




 تعريف علم الصرف



 ٓػػيػػةل

 قآحي١١رآحض٠ْٟ 



 اغػفػالصال

نٔػػٕ ةوغػػٟؿ ٠هػػرؼ   
ةػػػٞا أصػػػٟاؿ أةػٚػػػ١ة 
آكٔػػٕ آحػػس ١ٓصػػث   

 .ةإنراب

جض٠ْٟ األغػْ آٟاصػ    
إٓػػأ أٖذٔػػة ٖةحٍٔػػة  
ٓػٗػػهػػاف ٖػِػػػٟخة 

 .ال جضػْ إال ةٞا 

 آض  آهٗٔس آهٔٗسآض  آٚلرك 



 

 .إخذاؾ0  نٕٔ،
 .ُٟان 0  أغٟؿ،
 0  ةٞا أصٟاؿ أة١ٚة آكٕٔ ٠هرؼ ،

 

 0  أذةهة أٖٟذ  آكٔٗة جظْٗ ة١ٚة ، قة١ٚة زٗم 0  األة١ٚة
 

 جرج١ب آضرقؼ -2ن خ آضرقؼ                        -1
 

 .آزائ ة قاألغ١ٔةاألصرؼ  -4 آضركاة قآصكٚاة             -3

 1 آض  آٚلرك آهٔٗس

 .ةإنرابآكٕٔ آحس ١ٓصث ةػٞا أصػٟاؿ أةػٚػ١ػة نٕٔ ةوغٟؿ ٠هرؼ 



 

 0  ٟٙناف ةٞا ٝٚا قاملِػٟخ كٔٗة ، زٗم 0  آكٕٔ
 

 آٍهْ املحػرؼ -2             املحٗك٘ االشٕ  -1
 

 0آكٕٔ أة١ٚة أصٟاؿ 
 

 .جهرض ٓألة١ٚة ٌحؤدر يف ن خ آضرقؼ أق جرج١تٞا أق صركاجٞاأٖٟذ 
 
 0آحس ١ٓصث ةإنراب ،

 .ةٜ ٖا ٠حهَٔ ةوصٟاؿ آكٔٗة آهرة١ة ٖ٘ ص١خ اإلنرابأخرث 

 1 آض  آٚلرك آهٔٗس

 .ةإنرابآكٕٔ آحس ١ٓصث ةػٞا أصػٟاؿ أةػٚػ١ػة نٕٔ ةوغٟؿ ٠هرؼ 



 

 .ى١رٝااملاخة آٟاص ة آحس ٠حٍرع ٖٚٞا 0 آٟاص  األغْ ،
 آهرة١ة،ٖٜٚ شائر املظحِاة آتػر١٠٘ ٠حٍرع نٚ  كاملػ ذ 
 .آهرة١ةاملاؽس نٚ  آك١١ٌٟ٘ ٠حٍرع ٖٜٚ شائر املظحِاة قآٍهْ 

 

 .ٖةحٍٔةأة١ٚة 0 ٖةحٍٔة أٖذٔة ،
 

ة١ػاف ِٓٔػػ  ٖػ٘ ن١ٔٗػة آحض٠ٟػْ      0 جضػْ إال ةٞا ملهاف ِٖػٟخة ال ،
 .املةحٍٔةقٟٝ آٟغٟؿ إٓأ املهاٙس 

 2 آهٗٔسآض  

 .ةٞاال جضػْ إال ملهاف ِٖػٟخة جض٠ْٟ األغْ آٟاص  إٓأ أٖذٔة ٖةحٍٔة 



 علم الصرفنوضوع 



 ٖٟؽٟع نٕٔ آػرؼ

األصٟاؿ آهاذؽػة ٓٞػا   
كآػػػػضة قاإلنػػػالؿ ، 

 .قاإلة اؿ ، قاإلخىاـ

ك١ٍ١ػػػػػة جض٠ٟٔٞػػػػػا 
إلٌػػػػػاخة املهػػػػػاٙس  

 .املةحٍٔة

 االشٕ املحٗك٘ ، قآٍهْ املحػرؼ ٖ٘ ص١خ



 آكٔٗة

 آٍهْ آضرؼ االشٕ

 ٖحٗك٘

 ى١ر ٖحٗك٘

 زاٖ 

 ٖحػرؼ

 نٕٔ آػرؼ

 نٕٔ آػرؼ



 

 «ُاؿ  »0 ١ٌػتش ٠هرض ٜٓ ٖ٘ أصٟاؿ كإنالؿ آِٔب ٖا ،
 «٠ِٟؿ  »0 ١ٌػتش أصٟٜٓ إلٌاخة ٖهٚأ آضاؿ أق االشحِتاؿ ك١ً ،

ٟهؿه» آٍهْ   ٠0 ذز يف آػرؼ ٖ٘ زٞح١٘ « ُه

 ٖػذػاؿ



 .قآصٚةآكحاب ٌٕٞ ،
 .آهرة١ةآفآب ٖ٘ آةفو نٚ  غ١اىة املٍرخاة ٠هػٕ ،

 دػٗػرجػٜ

 .آهرة١ةإٓأ آهٟٔـ زٗٔة  ٠هحتر ٖ٘ نٟٔـ آٔية ةآٚصتة ،
 .آٟشائْإٓأ نٟٔـ آظر٠هة ٠هحتر ٖ٘ نٟٔـ ةآٚصتة ،

 ٙصتةل

 .آػض١شآكحاب قآصٚة ىلع آٟزٜ ٌٕٞ ،

 ٌؾٜٔ



 .آٞراء ة٘ ٖصٕٔ ٖهاد ،

 آٟاؽم

 .آٍ٘ آِٟان  قاملصائْ آحس ج ذز يف ٝذا ز١ٗم ،

 ٖصائٜٔ

 .نٕٔ آػرؼ ،

 االشٕ

 .آهرب ٖ٘ آكحاب قآصٚة قٓية ،

 االشحٗ اخ

 .ٌرض كٍا٠ة ،

 صكٕ آظاذع



 املجّرد ه املزيد



 

 .ٓػهػٔة جػػر٠ػٍػ١ةآكٔٗة إال جػػػاذ٠ػً ٠صِؿ يف ال 0  آضرؼ األغٔس،
 . جػر١ٍ٠ةيف ةهؼ جػاذ٠ً آكٔٗة ٓي١ر نٔة ٠صِؿ 0 آضرؼ آػزائػ  ،

 االشٕ املسرخ .األغٟؿٖ٘ صرؼ رائ  ىلع صرقٌٜ  غ١يحٜجسرخة ٖا 

 آٍهْ املسرخ .صػرقٌػٜ األغػٟؿٖ٘ صرؼ رائ  ىلع  ٖاؽ١ٜٖا جسرخ 

 ُػانػ ة



 االشٕ املسرخ

 ذةانس خٗاشس دالدس

 آٍهْ املسرخ

 ذةانس دالدس



 رائ ٖا اطحٗٔث غ١يحٜ ىلع صرؼ 

 آٍهْ آزائ  االشٕ آزائ 

 ذةانس

 خٗاشس

 ش اشس

 شتانس

 ذةانس

 خٗاشس

 ش اشس

 ٖا اطحْٗ ٖاؽ١ٜ ىلع صرؼ رائ 



 امليزان الصريف



 

آكٔٗاة آهرة١ة ٖػ٘ دالدػة أصػرؼ اغػفٔضٟا ىلع      أكذركاٙث ملا ،
 [ .ؿ ؼ ع ] زهْ ٝذا امل١زاف ٖكٟٙال ٖ٘ دالدة صرقؼ ٝس 

أغػٔس ،  جِاةػْ دػاٙس صػرؼ     آه١٘جِاةْ أقؿ صرؼ أغٔس ، ق آٍاء،
جِاةْ دآخ صرؼ أغٔس ، دٕ ةه  دٓػّ جحتػم آِٟانػ  آحػس      آالـ

 .شٚذكرٝا 

آهاذؽػة ٓت١ٚػة   األصٟاؿ ١ِٖاز قؽهٜ نٔٗاء آهرة١ة ١ٓهتر ةٜ ن٘ 
 .ةوخػػػر ـر٠َدّٓ قٙػضػٟ آكٔٗة ٖ٘ ر٠اخة قِٙػاف قإنالؿ قُٔب 

 امل١زاف آػريف



 

٠هتر ٖ٘ خالٜٓ ن٘ األصٟاؿ آهاذؽػة ٓت١ٚػة   ٓكس ،
آكٔٗة آهرة١ة ٖ٘ ر٠اخة صرؼ أق ِٙػاف أق غضة 

 .دّٓأق إنالؿ أق ُٔب أق إة اؿ قٙضٟ 

 ملادا قؽم آهٔٗاء امل١زاف آػريف؟

 آصؤاؿ األقؿ



 

ْ ]٠ػش آحهت١ر ن٘ كْ صػ ت ةػػ١ية   ألٜٙ ، ، ٌاألكػْ قآؾػرب   [ ٌهػ
 .  قآظرب قآذٝاب قٙضٟٝا كٔٞا أٌهاؿ 

 .ٌهٔث دّٓ 0 ْٝ أكٔث ا١ٟٓـ ؟ جس١ب 0 شئٔث ٌٟٔ ،
آحس جِم قاألشٗاء آحس جػ ذ ٖٚٞا األص ات جصٗأ ٌانالل، قاألشٗاء ،

ةػػٜ ، ٍٖهػٟؿ ١ٌػػٜ ،  ٖػٍػهػػٟؿ  0 جصػػٗأ ٍٖان١ػْ  األصػ ات  ن١ٔٞػا  
 .ٖفَٔ ٍٖهٟؿ ألزٜٔ ، ٍٖهٟؿ ٖهٜ ، ٍٖهٟؿ 

ةحػاذ٠ٍٞا ٝس أنٕ غػ١ية نرة١ػة ٠ٗكػ٘    [  ٌهْ] أف غ١ية ٌذتث ،
 .ٓكْ آػ١و األخرى  ُآتالزهٔٞا 

 خقف ى١رٝا ٓٔحهت١ر ن٘ امل١زاف آػريف؟« ٌهْ» ملادا اخحاذة آهرب 

 آصؤاؿ آذاٙس



 

كاٙث آكٔٗة ٖسرخة ٖػ٘ صػرؼ رائػ  ٌإٙٚػا ِٙاةػْ آٍػاء ةػوقؿ        إدا ،
صرؼ أغػٔس ، قآهػ١٘ ةذػاٙس صػرؼ أغػٔس، قآػالـ ةذآػخ صػرؼ         
أغٔس دٕ إف ةِس ةهؼ آضرقؼ األغٟؿ ةوف كاٙث آكٔٗة ذةان١ة 

 .ٙز٠  الٖال دا١ٙة قدآذة يف ِٖاةٜٔ خٗاش١ة ٌإٙٚا األغٟؿ أق 
 

 (ٌهٔيْ 0 شٍرزْ  )-   (ٌهْٔ 0 خصرث  )-   (ٌهْ 0 كحب  )-0  ٖذاؿ ،

 ك١ً ٙزف آكٔٗاة آهرة١ة؟

 آصؤاؿ آذآخ

 آِان ة األقٓأ



 
 

 0كاٙث آكٔٗة آهرة١ة ٖز٠ ة ٌٔٞا صآحاف إدا ،
 

 .أف جكٟف آز٠اخة ةحكر٠ر صرؼ أغٔس  0آضآة األقٓأ ،
يف امل١ػزاف آػػريف ةٗػا ٠ِاةػْ     آضػرؼ املز٠ػ  املكػرذ    ١ٌِاةْ 

 .آضرؼ األغٔس آذك جكرذ نٜٚ 
 

األصرؼ آهرة١ة ٠ٗكػ٘ أف جػوجس رائػ ة ٖكػرذة نػ٘      ز١ٗم 0 ؽاةؿ ،
 .صرؼ أغٔس إال األًٓ 

 

 (اٌهٟن0ْ انظٟطب )-  (ٌههٔه0ْ زٔتب )-  (ٌه0َّْ شتيش )-0   ٖذاؿ ،

 آِان ة آذا١ٙة



جكراذال ٓضرؼ أغٔس ،  ١ٓسأف ٠كٟف آضرؼ املز٠  0 آذا١ٙة آضآة ، 
 .يف امل١زاف آػريف ةٍٔلٜ ٌٚذكرٛ 

 

األصرؼ آحس جوجس رائ ة ىلع ة١ٚة آكٔٗة ى١ر ٖكرذة 0 ٖٕٞ ؽاةؿ ، 
 .«شوٓح١ٟٙٗٞا»٠سٗهٞا ُّٟٓ نظرة صرقؼ صرؼ أغٔس ن٘ 

 
ٌهالف0 ىؾتاف       اشحٍهْ  0 اشحةرث    أٌهْ 0 أكرـ  0  ٖذاؿ     
 



 

 

ٓػتهؼ آكٔٗػاة آهرة١ػة ٖػا ٠هػرؼ نٚػ  نٔٗػاء آػػرؼ         ٠هرض ،
 .ةاإلة اؿ قاإلنالؿ 

 آذآذةآِان ة 

 .[  ك،  ق،  ا] ٠فرأ ىلع أص  صرقؼ آهٔة جي١١ر ،
 0دالدة غٟذ قٜٓ ،

 إنالؿ ُٔب -
 إنالؿ ِْٙ -
 إنالؿ صذؼ -

 اإلنالؿ



 اإلنػػػالؿ

 1 إنالؿ ُٔب

 2 إنالؿ ِْٙ

 3 إنالؿ صذؼ



  1 إنالؿ ُٔب
 

 .٠ت ؿ صرؼ آهٔة ةضرؼ نٔة آخر أف ،
 [ .شتَ ق٠صٗأ أ٠ؾال إة االل كٗا ] 

 

ٟهؿه)  -0 ٖذاؿ  ،  ( ةاعجػتش  ةه١هم)  -(    ُاؿجػتش  ُه
 

 ُٔبقكْ كٔٗة قُم ١ٌٞا إنالؿ [ ةاع ] ق [ ُاؿ ] ٙزف نٚ ٖا ،
 . ٙزٙٞا ةضصب األغْ ُتْ آِٔب ٌإٙٚا 

 ( ٌهههْقرٙٞا  ةاع)  -(    ٌهههْقرٙٞا  ُاؿ)  -0 ٌِٟٚؿ 



 
 

 .جِْٚ صركة صرؼ آهٔة إٓأ آضرؼ آذك ُتٜٔ أف ،
 

ٟوؿٖؾاذنٞا  ُاؿ0  ٖذْ ، [   آِػاؼ  صركة آٟاق إٓػأ  جِْٚ ]   ٠ِ
ِوٟؿ   .جػتش ٠

 

ِوػٟؿ  ] ٙػزف  نٚ ٖا ، كػْ كٔٗػة قُػم ١ٌٞػا إنػالؿ      قٖذٔٞػا  [ ٠
 .آِْٚ آِْٚ ٌإٙٚا ٙزٙٞا ةانحتاذ األغْ ُتْ 

 [ . ٠ٍهوْ[ 0 ]  ٠ِٟؿ] ٌٟرف 

 2 إنالؿ ِْٙ



 
 

 .٠ضذؼ صرؼ ٖ٘ صرقؼ آهٔة أف ،
 

ْ ] األٖػر ٖٚٞػا     ُػاؿ 0 ٖذْ ، قاق ،      صػذٌث األٓػً املِٚٔتػة نػ٘     [  ُػ
 قاق ،ن٘ صػػذٌػػث األٓػػً املػِٚٔتة [  اخع] األٖػػػػر ٖػػػٚػػػٞا  خنا
قاألٓػً املِٚٔتػة   آٟاق ٖػ٘ آت ا٠ػة ،   صذٌث [  ؽى] ٖٚٞا األٖر  قُأ

 .آٚٞا٠ة ن٘ ا١ٓاء ٖ٘ 
 

قكػْ كٔٗػة قُػم ١ٌٞػا إنػالؿ صػذؼ       [ اخع ] ق [  ُْ ] ٙزف نٚ ٖا ،
 .ٌإٙٚا ٙضذؼ ٖا ٠ِاةْ آضرؼ آصاُؿ ٖ٘ امل١زاف آػريف 

 ( . عى0  ؽى) ققرف (  اٌمو 0  اخع) ققرف (   ٌو0ْ  ُْ) ٌٟرف 

 2 إنالؿ صذؼ



 

 

 ٠صٗأ٠ض ت يف ةهؼ آكٔٗاة آهرة١ة ٖا ُ  ،
 .قٟٝ أف ٠ِٔب صرؼ ٖكاف صرؼ آخر « آِٔب املكاٙس» 
 
 (قزٜ ن٘ ِٖٟٔةة  زاٛ) -(    ٠ئسن٘ ِٖٟٔةة  أ٠ىس) - 0 ٖذْ ،

 
ٖكػاٙس  قكْ كٔٗة ص ت ١ٌٞػا ُٔػب   [  زاٛ] ق [ أ٠ىس] ٙزف نٚ ٖا ،

 0أ٠ؾال ِٟٙـ ةآِٔب يف امل١زاف ٌإٙٚا 
ٍىْ 0 أ٠ىس ) قرف  ٍهْ 0 زاٛ ) ، قرف (   نه  ( .نه

 
آِٔب املكػاٙس شػٗانس ال ُانػ ة ٓػٜ ، ةةػالؼ اإلنػالؿ       0  ٌائ ة،

 .قاإلة اؿ ٌإٜٙ ١ُاشس ٜٓ ُٟان ٛ 

 آراةهةآِان ة 



 امل١زاف آػريف ٠وجس إٖا

 ٖت١ٚالل ٓٔضاؿ ٖت١ٚال ٓألغْ

 يفكٗا الصلٚا 
 .املكاٙسآضذؼ قآِٔب إنالؿ 

 يفكٗا الصلٚا 
 .اإلة اؿ قإنالؿ آِٔب قآِْٚ

 جٚت١ٜ



 ٓٞاامل١زاف ٙهتر ةٜ ن٘ األصٟاؿ آحس جهرؽث 
 ُٔبأق إنالؿ أق  إة ااؿر٠اخة صرؼ أق ِٙػاف أق ٖ٘ 

 .ٖهٚااجؾش كٗا 

 جذكر

 جٚت١ٜ



 الفعل الصحيح هاملعتل



 صرقؼ آهٔة

 آٟاق ا١ٓاء األًٓ

 صرقؼ نٔة صرقؼ ١ٓ٘ صرقؼ ٖػػ 



 نٔةٟٝ آذك جةٟٔ صرقٌٜ األغ١ٔة ٖ٘ صرؼ 
 (ٖ ي ، طرب ، شوؿ ، ٓهب  ) 

 آٍهْ آػض١ش

 ق٠ِٚصٕ إٓأ دالدة أُصاـ

 1 ٌهْ غض١ش شإٓ

 2 ٖٟٞٗرٌهْ غض١ش 

 3 ٖؾهًٌهْ غض١ش 



 (ٙػر ، طرب ، ُحْ ، ؽرب 0 )قآحؾه١ً قٟٝ آذك جةٟٔ أغٟٜٓ ٖ٘ آٞٗز 

 (ُرأ ، شوؿ ، أخذ 0  ) أغٟٜٓ ٝٗزة ٖا كاف أص  

 ُ ي،  ط ي، ٖ ي جكٟف آه١٘ قآالـ ٖ٘ زٚس قاص  ٙضٟ 0 األغٟؿ دالدس  -
 قالٖٜجكٟف ٌاؤٛ قالٖٜ األقٓأ ٖ٘ زٚس ، قن١ٜٚ 0 األغٟؿ ذةانس -

 . قشٟز،  رٓزؿٖ٘ زٚس ٙضٟ آذا١ٙة 

 1 ٌهْ غض١ش شإٓ

 2 ٖٟٞٗرٌهْ غض١ش 

 3 ٖؾهًٌهْ غض١ش 



 نٔةٖا كاف أص  صرقٌٜ األغ١ٔة صرؼ 

 آٍهْ املهحْ

 قٟٝ أٟٙاع

 1 ٖهحْ ٖذاؿ

 2 أزٟؼٖهحْ 

 4 ٖهحْ ١ًٍٓ ٍٖرقؽ

 3 ٙاُعٖهحْ 

 5 ِٖرقفٖهحْ ١ًٍٓ 



 

ٖا كاٙث ٌاؤٛ صرؼ نٔة ، قاألىٔب أف جكػٟف قاقال قُػ    0 ٖذاؿ ٖهحْ ،
 .جوجس ٠اء ىلع ُٔة 

 ، ٠ئس ، ٠تس قز   ، قن  ، قغً 0  ٖذاؿ
 خاذ، ةاع ، شاذ ، ُاؿ 0  ٖذاؿ. ٖا كاٙث ن١ٜٚ صرؼ نٔة 0 أزٟؼ ٖهحْ ،
 ، شهأ ، خنا ُؾأ 0  ٖذاؿ. ٖا كاٙث الٖٜ صرؼ نٔة 0 ٙاُع ٖهحْ ،
 .  ٖا كاٙث ٌاؤٛ قالٖٜ صرؼ نٔة 0 ١ًٍٓ ٍٖرقؽ ٖهحْ ،

 ، قطأ  ، قنأ قُأ  0  ٖذاؿ
 .ٖا كاٙث ن١ٜٚ قالٖٜ صرؼ نٔة 0 ١ًٍٓ ِٖرقف ٖهحْ ،

ٟىك 0 ٖذاؿ   ، كٟى ، قنأ ُ



 املجردالفعل 



 آٍهْ املسرخ

 ذةانس دالدس



 ٜٓ دالدة أقراف قٟٝ يف غ١ية املاؽس

ْه ْه ٌههه ْه ٌههو  ٌههى

 آٍهْ املسرخ آذالدس

ْه] ملادا ٕٓ جذكر غ١ية املتٚس ملا ٕٓ ٠صٕ ٌانٜٔ 0 ز  ؟[ ٌوهى
 .ق١ٓصث أغ١ٔة ىلع آػض١ش غ١ية ٌرن١ة ألٙٞا 



 0إدا ٙلرٙا إٓأ غ١ية املاؽس ٖم املؾاذع ٙضػْ أقراٙال شحة 
 

 ٠ٍههْ          ٠ٍهىْ        ٠ٍهوْ 0    ٌهههْ       
    
 ٠ٍههْ          ٠ٍهىْ        ٠ٍهو0ْ    ٌههىْ       

 
 ٠ٍههْ           ٠ٍهىْ        ٠ٍهوْ 0    ٌههوْ       

 00نٕٔ آػرؼ ُان ة 00 
 آضركة،املاؽس جةآً ن١٘ املؾاذع يف ن١٘ 

 .األغْجٟاٌِحا كاف ىلع خالؼ ٌإف 



 
 
 ٠ؾرىب0 قٟٝ األكذر    ؽهرهب     ٠كٟف ٖحه ٠ال0 ٠ٍهىْ  -أ

 ٠سٔىس 0  قٟٝ األُْ    زهٔهس ٠كٟف الرٖػػػال                    
 
 ٠ٚػور0 قٟٝ األكذر    ٙػهر   ٠كٟف ٖحه ٠ال    0 ٠ٍهوْ  -ب

 ٠هذور0 قٟٝ األُْ    نذهر        ٠كٟف الرٖػػػال                   
 
ٚهم ٠كٟف ٖحه ٠ال    0 ٠ٍههْ  -ث ٚهم 0 قٟٝ األكذر    ٖ ٗ٠ 

 ٠ترهأ 0 قٟٝ األُْ    ةرهأه  ٠كٟف الرٖػػػا                      
                

ْه  ٌههه



 0يف خٗصة أصٟاؿ 
 
ًه 0 ) ٖذاؿ. إدا كاف  ٌههْ ٖهحالل ٖذاالل ، ُه ِى0ً ق  (٠هى 0 قن  )، ( ٠
 (.٠ص0ْ١ شاؿ )، ( ٠ت١م0 ةاع 0 ) ٖذاؿ. إدا كاف ٌههْ ٖهحالل أزٟؼ ٠ائس ،
 ( .٠ٗظس0 ٖظأ )، ( ٠رٖس0 ذٖأ 0 ) ٖذاؿ. إدا كاف ٌههْ ٖهحالل ٙاُع ٠ائس ،
0ُّ أفي 0 ) ٖذاؿ. إدا كاف ٌههْ ٖؾانٍال الرٖال ،  (.٠ػىشي0 غشي )، ( ٠ئ
 (.٠ؾرىب0 ؽرب 0 ) ٖذاؿ. إدا كاف ٖظحٞرال ةآكصر ،

 ٖحأ جوجس ٌههْ ىلع ٠ٍهىْ ؟0 ز 



 0يف خٗصة أصٟاؿ 
ِوٟؿ0 ُاؿ )    0ٖذاؿ. كاف ٌههْ أزٟؼ قاقك إدا ،  (٠توٟؿ0 ةاؿ (      )٠
ٍو0ٟ ٍُا (      )٠ نو0ٟ خنا )    0ٖذاؿ. كاف ٌههْ ٙاُع قاقك إدا ، ِ٠) 
ٗو 0 ٖ ي (    )٠ظو 0 ط ي )   0ٖذاؿ. إدا كاف ٌههْ ٖؾانٍال ٖحه ٠ال ، ٠) 
 .كاف ٌههْ ُػ  ةٜ ة١اف ىٔتة آٍانْ ٍٓٔٗهٟؿ ةٜ إدا ،

 (٠ؾروةٜر٠  ةكرال ٌؾرةٜ ٌٟٞ ؽاذب )0  ٖذاؿ
 (٠ظهورٖٛضٗ  شه ال ٌظهرٛ ٌٟٞ طانر )

 (٠ِحو0ْ ُحهْ (   )٠ خو0ْ خخهْ  )   0ٖذاؿ. كاف ٖظحٞرال ةآؾٕ إدا ،

 ٖحأ جوجس ٌههْ ىلع ٠ٍهوْ ؟0 ز



ىلع ٠ٍههػْ أف جكػٟف ن١ٚػٜ أق الٖػٜ صرٌػال      « ٌههْ» إج١اف طرط ،
، ق١ٓس كْ ٖا كاف ن١ٚػٜ أق الٖػٜ   [ ء ، ٝػ ، ع ، غ ، ج ، ح ] ص١ِٔال 

 .صرٌال ص١ِٔال ٠وجس ىلع ٠ٍههْ  
 ( ٠صهأ0 شهأ (    )٠ٗٚم0 ٖٚم  )  0ٖذاؿ

 0زاء ن١ٜٚ أق الٖٜ ص١ِٔال قٕٓ ٠وة ىلع ٠ٍههْ قٖٗا ،
 (٠ خو0ْ خخهْ (    )٠رزىم0 ذزهم )  0ٖذاؿ

 0زاء ىلع ٠ٍههْ قن١ٜٚ أق الٖٜ ١ٓصث صرٌال ص١ِٔال قٖٗا ،
 (٠ِٔهأ0 ُٔأ (   )٠وةهأ0 أةأ )  0ٖذاؿ

 ٖحأ جوجس ٌههْ ىلع ٠ٍههْ ؟0 ز 



 ٖهاٙس ٝذٛ آػ١ية

١ٌٗا ٠ ؿ ىلع جكذر 
ٖرض أق صزف  

 ٙضٟقأؽ اخٝٗا 
 .، ةرىئ، ٌرىج ، صزىفٖرىض 

ْه  ٌههى

 ىلع١ٌٗا ٠ ؿ جكذر 
 ن١بأق ٟٓف 
ٟىخ 0 ٙضٟ  ٟىذ ، ش  .ن



ْ يف ٝذا آتػاب أف ٠ػوجس  ٖؾػاذنٜ ىلع    األغْ ، ْ أق  ٠ٍههػ  ٠ٍهوػ
 .آػرؼٌهٔأ خالؼ آِان ة يف نٕٔ  ٠ٍهىٌْإف زاء ىلع 

 0ٝذا آتاب أجأ ٖٜٚ ٓك٘ ،
 نٔىٕ ٠هٔه0ٕ ٠كٟف  ٖحه ٠ال 0  -ةآٍحش - ٠ٍههْ -

 ٌرىج ٠ٍرهج0   -األكذر-٠كٟف الرٖال  
 

 0ىلع خالؼ آِان ة قٟٝ ٟٙناف  -ةآكصر– ٠ٍهىْ -
 صصىب ٠ضصهب ق٠ضصىب0 شٗم ١ٌٜ ٠ٍههْ ق٠ٍهىْ ٖا  -
 قذىت ٠رىت 0 شٗم ١ٌٜ ٠ٍهىْ ٌِؿ ٖا  -

 ق٠كٟف ٖحه ٠ال قالرٖاه قٟٝ األكذر 
 

 .٠صٗم ١ٌٜ ٠ٍهوْ ٕٓ  -

 جػر٠ٍٞا ٓٔٗؾاذع 



جكذر يف ٖا ٠ػ ؿ ىلع شػس١ة ٖالرٖػة ال    0 ٝذٛ آػ١ية ٖهاٙس ،
ٗوْ ، كتور ، ٙضٟ صصو٘ آظسء، جٍّٚ ن٘   .ز

 .آتاب ال ٠كٟف إال الرٖال قٝذا 
 

يف ٝػذا آتػاب أٙػس ٠ػوجس ٖؾػاذنٜ      األغػْ  0 ٓٔٗؾاذع جػر٠ٍٞا ،
ىلع ٠ٍههْ أق ٠ٍهىْ ، ٌإف زػاء ىلع ٠ٍهوػْ ٌٞػٟ ىلع خػالؼ     

 .آِان ة آحس شتِث 
 

 0ةؾٕ آه١٘ « ٠ٍهوْ» ٝذا آتاب ٕٓ ٠صٗم ١ٌٜ إال ٓك٘ ،
 ٠ظروؼ 0 ٠ضصو٘    طروؼ 0 صصو٘ 

ْه  ٌههو



 آٍهْ املسرخ آرةانس

 قٟٝقرف قاص  ٜٓ ،
ْه »  ٍههٔىْ » ٖؾاذنٜ « ٌههٔه  «٠و

 ٠و هصرث 0 خصرهث 
 ٠وزهٓزىؿ 0 رٓزؿ  

 
 آتاب آحه ك ١ٌٜ أكذر ٖ٘ آٔزقـ قٝذا 



 املزيدالفعل 



 املز٠ 

 ٓي١ر اإلٓضاؽٖز٠   ٖز٠  ةاإلٓضاؽ



 

 .خٗاشس٠ػتش ذةانس أق خٗاشس ، قآرةانس ٠ػتش آذالدس ،
زٔتػػب    0 ةز٠ػػاخة ةػػاء يف آخرٝػػا  «  صرث٠ػػ»زهٔهػػب جٔضػػَ 0 ٖذػػاؿ ،

 .  ٌحهاْٖ ٖهأٖة خصرث يف ز١ٗم آحػاذ٠ً
ٖوسٔتىب كٗا ٠ِاؿ0 ٠ِاؿ ، خصرث ٠ صرث 0 زٔتب ٠وسٔتىب زهٔتتة ٌٟٞ 

ٖو صرىث   .خصرزة ٌٟٞ 

ٖٚٞازهْ كٔٗة ٖصاق٠ة ٓكٔٗة أخرى أر٠    
.آحػاذ٠ًٖهأٖحٞا يف ز١ٗم ٓحهاْٖ   

 اإلٓضاؽ



 
 

ٙز٠  ىلع آذالدس املسرخ صرٌػال ٌٚٔضِػٜ ةآرةػانس املسػرخ ،     أف ،
 .١ٌحػرؼ جػر٠ٍٜ 

 

 ٖٔضَ آرةانس

 أقراٜٙ شحة

ٟهؿ ١ٌههْ ٌٟنهْ  ٌه
ُهْ ٟهذ صٟ  ة١فر زٞ

 ٌهٔأ ٌهٔهْ ٌه١هْ
 زٔتب شِٔأ نذ١هر



 00..آذالدس ٖز٠  0  أقالل ..00

 املز٠  ٓي١ر إٓضاؽ

  1 ٖز٠  ةضرؼ قاص 
 ، أشه  ، أخرثأكرـ       ٠كٟف ٖحه ٠ال0  أٌهْ -أ

 أزرب، أخةر ٠كٟف الرٖػػػال                     
 

 كريـخريث ، ٌريج ، ٠كٟف ٖحه ٠ال    0  ٌهيْ -ب
 ، نليٕ زريب    ٠كٟف الرٖػػػال                  

 

 ، خاغٕ  ُاجْ ٠كٟف ٖحه ٠ال     0  ٌانْ -ث
 شاٌر ٠كٟف الرٖال                          



 ٖهاٙس أٌهْ

. 
 أخرزث ر٠ ال 0     آحهػػ ٠ػة -1   
 أزرب آرزْ 0     آػػ١ػرقذة -2   
 أٓت٘ آرز0ْ      آحكػػػذ١ر -3   
 أصػ  آزذع 0      آض١ٟٚٙة -4   
 أطك١حٜ 0      اإلرآػػػػػة -5   

 أةةٔث ر٠ ال 0        آٟز اف -6   
 أةاع آص١اذة  0       آحهر٠ؼ -7   



 ٖهاٙس ٌهيْ

. 
ٟيؿ ٖضٗ 0 آحكذ١ر  -1       ز

 خريزث ر٠ ال0  آحه ٠ة -2     
 .ُظيرة آحٍاصة 0  آصٔب -3     

 طريؽ ر٠ 0  آحٟزٜ -4     
 ٌصيِث ر٠ ال  0  آٚصتة -5     



 ٖهاٙس ٌانْ

. 
 ؽاذب ر٠  نٗرال 0  املظاذكة -1     
 ؽانٍث األزر 0 آحكذ١ر  -2     
ٌهههْ  -3       شاٌر ةكر 0 ٖهٚأ 



 2 ةضر١ٌٖ٘ز٠  

 قٝس خٗصة

 اٌحهْ اٍٙهْ

َّ  جٍانْ جٍهيْ اٌهه



 اٍٙهْ

 .املفاقنةقٟٝ الرـ أة ال ألف ٖهٚاٛ 

 آي١رٝس ُتٟؿ جود١ر 0 املفاقنة 

 0أقراف٠كٟف ٖفاقنال ٓذالدة 

 ُفم ٖضٗ  آضتْ ٌاِٙفم  0  ٌهههْ -أ 
 أرنر شه م ةكرال ٌاٙزنر 0  أٌههْ -ب
 كصيرة اإلٙاء ٌاٙكصر  0  ٌهيْ  -ث



 اٌحهْ

 ٠كٟف الرٖال قٖحه ٠ال

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 

ٕي    ىٗٗحٜ 0   املفاقنة -1  ٌاىح
 ٖضٗ      اخححٕ 0  االجةاد -2
 اخحػٕ ر٠  قةكر0   املظاذكة -3



َّ  اٌهه

 .الرٖال١ٍ٠  املتآية يف اجػاؼ آظسء ةٟٔف أق ن١ب ٌال ٠كٟف إال 

 ، اصٗريانٟذي 



 جٍهيْ

 ٠كٟف الرٖال قٖحه ٠ال

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 

 ُفيهحٜ ٌحِفم0 املفاقنة ٍٓهيْ  -1
 جهٔيٕ 0  آحكٔيً -2



 جٍانْ

 ٠كٟف الرٖال قٖحه ٠ال

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 

 قشه جِاجْ ٖضٗ  0  املظاذكة -1
 املٟن  جساْٝ ٖضٗ  0 آحلاٝر  -2
 ؽاذب ر٠  ةكرال ٌحؾاذةا  0 ٖفاقنة ٌانْ  -3



 3 ٖز٠  ةذالدة صرقؼ

 ةحقٝس ش

 اٌهٟنْ اشحٍهْ

 اٌهاؿي اٌهْٚٔ اٌهٚٔأ

ٟيؿ  اٌه



 اشحٍهْ

 ٠كٟف الرٖال قٖحه ٠ال

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 

 ذةٜاشحيٍر ٖضٗ  0  آفٔب -1
 اشحضسر آف١٘ 0  غ١رقذة -2
 اشحس ة آظسء0  قز اف -3
 اشحكرٖث ر٠ ال0  انحِاخ -4
 اشحرزم آرزْ 0  آحص١ٕٔ -5
 اشحةتر ر٠  0  آصؤاؿ -6



 اٌهٟنْ

 قٟٝ الرـ ٌِؿ

 قآحكذ١راملتآية 
 ، اخظٟط٘انظٟطب 

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 



ٟيؿ  اٌه

 قٟٝ الرـ ٌِؿ

 قآحكذ١راملتآية 
ٟيد  املفر ازٔ

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 



 اٌهٚٔأ

 قٟٝ الرـ ٌِؿ

 املفاقنة
 ٌاشِٔٚأر٠ ال  ش١ِٔث

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 



 اٌهْٚٔ

 قٟٝ الرـ ٌِؿ

 قآحكذ١راملتآية 
 آرزْ اُهٚصس

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 



 اٌهاؿي

 قٟٝ الرـ ٌِؿ

 قآحكذ١راملتآية 
 اصٗاذي ، اغٍاذي

 0ٖها١ٜٖٙ٘ 



 00..آرةانس ٖز٠  0  دا١ٙال ..00

 املز٠  ٓي١ر إٓضاؽ

  1 ٖز٠  ةضرؼ قاص 
 قاص قٟٝ قرف 

 جٍهْٔ

 قٟٝ الرـ

 0ٖ٘ ٖها١ٜٙ خصرزحٜ ٌح صرث0 ٖفاقنة ٌهْٔ 



  2 ٖز٠  ةضر١ٌ٘
 قٟٝ ادٚاف

ْي  اٌهٔ

 0ٖ٘ ٖها١ٜٙ اُظهر0  املتآية 

 قٟٝ الرـ

 اٌهْٚٔ

 0ٖ٘ ٖها١ٜٙ ٌاصرٙسٗثاإلةْ  صرزٗث0 ٖفاقنة ٌهْٔ 

 قٟٝ الرـ



 املصدر هنا يشتق ننه



 .ةاملاءآذك جٚػرؼ نٜٚ اإلةْ قُ  ذقة غ قذٝا املٟؽم 0  ٓػػيػػةل

 املػ ذ

 .ص تاالشٕ آ اؿ ىلع 0  اغفالصال

آظرب ، األكْ ، اإلُاٖة ، االشحةراث ، 
 آح صرث ، املِاجٔة ، آحِ ٠س



 املػ ذ 
 املظحِاة نٚ  آتػر١٠٘أغْ 

 ُان ة

 آذالدسآٍهْ املاؽس 
 املظحِاة نٚ  آك١١ٌٟ٘أغْ 



 .االُحفاع0  ٓػػيػػةل

 االطحِاؽ

 0 اغفالصال
 أخرىكٔٗة ٖ٘ كٔٗة أخذ 

 .ة١٘ آكٔٗح١٘ يف آضرقؼ قاملهٚأملٚاشتة 



 1 اطحِاؽ غي١ر

 2 اطحِاؽ قشؿ

 3 اطحِاؽ كت١ر

 أٟٙانٜ



 1 اطحِاؽ غي١ر

٠كػػٟف آحٚاشػػب ةػػ١٘ آكٔٗحػػ١٘ يف األصػػرؼ ،
 .األغ١ٔة ، قجرج١تٞا ، قاملهٚأ 

 

ٖهؾربؽرب  ٠ؾرب  اؽرب  ؽاذب  ،  ٖؾرقب  



آحٚاشػب ةػ١٘ آكٔٗحػ١٘ يف املهٚػأ     ٠كٟف ،
 .قآضرقؼ األغ١ٔة خقف جرج١تٞا 

 

 ٖ ج صٗ   ،

 2 اطحِاؽ قشؿ



 3 اطحِاؽ كت١ر

 .األغ١ٔةآضرقؼ  قأكذراملهٚأ ٠كٟف آحٚاشب يف ،
 

 ٌٔذٌٔر ، ٌٔش ، 0  ٌَٔ  ،
 

 ٍٙذٍٙ  ، 0  ٍَٙ  ،



 املظحِاة

 ؽرب ٌهْ ٖاض

 ٠ؾرب ٌهْ ٖؾاذع

 اؽرب ٌهْ أٖر

 ال جؾرب آٚٞس

 ؽاذب اشٕ آٍانْ

 ٖؾرقب اشٕ ٍٖهٟؿ

 ؽرياب غ١ية ٖتآية

 ؽر٠ب غٍة ٖظتٞة

 ٖهؾرىب اشٕ ٖكاف

 ٖهؾرىب اشٕ آزٖاف

 ٖهؾرهب ٖػ ذ ١ٖٗس

 ٖىؾرهب اشٕ آٓة



 املػاخذ

 اشٕ ٌهْ

 إٙظاء ختر

 ٖاض

 ٖؾاذع

 أٖر

 غ١ية ٖتآية ٙٞس

 غٍة ٖظتٞة

 ٖػ ذ ١ٖٗس

 اشٕ آٓة

 اشٕ آٍانْ

 اشٕ ٍٖهٟؿ

 ٖكافاشٕ  رٖافاشٕ 



 املػاخذ

 ١ٖٗسٖػ ذ  ٖػ ذ أغٔس



 ٖػ ذ أغٔس

 ٖػ ذ
 آذالدس املسرخ آٍهْ 

 ٖػ ذ 
 راخ ىلع آذالدسٖا 
املسرخ ، آرةانس  )

 قٖز٠ 
 ) آذالدس قآرةانس

 ١ُاشس شٗانس



 ٌهالؿ         ٌهٔٔة0      املسرخ آرةانس ،
 0املز٠  آرةانس ،

 إٌآة، إال ٖا كاف ٖهحْ آه١٘ ٖػ ذٛ  إٌهاؿ0  أٌهْ 
       قجٍهٔةجٍه١ْ  0   ٌهيْ

 ٌىهاؿ قٍٖانٔة 0  ٌانْ 
 0 قآص اشس آةٗاشس ،

 آضرؼ آذآخ قر٠اخة أًٓ ُتْ ا٢خر كصر 0 قغْ ةٞٗزة املت قء 
ا٢خػر  جػاء يف  نٚٞػا  ن١ٚػٜ ق٠هػٟض   ٓك٘ ٖهحْ آه١٘ ، جضذؼ ] 

 [.ٖذْ اشحهاد اشحهادة 
 

 . آراةمآضرؼ ؽٕ 0  املت قء ةآحاء

 راخ ىلع آذالدسٖػ ذ ٖا 
 ) قٖز٠  آذالدس قآرةانس آرةانس املسرخ ،  )



 املػ ذ امل١ٗس

 ،آكٔٗة ىلع ٍٙس ٖا كاف يف أقٜٓ ١ٖٕ رائ ة 
 ىلع آض ت كاملػ ذ األغٔسق٠ ؿ 

 1 املػ ذ امل١ٗس ٖ٘ آٍهْ آذالدس

 2 ٖٗا راخ ىلع آذالدساملػ ذ امل١ٗس 

 ُصٗاف



كاف آذالدس غض١ضال أق ٖهحالل أزٟؼ أق ٙاُع أق ١ًٍٓ إدا ،
 .« ٖهٍههْ» ِٖرقف ٠كٟف املػ ذ امل١ٗس ىلع قرف 

 

املػ ذ ٠كٟف كاف آذالدس ٖهحالل ٖذاالل أق ١ًٍٓ ٍٖرقؽ إدا ،
 .«ٖهٍهىْ» امل١ٗس ٖٜٚ ىلع قرف 

 1 املػ ذ امل١ٗس ٖ٘ آٍهْ آذالدس



ٟيؿ ،  .  آٍهْ املاؽس إٓأ ٌهْ ٖؾاذعص
ٟيؿ، ٓٔٗهٔػٟـ إٓػأ   آٍهْ املؾػاذع ٖػ٘ ٖتٚػس     ص

 .ا٢خرٖتٚس ٓٔٗسٟٞؿ ، ةؾٕ أقٜٓ قٌحش ٖا ُتْ 
ٟيؿ،  .١ٖٕصرؼ األقؿ إٓأ  ص
 ٖوصحةرهث     ٠وصحةرهث٠هصحةرىث   اشحةرث   ،

 2 املػ ذ امل١ٗس ٖٗا راخ ىلع آذالدس



 املظحَ آ اؿ ىلع قُث صٟخت ٌهْ أق ٖكاف ص قدٜاالشٕ 

 اشٕ آزٖاف قاشٕ املكاف آذاٙس ٖ٘ املظحِاة

 0آٍهْ آذالدس ٖ٘ ،
 

 ٠0ٚلر يف ٖؾاذنٜ 0  ، األزٟؼ آػض١ش  -
أق آزٖػاف  كاف املؾاذع ٍٖحٟج آه١٘ أق ٖؾٟٗـ آه١٘ ٌاشٕ إدا 

 .«ٖهٍههْ» املكاف ىلع قرف 
كاف املؾاذع ٖكصٟذ آه١٘ ٌاشٕ آزٖاف أق املكػاف ىلع قرف  إدا 
 .«ٖهٍهىْ» 

 .«ٖهٍههْ» آزٖاف أق املكاف ىلع قرف اشٕ 0 ، ا١ًٍٔٓ املِرقف آٚاُع  -
 .« ٖهٍهىْ» آزٖاف أق املكاف ىلع قرف اشٕ 0 ، ا١ًٍٔٓ املٍرقؽ املذاؿ -

 كٗا ٠ػاغ املػ ذ امل١ٗس٠ػاغ 0 آزائ  ىلع آذالدس ٖ٘  ، 



 قداةاشٕ ٖظحَ خاؿ ىلع ص ت 
 .آض قتةٞا آض ت ىلع قزٜ ُاـ 

 اشٕ آٍانْ قآػٍة املظتٞة آذآخ قآراةم ٖ٘ املظحِاة

 آٍانْجهر٠ً اشٕ 

 قداةاشٕ ٖظحَ خاؿ ىلع ص ت 
 .آذتٟةةٞا آض ت ىلع قزٜ ُاـ 

 جهر٠ً آػٍة املظتٞة



 غ١اىة اشٕ آٍانْ قآػٍة املظتٞة

 0آذالدس ٖ٘ ،
 

يف اشٕ آٍانْ أف ٠ؤخذ ٖ٘ األٌهاؿ آحس ج ؿ ىلع آض قت  األغْ  -
ٌههىْ املحه ك « ٌهههْ» قٝس   .املحه ك قآالرـ ، ق

 0« ٌانْ» اشٕ آٍانْ ٖٚٞا ىلع قرف ق٠ػاغ  -
 (ؽاذبٌٟٞ ؽرب )ٙضٟ  املحه ك0   ٌهههْ

 (دٝب ٌٟٞ داٝب)ٙضٟ  آالرـق
 (ٌإٌٟٝٞ ٌٕٞ )ٙضٟ  املحه ك0  ٌههىْ



 آٍانْأٜٙ ٠ ؿ ىلع اشٕ األغْ [  ٌانْ] قرف 
 إدا خٓث ُر٠ٚة ىلع إذاخة آذتٟة ١ٌػتش غٍة ٖظتٞةإال 

 ُان ة



 املظتٞةاألغْ يف آػٍة 
 جؤخذ ٖ٘ األٌهاؿ آحس ج ؿ ىلع آذتٟةأف 

ٌههوْ قٟٝ الرـ خائٗال« ٌههىْ» قٝس   آالرـ ، ق

 0آحا١ٓةآػٍة املظتٞة ٖٚٞا ىلع االقراف قجػاغ ،
 0ٌههىْ آالرـ  -1

ْم  - ٌهرىجم  ٌههى ٌهرىج ٌٟٞ   ٙضٟ 
 ٙضٟ كضىْ ٌٟٞ أكضهْ   أٌههْ -
 نفىض ٌٟٞ نفظاف  ٙضٟ   ٌهالف -

 

 0ٌهوْ آالرـ  -2
 كرمؼ ٌٟٞ كر٠ً ٙضٟ  ٌهى١ْ  -
 ؽةوٕ ٌٟٞ ؽةٕٙضٟ ( ةصكٟف آه١٘) ٌهْ  -



ٝذٛ األقراف األغْ ١ٌٞا أٙٞا غٍاة ٖظتٞاة إال إدا خٓث ُر٠ٚة 
 ىلع إذاخة آض قت ال آذتٟة ٌحػتش أشٗاء ٌان١ٔ٘

 ُان ة

 0  قرف ٌانْ آٟٚن١٘ ىلع ٠ِْ غ١اىة آػٍة املظتٞة ٖ٘ ٝذ٠٘ 
 شإٌٓهىْ آالرـ  ٙضٟ شٔىٕ ٌٟٞ  -1

ٞور ٌٟٞ ـاٝر -2   ٌهوْ  ٙضٟ ـ

 جٚت١ٜ



 غ١اىة اشٕ آٍانْ قآػٍة املظتٞة

 0آذالدس ٖ٘ ٌٟؽ ،
 

٠ػاغ املػ ذ آذالدس كٗا ٖ٘ ٌٟؽ املظتٞة اشٕ آٍانْ قآػٍة ٠ػاغ 
 .٠كصر ٖا ُتْ ا٢خر ٓك٘ قاملكاف امل١ٗس قاشٕ آزٖاف 

 ٖوصحةرىث ٠صحةرىث   اشحةرث  0 ٌانْ اشٕ  -
ٖوصح١ِٕاشحِاـ  0 املظتٞة آػٍة  -  ٠صح١ِٕ  



املظتٞة ك١ً أٌرؽ ة١٘ اشٕ آٍانْ قآػٍة 
 ٖٗا ٌٟؽ آذالدس ؟

خالؿ خالٓػة آٍهػْ ، ٌٗػا خؿه ىلع آضػ قت ٌٞػٟ      ٖ٘ ،
 .خؿل ىلع آذتٟة ٌٟٞ غٍة ٖظتٞة قٖا ٌانْ اشٕ 

، أٖا اشٕ جػاغ ٖ٘ آٍهْ آالرـ ٌِؿ املظتٞة آػٍة ،
 .١ٌػاغ ٖ٘ آالرـ قاملحه ك آٍانْ 

 شؤاؿ



 جٗر٠٘ ىلع غ١اىة اشٕ آٍانْ ٖ٘ آٍهْ آذالدس املهحْ

 0أزٟؼ ٖهحْ ، ٠ػاغ كآػض١ش ٙضٟ قًُ  قاًُ  0  ٖذاؿ ٖهحْ ،
ُٔب صرؼ آهٔة أٍٓال يف آٍهْ ٌإف األًٓ جِٔب ٝٗزة يف اشػٕ  إدا  -

 ٙضٟ  ُاـ  ُائٕ 0 آٍانْ 
شٕٔ صرؼ آهٔػة ٖػ٘ آِٔػب يف آٍهػْ ٌإٙػٜ ٠صػٕٔ يف اشػٕ        إدا  -

ٟىذ   ناقىذ0 ٙضٟ . آٍانْ   ِٖٟٚغالنٚ  غ١اىحٜ ىلع قرف ٌانْ ٠ػتش اشٗال 0 ٙاُع ٖهحْ ، ن
 كاملهحْ آٚاُع ، قال جِٔب ن١ٜٚ ٝٗزة٠ػاغ 0 ١ًٍٓ ِٖرقف  ٖهحْ ، قاؽن قُأ  0 ٠ػاغ كاملهحْ آٚاُع ٙضٟ 0 ١ًٍٓ ٍٖرقؽ ٖهحْ ، خاعُؾأ  ُاض  خنا  0 ٙضٟ 
 طٟك  طاقن    ٟٝك  ٝاقن0 ٙضٟ 



 االشٕ املظحَ آ اؿ ىلع آض ت قىلع آذاة آحس قُم ن١ٔٞا آض ت

 اشٕ املٍهٟؿ آةاٖس ٖ٘ املظحِاة

 0ٖ٘ آذالدس ،
 0غ١يحاف ٜٓ 

 .ٖؾرقب ، ِٖحٟؿ ، ٖوكٟؿ ٙضٟ     ٍٖهٟؿ0 ١ُاش١ة غ١ية  -
 ، ُح١ْ ، زر٠ش ٙضٟ  كض١ْ     ٌه0ْ١ شٗان١ة غ١ية  -

 
 0ٖ٘ ى١ر آذالدس ،

 .ة١ٚٞا ةآِرائ٠٘ػاغ املػ ذ امل١ٗس قاشٕ آزٖاف املكاف ق٠ٍرؽ كٗا 
 ( ِٖاجه0ْ ُاجْ (   )ٖوصحةرهث0 اشحةرث )



 0اشٕ املٍهٟؿ ٖٗا ٌٟؽ آذالدس •
أق  » اٍٙهْ » اشٕ املٍهٟؿ ٖ٘ املهحْ األزٟؼ إدا زاء ىلع قرف  ،   
 ٠0ظحرؾ ٖم اشٕ آٍانْ قآح١١ٗز ٠كٟف ٖ٘ آص١اؽ  »اٌحهْ »
 

ِهاخ       ٖوٚ  ُاخ    اِٙاخ     ٠ِٚاخ      
ِل١ى  0 اشٕ آٍانْ ]  ِه١ه   قص ت إنالؿ ُٔب يف  0 اشٕ املٍهٟؿ / ٖٚ ٖٚ

 [  ك١ٔٞٗا 
 

ٖوةحاذ        خاذ   اخحاذ     ٠ةحاذ      
ٖوةحه١ر  قص ت إنالؿ ُٔب يف   0 اشٕ املٍهٟؿ / ٖةحو١ىر 0 اشٕ آٍانْ ] 

 [ك١ٔٞٗا 



إدا كاف دالد١ٜ « اٌحهْ» ق « اٍٙهْ» اشٕ املٍهٟؿ ٖ٘ ، 
ْي،  اٙٗ يٖؾهً ٙضٟ   .٠ظحرؾ ٖم اشٕ آٍانْ  اصح

 اٙٗ ي     ٠ٚٗ ي     ٖٚٗ ي    
ْي    ْي    ٖضح  اصحْ    ٠ضح

ْي» ، اشٕ املٍهٟؿ ٖ٘ قرف  ٠ظحرؾ ٖم « ٌهاؿيا» أق «  اٌه
 .اشٕ آٍانْ 

ٗهري             اصٗري      ٠ضٗري       ٖض
 اغٍاذي    ٠ػٍاذي      ٖػٍاذي            



 جٗر٠٘ ىلع غ١اىة اشٕ املٍهٟؿ ٖ٘ املهحْ

 قًُ ُٖٟٟؼ0 ٙضٟ . كآػض١ش٠ػاغ 0 ٖذاؿ ٖهحْ ،
 0أزٟؼ ٖهحْ ،

 إص ىجِْٚ ؽٗة آٟاق األغ١ٔة إٓأ آضرؼ آصاةَ دٕ جضذؼ 0  قاقك -
ٟوقؿُاؿ  0 ٙضٟ .  آٟاق٠٘ ِوٟقؿ  ِٖ  ِٖٟؿ    ٖ

جِْٚ ؽٗة ا١ٓاء األغ١ٔة إٓأ آضرؼ آصاةَ دٕ جِٔػب كصػرة   0 ٠ائس  -
  ٖتى١مٖتو١م   ةاع   ٖت١وٟع   0 ٙضٟ . آٟاقدٕ جضذؼ 

 0ٙاُع ٖهحْ ،
 ٖيزقي ٖيزققىزا 0 ٙضٟ . األغ١ٔةج ىٕ آٟاق ٍٖهٟؿ يف آٟاق 0  قاقك -
جِٔب قاق ٍٖهٟؿ ٠اء ةه  كصر ٖا ُتٔٞا دٕ ج ىٕ يف ا١ٓػاء  0  ٠ائس  -

 ٖةظىسي   ٖةظى١س   ٖةظوٟكخظس  0 ٙضٟ . األغ١ٔة



 جٗر٠٘ ىلع غ١اىة اشٕ املٍهٟؿ ٖ٘ املهحْ

 ١ٍٓ0ً ٍٖرقؽ ٖهحْ ،
 آٚاُعجصٕٔ ٖ٘ آحي١١ر ، قالٖٜ كاملهحْ ٌاؤٛ 

ُوٟكقُأ     ُى١س    ٖٟ  ُٖٟسي      ٖٟ
 
 0  ١ًٍٓ ِٖرقف ٖهحْ ،

 ٠اءآٟاق األغ١ٔة دٕ جِٔب قاق ٍٖهٟؿ جكصر 
 .ا١ٓاء األغ١ٔة يف ج ىٕ دٕ 

ٟىك     ٟىوقكُ ٟى٠س   ِٖٟكي     ِٖ ِٖ 



 ٖا خؿ ىلع ص ت قُم ُتْ رٖاف آحكٕٔ

 آٍهْ املاؽس آصاخز ٖ٘ املظحِاة

 0  آخرٛ صركة ،
 آضآة األغ١ٔة 0 آتٚاء ىلع آٍحش  -ا          
 إدا اجػٔث ةٜ قاق آسٗانة0 ىلع آؾٕ آتٚاء  -2          
ٕ ة ] إدا اجػْ ةٜ ؽ١ٗر ذٌم ٖحضػرؾ  0 آتٚاء ىلع آصكٟف -3            املػحٔك

 [ آٍان١ٔ٘  ٙاأق املةاـب أق املةاـتة ، ٟٙف اإلٙات ، 
 0  أقٜٓ صركة ، 

أقٓػػٜ ٍٖحٟصػػال إال آةٗاشػػس قآص اشػػس   ٠كػػٟف 0 ٓٔٗهٔػػٟـ املتٚػػس -1       
 .١ٌكصر قغْ  املت قء ةٞٗزة  

 ا٢خر٠كٟف أقٜٓ ٖؾٟٖٗال ٖم كصر ٖا ُتْ 0 املتٚس ٓٔٗسٟٞؿ -2      



 .آكالـكْ ٝٗزة جذتث  يف االةح اء قجصِؿ يف خذث 

 ٝٗزة آٟغْ

 ملادا ش١ٗث ٝٗزة قغْ؟
 .االةح اء ةآصاك٘ إٓأ ةٞا ٠حٟغْ ،
 .جػْ ٖا ُتٔٞا ةٗا ةه ٝا ألٙٞا ،
 .ةاب جص١ٗة آظسء ةاشٕ ؽ ٛ ٖ٘ ،



 يف آٍهْ -1

 اٙكصهر 0 آةٗاشس ٖاؽس ،
 اٙكصىر    0 آةٗاشس أٖر ،
 اشحةرهث0 آص اشس ٖاؽس ،
 اشحهةرىث0  آص اشس أٖر ،
 اؽرب  0 آذالدس آذك شك٘ دا١ٜٙ يف املؾاذع أٖر ،

 آٟغْٖٟاؽم يف ٝٗزة 



 االشٕ -2

 ٖػ ذ آةٗاشس،
 ٖػ ذ آص اشس،
 [نٚ  آتػر١٠٘ ] ا٠ٗ٘ ،
 ، اةٚة ، اد١ٚ٘ ، ادٚح١٘ ، اٖرئ ، اٖرأة ، اشٕ ، اشث اةٕٚ، اة٘ ،

 آضرؼ -3

 اؿ آحهر٠ً،



 ، اطحهْ ، اشحةرث اِٙٔب قٟٝ األغْ آكصر ،
 « ا٠ٗ٘»ق «  اؿ»يف آٍحش ،
 0ٖٟاؽم ٖٟؽه١٘ يف آؾٕ ،

 .املؾاذع ٖؾٟٖٗةأٖر آٍهْ آذالدس إدا كاٙث ن١ٜٚ يف  -1        
 .آةٗاشس قآص اشسآٍهْ املاؽس املتٚس ٓٔٗسٟٞؿ ٖ٘ -2        

 آٟغْٝٗزة  زركة



 .آحكٕٖٔا خؿ ىلع ص ت ٠ِم يف رٖ٘ 

 املؾاذعآٍهْ  آصاةم ٖ٘ املظحِاة

 0  نالٖحٜ ،
« ٙػوجس » ٠كٟف ٖتح أ  ةإصػ ى آزقائػ  األذةػم املسٟٗنػة يف كٔٗػة      أف 

 0ٖراخال ةٞا املهاٙس املظٟٞذة 
 ٙكحبٓٔٗحك١ٗٔ٘                                 0 ف ،
 ٓٔٗحكٕٔ آٟاص                            أكحب 0   أ،
 ٓةفاب آذكٟذ أق اإلٙات      جكحب ٠ا نٗرق   جكحت١٘ ٠ا ٝٚ    -0   ة ،

 ى١تة إٙات                   جكحب آٍحاة أق آٍحاجاف أق آٚصٟة    -
 املضٗ قف٠كحب ٖضٗ  أق املضٗ اف أق                      ى١تة دكٟذ     0 ك،



 .آٍهْ املؾاذع ٖظحَ ٖ٘ آٍهْ املاؽس 
 ٠كحب       ٙؾ١ً صرؼ املؾاذنةكحب       

 ُان ة

صرؼ املؾاذنة ٠ خْ ىلع آٍهْ املاؽس ٖ٘ خقف أف ٠ضذؼ طسء 
 ٖٚٞا إال 

. صرؼ املؾاذنةٌإٜٙ جضذؼ ٖٚٞا آٞٗزة نٚ  إخخاؿ «  أٌهْ» غ١ية  -1
 .، ٙكرـ ، ٠كرـ ، جكرـ أوكرـ    ٙؾ١ً صرؼ املؾاذنة[    ٍٖحٟج آٞٗزة ] أهكرـ 

 .أق كاف صِٜ أف ٠كٟف ن١ٜٔ « ٠ٍهىْ» املذاؿ آٟاقك آذك ٖؾاذنٜ  -2

 جٚت١ٜ



 صركة آضرؼ األقؿ -1

 0 كاف ٖت١ٚال ٓٔٗهٟٔـ إدا ،
 آٍحش 0 آذالدس قآةٗاشس قآص اشس يف  -
 آؾ0ٕ آرةانس املسرخ أق املز٠   يف  -

 

 آؾٕ ٖفِٔال0   كاف ٖت١ٚال ٓٔٗسٟٞؿ إدا ،

 صركة آٍهْ املؾاذع



 ٖا ُتْ ا٢خرصركة  -2

 0كاف ٖت١ٚال ٓٔٗهٟٔـ إدا ،
 جِ ـ آكالـ نٜٚ ٍٖػالل 0  آذالدس يف ،
 0   آذالدس ٌٟؽ ،

 ٖا ُتْ ا٢خر ٠ٍحش 0 ٖا اةح ئ ةآحاء    -
 ٠كصر ٖا ُتْ ا٢خر 0 ٖا اةح ئ ةي١ر آحاء  -

 0إدا كاف ٖت١ٚال ٓٔٗسٟٞؿ ،
 ٖا ُتْ ا٢خر ٖفِٔال٠ٍحش ،



 آضرؼ األخ١رصركة  -3

 إنراة١ة ةضصب آهٟاْٖصركة ،



 0ٟٙنافق٠ظْٗ نٚ  آػر١١ٌ٘ آٍهْ، آٍٔق آ اؿ ىلع ـٔب 0 األٖر 

 األٖر قآٚٞس املظحِاةآذاٖ٘ قآحاشم ٖ٘ 

 خؿ ىلع ـٔب آٍهْ ةٟاشفة الـ آفٔب       ٓحكرـ ةكرال ٖا ،
 أكرىـ ةكرال     خؿ ىلع ـٔب آٍهْ ةآػ١ية                   ٖا ،

 جٍهْقاص ة ال آٍٔق آ اؿ ىلع ـٔب آحرؾ  قغ١يحٜ 0 آٚٞس 



 ٖا خؿ ىلع ـٔب آٍهْ ةٟاشفة الـ آفٔب

 األٖر قآٚٞس

 ٖا خؿ ىلع ـٔب آحرؾ

 ٖا خؿي ىلع ـٔب آٍهْ ةآػ١ية



 ٖٟاـ0ٜٚ أقالل 

 ٖا خؿ ىلع ـٔب آٍهْ ةٟاشفة الـ آفٔب

 ٠صحة ـ يف آفٔب ٖ٘ آيائب كذ١راو     ١ٓ ذز ٖضٗ  ز١ ال،
 ١ُٔالل     ألخذز ز١ ال املحٔك٠ٕصحة ـ يف آفٔب ٖ٘ ،
 ٠صحة ـ يف آفٔب ٖ٘ املةاـب ١ُٔالل    ٓح ذز ز١ ال ٠ا خآ  ،

 ٓحٍهْ



 آضرؼ األخ١ر ٖ٘ آٍهْ املؾاذع نٚ  إخخاؿ الـ آفٔبصركة 0 دا١ٙال 

 ٖا خؿ ىلع ـٔب آٍهْ ةٟاشفة الـ آفٔب

الـ آفٔػػب صػػرؼ زػػزـ ٓػػذا ٠كػػٟف آٍهػػْ املؾػػاذع ٖهٞػػا ٖسزقٖػػال  
ٖ٘ آٚصٟة ق١ٓس ٠حػْ ةٟٚف آحٟك١  قال ا٢خر ٕٓ كاف غض١ش إف ، قنالٖة ززٖٜ

إف كاف ٖهحْ ا٢خر ٕٓ ٠حػْ ةٟٚف آحٟك١  قال آٚصٟة ق١ٓس ٖػ٘  ، . ٠سزـ ةآصكٟف0  األٌهاؿ آةٗصة 
 .٠تٚأ ىلع آصكٟف  يف ٖضْ ززـ 0 إف اجػْ ةٟٚف آٚصٟة ، .٠تٚأ ىلع آٍحش يف ٖضْ ززـ 0 إف اجػْ ةٟٚف آحٟك١  ، .٠سزـ ةضذؼ آٟٚف 0 إف كاف ٖ٘ األٌهاؿ آةٗصة ، . ٠سزـ ةضذؼ صرؼ آهٔة0 األٌهاؿ آةٗصة 

 ٓحٍهْ



 ٖٟاـ0ٜٚ أقالل 

 ٖا خؿ ىلع ـٔب آحرؾ

 ال جؾرب ةكرال 0   يف املةاـب كذ١رال ٠صحة ـ ،
 ال ٠ؾرب ٖضٗ  أخاٛ  0     يف آيائب كذ١رال     ٠صحة ـ ،
ٚيّ ٖٚاٌِال 0   ٓٔٗحكٕٔ ١ُٔالل          ٠صحة ـ ،  ال أنرٌ

 ال جٍهْ



 صركة آضرؼ األخ١ر ٖ٘ آٍهْ املؾاذع نٚ  إخخاؿ ال آٚا١ٝة0 دا١ٙال 

 ٖا خؿ ىلع ـٔب آحرؾ

 املؾاذعٙٞس ٠سزـ آٍهْ صرؼ « ال»،
 .آصاةِة يف الـ آفٔب ةآفر٠ِة 

 ال جٍهْ



 ك١ً ٠ػاغ؟0 أقالل 

 ٖا خؿي ىلع ـٔب آٍهْ ةآػ١ية

٠ظحَ ٌهْ األٖر  ٖػ٘ آٍهػْ املؾػاذع  ٖػ٘ خػالؿ صػذؼ صػرؼ        0 ُان ة 
 ٠0ٚلر دٕ املؾاذنة أقالل 

 .   إف كاف آضرؼ آذاٙس ٖ٘ املؾاذع شاكٚال ٙوجس ةٞٗزة قغْ ، 
 ازٔس  0 آهب    ٠سٔس 0  ٠ٔهب             

 0  ٖ٘ ٝذٛ آِان ة دالدة أٌهاؿ قاشحذٚس 
 كوْ 0  ٠وكْ ،
 خوذ 0 ٠وخذ ،
ٖلر  ، ] ٖور  0  ٠وٖر  ،    اأٖرإف ٕٓ ٠صتَ ةضرؼ نفً ، ٌإف شتَ ةٜ زار 

 .كاف آضرؼ آذاٙس ٖ٘ املؾاذع ٖحضركال ال ٙز٠  ط١ئاو إف ، 
ِمٟـ                    خهصرىث 0 ُهاجىْ     ٠ هصرث 0 ُوٕ     ٠ِاجْ 0 ٠

 األٖر نٚ  آٚضاة



 ؟ك١ً ٠هرب آخر0ٛ دا١ٙال 

 ٖا خؿي ىلع ـٔب آٍهْ ةآػ١ية

 .ٖؾاذنٌٜهْ األٖر ٠تٚأ ىلع ٖا ٠سزـ ب 0 ُان ة 
صذؼ ززـ املؾاذع ةضذؼ صرؼ آهٔة ٌاألٖر ٖٜٚ ٠تٚأ ىلع إف ، ززـ املؾاذع ةآصكٟف ٌاألٖر ٖٜٚ ٠تٚأ ىلع آصكٟف  إف ، 

صرؼ ززـ املؾاذع ةضذؼ آٟٚف ٌاألٖر ٖٜٚ ٖتٚأ ىلع صذؼ إف ، .صرؼ آهٔة 
ىلع ةٚس املؾاذع ىلع آٍحش الجػآٜ ةٟٚف آحٟك١  ٌاألٖر ٠تٚأ إف .، آٟٚف  
٠تٚأ ةٚس املؾاذع ىلع آصكٟف الجػآٜ ةٟٚف آٚصٟة ٌاألٖر إف ، آٍحش 

 ىلع آصكٟف  

 األٖر نٚ  آٚضاة



 نٚ ٖا ٠سزـ ةالـ آفٔب أق ال آٚٞا٠ة أق « ط ي» آذالدس ٙضٟ ٖؾهً ،
 ٠0ػاغ ٖٜٚ ٌهْ األٖر ١ٌٜ ٓيحاف 

 ٌّ اإلخىاـ  ٙضٟ  ١ٓظ هخ   ال جظ وخ   اط خ 0 أْٝ آضسار ٓية  -
 املضاٌلة ىلع اإلخىاـ    ١ٓظ ي  ال جظ ه   طو ي 0 ج١ٕٗ         ٓية  -

 

 0يف غٟذج١٘  قآح١١ٗ١ٗ٘ٓك٘ ٠ؾٗضْ آةالؼ ة١٘ آضسار١٠٘ ،
 .    أشٚ  آٍهْ املؾهً إٓأ ؽ١ٗر ذٌم شاك٘ قزب  اإلخىاـ إدا  -1  

 ٙضٟ   ذخيقا      ذخيا      ذخيك        
 .أشٚ  آٍهْ املؾهً إٓأ ٟٙف اإلٙات قزب ٌّ اإلخىاـ إدا  -2  

 ٙضٟ  اذخوخفه   اط وخف         

 جٚت١ٜ



 املهحْجٗر٠٘ ىلع غ١اىة ٌهْ األٖر ٖ٘ آٍهْ 

 (٠تس   ١٠تس   ا٠تس 0    )   ٠ائس -     0 ٖذاؿ ٖهحْ ،
إدا صذٌث آٟاق يف املؾاذع صذٌث  0     قاقك -

 .يف األٖر  قإال ة١ِث     
 قن     ٠هى     نى      قؽؤ  ٠ٟؽوؤ  اقؽوؤ           

 0أزٟؼ ٖهحْ ،
 إف ةٚس ىلع آصكٟف  قزب صذؼ صرؼ آهٔة  -
ُوٕ    ، ُاـ   )  ٘ه ٠ِٟـ      (ُلٗ
 ٕٓ ٠ت٘ ىلع آصكٟف ال ٠ضذؼ صرؼ آهٔة إف  -
 (٠ِٟـ   ُٟٖٟا ، ُٟٖا ، ُٟٖس ُاـ   ) 

ـى 0 ) ٠سب صذؼ آخرٛ ةظرـٜ آصاةَ 0 ٖهحْ ٙاُع ،  (ذٖأ  ٠رٖس  اذ
 (قنأ  ٠هس  نىٜ ( )  ُىٜقُأ  ٠ِس    ) 0 ١ًٍٓ ٍٖرقؽ ٖهحْ ،
ٟى ) 0 ١ًٍٓ ِٖرقف  ٖهحْ ،  (صٟى  ٠ضٟك  اص



أشٗاء جظحَ ٖ٘ األٌهاؿ ٓٔ الٓة ىلع ٖهٚأ اشٕ آٍانْ أق اشٕ 
 املٍهٟؿ ٖم إٌاخة آحكذ١ر

 غ١ية املتآية آهاطر ٖ٘ املظحِاة

 ُان ة
 ،املتآية جظحَ ٖ٘ آٍهْ آذالدس ٌِؿ غ١ية 

 املظٟٞذ ة خٗصةقأقراٙٞا 

 ٌههوٟؿ ٌهياؿ

 ٖىٍهاؿ ٌههىْ ٌههى١ْ



ٝيابغ١ية ٖتآية الشٕ آٍانْ ٙضٟ ٌحياج ، 0  ٌهياؿ،  ق
 املٍهٟؿغ١ية ٖتآية الشٕ آٍانْ أق اشٕ 0  ٌههوٟؿ،

 «آٟخقخقٟٝ آيٍٟذ » 0 ٖتآية الشٕ ٌانْ ٖذاؿ ،
 .ةِرة دٟٓؿ ، ذكٟب 0 ٖتآية الشٕ املٍهٟؿ ٖذاؿ ،

 ةِٔةغ١ية ٖتآية الشٕ آٍانْ ةكذرة ، قالشٕ املٍهٟؿ 0  ٌههى١ْ ،
 [شٗانس]
 ذص١ٕذزْ 0 ٖتآية الشٕ آٍانْ ٖذاؿ ،
 ذز١ٕذزْ ص١ٗ  ، ط١فاف 0 ٖتآية الشٕ ٍٖهٟؿ ٖذاؿ ،

 غ١ية ٖتآية الشٕ ٍٓانْ ٙضٟ ذزْ صهذىذ  0  ٌههىْ،
 .غ١ية ٖتآية الشٕ آٍانْ  أق اشٕ املٍهٟؿ 0 ٖىٍهاؿ ،

 ذزْ ِٖ اـ ، ٖصٗاج 0 ٖتآية الشٕ آٍانْ ٖذاؿ ،
 .  ٖىٚػاذذزْ 0 ٖتآية الشٕ املٍهٟؿ ٖذاؿ ،



 0  ُاؿ اة٘ ٖآّ 
ٗىٍههْ  ٗىال ك ٖىٍهٔة    ٖ٘ آذالدس غوى اشٕ ٖا ةٜ نو ٖىٍهاؿ ق  ق

 اشٕ ا٢ٓة آضاخك نظر ٖ٘ املظحِاة

 0أقراف اشٕ ا٢ٓة ،
ٖىِع 0   ٖىٍههْ، ٖىؾرهب ،  ٞهر  ،   ٖىس
ِهة 0  ٖىٍههٔة، ٖىٔه  ٖىصفرهة ، 
ٖىٚظاذ 0  ٖىٍههاؿ،  ٖىٍحاج ، 

 

ٖٚٞا ٌحصٗأ  كذ١ر ٖ٘ أشٗاء ا٢الة ١ٓس ٓٞا أٌهاؿ جظحَ 0  جٚت١ٜ،
 ، ش١ً ، ٌوز  شكي١٘ 0    قال ُان ة جؾتفٞا » أشٗاء آالة زاٖ ة »



 0أةٟاب الصلٚا ٖٗا شتَ أف ٝٚاؾ غ١و جكٟف ٖظحركة ة١٘ ن ة ،
 أقالل

ٌٟؽ آذالدس نٚ  غ١اىة اشٕ املٍهٟؿ ، قاملػ ذ امل١ٗس ، قاشٕ آٍهْ 
 0غ١يحٜ قاص ة املظتٞة ٌإف آزٖاف ، قاشٕ املكاف ، اشٕ آٍانْ ، آػٍة 

ٙوجس ةاملؾاذع دٕ  ِٙٔب أقٜٓ ١ٖٗال ٖؾٟٖٗة قٍٙحش ٖا ُتْ ا٢خر  إال اشٕ 
 .١ٌكصر ٖا ُتْ ا٢خر املظتٞة آٍانْ قآػٍة 

ٖوصحةرهث       اشحةرث  ٠صحةرث  

 جٚت١ٞاة ٖٞٗة



 دا١ٙال
 ٠0صحة ـ »  ٌه١ْ» قرف 
 ٖتآية الشٕ آٍانْ غ١ية  -1      
 .  املٍهٟؿ ٖتآية الشٕ غ١ية  -2      
ٍههمْ غٍة  -3        .  ٖظتٞة ٓ
       

 جٚت١ٞاة ٖٞٗة



 دآذال
 ٠0صحة ـ »   ٖىٍهاؿ» قرف 
 غ١ية ٖتآية الشٕ آٍانْ -1       
 غ١ية ٖتآية الشٕ املٍهٟؿ -2      
 اشٕ آٓة  -3      

 جٚت١ٞاة ٖٞٗة



 فصل يف تصريف الصحيح



 آؾٗائرٓٞا أذةهة نظر قزٞال ٖم 

 ُان ة

 .املاؽس املتٚس ٓٔٗهٟٔـ أق املسٟٞؿ آٍهْ ،
 .املؾاذع املتٚس ٓٔٗهٟٔـ أق املسٟٞؿ آٍهْ ،
 .األٖر أق آٚٞس املتٚس ٓٔٗسٟٞؿ ٌِؿ ٌهْ ،



 1 املاؽس

 املتٚس ٓٔٗهٟٔـ
 ؽرةٟاؽرب  ، ؽرةا  ، 0  ىائب،
 ؽرةحٕؽرةثه ، ؽرةحٗا ، 0  ٖةاـب،

٘هؽرةث ، ؽرةحا  ، 0  ىائتة،  ؽرة
٘ي ؽرةثى ، ؽرةحٗا ، 0  ٖةاـتة،  ؽرةح

 ؽرةٚاؽرةثو ، 0  ٖحكٕٔ،

 املتٚس ٓٔٗسٟٞؿ

 ؽورىب ، ؽورةا ،ؽورةٟا0  ىائب،
 ؽورةثه ، ؽورةحوٗا  ، ؽورةح0ٕ  ٖةاـب،

 ؽورة٘ؽورةث ، ؽورةحا ، 0  ىائتة،
َّؽورةثى ، ؽورةحٗا ، 0  ٖةاـتة،  ؽورةحم

 ؽورةٚاؽورةثو ، 0  ٖحكٕٔ،



 2 املؾاذع

 املتٚس ٓٔٗهٟٔـ
 ٠ؾرىب ، ٠ؾرةاف ، ٠ؾرةٟف0  ىائب،
 جؾرب ، جؾرةاف ، جؾرةٟف0  ٖةاـب،

٘ه0  ىائتة،  جؾرب ، جؾرةاف ، ٠ؾرة
٘ه0  ٖةاـتة،  جؾرة١٘ ، جؾرةاف ، جؾرة

 أؽرب ، ٙؾرب0  ٖحكٕٔ، 

 املتٚس ٓٔٗسٟٞؿ

 ٠وؾرهب ، ٠وؾرةاف ، ٠وؾرةٟف0  ىائب،
 جوؾرهب ، جوؾرهةاف ، جوؾرةٟف0  ٖةاـب،

 جوؾرهب ، جوؾرةاف ، ٠وؾرهة0٘  ىائتة،
٘ه0  ٖةاـتة،  جوؾرة١٘ ، جوؾرةواف ، جمؾرة

ٙوؾرهب 0  ٖحكٕٔ،   أوؽرهب ، 



 3 األٖر

 املتٚس ٓٔٗهٟٔـ
 ١ٓؾرب  ، ١ٓؾرةا ، ١ٓؾرةٟا  0  ىائب،
 اؽرب ، اؽرةا ، اؽرةٟا0  ٖةاـب،

٘هٓحؾرب ، ٓحؾرةا ، 0  ىائتة،  ١ٓؾرة
٘هاؽرةس ، اؽرةا ، 0  ٖةاـتة،  اؽرة

 ال ٠ٟز 0  ٖحكٕٔ،

 املتٚس ٓٔٗسٟٞؿ

 ١ٓوؾرةٟا١ٓوؾرب ، ١ٓوؾرهةا ، 0  ىائب،
 ٓحوؾرهب ، ٓحوؾرةا ، ٓحوؾرةٟا0  ٖةاـب،

 ١ٓوؾرهة٘ٓحوؾرهب ، ٓحوؾرهةا ، 0  ىائتة،
 ٓحوؾرة٘ٓحوؾرةس، ٓحوؾرةا ، 0  ٖةاـتة،

ٚوؾرب0  ٖحكٕٔ،  ألوؽرب ، ٓ



 4 آٚٞس

 املتٚس ٓٔٗهٟٔـ
   ال ٠هؾرب ، ال ٠ؾرةا ، ال ٠ؾرةٟا0  ىائب،
 ال جوؾرب ، ال جؾرةا ،ال جؾرةٟا0  ٖةاـب،

 ال جؾرب ، ال جؾرةا ، ال ٠ؾرة0٘  ىائتة،
 هجؾرة٘ال جؾرةس ، ال جؾرةا ، ال 0  ٖةاـتة،

 ال ٠ٟز 0  ٖحكٕٔ،

 املتٚس ٓٔٗسٟٞؿ

 ال ٠وؾرهب ، ال ٠وؾرةا ، ال ٠وؾرةٟا0  ىائب،
 ال جوؾرهب ، ال جوؾرةا ، ال جوؾرةٟا0  ٖةاـب،

 ٠وؾرهة٘، ال جوؾرةا ، ال جوؾرب ال 0  ىائتة،
 ال جوؾرةس ، ال جوؾرةا ، ال جوؾرة0٘  ٖةاـتة،

 ٙوؾرهب، ال أوؽرهب ال 0  ٖحكٕٔ،



 ٍٓٔٗرخ املذكر     ٙاغر 0   ٌانْ،
٘ى ٌانهٔهاف ، ٘ىٓٔٗذٚأ املذكر        ٙاغرهاف ، 0 ، ٌانى١ٔ  ٙاغىر٠
٘ه ٌانىٟٔف ، ٘ه 0 ، ٌانى١ٔ  زٗم شإٓ ملذكر   ٙاغرقفه ، ٙاغرى٠
 زٗم جكص١ر ٓذكٟذ   ٙهػهرة 0   ٌهههٔة،
 ٙوػير ٓذكٟذ   زٗم جكص١ر 0     ٌوهيْ ،
ٙوػياذ 0     ٌوهياؿ ،  زٗم جكص١ر ٓذكٟذ  
 ٍٓٔٗرخ املؤٙخ       ٙاغرة 0    ٌانٔة ،
٘ىٙاغرجافى ، 0 ، ٌانىٔح١٘ ٌانىٔحاف ،  ٙاغىرج١
 زٗم شإٓ ملؤٙخ   ٙاغراة 0  ٌانالة،
 زٗم ٖكصر ٓإلٙات   ٟٙاغر0  ٌٟانىْ،

 0نظرة جػرٌاة اشٕ آٍانْ 



 ملٍرخ ٖذكر  ٖٚػٟذ  0  ٍٖهٟؿ،
٘ى ، ٘ىٓٔٗذٚأ املذكر    ٖٚػٟذافى ، 0 ٍٖهٟالفى ، ٍٖهٟٓه١  ٖٚػٟذه٠
٘ه  ٍٖهٟٟٓفه، ٘هزٗم شإٓ ٓٔٗذكر  ٖٚػٟذقفه ، 0 ، ٍٖهٟٓى١  ٖٚػٟذ٠
 زٗم جكص١ر ٓٔذكٟذ  ٖٚاغ١ر 0  ٍٖان١ْ،
 ٍٓٔٗرخ املؤٙخ   ٖٚػٟذة  0 ٍٖهٟٓة ،
 ٖٚػٟذجه١٘  ٓٔٗذٚأ املؤٙخ  ٖٚػٟذجاف ، 0 ، ٍٖهٟٓحه١٘ ٍٖهٟٓحافى ،
 زٗم شإٓ ٓإلٙات   ٖٚػٟذاة  0 ٍٖهٟالة ،

 جػرٌاة اشٕ املٍهٟؿ



 .ٟٙف رائ ة جٔضَ آخر ةهؼ األٌهاؿ إلٌاخة ج٠ِٟة املصحِتْ 
 [شاكٚة ] خ١ٍٍة -2[   ٖظ خة]د١ِٔة  -01   ٟٙناف قٝس 
َّ « 0يف ُٟٜٓ جهآأ ازحٗهحا  ٚه  »ٖ٘ آػاى١٘ ق١ٓكٟٙهال ١ٓصس

 ٟٙف آحٟك١ 



 .  ال ج خْ ن١ٜٔ ٟٙٙا آحٟك١  أة ال 0 املاؽس آٍهْ ،
٘ي ، 0  ٌهْ األٖر  ، ٠َّسٟر جٟك١ ٛ ةٞٗا ةال طرط  ٙضٟ اكحته  آهت
 0  ٜٓ صاالة 0 املؾاذع آٍهْ ،

 0  ٠سب ١ٌٞا آحٟك١  ةآٟٚف صآة  ،
0 ٙضٟ   ، ٖصحِتالل ِٓصٕ ، ٖذتحال قُم آٍهْ املؾاذع زٟاةال إدا 

٘ي قآٜٔ   .ر٠ اي ألؽرة
 

 .ٖحأ اخحْ طرط ٖ٘ ٝذٛ آظرقط اٖحٚم آحٟك١  ةآٟٚف 0  جٚت١ٜ
 0  ُر٠تة ٖ٘ آٟزٟب صآة ، 

قُم آٍهْ املؾاذع ةه  إف آظرـ١ة املحػٔة ةٗا آزائ ة إدا 
َّٕٞٚ  ٙضٟ ٌإٖا جذٍِ

 ٖٟاؽهٞا



 0جاةم صاالة آٍهْ املؾاذع ،
 0  ٠كذر ١ٌٞا آحٟك١  صآة  ، 

 

قُم آٍهْ املؾاذع ةه  الـ آفٔب أق ال آٚا١ٝة أق أخاة إدا 
َّ ر٠ ال ٙضٟ  اشحٍٞاـ  ٘ي ر٠ ا   ، ْٝ جؾرة ٘ي ر٠ ا  ،  ال جؾرةه  ؟ٓحؾرة

 ٠0ِْ ١ٌٞا آحٟك١  صآة ، 
 

ٖيا  ، أق ةه  إدا  ٕٓ قُم آٍهْ املؾاذع ةه  أخقاة آظرط ى١ر إ
 .أق ةه  ال آٚا١ٌة آٚا١ٌة 
ٖ٘ ٠ذاكرفي ٠ٚسش  ، ٕٓ ٠ضؾرفي نٔس  ،  قاجِٟا ٌحٚة ال ٙضٟ  

٘ي   جػ١ت

 ٖٟاؽهٞا



 
 1 ُان ة 

 

  املؾاذع قٌهْ األٖر ٠ت١ٚاف ىلع آٍحش نٚ  قغْ ٟٙف آحٟك١  ةٞا آٍهْ 
٘ي  ٘ي قآٜٔ ٓحكحته ٘يآ ذز   ، اكحته  آ ذش

 قآٜٔ ألخنٟفي ّٓ ، قألٖظ١ي٘ إ١ّٓ                              
 

 2ُان ة  
 

 .جرخ أٍٜٓ إٓأ أغٔٞا ةاألًٓ املؾاذع قٌهْ األٖر املهحْ ا٢خر آٍهْ 
٘ي  ٠صهأ    ٘ي     اشه١ه  ٠صه١

 ك١ً جػْ ٟٙٙا آحٟك١  ةآٍهْ ؟



 0كاف غض١ش ا٢خر ٖحػْ ةٟاق آسٗانة إدا ،
إف ٕٓ جك٘ ٖضذقٌة أغآة ٓٚػب  –آةٗصة األٌهاؿ ٟٙف جضذؼ 

قجتِأ آؾٗة ُتٔٞا  دٕ جضذؼ آٟاق ٓالجِاء آصاك١ٚ٘  –ززـ اق 
 .خ١ْٓ ن١ٔٞا 

٘يٙضٟ   ٘ي       جكحتٟٙ ٘ي     اكحتو  جكحتٟفي     جكحتو

 ؟ك١ً جػْ ٟٙف آحٟك١  ةآٍهْ املحػْ ةآؾٗائر 

 1 آٍهْ املحػْ ةٟاق آسٗانة



 0  كاف ٖهحْ ا٢خر ٖحػْ ةٟاق آسٗانة إدا ،
 0  ٖهحْ االخر ةآٟاق أق ا١ٓاء ،

قاق  دٕ  جضذؼ  -إف ٕٓ جك٘ ٖضذقٌة –ٟٙف األٌهاؿ آةٗصة جضذؼ 
 .آسٗانة ٓالجِاء آصاك١ٚ٘ 

٘يٙضٟ   ٘ي    ج نٟٙ ُّج نٟفي   ج نو ٘ي    اخن ٘ي   جرٖٟٙ ٖو ٘ي  اذ ٖو  جرٖٟفي    جر
 0  ٖهحْ ا٢خر ةاألًٓ ،

قجضرؾ قاق   -ٖضذقٌة إف ٕٓ جك٘  –ٟٙف األٌهاؿ آةٗصة جضذؼ 
 .  آؾ١ٗر ةآؾٗة 

٘يٙضٟ    ٟوفيجةظٟفي        جةظهٟٙ ٟمفي    جةظ  اخظ

 ؟ك١ً جػْ ٟٙف آحٟك١  ةآٍهْ املحػْ ةآؾٗائر 

 1 آٍهْ املحػْ ةٟاق آسٗانة



 0  كاف غض١ش  ا٢خر ٖحػالل ة١اء املةاـتة إدا ،
دٕ  -إف ٕٓ جك٘ ٖضذقٌة –ٙضذؼ ٟٙف االٌهاؿ آةٗصة 

 .٠اء املةاـتة ٙضذؼ 
٘يٙضٟ   ٘ي    جكحت١ٚ ٘ي  اكحتى ٘ي   جكحتى  جكحت١

 ؟ك١ً جػْ ٟٙف آحٟك١  ةآٍهْ املحػْ ةآؾٗائر 

 2 آٍهْ املحػْ ة١اء املةاـتة



 ؟ك١ً جػْ ٟٙف آحٟك١  ةآٍهْ املحػْ ةآؾٗائر 

 2 آٍهْ املحػْ ة١اء املةاـتة

 0كاف ٖهحْ ا٢خر ٖحػالل ة١اء املةاـتة إدا ،
 0  ٖهحْ االخر ةآٟاق أق ا١ٓاء ، 

دٕ ٙضذؼ ٠اء  –إف ٕٓ جك٘ ٖضذقٌة  –ٙضذؼ ٟٙف األٌهاؿ آةٗصة 
 .املةاـتة 
٘يي ٘ي    ج ن١ٚ ٘ي  ج نى ٘يج ن١ ٘ي   اخنى ٘ي     جر١ٖٚ ٖى ٘ي  جر ٘يجر١ٖ ٖى  اذ

 0  ا٢خر ةاألًٓ ٖهحْ ، 
 ٙضذؼ ٟٙف األٌهاؿ آةٗصة قٙضرؾ ٠اء املةاـتة ةآكصرة  

٘يٙضٟ    ٘ي        جةظه١ٚ ٘ي  اخظه١ى  جةظه١ى



 0  آػض١ش املحػْ ةوًٓ االد١ٚ٘ آٍهْ ،
 –إف ٕٓ جك٘ ٖضذقٌة –جضذؼ ٟٙف األٌهاؿ آةٗصة 

قال جضذؼ األًٓ خظ١ة ٓالٓحتاز ، ٓذا ال ٠ؤك  يف  
 .ٝذٛ آضآة إال ةٟٚف آحٟك١  آذ١ِٔة

٘يٙضٟ       اكحتافيجكحتافي      ٠كحتاٙ

 ؟ك١ً جػْ ٟٙف آحٟك١  ةآٍهْ املحػْ ةآؾٗائر 

 3 آٍهْ املحػْ ةوًٓ االد١ٚ٘ 



 ؟ك١ً جػْ ٟٙف آحٟك١  ةآٍهْ املحػْ ةآؾٗائر 

 3 آٍهْ املحػْ ةوًٓ االد١ٚ٘ 

 املهحْ ا٢خر املحػْ ةوًٓ االد١ٚ٘آٍهْ ،
 0  ٖهحْ االخر ةآٟاق أق ا١ٓاء ، 

جضذؼ ٟٙف األٌهاؿ آةٗصة قال جضذؼ األًٓ خظ١ة االٓحتاز ، 
 .قال ٠ؤك  ةه ٝا إال ةآٟٚف آذ١ِٔة 

٘يٙضٟ   ٘ي٠ نٟافي       ٠ نٟاٙ  ٠ر١ٖافي   ٠ر١ٖاٙ
 0  ا٢خر ةاألًٓ ٖهحْ ، 

أف جسحٗم ٖم أًٓ أغٔٞا ةٗسرخ ال ٠ٟز  ألف األًٓ جرخ إٓأ 
 .االد١ٚ٘ 

   ٠ةظ١افي٠ةظأ  ٠ةظ١اف   



 املحه ك قآالرـ   آٍهْ 

 ٟٝ آٍهْ آذك ٠ٚػب ٍٖهٟالل ةٜ ةٍٚص0ٜ آٍهْ املحه ك 

 ٠ٚػب ٍٖهٟال قاص ا

 ٠ٚػب ٍٖه١ٟٓ٘

 ٠ٚػب دالدة ٍٖان١ْ

 ؽرهب، نٔىٕ

 ك٘ قأخٟاجٞا،كصا قأخٟاجٞا

 ةاب أنٕٔ قأذى

 ٖا ال ٠ٚػب ٍٖهٟالل ةٜ ةٍٚصٜ 0  آٍهْ آالرـ 



 ـرؽ جه ٠ة آٍهْ آالرـ  

 جه ٠ة آالرـ آذالدس

 خرث   أخرث0  ةآٞٗزة يف أقٜٓ 

 كرـ   كريـ0   آحؾه١ً يف قشفٜ 

 دٝب ةٜ 0 ةضرؼ آسر   



 جه ٠ة آالرـ ٌٟؽ آذالدس 

 0 ةضرؼ آسر   
 

 انظٟطب املكاف ةآزذع، اٙكصر املِه  ةٗضٗ    



 ُٟان  اإلة اؿ 

 ةه  صرؼ ٖ٘ صرقؼ اإلـتاؽ « االٌحهاؿ»إدا قُهث جاء 
 .قزب ُٔتٞا ـاء[ ص،ض،ط،ظ] 
  

 غتر   اغحتر  اغفتر        ؽري  اؽحري  اؽفري         
 

 .قزب ُٔتٞا خاالل [  د ، خ ، ر ] ةه  « االٌحهاؿ»إدا قُهث جاء 
 خٖم   اخجٗم      اخيٖم      رزر   ارجسر  ارخزر          
 دكر   ادجكر   ادخكر                                 
                            

 



 قزب ُٔب ٝذٛ آضرقؼ [ ٠ا ، قاق ، داء ]ةه  « االٌحهاؿ»إدا قُهث جاء 
 .إٓأ جاء  

 قُأ   اقجِأ   اجيِأ           ٠صر    ا٠حصر   اجيصر         
 دير  ادحير اجيير                                         

 



 .[  ك،  ق،  ا] ٠فرأ ىلع أص  صرقؼ آهٔة جي١١ر ،
 0دالدة غٟذ قٜٓ ،

 إنالؿ ُٔب -
 إنالؿ ِْٙ -
 إنالؿ صذؼ -

 اإلنالؿ

 
 
 

 .ٖا كاف أص  صرقٌٜ األغ١ٔة صرؼ نٔة 0 آٍهْ املهحْ 
ْي    .ٖا ـرأ ١ٌٜ جي١١ر ىلع صرؼ ٖ٘ صرقؼ آهٔة 0 آٍهْ امله
 
ْي ٟٝ ٌهْ ٖهحْ خقف آهكس 0 ُان ة    .كْ ٌهْ ٖه
  
  

         
 



0ُٔب آٟاق أق ا١ٓاء أٍٓا  -1  
0 طرقـٜ      
.أف جحضرؾ آٟاق أق ا١ٓاء صركة أغ١ٔة  -ا       
.أف ٠كٟف ٖا ُتٔٞا ٍٖحٟج -2       
.أف ٠كٟف آٍحش ٖحػالل ٖم آٟاق أق ا١ٓاء يف ٍٙس آكٔٗة  -3       
 .ٖحضرؾ إف كاٙث آٟاق أق ا١ٓاء ن١٘ آكٔٗة ٠سب أف ٠كٟف ٖا ةه ٝا  -4     
إف كاٙث آٟاق أق ا١ٓاء الـ آكٔٗة ١ٌظحرط ن ـ االجػاؿ ةوًٓ االد١ٚ٘ أق ٠اء  -5     

 .ٖظ خة 
، » أٌهْ » أف ال جكٟف آٟاق أق ا١ٓاء ن١ٚال ٍٓهىْ آحس آػٍة املظتٞة ٖٚٞا ىلع -6     

 .قال ٖػ ذال ٓٞا أ٠ؾا 
 .أف ال جكٟف آٟاق ن١ٚا ٍٓهْ غ١و ىلع قرف اٌحهْ ٖراخا ةٜ املظاذكة -7    
 اطحٟذ    ازحٟذ           
 .أف ال ٠سحٗم إنالال ُٔب يف غ١ية قاص ة، ٌٚػػش األقٓأ قٙهْ آذا١ٙة  -8    
 0أف ال ٠كٟف آٟاق أق ا١ٓاء ن١٘ كٔٗة ٖحػٔة ةٗا ٠ةع االشٕ كاألًٓ قآٟٚف ٙضٟ -9    
 .زٟالف ، ١ٝٗاف               

 إنالؿ آِٔب 



0 ُٔب ا١ٓاء قاقا  -2  
.إف شكٚث ا١ٓاء قشتِث ةؾٕ ُٔتث قاقا       

أ٠ِ٘   ١ِ١٠٘   ٠ُٟ٘      أ٠صر   ١٠صر     ٠ٟشر          
 

0ُٔب آٟاق ٠اء  -3   
إف شكٚث آٟاق قشتِث ةكصر ُٔتث ٠اء  -1        
ٟىذ   زىٟذ    ز١ر               زاذ   زو  
إف كاٙث آٟاق الـ آكٔٗة ٖحضركة قشتِث ةكصر ُٔتث ٠اء  -2     

 ذؽىٟ    ذؽىس         ىتىٟ    ىتىس  .            
 



إف كاٙث آٟاق أق ا١ٓاء ٖحضركة قُتٔٞا شاك٘ غض١ش قزب ِْٙ    
.آضركة إ١ٜٓ   

      
ِوٟؿ     ٟوؿ    ٠ ُاؿ    ٠ِ  
   
ةاع    ٠ت١ىم      ٠تى١م     
  
ٟهؼ   ٠ةهٟؼ   ٠ةاؼ    خاؼ  ٠ة  

 إنالؿ ِْٙ  



0اإلشٚاخ إٓأ آٍهْ  املاؽس آٚاُع  -1  
        
0 قاق آسٗانة  -أ          
 .ن١ٔٞا  إف كاف آخرٛ أٍٓا جضذؼ ٖم قاق آسٗانة قجتِأ آٍحضة خ١ٓال                 
ٖهٟا                                 ىزا    ىزهقا    ذٖأ  ذ
 .آسٗانة إف كاف آخرٛ قاقا أق ٠اء ٌإٙٞا جضذؼ ٓٔذِْ ق٠ؾٕ ٖا ُتْ قاق                  
 ركوٟ     ركٟا              ذؽس    ذؽوٟا                              
 .املٍرخ املؤٙخ آيائب ، أق املذٚأ املؤٙخ آيائب -ب      
 إف كاف آخرٛ أٍٓا ٙضذؼ ٓالجِاء آصاك١ٚ٘                  
 ىزا     ىزة   ىزجا      ذٖأ  ذٖث ذٖحا                   
 إف كاف آخرٛ قاقا أق ٠اء جتِأ ىلع صآٞا             
 ذؽس    ذؽ١ث    ذؽ١حا                     
 0ةاُس آؾٗائر   -ث      
٘ه                     إف كاٙث أٍٓال اذخ إٓأ أغٔٞا    ىزا   ىزقةو   ىزقٙا     ذٖس    ذ١ٖثه   ذ١ٖ
 إف كاٙث قاقا أق ٠اء جتِأ ىلع صآٞا     ذؽس   ذؽ١٘    ذؽ١ٚا                       

 اإلشٚاخ إٓأ آٍهْ املهحْ 



 0اإلشٚاخ إٓأ آٍهْ املاؽس األزٟؼ -2
إدا أشٚ  إٓأ ؽ١ٗر آرٌم املحضرؾ ٠ضذؼ صرؼ آهٔة ٓالجِاء    -1     

 . آصاك١ٚ٘  
 ُٔثه    ُٔٚا    ُٔ٘                    
 
 .إدا أشٚ  إٓأ ى١رٛ ٠تِأ ىلع صآٜ  -2    
 ُاال      ُآٟا                   



 0إشٚاخ آٍهْ املؾاذع املهحْ ا٢خر ٓٔؾٗائر  -3
إدا أش  آٍهْ املؾاذع املهحْ ا٢خر ٟٓاق آسٗانة أق ٠اء املةاـتة  -أ   

 0جضذؼ صرؼ آهٔة 
 .إف كاف صرؼ آهٔة أٍٓال ةِس ٖا ُتٔٞا ٍٖحٟصال  -أ  
 ةظه١٘  ج٠ةظأ  ٠ةظهٟف           
إف كاف صرؼ آهٔة قاقال أق ٠اءل صرؾ ٖا ُتٜٔ ةآؾٕ ٟٓاق آسٗانة ، -ب 

 .قآكصر ١ٓاء املةاـتة 
 ٠ نٟ      ٠ نوٟف   ج نى١٘         
ٖى١٘          ٖوٟف    جر  ٠رٖس       ٠ر
 



 0إدا أشٚ  آٍهْ املؾاذع املهحْ ا٢خر ألًٓ االد١ٚ٘ أق ٟٙف اإلٙات  -ب
   
 .إف كاف ٖهحالل ةاألًٓ ُٔتث األًٓ ٠اء  –أ 
 ٠ةظأ    ٠ةظ١اف    ٠ةظ١٘       
    
 .إف كاف ٖهحالل ةآٟاق أق ا١ٓاء جتِأ ىلع صآٞا  -ب

 ٠ نٟ    ٠ نٟاف   ٠ نٟفه         
٘ه        ٠رٖس     ٠ر١ٖاف    ٠ر١ٖ



 جٗر٠٘ ىلع غ١اىة اشٕ آٍانْ ٖ٘ آٍهْ آذالدس املهحْ

 0أزٟؼ ٖهحْ ، ٠ػاغ كآػض١ش ٙضٟ قًُ  قاًُ  0  ٖذاؿ ٖهحْ ،
ُٔب صرؼ آهٔة أٍٓال يف آٍهْ ٌإف األًٓ جِٔب ٝٗزة يف اشػٕ  إدا  -

 ٙضٟ  ُاـ  ُائٕ 0 آٍانْ 
شٕٔ صرؼ آهٔػة ٖػ٘ آِٔػب يف آٍهػْ ٌإٙػٜ ٠صػٕٔ يف اشػٕ        إدا  -

ٟىذ   ناقىذ0 ٙضٟ . آٍانْ   ِٖٟٚغالنٚ  غ١اىحٜ ىلع قرف ٌانْ ٠ػتش اشٗال 0 ٙاُع ٖهحْ ، ن
 كاملهحْ آٚاُع ، قال جِٔب ن١ٜٚ ٝٗزة٠ػاغ 0 ١ًٍٓ ِٖرقف  ٖهحْ ، قاؽن قُأ  0 ٠ػاغ كاملهحْ آٚاُع ٙضٟ 0 ١ًٍٓ ٍٖرقؽ ٖهحْ ، خاعُؾأ  ُاض  خنا  0 ٙضٟ 
 طٟك  طاقن    ٟٝك  ٝاقن0 ٙضٟ 



 0االشٕ املِٟٚص   
 0  جضذؼ ٠اؤٛ يف صآة آرٌم أق آسر ةظرـ١٘      
 .« اؿ»أف ال ج خْ ن١ٜٔ -1        
 .أف ال ٠ؾاؼ  -2       
     
 زاء ُاضن    ٖرذة ةِاضن        
 

 زاء آِاؽس   ٖرذة ةِاؽس املضكٗة        ذأ٠ث ُاؽ١ال       

 ٌائ ة  



 جٗر٠٘ ىلع غ١اىة اشٕ املٍهٟؿ ٖ٘ املهحْ

 قًُ ُٖٟٟؼ0 ٙضٟ . كآػض١ش٠ػاغ 0 ٖذاؿ ٖهحْ ،
 0أزٟؼ ٖهحْ ،

 إص ىجِْٚ ؽٗة آٟاق األغ١ٔة إٓأ آضرؼ آصاةَ دٕ جضذؼ 0  قاقك -
ٟوقؿُاؿ  0 ٙضٟ .  آٟاق٠٘ ِوٟقؿ  ِٖ  ِٖٟؿ    ٖ

جِْٚ ؽٗة ا١ٓاء األغ١ٔة إٓأ آضرؼ آصاةَ دٕ جِٔػب كصػرة   0 ٠ائس  -
  ٖتى١مٖتو١م   ةاع   ٖت١وٟع   0 ٙضٟ . آٟاقدٕ جضذؼ 

 0ٙاُع ٖهحْ ،
 ٖيزقي ٖيزققىزا 0 ٙضٟ . األغ١ٔةج ىٕ آٟاق ٍٖهٟؿ يف آٟاق 0  قاقك -
جِٔب قاق ٍٖهٟؿ ٠اء ةه  كصر ٖا ُتٔٞا دٕ ج ىٕ يف ا١ٓػاء  0  ٠ائس  -

 ٖةظىسي   ٖةظى١س   ٖةظوٟكخظس  0 ٙضٟ . األغ١ٔة



 املهحْجٗر٠٘ ىلع غ١اىة ٌهْ األٖر ٖ٘ آٍهْ 

 (٠تس   ١٠تس   ا٠تس 0    )   ٠ائس -     0 ٖذاؿ ٖهحْ ،
إدا صذٌث آٟاق يف املؾاذع صذٌث  0     قاقك -

 .يف األٖر  قإال ة١ِث     
 قن     ٠هى     نى      قؽؤ  ٠ٟؽوؤ  اقؽوؤ           

 0أزٟؼ ٖهحْ ،
 إف ةٚس ىلع آصكٟف  قزب صذؼ صرؼ آهٔة  -
ُوٕ    ، ُاـ   )  ٘ه ٠ِٟـ      (ُلٗ
 ٕٓ ٠ت٘ ىلع آصكٟف ال ٠ضذؼ صرؼ آهٔة إف  -
 (٠ِٟـ   ُٟٖٟا ، ُٟٖا ، ُٟٖس ُاـ   ) 

ذٖأ  ٠رٖس  0 ) ألٙٞا نالٖة آتٚاء ٠سب صذؼ آخرٛ 0 ٖهحْ ٙاُع ،
ـى   (اذ
 (قنأ  ٠هس  نىٜ ( )  ُىٜقُأ  ٠ِس    ) 0 ١ًٍٓ ٍٖرقؽ ٖهحْ ،
ٟى ) 0 ١ًٍٓ ِٖرقف  ٖهحْ ،  (صٟى  ٠ضٟك  اص



جضذؼ ٌاء املهحْ املذاؿ يف املؾاذع قاألٖر إدا كاٙث قاقال يف دالدة  
 0أةٟاب 

 ٌههْ     ٠ٍهىْ     قن    ٠هى      
   
 ٌهىْ      ٠ٍهىْ    قذىت    ٠رىت   
   
ٞهب       ٌههْ     ٠ٍههْ     قٝب  ٠



 ُ ي،  ط ي، ٖ ي جكٟف آه١٘ قآالـ ٖ٘ زٚس قاص  ٙضٟ 0 األغٟؿ دالدس  -
 قالٖٜجكٟف ٌاؤٛ قالٖٜ األقٓأ ٖ٘ زٚس ، قن١ٜٚ 0 األغٟؿ ذةانس -

 . قشٟز،  رٓزؿٖ٘ زٚس ٙضٟ آذا١ٙة 

 ٖؾهًٌهْ غض١ش 



 نٚ ٖا ٠سزـ ةالـ آفٔب أق ال آٚٞا٠ة أق « ط ي» آذالدس ٙضٟ ٖؾهً ،
 ٠0ػاغ ٖٜٚ ٌهْ األٖر ١ٌٜ ٓيحاف 

 ال جظ وخ   اط خ ١ٓظ وخ   ٌّ اإلخىاـ  ٙضٟ  0 أْٝ آضسار ٓية  -
 املضاٌلة ىلع اإلخىاـ    ١ٓظ ي  ال جظ ه   طو ي 0 ج١ٕٗ         ٓية  -

 0يف غٟذج١٘  قآح١١ٗ١ٗ٘ٓك٘ ٠ؾٗضْ آةالؼ ة١٘ آضسار١٠٘ ،
 .    أشٚ  آٍهْ املؾهً إٓأ ؽ١ٗر ذٌم شاك٘ قزب  اإلخىاـ إدا  -1  

 ٙضٟ   ذخيقا      ذخيا      ذخيك        
 .أشٚ  آٍهْ املؾهً إٓأ ٟٙف اإلٙات قزب ٌّ اإلخىاـ إدا  -2  

ٝذا آضكٕ أ٠ؾا ٖم آٍهْ املاؽس إدا ] اط وخف ٙضٟ  اذخوخفه            
 [اجػْ ةؾ١ٗر ذٌم ٖحضرؾ 

 جٚت١ٜ



 (ُرأ ، شوؿ ، أخذ 0  ) أغٟٜٓ ٝٗزة ٖا كاف أص  

 ٖٟٞٗرٌهْ غض١ش 



 0 آٍهْ املٟٞٗر    
 

إف كاٙث آٞٗزة شاكٚة قُتٔٞا ٖحضرؾ ، ٠سٟر إة اؿ آٞٗزة صرؼ نٔة ٖ٘  -1  
 زٚس ٖا ُتٔٞا ، ق٠سٟر جركٞا ىلع صآٞا  

 
 ٠هوكْ  ٠اكْ      اىئذف  ا٠ذف      ٠وؤٖٟٚا   ٠ٟٖٟٚا    
 
 إف كاٙث آٞٗزة ٖحضركة قُتٔٞا ٖحضرؾ ال ٠فرأ ن١ٔٞا جي١١ر  -2 
 
إف كاٙث آٞٗزة ٖحضركة قُتٔٞا شاك٘ ٠سٟر ِْٙ صركحٞا إٓأ ٖا ُتٔٞا دٕ  -3

 .صذٌٞا 
 اشوؿ  شْ               



 ....يف الختام   
نسأل الله أن نكون كد ُهفّلنا يف تذليل السبل     

 ....لطالب علم صرف 
 ...هال تنسونا نن صالح دعائكم 

 
 غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية               


