
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  تأليف

 الدكتور رضغام كريم املوسوي

 م4153 – هـ 5341

 

 

 

 



 مَدمٜ دار افَرآن

 بّم اهلل افرمحن افرحٔم

احلّد هلل رب افًٚدغ وافهالة وافّالم ظذ اذف إْٓٔٚء وادرشِغ حمّد 

 ل بٔته افىْٔغ افىٚهرين.آ وظذ ،ادًْوث رمحٜ فًِٚدغ

ومن بغ  ،يٌ دار افَرآن افُريم ان يروج فِّْٚهٟ افَرإٜٓٔ افدراشٜٔ افتخههٜٔ

حٔٞ ان افَرآن ٕزل بِّٚن  ،هذه ادْٚهٟ وافًِوم هو ظِم اظراب افَرآن افُريم

ومًْى افِّٚن هو مًرؾٜ ادًٚين افَرإٜٓٔ، وان ظِم افْحو ٓشٔام  ،ظريب مْغ

مًرؾٜ مراد اهلل تًٚػ، وٓ هي  :ومًٚين افَرآن ،ه يًتّد ظذ ادًٚينآظراب مْ

وٓ يوجد ؽر  ،يًرف مراد اهلل تًٚػ آ من ـٚن متهال به ظن ضريق افوحي

 ،وافْٚضَغ ظْه ،حمّد وآل حمّد صِوات اهلل ظِٔٓم امجًغ ادتهِغ به

 وادسمجغ فَوفه.

خيتِف  –ـوٕه اظراب ادًٚين  –ًهوم وفذا ؾٚن آظراب ادًتّد ظذ تٍّر اد

ًٚ  ،ظن مٚ جٚء ظن بٚؿي ادٌٍين اختالؾٚ ظَٚئديًٚ  يٜ آـام ِٕتّس ذفك يف  وؾَٓٔ

فٍظ اجلالفٜ دون )افراشخون يف افًِم( وافوؿف ظذ  -ؾَٓٔٚ  -افوَوء وؽرهٚ 

ًٚ  – ٓ واو اشتٖٕٚؾٜٔحٔٞ جيًل افواو ظٚضٍه  وظذ ذفك ؾَس ممٚ جيًل  - ظَٚئدي

 ادًْى. ظراب خيتِف بٚختالفإلا

َرآن ـّْٟٓ دراد فذا اخسٕٚ هذا افُتٚب ادٌٔ يف اظراب اجلزء افثالثغ من اف 

وادًٚهد  ،وؾق مذهٛ اهل افْٔٝ ظِٔٓم افّالم، ئٍد افدارشغ يف اددارس



 ،ٓشٔام وان افَرآن افُريم ارؿى ٕص ظريب ظرؾته افْؼيٜ ،واجلٚمًٚت افدئْٜ

ن خٚفق اخلِق جل وظال، ؾٓو ٓ يَٚس بٚفْهوص افنًريٜ او وهو م ،ـٔف ٓ

 .ادِّّغو اخلىٛ افْثريٜ يف تراث افًرب

ظراب، إلًٚين، وافتّرس ظذ هذا اظذ هذه ادواجدر بىٚفٛ افًِم افتدرب 

ويٌٕٚ ان ّٕٚهم يف رؾد افثَٚؾٜ افَرإٜٓٔ يف  وَْط افِّٚن ظذ هذا افْٔٚن.

 .هذا افُتٚب هلم آوشٚط افًِّٜٔ يف تَديّْٚ

آشتٚذ بجٚمًٜ  وؿد وؾق صٚحٛ افُتٚب آشتٚذ افدـتور رضؽٚم ادوشوي 

 .فذفك جًِه اهلل يف مٔزان حّْٚته ـربالء

 

 

 

 

 

 

 افّٔد مرتٙ مجٚل افدين                                                                

 صًْٜ افْحوث وافدراشٚت افَرإٜٓٔ                                                                  

 هـ 5341رموٚن  51                                                              



 ادٗفف مَدمٜ

امحده ظذ  ،وأهلّْٚ تدبر مًٕٚٔه ووجوه إظرابه ،وؾَْٚ خلدمٜ ـتٚبه احلّد هلل افذي  

وحده ٓ ذيك فه صٓٚدة مٗمن  اهللأن ٓ إفه إٓ  واصٓد ،بٖمتن أشْٚبه آظتهٚم

ٕٚطم حْل  ،خَِه وؾهل خىٚبه اػحمّدا ظْده ورشوفه  واصٓد أن   ،بٔوم حّٚبه

مٚ  ظِٔه وظذ آفه اهللصذ  ،وجٚمع صّل افدين بًد إٕنًٚبه ،احلق بًد إَٕوٚبه

  .ومٚ شْح مِك يف ظِٔٚئه ،ضٚر ضر يف أرجٚء شامئه

 أمٚ بًد  

ًٜ فُتِٚب مٚ هذ   يوَم  افًزيز راجٔٚ أن يًٍْْي اهللا إٓ جٌٓد متواٌَع أؿدمه خدم

 بل شَْْي إفٔه افُثرون ممن ،واإلبداع و ٓ ادظي افَّْق يف هذا افًّلِ  ،افورودِ 

 :هو مٚ يٖيت ظّع ٔزّ ّهم مٚ يوا ،أفف يف هذا افٍن

ظن ٜٔ ابراز واطٓٚر بًض افُْٝ افًَديٜ افتي متثل ظَٔدة افنًٜٔ آمٚم -5

وافْْي  ،وصٍٚته يف اهلل ظز وجلضريق آظراب وتوجٔٓٓٚ وؾق ادًتَد آمٚمي 

ٓن آظراب هو آؾهٚح ظن  ،بٚدًْى وثَٜٔ دٚ فالظراب من ظالؿٜ’ حمّد 

 ،ذفك صٍٜ ادجيء هلل ظز وجل، ورؤيٜ اهلل ظز وجل ظذ ومثٚٓ ،ادًٚين

 .ؽرهٚو ،ظود افوامئرو ،مع ابن ام مُتوم ’وافًهّٜ ـام يف ؿهٜ افْْي

، مٍهالاظرابٚ  ثالثغ ادْٚرـٜ من مهٚدر متًددةإظراب شور اجلزء اف -4

فٌٜ افْحٚة افَديّٜ افتي امتٚزت بٚدهىِحٚت  ْٚتجْمبًْٚرة بّٔىٜ،  وصٔٚؽته

ؿد مر   :وناذ ضٚدٚ ٕراهم يَوف ،أو ٓختهٚرهٚ ،صًوبٜ ظْٚرهتٚوافَديّٜ 



أو ـ٘ظراب آيٜ ـذا. ـام حٚوفْٚ آبتًٚد ظن  ،يف آيٜ ـذاأو راجًٓٚ  ،اظراهبٚ

  .افنٚذة افوجوه اإلظرابٜٔ

 ،اشٖل أن يوؾَْي ؾٔه إلصٚبٜ افهواب بّْه وحّن افَهد بُرمه اهللو  

 .وآفه افُرام’ وافهالة وافّالم ظذ خر إٓٚم حمّد 
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 شورة افْْٖ

ِم  ّْ ْٔمِ اف اهللبِ ِح مْحِن افر   ر 

َٚءُفوَن  َّ ئِِم  5َظم  َيَت ًَ َِْ٘ اْف وَن  4َظِن افْ  ٍُ اّل  4اف ِذي ُهْم ؾِِٔه ُُمْتَِِ ـَ

وَن  ُّ َِ ًْ َٔ وَن  3َش ُّ َِ ًْ َٔ اّل َش ـَ ٚدًا  1ُثم   َٓ ِل إَْرَض ِم ًَ ْج َٕ ََْٚل  6َأََلْ  َواجْلِ

ْم َأْزَوا 7َأْوَتٚدًا  ـُ َْٚ َْ َِ ًٚ َوَخ ًٚ  8ج ْم ُشَْٚت ُُ ْوَم َٕ  َْٚ ِْ ًَ َْٔل  9َوَج  ِ َْٚ اف ِْ ًَ َوَج

 ًٚ َْٚش
ًٚ  51فِ ٚص ًَ َٚر َم َٓ َْٚ افْ  ِْ ًَ ًٚ ِصَدادًا  55َوَج ًْْ ْم َش ُُ َْْٔٚ َؾْوَؿ  54َوَبَْ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ٓ حمؾ ًمف ُمـ  ،طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :قمـ .وُم٤م ،قمـ :أصٚمٝم٤م قَمؿَّ 

اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :اإلقمراب. وُم٤م

 .وطمذوم٧م إًمػ وقمقض قمٜمٝم٤م سم٤مًمٗمتح .وأدهمٛم٧م اعمٞمؿ سم٤مًمٜمقن

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) يت٤ًمءًمقن(.

٤مَءًُمقنَ  ًَ  َيَت

 

 

 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل 

ذم  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن،واو اجلامقم٦م :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

ُمـ  هل٤م حمّؾ  اسمتدائّٞم٦م ٓ (...يت٤ًمءًمقن) قمؿ  :مجٚم٦مو حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

 .اإلقمراب

ـِ  . ٓ حمؾ ويمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملمطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :قمـ قَم

 ًمف ُمـ اإلقمراب.
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٢ٌَمِ   اًمٜمَّ

 

 واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره،اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 ٕومم.واعمجرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف سمدل ُمـ)قمـ (ا

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٕمٔمِٞمؿ

ِذي    اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ )اًمٜم٠ٌم(. اًمَّ

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. ُهؿْ 

 ومِٞمِف  

 

 :ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. واهل٤مء .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :ذم

واجل٤مر واعمجرور  ،ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمروٛمػم 

 سمـ )خمتٚمٗمقن(. نُمتٕمٚم٘م٤م

 خُمَْتٚمُِٗمقنَ 

 

) ومجٚم٦م: ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. 

 هؿ ومٞمف خمتٚمٗمقن ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

 طمرف ردع وزضمر. يَماّل 

 ؾَمَٞمْٕمَٚمُٛمقَن 

 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م  :ل. يٕمٚمٛمقنًمالؾمت٘م٤ٌم :اًمًلم

واو اجلامقم٦م وٛمػم  :ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم، واًمقاو ،صمٌقت اًمٜمقن

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. صُمؿَّ 

 طمرف ردع وزضمر. يَماّل 
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 ؾَمَٞمْٕمَٚمُٛمقنَ 

 

ؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م ومٕم :ًمالؾمت٘م٤ٌمل. يٕمٚمٛمقن :اًمًلم

واو اجلامقم٦م وٛمػم  :صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 :(ؾمٞمٕمٚمٛمقن)  مجٚم٦م ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م ( ؾمٞمٕمٚمٛمقن ) ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م. و مجٚم٦م:  إومم

 .ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :مل .تٗمٝم٤مماهلٛمزة ًمالؾم مَلْ أ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن، وطمرك سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء  َٟمْجَٕمؾِ 

 .ٟمحـ :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًم٤ًميمٜملم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف أول ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  إَْرَض 

 ُِمَٝم٤مدًا 

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ،ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب

 .ـ إرضُم طم٤مًٓ  (ُِمٝم٤مدا) ومٞمٙمقن اخلَْٚمؼ، سمٛمٕمٜمك يٙمقنَ  َأنْ  وجيقزُ 

 ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم. ( ...ٟمجٕمؾ إرض) أمل  :مجٚم٦مو

٤ٌَمَل  ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  ،طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :اًمقاو َواجْلِ

ُمٕمٓمقف قمغم إرض ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :اجل٤ٌمل

 قمغم آظمره. رة اًمٔم٤مه

اًمٔم٤مهرة قمغم ُمٕمٓمقف قمغم )ُمٝم٤مدا( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َأْوشَم٤مداً 

 ذم وارد وهق ،واطمد قم٤مُمؾ ُمٕمٛمقزم قمغم اًمٕمٓمػ ُمـ وهذاآظمره. 
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 ُم٘م٤مم ىم٤مئؿ اًمٕمٓمػ طمرف ٕن ٤مةاًمٜمح سم٤مشمٗم٤مق وضم٤مئز اًمٗمّمٞمح اًمٙمالم

و) أوشم٤مدا( ُمٗمٕمقل  ،وجيقز إقمراب ) اجل٤ٌمل( ُمٗمٕمقل سمف أول .اًمٕم٤مُمؾ

اًمٗمٕمؾ  يٙمقن أن وجيقز .صم٤مٍن ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: ٟمجٕمؾ فسم

 ُمـ سُمدَّ  وٓ ،ُم٘مدرة طم٤مًٓ  ( ُِمَٝم٤مداً  ) ومتٙمقن ،اخلٚمؼ سمٛمٕمٜمكاعمحذوف 

)اجل٤ٌمل أوشم٤مدا ( ُمٕمٓمقوم٦م ومجٚم٦م:  .ُمثٌت٤مت أي ،أيْم٤مً  سمٛمِمتؼ شم٠مويٚمٝم٤م

 .قمغم مجٚم٦م ) أمل ٟمجٕمؾ..(

 :ؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ظمٚمؼطمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حم :اًمقاو َوظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ 

ومٕمؾ ُم٤مض وهق سمٛمٕمٜمك اسمتدع ومال يتٕمدى إٓ عمٗمٕمقل واطمد، ُمٌٜمل 

ٟم٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  ،قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم

اًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ،اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

  ( ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ) ومجٚم٦م: ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف، اعمٞمؿ قمالُم٦م ًمٚمجٛمع. 

  .اعمت٘مدُم٦م  (أمل ٟمجٕمؾ )ٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ُمٕم

مجٚم٦م واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َأْزَواضم٤مً 

 . ...(أمل ٟمجٕمؾ ) ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  ( وظمٚم٘مٜم٤ميمؿ )

 :طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ضمٕمؾ :اًمقاو َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم

وٛمػم  :ٟم٤م ،ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملمومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمـ )

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

، اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهُمٗمٕمقل سمف أول ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َٟمْقَُمُٙمْؿ 
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 ،اًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

 واعمٞمؿ قمالُم٦م ًمٚمجٛمع.

٤ٌَمشم٤ًم  رة قمغم آظمره. اًمٔم٤مهُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ؾُم

أمل ) مجٚم٦م قمغم ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ) ضمٕمٚمٜم٤م ٟمقُمٙمؿ..( ومجٚم٦م: 

 ..(.ٟمجٕمؾ

 :طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ضمٕمؾ :اًمقاو َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم

ٟم٤م: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

ْٞمَؾ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف أول ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   اًمٚمَّ

٤ٌَمؾم٤ًم 
اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ًمِ

 ..(.أمل ٟمجٕمؾ) مجٚم٦م قمغم ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ.( .) ضمٕمٚمٜم٤م اًمٚمٞمؾومجٚم٦م: 

 :ضمٕمؾ اًمقاو: طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم

وٛمػم  :ٟم٤م ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف أول ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمٜمََّٝم٤مرَ 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َُمَٕم٤مؿم٤ًم 

أمل ) مجٚم٦م قمغم ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ.( .ٜمٝم٤مر) ضمٕمٚمٜم٤م اًمومجٚم٦م: 
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 ..(.ٟمجٕمؾ

اًمقاو: طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. سمٜمٞمٜم٤م:  َوسَمٜمَْٞمٜم٤َم

ٟم٤م: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٌف اًمٗمتح٦م فمرف ُمٙم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم وَمْقىَمُٙمْؿ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر  :وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مف

 قمالُم٦م ًمٚمجٛمع. واًمٔمرف ُمتٕمٚمؼ سمـ )سمٜمٞمٜم٤م(. :سم٤مإلو٤موم٦م. واعمٞمؿ

ٌْٕم٤ًم  وجيقز اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ؾَم

 .حمذوف أي ؾمٛمقات ؾمٌٕم٤م ان يٙمقن ٟمٕم٧م عمٗمٕمقل

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ًمـ )ؿمداد( ٧مٟمٕم ؿِمَداداً 

وصٗمف صم٤مٟمٞم٦م عمـ ضمٕمؾ ؾمٌٕم٤م صٗم٦م . ُمٗمٕمقل سمف )ؾمٌٕم٤م( ٛمـ ضمٕمؾًمـ

 ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ) سمٜمٞمٜم٤م ومقىمٙمؿ..( ومجٚم٦م:  .ًمٚمٛمٗمٕمقل اعمحذوف

 ..(.أمل ٟمجٕمؾ) مجٚم٦م قمغم
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 ًٚ ٚج ًٚ َوه  اج َ
ٍِ  َْٚ ِْ ًَ َزْفَْٚ ِمَن ادُْ  54َوَج ْٕ ًٚ َوَأ ٚج اِت َمًٚء َثج  ِكَ ًْ53  فُِْْخِرَج بِِه

 ًٚ َْٚت َٕ ًٚ َو ّْ ًٚ  51َح ٚؾ ٍَ ٍت َأْف ًٚ  56َوَجْٚ  ٚت ََ َٚن ِمٔ ـَ ْهِل  ٍَ َيْوَم  57إِن  َيْوَم اْف

 ًٚ ُْٖتوَن َأْؾَواج وِر َؾَت ُخ يِف افهُّ ٍَ ًٚ  58ُيْْ ْٝ َأْبَواب َٕ ٚ َُ اَمُء َؾ  ّ  اف
ِٝ  59َوُؾتَِح

ًٚ َوُشِرَ  اب َ ٍَ  ْٝ َٕ ٚ َُ َُْٚل َؾ
ْٝ ِمْرَصٚدًا  41ِت اجْلِ َٕ ٚ ـَ ْ َم  َٓ فِِى ِٚؽَغ  45إِن  َج

 ًٚ ًٚ  44َمآب ٚب ََ ٚ َأْح َٓ ًٚ  44ٓبِثَِغ ؾِٔ اب ٚ َبْردًا َوٓ َذَ َٓ إِّٓ  43ٓ َيُذوُؿوَن ؾِٔ

 ًٚ ٚؿ  ّ ًٚ  41مَحِٔاًم َوَؽ ُٕوا  46َجَزاًء ِوَؾٚؿ ٚ ـَ ُْم  ًٚ إَِّن  ٚب َّ  47ٓ َيْرُجوَن ِح

ابًٚ  ُبوا بِآَيٚتَِْٚ ـِذ  ذ  ـَ ًٚ  48َو َُْْٔٚه ـِتَٚب ٍء َأْحَه ل  َرْ ـُ ْن  49َو َِ َؾُذوُؿوا َؾ

 ًٚ ْم إِّٓ َظَذاب ـُ ِزيَد َٕ41  ٚزًا ٍَ َغ َم َِ ت  ُّ ِْ
 45إِن  فِ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حم :اًمقاو َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم 

 ،سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف :ضمٕمؾ

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. :ٟم٤م

اضم٤مً   ِهَ

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

واعمٗمٕمقل إول حمذوف  ،جيقز أن يٙمقن )هاضم٤م( ُمٗمٕمقٓ صم٤مٟمٞم٤مو

 اضم٤م.أي ضمٕمٚمٜم٤م اًمِمٛمس ه

٤مضم٤مً   َوهَّ

 

) ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 ..(.أمل ٟمجٕمؾ) مجٚم٦م قمغم ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓضمٕمٚمٜم٤م هاضم٤م..( 
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طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  :اًمقاو َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم 

 :٤مٟم ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم :اٟمزل

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

ـَ   . ُمـ آقمرابٓ حمؾ ًمف  .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :ُمـ ُِم

اِت  واجل٤مر  ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهاؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمُْْٕمٍِمَ

 مجٚم٦م قمغم( ُمٕمٓمقوم٦م  َأْٟمَزًْمٜم٤َم) ومجٚم٦م:  ،واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )أٟمزًمٜم٤م(

 حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ..(ٓأمل ٟمجٕمؾ)

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َُم٤مًء 

٤مضم٤مً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   صَمجَّ

 ًمِٜمُْخِرَج 

 

ُمْمٛمرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من  :طمرف شمٕمٚمٞمؾ. ٟمخرج :اًمالم

ًمٗم٤مقمؾ وا،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ،سمٕمد اًمالم

ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م  (...ٟمخرج)ومجٚم٦م:  .ٟمحـ :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

( )أن ُمـ اعمقصقل احلرذّم )أن( اعمْمٛمر. و اعمّمدر اعم١مول 

 .)أٟمزًمٜم٤م( ـٟمخرج( ذم حمّؾ ضمّر سم٤مًمالم ُمتٕمّٚمؼ سمواًمٗمٕمؾ )

 سمِِف 

 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ  :طمرف ضمر. واهل٤مء :اًم٤ٌمء

 )ٟمخرج(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ عمجرورواجل٤مر واضمر سمحرف اجلر. 

٤ٌّمً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  طَم
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٤ٌَمشم٤مً  طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  :اًمقاو  َوَٟم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :ٟم٤ٌمشم٤م

ؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حم :اًمقاو َوضَمٜم٤َّمٍت 

قمغم اًمٔم٤مهرة ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٙمنة  :ضمٜم٤مت

 ٕٟمف مجع ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل.آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َأًْمَٗم٤موم٤مً 

 طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. إِنَّ 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيْقَم 

 .فوهق ُمْم٤م

 ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة. اًْمَٗمّْمؾِ 

وٛمػم ُمًتؽم  واؾمؿ يم٤من ،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يَم٤مَن 

 هق. :شم٘مديره

 قمغم آظمره.اًمٔم٤مهرة ظمؼم يم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ُِمٞمَ٘م٤مشم٤مً 

إّن يقم )  ومجٚم٦م:ذم حمؾ رومع ظمؼم)إن(.  ..(.)يم٤منومجٚم٦م: 

 .ُمـ اإلقمراب هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم ٓ حمّؾ  (...اًمٗمّمؾ

 َيْقَم 

 

اًمٔم٤مهرة  اًمٗمتح٦م( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  يقم اًمٗمّمؾ سمدل ُمـ )

وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف سمدٓ ُمـ )ُمٞم٘م٤مشم٤م(. أو ُمٗمٕمقل سمف قمغم آظمره. 
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 .شم٠مشمقن :أو ُمتٕمٚمؼ سمـ أقمٜمل :ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُيٜمَْٗمُخ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :ذم ذِم 

قِر   اًمّمُّ

 

وؿمٌف  ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهاؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجروراجلٛمٚم٦م ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. 

 )يٜمٗمخ( ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.ومجٚم٦م: )يٜمٗمخ(، سمـ

 وَمَت٠ْمشُمقنَ 

 

ؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م ومٕم :شم٠مشمقن .طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء

وٛمػم  واو اجلامقم٦م :صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

 أوْمَقاضم٤مً 

 

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 .( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف...( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ) يٜمٗمخ.شم٠مشمقن)

اًمقاو: طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  ٧ِم َووُمتِحَ 

ٓشمّم٤مًمف سمـ  اًمٗمتحومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم  :ومتح٧م

ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. وطمرك سم٤مًمٙمن  :واًمت٤مء،)شم٤مء( اًمت٠مٟمٞم٨م

 .  ( يٜمٗمخ ) ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م   ( ومتح٧م ) ومجٚم٦م:  ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.
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اَمءُ  ًَّ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومق اًم

ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :طمرف قمٓمػ. يم٤مٟم٧م :اًمٗم٤مء وَمَٙم٤مَٟم٧ْم 

 ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م، واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هل.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم يم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َأسْمَقاسم٤ًم 

 .(ومتح٧م)قمغم مجٚم٦م  ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م (يم٤مٟم٧م أسمقاسم٤م)ومجٚم٦م: 

ِت  َ  َوؾُمػمر

 

طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  :اًمقاو

ٓشمّم٤مًمف سمـ  اًمٗمتحومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم  :ؾمػمت

ُمـ اإلقمراب. وطمرك سم٤مًمٙمن واًمت٤مء: ٓ حمؾ هل٤م ،)شم٤مء( اًمت٠مٟمٞم٨م

 ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

٤ٌَمُل  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٛم٦م ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْم اجْلِ

 (.شم٠مشمقن)) ؾمػّمت اجل٤ٌمل( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ومجٚم٦م: 

ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم  :طمرف قمٓمػ. يم٤مٟم٧م :اًمٗم٤مء وَمَٙم٤مَٟم٧ْم 

 هل.: ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م، واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره،اًمٗمتح

اسم٤ًم   َهَ

 

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.ظمؼم يم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ؾمػّمت. (...يم٤مٟم٧م هاسم٤م)ومجٚم٦م: 

 طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. إِنَّ 



اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء اًمثالصملم ........  .................................. 44 

 قمغماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ضَمَٝمٜمََّؿ 

 آظمره.  

ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م، واؾمٛمٝم٤م ،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يَم٤مَٟم٧ْم 

 هل. :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 ٤مدًا ُِمْرَص 

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم يم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 )يم٤مٟم٧م ُمرص٤مدا...( ذم حمؾ رومع ظمؼم إن.ومجٚم٦م: 

اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف  :طمرف ضمر. اًمٓم٤مهملم :اًمالم ًمِٚمٓم٤َّمهِملَم 

(  ُمرص٤مدا ) ُمتٕمٚمؼ سمـ   (ًمٚمٓم٤مهملم )  راجل٤مر واعمجرو .مجع ُمذيمر ؾم٤ممل

 ُمـ )ُمآسم٤م(. أو ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مل

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم يم٤من صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َُمآسم٤ًم 

 طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. ٓسمِثلِمَ 

 :. ه٤مُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب طمرف ضمر :ذم ومِٞمَٝم٤م

 ُمتٕمٚمؼ  ( ومٞمٝم٤م ) وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. اجل٤مر 

 (. ٓسمثلم ) سمـ 

 َأطْمَ٘م٤مسم٤مً 

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 وهق ُمتٕمٚمؼ سمـ )ٓسمثلم(. 

  طمرف ٟمٗمل. ٓ 
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ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيُذوىُمقنَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم   (ٓ يذوىمقن ) ومجٚم٦م:  ؾ.حمؾ رومع وم٤مقم

 . ذائ٘ملم ٓسمثلم همػم  : أي  ( ٓسمثلم ) ذم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر.  :طمرف ضمر. ه٤م :ذم ومِٞمَٝم٤م 

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )يذوىمقن(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  سَمْرداً 

 َوٓ

 

زائدة ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل، ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :ٓ.رف قمٓمػطم :اًمقاو

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.

اسم٤مً   َذَ

 

اًمٔم٤مهرة قمغم ُمٕمٓمقف قمغم ) سمردا( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وٛمػم  (...ٓ يذوىمقن)ومجٚم٦م: آظمره. 

 ٓسمثلم.

 طمرف اؾمتثٜم٤مء. إِّٓ 

 ََحِٞمامً 

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ح٦م ُمًتثٜمك ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمت

وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ )إٓ( أداة طمٍم، ومٞمٙمقن  ،وآؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع

 )َحٞمام( سمدٓ.

٤مىم٤ًم  ًَّ وقمالُم٦م ٟمّمٌف ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب  :هم٤ًمىم٤م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوهَم



اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء اًمثالصملم ........  .................................. 43 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  

ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمٗمٕمؾ حمذوف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ضَمَزاءً 

ُمٗمٕمقل ان يٙمقن  زوا ضمزاًء. وجيقزضمق :أيقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 ٕضمٚمف ُمٜمّمقب.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ِووَم٤مىم٤مً 

ُؿْ   إَِّنَّ

 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. هؿ :إن

 .حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )ان(

وواو  ،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م يَم٤مُٟمقا

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ اؾمؿ يم٤من.  :اجلامقم٦م

 وإًمػ ًمٚمتٗمريؼ.

 طمرف ٟمٗمل. ٓ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  يرضمقن

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 ..( ذم حمؾ ٟمّم٥م ظمؼم يم٤من.) ٓ يرضمقنومجٚم٦م: حمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

) إَّنؿ ومجٚم٦م: ٤مٟمقا ٓ...( ذم حمؾ رومع ظمؼم)إن(. )يمومجٚم٦م: 

 .٦ميم٤مٟمقا..( شمٕمٚمٞمٚمٞم
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 قمغماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  طم٤ًمسم٤م

 آظمره. 

سُمقا  يمذسمقا: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َويَمذَّ

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم :وواو اجلامقم٦م ،سمقاو اجلامقم٦م

 حمؾ رومع وم٤مقمؾ. وإًمػ ًمٚمتٗمريؼ.

 سمِآَي٤مشمِٜم٤َم

 

 :اإلقمراب. آي٤متٓ حمؾ ًمف ُمـ  .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن :اًم٤ٌمء

وهق  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره،اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :و ٟم٤م ،ُمْم٤مف

ٚم٦م ذم حمّؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مج (...يمّذسمقا) ومجٚم٦م: سم٤مإلو٤موم٦م. 

واجل٤مر واعمجرور )سمآي٤مشمٜم٤م( ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .أو ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ،يم٤مٟمقا

 .)يمّذسمقا(

اسم٤م  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  يمِذَّ

 َويُمؾَّ 

 

ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ حمذوف قمغم آؿمتٖم٤مل  :يمؾ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو

ظمره. اًمٔم٤مهرة قمغم آيٗمنه ُم٤م سمٕمده ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 .فوهق ُمْم٤م

 
ٍ
ء  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرْ
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 :و ٟم٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم، َأطْمَّمْٞمٜم٤َمهُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. واهل٤مء وٛمػم 

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. 

 يمَِت٤مسم٤مً 

 

قمغم اًمٔم٤مهرة ئ٥م ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ٟم٤م

.( .) أطمّمٞمٜم٤مهومجٚم٦م:  ُمٙمتقسم٤م. :أي ،أو ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤ملآظمره. 

ٓ حمّؾ هل٤م .( .يمّؾ ر ء)ومجٚم٦م: شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. 

 .مجٚم٦م ) إَّنؿ يم٤مٟمقا..(ُمٕمٓمقوم٦م قمغم 

 وَمُذوىُمقا

 

أُمر ُمٌٜمل قمغم ومٕمؾ  :ذوىمقا .راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر :اًمٗم٤مء

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واًمقاو ،طمذف اًمٜمقن

)ذوىمقا..( ضمقاب ذط ومجٚم٦م:  .اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 اًمنمط مجٚم٦م و .إن يمذسمتؿ سمآي٤مشمٜم٤م ومذوىمقا اًمٕمذاب :أي ،ُم٘مدر

 .ُم٘مّدر ًم٘مقل اًم٘مقل ُم٘مقل اعم٘مّدرة

ـْ   .طمرف ٟمٗمل و ٟمّم٥م واؾمت٘م٤ٌمل :ًمـ .شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م :اًمٗم٤مء وَمَٚم

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  يَديُمؿْ َٟمزِ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم  :ٟمحـ. واًمٙم٤مف :ُمًتؽم شم٘مديره

 حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول، واعمٞمؿ قمالُم٦م ًمٚمجٛمع.

 طمرف اؾمتثٜم٤مء وطمٍم. إِّٓ 
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 قَمَذاسم٤ًم 

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 .( شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م..ًمـ ٟمزيديمؿ )ومجٚم٦م: 

 طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. إِنَّ 

ٕٟمف  ،طمرف ضمر. اعمت٘ملم: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء :اًمالم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ 

 وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم) إن( ُم٘مدم. .مجع ُمذيمر ؾم٤ممل

اًمٔم٤مهرة قمغم اًمٗمتح٦م  فاؾمؿ )إن( ُم١مظمر ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ َُمَٗم٤مزاً 

 .( إؾمتئٜم٤مومٞم٦م..إِنَّ ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ )ٚم٦م: ومجآظمره. 
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 ًٚ ًٚ  44َحَدائَِق َوَأْظَْٚب َٛ َأْتَراب َواِظ ـَ ًٚ   44َو ًٚ دَِهٚؿ ْٖش ـَ ًُوَن  43َو َّ ّْ ٓ َي

 ًٚ اب وًا َوٓ ـِذ  ٌْ ٚ فَ َٓ ٚبًٚ  41ؾِٔ َّ َواِت  46َجَزاًء ِمْن َرِبَك َظَىًٚء ِح َّ  ّ َرِب اف

ًٚ َوإَْرِض وَ  وَن ِمُْْه ِخَىٚب ُُ
ِِ ّْ مْحَِن ٓ َي اَم افر  ُٓ َْْٔ وُح  47َمٚ َب وُم افرُّ َُ َيْوَم َي

 ًٚ ُن َوَؿَٚل َصَواب مْحَ وَن إِّٓ َمْن َأِذَن َفُه افر  ُّ  ِ َُ ًٚ ٓ َيَت ٍّ ُٜ َص َُ
َْٔوُم  48َوادَْالئِ َذفَِك اْف

 ًٚ َذ إَِػ َرِبِه َمآب َ ْن َصَٚء اَّت  َّ قُّ َؾ ًٚ َيْوَم َيُْْيُر ادَْْرُء َمٚ  49احْلَ ْم َظَذابًٚ َؿِريْ ـُ ٚ َٕ َذْر ْٕ ٚ َأ  ٕ إِ

 ًٚ ُٝ ُتَراب ْْ ـُ َْٔتِْي  ٚؾُِر َيٚ فَ َُ َُوُل اْف ْٝ َيَداُه َوَي َم  31َؿد 

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فسمدل ُمـ )ُمٗم٤مزا( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ طَمَداِئَؼ 

 َوَأقْمٜم٤َمسم٤مً 

 

ُمٕمٓمقف قمغم )طمدائؼ( ُمٜمّمقب  :أقمٜم٤مسم٤م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فوقمالُم٦م ٟمّمٌ

 َويَمَقاقِم٥َم 

 

ُمٕمٓمقف قمغم )طمدائؼ( ُمٜمّمقب  :يمقاقم٥م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة  اًمٗمتح٦م فوقمالُم٦م ٟمّمٌ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ َأشْمَراسم٤مً 

يم٠مؾم٤م: ُمٕمٓمقف قمغم )طمدائؼ( ُمٜمّمقب  .طمرف قمٓمػ اًمقاو: َويَم٠ْمؾم٤مً 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فوقمالُم٦م ٟمّمٌ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ ِدَه٤مىم٤مً 

 طمرف ٟمٗمل. ٓ
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َٛمُٕمقنَ  ًْ  َي

 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل 

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 .  ( اعمت٘ملم ) طم٤مل  ( ٓ يًٛمٕمقن ) ومجٚم٦م: . حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ه٤م :ذم ومِٞمَٝم٤م 

واجل٤مر وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. 

 )يًٛمٕمقن(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم ًَمْٖمقًا 

 طمرف ٟمٗمل. :طمرف قمٓمػ. ٓ :اًمقاو َوٓ

اسم٤ًم  قمغم اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فُمٕمٓمقف قمغم )ًمٖمقا( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ يمِذَّ

 آظمره. 

اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمٗمٕمؾ حمذوف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ضَمَزاًء 

 قمغم آظمره. 

ـْ   اإلقمراب.طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، ٓ حمؾ ًمف ُمـ  ُِم

 ،فوهق ُمْم٤مقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرَؽ 

وؿمٌف وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.  :واًمٙم٤مف

 اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمٜمٕم٧م ًمـ )ضمزاء(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فسمدل ُمـ )ضمزاء( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ قَمَٓم٤مءً 
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 ُمـ احل٤مل ُمقوع ذم ُمّمدر أو ،حمذوف ًمٗمٕمؾ ُمٓمٚمؼ ُمٗمٕمقل أو

 .يًٛمٕمقن وم٤مقمؾ

٤مسم٤مً  ًَ  ُمٗمٕمقل أواًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٗمتح٦م  فٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ طِم

 .حمذوف ًمٗمٕمؾ ُمٓمٚمؼ

 َربر 

 

اًمٔم٤مهرة سمدل )ُمـ رسمؽ( جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ اجلالًم٦م 

 .فوهق ُمْم٤مقمغم آظمره. 

َٛمَقاِت  ًَّ  قمغم آظمره. ٤مهرة اًمٔمُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًم

 َوإَْرضِ 

 

ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف قمٓمػ. إرض :اًمقاو

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :طمرف قمٓمػ. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م

 .(إرض)ضمر ُمٕمٓمقف قمغم 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف ُمٙم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م سملم:  سَمْٞمٜمَُٝماَم 

وٛمػم  :مه٤م .ف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف صٚم٦م )ُم٤م(. وهق ُمْم٤مفوؿمٌ

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

ـِ  َْحَ قمغم اًمٔم٤مهرة ، أو ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة سمدل ُمـ ) رب ( اًمرَّ

 آظمره. 

 .ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب طمرف ٟمٗمل ٓ
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 َيْٛمٚمُِٙمقَن 

 

ُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمال

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 حمؾ رومع وم٤مقمؾ. واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل.

طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اهل٤مء:  :ُمـ ُِمٜمْفُ 

واجل٤مر وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. 

 )يٛمٚمٙمقن(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   ظِمَٓم٤مسم٤مً 

 َيْقمَ 

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 ُمتٕمٚمؼ سمـ )ٓ يٛمٚمٙمقن(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  َيُ٘مقُم 

وُح   اًمرُّ

 

) ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. قمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع و

 .( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف..ي٘مقم

 َواعماَْلِئَٙم٦ُم 

 

ُمٕمٓمقف ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اعمالئٙم٦م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

أو هق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َصّٗم٤مً 

أو ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمٗمٕمؾ ،ُمّمدر ذم ُمقوع احل٤مل أي ُمّمٓمّٗملم

 .حمذوف
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 .ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب طمرف ٟمٗمل ٓ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيَتَٙمٚمَُّٛمقَن 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

ُمـ  ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل )ٓ يتٙمٚمٛمقن(ومجٚم٦م: حمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

 .واعمالئٙم٦م ،اًمروح

 طمرف اؾمتثٜم٤مء. إِّٓ 

ـْ   حمّؾ  ذم أو ،اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك َُم

 (. يتٙمّٚمٛمقن)  وم٤مقمؾ ُمـ سمدل رومع

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  َأِذَن 

 :واهل٤مءٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  .طمرف ضمر، ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :اًمالم ًَمفُ 

 واجل٤مر واعمجرور .ٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمرو

 )أذن(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ

ـُ  َْحَ )أذن ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  اًمرَّ

 .( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب..ًمف

اًمٔم٤مهرة قمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ىم٤مل َوىَم٤مَل 

 هق.:ًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهواآظمره. 

 أو قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َصَقاسم٤مً 
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) ومجٚم٦م: صقاسم٤م.  ىمقًٓ أي:  : حمذوف –ُمّمدر  -عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼٟمٕم٧م 

 ...(أذن) مجٚم٦م قمغم ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ (..ىم٤مل

 ًمػ، وطمذف إاؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ َذًمَِؽ 

 .ًمدظمقل ٓم اًمٌٕمد، واًمٙم٤مف ًمٚمخٓم٤مب

أو قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة سمدل ُمـ ذًمؽ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  اًْمَٞمْقُم 

 .سمٞم٤من قمٓمػ أوٟمٕم٧م 

)  مجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  احْلَؼُّ 

 .اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ (..احلّؼ  اًمٞمقم ذًمؽ

ـْ  اؾمؿ ذط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :ُمـ .قاب ذط ُم٘مدراًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جل وَمَٛم

 ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.

ذم  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  ؿَم٤مءَ 

 هق.:حمؾ ضمزم. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

َذ  اَّتَّ

 

ذم  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ضمقاب اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م 

 (...ؿم٤مء ُمـ)ومجٚم٦م: هق. : شم٘مديرهحمؾ ضمزم. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم

 ومٛمـ اًمٞمقم ذًمؽ أُمر قمرومتؿ إن: أي ُم٘مّدر ذط ضمقاب ضمزم حمّؾ  ذم

 . . وومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ )ُمـ(ؿم٤مء

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن إمَِم 
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فِ  هق ، وقمغم آظمره اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرةرب:  َرسمر

. ُمْم٤مف واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م

 .  ( ُمآسم٤م ) ُمتٕمٚمؼ سمح٤مل ُمـ   ( إمم رسمف )  واعمجرور اجل٤مرو

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َُمآسم٤مً 

 ..(.) اَّتذ اإليامن :واعمٗمٕمقل إول حمذوف شم٘مديره

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :. ٟم٤مؾ ًمٚمتقيمٞمدُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمإن: طمرف  إِٟم٤َّم

 اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(.

 :و ٟم٤م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة  نومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقأٟمذر:  َأْٟمَذْرَٟم٤ميُمؿْ 

 :وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ، واًمٙم٤مف

واعمٞمؿ  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول

) إٟم٤م ومجٚم٦م: .( ذم حمؾ رومع ظمؼم)إن(. .أٟمذرٟم٤ميمؿ )ومجٚم٦م: ًمٚمجٛمع. 

 .( اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. .أٟمذرٟم٤ميمؿ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  قَمَذاسم٤مً 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ىَمِري٤ٌمً 

 َيْقمَ 

 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. تح٦م فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗم

  (. قمذاسم٤م ) اًمٔمرف ُمتٕمٚمؼ سمٜمٕم٧م صم٤من ًمـ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  َيٜمُْٔمرُ 
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 اعمَْْرُء 

 

) ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م 

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. .(.يٜمٔمر

 ؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حم َُم٤م 

َُم٧ْم   ىَمدَّ

 

واًمت٤مء ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م 

 حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

 َيَداهُ 

 

وطمذوم٧م اًمٜمقن  ،وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م إًمػ ٕٟمف ُمثٜمك

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم  :واهل٤مء .فوهق ُمْم٤م ،ًمإلو٤موم٦م

داه( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م )ىمدُم٧م يومجٚم٦م: حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. 

 ُمـ اإلقمراب.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م  :طمرف قمٓمػ. ي٘مقل :اًمقاو َوَيُ٘مقُل 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

) ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  اًْمَٙم٤مومِرُ 

 .اعمرء يٜمٔمر مجٚم٦م قمغم ُمٕمٓمقوم٦م ضمرّ  حمّؾ  ذم (...اًمٙم٤مومر ي٘مقل

 :طمرف شمٜمٌٞمف ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ًمٞم٧م :ي٤م ْٞمَتٜمِلَي٤م ًمَ 

طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. واًمٜمقن ٟمقن اًمقىم٤مي٦م. واًمٞم٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ 

 ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )ًمٞم٧م(.

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :واًمت٤مء .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن يُمٜم٧ُْم 
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 اًمْمؿ ذم حمؾ رومع اؾمؿ )يم٤من(. 

ومجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  نظمؼم يم٤م  شُمَراسم٤مً 

 ًمٞمتٜمل)  :مجٚم٦مو يم٤من واؾمٛمٝم٤م وظمؼمه٤م ذم حمؾ رومع ظمؼم)ًمٞم٧م(.

 .اًم٘مقل ُم٘مقل ٟمّم٥م حمّؾ  ذم (...يمٜم٧م
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ورة افْٚزظٚتش  

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ًٚ َوا ِزَظِٚت َؽْرؿ َْٕنىًٚ  5فْٚ  ِصَىِٚت  ًٚ  4َوافْٚ  ْْح ٚبَِحِٚت َش  ّ  4َواف

 ًَْْٚ ِٚت َش ََ ٚبِ  ّ ُٜ  1َؾٚدَُْدِبَراِت َأْمرًا  3َؾٚف ٍَ اِج ٚ  6َيْوَم َتْرُجُف افر  َٓ ًُ َْ َتْت

 ُٜ اِدَؾ ٌٜ  7افر  ٍَ ُِوٌب َيْوَمئٍِذ َواِج ٌٜ  8ُؿ ًَ ْٚ   9 َأْبَهُٚرَهٚ َخِٚص
َُوُفوَن َأئِ َي

ٚؾَِرِة  ِخَرًة  51دََْرُدوُدوَن يِف احْلَ َٕ  ًٚ ْٚ  ِظَيٚم ـُ َذا 
ٌة  55َأئِ ر  ـَ َِْك إِذًا  َؿُٚفوا تِ

ٌة  َ
ٍِ اَم ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة  54َخٚ  ٕ ِٚهَرةِ  54َؾِ٘  ّ َهْل أَتَٚك  53َؾَِ٘ذا ُهْم بِٚف

ُٞ ُموَشى  َٕ  51َحِدي ِس ُضوًى إِْذ  د  ََ ُه بِْٚفَواِد ادُْ ْٛ إَِػ ؾِْرَظْوَن  56َٚداُه َربُّ اْذَه

ٌَى  ُه َض  ٕ ـ ى  57إِ ْل َهْل فََك إَِػ َأْن َتَز َُ َوَأْهِدَيَك إَِػ َرِبَك َؾَتْخَنى  58َؾ

59  ى ْزَ ُُ َٜ اْف َراُه أَي
َٖ َب َوَظَل  41َؾ ذ  َُ ًَ  45َؾ ّْ  44ى ُثم  َأْدَبَر َي

 44َؾَحَؼَ َؾََْٚدى

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  : طمرف ضمر ًمٚم٘مًؿ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتحاًمقاو َواًمٜم٤َّمِزقَم٤مِت 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٜم٤مزقم٤مت

. وضمقاب اًم٘مًؿ ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ اعمحذوف، شم٘مديره: أىمًؿ

َـّ   : حمذوف أي  . اسمتدائّٞم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ (..أىمًؿ) :مجٚم٦مو . ًمتٌٕمُث

اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م قمـ اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  هَمْرىم٤ًم 

 سمحذف احل٤مل ُمقوع ذم ُمّمدرا يٙمقن أن جيقز وقمغم آظمره. 
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 .إهمراق ذوات أي ُمْم٤مف

ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره  :طمرف قمٓمػ. اًمٜم٤مؿمٓم٤مت :اًمقاو َواًمٜم٤َّمؿِمَٓم٤مِت 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ ظمره. اًمٔم٤مهرة قمغم آاًمٙمنة 

 .اًم٘مًؿ اعمحذوف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمُمٗمٕمقل  َٟمِْمٓم٤مً 

٤مسمَِح٤مِت  ًَّ طمرف قمٓمػ. اًم٤ًمسمح٤مت: ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره  :اًمقاو َواًم

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٙمنة 

 .اًم٘مًؿ اعمحذوف

ٌْح٤مً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمُمٗمٕمقل   ؾَم

٤مسمَِ٘م٤مِت  ًَّ : طمرف قمٓمػ. اًم٤ًمسم٘م٤مت: ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗم٤مء وَم٤مًم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٙمنة 

ٌْ٘م٤ًم   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمُمٗمٕمقل  ؾَم

َراِت  ات: ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره : طمرف قمٓمػ. اعمدسمرًمٗم٤مءا وَم٤معمَُْدسمر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٙمنة 

 َأُْمرًا 

 

أو اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 .أي ُم٠مُمقرات :طم٤مل ُمٜمّمقسم٦م

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيْقَم 
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َـّ   :  جقاب اًم٘مًؿ حمذوف أيُمتٕمٚمؼ سم  . ًمتٌٕمُث

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  شَمْرضُمُػ 

اضِمَٗم٦مُ  ) ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  اًمرَّ

 .إًمٞمف ُمْم٤مف ضمرّ  حمّؾ  ذم (...اًمراضمٗم٦م شمرضمػ

ٌَُٕمَٝم٤م  شَمْت

 

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م 

ًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. وه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًم

 .( اًمراضمٗم٦م ) طم٤مل ُمـ  ..( شمتٌٕمٝم٤م ) ومجٚم٦م: 

اِدوَم٦مُ   اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م   اًمرَّ

وضم٤مز اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  ىُمُٚمقٌب 

 آسمتداء سم٤مًمٜمٙمرة َّٕن٤م ُمقصقوم٦م.

 َيْقَُمِئذٍ 

 

قمغم اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب :يقم

ُمٌٜمل صم٤مٍن فمرف زُم٤من  :وهق ُمْم٤مف. إذ .( واضمٗم٦م ) ُمتٕمٚمؼ سمـ آظمره. 

 :واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

 اًمت٘مدير: يقم اذ شمرضمػ اًمراضمٗم٦م.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  عُمرومقًمـ)ىمٚمقب( ٟمٕم٧م   َواضِمَٗم٦مٌ 

 َأسْمَّم٤مُرَه٤م

 

وه٤م:  ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهُمٌتدأ صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م 

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. 



اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء اًمثالصملم ...................... .................... 34 

اًمٔم٤مهرة قمغم وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  عظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ اًمث٤مين ُمرومق ظَم٤مؿِمَٕم٦ٌم 

 اعمٌتدأ ظمؼم رومع حمّؾ  ذم (ظم٤مؿمٕم٦م أسمّم٤مره٤م: )ومجٚم٦مآظمره. 

 هل٤م حمّؾ  ٓ (ظم٤مؿمٕم٦م سمّم٤مره٤مأ...ىمٚمقب) :ومجٚم٦م (.ىمٚمقب)إول

 .ٞم٦ماؾمتئٜم٤موم

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيُ٘مقًُمقنَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 ذمأو  ،اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م (...ي٘مقًمقن)  :مجٚم٦م وحمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

 .ي٘مقًمقن هؿ :شم٘مديره حمذوف عمٌتدأ ظمؼم رومع حمّؾ 

: إن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. ٟم٤م .ؾمتٗمٝم٤مم اٟمٙم٤مري: طمرف ااهلٛمزة َأِئٜم٤َّم

 .(إنَّ )وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ 

ظمؼم)ان( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :ُمردودون .اًمالم اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد عمََْرُدوُدونَ 

 اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل.

 حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ٓ .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  احْل٤َمومَِرةِ 

 ذم (..عمردودون إّٟم٤م: )ومجٚم٦م)ُمردودون(.  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 .اًم٘مقل ُم٘مقل ٟمّم٥م حمّؾ 

فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :إذا .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم :اهلٛمزة َأِئَذا 
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  ؟ ومٝمؾ ٟمٌٕم٨م  : اب شم٘مديرهحمؾ ٟمّم٥م. ُمتٕمٚمؼ سمٛمٕمٜمك اجلق

 يُمٜم٤َّم 

 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل وٟم٤م .ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ومٕمؾ

 اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع اؾمؿ )يم٤من(.

 .آظمرهاًمٔم٤مهر قمغم  ٦مُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح نظمؼم يم٤م قِمَٔم٤مُم٤مً 

 َٟمِخَرةً 

 

 :ومجٚم٦م .آظمرهاًمٔم٤مهر قمغم  ٦مٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح

( ..قمٔم٤مُم٤م يمٜم٤ّم)إذا  :مجٚم٦م و .إًمٞمف ُمْم٤مف ضمرّ  حمّؾ  ذم (...قمٔم٤مُم٤م يمٜم٤ّم)

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م

واًمقاو: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م ىَم٤مًُمقا

( ...) ىم٤مًمقا :مجٚم٦مو .ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م

ًمت٘م٤مء اؾمؿ اؿم٤مرة ُمٌٜمّل قمغم اًمًٙمقن اًمٔم٤مهر قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م ٓ شمِْٚمَؽ 

 .و)اًمالم( ًمٚمٌٕمد و)اًمٙم٤مف( ًمٚمخٓم٤مب ،اًم٤ًميمٜملم ذم حمّؾ رومع ُمٌتدأ

 .ُمـ آقمراب ًمف حمّؾ  ٓطمرف ضمقاب.  إِذًا 

ةٌ   اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  يَمرَّ

ةٌ   :مجٚم٦مواًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ظَم٤مِهَ

 .ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل ( ذم حمؾ...شمٚمؽ إذاً )

اَم  اًمٗم٤مء: طمرف اؾمتئٜم٤مف. إن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٙمٗمقف سمـ )ُم٤م( ٓ  وَم٢مِٟمَّ
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 حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. ِهَل 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َزضْمَرةٌ 

 .ٜم٤مومّٞم٦ماؾمتئ هل٤م حمّؾ  ٓ (...زضمرة هل) :مجٚم٦مو

) إٟمام  :مجٚم٦مواًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َواطِمَدةٌ 

 .( اؾمتئٜم٤مومٞم٦م...هل

ٓ  نومج٤مئٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمًٙمق :. إذاُم٘مّدر ذط جلقابراسمٓم٦م  :اًمٗم٤مء وَم٢مَِذا 

 .حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

 ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.اًمًٙمقن وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم  ُهؿْ 

٤مِهَرةِ  ًَّ : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة طمرف ضمر. اًم٤ًمهرة :اًم٤ٌمء سم٤ِمًم

سمٛمحذوف ظمؼم ُمتٕمٚم٘م٤من  واجل٤مر واعمجروراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

إذا  :أي ،( ضمقاب ذط ُم٘مدر...إذا هؿ) :مجٚم٦مًمٚمٛمٌتدأ)هؿ(. و

 .ٟمٗمخ ذم اًمّمقر وم٢مذا هؿ

 .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب َهْؾ 

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ ٗمتح٦م اعم٘مدرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمأشمك:  أشَم٤مَك 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :. و اًمٙم٤مففمٝمقره٤م اًمتٕمذر

  .ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف
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وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  طَمِدي٨ُم 

 ُمْم٤مف.

ٕٟمف  ،ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم اإلًمػ ُُمقؾَمك 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم هل٤م حمّؾ  ٓ (..طمدي٨م أشم٤مك)  :مجٚم٦مو .ممٜمقع ُمـ اًمٍمف

ُمتٕمٚمؼ سمـ )طمدي٨م  فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م إِذْ 

 ُمقؾمك(.

ُمٜمع ُمـ  آًمػومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم  :ٟم٤مدى َٟم٤مَداُه 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ  :فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. و اهل٤مء

 ؾ ضمر سم٢مو٤موم٦م اًمٔمرف إًمٞمٝم٤م.ٟم٤مداه ذم حمومجٚم٦م:  .ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

ُف  اًمٔم٤مهرة قمغم وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اؾمؿ اجلالًم٦م  َرسمُّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ  :وهق ُمْم٤مف. و اهل٤مءآظمره. 

 ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. 

 :ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمقادِ  .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن :اًم٤ٌمء سم٤ِمًْمَقادِ 

ة اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمن

 )ٟم٤مداه(.  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور .ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم

سِ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمَُْ٘مدَّ

 آظمرهأو سمدل جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم  ،قمٓمػ سمٞم٤من ـُمقًى 
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 ٕٟمف اؾمؿ ُم٘مّمقر.

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ًٙمقنومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًم اْذَه٥ْم 

 أو ،ذم حمؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل ىمقل ُم٘مدر  ( اذه٥م ) ومجٚم٦م: .أٟم٧م:شم٘مديره

 .شمٗمًػمي٦م ًمٚمٜمداء

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن إمَِم 

واجل٤مر اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف.  ومِْرقَمْقنَ 

 )اذه٥م(.  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :. اهل٤مءًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ :إن إِٟمَّفُ 

  اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(.

 ـَمَٖمك

 

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة 

 ذم (...ـمٖمك) :مجٚم٦م وهق، :، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًمتٕمذر

 .شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ (...ـمٖمك إّٟمف) :مجٚم٦م و .(إنّ ) ظمؼم رومع حمّؾ 

واًمٗم٤مقمؾ  ،: ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقناًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. ىمؾ وَمُ٘مْؾ 

 أٟم٧م. :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 طمرف اؾمتٗمٝم٤مم. َهْؾ 

ُمتّمؾ وٛمػم  :طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمٙم٤مف :اًمالم ًَمَؽ 

واجل٤مر واعمجرور ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. 
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أي هؾ ًمؽ طم٤مضم٦ٌم أو ،أ حمذوفسمٛمحذوف ظمؼم عمٌتد ُمتٕمٚم٘م٤من

  .اًم٘مقل ُم٘مقل ٟمّم٥م حمّؾ  ذم ..(.ًمؽ هؾ) :مجٚم٦م و رهم٦ٌم.

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن إمَِم 

 .طمرف ُمّمدري وٟمّم٥م :أن َأنْ 

ك  ،آظمرهومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم  شَمَزيمَّ

 ،دى اًمت٤مءيـ َّتٗمٞمٗم٤موطمذف اطم ،وأصٚمف شمتزيمكٕٟمف ُمٕمتؾ سم٤مإلًمػ. 

أٟم٧م. واعمّمدر اعم١مول ُمـ أن  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

واًمٗمٕمؾ جمرور سمـ )إمم(، واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سم٤معمٌتدأ 

 اعمحذوف.

 َوَأْهِدَيَؽ 

 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  :طمرف قمٓمػ. اهدي :اًمقاو

ٕٟمف ُمٕمٓمقف قمغم شمزيمك. قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :أٟم٤م. واًمٙم٤مف:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره :واًمٗم٤مقمؾ

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   ( أهديؽ ) قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. مجٚم٦م 

ك ) مجٚم٦م   (. شمزيمَّ

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن إمَِم 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اجلالًم٦م اؾمؿ َرسمرَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم  :واًمٙم٤مف .. وهق ُمْم٤مفآظمره
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 )أهديؽ(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور .حمؾ ضمر

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  :طمرف قمٓمػ، َّتِمك :اًمٗم٤مء وَمَتْخَِمك 

 :اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم اإلًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   ( َّتِمك )  :ومجٚم٦م .أٟم٧م:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ اًمٗم٤مء شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م ومٞمٙمقن اًمٗمٕمؾ   .  ( أهديؽ ) مجٚم٦م 

ػ ُمٜمع ُمـ اعمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آًم

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمٛمٕمروم٦م..) َّتِمك: و مجٚم٦م ،فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 وَم٠َمَراُه 

 

اعم٘مدرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمرف قمٓمػ. أرى :اًمٗم٤مء

 واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم. ٝمقره٤م اًمتٕمذرُمٜمع ُمـ فم قمغم آًمػ

هق. و اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م :شم٘مديره

 ُمٗمٕمقل سمف أول.

 .آظمرهاًمٔم٤مهر قمغم  ٦مُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح أَي٦َم 

ى ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م  اًْمُٙمؼْمَ

ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اؾمتئٜم٤مف ُم٘مّدر .( .) أراه :اًمتٕمذر. و مجٚم٦م

 أي ومذه٥م إمم ومرقمقن وم٠مراه.

َب  اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. يمذب وَمَٙمذَّ

  ( ومٙمّذب )ومجٚم٦م: هق، :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهقمغم آظمره. 

 ٓ حمّؾ هل٤م.   ( أراه ) ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 



  39 ....................................................ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت . 

ٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة وم :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. قمَم َوقَمََم 

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  آًمػقمغم 

.( ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م .هق. واجلٛمٚم٦م ) قمَم:شم٘مديره

 يمّذب.

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. صُمؿَّ 

ٛمػم واًمٗم٤مقمؾ واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  َأْدسَمرَ 

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م .)أدسمرومجٚم٦م: هق. :ُمًتؽم شم٘مديره

 يمّذب.

َٕمك ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اإلًمػ ُمٜمع   َي

) ومجٚم٦م:  ،هق:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره :ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ

 .(أدسمر)يًٕمك..( ذم ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ 

اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمنم طمرف قمٓمػ. :اًمٗم٤مء وَمَحنَمَ 

، واعمٗمٕمقل سمف هق واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:قمغم آظمره. 

 واجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م. ،طمنم ىمقُمف :حمذوف شم٘مديره

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  :طمرف قمٓمػ. ٟم٤مدى :اًمٗم٤مء وَمٜم٤َمَدى

هق، :٘مديرهُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم

 ) ومٜم٤مدى ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ومحنم(.ومجٚم٦م: 
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ُم إَْظَذ   ُُ ٚ َربُّ َٕ َٚل َأ ََ ََٖخَذُه  43َؾ َٚل أِخَرِة َوإُوَػ  اهللَؾ َُ َٕ41  إِن  يِف َذفَِك

ًة دَِْن خَيَْنى  ْزَ
ًِ اَمءُ  46َف  ّ ًَٚ َأِم اف ِْ ُتْم َأَصدُّ َخ ْٕ ٚ َرَؾَع َش  47َبََْٚهٚ  َءَأ َٓ َُ ّْ

اَهٚ  و  َّ َحَٚهٚ  48َؾ َُ ٚ َوَأْخَرَج  َٓ َِ ْٔ َد َذفَِك َدَحَٚهٚ  49َوَأْؽَىَش َف ًْ َوإَْرَض َب

41  َٚمَٚءَهٚ َوَمْرَظَٚه ٚ َٓ ََْٚل َأْرَشَٚهٚ  45َأْخَرَج ِمْْ ْم  44َواجْلِ ُُ ًٚ َف َمَتٚظ

ْم  ُُ ِٚم ًَ ْٕ ْزَ  44َوَٕ ُُ ُٜ اْف ُٚن َمٚ  43ى َؾَِ٘ذا َجَٚءِت افى ٚم  َّ ْٕ ُر اإِل ـ  َيْوَم َيَتَذ

ًَى  ِحُٔم دَِْن َيَرى  41َش ٌَى  46َوُبِرَزِت اجْلَ ٚ َمْن َض َٖم  ََٔٚة  47َؾ َوَءاَثَر احْلَ

 َٚٔ ْٕ َْٖوى  48افدُّ ِحَٔم ِهَي ادَْ َس  49َؾِ٘ن  اجْلَ ٍْ َٚم َرِبِه َوََّنَى افْ  ََ ٚ َمْن َخَٚف َم َوَأم 

َوى  َظنِ  َْٖوى  31اهْلَ َٜ ِهَي ادَْ  ْ َٚن ُمْرَشَٚهٚ  35َؾِ٘ن  اجْلَ  َأي 
ِٜ َٚظ  ّ ََٕك َظِن اف َُٖفو ّْ َي

34  َٚراَه ـْ َٝ ِمْن ِذ ْٕ َٚهٚ  34ؾَِٔم َأ َٓ َٝ ُمِْْذُر َمْن  33إَِػ َرِبَك ُمَْْت ْٕ اَم َأ  ٕ إِ

ْ  31خَيَْنَٚهٚ  ُْم َيْوَم َيَرْوََّنَٚ ََل َّن 
َٖ َحَٚهٚـَ َُ ًٜ َأْو   ٔ َُْثوا إِّٓ َظِن ِْ                                        36 َي

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمرف قمٓمػ. ىم٤مل :اًمٗم٤مء وَمَ٘م٤مَل 

 هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهقمغم آظمره. 

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َأَٟم٤م

ُٙمُؿ   ،وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرسمُّ

 ،واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م

..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل .)أٟم٤م رسّمٙمؿومجٚم٦م: واعمٞمؿ قمالُم٦م ًمٚمجٛمع. 

 اًم٘مقل.
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ُمٜمع ُمـ  ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ إقَْمغَم 

 .اًمتٕمذرفمٝمقره٤م 

اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمرف قمٓمػ. اظمذ :اًمٗم٤مء وَم٠َمظَمَذهُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م  واهل٤مء:قمغم آظمره. 

 ُمٗمٕمقل سمف.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م  اهلل 

 ...( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ىم٤مل.) أظمذه اهللومجٚم٦م: 

اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م قمـ اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َٟمَٙم٤مَل 

 .و جيقز أن يٙمقن ُمٗمٕمقٓ ٕضمٚمف. وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  أظِمَرةِ 

جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمٕمٓمقف :إومم .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإُومَم 

  إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر.قمغم اعم٘مدرة

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن. ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر واًمالم  َذًمَِؽ 

وؿمٌف ،طمرف ظمٓم٤مب ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :ًمٚمٌٕمد، واًمٙم٤مف

 اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم إن.
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ةً ًمَ  اؾمؿ إن ُم١مظمر ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  :قمؼمة .ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم ِٕمؼْمَ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م 

ـْ   :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن. ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُمـ :اًمالم عمَِ

واجل٤مر اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف صٗم٦م ًمـ )قمؼمة(.واعمجرور 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اإلًمػ ُمٜمع   ََيَِْمك

: مجٚم٦مو ،هق:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره :ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.)َيِمك..( 

وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :اٟمتؿ .ًمالؾمتٗمٝم٤مم :اهلٛمزة َءَأْٟمُتْؿ 

 رومع ُمٌتدأ.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة قع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم ُمروم َأؿَمدُّ 

 اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.متٞمٞمز ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  ظَمْٚم٘م٤ًم 

 ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ،طمرف قمٓمػ َأِم 

اَمءُ  ًَّ اًمٔم٤مهرة قمغم ُمٕمٓمقف قمغم )اٟمتؿ( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًم

 أؿمد ظمٚم٘م٤م. :٘مديرهوجيقز إقمراهب٤م ُمٌتدأ ظمؼمه حمذوف شمآظمره. 

 سَمٜم٤َمَه٤م 

 

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  :سمٜمك

وٛمػم  هق. واهل٤مء::، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهفمٝمقره٤م اًمتٕمذر
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)سمٜم٤مه٤م ( ذم ومجٚم٦م: ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. 

 .حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل. وجيقز أن شمٙمقن ُمٗمنة ٓ حمؾ هل٤م

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م وم َروَمَع 

 هق.:ُمًتؽم شم٘مديره

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ؾَمْٛمَٙمَٝم٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :واهل٤مء .ُمْم٤مف

وجيقز أن  ،ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل صم٤من  ..( رومع ) ومجٚم٦م: ُمْم٤مف إًمٞمف. 

 ػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.شمٙمقن شمٗمً

اَه٤م  قَّ ًَ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  ومٕمؾ :طمرف قمٓمػ. ؾمقى :اًمٗم٤مء وَم

هق. :ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.  واهل٤مء:

 .(رومع)) ومًقاه٤م..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ومجٚم٦م: 

اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمرف قمٓمػ. أهمٓمش :اًمقاو َوَأهْمَٓمَش 

أهمٓمش..( )ومجٚم٦م: ، هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره قمغم آظمره. 

 .(رومع)ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 

 ًَمْٞمَٚمَٝم٤م 

 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

غم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قم .ُمْم٤مف

 ُمْم٤مف إًمٞمف.
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اًمٔم٤مهرة اظمرج: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَأظْمَرَج 

 .هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره قمغم آظمره. 

ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ  ُوَح٤مَه٤م

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم :واهل٤مء .فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. وهق ُمْم٤مف

) أظمرج..( ٓ حمّؾ هل٤م ومجٚم٦م: اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. 

 ..(رومع)ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 

ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب قمغم آؿمتٖم٤مل  :إرض .طمرف اؾمتئٜم٤مف :اًمقاو َوإَْرَض 

اًمٔم٤مهرة قمغم سمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..مجٚم٦م )دطم٤م إرضآظمره. 

فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م. ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٘مدر  سَمْٕمدَ 

 )دطم٤م(.

، واًمالم ًمٚمٌٕمد اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م َذًمَِؽ 

 .واًمٙم٤مف ًمٚمخٓم٤مب

اعم٘مدرة قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  َدطَم٤مَه٤م

وٛمػم ُمتّمؾ  :واهل٤مء .قه:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره . اًمتٕمذر

  ..( دطم٤مه٤م ) ومجٚم٦م: ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. 

 .ٓ حمؾ هل٤م  ُمٗمنة
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واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  َأظْمَرَج 

 هق.:ُمًتؽم شم٘مديره

طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ه٤م:  :ُمـ ُِمٜمَْٝم٤م

٤مر واجل ،ٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلرُمٌ ُمتّمؾ وٛمػم

 جرور، ُمتٕمٚمؼ سمـ )اظمرج(.اعمو

، وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م َُم٤مَءَه٤م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :ُمْم٤مف. واهل٤مء

  .  دطم٤مه٤م( ) ُمٗمنة ًمـ   أظمرج( ) ومجٚم٦م: سم٤مإلو٤موم٦م. 

ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  :طمرف قمٓمػ. ُمرقم٤مه٤م :اًمقاو َوَُمْرقَم٤مَه٤م

وهق ُمْم٤مف. واهل٤مء: وٛمػم  ،اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة ٕٟمف اؾمؿ ُم٘مّمقر

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

٤ٌَمَل  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اجل٤ٌمل َواجْلِ

 .ًمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنه اعمذيمقر سمٕمدهاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٗمتح٦م 

آًمػ ُمٜمع ُمـ قمغم  اعم٘مدرة ٦ماًمٗمتحقمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل  :أرؾمك َأْرؾَم٤مَه٤م

وٛمػم  :هق. واهل٤مء:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

 ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )دطمك( إرض.  ( أرؾم٤مه٤م ) ومجٚم٦م: 
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٤مئ٥م قمـ اعمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف أو ٟم َُمَت٤مقم٤مً 

 اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.

 ًَمُٙمْؿ 

 

ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  .طمرف ضمر، ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :اًمالم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واعمٞمؿ  :واًمٙم٤مف

 قمالُم٦م ًمٚمجٛمع. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ُمت٤مقم٤ًم(.

طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن. ٓ حمؾ ًمف  :طمرف قمٓمػ. اًمالم :اًمقاو َوَْٕٟمَٕم٤مُِمُٙمؿْ 

قمغم اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :ُمـ اإلقمراب. أٟمٕم٤مم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل اًمْمؿ ذم حمؾ  :واًمٙم٤مف .وهق ُمْم٤مف آظمره. 

ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. واعمٞمؿ قمالُم٦م ًمٚمجٛمع. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ 

 )ُمت٤مقم٤ًم(.

ظم٤مومض  ،فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من :إذا .٤مفطمرف اؾمتئٜم :اًمٗم٤مء وَم٢مَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُم ضَم٤مَءِت 

)ضم٤مءت( ذم ومجٚم٦م: : شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. واًمت٤مء

 حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

٦مُ   قمغم آظمره. ٔم٤مهرة اًموم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًمٓم٤َّمُمَّ

ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ  اًْمُٙمؼْمَى

فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. وضمقاب اًمنمط حمذوف شم٘مديره إذا ضم٤مءت اًمٓم٤مُم٦م 
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 اًمٙمؼمى وم٤من إُمر يمذًمؽ.

وجيقز  ،فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره حي٤مؾم٥م َيْقمَ 

اًمٔم٤مهرة قمغم ّمٌف اًمٗمتح أن يٙمقن سمدل ُمـ )إذا( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟم

 ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.آظمره. 

رُ  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َيَتَذيمَّ

 ) يتذيمر..( ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.ومجٚم٦م: 

٤منُ  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم

 اب.طمرف ُمّمدري ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمر َُم٤م

آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمروه٤م قمغم  اعم٘مدرة ٦ماًمٗمتحقمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل  ؾَمَٕمك

هق. واعمّمدر اعم١مول  ، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:اًمتٕمذر

 .( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل احلرذّم )ُم٤م(..ؾمٕمك)ومجٚم٦م:   . ُمٗمٕمقل سمف

َزِت  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم  :طمرف قمٓمػ. سمرزت :اًمقاو َوسُمرر

شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  :واًمت٤مء ره.قمغم آظماًمٔم٤مهرة ٦م اًمٗمتح

 اإلقمراب.

ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اجْلَِحٞمؿُ 

 ..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م يتذيّمر..)سمّرزت اجلحٞمؿ

ـْ   :طمرف ضمر، ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن. ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُمـ :اًمالم عمَِ
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ؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، ُمتٕمٚم٘م٤من اؾم

 سمـ )سمرزت(.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اإلًمػ ُمٜمع  َيَرى

) ومجٚم٦م:  ،هق:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره :ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل )ُمـ(..يرى

٤م  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ وشمقيمٞمد. :أُم٤م .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م :اًمٗم٤مء وَم٠َمُمَّ

ـْ   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م  اعم٘مدرة٦م اًمٗمتحقمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل  ـَمَٖمك

)ـمٖمك( ٓ حمؾ ومجٚم٦م: هق، :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًمتٕمذر

 هل٤م ُمـ اإلقمراب َّٕن٤م صٚم٦م اعمقصقل.

قمغم اًمٔم٤مهرة صمر: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م طمرف قمٓمػ. آ :اًمقاو َوَءاصَمرَ 

 هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  احْلََٞم٤مَة 

ْٟمَٞم٤م قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  اًمدُّ

 ٦م قمغم مجٚم٦م ـمٖمك.)آصمر..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقومومجٚم٦م: ، فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م. :إن .راسمٓم٦م ًمٚمنمط اعمت٘مدم :اًمٗم٤مء وَم٢مِنَّ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اؾمؿ )إنَّ  اجْلَِحٞمؿَ 
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 .وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح وٛمػم ومّمؾ. أو ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ِهَل 

 ٕٟمفقمغم آًمػ، ظمؼم )إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة  اعم٠َْْمَوى

 ومتٙمقن مجٚم٦م )هل اعم٠موى( ذم حمؾ .هل(اؾمؿ ُم٘مّمقر. أو ظمؼم ًمـ )

ـْ  ) ..( ذم حمؾ ظمؼم)إن اجلحٞمؿومجٚم٦م:  .رومع ظمؼم إن واًمٕم٤مئد  (. َُم

. اًمنمط حمذوف يدل قمٚمٞمف مجٚم٦م اخلؼم. وضمقاب حمذوف شم٘مديره: ًمف

..( ٓ حمّؾ )إّن اجلحٞمؿومجٚم٦م: ديره: قمذب، أو أن اخلؼم حمذوف شم٘م

 شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمخؼم. هل٤م

٤م   طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ وشمقيمٞمد. :طمرف قمٓمػ. أُم٤م :اًمقاو َوَأُمَّ

ـْ   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ظَم٤مَف 

 قمغم ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ (..ظم٤مف ُمـ)ومجٚم٦م: ُمًتؽم شم٘مديره: هق، 

 .ـمٖمك ُمـ مجٚم٦م

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َ٘م٤مَم ُمَ 

 ُمْم٤مف.

فِ  قمغم اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ اجلالًم٦م  َرسمر

وهق ُمْم٤مف واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ  آظمره. 

 ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.
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قمغم تح اعم٘مدرة اًمٗم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. َّنك َوََّنَك

هق.:، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهآًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر  

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمٜمَّْٗمَس 

ـِ   ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم قَم

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة  اهْلََقى

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ٕٟمف اؾمؿ ُم٘مّمقر. واجل٤مر واعمجرورٝمقره٤م اًمتٕمذر، فم

 ..( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ظم٤مف( ٓ حمؾ هل٤م.) َّنكومجٚم٦م:  .َّنك()

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م. :راسمٓم٦م ًمٚمنمط اعمت٘مدم. إن :اًمٗم٤مء وَم٢مِنَّ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اؾمؿ )إنَّ  اجْلَٜم٦َّمَ 

 .ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح وٛمػم ومّمؾ. أو ذم حمؾ رومع ُمٌتدأوٛمػم ُمٜمٗمّمؾ  ِهَل 

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ  ظمؼم )إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة اعم٠َْْمَوى

ًمـ )هل(. ومتٙمقن مجٚم٦م ٕٟمف اؾمؿ ُم٘مّمقر. أو ظمؼم  فمٝمقره٤م اًمتٕمذر، 

..( ذم حمؾ )إن اجلٜم٦مومجٚم٦م: أن،   )هل اعم٠موى..( ذم حمؾ ظمؼم

ـْ  )ظمؼم نمط حمذوف . وضمقاب اًموف شم٘مديره: ًمفواًمٕم٤مئد حمذ (. َُم

 هق: دظمؾ اجلٜم٦ّم.يدل قمٚمٞمف مجٚم٦م اخلؼم و

٠َمًُمقَٟمَؽ  ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َي

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وٛمػم ُمتّمؾ  :واًمقاو ،اخلٛم٦ًم
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م  :واًمٙم٤مف ،وم٤مقمؾ

 .)ي٠ًمًمقٟمؽ( اؾمتئٜم٤مومٞم٦مٚم٦م: ومجُمٗمٕمقل سمف. 

ـِ   ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم قَم

٤مقَم٦مِ  ًَّ واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًم

 ) ي٠ًمًمقٟمؽ(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

٤منَ  فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م  َأيَّ

 .ظمؼم ُم٘مدمُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف  ُمتك

قمغم آًمػ ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  ُُمْرؾَم٤مَه٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :، وهق ُمْم٤مف وه٤مُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

سمدل  قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. واجلٛمٚم٦م إُم٤م شمٗمًػمي٦م أو

 (. اًم٤ًمقم٦م ) اؿمتامل ُمـ 

اؾمؿ  :ُمـ اإلقمراب. ُم٤مطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف  :ذم ومِٞمؿَ 

طمذوم٧م إًمػ ًمٚمٗمرق سملم اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر و

آؾمتٗمٝم٤مم واخلؼم، واًمٗمتح٦م شمدل قمٚمٞمٝم٤م. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من 

 سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.

  رومع ُمٌتدأ ُم١مظمر.حمؾ وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم  َأْٟم٧َم 

ـْ   اإلقمراب. ٓ حمؾ ًمف ُمـ طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم ُِم
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قمغم آًمػ ُمٜمع ذيمرى: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة  ِذيْمَراَه٤م

وٛمػم  :وه٤م .ٕٟمف اؾمؿ ُم٘مّمقر، وهق ُمْم٤مفُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر، 

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. اجل٤مر 

ـْ ذيمراه٤م أٟم٧م ذم أي رء   : ُمتٕمٚمؼ سم٤مخلؼم، واًمت٘مدير  ( واعمجرور)ُِم

ـْ ذيمراه٤م   . ُمًت٠مٟمٗم٦م  ( ومٞمؿ أٟم٧م ) ومجٚم٦م:   ؟ ُِم

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن إمَِم 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. رب: اؾمؿ اجلالًم٦م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر  :واًمٙم٤مف .وهق ُمْم٤مف

 ُمْم٤مف إًمٞمف. وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.

قمغم ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة ُمٜمتٝمك:  ٜمَْتَٝم٤مَه٤مُمُ 

وٛمػم ُمتّمؾ  :وه٤م ،وهق ُمْم٤مف آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر،

) امم رسمؽ..( ومجٚم٦م: ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. 

 . ُمًت٠مٟمٗم٦م

اَم   .يم٤موم٦م :ُمٙمٗمقوم٦م. ُم٤م :إنَّ  إِٟمَّ

  .رومع ُمٌتدأحمؾ  وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم َأْٟم٧َم 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُُمٜمِْذرُ 

ـْ   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. َُم
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: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم َيِمك ََيَِْم٤مَه٤م

ؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:هق. اإلًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.  :واهل٤مء

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. : )َيِم٤مه٤م(ومجٚم٦م

ُْؿ  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ يٗمٞمد اًمتِمٌٞمف. وهؿ :يم٠من يَم٠َمَّنَّ

 قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمٛمٝم٤م.

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح  َيْقَم 

(، أو ُمتٕمٚمؼ سمام ذم يم٠من  يم٠مَّنؿ ) ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ اهل٤مء ذم 

 ُمـ ُمٕمٜمك اًمتِمٌٞمف.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ  :يرون َيَرْوََّن٤َم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :واًمقاو ،إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم

اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م  وه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم،رومع وم٤مقمؾ

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. : )يروَّن٤م.(ٚم٦ممجقل سمف. وُمٗمٕم

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  .طمرف ٟمٗمل و ضمزم وىمٚم٥م مَلْ 

 .اإلقمراب

ٌَُثقا ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيْٚم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  :واًمقاو ،اخلٛم٦ًم

 ذم حمؾ رومع ظمؼم )يم٠من(. ) مل يٚمٌثقا..(ومجٚم٦م:  .وم٤مقمؾ
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 .اداة طمٍم ٓ قمٛمؾ هل٤م إِّٓ 

 وهقاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٗمتح  ففمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ قَمِِمٞم٦ًَّم 

 (. يٚمٌثقا) ُمتٕمٚمؼ سمـ

 طمرف قمٓمػ ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. َأْو 

اعم٘مدرة قمغم  ٦ماًمٗمتح فُمٕمٓمقف قمغم )قمِمٞم٦م( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ ُوَح٤مَه٤م

. وهق ُمْم٤مف وه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ رره٤م اًمتٕمذُمٜمع ُمـ فمٝمق آًمػ

...( )يم٠مَّنؿومجٚم٦م: قن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. ُمٌٜمل قمغم اًمًٙم

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م
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  67......................................................... ؾمقرة قمٌس.

 شورة ظْس

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ََْس َوَتَوػ   ى  5َظ َّ ـ ى َوَمٚ يْدِري 4َأْن َجَٚءُه إَْظ ُه َيز   ِ ًَ ُر  4َك َف ـ  َأْو َيذ 

َرى  ـْ ُه افِذ ًَ ٍَ َْى  3َؾَتْْ ٌْ ٚ َمِن اْشَت ى  1َأم  َٝ َفُه َتَهد  ْٕ َٖ َْٔك َأّٓ  6َؾ َِ َوَمٚ َظ

ـ ى  ًَى  7َيز  ّْ ٚ َمْن َجَٚءَك َي ى  9َوُهَو خَيَْنى  8َوَأم   ٓ َِ َٝ َظُْْه َت ْٕ َٖ  51َؾ

 َ اّل إَِّن  َرُه  55ٚ َتْذـَِرٌة ـَ ـَ ْن َصَٚء َذ َّ ٍٜ  54َؾ َم ر  َُ ٍٜ  54يِف ُصُحٍف ُم َمْرُؾوَظ

َرٍة   ٓ َرةٍ  53ُمَى ٍَ َْٖيِدي َش َرُه  56ـَِراٍم َبَرَرٍة  51بِ ٍَ ـْ ُٚن َمٚ َأ َّ ْٕ ُؿتَِل اإِل

57  ُه ََ َِ ٍء َخ َرُه  58ِمْن َأِي َرْ د  ََ ُه َؾ ََ َِ  َخ
ٍٜ ٍَ ْى ُٕ َِْٔل  59ِمْن   ّ ُثم  اف

هُ  َ  ٌ ُه  41َي ْؿَزَ
َٖ   45ُثم  َأَمَٚتُه َؾ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ٌََس   قَم

 

 :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقازا شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح

 ،إذ ٓ يتٗمؼ وُمٌدأ اًمٕمّمٛم٦م’ وهذا اًمْمٛمػم ٓ يٕمقد قمغم اًمٜمٌل ، هق

واجلٛمٚم٦م ُمـ  ،’ٌل واٟمام يٕمقد ًمرضمؾ ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م يم٤من طم٤مرضا قمٜمد اًمٜم

 اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب َّٕن٤م اسمتدائٞم٦م.

ومٕمؾ  :قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. شمقمم لاًمقاو: طمرف قمٓمػ ُمٌٜم َوشَمَقممَّ 

، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم اًمتٕمذر ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ومتح ُم٘مدر ُمٜمع ُمـ فمٝمقره

٤مرضا قمٜمد ؽ اًمرضمؾ اًمذي يم٤من طمأي٤م يرضمع امم ذًم ،هق :ضمقازا شم٘مديره

 ) شمقمم..( ُمٕمٓمقوم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.ومجٚم٦م: ، ’اًمٜمل
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 طمرف ُمّمدري. َأنْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم  :واهل٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ضَم٤مَءهُ 

اًمٜمٌل اًمرضمؾ اًمذي يم٤من طم٤مرضا قمٜمد يٕمقد قمغم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف 

’. 

قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة  إقَْمَٛمك

ذم ُمقوع ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل  (أن واًمٗمٕمؾ)اًمتٕمذر، واعمّمدر اعم١مول ُمـ 

وُمٜمٝمؿ ُمـ  .ٕضمٚمف وٟم٤مصٌف إُم٤م )قمٌس أو شمقمم( واًمت٘مدير: ٓن ضم٤مءه

ٟمّمٌف قمغم ٟمزع اخل٤مومض وقمٜمده٤م يتٕمٚمؼ اجل٤مر واعمجرور سمـ )قمٌس(. 

 ن(...( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل احلرذّم )أ.) ضم٤مءه إقمٛمكومجٚم٦م: 

 َوَُم٤م

 

اؾمؿ  :ُم٤م .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراباًمقاو: 

 .اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م واجل٤مزم وقمالُم٦م  :يدري ُيْدِريَؽ 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :ق. واًمٙم٤مفه:ُمًتؽم شم٘مديره

وهذا اًمْمٛمػم يرضمع امم ذًمؽ اًمرضمؾ  ،ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول ًمـ )يدرى(

واجلٛمٚم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ظمؼم  ،’اًمذي يم٤من طم٤مرضا قمٜمد اًمٜمٌل 

 آسمتدائّٞم٦م قمغم ُمٕمٓمقوم٦م هل٤م حمّؾ  ٓ  ( ُم٤م يدريؽ ) ومجٚم٦م:  .()ُم٤م

  (. قمٌس )  :مجٚم٦م
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ُف  (. اهل٤م :ًمٕمؾ ًَمَٕمٚمَّ وٛمػم  :ءُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ يٕمٛمؾ قمٛمؾ )انَّ

  ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ ًمٕمؾ.

ك  يمَّ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م واجل٤مزم وقمالُم٦م رومٕمف  َيزَّ

اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر واصٚمف يتزيمك 

ُمًتؽم ضمقازا واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  .وم٠مدهمٛم٧م ) اًمت٤مء( ذم )اًمزاي(

ًمٕمٚمف  ) ومجٚم٦م: )يزيمك( ذم حمؾ رومع ظمؼم) ًمٕمؾ(. ومجٚم٦م:  ،هق:شم٘مديره

 .  ( يدريؽ صم٤من ًمـ ) سمف ُمٗمٕمقل  ( يزيمك

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. َأوْ 

رُ  يمَّ ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٕمٓمقف قمغم ) يزيمك( َيذَّ

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  قمغم آظمره. ٤مهرة اًمٔمواجل٤مزم وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

..( ذم حمّؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم .)يّذيّمرومجٚم٦م:  ،هق:ُمًتؽم ضمقازا شم٘مديره

 مجٚم٦م )يّزيّمك(.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من ُمْمٛمرة سمٕمد وم٤مء  :شمٜمٗمع .اًمٗم٤مء وم٤مء اًمًٌٌٞم٦م وَمَتٜمَْٗمَٕمُف 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل  :واهل٤مء ،اًمًٌٌٞم٦م

.( ذم حمّؾ رومع ُمٕمٓمقف قمغم ُمّمدر .١مّول )أن شمٜمٗمٕمفو اعمّمدر اعم سمف.

)شمٜمٗمٕمف اًمذيمرى( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م ومجٚم٦م: ُمٜمتزع ُمـ اًمؽمضّمل اعمت٘مّدم. 

                      اعمقصقل احلرذّم )أن( اعمْمٛمر.

يْمَرى وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م  اًمذر
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 .اًمتٕمذر

٤م  .ٞمؾ وذططمرف شمٗمّم َأُمَّ

ـِ  وطمرك سم٤مًمٙمن  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم

 ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًمتٕمذر،  اؾْمَتْٖمٜمَك

صٚم٦م اعمقصقل ٓ  : )اؾمتٖمٜمك(ومجٚم٦م ،هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

ومجٚم٦م: ) ُمـ  ،أي اؾمتٖمٜم٤مهحمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب واًمٕم٤مئد حمذوف. 

 .( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..اؾمتٖمٜمك

وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :أٟم٧م .٤م(راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط )أُمّ  :اًمٗم٤مء وَم٠َمْٟم٧َم 

 .اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ صم٤من

واهل٤مء:  .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :ًمالما ًَمفُ 

جلر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ وا .وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر

 .)شمّمدي(

ى ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ومتح ُم٘مدر ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًمتٕمذر واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  شَمَّمدَّ

واجلٛمٚم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ذم حمؾ رومع ظمؼم  ،أٟم٧م :ُمًتؽم شم٘مديره

 .واعمٌتدأ اًمث٤مين وظمؼمه ظمؼم اعمٌتدأ إول )ُمـ( ،اعمٌتدأ اًمث٤مين

واظمت٤مره  ،اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ أو ،ٟم٤مومٞم٦م :ُم٤م .طم٤مًمٞم٦م :اًمقاو َوَُم٤م
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 .أسمق طمٞم٤من

واًمٙم٤مف وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر  ،طمرف ضمر :قمغم قَمَٚمْٞمَؽ 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم عمـ ضمٕمؾ  ،سمحرف اجلر

اجل٤مر واعمجرور  وأُم٤م ُمـ ضمٕمؾ )ُم٤م ( اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م وم٤منَّ  ،) ُم٤م( ٟم٤مومٞم٦م

 ٌتدأ )ُم٤م(.ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم اعم

 ٟم٤مومٞم٦م. :ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم. وٓ :أن َأّٓ 

ك يمَّ  آًمػومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم  َيزَّ

، واعمّمدر هق :تٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًم

وذم  .عمـ ضمٕمؾ ُم٤م ) ٟم٤مومٞم٦م( ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ُم١مظمر،    أٓ يزيمك( ) اعم١مول 

 :واًمت٘مدير ،سمحرف ضمر حمذوف ُمتٕمٚمؼ سمخؼم )ُم٤م( آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦محمؾ ضمر 

طم٤مًمٞم٦م ُمـ   وُم٤م قمٚمٞمؽ أٓ يزيمك( ) ومجٚم٦م: .ُم٤م قمٚمٞمؽ ذم قمدم اًمتزيمل

ى(. ) وم٤مقمؾ   شمّمدَّ

٤م  :أُم٤م .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :اًمقاو َوَأُمَّ

 طمرف شمٗمّمٞمؾ وذط.

ـْ   .ُمٌتدأ اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع َُم

 ،هق واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: ،ضم٤مء ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ضَم٤مَءكَ 

 ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف: واًمٙم٤مف
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  .صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب)ضم٤مءك( ومجٚم٦م: 

َٕمك ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م و اجل٤مزم وقمالُم٦م رومٕمف  َي

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة

)يًٕمك( ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ذم حمؾ ومجٚم٦م:  ،هق :ُمًتؽم ضمقازا شم٘مديره

 ضم٤مءك. :ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وٛمػم اعمخ٤مـم٥م ذم

وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع  :هق ،واو احل٤مل :اًمقاو َوُهقَ 

 ُمٌتدأ.

واجل٤مزم وقمالُم٦م رومٕمف  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م ََيَِْمك

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق، واجلٛمٚم٦م ، اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره

ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ذم حمؾ رومع ظمؼم. و مجٚم٦م: )يًٕمك..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م 

و مجٚم٦م:  .)هق َيِمك( ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤ملومجٚم٦م: طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ ضم٤مءك.

  )ُمـ ضم٤مءك...( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :أٟم٧م ،اًمٗم٤مء راسمٓمف جلقاب )أُم٤م( اًمنمـمٞم٦م وَم٠َمْٟم٧َم 

 اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.

 :واهل٤مء ،طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :قمـ قَمٜمْفُ 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر

 .)شمٚمٝمل(
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ك ُم٘مدر ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ومتح شَمَٚمٝمَّ

ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ذم حمؾ  )شمٚمٝمك(ومجٚم٦م:  .هق :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 )أٟم٧م قمٜمف شمٚمٝمك ( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُمـ(. :رومع ظمؼم )أٟم٧م(، ومجٚم٦م

 .طمرف ردع وزضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب يَمالّ 

٤َم تّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم وٛمػم ُم :وه٤م ،طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م :إنَّ  إَِّنَّ

 .حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(

ومجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م )إن(  ظمؼم شَمْذيمَِرةٌ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..إَّّن٤م شمذيمرة)

ـْ   .اؾمؿ ذط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ :ُمـ .قم٤مـمٗم٦م:اًمٗم٤مء وَمَٛم

واًمٗم٤مقمؾ ، ضمزم وهق ومٕمؾ اًمنمط ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ؿَم٤مءَ 

..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ .و مجٚم٦م: )ؿم٤مء ،هق:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وجيقز أن شمٙمقن مجٚم٦م ) ؿم٤مء وذيمر( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُمـ(  ،)ُمـ(

ومجٚم٦م اًمنمط واجلقاب اقمؽماوٞم٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمققمد واًمققمٞمد. و 

 ٞم٦ّم...( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤موم.مجٚم٦م: ) ُمـ ؿم٤مء

 ،ذيمر: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمزم ٕٟمف ضمقاب اًمنمط َذيَمَرُه 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :هق. واهل٤مء:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

..( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب .و مجٚم٦م: ) ذيمره اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف،
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 اًمنمط همػم ُم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمٗم٤مء.

 ـ اإلقمراب.ٓ حمؾ ًمف ُم نطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمق ذِم 

 واجل٤مر واعمجروراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُصُحٍػ 

أو  ،سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ )اهل٤مء(. أو ُمتٕمّٚمؼ سمٜمٕم٧م ًمتذيمرة ُمتٕمٚم٘م٤من

 ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم إّن صم٤من و ُم٤م سمٞمٜمٝمام اقمؽماض.

َُم٦ٍم   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ًمـ )صحػ( جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُُمَٙمرَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م صم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَم٦مٍ َُمْروُمق

َرٍة   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م صم٤مًم٨م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُُمَٓمٝمَّ

اؾمؿ  :أيدي .ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن طمرف ضمر :اًم٤ٌمء سم٠َِمْيِدي

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م  جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم آظمره

، واجل٤مر واعمجرور اعمحؾ سمحريم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، وهق ُمْم٤مفاؿمتٖم٤مل 

(.أو ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم عمٌتدأ حمذوف  ُمرومققم٦م سمـ ) ُمتٕمٚم٘م٤من 

 .(صحػ))هل سم٠ميدي ( واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م ًمـ :شم٘مديره

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ؾَمَٗمَرةٍ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  يمَِراٍم 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م صم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  سَمَرَرةٍ 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ىُمتَِؾ 
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٤منُ  ًَ ومجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم

 ىمتؾ...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.)

 َُم٤م 

 

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.  (رء)ٛمٕمٜمك شمٕمجٌٞمف ٟمٙمره شم٤مُم٦م سم

 أو هل اؾمتٗمٝم٤مُمّٞم٦م ُمٌتدأ ظمؼمه مجٚم٦م أيمٗمره.

، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم اًمٔم٤مهر قمغم آظمره ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َأيْمَٗمَرُه 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واهل٤مء ،(ُم٤م)يٕمقد قمغم  ،هق :شم٘مديرهوضمقسم٤م 

ه..( ذم حمؾ رومع ظمؼم ومجٚم٦م: ) أيمٗمر ،اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

..( ٓ .و مجٚم٦م: ) ُم٤م أيمٗمره .اعمٌتدأ )ُم٤م( اًمت٘مدير رء قمٔمٞمؿ ضمٕمٚمف يم٤مومرا

 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.

ـْ   .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ُِم

اًمٔم٤مهرة سمٛمـ وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  راؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٕمٜم٤مه اًمت٘مرير جمرو َأير 

  .ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ظمٚم٘مف( وهق ُمْم٤مف واجل٤مر واعمجرور قمغم آظمره. 

 
ٍ
ء  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞم٦م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرْ

ضمقازا. ومٞمف واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :ظمٚمؼ ظَمَٚمَ٘مفُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف، و مجٚم٦م:  :اهل٤مء

 ٦م.) ظمٚم٘مف إومم( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞمّ 

ـْ   .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ُِم
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واجل٤مر واعمجرور اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُٟمْٓمَٗم٦مٍ 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ظمٚم٘مف(.

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقازا  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :ظمٚمؼ ظَمَٚمَ٘مفُ 

حمؾ ٟمّم٥م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم  :واهل٤مء .شم٘مديره: هق

ـْ َأير .)ُمـ ٟمٓمٗم٦مومجٚم٦م: ُمٗمٕمقل سمف.  ..( سمدل سم٢مقم٤مدة اجل٤مر ُمـ ىمقًمف )ُِم

 ظَمَٚمَ٘مُف(.
ٍ
ء  َرْ

َرهُ   :طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ىمدر :اًمٗم٤مء وَمَ٘مدَّ

واهل٤مء  ،هق :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح

) ومجٚم٦م:  ،ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمفوٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ 

 .وم٘مدره..( ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م ظمٚم٘مف اًمث٤مٟمٞم٦م

 .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب صُمؿَّ 

ٌِٞمَؾ  ًَّ ه ُم٤م سمٕمده ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًم ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنر

 صم٤من ًمٞمن. سمف وجيقز ان يٙمقن ُمٗمٕمقلاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 َ ، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقازا ،ًمٗمتحين: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ا هُ َينَّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م  :واهل٤مء ،هق :شم٘مديره

ه )ومجٚم٦م:  .ُمٗمٕمقل سمف اعم٘مدرة ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م   ( ينَّ

ره ه ) ومجٚم٦م: (،  )ىمدَّ   ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.  اعمٍمح هب٤م ُمٗمنة  ( ينَّ
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 .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ؿَّ صمُ 

ضمقازا واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :أُم٤مت َأَُم٤مشَمفُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ  :، واهل٤مءهق )اهلل شمٕم٤ممم( :شم٘مديره

ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م: )أُم٤مشمف...( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م 

 اعم٘مّدرة.

هُ وَم٠مَ   ،قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمرابطمرف  :اًمٗم٤مء ىْمؼَمَ

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقازا ، اىمؼم: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح

ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ  هق)اهلل شمٕم٤ممم(، واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ:شم٘مديره

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م )أُم٤مشمف(  : )وم٤مىمؼمه(ومجٚم٦م ،ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

 ّؾ هل٤م.ٓ حم
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ُه  َْٕؼَ َِْض َمٚ َأَمَرُه  44ُثم  إَِذا َصَٚء َأ اّل دَٚ  َي ِٚمهِ  44ـَ ًَ ُٚن إَِػ َض َّ ْٕ َْْٔيُِر اإِل ِْ  َؾ

43  ًٚ ّْ َْْْٚ ادََْٚء َص َْ ٚ َص  ٕ ًٚ  41َأ َّ َْٚ إَْرَض َص َْ ََ ًٚ  46ُثم  َص ّْ ٚ َح َٓ َْْتَْٚ ؾِٔ ْٕ َٖ َؾ

47  ًٚ ًٚ َوَؿْوْ َْٕخاًل  48 َوِظَْْ ًٚ َو ًٚ  49َوَزْيُتوٕ ْ ِْ ًٜ  41َوَحَدائَِق ُؽ َٓ
َوَؾٚـِ

 ًٚ ْم  45َوَأّب ُُ ِٚم ًَ ْٕ ْم َوَٕ ُُ ًٚ َف ُٜ  44َمَتٚظ ٚخ  رُّ  44َؾَِ٘ذا َجَٚءِت افه 
ٍِ َيْوَم َي

َْتِِه َوَبِِْٔه  41َوُأِمِه َوَأبِِٔه  43ادَْْرُء ِمْن َأِخِٔه  ْم فِ  46َوَصِٚح ُٓ ِل اْمِرٍئ ِمْْ ُُ

ِِْٔه  ٌْ ٌْٖن ُي َرٌة  47َيْوَمئٍِذ َص ٍِ ّْ ٍذ ُم
ٌة  48ُوُجوٌه َيْوَمئِ ِْْؼَ َت ّْ ٌٜ ُم َُ ِٚح ََ49 

ٌة  ٚ َؽَزَ َٓ ْٔ َِ ٍذ َظ
ٌة  31َوُوُجوٌه َيْوَمئِ ٚ َؿَسَ َٓ َُ َجَرُة  35َتْرَه ٍَ َرُة اْف ٍَ َُ ُأوَفئَِك ُهُم اْف

34  

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب  صُمؿَّ 

فمرومٞم٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ظم٤مومْم٦م ًمنمـمٝم٤م ُمٜمّمقسم٦م سمجقاهب٤م  إَِذا

 .ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلقاب

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح وهق ومٕمؾ اًمنمط، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ؿَم٤مءَ 

ومجٚم٦م:  .واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ضمر سم٢مو٤موم٦م إذا إًمٞمٝم٤م ،هق :ُمًتؽم شم٘مديره

 أىمؼمه(. ) ٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )إذا ؿم٤مء..( ُمٕم

هُ  واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ضمقاب اًمنمط :أٟمنم َأْٟمنَمَ

ًمْمؿ ذم حمؾ واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم ا ،ُمًتؽم شم٘مديره: هق

: )أٟمنمه( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب ذط همػم ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م
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 ضم٤مزم.

 .اإلقمراب طمرف ردع وزضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ يَمالّ 

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓحمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. عم٤ََّم

ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ )عم٤م( وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م  َيْ٘مضِ 

 .هق :شم٘مديرهضمقازا واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم 

و مجٚم٦م:  .اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف َُم٤م

 ؾمتئٜم٤مف ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ...( ٓ حمّؾ هل٤م ا.)عم٤ّم ي٘مض

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقازا  ،أُمر: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َأَُمَرهُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م  :واهل٤مء ،هق: شم٘مديره

..( . و مجٚم٦م: )أُمرهُم٤م أُمره سمف: واًمٕم٤مئد حمذوف واًمت٘مدير ،ٕمقل سمفُمٗم

 ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل )ُم٤م(.

ٓم إُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف  :اًمالم ،: ًمالؾمتئٜم٤مفاًمٗم٤مء وَمْٚمَٞمٜمُْٔمرِ 

يٜمٔمر: ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم )سمالم إُمر ( وقمالُم٦م  .ُمـ اإلقمراب

 .ويمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمزُمف اًمًٙمقن 

٤منُ  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  إمَِم 

 .وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمن  ـَمَٕم٤مُِمفِ 
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 ،قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمفُمٌٜمل واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ 

..( .واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )يٜمٔمر(. ومجٚم٦م: ) ًمٞمٜمٔمر اإلٟم٤ًمن

أردهتؿ  أو هل ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي: إن ،ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م

  ُمٕمروم٦م ىمدرة اهلل و شمدسمػمه ومٚمٞمٜمٔمر اإلٟم٤ًمن.

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :ٟم٤م .إن طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م َأٟم٤َّم

 حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )ان(.

ٌْٜم٤َم ٌَ وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :و ٟم٤م .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :ص٥م َص

ومجٚم٦م اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ذم حمؾ رومع  .اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

  ـمٕم٤مُمف( ) ( سمدل اؿمتامل ُمـ  أٟم٤َّم صٌٌٜم٤م ) (. واعمّمدر اعم١مول ظمؼم) أن 

 . ذم حمؾ ضمر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اعم٤َْمءَ 

٤ٌّمً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َص

 .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب صُمؿَّ 

وٛمػم  :ٟم٤مو .ٓشمّم٤مًمف سمـ )ٟم٤م(ؿمؼ: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  ٜم٤َمؿَمَ٘م٘مْ 

 .ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾُمتّمؾ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  إَْرَض 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ؿَمّ٘م٤مً 
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 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م صٌٌٜم٤م...( ذم حمّؾ رومع .و مجٚم٦م: ) ؿم٘م٘مٜم٤م

ٌَْتٜم٤َم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمْمٛمػم  :اًمٗم٤مء قم٤مـمٗم٦م. اٟم٧ٌم وَم٠َمْٟم

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟم٤مو ،)ٟم٤م(اًمرومع اعمتحرك 

 .واجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ؿم٘م٘مٜم٤م ( .رومع وم٤مقمؾ

٤م: وه .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب: ذم ومِٞمَٝم٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمـ )ذم ( واجل٤مر 

 .واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) اٟم٧ٌم(

٤ٌّمً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  طَم

 :اًمقاو: طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ُمـ اإلقمراب. قمٜم٤ٌم َوقِمٜم٤ٌَمً 

قمغم هرة اًمٔم٤مُمٕمٓمقف قمغم )طم٤ٌم( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

 آظمره. 

ىمْم٤ٌم: ُمٕمٓمقف قمغم )قمٜم٤ٌم( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوىَمْْم٤ٌمً 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. زيتقٟم٤م: ُمٕمٓمقف قمغم )ىمْم٤ٌم( ُمٜمّمقب  َوَزْيُتقٟم٤مً 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

قٟم٤م ( ُمٜمّمقب ٟمخال: ُمٕمٓمقف قمغم ) زيت .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَٟمْخالً 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 
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: ُمٕمٓمقف قمغم ) زيتقٟم٤م ( ُمٜمّمقب طمدائؼ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوطَمَداِئَؼ 

 .سمدٓ ُمـ اًمتٜمقيـ ٟٓمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمفوقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

قمغم اًمٔم٤مهرة ُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٜمّمقب وقمال (طمدائؼـ)ًم ٟمٕم٧م هُمْٚم٤ٌمً 

 آظمره. 

ُمٕمٓمقف قمغم ) طمدائؼ ( ُمٜمّمقب  :وم٤ميمٝم٦م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َووَم٤ميمَِٝم٦مً 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  (وم٤ميمٝم٦م)ُمٕمٓمقف قمغم  :أسم٤م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَأسّم٤مً 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف  َُمَت٤مقم٤مً 

ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ وجيقز اًمٜمّم٥م قمغم اٟمف  .٤مقم٤مومٕمؾ ذًمؽ ُمت :شم٘مديره

 ُمـ )أٟمٌتٜم٤م( ًمٗمٕمؾ حمذوف 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ  :طمرف ضمر واًمٙم٤مف :اًمالم ًَمُٙمؿْ 

 .واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ُمت٤مقم٤م( ،قمالُم٦م اجلٛمع :واعمٞمؿ ،ضمر

اؾمؿ جمرور سم٤مًمالم  :أٟمٕم٤مم .اًمالم طمرف ضمر .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَْٕٟمَٕم٤مُِمُٙمؿْ 

 :واًمٙم٤مف ،وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة الُم٦م ضمره اًمٙمنة وقم

واعمٞمؿ  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

وؿمٌف اجلٛمٚم٦م )  .واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ُمت٤مقم٤م( .قمالُم٦م اجلٛمع
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 .إلٟمٕم٤مُمٙمؿ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ؿمٌف اجلٛمٚم٦م )ًمٙمؿ(

ًمنمط ظم٤مومْم٦م فمرومٞم٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك ا :، إذاًمالؾمتئٜم٤مف :اًمٗم٤مء وَم٢مَِذا

 ًمنمـمٝم٤م ُمٜمّمقسم٦م سمجقاهب٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلقاب.

ط ذم حمؾ ضمر . وهق ومٕمؾ اًمنمضم٤مء: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ضَم٤مَءِت 

اًم٤ًميمٜم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  . واًمت٤مء: شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨مسم٢مو٤موم٦م )إذا( إًمٞمٝم٤م

اب اًمنمط وضمق ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم. سم٤مًمٙمن وطمريم٧مآقمراب 

 .ومام أقمٔمؿ ٟمدم اعمجرُملم :. أيحمذوف

٦مُ  ٤مظمَّ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  اًمّمَّ

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيْقمَ 

 .وهق سمدل ُمـ )إذا(

م وقمالُم٦م رومٕمف زومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م واجل٤م َيِٗمرُّ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

و مجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رومٕمف اًمْمٛم٦م  وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م اعمَْْرءُ 

 ..( ذم حمّؾ ضمّر ُمْم٤مف إًمٞمف..)يٗمّر اعمرء

ـْ   .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ُِم

وهق  ،اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمـ إؾمامء اًمًت٦م :أظمل َأظِمٞمفِ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  :ُمْم٤مف. واهل٤مء
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 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) يٗمر ( ،إًمٞمف

فِ  غم أظمٞمف جمرور وقمالُم٦م ُمٕمٓمقف قم :أُمف: أم ،اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوُأُمر

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن واهل٤مء .هق ُمْم٤مف. وضمره اًمٙمنة

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمـ : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م اًمقاو: طمرف قمٓمػ. أب َوَأسمِٞمفِ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن وهق ُمْم٤مف، واهل٤مء إؾمامء اًمًت٦م،

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

ٌَتِفِ   .ور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنةاؾمؿ جمر: ٦مص٤مطمٌ اًمقاو: طمرف قمٓمػ. وَص٤مطِم

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر . واهل٤مءوهق ُمْم٤مف

 ُمْم٤مف إًمٞمف.

ٟمف اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕسمٜمل: اًمقاو: طمرف قمٓمػ.  َوسَمٜمِٞمفِ 

وهق ُمْم٤مف.  .ُمٚمحؼ سمجٛمع اعمذيمر اًم٤ًممل وطمذوم٧م اًمٜمقن ًمالو٤موم٦م

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. :واهل٤مء

 :يمؾ .ًمف ُمـ اإلقمرابطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ  :اًمالم ًمُِٙمؾر 

واجل٤مر قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اؾمؿ جمرور

 .ُم٘مدم وهق ُمْم٤مف واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اُْمِرئٍ 
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وهؿ:  .ُمـ: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ُِمٜمُْٝمؿْ 

واجل٤مر واعمجرور  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر

ومجٚم٦م:  .واعمٞمؿ قمالُم٦م اجلٛمع ،ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ٟمٕم٧م ًمـ ) اُمرئ(

 ٙمؾ اُمرئ..( اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.) ًم

قمغم اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم َيْقَُمِئذٍ 

ُمْم٤مف إًمٞمف ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :إذ .وهق ُمْم٤مف آظمره. 

 وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمت٘مرار اًمذي شمٕمّٚمؼ سمف ًمٙمّؾ. ،ضمر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ؿَم٠ْمنٌ 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م واجل٤مزم وقمالُم٦م  :يٖمٜمك ْٖمٜمِٞمفِ يُ 

واًمٗم٤مقمؾ  ،رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم واهل٤مء ،ُمًتؽم ضمقازا شم٘مديره: هقوٛمػم 

: ) يٖمٜمٞمف..( ذم حمؾ رومع ومجٚم٦م ،ٙمن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمفاًم

 ٟمٕم٧م ًمـ )ؿم٠من(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م ُم ُوضُمقهٌ 

قمغم اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم َيْقَُمِئذٍ 

ُمْم٤مف إًمٞمف ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :إذ .وهق ُمْم٤مف آظمره. 

 .وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ )ُمًٗمرة ( ،ضمر
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ِٗمَرةٌ  ًْ أو ٟمٕم٧م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  ُُم

 وضمقه. ومٕمٜمده٤م يتٕمٚمؼ ) يقُمئٍذ( سمـ )و٤مطمٙم٦م(. :ًمـ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  َو٤مطِمَٙم٦مٌ 

ةٌ  ٌْنِمَ َت ًْ ومجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم صم٤مًم٨م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  ُُم

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.... و٤مطمٙم٦م.) وضمقه

 .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :قاواًم َوُوضُمقهٌ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  :وضمقه

قمغم اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم َيْقَُمِئذٍ 

ُمْم٤مف إًمٞمف ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :إذ .وهق ُمْم٤مف آظمره. 

 وؿم٦ٌم اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ )شمره٘مٝم٤م(. ،ضمر

 :وه٤م .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :قمغم قَمَٚمْٞمَٝم٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، واجل٤مر 

.. قمٚمٞمٝم٤م .و مجٚم٦م: )وضمقه .سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم ُمتٕمٚم٘م٤من واعمجرور

 همؼمة( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

ةٌ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕم٦م اًمْمٛم٦م ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م ر هَمؼَمَ

 ذم حمؾ رومع ظمؼم )وضمقه(. )قمٚمٞمٝم٤م همؼمة(ومجٚم٦م: 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع ًمتجرده ُمـ اًمٜم٤مص٥م واجل٤مزم وقمالُم٦م  :شمرهؼ شَمْرَهُ٘مَٝم٤م
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  واهل٤مء:اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. رومٕمف اًمْمٛم٦م 

 اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

ةٌ  واجلٛمٚم٦م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  ىَمؽَمَ

. وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ مجٚم٦م: )قمٚمٞمٝم٤م   ( وضمقه ) ظمؼم صم٤من ًمٚمٛمٌتدأ   ( )شمره٘مٝم٤م

..( ذم حمّؾ .همؼمة( ذم حمّؾ رومع ٟمٕم٧م ًمقضمقه. و مجٚم٦م: ) شمره٘مٝم٤م ىمؽمة

 رومع ظمؼم اعمٌتدأ )وضمقه(.

طمرف  :واًمٙم٤مف .اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ُأوًَمِئَؽ 

 .ظمٓم٤مب

ٓ حمؾ ًمف  ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم وؿّ اًمًٙمقن ووٛمػم ومّمؾ ُمٌٜمل قمغم  ُهؿُ 

واعمٌتدأ اًمث٤مين  ،اًمٙمٗمرة( ظمؼمهومٞمٙمقن ) ،أو ُمٌتدأ صم٤من .ُمـ اإلقمراب

 وظمؼمه ذم حمؾ رومع ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ إول ) أوًمئؽ(.

قمغم اًمٔم٤مهرة ظمؼم اعمٌتدأ )أوًمئؽ( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَٙمَٗمَرةُ 

 آظمره. 

و مجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرةُ اًْمَٗمجَ 

 .. اًمٙمٗمرة( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..)أوًمئؽ
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 شورة افتُوير

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر    افر 

ِوَرْت  ـُ ُس  ّْ َدَرْت َوإَِذا افُّْ  5 إَِذا افن  َُ ْٕ ْت  4ُجوُم ا َُْٚل ُشِرَ
 4َوإَِذا اجْلِ

 ْٝ َِ َنُٚر ُظِى
ًِ ْت  3َوإَِذا اْف َوإَِذا اْفَِْحُٚر ُشِجَرْت  1َوإَِذا اْفُوُحوُش ُحِؼَ

6  ْٝ وُس ُزِوَج ٍُ ْٝ  7َوإَِذا افُّْ َِ
ْٝ  8َوإَِذا ادَْْوُءوَدُة ُشئِ َِ

ٍٛ ُؿتِ ْٕ َِٖي َذ  9بِ

 إقمراهب٤م ٦ماًمٙمٚمٛم

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ  إذا

 ٟمٗمس(.  )قمٚمٛم٧م سم٤مجلقاب

ُم٦م رومٕمف ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ًمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده ُمرومقع وقمال اًمِمٛمس

..( ذم حمؾ ضمر اًمِمٛمس )يمقرتومجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

شمٙمقن  ان أضم٤مز اًمٙمقومٞمقن وإظمٗمش ُمـ اًمٌٍميلمو. ُمْم٤مف إًمٞمف

 .ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ )اًمِمٛمس( ) يمقرت..(ومجٚم٦م:  )اًمِمٛمس( ُمٌتدأ.

ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يمقرت

ومجٚم٦م:  ،هل:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهوٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ  ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

) إذا اًمِمٛمس ( ومجٚم٦م:  ،شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب يمقرت..()

 . سمتدائٞم٦مآ حمؾ هل٤م 

إذا: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ وإذا
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 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

واًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًمٜمجقمُ 

( ذم حمؾ ضمر اًمٜمجقم )اٟمٙمدرتومجٚم٦م: حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده، 

 .ُمْم٤مف إًمٞمف

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ًمٗمتح، واًمت٤مء: ًمٚمت٠مٟمٞم٨مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ا اٟمٙمدرت

ومجٚم٦م اًمنمط  شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م. )اٟمٙمدرت(: هل، ومجٚم٦م شم٘مديره:

  . )إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م :مجٚم٦م وومٕمٚمف وضمقاسمف ُمٕمٓمقوم٦م قمغم

إذا: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوإَِذا

  ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

٤ٌَمُل  ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اجْلِ

ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف ( اجل٤ٌمل )ؾمػمتومجٚم٦م:  ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

  إًمٞمف.

ْت  َ ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ؾُمػمر

ومجٚم٦م:  ،هل وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:، هل٤م ُمـ اإلقمراب

 (٤ٌمل)إذا اجلومجٚم٦م: شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ت( )ؾمػم

  . )إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م: مجٚم٦مُمٕمٓمقوم٦م قمغم 

إذا: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  .طمرف قمٓمػ: اًمقاو َوإَِذا
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 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. رة اًمٔم٤مهٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمِٕمَِم٤مرُ 

( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف ٕمِم٤مراًم قمٓمٚم٧م) :مجٚم٦مو ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 إًمٞمف. 

واًمت٤مء: ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح قُمٓمرَٚم٧ْم 

ومجٚم٦م: هل،  هل٤م ُمـ اإلقمراب، وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:

( ٕمِم٤مر)إذا اًم: ومجٚم٦مشمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب، )قمٓمٚم٧م( 

  . )إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م:ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ  َوإَِذا

 سم٤مجلقاب.

ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمُقطُمقُش 

( ذم حمؾ ضمر قطمقشاًم طمنمت)ومجٚم٦م:  ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 ٤مف إًمٞمف. ُمْم

ْت  ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح طُمنِمَ

ومجٚم٦م: هل، :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

( قطمقش)إذا اًمومجٚم٦م: شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )طمنمت( 

  . ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م)إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م
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إذا: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  رف قمٓمػ.طم :اًمقاو َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمٌَِح٤مرُ 

( ذم حمؾ ضمر ٌح٤مراًم رتج)ؾمومجٚم٦م:  ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 ُمْم٤مف إًمٞمف. 

َرْت  ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء .حومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمت ؾُمجر

ومجٚم٦م: هل، :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

( ٌح٤مر)إذا اًمومجٚم٦م: شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )ؾمجرت( 

  . ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م)إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م

إذا: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإَِذا

 سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب. ًمنمـمف ُمٜمّمقب

ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًمٜمُُّٗمقُس 

( ذم حمؾ ضمر ٜمٗمقساًم زوضم٧م)ومجٚم٦م:  ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 ُمْم٤مف إًمٞمف. 

ضَم٧ْم  ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  ُزور

ومجٚم٦م: هل، :ؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهوٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقم ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

( ٜمٗمقس)إذا اًمومجٚم٦م: شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )زوضم٧م(

  . ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م)إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م



  91 ...................................................... ؾمقرة اًمتٙمقير.

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. إذا: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع اعمَْْقُءوَدةُ 

ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  )ؾمئٚم٧م اعمقءودة(ومجٚم٦م ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 إزم )إذا(.

ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ؾُمِئَٚم٧ْم 

ومجٚم٦م: هل، :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

 قءودة()إذا اعمومجٚم٦م: حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.  شمٗمًػمي٦م ٓ)ؾمئٚم٧م( 

  . ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م)إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م

: اؾمؿ أي .ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب قمغم اًمٙمن ُمٌٜمل طمرف ضمر :اًم٤ٌمء سم٠َِمير 

واجل٤مر  ،وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة جمرور 

 )ىمتٚم٧م(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمْم٤مف إ َذْٟم٥ٍم 

ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ىُمتَِٚم٧ْم 

هل،  :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

ُمٗمٕمقل )ؾمئٚم٧م( اعمٕمٚمؼ قمـ   ( ؾمدت ُمًد سم٠مي ذٟم٥م ىُمتٚم٧م ) ومجٚم٦م: 

  . اًمٕمٛمؾ سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم 
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ْت َوإِذَ  ُِٕؼَ ُحُف  ْٝ  51ا افهُّ ِنىَ ـُ اَمُء   ّ َرْت  55َوإَِذا اف ًِ ِحُٔم ُش َوإَِذا اجْلَ

54  ْٝ ٍَ
ُٜ ُأْزفِ  ْ ْت  54َوإَِذا اجْلَ َ َِ ٌس َمٚ َأْح ٍْ َٕ  ْٝ َّ

ُم  53َظِِ ِّ َؾال ُأْؿ

ْ ِس  ْ ِس  51بِٚخْلُ ُُ َواِر اْف ًََس  56اجْلَ ّْ ِْٔل إَِذا َظ  ِ ِْْح إَِذا وَ  57َواف افهُّ

َس   ٍ ِريٍم  58َتَْ ـَ ْوُل َرُشوٍل  ََ ُه َف  ٕ  59إِ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

ُحُػ  ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًمّمُّ

ذم حمؾ ضمر  )ٟمنمت اًمّمحػ(ومجٚم٦م:  ،نه ُم٤م سمٕمدهحمذوف يٗم

 .ُمْم٤مف إًمٞمف

ْت  ًمت٠مٟمٞم٨م ٓ شم٤مئ ا :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ُٟمنِمَ

 ،هل:وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

)إذا ومجٚم٦م:  شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.)ٟمنمت( ومجٚم٦م: 

  . )إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م: ٚم٦م( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجّمحػاًم

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

اَمءُ  ًَّ قمغم آظمر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًم
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ر ذم حمؾ ضم)يمِمٓم٧م اًمًامء( ومجٚم٦م:  ،ًمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده ،ه

 .ُمْم٤مف إًمٞمف

ًمت٠مٟمٞم٨م ٓ شم٤مء اواًمت٤مء:  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يُمِِمَٓم٧ْم 

هل،  :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

)إذا ومجٚم٦م:  شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.)يمِمٓم٧م( : ومجٚم٦م

  . )إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م: ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦مًامءاًم

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .طمرف قمٓمػ :اًمقاو اَوإِذَ 

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

ًمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اجْلَِحٞمؿُ 

ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف )ؾمٕمرت اجلحٞمؿ(ومجٚم٦م:  ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 .إًمٞمف

َرْت  ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء .غم اًمٗمتحومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قم ؾُمٕمر

 ،هل:وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

)إذا ومجٚم٦م:  شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )ؾمٕمرت(ومجٚم٦م

  . ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م)إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤محٞمؿاجل

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :وإذا ،اًمقاو طمرف قمٓمػ َوإَِذا

 ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.ًمنمـمف 
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ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اجْلَٜم٦َّمُ 

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.)أزًمٗم٧م( ومجٚم٦م: ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ  :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ُأْزًمَِٗم٧ْم 

ومجٚم٦م:  ،هل:ٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهوٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ و ،هل٤م ُمـ اإلقمراب

)إذا اجلٜم٦م( ومجٚم٦م: )ازًمٗم٧م(شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. 

  .ُمـ آقمراب  )إذا اًمِمٛمس..( ٓ حمؾ هل٤م: ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 قمالُم٦م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م.:ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح. واًمت٤مء قَمٚمَِٛم٧ْم 

ٛمٚم٦م واجل ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهوم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َٟمْٗمٌس 

 ضمقاب ذط همػم ضم٤مزم اصمٜمل قمنم ذط اعمت٘مدم.

 اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. َُم٤م

ْت  و اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ًمٚمت٠مٟمٞم٨م :ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح. واًمت٤مء َأطْمَيَ

 واجلٛمٚم٦م صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ،هل:شم٘مديره

ي٘مقل ؾ اًم٘مًؿ ًمتقيمٞمد اًمٜمٗمل، ومٕم قمغم دظمٚم٧م، وٓ: اًمٗم٤مء: اؾمتئٜم٤مومٞم٦م وَمال

أٟمف يًت٠مهؾ  :يأإن إقمٔم٤مُمل ًمف سم٢مىم٤ًمُمل سمف يمال إقمٔم٤مم اًمزخمنمي: 

ؾ اًم٘مًؿ يم٠مَّنؿ أٟمٙمروا ٟمٗمل ًمٙمالم ىمٌ (ٓ)إن : وىمٞمؾ .ومقق ذًمؽ

 .ذيمرشمؿ صمؿ أىمًؿ سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اميم: ٓ أي ًمٞمس إُمر اًمٌٕم٨م وم٘مٞمؾ

ُمر يمام ًمٞمس إأٟمٙمروا اًمٌٕم٨م يم٠مٟمف ىم٤مل:  إذهل رّد ًمٙمالُمٝمؿ : وىمٞمؾ
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 ، وهذا ىمقل اًمٗمراء ويمثػم ُمـ اًمٜمحقيلم.ذيمرشمؿ أىمًؿ سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ؿُ  ًِ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمال ُأىْم

، ومجٚم٦م: ) يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾأٟم٤م  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..أىمًؿ

اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :اخلٜمس ،ف ضمرطمر :اًم٤ٌمء  سم٤ِمخْلُٜمَّسِ 

 )أىمًؿ(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور قمغم آظمره. 

ُمـ سمدل جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م  اجْلََقارِ 

 .آظمره٤م اظمتّم٤مرا ودًم٧م اًمٙمنة قمٚمٞمٝم٤م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمُٙمٜمَّسِ 

 : ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة: طمرف قمٓمػ. اًمٚمٞمؾاًمقاو َواًمٚمَّْٞمؾِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 (. أىمًؿ ) فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م. ُمتٕمٚمؼ سمـ  :إذا إَِذا

َٕمَس  ًْ ، هق واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  قَم

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.)قمًٕمس( ومجٚم٦م: 

ٌِْح  ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف قمٓمػ. اًمّمٌح :اًمقاو َواًمّمُّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 (. أىمًؿ ) إذا: فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م. ُمتٕمٚمؼ سمـ  إَِذا
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َس   ،هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  شَمٜمَٗمَّ

) واًمّمٌح..( ٓ حمّؾ هل٤م ومجٚم٦م:  ،واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ) واًمٚمٞمؾ..(.

إّن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد. اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  إِٟمَّفُ 

 اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إّن(.

ظمؼم ان ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  :ىمقل .اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم  ًَمَ٘مْقُل 

 .وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُم َرؾُمقلٍ 

. واجلٛمٚم٦م ٓ حمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره اًمٙمنةوقمالُم٦م ضمره  ٟمٕم٧م جمرور  يَمِريؿٍ 

 .هل٤م َّٕن٤م ضمقاب اًم٘مًؿ
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ْرِش َمٍُِغ  ًَ ٍة ِظَْْد ِذي اْف ْجُْونٍ  45ُمَىٍٚع َثم  َأِمٍغ  41ِذي ُؿو  َّ ْم بِ ُُ ُْ  َوَمٚ َصِٚح

44  ْد َرآُه بُُِٕٚؾِق ادُِِْْغ ََ ِٛ بَِوٍِْغ  44َوَف ْٔ ٌَ َوَمٚ ُهَو  43َوَمٚ ُهَو َظَذ اْف

َْٔىٍٚن َرِجٍٔم  ْوِل َص ََ ُْوَن  41بِ َْٖيَن َتْذَه ٚدََِغ  46َؾ ًَ ِْ
ٌر فِ ـْ دَِْن  47إِْن ُهَو إِّٓ ِذ

َٔم  َِ َت ّْ ْم َأْن َي ُُ ٚدََِغ  اهللُٚءوَن إِّٓ َأْن َيَنَٚء َوَمٚ َتَن  48َصَٚء ِمْْ ًَ  49َربُّ اْف

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 ٟمٕم٧م صم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمـ إؾمامء اًمًت٦م. ِذي

ةٍ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ىُمقَّ

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة فمرف ُمٙم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  قِمٜمْدَ 

وهق  ،ُمٙملم( )  أو ُمتٕمٚمؼ سمـٛمحذوف طم٤مل ُمـ ،ُمٙملم( ) ؼ سمـ ُمتٕمٚم

 ُمْم٤مف.

ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمـ إؾمامء اًمًت٦م، وهق  ِذي

 .ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٕمْرشِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م صم٤مًم٨م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   َُمٙملِمٍ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م راسمع جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُُمَٓم٤معٍ 

ُمتٕمٚمؼ  .سمٛمٕمٜمك هٜم٤مك ،فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م صَمؿَّ 

 (. ُمٓم٤مع ) سمـ 
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ظم٤مُمس جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   َأُِملمٍ 

 .طمرف ٟم٤مؾمخ يٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمس :طمرف قمٓمػ. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م

و  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ )ُم٤م( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م   ُٙمؿْ َص٤مطِمٌُ 

واعمٞمؿ  ،اًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م

 ًمٚمجٛمع.

ظمؼم)ُم٤م( جمرور ًمٗمٔم٤م  :، جمٜمقنًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗملطمرف ضمر زائد  :اًم٤ٌمء  سمَِٛمْجٜمُقنٍ 

ٟمّمٌف ومتح٦م ُم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ ُمٜمّمقب حمال، وقمالُم٦م 

ُم٤م )ومجٚم٦م: . طمرف اجلر اًمزائداؿمتٖم٤مل اعمحؾ سمحريم٦م فمٝمقره٤م 

 .( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ضمقاب اًم٘مًؿ )اٟمف ًم٘مقل..(..ص٤مطمٌٙمؿ

 طمرف حت٘مٞمؼ. :ٓم ضمقاب اًم٘مًؿ، ىمد :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمالم َوًَمَ٘مدْ 

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة َرآُه ِ

اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل  . واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغماًمتٕمذر

، وًمٞمس رم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل ضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م  ضمؼمئٞمؾمم ايٕمقد سمف 

، واًمٗم٤مقمؾ ٓن اهلل قمز وضمؾ ٓ شمدريمف آسمّم٤مرقمغم اهلل قمز وضمؾ 

وُم٤م  )  :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  ( )ًم٘مد رآهومجٚم٦م: هق،  وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:

 (. ص٤مطمٌٙمؿ سمٛمجٜمقن

 :، آومؼغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمرابُمٌٜمل قم : طمرف ضمراًم٤ٌمء سم٤ِمٕوُُمِؼ 

واجل٤مر  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 
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  .  ( رآه )  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمٌُْلِمِ 

 ُم٤م: طمرف ٟم٤مؾمخ يٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمس. .أو طم٤مًمٞم٦م ،اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَُم٤م

 ذم حمؾ رومع اؾمؿ )ُم٤م(. ٗمتحٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًموٛمػم ُم ُهقَ 

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قنُمٌٜمل قمغم اًمًٙمطمرف ضمر  قَمغَم 

واجل٤مر قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٖمْٞم٥ِم 

 سمـ ) وٜملم(. ٤منُمتٕمٚم٘مواعمجرور 

: ظمؼم)ُم٤م( جمرور ًمٗمٔم٤م ُمٜمّمقب حمال، وٜملم .: طمرف ضمر زائداًم٤ٌمء  سمَِْمٜملِمٍ 

ٟمّمٌف ومتح٦م ُم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اؿمتٖم٤مل اعمحؾ قمالُم٦م و

)وُم٤م هق قمغم..( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ومجٚم٦م: . سمحريم٦م طمرف اجلر اًمزائد

و ذم حمّؾ ٟمّم٥م  ،) رآه( قمٜمد ُمـ ضمٕمؾ )اًمقاو ( قم٤مـمٗم٦م :قمغم مجٚم٦م

 .طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ ) رآه( عمـ ضمٕمؾ اًمقاو طم٤مًمٞم٦م

 .ف ٟم٤مؾمخ يٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمسُم٤م: طمر .أو طم٤مًمٞم٦م ،اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَُم٤م

 ذم حمؾ رومع اؾمؿ )ُم٤م(. ٗمتحوٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًم ُهقَ 

ظمؼم)ُم٤م( جمرور ًمٗمٔم٤م ُمٜمّمقب حمال،  اًم٤ٌمء: طمرف ضمر زائد، ىمقل: سمَِ٘مْقلِ 

ٟمّمٌف ومتح٦م ُم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اؿمتٖم٤مل اعمحؾ وقمالُم٦م 

 وهق ُمْم٤مف.. سمحريم٦م طمرف اجلر اًمزائد
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمْم٤مف إًمٞمف جمر ؿَمْٞمَٓم٤منٍ 

و مجٚم٦م: ) ُم٤م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   َرضِمٞمؿٍ 

)ُم٤م هق سمْمٜملم ( عمـ ضمٕمؾ  :..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.هق سم٘مقل

 .و ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل عمـ ضمٕمؾ اًمقاو طم٤مًمٞم٦م .ًمقاو قم٤مـمٗم٦ما

ـَ  اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم  :أيـ .نمط اعم٘مدراًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب اًم وَم٠َمْي

 اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م فمرف ُمٙم٤من. ُمتٕمٚمؼ سمـ )شمذهٌقن(.

ٌُقنَ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شَمْذَه

اخلٛم٦ًم، واًمقاو: واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم 

 .ومجٚم٦م آؾمتٗمٝم٤مم ضمقاب اًمنمط اعم٘مدر ،حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 .طمرف ٟمٗمل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن إِنْ 

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. ُهقَ 

 أداة اؾمتثٜم٤مء و طمٍم. إِّٓ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ِذيْمرٌ 

اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م  :اًمٕم٤معملم .اًمالم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن  ًمِْٚمَٕم٤معملَِمَ 

 ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجرور ،حؼ سمجٛمع اعمذيمر اًم٤ًمملضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمٚم

ّٓ ذيمر  ذيمر( ) سمٜمٕم٧م ًمـ  ..( ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م .، و مجٚم٦م: ) إن هق إ

 عمْمٛمقن اًمٜمٗمل اعمت٘مّدم.
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ـْ  ُمـ: اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم  .اًمالم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن عمَِ

 و اجل٤مر واعمجرور سمدل ُمـ ًمٚمٕم٤معملم سم٢مقم٤مدة ،اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر

 .طمرف اجلر

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  ؿَم٤مءَ 

صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ ومجٚم٦م )ؿم٤مء(  ،هق:ُمًتؽم شم٘مديره

 .اإلقمراب

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واًمٙم٤مف ،ُمـ طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ُِمٜمُْٙمؿْ 

و اجل٤مر  ،واعمٞمؿ قمالُم٦م ًمٚمجٛمع ،اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر

 (. ؿم٤مء اعمجرور ُمتٕمٚمؼ سمح٤مل ُمـ وم٤مقمؾ )و

 طمرف ُمّمدري وٟمّم٥م. َأنْ 

َتِ٘مٞمؿَ  ًْ قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   َي

هق. واعمّمدر اعم١مول ُمـ )أن واًمٗمٕمؾ(  ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:

 ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

 ٟم٤مومٞم٦م. :اًمقاو: طمرف اؾمتئٜم٤مف، وُم٤م َوَُم٤م

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شَمَِم٤مُءونَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

..( ٓ .و مجٚم٦م: ) ُم٤م شمِم٤مؤون ،واعمٗمٕمقل سمف حمذوف ،حمؾ رومع وم٤مقمؾ
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 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

 أداة اؾمتثٜم٤مء و طمٍم. إِّٓ 

 طمرف ُمّمدري وٟمّم٥م. َأنْ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ومٕمؾ  َيَِم٤مءَ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ اجلالًم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اهلل

وهق  ،أو ٟمٕم٧م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة سمدل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َربُّ 

 .ُمْم٤مف

ر اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمٚمحؼ سمجٛمع اعمذيموقمالُم٦م ضمره ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور  اًْمَٕم٤معَملِمَ 

.( ذم حمّؾ ضمّر سمحرف ضمّر .اًم٤ًممل. و اعمّمدر اعم١مّول )أن يِم٤مء

وجيقز أن يٙمقن اعمّمدر ذم حمّؾ  ،حمذوف و هق اًم٤ٌمء ُمتٕمّٚمؼ سمـ )شمِم٤مؤون(

ّٓ وىم٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل . و ُمٗمٕمقل .ٟمّم٥م قمغم اًمٔمرومٞم٦ّم سمحذف ُمْم٤مف أي: إ

 آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم احلّؼ. :)شمِم٤مؤون(، و )يِم٤مء اهلل( حمذوف شم٘مديره
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 شورة إٍٓىٚر

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َىَرْت  ٍَ ْٕ اَمُء ا  ّ َتَثَرْت  5إَِذا اف ْٕ ُٛ ا
َواـِ َُ  4َوإَِذا اْفَِْحُٚر ُؾِجَرْت  4َوإَِذا اْف

ثَِرْت  ًْ ُْوُر ُب َُ ْٝ َوأَ  3َوإَِذا اْف َم ٌس َمٚ َؿد  ٍْ َٕ  ْٝ َّ
َرْت َظِِ ُٚن َمٚ  1خ  َّ ْٕ ٚ اإِل َ َيٚ َأُّيُّ

ِريِم  َُ َك بَِرِبَك اْف َدَفَك  6َؽر  ًَ اَك َؾ و  َّ َك َؾ ََ َِ يِف َأِي ُصوَرٍة َمٚ َصَٚء  7اف ِذي َخ

ََْك  ـ  ِذُبوَن بِٚفِديِن  8َر َُ اّل َبْل ُت ٚؾِيَِغ  9ـَ ْم حَلَ ُُ ْٔ َِ ًٚ 51َوإِن  َظ ـَِرام

ٚتَِِْغ  ُِوَن  55ـَ ًَ ٍْ وَن َمٚ َت ُّ َِ ًْ ٍٔم  54َي ًِ َٕ ي  ٍِ َٚر  54إِن  إَْبَراَر فَ ج  ٍُ َوإِن  اْف

ي َجِحٍٔم  ٍِ ْوََّنَٚ َيْوَم افِديِن  53َف َِ ٚئَِِْغ  51َيْه ٌَ ٚ بِ َٓ َوَمٚ  56َوَمٚ ُهْم َظْْ

ٌس  58افِديِن  ُثم  َمٚ َأْدَراَك َمٚ َيْومُ  57َأْدَراَك َمٚ َيْوُم افِديِن  ٍْ َٕ َيْوَم ٓ مَتُِِْك 

ًٚ َوإَْمُر َيْوَمئٍِذ هللِ ِ  ْٔئ ٍس َص ٍْ  59فَِْ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ  إَِذا

 سم٤مجلقاب )قمٚمٛم٧م( أيت.

اَمءُ  ًَّ حمذوف  ًمٗمٕمؾ قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًم

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. )اٟمٗمٓمرت اًمًامء(مجٚم٦مو ،يٗمنه ُم٤م سمٕمده

ٓ حمؾ هل٤م  اًم٤ًميمٜم٦م ًمت٠مٟمٞم٨مشم٤مء ا: واًمت٤مء .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اْٟمَٗمَٓمَرْت 

 )اٟمٗمٓمرتومجٚم٦م: هل،  و اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: ،ُمـ آقمراب
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..( )اذا اًمًامءومجٚم٦م:  ( شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.اًمًامء

 .اسمتدائٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

واًمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَٙمَقايم٥ُِم 

ذم حمؾ ضمر  )اٟمتثرت اًمٙمقايم٥م(ومجٚم٦م ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 ُمْم٤مف إًمٞمف.

ٓ حمؾ هل٤م  اًم٤ًميمٜم٦م ٞم٨مًمت٠مٟمشم٤مء ا :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َثَرْت اْٟمتَ 

 )اٟمتثرت(، ومجٚم٦مهل :، و اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهُمـ آقمراب

٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب، ومجٚم٦م: )وإذا اًمٙمقايم٥م( ٓ حمّؾ هل٤م شمٗمًػمي

 : ) إذا اًمًامء(.ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

ًمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمٌَِح٤مرُ 

ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  )ومجرت اًمٌح٤مر(حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده، ومجٚم٦م

 إًمٞمف.

َرْت   ت٠مٟمٞم٨مًمشم٤مء اومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح. واًمت٤مء:   وُمجر

، وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ٓ حمؾ هل٤م ُمـ آقمراب اًم٤ًميمٜم٦م
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) وإذا  :ومجٚم٦م ،واجلٛمٚم٦م شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب ،هل:شم٘مديره

 ) إذا اًمٙمقايم٥م(. :اًمٌح٤مر ( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإَِذا

 سمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقا

ٌُقرُ  ًمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمُ٘م

ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  )سمٕمثرت اًم٘مٌقر(حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده، ومجٚم٦م

 إًمٞمف.

ًمت٠مٟمٞم٨م شم٤مء اومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح، واًمت٤مء:   سُمْٕمثَِرْت 

اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم وٟم٤مئ٥م  اًم٤ًميمٜم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ آقمراب،

: ) ي٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ومجٚم٦مهل، واجلٛمٚم٦م شمٗمًػم :شم٘مديره

 وإذا اًم٘مٌقر ( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م: ) إذا اًمٌح٤مر(.

ًمت٠مٟمٞم٨م اًم٤ًميمٜم٦م، ٓ حمؾ هل٤م شم٤مء ا :ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح. واًمت٤مء قَمٚمَِٛم٧ْم 

 ُمـ اإلقمراب.

ومجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٛم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْم َٟمْٗمٌس 

 .همػم اجل٤مزم ضمقاب اًمنموط إرسمٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.( .)قمٚمٛم٧م

 اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. َُم٤م

َُم٧ْم  شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م اًم٤ًميمٜم٦م ٓ حمؾ هل٤م  :واًمت٤مء .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ىَمدَّ
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..( ُم٧مىمدومجٚم٦م) ،هل:ُمـ اإلقمراب، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.)ُم٤م( صٚم٦م اعمقصقل 

َرْت  شم٤مء اًمقاو: طمرف قمٓمػ. أظمر: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح. واًمت٤مء:   َوَأظمَّ

 هل. ، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:اًمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ آقمراب

٤َم ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمٙمرة ُم٘مّمقدة ُمٜم٤مدى  :طمرف ٟمداء. أُي  :ي٤م َي٤م َأُّيُّ

 ٤م: ًمٚمتٜمٌٞمف.هوٟمّم٥م. 

٤منُ  ًَ وُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. سمدل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم

 ومجٚم٦م اًمٜمداء ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم. ،أقمرسمف ٟمٕم٧م أو قمٓمػ سمٞم٤من

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

كَ   هق.ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: همّر:  هَمرَّ

 ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف :واًمٙم٤مف

..( ٓ .( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُم٤م(. و مجٚم٦م: )ُم٤م همّرك..) همركومجٚم٦م: 

 حمّؾ هل٤م ضمقاب اًمٜمداء.

رب: اؾمؿ  ،ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمرابطمرف ضمر  :اًم٤ٌمء سمَِرسمرَؽ 

 قمغم آظمره. ٤مهرة اًمٔماجلالًم٦م جمرور سمحرف اجلر وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

واًمٙم٤مف:  ،وهق ُمْم٤مف ،)همرك( :سمـ ٤منواجل٤مر و اعمجرور ُمتٕمٚم٘م

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٙمِريؿِ 

 ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤من.قمغم اًمًٙمقن اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل  اًمَِّذي

، هق :ٗمتح، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهًمومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ا ظَمَٚمَ٘مَؽ 

 ،واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب..( .)ظمٚم٘مؽومجٚم٦م: 

اكَ  قَّ ًَ قمغم : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدرة ىؾمقّ  .قمٓمػطمرف : اًمٗم٤مء وَم

 ،هق  شم٘مديره:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم، ًمتٕمذرُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اآًمػ 

، ٥م ُمٗمٕمقل سمف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّمواًمٙم٤مف

 ومجٚم٦م: )ؾمّقاك...( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م.

واًمٗم٤مقمؾ  ،: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتحاًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. قمدل  وَمَٕمَدًَمَؽ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح هق، واًمٙم٤مف وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م .ٕمقل سمف، و مجٚم٦م: ) قمدًمؽذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗم

 قمغم مجٚم٦م ؾمّقاك.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ذِم 

وهل إُم٤م  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :أي َأير 

أو اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم  ،اًمٙمامًمٞم٦م أو هل ) أي( ،اؾمؿ ذط ضم٤مزم ُمٕمرب

ٌؽ ) ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ  ، واجل٤مر واعمجرورُمٕمرب أو ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف  ،( ريمَّ
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 .و)أي( ُمْم٤مف طم٤مل ُمـ وٛمػم اخلٓم٤مب ذم ريّمٌؽ.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُصقَرةٍ 

 أو اؾمؿ ذط ضم٤مزم ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. ،زائدة ًمٚمتقيمٞمد َُم٤م

شم٘مديره: هق )اهلل  واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ؿَم٤مءَ 

زم ومٕمؾ اًمنمط عمـ ضمٕمؾ أي اؾمؿ حمّؾ ضمذم ؿم٤مء( )ومجٚم٦م: قمزوضمؾ(، 

. واؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن عمـ ضمٕمؾ ) أي( يمامًمٞم٦م، أو ٟمٕم٧م ًمّمقرة ذط

 .ؿم٤مءه٤م :أي :سمت٘مدير اًمراسمط

ٌََؽ  هق)اهلل  واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  َريمَّ

ٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُم، قمزوضمؾ(

( ذم حمّؾ ضمزم ضمقاب اًمنمط عمـ ضمٕمؾ ..)ريمٌؽومجٚم٦م: ُمٗمٕمقل سمف، 

أو ذم حمؾ  .واؾمتئٜم٤مومٞم٦م عمـ ضمٕمؾ )أي( اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ،أي اؾمؿ ذط

 )ذم أي صقرة... ( ٓ حمؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.ومجٚم٦م:  ،ٟمّم٥م طم٤مل

 طمرف زضمر وردع ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. يَمالّ 

 حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف إرضاب ٓ سَمْؾ 

سُمقنَ  ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن شُمَٙمذر

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  : واو اجلامقم٦ماخلٛم٦ًم، واًمقاو

 حمؾ رومع وم٤مقمؾ.
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ـِ  ي : ٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمديـاًم٤ٌمء: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًم سم٤ِمًمدر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة  اؾمؿ جمرور سمحرف اجلر وقمالُم٦م

...( ٓ شمٙمّذسمقنمجٚم٦م: )و)شمٙمذسمقن(.  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

 .وإن: طمرف ٟمّم٥م وشمقيمٞمد ،أو اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م ،اًمقاو: طم٤مًمٞم٦م َوإِنَّ 

قمغم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب،  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ 

قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، : وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل واًمٙم٤مف

سمٛمحذوف ظمؼم)إن(  وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼواعمٞمؿ: قمالُم٦م اجلٛمع، 

 ُم٘مدم.

ب سم٤مًمٞم٤مء ٕٟمف مجع اؾمؿ إن ُمٜمّمق :زطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. طم٤مومٔملماعم :اًمالم حَل٤َمومِٔملِمَ 

أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم  ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل. )ان قمٚمٞمٙمؿ..(ومجٚم٦م:  .ُمذيمر ؾم٤ممل

 .تئٜم٤مومٞم٦ماؾم :عمـ ضمٕمؾ اًمقاو ٓ حمّؾ هل٤م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  يمَِراُم٤مً 

 ٟمٕم٧م صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. يَم٤مشمٌِلِمَ 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

اخلٛم٦ًم، واًمقاو: واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم 

 حمؾ رومع وم٤مقمؾ.
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اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.  َُم٤م

ذم أو  ،يم٤مشمٌلم :طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذمذم حمؾ ٟمّم٥م  )يٕمٚمٛمقن..(ومجٚم٦م

 حمؾ ٟمّم٥م ٟمٕم٧م صم٤مًم٨م ًمـ )طم٤مومٔملم(.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شَمْٗمَٕمُٚمقنَ 

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم وٛمػم  اخلٛم٦ًم، واًمقاو: واو اجلامقم٦م

صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  )شمٗمٕمٚمقن(حمؾ رومع وم٤مقمؾ، ومجٚم٦م

 اإلقمراب.

 طمرف ٟمّم٥م وشمقيمٞمد. إِنَّ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ )إن ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  إسَْمَرارَ 

قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمٌٜمل طمرف ضمر  :ذم ،اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم ًَمِٗمل

 .ُمـ آقمراب

وؿمٌف اجلٛمٚم٦م  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ،اؾمؿ جمرور  َٟمِٕمٞمؿٍ 

ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم )إن(، ومجٚم٦م: )إّن إسمرار ًمٗمل ٟمٕمٞمؿ( ٓ حمّؾ 

 هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

 طمرف ٟمّم٥م وشمقيمٞمد. :قم٤مـمٗم٦م. إن :اًمقاو َوإِنَّ 

٤مرَ   . قمغم آظمرهاًمٔم٤مهرة اؾمؿ )إن ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًْمُٗمجَّ

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف  : طمرف ضمرذم ،اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم ًَمِٗمل
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 .ُمـ آقمراب

وؿمٌف اجلٛمٚم٦م  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   ضَمِحٞمؿٍ 

ظمؼم )إن(، و مجٚم٦م: ) إّن اًمٗمّج٤مر ًمٗمل ضمحٞمؿ( ٓ  ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف

 حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ٤مَيّْمَٚمْقََّنَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م  :حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ه٤م

 ضمحٞمؿ. :واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل أو حمؾ ضمر ٟمٕم٧م ًمـ ،ُمٗمٕمقل سمف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م ٦م ٟمّمٌف فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم َيْقمَ 

 ُمتٕمٚمؼ سمـ )َيّْمَٚمْقََّن٤َم(. وهق ُمْم٤مف.

ـِ  ي  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   اًمدر

 .طمرف ٟم٤مؾمخ يٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمس :طمرف قمٓمػ. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م

 .وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع اؾمؿ )ُم٤م( ُهؿْ 

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب، ه٤م:  قمـ: طمرف ضمر قَمٜمَْٝم٤م

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر، واجل٤مر واعمجرور

 )هم٤مئٌلم(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ

ظمؼم)ُم٤م( جمرور سم٤مًمٞم٤مء ًمٗمٔم٤م  :هم٤مئٌلم .طمرف ضمر زائد ًمٚمتقيمٞمد :اًم٤ٌمء  سمَِٖم٤مِئٌلِمَ 
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 و مجٚم٦م: )ُم٤م هؿ قمٜمٝم٤م سمٖم٤مئٌلم( ٓ ،ُمٜمّمقب حمال، ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل

 حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م يّمٚمقَّن٤م.

. ُم٤م: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ قمؽماوٞم٦ماًمقاو: طمرف ا َوَُم٤م

 رومع ُمٌتدأ.

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرةأدرى:  َأْدَراكَ 

واًمٙم٤مف:  ، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق،فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

: ومجٚم٦م ،تح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أولاًمٗمقمغم وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

..( ٓ حمّؾ .ومجٚم٦م: )ُم٤م أدراك ،)ُم٤م(اعمٌتدأ ذم حمؾ رومع ظمؼم  )أدراك(

 ّٞم٦م.قمؽماوهل٤م ا

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

 .وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َيْقمُ 

ـِ  ي  :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٙمنة وقمالُم٦م ضمره ور ُمْم٤مف إًمٞمف جمر  اًمدر

  .( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ )أدراك(..ُم٤م يقم)

 طمرف قمٓمػ. صُمؿَّ 

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة أدرى:  َأْدَراكَ 

هق، واًمٙم٤مف: وٛمػم : ُمًتؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ،فمٝمقره٤م اًمتٕمذر
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 )ادراك(اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦مقمغم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُم٤م( اًمث٤مٟمٞم٦م

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

 .وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َيْقمُ 

ـِ  ي  :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ٞمف جمرور ُمْم٤مف إًم  اًمدر

 )ُم٤م ادراك...( اًمث٤مٟمٞم٦م ٓحمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ُم٤م ارداك آومم(.

 ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ )أدراك(. .(.)ُم٤م يقمومجٚم٦م

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيْقمَ 

٤مَزْون ) ه ؾ حمذوف شم٘مديرُمتٕمٚمؼ سمٗمٕم ، أو اٟمف ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ  ( جُيَ

  حمذوف شم٘مديره: أقمٜمك.

 .همػم قم٤مُمؾ ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب طمرف ٟمٗمل ٓ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  مَتْٚمُِؽ 

واجلٛمٚم٦م ذم اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  َٟمْٗمٌس 

 حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة ؾمؿ جمرور اٟمٗمس:  .طمرف ضمر :اًمالم ْٗمسٍ ًمِٜمَ 

 )متٚمؽ(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ، واجل٤مر واعمجرورقمغم آظمره

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ؿَمْٞمئ٤مً 



اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء اًمثالصملم  ......................................... 541 

قمغم اًمٔم٤مهرة إُمر: ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  .طم٤مًمٞم٦م :اًمقاو َوإَُْمرُ 

 آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم ِئذٍ َيْقُمَ 

ُمٌٜمل قمغم زُم٤من فمرف  :وهق ُمْم٤مف. وإذ ،ٛمحذوف طم٤ملسم ُمتٕمٚمؼ

 اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف، واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م.

قمغم اًمٔم٤مهرة  اهلل: ًمٗمظ اجلالًم٦م جمرور سم٤مًمٙمنة .اًمالم: طمرف ضمر هللَِِّ

تٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم اعمٌتدأ )إُمر( ُم واجل٤مر واعمجرورآظمره. 

 واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل.
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 شورة ادىٍٍغ

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َغ  ٍِ ٍِ ىَ ُّ ِْ
َتْوُؾوَن  5َوْيٌل فِ ّْ ِس َي َتُٚفوا َظَذ افْٚ  ـْ ٚفُ  4اف ِذيَن إَِذا ا ـَ وُهْم َأْو َوإَِذا 

وَن  ُ
ٌِ ُٕوُهْم خُيْ ًُوُثوَن  4َوَز ْْ ُْم َم َك َأَّن 

َْٔوٍم َظئٍِم  3َأٓ َيُينُّ ُأوَفئِ
َيْوَم  1فِ

ٚدََِغ  ًَ ُس فَِرِب اْف َُوُم افْٚ  ي ِشِجٍغ  6َي ٍِ ِٚر فَ ج  ٍُ الّ إِن  ـَِتَٚب اْف َوَمٚ َأْدَراَك  7ـَ

ِذبِغَ  9ُؿوٌم ـَِتٌٚب َمرْ  8َمٚ ِشِجٌغ  َُ ُّ ِْ
َوْيٌل َيْوَمئٍِذ  51َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِ

ِذبِغَ  َُ ُّ ِْ
َتٍد َأثٍِٔم  55فِ ًْ لُّ ُم ـُ ِذُب بِِه إِّٓ  َُ ِْٔه َءاَيُٚتَْٚ َؿَٚل  54َوَمٚ ُي َِ إَِذا ُتْتَذ َظ

فَِغ  ُٕٚ  54َأَشٚضُِر إَو  ـَ ُِوهِبِْم َمٚ  الّ َبْل َراَن َظَذ ُؿ ُْوَن ـَ
ِّ ُْ ـَالّ  53وا َي

ُْم َظْن َرهِبِْم َيْوَمئٍِذ دََْحُجوُبوَن  ِحِٔم  51إَِّن  ُْم َفَهُٚفو اجْلَ ُٚل  56ُثم  إَِّن  ََ ُثم  ُي

ِذُبوَن  َُ ْْتُْم بِِه ُت ـُ  57َهَذا اف ِذي 

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ضم٤مز واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َوْيٌؾ 

 آسمتداء سم٤مًمٜمٙمرة يمقَّن٤م دقم٤مء.

ِٗملمَ  اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع  :طمرف ضمر. اعمٓمٗمٗملم :اًمالم ًمِْٚمُٛمَٓمٗمر

 سمٛمحذوف ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور و ،ُمذيمر ؾم٤ممل

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..مجٚم٦م: ) ويؾ ًمٚمٛمٓمّٗمٗملمو. )ويؾ(

ـَ  ِذي  تح ذم حمؾ ضمرت ٟمٕم٧م.اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗم اًمَّ
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ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف  ،فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من إَِذا

 ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

 ،ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م ايْمَت٤مًُمقا

: واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. )ايمت٤مًمقا(

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ضمر  طمرف قَمغَم 

واجل٤مر قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمٜم٤َّمسِ 

..( ذم حمّؾ ضمّر .)ايمت٤مًمقا(. و مجٚم٦م: ) ايمت٤مًمقا ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 ُمْم٤مف إًمٞمف.

َتْقوُمقنَ  ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل   َي

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  ٦ًم، واًمقاو: واو اجلامقم٦ماخلٛم

( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب ذط همػم : )يًتقومقنومجٚم٦م ،حمؾ رومع وم٤مقمؾ

ومجٚم٦م: ) اًمنمط وومٕمٚمف وضمقاسمف.( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل  ،ضم٤مزم

 )اًمذيـ(.

: إذا.اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب: طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم قاواًم َوإَِذا

ؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ فمرف عم٤م يًت٘مٌ

 سم٤مجلقاب.
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 ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، يَم٤مًُمقُهؿْ 

 :وهؿ ،قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل

ومجٚم٦م:  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

 يم٤مًمقهؿ( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.)

 .طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب َأوْ 

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، واًمقاو: وٛمػم  َوَزُٟمقُهؿْ 

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. وهؿ: وٛمػم ُمتّمؾ 

..( .و مجٚم٦م: ) وزٟمقهؿ ،ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

 .(يم٤مًمقهؿ)مجٚم٦م  ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم

ونَ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َُيِْنُ

قمغم اًمًٙمقن ذم  اخلٛم٦ًم، واًمقاو: واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل

ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  )َينون( ضمقاب اًمنمط :مجٚم٦مو ،حمؾ رومع وم٤مقمؾ

ومجٚم٦م: ) اًمنمط اًمث٤مين وومٕمٚمف وضمقاسمف( ٓ حمّؾ هل٤م  ،اإلقمراب

 قوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمنمط إومم.ُمٕمٓم

ٓ قمٛمؾ  ٓ: طمرف ٟمٗمل .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم ًمإلٟمٙم٤مر واًمتقسمٞمخ :اهلٛمزة َأٓ

 .ًمف

ُـّ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  َئُم
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واًمٙم٤مف: طمرف  ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. اًمٙمناؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم  ُأوًَمِئَؽ 

 قمراب.ظمٓم٤مب ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ آ

ُؿْ  ّن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم ا َأَّنَّ

 قمالُم٦م ًمٚمجٛمع. :حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إّن(، واعمٞمؿ

ٌُْٕمقصُمقنَ  واعمّمدر  ،ظمؼم )إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل َُم

اعم١مول ُمـ )أن( وُم٤م سمٕمده٤م ذم حمؾ ٟمّم٥م ؾمد ُمًد ُمٗمٕمقزم )ئمـ(، 

ـّ أوًمئؽو مجٚم٦م: )   ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..ئم

اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  طمرف ضمر. يقم: اؾمؿ جمرور :اًمالم ًمَِٞمْقمٍ 

 سمـ )ُمٌٕمقصمقن(. ٤منُمتٕمٚم٘مواجل٤مر واعمجرور  قمغم آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   قَمٔمِٞمؿٍ 

 قمغم آظمره. ٤مهرة اًمٔمفمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيْقمَ 

و هق سمدل ُمـ ُمقوع اجل٤مر يٌٕمثقن يقم، أ  : ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ ُم٘مدر أي 

ُمٌٕمقصمقن  :ومٛمحٚمف اًمٜمّم٥م سمـ ،: ًمٞمقم شمٌٕمف قمغم اعمحؾواعمجرور

 وهق ُمْم٤مف. ،أقمٜمل :أي :أو ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ حمذوف ،اًم٤ًمسمؼ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  َيُ٘مقمُ 

) ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة قمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م وم٤م اًمٜم٤َّمُس 

.( ذم حمؾ .ي٘مقم..( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف، وؿمٌف اجلٛمٚم٦م )يقم ي٘مقم
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 ضمر ٟمٕم٧م صم٤من) ًمٞمقم( إومم.

اًمالم: طمرف ضمر. رب: اؾمؿ اجلالًم٦م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ًمَِربر 

وهق  .()ي٘مقم  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره،

 ُمْم٤مف.

ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمٚمحؼ سمجٛمع اعمذيمر  اًْمَٕم٤معَملِمَ 

 اًم٤ًممل.

 طمرف ردع وزضمر. يَمالّ 

 .ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ طمرف ٟمّم٥م وشمقيمٞمد إِنَّ 

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اؾمؿ )إن يمَِت٤مَب 

 ُمْم٤مف.

٤مرِ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ره اًمٙمنة ُم٦م ضمالُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقم اًْمُٗمجَّ

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ  طمرف ضمر :ذم ،اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم ًَمِٗمل

 .ًمف ُمـ آقمراب

لمٍ  اجل٤مر و قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة  اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ؾِمجر

سمٛمحذوف ظمؼم )إن(، و مجٚم٦م: ) إّن يمت٤مب اًمٗمّج٤مر  ٤منُمتٕمٚم٘مواعمجرور 

 ٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.ًمٗمل ؾمّجلم( ٓ حمّؾ هل

: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم . ُم٤مقمؽماوٞم٦ماًمقاو: طمرف ا َوَُم٤م
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 حمؾ رومع ُمٌتدأ.

ُمٜمع ُمـ قمغم آًمػ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة أدرى:  َأْدَراكَ 

واًمٙم٤مف:  ،، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هقًمتٕمذرفمٝمقره٤م ا

 :ومجٚم٦م ،أول اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمفقمغم وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

..( ٓ حمّؾ هل٤م .و مجٚم٦م: )ُم٤م أدراك ،)أدراك( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُم٤م(

 ّٞم٦م.قمؽماوا

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

لمٌ   ،وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ؾِمجر

 ،راك() ُم٤م ؾمجلم( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ )أدومجٚم٦م: 

 أي ) هق حمؾ يمت٤مب..(. :أو هق ظمؼم قمغم طمذف ُمْم٤مف

ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره: )هق يمت٤مب( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  يمَِت٤مٌب 

 .أو هق سمدل ُمـ ) ؾمجلم(قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

و مجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م   َُمْرىُمقمٌ 

 ٦م...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم.)يمت٤مب

، وضم٤مز قمغم آظمرهاًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َوْيٌؾ 

 . آسمتداء سم٤مًمٜمٙمرة َّٓن٤م دقم٤مء

قمغم اًمٔم٤مهرة : فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م يقم َيْقَُمِئذٍ 
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ن ُمٌٜمل قمغم ٤مزُمفمرف  وهق ُمْم٤مف. وإذ: .ُمتٕمٚمؼ سمـ )ويؾ(آظمره. 

قمقض قمـ اًمتٜمقيـ اًمٔمرف وذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف، و اًمًٙمقن

 مجٚم٦م.

سمِلمَ  اًمالم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب،  ًمِْٚمُٛمَٙمذر

وؿمٌف  ،: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤مملاعمٙمذسملم

.. .مجٚم٦م: ) ويؾُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ )ويؾ(، و اجلٛمٚم٦م

 ًمٚمٛمٙمّذسملم( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

ـَ  ِذي ٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م. أو ظمؼم عمٌتدأ اؾمؿ ُمقصقل ُم اًمَّ

 و اجلٛمٚم٦م آؾمٛمّٞم٦م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. ،هؿ :حمذوف شم٘مديره

سُمقَن  ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ُيَٙمذر

ٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌ : واو اجلامقم٦ماخلٛم٦ًم، واًمقاو

قل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ صٚم٦م اعمقص)يٙمذسمقن( ومجٚم٦م: حمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

 اإلقمراب.

فمرف زُم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف ضمر. يقم :اًم٤ٌمء سمَِٞمْقمِ 

و اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚمؼ سمـ )يٙمذسمقن(. وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 .ُمْم٤مف

ـِ  ي  .قمغم آظمره ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة اًمدر
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 .ٓ قمٛمؾ ًمف طمرف ٟمٗمل :ُم٤م .طمرف اؾمتئٜم٤مف. أو طم٤مًمٞم٦م :اًمقاو َوَُم٤م 

ُب   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  ُيَٙمذر

 :اهل٤مء .ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب طمرف ضمر :اًم٤ٌمء سمِفِ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. و اجل٤مر 

 سمـ ) يٙمذب(. ٤منواعمجرور ُمتٕمٚم٘م

 ٚمٖمك.طمرف اؾمتثٜم٤مء ُم :إٓ إِّٓ 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  يُمؾُّ 

 ُمْم٤مف.

 ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م ُُمْٕمَتدٍ 

 .ُمٜمع ُمـ فمٝمروه٤م اًمث٘مؾ

و مجٚم٦م: )ُم٤م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َأصمِٞمؿٍ 

ّٓ يمّؾ  أو ٓ حمّؾ  ،ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ يقم اًمديـ ..( ذم حمّؾ .يٙمذب سمف إ

 هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ  إَِذا

 سم٤مجلقاب.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ومٕمؾ اًمنمط ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  شُمْتغَم 

 .ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر قمغم آًمػ اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة
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: واهل٤مء .ن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب اًمًٙمقطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم :قمغم قَمَٚمْٞمفِ 

، و اجل٤مر واعمجرور ذم حمؾ ضمرُمٌٜمل قمغم اًمٙمن وٛمػم ُمتّمؾ 

 سمـ )شمتغم(.  ٤منُمتٕمٚم٘م

وٟم٤م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َءاَي٤مشُمٜم٤َم

 )شمتغم..(ومجٚم٦م ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

  )إذا(. واجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م ٟمٕم٧م ًمـ )يمؾ ُمٕمتد(.ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إمم

هق، :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ىَم٤مَل 

 ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. .ضمقاب اًمنمط )ىم٤مل..(ومجٚم٦م

هل( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره) َأؾَم٤مـمػِمُ 

 .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

ًملِمَ  جٛمع ُمذيمر ؾم٤ممل. ُمٚمحؼ سمُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف  إَوَّ

 ..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل..و مجٚم٦م: )هل أؾم٤مـمػم

 طمرف ردع وزضمر. يَمالّ 

 طمرف إرضاب، ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. سَمْؾ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة  ٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َرانَ 

 .ف ُمـ آقمرابطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًم قَمغَم 

واجل٤مر  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ىُمُٚمقهِبِؿْ 
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وٛمػم ُمتّمؾ  :وهؿ ،سمـ )ران(. وهق ُمْم٤مف ٤منواعمجرور ُمتٕمٚم٘م

ومجٚم٦م: )ران قمغم  ،ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..ىمٚمقهبؿ

 ؾ رومع وم٤مقمؾ.اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حم َُم٤م

: ؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، واًمقاوومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمْم يَم٤مُٟمقا

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ اؾمؿ )يم٤من(.

ٌُقنَ 
ًِ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيْٙم

: واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم اخلٛم٦ًم، واًمقاو

ومجٚم٦م:  ،ذم حمؾ ٟمّم٥م ظمؼم يم٤من : )يٙمًٌقن(٤مقمؾ. ومجٚم٦محمؾ رومع وم

 .( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب..) يم٤مٟمقا

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب طمرف ردع وزضمر يَمالّ 

ُؿْ  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :إّن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. هؿ إَِّنَّ

 حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إّن(.

ـْ   .ًمف ُمـ آقمراب طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ قَم

ِؿْ  واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرهبر

وٛمػم  :وهق ُمْم٤مف. وهؿ .سمـ )حمجقسمقن( ٤منواعمجرور ُمتٕمٚم٘م

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.



  544 .................................................... اعمٓمٗمٗملم.ؾمقرة 

قمغم اًمٔم٤مهرة ٌف اًمٗمتح٦م : فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّميقم َيْقَُمِئذٍ 

فمرف ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر : وهق ُمْم٤مف. وإذآظمره. 

ُمْم٤مف إًمٞمف، واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م. واًمٔمرف ُمتٕمٚمؼ سمـ 

 )حمجقسمقن(.

٦م رومٕمف ُمرومقع وقمالُم (إنّ ): ظمؼم الم: اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. حمجقسمقناًم عمََْحُجقسُمقنَ 

.. عمحجقسمقن( ٓ حمّؾ هل٤م .ومجٚم٦م: )إَّّنؿ .اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب قمٓمػطمرف  صُمؿَّ 

ُؿْ  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :هؿ .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ :إنّ  إَِّنَّ

 حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إّن(.

ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  (انّ )ظمؼم  :اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ص٤مًمقا :اًمالم ًَمَّم٤مًُمقا

 .وطمذوم٧م اًمٜمقن ًمإلو٤موم٦م. وهق ُمْم٤مف،اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمْم٤مف إ اجْلَِحٞمؿِ 

 إَّنؿ عمحجقسمقن(. )إَّّنؿ ًمّم٤مًمقا اجلحٞمؿ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف قمٓمػ صُمؿَّ 

اًمٔم٤مهرة رومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُم ُيَ٘م٤مُل 

 .قمغم آظمره 
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 حمؾ رومع ُمٌتدأ. اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم َهَذا

و اًمٌدل حمذوف  ،اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ظمؼم اًمَِّذي

)هذا اًمذي..( ومجٚم٦م: هذا )اًمٞمقم ( اًمذي يمٜمتؿ سمف شمٙمذسمقن.  :شم٘مديره

..( ٓ حمّؾ هل٤م .)ي٘م٤مل :ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ًمٚمٗمٕمؾ )ي٘م٤مل(.و مجٚم٦م

 .عمحجقسمقن(..)اَّنؿ:ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمْمٛمػم اًمرومع ومٕمؾ   يُمٜمُْتؿْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ رومع اؾمؿ  :واًمت٤مء ،اعمتحرك

 )يمٜمتؿ..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م.ومجٚم٦م: يم٤من، واعمٞمؿ ًمٚمجٛمع. 

واهل٤مء:  .ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمناًم٤ٌمء:  سمِفِ 

جرور، اعم٤مر وضمر، واجل ذم حمؾ ٙمنوٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًم

 سمـ )شمٙمذسمقن(. ٤منُمتٕمٚم٘م

سُمقنَ  ـ إومٕم٤مل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُم شُمَٙمذر

: واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 حمؾ رومع وم٤مقمؾ، واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م ظمؼم )يمٜمتؿ(.
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ي ظِ  ٍِ اّل إِن  ـَِتَٚب إَْبَراِر َف َِٔغ ـَ ِِ58  ُّٔوَن ِِ ـَِتٌٚب َمْرُؿوٌم  59َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ ِظ

41  ُبوَن ر  ََ ُدُه ادُْ َٓ ٍٔم 45َيْن ًِ َٕ ي  ٍِ ِك َيُْْيُروَن  44إِن  إَْبَراَر َف
َظَذ إََرائِ

44  ِٔم ًِ َة افْ  َ ِْ َٕ ْم 
ِٓ ِرُف يِف ُوُجوِه ًْ ْوَن ِمْن َرِحٍٔق َُمْ  43َت ََ ّْ  41ُتوٍم ُي

وَن  ُّ
َٔتَََْٚؾِس ادَُْتَْٚؾِ ِْ ٌك َويِف َذفَِك َؾ ّْ ٍِْٔم  46ِخَتُٚمُه ِم ّْ  47َوِمَزاُجُه ِمْن َت

ُبوَن  ر  ََ ٚ ادُْ ُب هِبَ ًٚ َيْؼَ ْْٔ ُٕوا ِمَن اف ِذيَن َءاَمُْوا  48َظ ٚ ـَ إِن  اف ِذيَن َأْجَرُموا 

وَن  ُُ وا هِبِمْ  49َيْوَح َٚمُزوَن  َوإَِذا َمرُّ ٌَ ُْوا  41َيتَ َِ ََ ْٕ ُم ا ِٓ
ُْوا إَِػ َأْهِِ َِ ََ ْٕ َوإَِذا ا

َغ  ِٓ ِٓء َفَوٚفُّوَن  45َؾُِ ُٗ ْم  44َوإَِذا َرَأْوُهْم َؿُٚفوا إِن  َه ِٓ ْٔ َِ وا َظ ُِ َوَمٚ ُأْرِش

وَن  44َحٚؾِيَِغ  ُُ ِٚر َيْوَح  ٍ ُُ َْٔوَم اف ِذيَن َءاَمُْوا ِمَن اْف َذ إََرائِِك ظَ  43َؾْٚف

ُِوَن  41َيُْْيُروَن  ًَ ٍْ ُٕوا َي ٚ ـَ ُٚر َمٚ   ٍ ُُ  46َهْل ُثِوَب اْف

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن طمرف ردع وزضمر  يَمالّ 

 .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد إِنَّ 

( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  يمَِت٤مَب   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ )إنَّ

 .وهق ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م ضمره اًمٙمنة الُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقم إسَْمَرارِ 

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ  طمرف ضمر :ذم .اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم ًَمِٗمل

 ًمف ُمـ آقمراب.
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ٞمرلمَ  اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمٚمحؼ سمجٛمع اعمذيمر اًم٤ًممل،  قِمٚمر

)ان ومجٚم٦م:  (.ف ظمؼم)إنسمٛمحذو ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور و

 آسمرار..( اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ آقمراب.

. ُم٤م: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم قمؽمايضاًمقاو: طمرف ا َوَُم٤م

 حمؾ رومع ُمٌتدأ.

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرةأدرى:  َأْدَراكَ 

واًمٙم٤مف:  ،أٟم٧م، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

، أول اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمفقمغم وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

ومجٚم٦م: )ُم٤م  )ُم٤م(. ومجٚم٦م: )ادراك..( ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ

 ٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ آقمراب.قمؽماوا ادراك..(

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

ٞمُّقنَ  ٤ًممل، اًمذيمر اعمؼ سمجٛمع ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف ُمٚمح قِمٚمر

 ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ )أدراك(. : )ُم٤م قمٚمٞمقن(مجٚم٦مو

هق. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره: يمَِت٤مٌب 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م   َُمْرىُمقمٌ 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٕم٦م اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م روم َيِْمَٝمُدهُ 
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قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

)يمت٤مب(. ـومجٚم٦م: )يِمٝمده اعم٘مّرسمقن...( ذم حمؾ ٟمّم٥م ٟمٕم٧م صم٤من ًم

 أو ذم حمّؾ رومع ظمؼم صم٤من ًمٚمٛمٌتدأ اعم٘مّدر: هق.

سُمقنَ   وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. اعمَُْ٘مرَّ

 تقيمٞمد.ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمف طمر إِنَّ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  إسَْمَرارَ 

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ  طمرف ضمر :ذم .اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم ًَمِٗمل

 ًمف ُمـ آقمراب.

واجل٤مر قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   َٟمِٕمٞمؿٍ 

إّن إسمرار ًمٗمل  ) :مجٚم٦م .ظمؼم)إن( ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف واعمجرور

 ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم. (.. .ٟمٕمٞمؿ

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قَمغَم 

واجل٤مر  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  إََراِئِؽ 

سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ  ٤منُمتٕمٚم٘م  ( إرائؽ قمغم ) واعمجرور 

  .  ( يٜمٔمرون ) وم٤مقمؾ 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيٜمُْٔمُرونَ 

اخلٛم٦ًم، واًمقاو: واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم 
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.( ذم حمؾ رومع ظمؼم صم٤من ًمـ )ان(. .)َيٜمُْٔمُرونَ ومجٚم٦م: حمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

، و جيقز أن شمٙمقن (إنّ )أو ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وٛمػم ظمؼم 

 ٟمّٞم٤م ومال حمّؾ هل٤م.اؾمتئٜم٤موم٤م سمٞم٤م

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  شَمْٕمِرُف 

 واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: أٟم٧م.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُوضُمقِهِٝمؿْ 

اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :وهؿ. ُمْم٤مف

 )شمٕمرف(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ُمْم٤مف إًمٞمف، واجل٤مر واعمجرور

ةَ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َٟمْيَ

 وهق ُمْم٤مف. 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمٜمَِّٕمٞمؿِ 

٤مل ذم حمّؾ ٟمّم٥م طمأو  ،ومجٚم٦م: )شمٕمرف...( ذم حمّؾ رومع ظمؼم صم٤مًم٨م

 ، و جيقز أن شمٙمقن اؾمتئٜم٤موم٤م سمٞم٤مٟمّٞم٤م ومال حمّؾ هل٤م.(إنّ )ُمـ وٛمػم ظمؼم 

َ٘مْقنَ  ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن  ُي

واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم،

 .اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ
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ـْ   قمراب.طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإل ُِم

واجل٤مر  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرطِمٞمٍؼ 

 )يً٘مقن(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

مجٚم٦م: واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  خَمُْتقمٍ 

أو ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  ،)يً٘مقن...( ذم حمّؾ رومع ظمؼم راسمع

 سمٞم٤مٟمّٞم٤م ومال حمّؾ هل٤م.  جيقز أن شمٙمقن اؾمتئٜم٤موم٤م، و(إنّ )وٛمػم ظمؼم 

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ظِمَت٤مُُمفُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  :واهل٤مء .ُمْم٤مف

 إًمٞمف.

ٌؽ  ًْ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُِم

 واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ )رطمٞمؼ(.

ُمٌٜمل قمغم  طمرف ضمر :ذم ُمـ اإلقمراب. ٤مٓ حمؾ هل ٦ماقمؽماوٞم :اواًمق َوذِم 

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.اًمًٙمقن 

اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر،  :ذا َذًمَِؽ 

واجل٤مر  واًمٙم٤مف: طمرف يدل قمغم اخلٓم٤مب، ،ًمٚمٌٕمد :واًمالم

  (. )يتٜم٤مومس واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سم٤مًمٗمٕمؾ 

اسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مّدر، واًمالم: ٓم إُمر. ويتٜم٤مومس: اًمٗم٤مء: ر وَمْٚمَٞمَتٜم٤َموَمسِ 
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رك سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن وطُم 

 اًم٤ًميمٜملم.

قنَ  ًُ
وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. و مجٚم٦م:  اعمَُْتٜم٤َمومِ

..( ذم حمّؾ ضمزم ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي إن .)ًمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن

ٜم٤مومس ذم إؿمٞم٤مء ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن ذم ذًمؽ، ومجٚم٦م اًمنمط شمّؿ اًمت

 اعم٘مّدرة اقمؽماوّٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م.

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ُمزاضمف: ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َوُِمَزاضُمفُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واهل٤مء .وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

ـْ   ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. . اًمًٙمقنطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم ُِم

ٜمِٞمؿٍ  ًْ واجل٤مر  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  شَم

  ( ..ُمزاضمف ) ومجٚم٦م: سمٛمحذوف ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ.  ٤منُمتٕمٚم٘م واعمجرور

  ذم حمؾ ضمر.   ( ظمت٤مُمف ُمًؽ ) ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 

 ظمره. قمغم آاًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  قَمْٞمٜم٤مً 

: اًمزضّم٤مجأو يً٘مقن. وىم٤مل  حاقمٜمل أو أُمد :ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره

 .ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ شمًٜمٞمؿ سمقصٗمٝم٤م قمٚمام

ُب   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  َينْمَ
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 ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر :وه٤م ،اًم٤ٌمء طمرف هِب٤َم

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من )ينمب(.

سُمقنَ اعمُْ  : ومجٚم٦م ،وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل َ٘مرَّ

 )ينمب..( ذم حمؾ ٟمّم٥م ٟمٕم٧م ًمـ )قمٞمٜم٤م(.

 طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد. إِنَّ 

ـَ  ِذي  .(انَّ )اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ  اًمَّ

او: واو واًمق ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، َأضْمَرُُمقا

اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

واجلٛمٚم٦م صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب، ومجٚم٦م: )إّن اًمذيـ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..أضمرُمقا

 :واًمقاو ،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م يَم٤مُٟمقا 

 .(يم٤من)ؾمؿ وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ا

ـَ  ٓ حمؾ ًمف  ،وومتح ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملمطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  ُِم

 ُمـ اإلقمراب.

ـَ  ِذي اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، وؿمٌف  اًمَّ

 اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ )يْمحٙمقن(.

وٛمػم  :و اًمقاو،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م َءاَُمٜمُقا 
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اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. واجلٛمٚم٦م صٚم٦م  ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم

 اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيْْمَحُٙمقنَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :واًمقاو ،اخلٛم٦ًم

.( .)يم٤مٟمقا :ومجٚم٦م ،حمؾ رومع وم٤مقمؾ. واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م ظمؼم يم٤من

 .(ان)ؾ رومع ظمؼم ذم حم

 َوإَِذا 

 

: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض إذا .اًمقاو: طمرف قمٓمػ

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سمـ )يتٖم٤مُمزون(.

وا و  ،ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط َُمرُّ

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. واو اجلامقم٦م

 حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. ذم)ُمروا(  :ومجٚم٦م

 :وهؿ ،ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب ناًم٤ٌمء: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙم هِبِؿْ 

سمـ  ٤منُمتٕمٚم٘م واجل٤مر واعمجرور ،ل قمغم اًمًٙمقنوٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜم

 )ُمروا(.

ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن َيَتَٖم٤مَُمُزونَ 

ٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم : واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌاخلٛم٦ًم، واًمقاو

)يتٖم٤مُمزون( ٓ حمؾ هل٤م َّٕن٤م ضمقاب  :حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م
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 اًمنمط.

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.

ٌُقا  ،ل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مُمٌٜم ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط اْٟمَ٘مَٚم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع قم٦م واو اجلام اًمقاو:و

 .ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف : )اٟم٘مٚمٌقا(وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إمَِم 

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة  اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنةأهؾ:  َأْهٚمِِٝمؿُ 

وهؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  ،ُمْم٤مف

 )اٟم٘مٚمٌقا(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور .٤موم٦مسم٤مإلو

ٌُقا  ،اجلامقم٦مُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو  ومٕمؾ ُم٤مض ضمقاب اًمنمط اْٟمَ٘مَٚم

اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  :قاواًمو

ٓ حمؾ هل٤م َّٕن٤م ضمقاب ذط همػم )اٟم٘مٚمٌقا( اًمث٤مٟمٞم٦م  :وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 ضم٤مزم.

 ُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل.طم٤مل ُمٜمّمقب وقمال وَمٙمِِٝملمَ 

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  :إذا .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب.
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 ،ل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مُمٌٜم ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط َرَأْوُهؿْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع واو اجلامقم٦م  اًمقاو:و

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. : )رأوهؿ(ومجٚم٦م وم٤مقمؾ.

 ىَم٤مًُمقا

 

 ،ل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مومٕمؾ ُم٤مض ضمقاب اًمنمط ُمٌٜم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع واو اجلامقم٦م  اًمقاو:و

و مجٚم٦م: )إذا  ،ٓ حمؾ هل٤م َّٕن٤م ضمقاب اًمنمط : )ىم٤مًمقا(وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  -عأو روم -..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م.رأوهؿ ىم٤مًمقا

 اًمنمط و ومٕمٚمف و ضمقاسمف اًم٤ًمسم٘م٦م.

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

 
ِ
 .(انَّ )اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ  َه١ُمٓء

قَن  ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  (انَّ )ظمؼم  :اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. و٤مًمقن :اًمالم ًَمَْم٤مًمُّ

..( ذم حمّؾ .ء ًمْم٤مًّمقنو مجٚم٦م: )إّن ه١مٓ .اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل

 ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل.

 ٟم٤مومٞم٦م. :طم٤مًمٞم٦م. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م

 ،ل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜم  ُأْرؾِمُٚمقا

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟم٤مئ٥م واو اجلامقم٦م اًمقاو: و

 رومع وم٤مقمؾ.
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ػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم وٛم :هؿ .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :قمغم قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 

 (.ُأْرؾِمُٚمقا) ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور ،ًمًٙمقن ذم حمؾ ضمرا

طم٤مل ُمـ اًمقاو ذم )أرؾمٚمقا( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع  طَم٤مومِٔملَِم 

 ُمذيمر ؾم٤ممل.

: فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب سمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر. اًمٞمقماًمٗم٤مء: را وَم٤مًْمَٞمْقمَ 

 (. يْمحٙمقن ) ُمتٕمٚمؼ سمـ ه. اًمٔم٤مهرة قمغم آظمروقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

ـَ  ِذي  رومع ُمٌتدأ.حمؾ اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم  اًمَّ

واو  :اًمقاوو  ،ل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜم َءاَُمٜمُقا

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.  اجلامقم٦م

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. : )آُمٜمقا(ومجٚم٦م

ـَ  ٓ حمؾ ًمف ُمـ ووُمتح ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم ف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن طمر ُِم

 اإلقمراب.

٤مرِ  اجل٤مر واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمُٙمٗمَّ

 سمـ )يْمحٙمقن(. ٤منُمتٕمٚم٘مواعمجرور 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيْْمَحُٙمقنَ 

٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم واو اجلامقم :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ  : )يْمحٙمقن(حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م
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..( ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي: إن .)اًمذيـ(. و مجٚم٦م: )اًمذيـ آُمٜمقا

يم٤من اًمذيـ أضمرُمقا يْمحٙمقن ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا ذم اًمدٟمٞم٤م وم٤مًمذيـ 

 آُمٜمقا يْمحٙمقن اًمٞمقم ُمـ اًمٙم٤مومريـ.

 ن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمق قَمغَم 

اجل٤مر واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  إََراِئِؽ 

 سمـ ) يٜمٔمرون(. ٤منُمتٕمٚم٘مواعمجرور 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيٜمُْٔمُرونَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ًمْمٛمػم  : )يٜمٔمرون(قمؾ. ومجٚم٦محمؾ رومع وم٤م

 اًمٗم٤مقمؾ ذم) يْمحٙمقن(.

 طمرف اؾمتٗمٝم٤مم. َهْؾ 

َب   ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح. صُمقر

٤مرُ  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  اًْمُٙمٗمَّ

 ،(يٜمٔمرون)هؾ صمقب..( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ًمٚمٗمٕمؾ )ومجٚم٦م: 

ي٘مقل اعم١مُمٜمقن سمٕمْمٝمؿ  :أي :ّم٥م ُم٘مقل ىمقل ُم٘مدرأو ذم حمؾ ٟم

 أو أَّن٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. ،ًمٌٕمض )هؾ..(

سمٜمزع ُمٗمٕمقل سمف اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م  َُم٤م
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 اخل٤مومض.

 :واًمقاو ،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م يَم٤مُٟمقا

  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ اؾمؿ يم٤من.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  قنَ َيْٗمَٕمٚمُ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

ومجٚم٦م:  ،)يٗمٕمٚمقن( ذم حمؾ ٟمّم٥م ظمؼم يم٤منومجٚم٦م: حمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )يم٤مٟمقا..(
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 شورة إٓنَٚق

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

 ْٝ  َ َن ْٕ اَمُء ا  ّ ْٝ  5إَِذا اف  َ ٚ َوُح ْٝ فَِرهِبَ َٕ ْت  4 َوَأِذ  4َوإَِذا إَْرُض ُمد 

 ْٝ  ِ ٚ َوََّتَ َٓ ْٝ َمٚ ؾِٔ ََ ْٝ  3َوَأْف  َ ٚ َوُح ْٝ فَِرهِبَ َٕ ُٚن  1َوَأِذ َّ ْٕ ٚ اإِل َ ِٚدٌح َيٚ َأُّيُّ ـَ ٕ َك  إِ

الؿِِٔه  ُّ ًٚ َؾ ْدح ـَ ِِْٔه  6إَِػ َرِبَك  ِّ َٔ ٚ َمْن ُأويِتَ ـَِتَٚبُه بِ م 
َٖ ُٛ  7َؾ ْوَف ُُيََٚش َّ َؾ

رًا  ِّ ًٚ َي ٚب َّ ورًا  8ِح ُ ٌْ ُٛ إَِػ َأْهِِِه َم
ِِ ََ ِرِه  9َوَيْْ ْٓ ٚ َمْن ُأويِتَ ـِتََٚبُه َوَراَء َط َوَأم 

51 ْوَف َيْدُظو َّ ُْورًا  َؾ ًِرًا  55ُث ورًا  54َوَيْهَذ َش ُ ٌْ َٚن يِف َأْهِِِه َم ـَ ُه   ٕ
إِ

54  ُه َطن  َأْن َفْن َُيُوَر  ٕ َٚن بِِه َبِهرًا  53إِ ـَ ُه  ُم  51َبَذ إِن  َرب  ِّ َؾال ُأْؿ

ِق  ٍَ ِْٔل َوَمٚ َوَشَق  56بِٚفن   ِ َق  57َواف َّ ِر إَِذا ات  َّ ََ ًٚ  58َواْف ُْن  َضََْ ـَ َفَسْ

ٍَْق  ِمُْوَن  59َظْن َض ْٗ ْم ٓ ُي ُجُدوَن  41َؾاَم هَلُ ّْ ْرَءاُن ٓ َي َُ ُم اْف ِٓ ْٔ َِ َوإَِذا ُؿِرَئ َظ

45  ِذُبوَن َُ ُروا ُي ٍَ ـَ ُم باَِم ُيوُظوَن  44َبِل اف ِذيَن  َِ ُهْم  44َواهلل َأْظ َِْؼْ َؾ

َذاٍب َأفٍِٔم  ًَ ْم َأْجٌر َؽْرُ مَمُْْوٍن إِّٓ اف   43بِ ِٚت هَلُ ٚحِلَ ُِوا افه 
ِّ ِذيَن َءاَمُْوا َوَظ

41 

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ  إَِذا

 سم٤مجلقاب اعمحذوف.

اَمءُ  ًَّ ًمٗمٕمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًم

( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف اًمًامء )اٟمِم٘م٧مومجٚم٦م:  ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده
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 إًمٞمف. وضمقاب )إَِذا( حمذوف.

٧ْم  و اًمٗم٤مقمؾ  ،ٚمت٠مٟمٞم٨مقمالُم٦م ًم :واًمت٤مء ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اْٟمَِم٘مَّ

شمٗمًػمي٦م ٓ حمؾ هل٤م : )اٟمِم٘م٧م..( هل، ومجٚم٦م:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

..( ٓ حمّؾ هل٤م .ومجٚم٦م: )اًمنمط و ومٕمٚمف و ضمقاسمف ،ُمـ اإلقمراب

 ٦م.اسمتدائٞمّ 

. أذٟم٧م: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح واًمت٤مء: اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَأِذَٟم٧ْم 

و مجٚم٦م:  .هل و اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: ،ًمٚمت٠مٟمٞم٨مقمالُم٦م 

 ..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ومٕمؾ اًمنمط..)أذٟم٧م

٤َم رب:  .ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب اًمالم: طمرف ضمر ًمَِرهبر

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ر وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ اجلالًم٦م جمرو

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :واهل٤مء ،ُمْم٤مف

 )أذٟم٧م(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ سم٤مإلو٤موم٦م. واجل٤مر واعمجرور

٧ْم  طمؼ: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوطُم٘مَّ

 ره:وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مدي ،ًمٚمت٠مٟمٞم٨مقمالُم٦م  :واًمت٤مء ،اًمٗمتح

 ..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ومٕمؾ اًمنمط..و مجٚم٦م: )طمّ٘م٧م .هل

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. إذا: فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض  َوإَِذا

 ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب اعمحذوف.
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ًمٗمٕمؾ قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  إَْرُض 

ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  : )ُمدت آرض(مجٚم٦مو ،حمذوف يٗمنه ُم٤م سمٕمده

 إًمٞمف.

ْت  و  ،واًمت٤مء: ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ُُمدَّ

: ) ُمدت..( شمٗمًػمي٦م هل. ومجٚم٦م ُمًتؽم شم٘مديره: ٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم

مجٚم٦م: ذا آرض..( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ومجٚم٦م: )ا

 )اذا اًمًامء(.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدرة قمغم  :طمرف قمٓمػ. أًم٘م٧م :اًمقاو َوَأًْمَ٘م٧ْم 

ًمٚمت٠مٟمٞم٨م، واًمٗم٤مقمؾ قمالُم٦م : ، واًمت٤مءٓشمّم٤مًمف سم٤مًمت٤مءإًمػ اعمحذووم٦م 

..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م .. ومجٚم٦م: )أًم٘م٧مهل :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 قمغم مجٚم٦م )ُمدت(.

 اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. َُم٤م

 :ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ه٤مطمرف  :ذم ومِٞمَٝم٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف صٚم٦م )ُم٤م(. واعمجرور

قمغم اًمٔم٤مهرة ٗمتح اًمقاو: طمرف قمٓمػ. َّتؾ: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًم َوََّتَٚم٧َّْم 

هل.  :ًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًمٚمت٠مٟمٞم٨م وقمالُم٦م : واًمت٤مء آظمره. 

 ..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )أًم٘م٧م(..مجٚم٦م: )َّتّٚم٧مو
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قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :طمرف قمٓمػ. أذن :اًمقاو َوَأِذَٟم٧ْم 

 .هل واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: ،ًمٚمت٠مٟمٞم٨مقمالُم٦م  :واًمت٤مء آظمره. 

 ..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )َّتّٚم٧م(..و مجٚم٦م: )أذٟم٧م

٤َم اًمالم: طمرف ضمر. رب: اؾمؿ اجلالًم٦م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ًمَِرهبر

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم : وهق ُمْم٤مف، وه٤ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. واجل٤مر واعمجرور

 )أذٟم٧م(.

٧ْم  ُمٌٜمل قمغم ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ومٕمؾ ُم٤مض  :طمرف قمٓمػ. طمّؼ  :اًمقاو َوطُم٘مَّ

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ، ًمٚمت٠مٟمٞم٨مقمالُم٦م واًمت٤مء: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  ٦ماًمٗمتح

..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم .ومجٚم٦م: )طمّ٘م٧م .هل ُمًتؽم شم٘مديره:

 .(أذٟم٧م) :مجٚم٦م

٤َم ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمٙمرة ُم٘مّمقدة ي٤م: طمرف ٟمداء. أُي: ُمٜم٤مدى  َي٤م َأُّيُّ

 ٟمّم٥م. ه٤م: ًمٚمتٜمٌٞمف.

٤منُ  ًَ أو قمٓمػ سمٞم٤من  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.سمدل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم

 ...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.ومجٚم٦م: )أُّّي٤م اإلٟم٤ًمن ،أو ٟمٕم٧م ،قمٚمٞمف

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :اًمٙم٤مف .ًمٚمتقيمٞمدطمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ  :إن إِٟمََّؽ 

 .اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(
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و مجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم)إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  يَم٤مِدٌح 

 هل٤م ضمقاب اًمٜمداء. ..( ٓ حمّؾ .)إّٟمؽ يم٤مدح

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إمَِم 

 :واًمٙم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. واجل٤مر 

 (. يم٤مدح )  ٤من سمـُمتٕمٚم٘م  )إمم رسمؽ( واعمجرور 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب  يَمْدطم٤مً 

ُمرومقع وقمالُم٦م    يم٤مدح( ) ُمٕمٓمقف قمغم   :  ىمٞمف ُمال  . قمٓمػطمرف  :اًمٗم٤مء وَمُٛمالىِمٞمفِ 

أو ظمؼم عمٌتدأ . ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر اهل٤مء، و) أٟم٧م(:شم٘مديره

 سم٤مإلو٤موم٦م.

٤م  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ. :أُم٤م .طمرف اؾمتئٜم٤مف :اًمٗم٤مء وَم٠َمُمَّ

ـْ  أو اؾمؿ  ،اؾمؿ ذط ضم٤مزم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ َُم

 ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمزم ومٕمؾ  ُأويِتَ 

هق، و مجٚم٦م:  :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًمنمط

أو أَّن٤م  ،..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ عمـ ضمٕمؾ )ُمـ( أؾمؿ ذط.يت)أو



اًمثالصملم اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء ....................... ................. 516 

صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب عمـ ضمٕمؾ )ُمـ( أؾمؿ 

 ُمقصقل.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م يمَِت٤مسَمفُ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر واهل٤مء .وهق ُمْم٤مف

 سم٤مإلو٤موم٦م.

ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. يٛملم:  ٙمن: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًماًم٤ٌمء ٜمِفِ سمَِٞمِٛمٞم

وهق ُمْم٤مف اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. أؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. واجل٤مر  :واهل٤مء

 )أويت(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

ْقَف  ًَ ؾمت٘م٤ٌمل ٓ حمؾ ًمف طمرف ا :. ؾمقف(أُم٤ماًمنمط) اًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب وَم

 ُمـ آقمراب.

اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  حُي٤َمؾَم٥ُم 

ومجٚم٦م: هق. :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهقمغم آظمره. 

ان اًمٗم٤مء صٚم٦م أو  ، ضمقاب اًمنمط  ًقف حي٤مؾم٥م..( ذم حمؾ ضمزموم)

ٚم٦م: ومج ظمؼم اعمٌتدأ )ُمـ(.ذم حمؾ رومع  )ؾمقف حي٤مؾم٥م..(ومجٚم٦م: 

ذم حمؾ ضمزم ضمقاب )أُم٤م(.  .(.)ُمـ أويت...ومًقف :اًمنمط وضمقاسمف

 ومجٚم٦م: )أُم٤م ُمـ أويت..( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ضمقاب اًمٜمداء ٓ حمؾ هل٤م.

٤مسم٤مً  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  طِم
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ػماً  ًِ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َي

ٓمػ. يٜم٘مٚم٥م: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو: طمرف قم ٥ُم َوَيٜمَْ٘مٚمِ 

 ،:هقديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م 

 .(حي٤مؾم٥م) :..( ذم حمّؾ ضمزم ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.ومجٚم٦م: )يٜم٘مٚم٥م

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إمَِم 

وهق ُمْم٤مف. قمغم آظمره. ًمٔم٤مهرة ااؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َأْهٚمِفِ 

واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. واجل٤مر 

 )يٜم٘مٚم٥م(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

وراً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َُمْنُ

٤م  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ. :طمرف قمٓمػ. أُم٤م :اًمقاو َوَأُمَّ

ـْ  أو اؾمؿ  ،ن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأاؾمؿ ذط ضم٤مزم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمق َُم

 ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ُأويِتَ 

..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ عمـ .هق، و مجٚم٦م: )أويت :ُمًتؽم شم٘مديره

أو أَّن٤م صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  ،ضمٕمؾ )ُمـ( أؾمؿ ذط

 ـ ضمٕمؾ )ُمـ( أؾمؿ ُمقصقل.اإلقمراب عم

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ،ُمٗمٕمقل سمف صم٤من يمَِت٤مسَمفُ 
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: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر اهل٤مء ،هق ُمْم٤مفو

 سم٤مإلو٤موم٦م.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف ُمٙم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َوَراءَ 

 .وهق ُمْم٤مف  .  أويت( سمـ ) ُمتٕمٚمؼ 

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُم فَمْٝمِرهِ 

ُمْم٤مف. واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر 

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ُمـ .سم٤مإلو٤موم٦م. و مجٚم٦م: )ُمـ أويت

 أويت )إومم(.

ْقَف  ًَ  طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. :)أُم٤م(. ؾمقفاًمنمط اًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب  وَم

ُمٜمع ُمـ  آظمره٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم ومٕمؾ ُمْم َيْدقُمق

: هق، و مجٚم٦م: . واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهفمٝمقره٤م اًمتٕمذر

..( ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ. أو ذم حمؾ ضمقاب .)ؾمقف يدقمق

 . اًمنمط

ٌُقراً  أو اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ُمٗمٕمقل سمف صُم

 ر ومٝمق صٗمتف.ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ٟم٤مئ٥م قمـ اعمّمد

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :طمرف قمٓمػ. يّمغم :اًمقاو َوَيّْمغَم 

. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره
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 هق. :ُمًتؽم شم٘مديره

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  ؾَمِٕمػماً 

 .(يدقمق ) :..( ذم حمّؾ ضمزم ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.مجٚم٦م: )يّمغمو

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم . اهل٤مءًمٚمتقيمٞمد : طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾإن إِٟمَّفُ 

 .اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(

واؾمؿ يم٤من وٛمػم ُمًتؽم  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يَم٤منَ 

 شم٘مديره: هق.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٙمنة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًم :أهؾ َأْهٚمِفِ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف. واهل٤مء

سمٛمحذوف طم٤مل  ٤منُمتٕمٚم٘م  ( ذم أهٚمف )واعمجرور اجل٤مر وسم٤مإلو٤موم٦م. 

 أو ُمتٕمٚمؼ سمـ ) ُمنورا(.   ( ُمنورا ) ُمـ 

وراً  ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم يم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َُمْنُ

..( ٓ حمّؾ هل٤م .حمؾ رومع ظمؼم )إن(. و مجٚم٦م: )إّٟمف يم٤من ) يم٤من...( ذم

 شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م.

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :. اهل٤مءًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ :إن إِٟمَّفُ 

 .اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(
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َـّ   :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .ٗمتحومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مؾمخ ُمٌٜمل قمغم اًم فَم

ـّ ) فمـ..( ذم حمؾ رومع ظمؼم) إن(.  :، ومجٚم٦مهق ...( ٓ ومجٚم٦م: )إّٟمف فم

 حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م.

 أي: )أٟمف(. :واؾمٛمٝم٤م وٛمػم اًمِم٠من حمذوف ،ُمـ اًمث٘مٞمٚم٦م خمٗمٗم٦م   َأنْ 

ـْ   .طمرف ٟمٗمل وٟمّم٥م واؾمت٘م٤ٌمل ًَم

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  حَيُقرَ 

  ( أنْ  ظمؼم )  ( قرًمـ حي )  :ومجٚم٦م ،هق :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

ت ُمًدَّ   ( )أنْ اعمخٗمٗم٦م، و وُم٤م سمٕمده٤م ذم حمؾ ٟمّم٥م ؾمدَّ

  .   ( فمـ ) ُمٗمٕمقزم 

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف ضمقاب سَمغَم 

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

فُ  وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٗمتح٦م اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًم َرسمَّ

ر ٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضم: وٛمػم ُمتّمؾ ُمواهل٤مء ،ُمْم٤مف

 .سم٤مإلو٤موم٦م

 :واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يَم٤منَ 

 هق.

ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اهل٤مء: قمغم اًمٙمن طمرف ضمر ُمٌٜمل  :اًم٤ٌمء سمِفِ 
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، واجل٤مر ل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلروٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜم

 )سمّمػما(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ّمٌف اًمٗمتح٦م ظمؼم يم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟم سَمِّمػماً 

..( ٓ حمّؾ .و مجٚم٦م: )إّن رسّمف يم٤من ،(نَّ ا)يم٤من سمف..( ذم حمؾ رومع ظمؼم)

سمغم يرضمع إمم اهلل ٕن رسّمف  :أي :هل٤م شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمجقاب اعم٘مّدر سمٕمد سمغم

 يم٤من سمف سمّمػما.

دظمٚم٧م )ٓ( ومٕمؾ اًم٘مًؿ ًمتقيمٞمد اًمٜمٗمل ي٘مقل اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. ٓ:  :اًمٗم٤مء وَمال

إن إقمٔم٤مُمل ًمف سم٢مىم٤ًمُمل سمف يمال إقمٔم٤مم يٕمٜمل أٟمف يًت٠مهؾ ): اًمزخمنمي

إن )ٓ( ٟمٗمل ًمٙمالم ورّد ًمف ىمٌؾ اًم٘مًؿ يم٠مَّنؿ )ومقق ذًمؽ(. وىمٞمؾ: 

ٓ أي ًمٞمس إُمر قمغم ُم٤م ذيمرشمؿ صمؿ ىمٞمؾ أىمًؿ  :أٟمٙمروا اًمٌٕم٨م وم٘مٞمؾ

هل رّد ًمٙمالُمٝمؿ طمٞم٨م أٟمٙمروا اًمٌٕم٨م يم٠مٟمف ) :وىمٞمؾ .(سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وهذا ىمقل اًمٗمراء  ،(أىمًؿ سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل: ًمٞمس إُمر يمام ذيمرشمؿ 

 .ويمثػم ُمـ اًمٜمحقيلم.

ؿُ  ًِ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُأىْم

 .يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ أٟم٤م :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

َٗمِؼ   :ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمِمٗمؼ نٙمًمطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم ا :اًم٤ٌمء سم٤ِمًمِمَّ

واجل٤مر قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ جمرور وقمال

..( ٓ حمّؾ هل٤م .و مجٚم٦م: )ٓ أىمًؿ ،)أىمًؿ( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور
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 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

ْٞمؾِ  ُمٕمٓمقف قمغم )اًمِمٗمؼ( جمرور وقمالُم٦م  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمٚمٞمؾ َواًمٚمَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

اًمًٙمقن ذم حمؾ اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ُم٤م َوَُم٤م

 ضمر ُمٕمٓمقف.

 ،هق :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َوؾَمَؼ 

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. : )وؾمؼ(ومجٚم٦م

جمرور وقمالُم٦م   ( اًمٚمٞمؾ ) اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًم٘مٛمر: ُمٕمٓمقف قمغم  َواًْمَ٘مَٛمرِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

  .  ( أىمًؿ ) غم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م. ُمتٕمٚمؼ سمـ فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قم إَِذا

َؼ  ًَ و  ،هق :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اشمَّ

..( ذم حمّؾ ضمّر حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. ومجٚم٦م: )اشمًؼاجلٛمٚم٦م ذم 

 ُمْم٤مف إًمٞمف.

َـّ  ٌُ يَم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م  :شمريمٌـ .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ :اًمالم ًَمؽَمْ

اعمحذووم٦م  :صمٌقت اًمٜمقن اعمحذووم٦م ًمتقازم إُمث٤مل، وواو اجلامقم٦مرومٕمف 

ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع 

ـّ  :وم٤مقمؾ. واًمٜمقن ..( ٓ حمّؾ هل٤م .ٟمقن اًمتقيمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م. و مجٚم٦م: )شمريمٌ
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 ضمقاب اًم٘مًؿ.

ٌَ٘م٤مً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ـَم

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ـْ قمَ 

ٌٍَؼ  واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ـَم

  .  ( ـمٌ٘م٤مً  ) سمٛمحذوف صٗم٦م ًمـ  ٤منُمتٕمٚم٘مواعمجرور 

: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم : راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر. ُم٤ماًمٗم٤مء وَماَم 

 اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.

ذم حمؾ ضمر  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :طمرف ضمر. هؿ :اًمالم هَلُؿْ 

ُم٤م هلؿ( : )ومجٚم٦م ،ُمتٕمٚمؼ سمخؼم حمذوفاجل٤مر واعمجرور سمحرف ضمر. و

 ضمقاب ذط ُم٘مدر، أي ان يم٤من أُمرهؿ يمام سمٞمٜم٤م ومام هلؿ ٓ ي١مُمٜمقن.

 طمرف ٟمٗمل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ٓ

ف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم ُي١ْمُِمٜمُقنَ 

اخلٛم٦ًم. اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وٛمػم اًمٖم٤مئ٥م ذم .و مجٚم٦م: )ٓ ي١مُمٜمقن

 )هلؿ(.

ذم حمؾ  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ. إذا: فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن َوإَِذا

 .ُمتٕمٚمؼ سمجقاسمف ،ٟمّم٥م
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 .ٚمٛمجٝمقل ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتحومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًم ىُمِرَئ 

طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. وهؿ:  :قمغم قَمَٚمْٞمِٝمؿُ 

وطمرك سم٤مًمْمؿ ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن

 ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) ىمرئ(.

: ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٛم٦م ف اًمْمٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم اًْمُ٘مْرَءانُ 

ذم حمّؾ ٟمّم٥م  (...اذا ىمرئ))ىمرئ( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. و مجٚم٦م: 

 .(ٓ ي١مُمٜمقن : )ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 طمرف ٟمٗمل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ٓ

ُجُدونَ  ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َي

ػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع اًمقاو: وٛمواخلٛم٦ًم. 

ضمقاب ذط همػم ضم٤مزم ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  : )ٓ يًجدون(وم٤مقمؾ، ومجٚم٦م

 اإلقمراب.

طمرف إرضاب ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ويمن  سَمؾِ 

 .ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم

ـَ  ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. اًمَّ

واًمقاو: وٛمػم  ،غم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قم يَمَٗمُروا

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. وإًمػ ًمٚمتٗمريؼ. 
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 .صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب .(.يمٗمروا: )ومجٚم٦م

سُمقنَ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ُيَٙمذر

ٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ، وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمً :اخلٛم٦ًم. اًمقاو

ذم حمؾ رومع ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ)اًمذيـ(، ومجٚم٦م: )اًمذيـ  : )يٙمذسمقن(ومجٚم٦م

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..يمٗمروا

ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م  :طم٤مًمٞم٦م. اهلل :اًمقاو َواهلل

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

: )اهلل ومجٚم٦مظمره. اًمٔم٤مهرة قمغم آظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأقْمَٚمؿُ 

 ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل. اقمٚمؿ..(

اؾمؿ  :ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُم٤م ٙمنطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًم :اًم٤ٌمء سماَِم 

ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، واجل٤مر 

 )أقمٚمؿ(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ُيققُمقنَ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  :اًمقاوو٦ًم. اخلٛم

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.( ُيققُمقَن ) :وم٤مقمؾ، ومجٚم٦م

ُهؿْ  ْ ٌَنمر  ،اًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر. سمنم: ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن وَم

هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  .أٟم٧م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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 ٗمٕمقل سمف.اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُم

ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قمذاب:  ٙمنطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًم :اًم٤ٌمء سمَِٕمَذاٍب 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

..( ذم حمّؾ ضمزم .واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) سمنمهؿ(. و مجٚم٦م: )سمنّمهؿ

 .أي: إن اؾمتٛمّروا ذم يمذهبؿ ومٌنّمهؿ :ضمقاب ذط ُم٘مّدر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ٟمٕم٧م جم َأًمِٞمؿٍ 

 طمرف اؾمتثٜم٤مء. ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إِّٓ 

ـَ  ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك ُمٜم٘مٓمع. اًمَّ

واًمقاو: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م َءاَُمٜمُقا

رومع وم٤مقمؾ. وإًمػ ًمٚمتٗمريؼ.  ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ

 .صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب( َءاَُمٜمُقا ) :ومجٚم٦م

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف  :طمرف قمٓمػ. قمٛمؾ :اًمقاو َوقَمِٛمُٚمقا

واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  ،سمقاو اجلامقم٦م

ُمٕمٓمقوم٦م  ..( ٓ حمّؾ هل٤م.و مجٚم٦م: )قمٛمٚمقا ،وم٤مقمؾ، وإًمػ ًمٚمتٗمريؼ

 قمغم مجٚم٦م )آُمٜمقا(.

٤محِل٤َمِت  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٙمنة سمدل اًمٗمتح ٕٟمف مجع  اًمّمَّ

 ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل.
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طمرف ضمر. هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :اًمالم هَلُؿْ 

 .ُمتٕمٚمؼ سمخؼم حمذوف ُم٘مدماجل٤مر واعمجرور و .سمحرف ضمر

و  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٛم٦م ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْم َأضْمرٌ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م..مجٚم٦م: )هلؿ أضمر

 وهق ُمْم٤مف.قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  هَمػْمُ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  مَمْٜمُقنٍ 
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 شورة افزوج

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

وِج  اَمِء َذاِت اْفُزُ  ّ َْٔوِم ادَْْوُظودِ 5َواف ودٍ 4َواْف ُٓ ُؿتَِل َأْصَحُٚب 4َوَصِٚهٍد َوَمْن

ِر َذاِت اْفَوُؿودِ  3إُْخُدودِ  ًُوٌد  1افْٚ  ٚ ُؿ َٓ ْٔ َِ ُِو6إِْذ ُهْم َظ ًَ ٍْ َن َوُهْم َظَذ َمٚ َي

ودٌ  ُٓ ِمَِْغ ُص ْٗ ِمُْوا بِ 7بِٚدُْ ْٗ ْم إِّٓ َأْن ُي ُٓ وا ِمْْ ُّ ََ َٕ ٔدِ  ٚهللَوَمٚ  ِّ ِزيِز احْلَ ًَ اف ِذي َفُه 8اْف

َواِت َوإَْرِض وَ  َّ  ّ ُك اف ِْ ٌٔد  اهللُم ِٓ ٍء َص ِل َرْ ـُ ِمَِْغ 9َظَذ  ْٗ إِن  اف ِذيَن َؾَتُْوا ادُْ

ْ يَ  ِمَِْٚت ُثم  ََل ْٗ ِريِق َوادُْ ْم َظَذاُب احْلَ ْ َم َوهَلُ َٓ ْم َظَذاُب َج ُٓ َِ إِن  اف ِذيَن 51ُتوُبوا َؾ

ْوُز  ٍَ ٚ إََّْنَُٚر َذفَِك اْف َٓ
تِ ِري ِمْن ََتْ ٌت ََتْ ْم َجْٚ  ِٚت هَلُ ٚحِلَ ُِوا افه 

ِّ َءاَمُْوا َوَظ

ِْرُ  َُ ِْْدئُ  54إِن  َبْىَش َرِبَك فََنِديٌد 55اْف ُه ُهَو ُي  ٕ ُٔد  إِ ًِ وُر  54َوُي ٍُ ٌَ َوُهَو اْف

ْرِش ادَِْجُٔد 53اْفَوُدودُ  ًَ ٌٚل دَِٚ ُيِريُد 51ُذو اْف  ً ُٞ 56َؾ َهْل َأَتَٚك َحِدي

ُْودِ  ودَ  57اجْلُ ُّ ٍٛ  58ؾِْرَظْوَن َوَث ِذي ُْ ُروا يِف َت ٍَ ـَ َواهلل ِمْن 59َبِل اف ِذيَن 

ٔطٌ  ْم حُمِ ِٓ ٌٔد َبْل ُهَو ُؿْرَءا41َوَرائِ وظٍ 45ٌن ََمِ ٍُ  44يِف َفْوٍح حَمْ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 
ِ
اَمء ًَّ اًمًامء: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة .٘مًؿًمٚم: طمرف ضمر اًمقاو َواًم

سمٗمٕمؾ حمذوف  ٤منُمتٕمّٚم٘مواجل٤مر واعمجرور اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 ...( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م.. ومجٚم٦م: )أىمًؿ سم٤مًمًامءشم٘مديره: أىمًؿ

 .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ٟمٕم٧م جمرور َذاِت 
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وِج  و اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمؼُمُ

ضمقاب اًم٘مًؿ حمذوف شم٘مديره: إّن اجلزاء حلّؼ أو ًمقاىمع قمغم 

 اًمٙم٤مومريـ.

اًمٞمقم: ُمٕمٓمقف قمغم اًمًامء جمرور وقمالُم٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َواًْمَٞمْقمِ 

 قمغم آظمره. ٔم٤مهرة اًمضمره اًمٙمنة 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ًمٚمٞمقم جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمَْْققُمقدِ 

جمرور وقمالُم٦م  (اًمًامء)ُمٕمٓمقف قمغم  :ؿم٤مهد .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوؿَم٤مِهدٍ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

ُمٕمٓمقف قمغم اًمًامء جمرور وقمالُم٦م  :ُمِمٝمقد .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَُمِْمُٝمقدٍ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ىُمتَِؾ 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأْصَح٤مُب 

 .ُمْم٤مف

ومجٚم٦م:  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  إظُْمُدودِ 

وإذا  ،ٓ إٟمِم٤مئّٞم٦م دقم٤مئّٞم٦م ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.)ىمتؾ أصح٤مب

 يم٤مٟم٧م اجلٛمٚم٦م ظمؼمّي٦م يم٤مٟم٧م هل ضمقاب اًم٘مًؿ سمت٘مدير اًمالم و ىمد.

اًمٔم٤مهرة سمدل اؿمتامل ُمـ) إظمدود( جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمٜم٤َّمرِ 
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 و اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد قمغم اعمٌدل ُمٜمف حمذوف أي: اًمٜم٤مر ومٞمف.قمغم آظمره. 

وهق ٤مهرة قمغم آظمره. اًمٔمٟمٕم٧م ًمٚمٜم٤مر جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َذاِت 

 .ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَقىُمقدِ 

فمرف زُم٤من ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ  إِذْ 

 (. ىمتؾ )  سمـ 

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. ُهؿْ 

: ُمـ اإلقمراب. ه٤ماًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف : طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم قمغم قَمَٚمْٞمَٝم٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ىمٕمقد(.

هؿ  ) ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ىُمُٕمقدٌ 

 ( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. قمٚمٞمٝم٤م ىمٕمقد

حمؾ رومع وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :طم٤مًمٞم٦م. هؿ :اًمقاو َوُهؿْ 

 ُمٌتدأ.

  طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قَمغَم 

اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر  َُم٤م

 )ؿمٝمقد(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور
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ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  َيْٗمَٕمُٚمقنَ 

 اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ، اخلٛم٦ًم. اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم

 واجلٛمٚم٦م صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اعم١مُمٜملم: اؾمؿ جمرور  :اًم٤ٌمء سم٤ِمعم١ُْْمُِمٜملِمَ 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور ،اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤مملوقمالُم٦م ضمره 

 ) يٗمٕمٚمقن(.

: )هؿ مجٚم٦موًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ؿُمُٝمقدٌ 

 دّ ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل. أو أَّن٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اًم٤ًمسم٘م٦م أذا قمُ قمٚمٞمٝم٤م.( 

 اًمقاو طمرف قمٓمػ.

ٟم٤مومٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُم٤م َوَُم٤م

 اإلقمراب.

واًمقاو: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م َٟمَ٘مُٛمقا

 قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. وإًمػ ًمٚمتٗمريؼ. ُمتّمؾ ُمٌٜمل

طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اهل٤مء:  :ُمـ ُِمٜمُْٝمؿْ 

 .هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف ضمر

  واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ٟم٘مٛمقا (.

 طمرف اؾمتثٜم٤مء ُمٚمٖمك. إِّٓ 
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 طمرف ُمّمدري وٟمّم٥م واؾمت٘م٤ٌمل. َأنْ 

ذف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف طم ١ْمُِمٜمُقايُ 

حمؾ رومع  ، واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذماخلٛم٦ًم

( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ًمـ واًمٗمٕمؾ ُمـ) أن ١مولوم٤مقمؾ. واعمّمدر اعم

 )ٟم٘مٛمقا(.

ًمٗمظ اجلالًم٦م جمرور  :طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اهلل :اًم٤ٌمء سم٤ِمهلل

ُمتٕمٚم٘م٤من  واجل٤مر واعمجرور قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م ضمره اًمٙمنة وقمال

 ) ي١مُمٜمقا(. سمـ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٕمِزيزِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م صم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  احْلَِٛمٞمدِ 

اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤مًم٨م. أو ظمؼم  اًمَِّذي

 و شمٙمقن اجلٛمٚم٦م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن. ،هق اًمذي :عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره

اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابطمرف ضمر  :اًمالم ًَمفُ 

، واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر

 سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم ًمٚمٛمٌتدأ )ُمٚمؽ(.

وهق  قمغم آظمره. هرة اًمٔم٤مُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُُمْٚمُؽ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل )اًمذي(..و مجٚم٦م: )ًمف ُمٚمؽ .ُمْم٤مف
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َٛمَقاِت  ًَّ  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًم

اًمقاو: طمرف قمٓمػ ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إرض: ُمٕمٓمقف قمغم  َوإَْرضِ 

 ظمره. قمغم آاًمٔم٤مهرة اًمًاموات جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف ًمٗمظ اجلالًم٦م اًمقاو: طمرف اؾمتئٜم٤مف. اهلل:  َواهللُ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

  طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قَمغَم 

وؿمٌف اجلٛمٚم٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  يُمؾر 

 ُمتٕمٚمؼ سمـ )ؿمٝمٞمد( وهق ُمْم٤مف.

 
ٍ
ء  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمْم َرْ

: )اهلل ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ؿَمِٝمٞمدٌ 

 ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب َّٕن٤م ُمًت٠مٟمٗم٦م. قمغم..(

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

ـَ  ِذي  ٥م اؾمؿ )إن(.ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم اؾمؿ اًمَّ

واًمقاو: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م َتٜمُقا ومَ 

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. وإًمػ ًمٚمتٗمريؼ.

 اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل.وقمالُم٦م ٟمّمٌف ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب  اعم١ُْْمُِمٜملِمَ 

 ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اعم١مُمٜم٤مت َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت 
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) ومتٜمقا..( صٚم٦م ومجٚم٦م: اًمٙمنة سمدل اًمٗمتح٦م ٕٟمف مجع ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل. 

..( ٓ .و مجٚم٦م: )إّن اًمذيـ ومتٜمقا ،اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

 طمرف قمٓمػ ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. صُمؿَّ 

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م مَلْ 

وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم َيُتقسُمقا

اخلٛم٦ًم، واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ومتٜمقا(..وم٤مقمؾ. و مجٚم٦م: )مل يتقسمقا

قمغم  ُمٌٜملطمرف ضمر  :اًمالم .زائدة عمِم٤مهب٦م اعمقصقل ًمٚمنمط :اًمٗم٤مء وَمَٚمُٝمؿْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :ؿٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ه اًمٗمتح

اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من 

 سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  قَمَذاُب 

 .ُمْم٤مف

ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م سمدل اًمٙمنة ٕٟمف ممٜمقع ُمـ  ضَمَٝمٜمَّؿَ 

 ب( ذم حمّؾ رومع ظمؼم إّن.اًمٍمف. و مجٚم٦م: )هلؿ قمذا

: طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. هؿ :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمالم َوهَلُؿْ 
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، واجل٤مر 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  قَمَذاُب 

 .ُمْم٤مف

مجٚم٦م: )هلؿ و ،اًمٙمنة قمغم آظمرهُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره  ِريِؼ احْلَ 

 قمذاب (اًمث٤مٟمٞم٦م ذم حمّؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اخلؼم.

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

ـَ  ِذي  ٥م اؾمؿ )إن(.ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّماؾمؿ  اًمَّ

اًمقاو: وٛمػم و ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م َءاَُمٜمُقا

صٚم٦م : )آُمٜمقا( ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

..( ٓ .مجٚم٦م: )إّن اًمذيـ آُمٜمقاواعمقصقل ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. 

 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

اًمقاو طمرف قمٓمػ. قمٛمؾ: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف  َوقَمِٛمُٚمقا

ًٙمقن ذم حمؾ رومع واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًم ،سمقاو اجلامقم٦م

 .(آُمٜمقا : )..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.وم٤مقمؾ. و مجٚم٦م: )قمٛمٚمقا

٤محِل٤َمِت  ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٙمنة سمدل اًمٗمتح٦م ٕٟمف مجع ُمٗمٕمقل سمف  اًمّمَّ

 ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل.
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اهل٤مء :اًمالم هَلُؿْ 

، واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر

 سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ضَمٜم٤َّمٌت 

 (.)هلؿ ضمٜم٤مت( ذم حمؾ رومع ظمؼم)انَّ  :ومجٚم٦م .ُمْم٤مف

ِري ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع ُمـ  دَمْ

 فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ.

ـْ    غم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.طمرف ضمر ُمٌٜمل قم ُِم

تَِٝم٤م وهق ُمْم٤مف. اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  حَتْ

واجل٤مر ه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. 

 سمـ )دمري(. واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  إََّْن٤َمرُ 

 .. إَّن٤مر( ذم حمّؾ رومع ٟمٕم٧م جلٜم٤ّمت..ي)دمر

ًٙمقن قمغم آًمػ اعمحذووم٦م ًمدظمقل ٓم اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًم َذًمَِؽ 

 ، واًمٙم٤مف: ًمٚمخٓم٤مب.ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ اًمٌٕمد

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَٗمْقزُ 

ومجٚم٦م: )ذًمؽ  قمغم آظمره.اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَٙمٌػِمُ 



اعمٕملم ذم اقمراب اجلزء اًمثالصملم......................................... 581 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.اًمٗمقز

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  سَمْٓمَش 

 .ُمْم٤مف

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مف إًمٞمفرب:  َرسمرَؽ 

ذم حمؾ ضمر وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :واًمٙم٤مف .وهق ُمْم٤مف

 سم٤مإلو٤موم٦م.

: ظمؼم )إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمالم: اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ؿمديد ًَمَِمِديدٌ 

ؽ ًمِمديد( ٓ حمّؾ ومجٚم٦م: )إّن سمٓمش رسمّ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

، وضمٕمٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ضمقاب اًم٘مًؿ اًمقارد ذم أول اًمًقرة: هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م

 .(واًمًامء ذات)

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم . اهل٤مءًمٚمتقيمٞمد إن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ أِٟمَّفُ 

 .اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(

وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. وجيقز أن يٙمقن  ُهقَ 

 وٛمػم ومّمؾ.

ٌِْدُئ   ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُي

)يٌدئ( يٛمٙمـ أن شمٙمقن ومجٚم٦م: هق.  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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 حمؾ رومع ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ)هق(. واجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ) هق يٌدئ( ذم ذم

أو شمٙمقن مجٚم٦م )يٌدئ( اًمٗمٕمٚمٞم٦م ظمؼم )أن( وهق  ،حمؾ رومع ظمؼم)أن(

 وٛمػم ومّمؾ.

طمرف قمٓمػ ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. يٕمٞمد: ومٕمؾ ُمْم٤مرع  :اًمقاو َوُيِٕمٞمدُ 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

ذم حمؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  : )يٕمٞمد(. ومجٚم٦مهق :هُمًتؽم شم٘مدير

 )يٌدئ(.

هق: وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ  ،طمرف قمٓمػ ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب :اًمقاو َوُهقَ 

 ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم أول ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَٖمُٗمقرُ 

مجٚم٦م )هق يٌدئ(، وجيقز )هق اًمٖمٗمقر...( ذم حمّؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم 

 أن شمٙمقن ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م آؾمتئٜم٤مف ومال حمّؾ هل٤م.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَقُدودُ 

وهق  .قاو ٟٓمف ُمـ آؾمامء اًمًت٦مظمؼم صم٤مًم٨م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًم ُذو

 .ُمْم٤مف

وهق قمغم آظمره.  اًمٔم٤مهرةُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ًْمَٕمْرشِ ا

 ُمْم٤مف. 
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وُمٜمٝمؿ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم راسمع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اعمَِْجٞمدُ 

 ُمـ أقمرهب٤م ٟمٕم٧م ًمـ )ذو (.

٤مٌل   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ظم٤مُمس ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  وَمٕمَّ

طمرف ضمر زائد ًمتقيمٞمد. ُم٤م: اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :اًمالم عم٤َِم

 ٤مل(.سمـ )ومٕمَّ  واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من اجلر.ذم حمؾ ضمر سمحرف 

 ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُيِريدُ 

صٚم٦م اعمقصقل  : )يريد..(واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق. ومجٚم٦م

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.

طمرف اؾمتٗمٝم٤مم ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. وُمٜمٝمؿ ُمـ قمده٤م طمرف  َهْؾ 

 سمٛمٕمٜمك )ىمد(.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ أشمك:  َأشَم٤مكَ 

ذم حمؾ  ٗمتحوٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمواًمٙم٤مف:  فمٝمقره٤م اًمتٕمذر.

 .ُمٗمٕمقل سمف ٟمّم٥م

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ًمْمٛم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف ا طَمِدي٨ُم 

 .ُمْم٤مف

ومجٚم٦م:  آظمره.  قمغماًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   اجْلُٜمُقدِ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..)هؾ أشم٤مك طمدي٨م
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سمدل ُمـ اجلٜمقد جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م سمدل اًمٙمنة ٕٟمف ممٜمقع  ومِْرقَمْقنَ 

 وجيقز ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: أقمٜمل. .ممـ اًمٍمف

ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م  :اًمقاو طمرف قمٓمػ. صمٛمقد َوصَمُٛمقدَ 

 ف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف.سمدل اًمٙمنة ٕٟم

 طمرف إرضاب. ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. سَمؾِ 

ـَ  ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. اًمَّ

واًمقاو: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م يَمَٗمُروا

صٚم٦م  : )يمٗمروا(ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 اإلقمراب.اعمقصقل ٓ حمؾ ًمف ُمـ 

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ جمرور وقمالُم شَمْٙمِذي٥ٍم 

مجٚم٦م: )اًمذيـ يمٗمروا ذم شمٙمذي٥م( و. سمخؼم حمذوفواعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من 

 ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

ع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ُمٌتدأ ُمرومقًمٗمظ اجلالًم٦م  :اًمقاو طم٤مًمٞم٦م. اهلل َواهللُ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وراء: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َوَراِئِٝمؿْ 
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  :هؿ .ُمْم٤مف

 إًمٞمف. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) حمٞمط(.

و مجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ٞمطٌ حُمِ 

 .. حمٞمط( ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل..)اهلل

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف قمٓمػ يٗمٞمد اإلرضاب سَمْؾ 

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. ُهقَ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ىُمْرَءانٌ 

ٞمدٌ  ومجٚم٦م: )هق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  جَمِ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..ىمرآن

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ًَمْقٍح 

 ىمرآن(. ) ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ ٛمحذوف سم ُمتٕمٚم٘م٤من واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م )ًمٚمقح( جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  حَمُْٗمقظٍ 
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 شورة افىٚرق

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

اَمِء َوافى ِٚرِق   ّ ُٛ  4َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ افى ِٚرُق  5َواف
لُّ  4افْ ْجُم افث ٚؿِ ـُ إِْن 

ٍس دَ   ٍْ ٚ َحٚؾٌِظ َٕ َٓ ْٔ َِ ُٚن ِمم  ُخَِِق  3ٚ َظ َّ ْٕ َُْْٔيِر اإِل ِْ ُخَِِق ِمْن َمٍٚء َداؾٍِق  1َؾ

6  ِٛ ائِ َ  َوافس 
ِٛ ِْ ُرُج ِمْن َبْغِ افهُّ ِٚدٌر  7خَيْ ََ ِه َف ًِ ُه َظَذ َرْج  ٕ َْْذ  8إِ َيْوَم ُت

ائُِر  َ  ٌ َِِٕٚصٍ  9اف ٍة َوٓ  ْجِع  51َؾاَم َفُه ِمْن ُؿو  اَمِء َذاِت افر   ّ  55َواف

ْدِع  ْوٌل َؾْهٌل  54َوإَْرِض َذاِت افه  ََ ُه َف  ٕ ْزِل  54إِ ُْم  53َوَمٚ ُهَو بِٚهْلَ إَِّن 

ْٔدًا  ـَ ْٔدًا  51َئُُِدوَن  ـَ ْم ُرَوْيدًا  56َوَأـُِٔد  ُٓ ِْ ِٓ ٚؾِِريَن َأْم َُ ِل اْف ِٓ َّ  57َؾ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 َوا
ِ
اَمء ًَّ اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :اًمًامء.٘مًؿًمٚم : طمرف ضمراًمقاو ًم

جرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ واجل٤مر واعماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

.( ٓ .ومجٚم٦م: )أىمًؿ( سم٤مًمًامء ،، شم٘مديره أىمًؿ أو أطمٚمػاعمحذوف

 حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م.

ر وقمالُم٦م ُمٕمٓمقف قمغم اًمًامء جمرو :اًمٓم٤مرق .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َواًمٓم٤َّمِرِق 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم  :ُم٤م .ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب ٦ماًمقاو: اقمؽماوٞم َوَُم٤م

 اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.
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قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ ٦م اعم٘مدرة حأدرى: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمت َأْدَراكَ 

هق. واًمٙم٤مف:  :. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهفمٝمقره٤م اًمتٕمذر

مجٚم٦م: غم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمو

 ..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ )ُم٤م( إول..)أدراك

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

)ُم٤م ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًمٓم٤َّمِرُق 

درى( اعمٕمٚمؼ قمـ اًمٕمٛمؾ اًمٓم٤مرق( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمـ )أ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اقمؽماوٞم٦ّم..و مجٚم٦م: )ُم٤م أدراك .سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم

اًمٔم٤مهرة ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره: هق، ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًمٜمَّْجؿُ 

وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمرسمف سمدل ُمـ )اًمٓم٤مرق(. و مجٚم٦م: )هق اًمٜمجؿ( قمغم آظمره. 

 ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ٟمٕم٧م ُمرومقع  اًمث٤َّمىِم٥ُم 

  طمرف ٟمٗمل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إِنْ 

 .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  يُمؾُّ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مف إًمٞمف َٟمْٗمسٍ 

 ًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.ُمٌٜمل قمغم اًم (إٓ)أداة طمٍم سمٛمٕمٜمك  عم٤ََّم

قمغم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ه٤م:  قَمَٚمْٞمَٝم٤م
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 .واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم

: ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م   طَم٤مومِظٌ 

..( ضمقاب اىمًؿ ٓ يمؾ ٟمٗمس )إنْ ومجٚم٦م: طم٤مومظ( ظمؼم )يمؾ(.  )قمٚمٞمٝم٤م

، أُم٤م )عم٤ّم(آقمراب اعمت٘مدم قمغم ىمراءة اًمتِمديد  .حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

: )ان( خمٗمٗم٦م ُمـ اًمث٘مٞمٚم٦م طمرف يتقمغم ىمراءة اًمتخٗمٞمػ وم٤مٓقمراب يم٤مٔ

ُمٌتدأ ُمرومقع  )يمؾ( .ُمٝمٛمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب

 )ٟمٗمس( .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م

)عم٤م( اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مف إًمٞمف

هل ٓم آسمتداء )اًمٗم٤مرىم٦م( طمرف ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ  :اًمالم

)ُم٤م( طمرف زائد ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  .آقمراب

 .ُم٘مدمضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم  )قمٚمٞمٝم٤م(.آقمراب

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م )طم٤مومظ( 

: ٓم ًمألُمر. يٜمٔمر: ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم اًمٗم٤مء: اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. واًمالم وَمْٚمَٞمٜمُْٔمرِ 

 ٙمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.وطمِرك سم٤مًموقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن 

٤منُ  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم

ُم٤م: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم  .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ُمـ: ُِمؿَّ 

وطمذوم٧م إًمػ ُمـ  اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر، وأدهمٛم٧م اًمٜمقن ذم اعمٞمؿ
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ُم٤م( ًمًٌ٘مٝم٤م طمرف اجلر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من اؾمؿ آؾمتٗمٝم٤مم )

 سمـ )ظمٚمؼ(.

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتحومٕمؾ   ظُمٚمَِؼ 

 )ظمٚمؼ( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل ًمـ ) يٜمٔمر(.ومجٚم٦م:  : هق.ُمًتؽم شم٘مديره

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ظُمٚمَِؼ 

 هق. :ُمًتؽم شم٘مديره

ـْ   .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  ُِم

 
ٍ
واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َُم٤مء

ظمٚمؼ(. ومجٚم٦م: )ظمٚمؼ(اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. أو ذم حمؾ ٟمّم٥م سمدل ُمـ آومم.

وهق اؾمؿ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َداومٍِؼ 

 ُمٗمٕمقل سمّمٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ أي ُمدومقق.

ُرُج   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمال ََيْ

 .هق :شم٘مديره واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم

ـْ   .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ُِم

واجل٤مر  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة فمرف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  سَملْمِ 

 .واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) َيرج(. وهق ُمْم٤مف
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ْٚم٥ِم   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مف إًمٞمف اًمّمُّ

اِئ٥ِم  َ اًمؽمائ٥م: ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  .قمٓمػاًمقاو: طمرف  َواًمؽمَّ

أو ذم  ذم حمؾ ٟمٕم٧م ًمـ )ُم٤مء(. )َيرج..(ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ )ُم٤مء(.

. اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ًمٚمتقيمٞمد إن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِٟمَّفُ 

 .ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(

 .ُمـ اإلقمراب طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف قَمغَم 

 وهق ُمْم٤مف.اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرضْمِٕمفِ 

واجلر  ،اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) ىم٤مدر(.

: اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ىم٤مدر: ظمؼم)إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ماًمال ًَمَ٘م٤مِدرٌ 

 .. ًم٘م٤مدر( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..ومجٚم٦م: )إّٟمفه. قمغم آظمراًمٔم٤مهرة 

ؿمٌف واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيْقمَ 

سمـ)رضمٕمف(. هذا إن أقمٞمد اًمْمٛمػم ذم )رضمٕمف( ًمإلٟم٤ًمن، ُمتٕمٚمؼ اجلٛمٚم٦م 

وم٤مًمٔمرف ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف شم٘مديره يرضمٕمف  (اعم٤مء)و إذا قم٤مد اًمْمٛمػم إمم 

 .يقم اذيمر :شم٘مديره)أي اإلٟم٤ًمن(، أو 

ٌْغَم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة  شُم
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 .آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذرقمغم 

اِئرُ  َ : ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ف اًمْمٛم٦م ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم اًمنَّ

 )شمٌغم..( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

 طمرف ٟمٗمل. :ُم٤م .راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر :اًمٗم٤مء وَماَم 

اهل٤مء: .ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب اًمالم: طمرف ضمر ًَمفُ 

ؾ ضمر، واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حم

 ٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.سم

ـْ   اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ ُمٌٜمل قمغم يٗمٞمد اًمتقيمٞمدطمرف ضمر زائد  ُِم

 .اإلقمراب

ةٍ   .ُمرومقع حماّل  ُمٌتدأ ُم١مظمر جمرور ًمٗمٔم٤م سم٤مًمٙمنة ىُمقَّ

 ٓ: طمرف ٟمٗمل. .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوٓ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة  ُمٕمٓمقف قمغم )ىمقة( جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة َٟم٤مِسٍ 

ومجٚم٦م: )ُم٤م ًمف ُمـ ىمّقة..( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي: إذا سمٕم٨م 

 .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومام ًمف

 
ِ
اَمء ًَّ ُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمًامء: اؾمؿ جمرور وقمال.٘مًؿًمٚمطمرف ضمر  :اًمقاو َواًم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َذاِت 
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ضْمعِ  ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمرَّ

 )أىمًؿ سم٤مًمًامء( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

ء( جمرور وقمالُم٦م ُمٕمٓمقف قمغم )اًمًام :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. إرض َوإَْرضِ 

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ضمره اًمٙمنة 

 .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َذاِت 

ْدعِ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمّمَّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ  :إن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. اهل٤مء إِٟمَّفُ 

 .ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(

اًمالم: اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ىمقل: ظمؼم)إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ًَمَ٘مْقٌل 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

و مجٚم٦م: )إّٟمف  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ومّْمٌؾ 

 ًم٘مقل...( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًم٘مًؿ.

 .طمرف ٟمٗمل يٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمس :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ُم٤م َوَُم٤م

 ؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع اؾمؿ )ُم٤م(.وٛمػم ُمٜمٗمّم ُهقَ 

اًم٤ٌمء: طمرف ضمر زائد ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  سم٤ِمهْلَْزلِ 

 اهلزل: ظمؼم )ُم٤م( جمرور ًمٗمٔم٤م سم٤مًمٙمنة ُمٜمّمقب حمال.

ُؿْ  اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  .إن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إَِّنَّ
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 .حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(

ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ومٕمؾ َيٙمِٞمُدونَ 

اخلٛم٦ًم. واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ، 

..( .ذم حمؾ رومع ظمؼم)إن(.ومجٚم٦م: )إَّنؿ يٙمٞمدون : )يٙمٞمدون(ومجٚم٦م

 ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

أو . اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  يَمْٞمداً 

 ُمٗمٕمقل سمف.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :أيمٞمد .اًمقاو: طم٤مًمٞم٦م. أو قم٤مـمٗم٦م َوَأيمِٞمدُ 

يٕمقد أٟم٤م  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م 

ًمٞمس اعمٙمٞمدة ٟٓمف شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ و ،قمغم اهلل قمز وضمؾ وُمٕمٜم٤مه اضم٤مزي

 .قمٚمقا يمٌػما

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف ا يَمْٞمداً 

أو  .)أيمٞمد..( ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل عمـ ضمٕمؾ اًمقاو طم٤مًمٞم٦م:ومجٚم٦م

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )يٙمٞمدون..( ذم حمؾ رومع عمـ ضمٕمؾ اًمقاو قم٤مـمٗم٦م.

ؾِ   ،اًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر. ُمٝمؾ: ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن وَمَٛمٝمر

 أٟم٧م. :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم وضمقسم٤م شم٘مديره

ـَ اًْمَٙم٤مومِرِ  و مجٚم٦م:  ،ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل ي

أي: إن يم٤مدوا ًمؽ  :)ُمّٝمؾ...( ضمقاب ذط ُم٘مّدر ذم حمؾ ضمزم
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 .ومٛمّٝمٚمٝمؿ

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم وضمقسم٤م ، أُمٝمؾ: ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن َأُْمِٝمْٚمُٝمؿْ 

شم٘مديره: أٟم٧م. وهؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م 

 ل سمف.ُمٗمٕمق

اًمٔم٤مهرة قمغم ٟم٤مئ٥م قمـ اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ُرَوْيداً 

و مجٚم٦م: )أُمٝمٚمٝمؿ رويدا( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م ُم١ميّمدة ًمٚمجٛمٚم٦م آظمره. 

 اًم٤ًمسم٘م٦م.
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 شورة إظذ

ِم  ّْ مْحِن  اهللبِ ْٔمِ افر  ِح  افر 

ِِْح اْشَم َرِبَك إَْظَذ  ى  5َش و  َّ َق َؾ َِ َدى  4اف ِذي َخ َٓ َر َؾ  4َواف ِذي َؿد 

ُه ُؽَثًٚء َأْحَوى  3َواف ِذي َأْخَرَج ادَْْرَظى  َِ ًَ ى  1َؾَج َّ ِرُئَك َؾال َتْْ َْ إِّٓ  6َشُْ

َر َوَمٚ  اهللَُمٚ َصَٚء  ْٓ ُم اجْلَ َِ ًْ ُه َي  ٕ ى إِ ٍَ ى  7خَيْ َ ٌْ ُٔ ِْ
َك فِ ُ ٌِ َٔ ُٕ ِٝ  8َو ًَ ٍَ َٕ ْر إِْن  ـِ َؾَذ

َرى  ـْ ُر َمْن خَيَْنى  9افِذ ـ  َٔذ  ََى 51َش ٚ إَْص َٓ ُْ اف ِذي َيْهَذ  55َوَيَتَجْ 

ى  ْزَ ُُ َر اْف َٔٚ  54افْٚ  ٚ َوٓ َُيْ َٓ وُت ؾِٔ ُّ ـ ى  54ُثم  ٓ َي َح َمْن َتَز َِ  53َؿْد َأْؾ

َر اْشَم َرِبِه َؾَهذ   ـَ َٔٚ  51َوَذ ْٕ ََٔٚة افدُّ ثُِروَن احْلَ ْٗ ََى  56َبْل ُت َوأِخَرُة َخْرٌ َوَأْب

57  ُحِف إُوَػ ي افهُّ
ٍِ  59ُصُحِف إِْبَراِهَٔم َوُموَشى  58إِن  َهَذا َف

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ٌرِح  ًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم، ٙمن ٓطُمرك سم٤مًمومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن و ؾَم

واجلٛمٚم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ  واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم وضمقسم٤م شم٘مديره: أٟم٧م.

 .واًمٗم٤مقمؾ اسمتدائٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ آقمراب

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اؾْمؿَ 

 .ُمْم٤مف

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. رب: ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر  :اًمٙم٤مف .وهق ُمْم٤مف
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 ُمْم٤مف إًمٞمف.

ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ  إقَْمغَم 

ٌّح ،فمٝمقره٤م اًمتٕمذر  ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..ومجٚم٦م: )ؾم

ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤من. اًمَّ

، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم اًمٔم٤مهر قمغم آظمره ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ظَمَٚمَؼ 

صٚم٦م اعمقصقل ٓ : ) ظمٚمؼ(ومجٚم٦م ،يٕمقد قمغم اهلل قمزوضمؾ هق شم٘مديره:

 .حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

ى قَّ ًَ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم  :ؾمقى .اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ وَم

 :إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقزا شم٘مديره

اهلل قمزوضمؾ. ومجٚم٦م: )ؾمقى( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ظمٚمؼ( هق يٕمقد قمغم 

 .ُمـ آقمراب ٓ حمؾ هل٤م

ِذي اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمذي َواًمَّ

 صٗم٦م صم٤مًمث٦م. ذم حمؾ ضمر ُمٕمٓمقف قمغم )اًمذي(

رَ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اًمٔم٤مهر قمغم آظمره، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ىَمدَّ

صٚم٦م اعمقصقل ٓ  : )ىمدر(، ومجٚم٦م قمزوضمؾيٕمقد قمغم اهلل هق:شم٘مديره

 .حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. هدى وَمَٝمَدى
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 :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقزا شم٘مديره إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر.

 ىمدر(.يٕمقد قمغم اهلل قمزوضمؾ، ومجٚم٦م: )هدى( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ) هق

اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :اًمذي .ًمقاو: طمرف قمٓمػا َواًمَِّذي

 صٗم٦م راسمٕم٦م. ُمٕمٓمقف قمغم )اًمذي( ذم حمؾ ضمر

، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم اًمٔم٤مهر قمغم آظمره ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َأظْمَرَج 

صٚم٦م اعمقصقل ٓ  : )أظمرج(، ومجٚم٦ميٕمقد قمغم اهلل قمزوضمؾ هق:شم٘مديره

 .حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

آًمػ ُمٜمع ُمـ قمغم  ٘مدرةٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعمُم ُمٗمٕمقل سمف اعمَْْرقَمك

 .فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

اًمٔم٤مهرة قمغم اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. ضمٕمؾ: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  وَمَجَٕمَٚمفُ 

يٕمقد قمغم اهلل  هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقزا شم٘مديرهآظمره. 

، واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل قمزوضمؾ

 سمف أول.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ٤مءً هُمثَ 

ُمٜمع ُمـ  آًمػٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم  أطْمَقى

ّمقب ُمـ )ُمرقمك(. و مجٚم٦م: )ضمٕمٚمف..( ٜمفمٝمقره٤م اًمتٕمذر. أو طم٤مل ُم

 )أظمرج(. :ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م
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ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :: طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. ٟم٘مرئؽاًمًلم ؾَمٜمُْ٘مِرُئَؽ 

 :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم وضمقسم٤م شم٘مديرهاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م 

 :اًمٙم٤مف .يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ وضم٤مء سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ٟمحـ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م: 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..)ؾمٜم٘مرئؽ

 .ٓ قمٛمؾ ًمف: طمر ٟمٗمل اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. ٓ وَمال

ك ًَ آًمػ ُمٜمع ُمـ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  شَمٜمْ

أٟم٧م. و ُمٗمٕمقل :. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهفمٝمقره٤م اًمتٕمذر

)ٓ شمٜمًك( ُمٕمٓمقوم٦م ومجٚم٦م:  ،)شمٜمًك( حمذوف: أي: ٓ شمٜمًك ُم٤م شم٘مرؤه

 قمغم مجٚم٦م )ؾمٜم٘مرئؽ(.

 ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طمرف اؾمتثٜم٤مء ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن إِّٓ 

 .اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك َُم٤م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  ؿَم٤مءَ 

ومجٚم٦م:  قمغم آظمره.اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اهلل

 )ؿم٤مء..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ اهل٤مء .ٚمتقيمٞمدًم إن: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِٟمَّفُ 

 .ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمال يْٕمَٚمؿُ 

ومجٚم٦م:  ،يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ هق :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 )يٕمٚمؿ..( ذم حمؾ رومع ظمؼم)إن(.

و مجٚم٦م: ًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اجْلَْٝمرَ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م..)إّٟمف يٕمٚمؿ

اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :ُم٤م .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَُم٤م

 ٟمّم٥م ُمٕمٓمقف قمغم )اجلٝمر(.

آًمػ ُمٜمع ُمـ قمغم ُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمال ََيَْٗمك

: ) ق. ومجٚم٦مه :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. َيٗمك..(

كَ  ُ ٟمٞمن: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوُٟمَٞمنر

يٕمقد  ٟمحـ :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم وضمقسم٤م شم٘مديرهقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

: وٛمػم واًمٙم٤مف .قمغم اهلل قمز وضمؾ وضم٤مء سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ًمٚمتٕمٔمٞمؿ

ًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م: )ٟمٞمنك..( ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم ا

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )ؾمٜم٘مرئؽ..(.

ى اًمٞمنى: اؾمؿ جمرور  .ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب : طمرف ضمراًمالم ًمِْٚمُٞمْنَ

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر.  قمغم آًمػ وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) ٟمٞمنك(.



ًمثالصملماعمٕملم ذم اقمراب اجلزء ا......................  .................. 413 

رْ   ،ر: ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقنب ذط ُم٘مّدر. ذيمّ راسمٓم٦م جلقا :اًمٗم٤مء وَمَذيمر

.( ذم حمّؾ .ذيّمرأٟم٧م. و مجٚم٦م: ) :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم وضمقسم٤م شم٘مديره

 .إن ٟمٗمٕم٧م اًمذيمرى ُمـ يتذيّمر ومذيّمر :ضمزم ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي

 طمرف ذط ضم٤مزم. إِنْ 

 ،ذم حمّؾ ضمزم ومٕمؾ اًمنمط ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َٟمَٗمَٕم٧ِم 

 قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م. ويمنت ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم. :واًمت٤مء

يْمَرى ُمٜمع ُمـ  آًمػوم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  اًمذر

ٓ حمّؾ هل٤م شمٗمًػم ٟمٗمٕم٧م اًمذيمرى..( ان فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. و مجٚم٦م: )

 .. و ضمقاب اًمنمط حمذوف دّل قمٚمٞمف ُم٤م ىمٌٚمفًمٚمنمط اعم٘مّدر

رُ  يمَّ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :اًمًلم: طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. يذيمر ؾَمَٞمذَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

ـْ  ومجٚم٦م: )ؾمٞمّذيمر  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. َُم

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م..ُمـ َيِمك

ُمٜمع ُمـ  آًمػومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  ََيَِْمك

)َيِمك( ومجٚم٦م: هق. :ديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘م .فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. 

ٌَُٝم٤م اًمقاو: طمرف قمٓمػ. يتجٜم٥م: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  َوَيَتَجٜمَّ
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ه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م 

 حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

ُمٜمع ُمـ  ًٓمػاوم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  إؿَْمَ٘مك

 )يتجٜمٌٝم٤م ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ؾمٞمذيمر(.ومجٚم٦م: فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. 

ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟمٕم٧م. اًمَّ

ُمٜمع ُمـ  آًمػة قمغم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدر َيّْمغَم 

: هق، ومجٚم٦م :فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 عمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.)يّمغم..( صٚم٦م ا

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمٜم٤َّمرَ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   اًْمُٙمؼْمَى

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب طمرف قمٓمػ صُمؿَّ 

 . همػم قم٤مُمؾطمر ٟمٗمل  ٓ

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َيُٛمقُت 

.( ُمٕمٓمقوم٦م .ومجٚم٦م: )ٓ يٛمقت هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 )يّمغم..( :قمغم مجٚم٦م

. ه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب ذم: طمرف ضمر ومِٞمَٝم٤م

 ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) يٛمقت(.
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 .همػم قم٤مُمؾ ٟمٗملطمر  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ٓ َوٓ

ٞمَ  ُمٜمع ُمـ ،آًمػومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  كحَيْ

 ك) ٓ حيٞمومجٚم٦م: هق. :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )ٓ يٛمقت(.

 طمرف حت٘مٞمؼ. ىَمدْ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  َأوْمَٚمَح 

ـْ   قل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.اؾمؿ ُمقص َُم

ك قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  شَمَزيمَّ

..( ٓ .مجٚم٦م: )شمزيّمكو ،هق :، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًمتٕمذر

..( ٓ حمّؾ هل٤م .حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل )ُمـ(. ومجٚم٦م: )أومٚمح ُمـ شمزيّمك

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمرف قمٓمػ. ذيمراًمقاو:  َوَذيَمرَ 

( ٓ حمّؾ هل٤م ..)ذيمر :هق، ومجٚم٦م :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهآظمره. 

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )شمزيمك(.

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اؾْمؿَ 

 .ُمْم٤مف

فِ   قمغم آظمره. ٔم٤مهرة اًمرب: ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمر
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واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر  ،وهق ُمْم٤مف

 .ُمْم٤مف إًمٞمف

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم  :قمٓمػ. صغمطمرف اًمٗم٤مء:  وَمَّمغمَّ 

 إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقزا شم٘مديره:

 (...)ذيمر :..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.هق. ومجٚم٦م: )صغّم 

 طمرف إرضاب. سَمْؾ 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شُم١ْمصمُِرونَ 

 اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.واخلٛم٦ًم. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  احْلََٞم٤مةَ 

ْٟمَٞم٤م ُمٜمع ُمـ  آًمػاعم٘مدرة قمغم ًمٗمتح٦م ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف ا اًمدُّ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..ومجٚم٦م: )شم١مصمرون ،فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

قمغم اًمٔم٤مهرة اًمقاو طم٤مًمٞم٦م. أظمرة: ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َوأظِمَرةُ 

 آظمره. 

مجٚم٦م: )أظمرة واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ظَمػْمٌ 

 .ٟمّم٥م طم٤ملظمػم..( ذم حمّؾ 

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. أسم٘مك: ُمٕمٓمقف قمغم )ظمػم( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  َوَأسْمَ٘مك

 ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر.  آًمػعم٘مدرة قمغم اًمْمٛم٦م ا
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 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

ذا: اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م  اهل٤مء: طمرف شمٜمٌٞمف. َهَذا

 اؾمؿ )إن(.

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  طمرف ضمر :ذم .ٚم٘م٦ماًمالم اعمزطم :اًمالم ًَمِٗمل

 .آقمراب

ُحِػ  واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمّمُّ

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ حمذوف ظمؼم )إن(.

آًمػ ُمٜمع ُمـ ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم  إُومَم 

 ( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.. مجٚم٦م: )إّن هذا ًمٗمل اًمّمحػفمٝمقره٤م اًمت٘مدر

اًمٔم٤مهرة قمغم سمدل ُمـ اًمّمحػ إومم جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُصُحِػ 

 .وهق ُمْم٤مفآظمره. 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف إسِْمَراِهٞمؿَ 

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ُمقؾمك: ُمٕمٓمقف قمغم )إسمراهٞمؿ ( جمرور وقمالُم٦م  َوُُمقؾَمك

 ٘مدرة قمغم آًمػ ًمٚمتٕمّذر، و هق ممٜمقع ُمـ اًمٍمف.ضمره اًمٗمتح٦م اعم
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 شورة افٌٚصٜٔ

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

  ِٜ َٔ ِٚص ٌَ ُٞ اْف ٌٜ  5َهْل َأَتَٚك َحِدي ًَ ٍذ َخِٚص
ٌٜ  4ُوُجوٌه َيْوَمئِ َْ ِٚص َٕ  ٌٜ َِ  4َظِٚم

ٚرًا َحٚمِ  َٕ ًٜ َتْهَذ  َٔ3  ٍٜ َٔ
ََى ِمْن َظْغٍ َءإِ ّْ يٍع  1ُت ٌٚم إِّٓ ِمْن رَضِ ًَ ْم َض َْٔس هَلُ َف

6  ِْي ِمْن ُجوٍع ٌْ ُن َوٓ ُي ِّ ّْ ٌٜ  7ٓ ُي َّ ِٚظ َٕ ٍذ 
ٌٜ  8ُوُجوٌه َيْوَمئِ َٔ

َِ ٚ َرا َٓ ِٔ ًْ َّ
فِ

9  ٍٜ َٔ
ٍٜ َظٚفِ ًٜ  51يِف َجْ  َٔ ٚ ِٓؽ َٓ ُع ؾِٔ َّ ّْ ٌٜ ؾٔٓٚ َظْغٌ  55ٓ َت  54 جِٚرَي

 ٌٜ ٌر َمْرُؾوَظ ُ ٍُ  ٚ َٓ ٌٜ  54ؾِٔ وَظ َُ َواٌب َمْو ـْ ٌٜ  53َوَأ وَؾ ٍُ اَمِرُق َمْه َٕ  51َو

 ٌٜ ُْْثوَث ْٝ  56َوَزَرايِبُّ َم ََ
َْٔف ُخِِ ـَ اَمِء  57َأَؾال َيُْْيُروَن إَِػ اإِلبِِل   ّ َوإَِػ اف

 ْٝ ًَ
َْٔف ُرؾِ َْٔف  58ـَ ـَ َِْٚل  ْٝ  َوإَِػ اجْلِ َْ ِه ُٕ59  َْٔف ـَ َوإَِػ إَْرِض 

 ْٝ ٌر  41ُشىَِح ـِ َٝ ُمَذ ْٕ اَم َأ  ٕ ْر إِ ـِ ْم ْ 45َؾَذ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ّْ ْٔىِر َف َه ُّ إِّٓ  44 بِ

َر  ٍَ ـَ َزَ  44َمْن َتَوػ  َو ـْ
َذاَب إَ ًَ ِذُبُه اهلل اْف ًَ ُٔ ْم  43َؾ َْْٔٚ إَِيٚهَبُ ُثم   41إِن  إَِف

ْم إِن   ٚهَبُ َّ َْْٔٚ ِح َِ  46َظ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م وضمٕمٚمٝم٤م اسمـ ظم٤مًمقيف سمٛمٕمٜمك ىمد ًمإلظم٤ٌمر. َهْؾ 

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  :أشمك َأشَم٤مكَ 

حمؾ ٟمّم٥م  وٛمػم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم :واًمٙم٤مف ،فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 ُمٗمٕمقل سمف.
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 وهق ُمْم٤مف.اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٛم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْم طَمِدي٨ُم 

 :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٖم٤مؿِمَٞم٦مِ 

 )هؾ اشم٤مك( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م.

وؾم٤مغ . آًمػقمغم اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُوضُمقهٌ 

 آسمتداء سم٤مًمٜمٙمرة َّٕن٤م ُمقصقوم٦م.

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة تح٦م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗم : فمرف زُم٤منيقم َيْقَُمِئذٍ 

. إذ: فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف وهق ُمْم٤مف

 وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ )ظم٤مؿمٕم٦م(.،إًمٞمف. واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م

 ٟمٕم٧مأو اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم  ظَم٤مؿِمَٕم٦مٌ 

 )يّمغم(. :ًمـ)وضمقه ( واخلؼم مجٚم٦م

أو ٟمٕم٧م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم  َٚم٦مٌ قَم٤مُمِ 

 .ًمـ)وضمقه (

٦ٌَمٌ  ٟمٕم٧م أو اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. صم٤مًم٨م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم  َٟم٤مِص

 ًمـ ) وضمقه(.

ُمٜمع ُمـ  آًمػومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  شَمّْمغَم 

 .هل :شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  .فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َٟم٤مراً 
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ٟمٕم٧م ًمـ )ٟم٤مر( ُمٜمّمقب وقمال طَم٤مُِمَٞم٦مً 

 .ًمـ )وضمقه( راسمع ذم حمؾ رومع ظمؼم : )شمّمغم(ومجٚم٦م

َ٘مك ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة  شُم

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  .ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر ًمػآقمغم 

ًمٚمٛمٌتدأ  ظم٤مُمس: )شمً٘مك..( ذم حمؾ رومع ظمؼم هل، ومجٚم٦م شم٘مديره:

 )وضمقه(.

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَملْمٍ 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )شمً٘مك(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اٟمَِٞم٦مٍ ءَ 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ضم٤مُمد ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ًَمْٞمَس 

: اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. هؿُمٌٜمل قمغم ضمر طمرف  :اًمالم هَلُؿْ 

 واجل٤مر واعمجرور ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ حمذوف ظمؼم ًمٞمس ُم٘مدم.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ؿ )ًمٞمس( ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اؾم ـَمَٕم٤ممٌ 

ؾم٤مدس ًمٚمٛمٌتدأ ..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم .مجٚم٦م: )ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤ممو

 .)وضمقه(
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 طمرف اؾمتثٜم٤مء ُمٚمٖمك. إِّٓ 

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

يعٍ  واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  رَضِ

اعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف صٗم٦م ًمٓمٕم٤مم أو سمدل ُمٜمف أو ذم حمؾ و

 ٟمّم٥م قمغم آؾمتثٜم٤مء.

ـُ  ِٛم ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :. يًٛمـهمػم قم٤مُمؾٓ: طمر ٟمٗمل  ٓ ُي

هق، :ًتؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م 

 ) ٓ يًٛمـ ( ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م ًمـ )رضيع(.: ومجٚم٦م

 .ٓ: طمر ٟمٗمل همػم قم٤مُمؾ .قمٓمػاًمقاو: طمرف  َوٓ

ُمٜمع  اًمٞم٤مءيٖمٜمل: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  ُيْٖمٜمِل

ومجٚم٦م: )ٓ  ،هق :ُمـ فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 )ٓ يًٛمـ(. :يٖمٜمل( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ر وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ جمرو ضُمقعٍ 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )يٖمٜمل(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُوضُمقهٌ 

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة : فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م يقم َيْقَُمِئذٍ 
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ـ وهق ُمْم٤مف. إذ: فمرف زُم٤من ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. واًمتٜمقي

 قمقض قمـ مجٚم٦م. وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ )ٟم٤مقمٛم٦م(.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ًمـ )وضمقه( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َٟم٤مقِمَٛم٦مٌ 

 ًمـ )وضمقه(. اوجيقز ان شمٙمقن ظمؼم

ْٕمِٞمَٝم٤م ًَ
: ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ؾمٕمل طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن :اًمالم ًمِ

 .وهق ُمْم٤مف اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. 

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )راوٞم٦م(.

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.ظمؼم صم٤من ًمـ )وضمقه( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َراِوَٞم٦مٌ 

، أو سمدل ُمـ هل راوٞم٦م :عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره اوجيقز ان شمٙمقن ظمؼم

 .)ٟم٤مقمٛم٦م(

 ل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.طمرف ضمر ُمٌٜم ذِم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ضَمٜم٦َّمٍ 

واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )راوٞم٦م(. أو ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم صم٤مًم٨م 

 ًمقضمقه.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَم٤مًمَِٞم٦مٍ 

 .همػم قم٤مُمؾٓ: طمر ٟمٗمل  ٓ 
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َٛمعُ  ًْ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ  شَم

 أٟم٧م.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وٛمػم  :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ه٤م :ذم ومِٞمَٝم٤م

ر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضم

 شمًٛمع(.)

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ٓهِمَٞم٦مً 

 واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ )ضمٜم٦م(.

وٛمػم  :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ه٤م :ذم ومِٞمَٝم٤م

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من 

 سمـخؼم حمذوف ُم٘مدم.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  قَملْمٌ 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  (قملمـ )ٟمٕم٧م ًم ضَم٤مِرَي٦مٌ 

 )ومٞمٝم٤م قملم..( ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤مًم٨م ًمـ )ضمٜم٦م(. :ومجٚم٦م

: وٛمػم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ه٤م: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم ذم ومِٞمَٝم٤م

ؾ ضمر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حم

 خؼم حمذوف ُم٘مدم.سم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  رٌ ُهُ 
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اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ًمـ )هر( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َُمْروُمققَم٦مٌ 

 )ومٞمٝم٤م هر..( ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م راسمع ًمـ )ضمٜم٦م(. :ومجٚم٦م

أيمقاب: ُمٕمٓمقف قمغم )هر( ُمرومقع وقمالُم٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَأيْمَقاٌب 

 قمغم آظمره. ٤مهرة اًمٔمرومٕمف اًمْمٛم٦م 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ًمـ )أيمقاب( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َُمْقُوققَم٦م

ٟمامرق: ُمٕمٓمقف قمغم )هر( ُمرومقع وقمالُم٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَٟماَمِرُق 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رومٕمف اًمْمٛم٦م 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ًمـ )ٟمامرق( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َُمّْمُٗمقوَم٦مٌ 

زراب: ُمٕمٓمقف قمغم )هر( ُمرومقع وقمالُم٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َراِبُّ َوزَ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رومٕمف اًمْمٛم٦م 

ٌُْثقصَم٦مٌ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ًمـ )زراب( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َُم

همػم  ٟم٤مومٞم٦م :ٓ .اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ .ًمالؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري :اهلٛمزة َأوَمال

 .قم٤مُمٚم٦م

رع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل ومٕمؾ ُمْم٤م َيٜمُْٔمُرونَ 

اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ، واخلٛم٦ًم. 

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اؾمتئٜم٤مف ُم٘مّدر أي:  ..( ٓ حمّؾ هل٤م.ومجٚم٦م: )يٜمٔمرون

 .يٜمٙمرون ومال يٜمٔمرونأ
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 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إمَِم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. رور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ جم اإِلسمِؾِ 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )يٜمٔمرون(.

ُمـ ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ  اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل يَمْٞمَػ 

 .)ظمٚم٘م٧م(

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ظُمٚمَِ٘م٧ْم 

ظمٚم٘م٧م( يمٞمػ ) :ٚم٦مقمالُم٦م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م. ومج :واًمت٤مء .هل :ُمًتؽم شم٘مديره

 ذم حمؾ ضمر سمدل اؿمتامل ُمـ )اإلسمؾ(.

إمم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوإمَِم 

 آقمراب.

 
ِ
اَمء ًَّ واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًم

)إمم  :واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )يٜمٔمرون(. واجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 اإلسمؾ(.

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل. يَمْٞمَػ 

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ُرومَِٕم٧ْم 

)يمٞمػ رومٕم٧م( ومجٚم٦م: واًمت٤مء: قمالُم٦م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م.  .هل ُمًتؽم شم٘مديره:

 ذم حمؾ ضمر سمدل اؿمتامل ُمـ )اًمًامء(.
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اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اًمقاو: طمرف قمٓمػ. إمم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم  َوإمَِم 

 آقمراب.

٤ٌَملِ  واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اجْلِ

 واجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )إمم اإلسمؾ(. ،واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )يٜمٔمرون (

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل. يَمْٞمَػ 

٧ٌَْم  ٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم و .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ُٟمِّم

)يمٞمػ ٟمّم٧ٌم( ذم ومجٚم٦م: قمالُم٦م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م.  :واًمت٤مء .هل:ُمًتؽم شم٘مديره

 حمؾ ضمر سمدل اؿمتامل ُمـ )اجل٤ٌمل(.

طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. إمم َوإمَِم 

 اإلقمراب. 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  إَْرضِ 

 واجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )إمم اإلسمؾ(.،ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )يٜمٔمرون ( واعمجرور

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل. يَمْٞمَػ 

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ؾُمٓمَِح٧ْم 

)يمٞمػ ؾمٓمح٧م( ومجٚم٦م: واًمت٤مء: قمالُم٦م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م.  .هل ُمًتؽم شم٘مديره:

 رض(.ذم حمؾ ضمر سمدل اؿمتامل ُمـ )إ

رْ   .ُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقنأومٕمؾ  :راًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مّدر. ذيمّ  وَمَذيمر
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..( ذم حمّؾ ضمزم .مجٚم٦م: )ذيّمرو،أٟم٧م :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي إن مل يٜمٔمروا امم آي٤مت اهلل ذم اًمٙمقن ومذيمرهؿ 

 هب٤م.

اَم  ٙمػ )إن( قمـ طمرف يم٤مف ي :تقيمٞمد. ُم٤مُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمطمرف  :إن إِٟمَّ

 اًمٕمٛمؾ.

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َأْٟم٧َم 

رٌ  )إّٟمام  :ومجٚم٦مقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُُمَذيمر

 أٟم٧م ُمذيّمر( ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب َّٕن٤م شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م.

٧َم  ًْ ٓشمّم٤مًمف سمْمٛمػم رومع  ًمٞمس: ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ًَم

واًمت٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع اؾمؿ  ُمتحرك.

 .(ًمٞمس)

هؿ:  .قمغم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 )ُمّمٞمٓمر(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 ًمٞمس جمرور ًمٗمٔم٤م اًم٤ٌمء: طمرف ضمر زائد ًمٚمتقيمٞمد. ُمّمٞمٓمر: ظمؼم سمُِٛمَّمْٞمٓمِرٍ 

 ، ومجٚم٦م: )ًم٧ًم قمٚمٞمٝمؿ سمٛمّمٞمٓمر( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.ُمٜمّمقب حماّل 

 طمرف اؾمتثٜم٤مء. وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك )ًمٙمـ( وأًمٖمك قمٛمٚمٝم٤م. إِّٓ 
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ـْ  اؾمتثٜم٤مء  ،اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك َُم

 ُمٜم٘مٓمع. وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف اؾمتثٜم٤مء ُمتّمؾ ُمـ ُمٗمٕمقل )ومذيمر(.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م  شَمَقممَّ 

 : )شمقمم(هق، ومجٚم٦م اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقزا شم٘مديره:

 .صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

اًمٔم٤مهرة قمغم يمٗمر: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َويَمَٗمرَ 

 : )يمٗمر(هق، ومجٚم٦م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ضمقزا شم٘مديرهآظمره. 

 )شمقمم(. :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

سُمفُ  يٕمذب: ومٕمؾ ُمْم٤مرع  .اًمٗم٤مء: راسمٓم٦م عم٤م ذم اعمقصقل ُمٕمٜمك اًمنمط وَمُٞمَٕمذر

واهل٤مء: وٛمػم اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

 .ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

 آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اهلُل

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًْمَٕمَذاَب 

 وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمرهب٤م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من وهق سمٕمٞمد.

ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  إيَْمؼَمَ 

)يٕمّذسمف اهلل( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اؾمتئٜم٤مف ُم٘مّدر أي: حيًٌف 

 ومٞمٕمّذسمف.
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 .ًمٚمتقيمٞمدرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ طم إِنَّ 

وٛمػم  :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ٟم٤م :إمم إًَِمْٞمٜم٤َم

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر. 

 ٛمحذوف ظمؼم )إن( ُم٘مدم.سم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة إي٤مب: اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  إَِي٤مهَبُؿْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :هل٤مءوا .وهق ُمْم٤مف

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م..و مجٚم٦م: )إّن إًمٞمٜم٤م إي٤مهبؿ ،سم٤مإلو٤موم٦م

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. صُمؿَّ 

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

 وٛمػم . ٟم٤م:ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابقمغم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  قَمَٚمْٞمٜم٤َم

 ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر. و

 سمٛمحذوف ظمؼم )إن( ُم٘مدم.

٤مهَبُؿْ  ًَ قمغم اًمٔم٤مهرة طم٤ًمب: اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  طِم

. واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ وهق ُمْم٤مف آظمره. 

 ٤مسم٘م٦م.ومجٚم٦م: )أن قمٚمٞمٜم٤م..( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م اًمً ،ضمر سم٤مإلو٤موم٦م
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 شورة افٍجر

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ْجِر  ٍَ ِع َواْفَوْتِر  4َوَفٍَٔٚل َظْؼٍ  5َواْف ٍْ ِ  4َوافن  ٌْ ِْٔل إَِذا َي  ِ َهْل يِف  3َواف

ٌم فِِذي ِحْجٍر  َّ َل رَ  1َذفَِك َؿ ًَ َْٔف َؾ ـَ ٍٚد َأََلْ َتَر  ًَ اَمِد  6بَُّك بِ ًِ  7إَِرَم َذاِت اْف

ٚ يِف اْفْاِلِد  َٓ ُِ ْق ِمْث َِ ْ خُيْ ْخَر بِْٚفَواِد  8اف تِي ََل وَد اف ِذيَن َجُٚبوا افه  ُّ  9َوَث

ْوا يِف اْفْاِلِد  51َوؾِْرَظْوَن ِذي إَْوَتِٚد  ٌَ َٚد  55اف ِذيَن َض َّ ٍَ ٚ اْف َٓ َثُروا ؾِٔ ـْ َٖ َؾ

54  ْم َربَُّك َشْوَط َظَذاٍب ِٓ ْٔ َِ ٛ  َظ ٚ  53إِن  َرب َك َفِْٚدِْْرَصٚدِ  54َؾَه َٖم  َؾ

َرَمِن  ـْ َُوُل َريِب َأ َٔ ُه َؾ َّ  ً َٕ َرَمُه َو ـْ َٖ ُه َؾ ُٚن إَِذا َمٚ اْبَتالُه َربُّ َّ ْٕ ٚ إَِذا َمٚ اْبَتالُه  51اإِل َوَأم 

َُوُل  ِْٔه ِرْزَؿُه َؾَٔ َِ َدَر َظ ََ ِن  َؾ َٕ َٔتَِٔم  56َريِب َأَهٚ ِرُموَن اْف ُْ َوٓ  57ـَالّ َبل ٓ ُت

ُِِغ  ّْ
ِ ِٚم ادْ ًَ وَن َظَذ َض َُّ ٚ اَث  58ََتَ َ ُِوَن افسُّ ـُ

ْٖ ًٚ أَ  َوَت اًل دَّ ُّْوَن ادََْٚل  59ـْ
َوَُتِ

 ًٚ ًٚ مَجّ ّْ ٚ  41ُح ًـّ ٚ َد ًـّ َْرُض َد ْٕ ِٝ ا ـ  ال  إِذا ُد ًٚ َوَجَٚء  45ـَ ٍّ َُِك َص َربَُّك َوادَْ

 ًٚ ٍّ َرى  44َص ـْ ٕ ى َفُه افِذ ُٚن َوَأ َّ ْٕ ُر اإِل ـ  ٍذ َيَتَذ
ْ َم َيْوَمئِ َٓ ٍذ بَِج

 44َوِجيَء َيْوَمئِ

َٔٚيِت  ُٝ حِلَ ْم َْٔتِْي َؿد  َُوُل َيٚ َف ِذُب َظَذاَبُه َأَحٌد  43َي ًَ ٍذ ٓ ُي
َْٔوَمئِ َوٓ ُيوثُِق  41َؾ

ُٜ  46َحٌد َوَثَٚؿُه أَ   ْ
ئِ َّ ُس ادُْْى ٍْ ٚ افْ  َٓ ُت ًٜ  47َيٚ َأي   ٔ

َِ ًٜ َمْر َٔ
َِ ًِي إَِػ َرِبِك َرا اْرِج

48  َِْٚدي  41َواْدُخِع َجْ تِي  49َؾْٚدُخِع يِف ِظ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

اًمٗمجر: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  .٘مًؿًمٚمطمرف ضمر  :اًمقاو َواًْمَٗمْجرِ 

 :واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديرهآظمره.  اًمٔم٤مهرة قمغم
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 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..مجٚم٦م: )أىمًؿ سم٤مًمٗمجرو)أىمًؿ(. 

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ًمٞم٤مل: ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م  َوًَمَٞم٤ملٍ 

ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف وطمذوم٧م اًمٞم٤مء  ،اعمحذووم٦ماعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء 

 .وهق ُمْم٤مف ًمث٘مٚمٝم٤م وقمقض اًمتٜمقيـ سمام طمذف.

وضمقاب اًم٘مًؿ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَمنْمٍ 

ًمٜمج٤مزيـ يمؾ أطمد سمام قمٛمؾ، سمدًمٞمؾ شمٕمديده ُم٤م ومٕمؾ   : حمذوف أي

   . سم٤مًم٘مرون اخل٤مًمٞم٦م

ْٗمعِ  ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمِمٗمع َواًمِمَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :: طمرف قمٓمػ. اًمقشمراًمقاو َواًْمَقشْمرِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمٚمٞمؾ: ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َواًمٚمَّْٞمؾِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

ُمٌٜمل ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من فمرف زُم٤من  إَِذا

 اًم٘مًؿ اعمحذوف.

عمٜم٤مؾم٦ٌم  ٤مًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦مومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع سم َيْنِ 

)ين(   :ومجٚم٦م ،هق :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره واًمٗم٤مقمؾ ،رؤوس أي٤مت
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  . ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

 طمرف اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. َهْؾ 

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

ًمدظمقل ٓم  غم اًمًٙمقن وطمذوم٧م إًمػذا: اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قم َذًمَِؽ 

واًمالم: طمرف ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ، اًمٌٕمد

ًمٚمخٓم٤مب ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. واجل٤مر  واًمٙم٤مف:

 .واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمخؼم حمذوف ُم٘مدم

ؿٌ  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم٦م اًمْمٛم٦م  ىَم

ُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمـ اؾمؿ جمرور وقمال :ذي .طمرف ضمر :اًمالم ًمِِذي

واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٜمٕم٧م ًمـ  واجل٤مر ٦م. وهق ُمْم٤مف.تًإؾمامء اًم

 .)ىمًؿ(

: ومجٚم٦م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمال طِمْجرٍ 

 ٦م. أو أَّن٤م ضمقاب اًم٘مًؿ اًم٤ًمسمؼ.ٞموم٤مٜمئؾمتا.( .هؾ ذم)

 ْ طمرف ٟمٗمل وضمزم  : حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ملًمالؾمتٗمٝم٤مم ٓ :اهلٛمزة َأمَل

 وىمٚم٥م.

ًمٕمٚم٦م. واًمٗم٤مقمؾ ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف ا شَمرَ 

 ...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.ومجٚم٦م: ) أمل شمر ،أٟم٧م :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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واظمت٤مره  ،اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ذم ُمقوع ٟمّم٥م سمٗمٕمؾ قمغم أٟمف ُمّمدر يَمْٞمَػ 

وأقمرسمف  ،واعمٕمٜمك أي ومٕمؾ ومٕمؾ رسمؽ ،لاًمزخمنمي واسمـ هِم٤مم ذم اعمٖمٜم

وًمٙمٜمف ممتٜمع ٕٟمف ش يمٞمػ اؾمتٗمٝم٤مم قمـ احل٤مل » اسمـ ظم٤مًمقيف طم٤مٓ ىم٤مل 

إذا أقمرب طم٤مٓ يٙمقن ُمـ اًمٗم٤مقمؾ ووصٗمف شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م ُمًتحٞمؾ 

واجلٛمٚم٦م اعمٕمٚم٘م٦م سمٙمٞمػ آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م ؾمّدت ُمًّد ُمٗمٕمقزم  ،وهمػم ضم٤مئز

 .(شمر)

( رسمؽ : )ومٕمؾومجٚم٦مهرة قمغم آظمره. اًمٔم٤ماًمٗمتح٦م  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم وَمَٕمَؾ 

 .)شمرى(ؾمدت ُمًد ُمٗمٕمقزم 

قمغم اًمٔم٤مهرة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرسمَُّؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مفآظمره. 

 ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

 قمغماًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ : اًم٤ٌمء: طمرف ضمر. قم٤مد  سمَِٕم٤مدٍ 

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) ومٕمؾ(. آظمره. 

سمدل أو قمٓمػ سمٞم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م ٕٟمف ممٜمقع ُمـ  إَِرمَ 

 اًمٍمف.

 وهق ُمْم٤مف.قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م ضمره اًمٙمنة ٟمٕم٧م جمرور وقمال َذاِت 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمِٕماَمدِ 
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تِل  صقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ )قم٤مد(.اؾمؿ ُمق اًمَّ

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. مَلْ 

 .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن َُيَْٚمْؼ 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُِمْثُٚمَٝم٤م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.  :ه٤م .ُمْم٤مف

 مجٚم٦م: )مل َيٚمؼ..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.و

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

واجل٤مر و اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمٌاِلدِ 

 اعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )َيٚمؼ(.

ر جمرو  ( : طمرف قمٓمػ. صمٛمقد: اؾمؿ ُمٕمٓمقف قمغم )قم٤مداًمقاو َوصَمُٛمقَد 

 ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مٟمٞم٨م ٕٟمف اؾمؿ ىمٌٞمٚم٦م. ،سم٤مًمٗمتح٦م

ـَ  ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م ًمـ )صمٛمقد(. اًمَّ

: وٛمػم وواًمقا ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م ضَم٤مسُمقا

صٚم٦م  : )ضم٤مسمقا(ومجٚم٦م ،ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. اعمقصقل

ْخرَ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمّمَّ

: اًمقادي .ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب اًم٤ٌمء: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن سم٤ِمًْمَقادِ 
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، ؾم٦ٌم اًمٗم٤مصٚم٦ماؾمؿ جمرور سم٤مًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م عمٜم٤م

  (. )ضم٤مسمقا سمـ ُمتٕمٚمؼ   ( سم٤مًمقاد واعمجرور)  واجل٤مر 

جمرور   ( : اؾمؿ ُمٕمٓمقف قمغم )قم٤مدومرقمقن: طمرف قمٓمػ. اًمقاو َوومِْرقَمْقنَ 

 سم٤مًمٗمتح٦م ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمجٛم٦م.

 وهق ُمْم٤مف. ،إؾمامء اًمًت٦مٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمـ  ِذي

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  إَْوشَم٤مدِ 

ـَ  ِذي أو هق  ،ٟمٕم٧م ًمـ )ومرقمقن(ضمر اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م ذم حمؾ  اًمَّ

 ،أو يٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم اًمذم ،هؿ :ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره

 .و جيقز أن يٙمقن ٟمٕمت٤م ًمٕم٤مد و صمٛمقد و ومرقمقن ،أذم اًمذيـ :أي

ًٓمت٘م٤مء اعم٘مدرة قمغم إًمػ اعمحذووم٦م  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ـَمَٖمْقا

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واًمقاو ،ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م اًم٤ًميمٜملم

.( صٚم٦م .ومجٚم٦م: )ـمٖمقا ،اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. وآًمػ ًمٚمتٗمريؼ

 اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

 واجل٤مراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمٌاِلِد 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ـمٖمقا(.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو أيمثر: اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ.  وَم٠َميْمَثُروا
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 واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ،اجلامقم٦م

وٛمػم  :ذم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ه٤م ومِٞمَٝم٤م

. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر

 )أيمثروا(.

٤مدَ  ًَ و اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًْمَٗم

 .  ( )ـمٖمقا ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  )وم٠ميمثروا  :مجٚم٦م

اًمٔم٤مهرة اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. ص٥ّم: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  وَمَّم٥مَّ 

 قمغم آظمره. 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر اهل٤مء:  .: طمرف ضمرقمغم قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ص٥م(. سمحرف اجلر، واجل٤مر واعمجرور

قمغم اًمٔم٤مهرة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرسمَُّؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مفآظمره. 

 ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ؾَمْقطَ 

 ُمْم٤مف.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَمَذاٍب 

 (. أيمثروا )  :( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ص٥مَّ  )  :ومجٚم٦م
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 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َرسمََّؽ 

ؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف وٛمػم ُمتّم :ُمْم٤مف. واًمٙم٤مف

 .إًمٞمف

 طمرف ضمر. :اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. اًم٤ٌمء :اًمالم ًَم٤ٌِمعمِْْرَص٤مدِ 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :اعمرص٤مد

سمخؼم )إن( اعمحذوف. و مجٚم٦م: )إّن )ًم٤ٌمعمرص٤مد( ُمتٕمٚم٘م٤من  واعمجرور

أو ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمؾ  ،( ضمقاب اًم٘مًؿ ذم أول اًمًقرةرسّمؽ ًم٤ٌمعمرص٤مد

 عم٤م شم٘مّدم.

٤م  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ.  :أُم٤م  .اًمٗم٤مء اؾمتئٜم٤مومٞم٦م وَم٠َمُمَّ

٤منُ  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ  إَِذا

 سم٤مجلقاب اعم٘مدر.

 زائدة.  :    ٤مُم َُم٤م

 ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ :اسمتغم  اسْمَتالهُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم  :. واهل٤مءُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.
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فُ  قمغم اًمٔم٤مهرة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرسمُّ

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ : وٛمػم وهق ُمْم٤مف. واهل٤مءآظمره. 

)اسمتاله..( ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م إمم )إذا(. : ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. ومجٚم٦م

اًمنمط  يدل قمٚمٞمف ظمؼم اعمٌتدأ أيت. ومجٚم٦م وضمقاب اًمنمط حمذوف

ٓ حمّؾ هل٤م اقمؽماوّٞم٦م قمغم ٟمٞم٦ّم اًمت٠مظمػم، وضمٕمٚمٝم٤م اسمق  ضمقاسمفإذا وومٕمٚمف و

 اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي ظمؼم اعمٌتدأ.

قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :ًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. أيمرما وَم٠َميْمَرَُمفُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل  :واهل٤مء آظمره. 

 ،يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾهق :سمف. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 (. اسمتاله )  :( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م أيمرم )  :ومجٚم٦م

َٛمفُ  قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :ٟمٕمؿّ اًمقاو: طمرف قمٓمػ.  َوَٟمٕمَّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل  :واهل٤مء آظمره. 

، هق يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره سمف.

 (. أيمرُمف )  :( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ٛمفٟمٕمّ  )  :ومجٚم٦م

اب اًمنمط ومٕمؾ ُمْم٤مرع ضمق :ي٘مقل  .راسمٓم٦م جلقاب )أُم٤م( :اًمٗم٤مء وَمَٞمُ٘مقُل 

قمؾ وٛمػم واًمٗم٤ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

ؼم اعمٌتدأ ي٘مقل..( ذم حمؾ رومع ظمهق، ومجٚم٦م: ):ُمًتؽم شم٘مديره

.ومٞم٘مقل..( ذم حمؾ ضمزم ضمقاب .آٟم٤ًمن)اإلٟم٤ًمن(، ومجٚم٦م: )
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 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..: أُم٤م. ومجٚم٦م: )أُّم٤م اإلٟم٤ًمناًمنمط

الُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة ُمٜمع فمٝمقره٤م اؿمتٖم٤مل ُمٌتدأ ُمرومقع وقم َربر 

واًمٞم٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ  .وهق ُمْم٤مف ،اعمحؾ سمحريم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم )اًمٞم٤مء(

 ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

ـِ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح، واًمٜمقن ًمٚمقىم٤مي٦م، واًمٞم٤مء:   : أيمرُمـ َأيْمَرَُم

ؾ واًمٗم٤مقم  . سمفاعمحذووم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل 

)أيمرُمـ(  :، ومجٚم٦ميٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾهق  :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م .رب. و مجٚم٦م: )رّب أيمرُمـ :ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ

 ُم٘مقل اًم٘مقل.

٤م  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ. :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. أُم٤م َوَأُمَّ

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف ُمتٕمٚمؼ  إَِذا

 عم٘مدر.سم٤مجلقاب ا

 زائدة.  :    ُم٤م َُم٤م

 ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ :اسمتغم اسْمَتالهُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم  :. واهل٤مءُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

واجلٛمٚم٦م ذم  ،هق:حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.
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قمغم اًمٔم٤مهرة . ىمدر: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء وَمَ٘مَدرَ 

 .هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره آظمره. 

اهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر  .طمرف ضمر :قمغم قَمَٚمْٞمفِ 

 سمحرف اجلر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ىمدر(.

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ِرْزىَمفُ 

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. :ُمْم٤مف. واهل٤مء

: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ضمقاب اًمنمط ي٘مقل  .اًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب )أُم٤م( وَمَٞمُ٘مقُل 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

 :ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ اعم٘مدر ومجٚم٦م: )ي٘مقل( ،هق:ُمًتؽم شم٘مديره

 آٟم٤ًمن. :أي

ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة ُمٜمع فمٝمقره٤م اؿمتٖم٤مل  بر رَ 

واًمٞم٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ  .وهق ُمْم٤مف ،اعمحؾ سمحريم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم )اًمٞم٤مء(

 ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

ـِ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح، واًمٜمقن ًمٚمقىم٤مي٦م، واًمٞم٤مء: اعمحذووم٦م   : أه٤من َأَه٤مَٟم

ذم حمؾ  : )أه٤مٟمٜمل(ومجٚم٦م  . ٗمٕمقل سمفوٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ٟمّم٥م ُم

 رومع ظمؼم اعمٌتدأ)رب(.

 طمرف ردع وزضمر. يَمالّ 
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 .طمرف إرضاب سَمؾ

 .ومٞمف شم٠ميمٞمد اجلحدهمػم قم٤مُمؾ  طمرف ٟمٗمل ٓ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شُمْٙمِرُُمقنَ 

 ؾ.اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمواخلٛم٦ًم. 

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًْمَٞمتِٞمؿَ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..)ٓ شمٙمرُمقن

 .همػم قم٤مُمٚم٦م ٟم٤مومٞم٦م :ٓ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوٓ 

قنَ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  حَت٤َموُّ

 قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜملواخلٛم٦ًم. 

 .ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب طمرف ضمر :قمغم قَمغَم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ـَمَٕم٤ممِ 

 وهق ُمْم٤مف. )حت٤موقن( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

ٙملِِم  ًْ
ِ  اعمْ

 

مجٚم٦م:  واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..)ٓ حت٤مّوقن

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :شم٠ميمٚمقن .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوشَم٠ْميُمُٚمقنَ 

صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم. واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

 قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.
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اَث  َ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة تح٦م ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗم اًمؽمُّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َأيْمالً 

و مجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  عم٤َّمً 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..)شم٠ميمٚمقن

ٌُّقنَ 
ُم٦م رومٕمف ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمال :حتٌقن .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوحُتِ

صمٌقت اًمٜمقن، ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم. اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

 قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اعم٤َْمَل 

٤ٌّمً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  طُم

 :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م مَج٤ّمً 

 )شم٠ميمٚمقن(. :)حتٌقن ( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 طمرف ردع وزضمر. يَمالّ 

ُمٗمٕمقل  ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من إَِذا

 . ُمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب )يتذيمر(.ومٞمف

٧ِم  اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  ُديمَّ

 ًمٚمت٠مٟمٞم٨م وطمريم٧م سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم. :اًمت٤مء قمغم آظمره. 

واجلٛمٚم٦م ذم  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟم٤مئ٥م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  إَْرُض 
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 حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َديّم٤ًم 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. شمقيمٞمد ًمٗمٔمل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َديّم٤ًم 

 .ٜمٝمؿ ُمـ أقمرب إومم طم٤مل ُمٜمّمقب سم٤مًمٗمتح٦م واًمث٤مٟمٞم٦م شمقيمٞمدوُم

 .وأقمرهبام ُمٙمل سمـ أب ـم٤مًم٥م ُمّمدريـ ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل

قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ضم٤مء َوضَم٤مَء 

  آظمره. 

. وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرسمَُّؽ 

هق )أُمر( وأىمٞمؿ اعمْم٤مف إًمٞمف)رسمؽ( ُم٘م٤مُمف، ومٞمٕمرب طمذف اعمْم٤مف و

إذ ٓ يتّمقر  ،اعمْم٤مف إًمٞمف اقمراب اعمْم٤مف، وشم٘مديره: ضم٤مء أُمر رسمؽ

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر اًمٙم٤مفو ،ذه٤مب وجملء اهلل قمزوضمؾ

سم٤مإلو٤موم٦م. و مجٚم٦م: )ضم٤مء رسّمؽ( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 

 )ديّم٧م(.

اعمٚمؽ: ُمٕمٓمقف ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َواعمََْٚمُؽ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َصّٗم٤ًم 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. شمقيمٞمد ًمٗمٔمل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َصّٗم٤ًم 
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 واظمتٚمػ ومٞمٝم٤م يمام ذم )ديم٤م ديم٤م(.

ل ُمٌٜمل قمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمق :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ضملء َوضِملَء 

  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م 

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم َيْقَُمِئٍذ 

وهق ُمْم٤مف. إذ: فمرف زُم٤من ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. وهق 

حمؾ  واجلٛمٚم٦م اعمٕمقض قمٜمٝم٤م ذم ،واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م ،ُمْم٤مف

 .ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ ) ضملء(

اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م  :ضمٝمٜمؿ .: طمرف ضمراًم٤ٌمء سمَِجَٝمٜمََّؿ 

ذم حمؾ رومع  واجل٤مر واعمجرورٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف.  قمغم آظمره. 

 )ديم٧م(. :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦مذم حمؾ ضمر )ضملء(  :ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

ره. قمغم آظماًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم َيْقَُمِئٍذ 

وهق ُمْم٤مف. إذ: فمرف زُم٤من ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. واًمتٜمقيـ 

قمقض قمـ مجٚم٦م. وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ ) يتذيمر(. و)يقُمئذ( اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .شمقيمٞمد ًمـ )يقُمئذ( آومم

رُ  اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ضمقاب اًمنمط ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َيَتَذيمَّ

 .هل٤م ُمـ آقمراب ٓ حمؾ اًمنمطضمقاب  : )يتذيمر(ومجٚم٦مقمغم آظمره. 

٤منُ  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اإِلْٟم
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اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن   :   أٟمك .: طم٤مًمٞم٦م أو ُمٕمؽمو٦ماًمقاو َوَأٟمَّك 

ـْ أيـ ذم حمؾ ٟمّم٥م فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم  ،سمٛمٕمٜمك ُِم

  ُم٘مدم.

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :٤مءواهل .ُمـ آقمراب ٓ حمؾ ًمف طمرف ضمر :اًمالم ًَمُف 

ُمتٕمٚمؼ سم٤مخلؼم   واعمجرور قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 اعمحذوف.

يْمَرى  ُمٜمع ُمـ  اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  اًمذر

، أو ( ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤ملمجٚم٦م: )أّٟمك ًمف اًمذيمرى. وفمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 اقمؽماوّٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م وم َيُ٘مقُل 

: )ي٘مقل(ٓ حمّؾ هل٤م هق، ومجٚم٦م:ؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقم

 أو سمدل اؿمتامل ُمـ مجٚم٦م يتذيمر. ،اؾمتئٜم٤مومٞم٦م

طمرف  :ًمٚمتٜمٌٞمف ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ًمٞم٧م :ي٤م َي٤م ًَمْٞمَتٜمِل 

٤مي٦م. اًمٞم٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل : ٟمقن اًمقىمتٛمٜمل. اًمٜمقنُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚم

 قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )ًمٞم٧م(.

ُْم٧ُم  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م، واًمت٤مء: وٛمػم  ىَمدَّ

)ىمدُم٧م( ذم حمؾ  :ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 .(ًمٞم٧م)رومع ظمؼم 
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اًمٔم٤مهرة ره اًمٙمنة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضم :طمرف ضمر. طمٞم٤ميت :اًمالم حِلََٞم٤ميِت 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر  :واًمٞم٤مء :وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. 

)ي٤م ًمٞمتٜمل...( : م(. ومجٚم٦مىمدّ ) ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور سم٤مإلو٤موم٦م.

 ُم٘مقل اًم٘مقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

: فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اًمٗم٤مء: اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. يقم وَمَٞمْقَُمِئٍذ 

فمرف ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف  :وهق ُمْم٤مف. إذظمره. قمغم آاًمٔم٤مهرة 

 إًمٞمف. واًمتٜمقيـ: قمقض قمـ مجٚم٦م. وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ ) يٕمذب(.

 .ٟمٗمل همػم قم٤مُمؾطمرف  ٓ 

ُب   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُيَٕمذر

 :هل٤مءوااًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب  قَمَذاسَمُف 

ٟم٤مئ٥م قمـ  أو .وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م

 .اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب

ومجٚم٦م: )ٓ قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأطَمٌد 

 .. أطمد( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..يٕمّذب

 .همػم قم٤مُمؾ ٓ: طمرف ٟمٗمل .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوٓ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة قع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمروم ُيقصمُِؼ 

اًمٔم٤مهرة قمغم ٟم٤مئ٥م قمـ اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َوصَم٤مىَمُف 
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 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.  :واهل٤مءآظمره. 

مجٚم٦م: واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. رومٕمف اًمْمٛم٦م  وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م َأطَمٌد 

 هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم... أطمد( ٓ حمّؾ .)يقصمؼ

 طمرف ٟمداء ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. :ي٤م َي٤م 

ُتَٝم٤م  ُمٜم٤مدى ٟمٙمرة ُم٘مّمقدة ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٜم٤مدى.  :أي٦م َأيَّ

 .ًمٚمتٜمٌٞمف :وه٤م

اًمٔم٤مهرة ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ،أو قمٓمػ سمٞم٤من ،سمدل ُمـ )أي( اًمٜمَّْٗمُس 

 .ٌٕمف ذم اًمرومع ًمٗمٔم٤مأو ٟمٕم٧م شمقمغم آظمره. 

مجٚم٦م: واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اعمُْْٓمَٛمِئٜم٦َُّم 

...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م. أو هل ذم حمؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل )اًمٜمداء

ًمٚمٜمٗمس اعم١مُمٜم٦م: ي٠مّيتٝم٤م ي٘مقل اهلل شم٤ٌمرك و شمٕم٤ممم  :أي :ًم٘مقل ُم٘مّدر

 .اًمٜمٗمس

طمرف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم.  ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم طمذف اْرضِمِٕمل 

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. :واًمٞم٤مء

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. إمَِم 

وهق ُمْم٤مف. اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرِؽ 

ف. وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞم :واًمٙم٤مف
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 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ارضمٕمل(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َراِوَٞم٦ًم 

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م طم٤مل صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  َُمْرِوٞم٦ًَّم 

 ...( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًمٜمداء.)ارضمٕمل

قمغم طمذف طمرف اًمٜمقن ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل  :طمرف قمٓمػ. ادظمكم :اًمٗم٤مء وَم٤مْدظُمكِم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم. واًمٞم٤مء

 )وم٤مدظمكم( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )أرضمٕمل(.: حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

٤ٌَمِدي وهق ُمْم٤مف. اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قِم

ػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. واًمٞم٤مء: وٛم

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ادظمكم(.

ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم طمذف طمرف اًمٜمقن  :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. ادظمكم َواْدظُمكِم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم. واًمٞم٤مء

  )وم٤مدظمكم(.)وادظمكم( اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم :حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم أظمره. ويمن  ضَمٜمَّتِل 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :وهق ُمْم٤مف. واًمٞم٤مء .عمج٤مٟم٦ًم طمريم٦م اًمٞم٤مء

 اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.
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 شورة افِْد

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللِبِ ِح مْحِن افر   افر 

ِد  َِ َْ َذا اْف ُم هِبَ
ِّ ِد  5ٓ ُأْؿ َِ َْ َذا اْف َٝ ِحلٌّ هِبَ ْٕ ْد  4َوَوافٍِد َوَمٚ َوَفَد  4َوَأ ََ َف

ٍَْد  ـَ َٚن يِف  َّ ْٕ َْٚ اإِل َْ َِ ِْٔه َأَحٌد  3َخ َِ ِدَر َظ َْ ُٛ َأْن َفْن َي َّ ُٝ  1َأَُيْ ُْ َِ َُوُل َأْه َي

َْدًا  ْ َيرَ  6َمًٚٓ ُف ُٛ َأْن ََل َّ َْْْٔغِ  7ُه َأَحٌد َأَُيْ ْل َفُه َظ ًَ ْج َٕ  ْ ًٚ  8َأََل ٕٚ َّ
َوفِ

َتْغِ  ٍَ َٜ  51َوَهَدْيَُْٚه افْ ْجَدْيِن  9َوَص َْ ََ ًَ َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ  55َؾال اْؿَتَحَم اْف

 ُٜ َْ ََ ًَ ٍٜ  54اْف َْ ٍٜ  54َؾكُّ َرَؿ َْ ٌَ ّْ ٌٚم يِف َيْوٍم ِذي َم ًَ ٍٜ َيتِٔاًم  53َأْو إِْض َرَب َْ َذا َم

51  ٍٜ َب ًٚ َذا َمْسَ ُِْٔ ّْ ْزِ  56َأْو ِم َٚن ِمَن اف ِذيَن َءاَمُْوا َوَتَواَصْوا بِٚفه  ـَ ُثم  

 ِٜ ِٜ  57َوَتَواَصْوا بِٚدَْْرمَحَ َْ َّ ْٔ َك َأْصَحُٚب ادَْ
ُروا بِآَيٚتَِْٚ ُهْم  58ُأوَفئِ ٍَ ـَ َواف ِذيَن 

 ِٜ ََٖم َصَدٌة  59َأْصَحُٚب ادَْْن ْٗ ٌٚر ُم َٕ ْم  ِٓ ْٔ َِ   41َظ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ي٘مقل اًمزخمنمي: إن إقمٔم٤مُمل  ،دظمٚم٧م قمغم ومٕمؾ اًم٘مًؿ ًمتقيمٞمد اًمٜمٗمل ٓ 

ًمف سم٢مىم٤ًمُمل سمف يمال إقمٔم٤مم يٕمٜمل أٟمف يًت٠مهؾ ومقق ذًمؽ. وىمٞمؾ: إن 

وهذا ىمقل اًمٗمراء ويمثػم ُمـ  ،)ٓ( ٟمٗمل ًمٙمالم ورّد ًمف ىمٌؾ اًم٘مًؿ

 اًمٜمحقيلم.

ؿُ  ًِ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُم ُأىْم

ويٕمقد هذا اًمْمٛمػم قمغم اهلل قمز  أٟم٤م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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 .وضمؾ

َذا  : اؾمؿ ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذا نُمٌٜمل قمغم اًمٙم اًم٤ٌمء: طمرف ضمر هِبَ

: ًمٚمتٜمٌٞمف ء٤ماهلإؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. و

 وم٦م. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )أىمًؿ(.وطمذوم٧م أًمٗمٝم٤م ًمإلو٤م

ٌََٚمِد  ومجٚم٦م: )ٓ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. سمدل جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْم

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائٞم٦ّم..أىمًؿ

وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم  :أٟم٧م .أو اقمؽماوٞم٦م ،اًمقاو: طم٤مًمٞم٦م َوَأْٟم٧َم 

 حمؾ رومع ُمٌتدأ.

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م  ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف طِمؾٌّ 

َذا  : اؾمؿ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذا اًم٤ٌمء: طمرف ضمر هِبَ

: ًمٚمتٜمٌٞمف: ء٤ماهلإؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. و

 وطمذوم٧م أًمٗمٝم٤م ًمإلو٤موم٦م. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )طمؾ(.

ٌََٚمِد  مجٚم٦م: )أٟم٧م وقمغم آظمره.  اًمٔم٤مهرةضمره اًمٙمنة  سمدل جمرور وقمالُم٦م اًْم

أو ذم حمؾ  ...( ٓ حمّؾ هل٤م اقمؽماوّٞم٦م عمـ ضمٕمؾ اًمقاو اقمؽماوٞم٦م.طمّؾ 

 .ٟمّم٥م طم٤مل عمـ ضمٕمؾ اًمقاو طم٤مًمٞم٦م

ُمٕمٓمقف قمغم )هذا( إول جمرور  :طمرف قمٓمػ. واًمد :اًمقاو َوَواًمٍِد 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 
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ل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜم :طمرف قمٓمػ. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م 

 ضمر ُمٕمٓمقف قمغم )واًمد(.

 هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َوًَمَد 

واًمٕم٤مئد امم  صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. : )وًمد(ومجٚم٦م

وُم٤م  :اعمقصقل وٛمػم حمذوف ُمٜمّمقب اعمحؾ ٟٓمف ُمٗمٕمقل سمف شم٘مديره

 وًمده.

 طمرف حت٘مٞمؼ. :ىمد .اًم٘مًؿ اًمالم واىمٕم٦م ذم ضمقاب  ًَمَ٘مْد 

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمٜم٤م اًمٗم٤مقمٚملم، وٟم٤م: وٛمػم  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم 

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

٤مَن  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اإِلْٟم

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

ٌٍَد  واجل٤مر قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  يَم

مجٚم٦م: ٚم٘م٤من سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ )اإلٟم٤ًمن(. وواعمجرور ُمتٕم

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًم٘مًؿ..)ظمٚم٘مٜم٤م

٥ُم  ًَ : ومٕمؾ وظمرج ًمٚمتقسمٞمخ واإلٟمٙم٤مر. حي٥ًم .مطمرف اؾمتٗمٝم٤م :اهلٛمزة َأحَيْ

قمؾ واًمٗم٤مقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

 .( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..ومجٚم٦م: ) أحي٥ًم ،هق :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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، وفوٛمػم اًمِم٠من حمذ )إن( طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م خمٗمػ، واؾمؿ َأْن 

 أٟمف.:شم٘مديره

ـْ   طمرف ٟمٗمل وٟمّم٥م واؾمت٘م٤ٌمل. ًَم

قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ )ًمـ( وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيْ٘مِدَر 

 آظمره. 

 :رف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. واهل٤مءطم :قمغم قَمَٚمْٞمِف 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ي٘مدر(.

مجٚم٦م: )ًمـ واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. رومٕمف اًمْمٛم٦م  وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م َأطَمٌد 

وُم٤م سمٕمده٤م (  و)أن ،..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم )أن( اعمخّٗمٗم٦م.ي٘مدر قمٚمٞمف أطمد

  (. ذم شم٠مويؾ ُمّمدر ؾمدَّ ُمًدَّ ُمٗمٕمقزم ) حي٥ًم

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َيُ٘مقُل 

..( ٓ حمّؾ هل٤م .هق. ومجٚم٦م: )ي٘مقل واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

 ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ، واًمت٤مء: وٛمػم َأْهَٚمْٙم٧ُم 

)أهٚمٙم٧م( ذم حمّؾ  :ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل.
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َُم٤مًٓ 

ٌَدًا   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ًُم

٥ُم  ًَ ٥م: ومٕمؾ . وظمرج ًمٚمتقسمٞمخ واإلٟمٙم٤مر. حيًاهلٛمزة: طمرف اؾمتٗمٝم٤مم َأحَيْ

واًمٗم٤مقمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

 .( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..هق. ومجٚم٦م: ) أحي٥ًم :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وٛمػم اًمِم٠من  )إن( طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م خمٗمػ، واؾمؿ َأْن 

 أٟمف. :شم٘مديره.حمذوف

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. مَلْ 

وٛمػم  :ُمف طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م. واهل٤مءومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمز َيَرُه 

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

مل  ) :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأطَمٌد 

( وُم٤م سمٕمده٤م ذم شم٠مويؾ ُمّمدر  و)أن ، ( أن ) ذم حمؾ رومع ظمؼم   ...( يره

  (. ؾمدَّ ُمًدَّ ُمٗمٕمقزم ) حي٥ًم

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :تٗمٝم٤مم. ملاهلٛمزة طمرف اؾم َأمَلْ 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن َٟمْجَٕمْؾ 

 .يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ وضم٤مء سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ٟمحـ :شم٘مديره

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر اًمالم: طمرف ضمر. واهل٤مء ًَمُف 
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)ٟمجٕمؾ( اذا يم٤من سمٛمٕمٜمك  ـُمتٕمٚمؼ سم  واعمجرور سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 أو ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمـ ٟمجٕمؾ. ،ٟمخٚمؼ

اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمثٜمك. ومجٚم٦م: وقمالُم٦م ٟمّمٌف ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب  قَمْٞمٜملَْمِ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..)ٟمجٕمؾ

٤مٟم٤ًم  ًَ
: ُمٕمٓمقف قمغم قمٞمٜملم ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ًم٤ًمٟم٤م قمٓمػ.طمرف : اًمقاو َوًمِ

 ره. قمغم آظماًمٔم٤مهرة ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م 

ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء  :. ؿمٗمتلمطمرف قمٓمػ :اًمقاو َوؿَمَٗمَتلْمِ 

 ٕٟمف ُمثٜمك.

: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف طمرف قمٓمػ. هديٜم٤م اًمقاو: َوَهَدْيٜم٤َمُه 

ٟم٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  ،سمـ )ٟم٤م( اًمٗم٤مقمٚملم

ؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حم :وم٤مقمؾ. واهل٤مء

 أول.

ـِ  مجٚم٦م: وب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمثٜمك. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمق اًمٜمَّْجَدْي

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم )ٟمجٕمؾ..(..)هديٜم٤مه

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل :. ٓاؾمتئٜم٤مفطمرف  :ٗم٤مءاًم وَمال 

 هق. ديره:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘م ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اىْمَتَحَؿ 

٦ٌَمَ  مجٚم٦م: واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمق  اًْمَٕمَ٘م
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 اؾمتئٜم٤مومٞم٦م...( ٓ حمّؾ هل٤م .)ٓ اىمتحؿ اًمٕم٘م٦ٌم

: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ُم٤م .اًمقاو: طمرف اقمؽمايض َوَُم٤م 

 رومع ُمٌتدأ.

غم آًمػ ُمٜمع ُمـ قم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرةأدرى:  َأْدَراَك 

واًمٙم٤مف:  هق، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:، فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

ومجٚم٦م:  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول

 )أدراك..( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُم٤م(.

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

٦ٌَُم  )ُم٤م  :ومجٚم٦م قمغم آظمره. رة اًمٔم٤مهُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم ُمرومقع وقمال اًْمَٕمَ٘م

 اًمٕم٘م٦ٌم( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ )أدراك(.

ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ،هل :ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره وَمؽُّ 

 .وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

٦ٌٍَم  ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرىَم

 تئٜم٤مومٞم٦م...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾم)هل ومّؽ 

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. َأْو  

قمغم اًمٔم٤مهرة ومؽ( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ُمٕمٓمقف قمغم )اؾمؿ  إـِْمَٕم٤مٌم 

 آظمره. 
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 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  ذِم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َيْقٍم 

 رور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )إـمٕم٤مم(.واعمج

 .٦م. وهق ُمْم٤مفتًُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف ُمـ إؾمامء اًمٟمٕم٧م جمرور وقمال ِذي 

٦ٌٍَم  َٖم ًْ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َُم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َيتِٞماًم 

 ًمٚمٛمّمدر)إـمٕم٤مم(.

٦م. وهق تًٕٟمف ُمـ إؾمامء اًم٦م ٟمّمٌف إًمػ ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم َذا 

 .ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َُمْ٘مَرسَم٦ٍم 

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. َأوْ 

ٙمِٞمٜم٤ًم   ًْ قمغم اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٜمّمقب ُمٕمٓمقف قمغم ) يتٞمام(  ُِم

 آظمره. 

٦م. وهق تًٕٟمف ُمـ إؾمامء اًموقمالُم٦م ٟمّمٌف إًمػ  ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب َذا 

 .ُمْم٤مف

سَم٦ٍم   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َُمؽْمَ

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. صُمؿَّ 
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 :واؾمؿ يم٤من وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يَم٤مَن 

 هق.

ـَ  رك سم٤مًمٗمتح وطُم  ،ٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابطمرف ضمر ُمٌ ُِم

 ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

ـَ  ِذي  ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجرور ،اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر اًمَّ

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م .مجٚم٦م: )يم٤من ُمـ اًمذيـسمخؼم يم٤من حمذوف، و

 )ٓ اىمتحؿ( داظمٚم٦م حت٧م ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل. :قمغم مجٚم٦م

، واًمقاو: وٛمػم غم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمومٕم َءاَُمٜمُقا 

صٚم٦م  : )آُمٜمقا(ومجٚم٦م .ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. 

اعم٘مدرة  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ :قاصقاطمرف قمٓمػ. شم :اًمقاو َوشَمَقاَصْقا 

سمقاو اجلامقم٦م،  ٓشمّم٤مًمفًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم قمغم إًمػ اعمحذووم٦م 

 :. ومجٚم٦مُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾواًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ 

 )شمقاصقا( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اًمّمٚم٦م )آُمٜمقا(.

ؼْمِ  اًمٔم٤مهرة : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًم٤ٌمء: طمرف ضمر. اًمّمؼم سم٤ِمًمّمَّ

 )شمقاصقا(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور قمغم آظمره. 

اعم٘مدرة  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ :طمرف قمٓمػ. شمقاصقا :ًمقاوا َوشَمَقاَصْقا 

، ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مقمغم إًمػ اعمحذووم٦م 
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ومجٚم٦م: . ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾواًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ 

 )شمقاصقا( اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )شمقاصقا( إومم.

اًمٔم٤مهرة ضمر. اعمرَح٦م: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًم٤ٌمء: طمرف  سم٤ِمعمَْْرََح٦َِم 

 )شمقاصقا(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور قمغم آظمره. 

: طمرف واًمٙم٤مف ،اًمٙمن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأاؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم  ُأوًَمِئَؽ 

 ظمٓم٤مب ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب.

وهق ٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأْصَح٤مُب 

 .ُمْم٤مف

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمَْْٞمَٛمٜم٦َِم 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..)أوًمئؽ أصح٤مب

ـَ  ِذي اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :طمرف قمٓمػ. اًمذيـ :اًمقاو َواًمَّ

 رومع ُمٌتدأ.

شمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، واًمقاو: وٛمػم ٓ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ومٕمؾ يَمَٗمُروا 

صٚم٦م  : )يمٗمروا(. ومجٚم٦مُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾُمتّمؾ 

 اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :آي٤مت .اًم٤ٌمء طمرف ضمر سمِآَي٤مشمِٜم٤َم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :و ٟم٤موهق ُمْم٤مف، قمغم آظمره. 



  417 ........................................................ ؾمقرة اًمٌٚمد.

 )يمٗمروا(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور ،٤مف إًمٞمفحمؾ ضمر ُمْم

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ صم٤من. ُهْؿ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ )هؿ( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأْصَح٤مُب 

  .وهق ُمْم٤مف

 :٦مومجٚماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمَِْْم٠َمَُم٦ِم 

، أو أن )هؿ( ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ )اًمذيـ( )هؿ أصح٤مب..(

. و مجٚم٦م: )اًمذيـ (اًمذيـ)و) اصح٤مب( ظمؼم اعمٌتدأ  ،وٛمػم ومّمؾ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )أوًمئؽ أصح٤مب..(..يمٗمروا

: هؿ طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. :قمغم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ 

واجل٤مر ن ذم حمؾ ضمر سمحرف ضمر. وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمق

 .سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدمُمتٕمٚم٘م٤من  واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َٟم٤مٌر 

مجٚم٦م: و قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رومٕمف اًمْمٛم٦م  ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م ُُم١ْمَصَدةٌ 

 هل٤مأو هل اؾمتئٜم٤مومٞمف ٓ حمّؾ  ،صم٤من ..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم.)قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مر
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 شورة افنّس

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َحَٚهٚ  َُ ِس َو ّْ ِر إَِذا َتالَهٚ  5َوافن  َّ ََ ِٚر إَِذا َجاّلَهٚ  4َواْف َٓ ِْٔل  4َوافْ   ِ َواف

َنَٚهٚ  ٌْ اَمِء َوَمٚ َبََْٚهٚ  3إَِذا َي  ّ ٍس َوَمٚ  6َمٚ َضَحَٚهٚ َوإَْرِض وَ  1َواف ٍْ َٕ َو

اَهٚ  َواَهٚ  7َشو  َْ ٚ ُؾُجوَرَهٚ َوَت َٓ َّ َٖهْلَ َٚهٚ  8َؾ ـ  َح َمْن َز َِ َوَؿْد َخَٚب  9َؿْد َأْؾ

َٚهٚ  َواَهٚ  51َمْن َدش  ٌْ وُد بَِى ُّ ْٝ َث َب ذ  َٚهٚ  55ـَ ََ َٞ َأْص ًَ َْ ْٕ َٚل  54إِِذ ا ََ َؾ

ْم َرُشوُل  َٜ  اهللهَلُ َٚؿ ََٔٚهٚ  اهلل َٕ َْ ْم  54َوُش ُ ْم َرهبُّ ِٓ ْٔ َِ ُروَهٚ َؾَدْمَدَم َظ ََ ًَ ُبوُه َؾ ذ  َُ َؾ

اَهٚ  و  َّ ْم َؾ ِٓ ِْ ْٕ ََْٚهٚ  53بَِذ َْ   51َوٓ خَيَُٚف ُظ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ْٛمسِ  اًمِمٛمس: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره  .٘مًؿًمٚم: طمرف ضمر اًمقاو َواًمِمَّ

رور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ حمذوف واجل٤مر واعمجاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٙمنة 

..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. و ديره: اىمًؿ. ومجٚم٦م: )أىمًؿ سم٤مًمِمٛمسشم٘م

 ًمتٌٕم٨م. :ضمقاب اًم٘مًؿ حمذوف شم٘مديره

: ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ك: طمرف قمٓمػ. وحاًمقاو َوُوَح٤مَه٤م

 :ه٤م .وهق ُمْم٤مف قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر،اعم٘مدرة 

 ٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمً

جمرور قمغم ) اًمِمٛمس( ُمٕمٓمقف  :طمرف قمٓمػ. اًم٘مٛمر :اًمقاو َواًْمَ٘مَٛمرِ 
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من دمرد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  إَِذا 

 حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ )أىمًؿ( اعم٘مدر.

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م عم٘مدرة قمغم إًمػ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م ا شَمالَه٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :هق. ه٤م:. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًمتٕمذر

)شماله٤م( ذم حمؾ ضمر  :قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م

 .ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد اًمٔمرف اًمزُم٤مين ُمْم٤مف إًمٞمف

جمرور قمغم ) اًمِمٛمس( اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمٜمٝم٤مر: ُمٕمٓمقف  َواًمٜمََّٝم٤مرِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٙمنة وقمالُم٦م ضمره 

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من دمرد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  إَِذا

 حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ )أىمًؿ( اعم٘مدر.

ُمٜمع ُمـ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػضمغّم:  ضَماّلَه٤م

هق. ه٤م: وٛمػم  . واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

)ضماله٤م(  :غم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦مُمتّمؾ ُمٌٜمل قم

 ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

جمرور  قمغم ) اًمِمٛمس( : ُمٕمٓمقفاًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمٚمٞمؾ َواًمٚمَّْٞمؾِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 
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فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من دمرد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  إَِذا

 اعم٘مدر.حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ )أىمًؿ( 

 اعم٘مدرة قمغم إًمػ ْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦مومٕمؾ ُميٖمِمك:  َيْٖمَِم٤مَه٤م

 :هق. ه٤م :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

ومجٚم٦م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. 

 )يٖمِم٤مه٤م( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

 
ِ
اَمء ًَّ جمرور  قمغم ) اًمِمٛمس( ُمٕمٓمقف :اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمًامء َواًم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 ،ـْ ُمَ  :أو اؾمؿ ُمقصقل سمٛمٕمٜمك .ُمّمدري٦م :٤مطمرف قمٓمػ. ُم :اًمقاو َوَُم٤م 

 .( اًمًامء ) ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمٕمٓمقف قمغم 

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ  سَمٜم٤َمَه٤م 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل هق. ه٤م :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره . واًمٗم٤مقمؾاًمتٕمذر

.( .اعمّمدر اعم١مّول )ُم٤م سمٜم٤مه٤موقمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. 

 :مجٚم٦مو ،ـ ضمٕمؾ )ُم٤م( ُمّمدري٦معم ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقف قمغم )اًمًامء(.

ضمٕمؾ )ُم٤م( اؾمؿ  عمـ )سمٜم٤مه٤م ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

 .ُمقصقل

جمرور  قمغم ) اًمِمٛمس( ُمٕمٓمقف :ٓمػ. إرضطمرف قم :اًمقاو َوإَْرِض 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 
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اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم  ُمّمدري٦م، أو :طمرف قمٓمػ. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م 

  اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمٕمٓمقف.

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ  ـَمَح٤مَه٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :هق. ه٤م:. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًمتٕمذر

اعمّمدر اعم١مّول )ُم٤م وقمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. 

ـ ضمٕمؾ )ُم٤م( عم..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقف قمغم )آرض( ـمح٤مه٤م

)ـمح٤مه٤م( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ ومجٚم٦م: ، ُمّمدري٦م

 .ـ ضمٕمؾ )ُم٤م( اؾمؿ ُمقصقلعماإلقمراب.

٦م ضمره اًمٙمنة ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم :طمرف قمٓمػ. ٟمٗمس :اًمقاو َوَٟمْٗمسٍ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم  ُمّمدري٦م أو :طمرف قمٓمػ. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م 

 اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمٕمٓمقف.

اَه٤م  ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ  ؾَمقَّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :هق. ه٤م :اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

اعمّمدر اعم١مّول )ُم٤م وٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.  قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ

، ـ ضمٕمؾ )ُم٤م( ُمّمدري٦معمؾمقاه٤م..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقف قمغم )ٟمٗمس( 

ـ ضمٕمؾ عم )ؾمقاه٤م( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب :مجٚم٦مو

 .)ُم٤م( اؾمؿ ُمقصقل
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اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :أهلٛمٝم٤م .طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء وَم٠َمهْلََٛمَٝم٤م 

: وٛمػم ُمتّمؾ هق. ه٤م :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ قمغم آظمره. 

 ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول. 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  وُمُجقَرَه٤م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :ه٤م .وهق ُمْم٤مف

 سم٤مإلو٤موم٦م.

ومجقره٤م( ُمٜمّمقب : ُمٕمٓمقف قمغم )ىاًمقاو: طمرف قمٓمػ. شم٘مق َوشَمْ٘مَقاَه٤م 

. قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذروقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :ه٤م .وهق ُمْم٤مف

اه٤م )  :( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )أهلٛمٝم٤م  :سم٤مإلو٤موم٦م. ومجٚم٦م   ٓ حمّؾ هل٤م.   ( ؾمقَّ

 طمرف حت٘مٞمؼ. ىَمْد 

 قمغم آظمره. ة اًمٔم٤مهرومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  َأوْمَٚمَح 

ـْ   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. َُم

٤مَه٤م  ُمٜمع ُمـ فمٝمقره  آًمػومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم زيّمك:  َزيمَّ

، وه٤م: (ُمـ)هق. يٕمقد قمغم :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًمتٕمذر

 :وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمـ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م

)ىمد  :ومجٚم٦م .اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب )زيم٤مه٤م( صٚم٦م

أو ضمقاب اًم٘مًؿ ذم أول اًمًقرة واًمالم حمذووم٦م  ،أومٚمح..( اؾمتئٜم٤مومٞم٦م
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 ُمـ ىمد ًمٓمقل اًمٙمالم.

 طمرف حت٘مٞمؼ. :طمرف قمٓمػ. ىمد :اًمقاو َوىَمْد 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  ظَم٤مَب 

ـْ   وم٤مقمؾ. اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع َُم

٤مَه٤م  ُمٜمع ُمـ فمٝمقره  آًمػومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم دؾّمك:  َدؾمَّ

وه٤م:  ،هق. يٕمقد قمغم ُمـ :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًمتٕمذر

ومجٚم٦م:  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمـ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

و مجٚم٦م: )ىمد  ،)دؾم٤مه٤م( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب

 ّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.ظم٤مب...( ٓ حم

سَم٧ْم  واًمت٤مء: قمالُم٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  يَمذَّ

 ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

 .قمغم آظمره وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اًمٔم٤مهرة صَمُٛمقُد 

٘مدرة اًم٤ٌمء: طمرف ضمر. ـمٖمقاه٤م: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم سمَِٓمْٖمَقاَه٤م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :قمغم إًمػ ٕٟمف اؾمؿ ُم٘مّمقر. وهق ُمْم٤مف. ه٤م

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور .قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

 )يمذسم٧م(. ومجٚم٦م: )يمّذسم٧م صمٛمقد( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م وطمرك عم٤م ُم٣م ُمـ اًمفمرف  إِِذ 
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 (. يمذسم٧م )  ُمتٕمٚمؼ سمـ .سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم

ٌََٕم٨َم   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  اْٟم

وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ٕٟمف اؾمؿ  َأؿْمَ٘م٤مَه٤م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :ُم٘مّمقر. وهق ُمْم٤مف. ه٤م

 )اٟمٌٕم٨م( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إمم )إذ(. :ومجٚم٦م .ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

قمغم اًمٔم٤مهرة : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م ىم٤مل .اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ َ٘م٤مَل ومَ 

 آظمره. 

قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل :طمرف ضمر. هؿ :اًمالم هَلُْؿ 

 )ىم٤مل(.ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ  سمحرف ضمر. واجل٤مر واعمجرور

 وهق ُمْم٤مف.اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرؾُمقُل 

قمغم اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ظ اجلالًم٦م ًمٗم  اهللِ

 :مجٚم٦م ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم.مجٚم٦م: )ىم٤مل هلؿ رؾمقلوآظمره. 

 آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..(.)يمّذسم٧م

اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  -قمغم اًمتحذير  -ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب  َٟم٤مىَم٦َم 

 اشمريمقا. وهق ُمْم٤مف.:شم٘مديرهقمغم آظمره. 

قمغم اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ًم٦م ًمٗمظ اجلال اهلل

 ...( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل.ومجٚم٦م: )اشمريمقا ٟم٤مىم٦م اهللآظمره. 
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ُمٕمٓمقف قمغم )ٟم٤مىم٦م( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  :ؾم٘مٞم٤مه٤م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوؾُمْ٘مَٞم٤مَه٤م 

. وهق قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذرٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة 

ٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف : وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌُمْم٤مف. ه٤م

 .إًمٞمف

سُمقُه  ل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمب. يمذّ اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ وَمَٙمذَّ

اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  : وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغمقاواًم، وسمقاو اجلامقم٦م

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل وم٤مقمؾ. واهل٤مء

 )ىم٤مل هلؿ(. :٦م قمغم مجٚم٦م.( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم.سمف، و مجٚم٦م: )يمّذسمقه

٤مًمف سمقاو : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّماًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. قم٘مر وَمَٕمَ٘مُروَه٤م 

اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  : وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغمقاواًمو ،اجلامقم٦م

ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل : وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ وم٤مقمؾ. واهل٤مء

 سمقه(...( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )يمذّ ومجٚم٦م: )قم٘مروه٤م ،سمف

اًمٔم٤مهرة دُمدم: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  .: طمرف قمٓمػاًمٗم٤مء وَمَدُْمَدَم 

 قمغم آظمره. 

: اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. هؿ: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم قمغم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ) دُمدم(.

ُْؿ  وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م وم٤مقمؾ رب:  َرهبُّ
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 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.  :ُمْم٤مف. هؿ

اًمٔم٤مهرة  : طمرف ضمر. ذٟم٥م: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنةاًم٤ٌمء سمَِذْٟمٌِِٝمْؿ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل اًمًٙمقن ذم حمؾ وهق ُمْم٤مف. هؿقمغم آظمره. 

مجٚم٦م: ُمدم( أيْم٤م. وٕمٚم٘م٤من سمـ ) دضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. واجل٤مر واعمجرور ُمت

 )دُمدم قمٚمٞمٝمؿ رهّبؿ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م قم٘مروه٤م.

اَه٤م قَّ ًَ در قمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘م :ؾمقى .طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء وَم

هق.  :ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره آًمػ

. و ٕمقل سمفوه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمـ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗم

 .(دُمدم: )مجٚم٦م: )ؾمّقاه٤م..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل :ٓ .أو اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م ،أو طم٤مًمٞم٦م ،قم٤مـمٗم٦م :اًمقاو َوٓ 

 ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ََي٤َمُف 

 .يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ هق :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

٤ٌَمهَ  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ٕٟمف  ٤م قُمْ٘م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :ُم٘مّمقر. وهق ُمْم٤مف. ه٤م

..( إُم٤م اَّن٤م ٓ حمؾ هل٤م ًمٙمقَّن٤م .مجٚم٦م: )ٓ َي٤مفو .ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

أو ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل  ،أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ،)ؾمقاه٤م( :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 .ضمٕمؾ اًمقاو طم٤مًمٞم٦م ُمـ وم٤مقمؾ )ؾمّقاه٤م(قمٜمد ُمـ
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 شورة افِٔل

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َنى  ٌْ ِْٔل إَِذا َي  ِ ذ   5َواف ِٚر إَِذا ََتَ َٓ َثى  4َوافْ  ْٕ َر َوإُ ـَ َق افذ  َِ إِن   4َوَمٚ َخ

ْم َفَنت ى  ُُ َٔ ًْ ٚ َمْن أَ  3َش َٖم  ََى َؾ َْى  1ْظَىى َوات  ّْ َق بِٚحْلُ ُه  6َوَصد  ُ ٌِ َٔ ُْ َّ َؾ

ى  َ ٌْ ُٔ ِْ
َْى  7فِ ٌْ ٚ َمْن َبِخَل َواْشَت َْى  8َوَأم  ّْ َب بِٚحْلُ ذ  ـَ ُه  9َو ُ ٌِ َٔ ُْ َّ َؾ

ى  َ ٌْ ًُ ِْ
ُْْه َمُٚفُه إَِذا َتَرد ى  51فِ ِْي َظ ٌْ َدى  55َوَمٚ ُي ُٓ ِْ َْْٔٚ َف َِ َوإِن   54إِن  َظ

َِي ى  54َفَْٚ َفًِخَرَة َوإُوَػ  ٚرًا َت َٕ ْم  ُُ َذْرُت ْٕ َٖ ََى  53َؾ ٓ َيْهالَهٚ إِّٓ إَْص

51   َب َوَتَوػ ذ  ـَ ََى  56اف ِذي  ٚ إَْت َٓ ُ َُٔجْْ  يِت َمَٚفُه  57َوَش ْٗ اف ِذي ُي

ـ ى  ٍٜ  58َيَتَز َّ ًْ
َزى َوَمٚ ََٕحٍد ِظَْْدُه ِمْن ِٕ َٚء َوْجِه َرِبِه إَْظَذ  59َُتْ ٌَ إِّٓ اْبتِ

41  َُ ْوَف َيْر َّ   45َوَف

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ْٞمِؾ  . اًمٚمٞمؾ: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ٘مًؿًمٚم: طمرف ضمر اًمقاو َواًمٚمَّ

٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 ( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. ؿ سم٤مًمٚمٞمؾ: أىمًؿ. ومجٚم٦م: )أىمًشم٘مديره اعمحذوف

رد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم جمفمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من  إَِذا 

 حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ )أىمًؿ( اعم٘مدر.
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ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع  َيْٖمَِمك 

ومجٚم٦م: هق.  :تٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهُمـ فمٝمقره٤م اًم

 (.ا)يٖمِمك( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إمم )إذ

جمرور وقمالُم٦م  قمغم ) اًمٚمٞمؾ(  . اًمٜمٝم٤مر: ُمٕمٓمقفاًمقاو: طمرف قمٓمػ َواًمٜمََّٝم٤مِر 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ضمره اًمٙمنة 

 اًم٘مًؿ اعمحذوف.

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من دمرد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  إَِذا 

 ؼ سمٗمٕمؾ )أىمًؿ( اعم٘مدر.حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚم

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره  آًمػومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم  دَمَغمَّ 

)دمغم( ذم حمؾ  :هق. ومجٚم٦م :تٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًم

 ضمر ُمْم٤مف إمم )إذا(.

أو اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل  ،: طمرف ُمّمدرّي ُم٤م .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَُم٤م 

 ٚمٞمؾ.قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمٕمٓمقف قمغم اًم

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  .اًمٔم٤مهر قمغم آظمره ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ظَمَٚمَؼ 

وظمٚمؼ( ُمٕمٓمقف قمغم  اعمّمدر اعم١مول ُمـ )ُم٤موهق.  ُمًتؽم شم٘مديره:

اؾمؿ ، اُم٤م ُمـ ضمٕمؾ ُم٤م ـ ضمٕمؾ ُم٤م ُمّمدري٦معم )اًمٚمٞمؾ( ذم حمؾ ضمر

 .٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب)ظمٚمؼ( صٚم :ُمقصقل وم٤من مجٚم٦م
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يَمَر   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف  اًمذَّ

: ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف ٟمثكإ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإُْٟمثَك 

 ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. آًمػاًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم 

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م. إِنَّ 

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ًمٗمتح٦م اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف ا ؾَمْٕمَٞمُٙمْؿ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر  :ٙم٤مفُمْم٤مف. واًم

 واعمٞمؿ قمالُم٦م اجلٛمع. .سم٤مإلو٤موم٦م

( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف : ظمؼم )إنّ ؿمتك .م: اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمداًمال ًَمَِمتَّك 

مجٚم٦م: )إّن قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. واًمْمٛم٦م اعم٘مدرة 

 ؾمٕمٞمٙمؿ ًمِمّتك( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًم٘مًؿ.

٤م   طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ. :ؾمتئٜم٤مف. أُم٤مطمرف ا :اًمٗم٤مء وَم٠َمُمَّ

ـْ   :مجٚم٦مظمؼمه واؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.  َُم

 ؾمٜمٞمنه..()

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره  آًمػومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدرة قمغم  َأقْمَٓمك 

وطمذف اعمٗمٕمقل سمف هق،  :تٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًم

 ،ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب : )أقمٓمك( صٚم٦م اعمقصقلومجٚم٦ماظمتّم٤مرا، 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..ومجٚم٦م: )ُمـ أقمٓمك
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ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم  :اشمََّ٘مك َ.طمرف قمٓمػ :اًمقاو َواشمََّ٘مك

هق.  :تٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًم آًمػ

مجٚم٦م: و ،سمف ًمٙمقٟمف ُمٕمٚمقُم٤م وهق اهلل قمز وضمؾوطمذف اعمٗمٕمقل 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م..)اشّم٘مك

َق  َق  .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَصدَّ اًمٔم٤مهر ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :َصدَّ

 . واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق. قمغم آظمره

ٜمَك  ًْ اؾمؿ جمرور  :قمراب. احلًٜمك: طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلاًم٤ٌمء سم٤ِمحْلُ

 ،اًمتٕمذر ٤مُمـ فمٝمقره ُمٜمع آًمػوقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم 

..( ٓ حمّؾ هل٤م واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )صدق(. ومجٚم٦م: )صّدق

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م.

ُه  ُ ٜمَُٞمنر ًَ : طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. ٟمٞمن: ومٕمؾ واًمًلم .جلقاب اًمنمط  ء: راسمٓم٦ماًمٗم٤م وَم

واًمٗم٤مقمؾ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف 

وٛمػم  :. واهل٤مءيٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ ٟمحـ :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

: )ؾمٜمٞمن( مجٚم٦مو .ٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمفُمتّمؾ ُمٌ

ومجٚم٦م: )ُمـ أقمٓمك( ذم حمؾ ضمزم  ذم حمؾ رومع ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ )ُمـ(.

 ضمقاب اًمنمط )أُم٤م( واًمت٘مدير: ُمٝمام يٙمـ ُمـ رء ومٛمـ أقمٓمك.

ى  اؾمؿ جمرور  :ٞمنىضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًماًمالم: طمرف  ًمِْٚمُٞمْنَ

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر،  آًمػوقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم 
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 ٟمٞمن(. )ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

٤م  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ. :طمرف قمٓمػ. أُم٤م :اًمقاو َوَأُمَّ

ـْ   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  . قمغم آظمرهاًمٔم٤مهرة  ٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح سَمِخَؾ 

)سمخؾ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  :مجٚم٦موهق.  :ُمًتؽم شم٘مديره

)أُم٤م  مجٚم٦م: أُم٤م ُمـ سمخؾ( ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقف قمغم) :اإلقمراب. ومجٚم٦م

 ُمـ أقمٓمك(.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر  :اؾمتٖمٜمك.طمرف قمٓمػ :اًمقاو َواؾْمَتْٖمٜمَك

 :ًتؽم شم٘مديرهٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًمتٕمذر، واًم آًمػقمغم 

 اؾمتٖمٜمك( ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )سمخؾ(.) :هق. ومجٚم٦م

َب  اًمٔم٤مهرة ٦م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :يَمذَب  .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َويَمذَّ

ب( ٓ )يمذّ  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق. ومجٚم٦مقمغم آظمره. 

 حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )اؾمتٖمٜمك(.

ٜمَك ًْ اؾمؿ جمرور  :حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. احلًٜمك طمرف ضمر ٓ :اًم٤ٌمء سم٤ِمحْلُ

، اًمتٕمذر ٤مُمٜمع ُمـ فمٝمقره آًمػوقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم 

 ب(.) يمذّ  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

ُه  ُ ٜمَُٞمنر ًَ واًمًلم: طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. ٟمٞمن:  .جلقاب اًمنمط )أُم٤م(  : راسمٓم٦ماًمٗم٤مء وَم
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 آظمره. قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

: . واهل٤مءوضمؾيٕمقد قمغم اهلل قمز ٟمحـ واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:

: ومجٚم٦م .اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمفوٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم 

 .( ذم حمؾ رومع ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ )ُمـ(.)ومًٜمٞمنه

ى  اؾمؿ جمرور  :: طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمٕمنىاًمالم ًمِْٚمُٕمْنَ

 ،آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم

)ُمـ سمخؾ..( ذم حمؾ ومجٚم٦م: ٟمٞمن(. ) ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

  .ضمزم ضمقاب اًمنمط )أُم٤م( واًمت٘مدير: ُمٝمام يٙمـ ُمـ رء ومٛمـ سمخؾ

 طمرف ٟمٗمل. :ُم٤م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَُم٤م 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء ُمٜمع ُمـ  ُيْٖمٜمِل 

 ه٤م اًمث٘مؾ.فمٝمقر

 :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. واهل٤مء :قمـ قَمٜمُْف 

واجل٤مر  ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر

 )يٖمٜمل(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َُم٤مًُمُف 

 حمؾ ضمر ُمْم٤مف، واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم

..( ذم حمّؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ُم٤م يٖمٜملسم٤مإلو٤موم٦م. و مجٚم٦م: )

 )ؾمٜمٞمّنه ًمٚمٕمنى(.
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فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ  إَِذا 

 سمـ )يٖمٜمل(.

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره  آًمػومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم  شَمَردَّى 

)شمردى( ذم حمؾ  :ومجٚم٦م ،هق:يرهاًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مد

 ضمر ُمْم٤مف إمم )إذا(.

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م. إِنَّ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :ٟم٤م .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :قمغم قَمَٚمْٞمٜم٤َم 

سمٛمحذوف ظمؼم  ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجروراًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر. 

 )إن( ُم٘مدم.

قمالُم٦م ٟمّمٌف : اؾمؿ )إن( ُم١مظمر ُمٜمّمقب واًمالم: ًمٚمتقيمٞمد. اهلدى ًَمْٚمُٝمَدى 

، ومجٚم٦م: )إّن ه٤م اًمتٕمذراًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقر

 قمٚمٞمٜم٤م ًمٚمٝمدى( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م. :ان .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوإِنَّ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ٟم٤م :اًمالم ًَمٜم٤َم 

ٛمحذوف ظمؼم )إن( وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سم ،قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر

 ُم٘مدم.

: اؾمؿ )إن( ُم١مظمر ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمالم: ًمٚمتقيمٞمد. أظمرة ًَممظِمَرةَ 
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و مجٚم٦م: )إّن ًمٜم٤م ًممظمرة( ٓ حمّؾ هل٤م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٗمتح٦م 

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

ُمٕمٓمقف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  :إومم .طمرف قمٓمػ :اًمقاو  َوإُومَم 

 إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر.اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم 

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف  :اٟمذر.طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء وَم٠َمْٟمَذْرشُمُٙمؿْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ رومع  :سمـ ) شم٤مء ( اًمٗم٤مقمؾ. واًمت٤مء

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م  :وم٤مقمؾ. واًمٙم٤مف

 واعمٞمؿ قمالُم٦م اجلٛمع. .ُمٗمٕمقل سمف أول

و  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة قل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕم َٟم٤مرًا 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..مجٚم٦م: )أٟمذرشمٙمؿ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع طمذوم٧م ُمٜمف إطمدى اًمت٤مءيـ أصٚمف شمتٚمٔمك ُمرومقع  شَمَٚمٔمَّك 

وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر، 

)شمٚمٔمك( ذم حمؾ ٟمّم٥م  :ومجٚم٦م .هل:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 (.اٟمٕم٧م ًمـ ) ٟم٤مر

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل ٓ 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع  َيّْمالَه٤م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. ه٤م

أو ذم  (. )ٟم٤مرا ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ   ( ٓ يّماله٤م )  :ومجٚم٦م ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.



  485 ........................................................ ؾمقرة اًمٚمٞمؾ.

  .ٟم٤مرا َّٓن٤م وصٗم٧م :ّم٥م طم٤مل ُمـٟم

 .طمرف طمٍم إِّٓ 

وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ  إؿَْمَ٘مك 

 فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. 

ِذي   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟمٕم٧م ًمـ ) آؿم٘مك(. اًمَّ

َب   هق، :ؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقم .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح يَمذَّ

 )يمذب( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.: ومجٚم٦م

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم  :شمقمم .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوشَمَقممَّ 

هق.  اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًمتٕمذر، وآًمػ 

 مجٚم٦م: )شمقمّم( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م.و

ٌَُٝم٤م : طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. جيٜم٥م: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٓمػ. واًمًلماًمقاو: طمرف قم َوؾَمُٞمَجٜمَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤مٍن  :ه٤م

 ُم٘مدم. 

غم إًمػ ُمٜمع ُمـ ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قم إشَْمَ٘مك

ٌٝم٤م إشم٘مك..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ومجٚم٦م: )ؾمٞمجٜمّ  فمٝمقره٤م اًمتٕمذر.

 .(ٓ يّماله٤م: )ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م
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ِذي   .اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟمٕم٧م اًمَّ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء ُمٜمع ُمـ  ُي١ْميِت 

)ي١ميت(  :هق، ومجٚم٦م :ًمث٘مؾ، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهفمٝمقره٤م ا

 هل٤م ُمـ اإلقمراب.صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًم َُم٤مًَمُف 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف. واهل٤مء

 سم٤مإلو٤موم٦م.

ك  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع  َيَتَزيمَّ

. ومجٚم٦م: هق :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ٕمذر،ُمـ فمٝمقره٤م اًمت

..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ) ي١ميت(، أو هل سمدل ُمـ )يتزيّمك

 مجٚم٦م )ي١ميت( ٓ حمّؾ هل٤م.

 طمرف ٟمٗمل. :ُم٤م .أو طمرف قمٓمػ ،أو اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م ،طم٤مًمّٞم٦م :اًمقاو َوَُم٤م 

: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م رف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اطمد: طماًمالم ٕطََمٍد 

ُمتٕمٚم٘م٤من  ر واعمجرورواجل٤م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

 سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة فمرف ُمٙم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  قِمٜمَْدُه 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر  :واهل٤مء .وهق ُمْم٤مف
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 .وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمح٤مل حمذوف ُمـ ٟمٕمٛم٦م ُمْم٤مف إًمٞمف.

ـْ   .ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل طمرف ضمر زائد ُِم

 ُم١مظمر جمرور سم٤مًمٙمنة ًمٗمٔم٤م ُمرومقع حمال.ُمٌتدأ  ٟمِْٕمَٛم٦ٍم 

َزى  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة  دُمْ

وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر،

ومجٚم٦م: )ُم٤م  ،) دمزى( ذم حمؾ رومع ٟمٕم٧مومجٚم٦م:  .هل:شم٘مديره

وٓ  ،طم٤مًمٞم٦م .. ُمـ ٟمٕمٛم٦م( ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل عمـ ضمٕمؾ اًمقاو.ٕطمد

 حمّؾ هل٤م عمـ ضمٕمؾ اًمقاو قم٤مـمٗم٦م أو اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

 طمرف اؾمتثٜم٤مء. إِّٓ 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمًتثٜمك ُمٜم٘مٓمع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اسْمتَِٖم٤مَء 

وهق ُمْم٤مف. وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ )إٓ( أداة طمٍم و)اسمتٖم٤مء( ُمٗمٕمقل 

 .ومٕمؾ ذًمؽ اسمتٖم٤مء :ٕضمٚمف وقم٤مُمٚمف حمذوف شم٘مديره

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مف َوضْمِف 

 ُمْم٤مف.

ِف  وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٙمنة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًم َرسمر

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف. واهل٤مء

 سم٤مإلو٤موم٦م.
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ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ  إقَْمغَم 

 ًمتٕمذر.فمٝمقره٤م ا

ْقَف  ًَ  :ٓم ضمقاب اًم٘مًؿ اعم٘مدر. ؾمقف :اًمالم .طمرف اؾمتئٜم٤مف :اًمقاو َوًَم

 طمرف اؾمت٘م٤ٌمل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع  َيْرَى 

هق، و مجٚم٦م:  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ٕمذر،ُمـ فمٝمقره٤م اًمت

..( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب ىمًؿ ُم٘مّدر، و مجٚم٦م اًم٘مًؿ .)ؾمقف يرى

 .اعم٘مّدرة ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م
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 شورة افوحى

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َحى  ِْٔل إَِذا َشَجى  5َوافوُّ  ِ َظَك َربَُّك َوَمٚ َؿَذ  4َواف َرُة َوَفًِخ  4َمٚ َود 

َُ  3َخْرٌ َفَك ِمَن إُوَػ  ًْىَِٔك َربَُّك َؾَسْ ْوَف ُي َّ َأََلْ جَيِْدَك َيتِٔاًم َؾآَوى  1َوَف

6  َدى َٓ ًّٓ َؾ ٚ ََ َْٖؽَْى  7َوَوَجَدَك  ْر  8َوَوَجَدَك َظٚئِاًل َؾ َٓ َْ َٔتَِٔم َؾال َت ٚ اْف َٖم  َؾ

9  ْر َٓ َل َؾال َتْْ
ٚئِ  ّ ٚ اف ِٜ َرِبَك َؾَحِدْث  51َوَأم  َّ ًْ

ِ ٚ بِْ   55َوَأم 

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

َحك اًمْمحك: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره  .٘مًؿًمٚمطمرف ضمر  :اًمقاو َواًمْمُّ

، واجل٤مر ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر آًمػاًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم 

 .أىمًؿ سم٤مًمْمحك :شم٘مديره :واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ اعمحذوف

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائٞم٦ّم...( .مجٚم٦م: )أىمًؿ سم٤مًمْمحك

جمرور وقمالُم٦م  قمغم )اًمْمحك( اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمٚمٞمؾ: ُمٕمٓمقف َواًمٚمَّْٞمؾِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من دمرد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  إَِذا 

 حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ )أىمًؿ( اعم٘مدر.

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره  آًمػر قمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مد ؾَمَجك 

)ؾمجك( ذم حمؾ  :هق. ومجٚم٦م :اًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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 ضمر ُمْم٤مف إمم )إذا(.

 .ٟمٗمل همػم قم٤مُمؾطمرف  َُم٤م 

قَمَؽ  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واًمٙم٤مف .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :ودع َودَّ

 اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

اًمٔم٤مهرة قمغم قع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م رب: اؾمؿ اجلالًم٦م وم٤مقمؾ ُمروم َرسمَُّؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :واًمٙم٤مف ،وهق ُمْم٤مفآظمره. 

..( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب .و مجٚم٦م: ) ُم٤م وّدقمؽ رسّمؽ ،ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

 اًم٘مًؿ.

 طمرف ٟمٗمل ٓ قمٛمؾ ًمف. :َُم٤م .أو طمرف قمٓمػ ،اؾمتئٜم٤مومٞم٦م :اًمقاو َوَُم٤م 

غم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قم ىَمغَم 

. يٕمقد قمغم اهلل قمزوضمؾ هق :اًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

واًمٙم٤مف اعمحذووم٦م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م 

 ُمٗمٕمقل سمف.

: ُمٌتدأ اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمالم: ٓم آسمتداء ًمٚمتقيمٞمد. أظمرة َوًَممظِمَرُة 

 ره. قمغم آظماًمٔم٤مهرة ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ظَمػْمٌ 

وٛمػم ُمٌٜمل قمغم  :اًمٙم٤مف .طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :اًمالم ًَمَؽ 
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 سمـ )ظمػم(. ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. و

ـَ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

آًمػ ُمٜمع ُمـ ور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم اؾمؿ جمر إُومَم 

ومجٚم٦م:  ،واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ظمػم( ،فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ضمقاب اًم٘مًؿ اعمت٘مّدم. أو .)ًممظمرة ظمػم

 أَّن٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م.

ْقَف  ًَ طمرف  :ؾمقف .ٓم آسمتداء ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوًَم

 اؾمت٘م٤ٌمل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اًمٞم٤مء  :يٕمٓمل ُيْٕمٓمِٞمَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم  :ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ. واًمٙم٤مف

 حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

قمغم  اًمٔم٤مهرةرب: اؾمؿ اجلالًم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َرسمَُّؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :واًمٙم٤مف ،وهق ُمْم٤مفآظمره. 

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م مجٚم٦م: )ؾمقف يٕمٓمٞمؽ رسّمؽو ،ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

دأ حمذوف أو أَّن٤م ذم حمؾ رومع ظمؼم عمٌت ،قمغم ضمقاب اًم٘مًؿ اعمت٘مّدم

 .وٟٓم٧م ؾمقف :شم٘مديره

َى  رومٕمف  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م :طمرف قمٓمػ. شمرى :اًمٗم٤مء وَمؽَمْ

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر،
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..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم .و مجٚم٦م: )شمرى ،أٟم٧م :ُمًتؽم شم٘مديره

 مجٚم٦م )يٕمٓمٞمؽ(.

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :مل .اهلٛمزة ًمالؾمتٗمٝم٤مم اًمت٘مريري َأمَلْ 

وٛمػم  واًمٗم٤مقمؾ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن :جيد جَيِْدَك 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ  :هق. واًمٙم٤مف :ُمًتؽم شم٘مديره

 ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول.

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ّم٦ٌم اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟم َيتِٞماًم 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..مجٚم٦م: )أمل جيدكو

 ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم :آوى .طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء وَمآَوى 

هق.  :تٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهإًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًم

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م واًمٙم٤مف اعمحذووم٦م

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م )أمل .ُمٗمٕمقل سمف. و مجٚم٦م: )آوى

 جيدك(.

واًمٗم٤مقمؾ  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :طمرف قمٓمػ. وضمد :اًمقاو َوَوضَمَدَك 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :واًمٙم٤مف .هق:ػم ُمًتؽم شم٘مديرهوٛم

 ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول.

 ًٓ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م  َو٤م
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 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م )أمل جيدك(.مجٚم٦م: )وضمدكو

ًمٗمتح اعم٘مدر قمغم ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم ا :طمرف قمٓمػ. هدى :اًمٗم٤مء وَمَٝمَدى

هق.  :تٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهإًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م  :واًمٙم٤مف اعمحذووم٦م

 ُمٗمٕمقل سمف. و مجٚم٦م: )هدى( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )وضمدك(.

واًمٗم٤مقمؾ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح.  :طمرف قمٓمػ. وضمد :اًمقاو َوَوضَمَدَك 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح هق. واًمٙم٤مف : ُمًتؽم شم٘مديرهوٛمػم

 ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول.

و اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م  قَم٤مِئاًل 

 مجٚم٦م: )وضمدك ( اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

اًمٗمتح اعم٘مدر قمغم  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم :أهمٜمكطمرف قمٓمػ.  :اًمٗم٤مء وَم٠َمهْمٜمَك 

هق. :إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره اًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م  :واًمٙم٤مف اعمحذووم٦م

ُمٗمٕمقل سمف. و مجٚم٦م: )أهمٜمك( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )وضمدك( 

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

٤م   وشمٗمّمٞمؾ. طمرف ذط  :   أُم٤م  راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مّدر.  :اًمٗم٤مء وَم٠َمُمَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م  اًْمَٞمتِٞمَؿ 
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 طمرف َّنل وضمزم. :ٓ .أُم٤م :راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط :اًمٗم٤مء وَمال 

وٛمػم ُمًتؽم  واًمٗم٤مقمؾ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن شَمْ٘مَٝمْر 

ٓ  وهذا قمغم ٟمحق اًمتٌٚمٞمغ ُٓمتف ٓن ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة ،أٟم٧م شم٘مديره:

اًمٞمتٞمؿ ومال شم٘مٝمر..( ذم حمؾ ضمزم . ومجٚم٦م: )يتٜم٤مؾم٥م ُمٕمف ىمٝمر اًمٞمتٞمؿ

ُمٝمام يٙمـ ُمـ رء ومال شم٘مٝمر اًمٞمتٞمؿ.  :واًمت٘مدير ،أُم٤م :ضمقاب اًمنمط

أي اذا يم٤من طم٤مًمؽ يمام  ،) وم٠مُم٤م اًمٞمتٞمؿ..( ضمقاب ذط ُم٘مدر :ومجٚم٦م

 ..ذيمر ورأي٧م اٟمٕم٤مُمٜم٤م قمٚمٞمؽ ومٛمٝمام يٙمـ ُمـ رء وم٠مُم٤م اًمٞمتٞمؿ

٤م   طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ.  :   أُم٤م  .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَأُمَّ

٤مِئَؾ  ًَّ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م  فُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ اًم

 .طمرف َّنل وضمزم :راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط. ٓ :اًمٗم٤مء وَمال 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن شَمٜمَْٝمْر 

. و مجٚم٦م: )اًم٤ًمئؾ ومال ٚمٞمغوهق ايْم٤م قمغم اًمٜمحق اًمتٌ أٟم٧م:شم٘مديره

.( .) أُم٤م اًم٤ًمئؾ :..( ذم حمّؾ ضمزم ضمقاب اًمنمط. ومجٚم٦م.شمٜمٝمر

 .)أُم٤م اًمٞمتٞمؿ..( ٓ حمؾ هل٤م :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

٤م   طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ.  :   أُم٤م  .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَأُمَّ

اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :: طمرف ضمر. ٟمٕمٛم٦ماًم٤ٌمء سمِٜمِْٕمَٛم٦ِم 

ث ) سم٤مًمٗمٕمؾ  ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجرور ،قمغم آظمره وهق   .  ( طمدر
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 ُمْم٤مف.

اًمٔم٤مهرة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مفقمغم آظمره. 

( ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ  سمٜمٕمٛم٦م اجل٤مر واعمجرور) وذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. 

ث )  .  ( طمدر

ْث وَمحَ   ،ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط. طمدث :اًمٗم٤مء در

..( ذم حمّؾ .أٟم٧م. و مجٚم٦م: )طمّدث:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 :.( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.) أُم٤م سمٜمٕمٛم٦م :أُم٤م. ومجٚم٦م :ضمزم ضمقاب ذط

 .)أُم٤م اًم٤ًمئؾ..( ٓ حمؾ هل٤م
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 رة افؼحشو

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ْح َفَك َصْدَرَك  َْٕؼَ َْٚ َظَْْك ِوْزَرَك  5َأََلْ  ًْ ََ َرَك  4َوَو ْٓ َََض َط ْٕ  4اف ِذي َأ

َرَك  ـْ َْٚ َفَك ذِ ًْ ًا  3َوَرَؾ ٌْ ِ ُي ٌْ ًُ ًا  1َؾِ٘ن  َمَع اْف ٌْ ِ ُي ٌْ ًُ َؾَِ٘ذا  6إِن  َمَع اْف

َٝ ؾَ  ْٛ َؾَرْؽ َه ْٕ ٚ7  ْٛ   8َوإَِػ َرِبَك َؾْٚرَؽ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :مل .اهلٛمزة ًمالؾمتٗمٝم٤مم َأمَلْ 

ْح  واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن َٟمنْمَ

 . يٕمقد قمغم اهلل قمز وضمؾ وضم٤مء سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ٟمحـ :شم٘مديره

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر  :واًمٙم٤مفطمرف ضمر.  :اًمالم ًَمَؽ 

 )ٟمنمح(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور ،سمحرف اجلر

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. صدر: ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م  َصْدَرَك 

وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر 

 تدائٞم٦ّم...( ٓ حمّؾ هل٤م اسم.مجٚم٦م: )أمل ٟمنمحوُمْم٤مف إًمٞمف. 

اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم  :طمرف قمٓمػ. ووع :اًمقاو َوَوَوٕمٜم٤َم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  :ٟم٤مو ،سمٜم٤م اًمٗم٤مقمٚملم

  .وم٤مقمؾ
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: ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. واًمٙم٤مف ن: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمققمـ قَمٜمَْؽ 

 واجل٤مر ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر

 )ووع(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وزر: ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م  ِوْزَرَك 

وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آسمتدائٞم٦ّم..ُمْم٤مف إًمٞمف. و مجٚم٦م: )ووٕمٜم٤م

ِذي   .ًمـ ) وزر( ؾ ٟمّم٥م ٟمٕم٧ماؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حم اًمَّ

هق.  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َأْٟمَ٘مَض 

 )أٟم٘مض( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. :ومجٚم٦م

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة : ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م فمٝمر فَمْٝمَرَك 

 وهق ُمْم٤مف، واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر

 سم٤مإلو٤موم٦م.

اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمٜم٤م : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمقاو: طمرف قمٓمػ. رومع َوَروَمْٕمٜم٤َم 

 .ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾوٛمػم ُمتّمؾ  :ٟم٤مو ،اًمٗم٤مقمٚملم

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر  :طمرف ضمر. واًمٙم٤مف :اًمالم ًَمَؽ 

 )رومع(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور ،سمحرف اجلر

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة : ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م ذيمر َك ِذيْمرَ 
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واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر ، وهق ُمْم٤مف

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم آسمتدائّٞم٦م..سم٤مإلو٤موم٦م. و مجٚم٦م: )رومٕمٜم٤م

 .طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م :ُمًت٠مٟمٗم٦م. انّ  :اًمٗم٤مء وَم٢مِنَّ 

 .ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م. وهق ُمْم٤مففمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  َُمَع 

وؿمٌف اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمُٕمْنِ 

 ُم٘مدم. )اّن(اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م ُم١مظمر اؾمؿ )إن(  ُيْنًا 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..ومجٚم٦م: )إّن ُمع اًمٕمن ينا

 .طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م إِنَّ 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م  َُمَع 

 .ُمْم٤مف

وؿمٌف اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمُٕمْنِ 

 ُم٘مدم.)اّن( اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم 

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّم٦ٌم اًمٗمتح٦م ُم١مظمر اؾمؿ )إن(  ُيْنًا 

.( اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م .مجٚم٦م: )إّن ُمع اًمٕمن يناوواجلٛمٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م. 

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من شمْمٛمـ ُمٕمٜمك  :طمرف قمٓمػ. إذا :اًمٗم٤مء وَم٢مَِذا 
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 .اًمنمط ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمقب سمجقاسمف

: ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء ومرغ وَمَرهْم٧َم 

ٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. و :واًمت٤مء ،اًمٗم٤مقمؾ

 ) اذا ومرهم٧م..( :ْم٤مف إًمٞمف. ومجٚم٦م..( ذم حمّؾ ضمّر ُم.ومجٚم٦م: )ومرهم٧م

 اًم٤ًمسم٘م٦م.ٔي٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ا

ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :اٟمّم٥م .راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط :اًمٗم٤مء وَم٤مْٟمَّم٥ْم 

) أٟمّم٥م..( ٓ حمؾ هل٤م  :ومجٚم٦م .أٟم٧م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 ـ اإلقمراب ضمقاب ذط همػم ضم٤مزم. ُم

طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  :طمرف قمٓمػ. امم :اًمقاو َوإمَِم 

 آقمراب.

 ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهرب: اؾمؿ اجلالًم٦م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :وهق ُمْم٤مف. وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مف

 عمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ارهم٥م(.ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. اجل٤مر وا

ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم  :راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر. ارهم٥م :اًمٗم٤مء وَم٤مْرهَم٥ْم 

ومجٚم٦م: ) ارهم٥م (  .أٟم٧م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًمًٙمقن

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )اٟمّم٥م(.
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 شورة افتغ

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ْيُتوِن  ِد إَِمِغ  4َوُضوِر ِشَِْٔغ  5َوافِتِغ َوافز  َِ َْ َْٚ  4َوَهَذا اْف َْ َِ ْد َخ ََ َف

ِويٍم  َْ ِن َت َّ َٚن يِف َأْح َّ ْٕ َل َشٚؾَِِِغ  3اإِل ٍَ ُٚه َأْش َٕ إِّٓ اف ِذيَن َءاَمُْوا  1ُثم  َرَدْد

 ْ ْم َأْجٌر َؽْرُ مَم ُٓ َِ ِٚت َؾ ٚحِلَ ُِوا افه 
ِّ ُد بِٚفِديِن  6ُْوٍن َوَظ ًْ ِذُبَك َب َُ َْٔس  7َؾاَم ُي َأَف

َغ  اهلل ِّ ٚـِ ِم احْلَ َُ َْٖح   8بِ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :اًمتلم .٘مًؿًمٚمطمرف ضمر  :اًمقاو َواًمترلِم 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..٤مًمتلماعمحذوف. مجٚم٦م: )أىمًؿ سم

ْيُتقِن  جمرور وقمالُم٦م قمغم )اًمتلم( اًمقاو: طمرف قمٓمػ. اًمزيتقن: ُمٕمٓمقف  َواًمزَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

جمرور وقمالُم٦م  قمغم )اًمتلم( ُمٕمٓمقف :ـمقر .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوـُمقِر 

 .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ضمره اًمٙمنة 

ف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ُمْم٤مف إًمٞم ؾِمٞمٜملَِم 

 ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مٟمٞم٨م واًمٕمجٛم٦م.

ذا: اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم  اهل٤مء: طمرف ًمٚمتٜمٌٞمف. .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَهَذا 
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 اًمًٙمقن ُمٕمٓمقف ذم حمؾ ضمر.

ٌََٚمِد  قمغم اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمـ اؾمؿ آؿم٤مرة سمدل  اًْم

 آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ٟمٕم٧م جم إَُِملِم 

 طمرف حت٘مٞمؼ. :ىمد .اًمالم واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ ًَمَ٘مْد 

 :ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمٜم٤م اًمٗم٤مقمٚملم، وٟم٤م :ظمٚمؼ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم 

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.

٤مَن  ًَ  قمغم آظمره. هرة اًمٔم٤مُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اإِلْٟم

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

ـِ  ًَ واجل٤مر قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َأطْم

أو سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ )اإلٟم٤ًمن(.  ،واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ظمٚمؼ(

 .وهق ُمْم٤مف

ومجٚم٦م: ه. قمغم آظمراًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   شَمْ٘مِقيؿٍ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًم٘مًؿ..)ظمٚم٘مٜم٤م

 طمرف قمٓمػ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. صُمؿَّ 

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمٜم٤م اًمٗم٤مقمٚملم، وٟم٤م:  :ردد َرَدْدَٟم٤مُه 

وٛمػم  :وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. واهل٤مء
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 ٕمقل سمف.ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗم

وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمرهب٤م صٗم٦م  ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهطم٤مل ُمٜمّمقب سم٤مًمٗمتح٦م  َأؾْمَٗمَؾ 

 .وهق ُمْم٤مف .ُمٙم٤مٟم٤م أؾمٗمؾ  : عمٙم٤من حمذوف أي 

ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع اعمذيمر اًم٤ًممل.  ؾَم٤مومِٚملَِم 

 . ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ضمقاب اًم٘مًؿ  ( رددٟم٤مه ) :ومجٚم٦م

 اؾمتثٜم٤مء. طمرف إِّٓ 

ـَ  ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك. اًمَّ

ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، واًمقاو: وٛمػم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ َءاَُمٜمُقا 

ومجٚم٦م: ) آُمٜمقا( صٚم٦م  .ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

ٓشمّم٤مًمف سمقاو  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ :اقم٤مـمٗم٦م. قمٛمٚمق :اًمقاو َوقَمِٛمُٚمقا 

اجلامقم٦م، واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م..و مجٚم٦م: )قمٛمٚمقا .وم٤مقمؾ

٤محِل٤َمِت  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٙمنة سمدل اًمٗمتح٦م ٕٟمف مجع  اًمّمَّ

 ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل.

طمرف ضمر. هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :اًمالم .ٜم٤مومٞم٦ماؾمتئ :اًمٗم٤مء وَمَٚمُٝمْؿ 

 اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف ضمر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من
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 .سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأضْمٌر 

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  هَمػْمُ 

 .ُمْم٤مف

و اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مف مَمْٜمُقٍن 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م..مجٚم٦م: )هلؿ أضمر

اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  :اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. ُم٤م :اًمٗم٤مء وَماَم 

 ُمٌتدأ.

سُمَؽ  قمغم اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  :يٙمذب ُيَٙمذر

وٛمػم ُمتّمؾ  :هق. واًمٙم٤مف :تؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمً آظمره. 

)يٙمذسمؽ( ذم حمؾ  :ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..ومجٚم٦م: )ُم٤م يٙمّذسمؽ .(ُم٤م)رومع ظمؼم

فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٟٓم٘مٓم٤مقمف قمـ اإلو٤موم٦م ًمٗمٔم٤م ٓ ُمٕمٜمك  سَمْٕمُد 

 ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمّٚمؼ سمـ )يٙمّذسمؽ(.

ي اًمٔم٤مهرة : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًم٤ٌمء: طمرف ضمر. اًمديـ ـِ سم٤ِمًمدر

 (.)يٙمذب ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ رورواجل٤مر واعمج قمغم آظمره. 

ومٕمؾ ُم٤مص ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم  :ًمٞمس .إٟمٙم٤مري طمرف اؾمتٗمٝم٤مم :اهلٛمزة َأًَمْٞمَس 
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح 

قمغم هرة اًمٔم٤ماؾمؿ )ًمٞمس( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م  اهلل 

 آظمره. 

ظمؼم ًمٞمس جمرور  :. أطمٙمؿًمت٤ميمٞمد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل طمرف ضمر زائد :اًم٤ٌمء سم٠َِمطْمَٙمِؿ 

 .وهق ُمْم٤مف ،ًمٗمٔم٤م ُمرومقع حمال

ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع اعمذيمر اًم٤ًممل.  احْل٤َميمِِٛملمَ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..ومجٚم٦م: )أًمٞمس اهلل سم٠مطمٙمؿ
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 شورة افًِق

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َق  َِ ٍق  5اْؿَرْأ بِْٚشِم َرِبَك اف ِذي َخ َِ َٚن ِمْن َظ َّ ْٕ َق اإِل َِ َرُم  4َخ ـْ اْؿَرْأ َوَربَُّك إَ

4  ِم َِ ََ َم بِْٚف  ِ ْم  3اف ِذي َظ َِ ًْ َٚن َمٚ ََلْ َي َّ ْٕ َم اإِل  ِ اّل إِ  1َظ ٌَى ـَ َٚن َفَْٔى َّ ْٕ ن  اإِل

6  َْى ٌْ ًَى  7َأْن َرآُه اْشَت ْج ى  8إِن  إَِػ َرِبَك افرُّ َٓ َٝ اف ِذي َيْْ  9َأَرَأْي

ْْدًا إَِذا َصذ   َدى  51َظ َٚن َظَذ اهْلُ ـَ َٝ إِْن  ََْوى  55َأَرَأْي  54َأْو َأَمَر بِٚفت 

َب َوَتَوػ   ذ  ـَ َٝ إِْن  َٖن   54َأَرَأْي ْم بِ َِ ًْ ْ َي ْ َيَْْتِه  53َيَرى  اهللَأََل اّل َفئِْن ََل ـَ

 ِٜ َٔ ِص ْن بِٚفْٚ  ًَ ٍَ ّْ ٍٜ  51َفَْ ٍٜ َخٚضَِئ ِٚذَب ـَ  ٍٜ َٔ ِٚص َٕ56  ٚدَِيُه َٕ َْٔدُع  ِْ َشَْْدُع  57َؾ

 َٜ َٔ
َبِٕٚ ْب  58افز  ُه َواْشُجْد َواْؿَسِ ًْ

اّل ٓ ُتىِ   59ـَ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 .أٟم٧م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن اىْمَرْأ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..مجٚم٦م: )اىمرأو

قمغم اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف ضمر. اؾمؿ :اًم٤ٌمء سم٤ِمؾْمِؿ 

  : أي :سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ وم٤مقمؾ )اىمرا( ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجرور آظمره. 

 .وهق ُمْم٤مف  . ؾمؿاىمرأ ُمٗمتتًح٤م سم٤م

اًمٔم٤مهرة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرسمرَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم  :واًمٙم٤مف .وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. 
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 حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

ِذي   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر)ٟمٕم٧م(. اًمَّ

يٕمقد  هق :ُمًتؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،ٗمتحومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًم ظَمَٚمَؼ 

. ومجٚم٦م: ) ظمٚمؼ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ قمغم اهلل قمز وضمؾ

 اإلقمراب.

 هق. :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ظَمَٚمَؼ 

٤مَن  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اإِلْٟم

ـْ   ًمف ُمـ اإلقمراب.طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ  ُِم

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَمَٚمٍؼ 

ـْ   ( )ظمٚمؼ ومجٚم٦م:  ،واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ظمٚمؼ(   ( )ظمٚمؼ اًمث٤مٟمٞم٦م سمدل ُِم

 اعمت٘مدُم٦م. أو ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن.

 يٕمقد أٟم٧م:ُمًتؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن اىْمَرْأ 

هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م. أو شمقيمٞمد  ...( ٓ حمّؾ . ومجٚم٦م: )اىمرأ’قمغم اًمٜمٌل

 : ) اىمرا( اًم٤ًمسم٘م٦م.جلٛمٚم٦م

طم٤مًمٞم٦م. رب: اؾمؿ اجلالًم٦م ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  :اًمقاو َوَرسمَُّؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واًمٙم٤مف ،وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.
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: ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ف اًمْمٛم٦م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم ظمؼم إيَْمَرُم 

 ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل )رسمؽ..(

ِذي  وأقمرهب٤م اسمـ  ،ظمؼم صم٤من اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع اًمَّ

وُمٜمٝمؿ ُمـ اقمرهب٤م ظمؼم عمٌتدأ حمذوف  ،(آيمرم)ًمـ ظم٤مًمقيف ٟمٕمت٤م صم٤مٟمٞم٤م 

 .هق اًمذي :شم٘مديره

هق. :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح قَمٚمََّؿ 

)قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. و : ومجٚم٦م

 قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن اخلط سم٤مًم٘مٚمؿ واهلل أقمٚمؿ. :أي ،ُمٗمٕمقٓه حمذووم٤من

اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف ضمر. اًم٘مٚمؿ :اًم٤ٌمء سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ 

 ؿ(.)قمٚم ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرورقمغم آظمره. 

 هق. :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح قَمٚمََّؿ 

٤مَن  ًَ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف أول ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  اإِلْٟم

 مجٚم٦م: )قمّٚمؿ اإلٟم٤ًمن( ٓ حمّؾ هل٤م سمدل ُمـ )قمّٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ(.و

 اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. َُم٤م 

 ْ  طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م.  مَل

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ٙمقنومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمً َيْٕمَٚمْؿ 

: )مل يٕمٚمؿ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ هق، ومجٚم٦م :شم٘مديره
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 اإلقمراب. 

 طمرف ردع وزضمر. يَماّل 

 طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ.  إِنَّ 

٤مَن  ًَ  قمغم آظمره.  اًمٔم٤مهرةاؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اإِلْٟم

: اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. يٓمٖمك: ومٕمؾ اًمالم ًَمَٞمْٓمَٖمك 

قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة 

: هق. ومجٚم٦م :فمٝمقره٤م اًمتٕمذر، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

ومجٚم٦م: )إّن اإلٟم٤ًمن...( ٓ حمّؾ هل٤م  ،ًمٞمٓمٖمك( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ان()

 ؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.ا

 طمرف ُمّمدري وٟمّم٥م. َأْن 

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدرة قمغم إًمػ رأى َرآُه 

وٛمػم ُمتّمؾ  هق. واهل٤مء::واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًمتٕمذر

..( ٓ حمّؾ ومجٚم٦م: )رآه ،ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول

ر اعم١مول ُمـ )أن( واًمٗمٕمؾ ذم هل٤م صٚم٦م اعمقصقل احلرذّم )أن(. واعمّمد

حمؾ ُمٜمّمقب قمغم ٟمـزع اخل٤مومض اًمالم، واًمت٘مدير: ًمرؤي٦م ٟمٗمًف 

. وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل أن اعمّمدر اعم١مول ذم حمؾ ضمر سمـ )اًمالم( ٖمٜمٞم٤مُمًت

 اعم٘مدرة.
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قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  اؾْمَتْٖمٜمَك

)اؾمتٖمٜمك ( ذم ومجٚم٦م:  ،، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هقاًمتٕمذر

 حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ) رأى(.

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م. إِنَّ 

 .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :امم إمَِم 

وهق  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره،ٙمنة رب: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًم َرسمرَؽ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر واًمٙم٤مف .ُمْم٤مف

 تٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم ان ُم٘مدم.ُم سم٤مإلو٤موم٦م. واجل٤مر واعمجرور

ضْمَٕمك  اؾمؿ )إن( ُم١مظمر ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ  اًمرُّ

..( ٓ حمّؾ هل٤م .ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر. مجٚم٦م: )إّن إمم رسّمؽ اًمرضمٕمك

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

ومٕمؾ ُم٤مض سمٛمٕمٜمك ) أظمؼمين(  :رأي٧م .ٚمتٕمج٥مًمٞم٦م ؾمتٗمٝم٤مُما :اهلٛمزة َأَرَأْي٧َم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :واًمت٤مء .قن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾقمغم اًمًٙم ُمٌٜمل

.( اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م .ومجٚم٦م: ) أرأي٧م .قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 ُمـ آقمراب.

ِذي   اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول. اًمَّ

ُمٜمع ُمـ  آًمػومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم  َيٜمَْٝمك 
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)يٜمٝمك(  :هق، ومجٚم٦م :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ٝمقره٤م اًمتٕمذرفم

صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. واعمٗمٕمقل اًمث٤مين ًمـ )رأي٧م( 

و ىمد شمٙمقن  .)أ مل يٕمٚمؿ سم٤من اهلل يرى( :حمذوف دلَّ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 اًمرؤي٦م سمٍمّي٦م ومال شم٠مويؾ.

ٌْدًا  قمغم اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف ًمـ )يٜمٝمك( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  قَم

 آظمره. 

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من جمرد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  إَِذا 

 حمؾ ٟمّم٥م. ُمتٕمٚمؼ سمـ )يٜمٝمك(.

ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدرة قمغم إًمػ  َصغمَّ 

هق. و مجٚم٦م: )صغّم( ذم حمّؾ :، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهاًمتٕمذر

 .ضمّر ُمْم٤مف إًمٞمف

ومٕمؾ ُم٤مض سمٛمٕمٜمك )أظمؼمين(  :رأي٧م .ٚمتٕمج٥مًمٞم٦م ؾمتٗمٝم٤مُم: ااهلٛمزة َأَرَأْي٧َم 

واًمت٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  ،ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ

ٗمٕمقل آول ًمـ )رأي٧م( حمذوف دّل اعمو ،قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

ايْم٤م حمذوف دلَّ قمٚمٞمف ىمقًمف واعمٗمٕمقل اًمث٤مين  ،.(.قمٚمٞمف )اًمذي يٜمٝمك

..( ٓ حمّؾ هل٤م .ومجٚم٦م: )أ رأي٧م ،: )أ مل يٕمٚمؿ سم٤من اهلل يرى(٤مممشمٕم

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

 طمرف ذط ضم٤مزم. إِْن 
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ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمزم ومٕمؾ  يَم٤مَن 

 هق.:واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،اًمنمط

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قَمغَم 

إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م قمغم ؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة ا اهْلَُدى

مجٚم٦م: )إن . و(يم٤من)سمٛمحذوف ظمؼم  ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور . واًمتٕمذر

..( ٓ حمّؾ هل٤م اقمؽماوّٞم٦م. وضمقاب اًمنمط حمذوف .يم٤من قمغم اهلدى

 )أ مل يٕمٚمؿ سم٠من اهلل يرى(. :يدل قمٚمٞمف ىمقًمف

 طمرف قمٓمػ. َأْو 

 هق. :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ل قمغم اًمٗمتحومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜم َأَُمَر 

: ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمت٘مقى اًم٤ٌمء: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن سم٤ِمًمتَّْ٘مَقى

اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اعم٘مدرة قمغم إًمػ ٕٟمف اؾمؿ 

)أُمر(. ومجٚم٦م: )أُمر..( ٓ حمّؾ  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ ُم٘مّمقر. واجل٤مر واعمجرور

 )يم٤من..(. :هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

ومٕمؾ ُم٤مض سمٛمٕمٜمك ) أظمؼمين(  :. رأي٧ماؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م ًمٚمتٕمج٥م :اهلٛمزة َأَرَأْي٧َم 

ُمٌٜمل  وٛمػم ُمتّمؾ :واًمت٤مء ،ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ

. وُمٗمٕمقل )رأي٧م( آول حمذوف دّل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 (..ٚمؿأ مل يٕم).(. واعمٗمٕمقل اًمث٤مين دلَّ قمٚمٞمف مجٚم٦م: .قمٚمٞمف )اًمذي يٜمٝمك
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 ...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.أشمٞم٦م. ومجٚم٦م: )أ رأي٧م

 طمرف ذط ضم٤مزم. إِْن 

َب  وٛمػم  ًمٗم٤مقمؾوا ،ومٕمؾ ُم٤مض ومٕمؾ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمزم يَمذَّ

..( ٓ حمّؾ هل٤م اقمؽماوّٞم٦م. و .مجٚم٦م: )ان يمّذبهق. و:ُمًتؽم شم٘مديره

يمّذب و شمقمّم  ضمقاب اًمنمط حمذوف دّل قمٚمٞمف اعمٗمٕمقل اًمث٤مين، أي: إن

 ومٝمؾ يٕمٚمؿ هذا اًمٜم٤مهل أّن اهلل يراه.

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح اعم٘مدرة قمغم  :طمرف قمٓمػ. شمقمم :اًمقاو َوشَمَقممَّ 

هق.  :، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذرإًمػ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )يمّذب(..و مجٚم٦م: )شمقمّم 

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :مل .٤مم اًمتقسمٞمخلاهلٛمزة ًمالؾمتٗمٝم َأمَلْ 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن :يٕمٚمؿ َيْٕمَٚمْؿ 

..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من .مجٚم٦م: )أمل يٕمٚمؿهق. و :ُمًتؽم شم٘مديره

 ًمٗمٕمؾ اًمرؤي٦م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م. :طمرف زائد ًمٚمتقيمٞمد. أن :اًم٤ٌمء سم٠َِمنَّ 

اًمٔم٤مهرة قمغم اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م   اهلل

 آظمره. 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ  َيَرى 
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)يرى(  :ومجٚم٦م ،هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره فمٝمقره٤م اًمتٕمذر،

ذم حمؾ رومع ظمؼم )ان(. واعمّمدر اعم١مول ُمـ )أن اهلل يرى..( ذم حمؾ 

 . ٥م ُمٗمٕمقل سمف ًمٚمٗمٕمؾ ) يٕمٚمؿ(ٟمّم

 طمرف زضمر وردع.  يَماّل 

ـْ   .طمرف ذط ضم٤مزم :إن .ُمقـمئ٦م ًمٚم٘مًؿ :اًمالم ًَمِئ

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :مل مَلْ 

، واًمٗم٤مقمؾ جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف اًمٕمٚم٦مومٕمؾ ُمْم٤مرع  َيٜمَْتِف 

 ...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّمهق. ومجٚم٦م: )إن مل يٜمتف وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره:

ـْ  َٗمَٕم ًْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  :واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ. ٟمًٗمع :اًمالم ًَمٜمَ

ٓشمّم٤مًمف سمٜمقن اًمتقيمٞمد اخلٗمٞمٗم٦م اعمٜم٘مٚم٦ٌم اًمٗم٤ًم ًمٚمقىمػ، واًمٜمقن اعمٜم٘مٚم٦ٌم ٓ 

..( .ٟمحـ. و مجٚم٦م: )ٟمًٗمٕمـ :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره  . حمؾ هل٤م

ٚمٞمف ضمقاب و ضمقاب اًمنمط حمذوف دّل قم .ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًم٘مًؿ

 اًم٘مًؿ.

 :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمٜم٤مصٞم٦م :اًم٤ٌمء سم٤ِمًمٜم٤َّمِصَٞم٦مِ 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ جمرور وقمال

 )ٟمًٗمع(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

قمغم اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمـ )اًمٜم٤مصٞم٦م( آومم سمدل  َٟم٤مِصَٞم٦ٍم 
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 آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ًمـ )ٟم٤مصٞم٦م( ٟمٕم٧م  ِذسَم٦ٍم يَم٤م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م صم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ظَم٤مـمَِئ٦ٍم 

: ومٕمؾ يدع .راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط ُم٘مدر. اًمالم: ٓم إُمر :اًمٗم٤مء وَمْٚمَٞمْدُع 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ،ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م

 هق.: شم٘مديرهُمًتؽم

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َٟم٤مِدَيُف 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. ٤مف. واهل٤مءُمْم

..( ذم حمّؾ ضمزم ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي: إن اؾمتٛمر ذم .و مجٚم٦م: )ًمٞمدع

 ُمٕم٤مٟمدشمف ومٚمٞمدع ٟم٤مديف.

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. ٟمدع :اًمًلم ؾَمٜمَْدُع 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  .اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم اًمقاو اعمحذووم٦م ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم

 ٟمحـ. :ُمًتؽم شم٘مديره

سَم٤مٟمَِٞم٦َم  و مجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمزَّ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م..)ؾمٜمدع اًمزسم٤مٟمٞم٦م

 طمرف زضمر وردع. يَماّل 

 طمرف َّنل وضمزم. ٓ 
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واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن شُمٓمِْٕمُف 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م  :أٟم٧م. واهل٤مء:شم٘مديره

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م: )ٓ شمٓمٕمف

 واًمٗم٤مقمؾ ،ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن :طمرف قمٓمػ. اؾمجد :اًمقاو َواؾْمُجْد 

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م .أٟم٧م. و مجٚم٦م: )اؾمجد:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 قمغم مجٚم٦م )ٓ شمٓمٕمف( آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

ْب  واًمٗم٤مقمؾ  ،ًمًٙمقنومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم ا :اىمؽمب طمرف قمٓمػ. :اًمقاو َواىْمؽَمِ

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م .أٟم٧م. و مجٚم٦م: )اىمؽمب :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 .آؾمتئٜم٤مومّٞم٦م قمغم مجٚم٦م )ٓ شمٓمٕمف(
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 شورة افَدر

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ْدِر  ََ ِٜ اْف َِ َزْفَُْٚه يِف َفْٔ ْٕ ٚ َأ  ٕ ْدِر  5إِ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ ْدِر َخْرٌ ِمْن  4َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ َف ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َف

ٍر  ْٓ ُل ادَْال 4َأْفِف َص ِل َأْمٍر َتَْز  ـُ ٚ بِِْ٘ذِن َرهِبِْم ِمْن  َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ
َشالٌم ِهَي  3ئِ

ْجِر  ٍَ ِع اْف َِ   1َحت ى َمْى

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد. ٟم٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :إن إِٟم٤َّم 

 ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(.

وٛمػم  وٟم٤م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٙمقن ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمً :أٟمزل َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه 

وٛمػم ُمتّمؾ  :واهل٤مء ،ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع اًمٗم٤مقمؾ

: )أٟمزًمٜم٤مه( ذم حمؾ رومع ٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف، ومجٚم٦مُمٌ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائٞم٦ّم..ظمؼم )إن(. ومجٚم٦م: )إّٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه

 قمراب. طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آ ذِم 

واجل٤مر  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ًَمْٞمَٚم٦ِم 

 )أٟمزل(. وهق ُمْم٤مف. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَ٘مْدِر 

ُم٤م: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  .اقمؽماوٞم٦م :اًمقاو َوَُم٤م 
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 ُمٌتدأ.

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة :أدرى َراَك َأدْ 

، واًمٙم٤مف: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 :ومجٚم٦م .واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق ،ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول

..( ٓ حمّؾ هل٤م .)ُم٤م أدراك :ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُم٤م(. ومجٚم٦م )أدراك..(

 اقمؽماوّٞم٦م.

 ؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.اؾم َُم٤م 

 وهق ُمْم٤مف. قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ًَمْٞمَٚم٦ُم 

 :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَ٘مْدِر 

 .  ( أدراك صم٤من ًمـ )سمف ُمٗمٕمقل  )ُم٤م ًمٞمٚم٦م(

 وهق ُمْم٤مف. قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م  ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف ًَمْٞمَٚم٦ُم 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَ٘مْدِر 

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ظَمػْمٌ 

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

  واجل٤مر واعمجرور آظمره. اًمٔم٤مهرة قمغماؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َأًْمِػ 

 وهق ُمْم٤مف.   .  ( ظمػم ) ُمتٕمٚمؼ سمـ 

مجٚم٦م: ) واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ؿَمْٝمٍر 
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 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن..ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ظمػم

ُل  ومٕمؾ ُمْم٤مرع طمذوم٧م ُمٜمف إطمدى اًمت٤مءيـ أصٚمف شمتٜمزل ُمرومقع وقمالُم٦م  شَمٜمَزَّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رومٕمف 

و مجٚم٦م: ) شمٜمّزل اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اعماَْلِئَٙم٦ُم 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م..اعمالئٙم٦م

وُح  ُمرومقع وقمالُم٦م  اعمالئٙم٦م(قمغم ) ُمٕمٓمقف :اًمروح طمرف قمٓمػ. :اًمقاو َواًمرُّ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رومٕمف اًمْمٛم٦م 

وٛمػم  :ًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ه٤مطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم ا :ذم ومِٞمَٝم٤م 

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر واعمجرور

   .  ( شمٜمزل )  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ

اًمٔم٤مهرة قمغم : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًم٤ٌمء: طمرف ضمر. إذن سم٢ِمِْذِن 

 وهق ُمْم٤مف. .)شمٜمزل( :ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرورآظمره. 

ِْؿ  اًمٔم٤مهرة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َرهبر

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :هؿ .وهق ُمْم٤مفقمغم آظمره. 

 ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

 واجل٤مر واعمجروراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  يُمؾر 
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 وهق ُمْم٤مف.  .  ( شمٜمزل )  ن سمـُمتٕمٚم٘م٤م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َأُْمٍر 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُم٘مدم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ؾَمالٌم 

  )  :ومجٚم٦م وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ُم١مظمر. ِهَل 

  . ٓ حمؾ اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  ( ؾمالم هل 

 طمرف هم٤مي٦م وضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ك طَمتَّ 

 واجل٤مر واعمجروراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َُمْٓمَٚمِع 

  .، وهق ُمْم٤مف )ؾمالم(  ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٗمْجرِ 
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 شورة افْْٜٔ

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

 ُٜ َِْٔ َْ ُم اْف ُٓ َٔ
ْٖتِ َغ َحت ى َت ُِ ٍَ ـَِغ ُمْْ ُروا ِمْن َأْهِل اْفَُِتِٚب َوادُْْؼِ ٍَ ـَ ِن اف ِذيَن  ُُ  5ََلْ َي

َرًة  اهللَرُشوٌل ِمَن   ٓ ًٚ ُمَى ُِو ُصُحٍ ٌٜ  4َيْت َّ ِٔ ٌٛ َؿ ُت ـُ  ٚ َٓ َق اف ِذيَن  4ؾِٔ ر  ٍَ َوَمٚ َت

 ُٜ َِْٔ َْ ُم اْف ِد َمٚ َجَٚءهْتُ ًْ ُُْدوا  3ُأوُتوا اْفَُِتَٚب إِّٓ ِمْن َب ًْ َٔ
ُُمِِِْهَغ  اهللَوَمٚ ُأِمُروا إِّٓ فِ

 ِٜ َّ ِٔ ََ َٚة َوَذفَِك ِديُن اْف ـَ ُتوا افز  ْٗ الَة َوُي وا افه  ُّ ٔ
َِ َٚء َوُي ٍَ اف ِذيَن إِن   1َفُه افِديَن ُحَْ

ٚ ُأوَفئَِك ُهْم َذُّ  َٓ ْ َم َخٚفِِديَن ؾِٔ َٓ ِٚر َج َٕ ـَِغ يِف  ُروا ِمْن َأْهِل اْفَُِتِٚب َوادُْْؼِ ٍَ ـَ

 ِٜ ي  ِٜ  6اْفَزِ ي  َك ُهْم َخْرُ اْفَزِ
ِٚت ُأوَفئِ ٚحِلَ ُِوا افه 

ِّ  7إِن  اف ِذيَن َءاَمُْوا َوَظ

ٚ َأَبدًا َرِِضَ َجَزاُؤُهْم ِظَْْد َرهِبِْم َج  َٓ ٚ إََّْنَُٚر َخٚفِِديَن ؾِٔ َٓ
تِ ِري ِمْن ََتْ ُت َظْدٍن ََتْ  اهللْٚ 

ُه  وا َظُْْه َذفَِك دَِْن َخِقَ َرب  َُ ْم َوَر ُٓ   8َظْْ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 ْ  طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. مَل

ـِ  ، وطمرك ع ٟم٤مىمص جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقنومٕمؾ ُمْم٤مر َيُٙم

 سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

ـَ  ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع اؾمؿ )يٙمـ(. اًمَّ

اًمقاو: و،غم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قم :يمٗمر يَمَٗمُروا 

: مجٚم٦موم٤مقمؾ، ووٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع 
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 صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.  )يمٗمروا(

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  ُِم

 اجل٤مرو قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َأْهِؾ 

 .ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ يمٗمروا  ( ُمـ أهؾ )  واعمجرور

 وهق ُمْم٤مف.

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمٙمَِت٤مِب 

يملِمَ  ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء  :اعمنميملم .طمرف قمٓمػ :اًمقاو  َواعمنُْْمِ

 ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل.

لَم  . اًمٞم٤مء ٟٓمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممليٙمقن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف ظمؼم ) ُُمٜمَْٗمٙمر

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..مجٚم٦م: )مل يٙمـ اًمذيـو

 طمرف هم٤مي٦م وضمر. ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. طَمتَّك 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٤من ُمْمٛمرة سمٕمد طمتك وقمالُم٦م ٟمّمٌف  :شم٠ميت شَم٠ْمشمَِٞمُٝمُؿ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :هؿاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٗمتح٦م 

.( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م .ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. و مجٚم٦م: )شم٠مشمٞمٝمؿ

 ( ..)أن شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اعمقصقل احلرذّم )أن( اعمْمٛمر. و اعمّمدر اعم١مّول

 ب )ُمٜمٗمّٙملم( ذم حمّؾ ضمّر سمـ )طمّتك( ُمتٕمّٚمؼ

ٌَٞمرٜم٦َُم   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْم
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سمدل يمؾ ُمـ يمؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م، ضمٕمؾ اًمرؾمقل   ( اًمٌٞمرٜم٦م ) سمدل ُمـ  َرؾُمقٌل 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٜم٦م، ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ٞمٟمٗمس اًمٌ’ 

 هل رؾمقل. :أو هق ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره

ـَ  ف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب، وطمرك طمر ُِم

 سم٤مًمٗمتح ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ًمٗمظ اجلالًم٦م  اهلل 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ حمذوف ٟمٕم٧م ًمـ )َرؾُمقٌل(. واجل٤مر واعمجرور

ُمٜمع  اًمقاوقمغم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة  َيْتُٚمق 

 :هق. ومجٚم٦م واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: ،اًمث٘مؾـ فمٝمقره٤م ُم

أو ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل  ،)يتٚمق ( ذم حمؾ رومع ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ )رؾمقل(

 .ُمـ )صحػ(

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ُصُحٗم٤ًم 

َرًة   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ُُمَٓمٝمَّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر.  :طمرف ضمر. ه٤م :ذم ومِٞمَٝم٤م 

 واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـخؼم حمذوف ُم٘مدم.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  يُمُت٥ٌم 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ًمـ )يمت٥م( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ىَمٞمرَٛم٦ٌم 
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أو ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل    ( صحًٗم٤م)  ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ  ومجٚم٦م: )ومٞمٝم٤م يمت٥م(

  ُمـ )صحػ(.

 .همػم قم٤مُمٚم٦م ٟم٤مومٞم٦م :ُم٤م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَُم٤م 

َق   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  شَمَٗمرَّ

ـَ  ِذي  .اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ اًمَّ

 ،قم٦مل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜم ُأوشُمقا 

واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. 

)ُم٤م  :)أوشمقا( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ومجٚم٦م :ومجٚم٦م

 )مل يٙمـ(. :شمٗمرىمقا..( ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًْمٙمَِت٤مَب 

 ٜم٤مء و طمٍم.أداة اؾمتث إِّٓ 

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

ُمتٕمٚم٘م٤من  فمرف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة. واجل٤مر واعمجرور سَمْٕمِد 

ق )  سمـ  (. شمٗمرَّ

 .زُم٤مٟمٞم٦م ُمّمدري٦م َُم٤م 

شم٤مء  :واًمت٤مء قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :ضم٤مء ضَم٤مَءهْتُُؿ 

ـ اإلقمراب. وهؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُم
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 .اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

ٌَٞمرٜم٦َُم  مجٚم٦م: وقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْم

واعمّمدر  ،)ضم٤مءهتؿ اًمٌّٞمٜم٦م( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل احلرذّم )ُم٤م(

 . اعم١مول ُمـ )ُم٤م ضم٤مءهتؿ..( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف

 .همػم قم٤مُمٚم٦م ٟم٤مومٞم٦م :ُم٤م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَُم٤م 

غم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قم ُأُِمُروا 

اًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع و،اجلامقم٦م

 (. ُم٤م شمٗمرق ) ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م   ( )ُم٤م ُأُمروا :ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 أداة اؾمتثٜم٤مء وطمٍم. إِّٓ 

ٌُُدوا  ( أنـ)ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم :يٕمٌدوا .شمٕمٚمٞمؾ طمرف :اًمالم ًمَِٞمْٕم

وقمالُم٦م ٟمّمٌف طمذف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ،ُمْمٛمرة سمٕمد اًمالم

قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل ،اخلٛم٦ًم

اعمقصقل احلرذّم )أن(  ..( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م.مجٚم٦م: )يٕمٌدواو ،وم٤مقمؾ

ضمّر سم٤مًمالم ُمتٕمّٚمؼ اعمّمدر اعم١مّول ُمـ )أن يٕمٌدوا( ذم حمّؾ اعمْمٛمر، و

 .سمـ )أُمروا(

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اهلل 

 طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل.  خُمْٚمِِّملمَ 
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واهل٤مء:  .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :اًمالم   ًَمُف 

اجلر واعمجرور ُمتٕمٚمؼ . وػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمروٛم

 (. خمٚمّملم ) سمـ 

ـَ  ي ُمٗمٕمقل سمف ٓؾمـؿ اًمٗم٤مقمؾ )خمٚمّملم( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  اًمدر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمٗمتح٦م 

ومل قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة طم٤مل صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمّمقسم٦م وقمالُم٦م ٟمّمٌٝم٤م اًمٗمتح٦م  طُمٜمََٗم٤مَء 

 .شمٜمقن َّٕن٤م ممٜمقع ُمـ اًمٍمف قمغم وزن ومٕمالء

: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م طمرف قمٓمػ. ي٘مٞمٛمقااًمقاو:   َوُيِ٘مٞمُٛمقا 

، واًمقاو: وٛمػم ذف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًمٟمّمٌف طم

)ي٘مٞمٛمقا(  :ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 )ًمٞمٕمٌدوا(. :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

الَة   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمّمَّ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  :طمرف قمٓمػ. ي١مشمقا :واًمقا َوُي١ْمشُمقا 

، واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ذف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًمطم

)ي١مشمقا( ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  :ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 )ًمٞمٕمٌدوا(. :مجٚم٦م

يَم٤مَة   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمزَّ
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اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل اًمًٙمقن ذم حمؾ  :ذًمؽ .طمرف اؾمتئٜم٤مف :واًمقا َوَذًمَِؽ 

 ًمٚمخٓم٤مب. :واًمٙم٤مف ،رومع ُمٌتدأ، واًمالم ًمٚمٌٕمد

ـُ  وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ِدي

 ُمْم٤مف.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَ٘مٞمرَٛم٦ِم 

 تئٜم٤مومّٞم٦م...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾم.ومجٚم٦م: )ذًمؽ ديـ

 إن: طمرف ٟمّم٥م وشمقيمٞمد.  إِنَّ 

ـَ  ِذي  .(ان)اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ  اًمَّ

و اًمقاو: ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م :يمٗمر يَمَٗمُروا 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م

 .صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب )يمٗمروا(

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َأْهِؾ 

 وهق ُمْم٤مف. .ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف طم٤مل واعمجرور

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمٙمَِت٤مِب 

يمِلمَ  ُمٕمٓمقف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء  :عمنميملما .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َواعمنُْْمِ

 ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل.
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 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

وهق  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َٟم٤مِر 

سمٛمحذوف ظمؼم )ان(. ومجٚم٦م:  ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجرور ُمْم٤مف،

 تئٜم٤مومّٞم٦م...( ٓ حمّؾ هل٤م اؾم.)إّن اًمذيـ يمٗمروا

ٕٟمف  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٗمتح٦م  ضَمَٝمٜمََّؿ 

 ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمجٛم٦م.

ـَ  ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  ، ( إنَّ  طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اعمًتؽم ذم ظمؼم ) ظَم٤مًمِِدي

 اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل.

 :ه٤م .ـ اإلقمرابطمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُم :ذم ومِٞمَٝم٤م 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ظم٤مًمديـ(.

طمرف  :واًمٙم٤مف ،اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ُأوًَمِئَؽ 

 .ظمٓم٤مب

. أو ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ٗمّمؾرومع ُمٜموٛمػم  ُهْؿ 

 .وٛمػم ومّمؾ

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم اعم َذُّ 

 .ُمْم٤مف
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٦ِم  يَّ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمؼَمِ

 .. ذ اًمؼمّي٦م( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م..ومجٚم٦م: )أوًمئؽ

 إن: طمرف ٟمّم٥م وشمقيمٞمد. إِنَّ 

ـَ  ِذي  )ان(. اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ اًمَّ

اًمقاو: وٛمػم و،غم اًمْمؿ ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قم َءاَُمٜمُقا 

 ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م: )آُمٜمقا..(

 .صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م

، قمٓمػ. قمٛمٚمقا: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿطمرف اًمقاو:  َوقَمِٛمُٚمقا 

ل قمغم اًمًٙمقن ذم ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜم

 .حمؾ رومع وم٤مقمؾ

٤محِل٤َمِت  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٙمنة سمدل اًمٗمتح٦م ٕٟمف مجع  اًمّمَّ

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م .ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل. ومجٚم٦م: )قمٛمٚمقا

 اًمّمٚم٦م.

طمرف  :واًمٙم٤مف ،اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ُأوًَمِئَؽ 

 .ظمٓم٤مب

. أو ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ّمؾٗمرومع ُمٜموٛمػم  ُهْؿ 

 .وٛمػم ومّمؾ



اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء اًمثالصملم....................  ..................  431 

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ظَمػْمُ 

 .ُمْم٤مف

٦ِم  يَّ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمؼَمِ

 )أوًمئؽ هؿ( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ان(.  :ومجٚم٦م

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُمٌتدأ :ضمزاء ضَمَزاُؤُهْؿ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  :وهؿ .ُمْم٤مف

 سم٤مإلو٤موم٦م. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة فمرف ُمٙم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  قِمٜمَْد 

 ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم ضمزاؤهؿ. وهق ُمْم٤مف. 

ِْؿ  اًمٔم٤مهرة  قمالُم٦م ضمره اًمٙمنةو٤موم٦م رب: اؾمؿ اجلالًم٦م جمرور سم٤مإلو َرهبر

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر وهؿقمغم آظمره. 

 سم٤مإلو٤موم٦م. 

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ضَمٜم٤َّمُت 

 .ُمْم٤مف

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَمْدٍن 

 هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م...( ٓ حمّؾ .ومجٚم٦م: )ضمزاؤهؿ

ِري  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ُمٜمع  دَمْ
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 ُمـ فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ.

ـْ    طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ُِم

تَِٝم٤م  وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :حت٧م حَتْ

حمؾ ضمر ُمْم٤مف. ه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم 

)دمري..( ذم  :سم٤مإلو٤موم٦م. وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ )دمري(. ومجٚم٦م

طم٤مًمٞم٦م،   ( دمري ) . وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمرب مجٚم٦م (ضمٜم٤متـ)حمؾ رومع ٟمٕم٧م ًم

 ، وم٤ميمت٥ًم اًمتٕمريػ. ( قمدن ) إذ أوٞمػ ضمٜم٤مت إمم اًمَٕمَٚمؿ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  إََّْن٤َمُر 

ـَ  ٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل وقم٤مُمؾ طم٤مل ُم ظَم٤مًمِِدي

 أي: دظمقهل٤م. :احل٤مل حمذوف

 :ه٤م طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. :ذم ومِٞمَٝم٤م 

ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر  قمغم اًمًٙمقن وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ظم٤مًمديـ(.

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  اًمٗمتح٦مفمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف  َأسَمدًا 

 ُمتٕمّٚمؼ سمـ )ظم٤مًمديـ(

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح َريِضَ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م  اهلل 
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 وهؿ: .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :قمـ قَمٜمُْٝمْؿ 

جرور واجل٤مر واعم ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر

 .( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م..٤من سمـ )ريض(. ومجٚم٦م: )ريض اهللُمتٕمٚم٘م

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ اعم٘مدرة  :روقا طمرف قمٓمػ. :اًمقاو َوَرُوقا 

واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ  ،قمغم إًمػ اعمحذووم٦م ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م

 .ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

: وٛمػم واهل٤مء ،ن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابق: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقمـ قَمٜمُْف 

 .واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )روقا( ،ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر

 )ريض اهلل(. :..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.ومجٚم٦م: )روقا

ًمٚمٌٕمد  :اًمالم ،ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ اًمًٙمقناؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم  َذًمَِؽ 

 . ًمٚمخٓم٤مب :واًمٙم٤مف

ـْ  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ذم  :طمرف ضمر. ُمـ :ماًمال عمَِ

 .سمخؼم حمذوف ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور حمؾ ضمر. و

 هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ظَمٌِمَ 

ُف  وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َرسمَّ

 اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر : وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغمواهل٤مء ،ُمْم٤مف

 واجلٛمٚم٦م صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ،سم٤مإلو٤موم٦م
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 شورة افزفزفٜ

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

 ٚ ِٝ إَْرُض ِزْفَزاهَلَ ٚ  5إَِذا ُزْفِزَف ٚهَلَ ََ ِٝ إَْرُض َأْث ُٚن َمٚ َوَؿَٚل اإلِ  4َوَأْخَرَج َّ ْٕ

 ٚ ََْٚرَهٚ  4هَلَ ِدُث َأْخ ٍذ َُتَ
ٚ  3َيْوَمئِ َٖن  َرب َك َأْوَحى هَلَ َيْوَمئٍِذ َيْهُدُر  1بِ

ْم  ْوا َأْظاَمهَلُ ًٚ فُِرَ ُس َأْصَتٚت ٍة َخْرًا َيَرُه  6افْٚ  َٚل َذر  ََ ْل ِمْث َّ ًْ ْن َي َّ ْل  7َؾ َّ ًْ َوَمْن َي

ًا  ٍة َذّ َٚل َذر  ََ   8َيَرُه ِمْث

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من شمْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ظم٤مومض ًمنمـمف  إَِذا 

ث أو يّمدر ُمٜمّمقب سمجقاسمف )  (. حتدر

واًمت٤مء: ًمٚمت٠مٟمٞم٨م  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :زًمزل ُزًْمِزًَم٧ِم 

  ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. وطمريم٧م سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

: ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ف اًمْمٛم٦م ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕم  إَْرُض 

ومجٚم٦م: ) اذا زًمزًم٧م..( ٓ  ) زًمزًم٧م..( ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

 .حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب اسمتدائٞم٦م

اًمٔم٤مهرة قمغم : ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م زًمزال ِزًْمَزاهَل٤َم 

اًمًٙمقن ذم حمؾ وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :وهق ُمْم٤مف. ه٤مآظمره. 

 ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.
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اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمرف قمٓمػ. أظمرج :اًمقاو َوَأظْمَرضَم٧ِم 

شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. وطمريم٧م  :واًمت٤مء قمغم آظمره. 

 سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  إَْرُض 

اًمٔم٤مهرة قمغم ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :صم٘م٤ملأ َأصْمَ٘م٤مهَل٤َم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :ه٤م .وهق ُمْم٤مفآظمره. 

ّر ُمٕمٓمقوم٦م ..( ذم حمّؾ ضم.ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. و مجٚم٦م: )أظمرضم٧م إرض

 )زًمزًم٧م..(. :قمغم مجٚم٦م

اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م  :طمرف قمٓمػ. ىم٤مل :اًمقاو َوىَم٤مَل 

 قمغم آظمره. 

٤منُ  ًَ ومجٚم٦م: )ىم٤مل اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. رومٕمف اًمْمٛم٦م  وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م اإِلْٟم

 )زًمزًم٧م..(. :..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦ماإلٟم٤ًمن

 ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم َُم٤م

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :وه٤مء .طمرف ضمر :اًمالم هَل٤َم

ُمتٕمٚمؼ سمخؼم )ُم٤م( اعمحذوف.   رورواعمج ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر 

 ..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل..مجٚم٦م: )ُم٤م هل٤مو

قمغم اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم َيْقَُمِئذٍ 
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وهق ُمْم٤مف. إذ: فمرف زُم٤من  ، ( إذ ) ذم حمؾ ٟمّم٥م سمدل ُمـ آظمره. 

  .حمذووم٦م ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م

ُث  در اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  حُتَ

  .هل :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

٤ٌَمَرَه٤م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمـ )حتدث( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :أظم٤ٌمر َأظْم

، واعمٗمٕمقل إول ًمـ )حتدث( وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

غم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قموٛمػم  :. ه٤ماظم٤ٌمره٤م حتدث اخلٚمَؼ  :أي،حمذوف

..( ٓ حمّؾ .مجٚم٦م: )حتّدث أظم٤ٌمره٤ماًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. و

 هل٤م ضمقاب ذط همػم ضم٤مزم.

: طمرف ٟمّم٥م نّ أ. ُمٌٜمل ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب طمرف ضمر :اًم٤ٌمء سم٠َِمنَّ 

 وشمقيمٞمد.

رب: اؾمؿ اجلالًم٦م اؾمؿ )إن( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َرسمََّؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :اًمٙم٤مف .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. 

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة قمغم إًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م   َأْوطَمك

هق. ومجٚم٦م: )أوطمك..( ذم  :اًمتٕمذر. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

حمؾ رومع ظمؼم )ان(. واعمّمدر اعم١مول ُمـ )ان( وُم٤م سمٕمده٤م ذم حمؾ 

ث ) ضمر سم٤مًم٤ٌمء ُمتٕمٚمؼ سمـ   .  ( حتدر
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  :وه٤مء .طمرف ضمر :اًمالم  هَل٤َم

 . ُمتٕمٚمؼ سمـ )أوطمك(  :  ( هل٤م ضمر سمحرف اجلر. واجل٤مر واعمجرور )

قمغم اًمٔم٤مهرة : فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م يقم  َيْقَُمِئذٍ 

وهق ُمْم٤مف. إذ: فمرف ،اعمت٘مدُم٦م ( يقُمئذ ) شمقيمٞمد ًمٚمٔمرف آظمره. 

 ُم٤من ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦مز

 . وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ ) يّمدر(.حمذووم٦م

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م   َيّْمُدرُ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م   اًمٜم٤َّمُس 

قمغم اًمٔم٤مهرة ف اًمٗمتح٦م طم٤مل ُمـ )اًمٜم٤مس( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌ  َأؿْمَت٤مشم٤مً 

 آظمره. 

ْوا ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل  :طمرف شمٕمٚمٞمؾ وٟمّم٥م. يروا :اًمالم  ًمػُِمَ

ُمٜمّمقب سم٤من ُمْمٛمرة وقمالُم٦م ٟمّمٌف طمذف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل 

واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م ،اخلٛم٦ًم

ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .( ذم حمّؾ ضمّر سم٤مًمالم.وم٤مقمؾ. و اعمّمدر اعم١مّول )أن يروا

 )يّمدر(.

اًمٔم٤مهرة قمغم ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :أقمامل  َأقْماَمهَلُؿْ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ وهق ُمْم٤مف. وهؿآظمره. 
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 ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. 

ـْ  : اؾمؿ ذط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. ُمـ  وَمَٛم

 رومع ُمٌتدأ.

واًمٗم٤مقمؾ  ،اًمنمط جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقنومٕمؾ ُمْم٤مرع ومٕمؾ   َيْٕمَٛمْؾ 

 هق. :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   ُِمْثَ٘م٤مَل 

 .ُمْم٤مف

ةٍ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   َذرَّ

ُمـ  أو سمدله. اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرمتٞمٞمز ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   ظَمػْماً 

اعمٌتدأ )ُمـ(.  ..( ذم حمّؾ رومع ظمؼمُمث٘م٤مل ُمٜمّمقب. ومجٚم٦م: )يٕمٛمؾ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )يّمدر اًمٜم٤مس(.ومجٚم٦م: )ُمـ يٕمٛمؾ

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ضمقاب اًمنمط جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف   َيَرهُ 

وٛمػم ُمتّمؾ  :هق. واهل٤مء :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ٕمٚم٦ماًم

ْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. و مجٚم٦م: )يره( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٌٜمل قمغم اًم

 ضمقاب اًمنمط همػم ُم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمٗم٤مء.

ـْ  : اؾمؿ ذط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ُمـ .اًمقاو: طمرف قمٓمػ  َوَُم

 رومع ُمٌتدأ.
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واًمٗم٤مقمؾ  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ومٕمؾ اًمنمط جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن  َيْٕمَٛمْؾ 

 هق.:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل   ُِمْثَ٘م٤مَل 

 .ُمْم٤مف

ةٍ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   َذرَّ

اً  أو سمدل ُمـ اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. متٞمٞمز ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   َذّ

 ُمث٘م٤مل ُمٜمّمقب.

 : ومٕمؾ ُمْم٤مرع ضمقاب اًمنمط جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذفيرى  َيَرهُ 

وٛمػم  :هق. واهل٤مء:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،طمرف اًمٕمٚم٦م

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. و مجٚم٦م: )يره( ٓ 

..ذا يره( ذم ُمٕمٓمقف .)ُمـ يٕمٛمؾ :حمّؾ هل٤م ضمقاب اًمنمط. ومجٚم٦م

 ) ُمـ يٕمٛمؾ...ظمػما(.:قمغم
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 شورة افًٚديٚت

ِم بِ  ْٔمِ  اهللّْ ِح مْحِن افر   افر 

 ًٚ ْْح ََ ِٚدَيِٚت  ًَ ًٚ  5َواْف ًٚ  4َؾْٚدُوِرَيِٚت َؿْدح ْْح َراِت ُص
ٌِ ََٖثْرَن بِِه  4َؾٚدُْ َؾ

 ًٚ ً َْ َٕ3  ًٚ ُْوٌد  1َؾَوَشْىَن بِِه مَجًْ َُ َٚن فَِرِبِه َف َّ ْٕ ُه َظَذ َذفَِك  6إِن  اإِل  ٕ َوإِ

ٌٔد  ِٓ ْرِ َفَنِديٌد َوإِ  7َفَن ِٛ اخْلَ ُه حِلُ  ٕ8  ُْوِر َُ ثَِر َمٚ يِف اْف ًْ ُم إَِذا ُب َِ ًْ  9َأَؾال َي

ُدوِر  ٌِْر  51َوُحِهَل َمٚ يِف افهُّ ْم هِبِْم َيْوَمئٍِذ خَلَ ُ   55إِن  َرهب 

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

اإلقمراب. ٘مًؿ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ ًمٚماًمقاو: طمرف ضمر  َواًْمَٕم٤مِدَي٤مِت 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٕم٤مدي٤مت: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ اعمحذوف، أي: وأىمًؿ 

 .سم٤مًمٕم٤مدي٤مت وٌح٤م

ٌْح٤مً  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َو

 ٤مٟم٤مئٌ ٤مُمٓمٚم٘م ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: شمْمٌح. وجيقز ان شمٙمقن ُمٗمٕمقٓ

قمـ اعمّمدر عمالىم٤مشمف ذم اعمٕمٜمك ّٕن اًمٕم٤مدي٤مت و٤مسمح٦م، أو ُمّمدر ذم 

ُمقوع احل٤مل، أي: و٤مسمح٤مت. و مجٚم٦م: )أىمًؿ( سم٤مًمٕم٤مدي٤مت ٓ حمّؾ 

 .هل٤م اسمتدائّٞم٦م

جمرور قمغم ) اًمٕم٤مدي٤مت( ُمٕمٓمقف  :اعمقري٤مت .اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ وَم٤معمُْقِرَي٤مِت 
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واجل٤مر واعمجرور اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 .ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ اعمحذوف

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ىَمْدطم٤مً 

 .أو ُمّمدر ذم ُمقوع احل٤مل ،أو ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ٟم٤مئ٥م قمـ اعمّمدر

 قمغم ) اًمٕم٤مدي٤مت( اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. اعمٖمػمات: ُمٕمٓمقف جمرور وَم٤معمُِْٖمػَماِت 

ر واعمجرور واجل٤ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 .ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ اعمحذوف

ٌْح٤مً  اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل ومٞمف فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ُص

  .  ( اعمٖمػمات ) و فمرف اًمزُم٤من ُمتٕمٚمؼ سمـ  قمغم آظمره. 

اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ. أصمرن: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف  وَم٠َمصَمْرنَ 

ذم حمؾ رومع  اًمٗمتح واًمٜمقن: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم ،سمٜمقن اًمٜمًقة

 .وم٤مقمؾ

وٛمػم ُمتّمؾ  اهل٤مء:و .طمرف ضمر ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب :ءاًم٤ٌم سمِفِ 

سم٤مًمٗمٕمؾ  ُمتٕمٚم٘م٤من ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر. واجل٤مر واعمجرور

)اعمٖمػمات..(  :)أصمرن(. ومجٚم٦م: )أصمرن(ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 أو ،َّٕن٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمّمٚم٦م ًمٚمٛمقصقل )ال( أي:)اًمالئل أهمرن(

 .اعمجرورة ومتٙمقن ذم حمؾ ضمر اعمٖمػمات :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ًمٗمٔم٦م
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 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف   َٟمْ٘مٕم٤مً 

ـَ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :وؾمٓمـ .طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء وَمَقؾَمْٓم

ذم  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :واًمٜمقن ،ٓشمّم٤مًمف سمٜمقن اًمٜمًقة

 .حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 اهل٤مء:.ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ،طمرف ضمر ُمٌٜمل قمؾ اًمٙمن :اًم٤ٌمء سمِفِ 

 ٤مر واعمجروروٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر. واجل

 ـ(.سم٤مًمٗمٕمؾ )وؾمٓم ُمتٕمٚم٘م٤من

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  مَجْٕم٤مً 

 .(أصمرن)ومجٚم٦م: )وؾمٓمـ( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 

 .ًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمدطمرف ُمِمٌف سم٤م إِنَّ 

٤منَ  ًَ ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اإِلْٟم  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ )إنَّ

فِ  رب:  .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ،طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن :اًمالم ًمَِرسمر

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ اجلالًم٦م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

واجل٤مر  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ذم حمؾ ضمر. :واهل٤مء ،ُمْم٤مف

 د(.)يمٜمق ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ رواعمجرو

(  :اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. يمٜمقد :اًمالم ًَمَٙمٜمُقدٌ  ظمؼم )إنَّ

)ان  :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م 



اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء اًمثالصملم.....................  ..................  416 

 .ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًم٘مًؿ آٟم٤ًمن..(

: طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. واهل٤مء .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوإِٟمَّفُ  : وٛمػم انَّ

 (.ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )انَّ 

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ،طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن قَمغَم 

 ،ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر ذا: اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن َذًمَِؽ 

ًمٚمٌٕمد، واًمٙم٤مف: طمرف ظمٓم٤مب ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  واًمالم:

 .  ( ؿمٝمٞمد ) سمـ  ٤منُمتٕمٚم٘م  ( قمغم ذًمؽ )  واعمجرور واجل٤مر

رومقع وقمالُم٦م رومٕمف ظمؼم )إن( ُم :ؿمٝمٞمد .اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد :اًمالم ًَمَِمِٝمٞمدٌ 

ٓ حمّؾ  ومجٚم٦م: )اٟمف قمغم ذًمؽ ًمِمٝمٞمد(اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م 

 .هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ضمقاب اًم٘مًؿ

 :طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد. واهل٤مء :انَّ  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوإِٟمَّفُ 

 (. اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )انَّ وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم

ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.  ،اًمالم: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن حِل٥ُمر 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. احل٥م: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 .  ( ؿمديد ) سمـ  ٤منُمتٕمٚم٘م  ( حل٥م )  واعمجرور واجل٤مر .ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اخْلػَْمِ 

ظمؼم )إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  :اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ؿمديد :اًمالم ًَمَِمِديدٌ 
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.. ًمِمديد( ٓ حمّؾ هل٤م .)إّٟمف مجٚم٦م:واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م 

 .ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ضمقاب اًم٘مًؿ

همػم  .ٟم٤مومٞم٦م :ٓ .اًمٗم٤مء: طمرف قمٓمػ .ًمالؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري :اهلٛمزة َأوَمال

 قم٤مُمٚم٦م.

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.ْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُم َيْٕمَٚمؿُ 

..( ٓ حمّؾ هل٤م .هق. ومجٚم٦م: )يٕمٚمؿ :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اؾمتئٜم٤مف ُم٘مّدر أي: أ يٗمٕمؾ اًم٘م٤ٌمئح ومال يٕمٚمؿ أّٟم٤م 

 قمز وضمؾ ٟمج٤مزيف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. أو أن اًمْمٛمػم )هق( يٕمقد قمغم اهلل

 .ومٞم٦ماؾمتئٜم٤م ؿ..(ومتٙمقن مجٚم٦م: )أومال يٕمٚم

فمرف جمرد ُمـ اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمٚمؼ سمام  إَِذا

 .إذا سمٕمثر ضمقزوا :أي ،دلَّ قمٚمٞمف ظمؼم) إن(

.( ذم .)سمٕمثر :ومجٚم٦م .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح سُمْٕمثِرَ 

 .حمؾ ضمر سم٢مو٤موم٦م اًمٔمرف إًمٞمٝم٤م

 .اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ َُم٤م

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذِم 

ٌُقرِ   واجل٤مراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٙمنة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره  اًْمُ٘م

ُمتٕمٚم٘م٤من سمٛمحذوف صٚم٦م اعمقصقل )ُم٤م( ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  واعمجرور
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 .اإلقمراب

َؾ  ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل  : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜملاًمقاو: طمرف قمٓمػ. طمّمؾ َوطُمّمر

 .(سمٕمثر)( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ؾقمغم اًمٗمتح. ومجٚم٦م: )طمّّم 

 .اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ َُم٤م

 .ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذِم 

ُدورِ  واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمّمُّ

هل٤م ُمـ  سمٛمحذوف صٚم٦م )ُم٤م( اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حمؾ واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من

 .اإلقمراب

 .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد إِنَّ 

ُؿْ  ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   َرهبَّ رب: ًمٗمظ اجلالًم٦م اؾمؿ )إنَّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :وهؿ ،وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 .اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م

 :وهؿ طمرف ضمر ُمٌٜمل قمؾ اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. :اًم٤ٌمء  هِبِؿْ 

جل٤مر . واحرف اجلروٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم

 (.)ظمٌػم ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

قمغم اًمٔم٤مهرة فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يقم َيْقَُمِئذٍ 

، وهق ُمْم٤مف. إذ: فمرف زُم٤من ُمٌٜمل ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف آظمره. 
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 (.إًمٞمف. واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م. وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمـ ) ظمٌػم

( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمالم: اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد. ظمٌػمٌ  ٌػِمٌ خَلَ  : ظمؼم )إنَّ

.. خلٌػم( ٓ حمّؾ .و مجٚم٦م: )إّن رهّبؿ هبؿ قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اًمْمٛم٦م 

هل٤م شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل اعم٘مّدر. أو هل ُمٗمٕمقل يٕمٚمؿ، و ىمد يمنت مهزة 

 .)إّن( عمجل ء اًمالم ذم اخلؼم، و طمّ٘مٝم٤م اًمٗمتح
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 شورة افَٚرظٜ

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

 ُٜ ِٚرَظ ََ ُٜ  5اْف ِٚرَظ ََ ُٜ  4َمٚ اْف ِٚرَظ ََ ُس  4َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ اْف وُن افْٚ  ُُ َيْوَم َي

ُْْثوِث  َراِش ادَْ ٍَ ْٚف وِش  3ـَ ٍُ ِن ادَْْْ ْٓ
ًِ ْٚف ـَ َُْٚل  وُن اجْلِ ُُ ْٝ  1َوَت َِ َُ ٚ َمْن َث َٖم  َؾ

ٍٜ  6َمَواِزيُُْه  َٔ
َِ ٍٜ َرا َو يِف ِظَٔن ُٓ ْٝ َمَواِزيُُْه  7َؾ  ٍ ٚ َمْن َخ ٌٜ  8َوَأم  ُه َهِٚوَي ُٖمُّ َؾ

9  َْٔه ٌٜ  51َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ ِه َٔ ٌٚر َحِٚم َٕ55  

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

  ة قمغم آظمره.اًمٔم٤مهرُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَ٘م٤مِرقَم٦ُم 

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ صم٤من. َُم٤م 

ومجٚم٦م: )ُم٤م  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم)ُم٤م( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَ٘م٤مِرقَم٦مُ 

. ومجٚم٦م: آومم ..( ذم حمّؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ )اًم٘م٤مرقم٦م(.اًم٘م٤مرقم٦م

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..)اًم٘م٤مرقم٦م ُم٤م اًم٘م٤مرقم٦م

ُم٤م: اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  .اقمؽماوٞم٦ماًمقاو:  َُم٤موَ 

 ُمٌتدأ.

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ  : ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرةأدرى َأْدَراكَ 

واًمٙم٤مف: واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق، ، فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

: اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦مقمغم وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 
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..( ٓ .و مجٚم٦م: )ُم٤م أدراك .حمؾ رومع ظمؼم )ُم٤م( اًمث٤مٟمٞم٦م )أدراك..( ذم

 حمّؾ هل٤م اقمؽماوّٞم٦م.

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

)ُم٤م ومجٚم٦م: قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم)ُم٤م( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًْمَ٘م٤مِرقَم٦مُ 

 اًم٘م٤مرقم٦م( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ )أدراك(.

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٗمتح٦م ف زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف فمر َيْقمَ 

..( ٓ .شم٠ميت يقم يٙمقن. و مجٚم٦م: )شم٠ميت يقم  : ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ ُم٘مدر شم٘مديره

 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن.

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َيُٙمقنُ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة  اؾمؿ )يٙمقن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اًمٜم٤َّمُس 

. اًمٗمراش: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره : طمرف ضمر وشمِمٌٞمفاًمٙم٤مف يَم٤مًْمَٗمَراشِ 

 وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سمخؼم حمذوف.اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٙمنة 

ٌُْثقِث  وجيقز أن اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمَْ

مجٚم٦م: ل. وويم٤مًمٗمراش طم٤م ،ن )يم٤من ( شم٤مُم٦م. ومتٙمقن اًمٜم٤مس وم٤مقمؾشمٙمق

 ..( ذم حمّؾ ضمّر ُمْم٤مف إًمٞمف..)يٙمقن اًمٜم٤مس

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمرومقع وقمالُم٦م  :شمٙمقن .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوشَمُٙمقنُ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رومٕمف اًمْمٛم٦م 
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٤ٌَمُل   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ )يٙمقن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اجْلِ

ـِ  ر وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ جمرو :. اًمٕمٝمـاًمٙم٤مف: طمرف ضمر وشمِمٌٞمف يَم٤مًْمِٕمْٝم

 سمخؼم حمذوف. ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

و مجٚم٦م: )شمٙمقن اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اعمَْٜمُْٗمقشِ 

 .(يٙمقن اًمٜم٤مس) :..( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.اجل٤ٌمل

٤م ٤م  .ُمًت٠مٟمٗم٦م :اًمٗم٤مء وَم٠َمُمَّ  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ.  : أُمَّ

 . ُمٌتدأ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  اؾمؿ ـْ ُمَ 

 ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. :واًمت٤مء .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح صَمُ٘مَٚم٧ْم 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  :ُمقازيـ َُمَقاِزيٜمُفُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.  :ُمْم٤مف. واهل٤مء

ب، ومجٚم٦م: ) صم٘مٚم٧م..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمرا :ٚم٦مومج

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.)أُم٤م ُمـ صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمف

: وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ هق .: راسمٓم٦م جلقاب أُم٤ماًمٗم٤مء وَمُٝمقَ 

 رومع ُمٌتدأ صم٤من.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ذِم 

اجل٤مر واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ر وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اؾمؿ جمرو قِمٞمَِم٦مٍ 

..( ظمؼم اعمٌتدأ  هق ذم قمٞمِم٦م ) : سمخؼم حمذوف. ومجٚم٦م ٤منُمتٕمٚم٘مواعمجرور
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ـْ  ) ، ومجٚم٦م: )ُمـ صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمف...ومٝمق..( ذم حمّؾ ضمزم   ومم( آ َُم

: ، واًمت٘مديرشم٘مقم ُم٘م٤مم أداة اًمنمط وومٕمؾ اًمنمط، اًمتل أُم٤م: ضمقاب

 ٘مٚم٧م..(.)ُمٝمام يٙمٛمـ ُمـ رء ومٛمـ صم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َراِوَٞم٦مٍ 

٤م ٤م  .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَأُمَّ  طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ.  : أُمَّ

ـْ   . ُمٌتدأ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  اؾمؿ َُم

٧ْم  :  ظَمٗمَّ ًمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ شم٤مء ا :واًمت٤مء .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتحظمػَّ

 اإلقمراب.

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  :ُمقازيـ َقاِزيٜمُفُ ُمَ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.  :ُمْم٤مف. واهل٤مء

 قمراب. ..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإل)ظمٗم٧مومجٚم٦م: 

ُف   : ُمٌتدأ صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦مفُ أُمُ  .اًمٗم٤مء: راسمٓم٦م جلقاب اُم٤م وَم٠ُمُمُّ

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم وهق ُمْم٤مف. واهل٤مءاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

  اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

أُمف  ) ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َه٤مِوَي٦مٌ 

ـْ  ( ظمؼم اعمٌتدأ ) ه٤موي٦م ومجٚم٦م: )ُمـ ظمّٗم٧م ُمقازيٜمف..( ذم حمّؾ ضمزم  .  ( َُم

ًمنمط وومٕمؾ اًمنمط واًمت٘مدير: ضمقاب: أُم٤م، اًمتل شم٘مقم ُم٘م٤مم أداة ا
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ومجٚم٦م: )اُم٤م ُمـ ظمٗم٧م..( .)ُمٝمام يٙمـ ُمـ رء ومٛمـ ظمٗم٧م..(

 .ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )اُم٤م ُمـ صم٘مٚم٧م..( آؾمتئٜم٤مومٞم٦م

اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  :ُم٤م .اقمؽماوٞم٦م :اًمقاو َوَُم٤م 

 ُمٌتدأ.

ُمٜمع ُمـ قمغم آًمػ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة :أدرى َأْدَراَك 

اًمٗمتح ذم حمؾ قمغم وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  :، واًمٙم٤مففمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 :ومجٚم٦م واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق. ،ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

..( ٓ حمّؾ هل٤م .)ادراك( ذم حمؾ رومع ظمؼم )ُم٤م(. و مجٚم٦م: )ُم٤م أدراك

 اقمؽماوّٞم٦م.

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م

. واهل٤مء: )ُم٤م(ومع ظمؼمُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رهل: وٛمػم  ِهَٞمفْ 

ُم٤م هل..( ذم حمؾ ٟمّم٥م ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ًمٚمًٙم٧م. ومجٚم٦م: )

 صم٤من )ٕدراك(.

اًمٔم٤مهرة ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ،هل:ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره َٟم٤مرٌ 

 قمغم آظمره. 

مجٚم٦م: )هل  واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمْمٛم٦م  وقمالُم٦م رومٕمف عٟمٕم٧م ُمرومق طَم٤مُِمَٞم٦ٌم  

 ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن. (...ٟم٤مر
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 شورة افتُٚثر

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ُٚثُر  َُ ُم افت  ـُ ٚ ٚبَِر  5َأهْلَ ََ وَن  4َحت ى ُزْرُتُم ادَْ ُّ َِ ًْ اّل َشْوَف َت ـَالّ  4ـَ ُثم  

وَن  ُّ َِ ًْ ِغ  3َشْوَف َت َِ َٔ َم اْف ِْ وَن ِظ ُّ َِ ًْ اّل فَْو َت ِحَٔم  1ـَ ُون  اجْلَ ُثم   6فََسَ

ِغ  َِ َٔ َٚ َظْغَ اْف ُوَّن  ًِِٔم  7َفَسَ ٍذ َظِن افْ 
َُٖفن  َيْوَمئِ ّْ   8ُثم  فَُت

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م قمغم  اعم٘مدرة ٦مومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :كأهل َأهْل٤َميُمُؿ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل  :، واًمٙم٤مفًمتٕمذرا

 واعمٞمؿ قمالُم٦م اجلٛمع. .سمف

أهل٤ميمؿ )مجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م   اًمتََّٙم٤مصُمرُ 

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائٞم٦ّم. (...اًمتٙم٤مصمر

 .طمرف هم٤مي٦م و ضمر طَمتَّك 

وٛمػم  :واًمت٤مء ،ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ ،٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقنومٕمؾ ُم ُزْرشُمؿُ 

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. واعمٞمؿ قمالُم٦م اجلٛمع. و 

..( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل احلرذّم )أن( اعمْمٛمر. .مجٚم٦م: )زرشمؿ

 )أهل٤ميمؿ(. ـواعمّمدر اعم١مّول )أن زرشمؿ( ذم حمّؾ ضمّر سمـ )طمّتك( ُمتٕمّٚمؼ سم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُم اعمََْ٘م٤مسمِرَ 
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 طمرف زضمر و ردع. يَمالّ 

 طمرف اؾمت٘م٤ٌمل ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ؾَمْقَف 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.  اخلٛم٦ًم، واًمقاو:

..( ٓ .. ومجٚم٦م: )ؾمقف شمٕمٚمٛمقن ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمف  ( شمٕمٚمٛمقن ) طمذف ُمٗمٕمقل 

 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

 طمرف قمٓمػ. صُمؿَّ 

 طمرف زضمر و ردع. يَماّل 

 طمرف اؾمت٘م٤ٌمل ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ؾَمْقَف 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شَمْٕمَٚمُٛمقَن 

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ  واو اجلامقم٦م وٛمػم :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

 )ؾمقف شمٕمٚمٛمقن( قمٓمػ قمغم اجلٛمٚم٦م إومم.ومجٚم٦م:  ،رومع وم٤مقمؾ

 طمرف زضمر و ردع. يَماّل 

  .اؾمؿ ذط همػم ضم٤مزم ًَمْق 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ومٕمؾ اًمنمط ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ  شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

اًمًٙمقن إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم، واًمقاو: واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم 

 ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.
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وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  قِمْٚمؿَ 

 ُمْم٤مف.

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٞمِ٘ملمِ 

وضمقاب ًمق اًمنمـمٞم٦م حمذوف  ،..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.)ًمق شمٕمٚمٛمقن

 .قمـ يمٗمريمؿًمق شمٕمٚمٛمقن...ًمرضمٕمتؿ  :شم٘مديره

ُونَّ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م  :شمرى .طمرف ضمر و ىمًؿ ًم٘مًؿ ُم٘مدر :اًمالم ًَمؽَمَ

ومٚمام حتريم٧م  ،: ًمؽمأيقنت اًمٜمقن اعمحذووم٦م ًمتقازم إُمث٤مل، وأصٚمفرومٕمف صمٌق

 ،وطمذوم٧م ًمًٙمقَّن٤م وؾمٙمقن اًمقاو سمٕمده٤م ،اًمٞم٤مء، واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ىمٚم٧ٌم اًمٗم٤م

 ،قمغم اًمراء صمؿ طمذوم٧م ًمث٘مٚمٝم٤مصمؿ أًم٘مٞم٧م طمريم٧م اهلٛمزة اًمتل هل قملم اًمٗمٕمؾ 

ومتقاًم٧م صمالث ٟمقٟم٤مت ومحذوم٧م ٟمقن اًمرومع  ،صمؿ دظمٚم٧م ٟمقن اًمتقيمٞمد اعمِمددة

واًمقاو:  .وطمريم٧م اًمقاو سم٤مًمْمؿ ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم ومل حتذف، ًمتقازم آُمث٤مل

..( ٓ .مجٚم٦م: )شمروّن اجلحٞمؿو .ؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ وم٤مقمؾوٛمػم ُمتّم

 ًم٘مًؿ اعم٘مّدرة ٓ حمّؾ اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.و مجٚم٦م ا ،حمّؾ هل٤م ضمقاب ىمًؿ ُم٘مّدر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   اجْلَِحٞمؿَ 

 طمرف قمٓمػ. صُمؿَّ 

٤َم ُوَّنَّ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م  :واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ. شمرى :اًمالم ًَمؽَمَ

رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن اعمحذووم٦م ًمتقازم إُمث٤مل. واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

اًمْمؿ ذم حمؾ وم٤مقمؾ، وه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ قمغم 
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ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ضمقاب اًم٘مًؿ   ًمؽموَّن٤م( ) ومجٚم٦م: ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف، 

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م قَملْمَ 

 ُمْم٤مف.

 آظمره.  قمغماًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٞمِ٘ملمِ 

 طمرف قمٓمػ. صُمؿَّ 

َـّ  ٠َمًُم ًْ : ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل اًمالم: واىمٕم٦م ذم ضمقاب ىمًؿ ُم٘مدر. شم٠ًمًمـ ًَمُت

 .ًمٚمٛمجٝمقل ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن اعمحذووم٦م ًمتقازم إُمث٤مل

وواو اجلامقم٦م اعمحذووم٦م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟم٤مئ٥م 

 ًمٚمتقيمٞمد. :وم٤مقمؾ. واًمٜمقن

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. زُم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  : فمرفيقم َيْقَُمِئذٍ 

(هق ُمْم٤مفُمتٕمّٚمؼ ؿمٌف اجلٛمٚم٦م و ـّ فمرف ُمٌٜمل قمغم  :. وإذسمـ )شم٠ًمًم

 واًمتٜمقيـ قمقض قمـ مجٚم٦م . اًمٙمن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

ـِ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قَم

واجل٤مر واعمجرور قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمٜمَِّٕمٞمؿِ 

ـّ )مجٚم٦م: و ـ )شم٠ًمًمـ(.ُمتٕمٚم٘م٤من سم  :حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦مٓ (..شم٠ًمًم

 .(شمروَّّن٤م)
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 شورة افًك

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ْكِ  ًَ ٍ  5َواْف ٌْ ي ُخ
ٍِ َٚن َف َّ ْٕ ِٚت  إِّٓ اف ِذينَ  4إِن  اإِل ٚحِلَ ُِوا افه 

ِّ َءاَمُْوا َوَظ

ْزِ  ِق َوَتَواَصْوا بِٚفه   4َوَتَواَصْوا بِٚحْلَ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

. اًمٕمٍم: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ٘مًؿًمٚماًمقاو: طمرف ضمر   َواًْمَٕمٍْمِ 

واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ  واجل٤مراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. (..مجٚم٦م: )أىمًؿ سم٤مًمٕمٍمواعمحذوف. 

 تقيمٞمد.ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمإن: طمرف  إِنَّ 

٤منَ  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اؾمؿ )إنَّ  اإِلْٟم

ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف  طمرف ضمر :ذم. اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمتقيمٞمد:اًمالم ًَمِٗمل 

 .ُمـ آقمراب

واجل٤مر  قمغم آظمره.  اًمٔم٤مهرةاؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ظُمْنٍ 

٤منَ  )ومجٚم٦م: (. سمٛمحذوف ظمؼم )انَّ  ٤منُمتٕمٚم٘م واعمجرور ًَ ،  ( ..إِنَّ اإلْٟم

  ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.  ضمقاب اًم٘مًؿ

 اؾمتثٜم٤مء. أداة إِّٓ 

ـَ  ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك. اًمَّ
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واًمقاو: وٛمػم  ٓشمّم٤مًمف سمقاو اجلامقم٦م، ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ َءاَُمٜمُقا 

)أُمٜمقا..( صٚم٦م ومجٚم٦م: . ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾُمتّمؾ 

 اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

ٓشمّم٤مًمف سمقاو  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ :قم٤مـمٗم٦م. قمٛمٚمقا :اًمقاو َوقَمِٛمُٚمقا 

واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  ،اجلامقم٦م

 حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م.ٓ  (...قمٛمٚمقا)و مجٚم٦م:  .وم٤مقمؾ

٤محِل٤َمِت  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٙمنة سمدل اًمٗمتح٦م ٕٟمف مجع  اًمّمَّ

 ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل. 

اًمقاو: طمرف قم٤مـمػ. شمقاصقا: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  َوشَمَقاَصْقا

ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم(،  آظمرهًمٚمتٕمذر)وطمذف آًمػ ُمـ  آظمرهقمغم 

ومجٚم٦م: ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ.  واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ

 إومم( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م. شمقاصقا)

: ًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. احلؼ: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم ااًم٤ٌمء  سم٤ِمحْلَؼر 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 ـ )شمقاصقا(.واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سم

 اَوشَمَقاَصقْ 

 

شمقاصقا: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة اًمقاو: طمرف قم٤مـمػ. 

ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم(،  آظمرهًمٚمتٕمذر)وطمذف آًمػ ُمـ  آظمرهقمغم 

مجٚم٦م: و. ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ: وٛمػم ُمتّمؾ واًمقاو
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  اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م اًمّمٚم٦م.( شمقاصقا )

ؼْمِ   :. اًمّمؼمٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمرابُمٌ طمرف ضمر :اًم٤ٌمء سم٤ِمًمّمَّ

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

 ـ )شمقاصقا(.واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شورة اهلمسة
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 شورة اهلّزة

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ِل  ُُ َزٍة دََُزةٍ  َوْيٌل فِ َدُه  5ُُهَ َدُه  4اف ِذي مَجََع َمًٚٓ َوَظد  َِ ُٛ َأن  َمَٚفُه َأْخ َّ  4َُيْ

 ِٜ َّ َى ََُْْْٔذن  يِف احْلُ اّل َف ُٜ  3ـَ َّ َى ُٚر  1َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ احْلُ اف تِي  6ادُْوَؿَدُة  اهللَٕ

َِ  7َتى ُِِع َظَذ إَْؾئَِدِة  َٚ َظ َصَدٌة إَِّن  ْٗ ْم ُم ِٓ ْٔ8  َدٍة ٍد مُمَد  َّ  9يِف َظ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

وضم٤مز آسمتداء اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َوْيٌؾ 

 .سم٤مًمٜمٙمرة ٕٟمف دقم٤مء

اؾمؿ  :ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. يمؾ .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن :اًمالم ًمُِٙمؾر 

 واجل٤مر واعمجرورقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

..( ٓ حمّؾ .ومجٚم٦م: )ويؾ ًمٙمّؾ  .سمٛمحذوف ظمؼم. وهق ُمْم٤مف ُمتٕمٚم٘م٤من

 هل٤م اسمتدائّٞم٦م.

َزٍة   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  مُهَ

وىمٞمؾ هق شمقيمٞمد  .اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   عُمََزةٍ 

 قمٗمري٧م ٟمٗمري٧م. :ًمٗمٔمّل سم٤مًمؽمادف يم٘مقهلؿ

اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر) سمدل ( ُمـ )يمؾ مهزة(.  اًمَِّذي

وجيقز أن يٙمقن ظمؼما  ،أقمٜمل :أي ،وجيقز أن يٙمقن ذم ُمقوع ٟمّم٥م
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 هق. :عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره

 هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح مَجََع 

 :ومجٚم٦م قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م  َُم٤مًٓ 

)اًمذي..( ذم  :)مجع..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. ومجٚم٦م

 حمؾ ضمر ٟمٕم٧م ًمـ )مهزة(. أو اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن اذا ىمدر ُمٌتدأ ًمـ )اًمذيـ(.

َدُه  واًمٗم٤مقمؾ  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :طمرف قمٓمػ. قمدد :اًمقاو َوقَمدَّ

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ : اهل٤مءو هق.:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  ..( ٓ.و مجٚم٦م: )قمّدده، ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

 .اًمّمٚم٦م

٥ُم  ًَ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  حَيْ

 .هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد. َأنَّ 

قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  (: اؾمؿ )إنَّ ُم٤مل َُم٤مًَمُف 

وهق ُمْم٤مف. واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر 

 سم٤مإلو٤موم٦م.

 هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :أظمٚمد َأظْمَٚمَدُه 

ومجٚم٦م:  وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف واهل٤مء:
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( وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ )انَّ واعمّمدر اعم١مول (. ظمؼم )انَّ  )أظمٚمده( ذم حمؾ رومع

حي٥ًم( ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  ) ومجٚم٦م: .  ؾمدَّ ُمًدَّ ُمٗمٕمقزَمْ طم٥ًم

ده ) وم٤مقمؾ   (. قمدَّ

 طمرف زضمر وردع. يَماّل 

ٌََذنَّ  يٜمٌذّن: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل  .واىمٕم٦م ذم ضمقاب ىمًؿ ُم٘مدر :اًمالم ًَمُٞمٜمْ

قيمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ ًمٚمٛمجٝمقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓشمّم٤مًمف سمٜمقن اًمت

..( ومجٚم٦م: )يٜمٌذنّ  .هق :وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره آقمراب،

ٓ حمّؾ هل٤م ضمقاب اًم٘مًؿ اعم٘مّدر، و مجٚم٦م اًم٘مًؿ اعم٘مّدرة ٓ حمّؾ هل٤م 

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ذِم 

 اجل٤مر واعمجرورواًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ة اًمٙمنوقمالُم٦م ضمره اؾمؿ جمرور  احْلَُٓمَٛم٦مِ 

 سمـ ) يٜمٌذ(. ٤منُمتٕمٚم٘م

اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع  :اًمقاو: اقمؽماوّٞم٦م. ُم٤م َوَُم٤م

 ُمٌتدأ.

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة :أدرى َأْدَراكَ 

 واًمٙم٤مف: وٛمػم واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق.، فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

..( .و مجٚم٦م: )أدراك ،اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمفقمغم ُمتّمؾ ُمٌٜمل 

..( ٓ حمّؾ هل٤م .ذم حمّؾ رومع ظمؼم اعمٌتدأ )ُم٤م(. و مجٚم٦م: )ُم٤م أدراك



اعمٕملم ذم إقمراب اجلزء اًمثالصملم.....................  ..................  486  

 اقمؽماوّٞم٦م.

 اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َُم٤م 

٤م : )ُمومجٚم٦مقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  احْلَُٓمَٛم٦مُ 

 احلٓمٛم٦م( ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ )أدراك(.

اًمٔم٤مهرة ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ،هل :ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره َٟم٤مرُ 

 وهق ُمْم٤مف.قمغم آظمره. 

 .قمغم آظمره ًمٗمظ اجلالًم٦م جمرور سم٤مإلو٤موم٦م وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة اهلل

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٦م قع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛمُمروم)ٟم٤مر( ًمـ ٟمٕم٧م  اعمُْقىَمَدُة 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن.)هل ٟم٤مر اهلل

تِل  وجيقز ظمؼم  ،اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ٟمٕم٧م صم٤من اًمَّ

 عمٌتدأ حمذوف أو ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ حمذوف.

واًمٗم٤مقمؾ  ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمرهومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  شَمٓمَّٚمِعُ 

)شمٓمٚمع( صٚم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ ومجٚم٦م: هل. :شم٘مديرهوٛمػم ُمًتؽم 

 اإلقمراب.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. قَمغَم 

واجل٤مر واعمجرور اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  إوَْمئَِدةِ 

 ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )شمٓمٚمع(.
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٤َم  ًمًٙمقن ذم حمؾ طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ. وه٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم ا :ان إَِّنَّ

 ٟمّم٥م اؾمؿ )ان(.

وٛمػم  :هؿ .: طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمرابقمغم قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 

ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر. واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ 

 .. ُم١مصدة( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم..)ُم١مصدة(. و مجٚم٦م: )إَّّن٤م

 .قمغم آظمره اًمْمٛم٦م اًمٔم٤مهرةُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  (نَّ )إظمؼم  ُُم١ْمَصَدةٌ 

 .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب ذِم 

وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ذم اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  قَمَٛمٍد 

وآظمر ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف  ،حمؾ ٟمّم٥م )طم٤مل(. وُمٜمٝمؿ ُمـ أقمرهب٤م صٗم٦م

 ظمؼم صم٤من ًمـ )إّن(.

َدةٍ  ًمـ  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره،ضمره اًمٙمنة جمرور وقمالُم٦م ًمـ )قمٛمد( ٟمٕم٧م  مُمَدَّ

 )قمٛمد(.
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 شورة افٍٔل

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ِٔل  ٍِ َْٖصَحِٚب اْف َك بِ َل َربُّ ًَ َْٔف َؾ ـَ ْ َتَر  َْٔدُهْم يِف َتْؤٍِِل  5َأََل ـَ ْل  ًَ ْ جَيْ  4َأََل

ْم َضْرًا َأَبٚبَِٔل َوأَ  ِٓ ْٔ َِ ْم بِِحَجَٚرٍة ِمْن ِشِجٍٔل  4ْرَشَل َظ ِٓ ْم  3َتْرِمٔ ُٓ َِ ًَ َؾَج

وٍل  ـُ ْٖ ًَْهٍف َم  1ـَ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :مل .اهلٛمزة ًمالؾمتٗمٝم٤مم اًمت٘مريري َأمَلْ 

واًمٗم٤مقمؾ  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م شَمَر 

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. (...مل شمر)أمجٚم٦م:  أٟم٧م.:ُمًتؽم شم٘مديرهوٛمػم 

اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ، أو ذم  يَمْٞمَػ 

 ٕٟمف ي٘متيض أن اًمٗم٤مقمؾ وهق اًمرب ،حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل وآول أومم

ومٕمؾ رسمؽ طم٤مل  :ُمّتّمػ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٤مت وإطمقال ٕن اعمٕمٜمكؾمٌح٤مٟمف 

 .٦م واشمّم٤مومف هب٤م حم٤مليمقٟمف قمغم أي طم٤مًم٦م ويمٞمٗمٞم

  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح وَمَٕمَؾ 

قمغم  وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اًمٔم٤مهراؾمؿ اجلالًم٦م : رب َرسمَُّؽ 

: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ واًمٙم٤مف، وهق ُمْم٤مف. آظمره

ت ُمًدَّ   ..( )ومٕمؾومجٚم٦م:  .ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف ذم حمؾ ٟمّم٥م ؾمدَّ
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  . ٗمٝم٤مم( اعمٕمٚمؼ سم٤مٓؾمت شمر ) ُمٗمٕمقزم 

اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف ضمر. أصح٤مب :اًم٤ٌمء سم٠َِمْصَح٤مِب 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )ومٕمؾ(. وهق  ،اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره

 ُمْم٤مف.

 .قمغم آظمره ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة اًْمِٗمٞمؾِ 

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :اهلٛمزة ًمالؾمتٗمٝم٤مم. مل َأمَلْ 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقنوم جَيَْٕمْؾ 

 هق.:شم٘مديره

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  :يمٞمد يَمْٞمَدُهؿْ 

. هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر وهق ُمْم٤مف

 ُمْم٤مف إًمٞمف.

 .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب ذِم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   شَمْْمٚمِٞمؾٍ 

..( ٓ .. ومجٚم٦م: )أمل جيٕمؾ واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سم٤معمٗمٕمقل اًمث٤مين اعم٘مدر

 حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م.

واًمٗم٤مقمؾ  ،ٗمتحاًمقاو: طمرف قمٓمػ. أرؾمؾ: ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًم َوَأْرؾَمَؾ 

هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م ..( ٓ حمّؾ .هق. و مجٚم٦م: )أرؾمؾ :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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 )جيٕمؾ(.:قمغم مجٚم٦م

هؿ:  .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب :قمغم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ 

 واجل٤مر واعمجرور ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر

 )أرؾمؾ(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ

 اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  ـَمػْماً 

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ٟمٕم٧م ًمـ )ـمػما( ُم َأسَم٤مسمِٞمَؾ 

 ُمٜمع ُمـ اًمتٜمقيـ ًمّمٞمٖم٦م ُمٜمتٝمك اجلٛمقع.و

قمغم اًمٞم٤مء شمرُمل: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة  شَمْرُِمٞمِٝمؿْ 

هؿ:  .هل:، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديرهُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمث٘مؾ

 :وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م

 )شمرُمٞمٝمؿ..( ذم حمؾ ٟمّم٥م ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ )ـمػما(.

اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف ضمر. طمج٤مرة :اًم٤ٌمء سمِِحَج٤مَرةٍ 

 )شمرُمل(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور ،قمغم آظمره

ـْ   ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. طمرف ضمر ُِم

ٞمؾٍ  ُمتٕمّٚمؼ قمغم آظمره.  اًمٔم٤مهرةاؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ؾِمجر

 .سمٛمحذوف ٟمٕم٧م ًمـ )طمج٤مرة(

واًمٗم٤مقمؾ ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح.  :ضمٕمؾ .طمرف قمٓمػ :اًمٗم٤مء وَمَجَٕمَٚمُٝمؿْ 
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قمغم اًمًٙمقن ذم هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل و ،هق:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   ( ضمٕمٚمٝمؿ ) ومجٚم٦م: . حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

  أرؾمؾ(. )  :مجٚم٦م

)ُمثؾ( ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف اؾمؿ سمٛمٕمٜمك  :اًمٙم٤مف يَمَٕمّْمٍػ 

جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مف اًمٞمف: قمّمػ.صم٤من، وهق ُمْم٤مف

وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ . ومجٕمٚمٝمؿ ُمثؾ قمّمٍػ  :أي، قمغم آظمرهاًمٔم٤مهرة 

واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من  ،وقمّمػ اؾمؿ جمرور ،اًمٙم٤مف طمرف ضمر

 سمٛمٗمٕمقل صم٤من حمذوف.

 ًمـ )قمّمػ(.اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.  ٟمٕم٧م جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة َُم٠ْميُمقلٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قريغشورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  497 .. ...................................................ؾمقرة ىمريش.

  شورة ؿريش

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ِْٔف  5إِليالِف ُؿَرْيٍش  َٜ افِنَتِٚء َوافه  َِ ْم ِرْح ِٓ
ُُْدوا َرب  َهَذا  4إِيالؾِ ًْ َٔ ِْ َؾ

 ِٝ ْٔ َْ ْم مِ  4اْف ُٓ َّ ًَ ْم ِمْن َخْوٍف اف ِذي َأْض ُٓ  3ْن ُجوٍع َوَءاَمَْ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 إِليالِف 

 

 

 

اؾمؿ جمرور  إيالف: .ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب اًمالم: طمرف ضمر

 ٤منُمتٕمٚم٘ماجل٤مر واعمجرور وقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة 

. بإليالف اًمرطمٚمتلم وشمريمٝمؿ قم٤ٌمدة اًمر: أقمجٌقا سمٛمحذوف شم٘مديره

 .وهق ُمْم٤مف ،دوا( أيت)يٕمٌ ـُمتٕمّٚمؼ سمأو 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ىُمَرْيٍش 

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. سمدل جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :إيالف إِيالومِِٝمؿْ 

 هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر. .فُمْم٤م

قمغم ٔم٤مهرة اًمُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ًمٚمٛمّمدر ُمٗمٕمقل سمف  ِرطْمَٚم٦مَ 

 .ًمٚمٛمّمدر )إيالف(. وهق ُمْم٤مف آظمره. 

 
ِ
َت٤مء  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمِمر

ٞمِْػ  : ُمٕمٓمقف قمغم)اًمِمت٤مء( جمرور واًمّمٞمػ .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َواًمّمَّ
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 .قمغم آظمره وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهر

ٌُُدوا ومٕمؾ  :ٓم إُمر. يٕمٌدوا :اًمالم .راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مّدر :اًمٗم٤مء وَمْٚمَٞمْٕم

ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل 

واًمقاو: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ،اخلٛم٦ًم

..( ذم حمّؾ ضمزم ضمقاب ذط ُم٘مّدر أي: إن مل .ومجٚم٦م: )يٕمٌدوا

 يٕمٌدوه ّٕي٦م ٟمٕمٛم٦م ومٚمٞمٕمٌدوه إليالومٝمؿ وم٢مَّّن٤م أفمٝمر ٟمٕمٛم٦م.

وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. قل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕم َربَّ 

 .ُمْم٤مف

 اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. َهَذا

ٌَْٞم٧ِم  قمغم اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة سمدل ُمـ اؾمؿ آؿم٤مرة  اًْم

 آظمره. 

ِذي اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ٟمٕم٧م ًمـ )رب(.  اًمَّ

سمف ًمٗمٕمؾ حمذوف  عمٌتدأ حمذوف أو ُمٗمٕمقٓ اظمؼمقن ان يٙموجيقز 

 أقمٜمل. :شم٘مديره

 :ؽم شم٘مديرهواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًت،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :أـمٕمؿ َأـْمَٕمَٛمُٝمؿْ 

هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. وهق. 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل )اًمذي(..و مجٚم٦م: )أـمٕمٛمٝمؿ
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ـْ   .قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمرابطمرف ضمر ُمٌٜمل  ُِم

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ضُمقٍع 

 واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )أـمٕمٛمٝمؿ(.

واًمٗم٤مقمؾ  ،ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :طمرف قمٓمػ. ءاُمٜمٝمؿ :اًمقاو َوَءاَُمٜمَُٝمؿْ 

هق. هؿ: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

ٝمؿ..( ٓ حمؾ هل٤م ُمٕمٓمقف قمغم : )آُمٜمُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م٥م حمؾ ٟمّم

 : )أـمٕمٛمٝمؿ..(.مجٚم٦م

ـْ   .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب ُِم

واجل٤مر  قمغم آظمره.اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ظَمْقٍف 

 )آُمٜمٝمؿ(.ُمتٕمٚمؼ سمـواعمجرور 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املاعونشورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  314 ..................................................... ؾمقرة اعم٤مقمقن.

 شورة ادٚظون

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ِذُب بِٚفِديِن  َُ َٝ اف ِذي ُي َٔتَِٔم  5َأَرَأْي َوٓ َُيُضُّ َظَذ  4َؾَذفَِك اف ِذي َيُدعُّ اْف

ُِِغ  ّْ
ِ ِٚم ادْ ًَ َِِغ  4َض َه ُّ ِْ

 1اف ِذيَن ُهْم َظْن َصالهِتِْم َشُٚهوَن  3َؾَوْيٌل فِ

ًُوَن ادَُْٚظوَن  6اف ِذيَن ُهْم ُيَراُءوَن  َْ ّْ  7َوَي

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف  :رأي٧م .ًمالؾمتٗمٝم٤مم :اهلٛمزة َأَرَأْي٧َم 

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. :سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ، واًمت٤مء

 ٥م ُمٗمٕمقل سمف.اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم اًمَِّذي 

ُب   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُيَٙمذر

صٚم٦م اعمقصقل ٓ ومجٚم٦م: )يٙمذب(  هق:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 .حمؾ ًمف ُمـ آقمراب

ـِ  ي اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  :طمرف ضمر. اًمديـ :اًم٤ٌمء سم٤ِمًمدر

..( .ومجٚم٦م: )رأي٧م.)يٙمذب( ن سمـُمتٕمٚم٘م٤م واجل٤مر واعمجرورقمغم آظمره. 

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائٞم٦ّم.

اؾمؿ إؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم  :ذًمؽ .راسمٓم٦م جلقاب ذط ُم٘مدر :اًمٗم٤مء وَمَذًمَِؽ 

 .واًمالم: ًمٚمٌٕمد، واًمٙم٤مف: ًمٚمخٓم٤مب ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ اًمًٙمقن
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 اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ذم حمؾ رومع ظمؼم. اًمَِّذي

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة الُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقم َيُدعُّ 

  هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 :ومجٚم٦ماًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م   اًْمَٞمتِٞمؿَ 

)ذًمؽ  :)يدع..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ آقمراب. ومجٚم٦م

ان مل شمٕمرومف ومذًمؽ اًمذي.. ذم حمؾ  :أي ،اًمذي...( ضمقاب ذط ُم٘مدر

 ضمزم.

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل :ٓ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوٓ

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  حَيُضُّ 

 هق.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب قَمغَم 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ـَمَٕم٤ممِ 

 .)حيض(. وهق ُمْم٤مف ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ رورواعمج

ٙمِلمِ  ًْ
ِ . ومجٚم٦م: اًمٙمنة اًمْم٤مهرة قمغم آظمرهُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره  اعمْ

 )يدّع(. :.( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.)ٓ حيّض 

اًمٔم٤مهرة اًمٗم٤مء طمرف اؾمتئٜم٤مف. ويؾ: ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  وَمَقْيٌؾ 

 ٜمك اًمدقم٤مء واًمتٝمقيؾ.ٕمة َّٓن٤م حتٛمؾ ُموضم٤مز آسمتداء سم٤مًمٜمٙمرقمغم آظمره. 
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 :طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. اعمّمٚملم :اًمالم ًمِْٚمُٛمَّمٚمرلمَ 

 واجل٤مر واعمجرور ،اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل

..( ٓ حمّؾ هل٤م حمذوف. ومجٚم٦م: )ويؾ ًمٚمٛمّمّٚملم سمخؼم ُمتٕمٚم٘م٤من

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم.

ـَ  ِذي وجيقز  ،(عمّمٚملمًمـ )اُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م  اؾمؿ اًمَّ

 أقمٜمل. :أو ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره ،ظمؼم عمٌتدأ حمذوف

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. ُهؿْ 

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. قَم

وهق قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ة صالة: اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمن َصالهِتِؿْ 

ّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ذم ضمر توٛمػم ُم :وهؿ ،ُمْم٤مف

 )ؾم٤مهقن(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرورسم٤مإلو٤موم٦م. 

ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. ومجٚم٦م:  ؾَم٤مُهقنَ 

 .. ؾم٤مهقن( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل )اًمذيـ(..)هؿ

ـَ  ِذي ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سمدل. وجيقز ومٞمٝم٤م ُمثؾ اؾمؿ  اًمَّ

 )اًمذيـ( آومم.

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. ُهؿْ 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ُيَراُءونَ 
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واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  اخلٛم٦ًم، واًمقاو:

 ذم حمؾ رومع ظمؼمون( ء)يرا :واجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦محمؾ رومع وم٤مقمؾ. 

)هؿ يراءون ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ ومجٚم٦م: . اعمٌتدأ)هؿ(

 اإلقمراب.

يٛمٜمٕمقن: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف  .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوَيْٛمٜمَُٕمقنَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم  صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل اخلٛم٦ًم، واًمقاو:

) يٛمٜمٕمقن..( ذم  :ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن

 حمّؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م )يراءون(.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اعم٤َْمقُمقنَ 
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 شورة افُوثر

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َْْٔٚكَ  ٚ َأْظَى  ٕ ْوَثَر  إِ َُ َحْر  5اْف ْٕ  4إِن  َصِٕٚئََك ُهَو إَْبَسُ  4َؾَهِل فَِرِبَك َوا

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمد، ٟم٤م: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :ان إِٟم٤َّم 

 ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ )إن(.

 :وٟم٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمٜم٤مء اًمٗم٤مقمؾ، :أقمٓمك َأقْمَٓمْٞمٜم٤َمَك 

وٛمػم  :واًمٙم٤مف ،وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 . واجلٛمٚم٦ماول ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

..( .(. ومجٚم٦م: )إّٟم٤م أقمٓمٞمٜم٤مكذم حمؾ رومع ظمؼم)انَّ  ٓمٞمٜم٤مك..(أقم): اًمٗمٕمٚمٞم٦م

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائٞم٦ّم.

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٦م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح اًْمَٙمْقصَمَر 

ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م،  :صؾ .قمٓمػطمرف  :اًمٗم٤مء وَمَّمؾر 

..( ٓ حمّؾ هل٤م .أٟم٧م. ومجٚم٦م: )صّؾ :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

و جيقز أن شمٙمقن ،ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اؾمتئٜم٤مف ُم٘مّدر أي اٟمتٌف هلذا ومّمّؾ 

 .وقمٜمده٤م شمٙمقن اًمٗم٤مء راسمٓم٦م ،اجلٛمٚم٦م ضمقاسم٤م ًمنمط ُم٘مّدر

ُم٦م ضمره اًمٙمنة جمرور وقمالرب: اؾمؿ اجلالًم٦م طمرف ضمر.  :اًمالم سمرَؽ ًمِرَ 
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :واًمٙم٤مف ،وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 )صؾ(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجروراًمٗمتح ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. 

واًمٗم٤مقمؾ  ،اٟمحر: ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َواْٟمَحرْ 

..( ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم .أٟم٧م. و مجٚم٦م: )اٟمحر:رهوٛمػم ُمًتؽم شم٘مدي

 )صّؾ(. :مجٚم٦م

 .ًمٚمتقيمٞمد طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ إِنَّ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ( ُماؾمؿ )إنَّ  :ؿم٤مٟمئ ؿَم٤مٟمَِئَؽ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر  :وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مف

 سم٤مإلو٤موم٦م.

، (إسمؽم)ظمؼمه صم٤من ّمؾ ذم حمّؾ رومع ُمٌتدأ أو وٛمػم ُمٜمٗم وٛمػم ومّمؾ. ُهقَ 

 .(إنّ )و اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦ّم ظمؼم 

إّن )ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم )إن( ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  إسَْمؽَمُ 

 ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مومٞم٦ّم. (ؿم٤مٟمئؽ هق إسمؽم
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 شورة افُٚؾرون

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ٚؾُِروَن  َُ ٚ اْف َ ُُْدوَن  5ُؿْل َيٚ َأُّيُّ ًْ ُُْد َمٚ َت ُُْد  4ٓ َأْظ ُتْم َظٚبُِدوَن َمٚ َأْظ ْٕ  4َوٓ َأ

َْْدُتْم  ٚ َظٚبٌِد َمٚ َظ َٕ ُُْد  3َوٓ َأ ُتْم َظٚبُِدوَن َمٚ َأْظ ْٕ ْم َوِِلَ 1َوٓ َأ ُُ يُْ
ْم دِ ُُ َف

 6ِدينِ 

 راهب٤مإقم اًمٙمٚمٛم٦م

أٟم٧م. :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ىُمْؾ 

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م..ومجٚم٦م: )ىمؾ

٤َم  ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. أي: قمغم اًمًٙمقن : طمرف ٟمداء ُمٌٜمل ي٤م َي٤م َأُّيُّ

ه٤م: طمرف  .ُم٘مّمقدة ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥مُمٜم٤مدى ٟمٙمرة 

 شمٜمٌٞمف.

أو ٟمٕم٧م ًمـ )أي(  ،أو قمٓمػ سمٞم٤من شمٌٕمف ذم اًمرومع ًمٗمٔم٤م ،ـ أّي سمدل ُم اًْمَٙم٤مومُِرونَ 

..( .ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. ومجٚم٦م: )ي٤م اُّي٤م

 ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل.

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل ٓ 

ٌُدُ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأقْم

..( ضمقاب .٤م. و مجٚم٦م: )ٓ أقمٌدأٟم:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره
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 اًمٜمداء ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل.

 اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. َُم٤م

ٌُُدونَ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  شَمْٕم

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  :اخلٛم٦ًم، واًمقاو

: )شمٕمٌدون..( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ حمؾ رومع وم٤مقمؾ، ومجٚم٦م

 اإلقمراب.

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل :ٓ .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َوٓ

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َأْٟمُتؿْ 

ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو، ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. ومجٚم٦م:  قَم٤مسمُِدونَ 

 )ٓ اقمٌد(. :ٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم.)ٓ أٟمتؿ قم٤مسمدون

ُم٤م: ُمّمدري٦م، طمتك ٓ شم٘مع )ُم٤م( اًمتل ذم قمرف اعمٕمرسملم ًمٖمػم اًمٕم٤مىمؾ  َُم٤م

 .قمغم اهلل قمّز وضمّؾ 

ٌُدُ  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأقْم

واعمّمدر اعم١مول ُمـ ُم٤م واًمٗمٕمؾ ذم ،أٟم٤م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 .وٓ أٟمتؿ قم٤مسمدون قم٤ٌمديت حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف، أي:

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل :ٓ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوٓ

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َأَٟم٤م
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ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  قَم٤مسمِدٌ 

 )وٓ اٟمتؿ قم٤مسمدون..(. :)ٓ أٟم٤م...( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. ٤مُمَ 

ٌَْدشُمؿْ  وٛمػم  :واًمت٤مء ،ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ ومٕمؾ ُم٤مض قَم

قمالُم٦م ًمٚمجٛمع. و :واعمٞمؿ،ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦م اعمقصقل )ُم٤م( اًمث٤مًم٨م..مجٚم٦م: )قمٌدشمؿ

 .همػم قم٤مُمؾ طمرف ٟمٗمل :ٓ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوٓ

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ. َأْٟمُتؿْ 

ظمؼم اعمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمقاو ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. ومجٚم٦م:  قَم٤مسمُِدونَ 

 )ٓ اقمٌد(. :..( ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م.)ٓ أٟمتؿ قم٤مسمدون

ٕمرسملم ًمٖمػم اًمٕم٤مىمؾ ُم٤م: ُمّمدري٦م، طمتك ٓ شم٘مع )ُم٤م( اًمتل ذم قمرف اعم َُم٤م

 .قمغم اهلل قمّز وضمّؾ 

ٌُدُ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأقْم

واعمّمدر اعم١مول ُمـ ُم٤م واًمٗمٕمؾ ذم  أٟم٤م،:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ  :٤مفٙماًم .طمرف ضمر :اًمالم ًَمُٙمؿْ 

 جرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم.واجل٤مر و اعم ،ضمر
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وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ِديٜمُُٙمؿْ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر  :واًمٙم٤مف ،ُمْم٤مف

..( ٓ حمّؾ هل٤م .واعمٞمؿ قمالُم٦م اجلٛمع. ومجٚم٦م: )ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ .سم٤مإلو٤موم٦م

 شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م.

ُمٌٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف  طمرف ضمر :طمرف قمٓمػ، اًمالم :اًمقاو َوزِمَ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر  :اًمٞم٤مء ،ُمـ آقمراب

 .سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجرورسمحرف اجلر، 

ـِ  ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اعم٘مدرة ٓؿمتٖم٤مل اعمحؾ  ِدي

 وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل :واًمٞم٤مء اعمحذووم٦م ،سمحريم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م

اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. ومجٚم٦م: )زم ديـ( ٓ حمّؾ هل٤م  قمغم

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمٚمّٞم٦م.
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 شورة افْك

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

َْٕكُ  ْتُح  اهللإَِذا َجَٚء  ٍَ ُِوَن يِف ِدينِ  5َواْف َس َيْدُخ َٝ افْٚ  ًٚ  اهلل َوَرَأْي  4َأْؾَواج

 ًٚ اب َٚن َتو  ـَ ُه   ٕ ْرُه إِ
ٍِ ٌْ ِد َرِبَك َواْشَت ّْ ِْْح بَِح َّ  4َؾ

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

ظم٤مومض ًمنمـمف  ،شمْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمطفمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من  إَِذا 

 .ُمٜمّمقب سمجقاسمف

 )ضم٤مء..( ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م. :ومجٚم٦م .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ضَم٤مءَ 

 وهق ُمْم٤مف. قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َٟمٍْمُ 

اًمٔم٤مهرة قمغم ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ًمٗمظ اجلالًم٦م،  اهللِ

 )اذا ضم٤مء..( اسمتدائٞم٦م ٓ حمؾ هل٤م. :ومجٚم٦مآظمره. 

ُمٕمٓمقف قمغم) ٟمٍم( ُمرومقع وقمالُم٦م  :اًمٗمتح .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َواًْمَٗمْتُح 

 غم آظمره. قماًمٔم٤مهرة رومٕمف اًمْمٛم٦م 

ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف  :رأي٧م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوَرَأْي٧َم 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع  :سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ، واًمت٤مء

 وم٤مقمؾ.

ومجٚم٦م: اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  اًمٜم٤َّمَس 
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 .(.)ضم٤مء ٟمٍم. :)رأي٧م...( ذم حمّؾ ضمّر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

ٕٟمف ُمـ إومٕم٤مل  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقن َيْدظُمُٚمقنَ 

واو اجلامقم٦م وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم  اخلٛم٦ًم، واًمقاو:

ومجٚم٦م: )يدظمٚمقن..( ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ًمـ ، حمؾ رومع وم٤مقمؾ

 )اًمٜم٤مس(.

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ذِم 

ـِ   .وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اؾمؿ جمرور ِدي

 )يدظمٚمقن(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

قمغم اًمٔم٤مهرة ًمٗمظ اجلالًم٦م ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اهلل

 آظمره. 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َأوْمَقاضم٤مً 

ٌرْح  ًَ ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن  :ؾمٌح .راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط :اًمٗم٤مء وَم

ٌّح:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ..( ٓ حمّؾ هل٤م .أٟم٧م. ومجٚم٦م: )ؾم

 ضمقاب ذط همػم ضم٤مزم.

اًمٔم٤مهرة قمغم : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًم٤ٌمء: طمرف ضمر. َحد سمَِحْٛمدِ 

 ، وهق ُمْم٤مف.سمٛمحذوف طم٤مل ٤منُمتٕمٚم٘م واجل٤مر واعمجرورآظمره. 

اًمٔم٤مهرة إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُمْم٤مفرب: اؾمؿ اجلالًم٦م  َرسمرَؽ 
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وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم  :وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مفقمغم آظمره. 

 حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.

 :ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، واهل٤مء :اؾمتٖمٗمره.طمرف قمٓمػ :اًمقاو َواؾْمَتْٖمِٗمْرهُ 

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. واًمٗم٤مقمؾ 

 أٟم٧م.:وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم  :. واهل٤مءُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقيمٞمدطمرف  :ان إِٟمَّفُ 

 .(ان)اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ 

واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم  ،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح  يَم٤منَ 

 هق.:شم٘مديره

اسم٤مً   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  (يم٤من)ظمؼم  شَمقَّ

  ( إٟمف يم٤من شمقاسم٤م )  :ومع ظمؼم )إن(. ومجٚم٦م)يم٤من شمقاسم٤م..( ذم حمؾ ر :ومجٚم٦م

 ٓ حمّؾ هل٤م شمٕمٚمٞمٚمّٞم٦م.
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 شورة ادّد

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

  ٛ ٍٛ َوَت ْٝ َيَدا َأيِب هَلَ  ْ َٛ  5َت َّ ـَ َْى َظُْْه َمُٚفُه َوَمٚ  ٚرًا َذاَت َشَٔ  4َمٚ َأْؽ َٕ ْهَذ 

 ٍٛ ِٛ  4هَلَ َى َٜ احْلَ َٚف ٍد  3َواْمَرَأُتُه مَح  َّ ٌْْل ِمْن َم  1يِف ِجِٔدَهٚ َح

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

٧ٌَّْم   ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. :واًمت٤مء .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح شَم

وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف إًمػ ٕٟمف ُمثٜمك، وطمذوم٧م اًمٜمقن  َيَدا

 .٤موم٦م. وهق ُمْم٤مفًمإلو

ٕٟمف ُمـ إؾمامء اًمًت٦م. وهق  ،ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء َأِب 

 .ُمْم٤مف

مجٚم٦م: واًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  هَل٥ٍَم 

٧ٌّم يدا)   ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. (...شم

واًمٗم٤مقمؾ  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح :شم٥م .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوشَم٥مَّ 

ٓ حمّؾ هل٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  (...شم٥ّم )ومجٚم٦م:  .هق :وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 آسمتدائٞم٦ّم.

 أو اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مّدم. .همػم قم٤مُمٚم٦م ٟم٤مومٞم٦م َُم٤م

قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم٘مدرة  َأهْمٜمَك
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 .اًمتٕمذر

 :واهل٤مء .طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمرابقمـ:  قَمٜمْفُ 

 واجل٤مر واعمجروروٛمػم ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر. 

 )أهمٜمك(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ

وهق  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  :ُم٤مل َُم٤مًُمُف 

 فواهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر ُمْم٤م .ُمْم٤مف

 ٜم٤مومٞم٦ّم.ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئ (...ُم٤م أهمٜمك قمٜمف ُم٤مًمف)ومجٚم٦م:  إًمٞمف.

طمرف ُمّمدري. أو اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم  :قم٤مـمٗم٦م. ُم٤م :اًمقاو َوَُم٤م

 .ُم٤مًمف ذم حمؾ رومع :ُمٕمٓمقف قمغمسمٛمٕمٜمك اًمذي اًمًٙمقن 

٥َم  ًَ شم٘مديره: هق. ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح. واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  يَم

عمـ  ذم حمؾ رومع (ُم٤مل))ُم٤م يم٥ًم( ُمٕمٓمقف قمغم  واعمّمدر اعم١مول ُمـ

اعمقصقل عمـ  ..( ٓ حمّؾ هل٤م صٚم٦ميم٥ًم، أو مجٚم٦م)ضمٕمؾ ُم٤م ُمّمدري٦م

 .ضمٕمؾ )ُم٤م( اؾمؿ ُمقصقل

ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ومٕمؾ ُمْم٤مرع :اًمًلم ًمالؾمت٘م٤ٌمل. يّمغم ؾَمَٞمّْمغَم 

و اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،اعم٘مدرة قمغم آًمػ ُمٜمع ُمـ فمٝمقره٤م اًمتٕمذر

 ..( ٓ حمّؾ هل٤م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤ميّن..مجٚم٦م: )ؾمٞمّمغمهق. و :شم٘مديره

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة سمف ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م ُمٗمٕمقل  َٟم٤مرًا 
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وهق اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٟمٕم٧م ًمـ )ٟم٤مرا( ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  َذاَت 

 .ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة رور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ُمْم٤مف إًمٞمف جم  هَل٥ٍَم 

 شُمفُ أَواُْمرَ 

 

ُمٕمٓمقف قمغم وم٤مقمؾ )يّمغم( ُمرومقع اؾمؿ قم٤مـمٗم٦م. اُمرأشمف:  :اًمقاو

واهل٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل  قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م وقمال

 قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف.

 ( أذم ) ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ طم٤مل ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، أو  ََح٤َّمًَم٦مَ 

 .وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ، ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  حمذوف 

 .٦مٞمواقمؽما  ( أذم ) ومجٚم٦م: 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  حْلََٓم٥ِم ا

 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ذِم 

. وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٙمنة : اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمضمٞمد ضِمٞمِدَه٤م

اجل٤مر و)ه٤م( وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م، و

ٓ حمّؾ هل٤م   ( ذم ضمٞمده٤م طمٌؾ ) ومجٚم٦م:  سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مدم. ُمتٕمٚمؼواعمجرور 

  (. اُمرأشمف ) طم٤مل ُمـ ، أو ذم حمؾ ٟمّم٥م ومٞم٦ماؾمتئٜم٤م

ٌٌْؾ   قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمٌتدأ ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  طَم

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ُِم

دٍ  ًَ حمؾ  وؿمٌف اجلٛمٚم٦م ذمقمغم آظمره. هرة اًمٔم٤ماؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َُم

 رومع ٟمٕم٧م ًمـ )طمٌؾ(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شورة اإلخالص
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 شورة اإلخالص

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ُد  اهلل 5َأَحٌد  اهللُؿْل ُهَو  َّ ٍُ  4ََلْ َيِِْد َوََلْ ُيوَفْد  4افه  ـُ ْن َفُه  ُُ وًا َأَحٌد َوََلْ َي

3 

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 أٟم٧م.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ىُمْؾ 

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. (...ىمؾ)مجٚم٦م: و

 وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ.  ُهَق 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ اجلالًم٦م ُمٌتدأ صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اهلل

اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ظمؼم ٓؾمؿ اجلالًم٦م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأطَمٌد 

هق اهلل )و مجٚم٦م:  )اهلل اطمد( ذم حمؾ رومع ظمؼم ًمٚمٛمٌتدأ )هق(. :ومجٚم٦م

 ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل. (...أطمد

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ اجلالًم٦م ُمٌتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اهلل

َٛمدُ  اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ٦م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ظمؼم ٓؾمؿ اجلالًم اًمّمَّ

 .  (هق ) ظمؼم صم٤من ًمٚمٛمٌتدأ : ) اهلل اًمّمٛمد( ومجٚم٦م

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. مَلْ 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن َيٚمِْد 
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 .  هق( ) ًمٚمٛمٌتدأ   ظمؼم صم٤مًم٨م  ( مل يٚمد ) ومجٚم٦م: هق. :شم٘مديره

 . وىمٚم٥م وضمزمطمرف ٟمٗمل  :مل .طمرف قمٓمػاًمقاو:  َومَلْ 

 ُيقًَمْد 

 

وٟم٤مئ٥م  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن

ذم حمّؾ رومع  (...مل يقًمد)و مجٚم٦م:  هق.:اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 .(مل يٚمد) :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م

 طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. :مل .اًمقاو: طمرف قمٓمػ َومَلْ 

ـْ  ٤مىمص جمزوم وقمالُم٦م ضمزُمف اًمًٙمقن، وطمذوم٧م اًمقاو ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم َيُٙم

 ًمٚمتخٗمٞمػ.

وٛمػم ُمتّمؾ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ضمر  :اهل٤مء .طمرف ضمر :اًمالم ًَمفُ 

  .  ( يمٗمًقا ) سم٤مخلؼم  ُمتٕمٚم٘م٤من واجل٤مر واعمجرور ،سمحرف اجلر

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ظمؼم )يٙمـ( ُم٘مدم ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م  يُمُٗمقًا 

و اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ُم١مظمر ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اؾمؿ يٙمـ  َأطَمٌد 

 )مل يٚمد(. :مجٚم٦م: )مل يٙمـ ًمف يمٗمقا أطمد( ذم حمّؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م
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 شورة افٍِق

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ِق  َِ ٍَ َق ِمْن َذِ َمٚ  5ُؿْل َأُظوُذ بَِرِب اْف َِ َٛ  4َخ  4َوِمْن َذِ َؽِٚشٍق إَِذا َوَؿ

ِد  ََ ًُ َٚثِٚت يِف اْف  ٍ َد  3َوِمْن َذِ افْ  َّ  1َوِمْن َذِ َحِٚشٍد إَِذا َح

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 أٟم٧م.:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ،ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ىُمْؾ 

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. (...ىمؾ)مجٚم٦م: و

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  َأقُمقذُ 

ذم حمّؾ ٟمّم٥م  (...أقمقذ)و مجٚم٦م:  .أٟم٤م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

 ُم٘مقل اًم٘مقل.

جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م : طمرف ضمر. اًم٤ٌمء سمَِربر 

، وهق واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ )أقمقذ(اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 .ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمَٗمَٚمِؼ 

ـْ   طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ُِم

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َذر 

 .)أقمقذ( وهق ُمْم٤مف ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور
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 ُمْم٤مف إًمٞمف.اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر  َُم٤م 

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق.  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ظَمَٚمَؼ 

 )ظمٚمؼ( صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. :ومجٚم٦م

ـْ  ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  طمرف ضمر :ُمـ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوُِم

 آقمراب.

 ٤مف.وهق ُمْمقمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َذر 

 .)أقمقذ( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  هَم٤مؾِمٍؼ 

 إَِذا 

 

. ُمتٕمٚمؼ فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك طملم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م

  (. ذ )  ٤معمّمدرسم

 َوىَم٥َم 

 

هق،  :واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح

 ىم٥م( ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م.)وومجٚم٦م: 

ـْ  ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ طمرف ضمر  :ُمـ .طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوُِم

 آقمراب.

 وهق ُمْم٤مف.اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  َذر 

 .)أقمقذ( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

٤مصَم٤مِت    آظمره. قمغماًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمٜمَّٗمَّ
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 طمرف ضمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ذِم  

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًْمُٕمَ٘مِد 

 )اًمٜمٗم٤مصم٤مت(. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

ـْ  ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ  طمرف ضمر :ُمـ.طمرف قمٓمػ :اًمقاو َوُِم

 آقمراب.

 َذر 

 

واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ضمره اًمٙمنة  اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م

 وهق ُمْم٤مف. ،)أقمقذ( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  طَم٤مؾِمٍد 

 إَِذا 

 

فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك طملم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م. ُمتٕمّٚمؼ 

 .سم٤معمّمدر )ذ طم٤مؾمد(

دَ  ًَ ٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق. واًمٗم .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح طَم

 ذم حمّؾ ضمّر ُمْم٤مف إًمٞمف. (...طمًد)ومجٚم٦م: 
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 شورة افْٚس

ِم  ّْ ْٔمِ  اهللبِ ِح مْحِن افر   افر 

ِس  ِس  5ُؿْل َأُظوُذ بَِرِب افْٚ  ِس  4َمِِِك افْٚ  اْفَوْشَواِس  ِمْن َذِ  4إَِفِه افْٚ 

ِس   ْٚ ِس  3اخْلَ ِس  1اف ِذي ُيَوْشِوُس يِف ُصُدوِر افْٚ   َوافْٚ 
ِٜ
 ْ   .6ِمَن اجْلِ

 افًع افًئم اهللصدق 

 إقمراهب٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 .أٟم٧م :ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره ىُمْؾ 

 ٓ حمّؾ هل٤م اسمتدائّٞم٦م. (...ىمؾ)مجٚم٦م: و

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م ومٕم َأقُمقذُ 

 .أٟم٤م:واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره

جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة رب: اؾمؿ اجلالًم٦م طمرف ضمر.  :اًم٤ٌمء سمَِربر 

 :ومجٚم٦م ،)أقمقذ( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجروراًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. 

 ُمْم٤مف.وهق  ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل. (...أقمقذ)

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ٤مسِ اًمٜمَّ 

أو قمٓمػ سمٞم٤من جمرور وقمالُم٦م ضمره  ،أو ٟمٕم٧م ،سمدل ُمـ )رب( َُمٚمِِؽ 

 .وهق ُمْم٤مفاًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اًمٙمنة 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اًمٜم٤َّمسِ 
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اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. ة ُم٦م ضمره اًمٙمنسمدل ُمـ )رب( جمرور وقمال إًَِمِف 

  .وهق ُمْم٤مف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   اًمٜم٤َّمسِ 

ـْ   طمرف ضمرُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ آقمراب. ُِم

. وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة نة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙم َذر 

 .)أقمقذ( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اسِ اًْمَقؾْمقَ 

قمغم اًمٔم٤مهرة جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة ًمـ )اًمقؾمقاس(ٟمٕم٧م  اخْلَٜم٤َّمِس 

 آظمره. 

ِذي  اؾمؿ ُمقصقل ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمر ٟمٕم٧م صم٤من ًمـ  اًمَّ

أو ظمؼم عمٌتدأ  ،أي أقمٜمل ،)اًمقؾمقاس(. أو ُمٗمٕمقل ًمٗمٕمؾ حمذوف

 .هق :أي ،حمذوف

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ُيَقؾْمِقُس 

: )يقؾمقس( صٚم٦م قمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره: هق. ومجٚم٦مواًمٗم٤م

 اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. 

 طمرف ضمر. ذِم 
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 .وهق ُمْم٤مف قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  ُصُدوِر 

 .)يقؾمقس( ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ واجل٤مر واعمجرور

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة   اًمٜم٤َّمسِ 

ـَ   .طمرف ضمر  ُِم

ٜم٦َّمِ  واجل٤مر اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. اؾمؿ جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة  اجْلِ

 (.يقؾمقس ) سمح٤مل ُمـ وم٤مقمؾ  ُمتٕمٚم٘م٤من واعمجرور

ُم٦م اًمٜم٤مس ُمٕمٓمقف قمغم )اجلٜم٦م( جمرور وقمال.اًمقاو: طمرف قمٓمػ َواًمٜم٤َّمسِ 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ضمره اًمٙمنة 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح صدق 

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ًمٗمظ اجلالًم٦م وم٤مقمؾ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م   اهلل

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة ٟمٕم٧م ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  اًمٕمكم

 قمغم آظمره. اًمٔم٤مهرة صم٤من ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  ٟمٕم٧م اًمٕمٔمٞمؿ

 

 اهللتم بحّد 

 

 

 



 

 املصادر واملراجع

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. :أوٓ    

 .اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م :صم٤مٟمٞم٤م    

 ًمٚمٜمح٤مس..إقمراب اًم٘مرآن .1

ضم٤مد  –أ  ،حمٛمد اسمراهٞمؿ -أ،قمٌد اهلل قمٚمقان –أ  :اقمداد .اقمراب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .2

 اًمًٞمد ومرج. –أ  ،أ صؼمي قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ،ظم٤مًمد قمٌد اًمرَحـ اخلقزم -أ ،اًمٕمزب

 ٓمٜمٓم٤م.دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث سم

 .اقمراب اًم٘مرآن اعمٜمًقب ًمٚمزضم٤مج .3

 .إقمراب اًم٘مرآن ٓسمـ ؾمٞمده .4

 إقمراب اًم٘مرآن وسمٞم٤مٟمف. حمٞمل اًمديـ اًمدرويش. .5

دار اًمٗمٙمر هبج٧م قمٌد اًمقاطمد اًمّم٤مًمح.  .آقمراب اعمٗمّمؾ ًمٙمت٤مب اهلل اعمرشمؾ .6

 قمامن آردن. ،ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

 ٓسمـ ظم٤مًمقيف..إقمراب صمالصملم ؾمقرة .7
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