
(1) 

 اًضمري املس خرت

 
، ( امس اكن  –انئب فاؿي  –فاؿي : ) و ال ٍىون إال يف حمي رفؽ اًضمري املس خرت

يلسم إىل مس خرت جوازاً ومس خرت وجواًب   .ًو

 :املس خرت جوازاً وٍىون يف  – 1

 :فـي اًغائب ماضًَا أو مضارؿاً  –أ 

ٍُ  فَأًَْلَى [:ماض  – 1  [.23:اًشـراء ] ]َؾَطا

وْا بَلََرًة  ًَْأُمُركُْ ِإنَّ اّلّلَ  [:مضارع –  3  [.67:اًبلرة ]]أَْن ثَْذََبُ

 (1)إؾراب 

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

 .اس خئٌافِة ، حرف، مبين ؿىل اًفذح ، ال حمي هل من اإلؾراب : اًفاء  فأًلى

مضري : األًف ؛ ٌَخـذر، واًفاؿي فـي ، ماض، مبين ؿىل اًفذح امللدر ؿىل  أًلى

 .ُو : ثلدٍرٍ  مس خرت جوازاً،

اًفذحة امللدرة ؿىل األًف ؛ ٌَخـذر، : مفـول بَ ، مٌطوب ، وؿالمة هطبَ  ؾطاٍ

و مضاف، مضري مذطي، مبين ؿىل اًضم ، يف حمي جر ، : واًِاء  ُو

 .مضاف إًََ 

 (3)إؾراب 

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

 .حرف ، ثوهَد وهطب، مبين ؿىل اًفذح ، ال حمي هل من اإلؾراب  إن

 .اًفذحة اًؼاُرة : ًفغ اجلالةل ، امس إن مٌطوب، وؿالمة هطبَ  هللا

مضري : اًضمة اًؼاُرة، واًفاؿي : فـي ، مضارع، مرفوع، وؿالمة رفـَ  ًأمرك

مضري مذطي، مبين ؿىل اًضم، يف : ُو ،واًاكف : ثلدٍرٍ  جوازاً،مس خرت 

ؿالمة مجؽ اذلهور ، حرف، مبين ؿىل  :حمي هطب، مفـول بَ ، واملمي 



 .اًسىون ، ال حمي هل من اإلؾراب 

 .حرف ، مطدري وهطب، مبين ؿىل اًسىون ، ال حمي هل من اإلؾراب أن

حذف اًيون ؛ ألهَ من : ، مضارع ، مٌطوب بـ أن، وؿالمة هطبَ فـي  ثذَبوا

مضري مذطي، مبين ؿىل اًسىون، يف حمي رفؽ، : واًواو  األفـال امخلسة ،

ٌَخفًرق حرف، مبين ؿىل اًسىون، ال حمي هل من : فاؿي ، واألًف 

 .اإلؾراب

اًؼاُرة ؿىل  اًفذحة: مٌطوب، وؿالمة هطبَ ( ٌَفـي ثذَبوا ) مفـول بَ ،  بلرة

هطب، ؿىل ىزع  ، يف حمي(أن ثذَبوا ) آخرٍ ، واملطدر املؤول من 

 .مذـَلان ابًفـي ًأمرك : اخلافظ ، واجلار واجملرور 

 :ادلي 

 .مجةل فـََة اس خئٌافِة، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( : أًلى ؾطاٍ ) مجةل 

 .هطب، ملول اًلول  مجةل امسَة، يف حمي( : إن هللا ًأمرك ) مجةل 

 .رفؽ، خرب إن  مجةل فـََة، يف حمي( : ًأمرك ) مجةل 

 .مجةل فـََة ، ضةل املوضول، ال حمي ًِا من اإلؾراب( : ثذَبوا ) مجةل 

 (: ماضًَا أو مضارؿًا  : )فـي اًغائبة –ب 

 (. يف املسابلة  فازتاًفذاة : )  ماض -3

و شعر من بُت ؿىل اًوافر)  (.ما جشاء  ثفـيٌ  دع األايم (: ، مضارع -3  (ُو

 (:1)إؾراب 

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

 .اًضمة اًؼاُرة : مبخدأ، مرفوع، وؿالمة رفـَ  اًفذاة

مضري مس خرت : واًفاؿي . آخرٍ فـي ، ماض ، مبين ؿىل اًفذح اًؼاُر ؿىل  فازت

ٌَخأهُر ، حرف ، مبين ؿىل اًسىون ، ال : يه ، واًخاء : جوازاً، ثلدٍرٍ 

 .حمي هل من اإلؾراب 

 .حرف جر، مبين ؿىل اًسىون ، ال حمي هل من اإلؾراب  يف

مذـَلان : اًؼاُرة ، واجلار واجملروراًىرسة : امس جمرور بـ يف، وؿالمة جرٍ  املسابلة



 ( .فازت)ابًفـي 

 :ادلي 

 .مجةل امسَة ابخدائَة، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( : اًفذاة فازت ) مجةل 

 (.اًفذاة ) مجةل فـََة، يف حمي رفؽ، خرب ٌَمبخدأ ( : فازت ) مجةل 

 (:3)إؾراب 

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

فـي ، أمر، مبين ؿىل اًسىون ، حرك ابًىرس ؛ مٌـاً الًخلاء اًساويني،  دع

 .أهت : مضري مس خرت وجواًب، ثلدٍرٍ : واًفاؿي 

 .اًفذحة اًؼاُرة : مفـول بَ ، مٌطوب، وؿالمة هطبَ  األايم

وال ) اًضمة اًؼاُرة ؿىل آلخرٍ : فـي ، مضارع، مرفوع، وؿالمة اًرفؽ  ثفـي

جيزم يف جواب اًعَب ؛ ألهم إن ثدع األايم أو مل ثدؾِا فإهنا ًطح أن 

 .يه : مضري مس خرت جوازاً، ثلدٍرٍ : ، واًفاؿي ( س خفـي ما جشاء 

 .امس موضول، مبين ؿىل اًسىون، يف حمي هطب، مفـول بَ  ما

مضري : اًضمة اًؼاُرة، واًفاؿي : فـي ، مضارع، مرفوع، وؿالمة رفـَ  جشاء

 .يه :  جوازاً، ثلدٍرٍ مس خرت

 :ادلي 

 .مجةل فـََة ، ابخدائَة، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( : دع ) مجةل 

 .هطب، حال من األايم مجةل فـََة، يف حمي( : ثفـي ) مجةل 

 .مجةل فـََة ، ضةل املوضول، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( : جشاء ) مجةل 

 :اًطفة املش هبة/ امس املفـول / امس اًفاؿي : اًطفات  -جـ 

 (. ؿىل اخلرِي نفاؿِِلِ  ادلال  ) : امس اًفاؿي 

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

( ادلال ) اًؼاُرة ،وفاؿي امس اًفاؿي اًضمة : مبخدأ، مرفوع، وؿالمة رفـَ  ادلال

 .ُو : مضري مس خرت جوازاً، ثلدٍرٍ : 

 .حرف جر، مبين ؿىل اًسىون ، ال حمي هل من اإلؾراب  ؿىل



مذـَلان : اًىرسة اًؼاُرة ، واجلار واجملرور : امس جمرور، وؿالمة جرٍ  اخلري

 ابمس اًفاؿي 

 (. ادلال ) 

 .حرف جر، مبين ؿىل اًفذح ، ال حمي هل من اإلؾراب : اًاكف  نفاؿِل

اًىرسة اًؼاُرة، وُو مضاف، واًِاء : امس جمرور ، ابًاكف، وؿالمة جرٍ  فاؿي

مضري مذطي، مبين ؿىل اًىرس، يف حمي جر مضاف إًََ ، واجلار : 

 : مذـَلان ابخلرب احملذوف، ثلدٍرٍ : واجملرور 

 (. اكئن ) 

 :ادلي 

 .مجةل امسَة ، ابخدائَة، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( : ادلال ؿىل اخلري نفاؿِل ) مجةل 

 (.  حمبوبٌ  ضاحُب اخلَقِ )  :امس املفـول 

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

و مضاف: مبخدأ، مرفوع، وؿالمة رفـَ  ضاحب  .اًضمة اًؼاُرة ، ُو

 .اًىرسة اًؼاُرة : مضاف إًََ جمرور، وؿالمة جرٍ  اخلَق

اًضمة اًؼاُرة ؿىل آخرٍ ،وانئب اًفاؿي المس : خرب، مرفوع، وؿالمة رفـَ  حمبوب

 .ُو : مضري مس خرت جوازاً، ثلدٍرٍ ( : حمبوب ) املفـول 

 :ادلي 

 .مجةل امسَة ، ابخدائَة، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( :ضاحب اخلَق حمبوب ) مجةل 

َُ ؿذٌب  اًطفة املش هبة  ُ  (. اًلارُئ ضوث

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

 .اًضمة اًؼاُرة : ، وؿالمة رفـَ (أول ) مبخدأ، مرفوع  اًلارئ

و مضاف، واًِاء : ، مرفوع، وؿالمة رفـَ (اثن ) مبخدأ  ضوثَ اًضمة اًؼاُرة، ُو

 .مضري مذطي، مبين ؿىل اًضم، يف حمي جر ، مضاف إًََ : 

اًضمة اًؼاُرة ، وفاؿي : ، مرفوع، وؿالمة رفـَ (ضوت ) خرب ٌَمبخدأ  ؿذب

) ُو ، ًـود ؿىل : مضري مس خرت جوازاً، ثلدٍرٍ ( : ؿذب  )املش هبة اًطفة 



 ( . ضوت 

 :ادلي 

 .مجةل امسَة ، ابخدائَة ، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( : اًلارئ ضوثَ ؿذب ) مجةل 

 .مجةل امسَة، يف حمي رفؽ، خرب ٌَمبخدأ ( : ضوثَ ؿذب ) مجةل 

 (. بني اًـمِل واجلِِي  ش خانَ  ) :امس اًفـي املايض –د 

 إؾراهبــــــــــــــــــــا اًلكمـة

: امس فـي ماض ، مبـىن بـد، مبين ؿىل اًفذح اًؼاُر ؿىل آخرٍ، واًفاؿي  ش خان

 .ُو : مضري مس خرت جوازاً، ثلدٍرٍ 

اًفذحة اًؼاُرة ، : وؿالمة هطبَ ، مٌطوب، ( ػرف ماكن ) مفـول فَِ  بني

و مضاف( ش خان)مذـَق ابمس اًفـي   .ُو

 .اًىرسة اًؼاُرة : مضاف إًََ جمرور، وؿالمة جرٍ  اًـمل

 .حرف ؾعف، مبين ؿىل اًفذح، ال حمي هل من اإلؾراب و

 .اًىرسة اًؼاُرة : امس مـعوف ؿىل اًـمل جمرور مثِل، وؿالمة جرٍ  اجلِي

 :ادلي 

 .مجةل ابخدائَة ، ال حمي ًِا من اإلؾراب ( : ش خان ) مجةل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 

 

ِمريُ   املس خرتُ  اًضَّ

 

ِمريُ  فْؽِ  ًضِمريِ  وخيخص   اٌَفغ يف ُضوَرةٌ  هَلُ  ًََُس  ما ُو: املس خرتُ  اًضَّ  اًرَّ

يلسمُ   :ِكْسَمنيِ  إىل ًو

وَما" ُوُجوابً  املس خرتُ ( "األول) َُ  ال ُو  رٌيمٌفِطٌي،مض وال ػاٌُر، خيَُُف

َ ـُ  :ومواض

خَْخرِجْ  وافَِْْم، ُكْم،" نـ" اًَواِحدِ  أْمر َمْرفُوعُ "( "1)  املس خَرَتُو واًضمري" واس ْ

ر اًفاؿي،  .بأهت امللدَّ

 ثَْفِمُ  أهت" حنو" اًَواِحدِ  ِخَعاِب  بخاءِ  املبدوءِ  املُضارع مرفُوعُ "( "3)

خخرجُ  ُب " نـ" املُخلَكم هبمزةِ  املبدوء" أو ثلدٍرأهت، مضري وفاؿِل"  وجَس ْ َُ " أْذ

: ثَْلدٍرٍ مضريٌ  وفاِؿُِل " وَُساِفرُ " نـ" ابًي ونِ  املَْبُدوء" أو أان: ثلدٍُرٍ مضريٌ  وفاؿُِل 

 .حنن

ِخثٌْاء فـي َمْرفُوع"( "2)  وؿدا، جرـ حرُف  خال أن واألْنثُ  َخاَل،" نـ" الاس ْ

 ما يف". ماخالٍُ  أو خادِلاً  ؿََدا ما فاَزاًلومُ : "كوكل حنو يف" ٍىون وال ًوُس،

خرت مضريٌ  ؿدا  ًَُس  جنُحوا" و. فَازَ  من املفِومة اًفائٍزن ؿىل ًـودُ  فاؿيٌ  ُمس ْ

خَرِت  مضريٌ  ٍىونُ  وال ًُس وامسُ ". ًزداً  ٍىون ال" و" بىراً   اًواو ؿىل ًـود ُمس ْ

 .جنحوا من

ِب  يف أفـيَ  مرفوع"( "4) ـَج  دَق  أْحَسنَ  ما: "نلوكل" اًخَ  فاؿي". اًطِّ

 .ما ؿىل ًـود مس خرت مضري أْحَسن

 من"74" اآلًة){ أاََثاثً  أْحَسنُ  هُْ } حنو" اًخَّفضَي يف أفـيَ  مرفوعُ "( "5)

 .ه ًـودؿىل ممس خرت مضري أحسن فاؿي" . ( 19" مرمي سورة



ٍ" نـ" املايض غري اًفـيِ  امسِ  مرفُوعُ "( "6) ؽ مبـىن" أوَّ  مبـىن" ىزالِ " و أثوجَّ

 .اىزال

َب }حنو" فـِل ؾن اًيائب املطدر مرفوع( "  ) كَاِب  فَََضْ  من" 4" اآلًة){ اًرِّ

 "(.47"محمد سورة

خرَِتُ ( "اًثاين) وَ " جَوازاً  املُس ْ َُ  ما ُو  املُْخَفِطي، اًضمريُ  أو اًؼاُُر، خَيَُُف

َ ـُ  :وَمَواِض

يِ  َمْرفُوعُ "( 1) ـْ  ".فََِِمْت  فاِظمةُ "  نـ اًغَائِبةِ  أو" اجََتَدَ  ؿَلي " نـ اًغَائِب ف

فاِت  مرفوعُ (   )  ".َمْفُِومٌ  اًِىذَاُب " و" فاهٌ  بىرٌ " نـ املَْحَضة اًطِّ

خَّانَ " نـ املايض اًفـي امسِ  مرفوعُ (   ) ْْيَاَت  ش َ َُ ".و
1

 

 

: ًلال أن جوازٍ أو الاسدذار وجوِب  يف اًلومي اًخلس مي أنَّ  بـضِم ٍورى

ا اًـامي ذا" أكومُ " نـ فَلَط املُس خرَِتَ  اًضمريَ  ٍَرفَؽ أنْ  إمَّ  واجُب  ُو ُو

ا الاسدذار، َُ  ان وإمَّ ـَ رفَؽ ٍرف اُر، ٍو ذا اًؼَّ  كامَ " نـ الاْسِدذَار، جائزُ  ُو ُو

ْياَت   ".ُو

َدلُ  ال املخَِّطيُ  جَييء أن ثَأّتَّ  إذا 2- ـْ  :املُْيَفِطي إىل ًُ

 ُمذّطاًل، اًّضمري ؿىل فَِ ثَْلِدر َمْوِضؽٍ  كَّ  أنَّ  اؿملَ : املرُبِّد ًلول

 ونذكلَ " أان كامَ " ًطَُح وال" ُكمُت : "ثلول فَِ، ًَلؽُ  ال امليفطي

بُْخم" بْت ًطَُح وال" ََضَ َك، ََضَ ىذا وَرأًَْديُن، كَائِام، َػيًَْذمَ  ونذكل إايَّ  ُو

ا  :اٍمتميي ََحَي بن ِزايد كَْولُ  فأمَّ

ً  ٍَزًُِدهُْ  إالَّ *  أذُنُرهف كَْومٍ  ِمنْ  ُأَضاِحُب  وَما  هُُ  إلَّ  حبّا

بت ما: اًبُت مـىن)  اًثياء يف اَبًَُغوا إال كويم هلم فذهرُت  كويم كَوماًبـد ََصِ

، حبَّاً  كويم ًٍزدوا حىت ؿَْيم  ًزًيد أول مفـول ًٍزد يف ه وإؾراب إلَّ

                                                           
1
 (2/ 16) اًـربَة اًلواؿد مـجم 



 ًٍزدون، واألضي ًٍزد فاؿي اًبُت آخر اًثاهَة وُهُ  اًثاين هل وُحباًمفـول

 (.ٌََضورة ه إىل اًواو ؾن فـدل

 :اًفرزدق وكول

هُ *  مَضيَْت  كد األْموات اًَواِرِث  ابًباِؾِر  رِ  يف اأَلرُض  إايَّ ُْ  ادلُاٍررِ  َد

 ًبـر اذلي ُو: واًباؾر كبِل، بُت يف َبَفت مذـَلة ابًباؾر: كوهل)

 وادلُر اش متَت،: ومضيت األمالك، إًََ حرجؽ اذلي ُو واًوارث األموات،

 مفـول فإايه" إايه مضيت: "كوهل ُيا واًشاُد اًشدائد،: وادلُاٍرر اًزمن،

 .فْيام فَضورة( مضيَتم: ًلول أن واألضي مضيت،

خَثىْن ُس ْ َِّطال ِإْماَكنِ  مؽ اإلهِْفطالُ  فْيام جيوزُ  َمسأًخان، اًلاؿدةِ  ُذٍ منْ  ٌو  .اإلث

مريِ  ؿاِميُ  ٍىونَ  أنْ ( إْحداُام)  املخلكم مضري)أَْؾَرَف  آَخرَ  مَضِريٍ  يف ؿاِمالً  اًضَّ

 مٌَ( اًغائب مضري من أؾرف اخملاظب ومضري اخملاظب مضري من أؾرف

ماًؿَََ، مريِ  يف ِحِيَِئذٍ  فَِجوزُ  َمْرفُوؿاً، املُلَّدمُ  ًوُس ُملَدَّ َّطالُ  اًثَّاين اًضَّ  اإلث

.واإلهِْفطالُ 
2
 

 

مرٍين يف يُ اًـامِ  اكنَ  إنْ  ثَّ   أَْرَجح فاًَوْضي" أْؾَعى" هباب انخس غري ِفـالً  اًضَّ

َ، اًىذاَب " نلوكل َِ  يف ؿَاِميٌ  اَنخِس  غريُ  فـيٌ " أَْؾِعِيََ" فـ" َسَِْيََ أوْ  أَْؾِعي

ََاءُ " واًَِاء اًَاء" مَضِرٍين  وضيُ  ُذا ِمثْيِ  يف جفازَ  اًِاء، من أَْؾَرُف  واً

مريِ  ، اًثَّاين اًضَّ ٍُ  َسَيْن" و" َسَْيََِ: "ثلول وفَْطُِلُ : ثـاىل كوهل اًوضيِ  مفن" إايَّ

ََْىِفَِىُِمُ } ا} و( 3" اًبلرة سورة من" 127" اآلًة){  اّللَّ  فَس َ َُ { أهَُْزُِمُُكُو

 ؿَََ هللا ضىل) اًيبِّ  كول اًفطيِ  وِمنَ " ( 11" ُود سورة من" 38" اآلًة)

ُهْ  َمََىَُكْ  اّللَّ  إنَّ (: )وسمل َُ " َمَََّىَُكُوهُْ : "ًلالَ  وَضيَ  ًوو( إايَّ  ِمنَ  فَرَّ  ًوىٌَّ

ِّلَيِ   .مَضَّاٍت  زالِث  مؽ اًواوِ  اجامتعِ  من احلاضيِ  اًث
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ـَاميِ  اكنَ  وإنْ  َِ " حنو َػنَّ  ابب من انِِساً  ِفـالً  اً ًِِ  اًفطي، فاألرجُ " ِخَْخَ

وماين ماكل ابن وؾيد) راوة وابنِ  واًر   ُذا ؿىل وجاء أرج، اًوضي: اًعَّ

 :اًشاؾر نلولِ ( {اّللَّ  ٍُرٍَِىُِمُ  إذ}: ثـاىل كوهل املذُب

ٍُ  َحِسبُْذم أيخ َِئْت  وكد إايَّ  واإلَحنِ  ابألْضغَانِ  َضْدِركَ  أْرجاءُ *  ُم

 ؿىل خربٍ بـَدٍ وَما ُمبخَدأ أو حسبذم، ًفرسٍ حمذوف بفـي مفـولٌ : أيخ)

ـََين أؾربَ نام يِّداءاً  حرُف  مٌَ سلط ُمٌَاَدى ال الاش ِخغال، يف اًَوْْجني  اً

 (املـىن ًفساد

لَ  واكنَ  اسامً، اًضمرٍينِ  يف اًـاميُ  اكنَ  وإنْ  ِمرٍينِ  أوَّ  فاًفْطي َمْجروراً  اًضَّ

ْبت" حنو أْرَجح ٍ ِحبِّ  من ََعِ و فاِؿِِل  إىل ُمَضاٌف  َمْطَدرٌ  فَُحب  " إايَّ  ايء ُو

ٍ و املخلكم،  :احلََماِسِّ  كول اًَوْضيِ  ومن مفـوهُل، إايَّ

مَ  اكنَ  ًَلَدْ *  اَكِذابً  ل ُحب مَ  اكنَ  ًَِئْ   ًَلِيا َحلَّا ُحبَِّ

ِمريُ  اكنَ  فإنْ  لُ  اًضَّ كَ  أؾعاٍُ  اًىذاَب " حنو اًفطيُ  َوَجبَ  أؾرف، غريَ  األوَّ  إايَّ

يَ  أو ".إايَّ
3
 

 

ََدْت  إذا اًفطيُ  وَجبَ  ثَّ  ومن ِمرَيٍنِ  ُرثَْبةُ  اَّتَّ َُ  ملَنْ  األسريِ  كولِ  حنو اًضَّ  أَْظََلَ

يَ  َمََّْىذيَن" كَ  َمََّْىُذمَ " ًـبدٍ اًس َد وكولُ " إايَّ َُ " أخرب وإذا" إايَّ َّْىُذ ٍُ  َمَ  ".إايَّ

 اًضمرَيٍنِ  ًفغُ واْخذََف اًغََبة، مَضِرَيي يف اإلَّتادُ  اكنَ  إنْ  اًوْضيُ  ًَُباحُ  وكد

 :نلوهل

مَ   َوادِلِ  أهَرمِ  كَْفوُ  ًَُُِماٍُ  أاَنَ *  وهَبْجةٌ  بَْسطٌ اإلْحسانِ  يف ًَِوْْجِ

ْظيَا لِ  يف وََشَ ِمريُ  اكنَ  فإنْ  مْرفُوؿاً، املُلَّدمُ  ٍىونَ  أالَّ : املسأةل أوَّ مُ  اًضَّ  امللَدَّ

 .أَْنَرْمُذمَ  حنوَ  اًَوْضيُ  وجب َمْرفُوؿاً 
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ِمريُ  ٍىونَ  أنْ ( اًثاهَةَ  املسأةل)  َسواءٌ  أَخواِِتا، إحدى أو باكنَ  َمٌُْطوابً  اًضَّ

 أو ُنْيخََ اًطدًَق " حنو(. األوىل املسأةل فاركت وبذكل) ال أم مضريٌ  كبَِلُ  أاكنَ 

 ََُ ُِجوزُ ". ًزدٌ  اَكه ِِ  يف ف ِّطالُ  اًِاِء  ادلِور ؾيدَ  واألرج. )والاهِْفطال اإلث

وماين و ماكل ابنِ  وؾيد اًَفْطي، راَوة وابنِ  اًر   يف اخلالف ُو نام اًَوْضي اًعَّ

ام(. اًؼن أفـال ُُ َُ  إنْ : )احلدًر: اًوضي مفن َوَرد، ولِِك  جَُسََّطَ  فَََنْ  ٍَُىٌْ

 (.ؿَََ

 :ربَـة أيب بن معر كول اًفطي ومن

ٍُ  اكنَ  ًَِئْ  َدان حالَ  ًلَدْ  إايَّ ـْ َ ِْدِ  ؾن*  ب ـَ ُ  ال واإلوْسانُ  اً  ًَخَغرَيَّ

مريِ  اهِفطالُ  جيُب  َمىت 4-  :اًضَّ

 :أَْشَُِرُا نثرية َمواضؽَ  يف اًضمريِ  اهْفطالُ  جيُب 

م إذا نام احلَْصِ  إراَدةِ  ؾيدَ " أ" مريُ  ثَلَدَّ كَ } حنو ؿَاِمِِل  ؿىل اًضَّ ُبدُ  إايَّ ـْ َ  اآلًة){ ه

رَ  أو" (. 1" اًفاَّتة سورة من" 4" ُبدوا أالَّ  أََمرَ }  حنو إالَّ  بـد وَوكَؽَ  ثأخَّ ـْ َ  ث

ٍ إالَّ  َّام، بـد َوكَؽَ  أو" ( 13" ًوسف سورة من" 44" اآلًة){ إايَّ َُ  إه  كَْولُ  ومٌْ

 :اًفرزدق

ائِذُ  أانَ  َمارَ  احلَاِمي اذلَّ َّام اذلَّ  ِمثِل  أو أان أْحَساهِبمْ  ؾن ًُداِفؽُ *  وإه

ائذ أان، إال أحساهبم ؾن ًدافؽ ما: املـىن) مار املاهؽ،: واذلَّ  ًزم ما: واذلَّ

 .حفَؼَ اًشخُص 

ٌَ عاِيُهُه َيِحُذ" ب" ٌْ َيُكى  ".إيَّاك وانَكِذَب"وفًا كًا يف انتَِّحذيز حنى أ
ٌَ عا يهُه يِعَُىيًَّا حنى " ج" ٌْ يكى ٌٍ"أ  ".أَا يِؤِي
ٌَ عاِيُهُه َحِزَف ََفٍي حنى " َّ ُأيََّهاِتِهِى}د أٌ يْكى يٍ " 04"اآليح ){ َيا ُه

 " (.21"سىرج يىسف 



ٍِ َعاِيِهِه مبتثىٍع نه حنى " هـ" ٌْ ُيْفِصَم ِي ٌَ انزَُّسىَل وإيَّاُكِىُيِخَزُج}أ { ى
 "(.85"يٍ سىرج اجملادنح " 2"اآليح )
ِتَُصِزُكِى : "أٌ ُيضاَف املصذُر إىل َيْفُعىِنه، ويزفَع انضًرُي حنى قىنه"و "

ٍُ ُكُُِتِى ظافزيٍ ٌَ يفعىُنُه امُلَضاُف إنيه ضًريًأ كًا ُيثَِّم أو ". ََِح سىاٌء كا
 ".ِزِب سيٍذ أََتَعِجِثُت يٍ َض: "اِسًًا َظاِهزًا حنى

ٌْ ُيَضاَف املصذُر إىل فاعهه، ويُصة انضًري حنى " س" سزَّين إكزاُو األيرِي "أ
 4".إيَّاَك
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