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النحو العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 2

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 

 

 

 

 

 المصدر المؤول هو ما ركب من :  -

 * ) أْن المصدرٌة والفعل المضارع (   مثل : ٌـسـعدنً أن أكـتـب لك رسالة . 

 * أو ) أّن ( واسمها وخبرها                 مـثل :  ٌسرنً أّنـك سعٌد .

 * أو ) ما ( المصدرٌة و الفعل            مثل :  لٌس للرجل إال ما سعى . 

 المصدر المؤولإعراب 

تعرب المصادر المؤولة إعرابا مفصال ، ثم ٌقال : والمصدر المؤول من) أن والفعل ( ، أو ) ما والفعل ( ،  

 واسمها وخبرها ( فً محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه فً الجملة .  أو ) أن 

 مثل : ٌـسـعدنً أن أكـتـب لك رسالة .

 عراب . أن : مصدرٌة ناصبة ال محل لها من اإل

 فاعل . أكتب : فعل مضارع منصوب. والمصدر المؤول فى محل رفع

 تحوٌل المصدر المؤول إلى مصدر صرٌح

إذا تكّون المصدر المؤول )أْن ( والفعل المضارع أو) ما ( والفعل   فإننا نأتً بالمصدر الصرٌح من  - 1

 ما( . مثـل : -الفعل مباشرة بعد حذف الحرف المصدري )أْن 

 ْن تصوموا خٌر لكم( تحوٌله إلى مصدر صرٌح : صٌاُمكم خٌر لكم )أ   -

 إعراب أ ْن تصوموا : مصدر مؤول فً محل رفع مبتدأ    

 أسعدنً ما عملت .. تحوٌله إلى مصدر صرٌح : أسعدنً عملُك -

 إعراب ما عملت: مصدر مؤول فً محل رفع فاعل .   

اً ( و  تذكر أن : - ٌّ ا ُدْمُت ح  اِة م  ك  الزَّ الِة و  انًِ بِالصَّ أ ْوص  ) ما ( تدل على الزمان مع ) دام ( كقوله تعالى ) و 

 التقدٌر : مدة دوامً حٌاً ، فهى مصدرٌة ظرفٌة .

إذا تكّون المصدر المؤول من ) أّن ( واسمها وخبرها ، وكان خبرها جملة فعلٌة أو اسماً مشتقاً فإننا  - 2

 ً بالمصدر الصرٌح من خبر إن مضافاً إلى اسمها .نأت

 ٌعجبنً أنك متفوق.. تحوٌله إلى مصدر صرٌح : ٌعجبنً تفوقُك. -



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 3

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 إذا كان خبر إن جامداً أتـٌنا بـكـلـمة ) كون ( مـضافـة إلى اسم)أن ( :        - 3

 ي أسداً .مثل : علمت أن الجندي أسٌد . .  تحوٌله إلى مصدر صرٌح : علمت كون  الجند -

 

 نماذج لإلعراب

 ) ُعلِم أن أخاك حاضر ( وقـع الـمصدر الـمؤول فً مـحل رفع نائب فاعل وتـقدٌـر الـمصدر  : ُعلِم حضور أخٌك   - 1

 ) الـغـٌـبـة أن تذكر أخاك بـما ٌكره ( وقع الـمصدر الـمؤول فً مـحل رفع خـبـر وتـقـدٌره :  ذكـرك أخاك .  - 2

 أخاك قادم ( وقع الـمـصدر المؤول فً مـحل نـصب مـفـعـوالً به وتـقدٌره : عرفت قـدوم أخٌك .) عرفت أّن   - 3

ك مرٌض ( وقع الـمصدر المؤول فً محـل جر اسـماً مـجـروراً وتـقـدٌره : علمت بـمرضك .  - 4  ) عـلمت بأنـَـّ

 ( https://dardery.site/archives/2094ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ عٍٝ اٌشاثػ    ) 

 اتتـــدريـــب

 حدد نوع المصدر المؤول  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – 1س

ِٗ{ لبي رعبٌٝ :   -ٔ بَء أَْ رَمََع َعٍَٝ اْْلَْسِض ئَِّلَّ ثِاِْرِٔ َّ ِغُه اٌغَّ ّْ ُ٠ َٚ  { 

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ُ ئ١ٌََِْه {  لبي رعبٌٝ :  -ٕ َٓ َّللاَّ ب أَْحَغ َّ أَْحِغٓ َو َٚ  { 

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ُْٕٗ {لبي رعبٌٝ :   -ٖ ِِ أَ  ِ رَجَشَّ ٌّٚ َلِِلَّ ُ َعُذ َٓ ٌَُٗ أََّٔٗ ب رَج١ََّ َّّ  } فٍََ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

 } ٠ُِش٠ُذ َّللاُ أْ ٠َُخفَِّف َعُٕىُ { لبي رعبٌٝ :   -ٗ

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َي آ٠َخً {لبي رعبٌٝ :   -٘ َّْ َّللاَ لَبِدُس عٍٝ أْ ٠َُٕضِّ  .} لًُ ئ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َْ ٠َعجُُذ آثبُؤَٔب {  لبي رعبٌٝ :  -ٙ ب َوب َّّ َٚٔب َع  } رُِش٠ُذْٚ أْ رَُصذُّ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ُْ َْٔصُشَٔب {لبي رعبٌٝ :   -7 ٰٝ أَرَبُ٘ أُُٚرٚا َحزَّ َٚ ثُٛا  ب ُوزِّ َِ  ٰٝ ْٓ لَْجٍَِه فََصجَُشٚا َعٍَ ِِ  ًٌ ثَْذ ُسُع ٌَمَْذ ُوزِّ َٚ  { 

   ا وخبرها أّن واسمه  ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٓ {لبي رعبٌٝ :   -8 ُ َٓ َخ١ٌش ٌَّٙ أَْ ٠َْغزَعفِف َٚ  { 

   أّن واسمها وخبرها ׄ            ما ولفعل ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َٓ {لبي رعبٌٝ :   -9 ِع١ َّ إٌَّبِط أَْج َٚ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ ا َٚ  ِ ُْ ٌَْعَٕخَ َّللاَّ ِٙ َّْ َع١ٍَْ ُْ أَ ئَِه َجَضاُؤُ٘
 } أٌَُٰٚ

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ب َعَعٝ {لبي رعبٌٝ :   -ٓٔ َِ ِْ ئَِّل  َْٔغب ْْ ١ٌََْظ ٌإِل أَ َٚ  { 

  أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  
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النحو العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 4

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

َٓ { لبي رعبٌٝ :   -ٔٔ ٓ أََساَد ثِأٍََِ٘ه ُعٛءاً ئَّل أْ ٠ُْغَج َِ  } لَبٌَذ ِب َجَضاُء 

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ُْ { لبي رعبٌٝ :  -ٕٔ ُْ ٌَُى َوِخ رَُىٛ ْٛ َّْ َغ١َْش راِد اٌشَّ َْ أَ ٚ دُّ َٛ رَ َٚ  { 

 أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

   

 } ٌٚٓ ٠ٕفعىُ ا١ٌَٛ ئر ظٍّزُ أٔىُ فٟ اٌعزاة ِشزشوْٛ.{لبي رعبٌٝ :   -ٖٔ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

َْ ٠َعجُُذ آثبُؤَٔب {   } لبي رعبٌٝ :  -ٗٔ ب َوب َّّ َٚٔب َع  رُِش٠ُذْٚ أْ رَُصذُّ

   أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

ْغِشِة { لبي رعبٌٝ :  -٘ٔ َّ ْشِشِق ٚاٌ َّ ًَ اٌ ُجُٛ٘ىُ لِجَ ُٚ ٌُّٛا  َٛ  } ١ٌََّظ اٌجِشَّ أْ رُ

 أّن واسمها وخبرها   ׄ           ما ولفعل  ׄ      أن والفعل المضارع   ׄ  

   

 ( https://dardery.site/archives/2094ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ عٍٝ اٌشاثػ    ) 

 حدد المحل اإلعرابً للمصدرالمؤول  فً األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: – 2س

َٓ  لبي رعبٌٝ :   -ٔ َٕض١ٌِ ُِ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ َٓ ا ِِّ ُْ َسثُُّىُ ثِثَََلثَِخ آََّلٍف  ُو ذَّ ِّ ُْ أَْ ٠ُ َٓ أٌََٓ ٠َْىف١َُِى ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٍْ  } ئِْر رَمُُٛي ٌِ

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأׄ      فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

 } ٠ُِش٠ُذ َّللاُ أْ ٠َُخفَِّف َعُٕىُ { لبي رعبٌٝ :   -ٕ

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأׄ       فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

ُٕٗ { لبي رعبٌٝ :    -ٖ ِِ أ  ٌّٚ َلِلِ رَجَشَّ ُ َعُذ َٓ ٌَُٗ أَّٔٗ ب رَج١ََّ َّّ  } فٍََ

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ   رفع مبتدأفً محل ׄ    فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٓ َّللاُ ئ١ٌَه { لبي رعبٌٝ :   -ٗ ب أَحَغ َّ أَحِغٓ َو َٚ  { 

 فً محل جر ׄ            فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ُٖ {  لبي رعبٌٝ :   -٘ ْٛ ًِ أَْ رٍَمَ ٓ لَج ِِ َد  ْٛ َّ َْ اٌ َّٕٛ َّ ٌَمَذ ُوٕزُُ رَ َٚ  { 

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ     فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٛا َخ١ٌش ٌَُّىُ { لبي رعبٌٝ :   -ٙ ُِ أَْ رَُصٛ َٚ  { 

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ     فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٓ  لبي رعبٌٝ : "  -7  َْ ٌَُُٙ أَْ ٠َذُخٍُٛ٘ب ئَّل خبئِف١ ب َوب َِ". 

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ   فً محل رفع اسم كانׄ    فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

{  } لبي رعبٌٝ :   -8 ُْْۚ ُْ ٌَُى َوِخ رَُىٛ ْٛ َّْ َغ١َْش راِد اٌشَّ َْ أَ ٚ دُّ َٛ رَ َٚ 

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ   فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ     فً محل رفع فاعل  ׄ  

https://dardery.site/archives/2094


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 5

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

َٓ {  } لبي رعبٌٝ :   -9 ِع١ َّ إٌَّبِط أَْج َٚ ََلئَِىِخ  َّ ٌْ ا َٚ  ِ ُْ ٌَْعَٕخَ َّللاَّ ِٙ َّْ َع١ٍَْ ُْ أَ ئَِه َجَضاُؤُ٘
 أٌَُٰٚ

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ   فً محل رفع خبرׄ    فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

ِ {  } رعبٌٝ : لبي   -ٓٔ ِْٕت َّللاَّ ْغُذ فِٟ َج ب فَشَّ َِ  ٰٝ  ٠َب َحْغَشرَب َعٍَ

 فً محل جر ׄ    فً محل رفع مبتدأׄ       فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

َٓ ْۚ{  } لبي رعبٌٝ :   -ٔٔ ُ َٓ َخ١ٌش ٌَّٙ أَْ ٠َْغزَعفِف َٚ 

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ    رفع مبتدأفً محل ׄ        فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

ِٗ ْۚ{  } لبي رعبٌٝ :   -ٕٔ ٠ُِش٠ُذ َّللاُ أَْ ٠ُِحكَّ اٌَحكَّ ثِىٍّبر َٚ 

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ     فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

يَ   } لبي رعبٌٝ :   -ٖٔ َّْ َّللاَ لَبِدُس عٍٝ أْ ٠َُٕضِّ  آ٠َخً { ( لًُ ئ

 فً محل جر ׄ   فً محل رفع مبتدأׄ          فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ٍٓ ْۚ{  } لبي رعبٌٝ :   -ٗٔ ُ َحزَّٝ ِح١ ا ا٠٢َبِد ١ٌََْغُجَُّٕٕٗ ُٚ ب َسأَ َِ ْٓ ثَْعِذ  ِِ  ُْ َُّ ثََذا ٌَُٙ  ثُ

 محل جر مضاف إلٌهفً ׄ     فً محل رفع مبتدأׄ    فً محل نصب مفعولׄ   فً محل رفع فاعل  ׄ  

ًٌَذا {  } لبي رعبٌٝ :   -٘ٔ َٚ ِٓ أَْ ٠َزَِّخَز  َّٰ ْح ب ٠َٕجَِغٟ ٌٍِشَّ َِ َٚ 

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ      فً محل رفع مبتدأׄ         فً محل نصب مفعولׄ      فً محل رفع فاعل  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2094ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اظغػ عٍٝ اٌشاثػ    ) 

 تخٌر  المصدر الصرٌح   للمصدر المؤول الوارد فً األمثلة من بٌن البدائل المتاحة: – 3س

ََلئِىَ    -ٔ َّ ٌْ َٓ ا ِِّ ُْ َسثُُّىُ ثِثَََلثَِخ آََّلٍف  ُو ذَّ ِّ ُْ أَْ ٠ُ َٓ أٌََٓ ٠َْىف١َُِى ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٍْ َٓ لبي رعبٌٝ :  } ئِْر رَمُُٛي ٌِ َٕض١ٌِ ُِ  ِخ 

 استمدادكمׄ     إمدادكم ׄ          تمدٌدكمׄ      مّدكم   ׄ  

 لبي رعبٌٝ :  } ٠ُِش٠ُذ َّللاُ أْ ٠َُخفَِّف َعُٕىُ {  -ٕ

 خفه عنكم ׄ     خفافه عنكمׄ         إخفافه عنكم ׄ     تخفٌفه عنكم  ׄ  

ٖ-  } ُٕٗ ِِ أ  ٌّٚ َلِلِ رَجَشَّ ُ َعُذ َٓ ٌَُٗ أَّٔٗ ب رَج١ََّ َّّ  لبي رعبٌٝ :   } فٍََ

 إعدائهׄ     عداوتهׄ          استعدائه ׄ      معادته  ׄ  

َٓ َّللاُ ئ١ٌَه {  -ٗ ب أَحَغ َّ أَحِغٓ َو َٚ  لبي رعبٌٝ :  } 

 محاسنةׄ     تحسٌنׄ           إحسانׄ      ُحسن  ׄ  

 لبي رعبٌٝ :  } ٌٚٓ ٠ٕفعىُ ا١ٌَٛ ئر ظٍّزُ أٔىُ فٟ اٌعزاة ِشزشوْٛ {   -٘

 اشتراككمׄ     تشرٌككمׄ           مشاركتكم  ׄ      شركتكم  ׄ  

َي آ٠َخً {  -ٙ َّْ َّللاَ لَبِدُس عٍٝ أْ ٠َُٕضِّ  لبي رعبٌٝ :  } لًُ ئ

لׄ     تنزٌلׄ          إنزالׄ      نزول  ׄ    تنزُّ

 7-  ."ۗ ِٗ بَء أَْ رَمََع َعٍَٝ اْْلَْسِض ئَِّلَّ ثِاِْرِٔ َّ ِغُه اٌغَّ ّْ ُ٠ َٚ  لبي رعبٌٝ : " 

 توقٌعهاׄ     مواقعتهاׄ           إٌقاعهاׄ      وقوعها  ׄ  
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8-   } ًٌَذاْۚ َٚ ِٓ أَْ ٠َزَِّخَز  َّٰ ْح ب ٠َٕجَِغٟ ٌٍِشَّ َِ َٚ  لبي رعبٌٝ : }  

 اتخاذ ׄ     تأخٌذׄ           مؤاخذة ׄ      أخذ  ׄ  

9-   } ِ ِْٕت َّللاَّ ْغُذ فِٟ َج ب فَشَّ َِ  ٰٝ  لبي رعبٌٝ : }  ٠َب َحْغَشرَب َعٍَ

  استفراطׄ     فرطًׄ           تفرٌطًׄ      إفرطً  ׄ  

 

ٔٓ-   }ْۚ َٓ ُ َٓ َخ١ٌش ٌَّٙ أَْ ٠َْغزَعفِف َٚ  لبي رعبٌٝ : }  

 استعفافهنׄ     تعفٌفهنׄ           إعفافهنׄ      عفافهن  ׄ  

ٔٔ-   }ْۚ ِٗ ٠ُِش٠ُذ َّللاُ أَْ ٠ُِحكَّ اٌَحكَّ ثِىٍّبر َٚ  لبي رعبٌٝ : }  

 استحقاقׄ     تحققׄ           تحقٌقׄ      إحقاق  ׄ  

ُْ أََّلَّ " لبي رعبٌٝ :    -ٕٔ ث١ََُْٕى َٚ اٍء ث١َََْٕٕب  َٛ ٍخ َع َّ ٰٝ َوٍِ ا ئٌَِ ْٛ ٌِْىزَبِة رََعبٌَ ًَ ا ْ٘ ًْ ٠َب أَ َ لُ  "َْٔعجَُذ ئَِّلَّ َّللاَّ

 استعبادׄ    عدم عبادةׄ           تعبٌدׄ      عبادة   ׄ  

 لبي)ص( :" وفٝ ثبٌُء ئثّب أْ ٠ع١ع ِٓ ٠مٛد" -ٖٔ

 تضٌعׄ     تضٌٌعׄ           إضاعةׄ      ضٌاع  ׄ  

جَذُوُ -ٗٔ َِ َُّ اِسرَمٝ .َّل ر١َأَعٛا أَْ رَغزَِشّدٚا  َٜ٘ٛ ثُ غٍٍٛة  َِ  فٍََُشةَّ 

 استردادׄ     ترددّ ׄ           تردٌدׄ       ردّ   ׄ  

 أرااااااااابن اٌشث١اااااااااع اٌ ٍاااااااااك ٠خزااااااااابي ظااااااااابحىب -٘ٔ

  
 ٠اااااازىٍُِاااااآ اٌحغاااااآ حزااااااٝ واااااابد أْ    

 
 المكالمةׄ     التكلمׄ         التكلٌمׄ      الكالم  ׄ  
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 من بٌن البدائل المتاحة: بٌن القوسٌنالوارد  الصرحللمصدر   المؤول تخٌر  المصدر  – 4س

َٛ فِٝ لبي رعبٌٝ :   -ٔ ُ٘ َٚ ٍٓ {  (ِاٌِخَصبَ  ) }  ج١ِ ُِ  َغ١ُْش 

   أن ٌتخاصم ׄ    أن ٌخاصم   ׄ      أن ٌخّصم  ׄ      أن ٌخصم   ׄ  

ْٛ َْٔعٍَُ لبي رعبٌٝ :   -ٕ ُْ { (لِزَبًَّل    ـ) } لَبٌُٛا ٌَ  ََّلرَّجَْعَٕبُو

   أن ٌقتتل ׄ     أن ٌقّتل   ׄ      تقاتل أن ٌ ׄ      قتل  أن ٌ ׄ  

ََّل لبي رعبٌٝ : "  -ٖ ْٛ ٌَ خٌ  َٚ َّ ثَِّه ٌََىبْ ِِٓ َعجَمَذْ  َوٍِ ب    ـ) سَّ ًِ ًّّٝ (ٌَِضا َغ ُِّ  ًٌ أََج َٚ" 

ٌُلزم  ׄ      أن ٌلزم   ׄ      أن ٌستلزم ׄ    أن ٌالزم  ׄ              أن 

ُْ  لبي رعبٌٝ :   -ٗ ُْٕى ِِ  َْ ُٛ َٓ ٠َزََغٍٍَّ ُ اٌَِّز٠ ُُ َّللاَّ اًرا    ـ) } لَْذ ٠َْعٍَ َٛ ٌِ) } 

   أن ٌالزم ׄ    أن ٌلتزم  ׄ              أن ٌالوذ  ׄ      أن ٌالذ   ׄ  

ٌء فلبي رعبٌٝ :  "  -٘ ْٟ ِٗ َش ْٓ أَِخ١ ِِ  ٌَُٗ َٟ ْٓ ُعفِ َّ ْعُشٚفِ  (ارِّجَبٌع   ـ ـ)فَ َّ ٌْ  . "ثِب

ٌُتبع  ׄ      أن ٌتبع   ׄ      أن ٌتتابع ׄ   أن ٌتابع   ׄ              أن 
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ُُ لبي رعبٌٝ :  " -ٙ ْْ أََسْدرُ ئِ ُْ  (َاْعزِْجَذاي    ـ) َٚ آر١َْزُ َٚ ٍج  ْٚ َْ َص َىب َِ ٍج  ْٚ ُْٕٗ َش١ْئًبَص ِِ ْٕ َبًسا فََل رَأُْخُزٚا  َّٓ لِ  "ئِْحَذاُ٘

ٌُبدل  ׄ      أن ٌبّدل   ׄ      أن ٌستبدل ׄ    أن ٌبّدل   ׄ              أن 

َّْ لبي رعبٌٝ :  " -7 ٌِهَ  ئِ
ٰ
ًِ إٌَّبسِ  (ُرََخبُصُ    ـ) ٌََحكٌّ  َر ْ٘  "أَ

   أن ٌتخاصم ׄ   أن ٌخاصم   ׄ    أن ٌختصم  ׄ      أن ٌخصم    ׄ  

َّللّاُ َعِض٠ٌض ُرٚلبي رعبٌٝ : "   - -8  "(ٍأزِمَبَ    ـ) َٚ

   أن ٌستنقم ׄ    أن ٌنتقم   ׄ            أن ٌناقم  ׄ      أن ٌنقم    ׄ  

اْعزَْىجَُشٚا" ٚأ  - -9 َٚ ٚا   " (اْعزِْىجَبًسا    ـ) َصشُّ

ٌُكبر  ׄ      أن ٌكبر   ׄ      أن ٌستكبر ׄ    أن ٌكّبر   ׄ              أن 

 اٌٍئاااااا١ُ فأّااااااُٗ  (ُِصاااااابحجخَ    ـ) ٚاحاااااازس - ٓٔ 

  

 ٠ُعااااااااااذٞ وّااااااااااب ٠ُعااااااااااذٞ اٌصااااااااااح١َ  اْلجااااااااااشُة. 

 

ٌُصحب  ׄ     أن ٌصحب    ׄ      أن ٌتصاحبׄ    أن ٌصاحب   ׄ     أن 
ْْ سِاااااااااااَٛن ثجفاااااااااااٛح -ٔٔ ََ ٚئ ًِ اٌىاااااااااااشا ِصااااااااااا َٚ 

  

ُْ ثاااااااا  ةُ  (ِاٌزَّجاااااااابٚص   ـ)فبٌصاااااااافُ  عاااااااإٙ َٛ  أصااااااااـ

 

   أن ٌتجاوز ׄ    أن ٌجاوز   ׄ             ٌُجٌز  ׄ     أن ٌجاز   ׄ  

ٕٔ-  ُْ ااااااااااـ  ٚاخفااااااااااْط جٕبَحااااااااااَه ٌ لاااااااااابسِة ُوٍِّٙ

  

ًٍ   ـاااااااااـ)ث  ُْ ئْ أرٔجاااااااااٛا (رزٌُّاااااااااـ  ٚاعّاااااااااـْ  ٌٙاااااااااـ

 

ٌُذلّ  ׄ       أن ٌذلّل  ׄ      أن ٌذلّ    ׄ      أن ٌتذللّ  ׄ          أن 

 (رفاااااابخشاً    )   ٚاخزااااااْش لش٠َٕااااااَه ٚاصاااااا ٕعُٗ  -ٖٔ

  

ِْ ٠ُٕغاااااااااااااتُ   مااااااااااااابس ُّ َٓ ئٌاااااااااااااٝ اٌ َّْ اٌمش٠اااااااااااااـ  ئ

 

   أن ٌتفاخر ׄ     أن ٌفتخر   ׄ         أن ٌفاخر  ׄ     أن ٌفخر   ׄ  

ْْ لجٍااااااااااَذ ٔصاااااااااا١حزٟ  -ٗٔ  فٍمااااااااااْذ ٔصااااااااااحزَُه ئ

  

َ٘ااااااـُت  (إٌُّصااااااُ     ـ)فاااااا   أغٍااااااٝ ِااااااب ٠ُجاااااابُع ٠ُٚٛ

 

 أن ٌستنصح ׄ    أن ٌتناصح   ׄ    أن ٌناصح  ׄ      أن ٌنصح   ׄ  

ِٖ  (أزفاااااابُع     )ِٚااااااب -٘ٔ  أخااااااٟ اٌااااااذ١ٔب ثٕاااااابظش

  

ُُ ئرا اعاااااااااااازْٛد    عٕااااااااااااذٖ اْلٔااااااااااااٛاُس ٚاٌ ٍَُاااااااااااا

 

   أن ٌنتفع ׄ     أن ٌستنفع  ׄ          اأن ٌتنفع ׄ     أن ٌنفع       ׄ  
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