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ًَ ُفالصَِّر صَّرامُل

 تقريب الميَّة األفعال البه مالك

تأسهىب سهم مع اجلَداول وانتّدريثات
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╝

تكديه

 الحؿد هلل مصّرف الؼؾقب وإبصار، مؽّقر الؾقؾ عؾك الـفار، وأشفد

أكههف اهلل الههذي ٓ إلههف إٓ زههق العزاههز الغّػههار، وأشههفد أن محؿههًدا ع ههده ور ههقلف 

 الؿصطػك الؿختار، وعؾك آلف إطفار وأصحابف إبرار. أما بعد:

فههننا التصههراػ مههـ عؾههقم الؾغههة التههل ٓ ُا ههتغـَك عـفهها، بههؾ زههق مقههزان العربقههة، 

ها مختؾػهًة ومعها َ وأشرف َشطَري الؾ ان، وبف اصقر قؾقؾ الؽهمم كيقهًرا: إذ ًً اقّلهد ألػا

و ههقؾٌة جؾقؾههة إلههك عؾههقم العههرع، وقاعههدة أصههقؾة   -كؿهها ٓ اخػههك -متػاوتههة، وزههق 

 الؼقاس والقضع.

هر»وقد أطؾعـل العقخ: ع د العهؽقر معؾمهؿ َع هد فهاِرح، عؾهك كتابهف    «الّصهرف الؿق ا

ُبهف وفؼهف اهلل،  تؼراب ٓمقّة إفعال: فللػقتُف قد وافَؼ ُخهُُه خهَُه، وجها  هًرا كؿها  هّؿاه ُمَؼرم مق ا

ًؿا بإميؾة والتدرا ات، فل لل اهلَل  أن اجزاهف خقهًرا عؾهك مها بهذل فقهف، وأن  -جهؾا وعهزا  -مدعا

 اؽتب لف الؼ قل، وأن اجعؾف    ًا   إق ال الطمب عؾك زذا الػـ العراػ.

نذجّ اىفل٘ؿ إىٕ ٔفٔ رثّ

 أتى تكر تن سامل تاجــنيد
ْػ 0441يف زةىر ذم اىلىٕؽة ٔةـ 
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╝ 

 املكّدمة

 بعده، الحؿد هلل، والّصمة    
ّ
 وبعد:  والّ مم عؾك مـ ٓ ك ل

وٓ غـك لطالب ففهؿ  ،ااس كػعً وأكيرزا لؾـّ  ،اقدرً  العؾقم عؾؿ الصرف مـ أجّؾ  فننّ 

الّصهرف كؿها ، وزهذا جفهٌد متقاضهع، لّخصهت فقهف أزهّؿ ققاعهد عؾهؿ ة عـفالؼرآن وال ـّ 

مههع إضههافات « ٓمّقههة إفعههال»رّت فهها اامههام ابههـ مالههؽ رحؿههف اهلل   مـظقمتههف العههفقرة 

ة إلك تؼراب وتقضقح ققاعد زذا العؾؿ اّلذي اعتهُ مفّؿة: لِؿا َلؿ ُتف مـ الحاجة الُؿؾحا

 ركـا أ ا قًّا مـ أركان الّؾغة العربّقة عؾك كحق احّؼؼ الػائدة الؿلمقلة.

أّكل أتقُت   زذا الُؽتقب بجداد، بؾ كؾُّ ما قؿُت بهف ع هارة عهـ تجؿقهع  وٓ أداعل

هط، ُمهدعؿ بإميؾهة  زذه الؼقاعد مهـ الؿصهادر الؼداؿهة والحدايهة وترتق فها بعهؽؾ م  ا

والجداول والّتدرا ات: بغقة تذلقؾفا وت فقؾفا: لتؽقن   متـاول الجؿقع عؾك اخهتمف 

.الؿ تقاات، ومػتاًحا لطالب زذا ال ـّ  ػ

ابـ مالؽ  التهل  هارت  لإلمام  «ٓمقّة إفعال»وقد ألحؼـا   خاتؿة الؽتاب مـظقمَة 

ؼد اقتصهر فقفها ، ف وا تحضارزا هبا الرك ان: لق تعقـ هبا الطالب عؾك حػظ ققاعد الصرف

 الـاًؿ عؾك الضروري الذي احتاجف الطالب الؿ تدئ، كؿا قال   مؼدمة كظؿف:

ػػة  ٍن ٍْ ُى ػػةؾى  ٓى ػػٍؽ فى كى ًِّ كى ًٓ ٍي ُنػػة ثًػػةٍى ًع٘ ػ ى ٌي ٍى ػؿي اىٍضي
ًٌ ٗىٍكذىٍع  ٍَ ػ ٌى وى  م اىذَّفىةًو٘ػ ًٔ ٗىٍع

أعهددكازا  ضؿـ  ؾ ؾة )تق قر العؾهقم العهرعقةا التهل زذا الؽتاب وتصدر ط اعة 
كؿػههاتقح لدرا ههة زههذه العؾههقم، وحؼؼههْت بػضههؾ اهلل كجاحهها ك قههرا   مههدة وجقههزة، 

 والؿعازد والّدورات الّعرعقة .واعُتِؿدْت   عدد مـ الؽؾقات 
وقههد تؿههت  مراجعتفهها وتعههداؾفا وإضههافة بعههض الؿقاضههقع الؿـا هه ة    ضههق  مهها 

ورد  مـ ممحظات مفؿة .
ػع هبذا الؽتاب كؾ مـ اّطؾع عؾقف، وأن ارزقـا ااخمص   الؼهقل واهلَل أ لل أن اـ

ف، وصهّؾك اهلل عؾهك ك قـها إكهف ولهل ذلهؽ والؼهادر عؾقه واغػر لـا الخطل والزلؾ،  والعؿؾ،
محؿد وآلف وصح ف أجؿعقـ. 

عبد الّشكىر معّله عبد فارح 

Shakuur2020@gmail.com

 فيس بوك: عبد الشكور أبو عائشة

 +566886665669واتس آب 
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  الّصسفتعسٍف علم: 
ٗي  كإصهالة ةء،ِػٔؿاب كال ثإذٖ ى٘كخ ثػاىٌ  ح اىهيٍح٘ى ٍِ ٕؿؼ ثٓة أظٔاؿ ثً ٔيً ثأؤؿ 

 .والزاادة والحذف والصحة وااعمل

فالػرق بقـف وبقـ عؾؿ الـّحق أن الـّحق ا حث   أحقال أواخر الؽؾؿات حال الّتركقهب، 

وعدد إحرف  ،بقـؿا الّصرف ا حث   أحقال بـقة الؽؾؿة مـ حقث الحركة والّ ؽقن

 وترتق فا بؼطع الـّظر عـ الّتركقب واافراد.

 مٌضٌعى: 
ؼ هبؿهها مههـ أحؽههام،فم فة ومهها اتعّؾههوإفعههال الؿتصههرّ ،  «ةبههالؿعر»ـههة إ ههؿا  الؿتؿؽّ 

ـَ وأكهت،  ة،  إ هؿا  الؿ ـّقه الّصهرف ا حث كحهق:  ة،مهدإفعهال الجآ   وميهؾ: َأاه

. ،الحروف ٓ  ولقَس وَعَ ك،  ـْ
 كحق: َلْؿ ومِ

 ة:قال ابـ مالؽ   إلػقّ 

ٓي ك ظػػؿؼه   مؿً ؿؼ ثىػػٌىػػّ ٌػػَ اىمػػج

 

 

ػػػػ ؿٗفو ٍىػػػػٔاٍْة ثذى كٌػػػػة ًقػػػػ   مؿً ظى

 

 

 فائدتى: 
 .  ملسو هيلع هللا ىلصف ر قل موكماهلل  م ان عـ الخطل،وآ تعاكة عؾك ففؿ كمن الؾّ قص -1
ها، كحهق: َكَتهَب،  جداهدة بتحقاهؾ الؾػهظ إلهك أبـقهة مختؾػهة معان تحصقؾ -2 لغهرض ما

 كاتٌب، َمؽتقٌب. ،َاؽُتُب، اكُتْب، كِتابة ً
 َقاَل. -َقَقَل  ،َمدا  -كحق: مَدَد  ،الؼدرة عؾك تغققر الؽؾؿة عـ أصؾ وضعفا -3
 معرفة أبـقة الؽؾؿة وما لِحروففا مـ أصالة وزاادة وصّحة وإعمل. -4
 ًاضعى: 

وأّن  ،ققاعهدهاخُتؾِػ   أّول َمـ وضعف، وإًفر أّن أبا إ قد الهّدؤلل زهق مهـ وضهع 

ـَ م ؾؿ الفّرا  الؽق ّ   .أفرد م ائَؾف أّول َمـزق  شقخ الؽ ائلمعاَذ ب
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 ريفاملًساٌ الّص

 وترتق فا وما فقفا مـ أصقل وزوائد ؽؾؿةعدد أحرف ال ةعرفلؿ           

 ا مثقًّ ة ثُ ة العربقّ غكؾؿات الؾّ أكير ا كان ؿا لَ و ،ٓ بّد مـ وزهنا وحركات و ؽـات        

وقابؾقزا عـد القزن بالػا   ،رف أصقل الؽؾؿات ثمثة أحرفر عؾؿا  الّص  َ اعتَ 

فقزن ،بـػس الحركات والّ ؽـات ؾؽؾؿة الؿقزوكةلكصقرة )َفَعَؾا  موالعقـ والّم 

 ...وزؽذا. اَؾ عُ فَ )مَ رُ ووزن كَ  ،اٌؾ عْ فِ )ؾٍ ؿْ ووزن حِ  ،اٌؾ عَ فَ )رٍ ؿَ قَ 

 .الث ٓم الؽؾؿةا  عقـ الؽؾؿة،واليّ ك فا  الؽؾؿة، واليّ  ؿّ ل اُ فالحرف إوّ 

مخارج زذه أّن إلك  ر ّع لا لؾؿقزان الّص ف  ب   اختقار أحرف )ارجع الّ  و

والعقـ  ،ناػتالػا  مخرجفا الّع  نّ إحقث  ،ؾ جؿهقع مخارج باقل الحروفتؿيّ  الحروف

  ان.م مخرجفا الؾّ والّم  ،مخرجفا الحؾؼ

 شادت الكلمة على ثالثة أحسف نًإ ▪

 ،نأوٓماا، َؾ ؾَ عْ فَ كحق: َدْحَرَج ) ،  مقزان الؽؾؿة ٓمٌ  ادْت ة زِ أصؾقّ  اادةالزّ فنن كاكت  ●

 ٌؾا، ومعـاه الؿرأة العجقز.ؾِ ؾَ عْ فَ كحق:َجْحَؿِرٌش )

 .اَؾ عا فَ ) مدا قَ كحق:   الؿقزان  فؾُ ؼابِ ر مُ رم حرف مـ أصقل الؽؾؿة كُ  ؽراراادة بتوإن كاكت الزّ ● 

 اادة وإن كاكت الزّ ● 
ّ
صؾقة فنكّ غقر أصؾقّة وٓ كاشئة عـ تؽرار حرف أصؾل ـا كؼابؾ الحروف ٕا

طؼفا بؾػظفا، ،ائدة   الؿقزان كؿا زل   مؽاهناع لا ثؿ كزاد الحروف الزّ ف )بهه كحق:  وـك

الؿ َدل ا، م رور )َمْػُعقلا با تيـا  الّزائد َؾ عَ ػْ تَ اْ  ) َج رَ ا تخْ ، اَؾ عا ػَ تَ ) ؿَ ؾا عَ تَ  ا،ؾفاعِ )قائؿ 

ٓ )اْفطََعَؾا. ُ )اْفتََعَؾا  طؼ بالتّا    القزن، كحق: اصط ـ تا  )اْفتََعَؾا فنكّف ـا  م

ا، ْؾ ُفه)وزكهف:  ،ْؾ ُقه :كحق ،  الؿقزان مؼابُِؾفذف ُح  أحد الحروف إصؾّقة ذفُح  وإن ●
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 ُخْذ )ُعْؾا، اْ َع )اْفَعا، ِق )ِعا، قاٍض )فاٍعا.

 أو إدغام ُوزكت الؽؾؿهة عؾهك ح هب أصهؾفا ق هؾ وإن حصؾ   الؽؾؿة قؾب  ●
ّ
إعملل

 ، وزكهفَمدا  :. وكحقصؾف َقَقَل ّن إٔ ٓ ) فالا: )َفَعَؾاوزكف  ،كحق: قال ،ااعمل واادغام

 .أصؾف َمَددَ ّٕن )َفَعَؾا 

 ً ُّ  :ائدالّصاحلسف األصل

●  
ّ
ّٓ زق الذي اؾهزم جؿقهع تصهاراػ الؽؾؿهةالحرف إصؾل لعّؾهة،وإذا ، وٓ احهذف إ

َج، ، ، كحهق: الخها  والهرا  والجهقؿ مهـ )َخهَرَجاأصهؾ الؿعـهكُحذف َتغّقهر  فتؼهقل: َتَخهرا

ٌج.  ا َتْخَرَج،خاِرٌج، ُمَتَخرم

، ر أصهؾ الؿعـهكذي ا ؼط   بعهض تصهاراػ الؽؾؿهة دون تغّقهفق الّ فائد الحرف الزّ أّما  ●

 ميؾ إلػ والّ قـ والتّا  مـ )ا تَْخَرَجا: فنكّفا ت ؼط   )َخَرَجا وا ؼك الؿعـك. 

 واعههرف الزّ  ●
ّ
بؿعرفههة مقههزان الؽؾؿههة،فؿا اؼابههؾ الػهها  والعههقـ والههمم  ائههد مههـ إصههؾل

، وما عداه ففق الّزائد، وُاعّ ر عـهف بؾػظهف، كحهق: أكهرم وزكهف )َأْفَعهؾا 
ّ
)َفَعَؾا ففق إصؾل

 فالّزائد الفؿزة. 

« للتؿقكقفا»وحروف الزاادة ععرة مجؿقعة   
(1)

  ّٓ  «افتعهؾ»وتها  ، ررا الؿَؽه  الحرَف إ

 كحق: َقطاَع، اْصَطَ َر.  ،زاغقر أو مـ رةعالع زذه فؼد اؽقكان مـ

 مالحظة: ❒

 كؾؿة   الؿعجؿ لؿعرفة معـازا كعؿؾ ما اؾل:  ل حث أّي 

                                      
 ابـ مالؽ بؼقلف:جؿعفا  ا1)

ًه » ـى أيُكػػػّ«»ِْػػػةءه كدكػػػي٘  «دػػػ  ٗػػػٔ

 

 

 «أٌػػػةفه كدكػػػٓ٘وي « »ُٓةٗػػػح ٌكػػػ كؿ» 

 

 

 «.الققم تـ اه»و «أتاه  ؾقؿان»و «ؿانال م  زقاُت »كؿا ُتجؿع بههه 
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 لؽؾؿة إلك الؿاضل إن كان لفا ماض .كرّد ا .1
 كجردزا مـ أحرف الزاادة إن ُوجدت . .2
   كرّد الحروف غقر إصؾقة إلك أصؾفا إن ُوجدت . .3
 كػّؽ اادغام إن وجد .  .4
 كعقد الحروف الؿحذوفة إن ُوجدت . .5
 ك حث عـ مققعفا   الؿعجؿ بح ب الرتتقب إبجدي .   .6

 وزؽذا . «َقَقَل »كجدزا    «قال»، وكؾؿة «َؾ ؿَ َح »كجدزا   ميم  «َؾ احتؿَ »فؽؾؿة 

   :تدزٍبال ▪
 :ؽٍـٗكث٘ةف اىٍضٌؿد كاى ,هوزف ثةىٌن ٔاٙد٘ح ٌٓ ًجٍ اى ف اىهيٍةًت زً  ◀

َر، َوْ َقَس،  ، َجهَذَب، ِزَ هٌة، اْدُع، َكهْؿ، ِعْؾٌؿ، َشْؿٌس، َجْعَػٌر، َكضا م، قاَد، ُقْؿ، َ دا اْكَتَػَع، َتَؼدا

، اْكَؼَطهعَ  ،ا تجاَر، اْ َتـَْؽَر، عهالِؿٌ  َاِعُد، ،َكهَقى، َاـُْصهرُ  ،َمْ هُئْقٌل، ُمْ هَتْؽ ٌِر، َتَعهاَرَك، اْحَؿهرا

، َا ِْقعُ  ، َاُصْقُم، َاَعضُّ
ْ
 .ُمْؼَتِدرٌ  ،َاِؼل

 اىٍٕضً: اقذؼؿج اىهيٍةت اٙد٘ح ٌَ ◀

 ؿقن، اـؿق . ك، ُم ِدع، معؾم رمَ ا تؼ َؾ، مَ ،  ال،  ابتفَج ق، طارِ 
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 الـعـاألف
 

 الفعل أقطام: 
 ِٗلكً اىفٕو ٌَ ظ٘ر اىضٍٔد كاىٌذىٌؿؼ إىٕ: ●       

 ، فنكّفؿا ٓ اتصرفان إلك غقر زذا .كحق: َلقَس، َتَعاَل  ،وزق ما لِزَم صقرًة واحدة صةٌؽ: .1
 .َاؽادُ  ،كادَ ، كحق: َقاَل َاُؼقُل ُقْؾ  ،وزق ما ٓ اؾزم صقرة واحدة :ٌذىٌؿؼ .2

ـٌ ك●   :ٌةف إىِٕٗلكً ٌَ ظ٘ر اى

 .أْ رَ اقْ ، كحق: أٌؿك ،أُ رَ ؼْ اَ ، كحق: ٌٌةرعك ،رأَ قَ  ، كحق:ٌةض

م كاىيٌ ِٗلكً ٌَ ظ٘ر اىذَّ ك●   إىٕ: ـكـٕؽِّ

 .عقدٌ َ   َب زَ ذَ ؾ، كحق: الػاعاكتػك ب ما: وزق ـالز .1
2.  : إلهك : جهاَلَس  هعقٌد العؾؿهاَ ، أو ما جاوز الػاعهؾ إلهك مػعهقل بهف، كحهقوزق  ٌذٕؽٍّ

ثمثههة إلههك : حِ هه ُت الههّدرَس َ ههفًم، أعطقههُت الطالههَب كتاًبهها، أو كحههق قـ، مػعههقل

ـَ الصؾَح خقًرا.كحق اعقؾ، مػ    : َأخُُت الؿتخاصِؿق
 اىذٔن٘ؽ ثةىِٔف إىٕ: ظ٘رِٗلكً ٌَ ك● 

 مطؾًؼا: وزق الػعؾ الؿاضل .ما ٓ اجقز تقكقده بالـقن  .1
ـا  .2 ما اجقز تقكقده بالـقن ثؼقؾهة كاكهت أو خػقػهة: وزهق الؿضهارع، كحهق: ٕكهرم

 الضقػ، وإمر، كحق: اكصرنا أخاك .

 :إىٕ ؿٔ عح ك اإلكِٗلكً ٌَ ظ٘ر اىٌى ● 

 .  َب تَ كَ كحق:، و، يااوزق ما خؾت أصقلف مـ أحرف العؾة )وع٘ط:  .0

 :ع٘ط إىٕكِٗلكً اىٌى 

والتّضعقػ، كحق: كََصرَ  فؿزةالة ووزق ما  ؾؿت أصقلف مـ أحرف العؾّ  قةىً:/ أ
(1)

. 

ٌي ب  / َّٕ : ووزق ف: ٌ
ّ
 .دا مَ  :كحق زق ما عقـف وٓمف مـ جـس واحد،إما ثمثل

 
ّ
 ،اكقهة مهـ جهـسوزق ما كاكت فاؤه وٓمف إولك مـ جـس وعقـف وٓمف اليّ : وإما رباعل

 .َل زَ لْ زَ : كحق

                                      
 ومـف كحق: َأْكَرَم، وَصاَفَح: ّٕن الفؿزة وإلػ فقفؿا زائدتان ولق تا مـ أصقل الؽؾؿة. ا1)
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 مفؿهقز»َل لَ َ ه ،«مفؿهقز الػها »أخهذ :كحهق،وزق ما كان أحهد أصهقلف زؿزة / ٌٍٓٔز:ج

 «.ممفؿقز الّم »أَ رَ قَ  ،«العقـ

 وزق ما كان أحد أصقلف حرف عؾة.  :ٌٕذٌو  .2

 إلك: واـؼ ؿ الؿعتّؾ 

ًٌ أ  .َائَِس  د،عَ وَ : كحق،ت فاؤهوزق ما اعتؾّ سةؿ: / 

 . ارَ  ،قاَل  :كحق،ت عقـفوزق ما اعتؾّ  /أصٔؼ:ب

 .َرَمك غزا، :كحق ،ت ٓمفوزق ما اعتؾّ  /ُةكه:ج

  ك،فَ وَ  :كحق،ت فاؤه وٓمفوزق ما اعتؾّ  /ىف٘ف ٌفؿكؽ:د
َ
 .َولِل

 َزَقى. ى،وَ رَ  :كحق،ت عقـف وٓمفوزق ما اعتؾّ  /ىف٘ف ٌلؿكف:ْػ

كحق: َواٌؾ، ومعتهّؾ  ،وتزاد إ ؿا  عؾك الػعؾ بؼ ؿقـ آخراـ زؿا: معتّؾ الػا  والعقـ

 الػا  والعقـ والّمم، كحق: َواٌو.

 مالحظة: ❒
ك  -1 كحههق:  ،مـاِ هه ة لفههاإذا كاكههت حركههة مهها ق ؾفهها « حههروف مههدّ »حههروف العّؾههة ُت ههؿا

 كحق: َبْقٌت، َثْقٌب. ،إذا ُ ؽـت واكػتح ما ق ؾفا« حروف لقـ»)ُكقِحقَفاا، وُت ّؿك 
  اكـة، وٓ ُا دأ ب اكـ.ٓ تؽقن فا  الػعؾ ألًػا: ّٕن إلػ  -2

   :تدزٍبال ▪
َِّ٘ اىٍذىؿؼ ٌِٓة كاىضةٌؽ: ٌٍة ٗيٖاقذؼؿج  ◀  األفٕةؿ اى زٌح كاىٍذٕؽٗح، زً ث

 .[2]الـصر:﴾ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  ﴿ .1

 .[33]آل عؿران: ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک ﴿ .2

 .[29]الؽفػ:﴾ک ک  ک  ک ﴿ .3

 .[33]ص:﴾چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ ڌ  ﴿ .4
َِّ٘ ُٔع اىفٕو  ◀  اىٌىع٘ط فٍ٘ة ٗيٖ:ثى

. ، َبْعَيَر، َعْ َعَس، َأَمَر، َ ِؿَع، َأَكَؾ، َدَأَب، َ دا  َطَرَأ، َفرا

َِّ٘ ُٔع اىفٕو اىٍٕذٌو فٍ٘ة ٗيٖ:  ◀  ث

 َصاَم، َكَقى، َوَشك، َائَِس، َدَعا، َقِقَي، َغاَب.
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 يادةّوالس دّّتجرأقصاو الفعل مً حًح ال

 

 

 :إلكالػعؾ اـؼ ؿ 

ا ههؼط حههرف مـفهها   تصههاراػ  ٓ ،ةمهها كاكههت جؿقههع حروفههف أصههؾقّ وزههق : دضػػؿٌ ٌي  .1

 .َدْمَدمَ  ،، قاَل عَ ؿِ ميؾ: َ  ،ةالؽؾؿة بغقر عؾّ 

 .رَ ػَ غْ تَ ، اْ  عَ ؿَ تَ ، اْ  مَ رَ كْ أَ كحق:  ،ةفقف حرف أو أكير عؾك حروفف إصؾقّ  ادَ : وزق ما زِ ـٗؽٌى  .2

 د إلك مجرّ اـؼ ؿ الؿجرّ و
ّ
 ومجرّ  د ثمثل

ّ
 .  د رباعل

 

 

 

  

20 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 سَّرامُلَي ُفالصَِّر 13

ٌّ  امُلجّردالّجالث

 أًشانى: 

 .اَؾ عُ ، فَ َؾ عِ فَ  ،َؾ عَ فَ : )ثمثة أوزان فؼط زل ضقفولف باعت ار ما           

 ة أوزان زل: وباعت ار الؿاضل مع الؿضارع لف  تّ 

 َقَعَد َاْؼُعُد. ،رُ ـُص اَ  رَ َص كَ كحق:  :ُؾ عُ ػْ اَ  َؾ عَ فَ  -1
 َاْجؾُِس.، َجَؾَس ُب رِ ْض اَ  َب رَ َض كحق: :ُؾ عِ ػْ اَ  َؾ عَ فَ  -2
 َذَزَب َاْذَزُب. ،ُح تَ ػْ اَ  َح تَ فَ كحق: :ُؾ عَ ػْ اَ  َؾ عَ فَ  -3
 َعؾَِؿ َاْعَؾُؿ. ،ُح رَ ػْ اَ  َح رِ فَ كحق: :ُؾ عَ ػْ اَ  َؾ عِ فَ  -4
 ، َكِعَؿ َاـِْعُؿ.ُب ِ  حْ اَ  َب ِ  َح كحق: :ُؾ عِ ػْ اَ  َؾ عِ فَ  -5
 َ ُفَؾ َاْ ُفُؾ. ،مُ رُ ؽْ اَ  مَ رُ كَ كحق::ُؾ عُ ػْ اَ  َؾ عُ فَ  -6

ّٓ ازذه إبقاب تليت متعدّ  وكّؾ  ٓا  اليتفم  اؾعُ ػْ اَ  َؾ عُ فَ ) ة وٓزمة إ  .، وتعداتف كادرةا ٓزمً إ

 ُّد الّجمضازع اجملّس  :الث
 د اليّ لؿجرّ اض ط عقـ مضارع ؼصقد زـا والؿ

ّ
 ا.َؾ عَ ، فَ َؾ عِ ، فَ َؾ عُ )فَ  مثل

ـّ الصهرفققـ ذكهروا بعهض الّضهقابط  ،الّؾغة ومعاجؿوآعتؿاد   ذلؽ عؾك الّ ؿاع  لؽ

 لؿعرفة شؽؾ عقـ الؿضارع وزل كالّتالل:
 َلــُعــَف: 

، طهاَل َاُطهْقُل ُف رُ ْعهاَ  َف رُ ، َشهرُ  ُ اؽْ  رَ  ُ كَ كحق:   ،بضّؿ العقـ اُؾ عُ ػْ )اَ ققاس مضارعف و
(1)

  ،

 . ذّ ٓ شاشرط و ولقس لف

                                      
، ومضارعف «إذا تحّرك حرف العّؾة واكػتح ما ق ؾف ُقؾب ألًػا » :فؼؾ ت القاو ألػا: لؼاعدةأصؾف: َطُقَل، ا 1)

ة وبجاك ف صحقح ك حرف العؾّ إذا تحرّ » :لؼاعدةَاُطْقُل، وأصؾف: َاْطُقُل فـؼؾت ضّؿة القاو إلك ما ق ؾفا: 

 فصار َاُطْقُل.« ال اكـ ق ؾف حقحالّص إلك   اكـ كؼؾت حركة الؿعتّؾ 
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 َلــِعـَف: 
صهحقحة أم معتّؾهة، كحهق:  ،كاكهت أم متعّداهةٓزمة ا بػتح العقـ ُؾ عَ ػْ )اَ  ققاس مضارعفو

َمهسا َاَؿهسُّ ، عُ ؿَ ْ  اَ  عَ ؿِ َ  َفِرَح َاْػَرُح، 
(1)

وَخهاَف َاخهاُف 
(2)

، ولهقس لهف شهرط، ولؽهـ لهف 

 وزل كالّتالل. ، شقاذّ 

 :َلِعَف ّذٌاَش● 
 وزل عؾك كقعقـ:

ا، وذكر مـهف ُؾ عِ ػْ اَ ) ذوذا وعؾك الّع ُؾ عَ ػْ جا  عؾك الؼقاس )اَ أي : مةٌذ ٌٓ اىل٘ةساألكؿ: 

   الّممقة ت عة أفعال زل:

 معياه املضارع امَلِكًض والّشاّذ املاضٌ العدد

ًكتى  0 ٗىعًكتي  تي عكى ٗى  ظى ََّ  ك  ّى

ًغؿى  2 ًغؿي  كى ٗى ؿي ك غى ٍٔ ٗى
 دٌٔكؽى وؽرق ٌَ اىغِ٘ (3)

ًظؿى  3 ٗىًعؿي  كى ؿي ك ظى ٍٔ  امذؽَّ غٌجّ ٔيّ٘ ٗى

ًى  4
ًٕ ًي  ُى

ًٕ
ٍِ ٗى ًي ك ٕى ٍِ ًٌٕ  ٗى ِى َ ظةىيّدى كي  كظى

                                      
أدغؿت ثؿ «، حذف الحركة اتداعك  ؽقًكا»و ا لإلدغام،طؾ ً  :إولك  قـال ركةحفحذفت أصؾف: َمِ َس، ا1)

بعرط  أخر  دغؿ أحدزؿا اجتؿع حرفان متجاك ان بعد فا  الؽؾؿة أُ  إذا» :لؼاعدةّ قـ: الّ قـ   ال

ك الّيا  .فصار « ؽقن إّول وتحرُّ  : َمسا

: َاْؿَ ُس، ـ   ّ قلإلدغام،ثؿ أدغؿت ال اطؾ ً ؿقؿ: إولك إلك ال ّ قـفـؼؾت حركة ال وأصؾ َاَؿسُّ

.ابؼة فصارالّ   ؼاعدةلؾ ،ـّ قال  : َاَؿسُّ
أصؾف: َخِقَف، فؼؾ ت القاو ألًػا: لتحّركفا واكػتاح ما ق ؾفا. وأصؾ الؿضارع َاْخَقُف، فـؼؾت الػتحة مـ  ا2)

إذا تحّرك حرف العّؾة و بجاك ف  اكـ صحقح كؼؾت الحركة مـ الؿعتّؾ إلك » :لؼاعدة :القاو إلك الخا 

 فصار َاَخْقُف، ثؿ قؾ ت القاو ألًػا: لتحركفا   إصؾ واكػتاح ما ق ؾفا أن فصار: َاخاُف.« الّصحقح 

ٓزمة  إذا وقعت القاو بقـ َعُدّوتقفا ااٍ  مػتقحة وك رة»أصؾف: َاْقِغُر، فحذفت القاو: لؼاعدة: ا3)

 «.أكقت»، وُحِؿؾ عؾك القا  باقل حروف «ُحذفت
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فى  5
ٍجبًفي  ثىبً ٗى سي ك

ٍجأى  قةءت ظةىّ ٗى

ٍ٘بًفي  ٗىبًفى  6 ٗى سي ك
ٍ٘أى  كٍِ كاُلُٓ رصةؤق ٗى

ّى  7
ىً ّي  كى ًي ٗى ّي ك ىى ٍٔ  ظـف ظـُة مؽٗؽان  ٗى

ٍ٘جًفي  ٗىجًفى  8 ٗى ٍ٘جىفي ك  صفَّ  ٗى

وى  9 ًْ ًٓوي  كى ٗى وي ك ْى ٍٔ  فـع ٗى

 وذكر مـف   الّممقة ثؿاكقة أفعال زل:  فؼط،ا ُؾ عِ ػْ ذوذ )اَ اليت عؾك الّع : ػةىه مةذٌ اىسةين: 

 معياه املضارع الشاّذ املاضٌ العدد

ًرثى  0  اُذلو إىّ٘ ثٕؽ كفةة ٗىؿًثي  كى

ٖى  2
ىً ٍٖ  كى ًي ب ٗى  أك ٌيم األٌؿى  ،كؿي

ـى  3 ًر ـي  كى  اُذفغ ٌَ ٌؿض ٗىؿً

ًرعى  4 ٌف ِّٔ ٗىؿًعي  كى  نى

قى  5 ًٌ قي  كى ًٍ  أىظجَّّ ٗى

فًقى  6 ّ ٗىًفقي  كى فى  وةدى

زًقى  7 سًقي  كى  ااذٍِّ كأذٍؽ ٔيّ٘ ٗى

ًرمى  8  اٌذأل اىٍغُّ كامذؽَّ  ٗىؿًمٍ  كى

 َلــَعــَف: 

 ككةـ ْٖ:ٔيٕ أرثٕح أٌٌةرٔٓة أدٖ ٗك

 وَاْػِعُؾ. ُؾ عُ ػْ اَ  َؾ عَ فَ  -4.    ُؾ عَ ػْ اَ  َؾ عَ فَ  -3.    ُؾ عُ ػْ اَ  َؾ عَ فَ  -2.   ُؾ عِ ػْ اَ  َؾ عَ فَ  -1
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 :ُلِعِفٍَ َلَعَف● 
 زل: كقاعخؿ ة أليت   او

دُ ِعهد اَ وعَ  كحق:: اىفةء ثةىٔاك ٌٕذٌو  .0
(1)

وميؾهف معتهّؾ الػها  بالقها  كحهق: َاَ هَر َاْقِ هُر أي  ،

 ق ر.لعب بالؿَ 

 اؽقن حؾؼ ّٓ ط أرتواع
ّ
ّٓ  م،الّم  ل ، َوَضَع َاَضعُ عُ ؼَ اَ  عَ قَ وَ كحق:  ،فتحت عقـ مضارعفُ  وإ

(2)
. 

ُبُ﴿: ققلف تعالك كحق ،رُ ذَ اَ  رَ ذَ وَ ، و ُب فَ اَ  َب زَ : وَ ؿازجا ا بالػتح  نفعم ـّقعزذا ال ذا مـوش َٓ َُي
ُيََشآءُُ َ ٍَ ِ ُوَُُل َٰثٗا ُبُإَِن َٓ ُيََشآءُُُيَ َ ٍَ ِ ُنٔرَُُل حََذرُُ﴿ققلف تعالك: و ،[49]العقرى: ﴾ٱذلُّ

َ
ۥُُمَٔسَُُٰأ ُّ ٌَ ۡٔ َ  ﴾وَك

عراف:  .[127]ٕا

 . َوَجَد َاُجُد، أي: أَحبا  :وفعؾ جا  بالضؿ وزق

عُ ْقه ِ اَ  اعَ َبهكحق: : اىَٕ٘ ثةى٘ةء ٌٕذٌو  .2
(3)

 ذا وَشه ،ـهقعلفهذا ال شهرطَ  وٓوَصهاَح َاِصهقُح، ، 

 ، عؾك خمف فقف.َشاَ  َاَعاُ ، والؼقاس: َاِعل ُ  :مـف

 رمِ ك اَ مَ رَ كحق: : ـ ثةى٘ةءاىٌ   ٌٕذٌو  .3
ْ
ل

(4)
 .كبَ لْ ك اَ أبَ  كحق: مـف ذّ وش ، أتك َاْلتِل،

 ّٓ   اؽقن حؾؼوشرط زذا ال اب أ
ا
ّٓ  العقـ، ل َ َعك كحق: عقـ الؿضارع، حتتِ فُ  وإ

                                      
« إذا وقعت القاو بقـ َعُدّوتقفا ااٍ  مػتقحة وك رة ٓزمة ُحذفت»أصؾف: َاْقِعُد، فحذفت القاو: لؼاعدة:  ا1)

 «.أكقت»َاِعُد، وُحِؿؾ عؾك القا  باقل حروف  فصار

ّن معتّؾ الػا  بالقاو ا تدعل حذف القاو وك ر العقـ، وحرف الحؾؼ  ا2)  ٕ وُفتِح الؿضارع إكصاًفا بقـفؿا:

ـ .  ا تدعل إث ات القاو وفتح العقـ فُلعطل معتّؾ الػا  حذف القاو، وحرف الحؾؼ فتح العق

فصار ، «إذا تحرك حرف العؾة واكػتح ما ق ؾف ُقؾب ألػا» :، فؼؾ ت القا  ألػا: لؼاعدةعَ قَ بَ أصؾ الؿاضل:  ا3)

إذا تحرك حرف العّؾة »، وأصؾ الؿضارع: َاْ قُِع، فـؼؾت الؽ رة مـ القا  إلك ال ا  ق ؾفا: لؼاعدة: اعَ بَ 

 َا ِْقُع . فصار«، وق ؾف  اكـ صحقح كؼؾت الحركة مـ الؿعتّؾ إلك الّصحقح ال اكـ 

فصار ، «إذا تحرك حرف العؾة واكػتح ما ق ؾف ُقؾب ألػا» :ت القا  ألػا: لؼاعدةفؼؾ  َل مَ رَ  الؿاضل: أصؾ ا4)

 عؾكحرف العؾة ٓ اؼقى ف إذا تطرا » لؼاعدة: :ه لؾيؼؾـ آخرؽّ ُ  ُل، فمِ رْ اَ وأصؾ الؿضارع: ك، مَ رَ 

 ْل .مِ رْ اَ فصار: « غقر الػتحة الحركة
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ث ُ﴿ تعالك:وكحق ققلف  َاْ َعك، وَرَعك َاْرَعك، َُحيَّ ِِهَ ُ ُفَإِذَا ا َٓ َٰ ىَۡلى
َ

َعَُُٰفَأ وققلف  [23]طف: ﴾تَۡس

رََءيَۡجُ﴿تعالك:
َ

يُأ ِ َهَُُٰٱذلَّ ِۡ ّٓ ما شّذ كَ َغك َاْ ِغل، وَكَعك َاـِْعل، [9]العؾؼ: ﴾َي  .إ

ُـّ حِ اَ  ـا َح كحق: : زـاىٌٍةٔف اىٌ   .4
(1)

، وٓ شرط لفذا الـّقع، ،  ُـّ
كىّ مٔاٌذ وَأنا َائِ

 دِلكً إىٕ ككٍَ٘:

 ا فعًم زل:28)َفَعَؾ َاْػُعُؾا فؼط، وذكر مـف   الّممقة )أي اليت عؾك  األكؿ: مةٌذ ػةىه:

 معياه املضارع الّشاّذ املاضٌ العدد

ؿَّ  0 ػؿُّ  ٌى ٍي  صةز ثّ كذْت ٗى

وَّ  2 وُّ  صى  اردعو ٗىضي

جٍَّخ  3 تُّ  ْى ٓي  ْةصخ اىٌؿٗط دى

ٍت  4 رَّ رُّ  ذى  َيٕخ اىٌنٍف دىؾي

ٍخ  5 جُّ  أىصَّ جخ اىٌِةر دى ي َّٓ ة ،دي  أكوةر اىٍةء ٌيعن

ؿَّ  6 ؿُّ  نى  رصٓ ٔيّ٘ ثٕؽ اىفؿار ٗىهي

7  ًَّ ًُّ  ْى ٓي  ٔــ ٔيّ٘ ككىؽق ٗى

8  ًَّ ًُّ  ٔى ٕي  َةؿ اىٌِجةت ٗى

َـّ  9 ُـّ  زى ـي  دهٌجؿى ثأُفّ ٗى

طَّ  01 طُّ  قى  اىٍُؿ ثهسؿةُـؿ  ٗىكي

                                      
، فحذفت حركة العقـ: طؾ ا لإلدغام، ثؿ ُأدغؿت الـّقكان   بعضفؿا: لؼاعدة: ـُ ـِ حْ اَ  ـَ ـََح  ؿا:اأصؾف1)

ك » إذا اجتؿع حرفان متجاك ان بعد فا  الؽؾؿة ُأدغؿ أحدزؿا   أخر، بعرط  ؽقن إّول وتحرُّ

 .  ُـّ حِ اَ  ـا َح فصارا: «، الّيا 
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وَّ  00 وُّ  ٌى ٍي  أقؿع يف ق٘ؿق ٗى

ؿُّ  ٌأؿَّ  02  أك وؿخ اىٍؿٗي ،ىٍٓ اىك٘ف ٗى ي

مَّ  03 مُّ  مى  دؿٌدد يف األٌؿ كاردةب ٗىني

بُّ  أىبَّ  04 ٌ٘أ ىيكفؿ ٗى ي  دٓ

ؽَّ  05 ؽُّ  مى  ٔؽا كصؿل ثكؿٔح ٗىني

قَّ  06 قُّ  مى  أًؿَّ ثّ األٌؿ ٗىني

لَّ  07 لُّ  ػى  دػو ٗىؼي

وَّ  08  دػو ٗىغيوُّ  غى

 ظكِخ ظةىّ ثٕؽ ث س ٗىليلُّ  كىلَّ  09

21  ََّ َُّ  صى  أّيً اىي٘و ٗىضي

شَّ  20 شُّ  رى  أٌُؿ اىٍـف كي٘ ن  ٗىؿي

ُيلُّ  َىلَّ  22 ة ٗى  دكف اىٌؿٌش  أٌُؿ اىٌكعةب ػف٘فن

سيوُّ  زىوَّ  23  راث اىع٘ٔاف ٗى

ُيوُّ  َىوَّ  24 سأىر ىّ ٗى ٗي ا كىً   ًةع دٌّ ْؽرن

تَّ  25 تُّ  ػى  أك َةؿ اىِجةت ،راكح اىًعىةف ثَ٘ ٗؽّٗ كرصيّ٘ ٗىؼي

26  ًَّ ًُّ  نى  أػؿج اىٌِجةت أنٍةٌّ ٗىهي

ٍخ  27 كَّ ٕيفُّ  ٔى  رٔخ اىٌِةكح ثٍهةف ػةؿو  دى

ٍخ  28 كَّ  رٔخ اىٌِةكح كظؽْة دىليفُّ  كى
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وذكهر  .)َفَعَؾ َاْػِعُؾ وَاْػُعُؾا، كحق َصدا ااِصدُّ وَاُصهدُّ أي اليت عؾك  اىسةين: مةٌذ ٌٓ اىل٘ةس:

 زل: ا فعًم 18مـف   الّممقة )

 معياه املضارع املكًض والشاّذ املاضٌ العدد

ؽَّ  0 ؽُّ  وى ٗىىي  أٔؿضى ِّٔ ًَّٗىؽُّ ك

ثُّ  ٗىبًرُّ  أىثَّ  2 ٗى ي  نسيؿى كاىذفَّ  ك

ؿَّ  3 ؿُّ  ػى ٗىؼي ٌٔ  ٗىًؼؿُّ ك لىٍ ىٌَ ٔي  قى

ٍت  4 ؽَّ ؽُّ  ظى  دؿنخ اىٍؿأة اىـِٗح ىٍٔت زكصٓة دىًعؽُّ كدَّعي

ٍت  5 سيؿُّ  زىؿَّ سًؿُّ كدى ٓي اىَٕ٘ دى  نسيؿى دٌ

ؽَّ  6 ؽُّ  صى ٗىضي ق ثٕــ كٍْح ٗىًضؽُّ ك ؽى  اصذٓؽى ككىى

ٍت  7 ذيؿُّ  دىؿَّ ذًؿُّ كدى  اُلُٕخ كقلُخ دى

ٍت  8 ُيؿُّ  َىؿَّ  َيٕخ دىًُؿُّ كدى

ت 9 رُّ  دىرَّ ًؽرُّ كدىؽي  نسؿ ىجِٓة دى

01  ًَّ ًُّ  صى ٗىضي ًُّ ك  نسيؿ كاصذٍٓ ٗىًض

تَّ  00 تُّ  مى ٗىني  رفٓ اىعىةف ٗؽّٗ كىٕت ٗىًنتُّ ك

02  ََّ َُّ  ٔى ٕي ٗى َُّ ك
ًٕ
 ّىٓؿى  ٗى

ٍخ  03 طُّ  فىعَّ  ُفؼخ األفٕٕ ثفٍٓة دىًفطُّ كدىفي

ؾَّ  04 ؾُّ  مى ٗىني  اُفؿدى  ٗىًنؾُّ ك

طَّ  05 طُّ  مى ٗىني  ثًؼوى  ٗىًنطُّ ك

ٍَُّخ  06 ٍُّ  مى ٍُّ كدىني ًن ٕيؽت اىؽار دى  ثى

ٗىِيفُّ  ُىفَّ  07  صفَّ  ٗىًِفُّ ك

ؿَّ  08 ؿُّ  ظى ٗىعي  امذٌؽٍت ظؿارة اىِٓةر ٗىًعؿُّ ك
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 إربعهة وزهق مها اشهتفر بالؽ هر،ولقس فقهف أحهد دواعهل الؽ هر :مٓؿة اىهكؿ .5

 .ُس ؾِ جْ اَ  َس ؾَ َج  ،ُب رِ ْض اَ  َب رَ َض كحق:  ابؼة،الّ  

 :ُلُعِفٍَ َلَعَف● 
 زل: كقاع  خؿ ة أأاضا ليت او

ٍي  .0  كىهػػَ ىػػّ مػػٔاذٌ  فههذا الـههقع،وٓ شههرط ل ،ُؿههدُّ اَ  دا َمههكحههق:  :لٕػػٌؽ اىٌٍػػةٔف اى

 :ككٍَ٘ دِلكً إىٕ

 ، أي َأَح اف.بُّ حِ اَ  با َح زق  فعؾ واحد ،وزق)َفَعَؾ َاْػِعُؾا فؼط: اليت عؾكػةىه مةذٌ  األٌكؿ:

٘ةس ٓ اىل  ا، وذكر مـف   الّممقة خؿ ة أفعال زل:ُؾ عِ ػْ اَ و ُؾ عُ ػْ اَ  )فََعَؾ أي اليت عؾك: اىسٌةين:مةٌذٌ 

 معياه املضارع املكًض والّشاّذ املاضٌ العدد

ؿَّ  0 ؿُّ  ْى ًٓ ٗى ؿُّ ك ٓي ّ ٗى ْى ؿً  نى

ؽَّ  2 ٗىًنؽُّ  مى ؽُّ ك ق كأكزلّ ٗىني ؽى لى  ٔى

وَّ  3 ًٕوُّ  ٔى ٗى ٕيوُّ ك ٘نة ٗى  قلةق اىنؿاب زةُ

ٗىجًخُّ  ثىخَّ  4 جيخُّ ك ٕىّ ٗى ُى  كى

5  ًَّ ًُّ  ُى
ًِ ٗى ًُّ ك ِي  أفنٕ اىعؽٗرى ىإلفكةد ٗى

ُل قْ ؼُ قال اَ كحق: : اىَٕ٘ ثةىٔاك ٌٕذٌو  .2
(1)

 ، زاَل َازوُل.

ّٓ لقس لف شاّذ، وو ّٓ  ،«اا مؼروًكهلػقًػه»أي  ،م بالقها الهّم   اؽهقن معتهّؾ شهرطف أ  هرت كُ  وإ

 .وَحَقى َاْحِقي ،يقِ ـْ ى اَ قَ كَ كحق:  ،فارعضعقـ م

ق،عُ دْ ا اَ عَ دَ كحق: : ـ ثةىٔاكاىٌ   ٌٕذٌو  .3
(2)

 .  لقس لف شرطو،وزُ غْ ا اَ زَ غَ ،  

                                      
كفا واكػتاح ما ق ؾفا، فصار: َقاَل، وأصؾ الؿضارع:  ،َل قَ قَ  الؿاضل: ا أصؾ1) ، فـؼؾت ُل قُ ؼْ اَ فؼؾ ت القاو ألًػا لَتحرُّ

إلك  ة وبجاك ف صحقح  اكـ كؼؾت حركة الؿعتّؾ ك حرف العؾّ إذا تحّر » :لؼاعدةضّؿة القاو إلك ما ق ؾفا: 

 فصار: َاُؼْقُل .«  ال اكـ ق ؾف حقحالّص 

، «إذا تحرك حرف العؾة واكػتح ما ق ؾف ُقؾب ألػا»، فؼؾ ت القاو ألػا: لؼاعدة: الؿاضل: َدَعقَ  أصؾ (2)

 عؾكحرف العؾة ٓ اؼقى ف إذا تطرا » :ه: لؼاعدةـ آخرؽّ ُ  ْدُعُق، فاَ وأصؾ الؿضارع  َدَعا.فصار 

 : َاْدُعق .فصار« غقر الػتحة الحركة
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  ابؼة.ؿف   ال: أي غؾ تُ فُ ؼُ  ُ ْ  أَ  ف فلكاتُ ؼْ  َ َ  فـل ؼَ  ابَ كحق: : اىٍفةػؿة حغيج .4

ّٓ ُك هرت عقـهف،كحق:  داعهل ك هر فقهف اؽقنّٓ وشرطف أ فلكها فَقَعدُتهف   دَ واَعهاتػاًقها،وإ

 .فقْ ؾِ قْ فلكا أَ  فَؼَؾْقُتف قآ ، هدُ عِ أَ 

 الؽ ائ زادو
ّ
ّٓ لؾجؿفقرشهرًطا آخهر زهق: ا خمفً  ل كحهق: ، أاضها اؽهقن فقهف داعهل فهتح أ

  ،عـد الجؿفقر ؿّ بالّض  هُ رُ عُ ْش فلكا أَ  ُتفرعَ   فَع رَ شاعَ 
ّ
 .والػتح عـد الؽ ائل

ٌٌ ة مٓؿ .5  َر َاْلُمُر .أمَ ،رُ ُص ـْ اَ  رَ َص كَ كحق: : ًٌ اى

 :ُلَعِفٍَ َلَعَف● 
 واليت عؾك كقعقـ زؿا:

ٌٖ يٍ ظى  .0  َفَخَر َاْػَخُر. ،ُث عَ  ْ ث اَ عَ بَ  ،ُل لَ ْ  ل اَ لَ َ  كحق:  :اىَٕ٘ ل

َأخل زاَك عؾًؿها حهاَزُه »خا مجؿقعة   أوائؾ: ،ح،غ،ع،هز،الحؾؼ  ّتة زل: )أوحروف 

 . «َغقُر خاِ ر 

 َفَ َخ َاْػَ ُخ. ،أُ ؼرَ أ اَ رَ ، قَ عُ ػَ ـْ اَ  عَ كػَ كحق:  : ـاىٌ  ٌٖ ظيل .2

 أربعة شروط زل: حؾؼّك ػعؾ اللؾط اعرتو

: ٓا  أٌكالن ّٓ جهها  عؾههك ققا ههف مهـ ك ههٍر   الههّمزم وَضههؿ    الؿعههّدى  ،ا اؽهقن مضههاعػً أ وإ

 .عُّ دُ اَ  عا دَ و ،كحق: َصحا َاِصحُّ 

٘نة: ٓا  زةُ  َبَغك َاْ ِغل. ،عُ جِ رْ اَ  عَ َج رَ اعتفر بالؽ ر كحق:  أ

ٓا  زةىسنة:  َقَعَد َاْؼُعُد. ،ُؾ ُخ دْ ؾ اَ دَخ كحق:  اعتفر بالضؿ أ

ة: ٕن ّٓ اؽقن الػعؾ معتّؾ الػا  بالقاو، كحهق: َوَعهَد  راث إذا كان حرف الحؾؼ عقـًا فقعرتط أ

 َاِعُد، وٓ معتّؾ الّمم بالقاو، كحق: َدَعا َاْدُعق. 

ّٓ اؽقن الػعؾ معتّؾ العقـ بالقاو وٓ بالقها  كحهق:  وإذا كان حرف الحؾؼ ًٓما فقعرتط أ

 َفاَح َاُػقُح، وَباع َا ِقُع. 

ٍَِفِعُل ُلُعِفٍَ َلَعَف●  ً: 
 ضهؿ  ببؽ هر وٓ ؿ اعهتفر ؾػتح،ولجالب لوٓ  ؿّض  لك ر وٓ داعل داعوزق ما لؿ اقجد فقف 

 بعـػ. جذبف أي  -ؾ تِ عْ اَ و ؾتُ عْ اَ  َؾ تَ عَ ،كحق: َعَؽَػ َاْعُؽُػ وَاْعؽُِػ 
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ٌّد الرُّجرَّامُل  باع

 :أًشانى 

 د الرُّ جرا ؿُ لؾ           
ّ
 ُاَحْعِرُج، جرَ ْع كحق: َح ا ٓزمً  ليت، وا«َؾ ؾَ عْ فَ »وزن واحد زق  باعل

 .ققَؼ الدّ  َؾ بَ رْ غَ  ،الؽرة َ َج رَ كحق: َدْح  اومتعداًّ  ،ررغَ أي غَ 

 د الرّ ـ الؿجرّ ومِ 
ّ
 مرّكهب كحهق:مهـ كهمم  زإفعهال الؿـحقتهة أي الؿهلخقذة بناجها باعل

 وكحقزا،وتحػظ وٓ اؼاس عؾقفا. َؾ قَ قْ ،َح َل دَ ؿْ ، َح َؾ ؿَ ْ  بَ 

 مالحظة: ❒

ٌٖ  ل٘فٍى اى ميؾة أو أكيرزا. رفما وافؼ ققاعد الّص : أك اىل٘ةق  ولف قاعدة كؾقّة تـط ؼ عؾك كّؾ ٕا

، ىنةذٌ اواؼابؾف  ٌٖ ٍةٔ لهقس لهف وزن و وزق مها خهالػ الؼقهاس وإن كُيهر ا هتعؿالف، أك اىكَّ

إلههك فقههف رجههع واُ  ،ح ههب مهها كطؼههت بههف العههربببههؾ اختؾههػ ، ةمحههدد وقاعههدة ثابههت

 الؿ ؿقع مـ العرب.، والؼقامقس

 .َاؼؾُّ وجقده   كمم العرب، وإن كان مقافًؼا لؾؼقاسما  ر:اىِةدً ك

 : ما َكُير ا تعؿال العرب لف ولق كان عؾك خمف الؼقاس.كاىفى٘ط

00 
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 :تدزٍبال ▪
َِّ٘ اىٍضٌؿد كاىٍـٗؽ يف األفٕةؿ اىٌذةى٘ح ٌٓ ذنؿ كزف نوٍّ ٌِٓة: ◀  ثى

، َتعهاَوَن، اْكَفَؿهَر، َتَؿتاهَع، َجْؾَجهَؾ، َدَعها،  َوْ هَقَس، َاْفهُرُب، َاْؼَ هُؾ، َكَ َر، باَرك، َشِرَب، َمرا

 َاْحِرُص، ُاَؼْؾِؼُؾ.

ة ٗيٖ ٌٓ اىٌذنه٘و كث٘ةف اىٌكجت:اىفٕو ْةًت  ◀ ٌٍ  اىٌٍةرع ىهٌو ٌةض ٌ

ـا الؾقههُؾ، تههم، فاَضههَؾـل، َصههَرخ، َطُفههَر،  ، َجهه  َعههضا اههَده، َوَلههَج، َكَفههك، َدبا
َ
، َرِضههل ، َحههبا

 .  ،  ارَ َوِرَث، َ َعك، َرَجع، عاد، عم، َكَفَض، َقَرأَ 

 

 أوزاٌ الفعل اجملرَّد

 رباعي   ثالثي  

 فَْعلَلَ 
 )َدْحَرَج ُاَدْحِرُج ا

 فَِعَل  يَْفَعل  

 َعؾَِؿ َاْعَؾُؿ ا) 
 فَع َل  يَْفع ل  
 ) َشُرَف َاْعُرُف ا

 

 يَْفع ل  ويَْفِعل  

)َعَتَؾ َاْعُتُؾ 

 وَاْعتُِؾا

 يَْفَعل  
 حؾؼّل العقـ -1

 )َ َلَل َاْ َلُلا

 .حؾؼّل الّمم2

 ) َقَرَأ َاْؼَرُأ ا

 

 يَْفع ل  
 . الؿضّعػ الؿعّدي )َمدا َاُؿدُّ ا1

 . معتؾ العقـ بالقاو )َقاَل َاُؼقُلا2

 . معتؾ الّمم بالقاو )َدعا َاْدُعقا3

 . غؾ ة الؿػاخرة )..فلكا َأْ ُ ُؼُفا4

 . ُشفرة الّضؿ ) َكَصَر َاـُْصُر ا5

 يَْفِعل  
 . معتّؾ الػا  بالقاو )َوَعَد َاِعُدا1

 . معتّؾ العقـ بالقا  ) باَع َا ِْقُعا2

 ) َأَتك َاْلتِل ا . معتؾ الّمم بالقا 3

ا4 ُـّ ـا َاِح  .الؿضّعػ الّمزم ) َح

 . ُشفرة الؽ ر )َضَرَب َاْضِرُبا5

 فََعلَ 
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ٌّّجفعل النري أو ىىىه بالتاء الّض ُلاصاّت  الث

 الؿتحّركة، كحق: َقَرْأُت، َقَرْأَت، َقَرْأِت...الػاعؾ  اُ  والؿراد بتا  الّضؿقر ت

 .  لؾػاعؾ كحق: َقَرْأكا، وكقن الـّ قة، كحق: َقَرْأنَ « كا»وبـقن الّضؿقر 

:كرازة تقالل أربهع اـ آخره مطؾؼً ؽم ؿقر أو كقكف ُ  ا  الّض تالػعؾ الؿاضل إلك إذا ُأ ـد  ▪

 .متحركات فقؿا زق كالؽؾؿة القاحدة

  فنن كان غقرَ  ●
ّ
احهُدث فقهف تغققهر، كحهق: َأْكَرْمهُت، العهقـ فهم  َح قا صهحأو ثمثقًّه ،ثمثل

 ، َكَصْركا .ُت رْ َص كَ َأْكَرْمـَا، 

ػإن كان و ●  تُّ َمَدْدكا، َبرا َبِرْرُت َبِرْركا .كحق: َمدا َمَددْ « اادغام»ُاَػؽُّ تضعقػف  امضعا

ألػف إلك أصهؾفا الهقاِو أو القهاِ . كحهق: َدَعها  ُرّدت «معتّؾ أخر» اكاقص اإن كان ثمثقًّ و ●

 َدَعْقُت، َدَعْقكا. َمَضك َمَضْقُت، َمَضْقـا. 

 ب  ب التؼا  الّ اكـقـ:ر تغقّ ا وزكففنّن « أجقف»العقـ  معتّؾ ا ثمثقًّ  وإن كان ●

 . ػعؾال وزنعؾك ـ قف لؾتّ  ؼؾت حركة العقـ إلك الػا :كُ  أً َفُعَل( َلِعَف)فإن كان من أ/ 

حهرف  فقفؿها كَ تحهرّ « َل قُ طَ َخِقَف و»ؿا: أصؾف ُطْؾُت،« َؾ عُ فَ »، وميال ِخْػُت « َفِعَؾ » مياُل 

أو كقكهف  تها  الػاعهؾ ؿهاصهؾت هباتّ وَطهاَل،  اَف فصهار َخه فؼؾهب ألػها ة واكػتح ما ق ؾفالعؾّ 

ـ آخرزؿا: لؽرازة تقالل أربع متحّركات فقؿا زق كالؽؾؿة القاحهدة  ُت ْفهاْ فصهار َخ  فُ ؽم

 وزن   ٌس  فحصهؾ له، ُت ْؾهطَ و ُت ْػهفصهار َخ لهػ إ تذفُحهففالتؼل  هاكـان ، ُت لْ اْ طَ و

والضهّؿة  وزهل الؽ هرة   خهاَف  العهقـ فـؼؾت حركة؟  َؾ عِ أو فَ  َؾ عُ زؾ زل مـ فَ الؽؾؿة 

01 
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 ُت ْػهههفصهههار ِخ ػعهههؾ ال وزنعؾهههك ـ قهههف لؾتّ  :إلهههك الػههها  بعهههد حهههذف حركتفههها   طهههاَل 

 ا.ـَ ؾْ وطُ  َـ ؾْ طُ وا، ـَ ػْ ِخ و ـَ ػْ ِخ  فؿا:،وميؾُت ؾْ طُ و

ـ قهف عؾهك ؾعقـ إلهك الػا :لؾتّ ة أي الؿـا  ة ل ؿجاكِ ت الحركة الكؼؾ (َلَعَف)ًإن كان من ب/ 

؟ إذ ٓ فائهدة   كؼهؾ الػتحهة: ّٕن أّول كهؾ  الؿحذوفة زؾ زل واوأواا  الػعؾ عقـ

حهرف  فقفؿها كَ تحهرّ  ،عَ َقهبَ و َل قَ َقه ؿا:أصهؾف،ذلؽ:ُقْؾهُت وبِْعُت  ميهالماض مػتقح، 

أو كقكهف  تها  الػاعهؾ ؿهااتصهؾت هب ,عَ اَبهو َل افصار َقه فؼؾب ألػا ة واكػتح ما ق ؾفالعؾّ 

ـ آخرزؿا  فالتؼك  هاكـان ، ُت عْ اْ بَ و ُت لْ اْ فصار قَ لؽرازة تقالل أربع متحّركات فُ ؽم

واو أو  لزههالعههقـ الؿحذوفههة زههؾ  تؾههفِ جُ ف،ُت عْ بَ و ُت ْؾههفصههار قَ لههػ إ تفحههذف

إلهك الػها     َقاَل، والؽ رة   َبهاعَ  ؿةالّض ـا  ة لؾعقـ وزل ؿت الحركة الؼؾـُ ؟فاا 

 .ُاْ ـَ عْ وبِ  ـَ عْ ا، وبِ ـَ ؾْ وقُ  ـَ ؾْ قُ  فؿا:وميؾ،ُت عْ بِ و ُت ؾْ بعد حذف حركتفا فصار قُ 

 مالحظة: ❒

ـُ الػعؾ وجؿهع بالؿضهارع، زهؾ زهق واوا أو اها  ؼؾ ة ألًػا ُاعرف أصهؾفا الؿـ الؿاضل َعق

، أقهقاٌل. بهاَع، َا ِْقهُع، َبْقًعها، ُبُقهقٌع. ًٓ عههرف وا الّتؽ هقر والؿصهدر، كحهق: قهال، َاُؼهقُل، َقههق

 إلك ضؿقر الػاعؾ، كحق: دعا، دعقُت، رمك رَمقُت . ن ـادهكذلؽ ب

 :تدزٍبال ▪
 أىقًًِؽ األفٕةؿى اٙد٘ح إىٕ ًٍ٘ؿ رفٓ ٌذعٌؿؾ ٌٓ دنه٘و اىفةء كث٘ةف اىٌكجت: ◀

 .َاْرمِل َرَمك  -َعم َاْعُؾق -َردا َاُردُّ  -كاَم َاـامُ  -عاَش َاعقُش  -حاَر َاحاُر  -مال َاِؿقُؾ  -رام َاروُم 
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 سيدامَلالفعل 

 

 :ة.أو أكيرعؾك حروفف إصؾقّ  فقف حرٌف  دَ اْ زِ  كّؾ فعؾ تعسٍفى 

 .ةى   ع ؿ ٓ اتعدّ آ ة أحرف،كؿا أنّ اادة  تّ ى بالزّ والػعؾ ٓ اتعدّ 
ّٓ والعرب ٓ تزاد حرفً   اادة:الزّ  معا  أشفرمـ و،  لػائدةا إ

 كحق: َأخرجُت الطالَب. اة:دِ عْ التا  .1
 ضاَرَب  عقٌد خالًدا.الؿعاركة: كحق:  .2

 كحق: اْ َتْػَفَؿ إبرازقُؿ. ب:ؾَ الطا  .3
 كحق: َفتاَش أحؿُد. الؿ الغة: .4

َد أي صار افقداًّا.ورة: رُ قْ الصا  .5  كحق: َتَفقا

 أي الؿقافؼة وآكؼقاد، كحق:كَ رُتف فاكؽ َر. عة:الؿطاوَ  .6

لُتههقازن هبهها كؾؿههة أخههرى  :وزههق أن تزاههد   أصههؾ الؽؾؿههة حرًفهها أو أكيههر االحههاق: .7

 مـ َجَفَر: إلحاًقا بَدحرَج. ،فُتعاَمؾ ميَؾفا   تصراػفا، كحق: َجْفَقر الخطقُب 

 أنٌاع املصٍد: 
 : الن ٌٖ ٌى أكَّ  :ـٗؽ اىس ز

 :  زل وزق ثمثة أكقاع

 :  زل ققا ّقة ولف ثمثة أوزان ، كاظؽه  ؼه ظؿفّ٘  ؽى ٍٗ ٌة زً  -1
 . ْعَؾؿَ أَ كحق:  ،وى ٕى فٍ أى  ●

● ، وى ٔى كحق: َشاَرَك، واَلك فة
(1)

 .  

َّٕوى  ● َؾ، َولاك.فى  ، كحق: َ فا

                                      
 أصؾف: واَلَل، فتحّرك حرف العّؾة واكػتح ما ق ؾف فؼؾب ألًػا، وميؾف َتقلاك، وَتقاَلك. ا1)

06 
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  :زلققا ّقة ولف خؿ ة أوزان  ،ٌة زٗؽ فّ٘ ظؿفةف -2
 . َػَصَؾ اككحق: ، وى ٕى فى اٍُ  ●

 .  عَتَدَل اكحق: ، وى ٕى ذى افٍ ● 

 . را احؿَ كحق: ، وَّ ٕى افٍ  ●

َؾ، ،وى َّٕ فى دى   ●  . قلاكتَ  كحق: َتَػضا

ٔى فى دى  ●  قاَلك.تَ : َتَعاَمَؾ، كحق،وى ة

 :زل ققا ّقة ولف أربعة أوزان ،أظؿؼ فّ٘ ز زحي  تٌة زٗؽ -3
واَ َتؼامَ  ،رَ ػَ غْ تَ اْ  كحق: ، وى ٕى فٍ ذى اٍق ● 

(1)
 . 

 أي: طهال، وميؾهف: اْغهَدْوَدَن، ،اشتّدت حموُتف :َؾْقَلك الّعراُب، أياْح كحق: ، وى ٔى ٍٔ ٕى افٍ  ●

 واْعَعقَشَب ، أي: كُير عع ف . 

ٕى  ●  . ارا ؿاحكحق: ، ةؿَّ اف

ٕى ا ●  .  تعّؾَؼ بعـؼ بعقره، أو رك ف ُعْرًاا :أي ،طَ قا ؾَ عْ اكحق: ، ؿى َّٔ ف

٘نة:   :ثةٖٔـٗؽ اىؿٌ ٌى زةُ

 :زؿا وزق كقعان

  ولف وزنٌ ، كاظؽه  فّ٘ ظؿؼه  ٌة زٗؽى  -1
ٌّ
 .َتَزْلَزَل  ،َج رَ ْح دَ تَ كحق: ، اوى يى ٍٕ فى دى )  زق واحدٌ ققا ل

 ققا ّقان زؿا: ولف وزكان  ،فّ٘ ظؿفةف ٌة زٗؽى  -2
 .اجتؿعَ  :أي كحق: اْحَرْكَجؿَ ، وى يى ٍِ ٕى افٍ ● 

عرُ  كحق:، وَّ يى ٕى افٍ  ● ، أي: طال العا ، ا  َطرا    . اْطَؿَلنا

 :ُّ ُّ من الّجالث  ملحكات الّسباع
، وذكر مـفا   الّممقّة )شاّذة وزل أفعال 

ّ
 ُألحؼت بالّرباعل

ّ
 : لتاللكا ا وزكًا زل31مـ اليّمثل

                                      
ة وبجاك ف ك حرف العؾّ إذا تحّر » :لؼاعدةق ؾفا: حقح إلك الّص  قاوفـؼؾت حركة ال، مَ قَ ؼْ تَ ْ  اِ : أصؾف ا1)

إذا تحّرك حرف العّؾة »ا: لؼاعدة: قؾ ت القاوألػً  ثؿّ ، «حقح الّص إلك  ّصحقح  اكـ كؼؾت حركة الؿعتؾ

 فصار: ا تؼاَم.«   إصؾ واكػتح ما ق ؾف أن قؾب ألًػا
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يىوى »ثػاىٍيعلةت   ٍٕ «فى
(1)

يىوى »اىٍيعلةت ثػ    ٍٕ فى «دى
(2) 

 كٌِٕةق اىٍسةؿ اىٔزف ٕؽداى كٌِٕةق اىٍسةؿ اىٔزف ٕؽداى
يىفى  0 ٍٕ ٕىوى  0 َخْؾَ َس، فتـف وخدعف فى ٍف ٍى ـَ  دػى َفَر الؿ ؽـةَ  ،َتهَؿْ َؽ ًْ  َأ

وى  2 ٔى ٍٔ ٕىوى  2 أل  ف الجقرب ،َجْقَرَب  فى ٍٓ فى  امتصا  ،َتَرْزَعَػ  دى

ٕىوى  3 ٍ٘ يىٕ 3 عالج الّدابةَ  ،َبْقَطرَ  فى ٍٕ فى   ؼط عؾك قػاه ،َتَ ْؾَؼك دى

٘ىوى  4 ٍٕ ٍِيىوى »اىٍيعلةت ثػ  أْحَدَث عـد الجؿاع ،َعْذَاطَ  فى ٕى  «اٍف

ٕىوى  5 ٍِ ى  0 أخرج  ـابَؾف ،َ ـَْ َؾ  فى ِأٍلى ٕى  َعُظَؿ بطـُف ،اْحَ ـَْطلَ  اٍف

ِىوى  6 ٍٕ ٕى  2 أل  ف الؼؾـ قة ،َقْؾـََس  فى ٍُ ٔى  أخرَج حقصؾَتف ،اْحَقْكَصَؾ  وى اٍف

يىٕ 7 ٍٕ ٍِيىٕ 3 ألؼاه عؾك قػاه ،َ ْؾَؼك فى ٕى  ا تؾؼك ،اْ َؾـَْؼك اٍف

ٕىوى  8 ٍف ٍيِىفى  4 أ رع ،َ ـَْ َس  قى ٕى  أشتّد  قاُده ،اْعَؾـَْؽَس  اٍف

ٕىوى  9 ٍف َّ٘وى  5 أكيَر مـ الضحؽ ،َزْزَزَق  ٔى ٕى  أي َ ِؿـ ،اْز َقاَخ  اٍف

ٕىوى  01 ٍف ىىوى  6 ابتؾعف ،َزْؾَؼؿَ  ْى ٍٔ ٕى  َضُخؿَ  ،اْعَيْقَجَج  اٍف

ٕىوى  00 ٍٓ وى  7  َتَره ،َرْزَؿَس  فى ٍَّ ٕى َس  اٍف أًؾؿَ  ،اْدَلؿا
(3) 

َى  02 يى ٍٕ يىوَّ »اىٍيعلةت ثػ  طمه بالؼطران ،َقْطَرنَ  فى ٕى  «اٍف

ٕىوى  03 ٍف وَّ  0 َتَغقاَب عـ الحرب ،َتْرَمَس  دى ٔى ٔى  َقُصر واجتؿَع َخؾُؼف ،اْكَقَألا  اٍف

ذىوى  04 ٍٕ أى  2 دازـف ،َكْؾَتَب  فى ٕى  قارَب الؿقَت  ،اْجَػَلظا  ؿَّ اٍف

وى  05 ٍى ٍٕ ٕىوَّ  3 حؾؼ رأَ ف ،َجْؾَؿطَ  فى  َتَغّقَر لقُكف ،اْ َؾَفؿا  اٍفيى

ًى  06 يى ٍٕ     َقَطَع َغْؾَصَؿَتف ،َغْؾَصؿَ  فى

ٕىوى  07 ٍٍ     ألؼك الػحُؾ ماَ ه ،َزْمَؾَؼ  فى

ؿى  08 ٔى ٍٕ     أ رع ،َزْرَوَل  فى

                                      
وى ُاضاف إلك ما ذكره  ) ا1) يى ٍٕ  ا  بزاادة المم الياكقة، كحق: َجْؾَ َب، أي: أل  ف الجؾ اَب، أصؾف َجَؾَب.فى

: ا تضاف إلقفا:2) وى يى ٍٕ فى : َتَجْؾَ َب، أي: ل س الجؾ اب.  دى وى ٔى ٍٔ فى وى الجقرب.  أي: ل س َتَجْقَرَب،دى ٕى ٍ٘ فى : دى

،، أي: صار شقطاكا.  ـَ : َتَعْقَط ؿى ٔى ٍٕ فى : أي: ت خرت   معقتف.،َتَرْزَقكَ دى يىخى ٍٕ فى  َتَعْػَرَت، أي: صار عػراتا . دى

ٓى :ا وميؾف3) ٌَّ ؿى ٍْ  . ، أي:  ال الّدمع ب رعةا
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 :تدزٍبال ▪
ٗةدة ف٘ٓة، كُٔع اىٍـٗؽ: ◀ ـٌ َِّ٘ ظؿكؼ اى  ًزف ن ا ٌَ األفٕةؿ اٙد٘ح، زً ثى

، اْكتهاَل،  هَؾ، َأْ هَؾَؿ، اْكهَتَظَؿ، اْخضهارا َب، اْ هَتْقَفك، َقػا ، َتَدْزَقَر، َتَؼرا اْكَتَؼَؾ، حاَ َب، اْصَػرا

 .اْصَطَػك

دَّ  ◀  .ؿ اىٍـٗؽة اٙد٘ح إىٕ ٌضٌؿدْة األفٕةري

، تـاَفَر، اْشتََعَؾ، َتَؽؾاَؿ، َوفاَر، اْزَدَحَؿ، اْ تَطاَع، َتـَْحـََح.   اْ تَلَْثَر، َتآَكَؾ، أَْ َرَع، اْخَضرا

ٍف ػٍفى صٍو ٌَ إُنةام دنذٍو ٔيٕ أفٕةؿ ٌـٗؽة. ◀ ِّٔ  نى

 ثةىؿصٔع إىٕ اىلؿآف اقذؼؿٍج ػٍكح أفٕةؿ ٌـٗؽة، كاذنؿ كزُٓة. ◀

 مسيد رباعي   مسيد ثالثي  

 

 مسيد بحرفيه

 . اِْفَعـَْؾَؾ )اْحَرْكَجَؿا1

ا2  . اِْفَعَؾؾا )اْ َ َطرا

 

 هيحرفسيد بم

 اِْكَػَعَؾ )اكػَصَؾا. 1 

 اِْفَتَعَؾ )اعَتَدَلا. 2

ا. 3    اِْفَعؾا )احَؿرا

َؾ ) . 4  َتقلاكاَتَػعا

 َتَػاَعَؾ )َتقاَلكا. 5

 

 حرف سيد بم
 َأْفَعَؾ ) َأعَؾَؿ ا. 1 

 َفاَعَؾ )واَلكا . 2

َؾ ) َولاك ا. 3  َفعا

 

 حرفسيد بم

 َتَػْعَؾَؾ )َتَدْحَرَجا

 ثالثة أحرفسيد بم

 اِْ َتْػَعَؾ )ا َتغَػَرا. 1 

 اْحَؾْقَلكااِْفَعْقَعَؾ ). 2

 اِْفَعالا )اْحؿارا ا. 3

َطا. 4  َل )اْعؾقا  اِْفَعقا

 

 أوزاٌ الفعل املسيد
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 علىوامَل ضارُعامُل عُلالِف

رَس.: تعسٍفى                     زق اّلذي ُأ ـِد إلك فاعؾف كحق: َاْ َتِؿُع الّطالُب الدا

 ا اؾل: والؽمم فقف عؿّ 

 ه.آخرِ  حركة ما ق َؾ  -3        .فلوّ حركة أ -2      بف. ُح تَ ػتَ ما اُ  -1

 الـحق. عؾؿ  حث   فتُ ه ا حركة آخرِ أمّ 

 ًّاّل ٍُ :أ  :املضازع بى ُحتفتما 
اا بلحهد حهروف الؿضهارعة  دا قًّ  -ا خؿا قًّ  -ا رباعقًّ  -ا ثمثقًّ ا )الؿضارع مطؾؼً  ُح تَ ػتَ اُ 

 .«أتقـ»أو  «كلات»أو  «كليت»أو  «أكقت»الؿجؿقعة   

 َأعَؾُؿ .الفؿزة لؾؿتؽؾؿ، كحق: ف

 عَؾُؿ .ؿ كػ ف، كحق: كَ والـقن لؾؿتؽؾؿ ومعف غقره، أو الؿعظم 

 والقا  لؾغائب، كحق: َاعَؾُؿ .

 والتا  لؾؿخاطب، كحق: َتعَؾُؿ .

  :ًَا  :ىلًّحسكة أثان
ا  . أو فتح أو ك ر ضؿّ  وزل إما

●  ٌٌ  :ًٌ اى

  مزاهدَ ، أو ُج حرِ دَ ُاه َج حهرَ دَ  :ا كهان كحهقدً مجرّ  ،ارباعقًّ ماضقف إذا كان 
 
، مَ رَ ْكهأَ  :كحهق ثمثهل

مُ رِ كْ اُ 
(1)

 وَقطاَع ُاَؼطمُع. ،

                                      
أصؾف: ُأَأْكِرُم، فا ُتيؼؾت زؿزتان مزادتان   أّول الؽؾؿة فحذفت زؿزة الؿاضل لؾّتخػقػ، وُحؿؾ  ا1)

عؾك الفؿزة غقرزا مـ حروف الؿضارعة، كؿا ُحؿؾ عؾك الؿضارع ا ؿ الػاعؾ وا ؿ الؿػعقل 

 فحذفت الفؿزة   الجؿقع.
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 :فذطاى ●

   غقر الرّ  
ّ
ة أزهؾ غه، و زهذه لُج رِ خْ  هتَ ، اَ َج خرَ ، ا هتَ ُؼ ؾِهـطَ اَ  َؼ َؾه، اكطَ ُح تَ ػْ اَ  َح تَ فَ  :كحق باعل

 كزل الؼرآن. اوهب - ـاكةقراش وكِ  -الحجاز 

 هكؿ:اى ●

ك ر حروف الؿضارعة عدا القها    ثمثهة  وربقعةققس وقؿ ؿمـ ت اقـالحجاز غقر أجاز

 :مقاضع زل

وأكهت   ، وكحهـ كِػهرُح،إِْفَرُح أكا  :كحق ،الػا  بالقاو إذا لؿ اؽـ معتّؾ  ا َؾ عِ فَ ) مضارع  .1

 ..بؽ ر الّتا [113]زقد:﴾ڳ ڳ  ڳ ڱ  ڱ ﴿ رئوقُ  تِػرُح،

 .رُ غػِ تَ ْ  اِ أكا اِْكَطؾُِؼ، أكا : كحق ،الؿ دو  هبؿزة وصؾالػعؾ مضارع  .2
ك، أكا إِ  :كحق ،الؿ دو  بتا  زائدة الػعؾمضارع  .3  .ؿُ ؾا عَ تَ أكا إِ َتَزكا

 حروف الؿضارعة   مقضعقـ زؿا: جؿقع ك ر  اقـالحجاز غقر كؿا أجاز

 ،فتؼقل فقفا:أكا إِْئَ ك، وكحـ كِئَ ك، وأكت تِئَ ك، وزق اِئَ ك .كبَ كؾؿة أَ  .1

َجُؾ كِقَجُؾ، تِْقَجُؾ، اِقْ  إِْاَجُؾ، ؾجِ وَ  :الػا  بالقاو كحق معتّؾ  ا َؾ عِ فَ ) مضارع  .2
(1)

 . 
  :س املضازعحسكة ما قبل آِخثالجا: 

 والؿراد زـا مضارع غقر اليّ 
ّ
 اليّ  الؿضارع حركة ما ق ؾ آخر :ٕنّ مثل

ّ
   ؼ ذكرزا. مثل

ا  حركة ما ق ؾ آخر الؿضارعو  .نكؿأك فذط إما

 .ؿُ ؾا عَ تَ اَ  ؿَ ؾا عَ ، تَ ُج رَ ْح دَ تَ اَ  َج رَ ْح دَ بتا  زائدة كحق: تَ  ام دو ً ماضقف كان  نإ: اىفذط ● 

                                      
فصار اِْقَجُؾ، « او  اكـة بعد ك رة ُقؾ ت اا ً إذا وقعت الق»أصؾفا: اِْقَجُؾ، فؼؾ ت القاو اا : لؼاعدة:  ا1)

 وميؾ القا  باقل حروف الؿضارعة. 
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 َؼ َؾه، اكطَ ُؾ ؼاتِهاُ  َؾ ، قاَتهَزْلهَزَل ُازلهِزُل بتا  زائدة كحهق:  ام دو ً إن لؿ اؽـ ماضقف : اىهكؿ● 

،  ،ُج خرِ  تَ اَ  َج خرَ ، ا تَ ُؼ ؾِ ـطَ اَ   ـُ  تعقْ اَ  ا تعانَ َأَعدا ُاِعدُّ
(1)

. 

 مالحظة: ❒
ـ  َؾ ا وكان م دو ا بالتّا  جاز حذف إحهدى الّتها ا إذا كان الػعؾ الؿضارع مـ بابَل ) تَػاَعَؾ وتََػعا

ُ قا ٓ َتجّ  قا، أصؾفؿا: تَتَـابَُزوا، تَتََج ا ٓ تَـابزوا، و  . مـف تخػقًػا، كحق: و

 :تدزٍبال ▪
ؿ األفٕةؿ  ِّٔ ِّ٘ؿ ٌة ٗيــ إىٕ  اٙد٘ح ظى   :كجتاىٌٓ ث٘ةف ٌٌةرع كغ

 جاَزَؾ .، تَ َف، ا َتقَلك، َرَ َؿ، اكصرَ َل، َترَجَؿ، قاَبَؾ، َتَؽ ارَ َأكزَ 

 

 

 

                                      
ة وبجاك ف ك حرف العؾّ إذا تحّر : »لؼاعدةأصؾف: َاْ َتْعِقُن، فا تيؼؾت الؽ رة عؾك القاو فـؼؾت إلك العقـ:  ا1)

إذا وقعت القاو »لؼاعدة: ثؿ قؾ ت القاو اا : ، «ق ؾفحقح الّص إلك  صحقح  اكـ كؼؾت حركة الؿعتّؾ 

 . ـُ  تعقْ اَ  فصار«  اكـة بعد ك رة ُقؾ ت اا ً 
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 جهىلللَن بينُّامَلالفعُل 

 :ُأ ـد إلك كائب الػاعؾ بعد حذف فاعؾف. ذيزق الػعؾ الّ  تعسٍفى 

 .«غةقّص الر قا غَ هؿُ هال»و«فاعؾف  ؿا ذي لؿ اُ الػعؾ الّ »ك  ؿّ واُ 

ّٓ  وٓ اؽقن كؿا ٓ ُا ـهك مهـ ،، كحق: ُأْكِرَم الؿجتِفُد، ُاْؽَرُم الؿجتِفهدُ اا أو مضارعً  ماضقً إ

 .، كحق: ُمرا بف بحرف جرإذا تعّدى إٓ  الػعؾ الّمزم

 :صَاغتى  

 الل:ر كالتّ قغقواؽقن التّ  ر صقرتف،قتغقٓ بّد مـ  عـ الؿعؾقمجفقل الؿالػعؾ  قزقلتؿ

ًّاّل ▪ ًّ :أ  :ىلحسكة أ
 َج رِ ْخه، أُ رُ َصهـْ اُ  رَ ِصهكُ  كحهق: ،الؿاضهلا   الؿضهارع ومطؾًؼه جفقلالؿالػعؾ  لأوّ  ضؿّ اُ ● 

 . ُج رَ خْ اُ 

 .كحق: قاَبَؾ ُققبَِؾ  ، جفقلالؿ  عؾك وزن ) فاَعَؾ ا ُتؼَؾب ألُػف واًوا  الؿاضلوإذا كان 

عَ قْ ، بِ َؾ قْ قِ كحق: ك را خالصا،  «إجقف»العقـ  الؿاضل الؿعتّؾ أّول ر ؽَ  اُ  ●
(1)

. 

 :فقف ااشؿام وزق: ضهّؿ الّعهػتقـ مهع الـّطهؼ بالؽ هر، وُقهرئ بهف   ققلهف تعهالك واجقز

                                      
: ا1) إلك ة وكؼؾت الؽ رة ؿّ ة فحذفت الّض ؼؾت الؽ رة بعد ضؿة عؾك حرف عؾّ يفا ت ُقِقَل، أوو كً٘وى

ؼؾت الؽ رة بعد يفا تثّؿ قؾ ت القاو اا  لقققعفا  اكـة بعد ك رة فصار قِقَؾ، وأصؾ بِقَع: ُبقَِع،  مؽاهنا،

 ـؼؾت إلك ال ا  بعد حذف حركتفا فصار بِقَع.ة فة عؾك حرف عؾّ ضؿّ 

33 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 سَّرامُلَي ُفالصَِّر 34

 . [44]زقد:﴾ۇئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ وئ    ائ﴿

 اعر: ،ومـف ققل الّع عَ قْ ،بُ َل قْ قُ فقؼقل: الػا  مع حذف حركة العقـ  ةَ  ؼك ضؿّ ومـ العرب مـ اُ 

ٗى ك ٘ػػػػخى ىى  ػػػػْػػػػو   خي ٘ػػػػىى  بنةمػػػػ٘ ٓي ِفى

 

 

 ٗخي ؿى فةمػػػػػذى  عى ٍٔ ثيػػػػػ ةمػػػػػجةثن  ٘ػػػػػخى ىى  

 

 

ًَا:  ▪  :ىحسكة ثانَثان
 الؿاضل ثا   ضؿّ اُ 

ّ
 .ؿُ ؾْ العِ  ؿَ ؾم عُ تُ  كحق:لف أوّ  مع ضؿّ  الؿ دو  بتا  زائدةالخؿا ل

 كحق: َتغاَفَؾ ُتُغْقفَِؾ .نهنا ُتؼؾب   الؿجفقل واوا، ف وإذا كان ثاليف ألػا

 :ىحسكة ثالجا: ثالًج ▪
 ،إذا كان صحقح العهقـ الؿ دو  هبؿزة وصؾالؿاضل ل   الث مع إوّ الحرف اليّ  ضؿّ اُ 

 .َج رِ خْ تُ ْ  ، اُ َؼ ؾِ طُ كْ اُ كحق: 

دَ ْقهؼِ كْ ، اِ رَ ْقهتِ ْخ اِ  كحهق: ،فرثاليُ ِ هن كان معتهؾا العهقـ عؾهك وزن )اْفَتَعهَؾا أو )اْكَػَعهَؾا كُ نف
(1)

 

 . اجقز فقف ااشؿامو

 . إوجف اليّمثة   فا  قِقَؾ وبِقعَ  فتجقز   ثاليف  ،دَ قْ ؼُ كْ ، اُ رَ قْ تُ ْخ اُ  :ـ اؼقلمـ العرب مَ كؿا أّن 

 :سيآخحسكة ما قبل زابًعا:  ▪
 كْٖ:

 .عَ قْ ، بِ َؾ قْ قِ كحق: ا تؼدارً  ، أوَب رِ ُض كحق: ا الؿاضل لػظً    :اىهكؿ● 

ُا اعُ  ،ُل اْ ؼَ اُ  كحق:ا و تؼدارً ، أُب رَ ْض اُ  كحق:ا   الؿضارع لػظً  فذط:اى● 
(2)

. 

                                      
،كؿا القا  إلك التا ة فـؼؾت ك رة ة بعد ضؿّ ؼؾت الؽ رة عؾك حرف عؾّ ي،فا ترَ قِ تُ ْخ اُ  :رَ قْ تِ ْخ أصؾ اِ  ا1)

 . رَ قْ تِ ْخ فصار اِ  ّتا ا لؾإت اعً الفؿزة  تك ر

 ،ثؿّ الؼافـؼؾت ك رة القاو إلك فة ة بعد ضؿّ عؾّ ؼؾت الؽ رة عؾك حرف يفا ت، دَ قِ ؼُ كْ اُ  :دَ قْ ؼِ كْ اِ  ؾصوأ

 .دَ قْ ؼِ كْ اِ : فصاراا : لقققعفا  اكـة بعد ك رة  ت القاوقؾ 
إذا تحّرك حرف العّؾة وبجاك ف » :أصؾ ُاؼاُل: ُاْؼَقُل، فـؼؾت فتحة القاو إلك الؼاف ق ؾفا: لؼاعدة ا2)

= 
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 مالحظة: ❒
، وردت   الّؾغة العربّقهة أفعهال معؾقمهة عؾهك صهقرة مجفهقل مـفها:  ـا ، ُجه : أي: ازهتؿا َ

ُعـِهل

: أي أصابتف الحّؿك  وما بعدزا ُاعرب فاعًم. ،وكحق ذلؽ ، بُِفَت، أي: تحقّر و ؽت،ُحؿا

 :تدزٍبال ▪
ٍِّ٘ؿ ٌة ٗيــ ٌٓ اىٌذنه٘و:  ◀ ًَ األفٕةؿى اىٌذةى٘ح ىيٍضٓٔؿ، كغى  اًٍث
، اْ تَدَعك، كَاَجكَتَ ؾاؿَ  ماَل، أراَد، َأكاَر، َتغاَفَؾ، كََؼَؾ،أ/   .  َصامَ  ،، َ اَ ، ا تََخػا

 قُق، َاْ َتجِؿُع، َاـْؼاُد، ُاؼقُؿ، َاتغاَبك.َاؽقُؾ، َاـػُع، َاغُار، َاُ  ب/

ًٌ ًٕٓة يف صٍيح ٌف٘ؽة. ◀ ٌ٘ح ىيٍضٓٔؿ، ز ف ػٍكح أفٕةؿ ٌجِ ِّٔ  نى

ٌِ٘ة ٌة ظؽث ف٘ٓة ٌَ دغ٘٘ؿأفٕةؿ ٌجِ٘ح ىيٍضٓاقذؼؿج ٌَ قٔرة اىِضً ز زح  ◀  .ٔؿ، ٌج

 

 

 

                                      
= 

ـٌ كؼؾت الحركة مـ الؿعتّؾ إلك الّصحقح ال اكـ ، ثّؿ قؾ ت القاو ألًػا لتحركفا   «ق ؾف صحقح  اك

 إصؾ واكػتاح ما ق ؾفا أن فصار: ُاؼاُل ، وميؾف ُا اُع.
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 مراأَل عُلِف

                :الؿخاط ة. كحق: ذاكِْر دروَ ؽ، ذاكِِري . اا َ  َؾ كؾ فعؾ دّل عؾك طؾب، وق ِ  تعسٍفى  

 :صَاغتى 

 ا.َؾ عَ فْ غقرأَ )ا، وَؾ عَ فْ أَ ) وزن :زؿا فقؽقن عؾك كقعقـضقف إمر كـظر إلك مافعؾ  صقاغةل

ًّاّل ▪  :َلَعِفَأ: أ

 كَطهعْ أَ  ،مْ رِ ْكهأَ  مَ رَ كْ أَ  كحق: ،اْؾ عِ فْ أَ ) هؼقاس أمرا فَؾ عَ فْ )أَ  عؾك وزن رباعقا إذا كان الؿاضل

ۡىِقَُعَصاَك ُ﴿ قال تعالك: .طِ عْ أَ 
َ

ؿؾ: ﴾ َوأ  .[13]اـل

ًَا:  ▪  :َلَعِفَأ غريثان

ا:ـظر إلك اُ ا َؾ عَ فْ إن لؿ اؽـ الؿاضل عؾك وزن )أَ  و  مضارعف فقؽقن إما

 :حٌٍةرٔاى ٕؽى ظؿؼٌة ثى  ؾٌذعؿٌ ● 

 كحهق: ، مـهف حهرف الؿضهارعةحهذف بعهد  الؿجهزوم  فمتك بإمر مـف عؾك وزن مضارعواُ 

ؿْ قُ  ؿْ ؼُ لؿ اَ  قمُ ؼُ اَ قاَم 
(1)

 َتَعؾاَؿ لؿ َاتََعؾاْؿ َتَعؾاْؿ. ،ْج رِ ْح دَ  ْج رِ ْح دَ لؿ اُ  كَاَم َاـاُم لؿ َاـَْؿ كَْؿ . َدْحَرَج  .

 :حٌٍةرٔاى ٕؽى ظؿؼٌة ثى  قةنَ ●

مهع  ، مـهف حهرف الؿضهارعة بعد حهذف الؿجزوم فعؾك وزن مضارعمـف أاًضا وامتك بإمر 

 .عْ ؿَ ْ  اِ  عْ ؿَ ْ  لؿ اَ  عُ ؿَ ْ  اَ  عَ ؿِ َ   كحق: ف ٓ ا دأ ب اكـ،ااتقان هبؿزة وصؾ:ٕكّ 

                                      
فالتؼل  اكـان فحذفت القاو: ّٕن الّ اكـقـ إن كان أحدزؿا صحقًحا  «لؿ َاُؼْقمْ »الؿضارع بعد الجزم:  ا1)

 وميؾف إمر، أصؾف: ُقْقْم، فصار: ُقْؿ. ،ؿْ ؼُ لؿ اَ وأخر معتمًّ ُحذف الؿعتّؾ، فصار: 
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 :ظؿنح ٍْـة اىٔوو ▪

ـ ولتحداد حركة زؿزة القصؾ  ظر إلك  ثاكقف  أمر الؿضارع ال اك  ما ق ؾ آخر الؿضارعحركة ـك

 فنن كاكت:● 

1-  ٌ٘  .ُب رِ ْض اَ  كحق: ،حنكؿة أوي
 ْػَتُح.اَ  كحق: ،فذعحأو -2
ٌٍ أو  -3 نَ قْ مُ رْ اَ  ، كحق:ح ٔةرًحً

(1)
 .وَاْؿُعقن 

ـَ اْ ْغههزِ تَ كحههق:  ،نكػػؿة ٔةرًػػحأو -4
(2)

ـَ   زؿههزة القصههؾ   زههذه  ت ههركُ وَتههْدِعق

 ،ْغهِزياِ  ـَ اْ ْغهزِ تَ  ،اقْ ُمهرْ اِ  نَ قْ ُمهرْ اَ  ،ْح تَ ْفهاِ  ْػهَتُح اَ  ،ْب رِ ْضهاِ  ُب رِ ْضهاَ  فتؼهقل: ،ربهعالحآت إ

ـّ الؽ ر الخالص أفصح مـف. ،ةؿّ ّض  ةإشؿام الؽ ر ةإخقرالحالة واجقز     لؽ
ٌٍ مهها ق هؾ آخههر الؿضهارعوإن كاكهت حركهة ●  زؿههزة  ضهؿّ  إمههر وجهب   حح أوػػيٌ٘ ًػ

 . ، َاْدُعق ُاْدعُ دْ عُ قْ اُ  دُ عُ ؼْ اَ  كحق:القصؾ 
 شرًًذا: مسفعل األمن همصة الٌصل  حرف ● 

ٌي ٍؾ ػي :أفعال زلشّذت مـ الؼاعدة الّ ابؼة ثمثة و لفا متك   أوّ أن اُ كان الؼقاس حقث ، ٍو ، ني ؿٍ ، 

وثها   ،اَؾ َعهفْ أَ )مـه غقهر ماضهقفا  ٕنّ :«  ْؾ ُكهؤْ اُ ، رْ ُمهؤْ اُ ، ذْ ُخهؤْ اُ  » :فقؼهال ةمهبؿزة وصؾ مضؿق

                                      
، فا تيؼؾت الّضّؿة عؾك القا  بعد ك رة فـؼؾت إلك الؿقؿ ق ؾفا أخر ما ق ؾؽ ر ب نَ قْ قُ مِ رْ اَ : أصؾف ا1)

، وإمر مـف اْرمُِققا فحدث نَ قْ مُ رْ اَ فالتؼك  اكـان فحذفت القا : ولؿ تحذف القاو: ّٕكفا فاعؾ، فصار 

 صار اِْرُمقا.فقف ميؾ الؿضارع ف
 ق ؾفا فالتؼك  اكـان، الّزاي فـؼؾت إلكبعد ضؿة فا تيؼؾت الؽ رة عؾك القاو ، ـَ اْ وِ ْغُز تَ : أصؾف ا2)

، وإمر مـف: ُاْغُزِوي فحدث فقف ميؾ ـَ اْ ْغزِ فصار تَ ولؿ تحذف القا : ّٕكفا فاعٌؾ،  فحذفت القاو:

 الؿضارع فصار اِْغِزي.
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ـٌ  حذف لؽـّفؿ اكتَػقا ب« َاْلُخُذ َالُْكُؾ َالُْمرُ » ةة أصؾقّ ضؿّ  وما ق ؾ أخر مضؿقمٌ ، مضارعفا  اك

 لؽيرة آ تعؿال.أّول الؿضارع وثاكقف تخػقًػا: ٓ تيؼال اجتؿاع زؿزتقـ   إمر، و 

ققلههف  عطههػ كحههقإذا اقههرتن بحههرف  «ُمههرْ »وذلههؽ كيقههٌر    عؾههك الؼقههاس،ورّبؿهها تههليت 

 ، وكادٌر   )ُخْذ وُكْؾا. [132]طف:﴾ۓ  ۓ﮲ ﴿:تعالك

 مالحظة: ❒

يءِيَؤَُُُفَۡسُ﴿إذا تؼدمف شلٌ ، كؼقلف تعالك: « اِْ َلْل »  عؾك اليت« َ َلَل » مـ مرإ ُإِۡرَٰٓء ُةَِٓيٓ  ﴾ۡو

: ؼقلهف تعهالكبحذف الفؿزة مهـ أّولهف وو هطف إذا ُبهدئ بهف، ك« َ ْؾ »عؾك ، و[131]اا را :

  . [211]ال ؼرة:﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿

 :تدزٍبال ▪
ٍف فٕوى أٌؿ ٌَ األفٕةؿ اىٌذةى٘ح ◀ ِّٔ ِّ٘ؿ ٌة ٗيــ ٌٓ اىٌذنه٘و كث٘ةف اىٌكجت: ،نى  كغى

كَ  هَؿ، اِْ هَتغَػرَ ،َأقَػَؾ، َأْمَؾك، َخاَف، َزلَزَل،  اَر، قهاَل، َعؾِهَؿ، َحرا  ،َكَتهَب، َدَعها، َمَعهك، َتَعؾا

 .اِْمَتـَعَ 
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 مساءاأَل

 إلك:والجؿقد  ٓشتؼاقا ؿ مـ حقث اـؼ ؿ آ ●    

 :صةٌؽ .0

 .ِعْؾٌؿ ،ٌؾ ُج رَ  وادلُّ عؾك ذات أو معـك.كحق: ،مخذ مـ غقرهوزق ما لؿ اُ 

 :ٌنذٌق  .2

 .ػظتغققر   الؾّ   الؿعـك وبقـفؿا  ذ كؾؿة مـ أخرى مع تـا ٍب ْخ أَ  :كاالمذلةؽ

 .ؿؾْ العِ مـ َمعُؾقٌم، عؾقٌؿ، عّمٌم، ملخقذة  ،ؿٌ الِ عَ  كحق: ذ مـ غقره،ِخ ما أُ اىٍنذٌق:ك

ّٓ  رفوٓ ا حث الّص   .  الؿعتّؼ  آ ؿ   إ

 أكير الصرفّققـ. قـ،وعؾقفاّ الؿصدر عـد ال صر ةتكأوو اىٍنذلٌ  ●

 :   الؿؾحةالحرارّي قال 

 أوػػػػو كأمُّ  األوػػػػوي  كاىٍىػػػػؽري 

 

 

 كٌِػػػّ ٗػػػة وػػػةح امػػػذلةؽي اىفٕػػػو 

 

 

 إصُؾ الػعُؾ، والؿصدر فرٌع. قـعـد الؽقفقّ و

ا ههؿ وا ههؿ الػاعههؾ، و مت،والؿضههارع،وإمر وقههد تؼههدّ  ،الؿاضههلةت ْػػٖ:كاىٍنػػلٌ  ●

 ا ؿ ألة.و والؿؽان،  ؿا الزمانواقؾ، ضػا ؿ التّ وفة، ة الؿع ّ ّصػالوالؿػعقل، 

  فنن دّلت الؽؾؿة عؾك حدث وزمـ ففل الػعؾ، كحق: َذَزَب 
ٌّ
 . اْذَزْب  ،، َ قذَزُب عؾل

 . ؿتعةٌ مُ  الّدرا ةُ  كحق:وإن دّلت عؾك حدث مجّرد مـ الّزمـ ففل الؿصدر، 

 .الّعؿِس قراٌب  َمطَؾعُ وإن دّلت عؾك زمـ ففل ا ؿ زمان، كحق: 

 .[93]الؽفػ: ﴾ں ڱ ڱ  ڱ              ڱ﴿: ققلف تعالك وإن دّلت عؾك مؽان ففل ا ؿ مؽان، كحق

  كاتِههٌب، ههعقٌد كحههق:  وإن دّلههت عؾههك حههدث وصههاح ف ففههل القصههػ، كا ههؿ الػاعههؾ،

ـٌ ؽ وجفُ  كحق:  والصػة الؿع فة،، مؽتقٌب الدرُس كحق: وا ؿ الؿػعقل،  ، وا هؿ َحَ ه

ـُ خطل الّتػضقؾ، كحق:   .مـ خطؽ أْحَ 
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 لالفاِع اشُه

 

 عؾهك  ـ قهام بالػعهؾلهة عؾهك َمهٓمـ مصهدر الػعهؾ الؿعؾهقم لؾدّ  ا ؿ معتّؼ : تعسٍفى

 وجف الحدوث.

ُ﴿ كحق ققلف تعالك: ۡرِضَُُجاِعوُ إِّّنِ
َ
 ضقَػف . ُمْؽِرمٌ  ، وكحق: محّؿدٌ [33]ال ؼرة: ﴾َُخيِيَفٗث ُِِفُٱۡۡل

 أًشانى: 

  أن اؽقن مـ ا ؿ الػاعؾ إّما
ّ
  فعؾ ثمثل

ّ
 .أوغقر ثمثل

 ُّاضم الفاعل من الّج  :الث

 وتؽقن صقاغتف كالّتالل:

 :مٍذٕؽِّ ( اىوى ًٕ فى  كة، ٌُيلن  (وى ٕى فى :  أٌكالن  ●

ػفى )عؾهك وزن ا ققاً ها اليت ا ؿ الػاعؾ مـفؿهو ًٔ ففهق  رَ َصه، كَ ٌؾ اِخهدَ ففهق  َؾ َخهدَ  :،كحهقاوة

باَع ففق َبائٌِع  ،قاَل ففق َقائٌِؾ  ،َكاِصرٌ 
(1)

 . عٌ امِ َ   ففق عَ ؿِ َ   ،الٌّ َضؾا ففق َض ، آٍت  ففقأتك  ،

 ا ما أيت عؾك:وى ٕى فى ) ـمِ  ذّ وش

أي  ،ةاّ دّ لؿـا هه ة الّضهه:ٌؾ قْ ؼِ َثُؼههَؾ ففقثَ   عؾههك:حؿًم ٌػ ْقههػِ َخ :َخههػا ففههق كحق و:ٍ٘ػػًٕ فى  -1

 .تضاّدزؿا   الؿعـك
                                      

ٓه  ا1) ، «إذا وقعت القاو والقا  إثر ألػ زائدة ُقؾ تا زؿزة»، فؼؾ ت القاو والقا  زؿزة: لؼاعدة: أويٍٓة: كةًكؿه كثةًٗ

:فصارا: قائٌِؾ وبائٌِع.  : آتٌِل ، آٍت . وأصؾ«ضالٌّ »ضالٌِؾ، فُادغؿت الّممان   بعضفؿا فصار  كأوو ًةؿٌّ

فالتؼك  اكـان « غقر الػتحة ركةالح عؾكة ٓ اؼقى حرف العؾّ ف إذا تطرا »فحذفت الحركة مـ القا : لؼاعدة: 

 . آٍت القا  وكقن التـقاـ فحذفت القا : ٕهنا حرف عؾة، فصار 
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ًٕو -2 ٍ٘  : الـّائب عـ َفعقؾ، كحق: طاَب ففق َطقمهٌب فى
(1)

عؾهك َخُ هَث ففهق َخ ِقهٌث  حؿهًم : 

 ة.اا لؿـا  ة الضدم 

لؿـا ه ة :َ ِقَد ففق َأْ َقد  عؾكحؿًم :أي ابقّض شعره ،ُب قَ ْش أَ :شاَب ففق كحقو:ٕى فٍ أى  -3

هدم ـّ لؿـا ه ة العؾك َشـَِب ففق َأْشـَُب، أي أبهقض إ هـان:  حؿًم أو  .ةاا الضدم  ، أي ةاا

 اّتحاد معـازؿا.
 . ةاا دم ـّ لؿـا  ة ال:انثرْ غَ َث ففق َغرِ  عؾك :حؿًم عانُ قْ َج :جاَع ففق : كحق فٍٕ فى  -4
٘نة:    ●    :زـاىٌ  ( وى ًٕ فى زةُ

 زل:عؾك ثمثة أوزان ققاً ا  مـف ا ؿ الػاعؾ واليت

 ففهق ٌح رِ َفهَفهِرَح ففهق  ،عٌ ِجهوَ  : َوِجَع ففقض كحقرَ ا  أوعَ دعؾك  لؿا دّل :وه ًٕ فى  -1
َ
، َشهِجل

َشٍج 
(2)

ـٌ    .، َثِؿَؾ ففق َثِؿٌؾ، أي: َ ؽَِر  أي حزا
. ،وقد ُاخّػػ بن ؽان عقـف، كحق: َشئَِز الؿؽاُن ففق َشْلزٌ  ـٌ  أي َخِع

ػػفٍ أى  -2  ،أي أبههقض إ ههـان ،:َشههـَِب ففههق َأْشههـَُب كحقعؾههك لههقن أو ِخؾؼههة،  لؿهها دّل  :وي ٕى

 .وَأْحَقُل  رقَ عْ أَ وَأْ َقُد و
ػػفى  -3 ههانعانُ  ْ َشهه َشهه َِع ففههق :كحههق أو حههرارة بطههـ، عؾههك امههتم  لؿهها دّل  : في ٍٕ ، وَراا

(3)
 ،

 . َجْذُٓن أي فرحانقد اليت لغقر ذلؽ، كحق: َجِذَل ففق و، عانُ طْ عَ َعطَِش ففق و

                                      
َطقِْقٌب عؾك وزن َفِعْقٌؾ، فـؼؾت حركة القا  إولك إلك الياكقة: طؾ ا لإلدغام فصار َطْققٌِب، عؾك  أويّ: (1)

 وزن: َفْقِعٌؾ، ثؿ أدغؿت القا    القا  فصار َطقمٌب .

 حرف العؾة إذا تطّرف ٓ اؼقى عؾك الحركة»أصؾف: َشِجٌل عؾك وزن َفِعٌؾ، فحذفت ضّؿة القا : ّٕن  ا2)

 ثّؿ حذفت القا  ٓلتؼا  ال اكـقـ فصار َشٍج ٍ، وميؾف فاٍن. «غقر الػتحة
اجتؿعت القاو والقا  وَ  ؼ أحدزؿا بالّ ؽقن قؾ ت القاو ااً   إذا»أصؾف: َرْوَاان، فُطّ ؼت فقف قاعدة: ا3)

 فصار: َرااان. «وأدغؿت القا    القا 
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 ّذ مـ ذلؽ وزكان زؿا:وش

1-  ًٔ  الرجُؾ كحق: وه فة
َ
 . ةاّ دّ ـلؿـا  ة ال :ب عؾك ذازِ حؿًم : فانٍ ففق  –أي َزِرَم  –:َفـِل

 .ةاّ دّ ّض لؿـا  ة ال :كراؿ عؾك حؿًم  :خقٌؾ بَ :َبِخَؾ ففق كحق :٘وه ًٕ فى  -2
 :(وى ٕي فى زةىسنة:    ●

 زؿا:  عؾك وزكقـ ققاً ا فا ؿ فاعؾ واليت

 . ٌؾ فْ َ   : َ ُفَؾ ففقكحق :وه ٍٕ فى  .1
 . قٌػ ظِ كَ  : َكُظَػ ففقكحق :وه ٍ٘ ًٕ فى  .2

 إفعال زل: ععرة أوزان ذكرزا   ٓمقة مـفّذت وش

 معياه املجال الىزٌ الّشاّذ العدد

ٕىوي  0 ٍف قي  أى ٍى قى  أىٍظ ٍي  إذا فكؽ رأّٗ ،ٌَ ظى

ةؿه  2 ٕى جةفه  فى جيَ صى ٕيف كْةب ،ٌَ صى ًى  إذا 

ٕىوه  3 َه  فى كى َ ظى كي  إذا نةف صٍ٘ ن  ،ٌَ ظى

ةؿه  4 ٕى ت اىٍةءي  فيؿاته  في ٍؾثنة ،ٌَ فىؿي ٔى  إذا نةف 

ٍٕوه  5
ٍفؿه  فً

ؿى  ًٔ في ٔى  إذا نةف ذا ػجر كٌهؿ ،ٌَ 

ٕئؿه  6 ىٔره  فى ؿى  ظى ىي  إذا نةف ال مٓٔة ىّ يف اىٌِكةء ،ٌَ ظى

ٍٕوه  7 ؿه  في ٍٍ ؿى  غي ٍي  إذا نةف صةْ ن ثةألٌٔر ،ٌَ غى

وه  8 ًٔ ة ت اىٍؿأةي  ٔةًكؿه  فى ؿى لي ٔى ًيؽ ،ٌَ   إذا ىً دى

ٕيوه  9 ِيته  في ِيتى  صي ٕيؽ :أم ،ٌَ صى  أك نةف ذا صِةثح ،ثى

ًٕوه  01 َه  فى
ًُ َى  فى ُي  إذا نةف ذا فًٓ كظؾؽ ،ٌَ فى
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وجؿقع ما   ؼ ذكره مـ أبـقة ا ؿ الػاعؾ إّكؿا زق إذا ُقصد بهف الّي هقت والهّدوام، أّمها إذا 

 مطؾًؼها عؾهك وزن 
ّ
« ؾفاِعه»قصد بف الحدوث والّتجّدد فقجقز بـاؤه مهـ كهّؾ فعهؾ ثمثهل

.  ،ٌح َفِرَح ففق فارِ جاِذٌل، وكحق: َجِذَل ففق  ـٌ ـَ ففق جابِ  وَجُ 

 ُّ  :اضم الفاعل من غري الجالث
ؾ  ههر مهها ق ههمضؿقمة،وك اقًؿههممههع إبههدال حههرف الؿضههارعة ف واههليت عؾههك وزن مضههارع

ُم ففقَأْكَرَم ُاْؽِرُم ففق ُمْؽِرٌم، كحق:أخر  َم ُاَؽرم ٌس  ،مٌ رم ؽَ مُ  َكرا  ،رٌ ػِ غْ تَ ْ همُ و ،ٌؼ ؾِ طَ ـْ مُ و ،وُمدرم

، وُمِعْقٌد، وُمـْؼاٌد. ، وُمْ َتِعدٌّ ، وُمْحَتؾٌّ  وُمِذلٌّ

ـَ  ـٌ َص حْ مُ  :ف كحقّذ مـوش الغمم، وأاـََع اليؿر، وَعْذاقٌط  مـ َأْاَػعَ وااكٌِع ع اافِ و ،مـ َأْحَص

 .مـ َعذَاَط، وغقر ذلؽ 
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 :تدزٍبال ▪
ِّ٘ـ األقٍةء اىضةٌؽة ٌَ اىٍنذٌلح فٍ٘ة ٗيٖ:  ◀  ٌى

 .مذمقٌم، الؽتاُب خقُر جؾقٍس، إشجاُر ميؿرةٌ الؼـاعُة كـٌز، الؿطاَلعُة مػقدٌة، الّظؾُؿ 

ًى اىفةٔو ٌَ األفٕةؿ اىٌذةى٘ح ٌٓ اىٌذنه٘و ◀ غ اق  :كث٘ةف اىكجت وي

، أخاَف، ،َدَعاقَ َُح،  كَػَع، َص َر، فَفَِؿ، َصُعَب، ، اْكتََؿَؾ، أَاَْ َر، أَباَن، أَقَرا ـَ  اعتاَد. اكَْدفََع، ا تؼاَم، أَْحَ 

 ٌَ اٙٗةت اىٌذةى٘ح ٌٓ ث٘ةف فٕيّ ككزُّ:اقذؼؿج اقً اىفةٔو  ◀

 . [34]العـؽ قت:﴾ک  ک  ک  ک گ  گ﴿ -1
 .[59]الؼصص:﴾ی  ی  ی  ی جئ حئ  مئ﴿ -2
 . [18]الؽفػ:﴾ڳ ڳ  ڳ  ڱڱ﴿ -3
َمر:﴾ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ ﴿ -4   . [22]الزُّ

 اشه الفاعل 

 غير ثالثي   ثالثي  

 

 )فَع َل(

 واليت عؾك 

 َ ْفٌؾ فَْعل:  -1

 َكظِقٌػ  فَِعْيل: -2

)فََعَل( مطلقا و)فَِعَل( 

 المتعدِّى

 «فاِعل»واليت عؾك وزن 

 كحق:داِخٌؾ وكاِصٌر و امِعٌ 

مضارعف مع إبدال واليت عؾك وزن 

حرف الؿضارعة مقًؿا مضؿقمة وك ر 

مٌ   ما ق ؾ أخر كحق: ُمَؽرم

زم  )فَِعَل( الال 

 واليت عؾك

 لدا  أو َعَرض كحق: َوِجٌع وَفِرٌح  فَِعل: -1

 لخؾؼة أو لقن كحق: أَْفَعل:  -2

 َأحؿر وَأْعَقر

ٓمتم  أو حرارة بطـ كحق: فَْعالن:  -3

 َشْ عان وَعْطعان 
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 الّصفُة امُلَشبََّهة

 
 

  :بالػعهؾ عؾهك وجهف صهػ عؾهك مهـ اتّ معتّؼ مـ الػعؾ الهّمزم لؾّدٓلهة  ؿ اتعسٍفوا

 جؿقٌؾ، شراٌػ. ،كراؿٌ محؿد  كحق: ،والّدوام قت اليّ 

وجؿقع إوزان الّ ابؼة   ا ؿ الػاعؾ إذا قصهد هبها اليّ هقت والهّدوام   جؿقهع إزمـهة ففهل 

وإن قصد هبا الحدوث والتجّدد ففل ا ؿ فاعهؾ، وٓ ُت ـهك الصهػة  ،صػٌة مع افٌة با ؿ الػاعؾ

ّٓ مـ إفعال الّمزمة مـ باب   وبـاؤزا مـ غقرزؿا قؾقٌؾ.« َفُعَؾ وَفِعَؾ »الؿع ّفة إ
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ًَُغ امُلباَلغة  ِص

  :صقغ تدلُّ عؾك الؿ الغة والّتؽيقر   الػعؾ.تعسٍفوا 
 ربف عؾك كعؿف . شؽقرٌ كحق: الؿممـ 

 :أًشانوا 
1- : ةؿه َّٕ اٌل. فى ٌم، َأكا  كحق: َعما
2- : ٍفٕةؿه  كحق: مِْعطاٌ ، مِـحاٌر. ًٌ
3- : ٕئؿه  كحق: َفخقٌر، َص قٌر. فى
4- :  كحق: َشفقٌد، َقداٌر. فىٕ٘وه
5- : ًٕوه  كحق: َكِفٌؿ، َحِذٌر. فى

ّٓ صهقغة   الؿتصهّرف الؿتعهّدي إ
ّ
هال»وُتصاغ زذه إوزان مـ الػعؾ اليمثهل فُتصهاغ  «َفعا

 الّمزم والؿتعّدي.
ّ
 مـ الّيمثل

ٌ٘ح:  كٌَ أكزآُة اىٌكٍةٔ

، ٘وه ِّٕ
اٌؼ،  فً ،كحق: ِصدم ًٕ٘وه ٍف ًٌ ػحه كحق: مِـْطقٌؼ،  ك يى ٕى ػةؿه ، كحهق: ُزَؿهزٌة، كفي َّٕ ، كحهق: ُك اهاٌر، كفي

ُّٕٔؿه  وٌس، كفي ةىحه ، كحق: ُقدُّ َّٕ  ، كحق: َعّممٌة.كفى

 :تدزٍبال ▪
 :، كاذنؿ كزُٓةٗيٖاقذؼؿج و٘غ اىٍجةىغح ٌٍة 

نٍيُ﴿ -1 ِٓ ٖفُمَّ َُحَّلَّ يٖم١٠َُُوََلُحُِطۡعُُُكَّ ٍِ َِ ِ ة ُِۢ آء شَّ ٌَّ ازُٖ ٍَّ  . [11 -13]الؼؾؿ:﴾َْ

ر ُ﴿ -2 ر َُشُهٔ ۥَُغُفٔ ُّ َّ ُإُِ َُفَۡضيِِّۦٓ  ِ ٌّ ًُ ُْ َُوَيزِيَد ًۡ ُْ َر ُجٔ
ُ

ُأ ًۡ ُٓ َّٔػَِي  . [33]فاطر:﴾ِِلُ

رَُٗوََكَنُٱُ﴿ -3 َُغُفٔ ُ اَُّللَّ ًٍ  . [96]اـل ا :﴾اُرَِّحي

 الؽراؿ مِـحاٌر إبَؾف لضققفف .  -4

 . كـ َحِذًرا أصدقاَ  ال ق   -5
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 فضيلالتَّاشه 

 
 

 :ادّل عؾك أن شقئقـ اشرتكا   صػة وزاد أحدزؿا عؾك أخر فقفا. ا ؿ معتّؼ  تعسٍفى 

 مـ بؽر . أطقُل كحق: خالٌد 

 :أًشانى 

ػػو ٕى وققلههف  . [34]الؽفههػ: ﴾مب خب جب  حب    يئىئ   ﴿ ققلههف تعههالك: كحههق: لؾؿههذّكر، أٍف

[76]ص:﴾ۆئوئۇئ  ۇئ  ۆئ   وئەئ  ەئ ﴿تعالك:
(1)

 . 

يىٕ ٍٕ  الـّ اِ . ُفْضَؾكفاطؿُة  :: لؾؿمّكث، كحقكفي

 

 

 

 
  

                                      
 أصؾف: َأْخَقر، فحذفت الفؿزة لؾّتخػقػ، ثؿ ُكؼؾت فتحة القا  إلك الخا ، فصار: َخْقٌر. ا1)
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 فعىلاشه امَل

 

 عؾقف الػعُؾ  عَ قَ ـ وَ ٓلة عؾك مَ مـ مصدر الػعؾ الؿجفقل لؾدّ  ا ؿ معتّؼ  :ىتعسٍف. 
رُس ففق  كحق:  .م ؿقٌع ُ ِؿَع الدا

ّٓ مع الّظرف أو الجاّر والؿجرور أو الؿصدر، كحهق: َبُعهدتُّ عهـ  وٓ اصاغ مـ الّمزم إ

 العل  ففق َم ُعقٌد عـف. 

 أًشانى: 
.ا ؿ الؿػعقل 

ّ
 أو غقر ثمثل

ّ
 إّما أن اؽقن مـ فعؾ ثمثل

●  : ٌٖ اىسٌ اقً اىٍفٕٔؿ ٌَ أٌكالن  : ز

ُرمِهك ففهق  ،دٌ قْ ُؿهحْ مَ  ففهق دَ ِؿه، ُح قرٌ ُص ـْ مَ  ففق رَ ِص كُ  :كحقا قلامطؾؼً عُ ػْ مَ ) عؾك وزن واليت

 ففق 
ٌّ
، ُدِعل ففق ،َمْرمِل َم قٌع  بقَع ففق ،َمُؼْقٌل ففق  ققَؾ  َمْدُعقٌّ

(1)
. 

 :زلو  الّممقة  ثمثة مـفاذكرأوزان  خؿ ةمـف  ّذتوش

                                      
:  ا1) ٌّٖ

ًٌ ٍؿ ٌى والقا  و  ؼ أحدزؿا بالّ ؽقن قؾ ت إذا اجتؿعت القاو »َمْرُمْقٌي، فُطّ ؼت فقف قاعدة: أوو 

.  «القاو اا  وأدغؿت القا    القا   ثّؿ ُك رت الؿقؿ لؿـا  ة القا ، فصار َمْرمِلٌّ

: ٌّٔ ٔي ٍؽ ٌى إذا اجتؿع حرفان متجاك ان بعد فا  الؽؾؿة »َمْدُعْقٌو،فلدغؿت القاو بالقاو: لؼاعدة:  كأوو 

 فصار: َمْدُعقٌّ .« ك الّيا ُأدغؿ أحدزؿا   أخر بعرط  ؽقن إّول وتحرُّ 

: لئؿه ٌى إذا تحّرك حرف العّؾة وبجاك ف »َمْؼُقْوٌل، فـؼؾت ضّؿة القاو إولك إلك الؼاف: لؼاعدة:  كأوو 

ـٌ كؼؾت الحركة مـ الؿعتّؾ إلك الّصحقح ال اكـ فالتؼك  اكـان فحذفت القاو  «ق ؾف صحقح  اك

 َمُؼقٌل.الياكقة: لؽقن إولك مـ أصؾ الؽؾؿة ، فصار: 

: ٓه ٍ٘ جً ٌى ٓلتؼا  ال اكـقـ  :َمْ ُقْقٌع، فـؼؾت ضّؿة القا  إلك ال ا  لؾؼاعدة ال ابؼة، ثّؿ حذفت القاو كأوو 

 لؾؿـا  ة فصار: َم ِْقٌع. :وُك ر ما ق ؾ القا 
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 .[84]اق ػ:﴾ى  ى﴿ومـف ققلف تعالك:  ،تقٌل ؼْ بؿعـك مَ  ٌؾ قْ تِ قَ :فمٌن كحق :وه ٍ٘ ًٕ فى  -1
ا،َجْقُت الجؾَد عـ الّعاة ففق َكجً :كَ كحق :وه ٕى فى  -2

(1)
 .َم ؾقٌخ  بؿعـكأي: َمـُْجقٌّ  

  ،قٌح بُ ذْ ،بؿعـك مَ ٌح بْ ذِ  :كحق :وه ٍٕ فً  -3
ٌّ
 أي َمـِ ل

ٌ
 .وكِْ ل

 وُتضاف إلقفا:

حه  -4 يى ٍٕ  ة .كحق: ُأْكَؾٌة، أي ملكقلٌ  :في
 َخْؾٌؼ، أي: مخؾقق، ولػٌظ، أي: مؾػقظ . :كحق :وه ٍٕ فى  -5

فههم اؼههال: مههررُت  ،  الؿعـههك ٓ   العؿههؾ« مػعههقل»وزن تـههقب عههـ وزههذه الخؿ ههة 

 . ، وِذبٍح شاتفبرجٍؾ قتقٍؾ أبقه

٘نة: ●  ٌٖ اقً اىٍفٕٔؿ ٌَ غ٘ؿ اىسٌ زةُ  : ز

فهتح مها ق هؾ وا مضهؿقمة قؿً مؿضارعة البدال حرف إمع ف الؿجفقل، واليت عؾك وزن مضارع

، ُمْحتَؾٌّ  ،، ُمْ تَعانٌ رٌ ػَ غْ تَ ْ  مُ ، ٌؼ ؾَ طَ ـْ ، مُ مٌ رَ ؽْ مُ ففق  :أُْكِرَم ُاْؽَرمُ كحق ،رأِخ  ُمَعدٌّ
(2)

 . 

 مالحظة: ❒
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۆۆ  ﴿قد َاِرد ا ؿ الػاعؾ وُاراد بف ا ؿ الؿػعقل، كؼقلهف تعهالك:  ●

 .أي: َمرضّقة [21]الحاقة:﴾ ھ ہ  ہ  ھ   ﴿أي ٓ معصقم.وميؾف: [43]زقد: ﴾ۅ  ۅ

 وا هؿا الزمهان والؿؽهان   ا تقي ● 
ّ
ا ؿ الػاعؾ وا هؿ الؿػعهقل والؿصهدر الؿقؿهل

، وُاَؿقاز بقـفا بالؼرائـوكحق: ُمختاٌر،   .و قاق الؽمم  ُمْحَتؾٌّ

                                      
فالتؼك  اكـان  «إذا تحّرك حرف العّؾة واكػتح ما ق ؾف قؾب ألػا»أصؾف: َكَجٌق، فؼؾ ت القاو ألػا: لؼاعدة  ا 1)

 وزؿا إلػ والتـقاـ  فحذفت إلػ فصار: َكًجا .
: ا2) ةفه ٕى ٍكذ ٌي إذا تحّرك حرف العّؾة وبجاك ف صحقح »ُمْ َتْعَقٌن، فـؼؾت فتحة القاو إلك العقـ: لؼاعدة: أوو 

إذا تحّرك »ثّؿ قؾ ت القاو ألًػا: لؼاعدة:  «ق ؾف  اكـ كؼؾت الحركة مـ الؿعتّؾ إلك الّصحقح ال اكـ

 . ُمْ تَعانٌ : فصار «حرف العّؾة   إصؾ واكػتح ما ق ؾف أن قؾب ألًػا 

ؽٌّ  ٕى ٌي دال، فصار: الدال   الأدغؿت ا لإلدغام،ثؿ طؾ ً  إلك العقـ: إولك دالالفتحة ت ـؼؾف: ُمْعَدٌد، كأوو 

:ُمَعدٌّ .  عذىوٌّ ٌي  .ُمْحَتَؾٌؾ ، فلدغؿت المم   المم  كأوو 
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 :تدزٍبال ▪
غ اقً اىٍفٕٔؿ ٌَ األفٕةؿ اىٌذةى٘ح ٌٓ اىٌذنه٘و: ◀  وي

، ُزِدَي، اْ ُتػقَد،  ـَ ، ُفِؼَد، ُأِزْق ـَ ، ِحْقَؾ ُقِرَئ، ُاْحُتِػَؾ، ُقطمَع، ُأْتِؼ
َ
 .ُقِضل

 اقذؼؿج اقً اىٍفٕٔؿ ٌَ اٙٗةت اىٌذةى٘ح ٌٓ ث٘ةف فٕيّ كُّٔٔ: ◀

1- ﴿
 ُ وُُُُٖكّ َج

َ
ِۡل ُ ي ُىََُيۡرِ ّمٗ َس  . [2]الرعد:﴾ٌُّ

ٓءًُ﴿ -2 ا َط ۡيََُُع َُُٖغ وذ ُذ  . [138]زقد:﴾ََمۡ
َا﴿ -3 ۡۡل َُزَّ ٓءَُُِو ا ٍَ سَّ ل ٱ ُ ََ َٗكٌُُِ ََٰر َب ٌُّ ُ ٗٓء ا اٌَُ َِ تۡ َت ۢن

َ
أ ِۦُفَ ِّ دُُِة ي ِص ۡۡلَ ٱ ُ بَّ وََح ُ َٰٖج  . [9]ق:﴾َجنَّ

4- ﴿ُ ثٖ ٌَ َهرَّ ٌُّ ُ ٖف ُح ُص ُ ١٣ُِِِۢف َرة َّٓ َط ٌُّ ُ ثٖ َٔع ۡرفُ  .[14 - 13]ع س:﴾ٌَّ
َِٰجُ﴿ -5 ََُُٰجنَّ َۡو ة

َ
ۡۡل ٱ ُ ًُ ُٓ َّ ل ُ ٗث َح خَّ َف ٌُّ ُ ٖن ۡد  .[53]ص:﴾ُبَُع

َِمُ﴿ -6 َٰل ٔۡم َُُذ َ ُُي ُ َّلَّ ُ ٔع  ٍُ ۡ ُسَُمَّ َّا ۡل َِمُُٱ َٰل َذ ٔد َُُو ُٓ ۡش ٌَّ ُ ٔۡم  َ  . [133]زقد:﴾ي
7- ﴿ًُۡ ُك ۡي يَ َع ُ ٌم رَّ ُُمَ ُ َٔ ُْ ُ َُو ًۡ ُٓ ُج ِۡخَرا  . [85]ال ؼرة:﴾إ
 تطبَكات عاّمة على املشتّكات: ▪

ُىّ كفٕيىّ: ◀ َِّ٘ ُٔع نوٍّ ككز َِّ٘ اىٍنذٌلةت فٍ٘ة ٗأدٖ، كث ٔ 

ىُ﴿ -1 ِن و ُد ُت ۡع ٱ ُ ِن
َ

ًُ َُوأ ي لِ َخ ۡس ٌُّ ُ َٰط  َر ِص ا ََٰذ  . [61]اس:﴾َه
2- ﴿َُ ٱَّللَّ ِد ُت ۡع ٱ ََُُفَ ي ّلِ ٱ ُ ُ َّلَّ ُ ا ِٗص ي َمر:﴾ُِمۡ  . [2]الزُّ
ثُُ﴿ -3 َع ا سَّ ل ٱ ُ َِو ًُُۡة ُْ ُد ِٔۡع ثَُُُم َع ا سَّ ل َمرَُُُّوٱ

َ
َوأ ُ َِهَٰ ۡد

َ
 . [46]الؼؿر:﴾أ

نَُ﴿ -4 ٔ فَرُِح ُ ًۡ ِٓ ۡ ي َلَ ُ ا ٍَ ِ ة ُ ِحۡزبِۢ ُ  . [32]الروم:﴾ُُكُّ
ب ُ﴿ -5 ِي َرؼ ُ ًۡ ُك َع ٌَ ُ ِّّنِ إ ُْ ا ٓٔ ُت َلِ ح ۡر  . [93]زقد:﴾َوٱ
6- ﴿ُُ ٱَّللَّ ُ َن ََك ٍَُُٗو ي ِه َح ُ ا ًٍ ِي ي  . [17]اـل ا :﴾اَع
7- ﴿ًُۡ ُٓ نَّ َد ِج ََلَ ۡحَرَصَُُو

َ
ِسُُأ َّا ۡل َُُٰٱ ََُُٖعَ ة َٰٔ َي  . [96]ال ؼرة:﴾َح

َهُي﴿ -8 ُ ِنَّ ّبَّ ُإ َخ ٌُ ُ ََلٓءِ ُُُِؤ ّ ِي ػ ُ ًۡ ُْ ُ ا عراف:﴾ٌَّ  . [139]ٕا
ثِ﴿ -9 َف ىَّ َؤ ٍُ ۡ ل ًَُُۡوٱ ُٓ ُٔب يُ  . [63]التقبة:﴾كُ

ـو  ك ػػػػػػػػؿي ٌى ػػػػػػػػؿؼ  ؿتى يف مى ٌى  إذا غػػػػػػػػة

 

 

ٍٓ ثٍػػػػة   ـً فػػػػ  دىلِىػػػػ كفى اىٌِضػػػػٔ  دي
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 صادرامَل

 
 

 :بؽا ً  بؽك الطػُؾ ، كحق: ما دّل عؾك حدث مجّرد مـ الّزمانزق  تعسٍف املصدز. 

 أقطامى: 
 إ ؿصدرال -1

ّ
 .ا ؿ الفقئة -3.          ةا ؿ الؿرّ  -2.          صؾل

4-  
ّ
 الؿصدر الصم  -5.الؿصدر الؿقؿل

ّ
 .ا ؿ الؿصدر -6 .           ـاعل

ٌّاملصدر األ صل
(1)

 

 زق إّما أن ُاصاغ مـ فعؾ و
ّ
 أ ثمثل

ّ
 .وغقر ثمثل

  ُّالّج الفعلمصادز  :الث
 تو

ّ
 و ؿاعل

ّ
 ـؼ ؿ إلك: ققا ل

ؿاع والـّؼؾ عهـ العهرب ّ عؾك ال ا
وبهالّرجقع  ،وآعتؿاد   صقاغة الؿصادر مـ الّيمثل

ـّ الّصرفّققـ ذكهروا بعهض الؼقاعهد لؿعرفهة إوزان الؼقا هّقة  ،إلك الؿعاجؿ الّؾغقاة، لؽ

 ومـ زذه الؼقاعد ما اؾل:

  َّة ملصادز ُّالّجاألًشان الكَاض  :الث

 وزل بالـّظر إلك الػعؾ الؿاضل كالّتالل:

                                      
 وُاؼصد بف الؿصدر العام الؿطؾؼ عـ إرادة الفقئة والؿّرة، ولؿ اؽـ مقؿقًّا وٓ صـاعقًّا. ا1)

52 
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:أ ●  :فٗةاىٍذٌٕؽ  (وى ًٕ كفى  وى ٕى فى   ٌكالن

 . اؿً فْ فَ  ؿَ فِ فَ َضْرًبا،  َب :َضرَ كحق، اوه ٍٕ فى ) وققاس مصدرزؿا

 : َخاَط ِخقاطًة، َحاَك ِحقاكًة .كحق  (ٕةىحو فً   صـاعة فؼقا ف عؾك« وى ٕى فى »وزن  دّل إٓ إذا 

٘نة:   ●  زـ:(اىٌ  وى ٕى فى زةُ

 .اعً قْ كُ رُ  عَ كَ رَ ، كحق: اؿه ٍٔ ٕي في مصدره ) وققاس

 ا عؾك:وقد اليت ققاً  

ًٓ ااًخ رَ ُص  َخ رَ َص  :ا ،كحقدعؾك صقت أو  لؿا دّل  :ٕةؿو في  -1  .،َ َعَؾ ُ عا
 .حقًم رَ  َؾ َح رَ  ،افقؼً كَ  َؼ فَ كَ  :ر،كحققْ أو َ   قتعؾك ص لؿا دّل  :٘وو ًٕ فى  -2
 .ةً مارَ إِ  رَ مَ أَ  َتَجَر تِجارًة،ة،كحق:آوِ ة أو فَ رْ عؾك حِ  لؿا دّل  :ٕةىحو فً  -3
  را فَ  :،كحقامتـاع وأرار عؾك فِ  لؿا دّل  :ةؿو ٕى فً  -4

 ، َأَبك إِباً .ارارً فِ
 ، دار َدَوراًكا.اقاكً ؾَ ك غَ ؾَ :غَ اضطراب،كحقوب عؾك تؼؾُّ  لؿا دّل  : فو ٕى فى  -5
 ٕى فى  -6

  َرَجَح عؼُؾف َرجاَحًة .:صال كحقعؾك ِخ  لؿا دّل  :ةىحو

   :زـ(اىٌ  وى ًٕ فى زةىسنة:   ●

 .اًح رَ فَ  َح رِ فَ  :كحقا، وه ٕى فى ) همصدر وققاس

 اعؾك:وقد اليت ققاً  

 .ةً رَ ؿْ ُح  رَ ؿِ َح  :كحق إذا دّل عؾك لقن:حو يى ٍٕ في  -1
2- : ةىحو ٕى  َغ اوًة .إذا دّل عؾك خصال، كحق:  فى

َ
 َغ ِل

 ا.ومً دُ قُ  مَ دِ قَ  :كحق :ؿو ٍٔ ٕي في  -3

ة:  ● ٕن  :(وى ٕي فى راث

 مصدره: وققاس

 .َ ُفَؾ ُ ُفقلةً  ،ةً قبَ عُ ُص  َب عُ َص  :كحق :حه ىى ٍٔ ٕي في  -1
ـَ َفطاَكًة.َشُجَع َشَجاعةً  ،فارةً طَ  رَ فُ طَ  :كحق :ةىحه ٕى فى  -2  ، َفُط
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 ُّ َّة ملصادز الّجالث  :األًشان الّطماع

  قوما جا  عؾك خمف الؼقاس فف
ّ
، وذكهر اؼاس عؾقف وزق كيقر جهدًّ ا،احػظ وٓ  ؿاعل

  ا وزًكا زل: 36مـف ابـ مالؽ   الّممقة )

ٌّأوزاٌ املصدر   الّجالث

زم)فَِعَل(   الال 

وققاس مصدره َفَعٌؾ 

 كحق: َفِرَح َفَرًحا.

 وقد اليت ققاً ا عؾك:

ُفْعَؾة: لؾقن كحق:  -1

 َحِؿَر ُحْؿَرًة.

َفَعالة: لخصال،  -2

 َغ اوًة .
َ
 كحق: َغ ِل

ُفُعْقل: كحق: َقِدَم  -3

 ُقُدوًما.

 

 )فََعَل( الال زم 

وققاس مصدره ُفُعْقٌل، كحق: َرَكَع 

 ُرُكْقًعا.

 وقد اليت ققاً ا عؾك:

ُفعال: لصقت أو دا ، كحق: َصَرَخ  -1

.ًٓ  ُصَراًخا، َ َعَؾ ُ عا

َفِعقؾ: لصقت أو َ ْقر، كحق كََفَؼ  -2

 َكفقًؼا، َرَحَؾ َرحقمً.

فِعاَلة: لِحْرَفة أو ِوٓاة، كحق: َتَجَر  -3

 تِجارًة، َأَمَر إِماَرًة 

فَِعال: لِػرار أو امتـاع، كحق: َفرا  -4

 فِراًرا، َأَبك إِباً .

َفَعمن: لتؼؾُّب واضطراب كحق:  -5

 َغَؾك َغَؾقاًكا، دار َدَوراًكا.

 َفَعاَلة: لِخصال كحق: َرَجَح َرجاَحةً  -6

 

يان  )فََعَل وفَِعَل( المتعد 

وققاس مصدرزؿا َفْعٌؾ 

كحق: َضَرَب َضْرًبا، 

 َفِفَؿ َفْفًؿا .

 )فَع َل(

 وققاس مصدره:

ُفُعْقَلة: كحق:  -1

 َ ُفَؾ ُ ُفقلًة.

: كحق: َفَعاَلة -2

 َشُجَع َشَجاعًة.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 سَّرامُلَي ُفالصَِّر 54

 مجاله الىزٌ مجاله الىزٌ

وه  -0 ٍٕ
حه  -09 َعؾَِؿ ِعْؾًؿا فً يى ٕى  غَؾ ُف َغَؾَ ةً  فى
وه  -2 ٍٕ ٍٕ ء -21 َشَؽَر ُشْؽًرا في  َرِغَب َرْغَ ا  فى
حه  -3 يى ٍٕ ةىىحه  -20 َرِحَؿ َرْحَؿةً  فى ٕى  َدَعَب ُدَعاَبةً  في
حه  -4 يى ٍٕ

ٍ٘يىحه  -22 َكَعَد كِْعَدةً  فً
ًٕ  َكَصَحف َكِصقَحةً  فى

حه  -5 يى ٍٕ ىىحه  -23 َقَدَر ُقْدَرةً  في ٍٔ ٍ٘يي  َباَن َبْقـُْقَكةً  فى
يىٕ -6 ٍٕ ٕيوه  -24 َدَعا َدْعَقى فى  َشَغَؾف ُشُغًم  في
يىٕ -7 ٍٕ

يىوه  -25 َذَكَر ِذْكَرى فً ٍٕ   اَد ُ ْمَدًدا في
يىٕ -8 ٍٕ ٕئؿه  -26 َرَجَع ُرْجَعك في ًٓ  فى  َق َِؾ َقُ ق
ٍٕ فه  -9 ٘ىحه  -27 أي َمَطؾف ،َلقاه َلقااًكا فى

ةىً ٕى  َكِرَه َكَراِزَقةً  فى
ٍٕ فه  -01

٘ىحه  -28 َحَرَمف ِحْرماًكا فً ًٍ٘ي ٕى  أي ِوٓدة ،َوَلَدْت ُوَلْقِدَاةً  في
ٍٕ فه  -00 حه  -29 َشَؽَره ُشْؽراًكا في يَّ ٕي  أي َغَؾَ ةً  ،َغَؾَ ف ُغُؾ اةً  في
ٕىوه  -02 يىٕ -31 «اكح ر شعره» َجَم َجًم  فى ٕى ـااقُة َجَؿَزى  فى  «أ رعْت »َجَؿَزْت ال

ٕىوه  -03
 ِرًضا ،َصُغَر ِصَغًرا فً

َ
ته  -30 َرِضل ٍٔ يي ٕى  َمَؾَؽ َمَؾُؽقًتا فى

ٕىوه  -04 يَّٕ -32 َزدى ُزدًى  في ٕي  أي َغَؾَ ةً  ،َغَؾَ ف ُغُؾ اك في
ةؿه  -05 ٕى ٘ىحه  -33 َصَؾَح َصمًحا فى

ٍيًِ ٕى  أي طاَب عقُعف ،َرُفَف ُرَفْفـَِقةً  في

ًٕوه  -06 ٘ىحه  -34 َكَذَب َكِذًبا فى
ىً ٍٔ ٕي ُف ُخُصْقِصَقةً  في  َخصا

حه  -07 يى ًٕ وه  -35 َ َرَق َ ِرَقةً  فى ٕي ٍف  َزَؾَؽ َمْفُؾًؽا ٌى
حه  -08 يى ٕي ٍف ٍ٘يىٕ -36 َزَؾَؽ َمْفُؾَؽةً  ٌى ِّٕ

ف  فً قَصكَخصا ِخصم
(1)

 

                                      
 زذا القزن عـد حدايف عـ مصادر غقر الّيمثّل.  ♫لؼصد الؿ الغة، وذكر ابـ مالؽ  ا1)
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 ُّغري الّج الفعلدز امص  :الث
 
ّ
 و ؿاعل

ّ
 وتـؼ ؿ إلك ققا ل

  َّة ملصادز غري ُّالّجاألًشان الكَاض  :الث
 عههـأن تخههرج  وقههّؾ  -غالً هها-الؿصههادر الؼقا ههقة لغقههر اليمثههل مضهه قطة محصههقرة 

 وزل بالـّظر إلك الؿاضل كالّتالل:، الضقابط

●  :  :وى َّٕ فى أٌكالن

ّٓ  ،افقرً طْ تَ  رَ فا طَ  :كحق ،(وو ًٕ٘ فٍ دى  عؾك واليت مصدره ققاً ا ؼقاس م فالّم   إذا كان معتّؾ إ

 يى ًٕ فٍ دى )عؾك  مصدره
 ؿاًعا، ػِعؾٍةا )تَ وقد اليت صحقُح الّمم عؾك  ،ةً قَ بِ رْ ك تَ با رَ  :كحق ،(حو

را َتْذكَِرًة، كحق:  ، ؿاًعا اْػعْقؾٍ تَ )عؾك م الّم  معتّؾ كؿا اليت والؼقاس تذكقًرا،  كحق: َذكا

ى َتـِْزاًّا ك َكزا  .، والؼقاس َتـِْزَاًة، ومعـاه َحرا
٘نة:  ●  :وى ٕى فٍ أى زةُ

ًٓ  ،ارامً كْ إِ  مَ رَ كْ أَ :كحق ،(ةؿه ٕى فٍ إً ) وققاس مصدره أقاَم إَِقاَمةً ،أَْوَصَؾ إِاصا
(1)

 أَْعطَك إِْعطاً .،
  :وى يى ٍٕ فى زةىسنة:  ●

خاّصة إذا كان  ا ؿو ٍٕ فً  كحق: َطْؿَلَن َطْؿَلَكًة، وقد اليت عؾك  ،(حه يى يى ٍٕ فى ) وققاس مصدره

ًٓ لْ زِ  َل زَ لْ زَ  :قكحمضاعًػا   .ةً لَ زَ لْ زَ و زا
ة:  ● ٕن ٔى فى راث  : وى ة

ٌي  ٕةؿه فً  وققاس مصدره  ٔى فى ك ًٓ قِ  َؾ قاتَ  :كحق،(حه ية  .ةً ؾَ ؼاتَ ومُ  تا
ة:  ● ، ةء زااؽة:ذٌة ثؽئ ثػةٌكن يىوى ٍٕ ، دفى وى ٔى ة فى (  دى َّٕوى فى  دى

َتغاَفَؾ َتغاُفًم،  :كحق، ما ق ؾ آخره  ضؿّ اؽقن بصقغة ماضقف مع  وققاس مصدره

                                      
:ا 1) ًٓ » أوو إٗىةالن  عؾك وزن )إِْفعالا، فؼؾ ت القاو اا : لقققعفا  اكـة بعد ك رة. « إِْوصا

إذا تحّرك حرف العّؾة وبجاك ف »ق ؾفا: لؼاعدة:حقح إلك الّص  قاوفـؼؾت حركة الا، امً قَ إِقْ  إكةٌح: أووك

إذا »ثؿ قؾ ت القاو ألًػا: لؼاعدة: « ، صحقح  اكـ ُكؼؾت الحركة مـ الؿعتّؾ إلك الّصحقح الّ اكـ ق ؾف

 إحدازؿا  اكـان فحذفتألػان فالتؼك « تحّرك حرف العّؾة   إصؾ واكػتح ما ق ؾف أن ُقؾب ألًػا

َؾٰقةِ ٱَوإَِقاِم وقد تحذف الّتا  كؼقلف تعالك: ﴿ قامة،إِ  ض عـفا بتا  فصارقم وعُ  وميؾف ، [37]الـقر:﴾لصا

قؾ ت  . وإذا كان وزن )أفَعَؾا معتّؾ أخر بإلػ كَلْعَطكاامً قَ ؼْ اْ تِ  مَ قَ ؼْ ا تَ ،أصؾف ؼامَ ا تمـ  ؼامةً ا ت

 اعَتـَك اعتِـاً ، ا َتْؾَؼك اْ تِْؾؼاً . وميؾف ألػف زؿزًة بعد ألػ الؿصدر، فقصقر إِْعطاً ،
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بعد  ذا كان معتّؾ أخر فقؽ ر ما ق ؾ آخره لؾؿـا  ة،إإٓ  ،اؿً ؾُّ عَ تَ  ؿَ ؾا عَ تَ  ،اًج رُ ْح دَ تَ  َج رَ ْح دَ تَ 

 َتَلكاك َتَلكمًقا.َتَ ْؾِؼًقا، َتَ ؾَؼك كحق: َتَقاَكك َتَقاكًِقا، ، ألػف إخقرة ااً  قؾب 
ة:  ●  : ؽئ ثٍٓـة كووٌة ثي قةدقن

 َؼ ؾَ طَ اكْ  :كحق ،ق ؾ آخره مع زاادة ألٍػ الؿاضل، ؽ ر ثالث باؽقن  وققاس مصدره

، ؼامةً ا تِ  ؼامَ ا تَ ، اكؼاَد اكِؼقاًدا، اغػارً ا تِ  ا تغػرَ  ،ارارً احؿِ  ا، احؿرا دارً راقتِ دَ اقتَ ، امقً اكطِ 

 . .اعتِـاً ، ا َتؾَؼك اْ تِْؾؼا ً اعَتـَك 
 ُّ َّة ملصادز غري الّجالث  :األًشان الّطماع

 ما  داوما ع
ّ
 ف َ  ؼ مـ الؼقا ل

ٌّ
 ومـف: ،ُاحػظ وٓ ُاؼاس عؾقف ، ؿاعل

1. : ةؿه َّٕ َؾا  دًًف  والؼقاس: َتَؽؾًُّؿا. ،: َتَؽؾاَؿ تِؽِّمًماكحقله)َتَػعا
ةؿه  .2 َّٕ

َؾا فً  والؼقاس: َتْؽِذاً ا. ،اابً ذا كِ  َب كذا :كحق:له)َفعا
ةؿه  .3 ٕى ٍف َؾا كحق: َ قاَر َتْ َقاًرادى    والؼقاس: َتْ ققًرا. ،: لؾّتؽيقر   )َفعا

ٕىةؿ(وقد اليت كادًرا عؾك )   .َبقاـ تِ قاًكا بؽ ر التا ، كحق: دًٍف
حه  .4 يى ٍٕ

 .مِراً  وُمؿاراةً  :والؼقاس ،له)َفاَعَؾاكحق: َماَراُه مِْرَاةً  :فً
ٍ٘يىٕ:  .5 ِّٕ

قًّافً  .والؼقاس: َترامًِقا،له)َتَػاَعَؾا كحق: َتَرامك الؼقُم ِرمم
حه  .6 ٍ٘يى يِّ ٕى ا كحق: في  والؼقاس: اطِؿئـاًكا. ،ةً ـَ قْ كِ لْ ؿَ طُ  نا لَ ؿَ اطْ : له)اْفَعَؾؾا
يىٕ:  .7 يى ٍٕ  .والؼقاس: َقْفَؼرةً  ،كحق: َقْفَؼَر َقْفَؼَرىفى

 :تدزٍبال ▪
ِِّ٘نة  ◀ جى ٌي  اىٔزفى كاىلةٔؽةى ٌٓ اىٌذنه٘و:ْةًت ٌىةدر األفٕةؿ اىٌذةى٘ح 
ُرَف، َبَؽك، َرَحَؾ، َعُذَب، َصـََع،أ/  ًَ ، َتَجَر، َكَػَر، طهاَف، َكَعَؼ، َخِضَر، َ َعَؾ، َوَقَػ َأَكَؾ، 

، َقَعَد، جاَل، َرَعَػ. ، َكَ َح، َدبا  َفرا

، اكَؽَ هرَ ب/  ـَ َم، تـهاَفَس، جهاَدَل، َوْ هَقَس، َأْعؾه هَؿ،  ،َتؼاَضهك ،ا تؽَ َر، َتؼهدا اكَتَؿهَؾ، كؾا

، َتَ ْعَيَر، اْ َتعاَذ، اْقَعَعرا  َب، َعاَتَب، اْصَػرا ، َغّطك، َرحا  .أعاَن، َزْخَرَف، َأَعدا

ة ٗيٖ:  ◀ ٌٍ ٕوى نوِّ ٌىؽرو ٌ
 اذنؿ فً

، َتصاُفًحا، َتقِصقًة. َتْ ِصَرًة، ، َتضؾقًم، ا تـؽاًرا ، إِخراًجا، َتعؾِقًؿا، اقتِصاًدا،زكَقةً تَ  ًٓ  اكتِؼا

ٔح، كاذنؿ أفٕةىٓة .ثةىٌؿصٔع إىٕ اىلؿآف اقذؼؿج قجٕ ◀ ٌٔ   ح ٌىةدر ٌذِ
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 ةرَّـّنـال مصدر

 :واحدةً  مرةً  ػعؾعؾك وققع ال مصدر ادّل  تعسٍفى. 

 ميؾ: َكَظَر َكْظَرًة، َك اَر تؽ قرًة واحدًة .

 أًشانى: 
 الػعؾ المـ ا ؿ الؿّرة  ُاصاغ 

ّ
 الغقر و يمثل

ّ
 .يمثل

ٌٖ اىسٌ  .1  : ز

 .ةً َ  ؾْ َج  َس ؾَ َج  كحق: :اةؾَ عْ فَ )وزن وُاصاغ مـف عؾك 

  نوإ
ّ
َخاُُ﴿ ققلهف تعهالك: كحهق ،بقاحدة عؾك الؿرة بالقصػ لا ا  دُ بالتّ  كان مصدره إصؾل فَُٰٓدنَّ

َِٰحَدٗةُ ٗثَُو  . [14]الحاقة:﴾َدنَّ

ٌٖ غ٘ؿاىسٌ  .2  : ز

  عؾك مصدره ا بزاادة التّ  ا ؿ الؿّرة مـف واؽقن
ّ
 .اكطمقةً  َؼ ؾَ اكطَ كحق:  ،إصؾل

  همصدرا    نن كاكت التّ ف
ّ
: َدحهَرَج كحهق ، لػهظ واحهدة نلحهاق ب عؾك الؿهّرة لا دُ  إصؾل

ك َتزكِقًة واحدًة .واحدةً َدْحَرَجًة   ، َزكا
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 ًئةاهَل درـمص

  :الػعؾ وققع عؾك زقئة مصدر ادلُّ تعسٍفى. 

 . الؿتقاضع ِجؾَ ةَ  َس ؾَ َج  ميؾ:

 أًشانى: 
 عؾك وزن ) قئةا ؿ الفَ ُاصاغ 

ّ
ػٍٕ فً مـ الّيمثل  ،الِؼْتَؾهةَ َفهنذا َقتؾهُتؿ فَلحِ هـقا »كؼقلهف ، ح(يى

ْبَحةَ وإذا َذَبْحُتؿ َفَلْحِ ـُقا   .«الذم

 نن كاكت التّ ف
ّ
 فُ َدَمهَخ  :عؾهك الفقئهة بالقصهػ أو بااضهافة كحهق لا دُ  ا    مصدره إصؾل

 خُُتف ِخًُة وا عة، أو ِخَُة الؽفقل . ،ِخدَمَة الهُؿخؾِص ،أوةً َحَ ـ ْدَمةً ِخ 

 وٓ اصاغ ا ؿ الفقئة مـ غقر اليّ 
ّ
ّٓ كادًرا مثل  .كحق: اخَتَؿَرِت الؿرأُة ِخْؿَرةً  ،إ

 :تدزٍبال ▪
جٍ ثةىٌنهو: ◀ ٌٌ ٍغ اقً اىٌٍؿة ٌَ األفٕةؿ اٙد٘ح ٌٓ اى  وي

 .َدعا ،صاَح، ا تجاَب، أصاَب، َك ارَ َزْلَزَل، َدَفَع، َأَخَذ، ا َتػَفؿ، َكَظَر،  َرِحَؿ، َوَقَػ،        

جٍ ثةىٌنهو: ◀ ٌٌ ٍغ اقً اىٓ٘بح ٌَ األفٕةؿ اٙد٘ح ٌٓ اى  وي

 َأَكَؾ. ،َفَرَح  ،َمَعك، َقَعَد، َذَبَح، عاَش        

 زات أربع جؿؾ مـ إكعائؽ تعتؿؾ عؾك ا ؿ مّرة وا ؿ زقئة. ◀
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ٌّ  واملكاٌ( الزَّمان)وامسا  املصدر املًن

 

 :مصهدر م هدو  بؿهقؿ زائهدة لغقهر الؿػاعؾهة واهمدّ  تعسٍفى 
ّ
 ي معـهك الؿصهدر إصهؾل

 ، كحق: ٓ تتفاون بالَؿقِعد، أي بالقعد .اخالػف   صقرتفو
وزؿها ا هؿان مصهقغان لؾدٓلهة عؾهك زمهان  مان والؿؽهان،الزّ  اواعاركف   القزن ًرف

 وققع الػعؾ أو مؽاكف، ميؾ: مقِعدكا اقم الخؿقس، أو مقِعدكا   الؿ جد .

  أًشانى: 

 إّما أن اؽقن 
ّ
. الؿصدر الؿقؿل

ّ
 أو غقر ثمثل

ّ
 مـ فعؾ ثمثل

َّاّل ▪ ُّ: أ ُّالّجمن  املصدز املَم  :الث

 وشاذٌّ  زقو
ٌّ
 كقعان: ققا ل

ٌ٘حاألكزاف  ●   :اىل٘ةق

 وزل عؾك ثمثة أق ام: 

 مطؾًؼا مصدًرا وًرفا . ؾاعَ ػْ وزن )مَ ما اليت عؾك  -1
 مطؾًؼا مصدًرا وًرفا . ؾاعِ ػْ وزن )مَ ما اليت عؾك  -2
 .  ؾاعِ ػْ وزن )مَ  ، والظرفان عؾكؾاعَ ػْ وزن )مَ ما اليت الؿصدر عؾك  -3

 ف، إلك مضارع وصقاغتفا تؽقن بالـظر

ػػفٍ ٗى    كزف فػػإف نػػةف ٔيػػٕ  ◀ ػػفٍ ٗى   ك( أ وي ٕى  ف ( وي ٕي
ّ
عؾههك وزن رفههان الظّ وا ؿههمـف الؿصههدر الؿقؿههل

 ، َزبا َاُفبُّ َمَف ًّا.اـً ؽَ ْ  مَ  ـُ ؽُ ْ  اَ  ـَ ؽَ َ   ا، ً زَ ذْ مَ  ُب ذزَ اَ  َب زَ ذَ  ،اًح رَ ػْ مَ  ُح ػرَ اَ  َح رِ فَ  كحق: ،اوٕى فٍ ٌى )

59 
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 :كالتالل زل عؾك ثمثة أق امففق  (وي ًٕ فٗى   كزف ٔيٕف مضارعكإف نةف  ◀

 ف م بالقا الّم  إن كان معتّؾ  -1
ّ
ػفٍ ٌى )رفهان عؾهك الظّ و الؿصهدر الؿقؿهل  كحهق: ا،أاًضه اوٕى

 ك.مً رْ ل مَ مِ رْ ك اَ مَ رَ 
 فبالقاو  الػا  إن كان معتّؾ و -2

ّ
ػفٍ ٌى )رفان عؾهك الظّ و الؿصدر الؿقؿل

 دَ َعهوَ  كحهق: ،اوًٕ

 لِ وَ  :م كحقح جاكب الّم ّج وإن اجتؿعا رُ  ،ادً عِ قْ مَ  دُ عِ اَ 
َ
 ك.لً قْ مَ َاؾِل  ل

والػها  الّمم صحقحإن كان و -3
(1)

  
ّ
ػفٍ ٌى )عؾهك  فالؿصهدر الؿقؿهل رفهان عؾهك ،والظّ اوٕى

َجَؾهَس  كحهق: ،«ركِ هاا و قاه افتح مصدرً »..  الّممقة: ابـ مالؽ ا كؿا قال وًٕ فٍ ٌى )

 ،ا   الؿصههدراًعهه َ مَ  َا قههعُ  بههاعَ َاْجؾِههُس َمْجَؾً هها   الؿصههدر، وَمْجؾًِ هها   الظاههرف ، و

 ا   الظارفرًّ ػِ مَ   الؿصدر، و ارًّ ػَ مَ  َاِػرُّ  را فَ و   الظارف، اعً قْ  ِ مَ و
(2)

 . 
 و

ّ
 َم لَلٌة، َمْػَ َدٌة. ،ةٌ را َ  ، مَ ةٌ ظَ قعِ مَ ، كحق: تا  قد تزاد   آخر الؿصدر الؿقؿل

 األكزاف اىٌنةٌذة: ●

 .احػظ وٓ اؼاس عؾقف فعاذّ  ال ابؼة ما خالػ إوزان

 :  زل أق ام تـؼ ؿ إلك ثمثةا كؾؿة، 45وذكر مـف ابـ مالؽ   الّممقة )

 .ا كؾؿة22بالقجفقـ الػتح والؽ ر: وذكر مـف )ما جا   .1

 .ا كؾؿة18بالؽ ر فؼط: وذكر مـف )ما جا   .2
 ا كؾؿات.5بإوجف الّيمثة الػتح والؽ ر والّضّؿ: وذكر مـف ) ما جا  .3

 

                                      
، أو شفرة ك ر كَجَؾَس، ومـ الصرفّققـ َمهـ َتققاهػ    ا1)  قا  كان معتّؾ العقـ بالقا  ك اَع، أو مضّعًػا كَػرا

ؿاع، فؿا ُ هِؿع مػتقًحها  ُاػهَتح، ومها ُ هِؿع مؽ هقًرا ُاؽَ هر، ومهـفؿ َمهـ قهال معتّؾ العقـ بالقا  عؾك ال ا

 بالتاخققر بقـ الػتح والؽ ر.

ٔن جى ٌى كان أصؾ  ا2) ة:ا، وأصؾ عً قَ  ْ مَ  ة:ة ٕن ٍ٘ جً اَمْ قًِعا، وأصؾ  ٌى ؿن فى ا:: َمْػَرًرا، وأصؾ ٌى ًفؿن  َمْػِرًرا، فطّ ؼت فقف ققاعد ٌى

 ااعمل التل مرت معـا.
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 بالىجهني الفتح والكصرما جاء 
ٌّ املصدر  الفعل ٌّالظَّرف  املصدر الشَّاّذ الكًاش الكًاش  الشَّاّذ الظَّرف   

َؾَؿ َاْظؾُِؿ  -1  َمْظَؾَؿةً  َؿةً َمْظؾِ  َمْظؾَِؿةً  َمْظَؾَؿةً  ًَ
 َمْطؾًِعا َمْطَؾًعا َمْطؾًِعا َمْطَؾًعا َطَؾَع َاْطُؾُع  -2
 َمْجِؿًعا َمْجَؿًعا َمْجِؿًعا َمْجَؿًعا َجَؿَع َاْجَؿعُ  -3
 َمْحِؿَدةً  َمْحَؿَدةً  َمْحِؿَدةً  َمْحَؿَدةً  َحِؿَد َاْحَؿُد  -4
ةً  َذما َاُذمُّ  -5 ةً  َمَذما ةً  َمِذما ةً  َمَذما  َمِذما
 َمـِْ ًؽا َمـَْ ًؽا َمـِْ ًؽا َمـَْ ًؽا َكَ َؽ َاـُْ ُؽ  -6
ُـّ  -7 ـا َاِض  َمَضـاةً  َمِضـاةً  َمِضـاةً  َمَضـاةً  َض
ةً  َزلا َاِزلُّ  -8 ةً  َمَزلا ةً  َمِزلا ةً  َمِزلا  َمَزلا
 َمْػِرًقا َمْػَرًقا َمْػِرًقا َمْػَرًقا َفَرَق َاْػُرُق  -9

 َمَضؾاةً  َمِضؾاةً  َمِضؾاةً  َمَضؾاةً  َضؾا َاِضؾُّ  -13
 َمَدبًّا َمِدبًّا َمِدبًّا َمَدبًّا َدبا َاِدبُّ  -11
 َمْحِعًرا َمْحَعًرا َمْحِعًرا َمْحَعًرا َحَعَر َاْحُعُر  -12
ـُ  -13 ـَ َاْ ُؽ  َمْ ؽِـًا َمْ َؽـًا َمْ ؽِـًا َمْ َؽـًا َ َؽ
 َمِحمًّ  َمَحمًّ  َمِحمًّ  َمَحمًّ  َحؾا َاُحؾُّ  -14
 وَمْعَجَزةً  َمْعَجًزا َمْعِجًزا وَمْعِجَزةً  َمْعِجًزا وَمْعِجَزةً  َمْعَجًزا وَمْعَجَزةً  َعَجَز َاْعِجُز  -15
 َمْفَؾَؽةً  َمْفؾَِؽةً  َمْفؾَِؽةً  َمْفَؾَؽةً  َزَؾَؽ َاْفؾُِؽ  -16
 َمْعَتَ ةً  َمْعتَِ ةً  َمْعتَِ ةً  َمْعَتَ ةً  َعَتَب َاْعتُِب  -17
 َمْقِضًعا َمْقَضًعا َمْقِضًعا َمْقَضًعا َوَضَع َاَضُع  -18
 َمْقِجًم  َمْقَجًم  َمْقِجًم  َمْقَجًم  َوِجَؾ َاْقَجُؾ  -19
 َمْحِ  ةً  َمْحَ  ةً  َمْحِ  ةً  َمْحَ  ةً  َحِ َب َاْحَ ُب  -23
 َمْضَربةً  َمْضِربةً  َمْضِربةً  َمْضَربةً  َضَرَب َاْضِرُب  -21
 َمْقَقَعةً  َمْقَقَعةً  َمْققَِعةً  َمْقَقَعةً  َوَقَع َاَؼُع  -22
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 بالكصر فكطما جاء 
ٌّ الفعل ٌّ املصدر الشَّاّذ املصدر الكًاش  الظَّرف الشَّاّذ الظَّرف الكًاش

 َمْرفًِؼا - َمْرفًِؼا - َرَفَؼ َاْرُفُؼ  -1
 َمْعِصَقةً  - َمْعِصَقةً  - َعَصك َاْعِصل -2
 َمْ ِجًدا - َمْ ِجًدا - َ َجَد َاْ ُجدُ  -3
 َمْؽ ًِرا - َمْؽ ًِرا - َك َِر َاْؽَ رُ  -4
َمْلٍو  - َمْلوٍ  - َأَوى َاْلِوْي  -5

(1) 
 َمْلِوَاةً  - َمْلِوَاةً  - َأَوى َاْلِوْي  -6
 - َمْغِػَرةً  َمْغِػَرةً  - َغَػَر َاْغِػرُ  -7
 - َمْعِذَرةً  َمْعِذَرةً  - َعَذَر َاْعِذرُ  -8
 َاْحَؿك -9

َ
 َمْحِؿَقةً  - َمْحِؿَقةً  - َحِؿل

 َمْرِزَئةً  - َمْرِزَئةً  - َرَزَأ َاْرَزأُ  -13
 - َمْعِرَفةً  َمْعِرَفةً  - َعَرَف َاْعِرُف  -11
ُـّ  -12 ـا َاُظ  َمظِـاةً  - َمظِـاةً  - ًَ
 َمـْ ًِتا - َمـْ ًِتا - َكَ َت اـُْ ُت  -13
 َمْعِرًقا - َمْعِرًقا - َشَرَقْت َتْعُرُق  -14
 َمْغِرًبا - َمْغِرًبا - َغَرَبْت َتْغُرُب  -15
 َمْ ِؼًطا - َمْ ِؼًطا - َ َؼَط َاْ ُؼطُ  -16
 - َمْرِجًعا َمْرِجًعا - َرَجَع َاْرِجعُ  -17
 َمْجِزًرا - َمْجِزَرةً  - َجَزَر َاْجُزرُ  -18

 

                                      
حرف العؾة إذا تطّرف ٓ اؼقى عؾك الحركة »َمْلِوٌي عؾك وزن )َمْػِعٌؾا فحذفت ضّؿة القا : ّٕن  أويّ: ا1)

 . ثّؿ حذفت القا : ٓلتؼا  ال اكـقـ، فصار: َمْلوٍ «، غقر الػتحة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 سَّرامُلَي ُفالصَِّر 63

 باألوجه الّجالثة الفتح والكصر والّضّهما جاء 

ٌّ الفعل ٌّ املصدر الشَّاّذ املصدر الكًاش  الظَّرف الشَّاّذ الظَّرف الكًاش

 َمْؼِدَرًة وَمْؼُدَرةً  َمْؼَدَرةً  وَمْؼُدَرةً َمْؼِدَرًة  َمْؼَدَرةً  َقُدَر َاْؼُدرُ  -1

 َمْعِرَقًة وَمْعُرَقةً  َمْعَرقةً  َمْعِرَقًة وَمْعُرَقةً  َمْعَرقةً  َشَرَقْت َتْعُرُق  -2

 َمْؼ َِرًة وَمْؼُ َرةً  َمْؼَ َرةً  َمْؼ َِرًة وَمْؼُ َرةً  َمْؼَ َرةً  َقَ َر َاْؼُ رُ  -3

 َمْلِرَبًة وَمْلُرَبةً  َمْلَرَبةً  َمْلِرَبًة وَمْلُرَبةً  َمْلَرَبةً  َأِرَب َاْلَرُب  -4

 َمْفَؾًؽا وَمْفُؾًؽا َمْفؾًِؽا َمْفؾًِؽا وَمْفُؾًؽا َمْفَؾًؽا َزَؾَؽ َاْفؾُِؽ  -5
 

ًَا:  ▪ ُّثان ُّالّج غريمن  املصدز املَم  :الث

 اصاغ 
ّ
 غقراليّ وكهذا الظرفهان مهـ  الؿصدر الؿقؿهل

ّ
 ،مـهف ؿػعهقلالا هؿ  كؿها ُاصهاغ مثهل

 َؾ ِخهدْ أُ  :كحهقوذلؽ بنبدال أّول الؿضارع الؿجفقل مقًؿا مضؿقمة وفتح ما ق ؾ أخهر، 

 . اًج رَ خْ تَ ْ  مُ ا ُتخِرَج ُا َتخَرُج  ،اؼً ؾَ طَ ـْ مُ ُاكُطؾَِؼ ُاـَطَؾُؼ ، ًم َخ دْ مُ ُاْدَخُؾ 

 بقـفا بالؼرائـ و قاق الؽمم.واؽقن التػراؼ 
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 اشُه الَكِجرة

 

 
  :ةٌ دَ َ هَملْ  زهذه أرٌض  :ل    الؿؽهان كحهقالّعه عؾك كيرة مصقغ لؾدٓلة  ؿا تعسٍفـى، 

 .د َ  أي كيقرة إَ 

 صَاغتى: 

 اليّ  آ هؿمهـ   الَؽْيرة صاغ ا ؿاُ  ●
ّ
، كحهق: ا ةَؾهعَ ػْ مَ ) الجامهد عؾهك وزنإصهقل  مثهل

 ع. ُ كيقرة ال ا  أي: ،عةٌ  َ ْ  أرٌض مَ 

 آ ؿ  نن كانف ●
ّ
 ،َمْػَعهاةٌ  ،َمْرَكَ هةٌ  ،ةٌ َحهػَ تْ مَ  : أرٌض كحهق اهادة،الزّ مـهف حهذفت َمزاد ثمثل

 . وإَْرَكب وإَْفَعك احػا تُّ أي كيقرة ال

َأْ هَ َعت إرض  :كحهقعؾهك وزن )ُمْػِعَؾهٍةا و)َأْفَعَؾهْتا ا كهادرً   الَؽْيهرة ا ؿوقد اصاغ  ●

 الّ  ع والععب .كيقرة  :أي ،ةٌ ُمْعِع َ  ففل ُمْ  َِعٌة، وَأْعَعَ ْت ففل

●  
ّ
لؾّيؼهؾ، بهؾ ُاؼهال: أرض كيقهرة الّيعؾهب  ؽيهرة ا هؿ الفهم ُاصهاغ مـهف  أّما غقهر الّيمثهل

 والَعؼَرب .

 ،والَعؼههَربعؾههب أي كيقههرة اليا وُمَعْؼِرَبههٌة،  ةٌ َ ههؾِ عْ يَ مُ كحههق: أرٌض  ،وقههد اجههل  مـههف كههادًرا

 .وُمَعْؼَرَبٌة  ةٌ  َ ؾَ عْ يَ مُ ، أي: بالػتح وحؽازا  ق قاف
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ٌّاملصدر الّص  ياع

 :لؾّدٓلهة عؾهك معـهك الؿصهدر كحهق: دة وتا  تلكقهث معدّ كِ  ة  اا ُ  ا ؿ تؾحؼف تعسٍفى

 .، َبَعرّاة، إ ممّقةةة،م مولقا قا وطـِ 

 اشه املصدر

 :عهـ حهروف فعؾهف دون تعهقاض  اقُص عؾك معـك الؿصهدر،الـّ  اّل  ؿ الدّ ٓا تعسٍفى

، َأْكَ هَت َكَ اًتها، َأعَطهك اممً َ ه ؿَ  ؾا  ،ارً  َ َخ  رَ  َ ْخ أَ  تَؽؾاَؿ كمًما، ا،مقً ؼ طَ طؾا :أوتؼدار كحق

 وكحق ذلؽ.َعطاً ، 

 :تدزٍبال ▪
◀  ٌٖ ٍ ثةىٌنهو، كاذنؿ كزُٓة ككةٔؽدٓة:ْةًت اىٍىؽر اىٍٍ٘ ج ٌٌ ٓ اى َ ىألفٕةؿ اٙد٘حٌ   كاىٌْؿف٘

. َوَقك، َشِرَب، َطَؾَع، َوَضَع، َأخَرَج،         َأكَرَم، اجتَؿَع، تاَب، َوَقَػ، غاَب، أقاَم، ا تَؼرا

ٌةف كاىٍهةف فٍ٘ة ٗيٖ ٌٓ ذنؿ اىٔزف كاىفٕو: ◀ ـٌ ٌٖ كاقٍٖ اى َِّ٘ اىٍىؽرى اىٍٍ٘  ٔى

 [81]زقد:﴾يث  حج  مججح  مح  جخ  حخ  ﴿ -1
 [57]التقبة:﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ﴿ -2
3- ﴿ُُ َّا ُِإَوُ يِِّۦ ْۡ َ

ُأ يَِم ۡٓ َُم ۡدَُا ِٓ َُش ا ٌَُ َِٰدكَُٔن ؿؾ:﴾ىََص  .[49]اـل
َمر:﴾  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ -4  . [32]الزُّ
 . [126]ال ؼرة:﴾ھ  ھ  ﴿ -5
 . [6]زقد:﴾ڀ  ڀ ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿ -6
ُجِؾ بقـ َفّؽقف. -7  َمْؼَتُؾ الرا

ًى اىهسؿة ٌَ األٌسيح اىٌذةى٘ح:  ◀ غ اق  وي

 إِبٌِؾ، بِطمقٌخ، قِيااٌ ، َ َػْرَجٌؾ، ِضْػَدٌع، ِذْئٌب. 
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 اشه اآللة

 

 
  :اليّ الػعؾ مـ  مصقغا ؿ تعسٍفى 

ّ
  .لؾّدٓلة عؾك آلة الػعؾ الؿتعّدي  مثل

اُر اْلَخَعَب بِ  َطعَ قَ  ميؾ:  . اْلِؿـَْعارِ الـاجا

 أًشانىً أقطامى: 
  ا ؿ ألةاـؼ ؿ 

ٌّ
 و ؿاعل

ٌّ
 .إلك ُمعتؼ  وجامٍد، والؿهُعتّؼ ق ؿان: ققا ل

َّامُلشتّل أًشان  ●  (1) هُ: ةالكَاض
 .طٌ قَ خْ ، مِ دٌ رَ  ْ مِ  :كحق :وه ٕى فٍ ًٌ  -1
 .ـعارٌ ، مِ ػتاٌح مِ  :كحق :ةؿه ٕى فٍ ًٌ  -2
 .ةٌ حَ  َ ْ  مِ  ْؽـََ ٌة،مِ  :كحق: حه يى ٕى فٍ ًٌ  -3

 وَذكر لف ابـ مالؽ  ّتة أميؾة زل: ففق ما شّذ عـ إوزان ال ابؼة،  ُّطَّماِعأما ال ●

: لملة اّلتل ُاَدقُّ هبا.  .1  الهُؿدقُّ
 اّلتل ُاقضع فقفا دوا  إكػ.الؿههُْ ُعُط: لملة  .2
 الهُؿْؽُحُؾ: لملة اّلتل ُاجعؾ فقفا الُؽْحؾ. .3
زـ. .4 : لملة اّلتل ُاجعؾ فقفا الدُّ ـُ  الهُؿْدُز
 الهُؿـُْصُؾ: مـ أ ؿا  الّ قػ. .5
 الهُؿـُْخُؾ: لملة اّلتل ُاـَخؾ هبا الّدققؼ. .6

                                      
الٌةا كحق: َطقاارٌة، َ قااَرٌة، و)َفاُعق ا1) ر مجؿع الؾغة العربقة   الؼازرة ققا ّقَة وزِن )َفعا  لا كحق:حا قب.قرا
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 شـان. وتزاد عؾقفا: الُؿحُرَضة، لملة اّلتل ُاجعؾ فقفا الُحرض وزق إ

وزذا إذا ُقِصد هبذه إميؾة أ ؿا  أٓت، أّما إذا ُقِصد العؿُؾ هبها وآشهتؼاق فقجهقز مجقئفها 

، وكََخؾُت بالهِؿـَْخؾِ ؾعَ ػْ مِ عؾك الؼقاس )    ، وزؽذا .ا كحق: َدَقْؼُت بالهِؿَدقم

 :اجلاِمد 
 .وكحق ذلؽ قـ،ؽّ الػلس، الؼدوم، الّ   :كحق ،وٓ حصر واليت عؾك أوزان كيقرة ٓ ضابط لفا

 :تدزٍبال ▪
َِّ٘ أقٍةء اٙىح ◀ ٌِ٘نة اىٍنذٌق ٌِٓة كاىضةٌؽ:  ككزُٓة ٔى  فٍ٘ة ٗيٖ ٌج

 . [84]زقد:﴾ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ ﴿ .1

 َا تخدُم الّتؾؿقُذ الَؼَؾؿ والِؿْ َطرة والِؿْؿحاة. .2

ـُ الػّمُح بالِؿحراث والَػلس. .3  ا تعق

 والِؿـْظاَر والِؿْجَفَر.ا تخدم الّط قُب الّ ّؿاعَة والِؿْعَرط  .4

 قال الؿتـّ ل: .5

ِػػٖ ٘ػػوي كاىٌي٘ػػوي كاىجى٘ػػؽاءي دىٕؿًفي  اىؼى
 

ًي   ي  كاىٌك٘ف يكاىٌؿٌطي كاىلؿَةسي كاىلى
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والفعل االشهني كة َبشرَتحكاو امُلمً اأَل
(1) 

 

 اللــاإلع

 :خػقػلؾتّ  أوالحذفـ  ؽقبالؼؾب أوالتّ  ةتغققر حرف العؾّ  تعسٍفى. 

 أنٌاعى: 

،أصهؾف ،  ؿا ٌ َل قَ أصهؾف َقه ،قهال :كحق ،بآخر العّؾة أي تغققر حرف اإلٔ ؿ ثةىليت: -0

 .وٌ  ؿا

 .، أصؾف َاْؼُقُل ُل قْ ؼُ اَ  :حقح ق ؾف كحقإلك الّص  أي كؼؾ حركة الؿعتّؾ  لو:اإلٔ ؿ ثةىٌِ  -2
 ؿِع اَ  :ك كحهقة الؿتحهرّ أي ت ؽقـ حهرف العّؾه كهَ٘:اإلٔ ؿ ثةىذٌ  -3

ْ
 ِعهؿْ ،أصهؾف اَ ل

ُ
، ل

  جا َ 
ْ
 الؼاضل

ُ
 .،أصؾف الؼاضل

 ،دٌ َاه ُاهَلْكِرُم،أصهؾف وكحهق: ُاْؽهِرُم،  .أصهؾف: َاْققِهُػ  ،ِؼهُػ اَ  :كحهق اإلٔ ؿ ثةىعؾؼ: -4

 . ٌي دْ أصؾف اَ 

 دالــاإلب

 :مـ غقر إدغام وٓ قؾب حرف مؽان حرف آخر وضع تعسٍفى. 

 فق. :أصؾف ،ؿكحق فَ   ا بدال القاو مقؿً إميؾ: 

                                      
 لؿ اذكر ابـ مالؽ رحؿف اهلل زذه إحؽام   الّممقة، لؽـّل أح  ت إضافتفا زـا ٕزّؿقتفا. ا1)
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 ائعة:ًمن صٌزي الّش 
ٕى ثؽاؿ إ ●  ثٕؽ: ةدٓة داالن ( كٌنذلٌ وى دةء  افذ

ًٓ وأدغؿهت الهدال   لعَ تَ دْ اِ  :ل،أصؾفعَ دا اِ  :ال: كحقالدّ  -1 ، فؼؾ هت تها  آفتعهال دا

ًعك الدال ٍع وُمدا  .، وميؾف: ادمعا  وُمدا
. رَ ؽَ تَ ذْ اِ  :،أصؾف رَ كَ دَ ذْ اِ  :ال: كحقالذّ  -2

(1) 
   .رَ جَ تَ زْ اِ  :،أصؾفرَ َج دَ زْ اِ  :اي: كحقزّ ال -3

ٕى  ثؽاؿإ●   :ظؿكؼ اإلَجةؽ كْٖ ثٕؽ ةدٓة َةءن ( كٌنذلٌ وى دةء  افذ
 .  َ رَ تَ ْص اِ  :أصؾف،َ رَ طَ اْص  :اد: كحقالّص  -1

 .َب رَ تَ ْض اِ  :،أصؾفَب طرَ اْض  :اد: كحقالّض  -2

 .عَ ؾَ تَ طْ اِ  :،أصؾفعَ ؾَ طا اِ  :ا : كحقالطّ  -3

َؾَؿ .ؿَ ؾَ ًا اِ  واجقز فقف ، ؿَ ؾَ تَ ًْ اِ  :،أصؾف ؿَ ؾَ طَ ًْ اِ  :ا : كحقالظّ  -4  ، واطا

 ا:َؾ عَ افتَ ) كزفيف  ة فةءن ذإذا ككٕ دةءن أك اى٘ةء ثؽاؿ اىٔاك إ● 

 .: اْاَتَ رَ أصؾفا، وميؾف اتاَ َر، افتعؾ)عؾك وزن  َػ َص تَ وْ اِ  :،أصؾفَػ َص تا اِ  :ُعٔ   

 

  

                                      
ًٓ مع اادغام )  ا1) َكر ا . كؿا اجقز  رَ كَ ذا اِ واجقز فقف إبدال الّدال ذا ًٓ مع اادغام ) ادا ا، وإبدال الّذال دا

َجَرا بنبدال الّدال زاًاا مع اادغامرَ َج دَ زْ اِ     .: )ازا
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تطبًكاٌت على اإلعالل واإلبدال
(1)

 

 

 .[5]الػاتحة:﴾  ٿٿ  ٿ  ٿ  ﴿ -1
بؽ ر القاو، فا تيؼؾت الؽ رة عؾك القاو فـؼؾت إلهك  نُ قِ عْ تَ ْ  أصؾف كَ ،فقف إعمل بالؼؾب

 .ل ؽقهنا واكؽ ار ما ق ؾفا :قؾ ت القاو اا  ثؿّ ، العقـ و ؽـت القاو
2-  ﴿ُ ُ ئَِهثُِرُُرَّٗلُُيَۡصَطِفُٱَّللَّ َلي ٍَ ۡ ُٱل ََ  .[75]الحج:﴾ٌُِ

 الصاد، أصؾف: اصَتَػك َاْصَتِػل . بعد ا طا ً َؾ بدال تا  )افتعَ إف فق

 . [3]ال ؼرة:﴾ ٿ  ٿ  ٿ﴿ -3

ت حهذف،فؿضهارعف ُاهَلْكِػُؼْقَن، ثهّؿ َؾ عَ فْ عؾهك وزن أَ  ف أكػهّؼ ماضقَ : ٕنا إعمل بالحذفف فق

 لؾّتخػقػ.لفؿزة ا

 . [14]ال ؼرة:﴾ٴۇ  ۋ  ۈۈ  ﴿ -4

فا هتيؼؾت الّضهّؿة عؾهك القها   قا بضهّؿ القها ،قُ ؼِ  ؽقـ وبالحذف، وأصؾف لَ فقف إعمل بالتّ 

 فـؼؾت إلك الؼاف، ثؿ حذفت القا  لملتؼا  الّ اكـقـ.

 . [19]ال ؼرة:﴾ڤ  ڤ  ڤڤ  ﴿ -5

أي  صهقُب اَ  الؿطهرُ  مهـ صهاَب  ٌب قِ قْ ؾ،أصهؾف َصهعِ قْ عؾهك وزن فَ  ٕكاهف إعمل بالؼؾهب: قفف

ت وأدغؿه الهقاو اها ً  تؼؾ هفل مـفؿا  اكـ القا  والقاو   الؽؾؿة وإوّ  تالتؼف، اكصبا 

 ب.قم َص  صارالقا  فالقا    

 . [19]ال ؼرة:﴾چ    چچ  ﴿ -6

                                      
 ٕميؾة وتط قؼات أكير راجع: الجدول   إعراب الؼرآن وصرفف وبقاكف لؿحؿقد صا  . (1)
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، طٌ قِ ْحهه، أصههؾف مُ ا ههؿ فاعههؾ مههـ أحههاطَ وزههق  ،والحههذف  ههؽقـ والؼؾههبإعههمل بالتّ فقههف 

ل هؽقهنا واكؽ هار مها :  ثّؿ قؾ ت الهقاو اها ً ، يؼؾت الؽ رة عؾك القاو فـؼؾت إلك الحا فا ت

 فعؾف عؾك وزن أفعؾ. ٕنّ  :لفحذف الفؿزة مـ أوّ وفقف ، قطٌ حِ ق ؾفا فلص ح مُ 

7- ﴿ُ ُٱۡجَعۡيِٓي ًََُرّبِ لِي ٌُُُِ ة َٰٔ يَ  .[43]إبرازقؿ:﴾ٱلصَّ
إلهك الّصهحقح )الهقاوا  الؿعتهّؾ فـؼؾهت حركهة ،  أصهؾف:ُمْؼِقمٌ  ،والؼؾب ـؼؾفقف إعمل بال

 ثؿ قؾ ت القاو اا : لقققعفا بعد ك رة .،  الؼافاالّ اكـ ق ؾف )

حك:﴾ژ  ڑ    ژڈ  ﴿ -8  . [6]الضُّ

بهقـ القها   -يالؿِ هفها  الػعهؾ اله -وقعت الهقاو ،كَ وإصهؾ َاْقِجهدْ  ،إعهمل بالحهذففقف 

 ؼؾ.الؾيّ دفعً  :والؽ رة فحذفت

 :تدزٍبال ▪
َِّ٘ اإلٔ ؿى كقججىّ  ◀  يف اىهيٍةت اٌىذٖ دعذٓة ػٍ:كُّٔٔ ثى

 . [194]آل عؿران:﴾ یىئ  ی  ﴿ -1
 . [4]ال ؼرة: ﴾  ڦڦ  ڦ  ﴿ -2
 . [51]الدخان: ﴾ڱ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ﴿ -3
ٕكعام: ﴾ٻ  ٻپ  ٻ ٻ﴿ -4  . [36]ا

◀ َِّ٘  اإلثؽاؿى كقججىّ يف اىهيٍةت اىذٖ دعذٓة ػٍ: ثى

 . [33]آل عؿران: ﴾ک  ک   کڑ  ڑ  ﴿ -1
 . [4]الؼؿر: ﴾ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ﴿ -2
 . [17]الؼؿر: ﴾ۀں  ں  ڻ  ڻ ڻ   ڻ  ﴿ -3
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 قىاعد َصرفَّة ُمهنَّة
(1) 

 

ةإذا دعٌؿؾ ظؿؼ » -1  كحق: قاَل، أصؾف َقَقَل. :«اىٌٕيح كاُفذط ٌة كجيّ كييت أىفن

ة» -2  كحق: ُاَؼاُل، أصؾف ُاْؼَقُل.: «إذا دعٌؿؾ ظؿؼ اىٌٕيح يف األوو كاُفذط ٌة كجيّ اٙف كييت أىفن

ُيليػػخ اىعؿنػػح ٌػػَ اىٍٕذػػٌو إىػػٕ » -3 إذا دعػػٌؿؾ ظػػؿؼ اىٌٕيػػح كثضةُجػػّ وػػع٘ط قػػةنَ 

 ، أصؾف َاْؼُقُل.: كحق: َاُؼْقُل «كجيّ اىٌىع٘ط اىٌكةنَ

د٘ٓة ٗةءو ٌفذٔظح كنكؿةو إذا ككٕخ اىٔاك ث٘» -4 كَّ ؽي ٔى ؾفٍخ  َ  كحق: َوَعهَد َاِعهُد، : «الزٌح ظي

 «.َأَكقُت »أصؾف َاْقِعُد، وُاحؿؾ عؾك القا  باقل حروف 

إذا اصذٍػػٓ ظؿفػػةف ٌذضةُكػػةف ثٕػػؽ فػػةء اىهيٍػػح أيدغػػً أظػػؽٍْة يف اٙػػػؿ، ثنػػؿ  » -5

ؾ اىٌسةين ، أصؾف :«قهٔف األٌكؿ كدعؿُّ  :إولهكحركة الدال   : َمَدَد، فحذفتكحق: َمدا

 أدغؿت الدال   الدال .ثؿ ،  فصار َمْددَ  ا لإلدغام،طؾ ً 

جق أظؽٍْة ثةىٌكهٔف كيجخ اىٔاك ٗػةءن كأدغٍػخ اى٘ػةء » -6 إذا اصذٍٕخ اىٔاك كاى٘ةء كقى

 كحق: َرااان، أصؾف َرْوَاان. ،«يف اى٘ةء

، أصههؾف  ،«غ٘ػػؿ اىفذعػػح اىعؿنػػح ٔيػػٕح ال ٗلػػٔل ظػػؿؼ اىٌٕيػػؼ إذا دُػػؿَّ » -7
ْ
كحههق: َاْرمِههل

،َادعْق، أصؾف َادُعقُ 
ُ
. ،َاْرمِل

َ
 وإن كاكت فتحة بؼقت، كحق: لـ َاْرمِل

                                      
زذه الؼقاعد لفا شروط وا تيـا ات وتػاصقؾ ُتذكر   الؿطّقٓت، وما ذكرتف زـا مجرد إشارة ودٓلة  ا1)

 عؾك الطراؼ. 
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 إذا اىذلٕ قةنِةف كصت اىٌذؼٌيه: -8

 .[14]الُحُجرات:﴾ڑ  ک  کک ﴿فنن كاكا صحقحقـ ُكِ ر إول غالً ا، كحق: ◀

وإن كاكا معتّؾقـ ُأبِؼل ما لف مزّاة وُحذف أخر، كحق: َاْرُمقَن  ◀
(1)

. 

وإن كههان أحههدزؿا صههحقًحا وأخههر معههتمًّ حههذف الؿعتههّؾ، كحههق: ُقْؾههُت، أصههؾف  ◀

 .فصار َقْاْلُت، ثؿ ُقْؾُت َقاَل،

إذا اصذٍٕخ ٍْـدةف يف أٌكؿ اىهيٍح كنةُخ األكىٕ ٌذعٌؿنح كاىٌسةُ٘ػح قػةنِح كيجػخ » -9

، : «ظؿؼ ٌٔيػح ٌػَ صػِف ظؿنػح األكىػٕ اىٌكةنِح ـُ ، ُأْومِه ـَ ، أصهؾف َأْأَمه ـَ كحهق: آَمه

، إِْاؿان ـُ
 أصؾف إِْأمان. ،أصؾف ُأْأمِ

ػػؾؼ أظػػؽْة» -13 كحههق: : «إذا اصذٍٕػػخ ز زػػح أظػػؿؼ ٌذٍةزيػػح يف نيٍػػح كاظػػؽة ظي

. ـا ، أصؾف: َلُتـَْصُرْوَك  َلُتـَْصُرنا

ا» -11 يجخ كاكن ح كي ٌٍ ُبْقاِهَع، أصهؾف: َبهاَاَع ، وإن وقعهت كحهق: : «إذا ككٕخ األىف ثٕؽ ً

 : ُمَصْق ِْقٌح تصغقر مِْصَ اح .بعد ك رة قؾ ت ااً ، كحق

ا» -12 يجخ كاكن ح كي ٌٍ ـَ :  «إذا ككٕخ اى٘ةء قةنِح ثٕؽ ً ، أصؾف َأْاَؼ ـُ
ـُ . كحق: ُاْققِ  ُاْقِؼ

يجذة ٍْـ» -13 كحق: قائِهٌؾ وبهائٌِع ، أصهؾفؿا : «ةن إذا ككٕخ اىٔاك أك اى٘ةء إزؿ أىف زااؽة كي

 وميؾفا:  ؿاٌ  وقضاٌ ، أصؾفؿا  ؿاٌو وقضاٌي.قاِوٌل وبااٌِع. 

يجذػة دػةءن » -14 كحهق: َوَصهَؾ ، إِْوَتَصهَؾ، : «إذا ككٕخ اىٔاك أك اى٘ةء كجو دةء  االفذٕػةؿ( كي

                                      
َاْرمُِقْقَن، فا تيؼؾت الضؿة عؾك القا  فـؼؾت حركتفا إلك الؿقؿ ف ؽـت فصار َاْرُمْقْقن، ثؿ أصؾف  ا1)

 ولؿ تحذف القاو ٕهنا فاعؾ والػاعؾ عؿدة .َاْرُمقَن ، حذفت القا  ٓلتؼا  ال اكـقـ فصار 
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 إِتاَصَؾ ، َاَ َر، إِْاَتَ َر، إِتاَ َر.

يجخ ٗةءن » -15 كحق: قِْقَؾ، أصؾف ُقهِقَل فصهار قِهْقَل : «إذا ككٕخ اىٔاك قةنِح ثٕؽ نكؿة كي

، أصؾف َرِضَق، الغاِزْي، أصؾف 
َ
ثّؿ قِْقَؾ ، وميؾف: مِْقزان، أصؾف: مِْقزان ، وكحق: رِضل

 الغاِزُو.كؿا قال الـااًؿ:

ػػهى اٍُ  وي ٍجػكٌػة كى  ٍَ هي ٍكػٗى  فٍ إكاىػٔاكي   ؿٍ كى
 

 ؿٍ ٓى ذى اٍمػػػػػ ٍ٘ػػػػػـافً نى  ٗػػػػػةءن ة ٓػػػػػجي يٍ لى فى  
 

 

 

 الحمدتمَّ الكتاب وهلل 

 وال تنسونا من صالح دعائكم

 

 أخىكه: عبد الّشكىر معّله عبد فارح

 ولمالحظاتكم راسلونا على

shakuur2020@gmail.com 

 الفيس بوك: عبد الشكور أبو عائشة
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 املصادر واملراجع

 
 

 املؤّلف املرجع الرقه

ٌ٘ح األفٕةؿاىٌنةْؽ  0 ٌٖ  كاىٍسةؿ يف دًٔ٘ط ًُْ الٌ  ٌعٍؽ ٔيٖ آدـ اإلز٘ٔث

ٌ٘ح األفٕةؿ 2 ٌٖ  اىٌُؿة مؿح الٌ  ظكَ ثَ زَٗ اىٌنِلُ٘

ٌ٘ح 3 ٌُةؿ مؿح الٌ  أثٔ ثهؿ ظكَ ٌةىَ األفٕةؿ اىغ٘ر اىٓ

ٌٖ  اىلجف اىٌىؿيفٌ  4  اىعكَ٘ ٌؿداس اىٌكجةٔ

ٌ٘ح 5  ثؽر اىٌؽَٗ ثَ ٌعٍؽ ثَ ٌةىم األفٕةؿ مؿح الٌ

ٌ٘ح 6  ٌٔ ؿ ُٔرًٗ األفٕةؿ فذط أكفةؿ الٌ

ٌٖ  اىٌذىؿٗف  فذط اىٌيُ٘ف مؿح ظؽٗلح 7 ٗيٕ ـٌ  ٔجؽ اىٌؿظٍَ اى

 ٍٔؿ إٗػٍةف أثٔ ثهؿ اىٌذىؿٗف ٌؾٌنؿة يف ٔيً 8

ٌٖ اىٓؿرمٌ  ٌِةْو اىٌؿصةؿ كٌؿآً األَفةؿ ثيجةف الٌٌ٘ح األفٕةؿ 9  ٌعٍؽ أٌَ٘ اإلز٘ٔث

 ظٍَ ثَ ٌعٍؽ اىلٍةشٔجؽ اىؿٌ  اىعةكم يف دفك٘ؿ اىلؿآف اىهؿًٗ  01
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الَِى َ ِنيَِّةَاأل ْفػ  َْظُمََل 
ٌٖ  ىيٌٕ ٌح صٍةؿ اىٌؽَٗ ٌعٍؽ ثَ ٔجؽ ا  ثػَ ٌػةىم األُؽىك

 ُمَكدَِّمٌة

الى   ثىػػػػػؽى
ًّ  الى أىٍثًغػػػػػٖ ثًػػػػػ

ًّ ػػػػػ ػػػػػؽي ىًيَّ ٍٍ  اىٍىعى
 

ػػػػ ى   ٌى  األى
ًّ اًُ ٔى ػػػػ ًٍ ٍَ ًر ػػػػ

ًٌ ػػػػغي  جىيِّ ٗي ا  ػػػػؽن ٍٍ  ظى
 

ةي  ػػ ى ًَّ اىىَّ ػػ ػػٕزي يى ٔى ل كى رى ٔى ٍ٘ػػؿً اٍىػػ ػػٕ ػى يى  ٔى
 

ػػػػػػ ى   ٌى  اٍىفي
ًّ ػػػػػػٍعجً وى  كى

ًّ ِىة آىًػػػػػػ
ادً ػػػػػػةدى  قى

 

ّي  فى ػػػػؿُّ ًٍ دىىى ٗيٍعهًػػػػ  ٍَ ػػػػ ٌى ػػػػوي  ٍٕ ةٍىًف ػػػػؽي فى ٍٕ ثى  كى
 

ػػػػجي ى   اىكُّ ابى كى ٔى ػػػػًح األىٍثػػػػ غى َى اىيُّ ػػػػ
ًٌ ـٍ  ػػػػ  ٗىعي

 

ػػػػٍؽ  كى ًِّ كى ًٓ ٍي ُنػػػػة ثًػػػػةٍى ًع٘ ٌي ػػػػة  ٍن ٍْ ُى ػػػػةؾى  ٓى  فى
 

ػ ى   ٍى ػؿي اٍىضي
ًٌ ٗىٍكذىٍع  ٍَ ٌى ةًو٘وى  م اىذَّفى ًٔ  ٗىٍع

 

اِريِْفهَِ ِدَوت ص  رَّ َب اُبَأ بِْيي ِةَالِفْػِلَاملُج 

ػػثً  ٕى ك اىذٍَّضؿًٗػًؽ أىٍك  فى ػوي ذي ٍٕ ( اىًف يىوى ٍٕ  ( ى  فى
 

ػػ ى   ٕي ػػٕ  فى يى ٔى َو أىٍك  ٍ٘ ػػ ٔى ػػٔرى  ٍهكي ٌى ٖ كى
ػػٍأدً  (ٗى

 

ًَّ فى  ٌى اٍفػ ةى ػةًرًع كى ٌى ػٖ اىٍ
ـٍ فً ـى ( اٍىػ ٕيوى ٍَ  فى

 ػًٌ
 

ٍى ػ  ٖ اى
ٍكؿً فً ٓى اىهى

ًً
ٍٔ ٌى  ى ذىٍط 

ًٕ ٍَ  فى
ًٌ  ِّٖ
ً  (ٍجِ

 

ةفً  ٓى ٍص ًَ  كى ًٌ  ًّ ًظػؿٍ  فً٘ ( كى ًغٍؿتى ٍٓ  كى ػ ٌى   اٍظًكٍت( 
 

( ا  ًٍ تى ًٕ ٍّ (  ٗىبًٍكخى ( ثىبًٍكخى ( ٍُ  ى (  ٗىجًٍف (  اٍكىً
ًْ
 (كى

 

 ٍَ ػ
ًٌ ة  ٍى ٘

ٍكؿى فً أىٍفؿًًد اىهى ىًػٖ(كى ًرٍث( كى كى   كى
 

ـٍ   ًر خى (   كى ٍٔ ًر ػ ى ( كى فًٍلػخى ظي ٍٓ  كى ٌى  ) ٍلخى
ًٌ
 (كى

 

ٍـ   أىًد ػة كى ْى ًٔ ػغُّ اٍظ ٍي ( اى ًرمى ٍٓ  كى ػ ٌى  ) زًٍلخى  كى
 

ًيػػػػٖ   ٗى ػػػػةًرعو  ٌى ٌي  ًَ ٍ٘ ػػػػ ٕى
ا ىً ٍكػػػػؿن ػػػػ ى  نى ٕى  (فى

 

ػػ ٍِ٘نػػة أىٍك نى ٔى ٘ىػػة  ا أىك اى ػػةءن اًك فى ٔى ا اىػػ   أىدىٕ(ػذى
 

ٍي   ا اى ػػؾى ػػة نى ٌن في الًز ٔى ػػة ػػٌى ػػ ى ػنى َى  ََّ  ( ظى
 

ا ري ذى ٍِػػػػػػػؽي ٗى اقي كى ػػػػػػؽَّ ٕى ٌي َى  ٍ٘ ػػػػػػػ ٔى  ًَّ ػػػػػػ ًي  كى
 

ػػػػػة الى   ٍى ٍكػػػػػؿو نى ًٍّ اٍظػػػػػذي نى ػػػػػ ًى ا  ـه ذى   ى ًٍ ًز
 

ا ًع ذى ّي( كى جَّػػػػ ٍكػػػػؿو  ظى م ثًهى ػػػػؽِّ ٕى ك اىذَّ ػػػػؾي  فى
 

ػػػؽَّ   ( كى مى ػػػؿَّ ْى   ًَ ٍ٘ ػػػ ٓى ٍص ّي ( كى ػػػ يَّ ػػػ ى  (ٔى يى  ٔى
 

ٓى اىػػ ػػ ٌى  ََّ ٍى ٍي ػػ ًٍ ا (كى ًَّ ُى ػػة كى  ٕن ٍُ ( كى  ػكى ثىػػخَّ
 

ػػ ى   ٍسػػوي صى
ًٌ  ) ػػوَّ  كى صى

ًّ ٍر( ثًػػ ػػؿي ٌٍ ػػٖ  ا
ـً فً ك ـي  ىيػ
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ٍت( كى أىجَّ   جٍَّخ( كى ذىرَّ ؿَّ  (  ْى ًّ  (  نى ( ثًػ ًَّ ػ  ْى
 

  ًَّ ػػ ٔى ػػطَّ (  كى  ( كى قى َـّ ػػ ى (  زى ٌى ( أىٍم ذى ػػوَّ  ٌى
 

مَّ  ة  مى ٍؿػن وى ٕنة كى ٍٍ ( ىى ٍؽ (  كى أىؿَّ ( كى مى  أىبَّ
 

قَّ   ا  مى ؽى ٔى ( (  دى( أىٍم  وَّ (  غى لَّ ػ ى ػى  أىٍم دىػى
 

ٍمػ ( كى رى ََّ ػ ٍ٘ػوي  صى  اىيَّ
ًّ ٍ٘ػ يى ٔى ـه  ٍٔ ( كى  ػكى كىلَّ

 

ػ ى ػ  يى ّي زى ( أىٍوػيي ػوَّ ( كى زى َىػلَّ في   ـٍ ػ ٍي ( اى  لى
 

ٍجػػ ُى ػػةفي كى ( اىًعىى ػػتَّ ـه  ػى ( دى ػػوَّ َى اثى    ػأىٍم رى
 

ػػ ى ػػػ  ػػحه ثًؼى ةكى ُى ػػٍخ(  كَّ ٔى ُىٍؼػػوه كى   ) ًَّ ػػ  خه  نى
 

ٍخ   ػؽَّ  (كىكَّ ٍٖ  وى ػ ٓى ٍص ًع كى ا كى (  أى (  نىؾى ػؿٍ ثَّ ػى  كى
 

ٍت   ٍت( كى زىؿَّ ؽَّ يٍؽي  ظى ( اىىَّ  ى (  رى
ًٍ
ٔى  ٍَ ٌى  ) ؽَّ  صى

 

ٍت   ٍت( كى دىرَّ َىؿَّ ٍت( كى  ًَّ ( دىؿَّ ػة( صى ( ًظىى ػتَّ  مى
 

  ََّ ٔى ػؾَّ (  فه   ٍخ( كى مى ( أىٍم ثىًؼػ ى (  فىعَّ ػطَّ  مى
 

ءي  ٍٖ ػ ( اىنَّ ُىػفَّ اري   ًَُّخ( اىػؽَّ ػ ػةكى مى ٓى ُى  ) ػؿَّ   ظى
 

ػػػػ ى  
ًٕ
ٍيػػػػخى إًٍف صي ٕى ٍَ فى ػػػػ

ًٌ ػػػػةًرعي  ٌى ٍي اى  ره كى
 

 ًّ ػػػػةءي ثًػػػػ ٗيضى ػػػػة  ٌن ٍك الى
اكي أى ٔى ّي اىػػػػ ٍِ٘نػػػػة ىىػػػػ  ٔى

 

ػػٍؽ ثيػػًؾال  ًي كى ٍهػػ ا اىعي ػػؾى ْى َو كى ٍ٘ ػػ ٔى ـى  ٔ ٍي ػػ ٌٍ  ٌى
 

ػػػػة ٍى
ػػػػٕ فى  ىً يى ٔى ؿُّ  ػػػػؽي ّي ٗى ٍ٘فى ىىػػػػ ىىػػػػ  ًؼػػػػؿو كى

 

ػػ ى   ٔي  كى ٍعػػ ُى  ًَ ٍ٘ ػػ ٕى ػػةًر اى ٍُهًكى ـً ا ك ـي ػػٖ ىيػػ
ًٔ ا  (دى

 

 ًّ ىًػػػػ ٍ٘ػػػؿي أىكَّ ٍيػػػػقو غى ػػػٍؿؼي ظى ػػػػة ظى ٌى ػػػٍذطي  فى  كى
 

ػػ ى   ىى ػػٍؽ ظى ًع كى ٍٔ ا اىَِّػػ ػػٖ ذى
ِّٖ فً
ػػةاً ًَ اىهًكى ػػ  ٔى

 

 ٍٓ ػػة أىًمػػ ٍذعن ِّٖ فى ٍيًلػػ ا ىًػػًؾم اىعى ػػؾى ْى ٍ٘ػػؿً  ػػٖ غى
 فً

 

ػػػػأىالى ثً   ٍَ  قى ػػػػ
ًٌ  ًوػػػػ٘غى 

ػػػػَتو ػػػػةًؽ نى فى  (ةالدِّ
 

ةو أىكٍ  ٍكػػؿى ٍؿ ثًهى ٓى ٗيٍنػػ  ًٍ ىىػػ ٍف كى ٔى ػػة ٌى ٗي  ًٍ  إًٍف ىىػػ
 

ًٍّ نى   ػ ى ػًى ٍَ  دىػى ػ
ًٌ ٍفخى  ؿَّ ة وى ٌى ٍجًغٖ( كى ٗى  ) 

 

ٍي  َى اى ٍ٘ ػػ ػػ ى ٔى ٍ٘ػػري ػى ٍيػػخى ظى ٕى ٍَ فى ػػ
ًٌ ػػةًرًع   ٌى

 

ػػذى ى   ٔى  ٍَ ػػ
ًٌ  ِّٖ
ٍجًِ ٍى ػػةى ػػٍذًط نى ةىًػػًت اىفى ٍَ صى ػػ

ًٌ 
 

ة ٍى ًٓ ػػػ
ًٌ
ٍٕ َي ثى ً٘ػػػ٘ ٍٕ ا دى ًٍ إًذى ٍي ػػػ ًٍ ٍةنًٍكػػػؿ أىٍك ا  فى

 

الى   ـى ذىػػػػػػ ٍٔ ػػػػػػًؽ ا اعو كى  أىٍك دى
ةو ؿى ٍٓ ػػػػػػ ٍلػػػػػػًؽ مي  ىًفى

 

ْصٌل:َِِفَ ِهرِيَأ ْوَىُوىِهَبالِفْػلَِف  اِلَت اءَالضَّ  اتِّص 

ػ ٍٔ ا ا َو إًذى ٍ٘ ػ ٔى ػٍهوى  ػةًء اىسُّ ىزًػٖ مى ٍو ىًفى لي ٍُ ا  ػكى
 

ذًَّىػػػػ ى ػػػػػ  ٌي ةًر  ٍى ػػػػ ًٍ ػػػػةفى ثًذىػػػػة اإًل نى  ذىيٍَّخ كى
 

ٍِػػػػػ ٕى ػػػػػٔفي فى ٗىهي ػػػػػة  ٍذعن ا فى إًذى  كى
ًّ ُئًُػػػػػ  ػأىٍك 

 

ّي   ٍِػػذىًل ى  ػػػ ٌي  ًَ ٍ٘ ػػ ٕى ٍيػػمى اى
ػػةًُفى دً ضى ٌي ػػذىٍي  ٍٔ  ا

 

 يهَِفََِدَِيَْزَِاملَ َلَِػَْالفََِةَِي َيَِبَْأ ََب ابَُ

ػػػػ ٍٓ ػنى ػػػػ ٌى ػػػػةدىةً  ٗى ِـّ ٖ ثًةى
ػػػػأٍدً ٗى ػػػػوي  ٍٕ ( اىًف ًى يى ٍٔ

  أى
 

ىَّٕ  ٕ( كى كى اىى ـى (  كى ًى (  اٍقذىلىة ٍُضى ػ ى (  اٍظػؿى ٍُفىىى  (ا
 

ػػػػحو  ٕى اثً ًٔ رى ٍنػػػػ ٖ اىعى ػػػ
( ذىا أىىًػػػػفو فً ػػػوَّ ٕى  كى اٍف

 

الى   ذىػػػػػؽى ٍٔ (  ا َّ٘غى جىػػػػػ ٍْ اؾى  ا ػػػػػؾى نى ػػػػػة كى ٗن ةًر ٔى  (كى
 

ٍخ   صى ٍظؿى ٍى ( دىؽى ٗى ٍؾ ىٕى(  ٔى ٍٔ ػ ُىؿَّ (  اٍظيى ا(  اٍقػجى ٔى  دػ
 

ٍيجىٍف   ( كى ػى ىَّٕ ٔى ٍٓ  دى ٌى  ) ٍِجىفى ( ىٕى  ادَّىى ى ( قى
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ُىأى  ٍ وى (  كى اٍظجِى ٍُىى ٔى ٍِلٕى(  اٍظ َى (  اٍقيى ٍكهى ٍى ٍيػ(  دى  ػقى

 

ٍخ (  لٕىػ  ثىٍخ (  كىيٍِىكى رى ٍٔ ػٍؿدىًع ى (  صى ٌي  ) ٍىػخي ٍؿكى  ْى
 

ـىكٍخي   ٍْ ٍٍخي (  زى يٍلى ٍكخي (  ْى ٍى ٍْ أؿَّ (  رى ٔى ػ( اٍنػ ٍْ  ػدىؿى

 

ٍفخي ػػػ  ػػأى َّ (  نى ًَّ (  اٍصفى ٓى ػػ ى (  اٍقػػيى ٍى ( اىضى فى ٍُػػؿى  كى
 

ٍكخي   ٌى ٍٍ ( نىٍيذىجٍخي ( دىٍؿ ( زي ًى يٍىى ( كى غى ٍُخي ٍى ٍي  ػصى

 

ػػفى دٍ ًى  اػػ  ٍَّ ػػذيًؼ ى ( ىى ٍُ ( ا ٍهىفى ػِػ يى ٍٔ ػػٍخ( كى ا ٕى ٌَّ ؿى ٍْ  ا
 

َّٔ ى  يى ٍٔ ٍخ (  كى ا ضى صى ٍٔ سى ٍٔ ُىٍؿتي (  ا ٍ٘ ٍِجىوى (  ثى ػ ػ(  قى ٌٍ  ػزى

 

ََّ ػػػػ  ٍى ٍي ػػػ ًٍ ( ا ػػػ ى  يىقى يى ًػػػٍت ػى اٍصذِى ٕ( كى ػػػيٍلى   دىكى
 

ََ:لٌَْصَفَ   عَِارَِِفَاملض 

ّي  ىىػػ ػػةًرعى اٍفذىػػذًٍط كى ٌى ٖ( اىٍ
ػػٍأدً ُى ًٍٕي    ثًػػجى

 

ًوػػػػػ ى   ػػػػػة كي لن ٍُيى ٌي  ٖ
ًٔ ثىػػػػػة ا ثًةىؿُّ ًٌّ إًذى ػػػػػ  ًى

 

ذًَّىػػػػػػ ن  ٌي ّي  اٍفذىٍعػػػػػػ ٍ٘ػػػػػػكى ىًغى ٍ٘ػػػػػػؿًًق كى  ػ ثًغى
 

ػ ى ؿً ػ 
ًٕ ٍَ فى ػ

ًٌ ـٍ فًػٖ اًٙت  ا أىًصػ ٍكػؿن ٘ىػةًء نى  اى
 

ًّ أىًك اىٍذػػ ٍوػػًو فً٘ػػ ٔى ـي اى ٍٍ ْى رى ػػؽَّ ػػة دىىى ٌى  ػأىٍك 
 

ًلػػػ ى ػػػػ  ُي ػػػٍؽ  ٔى كى ػػػ ٍْ ػػػٕ( كى نَّ ـى ا ؾى دى ػػػؽن
ااً  ذىة زى

 

ػػة ثًػػ ػػة إًٍف أيٍىًعلى ْى ٍ٘ؿً ػػٖ غى
فً ٘ىػػة كى ػػٖ اى

  أىثىٕ(ػفً
 

ػػػةءن   اكي فى ٔى ّي اىػػػ ةىىػػػ ٌى ًصػػػ ى  أىٍك  ػػػٍؽ كى ٔي كى ٍعػػػ  ُى
 

ٍي  ٍجػػػوى آًػػػػؿً اى ػػػة كى ٌى ٍكػػػؿي  نى ٍَ كى ػػػ ًٌ ػػػةًرًع   ٌى
 

ػػػٍؽ ظي    كى
ًّ ػػػ٘ ًً ة ٌى ـي إًٍف  ـى ٍيػػػ ٗى ا اىجىػػػةًب    ى ًْػػػذى

 

ةي  ػػػػػػػةدى ٗى الن  ًز ػػػػػػػيىٍخ اىذَّػػػػػػػةًء أىكَّ ىى إًٍف ظى   كى
 

الى   ًٔ ٍَ ثًػػػػ ٍجػػػػوى اًٙػػػػػؿً اٍفػػػػذىعى ػػػػة كى ٍى ّي فى  ىىػػػػ
 

 هَُلَُاغَِفَ َمََّس َمَيَُناَل ََلَِػَِْفَفََِ:صلٌَفَ 

ػػػوى  ٍٕ ٍكػػػًًِؽ اىًف ًّ إًٍف دي ػػػٍأًت ثًػػػ ػػػًٔؿ فى ٕي ٍف ٍى  ىًي
 

ػػػػ ى   ا ادَّىى اٍنًكػػػػٍؿقي إًذى ًؿ كى ـى االكَّ ٔ ٍي ػػػػ ٌٍ  ٌى
 

ٍجػوى اًٙػػؿً فًػٖ اٍىػ ػٍو كى ٕى اٍص ذىػوَّ كى ٍٔ َو ا ٍ٘ ٕى  ػثً
 

ػػػ ى ػػػػ  اقي دى ٔى ػػػٖ ًقػػػ
ػػػة فً ٍذعن فى ا كى ٍكػػػؿن ِّٖ نى

ًٌ
 ٍي

 

ػػ ٍٕ ٌى ّي كى ػػ ٍٕ ٌى  ًَّ ػػ ًي ٍوػػوو  ـً كى ػػ ٍٍ ْى ةىًػػرى ًذم   ػزى
 

ٍي ػػػػ  ًٍ ذىةًء اى ٍي ػػػ ًٍ ػػػًح ا ٔى الى ُىةكى ًٔ ػػػة ثًػػػ ْى ٔى يى
 دً

 

ٍعػ ُى ػٍو ىًسىةىًػرى  ٕى ( اٍص ًٔ  ثىػةعى ٍعػ ُى ػة  ة ىًفى ٌى  ػكى
 

ػػػػػ  ٌي ػػةٍػذً٘ؿى اٌىػػًؾم فى ػػةدى( نى ٍلى ( كى  ُا   ى ًٔ  اٍػذىػػةرى
 

 رنَْاأل ََلَِػََْفَِِِفََ:لٌَْصَفَ 

قي ىًًكػٔا ـي ػ ٍٔ ا ػٍو( كى
ًٕ ٍف ؿي  أى ٌٍ ( األى ٕىوى ٍف ٍَ  أى

ًٌ 
 

ٍي  قي   ةى ـً اٌىػػًؾم نى ـٍ ػػ ػػةًرًع ًذم اىضى الى ٌى ـً  اٍػذيػػ
 

ا ًكػػػػػؿن ٍِهى ٌي ٍوػػػػػًو  ٔى ـً اى ػػػػػ ٍٍ ٓى ثً ّي كى ىيػػػػػ  أىكَّ
 

ذًَّىػػ ى   ٌي كًؼ  ٍعػػؾي ٍى ػػةفى ثًةى ػػةنًِنة نى  ًوػػٍو قى
 

ٍعػػ ُى ًَّ كى ػػ ًي  ًِّ ػػ ٌَّ ـً اى ك ـي ٍجػػوى ىيػػ ـى كى ػػ ٍٍ ٓى اى  ػكى
 

ػػجً ى ػػػ  ػػٍؽ كي ًِّ كى ػػ ٌَّ ًَّ اى ػػ نى ٌي ٍكػػؿً  م ثًهى ـً اٍغ  ٔي
 

ػة نى فى ٍو( كى ٍؾ(كى ني ٍؿ(كى ػي ٌي ٍؾًؼ   ؾَّ ثًةىعى مى  كى
 

ػ ى   ػٍؾ( كى ني ًي  ػي ػ٘
ًٍ ٍذ ره دى ٍكذىٍِؽى ٌي ٍؿ( كى ٌي ٍأ  ( كى
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 ْيَ لَِوَْػَُفَْاملَ وَ َْيَ لَِاغَِالفَ َاءَِهَ ْسَأ ََةَِي َيَِبَْأ ََابَُب َ

ػػػ ى 
ًٕ
ػػػوو صي

ًٔ ة ًي فى ( اٍقػػػ ػػػوو
ًٔ ة ٍزًف  فى ٔى ػػػ  نى

 

ػػػػ  ٕي ّي فى ػػػػ ُي ٍز ػػػػة كى ٌى َى اىسُّ زًػػػػٖ اٌىػػػػًؾم  ػػػػ
  ى ًٌ

 

ّي ًو٘غى نى  ٍِ
ًٌ
ػٍؽ ػكى كى َّْؿًٗػًف( كى ( كى اى وو ٍٓ   قى

 

ػػػةالن   ٕى ( أىٍك  فى ػػػوى ٕى ٍف ػػػٔفي  أى ػػػ ى ٗىهي ٕى  (( أىٍك  فى
 

نى  ػػكى ٍٍ ًر( كى غي ٔػ ىي ٍفػؿو( كى اىعى
ًٔ اًت( كى  ؿى  ػ اىفي

 

ّو  (ؿو ػػػػ  ٍنػػػجً ٌي ( كى ِيػػػتو ػػػةًكؿو(  صي ٔى ػػػ ى   
ًٍ  ( زى

 

ٍَ الى  ػػػػػ
ًٌ ًوػػػػػ٘غى  ػػػػػػ ى كى

ًٕ اًزفو فى ٔى ػػػػػ ٌي ـو   ًز
 

ػػػػػػػ  ًّ نى ٍزًُػػػػػػػ ٔى شو ػثً ًضػػػػػػػ ى  مى ٔى   
ّو ٍنجً ٌي  ((كى

 

ػػأًٍز( كى  ىًت( اىضى كى اىنَّ ػػٍؽ الى ٍؾ األىٍمػِػ ػػخى كى ٍَّ  ًف( زي
 

ػػػػ  ػػػػٍأدًٖ نى اًظػػػػًؽ اىػػػػجيؼى ى ػٗى  كى
ًّ ًمػػػػٍج ( كى ةفو   فى

 

ػػػ ن  ٍٍ ػػػظى ٍ٘ػػػؿًًق ىًًٍِكػػػجىحو نى ػػػٕ غى يى ٔى ًف٘ػػػ ػ   ػػى
 

ِّ٘تو ( فو ػ  ٘ىتو ( َى ٕى ى  (أىٍم ٍَ فى
ًٌ ًغ  ٍٔ ٖ اىىَّ

 فً
 

ػػػػةىًطه  كى  (وى وه
ًٔ ة ً ىيفى ػػػػإلِّ ًىػػػػؽى اىػػػػهي  ػٍف كي

 

ٔي ػػػػ  ٍعػػػ ُى كثي  ؽي الى  عي ػػػؾى ػػػةًذؿه صى ا صى ا ذى ػػػؽن  ( غى
 

ػػػًح ًصػػػ ٍ٘ػػػؿً ًذم اىسَّ زى ػػػوى غى
ًٔ ة ًً فى ثًةٍقػػػ  ئٍ كى

 

ٍزفى   ٍي  كى الن اى ٍَ أىكَّ ػػػػػػػةًرًع ىىهًػػػػػػػ ػػػػػػػ ى ٌى
ًٕ
  صي

 

ٍجػػػػػوى آًػػػػػػؿًقً  ػػػػػة كى ٌى إًٍف  ًُّ كى ػػػػػ ٌى ًه دي ػػػػػ٘
ًٌ 

 

ػػ ى   ىى ػػٍؽ ظى كى  كى
ػػٔؿو ٕي ٍف ٌى ًى  ػػةرى اٍقػػ ذىٍعػػخى وى  فى

 

ٍى  ػػػػًح ثًػػػػةى ٍَ ًذم اىسَّ زى ػػػػ
ًٔؿ ًٌ ٕي ػػػػةٍف ُن ـً ذَّ  ٌي

 

ػػػ  ػػػٕ نى دى ػػػة أى ٌى ػػػًؽالى ػكى ٔي ػػػٍؽ  ٔى كى ػػػ ٍٓ ( فى   فىٕ٘وو
 

ػة( ُىضن   ًٔ ا ثًِىٍعػ ٍٔ اٍقػذىٍغِى ًَ األىٍوػًو كى ػ ٔى  
ًّ  ثً

 

ػػ  ًٍ ٔى ػػة  ٌى  كى
ػػٔؿو ٕي ٍف ٌى ٍزًف  ٍَ كى ػػ ٔى  ) ًٖ   ى كى اىٍِِّكػػ

 

 رادَِص َاملَ َةَِي َيَِبَْأ ََابَُب َ

ػػػػػػػػػػػػػػة ٓى ِِّ٘ي ثى افه أي ػػػػػػػػػػػػػػةًدًر أىٍكزى ىى ٍى ىًي  كى
 

ػػػػػػػة   ٌى  ِّٖ ًييسُّ ىزًػػػػػػػ ٍِػػػػػػػذىؼى ى فى ٌي  
ًّ  أيٍثًؽٗػػػػػػػ

 

ػػ  ٍُ ٌي ى ( أىٍك ثًذىػػةًء  ػػوه ٍٕ
( كى فً ػػوه ٍٕ ( كى في ػػوه ٍٕ  ػفى

 

ذًَّىػػػػ ى ػػػػػ  ٌي ػػػػًٔر   أىًك األىىًػػػػًف اىٍٍلىي
 ِىرو

 

ػ ى  ٔي  صى ٍعػ ُى ( كى ٍٕ ىفه
(  فً ٍٕ ىفي (  في ٍٕ ىفي  ( فى

 

ػػ ى  
ًٕ ًَّ ًزٍد  فى ػػ ( زي ػػ ىحو وى ل( كى ؽن ْي  )ٕ ًن  ( ًر

 

ثًذىػػػػػة اىذٍَّأُ٘ػػػػػًر  ا كى دن ػػػػػؿَّ ضى ػػػػػة ٌي ٕى ًَّ  فى ػػػػػ  زي
 

ػػػجً ى   ػػػٍؽ كي ( كى ػػػ ىءي ٍٕ ٍىػػػؿً كى اىفى ثًةىلى  ىىػػػحن( كى
 

ٍػػػػػة  ًٓ ًصػػػػػٍئ ثً ةىىػػػػػحه( كى ٕى ةىىػػػػػحه( كى في ٕى
 فً

 

( ًوػػػ ى   ػػػٔؿى ٕي َى اىذَّػػػة كى اىفي ػػػ
ًٌ  ًَ ٍٗ دى ػػػؿَّ ضى  ٌي

 

ػػػػ ى  ٕى اًف كى اىفى ثًةىذَّػػػػة ذى ( كى ٘ػػػػوى
ًٕ ًَّ  اىفى ػػػػ  زي

 

( أىٍك نػػػػػػػ  ّو في ػفي ٍنػػػػػػػجً ٌي ( كى
حو ُى ٍِ٘ئ ػػػػػػػ ثى   ى ٕي

 

) ٘ىػػػػحو
ةىً ٕى ٍٓ   فى ػػػػ ٌى  )

ػػػػٔؿو ٕي ( كى فى ػػػوو يى ٍٕ  كى في
 

ػػػػػٕ  يى ٕى ػػػػػحه(  فى يَّ ٕي ٘ىػػػػػحه(  في ًٍ٘ي ٕى ا  في ػػػػػؾى  (نى
 

) ٘ىػػحو
ٍيًِ ٕى ٍٓ  في ػػ ٌى ػػٕ(  يَّ ٕي (  في

ػػٔتو يي ٕى ٍٓ  فى ػػ  ٌى
 

ًلػػػػ ى   ُي ػػػػٍؽ  ػػػػٍذطي كى اىفى َّ٘ػػػػحه( كى
ٔىً ٕي ا  في ػػػػؾى  نى
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 ) ًٕػػوه ٍف ٌى   ) ػػوه ٕى ٍف ٌى ثًذىػػة اىٍذػػككى  ( كى ػػوه ٕي ٍف ٌى  ػ 
 

ػػػػ ى ذىٍأًًُ٘ر ػػػػػ 
ًٍ
ػػػػة ظي ٍى يَّ ًٌّ كى ػػػػ ًى ػػػػة كى ٓى ٘

 فً
 

ٍ٘ػ  ( ىًغى ٕئؿي ل كى اىفي ٕىؽَّ ًل٘في اىٍ ٌى  ) ٍٕوه  ػفى
 

ػ ى ػ  ( صى ػةؿي ٕى ا  اىفي  ذى
تو ٍٔ ًو وى ٍٕ

ل فً ٔى  ؿًًق ًق
 

قي  ري ٍىػػػؽى ٌى قَّ  ( اٍقػػػذىعى ػػػوى
ًٕ ػػػٕ  فى يى ٔى ػػػة  ٌى  كى

 

ػػػػؽٍّ   ٕى ا دى ٍَ ذى ػػػػ ٗىهي  ًٍ ّي  إًٍف ىىػػػػ ػػػػ ُى ٍٔ ػػػػ ى  نى ٕى  (فى
 

ةىىػػػحن  ٕى ًكػػػٍف  فى ٔىيػػػحن ( أىٍك كى ٕي ٍيػػػػ( ىً  في ٕي  ػ فى
 

ٓي ى ػ  ػ يىػٕ قى ٔى ػةًرم  اىضى ًح كى ٔى ة ػضى ةىنَّ ( نى  خي
 

سيؿى  ػػٍؽ نى كى ٔعه كى ٍي ٍكػػ ٌى اؾى  ل ذى ٔى ػػة ًقػػ ٌى ػػكى  ػ اىفى
 

اءي ػ  اىؽَّ ًت كى ٍٔ ٖ اىىَّ
( فً ًٍيُّ  ًٕ٘وي

ٍي ػ ى  اى  صى
 

ىًػػػًؾم ٘يلىٍف كى ٍيػػػ ( فى
ػػػةؿو ٕى ٍزفي  في ِىػػػةقي كى ٍٕ  ٌى

 

ارو ثًػػػػػ  ًفػػػػػؿى ارو أىٍك نى ػػػػػؿى
ػػػػػ ى ػفً ( صى ةؿى ٕى   اىًف

 

 كى اىفً  
ػػػػػةؿو ةىىػػػػػحه( ىًًؼىى ٕى عٍ فى ةىىػػػػػحى( دى  ٕى

 

ػػػػػػػػػ ى   ًٓ الى دى  كى
ػػػػػػػػػحو ٗى ٍك ًكالى

ػػػػػػػػػحو أى  ىًًعٍؿفى
 

ػػػػػحه  يى ٍٕ   فى
ةو ػػػػػؿَّ ٍى

ٔاىً ٕي ػػػػػ ًى ػػػػػحن( كى يى ٍٕ
 ( كى فً

 

٘ى ى   ػػػػػػػ ٘ىًح اىؼي ٍنػػػػػػػ
ًٍ ةىًجنػػػػػػػة نى  غى

ٍ٘بىػػػػػػػحو ٓى
 ىً

 

َغَ َادَ اَزَ رنَ ادَِص َنَ َِِف ََ:لٌَْصَفَ  ََالُّ َل   يَِّثَِل 

ٍكػؿً  ػػثًهى ٍٕ
ري فً ٍىػؽى ٌى ٍوػػًو  ٔى ـً اى ػ ٍٍ ْى ةىًػػًر   ػزى

 

ػػػ ى ػػػػ  ػػػة األىًػ٘ػػػؿي دى ٌى ػػػؽِّ  ٌى ٓى  ػػػ ٌى قي  ػػػةزى  وو ظى
 

ّي  ىىػػػ ػػػوو اىذَّػػػة ًزٗػػػؽى أىكَّ ٍٕ
ٍَ فً ػػػ

ًٌ ّي  ٍٍ ٍي ػػػ ًٍ ا  كى
 

ػػػ ى   يى
ًٕ ٍلجىػػػوي اى ٗى  

ػػػٍؿؼو ػػػةثًقى ظى اٍنًكػػػٍؿقي قى  كى
 

( اٍاػػػًخ ثًػػػػىًػػػ يىوى ٍٕ (ػ فى ػػػحو يى يى ٍٕ ( كى فى
ٍٕ ىؿو

  فً
 

ٍو   ٕى ( اٍص َّٕوى ػ ى كى فى ٍ٘ري ػى ( ظى ٘وى
ًٕ ّي  اىذٍَّف  ىى

 

ػػػػػحن( يى ًٕ ٍف   دى
ًّ ةًكٗػػػػػ ذىػػػػػوَّ ىًيعى ٍٔ ـو ا ٍَ الى ػػػػ

ًٌ 
 

ـى ا  ثَّ ٍىػػػػػ ّي ري ٍِػػػػػ
ًٌ ػػػػػةًر  ٕى ىًٍي ػػػػػة ثيػػػػػػًؾالى ـٍ كى  ٍى

 

ٗىًىػػٍو ثًػػ  ٍَ ػػ ٌى ( كى اىػػػكى ػػوى َّٕ فى (  دى
ةؿو َّٕ  ػ دًًف

 

ػػػ ى ػػػػ  ٕى ػػػة فى ٍى ػػػٍؽقي ثً ٍى ةٍظ ( فى ػػػوى َّٕ ةًؿ(  فى َّٕ  ًف
 

ػػػةءي ثًػػػ ٗيضى ػػػٍؽ  كى ةؿو ػكى ٕى ٍف ( فًػػػٖػ( ىًػػػ دى َّٕوى   فى
 

ػػػ  ػػػوو نى ٍٕ
ٍهسً٘ػػػؿً فً ػػػ ى ػدى

ًٕ
ػػػٍؽ صي كى ( كى ٘ىةرو ٍك   دى

 

ػػػػػػحن  جىةىىغى ٌي ػػػػػػٖ(  ٘يى ِّٕ
ِّٖ  فً ػػػػػػة ىًيسُّ زًػػػػػػ  ٌى

 

الى   ل ثىػػػؽى ػػػؿى ٗي ػػػٍؽ  ػػػة كى ٌن ٍٗ
( أى ػػػوى ٔى ة فى ٍَ  دى ػػػ

ًٌ
 كى

 

ثًػػػ ػػػٔاػكى يي ٕى ػػػٍؽ صى ( كى ػػػوَّ يى ٕى ًح(  اٍف ٘يى يِّ ٕى   اىفي
 

ؿًًؼ   ٍٔ ػػػػة ػػػػة فى ٌن ك ـي ٘نة الى ىي
ٍكػػػػذىٍغًِ ػػػػسي ى ٌي ٍي  اى

 

ػػةالن ػىًػػ ٕى
ػػٍو  فً ٕى ( اٍص وى ٔى ة ػػحن( فى يى ٔى ة فى ٌي  ( أىٍك  

 

ػػػحه   يى ٍٕ
 ى كى فً

ًٍ
ػػػةٍظذي ػػػةبى فى ُى ػػػٍؽ  ػػػة كى ٍى ٓي ٍِ ٔى  ) 

 

ّي كى االًٍقػ ٍِػ
ًٌ  ) ػةؿي ٕى ذىيًَّخ  اإًلٍف ٍٔ ّي ا ٍِ٘ي ٔى ة   ػٌى

 

ػػػ ى ػػػػ  ىى ػػػة ظى ٓى ٗيه ثً ًٔ ػػػ ٍٕ دى ( ثًةىذَّػػػة كى ةؿي ٕى  ذًٍف
 

ػػػػٍق  ٍيعى إًٍف دى اًؿ كى ـى ػػػػ ٍي َى اى ػػػػ
ػػػػةًٌ ٍى

ًْ ٍ٘ؿً  ثًغى
 

ػػػػ ى  
ًٍ
ٔي َى اٌىػػػػًؾم  ػػػػ

ًٌ ةه  ػػػػؿَّ ٌى ػػػػة  ٓى ٍَ ثً ػػػػجً  ٗى
 

ّي  ػػػػػػ ٌي ًر اٌىػػػػػػًؾم دي ىًز ٍىػػػػػػؽى ٍى ةي اى ػػػػػػؿَّ ٌى  كى
 

ػػػػػ ى   لى ٔى  ٍَ ػػػػػ ٍى
ك ىً ٍجػػػػػؽي  دى

ةو اًظػػػػػؽى  ثًػػػػػًؾٍنؿً كى
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 اهَ اىيهَِػَ ونَ َلَِػَِفَْواملَ َلَِػَ فَْاملَ َابَُب َ

ًح الًٌ  ّي اٍاػًخ ثً  ٍَ ًذم اىسَّ زى ػٍو( ىىػ
ًٕ ٍف ٗى ٍفػػ  ٌى  ػ 

 

( ػػػ  ٔي ٕىوو ػػٍؽ   كى
ًّ ػػة فً٘ػػ ٌى رو أىٍك  ٍىػػؽى ٍى

ػػ ى ىً
ًٍ 

 

ا اىػػػػػػ إًذى ػػػػػػة كى لن ٍُيى ٌي ـو  ذىػػػػػػوُّ الى ٍٕ ٌي اؾى  ػػػػػػؾى  ػنى
 

اكن ػػػ  ػػةفى كى ة نى ػػ ى  افى ىى ػػة ظى لن ٍُيى ٌي ٍكػػؿو   ثًهى
 

ا ػػػػػػػةءن إًذى اًك فى ٔى في اىػػػػػػػ ٍٔ ػػػػػػػ ؿي نى زِّ ػػػػػػػ ى ٗي الى   كى
 

الى   ػةٍرعى ًوػٍؽؽى كى ىنٕ فى ٍٔ ػ ٍى ـه نى ذىوَّ الى ٍٔ ة ا  ٌى
 

ّي  ٍِ٘ىػػػ ٔى ا  ٍ٘ػػػؿً ذى ػػػٖ غى
ا فً ٔى ًقػػػ ا كى رن ٍىػػػؽى ٌى  اٍفػػػذىٍط 

 

الى   ـى ذىػ ٍٔ ىًػمى ا ٍَ ذى ػ ٔى ػؾَّ اٌىػًؾم  مى  قي اٍنًكٍؿ كى
 

ٍْيى   ٍُيى ٌى ٌى حه(   ػٍى ٍى ٍض ٍى (  اى ػٓي ٍى ٍع ٌى   ) (ٓي ةه  ؽى
 

ؾى   ٌى ػػػ  ٍِكى ٌى ػػػحه(   ػػػٌَّ ٌى ٌى   )  َِّحي( اىػػػجيؼى ى مي
 

ـى   ٍفػػػػػؿى ٌى ٌى ػػػػىَّػػػػحه(   ٌى ٌى   ) ؽى ؽه ٌى حه( كى   ػٍثػػػػػيَّ
 

ٍعنى ته ػ  ٌى ٍكهى (   ٌى   ) ( ؿه ػَه عى ٌى الى   ـى ػ ُى  ٍَ ػ ٌى  )  وُّ
 

ػػػػػػ ٍٕضى ٌى يى كى  ٍٓ ٌى   ًَّ ػػػػػػ  زي
( كى ثًذىػػػػػػةءو ػػػػػػحه(ـه  هى

 

ذى   ٍٕ ٌى ٕى   ٍف ٌى  ) ًصػ ى جىحه ٍَ  كى ػ
ًٌ
( كى ٍٓ ًى   ٍَ

ًٌ  (وه 
 

 ًٕ ٍف ٌى ٍزفي  (كى ػٍؿبو ًى ٍَ اٍظًكٍت(كى 
ًٌ ة  ٓى ٍٕ  يػحو ٌى

 

كً   ٍٔ ٌى ػػػ ى  
ًٍ
ػػػٍؽ ظي ػػػةقي كى ٓى ٍص ا كى ػػػوُّ ذى ػػػحه( ني  ٕى

 

ٍفػػػؿًٍد ىًػػػ ٍكػػػؿى أى اىهى ؿٍ ػكى ٌى ( فً   (قو ٘ىحو ًىػػػ ٍٕ ٌى  كى 
 

ل اإًلثً ى   ٔى ( ظى ٍأكو ٌى ٍهجًؿو(   ٌى   )
ٍكًضؽو ٌى  كى 

 

ٍَ  ا
ًٕيػحه اٍ ًٌ ٍف ٌى  ) ًً ( كى  اٍظػ ػٍؾرو ٔي ( كى  اٍغًفػٍؿ( كى   ًٔ 

 

( كى   ٍِجًخه ٌى   ) ٍَ ٍِّي ؿًٍؼ(  ا ٍٔ ا( كى ا زى ٍَ رى
ًٌ
 ًو ى كى

 

ٍفًٕوً  ٍى ٍَ ثً ُى ٍب(كى اٍقلي ٓى اٍغؿي ٌى ٍؽ( ٓػ(   اٍمؿي صى  ػاٍصػ( رى
 

ٍر( ػ  ػحً ـي ًٕيى ٍف ٌى   ًَّ ػ ى زي ( ثًؼى ٍَ كى ٍر( كى  اٍمػؿي  (  اٍكػؽي
 

ػػػرى  يِّ زى ( كى بو ٍَ  أىرى ػػػ
ًٌ
ػػػة كى  اٍكجيػػػٍؿ( كى ٓى ٕى  اٍرثى

 

ا ىًػػػ  ػػػؾى يً ػنى ٍٓ ٌى ػػػٍؽ ثيػػػًؾالى   ( اىذٍَّسًي٘ػػػري كى
 مو

 

ػػػٕك يى ٔى ّي كى ٍِ٘يػػػ ٔى ٘ىػػػة  ػػػًعً٘ط اٌىػػػًؾم اى ةىىَّ  نى
 

ًلػػػػ ى   ُي ػػػػؽي اٌىػػػػًؾم  ٍٕ الى دى ػػػػٍف كى كَّ ٔى ٍأمو دى  رى
 

 ًً ةٍقػػػ نى ػػػٔؿً  كى ٕي ٍف ػػػغٍ  ٌى ػػػًح وي ٍ٘ػػػؿً ًذم اىسَّ ىزى  غى
 

ػػػػ ى  
ًٕ
ػػػػوه صي

ًٕ ٍف ٌى ػػػػوه كى ٕى ٍف ٌى ػػػػة  ٍى
ّي ىً ٍِػػػػ

ًٌ 
 

َغَ َةََِلل َللدَََّةَِل َػَ فَْاملَ َاءَِي َبََِِِف ََ:لٌَْصَفَ  ََ ل   ةَِرَ ََُّْال

ػحه( يى ٕى ٍف ٌى ًي األىٍرًض   سيػؿى اٍقػ ة نى ٌى  ًً ًَ اٍق
ًٌ 

 

ػػػػؽي  
ااً َـّ اى ( كى

حو ٕى ٍكػػػػجى ٌى ٍسػػػػًو  
ًٍ الى اٍػذيػػػػ نى  ـً

 

ٍَ ًذم ػػ
ػػ ًٌ ٗػػًؽ نى ـً ٍى ٌي ػاى ( كى 

ةةو ٕى ٍف ٌى ػػحه(  يى ًٕ  ٍف
 

 ى  
ًٍ
ىًػػػمى اٍظػػػذي ػػػٖ ذى

ًي فً ٓي ػػػٍِ ٔى ػػػٍخ(  يى ٕى ٍف  كى أى
 

ٓه  ذىًِػػػ ٍٍ ٌي  ًٓ ػػػ ًٍ ٔى ا اى ٍَ ذى ػػػ
ًٌ  ِّٖ ٍ٘ػػػؿي اىسُّ زًػػػ  غى

 

ػػػػػػجً ى   ػػػػػػةًدره كي ُى ّي  ٍِػػػػػػ
ًٌ ػػػػػػةءى  ػػػػػػة صى ٍى ثَّ ري  كى
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 ةَِاآلل ََاءَِي َبََِِِف ََلٌَْصَفَ 

ػػػػ ػػػػػنى نى ( كى ٕىوو ٍف
ًٌ ( ػ  ةؿو ٕى ٍف

ًٌ  ) ػػػػحو يى ٕى ٍف
ًٌ  كى 

 

ػػػ ى  
ًٍ
ٔي  
ًّ ػػػة ثًػػػ ٌى ًى  ػػػًغ اٍقػػ َى اىسُّ ىزًػػػٖ وي ػػ

ًٌ 
 

ػػحه( يى ٍهعي ٌي ( كى  ٍه ٕي ٍكػػ ٌي ( كى  ؽُّ ػػؾَّ  اىٍػػؽي  مى
 

ػػػ ى   ُىؼى  ٍَ ػػػ ٌى ( آالىتي  ػػػوه ٍِىي ٌي   ) َه ْي ػػػٍؽ ٌي  كى 
 

ػػػػ ن  ٍى ٔى ل  ٔى ػػػػ ُى  ٍَ ػػػػ ٌى ّي كى ػػػػةزى ىىػػػػ ََّ صى ػػػػ ًٓ   ثً
 

الى   ػػػؾى ٔى  ٍَ ػػػ ٍى جىػػػٍأ ثً ٍٕ ٗى  ًٍ ىىػػػ ٍكػػػؿه كى ََّ نى
ًٓ  فًػػػ٘

 

َةٌَهَ اتَِخَ 

٘نػػػة ًٓ ٍِذى ٌي ػػػخي  ٌٍ ػػػٍؽ ري ػػػة كى ٍى ٍ٘ػػػخي ثً فى ػػػٍؽ كى كى  كى
 

ػػػػػػ  ٍي ّى نى ذيػػػػػػ ٌٍ ػػػػػػة ري ٌى  إًٍذ 
ً
ػػػػػػؽي  ٍٍ اىعى   ى كى

 

ػػػػػػة ٓى ُي ةًر ٗيلى ًه  ٍكػػػػػػًي٘ دى ػػػػػػ ةي كى ًَّ اىىَّ ػػػػػػ  زي
 

ػػ ى   قي ًً اىؿُّ
ػػةدً ًً اىؼى ػػؿًٗ ػػًٔؿ اىهى قي ػػٕ اىؿَّ يى  ٔى

 

 ٍَ ػػػ ٌى ـً كى ا ػػػٍعًت اىهًػػػؿى اىىَّ ػػػؿِّ كى  اىغي
ًّ آىًػػػ  كى

 

ػػػػجً٘وً   ػػػػٖ قى
ًي فً ْي ػػػػة َّٗ ػػػػ ى  إً ػػػػةًت دى ٌى  اىٍٍهؿي

 

 ًّ ذًػػػػػ ٍى ٍظ اًب رى ٔى ٍزػػػػػ ٍَ أى ػػػػػ
ًٌ ؿي اى 

أىٍقػػػػػأى  كى
 

ػػػ٘ ن  
ًٍ
ا صى  ى ًقػػػٍذؿن

ًٍ
ٍنػػػذى ٌي الًَّت  َـّ ػػػٕ اىػػػ يى ٔى   

 

 ًّ ػػػػػٔفي ثًػػػػػ ٘نة أىني ٍٕ ػػػػػ ػػػػػؿى ىًػػػػػٖ قى ٘ىكِّ ٗي ٍف 
أى  كى

 

ػػػػػًؾالن   ا صى ٍكذىٍجًنػػػػػؿن ًصػػػػػ ى  ال ٌي ا كى  ثىةًقػػػػػؿن
 

ْمِد اللة
حَّ ب 
 
ن َّ
 ت َّ
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