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اإلرشاد 

 ( من اهلجرة791املتوفى سنت )لسعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً 

القسم الثانً 
 )*(معن حيٍى حممد العبادي.د

 

المـَْجروراخ
(1 )

ا  ُـْٓة فِة انعشِّ ٔعٛؤذٙ، ٔيِة شْة ا انًعشٔسُة تؽَة ُـْٓة <انًعشٔسُة >يِة
(2)

 تااػااحِة 
(3)

 ،

صـْةمُة  ا، يِة ٌَة انًؼافُة طِة ـَةحًة يؼااـَةحًة  نٗ يَة ًٕنِٓة ٌْة  ا ْٚةذٌة ػاسِةبُة : ْٔٙ نـَة ـْة ّٛةحٌة   صَة

َّٚحٌة تً ُٗ ُـَٕة ًَة ْة ِّة، ٔ الَّ اـَة ظْة َٕة ٍُة ان غَة شٔ ٍة، ٔيَةؼـْةشٔبُة انغـُةالو ِة، ٔؼَة ًْة ْٔة Qانالو: عَة ٍْة أ ْٔة يِة  أ

صـْةمُة  و: اٙ، يِة ْٕة بُة انَٛة ْٚةذٍة، ٔخاذىُة اِةؼـّةحٍة، ٔػـَةشْة شٚفَة انًؼافِة أٔ . Qغـُةالوُة صَة ٔذـُة ٛذُة ذـَة ْة

شٚفِة  ٍَة انرـَّ ْة ُّة؛ اهزنِةكَة َٚةعـِةةُة ذعشٚذُة انًؼافِة يِة ٛظَة َّٛحِة  (ظ9)ذـَةخـْةظِة َّ ـْة ِة تخالفِة انهـ

ِّة، ٔال انظ حِة  نٗ  ا ال ذ ٛذُة  ال ذـَةخـْة ِٛة اًة، ٔال ٚعٕصُة  ػااحُة انًٕطٕفِة  نٗ طِة ـَةرِة اإَـَّٓ

ا َةشٍة Qالص" رٔ"ٔ . يٕطٕآِة . وُة ااػااحِة  نٗ يُة ـْٓة

 

 

                                              
. ظاي ح انًٕطم/   هٛح اٜداب – يذسط اٙ قغى انهغح ان شتٛح )*(

. ب: عاقؾ يٍ < ...> (1)

. أ: عاقؾ يٍ< ...> (2)

. االػااح، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (3)
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<Qتاُب التىاتع> 
(4 )

، ٔانكمُّ عهٗ ٔاق انًرثٕع ٌٍة طـْةفُة تٛا شفٍة ٔذؤ ٛذٌة ٔتَةذَةلٌة ٔعَة طـْةفٌة تـِةؽْة دٌة ٔعَة  Qَـَة ْة

 انًرثٕع، ٔٚ ٛذُة Q أؼٕالQ يا ٚذلُّ عهٗ تَة ْةغ:فالىـَّـْعدُ . 
(5)

كِةشاخِة   ذخظٛظاًة اٙ انُـَـّ

صـْةمُة  ْٚةذٍة انكشٚى: ٔذٕػٛؽاًة اٙ انً اسف، يِة ، ٔتضَة خُة تشظمٍة عانىٍة سْة Qيشَة
(6)

ٔقـَةذْة ال ُٚة ٛذُة . 

صـْةمُة  ْٔة ذؤ ٛذاًة، يِة اًة أ يّة ْٔة رَة ؼاًة أ ذْة أعٕرُة تاهللِة ان  ٛى:  الّة يَة
(7)

Q انشظٛىQ يٍ انشٛطاٌ
(8)

               ،

جٌة  ))َٔة  ذَة اؼِة َٔة حٌة  ((ََة ْةخَة
(9)

ٌُة .   انًٕطٕفِة اٙ انر شٚفِة Qعهٗ ٔاـْةق (10ٔ)ٔٚكٕ

ٛحِة ٔ Qٔانرُكٛش َّصـُْة <انعًع>، ٔ ـَةزا اٙ اااشادِة ٔانرـ
(10)

ٌَة Q ٔانرز ٛش  ٔانرؤَٛس ارا  ا

ِّة  طٕا ْٕة تؽال يَة
(11)

<تخالف يا>، 
(12)

ٌَة تؽال ِّة Q  را  ا ـِة ـهـِـّ رـَة َة  يُة
(13)

صـْةمُة  مٌة : ، يِة ظُة سَة

صـْةمُة  ًهحًة، يِة ٌُة ظُة م، ٔقـَةذْة ٚكٕ ُة  ان ِة ْة َّّ مٍة أتِٕ  شٚىٌة :  شٚىٌة أتُِٕة، اإَـ ظُة خُة تشَة سْة شَة . يَة

ٍَة انًرثٕع :والَع ـْ ُ  ْٛة ُة ٔتَة ْٛةُـَّة طـْةفٍة ٔعٛؤذQٙذاتعٌة تَة فُة عَة شْة طـْةفِة عهٗ .  ؼَة ٔالتذَّ اٙ ان َة

صـْةمُة Qانؼًٛش انًشإع ، يِة مٍة ٍْة اـَةظْة رـَّظمِة يِة ًُة دُة انٕٛوَة ٔصٚذٌة، :  ان ًْة ْٚةذٌة، ٔقـُة دُة أَا ٔصَة ًْة قـُة

                                              
. ب: عاقؾ يٍ< ...> (4)

. ذ ٛذ، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطم (5)

.  شٚى، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (6)

.  ْزا يصال انًذغ نهزاخ ان هٛح (7)

. ْزا يصال انزو (8)

.  يٍ عٕسج انؽاقح13اٜٚح  (9)

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (10)

ْٛةٍ انُ د ٔانًُ ٕخ اًٛا ر شِ انًظُف يا نـَةىْة ًُٚع يُٓا ياَع : ٚشٚذ تّ (11) ، ٔانًطاتـحُة ٔاظثحٌة تَة ّٙة انُ د انؽـٛـ

 انٕطف انز٘ ٚغرٕ٘ اّٛ انًز ش ٔانًؤَس، اإَـّّة ال ٚؤَس ٔنٕ  اٌ يٕطٕاّ يؤَصاًة، ٔ زا ذًُع انًطاتـح اٙ 

م ذ ؼٛم يؼاااًة  نٗ َكشجٍة أٔ يعشداًة يٍ أل ٔااػااح . انرصُٛح ٔانعًع  را  اَد انظ ح أاـْة َة

. أ: عاقؾ يٍ< ...> (12)

. انُ د انغثثٙ، ْٕٔ ٚرثع يُ ٕذّ اٙ انر شٚق ٔانرُكٛش ٔااعشاب اؽغة: ٚشٚذ تّ (13)
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ْٚةذٌة  دُة ٔال صَة ًْة [ٔالتذَّ ]. ٔيا قـُة
(14)

طـْةفِة عهٗ انؼًٛش ٍْة  عادجِة Q اٙ ان َة  انًعشٔس يِة

صـْةمُة  ، يِة خُة تكَة ٔتضٚذٍة : انعاسِّ سْة شَة . يَة

ْٛةٍ (ظ10)والتأكٍُد  تَة ٌّٙي  : Qعهٗ ػـَةشْة صـْةمُة : نـَة ـْة ِة ل، يِة ّٔة قاوَة : ْٕٔ ذـَةكـْةشٚشُة انهـَّ عِة األ

ْٚةذٌة  ْٚةذٌة صَة ٌّ٘ي . صَة ُـَٕة ـٛةُة انًرثٕع: ٔيَة ْة ا         Qْٕٔ ذـَة ْة ْٔة  الًُْة ِّة أ ْٔة  ـُةهـِّ ِّة أ ْٛةُِة ْٔة عَة ِّة أ   تُـَة ـْةغِة

صـْةمُة  ، يِة عَة ًَة ْٔة أظْة ُّة : أ ْٚةذٌة َـَة ـْةغُة َٙ صَة ظااَة
(15)

الٌ ظُة ، ٔانشَّ ٌَة ٕ ً ُةىْة أظْة وُة  ـُةهـُّٓ ْٕة .   الًْاQ، ٔانــَة

(16)<والثََد ُ >
صـْةمُة  : ٌُة ْٕ انًـظٕدُة، يِة <قاوَة >: ذاتعٌة ٚكٕ

(17)
لُة  ٗ تَةذَة ًّة ، ُٔٚةغ ْٚةذٌة أخٕكَة  صَة

لُة انثَة ْةغ. انكمِّ  ٗ تَةذَة ًّة ، ُٔٚةغ ُةىْة ُٓة ؼـ وُة تَة ْة ْٕة لُة  . Qٔظااَة انــَة ٗ تَةذَة ًّة ُة، ُٔٚةغ تُّة ْٕة ْٚةذٌة شـَة هِةةَة صَة ٔعُة

لُة انغهؾِة . Qاالشـْةرًال ٗ تَةذَة ًّة ، ُٔٚةغ ْٚةذٌة ؼًاسٌة ٔظااَة صَة
(18)

<ٚعةُة >ٔال . 
(19)

 ذطاتق انثذل 

ُة اٙ انر شٚفِة ٔانرُكٛشQٔانًـُةثْةذَةل ُـّْة ٔنكٍ  Q( 11ٔ) ٔااػًاسQ ٔااظٓاسQ يِة

ٌْة ذكQٌَٕٚةعـِةةُة اٙ انُكشج ٍَة انً شاحِة أ  انًـُةثْةذنحِة يِة
(20)

صـْةمُة  ْٚةذٍة :  يٕطٕاح، يِة خُة تضَة سْة شَة يَة

ش ًَة ، ٔاٙ انًـُةؼـْة صـْةمُة Qسظمٍة  شٚىٍة ٌَة غااثاًة، يِة ٌْة ٚكٕ شٌة تذل انكمّة أ ُة ظاْـِـة ُـّْة لُة يِة : انز٘ ُٚةثْةذَة

ْٚةذاًة  ُة صَة ُّة . ػشترـ

                                              
. صٚادج ٚـرؼٛٓا انغٛاق ]...[ (14)

. تُ غّ: ب (15)

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (16)

.  أ: عاقؾ يٍ < ...> (17)

ٌُة  مٌّي يٍ انثذل ٔانًثذل يُّ يـظٕداًة، يصم ... (18) أ هدُة خثضاًة :  ر انًـظٕد انثذل دٌٔ انًثذل يُّ، ٔقـَةذْة ٚكٕ

لُة انثذاا،  ٌْة ذخثَةش أَكَة أ هدَة نؽًاًة  أٚؼا، ْٔزا ُٚةغّةًٗ تَةذَة نؽًاًة، قظذخ أٔالًة ااخثاس تؤَك أ هدَة خثضاًة شى تذانكَة أ

. 126/ 3: ششغ األشًَٕٙ: ُٚ ش

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (19)

. ٚكٌٕ، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (20)
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(21)<َوع  ُ >
ْٛةش :Qالثٍان  ٍْة غـَة ػُة انًرـْةثٕعَة يِة ػِة  Q دالنحٍة عهٗ تَة ْةغQ ذاستعٌة ُٕٚة

صـْةمُة  شُة : أؼٕانّ، يِة ًَة . أتٕ ؼَة ـْةضٍة عُة

ًُّي > (22)<المثى
 : ، ُة انًؼًشاخُة ُـّْة ًِة ُِة تاخرالفِة ان ٕايم، اـَة ياال ٚخرهفُة آخشُة

ْٔة  إعٌة أ شْة مٌة يَة ُـْة ـَةظِة ا يُة ، ٔ يَّ ْٔة يعشٔسٌة ْٔة يُظٕبٌة أ مٌة يشإعٌة أ رـَّظِة ا يُة شُة  يَّ ٔانًؼـًَة

يُظٕبٌة 
(23)

ٌُة نهًركهـِّى  ًا ٚكٕ ُـْٓة ْٔة انغااةِة Q، ٔ مٌّي يِة ْٔة انًخاؽـَةةِة أ مُة .   أ ٔانًرـَّظِة

رـَةرِةشاًة  ًا اٙ غْة ٌُة يُة ٌُة تاسصاًة  ًا اٙ: انًشإعُة قـَةذْة ٚكٕ ، ٔقـَةذْة ٚكٕ بَة ػشتا : صٚذٌة ػـَةشَة

مُة  (ظ11) ٔانًرـَّظِة
(24)

تْةُا، ٔانًُظٕبُة :   انًشإعُة  بَة  نٗ ػـَةشَة تُّة  نٗ : ػـَةشَة ػشَة

ا تَُة ػـَةشَة
(25)

ُا: ، ٔانًعشٔسُة  ُّة  نٗ غـُةاليِة غـُةاليُة
(26)

مُة انًشإع.  ُـْـة ـَةظِة ْٕ  نٗ : ٔانًـُـة

ٌُة قـَةثْةمَة ٚااِة انًركهـّةى .  ّٚةاُِة  نٗ  ٚاَا: َؽٍ، ٔانًُظٕبُة  صـْةمQٔانُٕ تُٙ  : Q اٙ يِة ػـَةشَة

تُٙ َٔٚةؼـْةشُة
(27)

ًَّٗ ،  ذـُةغَة ُـِّٙ ِٙة ٔيِة َُّ ٌُة انٕقاَٚةحِة :  ٔ َـ صـْةم.  َٕ  ٔانًشإعُة انًُ ظمُة اٙ يِة

                                              
. ب: عاقؾ يٍ< ...> (21)

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (22)

ٌّة انًرظم  انعضا األخٛش ن ايهّ تؽٛس ال ًٚكٍ  (23) ٔ ًَا نى ٚكٍ انًعشٔس يُ ظالًة تم  اٌ يرظالًة أتذاًة؛ أل

. 269/ االارراغ : ان ظم تًُٛٓا ٔانًعشٔس تانُغثح  نٗ ظاسِ  زنك، ُٚ ش

. اانًرظم، ٔاألَغة يا أشثرُاِ تذل انغٛاق: األطم (24)

، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (25) ٍَة . ػشت

انذانح عهٗ ان اعم، ٔٔأ انعًاعح، ( َا)ذاا ان اعم ٔأنف االشٍُٛ، ٔ: ُٚؽظش ػًٛش انشاع انًرظم اٙ (26)

ٚاا انًركهى، ٔ اف انخطاب ْٔاا :  ًا ذُؽظش ػًااش انُظة انًرظهح اٙ. ٌَٕٔ انُغٕج، ٔٚاا انًخاؽثح

ٔذُؽظش ػًااش انعش اٙ يصم يا اَؽظشخ اّٛ ػًااش انُظة . انذانح عهٗ انً  ٕل (َا)انغااة، ٔ

. انًرظهح

. ذؼشتُٙ: ب (27)
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Q :ًَّٗ ، ُٚةغ ، ٔ َـّٙة أَا ان انىُة ، ٔ ُدَة أَدَة انؽا ِةىَة م: صٚذٌة ْٕ انـااىُة Qػًٛشَة ان ـَةظْة
(28)

 .

هحٍة  ًْة ٔانؼًٛشُة انغااةُة انز٘ ُٚة ـَةغَّشُة تعُة
(29)

صـْةمُة  ُِة يِة ، ْٔٙ ُْذٌة      :  ت ذَة ْٕ صٚذٌة قااىٌة

ًَّٗ ، ُٚةغ ٌٌة حِة Qػًٛشَة انشؤٌ: يهٛؽحٌة  ٔانـظَّ
(30)

  .

<ومىه>
(31)

صـْةمُة  أسماُء اإلشارِج  َّاُِة Qرا نهًزَّ ش: يِة ـ  Q( 12ٔ)راٌ: ، ٔيصـَُة

ْٚةٍ ـَّاْاQٔرَة ْٛةQٍذاٌ: ،   ٔذا نهًؤَـَّسِة، ٔيصـَُة اQ ٔذـَة ًُٓة الاِة : ، ٔظً ُة ذَّسُة . أُة ٔقذْة ذـُةظَة

ِّة  تؽشف انرُثٛ
(32)

صـْةمُة  ا: ، يِة ، ٔقـَةذْة َٚةهـْةؽــُٓة ْزا ْٔاذا ْٔؤالاِة
(33)

صـْةمُة  :   افُة انخطابِة، يِة

. راكَة ٔذاكَة ٔأٔنلكَة 

ْٚةQٍانز٘ ٔانرٙ، ٔانهزاٌ: ، ْٔٙومىه المىوىوخُ  ْٛةQٍ، ٔانهراQٌ ٔانهز ، Q ٔانهر

ٍَة > <ٔانزٚ
(34)

صـْةم   ٔانالَّ  ٍْة ، ٔيا، ٔاألنفِة ٔانّةالوُة اٙ يِة بُة Qانؼـَّاس: Qذٙ، ٔيَة

Qًَّٗٔالتذَّ نهًٕطٕل. ٔانؼاستَةحُة  هـَةحٍة خـَةثشّٚةحٍة ذـُةغ ًْة ٍْة ظُة هـَةح،  ٔ:  يِة ٍْة > طِة <يِة
(35)

  عااذٍة  

اٛٓا،  ٔقـَةذْة  

                                              
م تٍٛ  ٌٕ يا ت ذِ َ راًة نًا قثهّ أٔ خثشاًة عُّ، اال ٚكٌٕ  الّة ؼٛس ٚظهػ انخثش َ راًة، ْٕٔ ْاُْا ... ( 28) ألَـّّة َٚة ـْةظِة

ؼشف ال يؽم نّ يٍ ااعشاب، ٔت غ انُؽاج ٚع هّ يثرذأ يا ت ذُِة خثشِ، ٔظ هّ يثرذأ ٚؤٚذ أعًٛرّ ٔ زا ذغًٛرّ 

، ٔعضنّ يٍ ااعشاب ٚـٕ٘ ؼشاٛرّ . ٔانكٕإٌٛ ٚغًَّٕ عًاداًة؛ نكَّٕ ي رًذاًة    اٙ داع االنرثاط. ػًٛش اظمٍة

. ظًهح، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (29)

ٌّة صٚذاًة قااىٌة : ْٕ صٚذٌة قااىٌة، أ٘: انغشع يُّ انثٛاٌ ت ذ ااتٓاو ٔقظذ انًثانغح، ٔقٕنّ (30) . انشؤٌ ٔانـظح أ

ّٙة : ٔٚشٚذ تّ. ب: عاقؾ يٍ< ...> (31) . أ٘ يٍ انًثُ

. اصانح غ هح انًخاؽة .... (32)

. نرذلّة عهٗ ؼال يٍ ذخاؽثّ يٍ األاشاد ٔانرصُٛح ٔانعًع ٔانرز ٛش ٔانرؤَٛس (33)

. أ: عاقؾ يٍ< ...> (34)

. أ: عاقؾ يٍ< ...> (35)
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صـْةمُة  ، يِة زَةفُة انز٘ ػشتدَة اٙ انذاس: ُٚةؽْة
(36)

ٍَة  ذُّ يِة ، ٔقـَةذْة ُٚة َة
(37)

: اٙ" را" انًٕطٕالخِة 

يارا
(38)

دَة   طُ ْة
(39)

. ؟

<وِمىـْهُ >
(40)

ـْةض: تً ُٗ" Qَضال" ـَة  Q أسماُء األفعا  ْٛةَٓةاخَة تً Qُٗاَِة ، َْٔة : لْة

ذَة  ُة أعًااُة األطٕاخِة . تَة ُة ُـّْة <َٔة >" Qغـَةاق" ـَة  (ظ12)ٔيِة
(41)

، . Q َـَة ّة  ُة انًش ثاخُة ٔيُـّْة

شـَةشَة : َؽٕ غحَة عَة ًْة صـْةمُة . خـَة ، يِة ُة انغاٚاخُة ُـّْة ذُة : ٔيِة ُة . قـَةثْةمُة ٔتَة ْة ُـّْة االعر ٓايَّٛح، "  ـَةىْة "ٔيِة

صـْةمُة  ، يِة دٍة َّٛضُة تًُظٕبٍة يُة ـْةشَة ُة : ٔذـًُة ُـّْة ؟ ٔيِة ًْاًة يانـُةكَة [ ـَةىْة ] ـَةىْة دِةسْة
(42)

َّٛضُة   انخثشَّٚح، ٔذـًُة

صـْةمُة  ًٕعٍة، يِة عْة ْٔة يَة دٍة أ خَة : تًعشٔسٍة يُة ـْةشَة ِْةىَة أخزْة ْٔة دسا َْةىٍة أ سْة ُة .  ـَةىْة دِة ُـّْة " را"ٔيِة
(43)

 

" رْة "نهًغرـثم ٔ 
(44)

، ٔنذٌ.  نهًاػٙ ْٛةفَة ، ٔ ـَة ٌَة ، ٔأَّٚا رـَٗة ، ٔيَة ، ٔأَـَّٗ ٍَة ْٚة ٔأ
(45)

 ،

ٔقطـّة 
(46)

ْٕةع ، ٔعَة
(47)

ز ُـْةزُة  ، ٔيُة . ٌْة ٔيُة

فـَْصٌل 

                                              
. انز٘ ػشتَةرُّة اٙ انذاس، اؽزف انً  ٕل نؽظٕل ان هى تّ يع  َّٕ اؼهح: أ٘ (36)

. اٙ، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطم (37)

. اًٛارا، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطم (38)

؟ اًا يثرذأ ٔانًٕطٕل يع طهرّ خثشِ، ٔان ااذ : انز٘، ٔيا اعر ٓايٛح، أ٘: ازا تً ُٗ .... (39) يا انز٘ طُ دَة

يا انز٘ طُ رّ؟ : يؽزٔف ذـذٚشِ

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (40)

. أ: عاقؾ يٍ < ...> (41)

. صٚادج ٚـرؼٛٓا انغٛاق ]...[ (42)

.  ر، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (43)

.  را، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (44)

ٌْة ت رػ انالو يع ػى انذال : نذا، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ يٍ: األطم (45) ب  الّة أَٓا يٍ دٌٔ ػثؾ ٔاٛٓا نغاخ، نـِةذُة

ٌ أٔ ارؽّ أٔ  غشِ ٔعكٌٕ انٌُٕ، ٔنـُةذْة
 

ٌَة تؼى  ٌِة ت رػ انالو أٔ ػًٓا يع عكٌٕ انذال ٔ غش انٌُٕ، ٔنـُةذْة

ْٔٙ : انالو ٔعكٌٕ انذال ٔارػ انٌُٕ، ٔقذ ظاا نـَةذْة ٔ نـَةذُة ت رػ انالو ٔعكٌٕ انذال أٔ ػًّ يع ؼزف انٌُٕ

. 100/ 4: ششغ انً ظم: عُذ  الّة أَٓا أخض، ُٚ ش: تً ُٗ

. 108/ 4: ششغ انً ظم: ْٔٙ يشذدج تانؼى أٔ انكغش، ٔيخ  ح تانؼى أٔ انرغكٍٛ، ُٚ ش (46)

. 108/ 4: ششغ انً ظم: ت رػ ان ٍٛ، ٔقذ ظااخ تانؼى، ْٔٙ العرغشاق انُ ٙ اٙ انًغرـثم، ُٚ ش (47)
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، ٔانُكشجُة تخالاّ:فحُ Qالمـَْعر ٍٍة َّٛ عَة نالعر ًال اٙ يُة َة ػِة ُٔة : فُة Qٔانً اس.  يا 

 ، شاخُة <ٔاألعالو>انًـُةؼـًْة
(48)

فُة تانالو  ، ٔانً شّة ، ٔأعًااُة االشاسجِة، ٔانًٕطٕالخُة

. أٔ انُذاا أٔ نالػااح

(49)<أسماءُ >
، ٔانثاقٙ َٚةؽـْةظمُة :الَعَددِ   ا ٔاؼذٌة  نٗ عششجٍة، ٔيلحٌة، ٔأنفٌة  اُةطٕنـُٓة

صـْةمُة  عٍة : ترش ٛةٍة، يِة ًْة ْٔة شثّ ظَة ، أ شـَةشَة صـْةمُة  (13ٔ)أؼذَة عَة ْٔة : يِة ، أ ٍَة ٍَة  نٗ ذغ ٛ عششٚ

صـْةمُة  ، يِة طـْةفٍة ٔاؼذ: عَة
(50)

صـْةم ْٔة ظًعٍة، يِة ْٔة ذصُٛحٍة أ ْٛةٍ:  ٔعششٌٔ، أ ؤذ ْٛةQٍيِة آخٍة ٔأن   Q ٔيِة

شـَةشَة  نٗ ذغ حٍة . ٔاُةنٕفٍة  ٔيًّٛةضُة شالشحٍة انٗ عششجٍة يعشٔسٌة يعًٕعٌة، ٔيًّٛةضُة أؼذَة عَة

ُـَةظٕبٌة يُة ـْةشدٌة، ٔيًّٛةضُة يلحٍة ٔأنفٍة يعشٔسٌة ي شدٌة  ٍَة يَة ٔشالشحُة  نٗ عششج . ٔذغ ٛ

ٌُة  ذكٕ
(51)

ز ـّةش صـْةمA نِةهـًْة صـْةمQشالشحُة س:  تانراا، يِة ا، يِة ، ٔنهًؤَـَّسِة تذَِٔٓة تعُة : ظالٍة أسْة
(52)

 

خزُة يٍ اّةعى. َغٕجٍة  صـْةمQٔقـَةذْة ُٚةؤْة ، يِة مٍة ْٛةٍ:  ان ذد طٛغـَةحُة ااعِة :  تً Qُٗشانسُة اّةشُـَة

ا شالشح ًُْة ّٛةشُة ، ٔشانسُة شالشحٍة تً ُٗ يُةظَة ا: ًٌة ُـْٓة ذٌة يِة . ٔاؼِة

(53)<المموـَّـ ُ >
ٌُة تانرااِة  <ن  اًة >  قـَةذْة ٚكٕ

(54)
صـْةم اح  :  ،  يِة ْٔة   (ظ13)غـُةشْة أ

ذـذٚشاًة،  

صـْةم صـْةم: يِة ٌُة تؤنفٍة يـظٕسج، يِة ، ٔقـَةذْة ٚكٕ ّٙة عٍة، ْٕٔ عًاع ْٔة يًذٔدجٍة، : أسْة ٖ، أ تُةشـْةشَة

صـْةم ٌُة تانٕػـْةع: يِة  نًؤَـَّسٍة Qطؽشاا، ٔقـَةذْة ٚكٕ
(55)

صم ٔان  م انًغُذ  نٗ . ِْةُـْةذ: ، يِة

                                              
. أ: عاقؾ يٍ< ...> (48)

. ب: عاقؾ يٍ < ...> (49)

. أؼذ، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطم (50)

. ٚكٌٕ: ب (51)

. أست ح، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (52)

. ب: عاقؾ يٍ < ...> (53)

.  ب: عاقؾ يٍ< ...> (54)
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صـْةمُة  ، يِة صـْةم: انًؤَـَّس ٚكٌٕ تانرااِة ، يِة كُة نِة ظمٍة ِْةُـْةذٌة ٔقذ ذـُةرشَة دْة  ْٔة : قايَة ، أ ِْةُـْةذٌة وَة  ْٕة قاوَة انَٛة

صـْةم ، يِة ٍّٙ ْٛةشَة ؼـٛـ ٌِة انًؤَـَّسِة غـَة ْٕة ظُة : نِةكـَة ًْة َّ . ؽهعَة انشـ

ُة يكغَّشٌة ذغَّٛش: الجمعُ > ُـّْة <يِة
(56)

ِ،   ـَة  ُة طؽٛػٌة " سظالٍة " تُااُة ٔاؼذِة ُـّْة ٔأاشاط، ٔيِة

صـْةمُة Aنهًز ـَّش ْٔة : ، يِة ، أ ٌَة ٕ هًِة غْة يُة
(57 )

صـْةمُة  اخٍة : نهًؤَـَّسِة، يِة هًِة غْة يُة
(58)

  .

(59)<المْصَدرُ >
ّٙة  د عًاع ّٙة انًعشَّ  نهصالش

(60)
صـْةمُة  بِة ٔانخشٔض، ٔنغٛشِ : ، يِة انؼـَّشْة

،  ـَة  ّٙة ضَة "قٛاع شَة ظاًة  (14ٔ)" دَةؼْة شُة ضَة ذـَةذَةؼْة شَة وَة   ـْةشاياًة، ٔذـَةذَةؼْة حًة، ٔأ ـْةشَة ظَة شَة ْٕٔ اٙ . دَةؼْة

صـْةمُة  شُة اّٛ، يِة ًَة زَةفُة ٔال ُٚةؼـْة ِّة، ٔااعهّ ُٚةؽْة ْٛة وُة عه ُة ال ٚرـذّة ٌَّ ي ًٕنـَّة : ان ًم    هّ  الّة أ

بٌة صٚذاًة  م. أععثُٙ ػـَةشْة ٍَة ان اعِة دقُّ "،  ـَة Q ٔانً  ٕلQٔٚعٕصُة  ػاارـُّة انٗ  مٍّ يِة

اس بَة Qانـظَّ ْٕة َّ " انـ
(61)

بُة انهِةضِّ انعالدُة  .  ، ٔػـَةشْة

<اسسُ >
(62)

م ا هّ:Q والمفعى Q الفاِعل ًَة ا عَة ًَة ُُٓة مُة  مٌّي يِة ًَة  َٚة ْة
(63)

 ُٗ  تششؽِة يَة ْة

صـْةمُة Qانؽال ْٔة ؼشف انُ ٙ، يِة أقااىٌة أٔ يا :  ٔاالعرـثال ٔاالعرًاد عهٗ ًْضج االعر ٓاو أ

                                                                                                                
. نهًؤَـّةس: ب (55)

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (56)

. َٔة : ب (57)

ٌْة ٚز ش "يُّ  - 80انششاد، ٔسقح: قال يؽًذ تٍ انششٚف انعشظاَٙ اٙ  راتّ (58) َٙة أ ٌّة انًظُف قـَةذْة َـَةغِة اعهىْة أ

ٌِة أنف أٔ ٚاا ي رٕغ يا قثهٓا ٌَٕٔ يكغٕسج ذكٌٕ  انًصُٗ اٙ أطُاف االعًاا، ْٕٔ يا نؽـد آخشِ صٚادذا

ا يُع يٍ انؽش ح ٔانرٍُٕٚ انصاترٍٛ اٙ انٕاؼذ ًّة ، ٔاألخشٖ عٕػاًة ع ". األٔنٗ عهًاًة نؼىّة ٔاؼذٍة  نٗ ٔاؼذٍة

. أ: عاقؾ يٍ < ...> (59)

. عًاع، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: ب (60)

اس، : دقـّّة ٔذثٛؼّ، ٔانـِةظاسج تانكغش: قظش انصٕب (61) طُاعح انًشرغهٍٛ تظُاعح األَغعح، ٔان اعم قظَّ

. 95/ 5: نغاٌ ان شب، يادج قظش: ُٚ ش

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (62)
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صـْةمُة  ْٔة عهٗ انًثرذأ، يِة ، أ ْٔة رِة٘ انؽال: قااىٌة أخٕاكَة ْٚةذٌة قااىٌة أتِٕ، أ صـْةمُة Qصَة ٛدُة صٚذاًة : ، يِة نـَـة

شاًة Qػاس ًْة ُة عَة ُّة تاًة غهًاَـ
(64)

صـْةمُة  ْٔة انًٕطٕف، يِة ُة : ، أ ُّة ذٍة غهًاَـ خُة تشظمٍة قاعِة شسْة يَة

ٌْة دَةخـَةمَة انالوُة اٙ (ظ14) َٙ انؼـَّاس: اإ َٔة Qظااَة بُة أتُِٕة، 
(65)

 انًؼشٔبُة أخُِٕة، اال 

ؽـَة  . شـَةشْة

<انظ حُة >
(66)

ح ؽـُة اٙ عًهٓا ٌُة   انًشثَّٓ < الَّ > ال ُٚةشـْةرـَةشَة
(67)

 ، ْٔة انالوُة  االعرًادُة أ

صـْةمُة  ُة : يِة ٍُة ٔظُّٓة َٙ انؽغ ُة، ٔظااَة ٌٍة ٔظُّٓة غَة ْٚةذٌة ؼَة ا انٗ  ٔانصالشح. صَة ٌُة ٚعٕصُة  ػاارـُٓة

صـْةمُة Qانً ًٕل اٌ: ، يِة هـًْة ذُة انغِة ٔبُة ااخٕاQٌقاعِة ٌَة Q ٔيَةؼـْةشُة ِّة،  الّة  را  ا ٍُة انٕظ غَة  ٔؼَة

رـَة ذِّ  مِة يُة ُة ال ُٚةؼاف انٗ ااعهّاّةعىُة ان اعِة َّّ . ٚاًة اإَـ

دِة " ال ٚشرقُّ  الّة يٍ :Qاسُس التفضٍل ّٙة انًعشّة "انصالش
(68)

ْٛةةٍة  ٌٍة ٔالَة عَة ظَة تهٕ  نـَٛة
(69)

 ،

صـْةمُة  رـَة ًمُة  الَّ تًٍ أٔ انالو أٔ ااػااحِة، يِة ْٔة األاؼمُة : ٔال ُٚةغْة ٍٔة أ ش ًْة ْٚةذٌة أاؼمُة يٍ عَة صَة

ْٔة أاؼمُة انُاط هِةىَة Qأ ،  الّة  را عُة
(70)

صـْةمُة  ٌُة انًغر ًمُة تًٍ  الّة .  ُة أ ـْةثشُة : ، يِة ٔال ٚكٕ

. Qٔاٙ االػااحِة ٚعٕصُة انٕظٓاٌ (15ٔ)يُة ـْةشداًة يز ـَّشاًة أٔ تانالو  الّة يطاتـاًة 

 

                                                                                                                
ٌّة اعى ان اعم ٚ ًم عًم انًؼاسع انًثُٙ نهً هٕو، ٔاعى انً  ٕل ٚ ًم عًم انًؼاسع انًثُٙ : ٚشٚذ (63) أ

. نهًعٕٓل

.  عًشٔاًة، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطم (64)

ْٔة : ب (65) . أ

. أ: عاقؾ يٍ< ...> (66)

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (67)

". شالشٙ يعشد: "ب (68)

ح ششٔؽ أخشٖ اشرشؽٓا ظًٕٓس انُؽاج، ْٔٙ  ٌٕ ان  م انصالشٙ يرظشااًة ذاياًة يصثراًة يثُّٛةاًة نهً  ٕل قاتالًة  (69) ًّة ش

. نهر أخ، ٔقذ تشصخ ْزِ انششٔؽ ظهٛاًة اٙ األيصهح انرٙ يصـّةم تٓا

. أ ثشُة يٍ  مّة شٙا:   أ ثش، أ٘:  الّة  را عهى انًؼـَّمُة عهّٛ تـشُٚح  ًا اٙ يصانّ: أ٘ (70)
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<القسس الثاوً>
(71)

الفعل :  فً

ـّ ا انًاػٙ اُٛةثْةُٗ عهٗ ان رػ  الّة  را نؽِة أيَّ
(72)

 ٔأ انؼًٛش اٛؼىُّ أٔ انؼًٛش 

كـٍَّ كُة اُٛةغَة ْٔة . انًشإعُة انًرؽشّة ٌُة انرؤ ٛذ أ ِّة َٕ ا انًؼاسعُة اُٛة شبُة ارا نـَةىْة ٚرـَّظمْة ت ٔأيَّ

صـْةم اعُة تانؼًحِة ن  اًة اٙ يِة ، اانشَّ وٌة ضْة ةٌة ٔظَة اـْةعٌة َٔـَةظْة ُة سَة ، ٔ عشاتُّة ٌُة ظًاعحِة انُغااِة َٕQ :

صـْةمQَٚةؼـْةش ، ٔذـذٚشاًة اٙ يِة صـْةمQٚغضٔ ٔٚشيٙ ٔٚخشٗ، ٔتانٌُٕ: Qبُة : Q اٙ يِة

ٍَة Q ٔذـَة ـْة َةالQٌَٚة ـْة َةالٌ هٛ ٌَة ٔذـَة ـْة َة هٕ ٌَة ٔذـَة ـْة َة هٕ  ن  اًة اٙ Qٔانُظةُة تان رػ.  َٔٚة ـْة َة

صـْةم> <Qيِة
(73 )

ٍْة ٚؼـْةش صـْةمQنـَة ، ٔذـذٚشاًة اٙ يِة َٙة ي َٔة َٔٚةشْة فِة : Qبَة َٔٚةغـْةض زْة َٚةخـْةشٗ، ٔتؽَة

فِة انؽش حِة اٙ انظؽٛػ.  اٙ األيصهحِة انخًغحِة Qانٌُٕ زْة وُة تؽَة  اٙ Q، ٔانالَّوQٔانعضْة

م ٍ: اانًشإعُة . اٙ األيصهحِة انخًغحِة  (ظ15 )Q، ٔانQٌُٕانً رـّـة دَة عَة  Qيا ذعشَّ

صـْةمُة QوQانعاص ةِة، يِة ْٚةذٌة :  ٔانُاطِة وُة صَة ـُٕة ذَة : ٔانًُظٕبُة . َٚـة ٌْة "يا ٔقع تَة ْة صـْةمُة " أ ٌْة : يِة اُةسٚذُة أ

 ٔ ، ضَة ٍْة "َٚةخـْةشُة صـْةمُة " نـَة غَة )):                يِة ٍْة أتْةشَة ((نـَة
(74)

ٌْة "، ٔ  صـْةمُة "  رَة ٌْة ذذخمَة : يِة  رَة

ْٙة "انعُحَة، ٔ  صـْةمُة "  ـَة مَة انعُح، ٔ : يِة خُة ْٙة أدْة دُة  ـَة ًْة "ؼرـّٗة"أعهـَة
(75)

خـُةمَة  َّٗ أدْة دُة ؼرـ ًْة  أعهـَة

ْٙة Qالو"انعُحَة، ٔ  صـْةمُة "   ـَة خـُةمَة انعُحَة، ٔ : يِة دُة ألدْة ًْة صـْةمُة " انعًٕدِة  Qالو"أعهـَة يا )): يِة

ُةىْة  تَٓة زِة ُة َة ٌَة  ُة نِٛة (( ا
(76)

صـْةمُة " ان ااِة "، ٔ  ٌَة قثهٓا أيشٌة يِة ٌٙة :  را   ا ْٓة ْٔة َـَة ، أ كَة َٙ اؤصٔسَة سْة صُة

صـْةمُة  صـْةمُة : يِة ْٔة اعر ٓاوٌة يِة ، أ كَة ًَة ُٙ اؤشرِة ًْة صـْةمُة : ال ذـَةشـْةرِة ٌٙة يِة ْٔة َـَة ـْة ؟ أ كَة ٍَة تٛرـُةكَة اؤصٔسَة ْٚة يا : أ

                                              
. ب: عاقؾ يٍ< ...> (71)

بَة  الّة أَا: اذـّةظم تّ  ر نٕ  اٌ انؼًٛش يُ ظالًة نى ٚعة  عكاٌ ان  م، َؽٕ: أ٘ (72) . يا ػـَةشَة

. أ: عاقؾ يٍ< ...> (73)

.  يٍ عٕسج ٕٚعف80اٜٚح  (74)

ٌّة  (75) ٔيا ر شِ ت ذْا يٍ انؽشٔف انُاطثح َٕاطةٌة تؤَ غٓا دٌٔ  ػًاس " ؼرـّٗة"ظاْش عثاسج انًظُف أ

، ْٔزا يزْة انكٕاٍٛٛ خالااًة نهثظشٍٚٛ ٔيزْثٓى ْٕ انًشٕٓس انًُظٕس ٌْة .   أ

.  يٍ عٕسج األَ ال33اٜٚح  (76)
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ا شـَُة ذُٛا اٛؽذِّ
ٚؤْة

(77)
صـْةمُة  ٍِّ يِة ْٔة ذً صـْةمُة : ، أ عٌة يِة شْة ْٔة عَة ُة، أ ـَّة ْٛةدَة نٙ ياالًة ااَُة ِـة ـْةض: نـَة لُة Qأالَة ذـَُة

فِة Qٔأ"ارظٛةَة خٛشاًة، ٔ  شْة " انظَّ
(78)

صـْةمُة  بَة  Q( 16ٔ)ال ذؤ م:  يِة انغًكَة ٔذـَةشـْةشَة

 ٔ ، ٍَة ْٔة "انهـّةث صـْةمُة : تً ُٗ" أ ، يِة ٌْة ّٙةQألنض: انٗ أ ٙ ؼــ ْٔة ذ طَُٛة يا : ٔانًعضٔوُة . يُـَّكَة أ

ا ٔالو ًَّ ذَة نـَةىْة ٔنـَة ٙ ٔ هًاخ انششؽ، Qْٙٔ األيشQٔقـَةعَة تَة ْة ٍْة :  ٔال انُـّٓة ٌْة ٔيا ٔيَة  

صـْةمُة  ، يِة ُّ٘ ٔأَـَّٗ ٍَة ٔيرٗ ٔأ ْٚة ا ٔأ ْٛةـصـًُة ا ٔ رْة يا ٔؼَة ًَة ْٓة ، ٔيا : ٔيَة ضْة ضْة أخـْةشُة ٌْة ذـَةخـْةشُة  

ش ، ْٔكزا انٗ اٜخِة ُـَةعْة ُـَةعْة أطْة ؽاًة ٔانصاَٙ ظضااًة . ذـَةظْة ل شـَةشْة ّٔة ٌَة . ٔٚغًٗ األ ٔ را  ا

ُّة  انعضااُة ٔؼذِ يؼاسعاًة ظاصَة سا ُة
(79)

صـْةمُة  ٙ اُة ش: ، يِة ٌْة ظلرـَُة  Qزَةفُة . يُةك ٔقـَةذْة ُٚةؽْة

انشـّةشؽ اٛثـٗ
(80)

ضٔياًة تـِة  عْة ٌْة " انًؼاسعُة يَة  Qانًـذسج، ٔرنكَة اٙ ظٕابِة األيش"  

ْٓةٙ ٔاالعر ٓاو َّ ُـّٙة ٔان َةشْةعQٔانُـ صـْةمُة Q ٔانرـًّة خـُةم: ، يِة هِةىْة ذـَةذْة ، ٔال ذك شْة   انعُحQأعْة ٌَة

خـُةم ٍَة تٛرـُةكَة Qٚـَةذْة ْٚة ، ٔأ ُة،   (ظ16) انُـَّاسَة ـّْة ْٛةدَة نٙ ياالًة ااَُة ِـة ؟  ٔنـَة كَة سْة أصُة

ـْةض ْٛةشاًة Qٔأالَة ذـَُة ةْة خـَة ا األيشُة تانظٛغحِة اكانًعضٔو. لْة ذـُةظِة ٌّٙي Qٔأيَّ ُة يثُ َّّ .   الّة أَـ

ٍَة األا ال دُة :أفعاُ  الققىبِ  Qٔيِة ًْة عَة هـْةدُة ٔصَة ثْةدُة ٔخِة غِة ـْةدُة ٔؼَة ـَُة دُة ٔظـَُة ًْة هِة  عَة

م ا اٙ األطْة ًَة ةُة ي  ٕنٍٛ ُْة ـْةظِة ، ذـَُة خُة ذْة ْٚةدُة ٔٔظَة ثْةرذأQٔسأ ، ٔ را ذٕعَّطـَةدْة   يُة ٌٌة ٔخـَةثَةشٌة

اـْةعُة االّةعًٍٛ خْة ظاصَة سَة ْٔة ذؤخـَّشَة صـْةمُة Qأ ـْةدُة : ، يِة ـَُة ْٚةذٌة قااىٌة ظـَُة ، ٔصَة ـْةدُة قااىٌة ْٚةذٌة ظُـَُة صَة
(81)

 .

                                              
شُا، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطالٌ (77) . اؽذّة

و، اإرا قهُا: ْزا يظطهػ انكٕاٍٛٛ، ٔقظذٔا تّ (78) ال ذؤ م انغًك ٔذششبَة : انظشف عٍ عٍُ انكالو انًرـذِّ

، اانًشاد ٍَة . 306/ 3: ؼاشٛح انظثاٌ: أالّة ذعًع تٍٛ األ م ٔانششب، ُٚ ش: انهث

ٌْة  اٌ انعضو ْٕ األاظػ؛ نٕظٕد ان ايم ْٕٔ ؼشف انششؽ، ٔانـاتم نّ ْٕٔ انًؼاسع ... (79)  ٔ .

. اثـٗ، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطم (80)

، ْٕٔ ذشك ان ًم ن  اًة ٔيؽالًة ال نًاَع  الّة نؼ ف ان ايم ترٕعطّ أٔ ذؤخشِ ْٕٔ أيش  (81) ًّةٗ ْزا  نغااًة ٔٚغ

ا  را ذؤخش ااانغاا أؼغٍ،  ظٕاص٘، ٔٚغرٕ٘ اانغاا ٔااعًال  را ٔقع ان  م يرٕعطاًة عهٗ أطػ األقٕال، ٔأيّة

. 138/، انؽذٔد انُؽٕٚح يٍ انُشؤج  نٗ االعرـشاس314/ 1: ، ششغ ظًم انضظاظ86ٙ/ 7: ششغ انً ظم: ُٚ ش
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صـْةم ، يِة ًَّٗ: ٔٚعةُة رنكَة اًٛا قـَةثـِةمَة االعر ٓاوَة ، ُٔٚةغ ى أخٕكَة ، ٔأُّٚٓ ْٚةذٌة قااىٌة دَة أصَة ًْة هِة : عَة

ذ هٛـاًة 
(82)

دُة تً ُٗ.  ًْة هِة ٌُة عَة ، ٔسأٚدُة تً ُٗ: ٔقـَةذْة ٚكٕ اـْةدُة شَة ـْةدُة : عَة ـَُة ، ٔظـَُة خُة شْة أتْةظَة

خُة تً ُٗ: تً ُٗ ذْة ، ٔٔظَة دُة ًْة ثْةدُة ار ذٖ انٗ ي  ٕل: اذـّٓة  ٔاؼذٍة Qأطَة
(83)

 .

ا ُـْٓة يِة َٔة
(84)

، : ، ْٔٙاألفعاُ  الىاقصح (17ٔ ) ثَةػَة ، ٔأطْة ، ٔطاسَة ٌَة  ا

 ، ، ٔا اَ كَة ، ٔياصالَة ، ٔغـَةذا، ٔساغَة ، ٔعادَة ، ٔآعَة ، ٔتاخَة ٗ، ٔظمَّ غَةٗ، ٔأػـْةؽَة ٔأيْة

ْٛةظَة  ، ٔنـَة ، ٔياداوَة ، ٔيااـَةرِة َة خـُةمُة عهٗ انًثرذأ ٔانخثش. ٔيا تشغَة لَة Qٔذـَةذْة ّٔة اـَةعُة األ  ارـَةشْة

ةُة انصاَٙ ـْةظِة ٌُة . ٔذـَُة ٌَة "ٔقـَةذْة ٚكٕ شثد: تً ُٗ"  ا
(85)

غَةٗ ٔأػـْةؽٗ  ثَةػَة ٔأيْة ، ٔأطْة

ٗ، اررىُّ تانًشإعQدخـَةمَة اٙ انظثاغ: تً ُٗ اـَةعُة . Q ٔانًغااِة ٔانؼـُّؽَة ٔقـَةذْة ُٚةشْة

ٌّة اّةعًّ ػًٛشُة انشؤQٌاالعًاٌ ، أل ٌَة ذَة  ا ْٚةذٌة قااىٌة : ، يصمQ تَة ْة ٌَة صَة ٔٚعٕصُة ذـذٚىُة .  ا

ْٛةٓا، يصم: ْا عهٗ أعًاآا، يصمQأخثاس هـَة ْٚةذٌة، ٔعَة ٌَة قااًاًة صَة ٌَة صٚذٌة :  ا قااًاًة  ا
(86)

  الّة يا 

ا االٚعٕصُة  نّ يَة ّٔة ْٚةذٌة : اٙ أ . قااًاًة ياصالَة صَة

ا  ُـْٓة يِة غَةٗ، ٔ ادَة : ، ْٔٙأفعاُ  المقارتحَٔة ،  (ظ17)عَة ، ٔأٔشكَة بَة ٔ شُة

، ٔأخـَةزَة  ، ٔؽـَة ِةقَة مَة عَة . ٔظَة َة غَةٗ يؼاسعٌة يَة ٌْة "اخثشُة عَة صـْةم"أ ، : ، يِة ضَة ٌْة ٚخشُة ْٚةذٌة أ غَةٗ صَة عَة

                                              
ُة طذس انكالو ت ذ ان  م، ٔاٙ ْزِ انؽال ٚثـٗ انًثرذأ ٔانخثش  (82) ْٕٔ  تطال ان ًم ن  اًة ال يؽالًة؛ نًعٙا يا نـَّة

ٌّة انعًهح انًكَٕح يًُٓا ذكٌٕ اٙ يؽم َظة؛ نغذْا يغذ انً  ٕنٍٛ، ُٚ ش : ششغ انً ظم: يشإعٍٛ غٛش أ

. 157/ ، انؽذٔد انُؽٕٚح يٍ انُشؤج  نٗ االعرـشاس 314/ 1: ، ششغ ظًم انضظاظ86ٙ/ 7

دُة "ٔ زا   .... (83) ًْة عَة ؛ اإَـّّة ٚـرؼٙ ي  ٕالًة ٔاؼذاًة، َؽٕ قٕنّ ذ انٗ اٙ اٜٚح:  را  اَد تً ُٗ" صَة  يٍ 7: قهدُة

ا)): عٕسج انرغاتٍ صُٕة ٍْة ُٚةثْة َة ٌْة نَة ٔا أَة ٍَة  َة َةشُة ٚ ىَة انَّزِة عَة .  ((صَة

. ٔيٍ األا ال: أ٘ (84)

ْٔة تً ُٗ .... (85) ْٔة تً ُٗ: أ ذَةزَة ٔٔقـَةع أ مَة : ؼَة ظَة . ؼَة

 

. صٚذاًة، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطالٌ (86)
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، ٔاٙ أٔشكَة ٚعٕصُة األيشاٌ: ٔخثشُة  ادَة تذَٔٓا، يصم ضُة ْٚةذٌة ٚخشُة صـْةمُة Q ادَة صَة ، ٔانثٕاقٙ يِة

ٌُة  ادَة يع .  ادَة  ٌْة "ٔقـَةذْة ٚكٕ مُة " أ غَةٗ تذَٔٓا، ٔقـَةذْة ُٚةعْة َة ٌْة "ٔعَة عَة انًؼاسع" أ مُة Qيَة  ااعِة

صـْةمُة  ٙ عٍ انخثش، يِة رـَةغـُْة َةغْة غَةٗ اـَٛة ْٚةذٌة : عَة ٌْة ٚخشض صَة غَةٗ أ . عَة

ا  ُـْٓة يِة ٌْة : ، ْٔٙأفعاُ  المدد واللمّ َٔة ؽـُة أ ، ُٔٚةشـْةرـَةشَة ، ٔعااَة ، ٔتـِةلـْةظَة ىَة َِة ْة

ااًة تانالو ا ي شّة ٌَة ااعهـُٓة ِ يشإع Qٚكٕ ًَّٛضاًة تُكشجٍة، ٔت ذَة ْٔة يُةؼًشاًة يُة ْٔة يؼاااًة  نّٛ، ا ، أ

ًَّٗ <انًخظٕص>: عهٗ االترذاا، ُٔٚةغ
(87)

، يصم ْٔة غالوُة :  تانًذغ ٔانزوّة ىَة انشظمُة أ َِة ْة

ىَة سظالًة Qانشظم ْٔة َِة ْة ْٚةذٌة  (18ٔ) أ صـْةم. صَة ، يِة زَةفُة ىَة ان ثذُة : ))ٔقـَةذْة ُٚةؽْة ((َِة ْة
(88)

ثَّزا .  ٔؼَة

ىَة  صـْةمُة َِة ْة يِة
(89)

صـْةم َّٛضُة را تُكشج، يِة :، ٔان اعمُة را، ٔقـَةذْة ًُٚة
(90)

ْٚةذٌة  ثَّزا سظالًة صَة .  ؼَة

ا  ُـْٓة صـْةمُة : ، ًْٔافعال التعُجةٔيِة ُة، يِة هـَّة ٍَة صٚذاًة، ٔ : يا أاـْة َة غ يثرذأ " يا"يا أؼْة

ُاًة شٙاٌة ع ٛىٌة : يٕطٕنح، ٔانخثش يؽزٔف، أ٘ غَة ٍَة . انز٘ ظ هّ ؼَة ْٔة اعر ٓايّٛةحٌة ٔأؼغ أ

، أ٘ ُاًة : خثشٌة غَة ّ٘ة شٙا ظ هّ ؼَة أ
(91)

ِّة، يصم.  مْة تـِة ٌّة األيش : ٔأاـْة ِة ٍْة تضٚذٍة، عهٗ أ غِة أؼْة

ْٚةذٌة، تً ُٗ: تً ُٗ انًاػٙ ٔانثاا صااذج اٙ ان اعم، أ٘ ٍَة صَة غَة طاسَة را           : أؼْة

                                              
. ب: عاقؾ يٍ< ...> (87)

ششغ : ، ٔنى ٚز شِ نرـذّةو قظرّ، ُٚ ش- عهّٛ انغالو –إٔٚب : ٔانًشاد.  يٍ عٕسج انزاسٚاخ48اٜٚح  (88)

. 28/ 3: ، ًْع انٕٓايع135/ 7: انً ظم

. اٙ أَٓا اَشاا انًذغ ان او (89)

. َؽٕ: ب (90)

ٌَّ – سؼًّ   –ٔاألسظػ يا رْة  نّٛ عٛثّٕٚ  (91) يثرذأ َكشج ذايح، ٔيا ت ذْا يٍ ان  م ٔان اعم " يا" يٍ أ

ٍَة صٚذاًة، ٔ ـٕنكَة : ٔانً  ٕل خثشْا، ذـذٚشِ . 73 – 72/ 1: انكراب: أيش أق ذِ عٍ انخشٔض، ُٚ ش: شٙاٌة أؼغ
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ٍ غْة ٌٍة  ؼُة
(92)

ْٔة صااذج، ٔانً ُٗ ْٔة األيشَة تً ُاِ ٔانثاا نهر ذٚحِة أ ُاًة، تً ُٗ: ، أ غَة ُة ؼَة هـّْة : اظْة َة

ُة  ـُـَّة غْة ِةذْة ؼُة رـَـة . اعْة

الحروف : القسُس الثالُ  فً

ٍَة ان ايهح  ًِة <حروف>اـَة
(93)

ٍْة : ، ْٔٙ الجرّ  انغاٚح أٔ  (ظ18)الترذااٍة : يِة

َّٗ. انثٛاٌ أٔ انث ؼٛح ؼرـ َٔة عَة : الَرٓاا انغاٚح، ٔتً ُٗ: ٔانٗ  : نه شاّٛةح، ٔانثاا: ٔاٙ. يَة

نإلنظاق، ٔاالعر اَح
(94)

بَّ . نالخرظاص: ، ٔانًظاؼثح، ٔانـغى، ٔانالو ٔسُة

ٍْة . نهـغى: ٔانٕأ ٔانراا. نهرـهٛم: ٔٔأْا : ٔانكاف. نالعر الا: ٔعهٗ. نهًعأصج: ٔعَة

ز. نهرشثّٛ ُـْةز ٔيُة نهضياٌ: ٌُة  ٌْة ٔيُة
(95)

. نالعرصُاا: ٔؼاشا ٔعذا ٔخال. 

ا  ُـْٓة ، : ، ْٔٙالحروف المشثَّـهح تالفعلٔيِة ْٛةدَة ، ٔن ٌَّ ، ٔ ؤ ٍَّ ، ٔنك ٌَّ ، ٔأ ٌَّ  

مَّ  ٌَّ "اـَة . ٔنـَة َة ٌَّ "َٔة "   نهرؽـٛق، ٔنهًكغٕسج طذس انكالو، ٔانً رٕؼحُة تان كظ، ْٔٙ " أ

يع االعى ٔانخثش اٙ ؼكى انً شد
(96)

ّٙة  ذَة يُةؼ فَة عهٗ اعى انًكغٕسج تَة ْة ، ٔ را عُةطِة

ٌٔة  (19ٔ): انخثش ظاصَة انشاعُة، يصم ٌَّ صٚذاًة قااىٌة ٔعًش   . ٌَّ ٍَّ . نهرشثّٛ: ٔ ؤ ٔنك

اٛثطم ان ًم" يا"ٔاألست ح ٚهؽـٓا . نالعرذساك
(97)

ٌَّ "، ٔ ـَةزا  را خـُة ـّة دْة  الّة  ُة " أ َّّ اإَـ

ٙ.  انًـذّةسQٚ ًمُة اٙ ػًٛش انشؤٌ مَّ نهرـّةشظّة ، ٔنـَة َة ُـّٙة ًَة َّ ْٛةدَة نهرـ . ٔنـَة

                                              
ٍِة،  ٌٕ انًٓضج نهظٛشٔسج ٔانغانة أَٓا نهر ذٚح، َٔـم ( 92) بٌة يٍ انر غف؛ نًخان ح انـٛاط يٍ ٔظٕ ٔاٙ ْزا ػـَةشْة

. 147/ 7: ششغ انً ظم: ان  م يٍ طٛغح انخثش  نٗ طٛغح االيش، ٔصٚادج انثاا اٙ ان اعم ْٕٔ شار، ُٚ ش

. ب: عاقؾ يٍ< ...> (93)

. االعرثاَح، ٔانظؽٛػ يا أشثرُاِ: األطم (94)

. نهضيٍ: ب (95)

.  168-165/ 2: ًْع انٕٓايع: عشع ااياو انغٕٛؽٙ يٕاػع ان رػ ٔانكغش تانر ظٛم اٙ (96)

ْٛةدَة اٛثـٗ  (97) ال ٔظّ نرخظض نؽٕق يا انكااح تٓزِ األست ح؛ ألَٓا ذهؽق انعًٛع ارك ٓا عٍ ان ًم  ال نـَة

يهغاج،  ًا أظاص انُؽاج اٛٓا ااًْال ؼًالًة عهٗ أخٕاذٓا،  (يا)عًهٓا؛ نثـاا اخرظاطٓا تاألعًاا، ٔذكٌٕ 

. 348/ 2: ششغ انكااٛح: ُٚ ش
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ا ُـْٓة ٔيِة
(98)

خْة ووىازُم المضارر ووىاوثُهُ " ما و و"  ، ٔقـَةذْة رُة ِةشَة
(99)

 .

ْٛةش نهر ـٛة، : نهعًع، ٔان اا: انٕأ: ، ْٔٙ عششجحروف الَع ـْ  ان ايهح Qٔيٍ غـَة

ا ٔأوْة : نهرشاخٙ، ٔؼرـَّٗ: ٔشـُةىَّ  ْٔة ٔأيَّ ْٚةٍ: نهرذسٚط، ٔأ ةَة : ، ٔالَة Qألؼذ األيش ظَة َٔة نُ ٙ يا 

ٍْة  ، نإلػشاب، ٔنـَةكِة ل، ٔتَةمْة َّٔ . نالعرذساك: نل

ا  ُـْٓة <وأٌا>أ و أْي و ٌا ٔ.  نهرُثّٛاوَ و أَما وَهأيِة
(100)

.    نهُذاا وَهٍَا

ع كـاَلَّـ ٔ.  نهرـَّؽؼٛغوَهالَّـ و أوَّـ  و لـَْىو و لـَْىما.  نهر غٛشأي و أنْ ٔ  دْة  . Q نهشَّ

َّ ـْٙة (ظ19 )تَقـَىٔ.  نرـشٚش يا عثقووـََعس ذَة أئ . اٚعاب انُـ  نإلشثاخ تَة ْة

ٍْرٔ . االعر ٓاو  لـَىْ ٔ. نالعر ٓاوالهمسج وَهْل ٔ.  نهرظذٚق و  نّ Qأَول و َو

ؽ اٙ انًاػٙ ٓا ان ااُة أّمأ. نهشـَّشْة  نهر ظٛم ٔٚهضيُة
(101)

كٍالتىىٌهُ ٔ.   ٔ Q نهرـًّة

Q ٔان شعQنهرُكٛش
(102)

< ٔانًـاتهحَة Qٔانرـّةشَـُّى  >
(103)

ٌُة   انصــٛهحُة ٔانخ ٛ حالىىنُ ٔ. 

"ذىَّ انكراب ت ٌٕ انًهك انْٕاب. "اٙ ان  م نهرؤ ٛذ
(104)

 .

Abstract 

Author: Saad ud-Din bin Omar al-

Taftazani (Died in 791 A.H.) 
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ًٔة ٔ آخشاًة ٔظاْشاًة ٔتاؽُاًة : "ب (104) ًّةد ٔانؽًذ هلل أ ". ذ
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This paper studies an important Book of Grammar classified 

among as one of pedagogical books, entitled al-‘Irshad. This         

book was written by the celebrated scholar, Saad ud-Din bin        

Omar al-Taftazani. This study starts with a brief Introduction        

about this book and a description of the two editions of the          

book used by the study i.e. al-Awqaf edition, Baghdad and Mosul. 

Because of the characteristics of the former edition, it was adopted 

as the original source of the study. Then, we explained our         

method of study. We aimed to show this book as thoroughly 

investigated in order to be loyal to the Glorious Quran and the 

author of the book.  

 

  


