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 سدٙ َٚٛقٛع٘ ٚٚاقع٘ ٚفا٥دت٘: عًِ ايؿسف. 

 ايفسم بني ايٓشٛ ٚايؿسف 

 ايـُٝصإ ايؿَّسيف. 

 سسٚف ايصٜاد٠. 

 طسٜك١ ٚشٕ ايهًُات 

 ٌتكطُٝات ايفع: 
 .تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايصَٔ إىل َاٍض َٚكازع ٚأَس .1

 .تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايتعدٟ ٚايًصّٚ إىل َتعد ٚالشّ .2

تكطِٝ ايفعٌ باعتباز ذنس ايفاعٌ أٚ عدّ ذنسٙ إىل َبين  .3
 .يًُعًّٛ َٚبين يًُذٍٗٛ

تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايتؿّسف ٚاجلُٛد إىل داَد  .4
 .َٚتؿسف

تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايؿّش١ ٚاإلعالٍ إىل ؾشٝح  .5

املفسدات ايس٥ٝط١ يًُاد٠ . 8
Keywords 
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 .َٚعتٌ

 .تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايتذسد ٚايصٜاد٠ إىل دلسد َٚصٜد .6

 .تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح تٛنٝدٙ ٚعدَ٘ .7
 أب١ٝٓ املؿادز: 

 .املؿادز ايجالث١ٝ .1

 .املؿادز غري ايجالث١ٝ .2

 .املؿدز ايؿٓاعٞ .3

 املؿدز املُٝٞ .4

 .َؿدزا املس٠ ٚاهل١٦ٝ .5
 :ْبر٠ عا١َ عٔ املاد٠.9
 

ٚعدد سسٚفٗا ْٚٛعٗا ٚتستٝبٗا ٚقبطٗا، ملعسف١ َا فٝٗا  ٚشْٗاعًِ ايؿسف عًِ ٜبشح يف أب١ٝٓ املفسد٠ ايعسب١ٝ ٚؾٝػتٗا ٚ 
َٔ ايتػٝريات، َٚا ٜطسأ عًٝٗا َٔ سرف أٚ شٜاد٠ أٚ إعالٍ أٚ إدغاّ أٚ قًب، ٚايتشٜٛالت املؤد١ٜ إىل تػٝري ٦ٖٝتٗا 

، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا ايتػٝري إَا يطبب َعٟٓٛ، أٚ يطبب يفعٞاخلازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ يتهٜٛٔ أب١ٝٓ رلتًف١ ذات دالالت َتعدد٠، 
ََهُتٛب، ٚنتاب١، يف اهل١٦ٝ ٚاملع٢ٓ  . فؿٝػ١ َنَتَب غري ؾٝػ١ َِٜهُتُب، َٚناِتب، ٚ

 ٚايٛقٛف ع٢ً طسا٥ل تجٓٝتٗا أٚ مجعٗا أٚ تؿػريٖا أٚ ايٓطب إيٝٗا،َٓٗا  االغتكاق١ٝ ايب٢ٓ ٚنريو ٜبشح يف نٝف١ٝ ؾٝاغ١
ٚغري ذيو مما ٜتٛقف عًٝ٘ فِٗ َٓٗا،  املصٜد أٚ اجملسد َٚعسف١ اغتكاقٗا ٚنٝف١ٝ املفسدات أؾٍٛ َعسف١ عٔ ٚغريٖا، فكال

املعاْٞ ناملاقٞ ٚاملكازع ٚاالَس ٚاملؿدز ٚأمسا٤ ايصَإ ٚاملهإ ٚاآلي١ ٚايفاعٌ ٚاملفعٍٛ ٚايؿف١ ٚايتأْٝح ٚاجلُع 
 .ٚاملؿػس ٚاملٓطٛب

ٚجيسٟ ايتؿسٜف ع٢ً األمسا٤ املعسب١، ٚاألفعاٍ املتؿسف١، : ٚعًِ ايؿَّسف ال ٜدزع إال ايه١ًُ ايعسب١ٝ املتؿسف١، َجٌ
االضِ  املتُهٔ يف االمس١ٝ، ٖٚٛ االضِ املعسب ألْ٘ ٜكبٌ ايتشٌٜٛ إىل ؾٛز رلتًف١ َٔ املفسد إىل املج٢ٓ ٚاجلُع ٚتؿػريٙ 
ٚايٓطب١ إيٝ٘، نُا جيسٟ ايتؿسٜف ع٢ً ايفعٌ يكبٍٛ ايفعٌ ايتشٍٛ إىل ؾٛز رلتًف١، ٚايفعٌ املكؿٛد ٖٛ املػتل ايرٟ 

 .اختًفت ؾٛزت٘ تبعا الختالف أشَاْ٘، يف املاقٞ ٚاحلاقس ٚاملطتكبٌ
ٚأحباث٘، فال جيسٟ ايؿسف ع٢ً احلسٚف  دزاضت٘ دلاٍ يف تدخٌ فال األفعاٍ، ٚدٛاَد األمسا٤ َٚبٓٝات احلسٚف ٚأَا

ال ٜتٓاٍٚ ايه١ًُ اجلاَد٠ اييت ال تكبٌ أٟ تػٝري، ناألمسا٤ األعذ١ُٝ ألّْٗا َٓكٛي١ َٔ يػ١ ملالش١َ احلسف ؾٛز٠ ٚاسد٠، ٚ
ايرٟ، ٚايًٛاتٞ، ٚال أمسا٤ اإلغاز٠، : أخس٣، ٚناألمسا٤ املب١ٝٓ، َجٌ ايكُا٥س، ٚال ٜتٓاٍٚ نريو األمسا٤ املٛؾٛي١، َجٌ

ََٔ، ٚنٝف، ٚأٜكّا ال ٜتٓاٍٚ أمسا٤ : ََٔ، َٚا، ٚال أمسا٤ االضتفٗاّ، َجٌ: ٖرا، ٖٚاتإ، ٚال أمسا٤ ايػسط، َجٌ: َجٌ
 .ِب٦ظ، ِْٚعِ، ٚعط٢، ٚيٝظ: َِٖٝٗات، ٚغّتإ، ٚال األفعاٍ اجلاَد٠، َجٌ: األفعاٍ، َجٌ

ٚبٗرا ٜدزع عًِ ايؿسف ايكٛاعد ايه١ًٝ اييت ٜعسف بٗا ايتػٝري ايرٟ ٜطسأ ع٢ً ب١ٝٓ ايه١ًُ ٚحتٌٜٛ األؾٌ ايٛاسد إىل 
 .بٓٝات َتعدد٠ ذات دالالت رلتًف١
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 :أٖداف املاد٠. 10
 :تطع٢ املاّد٠ إىل

 .إٔ ٜتعسف ايطايب ع٢ً ايكٛاعد ايؿسف١ٝ ٚضٓٔ ايعسب١ٝ يف ؾٝاغ١ أيفاظٗا -1

ف، ٚايتُهٔ َٔ ايتًفغ ايؿشٝح  يٝؿح ْطكٗا، ٚتطًِ سسٚفٗا َٔ ايّتؿشٞ، ايعسب١ٝات ب١ٝٓ املفسدقبط -2
 .يًهًُات

املتعدد٠ َٔ أؾاي١، أٚ شٜاد٠، أٚ ؾش١، أٚ إعالٍ، أٚ إبداٍ، أٚ سرف، ٦ٖٝات ايٛسد٠ ايؿسف١ٝ ايتعسف ع٢ً  -3
 .أٚ قًب، أٚ إدغاّ، أٚ إَاي١

 .ؾٕٛ ايًطإ ٚايكًِ َٔ ايٛقٛع يف اخلطأ أثٓا٤ ؾٝاغ١ املفسدات، َع َساعا٠ قإْٛ ايًػ١ يف ايهتاب١ -4

 .َعسف١ أْٛاع األفعاٍ ٚاألمسا٤ ٚاملؿادز، ٚايتُٝٝص بني احلسٚف املصٜد٠ ٚاحلسٚف األؾ١ًٝ يف ب١ٝٓ املفسدات -5

 ٚاملفسدات ٚسطٔ ؾٝاغتٗا ٚتٛظٝفٗا يف ايهالّ  َٔ األيفاظ ايدازضني بايهجري ٚتصٜٚد،ت١ُٝٓ ايجس٠ٚ ايًػ١ٜٛ  -6
 . تٛظٝفا ضًُٝا

 :ايطايبايتصاَات . 11
 :جيب ع٢ً ايطالب االيتصاّ مبا ٜأتٞ

 ًٜصّ ايطالب باحلكٛز قبٌ دل٧ األضتاذ. 

   ًّٜٚصّ ايطًب١ يف نٌ ذلاقس٠ باضرتداع َا دزضٛٙ يف احملاقسات ايطابك١، فكال عٔ إيصاَِٗ باالْتباٙ ايتا
 . ٚاالغرتاى ايفاعٌ يف دلسٜات احملاقس٠

 ًٜصّ ايطًب١ بايبشح ٚاملتابع١ ٚتطبٝل يف ايٓؿٛف املدتاز٠ يًتكِٜٛ املطتُس. 
 :طسم ايتدزٜظ. 12

 َٔ خالٍ ا ٚتٛقٝشٖ٘ا ٚحتًًٝٗا، ثِ غسحَاد٠ احملاقس٠ عٔ  ٚاف١ٝ مبكد١َ غف١ٝٗاحملاقس٠اضتٗالٍ   ايطسٜك١ املتبع١ ٖٞ 
 Data)دٗاش عسض ايبٝاْات يًٛح األبٝض، ٚاضتدداّ ا، ى، َطتعٝٓا بايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايالش١َتطبٝك١َٝج١ً اٍألا

show) احملاقس٠ َٔ خالٍ َٓكاغ١ املاد٠ ٚاالضتفطاز بػأْٗا ٚنتاب١ قٛاعدٖا ٚاالضتػٗاد هلا، َع إغساى ايطًب١ يف .
 :ْعاّ ايتكِٝٝ. 13

 :طسم ايتكِٝٝ اييت ضٝتبعٗا ايتدزٜطٞ َع تكطُٝ٘ يًدزدات ٖٞ االَتشاْات ايػٗس١ٜ ٚاي١َٝٛٝ نايتايٞ
 (.%100 ) = (االَتشإ ايٓٗا٥ٞ) (%60) +(ايطعٞدزد١ )(%40):ايتكِٜٛ

:   ايطعٞ ناآلت٠ٜٞٚهٕٛ تٛشٜع دزز
 دزد١ (15)٠، ٚاالَتشإ ايجاْٞ َٔ  دزز(15)َٔاألٍٚ َتشإ الا( %35): إ غٗسٟٕاَتشاْا. 

  (.%5)، ٚايػٝابات (%5)املػازن١ اي١َٝٛٝ 
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 :ْتا٥ر تعًِ ايطايب. 14
َٔ خالٍ َعسف١ ايٛسدات ايؿسف١ٝ ٚأسٛايـٗا ألٕ َاد٠ - يف ْٗا١ٜ ايٛسد٠ ايدزاض١ٝ ٜتط٢ٓ يًطالب فِٗ ايًػ١ أنجس

ٚايتٛاؾٌ بايًػ١ ايعسب١ٝ َٚعسف١ أضسازٖا ٚخفاٜاٖا فكال عٔ انتطاب - ايؿسف ٖٞ َاد٠ أضاض١ٝ يتعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ 
ايهجري َٔ األيفاظ ٚاملفسدات ايًػ١ٜٛ اييت تطِٗ يف ت١ُٝٓ زؾٝدِٖ ايًػٟٛ، ٜٚتشكل ذيو َٔ خالٍ ايعٌُ املطتُس َٔ 

 .ايهادز ايتدزٜطٞ ٚايطًب١، ٚايطري خبط١ ٚاقش١ املعامل
 :املسادع املؿادزٚ قا15١ُ٥

 
 (ٖـ515ت)ابٔ ايكطاع ايؿكًٞ، عًٞ بٔ دعفس : أب١ٝٓ األمسا٤ ٚاألفعاٍ ٚاملؿادز. 

 (ٖـ669ت)ابٔ عؿفٛز اإلغبًٝٞ، عًٞ بٔ َؤَٔ : ايـُُتــع يف ايتؿسٜف. 

 (ٖـ769ت)ابٔ عكٌٝ، بٗا٤ ايدٜٔ عبد اهلل بٔ عكٌٝ اهلُداْٞ : غسح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو. 

 ٚ ِٖس يف عًّٛ ايًػ١ ُُص  .(ٖـ911ت)ايّطٝٛطٞ، دالٍ ايدٜٔ عبدايسمحٔ بٔ أبٞ بهس : ْٛاعٗا أايـ

 ٜ٘ٛخدجي١ احلدٜجٞ.د: أب١ٝٓ ايؿسف يف نتاب ضٝب. 

 ايؿسف ّٔ ُّد احلُالٟٚ : غرا ايعسف يف ف  . (ٖـ1315ت)ايػٝذ أمحد بٔ ذل

 عبداهلل دزٜٚؼ.د: دزاضات يف عًِ ايؿَّسف. 

 ذلُد ذلٞ ايدٜٔ عبداحلُٝد: دزٚع ايتَّؿسٜف. 

 ٍفدس ايدٜٔ قبا٠ٚ.د: تؿسٜف األمسا٤ ٚاألفعا. 

 عبد اجلباز عًٛإ ايٓا١ًٜ.د: ايؿسف ايٛاقح. 

 ٖادٟ ْٗس.د: ايؿسف ايٛايف. 

 سامت ؾاحل ايكأَ.د: ايؿسف. 

 أمئ أَني عبدايػين: ايؿسف ايهايف. 

 عبدٙ ايسادشٞ.د: ايتطبٝل ايؿسيف. 

 عبداحلُٝد ايطٝد.د: املػين يف عًِ ايؿسف. 

 ٖاغِ ط٘ غالؽ.ؾالح َٗدٟ، ٚد.د: املٗرب يف عًِ ايتؿسٜف. 

 عبداحلُٝد ٜٛضف ٖٓداٟٚ.د: اإلعذاش ايؿسيف . 

 اَسا٥ٞـــفاقٌ ايظَّ.د: َعاْٞ األب١ٝٓ يف ايعسب١ٝ. 

  َٛاقع االْرتْت املدتؿ١ باملٛقٛعات ايؿسف١ٝ/ َؿادز تع١ًُٝٝ أخس٣ 
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املٛاقٝع . 16 اضِ احملاقس
 ت١ْه١ خكس محدؾاحل.ّ.ّ

 

، َٛقٛع ايؿسف، اختؿاؾ٘، اايؿسف ٚايتؿسٜف يػ١ ٚاؾطالح: األضبٛع األٍٚ
. فا٥دت٘ ٚأُٖٝت٘ضا٥ً٘، ّ ٚاقع٘،

سسٚف املٝصإ، ضبب ٚقعٗا ع٢ً ثالث١ أسسف، : املٝصإ ايؿسيف: األضبٛع ايجاْٞ
، ايفا٤ ٚايعني ٚايالّ: تط١ُٝسسٚف ايه١ًُ ايجالث١ٝ مبا ٜكابًٗا َٔ سسٚف املٝصإ ٖٚٞ

 .سسٚف ايصٜاد٠
:  يٓٛع ايصٜاد٠ يف ايه١ًُاٚشٕ َا شاد ع٢ً ثالث١ أسسف تبع

  ايصٜاد٠ ايٓاغ١٦ َٔ أؾٌ ٚقع ايه١ًُ ع٢ً أزبع١ أسسف،أٚ مخط١
 .أسسف

 ايصٜاد٠ ايٓاغ١٦ َٔ تهسٜس سسف َٔ أؾٍٛ ايه١ًُ. 

 ايصٜاد٠ ايٓاغ١٦ َٔ شٜاد٠ سسف أٚ أنجس َٔ سسٚف ايصٜاد٠. 

  (افتعاٍ)إذا نإ ايصا٥د َبداّل َٔ تا٤. 

 ايتطبٝكات 
: تت١ُ دزع املٝصإ ايؿسيف: األضبٛع ايجايح

 ٚشٕ َا سؿٌ فٝ٘ احلرف. 

 ْٞٚشٕ َا سؿٌ فٝ٘ ايكًب املها. 

 ايتطبٝكات 
  تكطُٝات ايفعٌ:األضبٛع ايسابع

 تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايصَٔ إىل َاٍض َٚكازع ٚأَس. 
 ّتكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايتعّدٟ ٚايًصّٚ إىل َتعد ٚالش. 

 ٌتعسٜفُٗا، عالَتُٗا: ايالشّ ٚايفعٌ املتعدٟ ايفع. 

 ٟأقطاّ ايفعٌ املتعّدٟ، تـشٌٜٛ ايفعٌ ايالشّ إىل املتعد . 

 ايتطبٝكات 
: األضبٛع اخلاَظ

  تكطِٝ ايفعٌ باعتباز ذنس ايفاعٌ أٚ عدّ ذنسٙ إىل َبين يًُعًّٛ َٚبين
 .يًُذٍٗٛ

 ٍَٛٗفَُٗٛٗا: املبين يًُعًّٛ ٚاملبين يًُذ. 

 املاقٞ، َٔ :  نٝف١ٝ بٓا٤ ايفعٌ يًُذٍٗٛ،بٓا٤ ايفعٌ يًُذٍٗٛ أضباب َٔ
 .املكازع
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 ايتطبٝكات 

  األَتشإ ايػٗسٟ األٍٚ:األضبٛع ايطادع
 

:  ايجأَ ٚ األضبٛع ايطابع
 تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايتؿسف ٚاجلُٛد إىل داَد َٚتؿسف 

 ٌَفَُٗٛٗا: اجلاَد ٚايفعٌ املتؿسف ايفع. 

 ؾٝاغ١ املكازع، ،تاّ ايتؿسف، ْاقـ ايتؿسُّف: أقطاّ ايفعٌ املتؿسف 
 .ؾٝاغ١ األَس

 ٌتكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايؿش١ ٚاإلعالٍ إىل ؾشٝح َٚعت. 

 ايطامل، املُٗٛش،املكعف: أقطاّ ايفعٌ ايؿشٝح 

 ٌاملجاٍ، األدٛف، ايٓاقـ،ايًفٝف: أقطاّ ايفعٌ املعت. 

 ٍايتُٝٝص بني ايؿشٝح ٚاملعتٌ َٔ األفعا. 

 َعسف١ ايكٛاعد ايؿسف١ٝ املتعًك١ بهٌ ْٛع. 

 ايتطبٝكات 
:  ايتاضع األضبٛع
 تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايتذسُّد ٚايصٜاد٠ إىل دلسد َٚصٜد. 

 ْ٘ايفعٌ اجملسد، تعسٜف٘، أٚشا. 

 ٍ  .سسٚف ايصٜاد٠تعسٜف٘، أٚشاْ٘، : امَلصٜدفعٌ ا

 الثٞ املصٜد، أٚشإ ايسباعٞ املصٜدــ أٚشإ ايح. 

 ايتطبٝكات. 
:  ايعاغس  األضبٛع

 َ٘تكطِٝ ايفعٌ َٔ سٝح ايتٛنٝد ٚعد 

 طسٜك١ تٛنٝد ايفعٌ املكازع بٕٓٛ ايتٛنٝد 

 ايتطبٝكات. 

 :األضبٛع احلادٟ عػس
  املؤند بٕٓٛ ايتٛنٝد إىل ايكُا٥س (ايؿشٝح)اضٓاد ايفعٌ املكازع. 

  املؤند بٕٓٛ ايتٛنٝد إىل ايكُا٥س (املعتٌ)اضٓاد ايفعٌ املكازع. 

 ايتطبٝكات 
 االَتشإ ايػٗسٟ ايجاْٞ :  ايجاْٞ عػس األضبٛع 
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 أب١ٝٓ املؿادز: األضبٛع ايجايح عػس
 .املؿدز األؾًٞ ٚاملؿدز ايؿسٜح ٚداليتُٗا             -   

 . املؿادز ايجالث١ٝ، أٚشاْٗا، ايتطبٝكات -

 

 أب١ٝٓ املؿادز: األضبٛع ايسابع عػس

 .املؿادز ايسباع١ٝ، أٚشاْٗا، ايتطبٝكات -

 أب١ٝٓ املؿادز: األضبٛع اخلاَظ عػس

 .املؿادز اخلُاض١ٝ ٚايطداض١ٝ، أٚشاْٗا، ايتطبٝكات -

 :ألضبٛع ايطادع عػسا

 .املؿدز ايؿٓاعٞ،تعسٜف٘، أٚشاْ٘، ايتطبٝكات -

 :االضبٛع ايطابع عػس

 .املؿدز املُٝٞ،تعسٜف٘، أٚشاْ٘، ايتطبٝكات -

 .َؿدز املس٠ ،تعسٜف٘، أٚشاْ٘، ايتطبٝكات -

 .َؿدز اهل١٦ٝ،تعسٜف٘، أٚشاْ٘، ايتطبٝكات -

 

 
 منٛذد١ٝألاألض١ً٦ ٚاألدٛب١ ا

ًََح : ِشٕ ايهًُات اآلت١ٝ / 1ع ؟ ادُع  َٗاِدِ،، فاتح ، َٖرََّب، َشبسَدد، َب
// اجلٛاب

 ايٛشٕ ايه١ًُ ايٛشٕ ايه١ًُ
ًََح  فاعٌ فاتحٍَ ـــَعَـف َب

 َفاعٌ َٗادِ ٍٍٍََِِعَـف شبسدد
 افع ادعٍَ َـّــعَــف َٖرََّب

 
 

؟ يًُٝصإ ايؿسيف ( ٍ.ع.ف)َا ايطسُّ يف اختٝاز أسسف / 2ع
: يطببني// اجلٛاب

َّ يفغ- 1 ِّ مجٝع األفعاٍ، ُٜٚطًل ع٢ً نٌ سدخ، فُٝكاٍ يًػسب فعٌ، ٚيًهتاب١ فعٌ، ٚيًػهس فعٌ،  (فعٌ)أل أع
... ٚيًطفس فعٌ 

إ، فأخر ايؿَّسفٕٝٛ ايفا٤ َٔ ـتـ ايػَّف– ايًِّطإ –احلًل : رلازز احلسٚف اييت تّٛيدت َٓٗا سسٚف اهلذا٤ ثالث١- 2
ًِل،ٚايالّ َٔ ايًِّطإ  .ايػفتني، ٚايعني َٔ احَل
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ِٕ ايٓٛعـ ايؿَّشٝح ٚاٍعّٝٔ/ 3ع ؟ َعتٌ يف األفعاٍ اآلت١ٝ، َع بٝا
َٜٞؤَٕٓٛ، ٚزع، ، َؾَسَف ،ََدَّ) َّ ،ًٜني، زِق  .(، ِٜؿٌَزا

 // اجلٛاب
 ْٛع٘ األفعاٍ ْٛع٘ األفعاٍ

َٞ َكعَّف ثالثٞ -ؾشٝح ََدَّ ْاقـ -َعتٌزِق
 يفٝف-َعتٌ ًٜنيضامل -ؾشٝحَؾَسَف 
َّ َُٗٛش-ؾشٝح ٜؤَٕٓٛ أدٛف -َعتٌ زا
َجاٍ -َعتٌِٜؿٌ  َجاٍ-َعتٌ ٚزع

 
 :ٖات َؿادز األفعاٍ ايتاي١ٝ َع بٝإ ٚشْٗا /4ع

//  اجلٛاب

 ايٛشٕ املؿدز ايفعٌ
 إفعاٍ إظٗازّا أظٗس
 إفع١ً إفاد٠ّ أفاد

 َفاع١ً-فعاال رلاؾ١ُّ-ِخؿاَّا خاؾِ
 تفعٌٝ تكطٝعّا قّطع
 فعٌٝ-َفعاَي١ ًَٝشّا-ََالس١ ًََُح

 فعٌٝ-َفعاَي١ ظسٜفّا-ظساف١ّ ظسف
 

 


