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ABSTRACT: 
 

Introduction to Morphology Books Prescribed by Wif┐ q al-
Mad┐ ris al-‘Arabiyah and a Comparative Study of the two Books: 

‘Ilm al-╗ arf and Irsh┐ d al-╗ arf 
 

Morphology is one of those most important linguistic sciences of 
Arabic language which play an important role in understanding the 
Arabic text. Therefore, all the Islamic seminaries include it as a 
subject in the syllabus. 
This article aims to introduce some important works of 
morphology included in the syllabus of Wif┐ q al-Mad┐ ris al-
‘Arabiyah and then compare two important books: ‘Ilm al-╗ arf and 
Irsh┐ d al-╗ arf. 
Key words: Wif┐ q al-Mad┐ ris al-‘Arabiyah, ‘Ilm al-╗ arf, 
Irsh┐ d al-╗ arf, Arabic Morphology. 
 

ة مدأتة صح كإُفة مالعربة اللغ ـقؼ إُف ءادلر توصلة مالعرب العلـو من ـقـ علم الصرؼ
. ميرؾاؿ الفن ذاق ـقؼم فأ يرغ من اقتبؾم كأة مالعرب ـقؼم فأ اإلنساف عمستطم الة مالعرب دلاتؾاؿ

 ّكالأق ذق مقالتنا يف فنقدـ إضايف بؾمر كقك" الصرؼ علم" الفن ذاقل عل طلقم كردبا
 تبؾاؿ منة مالعرب ادلدارس كفاؽ جقمن يفة الداخل تبؾاؿ عن مث الصرؼ عن مث العلم من ئامش

 ةخدـ يف االقًتاحات بعض نعرض مث -الصرؼ كإرشاد الصرؼ علم -ينتابؾاؿ ينب نقارف مثة مالصرؼ
. ةخاص ادلدارس كفاؽ ِفكؤمس حضور كيفة عاـّ ة مالعرب ادلدارس ربابأ

: قاؿم ،ينؽمكاؿ كاإلتقاف كالشعورة ادلعرؼل عل طلقم الاّلـ كفؾكس سرؾباؿ العلم: ةلغ العلم
 مراأل عِلم: قاؿمك عرفمُت  ما مأق قدـك خبرب علمم ما: قاؿمك قعرفم ان علمق علمأ مٔي الش علممُت 

. علماءعلى  عاَف معيجك علماء قـو من ـمعلك عاَف كرجل ؿقاًف ضمنق كالعلم. "قتَقنأ "قتعّلمك
 مأ "قَفقُت ك كَعلُتمق تفقّ ك تعّلم مأق َفقُت ك كعلُتمَ ق عرفم علمان،ق علمأ شيءاؿ كعلممُت  ضا،مأ عاّلـ: قاؿمك

 1.ةعالـة أكامرة عالـ رجل: قاؿماء كقالعلماء كالفق ساد

                                                 
 .بشاكر, ق كلوگؾ, ادلدرسة العالية احلكومية, معّلم اللغة العربية *

 .جامعة بشاكر ،معهد الدراسات اإلسالمية كالعربية ،األستاذة ادلشاركة **
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 يف الشيءة صور حصوؿ اقحدأ: معافعلى  طلقم اصصالحان  كالعلم: اصصالحان  العلم
 قبوؿ: اقكرابع ؾادلدر عند احلاضر: اقكثالث العقل عند الشيء منة احلاصلة الصور: اقينثا العقل،
 2.كادلعلـو العاَف ينبة احلاصلة اإلضاؼ: اقخامسك ،ةالصور ؾلتل النفس

 ـقكنصر تعاُفق اللّ  ـقثرؾة مدمادلاتر ناؤعلما فؾكؿ: تابؾاؿ ذاة قربشي يف ماحملش قوؿمك
 العاَف إفَّن : قولوفمك ةماالصلالئة باحلاؿ امّسونومك ةإضاؼ ذاتة طمبسة صف كق العلم إف: قولوفم

 إذا مثال بالعلـوق تعقل عند دثيح ال. ةكالشجاع احللمؾل خرأ بصفاتق اتصاؼ مثلق ب متصف
 النفس قبوؿك العقل يفة الصور ؾتل حصوؿك شيءاؿ منة احلاصلة الصور مور،أ لنا صليح ئامش علمنا

 ذاق يف للعاَف العلم حبدكث ماء قائلوفؾفاٌف. كادلعلـو العاَف ينبة احلاصلة كاإلضاؼة الصور ؾلتل
 احلاضر ماأك. بقذا اقمن ؿؾإُف  بقذك :ةربعأة كرؾادلذة الصور يف مورفاأل. ؾذؿ قبلق مبنفك الوقم

 3 .للعاَف آخر معٌت كق ـقبعض فقاؿ ؾادلدر عند
 كيف شيءاؿق ب عرؼم ماة اللغ يف العلم: "ةمبالعرب ادلًتجم الصرؼ إرشاد يف كقاؿ

 4."قعدا ما عمجم من شيءاؿق ب زممي ما: االصصالح
 اختالفان  العلم مصلق ؼمتعر يف نظاراأل اختلفم: "قتابؾ يف 5اينؾالشوة العالـ مالقاض قاؿ

 6".تامان  اشاؼن ؾاف ادلصلوب ابو شفؾفم ةصف كق قدمربد يف قاؿم فأ معند كُفكاأل ايرثؾ
 يَتالتغ كة قغؿ الصرؼ" :ةمالعربإُف  بادلعرّ ة غمالص علم يف 7ادلظفر خاف كِف قاؿ

 ثمح من العرب الـؾ دلفرداتة مالذات عراضاأل عنق مؼ حبثم علم كق كاصصالحا ,ؿمكالتحو
 8".ؿمكالتعل اإلعالؿؾ ائاتومقك اقصور

 حواؿأ ابو عرؼم صوؿأب علم كق": اصصالحان  الصرؼ ؼمتعر عن الصرؼ إرشاد يف كقاؿ
 9."كالبدؿ ؿمكالتعل كالبناء كالّرد صلاأل ثمح من الثلث َفؾاؿ

 احوالوأكة مالعرب دلاتؾاؿ غمص عنق مؼ حبثم علم (مصدر) الصرؼ": ادلنجد يف كقاؿ
 10 ."ءبنا كال بإعراب سممؿ اّليت

 مق اّليت العلـو ّماأ: ؿمؽ ماؾة مفاؾ فرضق حصوؿ ءادلرعلى  فرضم اليت العلـو من كالصرؼ
 القرآف حفظؾة مالشرع العلـو من ـقفمدة إقاـ يف اقمن للناس بدّ  ال اّليت العلـو مقؼة مفاؾاؿ فركض

 كمن كاخلالؼ كاإلمجاع ثماحلدة ركاة كمعرؼ ؼمكالتصرة كاللغق كالفق صوؿكاأل ماقكعلـو ثمحادكاأل
 مق اّليت كالصنائع كاحلساب الصبؾ امالدف مرأ قواـ يف اقمإؿ تاجيح اّليت العلـو ضامأة مفاؾاؿ فركض
 11 .اىمكضلوة كالفالحة ارجالم امالدف مصاٌف اـمؽ سبب

ة سن ادلتوىف ادلازين رؾب عثماف بوأ كق الفن ذالو ّكؿاأل ادلدّكف فأق فمتدك عن كرقادلش كالقوؿ
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 يف اقعن ثحتبق مسائل انمؾ بل مستقل فنؾق قبل دّكفم َفك ةجرالو من 249 أكة جرالو من 248
 12.ةالسعاد كمفتاح الظنوف شفؾ يف رؾذ ماؾ كرقمش القوؿ ذاقك. النحو

 ذاق كضعة جرالو من 187 ادلتوىف الدكِف سوداأل بوأ: الفنوفة رؾتذ يف كفمالع قرّة يف كقاؿ
الفراء  ادمز بن ليح امرؾز بوأ مسائؾاؿق ذمتلم دّكفك مسائؾاؿ احلسن ابو اإلماـق ذمتلمق كرقّا العلم

 13.النحو علم ضمن يف افؾ فأ بعد 207 ادلتوىف مَفمالد
ة ادلقصودة مالعاؿ العلـوإُف  تسبب اّليت مقكة ماآلؿ العلـو ينب مامؼ ةمعاؿة افؾـ كللصرؼ

 كالصرؼ النحو علم إف: "قتابؾ يف ادلظفر خاف كِف قاؿ. قكالفق ؾادلبار ثمكاحلد ميرؾاؿ القرآف مثل
 الضوء للنجـوؾ للعلـو النحو: ؿمؽ حىت اىميرغ إليها بلغام َفة افؾـة ماآلؿ العلـو ينب امحظ قد

 14".اقبوأ كالنحو العلـو ـّ أ الصرؼ: ؿمؽ ذاؾقك النجـو يف البدرؾ العلـو يف كالصرؼ
 زافمـ: مة قماالبتدائ ادلراحل يفة ماإلسالـة مالعرب ادلدارس يف تدرس اّليت كالرسائل تبؾكاؿ

 الصرؼ علمك مبرؾأ فصوؿك ةغمالص كعلم ركاحاأل مراحك نجؾ پنجك يرـ صرؼك منشعبك الصرؼ
 علم ينتابؾاؿ ينب يرخاأل يف نقارف مث تبؾاؿق ذلوة مإمجاؿ تعارفان  اآليت يف كنقدـ. الصرؼ إرشادك

 .تعاُفق شاء اللّ  فإة دمعد اتحاقًتاة ادلقاؿ آخر يف نقدـك الصرؼ كإرشاد الصرؼ
: الصرف زانيم

 كال تودراس يرغ منة مبدا ال ،مالنظاـ جقادلن يفة معاؿة افؾـق ؿة مالفارس يف سلتصر تابؾ
. يرثؾق نفعك ؿمقلق حجمق االستغناء من يرغ منة مانو

. جدان  ؼمضع القوؿ ذاقكة الرحمق معل مسعد خمالشإُف  بعضق فنسب: قلفؤـ يف كاختلف
 مسعد خمش حبضرت زافمـ انتسابق آنچ: "انبورؾ من ادلصبوع الصرؼ زافمـ يف الناشر قاؿ

 15.القوؿ ذاقعلى  ؿمدؿ فال مسعد خمالشإُف  نسبق فأ رقتاش قد عٍتم"ندارد اےلص راسمقمشم
 بن فمالد مصف خمالشق لفؤـ ؿمؽك .ضامأ ادلنشعب نسبق مكإؿ كاينمالبدة محز ادلالإُف  بعضق كنسب

 16.مالغزنو آدـق خواج بن فمالد نظاـ بن يرنص
 بن عثماف بن فمالدق كج خمالش ؼمتاؿق فأ: زافمللم الشراح كرقجمق كاختار ـقبعض كقاؿ

 17.ينحس
  :المنشعب

 زافمـة مقدـ يفق معل نص كقد كاينمالبدة محز ادلالإُف  نُتسبمة مالفارس يفة زمكجة رساؿ
. قؿ صلأ ال أخط رقجم ادلالإُف  منشعب كانتساب انبورؾ من ادلصبوع الصرؼ
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  :ريم صرف
 .اجلرجاين معل بن زلمد بنعلى  ؼمشر دمللسة زمكجة رساؿ

  :گنج پنج
 خزائن مخس مأ. ةفمخزق معنا گنجك مخس،ق معنا پنج" گنج"ك "پنج" من بؾمر االسم ذاق

 18.ةمفارسة بلغ ضامأ ذاقك. تابؾاؿ ذاق يف مجعم اّليتة اخلمس تبؾاؿ مة قاخلمس اخلزائن من كادلراد
: رواحاأل مراح

 اتداكلومة دممف شركحق مكعلة ترجمق ؿ قفأ َف مكطمالس قاؿ مسعود، بن معل بن محدأل كق
. ةمفارس ضامأق كلغم 19,افمالصب من دبوفأادلم
  :هغيالص علم

 مكمالدق اللّ  لصف بن زلمد غالـ بن خبش زلمد بن محدأ تمعنا ادلفيت يربؾاؿ العاَف خمللش
 ندبالو" مؾبنق بار"ة زلافظ يفة ؿقاَف الداؿ سرؾب" قكمد"ػب كلد فمكرقالعلماء ادلش حدأ ،مكركؾاؾاؿ مث
ق غمالص علم اقرقشأ كمن احلساب اتخصمل الفرائض، علم: قلفاتكمؤ. ةجرالو من 1228 شواؿ 9
 20.ةجرالو من 1279 شواؿ 17 تويف. ؼمالتصر يف

  : يبركأ فصول
 يف آبادق إؿ يف كلد ماحلنف ينماحلسعلى  بن مبرؾأعلى  خمللشة مالفارس يفة زمكجق رساؿ

 21.ةمالعرب يف اىمالؾق شرحك مبرؾأ صوؿأ مثل لخرأ مولفاتق كؿ ندالو
  :الصرف إرشاد

 ؿ،مالتفص من لالقصوة ماقبالن الصرؼ قواعدق مؼ رتْ ؾذة مفارسة بلغ معركؼ تابؾ
 الصالب نظر يف "يربؾ شافق كؿ ستافؾبباة ماإلسالـة مالعرب ادلدارس من يرثؾ جقمن يف كدخل

ق إفادت من ارؾإف كال موادٍد  يرخ تابؾاؿ فمواد. راـؾاؿ ينادلدرسة رقـ منق ّدرسم من سبيحكالعلماء ك
. ؿمبالتفصة ادلقاؿق ذق يف "قحوؿ دلناؾ المان ؾق بمترت يف فأ إال

 مراجعتنا مع ئامشق يرغ علمنا ماك تعاُفق اللّ ق رحم خبش خداق فأ فقطق اسم فعرفناق لفؤـ ماأ
 يف دّرسونوم ـنوأل تابؾاؿ ذابوة صل ـلو فماّلذ صدقائناأ ثرؾأب كاّتصلنا الصرؼ إرشاد شرّاح ثرؾأإُف 

 فؾؿ معركؼ يرغ افؾ كإف لفؤفاَف. ؾادلبار بإمسو إال عنو فزنا ماك فقط طالعوه ـنوأ كأ ـحلقاتو
 كادلنشعب زافماَف يف االختالؼ من مرّ  ما مثل تابؾاؿ ضرّ م ال ذاقك. العلماء ينب من مشهور تابوؾ
. ضامأ

 شرح الصدؼ جواىر تابان ؾ تمأر ادلصنف حوؿة العبار ذهق دمتسو من فرغم فأ كبعد
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ة نسخ كجد نوأ مركم كق ،مالچاغو ؾادلاؿ عبد دلوالنا تومكؾة مدمالرش تبوؾاَف ،۷ ص الصرؼ إرشاد
 موضع يف قمعل توباؾـ افؾك( Sindh) سنداؿ ـمإقل يف العلـو نوارأة مدرس يف الصرؼ إلرشادة مقلم
ة ادلّسما مدرستو يف ّلفوأ قد تابؾاؿ ذاق فأ قمؼ توباؾـ افؾك مالراشد الّلو إرشاد زلمد دمس لفؤاَف

. مسواب تابؾاؿ مسمّ  لفؤاَف فأؾؼ السند يف ىالو( Peer Jhanda) اڈنػػقج يرپ اإلرشاد دارة دبدرس
 ثرؾأعلى  توبؾاَف لفؤاَف اسم كفؾم ؽمالتحق ذاق فحسب. قمإؿة منسوب ضامأ مدرستو انمؾك

. بالصواب اعلم كالّلو امفرض خبش، خدا تبؾاؿ
 قمؼ صنفم ماّلذ الزمن فألة مفارسة بلغ اقؿؾ اقرؾذ منا سبق اّليت تبؾاؿ فأ عرفم ماؾك

 تبؾاؿ ذهق منة كاالستفاد .ستافؾباك ندالو يفة مرداأل اآلف تعرؼ ماؾة مالفارس قمؼ تعرؼ منان ز افؾ
 كفؾم فأ بد ال فن ؿؾ يف كؿاأل تابؾاؿ إف: ةمـمالتعلة رقاَف كقاؿ جّدا صعبة مالفارس عرؼم ال دلن
 الـؾاؿ يبأ خمالشة خصب ناىو كنقدـ. الفن كزر مع اللساف كزر متعيج ال مؾ للصالبة ـكقمفة لغ يف

 فأل مممؽأة معلمة جلن يفة غمبلة خصب احملًـت آزاد للقأ. قمعل الـؾاؿ دممز من الموؾ نامغنمك 22.آزاد
 قدرف ال ـقـ شيء كالنحو الصرؼ": فقاؿ ندالو يفة ماإلسالـ للمدارس مـمتعل مقرر حوؿ اقمؼ رؾؼم
 العلـو مق بل كالنحو الصرؼ قواعد سمؿ عنو تفتشوف ماّلذ الشيء, فهمهما بدكفة مالعرب ـقنف فأ

 بو لتخرجوا مفتاحإُف  ربتاجوف منو، ستفادم ال صندكؽٍد  يفة مغلوؽ مقكة مدباأل كالفنوفة ماإلسالـ
 ادلدارس يف لتلق اّليتة الدراسة ؽمكطر .كالنحو الصرؼ كق كادلفتاح الصندكؽ يف ادلقفل ـ،ؾمقصود
 ؿمطو زمن يف "ربصلونو كقاتاأل من قلأ يف "حصولو فؾمي ماّلذ مراأل ،ةحمصح سممؿة مالعرب

. ةدمادلفة ادلصلوبة جمالنم ربصل ال ؾذؿ كمع
 جقفاَف يف. ةمالفارسة اللغ كال يةـاأل لغتنا سممؿة مالعرب فأ كق رهؾذ دمرأ ماّلذ مءالش

 ذهقك تبؾاؿ من اقيرغك يرـ ضلوك يرـ صرؼك كادلنشعب زافماَف ّرسيدة ماإلسالـة مالعرب للمدارس
ة اللغ ذهقؼ اآلف ّماإ قمؼ تؼصن مالذ للزمنة دممف انمؾ تبؾاؿ ذهقكة مفارس ةبلغ اقؿّ ؾ تبؾاؿ
 تبؾاؿ ذهة ققراءعلى  الصالب اضصر فإف اقعن جنيبأ كق تبؾاؿ ذهق أقرم ماّلذ كالصيب لناة مجنبأ

. اقرفع ربملم ال كقك قمعلة ثلث كزارأإلقاء  كقؼ
. تابؾاؿ مضموفإُف  مارلقا صلم ال اقمعرفم بدكف آلنوة مجنباألة اللغ ذهة قمعرؼ االّكؿ -1
. تابؾاؿة عبار حُتل -2
إُف  إال نوقذ توجوم الة مردباأل تابؾاؿ افؾ فلو, تابؾاؿ يف رتْ ؾذُت  اليت كادلواد القواعد ـقؼ -3

 23.ادلقصود العلم يف الرسوخ لو فؾمتمك ,ادلقصود كقك يرخاأل ءمالش
 علم" نامأر كيفة ماالبتدائ ادلراحل يفة مرداأل تبؾاؿ ضعوام فأ ادلدارس ربابأل بد فال
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عَ  مناسب تابؾ" الصرؼ . تابؾاؿ ذالو التعارؼ رؾنذ كاآلفة ادلصلوب الركائع عمجم قمؼ مجُِت
 : (ةيرداألة باللغ) نيآخرو نيولأ الصرف علم

 صفحات لتتعد ال فمموجز فمرللد يفة ربعأ حصصإُف ة مقسـوة مرداأل يفة زمكجة رساؿ
 محدأ مشتاؽ خمالش لفوؤـ. ةصفحة ائـ ذباكز ال فماجمللد صفحاتك ةصفح ينمخس من رللد ؿؾ

. بو معتد تابؾ مأ يف توترجم نعلم َف مالواجلرتو
 ؼمتعر من تابوؾ أبد. افمالصب طباع حسبة سهل لفاظأبك ؽمفأ بمبًتت تابوؾ رتب

 ؿمتفص ؿؾب ّكالأ ؼمالتصار رؾذم. ةساذج دلاتؾب الصرؼ ئمباد بُّت ك اقنواعأكة َفؾكاؿ الصرؼ
 ؼمبالتصار متصال القواعد رؾذم. الفاعل إسمإُف  مادلاض من مكادلنف كادلثبم كاجملهوؿ ادلعركؼ من

 يف اطبيخك نظموة َفؾة َفؾ من لفؤاَف إخالص قصرمك اإلمجاؿ عن عدؿم كال بالنظم مث بالنثر ّكالأ
ة احلصّ  يف الفعل نوّع مثة السبع قساـاأل من حمبالصح ّكؿاأل رللده خصّ ك .اإلبن رؾبذ حواؿاأل ثرؾأ

 بواباأل رؾكذ. قمؼ دمكادلز اجملرد مكالرباع قمؼ دمادلز مثالثالك اجملرد مالثالثإُف  كؿاأل اجمللد منة مالثاف
 لخراأل ادلصادر رؾذك ايرصغ فامتصر باب ؿؾؿ بُّت ك. حسب بابإُف  نصر باب منة ادلعركؼة السم

 ادللحقة احلص ذهق آخر يف بُّت ك ؾذؿؾ دمادلز مالثالثإُف  انتقل مث الصالب فملتمر اقؼمتصار ؾترك
. قمعل دمكبادلز اجملرد مبالرباع

 حمالصح منة السبع نواعأ من كالفعل االسم نواعأ رؾذ -الثالثوة احلص -الثاين اجمللد يف مث
 ذهق يف جرت اّليت التمكالتعلة يربؾاؿ ؼمالتصار الو رؾذك اقيرغك كادلضاعف موزقكاَف كادلعتل
. بواباأل خواص الثاين اجمللد منة الرابعة احلصّ  يف رؾكذ. ؼمالتصار

 معة مرداأل يف صّنف نوأل الصرؼ علم يف صنفم تب،ؾ حسنأ -نامأر يف  -تابؾاؿ ذاقؼ
. البالد ذهق يفة مفهـوك ةمعركؼة اللغ ذهقك بومترت حسن

 ذاق يرغ ّماأ. الفن ذاق يف يندئتادلب افمالصب طباع حسب كُتضع معمطب دمج لفؤاَف كطراز
ة مكالفارس. ةمالفارسة اللغ مق ىامؼ صّنفم اّليتة اللغ اقمؼ مءش برؾأؼ الصرؼ يفة ادلصّنف الرسائل من
 -ةلسناأل صعبأ من ابوة ادلمارس عدـ جلأل اـماأل ذهق يف صارت بل البالد ذهق يفة مفهـو سممؿ

 اتضح ماؾ اقتمصالح منة زائد كزارأ قمعل توضعة مجنبأة لغ يف امإبتدائ تاباؾ أقرم ماّلذ فالصالب
. تعاِف الّلو رمحو آزاد خمالش الـؾ من

 كالبناء القواعد من الصرؼ علم ذخائر قمؼ مجعك جدا دممف تابؾ نوأ كلو الصرؼ كإرشاد
ة مالفارس كأة مرداأل جلأل ال الصرؼ علمإُف  -نامأر يف -صلم ال -منا عذر ؿؾ مع -نوؾكؿ اىميرغك

. شاء الّلو إف بعد ما يف رىاؾنذ خرأ كجوه لو بل فحسب
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 مالثالث من الفعل قساـأ من كُفاألة الصفح يف رؾذ حىّت  جدا صعب تابؾاؿ ذاق جنو
 اإلسم ؼمتصار رؾذم َف لفؤاَف فأ العجب كمن اقيرغك كادلضاعف كادلعتل حمكالصح مكالرباع
 الفعل عرؼم َف ماّلذ فالصيب ,افاتومتعر رؾبذ تومربش يف النقص ذاق كىفأ ماحملش كإف كاحلرؼ كالفعل

 فقذعلى  كزر دمكادلز مصلاأل من كموم ّكؿأ يف الفعل يفة كادلعرؼ كموم ّكؿأ من قساموأ عرؼم ؼمؾؼ
. مادلبتد

 ؼمبالتصارة ملحق القواعد حلقم كَف اقممعاف معة يربؾاؿ ؼمالتصار لفؤاَف أبد ؾذؿ بعد مث
 العشركف الصفحات ذهقؼ 25 صفحوإُف  5ة صفح منة مؼمالتصرة السلس ذهق كجرتة ادلتعلق
 ؼمالتصر ينب كالبعد ؼمالتصار يفة كرؾادلذ غمببناء الص أبد مث. اقسوا شيء ال. ةصرؼ ؼمتصار

. مادلبتد فقذ شوشم شيءالبناء  كقواعد
 فظيح -ماقـقؼ الصالبعلى  صعبم اّليتة مكاالتفاؽة ماالحًتاز كدمالق القواعد، يف رَ ؾذُت  مث

 ةعشر ضامأة ماالحًتازة مثلاأل كفؾتة عشر كدمالق انمؾ فإف اماحًتاز مثاال ماحًتاز دمؽ ؿؾؿ الصالب
 دمالق قمؼ كجدم َف ماّلذ كق ماالحًتاز كادلثاؿ. ةعشر لإحد مثاؿاأل كفؾت ماالتفاؽ ادلثاؿ معك

. كداتمالق عمجم قمؼ توجد مكاالتفاؽ ادلصلوب
 منعلى  لؼيخ ال ماؾ اخلارج يف توجد ال نفسو عند منة ماالحًتازة مثلاأل ترعيخ ردبا مث

. طالعو كأ قأقر
 غمالصة معرؼ من ادلقصودإُف  توجوم ؼمؾؼ كمومة مبدا من الوزر ذاق الصالب ربّمل فاذا

 حىت مساساأل ادلقصود من نوقذ بمغمة ؿؾادلش ىذه يف قعم ماّلذ الصالب فأة التجرب كمن ،كادلعاين
 كاجملهوؿ ادلعركؼ منة غمالص عرؼم ال نوؾؿ حفظ ؿؾ كالبناء مع للقواعد زلافظ كق تابؾاؿ لانتو
ة الًتجم قمعطمك الصالبعلى  ّرفمي اَف ستاذاألعلى  افؾك. ةغمالص حسب ترجمم فأ عمستطم كال

 مرت كقد -ينؾادلس ستاذاأل فؾؿة الًتجم منو طلبمك ةغمالص قمعطم كأة غمالص منو طلبمكة ماالُترد
 سهال مراأ سمؿ قإهناء اخلاص سلوبوأب تابؾاؿ كإف اءه إنو عن رؾؼم -ضامأ الراقم علة ادلرحل ذهق

 غلصا -القواعد حفظ مع -الصالب ترجمم مراألة مفغا ؟ةمساساأل موراأل ذهقإُف  توجوم ؼمؾؼ
على  الزائد الوزر الصالب ديج ال (ةمردباأل) الصرؼ لعلم كفقا كرؾادلذ تابؾاؿ طراز افؾ فلو. أخطك

 ديج ال فحسب ماالتفاؽ ادلثاؿعلى  مؼؾكم القواعد يفة ماالحًتاز كداتمالق فؾت َف كلو نفسو
إُف  السهل من ماإلبتدائ تابؾاؿ يف االنتقاؿ كفؾم فأ نسبكاأل. نفسوعلى  كزر مأ الصالب
". الصرؼ علم" هنج يف رناؾذ ماؾ اميجتدر الصعب
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: االقتراحات
ا داممف تابؾاؿ ذاق كَننَّن ؾمؿ هبا عُتمل لوة دمعد اقًتاحاتٍد  مقالتا آخر يف مدّ فنؤ . جدن

 ّكؿاأل الصف يف كضعمفلة مرداألإُف  عُتّرب فإفة مالعربإُف  كأة ؿقالسة مردألاإُف  ذاق عرَّنبف مُت أ -1
. ةمالثافة ادلرحل يف كضعمفلة مالعربإُف  عُتّرب كإف

 قيركغ ادلعتلعلى  حمالصح ميتقد من" الصرؼ علم" بمترت حسب دمجد بمبًتت َرتَّنبف مُت أ -2
. قيرغعلى  اجملرد ميكتقد

 علم صاحب عمصن ضلو ماتفاؽ دبثاؿ مؼؾمكة ثناء الدراسأ للصالبة ماالحًتازة مثلاأل رؾذ عدـ -3
. تبؾاؿ من قيركغة غمالص

 ةغمص ةعشر مثاينإُف  عدده كصل حىت جدا ؿمتصو تابؾاؿ ذاق من الفاعل إسم ؼمتصر يف -4
 فلو .االستعماؿة عاـ يف ااستعمالو شذَّن  قد سرؾاَف اجلمع من الفاعل اسم غمص قمؼ رتؾكذ
. سهالن  افؾؿة السم غمالص من تبؾاؿة عاـ يفة موجود اّليتة يرثؾاؿة غمالصعلى  متفؾا

  رجيخك يرالتصغ قواعد ـقؼ للصالب مؼؾم بل فاتمالتصر يفة ادلصّغر غمالصإُف ة حاج ال -5
 كاسم كالظرؼ كادلفعوؿ الفاعل اسم مثل ؼمالتصار عمجم يف الوزر ذاق كضعم فال بنفسوة غمالص
. كزر يرثؾ ذاق فإفة اآلؿ

 فإف اقترمجمك غَ مالص الصالب ؼمتعرك تابوؾ إجراءإُف  توجوم فأ باإلرشاد ادلتعلق ستاذلأل دب ال -6
 فإف تابوؾ كفق اإلجراء سلسلم فأ لإلستاذ بدّ  فال الصرؼ، غرضإُف  مدّ ؤت ال القواعد نفس

 من كأ ميرؾاؿ القرآف يف فقط مادلاضة مثلأ يف مريج فأ قمعل ،مادلاض ؼمالتصر يف مشمي افؾ
. آخر تابؾ

 احلركؼ زييمت كيف دلاتؾاؿ من كزافاأل إخراج يف ـكقاتوأ صرفوفم -نامأر ماؾ-ساتذهاأل ثرؾا -7
 مقصودا العمل ذاق ظنم ال فؾكؿ قمإؿ تاجيح ال شيء ذاق فأ رؾنن كالة الزائد منة ؿمصاأل
. غمللص كفقاة كالًتجم غمللصة ادلعرؼ مق الصرؼ من الغرض فأل للصرؼ امصلأ

 معٌت ما سئلم مث ؟َضَربُتوا معٌت ما ستاذاأل سئلم ثمبحة كالًتجم غمالص إجراء كفؾم فأ بدّ  ال -8
 ينب الفرؽ ديج مؾ كؿقكادلج ادلعركؼ منة ادلختلف غمالص ذاؾق ضُترِْبنَ  مث َضَرْبنَ  سئلم مث ضُترِبوا؟
. كاجملهوؿ ادلعركؼة ترجم

وعروتں  امرا ان بس رمدوں ےن؟ امرا ان بس): معٍت ما: الصالبإُف  قوؿمك ةالًتجم ستاذاأل معطم مث -9

ںر  ىرمد ےن؟ امر  كي ا اسےن؟ امرا 

 

  گئ

 

ںر

 

 ادلضارع من ؼمالتصار ؿؾ اإلجراء يف لريجك (؟وه بس وعرت
. اقيرغك الفاعل اسمك بلن دمؾالتا منفك بلم اجلحد منفك



 
 113     (   1.2)م 2013 يونيو -يناير    هزاره اسالميكس

 

 

 كصل فإذا دامبع لبعدا تابؾاؿ ذاق من كالقواعد فاتمالتصر يف فأ قبل ما يف رناؾذ ماؾك -10
 نوأل نوقذ يفة زلفوظ فؾت َف هناأ كاحلاؿ ؼمالتصارإُف  توجوم كالبناء ال القواعدإُف  الصالب

 الصالب ـقؼم فؾم َف نّوأل قلبو قعرإُف  تصل َفك فقط لسانوإُف ة زلدكد انمؾ اقأقر منامح
 ذهقك اقنساأل كـم ؿّ ؾ ؼمالتصار ذهق عنده رؾذام َف فإف ؼمالتصار كالبناء عند القواعد

 من ئامش كـم ؿؾ ـلوأسمك ادلسلسل العمل ذاقعلى  الصالب قرؾم فأ ستاذاألة مؿكؤمس
. ةمادلاض ؼمالتصار

 رؼصإرشاد اؿ ساتذهأك ندكالو ستافؾبباة مالعرب ادلدارس ربابأ حضور يف لتمسأة ماقالن كيف
 اقكسؾمك االقًتاحات ذهقإُف  لتفتوام فأة خاص ستافؾبباة مالعرب ادلدارس كفاؽ ِفكؤمس جناب كيفة عاـ
. فقط دمللتنق نقدم َفك سللص قمؼ نوأ إال قدـ شلا ئامش قّدـم َف حملققا فإف العمل ابمث

  .أصحابو أمجعُتك كآلو زلمد خلقو يرخعلى  تعاُف الّلو لكصل
 والمصادر الهوامش
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