
 امتوهيد

 ادلنتور مسؼد محمد زايد: املؤمف 

شافؼي سامل : امياخس إىل ُذا امبووق 

 

امسالم ػويمك ورمجة هللا وبرااكثَ 

 

بسم هللا امرمحن امرحمي 

، وامصالة ػىل أهبيائَ ورسهل؛ دػاة امِدى  امحلد هلل ػىل ما أهؼم، وامشكر ػىل ما أْوىلى

ويف ُذا املوضوع دراسة امؼمل اميحو اميت يمت  "  امتوهيد"فِذا دراسة . ومصابيح امرشاد

ندلنتور مسؼد محمد زايد، وكدم يف ُذا بووق من أجل ثوبية " موسوػة اميحو"وسخِا من 

 !كد يكون ابمًس بة من املفيد ألومئم اذلين يف حاجة إههيا وسؼيد املراءة .  امطوب من امزوار

 

 :ثؼريفَ 

 .       اتبع يذهر دلفع ما كد يتومهَ امسامع من امتجوز والاحامتل 

 .ووصل املدير غييَ . الال أمهل معيل . أخاك أخاك يشد غضدك : حنو 

 :ييلسم امتوهيد إىل هوػني : أهواػَ 

 . ـ امتوهيد املؼيوي 2. ـ امتوهيد انوفظي 1

  

 : ـ امتوهيد انوفظي 1

ُو ثوهيد املكمة بوفظِا ، إن فؼال ففؼل ، وإن اسام فامس ، وإن حرفا حفرف ، وإن مجةل 

 .جفمةل ، وذكل دلفع امتومه 

 .ثولك ثولك ػىل هللا : مثال ثوهيد امفؼل 

 :ومٌَ كول امشاغر 

         أاتك أاتك امالحلون احببِس احببِس 



 .محمد محمد ال هتمل واجبم : ومثال الامس 

 :ومٌَ كول امشاغر 

       أخاك أخاك إن من ال أخا هل      هساع إىل امِيجا بغري سالح

 .ال ال ثتأخر غن احلضور : ومثال احلرف 

 .كد كامت امصالة ، كد كامت امصالة : ومثال امجلةل 

  .1{فإن مع امؼرس يرسا إن مع امؼرس يرسا  }: ومٌَ كوهل ثؼاىل 

  

 :فوائد وثيبهيات 

 

، " وبىل  ال ، وهؼم ،"  ـ إذا أردان أن هؤند حرفا ميب من احلروف ادلاةل ػىل اجلواب ، نـ 1

 .جيب يف ُذٍ احلاةل أن يؼاد احلرف وما اثصل بَ غيد امتوهيد 

 .يف امؼمل يف امؼمل فوائدٍ . يف ادلار يف ادلار صاحهبا : حنو 

 .إن امطامب إن امطامب جمهتد 

.  ـ جيوز أن يؤند امضمري املتصل بآخر مٌفصل سواء أاكن مرفوػا ، أم مٌصواب ، أم جمرورا 2

 .ومررت بَ ُو . وأهرمتين أان . مقتى أهت : حنو 

  

 :  ـ امتوهيد املؼيوي 2

 

 :ثؼريفَ 

 .      ُو ثوهيد الامس بلكامت مؼروفة بؼيهنا 

. ػني ، وهفب ، ولك ، ومجيع ، وػامة ، واكفة ، والك ، ولكتا " وكد حرصُا اميحويون يف 

 .رشيطة أن يتصل هبا مضري يؼود ػىل املؤنىد 

. وأجييت ػىل امفائزين لكِم . وصاحفت املدير غييَ . وصل املسؤول هفسَ : حنو 

 ـــــــــــ
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: أكسام أمفاظ امتوهيد املؼيوي 

 

 :ثيلسم أمفاظ امتوهيد املؼيوي ػىل حسب املؤند 

يس تخدمان مرفع امتومه غن اذلات ، أو ما يؼرف بتومه اجملاز ، أو امسِو :  ـ هفب ، وػني 1

 .وامًس يان 

 .وفاز ػيّل غييَ . جاء محمد هفسَ : حنو 

ام كد يلصد بَ   .جاء خرب محمد ، أو رسوهل :       وابس تخدام لكمة هفسَ ىكون كد دفؼيا ثُو

مت يوحلِا مضري " أفُؼل " ػىل وزن " هفب ، أو ػني " ويف ُذٍ احلاةل جيب أن جتمع لكمة 

 .املثىن امغائب 

 .وثغيب امطامبان أغيهنام . فاز املتسابلان أهفسِام : حنو 

 .نام جيب مجؼِام إذا اكن املؤند مجؼا 

 .وشارهت امطبيبات أغيهنن يف ػالج اجلرىح . اكفأ املدير امفائزين أهفسِم : حنو 

 ـ لك ومجيع ، وػامة ، والك ولكتا جس تخدم مرفع امتومه غن امشمول وامؼموم ، أي إذا اكن 2

 .املؤنىد ذا أجزاء يصح وكوع بؼضِا موكع املؤند ، واذلي يشرتط فيَ أن يكون مؼرفة 

 .واس تلبويا امزائرين ػامهتم . وحرض املدغون مجيؼِم . سافر املؼمترون لكِم : حنو 

 .وفازت املتسابلتان لكتاُام . وثفوق اجملهتدان الكُام 

  

: الك ولكتا ورشوط امتوهيد هبام 

 

 :يشرتط يف الك ولكتا نوتوهيد هبام اآليت 

 . ـ أن يكون املؤند هبام دالا ػىل املثىن 1

 . ـ أن يصح حوول امواحد حموِام 2

 . ـ أن يكون ما ُأس يد إههيام متفلا يف املؼىن 3

 . ـ أن يتصل هبام مضري يؼود ػىل املؤند ، هبايق أمفاظ امتوهيد 4

 .يؼين األبوان الكُام بهتذيب امطفل : حنو 



 .وصاحفت امضيفني لكهيام 

 .واطوؼت ػىل امروايتني لكتهيام 

  

: إغراهبام 

     ثؼرب الك ولكتا إذا اثصل هبام امضمري ثوهيدا مؼيواي ، فريفؼان ابألمف ، وييصبان ابمياء 

 .وجيران ابمياء ألهنام موحلان ابملثىن 

أما إذا أضيفتا إىل الامس امظاُر ، فيؼرابن حسب موكؼِام ما امجلةل إغراب الامس امللصور ، 

 .حيث ثلدر ػوهيام ػالمات اإلغراب امضمة وامفتحة وامكرسة 

 .الك فاػل مرفوع ابمضمة امللدرة ػىل األمف نوتؼذر . سافر الك امضيفني : حنو 

 .لكتا مفؼول بَ مٌصوب امفتحة امللدرة ػىل األمف نوتؼذر .       اكفأت لكتا امفائزثني 

. الك امس جمرور وػالمة جرٍ امكرسة امللدرة ػىل األمف نوتؼذر.       امتليت بالك املتفوكني 

 .أما الامس اذلي يوِام يؼرب مضافا إميَ 

  

: فوائد وثيبهيات 

 

 ـ ذهران أن مجيع أمفاظ امتوهيد املؼيوي جيب أن يتصل هبا مضري يؼود ػىل  املؤند ، ما ػدا 1

 .أمجع ، وأمجؼون ، ومجؼاء ، ومُجىع : 

" لك " بؼد مفظة " أمجع "  ـ إذا أريد ثلوية ثوهيد كصد امشمول جيوز اس تخدام مفظة 2

 .سافر احلجاج لكِم أمجؼون . جاء امرهب لكَ أمجع : حنو . مضافة إىل امضمري 

مسد " لك " ويف ُذٍ احلاةل ال حتتاج لكمة أمجع إىل مضري ، فلد سد امضمري املتصل بلكمة 

 .امضمري اذلي جيب أن يتصل هبا ميؼود ػىل املؤند 

  .1{فسجد املالئكة لكِم أمجؼون  }: ومٌَ كوهل ثؼاىل 

 .ال ثثىن حيث ال يلال أمجؼان ، نام أن مجؼاء ال يلال فهيا مجؼاوان" أمجع "  ـ إن مفظة 3

 ـ إذا أضيفت أمفاظ امتوهيد املؼيوي إىل الامس امظاُر ، ثؼرب حسب موكؼِا من امجلةل ، 4

 .وثظِر ػوهيا ػالمات اإلغراب 



 .ثبوأ اجملهتد ػني املرنز اذلي يريدٍ . زارين هفب امصديق : حنو 

 .ييطبق املرار ػىل مجيع امؼاموني 

  

: ثوهيد امضمري ثوهيدا مؼيواي 

 

 ـ إذا أردان ثوهيد امضمري املتصل امواكع يف حمل رفع ، أو امضمري املس ترت ثوهيدا مؼيواي ، 1

 " .هفب وػني " وجب ثوهيدٍ ثوهيدا مفظيا كبل ثوهيدٍ بوفظيت 

 .سافروا مه أهفسِم . حتدجت أان هفيس : حنو 

 .ثأخرمت أهمت أغييمك .       حرضت أان غيين 

 ـ وإذا اكن امضمري املتصل يف حمل هصب ، أو جر ، جيوز ثوهيدٍ ابمضمري كبل ثوهيدٍ 2

 .، أو ػدم ثوهيدٍ " هفب وػني " بوفظيت 

. أو اكفأثَ هفسَ . اكفأثَ ُو هفسَ : حنو 

 .أو مررت بم غييم . مررت بم أهت غييم : حنو 

 .وإذا اكن امتوهيد ببلية أمفاظ امتوهيد األخرى فال حاجة نوتوهيد ابمضمري 

. سافروا مجيؼِم : حنو 
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