) تمثِْنيمتُُه ومَجم اُدُه وم ُْوُز إِفْرم َيم ًدا، وم ِكل نم ُمؤم ْفُعْوِل الُْمْطُّمِق إِْن َكم اُد الْمم ُب إِفْرم ِ
ِديًّا. : َيم دم ْو عم

م
نم نمْوِعيًّا أ  َكم

د  لُِِّْفْعلِ  كِل اِت ُحُدوِْث الِْفْعلِ   ُمبمِْيل  ِلمْوِع الِْفْعلِ   ُمؤم را ِد مم دم  ُمبمِْيل  لِعم

ي يمُكْوُن بُِدْوِن نمْعت   وم هُ  ِ اّلا
د   دم م عم َّلم يمُدلُّ لَعم افمة  وم ْو إِضم

م
، أ

ْمثُِّمِة 
م
أ ِل )أ(كم وا

م
 .الِْقْسِم اْْل

 

ْو 
م
ُه نمْعت  أ ِِت بمْعدم

ْ
ي يمأ ِ ُهوم اّلا

افمة   ْمثُِّمِة  ،إِضم
م
أ الِْقْسِم كم

 .اثلااِِن )ب(

 

ِد  دم م الْعم ي يمُدلُّ لَعم ِ ُدْونم ُهوم اّلا
ْرقماِمهِ 

م
ْمِثُّمِة  ،ِذْكِر أ

م
أ الِْقْسِم كم

 .اثلاالِِث )ج(
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ْفُعْوُل فما ْ لْمم مُط  ُق ُّم طْ مُ ال ثم  هِ ِفييُْشُتم : ةُ ثمّلم ِِهم ، وم ْوط   ُشُ

رً  .1 ْصدم ْن يمُكْونم مم
م
 .اأ

نُْصْوًبا. .2 ْن يمُكْونم مم
م
 أ

نْ  .3
م
ِِتم بمْعدم فِْعل   أ

ْ
 .يمأ

بْلم وم  ِي قم ْفُعْوِل الُْمْطُّم الِْفْعُل اّلا ْفُعْوِل الُْمْطُّمِق ِف ِق قمْد يمُكْوُن ُمسم الْمم ْعنم  الُّاْفِظ  اِوًيا لُِّْمم ومالْمم
َّما  ةِ ، لمْفِظيًّافميُسم ابِقم ْمِثُّمِة السا

م
ْْل قم َكم ُ ِف . وم اِوًيا لم ْط  ْد يمُكْوُن ُمسم قم ْعنم فم يْ  ،الْمم

م
ُ، ل   :أ اِدف  لم ِكناُه ُمرم

َّما  الُّاْفِظ  ِف  َُيماِلُفهُ  ْعنمِويًّافميُسم  :ُل ِمثْ  ،مم

ُّمْسُت  ْوًرافمرِْحُت  – ُقُعوًْدا جم ْفُت  – ُِسُ قم  ِقيماًماوم

 
ُة. تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ّلم ، ومعم نُْصوْب  ْفُعْول  ُمْطُّمق  مم  مم

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

رِ اُب ابم »  رُ . لْممْصدم ْصدم ِ  :الْمم نُْصوُب اّلا يِف الِْفْعلِ ي يم ُهوم اَِّلْسُم املْمم ْ ِِجُء ثماثِلًا ِف تمْْصِ مبم  :وُ ، نم ضم
بًا ْ انِ . يمَْضُِب ضم ْعنمِويي  لمْفِظيي  :ومُهوم قِْسمم مم ُهوم لمْفِظيي فمإِْن ومافمقم لمْفُظُه لم  .وم ْوُ  ،ْفظم فِْعُِِّه فم تمُّْتُُه  :نم قم

تًّْل  إِْن ومافمقم . قم ْعنم فِْعُِِّه ُدوْ  وم ْعنمِويي مم ُهوم مم ْ نم لمْفِظِه فم ُّمْسُت ُقُعوًدا :وُ ، نم  « .ُوقُوفًا ُت مْ قُ ، وم جم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ِ عم اِلاْدِريُْب اْْل ْ  ْيِّ ْفُعْولم ال ِ الُْمْطُّمقم  مم بمْيِّ رمضم ِمنْهُ  ، وم ِل اْْلِتيمِة: الْغم  ِف الْـُجمم

ء  ﴿ .1 ْ ُُكا شم ُّْنماُه تمْفِصيًّل وم  [12: اإلسراء]سورة  ﴾فمصا

ِديًداُهنمالِكم اْبتُِِلم الُْمْؤِمنُونم وم ﴿ .2 اًَّل شم  [11: األزحاا ]سورة  ﴾ُزلِْزلُوا ِزلْزم

ًة ِف الُُّجومِ ﴿ .3 رم نمْظرم نمظم  [8: الصافات]سورة  ﴾فم

ولم  ﴿ .4
ُ
جم اْْلماِهُِّياِة اْْل ُّ اْجنم تمَبم َّلم تمَبم  [33: األزحاا ]سورة  ﴾وم

ن يُْْشِْك بِاهللِ ﴿ .5 مم ًَّل بمِعيًدا وم ّلم لا ضم ْد ضم قم  [116: النساء]سورة  ﴾فم

تمْْيِ  .6 اءم ُت الِْكتمابم قِرم
ْ
أ  .قمرم

اِب. .7 حم را السا اُر مم را الِْقطم  مم

ن  لمِعبًا. .8 سم  لمِعبم حم

اِع. .9 جم ِِطُّ ُوقُوْفم الشُّ ْ قمفم الْشُّ  وم

يُْف ُجُُّوًْسا. .11 دم الضا عم  قم

رمُض  ْفُعْوُل  ِمنْهُ  الْغم  م الُْمْطُّمقُ الْمم

د  لُِِّْفْعلِ  ِكل  1 تمْفِصيًّل  ُمؤم

  2 

  1 

  4 
  9 
  0 
  7 
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ِل اْْلِتيمِة:: ْدِريُْب اثلااِِن اِلا  ِّ َُجُّْمة  ِمنم اْْلُمم ُُ ْفُعْوًَّل ُمْطُّمًقا ِف  ْع مم  ضم

ْرنمُب  .1
م
ِْري اْْل  ................................................................................َيم

2. ......................................................................... ِّ ِن الْشا  .....اْبتمِعْد عم

ُة .................................................. .3 ياارم ارمِت السا  .............................سم

ِِلي .................................................................................. .4 كملم عم
م
 .....أ

  نم وْ قُ فِ نْ يُ  نم وْ حُ ـالِ الصا  .5
م
م وم مْ أ  ......................................... اهللِ  ِل يْ بِ  سم ِف  مْ هُ ال

ْكِمْل : اثلاالُِث ْدِريُْب اِلا 
م
ْدُت ...............الْـُجْمُّمةم ) ه ِذهِ  أ جم ق  سم

ْفُعْول  ُمْطُّم  :( بِمم

د  ِلِفْعُِّهِ  كِّ  : ............................................................................................ ُمؤم
 ............................................................................................:  ُمبمْيِّ  ِلمْوِع فِْعُِّهِ 
ِد فِْعُِّهِ  دم  : ............................................................................................ ُمبمْيِّ  لِعم

ابِعُ اِلا  ا : ْدِريُْب الرا ُُ ْل  اءِ اْجعم ْسمم
م
ة   اْْلِتيمةِ  اْسم  ِمنم اْْل ْفُعْوًَّل ُمْطُّمًقا ِف َُجُّْمة  تماما  :مم

ِحيًْحا( ْهًما صم  : ............................................................................................. )فم
 ..............................................: ...............................................  )ُشْكًرا(

) اءم الُِّّصِّ  : ............................................................................................. )اْخِتفم
) تمْْيِ ْكعم  .............................................................................................:  )رم
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م اِلا  ْفُعْولم الُْمْطُّمقم  :اِمُس ْدِريُْب اْْل ْعرِِب الْمم
م
ِِت ِفيأ

ْ
ا يمأ  :مم

 قماتملم الُْمْسُُِّمْونم قِتماًَّل.

 قماتملم  

 الُْمْسُُِّمْونم  

 قِتماًَّل  
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ةُ ال ائِدم ثُْونم الْفم ُة وماثلاّلم ابِعم  سا

ْفُعْوُل  ﴿  ﴾ هِ ِفيْ الْمم

 ْ اِن ومظم ظم ُهوم    هِ ِفيْ  ُل وْ عُ فْ مم ال مم نِ رُْف الزا  .ْرُف الْممَكم

 

 
م  انِ نم وْ كُ ا يم عً ا مم مم هُ وم  ِ ِّل  وم ؛ ()ِف  رِ يْ دِ قْ  تم لَعم ْفُعْولم ا يم ِمل سُ  كم ل عم هِ ِفي الْمم قم نا الِْفْعلم وم

م
ْي: أ

م
ا.ِفي، أ  ِهمم

رمْجُت ): ُل وْ قُ ا تم مم دم نْ عِ فم  ةم ) (اًحابم صم خم ِمم َم ُد  ِ
ْعنم )اًحابم صم َتم نمْت مم ما يمُكْوُن اِلاْقِديُْر: ِف ( قمْد تمضم ( فم

رمْجُت )  (..اِح بم الصا  ِف  خم

كم  لِكم وم ا تمُقْوُل: ) ذ  مم ُّمْسُت ِعنْدم امم  جم مم
م
ةم )اْلميِْت  أ ِمم َم ُد  ِ

امم ( َتم مم
م
ْعنم )أ نمْت مم ما يمُكْوُن ( ِف ( قمْد تمضم فم

ُّمْسُت اِلاْقِديُْر: ) ِيجم ِن اّلا امم  ِف الْممَكم مم
م
 (.اْلميِْت  أ

 

 

اِن  مم رُْف الزا نِ   ظم رُْف الْممَكم  ظم
نُْصوْب  يم  يُهوم اْسم  مم ِ اِن اّلا مم م الزا  ُدلُّ لَعم

عم  قم  .ِه الِْفْعُل ِفيوم
نُْصوْب  يم   يُهوم اْسم  مم ِ ِن اّلا م الْممَكم  ُدلُّ لَعم

عم  قم  .ِه الِْفْعُل ِفيوم

رمْجُت   .اًحابم صم خم
ْعُت وم   .اءً سم مم رمجم

ِمُُّْت   .اًراهم نم ومعم
نِْمُت  ْ وم  .ًّل ِلم

افمْرُت  مِميِْس  مم وْ يم ومسم  .اْْل

 

ُّمْسُت   جم
م
 .اْلميِْت  امم مم أ
ْفُل  قمفم الِطل ةِ  فم ُّْ خم وم رم جم  .الشا

ْ نمامم الِْقطُّ  ْكتمِب  تم َتم  .الْمم
رماءم اْلميُْت  ْسِجِد. وم  الْمم

ا ِة.فمْوقم  ِفْيُ الْعمصم رم جم  الشا
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م تمْقِديِْر )ِف(؟ا اذم مم  ًرا لَعم دا ِن ُمقم َكم ِو الْمم
م
اِن أ مم مْم يمُكِن اْسُم الزا  إِْن ل

ِن مم  ِو الْممَكم
م
اِن أ مم ْدتم اْسمم الزا م ا وم بً وْ ُص نْ إِذما ومجم م  نْ كُ يم  مْ ل ُ ّلم ، فم )ِف( رِ يْ دِ قْ  تم لَعم  ُب رم عْ يُ ا وم فً رْ  ظم َّما سم  ي

ْفُعْوًَّل بِ  ًّل اعِ فم  نُ وْ كُ يم  دْ قم ، فم ةِ ُّم مْ  اْْلُ ِف  هِ عِ قِ وْ مم  بم سم حم  ْو مم
م
ْْيم أ ْو غم

م
ُْرْوًرا أ ْو مم

م
ا، ِه أ ِ وْ قم  ُل ثْ مِ هم  : كم ل

  ْحبمبُْت
م
ةِ أ  .يمْومم اْْلُُمعم

: يمْومم اْْلُُمعمةِ ـ )فم  ْعنم نا الْمم
م
ْرفًا؛ ِْل ْت ظم لميْسم ُة، وم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ْفُعْول  بِِه مم ْحبمبُْت ( مم

م
أ

ةِ  هُ  يمْومم اْْلُُمعم ْحبمبُْت : سم يْ لم ، وم نمْفسم
م
ةِ  يمْومِ  ِف  أ ِة. ،اْْلُُمعم م يمْوِم اْْلُُمعم عم لَعم قم  فماْلُبُّ وم

   ُمبمارم اِْلمْوُم يمْوم.  ك 

)اِْلمْومُ ـ )فم  ، وم ْرفُْوع   مم
 
أ ُُه.يمْوم  ( ُمبْتمدم َبم  ( خم

  ْقبملم
م
 يمْوُم الِْعيِْد.أ

.يمْوُم الِْعيْدِ ـ )فم  ْرفُْوع   ( فماِعل  مم

  ْزُت مها انِ يم لِـ َتم  .ْوِم اَِّلْمتِحم

انِ يم ـ )فم  ُْرْور  بِـ )ِف(.ْوِم اَِّلْمتِحم  ( اْسم  مم

 

اِن إِلم ْرُف ظم  مُ سِ قم نْ يم وم  مم ا الزا ، ُهمم ْْيِ  :قِْسمم

م   ( ُمبْهم ُْدوْد  ْْيُ َمم  ْحُدوْد (ـمم ) ُمْتمصي   )غم

ِ  وم هُ  ُ  سم يْ ي لم اّلا   ة  ايم دم بِ  لم
م
ِ  وم هُ   .ة  دم دا َُمم  ة  ايم هم نِ  وْ أ ُ اّلا  .ة  دم دا َُمم  ة  ايم هم نِ وم  ة  ايم دم بِ  ي لم

ْقتًا  نًا –وم مم  ِحيْنًا – زم
ًة  ْظم بمًدا  –لم

م
ةً  –أ  ُمدا

بماًحا   اًء  –صم سم  يمْوًما   –مم
ْهًرا  ْ  –شم اًرا –ًّل ِلم  نمهم
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ِ  حُ ُُّ ْص يم  ْْيِ عم وْ  الا ِِكم وم  م  ِب ْص ُّنا ل  لَعم
م
 ذم إِ  ف  رْ ظم  هُ نا  أ

م
ْ  ادم رم ا أ ِ تم مُ ال ُْو:افً رْ ظم  هُ مم ادم خْ تِ اسْ  مُ َكا  ، نم

 
يم  ْرُف  مُ سِ قم نْ وم ذ  ظم ْْيِ كم ِن إِلم قمْسمم َكم الِكم الْمم  :، ُهمم

 

 
ِ وم  ِ  حُ ُُّ ْص ي يم اّلا   وم هُ  ِب ْص ُّنا ل

م
ْ  ْط قم فم  ُل وا اْْل  وم  ،(مُ هم بْ مُ )ال

م
ْ اثلااِِن )ا ما أ  ذم إِ فم  (صُّ تم خْ مُ ال

م
ْ  ادم رم ا أ ل تم مُ ال ِ ُ مم عْ تِ اسْ  مُ َكم  الم

ِن ُوقُْوِع الِْفْعِل،افً رْ ظم  َكم م مم ْي: ِِلمُدلا لَعم
م
ُ ّلم فم  ، أ ِ  ْل بم  هُ بُ ْص نم  زُ وْ  َيم  )ِف ـ بِ  هُ رُّ جم  ُب َيم

م
ُْو:اءِ اْلم ) وِ ( أ  (، نم

ُّايُْت  - ْو  ِف الْممْسِجدِ  صم
م
ْسِجدِ أ ْو  فمْصلِ ِف الْ دمرمْسُت  - .بِالْمم

م
ْصلِ الْ بِ أ  .فم

ةِ نِْمُت  - وْ  ِف اْلُْجرم
م
ةِ  أ  رم قم  - .بِاْلُْجرم

ْ
ْكتمبمةِ ِف  ُت أ ْو   الْمم

م
ْكتمبمةِ أ  .بِالْمم

 

 

 

 

ِويًّْل  نًامم زم  إِنُْدْونِيِْسيماِعْشُت ِف  - افمْرُت   - .طم ةِ  مم وْ يم سم  .اْْلُُمعم

ْرتُُه  - رمْجُت   - .قمِصْْيًا تًاقْ وم اْنتمظم  .اًحابم صم خم

م    ُمْتمصي   ُمبْهم
يانمة   َّلم ُحُدوْد  ُمعم ة  وم ُ ُصْورم ا لميْسم لم ة    .مم ُ ُصْورم ا لم يانمة  مم  .ومُحُدوْد  ُمعم

امم  مم
م
ُّْفم  –بمْْيم  –فمْوقم  –أ ْتم  –خم َتم

قًا – يمِميْنًا –ِعنْدم  ْ ْربًا – شم   ِم
ْصُل الْ  –ُد جِ سْ المم     ةُ رم جْ اْلُ  – فم

ْكتمبمةُ    ُت يْ اْلم  –اُم ما اْلم  – الْمم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

رِْف الزا بما»  رِْف اُب ظم اِن ومظم نِ مم رُْف الزا . لْممَكم انِ ظم نُْصوُب بِتمْقِديِر ُهوم اْسُم الزا  :مم اِن الْمم ْوُ  (،ِف )مم  :نم
ُِ  ،يُّْمةم ومالُّا  ،اِْلمْومم  ةً وم ةً  ،ْدوم بُْكرم ًرا ،وم حم ًدا ،ومسم ِم ةً  ،وم تممم عم بماًحا ،وم ا ،ومصم سم مم بمًدا ،ءً وم

م
أ ًدا ،وم مم

م
أ  ،نًاومِحيْ  ،وم

ْشبمهم 
م
ا أ مم رُْف ا. ذ لِكم وم نِ ومظم نُْصوُب بِتمْقِديِر  :لْممَكم ِن الْمم ْوُ  (،ِف )ُهوم اْسُم الْممَكم امم  :نم مم

م
ُّْفم  ،أ  ،ومخم

قُدا  رماءم  ،امم وم وم فمْوقم  ،وم ْتم  ،وم عم  ،ومِعنْدم  ،ومَتم مم إِزماءم  ،وم اءم  ،وم اءم  ،ومِحذم تُِّْقم ثمما  ،ومُهنما ،وم ْشبمهم ، وم
م
ا أ مم  « .ذ لِكم وم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ْ عم اِلاْدِريُْب اْْل ِِت: ْيِّ

ْ
ا يمأ ي ِمما ُُ ِن ِف  ِو الْممَكم

م
اِن أ مم رْفم الزا  ظم

اًرا﴿ .1 نمهم ًّْل وم وُْت قمْوِم ِلم  [5: فنوح]سورة  ﴾قمالم رمبِّ إِِنِّ دمعم

ُُّْت لمُكْم ِدينمُكمْ ﴿ .2 ْكمم
م
 [3: املائدة]سورة  ﴾اِْلمْومم أ

بمنميْنما ﴿ .3 اًداوم بًْعا ِشدم  [12: النبأ]سورة  ﴾فمْوقمُكْم سم

ًدا﴿ .4 ِم اذما تمْكِسُب  ا تمْدِري نمْفس  ما مم  [34: لقمان]سورة  ﴾وم

ْديمنم ﴿ .5 اءم مم هم تُِّْقم ا تمومجا مما ل  [22: القصص]سورة  ﴾وم

ُهمْ ﴿ .6 ُّْفم ا خم مم يِْديِهْم وم
م
ا بمْْيم أ ْعُّمُم مم  [255: البقرة]سورة  ﴾يم

مم الْ ُوِدم الاِّبُّ  .7 َم ُّامم  ُّميِْه ومسم ّلا اهلُل عم  .ِل ِفيصم

اِلُب اْْلمِديُْد ِعنْدم الُْمِديِْر. .8  الطا

ِة. .9 ثمُه اهلُل الاِعيْمم يمْومم الِْقيمامم ْورم
م
ًة؛ أ اعم عماِص سم م الْمم م لَعم َبم ْن صم  مم

ْسومِد. .11
م
ِر اْْل ْفُت إِزماءم اْلمجم قم  وم

رُْف  نِ  ظم رُْف  الْممَكم انِ  ظم مم  م الزا

  1 

  2 

  1 

  4 
  9 
  0 
  7 
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  8 
  5 
  16 

 
ْكِمِل الْـُجْمُّمةم اْْلِتيمةم بِومْض : ْدِريُْب اثلااِِن اِلا 

م
رْ أ :ِع ظم  ف  ُمنماِسب 

ايم ....................... .1 ْشمُب الشا
م
 أ

2.  
م
 ........................ اْْلمبمِل. دُ عم ْص أ

3.  ِْ   كم يْ دم يم  ْل سِ ا
م
 وم ........................ ِل كْ ........................ اْْل

 .................................. رْ اكِ ............................... ومذم  مْ نم  .4

رم ُدُروِِْسْ .............................. .5 ُل اْستِْذَكم فمضِّ
ُ
 أ

ِديِْقْ  .6 ِِنْ صم ِد.زمارم حم
م
 ............................... اْْل

ارم ................................. .7 ْشم
م
ُب اْْل ْصحم

م
 َّلم أ

 اْجُِّْس ...................... .8

طي : ْدِريُْب اثلاالُِث اِلا  ْتمُه خم ا َتم ْعرِْب مم
م
 :أ

اُر  زْهم
م
تاُح اْْل بِيًْعاتمتمفم  ............................................................................................:  رم

وُْت ِعنْدم  مِ دمعم م  : ............................................................................................ الُْمُّْتم
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ةُ اثلا  ائِدم ثُْونم اِمنمُة الْفم  وماثلاّلم

﴿  ُ ْفُعْوُل لم  ﴾ (111)الْمم

 ْ ُ  ُل وْ عُ فْ مم ال بمبم ُهوم    لم ُ سم نُْصوْب  يُبمِْيل ر  مم ْصدم ُْو: ،الِْفْعِل  ُوقُْوِع  مم  نم

ْفُل  - رمى الِطل ِْب  فًاوْ خم جم ْوِِت  - .ِمنم الَْكم ْضُت صم فم   اًماُِتم احْ خم
م
 .ِِب ِْل

-  
م
ْسُجُد  - .ةِ نا  اْْلم ِف  ةً بم غْ رم اهللم  دُ بُ عْ أ

م
 هلِل. ُشْكًراأ

 
مُط ِف   ْوط   يُْشُتم ُ ِستاُة ُشُ ْفُعْوِل لم : ،الْمم ِِهم  وم

ًرا (1 ْصدم ْن يمُكْونم مم
م
 أ

م
م  لُّ دُ : يم يْ ، أ  .انِ مم الزا  نم ا مِ دً را ُمم  ِث دم  اْلم لَعم

ْن يمُكْونم قمُّْبِيًّا (2
م
 يًّ بِ ُّْ قم  هِ نِ وْ  كم نم عْ مم . وم أ

م
م اَّلًّ دم  نم وْ كُ  يم َّلا ا أ   نْ مِ  ل  مم  عم  لَعم

م
 ،ِح ارِ وم اْْلم  الِ مم عْ أ

 ْْي  ثِ ا كم هم ْْيُ غم ا، وم فً وْ قُ وُ ا، وم سً وْ ُُّ جُ وم ، ةً اسم رم دِ وم ، ةً اءم رم قِ وم ، ةً ابم تم : كِ ُل ثْ مِ 
م
 نم مِ  ةً رم ادِ صم  ْت سم يْ ا لم هم نا ؛ ِْل

 إِ وم  ِب ُّْ قم الْ 
 .ِح ارِ وم اْْلم  نم مِ  ة  رم ادِ ا صم مم نا

نْ  (3
م
بمِب  أ لنًا لُِّسا رمِض اِلاْعُِّيِْل ، يمُكْونم ُمبميِ ْي: ِلغم

م
  نُ كِ مْ يُ ، وم أ

م
م  نْ أ  سْ ن

م
ِ بِ  هُ نْ عم  لم أ ا( اذم مم ـ )ل

ْ  نُ وْ كُ يم وم  ُ  ُل وْ عُ فْ مم ال  .اُب وم اْْلم  وم هُ  لم
ْن يمُكْونم  (4

م
اِعلِ  أ عم الِْفْعِل ِف الْفم  ُمتاِفًقا مم

م
 يْ ، أ

م
ْ  لم اعِ فم  نا : أ  .د  احِ وم  ِل عْ فِ الْ وم  رِ دم ْص مم ال

ْن يمُكْونم ُمتاِفًقا (5
م
عم الِْفْعِل ِف  أ قِْت  مم  الْوم

م
 يْ ، أ

م
ْ  نا : أ  .د  احِ وم  ت  قْ  وم ا ِف ثم دم حم  لم عْ فِ الْ وم  رم دم ْص مم ال

ْن َُيم  (6
م
ُر الِْفْعلم ِف أ ْصدم  .الُّاْفِظ  الِفم الْمم

ِة.ومذ   ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ْْل  لِكم َكم

نمْت ه    ْوُط إِذما َكم ُ ازم ِف ِذهِ الْشُّ ا جم ُّهم َُ ًة  وُْجوْدم ُ الاْصُب  مم ْفُعْوِل لم ُ  الْمم ْفُعْوًَّل لم ُيْعرمُب مم ازم وم ، ومجم
ذ   م اِلاْعُِّيِْل كم كم ر ل يمُدلُّ لَعم مِ ـ )لِكم اْْلمرُّ ِِبمرِْف جم ُ  (الّلا ْفُعْوًَّل لم ُْرْوًرا َّلم مم ُيْعرمُب اْسًما مم  .وم

 
                                                           

ُ وم  (111)  َّما سم ي
م
ْ ًض يْ  أ   نْ مِ  لم وْ عُ فْ مم ا ال

م
ْ ، وم هِ ُِّ جْ أ   لم وْ عُ فْ مم ال

م
 .هِ ُِّ جْ ِْل
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ْفُل  رمى الِطل ِْب ِمنم  فًاوْ خم جم ْو( .الَْكم
م
ْفُل  )أ رمى الِطل ِْب  ف  وْ خم ـلِ جم  .ِمنم الَْكم

 

      ُ ْفُعْول  لم ِم(           مم ُْرْور  بِـ )الّلا  اْسم  مم

ل    لم ِكْن وم فْضم
م
ِرل ـِمنم الْ  قمْد يمُكْوُن الاْصُب أ ِو الْعمْكُس  جم

م
اوم  أ ْو يمتمسم

م
يمُكْوُن ذ   ،يمانِ أ بم وم سم لِكم حم

 .ُ ْفُعْوِل لم المِة الْمم  حم

ِ فمإِنا  ُ ل ْفُعْوِل لم ت   ُّْمم
اَّلم ثم حم : ،ثمّلم ِِهم  وم

 

ُِز الاْصُب   مْم َيم ِة ل ابِقم وِْط السا ُ ُْط ِمنم الْشُّ رُّ اَِّلْسِم بِ  ،إِذما فُِقدم الْشا ُب جم ِ
رْف  وماِحد  يمُدلُّ ـبمْل َيم حم

م اِلاْعُِّيِْل كم  ِم(لَعم ْوِط: ،ـ )الّلا ُ م تمْرِتيِْب الْشُّ ْمِثُّمة  لَعم
م
ْكم أ إِِلم  وم

1) 
ن   ُل فُّلم ْعمم الِ يم  .لُِّْمم

اًما  عم يُْت طم م اءِ اْشُتم رم   .لُُِّْفقم
ًرا ْصدم  لميْسم مم

راُد ِمْن )ا افمةِ الُْمجم اُف   ْل()اـ الُْمتاِصُل بِ   ْل( وماْْلِضم  الُْمضم

ةِ  ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ْْل   َكم

ْفُل  رمى الِطل م جم ِْب  فم وْ اْْل  .ِمنم الَْكم
 
م
 .ةِ نا جم ـ الْ ِف  ةم بم غْ الرا اهللم  دُ بُ عْ أ

 
ْفُل  رمى الِطل ِْب  فم وْ خم جم  .الَْكم

 
م
ناةِ ـالْ  ةم بم غْ رم اهللم  دُ بُ عْ أ  .جم

ِذهِ ِف    ُب ْص الا اْلمالمِة  ه 
م
رُّ ـالْ اْلمالمِة  ه ِذهِ ِف وم   ُل ضم فْ أ   جم

م
  ُل ضم فْ أ

 ُب ْص الا اْلمالمِة  ه ِذهِ ِف وم 
 .اء  وم سم  رُّ جم ـالْ وم 

ْفُل  رمى الِطل ِْب  فًاوْ خم جم  .ِمنم الَْكم
( 
م
 (نْ مِ  ُل ضم فْ أ

ْفُل  رمى الِطل م جم ِْب  ف  وْ ِْل  .ِمنم الَْكم

 
ْفُل  رمى الِطل ِْب  ِف وْ خم لُِّْ جم  .ِمنم الَْكم

 
م
 .ةِ نا جم ـ الْ ِف  ةِ بم غْ لُِّرا اهللم  دُ بُ عْ أ

 
ْفُل  رمى الِطل م جم ِْب  ِف وْ ِْل  .الَْكم

 
م
ناةِ ـالْ  ةِ بم غْ لِرم اهللم  دُ بُ عْ أ  .جم



ْوِمياةِ  263 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

2) 
يْد   اءم زم ُُّّمِ  جم  .وِ حْ الا  ِِلمعم

ِة  بُْت إِلم اْلمِدْيقم ةِ ذمهم دم اهم   .اْلميمومانماِت  لُِمشم
 لميْسم قمُِّْبيًّا

3) 
اقم  ُه الِّفم ْكرم

م
ِديًْدا.ُكْرًها  أ  شم

ْدُت  نمةم  ه ِذهِ اْجتمهم اًداالسا   .اْجتِهم
بمِب لميْسم   ُمبميِّنًا لُِّسا

4) 
يًْدا  ِحبُّ زم

ُ
ِِب  َِّلْحُِتماِمهِ أ

م
 .ِْل

رُْت  ْكرماِمكم ُِسِ . ِْلِ يْفم   الضا
عم الِْفْعِل ِف  لميْسم  اِعِل  ُمتاِفًقا مم  الْفم

5) 
اِمكم ِجئُْت اِْلمْومم  ْكرم ًدا ِْلِ  .ِم

ْرتُكم  ًدا لُُِّْحُضْورِ  اْنتمظم   .ِم
عم الِْفْعِل ِف لميْسم ُمتا  قِْت  ِفًقا مم  الْوم

6) 
ْدُت  جم  .هلِلِ  ُسُجوًْداسم

ُّمْسُت  ِمْْيِ  ُجُُّوْسم جم
م
  .اْْل

ُر الِْفْعلم ِف َّلم َُيم  ْصدم  الُّاْفِظ  اِلُف الْمم

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ْجُِّهِ ُب ابما» 
م
ْفُعوِل ِْل ِ  :ومُهوم . لْمم نُْصوُب اّلا بمِب ُوقُوْ اَِّلْسُم الْمم ُر بميمانًا لِسم ْوُ  ،ِع الِْفْعلِ ي يُْذكم  :قمْولِكم  نم

وقم  ْمر  ًَّل لِعم يْد  إِْجّلم ْعُروْ قمصم وم  ،امم زم اءم مم  «.فِكم ْدتُكم ابْتِغم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ْ طًّ خم  عْ ضم اِلاْدِريُْب اْْل ْ  تم ا َتم ُ  لِ وْ عُ فْ مم ال  وم  اِت يم اْْل  ِف  لم

م
 :ةِ اِِلم اِلا  ةِ ُّم ثِ مْ اْْل

مهُ ﴿ .1 ال ْموم
م
ينم يُنِفُقونم أ ِ ثمُل اّلا مم اِت اهللِ وم رْضم اءم مم  [265: البقرة]سورة  ﴾ُم ابِْتغم

ق  ﴿ .2
ْشيمةم إِْمّلم دمُكْم خم ْوَّلم

م
َّلم تمْقتُُُّوا أ  [31: اإلسراء]سورة  ﴾وم

ُُّوا آلم دماُوودم ُشْكًرا﴿ .3  [13: بأس]سورة  ﴾اْعمم

وِْت ﴿ .4 رم الْمم ذم وماِعِق حم نم الصا ُهْم ِف آذمانِِهم مِّ ابِعم صم
م
ُُّونم أ ْعم  [19: البقرة]سورة  ﴾َيم

مِمْيم ﴿ .5 ال ُّْنماكم إَِّلا رمْْحمًة لُِّّْعم رْسم
م
ا أ مم  [117: األفنبياء]سورة  ﴾وم

م  ُت قْ دا صم تم  .6   ْْيِ قِ فم  الْ لَعم
م
 .اِب وم  اثلا  ِف ًّل مم أ

 سم  .7
م
  ُت لْ أ

ُ
 رم ا بِ ادً شم ُِتْ اسْ  يْ اذِ تم سْ أ

ْ
 .هِ يِ أ

8.  ُ ْ  نُ كِّ سم ي   ُث دِّ حم تم مُ ال
م
ِ الْ  رم اخِ وم أ . افً وْ خم  اِت مم َكم أِ الاْحِويِّ  ِمنم اْْلمطم

قِْت. .9 ُخْوِل الْوم اًرا ِدُ ُُِّْس الُْمؤمذُِّن انِْتظم  َيم

انًا بِاهلِل. .11 ّلا الُْمْؤِمُن إِْيمم  صم

ْسئُِّمِة اْْلِتيمةِ : ْدِريُْب اثلااِِن اِلا 
م
ِن اْْل ِجْب عم

م
ُ  أ ْفُعْول  لم م مم مْشتمِمُل لَعم ة  ْ ل  تماما  :ِِبُمم

؟ .1 نمة  ا سم ُُ افُِر   ...................................................................... لِمم ُْسم

؟ ...................................................................... .2 افمِتكم  لِمم تمْهتممُّ بِنمظم

؟ ............................................................... .3 تِكم ّلم م صم  لِمم َُتمافُِظ لَعم

؟......................................................................... .4 بْتم اْبنمكم م  لِمم ضم

؟ ...................................... .5 يْكم ُّ وماِدم  ....................................لِمم تمَبم
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:: ْدِريُْب اثلاالُِث اِلا  طي ْتمُه خم ا َتم ْعرِْب مم
م
 أ

ما  -1 ةً اْذُكْر لم ًة. قِصا  نمافِعم

ةً   ....................: ............................................................................................قِصا

ْرنمُب  -2
م
ثمبم اْْل ثْبًاوم  .وم

ْثبًا: ................................................................................................................  وم

م  -3   رُ هم سْ ْ
ُ
ةً  اهم نِ ابْ  ِض رم مم  دم نْ عِ  مُّ اْْل قم فم ُّميْهِ  شم  .عم

 ................................................................................................................: ِعنْدم 

ةً  قم فم  ...: ...........................................................................................................شم

ُر  -4 فم ًّْل السا الم ِعُج يُزْ  ِلم ْطفم
م
 .اْْل

ًّْل: ................................................................................................................  ِلم

..................................................................................................... : الم ْطفم
م
 ......اْْل

ابِعُ اِلا  : : ْدِريُْب الرا ْعرِِب اْْلُْمُّمةم اْْلِتيمةم
م
اِء.أ فم ْغبمًة ِف الشِّ وماءم رم بُْت ادا ِ  شم

اِلِ بِتماِء ......................... م ..................... َِّلتِّصم بِِْني لَعم اض  مم ِْب: .................. مم  شم

م  ِِني بْ .................... مم  ْْي  مِ : ضم اءُ اِلا وم  فِْع ..................... .............. ِف لَعم   ................ رم

بُْت  ِ  شم

ُة .......................................... مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ْفُعْول  ................... مم وماءم  مم  ادا
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ُة .......................................................................  مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ْغبمةً  مم  رم

رُْف ........................................................................................  ِف  حم

ُة  مم ُْرْور  بِــ )ِف(، ومعمّلم اءِ  ........................................................اْسم  مم فم  الشِّ
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ةُ اِلا  ائِدم ثُْونم الْفم ُة وماثلاّلم  اِسعم

هُ  ﴿ عم ْفُعْوُل مم  ﴾ (112)الْمم

 ْ (  (113)اْسم  ُهوم   هُ عم مم  ُل وْ عُ فْ مم ال عم ْعنم )مم ( بِمم بُّْمُه )وماو  نُْصوْب  قم م مم عم الِْفْعُل يمُدلُّ لَعم قم ي وم ِ ِء اّلا ْ الَشا
هُ  عم ُْو: ،(114)مم  نم

ْفُل  -  .الِْمْصبماحم وم  د  يْ زم  رم اكم ذم  - .الُُّّْعبمةم وم نمامم الِطل
ْمِس وم  ِت يْ اْلم  نم مِ  ُت جْ رم خم  - ارم وم  ُت سْ ُّم جم  - .ُطُُّْوعم الشا ْشجم

م
 .اْْل

اءِ وم  ُت عْ جم رم وم  - ذمانم الِْعشم
م
ةم وم  ُت مْ نِ  - .أ  .الِْمْرومحم

 

ِي : (الْوماوِ )بمْعدم  اَِّلْسُم اّلا ِِهم ت  وم
اَّلم ُث حم  ثمّلم

                                                           

ما فماِعُُُّه )نما (112) مْم يُسم ي ل ِ ْفُعْولم اّلا نُْصوْب  إَِّلا الْمم ْفُعْول  مم اِعيِْل، فمُكُّ مم فم ا آِخُر دمرْس  ِف الْمم .ه ذم ْرفُْوع  مم اِعِل( فم  ئِبم الْفم
دُ وم  (113) ُيْقصم ، وم ناثم الُْمؤم رم وم كا الُْمذم الُْمثمنا وماْْلمْمعم وم ُل الُْمْفرمدم وم مْشمم ُل. ُهوم ي وا لميْسم الُْمؤم يُْح وم ِ  بِِه اَِّلْسُم الْصا
نا  (114)

م
ْعِِن أ ايم قْتم ُصُدْوِر الِْفْعلِ  ه ذم اِعُل وم بمُه الْفم احم ِي صم ِء اّلا ْ ُر ِلميماِن الَشا  .اَِّلْسمم يُْذكم

ْفُعْول   ناُه مم
م
م أ وُُجوُْب نمْصبِِه لَعم

هُ  عم ِعياةِ  ،مم تمُكْوُن الْوماُو لُِّْمم  .وم
 

تمُكْوُن  ،وُُجوُْب الْعمْطِف  وم
 .الْوماُو لُِّْعمْطِف 

 
ْفُعْول   ناُه مم

م
م أ وماُز الاْصِب لَعم جم

هُ  عم وماُز الْعمْطِف  ،مم  .ومجم

ِ ذ   نُ وْ كُ يم   مُ سْ اَِّل  نم ا َكم ذم إِ  كم ل
 ِ ْ ) دم عْ ي بم اّلا  ًّل قْ عم  حُّ ِص  يم َّلم  (اوِ وم ال
 
م
م  نْ أ ِ شْ ي ِ  مِ سْ اَِّل  عم مم  كم ُتم  لم بْ ي قم اّلا

( ْ  .ِل عْ فِ  الْ ِف  (اوِ وم ال

 

ِ ذ   نُ وْ كُ يم   ُل عْ فِ الْ  نم ا َكم ذم إِ  كم ل
  نم مِ 

م
ْ  َّلم ِِت الا  الِ عم فْ اْْل  َّلا إِ  ُث دُ  َتم
م  ْْيِ نم اثْ بِ   لَعم

م
 .ِلل قم  اْْل

م اْلم  ْْيِ  غم ِف    .ْْيِ تم قم ابِ السا  ْْيِ اِلم

ةِ لِكم ومذ   ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ْْل   َكم

 .د  يْ عِ سم وم  د  يْ زم  اْقتمتملم 
ارمبم   .د  يْ عِ سم وم  د  يْ زم  تمضم

ْ  اْختمُّمفم   .ُب الِ الطا وم  ُس ِرل دم مُ ال

 

لم  كم
م
 .د  يْ عِ سم وم  د  يْ زم  أ

لم  كم
م
 .ًدايْ عِ سم وم  د  يْ زم  أ

  لمِعبم 
م
 اُل وم فم طْ اْْل

م
 .ُب اْْل

  لمِعبم 
م
 اُل وم فم طْ اْْل

م
 .بم اْْل
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ْفُعوْ اُب بما»  هُ لْمم عم ْ اَِّلْسُم ا :ومُهوم . ِل مم ِ ل نُْصوُب اّلا ُر ِلميماِن مم مم ُه الِْفْعُل ي يُْذكم عم ْوُ  ،ْن فُِعلم مم  :قمْولِكم  نم
اءم ا ِمْْيُ جم

م
بمةم  ، وماْْلميْشم ْْل اُء وماْْلمشم  « .وماْستمومى الْمم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
عم اِلاْدِريُْب اْْل ْفُعْولم مم ِ الْمم ْيِّ ِِت ِمنم الْـُجمملِ ِفي هُ عم

ْ
ا يمأ  :مم

ْمِس. .1 ْوقم الشا ُشُ ْعبمِة وم  ُطْفُت بِالْكم

ْسِجدم  .2 ُُّْت الْمم ِة.دمخم ّلم ةم الصا إِقمامم  وم

3. . ارم ةم وماَِّلْسِتْغفم ياارم ِكبُْت السا  رم

قااِت اْْلمرمِس. .4 ْصلم ومدم ُُّْت الْفم  ومصم

5. . ائِر  ومالاْهرم نما سم
م
 أ

يِّ : اِِن اِلاْدِريُْب اثلا 
م
ْ ِف أ ا  الْـُجمملِ  بمْيِّ هم يِّ

م
ِف أ ُ لُِّْعمْطِف، وم ا تمتمعمْيا هم يِّ

م
ِف أ ِعياِة، وم ُ الْوماُو لُِّْمم اْْلِتيمِة تمتمعمْيا

انِ  ْمرم
م
ُْوُز اْْل  :َيم

ْ الْ  ةم دا شِ وم  سم وْ رُ ادُّ  د  يْ زم  رم اكم ذم  .1  .دِ َبم

ارِ  انُ يم فْ سُ وم  د  يْ زم  لم ابم قم تم  .2 طم  .ِف الْمم

 دً ما َُمم وم  ُت رْ افم سم  .3
م
 .ةِ رم مْ عُ الْ  اءِ دم ا ِْل

 .ًّل يْ وِ طم  ابم تم كِ الْ وم  ُت سْ ُّم جم  .4

ِدْينمةم  .5 الْمم ةم وم كا  .ُزرُْت مم

  قم فم اتا  .6
م
م  هُ قُ يْ دِ صم وم  ِخْ أ  .رِ حْ اْلم  ئِ اطِ  شم لم إِ  اِب هم  اّلا لَعم

  ْت حم افم صم تم  .7
ُ
ْ  وم ِِت خْ أ  .ةُ سم رِّ دم مُ ال

ْحبمُه. .8 ِعيًْدا ومصم  اْستمْقبمُُّْت سم

مم  .9 ْحَكم
م
ْستماِذْي أ

ُ
أ ُّاْمُت وم  اِلاْجِويِْد.تمعم

ْسِجِد. .11 يْد  ِف بِنماِء الْمم زم د  وم نم َُممما اوم  تمعم
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ِعياِة ومالْعمْطِف  ِعياةِ  الْوماُو لُِّْعمْطِف  الْوماُو لُِّْمم  م الْوماُو لُِّْمم

   1 

   2 

   1 

   4 
   9 
   0 
   7 
   8 
   5 
   16 

 

ْل لَُكًّ  ْخرمى ِف َُجُّْمة  ِمْن اِلاْدِريُْب اثلاالُِث: اْجعم
ُ
ةً أ را ْعُطْوفًا مم مم ةً، وم را ُه مم عم ْفُعْوًَّل مم ِِت مم

ْ
ا يمأ ِمما

: ائِكم  إِنْشم

  
ْمُس   الشا

  

  
ذمان  

م
 أ

  

  
ُّممُ   الْقم
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ابِعُ اِلا  : : ْدِريُْب الرا ْعرِِب اْْلُْمُّمةم اْْلِتيمةم

م
عْ أ ةم الْعمْْصِ  نمارمجم ّلم ِل ومصم مم  .ِمنم الْعم

عْ   : ...............................................................................................................رمجم

ِمْْي  ....................)نما(وم  م .............. ....: ضم بِِْني لَعم  ......................ِف ................ ....مم

عْ   نمارمجم

 ِمنْ  ..............................................................................................................

لِ  .............................................................................................................. مم  الْعم

رُْف ............................  وم  ..........................................................................حم

ُة نمْصِبِه .......................، ومُهوم ........................ مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ةم  ........................... مم ّلم  صم

 الْعمْْصِ  ..............................................................................................................

 

 

 

 

  
ة   اءم  قِرم
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ْربمُعْونم 
م
ةُ اْْل ائِدم  الْفم

اُل ـالْ  ﴿  ﴾حم

ُ اُهوم    اُل حم ـالْ  ْو يُبمِْيل
م
يِْفياةم ُحُدوِْث الِْفْعِل أ ُ كم نُْصوْب  يُبمِْيل اِحِب الِْفْعِل ْسم  مم يْئمةم صم ُْو: هم  ، نم

اءم  يْد  جم  .بًااكِ رم  زم

د   لم خم دم   اُل حم ـالْ    .ًَك احِ ضم  َُممما

ار  عم  سم ُّم جم   .نًايْ زِ حم  ما

 

 

الِ  اِحِب الْـحم نْوماُع صم
م
 أ

يا ِ اِحبم اْلمالِ  َِّلْسُم اّلا َّما صم ُ اْلماُل يُسم  ومُهوم قمْد يمُكْوُن: ،لم

ةِ     فماِعًّل  (1 ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ْْل  .َكم

ْفُعْوًَّل بِهِ  (2 بُْت رماِكبمةً  ِهنًْدا ُت ُّْ ابم قم     مم ِ ايم ، شم  .بمارًِدا الشا

وْ  فماِعًّل  (3
م
ْفُعْوًَّل  أ يًْدا ُت ـُّْ ابم قم     بِهِ مم ُ ، ومداعم رماِكبًا زم دم بماهُ  الْوم

م
 .بماِكيًا أ

ْفُعْوًَّل  فماِعًّل  (4 مم ًعا   بِهِ وم يًْدا ُت ـُّْ ابم قم    مم و، اْستمْقبملم رماِكبمْْيِ  زم ْمر  يًْدا عم ْْيِ  زم  .فمرِحم

ُْرْوًرا (5 م     اْسًما مم ُّاْمُت لَعم رُت بِ ، رماِكبمةً  ِهنْد  سم رم ما مم  .اقماِعدً  د  ُمحم

ْهِ  (6 افًا إِِلم م  ُت مْ ُّا سم     ُمضم ةً  ِهنْد   ِن  ابْ لَعم ْورم ْْسُ اِل مم تاْعُت ِِبممم ةِ ، تممم ةً  اْلمِدْيقم  .وماِسعم

اِحُب الْ  الِ ـصم  حم
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وُْط الْ  الِ ـُشُ  حم

ا: اِن، ُهمم ْطم مُط ِف اْلماِل شم  يُْشُتم

ْن يمُكْونم  (1
م
يْ   فمْضُّمةً أ

م
ْصُِّيًّا ِف  :أ

م
ِِت  ،ُجْمُّمةِ ـالْ  لميْسم ُرْكنًا أ

ْ
ُهوم َّلم يمأ اِل اْْلُْمُّمةِ  فم  ،إَِّلا بمْعدم اْكِتمم

يْ 
م
خُ  :أ

ْ
ْن يمأ

م
ًا. ،الِْفْعُل فماِعًّل  ذم بمْعدم أ َبم  خم

ُ
أ الُْمبْتمدم  وم

نمُقْوُل  ْور  :  فم ْْسُ د  مم  َُممما

ُْوزُ  َّلم َيم ْوًرا : وم ْْسُ د  مم  َُممما

ًَّل. وا
م
ا أ ً َبم ْتماُج خم نا اْْلُْمُّمةم َتم

م
 ِْل

ةً  (2 ْن يمُكْونم نمِكرم
م
ِة.  أ ابِقم ْمِثُّمِة السا

م
ْْل  َكم

ا وم  ما
م
ُل الاِِت أ رمدم  اْْلُمم ْعِرفمةً ِفيوم ا اْلماُل مم ُل فمإِنا  ،هم وا ة  ِفيُه يُؤم ا بِنمِكرم ْعِرفمة  ِف  ؛هم ُهوم مم ة   فم الُّاْفِظ نمِكرم
ِمثماُل ذ   ِف  . وم ْعنم :الْمم   لِكم

هُ  د  يْ زم  اءم جم   ومْحدم

ُب  ّلا عم الطُّ لم رمجم وا
م
لم فماْْل وا

م
 اْْل

ِة ) ِمم َم اِهُر  ظم هُ فم اِء(، ومْحدم ِمْْيِ )الْهم افمة  إِلم الضا ا ُمضم ناهم
م
؛ ِْل ْعِرفمة  ْي: ل ِكنا ( مم

م
ة ، أ ِويِْل نمِكرم

ْ
ا ِف تمأ هم

يْد   اءم زم رًِداجم  .ُمنْفم

ِة ) ِمم َم اِهُر  لم ومظم وا
م
لم فماْْل وا

م
؛ ِدُ اْْل ْعِرفمة  ا( مم ُّميْهم ِم عم ِلِف ومالّلا

م
ا ِف ل ِكنا ، ُخْوِل اْْل ة ، هم ِويِْل نمِكرم

ْ
تمأ

ْي: 
م
ُب أ ّلا عم الطُّ تاِبْْيم رمجم  .ُمرم
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اِحِب الْ  وُْط صم الِ ـُشُ  حم

ْصُل ِف 
م
ةِ  اْْل ابِقم ْمِثُّمِة السا

م
ْْل ْعِرفمًة َكم ْن يمُكْونم مم

م
اِحِب اْلماِل أ ذ   ،صم ُْوُز كم َيم ْن يمُكْونم وم

م
لِكم أ

ًة.   نمِكرم

ا ِف ومه   ت   ذم
اَّلم ِث حم : ،ثمّلم ِِهم  وم

 

رُ  الِ ـالْ  ُصوم  حم

 تم 
ْ
اُل  ِِت أ م  الْـحم ثمةِ ثم  لَعم : ّلم نْوماع 

م
 أ

 

 

ُّميْهِ  مم اْلماُل عم دا هُ نمْعت    إِذما تمقم اءم بمْعدم ْهِ   إِذما جم اف  إِِلم هُ ُمضم اءم بمْعدم  إِذما جم

اءم   رمُجل   رماِكبًاجم

ِزيْنًانمامم   ِطْفل   حم

 

اءم  ُجْوز   رمُجل  جم  رماِكبًاعم

م  َضم مِشيْط   ُمِديْر  حم ْوًران ْْسُ  مم

 

م  َضم ز   ُمِديْرُ حم
ْركم ًَ مم  ُمْْسِ

م  َضم ة   ُس رِّ ُمدم حم ْوًرالُغم ْْسُ  مم

(1)  (2)  (3) 
 ِشبُْه َُجُّْمة    َُجُّْمة    ُمْفرمد  

الُْمْفرمُد يمُكْوُن  اْلماُل 
ِف اْْلُْمُّمُة يمُكْوُن  اْلماُل   نُْصْوًبا.مم 

مِلل  .َمم    ِف ِشبُْه اْْلُْمُّمِة يمُكْوُن  اْلماُل   نمْصب 
مِلل  .َمم  نمْصب 
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اُهوم    الُْمْفرمدُ  -1 َّلم ِشبْهم َُجُّْمة   ،لميْسم َُجُّْمةً  مم ْكم  ،وم إِِلم ، وم ْمِثُّمة  ِِهم ِلمال  ُمْفرمد 
م
بمقم ِمْن أ ا سم ُُكُّ مم وم

اِفياةِ  ْمِثُّمِة اْْلِضم
م
  :بمْعُض اْْل

اِحُب   اْلماُل    اْْلُْمُّمةُ   اْلمالِ صم

ةً  اِحكم ةُ   ضم ًة.  فماِطمم اِحكم ُة ضم ْت فماِطمم اءم   جم

اِلمانِ   رماِكبمْْيِ  .  الطا اِلماِن رماِكبمْْيِ م الطا َضم  حم

اِهُدْونم  ُمبْتمِسِمْْيم  . الُْمجم اِهُدْونم ُمبْتمِسِمْْيم دم الُْمجم َم
 

 

ِِهم نموْ   اْْلُْمُّمةُ  -2 ا وم م رمابِط  يمْربُِطهم مْشتمِملم َُجُّْمُة اْلماِل لَعم ْن ْ
م
َّلم بُدا أ ، وم فِْعُِّياة  ِن: اْسِمياة  وم َم

ْن يمُكْونم 
م
ا أ ابُِط إِما اِحِب اْلماِل، ومالرا ْن يمُكْونم  (وماًوا)بِصم

م
ا أ إِما َّما وماوم اْلماِل، وم ُْسم ْط وم قم فم

ِمْْيًا)   (ضم
م
ا أ إِما ْط، وم قم ِمْْيًا)ْن يمُكْونم فم ًعا. (وماًوا ومضم  مم

ْمِثُّمة  ِلمال  َُجُّْمة  اْسِمياة  
م
 :أ

ابُِط  اِحُب اْلمالِ   اْلماُل  الرا   اْْلُْمُّمةُ   صم

 .ة  قم ْْشِ مُ  ُس مْ الشا ُت وم رْ افم سم  (ُت رْ افم سم )اِلااُء( ِف )  ة  قم ْْشِ مُ  ُس مْ الشا  الْوماوُ 

اُء( ِمْْيُ )الْهم ء   الضا د   ومْجُهُه ُمِِضْ . َُممما ء  د  ومْجُهُه ُمِِضْ اءم َُممما  جم
) ِمْْيُ )ُهوم اِهدُ  ُهوم ُمنْتمِْص   الْوماُو ومالضا . الُْمجم اِهُد ومُهوم ُمنْتمِْص  دم الُْمجم َم

 

 
ْمِثُّمة  ِلمال  َُجُّْمة  

م
 :فِْعُِّياة   أ

ابُِط  اِحُب اْلمالِ   اْلماُل  الرا   اْْلُْمُّمةُ   صم

) ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )ُهوم بْتمِسمُ  ضم ْستماذُ  يم
ُ
بْتمِسُم. اْْل ْستماُذ يم

ُ
اءم اْْل  جم

) ِمْْي  ُمْستمُِت  تمْقِديُْرُه )ِِهم تُِّل الُْقْرآنم  ضم ـيْ  تُرم مِّ
ُ
. أ تُِّل الُْقْرآنم ْ تُرم مِّ

ُ
ِمْعُت أ  سم
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رْف  ِشبُْه َُجُّْمة   -3 ِن: ظم َم . ،: ومُهوم نمْو ُْرْور  مم اري وم  ومجم

رْف   ْمِثُّمة  ِلمال  ظم
م
 : أ

اِحُب اْلمالِ   اْلماُل    اْْلُْمُّمةُ   صم

اِب  حم لم  بمْْيم السا اِب. الِْهّلم حم لم بمْْيم السا يُْت الِْهّلم
م
أ  رم

ةِ  رم جم ائُِر فمْوقم  فمْوقم الشا ةِ. الطا رم جم ائُِر فمْوقم الشا را الطا  اْستمقم

 
ْمِثُّمة  

م
ُْرْور  أ اري وممم  : ِلمال  جم

اِحُب اْلمالِ   اْلماُل    اْْلُْمُّمةُ   صم

ْسِجدِ  ْدُت )اِلااُء( ِف ) ِف الْمم اهم ْسِجِد. (شم ُِّّْْيم ِف الْمم ْدُت الُْمصم اهم  شم

يْد   ِف ِزيْنمتِهِ  يْد  ِف ِزيْنمِتِه. زم اءم زم  جم

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ُ  :ْلماُل ا» نُْصوُب الُْمفمْسِّ مم ِمنم ُهوم اَِّلْسُم الْمم ا اْنبمهم يْئماِت   لِمم ْوُ  ،الْهم يْد  رماِكبًا :قمْولِكم  نم اءم زم كِبُْت  ،جم رم وم
رمسم ُمْْسمًجا بْدم لمِقيْ وم  ،الْفم ْشبمهم  ،رماِكبًا هللِ اُت عم

م
ا أ مم ةً ومَّلم يمُكونم اْلماُل إَِّلا . ذ لِكم وم ومَّلم  ، نمِكرم

مِ يمُكوُن إَِّلا  م اِم اللَْكم ا إَِّلا  ، بمْعدم تممم اِحبُهم ْعِرفمةً ومَّلم يمُكوُن صم  « . مم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
الم اِلاْدِريُْب اْْل ِ الْـحم ْيِّ ا:ِفيعم هم ْد نمْوعم دِّ ا يمِِل، ومحم  مم

ا اُل  نمْوُعهم  م الِْمثماُل  الْـحم

َّلم تمْعثمْوا ﴿  ُمْفرمد   رِْض ُمْفِسِدينم وم
م
 1 [61: البقرة]سورة  ﴾ِف اْْل

  
ِغًْيا﴿ بايماِِن صم ا رم مم ا كم ُْهمم قُل رابِّ ارْْحم ]سورة  ﴾وم

 [24: اإلسراء
2 

  
اُن َِّلبِْنِه ومُهوم يمِعُظُه يم ﴿ إِْذ قمالم لُْقمم ا َّلم ُْْْشِْك وم ا ُبِنم

 [13: اإلسراء]سورة  ﴾بِاهللِ 
1 

  
عم َّلم ﴿ ْل مم ْعم ْذُموًما  اهللِ  َتم تمْقُعدم مم رم فم ًها آخم

م  إِل
ُْذوًَّل   [22: اإلسراء]سورة  ﴾ما

4 

انِ   ِْصم م
 رم  ِف اْْل

م
 ِف  الِ قم تُ َُبْ الْ  ارم مم ثِ  ُت يْ أ

م
 9 .انِ صم ِْ  اْْل

 0 .ةِ امم يم قِ الْ  مِ وْ يم بِ  اسم الا  ُظ عِ يم  بم يْ طِ اْْلم  ُت عْ مِ سم   
   

م
ْ بْ أ  7 .هِ تِ وم خْ إِ  ْْيم ا بم دً ما َُمم  ُت ْصم

 8 .ًَ ْْسِ مُ  ِش مْ  تم َّلم   
 5 .انِ حم افم صم تم يم  انِ قم يْ دِ الصا  لم ابم قم تم   
ِل رماِجْْيم ِرْزقم اهلِل.   مم ُْرُج إِلم الْعم  16 َنم
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 : اِلاْدِريُْب اثلااِِن 
م
م  ْب جِ أ ِّ لَعم ُُ  ا يم ما مِ  ال  ؤم سُ   

ْ
م  ة  ُّم مْ  ِِبُ ِِت أ م  ُل مِ تم شْ ْ  اِب عم يْ تِ اسْ  عم مم  ة  بم اسِ نم مُ  ال   حم لَعم

 
م
ِّ  اِع وم نْ اْْل  ا:هم َُ

 ................................................................................................... ؟كم اِدم وم  ُل ابِ قم تُ  فم يْ كم  .1

 ................................................................................................ ؟كم قم يْ دِ  صم قم ُّْ تم  فم يْ كم  .2

3.  
م
 ................................................................................................. ؟رم وْ يُ الطُّ  ِت دْ اهم شم  نم يْ أ

لم الُْمِديُْر؟  .4 يْفم دمخم  ...................................................................................................كم

ا؟ ............................................................................... .5 تِهم ْدرمسم بمْت بِنْتُِك إِلم مم يْفم ذمهم  كم

 :ْْيِ سم وْ قم الْ  ْْيم بم  ب  وْ ُُّ طْ مم  وم ا هُ مم كم  ِط قم الُّ  نم َكم  مم اًَّل حم  عْ ضم : اِلاْدِريُْب اثلاالُِث 

 )ُمْفرمد (  .............................................................. هِ تِ يْ  بم لم إِ  كم قُ يْ دِ صم  دم َم  .1

(  ........................................................ يْ اِدِ وم  ِق يْ رِ  الطا ِف  ُت يْ قم اِْلم  .2  )َُجُّْمة  فِْعُِّياة 

 رم  .3
م
ْ  ُت يْ أ (  ........................................................................ ِِطا الْشُّ  )َُجُّْمة  فِْعُِّياة 

(  ....................................................... ْْي  غِ صم  ل  فْ ا طِ نم تِ يْ  بم لم إِ  لم صم وم  .4  )َُجُّْمة  اْسِمياة 

( .......................... نِْمُت وم ....................................................... .5  )َُجُّْمة  اْسِمياة 

( ........... ....................................................... بم يْ طِ اْْلم  ُت دْ اهم شم  .6  )ِشبُْه َُجُّْمة 

ابِعُ  ْ ا ِف بً اسِ نم مُ  ال  حم  بم احِ صم  عْ ضم : اِلاْدِريُْب الرا م  نِ َكم مم  ال  ا يم ما  مِ اِل اْْل
ْ
 :ِِت أ

 .ًَ ْْسِ مُ  ةم رم جْ ............................................. اْلُ  حم تم فم  .1

 .ْْيم عِ ْْسِ مُ  ةِ اسم رم ادِّ  دم عْ .......................................... بم  جم رم خم  .2

 ا.بً ائِ ثم تم مُ  هِ مِ وْ نم  نْ ............................................. مِ  امم قم  .3

تمُه. .4 ُب دمرااجم  قمابمُُّْت ........................................ يمْركم
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ماِمُس  ْ ، وم ةً دم رم فْ مُ  ةم ُّم مْ اْْلُ  الم اْلم  لِ عم اجْ : اِلاْدِريُْب اْْل  ا يم مم ِفي ةً ُّم َُجْ  ةم دم رم فْ مُ ال
ْ
 :ِِت أ

  
م
 1 ا.رً ذِ حم  ِل يْ  الُّا ِف  ْْيُ سِ أ

 
ِة  م ِصحا اُت َُتمافُِظ لَعم رِّضم ُر الُْممم مْسهم ْ

.  الْممْرضم
2 

 . ْوِريْنم ْْسُ ْصِل مم رمْجنما ِمنم الْفم  1 خم

ُة   ائِرم ومْت طم قمًة.هم ِ
اِء َُمُْتم ْعدم

م
 4 اْْل

 . اري امم ومُهوم حم عم ِل الطا  9 َّلم تمتمنماوم

 
 اِدُس اِلاْدِريُْب السا 

م
ْ مم  ْب رِ عْ : أ  ا يم مم ِفي طي خم  هُ تم ا َتم

ْ
 :ِِت أ

امم  ِمْعُت اْْلِمم ْوتُُه عمْذب  سم  .ومصم

ِ )الْوماُو(   الِ حم ُّْ : ل

وُْت( .................. مم   ....................... وم هُ ...................................وم ةُ مم ّلم عم ، وم ع  وْ فُ رْ )صم

م .................. ِف ........................................ بِِْني لَعم ِمْْي  .................... مم اُء(: ضم  )الْهم

ْوتُهُ   ومصم

ْذب   ..............................................................................................................  عم

ْذب  ...................... ) ةُ ُّم مْ اْْلُ وم  ْوتُُه عم  ..................................................................( ِف ومصم
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ةُ  ائِدم ةُ الالْفم ْربمُعْونم وم وماِحدم
م
 اْْل

 ﴾ الُْمْستمثْنم  ﴿

ا  ةً  الُْمْستمثْنم مم ًحاوماْص  لُغم  ؟ِطّلم

ةً  اُج.:  لُغم  اْْلِْخرم

ًحاْص ا ء  بِـ )إِ :  ِطّلم ْ اُج شم اإِْخرم وماتِهم خم
م
ى أ ْو إِْحدم

م
( أ ُْو:َّلا  ، نم

يًْدا - ُب إَِّلا زم ّلا محم الطُّ ُب  - .نم ّلا محم الطُّ يْد   ِسومىنم  .زم

يْد   - ْْيم زم ُب غم ّلا محم الطُّ يًْدا - .نم ا زم دم ا عم ُب مم ّلا محم الطُّ  .نم

ِب بِاْلُُضْوِر،  ّلا م الطُّ ْمنما لَعم كم ِة حم ابِقم ِل السا ل ِكنا فمِِف اْْلُمم يًْدا( ِمْن وم ْي: اْستمثْنميْنما )زم
م
ْخرمْجنما، أ

م
نما أ

. ذ لِكم  َُْضْ مْم يم يْد  ل ا زم ْوا، بميْنممم ُ َضم ُب حم ّلا  اْلُْكِم، فمالطُّ

ُن  ْرَكم
م
ْسُُّوِْب أ

ُ
ثمة  َِّل اأ : ،ْستِثْنماِء ثمّلم ِِهم  وم

 

 
ْ فم  ِ  مُ سْ اَِّل  وم : هُ هُ نْ  مِ نم ثْ تم سْ مُ ال   لم بْ قم  رُ كم ذْ ي يُ اّلا

م
م ًّل امِ شم  نُ وْ كُ يم وم  اءِ نم ثْ تِ سْ اَِّل  اةِ دم أ ْ  لَعم  ِف  وم هُ ، وم نم ثْ تم سْ مُ  ال

ْمِثُّمةِ 
م
ُب ) :ةِ قم ابِ السا  اْْل ّلا  (.الطُّ

اِة اَِّلْستِثْنماءِ ومالُْمْستمثْنم  دم
م
ُر بمْعدم أ ِي يُْذكم بُّْمُه  : ُهوم اَِّلْسُم اّلا ا قم ْعنم لِمم يمُكْوُن ُمماِلًفا ِف الْمم وم

ِة )ـلِ  ابِقم ْمِثُّمِة السا
م
ابِِق، ومُهوم ِف اْْل يْد  ُخُروِْجِه ِمنم اْلُْكِم السا  (.زم

 ْ ْ    ِمنْهُ ُمْستمثْنم ال دماةُ اَِّل   ُمْستمثْنم ال
م
 ْستِثْنماءِ أ

ُب  ّلا يْد    الطُّ ْْيُ  –إَِّلا   زم ا –ِسومى  – غم دم ا عم  مم
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دماةُ اَِّلْستِثْنماءِ 
م
أ ا، وم بُّْمهم ا قم ا ِمْن ُحْكِم مم هم ا بمْعدم اُج مم ا يمِتمُّ إِْخرم ِتهم ْمِثُّمِة : ِِهم الاِِت بِوماِسطم

م
ِِهم ِف اْْل وم

ِة: ) ابِقم ْْيُ  –إَِّلا السا ا – ِسومى – غم ا مم دم  (.عم
 

دم 
م
نْوماع   ْستِثْنماءِ اَِّل  وماُت أ

م
ثمُة أ ِِهم ثمّلم  :، وم

 

ُت  اَّلم ْو حم
م
ُر أ  :ْستِثْنماءِ اَِّل ُصوم

 

 
                                                           

ا بم  (115) مم (، وم ْن يمُكْونم بِـ )إَِّلا
م
ْصُل اَِّلْستِثْنماِء أ

م
مُّ اْلماِب، فمأ

ُ
ِذهِ أ ا(.ه  اتِهم وم خم

م
ى أ ْو إِْحدم

م
ا نمُقْوُل: بِـ )إَِّلا أ ذم لِه  ا؛ وم مهم  ِقم تمابِع  ل

ْخرمى. (116)
ُ
ًة أ يمُكْوُن ِفْعًّل تمارم ًة وم ْرفًا تمارم ا يمُكْوُن حم ْي: مم

م
 أ

رْف   ا ُهوم حم ا ُهوم اْسم    مم   مم
ْو 

م
ر ل أ رُْف جم ا ُهوم حم مم

(115)فِْعل  
 

(116)إَِّلا 
ْْيُ    وماء   – ىُسوم  – ىِسوم  – غم ا   سم دم ّلم  –عم ا – خم اشم  حم

نِِْفي   تمامي ُمثْبمت   نِِْفي   تمامي مم  نماقِص  مم

م  َضم يًْدا حم ُب إَِّلا زم ّلا  .الطُّ

م  َضم ُب  حم ّلا ْْيم الطُّ يْد   غم   .زم
ا م  مم َضم يًْدا حم ُب إَِّلا زم ّلا  .الطُّ

ْل  م  هم َضم يًْدا؟ حم ُب إَِّلا زم ّلا  الطُّ
 

ا م  مم َضم يْد  حم  .إَِّلا زم

ْل  م  هم َضم ؟ حم يْد  ْْيُ زم  غم

ْ  :تمامي   .د  وْ جُ وْ مم  هُ نْ  مِ نم ثْ تم سْ مُ ال
  ِْف  نم  نِ وْ دُ بِ  :ُمثْبمت  

م
 ِْف  نم  هِ بْ شِ  وْ أ

ام  ا – ْه  )نم  اِريي  ْسِتْفهم  .(إِنْكم
نِِْفي     تمامي   ≠نماقِص    ت  بم ثْ مُ   ≠مم
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ْ  مُ كْ حُ  ِل  دم عْ  بم نم ثْ تم سْ مُ ال
  نم مِ  ع  وْ نم  ُُ

م
 :اِت وم دم اْْل

ًَّل:  وا
م
(أ  ُحْكُم الُْمْستمثْنم بمْعدم )إَِّلا

: ت 
اَّلم ُ ثمّلمُث حم ( لم  بمْعدم )إَِّلا

 

 
ْكم بميماُن  إِِلم ْمِثُّمِة: ه ِذهِ وم

م
ِت بِاْْل  اْلماَّلم

  ةُ الم اْلم 
ُ
نم وُُجوُْب نمْصِب الُْمْستمثْنم  :لم وْ اْْل ا ُمثْبمتًااَِّل إِذما َكم ُْو:ْستِثْنماُء تمامًّ  ، نم

م  َضم ُب  حم ّلا  .ًدايْ زم  َّلا إِ الطُّ

ةُ  ِمنْهُ  ُمْستمثًْن  ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم ، ومعم ْرفُْوع  نُْصوْب   ُمْستمثًْن   مم ةُ  ،وُُجْوًبا مم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ّلم  ومعم
 

 رم 
م
 .ًدايْ زم  َّلا بم إِ ّلا الطُّ  ُت يْ أ

،  ِمنْهُ  ُمْستمثًْن  نُْصوْب  ةُ مم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ّلم نُْصوْب   ُمْستمثًْن   ومعم ةُ  ،وُُجْوًبا مم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ّلم  ومعم
 

م  ُت مْ ُّا سم   .ًدايْ زم  َّلا ِب إِ ّلا  الطُّ لَعم

ةُ  ِمنْهُ  ُمْستمثًْن  ْْسم هِ الْكم رِّ ُة جم مم ّلم ، ومعم ُْرْور  نُْصوْب   ُمْستمثًْن   مم ةُ  ،وُُجْوًبا مم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ّلم  ومعم
 

نم  ا  ْستِثْنماءُ اَِّل إِذما َكم تمامًّ
بم نمْصُب  ُمثْبمتًا ومجم

 .الُْمْستمثْنم 

 

نم  نِْفيًّا ْستِثْنماُء اَِّل إِذما َكم ا مم تمامًّ
ازم نمْصبُُه ومجم  ْن يمُكْونم جم

م
ازم أ

ًَّل ِمنم   .الُْمْستمثْنم ِمنْهُ  بمدم

نم   نِْفيًّا ْستِثْنماءُ اَِّل  إِذما َكم نم  نماقًِصا مم َكم
وماِمِل  بم الْعم سم ْوقِِعِه   الُْمْستمثْنم حم ْو مم

م
أ

ْت  ِف اْْلُْمُّمِة، ( لميْسم نا )إَِّلا
م
أ كم وم

ةً  وُْجوْدم يْ  ،مم
م
ُّمة   :أ ا ُمْهمم مهم لم ل مم  .َّلم عم
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، اْلمالمُة اثلااِنيمةُ  ل  ناُه بمدم
م
م أ ( لَعم بْلم )إَِّلا ا قم وماِز إِْتبماِعِه لِمم عم جم وماُز نمْصِب الُْمْستمثْنم مم نم : جم إِذما َكم

ا مم اَِّل  ُْو:ْستِثْنماُء تمامًّ  نِْفيًّا، نم

ا م  مم َضم ُب  حم ّلا وْ  ًدايْ زم  َّلا إِ الطُّ
م
 (د  يْ زم ) أ

ْرفُْوع   ِمنْهُ  ُمْستمثًْن    نمِْف   نُْصوْب   ُمْستمثًْن    مم وماًزا مم ل    جم  ِمنم الُْمْستمثْنم ِمنْهُ  بمدم
 

ا  رم  مم
م
بم  ُت يْ أ ّلا وْ  ًدايْ زم  َّلا إِ  الطُّ

م
 (ادً يْ زم ) أ

نُْصوْب   ِمنْهُ  ُمْستمثًْن    نمِْف   نُْصوْب   ُمْستمثًْن    مم وماًزا مم ل    جم  ِمنم الُْمْستمثْنم ِمنْهُ  بمدم
 

ا م  ُت مْ ُّا سم  مم ِب  لَعم ّلا وْ  ًدايْ زم  َّلا إِ  الطُّ
م
 (د  يْ زم ) أ

ُْرْور   ِمنْهُ  ُمْستمثًْن    نمِْف   نُْصوْب   ُمْستمثًْن    مم وماًزا مم ل    جم  ِمنم الُْمْستمثْنم ِمنْهُ  بمدم
 

ْوقِِعِه ِف اثِلمةُ اْلمالمُة اثلا  ْو مم
م
وماِمِل أ بم الْعم سم اُب الُْمْستمثْنم حم نم  ،اْْلُْمُّمةِ : إِْعرم ا ًص اقِ نم ْستِثْنماُء اَِّل إِذما َكم

ُْو:(117)ايًّ فِ نْ مم   ، نم

ا م  مم َضم  ل  اعِ فم   د  يْ زم إَِّلا  حم

ا يُْت إَِّلا  مم
م
أ ْفُعْول  بِهِ   ًدايْ زم رم  مم

ا م  مم ُّاْمُت إَِّلا لَعم يْد  سم ْ  م  اسْ   زم  ر  وْ رُ مم

اةُ اْستِثْنماء   دم
م
اة   أ  ُمُّْغم

                                                           

نِِْفِّ ِمنْ  (117) اِِبِّ لُُِّْمْستمثْنم الااِقِص الْمم ْوقِِع اْْلِْعرم ْعِرفمُة الْمم ُيْمِكنُنما مم ا  وم اَِّلْستِثْنماِء )مم ِْفِ وم
اِة الا دم

م
ْذِف أ ِل حم بُْدو  –ِخّلم ئِذ  يم (، فمِعنْدم إَِّلا

اِضًحا. ْعنم وم  الْمم
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ْْيُ )ُحْكُم الُْمْستمثْنم بمْعدم ثماِنيًا:  ( – ُسومى – ِسومى –غم وماء   سم

دموماُت ه  
م
ا ِذهِ اْْل ُّهم ْعنم َُ ِِهم بِنمْفِس الْمم اء  وم ْسمم

م
ْ وم  ،أ م دم عْ  بم نم ثْ تم سْ مُ ال ُْرْور  دمائًِما لَعم ا مم ِْه هم اف  إِِلم ناُه ُمضم

م
 أ

ة   ِف  ِيل ُصْورم
م
ُْو:أ  ، نم

ُب  ّلا محم الطُّ (. د  يْ زم  ْْيم غم نم  )تمامي ُمثْبمت 

ا  ُب مم ّلا محم الطُّ ( .د  يْ زم  ْْيُ غم نم نِِْفي  )تمامي مم

ا  م مم ( .د  يْ زم  ْْيُ غم  حم نم نِِْفي  )نماقِص  مم

  

 

ا ه   ما
م
أ دموماوم

م
ا فمِهم ِذهِ اْْل ُخُذ نمْفسم ُت نمْفُسهم

ْ
، تمأ المة  ل حم

ِ
ُُ بم  سم بِْط حم ( بِالضا ُحْكِم الُْمْستمثْنم بمْعدم )إَِّلا

ْْلِِت ومذ    :لِكم َكم

نم اَِّل  (1 بم إِذما َكم ا ُمثْبمتًا ومجم ُْو:ْستِثْنماُء تمامًّ ا، نم  نمْصبُهم

م  َضم ُب  حم ّلا  .د  يْ زم  ْْيم غم الطُّ

 رم 
م
 .د  يْ زم  ْْيم غم بم ّلا الطُّ  ُت يْ أ

م  ُت مْ ُّا سم   .د  يْ زم  ْْيم غم ِب ّلا  الطُّ لَعم

 ْ نُْصوْب   ُمْستمثًْن    ُمْستمثْنم ِمنْهُ ال ُة وُُجْوًبا مم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ّلم ، ومعم
. اف  ْهِ   ومُهوم ُمضم اف  إِِلم  ُمضم

 

 

ْ إِ  اف  ضم مُ  ْ  هِ ِلم  ر  وْ رُ مم
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نم اَِّل  (2 ًَّل إِذما َكم ْن تمُكْونم بمدم
م
ازم أ ا ومجم ازم نمْصبُهم نِْفيًّا جم ا مم ُْو:ْستِثْنماُء تمامًّ  ، نم

ا  م مم َضم ُب  حم ّلا ْْيم الطُّ يْ  غم ْو ) د  زم
م
ْْيُ أ  (د  يْ زم  غم

ا  رم  مم
م
ْو ) د  يْ زم  ْْيم غم بم ّلا الطُّ  ُت يْ أ

م
 (د  يْ زم  ْْيم غم أ

ا م  ُت مْ ُّا سم  مم ْو ) د  يْ زم  ْْيم غم ِب ّلا  الطُّ لَعم
م
 (د  يْ زم  ْْيِ غم أ

ْ    الاِْفُ     ُمْستمثْنم ِمنْهُ ال
نُْصوْب   ُمْستمثًْن  وماًزا مم ُة جم مم ّلم ، ومعم

. اف  ُة ومُهوم ُمضم تْحم   نمْصِبِه الْفم
ل   ِمنم الُْمْستمثْنم  بمدم

 ِمنْهُ 
 

نم اَِّل  (3 وماِمِل إِذما َكم بم الْعم سم نمْت حم نِْفيًّا َكم ُْو:ْستِثْنماُء نماقًِصا مم  ، نم

ا  م مم َضم ْْيُ  حم يْد   غم  .زم

 فماِعل     

ا   رم مم
م
  .د  يْ زم  ْْيم غم  ُت يْ أ

ْفُعْول  بِهِ   مم

م  ُّاْمُت لَعم ا سم يْد   ْْيِ غم  مم  .زم

ْ  م  اسْ   ر  وْ رُ مم

  
ْ
ي يمأ ِ اِب اَِّلْسِم اّلا إِْعرم

نم كم ِة َكم ابِقم ( ِف َُجمِل اَِّلْستِثْنماِء السا ْْيُ ابم )غم نا إِْعرم
م
ِحُظ أ ُّانما نُّلم ِِت بمْعدم لمعم

) كم )إَِّلا لِكم ، وم ا ) ذ  وماتِهم خم
م
اِب أ عم إِْعرم وماء   – ُسومى –ِسومى اْلماُل مم ُّ وما(سم ُُ ْعِربمْت 

ُ
ا أ ِّلم ا ؛ وم ناهم

م
م أ ة  لَعم ِحدم

ُْرْوًرا.ُمْستمثًْن  ِْه مم افًا إِِلم نم ُمضم ا َكم هم افمًة وماَِّلْسُم الْوماقُِع بمْعدم نمْت ُمضم قِْت نمْفِسِه َكم ِف الْوم ، وم نُْصوْب    مم
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ا ) وماُتهم خم
م
( ومأ ْْيُ ِِهم  – ُسومى –ِسومى فـم )غم ، وم يُْث الْممْعنم دموماُت اْستِثْنماء  ِمْن حم

م
( ِِهم أ وماء  سم

اِب. يُْث اْْلِْعرم  ُمْستمثْنميمات  ِمْن حم

ا  ُحْكمُ ثماثِلًا:  دم ّلم  –الُْمْستمثْنم بمْعدم )عم ا( – خم اشم  حم

تماِن:ه    ا ُصْورم مهم دموماُت ل
م
 ِذهِ اْْل

 

 

 

 

                                                           

اُل:  (118) ِحيِْح، فمّلم ُيقم م الصا ِرياُة لَعم ْصدم ا( الْمم ا )مم ُّميْهم ا( فمّلم تمْدُخُل عم اشم ا )حم ما
م
ا أ ُب مم ّلا م الطُّ َضم اشم حم  .ا زيًداحم

ا  (119) دم ّلم  –)عم ا – خم اشم ال   ِِهم ( حم ْفعم
م
اِضيمة   أ ة   مم اِمدم ِِت  َّلم  جم

ْ
ا يمأ اِرعُ  ِمنْهم َّلم  الُْمضم ْمُر، وم

م
اِعُل  اْْل ا يمُكْونُ  ومالْفم هم  .وُُجْوًبا ُمْستمُِتًا بمْعدم

(1) 
ا(  ْن تمُكْونم بُِدْوِن )مم

م
اأ بُّْمهم  :قم

ا ) دم ّلم  –عم اشم  –خم   (احم
 

(2) 
ا ا )مم بُّْمهم ْن يمُكْونم قم

م
ِرياةُ  (أ ْصدم  :الْمم

ا ) ا مم دم ا  –عم ّلم مم  (118)(خم

ُْوُز ه   ِف  اِن:ِفيِذهِ اْلمالمِة َيم ا ومْجهم ِذهِ اْلمالمِة َّلم تمُكْوُن إَِّلا ه   ِف   هم
اًَّل  ْفعم

م
اِضيم أ َّلم يمُكْوُن  ،ةً مم وم

ا  الُْمْستمثْنم  هم ْفُعْوًَّل بِهِ بمْعدم  .إَِّلا مم
  

ْن تمُكْونم 
م
ر ل  ُحُروْفم  أ   ،جم
ا الُْمْستمثْنم  يمُكْونُ فم  هم  بمْعدم

ُْرْوًرا  .اْسًما مم
 

اًَّل  ْفعم
م
ْن تمُكْونم أ

م
أ

اِضيم   يمُكْونُ فم  ،(119)ةً مم
ا  الُْمْستمثْنم  هم ْفُعْوًَّل بِهِ بمْعدم  .مم

 
م  َضم ا  حم دم ا عم ُب مم ّلا  .زيًداالطُّ

ا  م مم َضم ا  حم دم ا عم ُب مم ّلا يًْداالطُّ  .زم

م  َضم ا  حم دم ُب عم ّلا يْد  الطُّ  .زم

ا م  مم َضم ا  حم دم ُب عم ّلا يْد  الطُّ   .زم
م  َضم ا  حم دم ُب عم ّلا يًْداالطُّ  .زم

ا م  مم َضم ا  حم دم ُب عم ّلا يًْداالطُّ    .زم
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

اِنيمة  ومُحُروُف ا. َِّلْستِثْنماءِ ُب ابما » ِِهم  ،َِّلْستِثْنماِء ثممم ْْيُ  ،إَِّلا  :وم وماء   ،ىومُسوً  ،ىومِسوً  ،ومغم ّلم  ،ومسم  ،ومخم
ا دم ا ،ومعم اشم ُم تمامًّ  (إَِّلا ـ )فمالُْمْستمثْنم بِ . ومحم م نم اللَْكم ُب إِذما َكم بًاا ُموْ ُينْصم ْ  ،جم ْوُم إَِّلا  :وُ نم يًْداقمامم الْقم  ، زم

جم الا  رم ْمًرااُس إَِّلا ومخم نِْفيًّ  . عم ُم مم م نم اللَْكم إِْن َكم ازم ا تمامًّ وم ُل ا :هِ ِفيا جم م اَِّلْستِثْنماءِ ومالا  ،ْلمدم  ،ْصُب لَعم
ْوُ  ْوُم إَِّلا  :نم ا قمامم الْقم يْد  مم إَِّلا  ، زم يًْداوم مُ  . زم م نم اللَْكم إِْن َكم وماِمِل  وم ِب الْعم سم م حم نم لَعم ْوُ  ،نماقًِصا َكم ا قمامم  :نم مم
يْد  إَِّلا  بُْت إَِّلا  ، زم م ا ضم مم يًْداوم رُْت إَِّلا  ، زم رم ا مم مم يْد  وم ْْي  ـ: ومالُْمْستمثْنم بِ .  بِزم

وماء   ،ىومُسوً  ،ىومِسوً  ،غم  :ومسم
ُْروْ  ْْيُ مم ا ،ّلم خم ـ: ومالُْمْستمثْنم بِ . ر  َّلم غم دم ا ،ومعم اشم ُوْ  :ومحم رُّ َيم ْوُ  ،هُ ُز نمْصبُُه ومجم يًْدا  :نم ّلم زم ْوُم خم قمامم الْقم

يْد   زم و ،وم ْمر  عم ْمًرا وم ا عم دم يْد   ،ومعم زم يًْدا وم ا زم اشم  « .ومحم
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 تمْدِريْبمات  

ُل:  وا
م
ْ اِلاْدِريُْب اْْل ْيِّ ِِت الُْمْستمثْنم ِمنْ ِفيعم

ْ
ا يمأ يُْث ُه مم ْ ُحْكمم الُْمْستمثْنم ِمْن حم بمْيِّ ومالُْمْستمثْنم وم

اِب:  اْْلِْعرم

ُرونم َّلم يم ﴿ .1 ها ُه إَِّلا الُْمطم سُّ  [79: الواقعة]سورة  ﴾مم

ُل ﴿ .2 مِّ ا الُْمزا هم يُّ
م
 [2-1: املامل]سورة  ﴾قُِم الُّايْلم إَِّلا قمُِّيًّل  يما أ

نم ﴿ .3 ْهُِّكم بِِقْطع  مِّ
م
ِْسِ بِأ

م
تمكم فمأ

م
أ د  إَِّلا اْمرم حم

م
َّلم يمُّْتمِفْت ِمنُكْم أ  [81: هود]سورة  ﴾الُّايِْل وم

اِهِرينم » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  .4 اًًف إَِّلا الُْمجم ِّت ُمعم ما
م
ُّ أ  .مسلمو  البخاري  رواه «ُُ

اِحْب إَِّلا ُمْؤِمنًا. .5  َّلم تُصم

6. . اِلب  ِة ِسومى طم ّلم ِن الصا ُّاْف عم تمخم مْم يم  ل

رم  .7 ْفطم
م
ا رمُجًّل أ دم ائُِمْونم عم  .الصا

ُِّيُِّْْْيم ِمنُْهْم. .8 ْْيم الْقم ِة غم ّلم ِن الصا ُُّْونم عم سم تمَكم ُب يم ّلا  الطُّ

ّلم ُجزًْءا. .9 ا خم ِفْظُت الُْقْرآنم مم  حم

11. . ادم يُْت ُكتُبم الاْحِو إَِّلا الُْمْستمفم م  اْشُتم

اِب  ُحْكمُ  يُْث اْْلِْعرم  م الُْمْستمثْنم ِمنْهُ  الُْمْستمثْنم  الُْمْستمثْنم ِمْن حم

ناُه فماِعل  
م
م أ فِْع لَعم ُرونم  وُُجوُْب الرا ها   1 الُْمطم

   2 

   1 

   4 
   9 
   0 
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   7 
   8 
   5 
   16 

 
ِل اْْلِتيمةِ : اثلااِِن  اِلاْدِريُْب   الاْحِويا ِف اْْلُمم

م
أ وِِّب اْْلمطم  :صم

ِفْظُت   ا حم تماِن ِف الاْحِو.مم نُْظْومم  إَِّلا مم

ِة.  ِزيْمم وِِل الْعم
ُ
ةم الاْحِو إَِّلا أ  َّلم ُيِبُّ ِدرماسم

 . ُخوْكم
م
ْْيم أ رِْس غم ِن ادا مْم يمِغْب عم  ل

اِش.  ّلم الْغمشا ا خم ارم مم قُِّر اِلُّجا وم
ُ
 أ

 . ا دمرْس  اشم ُت ُدُروُْس الاْحِو حم
ْ
أ  قمرم

 
بمِب، : اثلاالُِث اِلاْدِريُْب  عم بميماِن السا ْكِ مم

ا بِالشا ِل اْْلِتيمِة، ثُما اْضبِْطهم ( ِف اْْلُمم لم )إَِّلا ( بمدم ْْيم ْع )غم ضم
ا ِف الِْمثماِل: مم  كم

بمُب  ْْيُ  السا  اْْلُْمُّمةُ  غم

نُْصوْب    ُمْستمثًْن مم
) ُم تمامي ُمثْبمت  م  )اللَْكم

ْْيم  ارم  غم ْشجم
م
رمْسُت اْْل ًة.ِم رم جم  إَِّلا شم

ا فمازم إَِّلا الْوماثِق بِنمْفِسِه.    مم

ِميْذم إَِّلا الُْمْهِمل.ِفياِلاْعُِّيُْم يُ     ُد اِلاّلم
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ْ ِف  سم يْ لم    ْ َّلا  إِ فم شْ تم سْ مُ  ال  .ضيْ رِ مم  ال

  ُت فْ طم ا قم مم   
م
 .ْْيِ تم رم هْ زم  إَِّلا  ارم هم زْ اْْل

ةُ    اءم .َّلم ُيْمِكنُِِن إَِّلا قِرم تمْْيِ قم رم  وم

ِة إَِّلا فمْصًّل.    ِمنم الِْقصا
ْ
أ قْرم

م
مْم أ  ل

  . ْْحمدم
م
ْصِدقماِء إَِّلا أ

م
يُْع اْْل ِ ِِن َجم  زمارم

 
ابِعُ  ِّ : اِلاْدِريُْب الرا ُُ ا بمْْيم  ةم ِمما ِحيْحم ابمةم الصا ِ اْْلِجم مْيا ْْيِ  َتم طي قموْسم ا خم ْتمهم اِت الاِِت َتم ِمم اِفيلَُِّْكم  :يمِِل  مم

الم إَِّلا  .1 ُبنما ُكسم اِلمانِ لميْسم ُطّلا ل   –)ُمْستمثًْن . طم ( –بمدم ُ لميْسم َبم  خم

ْكتمبمِة إَِّلا  .2 ا ِف الْمم ُفْونم مم   –)ُمْستمثًْن  .الُْمومظا
 
أ  (فماِعل   –ُمبْتمدم

واق .3 ُب  تمفم ّلا ْْيم الطُّ .  غم ِعيْد  ( –ُمْستمثًْن  –)فماِعل  سم ل   بمدم

يِْه ِسومى  .4 ُد فمْضلم وماِدم ْحم م اَِّلْستِثْنماِء  .اْْلمِسيِْس َّلم َيم نُْصوْب  لَعم ِْه( –فماِعل   –)مم اف  إِِلم  ُمضم

ا  .5 دم ا عم ُِِّّمْْيم مم ِحبُّ الُْمتمعم
ُ
ِسُِّْْيم أ ْفُعْول  بِِه  .الُْمتمَكم ل   –)مم ِْه( –بمدم اف  إِِلم  ُمضم

ماِمُس  ْ عم : اِلاْدِريُْب اْْل ِّ نم عْ مم  َبِّ ُُ ْسُُّوِْب اْستِثْنماء  ُمنماِسب   ا يمِِل ما مِ  ة  ُّم َُجْ   
ُ
 :بِأ

 
 
م
بِياةم  ادم جم أ رم ةم الْعم ُب الُُّّغم ّلا م ، وم الطُّ  مْ ل

 .مْ هُ نْ مِ  ة  ثم ّلم ثم  دْ َُيِ 
1 

 . بااس  بمِقم عم ِة وم ِْسم
ُ
اِد اْْل فْرم

م
يُْع أ ِ  2 نمامم َجم

ْط.  قم اء  فم ِص بمبْغم فم  1 ِف الْقم
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 : ْعرِِب اْْلُْمُّمةم اْْلِتيمةم
م
اِدُس: أ اًرا.اِلاْدِريُْب السا ما يًْدا ومعم ُُّهْم إَِّلا زم َُ ْوا  ُ َضم يُوُْف حم  الضُّ

 دم تم بْ مُ 
 
يُوُْف  ............................................. ةُ مم ّلم عم ...............................، وم  أ  الضُّ

م حم  م  ِِني بْ ........................... مم  ل  عْ : فِ َضم  اِلِ صم تِّ  ............................ َِّل لَعم
ْ .. وم .....ـ....................بِ  م  ِِني بْ ...................... مم  ْْي  مِ (: ضم اوُ وم )ال  ............................ لَعم

م ِف  ُ )حم  ةُ ُّم َُجْ . وم ل  اعِ ................................ فم  لِّ  َمم  عِ فْ  ...................... رم وا( ِف َضم
................................... 

ْوا ُ َضم  حم

.................................  وم هُ ....................... وم  هِ عِ فْ رم  ةُ مم ّلم عم ، وم ع  وْ فُ رْ ...................... مم 
م  ِِني بْ مم  ل  ِص تا ........................ مُ : (مْ هُ )وم  م  .......................... ِف لَعم  لِّ  َمم

ْ إِ  اف  ضم ............................. مُ   .هِ ِلم
ُُّهمْ  َُ 

 إَِّلا  ............................... ُف رْ حم 

يًْدا ................................ هِ بِ ْص نم  ةُ مم ّلم عم ، وم ب  وْ ُص نْ ............................ مم   زم

رُْف ...............................  وم  حم

ُة ......................................... مم ، ومعمّلم نُْصوْب  اًرا ............................ مم ما  عم
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ةُ  ائِدم ْربمُعْونم اثلا الْفم
م
اْْل  اِنيمُة وم

 ﴾ اِلاْميِْيُ  ﴿

ا  ةً  اِلاْمِيْيُ مم ًحاوماْص  لُغم  ؟ِطّلم

ةً  مم تمُقْوُل:  ،اِلاْفِسْْيُ :  لُغم م ُْت اللَْكم يا ْي: مم
م
تُُه.، أ ْ  فمْسا

ًحاْص ا ة . ِطّلم ِثْْيم ْشيماُء كم
م
ا أ ادم بِهم ْن تُرم

م
بُّْمُه تمْصُُُّح ِْل ًة قم مم ْو َُجُّْمًة ُمبْهم

م
ًة أ ِمم َم  ُ نُْصوْب  ُيفمْسِّ  : اْسم  مم

ِن: اِلاْمِيْيُ وم  َم  نمْو

 
ِي    تمْميِْيُ الُْمْفرمدِ  (1 بُّْمهُ  ُهوم اّلا ًة قم مم ًة ُمبْهم ِمم َم  ُ ِْسل ا ،ُيفم لْفم

م
ُع بمْعدم أ يمقم يِْل وم ْزِن ومالْكم ِظ الْوم

ِد.ومالْمِ  دم ِة ومالْعم احم  سم

يا   تمْميِْي     ُجْمُّمةُ ـالْ  ُممم

بًا اًما ذمهم يُْت  ِجرم م امً اْشُتم بًا. اِجرم  ذمهم

ُِّيْبًا خم  ِلُْتًا حم
م
يْد  ذْ أ ُِّيْبًا. لُِْتًاُت ِمْن زم  حم

اًشا يِْن  ُقمم يُْت  ِمُْتم م اًشا يِْن ِمُْتم اْشُتم  .ُقمم
اِلًا ْونم  طم ْصِل  ِعْْشُ ْونم ِف الْفم اِلًا ِعْْشُ  .طم

 
َّما   ايُسم ْمِيْيم الُْمْفرمدِ ِمنم اِلاْميِْيِ  الاْوعُ  ه ذم ًة َّلم َُجُّْمةً  ؛تم ِمم َم  ُ ِْسل ناُه ُيفم

م
اِت  ،ِْل َّما تمْمِيْيم اّلا يُسم ناهُ  ؛وم

م
 ِْل

ُْسوًْسا. يْئًا َمم ُ شم ِْسل  ُيفم

ْو ذمات  
م
ْمِيْيُ ُمْفرمد  أ ْشيماءم   تم

م
ْو أ

م
ْمِيْيُ َُجُّْمة  أ  تم
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 :ُحْكُم تمْميِْيِ الُْمْفرمدِ 

ُْوزُ   ْزِن ومالْ تمْميِْيِ ِف  َيم الْمِ الْوم يِْل وم ةِ كم احم بم  سم ْن ُينْصم
م
مم - أ دا ا تمقم مم ُْوُز  ،-كم ا َيم مم ْن َُيم كم

م
ِِبمرِْف  را أ

وْ 
م
افمةِ بِاْْلِ  )ِمْن( أ  .ضم

يُْت ِمُْتًا ا:   ِمثماُل الاْصِب  م اًشاْشُتم  .ُقمم

يُْت ِمُْتًا :  (ِمنْ ِمثماُل اْْلمرِّ بِـ ) م  .ُقمماش   ِمنْ اْشُتم

افمةِ اْْلمرِّ  ِمثماُل  يُْت ِمُْتم :  بِاْْلِضم م  .ُقمماش  اْشُتم

  
م
  ةِ ثم ّلم  ثم لم إِ  مُ سِ قم نْ يم فم  دِ دم عم الْ  ْيُ يِ مْ تم ا ما أ

م
 :ِِهم ، وم ام  سم قْ أ

 

 

 

 
م
 لم ( إِ ة  ثم ّلم )ثم  نْ مِ  ادُ دم عْ اْْل

م )عم   (.ة  ْشم
 

 
م
  نْ مِ  ادُ دم عْ اْْل

م
م عم  دم حم )أ  لم ( إِ ْشم

 ِ ِ وم  ة  عم سْ )ْ  (.ْْيم عِ سْ ْ
 

 
م
 ( وم ة  ئم )مِ  ادُ دم عْ اْْل

م
( ف  لْ )أ

 ا.مم هُ تُ فم اعم ضم مُ وم 

 ، ُْرْور  ْع  مم ا َجم  تمْمِيْيُهم
ُْرْوًرا. ِْه مم افًا إِِلم ُيْعرمُب ُمضم   وم

 ، نُْصوْب  ا ُمْفرمد  مم تمْمِيْيُهم
نُْصْوًبا. ْمِيْيًا مم ُيْعرمُب تم  وم

 
 ، ُْرْور  ا ُمْفرمد  مم  تمْمِيْيُهم

ِْه  افًا إِِلم ُيْعرمُب ُمضم ُْرْوًرا.وم  مم

-  
م
 .ات  احم فا تُ  ثم ّلم ثم  ُت ُّْ كم أ
 ِف  -

ُ
  ةُ عم بْ سم  ِع وْ بُ سْ  اْْل

م
 .ام  يا أ

ْ ِف  - م عم  دِ جِ سْ مم  ال   ةُ ْشم
م
 .ة  دم مِ عْ أ

 

م  - َضم م حم دم عمْشم حم
م
اِلًا. أ  طم

ْهِر  - ثُْونم ِف الشا  يمْوًما. ثمّلم
ِْْسِعْْيم إِنا هلِلِ  - ًة وم  اْسًما. ِْْسعم

 

ِكبم السا  - . ِمئمةُ نمةم ِفيرم افِر   ُمسم
ِة  - لُْف ِف اْلمِدْيقم

م
ة . أ رم جم  شم

م  - َضم ُِّّم   ِمئمتماحم ثمُة وم  ُمعم ثمّلم
ِف  . آَّلم الِب   طم
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ِ     تمْميِْيُ اْْلُْمُّمةِ  (2 بُّْمُه. يُهوم اّلا ًة قم مم ُ َُجُّْمًة ُمبْهم ِْسل  ُيفم

يا   تمْميِْي     ُجْمُّمةُ ـالْ  ُممم

ادم  ِعًُّْما د  ازْدم د  ا َُممما ادم َُممما  .ِعًُّْمازْدم

ثماثًا
م
ةم  أ تابُْت اْلُْجرم بْ  رم تا ةم ُت اْلُ رم ثماثًا ْجرم

م
 .أ

اًَّل  يْد   مم ِعيْد   زم ُ ِمْن سم ْكْثم
م
ِعيْد   أ ُ ِمْن سم ْكْثم

م
يْد  أ اًَّل زم  .مم

بًا   ُطّلا
م ْصُل اْمتملم ْصُل  الْفم  الْفم

م بًااْمتملم  .ُطّلا

 
َّما   ايُسم ْمِيْيم اْْلُْمُّمةِ ِمنم اِلاْميِْيِ  الاْوعُ  ه ذم ُ َُجُّْمةً  ؛تم ِْسل ناُه ُيفم

م
َّما  ،ِْل يُسم يًْضا وم

م
ْشيماءِ  أ

م
ْمِيْيم اْْل ِو  تم

م
أ

ِة ِف  وُْجوْدم  اْْلُْمُّمِة. النِلْسبمِة الْمم

ِة إِلم قِ  مُ سِ قم نْ يم وم 
ْمِيْيُ اْْلُْمُّم ْْيِ تم اْسمم  :، ُهمم

ل  ـمُ ( 1) وا ْْيُ مُ ( 2)  حم ل  ـغم وا  حم
رم  يْئًا آخم نم شم ِي َكم ْمِيْيًاُهوم اّلا ْن يمُكْونم تم

م
بْلم أ يْئًا   .قم مْم يمُكْن شم ي ل ِ ُهوم اّلا

ْن يمُكْونم 
م
بْلم أ رم قم آخم

ْمِيْيًا      .تم

ْن فماِعل   ل  عم ْفُعْول  بِهِ   َُمموا ْن مم ل  عم أ    َُمموا ْن ُمبْتمدم ل  عم ْصُل   َُمموا  الْفم
م بًااْمتملم  .ُطّلا

ْ َكم    الِ ثم مِ ل
م
، لِ وا اْْل

ذ   كم :وم  لِكم
ُم  ُسنم الُْغّلم ًما.حم م  لَكم

ْصُل:وم 
م
 اْْل

مُ  ُسنم حم  م مِ  لَكم  .الُْغّلم

 

لِْمثماِل اثلااِِن،  َكم
ذ   كم :وم  لِكم

ةم  ْقُت اْلمِدْيقم مسا اًرا.ن زْهم
م
 أ

ْصُل: وم  
م
 اْْل

ْقُت  مسا ارم  ن زْهم
م
ِة.أ  اْلمِدْيقم

 

لِْمثماِل اثلااِلِث،  َكم
ذ   كم :وم   لِكم

ُ ِمنْكم  ْكْثم
م
نما أ

م
اًَّل أ  .مم

ْصُل:وم 
م
  اْْل

اِلْ  الِكم  مم ُ ِمْن مم ْكْثم
م
 .أ
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 :اْْلُْمُّمةِ  ُحْكُم تمْميِْيِ 

ُب نمْصبُُه دمائِمً   ِ
َّلم اَيم ُْوزُ ، وم رُّ  َيم ْو  هُ جم

م
افمةِ بِاْْلِ ِِبمرِْف )ِمْن( أ  .ضم

: وُْط اِلاْميِْيِ  ُشُ

ْن يمُكْونم  (1
م
ُب أ ِ

يْ  ،فمْضُّمةً َيم
م
ْصُِّيًّالميْسم رُ  :أ

م
ِِت  ،ْكنًا أ

ْ
ِن اْْلُْمُّمِة. فمّلم يمأ ْرَكم

م
اِل أ  إَِّلا بمْعدم اْكِتمم

ةً  (2 ْن يمُكْونم نمِكرم
م
ُب أ ِ

 َكم  َيم
م
اذي َّلم ، ةِ قم ابِ السا  ةِ ُّم ثِ مْ ْْل ُهوم شم ْعِرفمًة فم رمدم مم إِذما وم ُّميِْه.وم اُس عم  ُيقم

 

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ُ  َِّلْسمُ ُهوم ا :ْميِْيُ اِلا  » نُْصوُب الُْمفمْسِّ مم ِمنم الْمم ا اْنبمهم ْوُ  ،وماِت اّلا   لِمم با  :قمْولِكم  نم قًاتمصم رم يْد  عم  ،بم زم
قا  تمفم ْحًماوم  بمْكر  شم

م
ابم َُممما  ،أ يْ وما ،د  نمْفًساومطم يُْت ِعْْشِ م ًماْشُتم ُِّلم ُّمْكُت ِْْسِعْْيم وم  ،نم  ةً مم يْد  وم  ، نمْعجم زم

ُم مِ  ْكرم
م
بًا وم أ

م
َْجمُل ِمنْكم ومْجًهانْكم أ

م
ةً ومَّلم يمُكوُن إَِّلا . أ اِم اومَّلم يمُكوُن إَِّلا  ، نمِكرم ِم. بمْعدم تممم م  « للَْكم
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 تمْدِريْبمات  

ُل: وا
م
ا تمْميِْي   اِلاْدِريُْب اْْل ُُ  ْ ْيِّ ُه:ِفيعم ا يمِِل، وماْذُكْر نموْعم  مم

 م الِْمثماُل  اِلاْميِْيُ  نموُْعهُ 

ْمِيْيُ الُْمْفرمدِ  بًا تم ْوكم  كم
رم ﴿ مم ْمسم ومالْقم بًا ومالشا ْوكم م كم دم عمْشم حم

م
يُْت أ

م
أ  ﴾إِِنِّ رم

 [4: يوسف]
1 

ينم ﴿   ِ ِ  وماّلا دُّ ُحبًّا هللِّ شم
م
نُوا أ  2 [165: البقرة]سورة  ﴾آمم

رْضم ُعيُونًا﴿  
م
ْرنما اْْل فمجا  1 [12: القمر]سورة  ﴾وم

  
اتِنما﴿ ِِّميقم بِْعْيم رمُجًّل ل ُه سم  ﴾وماْختمارم ُموَسم  قمْومم

 [155: األعرا ]سورة 
4 

  
بًا﴿ رِْض ذمهم

م
ْلُء اْْل ِدِهم مِّ حم

م
]سورة  ﴾فمُّمن ُيْقبملم ِمْن أ

 [91: آل عمران
9 

  
اناً » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  ِل الُمْؤِمنْيم إِيمم ْكمم

م
إنا ِمْن أ

اً  نُُهْم ُخُُّقم ْحسم
م
 0 .رواه أمحد والرتمذي «أ

م اشْ    منًا. اامً رم جِ و ُُّ يْ كِ  ُت يْ ُتم يِْن لم لُِْتم ًرا وم  7 ُسكا
ُ ِمنْكم ِسنًّا.   ْكَبم

م
نما أ

م
 8 أ

يِْن تِيْنًا.   رمْعُت ِمُْتم  5 زم
نُْت    ْتقم

م
ًْحا.أ رْسم شم  16 ادا

 
ُْرْوًرا : اِلاْدِريُْب اثلااِِن  نُْصوْبم مم ِل اِلاْميِْيم الْمم افمةِ ِِبم اْجعم ْو بِاْْلِضم

م
ا يمِِل ِفي رِْف )ِمْن( أ  :مم

م اشْ  .1 ًَ رم ذِ  رِ اجِ اِلا  نم مِ  ُت يْ ُتم  .ارً يْ رِ  حم ا

............................................................ 
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2.  
م
ًَ ُت صم جْ رم خْ أ ْرزً  ا

ُ
ِ أ  . رِ طْ فِ الْ  ةِ َكم زم ا ل

............................................................ 

  ار  تم كْ هِ ي دِ نْ عِ  .3
م
 .اًض رْ أ

............................................................ 

4.  ِ يْ  بم شم دِّ ايًا.ا بً وْ كُ  جم  شم

............................................................ 

نُْصْوبًا : اِلاْدِريُْب اثلاالُِث  ْجُرْورم مم ِل اِلاْميِْيم الْمم ا يمِِل:ِفياْجعم  مم

1. . ال  اًما ِمْن بُْرُتقم ِة ِكيُُّْو ِجرم جم ْعُت ِف اثلاّلا  ومضم

............................................................ 

م اشْ  .2  .ق  يْ قِ دم  سم يْ كِ  ُت يْ ُتم

............................................................ 

يِْن ِمْن ِعنمب   .3 رمْعُت ِهْكتمارم  .زم

............................................................ 

ْهِديم  .4
ُ
ا ِمُْتما ُصوْف   أ  .إِلم

............................................................ 
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ابِعُ  طي  :اِلاْدِريُْب الرا ا خم ْتمهم اِت الاِِت َتم ِمم ْْيِ لَُِّْكم وْسم ا بمْْيم الْقم ةم ِمما ِحيْحم ابمةم الصا ِ اْْلِجم
ا يمِِل  اْخُتم  :ِفيمم

  ُب هم اّلا  (1
م
  ل  وْ عُ فْ )مم . انً مم ثم  ةِ ضا فِ الْ  نم  مِ ْْغم أ

م
 (ْي  يِ مْ تم  – هِ بِ  ل  وْ عُ فْ مم  – هِ ُِّ جْ ِْل

م  د  ما َُمم  ظم قم يْ تم اسْ  (0 ْفُعْول  بِِه اطً يْ شِ ن ال   –. )مم  (ْي  يِ مْ تم  –حم

ْمُت  (3 ثماثم نمظا
م
ْفُعْول  بِِه  أ ْمِيْي   –اْلميِْت. )مم ( –تم ال   حم

دُّ اْلميمومانماِت  (4 شم
م
ُل أ َْبً اْْلممم ْمِيْيُ الُْمْفرمِد  اصم ِش. )تم م الْعمطم ْمِيْيُ اْْلُْمُّمِة( –لَعم  تم

ُظمم  (5 ْهِل إِنُْدْونِيِْسيما. )تمْمِيْي   ُخُُُّق عم
م
( –فماِعل   –أ َبم   خم

: ْكِمِل الِْعبمارماِت اْْلِتيمةم بِومْضِع تمْميِْي  ُمنماِسب 
م
ماِمُس: أ  اِلاْدِريُْب اْْل

  هُ نُّ سِ وم  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ُل وْ سُ رم  ثم عِ بُ  -1
م
 .................................... نم وْ عُ بم رْ أ

ثُْونم ............................... -2 ْهِر ثمّلم  ِف الشا

ِ الُْكوْبم ................................ -1
 اْملم

ِب ......................................... -4 ّلا ُ الطُّ ْكْثم
م
اِمد  أ  حم

نُُكمْ  -9 ْحسم
م
ْن أ  ........................................؟ مم

: ْعرِِب اْْلُْمُّمتمْْيِ اِلااِِلمتمْْيِ
م
اِدُس: أ  اِلاْدِريُْب السا

انم ِجْسًما -1 ُر ِمْن ُسُّميْمم ْصغم
م
نْتم أ

م
 . أ

بًا. -2 اًما ذمهم يُْت ِجرم م  اْشُتم

م  بِِْني لَعم ِمْْي  .......................... مم فِْع .........................ضم ملِّ رم نْتم  ......................... ِف َمم
م
 أ

ُة ............................................................... مم ، ومعمّلم ْرفُْوع  رُ  ............................... مم ْصغم
م
 أ
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رُْف   ِمنْ  ......................................................حم

ناُه ................................
م
ُة ....................................؛ ِْل مم انم  اْسم  .................... ، ومعمّلم  ُسُّميْمم

ُة  مم ، ومعمّلم نُْصوْب   ِجْسًما ............................................................................ مم

 

فِْع ................................ ل  عْ اشُتى: فِ  ِمْْيِ الرا اِلِ بِضم ...................................؛ َِّلتِّصم
رِِّك.  الُْمتمحم

اِعِل )ُت(:  تماُء الْفم فِْع وم ......................................................................................رم
.  فماِعل 

يُْت  م  اْشُتم

ْفُعْول  بِِه ......................................................................................................... اًما مم  ِجرم

بًا ........................................................................................................................  ذمهم
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ةُ  ائِدم ْربمُعْونم اثلا الْفم
م
 اثِلمُة وماْْل

 ﴾ الُْمنمادمى ﴿

 ْ ْطُُّوُْب : ىادم نم مُ ال ْدُعو إُهوم الْمم
م
اِوي )أ   –ْقبماُلُ ِِبمرْف  يُسم

ُ
 ْحُو:ـ، نم (نماِديأ

يْدُ  - زِ  - .يما زم ْركم  .يما ُمِديْرم الْمم
بْدم اهللِ  - ائًِعا ِكتمابُُه. - .يما عم  يما ضم
: اِء ِِهم دماوماُت الِلدم

م
أ  وم

 ِريِْب  :  (120)يما ِِهم لُُِّْمنمادمى الْقم  اْلمِعيِْد.وم  وم

 يما – آ
م
يما – أ ِِهم لُُِّْمنمادمى اْلمِعيِْد. :  هم  وم

  )
م
ةُ )أ ْمزم يْ  –الْهم

م
ِريِْب.:  أ ا لُُِّْمنمادمى الْقم   ومُهمم

 اءم الُّْدبمةِ  :   وما َّما نِدم اِء يُسم ل ِمنم الِلدم اص  ِِهم ِلمْوع  خم  .وم

اِء لمْفًظا اُة الِّدم دم
م
ُّميِْه أ ُّمْت عم ا دمخم ْقُصوُْد بِالُْمنمادمى ُهوم مم ْو تمْقِديًْرا. فمالْمم

م
 (121)أ

نْوماُع الُْمنمادمى
م
أ ة   وم ْسم ِِهم خم  :، وم

 

ُّمُم الُْمْفرمدُ  ةُ   الْعم ْقُصوْدم ُة الْمم ْ   الاِكرم اُف ال اِف بِ ُه يْ بِ شا ال  ُمضم ْقُصوْدمةُ   الُْمضم ْْيُ الْمم ُة غم  الاِكرم
 

ْكم بميماُن  إِِلم نْوماِع: ه ِذهِ وم
م
 اْْل

 

                                                           

اِء. (120) دموماِت الِّدم
م
مُّ أ

ُ
 أ

اْختمُّمفم الاْحِويُّْونم ِف نماِصِب الُْمنمادمى، وم  (121) ْدُعو(، وم
م
ْو أ

م
نماِدي أ

ُ
ْقِديُْرُه: )أ ُْذوْف  وُُجْوًبا تم نُْصوْب  ِبِفْعل  َمم نا الُْمنمادمى مم

م
م أ اْْلُْمُهْوُر لَعم
اِء. رُْف الِّدم نا نماِصبم الُْمنمادمى ُهوم حم

م
اِء أ يمرمى بمْعُض الُْعُّممم  وم



ْوِمياةِ  301 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

ُّمُم الُْمْفرمدُ الُْمنمادمى  (1 ة (: الْعم ة  وماِحدم ِمم َم اِف ) ِبيًْها بِالُْمضم َّلم شم افًا وم ا لميْسم ُمضم ُْو:(122)ُهوم مم  ، نم

يْدُ يما  ةُ يما  – زم ِرياا يما – فماِطمم كم انِ يما  – زم يْدم يُْدْونم  يما – زم  زم

ُع بِِه ِف مم ُحْكُمهُ  ا يُْرفم م مم ِلل نمْصب  ـ: يُبْنم لَعم رم اِلانِْويْنُ  ، ُدْونم حم ْظهم ْن يم
م
 .أ

اُب   الِْمثماُل  اْْلِْعرم

 . ملِّ نمْصب  مِّ ِف َمم م الضا بِِْني لَعم يْدُ يما   ُمنماًدى مم  .زم

 . ملِّ نمْصب  ِر ِف َمم دا مِّ الُْمقم م الضا بِِْني لَعم ِرياا.يما   ُمنماًدى مم كم  زم

م  ِلِف ِف َمم
م
م اْْل بِِْني لَعم ناُه ُمثمنًّ  لِّ ُمنماًدى مم

م
؛ ِْل انِ يما  .نمْصب  يْدم  .زم

ناُه  
م
؛ ِْل ملِّ نمْصب  م الْوماِو ِف َمم بِِْني لَعم ْعُ ُمنماًدى مم الِمُ  َجم ِر السا كا يُْدْونم  يما  .الُْمذم  .زم

 
ةُ الُْمنمادمى  (2 ْقُصوْدم ةُ الْمم ة   ُهوم اْسم  : الاِكرم ْْيِهِ  نمِكرم

اِء ُدْونم غم يمُزْوُل قُِصدم بِالِلدم ْعِرفمًة وم يمِصْْيُ مم ، فم
م ُمعمْيا   ِِه ِحيْنمئِذ  لَعم ِلم َّلم اُمُه ِدم ُْو:إِْبهم  ، نم

ْستماذُ يما  – رمُجُل يما 
ُ
انِ  يما – أ ِرلسم ِرلُسْونم يما  – ُمدم ا يما – ُمدم ِرلسم ُب يما  – ُت ُمدم  ُطّلا

ُّمِم : ُحْكُمهُ  لْعم ُع بِِه ِف مم  ،الُْمْفرمدِ َكم ا يُْرفم م مم ِلل نمْصب  ـيُبْنم لَعم  .اِلانِْويِْن ، ُدْونم حم

اُب   الِْمثماُل  اْْلِْعرم

 . ملِّ نمْصب  مِّ ِف َمم م الضا بِِْني لَعم  .رمُجُل يما   ُمنماًدى مم

ناُه ُمثمنًّ 
م
؛ ِْل ملِّ نمْصب  ِلِف ِف َمم

م
م اْْل بِِْني لَعم انِ  يما .ُمنماًدى مم ِرلسم  .ُمدم

ناُه  
م
؛ ِْل ملِّ نمْصب  م الْوماِو ِف َمم بِِْني لَعم ْعُ ُمنماًدى مم الِمُ  َجم ِر السا كا ِرلُسْونم يما   .الُْمذم  .ُمدم

 

                                                           

رً  (122) كا ْعم اِلاْكِسْْيِ ُمذم ، ومَجم الِمم ناِث السا ْعم الُْمؤم ، ومَجم الِمم ِر السا كا ْعم الُْمذم ، ومَجم ُل: الُْمثمنا ناثًا.فميمْشمم ُمؤم  ا وم
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اُف الُْمنمادمى  (3 ْهِ ُهوم : الُْمضم افًا إِِلم ُه يمُكْوُن ُمضم ُْرْور  بمْعدم ِة اْسم  مم ْعنماُه بِوماِسطم ُملم مم ا كم ُْو:، مم  نم

بْدم اهللِ يما  زِ يما  – عم ْركم دِ  يما – ُمِديْرم الْمم ْعهم ارِسم الْمم ْريممم يما  – حم بما مم
م
اِلماِت الِْعُّْمِ  يما – أ  طم

ُب نمْصبُهُ : ُحْكُمهُ  ِ
ا. ،َيم نْهم نُوُْب عم ا يم ْو مم

م
ُة أ تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم  ومعمّلم

اُب   الِْمثماُل  اْْلِْعرم

، ُمنم   نُْصوْب  .اًدى مم اف  ُة، ومُهوم ُمضم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم بْدم يما   ومعمّلم  .اهللِ عم

، ُمنم  نُْصوْب  اِء اًدى مم ْسمم
م
ناُه ِمنم اْْل

م
ِلُف؛ ِْل

م
ُة نمْصبِِه اْْل مم ومعمّلم

. اف  ِة، ومُهوم ُمضم  اْْلمْمسم
بما يما 
م
.أ ْريممم  مم

، ُمنم   نُْصوْب  ُة؛ اًدى مم ْْسم ُة نمْصِبِه الْكم مم ناُه ومعمّلم
م
ْعُ ِْل ناِث الْمُ  َجم  ؤم

الِمُ  . ،السا اف   ومُهوم ُمضم
اِلماِت  يما   الِْعُِّْم.طم

 
ِبيُْه بِ الُْمنمادمى  (4 اِف الشا ا : الُْمضم ًة ُهوم مم نم نمِكرم هم َكم اءم بمْعدم ْعنماهم  اجم ُل مم ِمل ُْو:المْفظ  يُكم  ، نم

 (ل  اعِ فم )
 

ْفُعْول  بِهِ )  (مم
 

ُْرْور  ) مم اري وم  (جم

  

اِف بِ  ه  يْ بِ شم  ُمنماًدى                          ُل )    الُْمضم ِمل ْعنم  يُكم  (الْمم

ُب نمْصبُهُ : ُحْكُمهُ  ِ
لِكم كم  َيم ةِ ، بِ ذ  تْحم ا. الْفم نْهم نُوُْب عم ا يم ْو مم

م
 أ

نًا  يما سم  .)ُخُُُّقُه(حم
يًّْل  يما ِ ْوتُُه(َجم  .)صم
ْْيًافماِعُِّْْيم )يما      .(خم
اِمًعا  يما ْظُُّْوِم(سم ءم الْمم َم  .)ُد
بم يما  ِِ  .اْْلمناِة( )ِف  ات  رما
اِلًا  يما  .)لُِِّْعُِّْم(طم
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اُب   الِْمثماُل  اْْلِْعرم

اِف، ُمنم   ِبيْه  بِالُْمضم ناُه شم
م
؛ ِْل نُْصوْب  ُة اًدى مم مم ُة.ومعمّلم تْحم نًايما  نمْصِبِه الْفم سم  )ُخُُُّقُه(. حم

اِف، ُمنم  ِبيْه  بِالُْمضم ناُه شم
م
؛ ِْل نُْصوْب  ناُه اًدى مم

م
ُة نمْصِبِه اِْلماُء؛ ِْل مم ومعمّلم

ْعُ  رِ الْمُ  َجم كا الِمُ  ذم .السا اف   ، ومُهوم ُمضم
ْْيًافماِعُِّْْيم )يما      (.خم

اِف، ُمنم   ِبيْه  بِالُْمضم ناُه شم
م
؛ ِْل نُْصوْب  ةُ اًدى مم ْْسم ُة نمْصِبِه الْكم مم ؛ ومعمّلم

ناُه 
م
ْعُ ِْل ناِث الْمُ  َجم الِمُ  ؤم  .السا

بم يما   ِِ  .اْْلمناِة( )ِف  ات  رما

 
ةُ الُْمنمادمى  (5 ْْيُ  الاِكرم ةِ  غم ْقُصوْدم ة   ُهوم اْسم  : الْمم يِْنهِ  نمِكرم ُد بِِه وماِحد  بِعم ِ  ،َّلم ُيْقصم

بمْل يمْصُُُّح لِكُّ
ْحُو:وماِحد    ، نـم

ِد الااِس:  حم
م
ْعَّمم ِْل

م
اِعْدِِن  رمُجًّل يما قمْوِل اْْل  .سم

. يا رمُجل 
م
يانًا، بمْل ُينماِدي أ ْقِصُد رمُجًّل ُمعم ُهوم َّلم يم  فم

قمْوِل اْْلمِطيِْب  ِ وم م الِْمنَْبم ِصيًا  يما: لَعم  .تُْب إِلم اهللِ َم

ِ : ُحْكُمهُ  ةِ َيم تْحم ا. ُب نمْصبُُه كذلك، بِالْفم نْهم نُوُْب عم ا يم ْو مم
م
 أ

اُب   الِْمثماُل  اْْلِْعرم

، ُمنم  نُْصوْب  ُة.اًدى مم تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم  رمُجًّل يما  ومعمّلم

، ُمنم  نُْصوْب  ُة.اًدى مم تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم ِصيًا يما ومعمّلم  َم

 
ُة: صم  اْْلُّلم

  ُب نم  ُينْصم افًاالُْمنمادمى إِذما َكم ْو  ُمضم
م
اِف أ ِبيًْها بِالُْمضم ْو  شم

م
ة  أ ْقُصوْدم ْْيم مم ةً غم  .نمِكرم

  يُبْنم نم  وم ملِّ نمْصب  إِذما َكم ُع بِِه ِف َمم ا يُْرفم م مم ْقُصوْدمةً لَعم ةً مم ْو  نمِكرم
م
ُّمًما ُمْفرمًداأ  .عم



  

ى ادم اُع الُْمنم نْوم أم
 

بِاْْلم 
:لِ وم دْ 

 
 

 
ُم  ُّم الْعم

دُ  الُْمْفرم
 

 
ةُ  ْقُصوْدم ةُ الْمم ِكرم الا

 
 

الْ 
اُف  ُمضم

 
 

ِ ُه يْ بِ شا ال ب
اِف  الُْمضم
 

 
الا 

 ِ ة ْقُصوْدم ْْيُ الْمم ةُ غم ِكرم
 

 :ُهوم 
افًا ْسم ُمضم

ي ا لم مم
، 

ِبيًْها  َّلم شم وم
) ة  اِحدم ة  وم ِمم اِف )َم بِالُْمضم
. 

 
 :ُهوم 

اْسم  
 

ة   ِكرم
نم

 
اِء  دم ِل ِ قُِصدم بِال ْْيِه ُدْونم غم

. 
 

ا  يم
بْدم  عم

اهللِ 
 

ا  يم
ُمِديْرم 

زِ  ْركم الْمم
 

 
 :ُهوم 

اهُ  ْعنم ُل مم ِمل ُكم
ْفظ  ي ُه لم ْعدم اءم بم ا جم مم

. 
 

 :ُهوم 
اْسم  
 

ة   ِكرم
نم

 
اِحد   ُد بِِه وم َّلم ُيْقصم

يِْنهِ  بِعم
، 

اِحد   ِ وم كُّ
ْصُُُّح ِل ْل يم بم

. 
ا  يم

دُ  يْ زم
 – 

ا  يم
ةُ  اِطمم فم

 
ا  يم

ْْصُ 
ِم

 – 
ا  يم

انِ  دم يْ زم
 

ا  يم
ُدْونم  يْ زم

 

 

ا  يم
ُجُل  رم
 – 

ا  يم
اذُ  ْستم أُ

 
ا  يم

انِ  سم ِرل ُمدم
 – 

ا  يم
ُسْونم  ِرل ُمدم

 
ا  يم

ُب 
ُطّلا

 

 

ُحْكُمهُ 
ْصُب  : الا
. 

 

ا  يم
نًا سم حم
 (

ُخُُُّقهُ 
)

                   
اِعل   فم

 
ا  يم

ِيًّْل  َجم
 (

ْوتُهُ  صم
) 

ا  يم
ا اِلً طم
 (

ِعًُّْما
)   

 
ْفُعْول  بِهِ  مم

 
ا  يم

اِمًعا  سم
(

ءم  ُدَم
ْظُُّْوِم( الْمم

 
ا  يم

ِِبًا ا رم
 (

 ِف 
ةِ  نا اْْلم

) 
              

ُْرْور   مم اري وم جم
 

ا  يم
ا اِلً طم
 (

لُِِّْعُّْمِ 
) 

    
اًدى  ُمنم

       
      

ُل  ِمل ُكم
ي

 
ْعنم  الْمم
  

ِ  ه  يْ بِ شم  ب
اِف     الُْمضم

 

 

: ْعَّمم ْوِل اْْلم قم كم
 

ا  يم
ُجًّل  رم

اِعْدِِن  سم
. 

ْولِ  قم وم
ـلْ ا 

خم 
ِطيِْب 

: 
ا  يم

ِصيًا 
َم

تُْب إِلم اهللِ 
. 

ا  يم
ُمِديْرم 

زِ  ْركم الْمم
 

ُمِديْرم 
 :

اًدى ُمنم
 

نُْصوْب   مم
ةُ  تْحم ْصِبِه الْفم ُة نم مم ّلم عم وم
 

اف   ُهوم ُمضم وم
. 

ُحْكُمهُ 
ُع بِِه ِف  ا يُْرفم لَعمم مم

: يُبْنم 
ْصب   ِلل نم م َمم
. 

ُحْكُمهُ 
دِ  ِم الُْمْفرم ُّم لْعم : َكم

 

ا  يم
دُ  يْ زم

لَعمم 
بِِْني  اًدى مم :  ُمنم

 
ِمل  الضا

 ِف 
ْصب   ِلل نم م َمم
. 

ا  يم
ُدْونم  يْ زم

: 
لَعمم 

بِِْني  اًدى مم ُمنم
 

اِو ِف  الْوم
 

ْصب   ِلل نم م َمم
. 

ا  يم
ُجُل  رم

ا : ُمنم
لَعمم 

بِِْني  ًدى مم
 

ِمل ِف  الضا
 

ْصب   ِلل نم م َمم
. 

ا  يم
ُسْونم  ِرل ُمدم

ا : ُمنم
لَعمم 

بِِْني  ًدى مم
 

اِو ِف  الْوم
 

ْصب   ِلل نم م َمم
. 

 
ُحْكُمهُ  وم

: 
يًْضا ْصُب أم الا
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

ه   وم
ْوُع ُحْكُمهُ  ا الا ذم

: 
ذ   ْصُب كم الا

لِكم 
. 
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ْ ا. لُْمنمادمىُب ابما » نْوماع  : ال
م
ُة أ ْسم ُّممُ  دُ رم فْ مُ لُْمنمادمى خم ةُ اومالا  ،الْعم ْقُصوْ ِكرم ةُ لْمم ةُ ومالا  ،دم ْْيُ ِكرم غم

ْقُصوْ ا ةِ لْمم اُف  ،دم ْ  ،ومالُْمضم اِف با شم مُ ومال ما . ُه بِالُْمضم
م
ُّممُ ا الُْمْفرمُد افمأ ةُ اومالا  ،لْعم ْقُصوْ ِكرم ةُ لْمم م  :دم يُبْنميماِن لَعم فم

ْْيِ تمنِْويْ  مِّ لضا ا
ْوُ  ،ن  ِمْن غم يْدُ  :نم يما رمُجُل  ،يما زم ثمُة اوماثلا . وم نُْصوْ  :اِقيمةُ ْلم ّلم ْْيُ مم  « .بمة  َّلم غم
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 تمْدِريْبمات  

ُل: وا
م
ْ  ِج رِ خْ تم اسْ  اِلاْدِريُْب اْْل  ا يم مم ِفيى ادم نم مُ ال

ْ
ْ بم وم  ،ِِت أ هُ  ْيِّ هُ  نموْعم  :ومُحْكمم

ْيم  ﴿ (1 م  اْسُمُه يم ُكم بُِغّلم ِرياا إِناا نُبمْشِّ
كم  [7: مرمي]سورة  ﴾يما زم

نِّ قمِد ﴿ (0 م اْْلِ ْعْشم نِس يما مم نم اْْلِ تُم مِّ ْ  [128: األفنعام] ﴾اْستمْكْثم

م الِْعبمادِ ﴿ (3 ًة لَعم ْْسم  [31: ة يس]سور  ﴾يما حم

تم ﴿ (4 ْربماب  مُّ
م
أ
م
ْجِن أ ِ السِّ

اِحّبم ِم اهللُ يما صم
م
ْْي  أ قُونم خم رِّ ارُ  فم ها  [39: يوسف]سورة  ﴾الْوماِحُد الْقم

ْْيم ﴿ (5 ُه ومالطا عم ِب مم وِّ
م
 [11: سبأ]سورة  ﴾يما ِجبماُل أ

ْسبمابم ﴿ (6
م
بُُُّْغ اْْل

م
ًْحا لاعمِلِّ أ َم اُن ابِْن ِل  امم ْوُن يما هم قمالم فِرْعم  [36: غافر]سورة  ﴾وم

ْظكم » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  (7 ْفم ِظ اهللم يم ُم اْحفم ُِّلم  .رواه أمحد والرتمذي «يما 

ْنما.يما  (8  لمِطيًْفا بِالِْعبماِد ارْْحم

ُقوًْدا. (9  يما ُمْسًُِّما َّلم تمُكْن حم

َم يم  (12   نِ ّلم مِ ا 
م
 ا.مم كُ ُّم مم ا عم نم قِ تْ أ

ِة. (11 ارا ياارماِت ِرْفًقا بِالْمم ائِِق السا  يما سم

ُّْقم اهلِل تُْب إِلم اهلِل. (10 الًِما خم  يما ظم

اِح وماِلاوْ  (13 وا بِالاجم بِْْشُ
م
 ِق.ِفييما ُمْتمِهُدْونم أ

 .ْل سم كْ  تم َّلم  اِدُ ا خم يم  (14

م  (15 افُِظْوا لَعم ْْحمُدْونم حم
م
ّلم يما أ  .ةِ الصا

 م الُْمنمادمى نموُْعهُ  هُ ُحْكمُ 
ملِّ  ِر ِف َمم دا مِّ الُْمقم م الضا بِِْني لَعم ُمنماًدى مم

.  نمْصب 
ْ  مُ ُّم عم الْ  ِرياا دُ رم فْ مُ ال كم  1 زم
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   19 

 
ا :اثلااِِن اِلاْدِريُْب  ي ِمنْهم ُُ ْمثُِّمِة اْْلِتيمِة، وماْضِبْط آِخرم الُْمنمادمى ِف 

م
م اْْل ْدِخْل )يما( لَعم

م
 :أ

اِدم    ءِ   خم َم يُْب ادُّ  ُمِ

 ُسْفيمانمانِ   ُمْؤِمن  بِاهللِ  

تُهُ   ُمْسُُِّمو إِنُْدْونِيِْسيما  ِويْل  قمامم  طم
 

ِط : اِلاْدِريُْب اثلاالُِث  نم الُّقم َكم ْع ُمنماًدى ُمنماِسبًا مم ْكِ ِفيضم ا يمِِل، ُثما اْضبِْطُه بِالشا  :مم

ِك  (1 ما
ُ
ْكِرِمْ أ

م
 .يما .............................. أ

2) . ُكنا ما
ُ
ْكِرْمنم أ

م
 يما .............................. أ

ْد  (3 ها ْصِل تمعم .يما .............................. الْفم بمكم  ُطّلا

ا. (4 يما وماِجبمُكمم دِّ
م
 يما .............................. أ

 يما .............................. بِِعبماِدهِ الُْطْف بِنما. (5

ابِعُ  : :اِلاْدِريُْب الرا ْمثُِّمةم اْْلِتيمةم
م
ْعرِِب اْْل

م
 أ

ِثْْيًا فمْضُُُّه. (1  يما كم

بِِْني  رُْف ................... مم م ...............................حم  يما لَعم

؛...........................  نُْصوْب  ناُه  مم
م
ُة ، ............................................ِْل مم ومعمّلم ثِْْيًا  كم



ْوِمياةِ  309 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

........................................... 

مم  ، ومعمّلم ْرفُْوع  اِعِل: ............................ مم فِْعِه ........................... َِّلْسِم الْفم ُة رم
ُْثم فمْضُُُّه(. ْي: )كم

م
لم الِْفْعِل، أ مم ُل عم ْعمم ي يم ِ ِثْْيًا( اّلا  )كم

ِْه. اف  إِِلم بِِْني ِف ....................................ُمضم اُء )ـُه(: ........................ مم الْهم  وم

 فمْضُُّهُ 

 

ِة. (2 رم ِة اْلمقم ْهلم ُسْورم
م
 يما أ

 يما ..........................................................................................

نُْصوْب  ...........................  ُة ، مم مم ، وهو ...........................................ومعمّلم
...................................... 

ْهلم 
م
 أ

ةِ  .......................................................................................................................  ُسْورم

ةِ  ....................................................................................................................... رم  اْلمقم
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ةُ  ائِدم ْربمُعْونم الالْفم
م
اْْل ُة وم ابِعم  را

( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس  ْسمُ ا ﴿  ﴾ )َّلم

ْقُصوُْد بِـ ا الْمم ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس  مم   ؟)َّلم

( الااِفيمُة لُِِّْجنِْس  م  لُّ دُ يم  ف  رْ حم  ِِهم  :)َّلم ِ اْْلم  ِْفِ  نم لَعم ِل  نْ ا عم امً مم تم  َبم
  نْ مِ  د  رْ فم  ُُ

م
 َّلم  ُث يْ ِِبم  ،مِ سْ اَِّل  ادِ رم فْ أ

 ْ   نْ مِ  د  رْ فم  جُ رُ َيم
م
ْحُو:ِْفِ ا الا ذم ه   نْ عم  مِ سْ اَِّل  ادِ رم فْ أ  ، نـم

اِلبم  َّلم  - اِض  طم ة   َّلم  - .حم ْوقِ بمائِعم فماِكهم  .ِف السُّ

ِرلسم  َّلم  - ئِب  ُمدم ة   َّلم  - .غم ِرلسم لُغم اِض  ُمدم  .حم

ْولم )
ُ
ْعنم اْْلُْمُّمِة اْْل مم الِبم  َّلم فم اِض  طم ،حم ثمة  َّلم ثمّلم اِلماِن، وم َّلم طم ، وم َُْضُ اِلب  يم ُد طم .  (: َّلم يُوْجم ُ ْكْثم

م
َّلم أ وم

افم  ذم يًْعا. ه  ِ ِب َجم ّلا ْي: ِجنِْس الطُّ
م
اِد اَِّلْسِم(، أ فْرم

م
ِِّه )أ َُ نِْس  ِن اْْلِ ( عم ِ  نمِْفُ اْلُُضْوِر )اْْلمَبم

ا ُُّهم مم ِ  ةُ يم افِ ( الا َّلم ): عم ( مم تمعْ  ِس نْ جِ ُّْ ل لم )إِنا مم تمنِْصُب اَِّلْسمم لم عم ُع الْ  ،بُِدْوِن تمنِْويْن   فم تمْرفم .ـوم م َبم  خم

اِض   ة  غم سم لُ ِرل دم مُ َّلم   حم
 

 
وْط  ل   ِة ُشُ ( إَِّلا ِبمْمسم لم )إِنا مم ُل عم ا َّلم تمْعمم : ،ِكناهم ِِهم  وم

( الااِفيمُة لُِِّْجنِْس   )َّلم
ُكْونِ  م السُّ بْنِياة  لَعم َّلم ، مم

اِب  ا ِمنم اَّْلِْعرم مهم ملا ل  .َمم

 
نُْصوْب   ( مم ُة  ،اْسُم )َّلم مم ومعمّلم

ةُ  تْحم اف   ،نمْصِبِه الْفم  .ومُهوم ُمضم
 

ُْرْور   ِْه مم  إِِلم
اف   ،ُمضم

ةُ  ْْسم هِ الْكم ِرل ُة جم مم ّلم  .ومعم
ْرفُْوع    ( مم ُ )َّلم َبم  ،خم

ةُ  ما فِْعِه الضا ُة رم مم ّلم  .ومعم

ْن يمُكْونم 
م
أ

ةً  ا نمِكرم  اْسُمهم
 

ْن يمُكْونم 
م
أ

ةً  ا نمِكرم ُهم َبم  خم
 

مم ا دا تمقم ْن يم
م
ا أ ْسُمهم

ا ِهم َبم م خم  لَعم
َّلا تمُكْونم  
م
أ

ةً  رم را  ُمكم
مم   دا تمقم َّلا يم
م
رُْف أ حم

) ْرِف )َّلم م حم ر ل لَعم  جم
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ةِ  ابِقم ْوِط السا ُ ْط  ِمنم الْشُّ ْْلِِت  فمإِْن فُِقدم شم  :فماْلُْكُم يمُكْوُن َكم

بم إِذما َكم  (1 ْعِرفمًة ومجم ا مم ا إِ نم اْسُمهم الُهم اْهمم ارُهم تمْكرم ًا. ،وم َبم  ومخم
ً
أ ا ُمبْتمدم هم ا بمْعدم يمُكْوُن مم  وم

يْ  اِض  د  حم ما َُمم  َّلم  َّلم زم  د  وم

 

 

ئِب   َّلم  ِة غم ِرلُس الُُّّغم َّلم الُْمِديْرُ ُمدم  وم

 

 

ا (2 م اْسِمهم ا لَعم ُهم َبم مم خم دا  إِذما تمقم
م
ا ل  اِص فم ا بِ هم مِ اسْ ( وم )َّلم  ْْيم بم  ُل ْص فم الْ  ما : تم يْ ، أ هم مْم يمُكْن بمْعدم ل ، وم

ًة، م ذ   ُمبماشم بم كم ارُ لِكم اْْلِ ومجم اُل وماِلاْكرم ًاْهمم َبم  ومخم
ً
أ بْتمدم ا مم هم ا بمْعدم يمُكْوُن مم  (123).، وم

ِرلس   ب  الِ طم  اِض  حم  َّلم  َّلم ُمدم  وم

 

 
الِب   َّلم  ْصِل طم ِرلس  ِف الْفم َّلم ُمدم  وم

 

 

                                                           

ُقْوُل  (123) ُر يم ، ومُهنماكم قمْول  آخم ْومم ا قمْوُل ابِْن آُجرُّ ُ ه ذم َبم مم خم دا ( : إِذما تمقم ا جم  )َّلم م اْسِمهم ا وم إِ ازم لَعم الُهم اإِ ْعمم الُهم ارُ  ،ْهمم ُب اِلاْكرم ِ
َّلم َيم ُْو: وم  ، نم

اِلبم َّلم )  اِض  طم وْ حم
م
اِلب  َّلم ) ( أ اِض  طم  (.حم

( الااِفيمُة لُِِّْجنِْس  ُّمة   )َّلم اة  ) ُمْهمم بْنِياة   (ُمُّْغم مم
ُكْونِ  م السُّ اِب  ،لَعم ا ِمنم اَّْلِْعرم مهم ملا ل    .َّلم َمم

 
أ َبم    ُمبْتمدم  خم

 
 
أ َبم    ُمبْتمدم ْطف    خم ْرُف عم ةِ   حم ِرلِس الُُّّغم م ُمدم ْعُطوْف  لَعم  مم

م   َبم  خم  دا  دم تم بْ مُ   ُمقم
 
ر   أ  ُمؤمخا

م   َبم  خم ِشبُْه َُجُّْمة   دا  دم تم بْ مُ   ُمقم
 
ر   أ  ُمؤمخا
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ثمةُ  (3 ْوُط اثلاّلم ُ نمِت الْشُّ َكم ( وم رمْت )َّلم را ازم  إِذما تمكم وُْجوْدمًة جم ْولم مم
ُ
ا وم إِ اْْل الُهم ازم إِ ْعمم اجم الُهم ُْو:ْهمم  ، نم

ِرلسم  اِض  حم  بم الِ طم  َّلم  َّلم ُمدم  .وم

ِرلس   اِض  حم  ب  الِ طم َّلم  َّلم ُمدم  .وم

ِرلسم فِْقه   اِض  ة  حم غم لُ  سم ِرل دم مُ َّلم  َّلم ُمدم  .وم

ِرلُس فِْقه   اِض  ة  حم غم لُ  ُس ِرل دم مُ  َّلم  َّلم ُمدم  .وم

بم  (4 ( ومجم رِْف )َّلم م حم ر ل لَعم رُْف جم مم حم دا اإِ  إِذما تمقم الُهم يمُكْوُن  ،ْهمم ُْرْوًرا ِِبمرِْف  ْسمُ اَِّل وم ا مم هم بمْعدم
ُْو:اْْلمِرل   ، نم

ل  الِْعُُّْم  مم رِ بِّلم عم جم لشا ر   َكم  .بِّلم ثممم

نْتم نماِجح  
م
ل أ ك   .بِّلم شم

 

 

 

 

 

 

 

 

( الااِفيمُة لُِِّْجنِْس  ُّمة   )َّلم م  ،ُمْهمم بْنِياة  لَعم مم
اِب  ا ِمنم اَّْلِْعرم مهم ملا ل ُكْوِن َّلم َمم  .السُّ

ُْرْور    اْسم  مم
 .بِاْلماءِ 
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) نْوماُع اْسِم )َّلم
م
ثمة   الااِفيمِة لُِِّْجنِْس  أ : ،ثمّلم ِِهم  وم

 
( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس الُْمْفرمدُ  (1 افًا: اْسُم )َّلم ا لميْسم ُمضم ة ( ،ُهوم مم ة  وماِحدم ِمم َم اِف ) ِبيًْها بِالُْمضم َّلم شم ، وم

ُْو:  نم

اِلبم  َّلم  - اِض  طم اِصِمْْيم َّلم  - .حم ابُّ  ُمتمخم  .ْونم ُمتمحم
ْْيِ َّلم  - اِصمم ابا ُمتمخم اِلماِت  َّلم  - .انِ ُمتمحم ات  طم اِضم  .حم

 
.: ُحْكُمهُ  ْْيِ تمنِْويْن  ُب بِِه بِغم ا ُينْصم م مم  يُبْنم لَعم

اُب  ( إِْعرم  الِْمثماُل  اْسِم )َّلم

. مِلل نمْصب  تِْح ِف َمم م الْفم بِِْني لَعم ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس مم اِلبم  َّلم   اْسُم )َّلم اِض  طم  .حم

مِلل  ، ِف َمم ناُه ُمثمنًّ
م
م اِْلماِء؛ ِْل بِِْني لَعم ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس مم اْسُم )َّلم

.  نمْصب 
ْْيِ َّلم  اِصمم ابا ُمتمخم  .انِ ُمتمحم

م  بِِْني لَعم ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس مم ناُه اْسُم )َّلم
م
ِر  اِْلماِء؛ ِْل كا ُْع الُْمذم َجم

الِمُ  .السا مِلل نمْصب   ، ِف َمم
اِصِمْْيم َّلم  ابُّ  ُمتمخم  .ْونم ُمتمحم

م  بِِْني لَعم ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس مم ةِ  الْ اْسُم )َّلم ْْسم ناُه كم
م
ناِث ؛ ِْل ُْع الُْمؤم َجم

الِمُ  .السا مِلل نمْصب   ، ِف َمم
اِلماِت  َّلم  ات  طم اِضم  .حم

 

( الااِفيمِة  (2 ة  لُِِّْجنِْس الْمُ اْسُم )َّلم اُف ِلمِكرم ة  ُهوم : ضم ُر نمِكرم ( اْسم  آخم  إِلم اْسِم )َّلم
افم ْن يُضم

م
أ

ُْو: ِْه، نم افًا إِِلم  ُيْعرمُب ُمضم

ة   َّلم  - ْوقِ بمائِعم فماِكهم ة  َّلم  - .ِف السُّ ِرلسم لُغم اِض  ُمدم  .حم

ة    ُمْفرمد   اف  ِلمِكرم اِف بِ  ه  يْ بِ شم   ُمضم  الُْمضم
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ُب : ُحْكُمهُ  ْو ُينْصم
م
ُة أ تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم اومعمّلم نْهم نُوُْب عم ا يم  .مم

اُب  ( إِْعرم  الِْمثماُل  اْسِم )َّلم

( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس (: بمائِعم ) ُة نمْصِبِه  اْسُم )َّلم مم ، ومعمّلم نُْصوْب  مم
. اف  ُة، ومُهوم ُمضم تْحم  الْفم

ة  ) ُة. :(فماِكهم ْْسم هِ الْكم رِّ ُة جم مم ، ومعمّلم ُْرْور  ِْه مم اف  إِِلم  ُمضم

ة   َّلم  ْوقِ بمائِعم فماِكهم  .ِف السُّ

ِرلسم ) ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس (: ُمدم ُة نمْصِبِه  اْسُم )َّلم مم ، ومعمّلم نُْصوْب  مم
. اف  ُة، ومُهوم ُمضم تْحم  الْفم

ة  ) ُة. :(لُغم ْْسم هِ الْكم رِّ ُة جم مم ، ومعمّلم ُْرْور  ِْه مم اف  إِِلم  ُمضم

ة  َّلم  ِرلسم لُغم اِض  ُمدم  .حم

 

( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس اْسُم  (3 ِبيْهُ  )َّلم اِف الْمُ بِ  الشا ْعنماُه، ُهوم : ضم ُم مم ُر ُيتممِّ ( اْسم  آخم تاِصلم بِاْسِم )َّلم ْن يم
م
أ

ُْو: ُْرْوًرا، نم مم ارًّا وم ْو جم
م
ْفُعْوًَّل، أ ْو مم

م
نم فماِعًّل، أ وماء  َكم  سم

نًا ُخُُُّقُه  َّلم  - سم ْكُروْه  حم اِلًا َّلم  - .مم ُسْول   لُِِّْعُّْمِ طم  .كم
بمًّل َّلم  - اِلًعا جم ِعيْف   طم ْونم خم  وماِعِظْْيم الااسم  َّلم  - .ضم  .اِِسُ

 
ُب : ُحْكُمهُ  اُينْصم نْهم نُوُْب عم ا يم ْو مم

م
ُة أ تْحم ُة نمْصبِِه الْفم مم  .ومعمّلم

اُب  ( إِْعرم  الِْمثماُل  اْسِم )َّلم

نًا) سم ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس (: حم ُة. اْسُم )َّلم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ، ومعمّلم نُْصوْب   مم
.هُخُُّقُ ) اف  ُة، ومُهوم ُمضم ما فِْعِه الضا ُة رم مم ، ومعمّلم ْرفُْوع   (: فماِعل  مم
ِْه.ـهُ ) اف  إِِلم رِّ ُمضم ملِّ جم مِّ ِف َمم م الضا بِِْني لَعم ِمْْي  مم  (: ضم

نًا ُخُُُّقُه  َّلم   سم حم
ْكُروْه    .مم

اِلًا) ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس  اْسمُ (: طم ُة. )َّلم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ، ومعمّلم نُْصوْب   مم
.ِلـ) ْْسِ

م الْكم بِِْني لَعم ري مم ْرُف جم  (: حم
ةُ (: لِْعُّْمِ ا) ْْسم هِ الْكم رِّ ُة جم مم ِم(، ومعمّلم ُْرْور  بِـ )الّلا  .اْسم  مم

اِلًا لُِِّْعُّْمِ َّلم   طم
. ُسْول   كم
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اِلًعا) ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس اْسُم (: طم ُة. )َّلم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ، ومعمّلم نُْصوْب   مم
بمًّل ) ُة.جم تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ْفُعْول  بِِه مم  (: مم

بمًّل َّلم  اِلًعا جم  طم
. ِعيْف   ضم

( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس (: وماِعِظْْيم ) ُة نمْصِبِه اِْلماُء؛  اْسُم )َّلم مم ، ومعمّلم نُْصوْب  مم
ناُه 

م
الُِم.ِْل ِر السا كا ُْع الُْمذم  َجم
ُة.الااسم ) تْحم ُة نمْصِبِه الْفم مم ، ومعمّلم نُْصوْب  ْفُعْول  بِِه مم  (: مم

 وماِعِظْْيم الااسم  َّلم 
.خم  ْونم  اِِسُ

 

 

 

 

ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

«  .) نا بماُب )َّلم
م
ْْيِ تمنِْويْ تمنِْصُب الا  (َّلم ) اْعُّمْم أ اِت بِغم مِت  :ن  إِذماِكرم ةم الا  بماشم را  ،ِكرم مْم تمتمكم ل  (،َّلم )ْر وم

ْوُ  ا. ارِ رمُجلم ِف ادا  َّلم : نم مْم ُتبماِشْهم بم الرا  :فمإِْن ل اُر  ،ْفعُ ومجم بم تمْكرم ومجم ْوُ  (،َّلم )وم اِر رمُجل  دا ا َّلم ِف  :نم
ة  
م
أ را . وم ومَّلم اْمرم ازم  :رمْت إِْن تمكم ا جم اُؤهم إِلْغم ا وم الُهم ُْو:إِْعمم ةم ِف ادا  َّلم رمُجلم  ، نم

م
أ ْن ِشئْتم إِ ، وم اِر ومَّلم اْمرم

ة  ِف ادا  َّلم رمُجل   :قُُّْتم 
م
أ  « .اِر ومَّلم اْمرم
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 تمْدِريْبمات  

ُل: وا
م
ْتم  اِلاْدِريُْب اْْل ا َتم طًّ ْع خم ِ  ةِ يم افِ ( الا )َّلم  مِ اسْ  ضم ِِت ِفي ِس نْ جِ ُّْ ل

ْ
ا يمأ   ما ثُ مم

م
 :هُ بْ رِ عْ أ

ُّميُْكُم اِْلمْومم ﴿ (1 يبم عم  [92: يوسف]سورة  ﴾قمالم َّلم تمْْثِ

............................................................................................................. 

يِن ﴿ (2 اهم ِف ادِّ  إِْكرم
 [256: سورة البقرة] ﴾َّلم

............................................................................................................. 

ن يُْضُِِّل اهللُ ﴿ (3 ُ  مم اِديم لم  [186: ة األعرا ]سور  ﴾فمّلم هم

............................................................................................................. 

رِهِ. (4 َكم ُْفوْف  بِالْمم ْْيُ َمم ناِة غم ِريًْقا لُِّْجم  َّلم طم

............................................................................................................. 

ائِط  ِف فمْصُِّنما. (5 ةم حم اعم  َّلم سم

............................................................................................................. 

:ا ْْيِ وْسم ا بمْْيم الْقم ةم ِمما ِحيْحم ابمةم الصا ِ اْْلِجم
 ِلاْدِريُْب اثلااِِن: اْخُتم

1)  : م ( الااِفيمُة لُِِّْجنِْس لَعم ِشبُْه اْْلُْمُّمِة  –اْْلُْمُّمُة الِْفْعُِّياُة  – )اْْلُْمُّمُة اَِّلْسِمياةُ تمْدُخُل )َّلم
 (الِْفْعُِّياةِ 

( الااِفيمِة  (2 ُ )َّلم َبم :خم ( ُهوم اب  ذا اب   – )ُمْؤِمنم  لُِِّْجنِْس ِف اْْلُْمُّمِة )َّلم ُمْؤِمنم كم ذا ْْيُ  – كم غم
ْذُكْور  ِف اْْلُْمُّمةِ   (مم
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نم ُمْفرمًدا:  (3 ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس إِذما َكم نُْصْوبًايمُكْوُن اْسُم )َّلم ًَ  – )مم ْرفُْو ملِّ  – مم بْنِيًّا ِف َمم مم
 (نمْصب  

اِف:  (4 ِبيًْها بِالُْمضم ْو شم
م
افًا، أ نم ُمضم ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس إِذما َكم نُْصْوبًا يمُكْوُن اْسُم )َّلم ًَ  –)مم ْرفُْو مم

– ) ملِّ نمْصب  بْنِيًّا ِف َمم  مم

5) : ِن بميْنمنما( ُهوم ُسْوَّلم اِلمْْيِ كم اف   – )ُمْفرمد   نمْوُع اَِّلْسِم ِف َُجُّْمِة )َّلم طم بِ  – ُمضم اِف شم  (يْه  بِالُْمضم

ْ : الُِث اِلاْدِريُْب اثلا  يِّ اءِ ِفيمم لْغم بمِب اْْلِ عم بميماِن سم اةِ مم اِمُّمةم ِمنم الُْمُّْغم ( الْعم ِِت )َّلم
ْ
ا يمأ  :مم

اءِ  لْغم بمُب اْْلِ ( سم  م اْْلُْمُّمةُ  نمْوُع )َّلم

ْعِرفمة   ا مم اة   اْسُمهم َّلم اْبنُهُ  ُمُّْغم يْل  وم ِ  1 .َّلم الراُجُل بم

  . ُّمُه نماِجح  مم  2 َّلم ُمْهِمًّل عم

  . ِخْْي 
ْ
ِة بِّلم تمأ ْدرمسم بُْت إِلم الْمم  1 ذمهم

  .  4 َّلم قمْولم ُزْور  نمافِع 
ام .   عم َّلم طم ال  وم ُه مم  9 َّلم ِعنْدم
َّلم اْْلمبماُن.   ْبُوْب  وم ِذُب َمم  0 َّلم الَْكم

  . فِِريْنم ُمْفُِّح  ا لَُِّْكم ً دلِّ  7 َّلم ُمقم
  . وِْعد   8 ِجئْتم بِّلم مم
اِء.   ْحرم  5 َّلم نمْهرم ِف الصا
  . َبِّ  اِحبم ِعُّْم  ُمتمكم  16 َّلم صم
وُْجوْد   َّلم    اي  مم َّلم  شم ة   وم ْهوم  11 .قم
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ابِعُ   : اِلاْدِريُْب الرا
م
أ ِح اْْلمطم حِّ ا يمِِل:ِفيصم  مم

 .  َّلم تمِطيُْب اْلميماُة بِّلم ِعُّْمم

ُ.َّلم   ُق لم ْخّلم
م
ْن َّلم أ ُُُّّم، ِعنْدم مم َّلم اِلاعم  الِْعُّْمم نمافِع  وم

ُْرْوًما.ِفيَّلم   َّلم َمم ِقيًّا وم  نما شم
 . يْل  ِ  َّلم ُذْو ِعُّْم  بم
 . ات  ْذُمْومم ْْي  مم ُت خم  َّلم فماِعّلم

 
ْْيِ  وْسم ا بمْْيم الْقم ْعرِْب مم

م
ماِمُس: أ ِِت:ِفياِلاْدِريُْب اْْل

ْ
ا يمأ  مم

1- ،) ائِن  (َّلم وم  َّلم بميْنمنما )خم اِدع   .)خم

ائِن     خم

اِدع     خم

 

تمهُ ) (تماِرَكً )َّلم  -2 ّلم  بميْنمنما. (صم

 تماِرَكً  

 

 
تمهُ  ّلم  صم
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ةُ  ائِدم م الْفم ْربمُعْونم اْْل
م
ُة وماْْل  اِمسم

اُت  ﴿ ْخُفوْضم  ﴾ الْمم

اُت  ْخُفوْضم ْشيماءم  الْمم
م
ثمُة أ : ،ثمّلم ِِهم  وم

 
اُت   ْخُفوْضم ا الْمم ما

م
ِِهم  ،ِعياةِ بِاِلابم  فمأ ْطُف  :وم نمْت وماِلاْوِكيُْد الاْعُت ومالْعم ُل إِذما َكم ةً وماْلمدم ُْفوْضم ْد  ،مم قم فم

ا.  دمرمْسنماهم

ا   ما
م
أ ْخُفوُْض وم افمةِ  الْمم ِْه. ،بِاْْلِضم اُف إِِلم ُهوم الُْمضم  فم

افمُة ِِهم وم  عُ  :اْْلِضم افًا نِْسبمة  تمْقِييِْدياة  تمقم ُل ُمضم وا
م
َّما اْْل يُسم را اثلااِِن، وم ْْيِ تُوِْجُب جم وماثلااِِن  ،بمْْيم اْسمم

ْهِ  افًا إِِلم ُْو:ُمضم  ، نم

 د  يْ دِ جم  د  يْ زم  اُب تم كِ 

 

 

افمِة: ْحَكمُم اْْلِضم
م
 أ

1.  ْ َّلا يُْسبمقم ال
م
مِ أ ِلِف ومالّلا

م
اُف بِاْْل  .اهللِ  رمُسْوُل ، بمْل تمُقْوُل: اهللِ  الراُسْوُل  ، فمّلم تمُقْوُل:ُمضم

َّلا َُيْ  .2
م
اُف بِاِلانِْويِْن أ ِقيْبمة   تمُقْوُل:، فمّلم تممم الُْمضم د   حم ِقيْبمةُ ، بمْل تمُقْوُل: َُممما . حم د   َُممما

كا  .3 ِْع الُْمذم فم الُّْوُن ِمنم الُْمثمنا ومَجم ْن ُيْذم
م
نماإِذما  مِ ـالِ سا الِر أ افم  َكم ، فمّلم تمُقْوُل:ُمضم ،  ِكتمابمانِ  ْْيِ د  َُممما
 
م
رُِّسْونم  :وْ أ د   ُمدم ْعهم ،  ِكتمابما، بمْل تمُقْوُل: مم د   َُممما

م
رُِّسو :وْ أ . ُمدم د  ْعهم  مم

اُت  ْخُفوْضم ِرل ـِِبمرِْف الْ  الْمم اُت   جم ْخُفوْضم افمةِ  الْمم اُت   بِاْْلِضم ْخُفوْضم  ِعياةِ بِاِلابم  الْمم

ْ إِ  اف  ضم مُ  ْ  هِ ِلم ةُ  ،ر  وْ رُ مم ْْسم هِ الْكم ِرل ُة جم مم  .ومعمّلم
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م   .4 َّلم لِف  وم
م
ِْه بِّلم أ اُف إِِلم نم الُْمضم ْن يمُكْونم  )الْـ( إِذما َكم

م
ُب أ ِ

نًا َيم ا ُمنموا م  مم ًَ ِمنم  ْم يمُكنْ ل ْمنُْو مم
ِْف  الُِب  ، فمّلم تمُقْوُل:الْصا الُِب ، بمْل تمُقْوُل: ِعُّْمِ  طم  .ِعُّْم   طم

ْتم  .5 ْن َتم
م
ثمِة.أ اِِن اثلاّلم عم ْعًن ِمنم الْمم افمُة مم  ِملم اْْلِضم

:فم  عمان  ثمُة مم ا ثمّلم مهم افمُة ل  اْْلِضم

 

ا   ما
م
أ ْخُفوُْض وم رِّ ـِِبمرِْف الْ  الْمم . ،جم ْسبُْوُق ِِبمرْف  ِمْن ُحُروِْف اْْلمرِّ ُهوم الْمم  فم

ْرفًاـُحُروُْف الْ وم  م حم ةم عمْشم ْربمعم
م
ِرل أ : ،جم ِِهم  وم

نْ  –إِلم  –ِمْن  م  – عم مُ  – اْلماءُ  –ِف  – لَعم  الّلا

ُف  ّتا  – رُبا  – ُمنْذُ  – ُمذْ  –الَْكم  اِلااءُ  – الْوماوُ  – حم

اِهرم  ُرُّ اَِّلْسمم الظا ْولم َتم
ُ
ُة  اْْل بْعم ذ   ،السا ُرُّ كم َتم ِمْْيم وم ُْو:لِكم الضا  ، نم

ُّممم  ْدُت الْقم خم
م
يْد   ِمنْ أ ْو زم

م
ْو  كم ِمنْ أ

م
 .هُ ِمنْ أ

ْعنم )ِمْن( ْعنم )فِ   تمُكْوُن بِمم ِم الِْمُِّْكياِة(  (يـتمُكْوُن بِمم ْعنم )الّلا  تمُكْوُن بِمم

 ب  هم ذم  مُ اتم خم 
 ف  وْ ُص  ُص يْ مِ قم 

شم  اُب بم   ب  خم

 

 ارِ هم الا  ُل مم عم 
 ِل يْ الُّا  امُ يم قِ 
 لِ يْ الُّا  مُ وْ نم 

 

 د  يْ زم  ةُ ارم يا سم 
 د  يْ عِ سم  مُ ُّم قم 
 ةِ غم الُُّّ  زُ كم رْ مم 

ْعنم )مِ  تمُكْوُن بِمم ْن( إِذما وم
اُف ُجزْ  نم الُْمضم ِمنم  اءً َكم
ْهِ  اِف إِِلم  .الُْمضم

 

ْعنم )ِف  تمُكْوُن بِمم ( إِذما وم
ْرفًا  ِْه ظم اُف إِِلم نم الُْمضم َكم

اِف   .لُُِّْمضم

 
ْعنم  تمُكْوُن بِمم ِم وم  )الّلا

بمقم  الِْمُِّْكياِة( ِف  ا سم ْْيِ مم
 .غم
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 ُ ُة َّلم َتم ِخْْيم
م
ُة  اْْل بْعم ْط ومالسا قم اِهرم فم ُْو:رُّ إَِّلا الظا  ، نم

 
م
دِ ـكم  تم نْ أ سم

م
 .اْْل

ا )ِمثُْل  هم نم بمْعدم ِمْْيم إَِّلا إِذما َكم ُرا الضا ْن َتم
م
ُْوُز أ َّلم َيم ُْو:(وم  ، نم

نْتم 
م
ِمثُِّْ أ  .هِ ـكم

ْ إِ وم  اِِن  كم ِلم عم  :ِف وْ رُ اْلُ  ه ِذهِ  بمْعُض مم

اءُ َِّل ا   ِمنْ  (1 ُْو:بِْتدم  ، نم

بْ  ْ  ِت يْ اْلم  ِمنم  ُت ذمهم ْدرمسم إِلم ال  .ةِ مم

رمْجُت  .ِمنم  خم بماِح إِلم الْعمْْصِ  الصا

اءُ َِّل ا  إِلم  (2 ُْو:نِْتهم  ، نم

ةم  كا رم الاِّبُّ ِمْن مم اجم ِدْينمِة. إِلم هم  الْمم

بماِح  ُر ِمنم الصا طم لم الْمم ْهِر.إلم  نمزم  الظُّ

ْن  (3 اوم   عم ْعنم ِمْن( ةُ زم الُْمجم ُْو:)بِمم  ، نم

بُْت  ِن ذمهم ِن بمِعيًْدا. عم َكم  الْمم

ِن  ُت لْ زم نم   .انِ صم الِْ  عم
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م  (4 ءُ اَِّل   لَعم ُْو:ْسِتْعّلم  ، نم

م  اُب تم كِ الْ  ْ  لَعم  .ِب تم كْ مم ال

ْفُل  م نمامم الطِّ يِْرهِ. لَعم ِ  ِسم

ْرِفياةُ    ِف  (5 ُْو:الظا  ، نم

 .ةِ بم يْ قِ حم ـالْ  ِف  اُب تم كِ الْ 

ْرُت ُدُروِِْس   الُّايِْل.ِف  ذماكم

مُ  (6 ا:  الّلا ، ِمنْهم ان  عم ا مم مهم  ل

 

 
ُف  (7 ُْو:لتاْشِبيْهُ ا  الَْكم  ، نم

 
م
 ـكم  تم نْ أ

م
 .دِ سم اْْل

و  ْمر  ًة.كم عم يْد  قُوا  ـزم

 

 

 ْ  ُل يْ ُِّ عْ اِلا    اُق قم حْ تِ سْ اَِّل   اُص صم تِ خْ اَِّل   ياةُ كِ ُّْ مِ ال

ْ   .د  يْ زم ـلِ  مُ ُّم قم الْ   .ةِ اسم رم دِلل ـلِ  ُت ئْ جِ    .هِ ُّ  ـلِ  دُ مْ اْلم   .اِب بم ُّْ ـلِ  احُ تم فْ مِ ال
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ْعنم )ِمْن( َِّل تمُكْونماِن   ُمنُْذ(  – )ُمذْ  (8 اءِ بِمم ايمِة،  بِْتدم ْن يمُكْونم وم الْغم
م
ُب أ ِ

اَِّلْسُم  َيم
هُ  ْجُرْوُر بمْعدم انِ مم الْمم مم اِء الزا ْسمم

م
ُْو:ا ِمْن أ  ، نم

ًدا  ا قمابمُُّْت َُممما وْ  ُمذْ مم
م
ِة،  ُمنْذُ  أ ْي: ِمْن يمْوِم اْْلُُمعم

م
ةِ )أ  (.يمْوِم اْْلُُمعم

ري  انِ نم وْ كُ تم  دْ قم وم  ْ جم ْرفم ْ عً ( مم لم إِ وم  نْ  )مِ نم عْ مم بِ حم  :وُ ا، نم

 ا رم مم 
م
ْو ُمنُْذ  ُمذْ ا دً يْ زم  ُت يْ أ

م
  ةِ ثم ّلم ثم أ

م
ا إِلم ، ام  يا أ ْي: ِمْن بمْدئِهم

م
ا(.)أ ايمِتهم  نِهم

 . وماِلاْكِثْْيُ  ِلاْقُِّيُْل ا   رُبا  (9

ْجُرْورُ  ْن يمُكْونم اَِّلْسُم الْمم
م
ُب أ ِ

َيم ا وم هم ةً  بمْعدم ُْو:نمِكرم  ، نم

 
ّتا  (11 اءُ َِّل ا   حم ْعنم ) نِْتهم (بِمم ُْو:إِلم  ، نم

ْ  ّتا حم ا ْسنم ُّم جم   .اءِ سم مم ال

 .ةِ ما قِ الْ  ّتا حم ْدُت عم صم 

 

 

 اِلاْكثِْْيُ    ِلاْقُِّيُْل ا

م يْ ُِّ ب  بم الِ طم  رُبا   .حم د  نم

 .بم سم د  رم هِ تم ب  ُمْ الِ طم  رُبا 
   ُيْ م  لم ائِ صم  با ر ُ  [رواه النسائي] .عُ وْ إَّلا اْْلُ  اِمهِ يم ِص  نْ مِ  سم لم

ُ يْ م  لم ائِ قم  با رُ وم  هم  اِمهِ يم قِ  نْ مِ  سم لم  [رواه النسائي] .رُ إَّلا السا
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مِ   اْلماُء  (11 سم ُم ِف الْقم ِف  ،ُْْستمْخدم مِ  وم سم ْْيِ الْقم
ُْو:غم  ، نم

 ـبِ 
م  .نا دم هِ تم جْ اهلِل ْلم

 .مِ ُّم قم الْ ـبِ  ُت بْ تم كم 

ُم إَِّلا ِف   الْوماُو  (12 مِ  َّلم ُْْستمْخدم سم ُْو:الْقم  ، نم

  اهللِ وم 
م  .نا دم هِ تم جْ ْلم

 [1: العصر]سورة  ﴾ومالْعمْْصِ ﴿

لمِة )اهلُل(.  اِلااءُ  (13 ُرُّ إَِّلا اْسمم اْْلمّلم  َّلم َتم

  نمُقْوُل:

  اهللِ ـتم 
م  .نا دم هِ تم جْ ْلم

يم    ُجْوُز قمُِّيًّْل:ـوم

  ةِ بم عْ كم الْ  ِبل رم ـتم 
م  .نا دم هِ تم جْ ْلم

. ِن ْْح  الرا ـتم  ْينم يُْْس   إِنا ادِّ
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ْومم  ُقْوُل ابُْن آُجرُّ  :-رمِْحمُه اهللُ –يم

ْخُفوْ ال » اُت مم ثمة  ضم ُْفوْ  :ثمّلم رِْف ـض  بِالْ مم مم  ،حم افمةِ ُفوْ خْ ـوم ْخُفوْ  ،ض  بِاْْلِضم تمابِع  لُِّْمم ما . ِض وم
م
ا فمأ

ْخُفوْ ا ا يُ ـُض بِالْ لْمم ُهوم مم رِْف فم إِلم  ،ِمنْ ـ: بِ  فمُض خْ ـحم نْ  ،وم م  ،ومعم ِف  ،وملَعم رُبا  ،وم ِف  ،وماْلماءِ  ،وم  ،ومالَْكم
مِ ِف ُحُروْ وم  ،مِ ومالّلا  سم ِِهم  ،الْقم بِوماِو رُبا  ،اءُ وماِلا  ،وماْلماءُ  ،الْوماوُ  :وم بُِمذْ  ،وم ُمنْذُ  ،وم ما . وم

م
أ ا يُ وم ْخفمُض ـا مم

افمةِ  نمْحُو قمْولِكم  ،بِاْْلِضم يْد   :فم ُم زم ْْيِ  .ُِّلم م قِْسمم دا  :ومُهوم لَعم ا ُيقم دا  ،مِ ُر بِالّلا مم ا ُيقم مم ِ  .ُر بِِمنْ وم ي فماّلا
دا  ْوُ ُر بِالّلا ُيقم يْد   :ِم نم ُم زم ِ  ،ُِّلم دا وماّلا ْوُ  ُر بِِمنْ ي ُيقم ز ل  :نم اوم  ،ثموُْب خم ِديد   ،ج  بماُب سم اتمُم حم  « .ومخم
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 تمْدِريْبمات  

ُل  وا
م
ِ : عم اِلاْدِريُْب اْْل ْ  ْيِّ ْ وم  افم ضم مُ ال ْ إِ  افم ضم مُ ال  ا يم مم ِفي هِ ِلم

ْ
ْ بم  ما ، ثُ ِِت أ  :اهم ِفي ةِ افم ضم اْْلِ  نم عْ مم  ْيِّ

اِب الِْفيلِ ﴿ (1 ْصحم
م
بُّكم بِأ عملم رم يْفم فم مْم تمرم كم ل

م
 [1: الفيل]سورة  ﴾أ

اِم﴾ (0 ْنعم
م
ُة اْْل ِحُّاْت لمُكم بمِهيمم

ُ
 [1: املائدة] ﴿أ

اِم الِْمْسِكِْي﴾ (3 عم م  طم ُضُّ لَعم َّلم يم  [3: ة املاعون]سور  ﴿وم

تم ﴿ (4 ْربماب  مُّ
م
أ
م
ْجِن أ ِ السِّ

اِحّبم ِم اهللُ يما صم
م
ْْي  أ قُونم خم رِّ ارُ  فم ها  [39: يوسف]سورة  ﴾الْوماِحُد الْقم

ةً » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  (5 ينم درمجم بْع  ومِعْْشِ ذِّ بِسم ّلِة الفم ُل ِمْن صم فضم
م
ِة أ اعم ّلُة اْلممم  .رواه مسلم «صم

 .رِ مْ عُ  الْ ِف  دُ يْ زِ تم  مِ حِ الرا  ةُ ُّم ِص  (6

ِدياةً  (7 ة  هم اتممم فِضا يُْت خم م ِِب. اْشُتم
م
 ِْل

8) . ْبُْوُبْونم َمم ُجْوُرْونم وم
ْ
أ اِعُدو الُْمْحتماِجْْيم مم  ُمسم

9) . ة  انم فمِريْضم ضم مم ْوُم رم  صم

ا (12 . ه ذم ِديْد   ُشبااُك حم

ِر اْلمْحِر. (11 فم ًة ِمْن سم قا دُّ ممشم شم
م
ِّ أ ُر الَْبم فم  سم

 آفمُة الِْعُِّْم النِّْسيماُن. (10

افمةِ  ْعنم اْْلِضم اُف  مم ْهِ  الُْمضم اُف  إِِلم  م الُْمضم

ُم( الِْمُِّْكياةُ    الِْفيِل  )الّلا
م
اِب أ  1 ْصحم

   2 

   1 

   4 
   9 
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  :اِلاْدِريُْب اثلااِِن 

م
ِ الْ  ِف ِض أ   ةم مم َكم

ُ
 :ِِل ا يم مم ِفي ةِ يم انِ  اثلا لم  إِ لم وْ اْْل

افمةِ  ُة  ِعنْدم اْْلِضم ِمم ْولم  اثلااِنيمةُ الَْكم
ُ
ُة اْل ِمم  م الَْكم

 1 انِ تم نْ بِ  رماِشد   

 2 ُمْسُُِّمْونم  اِْلمابمانُ  

ةُ   ْدرمسم  1 بمابمانِ  الْمم

نْتم  
م
انِ  أ  4 يمدم

يْنمْْيِ  ِِهم    9 عم
تمانِ  الُْغْرفمةُ    0 نمافِذم
ارُِس   دم  7 ُمِديِْريْنم  الْمم
نما 

م
بمومانِ  أ

م
 8 أ

اِمد     5 ِكتمابمْْيِ  حم
اِئيُْل    16 بمنُْونم  إِِْسم
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ةم( :اِلاْدِريُْب اثلاالُِث  ْجُرْورم ةم )الْمم ْخُفوْضم اءم الْمم ْسمم
م
ِ اْْل ْيِّ ا يم ِفي ِِبُُروِْف اْْلمرِّ  عم امم ْعِربْهم

م
ِِت، ُثما أ

ْ
 :أ

ة  ﴿ (1 ْعُدودم ْس  دمرماِهمم مم ن  بم وُْه بِثممم م اِهِدينم  ومشم نُوا ِفيِه ِمنم الزا َكم  [21: يوسف]سورة  ﴾وم

ْرنمْْيِ ﴿ (0 لُونمكم عمن ِذي الْقم
م
مْسأ ي  [83: الكهف] ﴾وم

يْبم ﴿ (3  [2: ة البقرة]سور  ﴾لُُِّّْمتاِقْيم  ُهًدى ۚ   ِفيهِ  ۚ  ذم لِكم الِْكتماُب َّلم رم

ومى  ﴿ (4 ِن الْهم ا يمنِطُق عم مم  [3: ة النجم]سور  ﴾وم

نمِِم ﴿ (5 م  غم ا لَعم ُهشُّ بِهم
م
أ  [18: ة طه]سور  ﴾وم

ورِ ﴿ (6 ْوثماِن وماْجتمنِبُوا قمْولم الزُّ
م
 [31: ة احلج]سور  ﴾فماْجتمنِبُوا الرِّْجسم ِمنم اْْل

ء  ﴿ (7 ْ ِمثُِِّْه شم ِميعُ  ومُهوم  ۚ  لميْسم كم  [11: ة الشورى]سور  ﴾اْلمِصْيُ  السا

ِ ُصوْ » ملسو هيلع هللا ىلصقمالم الاِّبُّ  (8  وم  ِتهِ يم ؤْ رُ ُموا ل
م
ِ ِطرُ فْ أ  .متفق عليه «ِتهِ يم ؤْ رُ وا ل

ةً رُبا  (9 ُّمبمْت نِْعمم ة  سم ِمم  .َم

12) . نمتمْْيِ ْرُت ُمنُْذ سم ا اْعتممم  مم

 .ْْيِ كِّ السِّ بِ  ُت عْ طم قم  (11

تُْركم اْلِْفظم ُمِذ اِْلمْوِم. (10
م
 لمْن أ

ابُهُ  ْجُرْورُ اَِّل  إِْعرم  م ْسُم الْمم

ناُه ُمْفرمد .
م
ةُ؛ ِْل ْْسم رِّهِ الْكم ُة جم مم ُْرْور  بِـ )اْلماِء(، ومعمّلم ن   مم  ثممم

1 
  

  2 

  1 
  4 
  9 
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ابِعُ  اء  ِفي :اِلاْدِريُْب الرا ْسمم

م
ِل أ ِِت ِمنم اْْلُمم

ْ
ا يمأ ْ  مم ْ  عم ِض وُ  ة  رم وْ رُ مم ِ ، بم طي ا خم هم تم َتم ا ْيِّ رِّهم بمبم جم  ةم مم ّلم عم  ما ثُ  سم

 ا:هم ابِ رم عْ إِ 

 م ُل مم جُ ـالْ  رِّ جم ـالْ  ُب بم سم  اِب رم عْ اْْلِ  ةُ مم ّلم عم 
م  ُة لَعم اِهرم ُة الظا ْْسم الْكم

 اْْلِخِر.

ِعياُة اِلابم 
)  )نمْعت 

لِْسنمة  ﴿
م
ُّمُقوُكم بِأ اد  فمإِذما ذمهمبم اْْلموُْف سم  ﴾ِحدم

 [19: ة األزحاا ]سور 
1 

  
اِم ﴿ ْهِر اْلمرم ِن الشا لُونمكم عم

م
مْسأ  ﴾ِفيهِ  قِتمال  ي
 [217: ة البقرة]سور 

2 

  
ْخرِْجنما ِمْن هم ِذهِ ﴿

م
بانما أ ْريمةِ رم الِِم  الْقم الظا

ا ْهُُّهم
م
 [75: ة النساء]سور  ﴾أ

1 

  
ن﴿ مم ُه إِلم اهللِ  وم ِد  يُْسُِّْم ومْجهم قم ومُهوم َُمِْسن  فم

ةِ  كم بِالُْعْروم  [22: ة لقمان]سور  ﴾الُْوثْقم  اْستمْمسم
4 

ام  وم ﴿   ْنعم
م
ُكم بِأ دا مم

م
 9 [132: الشعراءة ]سور  ﴾بمنِْيم أ

ِب    ّلا م الطُّ يْعِ لَعم ِ .َجم ِريْنم وا ُمبمكِّ َُْضُ ْن يم
م
 0 ِهْم أ
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ماِمُس  : :اِلاْدِريُْب اْْل ْعرِِب اْْلُْمُّمةم اْْلِتيمةم
م
 أ

1) . ِخيْكم
م
اِحُب أ نما صم

م
 أ

ِمْْي   م  ضم بِِْني لَعم ملِّ ............................................. ................... مم نما ................. ِف َمم
م
 أ

اِحُب    صم

ِخ 
م
ةُ .......: أ مم ، ومعمّلم ُْرْور  ........ ؛ ْلنه ِمن ........................... .............. مم

 ................................................................................. ، وهو 

:) ُف )ـكم  ومالَْكم

ِخيْكم 
م
 أ

 
ِة آثُِمْونم  (0 َكم انُِعو الزا  .مم

 

 

انُِعو  مم

ةِ   َكم  الزا

 آثُِمْونم  
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ةُ ـالْ  ﴿ اتِمم  ﴾ خم

م مم  رُ ا آخِ ذم ه  وم  م ا ي م ِف  دِ هْ اْْلُ  ةم يم غم  ُت دْ هم جم  دْ قم ، وم ِل  اهللُ  ْسا ِ  هِ بِ يْ رِ قْ تم وم  هِ ُِّ يْ هِ سْ  ْ ْ  ْْيم سِ ارِ دلا ل  نْ إِ ، فم ْْيم ئِ دِ تم بْ مُ ال
 
م
ُ ، وم هُ دم حْ وم  اهللِ  نم مِ فم  ُت بْ صم أ ْ وم  دُ مْ اْلم  لم   نْ إِ ، وم ةُ نا مِ ال

م
 طم خْ أ

ْ
 ، وم انِ طم يْ الشا وم  ِسْ فْ نم  نْ مِ فم  ُت أ

م
 اهللم  رُ فِ غْ تم سْ أ

 وم 
م
ْ إِ  ُب وْ تُ أ  ، وم هِ ِلم

م
ا جُ رْ أ ُُ م  هِ يْ فِ  ُف قِ يم  نْ مم  و   طم خم  وم ا هُ  مم لَعم

 
  أ

م
ْ ا إِ نم دم شِ رْ يُ  نْ أ  لا وم تم  يم الم عم تم وم  كم ارم بم تم  اهللُ وم  هِ ِلم

 .هُ اءم زم جم 

 مم وم 
م
ُ ام ا قمم  نم سم حْ ا أ ْ ِح يْ حِ )الصا  اِب تم كِ  ُب احِ صم  اِج جا اْلم  نُ بْ  مُ ُِّ سْ مُ  امُ مم اْْلِ  لم : -اهللُ  هُ ِْحم رم - رِ وْ هُ شْ مم ( ال

  ِل امِ حم وم  َبم  خم  ِل اقِ نم  نْ مِ  سم يْ ُّم فم 
م
ْ  ِف ُّم السا  نم مِ  ر  ثم أ   نْ مِ  نم َكم  نْ إِ ا وم نم انِ مم  زم لم إِ  ْْيم اِض مم ال

م
 اِس الا  ِظ فم حْ أ

 وم 
م
ِ انً قم تْ إِ ا وم يً قِّ وم تم  مْ هِ دِّ شم أ ْ مم ا ل  . هِ ُِّ قْ نم وم  هِ ظِ فْ  حِ ِف  ن  كِ مْ مُ  وُ هْ السا وم  ُط ُّم غم  الْ َّلا إِ  ُل قُ نْ يم وم  ُظ فم ا يم

 مم وم 
م
  لم وْ قم  عم وم رْ ا أ

م
ْ  ِب يِّ  الطا ِِب أ فماءِ ) هِ ابِ تم  كِ ِف  اءِ شم وم ال رم رِْف ومالظُّ ِ (: وم الظا م نم تُ طم يْ شم ا نم ابِ تم كِ  ئِ ارِ  قم ا لَعم

ْ  إِ ِه تم نْ ا يم ما عم  زُ اوُ جم اِلا ا، وم اِلم فم غْ إِ  نْ مِ  هِ يْ ُّم عم  ُف قِ ا يم ما عم  حُ فْ الصا ا، وم نم ئِ طم خم  ِب ُّم طم  نْ عم  ارُ صم قْ اْْلِ   نْ مِ  هِ ِلم
  نْ إِ ا، وم اِلم مم هْ إِ 

م
م  اب  وم  صم لم إِ  حُ فُّ صم اِلا  اهُ دا أ م ن  هُ ْشم

م
م سم  أ  طم  خم لم إِ  وْ ، أ  هُ ُتم

م
 دا بُ  َّلم ، وم ارِ رم قْ اْْلِ ا بِ نم مْ دا قم تم  دْ قم  هُ نا ؛ ِْل

 ِ ْ ْلِ ل م زم  نْ مِ  انِ سم ن ُّ  سم يْ لم ، وم ار  ثم عِ وم  ل  ل ُُ  
م
ُّ َّلم ، وم اهُ نم فْ رم عم  ِب دم اْْل ُُ ِ  ذ  ا ِف نم يْ ُّم عم ، وم اهُ نم يْ رم دم  م  ُّْ عِ    ، ادُ هم تِ جْ اَِّل  كم ل

م مم  لا قم ، وم ادُ شم الرا   اهللِ لم إِ وم   ة  دم يْ كِ مم بِ  د  اِص رم  نْ مِ  اب  تم كِ لِ  ف  لِّ ؤم ا مُ ا نم
م
 .ة  ئم يْ طِ خم  نْ عم  ث  احِ بم  وْ ، أ

  اهللم وم 
م
 سْ أ

م
ِ  ُل أ  ، وم لم وْ بُ قم الْ ا وم ضم الرِّ  لِ مم عم ا الْ ذم ه  ل

م
 ، وم نم وْ سُ ارِ ادا وم  ُب ّلم الطُّ  هِ بِ  عم فِ تم نْ يم  نْ أ

م
ْ وم  ةُ ذم اتِ سم اْْل ، نم وْ سُ رِّ دم مُ ال

م  فم قم  وم ًّل جُ رم  اهللُ  مم حِ رم وم    فم ِل  ب  يْ  عم لَعم
م
 مم نا إِ ؛ فم ِل  اهللم  رم فم غْ تم اسْ ، وم هُ حم ُّم ْص أ

م
م نم ا أ   ْشم  ا ب

ُ
 دْ قم ، وم ئُ طِ خْ أ

 
ُ
 .ُب يْ ِص أ

ْ ِف  اِب تم كِ ا الْ هذم  ازِ ْنم إِ  نْ مِ  اغُ رم فم الْ  نم َكم وم  ْ  ةِ عم مُ اْْلُ  ةِ ُّم  ِلم ِ  ةِ قم افِ وم مُ ال م عم  ثم الِ ُّثا ل  ةم نم سم  ال  وا شم  رِ هْ شم  نْ مِ  ْشم
ِمحْ إِ   ى وم دم

م
 وم  ْْيم عِ بم رْ أ

م
 وم  ة  ئم مِ عِ بم رْ أ

م
ْ  نم مِ  ف  لْ أ م  ةِ يا وِ بم الا  ةِ رم جْ هِ ال  هم بِ احِ  صم لَعم

م
 وم  ةِ ّلم الصا  ُل ضم فْ ا أ

م
 .مِ يْ ُِّ سْ التا  مُّ تم أ

م عم الْ  بِّ رم  هلِلِ  دُ مْ اْلم وم   .ْْيم مِ ال

 

 



ْوِمياةِ  ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  332 اْْلِفمادم

 

 

ْوِمياِة  ﴿ ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ْتُ الُْمقم  ﴾مم

نُِّف ا ــــقمالم   :-رمِْحمُه اهللُ -لُْمصم

 مِ ِن الراِحيْ الراْْح    اهللِ ِمْسِب

 ْ ُم: ُهوم الُّاْفُظ ال م ُب الُْمِفيُد بِالْومْضعِ اللَْكم كا ثمة  . ُمرم اُمُه ثمّلم قْسم
م
أ ْعًن وم اءم لِمم رْف  جم فِْعل  ومحم  .: اْسم  وم

: )ِمْن(، ِِهم ْفِض، وم ِم، ومُحُروِْف الْـخم ِلِف ومالّلا
م
ْفِض، وماِلانِْويِْن، ومُدُخْوِل اْْل  فماَِّلْسُم ُيْعرمُف بِـ: الْـخم

 : ِِهم ِم، وم سم ُم(، ومُحُروِف الْقم )الّلا ُف(، وم )الَْكم )اْلماُء(، وم (، وم )رُبا )ِف(، وم (، وم م )لَعم ْن(، وم )عم (، وم )إِلم وم
)اِلااُء()الْوما )اْلماُء(، وم اِكنمةِ . ُو(، وم ِنيِْث السا

ْ
تماِء اِلاأ (، وم وْفم )سم (، وم ْْيِ )الِسل . ومالِْفْعُل ُيْعرمُف بِـ: )قمْد(، وم

َّلم دمِِلُل الِْفْعِل  ُه دمِِلُل اَِّلْسِم، وم عم ا َّلم يمْصُُُّح مم رُْف: مم  .ومالْـحم

اِب   بماُب اْْلِْعرم

اُب: ُهوم تمْغِيْْيُ  ْو تمْقِديًْرااْلِْعرم
م
ا، لمْفًظا أ ُّميْهم اِخُّمِة عم وماِمِل ادا ِف الْعم ِِم؛ َِّلْخِتّلم وماِخِر الَْكم

م
 .  أ

ْفُض  ْفُع، ومالاْصُب، ومالْـخم : الرا اِء ِمْن ذ لِكم ْسمم
م
ْزم ، فمُِّْل ، وجم ْفض  ، وخم ، ونمْصب  فع  : رم ة  ْربمعم

م
اُمُه أ قْسم

م
أ ، وم

ا،  ْزمم ِفيهم َّلم جم ا.وم ْفضم ِفيهم َّلم خم ْزُم، وم ْفُع، ومالاْصُب، ومالْـجم : الرا اِل ِمْن ذ لِكم ْفعم
م
لِْل  وم

اِب  اِت اْْلِْعرم مم ْعِرفمِة عمّلم  بماُب مم

ًة لُِّ مم تمُكوُن عمّلم ُة فم ما ا الضا ما
م
ِلُف، ومالُّْوُن. فمأ

م
الْوماُو، وماْْل ُة، وم ما : الضا ات  مم ْربمُع عمّلم

م
فِْع أ فِْع ِف را لُِّرا

الِِم، ومالِْفْعِل الُْمضم  ناِث السا ِْع الُْمؤم ، ومَجم ِْع اِلاْكِسْْيِ : ِف اَِّلْسِم الُْمْفرمِد، ومَجم وماِضعم ِة مم ْربمعم
م
مْم أ ِي ل اِرِع اّلا

 ْ : ِف َجم ْْيِ وِْضعم فِْع ِف مم ًة لُِّرا مم تمُكوُن عمّلم ا الْوماُو فم ما
م
أ . وم ء  ْ تاِصْل بِآِخِرهِ شم ِف يم الِِم، وم ِر السا كا ِع الُْمذم

مم  تمُكْوُن عمّلم ِلُف فم
م
ا اْْل ما

م
أ . وم ال  ، ومُذو مم فُوكم ، وم ُوكم ، ومْحم ُخوكم

م
أ ، وم بُوكم

م
: أ ِِهم ِة، وم ْمسم اِء الْـخم ْسمم

م
ًة اْْل

ًة لُِّرا  مم تمُكوُن عمّلم ا الُّْوُن فم ما
م
أ ًة. وم اصمل اِء خم ْسمم

م
فِْع ِف تمثِْنيمِة اْْل لم لُِّرا اِرِع، إِذما اتاصم فِْع ِف الِْفْعِل الُْمضم

بمِة. اطم ثمِة الُْمخم نا ِمْْيُ الُْمؤم ْو ضم
م
، أ ْع  ِمْْيُ َجم ْو ضم

م
، أ ِمْْيُ تمثِْنيمة   بِِه: ضم
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ُة  تْحم ا الْفم ما
م
ْذُف الُّوِن. فمأ ُة، وماِْلماُء، ومحم ْْسم ِلُف، ومالْكم

م
ُة، وماْْل تْحم : الْفم ات  مم ُْس عمّلم لُِّناْصِب خم وم

ارِ  ِْع اِلاْكِسِْي، ومالِْفْعِل الُْمضم : ِف اَّلِْسِم الُْمْفرمِد، ومَجم وماِضعم ثمِة مم مًة لُِّناْصِب ِف ثمّلم تمُكوُن عمّلم ذما ِع إِ فم
اءِ  ْسمم

م
ًة لُِّناْصِب ِف اْْل مم تمُكوُن عمّلم ِلُف فم

م
ا اْْل ما

م
أ . وم ء  ْ تاِصْل بِآِخِرهِ شم مْم يم ل ، وم ُّميِْه نماِصب  لم عم  دمخم

ًة لُِّناْصِب  مم تمُكوُن عمّلم ُة فم ْْسم ا الْكم ما
م
أ . وم ْشبمهم ذ لِكم

م
ا أ مم ، وم اكم خم

م
أ بماكم وم

م
يُْت أ

م
أ ُْو: رم ِة، نم ْمسم ِْع الْـخم ِف َجم

ْذُف الُّ  ا حم ما
م
أ ْمِع. وم ًة لُِّناْصِب ِف اِلاثِْنيمِة، ومالْـجم مم تمُكوُن عمّلم ا اِْلماُء فم ما

م
أ الِِم. وم ناِث السا وِن الُْمؤم

ا بِثُبُوِْت الُّْوِن.  ْفُعهم ِة الاِِت رم ْمسم اِل الْـخم ْفعم
م
ًة لُِّناْصِب ِف اْْل مم يمُكوُن عمّلم  فم

ْفِض  لُِّْخم ْفِض ِف  وم ًة لُِّْخم مم تمُكوُن عمّلم ُة فم ْْسم ا الْكم ما
م
ُة. فمأ تْحم ُة، وماِْلماُء، ومالْفم ْْسم : الْكم ات  مم ُث عمّلم ثمّلم

ناِث السا  ِْع الُْمؤم ِِف، ومَجم ِْع اِلاْكِسِْي الُْمنْْصم ِِف، ومَجم : ِف اَِّلْسِم الُْمْفرمِد الُْمنْْصم وماِضعم ثمِة مم ما ثمّلم
م
أ ا الِِم. وم
ِف اِلاثِْنيمِة، ومالْـجم  ِة، وم ْمسم اِء الْـخم ْسمم

م
: ِف اْْل وماِضعم ثمِة مم ْفِض ِف ثمّلم ًة لُِّْخم مم تمُكوُن عمّلم ْمِع. اِْلماُء فم

ُِف. ِي َّلم يمنْْصم ْفِض ِف اَِّلْسِم اّلا ًة لُِّْخم مم تمُكْوُن عمّلم ُة فم تْحم ا الْفم ما
م
أ  وم

تماِن: السُّ  مم ْزِم عمّلم لُِّْجم ْزِم ِف الِْفْعِل وم ًة لُِّْجم مم يمُكْوُن عمّلم ُكْوُن فم ا السُّ ما
م
ْذُف. فمأ ُكْوُن، ومالْـحم

اِرِع الُْمْعتملِّ  ْزِم ِف الِْفْعِل الُْمضم ًة لُِّْجم مم يمُكوُن عمّلم ْذُف فم ا الْـحم ما
م
أ ِحيِْح اْْلِخِر. وم اِرِع الصا  الُْمضم
ةِ  ْمسم اِل الْـخم ْفعم

م
ِف اْْل ا بِثُبُوِْت الُلوِن. اْْلِخِر، وم ْفُعهم  الاِِت رم

بماِت )فمْصل    (ِف الُْمْعرم

ِت  َكم رم ِي ُيْعرمُب بِالْـحم قِْسم  ُيْعرمُب بِالْـُحُروِف. فماّلا ِت، وم َكم رم اِن: قِْسم  ُيْعرمُب بِالْـحم بماُت قِْسمم  الُْمْعرم
ُْع اِلاْكسِ  : اَِّلْسُم الُْمْفرمُد، ومَجم نْوماع 

م
ُة أ ْربمعم

م
مْم أ ي ل ِ اِرُع اّلا الُِم، ومالِْفْعُل الُْمضم ناِث السا ُْع الُْمؤم ، ومَجم ْْيِ

ُم  َُتْزم ِة، وم ْْسم ُض بِالْكم َُتْفم ِة، وم تْحم ُب بِالْفم ُتنْصم ِة، وم ما ُع بِالضا ا تُْرفم َُُّّهم . وم ء  ْ تاِصْل بِآِخِرهِ شم ُكْوِن. يم بِالسُّ
ْشيم 

م
ثمُة أ ْن ذ لِكم ثمّلم جم عم رم ُِف ومخم يمنْْصم ِي َّلم ِة، وماَِّلْسُم اّلا ْْسم ُب بِالْكم الُِم ُينْصم ناِث السا ُْع الُْمؤم : َجم اءم

ِي ُيْعرمُب بِاْلُرُ  ُم ِِبمْذِف آِخِرهِ. وماّلا اِرُع الُْمْعتملُّ اْْلِخِر َُيْزم ِة، ومالِْفْعُل الُْمضم تْحم ُض بِالْفم وِْف َُيْفم
: اِلاثِْنيم  نْوماع 

م
ُة أ ْربمعم

م
: أ ِِهم ُة، وم ْمسم اُل الْـخم ْفعم

م
ُة، وماْْل ْمسم اُء الْـخم ْسمم

م
الُِم، وماْْل ِر السا كا ُْع الُْمذم ُة، ومَجم

ِلِف، وم 
م
ُع بِاْْل فم ُُتْ ا اِلاثِْنيمُة: فم ما

م
. فمأ ُِّْْيم تمْفعم ، وم ُُّْونم تمْفعم ، وم ُُّْونم يمْفعم ِن، وم تمْفعمّلم ِن، وم ْفعمّلم ُب يم ُتنْصم

ُض بِاِْلم  َُتْفم اءُ وم ْسمم
م
ا اْْل ما

م
أ ُض بِاِْلماِء. وم َُيْفم ُب وم ُينْصم ُع بِالْوماِو، وم فم ُْيْ الُِم: فم ِر السا كا ُْع الُْمذم ا َجم ما

م
أ  اِء. وم
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ُُتْ  ُة: فم ْمسم اُل الْـخم ْفعم
م
ا اْْل ما

م
أ ُض بِاِْلماِء. وم َُتْفم ِلِف، وم

م
ُب بِاْْل ُتنْصم ُع بِالْوماِو، وم فم ُُتْ ُة: فم ْمسم  فمعُ الْـخم

ا. ُم ِِبمْذفِهم َُتْزم ُب وم ُتنْصم  بِالُّْوِن، وم

ْفعمالِ 
م
 بماُب اْْل

ْفتُوُح اْْلِخِر  اِض مم يمَْضُِب، وماْضِْب. فمالْمم ، وم مبم ُْو: ضم . نم ْمر 
م
أ ، وم اِرع  ُمضم ، وم اض  : مم ثمة  اُل ثمّلم ْفعم

م
اْْل

نم ِف  ا َكم اِرُع مم بمًدا، ومالُْمضم
م
ْمُر: مزوم أ

م
بمًدا، وماْْل

م
: أ ا قمْولُكم ُعهم ْمم ْربمِع الاِِت َيم

م
ومائِِد اْْل ى الزا ِلِ إِْحدم وا

م
 أ

نميُْت ”
م
اِزم .“أ ْو جم

م
ُّميِْه نماِصب  أ ّتا يمْدُخلم عم بمًدا، حم

م
ْرفُوع  أ  ، ومُهوم مم

ُم الْـجُ  َّلم ـْي، وم ُم كم ـْي، ومَّلم كم إِذمْن، وم ْن، وم لـم ْن، وم
م
: أ ِِهم ة ، وم م وماُب فمالاوماِصُب عمْشم ، ومالْـجم ّتا ُحوِد، ومحم

وْ 
م
أ ــاِء ومالْـوماِو، وم  .بِالْفم

( ِف  )َّلم ِء، وم َم ْمِر ومادُّ
م
ُم اْْل َّلم ا، وم مما ل

م
أ مْم، وم ل

م
أ ا، وم مما ل مْم، وم : ل ِِهم ، وم م اِنيمةم عمْشم وماِزُم ثممم ِء،  ومالْـجم َم الاْهِ ومادُّ

ا،  ْهمم مم ْن، وم مم ا، وم مم إِْن، وم ْعِر وم إِذما ِف الشِّ ا، وم مم يْفم كم ا، وم يْثُمم ، ومحم ّنا
م
، ومأ ياانم

م
، ومأ ْينم

م
أ ، وم ّتم مم ، وم يي

م
أ ا، وم إِْذمم وم

ةً  اصا  .خم

ِت  َم ْرفُْو  بماُب الْمم

، وم 
ُ
أ الُْمبْتمدم ما فماِعُُُّه، وم مْم يُسم ي ل ِ ْفُعْوُل اّلا الْمم اِعُل، وم : الْفم ِِهم ، وم ة  بْعم ُت سم َم ْرفُْو ( الْمم نم ُُه، وماْسُم )َكم َبم خم

: الاْعُت، ومالْعمطْ  ْشيماءم
م
ُة أ ْربمعم

م
ْرفُوِع، ومُهوم أ ا، وماِلاابُِع لُِّْمم وماتِهم خم

م
أ ( وم ُ )إِنا َبم ا، ومخم وماتِهم خم

م
أ ُف، وماِلاْوِكيُْد، وم

ُل   .وماْلمدم

اِعلِ   بماُب الْفم

ْذُكْورُ  ْرفُْوُع الْمم اِعُل: ُهوم اَِّلْسُم الْمم ُْو  الْفم اِهُر نم . فمالظا ر  ُمْضمم ، وم اِهر  : ظم ْْيِ م قِْسمم بُّْمُه فِْعُُُّه. ومُهوم لَعم قم
يمُقْوُم ال ، وم يُْدونم قمامم الزا اِن، وم يْدم يمُقْوُم الزا اِن، وم يْدم قمامم الزا ، وم يْد  يمُقْوُم زم ، وم يْد  : قمامم زم قمامم قمْولِكم ، وم يُْدْونم زا

خُ 
م
يمُقْوُم أ ، وم ُخوْكم

م
بِْت، أ م ، ومضم بْتم م بْنما، ومضم م بُْت، ومضم م : ضم ُْو قمْولِكم ، نم م ُر اْثنما عمْشم . ومالُْمْضمم وْكم

م  بْتُْم، ومضم م ا، ومضم بْتُمم م بمْت ومضم م ، ومضم مبم ، ومضم بْنم بُْتا م ُبوا، ومضم م بما، ومضم م  .، ومضم
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ما فماِعُُّهُ  مْم يُسم ِي ل ْفُعوِل اّلا  بماُب الْمم

ُكِْسم مم ومُهوم  ُلُ، وم وا
م
اِضيًا: ُضما أ نم الِْفْعُل مم ُه فماِعُُُّه. فمإِْن َكم عم ْر مم مْم يُْذكم ي ل ِ ْرفُوُع اّلا بْلم : اَِّلْسُم الْمم ا قم

ُمْضمم  ، وم اِهر  : ظم ْْيِ م قِْسمم بْلم آِخِرهِ. ومُهوم لَعم ا قم فُِتحم مم ُلُ، وم وا
م
: ُضما أ ًَ اِر نم ُمضم إِْن َكم اِهُر آِخِرهِ. وم . فمالظا ر 

ْوُ  ، نم م ُر اْثنما عمْشم و. ومالُْمْضمم ْمر  ُم عم يُْكرم و، وم ْمر  ْكِرمم عم
ُ
أ ، وم يْد  ُيَْضمُب زم ، وم يْد  : ُضِبم زم ُْو قمْولِكم  نم

 ، ، ومُضِبم بُْتا ُضِ بْتُْم، وم ُضِ ا، وم بْتُمم ُضِ بِْت، وم ُضِ ، وم بْتم ُضِ بْنما، وم ُضِ بُْت، وم : ُضِ بمْت، قمْولِكم ُضِ وم
. بْنم ُضِ ُبوا، وم ُضِ بما، وم ُضِ  وم

 ِ َبم أِ ومالْـخم  بماُب الُْمبْتمدم

ْرفُوْ  : ُهوم اَِّلْسُم الْمم ُ َبم وماِمِل الُّاْفِظياِة. ومالْـخم ِن الْعم اِري عم ْرفُوُع الْعم : ُهوم اَِّلْسُم الْمم
ُ
أ ُع الُْمْسنمُد الُْمبْتمدم

يْد   : زم ُْو قمْولِكم ِْه. نم . إِِلم ر  ُمْضمم اِهر  وم اِن: ظم  قِْسمم
ُ
أ الُْمبْتمدم . وم يُْدْونم قمائُِمْونم اِن، ومالزا اِن قمائِمم يْدم ، ومالزا قمائِم 

ا، وم  ْنتُمم
م
أ نِْت، وم

م
أ ، وم نْتم

م
أ ُْن، وم نم نما، وم

م
: أ ِِهم ، وم م ُر اْثنما عمْشم مم ِذْكُرُه، ومالُْمْضمم دا ا تمقم اِهُر مم ْنُتا فمالظا

م
أ ْنتُْم، وم

م
، أ

. ومالْـ ْشبمهم ذ لِكم
م
ا أ مم ، وم ُْن قمائُِمْونم نم ، وم نما قمائِم 

م
: أ ُْو قمْولِكم . نم ا، ومُهْم، ومُهنا ، ومُهمم ِِهم ، وم اِن: ومُهوم ُ قِْسمم َبم خم

ُة  ْربمعم
م
ْْيُ الُْمْفرمِد أ غم . وم يْد  قمائِم  : زم ُْو قمْولِكم . فمالُْمْفرمُد نم ْْيُ ُمْفرمد  غم ْجُرْوُر، ُمْفرمد ، وم الْمم ارُّ وم : الْـجم ْشيماءم

م
أ

يْد  ِعنْدم  زم اِر، وم يْد  ِف ادا : زم ُْو قمْولِكم ِهِ. نم َبم عم خم  مم
ُ
أ الُْمبْتمدم عم فماِعُِِّه، وم ْرُف، ومالِْفْعُل مم يْد  قمامم ومالظا زم ، وم كم

. اِريمتُُه ذماِهبمة  يْد  جم زم بُوُْه، وم
م
 أ

اِخُّمةِ  وماِمِل ادا ِ  بماُب الْعم َبم أِ ومالْـخم م الُْمبْتمدم  لَعم

ا. وماُتهم خم
م
أ نمنُْت وم ا، ومظم وماُتهم خم

م
أ إِنا وم ا، وم وماُتهم خم

م
أ نم وم : َكم ْشيماءم

م
ثمُة أ ِِهم ثمّلم  وم

ْصبمحم 
م
أ ، وم ْمَسم

م
أ ، وم نم : َكم ِِهم . وم م َبم تمنِْصُب الْـخم ، وم ُع اَِّلْسمم ا: تمْرفم ا، فمإِناهم وماُتهم خم

م
أ نم وم ا َكم ما

م
، فمأ ْضحم

م
أ ، وم

افم مِ  ا تمْصم مم امم، وم ا دم مم ، وم ا بمِرحم مم ا فمِتئم، وم مم ، وم كا ا اْنفم مم ، وم ا زمالم مم ، وم لميْسم ، وم ارم ، ومصم بماتم ، وم لا ا، ومظم نْهم
مْ  لميْسم عم يْد  قمائًِما، وم نم زم ْصِبْح. تمُقوُل: َكم

م
أ ُيْصِبُح وم ْصبمحم وم

م
أ ُكْن، وم يمُكوُن وم نم وم ُْو: َكم اِخًصا، نم و شم ر 

. ْشبمهم ذ لِكم
م
ا أ مم  وم
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م
أ كم ، وم ل ِكنا ، وم نا

م
أ ، وم : إِنا ِِهم . وم م َبم ُع الْـخم تمْرفم ، وم ا: تمنِْصُب اَِّلْسمم ا، فمإِناهم وماُتهم خم

م
أ ا إِنا وم ما

م
أ ، وم ْتم ِلم ، وم نا

شْ 
م
ا أ مم ، وم اِخص  ْمًرا شم ْتم عم ِلم ، وم يًْدا قمائِم  . تمُقوُل: إِنا زم لا لمعم نا لُِّتاْوِكيِد، وم

م
أ ْعنم إِنا وم مم . وم بمهم ذ لِكم

قُّعِ  مجِّ وماِلاوم لا لُُِّتا لمعم ، وم ْتم لُِّتاممِنِّ ِلم نا لُِّتاْشِبيِْه، وم
م
أ كم ل ِكنا لِِّلْسِتْدرماِك، وم  .وم

م  م لَعم َبم  ومالْـخم
م
أ ا: تمنِْصُب الُْمبْتمدم هم ا، فمإِنا وماُتهم خم

م
أ نمنُْت وم ا ظم ما

م
أ نمنُْت،  وم : ظم ِِهم ا. وم مهم ِن ل ْفُعوَّلم ا مم ناُهمم

م
أ

خم  ْدُت، وماتـا ومجم ُِّْمُت، وم يُْت، ومعم
م
أ رم ْمُت، وم عم زم ِسبُْت، ومِخُُّْت، وم ِمْعُت ومحم ُُّْت، ومسم عم . تمُقوُل: ْذُت، ومجم

ْشبمهم ذ لِكم 
م
ا أ مم اِخًصا، وم ْمًرا شم يُْت عم

م
أ رم ًُِّقا، وم يًْدا ُمنْطم نمنُْت زم  ظم

 لاْعِت بماُب ا

يْد  الْعم  تمنِْكِْيهِ. تمُقوُل: قمامم زم تمْعِريِفِه وم ْفِضِه، وم نمْصِبِه ومخم فِْعِه وم نُْعوِت ِف: رم اقُِل، الاْعُت تمابِع  لُِّْمم
اقِِل. يْد  الْعم رُْت بِزم رم مم ، وم اقِلم يًْدا الْعم يُْت زم

م
أ رم  وم

: اَِّلْسُم الُْمْض  ْشيماءم
م
ُة أ ْسم ْعِرفمُة خم الْمم ، وماَِّلْسُم وم ةم كا مم يْد  وم ُْو: زم ُّمُم، نم اَِّلْسُم الْعم ، وم نْتم

م
أ نما وم

م
ُْو: أ ُر، نم مم

مِ  ُْو: الراُجِل ومالُْغّلم ُم، نم لُِف ومالّلا
م
ي ِفيِه اْْل ِ ِء، وماَِّلْسُم اّلا ُؤَّلم ا ومه ِذهِ ومهم ُْو: ه ذم ُم، نم ا الُْمبْهم مم ، وم

ِضيفم إِلم وماِحد  ِمْن ه ِذهِ 
ُ
ْتمصُّ بِِه وماِحد  ُدْونم  أ ائِع  ِف ِجنِْسِه َّلم َيم ُّ اْسم  شم ُُ ُة:  ِة. ومالاِكرم ْربمعم

م
اْْل

رمِس. ُْو: الراُجِل ومالْفم ُّميِْه، نم ِم عم ِلِف ومالّلا
م
ُّمحم ُدُخْوُل اْْل ا صم ُّ مم ُُ تمْقِريْبُُه:  . وم رم  آخم

 بماُب الْعمْطِف 

ة ،  م ْطِف عمْشم ّتا ِف ومُحُروُْف الْعم ل ِكْن، ومحم ، وم َّلم بمْل، وم ا، وم إِما ْم، وم
م
أ ْو، وم

م
أ ، وم ُثما اُء، وم : الْوماُو، ومالْفم ِِهم وم

ُْفوْض   م مم ْو لَعم
م
، أ بْتم نُْصوْب  نمصم م مم ْو لَعم

م
، أ ْعتم فم ْرفُْوع  رم م مم ا لَعم ْفتم بِهم طم وماِضِع. فمإِْن عم بمْعِض الْمم

ُْزوْ  م مم ْو لَعم
م
، أ ْضتم فم يْد  خم رُْت بِزم رم مم ْمًرا، وم عم يًْدا وم يُْت زم

م
أ رم و، وم ْمر  عم يْد  وم ُقْوُل: قمامم زم . تم ْمتم زم م  جم

و. ْمر  عم  وم
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 بماُب اِلاْوِكيْدِ 

، وم  ة  ْعُُّومم اظ  مم لْفم
م
يمُكوُن بِأ تمْعِريِفِه. وم ْفِضِه، وم نمْصِبِه ومخم فِْعِه وم ِد ِف: رم كا : ِِهم اِلاْوِكيُْد تمابِع  لُُِّْمؤم

ُع. تمُقْوُل: قمامم  بْصم
م
أ ْبتمُع، وم

م
أ ْكتمُع، وم

م
: أ ِِهم ، وم َْجمعم

م
تمومابُِع أ َْجمُع، وم

م
أ ، وم ُُكي ، وم ْْيُ يْد  نمْفُسُه، الاْفُس، ومالْعم زم

. َْجمِعْْيم
م
ْوِم أ رُْت بِالْقم رم مم اُهْم، وم َُ ْومم  يُْت الْقم

م
أ رم  وم

لِ   بماُب اْلمدم

بِْدلم اْسم  ِمِن 
ُ
ا أ ِء  إِذم ْ ُل الَشا : بمدم ام  قْسم

م
ِة أ ْربمعم

م
م أ ابِِه. ومُهوم لَعم يِْع إِْعرم ِ ُه ِف َجم ، تمِبعم ْو فِْعل  ِمْن فِْعل 

م
، أ اْسم 

 
م
يْد  أ : قمامم زم ُْو قمْولِكم ُّمِط، نم ُل الْغم بمدم اِل، وم ُل اَِّلْشِتمم بمدم ، وم ُل اْلمْعِض ِمنم الُْكِّ بمدم ِء، وم ْ ، ِمنم الَشا ُخوْكم

، وم  رمسم : الْفم ْن تمُقْولم
م
رمْدتم أ

م
، أ رمسم يًْدا الْفم يُْت زم

م
أ رم يْد  ِعُُّْمُه، وم عمِِن زم نمفم ِغيْفم ثُُُّثمُه، وم ُُّْت الرا كم

م
أ

يًْدا ِمنْه لْتم زم بْدم
م
ُِّْطتم فمأ غم  .فم

  اِت بم وْ ُص نْ مم  اُب بم 
م
 اءِ مم سْ اْْل

ْفُعوُل  : الْمم ِِهم ، وم م ةم عمْشم ْسم نُْصْوبماُت خم ِن، وماْلماُل، الْمم َكم ْرُف الْمم اِن، ومظم مم ْرُف الزا ُر، ومظم ْصدم بِِه، ومالْمم
 ُ َبم ُه، ومخم عم ْفُعْوُل مم الْمم ْجُِِّه، وم

م
ْفُعْوُل ِمْن أ الْمم الُْمنمادمى، وم (، وم ، وماْسُم )َّلم ، ومالُْمْستمثْنم نم وماِلاْمِيْيُ  )َكم

اتِهم  وم خم
م
أ ا(، وماْسُم )إِنا وم وماتِهم خم

م
أ ْطُف، وم : الاْعُت، ومالْعم ْشيماءم

م
ُة أ ْربمعم

م
نُْصوِْب، ومُهوم أ ا(، وماِلاابُِع لُِّْمم

ُل.  وماِلاْوِكيُْد، وماْلمدم

ْفُعْوِل بِهِ   بماُب الْمم

. ومُهوم  رمسم ِكبُْت الْفم رم يًْدا، وم بُْت زم م ُْو: ضم ُع بِِه الِْفْعُل، نم قم ي يم ِ نُْصوُب اّلا اِن: ومُهوم اَِّلْسُم الْمم قِْسمم
. فمالُْمتاِصُل اثْ  ِصل  ُمنْفم ، وم اِن: ُمتاِصل  ُر قِْسمم مم ِذْكُرُه. ومالُْمْضمم دا ا تمقم اِهُر مم . فمالظا ر  ُمْضمم ، وم اِهر  نما ظم

بمُكنا  م بمُكْم، ومضم م ا، ومضم بمُكمم م بمِك، ومضم م ، ومضم بمكم م بمنما، ومضم م بمِِن، ومضم م : ضم ُْو قمْولِكم ، نم م ، عمْشم
: إِياايم  ُْو قمْولِكم ، نم م ِصُل اْثنما عمْشم الُْمنْفم . وم بمُهنا م بمُهْم، ومضم م ا، ومضم بمُهمم م ا، ومضم بمهم م بمُه، ومضم م إِياانما، ومضم ، وم

إِيا  ا، وم إِيااُهمم ا، وم إِيااهم إِيااُه، وم ، وم إِيااُكنا إِيااُكْم، وم ا، وم إِيااُكمم إِيااِك، وم ، وم إِيااكم .وم إِيااُهنا  اُهْم، وم
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رِ   بماُب الْممْصدم

ًبا. وم  ْ مبم يمَْضُِب ضم ُْو: ضم يِف الِْفْعِل، نم ي يمِِجُء ثماثِلًا ِف تمْْصِ ِ نُْصوُب اّلا ُر: ُهوم اَِّلْسُم املْمم ْصدم ُهوم الْمم
ُهوم  قم لمْفُظُه لمْفظم فِْعُِِّه فم . فمإِْن ومافم ْعنمِويي مم اِن: لمْفِظيي وم ْعنم قِْسمم إِْن ومافمقم مم تًّْل. وم تمُّْتُُه قم ُْو: قم ، نم لمْفِظيي

ُقْمُت ُوقُوفًا. ُّمْسُت ُقُعوًدا، وم ُْو: جم ، نم ْعنمِويي ُهوم مم  فِْعُِِّه ُدْونم لمْفِظِه فم

نِ  رِْف الْممَكم اِن ومظم مم رِْف الزا  بماُب ظم

نُْصوُب بِتمقْ  اِن الْمم مم اِن: ُهوم اْسُم الزا مم رُْف الزا ةً، ظم ُبْكرم ًة، وم ْدوم ُِ ، وم ُْو: اِْلمْومم، ومالُّايُّْمةم ِديِر )ِف(، نم
رُْف الْمم  . ومظم ْشبمهم ذ لِكم

م
ا أ مم ًدا، ومِحيْنًا، وم مم

م
أ بمًدا، وم

م
أ اًء، وم سم مم بماًحا، وم ًة، ومصم تممم عم ًدا، وم ِم ًرا، وم حم ِن: ومسم َكم

نُْصوُب بِتمْقِديِر )ِف( ِن الْمم َكم ، ُهوم اْسُم الْمم ، ومِعنْدم ْتم َتم ، وم فمْوقم ، وم رماءم وم امم، وم قُدا ، وم ُّْفم امم، ومخم مم
م
ُْو: أ ، نم

. ْشبمهم ذ لِكم
م
ا أ مم ، وم ثمما ، ومُهنما، وم اءم تُِّْقم ، وم اءم ، ومِحذم إِزماءم ، وم عم مم  وم

 الِ حم ـالْ  اُب بم 

 ْ مم ِمنم ال ا اْنبمهم ُ لِمم نُْصوُب الُْمفمْسِّ ِكبُْت اْلماُل: ُهوم اَِّلْسُم الْمم رم يْد  رماِكبًا، وم اءم زم : جم ُْو قمْولِكم يْئماِت، نم هم
ًة، ومَّلم  َّلم يمُكونم اْلماُل إَِّلا نمِكرم . وم ْشبمهم ذ لِكم

م
ا أ مم بْدم اهلِل رماِكبًا، وم لمِقيُْت عم رمسم ُمْْسمًجا، وم الْفم

ا إَِّلا  اِحبُهم َّلم يمُكوُن صم ِم، وم م اِم اللَْكم ْعِرفمًة.يمُكوُن إَِّلا بمْعدم تممم   مم

 ْيِ يِ مْ اِلا  اُب بم 

رم  يْد  عم بابم زم : تمصم ُْو قمْولِكم وماِت، نم مم ِمنم اّلا ا اْنبمهم ُ لِمم نُْصوُب الُْمفمْسِّ : ُهوم اَِّلْسُم الْمم  اِلاْمِيْيُ
م
أ قا تمفم قًا، وم

ًما، ُِّلم يْنم  يُْت ِعْْشِ م د  نمْفًسا، وماْشُتم ابم َُممما ْحًما، ومطم ُم  بمْكر  شم ْكرم
م
يْد  أ زم ًة، وم ُّمْكُت ِْْسِعْْيم نمْعجم مم وم

ِم. م اِم اللَْكم َّلم يمُكوُن إَِّلا بمْعدم تممم ًة، وم َّلم يمُكوُن إَِّلا نمِكرم َْجمُل ِمنْكم ومْجًها. وم
م
أ بًا وم

م
 ِمنْكم أ

 بماُب اَِّلْستِثْنماءِ 

، ْْيُ غم ، وم : إَِّلا ِِهم ، وم اِنيمة  ا.  ومُحُروُف اَِّلْستِثْنماِء ثممم اشم ا، ومحم دم ، ومعم ّلم ، ومخم وماء  ومِسًوى، ومُسًوى، ومسم
يًْدا، ومخم  ْوُم إَِّلا زم ُْو: قمامم الْقم بًا، نم ا ُموْجم ُم تمامًّ م نم اللَْكم ُب إِذما َكم ( ُينْصم جم الااُس إَِّلا فمالُْمْستمثْنم بِـ )إَِّلا رم



ْوِمياةِ  339 ِة اْْلُجرُّ مم دِّ ارِِِس الُْمقم ُة ِدم  اْْلِفمادم
 

 

ا  نِْفيًّا تمامًّ ُم مم م نم اللَْكم إِْن َكم ْمًرا. وم ْوُم إَِّلا عم ا قمامم الْقم ُْو: مم م اَِّلْستِثْنماِء، نم ُل، ومالاْصُب لَعم ازم ِفيِه: اْلمدم جم
 ، يْد  ا قمامم إَِّلا زم ُْو: مم وماِمِل، نم ِب الْعم سم م حم نم لَعم ُم نماقًِصا َكم م نم اللَْكم إِْن َكم يًْدا. وم إَِّلا زم ، وم يْد  بُْت زم م ا ضم مم وم

ا  مم يًْدا، وم . إَِّلا زم ْْيُ ُْرْور  َّلم غم : مم وماء  ، ومِسًوى، ومُسًوى، ومسم ْْي 
. ومالُْمْستمثْنم بِـ: غم يْد  رُْت إَِّلا بِزم رم مم

 ، يْد  زم يًْدا وم ّلم زم ْوُم خم ُْو: قمامم الْقم ُه، نم رُّ ُْوُز نمْصبُُه ومجم ا: َيم اشم ا، ومحم دم ، ومعم ّلم ا ومالُْمْستمثْنم بِـ: خم دم ومعم
ْمر   عم ْمًرا وم .عم يْد  زم يًْدا وم ا زم اشم  و، ومحم

 «َّل»باب 

ُْو: (، نم ْر )َّلم را مْم تمتمكم ل ةم، وم مِت الاِكرم ْْيِ تمنِْويْن  إِذما: بماشم اِت بِغم ( تمنِْصُب الاِكرم نا )َّلم
م
َّلم رمُجلم ِف  اْعُّمْم أ

اُر )َّلم  بم تمْكرم ومجم ْفُع، وم بم الرا ا: ومجم مْم ُتبماِشْهم اِر. فمإِْن ل إِْن ادا ة . وم
م
أ َّلم اْمرم اِر رمُجل  وم ُْو: َّلم ِف ادا (، نم
: َّلم رم  إِْن ِشئْتم قُُّْتم ةم، وم

م
أ َّلم اْمرم اِر وم ُْو: َّلم رمُجلم ِف ادا ا، نم اُؤهم إِلْغم ا وم الُهم ازم إِْعمم رمْت: جم را ُجل  ِف تمكم

ة .
م
أ َّلم اْمرم اِر وم  ادا

 بماُب الُْمنمادمى

ْسم  اُف، الُْمنمادمى خم ِة، ومالُْمضم ْقُصوْدم ْْيُ الْمم ُة غم ُة، ومالاِكرم ْقُصوْدم ةُ الْمم ُّمُم، ومالاِكرم نْوماع  : الُْمْفرمُد الْعم
م
ُة أ

مِّ ِمنْ  م الضا يُبْنميماِن لَعم ُة: فم ْقُصوْدم ُة الْمم ُّمُم، ومالاِكرم ا الُْمْفرمُد الْعم ما
م
اِف. فمأ باُه بِالُْمضم ْْيِ تم  ومالُْمشم

، غم نِْويْن 
. ْْيُ نُْصْوبمة  َّلم غم ثمُة اْلماِقيمُة: مم يما رمُجُل. وماثلاّلم يُْد، وم ُْو: يما زم  نم

ْفُعوِل  ْجُِّهِ ِمْن بماُب الْمم
م
 أ

ًَّل  يْد  إِْجّلم : قمامم زم ُْو قمْولِكم بمِب ُوقُْوِع الِْفْعِل، نم ُر بميمانًا لِسم ِي يُْذكم نُْصوُب اّلا : اَِّلْسُم الْمم و، ومُهوم ْمر   ِلعم
. ْعُرْوفِكم اءم مم ْدتُكم ابِْتغم قمصم  وم

هُ  عم ْفُعْوِل مم  بماُب الْمم

ِمْْيُ وما
م
اءم اْْل : جم ُْو قمْولِكم ُه الِْفْعُل، نم عم ْن فُِعلم مم ُر ِلميماِن مم ي يُْذكم ِ نُْصوُب اّلا : اَِّلْسُم الْمم ، ومُهوم ْْلميْشم

. بمةم اُء وماْْلمشم  وماْستمومى الْمم
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ْ  اُب بم    اِت ضم وْ فُ مم
م
 اءِ مم سْ اْْل

ا  ما
م
ْخُفوِْض. فمأ تمابِع  لُِّْمم افمِة، وم ـْخُفوْض  بِاْْلِضم مم ْرِف، وم ُْفوْض  بِالْـحم : مم ثمة  اُت ثمّلم ْخُفوْضم المم

، وماْلماِء،  رُبا ِف، وم ، وم م ْن، وملَعم عم ، وم إِلم ُض بِـ: ِمْن، وم ا يُـْخفم ُهوم مم رِْف فم ْخُفوُْض بِالْـحم ِف، الْمم الَْكم وم
ا ا مم ما

م
أ ُمنُْذ. وم بُِمْذ، وم ، وم بِوماِو رُبا : الْوماُو، وماْلماُء، وماِلااُء، وم ِِهم ِم، وم سم ِم، ومُحُروِْف الْقم يُـْخفمُض  ومالّلا

ا  مم ِم، وم ُر بِالّلا دا ا ُيقم : مم ْْيِ م قِْسمم . ومُهوم لَعم يْد  ُم زم ُِّلم  : نمْحُو قمْولِكم افمِة، فم ِي بِاْْلِضم ُر بِِمْن. فماّلا دا ُيقم
ِديد   اتمُم حم ، ومخم اج  بماُب سم ، وم ز ل ُْو: ثموُْب خم ُر بِِمْن نم دا ي ُيقم ِ ، وماّلا يْد  ُم زم ُِّلم ُْو:  ِم نم ُر بِالّلا دا  .ُيقم
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اِجعِ  ﴿ رم ُة الْمم  ﴾ قمائِمم

ِريُْم. -1  الُقْرآُن الْكم

تاُة. -2  ُكتُُب اْلمِديِْث السِّ

1-  . اوُدم ِد بِْن دم ُد ْبُن َُممما ْومم، َُممما ْوِمياةُ اْبُن آُجرُّ اُر اْلُجرُّ يُْت: دم ان. الُْكوم ايِِف الابْهم ِْقيُْق: حم . َتم
اِهِرياِة لُِّناْْشِ   ه(.1412. )2وماِلاْوِزيِْع. ط الظا

بِْد الراْْحمِن.  -4 اُن ْبُن عم ِح، ُعثْمم ّلم نْوم اْبُن الصا
م
ْعِرفمُة أ بِْد اِع ِعُِّْم اْلمِديِْث مم ْكتُْوِر عم ِْقيُْق: ادُّ . َتم

اُر الُْكتُِب  وُْت: دم ْحل. بمْْيُ اِهر يماِسْْي الْفم يِْخ مم ِميِْم ومالشا . 1الِْعُِّْمياِة. ط الُّاِطيِْف الْهم
 ه(.1421)

بِْد اْلمُِّيِْم.  -9 ْْحمُد ْبُن عم
م
، أ اِط اْبُن تميِْمياةم م اُء الْصِّ اِب اْْلمِحيْمِ اقْتِضم ْصحم

م
ِة أ المفم . الُْمْستمِقيِْم لُِمخم

اُر اْشِبيُِّْيما. ط يماُض: دم ْقِل. الرِّ ِريِْم الْعم بِْد الْكم ِ بِْن عم َِ ْكتُْوِر نما ِْقيُْق: ادُّ  ه(.1415. )2َتم

تماومى. ___________________ -0 ُْمْوُع الْفم ِر اْلم مم نْوم
م
أ ار وم ِمِر اْْلمزا َم از. . ِعنمايمُة: 

فماءِ  اُر الْوم ُة: دم نُْصْورم  مـ(.2669. )1. طالْمم

اُن.  -7 تِْح ُعثْمم بُو الْفم
م
، أ ي ائُِص اْبُن ِجِنِّ ْكتمبمُة اْْلمصم ُة: الْمم اِهرم ار. الْقم ِِل الاجم د عم ِْقيُْق: َُممما . َتم

ُّمِمياُة. )د.ت(.  الْعم

8-  . د  بُْد الراْْحمِن ْبُن َُممما ون، عم دْلُ ونُمقم اْبُن خم دْلُ ُة ابِْن خم مم ِرياُة: دمادِّ نْدم ِة. ط. اْلِْسكم ِقيْدم . 1ُر الْعم
 مـ(.2668)

ِّ الْ  دُ بْ عم ، ادِ مم عِ الْ  نُ ابْ  -5   نُ بْ  َحم
م
 ِف  ِب هم اّلا  اُت رم ذم شم . ِِلُّ بم نْ اْلم  دم ْْحم أ

م
ِْقيُْق:. بم هم ذم  نْ مم  ارِ بم خْ  أ  دِ بْ عم  َتم

  رِ ادِ قم الْ 
م
ْ وم  ِط وْ اؤُ نم رْ اْْل   د  وْ مُ َمم

م
 ه(.1460. )1. طْْي  ثِ كم  ِن ابْ  ارُ : دم ُت وْ ْْيُ . بم ِط وْ اؤُ نم رْ اْْل

اِعيُْل.  -16 اِء إِْسمم بُو الِْفدم
م
، أ ِثْْي  ِظيْمِ اْبُن كم د تمْفِسْْيُ الُْقْرآِن الْعم يِّد َُممما فم السا ِْقيُْق: ُمْصطم . َتم

اُر  ُعوِْدياُة: دم بِياُة السُّ رم ُة الْعم ْمُّمكم . الْمم ِريْنم آخم مِم الُْكتُِب. طوم ل  ه(.1429. )1َم

ِد.  -11 ُِِّك ْبُن َُممما بُْد الْمم نُْصْور  عم بُو مم
م
، أ المِّبُّ بِياةِ اثلاعم رم اُر الْعم ِْسم

م
أ ِة وم ْكتُْوِر فِْقُه الُُّّغم . ِعنمايمُة: ادُّ

ياُة. ط ْْصِ ْكتمبمُة الْعم وُْت: الْمم . بمْْيُ يُّْوِبِّ
م
 ه(.1426. )2يماِسْْيم اْْل
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. ادِّ  -12 ن  سم يُِّد ْبُن حم ْوِمياةِ يُْب، السا ِح اْْلُجرُّ ْ مِمياُة لُِّناْْشِ اْلِوماُر ِف شم ال اُر الْعم ِرياُة: ادا نْدم . اْلِْسكم
 ه(.1414. )1وماِلاْوِزيِْع. ط

بُْدهْ.  -11 اِجَِح، عم ْعِرفمةِ اِلاْطبِيُْق الاْحِويُّ الرا اُر الْمم ِرياُة: دم نْدم  مـ(.1558. )2اِمِعياِة. طاْْلم  . اْلِْسكم

14-  . ِِب بمْكر 
م
بُْد الراْْحمِن ْبُن أ ، عم يُْوِِطُّ ُصْوِل الاْحوِ السُّ

ُ
ِطياة. اَِّلقُِْتماُح ِف أ بِْد اْلمِكيِْم عم ِْقيُْق: عم . َتم

اُر  ْشُق: دم . طِدمم ْوِِتِّ  ه(.1427. )2اْلمْْيُ

ةِ ِف . _____________________ -19 َم اةِ  ُبْغيمُة الُْو اِت الُُُّّغِويِّْْيم ومالُّحم بمقم ِْقيُْق: طم . َتم
ُة ِعيَْسم اْلماِِب اْلمُّمِّب. ط ْطبمعم ُة: مم اِهرم . الْقم اِهيْمم ْضِل إِبْرم ِْب الْفم

م
د  أ  ه(.1184. )1َُممما

10-  . اِهيُْم ْبُن ُموَْسم الُّاْخِِمُّ ، إِبْرم اِطِّبُّ اُت الشا قم ِِب عُ الُْمومافم
م
ن  آِل . ِعنمايمُة: أ سم ْشُهْور بِْن حم ةم مم بميْدم

. ط انم فا اُر ابِْن عم ُعوِْدياُة: دم بِياُة السُّ رم ُة الْعم ْمُّمكم . الْمم انم ُّْمم  ه(.1417. )2سم

ُد.  -17 ، َُممما اِويُّ نْطم اةِ الطا ِر الُّحم ْشهم
م
تماِريُْخ أ ةُ الاْحِو وم

م
مْشأ ةُ: دم ن اِهرم ارِِف. ط. الْقم عم  . )د.ت(.2اُر الْمم

ِمْْي. عم  -18
م
ُن أ ْيمم

م
ِِنِّ ، أ ْوِمياةِ بْد الْغم ِح اْْلُجرُّ ْ ِف ِف شم ماِث. )د.ت(.الَْكم اُر اِلاْوِفيِْقياُة لُُِّتُّ ُة: دم اِهرم  . القم

ِف . ______________ -15 ماِث. طالاْحُو الَْكم اُر اِلاْوِفيِْقياُة لُُِّتُّ ُة: دم اِهرم   . )د.ت(.11. القم

، َُمم  -26 . الُْعثميِْمْْيُ اِلح  ُد ْبُن صم ْوِمياةِ ما ُح اْْلُجرُّ ْ . طشم ْونم ْكتمبمُة الرُّْشِد نماِشُ يماُض: مم . 7. الرِّ
 ه(.1411)

يِْخ.  -21 اِضِل الشا بُْد اهلِل ْبُن الْفم ، عم اِويُّ ْشمم ْوِمياةِ العم ْتِ اْْلُجرُّ م مم اِويِّ لَعم ْشمم اِشيمُة الْعم ِْقيُْق حم . َتم
بْ  ِِب عم

م
تمْعُِّيُْق: أ . طوم ْزم  اُر ابِْن حم وُْت: دم اِد. بمْْيُ ْْي خم اِدِ بِْن بُكم  ه(.1415. )1ِد اهلِل خم

22-  . ْْحمدم
م
بُْد اهلِل ْبُن أ ، عم اِكِهُّ ْوِمياةِ الْفم ِة اْْلُجرُّ مم م ُمتممِّ وماِكُه اْْلمنِياُة لَعم ِْقيُْق: الْفم ان وم ُّْ عُ  ادُ مم عِ . َتم

اُن:ْْي سم حُ  ما اُر الِْفْكِر. ط . عم  ه(.1416. )1دم

21-  . ِِب بمْكر 
م
ْْحمدم بِْن أ

م
ُد ْبُن أ ، َُممما ناِة الُْقْرُطِّبُّ نمُه ِمنم السُّ ما ا تمضم ُ لِمم ِم الُْقْرآِن ومالُْمبمْيِّ ْحَكم

م
اْْلماِمُع ِْل

آِي الُْفْرقمانِ  بِْد الُْمْحِسِن وم بِْد اهلِل بِْن عم ْكتُْوِر عم ِْقيُْق: ادُّ ُة  . َتم سم وُْت: ُمؤمسا ُر. بمْْيُ آخم ِِك وم ْ الُتُّ
المِة. طال  ه(.1414. )1رِّسم
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24-  . ِعيْد  ْْحمُد ْبُن ثمابِِت بِْن سم
م
، أ اِِبُّ ْوِمياةِ الْوُصم ْتِ اْْلُجرُّ مْسِهيِْل مم ابِياُة ِف ْ ُة الْوُصم اُر اِلُّْحفم اُء: دم نْعم . صم
 ه(.1411. )2اْْلثماِر. ط
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لُِّف ِف ُسُطْور   ﴿  ﴾ الُْمؤم

  مُ سْ اَِّل 
م
. يُّ اوِ يم الرِّ  ليْ ُِّ د خم ما َُمم  نُ ا بْ دم انْ مم يْ رِ  دُ ْْحم : أ  اِْلنُْدْونِيِْسُّ

  ُ21 ِف  ِدم و  
ُ
ِ  ةِ عم ابِ ( اِلا Sungai Rangau) اوْ اْنم رم  ايْ نم وْ سُ  ةِ يم رْ قم م بِ 1551ر بم وْ تُ كْ أ  ةِ ظم افم حم مُ ل

 ا.يم سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ  ةِ يا رِ وْ هُ مْ ( ِِبُ Riau) اوْ يم رِ 

  دم بم 
م
ْ  نم مِ  هِ اءِ هم تِ نْ ا دم عْ بم  ةم يا بِ رم عم الْ  ةم غم الُُّّ  مُ ُّا عم تم يم  أ ِ  رِ هم وْ اْْلم  دِ هم عْ  مم ِف  ةِ يا ائِ دم تِ بْ اَِّل  ةِ سم رم دْ مم ال ْ ل  ةِ يا بِ ُُّتا
ِ  ةِ عم ابِ اِلا  (Duri) يرِ وْ دُ  ةِ نم يْ دِ مم بِ  ةِ ثم يْ دِ اْلم  ةِ يا مِ ّلم سْ اْْلِ    ةم تا سِ  هِ يْ فِ  ثم كم مم ، وم اوْ يم رِ  ةِ ظم افم حم مُ ل

م
 ام  وم عْ أ

 م(.2612 –م 2660 نْ )مِ 

  ُةِ عم امِ ِِبم  قم حم اِْلم ، فم ْْصم  مِ لم إِ  مِ ُّْ عِ الْ  ِب ُّم  طم ِف  لم حم رم  ما ث  
م
ِ  رِ هم زْ اْْل م، 2612 مم َم  ةِ رم اهِ قم الْ بِ  ِف يْ الْشا

م  لم صم حم وم  ْ سم يْ ُِّّ ال ةِ ادم هم شم  لَعم ِّ  نْ م مِ 2610 مم َم  ِس ان   ةِ يا َُ
ُ
 .هِ مِ وْ ُُّ عُ وم  ِث يْ دِ اْلم  مِ سْ قِ ، ِن يْ ادِّ  لِ وْ ُص أ

  ُةِ عم امِ ِِبم ا يم ُّْ عُ الْ  هُ تم اسم رم دِ  لم اصم وم وم  م،2617 مم َم  مِ ّلم السا  ارِ دم  ايْ نم وْ رُ بُ  ةِ نم طم ُّْ  سُ لم إِ  لم قم تم انْ  ما ث 
ِ  انِ طم ُّْ السُّ  م  لم صم حم فم  ةِ يا مِ ّلم سْ اْلِ  ِِلي عم  ِف يْ الْشا ْ  ةِ ادم هم  شم لَعم ِّ ِف  ْْيِ تِ سْ اجِ مم ال َُ   ةِ يا  

ُ
 مم َم  ِن يْ ادِّ  لِ وْ ُص أ

ِِه: 2618 اِلم ُعنْوماُن رِسم ِ  اةُ وم الرُّ ”م، وم  » ر  جم حم  نُ ابْ  مُ هِ يْ فِ  الم قم  نم يْ اّلا
  «ْيِّ  لم

م
 هِ ابِ تم  كِ ِف  «ْْي  لِ  هِ يْ فِ » وْ أ

م  جم را خم وم  «ِب يْ ذِ هْ اِلا  ِب يْ رِ قْ تم » ْ  ةً اسم رم دِ  «ِح يْ حِ الصا  عِ امِ اْْلم » هِ ابِ تم كِ  جم ارِ خم  يُّ ارِ خم اْلُ  مُ هُ ل  .“ةً يا ُِّ يْ ُِّ َتم

  ُورْ ُِ وْ بُ  ةِ نم يْ دِ مم بِ  آنِ رْ قُ الْ وم  ةِ يا بِ رم عم الْ  ةِ غم الُُّّ  ةِ يم رْ قم  ةِ سم سا ؤم مُ بِ  اسً رِّ دم مُ  لم مِ عم ا، وم يا سِ يْ نِ وْ دُ نْ  إِ لم إِ  دم َم  ما ث 
(Bogor)  ِ   ةِ دا مُ ل

م
م عم  دم حم أ  ا.رً هْ شم  ْشم

  ُِدْينمِة  لم إِ  بمْعدم ذ لِكم  لم قم تم انْ  ما ث م عُ وم  اوْ يم رِ  ةِ ظم افم حم مُ ي بِ رِ وْ دُ مم ِ رً يْ دِ مُ  ْيِّ ْ  دِ هم عْ مم ا ل  ِظ يْ فِ حْ ى ِِلم دم هُ ال
 .نم  اْْل ّتا حم م وم 2626 مِ َم  ةِ ايم دم بِ  ذُ نْ مُ  مِ يْ رِ كم الْ  آنِ رْ قُ الْ 
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ِت  ﴿ َم وُْضْو  ﴾ فِْهرُِس الْمم

وُْضْوعُ  ةُ                    الْمم ْفحم  الصا

لِِّف  ُة الُْمؤم مم دِّ  4 ...................................................................................................................... ُمقم

ا نمتُهم َكم مم بِياِة وم رم ِة الْعم يمُة الُُّّغم مِّ هم
م
 7 .................................................................................................. أ

بِياةِ  ِة الْعمرم  9 .................................................................................................... ِعُُّْم الاْحِو ِف الُُّّغم

ِة  ُِّمم ْقُصوُْد بِكم  9 ....................................................................................................... «الاْحوِ »الْمم

وُْضْوُع ِعُِّْم الاْحِو؟ ا مم  11 ....................................................................................................... مم

ُة ِعُِّْم الاْحِو؟
م
مْشأ ْت ن

م
أ يْفم بمدم  11 .............................................................................................. كم

ْن وماِضُع ِعُِّْم الاْحِو؟  13 ......................................................................................................... مم

ِة ِعُِّْم الاْحِو؟ ُة ِدرماسم ا فمائِدم  14 ................................................................................................. مم

ُُِّّم ِعُِّْم الاْحِو؟ ا ُحْكُم تمعم  14 ................................................................................................. مم

ُُّّمُ  ْل تمعم مْستمْصِعبُُه الااُس؟ هم ا ي اذم لِمم ؟ وم ْهل   14 ............................................................. ِعُِّْم الاْحِو سم

ْوِمياةِ  ْومم وماْْلُجرُّ  17 ........................................................................................ اِلاْعِريُْف بِابِْن آُجرُّ

ْومم  ًَّل: اِلاْعِريُْف بِابِْن آُجرُّ وا
م
 17 .................................................................................................. أ

ْوِمياِة؟ اِحُب اْْلُجرُّ ْن صم  17 ...................................................................................................... مم

ْومم؟ ّتم ُوِدم اْبُن آُجرُّ مم ْينم وم
م
 17 ................................................................................................... أ
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يْفم بم  ؟كم ْطُُُّب الِْعُّْمم ْن يم ما عم  رِْحُّمتمُه لُِِّْعُِّْم وم
م
أ  18 ........................................................................ دم

اُء؟ نُْه الُْعُّممم اذما قمالم عم  18 ......................................................................................................... مم

؟ بُُه الاْحِويُّ ْذهم ا مم  18 ............................................................................................................. مم

ْومم؟ يم اْبُن آُجرُّ ّتم تُُوفِـّ مم ْينم وم
م
 19 ............................................................................................... أ

ْوِمياةِ   21 ................................................................................................. ثماِنيًا: اِلاْعِريُْف بِاْْلُجرُّ

اُء الاِِت  ْسمم
م
ا اْْل ْوِمياُة؟مم ا اْْلُجرُّ يمْت بِهم  21 ................................................................................ ُسمِّ

ْوِمياِة؟ نمُة اْْلُجرُّ َكم ا مم  21 ........................................................................................................... مم

ا؟ بماِحثُهم مم ْوِمياِة وم ُت اْْلُجرُّ َم وُْضْو ا مم  21 ..................................................................................... مم

ا؟ ْومم ِفيهم ُج ابِْن آُجرُّ نْهم ا مم  21 .................................................................................................... مم

ْولم 
ُ
ةُ اْل ائِدم مُ الفم م  23 .......................................................................................................... : اللَْكم

ًحا؟ ًة وماْصِطّلم ُم لُغم م ا اللَْكم  23 ................................................................................................... مم

 25 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ائِدم مُ الفم م اُم اللَْكم قْسم
م
 27 ............................................................................................... اثلااِنيمُة: أ

 27 ................................................................................................................................. اَِّلْسمُ 

 27 ................................................................................................................................. الِْفْعُل 

 29 ................................................................................................................................ اْلمرُْف 
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ثمِة؟ ِم اثلاّلم م اِم اللَْكم قْسم
م
ُق بمْْيم أ رِّ يْفم ُنفم  31 ................................................................................. كم

 31 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ اثلااثِلمةُ  ائِدم اُت اَِّلْسمِ : الفم مم  32 ............................................................................................ عمّلم

 34 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ابِعم ةُ الرا ائِدم اُت الِْفْعلِ : الفم مم  35 ........................................................................................... عمّلم

 41 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ماِمسم ةُ اْْل ائِدم اُت اْلمرِْف : الفم مم  42 ........................................................................................ عمّلم

 43 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ائِدم اُب وماْلِنماءُ الفم ُة: اْْلِْعرم اِدسم  44 ....................................................................................... السا

ًحا؟ ًة وماْصِطّلم اُب لُغم ا اْْلِْعرم  44 ................................................................................................ مم

نِ  َم اُب نمْو  45 ................................................................................................................... اْْلِْعرم

اِب  ومانُِع الاِِت تمْمنمُع ُظُهْورم اْْلِْعرم  45 ......................................................................................... الْمم

بمةِ  الُْمنماسم ِل وم ِر وماثلِّقم ذُّ ْقُصوُْد بِاِلاعم ا الْمم  46 ................................................................................ ؟مم

ا اْلِنماُء؟ مم اِب، فم  51 ........................................................................................... اْلِنماُء ِضدُّ اْْلِْعرم

 51 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ائِدم اِب الفم اُم اْْلِْعرم قْسم
م
ُة: أ ابِعم  52 .......................................................................................... السا
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 54 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ائِدم اِب الفم اُت اْْلِْعرم مم  55 ....................................................................................... اثلااِمنمُة: عمّلم

ةُ  ائِدم فْعِ الفم اُت الرا مم ُة: عمّلم  56 ........................................................................................... اِلااِسعم

ةِ  ما وماِضُع الضا ًَّل: مم وا
م
 56 ............................................................................................................ أ

 56 ................................................................................................................................ الُْمْفرمدُ 

ُْع اِلاْكِسْْيِ   56 ...................................................................................................................... َجم

الِمُ  ناِث السا ُْع الُْمؤم  56 ............................................................................................................. َجم

اِرعُ   56 .................................................................................................................. الِْفْعُل الُْمضم

وماِض   57 ............................................................................................................... ُع الْوماوِ ثماِنيًا: مم

الِمُ  ِر السا كا ُْع الُْمذم  57 .............................................................................................................. َجم

ةُ  ْمسم اُء الْـخم ْسمم
م
 57 ............................................................................................................... اْْل

ِلِف 
م
وماِضُع اْْل  61 ............................................................................................................ ثماثِلًا: مم

 61 ................................................................................................................................. الُْمثمنا 

وماِضُع ُثبُوِْت الُّْونِ   61 ................................................................................................... رمابًِعا: مم

ةُ  ْمسم اُل الْـخم ْفعم
م
 61 ............................................................................................................... اْْل

 63 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  
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ةُ  ائِدم اُت الا الفم مم ةُ: عمّلم  67 ....................................................................................... ْصِب الْعماِشم

ةِ  تْحم وماِضُع الْفم ًَّل: مم وا
م
 67 ........................................................................................................... أ

 67 ................................................................................................................................ الُْمْفرمدُ 

ُْع اِلاْكِسْْيِ   67 ...................................................................................................................... َجم

اِرعُ   67 .................................................................................................................. الِْفْعُل الُْمضم

ِلِف 
م
وماِضُع اْْل  68 ........................................................................................................... ثماِنيًا: مم

ةُ  اُء اْْلمْمسم ْسمم
م
 68 .................................................................................................................. اْْل

ةِ  ْْسم وماِضُع الْكم  68 .......................................................................................................... ثماثِلًا: مم

الِمُ  ناِث السا ُْع الُْمؤم  68 ............................................................................................................. َجم

وماِضُع اِْلم : رمابًِعا  68 .............................................................................................................. اءِ مم

 ْ  68 ................................................................................................................................. ُمثمنا ال

الِمُ  ِر السا كا ُْع الُْمذم  68 .............................................................................................................. َجم

اِمسً  وماِضُع خم ْذِف ا: مم  69 ............................................................................................... الُّْونِ  حم

ةُ  ْمسم اُل الْـخم ْفعم
م
 69 ............................................................................................................... اْْل

 71 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ائِدم اُت الفم مم ةم: عمّلم ْْشم اِديمةم عم ِرل  الْـحم  73 .............................................................................. الْـجم
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ةِ  ْْسم وماِضُع الْكم ًَّل: مم وا
م
 73 .......................................................................................................... أ

ُِف   73 ................................................................................................................. الُْمْفرمُد الُْمنْْصم

ُْع اِلاْكِسْْيِ  ُِف  َجم  73 ...................................................................................................... الُْمنْْصم

الِمُ  ناِث السا ُْع الُْمؤم  73 ............................................................................................................. َجم

وماِضُع اِْلم   74 ............................................................................................................... اءِ ثماِنيًا: مم

 ْ  74 ................................................................................................................................. ُمثمنا ال

الِمُ  ِر السا كا ُْع الُْمذم  74 .............................................................................................................. َجم

ةُ  اُء اْْلمْمسم ْسمم
م
 74 .................................................................................................................. اْْل

وماِضُع الْ  تْحم ثماثِلًا: مم  74 ........................................................................................................... ةِ فم

ْمنُوْ  ِْف الْمم  75 ............................................................................................................ ُع ِمنم الْصا

ِْف  ْت ِمنم الْصا اُء الاِِت ُمِنعم ْسمم
م
ا ِِهم اْْل  75 ................................................................................. مم

ُّممُ   76 .................................................................................................................................. الْعم

ةُ  فم  77 ................................................................................................................................ الِصل

ُة ُمنْتمىهم الْـُجُمْوِع   78 ........................................................................................................ ِصيْغم

ةِ  ْقُصْورم ِنيِْث الْمم
ْ
ِلِف اِلاأ

م
 78 ............................................................................... اَِّلْسُم الُْمنْتمىهم بِأ

ِنيِْث 
ْ
ِلِف اِلاأ

م
ةِ اَِّلْسُم الُْمنْتمىهم بِأ ْمُدوْدم  79 ................................................................................. الْمم
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ةِ؟ ْْسم ِْف بِالْكم ْمنُْوُع ِمنم الْصا ّتم َُيمرُّ الْمم  81 ............................................................................... مم

ِْف ؟مم  ْسبماُب الاِِت تمْمنمُع اَِّلْسمم ِمنم الْصا
م
 81 ............................................................................ ا اْْل

 83 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ائِدم اُت  اثلااِنيمةم الفم مم ةم: عمّلم ْْشم  86 ............................................................................... ْزمِ الْـجم  عم

وماِضُع  ًَّل: مم وا
م
ُكْونِ أ  86 ......................................................................................................... السُّ

ِحيُْح اْْلِخرِ  اِرُع الصا  86 ........................................................................................... الِْفْعُل الُْمضم

رِْف الِْعُّاةِ  ْذِف حم وماِضُع حم  87 ......................................................................................... ثماِنيًا: مم

ْ الْ  اِرُع ال  87 ............................................................................................... ْْلِخرِ ُمْعتملُّ ِفْعُل الُْمضم

رِْف الُّْونِ  ْذِف حم وماِضُع حم  88 ......................................................................................... ثماثِلًا: مم

ةُ  اُل اْْلمْمسم ْفعم
م
 88 .................................................................................................................. اْْل

 89 ............................................................................................................................ تمْدِريْبمات  

ةُ  ائِدم بماُت الْفم ةم: الُْمْعرم ْْشم  91 .......................................................................................... اثلااثِلمةم عم

ا ا ُيْعرمُب بِهم مم ْرِعياِة وم ْصُِّياِة ومالْفم
م
اِب اْْل اِت اْْلِْعرم مم ُح ِلعمّلم ُل الُمومضِّ  92 .................................... اْلمْدوم

ْفعمالِ 
م
ُم اْْل ْحَكم

م
ةم: أ ْْشم ةم عم ابِعم ةُ الرا ائِدم  93 ................................................................................... الْفم

ا قْسم
م
ِن ُوقُوْعِ أ مم  93 ......................................................................................... هِ ُم الِْفْعِل بِاْعِتبماِر زم

اِض  ُم الِْفْعِل الْمم ْحَكم
م
 94 ........................................................................................................... أ
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ْمرِ 
م
ُم فِْعِل اْْل ْحَكم

م
 96 ................................................................................................................. أ

اِرِع  ُم الِْفْعِل الُْمضم ْحَكم
م
 97 ........................................................................................................ أ

 111 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

اِرِع  ةم: نموماِصُب الِْفْعِل الُْمضم ْْشم ةم عم ماِمسم ةُ اْْل ائِدم  113 .............................................................. الْفم

 115 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ةم:  ْْشم ةم عم اِدسم ةُ السا ائِدم اِرِع الْفم وماِزُم الِْفْعِل الُْمضم  118 ................................................................ جم

ِْزُم فِْعًّل وماِحًدا دموماُت الاِِت َتم
م
 118 ......................................................................................... اْْل

ِْزُم فِْعُّمْْيِ  دموماُت الاِِت َتم
م
 121 .................................................................................................. اْْل

 126 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ومابِهِ  ِْط ومجم ر  لِِفْعِل الْشا ةم: ُصوم ْْشم ةم عم ابِعم ةُ السا ائِدم  128 ............................................................. الْفم

 131 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

اءِ  ِْط بِالْفم وماِب الْشا ةم: اقُِْتماُن جم ْْشم ةُ اثلااِمنمةم عم ائِدم  133 ............................................................ الْفم

 136 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

اءِ  ْسمم
م
ُت ِمنم اْْل َم ْرفُْو ةم: الْمم ْْشم ةم عم ةُ اِلااِسعم ائِدم  137 .................................................................. الْفم

اِعُل  : الْفم ْونم ةُ الِْعْْشُ ائِدم  139 ................................................................................................ الْفم

 143 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  
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ةُ الوماِحدم  ائِدم اِعلِ الْفم : نمائُِب الْفم ْونم  145 ......................................................................... ةُ ومالِْعْْشُ

ْجُهْوِل؟ ُة اْلِنماِء لُِّْمم ا فمائِدم  148 ................................................................................................. مم

ْجُهْوِل؟ ةم الِْفْعِل ِعنْدم بِنمائِِه لُِّْمم ُ ُصْورم ْيِّ يْفم ُنغم  148 .................................................................... كم

 152 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ائِرِ  مم ُل الضا ْدوم  156 ................................................................................................................. جم

: اَِّلْسمُ  ْونم ةُ اثلااِنيمُة ومالِْعْْشُ ائِدم رُ  الْفم  157 ......................................................................... الُْمْضمم

 161 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

 ُ  وماْْلمَبم
ُ
أ : الُْمبْتمدم ْونم ةُ اثلااثِلمُة ومالِْعْْشُ ائِدم  164 .......................................................................... الْفم

 ِ أ  164 ................................................................................................................ تمْعِريُْف الُْمبْتمدم

 ِ َبم  165 ................................................................................................................. تمْعِريُْف الْـخم

 ِ َبم نْوماُع الْـخم
م
 165 ..................................................................................................................... أ

 171 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

: نموماسِ  ْونم ُة ومالِْعْْشُ ابِعم ةُ الرا ائِدم ِ الْفم َبم أِ ومالْـخم  172 ............................................................. ُخ الُْمبْتمدم

ا وماُتهم خم
م
أ نم وم : َكم ْونم ُة ومالِْعْْشُ ماِمسم ةُ اْْل ائِدم  174 ........................................................................ الْفم

يِْف وماْْلُُموْدِ  يُْث اِلاْْصِ ا ِمْن حم وماتِهم خم
م
أ نم وم اُم َكم قْسم

م
 176 .............................................................. أ

ا ُِّهم مم وِْط عم يُْث ُشُ ا ِمْن حم وماتِهم خم
م
أ نم وم اُم َكم قْسم

م
 177 ...................................................................... أ
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اُم اسْ  قْسم
م
اأ وماتِهم خم

م
أ نم وم  178 .................................................................................................... ِم َكم

ا وماتِهم خم
م
أ نم وم ِ َكم َبم ُر خم  179 ..................................................................................................... ُصوم

 181 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ا وماُتهم خم
م
أ : إِنا وم ْونم ُة ومالِْعْْشُ اِدسم ةُ السا ائِدم  184 .......................................................................... الْفم

ا وماتِهم خم
م
أ ِ إِنا وم َبم ُر خم  185 ...................................................................................................... ُصوم

 188 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

 : ْونم ُة ومالِْعْْشُ ابِعم ةُ السا ائِدم االْفم وماُتهم خم
م
أ نا وم  191 ......................................................................... ظم

ْعنم  يُْث الْمم ا ِمْن حم وماتِهم خم
م
أ نا وم اُم ظم قْسم

م
 192 ................................................................................ أ

 195 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

: اِلاومابِعُ  ْونم ةُ اثلااِمنمُة ومالِْعْْشُ ائِدم  197 .................................................................................... الْفم

: الاْعُت  ْونم ُة ومالِْعْْشُ ةُ اِلااِسعم ائِدم  198 ................................................................................... الْفم

ًحا؟ ًة وماْصِطّلم ا الاْعُت لُغم  198 ................................................................................................ مم

 199 ............................................................................................. ْْلماِمدُ َِّلْسُم االُْمْشتمقُّ ومااَِّلْسُم 

اةِ؟ اُض الاْعِت ِعنْدم الُّحم رم ِْ م
ا ِِهم أ  211 ..................................................................................... مم

نْوماُع الاْعِت 
م
 211 ..................................................................................................................... أ

ُمهُ  ْحَكم
م
أ  213 .................................................................................................... الاْعُت اْلمِقيِْقُّ وم
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 213 .................................................................................................................... الاْعُت الُْمْفرمدُ 

 214 .................................................................................................... الاْعُت الْـُجْمُّمُة الِْفْعُِّياةُ 

 214 ....................................................................................................... اْْلُْمُّمُة اَِّلْسِمياةُ الاْعُت 

ْجُرْورُ  الْمم  215 .................................................................................... الاْعُت ِشبُْه اْْلُْمُّمِة اْْلمارُّ وم

رُْف   216 ................................................................................................. الاْعُت ِشبُْه اْْلُْمُّمِة الظا

ُمهُ  ْحَكم
م
أ بمِّبُّ وم  217 ..................................................................................................... الاْعُت السا

 211 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ْعِرفمةُ  ةُ ومالْمم : الاِكرم ثُـْونم ةُ اثلاّلم ائِدم  213 .................................................................................. الْفم

 214 ............................................................................................................................ ِمْْيُ الضا 

ُّممُ   214 ................................................................................................................................ الْعم

ةِ  ارم اُء اْْلِشم ْسمم
م
 214 ................................................................................................................... أ

 
م
ْ اْل اُء ال وُْصْولمةُ ْسمم  214 ............................................................................................................. مم

راُف بِـ )اْل(  215 ................................................................................................................ الُْمعم

ْعِرفمة   اُف إِلم مم  216 ........................................................................................................... الُْمضم

 217 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

: الْعمْطُف  ثُـْونم ةُ وماثلاّلم ةُ الْوماِحدم ائِدم  219 ................................................................................ الْفم
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ْطُف اْلميمانِ   219 ................................................................................................................... عم

ْطُف  ِق عم  221 ................................................................................................................... الناسم

ا اِنيْهم عم مم ْطِف وم  221 .................................................................................................. ُحُروُْف الْعم

 227 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

: اِلاْوِكيْدُ  ثُـْونم ةُ اثلااِنيمُة وماثلاّلم ائِدم  229 .................................................................................. الْفم

 229 ............................................................................................................... اِلاْوِكيُْد الُّاْفِظيُّ 

ْعنمِويُّ   229 ............................................................................................................... اِلاْوِكيُْد الْمم

(اِلاْوِكيُْد  ْْي  )عم ( وم  231 .......................................................................................... بُِّمْفِظ )نمْفس 

( اِلاْوِكيُْد  يْع  ِ )َجم ( وم ي ُُ  231 ............................................................................................. بُِّمْفِظ )

ْتما( اِلاْوِكيُْد  َِ ( ( وم  231 .............................................................................................. بُِّمْفِظ )لَِكم

َْجمُع( اِلاْوِكيُْد 
م
 232 ....................................................................................................... بُِّمْفِظ )أ

ُع( اِلاْوِكيْدُ  بْصم
م
)أ ْكتمُع( وم

م
)أ ْبتمُع( وم

م
 233 ...............................................................................بُِّمْفِظ )أ

 234 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ثُ  ةُ اثلااثِلمُة وماثلاّلم ائِدم ُل الْفم : اْلمدم  237 ..................................................................................... ـْونم

 ل 
ُُ ل ِمْن 

 
ُُ ُل   237 ................................................................................................................ بمدم

 ل 
ُُ ُل بمْعض  ِمْن   238 ............................................................................................................. بمدم
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ال   ُل اْشتِمم  238 ...................................................................................................................... بمدم

ُّمط   ِم ُل   239 ......................................................................................................................... بمدم

 241 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

اءِ  ْسمم
م
نُْصْوبماُت ِمنم اْْل : الْمم ثُْونم ُة وماثلاّلم ابِعم ةُ الرا ائِدم  243 ............................................................ الْفم

ُة  ماِمسم ةُ اْْل ائِدم ْفُعْوُل بِهِ الْفم : الْمم ثُْونم  245 ............................................................................ وماثلاّلم

 247 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ْفُعْوُل الُْمْطُّمقُ  ثُْون: الْمم ُة وماثلاّلم اِدسم ةُ السا ائِدم  251 .................................................................... الْفم

رمِض ِمنْهُ  يُْث الْغم ْفُعْوِل الُْمْطُّمِق ِمْن حم اُم الْمم قْسم
م
 251 ....................................................................أ

 252 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ُة  ابِعم ةُ السا ائِدم ْفُعْوُل ِفيْهِ الْفم : الْمم ثُْونم  255 ........................................................................... وماثلاّلم

انِ  مم رُْف الزا  255 ................................................................................................................... ظم

نِ  رُْف الْممَكم  255 .....................................................................................................................ظم

انِ  مم رِْف الزا اُم ظم قْسم
م
 256 ........................................................................................................... أ

نِ  رِْف الْممَكم اُم ظم قْسم
م
 257 ........................................................................................................... أ

 259 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

ْجُِِّه(
م
ُ )ِمْن أ ْفُعْوُل لم : الْمم ثُْونم ةُ اثلااِمنمُة وماثلاّلم ائِدم  261 .............................................................. الْفم
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اَّلم  ُ حم ْفُعْوِل لم  262 ........................................................................................................... ُت الْمم

 264 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

هُ  عم ْفُعْوُل مم : الْمم ثُْونم ُة وماثلاّلم ةُ اِلااِسعم ائِدم  267 ........................................................................... الْفم
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م
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الِ  ُر الْـحم  274 ..................................................................................................................... ُصوم
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ُر أ  281 .................................................................................................. ُصوم
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م
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ُل )َّلم  مم  311 .................................................................................................. ( الااِفيمِة لُِِّْجنِْس عم
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 316 .......................................................................................................................... تمْدِريْبمات  

اُت  ْخُفوْضم : الْمم ْربمُعْونم
م
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