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 بناء اجلملة الفعلية يف جزء عّم

 ااملاضوية أمنوذًج

   د. هدى طاهر حممد أ.م.

 29/5/2018 تأريخ القبول:        27/6/2018 تأريخ التقديم:
 المقدمة 

الحمددد ربرالرالمدددولمصالر اللددد عر اليددد مرمددددلريدددص صورمحمددد ر مددددلر لددد ر لدددح  رال ص دددصالر
راألخصوار  مُ .

 مصوصددلرال ددوح صالار صولددارحتددو ر افدداا رمددالرال اايددلر ال حدد ر  يددصمورفقدد رحتصددار اايددلرال مدددلر
فددارالقدداالرالم،دداصالار دددوالرلد اايددصالرالمددالرم،ددوادلرفمولددلارس ر الر تدددلرال اايددوار ومددار
مدلرتحدصلراألصمو رال مصدلرفار  ا صالرال،مااءار مورمالرال اايدوارمدالرال مدلرالقا صصدلرفقد ر

األصمددو ار اخددت ورال  دد اراةماا صددلارف دد  رمددالردوصددار دصدددلار يدد لرتمدد  راللددص ر د دداعر
اصت،دددوارال مدددددلر قيددددمصاورا يددددمصلر الومدصددددلراصت،ددددواا ر ايددددمو رفددددارالقددددا الرالددددداصمار لادددد ار  دددد ر
اختصددواعرمدددلر صددوءرال مدددلرالومدصددلرفددار ددةءرمددمجرالمو دد صلر صم   ددو ار  دد رامتدد ا رلد اايددوار

ال مدددلرالومدصددلرفددارالقددا الرد صاددورمصت،دداعرالقا صصددلار مددوريدد لراختصددواعرل صددوءرال مدددلارفادد ر الر
اصت،ددواا ر ايددمو رمدد رتمدد  راألصمددو ار اخددت ورالدد   اار   ددلرالتم صددارالقا صددارفدداراأليددد لر

ر اللصوتل.
 مددور صددصددلرال حدد رفقدد را ت ددار الر  يددمُ رمدددلرتماصدد ر م ح ددصالرتيدد قامورمق مددلار تتد  مددور

ماصدد رمددالرملدد دارال صددوءر الومددلرخوتمددلرا ت يددارمددالرس ددوءاارال حدد .ر  دد رتحدد  ارفددارالت
 ال مددددل.رامدددورالم حددد راأل لرف دددوءر مصددد االر مددددلرالومدددلرالمو دددارال يدددص لر ا،دددتملرمددددلر
محدددو ارالمحددد اراأل لر دددوءر مصددد االرال مددددلرالمو ددد صلرالمتم صدددلرالم صصدددلرلدممدددد مرالم دددا عر

تم صددلر الميددص عرسلددلر ددمصارالمخددو  صالار المحدد ارال ددوصار ددوءر مصدد االرال مدددلرالمو دد صلرالم
المةصدددد عرالميددددص عرسلددددلر ددددمصارالخ ددددولر المحدددد ارال ولدددد ر ددددوءر مصدددد االرال مدددددلرالمو دددد صلر

                                                 

  /جامعة الموصلالتربية االساسيةكلية قسم اللغة العربية/ . 
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المتم صددددلرالمةصدددد عر الممتدددد عر ددددولم ور مددددورالمحدددد ارالاا دددد رف ددددوءر مصدددد االرال مدددددلرالمو دددد صلر
ال يدددص لرالم دددا عرالممتددد عار  دددوءرمصددد االرالمحددد ارالخدددوم رال مددددلرالمو ددد صلر اارالومدددلر

رسلدددلرمومددد لر احددد رالم دددا ر المتمددد عرسلدددلرم ومددد لصالر ميدددص رسلدددلر دددمصارالمتددمدددصالار متمددد  
ر ممت ع.

دددمرمددددلر  مدددورالم حددد رال دددوصارفمص اصددد ر مددددلرالومدددلرالمو دددارال يدددص لرالمح لدددلرالممتددد عر  يج
محدددو ارالمحددد اراأل لرفمص اصددد رال مددددلرال يدددص لرالم صصدددلرلدم اددد لار ددددوالرمصددد االرالمحددد ار

حد ارال ولد رف ددوءر مصد االرال مددلرال يدص لرالم ددد عارال دوصارال مددلرال يدص لرالمصوصددلار مدورالم
   راختدوارم  ر  ااقرالم ح صالرحيلر  صملرالمو ع.ر دوالرمصا اراصتقدويارس ر  ودارمددلر
م  رمالراآلصوار حو لار اايتاو.ر مورالملو ارالتارامتم ارمدصاورفدوصارملدو ارصح صدلر

 ددر ددلر538ورلدةمخ،داعرار در دتلرالتوويصارمصادورالد،دو180مصاورالدتولرليص  ص رار
 در المم مواردولمم مرال يص ر تصا ورف   رمالر مد ر207مموصارالقا الرمصاورلدوااءرار

الايويلرالتار ف ارمصاور اايلرال مدلرالقا صصلرالم صصدلرلدم اد لر اايدلرصح صدلاراافد را داا صمر
لقدو ار تصا دو.ر دمرالم ص عار  صوءرال مدلرالومدصلرفاراليد ارالمدصدلرلوداا رم د رالمةصدةرم د را

ددلرفددارمددتالرال حدد ار ت ددصجالر  ددمرالصتددوي رالتددارت لدددار  ددوءارخوتمددلرال حدد رلُت مددلرمددورُفلج
رسلصاو.ر مر  ارلدملو ار الماا  .

  مدد رفقدد ر خلدددارالصصددلرفددارالممددلارفددالالرحتددارممدددار و يتحيددوالرفدد ل ر و ددلرمددالرابار
الر خ دتارفاد رمددالريدا راةصيددوالر  يدتلرابر الرص مدلرممدددار د ا خوللددو رل  اد رالددداصمرر ا 

ر ل ر القو ارمدص . رسصُ ر لاُّ
 التمهيد

 إضاءات حول مصطلحات البناء والفعل والجملة
ل صددوءرفددارالدقددلرصقددص رالادد مارفصقددولر صددلرال صددوءرم صصددو ر  صددوء ر ال مدد ر  صصددلار   صصددوار مدد را

ر.(1)ال م 

                                                 

ار اارلو اار صا اار3 دار 711ليوالرالمالار مولرال صالرمحم ر الرمدامرا الرمصت ارار(رصصتا:ر1)
ر.94-14/93مر:ر1994- د1414
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سماا صدددلر احددد عر ر مدددورال صدددوءرفدددارالصحددد رفاددد رصقدددص راةمددداالار عر الرتددددةمرالددمدددلرم مدددلر
فملدد دارال صددوءر دد رتادصددلرر(1)تتقصددارمامددورتقصدداارالم امددلرالتددارتدد  ارفددار خا ددورسماا ددو ر

الموا اار لصوتتاور مالرالم  وارالصح صلراللحصحلرالتادصدلرفداريدصوقرد مداار حصد ر
رص،دلر ح عرتادص صلر صويصلر اح ع.

مل دارال مدلرفو الر ،دومرصمافادور مورال مدلرف ر  َّرمالر الرصحو لر الرصق مرما و رياصمو رل
رةصدد ار ويمددو ار تصصتدد ر ويمددو(( ))م ددواعرمددالرالومددلر فومددد ارددددرار ددوم رةصدد ار دددوال 
فددو الر ،ددومرر(2)

صصتارسللرت افارمصلاراةيصو رحيلرمدالرتصدارا،دتاا  رتمدومرالممصدلارفدارحدصالر مدلر د لر
 لدد ارال مدددلرمصوصددلرلدصحددوعرصددا ر الرتمددومرالممصددلار،ددا رفددارحدد جرال مدددل.ر مددورالمحدد   الرفقدد ر 

فادور .ماد عرالمخة مدار فويقلرفار اايتامار  فا  ارلادورفلد   ر    ا دو رفدارملدصووتامرفقد رماج
 تصاور))الل اعرالدوتصلراللقا رلدد مرالموص رفار صدلرلقدلرمدالرالدقدواار  دارالماددلرالد عر

يددصدلرالتددارص ددصالرالمددتددمر دد ر الرلدد اعر  صصددلردوصددارفدد رتتلوددار  ةا  ددورفددار  صدد  ار ددمر ددارال ر
.ر ص حدتر الر .المخة مدارصاددةرمددلر(3)تصقلرمور وءرفار  الرالمدتددمرسلدلر  دالراليدوم ((

مصلددارالتمدددومرالممصددد عر اةفدددو عرمدد رس،دددواعرخوصدددلرسلدددلرميددتللراةيدددصو رفدددصمدالر الرصقدددولرفدددار
تماصورال مدلر صاور))المادلرالمت مالرم  لرسيصو صلر اح عر  ر د دارم،دا  رفصادوراةفدو عر

ر.(4)((الممص صل
 مورالوملرفد ر  ارد صارفارتادصدلرال مدلر  صويادور  يدولصلرتم صا دورفدارالما صدلر مدورلد رمدالر

.ر(5)   ارةمصصدلر لدصق رالمختدودلرمدصتد ر الرص،ددلر))مدو عرلق صدلرمامدلرفدار صدوءرال مدددل((
                                                 

رصصتا1) ر( رار: ر الرمدارالوودااا رابر الر حم  رم   رالصح صلا ر .ةدارفامار972،احرالح    رتحد  دا
ر.78األ يارر:ر

مقصارالد صلرمالردتولراألمواصلار   رمحم ر مولرال صالر الرص يور حم رالمما ور و الر ،ومرر.60(2)
رلد  وملر ا761ار رالملاصل رالمدت ل رم  مل رالحمص ا رمحصارال صالرم   رتحقصقرمحم  لص،ار الت ةص ار دا
ر.2/374مرر:ر1987- د1407 صا اار-لص ا

ر .ما عرالمخة مارار(3) ر ت  ص ا رالملاصلار1مار ر1993فارالصح رالما ارصق  رمص، ااارالمدت ل ا
ر.31مر:ر1964لص اار صا اار

ال ملرالتار رمحلرلاورمالراةماالرفارالقا الرالداصمر اايلرصح صلارايوللر دت ااارتق مر اور  لرر(4)
ر.ر13:ر1996صحصلرس اا صمارددصلراآل الار ومملرالم للارس،ااور . .دول رصويارالةص عار

ر.15:رمر1966- د1386الوملرةموص ر   صصت ار .س اا صمراليومااياارم  ملرالموصاار ق ا ارر(5)
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فددد ر   دد ر ا رتماصدددورالومدددلرفدددار  لرملدددصورفدددارالصحددد رالما ددداار  ددد ردتدددولريدددص  ص رس رماج
لرفتم دلر خ ارمالرلوتراأليموءر  صصارلمورم لار لمورصد الر لمرصق ار مدور د ر))  مورالوم

ر.(1)دويالرلمرصصق  ((
ف رالة و ار ق ل ر)) الوملرمور لرمدلرح  ر ةموالرمو ار  رميتق لرصح ر دومرصقد ُمار  ماج

ُ ر مور ،  ر ل (( ر.(2)  م  رصقم 
 الدةمالرممدو رامدورم د رالقدو اررفولوملرفار  ارالتماصودوارص،دصارسلدلر  لدلرالومدلرمددلرالحد  

ال ا دوصارفد دار الرالومدلرصقت ددارت د  رالممصدلرالم  ددار د ر،دصيو ر مد ر،دداءارفدال ار ددارةصدد ر
مص دقارفق ر   ارا ص  قرفم  رل رمالرتصاراالرت مد رصت   ر صح  رمص ر،دصيو ار دلرصدد الر

سلددلر لدد ارالممصددلرفصدد ردددولممصلرفددارةصدد ر  صددلر ممددا ر لددصاار  مددورالومددلرفالصدد رصقلدد رفصدد ر
فال ار دارةص ر ور  ر ارصص دقرفق رةممار الرا ص  قرصقد رمصد ر دةءا رف دةءا ر  مدتد رصةا لد ر

فق را  رال ا وصار صالرلصقلرالوملراللافصلر  صالر  لتد رمددلرالت د  ر الحد   رر(3) صة ص 
فمدمددوءرالدقددلرالمحدد   الرلددمرصخا دد ارممددورايددم رالقدد موءرمددالرحصدد رسصاددمرا  دد ار ددصالر  لتددار

 مدورملد دارال مددلرالومدصدلرفددمرر(4)لرمدلرالةمالر الح  ار  صالرلدصقلرالومدلراللدافصلالوم
تددددالرصق دددلرال ددد ءرفدددار اايدددلرصحوتصدددورالقددد موءرس ر صادددمرتصدددو ل اراأل ددد الرالمختدودددلرالتدددارتم دددلر

ر(5)ال تددويورالصح صددلرالمتمدد  عرصدد حار تلدد ار  صددارممددصالرتدد  ارفددارس ددواارال مدددلرالما صددل
ر.(6) ريص  ص رمص رد م رمدلر افاراةيصو    ارص   ر ا حو رمص

                                                 

 دارتحدر ،احرم  ر180اريص  ص ار   ر ،ارمما ر الرم موالر الر ص ارالمما ور دريص  ص رار(رالدتول1)
ر.1/12ر:رالي مرمحم ر وا الارمولمرالدتلرلد  وملر الص،اار صا اار .ا

ر.1ح :ردتولرال ملرفارالص(ر2)
 دارتحدرمحم را  االر471  يلراةم وةار   ر دار الرم  رالاحمالر الرمحم رال ا وصاارار(رصصتار3)

ر.183-182:رم1987- د1407ارمدت لريم رال صالار م،قار2ال اصلر ال دت ارفويةرال اصلار 
ر.23ارالوملرةموص ر   صصت :ر102(رصصتا:رفارالصح رالما ارصق ر ت  ص :ر4)
الم ملراةماا صلرفارال مدلر صالرالق صمر الح ص ار .محم رحمويلرم  رالد صوارم   موارال ومملرر(5)

ر.17:رم1984الد صتصلار
ر.1/53(رصصتا:رالدتولر6)
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ف دد  رر(1) مددورالمتددتخا الرفددو تم ار ول مدددلرمصدد ر اايددتامرألصدد امرالخ ددارفددارال مدددلرا يددمصل
ر.(2)مالر ل رفق رح ج رالق موءر  للرال مدلرالومدصلاردمورفملرال ا وصار الدو ع

مد ج ور حد رال دوح صالر صادورلق ردوالرلد مدلرالومدصلرحتر  فارفارالد ا رالصحد عرالحد ص ارفقد ر
 ا  رم  رمالرال دوح صالرالمحد  صالر الرال مددلرالومدصدلر دارر(3) يو رلدتم صارفارالدقلرالما صل

ر.(4)موردوالرالميص رفصاورفم  ري اءرتق مرالميص رمدلرالميص رسلص ر  رتتخا
 ر   ر صارالمحد   الرفدارتقيدصمامرال مددلرالومدصدلرسلدلرالصتدارفداراللدصقلراللدافصلر  رالدا 

ر  صالراللصقلار ال  للرالةمصصلارفول مدلرالمو  صلرالم  تلرالتارت   ر ولميص ر   رفمدلرمدو  
 صدصددد رالميدددص رسلصددد رصحددد ر دددومرمحمددد ارفتقصدددار ددد ا راللدددصقلر  ددد ارالقصدددومرلمحمددد رفدددارالدددةمالر

ار لص ر صور الرصيت فار اايلردلر صد امرال مددلرفدار دةءرمدمجر لدصصدوراختاصدورمصادور(5)المو ا
مو  صل(رفارا  وارال عرص،ملراة  وار الصوار الت دص رممتمد صالرمددلرال لدورلد ح ر)ال

فا ر  الر،اءرسلدلرالمدصا رالدقد عرالميدتقصمار مدالر صدورتدتتار  مصدلر اايدلرال مددلرالقا صصدلر
حصدد رسالرتادصددلراآلصددلرمددات  ر تادصددلرال مددلنرلدد ل ردددوالرمددالرال ددا اعر الرصدد ا رال مدددلر

مددالرال صددوءرالتادص ددارلدددصيرالقا صددارالدد عرتحدد  رفصدد رالمو دد صلرمددالرحصدد رتادص اددورلدد،ددور
رالخولقرخدق ر تالرصتت ار ي اعرمالرم د .

 المبحث األول
 جملة الفعل الماضي البسيطة

                                                 

-1/88 دارمولمرالدتلار صا اار .ارر:ر643،احرالموللارصمصشر الرمدار الرصمصشارار(رصصتا:ر1)
 م رالا ام ر،احر م رال  ام رفارمدمرالما صلارم  رالاحمالر الر  ار دار  لرال صالراليص  ارنر89
ر.1/96 دارتلحصارمحم ر  ارال صالرالصميوصاار اارالممافلرلد  وملر الص،اار صا اار .ار911ا
ر2) رصصتا: رالد( رالمل دحوار الوا ق رفا رارالددصوارمم م رالدو عا رم يل ر ص لر ال رال قوء ر    ق صلا

ر.2/153مرر:ر1974 دارتحدر .م صوالر ا ص ارمحم رالملاعارم  ملر ةااعرال قوفلار م،قار1094
رالقو اعار3) رالما صل رالدقل رم م  رم دل رال واما رمدا رالما صلا رالدقل رفا ر يو رالتم صا رالومدصل رال مدل )

ر.7/347ارحر1953
ر.22-20ارصح رالوملر210ارالوملرةموص ر   صصت ر55(رصصتا:راحصوءرالصح ر4)
مرر:ر1967- د1387ارم  ملر اارال لاعار ق ا ار1سيصو رالوملار .يمصلرمحم رالمصوحار (رصصتا:ر5)

ر.97-98
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المحوووور األول: الماضووووية المتعديوووة المبنيوووة للمعلووووم المجوووردر والمسوووندر إلووو  ضووومير 
 المخاطبين

ر  د را تداالر  دمصار يد اءر ددوالرال دمصارالمتلدلر ارتد رال مدلرالتدارلد ا ورفمدلرمدو  
محددد رالصلددلرمدددلر صدد رمومدد لر دد ار مردددوالرال ددمصارميددص ا ر محددد رالافدد رمدددلر صدد رفومددلار
   ر ا ارال مدلرالمو  صلرميص عرسللر مصارالمخو لر لد اار ومدلرمتمد رسلدلرمومد لر

ر) مصارالمخو  صال(رمدلر فقرالصم راآلتا:
رالحول ر)حاورم و(ر+رفملر فوملر مصار+رموم لر مصار+ر

ر(8)الص تاررروَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاًر  ل رتموللر
ال ا رحاورم ور  مدلرالوملرالمو ارالمقتاصلر  مصاعرالاف ر الصللر الحدولرمم  فدلر

(ار التقدد صار خدقصددودمر6)الص ددتار  أَلَمممْ جَعْلَمملْ الْمم َََِْ ا  َمما اً  رمدددلرالم ددوامرالمصوددار دددرلددمرفددار
ورمددلر لدد ارس رالمقداارمدصد ر د ر  د مرالخددقارفدد ل رلدمرصقدلر لدمراة ا و ارفدوالرالتقاصدار صد

صخدقددددمر ة ا دددو ار م جدددار صدددور ومدددلرالخددددقر  الرال مدددلنرألصددد رتدددد صالر  اتادددمرفاددد ر  قرمدددالر
  أَلَممْ جَعْلَملْ الْم َََِْ ا  َما اً    رال ملار  مصارالخ ولرلدم،ادصالرال صالر  ج رسلصامرالتقاصار ق ل ر

الرددوالر(ار   رالتوو6)الص تار ارمالر اصقرالقص لرسلدلر اصدقرالخ دولار المم د ورمدصد ر ا 
رلددمرتقدددلر فمدد  رم ددوامو ارفدد خ لرلددمرمدصدد رلددصجاارفددارممصددلرالمو ددارلمددور دد رمقدداارمددالر الج

، أَلَممْ جَعْلَملْ الْم َََِْ ا  َما اً    رممصلرالم وامرسللرالم ارفد ل رحيالرم ور)خدقصودم(نرمدلرر

(ار  اءر ومدلرالم دارفدار  لد ر) خدقصدودم(نرألالرموومصدلرفمدلر7ار6تار)الص    وَالْعْبَالَ أَوْتَا اً
)خدقصددو(ر مددورم ددورمدصدد رلصيددارم،ددو  عرلاددمار  دددارلاددمرمددالرالملددص موارمددور دد ر،دد ص ر
ا تلولر ولصو رمالراأل،صوءرالتارتت اا ر ح الادورمددلرمد ادوتامر  امدوارفدال ااا مر ادور صيدانر

 م رة جر   رايدمرلدمد  رالد عرصدداارالد ا رتداصداعرألالر  لتاور اص لرمالرال  صااار األة اجر
 اح عر   ر لور  ردمورص لور تيموءرالم  ر مرتدلرالة اجرمددلرددلرمدالرالد دار اص دواار
 خدقصودمر ة  و رسصموءرسللرمورفار ل رالخدقرمدالرحدمدلر تمدصدقرفمدلرخدقصدور  دمصارالصدو ار
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مدداصالر  الر الرصقددولر خدقصددورلدددمرحددو  رمصدد رلصحلددلر دد ل را مت ددوار ددد راألر(1)  مددلر ة ا ددو ر
ر.(2) ة ا و ر

وَالسَّمَاء وَاَما   ا ارال مدلرالمو  صلرالمتم صلرالم ا عرميص عرسللر مصارالقوي لر ولرتموللر

ر(.5)ال،م ارربَنَاهَا
 لودددتراليدددموءرحدددصالرصددد دارصيددد قرسلدددلرالددد  الر ددد ارالددد عرصدددااارف  صدددوردولق دددلرحص مدددورات اصدددورر

تتحققرفص رلولرال صوءر   وت ر تمويد ارفوةصيدوالرمد  الر الررمتمويدو ر رصختلر  رص  الا
رص رابر ااءردلر،اءر  ارالتارتمي ر  ارال صوء.

 مددلرددلرحدولرفادارر(4)   لرمورملد اصلر(3) )مو(ر ممصلرمالرلممصل:ر اليموءر ال عر صو و
مم  فددلرمدددلرا يددمر  داددوار  رالملدد ارالمصيدد  رمصاددور مددالرالومددلرمم دد ورمدصدد ار  دددار

رال ةمخ،اعر الرمدور ممصدلرالد عر ولد رالحيدالر م و د ر   د رم صد عر اختدواارال  داعر دول انرألالج
مدورتقد رمددلر  لددارالمددمر تصدا مار  صدلرملدد اصلر ولد ر تدو عر الم دا ر الة ددوجر  د ار د لرمددالر

 مدددارمددورملدد اصلرر(5)  ددلرسلددلر الرمددور رتقدد رمدددلر حددو ر  لددارالمدددمار  ددولرالةمخ،دداع
الرتد الرم ل للرلو  لرمدلرفملرابرتموللار  مددلر) صو دو(رلددلر لص ر ول   ار ال   ر 

                                                 

ر.1356(راماالرالقا ال:رالصحو ار1)
ر2) رصصتا: رمالردتولرالتويصار( رالمقلرال  ص  ر تص صا رالممصلرالي ص  رتحاصا رارالتحاصار التص صاا الم ص 

-15ارير30ارجر15ارم رمارمحم ر الرال و ار الرمو، اار ااريحص الرلدص،ار الت ةص ارت ص ر1973
ر.16
ماا  ار   رسيحوقرا اا صمر الرالياعرالمما ور درالة وجارار(3)  دارتحدر .م  رال دصلر311مموصارالقا الر ا 

ر.5/253ر:مر1988- د1408ارمولمرالدتلار صا اار1م  عر،د اار ر
ر.165ارير8االرالقا الارم ر(رام4)
ر   رالقويمر وارابرمحم  ر الرممار(5) رالتت صلا الد،وورمالرحقويقرالتصةصلر مص الراأل و صلرفار   ا

رالصو،ارمدت لرملاار اار538الةمخ،اعرالخ ااةمارار  دار،اح ر     ر اا م رص يورالحمو ماا
ر.598/ر4رملارلد  وملر:
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صمور   اارمددلرمدالرةاا عرممصدلرال لدوصلردتصد ر الم ل لار عر ال صوءرال عر صلراليموءار ا 
ر.(1) صل:ر اليموءر القو ارالمتصمرال عر صو ور الحدصمرال و ارال عري ا و

م ص دلرالقوي دلر  د راختددورم  د ر د ار ُ صلرفولُلر   اراآلصلرمدلرالادوءرالد عر د ر دمصارال
ددددالراةمدددداالارلدصدددد ر رصخدددداجرمددددالرحددددولتصالراأل لددددلر الرصددددد الرفددددارمحددددلرال ددددار ال ددددمصارم 
 وة ددوفلرال وصصدددلر الرصدددد الرفددارمحدددلرصلدددلرمدددلرالموم لصدددلار  ددد ار دد رالقولدددلرمدصددد رفدددار

ر.(2)الحولتصالرممم لرلموملر يويارفار صوءراآلصل
ر

 متعدية المزيدر المسندر إل  ضمير الخطابالمحور الثاني: الجملة الماضوية ال
ر ا ارال مدلرمدلر فقرالصم راآلتا:

ر+رموم لر  ردوورالمخو  صالر+رالووملرمماور وأللور ال م رفملرمو  
ر(1)التدو اارررأَلْ َاكُمُ التَّكَاثُرُر ولرتموللر

 خددارراتلددلرالومددلر)الاددل(ر  ددمصارالمخددو  صالر)الدددوو(ر  ددارمومدد لر دد رمقدد مر    ددو رلدد ا
الووملر)التدو ا(ر فاراآلصدلرصادار دودترالخ دارمددلرتقد صارحد ورحداورالصاداار الممصدل:ر ر

.رس ر لددلرالدادد ر))دددلرمددورص،ددقلراةصيددوالرممددورصقصصدد ر صامدد ر صقددول:رلادد ار(3)صدادددمرالتدددو ا
ر.(4) د اار لاصارمالرد ااراص،قدارمص ر دا ((

يددص عرسلددلر ددمصارالمتددمددصالرمدددلر  صددو رصمدد ر خددارلد مدددلرالمو دد صلرالمتم صددلرالمةصدد عرالم
ر فقرالصم راآلتا:

رمةص رميص رسللر مصارالمتددمصالر+رموم لر  ر+رلول رفملرم وامر+رفملرمو  
ر(6)ال د اررريَقُولُ أَهْلَكْتُ اَاالً لُّبَداًر ولرتموللر

                                                 

 دارالص،ارمدت لر745 الرص يور الرمدار الرحصوالراألص لياراررال حارالمحص ار   رم  رابرمحم (1)
ر.8/473م رر م و  رالصلارالح ص لارالاصو ارالممددلرالما صلراليم  صلر:

خلوييرالتم صارالقا صار يموت رال  تصلارم  رالمتصمرس اا صمرمحم رالم مصاارالصو،ارمدت لر   لار(2)
ر.241يررمر:1992ر- د1413ار1 
ر.1/272ولارال، اصلار(رصصتا:را م3)
 دارتحدر .محم ر حم رخدورابار502الموا اارفارتاصلرالقا الارالحيصالر الرمحم را ل اوصاارارر(4)

ر.475ر:رم  ملرالوصصلرالح ص لار .ا
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ا يدددتخووور صدددور ولددددوفارالودددو ارفدددار مددددلرمقددد لرالقددد لر)صقددد ُلر  دددددُارمدددو  رلُ ددد ا(ر تتتدددد ر
  د رم جدارر(1)  للرالقا صصلرالصح صلرلآلصلرالم وادلرفادارفدار))م  د رالحدولرمدالراةصيدوال((ال

يدددد حوص رمددددالرالتوددددوخارالدددددو لر التمتدددد ر ددددالت ورالمددددولرفددددارتصددددارلدددد حر ومددددلر)الادددد  (ر
المتللر  مصارالمتددمرالاو اار دوالرايتخ امرالوملرمالر  صلرالم وةرالدقد عرس رم جدارمدالر

صدد رلددمرصومددلر لدد را ددوءرصودد .ر )   ددددُا(را صوددوقرال ددوي ر ددولا   رستاددواا رلمدد مرا دتدداا ار ا 
ت دددصالرال مددد رالصويدددارلدومدددلر لدددمرصقدددلر صوقدددُارمددد ر ا ادددور  لددد نرألالرا  ددد  ر  لدددلر دددولقا ار

 ص د ةر الرتددد الر)  ددددُا(رر(2) ال قصدوالر  صيددلرل د رالم و ددوعر الوخدارالميددص ارمددلرالمقددوم
رميتتصولر  الرتد الرحو  .

ال  لصددلراليددو قلرمدد رلوددتر)الد دد (رالميددتخ مرأل اءردصددويارمددالرالد دداعرفددارر(3)لوددوت تتيددقراأل
رمدددالر)) د ددد ر المدددولرالاولددد رال دددوي رصت دددار ددد ارمدددالرالممصدددلرالمم مدددارلدودددتارفاددد رميدددقل 

 صم ددد رالممصدددلر لدددصقلرر(4)اللددد ور  رال،دددمار عرمدددورت مددد ر التلدددقر م ددد ر ددد م ((

                                                 

ر.30/353ارجر15(رالتحاصار التص صاارم ر1)
رالاحمالرار(2) ر .موي،لرم   ر اارالممواو1419التويصارال صوصارلدقا الرالداصما ر دا :رر1966ارملاا
المحتيلرفارت صصالر   ار، ا رالقااءاار ا ص وحرمصاوار   رالوتارم موالرا الر صارارنر صصتا:ر1/187

 دارمدت لرال قوفلرال صصصلارتارمدارالص  عرصولوار  .م  رالحدصمرالص واار  .م  رالوتوحرايمومصلر392
ر رالقو اعا ر:1999- د1420،د اا ر ر الرمحم رالص،ارفارالقااءااراار2/361رم ر   رالخصارمحم  لم،اا

 دار ،اورمدلرتلحصح ر ماا مت ر .مدارمحم رال  جومار اار833ال م،قارال،اصار و الرال ةاعرار
ار30ارج15ارالتحاصار التص صاارم 2/401مرر:ر2006- د1427ار3الدتلرالمدمصلار صا اارل صوالار ر

ر353ي رمصتا رالميمل رم،ا راألا مل ر ولقااءاا رال ،ا رمد مرستحوورف ويل رفا ر الميااا راألموصا ال
رار رال مصو اا رال صو رمحم  ر ال ر حم  رالدتلار1117القااءااا رمولم رايمومصلا رمحم  ر،م وال رتحقصق  دا

نر2/401نرالص،اار30/353ارجر15ارالتحاصاارم ر2/610مرر:ر1987- د1407ار1 صا اارل صوالار 
ر.2/361نرالمتحيلار2/610ا تحووار

 دارتحدر756لرالمدص الار حم ر الرص يورالمما ور ولميصالرالحد ارارال ارالمل الرفارمد مرالدتو(3)
ر.30/353ارجر15نرالتحاصار التص صاارم ر11/7 . حم رمحم رالخاا ار اارالقدمار م،قرر:ر

 ددرتحدر    رم  رالي مرمحم ر وا الار395مقوصص رالدقلر   رالحيصالر حم ر الرفوا ر الرةداصورارر(4)
ر.5/228ارمو عرل  ارمر1970- د1390ار2     اارملاار ررم  ملرمل ولرال و ارالحد ا
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ال ددوءنرلصم ددار لدد قرتم صددارمددالر،دد عررال مدد رفدددر)ل دد (ر مدد ر  دد رف دد  رمددالرت،دد ص رحدداو
ر صومرالمولر ا   د ار تد الرالق عرالل تصلرفارال الر  عرفاراةصووقرال وا.

ر  ا ارال مدلرالمو  صلرالمتم صلرمةص عر ولامةعرمدلر فقرالصم راآلتا:
ايددددمرالم لدددد لر)الددددد ع(+رالومددددلرالمو دددددارالمةصدددد ر ددددولامةع+رالوومدددددلر) ددددمصارميدددددتتا(+ر

رلص الموم ل+رالم وورس
ر(3)ال،احارررالَّذ ي أَجقَضَ ظَ ْرَكَر ولرتموللر

اصق رصقد ارالصد الر القدوور ال دو ر لدلرلدحصاارلصد لرمددلرصدد ر،داءر ا مدور لرمددلر
 فمددد رالقولدددارمددال:ر دددولرصلددار صمددد  رر(1)ممصددلرمددالرالممدددوصارمدددلر دددص رمددالراللددد ال

يددصو راصقدد رسلددلرالدد ةارم ددوةرمقددداار تم صتدد رسلددلرالتاددارت دد ر لت،دد ص رالم،ددقلر ددولامةع.ر ا 
 ول مددلرفولتادصددلرتم صددلرلمت ،ددمرالم،ددوقرال،دد ص عر ولحم لددلرالم قدددلر وألحمددولرت قددص  ر،دد ص ا ر
حتلرصيم رلمتومرتاا ورفا مو ر لاصاا ار  د رتم صدلر د ص نرألصد رت،د ص رماددلر و دلرلتواصدقر
جرالت، ص رمدلر  ةاي .ر فار صق رتاا راتلولرحافدارال دو ر التدوءر  مدورمتقوا دورالمخدار

 ا مورصحللرمالرالص قر امورمالرال قلرمدلرالديوالر لدصد ر رصصدوفارالولدوحلر لد را ت دلر
صتمرالد مر  ا  رم لر  صالرالحافصالرالمتقوا صالرلدمرصم دترال دصد ر مدورصمدا رمصد را تمومامدور

ار(2)مددددالر مدددد رال قددددلر  دددد ر  لددددلرمدمددددوءرالت  صدددد ر التاددددوارال ددددو رمدددد رالتددددوءرس ارت  صددددو
رلد ر ددارلداصارفداراليد اعنرر()سللرالايد لررفول مصارفارتاا رصحصل   مدور صد رلدمرص دا 

ألصاورما مصدلرخوا صدلرتيدامرفدارخددقرالدصيرس را  دارالدقدلر يدصوقرالمقدومار ت ةصمادور اد ار
ال،دلرص حار تاا  ر د ارالآلصدلر تمويدداور فدار حد عرم  د ماور  د رالتيداصلرمدالرالايد لر

(ارس رالخ ولرم   رسلص رمالرابرألالرلوحلرال)صممر  رابار المصممرمدص ر د رالايد لار
راليو قر ول حقرمالر  الر دارما  .س الر تصوتاورفارالصير ارا  ار

                                                 

ر.1007(رمم مرمقوصص رالدقلار1)
را الرم صلارار(رصصتا:ر2) المحاارال  صةرفارتويصارالدتولرالمةصةار   رمحم رم  رالحقرالمما ور د

را ار541 رالمولراليص  رم   راليص  راألصلواعا رابرا اا صم ر تمدصقرالاحولارالمووا قرم   رتحد رمحم ر د ا صم
ار10ارجر15م ر:ررم1977- د1398ارم ييلر اارالمد مارال  حلار  اار1ال،وفمارلو قرالمصوصاار ر

ر.410ير
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ر
 الجملة الماضوية المزيدر المتعدية والممتدر بالعطف: -3

  لرال،ا مرفارال مدلرالممت عار   رمالرتماصورلد مدلرالممت عر)) تصاورال مدلرالمد صدلرمدالر
صتمدددددقر مصلدددداص ر  ر تحدددد  مورمددددالرموددددا اار  رماد ددددوارتصدددداررمادددددلر يددددصو عر احدددد ر مددددو

 مدددورمدددورامتمددد صوارفدددارمددد رال مددددلرال يدددص لرممتددد عرفادددار الرتت دددمالرم  دددلرر(1)رسيدددصو صل((
سيصو صلر اح عار جمرتا ور متمدقوارُ خدار اارم  دلرسيدصو صلرمددلر الرتدد الرتدد رالماا فدوار

لار  رالصمدار  رالتويدصاار  رالتمدصدلر م  ارمودا ااار تدات  رمد رمو  دادور دولم وار  رالحدو
  را متدداا ار  دد ر ا ارال مدددلرالمو دد صلرالممتدد عر ددولم ورفددار ددةءرمددمجرفددارم ا ددص ر

رمختدولر مدلر فقرالصم راآلتا:
رحاورم و+رفملرمو رمةص ر امةعر+رالوومل+رالموم ل+رم وورسلص +ر مدلرمم  فل

ر
ر(29)الصوةموااررراهَاوَأَغْطَشَ لَيْلَ َا وَأَخْرَجَ ضُحَر ولرتموللر

ر ر ر لددد رمددالراألت ددشار))  دد رالدد عرفددارمصصدد ر،دد  رممددشر مصدد ر صددلرفدد ُعرت ددش  ت ددش 
  ت ددشرلصداددور عر مدد رمتدمددو ار   ددوورر(2)صاتد  ر اددوار التقدوُ شرالتمددومارمددالرال،داء((

الدصلرسللراليموءنرألالرالدصلرصد الر قدا لرال،دم .ر  د ارال مددلر) ات دشرلصدادو(رمم  فدلر
(ار  صدلر صد رت د ةرمدالرالصادوار قاصصدلرالمقو ددلار  صدلر28)الصوةمدواارررفَعَ سَمْكَ َاَِمدلر

الد مرمدلرح ورم وور عر حلر،مياور عر  ءر،مياوار دصلر  ل رمدالرالصادوارس ر
م جددارمصدد ر ول ددحلنرألصدد ر ،دداور   وتدد ار فصدد رمددالراصتمددوشراألا احرمددورلددص رفدداريددويا وار

دددلرمصددداعرال مدد ار   ددوورال ددحلرسلددلراليددموءردمددورفدددوالر  فددقرالمقددومرتدد دصارالح ددلرم
 ال دددمصارر(3)  دددوورالدصدددلرسلدددلراليدددموءرألصامدددورصحددد  والر يددد لرمدددة لرال،دددم ر  د مادددو

ر.(1)المتللرالاوءر در)لصل(ر ) حل(ر  ر مصاراليموء

                                                 

ر.153(رصصتا:رال مدلر اايلرلق صلرصح صلار1)
ر.374(رمم مرموا اارتاصلرالقا الار2)
صالرمحم  راآلل يارا حرالمموصارفارتويصارالقا الرالمتصمر الي  رالم وصار   رالو لر،اولرال (رصصتا:ر3)

رالتاا رالما اار1270ال ق ا عرار رسحصوء ر اا رالي ماا رالي م رم   رمما را م ا ر حم  رمحم  رتحد  دا
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  ا ارال مددددلرالمو ددد صلرفصادددورالومدددلرميدددص رسلدددلر دددمصارال مددد ر ممتددد عرال مددددلر دددولم ور
رتا: ص و ر مدلرالصم راآل

رحاورم ور+رفملر+رفوملر) ا رال مومل(ر+رال وار الم ا ار+رال مدلرالمم  فل
ر(3)الملااررروَتَوَاصَوْا بْالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بْالصَّبْرْر ولرتموللر

ارفولوملرت ال ارفملرمدو رم صدارمددلرالودتارالمقد ار(2) عرت ال ار وت ومرالحقر   رالقا ال
اليددودصصالار  دد ر يددص رالومددلرسلددلر ددمصارال مدد رالدد عر دد رفددارمدددلراأللددورالمح  فددلر لتقددوءر

ارالوملر خت ورالموم لصالر  د رمدالر دولراة صدولنرة دااةردمدولرر(3)محلرالاف رفومل  داج
.ر  ا فددارال مدددلرال يددص لر  مدددلرالم ددور(4)المصوصددلر ولمتم اصددلر ال ددوءرل يددتموصلرفدداراآلصددل

لددولراللدد ارل  لددلر ا صصددلنرألالرالتددةامر) ت الدد ار وللدد ا(ر ص حددترتقدد مرلددولرالحددقرمدددلر
الحدددقرلدددملر ،دددوقر الت الدددار وللددد ار ص دددو رل  لدددلر ا صصدددلرس رسالرالتةامددد رلدددملر ،دددوقر

ر.(5) ص و رفا ارتداصمرمالرابر صمةةر تدااارالوملرت ال ار  مرمت ال الر ت،اوراللووا
 

 المحور الرابع: الجملة الماضوية البسيطة المجردر الممتدر:
رلرالمو  صلرالم ا عرالممت عر حاورالم ورالووءار الوملرمالرتصارموم لص : ا ارال مد

حددداورالم دددور)الودددوء(ر+رالومدددلر+رالوومدددلر)م دددما(ر+رحددداورم دددورالودددوءر+رالومدددلر+ر
رالووملر)م ما(

ر(53)الصوةمواارررفَحَشَرَ فَنَا َى  ولرتموللر

                                                                                                                         

ر  رل صوالا ر صا اا رالما اا رالتواصخ ر1م ييل ر30/326رم2000- د1421ا رالميملرن رالصيوا تويصا
 دار اارالدتولر710الصيوارار م اا رالتصةصلر حقويقرالتت صلار   رال ادوارم  رابر الر حم ر الرمحم  ر

ر.4/331:ررالما اار صا اارل صوالر
ر.86اري30ارجر15(رالتحاصار التص صاارم ر1)
را(2) رالي ما رم   ر ال رلدمة رالم وةا ر م ر ص ام رفا راةص وة رسلل رالموماعار660اة،واع رم  مل  دا

ر.30/635نرا حرالمموصاار312يرر:ر در1313ا يتوصلار
ر.403ارير8ارم ر(رسماالرالقا الرل ا صش3)
ر(رمالردتولرفتارالاحمالر د،ورمورصدت  رمال.1(ر ومشر)4)
ر.361اري30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر5)
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س رالتقدد صارفح،ددا مررس رسالر دد صالرالومدددصالر ددوءار لددصقلرالومددلرالمتمدد عرالمحدد  ورموم لدد .
ر.(1)سلص ر صو ا م

ةمددو امرمصدد رسلددلرالحددالر صح  ددو   مدددلرفح،ددارر(2) الح،ددُارسخددااجرال مومددلرمددالرمقدداج مر ا 
(نرألالرفامد الر د لرحالد رلصقصد رامصتد ر تصد ر22)الصوةمدوااررريَسْملَ  رم ورمددلر مددلر

ودوءنرةفدو عر م دورفصدو  ر ولر(3)الالراألمدلرخ،دصلر،دص مر مد عرم يدلرلم دو عرالدالرالحدق
 ص ر مدالر  ارالق لرلامر و ةرح  ا مرلوا رحال رمدلرا  غر ل رسلدصامر حد ورمومد لار
يددصو رالح،ددار الصدد اءرسلددلرفامدد الرم ددوةرمقدددانرألصددُ ر رص و،ددار صويدد رح،ددار ح،دداارصددو  ر ا 

صمدور يدص رسلصد نرألصد رالد عر مدار د   ص حدترر(4)الصو ر  رصد اء مر لددالرصدتمارات ومد ر  صد ار ا 
رمدصالرس موارالوومل.فارالو

   ر ا ارال مدلرالمو  صلرمتم صلرم ا عر ممت عر  مدلرالوملرفصاورمةص ر ولت دمصورمددلر
ر فقرالصم راآلتا:

الومددلرالمو ددار+رالوومددلر+رالمومدد لر+رالم ددوورسلصدد ر+رحدداورالم ددور)الوددوء(ر+ر مدددلر
رلموم ل.مم  فلرمتد صلرمالرحاورالم ور الوملرالمةص ر ولت مصور الووملرالم مار ا

ر(28)الصوةمواارررَِفَعَ سَمْكَ َا فَسَوَّاهَار ولرتموللر
دددم  رفتم صدددلرفمدددلرافددد رسلدددلراليدددم رر(5)الدددااءر الوومدددلر المدددصالر لدددلر احددد    ددد رمددداا ورلدي 

دلر دمار،دوماارت  لدم ولقلرفارالاف ار عرلاف رافقاور عر مدد رافصمدو ار  د رمدالر  صدلر د لامر، 
فددولممصلر مددلر خصاددورفددار اددلرالمددد ار صقددولرلددد خالررتدصددلار  دد جةر الرصويدداراليددم ر ددول خال

يم رلمدورفصد رمدالرااتودومراليد اراألمددلرمدالراليد اراأليدولار صدلرلد رممدقار صتصدار لد ر

                                                 

ار اار1مم مراألفمولرالتارح ورموم لاورتصاراللاصارفارالقا الرالداصمار .م  رالوتوحرالحم ةار ر(1)
ر.86:رالوصحوءر

ر.118(رمم مرموا اار لووترالقا الار2)
ر.1367سماالرالقا الرلدصحو ارر(3)
ر.80ارير30ارجر15(رالتحاصار التص صاارم ر4)
ر.395(رمم مرمقوصص رالدقلار5)
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  رر(2)(27)الصوةمددوااررربَنَاهَممار  مدددلر)افدد ريددمداو(ر مدددلرم صصددلرل مدددلرر(1)الدد اجر الدد ا 
ر.(4) عرالتل صا يد ر اصقرا  مولر مرالتولصلرلةصور(3)  لرا،تمولرمصاو

فيددد ا و:رالودددوءرلدتمقصدددلر التيددد صل:رالتمددد صلر مددد مرالتودددو ار  دددار مدددلراأل،دددصوءريددد اءر عر
متمو ددددلار  ددد رتتمددددقر ويدددمر،ددداءر احددد ارمددددلرممصدددلرتمددد صلر اوتددد ر ص احصددد رس رسالرتيددد صلر

دددم  رصمصدددار(5)اليدددموءرحلددددارمددد رحلددد لريدددمداو دددد اردددد الراليج ار صت دددارمدددالر  لدددلراليَّم 
رمدلرصح رمتصويقرلديموءردداو.ا اتوومر المد ر

  ملرصم ر خارلد مدلرالمو  صلرالمتم صلرفصاورالوملرم ا ر مم  ورمدص رايدمرمددلر فدقر
رالصم راآلتا:

+رالمومدد لر دد ر+رحدداورالم ددور+رر()حدداورالم ددور)الدد ا (ر+رفمددلرمددو ر+رالوومددلر
رايمرمم  و
ر(3)الدصلاررروَاَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْ ُجثَ ر ولرتموللر

رخدقرال دار األص ل.ر(6)ال ا رحاورم وارمور ممصلرال ع
دالارس ر الرالمد داعر ددار الرمدور ممصدلر  ولر   ر موا:ر  ار   ر مص ر الرتدد الرمدور ممصدلرم 
ددالردصوصددلرمددالراب.رس رسالر لددلرالومددلر)خدددق (ر دد راة دد امر ددالار  رملدد اصل.رفمدددلراأل لرم  م 

.ر لوددترالدد دا:رمومدد لر  ر()ومددد ر خدددق:رالومددلرالمو ددار فر(7) ا ص ددو رمددالرتصددار لددل
صد الردصار  رمالرالمخد قارفصد الرال دار    رمالر)م ال(ر الموي رمح  و
ر.(8)

                                                 

ر.30/325(رصصتا:را حرالمموصاار1)
ر.10/678(رال ارالمل الار2)
ر.8/212(راماالرالقا الرمحصارال صالرال ا صشارم ر3)
ر.84ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر4)
ر.85ير(رم.الار5)
ر.1330(رسماالرالقا الارالصحو ار6)
ر.2/566نر لويار  عرالتمصصةار1/225(رصصتا:رالموا اارفارتاصلرالقا الار7)
ر.2/1291(رالت صوالرفارسماالرالقا الار8)
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سلددلر الرخدددقرر(1) خدددقرمددالراألفمددولرالمتم صددلرسلددلرمومدد لرم و،دداار   ددلرالدد دت ارال،ميددوال
ارصا رمتم صو رسللرموم لصالر ح  مورتصدارم و،داار عرسالراأل لر دةءرمدالرممصدلرالومدلار ال دوص

  رمقص رل ار صمدالرالقد لرسصد رس ارددوالرالومدلرخددقر ممصدلر)لدصجا(رفالصد رصد لرمددلرالتح صدلر
(ر14)الم مصد الارررثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَما الْلَلَقَمةَ اُغْم َةً   رمالرحوللرسللر خا ردق ل رتموللر

عرسلددلرال ددوصارمقصدد ا ر ددولحاورفصتمدد  رسلددلرمومدد لصالريدد اءر دددوالرالتمدد عرم و،دداا ر مردددوالرالتمدد 
رمدددلراةص ددو ر الخددقرتمدد  رسلددلرمومدد لرم و،دار صمددالرلوددترالدد دارمومدد   ر فدارحددصالرس ار لج
 دد ارس رسالر  اصددلراآلصددلر) مددورخدددقر...(رملدد اصلرفت يددمرابر ددت ارمددالر  ددوار  اتدد ر  دد رخدددقر

رُصختددورالة  صالرفولقيمرصتمدقرمالرتمدقرلدوواراألفمدولراةلاصدلر  دار يدمرمدالراللدووار 
رروَاَما خَلَمقَ المذَّكَرَ وَالْم ُجثَ      * وَالنَّ َماِْ ََِْا تَعَلَّم    * وَاللَّيْملْ ََِْا يَ ْشَم   فار   ت رمص مور ولرفاردتو د ر

ر(.3-1)الدصلار
ر
المحور الخامس الجملة الماضوية ذات الفعل المجرد المتعدي إلو  مفعوولين ومسوند  -5

 إل  ضمير المتكلمين:
ر+رالووملر) مصارالمتددمصال(ر+رالموم لراأل لر+رالموم لرحاورالم ور+ر فملرمو  

رال وصا
ر ولرتمولل:

روَجَلَلْنَا جَوْاَكُمْ سُبَاتاً رر(9)الص تارر
روَجَلَلْنَا النَّ َاَِ اَلَاشاًرر(11)الص تارر

ددلرالميددص رسلددلر ددمصارالمتددمددصالرتمتصمددو رل اتدد  ر م  رس رت دد  رال مدددلراأل لددلر ولومددلرالمو ددار  
رمصاددددورالحولددددلرالتدددار ددددار  دددد  ر حدددد الامر  مومددد لصالرفادددد ارا يددددت  لر ددددتح الرالصدددو ر خدددديج
المما فلر،د ااور دولم ارالد عرصمق د رال مد ار  دارحولدلرمتددااعر رصخدد الرمدالرال،دم ار مدور
فصادورمدالرالم داعرفيدصوقراآلصدلرفصدد رتد  صارصتدومرالصد مار مدورص ددا رمدصد رمدالرالصقتدلر ،د  ر حددولر

مددالرال مدد ر    ددارفمددلر مدصددونرألالرالصدد مردصوصددلرصصويدد اورفمددلرال مددلر رالمدد اار مددورصمق دد ر

                                                 

ر.397نر صصتا:ر375(رصصتا:رالوملرفارالقا الرالداصمار1)
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فمددلرالخدددقرالمصويددلرفال ددوفلرصدد مرسلددلر ددمصارالمخددو  صالرلصيددارلدتقصصدد رةخددااجرصدد مرتصددار
اةصيوالارفالالرص مرالحص االردد ريد وار لددالراة دوفلرلةصدو عرالتص صد رل يدت  لار عرسالر لصدلر

مددالر حدد الدمر  ص ددو رألالرفدددار لددو ر ُيدد وارامتصوصدددو ررال مدد ر ددويمر ددصجالرفدددارالصدد مارالدد عر ددد 
 ا متصوالرخوير امرس ر   ار  ارالدوترلمورفص رمالراة،موار ولق  رمالرالممدلرلصقو دد ر مد ار

وَجَلَلْنَممما النَّ َممماَِ اَلَاشممماًرص حدددتر الرفدددالرالتايدددلرفددارالو الدددلرالددد عراتوقدددارر(1)(11)الص ددتارر 
يدد وتو ار  مدصددورالصاددوارممو،ددو ارفدددلرلوتددلر خصدداعرفددارمقو مدد ر ت و قددار  لدد ر  مدصددورصدد مدمر

رالقاايالراليو قلرتت و قرمقو ماورت و قو رردوم   رمدلرالصح راآلتا:
رُي وتو ر)ُ رددددُر/ر ور/رتو(ررررر لصار+ر  صلر+ر  صل
رممو،و ر)مر=ر/رمور/ر،و(ررر لصار+ر  صلر+ر  صل
صالر الوملرميص رسللر دمصارالمتددمدصالر  ملرصم ر خارلد مدلرالمو  صلرالمتم صلرسللرموم ل
ر(.10)ال د اررروَهَدَيْنَاهُ النَّعْدَيْنْر الموم لراأل لر مصارالقويلردمورفار  ل رتموللر

الصتددارر()س ار لقصصددورال دد ءرمدددلر دد ارالقدد لرصددااارص دداعر اصددوالرا يددتمواعر الت،دد ص ر فتددو ر
 لدددد اتاورال  لصددددلرفوددددار  لدددد رراةصيددددوصارسلددددلر  ددددلرالموددددا عرالقا صصددددلرفددددارم  ددددماورالوصددددا

.ر الص د صالرفدار لدلر(2))   صصوا(رم ورصمملرمدلرصمدمريدو قلار الاد  ر دوءر ممصدلرال صدوال
ال   رالدق ع:ر))األا رالماتوملرااتوومو ر  الرال  لارفولماا ر صور اصقوالرص د االرماتومدوالر

الص دد االرر.ر  دد رايددتمصا(3) ال اصددقار دد رصددد الرمص دد ارملددم اار  دد رصددد الرتدد اارمصخو ددو((
لدخصددار ال،دداار  مدد رص دد صالرللددم  لرات ددومر حدد  مور  دد رالخصددارفقدددلرمدددلرال دداصقصالر  ر
ألالردلر اح رلملر ومت وارف اصقرالخصارلم  ت رفاريد د ر  اصقرال،دارلدم  ت رفدار

ر.(4)م ا   ار ل ل ر وءرالتم صارمص رفار ولمق ل

                                                 

ر.19-18ارير30ارجر15(رالتحاصار التص صاارم ر1)
ر2004ارالمدت لرالملاصلرلد  وملر الص،اار1ممصلرال   ار الصتوياارا الرالممو ارر د،ورالياايارفار(2)
ر.26:ر
ر.503(رمم مرموا اار لووترالقا الرالداصم:ر3)
ر.354ارير30ارجر15(رالتحاصار التص صاارم ر4)
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 متمددد صو رسلدددلرمومددد لر احددد رر  مدددلرصمددد ر خدددارلد مددددلرالومدصدددلرالمو ددد صلرفصادددورالومدددلرم دددا ا ر
ر ال مدلرممت عر ولم و.

 ا رالم دددورالومدددل+رالوومدددلر)اب(ر+المومددد لر) دددمصارالدوو(+الحدددولر+رحددداورالم دددو+ر
ر مدلرالوملرالمو ا

روَوَجَدَكَ ضَالّاً فَ َدَىرر(7)ال حلارر
ار  ددد رالددد عرصتمددد  رسلدددلرمومددد لر احددد ار موم لددد ر ددد ر دددمصار ددد  ر ممصدددلر لودددلر لدددو و     

ر.(1)و لار و  رحولالمخ
س ر   لرالوملرالمو ار)   (ر ويمرالووملر) ول(ر تقد صمرال لدورمددلرالومدلار  رصمددالر

ر.(2)حملر) و  (رمدلرال  لارال عرصقو د رالا  ارألالراألص صوءرممل م الرمالر ل 
 حدد ورمومدد لرفادد  رلدمدددمر دد رمددالر ددمصارالخ ددولر  ددد ار ح فدد راص ددوةر فصدد راموصددلرمدددلر

 عراأللددلرصقددولر دد ا ارفددد ر دددارالدددوورلددمرصصيدد مرمدد را   راآلعرالمصتاصددلرر(3)الو الددل
ار  دد  ر  صددلرحدد ورالمومدد لنرلصدد لرمدددلريددملرالدددامار المدداا ر دد ا ار لدد   .ر الدد عر(4) ددوأللو 
ر.(5)صاااردمور  لرا الرمو، ار ص رح ورلتا ارالماا ر اموصلرالوولدلر يملرالدام

ر
 المبحث الثاني

 (6)يطة المحولة الممتدرجملة الفعل الماضي البس

                                                 

ر.399(رم.رالارير1)
ر2) رالد،ووا رصصتا: رالتويصارالد صاار4/264( التت صلرالميملرر ص اارالتصةصلر  يااانر217-31/216ن

رال ص و عرار رال،صااةع رمحم  ر ال رمما رابر ال رم   ريمص  ر    رال ص و ع( ر  صالر791)تويصا رحقق   دا
ر صا اار ر اارالوداا رحي صلا رالقو ارالم،و رال،صخرم   ر ال مصولر اةياايصدصوارفص  األحو ص رالم   مل

ر.8/481نرال حاالمحص ار2/604:ررم1996- د1416ل صوالار
ر.30/163موصاار(را حرالم3)
ر(رالمل ارصوي .4)
ر.400ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر5)
(ر  ارالموا مر  رمالرالصتاصلرالت لص صلرالتح صدصلرلص،ملرمورح لر ولصقيرد مدلرالم صارلدم ا لار  ر6)

ر ولةصو عردول مدلرا يتواومصلار المصوصلر الم د ع.



 أ.م.د. هدى طاهر حممد                                                                 املاضوية أمنوذًجا بناء اجلملة الفعلية يف جزء عّم

 18 

 المحور األول: الجملة البسيطة المبنية للمجهول
 صمصددار اددورتددد رال مدددلرالقويمددلر ا يدداورمددالر  الر الرتتمدددقر قصا ددور م  ددلرايددصو صلار صددد الر
الومددلرفصاددورم صصددو رلدم ادد لارحصدد رصحدد ورالوومددلار صقدد مرالمومدد لر دد ار  ر حدد رالمتمدقددواار

وارتيمصلرالصحوعرلدلصقلرمدلرمل دحوارم عر)مدورلدمرصيدمر صيملرصويلرالووملار   راختد
فومدُ ار المومد لرالد عرلدمرصيدمرفومدد ار صويدلرمدالرالوومدلار الومدلرالم صدارلدمومد لار الومدلر
الم صارلدم ا لار   رايتقار  اراألخصارمل دحو رمت ا   ار،ويمو ر ا  رمدلرالوملرفدارحدصالر

ر.(1) لايتقاار ،ومرالصويلرمص ر ا  رمدلرالموم
   ر ا ارال مدلرالمو  صلرالم صصلرلدم ا لرمح   رالوملرالم ا رالمتم عرسلدلرمومد لر  د ر

راتللر ولوملرتوءرالتتصص راليودصلرالتاردياار لتقوءراليودصصالرمدلر فقرالصم راآلتا:
رم صددارلدم ادد لر+رتددوءرالتتصصدد راليددودصلر+رصويددلرمددالرالوومددلر حدداورم ددور+رفمددلرمددو  

فو ر وأللو ر ال م(ر+رورالتمقصلر+ردوالر+را يمر) مصاا (ر+رالخ ا.ر)مماج
ر(.19)الص تاررروَفُت حَت  السَّمَاء فَكَاجَتْ أَبْوَاباًر ولرتموللر

فددتُاراليددموءراص،ددقو اور صددة لرالم يدددلرمددالر مدد راليددمو اارصددة   رصح ددا الر دد رلتصوصدد ر مددار
فدولتوتار الودتاريد اءرفدارالممصدلررال ةاءارف م ا رتمدجقرالوتار وليموءرم،مار تص رفتار، ص ا

المقلدد  ار  دد رتا صددلرصدد مرالولددلر فُددامرمدددلراصوتددوحراليددموءر وددوءرالتمقصددلرفدوصددار   ا ددو ر
 اةخ وارمالراليموءر تصاور   الر ا رمدلر اصدقرالم ولقدلرفدارال لدورلد  لدلرمددلرد داعر

ر.(2)المووتارفصاورحتلردتصاور ار   ال
(رمددلرمدور صدلر صمت دار)صد م(ر)اآلصدلر17)ُصصوُخ(ر)اآلصدلرر  مدلر) ُفتحاراليموُء(رم ورمدل

(ر25(رم ددوفو رسلددلر دد ارال مدددلرمدددلرحدد ر  لدد ر))صدد مرت،ددققراليددموء((ر)الوا ددوالاراآلصددلر18
 التم صددار ولومددلرالمو دددارلتحقصددقر  دد مر ددد ارالتوتددصاارحتدددلردتصدد ر دد رم دددلر   مدد ار مدددالر

ا ار الرصت افقددورفددارالةمددوالر(ار لددص ر ،دد18الةمخ،دداعر صدد رمم دد ورمدددلر)فتددتت ال(ر)اآلصددلر
ر.(3)دمورصتالرمالرلص ر صح عار   اُارفارالد،وو

                                                 

رايوللرمو يتصا.ر158لدم ا لار اايلرصح صلاريرر(ر  للرال مدلرالقا صصلرالم صصل1)
ر.30/32ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم 2)
ر.29/296ار ا حرالمموصار4/532(رصصتا:رالد،وور3)
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  ولرال،ا رفارحيص ر الرصدد الرمقا دو رمدالرالحدولر  رصدد الرالم دواملرحدوصدلرحدولرمو دصلر
 مورصحالرفص رم وامر اءر  ر دوترالمو ارتوخصمو ر تحقصقو رل   م رفا ر  دالر اصدلرمصد ار

راليموء(رلدصور  او ر ل رُ ملرحو  رمدلرممصلر)فتتت ال( ر.(1)ار   ر)ُفتحا 
   ر ا ارال مدلرالمو  صلرالم صصلرلدم ا لرمتل اعر ولوملرالمةصد ر ممتد عر  مددلرالم دور

ر(.20)الص تاراآلصلررروَسُيِّرَت  الْعْبَالُ فَكَاجَتْ سَرَاباًرصح ر  لُ ر
مدددُلرال،دددداءريدددوياا ر عرمو،دددصو .ر ُ  دددددقر صدددورمددددلرالصقددددلرمدددالرا لمددددوالار عرصقدددددارالتيدددصصار  

ال  ددولار  دمددارمددالرمقواج ددور يدداملر ةلددةال
حتددلردتصجاددورتيددُصارمددالرمدددوالرسلددلر خدداار  دد رر(2)

رمدصدد رتمقص دد ر ق لدد رفدوصدداريدداا و نرألالرتددو ار تا صددلرصدد مرالولددلار الوددوءرلدتمقصددلردمددور لج
راليداالر د ر(3)التمقصلر الر رتد الرمم رمادلار عرفدوصاردوليداالرفدار صادور ر،داء نرألالج

ورصد حرفاراللحوا رممورص،د  رالمدوءر لدص ر مدوءار لدصد رحولدلرفدارال د رالقاصدلرتص،دترمدالرم
ر.(4)تاادمر  خاعرمدلري اراألا 

  ا ارال مدلرالمو  صلرالم صصلرلدم ا لرمتم صلر ولومدلرالمحد لرم دارالومدلرالمتمد عرسلدلر
رم صددارلدم ادد رمددو   ددالرمدددلر فددقرالددصم راألتددار)فمددلا  لر+ر ددوارمومدد لر  دد ر صجدد ر ددولحاورم 

ر م ا ار)صويلرمالرالوومل(.
ر(.6)ال واقارررخُل قَ ا ن اَّاء  َاف قٍر ولرتموللر

س ر صصدددارال مددددلرلدم اددد لرا تمومدددو ر ومدددلرالخددددقر    ر  دددولمخد قر وصصدددو اراةصيدددوالرمددداا ار ددد ر
 لددصقلر افددقرايددمرفومددلرمددالرر(5)خلدد يرمصدددارال مدد ر الدد افقر دد رالخددواجر قدد عر يددامل

ولدداار  دد ر دد لرفاصددقرمددالرالدقدد صصالار  ددولرال مادد ار رصيددتمملر) فددق(ارالومددلر) فددق(رالق
ار  ددلر(6) ولدداا ار  مددد ار افقددو ر ممصددلرايددمرالمومدد لار  مددد ار لدد رمددالرالصددو اار مددالرالوددااء

                                                 

ر.29/296(رصصتا:را حرالمموصاار1)
ر.1/470(رصصتا:رالمم مرال يص ار2)
ر.33ار30ارج15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر3)
ر.1/426ال يص ار(رصصتا:رالمم مر4)
ر.1/289(رصصتا:رالمم مرال يص ار5)
ر.3/258(رمموصارالقا الار6)
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 مددد رمددالرلددص رر(1)الح ددوةرصممددد الرالمومدد لرفددوم  ارس اردددوالرفددار اصقددلرالصمدداار يددص  ص 
 صدد الر فددق رر(2)قار األحيدالر الرصدد الرايدمرفومدلالصيدلردقد لامرتدوماارفويدار افدقر د عر  ف د

م ددو مر فقددلر   صددلرفددار لددور دد ارالمددوءرالدد افقرة مددوجرالتمدددصمر الم دداعر دد  ويقرالتددد صالر
ر.(3)لصيتصقترال و لرالدوفار صة ا رالم مالرمدمو ر
 المحور الثاني: الجملة البسيطة المنفية:

لصوددارلصودارم  ددلراةيدصو ر ددصالرالومددلرالمقلد  ر اددورتدد رلال مدددلرالميد   لر ددت اعرمدالر   اارا
ر.(4) الووملر ةمالرممصالل

 صةص رمدلرالتماصورم  لرالووملر تح رالمتمدقوارفارال مدلار عرسصد ر رصيدد رالصودارمددلر
الم  ددلر ددصالرالومددلر فومددد رحيددلار ددلرمدددلرالمتمدقددوار ص ددو ار أليددد لرالصوددارفددارالقددا الر

صصدددلارفاددد رد صدددارال،دددص مر   يددد را  ددداا ارفدددال ار اايدددقرمتمددد  عر    اارمختدودددلر    ارمت و
رصتاصورسللرال مدلرالمو  صلرصا ر صاور ا ارمصوصلر در:

 ما: -1
)مو(رحاورمالرحا ورالصوارتصارالمختلدلارفادارتد خلرمددلراأليدموءر األفمدولرممدو رفدال ار
 خدارمدلراألفمولرلمرتممدلرفصادوارألصادورحداورمامدلرتصدارمومدلار توصد رالصودارفدارالحدولر

ر(5)وردحدمرلص ارتصدار صادورحداور د رخد ورفدال ار ددارةصد رصومدلارفصوصد رةصد رمدورصومدلحدما
  دد رصددا رفومددلرمددور  رموم لاددورم ددا اا ر دددرمددالارالتددارالدد دارمدصاددورالصحددوعر ولةايدد عرلدت دصدد ار

رتصار صامر  م ارلةصو تاور،ا  و ر   ل:

                                                 

ر.3/381(رالدتولار1)
ر.16/276(رصصتا:رالمحاارال  صةار2)
ر.262ارير30ارج15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر3)
ر وم(4) رالمولاا رالتمدصم رم  مل رالو حاا رال صال ر صوء را صصلا ر ال رما ع ر،ما رفا رالما صل ملرال مدل

ر.124:رمر1989الم للار
ر5) رصصتا: رار( رصةص  ر ال رالم و رمحم  ر    رمولمر285المقت لا رالخولقرم صم ا رم   رمحم  رتحد  دا

األل لرفارالصح ار   ر دارمحم ر الريالرالمما ور درا الراليااجارارنر1/48:ررالدتلار صا اار .ار
ر.60-1/59:ررمر1973وار دارتحدر .م  رالحيصالرالوتداارم  ملرالصمموالارالص وراأل،ارر367
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ور ر ويدمار ةا  ارتقد مراأل لر الرصتق ماورصوار  رصادار  رايدتواوم.ر ا يدتواومرميد  قر حدار
ال،ا رمدصاوار ال وصار الرصد الرالم ا ارصداعر ال ول ر الرتد الرم رم ا ا ورفدارمحدلرافد ر

ر.(1)فوملار  را ت اءر  رفارمحلرصللرموم   ر  
  دد ر ا ارال مدددلرالمو دد صلرالممتدد عرمصوصددلر دددرمددورمتلدد اعر ولومددلرالمةصدد ر ددولامةعرالمتمدد عر

رفمولرمدلر فقرالصم راآلتا:يولدو ريد  رال ةمررمالراأل
مور+رفملرمو ر+ر وار م ا ار+رالووملرم وور+رالم دوورسلصد ر+رحداورالم دور+ر

رمور+ر) مدلرمو  صلرمم  فل(.
راَا أَغْنَ  عَنْهُ اَالُهُ وَاَا كَسَبَرر(.2)المي ارر

 لدددلرالومدددلر تصدددلرمتمددد رسلدددلرمومددد لارتصدددار صددد ريدددد ريدددد  راألفمدددولرال ةمدددلرفددداراآلصدددلر
رسلددلرمومدد لصالار وصصامددورصتمدد  رسلصدد ر(2)و ر ولحدد  ا تمومدد ار  مددلر دد لر ددتالرالومددلر تصددلرمتمدد  

ر.(3) ول وار الم ا ا
 فدددار)مدددو(ر  ادددوالرسماا صدددوال:ر حددد  مور صادددورلدصوددداار الممصدددلرلدددمرصقدددالرمصددد رمولدددُ رالمددد ا  ر

 جمرار  د(4)  وصصامورسصاورل يتواومارال الرمدلرالت  صخر التقاص ر الممصدلر عر،داءر تصدلرمصد ُر
ر.(5)لد ص رل ارالد م

 صدحدددترفدددارتادصدددلرال مددددلارالولدددلر دددصالرالومدددلر فومدددد ار ول دددوار الم دددا ار)مصددد (رموصددد عر
ر.(6)الم و اارل ارا تاصار ولوملرايتقصل

                                                 

ر1) رصصتا: رابر مولرال صالر الرص يور الر حم ر( رم   ر   رمحم  را الرمول ا    ارالميول رسللر لوصل
را الر ،ومرار رمحصار761المما ور د راليول رسللرتحقصقر   ارالميول ارمحم  ر مم ردتولر  اصل  د

ر.2/130ر:ر1980ار اارالص  عرال  ص عار صا اارل صوالار6ال صالرم  رالحمص ار 
ر.554(رصصتا:رالوملرفارالقا الرالداصمارير2)
ر.246-245(رصصتا:رمم مراألفمولرالتارح ورموم لاورتصاراللاصارفارالقا الارير3)
ر.8/325نرال حارالمحص ار2/755(رصصتا:رم،دلرسماالرالقا الار4)
رصصتا:ر5) ر   رم  رابرمحم ر الرممار الرالحيصالرالااةعارار( ار اااالار2 ر دا606التويصارالد صاا

ر.11/143ارال ارالمل ال:ر23/156:رر .ا
ر.2/29(رصصتا:ر م رالا ام ار6)
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  ملرتو اعر يد  صلر ارالمد  لرمدالرالتلداصار ولوومدلر  دمصارالقويدلرايدتقصوءر د داا رفدار
(رف د  رمدالرالتقدصدلرمدالر،دتص ار دمر ا فدار1)الميد اررربٍ وَتَمبَّ تَبَّتْ يَمدَا أَبْمل لَ َم   راآلصلراليو قلر

ال مدلرالممت عر ولم ور) مورديل(ارس رسالرمورم ورمدلرمول ر  ار ممصدلرالد عرديدلار
  دد رلدددت ار   جدد رمددالرتقدد صار) ددو(رمح  فددلر  ددارالمويدد ر  رالدداا  رلدددرمددورالم لدد للنرألصاددور

ار(1)مدالراألا دوحار الصتدوي ار ال  و دلر ا ت دومر ممصلرال عر التق صار مدورديد  ر عرمدور ممد ُر
 م ور) مورديل(رمدالر ددارالخدوير مد رالمدومرلدتخلدصير ا  تمدومر د ار  د ر حدولر  اعر
الددا  ر)مددو(ر  ددارا يددمرالم لدد لرالمددومرالدد الرمدددلرتصددارالمو ددلرسحولددلر م صددلرتمدد  رمدددلر

مددلرميدت  راآلصدلرال احد عرالمصلارا ،واعر)ديل(رالمتتخارفتحققرالتاا  رتاا  دو رتادص صدو ر
مددالرحصدد رال وصددلرال،ددددار الم ددم صار تمويددداموار حدد ورمومدد لرديددلرماامددوعرلو الددلر

ر.(2)اآلصوار ةصو عرفارممصلرالتا ص ر ال مص 
  مددلرصمدد ر خددارلد مدددلرالمو دد صلرالمصوصددلرس ر ا ارمتلدد اعر دددرمددور فمددلرمةصدد ر ولت ددمصور

ر)  جم(ر موم لر  ر) دمصا(ر+رفومدلرم دوور +ر مددلرمم  فدلرمتد صدلرمدالرمدورصوفصدلرمتم  
رم ا . ر+رفملرمو  

راَا وَ َّعَكَ َِبُّكَ وَاَا قَلَ رر(.3)ال حلارر
ار   ر الرت م رلدميوفار تالرصد ف ر(3)مورصوفصلار  مرمالرالت  ص ار   رفاراألللرمالرال مل

 ولقدلرابرتموللرمص ردآ لراليواار  الرص دق رال مدلر خود رالمدصشار فدارالد،دوورالت  صد رم
رمالر  جم رمووا و رفق ر ول رفارتاد ار صدلر مدصد رصددةمر الرصدد الر مالرال  م ر عرالتا نرألالج
المصوددارالتددا رالم ددول رفصدد ر  الر لددلرالتددا ارمدد ر الرالتددو ارصوددار لدد ار   دد رمددالر الرصقددولر
ددورصوددار لدد رألصددُ رال ا دد رفددارددد مرالم،ددادصالرالدد عرصةلددارلدد راآلصددلار  ر الرالم ولقددلرتمدد  ر سصمج

ر(4)الصواارفصد الرالماا رالم ولقلرفارالصوار رصوارالم ولقلمدلر راراَا وَ َّعَكَ َِبُّكَ ر.رس رسالج

                                                 

ر175ارسماالر   صالري اعرمالرالقا ال:ر522(رصصتا:رم،دلرسماالرالقا الر1)
ر.57(راليصوقرالم يصقارلد مدلرالما صلر   اارفار صوياوارير2)
مصتلارم صلرالل الحار محم رخدورابررمم مرال يص ار .ا اا صمراليوماايار  .م  رالحدصم(رصصتا:ر3)

ر.2/1032:ررمر1990- د1410ار ااراألم اجار صا اار2 حم ار ر
ر.4/603(رصصتا:رالد،ووار4)
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ر(.2ا1)ال حلاراآلصلررروَاللَّيْلْ ََِْا سَعَ ارروَالغُّحَ  مورصوفصلار  ار  الرالقيمر
مددلرار  جمد :رفمدلر مومد لار فومدلرميدتتاار  (1)  مدلر  الرالقيمرمصوصلرلمرتقتاالر ول م

رار  مددددلر) مدددور ددددل(رم دددورمددددلرمدددور(2)مدددور  جمددد رحولصدددلار عرمدددور  جمددد را جددد ر مدددور ددد  
ر

.ر  ددد رحددد ورمومددد لر ددددلراختلدددواا رس رصمددددمر صددد ر دددمصارالمخو دددلر  ددد رالايددد لر(3)  جمددد 
()(4).ر

ر  ملرصم ر خارلد مدلرالمو  صلرالمصوصلرس ر ا ارمتل اعر د:ر
مدددالرالوومدددلر دددمصار+ر دددوار م دددا ار+ررمددور+رالومدددلرالمو دددارالم صدددارلدم اددد لر+رصويدددل

رحول.
ر(.33)الم ووصالاررروَاَا أُِْس لُوا عَلَيْ ْمْ حَاف ظ نيَرصح ر  ل رتموللر

 مدلر مورُ ايد ارمدصامرحوفتصالرفارم   رالحدولر عرصدمدة  مر ول د لرفدارحدولر صادمرلدمر
رمدلر الرحولامردحولرالم ايدل .رلد ل رُصودار الرصايدامرمايلنرلصد ص ارم ددصالر تممولامارف لج

صد صدد ارُ ايددد ارحدددوفتصالرمدددصامرفددالالر،ددد عرالحددايرمدددلر الرصق لددد ارسالر دد  ءرل ددول الرددمدددور
ا   مرص،  رحولرالماي لرلصتت  ر ح الر ح ار مالر،تالرالاي لرالحايرمددلرالت دصد ر الخ دار
رميتمملرفارالتادمر ولم،ادصالار عرلمرصد ص ارمقصَّ صصالرلدا و لرمدصامر ا متصوءر ل حام.

ودتر ممصدلر فولحوتر صورالاج و لر ل ل رم جعر حاور)مدل(رلصتيد رالصوارمددلراةايدولار الح 
را يتم ءرالم وةعرال عر فو ُارحاور)مدل(رفصصتوارحولامرالمم جل.

 تق صمرالم ا ارمدلرمتمدجقد رل  تمدومر مودو رحداورا يدتم ءارمددلر  م دا اا رمد رالاموصدلر
ر.(5)مدلرالوولدل

                                                 

 دار769،احرا الرمقصلرمدلر لوصلرا الرمول رم  رابر الرم  رالاحمالرالمقصدارالام اصارار(رصصتا:ر1)
رتتلصور رمقصلا را ال ر تحقصقر،اح رال دصل ردتولرمصحل ر ر مم  رالحمص ا رم   رال صال رمحصا رمر14محم  ا

ر.2/382:ررمر1964- د1384اليمو عار
ر.30/522(را حرالمموصاار2)
ر.8/342(رسماالرالقا الر  صوص ارم ر3)
ر.4/481(رصصتا:رال حارالمحص :ر4)
ر.214ارير30ارج15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم 5)
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 ال: -2
رل مدلرالمو  صلرمصوصلر در ر متل اعر ولوملرالمةص رال ةمرمدلر فقرالصم راآلتا: ا ارا

ر ر+رالوملرالمةص ر+رالووملر+رالموم ل
ر11 ولرتمولل:ر))رف ررا تحمرالمق لر((رررال د راآلصلر

ص حدددتر الرايدددتخ امرالصودددار ر ممصدددلرلدددمرلدومدددلرالمو دددار دصدددلر صويدددو رسلدددلراأل  اارالصوفصدددلر
ارلد ارا،دتا رفدارصوصادورتدااا دورحتدلرمد جرتادد ر(1)مق لرموم لر  ر الملد ارا تحومدو راأُلخار ال

 مدجدد ارمد مرتدااا دورفدار  لد رتمدوللر)فد را دتحمرالمق دل(ر صد رمحمد لرر(2)،و ا رفدارا يدتممول
ر.(3)مدلرالممصلرحص رفيارا تحومرالمق لر مور وءر م ارمالرف رالا  لر  را مومرالميدصال

ارالم ددوا رصمدد ر مددلرفددارا م ددوةرالدقدد عر ال  تددانرألصدد ر دد  ر و يددتواومرفادد ارالددصيرالقا صدد
المح  ورس رالتق صارفارالق لرالداصمر ف را تحمرالمق لر ال عر فدو  رالتقاصد ر التد  صخر ا صددوار

مالر مارالما ارلدمولرلوا رتدا اا ر ق تد ر  اايد رحتدلرحيدلر الرلدالرصقد ارمدصد رر(4) التم ل
ر  تلرال ر.(5)ح ور))ال خ لرفاراألمارال، ص (( ح .ر لملج

  دد رايددتمصارالومددلر))ف،دد  رتددددوراألممددولراللددولحلر و تحددومرالمق ددلرفددار،دد ت رمدددلرالددصو ر
 تتتارا يتمواعرال وصصلرلت لرمدلرلم  لر   مصدلرا لتدةامر مدصا رابرالميدتقصمارر(6) م،قت ((

ر.(7)فولمق لر))ال اصقرال مارفارال  ل((
أل اءر التةامراألممولراللولحلرالتارم ارمصادور ولمق دلرللدم  لريدد داوار   رايتمصارالدوتر

   ل رصد الرالصيقرالقا صارمم ةا ر   تلر   ت رفدق رتتو مارا يتموااارالمق دلر ا  تحدومار
                                                 

ر.78(رصصتا:رسماالر   صالري اعرمالرالقا ال:ر1)
 دارتحدرمحم رمدارالص وار207مموصارالقا الار   رةداصورصحصلر الرةصو رالمما ور درالوااءارار:ر(رصصتا2)

ر ر  رص وتاا رص يو ر3 احم  ر صا اا رالدتلا رمولم ر1983- د1412ا ررم رالد صلار3/264: رمقصا ن
ر.1/242
ر.4/756ر:صصتا:رتويصارالد،وو(ر3)
نر صصتار مةعر10/437:رر صا اار .ار دار1127تويصارا حرال صوالارايمومصلرحقارال ا ي عرارر(4)

ر.53مارير2000- د1421ار ر44ارمر80ا يتواومرفارالقا الرالداصمارم دلر  عراةي مارمر
ر.5/61ر:مقوصص رالدقلارمو عر حم(ر5)
ر.8/476ر:ال حارالمحص (ر6)
ر.2/619ر:رصصتارالمم مرال يص ر(7)
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  صدددددار م ددددداورمددددددلر مددددد رمدددددالراحيدددددالرا يدددددتمواعر  دددددارم صصدددددلرمددددددلرت،ددددد ص رالممقددددد لر
ر.(1) ولمحي  

صو رلافصو رفاراآلصلرالم وادلرس رسالرلصقلرالومدلرالمةصد ر الد عر تدلرف   رمالر ل رفالالرلصورا 
راليدصوقرالقا صدارمددلر لد ارفولومدلرا دتحمر حا فد رالة ايد ر د ر لقا ر دلرا  تحدومردمدور لج
صددد الر  لرمدددلرالتددددور لددم  لر م و دد عرالددصو ار ددد ار موحاددورفددارسمدد مرالمددولرالد دد ار

 دوةرم دوةعرصدمدالرفدار الراآلصدلرالم واددلرصدصدلر ص وورسللرا م وةرالقا صاراللدافاارام
 اورمالرالو،لرفار  لرالمولرمالرلولاراألممدولر تحقصدقرالم الدلرا  تمومصدلرفدارالم تمد ر
ا يدد ما.ر  دد ل رفددالالراآلصددلرالداصمددلر،ددتصاور،ددتالردددلر صددوارالدتددولرالمةصددةار دد ر دقددارمددالر

ألصد رم دوةر د راص د  ررا م وةرالدق عر ال  لار اللافار ال  تار صخديرمصد رالم دوةعن
مددددلر ادوصددد راأليويدددصلرا يدددتمواعر الت،ددد ص ر الدصوصدددلرفدددار الر احددد ار ددددلر لددد رصتيدددو قرمددد ر
الممصلرالقا صارالمقل  ار عرمد رالحقصقدلرالم دقدلرف دد رال  دلرالمتصو صدلرفدارادت،دوورمو صدلر
  رالحقددويقراةصيددوصصلر  دد ار رصددد الرس رمددالرخدد لردتددولرمم ددةرد مدد رلددالرالمددولمصالارف دد

راآلصدلرالم واددلر د راحتد ار  تددلر  صمدلر ا صصدلر دارمدورصلد دارمددلرتيددمصت ر مدالر لد رفدالالج
األممددولراللددولحلر التددارفح ا ددورلمددالرصصوددقرالمددولرالد صددارر() ددول م ر التقيددصمرفدقدد ر مدد ر

الدددد فصا رفددددارلوتددددلر)المق ددددل(ر ددددمر مق اددددور  دددد ص رالتقيددددصم:ر عرتقيددددصمرالمددددولرمدددددلرالحددددو ار
عرالميدتحقلرلاد ارالمدولر  دار))تحاصداراةصيدوالرمدالر تد لرالداقر الم   صدلراةصيوصصلرالمتمد  

ر.(2)  رس مومر وي رصتصمر ارمقا لر  رميدصصو ر ارمتا ل((
 المحور الثالث: الجملة البسيطة المؤكدر:

 صمصددار اددورال مدددلر)التددار خدددارمدصاددور مدد راأل  اار  رالتاادصددلرم ددد عرم  ددلررررررررر
ر.(3)الوومل(اةيصو ر صالرالوملر ر

 الت دصدد ر يددد لرمددالر يددولصلرالتم صددارالقا صدداارالقددا رمصدد رتق صددلرم ددم الرال مدددلررررررررر
ةالددلرال،ددد ر الاصددلرلددد  راليدددوم ريدد اءر ددددوالرالت دصدد رلوتصدددو ار مرددددوالرت دصدد ا رممص صدددو ار  ددد ر  ا 

                                                 

ر.30/357(رالتحاصار التص صاار1)
ر.186قا الرالداصمار(رالتويصارال صوصارلد2)
ر.160(رال مدلرالما صلرفار،مارما عر الرُ  صصل:ر3)
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ورسلدلرايتمملراأليد  والرد  مورفارالقا الرالداصمرحي مورصقت ص رالمقدومر اليدصوق.ر ا  اراصتقدصد
مصددد االر حددد رال مددددلرالمو ددد صلرالم دددد عرصدددا ر صادددور ا ار تيدددولصلرمتمددد  عريدددصقورمصددد  ور

رمحددصالر ل رتادص و ر   لل.
 التوكيد باألدار قد: -1

 ددد رمدددالرحدددا ورالت دصددد رالمختلدددلر ولددد خ لرمددددلراألفمدددولرالمتلدددافلار  دددارحددداور ددد الر
.ر تد خلرمددلرالومدلرالمو دار(1)لمت   رخ دااار تمصدارتحقصدقراة  دوارمصو  دلرلددرمدورالصوفصدل

م ددد عرلم ددم الرمددور خدددارمدصدد ارمقا ددلرالمو ددارمددالرممصددلرالحددولار  مدددلرمموصصاددورفددار
رالوملرالمو ار   ل:

ر:(2)التحقصقر التقاصلر الت   
 ا ار دد رم ددد عرال مدددلرالمو دد صلرفددارم ا دد رمختدوددل.ريددصقورمصدد  ورمحددددصالرمدد  ا رمصاددور

ر رال ةمرمدلر فقرالصم راآلتا: دمورصتتارفق ر خدارمدلرالوملرالمةص
رمةص ( رمةص ر+رالووملر)ايمرم ل ل(ر+رفملرمو   ر)  ر+رفملرمو  

ر(.14)األمدلارررقَدْ أَفْلَحَ اَن تَزَكَّ ر ولرتموللر
رررررسَميَذَّكَّرُ اَمن يَخْشَم    رايتيصوور صوصانرألالر دارفداراآلصتدصالرالمو،داعر الحو صدلرم،داعر

دار12)األمددلارررالَّمذ ي يَصْملَ  النَّماَِ الْكُبْمرَى    رف لوراأل،دقلر تصد رررقَ وَيَتَعَنَّبُ َا الْ َشْ (ار  خج
رالود حرص دوحرالمداءرفصمدورص مدار  دار  الراألتقدلرتقد صمو رلم دمرفدارالقدا ار د ر فدداارفدالالج
سلصدد رفادد رص مدد رممصصددارالودد ةر الصودد ر  لدد ر دد رالتوددار ددولم تقلرمددالرالخصدداار ا تصددوالر ومددلر

ل ر) فدا(رلدتص ص رمدلرالمحققر   مد رمدالراآلخداعار ا تااصد ر حداور د رلتحقصقد رالم ارفار  ر
(ار) تةددل(ر د لرايدت ومت ر9)ال،دم ارررقَدْ أَفْلَحَ اَن زَكَّاهَار ت صصت ردمورفار  ل رتموللر

ددلرلدتددددور  دد لرال ادد ار  لددلر لدد ر دد رالت حصدد ار فددارت اصددارصويدد ر تةدصتاددوارفمددو عرالتومج
ار(3)ولراللولحلرالتدار دوءر ادوراةيد مار ص داءر ادورفص،دملرةددوعراألمد ال ا يتم ا رلممم

                                                 

ر.158نراللوح ا:ر1/98(رصصتا:رالدتولار1)
ر.273نرال صلرال اصا:ر99-98(رصصتا:رمموصارالحا وار2)
ر.4/579نرالد،ووار1309(رصصتا:راماالرالقا الارالصحو ار3)
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   جمرالتجةدارمدلر دارابار الل عنرألص ر للرالممدلر د ل رددد ارفالصد رس ارت اجداارالدصو ر
 ،ددا ارفصاددور صدد اارالا اصددلرفمدمددارمصوفماددور  د دداارمددالراة  ددولرمدصاددوار التةدصددلرا اتصددو ر

ر.(1)وةصموالمدلر   لرالخصار عرتةدلر 
ر.9   لُ ر)  رافدارمالرةدو و(رال،م اراآلصلر

رمةص ر ولامةعر+رالووملر)ايمرم ل ل(ر+ر مدلرفمدصلر)ةدجو و( ر  +رفملرمو  
ر

صمددورُحدد فارل دد لرالددد مار  دد ر فدددارفصدد ر  اددوالر حدد  مور صدد ر دد الرالقيددمر األلددل:رلقدد ار ا 
صمددور دداءر دد رتو مددو رلق لدد ر )ال،ددم ارررفَ َلْ َمَ َمما فُعُوَِهَمما وَتَقْوَاهَمما ر ال ددوصار صدد رلددص ر  دد الار ا 

رابرمدددصامر ع:رمدددلر  ددلرمدددلرلتددد ص امرايدد لرابر8 م الَّ دد   (ارفددول  الرمحدد  ورتقدد صاُارلُص  م 
()دمور م م رمدلر م  رلتد ص امرلدولحو رمدصد راليد مر دولرممصدوارالةمخ،داعار  د جاارتصداارر

ر.(2)لتُ م ُ الَّر
رةدجلرر ر(3)صويدُ ر ات د رمدور لامد راُبرمدالرالتقد  ارفتقد مرالود حرلمصويد لرالتقد     مر) فدارم ال 

رلاورمور  ردمورلادور  فد رالا ايدلر  )م ال(رلو  لرمدلرالديوالر عرال عرةدجلرصوي ر تالراختوا 
.ر(4)مصادددوار اةصيدددوالر الدددصو ر،ددداءر احددد ر صدددة رمصةلدددلر،دددصيصالر دددوخت وراةاا عر ا دتيدددول

الار م لر مصارال واعرتموللر عرم دالرةدجو دورابار عرةدجدلرابر فوملرالتو ار ص ر مصارم ر
مدددلرلددوحلر دد ارالقدد لرلمصوفاتدد رم   دد ار الحددقر صجدد رخدد ورر(5)صويدد ار  صحددلرالةمخ،دداع

التددو ار رلمددور ددولرالةمخ،دداعر ددلرلمصددوفاع رصتمدد رل حتصددوجرسلددلرمدد  رال ددمصارمدددلرالددصو ر
ددال ر و رمقددو   رل،دداءر خددار  دد رالتةدصددلر  ددار.ر  دد ر دددار،ددصي(6)مقصدد عر ال ددوفتاورسلددلر ددمصارم 

                                                 

ر.288-287ارير30ارج15(رالتحاصار التص صاارم ر1)
ر.4/259صتا:رالد،ووار(رص2)
ر.371(رم.رالارير3)
ر.371ارير30ارج15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر4)
ر.4/259(رالد،ووار5)
ر6) رالمل الا رال ا رصصتا: راألصلواعار11-21( رةداصو ر    رصدت  رفارالقا الا رالاحمالر د،ورمو رفتا ن

ر.356
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وَقَمدْ خَما َ اَمن    رمتقو دلر مت و عر مت و ا رمد رالت يدصلرمدالراآلصدلرالمو،داعرمدالريد اعرال،دم ر

ر.ر َسَّاهَا
ر
 التوكيد بالالم وقد: -2

 لددمرصقتلددار يددد لرالت دصدد رفددارال مدددلرالمو دد صلرمدددلرالحدداور دد ر ددلر ا ر ص ددو ر تيددد لر
رال مرالمقتاصلر در  .

اختدورالمدموءرفارال مرالمقتاصلر در)  (رف   ار ويولرمدصامرسلدلر صادور مرالقيدمرفادار ا مدلر
.رفارحدصالر   دار ويودلرسلدلر(1)فار  الرالقيمرالمح  وار  رص  ةرح فاورس ار ولرالد م

 مدصدد رفول مدددلرصددد الرر(2)اصاددور مرالت دصدد رفاددار مصةلددلر مرا  تدد اءرتوصدد رتق صددلرسيددصو رال مدددل
ورت دص االراأل لر ول مار ال وصار ق ار  مدلر د لر  دلرسلصد ر حد رال دوح صالرالمحد  صالرم فقدو رفصا

رال،دد ص ر ددصالرال مددصالار ر لدد رسصمددورصمدد  رسلددلرالتقددوال   ددصالرالددا صصالراليددو قصالارس ر ددول:ر)) لمددلَّ
  مورصصتمصوالرسللرفلصدلر اح عار مدورالقيدمرس ر دالرمدالرالت دصد نرألالرالقدا رمدالرالقيدمر

ورصقيدددمرمدصددد ارمدددالرصودددار  رس  دددواردمدددورصدددااارد صدددارمدددالرالمدمدددوءرفددددلر يدددمرصددداا ر ددد رت دصددد رمددد
ر.(3)الت دص ار  يولصلرالقيمرسصمورصاا ر اورالت دص ((

 ا ارال مددددلرالمو ددد صلرم دددد عر ددددر)لقددد (رمدددالرالومدددلرالم دددا ر الميدددص رسلدددلر دددمصارالمدددتددمر
ر المتم عرسللرالموم لرمدلر فقرالصم راآلتا:

ر ر+رالووملر) مصارصو(ر+رموم لر  ر+ر وار م ا ا. ر+رلق ر+رفملرمو
رلَقَدْ خَلَقْنَا الْإْجسَانَ ف ل كَبَدٍرر(.4)ال د ارر

                                                 

ر .م  را384مموصارالحا وار   رالحيالرالاموصارار(رصصتا:ر1) لوتوحرايمومصلر،د اارالقو اعار دارتحد
ر.1/229ارمقصارالد صلار54ر:رم1973

ال صلرال اصارفارحا ورالمموصاار  ارال صالرحيالر الرنر70-69(رصصتا:ردتولرال موارالة و اار2)
رار رالماا عا ر749 ويم رالم للا ر وممل ر الص،اا رالدتلرلد  ومل ر اا رمحيالا ر   رتحد - د1396 دا

ر.6/106ار1/245محص ارنرال حارال163-162:ررمر1976
ر ر(3) رالاا عا رفتحا ردوتم رالما صلا رالدقل رفا رالقيم ر1 يولصل ر ق ا ا رال ومملا رالم  مل - د1397ا

ر.120-119:ررمر1977
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الممددوصارالصح صددلرلدددلرلوتددلرتمددد رالدد   ارالقا صصددلرالتددارامددلرسلصاددورالقددا الرالددداصمرف دد  ر
مرال ا مدلرممورت حارسلص رلوتلر)الد  (رمالرم ل  ارمختدودلرتمةة دورلد تصوارحا فادوارفدول 

فدددار ددد الرالقيدددمر ددداراة  دددوار التتدصددد راأل لرمددددلرخددددقراةصيدددوالرفدددارحدددولرمدددالرال،ددد عر
 ال ددص ر ددمرالتتدصدد رال ددوصار دددر) دد (ر مددورصيددتوو رمددالرتحقصددقر   دد ارالحولددلرالم ددصصلار صمددةةر
الممصدلرالومدلر)خدقصدو(رالد الرمددلرت د  رالحد   ر ا يدتماااارفدولماءرمتحمدلرلم،دوقرالحصددوعر

الرحصوتدد ار  مددور ددمصارال مدد رال  لددارفقدد ر  دداةر  لددلرالددتمدالر التاددصمالرفددار متوم اددور دد ر
خددقرتدد رالحولدلرالخدقصدلرف د  رمدالرالتافصددلرالمتتتصدلرمدالر  لد ر)فدارد د (رالميدتممدلرم ددوةا ر

.ر  مددورلوددتراةصيددوالرفقدد رمدداجورتماصددورال ددص ر(1)فددارالم ةمددلرفدددوالرالمدداءرمخد  ددو رلدم،ددقل
 مدددددلر دددد ارالمددداا ر ددددولتماصورتخلددددصير  ددددلرال،ددددا ر وآلصددددلرر(2) وتودددوقر مادددد ارالمويدددداصال

(رفالصاددور رتدصددقرس ر5)ال ددد ارررأَيَحْسَممبُ أَن لَّممن يَقْممد َِ عَلَيْممه  أَحَممد    رالم وادددلر  دد لصلر  لدد رتمددوللر
 ددددتح الرتصددددارالمدددد مصصالر  دددد ل رصددددد الرالتم صددددارالقا صدددداار دددد رمددددصجالر  قرلوددددترأل اءرال تصوددددلر

صيدوالرددوفاا ر  رتصدارددوفاار التتدصد رمددلراأل لر ،ددلر  صدق.رالممص صلرالتدارتلد ارحدولراة
را تيدددوقر دددصالرال  لدددلر اللددد ارفدددارالدودددترالقا صددداارمدددورص دددد ر ص صددد رمدددور  دددلرسلصددد ر  لمدددلج
المويدددا الرفول دددوءر الددد الر ددد ر  ار لددد تصامورسلدددلر ددد عرالم،دددقلر اة ادددو ارالميدددتمارالمددد ةمر

رلإلصيوالرفد رالحافصالرم ا ااالر، ص ارالق ع.
ر
 التوكيد بالقصر: -3

القلدددار ددد رتخلدددصير،ددداءر ،ددداءر خدددار  اصدددقرمدددالر اايدددقرالت دصددد ر  ددد رص ددددقرمدصددد ر
  د رصدد الر قلداراللدولرمددلرالم لد وار  ر لدارالم لد ورمددلرر(3)مل دارالحلدا

                                                 

ر.30/350(رصصتا:رالتحاصار التص صاار1)
 در  اوم، رتويصارالقا الر741تويصارالخوةالرالميملرل ولرالتت صلرفارممولمرالتصةصلرار(رصصتا:رم.الار2)

ال دصلرالميملر م اا رالتصةصلر حقويقرالتت صلار   رال ادوارم  رابر الر حم ر الرمحم  رالصيواار صا اار
ر.5/265نرتويصار  اراليم  ار4/248:رر .ار

:ررمر1975- د1395ارمص، ااار ومملر اا د ار1مم مرال  تلرالما صلار .   عر  وصلار ر(رصصتا:ر3)
تصلر ت  ا وار . حم رم د لارم  ملرالم م رالمدمارالماا اارمم مرالمل دحوارال  نر2/709-710

ر.2/448:رمر1986- د1406
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اللولر   ر اصقلرمدالر اايدقرالت دصد رمصدار د رمدمدوءرال  تدلار مصدار د رالصحدوعر دمالرمدور
رلار   اارمصاورمور رس . يم ار و يت صوءرالمواغر لدق

 ا ر يددد لرالت دصدد ر ولقلددارلارمددوارس رفددارم ا دد رصحدداددورحيددلر صمو اددو.رس ر ا رالومددلر
رم ا ا رمتم ا رسللرموم لر ميص رسللر مصارال م رمدلر فقرالصم رالتادص اراآلتا:

حدددداورم ددددور+مددددور+رفمددددلرمددددو ر+رالوومددددلر) ا رال مومددددل(ر+رس ر+رالملدددد ارالمدددد  لر
ر)موم لر  (.
ر(.8)ال ا جاررروَاَا جَقَمُوا ا نْ ُمْ ِْلَّا أَن يُؤْا نُوا بْاللَّه  الْلَزْيزْ الْحَم يد ردق ل رتموللر

فو يدددت صوءرموددداغرمدددد الرمدددالر)س ر الر....(ر الملددد ارالمددد  لرمدددالر) الرص مصددد ا(رفدددارمحدددلر
رصللرموم لر)صقم ا(ار  رمواغرمالر مدمراأليد ولر  راألحد الار  صدلرفدارمحدلرصلدلر صدةم

ر.(1)الخوف ار  صل:رايت صوءرمصق  
  مددددلر) مدددورصقمددد ار...(رم دددورمددددلرال مددددلرا يدددمصلر))  دددمرمددددلرمدددورصومدددد الر دددولم مصصالر

 حيددالر لدد رمدددلرمددور صددلرددد الرتددد را يددمصلرل   ماددورفددارحصددةرس رمددورر7،ددا  ((رال ددا جر
ار دد صلرفدددوالرالم ددورم ددورفمدصددلرمدددلرفمدصددلار  صددلرسالر دد ارالومدصددلر تقدد صار  ددمرمددورصقمدد ر
مصامر))س ر الرص مص ار وبرالمةصدةرالحمصد ((ارايدت صوءرمولدارمدالر دااءتامرممدورصمدولر صصددار

ر.(2) ولددصل
  مددددلرصمدددد ر خددددارلد مدددددلرالمو دددد صلرس ر ا ر يددددد لرالت دصدددد ر دددددرمددددوارس رلدددددالرالومددددلرمةصدددد ار

)ال صصدلاررربَلْمد  اَما جَماءتْ ُمُ الْبَيِّنَمةُ    وَاَا تَفَرَّقَ الَّذ ينَ أُوتُوا الْك تَا َ ِْلَّا ا من  ر ولت مصورصح ر  ل رتمدوللر
ر(.4

ر+رالوومدددلرايددددمرم لدددد لر+رفمدددلرمددددو رم صددددار الددد ا رم ددددور+رمددددورصوفصدددلر+رفمددددلرمددددو  
لدم ا لر+رصويلرالووملر) ا رال مومل(ر+ر)مومد لر د (ر+رس رايدت صوءر+ر دوار م دا ار+ر

رمورحاورمل اعر+رفملراتللرتوءرتتصص ر+رموم لر  ر+رالوومل
رتَفَرَّقَ الَّذ ينَ أُوتُوا الْك تَا َ ِْلَّا ا ن بَلْد  اَا جَاءتْ ُمُ الْبَيِّنَةُوَاَا رر(.4)ال صصلارر

                                                 

ر1ال،وفارال  صةرفارسماالردتولرابرالمةصةارحيالر  رحيالراليص واعار (1) مار2012 د/ر1433ا
ر.744:رالمدت لرالملاصلار صا ار

ر420/رر29(را حرالمموصاار2)
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رمدددلرا  ددولر ص دد ةر الرتددد الر ا رالحددولار المدداا ر ددولتواقرتودداقر الدد ا رحدداورم ددورا  ددولا
 مدد مالر دد ار مددور مددالر دد رس رصوددار دصددلرمددالرالصادد  ارر() صدارسيدداايصلر ددصالرمددد جلرلمصيددلر

مددلرالتودداجقردصوصددلرمددالرسصدددوارال صصددلنرألالرتوددا امردددوالراخت فددو رفددارتلدد صقر صجصددلرمصيددلر  
()ارفويتمملرالتواقرفارلاصحلار دصوصت  رلقلد رس مدوجرمد متامر دو خت ور مد رتاد ار

الحقرفولتماصورفدارال صصدلرلدماد رالد  صاار  رلدمماد  ر دصالرالمتحد ج رمدصامر  دار صجصدلر خدا ر
مو تاددور مددالرسمددو عرالصددداعرصددداعرم داددو.رس رالممدداور دد مرالمادد رالدد  صار مصةلددلرتصدداراأل لددلر ا 

ر.(1)الصداعر  رمالرسمو عرالممافلرالمما  عرممافلرم داو
(ر عرلصدددد صص ارابر5) الدددد صال(راصتلددددلرسمددددورمدددددلرالملدددد ارمددددالر)لصم دددد  ا(ر) ددددةءرمددددالراآلصددددلر

دددورمددددلرايدددقو رفدددار عرفدددارالددد صال مج  ولم دددو عرالددد صالار ا 
 مددددلررا الْك تَممما َ أُوتُمممورار  مددددلر(2)

متد صددلرمددالرفمددلرم صددارلدم ادد لر الدد ا رفددارمحددلرالافدد رصويددلرمددالرالوومددل.ر لوددترالدتددولر
رموم لر  رمصل ل.

 ا  جرايددت صوءارمددالر مدد رمددور ددوار م ددا اارمددورحدداورملدد اعرم صددارمدددلراليددد الار ددوءتامر
رفملر موم لر مرلوترال صصلرالتار ما ارفوم  .

 ددد صلرمددددلرالومدددلرالم صدددارلدممدددد مر دددلر ا رالت دصددد رلد مددددلر لدددمرصقتلدددارت دصددد رال مددددلرالمو
لرمالرالومدلرالممدد مر مددلر فدقرالدصم ر  ولوملرالم صارلدم ا لر لصقلرالوملرالم ا رالمح ج

رالتادص اراآلتا:
 ا رالحدددولر+رالومدددلرالم صدددارلدم اددد لرالمو دددار+رس ر+ر مر الر+رصم ددد  ار+رمومددد لر ددد ر+ر

رحول
ريَلْبُدُوا اللَّهَ اُخْل ص نيَ لَهُ الدِّينَوَاَا أُا رُوا ِْلَّا ل  رر(.5)ال صصلارر

(ر1)ال صصدلارررحَتَّ  تَ ْت يَ ُمُ الْبَيِّنَمةُ رال ا رلدحولار مورصوفصلر ال مدلرحولرمالرال مصارفار  ل ر
 الممصدددل:ر الحدددولر الرال صصدددلر ددد ر تدددتامرس ر دددوءراةيددد مر مدددورلددد جقر ددد لرابرتمدددوللرلم يدددلر

()ولومددلرالميددص رلدم ادد لرموصدد رلممصصددصالار عرمددور مددا ارفدداردتددو امرس ر مددورر.ر التم صددا 
 وءر  راةي مار صويلرفوملر) ما ا(رمحد  ورلدممد مار عرمدور مدا ار ،داءرس ر دتالرصم د  ار

                                                 

ر.479-478ارير30ارج15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر1)
ر.8/495(رال حارالمحص ارم ر2)
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ابارس رسالرالدد مرفددار)لصم دد  ا(ر ددارالدد مرالتددارتد ددارةصو تاددور مدد رفمددلراةاا عر فمددلراألمدداار
ر.(1) ال ر يمو ور م رالصحوعر مر

فو يددت صوءرموددامرمددالر مددمرالمدددلرفادد ر م و ددلرالمومدد لرأل ددد ارمخدلددصالرحددولار  مدددلر) مددور
ر.(2)ُ ما ا...س (رمم  فلر  رحولصلر  رميتتصول

 التوكيد بالمصدر: -4
مدددالر يدددولصلرالت دصددد رفدددارالما صدددلرالت دصددد ر ولملددد ار)المومددد لرالم ددددق(ر  ددد ر ا ارال مددددلر

ر ا  ر دصدلرصحدداورحيلرالصمو راآلتصل:المو  صلرم د عر ولمل ارفارم
ر+رايماور+رفملر فوملر مصارصورالمتددمصالر+رموم لر  ر+رالموم لرالم دق رسالج

 ا ارال مدددلرالمو دد صلرم ددد عر ولملدد ار  ددارمتلدد اعر ولومددلرالم ددا رالمتمدد عر الميددص ر
رسللر مصارصورمدلر فقرالصم راآلتا:

ر(25)م  ارررء صَبّاًأَجَّا صَبَبْنَا الْمَارصح ر  ل رتموللر
(رلتو دصلر24)مد  ارررفَلْيَنظُرْ الْإْجسَانُ ِْلَ  طَلَاا مه  ر مدلرسصور)ل  صورالموءرل و (ر صوالرل مددلر

رمور  ملر صو رمدلر   راةص وة.
يصو رالللرسلدلر دمصارال  لدلنرألالرابرمقد جارصتدومراأليد ولرالمد  اعرفدار لد .ر محددمر  ا 

رتممولاو.ص امصياور ُمدامرالصو راي
فوةيصو رم وةرمقداار   ر،وم رفارل  صورحتلريدو  رالحقصقدلرالمقدصدلر اصتلدلرلد و رمددلر
المومدد لرالم دددقرلدددرلدد  صورم ددد ا رلمومددد .رلصتددتتلرتص صصدد رلمددورفددارالتصدصددارمددالرال  لددلرمدددلر

ر.(3)التمتصمار تمتصمردلر،اءر مورصصوي  ر   رتمتصمرتم صل
ءرل و.ر الللر د دارمدالراةصدةالارمد  عرمددلر صد ر دد ار  دارابرفارم  ر صورل  صورالمو

 ق لدد رلدد جو.ر ايددص رالومددلرلدد  صورسلددلر ددمصارالمددتددمر لددصقلرال مدد رلدتمتددصمر  دد ارصقت ددار

                                                 

ر.156نرال صلرال اصاار480ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر1)
ر.759(رال،وفارال  صةرفارسماالردتولرابارير2)
ر.131ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر3)



 
 م2019/هـ1440                                                        ( 77العدد ) –                        

 

 
33 

الةصو عرفارالتو لرمدلراةصيوالرفصمور دار دصور صاورلمدورةا رفدارالدمصدلرفدار)مد  (ر دوءر
ر.(1)  مصارال م 

فَلْيَنظُمرْ الْإْجسَمانُ ِْلَم     رلر دار د لرا،دتمولرمدالر مومد راصور مور م  ورفارتت صلرمل ارفارمحد

ر.(2)(24)م  اررررطَلَاا ه 
  مدددلرصمددد ر خدددارلد مددددلرالمو ددد صلرالم دددد عر ولملددد ارمدددالرالومدددلرالمةصددد رالمتمددد عر المقصددد ر

ر ولحاور المتللر  مصارال م رحيلرالصم راآلتا:
رفملر+رالووملر)ال ا (ر+ر وار م ا ار+رالمل ا

ر(.28)الص تاررروَكَذَّبُوا بْآيَات نَا ك ذَّاباًرتموللررصح ر  ل 
(ر عردددد ج  ارمدددورا،دددتمدارمدصددد راآلصدددوارمدددالر27)الص دددتارررلَممما يَرْجُمممونَر)دددد ج  ا(رم دددورمددددلر

 لدد الرتدد ص امر د رايدتقارفدارصو يدامار لدمرصتدا   ارفصد رر()س  وارال ح اصصلر ايوللرمحمد ر
ول ا:ر د  صددورفددار دصجددلرممددورتدد م صورسلصدد ر فددار  اصصددور دداءرفددار وص دد ر ولومددلرالمو ددارألصاددمر دد

ر  ار مالر صصصور  صص رح ول.
 د جالرمل ارد جلر ديارالدوور ت، ص رالد ال.ر الو مجدولر ديدار  لد ر ت،د ص رمصصد رملد ار
فمجلرم لرالتومصلر صتوياا ر اصتللردد ا و رمددلر صد رمومد لرم ددقرم دد رلمومدد نرةفدو عر،د عر

    دددار ددد ارالملددد ار  الرالتدددد صلرلماامدددوعرالتمو دددلرفدددارف الدددلر ددد ارر.(3)تدددد ص امر وآلصدددوا
ر.(4)الي اعر الو اللردوألي ومر صحيالرفاراألي ومرمورصحيالرفارالق افا

ر
ر
ر
ر
ر

                                                 

ر.100-99(ر  تلرالددملرفارالتم صارالقا صاارير1)
ر.227ار8الرالقا الارمحصارال صالرال ا صشارم ر(رسمار2)
ر.41ارير30ارجر15نر التحاصار التص صاارم ر4/327(رصصتا:رتويصارالصيواار3)
ر.41-40ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر4)
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 التوكيد بالتقديم: -5
  دد ر حدد راأليددولصلرالت دص صددلرفددارالقددا الرالددداصمرالتددارت ددوارمدددلرالددصيرا مددلر  مددولار

ومرال مدددلر لم  دد رالدوتددلر  ددارفددارالد،ددورمددالر صمتاددورصتقصددارفصدد رالتاتصددلرالمددتل ورفددارصتدد
التم صاصددلر))فدد ا رفددار  اصددلرال مدددلرحومدددلرل،ددحصلر  لصددلرصتدقو ددورالقددوا ر  راليددوم رفددار دد ار

فتقد صمرر(1)اليصوقر  ر ا رممدالراالرتم لرماحدلرمالرمااحلرا تلولر صالرالمتدقار الممصل((
التدداورمدددلرمومددد ارلدد ر يددااارممصقددلرالوومددلر  رالمومدد لرمدددلرفمددد ر ال ددوار الم ددا ار ر

صتدميدداورالمتتمددلرفددارددد مرابرلدد ارفقدد ر خدد ر يددد لرالتقدد صمرحتدد رمددالرال اايددلرفددارال حدد ر
ال  تددار الصحدد عرممددو ار   لددلرمصوصددلرفويقددلر دد ار دصددلر ا ددحلرمددالرتحدددص تامارالتددار ا ار

رم دد رالقددو ا ال ا ددوصار)اررفددارملددصووتامر  يددصمورفددارتحدصددلراآلصددوارالقا صصددلار  دد ر ،ددوا 
 د(رسللرص مارالتق صمارفمص رموردوالرالتق صمرمدلرصصلرالتتخصاار مص رمدورددوالرالتقد صمر رر471

ر.(2)مدلرصصلرالتتخصا
 مددالرلدد ارالتقدد صمرالدد اا عرفددارال مدددلرالمو دد صلرال يددص لرتقدد صمرالمومدد لر دد رمدددلرالوومددلر

رمدلر فقرالصم راآلتا:
+ر مصارلإل وفلر+ر وار م دا ار+رلدولرس ر+رفملر+رموم لر  ر مصارمق مر+رفوملر

ر+رُ   رايمرمدوالرمص رمالراللاورلدمدمصلر التتصص 
ر(.16)الصوةمواارررَِْْ جَا َاهُ َِبُّهُ بْالْوَا   الْمُقَدَّسْ طُوًىرصح ر  ل رتموللر

هَمملْ أتَمماكَ  ر(ر()س رايددمرةمددوالرايددتمملر صددورفددارالمو ددار  دد ر دد لرمددالر)حدد ص رم يددلر

(ر عر دد لرا،ددتمولارألالرح ص دد رص،ددتملرمدددلرددد مرابرسصددوار15)الصوةمددواارررحَممد ي ُ اُوسَمم  
ر  تصددار لدد ار ص دد ةر الرتددد الر دد   رمددالرالوومددلار   ددصوارس رسلددلر مدددلر)صددو اارا ُّددُ (ر ُ دد   

ار  دد رممصدد مرمددالراللدداورلدمدمصددلر(3)ايددمرمدددوالر تددو ارمدددلر  ددمرال ددوءر  وتحاددور ديددا و
 مدددلار مدددالرلدددمرصلددداف ر مدددد ردُممدددارممددد   ارس ر الر التتصصددد ار  رلدمددد لرمدددالر دددو ر  رلدم

                                                 

ر.135(رفارال صصلر ال  للرا صلرلصتومرالم  وارفارال  تلرالما صلار1)
ر.36-35(رصصتا:ر  يلراةم وةار2)
ر.2/578(رصصتا:رالمم مرال يص ار3)
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صصدددار لدد ر))ألصدد رةمددمر صدد ر رُصمدداورفددارددد مرالمددالرايددمو رمددالر  اارالصددوءر الدد ا رر(1)الوددااء
ددل((ار دولر  د ر مودا ))ص د ةر الرصددد الرتدا راللداورمددلر صدد رر(2)ممد   رمدالرفومدلرسلدلرُفم 

راللاورلدمدمصلر التتصص .رايمرلد قملرفصد الرمدلرتصارمورتت ل((رس ا ر  رممص مرمال
ر(25)الصوةمواارررفَ َخَذَهُ اللَّهُ جَكَالَ الْآخ رَة  وَالْ ُولَ ر   ل ر

رالووءر+رالوملر+رالموم لر) مصا(ر+رالووملر+رالموم لرالم دقرالم صالرلدص م
س ر دد جمرالمومدد لرالاددوءرمدددلرالوومددلار اصتلددلرصدددو  رمدددلرالموم لصددلرالم دقددلارم صصددو رالصدد مر

خدد ار خدد صالر صدد مصالرمصدد نرألالراألخدد رصقدد ر ددتح الرد صدداعر  دد رايددتمملرالصدددولرفددارحقصقتدد راأل
 م دوةانرألالرمددورحلدلرلوامدد الرفددارالد صصور دد رصدددولرحقصقداار مددورصلددص  رفداراآلخدداعر  دددقر

ار  د جمر(3)مدص رالصدولنرألصد رص،د  رالصددولرفدار،د عرالتمد صلر  رصحلدلر د رصددولرصد مرالقصومدل
ولراأل لددلرنرألصدد ر ،ددد ر   قددلنر ألصدد راألصيددلرفددار دد اراليددصوقرالددد عرصدددولراآلخدداعرمدددلرصددد

صتحدد  رمددالراآلخدداعر ص مداددورم  دد م رالايصيددانر ألصدد رصتيددقرلوتصددو رمدد را صقددومرالم يددصقار
فارالقوفصلر مد راتيدو  رمد رالم  د مرالايصيدارممص صدو ار مد رالحقصقدلراأللددصلر صددولراأل لدلر

، جرم الرفام الار فام الردوالر ار  عارفدصور قصداا رمدالردوالرمصصوو ارفدصور صدولراآلخاعر   ر 
المددد  صالار ص حددتر ا  رالومددلر خدد ار لددصقلرالم دداارمدد ر صدد رمدد الراآلخدداعرميددتق لرلصدد مر

ر.(4)ال ةاءرماام لرفص رامص رلمورمواارا ت  ر   قرالم الرحصالرصا رمصةلت رالتاريص  لرسلصاو
 الم دددا ارمددددلرالمومددد لرفدددارالومدددلرر  ا رصمددد ر خدددارلد مددددلرالمو ددد صلر  ددد رتقددد صمرال دددوا

رالمةص رالمتم عرسللرموم لر المقص ر حاورال ارمدلر فقرالصم راآلتا:
رفملرمو ر+رالووملر)مدم(ر+ر وار م ا ار+رموم لر+رحاورم ور+رمم  و

رأَخْرَجَ ا نْ َا اَاءهَا وَاَرْعَاهَارر(31)الصوةمواارر

                                                 

ر.3/233(رمموصارالقا الار1)
ر.1267(رسماالرالقا الار2)
مار1966فارت لرالقا الاريص ر  لرارار82-81ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر3)

ر.6/3815:ررمر1967ار ااراحصوءرالتاا رالما اار صا اارل صوالار5 ر
ر.1267(رسماالرالقا الار4)
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(نرألالر30)الصوةمدوااررر َحَاهَما ر مددلرر مدلر خاجرمصاورموء ور مامو ور  لرا،تمولرمدال
أَخْمرَجَ  رالمقل رمالر ح  دور مقت دلرمدورصدمدلرتصيدصارا صتودومر ادوار  رصلدار مدلر مددلر

 خدت ورممصدلرالومددصالار المامدلرر3الصوةمدواررر َحَاهَما ر صوصو رل مدلرررا نْ َا اَاءهَا وَاَرْعَاهَا
ر.(1)المخد قر عر خاجرمصاورمورُصاململ ارمصمارا دقرمدلرالموم لردولخدقر ممصلر

 مددالرلدد ارالتقدد صمرفددارال مدددلرالمو دد صلرال يددص لرتقدد صمرالتدداورمدددلرالمومدد لرفددارالومددلر
رالمو ارالم ا رالميص رسللر مصارالمتددمصالر مدلر فقرالصم راآلتا:

حداورالم دور)الد ا (ر+رفمدلرمدو ر+رالوومدلرصدور) دمصارالمتددمدصال(+رالتداور+رمومد لر
ر  ر+رلول

ر(12)الص تاررروَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْلاً ش دَا اً رل رتموللردق ر
الوملر صصصورس،واعرسللرخدقرالم المرالمد صلارس رال صدوءر مدلرال ومدلر  رُلدص راللدوص ر صتدو ر  ر
 لاا رمالرح واعر  ر صالار   رمل ار صلر ال صوءرصيدتدةمراةمد ءرمددلراألا ار ايدتمصار

رفد قرالصدو نرألالرتد صصد رمولصدو رص،د  رال صدوءار لد ل رددوالررفملر صصصورلممصلرخدقصورمو   رمدول 
  لد ر)فدد  دم(رسصمدوءرسلددلر  د رال،دد  رفدارس دد قرفمدلر صصصددور لصيدار لدد ارت اصد ا رل يددتمواعنر
ألالرالو  صددلر رتخددتير ولم صصددوارمدد رمددورفصدد رمددالرتص صدد رالصودد  رل مت ددواار الصتددارفددارتددد ر

، ا اراليدمو اارفاد رمدالر دداراللدولار حد ورالم لد ورالي  رال، ا ارس رالماا ر ولي  رال
.ر ص دددد ةر الرصدددداا ر(2) لدددد ل ر ددددوءرال لددددور ويددددمرالمدددد  رالم صدددد رس رالتقدددد صاريدددد  ريددددمو اا

 ولي  ارالد ادلرالي ملرالم،ا اعر صالرالصو رص مي ار  ارُةحلر الم،دتاعر المداصخر ال،دم ر
عراتادداارألالرالمخددو  صالر ر الة دداعر م ددوا ر القمددار  دد ارالمحمددلر دد راألتاددانرألالرالم ددار

صددا الراليدددمو ااراليددد  ر صدددا الر ددد ا راليددصوااار صماددد  صاور  ددداريدددت االارص تددد الارا ااصددد  .ر
ر.(3) تق صمرالتاورمدلرالموم لرلدت، صقرسلص رم رمااموعرالو الل

                                                 

ر.67ارير30ارجر15(رالتحاصار التص صاارم ر1)
ر.23-22ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر2)
ر.29/290(را حرالمموصاار3)
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 مدددالرلددد ارالتقددد صمرتقددد صمرال دددوار الم دددا ارمددددلرالومدددلرالم دددا ر الممتددد ر  مددددلرالم دددور
رم راآلتا:المو  صلرمدلر فقرالص

ر وار م ا ار+رفملر+رالووملر)اب(ر+رالموم لر) مصا(ر+ر مدلرممت عرمم  فل
ر(19)م  ارررا ن جُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدََِّهُر ولرتموللر

 دد جمرال ددوار الم ددا ارفددار  لدد ر)مددالرص وددلرخدقدد (رمحودددوعرلتقدد صمرالم ددصجالرفدداراليدد الرالدد عر
الدد مرمد را  تمدومر تقد صمرمدورمصد رالخددقرلمدوررا ت لرتق صم رد صد رايدتواومو رصيدتحقرلد ا

الر  د مرمخدد قرممدا ورمدالر فارتق صم رمالرالتص ص رل يت  لرمدلرمتصمرحدمدلرابارس ردد ج
صمورلمرصيتقالرمدالرسمدو عرفمدلر18)م  ارر ا نْ أَيِّ شَلْءٍ خَلَقَهُر   الر،اءر   رالص ولر (.ر ا 

حولد رفارالي النرلةصو عرالتص صد رمددلر  دلرخدق رفار مدلرال  الارم رالمدمر  ر تق مر دار
 لدددد رالخدددددقرال دددد ص .رفدددد دارفمددددلرخدقدددد رال ددددوصارمددددالر يددددد لرالميددددو اعرلددددص ر الص ددددوةر لددددص ر
 ال صولار لص رفار دارالص ولار صوراصموءرسلدلرتحقصدار لدلرص،دتعراةصيدوالرمددلر صد رالمقدومر

فمددلرفقدد جاار وددوءرلد  لددلرمدددلرخدددقرمتددصمر لددص رمقددومرة ددارالمتد دداار فاددامرمدددلرفمددلرخدقدد ر
التواصدد ر عر مددلرالتقدد صارمددالر  ددوارالخدددقنرألصدد رخدقدد رمتاصيددو رلدمددوءر مددورص  يدد رمددالرالمقددلر
 التلدداور تمدصصدد رمددالرالصتددار مقددد  ر األممددولرالتددارصاصدد راتصوصاددور  لدد رحولددلرمدد رخدقدد ر

م اج و رموامو ر   ارالتواص ر مورم ورمدص را موجرل متصوالرفارخ لرا يت  ل
ر.(1)

 التوكيد باالشتغال: -6
ا ،دددتقولر ددد ر الرصتقددد مرايدددمر صتدددتخارمصددد رفمدددلرمولددد   رمصددد ر  دددمصارصمددد  رمددددلرا يدددمر
المتق مرفارال مدلار حص ر ص رمتلرةالرال مصارمالرالوملرصلدلرا يدمرالمتقد مرمدصد رمددلر

ر.(2) ص رموم لر  رفصخاجرمالر و  
ر
ر

                                                 

ر.30/345ارا حرالمموصا:ر123-122اري:ر30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر1)
ر.192(رصصتا:ر،احر  ارالص  ار2)
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لتددارتوصدد رالتخلددصير الت دصدد ار  دد رمدد جرال  تصدد الر يددد لرا ،ددتقولرمددالر يددولصلرالت دصدد را
فددددال ار دددد ارالمويددددارالمحدددد  ور  ددددلرالمصلدددد لر عر)مافددددارةصدددد ا رمافتدددد (ر دددد رمددددالرالت دصدددد ر

ر.(1)التداااعارفارحصالر الر  ار م ار عرةص ا رمافارمافتُ رفا رمالر ولرالتخلصي
 مالرالمح  صالرمالرم جرا ،تقولر ا و رمالر ا لرالت دص ر مالرممول لر لدوصلارتحدصدصدلر

متدميددو ر لدد رالت دصدد ر مصلدداعرالتادصددلار الةصددو عر  لددواورمددالرمصولددارالصتاصددلررلدم  دد م
رارفو ،تقولر الرمالر ا لرالت دص رفار صوءرال مدل.(2)الت لص صلرالتح صدصل

   ر ا ارال مدلرالمو  صلرم دد عر تيدد لرا ،دتقولرفدار دةءرمدمجرفدارم ا د ر دصددلارر-1
 لر الميددص رسلددلر ددمصارالقوي ددلرمدددلر فددقرس ر ا ارمددالرالومددلرالم ددا رالمتمدد عرسلددلرمومدد

رالصم راآلتا:
الدد ا رايددتيصوفصل+رمومدد لر دد ر+رتدداورم ددوور+رم ددوورسلصدد ر+رفمددلرمددو ر+رفومددلر+ر

رالموم ل
روَالْ َََِْ بَلْدَ ََل كَ  َحَاهَارر(30)الصوةمواارر

الم،ددق لرمصدد ر)األا (رفلددلرمددالرالم،ددق لر دد ر) حو ددو(ر ددولتاور مدد رر(3)الدد ا رايددتيصوفصل
لدد ارص دد ةرفددارالم،ددق لرمصدد رالصلددلر الافدد ار))فولصلددلرمدددلرممصددلر  حددوراألا ر مدد ر 

 لد ار فيددار د ارالم ددمارفقدولر حو ددواردمدورتقدد ل:ر دا ُارةصدد ا ر ممداا ر دامتدد ار  د ر ايددار
ر.(4)األا ر م ر ل ر حو وارمدلرالاف ر و  ت اءر الصللر    ((

مدددالرالومدددلرالمةصددد رالمتمددد  رسلدددلر  ا ارال مددددلرالمو ددد صلرم دددد عر تيدددد لرا ،دددتقولرر-2
رموم لر الميص رسللر مصارالقوي لرمدلر فقرالصم راآلتا:

                                                 

 دارتحقصقر739لرال صالرمحم ر الرم  رالاحمالرالقة صصاراراةص وحرفارمد مرال  تلار  (رصصتا:ر1)
رمالرم  ملر رالم صلر ق ا  ر وأل فيارفارمدت ل ر    ر  وم راألة اا رالما صل رالدقل ر يم رمالر يوت ع ل صل

ر.111-1/110:رراليصلرالمحم صلارالقو اعار .ار
ر2) رصصتا: ر( ر  رمموصاا ر .خدصل رتحدصداا ر لوا رمصا  رالدق ع رالتحدصل ر2فا رمدت ل راألا الارا الم ااا

ر.163-260:ررمر1987- د1407
ارمدت لرالصا لار1ال   لرفارسماالرالقا الر لاف ر  صوص رم رف اي رصح صلر وملارمحم  راللوفاار ر(3)

ر.15/234ر:رم1991- د1411ُ مار
ماا  ار4) ر.5/280(رمموصارالقا الر ا 
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رموم لر  ر+رفملرمو ر+رالوملر)اب(ر+رالموم لر مصارالقوي ل
ر(32)الصوةموااررروَالْعْبَالَ أَِْسَاهَار ولرتموللر

(ر ص دد ةر الرصددد الر30اار)الصوةمددو  وَالْمم َََِْ بَلْممدَ ََل ممكَ  َحَاهَمما  رص دد ةرمدددلر اصقددلرصلددلر
ايددوءرال  ددولرا  وتاددورفدداراألا 31)الصوةمددواار  اَاءهَمما وَاَرْعَاهَممارم وددو رمدددلر .ر(1)(.ر ا 

 ا  ددوارال  ددولر دد رايدد خاور تقدقددلرلددخ ا ور مددا قر ،دد وا وار مددالرممصددلراايددوياور صاددور
ر مدارمصح اعرلصتمدالرالصو رمالراللم  رفصاور يا لل.

ولرفاد رالم،دق لرمصد ار  مددلر ايدو ورالم،دق لر د ر   د ر صللرلودترال  دولرمددلرا ،دتق
ر.(2)صللرال  ولر صاورموم لر  رلوملرمح  ورتق صاار   ارال  ول

  ا ارال مدلرالمو  صلرالم د عر تيدد لرا ،دتقولرمدالرالومدلرالمةصد رالمتمد عرسلدلرمومد لر
ر(.20)م  ارررهُثُمَّ السَّبْيلَ يَسَّرَر الميص رسللر مصارالقويلردمورفار  ل رتموللر

ر  اعرم ور+رموم لر  ر+رفملرمو ر+رالووملر)اب(ر+رموم لر  ر) مصارالقويل(
لودددتراليددد صلرمصلددد لر ومدددلرم دددمارمددددلر اصدددقرا ،دددتقولار ال دددمصارمويددد رسلدددلراليددد صلر
 التق صاارصيجارالي صلرل ار تق صمرالي صلرمدلرفمدد رل  تمدومر دولم اعر تصيدصاراليد صلر ممصصصد ر

ر.(3)فص راموصلرلدو اللالم وةصصالر ر
 الخاتمة

مددالرخدد لرال اايددلرالصلددصلرلدقددلرالقا صصددلرفددار ددةءرمددمجارايددت ومرال حدد ر الرصقددورمدددلرمددور
رتمصةر  را يتخ امرالقا صارلدقلرفار  ارال ةءرمالرالقا الر  ل رمدلرالصح راآلتا:

                                                 

ر.383(رمم مرمقوصص رالدقلار1)
ر.38-57ار30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر2)
ر.124-123ارير30ارجر15(رصصتا:رالتحاصار التص صاارم ر3)
ر
ر
ر
ر
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لرسالرمل دارال صوءرمدالرالملد دحوار  اارالد   ارالمتمد  عار مدورال  لدلرا لد  حص .1
التدارمصو ددور ح صدورفاددارتادصددلرالمودا اار لددصوتتاور ددمالرالم  دوارالصح صددلراللددحصحلر

 التادصلرالتارصحدماوراليصوقر حص رت،دلر ح عرتادص صلر اح ع.

،قدارال مدلرالمو  صلر اارالومدلرالم دا رالمتمد عرسلدلرمومد لصالر الميدص عرسلدلر دمصار .2
 المتددمصالار  مصارالمخو لار القويلرفار ةءرممج.

رمدلرالوملارالم صدارلدممدد مار الوومدلرتدو اا ر  را .3 ،تمدارال مدلرالومدصلرالتارفمداورمو  
ميددتتاا ار مومدد لر دد ر  ر د ددار  دد ارالصدد مر دد رالد دداعرالقول ددلرمددالرال مددلرالمو دد صلرالم  تددلر

   حتار الر  ارالص مرمالرال ملرمات  ر مور  د .

  ور م اورمدلر م . ا ار ملر لصاعرتتد الرمالرفملر فوملرميتتار صد ارم .4

 ا  ر ملرتدتةمرصتومو رم ا ا رص   ر وملرفومد رصد الر مصاا رتوي دو ر صدصد ر،د  ر مددلار لدمر .5
كَمممذَّبَتْ ثَمُمممو ُ  ص،ددد رمدددالر ددد ارالصتدددومرس ر مددددلر احددد عار دددوءرالوومدددلرايدددمو رتدددو اا ر  ددد ر

 .بْطَ ْوَاهَا

لم صددارلدم ادد لار ا ار مددلرمو دد صلرم  تددلرم ددا عرمددالرالت دصدد رم،ددتمدلرمدددلرالومددلرا .6
 الصويددلرمددالرالوومددلرايددمو رتددو اا رفددارالقولددلر ددمر ددوءار مدد رالمدحقددواردمددورفددار  لدد ر

خُل ممقَ ا ممن اَّمماء   اروَبُممرِّزَت  الْعَح مميمُ ل مَممن يَممرَى  اروَسُمميِّرَت  الْعْبَممالُ   ارفُت حَممت  السَّمممَاء  تمددوللر

 . َاف قٍ

ص  ر  رصتمد  ر الرصدد الر دت اعرالصودارمدوارالصودارفدارال مدلرالمو د صلرفدار دةءرمدمجرددوالر دد .7
 ص د  ر فَلَما اقْمتَحَمَ الْلَقَبَمةَ    ف   رمدالر خد لر رمددلرالومدلرالمو دارفدار صدلر احد عر  دار

  ابر مدمر الرالتق صار  رتصا و.

تص مر يويلرالت دص رفارال مدلرالومدصلرفص  رالت دصد ر ولتقد صمر  ولقلدار  دولموم لرالم ددقر .8
  تصا و.

اعرالقول ددلرمددالرال مددلرالومدصددلرالمو دد صلرالم  تددلرفددار ددةءرمددمجرتت دد رالصتددومرا متصددو عرالد دد .9
فددارتادصددلرال مدددل.رفولومددلرم صصددو رلدممددد مر ددمرالوومددلار ددمرالمومدد لر دد رسالر  دد ر ددمريددويار

 المدحقواار  رالوملرالم صارلدم ا لر مرالصويلرمالرالوومل.
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 ادد لرصمدد  رفددار تدددلر ح الدد رسلددلرسالرالوومددلرالمحدد  ورفددار مدددلرالومددلرالم صصددلرلدمر .10
اب.رفصحددد ورلدمددددمر ددد ارف ددد  رمدددالر الرالتم صدددار ولومدددلرالمو دددارالم صدددارلدم اددد لريدددملر

 ايد  صلر ا حلرفارالتم صارالقا صارألتاا ر مقول رممصصل.

 ا  ر يدد لرالقلددارفددار مدددلرالومدلرالمو ددارالم ددد ارفدوصددارلد رلدد اعر احدد عر  ددارر .11
 مور رس .

ملدد ار يددد  و رمددالر يددولصلرالت دصدد رفددار مدددلرالومددلرالمو ددار دددوالر ا  رالت دصدد ر ولر .12
رالمل ارالم د رلومد ر  راألد ار داا رمالرتصاا رمالر ا لرالت دص ر ولمل ا.
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Verbal Sentence Structure  In Chapter of (Ammah) of Holy 

Quran 

The Past Tense as a model 

PhD. Huda Taher Mohammed 

 

Abstract 

 The study deals with verbal tense structure in Ammah 

Chapter , the past tense as a model. Sentence structure  have 

been chosen to be studied because it is considered  as an 

extension of  Quranic studies and the reason behinds choosing 

sentence structure of  verbal sentence in Holy Quran because it 

is widely  spreads with multiple patterns and various  

indications. The structure of study includes an preface, two 

sections , each of section has aspects and  each of whom  

preceded by an introduction and end with conclusion quoted 

from lighting parts of this study. The  selective methodology 

was used where  I go through a  number of verses which I tried 

to discuss. The conclusion reveals the most significant 

findings. Then follows by table of references and finally I ask 

Allah that this work is purely for Allah's sake and Allah bless 
 


