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 عالمات االعراب االصلية والبديلة في األسماء واالفعال

أك مجخكرة أك مجدكمة. إذ  أك مشرػبة الكمسة السعخبة سػاء اكانت اسسًا أك فعاًل تأتي إما مخفػعة-
، إما الجخ فخاص باألسساء، كالجـد إف الخفع كالشرب يذتخكاف في األسساء كاالفعاؿ السزارعة

 خاص باألفعاؿ السزارعة.
 

 ػالياخ اإلػشاب قسًاٌ: ػالياخ اصْهح ًاألخشٍ فشػْح أً تذّهح.

َساَواِت َواْْلَْرضِ الزسة في حالة الخفع عالمة اعخابية اصيمة مثل قػلو تعالى: )) -1 ُ ُنػُر الده (( اما َّللاه
 العالمات البجيمة عشيا فيي: 

 .ألقى الصالبان قريجتيغ في االحتفالِ السثشى مثل:  لف فياأل -أ 
 ((.َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػنَ الػاك في جسع السحكخ الدالع مثل قػلو تعالى: )) -ب 
 صيئة:حالػاك في األسساء الخسدة مثل قػؿ ال -ج 

 ْذِخَىا ُأّماً ــــــــــــــــواُْلمُّ ِمْغ بِ  َزيِفيعُ ِلــــــــــــ  ػىع ِمْغ َبَذاَشتِو َأَبًا ـــــــــــــاَت أبـــــــــــــــــوب
 .يكػنػن ضسيخ االمة االدبَاءُ ثبػت الشػف في األفعاؿ الخسدة مثل قػلظ:  -د 

 الفتحة في حالة الشرب عالمة اعخابية اصيمة مثل قػؿ الذاعخ:  -2
 ِبَخاَـــ تى َتمَعَق الّر غ تبمغ السجَج حـــــــــل  وُ ــــــــحَدب السجَج تسخًا أنت آكمــــــــــــــــال ت

 

 ايا انؼالياخ االػشاتْح انثذّهح ػنيا فيِ:

 قػؿ بذار بغ بخد: االلف في األسساء الخسدة مثل -أ 
 ّخًة وُمَجاِنُبوْ مَ ب ـــــــــــــــــــقاِرُف َذنـــــــــــــــــــمُ   اَك فانوُ ـــــــــــــعير واحجًا ًأْوِصْل ًأخـــــــــــفَ 

ُجَمْيِغ َجَعْمَشا مهَثًل  اْضِخْب َلُيعثشى مثل قػلو تعالى:)الياء في الس -ب   (.َأْعَشاب   َجشهَتْيِغ ِمغْ  ِْلََحِجِىَسا ره
 ((.َقاَلَتا َأَتْيَشا َشاِئِعيغَ الياء في جسع السحكخ الدالع مثل قػلو تعالى: )) -ج 
يَِّئاِت ِإنه الَحَدَشاِت ُيْحىِ الكدخة في جسع السؤنث الدالع مثل قػلو تعالى: )) -د   .((ْبَغ الده
 ححؼ الشػف في األفعاؿ الخسدة مثل قػؿ الذاعخ: -ق 
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 ػِب َىَػى ثع أرتَقىـــــــــــــــــُخّب مغمـــــــــــــَـــ َفم  ـــــــــــــــِخدوا مَججُكعْياُسػا أن تدتــــــــــــــال تَ 
 صيمة مثل قػؿ الستشبي:دخة في حالة الجخ عالمة اعخابية أالك -3

 تي عمى َقْجِر الكخِاِم السكارمُ أـــَــــــــــــــــــــــتوَ   تي العدائعُ أتَ  عدِمــــىل المى قجِر أـــــــــــــــــع
 .خيخ البخ ما كان لمػالجيغمثل: السثشى الياء في  -أ 
 .سُت عمى السيشجسيغسمّ الياء في جسع السحكخ الدالع مثل:  -ب 
 ((.َثلِث ُشَعب   ِذي ِإَلى ِضل ّ  اْنَصِمُقػا)الياء في األسساء الخسدة مثل قػلو تعالى: ) -ج 
ْنَيا ِبَسَراِبيحَ الفتحة في السسشػع مغ الرخؼ مثل قػلو تعالى: )) -د  َساَء الجُّ  ((.َوَلَقْج َزيهشها الده
 صيمة مثل قػؿ زىيخ:ػف في حالة الجـد عالمة اعخابية أالدك -4

 سُجه ذمًا َعميو َويشَجمِ ــــــــــــــــــُكْغ حَ ـــــــــــــــــــي  ىموِ عخوَف في غيخ أَ ـــــــــْغ َيْفَعل الســــــــــــَومَ 
 

 ايا انؼالياخ االػشاتْح انثذّهح ػنيا فيِ:

 .ظ في خمقظتقَيس نه ال تشَذ أفي الفعل السعتل االخخ مثل:  ححؼ حخؼ العمة - أ
 ((.ْحَدُنػا َوَأنُتُع اْْلَْعَمْػنَ َواَل َتِيُشػا َواَل تَ ))األفعاؿ الخسدة مثل قػلو تعالى: ححؼ الشػف في - ب
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 ادلبتدأ واخلرب
 -أًال: انًثتذأ:

 ىػ اسع صخيح أك غيخ صخيح كال يرح أف يكػف جسمة أك شبييا مخبخ عشو. السبتجأ:
 أف السرجرية كفعميا كسا في قػلشا:  ىػ كل اسع ال يكػف مرجرًا مؤكال مغ االسع الرخيح:

 (.ىحا خمُق هللا؟( ك)الّجار مغ في( ك)ىػ مقبلّ ( ك)زيّج شجاعّ )
أن ترػمػا خيٌخ أما غيخ الرخيح فيػ ما يكػف مرجرًا مؤكاًل مغ أف السرجرية مع فعميا، مثل: )

 ( أؼ: صياُمكع خيٌخ لكع.لكع
فعل مزارع مشرػب بححؼ الشػف ألنو مغ األفعاؿ الخسدة.  -مرجرية ناصبة. ترػمػا -أن

( صياُمكعرفع فاعل. كالسرجر السؤكؿ مغ أف كالفعل )ك)كاك الجساعة( ضسيخ مترل مبشي في محل 
 ( أؼ: حكُسظ بالحق.أن أحكَع بالحق) في محل رفع مبتجأ.

 

 أنٌاع انًثتذأ:

 السبتجأ مغ حيث الخبخ نػعان:
ما مثمشا كثخ استعساال كيقع فيو كل مبتجأ لو خبخ، كىحا الشػع ىػ األكسع انتذارا كاال -الشػع اْلول:

 التي ال يكػف فييا السبتجأ اسع مذتق. سابقا ككل األمثمة
مبتجأ لو فاعل أك نائبو أغشى عغ الخبخ، كىحا يقع مع كػف السبتجأ أحج السذتقات  -الشػع الثاني:

الثالثة التي ىي اسع الفاعل كقػلشا: أقائّع زيّج؟ فديّج: فاعل إلسع الفاعل سج مدج الخبخ، 
: نائب فاعل إلسع السفعػؿ سج مدج الخبخ، كحلظ اسع السفعػؿ كقػلشا: أمزخكّب زيّج؟ زيجّ 

 كحلظ الرفة السذبية باسع الفاعل التي عمى كزف فعيل كَأنذيٌط زيّج كغيخىا.
 يٌضغ انًثتذأ:

ٌخ في الخبخ  ذكخ الشحػيػف أف األصل في السبتجأ التقجـ عمى الخبخ ألنو محكـػ عميو كىػ ُمفدَّ
 يو إذا لع يكغ مانع في ذلظ.لحلظ يأتي قبمو غيخ أنيع أجازكا تقجـ الخبخ عم
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 -انتِ ّجة فْيا تقذو انًثتذأ ػهَ انخثش: انًٌاضغ

أف يكػف السبتجأ كالخبخ معخفتيغ متداكيتيغ كليذ في الكالـ قخيشة لفطية أك معشػية تسيد أحجىسا  -1
عغ اآلخخ، ففي ىحه الحالة مغ يأتي أكاًل ىػ السبتجأ كمغ يتأخخ ىػ الخبخ، كسا في قػلو تعالى: 

َساَواِت َواْْلَْرضِ رَ ) ( فيجػز أف نقػؿ كسا جاء ِإنه الهِحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاهُ ( كقػلو تعالى: )بَُّشا َربُّ الده
َساَواِت َواْْلَْرضِ في اآلية ) ( كيكػف اإلعخاب ربُّشا ىػ السبتجأ كربُّ الدساكات كاألرض َربَُّشا َربُّ الده

كاألرض ربُّشا كتكػف ربُّ الدساكات كاألرض مبتجأ كربُّشا خبخ،  خبخ كيجػز أف نقػؿ ربُّ الدساكات
 كحلظ في هللا ربُّشا كربُّشا هللا.

َيْحُكُع  َّللاهُ ستخجاـ في المغة مغ ذلظ قػلو تعالى:)الخبخ فعاًل كىحه مدألة كثيخة االأف يكػف  -2
َ َيْخُزقُ  ِإنه ( ك)َيْػَم اْلِقَياَمةِ  َبْيَشُكعْ  ( فيحكع كيخزؽ أفعاؿ كقعت أخبار ِبَغْيِخ ِحَداب   َيَذاءُ  َمغْ  َّللاه

 لمسبتجأ لفع الجاللة.
( كفي ىحه الحالة يكػف كاجب تقجـ السبتجأ عمى الخبخ ألّف الخبخ االّ أف يكػف الخبخ مقتخنا بػ) -3

محرػر باألداة كال يجػز تغييخه كي ال يتغيخ السعشى ألنو جاء عمى ىحه الرػرة كمغ ذلظ قػلو 
ٌج ِإاله َرُسػٌل َقْج َخَمْت  َوَماتعالى:) ُسلُ  َقْبِموِ  ِمغ ُمَحسه ( ِإاله ِسْحٌخ ُمِبيغٌ  َىَحا ِإنْ ( كحلظ قػلو تعالى:)ٱلخُّ

 ( كاالخبار ىشا محرػرة ال يجػز تقجيسيا.دمحم وىحافخسػٌؿ كسحٌخ خبخاف محرػراف لمسبتجأيغ)
اء االستفياـ كأسساء الذخط كما أف يكػف السبتجأ مغ األسساء التي ليا الرجارة في الكالـ كأسس -4

ْغ في مَ ( كقػلشا: الحاقُة ما الحاقةُ التي لمتعجب كضسائخ الذأف كغيخىا كسا في قػلو تعالى: )
( في السثاليغ، اسع َمغْ فسا ىشا مبتجأ ثاني كال يجػز تأخيخىا، كحلظ )كغيخىا  الّجار؟ وَمْغ عشجكسا؟

 استفياـ مبشي في محل رفع مبتجأ.
( َوَلَجاُر اْْلِخَخِة َخْيٌخ لِّمهِحيَغ اتهَقْػاتجأ دخمت عميو الـ االبتجاء، كمغ ذلظ قػلو تعالى:)أف يكػف السب -5

 فالسبتجأ ىشا ال يجػز تأخيخه لجخػؿ الـ االبتجاء عميو.
الشحػيػف أف األصل في السبتجأ ىػ أف يحكخ غيخ أف ىشاؾ مػاضع يححؼ فييا السبتجأ كجاء  ذكخ

 عمى قدسيغ: كالميع في ذلظ مقدػـ
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مشيا جػازًا فيجػز ححفو إذا دؿ عميو دليل، نحػؿ قػلشا جػابًا عمى سؤاؿ يدأؿ: كيف زيٌج؟  اْلول:
 فشقػؿ: صحيّح. أؼ ىػ صحيّح، فححؼ السبتجأ لعجـ الحاجة إليو كيجػز ذكخه.

 كجػبُا كىشاؾ مػاضع يححؼ فييا السبتجأ كجػبًا مشيا: :الثاني
( أك ثمخرُت بديج  الخبي( أك ذـ نحػ:)مخرُت بديج  الكخيع)مجح نحػ: الشعت السقصػع إلى الخفع في -1

( فالسبتجأ مححكؼ في ىحه األمثمة الثالثة، كالتقجيخ: ىػ الكخيُع، مخرُت بديج  السدكيغُ ) تّخحع نحػ
 ىػ الخبيُث، ىػ السدكيُغ.

( فديج عسخوبئذ الخجُل ( ك)نعع الخجُل زيجّ ) أن يكػن الخبخ مخرػص نعع أو بئذ نحػ قػلشا: -2
 (.ىػ عسخو( ك)ىػ زيجّ كعسخك خبخاف لسبتجأيغ مححكفيغ كجػبًا كالتقجيخ )

( ففي ذمتي خبخ لسبتجأ في ذمتي ْلفعمغّ قػلشا: ) ما كان الخبخ ؼيو صخيح في القدع نحػ -3
 مححكؼ كجػب الححؼ كالتقجيخ في ذمتي يسيّغ أك قدّع ألفعمّغ.

( كالتقجيخ: صبخؼ صبّخ جسيّل، صبٌخ جسيلٌ ) ػ:أن يكػن الخبخ مرجرًا نائبًا مشاب الفعل نح -4
 بًا.ػ فربخؼ مبتجأ كصبٌخ خبخه كجسيٌل صفة لمخبخ فححؼ السبتجأ الحؼ ىػ صبخؼ كج

 

 ثانْا: انخثش

ىػ الجدء الحؼ تحرل بو أك بستعمقو الفائجة مع السبتجأ، كىػ عشج ابغ جشي كل ما أسشجتو إلى  الخبخ:
 ى ثالثة أضخب )مفخد كجسمة كشبو جسمة( كسا سيأتي:السبتجأ أك حجثت بو عشو، كيكػف عم

 

 أنٌاع انخثش:

كىػ كل ما ليذ بجسمة أك شبو جسمة، كيجخل في ذلظ السثشى كالجسع كالسزاؼ  -خبخ مفخد: -1
( كفي السفخد ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِخيغَ  َّللاهُ إليو، كمغ أمثمة ذلظ في السفخد غيخ السزاؼ قػلو تعالى: )

كالخبخ (. ىحا َخمُق هللا( ككحلظ قػلو تعالى: )َوَّللّاُ ُذو اْلَفْزِل اْلَعِطيِع) السزاؼ قػلو تعالى:
عخفشاه في االسع الرخيح، كالسذتق: ما صيغ مغ ما السفخد نػعاف: جامج كمذق، كالجامج: ىػ 

 اسع الفاعل أك اسع السفعػؿ أك الرفة السذبية أك أفعل التفزيل كسا مثمشا ليا سابقًا.
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كىػ ما كاف الخبخ جسمة اسسية أك فعمية، كمغ أمثمة الجسمة الفعمية قػلو تعالى:  :الخبخ الجسمة -2
 (.َوُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػنَ (، أما الجسمة االسسية قػلو تعالى: )َوَأنُتْع َتْتُمػَن اْلِكَتابَ )

 ضسيخ مشفرل مبشي في محل رفع مبتجأ. أنتع:
الشػف ككاك الجساعة ضسيخ مترل مبشي في  فعل مزارع مخفػع كعالمة رفعو ثبػت تتمػن:

 )الجسمة الفعمية في محل رفع خبخ(. محل رفع فاعل. الكتاَب: مفعػؿ بو مشرػب بالفتحة.
 اسع إشارة مبشي في محل رفع مبتجأ. أولئظ:

 ضسيخ مشفرل مبشي في حل رفع مبتجأ ثاٍف. ىع:
سالع، )كالجسمة اإلسسية في محل مخفػع بالػاك ألنو جسع محكخ  لمسبتجأ الثانيخبخ  السفمحػن:

 (.االكؿ رفع خبخ لمسبتجأ
كىػ ما كاف فيو الخبخ ضخفا أك جار كمجخكر، نحػ قػلشا في الخبخ الجار  الخبخ شبو الجسمة: -3

 عشجنا امخاٌة.كالسجخكر: في الّجار رجّل. أما الخبخ الطخؼ فقػلشا: 
 

 انحاالخ انتِ ّجة فْيا تقذو انخثش:

ة كليذ لو مدػغ ااّل تقجـ الخبخ ككاف الخبخ ضخفًا أك جار كمجخكر، أف يكػف السبتجأ نكخ  -1
 .كسا مخه بشا في الجار رجًل وعشجنا امخاةً فيجب في ذلظ تقجـ الخبخ عمى السبتجأ نحػ قػلشا: 

َأْم َعَمى ُقُمػب  أف يعػد ضسيخ مترل بالسبتجأ عمى بعس متعمق الخبخ، كقػلو تعالى: ) -2
 .في الجار صاحُبيا، لمحقِّ أىُمولخبخ لعاد الزسيخ عمى متأخخ، ( فمػ أّخخ اَأْقَفاُلَيا

(، كقػلو تعالى: أسساء االستفيامأف يكػف الخبخ مغ األلفاظ التي ليا الرجارة في الكالـ ) -3
 (، أيغ زيٌج؟؟َمَتى َىَحا اْلَػْعجُ )

 .ما قائٌع إاّل زيجٌ ( نحػ قػلشا: االّ أف يكػف الخبخ محرػر بػ) -4
الصالُب مجٌج، سائٌخ في شخيق مغ خبخ نحػ:  أكثختعجد الخبخ فيكػف في الجسمة يجػز اف ي فائجة:

 .الشجاح، عامُل عمى تقجم امتوِ 
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 اننذاء

أسمػب يخاد بو لفت انتباه السخاشب إلى أمٍخ ما، كيكػف بعجة أحخؼ ىي: اليسدة، كأؼ لمشجاء  الشجاء:
اء بيا فتدتعسل لمشجاء القخيب كالبعيج، القخيب، كأيا، كليا لمشجاء البعيج، كيا، التي يكثخ الشج

 كالسشادػ أنػاع ىي:
  كيكػف مبشيًا عمى الزع في محل نرب بذكل دائع. العمع السفخد: -1

 قاؿ الحصيئة يدتعصف سيجنا عسخ:
 ماٌء وال َشَجخُ  الػاصَل ـــــــــــــِب الحـــــــــــــــــــُزغ  َخخ  ــــــــــــي مَ بحِ  اذا تقػُل ْلفخاخ  ـــــــــــــــــــم
 عَسخُ  يَظ َسلُم هللِا ياــــــاغفخ عمــــــــــــــــــــــــــــف  ُيْع َقْعخ  ُمطِمَسة  ـــــــــــــَـــ قيَت كاِسبـــــــــــــــــال
 الشكخة السقرػدة كتكػف مبشيًة عمى الزع في محل نرب بذكل دائع ايزًا. -2

 قاؿ أبػ نؤاس مخاشبا الجار:
 طامُ اُم ليدت نُ ـــــــــــــــــــــــَامْتِظ واْليــــــــــــــــَـــ ض  ِظ اْليامُ ـــــــــــــا داُر ما َفَعمْت بـــــــــــــــــــــي

 كقاؿ آخخ في باب الشرح كاإلرشاد:
 شاس الدغُ ـــــــــــــــػرات  ولمـــــــــــــــــمَظ عـــــــــــــفكُ   ــــــــــــــــداُنَظ ال تحكُخ بِو عػرَة امـــــخيء  لِ 

 ا عيُغ لمشاس أعيغُ ــــــــــــــــــُشيا وقل يـــــــــــــــــِص   جت إليَظ مداوئاً وعـــــــــــــــــــيشَظ إن ابـــــــــ
 قاؿ الذاعخ مخاشبًا الذباَب: الشكخة غيخ السقرػدة كتكػف مشرػبة بذكل دائع. -3
 جَتِيجِ ـــــــَة السُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَشالُػا غايَ ــــــــــــــــــــــلي  َيُجواــــــــــــــــابًا َدَرُسػا فاجتَ ــــــــــــــا شبـــــــــــي
 :ميةَ  قاؿ الشابغة مخاشبًا دار السشادػ السزاؼ كيكػف مشرػبًا بذكل دائع ايزًا. -4
شِج ــــعمياِء فــــــــــــة بالـــا داَر ميّ ـــــــــــــــــي  اِلُف اَْلبجِ ـــــَػْت وشاَل عمييا سَ ــــــــــــــــــــــــــــــــَأقْ   الده

 ا بالخبع مغ َأَحجِ ــــــــــــــْت جػابًا ومــــــــــــــــــــــَعيه   ي ُأساِئُمياَ ــــــفُت فييا ُأصيًل كــــــــــــــــــــــوق
بالسزاؼ كىػ كالسزاؼ مغ حيث عالقتو بسا بعجه كيكػف مشرػبًا بذكل  السشادػ الذبيو -5

 يا محسػدًا ِفْعَمُو جداَك هللا خيخًا، يا كخيسًا َخَمُقو حفطظ هللا.دائع. مثل قػلشا: 
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يجػز اف تشادؼ االسع السقتخف بػ)اؿ( مالع تجخل عميو أيُّيا كايتيا. كيعخب بجاًل اذا كاف  ال -
 ذتقًا.جامجًا كصفو اذا كاف م

ْسُل اْدُخُمػا َمَداِكَشُكْع اَل َيْحِصَسشهُكْع ُسَمْيَساُن َوُجُشػُدهُ قاؿ تعالى: )  (.َيا َأيَُّيا الشه
 بخًا فإنه الرَبخ خيُخ شبيِب ـــــــــــــــص  ُأْجِسمي حديشةَ ـــا َأيهُتيا اْلمُّ الـــــــيقاؿ الذاعخ: 

)اؿ( كسا قمشا سابقًا باستثشاء لفع الجاللة، كسا في بػ ياء الشجاء ال تجخل عمى االسع السعخؼ -
 امخك يارُب الحمع يربح حقيقةــــــب  ا هللُا ال تقصع َرجاء كل مذتاقـي قػؿ الذاعخ:

 يجػز حف أداة الشجاء كذلظ اذا دؿ عمييا دليل اك فيع مغ سياؽ الكالـ.  -
 (ُيػُسُف َأْعِخْض َعْغ َىَحاقاؿ تعالى: )
 (ُأنَثى َوَضْعُتَيا ِإنِّي َرِبّ قاؿ تعالى: )

 لػ تأممشا الشجاء الػارد في الذػاىج الحؼ تع ذكخىا نجج أف:
 مبشي عمى الزع في محل نرب عمى الشجاءعمع / يا حخؼ نجاء، عسُخ مشادػ يا عسخُ 
 مبشي عمى الزع في محل نرب عمى الشجاءنكخة مقرػدة / يا حخؼ نجاء، داُر مشادػ يا دارُ 

 مبشي عمى الزع في محل نرب عمى الشجاءنكخة مقرػدة جاء، عيُغ مشادػ / يا حخؼ نيا عيغُ 
 / يا حخؼ نجاء، شبابًا مشادػ نكخة غيخ مقرػدة مشرػب بالفتحة عمى اخخهيا شباباً 

 / يا حخؼ نجاء، دار مشادػ مزاؼ مشرػب بالفتحة عمى اخخه.يا دارَ 
 ب بالفتحة/ يا حخؼ نجاء، محسػدًا مشادػ شبو بالسزاؼ مشرػ يا محسػداً 

 / يا حخؼ نجاء، كخيسًا مشادػ شبو بالسزاؼ مشرػب بالفتحةيا كخيساً 
/ الياء: أداة نجاء، أيُّيا: مشادػ نكخة مقرػدة مبشي عمى الزع في محل نرب، يا أيُّيا الشسلُ 

 بجؿ مخفػع بالزسة عمى اخخه. الشسُل:
رػدة مبشية عمى الزع في محل نرب / الياء: أداة نجاء، أيَّتيا: مشادػ نكخة مقيا أيهُتيا اْلم  

 صفة مخفػعة بالزسة الطاىخة. اْلمُّ:
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 انفعم وعاليبته انقبهيت وانبعديت
عشج بجء الحجيث عغ األفعاؿ يجب التعخؼ أكاًل إلى الكالـ الحؼ تتكػف مشو األفعاؿ، حيث عخؼ 

خيف يذتسل عمى ( كىحا التعالمفع السفيج فائجة يحدغ الدكػت عميياالعمساء الكالـ عمى انو )
ما ييسشا ىػ معخفة مسغ يتكػف ىحا المفع فإذا عخفشا الفع  تفاصيل ال يدعشا أف نتعخؼ عمييا، اال إف

 ؼ كما سشحاكؿ دراستو ىػ األفعاؿ كاألسساء.ك يتكػف مغ أفعاؿ كأسساء كحخ 
ا ف الفعل ال يكػف إذا لع يقتخف بدمغ فإذا تجؿ عمى حجكث شيء مقتخف بدمغ ألاألفعاؿ فيي م
ما إذا كاف غيخ مقتخف بدمغ فيحا ىػ االسع ى حجث مقتخف بدمغ فيحا ىػ الفعل أكاف المفع داؿ عم

اىسا الحخؼ كال يػجج في المغة غيخ ىحه األقداـ الثالثة التي سشجرس اثشيغ مشيا االسع كالفعل ػ كس
 الحؼ يقدع إلى أقداـ عجة.

مات التي تعخؼ بيا ىحه األفعاؿ كقبل الحجيث عغ تقديسات األفعاؿ يجب التحجث عغ العال
بيغ الفعل كاالسع مغ خالؿ ىحه العالمات التي تختز بيا األفعاؿ حتى يتدشى لشا التفخيق الجقيق 

 العالمات البعجية.ك دكف األسساء كىحه العالمات تقدع إلى قدسيغ مشيا العالمات القبمية 
 

 إيا انؼالياخ انثؼذّح فيِ:

يفيع مشيا مغ قاـ بالفعل كتعخب فاعل لمفعل كتكػف متحخكة دائسًا، كىي التاء التي  -تاء الفاعل: -1
( كتكػف مفتػحة إذا كشت أنت مغ قاـ بالفعل أكسمُت واجبيبالزسة إذا كشت أنا الفاعل نحػ )

 (.أكسمَت واجبظنحػ )
كىي التاء التي يفيع مشيا أف مغ قاـ بالفعل مؤنث لحا سسيت تاء التأنيث  تاء التأنيث الداكشة: -2

 ( كعالمتيا إنيا ساكشة دائسًا.جمدت فاشسة( ك)قامت ىشجنيا باإلناث نحػ قػلشا )أل
( ككحلظ التي تمي اكتبيكىي الياء السؤنثة التي تجخل عمى فعل األمخ نحػ ) -ياء الفاعمة: -3

( كتكػف ىحه الياء دالة عمى مغ شمب مشيا الكياـ بالفعل في تكتبيغالفعل السزارع نحػ قػلشا )
 مغ قامت بالفعل في السزارع، فيي مؤنثة كال تجخل عمى الفعل الساضي.األمخ، أك 
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( كعمى كتبغكىي الشػف التي تختز باإلناث كتجخل عمى الفعل الساضي نحػ ) -نػن الشدػة: -4
 (.اكتبغ( كعمى فعل األمخ )يكتبغالفعل السزارع )

 

 -أيا انؼالياخ انتِ تسثق انفؼم فيِ:

َقْج َنَخٰى َتَقمَُّب كال يأتي قبل األسساء إشالقًا نحػ قػلو تعالى )كىػ حخؼ يأتي قبل األفعاؿ  -:قج -1
َساءِ  ِفي َوْجِيظَ   (.قج كتَب زيّج درسو( كحلظ قػلشا )َفَمُشَػلَِّيشهَظ ِقْبَمًة َتْخَضاَىا  الده

كىػ حخؼ داؿ عمى االستكباؿ القخيب أؼ أف الفعل لع يحرل بعج كإنسا حرػلو قخيب  -:الديغ -2
 (.َسَأْسَتْغِفُخ َلَظ َربِّي َعَمْيظَ  َسَلمٌ  َقالَ تصمب ذلظ زمشًا شػياًل نحػ قػلو تعالى )ججًا كال ي

كىي ما تجؿ عمى االستكباؿ البعيج، أؼ أف الفعل بعجىا يتصمب زمغ أشػؿ مغ الدمغ  -:سػف -3
 (.يَسْػَف َأْسَتْغِفخ َلُكْع َربِّ الحؼ يتصمبو حرػؿ الفعل مع الديغ كمغ امثمتيا قػلو تعالى )

 

 انفعم ادلبضي
لو تاء الفاعل كتاء ػ ىػ الفعل الجاؿ عمى كقػع حجث في زمغ مزى قبل زمغ التكمع كعالماتو قب

 التأنيث الداكشة كيكػف مبشي دائسًا.
 

 -أيا حاالخ تنائو فيِ:

 -انثناء ػهَ انفتح ًّكٌٌ رنك فِ حاالخ ىِ:

اَىا َمغْ  َوَقْج َخابَ  (9) كهاَىازَ  َمغْ  َقْج َأْفَمحَ إذا لع يترل بو شيء كقػلو تعالى ) -أ   (.َدسه
عيشان ال تسديسا الشار ( التأنيث الداكشة كقػلو صمى هللا عميو كسمع )تاءإذا اترمت بو ) -ب 

 (.عيغ بكت مغ خذية هللا وعيغ باتت تحخس في سبيل هللا
 (.الخجلن قاال الحق( االثشيغ كقػلشا )إلفإذا اسشج إلى ) -ج 
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 ٌٌ رنك فِ حاالخ ىِ:انثناء ػهَ انسكٌٌ ًّك

( الفاعل نحػ قػلشا تاء( الستكمسيغ ك)ناإذا اترمت بو ضسائخ الخفع الستحخكة كالتي ىي ) - أ
 (.كتبُت الجرس( ك)كتبشا الجرس)

ِ َما َىَحا َبَذًخا( الشدػة نحػ قػلو تعالى )نػن إذا دخمت عميو ) - ب  (.َوُقْمَغ َحاَش َلِلِه
 

 -انثناء ػهَ انضى ًّكٌٌ فِ حانح:

اِلَحاِت اَل ُنَكمُِّف َنْفًدا ِإاله ( الجساعة نحػ قػلو تعالى )واوالفعل بػ) اتراؿ َوالهِحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الره
ِئَظ َأْصَحاُب اْلَجشهِة ُىْع ِفيَيا َخاِلُجونَ  ُوْسَعَيا  (.ُأولَٰ
 

 فعم األير
 -الجكاـ كحاالت بشائو ىي: كىػ شمب حرػؿ الذيء عمى كجو اإللداـ كاإلجبار كحاالتو يكػف مبشي عمى

 

 -انثناء ػهَ انسكٌٌ ًتكٌٌ فِ حاالخ ىِ:

ِلُحْكِع َربَِّظ َواَل  َفاْصِبْخ ):إذا كاف الفعل صحيح األخخ مدشج إلى السفخد السخاشب كقػلو تعالى - أ
 (.َكُفػًرا آِثًسا َأوْ  ُتِصْع ِمْشُيعْ 

ْجَغ َتَبخَُّج اْلَجاِىِميهِة اْْلُوَلىَواَل َتبَ ):( الشدػة نحػ قػلو تعالىنػن إذا اسشج إلى الفعل ) - ب  ..(.خه
 

 -انثناء ػهَ حزف اننٌٌ ًّكٌٌ فِ حاالخ:

ِ الهِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكعْ  ِفي َوَقاِتُمػا):( الجساعة كقػلو تعالىواوإذا اسشج إلى الفعل ) -أ   (.َسِبيِل َّللاه
 (.كساياكخما أبػ ( االثشيغ كقػلشا )ألفإذا اسشج إلى الفعل ) -ب 
 ( السخاشبة نحػ قػؿ الذاعخ أبي الصيب الستشبي:ياءاسشج إلى الفعل )إذا  -ج 

 ياض خػف الخدى لمذاء والشععـــــــــــــــــح  ياض الخدى يا نفُذ واتخكيــــــــــــردي ح
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 :انثناء ػهَ حزف حشف انؼهح

مى هللا عميو ( نحػ قػلو صالياء( أك)الػاو( أك)اْللفكيكػف في حالة كػف الفعل معتل اآلخخ بػ)
 (.ارِم فجاك أبي وأمي أييا الغلم الحدوركسمع )

 

  -انثناء ػهَ انفتح:
 نحػ قػلشا دافَعْغ، دافَعغه ( التػكيج الثقيمة أك الخفيفة نػن كيكػف في حالة اتراؿ الفعل بػ)

 (.يا مؤمغ دافعغه عغ ديشظ)
 

 انفعم ادلضبرع
غ الحاضخ أك السدتقبل كلو عجة أحػاؿ ىػ ما دؿ عمى حجكث شيء في الدم الفعل السزارع:

، البشاء(.  )الخفع، الشرب، الجـد
يخفع الفعل السزارع إذا جخد مغ عالمات الشرب أك الجـد التي سشأتي إلييا الحقًا. أؼ  -انشفغ:-1

انو يخفع إذا لع يدبق الفعل السزارع عالمة مغ عالمات الشرب أك الجـد كيكػف رفعو 
 بصخيقتيغ:

 -األًنَ:

الصالُب ( )الػلُج يمعُب بالكخةِ ة الطاىخة عمى آخخه إذا كاف الفعل صحيح اآلخخ نحػ قػلشا )الزس -1
( فيمعب كيكتب فعالف مزارعاف مخفػعاف بالزسة الطاىخة عمى آخخه لعجـ كجػد يكتُب درَسوُ 

 مانع في ذلظ.
ل حخؼ مغ الزسة السقجرة إذا كاف الفعل معتل اآلخخ، كالسقرػد بالسعتل ىػ ما لحق آخخ الفع -2

حخكؼ العمة التي ىي األلف أك الػاك أك الياء ففي ىحه الحالة يكػف الفعل مخفػع بزسة مقجرة 
 عمى آخخه مشع مغ ضيػرىا أما:

( فيجعػ فعل السدمع يجعػ إلى حب الخيخ( نحػ قػلشا )الػاو( في حالة االعتالؿ بػ)الثقل) - أ
لمسشاسبة كىي كجػد الػاك. كحلظ  مزارع مخفػع بالزسة السقجرة عمى الػاك لثقل الشصق بيا
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( فيغشيظ فعل مزارع مخفػع لتجخده مغ يغشيظ هللا مغ فزمو( قػلشا )الياءاالعتالؿ بػ)
 الشاصب كالجاـز كعالمة رفعو الزسة السقجرة عمى الياء مشع مغ ضيػرىا الثقل.

ضى فعل ( فيخ السدمع ال يخضى بالباشل( نحػ قػلشا )اْللف( في حالة االعتالؿ بػ)التعحر) - ب
 مزارع مخفػع كعالمة رفعو الزسة السقجرة عمى األلف مشع مغ ضيػرىا التعحر.

بثبػت الشػف كيكػف ذلظ في حالتي التثشية كالجسع كالتي تعخؼ باألفعاؿ الخسدة أك  -انثانْح:
العاملن األكزاف الخسدة كىي )يفعالف، تفعالف، يفعمػف، تفعمػف، تفعميغ( كمغ أمثمتيا قػلشا )

( فيعسالف كترػنػف أفعاؿ مزارعة يا جشػد انتع ترػنػن كخامة اْلمة( أك )ن بججيعسل 
 مخفػعة لعجـ سبقيا بالشاصب أك الجاـز غيخ إف رفعيا لع يكغ بالزسة بل بثبػت الشػف.

 -يشرب الفعل السزارع إذا كقع بعج حخؼ مغ أحخؼ الشرب التي ىي: -اننصة:-2
 .تيَج. عميكع أن تجتيجواعميظ أن تجكىي حخؼ مرجرؼ مثل:  )أن(:
 .لغ يخحع هللا الستخاذليغتشفي الفعل في السدتقبل مثل:  )لغ(:
 .اجتيجوا كي تمحقػا بخكب التفػق ما قبميا سبب كتعميل لسا بعجىا مثل:  )كي(:

 .لتشال رضاه اعبج هللا مخمراً مثل:  )الم التعميل(:
لع يكغ( حتى  –ف تدبق بكػف مشفي )ما كاف كىي تفيج اإلنكار الذجيج، كيذتخط فييا أ )الم الجحػد(:

ُ :)قػلو تعالى تكػف مغ أدكات الشرب. مثل َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع َوَما َكاَن َّللاه ُ ِلُيَعحِّ َوَما َكاَن َّللاه
َبُيعْ  ُ ِلَيْغِفَخ َلُيعْ ) :كقػلو تعالى (َوُىْع َيْدَتْغِفُخونَ  ُمَعحِّ  (.َلْع َيُكِغ َّللاه

 كجداء كنرب كاستكباؿ مثل: إذف تتفػؽ، جػابًا لسغ قاؿ: سأجتيج. حخؼ جػاب)إذن(: 
 علمات يعخف بيا ىي: ولمفعل السزارع ػالياخ اننصة:

الفتحة الطاىخة عمى آخخه كيشرب بيا كل فعل مزارع صحيح اآلخخ أك معتل اآلخخ  -أ -أًال:
( فيتخؾ كيشثشي يشثشَي عغ غيِّوِ َنَرحشا العجوه أن يتخَك الذَخ أو أن بالػاك أك الياء نحػ قػلشا )

 فعالف مزارعاف مشرػباف بالفتحة الطاىخة عمى آخخه لػقػعيا بعج حخؼ مغ أحخؼ الشرب.
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( لغ يخذى العخاُق عجوههُ الفتحة السقجرة إذا كاف الفعل معتل اآلخخ باأللف نحػ قػلشا ) -ب:
نربو الفتحة فيخذى فعل مزارع مشرػب ألنو كقع بعج حخؼ مغ أحخؼ الشرب كعالمة 

 السقجرة عمى آخخه.
ما كان الجيمة ليدسعػا صػت ححؼ الشػف إذا كاف الفعل مغ األفعاؿ الخسدة أك نحػ قػلشا ) ثانْا:

( فالفعل السزارع ىشا ليدسعػا مشرػب كعالمة نربو ححؼ الشػف ألنو مغ األفعاؿ الحق
 الخسدة كدخمت عميو الـ الجحػد فشرب.

 -فائذج يطهٌتح:

( ما جئت ْللػمظ بل ْلنرحظلتعميل الف ما بعجىا يكػف سببًا كعمة لسا قبميا نحػ )سسيت الـ ا -1
 ( كيدتكيع الكالـ.كيفدبب الحزػر ىػ لمشريحة، كقج تعخؼ في انو يسكغ استبجاليا بػ)

 -( لتشرب الفعل السزارع شخكط ىي:إذنيذتخط في عسل ) -2
 أف تكػف في أكؿ الجسمة. -أ 
 ستكباؿ.أف يكػف الفعل بعجىا داؿ عمى اال -ب 
( إذن تشجحَ أف ال يفرل بيشيا كبيغ الفعل فاصل نحػ قػلشا لسغ يقػؿ سأدرس فشقػؿ لو ) -ج 

إذن ( في القدع، كفي الشفي )إذن وهللا تشجحَ ( فانو يجػز قػلشا )ال( أك )القدعفإذا فرل بػ)
 مخيغ ال يجػز الفرل. ( كفي غيخ ىحيغ االال تشجحَ 

 

بقو حخؼ مغ أحخؼ الجـد كالتي تقدع إلى قدسيغ مشيا ما يجـد الفعل السزارع إذا س -انجزو:-3
 -تجـد فعاًل كاحجًا كىي:

 أؼ: لع ندافخ في الساضي. .لع نداِفْخ(يقمب زمغ السزارع إلى ماٍض. نحػ:)كمغ خرائرو أنو  )َلْع(:
عدْمشا )حػ:كمغ خرائرو أنو يشفي حجكث الفعل مغ الدمغ الساضي حتى لحطة التكمع. ن )َلَسا(:
 .ولع ندافخ حتى اْلنأؼ:  .(الدفخ، ولَسا ندافْخ عمى 

د(نحػ:) )الم اْلمخ(:  .ِلُشدافْخ، فَسغ سافخ تججه
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 . كىحه مصمػبة.(ال تدافْخ وحيجًا، فالخفيق قبل الصخيق)نحػ: )ال الشاهية(:
( كىحه غيخ إن، َمغ، ما، ميسا، متى، أيهان، أيغ، أنهى، حيثسا، أيُّ كمشيا ما تجـد فعميغ كىي )

  -كالجـد قصع الحخكة أك الحخؼ إذا كاف الفعل معتل اآلخخ كلو عالمات يعخؼ بيا ىي: مصمػبة.
 (.مغ العقاِب  معْ دْ يَ  عْ السعتجي لَ الدكػف إذا كاف الفعل صحيح اآلخخ نحػ قػلشا ) -أًال:
بحخكة دالة عمى الحخؼ السححكؼ إذا كاف الفعل معتل باأللف  وححؼ حخؼ العمة كتعػيز ثانْا:

( السؤمغ لع يجُع إلى الباشل( ك)نحغ لع نشَذ تاريخشا السجيجالػاك أك الياء نحػ قػلشا ) أك
( كميا مجدكمة بححؼ حخؼ يخـِ -يجُع -نشَذ ) ( فاألفعاؿ الثالثةاحسج لع يخِم الكخة بإتقانك)

 العمة كتعػيس بحخكة دالة عمى الحخؼ السححكؼ.
الصلب لع يقرخوا في أداء خسدة نحػ قػلشا )ححؼ الشػف إذا كاف الفعل مغ األفعاؿ ال ثانثا:

 كا فعل مزارع مجدـك بمع كعالمة جدمو ححؼ الشػف ألنو مغ األفعاؿ الخسدة.( فيقرخ واجبيع
 

  -انثناء:-4

 -يبشى الفعل السزارع في حالتيغ:
( شتخَحنلشتخَحنه أو لعمى الفتح إذا اترمت بو نػنا التػكيج الثقيمة أك الخفيفة نحػ قػلشا ) -األًنَ:

 ( مبشي عمى الفتح الترالو بشػف التػكيج الثقيمة أك الخفيفة.نتخحفالفعل السزارع )
العاملت يشجْدَن عسميغ يبشى عمى الدكػف إذا اترمت بو نػف الشدػة نحػ قػلشا ) -انثانْح:

 ( مبشي عمى الدكػف الترالو بشػف الشدػة.يشجد( فالفعل السزارع )بإتقان
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 ادلفبعيم
 خ:قاؿ الذاع -1

 َلناــــــحِييَغ َقتْ ـــــــَتْمششا ثع َلْع يُ ـــــــــــــــــــــــقَ   ْر ػَ ــحَ يا إّن العــــــــــــــــــــيػَن التي في َشْخفِ 
 غه أضْعَف خمِق هللا إْنداناىـــــــــــــــــــــــــــوَ   وِ ــــْرَخْعَغ ذا المُّّب حَتى ال حخاَك بــــــــــــــي

 الذاعخ:قاؿ  -2
داـــــــــــاَك التَ خي أَ ـــَـــ عْ ِذ ــــــــــبِ   اـــــــــــعخًا فِإّنســـــــِدني إذا ُأنِذْجَت شـــــــــــــأجْ   سادحػَن ُمخده

َجىــــــــــأن  له صػت  بعَج صػتي فإنشيــــــــــــــــــوَدْع كَ   ا الرائُح السحكيه واْلخُخ الره
 قاؿ الذاعخ: -3

َماـــــــِخَض عـــــــــــــــــــوَأع  ارهـــــــكخيِع ادخــــــفُخ عػراَء الــــــــــــــــــــــــــوًأغ  غ شتِع المئيع تكخُّ
 قاؿ تعالى: -4

َخُكْع َتْصِييخاً ) ْجَذ َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَصيِّ  (ِإنهَسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِىَب َعْشُكُع الخِّ
 قاؿ الذاعخ: -5

 شدهاًل َتَشِديلَ ـــــــــــــــدكاِة مُ ـــَق الــــــــــــــــــــــــــــحَ   َشاــػالِ ـــــــــــخى هلِل في أمـــــــــــــــَخُب نــــــــــــــــــــــعَ 
 قاؿ الذاعخ: -6

 ػم مػِعِجُكع َغجُ ــــــــــــــــليذ ليياَت ــــــــــــىي  ػعجُ ـيجكع فأْيَغ الســــــــــــــــــــــــــــػم عـــــــــــــــــالي
 قاؿ الذاعخ: -7

وَابِ ــــــــــــــسُع بَ ــــــــــــــــــــــــــتم  خاِب ـــــــــــــــــــــــــْت رؤوُس الحــــــــــــــــــــــــــــــــــالحَ   يــــــــــــــــــــــــــيَغ الخه
 قاؿ تعالى: -8

 (ِعْمِسِو ِإاله ِبَسا َشاء مِّغْ  َواَل ُيِحيُصػَن ِبَذْيء   َخْمَفُيعْ  ْيِجيِيْع َوَماأَ  َبْيغَ  َيْعَمُع َما)
حيَغ يديج ماء دجمَة يدتػؼ الساُء كحافَة الذاشيء، فُيْغخؽ عجدًا مغ الذػاشيِء السدركعة،  :نقػؿ -9

عاـ نػعًا  فإذا حاف مػعج صييػده خمف كراءه ارضًا شيشية صالحة لمدراعةػ يدرعيا الفالحػف كل
 مغ السحاصيل الريفية، كيجشػف ثسارىا في خخيف كل سشة.
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( كسكت كاف قج تكمع بجسمة تامة مغ الفعل كالفاعل، كلكغ شيئًا مبيسًا قخأ الصالبُ : )لػ قال قائل
 بقي غيخ معخكؼ ىػ الذيء الحؼ قخأه الصالب.

ؿ بو، كلػ نطخنا الى السفعػؿ ( كانت ىحه التكسمة مفعػ قخأ الصالُب قرةً كالمو بقػلو: ) أكسلفمػ 
الفعل، فالقخاءة كقعت عمى قرة، فيي مقخكءة، كالصالب ىػ القارغ.  أثخبو لػججناه اسسًا كقع عميو 

( يحييغ قتلنا( كالفعل )قتمششاكلحا كاف الصالُب فاعاًل ككانت القرة مفعػاًل بو. ككحا الحاؿ في الفعل)
. ( السقتػؿ أؼ نحغ السقتػليغنافيغ القاتالت ك)( مغ الشز األكؿ، يرخ عغ ذا المبكالفعل )

( كىػ اسع قتمى) ألف( مفعػؿ بو ايزًا مشرػب كعالمة نربو الفتحة السقجرة عمى نافالزسيخ )
( مفعػؿ بو مشرػب ذا المب( الزسيخ في محل جخ مزاؼ اليو. كحلظ )نامقرػر مزاؼ ك)

 خكع ككقع عميو الفعل.مغ األسساء الخسدة. إذ ىػ السر ألنوكعالمة نربو االلف 
( مفعػاًل بو مبشي عمى الدكػف في محل أجدنيكاذا نطخنا في الذاىج الثاني كججنا الياء في )

اسع ضاىخ، ككججنا  ألنو( مفعػؿ بو مشرػب كعالمة نربو الفتحة شعخاً ضسيخ، ككججنا ) ألنونرب 
أف السفعػؿ بو يشرب  اسع ضاىخ. كىحا يعشي ألنو( مفعػؿ بو ايزًا مشرػب بالفتحة كله صػت)

كعالمة نربو الفتحة إذا كاف اسسًا ضاىخًا. كاف كاف مبشيا كاف السبشي في محل نرب، كاف كاف جسعًا 
 بالحخكؼ كسا ىػ مألػؼ. أعخبسالسًا أك مثشى أك مغ األسساء الخسدة 

تابًا ؟( كقخأت امكيشبغي اف تعمع اف السفعػؿ بو قج يححؼ فعمو، كذلظ نحػ جػانبا لسغ يدأؿ:) 
َفَأمها َمْغ أك قرًة...، كيححؼ السفعػؿ بو لغاية بالغية اك لكػنو معمػمًا في التقجيخ، نحػ قػلو تعالى )

 ...(.َأْعَصى َواتهَقى
اما اذا تأممشا في البيت اك الذاىج الثالث نجج اف السفاعيل قج اختمفت عغ السفعػؿ بو. اذ 

، كجاءت مبيشتيغ سبب حرػؿ الفعل، فأنا اغفخ لمكخيع ( مشرػبتيغتكخماً ( كلفطة)ادخارهجاءت لفطة )
، فكل ألجموألدخخه، كانا اعخض عغ شتع المئيع لتكخمي. كىاتاف المفطتاف مرجراف، يعخباف مفعػاًل 

 .ألجمومرجر جاء مبيشًا سبب حرػؿ الفعل كاف مفعػاًل 
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اإلضافة نحػ: قست مجخكرًا بالالـ نحػ: قست الحتخامظ، أك معخفة ب ألجموكقج يأتي السفعػؿ 
 احتخاـ ابي، كقميال ما يأتي معخفًا باؿ مغ غيخ حخؼ جخ نحػ: 

 ُخ اَْلْعَجاءِ ـــــــــــــــــــــــــػ َتػَالْت ُزمَ ــــــــــــــــــــول  َجاء ــــــــْـــ ْبَغ عغ الَييــــــــــــــــُج الجُ ـــــــعــــــــــــــــال أق
 كالالـ باأللفمقخكف  ألجمومفعػؿ فالجبَغ: 

الشز اك الذاىج الخابع كالخامذ نججىسا يحتػياف عمى مرجرييغ ايزًا كىسا  تأممشا إذااما 
(، كقج لشدّ يُ ( ك)خطيّ يُ ( جاءا يؤكجاف فعمييسا )تشديلً ( ك)تصييخاً مشرػباف عمى السفعػلية السصمقة: )

. كسا كيأتي مبيشا عجد الفعل ًا متػاصلً اجتيجُت اجتيادمبشيًا نػع الفعل نحػ:  السصمقيأتي السفعػؿ 
 نحػ: زرت صجيقي في داره زيارتيغ.

، كأيغ، كغجًا، كبيغ  اما الذػاىج اك الشرػص الدادس كالدابع كالثامغ ففييا ضخكؼ ىي )اليـػ
الشطخ الييا لػججناىا جاءت لتحجيج زمغ الفعل كمكانو، كىي مشرػبة كدائخ  أمعشاكلػ  (كخمف...

يـػ حجد زمغ حرػؿ العيج كأيغ تداؿ عغ مكاف حرػؿ السػعج. كبيغ جاءت لتحجد السفاعيل، فال
 مكاف لسعاف الحخاب. كبيغ كخمف في اآلية الكخيسة جاءتا لتحجداف ما استقخ كحرل.

السفعػؿ فيو نػعاف زماني أك مكاني كسا ىػ مغ حيث االعخاب نػعاف ضخؼ مبشي نحػ: إذا، 
، كشيخ، كسشة، كذراع، كشبخ، كتحت، ..كأمذكمشح، كأيغ، كمتى، كأياف،  . أك معخبًا نحػ: حيغ، كيـػ

 كفػؽ، كقبل، كبعج.
 أصبحكيشبغي اف تعخؼ اف الطخؼ يأتي لتحجيج زمغ الفعل أك مكانو فاذا فقج ىحه الرفة 

كدائخ األسساء السترخفة كيعخب بحدب مػقعو مغ الجسمة كسا في البيت. ىييات ليذ ليـػ عيجكع 
 مخفػعًا كسا نخػ.اسسًا لػ)ليذ(  أعخبي األصل، كلكشو فقج ميستو فا غج فػ)غج( ضخؼ ف

يدتػي الساء اما الفقخة التاسعة ففييا نػع آخخ مغ السفاعيل كىػ السفعػؿ معو كىػ قػلشا: )
( كلع تكغ ىحه الػاك عاشفة لسا بعجىا مع( بسعشى)واو( جاءت بعج )حافة( فمفطة )وحافة الذاشئ

عمى ما قبميا، كإال كاف ما بعجىا مخفػعًا كلكغ ما بعجىا جاء مشرػبًا عمى السفعػلية، كفي ىحه الفقخة 
 مفعػاًل بو نحػ: عجكًا، ارضًا، نػعًا، نسارًا، كفييا مفعػؿ فيو نحػ: حيغ، كراءه.
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خاض متشػعة في الكالـ. السفعػؿ بو اسع اف السفاعيل أسساء مشرػبة تأتي ألغ خلصة القػل:
الفعل عميو، كالسفعػؿ فيو ىػ الطخؼ السكاني أك الدماني كيأتي لتحجيج زمغ اك  أثخمشرػب يقع 

مرجر يؤتي بو لبياف سبب حجكث الفعل، كالسفعػؿ السصمق مرجر  ألجمومكاف الفعل، كالسفعػؿ 
السفعػؿ معو اسع يقع بعج كاك تكػف بسعشى  مشرػب يؤتى بو لتػكيج الفعل، أك بياف عجده أك نػعو،

 )مع( كيكػف مخالفًا في الحكع لسا قبل ىحه الػاك.
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 انعدد يف انهغت انعربيت
 العجد مغ حيث التحكيخ والتأنيث:-1

( يكػناف عمى كفق السعجكد مغ حيث التحكيخ كالتأنيث سػاء اكانا مفخديغ، اـ 2، 1العجداف ) -أ 
 مخكبيغ، اـ معصػفيغ مثل:

ِحيعُ  ِإَلوَ  ال َوِإَلُيُكْع ِإَلٌو َواِحجٌ تعالى: )قاؿ  ْحَسُغ الخه  (.ِإال ُىَػ الخه
 (.اَل َتتهِخُحوا ِإَلَيْيِغ ِاْثَشْيغِ قاؿ تعالى: )
 ثيخُ ـــــــــــج  لكـــُجوًا واحِ ــــــــــــــــــــــــــوإّن عَ   احب  ـــــــــــوليذ كثيخًا ألُف ِخلّ  وص قاؿ الذاعخ: 

 (.َيا َأَبِت ِإنِّي َرَأْيت َأَحج َعَذَخ َكْػَكًبااؿ تعالى: )ق
 (.َفاْنَفَجَخْت ِمْشُو اْثَشَتا َعْذَخَة َعْيًشاقاؿ تعالى: )
 عِ حَ اَؼيِة الُغخاِب اَْلسْ ـــــــــــَـــ ػدًا كخـــــسُ   َحَمػبةً ػَن ـــــــــــــــــــــيا اثشتاِن وأرَبعــــِفيقاؿ عشتخة: 

( تكػف عمى خالؼ السعجكد مغ حيث التحكيخ كالتأنيث سػاء اكانػا مشفخيغ 9-3مغ ) االعجاد -ب 
 مخكبيغ اـ معصػفيغ مثل: أـ

 (.َلَيا َسْبَعة َأْبَػابقاؿ تعالى: )
َخَىا َعَمْيِيْع َسْبَع َلَيال  قاؿ تعالى: )  (.َوَثَساِنَيَة َأيهام  ُحُدػًما َسخه
 عذخَة ليمًة. وأربعمكثشا في الدفخِة ثلثَة عذَخ يػمًا، قاؿ الصالب: 

 .عذَخ مشطخًا والتقصُت تدَع عذخَة صػرةً  رسسُت خسدةَ قالت الصالبة: 
 (.َأِخى َلُو ِتْدٌع َوِتْدُعػَن َنْعَجةً  ِإنه َىـَحآقاؿ تعالى: )

اذا كاف مفخدًا كيكػف عمى كفق السعجكد اذا كاف السعجكد  الؼخ( يكػف عمى 10العجد ) -ج 
 مثل: مخكباً 

اَرُتُو ِإْشَعاُم َعَذَخِة َمَداِكيغَ قاؿ تعالى: )  (.َفَكفه
 (.َوَبَعْثَشا ِمْشُيُع اْثَشْي َعَذَخ َنِقيًباقاؿ تعالى: )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya7.html
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كالتأنيث  ( ال تختمف صيغتيا مع السعجكد مغ حيث التحكيخ90الى  20الفاظ العقػد مغ ) -د 
 مثل:

 (.َواْخَتاَر ُمػَسٰى َقْػَمُو َسْبِعيَغ َرُجًل لِِّسيَقاِتَشاقاؿ تعالى: )
 (.َلْيَمةً  َوَواَعْجَنا ُمػَسى َثَلِثيغَ قاؿ تعالى: )

 ( ال تختمف صيغتيا مع السعجكد مغ حيث التحكيخ كالتأنيث مثل:1000، 100المفع ) -ق 
ُ ِماَئةَ قاؿ تعالى: )  (.َعام  ُثعه َبَعَثوُ  َفَأَماَتُو َّللاه
 (.َحبهة   ِمَئةُ  ُكلِّ ُسْشُبَمة   ِفيقاؿ تعالى: )
 (.َيَػدُّ َأَحُجُىْع َلْػ ُيَعسهُخ َأْلَف َسَشة  قاؿ تعالى: )

 

 *حكى تًْْز انؼذد:

( ليذ ليسا تسييد في االغمب، فال يقاؿ: جاَء كاحٌج رجل، كال اقبل اثشاف ضيف، 2 ،1العجداف ) -
 سييد يغشي عغ ذكخ العجد قبمو.ألف ذكخ الت

 الدابقة. باألمثمة( يكػف التسييد فييا مجخكرًا كسا مبيغ 10-3االعجاد مغ) -
 الدابقة. باألمثمة( يكػف التسييد فييا مفخدًا مشرػبًا ككسا مبيغ 99-11االعجاد مغ ) -
 الدابقة. باألمثمة( يكػف التسييد فييا مفخدًا مجخكرًا كسا مبيغ 1000، 100االعجاد ) -
 

 * اػشاب انؼذد ًتناؤه:

( يعخباف حدب مػقعيسا مغ الجسمة كالعجد اثشاف يعخب إعخاب السمحق بالسثشى. أؼ 2، 1االعجاد ) -
 كيشرب كيجخ بالياء. باأللفيخفع 

 ( تعخب بالحخكات الطاىخة كحدب مػقعيا مغ الجسمة.10-3)االعجاد مغ  -
( عمييا تدعَة عذخَ فتح الجدئيغ في محل رفع مثل: )( مبشية عمى 19-11االعجاد السخكبة مغ ) -

سافخت الى تدعَة ( اك في محل جخ مثل: ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَج َعَذَخ َكْػَكًباأك في محل نرب مثل: )
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كيشرب  باأللف( فيعخؼ الجدء األكؿ مشو اعخاب السثشى يخفع 12... ما عجا العجد )عذَخ بمجاً 
 و يكػف مبشيًا عمى الفتح في محل جخ باإلضافة.كيجخ بالياء، كالجدء الثاني مش

( تعخب اعخاب جسع السحكخ الدالع، أؼ تخفع بالػاك كتشرب كتجخ 90-20الفاظ العقػد مغ ) -
 بالياء.

...الخ( يعخب الجدء األكؿ مشيا بالحخكات كالجدء الثاني  47، 35، 21االعجاد السعصػفة ) -
 بالحخكؼ كبحدب مػقعيا مغ الجسمة.

 ( تعخب بالحخكات الطاىخة كحدب مػقعيا مغ الجسمة.1000، 100جاد )االع -
 

 *قشاءج انؼذد:

مغ رقسيغ بجأت بقخاءتو مغ اليسيغ الى اليدار مبتجئًا بالخقع  أكثخاردت قخاءة عجد مكػف مغ  إذا
جامعة األصغخ كمشتييًا بالخقع األكبخ، كنجعل التسيد لو. أؼ لمخقع الحؼ تست قخاءتو اخخًا مثاًل في ال

 في القخاء اف نقخأ مغ اليسيغ الى اليدار فشقػؿ: فاألصح( شالب 1377)
.  في الجامعة سبعَة وسبعػن وثلثسائة وألف شالب 

في الجامعِة  :األكبخ دكف ضيخ فشقػؿ بالخقعكيجػز كحلظ اف نقخأ مغ اليدار الى اليسيغ كنبجأ 
 وثلثسائة وسبعة وسبعػن شالبًا. ألف

 أؼ في الجسمة األكلى مجخكرًا كفي الجسمة الثانية مشرػبًا، ىل عخفت لساذا؟ الحع الصالب األكؿ
 تقجيع السعجكد عمى العجد يجػز لشا التحكيخ كالتأنيث مثاًل:في حالة  -
 .رجاٌل سبعة -  رجاٌل سبع -
 نداء تدعة. -  نداء تدع -
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 اذلًزة يف أول انكهًت
 اليسدة التي تقع في أول الكمسة نػعان:

كىي اليسدة التي تطيخ في الشصق إذا جاءت في بجء الكالـ، كال تطيخ إذا : ىًزج انٌصم.1
 ُكصمت بسا قبميا، كتدداد في أكؿ الكمسة؛ ليتػصل بيا إلى الشصق بالداكغ.

 يٌاضغ ىًزج انٌصم:

 ىسدة الػصل في: تأتي
 األفؼال/-أ

مخىسا نحػ: (، كأاستغَفخَ (، كالدجاسي نحػ )انصَمقَ أكؿ الفعل الساضي الخساسي نحػ: ) -1
 (.انصلق واستغفار( كمرجرىسا نحػ: )واستغفخ-انصمقْ )

 (.اكتْب، وافيعْ أمخ الفعل الثالثي نحػ: ) -2
 في أكؿ األسساء األتية: األسًاء:-ب

 ابغ، ابشة، كمثشاىسا. -
 أمخؤ، امخأة، كمثشاىسا. -
 كمثشاه. ،أسع -
 اثشاف، كاثشتاف. -
 كأيع هللا )باالخترار(. -أيسغ هللا )بفتح السيع( -

 في الحخؼ )أؿ( فقط مثل: )الذسذ، القسخ، الشجػـ، البجر(.انحشًف: -ج
 ىًزج انقطغ:-2

 كىي اليسدة التي تثبتت في الشصق دائسًا سػاء كانت في أكؿ الكالـ أـ في أثشائو. كتأتي ىسدة القصع في:  
 األفؼال:-أ

1- .)  ماضي الثالثي، مثل: )أخح( كالخباعي مثل: )أكـخ
 ثل: )أمذي، أكخـُ، انصمُق، استغفُخ(.جسيع الفعاؿ السزارعة م -2
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3- .)  أمخ الخباعي، مثل: )أكخـْ
 جسيع األسساء ما عجا: األسًاء:-ب

مرجر الخساسي، نحػ )ارتجاؿ( كالدجاسي نحػ )استخخاج( فسغ القصع مرجر الثالثي نحػ:  -1
 )أكل( كمرجر الخباعي نحػ: )إحدانًا(.

غ(. اسع، اثشاف، اثشتاف، كالسثشى مشيمخؤ، األسساء السحفػضة السعخكفة الدابقة )ابغ، ابشة، ا -2
 كمغ القصع نحػ: )أحسج، إبخاليع، إسساعيل، أخت(.

 جسيع الحخكؼ ما عجا )أؿ( نحػ: )إلى، إَف، أك، ...(.انحشًف: -ج
 

 يالحظح: 

 *إذا ُسبقت اليسدة بحخؼ مغ الحخكؼ اآلتية، فإنيا تبقى بال تغييخ، كال ُتخخج ىحه الحخكؼ عغ أكليتيا:
 .بأمخ هللا أعسلمثل:   ءالبا

 .فإنظ أخيمثل:   الفاء
 .وإنظ لرجيقيمثل:   الػاو

 .سأرسل لظ رسالةمثل:   الديغ
 .السحبة ْلميمثل:  الم الجخ

 .وهللا ْلكخمغه الزيفمثل:  الم القدع
 .ْلنت أفزل إخػتظمثل:  الم االبتجاء

 .عمى اْلسخة واجب كبيخ في التخبيةمثل:   ال
في أكؿ الكمسة إذا جاءت بعجىا ىسدة ساكشة تكتب ألفًا فػقيا مجة. مثل: آمغ أصميا  *اليسدة السفتػحة

 )أأمغ(.
 تطثْق:

 فيسا يأتي ىسدات قصع ككصل استخخاجيا، كاذكخ سبب ما تقػؿ:
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جيل الذباب اعج لخسالة عطيسة كشاقة، كعميو أف أّقرى الجيج في سبيل تثبيت قيع الفزيمة  -1
 ششا اإلسالمي الحشيف.كاألخالؽ، في ضػء تعاليع دي

 .سخداـــخمت المئيع تــــــــــــــت أكـــــــــــــــــوإن أن  مكتوـــــــــــــــــخمت الكخيع مــــــــــــــإذا أنت أك -2
 

 انيًزج فِ ًسط انكهًح:

 انًقذيح:

 تختيب الحخكات بحدب قػتيا: -1
كتمييا )ؤالفتحة(  شاسبيا الػاك.كتمييا )الزسة( كي أقػػ الحخكات )الكدخة(، كيشاسبيا الياء.

 أما الدكػف، فيػ أضعف أنػاع الذكل. كيشاسبيا األلف.
 عشج كتابة اليسدة في كسط الكمسة يشطخ إلى. -2

 حخكة اليسدة.-أ
 حخكة الحخؼ الحؼ قبميا.-ب
 تكتب اليسدة عمى حخؼ يشاسب أقػػ الحخكتيغ، مثل:-ج
 (.ْفَعُمػنَ َفَل َتْبَتِئْذ ِبَسا َكاُنػا يَ )قػلو تعالى:-1
 .جئشي بساء-2
 .ال تؤخخ عسل اليػم الى غج-3
 .إسال عسا تجيل-4
إذا تذابيت الحخكتاف، فاكتب اليسدة الستػسصة عمى حخؼ يشداب الحخكة الستذابية مثل: -د
 .ؿَ أَ كف، سَ ؤُ يغ، شَ ئِ مِ 

 سسى انيًزج انًتٌسطح:

 تشسى انيًزج انًتٌسطح ػهَ ّاء:: ػهَ انْاء: أًال

 .لْ خَ تبْ  فلَ  إذا ُسئمتَ . قًا ضائعاً ال تصمبػا بالزعف حَ ػرة، نحػ: إذا كانت مكد -1
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ِ َوَما  ِمغ َيشُرُخوَنوُ  َوَلْع َتُكغ لهُو ِفَئةٌ إذا كاف ما قبميا مكدػرًا: نحػ قػلو تعالى:) -2 ُدوِن َّللاه
 (.ُمشَتِرًخا َكانَ 
 تطثْق:

 .السسخضات ملئكة الخحسة، تيتدُّ أفئجتيْغ ْللع السخيس -1
 ػاًل ال أبا لَظ يدأمِ ـــــــــــــــسانيغ حـــــــــــــــــــــث  ياة  ومغ يعرـــــكاليف الحــــــئست تــــــس-2
 .إذا سئمت فأجب -3
 .إن المئيع ال يختجع بالقػل الميغ -4
 .يعير اْلوالد مع آبائيع في محبة ووئام -5

 

 ثانْا: سسى انيًزج انًتٌسطح ػهَ )انٌاً(:

 َ انٌاً:تشسى انيًزج انًتٌسطح ػه

خ في مػدتظَلْغ إذا كانت مزسػمة بعج فتح نحػ:  -1 أخحت في الخحمة ما يمدمشي مغ ؟، أُؤقرِّ
 . كيجػز أف ُتكتب )ابجءكا( كىػ صحيح.ُؤوا يػمكع بالعسل السثسخشعام وَمُؤونة. أبجه 

. كنحػ: حياة الصلب ممؤىا السثابخةإذا كانت مزسػمة بعج ساكغ صحيح، أك بعج ألف، نحػ:  -2
 .إلى الخيخ جداؤه السحبة اي يجعػ الح

 (.َربهَشا اَل ُتَؤاِخْحَنا ِإن نهِديَشا َأْو َأْخَصْأَناإذا كانت مفتػحة بعج ضع نحػ: قػلو تعالى: ) -3
 .الكتاب خيخ ُمْؤنذ لراحبوإذا كانت ساكشة بعج ضع، نحػ:  -4

 

 بيِّغ لع ُتكتب اليسدة الستػسصة عمى كاك فيسا يأتي؟ تطثْق:
خ ع -1  .سل اليػم إلى غجال تَؤخِّ
 .التفاؤل يخيح اإلندان -2
 .المؤم شبيعة السدتعسخ -3
 (.َيَذاءُ  َمغْ  ْؤِتي اْلِحْكَسةَ يقاؿ تعالى: ) -4
 .أؤنبئظ بسا حجث -5
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 .المؤم شبع الييػد والسدتعسخيغ -6
 .يجب أن ال يؤثخ الغزُب في عجل اإلندان -7

 

 ثانثا: سسى انيًزج انًتٌسطح ػهَ األنف:

 ألنف:تشسى انيًزج انًتٌسطح ػهَ ا

 .خخ في عسل الخيخَأتَ ال تَ . كنحػ: َسأَلت هللا الدلمةإذا كانت اليسدة مفتػحة بعج فتح نحػ:  -1
 . كنحػ: إذا كانت في الحق الجْخأة فزيمةإذا كانت مفتػحة بعج ساكغ صحيح، نحػ:  -2

 .ل عسا تجيلأَ إسْ 
 .غ يعير لشفدوال َشْأن لسكنحػ:  ال َرْأي لسغ ال ُيصاع.إذا كانت ساكشة بعج فتح، نحػ:  -3

 

 بيِّغ ِلَع ُكتبت اليسدة الستػسصة عمى األلف في الكمسات اآلتية: تطثْق:
 ال بأس عميظ. -1
 الدأم عجو الرحة. -2
 رأَس الذاب الجمدة االفتتاحية فأدارىا بشجاح. -3
 يؤتي الححر مغ مأمشو. -4
 .يأبى الطمع كل عخبي -5

 

 ساتؼا: سسى انيًزج انًتٌسطح انًفشدج:

 ينفشدج فًْا ّأتِ: تشسى انيًزج انًتٌسطح

. القخْاَءة الشافعة شخيق السعخفةإذا كقعت اليسدة الستػسصة السفتػحة بعج األلف الداكشة: نحػ:  -1
 .ماءَ ذْ تَ ل وال تَ ءَ اْ فَ تَ كنحػ: 

 إذا كقعت اليسدة الستػسصة السفتػحة بعج كاك ساكشة نحػ: -2
 )كتكتب أيزًا الدسػاؿ( كىػ صحيح.  ل بالػفاءءَ عخف الدسػْ 

 )تكتب أيزًا تػأـ( كىػ صحيح.   م الػفاءءَ ػْ الرجق ت
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 إذا كقعت اليسدة الستػسصة السزسػمة بعج الػاك الداكشة نحػ: -3
 )تكتب أيزًا ضػؤىا( كىػ صحيح.  ُءىا ساشعالذسذ ضػْ 

 

 بيِّغ لع كتبت اليسدة الستػسصة مفخدة فيسا يأتي: تطثْق:
 .أنت ذو مخوءة -1
 (.َععه َيَتَداَءُلػنَ قاؿ تعالى: ) -2
 .الحي يتشاءى عغ السجتسع يفػتو خيخ كثيخإن  -3
 .ْلن ضػءه ضئيل ؛استبجلت مرباحي -4
 .الخصيب يحخص عمى السلءمة بيغ خصبتو وجسيػره -5

 

 انيًزج فِ آخش انكهح)انًتطشفح(:

 إذا سبقت اليسدة الستصخفة. بحخكة رسست عمى حخؼ مجانذ لحخكة ما قبميا مثل: -1
 كلحلظ تخسع عمى الياء(. .. )ما قبل اليسدة مكدػر؛خيخ الخط ما قخئ  -أ 
 )ما قبل اليسدة مزسـػ كلحلظ تخسع عمى الػاك(. ؤ العجو عمى مياجستشاخُ جْ ال يَ  -ب 
 )ما قبل اليسدة مفتػح؛ كلحلظ تخسع عمى األلف(. أ اْلستاذ الصالب بدؤالجَ فاَ  -ج 
التكاسل عبء عمى الصلب. إذا سبقت اليسدة الستصخفة بحخؼ ساكغ رسست مفخدة نحػ:  -2

 .ء باْلزىارالحقل مسمػ 
أتسشى لمسخيس بخءًا إذا نػنت اليسدة الستصخفة في حالة الشرب رسسشا األلف بعجىا نحػ:  -3

 (.َجَداء ِوَفاًقا. فإذا سبقت بألف امتشع ذلظ، نحػ قػلو تعالى: )عاجلً 
 

 تطثْق:

 بيغ الدبب في رسع اليسدة الستصخفة أدناه عمى الرػرة التي رسست عمييا فيسا يأتي:
 .باشؤ في العسلإياك والت -1
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 .يذتج البخد شتاءً  -2
 .أبخأ إلى هللا مغ كل إندان خائغ -3
 .ال تكافئ السيسل البصيء -4
 .القمػب ترجأ كسا يرجأ الحجيج، وجلؤىا ذكخ هللا تعالى -5
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 كتببت انضبد وانظبء
التسييد بيشيسا، حيث يخمط كثيخ مغ أبشائشا  الزاد كالطاء حخفاف يرعب عمى كثيخ مغ الشاس

( العقج الفخيج في فغ التجػيجحخفيغ رغع أنيسا يختمفاف كتابة كنصقًا. كقج جاء في كتاب )بيغ ىحيغ ال
حافتي المداف مسا يمي األضخاس، كالطاء  إحجػعشج الكالـ عمى مخارج المداف، الزاد تخخج مغ 

 تخخج مغ مقجمة المداف مع أشخاؼ الثشايا العميا مغ قخب المثة.
( في الكالـ العامي، فيقػلػف في دالً خاؽ يمفطػف الزاد )كبعس أشقائشا العخب في غيخ الع

( زايا( )الزاد( كسا ىػ الحاؿ عشج كافة السرخييغ كالفمدصيشييغ، كسا يمفطػف )دحظ(: )ضحظ)
( فإذا عخفشا صفة صػتي ىحيغ الحخفيغ، فيشبغي أف نعخؼ أفِّ الحفد( )الحفعفيقػلػف في كمسة )

( بالخسع، كال يجػز كضع أحجىسا مػضع الصاء( أخت )طاءال( بالخسع. كاف )الرادالزاد أخت )
 اآلخخ.

كلسا بيغ ىحيغ الحخفيغ مغ تقارب كشبو، عشي عمساء المغة الدابقػف بجراستيا ككصفػا فييا 
ىػ( كلكساؿ الجيغ األنبارؼ 385( لمراحب بغ عباد)الزاد والطاءالسؤلفات الكثيخة، مشيا كتاب )

 ىػ(.577)
فخدات العخبية قج التبذ فييا رسع الحخفيغ فػضع أحجىسا مكاف اآلخخ، كيبجك أف جسمة مغ الس

( بالطاء، أخت الصاء؛ بيع الشسل( في ذلظ نحػ )الزاد والطاءفجعمػا الجاللة أساسًا لمتسيد بيغ )
( بالطاء ضيخ كل شيء( بالزاد، تسييدًا عغ )وضيخ الجبل( العادؼ بالزاد )البيستسييدًا لو عغ )

 كىكحا...
لػجػد صػر في ىحا االلتباس في بعس مػاد المغة نخػ أف نأتي بجسمة مغ السػاد التي  كنطخاً 

تسامًا تدتعسل فييا الطاء؛ ألنيا أقل مغ السػاد التي تكتب بالزاد كستحكخ بعس السعاني الجلة عمييا 
 لمفائجة.

 تعب، كمشو أسعار باىطة: ال تصاؽ. بيع:
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 لمشسل فقط أما )البيس(: لسا سػاه. بيع:
 كالجاحع مغ أئسة األدب العخبي كحلظ لجحػظ عيشيو.-الجحػظ: نتػء حجقة العيغ جحع:
الشريب: أما )الحس( فسعشاه: الحث. كالسحطػظ ذك الحع، أما الحزيس فسعشاه: أسفل  الحع:

 الجبل.
 السشع، كحطخ: مشع كأما )حزخ( فزج غاب. الحطخ:
 بعزًا عمى بعس.الفػز كاالنترار، كأما )ضفخ( الذعخ: ندقو  الطفخ:
 الفيء/ كضل: داـ أما )ضل( تاه. الطل:
 الذظ: كأما )ضغ( بسعشى بخل. الطغ:
 الغزب: أما )غاض الساء( بالزاد أؼ نقز. الػيع:
 الجػع الذجيج: ك)السخض( بالزاد الجاء. السخظ:

 السثيل: كأما الشزخ بسعشى الحدغ، كالشزار الحىب. الشطيخ:
 (.َربَِّيا َناِضَخةٌ  ِإَلى  (22)ُوُجػٌه َيْػَمِئح نهاِضَخةٌ سيمة قاؿ تعالى: )العيغ: كالشزخة، الج الشاضخة:
 التخغيب. الػعع:

 تعييغ الػضيفة. التػضيف:
 الجكاـ. السػاضبة:

 نكيس الشػـ كمشو استيقع. اليقطة:
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 عاليبث انرتقيى )انتنقيط(
ما يقخأ كلتسييد بعزو  ىي إشارات تػضع بيغ أجداء الكالـ السكتػب لسداعجة القارغ عمى فيع

كفيسا يأتي تػضيح استخجاـ عالمات التخقيع عمى ضػء ىحه  مغ بعس أك لتشػيع الرػت عشج القخاءة.
 القصعة.

 انتهطْف فِ االػتزاس:

قاؿ عمي بغ الحدغ: حج أبػ جعفخ السشرػر سشة سبع كأربعيغ كمائة، فقجـ السجيشة. فقاؿ لي: 
!( فأمدكُت عشو، رجاء أف يشداه؛ قتمشي هللا إن لْع اقُتموْ بو! ) يأتيشيابعْث إلى جعفخ بغ دمحم مغ 

يا أميُخ -فاغمع في الثانية؛ فقمت: جعفَخ بغ دمحم في الباب، قاؿ: ائحف لو، فجخل فقاؿ: الدالـ عميظ
كرحسة هللا كبخكاتيغ فقاؿ: ال سالـ هللا عميظ يا عجك هللا، تمحج في سمصاني كتبغي الغػائل  -السؤمشيغَ 

!( قاؿ جعفخ: يا أميخ السؤمشيغ إف سميساَف أُعصُي فذكْخ، كإف قتمشي هللا إن لع أقتمظمكي؟ )في م
أيػَب ابتمى فربْخ، كإف يػسَف ُضمَع فغفٌخ، كأنت مغ ذلظ الشػع، فدكت شػياًل ثع رفع راسو، كقاؿ: 

مغ ذؼ رحع أفزل ما  أنت عشجؼ يا أبا عبجهللا البخغ الداحة الدميع الشاحية، القميل الغائمة جداؾ هللا
.يجدؼ بو ذكك الخحاـ، كأم  خ لو بكدػة كجائدة، فأخحىسا كانرخؼِّ

 في القصعة الدابقة عالمات تخقيع مشيا:
 : كتكػف. الفاصمة وتخسع ىكحا )،( -1
بيغ الجسل القريخة السترمة السعشى لتؤدؼ غخضًا كاحجًا كسا في القصعة: إف سميساف أعصي  -أ 

 كإف يػسف ُضمع فغفخ. فذكخ، كإف أيػب ابتمى فربخ،
 كرحسة هللا كبخكاتو، فقاؿ... الخ. -يا أميخ السؤمشيغ -بعج السشادػ: الدالـ عميظ -ب 
بيغ أقداـ الذيء، مثل: نيزت أمتشا في نػاح كثيخة، ىي: الشاحية الثقافية، كالشاحية  -ج 

 االجتساعية.
 ف القارغ قمياًل.بيغ الذخط كجػابو، مثل: أف أخمرت في عسمظ. فأنت ناجح. كعشج الفاصمة يق -د 
 كتكػف: الفاصمة السشقػشة )؛( -2
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بيغ الجسل الصػيمة: كسا تخاىا في القصعة الدابقة )رجاء أف يشداه؛ فأغمع في الثانية؛  - أ
 فقمت..(.

كسا نججىا ايزًا بيغ الجسمتيغ المتيغ تكػف أحجىسا سببًا في األخخػ، كسا تخاىا في القصعة:  - ب
في سمصاني..الخ( ألف إحجػ الجسمتيغ سبب في حجكث  هللا عميظ يا عجك هللا؛ تمحج ال سمع)

 األخخػ، فالثانية سبب في حجكث األكلى، أؼ ما بعج الجسمة األكلى سبب فيسا قبميا. 
كالفاصمة السشقػشة يقف القارغ عشجىا كقفة أشػؿ مغ كقفة الفاصمة غيخ السشقػشة إلمكاف 

 بدبب تباعجىا. ، كمشع خمط بعزيا ببعس؛التشفذ بيغ الجسل عشج قخاءتيا
كتػضع في نياية الجسمة عشج تساـ السعشى كسا في آخخ القصعة الدابقة )فأخحىا  الشقصة).(: -3

 كانرخؼ.(.
 الشقصتان الخئيدتان):(. -4

 كتػصفاف بعج القػؿ كسا في الشقصة: قاؿ جعفخ: يا أميخ السؤمشيغ. - أ
ابة، اـ، كالدبتػضعاف بيغ الذيء كأقدامو أك أنػاعو مثل: أصابع اليج الخسدة: اإلبي - ب

 كالػسصى، كالبشرخ، كالخشرخ.
كتػضع بعج أسمػب االستفياـ، كسا في القصعة )تمحج في سمصاني كتبغي  علمة االستفيام )؟(. -5

 الغػائل في ممكي؟
كتػضع آخخ الجسمة التي يعبخ عغ فخح أك حدف أك تعجب، كسا علمة التعجب أو التأثخ )!(.  -6

 و(.في القصعة )قتمشي هللا إف لع أقتم
يػضع بيشيسا كل كالـ يشقل بشرو دكف تغييخ مغ قخآف كخيع،  علمة التشريز )) ((. أو " ". -7

أك حجيث شخيف أك كالـ غيخىسا مشقػؿ بشرو. مثل قػلو تعاؿ: "كلكع في القراص حياة". كمثل 
 جاء في حجيث الذخيف: "إذا لع تدتح فاصشع ما شئت".

 (-الذخشة: ) -8
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ا كقعا عشػانًا في أكؿ الدصخ، مثل: مخاحل التعميع في العخاؽ تػضع بيغ العجد كالسعجكد إذ - أ
 أربعة:

 السخحمة االبتجائية. -أكالً 
 السخحمة الستػسصة. -ثانياً 
 السخحمة الثانػية. -ثالثاً 
 السخحمة الجامعية. -رابعاً 

 تػضع في حاؿ السحاكرة بيغ اثشيغ مثل: - ب
 مغ أنت؟ -
 أنا فالف. -

اظ السفدخة لسا قبميا، كما ليذ مغ اركاف الجسمة مثل: عميظ كتكتب بيشيسا األلف القػسان: ) (. -9
 بأخػاف الرجؽ )اف كاف يػجج أخػاف صجؽ(.

كتػضع مكاف السححكؼ مغ الكالـ لمجاللة عمى الححؼ مثل: ضع  علمة الححف: )...(. -10
 الكمسة السححكفة فيسا يأتي: الشجاة في ........
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 عًرو بن كهثوو
السعمقات الدبع، كىػ فارس مغ فخساف قػمو بشي تغمب، شاعخ جاىمي مذيػر مغ أصحاب 

ليمى بشت السيميل الذاعخ الجاىمي القجيع، كعسيا كميب السذيػر بالعدة  كأموكسيج مغ ساداتيع، 
 كالخفاء.

كعسخك بغ كمثـػ ىػ الحؼ قتل عسخك بغ ىشج ممظ الحيخة في بالشو. ككاف ابغ ىشج ممكًا متجبخًا 
الى الحيخة، كفي نفدو اف يحلو عغ شخيق استخجاـ امو ىشج  كأموػمًا الذاعخ مدتييشا بغيخه. إذ دعا ي

اـ الذاعخ ليمى بخجمتيا، التي رفزت آنحاؾ كعشج عخض الفكخة عمييا صخخت قائمة كاذاله، كحيغ 
سسع عسخك بغ كمثـػ صخاخ أمو عسج الى سيف عسخك بغ ىشج ككاف معمقًا بالخكاؽ، فزخب بو السمظ 

كنادػ فيسغ معو مغ بشي تغمب فانتبيػا الى ذلظ، كقج أشار عسخك بغ كمثػـ الى ىحه ابغ ىشج فقتمو 
 الحادثة في معمقتو التي أكليا:

 سػر اال نجريشاــــــــــــــبقي خــــــــــــــــــــــــــــــــوال ت  شاـــحشظ فأصبحيــــــــــبي برــــــــــــــــــأال ى
عخبي القجيع، كلذغف بشي تغمب بيا كلكثخة ركايتيع ليا اثار بعس كالقريجة مغ جيج الذعخ ال

 الذعخاء كتعخضػا ليع:
 بغ كمثػم واليا عسخ ـــريجة قــــــــــــــــــــــــــــــــق  ةــــكخمــــي تغمب عغ كل مــيي بشـــــــــأل
 يخ مدؤومِ ــــــــــــا لمخجال لذعخ غـــــــــــــــــــــي  عـــــفاخخون بيا مـــــــــــــــح كان أوليــــــــي

كقج انذج عسخ بغ كمثػـ قدسًا مغ قريجتو في بالط عسخك بغ ىشج، اما القدع االخخ فقج زاده 
 عمييا بعج قتمو السمظ كفييا قاؿ:

 شاـقيـــــــــــــــــــــخَك اليـْـــ َخبطْخنا تُ ــــــــــــــــــــوانِ   يشاـمــــْشج  فل تعجْل عـــــــــــــــــا ىِ ــــــــــــــأب
 شاـــــــــــــــــــــرجرُىَغ ُحْسخًا قج ُرِويـــــــــــــــون  يزاً ـــــب ِػرُد الخاياتِ ـــــــــــــــــــَأّنا نُ ـــــــــــــــب

 شاــــــــــــــــــــريشا الَسْمَظ فييا أْن َنجيــــــــع  ػال  ــــــــــــــــخّ  شِ ــــــــــــــا غـــــــــــام  لشــــــــــوأي
 شاـــــــــــــتاج الُسْمِظ يحسي السحَجخيـــــــــــب  ـــػجػهُ ـج تـــــــــــــــــــــــيِج معذِخ قــــــــــــوس
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 اـــــــــــــــــــــقمجًة اعشتَيا ُصفػنــــــــــــــــــــــــــم  وــــاكفًة عميـــــــــــــــــشا الخيَل عــــــــــــتخك
 شاــــــــــــــــــــــزعزعشا وأنا قج ونيــــــــــــــــــت  اـــــــــــــــــــــػاُم أنّ ـــعمُع اال قــــــــــــــــأال ال ي
 شاـــــــــــــــــــــفػَق جيِل الجاىمي شجيلَ ـــــــف  شاــــــــــــــــــــــعمي جْ ـــأح جيمغـــــــــــــأال ال ي

 شاـــــــــــــــــــــبب بأبصحيا بشيـــــــــــــــــــــإذا ق  ج  َـ ــــــــــــــــــــج عمَع القبائُل ِمغ َمعـــــــــــوق
 شاـــــــــــــــــــكػَن اذا ابتميمسيا الـــــــــــــــــوأن  اــــــــــــــــــػَن اذا قجرنسأّنا السصعــــــــــــــــب

 شاـــــــــــــــــــــا الشازلػَن بحيُث شيــــــــــــــوأن  اــــــــــــــــــــــا السانعػَن لسا أردنـــــــــــــــوأن
 شاـــــــــــــــــــــــذخُب غيُخنا كجرًا وشيـــــــــــوي  ػاً ـــــــــــصفالساَء ذخُب إن وَرْدنا ــــــــون

 شاـــــــــــــــــــــــيفيشا أْن ُنِقّخ الحُّل ــــــــــــــــــــاب  اً ـــــــــــــــإذا ما السمظ سام الشاَس خدف
 

 : اسقيشا الربػحاصبحيشا
 : قخػ بالذاـاالنجرون 

 : يخيج عسخ بغ ىشجأبا ىشج
 : أميمشاأنطخنا
 : الػقائعاْليام
 مغ الخيلذاىيخ س: الالغخ
 : نخزع كنحؿنجيغ

 : السسشػعيغ مغ األذػالسحجخيغ
 : اإلقامةالعكػف
 كقفت عمى ثالثة قػائع إذا: الفخس الرافشة ن الرفػ

 : األرض السشبدصةالبصحاء
 : شئشا كاردناشيشا

 كمفيع ما فيو اليػاف كالحؿ :خدفاسام الشاس 
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 انتؼهْق اننقذُ

خبي القجيع، كىي كاحجة مغ السعمقات التي عشي بيا القريجة الشػنية رائعة مغ ركائع الذعخ الع
العخب، فحفطػىا لسا تسيدت بو مغ بشاء فخع، كمعاف قيسة ترػر جانبًا مغ حياة العخب االجتساعية 

 ألػافقبل اإلسالـ. كىي نسػذج مغ الذعخ الحساسي برػتو العالي كصياغتو اليادرة، كىي لػف مغ 
الذعخ العخبي عمى امتجاد عرػره، كمغ خاللو تبجك لشا شخرية الفخخ الحؼ احتل مكانًا كاسعًا في 

كاف عسخك بغ كمثـػ سيج قػمو كرئيذ قبيمة فميذ غخيبًا اف يشصمق  كإذاالذاعخ بغخكرىا كشسػحيا 
 لدانو عسا في قمبو مغ أباء كشسع كىػ يثػر بػجو ممظ حاكؿ اف يحلو كيدتييغ بو.

ذيختو فيػ ال يفخخ بذخرو بعيجًا عسغ يشتدب كاضح اف الذاعخ يتكمع في ابياتو بمداف ع
كيشزػؼ تحت رايتيع، كقبائل معج تعخؼ ىحا عشيع، كتعخؼ انيع يكخمػف الزيف كيداعجكف  إلييع

 السحتاج.
لقج استصاع الذاعخ مغ خالؿ ابياتو اف يقجـ صػرة شعخية معبخة كسا يحدو في اعساقو مغ فتػة 

قافية مغ قػافيو، التي كانت متذحة بػشاح اإلباء كاالعتداز  كعشفػاف، لقج اندابت ىحه السعاني في كل
 بالذخؼ الخفيع كاألياـ الغخ الخػالج.

لقج اندابت عػاشفو بانغاـ قػية كأداء عاشفي مكشو مغ ترػيخ غزبو كثػرتو، كحقًا فالدامع ال 
جة بعج كالقري كأنغامويكاد يفخغ مغ سساع صجر البيت حتى ييجع عميو عجده في سخعة مػسيقاه 

الذاعخ السعبخة عغ حكاية كاقعية  ألفكارمشتقاة كانت خيخ كعاء فشي  رنانةىحا، فخسو العبارات كالفاظ 
 مغ حكايات العخب آنحاؾ.
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  احلطيئت
 اَ ـــــــــــلع يعخف بيا ساكٌغ َرْسس ببيجاء  ِخمل  ــــــــــــوشاوي ثلث  عاصب البصَغ م

 ىـــــــــــيــــــخى البؤَس فييا مغ َشخاستِو نعس  ذةــــــــــأخـــي َجفػة  ؼيو مغ اْلنذ وح
 اـــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــلثُة أشباح تخاُليع َبْيس  اــــــــــوافـــــــــــــخَد في شعب  عجػز  إزاءى

 اـــــــــــــــــــــــــــخفػا لمبخ ُمح ُخمُقػا َشْعسوال َعــــــ  ّمةــــــــــُحـــــــــــفاة ُعخاة ما أغَتْحوا خبَد مَ 
 اـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــمسا بجا ضيفًا تدّػر واىتس  وــــــــــراى شــــــــــــبحًا وسط الطلم َفخاعَ 
 اـــــــــــــــا ابِت اذبحشي وّيدخ لُو شعسأيــــــــــــــ  خة  ــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــقال ابشو لسا رآه بحي
 اـــــــــــَيــــــــــــــــــــــــــــــــطغُّ لشا مااُل فيػَسعشا ذم  خاــــــــــوال تـــــــــعتحر باُلعْجم عَل الحي ش

 اــــــــــــػ لع َيْحَبح َفتاه َفَقْجَىسه وإن ىــــــــــــــــــــــ  خىةــــــــــفــــــــــــــــــــــخوى قميًل ثع احجع ب
 اـــــــــــِبــــــــــــــــحقَِّظ ال َتْحخمو تا الميمَة المحس  خى ــــــــــَوَقـــــــــــال: َهَيا َرّباُه َضْيُف وال قُ 
 اـــــــــــقج انــتطست مغ خمف ِمْدَمحميا َنْطس  انةً ــــــــــفبيشـسا ُىسا َعّشت عمى الُبْعِج ع
 اـــــــــــعمى انـــــــــــــــــــــو مشيا الى دميا أضسَ   ػىاــــــــــِعصاشَا تخيج الساَء فانداب نح

ْت عصاشُ   اـــــــــــفـــــــــــــــــــــأرسل الييا مغ كشانتِو سيس  ياــــــــــفـــــــــــــأميميا حتى تخوه
 اـــــــــــقــــــــــــج اكتشدت لحسًا وقج َشّبَقْت شحس  يشةٌ ــــــــــَسسِ  َفخّخْت ُنحػص َذاَت َجْحر  

 ىـــــــــــويـــــــــــــــــا بذخىع لسا َرأوا َكْمَسيا ُيْجم  وــــــــــفــــــــــــــــــيا ِبْذَخه إذ جّخىا نحػ اىم
 اــــــــــــــــــــع َيغـــْخمػا غخمًا وقج َغِشسػا ُغْشسول  عُ ــــــــــؼباتػا ِكخامًا قج َقَزْػا حق َضْيِفي
 اـــــــــــلــــــــــــــــــــــــزيفيُع واْلم مغ ِبذخىا ُأمه   اه ــــــــــوبــــــــــــات أبػىع مغ َبَذاشتبو َأب

 
ما كانػا ىحه االبيات ترػر ما كاف يعانيو الجاىميػف. سكاف الرحخاء مغ فقخ كبؤس كجػع، ك 

يتسدكػف بو رغع ىحا مغ التفاني الذجيج في اكخاـ الزيف ميسا كانت حالتيع، ففي الكياـ بيحا الػاجب 
 سعادة كسخكر كبيخ عشيع.
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الصاكؼ: الجائع. ثالث: أؼ ثالث لياؿ. عاصب البصغ: الحؼ يتعرب بالخخؽ، كيذجىا عمى 
قي باألرض مغ آثار الجار، أؼ ىػ في بصشو مغ الجػع. مخمل: محتاج. بيجاء: صحخاء. الخسع: ما ب

مفازة لع يشدؿ بيا أحج. الجفػة: غمع الصبع. كاالنذ: الفة البيػت. كىػ ضج الػحذة أؼ الشفػر. 
البؤس: الذّجة. كالسشي: انو رجل عشيف الصباع. محب لمعدلة، ال يألف الشاس، يخػ الػحجة في ىحه 

ذعب: الصخيق في الجبل. البيع: جسع بيسة. كلج الرحخاء نعيسًا كسعادة لذجة نفػره مغ الخمق. ال
الزأف كالساعد شبييع بيا ليداليع. كالسعشى: انو يدكغ مع زكجتو كأكالده الحيغ يذبيػف االشباح. 
السمة: الخماد الحار. البخ: القسح. إذ ىػ يذيخ الى ىؤالء األكالد حفاة االقجاـ، عخاة االجداـ، لع يأكمػا 

 القسح شػؿ حياتيع.
أفدعو. إذا ىػ رأػ شبحًا كسط الطالـ مكباًل عميو فطشو عجكًا. فمسا كججه ضيفًا، استعج  راه:

لمقائو كأكخمو. العجـ: الفقخ يخيج اف ال تعتحر لو بالفقخ، فمعمو يطغ انشا اغشياء كنبخل عميو بالصعاـ، 
ل. ليا: حخؼ فيحمشا بيغ الشاس. ركػ: سكت مفكخًا. أحجع: امتشع. بخىة: لحطة. ىع: حاكؿ اف يفع

 نجاء. القخػ: شعاـ الزيف. تا الميمة: ىحه الميمة. إذ اف الخجل دعا ربو اف يخزقو ما يكـخ بو ضيفو.
عشت: عخضت. العانة: إناث الحسيخ الػحذية. السدحل: الحسار الػحذي. يخيج كبيشسا ىػ في 

: سار الييا بيجكء حيخة مع كلجه اقبل عمييسا قصع مغ حسخ الػحر، يديخ صفا كراء قائجه. انداب
عمى أشخاؼ أصابعو، مغ غيخ اف يحجث صػتًا. أضسأ: اشج ضسًا، ككاف القصيع يديخ الى الساء 

 ليختػؼ، فدار الخجل اليو، كىػ أشج ضسأ الى دمائِو، متميفًا عمى اقتشاص شيء مشو.
لحسيخ تخكت: أؼ ارتػت، الكشانة: الجعبة التي تػضع فييا الدياـ. فالخجل انتطخ حتى شخبت ا

ثع أشمق مغ كشانتو عمى كاحجة مشيا سيسًا. فخخت ساقصة كىي مكتشدة أؼ مستمئة بالذحع، فيابذخه: 
 فسا أعطع سخكره كىػ يخػ كميا أؼ جخحيا يديل دمو، كباتػا سعجاء بسا قامػا بو مغ كاجب الزيافة.
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 اجلواهري
صػاؿ، كاف نذاشو االدبي شاعخ مغ شعخاء العخاؽ الكبار، عخؼ بجيباجتو الجدلة، كبقرائجه ال

ـ أثخ كبيخ في ثقافتو كاتداع 1900بارزًا كمتشػعًا مشح نعػمة اضفاره، ككاف لػالدتو في الشجف سشة 
اشالعو، إذ اف بيئة الشجف زاخخة بسحافل االدب كمجالذ العمع فزاًل عغ ذلظ انو مغ اسخة ديشية 

شعخاء البالد، كمغ ركائع شعخه  أبخزف تتحكؽ العمع كاالدب. أكتي مػلبة شعخية نادرة اىمتو ليكػ 
 قريجتو يا دجمة الخيخ.

 يا دجمة الخيخ
 غِ ـــــــــــا دجمَة الخيِخ يا ُأمه البداتيــــــــــــــي شيـــــــــــْعج  فحــييبُ يُت سفحِظ عغ ــيـــــــــحَ 
 غِ ـــــــــــػَذ الحسائِع بيَغ الساِء والصيـــــــــــل وِ ـــــــــــًا َألــــــػَذ بــيُت سفحِظ ضسآنــيــــــــــح
 غِ ـــــــــــمى الكخاىِة بيغ الِحْيِغ والحيـــــــع وُ ـــــــــــا دجمَة الخيِخ يانبعًا افــــــــــــارقــــــــــي
 يـــــــــــنْت ِلَتْخوِيشبعًا فشبعًا فسا كاــــــــــــــــن ةً ـــــــــــي وردُت ُعيػَن الساِء صافيــــــــــــإن
 يـــــــــــُىغه مغ ُصشعي وتكػيش خـــــــــػالج ياـــــــــــا دجمَة الخيخ: َرّدتشي صشيعتْ ــــــــــي

 يـــــــــــجَن نحتي كسا ابجْعَغ تمػيشــــــــــاع ةَ ـــــــــــرائَب شػعًا أو كخاىــــــيـــــــــإن الس
 يـــــــــــباىى زكى ما يدكيشـــــــــــــــــــــــــإذا ت اـــــــــــعشجي مغ شػافــــــعي شي أنّ ــــــــأريش

 يـــــــــــإن الحي جئُت أشكػ ِمْشُو يذكػن يا دجمَة الخيخ: شكػى اُمخىا عجـــــــــــبٌ 
 خونِ ـــــــــــعدُف نيما لع َيَحْقَو بـ)روما(  اـــــــــــاذا صشعُت بشفدي قج أَحْقُت بيـــــم
 خُونِ ـــــــــــبالججِّ َمقْ  مػقف  َيْدُل في ــــــوال ةـــــــــــدمُتيا الِججِّ حيُث الشاُس ىــــازلـــــال

 

 انتؼهْق اننقذُ:

كجساؿ شػاشئو، كغدارة ذكخياتو،  كل مغ سكغ بغجاد يييع بشيخىا الخالج دجمة فعحكبة مائو،
الجػاىخؼ كاحجًا مغ الحيغ ذاقػا حالكة الميالي السقسخة عمى شػاشئو الجسيمة زعو في سػيجاء القمب ك ت
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نطع  مؤخخاً ( ثع دجمة في الخخيف ودجمة في اْلصيلفال غخابة اف ييتع بو، فقج نطع في عيج شبابو )
 قريجتو دجمة الخيخ في ضخؼ نفدي امتأل بالحشيغ الى البمج الحؼ احبو عشجما كاف مقتخبًا.

، كاف تأمالتويجج ما يخكؼ ضسأه غيخ مياه دجمة، انيا اثارت خػالج الشفذ كعسقت  الجػاىخؼ لع
مرائب البعاد عسمت عمى امتجاد تجاريو، كزيادة ادراكو كال بج لمغخيب اف يكثخ شكػاه، كيبث حدنو لقج 
الحق بشفدو ضمسًا فاؽ عدف نيخكف عشجما احخؽ ركما، لقج كاف الجػاىخؼ جادًا في عرخ ييدؿ فيو 

 ػ بيا.االذ كإلحاؽىشا يأتي ضمع الشفذ  الشاس، كمغ
الجػاىخؼ فشاف يحدغ افخاغ السعشى في المفع الجسيل. في قػالب مغ العػاشف الجياشة تشياؿ 

ض، ذك نفذ شػيل عمى الخغع مغ عميو القػافي كالسعاني انييااًل، ال تجج عدخًا كال تعتخضيا العػار 
 الحجيث كجدالة الذعخ القجيع.نجج في شعخه حالكة الذعخ  وتسيكيكال

اف التكخار الحاصل في بعس الفاضو ال يثقل القارغ انسا ىػ اندياب سيل عحب كسا في 
( ىاتف نفدي يرل ما انقصع مغ خيػط رابصة لسفخدات يا دجمة( كفي تكخاره لعبارة )حييت سفحظ)

 القريجة كفخائجىا.


