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أػٞ ايٛايب ايط٬ّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ اؿُد هلل زب ايعاملني ، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني ..

َٔ املٛىل إٔ ػد ؾٝٗا  هلرا ايؿؿٌ ايدزاضٞ ، زادني 2َٚسسبا بو يف املٛقٛع ا٭ٍٚ َٔ ضًط١ً َٛقٛعات َكسز ايٓشٛ 

ؾٗرا باب ا٫بتدا٤ ،ٚضٓؿؿٌ ايه٬ّ ؾٝ٘ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل عٔ املبتعدأ ٚاـدل  ايؿا٥د٠ ٚاملتع١ ايع١ًُٝ ، ؾأ٬ٖ ٚض٬ٗ بو ...

 ٚأسهاَُٗا .

 ىحدة أهداف ال

 عصٜصٟ ايٛايب بعد دزاضتو هلرٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تتُهٔ َٔ اٯتٞ : 

 إٔ تؿسم بني ْٛعٞ املبتدأ َٔ ػ٬ٍ ا٭َج١ً املٛسٚس١ يًٓكاؽ  .1

  وع إٔ متجٌ يًُبتدأ بٓٛعٝ٘ بأَج١ً َٔ املأثٛز أٚ َٔ إْػا٥ 2

 يف ايذلدٝض بٝٓٗا  وع إٔ تتعسف ع٢ً املطا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ ٚتتُهٔ َٔ املطا١ُٖ بسأٜ 3

 َٔ ؾٝاغ١ أَج١ً ع٢ً غسازٖا و مما ميهٓ ع إٔ تؿسم بني أقطاّ اـدل َٔ ػ٬ٍ ا٭َج١ً املٛسٚس١ يًٓكاؽ 4  

 ع إٔ تتعسف ع٢ً ايػسٚط اييت تطٛؽ ف٤ٞ املبتدأ ْهس٠ 5  

 عناصز الىحدة التعلًمًة

 ٚعاٌَ ايسؾع ؾٝ٘املبتدأ  أقطاّعععععع 

 أقطاّ اـدل ٚأسهاّ اـدل املؿسد ٚاؾ١ًُ عععععع 

 غسٚط ا٫بتدا٤ بايٓهس٠ععععععع 
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 ّعامل الزفع فُٔ املبتدأ أقضاو أّال / 

 : أقضاو املبتدأـ  1

 ٜٓكطِ املبتدأ إىل قطُني :         

 ا٭ٍٚ : َبتدأ حيتاز إىل ػدل .

 ايجاْٞ : َبتدأ حيتاز إىل َسؾٛع ب٘ ٜطد َطد اـدل .

:"شٜد عاذز َٔ اعترز" ؾصْٜد: اضِ ؾسٜض ٚيٝظ ٚؾؿا ، ٖٚٛ َبتدأ  نكٛيٓا ؾا٭ٍٚ ، ٖٚٛ ) املبتدأ ايرٟ حيتاز إىل ػدل( 

٭ْ٘ اضِ َسؾٛع يف أٍٚ مجًت٘ ،فسد َٔ ايعٛاٌَ ايًؿع١ٝ ا٭ؾ١ًٝ ، قهّٛ عًٝ٘ بأَس ، ٖٚٛ )عاذْز(، ٚاؾع١ًُ ٫ميهٔ 

( ٖٞ اـدل ايرٟ متِ َع٢ٓ ،إذ ٫بد ي٘ َٔ أَس َتُِ ملعٓاٙ، ؾهاْت ن١ًُ )عاذْز إٔ تطعتػين ب٘ يف متعاّ َعٓاٖا ا٭ضاضٞ

 ،َٚٔ ٖٓا دا٤ قٛهلِ: )َبتدأ٠ حيتاز إىل ػدل(  اؾ١ًُ

ايجاْٞ ، ٖٚٛ) املبتدأ ايرٟ يٝظ ي٘ ػدل( ٚإْعُا حيتاز إىل َسؾعٛع ٜطد َطد اـدل، ؾٗٛ ايٛؾـ ايرٟ ُٜبَتدٝأ ب٘ ايه٬ّ 

َِ عًٝ٘ بأَس٣ َا نطابك٘ ٚإمنا حيتاز إىل َسؾٛع٣  ب٘ )ؾاعٌ أْٚا٥ب ؾاعٌ( بعدٙ ٜتُِ َع٢ٓ اؾ١ًُ، ٫ٚحيتاز إىل إٔ ُٜشٜه

ٌْ شْٜد: " أنكٛيٓا  ( َكبٌؾع ) بايك١ُ،( :َسؾٛع شٜد ( ٚؾاعً٘ )أقبٌ :ٚؾـ ،ٖٚٛ ٖٓا )اضِ ؾاعٌ( َٔ )ُكبٌ ؟ " ؾ َكب

 دل .( ٫ُٜعَسُب ػدلٟا ي٘ ، ٚإمنا ُٜعَسُب ؾاع٬ٟ ي٘ ضد َطد اـشٜدك١ُ ، ٚيهٔ )اييف ٖرا املجاٍ :َبتدأ٠ َسؾٛع ب

َُٓعّدَ مبتدًأ : 2  ـ الشزّط الْاجب تْفزٍا يف الْصف حتى 

 ٫بد َٔ تٛؾس ث٬ث١ غسٚط يف ايٛؾـ ست٢ ميهٔ إعساب٘ َبتدٟأ ، ٖٚرٙ ايػسٚط ٖٞ :

ع إٔ ٜعتُد ع٢ً ا٫ضتؿٗاّ أٚ ايٓؿٞ عع ٖٚرا َرٖب ايبؿسٜني إ٫ ا٭ػؿؼ ،ٚضٝأتٞ تؿؿٌٝ اـ٬ف ؾٝ٘ ععع ؾا٫ضتؿٗاّ  1

 ِْ ِْ ايصٜدإ ٚ َا قُْٛد ايهِبُس .مٛ:أقا٥ ـُ ؟، ٚايٓؿٞ مٛ :َاقا٥ ٌْ ايكٝ َُكب  ايصٜدإ ؟ ٚأ
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ِْ أْتُا ؟، ؾإٕ زؾع قُرلا َطتذلا  2 ع إٔ ٜسؾع ايٛؾـ ازلا ظاٖسا نُا يف ا٭َج١ً ايطابك١ ، أٚ قُرلا َٓؿؿ٬ مٛ :أقا٥

ِْ ٫ٚ قاعْد ؾ٬ ٜ كاٍ يف )قاعد( إْ٘ َبتدأ ،ٚايكُرل املطتذل ؾٝ٘ ؾاعٌ مل ٜعد َبتدٟأ ع٢ً ا٭زدض ، ٚذيو مٛ:َا شْٜد قا٥

 ضد َطد اـدل ع 

ِْ شْٜد ؟، ؾع)قا٥ِ( َبتدأ ٚ)شٜد( ؾاعً٘ ايرٟ ضد َطد  3 ع إٔ ٜتِ ايه٬ّ باملسؾٛع ايرٟ ضد َطد اـدل ، نُا يف قٛيٓا : أقا٥

ِْ أبٛاٙ شْٜد ؟ ؾ٬ ٜعد )قا٥ِ( َبتدٟأ اـدل ٭ٕ ايه٬ّ مت ب٘ ، ؾإٕ مل ٜتِ ايه٬ّ ب٘ مل ٜهٔ ايٛؾـ َبتدٟأ، ٚذيو م ٛ:أقا٥

٭ْ٘ ٫ٜطتػين بؿاعً٘ ٖٚٛ )أبٛاٙ( ، إذ ٫ٜتِ َع٢ٓ ايه٬ّ ب٘ ، ٚإمنا ٜهٕٛ )شٜد( َبتدٟأ َ٪ػسٟا ،ٚ )قا٥ِ( ػدلا َكدَا ، 

 ٚ)أبٛاٙ( ؾاعٌ )قا٥ِ( . 

 ـ اخلالف حْل اعتناد املبتدأ )الْصف( على اليفٕ أّ االصتفَاو :  3

ايبؿسٜٕٛ ٚايهٛؾٕٝٛ سٍٛ ٖرٙ املطأي١ ، ؾسأ٣ ايبؿسٜٕٛ ع إ٫ ا٭ػؿؼ ع إٔ ايٛؾـ املبد٤ٚ ب٘ ايه٬ّ ٫بد إٔ  اْكطِ   

ٜعتُد ع٢ً ْؿٞ أٚ اضتؿٗاّ يٝهٕٛ َبتدٟأ نُا يف ا٭َج١ً ايعدٜد٠ اييت تكدَت يف ايؿكس٠ ايطابك١ ، بُٝٓا زأ٣ ايهٛؾٕٝٛ 

ِْ ٚٚاؾكِٗ ا٭ػؿؼ َٔ ايبؿسٜني إىل عدّ اغذلاط ذ ِْ ايصٜدإ ؟ َٚا قا٥ ِْ ايصٜدإ، ٚزأٚا أْٗا َجٌ :أقا٥ يو ؾأداشٚا : قا٥

 ايصٜدإ يف إعساب )قا٥ِ( يف مجٝعٗا :َبتدٟأ ، َٚا بعدٙ : ؾاعٌ ضد َطد اـدل .

 ـ أحهاو الْصف مع مزفْعُ : 4

 ٕ :اٛؾـ َع َسؾٛع٘ سايتيً 

 ع أ٫ ٜتٛابكا 2ع إٔ ٜتٛابكا إؾسادا أٚ تج١ٝٓ أٚ مجعا                 1
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 ٚؾُٝا ًٜٞ تؿؿٌٝ بأسهاّ نٌ ساي١ :                   

 ـ احلالة األّىل / حالة التطابل :                                1

 أ ع ايتٛابل يف اإلؾساد :

ِْ شْٜد سٝح )قا٥ِ( َؿسد ٚ)شٜد( َؿسد  إذا ٚدٗإ َٔ ؾإْ٘ جيٛش ؾٝٗا تٛابل ايٛؾـ َٚسؾٛع٘ يف اإلؾساد مٛ:أقا٥

 :اإلعساب

 ا٭ٍٚ: إٔ ٜهٕٛ قا٥ِ :َبتدٟأ ، ٚشٜد : ؾاعٌ ضد َطد اـدل )ٖٚٛ َا َس بٓا يف ا٭َج١ً ايطابك١ ( .

 ايجاْٞ : إٔ ٜهٕٛ قا٥ِ : ػدل َكدّ ، ٚ شٜد : َبتدأ َ٪ػس .

ُِ  }َٚٔ ا٭َج١ً املػٗٛز٠ ع٢ً ٖرٙ اؿاي١ قٛي٘ تعاىل :   1{أزاغْب أْعت ععٔ آهلتعٞ ٜعا إبعساٖٝ

 سٝح جيٛش يف )أزاغْب( إعسابإ :

 ا٭ٍٚ : إٔ ٜهٕٛ َبتدٟأ َسؾٛعا ، ٚ)أْت( : ؾاعٌ ي٘ ضد َطد اـدل .

 ايجاْٞ : )أزاغْب( :ػدل َكدّ َسؾٛع ، ٚ)أْت( : َبتدأ َ٪ػس .

 ب ع ايتٛابل يف ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع :

 ؾًٝظ ؾٝ٘ إ٫ سهِ إعسابٞ ٚاسد ، ٖٚٛ إعساب إٕ تٛابكا تج١ٝٓ مٛ :أقا٥ُإ ايصٜدإ أٚ مجعٟا مٛ:أقا٥ُٕٛ ايصٜدٕٚ  

 ايٛؾـ )أقا٥ُإ( ٚ )أقا٥ُٕٛ( ػدلا َكدَا ، ٚإعساب َا بععدٙ ٖٚعٛ ) ايصٜدإ( ٚ )ايصٜدٕٚ( َبتدٟأ َ٪ػسا .

 ـ احلالة الجاىٔة / عدو التطابل : 2

 ٜأتٞ عدّ ايتٛابل يف ؾٛزتني :

ع ؾٛز٠ ممتٓع١ ،ٚذيو إٔ ٜج٢ٓ ايٛؾعـ أٚ جيُع ٜٚهٕٛ املسؾعٛع ب٘ َؿسدا ، ٚذيو مٛ:أقا٥ُإ شٜد ٚ أقا٥ُٕٛ شٜد،   1

 ؾٗرإ ايذلنٝبإ غرل ؾشٝشني ، يرا ميتٓع اضتعُاهلُا .

                                                 
 هزين    (  هي سْرة   46اآليت  رقن )   1
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ٚ مجع املسؾٛع ع ؾٛز٠ دا٥ص٠ ،َٚجاهلا :أقا٥ِ ايصٜدإ ٚأقا٥ِ ايصٜدٕٚ ، سٝح ٜبك٢ ايٛؾـ ٬َشَا يإلؾساد َع تج١ٝٓ أ 2

ب٘ ، ٚهلرٙ ايؿٛز٠ سهِ إعسابٞ ٚاسد ٫ غرل، ٖٚٛ إٔ ٜعسب أقا٥ِ :َبتدأ ، َٚا بعدٙ ٖٚٛ ايصٜدإ ٚايصٜدٕٚ : ؾاع٬ 

 ضد َطد اـدل. 

 ـــ عامل الزفع يف املبتدأ ّعامل الزفع يف اخلرب : 5

 :اػتًـ ايٓشٜٕٛٛ يف ٖرٙ املطأي١  

ايسأٟ ايسادض إٔ املبتدأ َسؾٛع با٫بتدا٤ ، ٖٚٛ عاٌَ َعٟٓٛ ، ٜٚعين إٔ ا٫ضِ  زأ٣ ضٝبٜٛ٘ ٚمجٗٛز ايبؿسٜني ٖٚٛععععع 

 فسد َٔ ايعٛاٌَ ايًؿع١ٝ غرل ايصا٥د٠ َٚا أغبٗٗا ،أَا اـدل ؾسأٚا أْ٘ َسؾٛع باملبتدأ ، ٖٚٛ عاٌَ يؿعٞ .

 ععع زأ٣ مجاع١ إٔ ا٫بتدا٤ ) ٖٚٛ ايعاٌَ املعٟٓٛ ( عاٌَ يف املبتدأ ٚاـدل نًُٝٗا .

 ععع قٌٝ : املبتدأ َسؾٛع با٫بتدا٤ ، ٚاـدل َسؾٛع با٫بتدا٤ ٚاملبتدأ َعا .

 ععع قٌٝ : تساؾعا ، ٜعين املبتدأ َسؾٛع باـدل ، ٚاـدل َسؾٛع باملبتدأ .

 ٚنُا ذنسْا ضابكا ؾإٕ ايسأٟ ايسادض يف املطأي١ ٖٛ زأٟ ضٝبٜٛ٘ ٚاؾُٗٛز ، ٖٚٛ ايسأٟ ا٭ٍٚ . 

 أحهاو اخلرب املفزد ّاجلنلة ثاىٔا / أقضاو اخلرب ّ

 ـ تعزٓف اخلرب :                            1   

 .( نسِْٜ  :) اهلٝل نكٛيٓا اـدل ٖٛ اؾص٤ املهٌُ مبؿاسب١ املبتدأ ملع٢ٓ ايه٬ّ    

ملع٢ٓ ( ٚ َؿسد ) ٖٓا زضِ غذسٟ ٜبني أقطاّ اـدل ) مج١ً ) ْؿظ املبتدأ يف املع٢ٓ ٚيٝطت ْؿظ املبتدأ يف ا  ـ أقضامُ : 2  

 داَد َٚػتل (  ( .
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    ٜٓكطِ اـدل إىل َؿسد ٚمج١ً ٚغب٘ مج١ً 

 ـــ اخلرب اجلنلة : 1  

ؾإذا ناْت مج١ً  ٚاييت ٖٞ املبتدأ يف املع٢ٓ ، ،ْٛعإ : اييت يٝطت ٖٞ املبتدأ يف املع٢ٓ ٚتهٕٛ ازل١ٝ أٚ ؾع١ًٝ  ، ٖٚٞ 

ٜهٕٛ ايه٬ّ غسٜبا ٚغرل َذلابط ، ٚايسابط ميهٔ  ٜسبٛٗا باملبتدأ ، ٚذيو ست٢ ٫اـدل َٔ ايٓٛع ا٭ٍٚ ؾ٬بد ؾٝٗا َٔ زابط 

 إٔ ٜهٕٛ ٚاسدا مما ًٜٞ:

ٚذيو مٛ: شٜد قاّ أبٛٙ ؾع شٜد َبتدأ ػدلٙ مج١ً : قاّ أبٛٙ ، ٚؾٝٗا ايكُرل )اهلا٤( ايعا٥د  ع قُرل ٜسدع إىل املبتدأ: 1  

 ع٢ً شٜد ٚايرٟ زبٛٗا ب٘ .

ؾع يباع ع ع٢ً قسا٠٤ ايسؾع ع َبتدأ ٚػدلٙ  2 ﴾ٚيبعاُع ايتكع٣ٛ ذيعو ػٝعْس  ﴿تدأ : ٚذيو مٛ قٛي٘ تعاىل:ع إغاز٠ إىل املب2

 مج١ً : ذيو ػرل، ٚؾٝٗا اضِ اإلغاز٠ )ذيو( ايعا٥د إىل املبتدأ .

مٛ: شٜد َا شٜد ، ؾذًُيت ،ٚغرلٙ 3﴾اؿعاقع١ٝ َعا اؿعاقع١ٝ  ﴿:ع تهساز املبتدأ بًؿع٘ : ٜٚطتعٌُ يف ايتؿؼِٝ مٛ قٛي٘ تعاىل3  

 )َا اؿاق١( ٚ )َا شٜد( ػدل يًُبتدأ ، ٚايسابط بُٝٓٗا ٚبني َبتدأُٜٗا ٖٛ أُْٗا تهساز يًُبتدأ بًؿع٘ .

ؾع )شٜد( َبتدأ ػدلٙ مج١ً ) ْعِ ايسدٌ ( ،ٚايسابط ٖٛ أْٗا  ( ع عُّٛ ٜدػٌ ؼت٘ املبتدأ : ٚذيو مٛ:) شٜد ْعِ ايسد4ٌ

 ٍ ،ٚ) شٜد ( داػٌ ؼت ٖرا ايعُّٛ .ديت ع٢ً عُّٛ ٖٚٛ ايسدا

زأٜٞ :  :(أَا إذا ناْت مج١ً اـدل َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ، أٟ اييت ٖٞ ْؿظ املبتدأ يف املع٢ٓ ؾإْٗا ٫ ؼتاز إىل زابط نكٛيو 

 ايكٓاع١ نٓص ( ؾع ) ايكٓاع١ نٓص ( ٖٞ مج١ً اـدل ، ٖٚٞ ْؿظ املبتدأ يف املع٢ٓ ، ٭ْٗا ٖٞ ْؿطٗا )زأٜٞ( .

 

 

                                                 
 (  هي سْرة  األعزاف   26رقن )  اآليت   2
 الحاقت    ( هي سْرة   2،1اآليت  رقن )    3



 

   

 

 

 

10 

 اخلرب املفزد :ـ 2

ضِ ايؿاعٌ ٚاضِ املؿعٍٛ ٚايؿؿ١ نااملػتل : ، ٚمٛ : ) شٜد أػٛى(  اؾاَد :ؾ اـدل املؿسد ْٛعإ : داَد َٚػتل

 ) ِْ  .املػب١ٗ ٚاضِ ايتؿكٌٝ ، ٚذيو مٛ : ) شْٜد قا٥

 ـ اخلرب شبُ اجلنلة : 3

: شْٜد يف ايداز، ؾؿٞ املجايني ٝأػٔبس عٔ املبتدأ بػب٘  غب٘ مج١ً ظسؾا مٛ : شْٜد عَٓدى ، أٚ دازا ٚفسٚزا مٛ اـدل ٜأتٞ

مج١ً َتعًل مبشرٚف ٚادب اؿرف ،ٚقد اػتًـ ايٓشٜٕٛٛ يف اـدل ايعسف ٚ اؾاز ٚاجملسٚز، ٌٖ ُٖا َٔ قبٌٝ اـدل 

 املؿسد أٚ اـدل اؾ١ًُ ؟   

رٚف ع اضِ ؾاعٌ )نا٥ٔ أٚ َطتكس( ع ، ع زأ٣ ا٭ػؿؼ ع ْٚطب يطٝبٜٛ٘ ع  أْ٘ َٔ قبٌٝ املؿسد ، ٚأُْٗا َتعًكإ مبش1

 ٚايتكدٜس ) شٜد ع نا٥ٔ أٚ َطتكس ع عٓدى ( ، ٚ ) شٜد ع نا٥ٔ أٚ َطتكس ع يف ايداز ( .

ع زأ٣ مجٗٛز ايبؿسٜٕٛ ع ْٚطب يطٝبٜٛ٘ أٜكا ع أْ٘ َٔ قبٌٝ اؾ١ًُ ، ٚأُْٗا َتعًكإ مبشرٚف ع ؾعٌ )اضتكس أٚ ٜطتكس ( 2

 ٜطتكس ع عٓدى (، ٚ ) شٜد ع اضتكس أٚ ٜطتكس ع يف ايداز ( . ع ، ٚايتكدٜس ) شٜد ع اضتكس أٚ

ع أْ٘ جيٛش ؾُٝٗا ا٭َسإ َعا، ؾٝهٕٛ َٔ قبٌٝ املؿسد إذا قدزت)نا٥ٔ أٚ َطتكس(،َٚٔ قبٌٝ اؾ١ًُ إذا قدزت)اضتكس أٚ 3

 ٜطتكس(،ٖٚرا َا عدل عٓ٘ بٝت ابٔ َايو ايطابل .

سٚز ٖٛ قطِ َطتكٌ ٚيٝظ َٔ قبٌٝ اـدل املؿسد أٚ اـدل اؾ١ًُ ، ٖٚرا ع زأ٣ ابٔ ايطساز إٔ اـدل ايعسف ٚاؾاز ٚاجمل4

غرل ؾشٝض ، ٭ٕ ايؿٛاب َا تكدّ َٔ أُْٗا َتعًكإ مبشرٚف ٚدٛبا ، ٖٚرا احملرٚف إَا إٔ ٜكدز باضِ أٚ بؿعٌ نُا 

 تكدّ 

. 
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 شزّط االبتداء باليهزة : ثالجا / 

ا٭ؾٌ يف املبتدأ إٔ ٜهٕٛ َعسؾ١ ست٢ ؼؿٌ ايؿا٥د٠ إذ ٫ ؾا٥د٠ َٔ اؿهِ ع٢ً فٍٗٛ ، يهٓ٘ قد ٜكع ْهس٠ أسٝاْا ٚيهٔ 

 : َٓٗابػسط إٔ ؼؿٌ ايؿا٥د٠ بٗا ، ٖٚٞ ؼؿٌ بأَٛز 

 ع إٔ ٜتكدّ اـدل ع٢ً املبتدأ ايٓهعس٠ ، ٖٚرا اـدل إَا ظسف أٚ داز ٚفسٚز ظ ٫ٚ جيٛش غرلُٖا ، ٚذيو مٛ : 1

ٖٛؽ ا٫بتدا٤ ب٘ تكدّ اـدل نتاب( ، ؾع )زدٌ( ٚ ) نتاب) يف ايداز زدٌ ( ٚ ) عٓد شٜد   ( ن٬ُٖا َبتدأ ْهس٠ ، ٚايرٟ ض

 .عًٝ٘ ، ٖٚٛ داز ٚفسٚز ٚظسف ع٢ً ايتٛايٞ 

 ( َبتدأ ْهس٠ تكدّ عًٝ٘ ا٫ضتؿٗاّ .قطٔؾٝهِ ( ، ؾع ) قطٔع إٔ ٜتكدّ عًٝ٘ اضتؿٗاّ ، مٛ : ) ٌٖ 2

 ( َبتدأ ْهس٠ ، تكدَت عًٝ٘ )َا( ايٓاؾ١ٝ .ؾاسبيٓا ( ، ؾع ) ؾاسبع إٔ ٜتكدّ عًٝ٘ ْؿٞ ، مٛ : ) َا 3

عٓدْا ( ، ؾع )زدٌ( َبتدأ ْهس٠ ٚؾؿت  ِٜنسع إٔ تٛؾـ ايٓهس٠ اييت ٚقعت َبتدأ ؾٝؼـ إبٗاَٗا ، مٛ : ) زدٌ 4

 ( ؾطاؽ ا٫بتدا٤ بٗا يريو . نسِٜبكٛي٘ : ) 

ع إٔ تهٕٛ ايٓهس٠ عا١ًَ ، مٛ :) زغب٠١ يف اـرل ػرْل ( ،ؾع )زغب١( َبتدأ ْهس٠ ، ٖٚٞ َؿدز عاٌَ عٌُ ؾعً٘ ، ؾاؾاز 5

 ا .ٚاجملسٚز بعدٖا يف قٌ ْؿب َؿعٍٛ ب٘ يع )زغب١( يرا ضاؽ  ا٫بتدا٤ بٗ

٣ِع إٔ تهٕٛ ايٓهس٠ َكاؾ١ ، مٛ : ) 6  ( َبتدأ ْهس٠ ، ضاؽ ا٫بتدا٤ بٗا ٭دٌ إقاؾتٗا .طايب( ، ؾع ) قادّْ  طايُب عً

ٖرٙ املطٛغات ايطت١ اييت اقتؿس ابٔ َايو ع٢ً ذنسٖا يف أبٝات ا٭يؿ١ٝ ، ٖٚٓاى َطٛغات أػس٣ ػٝص ا٫بتدا٤ بايٓهس٠ 

 : َٓٗاذنسٖا غرلٙ ، 

ِٔ ٜكِ أقِ َع٘ ( ،ؾع )َٔ( ْهس٠ َبتدأ دا٤ت غسطا .ع إٔ تهٕٛ اي7 ََ  ٓهس٠ غسطا ، مٛ : ) 

ٌْ عٓدٟ .8 ٌْ ( ٚايتكدٜس : زد  ع إٔ تهٕٛ دٛابا يط٪اٍ ، مٛ إٔ ٜكاٍ : َٔ عٓدى ؟ ؾتكٍٛ : ) زد

ٌٙ ميٛت ( ، ؾع )نٌ( ْهس٠ َبتدأ ديت ع٢ً ايعُّٛ .9  ع إٔ تدٍ ع٢ً ايعُّٛ ، مٛ : ) ن
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ـْ أٖدػُس ( . ع إٔ ٜكؿد بٗا10 ٌُ ، ٚزغٝ ـْ آن  ايتٜٓٛع ، مٛ : ) اغذلُٜت زغٝؿني ، زغٝ

ّْ عًٝهِ ( .11  ع إٔ تهٕٛ ايٓهس٠ دعا٤ ،مٛ : ) ض٬

ٌَ ايطُا٤َ ( ، ؾع )َا( ْهس٠ ، ضاؽ ا٫بتدا٤ بٗا ٭ْٗا ديت ع٢ً ايتعذب . 12  ع إٔ تهٕٛ تعذبا ، مٛ : ) َا أمج

13 ٌْ  عٓدْا ( ، ٭ٕ يف ايتؿػرل َع٢ٓ ايٛؾـ إذ املع٢ٓ : زدٌ سكرل عٓدْا .ع إٔ تهٕٛ َؿػس٠ ، مٛ : ) زدٝ

ٌْ قا٥ُإ ( ؾع)زدٌ( َبتدأ ْهس٠ عٛـ ع٢ً )شٜد( املعسؾ١ .14  ع إٔ تهٕٛ َعٛٛؾ١ ع٢ً َعسؾ١، مٛ:) شْٜد ٚزد

 ع إٔ تهٕٛ ايٓهس٠ َب١ُٗ قؿدا يػسض ٜسٜدٙ املتهًِ ، مٛ :) شا٥س٠٠ عٓدْا ( .15

ْٕ ملا اضتُست اؿٝا٠ ( . ع إٔ تكع بعد ) 16  ي٫ٛ ( ، مٛ : ) ي٫ٛ ؾدْل ٚإميا

17. ) ِْ ٌْ قا٥  ع إٔ تدػٌ عًٝٗا ٫ّ ا٫بتدا٤ ، مٛ : ) يسد

ُ٘ ؾأؾادْٞ نجرلا ( .18  ع إٔ تهٕٛ بعد ) نِ ( اـدل١ٜ ، مٛ : ) نِ ؾدْٜل شزُت

يهٓٗا إَا داػ١ً ؼت املطٛغات اييت  سٝح ػاٚشت عٓد بعكِٗ ايج٬ثني َٛقعا ،، ٖٚٓاى غرل ٖرٙ املطٛغات     

 ذنسْاٖا ٖٓا ٚإَا أْٗا قعٝؿ١ أٚ غرل ؾشٝش١ ، ٚاهلل أعًِ .
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 اليت حتتاج للتىضًح يف الىحدة املصطلخات 

ايٛؾـ : ْعين ب٘ َا ٝأٔػر ٚاغُتٖل َٔ ن١ًُ أػس٣ َؿدزا ناْت أٚ ؾع٬ ظ ناضِ ايؿاعٌ ، ٚاضِ املؿعٍٛ ، ٚايؿؿ١ املػب١ٗ   

 ضِ ايتؿكٌٝ ، ٚا

ايسابط:ٖٛ ا٭َس ايرٟ ميجٌ ٜػرل إىل ايع٬ق١ بني املبتدأ ٚاـدل،ٖٚٛ إَا َعٟٓٛ َجٌ: د٫ي١ ايعُّٛ،ٚإَا يؿعٞ، َجٌ 

 ايكُرل ٚاإلغاز٠ ٚايتهساز ايًؿعٞ 

 اؾاَد : ٖٛ عهظ املػتل ، أٟ َا يٝظ ٚؾؿا َػتكا َٔ غرلٙ ، نأضد ، ٚسذس ، ٚسدٜد ٚمٖٛا 

 كؿٛد ب٘ ايعسف بٓٛعٝ٘ ، ايصَاْٞ ٚاملهاْٞ ، ٚسسف اؾس ا٭ؾًٞ َع فسٚزٙ غب٘ اؾ١ًُ : امل  

 

 الىحدة األوىل ملخص 

 ٚبعد أػٞ ايٛايب ؾبعد دزاضتو يًٛسد٠ ا٭ٚىل ) باب ا٫بتدا٤ ( عسؾت : 

 ضتؿٗاّ اـ٬ف سٍٛ اعتُاد ايٛؾـ ع٢ً ايٓؿٞ أٚ ا٫ ٚايػسٚط ايٛادب تٛؾسٖا يف املبتدأ ايٛؾـ ٚ ع أقطاّ املبتدأ 1

 ) ساي١ ايتٛابل ، ساي١ عدّ ايتٛابل ( َسؾٛع٘  ع أسهاّ ايٛؾـ َع2

 ع عاٌَ ايسؾع يف املبتدأ ٚاـدل 3

 ع تعسٜـ اـدل ٚأقطاَ٘، ٚ أسهاّ اـدل اؾ١ًُ ٚاـدل املؿسد ٚاـدل غب٘ اؾ١ًُ  4

 ع غسٚط ا٫بتدا٤ بايٓهس٠ 5
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 الىحدة األوىل مزاجع و مصادر 

 212ععع  177/  1غسغ ابٔ عكٌٝ  

  199عع  184/ 1أٚقض املطايو إىل أيؿ١ٝ ابٔ َايو 

  205عع  189/  1غسغ ايتؿسٜض ع٢ً ايتٛقٝض  

 128ععع  124ايبٗذ١ املسق١ٝ يف غسغ ا٭يؿ١ٝ  

   491ع  441/  1ايٓشٛ ايٛايف يعباع سطٔ 

 َٛاد ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 عًِ أػس٣ ) َجٌ ايدلاَر املعتُد٠ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ أٚ ا٭قساف املدف١ ...إخل (َٛاد ت

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انثاَيتنىحدة انتعهيًيت ا
 تقديى اخلرب عهً ادلبتدأ وحذفهًا 
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ايجا١ْٝ يف باب ا٫بتدا٤، ٚقد تٓاٚيٓا يف  ايٛسد٠ؾٗرٙ  بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ..ٚبعد،    

ٚأسهاَ٘ إذا ٚقع ٚؾؿا، ٚايعاٌَ ؾٝ٘ ٚيف اـدل، ٚنريو تهًُٓا عٔ اـدل، تعسٜؿ٘ املبتدأ  قطاّأضابكتٗا ايتعسٜـ ب

ضٓطًط ايك٤ٛ مبػ١٦ٝ اهلل ع٢ً أسهاّ تكدِٜ ايٛسد٠  ا٫بتدا٤ بايٓهس٠، ٚيف ٖرٙٚأقطاَ٘، ثِ ؾؿًٓا ايه٬ّ عٔ غسٚط 

 اـدل ع٢ً املبتدأ ٚ أسهاّ سرف نٌ َٔ املبتدأ ٚاـدل 

 الىحدة أهداف 

 أػٞ ايٛايب بعد دزاضتو هلرٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تتُهٔ َٔ اٯتٞ : 

 ملطٛغ١ ملؼايؿ١ ٖرا ا٭ؾٌ ع إٔ تعسف ا٭ؾٌ يف تستٝب اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ٚا٭ضباب ا1 

 قع ايٛدٛب ٚاؾٛاش ؿرف املبتدأ أٚ اـدلاع إٔ تؿسم بني 2َٛ

 حيرف ؾٝٗا إ٫ مبطٛؽ ٚيتشكٝل ؾا٥د٠ َع١ٜٛٓ أٚ ذٚق١ٝ  ع إٔ تعسف إٔ اؿرف َٔ ب٬غ١ ايعسب١ٝ ، إذ 3٫

 بٗا اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ع إٔ تطتػعس مجاٍ ايًػ١ َٔ ػ٬ٍ ا٭َج١ً اييت تطتعسض ناؾ١ ا٭سٛاٍ اييت تؿاؽع4 

 َٔ ايكٝاع عًٝٗا عٓد اؿاد١   وع إٔ تدقل يف ا٭َج١ً املٛسٚس١ يًٓكاؽ ٚتطتٛعبٗا بؿٛز٠ مته5ٓ 

 عناصز الىحدة التعلًمًة

 يهٌ َٔ املبتدأ ٚاـدل  أسهاّ ايتكدِٜ ٚايتأػرلععععععع   

 ععععععع أسهاّ اؿرف يهٌ َٔ املبتدأ ٚاـدل  
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ْعًِ إٔ ا٭ؾٌ يف اـدل إٔ ٜتأػس عٔ املبتدأ ،ٚذيو ٭ٕ اـدل ٚؾـ يف املع٢ٓ يًُبتدأ ، ٚايٛؾـ ايتُٗٝد : جيب إٔ 

٫بد إٔ ٜتأػس عٔ املٛؾٛف ، إ٫ إٔ ٖٓاى أسٛاٍ تطتدعٞ اـسٚز ع٢ً ٖرا ا٭ؾٌ ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ اـدل ٜٓكطِ َٔ سٝح 

سٟ ٜبني أقطاّ اـدل َٔ سٝح تكدمي٘ ع٢ً املبتدأ ٖٓا ) زضِ غذ :ٞ تكدمي٘ ع٢ً املبتدأ ٚتأػرلٙ إىل ث٬ث١ أقطاّ ، ٖ

 ٚتأػرلٙ ) َا جيٛش تكدمي٘ ٚتأػرلٙ / َٚا جيب تأػرلٙ عٔ املبتدأ/  َٚا جيب تكدمي٘ ع٢ً املبتدأ ( .

 ع َاجيب تكدمي٘ عٔ املبتدأ3ع َاجيب تأػرلٙ عٔ املبتدأ     2ع َاجيٛش تكدمي٘ ٚتأػرلٙ     1

دا٤ ٜكع ؾٝٗا اؿرف أسٝاْا ، سٝح حيرف َٓٗا املبتدأ أٚ اـدل أٚن٬ُٖا دٛاشا أٚ ٚدٛبا نُا ضٓعسف ايّٝٛ إٔ مج١ً ا٫بت

 بػسٚط ػاؾ١ .

 : لهل مً املبتدأ ّاخلرب أّال /أحهاو التكدٓه ّالتأخري

 ـ املْاضع اليت جيْس فَٔا تكدٓه املبتدأ على اخلرب ّتأخريِ :1

ِْ ْإٛاش ايتكدِٜ أٚ ايتأػرل عدّ ايًبظ ،أٟ ٜػذلط ؾ و كرل٠ بني تكدِٜ اـدل ٚتأػرلٙ عٓد أَٔ ايًبظ، ؾتكٛيني: شْٜد قا٥

ِْ أبٛٙ شْٜد ٚنريو : شْٜد يف ايداز ٚيف ايداز شْٜد " ٚنريو: شْٜد عٓدى ٚعٓدى  ِْ أبٛٙ ٚ قا٥ ِْ شْٜد ٚنريو : شْٜد قا٥ ٚ قا٥

 .ُا يف ا٭َج١ً اييت تكدَت شْٜد ، ٚقد ْكٌ بعكِٗ عٔ ايهٛؾٝني َٓع ذيو ، ٚايؿشٝض دٛاشٙ عٓد أَٔ ايًبظ ن

 ـ املْاضع اليت جيب فَٔا تأخري اخلرب ) ٍّْ األصل ( :2

 : ععععععع أٟ بتأػرل اـدل عٔ املبتدأ ععععع ؾٝٗا ف٤ٞ مج١ً ا٫بتدا٤ ع٢ً ا٭ؾٌ اييت جيبٛاقع امل

إٔ ٜطتٟٛ نٌ َٔ املبتدأ ٚاـدل يف ايتعسٜـ أٚ ايتٓهرل بإٔ ٜهْٛا َعا َعسؾتني أٚ ٜهْٛا َعا ْهستني ، ٫ٚ تٛدد  ععععع 1  

قس١ٜٓ تبني أُٜٗا املبتدأ ٚأُٜٗا اـدل، ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ جيب ا٫ستؿاظ  بذلتٝب اؾ١ًُ، ٚذيو بتكدِٜ املبتدأ  ٚتأػرل اـدل ي٬٦ 

ٌُ َٔ عُسٚ ٚ ، ًٜتبطا، ؾتكٍٛ: شْٜد أػٛى ٌُ َٔ شٜد أؾك   .أؾك
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إٔ ٜهٕٛ اـدل ؾع٬ زاؾعا يكُرل املبتدأ املطتذل، مٛ : شْٜد قاّ  ؾعصٜد َبتدأ ٚػدلٙ ايؿعٌ  قاّ، ٚؾاعً٘ َطتذل عا٥د  عععع 2

ؽسز  جيٛش ايتكدِٜ ؾٝكاٍ ) قاّ شٜد ( ع٢ً ١ْٝ إٔ ) قاّ ( ػدل َكدّ ٚ )شٜد( َبتدأ َ٪ػس ! بٌ ع٢ً شٜد ، ؾؿٞ َجٌ ٖرا ٫

 اؾ١ًُ َٔ باب ا٫زل١ٝ ٚتدػٌ باب ايؿع١ًٝ ؾٝهٕٛ )شٜد( ؾاع٬ يًؿعٌ ) قاّ ( ٚيٝظ َبتدأ َ٪ػسا .

ِْ ( ، ؾ٬ جيٛش تكدِٜ اـدل )  ععععع 3 ِْ ( ٚ )َا شْٜد إ٫ قا٥ إٔ ٜهٕٛ اـدل قؿٛزا بع ) إمنا ( أٚ بع ) إ٫ ( ، مٛ : ) إمنا شْٜد قا٥

 .ع٢ٓ ايرٟ ٝأزَٜد إٜؿاي٘ بٗرا اؿؿس ضٝتػرل عٔ ذيو قا٥ِ ( يف املجايني ، ٭ٕ امل

ِْ ، ؾ٬ جيٛش تكدِٜ اـدل ع٢ً اي٬ّ ، ؾ٬ تكٍٛ :  عععع 4 إٔ ٜهٕٛ ػدلا ملبتدأ دػًت عًٝ٘ ٫ّ ا٫بتدا٤ ، مٛ : ٜيصْٜد قا٥

ِْ ٜيصْٜد ،٭ٕ ٫ّ ا٫بتدا٤ هلا ايؿداز٠ يف ايه٬ّ  .قا٥

َُٓذدا ؟ ، ؾع )َٔ( َبتدأ، ٚاـدل)يٞ( ٚإٔ ٜهٕٛ املبتدأ ي٘ ؾدز اي عععععع 5  ِٔ يٞ  ََ  ه٬ّ نأزلا٤ ا٫ضتؿٗاّ ، مٛ : 

 ) َٓذدا ( ساٍ ، ؾٛدب تأػرل اـدل ٖٓا ٭ٕ املبتدأ ي٘ ؾدز ايه٬ّ ، ؾ٬ ٜؿض )يٞ َٔ َٓذدا ؟( .

 ـ املْاضع اليت جيب فَٔا تكدٓه اخلرب ) خالفا لألصل ( :3

 أزبع١ َٛاقع ، ٖٞ : اـدل ع٢ً املبتدأ ٚدٛبا يف ٜتكدّ 

تًو  ايطابك١ ع ٌٖ تترنسايٛسد٠ إٔ ٜهٕٛ املبتدأ ْهس٠ ظ ٚيٝظ هلا َطٛؽ يًتكدِٜ َٔ املطٛغات اييت ذنسْعاٖعا يف  عععععع 1  

ٌْ  ، ؾؿٞ ٖرٜٔ املجايني جيب تكدِٜ اـدل ،  ٌْ ٚ يف ايداز زد املطٛغات ؟ ع ٚاـدل ظسف أٚ داز ٚفسٚز ، مٛ : عٓدى زد

ٌْ يف ايداز٢ ، ؾإٕ نإ يًٓهس٠ َطٛؽ َٔ املطٛغات اييت تكدّ غسسٗا ٫ٚ جيٛش  ٌْ عٓدى ، ٫ٚ : زد تأػرلٙ بإٔ تكٍٛ : زد

ٌْ ؾاحْل يف ايداز "،سٝح ٚؾؿت ايٓهس٠  ٌْ ؾاحْل عٓدى " ٚ " زد يف احملاقس٠ ايطابك١ داش ا٭َسإ ، ٚذيو مٛ : " زد

 ؾذاش تكدميٗا أٚ تأػرلٖا ع٢ً ايطٛا٤ .
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 ععععٜػتٌُ املبتدأ ع٢ً قُرل ٜعٛد ع٢ً غ٤ٞ يف اـدل ، مٛ : يف ايداز٢ ؾاسُبٗا  ؾع ) ؾاسُبٗا ( َبتدأ ؾٝ٘ قُرل ع إٔ ععععع 2 

ؾ٬ جيٛش تأػرل اـدل يف ٖرٙ اؿاي١ ي٬٦ ٜعٛد ايكُرل ع٢ً َتأػس  عا٥د إىل ) ايداز ( ايرٟ ٖٛ دص٤ َٔ اـدل ،ععععع ٖٚٛ اهلا٤ ع

 .ٗا يف ايداز( يؿعا ٚزتب١ يٛ قًٓا : )ؾاسب

جيٛش  إٔ ٜهٕٛ اـدل ي٘ ايؿداز٠ يف ايه٬ّ ، مٛ : أٜٔ شْٜد ، ؾع ) شْٜد ( َبتدأ َ٪ػس ، ٚ ) أٜٔ ( ػدل َكدّ ، ٫ٚععععع  3 

 تأػرلٙ ٭ْ٘ اضِ اضتؿٗاّ ي٘ ايؿداز٠ يف ايه٬ّ .

إٔ ٜهٕٛ املبتدأ قؿٛزا ، مٛ : إمنا يف ايداز شٜدْ  ٚ َٚا يف ايداز إ٫ شْٜد ، ؾع ) يف ايداز ( ػدل َكدّ يف املجايني  عععععع 4 

 ٚدٛبا ٭ٕ املبتدأ ) شْٜد ( قؿٛز يف املجاٍ ا٭ٍٚ بع ) إمنا ( ٚيف ايجاْٞ بع ) َا ٚإ٫ ( .  

 :لهل مً املبتدأ ّاخلرب  ثاىٔا /أحهاو احلذف

 نل مً املبتدأ ّاخلرب جْاسا :ـ حذف 1

ٚيهٔ َت٢ ٜهٕٛ ٖرا اؿرف ؟ ٚاؾٛاب أْ٘ ٜهٕٛ عٓد ايعًِ باحملرٚف ، ٚذيو بإٔ  ،َٔ املبتدأ ٚاـدل جيٛش سرؾُٗا نٌ 

ِٔ عٓدنُا ؟ ، سٝح انتؿٝٔت باملبتدأ  ََ ٜدٍ عًٝ٘ ديٌٝ ، َٚجاٍ سرف اـدل قٛيو: ) شْٜد ( يف اإلداب١ ع٢ً َٔ ضأٍ : 

 . يًعًِ ب٘ ، ٭ٕ ايتكدٜس يف ٖرا املجاٍ : ) شْٜد عٓدْا ( ٚسرؾٔت اـدل

َٚجاٍ سرف املبتدأ قٛيو: ) َطسْٚز ( ملٔ ضأٍ : نٝـ شْٜد ؟ ، ؾٗرا ػدل سرف َبتد٩ٙ ، إذ ايتكدٜس: شْٜد َطسْٚز ، أٚ 

 : ٖٛ َطسْٚز ، ٚقد داش اؿرف يًعًِ باحملرٚف َٔ ضٝام ايه٬ّ .

ِٔ }َٚٓ٘ أٜكا قٛي٘ تعاىل :  َٗعا  ََع ِٔ ٜأضعا٤َ ؾَعًِٝ ََع ٚ ، ٔ٘ ٌَ ؾعأيشعٟا ؾًٔٓٞؿٔطع ُٔع ، أٟ : َٔ عٌُ ؾاؿا ) ؾعًُ٘ ( يٓؿط٘  4{ع

ُ٘ ( عًٝٗا ، ؾع ) عًُ٘ ( ٚ ) إضا٤ت٘ ( ن٬ُٖا َبتدأ قرٚف يد٫ي١ ايطٝام عًٝ٘ .  ، َٚٔ أضا٤ ) ؾإضا٤ُت

                                                 
 الجاثيت (هي سْرة  15رقن )   اآليت   4
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ِْ ؟ ، إذ  قٌٝ : ٚقد حيرف املبتدأ ٚاـدل َعا َٔ اؾ١ًُ يًد٫ي١ عًُٝٗا ، َٚجاي٘ قٛيو: ) ْعِ ( ملٔ ضأٍ : أشْٜد قا٥

ِْ ، ٚذيو يد٫ي١ ايطٝام عًُٝٗا . ِْ ( ، سٝح سرف املبتدأ ٚاـدل َعا ، ُٖٚا : شْٜد قا٥  ايتكدٜس : ) ْعِ ، شْٜد قا٥

 ـ مْاضع حذف اخلرب ّجْبا :2

ا٭زبع١ اييت حيرف ؾٝٗا اـدل ٚدٛبا ٜكاف ٖٓا زضِ غذسٟ ٜعدد املٛاقع  :  ، ٖٞأزبع١ َٛاقع يف جيب سرف اـدل 

 سطب َا ضٝرنس ؾُٝا بعد ، ٚقد َٝصت ٖرٙ املٛاقع بايًٕٛ ا٭ػكس

ا٭ٍٚ : إٔ ٜطبل املبتدأ بع ) ي٫ٛ ( ، ٚذيو َجٌ : ي٫ٛ شْٜد ٭تٝتو ، ؾاـدل قرٚف يف ٖرا املجاٍ ٚدٛبا ، ٚايتكدٜس : 

 ي٫ٛ شْٜد َٛدْٛد ٭تٝتو .

ايجاْٞ : إٔ ٜهٕٛ املبتدأ َعٔ ا٭يؿعاظ ايعيت تععازؾٛا عًع٢ اضعتعُاهلا يف ايكطعِ ،َجعٌ :)يعُعُسى (، َٚعٔ ا٭َجًع١ عًٝع٘ : "             

ٖٔ "،ؾع)عُسى( َبتدأ ٫ ػ٬ف يف ذيو يدػٍٛ ٫ّ ا٫بتدا٤ عًٝ٘ ، ٚاـدل قعرٚف ٚدٛبا تكدٜسٙ ) قطُٞ( ،  ُُِسٜى ٭ؾعً ٜيَع

.أَا إٕ نإ املبتدأ يٝظ مما تعازؾٛا ع٢ً اضتعُاي٘ يف ايكطعِ ؾٝذعٛش عٓعدٖا سعرف اـعدل       إذ املع٢ٓ ) يعُسى قطُٞ ٭ؾعًٔ (

ٖٞ( ػدلٙ ،ٚيف ٖعرٙ اؿايع١ جيعٛش     ٖٞ( ؾع)عٗد اهلل( َبتدأ ٚ)عً ٚإثبات٘ ، ٚذيو َجٌ : عٗد اهلل ٭ؾعًٔ  ٚايتكدٜس )عٗد اهلل عً

 ١ بايكطِ ، بٌ تطتعٌُ ؾٝ٘ ٚيف غرلٙ .إثبات اـدل نُا جيٛش سرؾ٘ ، ٭ٕ يؿع١ )عٗد اهلل( يٝطت كتؿ

   ٚ  ٣ٌ ٌٗ زدع " ؾعع )نعٌ( َبتعدأ ٚاـعدل قعرٚف تكعدٜسٙ :       زؾٝكع٘  ايجايح : إٔ ٜأتٞ بعد اـدل ايٛاٚ ايداي١ ع٢ً املع١ٝ، معٛ : " نع

 َكذلْإ (. زؾٝك٘)َكذلْإ( أٚ )َت٬شَإ( ٚمٛٙ ، ٚتكدٜس اؾ١ًُ ) نٌ زدٌ ٚ

ٚبعدٙ ساٍ ضدت َطد اـدل ، ٖٚٞ ٫ تؿعًض إٔ تهعٕٛ ػعدلا ، ؾٝشعرف اـعدل ٚدٛبعا        ايسابع : إٔ ٜهٕٛ املبتدأ َؿدزا ،

َُط٦ٝعٟا " ؾع ) قسبٞ ( َبتدأ ، ٚايعبعد : َؿععٍٛ بع٘ يًُؿعدز )قعسبٞ(، ٚ)       يطد اؿاٍ َطدٙ ، ٚذيو مٛ : " قسبٞ ايعبَد 

ط٦ٝا ( أٚ ) قسبٞ ايعبد إذ نإ َطع٦ٝا  َط٦ٝا ( ساٍ ضدت َطد اـدل احملرٚف ٚدٛبا ، ٚايتكدٜس : ) قسبٞ ايعبد إذا نإ َ

 ( ، ؾُط٦ٝا : ساٍ َٔ ايكُرل املطتذل يف ) نإ ( ، ٚ ) إذا نإ ( ٚ) إذ نإ ( ن٬ُٖا ظسف شَإ ْا٥ب عٔ اـدل . 
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 ـ مْاضع حذف املبتدأ ّجْبا : 3

، ٖٚعٞ ايعيت  سعددتٗا     ٜكاف ٖٓا زضِ غذسٟ ٜبني املٛاقع ا٭زبع١ ايعيت جيعب ؾٝٗعا سعرف املبتعدأ       ٖٚٞ أزبع١ َٛاقع :

 بايًٕٛ ا٭ػكس

ُِ " ، ٚايرّ معٛ    ا٭ٍٚ : ايٓعت املكٛٛع إىل ايسؾع : ٚذيو يف املدغ أٚ ايرّ أٚ ايذلسِ ، ؾاملدغ مٛ : " َسزُت بصٜٕد ايهسٜ

ٌُ " ، ٚايذلسعِ معٛ : " َعسزُت بصٜعٕد املطعهنُي " ، ؾاملبتعدأ قعرٚف ٚدٛبعا يف نعٌ ا٭َجًع١              ايطعابك١ ،  : " َسزُت بصٜعٕد ايبؼٝع

ٌُ ، ٖٛ املطهنُي ( . ُِ ،  ٖٛ ايبؼٝ  ٚايتكدٜس : ) ٖٛ ايهسٜ

ٌُ شْٜد "، ؾع )   ٌُ شْٜد " ٚ " ب٦ظ ايسد ايجاْٞ: إٔ ٜهٕٛ اـدل كؿٛف باملدغ أٚ ايرّ بعد)ْعِ( ٚ) ب٦ظ(، مٛ: " ْعِ ايسد

 دٚغ شٜد ، ٚاملرَّٛ شٜد .شٜد ( يف املجايني ػدل ملبتدأ قرٚف ٚدٛبا ، ٚايتكدٜس : ) ٖٛ شْٜد ( ، أٟ املُ

ٖٔ " ، ؾعع )يف ذَعيت( دعاز ٚفعسٚز ػعدل ،ٚاملبتعدأ         ايجايح : إٔ ٜهٕٛ اـدل ؾسحيا يف ايكطِ : ٚذيو مٛ : " يف ذَيت ٭ؾعًٜ

ِْ ( أٚ ) يف ذَيت مينْي ( .  قرٚف ٚدٛبا ، ٚايتكدٜس : ) يف ذَيت قط

ٌْ " ، ؾع ) ؾعدل ( ػعدل ٚ ) مجٝعٌ ( ؾعؿت٘ ، ٚاملبتعدأ       ايسابع : إٔ ٜهٕٛ اـدل َؿدزا ْا٥با َٓاب ايؿعٌ : مٛ  : " ؾدْل مجٝ

. ) ٌْ  قرٚف ٚدٛبا ، ٚايتكدٜس : ) ؾدلٟ ؾدْل مجٝ
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  اليت حتتاج إىل تىضًح يف الىحدة صطلخاتامل

تسٜد قؿس عع اؿؿس : ٜٚط٢ُ ايكؿس، ٚاملساد بكؿس ٚسؿس غ٤ٞ ع٢ً غ٤ٞ  إٔ ٜهٕٛ كتؿا ب٘ ٫ ٜتعداٙ إىل غرلٙ ، نإٔ 

 املتٓيب ع٢ً ايػعس ؾتكٍٛ: إمنا املتٓيب غاعس ، سٝح قؿست٘ ع٢ً ايػعس، ٚدعًت٘ كتؿا ب٘ دٕٚ غرلٙ َٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ،

 ٫ٚبد ي٘ َٔ قؿٛز ) املتٓيب (  ٚقؿٛز عًٝ٘ ) غاعس ( ٚأدا٠ ) إمنا ( ، ٚي٘ أدٚات أػس٣ ، َجٌ : َا ٚإ٫ . 

ساي١ دسٙ إىل ايٓؿب أٚ ايسؾع ، ٖٚٛ يف ٖرا ايباب قٛع عٔ نْٛ٘ ْعتا ، ٚؼعٍٛ إىل   ع ايٓعت املكٛٛع : إٔ ٜبعد ايٓعت عٔ

 ايسؾع ػدلا ملبتدأ قرٚف ٚدٛبا . 

ع املؼؿٛف باملدغ ٚايرّ : ٖٛ ا٫ضِ ايرٟ قؿد ٚػـ باملدغ أٚ ايرّ يف أسد ٖرٜٔ ا٭ضًٛبني ، َجٌ ) ايؿدم ( يف 

 قٛيٓا : ) ب٦ظ اـًل ايهرب ( .                                  قٛيٓا : ) ْعِ اـًل ايؿدم ( ،ٚ ) ايهرب ( يف

ع ٚاٚ املع١ٝ :ٖٞ ٚاٚ تدٍ ع٢ً َػازن١ َابعدٖا ملا قبًٗا يف أَس عٝح جيتُعإ ؾٝ٘، ٫ٜٚساد إٔ ٜٓؿسد أسدُٖا ب٘ عٔ اٯػس  

 ، ٚع٬َتٗا إٔ ٜؿض ٚقع ) َع ( َهاْٗا .             

 الىحدة الثانًة ملخص 

 أػٞ ايٛايب ؾبعد دزاضتو يًٛسد٠ ايجا١ْٝ عسؾت :  ٚبعد

 ع املٛاقع اييت جيٛش ؾٝٗا تكدِٜ املبتدأ ع٢ً اـدل ٚتأػرلٙ  1

 ع املٛاقع اييت جيب ؾٝٗا تأػرل اـدل ع٢ً املبتدأ ، ع٢ً ا٭ؾٌ 2

 ع املٛاقع اييت جيب ؾٝٗا تكدِٜ اـدل ع٢ً املبتدأ ػ٬ؾا يٮؾٌ  3

 ـدل دٛاشا . ع سرف نٌ َٔ املبتدأ ٚا4 

 ع سرف اـدل ٚدٛبا .      5 

 ع سرف املبتدأ ٚدٛبا .6 
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 املصادر واملزاجع 

  242ع  212/ 1ع  غسغ ابٔ عكٌٝ  

  230عع  200/ 1أٚقض املطايو إىل أيؿ١ٝ ابٔ َايو 

  232عع  206/  1غسغ ايتؿسٜض ع٢ً ايتٛقٝض  

 135ععع  129ايبٗذ١ املسق١ٝ يف غسغ ا٭يؿ١ٝ  

    534ع 492/  1ايٓشٛ ايٛايف يعباع سطٔ 

 َٛاد ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 َٛاد تعًِ أػس٣ ) َجٌ ايدلاَر املعتُد٠ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ أٚ ا٭قساف املدف١ ...إخل ( 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 انىحدة انتعهيًيت انثانثت 

 كاٌ وأخىاتها /عًهها وتصزفها ومجىدها   
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ٚؾشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ ...ٚبعد ، ؾكد تٓكًٓا ع٢ً َد٣  بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل  ٚع٢ً آي٘ 

ايٛسدتني ايطابكتني بني َباسح َٚؿسدات باب ا٫بتدا٤ ايرٟ ٜعتُد يف تسنٝب٘ ع٢ً زنٓني أضاضٝني ُٖا:املبتدأ ٚاـدل ، 

ّ ٚعسؾٓا املكؿٛد بهٌ َُٓٗا، ٚأقطاَُٗا، ٚأسهاّ تكدميُٗا ٚتأػرلُٖا، ٚسرؾُٗا ٚإثباتُٗا،ٚغرل ذيو َٔ ا٭سها

 املتؿسع١ عُا ضبل، ٚمٔ ايّٝٛ يف ٖرٙ ايٛسد٠ ئ ْبتعد نجرلا عٔ أسهاّ بعاب ا٫بتدا٤، سٝح ضٓتٓاٍٚ باب 

 ) نإ ٚأػٛاتٗا (اييت تدػٌ ع٢ً اؾٌُ ا٫زل١ٝ اييت ٖٞ يف ا٭ؾٌ )َبتدأ ٚػدل( ٚتط٢ُ ) ْٛاضؽ ا٫بتدا٤(

 أهداف الىحدة 

 َٓو إٔ تتُهٔ َٔ اٯتٞ :أػٞ ايٛايب ..بعد دزاضتو هلرٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع 

 ع إٔ تعسف املكؿٛد مبؿًٛض ْٛاضؽ ا٫بتدا٤ 1

 ع إٔ تعسف إٔ َٔ ٖرٙ ايٓٛاضؽ َا ٖٛ أؾعاٍ َٚٓٗا َا ٖٛ سسٚف ،ٚإٔ ) نإ ٚأػٛاتٗا ( تعد أؾعا٫ ْاضؼ١ 2

 ع إٔ تعسف نٝؿ١ٝ عٌُ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ ٚغسٚط إعُاهلا إٕ ٚددت 3

 ٚا٫َتٓاع يتٛضط أػباز ) نإ ٚأػٛاتٗا ( بٝٓٗا ٚبني ا٫ضِ ع إٔ تؿسم بني َٛاقع اؾٛاش ٚايٛدٛب 4

 ع إٔ تتُهٔ َٔ ؼًٌٝ ا٭َج١ً املػت١ًُ ع٢ً ٖرٙ ا٭ؾعاٍ ٚبايتايٞ ايكٝاع عًٝٗا  5

 عناصز الىحدة التعلًمًة

 ععععع تعداد نإ ٚأػٛاتٗا ٚؾعًٝتٗا 

 عععععع عٌُ نإ ٚأػٛاتٗا

 ععععع تؿسف نإ ٚأػٛاتٗا ٚمجٛدٖا 

 أسهاّ تٛضط أػباز ) نإ ٚأػٛاتٗا ( ععععع 

 عععععع  أسهاّ تكدِٜ أػباز ) يٝظ ( ٚ)داّ( 
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 أّال / تعداد )ناٌ ّأخْاتَا( ّفعلٔتَا :

ٌٖ ، نإٖٞ :   َّ ، اْعؿعو٤ ، ٜؾعٔت٤٢ ،  بعس٢غ، يعٝعظ ، شاٍ  ،ؾعاز، أَعطع٢  ، أؾعبض، أقعشع٢  ، بعاَت ، ظع  دا

إ٫ ) يٝظ ( سٝح اػتًؿٛا ؾٝٗا ، ؾسأ٣ بعكِٗ أْٗا ؾعٌ ، ٚزأ٣ آػسٕٚ أْٗا  5ٖٚٞ مجٝعٗا أؾعاٍ باتؿام ايٓشا٠    

 سسف .

 ثاىٔا / عنل )ناٌ ّأخْاتَا( :

 تسؾع )نإ ٚأػٛاتٗا( املبتدأ ٜٚط٢ُ )ازلٗا( ٚتٓؿب اـدل ٜٚط٢ُ )ػدلٖا(، ٖٚٞ يف ٖرا ايعٌُ تٓكطِ إىل قطُني :     

 قطِ ٜعٌُ ب٬ غسط ، ٖٚٛ ) نإ ، ظٌ ، بات ، أقش٢ ، أؾبض ، أَط٢ ، ؾاز ، يٝظ ( ععععع  

 عععععع قطِ ٫ ٜعٌُ ٖرا ايعٌُ إ٫ بػسط ، ٖٚرا ايٓٛع ٜٓكطِ بدٚزٙ إىل قطُني :  

 عععععع َا ٜػذلط ؾٝ٘ إٔ ٜطبل بٓؿٞ أٚ غب٘ ْؿٞ ٖٚٛ) شاٍ ، بسغ ، ؾت٤٢ ، اْؿو (  

 بل بع ) َا ( املؿدز١ٜ ٖٚٛ ) داّ (عععععع َا ٜػذلط ؾٝ٘ إٔ ٜط 

 ٜكاف ٖٓا زضِ غذسٟ ٜبني أقطاّ نإ ٚأػٛاتٗا َٔ سٝح إعُاهلا بػسط أٚ بدْٚ٘   

ٛٗ َعتد٫ٟ " ٚ" ظٌ املُٛس َُٓٗسٟا " ٚ" بات ايطؿُس آَٟٓا " ٚ" ٚأقش٢     ؾُٔ أَج١ً َا ٜعٌُ َٓٗا  دٕٚ غسط قٛيو: " نإ اؾ

 ايٛسُٜل َعبدٟا " ٚ" ٚأؾبض اؿٗر َٝطسٟا " ٚ" أَط٢ ايٛا٥ُس آَٟٓا " ٚ" ؾاز ايعُٓب شبٝبٟا " ٚ" يٝظ ايهاذُب قبٛبٟا " 

 ؾٗٛ ْٛعإ نُا ذنسْا ، ٚؾُٝا ًٜٞ بٝاْٗا : أَا َا ٜعٌُ َٓٗا بػسط  

ع َا ٜػذلط يف عًُ٘ إٔ ٜطبك٘ ْؿٞ أٚ غب٘ ْؿٞ ،ٖٚٛ أزبع١ ) شاٍ ، بسغ ، ؾت٤٢ ، اْؿو ( ،ٚايٓؿٞ ٜهٕٛ ًَؿٛظا أٚ 1

ٛٗ َعتد٫ٟ " ، َٚجاٍ ايٓؿٞ املكدز قٛي  ع٘ تعاىل : َكدزا ، ؾُجاٍ ايٓؿٞ يؿعا ايٓؿٞ بع ) َا ( ايٓاؾ١ٝ يف قٛيو : " َاشاٍ اؾ

ـَ  ﴿ ٘ٔ تعٞؿعَتعٝأ تعِرٝنعُس ُٜعُٛضع  أٟ : ٫ تؿتٝأ . 6﴾قايعٛا تعايًع

                                                 
جٌس ، ّإى ألى ٌُاك ًْاسخ ابتذاء أخزٓ ، كأفعال الوقاربت ، ّظي ّأخْاتِا ـ ُّذٍ أفعال هثل كاى ّأخْاتِا ـ ، ّها ّأخْاتِا ، ّال التي لٌفي ال  5

 ّأخْاتِا ـ ُّذٍ حزّف ال أفعال ـ .
 يْسف ( هي سْرة   85اآليت  رقن )  6
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ٍِ قا٥ُا " ؾع )٫( ْا١ٖٝ ، ٚ)تصٍ( ايؿعٌ ايٓاضؽ ،  َٚجاٍ غب٘ ايٓؿٞ ) ٖٚٛ : ايٓٗٞ أٚ ايدعا٤ (، ؾايٓٗٞ  نكٛيو : " ٫ تص

 ٚازل٘ قُرل َطتذل تكدٜسٙ )أْت( ، ٚػدلٙ )قا٥ُا( 

ٍُ اهلٝل قطٟٓا إيٝو " ، ؾع ) ٜصاٍ ( دا٤ت يف ضٝام ايدعا٤ ، ٚيريو عًُت ، ؾسؾعت ازلا ، َٚجاٍ ايدعا٤ ق ٛيو : " ٫ ٜصا

 ٖٚٛ يؿغ اؾ٬ي١ ) اهلل ( ، ْٚؿبت ػدلا ، ٖٚٛ ) قطٓا ( 

ا " ، َٚٓ٘ ع َا ٜػذلط يف عًُ٘ إٔ ٜطبك٘ )َا( املؿدز١ٜ ايعسؾ١ٝ ، ٖٚٛ) داّ (، َٚجاي٘ قٛيو : " أضاعد أػٞ َاداّ قتاد2

 أٟ : َد٠ دٚاَٞ سٝا .  7 ﴾ٚأٚؾعاْعٞ بعايعؿع٠٬ ٚايعصنعا٠ َعا دَعُت سٖٝعا  ﴿قٛي٘ تعاىل : 

 ثالجا / تصزف ) ناٌ ّأخْاتَا ( ّمجْدٍا : 

ٜكاف ٖٓا زضِ غذسٟ ٜٛقض اْكطاّ نإ ٚأػٛاتٗا إىل َتؿسف ٚغرل َتؿسف ، َع ٚقع أَج١ً نٌ ْٛع َُٓٗا بني 

  قٛضني يف ايسضِ ْؿط٘

ْع٢ٓ بايتؿسف إٔ ٜتؿسف ايؿعٌ ع٢ً ناؾ١ ا٭سٛاٍ ، ؾٝأتٞ َٓ٘ املاقٞ ٚاملكازع ٚا٭َس ٚاضِ ايؿاعٌ ٚاملؿدز مما       

 ٜػتل َٔ ايؿعٌ ْؿط٘ ، ٚعهط٘ اؾاَد ، ٖٚٛ َا ًٜصّ ؾٛز٠ ٚاسد٠ ٫ٚ ٜتؿسف إىل غرلٖا .

٫ ٜتؿسف عٓٗا إىل ضٛاٖا ، ؾهٌ ا٭ؾعاٍ ايٓاضؼ١ ٚا٭ؾعاٍ ايٓاضؼ١ َٓٗا َا ٜتؿسف ، َٚٓٗا َا ًٜصّ ؾٛز٠ ٚاسد٠      

َتؿسف َا عدا ؾعًني اثٓني ، ُٖا : ) يٝظ ، ٚداّ ( ، َٚا تؿسف َٓٗا ٜعٌُ ْؿظ عًُ٘ ايرٟ نإ ٜعًُ٘ يف ؾٛز٠ 

 املاقٞ ، َٚٔ أَج١ً ٖرا : 

قعٌ نعْٛعٛا سذعاز٠ٟ أٚ  ﴿، ٚا٭َس َٓ٘ نكٛي٘ تعاىل : 8 ﴾ٜٚهعٕٛ ايسضعٍٛ عًٝهعِ غٗٝعدا  ﴿َكازع ) نإ ( ، قاٍ تعاىل : 

 ، ٚاضِ ايؿاعٌ نكٍٛ ايػاعس : 9 ﴾سعدٜعدا 

َُعِٓعٔذعدا  ٘ٔ ٜيعٜو  ًٞؿٔع ِِ ُتع ِٔ ُِٜبعدٟ ايَبػعاغع١ٜ نعا٥ٔٓعا       أػعاٜى إذا يع ََع  ٌٗ  10َٚعا ٝنع

                                                 
 هزين ( هي سْرة   31اآليت رقن )   7
 ( هي سْرة  البقزة  143اآليت رقن )    8
 اإلسزاء  ( هي سْرة   50اآليت  رقن )    9
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 ٚاملؿدز مٛ قٛي٘ : 

٘ٔ ايؿع َٔع ِٛ ٣ِ ضعاَد ؾعٞ قع ًٞ ٣ٍ ٚٔسع ًٜعِٝعٜو َٜعٔطعٝعُس ٔبعَبعِر ُٙ عع ُِْٛعٜو إٜٖعا َٚنع  11تع٢       

 ٚاػتًؿٛا يف ) نإ ( ايٓاقؿ١ أهلا َؿدز أّ ٫ ؟ ٚايؿشٝض إٔ هلا َؿدزا ، ٚايبٝت ايطابل غاٖد عًٝ٘ .

ا يف ٖرا أَا َا ٫ ٜتؿسف َٓٗا ؾٗٛ َكتؿسععععع نُا ذنست ضابكا عععععع ع٢ً ) يٝظ ( ٚ ) داّ ( ، إذ ٫ تع٬ُٕ عًُُٗ      

ايباب إ٫ بٗرٙ ايؿٛز٠ ، نُا إٔ نٌ َا نإ ٜػذلط يف عًُ٘ ضبك٘ بٓؿٞ أٚ غبٗ٘ ، ٖٚٛ ) شاٍ ، بسغ ، ؾت٤٢ ، اْؿو ( 

 ٜهٕٛ تؿسؾ٘ ْاقؿا ، ؾٝعٌُ َٓ٘ املكازع ؾكط ، ٫ٚ ٜعٌُ َٓ٘ ا٭َس ٚاملؿدز . 

 رابعا / أحهاو تْصط أخبار ) ناٌ ّأخْاتَا ( :

ملػت١ًُ ع٢ً ايؿعٌ ايٓاضؽ يف ٖرا ايباب ٜكتكٞ إٔ تبدأ بايؿعٌ ايٓاضؽ ًٜٝ٘ ا٫ضِ ثِ اـدل ، ايذلتٝب ا٭ؾًٞ يًذ١ًُ ا

يهٔ ٖٓاى أسٛاٍ تٛدب تٛضط اـدل بني ايؿعٌ ٚازل٘ ، ٚأسٛاٍ تٛدب تأػسٙ ، ؾإٕ مل ٜٛدد أسد ٖرٙ ا٭سٛاٍ 

 ا ( تتًؼـ يف اٯتٞ :داش تٛضط اـدل أٚ تأػسٙ دٕٚ دداٍ ، ٚع٢ً ٖرا ؾإٕ أسٛاٍ ػدل ) نإ ٚأػٛاتٗ

 ع ٚدٛب تٛضط اـدل بني ايؿعٌ ايٓاضؽ ٚازل٘ 1

 ع ٚدٛب تأػس اـدل عٔ ا٫ضِ  2

 ع دٛاش تٛضط اـدل بني ايؿعٌ ايٓاضؽ ٚازل٘ 3

 ٚؾُٝا ًٜٞ بٝإ يهٌ ساي١ َٔ اؿا٫ت بايػسغ ٚايتؿؿٌٝ :

 ا٫ضِ ( :ع ٚدٛب تٛضط اـدل بني ايؿعٌ ايٓاضؽ ٚازل٘ ) أٟ تكدِٜ اـدل ع٢ً 1

                                                                                                                                                                            
  251ـ  250/ 1فصال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزابَ ه اًظز  10
  252ـ   251/  1في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  اًظز  11
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ٖٚٞ إٔ ٜهٕٛ اضِ ايؿعٌ ايٓاضؽ َكاؾا إىل قُرل ٜعٛد ع٢ً غ٤ٞ َتؿٌ باـدل  ٚذيو مٛ : " نإ يف ايداز ؾاسبٗا "، 

ؾٗٓا نُا ْس٣ اضِ ) نإ (: ؾاسبٗا، ٚػدلٖا : يف ايداز، ٖٚٓا جيب إٔ ٜتكدّ اـدل، ٭ٕ اضِ) نإ ( ٝأقٝـ إىل 

اـدل، ٖٚٛ )ايداز(ظ ؾًِ مل ٜكدّ اـدل يكاٍ :" نإ ؾاسبٗا يف ايداز " ٖٚرا ٫ قُرل، ٖٚٛ )اهلا٤( ايعا٥د٠ إىل غ٤ٞ َٔ 

 جيٛش ٭ٕ ؾٝ٘ عٛد٠ ايكُرل إىل َتأػس يؿعا ٚزتب١ ،ٚايكُرل ٜٓبػٞ إٔ ٜعٛد ع٢ً املتكدّ .

متٝٝص ع ٚدٛب تأػس اـدل عٔ ا٫ضِ ) ع٢ً ا٭ؾٌ ( : ٚذيو سني ٜذلتب ع٢ً ايتكدِٜ يبظ يف املع٢ٓ ٫ ميهٔ َع٘ 2

ا٫ضِ َٔ اـدل َٚجاي٘ : " نإ أػٞ زؾٝكٞ " ، ؾٝذب يف ٖرٙ اؿاي١ إٔ تبك٢ اؾ١ًُ ع٢ً ٖرا ايٓطل ع دٕٚ تكدِٜ 

ٚتأػرل ؾٝٗا إذا ْٜٛٓا إٔ ٜهٕٛ )زؾٝكٞ( ٖٛ اـدل، إذ يٛ ساٚيٓا تكدمي٘ ع٢ً ا٫ضِ ؾكًٓا : " نإ زؾٝكٞ أػٞ " ضٝشؿٌ 

ُٗا ايرٟ ٜبني أُٜٗا املسؾٛع ، ٚأُٜٗا املٓؿٛب سٝح إٕ نًُٝٗا ٜكدز عًٝ٘ يبظ يف املع٢ٓ ، يعدّ ٚقٛغ اإلعساب ؾٝ

اإلعساب ٫ٚ ٜعٗس ٫ٚ ٜهٕٛ يدٜٓا ديٌٝ منٝص ب٘ ا٫ضِ َٔ اـدل.ع دٛاش تٛضط اـدل بني ايٓاضؽ ٚازل٘ : ٚذيو يف نٌ 

يتني اييت ٚقشٓاُٖا يف ايؿكستني ا٭سٛاٍ اييت ٫ ٜهٕٛ ايتٛضط ؾٝٗا ٚادبا أٚ ممتٓعا ، أٟ يف نٌ ا٭سٛاٍ َا عدا اؿا

ايطابكتني ، َٚٔ ا٭َجًع١ عًٝع٘ : " نإ قا٥ُعا شٜد " ؾع ) قا٥ُا ( ػدل ) نإ ( ، ٚقد تكدّ ع٢ً ازلٗا ) شٜد ( ٚدا٤ 

َتٛضٛا بٝٓٗا ٚبٝٓ٘، ٖٚرا ايتٛضط ٖٓا دا٥ص ، سٝح جيٛش إٔ ْكٍٛ : " نإ شٜد قا٥ُا " ، ٚقد نإ اؿهِ ٖٛ اؾٛاش 

ػ٬ َٔ َٛدب ايتٛضط ايرٟ ؾؿًٓاٙ يف اؿاي١ ا٭ٚىل ، ٚػ٬ نريو َٔ َٛدب ايتأػرل ايرٟ ؾؿًٓاٙ يف  ٖٓا ٭ْ٘

  ، سٝح تٛضط اـدل )سكا( بني 12 ﴾ ٚنعإ سك٘عا عًٝعٓعا ِْؿعُس املع٪َٓٝعٔ ﴿اؿاي١ ايجا١ْٝ ،َٚٔ أَجًت٘ أٜكا قٛي٘ تعاىل:

 ايتٛضط أٚ َا ٜٛدب ايتأػرل .  ) نإ( ٚازلٗا ) ْؿس ( دٛاشا ، يعدّ ٚدٛد َا ٜٛدب 
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 خامضا / أحهاو تكدٓه أخبار ) لٔط ( ّ)داو( 

ععععع ٚقع اـ٬ف سٍٛ تكدِٜ ػدل ) يٝظ ( ع٢ً ازلٗا ، سٝح َٓع٘ بعكِٗ ، ٚايؿشٝض أْ٘ دا٥ص نُا ٖٛ اؿاٍ َع  1

 بك١ٝ أػٛاتٗا دٕٚ ؾسم ، َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس : 

ًٞعٔت ع ايٓعاَع عٖٓا ٚع ٢ٗ ٍْ  ضًٞ ع إٕ د ُٗعٛ ِْ ٚدع ُِ        ؾعًعٝعَظ َضعٛا٤ّ ععايع ُٗع ٓ13 

ؾايػاٖد ؾٝ٘ : يف قٛي٘ : ) ؾًٝظ ضٛا٤ّ عامْل ( ، سٝح قدّ ) ضٛا٤ ( ٖٚٛ ػدل ) يٝظ ( ع٢ً ازلٗا، ٖٚٛ ) ععامل ( ،  

 ٖٚرا ٜجبت دٛاشٙ َع ) يٝظ ( ٜٚسد ع٢ً َٔ َٓع٘ . 

يؿشٝض أْ٘ دا٥ص، َٚٓ٘ قٍٛ عععععع ٚقع اـ٬ف سٍٛ تكدِٜ ػدل)داّ( ع٢ً ازلٗا ، سٝح َٓع٘ بعكِٗ ، ٚا 2  

 : ايػاعس

 ٢ّ ِٛٔت ٚاهٜلعَس ُ٘ بعاٚدٜنعاز٢ املع ََُٖٓػؿع١ٟ       يعٖراُتع  ٫14 طٝعَب يًعِٝعؼ٢ َعا داَعِت 

ّ ػدل ) َاداّ ( ع٢ً ازلٗا ، ٚدعً٘ َتٛضٛا بُٝٓٗا ، ؾايػاٖد ؾٝ٘ : يف قٛي٘ : ) َا داَت َٓػؿ١ يرات٘ ( ، سٝح قد

 ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً دٛاشٙ ػ٬ؾا ملٔ َٓع٘ . 

عععععع تكدِٜ ػدل ) داّ ( عًٝٗا ْؿطٗا ٚيٝظ ع٢ً ازلٗا ، ٚهلرٙ اؿاي١ ؾٛزتإ.. إسداُٖا دا٥ص٠ ، ٚايجا١ْٝ ممتٓع١  3

 باإلمجاع 

أ ع ايؿٛز٠ اؾا٥ص٠ : ٖٚٞ إٔ ٜتكدّ اـدل ع٢ً ) داّ ( ٚسدٖا دٕٚ ) َا ( مٛ : " ٫ أؾشبو َا قا٥ُا داّ شْٜد " ، ؾٗٓا 

 ٬ْسغ إٔ ػدل )داّ( ، ٖٚٛ) قا٥ُا ( تكدّ عًٝٗا ٚسدٖا دٕٚ )َا( ، ٖٚرٙ ايؿٛز٠ َكبٛي١ ٚدا٥ص٠ . 

بأنًُٗا ، ٚذيو مٛ:" ٫ أؾشبو قا٥ُا َاداّ شْٜد " ، ؾٗٓا ب ع ايؿٛز٠ املُتٓع١ : ٖٚٞ إٔ ٜتكدّ اـدل ع٢ً)َاداّ( 

 ٬ْسغ إٔ ػدل ) داّ ( ، ٖٚٛ ) قا٥ُا ( تكدّ ع٢ً ) َاداّ ( َتؿ١ً بٗا )َا ( ،ٖٚرٙ ايؿٛز٠ ممتٓع١ بإمجاع ايٓشا٠ .

                                                 
  254ـ  253/  1صال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزابَ هف اًظز  13
  255ـ  254/  1صال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزابَ هفاًظز   14
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ٝذ١ اـ٬ف عععععع  تكدِٜ ػدل ) يٝظ ( عًٝٗا ، اػتًـ ايٓشٜٕٛٛ سٍٛ سهِ تكدِٜ ػدل ) يٝظ ( عًٝٗا ، ٚناْت ْت4

 اٯتٞ : 

 ععععع َٓع٘ ايهٛؾٕٝٛ ٚنجرل َٔ ايبؿسٜني ، ٚنريو َٓع٘ ابٔ َايو َٔ املتأػسٜٔ .

 ععععع أداشٙ قًٌٝ َٔ ايٓشٜٛني نايؿازضٞ ٚابٔ بسٖإ ، ؾٝؿض عٓدِٖ : " قا٥ُا يٝظ شٜد " . 

د ع٢ً َا ٚزد َٔ ن٬َِٗ بتكدِٜ ٚاؿكٝك١ أْ٘ مل ٜسد يف ن٬ّ ايعسب تكدّ ػدل يٝظ عًٝٗا ، ٚيهٔ َٔ أداشٙ اعتُ   

َعٍُٛ ػدلٖا ٚيٝظ  ػدلٖا ْؿط٘ ، ٚاستذٛا بأْ٘ سٝح جيٛش تكدِٜ ايعاٌَ جيٛش تكدِٜ املعٍُٛ ، َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ 

ِِ يٝعظ َؿعُسٚؾعٟا عٓٗعِ  ﴿تعاىل :  ٢ٗع َّ ٜعٞأتٝع ِٛ ، ؾع ) ّٜٛ ٜأتِٝٗ ( ظسف شَإ، ٖٚٛ َعٍُٛ ) َؿسٚؾا( ٭ْ٘  15 ﴾أ٫ ٜع

، ٚ) َؿسٚؾا ( ٖٛ ػدل ) يٝظ ( ، ٚايرٟ تكدّ عًٝٗا ٖٛ َعٍُٛ ػدلٖا ٚيٝظ ػدلٖا ْؿط٘ ، ٚيهٔ ٖرا  ٚاقع ؾٝ٘

 ايتكدِٜ يًُعٍُٛ أع٢ٛ اجملٝصٜٔ اؿذ١ يف إداش٠ تكدِٜ اـدل ْؿط٘ ، سٝح أْ٘ ٫ ٜتكدّ املعٍُٛ إ٫ سٝح ٜتكدّ ايعاٌَ 
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 ليت حتتاج إىل تىضًح يف الىحدة  املصطلخات ا

ع ايٓٛاضؽ : زلٝت نريو ٭ْٗا تدػٌ ع٢ً املبتدأ ٚاـدل ؾتٓطؽ ٚتػرل ازلُٝٗا ، بإٔ ػعٌ املبتدأ ازلٗا ٚاـدل ػدلٖا ، 

نُا تٓطؽ ٚتػرل سسن١ إعسابُٗا ، نُا تط٢ُ أؾعا٫ ْاقؿ١ ٭ْٗا ٫تدٍ ع٢ً متاّ َعٓاٖا مبذسد إضٓادٖا إىل َسؾٛعٗا 

 ؿٛب ػدلا هلا ست٢ ٜتِ َعٓاٖا .نا٭ؾعاٍ ايتا١َ ، بٌ ٫بد َٔ ذنس املٓ

 ع ظٌ : اتؿاف املؼدل عٓ٘ باـدل ْٗازا .            ع أؾبض : اتؿاف املؼدل عٓ٘ باـدل ؾباسا .           

 ع بات : اتؿاف املؼدل عٓ٘ باـدل ي٬ٝ .              ع أَط٢: اتؿاف املؼدل عٓ٘ باـدل َطا٤ .

 ٣ .ع ؾاز : ايتشٍٛ َٔ ؾؿ١ إىل ؾؿ١ أػس

 ع يٝظ : ايٓؿٞ ، ٖٚٞ عٓد اإلط٬م يٓؿٞ اؿاٍ ، ٚعٓد ايتكٝٝد بصَٔ َعني ؾبشطب٘ .

 ع َاشاٍ ٚأػٛاتٗا : ٬َش١َ اـدل املؼدل عٓ٘ ع٢ً سطب َا ٜكتكٝ٘ اؿاٍ . 

 ع داّ : بكٞ ٚاضتُس . 

 ملخص الىحدة الثالثة 

 أػٞ ايٛايب ..بعد دزاضتو يًٛسد٠ ايجايج١ تبني يو : 

 ععععع تعداد نإ ٚأػٛاتٗا ٚؾعًٝتٗا 

 عععععع عٌُ نإ ٚأػٛاتٗا

 ععععع تؿسف نإ ٚأػٛاتٗا ٚمجٛدٖا 

 ععععع أسهاّ تٛضط أػباز ) نإ ٚأػٛاتٗا ( 

 عععععع  أسهاّ تكدِٜ أػباز ) يٝظ ( ٚ)داّ( 
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 املصادر واملزاجع 

  252ع  243/  1ع غسغ ابٔ عكٌٝ 

  568ع  543/  1ع ايٓشٛ ايٛايف يٮضتاذ عباع سطٔ 

  245ع  238/  1ع قٝا٤ ايطايو إىل أٚقض املطايو يًػٝؽ قُد ايٓذاز 

 َٛاد ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 َٛاد تعًِ أػس٣ ) َجٌ ايدلاَر املعتُد٠ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ أٚ ا٭قساف املدف١ ...إخل ( 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 انىحدة انتعهيًيت انزابعت 

 استعًال كاٌ وأخىاتها تايت وَاقصت ، 

   واألحكاو اخلاصت بـ)كاٌ( 
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ٚؾشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ ...ٚبعد ، ؾكد غسعٓا يف ايٛسد٠  بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ،ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ 

ايطابك١ يف ايه٬ّ عٔ ْٛاضؽ ا٫بتدا٤ ، ٚعًُٓا أْٗا أؾعاٍ أٚ سعسٚف تدػٌ عًع٢ اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ؾتٓطؼٗا ، ؾتذعٌ 

ايعٌُ ايرٟ املبتدأ ٚاـدل ؾٝٗا ازلا ٚػدلا يًٓاضؽ ، نُعا عسؾٓا إٔ ) نإ ٚأػٛاتٗا ( تععد أؾعا٫ ْاضؼ١ ، ٚتعسؾٓا ع٢ً 

ؼدث٘ يف اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ عٓد دػٛهلا عًٝٗا ، ٚإٔ بعكٗا ٜعٌُ دٕٚ قٝعد أٚ غسط ، ٚبعكٗا اٯػس ٜعٌُ بػسٚط َع١ٓٝ ، 

ٚأْٗا تٓكطِ إىل َتؿسؾ١ ٚداَد٠ ، نُا تهًُٓا عٔ أسهاّ تٛضط أػبازٖا بٝٓٗا ٚبني أزلا٥ٗا، ٚمٔ يف ٖرٙ ايٛسد٠ 

يباب ي٬ضتصاد٠ َٔ ايتععسف عًع٢ ا٭سهاّ اييت خيتـ بٗا ، َٚٔ ٖرٙ ا٭سهاّ : بؿدد إنُاٍ دٛيتٓا ايػٝك١ يف ٖرا ا

اضتعُاٍ ا٭ؾعاٍ ايٓاضؼ١ تا١َ ْٚاقؿ١ ، ٚا٭سهاّ اـاؾ١ بع)نإ( باعتباز إْٗا أّ ايباب ، نصٜادتٗا ٚسرؾٗا ٚدصّ 

 َكازعٗا ٚأسهاَ٘ . 

 أهداف الىحدة  

 أػٞ ايٛايب ...بعد دزاضتو هلرٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تتُهٔ َٔ اٯتٞ : 

 ع إٔ تؿسم بني َا اضتعٌُ تاَا َٔ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ َٚا اضتعٌُ ْاقؿا 1

 ع إٔ متٝص ا٭سٛاٍ اييت تصاد ؾٝٗا) نإ ( ٚذيو َٔ ػ٬ٍ ايٓعس يف ا٭َج١ً ٚايػٛاٖد 2

 نإ ( سرؾا قٝاضٝا ٚبني املٛاقع اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا غاذا  ع إٔ تؿسم بني املٛاقع اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا سرف ) 3

 ع إٔ تتعسف ع٢ً ا٭سهاّ اييت خيتـ بٗا َكازع ) نإ ( 5

 ع إٔ تسبط بني ايكٛاعد ٚا٭َج١ً اييت ضٝكت َٔ أدٌ إثباتٗا ٚإٔ تؿٛؽ أَج١ً ع٢ً غسازٖا عٓدَا ٜتًٛب ا٭َس 6
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 عناصز الىحدة التعلًمًة

 ايٓاضؼ١ ْاقؿ١ ٚتا١َ ععععع اضتعُاٍ ا٭ؾعاٍ 

 ععععع  أسهاّ شٜاد٠ ) نإ (  

 ععععع أسهاّ  سرف ) نإ (  

 عععع  أسهاّ َكازع ) نإ ( اجملصّٚ  

 أّال / اصتعنال األفعال الياصخة ىاقصة ّتامة 

ٜأتٞ تاَا تٓكطِ ا٭ؾعاٍ ايٓاضؼ١ َٔ سٝح ا٫ضتعُاٍ إىل قطُني : َا ٜهٕٛ ْاقؿا ٚتاَا ، َٚا ٫ ٜهٕٛ إ٫ ْاقؿا ٫ٚ 

 أبدا ، ٚقبٌ إٔ ْؿؿٌ ايه٬ّ عُٓٗا عًٝٓا إٔ ْعٚسف ايتاّ ٚايٓاقـ :

 ايتاّ : ٖٛ َا ٜهتؿٞ مبسؾٛع٘ ٫ٚ حيتاز إىل ػدل َٓؿٛب بعدٙ 

 ٚايٓاقـ : ٖٛ ايرٟ ٫ ٜهتؿٞ باملسؾٛع بعدٙ بٌ ًٜصَ٘ اـدل املٓؿٛب إلمتاّ َعٓاٙ . 

ؾُٔ أَج١ً متاَٗا قٛيٓا :" أقش٢ ايٓا٥ِ " ٜعين دػٌ يف ٚقت ايكش٢ ، ٚأغًب ا٭ؾعاٍ ايٓاضؼ١ تأتٞ تا١َ ْٚاقؿ١ ، 

ٚقد مت املع٢ٓ ٖٓا باملسؾٛع ٚسدٙ دٕٚ اؿاد١ يًؼدل املٓؿٛب ، ٜٚعسب ايٓا٥ِ ٖٓا ؾاع٬ ٭قش٢ ٫ ازلا هلا ، ٚنريو 

ع٘ ، ٚ " ؾاز ا٭َُس إيٝو " َٔ أَجًتع٘ : " أَط٢ اؿازُع " أٟ دػٌ يف ٚقت املطعا٤ ، ٚ " ٚبات ايٛا٥ُس " أٟ قك٢ يًٝت

ؾا٭َس ؾاعٌ يؿاز ٫ ازلا ي٘ ، ٚبايتايٞ ٫ حيتاز إىل ػدل َٓؿٛب ٭ٕ املع٢ٓ تاّ َٔ دْٚ٘ ،َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٚقٛعٗا 

ْاقؿ١ : " نإ اؾٛ ؾشٛا " ، " أقش٢ ايؿباغ َػسقا " ، " أَط٢ اؾٛ بازدا " ، " ؾاز املا٤ غازا " ، ؾؿٞ ٖرٙ 

 باملسؾٛع بٌ ٫بد َٔ ٚدٛد اـدل املٓؿٛب يٝتِ املع٢ٓ . ا٭َج١ً ٫ ٜهتؿ٢

 أَا َا ٫ ٜهٕٛ إ٫ ْاقؿا ٫ٚ ٜأتٞ تاَا أبدا ؾج٬ث١ أؾعاٍ ، ٖٞ : ) ؾت٤٢ ، ٚيٝظ ، ٚشاٍ ( ، يهٔ ٜٓبػٞ ٬َسع١ 

 :   إٔ  )شاٍ ( املكؿٛد بٗرا اؿهِ ٖٛ ايرٟ َكازع٘ ) ٜصاٍ ( ٫ ايرٟ َكازعع٘ ) ٜصٍٚ ( ؾإْ٘ تعاّ ، مٛ 
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 " شايت ايػُُظ " .

 ثاىٔا / أحهاو سٓادة ) ناٌ ( 

يع ) نإ ( ٚسدٖا أسهاّ ػاؾ١ بٗا ٚذيو ٭ْٗا أّ ايباب ، َٚٔ ا٭سهاّ اـاؾ١ بٗا أْٗا تأتٞ شا٥د٠ يف مجًتٗا   

ٌَ ايكَُس " ، سٝح شٜدت بني  )َا( ، ؾتصاد ) نإ ( قٝاضا بني ) َا ( ايتعذب١ٝ ٚؾعٌ ايتعذب مٛ : " َا نإ أمج

ٚبني ) أمجٌ( ٖٚٛ ؾعٌ ايتعذب، ٜٚؿض إٔ تصاد )نإ( يف نٌ مج١ً َٔ ٖرا ا٭ضًٛب ، ٚتعسب يف ٖرٙ اؿاي١ 

 شا٥د٠ ًَػا٠ ٫ عٌُ هلا ، ٫ٚ تسؾع ازلا ٫ٚ تٓؿب ػدلا . 

 ٚقد زلعت شٜادتٗا بني ايػ٦ٝني املت٬شَني، َجٌ :

" ِْ  ، سٝح شٜدت بني ) شٜد ( املبتدأ ٚ ) قا٥ِ ( اـدل . ععععع املبتدأ ٚاـدل ، ٚذيو مٛ : " شْٜد نإ قا٥

 عععع ايؿعٌ َٚسؾٛع٘ ، ٚذيو مٛ : " مل ٜٛدِد نإ َجًٜٝو " ، سٝح شٜدت بني ) ٜٛدد ( ايؿعٌ ٚ ) َجًو ( ؾاعً٘ .

ُ٘ "، سٝح شٜدت بني )ايرٟ( اضِ ايٛؾٍٛ ٚ)أنسَت٘(  َُِت عععع ايؿ١ً ٚاملٛؾٍٛ، ٚذيو مٛ: " دا٤ ايرٟ نإ أنس

 اؾ١ًُ اييت ٚقعت ؾ١ً يًُٛؾٍٛ . 

٣ِ"، سٝح شٜدت بني املٛؾٛف ،ٖٚٛ)زدٌ( ٚؾؿت٘ ،  ٣ٌ نإ قا٥ عععع ايؿؿ١ ٚاملٛؾٛف، ٚذيو مٛ:" َسزُت بسد

 ٖٚٞ ) قا٥ِ ( . 

 َٚٔ ا٭َج١ً ايعسب١ٝ اييت زلعت بصٜاد٠ ) نإ ( : 

١ًَُٜ َٔ بين عبظ مل ٜٛدد نإ عععع بني ايؿعٌ َٚسؾٛع٘ يف قٛهلِ : ) ٚيدت ؾاط١ُ بٓت اـسغب ا٭مناز ١ٜ ايٜه

. ) َِٗٓ ٌُ  أؾك

  ٣ّ ٣ٕ يعٓعا نعاْعٛا نعسا ٣ّ            ٚدٝعسا ِٛ ـَ إذا َعسزَت بعداز٢ قع  16عععع بني ايؿؿ١ ٚاملٛؾٛف نكٛي٘ :    ؾهٝع

٣ّ( ، سعٝح شٜعدت )نإ( بني )درلإ( املٛؾعٛف ٚؾؿتع٘      ٣ٕ ناْٛا نسا  )نساّ( . ؾايػاٖعد ؾٝ٘ يف قٛي٘:)ٚدرلا

                                                 
  268/  1َ هفصال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزاب اًظز   16
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 عععع ٚغرت شٜادتٗا بني اؾاز ٚاجملسٚز، ٚمما دا٤ َٔ ذيو قٛي٘:

ََع١ٔ ائععَسأب  ٖٛ ََع٢      عع٢ً نعإ امٝلطع  17َضعَسا٠ٜ أبعٞ بعٞهعس٣ َتَطعا

ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ )ع٢ً نإ املط١َٛ(،سٝح شٜدت )نإ( بني سسف اؾس )ع٢ً( ٚبني اجملسٚز ب٘)املط١َٛ(، 

 كاع عًٝ٘ ، ٜٚهتؿ٢ ؾٝ٘ مبا زلع َٔ ايعسب . ٖٚٛ غاذ ٫ ٜ

٬ٜٚسغ َٔ نٌ ا٭َج١ً ٚايػٛاٖد ايطابك١ إٔ )نإ( ايصا٥د٠ دا٤ت بًؿغ املاقٞ يف نٌ َس٠ ، ٖٚرا ا٭نجس ؾٝٗا ، 

 ٚيهٓٗا شٜدت بًؿغ املكازع يف قٍٛ أّ عكٌٝ بٔ أبٞ طايب :

 ٌُ ٍْ َبًٔعٝع ُِعٜأ ُٗعٗب غَع ٌْ       إذا تع ُٕ َعأدعْد ْبعٝع  18أَْت تهعٛ

ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ :)أْت تهٕٛ َادد( ، سٝعح شٜعدت )تهعٕٛ( بعني املبتعدأ )أْعت( ٚاـعدل )َادعد( ، ٚدعا٤ت          

 بًؿغ املكازع ، ٖٚرا قًٌٝ ٭ٕ ا٭نجس ؾٝٗا ف٦ٝٗا شا٥د٠ بًؿغ املاقٞ . 

 ثالجا / أحهاو حذف ) ناٌ (  

 حيدخ يف ن٬ّ ايعسب إٔ ؼرف ) نإ ( يف َٛاقع َع١ٓٝ ، ٖٚرا اؿرف ي٘ أْٛاع ٚأسهاّ ناٯتٞ :   

 عععع سرف )نإ( َع ازلٗا ٚبكا٤ ػدلٖا : 1

 ٚتٓكطِ إىل قطُني : 

 أعع دا٥ص٠ : ٚتهٕٛ نجرل٠ يف َٛقعني ، ُٖا : 

 ـ بعد ) إٌ ( الشزطٔة :1 

ٌَ  َٚٔ ذيو   ٣ٍ إذا قٝع ِٛ ِٕ نٔربعا     ؾُعا اِعتعَراُزٜى َعٔ قع ِٕ ٔؾِدقعٟا ٚإ ٌَ إ ٌَ َا قٝ  19قٍٛ ايػاعس: قد قٝ

                                                 
  269/  1زح ابي عقيل ابَ هفصال شفي تخزيج البيت ّإعز اًظز   17
  270/   1بَ هفصال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزا اًظز   18
  271/  1ابَ هفصال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعز اًظز  19
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ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ : )إٕ ؾدقا ٚإٕ نربا(،سٝح سرؾت )نإ( َع ازلٗا ٚبكٞ ػدلٖا يف اؾًُتني ، إذ   

 ٦ٗا بعد )إٕ( ايػسط١ٝ ، ٖٚرا نجرل َطتطاؽ .ايتكدٜس : إٕ نإ املكٍٛ ؾدقا ، ٚإٕ نإ املكٍٛ نربا ، ٚذيو جملٝ

 ـ بعد ) لْ ( : 2

ٞٗ ب٘ محازا(، سٝح سرؾٛا )نإ(    ٚذيو مٛ قٛهلِ :" ا٥تين بداب١ ٚيٛ محازا "، أٟ:)ا٥تين بداب١ ٚيٛ نإ املأت

سرف  ٚازلٗا ، ٖٚٛ تكدٜسا )املأتٞ ب٘(، ٚضاؽ ٖرا اؿرف ٭ْ٘ بعد )يٛ(، ٖٚٛ َٔ املٛاقع اييت ٜهجس ؾٝٗا

 )نإ( َع ازلٗا ٜٚبك٢ ػدلٖا .

٫ِٟٛ ؾعإيع٢ ا٥ٔتع٬ٔؾعٗعا  بعد ) يدٕ (ب عععع غاذ٠ ، ٚذيو   20، َٚٓ٘ قٛي٘ :       َعٔ يعُد َغع

ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘:)يد غ٫ٛ(، أٟ:)يد ناْت غ٫ٛ(،سٝح سرف )نإ( ٚازلٗا)ايكُرل املطتذل ؾٝٗا( ، 

ذ ٭ْ٘ بعد )يد( ٚيٝظ َٔ املٛاقع اييت ٜهجس ؾٝٗا اؿرف، أٟ ٚأبك٢ ػدلٖا ٖٚٛ )غ٫ٛ( ،ٖٚرا اؿرف غا

 بعد)إٕ( ٚ)يٛ( .

ِٕ( املؿدز١ٜ ٚايتعٜٛض عٓٗا بع)َا( : 2  عععع سرف )نإ( بعد )أ

ِٕ( املؿدز١ٜ ٜٚبك٢ ازلٗا ٚػدلٖا ٜٚعٛض عٓٗا بع)َا( يتهٕٛ دي٬ٝ عًٝٗا، َٚٓ٘ قٍٛ  ؼرف )نإ( بعد)أ

 ايػاعس: 

ُِ ايٖكُبعُع  ُٗع ًٞ ِِ تعٞأٝن َٞ يع َٔع ِٛ ٕٖ ٜقع َٖعا أْعَت َذا َْٜؿعس٣   ؾعإ  21أبعا ُػعَساَغع١ٜ أ

ِٕ نٓت ذا ْؿس( سٝح دػًت )إٔ(املؿدز١ٜ ع٢ً)نإ(  ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘:)أَا أْت ذا ْؿس(إذ إٕ ا٭ؾٌ ؾٝ٘:) أ

ٝؿرل ايه٬ّ:)إٔ َا أْت ذا ْؿس(، ثِ ؾًصّ سرؾٗا ٚايتعٜٛض عٓٗا بع)َا(،ٚؾؿٌ ازلٗا بعد إٔ نإ َتؿ٬ ؾ

ِٕ( يف)َا( ؾؿازت)أَا( ،ٚأؾبشت اؾ١ًُ يف ؾٛزتٗا ا٭ػرل٠ :)أَا أْت ذا ْؿس( .   أدغُت ْٕٛ)أ

                                                 
  272/  1زح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال ش اًظز  20
  274/  1ابَ هفصال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعز اًظز  21
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بكٞ إٔ ْػرل ٖٓا إىل ْك١ٛ ١َُٗ ، ٖٚٞ إٔ اضِ)نإ( يف نٌ ا٭َج١ً اييت سرؾت ؾٝٗا ٚعٛض عٓٗعا بعع)َا( نعإ       

زلع َٔ ايعسب،ؾًِ ٜطُع َع قُرل املتهًِ،مٛ:"أَعا أْعا ًَٓٛكا"عٝعح    قُرل املؼاطب)ايتا٤(،ٖٚرا ٖٛ ايرٟ 

ا٭ؾٌ:) إٔ نُٓت ًَٓٛكا (، ٫ٚ َع ا٫ضِ ايعاٖس،مٛ:"أَعا شٜعْد ذاٖبعا" عٝعح ا٭ؾعٌ:)إٔ نعإ شٜعْد ذاٖبعا(،         

 ٚايكٝاع ٚايؿشٝض إٔ نٌ ذيو دا٥ص نُا داش َع قُرل املؼاطب . 

 رابعا / أحهاو مضارع ) ناٌ ( اجملشّو 

 ملكازع ) نإ ( عٓد دػٍٛ أدا٠ اؾصّ عًٝ٘ أسهاّ ، ٖٞ: 

 ـ حذف الْاّ :1

ِٕ، ٚ مل  ِٔ( ،ٚا٭ؾٌ: مل ٜهٛ ِٔ، مل ته ُٕ( إذا دصّ ؾإْ٘ ٜكاٍ :) مل ٜه ُٕ، تهٛ ٖٚٞ إٔ َكازع )نإ(:) ٜهٛ

ِٕ، ؾتًتكٞ ايٕٓٛ اييت ؾازت ضان١ٓ بطبب دػٍٛ ) مل ( بايٛاٚ ايطان١ٓ قبًٗا ، ؾتشرف ايٛاٚ َ ٓعا َٔ ايتكا٤ تهٛ

 ايطانٓني .

 ـ حذف اليٌْ :  2

نٌ َا ضبل َٔ سرف ايٛاٚ َٓعا َٔ ايتكا٤ ايطانٓني )ايٛاٚ ٚايٕٓٛ( ٚاقض ٚقٝاضٞ ، ٚايكٝاع ٜكتكٞ أ٫      

حيرف َٔ )ٜهٔ( ٚ )تهٔ( غ٧ٝ آػس، إ٫ إٔ ايعسب سرؾٛا َٓٗا أسٝاْا سسف ايٕٓٛ ؾكايٛا :)مل ٜٝو( ٚ)مل 

ؿرف ٖٛ طًب ايتؼؿٝـ يهجس٠ ا٫ضتعُاٍ ، ٖٚٛ سرف دا٥ص ٚيٝظ ٫شَا ، ٚيهٔ تٝو(، ٚايطبب يف ٖرا ا

 اػتًؿٛا يف بعض ا٭َٛز نُا ًٜٞ : 

 ععععع يف ساي١ ايتكا٤ ايٕٓٛ عسف ضانٔ :

زأ٣ ضٝبٜٛ٘ َٚٔ تبع٘ إٔ ٖرٙ ايٕٓٛ ٫ ؼرف عٓد ٬َقا٠ سسف ضانٔ ،ؾ٬ تكٍٛ :"مل ٜو ايسدٌ قا٥ُا " ، بٌ   

٢ٔ ٌُ قا٥ُا " ، سٝح ايتكت ايٕٓٛ ايطان١ٓ بع ) ا٭يـ ( ايطان١ٓ يف ) ايسدٌ ( ، ٚعًٝ٘ ًٜصّ يف  تكٍٛ : " مل ٜه ايسد
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ِِ ٜعٝو ايعرٜعٔ نؿعسٚا ﴿َرٖب٘ بكا٤ ايٕٓٛ َع نطسٖا ست٢ ٫ ًٜتكٞ ضانٓإ ، ٚقد قس٨ غاذا : ،ٚأداش 22 ﴾يع

 ْٜٛظ سرف ايٕٓٛ ست٢ يٛ ايتكت بطانٔ ػ٬ؾا يطٝبٜٛ٘ . 

 ععععع يف ساي١ ايتكا٤ ايٕٓٛ عسف َتشسى : 

 ٜٚتؿسع عٔ ٖرٙ اؿاي١ ؾٛزتإ :  

ع إٔ ٜهٕٛ املتشسى قُرلا َتؿ٬ : اؿهِ يف ٖرٙ اؿاي١ ثبٛت ايٕٓٛ باإلمجاع ، َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ ؾ٢ً اهلل 1

ُ٘ ؾًٔ ُتَط٤ًٜط عًٝ٘ ، ٚإ٫ ُ٘ ؾ٬ ػرَل يٜو يف قتً٘ص،  عًٝ٘ ٚضًِ يطٝدْا عُس زقٞ اهلل عٓ٘ يف ابٔ ؾٝاد:ط إٕ ٜهِٓ ٜهِٓ

 ؾ٬ جيٛش ٖٓا سرف ايٕٓٛ، إذ ٫ ٜكاٍ : )إٕ ٜه٘ ، ٚإ٫ ٜه٘( . 

2 ِٔ ع إٔ ٫ ٜهٕٛ املتشسى قُرلا َتؿ٬: اؿهِ يف ٖرٙ اؿاي١ دٛاش إثبات ايٕٓٛ أٚ سرؾٗا، ٚذيو مٛ:" مل ٜه

تشسى ايرٟ يٝظ قُرلا َتؿ٬، ٖٚٛ شْٜد قا٥ُا " ٚ" مل ٜٝو شْٜد قا٥ُا " سٝح ايتكت ايٕٓٛ ايطان١ٓ بامل

 سسف)ايصاٟ( َٔ ن١ًُ) شٜد( ؾذاش إثباتٗا ٚسرؾٗا .                               

 ٚايعاٖس أْ٘ ٫ ؾسم يف ٖرٙ اؿاي١ بني إٔ تهٕٛ )نإ( ْاقؿ١ نُا يف املجاٍ ٚبني إٔ تهٕٛ تا١َ نُا 

سؾع )سط١ٓ(باعتباز أْٗا ؾاعٌ يع)نإ( ايتا١َ بد٫ َٔ ب 23 ﴾ٚإٕ تعٝو سطٓع٠١ ُٜكعأعٞؿٗعا  ﴿يف قسا٠٤ بعكِٗ : 

 ْؿبٗا ػدلا يع )نإ( ايٓاقؿ١ يف ايكسا٠٤ املػٗٛز٠ .

 

 

 

 

                                                 
 ( هي سْرة  البيٌت  1اآليت )   22
  الٌساء  (  هي سْرة  40اآليت )  23
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 ليت حتتاج إىل تىضًح يف الىحدة  املصطلخات ا

 ع ايؿعٌ ايتاّ : ٖٛ ايؿعٌ ايرٟ ٜهتؿٞ مبسؾٛع٘ ، ٜٚتِ ب٘ ايه٬ّ ؾ٬ ٜعٛد عاد١ إىل اـدل يٝتُُ٘ . 

 ع ايؿعٌ ايٓاقـ : ٖٛ ايرٟ ٫ ٜهتؿٞ مبسؾٛع٘ ، بٌ حيتاز إىل اـدل ايٓؿٛب يٝتُِ َعٓاٙ . 

دصّ املكازع :ٖٛ إٔ ٜدػٌ ع٢ً ايؿعٌ املكازع َا ٜٛدب دصَ٘ ، ٚذيو أدٚات ايػسط اؾاش١َ ، ٚسسٚف 

 اؾصّ ، َجٌ : مل ، ٫ّ ا٭َس ، ٫ ايٓا١ٖٝ . 

 

 ملخص الىحدة الزابعة 

 بعد دزاضتو يًٛسد٠ ايسابع١ عًُت اٯتٞ :أػٞ ايٛايب ...

 ع إٔ ا٭ؾعاٍ ايٓاضؼ١ تطتعٌُ تا١َ ْٚاقؿ١ 1

 ع إٔ يع )نإ( أسهاّ ػاؾ١ بٗا ، ٖٚٞ :3

 ععععع أْٗا تطتعٌُ شا٥د٠  

 عععع أْٗا ؼرف َع ازلٗا ٜٚبك٢ ػدلٖا دٛاشا ٚغرٚذا 

 عععع عأْٗا ؼرف بعد )إٔ( املؿدز١ٜ ٜٚعٛض عٓٗا بع )َا( 

 ايٛاٚ ؼرف َٔ َكازعٗا اجملصّٚ  ععع إٔ 

 ععع إٔ ايٕٓٛ ؼرف ايٕٓٛ َٔ َكازعٗا اجملصّٚ 
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 املصادر واملزاجع 

 . 277ع  252/  1ععععع  غسغ ابٔ عكٌٝ 

 . 254ع  246/  1ععععع  أٚقض املطايو إىل أيؿ١ٝ ابٔ َايو 

 .  266ع  250/  1ععععع  قٝا٤ ايطايو إىل أٚقض املطايو 

 . 589ع  566/  1ايٛايف يٮضتاذ عباع سطٔ عععع ايٓشٛ 

 ععععع َٛاد ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ   

 ععععع َٛاد تعًِ أػس٣ ) َجٌ ايدلاَر املعتُد٠ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ أٚ ا٭قساف املدف١ ...إخل (   

 

 

 

  

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 انىحدة انتعهيًيت اخلايست

، يا، ال، الث( 
ْ
 احلزوف انعايهت عًم )نيس(: ) إٌ
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ٚؾشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ ...ٚبعد ، ؾكد تٓكًٓا ع٢ً َد٣  بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل  ٚع٢ً آي٘

باب )نإ( ٚأػٛاتٗا ، ٖٚٞ نُا عًُٓا أؾعاٍ ْاضؼ١ ْاقؿ١ تدػٌ ع٢ً اؾٌُ ايٛسدتني ايطابكتني بني َباسح َٚؿسدات 

هاّ املتعًك١ ا٫زل١ٝ ؾتػرلٖا ، ٚذيو بإٔ ػعٌ املبتدأ ازلا هلا َسؾٛعا ، ٚاـدل ػدلا هلا َٓؿٛبا ، ٚتعًُٓا ايهجرل َٔ ا٭س

بٗا ، نػسٚط إعُاهلا ، ٚاْكطاَٗا إىل تا١َ ْٚاقؿ١ ، ٚإىل َتؿسؾ١ ٚداَد٠ ، نُا تعسؾٓا ع٢ً أسهاّ ايتكدِٜ ٚايتأػرل 

  .ّٚ٭ػبازٖا ، ٚا٭َٛز اييت اػتؿت )نإ( بٗا، نصٜادتٗا ٚؽؿٝؿٗا عرف ايٛاٚ أٚ ايٕٓٛ َٔ َكازعٗا اجملص

إٔ ايٓٛاضؽ اييت تدػٌ ع٢ً اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ؾٝٗا ا٭ؾعاٍ نع )نإ(  ٚنٓا قد ذنسْا يف بدا١ٜ ذيو ايباب  

ٚأؾعاٍ املكازب١، ٚ)ظٔ( ٚأػٛاتٗا ، ٚؾٝٗا اؿسٚف نع )َا( ٚأػٛاتٗا، ٚ)٫( ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ، ٚ)إٕ(  ٚأػٛاتٗا،

ِٕ(  )َا ، ٫ٚ ، ٫ٚت ، ضٓٛسم باب اؿسٚف ايٓاضؼ١ بايتعسف ع٢ً ايٛسد٠ ٚأػٛاتٗا ، ٚمٔ ايّٝٛ يف ٖرٙ ٚإ

 .املػبٗات بع )يٝظ( 

 أهداف الىحدة 

 أػٞ ايٛايب ..بعد دزاضتو هلرٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تتُهٔ َٔ اٯتٞ :

 َٔ ػ٬ٍ ايتدقٝل يف ا٭َج١ً ٚنٝؿ١ٝ قبٛٗا بايػهٌ  اؿذاش١ٜ ٚايت١ُُٝٝ َا( )ع إٔ تؿسم بني 1

 اؿذاشٜٕٛ إلعُاٍ ) َا (  ٗاع إٔ تعسف ايػسٚط اييت ٜٛدب3

 تتعسف ع٢ً أسهاّ شٜاد٠ ايبا٤ يف ػدل ) َا ( ع إٔ 3

 ذيو  وأَج١ً ع٢ً غسازٖا عٓدَا ًٜٛب َٓ َٔ ؾٝاغ١ايتدقٝل يف ا٭َج١ً ٚدزاضتٗا بعد ع إٔ تتُهٔ 4

 ٚاضتٝعابٗا يًُراٖب ع٢ً اػت٬ؾٗا ٚتبآٜٗا  وع إٔ تطتػعس ضع١ يػت4
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 عناصز الىحدة التعلًمًة

 ع ايؿسم بني )َا( اؿذاش١ٜ ٚايت١ُُٝٝ ععع

 ع غسٚط إعُاٍ )َا( اؿذاش١ٜ ععع

 سهِ ا٫ضِ املعٛٛف بعد ػدل )َا(ععع 

 شٜاد٠ ايبا٤ يف ػدلٖا  عععع

 : احلجاسٓة ّالتنٔنٔة أّال / الفزم بني )ما( 

 تؿذلم ) َا ( يف املرٖبني يف أَس دٖٛسٟ ٚأضاضٞ ، ٖٚٛ اإلعُاٍ ٚعدَ٘ ، ٚذيو ناٯتٞ : 

 ٜٚعسبْٛ٘ ػدلا هلا، ؾٝكٛيٕٛ : َا( ؾرلؾعٕٛ بٗا املبتدأ ٜٚعسبْٛ٘ ازلا هلا ٜٚٓؿبٕٛ بٗا اـدل)اؿذاشٜٕٛ :ٜعًُٕٛ  عععع

ٚع١ً إعُاهلا عٓدِٖ : أْٗا تػب٘ )يٝظ ( يف ، " َا شْٜد قا٥ُا " ؾع )شٜد( اضِ )َا( َسؾٛع ،ٚ)قا٥ُا( ػدلٖا َٓؿٛب  

ٖٔ  ﴿قٛي٘ تعاىل : ، 24ٚ ﴾َعا ٖعرا بػعسٟا  ﴿قٛي٘ تعاىل :  َج١ً إعُاهلا :َٚٔ أ، أْٗا يٓؿٞ اؿاٍ عٓد اإلط٬م  َعا ٖع

٢ٗعِ   قٍٛ ايػاعس : ، 25ٚ ﴾أَٗعأتع

٫َِٚدٖعا ُِ ٜأ ُٖع ُِ       َسٓٔٝكعٛا ايٗؿعُدٚز٢ َٚعا  ُٖع َٕ ٜأبعا ََُتهَعٓٚعٝؿعٛ       26 أبٓعا٩ُٖعا 

ٚ) بػسا   ،ِٖٚ( أزلا٤ هلا يف قٌ زؾع بٗا )ٖرا ٖٚٔ ن٬ٟ َٔسٝح إٕ  ؾايػاٖد ؾٝٗا مجٝعا إعُاٍ )َا( عٌُ )يٝظ(

 ٚأَٗاتِٗ ٚأ٫ٚدٖا( َٓؿٛب١ ع٢ً أْٗا أػباز هلا . 

                                                 
 هي سْرة يْسف ( 31رقن )آليت ا  24
  الوجادلت ( هي سْرة2رقن )  آليتا  25
  280ـ  279/  1صال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزابَ هف اًظز  26
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، مبع٢ٓ إٔ املبتدأ ٚاـدل ٜبكٝإ ع٢ً ساهلُا ضٛا٤ ايتُُٕٝٝٛ :  ًُٜٕٗٛ )َا( ٫ٚ ٜعًُْٛٗا يف أٟ َٔ املبتدأ ٚاـدل عععع 

ِْ " ب٬ ؾسم بُٝٓٗا ، سٝح إٕ )شْٜد( َبتدأ يف دػًت عًُٝٗا )َا( أّ مل تدػٌ ، ؾٝكٛي ِْ " ٚ " َا شْٜد قا٥ ٕٛ : " شْٜد قا٥

ِْ( ػدل ؾُٝٗا نريو  ٚذيو ٭ْٗا تدػٌ ع٢ً ا٭زلا٤ ،إٔ )َا( سسف غرل كتـ  عٓدِٖإُٖاهلا  ٚع١ً ،املجايني ٚ)قا٥

ع٢ً ايؿعٌ : " َا ٜكّٛ شٜد " ،  ٚا٭ؾعاٍ ع٢ً ايطٛا٤، ؾُٔ دػٛهلا ع٢ً ا٭زلا٤ : " َا شٜد قا٥ِ " َٚٔ دػٛهلا

 ٚعًٝ٘ ؾإٕ َا ٫ خيتـ ٫ حيل ي٘ إٔ ٜعٌُ . 

 ثاىٔا / شزّط إعناهلا عيد احلجاسٓني :

 ٖٞ : ،٫ تعٌُ )َا( عٌُ )يٝظ( عٓد اؿذاشٜني إ٫ بػسٚط ضت١     

ِٕ  ( بعدٖا ا٭ٍٚ : أ٫ تصاد )إ

 ايجاْٞ : أ٫ ٜٓتكض ايٓؿٞ بع )إ٫(  

 ع٢ً ازلٗا   ععايرٟ يٝظ ظسؾا أٚ دازا ٚفسٚزا ع ععػدلٖا ع ايجايح : أ٫ ٜتكدّ

 ايسابع : أ٫ ٜتكدّ َعٍُٛ ػدلٖا ع ايرٟ يٝظ ظسؾا أٚ دازا ٚفسٚزا ع ع٢ً ازلٗا 

 اـاَظ : أ٫ تتهسز )َا( 

 ايطادع : أ٫ ُِٜبَدٍ َٔ ػدلٖا ََٛدْب . 

 ٚؾُٝا ًٜٞ تؿؿٌٝ نٌ غسط َٓٗا ع٢ً سد٠ : 

ِٕا٭ٍٚ : أ٫ تصاد  ِٕ)إ ِْ " ، ؾُذ٤ٞ )إٕ( بعدٖا  ( بعدٖا ؾإٕ شٜدت بٌٛ عًُٗا ، ٚذيو مٛ : " َا إ شْٜد قا٥

 .دعًٗا غرل عا١ًَ عٓدِٖ ، ٚبايتايٞ ٜبك٢ َا بعدٖا َبتدٟأ ٚػدلٟا نُا نإ قبٌ دػٛهلا 

ِْ " ، ؾاْتكاض ايجاْٞ : أ٫ ٜٓتكض ايٓؿٞ بع )إ٫( ؾًٛ اْتكض بٗا بٌٛ عٌُ )َا(، ٚذيو مٛ : " َا شْٜد إ٫ قا ٥

ْؿٝٗا بدػٍٛ )إ٫( أبٌٛ عًُٗا عٓدِٖ ، ٚبايتايٞ ٜبك٢ َا بعدٖا َبتدٟأ ٚػدلٟا نُا نإ قبٌ دػٛهلا ، َٚٔ 
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 ٚ ، ؾع )بػس28﴾َٚعا أْعا إ٫ ْعرٜعْس  ﴿، ٚقٛي٘ تعاىل :  27 ﴾َعا أْتعِ إ٫ بػعْس َجًٝعٓعا  ﴿ا٭َج١ً عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل : 

  .َا(  )ْرٜس(  يف اٯٜتني ػدلإ يًُبتدأ بعدُٖا َسؾٛعإ يعدّ إعُاٍ 

ٚٚدب زؾع ٗا ع٢ً ازلٗا ؾإٕ تكدّ بٌٛ عًُ ععايرٟ يٝظ ظسؾا أٚ دازا ٚفسٚزا ع ععايجايح : أ٫ ٜتكدّ ػدلٖا ع

ِْ شْٜد " يٝظ ظسؾا ٫ٚ ٖٛ ا ٚؾع )قا٥ِ( ػدلٖ اـدل نُا نإ يف ا٭ؾٌ ع٢ً أْ٘ ػدل يًُبتدأ ، ٚذيو مٛ: " َا قا٥

 .َا( )دازا ٚفسٚزا ، ٚقد تكدّ ع٢ً ازلٗا ، ٚيرا ٜبك٢ نُا نإ ػدلا يًُبتدأ َسؾٛعا يعدّ إعُاٍ  

ٚيهٔ َا اؿهِ إٕ نإ ػدلٖا املتكدّ ع٢ً ازلٗا ظسؾا أٚ دازا ٚفسٚزا ؟  ٚذيو مٛ : " َا عٓدى شْٜد " ٚ " َا 

 ٖرٙ اؿايع١ ، ؾأعًُٗا بعكِٗ ٚأععسب ) عٓدى ( ظسؾا يف قٌ ْؿب يف ايداز شْٜد " ، ٚاؾٛاب أِْٗ اػتًؿٛا يف

ػدل ) َا ( َكدَا ، ٚنريو أعسب ) يف ايداز ( دازا ٚفسٚزا يف قٌ ْؿب ػدلٖا َكدَا أٜكا ، ٚأًُٖٗا بعكِٗ 

  .ٚ يف ايداز( يف قٌ زؾع ػدل املبتدأ دٕٚ اعتباز )َا(  ٚأعسب )عٓدى

ع٢ً ازلٗا ؾإٕ تكدّ بٌٛ عُعٌ ) َا (  عععايرٟ يٝظ ظسؾا أٚ دازا ٚفسٚزا ع عععٖا عايسابع : أ٫ ٜتكدّ َعٍُٛ ػدل

ٌْ " ، ؾع )طعاَو( َؿعٍٛ ب٘ ٫ضِ ايؿاعٌ )آنٌ( ايرٟ ٖٛ اـدل يف املجاٍ ،  ََٜو شْٜد آن ، ٚذيو مٛ : " َا طعا

نٌ( َبتدأ ٚػدلا نُا ناْا ٚبايتايٞ ٖٛ َعٍُٛ اـدل، ٚقد تكدّ ع٢ً ا٫ضِ ؾبٌٛ بريو عٌُ )َا( ٚأعسب)شٜد آ

  .قبٌ دػٛهلا 

ٚيهٔ َا اؿهِ إٕ نإ َعٍُٛ ػدلٖا املتكدّ ع٢ً ازلٗا ظسؾا أٚ دازا ٚفسٚزا ؟  ٚذيو مٛ : " َا عٓدى شْٜد 

ؾٝعسب ) شٜد( ازلا هلا َسؾٛعا ٚ)َكُٝا(  َكُٝا " ٚ " َا يف ايداز شْٜد َكُٝا " ٚاؾٛاب أْٗا تعٌُ يف ٖرٙ اؿاي١

 َا ٫ ٜتٛضع يف غرلٖا .  ؾٝٗا ٭ٕ ايعسٚف ٚاجملسٚزات ٜتٛضع  َٓؿٛبا يف املجاينيػدلا هلا 

                                                 
 يس  ( هي سْرة 15اآليت رقن )  27
 األعزاف  هي سْرة( 188رقن  ) اآليت  28
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ِْ( َبتدأ ٚػدل  اـاَظ : أ٫ تتهسز )َا( ؾإٕ تهسزت بٌٛ عًُٗا ، ٚذيو مٛ : " َا َا شْٜد قا٥ِ " ؾع )شٜد قا٥

ْؿت ا٭ٚىل ؾتشٍٛ ايه٬ّ َسؾٛعإ نُا ناْا قبٌ دػٍٛ )َا(، ٚايطبب يف ذيو إٔ )َا( ا٭ٚىل ْاؾ١ٝ ٚايجا١ْٝ 

 .إثباتا ، ٚبايتايٞ َا عادت تػب٘ )يٝظ( اييت أعًُت يف ا٭ؾٌ يػبٗٗا بٗا يف ايٓؿٞ 

ايطادع : أ٫ ُِٜبَدٍ َٔ ػدلٖا ََٛدْب ؾإٕ أبدٍ مبٛدب بٌٛ عًُٗا ، ٚذيو مٛ : " َا شْٜد بػ٤ٕٞ إ٫ غ٤ْٞ ٫ 

ُِٜعَبأُ ب٘ " ؾع ) بػ٤ٞ( داز ٚفسٚز ٜعسب يف ٖرٙ اؿاي١ يف قٌ زؾع ػدل املبتدأ دٕٚ اعتباز يٛدٛد )َا( ، ٚايطبب يف 

 بعد إٔ متِ ايه٬ّ بع )إ٫ غ٤ٞ ٜعبأ ب٘( ؾبٌٛ ايٓؿٞ بٗرا  ٖرا إٔ ايٓؿٞ ا٭ٍٚ بع )َا( ٝأبدٍ باإلجياب

  .اإلبداٍ 

 ثالجا / حهه االصه املعطْف بعد خرب )ما( :

 ؟ ذيوهٕٛ ٜٜعٛـ ع٢ً ػدل )َا( ؾٝهٕٛ ي٬ضِ املعٛٛف إَا ٚدٛب ايسؾع أٚ دٛاشٙ َع ايٓؿب ، ؾُت٢   

يعٛـ َؿٝدا يإلجياب أٚ غرل َؿٝد ي٘ ، ٚعطب عٓدَا ٜعٛـ ع٢ً ػدل )َا( ؾإَا إٔ ٜهٕٛ سسف اٚاؾٛاب أْ٘   

 ذيو ٜتشدد اؿهِ اإلعسابٞ ي٬ضِ ايرٟ ًٜٝ٘ ، ٚؾُٝا ًٜٞ بٝإ ذيو : 

املعٛٛف عسف ٜكتكٞ اإلجياب : ٚذيو مٛ )بٌ ٚيهٔ( ٖٚرا جيب زؾع٘ ٫ٚ جيٛش ْؿب٘ عٛؿا ع٢ً اـدل  عععع

،ؾاإلؾادتإ  سؾإ ٜؿٝدإ إثبات اؿهِ ايرٟ ًُٜٝٗااملٓؿٛب ، ٭ٕ )َا( تؿٝد ْؿٞ اؿهِ ايرٟ ًٜٝٗا ٖٚرإ اؿ

يهٔ ( أثبتتا  ٚ ٚ) بٌ،َتٓاقكتإ ، َٚجاٍ ذيو قٛيو : " َا شْٜد قا٥ُٟا بٌ قاعْد ، يهٔ قاعْد " ؾع )َا( ْؿت ايكٝاّ 

ٖا ايكعٛد ، ٖٚرا ٜطتٛدب املؼايؿ١ يف اؿهِ ايٓشٟٛ ٭ٕ )َا( ٫ تعٌُ يف املٛدب ؾ٬ ٜهٕٛ املعٛٛف ع٢ً ػدل

بٌ ٜهٕٛ َسؾٛعا ٫ غرل ، ٚزؾع٘ ع٢ً أْ٘ )ػدل ملبتدأ قرٚف( ٚايتكدٜس: )َا شْٜد قا٥ُٟا بٌ  ،مبٛدب َٓؿٛبا َجً٘

 ٖٛ قاعْد ، يهٔ ٖٛ قاعْد ( .
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ٛف عسف ٫ ٜكتكٞ اإلجياب : ٚذيو َجٌ ايٛاٚ ؾٝهٕٛ سهِ املعٛٛف بٗا دٛاش ايٓؿب ٚايسؾع ٛاملع عععع

قا٥ُٟا ٫ٚ قاعدٟا " ٚجيٛش: " ٫ٚ قاعْد " ع٢ً أْ٘ ػدل ملبتدأ قرٚف ٚايتكدٜس) ٫ٚ  ٚايٓؿب أٚىل ، مٛ: " َا شْٜد

 ٖٛ قاعْد ( ٚايٓؿب أٚىل نُا ذنسْا يعدّ استٝاد٘ إىل ايتكدٜس . 

 / دخْل الباء الشائدة على خرب ) ما ( : رابعا

ت٪ثس ؾٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايًؿع١ٝ ٚيهٓ٘ تدػٌ ايبا٤ ايصا٥د٠ ع٢ً ػدل )َا( نجرلا نُا تدػٌ ع٢ً ػدل )يٝظ( ، ٖٚٞ 

ُٙ  ﴿:ٜبك٢ يف احملٌ ػدلا يع )َا( ٚ)يٝظ( ،ؾُٔ ا٭َج١ً ع٢ً شٜادتٗا يف ػدل )يٝظ( قٛي٘ تعاىل ُ٘ ٔبهعإف عبعَد أيِٝعَظ ايًع

ُ٘ بععصٜعص٣ ذٟ اْتكعاّ  ﴿:تعاىل ، ٚقٛي٘ 29 ﴾ َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شٜادتٗا يف ػدل)َا( قٛي٘ تعاىل ،30 ﴾أيِٝعَظ ايًع

ُٖعا ٜعُعًعٕٛ ﴿: ٣ٌ ع ٣ّ يًعبعٝعد  ﴿: تعاىل، ٚقٛي٘ 31 ﴾َٚعا زٗبعٜو بػعأؾع عصٜص(  ٚؾع )نإف ، 32 ﴾َٚعا زٗبعٜو بعع٤٬

)َا( فسٚزإ يؿعا بايبا٤ ا )يٝظ( فسٚزإ يؿعا بايبا٤ ايصا٥د٠ ، َٓؿٛبإ ق٬ ، ٚنريو )غاؾٌ ٚظ٬ّ( ػدل اػدل

 ايصا٥د٠ ، َٓؿٛبإ ق٬ . 

؟ أّ ؽتـ باؿذاش١ٜ ؾكط ؟  ٚاؾٛاب أْ٘ ٫ (اؿذاش١ٜ ٚايت١ُُٝٝ  )ٚيهٔ ٌٖ تصاد ايبا٤ ع٢ً ػدل)َا( بٓٛعٝٗا 

،ٚقد ٚزد ذيو يف أغعازِٖ ٚإٕ قاٍ بعكِٗ  ؾسم ، سٝح تصاد ع٢ً ػدل ايت١ُُٝٝ نُا تصاد ع٢ً ػدل اؿذاش١ٜ

 ْٗا ؽتـ باؿذاش١ٜ . إ

 

 

 

 

                                                 
 الزهز  ( هي سْرة36آليت رقن )ا  29
 الزهز  (هي سْرة 37)رقن  اآليت   30

 ( هي سْرة األًعام 132آليت رقن )ا 31 
 ( هي سْرة فصلت 46اآليت رقن )   32
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 ليت حتتاج إىل تىضًح يف الىحدة  املصطلخات ا

" شٜد ٜكّٛ اٯٕ" ؾإٕ شَإ ايؿعٌ املكازع )ٜكّٛ( ٖٛ اؿاٍ، ؾإذا أزدْا ْؿٝ٘ يف ٖرا  يف مْٛؿٞ اؿاٍ: ٚذيو  ععع

،٭ْٓا يٛ أزدْا ْؿٞ قٝاَ٘ يف املاقٞ ؾًٔ ْطتعٌُ )َا( بٌ  ايصَإ قًٓا:)َا ٜكّٛ(،ٚاملكؿٛد ْؿٞ قٝاَ٘ اٯٕ

:إٕ)َا( يٓؿٞ  ٍ:)مل ٜكِ(، ٚيٛ أزدْا ْؿٞ قٝاَ٘ َطتكب٬ قًٓا:)ئ ٜكّٛ(،ؾٗرا َع٢ٓ قٛهلِْطتعٌُ )مل( ؾٓكٛ

 اؿاٍ .

 ٖٚٞ تؿٝد تٛنٝد املع٢ٓ نهٌ اؿسٚف ايصا٥د٠، أْٗا مبجاب١ إعاد٠ اؾ١ًُ،  ايبا٤ ايصا٥د٠:ٖٞ أسد سسٚف اؾس، عععع  

 سابٞ يف احملٌ .ٚ تعٌُ يف َا دػًت عًٝ٘ يؿعا َع استؿاظ٘ مبا ي٘ َٔ َٛقع إع

 

 ملخص الىحدة اخلامسة 

 أػٞ ايٛايب ..بعد دزاضتو يًٛسد٠ اـاَط١ عًُت :

 ١ًَُٗ ٚاؿذاش١ٜ عا١ًَ ، ٚع١ً إُٖاهلا ٚإعُاهلا عٓد ايؿسٜكني )َا( ايت١ُُٝٝ إٔ ع 1

 عع غسٚط إعُاٍ )َا( اؿذاش١ٜ 2

 ٙمبا ٫ ٜؿٝد ٚمبا ٜؿٝد اإلجياب  ع سهِ املعٛٛف ع٢ً ػدل )َا(3

 دػٍٛ ايبا٤ ايصا٥د٠ ع٢ً ػدل )َا(سهِ ع 2
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 جع املصادر واملزا

  286 ععع 278/  1غسغ ابٔ عكٌٝ  عع ع

  281ع عع 268/  1قٝا٤ ايطايو إىل أٚقض املطايو  ععع ع

 607 ععع 593/  1ايٓشٛ ايٛايف  ععع ع

 ععععع َٛاد ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ   

 عععع َٛاد تعًِ أػس٣ ) َجٌ ايدلاَر املعتُد٠ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ أٚ ا٭قساف املدف١ ...إخل (   

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 انىحدة انتعهيًيت انسادست 

 أحكاو )ال( و)الث( و)إٌ( وإعًاذلا عًم )نيس(   
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 ايٛسد٠يف  بدأْاؾكد : بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ،ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ ...ٚبعد        

سهُٗا عٓد ايطابك١ ايه٬ّ عٔ اؿسٚف ايعا١ًَ عٌُ )يٝظ( ، ٚػؿؿٓاٖا بأسهاّ )َا( ، سٝح ؾؿًٓا ايه٬ّ عٔ 

سهِ املعٛٛف ع٢ً ػدلٖا ، ٚدػٍٛ ايبا٤ ايصا٥د٠ عًٝ٘ اؿذاشٜني ٚعٓد ايتُُٝٝني ، ٚغسٚط إعُاهلا عٓد اؿذاشٜني ، ٚ

  .ايه٬ّ عٔ بك١ٝ اؿسٚف ايٓاضؼ١ اييت تعٌُ عٌُ ) يٝظ (هٌُ ضٓ ٖرٙ ايٛسد٠ ععع مبػ١٦ٝ اهلل ععع، ٚيف 

 

 أهداف الىحدة  

 رٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تتُهٔ َٔ اٯتٞ : أػٞ ايٛايب ...بعد دزاضتو هل

 ع إٔ تتعسف ع٢ً أسهاّ )٫( ٚغسٚط إعُاهلا عٓد اؿذاشٜني  1

2ِٕ  (  ٚاـ٬ف سٍٛ إعُاهلا ٚإُٖاهلا ع إٔ تتعسف ع٢ً أسهاّ )إ

 ع٢ً أؾٌ يؿع١ )٫ت( ٚا٭سهاّ اييت اػتؿت بٗا ، ٚاـ٬ف سٍٛ إعُاهلا  ع إٔ تتعسف3

 ذيو   وأَج١ً ع٢ً غسازٖا عٓدَا ًٜٛب َٓ ١ ا٭َج١ً ٚتدقٝكٗا َٔ ؾٝاغ١بعد دزاض ع إٔ تتُه4ٔ

 عناصز الىحدة التعلًمًة

 عٌُ )يٝظ(  أسهاّ)٫( ٚإعُاهلا عععع

 عٌُ )يٝظ(  أسهاّ)٫ت( ٚإعُاهلا ععع 

ِٕ( ٚإعُاهلا ععع  عٌُ )يٝظ(  أسهاّ)إ
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 أّال / أحهاو ) ال ( :

ْٗا تسؾع املبتدأ ازلا هلا ٚتٓؿب اـدل ػدلا هلا ، ٚاؿكٝك١ أْ٘ ٚقعع إ)٫( تعٌُ يف ايٓهسات عٌُ )يٝظ( ، أٟ 

أعًُٗا اؿذاشٜٕٛ نُا أعًُٛا )َا( ٚأًُٖٗا ايتُُٕٝٝٛ نُا  سٝح، نُا ٚقعع سٍٛ إعُعاٍ )َا( ؾٝٗا اـ٬ف 

 أًُٖٛا أػتٗا .

 ٚإلعُاهلا عٓد اؿذاشٜني غسٚط ث٬ث١ ، ٖٞ : 

 ع إٔ ٜهٕٛ ازلٗا ٚػدلٖا ْهستني 1

 ع أ٫ ٜتكدّ ػدلٖا ع٢ً ازلٗا 2

 ع أ٫ ٜٓتكض ْؿٝٗا بع )إ٫(  3

 ٚؾُٝا ًٜٞ تؿؿٌٝ ايه٬ّ عٔ نٌ غسط ع٢ً سد٠ :

ٌَ َٓو " ؾع )زدٌ( اضِ )٫( ، ٖٚٛ ْهس٠ ،  1 ٌْ أؾك ع إٔ ٜهٕٛ ازلٗا ٚػدلٖا ْهستني : ٚذيو مٛ : " ٫ زد

 ٖٓا ؾسؾعٛا ازلٗا ْٚؿبٛا ػدلٖا .  ٚ)أؾكٌ ( ػدلٖا ، ٖٚٛ ْهس٠ أٜكا ، ٚهلرا أعًُٗا اؿذاشٜٕٛ

 َٚٓ٘ قٛي٘ : 

ُ٘ ٚاقٝعٟا  ََٚشْز ممعا قكع٢ ايًع  33تَععٖص ؾع٬ غع٤ْٞ عع٢ً ا٭زض٢ بعاقٝعٟا       ٫ٚ 

يف قٛي٘ :)٫ غ٤ٞ باقٝا( ٚ)٫ ٚشز ٚاقٝا( ، سٝح أعًُت )٫( عٌُ )يٝظ( ٭ٕ ازلٗا ٚػدلٖا  ؾايػاٖد ؾٝ٘  

 ْهستإ . 

 َٚٓ٘ قٛي٘ : 

٥ِٚٛعَت سؿٓعا بعايٝهُعا٠ٔ سؿٝٓعا  ٣ٍ       ؾُبع  34ْؿعِسُتعٜو إذ ٫ ؾعاسعْب غٝعَس ػعاذ

                                                 
  289/  1ابَ هفصال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعز اًظز  33
  290ـ  289/  1صال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزابَ هف اًظز  34
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يف قٛي٘ :)٫ ؾاسْب غرَل( ،سٝح أعٌُ )٫( عٌُ )يٝظ( ؾسؾع بٗا ا٫ضِ ْٚؿب اـدل ، ٚذيو  ؾايػاٖد ؾٝ٘  

 غرل( دا٤ا ْهستني . ٚ ٭ٕ ازلٗا ٚػدلٖا )ؾاسب

 عسؾ١ ، ٚاضتػٗد بكٍٛ ايٓابػ١ : ٚقد شعِ بعكِٗ أْٗا تعٌُ يف امل  

َُتعسأػعٝعٟا   35ٚس٤ًعِت ضعٛاَد ايكعًعٔب ٫ أْعا بعاغٝعٟا     ضعٛاٖعا ٫ٚ ععٔ سعٚبٗعا 

يف قٛي٘ :)٫ أْا باغٝا( ، سٝح أعٌُ )٫( عٌُ )يٝظ( َع إٔ ازلٗا َعسؾ١ ، ٖٚٛ ايكُرل)أْا( ،  ؾايػاٖد ؾٝ٘

  .غاذ  ٚايسادض أْ٘

ٌْ " ع بٓؿب اـدل املكدّ ، ٚزؾع ا٫ضِ امل٪ػس  ع أ٫ ٜتكدّ ػدلٖا2  ،ع٢ً ازلٗا : ؾ٬ ٜؿض : " ٫ قا٥ُٟا زد

 سٝح ٫ تعٌُ يف َجٌ ٖرا يتكدّ اـدل ع٢ً ا٫ضِ .       

ٌَ َٔ شٜد "  بٓؿب )أؾكٌ( بٌ جيب زؾع٘ ، ٭ٕ 3 ٌْ إ٫ أؾك ع أ٫ ٜٓتكض ْؿٝٗا بع ) إ٫ ( : ؾ٬ ٜؿض : " ٫ زد

 طبب ْكض ْؿٝٗا بع )إ٫( .)٫( ٖٓا ١ًَُٗ ب

 ثاىٔا / أحهاو ) إٌ ( :

ِٕ( ععع َهطٛز٠ اهلُص٠ ضان١ٓ ايٕٓٛ عععع  اْكطِ ايٓشٜٕٛٛ يف     إىل ؾسٜكني :)إ

 ع أنجس ايبؿسٜني ، ٚايؿسا٤ َٔ ايهٛؾٝني  زأٚا أْٗا ١ًَُٗ ٫ٚ عٌُ هلا .1

ٚاملدلد َٔ ايبؿسٜني ٚابٔ ايطساز ٚايؿازضٞ ٚابٔ دين َٔ ايبػدادٜني زأٚا أْٗا  عععَا عدا ايؿسا٤ ع عععع ايهٛؾٕٝٛ ع2

 تعٌُ عٌُ ) يٝظ( يٛزٚد ايطُاع ب٘ ، َٚٔ ذيو قٍٛ ايػاعس : 

 ٢ٔ ـٔ اجملعاْعٝع ِٛٔيٝعٟا عًع٢ أسعٕد        إ٫ عًع٢ أِقَعع َُِطعَتع  َٛ ِٕ ٖع  36إ

                                                 
  291ـ  290/   1ال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزابَ هفص اًظز   35
 

  290ـ  289/  1في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  اًظز 36
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ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ : )إٕ ٖٛ َطتٛيٝا( سٝح أعٌُ ايػاعس )إٕ( ايٓاؾ١ٝ عٌُ )يٝظ( ؾسؾع بٗا ا٫ضِ )ٖٛ(  

 ْٚؿب اـدل )َطتٛيٝا( . 

 ٚقٍٛ اٯػس :   

٘ٔ ؾُٝعِؼعَر٫ٜ  ِٕ ُِٜبَػع٢ ععًِٝع ِٔ بعأ ٘ٔ    ٚيهع  37إٕ املعس٤ُ َِٝتعٟا بعاْكعكعا٤ٔ سٝعأتع

املس٤ُ َٝتٟا( سٝح أعٌُ ايػاعس )إٕ( ايٓاؾ١ٝ عٌُ )يٝظ( ؾسؾع بٗا ا٫ضِ )املس٤(  ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ : )إٕ   

 ْٚؿب اـدل )َٝتا( . 

٘ٔ ععبعادٟا أَجعايهعِ  ﴿ٚقسا٠٤ ابٔ دبرل: ٢ٕ ايًع َٕ َعٔ دٚ َٔ تعِدُععٛ ٢ٕ ايرٜع سٝح ْؿب )عباد( ع٢ً أْٗا ػدل يع 38 ﴾إ

 )إٕ( ، ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً إعُاهلا . 

 ٖٓاى غسٚط إلعُاٍ )إٕ( عٓد َٔ أعًُٗا نُا اغذلطٛا غسٚطا إلعُاٍ )٫( ؟   بكٞ إٔ ْطأٍ : ٌٖ

ٚاؾٛاب إٔ َٔ أعًُٗا مل ٜػذلط ايتٓهرل يف ازلٗا ٚػدلٖا ، بٌ تعٌُ عٓدٙ يف ايٓهس٠ ٚاملعسؾ١ ع٢ً ايطٛا٤ ،   

َِ " ٚ " إٕ شْٜد قا٥ُٟا " . ٌْ قا٥ُٟا " ٚ " إٕ شْٜد ايكا٥  ؾٝكٍٛ : " إٕ زد

 هاو ) الت ( :ثالجا / أح

 ـ أصل ) الت ( :1

 ٖٞ )٫( ايٓاؾ١ٝ شٜدت عًٝٗا تا٤ ايتأْٝح املؿتٛس١ . 

 ـ اآلراء يف إعناهلا :2

زأٟ اؾُٗٛز : زأٚا أْٗا تعٌُ عٌُ )يٝظ( يهٓٗا اػتؿت بأْٗا ٫ ٜرنس َعٗا ازلٗا ٚػدلٖا َعا ، بٌ ٜرنس  ععع1

 أسدُٖا ؾكط ،ٚايهجرل يف ن٬ّ ايعسب إٔ حيرف ازلٗا ٜٚرنس ػدلٖا ،

                                                 
  290ـ  289/  1بَ هفصال شزح ابي عقيل في تخزيج البيت ّإعزا اًظز 37
 (هي سْرة األعزاف  194اآليت رقن )  38
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َٔ َٓعاف٣  ﴿:َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل  ٚايتكدٜس:  بٓؿب )سني( ع٢ً أْ٘ ػدل)٫ت( ٚازلٗا قرٚف ، 39﴾٫ٚت سٝع

 ت اؿنُي سنَي َٓاف٣( ، ٚقد قس٨ غاذا :)٫ٚ

ُٔ َٓعاف٣  ﴿ بسؾع )سني( ع٢ً أْ٘ اضِ )٫ت( ٚاـدل قرٚف ، ٚايتكدٜس: )٫ٚت سنُي َٓاف٣  40﴾٫ٚت سٝع

 هلِ( 

 سأ٣ قّٛ أْ٘ ٜعين أْٗا ٫ تعٌُ إ٫ يف يؿغ ؾزأٟ ضٝبٜٛ٘ : زأ٣ أْٗا ٫ تعٌُ إ٫ يف)اؿني( ، ثِ اػتًؿٛا ؾٝ٘  ععع2

زأ٣ قّٛ أْ٘ ٜعين أْٗا ٫ تعٌُ إ٫ يف أزلا٤ ، ٚ)سني( ٫ٚ تعٌُ ؾُٝا َاثً٘ َع٢ٓ َٔ أيؿاظ نع )ايطاع١( ٚمٖٛا 

 ايصَإ ، ؾتعٌُ يف يؿغ )سني( ٚنٌ َا زادؾ٘ َٔ أيؿاظ ايصَإ نع )ايطاع١( ٚمٖٛا ٚاضتػٗدٚا بكٍٛ ايػاعس :

 ُِ ٘ٔ ٚػٝع َُِبَتػٝع ََعِسَتعُع   ُٞ ٣ّ        ٚايبِػع َّ ايُبػعا٠ٝ ٫َٚت ضعاعع١ٜ َِٓعَد  41ْعد

يف قٛي٘ :)٫ٚت ضاع١ َٓدّ( سٝح أعٌُ ايػاعس )٫ت( يف يؿغ )ضاع١( ٭ْٗا مبع٢ٓ )سني( ،  ؾايػاٖد ؾٝ٘  

٣ّ ( . ٚا٫ضِ قرٚف ، ٚايتكدٜس : ) ٫ٚت ايطاع١ٝ ضاع١ٜ َ ؾٓؿبٗا ع٢ً أْٗا ػدل هلا  ٓد

ُٚٔدد بعدٖا اضِ َٓؿٛب ؾٓاؾب٘ ؾعٌ َكُس قرٚف ، 3 ع زأٟ ا٭ػؿؼ : زأ٣ أْٗا ٫ تعٌُ ًَٛكا ، ؾإٕ 

ٚايتكدٜس : )٫ت أز٣ سنَي َٓاف٣( ، ٚإٕ ٚدد بعدٖا اضِ َسؾٛع ؾٗٛ َبتدأ ػدلٙ قرٚف ، ٚايتكدٜعس : )٫ت 

ْٔ هلِ( .   سنُي َٓاف٣ نا٥

 

 

 

 

                                                 
 (هي سْرة ص  3اآليت رقن )   39
 ( هي سْرة  ص  3رقن ) اآليت    40
  295/  1في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  اًظز 41
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 ليت حتتاج إىل تىضًح يف الىحدة  املصطلخات ا

 : سسف يًد٫ي١ ع٢ً ؾذل٠ ش١َٝٓ ، ٚأؾًٗا )٫( ثِ شٜدت عًٝٗا ايتا٤ يتأْٝح ايًؿغ ، نايتا٤ ؾعٞ )زبت(  )٫ت( عععع

 ٚ)مثت( غرل إٔ ايتا٤ يف )٫ت( َتشسن١ بايؿتض دا٥ُا، ٚشٜادتٗا تؿٝد َع تأْٝح ايًؿغ تٛنٝد ايٓؿٞ ٚتكٜٛت٘ .

 دسة ملخص الىحدة السا

 أػٞ ايٛايب ...بعد دزاضتو يًٛسد٠ ايطادض١ عًُت اٯتٞ :

 ع أسهاّ) ٫( ٚإعُاهلاعٌُ )يٝظ( 1

 ع أسهاّ)٫ت( ٚإعُاهلاعٌُ )يٝظ( 2 

ِٕ( ٚإعُاهلاعٌُ )يٝظ( 3  ع أسهاّ) إ

 املصادر واملزاجع 

 . . 296ع  287/ 1غسغ ابٔ عكٌٝ  عععع

 . 284ع  274/ 1قٝا٤ ايطايو إىل أٚقض املطايو  عععع

 . 606ع  601/ 1ايٓشٛ ايٛايف  عععع

 ععععع َٛاد ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ   

 ععععع َٛاد تعًِ أػس٣ ) َجٌ ايدلاَر املعتُد٠ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ أٚ ا٭قساف املدف١ ...إخل (  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 انىحدة انتعهيًيت انسابعت

 أفعال ادلقاربت وانزجاء وانشزوع 
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ؾكد ػتُٓا يف : بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل  ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ ...ٚبعد    

املػبٗات )يٝظ( ٖٚٞ نُا عًُٓا سسٚؾا ْاضؼ١ تعٌُ عٌُ )نإ(  اؿسٚف عٔ أسهاّايطابك١ ايه٬ّ  ايٛسد٠

تذعٌ املبتدأ ازلا هلا َسؾٛعا ٚاـدل ػدلا هلا ؾتدػٌ ع٢ً اؾٌُ ا٫زل١ٝ عٓد َٔ أعًُٗا ، سٝح ٚأػٛاتٗا 

 ٚايسدا٤ ٖٚٛ باب أؾعاٍ املكازب١  ،ضؽ ا٫بتدا٤ ضٓٛسم بابا آػس َٔ أبٛاب ْٛا، ٚيف ٖرٙ ايٛسد٠ َٓؿٛبا 

 ٖرٙ ا٭ؾعاٍ اضتكؿا٤ أبسش أسهاّ آشاٍٚ َٔ ػ٬هلٚضأٚ َا ٜعسف بباب ) ناد ( ٚأػٛاتٗا ، ٚايػسٚع ، 

 .ٚايكٛابط ٚايكٛاعد اييت ؼهِ عًُٗا ٚتأثرلٖا يف اؾ١ًُ اييت تدػٌ عًٝٗا 

 أهداف الىحدة 

 ٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تتُهٔ َٔ اٯتٞ :أػٞ ايٛايب ..بعد دزاضتو هلرٙ اي

 عسف ع٢ً أؾعاٍ املكازب١ ٚأقطاَٗا ٚد٫ي١ نٌ قطِ َٓٗا تع إٔ ت1

  ٚأسهاَٗا ٚقٛابٛٗاعٌُ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ  نٝؿ١ٝع إٔ تعسف 2

 ع إٔ تؿسم بني َا ٜهجس َٚا ٜٓدز َٔ تًو ايكٛابط ٚا٭سهاّ 3

 ا ٚايٓاقـ بني املتؿسف َٓٗا ٚاؾاَد ، ٚبني ايتاّ َٓٗ ؿسمع إٔ ت4

 ٚاضتٝعابٗا يًُراٖب ع٢ً اػت٬ؾٗا ٚتبآٜٗا  وع إٔ تطتػعس ضع١ يػت5

 ذيو  وأَج١ً ع٢ً غسازٖا عٓدَا ًٜٛب ََٓٔ ؾٝاغ١  ا٭َج١ً ٚدزاضتٗا بعد ايتدقٝل يفع إٔ تتُهٔ 6
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 عناصز الىحدة التعلًمًة

 طبٝع١ أؾعاٍ املكازب١ ، ٚأقطاَٗاعععع    

 عٌُ أؾعاٍ املكازب١ عععع

ِٕعععع  ( املؿدز١ٜع اقذلإ أػباز أؾعاٍ املكازب١ بع )أ

 تؿسف أؾعاٍ املكازب١ ٚمجٛدٖاععععع 

 َا دا٤ َٔ أؾعاٍ املكازب١ تاَٟا  ععععع 

 أّال / طبٔعة أفعال املكاربة ، ّأقضامَا :

 ٖٞ أؾعاٍ ْاضؼ١ عدٖا نجرل َٔ ايٓشا٠ بأسد عػس ؾع٬ ، ٖٞ :  

 اػًٛيل ، دعٌ ، طؿل ، أػر ، عًل ، أْػأ ( ) ناد ، نسب ، أٚغو ، عط٢ ، سس٣ ،

ٚيٝطت نًٗا داي١ ع٢ً املكازب١ ، بٌ َٓٗا َا ٜدٍ ع٢ً املكازب١ ، َٚٓٗا َا ٜدٍ ع٢ً ايسدا٤ ، َٚٓٗا َا ٜدٍ ع٢ً 

)ٖٓا    1 ،ٚتؿٓٝؿٗا ناٯتٞ : ،ٚيهٓٗا زلٝت بأؾعاٍ املكازب١ َٔ باب تط١ُٝ ايهٌ باضِ ايبعض ايػسٚع ٚاإلْػا٤

 غذسٟ ٜبني أقطاّ أؾعاٍ املكازب١ ايج٬ث١ نُا ذنستٗا َع أَجًتٗا (ٜكاف زضِ 

 ع َا دٍ ع٢ً  املكازب١ ، ٖٚٞ ث٬ث١ : ناد ع ٜنَسَب ع أٚغو.  1

 ع َا دٍ ع٢ً ايسدا٤ ، ٖٚٞ ث٬ث١ أٜكا : عط٢ ، َسَس٣ ، اػًٛيل .     2

 أػر ، َعًَٔل ، أْػأ .ع َا دٍ ع٢ً اإلْػا٤ ٚايػسٚع يف ايعٌُ ، ٖٚٞ مخط١ : دعٌ ، ٜطٔؿَل ، 3

ٚنًٗا َتؿل ع٢ً ؾعًٝتٗا ، إ٫ إٔ بعكِٗ زأ٣ إٔ )عط٢( سسف ٫ ؾعٌ ، ٚايؿشٝض أْٗا ؾعٌ نبك١ٝ أػٛاتٗا ، 

 ؾٝكاٍ :  ..ٖٚٞ ٫ تدػٌ إ٫ ع٢ً ا٭ؾعاٍ  ،ٚايديٌٝ ع٢ً ؾعًٝتٗا إٔ تا٤ ايؿاعٌ تدػٌ عًٝٗا 

 ) ٖٔ  ) عطُٝت ، عطَٝت ، عطٝتُا ، عطُٝتِ ، عطُٝت



 

 

 

 

 63 

 

 ىٔا / عنل أفعال املكاربة :ثا

تعٌُ أؾعاٍ املكازب١ عٌُ )نإ( ٚأػٛاتٗا يف اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ اييت تدػٌ عًٝٗا ؾذلؾع املبتدأ ٜٚؿرل ازلا هلا ، 

ٚتٓؿب اـدل ػدلا هلا ، يهٔ ايؿسم ٖٓا إٔ أػبازٖا ٫ تهٕٛ أزلا٤ّ ، بٌ تهٕٛ أؾعا٫ َكازع١ ، ٚبايتايٞ ؾإٕ 

ٚإمنا ٜهٕٛ َكدزا ،مبعٓع٢ إٔ ايؿعٌ ٜعسب نُا ٖعٛ )ؾع٬  َكازعا( يف قٌ ْؿب، ايٓؿب ٫ ٜعٗس يف آػسٖا 

 َٚجاٍ ذيو قٛيو : " ناد ايؿذس ًٜٛع " :

 ناد : ؾعٌ َاض ْاضؽ َبين ع٢ً ايؿتض .

 ايؿذس : اضِ )ناد( َسؾٛع ، ٚع١َ٬ زؾع٘ ايك١ُ ايعاٖس٠ ع٢ً آػسٙ . 

 ٝ٘ تكدٜسٙ )ٖٛ( ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ يف قٌ ْؿب ػدل )ناد( . ًٜٛع : ؾعٌ َكازع َسؾٛع ، ٚؾاعً٘ قُرل َطتذل ؾ

ناد(  ازلا ٚ )عط٢  اإذٕ ايؿشٝض إٔ ػدل نٌ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ؾع٬ َكازعا ، يهٔ ٜأتٞ ْادزا ػدل  

 :  َ٘ٚجاٍ )عط٢( قٛي ،ؾع٬ َكازعا  ٫

ِٕ إْٚعٞ َعَطعِٝعُت ؾعا٥عُعٟا  ًٔعشعا٦ دا٥عُعٟا     ٫ ُتٞهعٔجعَس َُ  ٢ٍ  42أٞنَجعِسَت ؾعٞ ايععِر

ؾع٬ َكازعا نُا ٖٛ  ٫  ععٖٚٛ ؾا٥ُاعععع يف قٛي٘ :)عطٝت ؾا٥ُا( سٝح دا٤ غدل)عط٢( ازلا  ٘ؾايػاٖد ؾٝ   

 ا٭ؾٌ يف ٖرا ايباب .

 :  َ٘ٚجاٍ ) ناد ( قٛي

ِٗع َٞ َتِؿٔؿعُس ؾعٝأِبعُت إيع٢ ؾ ِٖع َٚ ًٔعٗعا ؾعازٞقُتٗعا  َِٔج  ِِ  ٣ِ43 َٚعا ٔنعِدُت آ٥ٔبعٟا    ٚنع

ؾع٬ َكازعا نُا ٖٛ  ٫  عععع ٖٚٛ آ٥باععع ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘: )َٚا ندت آ٥با( سٝح دا٤ غدل ) ناد ( ازلا ع

 ا٭ؾٌ يف ٖرا ايباب .

                                                 
  299/  1اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل   42
  300/  1اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل   43
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ٌِ  ( املصدرٓة :ثالجا / اقرتاٌ أخبار أفعال املكاربة بـ )أ

    ِٕ هلرا  ٚعًٝ٘ ؾإٕ تكطُٝٗا تبعا املكازب١ ٚيهٔ بتؿاٚت بٝٓٗا يف ذيو، أؾعاٍ ( املؿدز١ٜ ع٢ً أػبازتدػٌ )أ

ٜكاف ٖٓا زضِ غذسٟ ٜبني ) أسٛاٍ دػٍٛ )إٔ( ع٢ً أػباز أؾعاٍ املكازب١ ( : َا ٜهجس ،  )ضٝهٕٛ نايتايٞ :

 (َٚا ٜكٌ ، َٚا ميتٓع ، َع تعدادٖا نُا بٝٓتٗا ٖٓا

 َا ٜهجس دػٍٛ ) إٔ ( ع٢ً ػدلٙ : عط٢ ، أٚغو  ععع 1

 َا ٜكٌ دػٍٛ ) إٔ ( ع٢ً ػدلٙ : ناد ، نسب  ععع2

 َا جيب دػٍٛ ) إٔ ( ع٢ً ػدلٙ : سس٣ ، اػًٛيل   ععع3

 َا ميتٓع دػٍٛ ) إٔ ( ع٢ً ػدلٙ : أْػأ ، طؿل ، دعٌ ، أػر ، عًل   ععع4

 ٚؾُٝا ًٜٞ تؿؿٌٝ ذيو با٭َج١ً :

 إٔ( ع٢ً ػدلٙ )عط٢ ، أٚغو( :ع َا ٜهجس دػٍٛ ) 1

َٞ  ﴿عط٢ : مل ٜسد ػدلٖا يف ايكسإٓ ايهسِٜ إ٫ َكذلْا بع )إٔ( ، َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل :  ععع ؾعطع٢ ايًع٘ إٔ ٜأتع

، ٚقٌ إٔ ٜأتٞ ػدلٖا فسدا َٔ )إٔ ( ، ٚزأ٣  45 ﴾عطع٢ زٗبهعِ إٔ ٜسمٜحهعِ  ﴿، ٚقٛي٘ :  44 ﴾بعايؿتعض٢ 

 مجٗٛز ايبؿسٜني إٔ ذيو كؿٛف بايػعس ، َٚٓ٘ قٛي٘ : 

ُٙ ؾعسْز قعسٜعْب  ُٕ ٚزا٤َ ٘ٔ      ٜهعٛ َِطٝعُت ؾٝع  46عطع٢ ايهعِسُب ايعرٟ أ

ِٕ ٬ؾا ( ػؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ :)عط٢ ايهسب ..ٜهٕٛ( سٝح دا٤ ػدل)عط٢( )ٜهٕٛ( ؾع٬ َكازعا فسدا َٔ )أ

 يٮؾٌ ، ٖٚرا قًٌٝ .

 

                                                 
 ( هي سْرة الوائذة 52اآليت رقن )  44
 ( هي سْرة اإلسزاء  8اآليت رقن )  45
  302/  1اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  46
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 ٚقٛي٘ : 

َِعُس  ٣ّ ؾعٞ ػًٝكعٔتع٘ أ ِٛ ٌٖ ٜع ُ٘ نع ُ٘     يع ُ٘ إْع  47عطع٢ ؾعسْز ٜعٞأتعٞ بع٘ ايًع

ِٕ ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ :)عط٢ ؾسز ٜأتٞ( سٝح دا٤ ػدل )عط٢( ( ػ٬ؾا )ٜأتٞ( ؾع٬ َكازعا فسدا َٔ )أ

 يٮؾٌ ، ٖٚرا قًٌٝ .

 أٚغو : ٖٞ َجٌ )عط٢( ٜهجس اقذلإ ػدلٖا بع )إٔ( ، َٚٔ ذيو قٛي٘ :  ععع

٥ًعٛا ٚميٓععٛا  َُ َٜ ِٕ ٌَ : ٖاتعٛا ، أ ٌَ ايٓعاُع ايتعساَب ٜ٭ٚغهعٛا     إذا قٝع  48ٚيعٛ ُض٦ٔع

٥ًَُعٛا ( ؾايػاٖد ؾٝ٘ َٜ ِٕ ِٕ  يف قٛي٘ :)ٜ٭ٚغعهعٛا أ ًٛا( ، ( ، ٖٚٛ )ميسٝح دا٤ ػدل)أٚغو( َكازعا َكذلْا بع )أ

 ٖٚرا ٖٛ ايهجرل يف ػدلٖا .

 ٜٚكٌ ػسدٖا َٓٗا ، َٚٔ ذيو قٛي٘ : 

٘ٔ ُٜعٛاؾٔعٝكعٗعا  ٘ٔ      ؾعٞ بععض٢ ٔغعٖسأتع ِٔ َٖٓٝعٔتع ِٔ ؾعٖس َع  49ٜعٛغعٝو َع

ِٔ.. ُٜعٛاؾٔعٝكعٗعا( ، سٝح دا٤ ػدل )أٚغو( َكازعا فسدا َٔ )إٔ( ، ٖٚٛ  ؾايػاٖد ؾٝ٘  يف قٛي٘ :)ٜعٛغعٝو َع

 ؾكٗا( ، ٖٚرا ػ٬ف ا٭ؾٌ يف ػدلٖا ، ٖٚٛ قًٌٝ .)ٜٛا

 ع َا ٜكٌ دػٍٛ )إٔ( ع٢ً ػدلٙ )ناد ، نسب( : 2

 ناد : ٜهجس ػسد ػدلٖا َٔ )إٔ( ٜٚكٌ دػٛهلا عًٝ٘ ، ؾُٔ ف٦ٝ٘ فسدا َٓٗا ع٢ً ا٭ؾٌ قٛي٘ تعاىل :  ععع

،َٚٔ ف٦ٝ٘ 51﴾َعٔ بععد َعا نعاد تعصٜعُؼ قًعُٛب ؾعسٜعل٣ َٓٗعِ  ﴿، ٚقٛي٘ : 50﴾ؾعرععٖٛعا َٚعا نعادٚا ٜؿعًعٕٛ  ﴿

 َكذلْا بٗا ق٬ًٝ قٍٛ ايػاعس : 

                                                 
  303/  1اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  47
 306/  1تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل اًظز في  48
 307/  1اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  49
 ( هي سْرة البقزة   71اآليت رقن )   50
 ( هي سْرة التْبت  117اآليت رقن )  51
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َُٚبعُسٚٔد  ٜٛع١ٕ  َٛ َزِٜع ٘ٔ      إِذ غعدا َسعِػع ِٕ تؿعٝعَض عًٝع  52نعادٔت ايٓٞؿعُظ أ

ِٕ تؿَٝض( سٝح دا٤ ػدل )ناد( ؾع٬ َكازعا َكذلْا  بع)إٔ(، ٖٚٛ)تؿٝض(  ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ :)نادت ايٓؿُظ أ

 ػ٬ؾا يٮؾٌ ، ٖٚٛ قًٌٝ .

 :  ٘نسب: ٖٞ َجٌ )ناد( ٜهجس ػسد ػدلٖا َٔ )إٔ( ٜٚكٌ دػٛهلا عًٝ٘، ؾُٔ ف٦ٝ٘ فسدا َٓٗا قٛي ععع

َُٛغعا٠ٝ: ِٖٓعْد ٜغُكعُٛب  َٔ قعاٍ ايع ُٙ ٜعرُٚب       سٝع ًٞعُب َعٔ دعٛا  53نعَسَب ايك

ًٞعُب ..ٜرٚب( سٝح دا٤ ػدل )ٜنَسَب( ؾع٬ َكازعا فسدا َٔ )إٔ(  ؾايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘: )نعَسَب ايك

 ٖٚٛ)ٜرٚب(، ٖٚٛ ايهجرل ع٢ً ا٭ؾٌ يف ػدلٖا .

 َٚٔ ف٦ٝ٘ َكذلْا بٗا بك١ً قٍٛ ايػاعس : 

٤ٛععا ٢ّ َضِذع٬ٟ عًع٢ ايع٤ُعا    ٚقعِد ٜنعَسبعِت أعٓعاٝقٗعا إٔ َتك  54ضكعاٖعا ذٚٚ ا٭سع٬

٤ٛععا(سٝح دا٤ ػدل )ٜنَسَب( ؾع٬ َكازعا َكذلْا بع)إٔ(يف قٛي٘:)نعَسَب ؾايػاٖد ؾٝ٘   ت أعٓعاٝقٗعا إٔ َتك

 ٖٚٛ)تكٛعا(، ٖٚٛ ػ٬ف ا٭ؾٌ يف ػدلٖا ، ٖٚٛ قًٌٝ .

 ع  َا جيب دػٍٛ )إٔ( ع٢ً ػدلٙ )سس٣ ، اػًٛيل( :       3

َّ " ٚمل ٜأت فسدا َٓٗا ٫يف غعس ٫ٚ يف ْجس، َٚ َسَس٣: جيب إٔ ٜكذلٕ ػدلٖا بع )إٔ( ععع  جاي٘ : " َسَس٣ شْٜد إٔ ٜكٛ

 ع اػًٛيل: جيب إٔ ٜكذلٕ ػدلٖا بع )إٔ( َجٌ )َسَس٣( ، َٚجاي٘ : " اػًٛيكت ايطُا٤ُ إٔ متَٛس " عع
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 ع  َا ميتٓع دػٍٛ )إٔ( ع٢ً ػدلٙ )أْػأ ، طؿل ، دعٌ ، أػر ، عًل(: 4

٤ اـُط١ ، ٚذيو ٭ٕ َعٓاٖا ٜتعازض َع ميتٓع دػٍٛ ) إٔ ( املؿدز١ٜ ع٢ً نٌ أػباز أؾعاٍ ايػسٚع ٚاإلْػا    

ؾ٬ جيتُعإ، ؾأؾعاٍ ايػسٚع تدٍ ع٢ً اؿاٍ ٚ)إٔ( تدٍ ع٢ً ا٫ضتكباٍ، َٚٔ أَجًتٗا : ) أْػأ  َع٢ٓ )إٔ(

ُِ ، ٚعًل ايسدٌ ٜكسٝأ (   ايطا٥ُل حيدٚ ، ٚطؿل شْٜد ٜدعٛ ، ٚدعٌ عُسٚ ٜتهًِ ، ٚأػر ايػاعُس ٜٓٔع

 / تصزف أفعال املكاربة ّمجْدٍا : رابعا 

أٚغو اضتعٌُ ؾناد(  ٚ نٌ أؾعاٍ ٖرا ايباب داَد٠ غرل َتؿسؾ١ ؾ٬ ٜطتعٌُ َٓٗا إ٫ ؾٝػ١ املاقٞ َا عدا)أٚغو  

 َٓ٘ املكازع ، َٚٔ ذيو قٍٛ ايػاعس : 

٘ٔ ُٜعٛاؾٔعٝكعٗعا  ٘ٔ      ؾعٞ بععض٢ ٔغعٖسأتع ِٔ َٖٓٝعٔتع ِٔ ؾعٖس َع  55ٜعٛغعٝو َع

ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً  يف قٛي٘:)ٜٛغو َٔ .ٜٛاؾكٗا( سٝح اضتعٌُ َكازع )أٚغو( ٖٚٛ)ٜٛغو( ؾايػاٖد ؾٝ٘

  .تؿسؾٗا

ٚشعِ بعكِٗ أْ٘ مل ٜطتعٌُ َٓ٘ إ٫ ؾٝػ١ املكازع ناٯ١ٜ ٚايبٝت ايطابكني ، ٖٚرا غرل ؾشٝض ٭ْ٘ اضتعٌُ    

   ٘:َٚٔ اضتعُاي٘ بؿٝػ١ املاقٞ قٛي َٓ٘ ؾٝػ١ املاقٞ عٛإٕ نإ ا٭نجس ؾٝ٘ اضتعُاي٘ بؿٝػ١ املكازع ،

٥ًعٛا ٚميٓععٛا  َُ َٜ ِٕ ٌَ : ٖاتعٛا ، أ ٌَ ايٓعاُع ايتعساَب ٜ٭ٚغهعٛا     إذا قٝع  56ٚيعٛ ُض٦ٔع

ٚيف ٖرا زد ع٢ً َٔ َٓع٘ ٚشعِ ،يف قٛي٘ : )أٚغهٛا..إٔ ميًٛا( سٝح اضتعٌُ املاقٞ )أٚغو(  ؾايػاٖد ؾٝ٘

 اقتؿاز اضتعُاي٘ ع٢ً ؾٝػ١ املكازع .

 نُا اضتعٌُ َٓ٘ اضِ ايؿاعٌ ) َٛغو ( ، َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس : ععع      

ُُٚسعٛغعٟا ََٜبعابعا  ِٛٔغعهع٠١ أِزُقٓعا إٔ َتعُععَٛد       ٔػع٬َف ا٭ْٝعظ٢  ُُع  57ؾ

                                                 
 307/  1اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  55
 306/  1اًظز  في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  56
  306/  1بي عقيل اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ا 57
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ِٛٔغعهع٠١ أِزُقٓعا إٔ َتعُععَٛد( سٝح اضتعٌُ اضِ ايؿاعٌ )َٛغو(،ٚيف ٖرا ديٌٝ ع٢ً ٚ ُُع ايػاٖد ؾٝ٘ يف قٛي٘ :)ؾ

 ) أٚغو ( . تؿسف

َٕ  ﴿ناد : اضتعٌُ َٓ٘ املكازع أٜكا َجٌ )أٚغو(، َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل:  ٚ نُا اضتعٌُ َٓ٘ ،58﴾ٜهعادٕٚ ٜطٛعٛ

 اضِ ايؿاعٌ )نا٥د( ،َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس : 

ْٔ بعايعرٟ أْعا نعا٥عُد  ِٖع ٢ّ ٚإْٓعٞ   ٜكٝعٓعٟا يعَس َّ ايعٚسدعا ِٛ  59أَعُٛت أضع٢ّ ٜع

 ، ٚيف ٖرا ديٌٝ ع٢ً تؿسؾ٘. :)نا٥د( سٝح اضتعٌُ اضِ ايؿاعٌ َٔ)ناد( :)نا٥د(يف قٛي٘  ؾايػاٖد ؾٝ٘ 

 / َا دا٤ َٔ أؾعاٍ املكازب١ تاَٟا  : ػاَطا

ؾ٬ ٜتِ َعٓاٙ با٫ضِ ٚسدٙ ، بٌ ٫بد ي٘ َٔ اـدل ست٢ ٜتِ َعٓاٙ ٚؼؿٌ ب٘  نٌ أؾعاٍ املكازب١ ٜطتعٌُ ْاقؿا  

 ععَهتؿ١ٝ مبسؾٛعٗا ٚغرل قتاد١ إىل اـدل يف متاّ َعٓاٖا ع ععث١ تأتٞ تا١َ عايؿا٥د٠ ، ٚيهٔ اػتـ َٔ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ ث٬

 نُا تأتٞ ْاقؿ١ ، ٖٚرٙ ايج٬ث١ ٖٞ : )عط٢ ع ٚأٚغو ع ٚاػًٛيل(

ِٕ ا٭ؾعاٍٖرٙ  ٚتطتعٌُ     ( املؿدز١ٜ اييت ًٜٝٗا ايؿعٌ املكازع ايرٟ تا١َ َهتؿ١ٝ مبسؾٛعٗا يف ساي١ إضٓادٖا إىل )أ

َّ ،ٚ اػًٛيل إٔ ٜأتٞ ، ٚ أٚغو ، ؾاعً٘ قُرل َطتذل ؾٝ٘ ٚيٝظ ازلا ظاٖسا  َٚٔ ا٭َج١ً عًٝ٘ :)عط٢ إٔ ٜكٛ

ٌَ ( ؾؿٞ نٌ َٓٗا ٜعسب ايؿعٌ املكازع املٓؿٛب بع )إٔ( املؿدز١ٜ : يف قٌ زؾع ؾاعٌ يع )عط٢ ٚاػًٛيل  إٔ ٜؿع

َع َسؾٛعٗا ٚغرل قتاد١ إىل ػدل َٓؿٛب ٜتُِ َعٓاٖا نُا ٖٛ  را تهٕٛ تا١َٗبٖٚٞ  يٞ ،ع٢ً ايتٛاٚأٚغو( 

أَا إذا نإ ؾاعٌ املكازع املٓؿٛب بع )إٔ( املؿدز١ٜ ازلا ظاٖسا ؾكد اػتًؿٛا ؾٝ٘ ، ، اؿاٍ يٛ ناْت ْاقؿ١ 

َّ شْٜد ( ؾاعٌ يع )عط٢(، ٖٚٞ تا١َ نُا  ايػًٛبني إٔ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ يف قٌ زؾع ٣سأؾ ٚذيو مٛ : ) عط٢ إٔ ٜكٛ

ٛدٗني دٛاش اياملدلد ٚايؿازضٞ ٚايطرلايف  ٣زأ، ٚناْت ٚايؿاعٌ َطتذل، ٫ٚ ؾسم بني ظٗٛز ايؿاعٌ ٚاضتتازٙ 

                                                 
 (  هي سْرة الحج  72اآليت رقن ) 58
 306/  1اًظز في تخزيج البيت ّإعزابَ هفصال شزح ابي عقيل  59
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مج١ً )عط٢ شْٜد إٔ ٜكّٛ(  أْ٘ يف ِْاقؿع١ ، ٚتؿطرلٖ إٔ تهٕٛ، ٚ إٔ تهٕٛ)عط٢( تا١َ ع٢ً َرٖب ايػًٛبني:

ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ)إٔ ٜكّٛ( يف قعٌ ٝ٘ ّٛ( قُرل َطتذل تكدٜسٙ )ٖٛ( ٜعٛد عً: اضِ )عط٢( َ٪ػس، ٚؾاعٌ )ٜك دشٜ

 ْؿب ػبعس ) عط٢ ( َكدّ.
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 يف الىحدة  املصطلخات اليت حتتاج إىل تىضًح 

 ع ايػسٚع : ٖٛ ايدػٍٛ يف أَس َا ٚبد٤ ايتًبظ ب٘ َٚباغست٘  

ٟٙ ب٘ ٚػًٝل ب٘ ، مبع٢ٓ : ددٜس ب٘ ٚسكٝل إٔ ٜؿعٌ نرا    ع سس٣ ٚاػًٛيل : َٔ سس

 ع طؿل ، ٚعًل : بدأ ٚباغس بؿعٌ نرا 

ع املتؿسف : ٖٛ َا ٜكبٌ إٔ ٜأتٞ َٓ٘ غرل املاقٞ : ناملكازع ٚا٭َس ، ٚاملػتكات : ناضِ ايؿاعٌ ، ٚاضِ 

 املؿعٍٛ ٚغرلٖا  

ع اؾاَد : ٖٛ َا ًٜصّ ؾٝػ١ املاقٞ ٫ٚ ٜكبٌ ايتؿسف إىل غرلٙ َٔ ايؿٝؼ : ناملكازع ٚا٭َس ، ٚاضِ ايؿاعٌ 

 ٚاضِ املؿعٍٛ ٚغرلٖا َٔ املػتكات  

ع )إٔ( املؿدز١ٜ : سسف ٜدػٌ ع٢ً ايؿعٌ ؾٝذعً٘ ؾاؿا بإٔ ٜ٪ٍٚ َع٘ باملؿدز ايؿسٜض ، ٚذيو مٛ قٛيو 

 إ يًتأٌٜٚ مبؿدز ؾسٜض ٖٛ )قٝاَو( ٚايتكدٜس )أعذبين قٝاَو( تع )تكّٛ( ؾاؿ:)أعذبين إٔ تكّٛ( ، ؾع)إٔ( َ

 

 السابعة  ملخص الىحدة

 أػٞ ايٛايب ...بعد دزاضتو يًٛسد٠ ايسابع١ عًُت اٯتٞ :

 طبٝع١ أؾعاٍ املكازب١ ، ٚأقطاَٗاعععع    

 عٌُ أؾعاٍ املكازب١ عععع

ِٕعععع  املؿدز١ٜ( ع اقذلإ أػباز أؾعاٍ املكازب١ بع )أ

 تؿسف أؾعاٍ املكازب١ ٚمجٛدٖاععععع 

 َا دا٤ َٔ أؾعاٍ املكازب١ تاَٟا  ععععع 
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 املصادر واملزاجع 

  316ع  297/  1غسغ ابٔ عكٌٝ  عععع

  304ع  268/ 1قٝا٤ ايطايو إىل أٚقض املطايو  عععع

 629ع  614/ 1ايٓشٛ ايٛايف  عععع

 ععععع َٛاد ايتعًِ ا٫يهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ   

 ععععع َٛاد تعًِ أػس٣ ) َجٌ ايدلاَر املعتُد٠ ع٢ً اؿاضب اٯيٞ أٚ ا٭قساف املدف١ ...إخل (  

 

 

 



 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انىحدة  انتعهيًيت انثايُت
 

 وأخىاتها"
ّ
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 عناصز الىحدة التعلًمًة الثامنة
 ايعٓؿس ا٭ٍٚ: تعداد إٕ ٚأػٛاتٗا، ٚعًُٗا.-

 ايعٓؿس ايجاْٞ :ايذلتٝب بني ازلٗا ٚػدلٖا.-

 ايعٓؿس ايجايح: َٛاقع نطس ُٖص٠ إٕ ،ٚؾتشٗا.-

 ايعٓؿس ايسابع :سهِ دػٍٛ "َا"ايصا٥د٠ ع٢ً إٕ ٚأػٛاتٗا".- 

-ٕٓ ٕٓ ٚنأ ٕٓ ٚأ  ايعٓؿس اـاَظ: سهِ ؽؿٝـ إ

 

 املقدمة
اؿُد هلل زب ايعاملني ، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني ..ٚبعد: ؾٗرا باب إٕ ٚأػٛاتٗا ،ٚضٓؿؿٌ 

 بعد اْتٗا٤ ٖرٙ ايٛسد٠ ٚبإذٕ اهلل تعاىل إٔ:-يًٛايب–أسٛاهلا. ٜٚتاغ ايه٬ّ ؾٝ٘ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل عٔ إٕ ٚأػٛاتٗا ٚ

 ٜؿسم بني عٌُ إٕ ٚأػٛاتٗا ٚبني نإ ٚأػٛاتٗا.-

 ٜتعسف ع٢ً املعاْٞ املؼتًؿ١ اييت ٜتكُٓٗا نٌ سسف َٔ إٕ ٚأػٛاتٗا .-

 .ٜؿسم  بني املٛاقع اييت جيب ؾٝٗا نطس ُٖص٠ إٕ ،ٚاملٛاقع اييت جيب ؾٝٗا ؾتض ُٖص٠ إٕ-

 حيدد أػٛات "إٕ" اييت تتأثس بدػٍٛ َا ايصا٥د٠ عًٝٗا.- 
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 تعدادٍا ّمعاىَٔا: العيصز األّل: 

ٕٖ) ٚاـدل املبتدأ ْٛاضؽ َٔ ايٖجأْٞ ائكطِ( 1) َٗا، ٚتط٢ُ ا٭سسف املػب١ٗ بايؿعٌ( إ   .60ٚأػٛات

ٖٞٔ ٢ُٖ املبتدأ ؾتِٓؿب ٚاـدل، املبتدأ ع٢ً تدػٌ ٚ  ي٘ نإ ايرٟ غرل زؾعٟا ي٘ ػٓدد أْٖٗا مبِع٢َٓ -اـدل ٚتسؾع ازلٗا، ُٜٚط

٢ُٖ -دػٛهٜلا قِبٌ ٖٔٞ سسٚف، ن٥ًٗا ا٭دٚات ٖٚرٙ ػدلٖا، ُٜٚط  .ضٖت١ ٚ

- ٍٖٚ ٕٖ: )ا٭  .اهلُص٠ بهطس( إ٢

ٕٖ: )ايٖجأْٞ-  . اهلُص٠ بؿتض( ٜأ

َُا  . ايٓتٛنٝد ع٢ًٜ ٜد٤٫ٕ ٖٚ

ٕٖ) ٞمٛ يًُبتدأ، اـدل ْطب١ تك١َٜٛ َٚعَٓاٙ ُُِت: )ٚمٛ( َسأقْس ٜأَباٜى إ٢ ٕٖ َعًٔ  (.ََُطأؾْس ٜأَباٜى ٜأ

ٖٔ: )ايٖجايح - ِٖٖ َا بٓؿٞ ايه٬ّ تعكٝب: ٖٚٛ ا٫ضتدزاى، َٚعَٓاٙ( يه  ٜقُد: )مٛ ْؿٝ٘، ٜتِٖٛ َا إثبات أٚ ثبٛت٘ ٜتٛ

ٖٔ ُغَذاْع ُ٘ ٜئه ْٕ َؾٔدٜٜك  (.َدَبا

ٕٖ: )ايٖسابُع- ٕٖ) مٛ باـدل، املبتدأ تػبٝ٘ َع٢ً ٜدٍ ٖٚٛ( ٜنٜأ  (.َبِدْز اٜؾاز١َٜٜ٢ ٜنٜأ

ِٚ املطتشٌٝ طًب: ٖٚٛ ايٓتُٓٚٞ، َٚعٓاٙ( ٜيَِٝت) اـاَظ- ًَٔٝد ٜيَِٝت: )ٚمٛ( َعا٥ْٔد ايٖػَباَب ٜيَِٝت) ؾٝ٘ عطس، َا أ  (ََِٜٓذض ايَب

ٌٖ: )ايٖطادُع-  . ٜسمحٓا اهلل يعٌ:  مٛ.  احملبٛب ا٭َس تٛقع ٖٚٛ ، ايٓتسٚدٞ ع٢ً ٜدٍ ٖٚٛ( ٜيَع

 . 3﴾ خيػ٢ أٚ ٜترنس يعً٘ يٝٓا ق٫ٛ ي٘ ؾك٫ٛ ﴿:  تعاىل قٛي٘ َٚٓ٘

 ٜكٍٛ ابٔ َايو ع زمح٘ اهلل ع :ٚيف تعداد إٕ ٚأػٛاتٗا  

ٌٓ ٔٓ يع ٕٓ يٝت يه ٕٓ أ ٕٓ عهٓظ َا يهإ َٔ عٌُ      إل  *** نأ
ٕٓ ٔٓ ابٓ٘ ذٚ قعٔ نإ  شٜداّ  عامٓل بأْٓٞ    *** نـ٤ٓ ٚيه

 العيصز الجاىٕ: الرتتٔب بني امسَا ّخربٍا :

َٕ﴿:  تعاىل اهلل قاٍ ٚػدلٖا، نإ اضِ بني ايذلتٝب جيب ٫ أْ٘ عسؾت يكد      ُ٘ َٜٚنا ُّا ٜغٝؿّٛزا اي٤ً  ٚقاٍ ،ص96:ايٓطا٤ط  ﴾َزٔسٝ

َٕ ﴿: تعاىل َِٝٓا َسك٦ا َٜٚنا َٔٓٔنَي َِْؿُس َعًٜ ٪ُُِ ٕٖ يهٔ ،ص47:ايسّٚط  ﴾اٞي اـدل،ؾ٬  ٜٚتأػس ا٫ضِ ٜتكدّ ؾٝٗا إٔ جيب ٚأػٛاتٗا إ

 ٜؿض: )إٕ فتٗد قُد(.

 قطُإ: ٖرا ٚؼت تأػرلٙ ًٜصّ ٫ ؾإْ٘ ٚفسّٚزا داّزا أٚظ ظسٟؾا اـدل نإ إذا إ٫

                                                 
ور: 60 م ة أ س م و في خ و الشب وج صر أ ن ح ك م وي ميعا  ى ج معن وال و الفعل في المفظ  ونيا تشب ة بالفعل؛ لك مشبي ىذه األحرف أحرفا  ت  مي س / 
ن الفعل-1 ما ا ك ء  ما ص باألس ء   أنيا تخت ما ص باألس مبني عمى الفتح.-2يخت ماضي  ن الفعل ال ما أ ك ة عمى الفتح ، مبني  أنيا كميا 
و بيا.-3 صال ن الفعل عند ات و ىذه الن ما تمزم  ك متكمم ، ء ال صاليا بيا ة عند ات وقاي ن ال و  أنيا تمحقيا ن
ت -4 و"لي ت،  ي ى شّب معن ى  ن" تدل عم كأ و" ت ، كد ى أ معن ن" تفيد  ف "إ معنى الفعل ، ى  ىا تدل عم تأ مني ى ت معن ى   تدل عم
و-5 ة أحرف أ ى ثالث ر. أنيا كميا عم كث  أ
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 إٕ: تكٍٛ إٔ ؾًو جيب، ٫ٚ ٜتكدّ إٔ جيٛش ؾإْ٘ ٚفسٚزٟا داز أٚ ظسؾٟا اـدل نإ ٚتأػرلٙ :إذا تكدمي٘ جيٛش ا٭ٍٚ: -

ٕٖ ﴿: تعاىل قٛي٘ ٚيف شٜدٟا، عٓدى إٕ: تكٍٛ إٔ ٚيو عٓدى، شٜدٟا  داز ٭ْ٘ اـدل قدّص 13:عُسإ آٍط ﴾ ٜئعِبَس٠ٟ َذٔيٜو ٔؾٞ إ٢

ٕٖ ﴿: ٚقٛي٘ ٚفسٚز،  .ظسف ٭ْ٘ اـدل قدّص 12:املصٌَط ﴾ ٜأْٜهاٟيا ٜيَدَِٜٓا إ٢

ٕٖ ػدل تكدِٜ ايجاْٞ : جيب-   ع٢ً ٜعٛد( ؾاسبٗا) يف ايكُرل ٭ٕ ٚذيو ؾاسبٗا، ايداز يف إٕ: مٛ يف ازلٗا ع٢ً إ

 .جيٛش ٫ ٖٚرا ٚزتب١، يؿعٟا َتأػس ع٢ً ايكُرل يعاد ايداز، يف ؾاسبٗا إٕ: ؾكٌٝ قدّ ؾًٛ ايداز،

ٕٖ ػدل إٔ: ذيو ٚبٝإ  إٕ: قًٓا ؾإذا( ايداز يف) قدَٓا ٭ْٓا يؿعٟا؛ أٜكٟا َتأػس ٖٚٛ زتب١، َتأػس ؾٗٛ ازلٗا، عٔ ٜتأػس إ

 ٖٚرا ٚزتب١، يؿعٟا َتأػس ع٢ً عا٥دٟا ايكُرل ؾٝهٕٛ ٚزتب١، يؿعٟا َتأػسٟا( ايداز يف) ٖٛ ايرٟ اـدل ؾاز ايداز، يف ؾاسبٗا

  ٜكٍٛ ابٔ َايو:.جيٛش  ٫

 ايبرٟ غرل ٖٓا أٚ ؾٝٗا نًٝت*** ايرٟ يف إ٫ ايذلتٝب ذا ٚزاع

 العيصز الجالح :مْاضع نضز ٍنشة إٌ:

ٕٓ) ُٖص٠ تهٕٛ     ٕٓ َٔ ُٜؿاؽ إٔ ؾض إذا: ٖٞ نطسٖا أٚ ُٖصتٗا ؾتض تكسز اييت ايعا١َ ٚايكاعد٠ َهطٛز٠، أٚ َؿتٛس١( إ  إ

 عاٌَ، ًٜٛبٗا إٔ: أػس٣ بعباز٠ أٚ َؿتٛس١، إٕ ُٖص٠ ؾإٕ فسٚزٟا، أٚ َٓؿٛبا أٚ َسؾٛعا ٜهٕٛ َؿدز ٚػدلٖا ٚازلٗا

 .َهطٛز٠ ُٖصتٗا ؾإٕ َؿدز، إىل ٚػدلٖا ٚازلٗا ٖٞ ؼًٜٛٝٗا َُٜذِص مل إذا أَا

 ٍٚ "إٕ"  َع ايؿتض ٚايهطس ث٬خ سا٫ت:

 :ٖٚٞ عػس٠ َٛاقع يف إٕ ُٖص٠ نطس جيب:  ايهطس ٚدٛب: أ٫ٚ-

ُٙ إ٢ْٖا ﴿ مٛ ا٫بتدا٤ يف تكع إٔ-1 ٕٖ ٜأ٫﴿  َٚٓ٘ "،1"ايكدز:﴾ ٜأَِْصٞيَٓا ِٚٔيَٝا٤َ إ٢ ٘ٔ ٜأ ِْٛف ٫ اي٤ً ِِ َػ ٢ٗ ِٝ ِِ ٫َٚ َعًٜ ُٖ َٕ  ﴾َِٜشَصُْٛ
 62"ْٜٛظ:.

 ".دايظ شٜدا إٕ سٝح دًطت: "مٛ ؿٝح تاي١ٝ أٚ-2

ٕٖ إِذ د٦تو" ى ، إذ()  يع أٚ-3 ٕٖ ََا ): مٛ ملٛؾٍٛ، أٚ-أَرل شٜدٟا إ ُ٘ إ٢  سػٛ يف ايٛاقع١ غ٬ف (، ٜيَت٤ُٛٓ ََٜؿأتَش

 يف ؾًٝطت ذيو، ثبت َا ايتكدٜس إذا" َهاْ٘ سسا٤ إٔ َا أؾعً٘ ٫: "ٚقٛهلِ ،"ؾاقٌ أْ٘ عٓدٟ ايرٟ دا٤: "مٛ ايؿ١ً،

 .يًُٛؾٍٛ تاي١ٝ ايتكدٜس

ُُٔبني٢، َٚاٞئهَتأب َسِ، ﴿: مٛ يكطِ دٛابا أٚ-5  "3:1"ايدػإ:. ﴾ٜأَِْصٞيَٓاٙ إ٢ْٖا اٞي

ٍَ﴿:  مٛ بايكٍٛ قه١ٝ أٚ -6  30"َسِٜ:.﴾ اي٤ً٘ َعِبُد إ٢ْٚٞ ٜقا

َُا ﴿: مٛ ؿا٫ أٚ -7 ِٔ َزٗبٜو ٜأِػَسَدٜو ٜن ِٝٔتٜو َٔ ٕٖ ٔباٞيَشٚل َب َٔ ٜؾس٢ٜٟكا َٚإ٢ َٔٓٔنَي َٔ ٪ُُِ ُٖٕٛ اٞي  .5ا٫ْؿاٍ:﴾ ٜيٜهاز٢

 ".ؾاقٌ إْ٘ بسدٌ َسزت: "مٛ ؾؿ١ أٚ-8

ُ٘ ﴿: مٛ باي٬ّ عًل عاٌَ بعد أٚ-9 ُِ َٚاي٤ً ًٜ ُ٘ إ٢ْٖٜو َِٜع ُ٘ ٜيَسُضٛٝي َُٗد َٚاي٤ً ٕٖ َِٜػ َُُٓأؾٔكنَي إ٢ َٕ اٞي  .1املٓاؾكٕٛ:﴾ ٜيٜهأذُبٛ
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ٕٖ ﴿: َٚٓ٘" ؾاقٌ إْ٘ شٜد: "مٛ ذات اضِ عٔ ػدلا أٚ -10 َ٘ إ٢ ٌُ اي٤ً ُِٗ َٜٞؿٔؿ َِٓٝ  .27اؿر:﴾ َب

ٕٓ) ُٖص٠ تؿتض:   ايؿتض ثاْٝا: ٚدٛب  نُا ، فسٚز أٚ ، َٓؿٛب أٚ ، َسؾٛع مبؿدز بعدٖا َٚا ٖٞ تأًٜٚٗا أَهٔ إذا( إ

ًٜٞ : 

 : ٜأتٞ نُا ٚقعت إذا َسؾٛع مبؿدز بعدٖا َٚا(  إٔ)  ت٪ٍٚ – أ

  لاسو ٜطعدْٞ:  أٟ.  ْادض ٜأْٖو ٜطعدْٞ:  َجٌ ، ايؿاعٌ َٛقع يف-1

٢ِٗ أٚمل ﴿ تعاىل قاٍ   إْصايٓا ٜهؿِٗ أٚمل أٟ(  51:  ايعٓهبٛت)  ﴾ ايهتاَب عًٜٝو أْصيٓا أْٖا ٜهؿ

َٞ قٌ ﴿:  تعاىل قٛي٘ يف نُا ، ايؿاعٌ ْا٥ب يف َٛقع -2 ٖٞ أٚس ُ٘ إي َٔ ْؿْس اضتَُع أْٖ َ ٚٔ  (1:  اؾٔ)  ﴾ اؾ

ٖٞ أٚسٞ:  أٟ  .اؾٔ َٔ ْؿس اضتُاع إي

َٔٔ ﴿:  تعاىل قٛي٘ يف نُا ، املبتدأ َٛقع يف-3  َٚ ٔ٘  (39:  ؾؿًت)  ﴾ ػاغع١ٟ ا٭زَض تس٣ أْٜو آٜات

 َبتدأ زؾع قٌ يف( :  امل٪ٍٚ املؿدز)  ،ز١ٜ٩  ػاغع١ ا٭زض ز١ٜ٩ آٜات٘ َٚٔ:  أٟ

(  :  َ٪دب أْو)  َٔ امل٪ٍٚ املؿدز . أدبو سطبو:  أٟ ،(  َ٪دب أْو سطبو: )  َجٌ ، املبتدأ ػدل َٛقع يف -4

 .  املبتدأ ػدل زؾع قٌ يف

ٕٓ)  ٚت٪ٍٚ -ب  :  ٚقعت إذا ، َٓؿٛب مبؿدز بعدٖا َٚا(  أ

 :  ايػاعس قٍٛ َجٌ ، ب٘ املؿعٍٛ َٛقع يف-1

- بعدَا تػرلت أْٚٞ شعُت ٚقد -  ٜتػرل ٫ عٗص ٜا ايرٟ ذا َٚٔ -

 . تػٝٗسٟ شعُت:  أٟ

ٕٓ)  َٔ امل٪ٍٚ املؿدز  . ب٘ َؿعٍٛ ْؿب قٌ يف(  تػرلٟ)  بعدٖا َٚا(  أ

ٕٓ)  تهٕٛ إٔ -2   َع٢ٓ اضِ ازلٗا ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ، أػٛاتٗا إسد٣ أٚ نإ ػدل َٛقع يف بعدٖا َٚا(  أ

 .  ا٫ػتباز يف تٓذض أْو ظٓٚٞ نإ:  َجٌ

 .  نإ ػدل ْؿب قٌ يف:  لاسو(  لشت أْو)  َٔ امل٪ٍٚ املؿدز  لاسو ظين نإ:  أٟ

ٕٓ)  ز/ٚت٪ٍٚ  62اؿر:﴾ذيو بإٔ اهلل ٖٛ اؿل ﴿:فسٚز  :إذا ٚقعت فسٚز٠ عسف اؾس مٛ مبؿدز بعدٖا َٚا(  أ

  ص: ٚنطسٖا إٕ ُٖص٠ ؾتض دٛاشط ثايجا: 

 ٚذيو يف تطع١ َٛاقع ،ٖٚٞ: 

ِٔ ﴿:مٛ اؾصا٤، ؾا٤ بعد تكع إٔ -1 ََ ٌَ ُٔ ِِ َع ِٓٝه َٗاٜي١ٕ ُض٤ّٛا َٔ ِٖ ٔبَذ ِٔ َتاَب ُث َٔ ٔٙ ُ٘ َٜٚأِؾًَٜض َبِعٔد  ٜغٝؿْٛز ٜؾإ٢ْٖ

ِْ  أٟ: ٚايسمح١ ؾايػؿسإ: َع٢ٓ ع٢ً زسِٝ، ٚايؿتض غؿٛز ؾٗٛ َع٢ٓ ع٢ً ،ؾايهطس 54ا٫ْعاّ:﴾َزٔسٝ

 ايػؿسإ ٚايسمح١. ؾاؿاؾٌ أٚ ساؾ٬ٕ،
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 :نكٛي٘ ايؿذا١ٝ٥،" إذا" بعد تكعد إٔ  -2

 ٚايًٗاشّ ايكؿا عبد أْ٘ ٚنٓت أز٣ شٜدا نُا قٌٝ ضٝد          إذا

 ايعبٛد١ٜ، ؾإذا ػسدت: تكٍٛ نُا ساؾ١ً،: أٟ ايعبٛد١ٜ، َع٢ٓ ع٢ً ٚايؿتض ايكؿا، عبد ٖٛ ؾإذا َع٢ٓ ع٢ً ؾايهطس

 .ا٭ضد ؾإذا ػسدت: تكٍٛ نُا ساؾ١ً،: أٟ

ِٔ ٝنٖٓا إ٢ْٖا﴿: مٛ ايتعًٌٝ، َٛقع يف تكع إٔ -3 َٔ ٌُ ُ٘ َِْدُعُٛٙ ٜقِب َٛ إ٢ْٖ ُِ اٞيَبٗس ُٖ ؾايؿتض ع٢ً تكدٜس ٫ّ  .28،ايٛٛز:﴾ايٖسٔسٝ

 ايع١ً، ٚايهطس ع٢ً أْ٘ َطتأْـ .

 :نكٛي٘ بعدٖا، ٫ّ ٫ٚ قطِ ؾعٌ بعد تكع إٔ -4

ٞٚ                                بسبو ؼًؿٞ أٚ ٞٚ ٔيٜو َذٜٖا أبٛ أ٢ْ ايعً  ايٖؿٔب

"أْٞ" ؾايهطس ع٢ً اْٗا مج١ً دٛاب يكطِ ،ٚايؿتض ع٢ً أْٗا فسٚز٠ عسف دس قرٚف، ايتكدٜس أٚ ؼًؿٞ ع٢ً أبٛتٞ 

 هلرا ايؿيب.

: مٛ ؾتشت، ايكٍٛ اْتؿ٢ ٚيٛ ،"اهلل أمحد إْٞ قٛيٞ: "مٛ ٚاسد، ٚايكا٥ٌ بكٍٛ عٓٗا ٚكدلا قٍٛ عٔ ػدلا تكع إٔ -5

 ،"اهلل أمحد أ٢ْ ع٢ًُ"

ٕٖ﴿: مٛ عًٝ٘، يًعٛـ ؾاحل مبؿسد َطبٛق١ ٚاٚ بعد تكع إٔ -6 َٗا َتُذَٛع ٜأي٤ا ٜيٜو إ٢ َُٝأ ٫ َٜٚأْٖٜو َتِعَس٣، ٫َٚ ٔؾٝ َٗا َتٞع  ٫َٚ ٔؾٝ

 بايؿتض ٚايباقٕٛ ا٭ٚىل، إٕ مج١ً ع٢ً بايعٛـ أٚ ا٫ضت٦ٓاف، ع٢ً إَا: بايهطس بهس ٚأبٛ ْاؾع قسأ 118ط٘:﴾َتِكَش٢،

ٕٖ ع٢ً بايعٛـ  .َتُذَٛع ٜأي٤ا ٜيٜو إ٢

 ٚايعاطؿ١، باؾاز٠ ٚايؿتض ،"ٜسدْٛ٘ ٫ إِْٗ ست٢ شٜد َسض: "مٛ با٫بتدا١ٝ٥، ايهطس ٚخيتـ ست٢، بعد تكع إٔ -7

 ".ؾاقٌ أْو ست٢ أَٛزى عسؾت: "مٛ

 .أسكا مبع٢ٓ أْٗا ع٢ً ٚايؿتض أ٫، مبٓصي١ اضتؿتاغ سسف أْٗا ع٢ً ؾايهطس ،"ؾاقٌ إْو أَا: "مٛ" أَا" بعد تكع إٔ -8

َّ ٫: مٛ ايؿتض، ٚايػايب" دسّ ٫" بعد تكع إٔ -9 ٕٖ َدَس َ٘ ٜأ ُِ، اي٤ً  َاض٣، ؾعٌ" دسّ" إٔ ع٢ً ضٝبٜٛ٘ عٓد ؾايؿتض َِٜعًٜ

 ٫ َٚعٓاُٖا زدٌ، ٫ مبٓصي١" دسّ ٫" إٔ ع٢ً ايؿسا٤ ٚعٓد ؾ١ً،" ٫"ٚ ٜعًِ، اهلل إٔ ٚدب: أٟ: ؾاعٌ ٚؾًتٗا" إٔ"ٚ

 ٯتٝٓو" دسّ ٫: "ؾٝكٍٛ ايُٝني َٓصي١ ٜٓصهلا بعكِٗ إٔ َٔ ايؿسا٤ سهاٙ َا ع٢ً ٚايهطس َكدز٠، بعدُٖا َٚٔ بد،

 املهطٛز٠، إٕ ػدل ع٢ً ا٫بتدا٤ ٫ّ ايعٓؿس ايسابع: دػٍٛ

ٕٖ﴿: مٛ ( يكا٥ِ شٜدٟا إٕ: ) مٛ  ُُٔٝع َزٚبٞ إ٢ ٕٖ﴿ ، 39إبساِٖٝ:﴾ايٗدَعا٤ٔ ٜيَط ُِ َزٖبٜو َٚإ٢ ًٜ  ُػًٝل٣ ٜيَع٢ً َٚإ٢ْٖٜو﴿ ،74ايٌُٓ: ﴾ٜيَِٝع

٣ِ ُٔ َٚإ٢ْٖا﴿ ، 4ايكًِ:﴾َعٔعٝ ٢ٞ ٜيَِٓش ُُٔٝت ُِْش  . 23اؿذس:﴾َُْٚ

 ناْت ملا يهٔ ا٫زل١ٝ، اؾ١ًُ يف ايؿداز٠ ا٭ؾًٞ َهاْٗا إٕ: بريو تطُٝتٗا ضبب ،ٚ ٚتط٢ُ ب)اي٬ّ املصسًك١(.

 اـدل. إىل اي٬ّ ٚشسًكت عا١ًَ، ٭ْٗا" إٕ" ؾكدَت ٚاسد، ملع٢ٓ سسؾني بني اؾُع نسٖٛا ايتٛنٝد، تؿٝد" إٕ"ٚ يًتٛنٝد،
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 :شزّط بجالثة خربٍا على تدخل 

 .شٜدٟا ايداز يف إٕ: قٛيو مٛ عًٝ٘ اي٬ّ دػٍٛ جيص مل ا٫ضِ ع٢ً تكدّ ؾإٕ ا٫ضِ، عٔ َ٪ػسا ٜهٕٛ إٔ -1

 ٦َٜٛر بِٗ زبِٗ إٕ: )تعاىل قٛي٘ مٛ عٓ٘، ٜتأػس ٚإٔ عًٝ٘ َعُٛي٘ ٜتكدّ إٔ بني ا٫ضِ ع٢ً تأػسٙ ساي١ يف ؾسم ٫ٚ*

 ". ٦َٜٛر" ٚ"  بِٗ"  ُٖٚا َعُٛيٝ٘ تكدّ َع ايه٬ّ أؾؿض يف اـدل ع٢ً اي٬ّ دػًت ؾكد( ـبرل

 .غاذ ؾٗٛ ٚزد َٚا(. ٜكّٛ ملا شٜدٟا إٕ. )عًٝ٘ اي٬ّ دػٍٛ اَتٓع َٓؿٝا نإ ؾإٕ  َٓؿٞ، غرل َجبتا اـدل ٜهٕٛ إٔ -2

 :أغٝا٤ مخط١ َٔ ٚاسدا اـدل ٜهٕٛ إٔ -3

 " يكا٥ِ شٜدا إٕ: " مٛ املؿسد: أٚهلا -

 شٜدا إٕ: )مٛ دص٥ٝٗا أٍٚ ع٢ً اي٬ّ دػٍٛ ٚجيٛش ،" سطٔ يٛدٗ٘ أػاى إٕ: " مٛ ا٫زل١ٝ، اؾ١ًُ: ٚثاْٝٗا -

 ع٢ً دػٛهلا إٔ ٚقٌٝ أٚىل، اؾص٥ني أٍٚ ع٢ً ٚدػٛهلا ،(ؿطٔ ٚدٗ٘ شٜدا إٕ:)مٛ َُٓٗا ايجاْٞ ٚع٢ً ،(سطٔ يٛدٗ٘

 .غاذ ثاُْٝٗا

 :ايؿع١ًٝ اؾ١ًُ: ٚايجايح -

 يٝرز شٜدٟا إٕ) َتؿسف غرل أٚ". يٝكّٛ شٜدا إٕ: " مٛ ضٛف، أٚ ايطني ب٘ تكذلٕ مل إذا َتؿسف َكازع ؾعًٗا اييت -

 نإ إذا ؾٝذٛش ػ٬ف، عًٝ٘ اي٬ّ دػٍٛ دٛاش ؾؿٞ ،(ضٝكّٛ) أٚ( ٜكّٛ ضٛف شٜدٟا إٕ: )مٛ ب٘ اقذلْت ؾإٕ(. ايػس

 .ؾكًٌٝ ايطني نإ إذا ٚأَا ايؿشٝض ع٢ً ضٛف

 عًٝ٘ اي٬ّ دػٍٛ دٛاش ابٔ َايو ن٬ّ ؾعاٖس(. ٜصٚزْا إٔ يعط٢ شٜدا إٕ: )مٛ: داَد َاض ؾعًٗا اييت: ٚايسابع -

 .ذيو جيٝص ٫ ضٝبٜٛ٘ إٔ ٚاملٓكٍٛ ٚايؿسا٤، ا٭ػؿؼ َرٖب ٖٚرا( ايسدٌ يب٦ظ عُسا ٚإٕ()ايسدٌ يٓعِ شٜدا إٕ: )ؾتكٍٛ

 بكد، اقذلإ بػرل تؿض ٫ٚ".  قاّ يكد شٜدا إٕ"  مٛ: بكد َكذلٕ َتؿسف َاض ؾعًٗا اييت ايؿع١ًٝ اؾ١ًُ: ٚاـاَظ -

ٕٓ: )تكٍٛ ؾ٬ َٞ شٜدٟا إ  (.يسق

 رابعا:  حهه دخْل "ما" الشائدة على إٌ ّأخْاتَا-

 ػدل أْ٘ ع٢ً اـدل ٚتسؾع هلا، اضِ أْ٘ ع٢ً املبتدأ ؾتٓؿب ا٫زل١ٝ اؾ١ًُ ع٢ً تدػٌ ايطت١ اؿسٚف ٖرٙ إٔ ضبل     

  . ا٫زل١ٝ باؾ١ًُ ٫ػتؿاؾٗا هلا، ٚ إمنا أعًُت

ٕٖ) بع ايصا٥د٠ٝ( َا) اٖتَؿًِٜت ٚإذا       َٛأتٗا إ٢ِسَد٣ أٚ إ ٢ٔ ٜأِسَدَثِت( ٜأَػ ََِسِٜ  : أ

ٍُ ٖٚ ٢ُٖ ٚيرا ايعٌُ؛ عٔ ٜنؿ٥ٗا: ا٭  .ايعٌُ َٔ ايٓاضؽ املاْع١ يًشِسٔف: أٟ ايهاؾ١ٜ٤؛( َا) ُتط

٢ٍ َٚت٦ٔٝٗتٗا با٭زلا٤، اػتؿاؾٗا إشاي١ٝ: ايجاْٞ ٢ُٖ ٚيرا اٞيذ١ًُ ايؿع١ًٖٝ؛ ع٢ً يًدػٛ ١ٜ٦ََٚٝٗ ( َا) ُتط ُُ  . اٞي

َُا: ذيو َجاٍ ٍُ إ٢ْٖ َُا َِٝتُا ٔبايٖٓٚٝأت، اٜ٭ِع َُا﴿: تعاىل قٛي٘ َٚٓ٘ َٜعاقب املط٤ُٞ، إمنا ايهدز، َٔ ػاي٠١ٝ اؿٝا٠ٝ ٜي ْ٘ اهلٝل إ٢ْٖ  إ٢ٜي

َُا﴿: تعاىل ٚقٛي٘ 171،ايٓطا٤:﴾َٚأسْد َٕ ٜنٜأْٖ ِٛٔت إ٢ٜي٢ َُٜطاٝقٛ َُ ِِ اٞي ُٖ َٚ َٕ ِٓٝعُسٚ  6،ا٭ْؿاٍ:﴾َٜ
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  ِٕ ِْ(، ٚإ َُا شْٜد قا٥ َِٝت  شٜدٟا٦ت ْؿِبت )شٜدٟا( ؾكًَت: )يٝتُا ٔغإ٤٫ )يَٝت(؛ ؾإْٖ٘ جيٛش ؾٝٗا اإلعُاٍ ٚاإلُٖاٍ ؾتكٍٛ: )ٜي

ِْ  ٜكٍٛ ابٔ َايو  زمح٘ اهلل:(. ٚيف ذيو قا٥

                 ٌُ َِٚؾ ٌُ اٝؿُسٚٔف ٔبٔرٟ ََا َٚ ٔٛ َٗا=  َُِب َُاٜي ٌُ َُٜبك٢٤ َٜٚقِد إ٢ِع َُ   اٞيَع

ٕٓ" املؿتٛس١،ٚيهٔ :   ػاَطا/ؽؿٝـ "إٕ" املهطٛز٠ ٚ"أ

ٕٓ" عٓد ؽؿٝؿٗا يف اؿهِ ٚؾُٝا تدػٌ عًٝ٘ إذا ػؿؿت:  ٕٓ "ٚأ  ؽتًـ  "إ

ٕٓ:أ٫ٚ  ٕٖ( ؾا٭نج ؿتؿِّ" : ؾإَذا ػؽؿٝـ "إ ِْ(، ٚيصَتٗا اي٬ّ س٦ٕٓٝر؛  س)إ ِٕ َشِْٜد يكا٥ يف يطإ ايعسب إ٢ُٖاهلا، ؾتكٍٛ: )إ

٢ٕ( ايٓاؾ١ٝ.  ؾازق١ بٝٓٗا ٚبني )إ

ٌٗ ِٕ: )ؾتكٍٛ إعُاهلا، َٜٚك ِْ شٜدٟا إ ٕٖ بايٓاؾ١ٝ؛ ٖرٙ ٚاؿاي١ َتًتبظ ٫ ٭ْٖٗا اي٬ّ؛ س٦َٓٝر َتًصَٗا ؾ٬ ،(قا٥ٔ  ٫ ايٓاؾ١ٝ ٭

ًَٞتٔبظ ٚإمنا اـدل، ٚتسؾع ا٫ضِ َتِٓؿب ٢ٕ َت ًُِِٖت إذا ايٓاؾ١َٝ بإ  ؾكد ُِٜطَتِػ٢ٓ املكؿٛد بٗا ؾإٕ ظٗس بٗا، املكؿٛد ٜعٗس ٚمل ٝأ

  اي٬ّ؛ عٔ

: تعاىل اهلٝل قاٍ ٜٚأػٛاتٗا؛ ٚظٔ ٜٚأػٛأتٗا، نإ: مٛ ي٬بتدا٤، ايٓاضؼ١ َٔ ا٭ؾعاٍ  إ٤٫ ٜهٕٛ ؾ٬ ٚإٕ ٚيٝٗا ؾعٌ    

﴿ِٕ َٔ َع٢ًٜ إ٤٫٢ ٜيٜهٔبرَل٠ٟ ٜناَِْت َٚإ٢ ُ٘ ََٖد٣ اي٤ٔرٜ ٍَ 143،ايبكس٠:﴾اي٤ً ِٕ﴿:تعاىل اهلٝل .ٚقا َٔ َٜٜهاُد َٚإ٢ ِِ  ٜيُِٝصٔيٝكَْٜٛو ٜنٜؿُسٚا اي٤ٔرٜ ٖٔ ٔبٜأِبَؿاز٢

ٍَ ، 51ايكًِ:﴾ ِٕ﴿: تعاىل اهلٝل ٚقا ِِ ََٚدِدَْا َٚإ٢ ُٖ   .143ا٭عساف:.﴾ٜيٜؿأضٔكنَي ٜأٞنَجَس

ٕٖ(  :ثاْٝا  ٚػدلٖا ، قرٚؾٟا ايػإٔ قُرل إ٤٫ اِضُٗا ٜهٕٛ ٫ ئهٔ ايعٌُ، َٔ هلا نإ َا ع٢ً بٔكٝت املؿتٛس١إذا ػؿِّٜؿت )أ

ُُِت: )مٛ ٚذيو مج١ً، إ٤٫ ٜهٕٛ ٫ ِٕ َعًٔ ِْ َشِْٜد أ ِٕ)ؾع ،(قا٥  قرٚف، ٖٚٛ ايػإٔ، قُرل ٚازلٗا ايجك١ًٝ، َٔ كؿ٤ؿ١( أ

ُ٘) ٚايتكدٜس ِْ شْٜد) ٚ ،(ٜأِْ ِٕ) ػدل٢ زؾع َٛقع يف مج١ً( قا٥ ُُِت: )ٚايتكدٜس ،(أ ُ٘ َعًٔ ِْ شْٜد أِْ  .(قا٥

ٕٖ) ػؿِّٜؿت إذا ثايجا: ؽؿٝـ نإٔ: ِٕ: )مٛ ازل١ٖٝ، ظ١ًُ عٓٗا ٚأػٔبس ازلٗا ْٟٛ( نأ ِْ شْٜد نأ  ؾع١ًٖٝ مج١ً أٚ ،(قا٥

ِٕ﴿: تعاىل نكٛٔي٘ ؛ َؿٖدَز٠ بًِ ِِ ٜنٜأ َٔ ٜي َِظ٢ َتِػ  : ايػاعس٢ نكٍٛ ؛(قِد)بع ََؿٖدز٠ أٚ ،﴾ٔباٜ٭

ٌُ ٜأٔؾَد                 ٕٖ ٜغَِٝس ايٖتَسٗس ُٖا             = ز٢ٜناَبَٓا ٜأ ٍِ ٜي ِٕ ٔبس٢َسأيَٓا َتُص   ٜقٔد َٜٚنٜأ

ِٕ: )أٟ ِٕ) ؾاضِ ،(َشاٜيِت قِد ٜٚنٜأ ِْ، شْٜد نأْ٘: )ٚايتكدٜس ايػإٔ، قُرل ٖٚٛ قرٚف، ا٭َج١ً ٖرٙ يف( نأ  مل ٚنأْ٘ قا٥

َٔ  عٓٗا. ػدل بعدٖا ٚاؾ١ًُ اييت(. َشاٜيِت قد ٚنأْ٘ با٭َظ٢، َتِػ
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 اخلالصة
 أ٫ٚ: إٕ ٚأػٛاتٗا تعٌُ عهظ عٌُ نإ ؾتٓؿب ا٫ضِ ٚتسؾع اـدل.-

ٕٓ حيٌُ َع٢ٓ ٜدٍ عًٝ٘ ،ٜٚػسى يف ٖرا املع٢ٓ َٔ ا٭ؾعاٍ -  نايتػبٝ٘، ٚايتُين ٚايتأنٝد.ثاْٝا: نٌ سسف َٔ أػٛات إ

 ثايجا: ٫بد َٔ َساعا٠ ايذلتٝب بني اضِ ٚػدل إٕ ،٫ٚ جيٛش تسى ذيو إ٫ إذا نإ اـدل داز ٚفسٚز.-

زابعا:  ٖٓاى ث٬خ  َٛاقع  هلُص٠ "إٕ" ظَٛاقع جيب ؾٝٗا ؾتض ُٖص٠ "إٕ" ،ٚ َٛاقع أػس٣ جيب ؾٝٗا -

  نطسٖا،َٚٛاقع جيٛش ؾٝٗا ايٛدٗإ.

ٕٓ أػٛات باقٞ ػدل ع٢ً اي٬ّ املصسًك١ تدػٌ ػاَطا: ٫-  ،(يكا٥ِ شٜدٟا يعٌ) تكٍٛ ؾ٬: شا٥د٠ ؾٗٞ ٚدد ٚإذا إ

 دػٛهلا املدلد ٚأداش

ضادضا: دػٍٛ "َا"ايصا٥د٠ ع٢ً إٕ ٚأػٛاتٗا ٜبٌٛ عًُٗا ٚ ٦ٜٝٗٗا يًدػٍٛ ع٢ً اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ، َاعدا "يٝت" ؾٝذٛش -

 إعُاهلا ٚإُٖاهلا.

 "بايهطس ٚايؿتض ،ٚنإٔ ؾٝهٕٛ هلا أسهاّ ػاؾ١ َٔ سٝح اإلعُاٍ ٚعدّ اإلعُاٍ.ضابعا: ؽؿـ "إٕ -

 

 املصطلخات الىاردة يف الىحدة
 : ٖٞ سسف َبين ع٢ً ايؿتض ٫قٌ ي٘ َٔ اإلعساب، ٜكع يف دٛاب ايػسط إذا مل ٜهٔ ؾاؿا يًذٛاب.ؾا٤ اؾصا٤-

َٖا* ا٫زل١ٝ.مٛ ) إذا ايؿذا١ٝ٥ :ٚتؿٝد ٚقٛع أَس غرل َتٛقع، ٚتدػٌ ع٢ً اؾ١ًُ- َٞ ٜؾإ٢َذا ٜؾٜأٞيٜكا : ط٘( طَتِطَع٢ َس٠١ٖٝ ٖٔ

 .أٚ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ايٛاقع١ دٛابا يًػسط ٚايٛادب اقذلاْٗا بايؿا٤.17

 

  املزاجع أهم
 داز: ،برلٚت ا٭ْؿازٟ ٖػاّ بٔ عبداهلل ايدٜٔ َايو،مجاٍ ابٔ أيؿ١ إىل املطايو أٚقض-

 1/313 اؾص٤. ٖع1414ايؿهسيًٛباع١،ط

. 2009ّ ،3ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز:ايػاؾعٞ،برلٚت َؿٛؿ٢ بٔ عكٌٝ،قُد ابٔ غسغ ع٢ً اـكسٟ ساغ١ٝ-

 1/286 اؾص٤

 1/374 اؾص٤ ايذلاخ، داز:املؿسٟ،ايكاٖس٠ عكٌٝ َايو،ابٔ ابٔ أيؿ١ٝ ع٢ً عكٌٝ ابٔ غسغ-

 اؾص1421ٙ.٤ا٭ٚىل ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز: ،برلٚت ا٭شٖسٟ ػايد ايتٛقٝض،ايػٝؽ ع٢ً ايتؿسٜض غسغ-

1/293 

 

 



 

 

             

 
 
 
 
 

 انىحدة انتعهيًيت انتاسعت
 

 ال انُافيت نهجُس
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 عناصز الىحدة التعلًمًة التاسعة
 ١ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ.ا٭ٍٚ: تطُٝايعٓؿس -

 ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ :غسٚط عٌُ ايعٓؿس ايجاْٞ-

 ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ أسٛاٍ اضِ ايعٓؿس ايجايح:-

 ايعٓؿس ايسابع: سهِ ايعٛـ ع٢ً اضِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ-

 ايعٓؿس اـاَظ: سهِ سرف ػدل ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ.-

 

 املقدمة
اإلْطإ، عًُ٘ ايبٝإ ،بعح زضٛي٘ ايعسبٞ باؿل يًعاملني، ٚأٚس٢ إيٝ٘ ايكسإٓ بًطإ عسبٞ اؿُد هلل، عًِ ايكسإٓ، ػًل 

 َبني، ٚبعد:

ؾٗرا ايدزع ايطادع َٔ ايدزٚع املكسز٠ يو يف ٖرا ايؿؿٌ، ٚقد ُذنس بعد إٕ ٚأػٛاتٗا ٫زتباط٘ َعٗا يف ايعٌُ 

 عإٔ: -ٚبإذٕ اهلل تعاىل–،ٚضٝهٕٛ َتاسا يًٛايب بعد قسا٤ت٘ 

 سم بني ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ ،٫ٚ ايٓاؾ١ٝ يًٛسد٠ يف املع٢ٓ ٚايعٌُ. ٜؿ-

 ٜتعسف ع٢ً أسٛاٍ اضِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ، ٚإعساب٘.-

 ٜتعسف ع٢ً إعساب ا٫ضِ املعٛٛف ع٢ً اضِ ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ -
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 العيصز األّل: تضنتَا:

ٕٖ) َجٌ ٖٚٞ يًذٓظ، ايٓاؾ١ٝ( ٫: )ا٫بتدا٤ ْٛاضؽ َٔ  .اـدل ٚتسؾع - ق٬ٟ أٚ يؿٟعا - ا٫ضِ ؾتٓؿب عًُٗا، يف( إ

 ساقْس، طايَب ٫: قًت ؾإذا. ٚايػٍُٛ ا٫ضتػسام ضبٌٝ ع٢ً نً٘ اؾٓظ عٔ اـدل ْؿٞ: أٟ( يًذٓظ ايٓاؾ١ٝ) َٚع٢ٓ

 غ٬ف. تٓاقض ٖرا ٭ٕ طايبإ، بٌ ساقس طايب ٫: تكٍٛ إٔ ٜؿض ؾ٬ اي٬ٛب، أؾساد مجٝع عٔ اؿكٛز ْؿٝت ؾكد

 ْاؾ١ٝ قدزتٗا ،ؾإٕ ايٛاسد ْؿٞ ٚؼتٌُ اؾٓظ، ْؿٞ ؼتٌُ ؾٗٞ. اؾٓظ ْؿٞ يف ّْؿا يٝطت ؾإْٗا( يٝظ) عٌُ ايعا١ًَ( ٫)

 .ذيو جيص مل يًذٓظ ْاؾ١ٝ قدزتٗا ٚإٕ طايبإ، بٌ ساقّسا طايْب ٫: تكٍٛ إٔ ؾض يًٛاسد

اـدل. ٖٚٞ ؽتـ بٗرٙ ايتط١ُٝ يك٠ٛ د٫يتٗا ع٢ً  ٚتط٢ُ )٫( ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ )٫( ايتدل١٥؛ يتدل١٥ أؾساد اؾٓظ عٔ سهِ

 ايٓؿٞ امل٪ند أنجس َٔ غرلٖا َٔ أدٚات ايٓؿٞ ا٭ػس٣.

 ٚتعسف بع " ٫ " ا٫ضتػساق١ٝ ، ٭ٕ سهِ ايٓؿٞ ٜطتػسم دٓظ ازلٗا نً٘ بػرل  استُاٍ . 

 َجاٍ : ٫ قابا٠ يف ايدٜٔ . ٫ إي٘ إ٫ اهلل . ٫ ناؾس ْاز َٔ ايٓاز .  

ِٔ ﴿قٛي٘ تعاىل : ع َٚٓ٘  ََ ٢ٌ ُ٘ ُِٜكًٔ ًٜا اي٤ً َٟ ٜؾ ُ٘ َٖأد  .186ا٭عساف: ﴾ٜي

ُِ ٜغأيَب ٜيا﴿ ٚقٛي٘ تعاىل :  َّ ٜيٝه ِٛ َٔ اٞيَٝ  48ا٭ْؿاٍ: ﴾ايٖٓاع٢ َٔ

 العيصز الجاىٕ: شزّط عنل ال اليافٔة للجيط:-

ٌَُ َتِعٌُ ٖٚٞ ٕٖ) َع  مل اييت ٖٚٞ املؿسَد٠، بني ايعٌُ ٖرا يف ؾسم ٫ٚ ػدلا هلا، اـدل ٚتسؾع هلا، اِضُا املبتدأ ؾتٓؿب ؛(إ

َّ ٫: )مٛ َتَتٜهٖسِز، ٣ٌ ٝغ٬ ِْ َزُد ٍَ ٫: )مٛ املٜهسَز٠، ٚبني ،(ٜقا٥ٔ ٠ٜٖٛ ٫َٜٚ سٛ  (. ٔباهلٔل إ٤٫٢ ٝق

 ايػسٚط ٖٞ: ٖٚرٙ غسٚط ث٬خ يعٌُ "٫"ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ عٌُ "إٕ"، تٛاؾس َٔ ٚيهٔ ٫بد

 ٫ ٚعٓد٥ر ، ٚنسزت ، عًُٗا ؾإٕ نإ َعسؾ١ أٌُٖ املعسؾ١، يف تعٌُ ؾ٬ ْٔهَستني، ٚػدلٖا اِضُٗا إٔ ٜهٕٛ: ا٭ٍٚ

 ايؿكرُل ٫ٚ َستاُغ ايػيٗن ٫:  مٛ.  ٚػدلا  َبتدأ اؾ١ًُ تهعٕٛ ٚبعدٖا ، يٝظ عٌُ تعٌُ ٫ٚ ،"  إٕ"  أػٛات َٔ تهٕٛ

 . َستاغ

ُُِظ ٜيا﴿:  تعاىل قٛي٘ َٚٓ٘ ع َِٓبٔػٞ ايٖػ َٗا َٜ ِٕ ٜي ََُس ُتِدز٢ٜى ٜأ ٌُ َٜٚيا اٞيٜك ِٝ ٤ً َٗاز٢ َضأبُل اي  40ٜظ:﴾ايٖٓ

ِٕ بؿاؾٌ، ازلٗا ٚبني بٝٓٗا ُٜٞؿَؿٌ أ٫: ايجاْٞ ٍْ ايجٛٔب يف ٫: مٛ ٝأٞئػٝت، ؾؿٌ ؾإٕ ازلٗا، ع٢ً ػدلٖا ٜتكدّ نأ  ٝطٛ

  ٔقَؿْس. ٫ٚ

ٌٜٛ َدػٌ عًٝٗا ؾإٕ سِسف دس، عًٝٗا َٜدػٌ أ٤٫: ايجايُح  َا ٜٚعسب ؾكط ْاؾ١ٝ(  ٫)  تهٕٛ اؿاي١ ٚيف ٖرٙ ، عًُٗا، ب

  فسٚز اضِ:  غو يًذٓظ ،ٚ ْاؾ١ٝ:  ٫.  قذلّ غو٦ ب٬ أْت:  َجاٍ .بايبا٤ فسّٚزا ازّلا:  اُبعد

 ٜكٍٛ ابٔ َايو يف ذيو:

ٌِ ٔي٬ٜ                                              ٕٖ اِدَع ٌَ إ٢ َُ ِٙ َع َُٜهٖسَز  ِٚ َُٞؿَسَد٠ٟ َدا٤َِتٜو ٜأ  = ِٙ  ٔؾٞ َْٔهَس
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 العيصز الجالح :أحْال اصه ال اليافٔة للجيط:

  ٜكٍٛ ابٔ َايو:

              ِ٘ ـَٜبَس اِذٝنِس َزأؾَع ِ٘ = ٚبعَد َذاٜى ا ََُكاز٢َع  ِٚ ََُكاؾٟا ا َٗا                  ٜؾأِْؿِب ٔب

ُِ  : سا٫ٕت ث٬ُخ ي٘ يًذٓظ٢ ايٓاؾ١ٔٝ( ٫) اض

ٌَ ٫: مٛ ايجا١ْٝ، إىل ا٭ٚىل أقٝؿت نًُتني، َٔ َهْٛا: أٟ َكاٟؾا؛ ٜهٕٛ إٔ: اٝ٭ٜٚي٢ َُ  . قا٥ْع ػرل٣ َع

ّٗا ٜهٕٛ إٔ: ايجا١ْٝٝ ُٙ عاؾّٝا ٫: مٛ اإلقاؾ١، غرل بايجا١ْٝ َتَع٥ًْل يٮٚىل نًُتني٢، َٔٔ َهْٛا: أٟ باملكاف؛ َغبٝ َٛؾ٤ْل، ٜأبا َُ 

ًٔ٘ يف َُٜكٚؿّسا ٫ َُ  (. ٫) ٚايٓاؾب ٖٛ يؿعا، ايٓؿب اؿايني ٖرٜٔ ا٫ضِ يف ٚسهِظ ممدْٚغ ع

 ؾٝ٘ ؾَٝدػٌ باملكاف، غبٝ٘ ٫ٚ ٔبُكاف يٝظ َا: ٖٓا ؾاملساد باملؿسد ٚاسد٠، ن١ًُ: أٟ َؿسدا؛ اِضُٗا ٜهٕٛ إٔ: ايجايج١ٝ

ِْ، ُضسَٚز ٫: مٛ املؿسد، ُٛ ٚاملج٢ٖٓ، طايعاْت، نٛانَب ٫: مٛ ايتهطرل، ٚمجع دا٥ ٢ٔ ٫: م ٢ٕ، ٔقٖدِٜ ُٔعا  ٚمجع َُذَت

َٔ ٫: مٛ املرنس ايطامل، َٕ، اـرل٢ يف ََُتَٓأؾَطِٝ ََاْت ََُتَبٚسَدإت ٫: مٛ ٚتا٤، مجع بأٔيـ َٚا ْأدَٛ  . َُِشَتَس

 َِْؿب، قٌ يف ايؿِتض ع٢ً ِٜبَٓٝإ ايتهطرل َٚدُع ؾاملؿسد ب٘؛ َٜٓؿب نإ َا ع٢ً ُِٜب٢َٓ أْ٘ اؿاٍ ٖرا يف ا٫ضِ ٚسهِ

 َٜٚذٛش اؾُع، ٖرا يف ا٭ؾٌ ٭ْ٘ ايهطس؛ ع٢ً ُِٜب٢ٓ ٚتا٤ بأٔيـ مجع َٚا ايٝا٤، ع٢ً ِٜبَٓٝإ ايطامل املرنس ٚمجع ٚاملج٢ٖٓ

 ايؿتض. ع٢ً ٔبٓا٩ٙ

 العيصز الزابع: أحْال االصه املعطْف على اصه ال اليافٔة للجيط:-

 ٜكٍٛ ابٔ َايو:    

ُُؿَسَد َٚزنِّٔب ٍَ=  ٜن٬ٜ ؾأتشٟا اٞي ِٛ ٠ٜٖٛ ٫ٚ َس ٢ٕ ٝق  اِدَع٬ٜ ٚايجا

ِٚ ََسؾٛعٟا ِٚ ََٓؿّٛبا ا ِٕ=  ََُسن٤بٟا ا ٫ٟٖٚ َزٜؾِعَت ٚإ  َتِٓٔؿَبا ٫ أ

ٍَ ٫: )مٛ املؿسد َع يًذٓظ ايٓاؾ١ٝ ٫ تهسزت إذا   :ٚدٗإ اؾ١ًُ إعساب يف ؾًو(. باهلل إ٫ ق٠ٜٛ ٫ٚ سٛ

ٍَ) ا٭ٚىل ايٓهس٠ تؿتض إٔ: ا٭ٍٚ ايٛد٘  .اـدل تسؾع ٚ ا٫ضِ تٓؿب  إٕ عٌُ تعٌُ اييت ي٬ اضِ أْٖٗا ع٢ً(. سٛ

 : أٚد٘ ث٬ث١( ق٠ٜٛ) ايجا١ْٝ ايٓهس٠ يف س٦ٓٝر يو جيٛش ٚ

ٍَ ٫: )ؾتكٍٛ. ٫ إعُاٍ ع٢ً ٜع٢ٓ يًذٓظ ايٓاؾ١ٝ ايجا١ْٝ ٍ"٫" اضِ أْٗا ع٢ً :ايؿتض-  (.باهلل إ٫ ق٠ٜٛ ٫ٚ سٛ

ٍَ ٫: )ؾتكٍٛ. ا٭ٚىل ٫ اضِ قٌ ع٢ً َعٛٛؾ١ ايجا١ْٝ ايٓهس٠ ؾتهٕٛ شا٥د٠ ايجا١ْٝ ٫ إٔ اعتباز ع٢ً :ايٓؿب  ق٠ٜٛ ٫ٚ سٛ

 (.باهلل إ٫

باإلبتدا٤  زؾع قٌ ٖٚٛ ازلٗا َع ا٭ٚىل ٫ قٌ ع٢ً َعٛٛؾ١ ٚازلٗا ٫ ؾتهٕٛ شا٥د٠ ايجا١ْٝ ٫ إٔ اعتباز ع٢ً: ايسؾع 

ٍَ ٫: )ؾتكٍٛ .  (.باهلل إ٫ ق٠ٝٛ ٫ٚ سٛ
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 َسؾٛع َبتدأ سٍٛ ؾٝهٕٛ تهسزت ٭ْٗا هلا عٌُ ٫ ًَػا٠ ٫ إٔ ع٢ً بٓا٤(.سٍٛ) ا٭ٚىل ايٓهس٠ تسؾع إٔ: ايجاْٞ ايٛد٘

 .بايٓؿٞ ضبكٗا ٖٛ بايٓهس٠ ا٫بتدا٤ ضٛؽ ٚايرٟ يٓا تكدٜسٙ قرٚف ٚاـدل با٫بتدا٤

 : ٚدٗإ ايجا١ْٝ ايٓهس٠ يف س٦ٓٝر يو جيٛش ٚ

ٍُ ٫: )ؾتكٍٛ. َبتدأ بعدٖا َٚا هلا عٌُ ٫ ًَػا٠ ٫ إٔ ع٢ً: ايسؾع  (.باهلل إ٫ ق٠ٝٛ ٫ٚ سٛ

ٕٖ ع٢ً: ايؿتض  ٕٖ عٌُ تعٌُ يًذٓظ ْاؾ١ٝ ٫ أ ٍُ ٫: )ؾتكٍٛ ا٫ضِ ؾتٓؿب إ  (.باهلل إ٫ ق٠ٜٛ ٫ٚ سٛ

 ايعٓؿس اـاَظ :سهِ سرف ػدل ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ:

 نجرل. ٚسرؾ٘ حٞيرف، ؾإْ٘ يًذٓظ ايٓاؾ١ٝ( ٫) ػدل٢ ع٢ً ديٌٝ َدٍ إذا

٣ٌ َٔٔ ٌٖ: مٛ َكايٝا، ٜهٕٛ قد ٚايديٌٝ  ٌَ ٫: ؾٝكاٍ سأقْس؟ َزُد  اٞيُكاّ َٔ َؿَٗٛا: أٟ) سايٝا اٚ ٜهٕٛ  .َزُد

 . عًٜٝو َبٞأَع ٫: أٟ. َبٞأَع ٫: يًُسٜض ٜكاٍ نإٔ ، (ٚاؿاٍ

ِٛ﴿: تعاىل قٛي٘ اؿرف َٚٔ َِٛت ٜؾ٬ٜ ٜؾص٢ُعٛا إ٢ِذ َتَس٣ َٜٚي ِٟ 51؛ضبأ:﴾ٜؾ َِٛت ؾ٬: أ ٍَ هلِ، ٜؾ  : ايػأعُس ٚقا

َِٛق٢ ايٓاُع َِٜؿًُٝض ٫ ِِ إذا َضسا٠ٜ ٫ٚ     =    هلِ َضَسا٠ٜ ٫ ٜؾ ُٗ ٖٗاٝي  َضاُدٚا ُد

ِٟ ُِٗ إذا هلِ َضسا٠ٜ ٫ٚ: أ ٖٗاٝي  .َضاُدٚا ُد

ِٕ ٍٓ مل ؾإ ٢ٌ، يف طأيَب ٫: مٛ سرؾ٘، جيص مل ديٌٝ اـدل ع٢ً ٜد َِ عًٝ٘ اهلٝل َؾ٢٤ً قٛٝي٘ َٚٓ٘ ايؿِؿ  ٜأٞغَُٝس ٜأَسَد ٫ٜ: )) ََٚض٤ً

َٔ  ((. اهلٔل َٔ

 ٜكٍٛ ابٔ َايو يف ذيو:

ـَٞبِس إضكاٝط ايبأب ذا يف ٚغاَع         َِٗس ُضٝكٛٔط٘ َِع امٝلساُد إَذا      = ا  ٜظ
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 اخلالصة
 دا٥ُا َٓؿٛبا ٜهٕٛ ٫ يًذٓظ ايٓاؾ١ٝ ٫ اضِ ٚيهٔ ٚتسؾع اـدل،٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ تعٌُ عٌُ إٕ ؾتٓؿب ا٫ضِ -

 . ب٘ ٜٓؿب َا ع٢ً َبٓٝا ٜهٕٛ ٚقد ، َٓؿٛبا ٜهٕٛ قد بٌ ، إٕ ناضِ

 ؾكط ْاؾ١ٝ تبك٢ يهٔ ، س٦ٓٝر عًُٗا ٜبٌٛ ايػسٚط ٖرٙ َٔ غسط ٫ ؾكدت اذا-

 عد٠ أٚد٘ إعسابٝ٘. جيٛش يف قٛيٓا: "٫سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل "-

  غو ٫ ضٌٗ ا٫َتشإ: مٛ   ايطٝام َٔ ذيو ٜٚؿِٗ يًذٓظ ايٓاؾ١ٝ ٫ ػدل حيرف قد-

 

 املزاجع
ايؿهس يًٛباع١،  داز: ،برلٚت ا٭ْؿازٟ ٖػاّ بٔ عبداهلل ايدٜٔ َايو، مجاٍ ابٔ أيؿ١ إىل املطايو أٚقض -

 2/3اؾص٤  .ٖع 1414ط

 .2009ّ ،3ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز :،برلٚتايػاؾعٞ  َؿٛؿ٢ بٔ عكٌٝ، قُد ابٔ غسغ ع٢ً اـكسٟ ساغ١ٝ-

 1/317اؾص٤

 407/ 1ايذلاخ، اؾص٤  داز:املؿسٟ، ايكاٖس٠  عكٌٝ َايو، ابٔ ابٔ أيؿ١ٝ ع٢ً عكٌٝ ابٔ غسغ-

 ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز: ،برلٚت ا٭شٖسٟ ػايد ايتٛقٝض،ايػٝؽ ع٢ً ايتؿسٜض غسغ-

 1/336اؾص1421ٙ.٤ا٭ٚىل

 

 

 

 

 



 

 

             

 
 
 
 
 
 

 عاشزةانانتعهيًيت  انىحدة 
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 وأخىاتها ظٍ
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 عناصز الىحدة التعلًمة  العاشزة
 ايعٓؿس ا٫ٍٚ :عًُٗا-

 ايعٓؿس ايجاْٞ: أقطاَٗا-

 َٔ سٝح ايتؿسف ايعٓؿس ايجايح:أقطاَٗا-

 ايعٓؿس ايسابع: سهُٗا َٔ سٝح اإلعُاٍ-

 ايعٓؿس اـاَظ: سهِ سرف املؿعٛيني-

 
 املقدمة

 يف شيٓا ؾُا: بعد أَا أمجعني، ٚؾشب٘ آي٘ ٚع٢ً يًعاملني، زمح١ٟ ُبعح َٔ ع٢ً ٚأض١ًِ ٚأؾ١ًٞ ايعاملني، زٓب هلل اؿُد .

ٕٖ"ٚ ٚأػٛاتٗا،" ٜنإ" ع٢ً ايه٬ّ َٔ ايٛسدات ايطابك١ يف ؾسغٓا ٚقد ايٓٛاضؽ، باب  غا٤ إٕ ايّٝٛ ْٚػسع ٚأػٛاتٗا،" إ

ٖٔ" يف تعاىل اهلل  ٚاـدل املبتدأ ؾتٓؿب ا٫زل١ٝ اؾ١ًُ ع٢ً تدػٌ ؾٗٞ ايٓٛاضؽ، َٔ ايجايح ايٓٛع ٚأػٛاتٗا،ٚ ٖٞ" ٜظ

 إٔ: -بإذٕ اهلل تعاىل-هلا.       ٚضٛف ٜتٝطس يًٛايب بعدٙ َؿعٛيني ٚػعًُٗا

 ٢ ا٭ؾعاٍ اييت تتعد٣ إىل ْؿب َؿعٛينيٜتعسف عً-

 ٜتعسف ع٢ً أقطاَٗا َٔ سٝح َعاْٝٗا ٚتؿسؾٗا-

ٔٓ ٚأػٛاتٗا.-  ٜتعسف ع٢ً َع٢ٓ ايتعًٝل ٚا٫يػا٤ يف ظ

 حيدد املؿعٍٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ بعد ظٔ ٚأػٛاتٗا ٜٚعسب٘.-
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 العيصز األّل: عنلَا:-

 ُٖا َؿعٛيني اعتبازُٖا َٔ ٚبايسغِ ب٘، َؿع٫ٛ َُٓٗا نٌ ٜؿرل إذ ازلُٗا؛ ٚتػرل ٚاـدل املبتدأ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ تٓؿب

ُِدتإ،  َٔٔ هلا بد ٫ أْ٘ يف ايٓٛاضؽ َٔ غرلٖا عٔ ٚتٓؿسد.املبتدأ ٚاـدل  أؾًُٗا ٭ٕ نَبك١ٝ املؿع٫ٛت؛ ؾِكًتإ ٫ ع

 ؾأعٌ.

 العيصز الجاىٕ :أقضامَا:

 . ايتشٌٜٛ ٚأؾعاٍ ايكًٛب أؾعاٍ: ٔقطُإ ايباب ٖرا أؾعاٍ

ٍُ ايكطِ ا٭ٍٚ:  ٚتٓكٔطِ ٚمٖٛا، ٚايعٔ نايعًِ ٚايٝكني َتؿ١ً ب٘؛ قا١ُ٥ بايكًب، َعاْٝٗا ٖٚٞ اييت ايكًٛب: أؾعا

٣ّ  : أزبع١ أقطا

ٍُ ٖٚ ِِ: مبع٢ٓ( َتَع٤ًِ) ٚ( ََٚدَد: )ث٬ث١ أؾعاٍ ٖٚٛ اؾاشّ، ا٫عتكاد: بايٝكني ٚاملساد ٜكّٝٓا، اـدل يف ٜؿٝد َا: ا٭  ٚ اِعًٜ

 (.َدَز٣)

ُٙ إ٢ْٖا﴿: تعاىل قاٍ اـرل٢، باَب ايؿ٬َغ ََٚدِدُت: ََٚدَد ؾُجاٍ َِ َؾأبسٟا ََٚدِدَْا ُ٘ اٞيَعِبُد ِْٔع ٖٚاْب إ٢ْٖ  َؿعٍٛ: ؾاهلا٤ُ (44،)ف:﴾ٜأ

،ٍٖٚ ٍْ( َؾأبسٟا) ٚ أ ٣ٕ َؿعٛ  . ثا

َٖا ِِ) مبع٢ٓ( َتَع٤ًِ) ٚأ ِٕ ؾٝٗا ؾايهجرل( اِعًٜ ٕٖ) إىل َتتعٖد٣ أ ُٛ َٚعُٛيٝٗا، امل٪ن١د٠( أ ِِ: م ٕٖ َتَع٤ً   َب٤ْ٬، ايٚسبا٤َ أ

َٖا   ٚيجإ يٛأسد بٗا تعٖد٣ اهلُص٠ عًٝ٘ دػًت ؾإٕ. بَطٜؿس٢ٜى َدَزُِٜت: تكٍٛ بايبا٤، يٛاسد َٜتعد٣ إٔ ؾٝ٘ ؾا٭نجس( َدَز٣) ٚأ

ٌِ﴿: تعاىل قٛٔي٘ يف نُا بايبا٤ٔ؛ ِٛ ٝق ُ٘ ََا اهلٝل َغا٤َ ٜي ُِٛت ًٜ ِِ َت ِٝٝه ِِ ٫َٜٚ َعًٜ ٘ٔ ٜأِدَزاٝن  أٍٚ، َؿعٍٛ املؼاطب ( ؾكُرل16)ْٜٛظ:.﴾ٔب

٣ٕ ٚاجملسٚز َؿعٍٛ ٚاؾاز    .ثا

ٌَ: )مخط١ ٚأؾعاي٘ ايٝكني، زدشإ: أٟ زِدشاّْا؛ اـدل يف تؿٝد ٖٚٞ َا: ايسدشإ ايجاْٞ: أؾعاٍ- : مبع٢ٓ( َدَع

َِ) ٚ ،(َِٖب) ٚ ،(َعٖد) ٚ ،(سذا) ٚ اعتكد،  (.َشَع

ٍُ ُٔجا ٌَ) ؾ ًُٞت(: َدَع   اِعَتٜكِدُت،: أٟ ْأؾّعا؛ ائع٬َز َدَع

 ٍُ َٔجا ُِٛت( َسَذا) ٚ ٖٛ َسَذ ٍُ َٚٓ٘ َباز٢ّدا، اٞيَذ  :ايػاعس٢ قٛ

ُِس٣ٚ أبا ٜأِسُذٛ ٝنُِٓت قد ُِٖت سٖت٢=  ٔثٜك١ٕ أػا َع َّا بٓا ٜأٜي ُٖات ٜٛ ًٔ َُ 

 . سذا َكازع"  أسذٛ"  يع َؿع٫ٕٛ"  أػا ٚ ، أبا"  ؾع

ٍُ َٔجا ٍُ َٚٓ٘. أّػا ايٖؿٔدَٜل َعَدِدُت(: َعٖد) ٚ  : ايػأعس٢ قٛ

ِٜٛي٢ َتِعُدٔد ؾ٬ َُ  ايُعِدّ يف غسٜٝهٜو املٜٛي٢ ٚيهُٖٓا=  ائػ٢َٓ يف َغس٢ٜٜهٜو اٞي

 . تعدد يًؿعٌ َؿع٫ٕٛ ٚغسٜو ، ٔؾاملٛىل
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ٍُ َٔجا  (:َِٖب) ٚ

َِٗبٓٔٞ ٚإ٫ ََأيٕو      أبا ٜأٔدِسْٔٞ: ؾكًُت َِسٟأ ٜؾ  ٖأيها ا

 .ٚاَسأ املتهًِ ٜا٤ ُٖا ِٖب ايؿعٌ ؾُؿع٫ٛ

 .ؾعبا ا٫َتشإ ايٛايب شعِ: َٚجاٍ )شعِ( مٛ

 :ايػاعس ٚنكٍٛ

 َدٔبٝبا َٜٔدٗب َٔ ايػُٝؽ إمنا      بػٝؽ٣ ٚيطُت غّٝؼا شعُِتين

 .ٚايسدشإ ايػو ع٢ً ايداٍ شعِ يًؿعٌ َؿعٛيني ٚغٝؼا املتهًِ ٜا٤ أتت

 ٚ( َزٜأ٣: )ؾِع٬ٕ ٖٚٛ يًٝكني، نْٛ٘ ٚايػايب زدشاّْا، أٚ ٜكٝٓا اـدل يف ٜؿٝد َا أؾعاٍ ايكًٛب:ايكطِ ايجايح َٔ -

(َِ  (.َعًٔ

َٞ َا باقنَي ايعًُا٤َ زأُٜت(: َزٜأ٣) ؾُجاٍ ُِٖس، َبٔك ِِ﴿: تعاىل قٛي٘ َٚٓ٘ ايد ُٗ ُ٘ إ٢ْٖ َِْٚ ُٙ َبٔعٝدٟا ََٜس  ؾا٭ٚىل (6،)املعازز:﴾ٜقس٢ٜبٟا َََْٚسا

َُِتٓٔعٟا ايبعَح َٜعٕٓٗٛ: أٟ. يًَٝكني ٚايجا١ْٝ يًع٤ٔ، َُ ُُ٘  .ََشاي١ٜ ٫ ٚأقّعا َْٚعً

ٍُ َٔجا ٚ (َِ ُُِت(: َعًٔ ًَٞض َعًٔ ِِ﴿: تعاىل قٛٝي٘ َٚٓ٘ َػِّٝسا، ايٗؿ ًٜ ُ٘ ٜؾاِع َ٘ ٫ٜ ٜأْٖ ِٟ (؛19)قُد: ﴾اهلٝل إ٤٫٢ إ٢ٜي  ٚاعَتكد تٝكٔ: أ

ُِ ٖٔ: )ث٬ث١ ٖٚٛ يًسدشإ، نْٛ٘ ٚايػايب َٜكّٝٓا، أٚ زدشاّْا اـدل٢ يف ٜؿٝد َا: ايسابُع ائكط ٍَ) ٚ( ٜظ  (. َسٔطَب) ٚ( ػا

ٖٔ) ؾُجاٍ  ََٛدّٛدا. ايهتاَب ظَُِٓٓت(: ٜظ

 ٜعٕٓٛ ايرٜٔ﴿: تعاىل ٚقٛي٘ (118)ايتٛب١:﴾إيٝ٘ إ٫ اهلل َٔ ًَذأ أ٫ ٚظٓٛا﴿: تعاىل نكٛي٘ ايٝكني، مبع٢ٓ تأتٞ قد يهٓٗا

ٕٖ َطدُٖا ضد ملؿعٛيني َتعدٜا اٯٜتني، يف ايٝكني مبع٢ٓ أت٢ ظٔ ايؿعٌ إٔ (  ٚايػاٖد46)ايبكس٠:.﴾زبِٗ ٬َقٛا أِْٗ  َٚا أ

  .بعدٖا

 .ؾعبا ايدزع ػًت: )َػاٍَ( َجاٍ-

 :ايػاعس ٚنكٍٛ

ُٖٗٔ ايػٛاْٞ دعاْٞ ًُٞتٓٔٞ ع َٞ      ٚٔػ ِْ ٔي َٛ ب٘ ٝأِدَع٢ ؾ٬ اِض ِٖ َٚ ٍُ ٖٚ  أ

 .ثإ َؿعٍٛ ْؿب قٌ يف اضِ يٞ: ا٫زل١ٝ ٚاؾ١ًُ أٍٚ، َؿعٍٛ املتهًِ ٜٚا٤ ؾاعٌ، ٚايتا٤ َاض، ؾعٌ ػاٍ

 .َٛدٛدا قُدا سطبت: َجاٍ ) َسٔطَب( -

 :ايػاعس ٚنكٍٛ

ٌٖ سطبٓا ٚنٓا َّ ٫قٝٓا عػ١ٜٝ     غش١ُٟ بٝكا٤َ ن ََُِٝسا ُدرا  ٚٔس

 ..ايسدشإ ع٢ً ٚدٍ ،(غش١ُ)ٚ( نٌ) املؿعٛيني ْؿب سطب ؾايؿعٌ

 َايو يف أيؿٝت٘ ؾكاٍ:ٚذنسٖا ابٔ 

٢ٌ أْؿِب ٍَ َزٜأ٣ أعٓٔٞ       اِبٔتَدا ُدِصٜأٟ ايكًٔب بؿع ُُِت ػا  ََٚدَدا َعًٔ
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ٖٔ ُُِت َسٔطِبُت ٜظ  ناِعَتٜكِد اي٤ًِر َٚدَعٌ َدَز٣ َسَذا       َععدِٓ َََع َٚشَع

َٖعِب ٚ ،ِِ  ٚػدلا َبتدٟأ أِْؿِب بٗا أٜكا      نَؿٖٝسا ٚاييت َتَع٤ًع

: ٖٞ ا٭ؾعاٍ ٖٚرٙ ساٍ، إىل ساٍ َٔ ٚايؿرلٚز٠ ايتشٌٜٛ َع٢ٓ تؿٝد اييت ا٭ؾعاٍ ٖٞ: ايؿرلٚز٠ ايجاْٞ: أؾعاٍايكطِ 

ِِ َٜٚنَرٔيٜو﴿مٛ قٛي٘ تعاىل:  دعٌ، ًَٞٓاٝن ١َٟٖ َدَع ََٗدا٤َ ٔيَتٝهُْٛٛا ََٚضٟٛا ٝأ  (.143 )ايبكس٠ .﴾ُغ

َٖا َٜٚيٜكِد﴿مٛ: ٚتسى،  ٌِ آ١َٟٜ َتَسٞنَٓا َٗ ِٔ ٜؾ   (15ايكُس .) ﴾َُٖدٔنس َٔ

ِٖ﴿ مٛ قٛي٘ تعاىل: ٚزٓد، ُٙ ُث ٌَ َزَدِدَْا ًٔنَي ٜأِضٜؿ   (5 )ايتني  ﴾َضأؾ

 . يًصزاع١ ؾاؿ١ أزقٟا املٛات ا٭زض ايؿ٬سٕٛ ؾٝٓس: مٛ ٚؾٝٓس،

َِ اهلٝل ٚاؽر﴿: تعاىل ٚقٛي٘ :مٛ ٚآتؼر،  25ايٓطا٤:.﴾ػ٬ًٝ إبساٖٝ

. ٍُ ـٔ( َتٔؼَر) َٔجا  .دعًت٘ أٟ ؾدٜكا؛ قُدا َتٔؼِرُت: قٛيٓا  .بايتؼؿٝ

 العيصز الجالح :أقضامَا مً حٔح التصزف:

َٖا   . َتؿسؾ١ ٜٚغرل َتؿسؾ١ إىل ؾَتٓكطِ ايكًٛب أؾعاٍ ؾأ

ِِ َِٖب) عدا َا ؾاملتؿسؾ١ : مٛ املكازع، ٖٚٛ ٚغرل املاقٞ، ،(ٜقا٥ُٟٔا َشِٜدٟا ٜظَُِٓٓت: )مٛ املاقٞ، َٓٗا ؾٝطتعٌُ ،(َٚتَع٤ً

(ٗٔ ٖٔ: )مٛ ٚا٭َس، ،(ٜقا٥ُٟٔا َشِٜدٟا ٜأٝظ ٕٙ أْا: )مٛ ايؿاعٌ، ٚاضِ ،(قا٥ُٟٔا َشِٜدٟا ٝظ : مٛ املؿعٍٛ، ٚاضِ ،(ٜقا٥ُٟٔا شٜدٟا ظا

ْٕ َشِْٜد) : مٛ ٚاملؿدز ايجاْٞ، املؿعٍٛ( قا٥ُٟا)ٚ ايؿاعٌ، َكاّ ٚاِزتؿع ئكٝاَ٘ ا٭ٍٚ، املؿعٍٛ ٖٛ ؾأبٛٙ ،(ٜقا٥ُٟٔا أبٛٙ ََٞعُٓٛ

 .يًُاقٞ ثبت َا ٚغرلٙ ايعٌُ َٔ ن١ًٗا هلا ِٜٚجُبت ،(قا٥ُٟا شٜدٟا ٜظٜٓٚو َٔٔ َعٔذِبُت)

ِِ َِٖب ُٖٚا اثٓإ، املتؿٚسف ٚغرل ِِ، مبع٢ٓ َٚتَع٤ً  : نكٛٔي٘ ا٭َس؛ ؾٝػ١ إ٫ َُٓٗا ٜطتِعٌُ ؾ٬ اِعًٜ

ِِ َِٗس ايٖٓٞؿظ٢ ٔغٜؿا٤َ َتَع٤ً َٖا      ٜق ٚٚ ـٕ ٜؾَبأيِؼ      =  َعُد ٞٛ ًٝ ٢ٌ ٔؾٞ ٔب َُٞهس٢ ايٖتَشٝٗ  َٚاٞي

َٖا  .يًُكٞ ٬َش٢ّ ؾٗٛ ؛(َِٖب) إ٤٫ َتؿسؾ١ ؾٗٞ ايتشٌٜٛ أؾعاٍ أ

 العيصز الزابع: أحهامَا مً حٔح اإلعنال :

٣ّ ث٬ث١ ا٭ؾعاٍ هلرٙٔ  : أسها

 . اؾُٝع يف ٚأقع ٖٚٛظ ا٭ؾٌ ٖٚٛظ اإلعُاٍ: أَسدٖا

ٌَُ إبٛاٍ: ٖٚٛ اإليػا٤ُ: ايجاْٞ ِْ ٜظَُِٓٓت َشِْٜد) نع تأػسٙ؛ أٚ بتٛضٛ٘ ايعاٌَ يكِعـ يٞؿعا ٚق٦٬؛ ايع  (. ٜقا٥ٔ

ِْ َشِْٜد: )ٚ ٍَ( ٜظَُِٓٓت ٜقا٥ٔ ًُٞت اٜ٭َزأدٝص٢ َٚٔؾٞ:  قا ُّ ٔػ َُٛز اي٥ًِ٪ ـٜ  ٚا

َٛضطظ إعُاي٘ َٔ ٜأٞق٣ٛ املَتٜأػس ٚإيػا٤  . ضٛا٤ املؿعٛيني بني املتٛضط يف ُٖا: ٚقٌٝظ بايعهظ ٚامٝلت

 مٛ:. بعدٙ ايه٬ّ ؾدز ي٘ َا جمٔل٤ٞ ق٦٬؛ ٫ظ يؿعا ايعٌُ إبٛاٍ ٖٚٛ ايتعًٝل: ايجأيح

- ُّ ُٛ قٛي٘ تعاىل: ا٫بتدا٤ٔ ٫ َٜٚيٜكِد﴿م ُُٛا . ٢ٔ َعًٔ َُ ُٙ ٜي ُ٘ ََا اِغَتَسا ِٔ اٞيآٔػَس٠ٔ ٔؾٞ ٜي  102ايبكس٠: ﴾َػًٜام٣ َٔ
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-ُّ ٢ِ؛ ٫ٚ ُُِت َٜٚيٜكِد: نكٛٔي٘ ايٜكَط ٖٔ َعًٔ  ََٖٓٔٝٔتٞ ٜيَتٞأٔتَٝ

ُٛ قٛي٘ تعاىل: ايٓاؾ١ٝٝ َٚا- َُِت ٜيٜكِد ﴿م َٕ َُٖ٪ٜيا٤ٔ ََا َعًٔ ٛٔٝكٛ ِٓ  65ا٭ْبٝا٤: ﴾ َٜ

-ٚ(٫ )ٚ(٢ٕ ُُِت: )مٛ َٜكدز أٚ ب٘، ًَؿٛظ قطِ دٛاب يف ايٓأؾَٝتإ( إ ُِْسٚ ٫ٚ ايداز٢، يف َشِْٜد ٫ ٚاهلٔل َعًٔ ُُِت: )ٚ(ظ َع  َعًٔ

ِٕ ِْ َشِْٜد إ٢  (. ٜقا٥ٔ

ُّ  : ؾٛزتإ ٚي٘ظ ٚا٫ضتؿٗا

ِٕ: إسداُٖا ِٕ﴿: مٛ ٚاؾ١ًُ ايعاٌَ بني ا٫ضتؿٗاّ سِسف ِٜعذلض أ ِّ ٜأٜقس٢ْٜب ٜأِدز٢ٟ َٚإ٢ َٕ ََا َبٔعْٝد ٜأ   109ا٫ْبٝا٤:﴾ُتَٛعُدٚ

َُِد٠ اضتؿٗاّ؛ اضِ اؾ١ًُ يف َٜهٕٛ إٔ: ٚايجا١ْٝ َِ﴿: مٛ نإ، ع ًٜ ٟٗ ٔيَِٓع ٢ٔ ٜأ ِٝ َٛ ؾك١ً، أٚ 12ايهٗـ:،﴾ٜأِسَؿ٢ أؿِصَب : م

﴿ُِ ًٜ َٔ ََٚضَِٝع ُُٛا اي٤ٔرٜ ٟٖ ٜظًٜ ِٜٓكًٜٕب ٜأ َُ َٕ ًُٔبٛ ِٜٓك  227ايػعسا٤: ﴾َٜ

ِِ؛ َِٖب: اثٓإ ٖٚٛظ دإَد قًٔبٞ يف ٫ٚظ ايٖتؿٝرل أؾعاٍ َٔ غ٤ٞ يف ايتعًٝل ٫ٚ اإليػا٤ َٜدػٌ ٫ٚ ًٞصَإ  ؾإُْٖٗا َٚتَع٤ً ٜ

 ا٭َس.

ٔ٢ٗ ٔٗ: )اإلعُاٍ يف تكٍٛظ هلٔ َا ٚيتؿاز٢ٜٔؿ ٕٙ أَْا: )ٚ( ٜقا٥ُٟٔا َشِٜدٟا ٜأٝظ ٔٗ َشِْٜد: )اإليػا٤ ٚيف(. ٜقا٥ُٟٔا َشِٜدٟا ٜظا ِْ ٜأٝظ  َٚشِْٜد ٜقا٥ٔ

ِْ ٔٗ ٜقا٥ٔ ٕٙ ٜأَْا َٚشِْٜدظ ٜأٝظ ِْ ٜظا ِْ َٚشِْٜدظ ٜقا٥ٔ ٕٙ أَْا ٜقا٥ٔ ٔٗ: )ايتعًٝل٢ ٚيف(. ٜظا ِْ َشِْٜد ََا ٜأٝظ ٕٙ ٜٚأَْاظ ٜقا٥ٔ ِْ َشِْٜد ََا ٜظا  (.ٜقا٥ٔ

 العيصز اخلامط: حهه حذف املفعْلني:

 . ذيو ع٢ً ديٌٝ َدٍ إ٫ إذا أسدُٖا، ضكٛط ٫ٚ املؿعٛيني ضكٛط ايباب ٖرا يف جيٛش ٫ 

ُٔجاٍ  ،(قا٥ُٟا شٜدٟا ٜظَُِٓٓت: )ايتكدٜس ،(ٜظَُِٓٓت: )ؾتكٍٛ( قا٥ُٟٔا؟ شٜدٟا ٜظََِٓٓت ٌٖ: )ُٜكاٍ إٔ يًد٫ي١ املؿعٛيني سرف ؾ

 : قٛٝي٘ َٚٓ٘ عًُٝٗا، قِبًُٗا َا يد٫ي١ املؿعٛيني ؾشرؾت

                       - ٟٚ ِّ ٔنَتإب ٔبٜأ ِِ َتَس٣=  ُض١ٕٖٓ ٔبٜأ١ٖٜٔ ٜأ ُٗ ٖٞ َعازٟا ُسٖب   ََٚتِشَطُب َعًٜ

ِِ َٚتِشَطُب: )أٟ ُٗ ٖٞ َعازٟا ُسٖب ُِٗ) ُٖٚا املؿعٛيني، ؾشرف ،(َعًٜ ٖٞ عازٟا)ٚ( ُسٖب  .عًُٝٗا قبًُٗا َا يد٫ي١ ؛(َعًٜ

ٍُ  قا٥ُٟا، شٜدٟا ٜظَُِٓٓت: أٟ ؛(شٜدٟا ٜظَُِٓٓت: )ؾتكٍٛ ،(قا٥ُٟا؟ أسدٟا ٜظََِٓٓت ٌٖ: )ٜكاٍ إٔ يًد٫ي١ ٜأسدُٖا سرف َٚجا

 : قٛٝي٘ َٚٓ٘ يًد٫ي١ عًٝ٘، ايجأْٞ ؾتشرف

ُٙ َتٝعٓٚٞ ؾ٬ ََْصٞئت ٜٚيٜكِد َُِٓص٢ٜي١ٔ َٔٓٚٞ       = ٜغَِٝس ٢ّ امٝلَشٚب ٔب  امٝلٞهَس

ُٙ َتٝعٓٚٞ ؾ٬: )أٟ  .  ايجاْٞ املؿعٍٛ ٖٛ( ٚأقعٟا)ٚ ا٭ٍٚ، املؿعٍٛ ٖٛ( ٜغَِٝسٙ)ؾع ،(َٚأقعٟا ٜغَِٝس

 ٜظَُِٓٓت) ٫ٚ ،(شٜدٟا ٜظَُِٓٓت) ٫ٚ ،(ٜظَُِٓٓت): تكٍٛ ؾ٬ أسدُٖا، يف ٫ٚ ؾُٝٗا ٫ جيص مل اؿرف ديٌٝ ع٢ً ٜدٍ مل ؾإٕ

 قا٥ُٟا(. َشِٜدٟا ٜظَُِٓٓت: )ُتس٢ُٜد( قا٥ُٟا
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 اخلالصة
ٖٔ/ "أ٫ٟٚ   اـدل، املبتدأ ٫ٚ تسؾع ٫ ٭ْٗا اؿسٚف؛ بعد ايٓشا٠ ٚذنسٖٚا ٜأػسٖا ٚقد أؾعاٍ، نًٗا ٚأػٛاتٗا" ٜظ

ُُٗا تٓطُؽ ٚإُْٖا   . ذيو ٭دٌ ٜٚأٖػسٖا ايٓٛاضؽ٢، َع اضتٛساّد ؾرنسٖا ايِٖٓؿب، إىل ُسهُ

 اييت ايٓٛاضؽ أَا. املبتدأ ٚاـدل ٜأؾًُٗا َؿعٛيني ٚتٓؿب ؾاع٬ٟ، ؾذلؾُع ٚاـدل؛ املبتدأ ع٢ً تدػٌ ا٭ؾعاٍ ثاْٝا: ٖرٙ

 .ؾاعٌ َعٗا ؾًٝظ قبًٗا،

 . ايتشٌٜٛ ٚأؾعاٍ ايكًٛب، أؾعاٍ ٔقطُني؛ إىل تٓكطِ ا٭ؾعاٍ ٖرٙ/ ثايجا: 

إيػا٤ ،ٚنريو  ٫ٚ تعًٝل ؾٝٗا ٜهٕٛ ؾ٬ اٞيُتؿسؾ١ غرل ٚأَا ٚاإليػا٤، بايتعًٝل أؾعاٍ ايكًٛب املتؿسؾ١ ػتؿتا زابعا /

 أؾعاٍ ايتشٌٜٛ.

 ردة يف الىحدةاملصطلخات الىا-
َُِد٠ٝ-  ايؿِك١ً، ناملطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘. ٔػ٬ف ٖٚٛ ايه٬ّ، َٔ سرؾ٘ ٜؿٗض ٫ َا( :  ايٓشا٠ اؾ٬ٛغ يف)  ايعُد٠: ايُع

ُِد٠ ٔػ٬ف ٖٚٞ ، ُسرَف إ٢ذا بػرلٙ ايه٬ّ ٜطتكِٝ َا( :  ايٓشا٠ اؾ٬ٛغ يف)  ايٜؿِك١ًٜٝ ايؿك١ً:-  . ايُع

 ناملؿاعٌٝ ٚاؿاٍ. . ايصٜاد٠ َعٓاٙ ايًػ١ يف ؾايؿكٌ إيٝ٘، ٚاملطٓد املطٓد ع٢ً شا٥د٠ ٭ْٗا بايؿك١ً ٚزلٝت
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  املزاجع أهم
ايؿهسيًٛباع١،  داز: ،برلٚت ا٭ْؿازٟ ٖػاّ بٔ عبداهلل ايدٜٔ َايو،مجاٍ ابٔ أيؿ١ إىل املطايو أٚقض-

 2/28اؾص٤  .ٖع1414ط

اؾص٤ .2009ّ ،3ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز:ايػاؾعٞ،برلٚت َؿٛؿ٢ بٔ عكٌٝ،قُد ابٔ غسغ ع٢ً اـكسٟ ساغ١ٝ-

1/332 

 1/407داز ايذلاخ.اؾص٤:املؿسٟ ،ايكاٖس٠  عكٌٝ َايو ،ابٔ ابٔ أيؿ١ٝ ع٢ً عكٌٝ ابٔ غسغ-

 اؾص1421ٙ.٤ا٭ٚىل ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز: ،برلٚت ا٭شٖسٟ ػايد ايتٛقٝض،ايػٝؽ ع٢ً ايتؿسٜض غسغ -

1/358 

 

 

 



 

 

             

 
 
 
 
 
 

 انىحدة انتعهيًيت احلاديت عشزة
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 صز الىحدة التعلًمة احلادية عشزةعنا
 ايعٓؿس ا٭ٍٚ :عًُٗا-

 ايعٓؿس ايجاْٞ :تعدادٖا-

 سهِ َؿاعًٝٗاايعٓؿس ايجايح: -

 

 املقدمة
مُدى ايًِٗ ع٢ً َا أضبػت َٔ ايٓعِ، ْٚؿًٞ ْٚطًِ ع٢ً ْبٝو املؼؿٛف ظٛاَع ايهًِ ٚع٢ً أي٘ ٚؾشب٘ ايٛٝبني 

 ايٛاٖسٜٔ ،ٚبعد 

 َعًِٔ،: أؾًٗا( أعًِ)ٚ َباغسٟا، تعًكٟا ب٘ َتعًل ٭ْ٘ ضبل؛ ملا نايؿؿٌ اؿكٝك١ يف ٖٚٛ باب، عٓٛإ ف)أز٣ ٚأعًِ (ٖٛ

 أعًِ (ٚ)أز٣ (أؾًٗا )زأ٣( دػًت عًٝٗا ُٖص٠ ايتعد١ٜ ؾؿازت )أز٣(. ) ؾؿازت ايتعد١ٜ ُٖص٠ عًٝٗا دػًت

 بعد ٖرٙ ايٛسد٠ إٔ:-ٚبعٕٛ اهلل –ٚضٝهٕٛ يو أػٞ ايٛايب 

 تتعسف ع٢ً أثس اهلُص٠ إذا دػًت ع٢ً زأ٣ ٚعًِ-

 تتعسف ع٢ً ا٭ؾعاٍ اييت تٓؿب ث٬ث١ َؿاعٌٝ.-

 ا ،ٚأز٣ ٚأعًِتؿسم بني َؿاعٌٝ ظٔ ٚأػٛاتٗ-
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 العيصز األّل  :عنلَا-

 ٚاـدل. املبتدٜأ تٓٔؿب ث٬ث١ َؿاعٌٝ ايجاْٞ ٚايجايح َُٓٗا أؾًُٗا ا٭ؾعاٍ ٖرٙ 

 العيصز الجاىٕ: تعدادٍا-

 ع:  اٯتٞ َؿاعٌٝ يج٬ث١ املتعد١ٜ ا٭ؾعاٍ َٔ

 . أػدل ع ػٖبس ع أْبأ ع ْٖبأ ع سٖدخ ع أعًِ ع أز٣

 : قطُني إىل ايطابك١ ا٭ؾعاٍ تٓكطِ

 ٖٚٞ ايتعد١ٜ أٚ ، ايٓكٌ بُٗص٠ تعسف اييت اهلُص٠ بٛضاط١ َؿاعٌٝ يج٬ث١ ٜتعد٣ َا َٓٗا ع /ايكطِ ا٭ٍٚ:1

َِ) ف . ٚأعًِ ، أز٣:  ايؿعًني َِ) ٚ( َزٜأ٣) أِؾًُٗا( ٜأَز٣)ٚ( ٜأِعًٜ  ايٖتعٔد١ٜ ُٖص٠ عًُٝٗا دػًت ؾإذا ٫ثٓني، املتعدٜإ( َعًٔ

َِ: )مٛ َؿعٛيني، َٜتعدٜإ إىل ناْا عًُٝٗا اهلُص٠ دػٍٛ قبٌ ٭ُْٖٗا ََؿاعٌٝ. ث٬ث١ إىل تعٖدٜا ُِسٟا شْٜد َعًٔ  َٚزٜأ٣ ًَٓٛٔكٟا، َع

 اهلُص٠، دػٍٛ ؾاع٬ قبٌ نإ ايرٟ ٖٚٛ ثايجٟا، َؿع٫ٟٛ شادتُٗا ايٓكٌ ُٖص٠ دػًت عًُٝٗا ؾًُٜا ،(أػاٜى َبٞهسٟا ػايْد

ُٛ ٚذيو ُُِتٜأِع: )م ًٔكٟا عُسٟا شٜدٟا ًٜ ٜٛ ِٓ  ؾاع٬ٟ نإ ايرٟ ٖٚٛ أٍٚ، َؿعٍٛ ٚػايدٟا ؾصٜدٟا ،(ٜأَػاٜى َبٞهسٟا َػأيدٟا ٜأَزُِٜت)ٚ ،(َُ

ًٞت سني َِ: )ٝق  (.ػايْد َٚزٜأ٣ شْٜد َعًٔ

ِٕ َؿع٫ٟٛ، ؾاع٬ٟ نإ َا تَؿرل أْٗا ٖٚٛ غإٔ اهلُص٠، ٖٛ ٖٚرا  َتعدٜٟا دػٛهلابعد  ؾاز ٫شَٟا دػٛهلا قبٌ ايؿعٌ نإ ؾإ

 ٜئبَظ: )مٛ اثٓني، إىل َتعدٜا دػٛهلا بعد ؾاز ٚاسد إىل ََتعٔدٜٟا نإ ٚإٕ ،(شٜدٟا ٜٚأِػَسِدُت شْٜد َػَسَز: )مٛ ٚاسد، إىل

َٕ ٚإٕ ،(ُدٖب١ٟ َشِٜدٟا ٜأٞيَبِطُت: )ؾتكٍٛ ،(ُدٖب١ٟ َشِْٜد َّ نُا ث٬ث١؛ إىل َتعدٜٟا ؾاز اثِٓٝٔ إىل ََتَعدٜا نا َِ) يف َتٜكٖد  (.ٜٚأَز٣ ٜأِعًٜ

ُِ ٜنَرٔيٜو ﴿: تعاىل َٚٓ٘ يف ايكسإٓ قٛي٘   ٢ٗ ُ٘ ُٜس٢ٜ ِِ اي١ً ُٗ َُاٜي ِِ َسَطَسإت ٜأِع ٢ٗ ِٝ ََا َعًٜ َٔ ٔبَؼاز٢ٔدنَي ُِٖ َٚ  167ايبكس٠:﴾ ايٖٓاز٢ َٔ

 ايجايح َؿعٛي٘ ٚسطسات ، ايجاْٞ َؿعٛي٘ ٚأعُاهلِ ، ب٘ املتؿٌ ايكُرل ا٭ٍٚ َٚؿعٛي٘ ،"  أز٣"  َكازع"  ٜس٣"  ؾايؿعٌ

 . ايصكػسٟ ذنس نُا

َٔ َػًَٜل ََاَذا ٜؾٜأُزْٚٔٞ . ﴿: تعاىل ٚقٛي٘  ٘ٔ َٔٔ اي٤ٔرٜ  11يكُإ:﴾ ُدْٚٔ

 .  اٯػسٜٔ املؿعٛيني َطد ضدت إخل...  َاذا:  ٚمج١ً ، أٍٚ ب٘ َؿعٍٛ"  أزْٚٞ"  يف ؾايكُرل

 :يف أيؿٝت٘ بكٛي٘  َايو ابٔ أغاز ٖرا ايكطِ  ٚإىل 

َُا َزٜأ٣ َث٬ث١ٕ إىل  ِٚا=  َٚعًٔ َُا ٜأَز٣ َؾاَز إ٢َذا َعٖد  ٜٚأِعًٜ

 ٚذيو ؛(َٚسٖدَخ ٜٚأِػَبَس َٚػٖبَس ٜٚأَِْبٜأ َْٖبٜأ) ٖٚٞ َؿاعٌٝ، ث٬ث١ َتٓؿب ايباق١ٝ اييت اـُط١ ايكطِ ايجاْٞ: ا٭ؾعاٍ-

ُٗٓٔٗا َِ) َع٢ٓ يتك ٞٓ ؾِعٌ هلا يٝظ ٭ْ٘ ١؛يًٖتعٔدٜ ؾٝٗا ايتكعٝـ اهلُص٠ أٚ ٚيٝطت ،(ٜٚأَز٣ أِعًٜ  نع ايعًِ ؛ يف َطتعٌُ ُث٬ث

(َِ َِ) مبع٢ٓ( َػَبَس) إ٤٫( َٚزٜأ٣ َعًٔ  (.َعًٔ
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 ٚا٭َج١ً يف ذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 : شٖرل بٔ نعب نكٍٛ ع : ْٖبأ

 َأٍَٛ اهلل زضٍٛ عٓد ٚايعؿٛ            أٚعدْٞ اهلل زضٍٛ إٔ ْب٦ت

 ٚازلٗا ٚإٔ ، ا٭ؾٌ يف ا٭ٍٚ املؿعٍٛ ٖٚٞ ، ؾاعٌ ْا٥ب زؾع قٌ يف ٚايتا٤ ، يًُذٍٗٛ َبين َاض ؾعٌ:  ْب٦ت

 . اٯػسٜٔ املؿعٛيني َطد ضدت ٚػدلٖا

 : ايربٝاْٞ ايٓابػ١ َٚٓ٘ قٍٛ

 ا٭غعاز غسا٥ب إيٞ ٜٗدٟ نازلٗا                ٚايطؿا١ٖ شزع١ ْب٦ت

 ٚاؾ١ًُ ، ايجاْٞ املؿعٍٛ ٚشزع١ ، ا٭ؾٌ يف ا٭ٍٚ املؿعٍٛ ٖٚٞ ؾاعً٘ ْا٥ب ٚايتا٤ ، يًُذٍٗٛ َبين َاض ؾعٌ:  ْب٦ت

 . ايجايح ب٘ املؿعٍٛ ْؿب قٌ يف إخل...  ٜٗدٟ:  ايؿع١ًٝ

 . قادَا عًٝا قُدا أْبأت:  مٛ:  أْبأ

 : ا٭عػ٢ قٍٛ َٚٓ٘

ُ٘                ٚمل قٝطا ٚٝأْٔب٦ُت  ايُٝٔ أٌٖ ػرلا شعُٛا نُا أبًٝ

 ا٭ٍٚ املؿعٍٛ ٖٚٞ ، ؾاعٌ ْا٥ب زؾع قٌ يف ٚايتا٤ ، يًُذٍٗٛ َبين َاض ؾعٌ"  أْب٦ت"  ؾع

ُِسٟا َشِٜدٟا َػٖبِسُت: )نكٛٔيٜو ؛(َػٖبَس)   : قٛٝي٘ َٚٓ٘ ،(ٜغا٥ٔبٟا َع

َِٛدا٤َ ُٚػٚبِسُت - ٢ِ َض ُٝٔ ًُٞت=  ََس٢َٜك١ٟ ايَػ ُِٔؿَس أًٖٞ َٔٔ ؾٜأٞقَب َٖا ٔب   ٜأُعُٛد

ًٔكٟا ٜأَػاٜى َشِٜدٟا ٜأِػَبِسُت: )نكٛٔيٜو( ٜأِػَبَس)ٚ ٜٛ ِٓ َُ ) 

 . َٛدٛدا قُدا إبساِٖٝ سدخ:  مٛ:  سٖدخ 

 ٚإىل ٖرا ايكطِ أغاز ابٔ َايو بكٛي٘: 

 َػٖبَسا ٜنَراٜى ٜأَِْبٜأ َسٖدَخ           = ٜأِػَبَسا          َْٖبا ايٖطأبل٢ ٜٚنٜأَز٣

 العيصز الجالح: أحهاو مفعْلٕ رأى ّأعله:

ٍٖٚ املؿعٍٛ- َِ) يع ا٭ َٖا املؿاعٌٝ، نطا٥ٔس ٖٛ بٌ ػاف، سٞهِ ي٘ يٝظ( ٜٚأَز٣ ٜأِعًٜ  َٔ هلُا ؾَٝجبت ٚايجايح ايجاْٞ أ

َِ) مٜلؿعٛيٞ َثَبت َا ا٭سهاّ  : اٯت١ٝ ا٭سهاّ ٖٚٞ ،(َٚزٜأ٣ َعًٔ

ُُِت: ؾٓشٛ ٚاـدل، املبتدأ ٜأؾًُٗا إٔ -1 ـَ ٜأِعًٜ َٛظ٤ ُُ َبتدأ  ُٖٚا ٚادْب، اإلػ٬ُف: ا٭ؾٌ َٚأدبٟا، اإلػ٬َف اٞي

  ٚػدل.

ُُِت اإلػ٬ف: مٛ ؾاإليػا٤ هلُا، بايٓٓطب١ ٚايتعًٝل اإليػا٤ ٚقٛع -2 ـَ ٜأِعًٜ َٛظ٤ ُُ ُُِت: مٛ ٚايتعًٝل ٚادْب، اٞي  أعًٜ

ـَ ًٞإ٢ػ٬ُف املٛظ٤  . ٚادْب ٜي
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ُٔجاٍ بديٌٝ، أسدُٖا أٚ سرؾُٗا دٛاش -3 َُِت ٌٖ: سرؾُٗا ؾ ُُِت: ؾتكٍٛ قأدَٟا، ػايدٟا أَسدٟا ٜأِعًٜ ُٖدٟا، أِعًٜ  َٚجاٍ ََُش

ُُِت: أسدُٖا سرف ُٖدٜا أِعًٜ ُُِت أٚ ػايدٟا ق ُٖدٟا ٜأِعًٜ  . ََُطأؾسٟا ََُش

 

ِٞ َٚا         قٍٛ ابٔ َايو يف أيؿٝت٘: َع٢ٓ ٖٚرا َُٞؿُعٜٛي ُُِت ٔي ًٜٜكا َعًٔ ٞٛ َُ            =٢ٕ  ُسكِّٜكا أٜكٟا ٚايجائح يًجا

ِٞ َثَبت َا ٖٓا ٚايجايح اْٞايج يًُؿعٍٛ َٜجبت: أٟ ُِت) مٜلٞؿعٛي ٖٔ) باب يف( عًٔ ِٟ ًَٛكا؛( ٜظ  .ايتكٝٝٔد عٔ: أ
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 اخلالصة
 (. أػدل ع ػٖبس ع أْبأ ع ْٖبأ ع سٖدخ ع أعًِ ع أز٣ أ٫ٚ :ا٭ؾعاٍ اييت تٓؿب ث٬ث١ َؿاعٌٝ ٖٞ ضبع١:)-

 عًٝا قُد أظٓٓت: ؾٝكاٍ باهلُص٠؛ ايج٬ث١ إىل ايٓكٌ يف َعاًَتُٗا ايكًب١ٝ" ٚعًِ زأ٣" أػٛات تعاٌَ إٔ جيٛش ٫ ثاْٝا: -

 .ٚأشعُت ٚأسطبت، نسميا،

 ثايجا :ٜجبت ملؿعٛيٞ زأ٣ ٚأعًِ َاثبت َٔ ايتعًٝل ٚاإليػا٤ ملؿعٛيٞ عًِ.

 زابعا :إٔ َؿعٛيٞ أعًِ ٚأز٣ أؾًُٗا املبتدأ ٚاـدل.-

 

  املزاجع أهم
ايؿهس يًٛباع١،  داز: ،برلٚت ا٭ْؿازٟ ٖػاّ بٔ عبداهلل ايدٜٔ َايو،مجاٍ ابٔ أيؿ١ إىل املطايو أٚقض-

 2/72اؾص٤.ٖع1414ط

 ،3ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز:ايػاؾعٞ  ،برلٚت  َؿٛؿ٢ بٔ عكٌٝ،قُد ابٔ غسغ ع٢ً اـكسٟ ساغ١ٝ-

 1/353اؾص٤.2009ّ

 1/453اؾص٤:.ايذلاخ داز: ،ايكاٖس٠ املؿسٟ عكٌٝ ،ابٔ َايو ابٔ أيؿ١ٝ ع٢ً عكٌٝ ابٔ غسغ-

 اؾص1421ٙ.٤ا٭ٚىل ايع١ًُٝ،ط ايهتب داز: ،برلٚت ا٭شٖسٟ ػايد ايتٛقٝض،ايػٝؽ ع٢ً ايتؿسٜض غسغ -

1/385 
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