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 در   وراةأطا   

  بعنوان

 ا اوا  
في شرح رسالة ابن  تمام المتونفي كتاب 

  زیدون 
یة((    )) الجدِّ

ا أ   ح ا ي  
ض ودرا و  

          اد اإ   :  
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  إاء
   إىل روح أبي الطاهرة

 إأ أ           اأ   ل ا  

وأ أ مذي و          ىو ن طو  

 ر ود دي رو       وزو  رق ا  

  ل اأط ا أ إ  

  وأهل بييت امليامني 

   وإىل كل من وقف معي وساعدني 

وأخص بالذكر األخ  عمر عبد ا  

  وإىل من أسعفين بفكرة صائبة ومسألة غائبة 

  دعا يل بظهر الغيب إىل كل من و

  طالب العلم واملعرفةوإىل 

  أهدى هذا البحث 



 ج 

 

   ون 
   احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على سيدنا حممد 

                                  : القائلواحلمد والشكر   . وعلى آله وأصحابه الكرام اهلداة إىل طريق اخلري والنجاة

 M  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8

J   I  H  GK   N  M   L     R  Q  P  OL ] :١٥األحقاف[ .  

  : وبعد محد ا وكامل الثناء عليه 

أتقدم خبالص شكري وتقدير ألستاذي وشيخي اجلليل الدكتور/ حممد احلسن 

وتقديم الدرر الثمينة لطالبه ، علي األمني والذي بذل علمه وجهده خلدمة لغة القرآن 

يف تقديم النصح واإلرشاد يل يف مسريتي مع  جلامعة اإلسالمية ، والذي مل يتوانوطالباته با

فا . حتى استوي على سوقه  مفيد ،وقول ، ورأي سديد ، هذا البحث بصرب مجيل 

  ويعطيه من اخلري حتى يرضى.، أسأله أن جيزيه خري اجلزاء 

وأخص ،  لنيعامووالشكر إىل جامعة أم درمان اإلسالمية إدارة وأساتذة 

الشيخ حممد على الطريفي  عالمةال و در،  بية ذلك املعهد العريقاللغة العر بالشكر كلية

   : قال رمحة ا تعاىل حيث

  المـذ كـــريته يلـن بســيا م    ه ـــن ألفت ربوعـيا معهدي يا م

  وعلوم تشريع هبا وأحكام   فيك البالغة أورقت أشجارها 

بة جامعة القرآن الكريم ومكت ، والشكر ألسرة مكتبة جامعة أم درمان اإلسالمية

  . يل يد العون واملساعدة مكل من أسهم وقدأخي احلبيب احلافظ مأمون وإىل وإىل 



 د 

 

 ا  
    نما    يا  ة . اوا

ت ّ  ، وإ اء ، وا   اء 

ّو ، م اا ت إ  و ، رواأ ا و

 ا ،ا " :  َْ ِْ مأ ََْ ِبََا َُأ َمأ ا "

 آ ى وا    يوق ادق اوا ا

 و و .  

و :   

  نا ا   ها  ا ا 

   ا ا أ   ، ّنآن  وا 

   ودرا  ج إ ا ا وا ا

  ص ، اا و  و . ا أردت أن أ

أ ء اا   آراء  ءإذ  ا و ر ام

  ارء  ،ا  ج ءا  ه ص ، وأو

اا  ج دا   ، "  ل  وذ 

 "   ا أّنَاِ" اي ح  ر ا زون "ان

 ا آرا   ا   ا   

" ن ا "س" وا "اوا را  

أ ، و ا ا و  أ   ءا ح أ

  . ا اي



 ه 

 

  : أسباب اختیار الموضوع

ر ا و  ار ا  ل ول  

ء ا واف آرا  ل اص وام أو 

 وأرد ا .  

  أھداف البحث : 

   را ر يا وا آن اا 

. ب اط  ا 

    ل  ي اض آراء ا . 

   مل ا  ي اا  رإظ

 ا  أ ا ا  اوإ  وإ

 ونز  ص وط ص ام  

ام ا  . 

   يا   تظ ة اا ن اا 

ا  و ا  مرب أ وا . 

    ءدء واا ا ون وز ا ض ر

 .  ارأ      و 

   ءف اا وأو وا ا ا 

 وأرا  . 

   ا  ء اا ى ا ازإ

 وا .  

  
  :  أھمیة البحث



 و 

 

  ا ان اا  ء ا راء و  . 

   ا ا ا  آن ا ، وا

 ا ا ،ا اث اوا .  

    وا   نا  ب  رإظ ، و

م . 

   ون ورز  ت اام رت ، او

 وا ا  ب ا ،ل او . 

   يا  ا ،  ء او ، 

وا  واوه ، أ وا . 

  :  منھج البحث

   ا ا ا درا  ا أ

وا ا  .  

  :  البحثخطة 

 و  ض  عر اب اأ 

 وأ اوأ ،ا و .   

 إ ا و     يا ، 

 و . وإم ا، و ، و ، وم ، وه 

 ب و را ، هون وز ا  ة أوم

 ودا و،  وإم إ ل إ  ابأ أر 

ا ا  :  

ما  : ولب اا .   



 ز 

 

   . ا  ا اول :   

   . ا وأ واض  إ  : ا اول

 اما :  ء اما .  

   ما ا : وا وا ا .  

ولاا    : وا ا .  

ما ا :  ا .   

مب ان  : اا  .  

   . ا  ا اول :    

  . ا اد  ا اول :

ما ا :  ا  .  

ا ا  : ا ا .   

     ما ي  :از اا .  

  . ارة ا ا اول :  

ما ا :  رة اا .   

ا ا  : رة اا .   

اا ا :  ز اا وا .  

   : ا ا  ا .  



 ح 

 

  .ا     ا اول :

ما ف :  ا  ا .   

ا ا :  م  ا .   

ب اا  : ا  .   

  . ات ا  : ا اول    

   . اس :  ا اول

ما ا :  ا .   

ا ا :  س واا .   

اا ا  : ا .  

    ما ا  : ت اا .   

   . ا ا :  ا اول

ما ا :   اا ، .   

ا ا :  ا  .   

اا ا  : ا .   

ا ا :  را .  

   . ا لا ، ا ، اء  : ا ادس

ا ا :  وا ال اإر ، وا ا ،  .   



 ط 

 

اب اا  :  ا ا .   

     .اي ا  : ا اول

  . ط اي ا  : ا اول

ما ص  : ا رها ط .  

ا ا :  دوق اا .  

اا ا :  ت ا  دياا  .  

ا ا :  صا  .  

   ما ا  : ت اا .   

   . ان وا  : ا اول 

ما س  : اا .  

ا ا :  ا .   

اا ا :  وا .   

ا ا :  ا .   

   ا ا :  اا  .  

   . ات اد  : ا اول 

ما ت  : اازما .   

 ا ا :  وا ا  ا .  



 ي 

 

اا ا :  ا ا .  

ا ون :  از ص ام  يا  ذج .   

و : ا  ت . اوا  

رس :ا   

o  تس ا٠  

o دس ا . 

o  رس ا. 

o س ا . 

o  س ا. 

o س ا . 

o  ادر واس ا. 

o س اى .  
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 . ه و يا 

  ب و ن((دراا (( . 

 . ونز ا ا أ  

  ونز ا ر م))ا((.  
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ه و يا  

  : عصر الممالیك الذي عاش فیھ الصفدي

. " )١(ا  ك  (ِ)  ل ا رس

اء    وا ا ّن ه     : امن 

ك : ال وا   ")٢(    ا ا أّن  .

ار ا ذ ا ا  اس واو وااك اي 

د اا ر إا ا   وب أوا  واأ  ، و

 ا  ل ، ق ا    َ   أّن " :

  و   موا      م ا

"(دا)  ا ا  )س )٣ا  ء ا و .

 . أ  اس ّن أ ر )٤(  ط  ن

٥(وا(  ّن أ اكا  .  ذازداد م ا و

 دة اا  روا  ا وا ،   ءر او

 أأم م ، ءوا  ،إن د أ ا م أو  . ا  

                                                

)١(  ه . امو ا  "ب "ا  ز  رس  أ : ، وا اا

ن ، ،  دار ا  وت ،  وا ا  ا ،  ارف 

١  ،٢٠٠٥_ ھ١٤٢٦  :٢٣٧٩، ص٢ج. 

)٢ رون ، دار ا  ا   ، ز  رس  أ ، ا   (

 ، وت١٩٩١ _  ھ١٤١١،  ١ : ٣٥٢ص. 

)٣ ،  ور ا ط دو ر) م  ، ا  ،  ا 

 ،    رع ، ا ا ١٩٦٤ : ١١، ص١ج. 

)٤ ر اا  أ  يا   رون ا  نا ا  (. ام : 

 وا اا ،   :٢١١٩، ص٢ج. 

)٥ا أ  ا ( َا  ل ا أ ا رون ا .  ام :

وا اا ،   : ٢١٣٣، ص ٢ج . 



- ٣  - 
 

  أول  نء ان ار : "و  رل د

 ا أو ا ا ا ، ذم ط   واوا ،

و اء ، واوف أّن او ا   أف اس 

د مذ اس ا و  أ ان أوا ن ازد

وا ، وا إ ار  اء   اك  ، ن و

"و ذم د  )١( ور ا  ا و .

 ذ أوو رة أ واظ ا ا و ،   

 ا  ر  اء   دأب  اا ، 

    و ، عوا ه ودطو ،   

و  أ  ، ا     و .  

ء ا  زاد مذ ا  أا ون 

. )٢(ل اما ا ، ول ذ  ن ا اد

  ا أب   ،  ا  )٣(وإل ا أب

 ،   بأ ون أّم ّم ، اء   أ

 ول وان ا  رو  ءوا روا ، ا 

                                                

)١ ، وا   ا ا ( ، ر حا   ر٢  ،دار ١٩٧٦ ، 

 . ١ص :ا ا ، وت ، اة 

)٢  دلا  (  مدل اا ا  بأ  دلا   ا.  ام :

وا اا ،    :ء ٢٧١٨، ص٢جل واا  ا س ا :ام .

 ، وا ب واا دار ا ، را ا  ،  ١٦  ،

٢٠٠٥ ٢٨، ص ٧: ج. 

ا ا  " "ا ا "  إ  "ادل" أ اح  ا ")أب٣(

:  .    ن ،  ك ار ا ا وا اا : م ، : ٢ج ،

 . ٣٨، ص ٢م: ا ، ر : ج. ا ٢٧٢ص 
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 ر ماء وأ  ، ء ال أا  و  

موا وا  ، أّم ا ا و رات راا امو

   ا وا  ار.

وا مذ ا داد إ أن ت ا  ا أب 

 ود     ،)١(وا  ا ه زو ة ار

 أ  ،   ا  رتو ت زو  أ 

ا  ن  " ره)٢(ا و .  ب إ 

  و ا  أن    ، ا راد 

ظ ا   ا ا ، و إرادة ا  ق  إرادة 

 ة اح ا ، ارة وا اد ا ا أّم 

 ار  او ، اء ز   ا  ، و

دا ، م و ، و دو ح اي أا وزاد  ، ا

 .     

ا وا  ر ا ا ي أما   ؛ وذ

     ا  اد وق ا   زال  ّم

ذ  ر  ى  ،   أ    ا 

 اء ا ، ه  ا ، وم اء اا  و

أ  وأ  رأ و  ، روا رةا  وأ

 م ، ه وا ، وا      و  

                                                

)١ ا  ر أة ا ( ،بأ ا  ا ا   م .  اا :ام

 وا ،  : ٢٨١٣، ص٢ج. 

) اك  دو اك ،  اس أ     ادر اي اي ، ٢(

  درا   ، ١  ،وت ١٩٩٧_ھ١٤١٨ ، ا دار ا ، ،  ن  :

 . ٤٤١، ص١ج
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ا  )١(.  

ّن دو ا  ب ر وظ ر إ ا  أن مل 

 ر ا و  .   أرخ ر وة ا ، أول وا

وا ا  ، ا زو  )٢(أاء ا وذ  إء رمه

وار .  رمه أب ا او واة  ن اد 

  . اةارأرأذ أب ن م  اد

 ا  ر رة او ، ا اا أر  و

و   م  ، و ه  ا وو، ا أب 

ط  أول )٣(ا واة أب   ا اي

"  أّن)٤(ا  ا و .  وا  رة ا

ا  دت أن ر  وام  ،     و

  لا ، ا سا      أن أّن، إ   

ا ا إ أر ا   أةا  أن  . :لو

 إ م  م    لا م إن"

ر")٥(   ر أّمة ا تو و   .  

وّم    ، اا أت   اا وارج 

 ا  م ، ا  روا ةء وااء وارت اوا

٦(أ(  .  واجا  و ، و  ن يا  

                                                

 .٤٤١، ص١ج: )اك  دو اك ، ي ١(

)٢ا  بأ ا  هرم ( .  أم : وا اا ،  : ٢٨٠١، ص ٢ج. 

ر ا ، أ  ا )أ     ادر ا  ا اي ، رخ٣(

 . ج : ر ، ا : ١٧٧، ص ١ام . 

)٤ ، ا ر :) ا ١١ص. 

)٥ ، ا ر :)ا ١١ص. 

)٦  ا ما أ ا  (.  ام : وا اا ،  : ٢٨٠٠، ص ٢ج. 
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 م  بر اة ا " :  د رزق ل

 ر   هأ  ن ، ا ا و ، و

 دو   إط ،   أةأول ا م أّم ذ  زد

ا أّن ا   ،   ن ا   

إ أر  أة  اا ا أن  .  ا  ن ذ

   ا أ  دة اإ  ، رأت  دوا ا  و

رأ و م  رة ا ،  أن  ا  م  أن

  م    ، ةاء واا ا   ن ر

 أ ا  ا  رةا  ،  ا ا وج 

  .)١(ة ار ن ذا   ا ا  أّم زو ه"

ذا ام أّن أول ط ا   ا أ واي 

 ط إ ا    ا أمل أّن  ، اا 

   أت ا ھ٦٤٨دو "أ ا " ا  )٢( .

    ھ٩٢٣وام  . ما ء ا   

 ا ا دو ، دو إ ا ن دورا  و

 ھ٦٤٨  ھ٧٨٤إ  أ ا  أ ا و.  ا ودو

   ھ٧٨٤ا  ھ٩٢٣إ  . ، يا  و ا  و

   و  ،   ثو .زوا  تو

 وا ا ي واا ا  فم  وا

 ن ام ، يا  ش ،    ،و.    

                                                

)١ ، دوا ا وم ا ط  ( ،  د رزق٢  ،١٩٦٢_ ھ١٣٨٨ ،

 داب وا  : ٢١، ص١ج  وا اا : ام . ،  :٢ج ،

 .٢٨٠١_٢٨٠٠ص

)٢ وا اا ( ،   : ٢٨١٣، ص٢ج. 
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  الحیاة االجتماعیة :

 إ م ا ن ا ؛ ن أرا ن ا 

   ة ،  أرا ا و واا  نُو

 ط  ا ا ،  ،   اق . وما  أم طت

 وا رزاق اا  و ،ر  ن امن  ، و

   ره او ، اوا  ةا ر اا أ

وة زل ، و ،  ت اع ا   ان 

ار . ون اط ن   ء وت ان و

 ه إ  ص  نو . ال ان او 

   ت وا .  )١(مو   ان ، و

 ا  ة  ا   ا    ام .

و ، وان واى ، را ارا ن ان زع  او

 ج اوا ا ب واا  ن ام  . ل

 ٢(ا( و د  د " : ا ط أ  وا :

وا وا   رأ ا ،  أماع ا ء زري 

 ا     اءوا ، اط ن م يي ا ن

" ب وا ،    ٣(، وا( .  

                                                

)١ر  : نوا  ( :  ن   وا وظ : ج . واوا ا أو أ ا

داب واوا ا  ا : ام . ف  ، و ،   ، ا ١٩ا: 

 . ٦٥٩ص 

) إ     ا ا . أ ااء :  ، رخ ،  ، ول اس ٢(

ا "و "وا اا"  و ،   م  ، و"ان ا

.  ج : ر ، ا : ٣٢٠، ص ١ام . 

)٣ وا اا ( ،  : ٣١٠٧، ص ٢ج. 
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، ظ اف واخ  ة ا و و  و

 ا و اأ  ةال ان ا ام  ،ّم 

 ءا أم ل اا  ر ا رات وان ا ، و

  . و   اخ  ا وا  ، ا ما ن اة 

 ل ا)١(    أم  إ: "إن ا ق ام

  ا    ا ر . ود أ  رأ 

 أ"٢(در( .  

 ف ا  أ  ن ا ا ا و ،

  وا  أب اال واه وو  ا واات . 

ل ار   ا : "وث ار  اف 

 ن يا ا ا  م ا   يا ا 

 وا  ق  ، إذا     رة اا  م

ون  آر ذ أن ت وى اف وااف  ، واب 

و ذ     أاض ا  ، ادر  اس 

  . )٣( أن اف واات"

                                                

)١ ا أ ب ا ، ما ما       أ (: أ  

 " وأ ، ا ك ، وا دو ،    تام . روا ا

  ن ، راوا  نري" وا  ح ريا.  : ر ، ا : ام

 . ١٧٨، ص ١ج

)٢   أ ب ا ، ا ن اأ  رر اا ( ،  دار ا ، ما

 .٤، ص ٢ج : ٢٠٠٥ _ ھ١٤٢٦ن ،  ، وت 

)٣ (ا   ر ، ا ا  دب اا  ، ةا ، ا  ،١: 

 .٣٠ص
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و  رتأ ة اه ا   ت ، ا 

: "ن  دو )١(ا واة واا  . ل ا ي دي

ا إ ا ا   وون دان ف ان ال 

 اطان اد ر ، أا  ع ذو ، إ     رو

 لر ون اا "ظا  و )٢( .  

 ا   ا دو  ّن ذ  ا و

 اء ، ان ا ام ، ظ واوا ل ار 

 وا ا ع إ سا  ا وا ن او

 وا ،وا وا طا  دوال  ، زء أن ا

ا  ا ا)و)٣،ا ا     أ ا    

ي ا٤(ا(،  ا ا و)ة ، )٥ء ا  و

 ة اا رأوا ا  ا ،.وا ا د وا  و  

  
  
  

                                                

)١ رخ : ل ا . ا أ ، ي اا ا   دي ي   (  ،

 ة" و"اوا  ك  ةاا ا" :  ة ، أوو ا ةا أ 

 . ٢٢٢، ص ٨ام : ا ، ر : ج   اا" .ا وا

) ا ااة  ك  واة ل ا   ي دي ا، دار ٢(

وا اد ا٢٦٢،ص١١ج:  ر. 

)٣ ا ا  أ ا  ا ا أ  ا   ا (

 ا  . وا اا : ام ،  : ٢٨٤٠، ص٢ج. 

)٤ ا  ا     ر: )أح ا ا .م : وا اا  ،  : 

 .٢٩٥٩، ص ٢ج

 : ام :  ا . )أ   ا  أ ا ،   ا أ اس٥(

 وا اا:   ، ٢٨٤٣، ص٢ج. 
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  الدینیة:الحیاة 

 ا  اف اي   ا   اة 

ا ا ط  م يا ،  ا و ا أّن ا إ

 إ ا  ، ع واو ا وا  ادا ا 

 ن ا ط  نو ، ا   ا

 ا وا ق اا ، ا واا ارإ  ذ و

ا  ،  ت امرة ، وت اس . و ون أواو

ل ان س ا إول ذ  ،  ا وارى 

و ا ق أوإ ر ا "واما  )١(.  

  ا ة اا  ا ا  ل و

 وا ا    ت اارس واا ، ا وم

ون اب ون  اارس  ق اد . ا  اس 

 ات إ وإ ال  و  ا  ذ  ،و

  ا ء واوا وا ،  ة اوا ا 

 ا  واو راوا .  

  ارسه ا حا  نو،  ل لا  

ا  ،  ا  ا ا  ل و يا ا

اح ه  وا  اس . ل در   ا : "إّن

اارس اء     ر  ار ا وع 

ذ  أو  أو  ء درإ   و ،أ ا   ى

  اء أا   و اا و ا٢(ا(.  

                                                

)١ ،دب اا ر (  وخ ، دار ا  ،وت ،  ، ن٦  ،ج١٩٩٧ ، ٣ ،

 .٦٠٨ص

)٢ا ( ، ا ا  دب ا : ٤٠ص. 
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ا را ا ا ارس أ و ،  أم ا

 اي م    ه ار  ر ، )١(ا س

 ط آ، أوا ا    ب و ن ا ، وو

 ا وااب . وار ار ا أم ا ار 

ر ا وا و اآن ا . وار ، )٢(وون

 زا     ء ا ا أم ا ا ا

 ٣(ھ٦٥٤(ارس وأا أ  مو . .  

 ا ا  ارسه ا مو ، ا ا و ،

إ  امم ا ن ا    ات ااة 

   ارج .

    إ   ا م ارسه ا و

  رة ا مو . ا وا ا و  ، 

   رل د . ال اا  اوأم  طا أ

ا ا م" : ا    وا ا ر  

 ه ا ا  كوا طدرج ا و ، و ، 

  ال ان او م  ،    

 و ا و ، ة  رس ات ا  ل نو  

                                                

) س   ا ، ان ا ا ا ر ا أ ا ا : ن ١(

ام : اا ت ،    .را  اب  ار وام م رو رات 

 .  ٢٢١، ص ٧ : ج٢٠٠٥ _ ١٤٢٥،  ١ت ، _ ي ، دار ا ، وت 

)٢(و ر ، اما ا ا ا ا   ون : وا اا ،     : ٢ج 

 .٢٨٩٦، ص

)٣ : ء ا وفا ، زا    (  ه  لا أ  ن ، وز

 .٣٣٣، ص ٤و وة ازره ا وّض  ار . ام : ا ، ر : ج
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 ا ،"ار اأم  دب ووا ا  )١( .  

ه ا وا  دةا  ،  ندة اا ت او

 ا  ا ا  و . ت ارو  

آن وا وا ،   ال ااب اأّن ا إ

وود ب  دمت  ا ، ذج ات ا وا و

ا و اروا  ، داو رس ط ه ، و

 :  لز  رل د . ذةو ر دظ ت أدت إرا

 وا ا اب اا  سا  ا"

واد . و ا  اس واذج  ا وامت 

رو  ا   ا  مو . د ... او س وو

 أو ط وو و   ، ةا  اجا ذ وأ

 ثا ، ا ات واا   وحا  

وا ٢("ا(.  

 ة أ ا وا م ة  و  ذ  أّن

    ة ارك اا  ا ، أو 

  . زقا ذة ووا  ةون ا ا ا

 ا   اء ا  رم ون إ ا ء 

 ء واون ا ن او .  ، ّم ام  

 ة اا   ظي ا ،    نو  

                                                

)١ ، ا ا  دب اا ( : ٤٢ص . 

)٢ ا  دهو ا ا ء ا( ،ا  ،  لز  ر ، 

،  :٧صءاءاأممت او:ام.   س أا  ، ن اإ

، دار  ١ در   ط ودرة   ط ، ،  أ   ن 

  ، وت ا ١٩٩٨ _ ھ١٤١٩ا  : ١٥٤، ص١ج. 
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   ا ،وا إدرا ا ا ن أر امو ، 

 . د د ه ا  ناو  

  الحیاة العلمیة والثقافیة:

   ءا ام  إ ل اوام ر اظ 

 ا  وا ا   ا  نو ،  إ 

  اأ ت اا  رة ا أم  أّم  .  نو

 أّم ل ، إا أ  ر م ا ءم ا

 ارس واا ، موإا   ة اوا ،  و

  أو     ه ا ،     أن   

و أو  أو أ   ه ،ات ون و    أذ

، وإمء ات اة و ص اط  اء ا.  ه 

ا ا  ة    ا ه  و  ،

  .)١(و ء ا ا   ا وون

 ، ص  ا وا ا  ااء واء و

    ه و وا  ءؤن اأ أن أ   

ات اا  فآ )٢(.  

إ ، ااد ا  ا   ا    أّنو

  ت ا ا وا ار أ ء ا دو  أّن

 أ ا   ا  ا وا ،  ات 

  . ات وا واا و ا و

                                                

)١ ا   ا ( ا وون ، أ  : وا  وما وك ا 

   ، . ا  أ  ج : ر ، ا : ٢١٦،ص ٢ام . 

)٢، ا ط   ( :  د رزق ٢١٨، ص٢ج. 
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 ن ا روا ت ا أ وخ : "أ رل د

 وا وا وا ا را اا  ا ودرا ،

 وا ا م ن إو ، ل اوأ آن اا 

ا  ا ا وا   إّن ة . وا وادب 

ات وا واا وا وا و إ  ّم ن 

"ارس اا   ت أو  ارس ته ا )١(.  

 وط ا  طاء واا أّن د    

ا ا  ن ا ا    ، ب وا ا مو

  دةوز ا     أ  ، ا مو

ا  ارس واا  بت ار رل د . ا 

ز    ا وازد ا ا و" :  ل

وم  ا  ذ ا إ أو  أو ة ، ا ا

 ى . وأوأ ِّو و و رو مم  رات

و زاد ا اس   وا ،  ا ا اآن 

ودرا ، ن او ذ  ن اءن او  لن ا اء

  . )٢(ون   ار ا م و ا ،" اآن 

إ و إ   ا ا   ،   و

 در   ظر   ا ا رات 

  آما ب"آنا ا" أ ا )٣( ،وب "إ ز  

                                                

)١ ، دب اا ر (وخ  : ٦١١، ص٣ج. 

)٢ء ا( ، ا  دهو ا ا ز ص ،  ل١٠. 

ام : رات ا  .ز ا  ،ا أ ا( ،   ا   اا اي٣(

 ذ  رأ  ، د اا  ، ،ا دار ا ، درا   

 .٦٥٤، ص٥ج : ١٩٩٨ _ ھ١٤١٩،  ١ن،  ،وت 
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وظر  ر  ا أ ط  .)١(اآن"  اازي

٢(ا(، ا  ا وا)٣( ا  ل  و ،

 . آن وا    ضو ا ا  ش ي

وم اوأ  لم أّم . ت اه ا  ا  

                                                

)١ ا ازي : اا ي اا ا ا   ا    (

وا اا :ام .موا ا  ،   : ٢٧١٤، ص ٢ج . 

)٢( ط أ ،را ،ما (ا و ا )     أا : 

 . ٢١٥، ص ١: جر ، اا ام ،  . :  أ أن

)٣   ا  ا ا    ا ( ، ر ا أ ا . 

 وا اا : ام ،   : ٢٧٤٦، ص٢ج. 
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  الصفدي:ترجمة اإلمام صالح الدین 

   أ ا  ا   ح ا ءا أ 

. وم مة  )١(و   و و،  ا ا اي

 ،  هوا ظ  ةة ر شو اء اأ  ها ، نو

ل  م: . وَ ا ا  ، داب وان  إ ادب 

،   ، ن أه    ال  ا   إ"

"وا وا وا ا  ا أ  ،ا ل ا٢(و(.  

دب  و،  و  و    أع اطو

، ون ا ر  ا  ا وا  ،  أ ادء 

ا   ر نو ، ذ   اءء ا ذ   و

 ، إ ر وإ  ا ا  إمء و وأدب 

 ي :  .وا ا   أ   " :  را و

" ا ما  رخو أد ،م وإ    و 

،  ا  د  و ، ادب و و   

  .)٣(ان"

 و أ  وأ ، أّم  اأ را  

 ق اة وات ا ، ا   دة أ و

 ا إ  ن" : ل  ما  ا ا  

  .)٤( اة  ادة"

                                                

)١ وا اا ( ،  :  ٣١١٤، ص ٢ج  . 

)٢ رر اا (:   ، ١٧٦، ص٢ج. 

)٣ ا( ، ر: ٣١٥، ص٢ج. 

)٤ رر اا ( ،  : ١٧٦ص. 
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اي ن  و م  اء      أّن

 ا  ،ا ق طا  ؤة ذو  ، ى أ 

. وز ورؤ وأ  

  شیوخھ :  

:   يا   

 ادب و ،)١(ھ٧٢٥) ا ب ا د  ن ١

. ا  

)  ا     أ   ا   اس ٢

  ام .. ا ا )٢(اي

٣ ر ا ( يا ما   ا   اإ  

٣( ھ٧٣٣ا(   ا او ، ا ا أ و ،

 . ذ و رل واوا وا ا  

٤ ا  أ (ز  ن  أ    ا  ،ا)٤( ،

 ، ا ا. را أ و  

٥ أ رري اما ا     ا    (

 ا  ه  ھ٧٥٦ا  ا  ،ظ اا وأ ، 

  .)٥(وا اج ا  ات

ل ا أ    ( ،   ا ا ار اي٦

م  ، دب ءا ب اا ه وأ )٦(.  

                                                

)١ رات ا ( ، د اا : ٢٢٦، ص٦ج. 

)٢ ر ا٧٤٥، ص٦ج :) ا. 

)٣  ر ا٢٧٣،ص٦ج: ) ا . 

 . ٣٢٦ص،  ٥) ا ، ر : ج٤(

)٥  ر ا٣٠٢،ص٤ج: )ا. 

 .٣٨ص، ٧)ا ، ر : ج٦(
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) أ ا أ ن         ن ٧

 طما مد : . ھ٧٤٥اا ل ا" إ  أره  ، يل ا

  ر   نب و   أو  أو  أو  ،

"  ا ا  وا ا ١( وأ(.  

٨   اإ  ب   ا أ ا  (

 اد : "وت ل ا. اى ا ا .  ھ٨١٧اوزادي 

 ا ي واا  أ  ن  ونا و 

")٢(.  

) ا ا ل ا أ اج  ا  ا اي ٩

 ا ة اظ أ ان "ل ا اد : . ھ٧٤٢

  .)٣(ا اي"

 ط و .  لا   درس   يو

 ط   ء ، ا  أء ة ط  د و اة 

ّم ن م  ادب ؛ و أ   ه واب  ، ه 

 وا ،  درس   أّن  ،   ادب واا

وا  أن ن أ  . ل ا ي دي  اي : "ون 

ر إ ،   ، ظم ، اس . مي ا ر ه انود ، و

"ا )ء )٤آراء ا  هو .  اوأ   دأ و .

.  دوإ  

                                                

 .٧٤٥، ص٦ج :) رات ا  ،  اد ١(

)٢ : ر ا٢٥٦، ص٧ج ) ا. 

)٣ : ر ا٣٦٣، ص٦ج ) ا. 

 .١٩، ص١١ج : ي دي ، ) ا ااة ٤(
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: ا ل ا "  ةا  سا إ  نو

و ، ون  ى دة  ، ون  ا    ، ادة 

و وا  وا ا أ    ")١(.  

رك  ان و ،  ل ا   : "اد ارع و

ول أ : "و  و  و   . )٢(و و"،امء 

"و ذه)٣(وأ  ّم دات وأا أ  هو . ، 

. وا ل  ارة    ، ّم   وا وا أّم

 ا ا ا ا" : ل أو ،ا  ركو ا ط ، 

  .)٤(و و"، وأ ا ،  ا  ود

 :  ل ا قا ر  ا ن إ : ل او"

ا ر  ، وء اؤا   وأّم ،" ل ا )٥( .  

 وا    أّم او وإ  د و

 م ، م  ط ، وذه   ،  ، و  درة 

 أ  ،  دا ا  ن وو ،  ا  ذا

  ا ت واا  و ، و  ن 

ا ن ااو ن ةء واء وادا  ا ، 

  واد وح ا واء .

                                                

)١   ، رر ا١٧٦ص، ٢ج: )ا. 

)٢: ر ا١٧٦، ص٢ج ) ا. 

)٣( : ر ا١٧٦، ص ٢ج ا. 

)٤( : ر ا١٧٦، ص٢ج ا. 

)٥   ، رر ا١٧٦، ص٢ج :) ا. 
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، ز  ،    اي و ن _ م ال ا ل و

: "وأت  أن  إز  _و   ا ا   وه 

 زةر إو ر وع و  روا  ز   وى

 ودد وآت ، و ضو و و واة ، وما  رأي 

  ن   اد  ، ود و   اؤك 

    ، نا     ا  ط

"ط اب)١(.  م ا  بإ  ل ا إن دل إّمو .  

   ي دةوا ا وا دات اوا

 .    ة ه ءو  

  ه وام   ،   ءا   و

 ا  ، ا   م سوا م،  ا  و

   ل ا " ل اا ا  " ه  ذ  م

: ا اب " ا" إرة إ أّم ل   ذ ، )٢(اي

إ أّم ن ع ا اي   إ و   أ اة 

ه ا   ا   و  يا ح ا ،

   لوا ة ا إ   ط     ور

")٣(.  

                                                

 ( ، ام ادب و ارب       ا اوف   اى ١(

 .٣٥١، ص ٢ج  : ٢٠٠٥ _ ھ١٤٢٥،  ٢وت، دار در، ، درة  دب 

 ا : إ أ ادب   اوف   اى ، ) أ      ا٢(

 ر ة أ  ، وءةق واا  ءما  ا نه ، و. ا : ام 

،   ر :٦٧، ص٢ج . 

 .٣٥٢، ص٢ج :ب ،  (  ام اد٣(
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وإذا ا  ا   أن  اء ا وا 

  وا   وا يا ، م ق . وا و

 ره ا   ،  ا  أول  ّم ، دة و 

  و ذ مد ادب ا  درا دب ااء .،  ااء 

  أعمالھ :  
   ءمان اد  رجا  يا  ، إ ام 

ُ لة وطا   ،  ءمان ا اك وه آمرج وا 

ا ج ا ةا   ه و ،  نو ١(أر( 

إ  ، و  ا  ، ا ،  ا  دان امء 

ل ا  " :  إ د . أن  مرة دان امء 

 ذ ون   م  ال )٢("و ا ، و  ال 

 ذوى ا    إ ، ا ل ا ذ ه و  

. م  

  آثاره ومؤلفاتھ :  
د اا ل اة و ت ى)٣(  و" :

 ا   يا   ، ءوأ و اأ  ذ  

  ،  ا  و ،"   و أ  )٤( .

ول ا ي دي: " و ت ة  ار وادب 

وا، ا   "ت اا " ا رو ،  و

                                                

)١ ا ا     با  م أ ا ج ا (:  ةا 

 رخ اا . ا : ام ، ر: ١٨٤، ص٤ج. 

)٢( ، ا  حا   ، ب اا  ج ا ، ىا ت اط

 دوا ا   ، ا ء ادار إ ، ا  : ٦، ص  ١٠ج . 

) أ اح  ا  أ    اد ا ، رخ و ، و دب ت ٣(

   ھ١٠٨٩  ، ا : ام : ر ٢٩، ص٣ج. 

 . ٣٩٤، ص٦ج :) رات ا ،  اد ٤(
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و ر أ . ة  ا ا و ه وام وم  أًء 

. و )١( ا أه "أان ا  أن ا  "ة ات"

: "وو ول ا  ل ا  : رب   اات . 

 ا  رب  ي  : ه  ، ءما   يا و

 "٢(ذ( أز  ءت ر ّم تواه ا  رض و .

  ،ّّو     تواا آ   ا روا

  . . ا  لا     م و  

١. وادئ واا  ان اأ ( 

٢ا و ا  ( . 

٣. ا و  ا  ( 

 ) ن اس .٤

٥ .    ا ا ( 

 ) دان اء ون اء .٦

٧."ط هو" ا وا وض اا ( 

 ) و ال  و ال .٨

٩ا  ح  ا ا (.  

١٠ نا  ( ح ر " ون "از ا  يب اا و .

. وا راا 

                                                

 .١٩، ص١١ج:  ي دي  ،) ا ااة ١(

)٢   ، رر ا١٧٧ج، ص :) ا. 
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١١ وأ  أ ت ، و اا ( .   ل ا

مت" )١(ا اه "ا يا ا را   وأ" :

 وف ا  ا    ، ه أ  دب وأ 

 .)٢(ه: "أان ا وأن ا   "ات"

و أراد  ،  ه   ا اح اي 

 ب ا دي أو ي  ةاا ب ا ع إا 

ر)٣( .  

  مذھبھ الفقھي :  

أ ت أّمذ و ، ا  ين ا  ودر ا

    ا  أ و .   ر ا   

 ا ا ،  ا ج ا وا"ت اط"  و

   ن ا ، ط  وا  يا   ا ،وو

  أّم  آ د ا وإ .   ا  

 ا رأي ا   ا ا . ل ا" : يل ا

 "ا " ب  ازيا ا      روى :

  ي    ن ا : ل ا  يا  ء

وأّم   ،  ، ر إ ل :  أ  ا إّم ر أ اي

   ا  ل : إّن يا  من أز  ، م

                                                

)١      أ ، ء ا ر  ،   : ما ا        (

 . ٢٩٨، ص ٦م : ا ، ر : ج. ا "م اوطر" 

)٢ (    ، ما    ا ، ن اا    ر اا

 .١٦٦، ص١ج : ١٩٩٨ _ ھ١٤١٨،  ١ن ،  ، ار ، دار ا ا وت

 _ ١٥، ص١ج :ر ،  ام : ا   .  ١٩، ص١١ج : مي دي ، ) ا ااة ٣(

١٦. 
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 ط :  ل . حا  أ  ي ق أّن 

 أا .إ ا  ،  ا  ة أر ا  و 

 ،   :ل ا ؟  أ أ  حأ : لو 

ل ا: أ ّن زو  ط .  ر ا إ ا د 

ا إ  ول  أ  ا   وا  ااب ل 

  ابا :  ل وا  قل : إّن ا  ك ّن : ل . 

 ل: إّم ا إ وأْو ، ا ا  : ل ا ؟  : 

  أ أ أ ؟  أ  ل : إّن ، او :  ل

! ل ا أ وأي  ة  و   ا اب 

 ا    أ    ا    إّم :ا

 ا أ أّم   ط    إن أ : ل ار  : 

 ل ا وج؟أ  م وو أ ك ، وأ و أ :

أّن أ  ن ا     ا   . و  رل

 و و  ، ا  " :  أراد ا  أّم 

     ذ اأ  ا أّم   " 

"ا   ح و ا )١(.  

  قأ    ه او ، ل أدو ، ور

  ، و  ءو ء اوذ . أ رهوام  و

ه و  وا ي أق اء . و أ ل 

 ا ا  ي إا ،  ب ا ه وذ

  ،  وا    ت أّن اذ و"ت اط 

  "رات ا"د ا   ا ا. و ذ ذ أ "اى

                                                

)١ ( : نا ٣٧٢_٣٧١ص.  
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ح ا أ اء   أ   ا اي "ل : 

"١(ا(.  

 ذ وا ا ا  اا ار اظ  ا و

 ة اا    ،أّن   ا أ   ن يا

 وا ،واا  )٢( اوا ،)ب  )٣أ    ،

 ا ، ما ا ذ  ث و . ا  أ  و

و ي م ، اي أ ورا  م و   اك 

 و ط  ءا . ..." : يل ا و  ورة  وأ

 ،أ د ذ  ووراء .مأر  كو ،م داء  

   و   ا  ل و . ده ور و

ا، وام    أو اا  ، ا ، وأل 

 ط  ي و ،  وأ زا    جو 

 ،ا ا   ل: رب .:ل ا ا و  

راْ ّون إ       واموا اا  رأ  

 أ  ّم  ىَْأ   ا  )٤(  

ا  رد و  ردا أم و" : :يا ح ا

 :  اه اأ ا ا ا   

ا   و         أن ذا أ  

                                                

)١،رات ا ( : دا  ٦٠، ص٦ج. 

)٢ ( واوا :و  أ إ  ا را   ا ر. 

)٣ اا ( :       اء واه اوم و ا   ا  اا ا 

 . د ن إذا وم ء إذا أا ر م ا 

 ،   ا   ازي  ، د ا وة  أ ا . ٢٥٢ص :)  ان ٤(

 ، ا د ، دار ا اإ وت _  ، ن٢٠٠٨ _ ھ١٤٢٩، ١:  ٦٠ص. 
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 ا و لو ا       ن و وا  

  )١(و ن ا م      ود  ي  ا

 ا      ى  ى رأي او

. و   د ون و رون  زور ، أّم ف 

. ا  را اا    أ  

   ا ت"وأّم "ا   ن    

 ء ا أ ّن ا ا.  ا  ه  وا

 ي : "ول ا  ا ا  و  دار  وا

   ا ر   أ ا  ا ا ا

   وا   و  :M   s  rtL  : 

ا      اد  ا .  اوف  اة أّن

  :  .  : ل ت ؟ د   .  ا : ل

 ا  ا  وإّم  م  ةاا ن ا . او

 :   M7  6  5  4L   اا ن ا 

 ز و  ل : ذو ، ا اب إا   ل ؟ م 

" م )٢(.  

 و دة ر " ذ "  ل ا ،  جو

ّن ه ادة  ،     ا  رأس اي 

، ا ح أوا   ةأ و .    

                                                

 .٢٥٣_٢٥٢ص :)  ان ١(

)٢ ا  ح  ا ا (        ي، دارا أ   ح ا 

 .٢٤، ص٢ج : ٢٠٠٣ _ ھ١٤٢٤، ٣ن،  ، ا ا ،وت
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و ن دراا  ب  

   ح ر ا زون
"  تمام المتون في شرح رسالة ابن زیدون الجدیة"ب 

    أ ا إا ،.ح ا اي 

  ا  د  ا با و  ا 

 وا ا   بج ا ، ب اا م  ي وردا

   ھ١٣٢٧ط    ذ ھ١٣٩٨و  .  

  ةب: "ووا ا     رل د

، وو ار وار ا إ اح ا  أل اب 

  ي وا و" ون"وواز ا ح ر نا 

  "نا"  أ را أّنأّم ، ا    نا  ا

  . )١("ة    ال و ال  ج إ  و ن

ا ا   "ا "ح  ر ا زون أّم : أي

و   . أ   ا ا م إ و )٢(ا ر

واد  ح ه ام ا آن ، ا اى 

 ي واا أّم، وا إوا ا ا ا    

 ل اوا ،ن ا و ا  إ و ،  و

 ا  ،دص ا     مأ و ، 

إ ا اد و  ذ اادث ار   ح ة

                                                

  ١١١٩ ،دار ارف  ،   ، وارات ام (ر ادب ا اول ١(

ا رم  ، ة٤٧١ص : ١، ا . 

)٢     ، ما  ر وزارة  أ و ن دا : ا ر أ    ر (

 . ١٤١، ص ٢ام : ا ، ر : ج



- ٢٨ - 
 

 دوا ، ا  ، ا دن ،و م و ، مو

و  .  

 ا  نء اا  ق اا  ث ا

 وا ، وح   تو  و،  وط 

 .   إاج ه اوح  ب   ا ا وادب

و ، ي ف   ا وامء وث  ا زون و ا

    ادث ار ورف أ ا ا اي 

 ا  ث  .دبا  " : ا  ا ا أ و

ل ول  ت ادب وار  ،  أ  ا اان 

 اوا ،   وا ا  ل و . ءا  ثو

  :دي ي رخ اا أورد ا  ا  ا ا

 "ا ا"   رأ  ذ وا ،  رات  وأورد

 ه و ، زة اوإ م  ل ا إ ١("ور(.  

ر  ّن"أ ا  ث  ا د  وظ ل: 

 ما ا  ر   ون از ا ، ا وا 

"مرم  م و ٢(وى ز(  زأ " :لو .

    ، ، أ  ءا  ر  أ ،  

را  اءا  و ،    ذا دارا")٣( .  

  أب    و و أذ امء  زم ّم

ووة ، امء  ل: " . وأظ أ  ا ، امء 

                                                

 .   ا.٥ص ان : ) ١(

)٢(  : ر ا٣صا. 

)٣(  : ر ا٣صا. 
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  . " :  ث )١( اب  " أٍظ

وأ  ، وأ  ا ا ، ت أن أ   آ

  م ؤ  م ،أ  وأط  ل إ

")٢( : ا ثو ." ام   أ  وإن ، و

 م  له ا  ،ّو ا ")٣( .  

 ا     ذ  أو"ا، " 

  و ووا  إ ا   ، ا  ح و

 وا و ا  رة   و  اآن 

ا ، ا ب  ، وار اوأ ، وم رّم، واو أد 

 رة و ا  وردت رات اا   وم ، 

"ل اي: "أ ه واي ودادي ل ذ ل ا زون: "

و ل: : "وادي" ن  أ  ، أ   ارة ة 

" :ذ  ل  اديوا دي٤("وا(  ظ   او .

   ا رات اا  ،دة أو أّم  ج م  ، و

     ، ونز  را ل: "إّن. و    ا

ا  ا   ، "ة اد  رد )٥(وف مو . م

   ا ا .ي ا

                                                

 .٤ص ان :  )١(

)٢ ( : ر ا٥صا. 

)٣ ( : ر ا٥صا. 

)٤ ( : ر ا٤٠صا. 

)٥(  : ر ا٤ص ا. 
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 وا    ا ح ا ، ت  وا

 ا ، ا دو ، ا ء ، وال اوأ

  اا ا  وا .  دات اا م  أ

ا ب اح أ أ ، ا وواا رو ،  ور

 ه ا ح يا  ا واب واا  ن

.  أ    ة ا واداث ار ارة  و

 :  لو ا   رمء "وإذا ا إ  هم

  أ ، ذ و ا ادث اآن وا و   ،

 وا   دة  ح ّم، وراع ا ام  ا اء 

"١(وا(.  

   ا  ط  يث ا و" ا

ا" ا ا   ح يأن )٢(ا أ ل: "و .

  أ اا    ، اا و ،   

،  و و ، اإ و   درأ و ، و  حإ و

 اإ ، إ   و   أوا   م إ

ن إا  ت٣(وأ(.  

   ي اح ا ّمو  ءأ ذ ذ 

  و أو ا  ح  ا    :":   ل

                                                

)١ ، ا ا  او ر) ا    ،  ، رفدار ا ،  ١١١٩   رم

 ، ١٩٦٥،  ٤ا : ٣٢٩ص. 

)٢ ا ا       ب ، ) اا  ،  ا  إ أ  :

 _ ھ١٤٢٥،    ١دار ا ، وت ،   ي،، اا ت  : ما، ا اء 

٢٠٠٥:  ٥٧، ص  ٩ج  ، 

 .١٠، ص١) ا ا ، ي : ج٣(
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"ا ... آ  ١( وا(.  

 .  اي  اح   وا  وا  أّن

   ا   أورد ا أم ل: "و   

ظ  وأ ا ر  ،وأ ذ  دأ  أو    ورد

  أوردت   أو  ، و  ،و ، إ آ

    وأوردت ،"  دغ ا  )٢(.  

 م ا اا  ي أا ي اما ا او

 ن ح  ه  اء و ،  ة  ه 

 . و  إذا م اة  ار ،    اة

ا  ا ا ء ا د: "وأر  ر مل د 

 ا وا ا  وهوا ، ر غ ذ  وهوا

 ا  ا  ، ا  ادوا .  وحا  أ و

 ا  ول يا م   ل ا ب ا ذ

"ا" ا زا ون از  ،  ي أاو  دة

 ب اء ا ت  تى اإ ب ، اا او

و ب  ، ه " ح ان  ح ر ا زون"

 "ا"ح ا اي اي ول  ح ر ا زون 

 ا"وب  "و" ب  ان  ح ر ا زون

ا" "اا   حو ي أ ٣(و(.  

                                                

 .٣٧٢ص ان : ) ١(

)٢ ( : ر ا٢٢صا. 

)٣  درا ا   ي وا(  ،  در  ر م ،   دابا 

 .٦٣_٦٢ص  :٢٠٠١ھ_١٤٢١،   ١، اة 
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ل اي ر  ط .   اذج ا وه 

و ا   وأ اد دي رة ا زون: "

دات: )١("إا ر ل .وا :     يا .وأ :

 اس ا دراكا س وا  .درك وا    :

 ، و ا: واد ارض ا ،    ا وااب وه 

   د د. وموا   إ  أن :ا  . ذ  

َو" : رةح ا   ذ    إ ا م

  ، ا و يا     يا وأ   ، 

 إ ا  سإ و  إدراك  يد اا وأ ،  هو

"٢(ا(.  

" : ي وا وا    يول اوا

ِ  ا ")ل: )٣ .ولاا   :ضا  ل و 

ل:  اء :   اوال. :   ااق ق.

 وا ا و .وا : ا   ، م   :ل

ر  : وال،  .ِ    :    اء   : أي

 "رو ق ط  إذا ل )٤(اد  اذا    .

، وء  ا     )٦(  ا  وان" )٥(اج

                                                

 .٤٤ص ان : ) ١(

)٢ (ا : ٤٤صر ا. 

)٣ ( : ر ا٩٦صا. 

)٤ : ر ا٩٦ص)ا. 

)٥     ، وان ،  دا   ، ا ا :  أ ، ا ا    جا (

 . ١٦٨، ص ٢ك ،  . ام : ا ، ر : ج

)٦أ ي اا ا  وان  ا  (  م ، ء ودا ظأ  : ا

 .١٦٥، ص ٤ ا  وا ا ، ا م . ام : ا ، ر : ج
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 لو ج واا و . :ل أ   ى 

 ماف اا  مأ   ج  وا أ  ك أم 

ال: أٍف ،   ا: وأ     ن أ !ه ا

داس ا  سا و.ا )١( ا  . هأ 

 ا  أر ، ا    ا س ، وأل او

 ا ط:  

أ وم م ُا        عوا    

وا    و  ل ا زون: "

ي: ")٢("ال ا .ّم : ا ف ا  ء  

.وا : ذ  ،صا وا ،واا  ا : . 

أن ة أاه  روو  ذ   ،   ا أو

 ل ار :ل )ِ َْ َ ََْو ِ َْ َحا ََْ َََ َْ 

()٣(.  

  أدM c  bL  و   ا  م مح: 

ا  ا  ى وأ٤(أ(  ا  .دا ا

 و امع اا ا ا )٥(ا   جا ،  

                                                

) اس  داس  أ  ا  ،  ، أ ا ،  : رس ،  دات  ١(

ا  ة ، أء اا أ ،  ج : ر ، ا : ٢٦٧، ص ٣. ام . 

 .٢٤٢ص ان : ) ٢(

ام: ا ا   .   ، اد  ا ، دار   . ٢٤٢ص ان :  )٣(

 ، ةا ١٩٩١ _ ھ١٤١٢،  ١ا : ٩٩، ص ١ج . 

)٤ ( ا    ا : ا ن  اا ء ووزمامد 

  . ٢٠١، ص ٨جي : ت، اا : ام  . ا ح ا   أب

)٥ :  ا ،  ا ا   (. ظا  ج : ر ، ا : ١٨، ص ٧ام  . 
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   ارئ و   ق. ، و ا  أب  اب 

 ا  ا   ااض ه اذج   أّن

ا  أ  ١(وط(دوا .)دب )٢ا طأ  و .

ا. وم رة    ا ا  ،رة ر 

، وص  ر ا ، اح م ادات وه ال ااء 

ورة   ، ود     ام أو د  اادث

و ا  رة    ا   ، ر ور

.  ا  

 و يع اا     ي ، ذا

  ا وا ض.   ا  ام ورد  ول وإن

ور أ ذ  أو إرة أو  ، ذ      أاث

،  لو .وا اا  را با  يا ا

ر ا   ن      ا و

و ا           ": زون 

 ن إ أّم،  وإن ص  م  اوح ا  ، ااح

   اام ا ا ا ، ة    ر

 ر ص اا  ا ، ل ا  ده  و

  دص اح ا إّم، و"ا م إ وز )٣(.  

                                                

)١(    أ ،ء، ا مب ا    و      أ  : ن، ا

.ا  ا ا دب، ورا ا ، ر ٧٤، ص ٥: ج . 

)٢  ن ، مز  ا د : إس اا ي ، أا ا      (

 اا : ام . ااد وظم  ،  ،  ي : ج ، ت٣٨٥، ص ٣ . 

)٣ ، و ي دراا  ا ا (   ن   ر ،   و 

١  ،٢٠٠٧_ھ١٤٢٨: ٦ص. 
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 ا  أول ا   ه اوإّم، و  م 

ا ط وا  ب ا . تز و دب اا 

 ن _اا"  وا"  ، و"ا" ا  )١(، 

  إ أّن.  ه اوح وات  _  اس اد "ا"و

 ص ب و رها  يا  ،  ل  وا

،   رة   ع ع  .  

 ي   ادة ا ، وا اع:  او

ا   روإظ اعن وا ، .با إ ل و

و: "اوا ا  ا  و موي ،  اوا

، و اج ، و ا ،  ان  إ ازن اوى وإّمو

، ّم ا  وب  ودة ا، و  ا ، وة اء 

"ا  و ، ا )٢(.  

  يا  و ا  و ،   ا  

  ر اع أن ر دة ة  اإ أّم    ط اأّم

  قا جأو ،  ا   ، ا وم .

 ال: "وز  ل رحا   و ا ح ا

و ا وا ا ،   ااض رة ا اموّم

ز  مما وع ا  ظ  ظ .   ،  ورو

  قى ا   لأ   ض و  ق 

                                                

)١ا  إ (ا  رون ، أ       ، دبوا وا  مز أ أ : 

م ادر" أب" ا ا أ جو : ر ، ا ، ٣٢١، ص ١  . 

)٢ (  ا ا   ، رون  ا   ، ن ا  ، انا

 ،   ، دهج١٩٣٨ _ ھ١٣٥٦ ١وأو : ١٣٢_١٣١، ص ٣   . 
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  م ،م  رة أو ،  آ  ت أو ،  أو ، أو م

  ، من أو  رة إوإ  ،  ءهرئ ا ك  أو

")١(  ا  ح ا ي . ،   ،

ا ، و اء وا ا ا   إ ا زون 

 آن اا    ، ا وا ،   و 

و ذ ا  ا  ا . ادب وار ودواو ااء 

)٢(، ر وا)٣(،  واوا ،م)ج  ،)٤ا وأ

م٥(ا(،  و . هذ    موأ"أدب ا" 

  . ا  ""و "وج ا"و "ام"و

 ا اا ،  دهو ،  دة ا   

ا  رة ون از ن اؤى وااع ، واا   

  ي  إ  ، ا  س ،  

 وو  ، و ما    ا   و

ت أا ذ   ل  ره ،   ا رو

     أو ّم،   إ إًء اا ارات ا و وّم

                                                

)١ ،ا ا  دبا ( لز  : ٣٤٧_٣٤٦، ص٢ج. 

)٢      زراء ، أب اا  أد : ا أ ، ما ، ا ،    (

 . ٢٦٦، ص ٤"اة " ام : ا ، ر : ج

)٣       ، ا ما  ، ءا ا أ :  أ واما ر ا ا (

 .٢٦٦، ص ١ج  اد : ا، ب "اة"ام : رات 

)٤  (ن إ.ا   :ما ا أ ،أ  ا       

.ا او ن اوأد ا : اما ،  ر٢١٥، ص ٦: ج . 

)٥ا أ ، ي اا واما   ا   (  ، دبا أ  : مج ا

 أي  )  وا ر وامب وا وا وازي ، ل ا (وا أّم

 . ٢٧٨، ص  ٤ "ام" . ام : ا ، ر : ج
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   ا اة  . وا    م  يا

 وق اوا ا وا ا ، دو   و  اء

أو  ار  اح   م ، أ  م ح اظ 

 و ، ا  أو ا   ،  أ  أو م

 و   يي اا وا اا  ذ  

   ور  . يص ا و" : ل أن 

  و ا  ظا م ن  ي اه ام  

  تا  تأو ا  او ا  نا 

 ا ت ال ا ، م  ظا    و

  ةت أراء ا ض  اا ا وا ا 

 وا ، وا ر او وا م ا إ إ

 وا أّم، ا  ا    ر ا  ة 

  .)١(ال

 ى اا   يا  ت اآ أ و ،

 اا   يا وذو دب ا ده اوإدراك أ ،

و  ا .ُ يس اا  وقواِ ا ا ا   .

أ آت ا ا  اء  ات   :" ل

  ا    ر ازإ   دة أ ت

دا ا إ  إ ،  ةم   وقا    ت

 ، و ا ا  يي اوا ا ا و

  .)٢( ا وارف ا   أى

                                                

)١ ، ي اا ( ن : ١٢٨ص. 

)٢ (: ر ا١٥ص ا. 



- ٣٨ - 
 

  أن وا  اا وإ  عي اوا

 دص اا  ، أد م  و   ، ف ا

 ذو  و . ض  ا  أد    

 اوى: . ل درة م ر ا   ه  ال ،

،  اد   ض  اة د   ادء إّم"

ا ا و   ق  ا  وا . ه أو

  دبوا  .ظا  ة ت إ  رةا . ..

 دا دة ا ا م وإذا ،   أو دغ ان م وإذا

 دارةه ا  أن ا  ّن ،  وا ا اا  

دب وا   ءة ن ذ ه وا ف إ ،

" م١(و(.  

  " أ ار اة ا ان"و ا  ب 

  وا اء ار ا راة وذ  ، و

 ا در   ن  ا ا  ،  ىو

 م  ّم؛  ة دة  ا  ، دن اا  

.ر   اء وا ةا روا  

ن آوو  "ا"ا   ا اي أول  ح

 :  

١(  :  أ  

ل   . رة ا ا و أ اظ ا از

 ا ح ر  ونر اا" وا ا  ح يب اا

                                                

)١ا ( با  ىا رة ، يا ن اا م   ، وايا ر م

 .٥ص : ١٩٧٨رات وزارة ا وان ااق، 
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  ة دا  دسا ا  أت  " : "ونز

 ا   دا وا اا دا ا  اء

ر  ا أ ،   ر    د  اي ن

ز  ون ا  ا أ ر إ)١(  اك ا 

و وب  ا  ، و،   ا م أ

، وارة  اف  ،   اف وااب و اب 

. وى ل ق  ا اء ، ء ا اد  اة

 و وا و رأ  ، ت إ   و ،

 وأ ر أوا .و وأ ا  ة إ 

 ن ، اوا م ا و ر  مط أن

"م)ل: . )٢ أن إ " نا   ح  ا إ  

  . )٣("ووى ان

    إّم : و ذ ث  ح اي ول

 أورد   ا     ل: "و ا 

 ح ا اي   اد ارخ وا ا ا أّن

   و ور    " ا ح ر  نا 

  . )٤(زون"

                                                

)١   ط  : ا ء ، أ ر ا    ا أ  ر   (

ا  ر ن ة أو  جو : ر ، ا : داب . اموا ٧٤، ص٦. 

)٢           ،    ،ونز ا ح ر  ونر ا١٩٢٦ _ ھ١٣٤٥) ا      :

 .٥_٤ص

)٣ ( : ر ا٥صا. 

)٤ ( : ر ا٥صا. 
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   ّم: إ ل "ار اون"  ا و ا  أّن

 إ أّن،  مت  ات  اة ّم " ان"م  ب 

ب  و   أط  م  ا اط   أّم

 ت اّم، ا اوذ   ح وا  يا  

  . و   ا ا   دوم و ،  دات 

  دان ، اد ا ءءه وإدو  أ   

   ا ا . وا د ا  ل . وو

  اب اء ا   اة و ه ا أمل أّم

 ا و أّم، وا ر حا ا   : 

"  م  ت أن أ ،   ط  و

 أ  ةة اأّم، ا  و      ،  ن ور

و . إ  ن   ا    اد اور ومت مط

أ ذ اح ر ، و ا ن أح ا ارة 

ا  ا . ود  د ا وا  ،  اض 

 ما"ط أ ام  ل .)١(واأ  د  دي

 وموا ا أ إّم ، ء اا  امأ د او

أ ظ  ا.  ه اي أا ا ذ  دان

:أ  هو ا  وم دا     ان  

 لا و      ا  د  

  ى م و    ل   ل

  و ا واوا    ل  ل

  ن    و      راع ال

                                                

)١    ، ونر ا٥ص:  ) ا. 
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 ورودا ة ط      ال ن وا    

   ادان  ا       ه ا وال 

  ب أذء ح         ل

  )١(وأخ  ف      ن ال 

٢ (:ا  ة ا  

 ا     نا   ه ا ح ،  

 اذ     ه أ)٢(.  

  ا در اي اا:   

١( :وا در اا  

  م    مي أا  ،  ل اء أن

  أو م  تأو أم    مل : "أم 

:م  و ا د ر ب ا ا  زةإ   

      و  دتأ    

" ا  ا  دتأ )٣(  

 هول روا وا" :و  ا أ ا   ن

"ا ٤(ر( .ّو  در   ا   . ا وا

 ه ار ن  ّن؛ ه  اح و  ر 

 ا    ءدت ا .  يا ا  رة ح

  ا  : "وا اول ا رو ،م   روى أو

                                                

)١ ( ، ان اوت : صد ، رون ان ، دار  ٤٩١ . 

)٢    ، ونر ا٤ص:  )ا. 

 .٢٥٥ص ان : ) ٣(

)٤(  : ر ا٢٧٢صا. 
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 أ ١( ..."ا( ، موأ م  ي ذ  لل: "و 

ادء: ن اس ن إ أوطم و ن ا  ذ إ أن 

"...ط  ا   ن   وا ا ٢(أو( ،

 موأ رأ " :ل : دا أ وا  رة ود ا ت

ٍو"...ا أ  )٣(.  

و  يا  م ا   وردا و 

    اص .

٢(   م در اا :  

  اري: "ل و ا   م ذل 

: (  ل ا .   ىوُ  ى اُ ّن: إأ ن ل  أّن، ااء 

. و )٤(")  ل : ا: ا م و :    مل ؟ ا ، أه

.   ادي )٥(أ : "و ذ ادي  ح ات" 

  )٦(" ذه  ام و ذ  :"ا و. و ت 

  . ا ا ا  د  ا و"، ام "ب 

                                                

  .٢٧٢ص ان :  )١(

)٢ ( : ر ا٣٢٩صا.  

)٣(  : ر ا٣٦٥صا. 

)٤(  : ر ا١٦١صا. 

)٥ ( : ر ا١٧٧صا. 

)٦(  : ر ا٢٦٠صا . 
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أ   ونز ا ا  
  

  اسمھ ونسبھ :

 ا وون از    أ  ا   أ 

 . ا أ ط ا   و، ه وو    . 

 ھ٣٩٤  ، أ    ن وو هأأد  م  .  

 ه  ة أو و ، ا    أ  .  

رل ا  ونز ا   أ  ا   أ" :

 ا أ ما وا :  ،  ،وز ، ط أ  .

و  ن ا ،  م ام إ ا ر  ك اا

  .)١(ام ا "ك 

  شیوخھ وثقافتھ وعلمھ :

إ ة ا زون    وأدب و  أ وه 

ا اد وود  ط ا م آماك ة ا ورة 

 ء ،  و طب ا   ب وب ، ادب 

اي )٣(وأ   أ  أ)٢(أل ا زان،  دء 

 راو ا       قا ط ن ر

  . . و  ا زون وأ  م  ا  وادب

                                                

  . ٥٩، ص ٧ام : اا ت ، ي : ج . ١٥٨، ص ١) ا ، ر : ج١(

 أ :      اة م ، وه ا   أ   ا  زان ، أ اس   )٢(

 .  ١٥٦، ص ١اء ون   و  ق  ازراء ، ام : ا ، ر : ج

)٣(   طا أ ا أ      ا ، دي ، اا : أ .    :  ام ،   

 . ٣٥٥، ص  ١ : ا اول : جاة 
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 وا وا وا ا  ذ  ونز ع او

 ردب واوا ،  ا  نو ،  ط ب أ و

 ل ا داب ّم: "إا   ، فة او ، ا ا وا

 ،"رن واا  أو   كب ا  )ل)١و . 

" :أ أ ، و اء و ، ر و  ا ن أ

 وو ، او ن مف او ، اط مت او ، ا ا  

  و ،  ر و    أدب إ ، اوم ن ما

إ ا  و ، م  ، ما  ا  ٍو ، ام

 مظ واّي اِ")٢( .  

   دة اه اة"وا"   أ م أم 

 وأد ،  ذ إ ط تذ  ، ما  دبة ا ءت و

 ا  أ وذاع ذ إ ، اوزه أ أو راوي أن   

   و وم   ل و .ا أ  ا

  وز ا  و  ذ ان. وظذا ا  )٣( .

 ا ا ذ  وأ ، ا  فا  را اوم

و  م ومه ا  اس وا  ، ا اع 

  اآن ا وا ا و ال وار.

  

  

                                                

)١  ةب ا (     ، ا    ا ة ، أا أ  را 

 ، ب اس ، دار ا نوت ١٩٧٩ ١إ ، : ول ، جا ٣٦٣، ص ١ا . 

)٢ر اول ، ج:  ) اا ٣٦٣، ص ١ا . 

)٣ ،دب اا ر (وخ  : ٥٩٠،ص٤ج. 
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:وا ا   

 ونز ا ا ي أ  نو طا ق ا

 طو ،      ا  ا يوزا ،  ا

أ  ا  ك و ا م   ي١(ا(  وا

 إ   ،أتو     ا.  

 ا  ط ف أ ط  اثاب اا و

م   أ  ه ، وووا  أ ا  ر 

  دوت اا.إى 

 اوز  رو ا  ونز ا  ،ّم ا  

 ب ا ا ت . م    و ازارة 

و   ، وا. ون    ر   ا ر 

 ،  وزج   ه ةا  كا  ا  .   و

ا ة ا  دة)٢( دد إا  نو  وا .

.  

 و ا  ذ م ، دابن وا د ،

   وا ، رو و ،  و ، أد ورو

 وذو ،ء وادا  أن  اء . م " : ل ا

  دةو ا ء أم مز ، ة أواموا ، و   ،

                                                

)١دب اا ر (وخ  ،  : ٥٨٩ص. 

)٢ي ، اما ا     دةول ، ج  : ) وا ا :   ، ة١ا  ،

م ا   ام اط وذ وز ن ا           ام :  . ٤٢٩ص

        ا    ، مي اا أ ا  ، دار   ا ، ا

 . ٣٦٣، ص ٥ا ، وت ، ن : جاب 
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وؤ ، ون  ط ى ار ا ، ووة رد ور 

 وا د ا  ،  ء دب إا أ  ، اذأ و

  .)١(واب  وة "ااء 

 ، ا و ش ا زون أ أ وأ    ودة

     ا أ يا ا ا و  و

  ا  ةا ، ا  دةو   ن  وظ

 ا دم   ،  أ وسو )ر )٢ ا ،  و

 ر"ا"   و   دةن و  ، هو

 رات م . دةو  وا ا  ا  و

  أول ع إا  و ، ا ما  ه أ و

 :  

 ا أ  ط  بومام م   

ا  م او   ا  م  

إن ا أم زال  ين ا   د)٣(  

  و   و ا ا  ا ه أ   وو

وح أ ا    ،   ب  ا إ أ

. و إ أذه أ      أن    أ )٤(د

 ا ، لط ا أ وإ ط إ  ة  و، اوأ

                                                

)١  ، ةول ، ج:  ) اا ٤٢٩، ص ١ا . 

)٢(  أ و          ونز ا وم ، ط زارةا ر : و ا

 . ٤٣١، ص ١ه ر . اة ،   : ا اول ، ج .ودة 

)٣ ا م ( ، ي٢٥٧_٢٥٦، ص ٤: ج . 

)٤( إ    د د   إ و، أ أ ا ،ا  ام ، :  اا

وا :   ، ٢٤٩٩، ص٢ج. 
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و وة أ ا ب  .  زون إ طااب أ ا ود 

 ا أام  إ ، ا أ  ه اوو ، ر ه إر 

  ، زاري ا اءا  ك ، و لا  وأ

   امو إ و ، إدر    د   

 ١(ا(،   ن أدو ، ونز ا و  م ط 

 وا ،  و ا أ  ي أا ض  ، اوأ

ف اا     اإ  .  ون إز در ا 

 وان    ا  دا ز ٢(وا( ي أا .

 اإ  و ام، ا   ط د إ س و إ 

.ا أ   أن  

ا  و اة أى  أ ا و ا  أّن

 س ،    إ   أ ا و  أ ا إ أّن

.أ إ ط درو   

ا ا  ونز ا ا ظة وا ات و نا 

 و ،  د إو  ط  ج ،    أن إ

 أ_  ا    و ط  يد ا  

  .ھ ٤٦٣ ا  اض و   _ك ا د 

  

                                                

ا ، أ اء :  ك او اد م      إدر      د)١(

،  ١ ا  أ ا و م "ا " . أم : ا ، ر : ج    

 . ٢١٨ص

)٢      ، ةا : ام . زا. ا : ا  ا  ، ا   وان  (

 . ٣٧٠، ص ١: جا اول 
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  آره : 

 ن اا إ    ل بذا أ ا  ونز 

،  ا  ازموا ا  و ، ر   ا و

"ا ". ا  و:  

١( م أ  ء  ب ا)١( .  

٢ ( دة إن و   ر و :ا ا وس وا ا

 ه،   با أ  أ" :  ل ، ا ،  ر

  ا  ٢( "...ا(.  

ل در دت ا " :ه ا  ن ودة 

   أ وس ا ، مأ   ط ءت ا و

 ا ، وب اقورة  ، وت ال واا  ط 

"ا )٣(.  

٣(   ا و :ا ا  ر  ا أ إ ، 

  . و ر درا ه . و  م إ ، و ه 

  ه ا ونز ا " :  رل د أ

 ا ط أ را ،   أ  ا م ووراء  ،

 ا  را م    ، و_ا و _ ،  دس  

" ةا  ه اا  ر ا )٤( .  

                                                

)١ ،ا ي : ) م١٨٢، ص٢ج. 

)٢       أ   ، يا م  ل ا ، ونز  ح ر  نح ا (

 . ٢٥ص:  ١٩٨٦ا إا ، ا ا ، وت ، 

)٣ مدب اا  ( ، دت ا ر ، رفة، دار اا  ،١٨٩ص : ٦. 

)٤"مرات "اول واا  (  ، رفدار ا   ر ،٤٦٨ص:  ٤ . 
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 را ا أ  ا م إ و " :ل أو

  د إ  ، فة ا إ ١("و(.  و

 ذم  ، وأ م  ،   ان  ر: "

ط ا إ و ،  ")ون )٢ز أن ا  وا .

 ا أ   ة   ،   اوأ ه ا

 .و  دء وادت ا ا اا  

   أ وأم ان ا ا ّن ادان ا زون: ) ٤

ا د ا  ا ا ماء ا ،  ه و

 زا  ، وة وو  ه ت ، ا  

 اوا.  

  "الجدیة" : رسالة ابن زیدوننص 

   ا    أورد ا أم ي: "ول ا

  ،  وأورد ذ  دأ  ، وأ : ا ر ،ظ

 ، و ، أو   أوردت و ،آ إ أو

 ،   وأوردت دغ ا   ا أ . 

  أ  زون إ ا ر:

" .  اديوا ،  ديوا ،  ي وداديي اي و 

 .ا  ، ا وارى زم ، ا    ه اأ و

 وأظ ، إ   و ، س إم ك اأ  إن

 ف إط  و ، ط   وم ، ود إ

 ،   ا و ،   إ ا أن م  ؛ 

                                                

)١"مرات "اول واا (  :   ،٤٦٨ص. 

 . ٣٩٨ص :)  ان ٢(



- ٥٠ - 
 

 و ، ر ء   ، َو  ؛ دي إ دا وأ

أ  ا  نو ،   رِا َو ،  واء اا ، 

 . ص ا   ْوا  

 ا    ا   اءا   نو  

وإّم  ؛ وأرى ا أّم  ا  أ ، ل : 

 أ و ، إ   و ، ار أد  إ أم 

 ، و ذ  ه رض  ، وي   ار 

   اي ل :

ز  وا ود      مأ   

ا ا د ا ، وه اَْة ة   ، وه 

 ،  ي أن أ   و ،      ا

  ، ؤه    أو  با وأ ، أ  ءا

 و ،  بأ  ابا وأ ،  دف  ا وأم ، أ

    و ، ا  ا  ب ؛ أ و ،  ا

. إ  

 اء وا يا ا  ن      فرن أ ا   

 دوأ  يا ك ، وا   يا ما ا  : ل

 وا ،    يول اوا ،  ورا  ت

اي    ا ؛ و أ  أن أن   ال ؟ أو 

    ا ؟

 وا  ذم  إ   أو  ذم  ن أو  

 و . و    وم ، ا ا   ! م

أرام إ  أّم أت د د  وات ، ول  مح : 
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My  xL :  ،M  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡L توأ ،

  وا ، ا  و ،  إ إ أط  ح ء

 طو ، ش ا  ي اا ا  ت ، و

 ، ا     تو ،  ت ات ، وط

  سا  ر ، وا ا ت إوم ، ا   وو

    و ،    ة ا  و ، أ

إ  وأم ، ا  ،  م  أ  أّن وز ، رة أ

 ،  ا  ر يا دا و ،    ر ورو

:  و ،  دان ا يا  و  

 َْو اف وآ   ا   بو  

  أن :    إ و   و ، 

   و اة :

  ع ارج  و ا   أ ر ا 

 ّ ى  ن ، ا  ا و ، ا ور

.  زا  و و ،م  أن    

  ى   را   و  دث ئ 

م إ  أا  ، وم ء   ، و  و ذ

 ، ا ا ن أن  ن ااوا ،  ءونزون اا

 ا ذ ة اوا ،  ن أد  اة اوا

!  د إ قا  ظ  : ل ،  ا  

 كأ   ء وراء ا و      ر   

 ، ا   أ و ، ا    وا

 ْ ن    أز و ،  ا   م و
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 ، ذ ءا   ؛  ا  هأ و ،  ا 

ع  ر ! و  َِا وث اق  ا ، و ا

 ا   ،  ا  ر ؟ و  توأ ،

  و ، ا ا  و ، ا  ب ! وأّم

  ق ! أأ و رس ، وأن ا     ار ! و ذات

ا ام   سأم و ،  صا   ا ء

 و موز ، َِْ ا زام و ،  اا   اءا

  دا ا و ، ط  ء اا وأ ، م

. ط  

 ٍ   اا أ  أ ا  دتا ا   

ُ ء را  وضا    ل او ،   

 زاء إت او ،  زط دا ح إا  و

 و ،    ء إ ا ك ، وا  ا

.     ! ك  أذ  إ ا  

ُ َ  ، و و  ؛  وإن   أ  ، و

:   ل ذان او ،  ِو ات آو  

 ا  نوأ ، ا ا  ّأن أ  

  و ، ا ا  ! ق س و ء_ و_ . أو  

أن أل إذ  ا ، وك   أن  ااي 

 طا  ، لق اأ ُ ا ا  ل ، وأا  وم

ا ، و أط إ اور ؛ و ال او : ي أ  ؛ 

. ُ ء ، واِ ا أن ا  وإّم  

  رع  : ا و  و ب    ل ى   
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 رأس  رء اأ     ء ت وإنا  و  

 ، َز   وا ، ا ُ  ُطدب اا ن رفا

  أ ا ان ا   .   ل؛ وا   وا

 ، ا أ و ، ا؛ أ  م وام ،  ا  انا 

   ربا ،  ّن ا_   ورد  _و  أ

  وأ ، ال رإم  ل ، و ب  و ،  

. أ  ا  

و   ا      و و أ :  و  

 ، وط إ  ف ، وا ب ، وا طأن ا 

  و ، ا  ا أر  وا ،  إ ا 

  ا  ا ، ل اول : 

 ب أن و ّإ        د ا أ  

  رض  ي  اد   اب      وأول أ

 ،    ارك ، و   ا إ

 ا ء و اك  وا ، َك ط  دي أن اوا 

ف ا. ء ضر ، واأ  لا ، وا  

 ي زادمأ ت إاء  وإذا ما ي إم    

وا اخ وار ،  ه ااءة  و  ة مر ، 

 ،  اه  اك ن و !     ك ، وا

!  هر  كور  

   ء  امو     رأن م      

   وأ ، َ وا ، ُ أن أ  ك ومأ

َ  إ  ا  ؛ ن واا إ ى ا وأ ،
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 إ إ و ، م إ وم ،  ار إا  ر ، و

   رتأ و ،  أ َ  إن وإّم .  ىا 

 وا ، ة ا وفّن ا  ر ، و  ية أز

.   د ها وة ، وا  

  ى إؤ أوإذا أ     ّم    

 موأ ، ظ  ىا  راك ، و ا أن أ 

 و ،  ل  ِوأ  ،   لوا د دبا

 إط ه اِ ، وإ  أدع دح غ  ، وا ك

      دو ، ن ا    ، ىه ا 

أ دع ،  أم   ، وأم  ى  ؛ وذ ه ،       

.  و  

 و ، ا ِ  ، درره وا ا ا ر ا و

 ، ُ أن ذ أ  ، ا ه  ؛   ر

 وا ،  ةَِا  ، أ  و ، ا 

ة  ،  زال  ا ا ، واط ا ،  زف 

 : و ، و   ، اأ  ة و إ  

ا ا  عط  ى  ب ذاك ا  وا  

 اا ا  مَ     ورا و   

 أن إ ام  وط     ذ  ز  

  غا ا  إذا      لاج او  

  لا وف  ا  انة ما   

   ىا م ط     ه     

 ا ا  را        ت أنو ،  زار  
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ا و  إذ ا ََ     إ   

ا  ذما أ    ظ  ا يد   

وا  ر إنى ا   ! ن دون ا  س  

    ا و   ا  ب ا  

ف اأ را أ ا   ب  اوا ا  دد  

ا ص ون اا  ا  وا  

  ربذا ا ا       وا  

   لا    و رع و   

   وضة اأ   و ا  م  

 أ  أم  زا اأ      ء وا  

 وا  ا  ا ا  ء أن   

  ا  اء او   ء واا    

 اب أ  م ا    أ  

 ح ا  تٍت    م ا  و  

أ  ا  و  د   ء  ا  أم   

   ،  ا  إ   رم  

دا َ  إن أم    ار إ و  

  ء واا      ح ب ا  

    ا   ن وز   ا  ا إ    

ا  َْو  َْ ِة ا ء أرو  

 ا  ء ء و  ا  ووداد  

 س  ا اج و        و ا مر   

ة ا   ل ار اا إ  م  
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  لا         أ ام و  

 ، ا ذم  ، ا و ، ا  ك اأ 

   ؛  م وأ ،  ذم  ، صا و

 ا إ و ،   نا .  ء ا ؛ إن ط  

 ظ ا    ،وم ام  وما ه ا

. ا ر  
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  علم المعاني
 ول : اا ا  

  ا اول:ا وأ واض

. إ   

   . ء اما :ما ا  

  
.وا وا ا :ما ا  

. وا ول: اا ا  

. ا :ما ا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اب اول
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ما   
  :تعریفھ 

 ا  يا طل ا ا  بو  ف

   . واط اي ل 

    أّن  ن  ا  ر م 

  ي أا طل ا و   يا ا    .

:" ام ا ف   )١(ا   . أي : إّن

 ن و اض اي   ،   ا  ال

ف ا اي    ، د ا ااد   ز  ا

".... ف واوا وا ا ٢(إ(.  

  ف  أال ا ا و  ا أّم

وا ا  ا اد ، ا    ال 

 ا أي، وا :  اءوأ وا ا ء ا  

 ، ار أاء ،  ا ا   ، ار 

 طل ا  ا ع اي ، ما  و

ا  ل ا   ا  .  

ب: و  وا ار اأ  فا ا ، 

 ي اا وا ،. ب وا  ر و  

                                                

)١( : اا  ا .  ،  ، أدام :  ا ،ر  :٢٥٨ص ١ج . 

)٢(  وا من واا ا  ، اا  ، ا وت ، دار ا  ،

 . ٤١ص ھ :١٤٢٨ _ ٢٠٠٧ ،  ،٤ن 
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 وا ء واموا ا را ض ه درا و

ا ا    ا و ان   وا  وّن

 ما .م أ ا ا  نا  ب و ا   ن

. وا  
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 ول : اا ا  

  ا اول:ا وأ واض

. إ   

   . ء اما :ما ا  
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  ا اول

 ا إ  ضوا وأ  
  : الخبرتعریف 

ا :   را وا  ، كأ  وا   م

)١(.  أّم :وا  ل أن    ذب أو  دق  .  

 د  ن ا  ن ا ن ،   ن وإن

ذ ن ا  ،دة أّن : أّن أيإ  ن ا ا   ا

وا  أو م ن إاء أ  ىا ا  رةرج ا 

 إذا مم إ ل أ . أو    ب  ، ا ق

ا ٢(ا( :  

 اءوا وا ا    

                س واطوا وا ٣(وا(  

ق واا   ا   ن ن ب ا 

دق ا   ،ذب  ا   ن وإن .  

ا أ ل ا)ب )٤ق واا   و" :

ا")أي)١ .  : ص ا  ا  ، ص ا وإّم، أو 

 إ  م ا ب إق وال اا   .  

                                                

 . ٢٢٦، ص ٤: ج   ،١وت ،دار در  ،    ر ا ، ن اب  )١(

)٢  ا   ا  ا  أ (      ا : ا ا ي أا ا 

. دب اا  أ ج ا : ر، ا : ١١٥، ص ١ام . 

)٣ ، ان اد ( ا         ب اق ا اث وي ، دار اا ر إ

 . ٢٦٧ص : ، اة

)٤ا اإ  أ ا (  ي أد ، . ام : ا ،ر : ٩٠ص ، ١ج . 
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  لخبر:أضرب ا

 : الأ  إ ء اإ  طو  

 إ ا ، : أن ن  ا  ن ا اول

 أدوات ا   ، اا ا ء. ول ا )٢(:  

 د ا ا   ارع وم ي ا)٣(  

 ا"  ل اا    . : ا ه 

 ا ،أدوات ا   ذ ا إ   ددا و ، 

اب اا ا ٤("و(.  

ما ددا طن ا أن : ،  ج  إ و ،

 ا  و ،    وا    ، و

 ا  . :    M      Ô  Ó  Ò  ÑL] :١٤ا[  . :ل ا

  ا ا،   أن ن ددا  ا ط إ"و

   إو م   ،"هف وراء ظح ا)٥(.  

اا  يا  ا طن ا ا  ، : أن

  .ور  ن امر ن ا ،  أن   ا ر إمره 

   ن ل)٦(:  

  )١(  أد َاك ِوإّم     ارة وإّم

                                                                                                                                 

)١ ا ا (، ا أ ا ،     ر   ،   ةداب اا   ،٢، 

 . ٢٢٦ص : ٢٠٠٥ _ھ١٤٢٦

)٢        تة ، واا ء : اا ، ا ا  و   (

 : ام ،  ي : ج ، ت ا٢٥٩، ص ٧ا . 

 .  ٣٢ص: )  ان ٣(

)٤ ا  ( ،ا : ٤٩ص . 

 .٤٥)ا ا ، : ص٥(

)٦ا    ن (ريمر ا:  ا   .ا : ج ، ام : ر١٧٥، ص٢. 
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ول ا)٢( :"  رما  ه و ا ن وإن

  م ر     ل :وة اا  ا إذا M

  4    3        2L] :١٤[ :ما و ، M  K    J         I  H  G  F

L] :١٦[  ،رإم وا ط موا اول اب اا ٣(و(.  

ف ا ، وأ و ااء وأّن إّن( و أدوات ا ارة: 

ا...طا وأ ة واوف اوا ا موم وا  (.  

 ا   وا ا ا  ط ء اوإ

ا و .ا   اج اإ  ب اا  

  و" :ال ا ا  ف  مأ ج ا

 را   ج  ىرات أا ا ، ذ و

ا  ف  اج ا٤("إ(.  

  أغراض الخبر: 

: أ  ا   

١(  ا   يا  طدة اإ ، ا او

 ة ا .ا ل أ  :  

ّ    و  و  ل)٥(  

                                                                                                                                 

)١      وا  مدار ا ، ا ا   ،   ن انح د (

 . ١٨٦ص :ن ، واز ، وت 

)٢( ل ا ا وا ا   :   د  ،   م   أ 

 .٣٠٤٣، ص٢ج:   ، اا وا  : ام ."اح   ا" وه 

)٣ : ا   ا (        دار ا ،ا ا   ،وا 

   ،١٩٠٤ا : ٤٦ص. 

)٤ ا ، ا  (: ٥٠ص. 

)٥ ان اد ( ،وي : ٣٦١ص. 
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 ، وا  ز اة، ا    إدة اط أّن )٢

: )إّم ا   ،ا  و (  ا  إ .

  ، ا  ج اض أى   اق وا اال أّن

 ع واوا ر اة وإظر اوإظ وا ا

     ا اض ، واا  ا . وو

 ا  لا   .ل ا ه ا  أن  " :و

 ا إ طدة اإ ،   م أو ،ة ا ولا و ، 

"ز م١(وا(.  

  " :تمام المتونتاب "في كوأغراضھ أضرب الخبر 
وي اي ودادي  وادي  واادي ل ا زون: " )١

")٢(.  

  ددادة و د  د بل ا" :يل ا

  ،إى :   زا  ط  وار   . أ و

ل أ ا ا   ا  اسم:  

  )٣(ن ا ه ال  وم ا أ  رش 

اا  ونز ل ا ي اأر ، وا ا طدة اإ  د

 ا   ،   يح ا ي ، وا و

ل: "أراد أ ،  اء  )٤(ماس اض  ا   ى أّن

  :   أ   إ وذ إ  ماس م  و ّم

                                                

)١ ، ا (و : ٤١_٤٠ص. 

  .٣٠ص ان : ) ٢(

 . ٥٢٧. ام : دان أ ماس ، دار در ، وت ، ن ، ص٣١ص  ان :  )٣(

)٤         اقا  : اسم ء ، أ ح ا  ولا   م  ا (

 .٢٢٥، ص٢ا ، ر : جام . : ه 
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 )     أم  ،("ا ا ب ا  او)وأرى )١ .

  و ا م إ أ ا م   اض  اح ّن أّن

ا )٢( . أ   

  حو"وا ل: " ا ."ل د٣(و(:  

ا    و ر  ذا  

  وإذاما  تو   

دا ي أس اد  وإذا  

ا  ا   ا ")٤(  

و أم ،   إذا     ر ا أي: أّم

  ،  و أ   ت وإذا ،  م وإذا

ة و و  ار اأ وا ت اا  . ذا رأي ،

 أدوات ا   ،ّم حا  ضر واوا  و 

  سا اوأّم، واا   ت دأ و. ذو رأي 

  :)٥(ل ازدق

ر   رأ   ٍد   أس ء  و )٦(  

                                                

 .٣١ص ان :  )١(

)٢ و  ، رء اح ا اءل ا  ، يا ا ا   ا (

 ة و اسم ت ، أ اا : ام . ر  ، ي١٣٧،  ص ١٥: ج . 

)٣اا ز    د (  :ر ، ا :ء، ام  : ٣٣٩، ص٢ج . 

، ام: دان د   اا   اان ،دار اب ٣٣ص  ان : ) ٤(

 .  ٣١١ص : ١٩٨٩، ٣ ، ام ، وت

)٥ا  ا  ةا أ  :زدقاس ا أ     (  : ام .

 ا ،ر  : ٩٣، ص٨ج . 

ام : ر د  ،  ا   ،   ي ، دار   .٣٣ص ان : ) ٦(

 ، ن ، وت ، ج١٩٩٨_ ھ١٤١٩، ١ا : ٤٠٣، ص ٤١ . 
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 ّن،  رأ  وا  أّن، رأ  أس ا  و ّن

 ل إّن وّ، و ا  ،  ت ا أن ن  اأس 

 .ء واا  ض :ةظ ء و  

 م ا أن ن   ل اي: "ول اب: إّن

 ا  ، تا  ، أ إذا أ ، ا   وإذا ، 

  .)١( " أو ذروة  دا أن ن  ر ا  ّن

 ا  و ت ا     يا أو

ة ا و ا   يا   ل اا وآ .

٢(ا(:  

أ    د َأب و  أن أ ا   

 أ و ر  وأر أذا وأ )٣(  

 وإّم،  ا   را  أ وأ   ل : إّم

  ااء اذي ، و   ، واي   د ّم

واض اي  إ ا  ا واة ،   ان 

  ،.  ود  

وم   ، وأظ إ ود إ(" ل ا زون : ٢

ط ،  فط  ٤("و(.  

                                                

 .٣٣ص ان : ) ١(

)٢ يا     ا   (        : ام .   ، ا

: ر ٢٥٢، ص ٣ج. 

ام: دان   ا روا أ    ا امري،     . ٣٤ص ان : ) ٣(

    س أا أ  ، در وت، دار ، ١٣ص : ١٩٧٩_ھ١٣٩٩. 

 .٤١_٤٠ص ان : ) ٤(



- ٦٧ - 
 

د  ا ر   ل اي: "و أ ا زون 

إن  س إم  أن م : " ون  أن ل،   اة 

  إ ا، " ّوو    هو  اد   ا  ،

 ، إ ود إ ، وإظو   إ ، م  س إ

 طا  أّن، وم  و ...ف اط و اد ا ت

وأ أ   ،دوأ"ا  ١(ّل(.  

، وا   ،اض  ا  ا  ي ى أّن

و  ق   وإر  ، ا زون  ا  ّن

  ل ا: و. وم ا ن   ا ر 

أم  :  ل ؟   و دان ط  

 ا   ضا ا ا ر وإّم، وإظ  

 ّن، ا . و   ا  

اماس ا ل أ٢(و(:  

  أ ا     ين وا ي إذا او  

    أ   واردل ا ق ء)٣(  

  ا  يا أم وا ،  و   وأم

 وا ل ا  ، ناء واا  ي أرا  وأم

  أو  يا ا  توى و ت ، يا 

  ر  أر ،  ل.  وء ا ق  ء ذ  

                                                

 . ٤١ص :)  ان ١(

)٢ان ا    رثا( ا     :اماس ا أ       . وا   ا

 . ١٥٥، ص٢ج : م: ا ، را

ام: دان أ اس روا أ  ا ا  ، دار وت    . ٤٦ص ان : ) ٣(

وا   ،١٩٦٦ _ھ١٣٦٥:  ٧٨ص . 



- ٦٨ - 
 

 ،  ا أداة واة  أدوات ا"" ّم، ا ط و

 ضوا بى وار اإظ ا  .س ل ا ا ١(و(:  

  اال   ه  ذل  ما ء و  اء 

    س أا   أم و  ي ىل  

ر ق ارأرى ا    لء اا   ا)٢(  

أ ا اي م  وما وما  ل: إّن

 ذا وت  أ ،  ا    اال 

وأم أق ،  ن ار ار و  و أّن .و ل 

 اا . وا إرة إ ء ال ا و إ ، ء ال 

  اض ا وإظر اى واب.و

  ل ا زون:) ٣

  )٣(" ا    ا ن   اد"        

و ور ا ،  ذ ا   امن و أي: أّن

  . ن   أ ، و و إ  ااء 

:   و   امن  ال اي: "

 ازوم ادث ا .وا"٤(: ا( .  

ط  او ،   يا ا طدة اإ  ضا

ة ا) ا . (  " :يل ا ة م ب و

                                                

)١ وا   نا أ س، ا    ن  ( :    ا 

ر ، ا : ه . ام : ١٤٧، ص٦ج. 

وت،  ،   د ، دار در      ، ام : دان ا س  . ٤٧ ان : ص) ٢(

 . ٤٦٨، ص٢ج:  ١٩٨٤_ھ١٤٠٤

 . ٥٧ص )  ان :٣(

)٤( : ر ا٥٧ص ا . 
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 :ا اء. وا  :ل ؟ أ   ن ء أي

 ن إما  ح  :أي ،  أ   أول " ا"

 َُ "١(أ(.  

، ا  ، وا و  ا ل ا زون: ") ٤

 طتو ،  تد ط  ي اا ا  ت ، وو

 ٢("ا(.  

 اا  ونز ا  و ، طدة اإ  ضا

. ا   يا ا  

  يل ا " : "ا  و" إ  

 :  M¦  ¥  ¤    £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {§      ª  ©    ¨

°   ¯   ®  ¬  «±  ´  ³  ²L] :اف١٤٨ا[   .

  م  ث ا د ا ذ  ،.يا و  

" : وا  ل: وا ""إ   ا  ده

  كام  ا  اإ  ، : ل M  [  Z  Y

 d  c    b  a   ̀    _   ̂  ]  \L] :ة٦٥ا[  او .

 ي أر اا ون إز ا     عإر  يا

  ، ا ا  ز ل ا إ و  ،و  :ون

" ت او  ا  أم ت اا ٣(" ذ( 

 ا إ و ر ا  و :  

رب إّن   ار   ر   

                                                

 .٥٨ص  ان : )١(

)٢ ر ا٢٣ص :) ا. 

)  ا     ف أ ارث : ز   ا ، وأ دات      ٣(

 .١٥٤، ص٤اب و . ام : ا ، ر :  ج
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              وا و  

 ك وا     

              ار و ا  

و ر  إن     

              ا  )١(  

     واط ا  و ، اا  ا ات 

ف ا  ل.  و  :إّن   ريا اوأ  ا  

   ا ،  ة و   أّن، و  و  ا  

 ورد   در ا   ا ، وا،  ض  

ا ا .  

وة  ،  : "وه ا دا  ف ا  ل اي

"    وأ ا  و  ن ا )٢(.  

   أم   ة  ، : "و  اأ  ول

 ا :  

   وا ر  إذ ن ه

  و  را ء ول               

  ن  أ      

               أ  ا أ ه و  

  

  

                                                

 .١٣٢ص  ان : ) ١(

)٢(  : ر ا١٣٤صا. 
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    دوا ر  و را 

               ا ا  ر  )١(  

 ا   ه ا يا ا ا   ،  ر

 إ   وىوذ  .  اب و  ب ا ث 

 آ   ،ة ا ضوا .  

  .)٢(" ا و اد اي ر " : ل ا زون )٥

  .)٣( اب"إ"     ل اي : 

  ءي را أا )٤(  :  

وأ در وز  دره    

                    ل  ب  

     رؤوف  ادم   اا 

                   أ ا   ت  

  لب ا ""     

  )٥( إ اات  ب                  

  م اق  وأ م ةا  . وا

  . اا واض   ا وان

  

                                                

 . ٧٧، ص ١ام : اا ت ، ي : ج .١٣٤ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا١٨٧صا . 

 .١٨٧ص ان :  )٣(

)٤       ، ا :  ات  . اما   ، ة : م  و  ز   (

 . ٢٤٢، ص ٣ر : ج

 . ١٤٢٣، ص ٢ام : اا وا  ،  : ج . ١٨٩ص ان :  )٥(
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ا    ّم  ، وأرى ا أوإّم: " ل ا زون) ٦

أ")١(.  

 ل اي " :ا  ت واا  : ،و ةا   

 ل يا  ، "ا   ٢(و(.  

  .  إظر ا  ما ا ، اضوا  إمري 

ا اد و ، وأ اء ا  ط " : ل ا زون )٧

ط ")٣(.  

 ذ  ر وا ،ّأّم و   أن  ا  

  ،ةا ز   او  .  

  :)٤(و ل أ ا اار

 و و أم   منا ق م ا ت  

ا   ري    م ا  و  

 م  را  ا    ام  

و م  ل دز ا   د ن  

و انا      أم  وان  

ق    ،   م ا ه و ّم

  ماس . أذ أ)٥(و   ه ري   ا. ان 

                                                

 . ٦٠ ان : ص) ١(

)٢( : ر ا٦٠ص ا . 

)٣ (: ر ا٢٨٤ص ا . 

أ ا :  ا  ه اد . ام : ا           ا    اار )٤(

 . ١١٩، ص ٤ر : ج

)٥    ، ةا أ   ، دب  ، راو :  وفز ا ن ، ا   (

 . ٣١٠، ص ٢دان  . ام : ا ، ر : ج
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 أ  رو ١(ا(، ا  و)٢(،  ا طأ و ، و

 ا ا    و   ا وأّمذ  أّم

ا   )٣( نا  .)٤(ا  .ّم ا ة و أ 

  .  اس )٥( أموان

ا ل أ ذ و :  

 زو  ادي إذاة ا أم    

  وإذا م م ازاء                    

ا   ذر وإذا     

  )٦(ء ام  أ                 

   ا  ة ة اادي ا ا ب 

 ا  ات ، ل ف   و  ا . وازاء 

                                                

)١    : ر ، ا : أم . دا ا :  أ ، رث اا  أوس   (

 . ١٦٥، ص ٢ج

)٢   (وء ا ، ريما ا  أ  ل ، أول  : اما  ف

 . ١١٦، ص ٢ج ي دي : ا و ااء ، ام : ا ااة ، 

     ا   :  ام اما أ إ  ، زد  و  ب )٣(

وا  ، : ام ا ،ر : ٥٤، ص  ٣ج . 

ام :   . ) ان ا  ار "اا " ار ائ ا، ا أ س     ٤(

 ج ، ا : ر٤٣، ص ٨ . 

ر    اس ، ام   : ى:  أموان  ذ  وز  دد  ا ر) ٥(

،  ٤دار ا ا ، وت ، ن ،  ،اي ا   ، ا واك 

ام : از واز ،  ر ا ، دار اا        . ٤٢٢، ص ١ج  : ٢٠٠٨_ھ١٤٢٩

 ، ن ، وت ، ص١٩٨٣_ھ١٤٠٣، ٢ا : ٥٧ . 

ح دان ا و  ا ا ، دار اب       :  ام . ٣٨٥ص ان : ) ٦(

 . ١٤٣، ص ١ج : ١٩٨٠_ھ١٤٠٠ا ، وت ، ن ، 
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 ااج ، أي : إذا زو  ر  إزا   ة 

  . زاء ا    ادي ، وإذا ما  و 

 م ،وأّن  م  ان ا  را نوو م ا

ا  ض .  
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 ما ا  

ء اما  

  : اإلنشاءتعریف 

 ءماء و: اد ان" : "اا" و.   جل ا

  : M t  s  r  q   p   o  nL:أ  : أيوا ا

  ،هأم   أا  ١("و(.  

ح اا  وأ :    ، ا بق واا 

" ، "" : ب  ، " ب ق أو  إ   .  

 ط و ن ط و ،      

      ا و . ا و  و 

 ا ، ا   او .   ا  ءم " :ل ا

 ا و      ، دوا ح واا 

 و د ا و و ا بوا ُر، وا وا واء 

"ما  ة )٢(ا اعأم ا  ءما و . ىأ.  

وا وا ا : ا و أ امء ا  أماع

 ا إذا ن اب   ن  أّمل ا : "ا ااء.و

 "" ، ن  وإن  ،   ا  رة أ 

 "وإ"ا ،   ءام ا ن ذ ن رجا   

 "ا"  ن وإن ،وف ا  اء" واا"  إء  

ا"  " .وأّم  اه ا     ر ا  

                                                

 . ١٧٠، ص ١،  ر : جن اب )١(

 .٥٧) ا ا ، : ص٢(
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   "ا ١(ا(.  

وا  ت ه ان ا  أ ء 

  ا  ا ، ف أورد أو  تذ   تذ و

.ء اإم    يا ذ ا اا     

  : "تمام المتون"اإلنشاء الطلبي في كتاب 

ب وردت أم  ء اماع ا "نة  "ا ا 

ر  ا م  ورد  .ا  ورودا أ و  ا

أم   ل: "ا ،   زون و اي  أء

"وا اء واه ا ٢( ا( ، أن   ه موأ 

   ا  ؟ ا " : يل ا و 

"ا )ه ، )٣و " " :أ :" :ل   موأ

، :ل أ  وف ا  إذا د ا "" 

وإ"و  )٤( .  

  وآ   : ي  أّنا ا     

 ، ا ا ا  مج أ  ، ا  ث 

  ا  ي وردا ، ا ح و أد ا  هو

  و  م ا. ، اا   أام  أى 

 ورودا اء  اي أو   ا ّماأت  و

  . ا زون 

  االستفھام :

                                                

)١:  ، ا ا ( ٥٨ص. 

 .٦٧٥ص ان : ) ٢(

)٣ ( : ر ا٢٦٨صا. 

)٤ ( : ر ا٢٥٨صا. 
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 أم إ  أد ار و   ل ا زون : ") ١

١("إ( .  

  ى ا أّمر: أ وأ   ل: "و ا أّم ل اي

 لم  أ    أو، م  طا ر ،ل  إ أم  :

 و  يا ار أد  ،     ي او و

  .)٢(" أ أ   ذه،    ، و ا

 ذ    ن أن    ادا  ،

ا ا .  

  ك  ي  :ا ام اوأد ل : " ل ا زون) ٢

 ورا  ت  يا ٣("وا(.  

  م  ط  ار  أن وط  :"ل اي

:   ل   ،  إ   ه   ا وامر إ

 إ  و ،  ك    ّنا اي ر   أ

و ت  ورا  ، و ا ا    و  و ، ك 

"٤(و(.  

 ر  فا  ضا   ،وط ،  ا 

ر أّن    ّن، ذم أو و ا  .  

 أ ا   اد  ا  ا ا  روي 

 ا ر   أّم  ) :َْ ِْ ََن أ ٌَْ َْ َأ َْ  

                                                

  . ٦٥ص)  ان : ١(

)٢ ( : ر ا٦٦صا . 

)٣( : ر ا٨٩ص ا . 

)٤( : ر ا٨٩ص ا . 
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ٍَُل ؟ أ : ُِ َ ِِْ ِْ ُِ ْ ، ََْ ُِْْ ُِ َ ََن أَو

ََِ١( ") ا(  ط وا.  ا  و .   ر

 ا" :  ٍُأ َْ ِْ ََن أ ٌَْ َْ َأ َْ؟  ا " ،

  ت      ر ا اة   ّن

.  

 أو ؟    و أ  أن أن ل ا زون: " )٣

   ٢("؟(.  

  ،  أء  ر  وا ا  ّم

  .ا أ   نأ  :أ " :يل ا  إ :

   ر  ،  ن  لو؟ر : اا وإ .   

  ن و؟ا : ا  ،" فا ٣(و(.  

ؤد اا )٤(:  

 ا ا أ  با  ه )٥(  

  ا ا ا  الا ا ٦(و( ا ر)

( ء ، ا  ونن و أم  :ل  

 ا و .  

                                                

 .٩٠ص ان :  )١(

)٢: ر ا٩٧ص ) ا. 

)٣: ر ا٩٧ص ) ا. 

)٤    وا اء ا  .ود اا ل : أ  و  ظ ( ،   وأول

 ام .  ا  ي : ج ، ت ا٣٤٢، ص ١١: ا . 

.ام : دان أ اد اؤ :  أ  ا اي ،     ٢٠٦ص   ان :) ٥(

 ا  اي   ڤآل وا  ، ص١٩٨٢ _ ھ١٤٠٢،  ١ : ٣٢٩. 

)٦ا ط أ    ا( .ا  ج : ر ، ا :٢٤٣، ص٢ام . 
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   و ، ر واا  ضا ، 

   ، . و  

  :)١( أ ال و

  )٢(   طد  اطادي  ّمأ  أرى 

 أري " :  يأ ا " ،ا  ضا  ،

و ا ا    إ   وا ن ، ا أن 

ا   . ا ذؤ ل أ ا  ٣(و(:  

  )٤(أ ان ور ع وا    ع

ّم ، رما  ضا   ط  ،   

 ل: ّم، ع ا     ّن ،و ن ة ، ات 

 ادث ا  ؟ و، أ  إوا.ط  ن  

وم ء  ،  و ذم إ  أا  ل ا زون: ") ٤

")٥(.  

                                                

)١ ، أ    ا  (ة.   أ أ  ا ا   وأ ،  ام  :

 ،   در  اع ،  دار ار  ا ار         ا وااء ،

 ، ن ، وت ، وا ١٩٩٧ _ھ ١٤١٨ ١ : ٦٢٩ص . 

  ،    د  اس    ا ا ،  ا: .ام  ٥٧ص  ان : ) ٢(

 اا ا ا ، ا ا ، ا ، وت ،٢٠٠٨ _ ھ ١٤٢٩   : ٣١٧ص،  ٢ج . 

)٣   : ا ذؤ ث، أ    ( ،     ، ا :ام .  

 . ٣٢٥،ص٢ر: ج

. ام :ح ات ، ي، أ ز  ا             ٦١ص ان : ) ٤(

 مج، ا : وا   وي، دار ما   ١٣٩٧، ص٣  وا .

." ان: "... ورا  ولا 

 .٢٢٢ص  ان :) ٥(
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 ر    ا    " : ، ل اي

 ذم و اض واوا ء واء واد وال واا 

  اأ  إ  ا  _ وا  :   يا

  .)١(وم أك  " ،  _اواة 

 ه ا  م   ،وأّم  طوأ أرا 

 دن واان اا  أنون وا .  

أ أَمَ ُْ ا)  َِ َُْل:  ا   ا د أّنو 

سا ََْ ا َِ٢() ا(.  

  ،ا ا  ضوا ا  ل   ؟

ق و  اا ا  نطن ا   ا 

  .  

  .)٣("؟   اء ذل ا زون: " )٥

 إذ د ا  هو " " أ " : يل ا

 أ  وف ا ل  : إ، و ّو ، ّ٤("، و(.  

 ُ ونز  اتا  ر ا  ، اده وو

ّذ  يء اا ا  و  ،ّة اا   و 

  م ي . ال ا :ّا أ ا با مو" ، 

 و  ،  ءن اء ، وت ا و ،ا وب و 

ّم،  ودا وا  أ ذ ل ن   ت وأ  :

                                                

 .٢٢٢ص ان :  )١(

)٢ ( : ر اج . ٢٢٥صا :   : ٢٠١٢، ص ٤ام. 

 .٢٥٨ص   ان :) ٣(

)٤(  : ر ا٢٥٨ص ا. 



- ٨١ - 
 

 و    ذ ا ،ا وا  ض  أ ، اء

 اأ أد إ أن  نو .  إ  أ ،ر إ  ،  د إ 

"ذ  س١(ا(.  

ا  ض   إ  ا ،  ءوا و ،

و ه ه  .  

  .)٢("و  ا وأت  ؟: " ل ا زون) ٦

، ا  ا   ا  " : :  ل اي

  .)٣("؟  أ    ا   ل: وّي ّم

و    : ،    ا أ  ل

   ت ا ،  أو أ . ا ا  ضوا

      ا و ن   ا ر.ّم

 ا و   :M     i  h    g  f  e  d  c

jkL ] :ن٧ا[  ّم ، ا ا وث  نن و  .

  واا وأم ا ، ا   يا ا   ن 

  ول ا وا  ااق . ال 

  :)٤(أ ا ل

 ا أ و        

 م   ب    ء ا  وو  

  

                                                

 .٢٥٩ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٢٦٨صا. 

)٣ ( : ر ا٢٦٨صا. 

)٤     : اد . ام و  م : ا ن أ    ا  إ (

 . ٢٣١، ص ٦ج : اا ت
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  )١(   ا  إ     ّ ا  ة 

 وا ا  د    ا ا ا 

و    ا ا ن  ،    ا ة أى 

؟و  ضا  ":  ؟ ا.ا  "  

ور و      ،  أن اس ل ا زون: ") ٧

  .)٢("أق

وا وا   ل اي: "ا ا ه ااء

  .)٣(وا إ إمذه  ه اة"، ه إد

  ّم،  اب وا ا  اض  ّنأأرى و

  . س وق و إدرا وه   أن ، و  ه  إمذه 

 ضا و ا  ا أن و  ي ، 

 ا   ،و أ ل: ، و  "  ل أ و

:  با  

  وط   ا ااو دروم   اى   

أ    ويأظم        

ذى    وأا  ا    

                  وا  ا م ن   

و أ        

                    ءا ل اااا")٤(  

                                                

،  . ام : دان أ ا، دار در  وا ، وت، ن     ٢٦٩ص ان : ) ١(

 .٢١٥ص  :١٩٦٤ ھ_١٣٨٤

 .٢٧٥ص ان : ) ٢(

)٣(  : ر ا٢٧٥صا. 

)٤(  : ر ا٢٧٥صا. 
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أ" :  و"أ " ،أأ" :أ "و"أ "ظ

 ، أأظ  ةا  "ري ، أأإم ا و ، 

  أن  ،  و  ا   أّم، و  ا  

، وان  و   أ ،  ن  ه ا ااء اء 

. أ و  

  ل ا زون:) ٨

ا اأ     

أ ا  دتا ا   

 ء  ل او را  وضا )١(  

 :واأ  اا أم ،   اء    يوا

 ا  . ي ة  نان ا" :يل ا ، 

  .)٢(" ا  ن

ااد  اط  اار    ّن، ا  ي و

 أو م   ا ،ة ا  را  أن  و  .  

 و ا  ال إ)٣(:  

 أ   ا  

  )٤(و   ا وار                

  ا  ي.

                                                

 .٢٨٦ص ان :  )١(

)٢( ر اا : ٢٨٦ص. 

)٣      ، ا: ام ،ب اا  : ا أ ، ا  ا    اإ (

ر  :٦٠، ص١ج. 

،    ا       ،  ات ات وا    ام :  .٧٠ص  ان :) ٤(

 . ٤٦ص،  ١ج، دار در ، وت : إن س  ار



- ٨٤ - 
 

  :)١(أ اارز ل

 ام  نى ا أ      حا و  إذا ٢(ا(  

ار  أراد أن  اط  ا، وا ا ي 

 إ ان م ن إذاا   هد ،   وط و ، ا 

  ن اء ،   ، و ء ة . 

و ل أ ٣(ط( :  

 أول ا    م ا مو ا أم ٤(أ(  

 أي: أم وم  أّن .  ا  ، ا ا يو

 ا  م.ا ا  هورد ذ  

 :أ و  

  )٥( ن وبوأو   أ أم   أزره 

و و  ،  أ ب  واىي  ه  أّن

  ح أ اءا  ، ف ف أّم، و  

ول  ذ ،  أراد غ ذ  ا اي  ،ّن 

ا   اان ب  ر  ا ا   

ر إ  نح ، وا  :ل ل واا اا  ن  

                                                

)١: أ ، ارزس اا   (      ن ، ءاء اا ب وأا أ 

 ر : ا ام .  اند  ، بما و ١٨٣، ص ٦ج:  ا. 

 ،   ا   أ ا  ر ا    : . ام ٦٥ص  ان :) ٢(

 .٢٧٥، ص ٤ج  :١٩٣٣ ١٤٠٣،  ١وت ، ن ،   ،  ، دار ا ا ار

)٣ ا  :ط أ ،   ا   ف (     ا ووا ، و

 .١٦٦، ص٤ا و . ام : ا ، ر: ج

 .١٣٥ص ان :  )٤(

)٥ ( : ر ا١٣٦صا. 
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ور ام  اوأّ ذا  ا  ب  

 ى  كا    

  )١( وار ا  ب

  و أاض ا ا أورد اي اء :

  أ ا :ل

 ا  ري ام         و   اه ٢(و(  

  ل : إ .  ا  أ  " "  : 

 و     ي و ا ظ  ا  يم

 . دوا   ىا  ا  س . و   

 ا   إ و   ء      وإّم

ا  ، ى أّنو  ط ا ، ا ا ا  و ،

  ض  ا اء. 

 و  ةه ا ا ل أ" :يل ا اد 

  .)٣(  إ ااق" إ ا ، و ه

و م ا ،   را إ ه   ق إ وّم

  اه   ا .   ذ و : M  º  ¹  ¸  ¶

¿   ¾  ½  ¼  »À       Å  Ä   Ã    Â   ÁL] :ةّم]٢١٤ا.وا اا   

: ا أ اض اأ و  

  :  M V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L 

Z  Y  X  W[    ]  \L] :ة١١٦ا[.  

                                                

 .١٣٦ص )  ان :١(

)٢(  : ر ا٣٤٩صا ، ان اح د : ام .ج : ٢٨٦، ص ٤  . 

 .٣٤٩ص ان :  )٣(
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: "ا ال  و   اط  ا ذ  ل اي

" ١(و(.  

    ا  آ د إون و  

 وا  أّن،   م  او اآن  ، ارى 

  م     م    وا .

   ا ا  ،ّم  ل ذ   .  

   ادوا  ، ما   ا ، و و

ض و   ا م  .  

  األمر :
  .)٢("ال وأ  ا ا  أق:" ل ا زون )١

ا ا  ا  ط ن دمك ا ا  إو ،

 أ إ أدم  ب ، ءا  ضا .ل ا ذ و :  

ل و ا أ         وا  )٣(  

 : أج ا    : "و ال اة ل اي

"ر  د)٤(اروا ا  ض. .  

  :  د ل

      ا  ا ٥(و(  

   : ضوا   أ "  ا "

  .  أ  م إ ماس ّم

                                                

 . ٢٥٥ص ان :  )١(

)٢ ر ا٣١٣ص: ) ا . 

 . ٧٥)  ا ، ا : ص٣(

. ام :  ال ، أ ا أ   اري اام ، دار  ٣١٣ص :)  ان ٤(

 . ٣٣٢، ص ١: ج  ،٢ اة ، وت ، ن 

 . ٣٣ص : ان  )٥(
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  ل أ ط: و

 ذات  أ أ    

و    ي )١(  

ا    ّن، وا أً أ اض  اس 

 ط  ،ر  وو ،      ي  ، 

اده وأأم  ط اناوا.م  

 :أ و  

  أا أا  أن  اى

 ذم    ومي ا)٢(  

  و ن ، وا أ اض  ا وارد 

   . ٍت، و  ذ ار ، ت آا إ ر ووا 

  : )٣(ا أ ا ال 

 ا  ف ص وأدع ا  

  ش  زق ا)٤(  

  . أ ا وارد واض 

٢ (" :ونز ل ا ي أ : ول اا و")٥(.  

  ا  ي" :ي أيوا ،  ا أو ،  

  ،  ا  ا  ض .  

                                                

 . ١٣٥ص )  ان :١(

)٢: ر ا١٣٥ص ) ا  وا اا :ام . ،   :٤٨٥، ص ١ج. 

)٣(        أ  ، اءب اا  ، أ  : ا أ ،ا    أ  ا 

زي : صا ، ا د : ن . ام٢٧١ . 

 . ٢٧١ام : د ا ، زي : ص.  ٣١٥ص )  ان :٤(

 . ٣٣٢، ص ١.ام  ال ، ام : ج٣١٨ص  ان : ) ٥(
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و ة ل)١(:  

  )٢( وأو  دار     ء دار  ا

  و ام  :ط ال  )٣(ل ز  د او

أ   ل ار ا مه ومء م   

    أ ر   ُ     

   ط رر  إذ أما    ك ٤(إذ(  

وا أدم  ، ط ا و أّم، م أ  ا اول وا

 واأ ،    ،  ءا  ضا . و  

 وا  ،ّنأو   دة لا ، ا  و و ،

  ّم ر ،ه  وأذ    ، و

   .  ا   أ اء. أّم

ن                                                                                                                  : ل

  )٥( دار م ت د     ه ات   اج

 ا  ضوا   ت" أ" :  ،ّن  

 وإّم، _ إ  اار  _     د وإّم دار ن 

 ب ا  دا اء.ذوا  

                                                

)١(   و ،ا  بن ا أ :اد ا ا و  و  اد  ة

وا اء ا :   ، اءوا ا : ١٦٣ص . ام . 

)٢    ،ا   ، ا ا أ  ،  روأ ت اح ا(

 . ١٥٠: ص ١٩٩٩ _ ھ١٤٢٠ وا  ، اا

 و ،      ،   ن ر    ال ز  د اي )٣(

 ل اازن ، ور ي : ج ، ت اا : ام .  ام١٤١ص  ١٠ . 

 .١٤١ص،  ١٠ج: ي ، اا ت : ام . ٣٣٣ص ان : ) ٤(

 . ١٩١ص :)  ان ٥(
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  )١(" اة  وا ة ) ل ا زون : "٣

ول ن ،    ا ر ا  ود اه 

دت : وادت ة  ه ، ذو  و ور  : أي، ذو ة 

. ةا  

 ف ا ج ا أ ا اي: "ول ا

،  دف    وأّم ، و م إ ا و ، ر 

ّن   ر وأم ا ا ،  ا  : ب  او

و ،ا ء إّم اورد ا    ،ءوا  ط ،ا ء وا

 وو رو  ج أ  و    أ ا  و ،

وأم اي ، ه اظ   ا  و أ  أ وط  ده .

 ا  دا  ،لا ا   ا  ء  ن وإن ، 

 ا   اف  ن و، وا ا     امل 

 ا ، رة او ،     و  ،   هو

  ،"اده   )ة )٢ ر    أن  ونز  .

 ه و  ّم، وو   وا    ،  ا أ

  ا اج.

 أّن م  ا د : "ّم ام إ رل ا   لو

 ا  ه ، ود    و ات ا ءما 

 و  ، : لَن(وَُْ  ُْم ِِْ ِْا ُ٣()ا( .  

                                                

 .٣٨٨ص   ان :) ١(

 . ٣٣٨) ار ا : ص ٢(

)٣ (: ر اري ،       ٩١ص  اا  ا ا : ام "  ا" ،

 ، ا  د ا  أ   ، ا ٢٠٠٣_ ھ١٤٢٣،  ١:  ١٧٢، ص ٢ج . 
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 :   )ِِْ ِْا (  ء .وا، أا  ض  

 لأ ا :  

 ا أ و          ١(و(  

 أ "" :   ، ءا  ضا ، ا أ  

   أن ،. ا ا  ر    ن و  

  : ل اي

 ر ا ا     فز ا  ا  يوا  

 ُ او    ا    ٢(أو(  

 أ ما ا  ، ن أن  ه  ، ا  ضا

 موا ، ا   ول ، ا  أو ، ا  

.    

  النھي :

  :)٣(ا ا ل

 اا ل إ      ّن  أ )٤(  

م ا ا  ،   دهوإر طا م  ضا

اء  ، و ا ق   د  اع إ ا ّن

 و أ  بواا  ا و    .  

ل ا  :    

   سا     ا   ٥(وأ(  

                                                

 . ٢١٥ص : . ام : دان أ ا ٢٦٩ص  ان : )١(

 ، ٩٥ص  ان : )٢(

)٣(  ا  أ. ا ا ا  ، ا ج ام  : ر ، ١١١، ص ١: ا . 

 . ٢٣١ص ان : ) ٤(

)٥ ( : ر ا٧١صا . 
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 ز ن    ك  أن ا  ط ، و

  اض  ا اء ..  ااء 

  ل أ ا اار:و

   ة  و رز  ءب ا  

  )١(ا   وأ  ام ن اي ه 

أ ط ا   مإ   إ  ن  ،أو 

   ا  ازق  ،ض  ا وارد.

  :)٢(ل ا ا ااو

 كأدم  كدم  ض    د وم أ   ٣(ط(  

  ة  ء ا   :أي ،    ط و

  واض أ ا وارد.، 

ل ا ا  ل٤(و( :  

 ّب وا       ر  ء  ل )٥(  

 ،   م " ل " :    ا ط  

   ا  و اا ، وإّم أراد  ا وارد . 

:أ ا  ال إو  

  ن مت ار ر   ّن طل ااراة ا 

                                                

 .١٧٢ص ان : ) ١(

)٢اا ب ا ا أ ، أ    ر  : ) أ  ،   نح ا

 . ٢٦٠، ص ١ا ادل ،  دان  ، ام : ا ، ر : ج

)٣ اا  ان اد( ،    ي، دار ا ا   رد  ، ،وت ١ ،

١٩٨٦ ١٠٣: ص . 

)٤( ا  ل     . ا : ام :   ، وا ا٢٨١٤، ص ٢ج  . 

 .٧١ص:  )  ان٥(
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 م اأ وراء ا   ريا ا   ره)١(  

 ي" م " :     ، سا  ضا

ّ ما ا اء . و ارا    أ   ،  ّم

.   اأ  

  التمني :

و اى  ،  أن أ ي راك : " ل ا زون )١

٢("ظ(.  

  ا   ،ّن    با  . ل

اا   ن دا  لا  ن ن" : ،  و

: ل ا و   

  دةي ا أن ا      و   ")٣(  

ل ا ا و :  

 ا د        ور  ٤(ا(  

  : أي و ،   وإ و   ن 

    ن  ا  أّن  ، ا  دا أ 

  :  ل ا اا  ،  ذ . و

 ا       ّا ا   )٥(  

    " " : ،أّن و  ا ا  

  .  

                                                

 . ٧١ص  ان :) ١(

)٢(  : ر ا٣٦٧صا . 

)٣(  ا  ،ا : ٦٢ص . 

 .  ٢١٠، ص ٣ : جح دان ا ،  ام : . ٧٣ص ان : ) ٤(

 . ٢٣٠ص ان : ) ٥(
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  : )١(: و أ ل ا ون   ول اي

 ر ا ت إذ و      ا  ءت   ت)٢(  

ال ا . لا  ا  م ،  او  م أ" :

:  ، لوا ا    M  P  O  N  M   L  KL")٣(.  

  النداء :

  : ل ا زون )١

  ء  امو      رأن م    )٤(  

  : : "ا ا  ة  ا أو ل اي

 ه و  و          ه وأ  

  ، إذا ت  ا أ ا )٥(ون  او ا ان

    إ و ،  إذا  وأ ، وأ  ذ

اَ   ، آوه ، وط ،     ذ  أ ا و

  ا  مو ، ب واا   ةه ا هم

  .)٦(ود ال"

ض  اب ،  ا ط و   ف ااء 

اء ا  ، وذ  ن اط  او و ، ّن 

  ه  ا وا  ه  ان . 

                                                

)  ا   ا  ون اي أ  : ذو ازار ، أد ام  ه ، ١(

 . ١٤٩، ص ٤، ام : ا ، ر : ج  "ا" اة 

 . ٢٠٢ص ان : ) ٢(

)٣ (: ا ، ا  ٦٢ص . 

 . ٢٦٨ص : ويا ، ام : دان  . ٣٤٤ ان : ص ) ٤(

)٥(      : وا  ا أ ، ا ان ا  ا  ءا أ  

ام .   ا وا ا٢٣٥٣، ص ٢ج : : ا . 

 . ٣٤٥ص ان : ) ٦(
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 :أ  ا و  

   وأم ا وا أل اس إ    ا

  ل  ا  :و

 أر  رب ا        رب  

 دا  و ا إن    ا ا أن ١(أ(  

  اءول ما ا  ، و  دي اوا ،  نو

 و    ،ّّم، اض أن  أداة ااء اة 

 اء ا  ء اا ّن، ا ر  وذا  ديا

  .   ا وا ن  در  ا ، ان 

:أ  ا و  

  رب إن ا    ر  ر  

  ل اي: 

 ي أرىا    ري  قو  ع  

وو أظ د     أم أ  ار !)٢(  

و دي  ا  ، ا  ا ف ااء اء دي 

 ه ا  ج  اءوا . اض ، د   

و  د أن  ووإّم ، ط  أراد ا   ا

 ا ات أات ااة ، ا  ىر اإظ  ضوا

.وا ا  

 :ا ل أ  

   ه وأ ه و    

                                                

 .٣٣٧، ص١ج . ام : اا وا  ،  : ٣٤٥ ان : ص )١(

 .٣٠٥ص ان :  )٢(
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 و ،    رد   و  اوا  ّ أي : وا

 .  وأ مأ   ا  ه وأم ّ   

ل ا : "وا  ّه : أ وا  ،  ّل  اء 

  . )١(أ ط  ، واب  ذ  ااء"

ا  ج ه ا  اء ، إ طل اإ ط و

ن دي و اأ   ا  .ىوإّم ، أ    ، 

.ا  اءا  ض  

َُْ َ َِة ط  َأن َرَُل ا ِل اي: "و روا و

 َِ ُهََ ََْد ، َ َُُِأ َْ ، َل : َا ََِ َ اََ َ َل؟ : 

َِل اَُر َ ُءَا ََُْ٢( "أ(.  

ا  ادى ر  إ أّن، و  " :   ا "دى 

ةء دون ا داهم  ،ود ذو  وذ .  

  ّم، ا  وود ذ  ل ا: "أو إرة إ أّن

  ،  ن" : أ)٣( .  

 ذ ي:ول ا  

 ر ا ا     فز ا  ا  يوا  

 ُ او    ا     أو  

وادي  ا   إ أّم مدي ، ماء   ا اول

   ء ا ،. ود ذو  م  

    

                                                

 . ٨٠، ص٤) ح دان ا ،  : ج١(

 . ٩٩، ص ١ام  :  : ج . ٢٤٢ص ان : ) ٢(

)٣ ا ا ( ، ٨٠: ص . 
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  ا اول  

وا ا  

 ، ا ا  م   أا   ا أّن

ا ، ا أ وا ر      . أ ا وا

 ل ا   ،  .ىت ا  

اا: "اظ ا ام  أن ن  ل 

 ا   وا ،ا ّأّن  ر  ا إ ا ،

و ا ، ور ا  ا إذ  ا ،   ا  وإّم

ا    تو ا .   ا  ض  و

 ا  ن وإن  إ   اا ، ا  ا  ن

 ن ا ا ، يض اا إ    اد و

")١(.  

 " : وا ب ا ما ا  ا و

ا  با  ،ا  ،  فا وا ، ا  ،ّ ال  

    ، إ  و ،  ال ىو   و ا

 ،  و،    ك أن و أن را    

  .)٢( ء ول ا  ن إ ن"

:ب اأ و  

   :ا  ر  ا.،  ا ة أ)

                                                

)١ا  (  ،ا : ١٠٠ص .  ص: ام : ، ا ا١١٣. 

)٢(  ، زا د ما ا   أ  ،   د رد  ، 

 ،ة ما ٣  ،١٩٩٢_ ھ١٤١٣ : ١٠٦ص .  
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  اص   ا : .،  ا ءة ب)

  :)١(ل اي،إذا ن ا ا ا  ا إ اج) 

  رت ا يد  وا  ث ان  

 م  ير اوا مد اا  ت ا : أي

.     

  ن أ ا وا اس    اع إ ل وٍد

 ل   د ، و ل سا  )٢( .  

  : و . ،ا اذ     إ ) د

  .  ا أ :،  اك )ھ

  : )، ون  أداة ا  أداة ا( ا  و)

ذ   .  

 ، و م  د،   اع  ت ا  : أي

 .و م ال، دون أ ا ا  إ ال   ّن

 ا  أن وأ ، . ع  ن ا  

:ل ا  

ا    حى ا ر ءا    )٣(  

"" و" :  " ، وا ن  أداة ا) و ا (ز

أداة ا  ،(  :ا أ   ظ .  

                                                

)١ن ا  ا   ي:    ،  )أء اا ف، أ     : ز . ام و

: ز ١٥٧، ص١ج ا. 

)٢     ، ا دار ا ، اإ  را  ، ا   ا  (

 .   ٩٩، ص ١ : ج٢٠٠٢ _ ھ١٤٢٣،  ١ن ، _ وت 

 .٣٧٠ص دان ا ، وي :) ٣(
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 ا و ل ا د. ، وو   ن ا  

 )وذ إذا ن ا إ  ظة  م(إدة ا   ح)

 : أم  )، ن ن  ة  م(أ وأ : ز  ا. 

 أو . ذ)م  ةن م رس. )،أنا  ط  :  

(  ر واما  ن ا، :  :  M  x  w  v

{   z  y|L] :٤٦  [ أ ا  آزر  ا  .  اإ

آ   أن ،ا  ا م ر وا   

و .ا    

   أّن ، أاض أى  ا إو ا 

ا أ  يا ا   اضأ، :  

اة: [ :  :  M í  ì  ë  êL،ا  إأ) 

  اات وارض  وه   . . أي: أّن]١٢٠

، (  : :  Mق هإذا ن ا  (ا  ب) 

  c  b     a  `  _  ^  ]  \  [      Z  YL] :انآ

١٩٠ [.  

  . اؤل:  ل   أم  ج)

>  =  <   :  : M،إدة  ا إ  ا  د)

?L] :ون٦ا [ .  

ا ذم أء   ا ور مرد أا   ااض

  ا ا ا وردت  ب  ان.

  
  

  م والتأخیر في كتاب تمام المتونالتقدی
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ي ذا وا ون: "از ل ا ح  و

 ا ب أ ب "وو ه .  

 وا وا اض اأ أن أذ و ا و

 ر واما  طن ا  هو ا و ، د

  ذ ،   اا ا ذ اي ،  اض 

  ،  ار اوا ا وذ .  

إ  أ)ا :  

" :ونز ل ا ا بو أ و ")١(.  

" ا أ ب"و" أا إ ا  أا  " 

،  هو إ  ا   أّن،و ا  ره ا أ 

  ب أ ، و و    .  

وه ، ل اي: "و ا  اب اي ء  اآن 

  ل ب أ  ، :  MF  E   D  CGL] :١٩ق [

  : M  I  H  G  F: "وء ا ة ات" و وإّم

JL ]آن]٩:  اا   ٢(و( .  

ة   ن ا أ  ا ا و اي  أّن

 ب ا  واردة .  

 : و :ا ل ا M Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

L] :٢٦ - ٢٥ا [ : و . M(  '  &  %  $  #  "  !)    ,+   *

                                                

 .٨٢ص  ان :) ١(

)٢ ( : ر ا٨٣صا. 
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-.L] :١ا [ . ّمإّم   ا   :M    ,  +   *

-.L "ه   وا ص اا   ل)١( .  

 ورد أ   اب :"و أ  :ح ح"

 .)٢("  ط"و 

 ا أه ه  ا و  إ، و ار 

ا  ل  وروا .أ ذ و اجلراق ا٣(ا(:  

  و  ط   ذا       أرام  إ

ا م  مب أ  ي)٤(  

  ا  :ل أو

 م   ي و ذا ا  يو أم ٥(و(  

 أ ا م : "و أم" أي :  أ  ا 

 ا ،   را "أم" ا   ، ن ا وإذا

 " ل وا   ف او ا  إ ا وو  

ا  دل ذ " أي . أم :   يو ا أ  أم

ي   ا أن ل:  أم  ا و ّم، ر  ي 

  أم   م م ا  و ك  و ّم

  ن ي . ذ و: أ   

                                                

)١ ،وا أدب ا  ا ا( ا ا ء ا ،    ا 

 .٢٥، ص٢ج : ١٩٩٨ _ھ١٤١٩،  ١ن،  ، ، دار  ا ،وت

 . ٨٢ص ان : ) ٢(

 ار ، أد ، رف       ا ،      ( اج ا اراق ،   ٣(

 اي : ج، وام ، ت اا : ام .  ن ا د١٩ص،  ١٥أ . 

 . ٨٣ص ان : ) ٤(

)٥ ( : ر ا٢٩٧صا .  ، ان اد : ام وي١٦٤: ص . 
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رام ا  أ أم   أ أم ١(و(  

،  د : "ا     أن ا ام ل 

إ  ا و ،   ا  ن أن إ و ،  نو

 م ه إ . " ذا ا  يو أم و" : حا  و

 ، ا  ل ا ، ه او  ن ن ٢("وا(.  

 ذ ل ) :إذا ن  ا  ق ه (ا ب) 

ا ٣(ا(:  

  ز ا إذا در ا  ق ا  

اس اوو ء ا   ا ق ا  

ا   ه وا ا  ا ا  نق)٤(  

  ذ  ،ام  ا ه ا  ق وا

  رة ادون ز أّم، و  ذ     رم 

 ،  تو ، .ل را  ا  يق اا ورا  

ا و ه  إ     . لا " :

  د وا، ق إ ودا ّن ، وآ  دا  ن إذاما

  .)٥( ق إ  آده"

و ذ  رواه اي: " إا و أي مل: 

 م م ل ث: م ا ،   وم وم ، 

                                                

)١ ان اوي :) د ، ٢٩١ص. 

)٢ز ،) دا   م: ١٢٥ص. 

)٣  ا ما  : ا ا ء ا ا أ ر    ( ،  و

  وم ، ا :ت، ام  هن أو ،ر : ٣٣٠، ص ٤ج . 

 .٢٢٨ص ان : ) ٤(

)٥:  ، ا ا ( ١٢٦ص. 



- ١٠٢ - 
 

   ،  أم   ا دا ،هو  ظ  ،  و

"   )١( .  

 ا ه ا  ق و  ط ،أّم  ذ 

.ا ا ث  ا   أو  

  :)٢(ل ا ز ا   ارديو

  ن أ    م اتا م   

أا ق وا م ء)٣(  

ا و،  ن  أن    ل إّن،  " : ن" 

 ق و  طا  ،  ث ا ا  

 ما ا  ءا  ال ، ودق اأ دق و" : " ،

 ا  ا  ضوا .    ا ث أن و

 اه وأ   ،    ،  ا     و

.و  

اي: "واءة  أر و: ا وا  ل

  رب واا  ءوا وا وا، ا أ  وأ

 وجن ا "أو أ و٤( ا(.  

 ا إ  "رأ  ءةوا" إ ا  و ،

 ذ ر اه ا ّن، و  ا ا ا ،  ط

  .  ه ار قاءة  أر   أّن

                                                

)١ ( : نا ٣٩ص. 

)٢      ،أد ، :  أ ا ي، زي اردي اا      (

. ة ت  ، و  ، رخ  ا : ام ،ر : ٦٧، ص ٥ج. 

 .١٠٦ص : ا، ام :  ا  . ٢٢٤ص  ان :) ٣(

 .٢٧٩ص ان :  )٤(
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:ل ا ذ و  

ا    رت   ءة د   

 ود م  دد را ب وا )١(  

ا اي  ، وأ   ا ا إ"  اءة" 

 ا وه ا ق و وا طا م ،  و

    اض ا و ا. ا ام وآ اول

  : ن ا  امر وا)ج

 ا ل ا:ا  

أ اام   اكم وااك د    

  )٢(ت اوا  ا  وم  د  ن 

 " أ"  ، ابر واما  ا ن .وذ 

 :ل ا   

 ات اما ل و  واا  ا ا أ  

ا   ّن، ض  ا   ا وه 

ر وام٣(ا(.  

 :  ا و MÁ           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ÂL] :م١٦٤ا[ 

    ال م  امر.

                                                

 .٢٧٩ص ان :  )١(

)٢( : ر ا٢٥٤ص ا. 

)٣( ا ا :  ، ١١٦ص. 
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 ما ا  

ا  
 ا ا : ، :  و M  6  5   4

7L] :٧٢ا[.  

صوا  آ  أ  : .  :ل ا

" ا ،ا :وا .  آ  أ   :

  .)١(اه"     ا ومّ اأو  إت 

  تقسیم القصر من حیث طرفیھ: 

: إ ره ط ا   

  : أ)   ف

 :   M´  ³  ²  ±  °  ¯µL] :طن ] ٢٨  .

  ر ءف  _ا ا _و    ن ا

  ف.

  : اف  اب) 

 :    M    §    ¦  ¥  ¤  £  ¢L] :ة٧٥ا [ .

و ن ار   ، _ و  _وار   رل 

.  ف  ن ا  

  تقسیم القصر باعتبار الحقیقة والواقع: 

إ اوا ر ا ا   :  

  : أ) 

اوا ا  اه   ر را  أن و .  

                                                

)١ا ا (  ، : ١٥٢ص. 



- ١٠٥ - 
 

 ،    ا واا  ،  امء  "ذا : "إّم

 ازق  ، وإذا " : رازق إ ا    .  "مء هّم

 و  ى ا اه أّن. إ ن  وا أن    

  .)١(   ف

  :  إب) 

  ء إ ا  نإّم، و  ذاا ا  ، 

واا ،   ا  أن م إ ا وم إ ه 

 ا   اء دو . :  و M  F    E    D  C

L] :ان ١٤٤آل [ إ  . ،ل ا ّن  ت أ ا  ، 

 م  ، و ، وزا ، و ، وأب ر ،  وزوج ،  و

.  ا ا   

  إ    ف   أن  و، وا أ

   ن  أو إ ،. ا  اف 

  ا   ىت أ ا و ، عم و

 ب اأر ام  ري يا دب ، اا وأ ، ا 

 س: . ا   رل د" دة أ  ، وذ

  طه و  ، وت   ،  ارات  ّم

  ،   اا  و ، أ  يا طا  و

   ب ا ")٢(.  

  

                                                

)١ا (: ا ،  ١٥٣ص. 

)٢ موأ م س.، )ا   رد     ، ردنن ، ا ، نھ ١٤٢٨دار ا_ 

٢٠٠٧ : ٣٧٥ص . 
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  : طرقالقصر 

̧         : M  »  º   ¹ : ا واءأ)   ¶L] :ان ٧آل [

ل ا: . . و ه ا ن ار   أداة اء 

 طه ا   ء أنوا ا  ا" ،   أو ، أو

 ه ا ل   ، :   M  F    E  D   CL] :ط٢٣ [.  

: :   M    ?  >  =  <  ;       :  9 ا ّمب) 

L] :٢٠ا [ ا  رن ا و. ،" و  وز و

و" .  :ل ا"إّم  ا  أ م    أن 

. )١(أو   ل ه ا  ،"اد   وإّم، اط و ه 

أراد ا  ما  إ  أن و   ،  ات ، وأ و

  .  ن   ول

́    M: ام ل   ³  ²  ±  °  ¯µL] :ط

٢٨[:  أن   أّم ، "و إ     أ  ،ّن 

 م  ،  :  M³  ²  ±  °  ¯  ´µL ا  

ً و  ا  ن  ف أ  ،ت وإّمإذا ا ذ   

 "و"إ ""  ا ، إ اب ز " :ل أن  قا و

  .)٢(و " : ب و إ ز ،"و" 

، : ارض     : " و"" و"""ا ج) 

    ن  ر ، ""  ر ،ّم 

 ""  ، ءوا ا    طا "" وا ، 

  ذ إ   :ل٣(م(.  

                                                

 .١٥٤) ا ا ،: ص١(

 .٣٣٨ص : م ،) د از ٢(

)٣،ا ا (  : ١٥٥ص. 
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 رضا  :  ""و "" ا   ، 

   رضا أو  . و ""   روا" :ل ا

  اا  طا "" ، "  ل ا " : ،

  .)١(و" : ا   ى"

ا   :  : M   5  4  3  2L] : اد) 

٥ [ وا ا   لا ا  . ، ن ه ا و

 ا   را ،  ك""وإ .  : روا ":ل ا

 ا  ا     ، : M  w   v  u  tL] :م٢(]"٨٥(.  

  القصر في كتاب تمام المتون

 د ط  أ أر  ا ا  ا 

 رء ، اوا  أتإّم، ا  ، و و    ، 

 ا    ،  ي ا ت اذ  .قه ا ي  

  يه ا و . ل ا   يل ا

: "و  ل. " و  و و أو ، ا ا ن: "زو

 أ :"  و ،أو ّم، " و أو   :ل  ، و

   ،  ن إذا ،" ص ا )٣(.  

و ، وا      آ  ص 

  يا  ،  :  يل ا" :يل ا

 :   ت اأ  : ن ME  D  CFL] :و٢٧ا[  ،

 :   و M x  w  vL] :٩ ،[   :

                                                

)١،ا ا(  :  ١٥٥ص. 

)٢ ( : ر ا١٥٥ص ا. 

 .٣٠٧ص  ان :) ٣(
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وإن ن   أن ،    : ، و ه ، اص 

 ِ )١( ص ، و    وأ ،  وا 

  ا   ،  ن  أن ادة أ  ااء 

"٢(ا( ق اط  وا ط   يه اذ و . ، 

.ا     

  أ) النفي واالستثناء:

  .)٣("إ دا طز و  اح ل ا زون: ") ١

 واء اي  ار   إ دا طز اار ا أّن: أي 

أم  وإم   . اح  اد اي طزه 

ومع ا ر ط ،   ط ا واء ، اوح 

ل  واا   إ.ور ا ، و  ف 

 : أ  

   ةز إ ا و   ن  وا ا )٤(  

  . )٥(زة   ا   اة و أم

 : ا ا و  

  و   ن اوا تا  ر ا  

  ة  ا ون ، ر ا  ا ا  أ وا: أّن

                                                

 . ٣٧٥، ص ٣ج) ا : ِ ا ام . ام : اف ، ي : ١(

 .٣٨٣ص ان : ) ٢(

)٣ (: ر ا٢٨٨ص  ا. 

)٤( : ر ا٦٨ص  ا .  ام : ،  ي ان أا  ،   ه  

  ،ةرف، ادار ا  ،٣٣٤، ص٢ج:  ٤ . 

)٥ ( ا ةَْوُز :ٌَُز وا  ا ب : ج ان ا ٢١٥، ص ٤، ام  . 
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   رت  و ما   ، إ    ذ و

و ، ر ا . ا ا  ءوا ا ا 

  :)١( ا ل أ. ا    فو

     َِْك أو     رء  اك و ى 

  )٢(و  ر إ  ا   و رق  إ   ا

"، و: "و  ر  : "و رق  إ  ا

إ  "ا  ،ف    .   قا ا  

 ا ،وا. ا  ر ا  

  اس اام :ل أو

ا أ ا إ   ن اد  

 ي رؤوس  ب و ا)٣(  

 "ا إ  " :  ،أّم ة ووا   م  

  وا  ف  ،.  ا ال 

و  إ  ، و م إ م ل ا زون: ") ٢

ي إ٤("ا(.  

اي: "ا  إرة إ ا ا و: "م  ا  ل

" )أّم)٥ ا    .ّم  ء آ .  

                                                

)١  (   أ ، ا ز       ا ، وا ا  اء ا  :

 . ٢٧٧، ص ٣ه  ااوة ، ووة ارة . ام :  ا ،  : ج

 . ٢٩٢، ص ٣: ج ام :  ا ،  .٢٦٧ص : )  ان٢(

،  در  ي ت، دار ا  ، ام: دان أ اس  . ٦٨ص  ان : ) ٣(

 .٢٧٠ص: وت 

 .٣٥٢ص ان : ) ٤(

)٥(  : ر ا٣٥٢صا. 
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  ب) القصر بإنّما: 

ا    ا   ل)١(:  

 وإّم  اد    زط   ر )٢(  

     ر ارض أّمّم،    ف 

  ،.بط   ، ن  ولن ا ،    ن وإن

  وا ح ب .

  :)٣(ل أ ا ايو

     ت وإّم ا  اف اار ا)٤(  

  ا  فار ا ا  ، ن يا 

و ار ، و م ا ار ا  ، اف  اأ 

، و ار  ، ن ا     وا ف، 

  .ف 

ا ل ا)٥(:  

  )٦(  أق ال ا وإّم ط  أن

" : ونز ا أ ا ووأ   ا ا 

  .  ا  إاي أر ، و  ل ا  "أق ال

                                                

)١ (   وح :ا اا  وف ،      ا    : ام .

 ، ت اا١٩٤، ص ٣ي : ج . 

 . ١٩٤، ص ٣ي : جام : اا ت ،  .٦٧ص ان : ) ٢(

)٣ ء ا ي:  أق اا أ ،   ن  او، ) إ   هر ذ 

 .٣٥ص،  ٦جي : ا . أم : اا ت، 

 .٦٨ص  ان : ) ٤(

ون  ، ) اش   أ  ا : ا ، ن أ   إذا أ اة  ٥(

 . ا  ي : ج ، ت اا : ٢٥٠ص ٩ام . 

 .٣١٣ص  ان :) ٦(
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  با أو ،  لق اأ  ا  

 ا ،  قا  ن ف ، و ر ، وا ن ا

 ّن ، أ ر ا واا  إ .ط    ف

  وإ ا ف إ أن  ه ا ،ّأّنو أد   ا

ا ل إد ا ا  .  

   : : "وأ ل  ل ه اام ل 

  ب  ا   و اء  إّم

 أ ظ    أّم ، د ن اوح ه اإ

 وا  ون ف اوا  ا ا أن اء إذادة ا

   ا إ  اوأّم،   وا  وأّم،    أّم

"أ   ي١(ا(.  

  ج) العطف بـ"بل" و"ال":

   ،)٣(ط ا ا ،)٢(ل    ل اي : "

ا  )٤( ، :ر    

   ّمأر   سا ا   ")٥(  

                                                

 .٣٣١ص : م ،) د از ١(

)٢ (  ا      أورده ة ، وّ   ا وإّم ،  إ وم

  ، وأورد ه  :  ١٤٦، ص ٣اد  ا : ج

 ر و قك أو       وا ا ا و 

)٣  ز   رس : ي ، أا ا اا  ا  ا  (  د وأول ،

  جا : ر ، ا : ة . اما  ٨٧، ص٤. 

)٤     ر ا  اءل اا أ :ا أ ، ا ط أ    ( ، 

 وا ا أ و ، ا    اء، وأا ط أن أ  ، 

جإ : ر ، ا : ام ،  ا ٢٠٧، ص١. 

ام : دان  ة ، ح من ز درو ، دار در ، وت ،    .٢١٧ص  ان : ) ٥(

ص٢٠٠٥ _ ھ١٤٢٥،  ١ : ٣١٤ . 
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 ا  ن أن م ، "" داة ا  ، لا و

 ا    ،أي : ا ا  ا أم  ، . ا   

" ا واا ا ل ا :" :  

  )١( ك  أك أن     إّم

 "  " :  ،ا وأ ا ل ، م  

  و ا  ،. ا ، أ" " اط ، و    أّم

  د) تقدیم ما حقھ التأخیر:

  . )٢(" ا ا و  و و أول ا زون: ") ١

 ا ي: "وال ا : ا س ، ا ل ا ر

 ا :"ء   أن  ، أّم  أو إ إ  . "  و

" : أ و  و ،أو ّم، " و أو   :ل  ، و

   ،" ص ا   ن ٣(إذا(.  

   ا "ار ، وا    ف 

  . و ا ا  اوح  ، واور" 

 :  إ " : يل او M   K  J  I  H  G

LM      P        O   NL] :وف ] ٢٧ا    ا أو.

 ، اوا ر او.   

  

  

                                                

  وا ا  ة : .  ١٠٣ص : دان اا : ام . ٣٠٧ص ان : ) ١(

      ورأي ا       ا و ا   أ 

 .٣٠٧ص ان : )٢(

)٣ (ر ا٣٠٧ص: ا.  
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  ل   ا  :و

 ا دل أا    

  )١( ا و ادة اء

  :  "دل أا " ، ف    ، 

 ا  هو ا   ، .ه ا  أ ر   

  .)٢("وا اخ وار، و   مر "ل ا زون:) ٢

 ار    اوأ، ا  : أي ، وا اخ وار

 ،   ء طا    ،ّمرىن ا )٣(.  

ور ن ، ل اي : "   ا  أورى مرا  اخ 

  خاا و ،    ، رورى ا ،  قوا

 ،ا   ى ذ ف.)٤("و    او .  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .٦٧ص  ان : )١(

)٢ : ر ا٣٤١ص) ا. 

 .٣١، ص٢ج ام ( :  ال،٣(

 .٣٤١ص  ان : )٤(
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  البیان علم 

ول : اا ا  

  .ا اد  ا اول:

 :ما اا  .  

ا ا :ا ا .  

 :ما ياز اا.  

  .ارة ا ا اول: 

 :ما ارة اا .  

 ارة اا :ا  

ز اا :اا ا  

وا .  

 ا ا : ا.  

  ول: اا ا  

  ا ام: ا  ف 

م  ا :ا ا  

مب اا 
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ا ن  

  :تعریفھ 

 : نح اوا رس. ا ل ا)ء: )١ن او" :

 .ُِو   نوأ نأوا ن أء وا  ا  :

" وأو ن، أي: أ )٢(.  

 :وا اا اد اإ  ف ال وق ، أ

 ا م  ح او      ،  و

 ر اا ل داا  .  

 اا اد اإ  ف  و" :وا ل ا

  ق ،  ح او  ،ا ف )٣(ود  ف :أي .

   ا اا ،      ال 

   .  

.   اا ر  از ا ان    إ

 ا  رفا  .و وا ز ارة واوا

   أب ه، وطق ا ، ان  أن ر  ن ال 

،   ول ا إذا ا ا إن ا" :ال ا. وأ

ر   أ ه ،  ام و ا ا    ره

،  ل ، وأن ا  ، ا ن ، وأا  ّ ذا

                                                

)١(ا أ ز  رس  ي  : أا ،ب ا  . ام :  وا اا ، 

  : ٢٣٧٩، ص٢ج. 

)٢(  ا  ، رس ، ن ا  ز  ، ا  : ١٤١، ص١ج. 

)٣(  ا   حا ، وا  ، ي      ،ا ا ،ا 

 . ١٣٥: ص  ، اة
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 ر ا ا  ، م   ،مإ ء  ، و ن

ل: وم أد    ن أُْ، وإن ء ،  د ن 

ول: "إم أرى  أدا   وا، و ص ، ار 

 ا ، ا ا إ  و ،   وإن أراد ،رؤو و

واا  ، ل: أا و  ا ، ووري  اده ، ه 

 ظ ا ، أم ور  ّم ،  اأ  ودا ، د 

ر  أوء  ا، و  ان   : ، اب 

ر ، وا ان ، وا  ، انا  وم ، س را وم ،

  .)١(ومى  ا وادد"

    أن  ان   أن   اع 

  ق اا ،  ن  ءدا     

 ا ،   ون و .  

م   ان  أن  و و ان 

 ا ما ،وطل ا .)اد )٢إ  ف  و" :

   ق لا     لا اا ا

  ح اإ ، ا ق واا  ن ن ، و

 اد ، أو؟ وا رةوا ا   ق ادهإ  ج

اا  "وإراد ا     )٣(.  

                                                

 .٢٠٨_٢٠٧ ا ، ا :ص )١(

)٢(          ن   أ       أ  ا 

   ل اا طي اا ا  ا.     رات ا :ام   ،

 .٥٢، ص٢ج : ر، ا  : ام.و ٧٨، ص ٨ج اد :

اط ، دار ا    ل ا    ان   ام وان ،     ح د) ٣(

 . ٧٧ص وا ، وت ، ن : 
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ول : اا ا  

  .ا اد  ا اول:

 :ما اا  .  

ا ا :ا ا .  
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  ا اول

ا  
  تعریفھ :

 ا. ء إذاا  ل ا : وا  :

 أو أ    ، أو أ   ه ، ا ض داة

ا ،     أ ر أو ،. دوات  

: "ا أّن ا إذا  أ  ن ذ )١(ام ل

 ، :أ و إ  ج  ّ أ   ن أن 

،:ول  واا  ب  ن ا أن ،  :ولل ا

 رة واا   ءا، ا ُ أن  ة ارء إذا ا

 ومل او ...آ و  :   ب  يا ا و

 ور ، اا    ه  ، ا ُ و

"رظ   )٢(.  

  ا   ء ءا  ا أّن ّن ، و

 و ل وم  . ت ت  ت ، أو  

ط ا و  ام" :  أ. اا ت اد 

  ات اار  ل:

ارض اإم ا أوا  إ  اتّن أ  

                                                

)١(  ا        يا ما   ا  :     ام ،ل اأ وا :

 .٣٣ص،  ٤: ج  اد ، ا رات

، دار   ا ام  ، ر ر ،         أار ا   ان) ٢(

 . ٧٢ص ا ، وت ، ن :



- ١١٩ - 
 

 إ  ارات اأ ا ات أوان أ :ا 

  ، "إ " : ف إف واا    و ،

 ،    ا  أن : ت ا  ت 

 ا ا  اكا ا ج ، وور ا  و .

:  أو  ل: "وا  ث أو :ا )١(اي

واء ،   ا      ،    ان

وا    ف ، واة ة ، وااب اب ، ء 

  ا ،  ا  ، اد ادوا ،  وا

"ا ود ا     )٢(.  

ا ا  ذ ا ا أ  ب اوأ 

،  رة ا س و، و ما  ، ا ا   رو

  ،  .اعر واا  لرة ا  و  

 إذا أردت إت  ل ا: "و أ ان أّم

ف  ا أو و  ا ت إ ء آ ن ه 

  وا ا ،ا  تو ا  و   

 إ  ن ، أو ا ا  ل أول ط ن ا ا

٣("ا(.  

  

                                                

ا : ام  . ا   ا        ان أ ل اي)١(

 ،ر : ١٩٦، ص٢ج. 

)٢( ي، ال ا  ،     وت ا دار ا ،   رد ، 

 ،ن٢  ،١٩٨٤ _ھ١٤٠٤  :٢٤٠ص. 

)٣(  ن واوا ما  ا ا ،      انر   ،ا أ ا 

 ،نا  ،١  ،١٩٩٩ _ھ١٤٢٠ : ٢٠٥ص. 
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  أركان التشبیھ وأقسامھ
  أركانھ: 

 : نأر أر وا ا  ا ط و ، و

  ا   دو  ،ا وو  ا ا و

 ، وا ا وأداة ا  وا ا  اا  ،  

.و و ّن وف وا  

اا " : م أّن أرم أر : و  ، ل

  نوأداة"، و  ١(وو(.  

  أقسامھ: 

  )  : و ن:١

و   و  وا أي أن ا ا   د:)أ

  ا وا   واة. و أماع. 

:إ  ا ر و  

١ (:  ده    :  و أو ا و  ذ  و

 ،:  ذ و M  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í&  %  $    #  "  !'  

-   ,  +   *  )  (L] :ا٢٥ _ ٢٤إ[.  

 ا  وأ ا ا آن اا   ة

و ذ  و   ، ا ار ور  أق ارض

وا ا  اخ ، وأداة ا  اف ،  اء 

  وات.

٢ (:  ا و  ف  و ، :ل ا  ز   

                                                

)١(  ،ا ا : ٢١٣ص. 
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  )١(إّم ام  م  ت

و ا وا  ، و ظ ووف ،  ا  وف 

.  

:  داءر او  

١ (:داة  اا  تذ  و .:   M  #  "  !

  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $

L ] :ة١٧ا[ .  

٢ (:داة  اا    ده . و     ل ، و 

:ا  

ار ّّم د دروا أنب وا  اا٢(و(  

٣ (:ا  ا داة ووا    و  .:ل ا   

  )٣(م ر    وي  ره اء

 دا  "ر ،م"  ا  ، و ، 

 ى ا إ ا   ،ة ا   هو ،  ا أو

اع اى أموأ ،  أ ز  ذا ،  دا  داةف ا

  وا ء.، ا   ا  ا ف وو  

أو ا  ،  در ال  : ا: "ا ا  ل

 ل ، اإ إ إدرا  ج را  ا ن و 

 ا ، ا  أ ن ذ ، ز   ازوا  إ وأد

                                                

)١ ،ا (ا : ٢٢٨ص. 

)٢( : ر ا٢٤٢ص ا. 

)٣   ن انوت، ) د ،در ن، دار ر ود  : ١٨، ص١ج . 



- ١٢٢ - 
 

ا  ،   ا  ء إذا مأّن ا  ، ق إة ، وامو

 ا ، ن أ ، أ  مو ،وأ أ ا  و

 ف"، وأا   ما  با ا أ ١(و(.  

 ، و  ن و ا  رة   د   :ب) 

:ا ل أ  

 م  ا   با  م )٢(  

ا أ   ة واو  ا م رة 

  وا ،  ب رة ابوا    و

 و  ، دا   ا د ، وو  ع و

  . و ود م ء  ل  وج، ُر 

: و M    _  ^  ]  \  [  Z                a  `

d  c     be  l  k   j  i      h  g   fm      q  p    o  n

    rL] :٥ا[ د اا   ا ا    .

  ن راة ون ا ،    ير ال او 

 ا    ه وظ.  

ل ا  ن  رأ  ع أ ّم" :وا 

  إ ، ِا ص و  را  ُرو أّم وأن ، وذ

ا أو  ر اا و   لن ا ،  وأّن

    را ،"ا م  ا٣(و(.  

                                                

 .٢٢٦ا ا ، : ص )١(

 .٢٠١ص : ويا ، دان  )٢(

 .١٤٨ص : و، اح  )٣(
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 ا ق اط    ت اا ا و ،

  : )١( ل اي، ب .  ا او، ا اب 

  م و   ء را ط )٢(  

وات  ، رف   اه ا ور 

وا ادء ّن ا أ  ،  ذّ  ، ا  و

. ا   

 ا ا أّن ، وأ   تا   

 وا ر ا  رة  ن   وا ا ، 

  ن ، ا  نو ، د  ن ان وإ  مو

 ا إ ا  .:ل ا و  

إ  ح  انا   )٣(  

   و    لان واد اي اأي: أّن ا ، و

 ط ءدا ا ،ّن      و .  ح إذا ا

 ا  ،وا ر ا  رة  أّن ، و أ و 

  ا إ ا ا .:ل ا و  

ن ا ب ىا  ا  ي )٤(  

ذ    ّن،  ي  ا ا  ا : أي 

  لا ن أ  له ا  ، ا  رةه ا و

                                                

 ا ما أ أء          أ ا : ) ا     ا اي ١(

: ي ووا  وا ا . ام :  ا ،ر :  ١٢١ص،  ٨ج . 

 ٢ج :   ١٩٩٥ _ھ١٤١٥، ١، ري ، دار ا ، وت  ح و  ا، )دان اي ٢(

 . ٥٤٢، ص

)٣ ،ان اد (وي : ١٤٠ص. 

)٤  ان أح د( ،ي : ٧٧، ص٣ج. 
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    ا ، ا و   ذ  أ 

 رة د  ا ،ا  اه و  لا    ، 

ا    ا ا "ا "، وا  وا  ذ أّن

ا ا إ ي أا ا  م ء  ،   إ م

   ء ا   و ا  ا  ا ا

  ،.وراة وم ا     

  التشبیھ في كتاب " تمام المتون"

ِ ْ ٍب دب اا   ،   اناءأو دا  ، 

    ا  إ ،ا  مو و،  داا ذ

 ،ا ا  راام ا ا أ  ت أّن اذ 

     ة  ا أورد  يأّن ا  َ و

  ت ع ، طم  و ار  او  

  ون درا ه ات درا  و  ،:ة 

  أ) اد. 

.ب) ا  

.ج) ا . ورودا أ و  

  ذه اي  ، ذ أو  ورد  ا   وأ

 اوأ ، . ودرا   
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  ا اول

  ا اد
  ل ا زون:   )١

"     اا أ  

أ ا  دتا ا ")١(  

  و و و   ا  ،  

    وو ه ، و ه ، و   و

  وا  ا ا ا  ا وال.

  )٢(" ا إ ، وا  إ وط ) ل ا زون:"٢

    ط قو  ن امأي: أّن ا  ا_ 

 إ _و ا ا  ا وا ٌم وَم: او

  و رك ا ،. د  أن وط : او. 

 ر إ ا ا  وط إ ن اما  

 مه ، وأو وط إ ا    ، ا   وا

و  إ ،   و ،  ا ل ارة ا  ء

 ع ا.  

 :    ورد ت اا  عا ا و M  Ò

Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  ÓÚ   à          ß  Þ     Ý  Ü  Ûá    ä  ã  â

     åL] :ب . ]٨٨اا  لا    .  

                                                

 .٢٨٦ص  ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٣٠صا. 
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وا زة ،   ّن اوف ة ا و) ل ا زون :"٣

  .)١("اوءة

ّم اة ا ،  اوف و  امن   س 

   ا أم ا ا  نما  ، نما  و

  ة ا   اوءة. ، وا ،   وا وراء ل ره 

" :   وة ا"وءة" وة اة ز ا  "

اول وام ، وات ار ت  ، و اوءة ة 

 أ وارة ا  ءا ،  ا رة إ  ءا انوا

  .  

 إ ل  "اوف ة ااي: و" : ل 

: ا ر ا  

 ال م   ىً   ا  دا   

 م و     إن اا )٢(  

، ل اي : "و  ا : ل اه أ ا و

وا ، ول اه ر ا ، و ان أ زة امن 

 "ح ا)٣(.  

  . و ا ، ا ه  ل 

   اء:و

      مو م ا روإّن اإذا م ا وإّن  

  

                                                

 .٣٥٨ص  ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٥٩صا. 

)٣(  : ر ا٣٥٨صا. 
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 وإن   اةا   ّم م رأر)١(  

 ما ا  ءل ا :اة  إّنا إ  ا ، و

ر  ، رم رأ   ّم وف ظ و ، ا أ 

    ، ا  ر ، وام رأ  يا ، وا

  وفا ا ّن وو أداة او  اء اا . 

    أ ، واء  َض  ن ُ  ل اس 

. وا )٢(   رأ مرا، و ض   ، اس 

.   

  ل أ أق اي:و

  )٣( ا  وَ ق   زل

   "و  ا " :  ؛  

  يع اا  ث و ا  ، يا وا 

 ،  عا و ا ف و ، وفا ا داة. وووا

. ث يع اا   

  :)٤(ل ا ء او

 ا وا أا           را   

ُُد ا و داط ا و   ا   

                                                

.ام : دان اء ، ح و   ا ا ، دار ا         ٣٢ص ان :  )١(

ام : ا ، د :         . ٤٠ص  :   ٢٠٠٦ _ ھ١٤٢٧،  ٣ن  ،   ،ا  ، وت  

 . ٣١٧، ص ٤ج

 .١٧٠، ص٣ج ، :  ام ادب )٢(

 .٤٦ص ان :  )٣(

)٤(ا  :ا ا ا ي أا ا   ا  أ ء ا    

  . ام : ج، ا :ر٧١، ص٨. 
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  ّأم   رآه  ءا  )١(  

 ا ا ح ا ته ا و ، ما  ثل: ، و

وذ ار أ ا   ،  ا ا   ن هو

  م   رم ، ر ظى او ،  ي أوا . 

 رآه   أّم ،   ام  ء ا ا  إّن: ول 

  .وه  ات ا ا  رة ال و  . ءه 

  : أ ا ل

      ا ن ى وإذا ا      ن  م  وإذا ا  

       ن رض أظوإذا ا      ن و رض أ٢(وإذا ا(  

   ف ا ، ا ن ّم هو ، ّم نو

 م . ن :ما ا  ل و  ّم ، و ّم نه ، و

  وا ا   ف أرأو ، ا   ى  و

  . )٣(و  ا اى  ا واؤ ، وال

 ا" : ء ا ت اأ  ا  و، " 

 "داط و"ا ، "د و"ا   ت ، ء ولا

 أ وارة ا  ، لرة ا  ء وا موا ، و

ا  اي   ا ء ا   أ ات 

 وأ ،.و   ت ة  ّم  

                                                

د.    و   إا م     ، دان ا ء ا :  ام .  ٥٠ص ان :  )١(

 .٣٤٢، ص٢ج : ١٩٦٩ _ ھ١٣٨٨اة ، دار اب ا  وا .   مر

)٢(  ، ان اويد : ٣٢٢ص. 

)٣( ،ا ا : ا ا ء ا٣٥٨، ص١ج. 
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" را  " : ب )١(و  .،  ا ّن و

 ر واا  ابة ا   ، ر أا  و   ا 

  ا   ىأ ا ،ا   ىن أ أن وا.  

  :)٢(ل ازيو

  )٣( اداب  َ أّم ارت إ اَر 

   " دابا " :  ،   دابا  

  وو ا اوف  ا وال  .، وارر 

  ل أ :و

  ا اا       أح أو ام )٤(  

َ ة  ا اقوط    ح)٥( ،    

 ا او  أ ا  ، أ ح : و

. ء  يا ا ا  

  ل أ ذؤ ا:و

    اِ ّن    ر  ك   

 ادث ّم وة  ع   ا )٦(  

                                                

 .٥٠ص ان : ) ١(

 .٢٧٣_٢٧٢،ص٢ج :  ر، ام: ا  ( .   ا   أ ا ازي٢(

 .٦٦ص ان : ) ٣(

 .٧١ص ان : ) ٤(

و إرة د  ( ،  طق  ب ا أ : أ ن  ااف ان ٥(

  ، ا نو .  ام :ا ،  ر :٢٦٢، ص٥ج . 

 ا   أ ذؤ ا ، وه، مرة ان،     : ام  . ٦١ص ان :  )٦(

 ادا  ،١٩٨٠_ھ١٤٠٠ : ٥٧ص  .ت: امح ا  ،ي  :١٤٠٧، ص٢ج. 
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 ا ي  أو   :أي " ":  ،  ن

 ه : أّم ، "وة ادث ّم" :ما ا و .    ك  

 وه و ادث  ر ، .وةا    وط    

  بي أا ا   ، ة  أ وح اوا

أ  و أ ، اي ث  إذا  ك ، اء  أوده 

 ا  كا ! .  ث يذى اوا ة ا  ا وو

   ة ، وا د    اا رة ا

 اا و ، ك     ع اا .  

 دا  د  ا ، .ا  ةا ر اا أ  و  

 ما ا ح : و يا ا ا  م 

   و  ع اادث، وو ا ة ا ،  ار 

،  وا سع ا  .    .أ   و  

  ل  ا ل ا:و

ا   إذا أم ك    وا ج  إذا ا ١(أم(  

   "ا أم" :  ،أ وارة ا  ء ، 

 اج وا ا  ا وا  ، وو ا اوف 

  إ  اة.

 و : "أم ب ، "ا  ،  ا  ّم ، 

 .  وا  

  ل ا ا: و

  أ  ّن اا ل إ   

ذا  وا وق إذا طم  دوإّن ا  

                                                

 .٧٠ص  ان :  )١(
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  ال إنوا ا  )١(  

و ه ،  ا ُود ا    و ق 

 ا ، ء ّم :أي ، أ  ّم ، ك و .  

أا وأد و ق  اب  ا ق  أع 

.ا  

  :)٢(ل ا او

 ة ور ا     وط   ءض ا  

 مو  ن   ا  ونو  

  تاش ا ومو   

  )٣(ا     ا   أو وو ا ا إذا        

 " :  ر اة"  :    ا اول 

  و وآ ،. ود ر اة 

أي: أّم  إاء ا ، و  : "و اش ات" 

 "ا ا و" : ت. واش ا  وإ ، 

ا سا  وإ ا م   . ه و 

  ات ت    ا وال.

  ل أ ط:و

و  ى      ا ن ر ي ا  

                                                

 .٢٣٠ص ان :  )١(

)٢(    ا ا  ا  ا   ا   ا  :  عا ا  .

ا :ام ، ر ١١٨ص،  ٤: ج. 

ح در  ي ن، دار ا،     ،  أم: دان ا ا . ٢٣٦ ان : ص )٣(

 ،وت١٩٩٥_ھ١٤١٥، ١:  ٥٦٧ص. 



- ١٣٢ - 
 

وأ أ   و    ّم نا  ي دا)١(  

  ن د و    "" :ما ا 

 وا ك ا ،"وأ أ  " :لرك وا  ،  أي: أّم

 وأ أ ، ما ا  أ ى أّم  ،  ّم

  . من 

:ل أو  

  ب ّم با   ئ  )٢(  

، و  ا    ام و ة ا ة 

  و ،.ب ا  

  :)٣(ل وان  أ اب  او

   و ط  ءت  ة   م  

ا  ا و   ا  ا ٤(و(  

 و ا ام    .ة ،  :  ا اول 

:  ا   ا   ،   ،ا  

  فو   أن ،ة وف ا   ،  

  ،   ا   وأّم ،  ا  

 ،.  ا و  

                                                

)١ (ا  : ن١٣٩ص .     ا   ط ان أد : ام ،     ن ا أ 

دار  ،   ا   آل    ،     ة اي ا و _اي 

 . ٢٣٥ص:  ٢٠٠٠_ه ١٤٢١، ١، ال 

 . ٥١٥، ص١ج  : اا وا ،  . ١٤٠ ان : ص )٢(

)٣( وان :      أ    ن وان ا  "با أ"  ،   أ 

 "ر ا" و ،ا .ام :  ا ،ر : ٢٠٩، ص ٧ج. 

 .١٨٢ص  ان : ) ٤(
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   ا   ا و: )١(ل   د

  )٢(أام ون  اب  ذا إذا  ااُن

 " با  نو" :  ،   رة  ء ،

 ا و  اب     ا  ، و ال 

 نا  ، طا و ، طا ا  ، أ و

   ار.ول اي ا     ا ل:

ا    ا  رة   )٣(  

 ا ا    وام ، رةا  ا ، 

 ا  ع ، وامة ا  ا وو ،  وأداة ا .  

  : )٤(ا ايل: ، و ا    اب 

  و داََ ر ءواو ا ا  ق  

ب ا اءا    ،  و ، 

  ّم     أ.؛ وا  أى  اب 

وا ل ا)٥(:  

أّم  لا ا ز  وا ا   )٦(  

                                                

)١(    : ما   د   .  ا :ام ،ر : ٦٣، ص٢ج . 

 .٢٠١ص  ان : )٢(

)٣(  : ر اي : ج .٢٥صا ، ت اا : ٨٩، ص ١٢ام . 

)٤(            ا  ل ا   ، ن  ي  أ    ا

   : ام .  وم     اا ام أّن  أ : ت وأواء ،  طا     

 ا  ،د   دار  ، عروق ا  ر       را ا  را

 وت، وا ،  ن  ،١٩٩٧_ ھ١٤١٨ ، ١ ١٤٠_١٣٩: ص . 

)٥(ا أ وا  سا   .  وا اا :ام ،  : ٢٢١٩، ص٢ج. 

  ا  ،دار  ال    ، ام: دان ا او  . ٢٢٧ص ان :  )٦(

١٩٩٠_ھ١٤١١، ١ : ٢٤٧، ص٣ج . 
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  وة ، " :  ،   ا ال" 

  ،  ا و  لو ، ب ا وا

 ل، إ ركا و  ::ل أ :يل ا.لا ا  

ا  د  ل ر ا  ١(أ(  

وا  ات ا  ارة ،  ل  ر 

 ن اا  ،  بن ا ا ا  اءا 

   ا وال و ،.ر 

  ل أ اس: 

 ب وا ر   ح ار زا ٢(و(  

   او ،ف إف وارة ا  ء ، أي :  إ

 ا إ  ا ، ا  .ح  

ا ا  ل)٣(:  

  )٤( درا أم  أ ًء أم م ده

   ،  اوح ،   ،  "أم  ه" 

   اا وارر. وح  ا ، واوو ا اوف أّن ا

:ا ل أ  

  )٥(ام و      ول ا ألذ ا ه 

                                                

 .١٥٥ص: )  ان ١(

)٢(  : ر ا٢٩٠صا. 

)٣(          ا ا  ا أ    ا  ا   ا : ام .     ،

ر : ١٨_١٧، ص٤ج. 

، دار وت  وا ،  دان  ا ا : ام . ٣٠٣ ان : ص )٤(

١٩٦٢_ھ١٣٨٢:  ١٤٥ص. 

 . ٣٧٣ص وي :: دان ا ، ام  . ٢٩٣ص  ان : )٥(
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  نم   أو  ن اء أن ا ذ 

 ه ا   مل ، ا ل ا   ، و

.  ا  

  ل أ ا اي: 

    ل ط راريا ا لوأ   ا)١(  

 راري : واأّن ا_  ا ام الا  _  

     أا.ّم _و  ار  _أ اا ، ال واوال 

  راريا  أو ،  أ اا و ، 

وام  ،   أّن او   و ا وال،  وم

 اأ  .  و ، .ل ارة ا  ء  

  ل أ ا اار:

و       وا ا   

      ت         

                             وا ا  وض)٢(  

   "  " :  ، ح يه ا  

 و   وحا  ، ل دو ، اا ا ا  .

 رات وأا أ  ""  ؛ وا  م  

 و  ّن ، او ،ل ورة ا  ء ا و

 ظ ا  ه ، ا مء ، واوض ا أ 

وال وا  ، وا ا ا ، وح ا اارف 

.  و  وا ا ا  

                                                

 .٢٩٣ص ان :  )١(

)٢( : ر ا٢٩٣ص ا. 
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  ا س:ل 

 وا  ا    أرى  ّن أ تدا  

  )١(وأ اا رة و اا أن ن دا

  اوح ،   ،  : " أ اا رة " 

و رةا ا ةه ا ، أّن  وفا ا وو  

 وم و . و     ه ا أ  

و ، وا  ا اى  ا ، وم د 

   ا ،.ل ورة ا  ء أ  

 ل ا ي أا وا" : ٍ إّنْ أَِ َ ِاَُن 

أَُْ ِ ِْْ ِْ ِاَل َواِا")٢(.  

  را أ  لء ا ب  نخ ات ور ، 

 ت أو أاا وال ات ا ..  و  

ل اي : "و  اء: ا س اي زا و

 أر ،"ِ ٣(و(.  

 ده ووط  ن اما  ،  نوا ا و

 أ ، ؤ ق و ،أر  س ا ،   رض و

  ، ِ و .او .   

  

                                                

وا اول ورد  اان:    . ١٧١، ص١ج. ام : دان ا س :  ٣٠٣ ان : ص )١(

 و م ن أ  أرى .

ء ا    ا اي ان    ،  ال : .ام  ٣٢٠ص  ان :  )٢(

، رع ر،    ، وت  ت ا ،  ا _ ا ي  ، ري 

 . ١٨٢، ص ١٢ج : ١٩٨٩_ھ١٤٠٩

 .٣٢١ص ان :  )٣(
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: ل أ  

  )١(ل و و     إّم اْ رو ذا ن 

ا  و  ل اب  او ، و

)؛ ا(ا ا    ّن و  او ور وا

 ، ا  ءل ا  وا ا و ، و تا و

  .      او. و  اء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 . ٣٢٦ ان : ص )١(
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ما ا  

ا   
  

  .)١("وأن ُ ا  س و قل ا زون:") ١

 ا  رم ا ا  و ،  أ  ن و

  ، إ  ة  د وو  ذ ة ، و  و

  ،ُ ونب او   ،  ا ا أي: ا

  وون  مر   ق. ا   ن 

ء  ا ود و ، و ا رة   د ر 

   ل ، و  اوا  س٢(ا(:  

  ل وأ   ا   أ  نا  لم  

 م ُذ ّم ت   ء س وق)٣(  

    لو  و و م ا  ، 

 ه ا وارة رة ،   اق  ن  ال 

ى وء أ ا ا ُرة ا   س و

  ، اع امأ  ا ق. و     و .  

 : ا  سه ا ُذ و : ل : ا" : يل ا

  .)٤(وا    إ  ا ه"

                                                

  .٣٠٥ص ان :  )١(

)٢(  ا  سا ،ا أ و    درةا  ،  ن ظ :  : ام .

  . ٤٠٠ص،  ١١اا ت ، ي : ج

  .  ٣٠٦ص  ان : )٣(

)٤( : ر ا٣٠٦ص ا  .  
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 ا أ : ا اون و اء هأ ُ ، يوا

 اأ  اءء ا   ،ّو    ا ا 

ّ وريا ا١(ا( ّ   ا ا   أ ل: و 

   اا اوري:  

ا  ة        أ  ي  ب بري ذم  

     أب و   طل          م

 ء            ّم  ا  و  

أم   ّم   ٢(و(  

   ذم  ن ة ،بما  و ، 

   ا    ه؟  ب أن  يا  ءلو

 قو  ا  ا    س وا ،  

  أ )ةاو  سا (   او ،ر

 ت ا أ، أ رة وا  ّن ا  رة  ،

 أ ا ا م  و .  اءا ذ ا مه او

    ذةَا) :ُِ َِْ ََ َِْح ََْم ُقَُ َوُُِ ِس 

( )٣(.  

ا    س وا  يا ل اا 

 ،ّو     ، ق مس و  يح ال ا .

   ه  ء دو  ا وو .  

                                                

)١(     ا أ م  وريا :اا   أ او ، ا ا  ،

  . ٦٢، ص ٣وادب  ، و ا . ام : اا ت ، ي : ج

  . ٦٢، ص ٣ت ، ي : ج. ام : اا  ٣٠٦ص  ان :  )٢(

  .٢١٠، ص١٠ج ،  اي : ام : ال . ٣٠٧ص   ان :  )٣(
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  ه   ا ا او :أ  

 "ََ ََُم ََْو َََْس اا َُُ يِا َِا ََُ  اجَا

َُُق َمُْو سِ ُءُِ")١(.  

و أِ   ،  ان ا ا أ أال ا زون: ") ٢

 ا ،  ا  انا  ، م ٢("وام(.  

" :  ا ون رز ل ا ي : وأل ا ان  

ا ا اأ أا ا ل أ  ذ : ")٣(:  

 و راء ما وأ        إ زو   

  )٤(ا  ان  و ان ا  ا أى

ا   ة فز  ا ل واا  رن و 

ه ارة ا رة ان ا  ، إ    وإن  ،

 ا  اع  . ا و    وؤل 

 إ ز  "  ورة اا  وا ،و  

 "  ، اان ا "ان ا" :  ىرة اوا

 ا وا وا و  ن ا ؛ ا و ؤل 

  . ر  د،  ا ع  اء 

و اواء ،  و   ء ر : " ل ا زون) ٣

 ٥("ا(.  

                                                

  .١٨٦، ص ١٠ج ،  اي :  ال: . ام ٣٠٧ص  ان : )١(

  .٣٢٢: ص  ان )٢(

)٣ (   ا     ، ا ا أ :ه، و  ،  ام :

 ا ،ر : ٣٢٦، ص٤ج.  

  . ٢٣٤، ص ٤. ام :  ا ،  :  ج ٣٢٢، ص )  ان٤(

  .٤٥ص  ان : )٥(
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  . )٢("و ت م ن   ء": )١(أ  ل 

   أ    يل اّن" :  صا

    ،  ، وإذا ن اء  اي أ  إ اء 

"  هم إذا وأ ا م)٣(.  

و ،   ا  ام اة ي  ء 

  رة اا و م ، أو  ،  رة رة 

وا   ر وا ، عوا  و  ا و

 اء اا   أ وا ، ،  ين امرة ا

  . و اب إ ،ن اص   إ اء ، اء 

 :   ا و M  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

  º            ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬

  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 È  Ç  Æ Ë    Ê  ÉÌ   Ñ  Ð  Ï  Î   Í

L] :م٢٤[ .  

 زوا   مل ا   ، لا  اض موام

وذ   رضت ال م . رضا وز و أ  

. وو ا ع  د و ود )٤(و أ  رة رة

. ول و ن وو   ء  

                                                

)١( أ  و أدرك ا ا  با  : رث اا  حر    

 ا .  ام : ا: ر ، ٦، ص٢ج .  

  . ٦، ص ٢، ر : جا : ام  . ٤٨ص  ان :  )٢(

  . ٤٨ ان : ص  )٣(

)٤(  ا ا : ا  ،٣٨٧، ص١ج.  
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ا ل ا)١(:  

        ط ي أما  ل روا دوم ان ا  

        ع  و  

 ْك ذا ا  ا ٢(و(  

     و     ا ا 

 و ب وو دون ذ ل ، و ه يه او  أ

 و  أدت إ ر و  قة وطو .  ه ا 

وو ا ود ء م و ، اي  وده  ت 

     ل : أّن ت. أراد أنا دي إ   و

واي   و رح .  إ م  أ ت ب 

 اي ، ب ذي ْ إذا  ،   م   أذي 

ا  ن  .  

  ل إا  ا و :و

 م  اد إ أم ر  و ط     

    اءرة ا ر  أول وأ إ  )٣(  

 ا  س و م ا  ،ة و ه وا 

  و مو   ياد ا  ج   او

و أ  . ج ق و أى وأ و ه  ال 

رة ا   ن ء ا ع ا ، ج  و  

                                                

)١( ى : أا ى اا ا ا ا أ   ا  

  .٩٩، ص ٦ج : ر، ا : ام  . ا  ا  ة

دان ا ا  أ ا   ا  : ام  . ٤٩ ان :   )٢(

  .١١٠، ص ٢ج:  ھ١٤٠٦، ر  ١،  ، وزارة ارد ا إان

  . ٧١ ان : ص )٣(
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 وأ ن أ . ا وو   ار و د  ع

 ظا أ   س ء دو و ، وو   و

.وأ ن أ  

:ا ل أ  

ا   د و    اء    أم ١(و(  

  ا م  و  ه ود ة أى ون ة

   اي   ااء  د ة أى   ة. ،

 :  ل عا ا  ا أ ا ي: "ول ا

 آ   ن ده و و  إذا ر و وا إّن ا

ده   ب را ول آون :    ك وإّم أول 

و    أ ا إ ول ذده وا و وره وأ 

 أو و  وا" :   ا  ح  ا

"آ٢("...ا(.  

   اء أوا  ة أو ا ا  اءو ،  

  . وا  أراده أ ا ،ة  دا إر ن  ااء 

  ل اي:و

  د إ        ءدأب ا وذ  

 إ ا     د  ى   )٣(  

 ا و   ود إ ة أى دون ة 

 و أ إ  يا ر أ  رض دونا دة إى ا  

                                                

  . ٤٤١دان ا ، وي : ص ام: . ٧١ ان : ص )١(

  .٣٧٢ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٣٧١صا .  
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  ر و  إ  دون ة رة  ،ة 

وا   وو ا . ا ا  د م ة أى 

 أ   د  أ إ  ء رة ،    و

ج    د إ د    ة ك   اس 

 رد  ن ، .ن نن را دون و   

إّم أ ا ا   أ ا ا  : اي ول

  ا  ل  ا وو ا اذ  ة ر.

ئ ال أ  هأ  ا م  ١(أ(   ر"

ي ا  : "و أم   ل و أ ا، ا ب" 

  . )٢(أئ ا : "و  ا ب"

ا  ل ا ل)٣(:  

ا طا  م را  أا أم ه أر  ّم)٤(  

 ا م و  اط   ا  ه 

ا   ا ، ا ّم  وا  ه أر  ارا 

 ا ا  وحا أ و وا ا  .  أ

و   ،  و   و، وا ام و  ارا 

  ، ر اا و ه ا   وو ،  ا ن و و  

                                                

)١ؤ اا(  أ : ر   ل ، وا ا  ،  أ  يا  

  .  ٥٥اس ذو اوح ،  اأ ا . ام : ا وااء ،   : ص

  .٣٧١ص ان :  )٢(

)٣(  أ  :ا  ل ا ا أ   ا     ،

 ح ا ،د و ء . اممان ا : ا ،ر : ٣٣١، ص٤ج.  

، ١ا،دار ا،دان ا ا اي،    : ام  . ٢٨٤ ان : ص  )٤(

 ١٩٦٩  :٢٩١ص.  
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.  ن ا د   رة  

:ا ا أ ل او  

            ا  ف ص وأدع ا  

                              ش  زق ا  

            ة نما  و  

                           ر أ  وؤسا  )١(  

وا   ا رة امن ا  اال اة 

ن ال  ،     واي  اص  أ  ط

   ،  دةوأراد ا وأ وؤس . طرة ا   وا

   ن او ر  ط  ل ر ا ج يا

 ذ ،  ك دي إ   ء دو ا وو ، 

 رة د.ا    

وض ا  اس  ا وا وا وراء ال 

و اي  . وات اة ا دي إ اك 

٢(ا(  لل : إّن ا اإ  :ل ال : "و .

ل اي  .)٣(أق ال اب   رآه وأ  ره"

"ق ا ذبا ا : ا و : ٤(أ(.  

  

                                                

  . ٢٩٤، ص ٤. ام :  ا ،  : ج ٣١٥ص  ان : )١(

ام .  : ا      أ ا أ  ا: راو اب)٢(

 ا: ر ،  ١٦٢، ص ٤ج .  

  .٣١٤ص ان :  )٣(

)٤ (ر م٣١٦ص : ا.  
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ا ا  

ا ا  
وي  ، و أ  ارض  ل ا زون: ") ١

 را ")١( .  

وح اي ا  : "أم  و  ار  ه 

  ا ، ور   ار  وإن ن ،  اأ 

"  ذ أ  وا ا  د  ٢(وذ(.  

 ت و ا ا ول ا اا و ، 

:ء ا ل ا يا  ا  

  ر ا ا     وت  ما

  أ اوظ ََ ّأ و    ّأ   

  )٣(واس  وا      وا ى

  :)٤(ول ا أ ا م  ر اي اودي

        اءك إّننما   احا           

  وا ارد  داد ط      إذا  أطاف ان       

       ما ب ا      را   إن و  

  )٥(و  مه ا     و ه مب ان       

                                                

  .٦٧ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٦٨ص  ا.  

  .٥٤٣، ص٢ج : دان ا ء ا . ام : ٦٩ار ا : ص  )٣(

)٤(   ا ا    زيل ا :وديي اا ا أ ر ا  م

  .٣٢١ص: زي ، ام : د ا . ر واد ا ط، ادة ر 

  . ٧٠ص ان :  )٥(
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ة ل ا " : أن   ا  ك 

 ا  اًء وو ، ا        أ  ،

وارود    ، و أّن ا ن     امن 

 وط  داد افطا ، و ق ا   ء ا وو

 . ه إ  س وا ء دو  

و ا ا   آ  ل   :  أن 

 اراوإ و  ك إ  ب ب ، أّن ذ  وا

  اب  ا وه أ وورم وة.

  .)١("ا ا د ال ا زون:") ٢

  ا أّن و_  بون واز ا  د  _ر

أي: أّن  .  واا   و آ  ء، ا اة 

 . هوآ   

ون از ا    يل ا   و" :

: ا ل أ إ  

  ا  ور ُا د    

ون  ، وا   ا ح   او  ان 

 ة   وا  ٢("م(.  

و ا إّن  ر    ارة وة إ أّن  دة 

   ، أّن إ و ا  أّم  ا  اضوا

.ا     

                                                

  .٧٣ص  ان : )١(

)٢(  : ر ا٧٣صا .  ام : ان اد ،وي : ٢٧٣ص.  
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  اء   دة اا اا :    ا

وا :   ا و ا   ، اب واب 

.وا ا  

 ا  ا ء   ، ق   ء ا وو

. وا ا  ا و ود ء  د   وا

. وو     ى ا ت ت اا  

وه ا  ، وه اََْة ة   ل ا زون : " )٢

   ")١(.  

، اة ا ول   : أي،  ا ا أ  ة 

  أ ا ا و ،   ا ا  . أ  

و ا  ذه اي و" : ل أ  : زا أن 

راد ن  إ ب ما   ،  و  ل  ء

ول : ، و ة أى ،  م  اء    ة 

   " ات"إ ٢(وو(.  

 وذ ا ا ل ور ا ت اا و

أر  ركا ف ا ل ي٣(ا(:  

      َموأ َأ   َرأ       ظ إ ا و  

      و ُ ر وآ      ل ما ْوأ ط    

                                                

)١(  نا : ٧٤ص.  

)٢( : ر ا٧٥ص ا.  

 ا ف ا ارن ََ ن  أ ا   اّر  ن )٣(

ا ُ امرا:أد ،    ، لا  ،ادرم ُت اا : ام .  ،

  . ٣٨٦، ص ١٠ي : ج



- ١٤٩ - 
 

       و ا  و      ي وا  و  

        ةم وأ        ة إ  ١(و(  

 م و  ا و ز و و ج  ج 

.   ه )٢(ر دا  :  اي  ه و  أي

أرج ا و  ا ىوأ      ا و .

و م  وا أ  .     )٣(اِف

.ا إ د اإ  

:اماس ا ل أ  

  ُ   ا أ      وي إذا ا ان وي 

      ردل  ا ق ءوا     ٤(أ(  

وي ، ل : إّم   اي أ   ااء 

و ُر  م وأ  ، وي ا ا   اة

 ا  نم  و ِ   ءب ا  قو

 امن ر    وا  إ ا . ال ارد 

  ن  ا إ   . ء نمق ا أن  :  وا

  ق أّم أ   يل اا ،ا  أ   وا ، 

 ا إ      ر وث و  ء ا وو

وا.ة وا  

                                                

  .٧٥ص ان :  )١(

)٢( ا : ا  ا ها أ ه و ب  وان  ا .

  .  ٤٩٣، ص ٣،  ر : ج

،  ٩. ن اب ،  ر : ج اءاجااةّّ:  اف)٣(

  . ١٩ص

  .٧٨صأ اس ، روا ا  :  ام: دان . ٤٦ص ان :  )٤(
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  و ا أ ل أ ا اَي :

  )١( ا  و    وََ ق   زل

وا أّن  ام وال واد  د ر 

 و ء ، واا  ث  قا  ،"ا"  او

   ا ام ء ا و ، و "ا " ، ال 

    ا  ا اول.

 ا ا  اا  د ذ  يا  

:  ا  

:ء ا ل ا  

  م إ ي أ  وإّم    ذه 

  )٢(ق رد ا  وإم ذ   اب 

  ول ا س :

ء و ام ءا    الذل ا  ه   

 س أا    أم ل  و ي ي   

  ر ق ارل  أرى اء اا   ا)٣(  

  :)٤(يادا ال 

 ة  و و     ما أ  و   

 و  ا  و       ء عأ   

                                                

  .٤٦ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٤٦صا.  

  .٤٦٨، ص٢ج : دان ا س: ام  . ٤٧ار ا : ص )٣(

)٤(     أ ، ادي اا ا اد ، أ ر  . :ام

وا اا :   ، ٢٤٩٧، ص٢ج.  
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ذ     و          ر )١(  

   ا؛ و ما  اديا ا  

و   ، و ا ، و ام ، ار  اذب 

 ة و و  ب ي و ة مه ا ري أّن وراء

    ن ا ا ري أّن ، ة واه ا وأّن

   . و   م     ي أو

  و ري أّم  ا ا ،. واح 

  ا   مو ء د  ، ء ا وو

 ب و  ء دو و    ث و ه ا

.  ه  

و ا ا ور ل ا ا  ذه اي ل : 

 و ا أ  :    ل ، فا أ ا  ذ"

    م   ، ا   ةا أ  ر 

 ا ورا  ا و ف درة آ اه ، ةل ، او

أط     و وأد إ ا   : ن 

  ن وا  ،       رأ  ا 

  ا إ ود ا   ا  د ،  هوأ

  إ  و  هام  ا  : يل ا .  وزاد  أراده

ا  وا  ر    ا )٢(.  

  ل ازي:

  دابا      ّأم   را رت إا   

                                                

  .٥١ص ان :  )١(

)٢( : ر ا٥٢ص ا.  
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  ءا  اك  ارا  قا  )١(  

   ا  ، و أد أّم ر  ا    

 و وإذ م  إ  داب ا أّم اء إك وأ

   ، ي  اار  اء ا ن  ادب، 

  ،  ا إ  و .   دت ا داب

وو ا  ود ء ،   ء   ا ،  اق 

. وا ا إ  د   

  :ا ل ا  

ا  با ا و َْا و   

       طاد ا   ر      

 ر ر ر اا       

         اا ز  و  

  واك ف ا  اى 

        ا أ  )٢(  

  ربا ض وأّن ا   و  

 ا ا  اد اا  إ   ،ّن ر  وذا_ و

 ا ر _ا ؤهو أ و رداد مو   . 

  إ وا ا   أ  ف ا وأ

 ا . فط   ن ا ط ّن ، و   ا

ا ا ا  هو ا   وإّم  ح .  

  

                                                

  . ٦٧)  ان : ص١(

)٢( : ر ا٦٩ص ا.  
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  :)١(ل أ اء

 و ر  د كب وط      

 أس  ب     

وا رأس ا   ٢(و(  

 إ أدى ذ و  د ب ا ء : "إّنا ل أ

 أ  ذ ،  ا  ا ، رأ ر    وة 

 ا      ، رأس ا  يا ل : إّن ا

 دا ة. واوا    د وا  : 

      ب ، اود  ا اأ إن 

 .رأ   إ   

: ل أ  

ا ا و    ؤ ا ده  ده   

   ءإّن ا   أ    با )٣(  

  و ا أّم  و ء و اوح ر اب 

 ا      أ  ،ا  او  يا ، و

  سا  وا  سا    ءأّن ا

 وا ا ، ا وو دو و ق ا   ء  ء  

                                                

 : ر، ا . ام :  أ   ا  ن أ اء اي،  ف)١(

  .١٥٧، ص١ج

ح ، و      ف اري  اء اي : ، ام ٧٣ص ان :  )٢(

 زل ا .د وت ، و دار ا ،ج١٩٩٢ _ ھ١٤١٢،  ١ : ٣٤٧ص ، ٢  و .

 دون ط   و    ر  ك وادب وان:اا  

ا  أسا  م  و         أس  ورب  

  .١٣٦، ص١ج ي :،  أ دان ح ام:  . ٧٩ ان : ص  )٣(
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  اه و   ّ واة.

 ل ا  أ ا ا وا اا ما  هو

١(ا( إّن أ  و" : ا  و ماع اا    .

 ا م تُ و م اا اء اا أ 

"     ٢(ت( آ   ا وذ .

.ب ا  

 ل ا ا  ٣(و(  :  

  رب    س     وم أ  س       

  )٤(وإذا  اب  و     ن  ط ة اس       

 و ذ  ا إ ّل : ر أن   ا

  ، سا ذ  دةوا ا س وأ   نأ ور

 وا ، ل ام و د وب إذا أ ذ   و

ت ا . ت با  وإذا" :   رة اه ا إ ام

  را  "و  ظ اا  هب ود اأ 

 ا م  ،   وا ا را رة اا و

 ر اا أ    . : أ  ا  و  

  و ر  و د   و ل 

                                                

)١(ء ا ،ا أ ،ما ا       ا م ،  ا ا

  .٢٥، ص ٧ج : ر، ا : ام  . وز ، اء اب ا:  اري

)٢( ا ا:   ،  ٦١، ص٢ج.  

)٣(  ا   ا م  يا  ا  ، حا أ: م  .  :ام

 ا ،ر  : ٢٥_٢٤، ص ٨ج.  

،  ا  ،  ارة،  ا ، : دان ا  ام . ٧٩ ص ان :  )٤(

،ا  ١٩٨٨ _ ھ١٤٠٨، ١:  ٤٥٤ص.  
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 ا       بط  أن ل وا  

:ارزا ل أ  

  و ظر ا ا   و ن  ال ا

ا  حا  وم  نى ا أا  إذا )١(  

   ا  ، رظ طا  ا  

وا  ، و  ا ه اس ، ا وا أ ااء 

 ا ، ا       أ  ، نأن ا و

 ان م إذا  ، م  إذا ح وِت ، و  

 إ ي أا ا  أّن    أ ّو  

 ا.  

:ا ل ا  

  ا  ع اب   ب وأ   ن 

 إنا   يأ    ن إ  ب ا)٢(  

ا  ل و   أّن   ،  او

وا  ذ أّن ا ، و  داره اال ،  ع اب 

  .ب إذا ر  أ ار 

  ل اي: 

وأ   ديب ا     تإن ظ   و  

  )٣(وت    ا  و  ة ادى    

                                                

  . ٣٠٤، ص ٢. ام : ا ا ، ي : ج ٦٥ ان : ص )١(

و اان:  . ٣٦٤، ص  ٢ري  : ج ،ام :ح دان اي .  ٦٥ ان : ص )٢(

.     و  

  .٢٠٢ص ان :  )٣(
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 د و  ب اا :    او ،   

 أ ا      ، ة اءا  و  و

   ر ، و ا     ا رة ، و هو

 ة و ا ا   و را  ا ر)

(ب ا  د و)ز  )١و  أّم  ا و

   أّن  ،    وا   و

ار ، وو ا ء   ق ا و ود ء 

ا ا  ن ل.     )٢(:  

أ  توا  ي   و ِا  رُ ح  

   ا إن طب ي ومي   

  )٣( اض  اح                              

  وح وذا  ه ل  وا ،   ا أو

 ا     أ  "ي أ  تو : 

  رُأّن ا و  يا ا   ح أيا    ن

 اُر   إ ، از  أّن ه   إ  اوح 

  ا  أّن ا اي ا إ ا ،.  اح 

  :)٤(ا ا اادي ل

   دا ُ          لّ  

                                                

)١   ورو   ا او (  ّم  .  

)٢(ا  ن ا أ ،    : ا زا ، و ا   ن

  .٤٣٣، ص ١ا ام ، ج:  ،  ة : اام . أ أه 

  . ٤٤٥ص،  ١ج : ا ام ،  ، . ام : اة ٢٩٠ص  ان : )٣(

)٤(ا   ، اد أ    :  ادي أا ا  ا   

  .١٠٠، ص ٦ون ظ م . ام : ا ، ر : ج
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        ه    ١(وا(  

  ا     ا ا ل : إّن . وو

ت ا اة ور  ا   ن ل 

    أو    ا ، م ن   أ 

ود ا   ،   ا ه و  ه ل : إّن ا

.  ن اوأ  ا  ا   

 ا  ل :ا  

   درا أم  ه      وأ ًء أم م ده 

  )٢(داد    ر           مه

  داد وح ءه و أن ا و ما ا 

و  ره وأده وا ا ، و     ل إّن 

  أ  :و  . ا   و  مه 

    را     در م      

 ه ا  أم ا     إ )٣(  

 ر أي : اا ا  وح وا  أّن ى ا

  او ا   را  ل أّن ار وا  يا ، أ 

      ا و أّن ا  ودان 

  ر.ل ا

  

                                                

  . ٣٠٠ص  ان :  )١(

  .١٤٥ص :  اادان : ام .  ٣٠٣ار ا : ص )٢(

  و اان: . ٢٠٥: ص اا دان : ام .  ٣٠٣ص ان :  )٣(

      را       در و م     
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اد اا   ل)١( :  

  )٢(و أم ال      و طب ء ارد إ  ارد  

   ال ، ووح وا  ل أ  

 ا و ل ا  لل او ، و    أ 

و طب ء ارد إ  ارد أي : أّن ء  :   ا ل 

  ارد  ن ط إ إذا أ  ارد.

:اا ا ل ا  

     ل مرأي ا إذا ا  أن  ل  

  ر ءل زه لا ط      )٣(  

وا     ا اي  ل ال 

 وا ، م  ل أ ير ا وأر ن أ ل إو

 ط ر إ   ،  وأر ن أ ل إ  أ 

.ا  ا ء   

ل أو  :  

   ا ر ب    رم ورزق ا    إن 

  اب وأا أ        ن   ق رق)٤(  

   و ، ن وا  نمار اا و ا

   و ، وا ازق اا  ط ا و ،  وا

                                                

)١  (  ن  اد  أان اد  ر  : ما ا ا  أ ،

 . ي : ج ، ت اا : ٣٥٣، ص ١ام .  

  .٣٠٣ص  ان : )٢(

  .  ٢ص : دان ااام:  . ٣١١ار ا : ص )٣(

  . ١٠٢: ص دان ااام:  . ٣١٢ص ان : )٤(
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 د ادو ه و ه  ا   و  ى 

 نو  ن . ظ  لمأّن ا  أن   أ آ إ

ا  ا لوا  ،  و  ء دو ا 

.راو و ر م  ام و  

  و  ل اي: 

  د رى    إا   ا  نة ا   

  )١(ؤا  وج ن  وا  رق اط اى 

و أ    م ا ا و ة امل 

 ن وا  ارا و ه . وا  تة أ يو

  ا ا م :  

وا ا ر   نا  ر ر ر  

  )٢(وا ل ا  ك اى ر ة ان

   رل ا وا ل ا  يل ا  

وال ام ،  ل او  ا ، م ن  ن اك 

ا   ،  ن  ا ر ا  رة    و

 . ن  ام  ءل ا دازد  ا وو ا

: أ و  

 ا اه أ ٍب      ب  ن ا   

  )٣(اق وا   ا        راع أاء ور

                                                

  . ١١٢،  ٢. ام : ا ا ، ي : ج٣١٣ص  ان : )١(

  . ١١٢،  ٢. ام : ا ا ، ي : ج٣١٣ص  ان : )٢(

  .٣١٣ص  ان : )٣(
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 ا ا م  ه     يوا ، و

  ا و  ن  لما  دةوا ة واأّن ا

و ا ا  : إّن ، ا    ا وال واان 

    جو ك أ  إذا ا  وا .إط 

وار     م  ، ج  ه وِا   ااء 

  سه ا .  

وو ، وه ام   اا ا  امن  ه 

 اأ وأ ن أ دق و  ّن ا  ء أ ا 

 اء ط، اأّن ا  ا  مه او و ا 

 و  .  
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 :ما ياز اا.  

  .ارة ا ا اول: 

 :ما ارة اا .  

رة اا :ا ا  

 ز اا :اا ا  

وا .  
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  از اي

  ارة 

  تعریفھا :

   و    ا  م نا 

 ي ، ال ا ل أ .ا إرادة ا  م  

م ارة   ا  أ ا إ ه : : " ارة 

 أو ه وا  ، إ أن ن ح ا و ام ، ض 

، ا   رة إ١("أو ا( : مل ا ."  رةإّن ا

  ال ا و ىا ا  ا  ن أن ا

 و   ُا أّم ،ا  أو ا   ذ   

"ر  ن ز  م إ و ٢(ا( : ل أو .

"رة أن   اء ء ع أن   وه 

 و ه ا  ا ا إ و  ، ل: رأ أن 

و     ر ل رأو ع ذ ،اء  ة

"ا٣(أ( .  

ا أ ا اي  ارة: "  اح  ول

 ا اا  ا :: ل اM  _   ̂  ]  \L 

 :م و M ¨  §  ¦  ¥  ¤   £L و

:وM    7  6  5L   را  رةا  و

                                                

)١( ا ،ي : ٢٧٤ص .  

)٢( ار اأ ، م: ٤١ص .  

  .٦٧ص : م، د از  )٣(
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أء أل ر ور  ور  ر  ا اة 

وا  ار ، وار  ا ، وار  ار ، ال 

 ض ا رء ا   روا  ،   و و

 أ"أظ   )١( .  

  وتنقسم اإلستعارة إلى:

  ل ا: . و  ح   ا  دون ا :أ) 

  وأ   ا  دري 

 را إ أ  ا ٢(إ(  

   أ وا   ،  الا ر اا 

   ءا  وا   ا و  ا ،  

 رة اا ، " " وا . ما ا  و

 ار ا اال  ا ،   ا وا ،  ر

  ،را   ة اوا ،  :وا ." "

 طا  وا  ا إ  ول ار أ ، 

ا ،  را إ أ  ا ر إ ،  ورأى  

  ل اوح .

ل ور  ء از ، و  ف   ا :ب) 

  .:ل ا  

    ر  َُ    أ ا )٣(  

                                                

 أ ا ز ا ،     ا   ا واون إز اآن )١(

  ا  يا اا ،       ارإ  فف، أ   رد

   ، ،ةا ٩٨، ص٢ج : ھ١٣٨٣ط.  

)٢( ان اح د  ،  :٥٦، ص ٣ج .  

)٣( اا ان د٢٤٩ص : د.  
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 ا من وف ا  "امن" ور  ء 

 از ، رة اا   ، . ت اإ وا

 :   أ و M0  /    7  6  5  4   3  2    1

 <   ;  :  9  8L]: ر  ]٤اظ ا ا   .

، وف ا  ار   وإمر وامره  ا ل ار 

ل" ورا" از  ء   ،أس لت اإ ١(وا(.  

ان ّم  زي ا:    ارة اج) 

ه ا ،   و ،زي اه او ه ا  وا

ا وا   ارة ا رة    أاء دة 

   ف ا و رة ا  إ، ون ا ام، 

إرادة ا ا  ارة ا . وارة ا إذا 

  . ا ا  إ  ع ا  اس

:  "  ل ة ")٢(    و

. ل ا   ط     

ل أو ا : 

  )٣(    ا  اء او  ذا 

                                                

)١(  س اوت،    ، أ ،در ي، دارا   د ا أ ر اھ١٣٩٩ _ 

١٩٧٩ : ٢٣٢ص.  

  . ٥٣، ص ٢ج ، ام:  ال  )٢(

)٣( ان أد  ا ا ، ي اء اا ح أ"انح ا  نا" 

 ا  ر و ،  دار ا ، ا ري، وا اوإ

  .٢٢٨، ص ٢ج : ن ، وا ،وت
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   ل ا اي ب ارة   إذا ب اء 

 ا هب وا ، ا ا    و ،  ا 

و ر  وق ، ون  ره  ،  ن ه 

 ا، ا إدرا و د ،  ز   ،ا و

  ،   ه ، وا ن ل ا  وا ،

 .ا لء اا  يا ل ا   وا  

 رةا  ا  َ ن " :مل ا  : إّن

ر ا ا ا ر   ، ، اب أّما  إ و

"وه ا   )١( .  

 ز ا  رةه اّن ، و وذ ا و

  :)٢(ازا من

 رة اأ) ا ،ا  يا ز اأو ا .  

 يا ز اب) ا  ا  ،   زا و ،

 "أر ا" وا "ا ر" : ءما  ا ا 

  ا  ء اما و ) : َ َبَ َْ ، ُهَََ أَََ

را ِْ")ي  : . أي)٣ء اموا . ر وإّمل ا    أ

   :ئ ال ا آ إم  إ ه ا  ج  

ِم    يا  لو  ىذ ا ل)٤(  

                                                

)١ ، ار اأ (م : ١٠٣ص .  

 :         ١٩٣٨ _ھ١٣٥٧،  ٦، ة  ن أ ا ، أ ا ( ،  ان ٢(

  .١٦٤ _١٦٣ص 

  . ٣٧، ص ١ج)  اري : ٣(

)٤ ا اء اا أ ( ،ا  وفا   ن ي  ، ح

 دار ا ، ا   رد و، و ، ج١٩٩٢ _ ھ١٤٢١ت : ٢٩، ص ١ .  
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    اس.

ا و أ ارات ا  أن م   ا وردت 

ا ا ل أ )١(:  

اا ا ا  ه        و ارك ر ا  

  ل إّن أراد أن" اا ا ا  و " : 

ور  أّن ،  ارة ّم  ،  ر   ه 

 را   ه  ك وا  ،كا  ا  أّن 

و ،  ارة   رو و  ول ،  اول 

. و ال ا ،  ق ذ  م ود  ق داه 

" :ال اوة وأّموا ا  و وا ه   ر 

 أن  إ ااول    ا   أّن، ه    ا

و ارة   أ  ا وال اي   . واران 

و٢(و(.  

 ذ  أ رة إا   ءري ا ا و،  أ

 و ، دة وو و و ،   رر ا ا

  روا ،أ  ٣(إ(:  

  M    5: : ارة س س  أ س) ١

7  6L  رر اا : طل ا ، ا  روا

                                                

)١ ،بد ا  رد  ،"أ " يء ا  ا ان أح د (٢ ،

 رف١٩٩٢ ھ١٤١٣دار ا ،  :٢٤، ص ٤ج .  

)٢ ا  ( ،ا : ٣١٦ص.  

)٣(  ح ا ،      ا    أ   ب  ،   رات ا

  .١٨٣ص : ا اة، وت
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 ذ و ء ا رء ا و ما وا

  .)١(س

٢ ( رةا أ  ر س س :   : M

 ®  ¬  «   ª  ©  ¨L] :ر ] ، ٣٧ا" :طل ا

وار  اء ،  ا اي   ا  اة 

 ن ا  ،  أ     ن واِ و

 آ ،   و ، ا  ر اظ ، 

 ن ا  ءا   ر اوظ ، أ  وا

")٢(.  

٣ ( أ  ر ل ل رةا :     : M  ¼

¿  ¾  ½ÁÀL] :د أي  .]٥٢ا  را" :طل ا:  

 ت ، اا  روا ،" وا ر اظ  ٣(وا(.  

٤ ( أ  ر ل س رةا : :  M   ²

   ´  ³L] :ة٢١٤ا[.  ا ا" : طل ا_  و

 ا  _ س ة  ، وت ا ، قا وا

  .)٤(و ن"

٥  أ  ر س ل رةا ( : :   M  /  

                                                

 _ھ١٤٢١، ٢اد أ ز    ،اط  ،ل ا ، ان   اآن  )١(

٢٠٠٠  :٥٢، ص٢ج.  

)٢:ر ا٥٣ص،  ٢ج )ا.  

)٣(  ر ا٥٣ص،  ٢ج :ا.  

)٤: ر ا٥٣ص،  ٢ج )ا.  
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5  4  3  2  1  0L] :١١ا [. طل ا   را" :

  و ء ، اا ٍ و  وا ، وار  ة

"أ  ء و١(ا(.  

  االستعارة في كتاب تمام المتون

 ا  ارة   حاص ا أورد اي 

 رد م ي ارة و  ،  ان ا ة 

" رةه ال: "و)٢(،  أ  هل: "و ا  ىوأ

وأ :"  ل ، . و ورن  ارة وأى)٣(ارات"

ل اا"  أو"ا ا ل أ و"، "   وذ

٤("ا("ة رةه او" .)٥( .  

 : اعأم   رته ا ردا و  

 .رة اا 

 .رة اا 

  .رة اا  

  

  

  

  

                                                

  .٥٤ص،  ٢ج :، ط  )ان١(

  .٣٩ص  ان : ) ٢(

)٣ ( : ر ا٢٩٠صا .  

)٤(  : ر ا٤٠صا.  

)٥(  : ر ا٢٧٩صا.  
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  ا اول

رة اا  
و ،  س إم  _أك ا _إن  ل ا زون:") ١

إ ")١(  

 ، وا ، ل اي: "و ار اب س 

  رةا س ، وا  ن ّن إم ، و ر ، ّنو

 إ ،   ا  ن ،   ،  ر دة  ه كو

"ما )٢(.  

    أم   تأ ون أّمز ا  و

 ما  ،  ا و  وار ،  ما ا  ،

.ا  ط ي أا ا   

وف ا : ،  إم وإن ا  س ارة

 ، و اس ، وح  ا  "اس" ، "ان" 

 "ا" ف او ، "إ"  ا  حو ،  

 رة اا ، "" ورة اا  وا ، ما و

"" ،  س  بن ا ،ل  ب إذا ما 

ي:  . وال ا"  تإن أّ  ن  وا ، 

مس ا   و  وأم ،  أم   ط و ،

ول)٣("ا . " :وا ارى ا  : .مواوا ا : 

                                                

  .٣٩ص ان : ) ١(

)٢ ( : ر ا٣٩صا.  

)٣(  : ر ا٣٩صا.  
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.وا ا  أةا   : . ر م ل إذا أةل ا

"ا )١(.  

 و ا م ون از ل ا  يا 

 و ا   ار  وار ، ا  ارة 

، .را و       

ا ا  ط ا أ ل اث)٢(:  

أُ رت إ        ةا د   

  )٣(ة إ ا       و : ا  ي 

 ا أرت إ ف م اي    ا أّن

 م  ُا ،.أ م و  

 ا أ  ا بوا  يا ا  ، وا ّن

وإّم  ط ب اب ا ون ، اب   اء 

  وه رة  ول .، ا  و ه 

  رةا "ُ" :  ، نف اط   ، 

 ،    ا"  "وح ، وف ا "طف ان" 

 رة اا ،   لوا ا  ،"" وا. 

   ب ناف اأط وا  . :ل ا  

  )٤(وأت ا  م و وردا و  اب د

                                                

  .٣٩ص ان :  )١(

)٢ط( ، ا  اإ  ت  ا أ : ا ا ا  ث .  اما

  . ٢٥٧، ص ١١: اا ت ، ي : ج

  . ٣٦ص   ان : )٣(

)٤(  ، ا ا  : ٢٤٦ص.  
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 ا  ،   رد ، وا ودن ، واوا

 وح  ا ، وف   ا ، د َوان  ،َب 

،  رة اا  .  رف ا  وا  ، و

  .  أّم ذ ار  ن ا ء  ،  ا وااع 

٢(  ون:"ل از ود إ إ وأظ ،   وم

ط")١(.  

 ود إ إ وأ أي : أظ وا ،   وط

إ د  ، و ار ا و ة ا "ل اي : . زك 

وذ   ، وم ا  اط  وازة  . اف 

"٢(ا(.  

، ه ارة   ن من  إ د اف و

  "ا"  رل : ا "أ"  "وأظ"

 :  ل ذ .ا رة اا   M  >  =

H  G  F  E  D  C  B   A  @  ?I    K  J

L] :و١٩ا[  . وحد اإ  ء، رضا  انا  و .

  ُ  ، واي  ارض  "ا واار"

 ار . ء  ا وامع ، ت ذي اة وارة 

  ءدوا ا  "ءا"  ،  ءا  ا 

ا.ا رة اا   ""  ""   

:ا ا  ل  

                                                

  . ٤٠ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٤٠صا .  
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  ا درا أم  ه وأ ء أم م ده

  دادهم    ر )١(  

 رةدر" ا"   ،  ر ه   ، 

 ،  ار ا اال  ا  و "ار" ، ا وال 

 رة اا  ، "ا" وا .:  و  

   را      در م    )٢(  

  يا ا ا  وح وا   ث ا

ون .  در : أي ،  ر ا أ و ،  ر 

  ه   ن نروح ، ان اوإ و

وا ام ا، وح  ، وف ا اول ا ، ر 

  . وا  ام   ارة ا، ا  اول 

  ح ا ا: )٣(ل ا اوي

أ اط  ز أ      ا ر ا  

زأ   اك وم إ و     اا ك  

وو دإم إ وأ    دوم  وار    

 فوأ     لا      ى ٤(ا(  

                                                

  .١٤٥ص : دان ا ا. ام : ٣٠٣ص ان : ) ١(

  . ١٠٧، ص٣ج ،  :دان ا ح ام :  . ٣٠٣ص  ان : ) ٢(

)٣(ا   ا    ، ه  اقا  :يوا ا ا أ ،  أ 

و  اا أ   ، و  ا  دان اطت، ه وو ،  اد 

 ي، اموا  : ا ،ر : ٢٦٠، ص١ج .  

 ا ،   د. س. ث، دان ا اوي : ام  . ٢٦٧ص ان :  )٤(

 ، ١٩٠٣   :٣٣٥ص.  
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 "ا"    رةول اا ا  ،  

   لوا ا  ا ه ،"ه" ف او ، 

 "ا"  ا  حو ، رة اا   . و

 ل أ ا)١(    :  

    ُا لرَُّْ ء و )٢(  

 ا  ح ه ا  أ   ا ، 

ا ،  "ا" و  ا  الا ر اا  ، 

"ا" و ،  رة اا   .  " وا

" و ، .   

 وا ا ا ، ان ا ه ي و ا

 و   وإن اوح. و  أن  اب 

  و ، و   ف؛ وا  ّم.الة وا  

 ،  زف إ  و ة  أال ا زون:"  )٣

و   ")٣(.  

: "و أد ا زون أّم  زف إ و   ل اي

 م ، و و اأ  ة اا ب . و أراد

 ظأ ، ا   ظأ   ّم ، ظا  

  ا ا ا ا  .  ا ما  وأراد

  ّم ،"ا  ا ااع اأم ّم )٤(.  

                                                

)١(     اء، أا أ  . ام  : ا ،ر  : ١٣٦، ص١ج.  

  .٢٩، ص١ج :  ، ا وار واع، دان ات  )٢(

  .٣٩٠ص ان :  )٣(

)٤ ( : ر ا٣٩٠صا.  
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أه ال و  رة ،أ  وراتا  ،  ّم

 ا ا  م و ظل أ  

، وح  ا  "اوس" ،  واف ا "اة"

 رة اا   ،  لوا ا  .  م و

 و .ا ا   يوا ا ي طا ا

 ا ا   نا ا اءا ي: . ال ا

وأّن ، أن ا ا و  ا  "و ت دة ااء

.وا زون )١(وأّن  ال  ،"  إ و زف 

   ر أنََْ ا ا   ، و ،  و إ  ّم

  ل أ طح ا ا ا ا:و ء.

  )٢(أن    ّم    إذا    رف ارع أد       

  رةا ""   ،   ا  

  ا    يا ، "ا" ف او ، وأ

 "ا"  ا  الا  ،رة اا   ، 

  ا .و

و ، و   ، وإن   أ  ل ا زون:") ٤

 ٣("و(.  

: ا ،ل: وو و و إذا أت ال اي: "

 ، أو  وا      ل : أرض ،رة أ و ، 

     ودا ، و"  إذا ٤(أ( .  

                                                

  .٣٩٠ص ان : ) ١(

)٢( : ر ا٤٠ص ا ط ان أد : ٢٣٦ص: . ام.  

  .٢٩٦ص ان :  )٣(

)٤ ( : ر ا٢٩٦صا.  
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 ي أل ار : وا و" :مرة اا 

  .)١(و ارة ة"، وا وال  ، اة وا ء 

ل أ    يا و ارا ٢(ا(:  

           و  

 ا  وا  

      ت 

                   وا ا  وض)٣(  

 اا  ا     ، إ ب اأ  وام

ّن  ، و ل  ا ن أ  غ ، أب ارة 

   زا  ا   وا ه ، ا  

 ف او  ،  ا  حرة ، وا  

.ا  

  ا ا: ول

  )٤(و    راء ز        و أو رواح

  إ ز وس اء اراء ادة ا  

 وا ،  لوا ا  .  ا  الا ر اا 

  .  ارة ا ،   و" وس"  و اة

                                                

  .٢٩٧ص ان : ) ١(

)٢(  ا د، اما   ا  :ا ار أا    ا  ،ز 

  .١١٩،ص ٤ج :

  .٢٩٧ص:  ) ان٣(

)٤( : ر ا٢٨٥ص ا.  
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ما ا  

رة اا  
  .)١("و  طف ل ا زون:") ١

ا و" :  ونز ا  يح ا ر

    إ ظم ّم و  ين ا   فا

 و ف ا  ل اا  أّم ََ  ،هأ  

 رة٢(" ا(.  

 وا :    فط  أّم ،   

 .ت ا  

وف ا " ،  ا من  : " : وارة 

  ارة ، " طفور  ء  از ،"  "امن" 

 ا ،. فت اإ وا  

  :)٣(ل   اح

   ءت  و   ا   ٤(و(  

 و أ  ن  :أي ، .   ة أو  و

وف  ،   ا ة زاة، " : " ارة  و

  ارة ا ، ور  ء  از ، ا  "اة" 

 ،. ءت اإ وا  

                                                

  .٤١ص ان :  )١(

  .٤١)ار ا :ص٢(

)٣( وا أ ،ح اا   : ا ام :  ن  ل   ،ر : 

  . ٧١، ص٢ج

)٤ ( : نا ٥٥ص .  
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 "ا"   رةل ا و ، أ و اي أ

      . : ل M  ~  }  |  {  z  y

�¡    ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢L] :اف١٥٤ا[ أ  .

 ا   ، و ّر  ، ""  ى 

 ا  ، و رو    . ن ّن ا" : ول ا

     ، ا   : لاح ، وا أس ، وأ و

 إ أ ،  ك ا ، اءا و ، ه ا  و

  ذي ط   و ،"  إ  ١(وذوق(.  

  ل أ ذؤ ا:و

      أ      رأظ أم ٢(وإذا ا(  

  ان تا   ، "انا"  ف او ،

 "رأظ" از  ء  ور ، . ظت اإ وا

  اب "    أ" :و ، إذا ا" : وا

"أم  : ا ا و  

  أ وإذا ا       ن أدا  و  

    ات،  ا  ة أت ر  أوده 

،   إذا رده ود و ، ا وذ_ دات اا  و_ 

وأ ذؤ ل: إّن ا ، ا ون أّم   ا واال 

ا   أن  ات. وال   أّم ار ات ل 

ور ات  ره و  ، و ا    ، ان س

 ،  ا   يا ر أّمواو  ر. وات أظ

                                                

  .١٩٥ص : و: ) اح ١(

  .١٤٠، ص٥ج : ي ، ح ات : ام . ٦١ص ان : ) ٢(
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   رة تره أّن اأظ  ، ا   ء ذا . ل

 ا  م رأظ ا ل أمم و" :طل اا ،

  ء اد ، ا    " ر" "اظا" ١(و( .  

  ل اي ل ا: و

  )٢(إ   د  اسإذا  ت اد وام اى    

، ور  ء  وف ا  "امن" ،  اد من 

  وا إت ات د.،   ارة ا از" ت"، 

  ل ا :و

  )٣(وإذا  اب  و     ن  ط ة اس     

ور  ء ،  اب من وف ا  "امن" 

 "و " از  ، رة اا   ، تإ وا

،  وال ه   اب ،  ا ب 

 ط و    ،.سا  را و  رموا  

  ي ل ا:ل او

        ا  إذا خأم     سأم    

            نا      ا٤(أ(  

  ا  ولا ا  ، "ا"  ف ا 

 "" از  ء إ ور ،ا   رة ا . ل  

                                                

  .٩٩ص  : ط ، ح د ان )١(

  .٦٢ص ان :  )٢(

)٣( : ر ا٧٩ص ا .  ان اد :٤٠٤ص : ام .  

  . ٥٨ ان : ص )٤(
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 اوأ ازاد موا ا " :موي ط رح  ،  د و

 ماا  از  ء إ ور    ا  ،

 ا   ،"وفا  ا ١(و(  ا ورد ، . و

ئ اا  ل:أ  و    

 اع ام     و أر ج ا و  

 ءوم زاوأردف أ        )٢(  

 و وأردا   را  ، ؤ ، و

 و ا  الأ و ا ، ى إ ء  وم

  ء . ا ال اأ و أ اإّن ا" :ا ل ا

 اد وا  ، ره زه ، وادف أو ، و   

 راد زاوأ  راو ا  ، و ا ا  را

وا ا ، ا و م  وا  ،  أ ااده 

"م أ )٣( .  

  ل ا س:و

  )٤(و ت ّن ا  أرى     ا  ادا       

  رةد" اا " :  ، نم دا  

وف ا  "امن" ور  ء  از   ارة 

 د.، ا ت اإ وا  

                                                

)١( ا ل اأ   ر ن، دراا   ، ا  ، موي ط .د

 ١٣٦ص: ا.  

)٢(  ت اح ا ، : ٣٣ص.  

)٣(  ،ا ا  : ا ا ء ا٣٦٩، ص ١ج.  

.و اان : و م ن ١٧١، ص١ج :  ام: دان ا س . ٣٠٣ص   ان : )٤(

  أ  أري .
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 ا   إن   أي: أّم ، ك و توذ

 م  مّن، وإ    ةدك وو اوم مإ

 و، ا  ا ا  يء ان واّن ا ،  ّم

.  و ث وو  نما    

  ل ا:و

اب  ، ال  أق ال  " إا ل: إّن

  .)١(وأ  ره"،   رآه 

  رةل" اا" :   ،  لا   ، فو

 "ا"  ق" ، اا " ز  ء  ور ،  

 رة ال.، ا ت اإ وا  

 ت اا  وا ا وابا   ا 

ل  . وا ور ي وا ذ ا اا و ا ا ،

  :)٢(ل ا م اي

           ذ ل وأ أر  

                         أط  أ   ك   

   ن ف و ال  مي         

                         وا ا ٣(و(  

  بل اا و:و ا    

       ءا  إذا  ا  و  

                                                

  . ٣١٤ص  ان : )١(

)٢ (   ا يا م   : ام . ه و اء ل  : م أ ،

  . ٣٦٠، ص ٢ ا ،  : ج

  . ٣٧١ص،  ٢ج :  ا:  .ام٣١٤ص ان :  )٣(
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 م  ا وأ ت و اك ا)١(  

 "ذ لا" :م ل ا  ، ّ ا ل" وا و"و

."ا وأ" :و ا   

  راتا ، ل  ب ،نما  ف ا و ، 

 ،   ّم  ورن  ا واب؛ وأد أّم ب 

 ا  ّ ل ا ب. وا ة و   د

    و ، أ م ل ال : وا   ، ء و

 ء ل و  ك رة .ا س و

ا ط أ  .  ا  رةل ا  وث ا

ا :M    F  E      D  C  BL] :١١٢ا[. ل  :ل

 أذا ،   س، وا  ا  إ ذا ادّن ا ، 

  .)٢(ّم ل:  ا س اع واف"

  ل اج ا اراق: و

    اهو ؤه     و ا  رةا   

 أد     ىو و     أ  )٣(  

، وامر ا ،   اذىمن     ا واى

  ف ا  ،َو" و از  ء إ ورََ " ،  

 رة اى و، اوا  ت اإ ا.  

  ل اي:و

 ءى اد  ة     و   ا  أ  

                                                

  .٣١٤ص  ان :) ١(

  .١٩٢صو : اح ،  )٢(

  .٢٢٩ص ان :  )٣(
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   ت أ ا ا وأ  

                      د  أزح ام  ّ)١(    

 "ا"  رات اا   ا  

وا ، وا   ،  "ا  " ا  و و"دي"

  . وا  :  ا  ،  ء  ور ف او

وا  إت ا ، ا  از "أ  " ارة

.  

 ما ن : وم ا  ،  ء  ور  ف او

 "" و از ، رة اا     وا ،

. بت اإ وا  

 ا ء : و ا  ، ء  ور  ف ا 

 "أ" از  ،رة اا    ، تإ وا

  سا.  

  ل ا ا :و

  أردد  ظ  وه   ال  اح 

  )٢(و أت ن ا     و اض و اح

 ا ولا :    "ظ " :    رةا

وف ا  ور  ء  از   ، ا من 

 رة اا ،  ت اإ وا .  هو"  و

وال   أّم  ، ال"   وأد أن ل وه 

 تت.ا  

                                                

  . ١٢٢، ص١ج :  ري، ام :ح دان اى  . ٢٨٢ص  ان : )١(

  . ٢٨٥ص ان ،  )٢(
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  )١("و  اح إُ دا طز ل ا زون:" )٢

 ف ا  "امن" ،  اح من  وي 

 رة اا   از  ء إ ت ، ورإ وا

ن ل اي : " ت ادة  اء و. اس ح 

 و ء رك ، أن وا ء ، وأرب ا وا ، ان 

،  وا ا  رك ءأ ،ذا ا ّم ء : ن  ، أو

 موض اا ة ، زاا  أو ،ود اُس  ، أو ام أو

 ا ا . ا هوو  ون ا ّم ٢(وأ(.  

   ا   ال      وارة

وإت اوف ،    اف ار واف اوف 

ا  ا  ر .   رة حن ا  ونز 

ُ ز دوحا  .  ا ون رز ل ا : يل ا

" :  زط داُ إ ا  ي وب اا ا  ،"

" :  إ و ك  أذ  إ ا ٣("و(.  

 ا  ضس امو  ءا  ء ، ووأّن ا 

ء اا ن ط  ل  ، سوأم ا را  روا

  وا  أراده ا زون . ،ا : ء  ، اض 

" : ا  ل ا" : يل ارةء : اا ذ

وو  اء ". وإت  ه   ا  ا  ،ه 

 ود ا ،ن فك أو ن :  ل ء اأّن ا  ، 

                                                

  .٢٨٨ص   ان : )١(

)٢(  : ر ا٢٨٨ص ا.  

)٣(  : ر ا٢٨٩صا.  
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  ال  و ، ود و ،ا إ  ون و ، 

 وا ا  ا   رك  ر ّم . أ و

:ا    ل  

أ" ل و ل أّم أ   ١(ى(.  

    ، ف أّن  ب وو  دادو

  ءد، ا ي حوا، ا  . ز و وا  

ُ ل او)٢( :  

  ي إ  اء      و  ي اطع

ا      ا  واعظ  ر  )٣(  

  رات  غو  ءهو    ، ظوأ

  .ءا    ي  ،  أ  ي هو

 رات وأ؛ ا. لا  واد  حح و  ّم  

 ، وارى زم ا ،  أه ا   ا ( ل ا زون:"٣

ا ")٤(.  

"  ر ون از ح ا ا   " ،  

 ا   .ّى و أ وا ا    . و

"ا اح وارى زما  ج رهم ازم   "،   أي : أّن

   ، ا ه و ط  و ." : وا   "

                                                

  .٢٨٨ص  ان : )١(

)٢ ( ر  م    ا  ، ريما ا راما ف ا ، 

  .٣٨، ص٧ج ، ر : اام : أ ا: أ اء ه، 

  .٢٨٨ص  ان : )٣(

)٤( : ر ا٣٨ص ا.  
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    أي : أّن م .  وا ه ا" : يل ا

و ث ارات ، و اء  ا ، ّم    ، ال 

ّم    إ ،  ى زم اووار .ء إ أه وم  ه 

وت  ا ، أي :  ُ  ذ م    .و ى مره 

 اأ ظ")١(  ثرات او، .وا  ا 

.  ء   وا ؤوا  

و   ، و أم إ  أد ار ل ا زون: " )٤

٢("إ(  

" :  إ   و  رةا " ،  

ور  ء  از  ، وف ا  امن ، ا من 

 رة اا  ، . ت اإ ووا:ا ل ا  

ا  ونو      مو  ن )٣(  

 موا  ر اا ، ّن ا ن  ن و

و" :   ا  " ا ،  ات 

  من"، وا" از  ء  ور  ف ا  ، 

 أّم وا. رة اا    وا ا  

  ون ذو ممو مس ون ا  سا 

M 2   1  0  /3    4وا ذ    : . ال 

;  :  9  8  7   6  5<L] :ات١٢ا [.  

                                                

  .٣٨ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٦٥ص ا.  

)٣(  : ر ا٢٣٦ص ا.  
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ا ا  

  اارة 
ار   ، ون  ا      و ( ل ا زون:"  ١

١("أ(.  

" ه  اآن ا    و ار   ل اي : " 

 :  وM         Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  ÔL] :م٢("]٤٤ا(.  

      فر واا  يا   ،    تا و

    ، وا ا إ    ن  ءوا ا    ، أ

   وا وا ا  وف ء  ا ا  وا

         عا ر اا  . رء واا  ة 

 ا    ، ءواد د وارة  ، اا  

 ا ،  وا. :ا ل أ ا أو  

  )٣(و  امن  ب  ذن ا   ر

  ول أ ا اار:

  إذا    رة    و  

  )٤( ام    أ ن  اِء

  : "... ورب  )٥(و ذ  ورد     أ ن

                                                

 .٤٩ص  ان : ) ١(

)٢( : ر ا٤٩ص  ا. 

)٣(  : ر اره   . ٤٩ص اره وأوأ ا ان أد : ي    ، ام رد 

 : ١٥٣ص . ."ذن ا " ل " ا  ان "وا  وردت و 

 . ٤٩ص  ان :  )٤(

)٥  ن أ   (     ن ، و أ   و ،  أ : أ  ب 

 . ٢٠٠، ص   ،  ،  ٤ل  أ . ام : ا ، ر : ج
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 "أ  )١(  ا ا  ا اا ل   ، . و وا

ا   ا   ٢(أ(   ل أ أ ي : ول ا

ا   ا   : ا ر  

       و اأ ط   إ  ة٣(و(  

       ا اا و . ا    راتا و

أ  ا ا  يا )٤(    ن  أن  أّم و

 ه، م و أ  .   أ  ن ال: "و   أ  

        ل ةا أ  أةى ا را ،     ل و

:رة وأوا  

م    ا ة اا  ا   

   أ أد ر   أي وم ،     ا لو

أ و  ")ء ا)٥د ا  او. م  نم ،و م

ا ؤ ا  ول.ؤ  

و اواء ا  ، ء ر  ََ و ")ل ا زون:٢

")٦(  

  ابل اي ر ل ا زون ا" : ه اء 

                                                

 .٥٥ص  ان :) ١(

)٢           :ا ا  ن أ      ا  ( ،   " 

ام "ا ا : : ر ، ١٢٢، ص ٤ج. 

 . ٥٥ص  ان :) ٣(

)٤  :را أ  أ  ا ( ، ا أ  ، يا أدرك ا ،   وأ

ا ا .  ا :ام : ر ،٣٣٤،ص٧ج . 

، ي ،        ام : م ان  م ات .٥٥ص ان : ) ٥(

 . ٢٨٤ : ص٢٠٠٧ _ ھ١٤٢٨ادر  ، دار ا ا وت ، ن ، 

  .٤٥ص  ان : )٦(
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" :أول ا   ا إن ا   و "... ،   

   إ ا ء ، م    ع و  :و أي 

 ر ،" هو  ا   ا " ،ا   : د ا ،

 ا  وب ، وق ا اد"، وا  ١(و(.  

ا وا ا  ا  م و ه ا 

" :  س إم ك اأ  إن ،إ   ٢("و(.  

 ..."ر ء   و  ط ونز ل ا : وا "

 ين اس او ب ا  إن أم : ا  ،

  مة ا  و ،  سا وط ، س إب اأ وأم

  إ وأ ، ذ   و و  ، ربا  

 ؟  إذ   اء، واء ج إ امن إذا  .  ء 

  يا و  سب اأ و ، ا إذا أ  ؟  

:ل ا  

       داوى  ء         ء٣(ب ا(  

و :أ ل آ  

  )٤(إ اء      َُ  : أ    ء      

      " ك  ء  :ا ي: "ول ا)٥(  و.

 ،  أّم   ن دواؤك ء  ، ارة: أّم  ء 

. دواء  ء  أن و  

                                                

  .٤٥ص ان :  )١(

  .٣٩)ار ا :ص٢(

)٣(  : ر ا٤٥صا.  

)٤(  : ر ا٤٥صا.  

)٥ ( : ر ا٤٨ص  ال  : ، اما  ،ام : ٤٤٨، ص٢ج  . 
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     يا  س إب اأ  ذىا  يا  

و أب إ : و اواء ا "  من  .    ء 

   واء ج ض ،  ا   واءن ا إذا و

وا .و وا      ير اا  ا ا 

 ا   عا ا ا  .  را د مد

       ر و .  وا ، رة اا   ءدوا

و ذ ل ا    .      اص وام ب  ُد

  س:

  )١(رى اار ق ر ا  اء الأ

. )٢(ول أ " :   ت م ن  ء"   

اص   إ اء، وإذا ن اء  اي أ     وذ ّن

وأ ا م  ،   ،  ووزرا ا م ه  ، أوم إذا

 .  

  .)٣(وا    ا") ل ا زون: "٣

  رةه او ،    ين ام ب أ و

   ل : "وا   ا".،  و  ط ت

 ، "ا  ا " : و  ر  يا ا و

   اب ا  أّن ا  ل دوم  ل : "و

ا  ا  :")٤(ي وا ذ ط  و . :  

 ِ ، أر  ن رب  : ل ةا    إّن ا "  

                                                

 .٤٧ص  ان :) ١(

)٢ (: ر ا٤٨ص ا. 

)٣ (: ر ا٥٦ص ا. 

)٤ (: ر ا٥٦ص ا .  ت : امح ا،  ي:  ١٨٨، ص ١ج. 
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    و  ا   إذا  ، و    ن ،

    ه    ن ، ورا رو     م  ّن

   ا أدر و    وإن ، رو ر ،     ا 

    ا ):لف ، ووام  اوأ ن ا  .هأ  هأ

 (ا ،ا و ا ل ا د :و  

 ا  وا   ا   دم")١(  

و      ، و أم إ  أد ار(      ل ا زون:"  ٤

٢("إ(.  

      . إ   إ  ين امل ا  ه ا

  رةا .   يا ار أد  إ أم ي: " ول ا

 ،   و ،            ي وا    و ،

.أي: أّن اذى وا أ )٣( أ أا   ذ"، و اه 

.إ ه و   

وه ا      ، وه اََْة ة  (    ل ا زون:"٥

   ")٤(.  

ن ل اي ن         ، ون ارن ن  

 ه ا   يا وا .   و  أن ا

 زم  إذا م  ن ا :دل او" : ، :ل   

  ")٥(.  

                                                

 .٥٧ص  ان :) ١(

)٢ ( : ر ا٦٥صا. 

)٣ ( : ر ا٦٦صا. 

)٤ ( : ر ا٧٤صا. 

)٥(  : ر ا٧٦صا. 
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     زوا   ب و   ا 

   و ،  و  ا ا ،    ا ا وا

  عموال واا ، ا   عا ا ا 

 ذ و .رة اا  ، ءدوا  ا  ل ا

ا    ١(ا(:  

 ءا  ة    ور ا  ًوأ  

  ّن توإذا م  زا م   ء)٢(  

:أر  رك ف ا لو  

        ة إ  و ةم وإ )٣(  

ان   و   يدة ا أ  ل " :يل ا

    ،   ل  ،      : ، 

      ٍد، وأََ بُ      ل: وا

"٤(و(  را  رت   رات اا  هو .

  س.ا

ا ا  ا  ا ل أ ذ ا و)٥( :  

ق ا َدبِا   ا س اا    

    أن أر وم اآ  رو  

                                                

)١(  ،  اند  ،  أ   : ا ر ، ا  "ا "   

 .   ١٢٨، ص ٢ام : ا ، ر : ج

 .٧٥ص  ان :) ٢(

)٣ (: ر ا٧٦ص ا. 

)٤ (: ر ا٧٦ص ا. 

 ا  ا   ا ، أ ا ان : ا ، ون ا  ه   ) ٥(

 . ١٥٢، ص ١٦اء . ام : اا ت ، ي : ج
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     وظ   ا ا و  

  )١(او او وا از از  ! ذا 

    ول ا ا   ا اا م ن ،  ّن

  . زوا  أ  ا ا  ا ا ا  

     و" : يا  ا ا رات اا و

 "ق ا ذبا ا ٢(ا(      ا رات اا  و.

 ورت  . و  و امن اي    ه       

. ء   ه   و  

    ّم ان   " :يا أورد  ا ا و

إ ، ون إذا ي و  اا ، ن   دم    ه 

  او   وى   اء إ ،   ه ن وا

    ا     ر  إْذ    ، ط إ

"ق ا ذبا ا  ل ،ر م)٣(.  

إا ول    وذ ّن، و  : "أ  اء" 

  ق را نء"      ، وا  هن م ء وإنا م " :ل

 اظ ا  بو ،     وأ" : و .ط ا ا

  .  )٤(و"أ  ام ،"اب" ن ان  ء 

    راته ا و ،         ين اما 

 ا ،  ء   ه    .     ه ما  و

                                                

 .٧٦ص : )  ان١(

)٢ (: ر ا٣١٦ص ا. 

)٣ ( : ر ا٣١٦ص ا. 

 .١٧، ص٢ج :  ام ، ام : ال . ٣١٧ار ا :  ص) ٤(
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 و ،    ول ا يوا .  و   نأ   وا

 ا  .:ل ا  

  وا ف وم  إّن ام ر 

 ا  ١(و(  

   " ظ  أ : ل أي: "ول اّن، و   ِْا

 ز   ،   ا  _ا  ادة_

  .)٢(اع"

وأم ا  وا  ، وأ ااب  أب     ) ل ا زون:"٦

")٣(.  

 ه ا   ا ا ا ،   ل: إّن أن  

     وأ ا ا ك ،  و    ء ا 

 رة اا   آ ، " وا و ا أم" أي : ، و

و أم اء     . أّن أم ا وأ  ء  ب وف     

.  ء  وأ  

وأ ااب  دف ، أم ا  دف  "ول اي: 

         وأو أم رض ا أّن ا  و ، ارة ا

         ن  و ن أا  ءة ا و ،رض اا

  .)٤(اي"

ن ا أن   ة ذ ا ا  ونز رات وا  

                                                

 .١٧، ص٢ج : ام ، ام : ال . ٣١٧ص  ان :) ١(

 .٣١٧ص ان : ) ٢(

)٣ ( : ر ا٨٠صا. 

)٤(  : ر ا٨٠صا. 
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" : أ  با ١("أ( ا ا أي: أّن ا ،

 ء ، ا ا    وا ،      و

، أي : أن ا ا      )٢("أ اء  أ و ء.و"

وا ذ  ل    .  د   ا، ا ن ى ء 

  :ا ا  

  اا اه د را  و   

ء أا و أ   واء ا٣(وا(  

" بأ  ابا دف    ، أي: أّن)٤("وأ  هاب وأا أ

 م مّم؛ إم        ن    اب ة  

و  ، ذ. و ه ا  ا ا ا   ا زون    

  ج ا اا ؤو ا ظ ذ .     ل ا  او

  س:

ً ن  با وإن أ   لو ٥(ى أ(  

ا  لو:ل ا   

 ب وا  ر  ء  ل )٦(  

  رةا" ب وا " :  ؛  

   جو   و ا   يرس اا ل ا

       ب يا ل ا  أ  ،  و

  ر  و  يا ، .ا   

                                                

 .٧٨ص  ان :) ١(

)٢ (: ر ا٧٨ص ا. 

)٣(  : ر ا٧٩صا. 

)٤(  : ر ا٨٠صا. 

)٥(  : ر ا٨١صا. 

)٦(  : ر ا٧٠صا. 



- ١٩٥ - 
 

: و ا ال إ  

  )١(ن مت ار ر    ي طل ااراة ا 

  رةر" ا رت اإن م" : ل  ، و  

    ن  ،    و ،     م  ر ال ا

 ر ول أّن،  وا   م ول إ اأ   

  ،    ل ا  الا ا ا  ،    

 رة اا ،  وا .: ا ا و  

اأ وراء ا  ريا ا   ره م)٢(  

  ل ا ا:و

 ا  ونو مو   ن)٣(  

  رة؛ ا     نس ون ا ل ا  

    و  ب  ا  و ،     ن  

م إذا رأ ر     ، ون     نوّم ، مو

     أن س وب ا ،   ل      ون" ء

  ا.  

  .)٤(" ا  ف اا) ل ا زون: " ٧

 رةه او ،   ا ا رات اا  و

ل اي: "وأ  . ت  ع ا  اس ا  ر

 م ا  د أ أرم وا ظ         ا أّن

                                                

 . ٤٦، ص  ١ام : ات ات ،    : ج  .٧١ص  ان : )١(

 .٧١ص  ان : )٢(

)٣( : ر ا٢٣٦ص ا. 

 . ٢٣٩، ص ١ام : ا ، د : ج .٣٣٧ص ان :  )٤(
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 ر و وا ،     م  ا و رما   ، 

أي: ا اي    ،وو ، ل ا" : ا  ف اا"  

   ه اس     وذ ّم    ،   رز وظت

"ر ا  ١(أ(  ا ا ا و .     أ ذمأ 

  أذن   ن و ، ا  ل :  ن أم أ  :

ل اي   .  أ  أماده   أي: أّم، " ا  ف اا" 

 ،ه ا ذ  ا   ،    :سا ل أه إذا  "و

  .)٢(ب    أام    ،"ب 

ر ا   ارم     و ارة ا  أّن

 ا    ، وا .  دات  ه   ن أ و

: يا اء ذا  د   ا ا ورد و  

:   ف ا (أ  

  م  ا  أ  ا  ى اك وا

  )٣(ى  ا  ف ااو      ه

  :)٤() ا اب

  وام  ي رىي اطا  :لاف ا  )٥(  

  .)٦(واض ء"، "وال  أر ) ل ا زون:٨

                                                

 .٣٣٧ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٣٧صا. 

)٣(  : ر ا٣٣٨صا. 

)٤(   ، ا ر إ ام ، إ  ، ا  ين اا    

ا : ام ، وا ل واا  مج ا : ر ،٢١، ص ٧. 

 .٣٣٧ص ان :  )٥(

)٦(  : ر ا٣٣٩صا. 
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   َف  ا    ُ  ل اي: "أ ا ا أّن

 نا ا   _ رأ و  نس:  _ ول ا

. )١(اا  "ر           ،  أر ا ٌل

وه  ،  ل   ا ل و    أر    

و ا ،   ا   ء . واا  ء

:ل ا ذ ي: ول ا .ا  

  م ان أر إذا   و ب  اات ح 

  )٢( و  ح ّمأ    أم

    ب "ءا مأ "ا و ،  و

 . :ا ل أ  

    اوَُْ  ي ربرب م   

  )٣( أظ واو ر ار  اا    د أم

       أول "أ او  ا" :ا  ي: "ول ا

 ؤ ااأ  ن .     ه و ا د اط  ئ اا ،

و ،  اؤ ا رض ا     ، اك ما من  ذ  ّن

 ا   أ     ل ،   ر اءه ا  ه

 أ  ،   ا د و ا " :ل ،   ا   ، و

 ا ب ، و ا ،    أ  ب  ،"أ او ، و    أ

 ار ا ر"  ، اا   ٤(و(     :أي ا و .

                                                

 .٣٣٩ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٣٣٩ص  ا .  ل : اما  ،ام  : ١٢٤، ص١ج. 

 .٤٩٦، ص٢ج : ام ، ام : ال . ٣٤٠ ان : ص )٣(

 . ٨٤_ ٨٣ص  ان : )٤(
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  ا ، أ  او ، أ  با ، ود  أو ا ، او

ور       ،   ّم؛ و ا ارة  .  واد 

  ا   ب . ل ا يل اا ا 

م١(ا(:  

    ا ا  ا  ة إذا   

 د :   ل  أ او  ٢(ا(  

  وذ اي دا  اا ا  ا ا وه.

  .)٣("ي أ ) ل ا زون: "٩

 ة وف ا   ا او، و      نأ  أن

وة  ،   ره ِ  و، و  ذ ، آن امن 

 ما  ، الا اأ  نو .     ذ  ن ه  . وو

 رها .  

ل اي: "وا  ال او ل اب: "ي   

  ، ذر  كأ_ ا و ،  موا ا  _ 

،   ع : ا   أ ذر ، و  ك ، ط ر

وا    ف ام  م .  _اد  _ اور ، 

     إ   ّن،ء ، اد ا  اد ار 

 و   أن د ، ا   ،  ي أ :ل ا

                                                

)١(  ا   ا ا : اأ ما ا ا    ن

 . ٤١٩، ص١٠وادب وا وال ،  دان   . ام : اا ت ، ي : ج

 ح ام : دان اب ا ا ا ام ،  .٨٤ص ان :  )٢(

  ، وت ، ب ااري ، دار اا ص٢٠٠٤ _ ھ١٤٢٤ا : ١٥٧ . 

 .٣١٨ص  ان :  )٣(
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 ، ا   وأ ،" أ  ١(و(     ل اا  و  .

  ب  اور.

 ا  أ اامت اب  أّن ي ّن:  وي أي

. دوم ، اد إذا أرادوا  ر  ج ه  ّن ،

  .د   ، ج  أن ا  د ّم

وذت    م   ا ال :  ل اي

: و  

  وم  ظ و ت    َُي 

! أ أ    و ن أ ا )٢(  

  )٣(" وا اخ وار،    مر " ) ل ا زون :١٠

 إذا ّم ،   اخ وار أ   ا     وا: أّن

 راأوري م  أ .      أ      ل  . وو

،  وأا  ار        وار ، أي : اا،  ا اخ

ا   ء    ّم، ط    رىن ا  .   ب

.  ءا    

                                                

 .٣٣٢، ص١ج : ام ، ال:   ام  . ٣١٨ص  ان : )١(

 . ٣١٩ص :  ان )٢(

)٣(  : ر ا٣٤١صا .  ام  :لا ، ام : ٣١، ص٢ج. 
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ااا   

 وا ز  اا  
  تعریف المجاز العقلي : 

     ه إ   أو د اإ  ، إرادة  م  

 ا ا . :ما و"  أ          دا ا

  أ ا : . أي )١(  ا ب  اول  ز"

 ا     دا  دم ، وا  ب ،     أو ا

 :   .    إ   M     D  C   B  A  @  ?

L] :لم٢ا[ م  .    م تا إ  ا    دة اا

 )٢( .ا  ا   دا ت ا : ذ و .

     تأ و  ا  ،      ز دا 

و .ا   :ّم"ا  دا ا     ا   ف

وا  ب  ا  ، ،ط  ف دةإ   :  أم

ُا َل   )٣( "اا إ  د اإ ز اا د  ، .وأو إ

©     :M   °  ¯  ®  ¬  «   ª: ا ل إ ا .ول 

²  ±³L] :د٤٣[   ا . . موا :   :   M   {  z

    ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |L] :اء٤٥ا[    .

  ،أي :     ا ا أ أو و .ل ا لا ا

 مز إ د اإ و . ل ،ط ا ل أ  را:  

                                                

)١(  ار اأ: م ، ٣٣٥ص. 

  :١٩٦٥_ ھ  ١٣١٥ اري ، اار ا  وا ،     أار ان، )٢(

 .٣٣٩ص

)٣( ،ح ا :  ١٨٥ص. 
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 ا  ا ا وآا  ام  أر ا أ  

ا    ا أ و  ا   

  ز "دا  " :  ، ما  ،  د

   ا  إ ا ،   ن ين اا  أن ا 

 ا .: ل أ  ره إ د اإ و  

 م  ه د  ط  ذ  ١(إذا(  

 را   ز را إ د اوإ ،  ز او

و  ن)٢(.  

   : مرسلتعریف المجاز ال

و ،   ا ،        از اي  ت ة 

. أو  ا ا        )٣(ز ا  ه  واة

  و ،     ا  ا   .      أ ل ا

 وا ءأن ا أ " :مودي اا    لق ااء ط

م و )ل:)٤ا    و :  

١.  :    :ن  را M  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê

    á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô

L] :٧٥ – ٧٤ط[.  

 .]٣٦یوسف: [M      ¯  ®     ¬    «  ªL ل :، ار  ن  .٢

                                                

)١(   درا  ا  ا   ب أ ،وت وخ  

 .١٦٨ : ص١٩٦٤_ھ١٣٨٤

 .١١٣ص اري :  أار ان،)٢(

 .٢٣٣صو : اح ،  )٣(

درا و  ،     اودي ام ،     ارات   ارات  )٤(

 ن ار  رد ،١٩٨٦ _ ھ١٣٩٥ ١ :  ٢٣٠، ص ١ج. 



- ٢٠٢ - 
 

٣.  :  :ا M        Á  À  ¿   ¾  ½L]:١٨ _ ١٧ا[  .

 أط ا ادي وأراد ال.

٤.  : ل : ا M  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼

ÅL] :ان ١٠٧آل[  ا  ز أر ا ّن ، . ر     ا

ل وأراد اا أط )١(. 

٥.  :  :ا M    &  %  $  #  "  !L] :اء٨٤ا[   .

 آ   ّم ز ن  ،   ا ا ن وا أط

. آ  م أراد ا  نا ا 

٦. ا  ءا  أي :ه   ،  : M  ~  }  |

�¡L] :رىد ]٤٠اا  .أ. 

٧.      :  دة . وا   زيا ن ا دة: أناM   1

3        24L] :رى١١ا[ وم   ّن فا  لا  .

 ا ذ    ت اإ  ف.ادة از  ا 

٨. وره ،ا  ءا  ورة : أي      ء ا 

و ط   . ا : أي ،   ا ا   ارض ّم

 ااب  ا ور.: أي  ،  أط اى. ا اه 

٩.   ف إا اء أ :فف ا ،  : M    º

 ½  ¼  »L] :ةأي ]٩٣ا . :  .  أو ،  ا أم :

 ع اأي ، وط :ر ه.،  اأ و 

١٠.  :  :ق واطاM   /  .L]  دأي ]٣: ا . :  

  ا ن  آ أى.

                                                

 .٢٣٧ص، و : اح  )١(
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١١.      :  : تا   ةق اإط M  W  V  U

  XL] :أي]١٤ا . :  م  ،ز وإّما  و ذ  ،ّم  

 ق ا  إ  ن ،  ز ، أوا    ق

      و . و ت از ا ا     

  ما وا .و ووا زوا وا وا وا

ق ا    أو  إ ا إرادة ا )١(. 

  في كتاب تمام المتونالمجاز 
  العقلي : المجاز 
 ورد از  ب " ان"  ح اي ل ا زون :    

"       إ   و ، را أد  إ أم ل :   )٢("و  ،

     ، د ا ن ، و   ن وف ، وإذا وا"

"ء ا  ، با ن ، وا  زا ن ٣(وإذا(    .

 ز ب أا و ،  ز نا .  

  :)٤(ل أ  أ اي

         را   و  

وا إ   ا أو ء ا)٥(  

  ز "ا أو ء ا" : ء   ،   و ، 

ا  ن ورءة وااو س .   إ أ  ا   ، يوا  

                                                

 . ٢٤٣_٢٣٢ودي : ص  ارات، )١(

 . ٦٥ ان : ص )٢(

 . ٦٥ار ا : ص )٣(

ا    ا اي ا أ :  ا ه  و اض  ) ٤(

 . ٢٠٧ص،  ١وازر ، ون     او . ام : ا ، ر : ج

 در   ،   ا ا    ، ام: دان اي أ٤٠   ان : ص )٥(

 س، دار ا نن، ، إ ،وت١٩٧٠ : ٦١_٦٠ص. 
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 إ د اا غ ذ ، ن از و ،.ما   

  ل أ اس:

ُ  ين وا ي إذا او  أ ا )١(  

 ز  ،   ن ، سا      .    

     إ غ ذ، أ يوا إ د اا  ، ن از و

 ةا   ي اا أي: أم .ما  ،    كي ادا وأم

.ا ا  

  :)٢(ل ا أ ا م  ر اي اودي

 ه ام  ن وب اه م ٣(و(  

  ز "ه ام " :  ، م   ،   م 

   ،ّو ه ام و.ن از إ ا أ  :َُ  ء ،

 أ      وّ ، وا   ا  ، و  ا   ن

 ن ا ، ما .  ل:ا ا  

   ك ت    ما   تأ   

 أ ً كم و  ٤(ى(  

وه   ات ا أر ا  ا ي        

  ، و اة، أق اوح ا  .   ا أّن

و أ وا ه    ، أظت  ام ا ، و اة 

ً و  ز "ك أ" : .و ا م  ّن؛ 

                                                

 .٤٦ص ان :  )١(

)٢(   ا ا    زيل ا :وديي اا ا أ ر ا  م

 .٣٢١ص: زي ، ام : د ا . واد ا طر ، ادة ر 

 . ٣٤، ص ١٦ج، ي : اا ت )٣(

 .٢١٠ص : دان ا ا: ام .  ٣٠٣ ان : ص  )٤(
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   إ ع أأ ّن، اع وإّم و  ا     ع  ،

ا   ا م  و.ا  إ ا اع أ  

م ،  ا        ا أم ا م: أن  ا أي

 ا  ،ّن . دم ا  ةك او ا   

  المرسل : المجاز 
  .)١("و اد اي ر  ا ل ا زون : "

   " : ا        ا ا أط  ؛  ز  "

.   ، ا    ا وا وأراد ا ، ا م  

 أ اس: ل

  )٢(   ا أ  وي إذا ا ان وي

  ز "يي و" :  ،   : ادت  واوا ا ، 

 وا  إ   ا وا . ا   ، 

: ل أ 

 أ و اداا زدت أو    رضا  أرض و   

أ و  د د  أ أ   )٣(  

و    ن    ،  أ وزدت   وري أي: إّم

 او    إذا ح . ووا وذ   ة زد  أو

 ّن؛ وا ل  أ     ، ا ا  أوح أ   ا  ّن

  .اوح وه أ  ّنأ:  أو . ا  اي   م ن ه 

 :اماس ا ل أ 

 دأ أوا  ي اُلإ ن ٌ  ا ُق  

أم  ي أ        ال    إذا ى ا)١(  

                                                

 . ١٨٧ص  ان :  )١(

)٢(  : ر ا٤٦صا. 

)٣( : ر ا٢٩٩ص ا. 
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  ز "دأ"      ا دي وأراد اا أط   ه

ا ا  ا   وا   "أدي" و ا أّن، اوح 

 ا ،    ، ا   .:ا ل أ  

        دأ دأ و  ٢(أ(  

 دةا وح وأا م ذ ا أراد أ  ،   

    ،ّل     و ي اا و ه ا    

و اي   ، وأراد ا  ، ول اء و اال ، ات س 

 و   ا ة ا  ل ،.ا أ   

و ا إ  أذ   "و ح اي ل ا زون : 

  ، ث  اء وا ا" :  ل أ ا : )٣(" ك 

  ذ ا ه ام و        ، ول اس أل 

  :    ونل او M  &  %  $  #  "  !L ًء : أي ،

")٤( :    . M  #L  و ، ا   ن ،  ز

      ا ما ا  ءوا .   ، وأراد ا ا أط

 ل أ ا اي:ا . و

  )٥( اراري ل طو اا   أل

  ز "اا" :  ،ّم ا ا أراد    ار وا

  ء ،.ء وأراد اا أي: أط  

                                                                                                                                 

 .  ٢٨٢ص :  ان )١(

 .١٩ص  : ويا ، دان  )٢(

 . ٢٩١ص ان :  )٣(

)٤(  : ر ا٢٩٣صا . 

)٥(  : ر ا٢٩٣صا. 
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أّن : وا  لول  او ، سا  ء اوالا  ، 

و   ،   أو أ ت و  درا ا و اء     

  .   ار    ازن 

 ا  :  ن ك      و ل اي: "ول 

  ي ب أ ا؟ل: أه  وظا ور وأء      

 .م و ل :"  ا أ  )أي : أّم)١ .    ك 

رة ا ل ا و .ا أ  ا٢(ذ(:  

ا وأب ا ل   ت و ت  

أ ا    ب ا    

 ام   ي و اأ )٣(  

 اء  : أي،  ب ت   أو   ل : إّن

و  ،   وق      أّناق     اب ات إ أّن

 ا أ  ه . ول   ي  ز و ،    ز  أ

 اأ   ،أّن و  ءا  ح ر اا  الا أ

    و.ل ا:ا  اء اء ّم

   و   اا  أ  واةاه ار   

  إذا ا ط    ض إذا  رر ام و   

  أد وا اّم ا أ أم إ  )٤(  

                                                

 .٣٩٣ص ان :  )١(

ن ا  ،      ا :  ا ا ا ،  ان   ز (رة ٢(

 . ٧١٢  ٧١١، ص  ٤اا ت ، ي : جم: اد ا . ا

 . ٢٩٤ص  ان : )٣(

)٤(  : ر ا٣٠٠ص ا. 
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وا ، ي   وإا أن اواة م ر  أّن: أي 

  ة واا  ل ، رىا    ا وا ،  و

ت اوح  ا  ا   إ ّن ِتوا ا  ، مر اض 

 وأ أ  ل    . ا ح  يا  ت اه ا

". ن ال ذا      و، ا و   وت آا زون "

ا  آ     ا م   و   ل اي: " أّم

 ذ    و ،"  ذ   و م ١(و(.  

   ز "اا "   ،ا  وأراد اا أط  ، 

 ا  ء اوا ،.ا  ء، وأراد اا أط   

:ا ل أ 

    وأ أد إ ا ي ما ٢(أم(  

 ا اا أد   أن أراد ا ،    ر واوا

  ، ةا   يوا      دب        إ 

و و ، رو   ا    ، ا  و

"و"ا"دب  "ا     ه، وأراد ه و  و ، 

 ا ا  ء     ، وا ب اأ  وا ن ا

 وإدرا ،      ب اأ  وا وا،     ،م" : وا

 أو أن  ا    ،.  أن  اوأ "ّم

  :)٣(ل م اّ   و

ا ا اع ا أرام ق قا أ    

                                                

)١(  : ر ا٣٠٠ص ا. 

 .٢٦٧ص : ويا، ام: دان  . ٤٢ص :  ان )٢(

)٣( ّ    ا م   ءمان اد  ، رخ  ، ما ما ،

 مج  .ز : ر ، ا : ١٥٢، ص ٣ام . 
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ا  زتأ    ا  سا  ت )١(  

     ز "اع" :  ،ّن   اعا  ا آ    اعوا 

  و ن ااع  ا ا   م ا  ا. ، وان 

 ل اي: و

  د  إ أّماأ   اا ّم

ا  ّمو   ق  س ُاْو ِد )٢(  

     ز "اا " :  ،    وأراد ا اا أط ،

     ا  ا  ء اي أول   : أي . وا إ ا

  وم  ،           ا  نّ ، و   دا

ا ن إذا  و  سن:. و وا ل 

 اُ دان ا ِآمو  ا )٣(  

، " : ان اد" ز  أط اد وأراد  اة  

اد     ّن، ن  اة وا  م ن  أي: أّن

ا"          از أ ء  اة.ل اي: 

َاُاج  ا أ زا إ   :  ت إ نا ا  و

 .)٤(أو   إ أق اح"، ح 

 أط اء وأراد وإّم،    ح ّم، ز " : "  ح

 ا ،.ا   

                                                

 .٤٦ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٢٨٧ص ا . 

 .٤٦٩ص:   ا : ،ح دان ن   ام . ١٩١ص  ان : )٣(

 .٢١٨ص  ان :  )٤(
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    ز "ت روإذا ا" :    ر ،   ،وإّم  

 ر وأه ا ن در"   ، اا" ا أط   ز ا

  .ا  وأ م "لوأراد "ا  
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 ا ا  

ا  

  :تعریف الكنایة 

 ا ا  و . و ا: أن  ء و ه 

  ز آ    طح اا   ،   أو ، أو

 دة إ  ر ، ها   ا    . :ال ا

أو  ، ت ا  ا و ، "ا  أن  ءو ه 

" ا  ١(إذا( .  

 از إرادة ،   أط وأر  ز ه و ان ّم

 ا ا .  

 ا  نر يوا ا وا . :مل ا

 ما   تإ ا  أن   ادوا" ،  ه 

 ا   عا ،ّءو   إ  ورد    إ ، و

" ٢(د( .  

ل اط  ادوا  "دا ط"   ،  اد و 

طل  ا. وا   اف ا  از  : ا ا أي

 ، ا ز إرادة ا ا  ،  ز  يز ا ف او

 إراد  ما د ا ا اع:. إرادة اأم  و  

                                                

)١ ا  ( ،ا  :٣٠١ص .  

  .٦٦ص ، م :) د از ٢(
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ة اد  ّن. وااد  ا ، اد ن     : : أ) 

و ه ا   . و إ ة اف ، ل  ة ااق 

  ل اا: "ومه ل ا   . : إ اب ا ة ّم

   ن ا ول او     ّم

  دارا   و  ا  ا    ن ا

 ا   ،واأّن  دوم  أّم إ ط   ذ دا  

 د ي    ده وز ، و م  ارا إ 

و ،  اام و ذا إ م  ، ال  و أ وه 

  . )١( ر  وى اف"ذا إ أّم

ا إ   ا و ا  ىا وا وا  ب

ل ا.و"وا   با إ    " :)٢(  و .

ل ا و" : :  

 ىوادف واا أ    "راظ  ن وأن٣(ا(  

. ]١٣ا    :   M    Y  X  W  V  UL] :ف:ب) 

وا :     و  ا  ادا .ال ا  :

 صا ط" "إ  لما  )٤(.  

.   م ، واد  م أ  إ أو م    م:ج)

   ل اي:

  )٥(أو  رأ ا أ ر آل ط   ل

                                                

)١ا  (  ،ا : ٣٠٣ص. 

 . ٢٠٤، و : ص ) اح ٢(

)٣ ( : ر ا٢٠٤ص ا. 

)٤  (ا  ،ا  :٣٠٣ص. 

 . ٢٧٦، ص ٢، ري : جدان اي ح ) ٥(
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 آل ط إ ا م  ،  رة  ى و ز ا

 و ر  ، اداأ داأ م   ، حا  .  

ل او م  با" : ، :د ال ز  

      ا اجإّن ا واؤة واى

،  ح ت ه ات  اج      أراد أّم

  و و  ذو     ،  ب د ذوي

  ما ،  رةت ات اد إ ، ا  .  هوم

"د  وا   ١(ا(.  

  ا )٢( ل زد ا .ت   ام  رة اوإّم

ل .    ت  و ّ واوءة واى

 ، اا: "و       أس ال ب اس

 ا   اكأ ، ا ود ،  ا  ا  إذ

    اأة أ : ،  و ا ، ا  ذات ا ا

 Ml  k  jL] :ّم ]٤اأّم إ  ؤ وأم   

   ، رام و   ءاوة واا  ،  و

" )٣(.  

ط   إ إ   و ا    وا 

 ، أّم . و و ارأ و  ا   

  ل اي:

 ورا    أ    ا  ن  

                                                

)١  حا ( ا  ، وا : ٢٠٨ص. 

ه     ا ا     : ) زد ا   ا أ ا اي ٢(

اء ا  . ت : ام اي، ا  : ١٥٣ص،  ١٠ج . 

)٣ ا  ( ،ا : ٣٠٩ص. 
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 اي  س وح ، و إه  ا   إر اّم

   ا ن ود  ا وال.

  ا  ا    ذه رة و  أّم

M  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ و ذ . :   اع 

L] :ءأّم]٤٣ا أ ارأ رة . و ح   ا   

 ا  ، ا  أي: ا ،   عدون أن م .ا اع و

: ا ل أ ل ذو .   

  ن  ك  و   ر  ك ن دن 

 ا ا ر وم عا رب ا   

      ن     رت و    

ا  دون و ر وا ى   روأ و    

 مءت ظ  ءا  ء إذا  و ق  ده )١(  

    ،  او أو  ا ل ا" :ّم 

،    در وان ، ء ا   و ر اي  أّم

ا    أّن. ه  و ا ر    ره  ّم

  ا  ز ،ّمً ا    ال    ى ،َ  

ء  ّم،  ء ا   ّم، و وأ إذا ول ال 

،    ء ا اس    أّن، ا  او وان 

م  مل ا   او ا ا    . و اء 

" أ   ٢(أن(.  

  بتمام المتوناالكنایة في كت

                                                

)١( ، ان اح د ٨١، ص ٤: ج . 

)٢ا ا ( :  ، ٢٨٢ص. 
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و رة  ،  ا  ا ا و اي 

 دة ا اعم  ،ّن وا    ة وردت 

  ا ذ ا إّن.ا" : ل  ي دس اا

  ه   ، إ إ وم ا  اا اد، اي 

 ا   ءا  ، ا  أ أّم، و إ إ 

  رو ا  ا ت اا  ا  

  لا  ها ،أّم رة إإ  ل     

 ب ا   ، اه و وه  ان  أب 

 ا  ،      اا و")١( .  

اه ح  ء  أاء ا     اا و

 ل اي ر  ، ن   ل :  ا  ا 

. ح )٢("و اى  ظ، ي راك  أ ل ا زون: "

 ا  ث   ا ا يا ، ل   و" :

 ا  :   رر ا  أوس    

ب ا    ىا  ه وا   

و :ا ا   

ب وأ   وذ     در  

  بوا  ،ء ا نار واّنا  إذا أ ا

 اره و     ه")٣(.  ه    ،

أّم  ىّو و  .    

                                                

)١(ا ا  ، ن ٢٢٢: ص .  ام : ح ا ، : ٤٠٥ص. 

 .٣٦٦ص :  ان) ٢(

)٣( : ر ا٣٦٦ص ا. 
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 :ا  ل دها  ف  ا  ثو

ار""و ذات  )ف )١   هار  ، إذ. وذات ا أط

 . رتو ا  ار" وأرادذات ا ة "وا  وأراد  

  أن   م  ا  ثده ، و وذ

 ت ا .رة ا لل: "و :  

إن ا زارةوا  ل   رو  إ     

 ماو ة إرا    ر  

و  إذا م  ار  ا   ت  

 أُذراه و  ُوج وا روا ")٢(  

 م   "ة إ م" :  . إذا " :و

 م   أ " ّم ،م    إ ا م 

  لّم، وح  أراد أن    إ ت ا ،  سا و ،

 رة  د زل ،  ، ومز  داره ،  ة إ   أّم

  . د إت ا   ط ا أ   م ،و

" : ال ا:ل ا  

      ا  زال دوو  أط   

  ا  م   ا ا  ،ّن    ا

إ م  و  مع ز   ا و  ذ ان 

  .)٣(اء"

  

                                                

)١(  : ر ا٣٧٤صا. 

 .٣٦٩ص ان :  )٢(

)٣ ا  ( ، ا: ٣١٠ص. 
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  ا اول

  ا  

و  ،   ا ا  ا ، ووإّم)ل ا زون:"١

  .)١(" ذات ار

" :  ا  وإّم ،ا ا  و  ه "

 ي أان ال واا  ،ّن يا  ن إذاما   وا

   ا ، ذ ن أ ا  وا ا  إذا و

 امل. و :  ئ    ول با أ  أ  هو"

:و ا  

    و      وإم  

وأن ،    امن أن     أ   أّم

  .)٢("  و اب

   اء:و

  )٣(ا إذا م ر وإّن  ا م وم  وإّن

و  و اء و ، ا   ا و  ّنإل 

 ا   يا ع ، اا و ،  فوا ا ز و

ر" و   وا ."  ا  ا  ّن، اب 

   اة وادة.

    من اا ، ة ا  دا وا  .

   دوا  ح ،وإّمّ" و ز  ."ر  

                                                

 .٢٧٢ص ان : ) ١(

)٢(  : ر ا٢٧٢صا. 

)٣(  : ر ا٣٢صا. 



- ٢١٨ - 
 

ل ا :ثا ا ط ا أ  

أّرت إ      ةا د    

و  ا  : ة  ا إ )١(  

ي و  دا إ   أّن : أي"  : "إ ا  ة 

.و ا .   :من اء اا  ا  دا وا

ام و ، ا  د. ال ا  

  ل ا س:

  و  ام ءا   الذل ا  ه )٢(  

    "ء و" :  ، ا  ي أرادها ا زو

.و   

 :ل ا و م  :يل ا  

  ى إذاا د وامت ا  سا  د   إ  

  )٣( ا وام  د  ت أ ا وأا دوُر

" : ىا ام    " ،أّم : أي     إ 

  ه. و سا    "اوأ ا وردت أ" :

 ا وان   ت م و أ. وا ا  أّم

 اس إ إن  ا وار ات د  ا ود 

  وان  ون   و إ.، اد ه 

:ط ل أ  

   ي  ا    و   ٤(إذا(  

                                                

 .٣٦ص ان : ) ١(

)٢ ( : ر ا٤٧صا. 

)٣ ( : ر ا٦٢صا. 

)٤ (: ر ا١٤٠ص ا. 
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 : "إذا   و   "  وا اد 

   ا ر  وال.ل   د:

  اروا     مأر  و   

    أ   وأول اموإ س إ)١(  

 أ وأ أ  : "أ  "     أّم

 مه ، ز  و ، ل ذ و .   ٢(و(:  

 ا ر   ن راح  أ ى ا٣(وأم(  

أ  وأراد  ا أم  ، ر  ا أ أي: أّم

 أ اس. ا أّم: وأ : "وأمى ا ن راح" أي ، اس 

    د م م إذا ،  ا سى ان أم :ل و

   أ.ذ أّم

 : ل M  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

ÄÅ    É  È  Ç  ÆL] :٦٧ا[ و  رة ا   هو.

 ل اي: "و  "" : ّم، وا ا  ار 

ا از   ا ا   " و"    ، ه و

"ا رك ا ء ارة واا   رة٤(ا(.  

  ل:   : أذ إ  ل اي: 

 ل: أ ك؟أ أ :  ت اداره و أ  ه ي ،ن

" أ  لأ  ة)٥(.  

                                                

 .٢٠١ص ان : ) ١(

ن  ل ااء    :      ا ا ا ار ا رة   )٢(

 : ام. و أ  ازدق  أ أ ا ، ا . ون  و اذدق ة 

  . ٣٦٩ص ،  ٧ج :  ي، اا ت 

 .٣٨٢ص ان : ) ٣(

)٤ ( : ر ا٣٨٧صا. 

)٥ ( : ر ا٣٦١صا. 
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 ع اا   هل ، و ل أن ّمإ  أط  

  ر ط ا ط و آ.أ  

ل ا: "م   إرادة ا ا  ا ص 

 :  :عا M  Ã   ÂL ، : وM Z Y

\[Lءوا ةارةوا   ")١(.  

  .)٢("وذ ه و ل ا زون: " ب)

ه ا اي  : : "أيح ا اي  ا زون 

 إ ه راوأ  هو  ،  أراد     ر و 

ه و ءن ا  ، "ءرة واا  )٣(.  

    هء ، و   رة اا ا  ادوا

  واء ا  ار.

  أ ط ح أو ا   ا ا ا :لو

  رج م دا ط   و ا  و   

 وا  دا   ف وى ا  )٤(  

 وا  لط   "دا ط"   ،  بوا

ل ا  اى: "ل ذ ، دة واة ا واه أ ت ا

 ط ا  اى  " ط اد  اد" ن  أّم

وا ااد  اص و ا إ  آ  رد  اد 

ا  ىا  د وإذال اط إذا ط ى أن ا دأ")٥( :و.

                                                

 .٣٧٥)ا ا ، : ص١(

 .٣٨٢ص ان : ) ٢(

)٣ ( : ر ا٣٨٢صا. 

)٤ ( : ر ا١٤٠صا. 

 .٢٥،ص٤ج :  اي ،  (ام ادب ٥(
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و" : و".  رج م   "  ااد 

اس  ا ن  ا و   " و م ّن

 س وأاف ا ، وأ وأ  ن ا و

ا    "دا " :و.  ،دة  وأّنوا ا ا

  و  وه  ، روث ا   و ث 

امل إى ا ا   از دة  أن  ّن،  اة 

  أّم و  ،َ  ال  ا و  ذ أّم :  اد أي

   اف  أّمو أّم، وة ا ل  ة اف ،  ا

  ،د" إّما "   ا " :ا  ل ا دل 

 ى أ  ،إّم  أ  و  ى اا  أ  ، وأو

إ  ى أمد وأد أ  ١("و(  .  

   :  ل د

وأّم        انا    و  

 و أ   ن  ما  وام ا)٢(  

 ن   وأا    اان ن  ث   أي: أّن

 و" :م   و ا   أدم ، أماده    ّم

  و   .، أ    ا  ام "ا ا   أّن

  ل اي: 

 ت أ ا ا وأ  د أزح ام  )٣(  

" :  مزح اد أ   " أط ا ا وأراد 

ه. أي أن أ ز. ه ا  

                                                

)١ ص) د ، م ز٧١ا. 

 . ٣٥٩ص اا :. ام : دان د ٢٧٤ص  ان :  )٢(

 .١٢٢، ص ١ج ري : ،ح دان اي  : ام . ٢٨٢ص ان : ) ٣(
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:اماس ا ل أ  

  )١(وأم اي   ر  إ  ق ي

    ا ا  ، ي" وا قق أ " :  و

وو ا  ،  ا   اد  ه  و اق ّم

.وأ أ  ل  ٢(أ(:  

، أو  أق اح ، "و  ا ان ت إ ح 

 ت او ،"د اا ٣(وا(.  

 ا" :     "ق ال أّم، أ أراد أن  

و أق ، ر    ن ا  ذ ّم،  ة 

ت ا" و  : "و. و   ، اح 

  .  ه أ   أّن: ا"، أي  و"ا اد

  :)٤(ل األ

   با    ا  اأ  ٥(و(  

و ن ، ااء ور  ن و  ن و أّم

 ا ، و    ن با   وح اوا ،  

أ  ءاا  ،.رظ   ورا   و  

    هأي ، و :  و ت و أم . 

ا ا  دا ول واا  . : ا ا   

                                                

 .٨٥ص:   اام: دان أ اس روا  . ٢٨٣ص ان : ) ١(

: اد ، ن    ،  . ام : اا       أ ا  أب  )٢(

 . ٣٥٨، ص ١١ت ، ي : ج

 .٢١٨ص  ان : ) ٣(

 . دء ،  أ ء  أطاف ا ،  اب ا اا اد     األ) ٤(

 . ١٣٩ام : طت ااء ،   : ص

 .٢١٥ ان : ص) ٥(



- ٢٢٣ - 
 

  ا  ، ما ا و :   ا ا   

  ،ّن  ارا   با   ءا ،  اا  و

.اوا اا   

أوس   ١(ل(:  

 ا ظ  لأ ر ذاك إ  أ )٢(  

 ظ  " : ا    " ،  دا وا

ل اا: "وأن أراد   ده وورى  . ا  إظر ااوة 

. و  ظ )٣(وأا  ظ ا ،"ل: أا و  ا ، اده 

ا  ا و ا  ل  دة ور  ن  ب 

 : اوة   با"ا   ، " و"را ، " 

  و  ظ ا.، و ا ا  اد وض 

 :ط ل أ  

  )٤(مو    ي اأا أا  أن  اى  

 :ل أ  

  أ أم   أزره وأو  ن وب 

    "ىا  أن " :   ،  دا وا

  ا  ات.

    "أزره   مأ" : د ، وا وا أ

  ل أ:. ااد 

                                                

)١  ح  ، وا ا   ،   ، ما م  أوس   (

 . ٢٧٣، ص ٧ ا ، ام : ا ، ر : ج

 .٣١٠ص  ان : ) ٢(

)٣ ( ا : ا ،  ٢٧٦ص. 

 .٥٠٨، ص ١ج :  ، وا  اا . ١٣٦-١٣٥ ان : ص ) ٤(
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ا    ي    " و   ١(إذا(  

    " و   إذا" :  ، ا ا أط

  .   ار وا وأراد  ر  وال ّم

  ل اج ا اراق:

 قن اووا اده را  ز  

 وآداودأ   إ      اراا ودأ  ء)٢(  

 اع وا ه ا ق . ون ا" : و

    "وا ،.قا د اا وا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .٥٠٨، ص ١ج :  ، اا وا  . ١٤٠ص ان : ) ١(

 .٢٢١ص  ان :) ٢(
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  ما ا  

  ا  ف

و  ا ،  ا  وا   أر ل ا زون: ") ١

ا")١(.  

" :  أرادا  َده ، و" أر ن : أي "  ا

ا . ف   و ، ن ر : أي "  

  ور ا   يا ا و ا  ل

. ون از  

  : ل اول: ل اي

          د ا أ ب أن و إ  

       با   دا ي  ٢(وأول أرض(  

ا    ل٣(و(:  

ر دي ا     او ارا وأو   

ا روم  ا  دي  اِ  اريا أن أم ا إ  

 بب ا     ا ه و   ٤(و(  

وات " :د   اب " و"أول أرض  ي 

دي ا"و "ا ه و "   ت  را  

   ف.

                                                

 .٣٣٢ص ان :  )١(

)٢(  : ر اون . .٣٣٢صاز ا ر  ت وردته او 

)٣(  ما ا ا ا    : مز  ن ،     ون ه . 

 . ١٦١ص ٣ج: ي  ، اا ت: ام  . و ، وج 

 .٣٣٢ص :  ان )٤(
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  :)١( دةال 

  أ  ي  أ   ة أ ر   

 د   م        َْو أدر  )٢(  

 و  ي ون اا ا  "أ ر " : 

 ف وأ   و "  م  د": : 

و"    ف و   " أدر  

  ه.

  حا ر  ا  أن  ا ي: "وأل ا

 ف درة أ ه وان  ب ، اا  ت ةو وأ ،

  أ ،   ا ز إ أ : لو  ،   ىوأ

 از    ، دد إ ا ل: ا ، دهأ  ا  و

  ،   ن  د اا  ن  ، ن د إ

: لو  

 إذاأت أ   سب ا   و م  

      ذم   أم ّم وأّن  س أذمء ا  

"   ر و ا ز ن إ )٣(.  

  و ورأس أراد إّم ،  أم   "ف " : ّم

   ،ّن ا و .ا  ما  

                                                

)١(      ر  : يا  دة ، أ  من ا  دأ  حا   ء

   ، وا ا  ما أ ى أًم  ءا و ،وا ا 

 . ٣١، ص ٣ام : ا ، ر : ج

 . ٥٥٩. ام : ا وااء ،   : ص ٣٣٢ص ان :  )٢(

 . ٣٨، ص ٤ان وا ،  : ج )٣(
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 "ذم  " : ف و   ،  دا وا

 س وأا أ ا .ا أم  ح ل ا و :  

  بذموا ما    ما ا م وى )١(  

 و  ذ وم   ام و ا ا ون روا

 ومو . يد ا  ل: "و ا ذ  ا

  ازدق واار اأ  ل:

أ ه ز  ر  و   م  

م  يا ا را  يا ا   

أط . ، :"ا اي  را   "ف )٢(رة"

 ا  وأراد ا ا .   "م  يا ا" : وأ

 ، ا    أ اأة و   ف أ.وا: إّن

ازدق  ط  وا أّن،    زو و  ر 

 و   ارا زو ء ازدق أا  ن  ، و

 ازدق ، اار زوج ا " ر" ون ا  اار 

و ه ات وأراد " اي  را" أؤه "و اي 

.زو "م   

:ؤ ال ا  

  ت اد اب مم ا  أ ب    

  )٣(     و    ّم

ذ أ  و: إّن، ا وا ا إذا را    ل: ّن

  ذ  اب و اب.

                                                

 .٣٦٠ص :  ان )١(

)٢( : ر ا٣٦٠ص ا . ام :  وا اا:   ، ١٩١٣، ص١ج. 

 .  ١٩: ص  ،ح ات ا ام :  .٢٧٣ص :  ان )٣(
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 :  ا ا أط  : "و"و  ذات ار" 

أ   ء  ه ه  ،  ةار اات ا و

  . ارة  ا  اا .  ّن)١("اء

ة  ا  د ذا  أى ا ا: "إّن ل اي 

 ا ا   ،َ أ   داه أأ مر وال:  ،  ا

 و  ت أن مأ !   د   ،  ا و ، :ل

أطه وا ي  ا م ،ء اأة  ،ل:   ذات 

  ار! ّمأ  ء أا   ، ف ، اء ى م . 

 ن    :ا وا ، ّ ن      و

"٢(دوم(.  

و . وأرد  اة ، وه   ف إذا أط ذات اار 

  ر  ..وأرد ا ، ذات اار 

  

                                                

)١( ا ا ،ر   : ١٢٩، ص ٣ج . 

 .٢٧٤ص ان :  )٢(
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ا ا  

م  ا  
١(" :ونز ل ا أ  راك ي ،ظ  ىا و")١( .  

  ":  ظ  ىا و  م  ، م   "

. ا ر و ت ا  ء ى إار اا  

 :ا  ل أ  

  ه إذا أ   ا ر  أ  رض)٢(  

 "ا ر  أ" : ا وأ ك ا    

 و ا  ،رة م  مز ا ح مو  و ،  

 م  ، وحا ر إ ا م  ، ا    او

 ا .  

  :)٣(ا   ا ل

      رو  و  

ا وا و    

و   كوز   

ِو ُ ظأ   د)٤(  

 ، ه اي ح  اوح ر را ذا ا  ا أّن

 ا ،ا  او ّم، نو .د ورا   ء وا ا  

                                                

 .٣٦٦ص :  ان) ١(

)٢(  : ر ا٣٦٧صا. 

)٣(  ام ،و  كر ا  ن إ  ا د  ا   :  اا

 ا ٢٥٤٦، ص ٢: ج وا . 

 . ٢٧٤، ص ٧ام : اا ت ، ي : ج .٢٩٩ص ان :  )٤(
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  ز  ر ، كو ، ا مو ، ا ظأ و  ا 

  ،.ك ز    د    

  م  : "ور  :    ا اول و

  دوا ا  وح إا  ح يه ا م  "

 وا د  وأراد أّن، ام    و ر  ءه و.  

  : ل أ ماس

  دا  و دوم  د و زه ١(و(  

 إ وح ومت ا  ء  دا   ، 

ا  ءه إو  ا   ا م، ا   

.م    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                

)١ ( ، زز واصا : ١٦٤ . 
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  علم البدیع 

  ات ا:  ا اول

  . ا اول: اس

ا :ما ا .  

س واا :ا ا .  

ا : اا ا.  

ما ا  :ت اا  

 ول : اا اا .  

وا ا: ما ا .  

 ا  : ا ا.  

 ا : اا ا.  

 را : ا ا.  

ء ا اادس:ا

ا  لوا  

 وا ا : ا ا

.ل اوإر وا وا  

  

ا   

ب اا 
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  :تعریفھ 

 ازيال ا ١(: ا(  ء اع ال، : "أ 

  .)٢(أي:  وا اع ، وا  اات وارض

:وا    ان مظ أو اا  ار   

   ال ا أو اي.

 ا ا  و     ر ا إ ا ا)٣(،   

ت اا  ا ا ي أطا .  " :يا  ل ا

 " وا ا إ  ه اه ا    ر ا ء

"ت اه ا  ا ا أط  ن أول "٤(ا(  و .

   ا    م ا  ام ،     ن ا ام او

 م ي أ ر اا  ون   ، ااء اا أ وا

و  أوس ا  ، و  ا ، وأ ماس ، أل ر  د 

     لو" :ا ل ا .ع   و، و  ،    

"إ   ا مر ا  عظ واا )٥(  :أي .  

                                                

)١(  ر ح، ار ا  :ا ازي زدر اا    أ   

 .٥٥، ص٦ج :

)٢(      ط د  ،ازيدر اا    أ    حر ا ،  ا

 .٤٣ص : ا ا ب

)٣(     ا ظم ا  :ر ا ا  ا ا      ،   ن إو

  ا وام وان ،  أ د  ،  "اح  ام وان"     

 .٣١، ص ٧.ام : ا ، ر : ج

 .١٢٠، ص١ج  اي :  ام ادب،)٤(

)٥( ا ا ا      إ  أ ا  ،اأدوات ذوي ا  ا

ررف اة ا ، لز  رد  ،ا ٤٨ص : ا. 



- ٢٣٣ - 
 

وه ًء   ،  ف  اه واا ا  ا  وطوة    

 اد  ، وروما  ح دل ووا    .   ه و

ا ا  و  قوط أ  ، و و . و

 ،  ن ا  وي  ،   أو وه ا إّ أّن

إ  هو ر ا   ، دون ا ا  إ  ا  ذا

ا... واي   ر وه  إ ا دون      اس واق

 ا ،ا ا و را  ظا    ...)١(  .  

     أو  ا ا  و ا   ا او

 من واا   أر و .ء ودء واا  أ   روا

 ا ره ،     يوا   ، اع اأم 

  وب " ا  ار واا".، اس"  "ن

 أول  ا  ا  ن دون  وإذا ا   ا  

ا"وازد  و ا ا ّن ، " ا ا   ، تظ 

  "تاع  "اأم  عم ا     ا 

 ا . ا  إ  أو ا أ      ،  وا

 ا  ح ا   ا ا   وأر  ء   ، إ 

 يي اا  دب"  اا ام"    ح ،    و

  أ و اع اد أم  ا ا ء ذ٢(أد(   دا وا .

  أو رت اب اأ  و ا ا  ي وا

   .أ و   و

  

                                                

 .٢٨٧ا ا ، : ص)١(

)٢( ا  ، ا :  ٣١٨ص. 
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  ات ا:  ا اول

  . ا اول: اس

ا :ما ا .  

س واا :ا ا .  
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  ا اول

  اس
  :تعریفھ 

: سا  ا  . ء وا  با ازي: "ال ا

  .)١(و ام وا  وا"، أ  اع 

 وا  أن :ا  نا ، ا  نن: . وم و  

٣( ر   اأ أر  نا  وف    : : أنع ام  ، دو ، 

 و ،.و  

٤( ا ر اا  وا  نا  ا  و : . 

زاما ا  ل)٢(      و ا  سا" :

 ا . وف وااع اأم   أن : ،  ادأ و ،   و ، و

")٣(.  

ا  ا و ا   سن ا ة أ إ  :

 ) س ھ. رع ا. د) س ا ا ( ج. ا  )ب. ا أ) 

 ا ، و .  ور و  ٤(ا(.  

  
  
  

  في كتاب "تمام المتون"الجناس 

                                                

 .١١٣ص : زيا، ر اح  )١(

)٢(  زاما ا  ا    د :   ن واوا ا أ  ،  و

  ة  هو   أول . ا: ام ، ر :٢١٩ص ،  ٧ج. 

)٣(  ح ا  ح لا،   ا  رد  ،زاما ا  

 ا اوي، دار ا ، ،ن ،وت٢٠٠٧ _ ھ١٤٢٨،  ٢ : ١٠٩ص. 

 .٤١_٤٠:   ، ا  : ام.  ٣٥٦ ا ، ا : ص )٤(
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 ا    ا ن اا  سا ،  ره أ

 دا أ  ن ا أّم. وا  ا س وا   

أّم إ   ا   ،  وام م ا.  

ه  ا أ   و ذت أّم، ي اس  ان ا و

ل  . و ا وأ     اد  ذ" ،  ن اس" 

 ور  ا ر ح ا ن او" : ا ،   و ،

  رهأ  ، هن د و ،      ا  و

    ا :، ار 

  )١(و  آن  و   واش  ء طاش

 ،   اس ا او، و ا   أت ي 

ل: "و أطف    . و  ا م ب اي ن اس

  م ا ل ا  ن    أّم، و" :ا   و  

أه: "ُن اس" وى     ،  اس" و ا    ا اع

  ل  ذ   ،  اإّمو      ، و

ا  م )٢(.  

  ه اذ  ا و ،  م وا ، أّم  أم إ   

 سن ا   يه اذ     ، ذج   ة

 و ،   سا    ا ، ا أ ي  و ر

   أ م ،وأ ءا   ه ، وذ     ، و

 ا. ا  ن إذا و ،       ا  و ،    وذ

   اس ا ا   ث ل و. اذج اة ي 

و ح وأورد ا" :   يا ا ن" ا   

                                                

 .٣٧٩، ص١ج :   اي، ام ادب  )١(

 .٣٨٢ص،  ١ار ا : ج )٢(
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 : عا ا  "سا  

ه أأ  إذا  دة أوا   

أو ا   إن    ١(أم(  

ا  وا م    ا  اي    وأرى أّن

 ن      س إ أّم  ا ،      س 

 ا ، ا و ، ا   يا ، و . وقا  

اظ  ارة  أو  و         اي: "إّن ل

  ّن، إ   ه وااب اوا اي واا  اا

 سا إ  ة ، إ و و     م ّم ، وق وا

 فوامب )٢("وإ  ير اأ ا و."نا "  سا إ

 ، أ  نا  ق". وس ا ل: "و)٣( " ل أو .

"س ا٤(ا(.وا  ردف مو .  

١ ( ل ا" :ونز   ء إ ا وا")٥(.  

" :  س"و "ا ل أ" :يل ا "

 ب أن ، ا ن أ وأ ، آن اا  ء ،   وا

 :   و أ .    أن   أن ل     ، اب 

"وا ،     "ل  قس ا ٦(" و(  "   .  

ق واا  ".  

                                                

 .٣٨٧ص،  ١: ج  اي، ام ادب )١(

 .٢٩ص : ١٩٥٤   اي، دار ا ا ،، اس )٢(

 .٢٩٠ص ان :  )٣(

)٤(  : ر ا٣٣٥صا. 

 .٢٩٠ص ان :  )٥(

)٦(  : ر ا٢٩٠صا. 
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أ د : ل أ  و م  )١(  

 "مأ ،" :  س .   ال ا:   ا  أن"

 :   قا M4   3  2  1L] :و٤٣ا. [  

  .)٢("وال    ، وال ا زون: ") ٢

" :  سا"و "   س " ، ا أ و

   اف ا     ول اا: "أن ن  .  س ارع 

 ،ى ا  :   ا و ر ...ل اي، ر اج 

"ى ا ا ٣(وإ( ا. و س ا   ،أّن ل: "أ 

 .)٤("ف  ا  أن د    ا  اى   

 :  يا و MÝ  Ü  Û  Ú  ÙÞL] :م٢٦ا. [  

واف  ث     ، واس " : ن" و"ون"  

  ف وا ،ة ءا أ   ،   جا م  و ،  و

  ا أ .     :  ا وM    s  r    q  p  oL]  :ا

  اس "  ن" و"ن".]١٠٤

وا  اك    ، ا  ك ط     أّن واديل ا زون:") ٣

  .)٥("ء

" :   سط" : و "و"ط "" "و"  او  

 ، و أ س رع   ،)٦("   ط م إ ط :"ل اي 

 س ا يا و . :ي: "ول ا"دي أّموا 

                                                

)١(:  ان أح د ي  ٣٧٨ص،  ٢:ج. 

 .٣٢٢ ان : ص )٢(

)٣(   ا ،ا : ٣٥٦ص . 

)٤(  ا ،   :٤١ص. 

 .٣٣٥ص  ان : )٥(

)٦(  : ر ا٣٣٥صا. 
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 ك ط " ،    و ،س اا  ب اأر  ه ا

ذا  ،   ا وف اولواأ ام أط ا أّم، غ  ر اول 

  M  _     ^   ]  \  [  Z: . )١(" ا ام  اول

b  a  `cL] :ءس .] ٨٣اا  اورع أا .  

  يا و ا" :ُْ ٌَْد ََِِاَا  ُْ")ل  )٢ .

اَْ ٌَُْد ) :  ِو   ...ا" :  رع  ا  اج 

ََِِا َْ إ َُْا َِاَ٣( ")َم(ّم يا و .  سا أ)٤(  .  

 :  سا  يا ا و M  �  ~  }  |  {

  ¤  £    ¢  ¡L] :تد٨ – ٧ا [.  

  الء واف ا  فوا ""و ""   س

و اي   ، وا   س ا  ، و   اج

  عا اّم سول ادون ا  .    ما ا  أن ل: "ودوم

 و  ف ولا ، :   M  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {

    ¤L"
  ا   " ّم ا  ك ط و ل ا زون: ". )٥(

٦(ا(.  

                                                

 .٣٣٥ص  ان :  )١(

 .١٠٤٧، ص٣ج : أ اري  ا . ٣٣٥ار ا : ص )٢(

 . ٤١٤، ص١: ج   اي، ام ادب  )٣(

 .٣٣٥ص ان :  )٤(

)٥(  : ر ا٣٣٦صا. 

)٦( : ر ا٣٣٦صا. 
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ما ا  

ا  
  :تعریفھ 

 ا : ا  :  ،وا    ت ة إذا

: ا ا وا "أع" و "أ " ا ل اازي: "  .

  ب  ا  ، ،     "" و "" أ ""و

  .)١("و ا ت    واة، و"" ا رت 

وا  : ف اا  ا ا أن و . : ل 

 M     e  d  c   b  aL] :تاع:]٢ – ١اأم  و .  

زن       أ)اا  أو أ ى اظ إأ ا  و :

        أو ،  اءا  ن وإذا" : ر ل ا . وا

   إط و  وأط  و ، ا  ا   ، ع

")٢( .  :   M{  z  y  x  w   v|L] :ة٢٦٧ا[ 

."و ،"    

 ،      ان  ا ا   : و  ااازيب) 

 : M    p  o   n     m    l  kL] :١٤ – ١٣ا[.  

  ، ا   فو  ا ه  ازن وا  ا  : افج) 

 :  M  9  8  7   6  5  4  3   2  1  0L] :ح١٤ - ١٣م[ .  

                                                

)١(  حر ا ،ازي : ٢٨٧ص. 

)٢(  وآدا ا   ةا ،    واما ر  ا  أ ،       

ا  وت ، ا ٢٦، ص١ج : دار ا .  ام : ا  ،ا : ٣٦١ص. 
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ا اط و ا و" :ول ا  ف  وا  ا 

 او ،  ل ا : ا  ا ا  عا ،   و

"ازن وف و" :ب١(أ( .  

  السجع في كتاب تمام المتون
 واء وااء   اظ  وا وات  ادء 

و ذ    ، ا    ا اي ش  اي  أّن

اوم م ن ، أدا  ب و  اع ام ة ا.  

  .)٢("واادي ، وادي  ل ا زون: ") ١

 ا ا  ا؛ و." ،"   نا ا   

   و  ظه ا  ونز ا أ ي: "ول ا

اع اّم ؛ أم" :ل  اديوا ،  ديوا  ي وداديوا   "

 ا  ء وا ال و ،َىو  وا   : ف ، و

 و ، رة ا  ل ا  عا مرة"، وا ٣(و(.  

:  اا  د يا ا و  

ا   ف ا ل)٤(:  

 ا  وا        و  

  و  ذي   و إ ٥(و(  

  ذي" :  ،  و ، إ ّم، و  " و 

. اءأ إ   أ  

                                                

 .٢٤٨ص : و، اح  )١(

 .٣٦ص  ان : )٢(

)٣(  : ر ا٣٧صا. 

)٤ ا (  أ ا    ف ا     دا ا : ا وا

 . ٣٠١، ص ١٣ا  اخ . ام : اا ت ، ي : ج

 . ٣٧ص ان :  )٥(
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 :ل او  

   تو        إ  

   يو إ    و  ي١(و(  

  إ " :   وا ،   يو ،   يو      ،

" و.  

ا و   ي أا :   إ ل و ه  ت

  اب:

 و  تت داره وم    

    ا ي إ )٢(  

"  ، ا ، ي ،إ " :  وا.  

:و  

           تودا أ   إ ا  

 ودأ ود د      وو و )٣(  

     ي ات اأ  ظ ا ي:   . وال ا

  مء: ال ا و" ،" ا ٤(و(.  

و ،" :  ازيا ا  او  ق ا "

 ا ا .  

و ا اد   ، وأ اء ا  ط ل ا زون: ") ٢

"ط)٥(.  

                                                

 .٣٧ص ان :  )١(

)٢( : ر ا٣٧صا. 

)٣( : ر ا٣٧ص ا. 

)٤(  : ر ا٥٥صا. 

)٥(  : ر ا٢٨٤صا. 
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   او   ازي ، و      ا     

ه  ا ّن ، ا أ  او ،    و ،   ا ور ،

 .ار واا  و  

  .)١(" ا إ وا  إ وط ، ل ا زون: ")٣

  ا  ا  ، ا  إ وطي م   أنَ: أي 

  إ ."  واو ، وطأ ازي : " وا ا  ، 

و ا ل اي: "و أ :   . ا ان  ان واء 

أ" :ل ز   :ت ا  و.  )٢(  ك"، إ ك 

 ام ه ، مأوط إ و ،ُو"مز  ارا)٣(.  

  . )٤(ه ا ، ر ا  ل ا زون: ") ٤

ا إذا   س    ل اي:   ا ا أّن

 ا  ء  ّن، أن  ذ ح إ سّن، او   ةدا ا

"وا ا و ا )٥(.  

"    وااو ،  ، " ا ا    ن

.ا ا  

و  إ ،  و أ  أن  ال ا زون : ") ٥

  .)٦("إ

        و  رة أه ا م ات  وإنّن ا ،

وث ا  اوف و ، وا  و إذا وت ِه ، 

                                                

)١(  : ن٣٣٠ص ا. 

)٢(  : ر ا٣٣١صا. 

)٣(  : ر ا٣٣٠صا. 

)٤(  : ر ا٣٨٦صا. 

)٥(  : ر ا٣٨٦صا. 

)٦(  : ر ا٣٨٧صا. 
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ا   أ ا: "أ ى       اء ال . اة 

و أف   ،  أ   وا   ّم، ءت ال و ااء 

 ا " يال ا)١(    :ت اا ذ  وذ . M  f

  o    n  m  l  k  j    i   h        gL] :١٠ - ٩ا[  ا و

.آن اا  روده  

  

  

  

  

                                                

)١(  ا ا: ا  ، ٢٣٢، ص١ج. 
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ا ا  

س واا  
 ّن ، س وات اذ  :    دا  أن 

  .)١(   ه

  تعریف االقتباس :

 آن اا    دا  أن  ، يا أو ا

أّم ا     .  ره أو ا  أن " :ل ا

. و ذ ل   )٢( "أو ا  و   ّم ،   اآن

 :ما  ا  

 ى ا   اذلض اه    

 ا  ن      ه   ا)٣(  

و  ]١٤٠اء:  [M Í  Ì  Ë  Ê  ÉÎL ا   ا ا ء

   ء  آ.د  أّم

  تعریف التضمین :

 ا    ه ا  أن  ،    ا إ  ن

  ل ا: "أن  ا  .را  أ ا وادب 

"وذي ا د اي م ا)ي: )٤ل ا ا و .  

    ارا لأّم     دب اا  نأ   

  )٥( ن  ااد ا        ن ذاك ّم

                                                

)١(  ، دبا اميا   : ٣٥٧ص ،٤ج. 

)٢(   ، ا ا: ٣٣٤ص. 

 . ١٠٤، ص١ج : ء ا ا ،  ا أ ااوي  ، ال )٣(

)٤(   ، ا ا ح  . ٣٣٧: صا :ام ،و : ٢٦٤ص. 

 .١٠٦، ص٢ج : ء ا ا، ال )٥(
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   و "اد اا  ن " رة ه  

   آل  ح ا     ن ،   : ر او

 . "    ن"   :أ و"      ل ا  أم و

  ون:

 حا  آ   رورب أا      

    .)١(   ا "ى    ًذأ   ر ان 

  االقتباس والتضمین في كتاب تمام المتون
  .)٢("و ا  ، و أ ب)ل ا زون: "١

 آن اا   ا  ونز ا  ،  و M    ¢  ¡

     £L] :رئ .  ]٣٨اا  وَََن    آنا  ا  ،    او

 س اا .      آن اا  ب أ ي: "ول ا ،

ء  : واة ا ، ب ء أ  هودة ، و توأو ،  أو

  ب أ ا أ أ ،    " و و   )٣(   ا و .

ل اي: و أ ، اا ا ا وه  ااج اراق 

 راق واج ال ا م :  

  أرام إذا    ط    

  )٤(  م  اب ي  ب أّم

واف  ، إ      ا ا و اأ "ب"  ا

و اس  ذه اي: "ن ا او    . إ "أ "أ 

                                                

)١(  ف ا ، ي ،   ،م  ق ادار ا ، ا   رد 

 ، ة٢٠٠٥ _ھ١٤٢٥، ١ا  :١١١_١١٠،ص٢ج. 

 .٨٣ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٨٣صا. 

)٤( : ر ا٨٣ص ا. 
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  ، ا  نو ،  إ  ي أنا س أا ه أ

    ا  وظ   ،   .:ل  

 م وإن   اا أ   

     ظ ُ    ُرْوء  ا َز

و   ه م ا  د أو  

وآراا         ُِ ُ  ن !  

ُ ِو  امو أ      ن")١(  

ا M  °  ¯  ®±   ³  ²´L ، ه و    ء

 : M  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {

°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨±   ³  ²´    µ

   º         ¹   ̧  ¶L] :١٦٣األعراف .[  ل س اا و

  : ااب

  ابا     أم      

   نأ وإم  توأ  )٢(  

  ست" اوأ  أ " :  ا      ه

 آن اا ،:   ذ و M     º  ¹  ¸L]ا :٣٤[  

  .)٣(إ ، "   أن م اا زون: " ل) ٢

  ي: "ول ا ا   ء ون رز ا 

:ا ل أ إ  

    وأ أد إ ا ي ما ٤(أم(  

                                                

 .١٢٤ص :  ان )١(

)٢( : ر ا٢٦٨ص ا. 

)٣( : ر ا٤٢ص ا. 

)٤(  : ر ا٤٢صا. 
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    و   ر  نا   ونز ا ا و

أ ل ا ذ:  

    امو رأن م    )١(  

       ا زة اإ  مأم  أ ي:"ول ا

   دان امء : )٢(ب ا د

   م       روا مر ام أم   

  )٣(  أن مر  ا أوم و

    ا  ه. ا  اب د ء

  .)٤(" وا    ال ا زون: " )٣

. )٥( ا زون ر     ي  ز ادي   

  نو  ا  ز  ي ا إ  رئ   ، أنا  

 ه   ل ال اط: "ا أن.  ذ   أّم

 ، ا   أّم  ا        را   إن ا   

. و اي ذ  )٦(  إ"وإ     وا، اء 

  ذ وأر إ :" وا م   أت ي  ز ادي: 

   رك ا   ا    ٧(وا(  

                                                

 .٢٦٧ص ، وي :دان ا : ام  . ٣٤٥ص ان :  )١(

ا  وار ا :   د  ن   اب ا  ا أ اء    )٢(

 ا ء ، اما   .ام :  وا اا ،  : ٢٩٩٩، ص٢ج. 

 .٣٤٦ص :  ان)٣(

)٤( : ر ا٥٦ص ا. 

)٥( دي اا ز  د  ز  ى  : ة اد     : ام .  ا ،

ر : ٢٢٠، ص٤ج. 

 .١٦٩ص  ان ، ط ، ح د )٦(

 .٥٦ص ان :  )٧(
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  .)١(" وااة ا  ن أدل ا زون: " )٤

 :ا   ر  و  

 إ ك إ  ّن  و م م   

   ن أد    رأ اة ال ّم

 ذ ي إر اأ و ، و" :  و ا وذ

 ط أ   ا  أن  سا ،أّم وا  ن 

"ا )٢( " : و .  ن أد  ن  :أي "

  نىاأ.  

  .)٣( ا  ف اا": " ل ا زون )٥

 امأ    ب  ار ، و و .  ء و

 ا  ،  ا ا ا ون اء و ،: ردم  

:  ف ا ل ا  

  مك وى ا  ا  أ  اا  

َ   ِ     ه ف ا  ا  وىا)٤(  

  ول أ اق اي:

  )٥(  ى ادة    ا  ف اا

 :ا ل او  

  )٦(اا طي ارى ي  وام ل  ا  ف

  

                                                

 .٢٢٩ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٢٢٩ص ا. 

)٣(  : ر ا٣٣٧صا. 

)٤(  : ر ا٣٣٧صا. 

)٥(  : ر ا٣٣٨صا. 

)٦(  : ر ا٣٣٨صا. 
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:ا  ارا ا ل أو  

      م  وط ى   ن و   

       را و  ا؛ف ا  ا ١(و(  

½  ¾  M ا ءا  ا  ا  اس ا اول 

Ã  Â  Á  À  ¿Ä    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å

     Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     ÍL] :١١١[  ، ا و

  ام   أه.

ل اي: "وذت   أمم ،       ا اول 

  ا  ا ا ر ا     وة:  

ُ واٍْ زدروك وكأ ا  وف   

      و  فأدار ا ا  ،اف ا  ا ٢("و(  

و   .   ا ا ا أ اء اا  

و أ   ، وأ ي ا إ ان      )ول ا زون: "٦

"٣(وا(.  

 ث او أ   إ ي ول اء ا  ونز 

  ى ا إ ه ار ا     ، واه   ة  ،

 و  ،  ري   .و "  نا إ ى ا وأ

وا "  :ره ا      

  إ  و"")٤( .    ن أما   ا و

ا   ّن ،   ى ا ن وا  ،      إ اس 

  وه   ا  ر.، ا ى ات دا وًء

                                                

 .٣٣٨ص  ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٣٨صا. 

)٣( : ر ا٣٤٩ص ا. 

)٤( : ر ا٣٤٩ص  ا . ام :  ،ن ادوي : ٣٨٩ص. 
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  .)١("و ، ارب   ، ا   ّنل ا زون: " )٧

  سا اوأّم ا  د   آن اا   

و ،   ا ا  ء M}   |  {  z  y   x   w~    ¢             ¡  �

°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥     ¤  £±    ´  ³  ²

   »    º   ¹ ̧   ¶  µL] :٢٤ص[ .  

  : )٢(ا  اي ل   دو اس ا اي 

ام    رون ن  دا ر   ن٣(و(  

    "ام    رون ن :   ّ  

 " :و ا   َُ ِْ ُروَنَ َِِْ ِ َنَ ْنأ ََْ َ٤("أ( .  و

:ل ا سا  

ا إ رو ا او اما وا ى إ  

  )٥(و  م او  د  اب   

  سوا ذ:  M    Â        Á  ÀL] :٢٧ا[ 

ا  و ة ا   س أنآآة م ،   و  وأن

   ر  إ ا   و  أه. 

  ل ا : ر  ات ا  ا زون و

 اء وا يا ا  ن  فرن أ ا )٦(  

                                                

 .٣٢٣ص :  ان)١(

)٢(      ا ا  أ ما  د   :  و  .   ام :  ا ،

ر : ٦٣، ص٢ج. 

 .٢٠١ص :  ان)٣(

 . ٢١٨، ص ٢ج  اري :)٤(

 .٥٨ص ان :  )٥(

)٦( : ر ا٨٨ص ا .  ح: ام ان اد  ، : ٣٦، ص٣ج. 
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 ي: ول ا  

أو  ذم  ن أو وا  ذم  ١(إ(  

 :ما ل او  

 ء وراء ا و ر  كأ  )٢(    

    ي: " ول ا و وا ا  ت با ا و

    ه أ  و  د و  ا  ونز ا أ

 :  ة را  إ  

    س  ا   وأ  

 ل  ة   ا   ى    

"ا ام  اق ذىا  ف اا  ")٣(  

 ا ا  ىر إأ ّم، و .ا ا    

 :ي مل او  

 رو        إذا ا   ل  ل ا   

  )٤("أ   إمال رل ا  دة ة       "

ا  ل  يه اأ و  ا٥(و(  :  

أ   إ  ال رو   م ني وا   

 ا و ا و ى وا  ف أن)٦(  

                                                

 .٨٩، ص٢ج ري : ،ح دان اي : ام  . ١٠٣ص ان :  )١(

دار  ، ح و س  ا    ، دان ا ام : ام  . ٣٣٩ ان : ص  )٢(

 ا ا ، ،ن ،وت٢٧ص : ١٩٨٤_ھ١٤٠٥، ١. 

 .٢٣٧ص  ان : )٣(

)٤( : ر ا٣٢٧ص ا . 

ام    ا    اج ا ام أ ي: رس و واد،  )٥(

 : ا ،ر : ١٥١، ص٢ج. 

 . ٣٢٦ص  ان : )٦(
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واب م  ة ا  واب و ا وإظر       

.    ا ا     و ذ اي أّم   . اور  ل اوءة 

" ا ر ذ أم  ل:" و)١(   ا ا ذ  . .

   وذ   :ا زون أ  ر او  ا 

وأ  ا     ، مال ر إ و ( :" ل ا زون ٨ 

"٢(أ(.  

" :ونز ل اأ  ا  وأ :ل ا  هأ "  

  )٣(   ظ ا و   ا ّم

   "ون أ ن إذا مل  ر ل   :ا إّم  ل اي: 

 را ا ، ت داري داراوا  ّ ك  ،    دوم  ،   وإن

أ  ا    ")٤(.  

  .)٥(وك أن أ  ا ا"ل ا زون: ") ٩

     ونز ا و  ا ا : M   <  ;  :  9

    >    =L] :٣ - ٢ا [ ا  أ" : ي: " ول ا .

  ادا "ري : اد واه ار ، وا  أو ،   هو

 وم ا  ، ة     : أيا    لأ   ،ّن   نا

ذ نو ا ر وا  ن")٦( .  

                                                

 .٣٢٧ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٢٥صا. 

)٣(  : ر اد : ج .٣٢٧صا ، ا : ٤١، ص ١ام . 

 .٣٢٧ص ان :  )٤(

)٥(  : ر ا٣٠٤صا. 

)٦(  : ر ا٣٠٤صا. 
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اا ا  

ا  

  تعریفھ :

 ،  ، ح ا  ظ    ل ا : "و أّن

  ، وحا  م ، ن واا   ،     

 " دون ١(ا(   ن ام . ،    ظ اا  ،  موا

اا ،  ط   . :ونز ل ا   يه اذ و  

"  ةا  ،ة ٢("وا(.  

      ف ا ج ا أ ا اي: "ول ا

،     دف    وأّم، و ،   إ ا ا و م ،ر 

ّن   ر وأم ا ا .       ا  :  ب  او

ا إّم ، ورء ود ا    ، ء طو، وا  ء أا ا 

  ، ّو     ر و  ج أ ُْ  وو ،   ا  و

ده وط   . ا   ظه ا أ  أ وأّم، و  يا 

ا  دل  ، اا ا   ا  ء  ن وإن ،  ا وا

ما    ل ،      ن ا  فا   ا و ، و ة

 را ،     ،   و ،   هو ،   

ول ا . ،   ا زون وق  وث ا )٣(" اده

ل  . و  و أي: م ا إ ا وّم. وا  ا ر 

:ا أ  

                                                

 .٤١٩، ص٤ج : ام ادب، ا  اي )١(

 .٣٨٨ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٣٨٩صا. 
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 م ت و ا ب  وو  ن )١(  

 ظ اه ا  رح وأ ا ا ، ا ا ، 

 وح ذا   ًءإ   .:ل      ت م  إّن

   ، دون أن اذ ر  ءوا ما  وأم ، م 

   ،  حا     ح وإّم ا ط 

  ظ   و اوح .

و  ب   ، وا   إ اف واف 

ل اي: "و ا " أ وان "و   .     ال

، _ ا و أ _ ى ا اي ن ك  ا  ا ،ّم

  اءك و   ،     غو ،       ح مو

، و ال      ورة    ، ورة  إ ،  ب   ك 

  .)٢(أو ا ،"  ر   ، إ

ومه ، اي أر إ  "ا "ا    وا أّن

   ء ا  ا    ، ا     ة ه إوه وذ

٣(أ(.  

    

                                                

)١(  ان اح د ، : ٣٢٤، ص١ج. 

 .٣٨٩ص ان :  )٢(

)٣( ا ح،  و: ٢٧٣ص  ، ا ا : ص. ام : ٣٤٠. 
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ما ا  :ت اا  

ا ول : اا ا .  

وا ا: ما ا . 

 ا  : ا ا.  

 ا : اا ا.  

 را : ا ا.  

 دس : اا ا

ا  لء واوا . 

 وا ا : ا ا

ل اوإر وا وا . 
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  ا اول

ا ا  
  تعریفھ :

  ااف و ، أن  ا     ده 

ل ا ا : "و .        ا ، وإل  أورده اده  ا

    أ ا  ا  إل       ا ّم

")اه      )١د   او د ا  ا أن و . ،

 :   ل ذو M¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸L]  :ءمء  ٢٢ام ، [

ام  د ، دا ا  ء آ ، ن واى و ا دو ،  و

ُ ىأ   و ا ا" :  وا و .ا وأد 

 "ا أ ط     رد ا ٢(أن(   وا و.

 ق ا وردت ا ت اا  د ، طل اوإ ، ا وإ

 ما  .     :   ا ت اا و M  J   I  H  G

L  KL] :م٧٦ا [، ول ا أي: ا ": أ  ،   ور

 ،  ")و)٣ .   ه أّن       ون ا ا

ط ، ّن   ا ،      ون ا ا ّن، وأ   دا ا

    ت.

  المذھب الكالمي في كتاب تمام المتون
  ا  عا ا ا  ي: "ول ا

ا أّم، وز ا ا  ب اا  ء     ،  و

                                                

)١( ا ا ، ا  ا  :٣٠٢ص. 

 .٢٣٢ص، و : اح  )٢(

)٣(  : ر ا٢٣٢صا. 
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"ا إ )١(   ا ا و .ا   ي .

 اا  دا و ا  آنل ا و" : :  M     ±  °

¶  µ    ´  ³    ²¸L] :ءم٢٢ا، [  :و M  +  *  )    (  '        -  ,

0  /  .1    7  6  5    4  3  2L] :ن٩١ا[ "٢( ...ا( .  

 اه ا ف ما، و ا   و   . 

 آت  ا وذ ّن، ا ا   اآن  و اي  أّن

  وا ،.  وإد اآن ا ءت ردا  د ا

  ل ا زون: )١

 ء وراء ا و    ر  كأ  )٣(  

  ا ا" :يل ا ا  تأ _ و    دز أ

 و_   ر ن و ،:وأو  

   أم ا أ مأ  و  وأم  أ ا  

  ا   ا و  اات     ّن

 ر   كأ     وراء ا و  ء  

 م        بوأ  أ اا   

وأا     م   اد و  رضا   

ك وإ ان إذا    أأ   وأ ا ب  

   أراك ا    أذ  ذ   ا٤(م(  

و ا    ، أ أن  أا   : و ات 

زاا وا  اض   ااس       ّن، ا واء 

                                                

 .٢٤٠ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٢٤٠صا. 

)٣(  : ر ا٢٣٩صا. 

)٤( ر ا٢٣٩ص : ا .  ام :ان ا٢٧ص : د. 
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_و  ك  م _ ،        ء اا   أراد أن

  ء ار ، را  رة و    ،     وأّن، و 

   ل ط ان  ار:. اي م  ه ا وب وش 

و ه ، وأدد    ،  ارض ا أذ إو   إّن

  ب إذا أمك وأ رضا ،  وأ ،اأ  م ، 

  أم   إ اء  ، وم  ، وأم  أره 

  ا ا  ،  وأم م ، ا  لو ، و

   أو. أي: ،   ا اء ك ّما م  أ

 ، وأم أ  ، إذا ن ء ااء ا ا   وك   

    إّم  وأم ؟  أم مّ ذا أ   ،م وأم ى أّم

وق اد ،    ام    ء ااء     . ا 

.اء  ا وا  

ل اي: "وا ن ث  ان  ه ات ل: 

ح    ،  أنّ   ، وأم أ إّأم أ إ  ك 

ه ذم  أو ّإ أ    ،   "ك ذم  ن )١( .

 اج وا  رو ق ا  ة   ، ل د ع أنا 

. ىأ  

:  أ اس؟ ا: أم    ا ل " ل اي: 

  أ  أ ا ،ل:  اي ل:

 إ ا  د ا    ل ا ن إذ  

إّمو ا    ح  وا  ن  أذم  

 ،ا: ا:ل يا  ل  

  أ ر   ف   ان

                                                

 . ٢٣٢ص : ا ، ا :  ام  . ٢٤٠ص ان :  )١(
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 ا :ل ،ي: اا  :ل  

 كأ    ء وراء ا و ر   

  .)١(ل:  أ اب" : ا ، ا

آن اا  ا د او  يا ا و :  

١ (:  M¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸L]  :ءم٢٢ا ، [   ا  و

  ،       ا ا  ا   ا ا ل   . و

 ط رضات واد ا  زوا" :زامّن، ا اا و  د

   يا ا  ،ا "د ا و و٢(ا(.  

٢  :  و ( M0  /  .  -  ,        +  *  )    (  '1    6  5    4  3  2

  7L ] :ن٩١ا[.  

  ذ ل: و  أّم ّن   ا  إ ، وو  أّم

   ا  إ  بذ ا ذ   إ  ،  و

   ،   أ ا    ،     و ،    ف ذ اوا ،

 ض إ.لا    ل ا   ّن  او" :   ل

 إمن  أو ك    ان ، و ا ، وا وه 

"   ن واا ا أّن إ  ة اا  ع٣(إ(.  

٣:  ل ( ME  D  C  B  A      @  ?  >   =FL ] :و٢٧ا[.  

 و   ذ     اء ا وإمارة ا  أّن : أي

و اي   ،   و اي أ ا   ،  د ة أى 

ل ا: "و   . ادة أ  اء  ّن، و أن  ، ه 

                                                

 .٣٣ص : دان ا ام: ام  . ٢٤٠ ان : ص )١(

 .٦٦٧صزام : ال  ح  اح ،  )٢(

)٣  ، ةوق ، ادار ا ،   ، آنل اظ  (ج١٩٩٢_ ھ١٤١٢،  ١٧، ٢٣٧٤، ص ٤. 
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  نن ، أا  أد  ،" دة)١(  ا ا و .

    ا إ   ا  ء أنا  ي: "ورواه ا  ،

   أن أ إ ا  ا ا أ :ل ،ل   :ا

 ،  ا وإّم _أك ا ،_ ا: ب ، وء ، وإ ، ور ، ر 

.  رد  )٢(ا ،   "  أ ا  وا  ر   ل: 

طا   ،  طن اوا ،      ا  يا .

.د   و  

٤ :   ( M¥  ¤¦  ¬  «  ª  ©  ¨   §®    ²  ±  °  ¯

¹   ̧ ¶  µ   ́      ³º  ¿  ¾  ½  ¼  »À    Ä  Ã  Â     Á

Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  ÅÓ  

×  Ö  Õ  ÔØ     Ü  Û  Ú   Ù  &    %  $  #  "  !

2    1     0  /  .  -  ,  +  *     )  (  '3    4

7  6  58        <  ;  :    9L] :م٨٣ _ ٨٠ا[.  

" :ال ا M¥  ¤¦L أي : ا أ   دو ،  

 دة ا ن  نأ ،  اا ور ،    ا امو  وأ ،

ذ ا إ ّن: إ ه ن أو  ، إذ ا، ووب د وه 

   ِ  و،  ء ه ّم ،   ان  اط ات وارض

  ذ ، ء آ  ا:     ، ه أن ف أنا   وام

و  أن   إذا   روا إ  ووا  آء . أّم

 ،  رم    إذ ع ا ب ا  اد ، و 

  و  إ"   را ،  )٣(.  

                                                

 .٦٦٨ص : زام ،ال : ام  . ٢٩٥ا ا ،  : ص )١(

 .٣٨٦ص ان :  )٢(

)٣( ا، ا    ، دهوأو ا ا  و   ، اا  

 ، ١٩٧٤_ھ١٣٩٤، ٣ : ١٧٥، ص٧ج. 



- ٢٦٢ - 
 

 د ا  ت اوا ، اا ا  وأ .

م إ  . ا و ود ا ا  اآن ا  ل اي 

  اا    :  M2    1     0  /  .  -3L   

   ا ن اا  ا اا ا ل: "و ،  ا

 ط ،   اإ إ مأر ا ا  ،   ه إوأ ،    

" ١(و(.  

  م ى ت اوا ا   او ،_و  _ 

 ء اا  اإ م    ه ا و  .  و

 ا ا     ا  أن وأ" :  اا

 ا  ي ، إم  وري  ءما و ،          

 ا ا  ن ام ، ا وا ،  إ   ا  ذ

"٢(ا(.  

                                                

 .٢٤١ص :  ان :ام  . ١٧٩، ص  ٧ار ا : ج )١(

)٢(ا ، ١٧٣، ص٧ج:  ا. 
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ما ا  

ا وا  
  تعریف التمثیل :

  ا  ،  رة إإ ا  ل   : "أن  

 آ   ،  "إ  أراد أن  ن وا ا ا ١(وذ( .

  ا" : ا ل  ا او   ف اا  ا 

ا  ،   ل   ا  أن  :لو  عا  ، و

     ،وإّم  ردافا   أ    ،  أن 

وا  ] ٢١٠اة:  [  ،  :  MÊ  ÉËLن   ا ااد 

أي :     ، و  و ، ا ا   از 

 رت")٢(  ضز.ا. وا  

  التمثیل في كتاب تمام المتون
  . )٣("وذ ه و ل ا زون: "

و اف  ا     ، ا : ا را إ  و و

ل اي: "وه  .  ، وا   ن اء ه، أراد   ر 

  ءارة وا  ، :  ا وM     À  ¿  ¾  ½

Ä  Ã   Â  ÁÅL ] :٦٧ا [: وM     ÄL :

و ه .   " "    ا ا   از ا ّم

     ا رك ا ء اوا رة اا   رةا  ، او

  . )٤( ا"ااع  أرب 

                                                

)١( ،ا م  ل  ،   ا ،   ةا ،ا  ،ص :        ٣

١٦١_١٥٩. 

 .٣٤٥، ص٢ج : ام ادب ،   اي )٢(

 .٣٨٣ص  ان : )٣(

)٤( : ر ا٣٨٢ص ا. 
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ا ل   ّن، ا ا أ   ان   وأرى أّن

 آ  إ  ،    :     ا و   قوا M

Ê  ÉËL ] :ة٢١٠ا [  ،       ص إا   ل ل: "و

  إ ا ز، و  : أا  را مك    : ان ا

  . )١(  ا اص"و  ذ، واة م  ع 

حول ا  يا  :دة   

          ٢(أ(  

 ل أراد أن :     أم ،       ا   ،

 آ  إ ا ا  ل ،  أّم و           

  ، ا و_ا ي وا  ،     ه يا ا وا ،

و_   وااع  ا  ، إ  و ن ي ا  ن 

. ا ل إو ، ا إ  رأ  

ل : أ ي: "أراد أنل اأ      ؟    ا  

  ، ا ا  لا أ  ص إ ،  ا و ،      

و  ،   ا وال  اب وا     ة  ا  ، اد

  إ   ف اوّن، ا لا  ة أ ب  ، و اأ

 إ ّم، رو و     ، ا و ،  و ،  و

ُ هّ لا   ؛ ل ا ه  ل ا و ،   ؛

 ل ار  م او  وم وو او  ،   و

" ذيا ط٣(وإ(.  

  

                                                

 .٣٤٥، ص٢ج :  ام ادب،   اي )١(

 .١٦٠ص : ا  ، ام: م ا  . ٣٧٣ ان : ص )٢(

 .٢١٦ص : أ ا ، ام :  ا  . ٣٨٣ ان : ص) ٣(
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  تعریف الشماتة :

 ةر اإظ" :ا  ا أ ل ا   أو ، م

  .)١( م"أ

  الشماتة في كتاب تمام المتون
   اي أورده ا زون  ر:ا  و ذ اي 

  )٢( ا   ى ن   اد

 :   ا  آن اا  ءت ا ل: "و

 M  ]    \  [        Z  YL ، : M  YL  :و M    [        Z

    ]    \L  ، :  و M  P   O  N  M  L  K

  QL"اع اأم  ه ا )ي:    )٣ا  ل ا .

، "و ال ا  :رة  ان  ارة   امار 

 ن ا  اء ، واض ا  حوا ،   رةا 

      :  ب اا  ارما M  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L  ،

 ض ا  حا و     :  حا  اء M  [        Z  Y

    ]    \L "
)٤(

 . :   ي أا و  

ل ا :  

 ا إو اما وا ى إا او  

   د  ب      وا ا  م ٥(و(  

                                                

)١(  ا  ،ا أ  : ٥٦٧ص. 

 . ٥٨ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٥٨صا. 

)٤(  ، دبا ام  ي : ج١٩١، ص ٢ا . 

 .٥٨ص ان :  )٥(
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 و م   ث  ورا   ،   وأن

.وه ا إ  

:وا ل ا  

 ة  زال  ك و ُ ك ذي  

      ت إ ك  

   ا      ك  

م  ر و  ن أ ك   

   ت دا  ي      ت ّى  ك

م ورأ زا اةدك   ن اا )١(  

  ت اا و ،  و ،  ا ا وأ ، ّم 

   إذا رأي ا  د وه. م ا  زاة ى أّن

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 . ٥٨ص ان :  )١(
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ا ا  

ا   
  تعریفھ :

       وء اا   أو ا دا  أن  ،

     إ  يض اا  ط أد  و .    ل

   وا   ا  أن و" :ا  أو ، ا  ، 

و  هذ   ، ّن      "لا   ا ١(ر( .

   :ل ا ذ و  

 و دأ     إ با   ف)٢(  

وا  ،   ن و  ا    اك  وف أّن

 و  ،ّ  آ  ء أنّ ، ا ج    و با

  ،       تب وا إذا أ  وا  او ، و

   .ّن" :ل ا    ك دة ديا  ،  أن 

رو أذا  ا ،        عا ا و ، 

   ا وف  ا    أد   إ   أّن

ا  ان اي ا يا  ،نا ط إ و ، 

َ و   ، ّم  أّم    إذا     ب أنا ب ر ا

 رز   ، ا اأ   لو ،    أراد أن و

")٣(.  ا  ضوا .  

                                                

)١( ا ا  ا  ،ا ٢٣٩ص : ا. 

)٢(  ، ان اد وي: ١٢٤ص. 

)٣(  ، ا ا : ٢٩٧ص. 
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  سن التعلیل في كتاب تمام المتون:ح

    " مأ ن ا  ا ا  يا 

   "ا  ب اأر  يا ال: "و "١(ا(، 

 "ا  ب  ال: "و ا   م٢(وأ( .

      ا  م  ا  وا  ا و

 و  ل ا  ، ران اما أ   ا او

   ب  ان.

و ،       أم إ  أد ار   ل ا زون: " )١

٣("إ(.  

ار اي  و    أد وا: و م ّم

  ،ّم أ وو يا      . أي: أّن   أ 

 س إب اأ  هوأ ،      .    اي: "ول ا

  :ا ل أ  ذ  

    و أت    إ اار

       وم أ  روا     

    وا    ر ط   أراد أن ا 

 و إ  ن ا    .ان  ،ّو   

 و   اار اي أد ا  ، ا  دت ر

 دهو ذ  .و     

                                                

 .٧٨ص:   ان )١(

)٢(: ر ا٦٦ص ا. 

)٣( : ر ا٦٥ص ا. 
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 )١("  ل ازي"و :  أد ارل اي : "

 ا  ب  أّم و ، ا زت ا ٢(و( 

   د ء  ر ي : "أنل ا ،  ا 

    ه اووز   ،  زا   

  ذ ،  عوأراد ا ،:إ زا   

 ا وا ا ا ا    

  ك ا ء و   ط

ا  ")٣( .  

و  و  ،   از ا ا اا و

 ة ط   ، أق وإمره ا ا  ذه

     ا ّم   وإّم و أّن، ه 

 ،  ا   وا ،   أ و ، وا

 ا  دا  رج  ن ،   و

ض اي أم  أ و إرء ا.ول  أدى اّم

 ا  قا  ل ا ي: "وا:  

 ق  ا ر  و    

  )٤( أي اوا اك ا  ار

أم ا  واق ا ا ا ا  و   

                                                

  .٦٧ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٦٧صا :  وا . أ ،  رون  اإ    ب

ا  ،ج: وزباب ا  ،.اد و  . : ام ا ،ر :٢٠٢، ص٨ج .  

  .٦٧ص ان :  )٣(

 .٦٦ار ا : ص)٤(
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    وا ا  و  ،   ط أد  وأ  

   ار طت ا    و أنّ ، اي  إ    اض

 ا واي اأ ضل     ، وا   ا 

 واا و ،        اط ر ا ا ،    و

ا  واا   ،      ل أن   ا و

و  ا ل أ ا اار و .   ن  أ طرة 

 ما ا  ل:، ذ  

    اء          و    ار ا

  ه    أن   أ )١(  

 ، ذ  أى   ا ا  ا  واار 

وط   ء     ، ار   ه  أ  ا  و أّن

.  ضا و       انا إ  يا ا

   ما ل او رة ووه    ، ط ب أن  ،   

ون واا   ب ا  ،.أ  وا  

 اب     وأ ، أ  اء ل ا زون: " )٢

٢("أ(.  

ا ر ك ا زون   ا  و ا  أّن

 أّن، ط ر  إا   ونز ا ،ِ و   ط أد  ، 

   ر ا  يا ا  ، ّأن و    ء اا

، وا ا ن أ ا   ا   ،  ء 

                                                

 .٦٦ ان: ص )١(

 .٧٨ار ا: ص )٢(
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     ا  ا  او . ي: "أل ا

إ  ه   وا ،  ا  اط م أ ّ اار 

 ،    ا  ب اأر  يا ّم ، و   ن 

 ا را ءا ، م  ن ا ١("وإن(.  

ا وأّن  ي   ا  ،    ه ا و

 وا  ، ا  ىأ ي أب ال ، و :  ل

  رات طا أ ززرا)٢(  :  

   إذا زارت ا  و أ ب ارض إ ّم

ا ب مط وّم إ     )٣(  

و م ،    أم ا ا ار ارض    

 ه  ، ا  ط أد  وأ  ،   و   ا

و ،      "     " : أا  ارض 

    وإّم، إار ارض  م   ط     وه أّن

  اأ     إ ا ب مط  و ،  ّم     

   ط رضا .  

و اا ر ظ ل أ٤(د(:  

 ا  ريا       ب    ا   

                                                

 .٧٨ص ان :  )١(

)٢(  رات: وزا أ ا  ا رز  ك   ، طا   .   : ام

 ا ،ر : ٢٢٨، ص ٣ج. 

 .٧٨ص:   ان )٣(

)٤(ار ا  ظ  ،        ا : ام . را أ   :ادا م أ ،

ر : ٢٣٦، ص٣ج . 
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ا   م ء وا  )١(  

وأ    ، أم ا ا اي  اري  اوح 

 إ  يض اا  ه  ط أّن، أد ء   وا

  م   ،ري      وأّنا أ  ا ا ،وإّم    

.ا  

ل اي:  ، أ "أ اء و ل ا زون: "

      و    ءا  ا ا   ا م"

:  

را  و       ه     اا اد  

أ  واء اووا  ء أ٢(ا(  

و:ا ل أ  

ا و ء    

ا  ع اأا )٣(  

 ، و       دك و د    ل: إّن

ا     ّن، و اء   ، د   ّم

 ا ،َو  ا و   :   ا  ع اأ"

 "أي ، ا :  ا  با  ع  ي  أنا     ء  ،

وه رم   اوح      ، واء  و اي  ء   

                                                

)١(ا ن  :٧٨ص.    ،   ر ، دارم  . د  ، ادا  ان ظد : ام

 . ٥٣رع   ، ا : ص ٣٧

 .٧٨ص:   ان )٢(

 .١٤٢ص : وي، ام: دان ا  . ٧٩ ان : ص )٣(
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،    ذ د ء ووح   اء وّ، واب 

  ا رار  واا ا  ،    ا  ضوا

    اوح.

ا ول ا ي أ)١(:  

  امأ     

ا  داد ط ن )٢(  

    ا  انا را ط ا ا   ، أم لو

واض  ا  ،   ان  ا ج   ّن

.را ط   

  .)٣("و  اح إ دا طز ل ا زون: " )٣

 اا ح ان ا ا ون از ا أم 

 و أنّ ،  اض اي  إ    ، وأ  أد ة ، 

 حدا .وحا  زط ا  

  .)٤("وا ا إ ء   ل ا زون:"  )٤

 ل ا ا ا أم ،      ط أد  وأ

 ا    وه إ ّم، اء اي وه ا  ه و أّن

   اوح.

                                                

)١(           وا اا :ر ، ام اند  ، ا أ ا   ،             : 

 .٢٤٣٧، ص٢ج

، ا  ، . ام : دان   ٣٥٧ص ، ٢ج ، ي : ا ا: .ام ٧٨ص :  ان )٢(

 .١٨٣ص : ١٩٨٦ن ،  ، ، د.   ي ، دار  ال ، وت 

)٣(  ، ان اح د : ٢٢٤، ص ٤ج. 

 .٢٩٠ص:   ان )٤(
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  .)١(" ا إ  أذ  كول ا زون: ") ٥

  ع ار وذم ا ا ر    ، أموام  و

 أذاع  زون أراد أن  و أّم . ه و  اس 

و ا ا ا واي  را    ، وم ه  اس 

إذا س إا  و .  

                                                

 .٢٩١ص  ان :)١(
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اا ا  

ا  

  تعریفھا :
ا  ا : اد  اء إ  اء ، وال   

 إ  . و  اة ، و ادة ء  ه . ل        

       و ، م وأ ،  أ   أن ي : "اا

  "ا بوأ ، ز أدم  رة١(ا(.  

 :  اعأم   ء ا  و  

̂    M : إن ن ذ ادء   ودة .    : ا أ)

j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `     _k    o  n  m  l

u  t      s   r  q    pv         ¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  wL]ر: ا٤٠ [.  

: ذ     ا ، إذا   و اض      اب) 

     :ا ا ا  ل . ىا ذ  وز ا ر  ، ى

"ا  وجا  دةا  : ا ي :)٢("وأل ا  .  

 را    د  ا   )٣(  

      ،   ن  وحاء ال : "أّن أ ى أنا 

    ، را   أن     ا  د اأّن أ 

  و  أّن ادء   ودة .

                                                

)١(  ا ، ي: ٣٦٥ص. 

)٢(  ا اا ا  ،ا  : ١٣٥ص. 

)٣( : ر ا١٣٥ص ا. 
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، إذا ا ا إ أن ج    :   أق  اع  ااق ج) 

  زعق اازي : "وأل ا . ىا ا س إا    

" س أي : ادة .   )١(ا    ءدن ا اق إنا .

: ا ا ل أ ا و  

     أطرت ا  اب  روح دد   ال إذا 

 ر أّم     م  كإ ط  )٢(  

ل ا : إّن  رو ك    ر ،  ال 

، ا ا إذا  ا ب    _و د ر   ان_

 و . ود  ة ى و    ل    اا  

وا أّم ل  ّ ، وإذا  أ  ام أ . وادء   

     ودة .

    ل ا .  اع امه ا  ء ا و

  ظأ ا و .   ا  إذا زاد أّن ا أ" : 

 ،   أر و ، ل ، واوا ، وا ، اا " ه

 )٣(.  

  المبالغة في كتاب تمام المتون
  ء ا    اعأم إ ي اا  

إ  و وإاق ، وّ ا أن    ه  و . ل :   

"  ه٤("و(ة"   ، أزا  هل : "و و)٥(   :ل أو ،

                                                

 .٢٧٢ص : ازي، ر اح  )١(

)٢(  ،ان ادوي : ١٧ص .  دب: اما ام    ،ي١٤٤ص : ا. 

)٣(  ا ،   :١٥٥ص. 

 .٤٢ص ان :  )٤(

)٥(  : ر ا٤٢صا. 
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"ا   ه١(و(      تذ و ،  رة ا واو .

       ا  اعمه ا يح اون وز ا  

  مع.

  )٢(" أن م ا إ  ) ل ا زون : "١

و م ا  ودة ،  ا  ، و و ن   

 .    ت اا   ، ا  

           " : ونز ل ا ر يل ا

 إ ا م   ، ا ا  ه و ، س إم 

و ،         ه  ي أ أّن ا ة ، وزا  ه

ا ، وأم    أ  ور ،  رآه ا  ة  

"ا ا    هو ،  و ٣(أ(.  

     أّم  " "ة" وزا  " : يل او

  ل ا :  ا . و ا

 أد إ ا ي ما أم      ٤(وأ(  

و ا   ، وأ اد دي     ) ل ا زون : "٢

٥("إ(.  

وا  ؛ ّن  ا وإس اد    ودة . 

  ، وا       ل اي : "واد  ا أن  إ

                                                

 . ٤٢: ص  ان )١(

 . ٤٢ار ا : ص)٢(

 . ٤٢ار ا : ص)٣(

)٤( : ر ا٤٢ص ا .  ان اد :ام ،وي : ٢٦٧ص. 

 .٤٤ص ان :  )٥(
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 و ،   ا م   ذ    : ل . 

 ا_    يا و_       وأ ،  أ  يا 

 ا إ ، وه     _اي  إدراك  و إس  _اد 

ا   وط ، ا  ا  أن إ  ُِْ أن و ، 

" دا   إ اب : )١(، وا  ل .  

 أّم      

                    ابا   ى ا)٢(  

     أّم   ا  و ّم ؛  ولا ا 

 د   _و اي   إمن أن ج   _  ى ا

 .   و ّم  ا ا  ا . وا      

 اع اأم   ل ا . دةو   ءدّن ا ؛ 

  .)٣(: إن ن ذ ادء   ودة" ا: "و

  ل اج ا اراق :

    ورد أ ا دون رده 

  )٤(   أو أء مر                     

   أ م  أ م   أّن إد ّم ؛  ا 

        أن  او . ة م  ا  ضوا ، ا

   ّم "اقدة ."إ   

                                                

 .٤٥_٤٤ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٢٦٨صا. 

)٣(   ، ا ا: ٣٠٣ص. 

 .٢٢١ص:   ان )٤(
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ا ا  

را  
  تعریفھا :

  رر  ا ل ا . ء وا١(: ا( " :   ا ُْوَور

 إذا  ذ  َوراء امن ّم   أَورَْ ر إذا  وأظت ه ّم

   وراءه  م ل َور")٢(.  

 أن وا :        ، ن  دا  ا 

     : ا ا ا  ل . ادا    اد ، و  ظ

        أ ا  ،   ن ا أن را و"

"ا   أ  ادهو ، ا و ، ٣(ا(   ذ و .

  ا: ل 

    رق ا     وم  ات ن 

م وأم   ر      سب ان ر)٤(  

"   ن " أّن ا   ا اب   

 "م"   ا و ، "" د ا م ، 

 . وا : أّن   و ان ،  ن ن     ا ا

 ن  ، وا ل " م ، "ري   ا اب  

 .   وا ا و ، ا إ  

                                                

)١(      ا أ ل ا ،   وري امر ا ا ا  ،

 "بن ا "ى اا ج . : ا : ر ، ا : ١٠٨، ص ٧ام . 

 . ٣٨٦، ص  ١٥ر : ج، ن اب  )٢(

)٣(  اا ا  ، اا  : ١١١ص. 

)٤( ان اد  ،وي  :٣٧٣ص. 
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. م و ،  ّم  و  و ب اأو أن ر  

 ل ا   "و"ا "ا" :  ل را" : 

    ّم ا    ا  أو روا  ، "و"ا

      ن ا ه توأظ  إذا "ر ا ر " ور

"   ١(وراءه(    ا وأ  ا   ا  .

ه ، وأظ ا اي  ه . و  ل ار و    اي 

  ا وا ، و اي  اب .

  التوریة في كتاب تمام المتون

         را  ا " : و را   يا أ

  ا و ، ا ا   أّم  ل او ، "اوا   

         أّم ي ، إا  مأ  يا  أّن ا

ار  اي ّم  ال ا اما ا ا  . ل :   

" ّن ا اع ، أ ار   ،  إ    اق       

   ا ا ي أّمب ،  ون ااء وأك    ا   

ادب إ أن دا   ب ، ّن ار  أ ن ادب وأه 

رَ ، و   اب ، و  أاب  و ، و أز  

    ت زأ ول ، و   إ ا   م 

 ا       . و)٢( ا  ال"  

ا ل اي ل : "و   ا ل ا ح     

 د  ا"  ا         _ر ا  _ا اي 

                                                

 .١٨٤، ص٣ج :   اي، ام ادب  )١(

)٢( : ر ا١٨٥، ص٣ج ا. 
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       ، عدر ام    و : "اوا را

 اوا رع ام ع ، وى دون ا ا  عم ّم ،  

"اا ا  )١(.  

  د أ  ّم ، ة  ر   نا  ب و

  ر    او ، مذ    ر ، ا 

 ق ، وا  ر  ل اإ   يا ذ

:ذ  ا  أورد أم و   

: ا ل ا  

  وا وك زدروك      أ  وف  ا

و  فأدار ا   

  )٢(ا و ا  ف اا"              

 ا  ا موا إ  اوة اي  ا ا    أي: أّن

       ا  ا أن ه ، و ف إا  او ،  وام

او أ  ه .  ادر  ا اال اوف د  

ا" ا" ، واد ا ا ا ا . ل اي :         

ل : اه ، وم سا  أم  و" ر ا ا_  

، و ا    ار إ  اء ،  :         _اء

    و ، ر اا  ، ز ر  ، ءح ا اءا

: ل ا . لو    ، ء ر ، ود اءِ  

                                                

ام : ب  ا  ار   . ١٨٦، ص ٣: ج ا  اي، ام ادب  )١(

       وي، دار اا ا   رد  ، يا ح ا ، اوا

 ،ةا ،١٩٧٩، ١ا.  

 .٣٣٨ص  :  ان )٢(
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  )١(اض ر"ب ذان ااء      وط اغ 

 : ا  ا  لو  

  و راق  واش ره 

                 إ ا   ر و    

  و ى ا ع    

                  نى ا اا )٢(  

   يا  ا ا ،   ""    را

     ا ّع"، وو ، واش ، ور"  س ، واا  ا

اي ه ا  امر اا ،  "ان "  امر   

را ان ا  ا و ء ه . أي :     ا  

ل ا ا و . ا  ا: ا   

  ا ف ال وطأ  

                     إ   و إ  

 أ اا   رب   

                     ا  و )٣(  

 "ا  "ن ،  اا : اي   اس    

وا .     ، اُي ا ٌي ، ن ر  ٌٌم : َأ

 . ع را   

  ول اي :

                                                

)١(  : ر ال .  ٣٣٩صاا  :ام ،ام : ١١٠_١٠٩، ص ٢ج. 

 .٢٨٦، ص٣ج : ،  ام :ام ادب  . ٢٣٦ ان : ص )٢(

 دان ا ا .ام :٢٦٠، ص٣ج : ،  ام :ام ادب  . ٢٣٦ص  ان : )٣(

 . ٥٥٩ص: 
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 رو  أ و    د      

   رم     ا إ    

 ا  و      م  ١(وأم(  

ورن ا     ار و ا ا ل :  

:     ر ا ل و"  

  ء ط   ان ما راء  

 ىا دأ وأ           وضل ا )٢(  

  ا و ، ا ا  تأ ه و : ل ا

   ا   رأ  توذ ، ا   ر  ا

 أ وا ،  ىأ م زاد ا ا  ا و

"ا )٣(     ،    ّم ا  ا  ر او .

 ا  ا       ّن ا  .  ل : "و  أ 

"  رأّن ا  ا ٤(ا(.  

  

  

  

  

                                                

)١(   : ن٢٣٦صا . 

 .٢٦٠، ص٣ج : ا  اي،  ام ادب  )٢(

)٣( ر ا٢٨٦ص،  ٣: ج ا. 

)٤( : ر ا٢٦٠، ص٣ج ا. 
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  ا ادس

ء اوا  

  ال  او
  تعریف التقسیم :

         ا ، ا أ  ا  أن  ا

    ي : "ال ا ل أ . اوا   رك  دو

ا أن  ا   ى   أما ، و ج 

    :   ذ  ،أ    M  ½  ¼  »  º

   ¿  ¾L] :ق    ، ]١٢اا رؤ  سّن ا  ا أو

"  و وط  )١(.  

     ادهأ   إ   َدا ا  أي : أن

 ا ، أو  أ أن  ا  أ  اأ   . ل   

ا  و" : ا أ  أن : أو : آ أ  

 :  ءا M    i  h  g   f  e  d   c  b  a  `  _  ^L]  :٦ط[  .

:      إ  ءال اأ أن م : مو  

     اد    و  

وا ا  نذا إ  

                                                

)١(  ، يا  :٣٧٥ . 
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   ا  ا  

أ     ١(وذا(  

  التقسیم في كتاب تمام المتون

"و أ  أن    ، أو       ل ا زون : 

")٢(  .  

           إّم  ير ا  ونز ا و

    أو أّم  ، ما  اءةا ا        ج  وا . 

      ار   وا ، اء   لا   ، ا

   أ   نأ  : أ " : يل ا .  او ، ما

  ن  ،  ر   إ : ر    _اا  لوا_ 

 ن   وإ _ ا  وا_   فا و

"ا   ف أن ط ا أ٣(، و( .  

  اي ا  ل : "و ء   اآن  

:   ا M   ¿¾  ½  ¼  »  ºL] :١٢ا [، ّم

   أو ا ، اا  فا ق إا     "ا  )٤( .

و  اآن ا  ذ اف  ا ، ّن امن إذا   

 ل ا . ا  ى طة أ ق إذا  ، ف ة ق أولرأي ا

 أ ،  أول   قا  فا ن ا أن " : يا 

 ، و ن ا ا إّم   اق   ذ اف  ا ا أو

                                                

 . ٣٠٢ا ا ، : ص :  ما . ٨ص ان :  )١(

 .٩٧ص ان :  )٢(

)٣( : ر ا٩٧ص ا. 

)٤(  : ر ا٩٨صا. 
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        ن ا م ا ا  ا ذ ف أا ا 

، . و و ا  ذ  )١(م ف ، ء اج  اة"

ل : "و  رؤ اق  اف  اا ، وا  ار 

 و ،"ا  )٢(.  

ل ز ذ ٣(و(:  

  )٤( أو د أو ء  ن ا  ث 

      ث ، إ ق إا   ب اا ز  

 ، أو د ون  ، أو ن وا  ، و   ه   

 إّن " : يل ا . ا      ا ب را  

  .)٥( ا ، ل :  أدر  اء"

وث اي  اء اي ون ا ا  ن      

  ر ا ا ل ا ا ل ا أ ل : "و ا

  أ  أن ا   أد   ل :     ا ،  را و ،

ّم إ أن ل    م أو  ، ام اف ، واول إ أن   

ن  از أو  ، ام ا ، وا اي  ان      

"وا ا ٦(د(.  

                                                

 .٣٧، ص٤ج :   اي، ام ادب  )١(

 .٩٩ص :  ، ا : ام  . ٣٧، ص  ٤ار ا : ج )٢(

)٣(      مح ار  ر  أ  ز :   ا  اءا  .   :ام

 ا ،: ر ٥٢، ص٣ج. 

 ، ر  ادر ا    ا ز  أ  ،:  . ام ٩٨ص ان :  )٤(

ا إر ، زوا  ا  ،  ردنا ،٢٠٠٦،  ١   :٢٥ص . 

 .  ٩٨ص  ان : )٥(

)٦(  : ر ا٩٨ص ا. 
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و      ا ارة . ول        

ا  ا اازي  ا اب أه  ، ّم     اي : " و

    ، ا رو ،   ا   إذا  

"اأ  ء)١(.  

ول أ : "و   ان ل :  ن  ه  ل    

   ن ه ، أو ء ز  ا  ،  ره  أو ، 

"و     سا )٢(.  

وال  ج  ه اه ا ،  أن ن   امن   

    ن   أو ،     أن   ن أو أن ، ام

ا  ي : "ول ا .  ث أن  ه  ا 

    طأ  وا ،  م ف أم ه ، ا أم   :

 أد و ،  رم ا و ،  سا  وأ ، 

ْن ت  ، ّم  ٍف ، وإن   ّم  ٍف ، 

  .  )٣(ت رم ، ّم ا آد" إ ، و إّ ، وإن أ

: ا  ل ا و  

 وا  ب  وإ    ظ   إ : أأ   

م  و ذم و    ظ  رس ال اأ  

  دا  و    م وت اإ )٤(  

ا ل اون )١(وز ا  م و ا وا .

، أّم    أن ن م أو   ،  ا ، أو ال .     

                                                

 .٩٨ص  ان :  )١(

)٢(  : ر ا٩٨ص ا. 

)٣(  : ر ا١٠٢صا. 

)٤(  : ر ا١٠١صا. 
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وا" :   ن ت  ... وإن " . وا  ج   

  ا او ، أو ا ، ا ا      ل و .

: ا  

       ا  ن   ا    ظ  ي    

      أ  م أ  أ    ء   أ  ن)٢(  

  ول اي :

أ إ أم  إ          أ   أ  

  إن    ام و و

                           وأم   ا و   

د و وفأ ا ده     وإنأ ي اإن أ ٣(و(  

وه ا و  ذ اي  ،   أّم أرى أّن   

 ّم ا ا و ، آ  ن ا ا    

 ل ا ا  اه .ود   ٤(ا(:  

  رإ          اا  ي   

 ذي و مو        ذلو  )٥(  

                                                                                                                                 

)١( ح ا ن اا وز : ا ا ا    ا ا 

 ء . اممان اد ت : ، و اي، ا :  ٢٠١ص،  ١٨ج . 

 .١٠٢ص  ان : )٢(

)٣( ر ا١٠٢ص : ا ي   : .امان اح د ، :  ري ٣٨١ص ،  ٢ج   وا.

 ان :وا  وف إاا  ده    وإنل أى ازن أاد و 

)٤(     ، دره اأ       : ا   درا  ا 

 ام :،وا اا  :   ٢٤٤٦،ص٢ج. 

 .٢٢٩ص ان :  )٥(
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وا  أ أماع ا ، ّن أ ا واا  ون  

 ذ " " أي : ض    أ ى ء ا 

   : ذي" أي م"و ،   و   : أي "ذ"و،

      وا " "و ، اإ و   ه

.    

: ا ل أ و  

  ضأر  أ   

                ن واوا وا   

    ما وا  ووا

  )١(وا  ا وار  زرا                       

  ضر لم   ع زال : ل_   : ضروا

 اى واا  ل ا ، ر _  ّم وا   و

و     رضه ا أ و . م قو ،  بو ، 

    ا  . اأ وم ، م و ، واط ءم 

. و م   ، وح  وء ا َأو  

  اء
  تعریف االستقصاء :

  ول ا أن و" : ا أ ل ا  إ ، 

"  ك  ٢(أن(.  

 ردة و ك   و ، و  دأّن ا وا

  ذ  : له و ءدا  أ    ، وو  ورادة إ

                                                

)١(  ان اوي :د ، ٢٥٢ص. 

)٢( ا   ، ا أ : ٥٤٠، ص٢ج . 
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         دا  ، ن أ ا فأ و ، ن أ ا

  ا  ج إ إ . ول : إّن ا

  في كتاب تمام المتون ستقصاءاال

 ،   ول ا أن ء وي : "ال ا

و   ار واز وأو اا ، و ك   ه    

"  )١(.  

ا    ون : "واز ل ا     ا و ،

         أز و ،  ا   م و ، ا

" ا  هأ و ،  ا   ن)٢(.  

    وأورد ا ا ولو ، ذم  أ ون أراد أنز 

  م  ه   ك و     . ءا  او ،

    أ أراد أن   ا ون رز ا  اي : "ول ا

 م و ،  ا و ،   : ل ، بما  ر ا

   ا  ،  ظ و ،      أز و ، 

و  ب اما  ىا      : ل  ،  ض و ، 

و ا  ذ أم  أس   ظ  ، وا ل           

" طوا ،  ب ار و   ء٣(ا(.  

: وا ل ا يا  ء ا و  

    أّم  لا ا و  

 ا   زا  

                                                

 . ٢٤ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٢٥٤صا. 

 .٢٥٦ص ان :  )٣(
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  إن طل   وإن  أوت     

   ث أّما ود  

"ا ُو         ل ومك ا)١(  

      رة را ته ا  ور ا وا 

      ا    ت رة ، ما  ، نظ واا  

      ف ل ، وا     ، لا و

ا  ال ، وّ ارك   ل  ن       

    أ   ل ا    م وورد أّن . د و

ا .  و    )٢(ا  ط" :  ا وا ا ال"   

         ا  ل ، راأو ا اراا إ س إا  لا ا

      ل  .  لا  أّم  ، "لك ا" اريا

  م ، وا ا       ريا ا

   ر و"  و ،        ةزا 

 ا ، إ أن ن  ن ا ا م ، وإن ن        

 ا أ ل ا . ه   ا    ،  ن ا

     ا ا  ه ا و ا ا ن إ م" :

ل   ال  ا  ،     ، ل : " ا ا

: و  ق ا ، و    ل ال   

                                                

)١(  : ر ا٢٥٨_٢٥٧صا .  ا :ام ،  : ١٦١ص   وا ان اد : ام .

: أن ى امن ا  ا  ر و   ، و  اة . [ ٢٤٧، ص ٣ج :

      ، [ ر وو إ ر  يا ذ : ا ل أو . ب واوا 

ر : ام  ، بن ا : ٤٣٠،ص٥ج. 

)٢(    ا ا ، وي اا  رد ، وا را  وا ا   ا 

  ، ب١٩٧٥:   ٣١١ص. 
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  ر ر  ل  نا ّن ، "ا نا  إن" 

    ا از ن  ا        ل: ... أّم

"ا)١(.  

  ا او : و اء ل

  )٢(أ ا أم           اب واق

 او  ر داء ّم ا اد ا ا   

 و ا  ءا  اد ق ، ورب واا   

       ا ّم" : يل ا . بن واا 

"ا  داء٣(ا(.  

 : مرا ا ل م  

  س  وأط       ن  ار )٤(  

  ا      ا ّم" : يل ا

"٥(ا(.  

 :   ءا و M  E  D  C    B     A  @  ?  >

   T  S  R     Q  P  O  N  M  L    K    J  I  H  G  F

Y X  W        V  UZL] :ة٢٦٦ا [ .  ا ه ا

و ا ، وا  ا  ا ا ام .  ل 

 :   ّن" : ياM      CL ذ  ا  .  ن

                                                

)١( ا  : ا أ  ، ٥٤٠، ص٢ج. 

 . ٣١٩، ص ٤ج : . ام : دان ا او ٢٥٨ص ان :  )٢(

 .٢٥٨ص :  ان )٣(

)٤(  : ر ا٢٥٨ص ا  . 

 .٢٥٨ص  ان :  )٥(
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ّن ا  M  F  E  DZL    ّ ذ  ل :

ن ب   M  F  E  DZL ور ارض . ذا ل : 

MJ  I  H  GZL  ر أ    .  ذ  ل :

ّ  .   M M  L    K   N و  ا ن ل : 

  OL ن  بوا  و  رأّن ا   وذ

 د  ا  تا  ن    ،  و ذ

: ا  و  ل  ، M     Q  PZL  ا ا 

 :  و   ، تا    ذM    R   S

TZL لا ذ  .  را و  ذ   و

  ءا ر و ا ي أا ا  ا ا 

   ذM         V  UZL ك  أع و  ، ل : 

M  X  WZL   ار  ّم     اك ، ل :

ل أن ن ار M YZL   ذ أ  ل : 

 ا    امر ورط ار ، ز  ا 

:  لاM YZL")١( .  ه ا  ح ي

.  واردة إ ردة و ك و  ءا  

                                                

 .٢٥٧ص ان :  )١(
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    ر ظ  ، وح   ا  أن و"

ذ اض ،   ذ ،  أن   ذ اض     

ع ذو و   طا   ، ضا ع ذر و ض  

"وا  )١(.  

  في كتاب تمام المتون االسجال بعد المغالطة

و أ  أن  ا ، و     ل ا زون : "

"٢(إ( .  

ل اي : "وا اي  ا زون  ا ان مع    

    لا ب اأر  يا و ، وز ا  

  ر ا  ّم ، ا  أ  ، ا    

    ، م  لوأ ،   يا ا ا أّن ذ 

"م  نو ،  راد أن  رو ، ذ  ٣(ا( .  

  هذ  ّن ،  وا ا و   ونز 

          إ     هذ   ل إّن  ،    

         لي إل ا  او .  فوإ ف واا

  .  اي   ا ا  : "و ء  ا   

  .]   M  &  %  $  #  "  !L] :٨ : اع 

: ل ا و 

      ي ء وء ا  

  مأ دي وار إ  

                                                

)١(  ا ،  ا أ : ٥٧٤، ص٢ج. 

 .٣٨٧ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٣٨٧صا. 

 لاا   
  تعریفھ :
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  م  ن  

"مأ     )١(  

 و  ا  إل ل أ ماس :

      ن  دل انأ أ   

  ن  ن        ك  م   ن

م            رك ا   )٢(  

 د ناس ، وم أ  و ،  م ذ ن او

     ، وأ ن  أ  ن .

  

  

                                                

)١( : ر ا٣٨٧ص ا. 

 .٥٧٤، ص٢ج :  أ ا ا، : ام  . ٣٨٨_٣٨٧ص ان :  )٢(
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ا ا  

وا ل اوإر وا ا

ا  
  تعریف العكس والتبدیل :

و ة : و أن  ا أو ا إ   ، أو 

 . و  ه  

: ا  ا  هرّد آ ََْم َ َُِْ ءا ََ

ّو١(أ( . ا :  لح  ، وا و  ا    :

:    . ه Mz  y   x  w    v  u     t  s{    ~   }  |

¤  £  ¢  ¡     �¥L] :٢٧آل عمران[  ، ر و  ا ذ 

  وا ل او ،  ا  روا ل ا  ةا

 . ا  اج أإ  

 ط أ   ا و" : ا  ا  ل 

  و ،   ق دار " : ل ما  ح   

  . ا و ، ا  وأّم ،  ود   ودار ، 

  "ذ  سا ٢(أ( من ا سا  أي : أن .

وون   ، و ا   ا      و   ه 

 س وا   ا ن   ا.   

  
  

  في كتاب تمام المتونالعكس والتبدیل 
                                                

 . ١٤٤ص،  ٦ن اب ،  ر : ج )١(

)٢( ا  ا  ا  :  ٢٨٧ص. 
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وا  ذ اي ا ا   ل ا زون : " 

ا  ")١( .  

: ل ا د  ر ل : "و  

 ا ا  ن و     مرك ا  

  ل : 

    سا را     "ا ت ا ز٢(و(  

. ب ومر اأ   د او  

  . )٣("وا   ُ ال ا زون : "

: دي وا ز  ي  ا مي : "ول ا  

   رك ا       ا    وا  

 : ل او  

  )٤(ام     و ن  ا ا "رك 

وه ات  إ  ال  ار ، و أراد ء   

: ل اء . ووا   ، رهوإدراك أ ،   

  )٥(ور   اس    ون ا   أم ا

ل ا  ا او ب وإدراك ا  يا : 

  ان  ام وا ، و ا ا ور  ا . ل 

                                                

 .٥٦ص   ان :  )١(

)٢(  : ر ا٥٦صا. 

)٣(  : ر ا٥٦صا. 

)٤(  : ر ا٥٦صا. 

)٥(  : ر ا٥٦صا. 
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اي  اا  ا ا      ل ا ل :   

. ا     أم  "ا  ل  سا  ا"  

وا ا  
  تعریفھ :

 ا ، ا م  : وا  ل ا . ا م  :

"ا م : ر ، واا م ّن ا ا  : ي : "اا 

. و ا   : " ا وا    :  ااء )١(

، ور واب ، و أن   را  ، أو ا ه 

"  ء٢(ا( .  

و  اء  أن  ا ار   أو 

 ظا إذا أ أ ، زوم ا    و و ، 

  ار دون   ذ  ات . ل اد: "ون 

ا أ ا  ر إا    ه  د  

 أ  ، ول بأ ور ، وا ا ذ  ، روا

   ل:

    وم    ت 

  أو ا وأم  

 ذ  ل ّم ، ت  ذ ا ل ا  هأ إّم

  .)٣( أم  ا ، و ا أو  أ"ا": ن ا أ

  

                                                

  .٤٢١، ص٤ج :   اي، ام ادب  )١(

)٢(  ا،  : ٣٦٣ص.  

)٣(  د : ا ،٣٠١، ص٢ج.  
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  الحل في كتاب تمام المتون

 ا ا  ن ا أ ان ورودا  اب ، ذا 

  ،   ءد ر ، و    ا  

 ا  يا ذ ا اا  ا  اء ، و 

و ، ا  ء ا رل د . ط و ، ا 

   ، نا  ون از ا  أّن ا وأ" :

"  ا  ة   )١( .  

  وا    أّن  رات ا رة  أر 

  اا ر و  ة  ل او ،  .  

 وأّم  وأري: " :   ل ا زون ل اي

ا  ا  أّم ل ا ا ون رز ا و "

"ا ذؤ ل أ )٢( أ  ونز ا  أ ذ و .

ا :  

 ب أ  نما  ر    و   ذن ا ٣(و(  

و ار   ، ون َِّ ا  " :  ل

٤("أ(.   وإّم ""  مأ   يوا  :

، ول )٦(: " و  إ ل ..." ، أو )٥( .."."وا ذ  ل 

                                                

)١(  او ا ،  :  ٣٢٨ص .  

  . ٦١ص  ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٤٩ص ا .  

)٤(  : ر ا٤٩ص ا .  

)٥(  : ر ا٤٩ص ا .  

)٦(  : ر ا٦٦صا .  
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:  . ل اي)١("وأ ااب  أب   :"ل ا زون 

 أظ ل ا  ذ او" :  

  ة وا اب أا ا        ة ")٢(  

:  . ل اي)٣( "موم إ : " وام  ل ا زون

 ا" م" و ا ا رة إإ"  ا  )٤(.  

و ا   ، وأ اد دي : " ل ا زون) ١

٥("إ(.  

 ،  دات أاو، ا   و   : أّن أي

ا ل ا  ل ونز ا و :  

   ا م          وأ   

    ء   أ        ر ا   )٦(  

  و  إ ا أ ا  ل :  

             وأ    أد إ ا ي ما ٧(أم(  

 ا  أّم  ا  وأريوإم " : ل ا زون )٢

٨("ا(.  

و اة  ا ث  ،  أ وأ  ات : أّم أي

:  ل اي. و أ  ،  أ أ اادث  ا أّم

                                                

  . ٨٠ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٨١ص ا .  

)٣( : ر ا٣٥٢ص ا .  

)٤(  : ر ا٣٥٢صا .  

)٥(  : ر ا٤٤صا .  

)٦(  : ر ا٤٥صا .  

)٧(  ، ان اح د  :٨٣ص ، ٤ج .  

  . ٦٠ص ان :  )٨(



- ٣٠١ - 
 

ا ذؤ ل أ  ل  ا ون رز ا و"   

  : ا ر  أوده ل

 أر  يإّم    و أ  ا    

وأو :  

  ن ورا ع     أ    ١(وا(  

  . )٢("و   أ ، أم إ  أد ار " : ل ا زون )٣

و ا زون ل    ا    ى اي أّن

: ا أ  

ّأ و  َت    ارا إ     

   وم أ   را   )٣(  

      أم إ : " و ، ا زون    أ ا  وأرى أّن

 ...أ  دار    "  ا سا ،  را رو .  

وه اة ة   ، وه ا : "   ل ا زون )٤

  ")٤(.  

 ف ا  ا ونز ا إم ر ، و  :  

   ة إ  و    وإ م ة)٥(  

  ا ، و ر  ا ":  ل ا زون )٥

  .)٦("ب

  . و أول  ،  ار وأ وأ   أر: أّم أي

                                                

  . ٦١ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٦٥ص ا .  

)٣( : ر ا٦٧ص ا.  

)٤(  : ر ا٧٤ص ا.   : ناما ي : ص م ،١٢٦ .  

  . ٧٥ص:   ان )٥(

)٦(  : ر ا٢٧٠صا .  
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وا  ، : "و ب  ا دارك  ا  ل اي

 ا  .  ، أي : أرض ل ر أن ن  ابز 

  .)١("وز أن اد  اب

  اّم، وئ ال ا م   :  

  )٢(  ا ب        و ط  اق

  . )٣("ور و أق ، و     أن اس" : ل ا زون) ٦

 : ذا    أن  أي ،     مذه

وأراد  ا ذا  ر  أن ل . و  أن  ، اش 

  .  ه اة

" ذ   ق ور و أق: " : "و ل اي

ي وا  :  

     آ     ن و در قوإ٤(أ(  

ورت  ب   ه ، و ه اا   اة 

إ ا  و ورد ا ا  ا ا أر م ن ، اال 

 : "و أّم ل اي.   ا و  ن ا  اار 

ر إ و  ط أ        أ" : و ا

ا ا  ، ا اوز او ،ّ وط  م     ، و

  ك و ،  ّإ  ، أ أي أ  :  

  )٥(وإ در و أق     ن     آ

                                                

  . ٢٧٠ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٢٧٠صا .  

)٣(  : ر ا٢٧٥صا .  

)٤(  : ر ا٢٧٦صا .  

)٥(  : ر ا١٩٢صا ا: د  ، . ام: ١٩ص ، ١ج .  
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ي أن أل إذا  أ ا  أّنوك  : " ل ا زون )٧

  .)١("ا وم ال

      ل ا اي، ول ا   و" :

  : ح     ا ات   إ ل أ   ٍة

  )٢(إذا  ا أن       وإّن  اأي وا ئ

  .)٣("وأ  ا ا  أق ال"  : ل ا زون )٨

ا ل ا  ل او :  

 أن  وإّمط      ل اق اأ )٤(  

  العقد في كتاب تمام المتون
 ، أ اء:  :  ؟ ل "   ارثل اي : 

  : "أ ا    ل : .)٥(وأد اد" ، وأ اة

  لا      ماة أ دى وا؟ وا يا   

   ه    :  ن وة       

 إ وأد         ن ر )٦(  

  :  ا ل أو

     اه ودع       ز    را ط )٧(  

ٌ ،  ءا أ  ا أ أ ، ن  وما" : و

  د روا ،  ندة واا  و أ  ن د   

                                                

  . ٣٠٩ص:   ان )١(

)٢(  : ر ا٣٠٩صا .  

)٣(  : ر ا٣١٣صا .  

)٤(  : ر ا٣١٣صا .  

  . ٢٢٤ص ان :  )٥(

)٦( : ر ا٢٢٤ص ا .  

)٧(  : ر ا٣٠١صا . ان اد : ام  ،وي : ٣٧٢ص .  



- ٣٠٤ - 
 

"م )١(.  ا و أ :  

 ا د     ا  ٢(ور(  

 ل ا ا أ أ  : عا ا " ، ا 

"ط)٣( .  

ل اإر  
  تعریفھ :

و ، مع   ا :  إرل ا " :ل ا  اي

 ا ا  ا    _  ا أن  _ر  رة و

 ي ا ي     ا  ، ذ  أو أو م  

" ا  )٤(.  

ن  ى    أن  م  :" ، ل ا زون

   و ئو دث  و ،  زا   ى :

را ")٥(.  

    ه اا ا  ّمإل  . ا ب  او

 " :   أّماي  ل،    .   ا اب 

 د ب امه ا أ  ،آ  إ   د ، و

  دا ، ا   أر ح وم ا  و ،  و  ،

  ين ا  و ،  إ إ    و ،  و

  نا  وا ا  ا ا ،  واا ا و

                                                

)١(  ا ا ،ا ا ا  : ١٩٨ص .  

  . ٣٧٣ص : ويا ،ام : دن  . ٧٣ص ان :  )٢(

)٣(  ا ،  :  ٣٧٤ص .  

  . ١٢٥، ص ٢ج ، :  ام ادب  )٤(

  . ٢١٩ص   ان : )٥(
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اإ   ا ا  او ،  ي ما  ،  ار و

 ا  يد ا ح ، وا  _ا  _  ده يا

 ب ا ، و   ة  وا ا    و

وا   ،   م و وا و  ،ف 

 ا  و ، ل ار وأ  أو  ر ا  وأ

و ، و  م إ ا ر ، و  ول   ا ، ث 

أ َّ     و ،أ  سا  لي اا رأس ا

   ة ا  ،    ء  و( ا ر)  ،

 ل اه ر و ز  رة أإ  أم  و    

 و  ل، وأ   إّم :   أ  م  ،  و

 يال  "   ر ورو" : ،ة ا أ  ق و ي

 و  ، اد اي ر  ا  و   اب 

و  ا ،   اي ان اد   ن  ن 

 ط أ    ،    إ  د إذز  ا   و

   أن  ، ى و   و  ى و  ة

 ا ،  ا  و  ا  يج اا  و

 ا ا  اء و    ى يا  ن ... ، نو

 و ز"، ما  ١(و(.  

   ذم   ه امب ا ار ى أ زون أّمو

 ذ ء ا ، ا  بل . وإر  يا ا و

ل ا ا :  

  )٢(ا  ء  ام        وإن ن ذم  ذم ّم

                                                

  . ٢٢١_٢٢٠ص  ان :  )١(

  . ١٥٢ص،   ٢ : ج،  : ام ادب ام . ٢٢١ار ا : ص  )٢(
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ي لا مودة واء اه ا ا رة: "وب ا ، 

 ا ا أ دز     وزاد ،   ه ا و وا

"ه )١(وار أا ا و . ،ل ا أ و  :  

  تى ا داء أن     من أ أن ا ٢(و(  

و ل أ :  

    ة و   و ي ن ز)٣(  

هو  راقا اج ا ل :  

ن اوا ق       ادهورا  ز    

آدا وّ   ودأ ا      إارا ء ودأ  

وذ ء إ  س     ر وإذا      

ورد أدون  ر ا    ده   رء مأو أ   )٤(  

  تو ،و  ا  بو   يرأي ا  . و

  . ذ ا   أاض  أى

   ت اأ ي ا ي ت اا و ا ا

 :  

   ه وأ      ه و  ٥(و(  

 ا  ورد و :  

" رأن م          ء  ام٦("و(  

                                                

  .١٥٢ص،   ٢ :  ج،  : ام ادب ام . ٢٢١ص ان :  )١(

  .١٦٦ص،   ٢ : ج،  : ام ادب ام . ٢٢١ص ان :  )٢(

  .١٦٦ص،   ٢ : ج،  : ام ادب ام . ٢٢١ ان : ص )٣(

  . ١٢١: ص  ان )٤(

)٥ ، ان اح د (ج : ٨١، ص ٤ .  

  . ٣٤٤ص  )  ان :٦(
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: "ون  او  ان إذا ت  ا  ل اي

 وأ  ذ  ا أ ،  إ و  إذا  وأ

وط     ذ  أ ا   ، وه 

ا  وآ  ، ب واا   ةه ا هم ،مو 

  ا ل ود ا .ونز ي أورده اا ا ا و :  

  ن أ       أ مأ  أن أ   

م ل   ن إن       أ ح إذا أر )١(  

     ي ا ي ت اا وو .  :  

  س إل اأ      وا ا وأم ا   

أ  اتم  د     ور   ا  أن  

 وا ا     ااب ، ووا وا . ل ا

ا : "و ا  ا ا اي م      اي

  :  و ، اع 

م ر  اا  ء     ذا ور ي وار   

  ذا ور وا" : ،ل اا ٢("ة( .  

واق وان   ا ا وا ا  ض 

 وور ،وا وا ر واا  قا  .  

و  :  

  )٣(إذا ات ه امار وا     ع أ ام ظه و ام

 ج    وا ب  وت ه ااد . 

 ر واا ،ي ا ذا اظ     .يث او  

                                                

  . ٣٤٥)  ان : ص١(

  . ١٩٠، ص ٢ج   ، :  ام ادب )٢(

)٣(  : ر ا١٩٠، ص ٢ج ا .  
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 و ت وه ا ه  إ أورد ّم: "و ت إا 

 و ، أ  رج أن ه ا"  )١(.  

    يا  ا ت أه ا ا ا و

ا ل ا ."ل اإر" :  ةه ا  و" : 

وا  ط أّم إ وا     اء ، ا ا و

"اء اإ     ج ٢(و(.  ا ت اأ  ا  

  مذ ٣(ا(.  

م  ا   ام اي    ا و ا  أّن

 أ ا  ا  ى أّن وذاك ّن،  إ     إ أّم

 ا  ى ر اا أ  ، وقا  بوط ،  ا ا أوردو

: "و رأ   ا ار اي  ل ا . ه  ا اب 

  لذواق وا    "ل اإر"  ا أ   أورد

و   ،    د ا  د اوراق ن امء 

ِ  ا  وأ  . أّن و  م ح  و ا

ي  اا_  ا ر_ أ   ن و  أ  ا 

أ  يء اا  ،ّم"   امد  "أ .  وا

ا ح ا ا  ل ا  م ر ا  أّن

   ه  وأ ا أ  هوذا ،  ذ  وا

: أم   أ ا أ ن وذاه  ذ  أ  ه  ذ ل

 أ " )٤(.  

                                                

  . ٣٤٥ص ان :  )١(

  . ١٥١ص،  ٢ج :  ام ادب ،  )٢(

  . ١٥١ص،  ٢ار ا : ج )٣(

  . ١٧٨ص ،   ٢ : ج،  ام ادب )٤(
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 ي ، واا  و    ء دور ا و

: "و  ذ  ا  ر   أ ا . ل

    ا أ ن ا وإن ، ل ا وا ح ا

   ع أت را  . و    و  

 ، و   أ أن أورد   رت  ا   أ

"ط إ وق اا د أوإم ، ١( وأ(  ا ا او .

و ا  هذ .  ت اأ او "  يا ذ 

 دب" واا ام"   ا ن" وذا ل اإر  

 :  

 ى ط اا و ب دأ   وا ا  ه ٢(د(  

  : و

     ل ذان ا تو و       

  )٣(م   ن وت                  

و  :  

    اه ودع       

                 ا ط ز   )٤(  

  :  و

  ذا ا  يو أم و     

              م   ي و )٥(  

                                                

  . ١٧٨، ص  ٢ج ام ادب ،   اي : ) ١(

  . ١٣١ص ،  ٢ : ج،  ام ادب: ام  . ٣٠١ص ان :  )٢(

  . ١٣٦ص ،  ٢ : ج،  ام ادب: ام .  ٣٠١ص ان :  )٣(

  . ١٣٦ص،   ٢ : ج،  ام ادب: ام .  ٣٠١ص  ان : )٤(

  . ١٣٧ص ،  ٢ : ج،  ام ادب: ام  . ٢٩٧ص ان :  )٥(
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  القضایا النقدیة
  : اي ا  ا اول

 ي اا ول: طا ا.  

  . ا ام : ط اره ص

 ادوق اا :ا .  

ت ا : اا ي . اا  دا .  

  . ا ا : اص

ما ا  :ت اا  

ن واول: اا ا .  

  . ا ام: اس

ا :ا ا .  

وا : اا ا .  

ا :ا ا .  

ا ا : ا ا .  

دت اول : اا ا .  

  . ا ام: اازمت 

وا ا  ا :ا ا .  

وا ا :اا ا .  

  يا م :ا ا  

  . مص ا زون

 اا  

اب اا 
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  : النقدتعریف 

ا  ه  اأي أ راا  "وم" راه ام  :

: أ  ا ،  ارا وامَ  ، وَم: إ م أي 

 َم  وََ . س اأ د  وا وم ،  هوم ه ام" :

  :  دةم   : زا و ... رد  ّ  ، راا

. ر    ا ده ... اموم ة اََم  و ، ا وم

   س ا ا  : ءا ا   و ، 

")١(.   ، ا م را  ا ما و

 ا دا ا  ب إأ دا راا  ةا راا

  ا،  ا اد ادئ . 

 : ا ا د رزق رل د      دا ا" :

، وار م  و  و       ا  اج  ، أو د 

     ،  ا ا و ،  ا   ، دةا

 "أو م ،  ازأي)٢(إ .        دا ا درا  دا ا :

، و ا    إن ن ا  و ، وااج  ال

ن رد إنموى ط رل د .      ن ن ا  وأ" :

  "ا " ادب     ا ا   أب        

أ ام ا  أن   ا ال ازي  ا ،  إّن

وأ امد   . و "ا" إؤك ارا إمم      م ادب

                                                

 . ٤٦٩أس ا ، ي : ص )١(

)٢( ا ط   ، :  د رزق١١٤، ص ٥ج. 
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:  ا إ  وم ادب درا وا  ، و   إ اء

"إ    س)١(.  

  أي   أ ا و ر و  ،  . نره  وظ

     ا ذ  ن ا  ، دبر اظ  ا ا 

 وذو ، ا ط  ت ، وأراء م  ر   نو ، ا

      :ئ ازوج أ   . ا    ام

٢(ا(ا  ر طوإم زو )٣(    ا   )٤( 

  :  

أ ره  وا  ا     ا  ج  

: "اق ا "ن ا  ت     امه ط ول

     أّم ا  وى و .   ل إا   قا

وون أ   م ب    آد ق ظ  ااء ،  

  ، ٥(ا(  م  أّم  ل و مه ا  .

 ا ن وإن ، ا ون ،    اا  ذ  ر  .

 م  ازن و   ء ا ا  ظت 

                                                

)١( دب اا م  تدرا ، موى ط رد ،    ا ا   ةا ،  ،٤ ، 

١٩٦٥:  ٢٢ص . 

)٢(   ة ا :         أزع ا ن ،   ، عا ر  ،   

 . ١٣٩ا ا . ام : ا وااء ،   : ص

)٣( ا  ط   أ اي ان ا :      ا  وا ا  

 . م    وص ام   اءوا ١١٤: ا . 

)٤   ا (و ل ا و   ز ا)  ا ، (   ا ا:   

 ودا وا   اء.  اء : اموا ا ،  ١٠٦: ص . 

 . ٤، ص  ١ج  ا ،  ا : ا) ٥(
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 "ازمب "ا  ، اءء وادى ا)١(    ا  طو"ا

ما  "٢(و(.         ه دي وما  ء و

ا ا  هور  اداا .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                

،  ،     اب   ، راو  ، دب : أ ا ، ا     اي  )١(

ام :  ا ، ر :١٨٥ص ،  ٢ج . 

)٢ (   ا أ ، ا  ا    ما         ن ، ةا  :

 . ٤٠٠ص . ١٤ا ،  اة  اء . ام : اا ت ، ي :   ج
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  : اي ا  ا اول

 ي اا ول: طا ا.  

ا ام : ط اره 

  . ص

ا دوق اا :ا .  

ت ا : اا ا . 

  . اد  اي

  . ا ا : اص
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  ا اول

ي اا ط  
 و  ، دبر ا  ط ا يا ن ا

ذوا  أ ا اءة ة وار و  أ ه . ون 

 و ، م ركه ، و أدق إ   ،   ّو

اإ ا أ  "نا "  ل .  ا  ّم " :

  .)١(ن ا  ام ، ا  ا ، ر ن ادب"

ن"  اي   إ  ، وارئ " ا

 وا ا   ، رمو اوم م دوا اا 

"  أن م ا إ  . ام إ   ح ل ا زون : 

 ")ل )٢ ،  و ، س إم       " :

 ُ هو ،   إ ا أن م  ، ا ا  ه

    وأم ، ه ا  ي أ أن ا ة ؛ وزا

أ  ور ،  رآه ا  ة ا و  . وه 

"ا ا   )ل )٣  ه ا اا  و .

. ل ا ونز ا : ا ل أ إ  ل و  

 أد إ ا ي ما أم      وأ  

  رةا   ، ا  ة اا   

  : : " وا   ا ل  أو ل أ ارئ .

                                                

  . ١٥ص ان :  )١(

  . ٤٢ار ا : ص )٢(

)٣(  ر ا٤٢ص :ا .  
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    ه وا   ه و  ١(و(  

ا  تة أ ذ  يا و  ه وو ،

 ي ، وا م ي اا   أ  و . مو

  ذ  ه ، وم   ،  و ص اض ا

أو ز ام اي ،  أن   و .  ل دره 

: " إن ط اا اد   ض   م ر ااوي

اة ، د   ادء ، و ا ا ق   ه أو 

")٢( .  

  و أن  ص ام  ، ا  ي إوا

  . ح ا ب إا    وا دا ا

  .)٣(" أه ا   اذ  ل ا زون : "

 : : د ا ، وا " :  ا أي ل اي

 :  ل ا ، ا وا ، ا  ا ا M  >  =  <

?L   ، و و ا  مُو  أ ا  و

" ٤(إذا أردت(.  

                                                

  . ٤٣: ص  ان )١(

  . ٥ص :  ر ااويا اي  اب  م ان ا اي  )٢(

  . ٣٨ص : ان  )٣(

)٤( : ر ا٣٨ص ا .  
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ما ا  

  ط اره ص
  ، را      ا ي مر ا

 ،  يا   ،  رنو  ، دون آ  

   ل .  ح اول إه ، و را و

م   و ، م  ا  ث  يإّن ا " :

 رةص ال ا  ث وإّم ،  و اا ا 

 ا و ، ر    ، كر اأو ا ، اا

 ا ا إّم  را  ي او ،   رما 

"١(ا( .  

   ا إ ا  وا   ه 

  ا ن ، اما   صوناز ل ا  " : و 

 واء اا و ، ر ء  " )٢( .  

: " ر ق  : "وء   ا ا ر ا ل اي

 :ل او "ر  ءرب ا  

      ب اء     داوى

       ء                   

ول ا  :  

    ءا ء      إ    أ   

                                                

)١(        ي وا  يا ن اا  دا ا  ،    م   ،

رات دار ا ٤٨ص : ، د .  

  . ٤٥ص ان :  )٢(
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  ول ى  ز ادي :

  . )١(ن ء اري"         اء َ ٌق

   و ،  رنو اا ذ  يا  او

: " و ا  ت م ن  ل ار   ، ول ار . 

  صّن ا ،   أ   اء . و  

 م  ،    ي أا  ءن ا ء ، وإذاا إ 

أ ا و .   هم إذا وأ ك  ا  ء  :

")٢(  . و  رن ه رةوا ص اه ا

م   ل . و  ا ، ونز ل ا  :

  ز ا ورو  ، ث ا  ه ص"

  ا رمه ا  نا و ، ار  لا و ، 

  "ذ  رئا  ء و ، إ  )٣(.  

 ص اه ا     يأّن ا  ا و

وأ ،  رئ أا  ةص اه ا أّن إ   

 ل أان ا وق ، وو و  رئا   ، دةا

 ، ره وا  لل وه ، و  .    او

 م أّم ذ  أ  ، ا  أ در اا  يا

ظ   ا   ه ا)٤(.  أورد ا أم ل: "و

                                                

  . ٤٦ص ان :  )١(

)٢( ر ا٤٨ص :  ا .  

)٣(  دا ا ،م  :١٤٨ص .  

)٤(  ظ    زديف ،  اا وزارة ا و : ا ل ا ا أ

  . ٣٦٠، ص ١٤اي : جاا ت ، : ام  ن   ا واح .
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"ا ر ظ   ا   )١(در اا ذ  . أط 

  ة ا زون  ب "اة" و" ان". ل 

  "  ن ة" واا"   ا  ي " اا

"ط ءه اء وأ  نن" ، و٢(ا(   ل .

 إ  يأّن ا إ  ا وأ" : م  أ ا

 ا م دةإ  ص ، وذد اا    آ

، وا م روس إا  أّم إ  رةه إ ءد  وإّم ،

 وإ ،   ا ون إا اء ، وما  ا م 

"م   ىاض أ٣(أ( .  

  اّنو  را  ا  ا ا اء إ ا

  و .  ر اا أ با و ، ا هم ا

ا ا أن مل إّن أ ادر ا ا  اي  اآن 

ر ا وا اي  ادر ا واد ، وّم ن 

 ل ، و  د  ر ا ام ذ  ا وا

  .)٤(أد    اء ا  وا أا  ه

 ه اب ت  ة إم وارة  وة 

  . ادةات وا ا   ة دره ا و

                                                

  . ٢٢ص : ان  )١(

)٢(  : ر ا٦صا .  

)٣(  دا ا ،م : ١٥٢ص .  

)٤(  وا اا:   ، ٣١١٣_٣١١٢، ص  ٢ج .  
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ا ا  

  اوق اد  اي
    ا  ل سا  دوق اا

 :  رل د .  ن ذك مو ،   أد م

 ، دل ا  ن مم دا ا  دوق اا"

 ل وا  او ،  و  رة   وو

  .)١(اد    ادب"

ذوا ي م   رنو ،    رد ا ،

  و م  ل  أّم ج   وامل  إ ذوق

ذ  فو .  سوإ ،  ازموا ت ا ه

 ازما  رب  ، رئى ا دوق اا  إ 

ئ ال ا   ازن و م وآ   وا  :  

 قا  ط ب      و ا    

ال ا و  :  

و آ  وا      ا  ا )٢(  

 ل  إ ام :  

  و ارة ر       ط ة اب و ذا 

  ك  ى أّمو "ر" :   يب ا

  د او أر   ل ا  أ :  

         ره  ا م ل  

                                                

)١(   ا ا  دا ا ام  ،     ا  ر  ،١    ،١٩٧٢:  

  . ٢٧٠ص

  . ٢٧٠ص ان :  )٢(
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  و ذا و ارة ط ة  اا     د

     إن أ  ن ره ھ  ى  ل  

    أو ره ھأو ن   ا     

ل ا  أ و "أر"  ك    " :

     ،و  :  

  رب ا   أ    ا رد و ى اد  

 و  لى وب ا إذا    ار ا  زار    

 ر عا  ك إّم ح ا ا  :  

و :  

 و   أ  إّم   َمأ  وت    

  ارة  أا  و   ط ة اب و ذا

  أ اي  ارة     وأر  در وا أن 

  فا أّم ز ،    ح ا ا و 

 ا  ،لو  :  

 و         أ   

  اب        أو  اه أ ة

 ر  رةا ذا     و   ل    

"أ و أر      هأ   )١(  

  " : ل ا  ّو ،  ض  ا وأرى أّن

   ا إ "رةا و   رة٢(ا( .  

                                                

  .٢٤٢، ص ١. ام : ا ا ، ي : ج ١٥١، ص ٩طت ا ،  : ج  )١(

  . ١٥٢، ص ٩طت ا ،  : ج  )٢(
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ا    م أ ١(و(   نو ، ا ا

    ااء ا أا   م   أول 

   ى أّم ،  ت   أّم و ، ا

ا ع  لة، وأرط  ى  ٢(م(  ب أ " :

  : : م ،  ل أ أّم اي ل ى ذ ل

  و ارة ر      ط ة اب و ذا

  :  ن ن  ذن  ذن   و ل

ا ا  يدل      إّن اا  ا   

     أرى وأ  ا    و ا  ووؤه 

  ا  ر إّم     ا   وا  

  ذنا ا إّن  . ل  ا ا   و  ل

 هم  و ،  ذن  دما  :  ل ،   ة ط

: إّم  وا  .  و    أرى  ،    ل

در  إ   و ا ا و ل : إّم  ا  ت أأ ،

،    .   و ،  وا ،   اءا  ج 

:  ؤ   ،  أ ا  ؟ ل  وراءك  :  ا

  : و  ااء ، و ااء ، وإّم  اض .  أم ل

  )٣(و ن م  ا را    رأ ر ان  ه 

                                                

)١(      ، ا أ، ا  وان  ا        يا  أ   ا

 . اات :  ام اي، ا :  ٧٦٩ص ،  ١٤ج  .  

)٢       ا     ةا أ اري ، اة اأرط  ى ( ،      روى

 روا ، و ا     يا و ا    إ ا  . ام

  .  ٢٦٣ ٢٦٢ص ،  ١٤ج : ي، اا ت 

)٣( وا اا  ،  : ١٩١٢_١٩١١، ص ١ج . ر ا ،  :ام   : 

  . ١١٩، ص  ٢ج
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 ،  ا    م   ل ه او

   ا ياء اا     ع أنا وأّم

  و   فو ، وق ا م ه ، وأّم  اا

 و ، ا  . زول   ل ، و   و ،  

   م إّم ا    م أّن وم 

 اوق و   اع  ره ، أ اي ن مه 

. ار  ل و و       ، ا ر أ  

: "و  ذو  ل در  زل   اي

رة وا ا ن ا     دا ت ، و

 ، روا ا ود ، رة ورب ا   

"ره وق أو ما  و ا إ ا   ّ)١( و .

 : ال ا   ص و  ل ا ا  

 م      ع َم موا ه ا  

: "و  اا  أماع ا ا و  ل اي

 ى أّن س . أا  وأو ا  ى  أ ة" :

  أ "ا ئ ال او "ا ط" :  :  

 ا ق ا  و      

                 ا وم    

   ، م  اريو  ذات  :   أ

"ق ا و  و ٢(ا(.  

                                                

)١(  ا ا  دبا ، ررف اة ا ،  لز  ر ، ل

  . ٤٨٥ص:  ي وه

)٢(  ا ي  ،ا٤٠٥، ص ١: ج .  
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 ، و  اط  ،  ق اأ  ص 

  ب . وآراءها ا    ظأ   ي إو

وق ، وا   م   ل .  ءأ   :

" أدرك اي أ ا  ادب وم ، وأدرك  أّن اوق 

 أول   ه    ا اان ،  ا ورة 

   ا ا وقا  و  ان واوا راا

  .)١(إ أار ، وإدراك أار"اص ، وال 

   ، ار اإ  ع دب ون ا رف 

  ذوق  ّم وذ ، ر ا  ر ا  ضو

 و ، دة ا إ ى ا وق اب . وا ل

م .  ل ا ا اا ا اب   و

  ه ا   إّمو   . اوق : ")٢(ون

 ا  رهب وا  ر ،ا اص وا  ،

  أ ا ا ذ  ا اما   و

، و  ل    ان  ن ه اام إّم، ان 

   ٣("ا(.  

                                                

)١(  دا ا ،م : ١٤٧ص .  

)٢ (     ا ون   رخا ا : ز أ ،.   ، ا : ام

  . ٢٣٠، ص  ٣ر : ج 

)٣( ا  :  ةرد اة ا  ،ون  ا  ،٤   ،  ان ٢٠١٠،  ١   : 

  . ٢٩٩ص ن  : ا ، : ا ام . ٥٨١ص
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 ون  وق واف  ال أ  اد 

 ،  ب أى أّن ا ّم ، ةا ا اما  

     و  .  

 ل   يرات او   ّم ، ا ذو

  وا ، أذوا ا ء اب واء وادرات ا

ح ا أ ل و .   ادإ  وعا أوان او" :

 ا   ؛  ا   أود   ارات 

، و   أت ا  ادء ا ،  إ ا وال

.   )١(و  ن ا وات ورود ؛  ان"

  دئك ا  ،  أ ًء ، وو ون رومز ا  

ع ا  صر ، ول ا س  و ،   ، ر

ا اج ا ل . لء اج ا  رق اأ  و ،  :

  ق و ،  أدم     ذنا  ا  "

ا   ر  د و ،     ن ، و  ،

"آ  بؤه ا ن   ض٢(وأ(.  

                                                

  . ٣٠ص ان :  )١(

)٢(  ا ي، ا : ١٣، ص ١ج .  
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ااا   

  ت ا اد  اي

ا  ا  وا ، أ اد  اي  ى اي أّن

: " أراد أن ن    واا ، و    ان . ل

"ا   ن أد ١(أراد أن(.   

  ا    ه ا   و ،  

 ذ رف ، وا    ا     بو

: "إّن ا أم د  ى أّن ن اد .    ل

  وأ  ذ  وضا م   ن ، وضا  

 وزن ا   و ،    ة إاا ا  ، اا

  ا ا  ن  وض ظا  أن وإ ، 

  .)٢(م ة"

  يا  دا ت ا أّن   و

  .)٣(ا وا ، و وا  ذ   ء ه ي

  : "إّن  امء  ا     ايل 

  ، وا    ذ إ ا  ،    و ، 

   و ،   ء اماد ا و ج إ  

                                                

)١ا ي :  ، ) ا ٤، ص ١ج .  

)٢ ( : ر ا٤، ص ١جا .  

دار و   . ارخ اد ا : أ    أ ااري اي  اي )٣(

 ،   م"ما ام  ا : ام ."  ا ، ر١٧٧، ص ١: ج .  
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 ، ا ي اا ظ ، وااد اا  ا  و

ذ و وا ا   ا ١("ا(.  

 ا  ا   ا  ون أّن وا ي و

 ج إ ن ا وذ ،   و ، دا  ا

  . امج اد   ،  إ د ه اا اة

                                                

)١( ا   ما   ي ،       وا  ا ا ا ،

  . ٤٠_٣٩، ص  ١ج وا   ، س وه :
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ا ا   

   اص
 اص  ام اد اب   ، وظر ت 

  اء" ووا ب "ااء"، وت اب "ط 

  أ    ص ، وا  بء ا ا

 ظ _   _أ أ اس ا أو ما ه . ّن اب 

ار ا  ا   ا أد ا  ، أو 

  ا    واا ن ز  ا 

 ل ا . انا ا   ا ا  را " :

أ وذ ، ا ب رواا   ا  ا ، و

 ، روأ و   نو ، و ذ  ذ و ا

 ، ا ُْأ  ا ، روا ا   ا وأرادوا أن

 م اواة  ُادوا  ار و ُِ  ا ا زدة 

ا و و ون "ذ)١(.  

وا اى  اص ، ون أ  ود  إاد 

 ذ  . ا  ي ور اا و ،  ه يا ا

: " و أم أورد  ر ا زون أو ار اي أه  ، ل

ا ر ظ   ا    ٢("ا(.  

                                                

  . ٥٦_٥٥ص:   ااء ،  ) طت١(

  . ٢٢ص ان :  )٢(
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و زا       م :  ة إّم إن" :

"ذ  وا  ١(ا(و .  "  ت ل" :

     : "و ُ  ٍ  ان   ن  اان"

  ب ص ب   "ل د ان ا" :

   .)٢(ن 

و ن اي   ، و ا  ّن اب 

 أ   ي رواها  هذ  ، ب أدب   ب

)٣( ل ان ر" :   ا  و  ،  

ه  اث . ذ  ا وأطل  ، وا  ى )٤(ار"

ل أ اج  اي ،   ا وص  دون ف 

: "و رد اي    أو ار . ل در م  رد

  م دأ ل ن ، ره    أو  رواه" :

، وإ       ، وا ل  إط  ادر

")٥(.  

:     ا  أّم ر  وأم  اي

   ح و ه ، ذ  أو ا   م   

 ل ذ ، را  و ا ا  ا أم ل . 

                                                

   . ١٦٩ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا١٩٥صا .  

)٣(     ل ار ر : ا  أ         اا : ام ،   دهأو وأ

  .  ١٩٤، ص ١٦ت ، ي : ج

)٤(   ، ةا ان ، دار ا   ، يا  ، ا ھ١٤٢٢،  ٢ا _ 

  . ١٥ : ص٢٠٠١

  . ٩١: ص  رد ،  و   ا درا   اي )٥(



- ٣٣٠ - 
 

ا   : ونز ل ا"ذ ء)١( : ر  أن  .

 ظ   ا دا ا ا  ا و"_  ا ر

 _ "ةا ره ما )٢("  ح ه .  " أو ،

إّم  _ ر ا  _: "وا أّن ا زون   ""  ل

  .)٣("" أو "  :"ل

 در ا لو  ا  زةأ  مأم" :

 ة ح   _ ر ا_  ب ا أ اء د 

"  ج ا ٤(ا( .   ا  موأم" :

 ا  ا  : "أمم  ه ادة  . و)٥(إرة" 

و ى وإ  ا ٦(ا(  .    يا

موأ وا   ا ا إ   ه  ، و" :

   ا أ ا ا    ، ا ت ا

س اا   "  ا ي)٧( .  

   وذ  ا در اا أ و :  

١. ا ت" : اء واب "ا)٨(. 

                                                

  . ٤٠٢ص  ان : )١(

)٢(  : ر ا٤٠٢صا .  

)٣(  : ر ا٤٠٢صا .  

)٤(  : ر ا٢٣١صا .  

)٥(  : ر ا٢٣٦صا .  

)٦(  : ر ا٢٤٦صا .  

)٧(  : ر ا١٤٣صا .  

)٨(  : ر ا٣٤ص ا .    ا ا ،   ا  أ :  وا .   : ام

 ا ،ر  : ١١٦، ص ١ج  .  
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٢. ن" : اا   ج١("ا(. 

٣.  "موض اا" :ا ٢(ا(. 

٤. آن" "اا  أ  وا ا : ٣(ا(. 

 .)٤(:    ا "أدب اب" .٥

 .)٥(: أ ة اي " ال" .٦

 .)٦("وج ا": ادي .٧

 .)٧(: ا ر اوام "اة   ا وآدا ومه" .٨

 .)٨(ا  "اة" : .٩

 .)٩(: ا ظ  "م اة" .١٠

                                                

:  ام  . وا  : ا  ا     اري   . ٣٥ ان : ص  )١(

 ا ،ر : ٢٥٣، ص ١ج .  

،  ،     وا :   ا   ا  أ ا  . ٣٥ص  ان : )٢(

.   و ، وا  ام  ا : ،رج : ٣١٣، ص ٣ .  

  . ٣٥ص ان :  )٣(

ا     :   ا أ :   أ اء  . ٣٨ار ا : ص  )٤(

  ة .  ام م  ، سا  ء   دم  ا : ، : ر            

  . ١٣٦، ص ٧ج

أ ة اي  :  ا   ا   اي            . ٥٦ص ان :  )٥(

ما  ،. دب  ،  ، ا رخ ام :  ا ،ر : ٩٨، ص ٤ج .  

 ذر م   أ ا : ادي   :  ا    . ٦٢ص ان :  )٦(

  . ٢٧٧، ص ٤ج  ، ر :ا  :  ام .، ر ،   ، رخ ا  د 

  . ١١٧ص ان :  )٧(

ا ،  ا   :    ا ام أ  .  ١٤١،  ٢١،  ٦ص ان :  )٨(

  .  ٢٦٦، ص ٤ر : ج، : ا  ام أد  اب ازراء .

: ا   ظ  :  ظ ،   ل ا أ ا. وا ١٤١ ان : ص )٩(

زا ا  ،. رء واداء وا ت  ام اي ، : ا: ٣٦٠، ص ١٤ح .  
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١١.  وس اا  ة ا""ن ا سا  ١(: ا(. 

١٢. ز ا : " أ ")٢(. 

١٣. ا  ب" : ا٣("ا(  . 

 .)٤(: ت " اان" .١٤

 .)٥("ر اي":    اي .١٥

١٦.  ت" : ا٦("ا(. 

 .)٧("ت اي" : اي .١٧

 .)٨("د ا " : ازي .١٨

١٩.  ""لا ام٩(: ا(. 

                                                

  . ١٤٣ص ان :  )١(

أ  : ا ا ،     اري ، ا ز  :   ز . ١٨٢ص  ان : )٢(

  . ١٧٥، ص ٢ث  ون إ  ا . ام: اا ت ، ي : ج

ا  ا   :   ا   ، أ  اي         . ١٩٠ص ان :  )٣(

 ا ا طا ،ام ، ط ث  ات: ا ، ي  :٣٦٠، ص ١٦ج .  

ت اي  : ت   ا او اي ، ب ا    . ١٩٥ ان : ص )٤(

  . ١٣١، ص ٨ ر : ج، : ا  ام. أ  ا : رخ ،   ء ا وادب 

ا     اي ، أ  : ا  اي    :  . ٣٧١ ان : ص )٥(

ام ا  ، رخا  ج، : ا : ر٦٩، ص ٦ .  

. ا        :    أ  ا :        ٢٠١ص ان :  )٦(

 ا  ، يا ا ، ا  ،       : ي . اماا  ف ، ا  

ج ، ا : ر١٣٦، ص ٦ .  

اي  : ا    ن اي ، اي أ  :    . ٢٢٣ص ان :  )٧(

ام ، ت اا  ، ا دا  ج، : ا : ر١٧٧، ص ٥.  

  . ١٨٤_٢٥٣ص ان :  )٨(

: اد ،   أ ا  أ    أ اري . اام  : ٢٧٣ص ان :  )٩(

 .      ، لا   : ام ج، ا : ر١٤، ص ١ .  
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 .)١(: أ اس اد "ا  ا وادب" .٢٠

٢١. "دوس اا" و ر ا ٢(: ا(. 

٢٢. "ا " ازيا ا  ٣(: ا(: 

 .)٤(: ر ا اي "اف" .٢٣

٢٤. " ة ا"  ٥(: ا(. 

 :)٦(: اي "اح" .٢٥

٢٦. "ا " ٧(: ا(: 

  :)٨(: ا ن " ان" .٢٧

 در م و ،  وذ  م در اا  ه

  ذ ر إأ و  ءا ذ وإّم ، أ  و   :

"ا   أ دل ا")٩(:"ل ا"و ،)١٠(  و"م ،

                                                

  . ٢٩٤ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٠٧صا .  

  . ٣٧١ار ا : ص )٣(

)٤(  : ر ا٣٨٣صا    : ا أ ، ارزا     د :  يا .

  . ١٧٨، ص ٧ر : ج، . ام : ا   أ وا وا ، أ  اف

أب ،  ل ا أ  :   ا :    ا    .  ١٤٥ ان : ص )٥(

ب . امر اوأ ب وام  ن ، رخ ج : ر ، ١٦٦، ص ٤: ا .  

اي  : إ  د أ م : ي  ا  ،     . ٣٧٦ص  ان : )٦(

  . ٣١٣ص ،  ١ ا  . ام : ا ، ر : ج

ا  : أ    إا  اب ،  و ز      . ٤٠٠ص:   ان )٧(

 م  : ن ب أي : ج. ا ، ت اا : ١٤٤، ص ٥ام .  

 ا  ا     ا  ن            ا ن  :.و ٦ص:   ان )٨(

ا م أ ،  : رخ ، إ أ  ، . ام :  ا ، ر١٣٤، ص ٥: ج .  

  . ٨٩ص : ان  )٩(

)١٠(  : ر ا١٣٤صا .  



- ٣٣٤ - 
 

"زا   ا  )ء )١   م  أ و" ،

"ادي اا ٢(ا("ا  ب : لو" ،)ل )٣و" ،

"در )٤(اا إ ن"، إا " ب   ا و ،

  ذه اأ   يا ا  ا ي ذس واا

 ا ا )٥(.  

و أ ادر ا  اآن ا ،  ا اي 

. و )٦(: "و اري و" ا ، واة ا ار ل

 م ا ا   .  

    

                                                

)١(  : ر ا١٦٣صا .  

)٢(  : ر ا١٩٢صا .  

)٣(  : ر ا٢٤٨صا .  

)٤(  : ر ا٢٤٨ص ا .  

)٥(  : ر ا٢٥٣صا .  

)٦(  : ر ا٢٤٣صا .  



- ٣٣٥ - 
 

ما ا  :ت اا  

 ن واول: اا ا.  

  . ا ام: اس

ا :ا ا .  

وا : اا ا .  

ا :ا ا.ا  

ا داس: ا .  
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   ا اول

ن واا  

   م   دا   ا ا

 ريا ل إدر . ه  دي واح اا و" :

 إ ، ق ا د  وا ، را ا  د 

: إّن ا اح   ه اى ا ،  أّم  ال

  .)١(اي   ال ا ن ، أو ا س"

اي   اه   و  و

، ا ا ّ ا  هذ    ل ذ و ا 

  : اي

  تإن ظ   و     

               وأ   ديب ا  

   و  ة ادى    

               ّ تو  ا  )٢(  

  ، ا ا و ر اا   ذ  

: "و أ ل    ل ا ف ا و ، ل

: ف ا خا  

   ك س اد   أدرة ا اة ا  

  ّ و     اد د وأ)٣(  

                                                

)١( ا م  يا ا  ، ريا ن ، دروا زوا  ة اا  ،

اط  ،٢   ،١٩٨٤ : ٢٦٠ص.  

  . ٢٠٢ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٢٠٢صا .  
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 ل ا  ، وا ا  ث ت ا هء ذوأ

ا ا :  

وا ا ظا      دور  ا  إذا  

   ه إ  ّ  ا   دو     

 إذا    و      دا م )١(  

: "و ا ل  ه   ل   ا . ل

ا  ا   :  

 ا ىأم  أم وأ     أز و  وأ  

  )٢(أن رت  اب رو وك  ذا رأى    

ا  ما م وا  اردا  :  

     رأن م      

            ء  ام٣(و(  

 :   ترد أ ا ا و  

   س إل اأ      

            وا ا وأم ا   

 د  اتم أ     

            ور   ا  أن  

      و امع أ ا ظه

          ار وامه ا تإذا أ  

                                                

  . ٩٢ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٩٢ص ا .  

)٣( : ر ا٣٤٤صا .  
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: "و أورد ه ات إ ّم  ه ا أن   ل

"  و ، أ  رج)ره )١ا   ل او .

  ص و  .  

"وأظ إ ود إ ، وم  :   ل ا زون

ط)٢(.  

 ا   ّم رة وه ا يح ا 

: "و ار ا  وال ،    ارة  . ل اي

_ ة ا و_   ا ف ، ومد ا إ  طا

"ا   وذ ،  زة٣(وا(  يا  ا و .

 ، ا أ لو   ،   ص اا  رم

 ل . ا   او  ،   ه ن او" :

ء ا تأ   رة  رأ  و  ل وذ ، 

  .)٤(: ا ي م : "  اي

                                                

  . ٣٤٥ص ان :  )١(

)٢( : ر ا٤٠ص ا .  

)٣(  : ر ا٤٠صا .  

)٤( ا ا  ، ن ٦٠: ص  .: ن : اما  ٤٠ص .  
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ما ا   

  اس
ر ل ا "ض ض إ  ا م " :)١( وإ .

 ا ا ري أا  ل ا  :  

  أن أو  و       ذراك  وأر أم  

  )٢( م        ا   رداء 

  :   : "و ذ  ل اول ل اي

  ب  أرض       ٌاك ذم  

  )٣(ك  ن          اب ى 

وأ   : "و زاد ا زون  ا ا ، ل اي

أ  ل ا  أن أ و ، ع واا :  

 دم أ  ر     إذاوم  نم٤(و(  

 و ، ا ا  يا إ  يس اا و

ا ل أ   ل ذو ، ا م :  

   ير اا  ا     وإّمّم   ظم   

  :   ل ا او : "و ذ ل اي

  وأ  ودوم    ا دره و  ا)٥(  

                                                

  . ٢٨٢، ص ٢ج:   ر ، اة )١(

  . ١٠٥ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا١٠٥صا .  

)٤(  : ر ا١٠٥صا .  

)٥(  : ر ا٢٩٨صا .  
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 ا  دة واة ا ام  اول ، أو  : أّن أي

:  ل : "و ه ادة" أو ا  ا . وا ه   ل

  : ل   ل أ ا اار . )١("وا  ه ادة"

   ك و  

               وا ا    

        ت 

               وا ا  وض)٢(  

  :  ل أ ا"وا  ه ادة : ل اي 

     ر إذا قوأ  

         _ أ  وإن_ وأ ّ )٣(  

  . و ا د ة  ح اي

                                                

  . ٢٩٧ص ان :  )١(

)٢( : ر ا٢٩٧ص ا .  

)٣(  : ر ا٢٩٧صا .  
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ا ا   

ا  
: "و   ا ا ا . ء  ن اب

ا    ن لو ، و و : ، ا وو ا

:    ا ،  و ا ،  وا .  و  و

" وا ه ، واو ١(أي : و( .  

  و ، ا  ظ  ّم ز   م ن و

   إ ح ا و ، )٢(.  

 يا ذ  ل ا ح  ه ا "ا"

 أا"   ،  زف إ  و ة :  زون

و")٣(.   ا ون از ة ا يا و 

، ّم ذات أظ   ،   ،  و  ،  وس

ا  أا ، و و . أراد ب : "و اة  ل

أظ ، ّم   أظ   ا  ،  اظ 

"ا   ا ، ا اء )٤(اد اح ا و .

 ا  ا ، ا ب اب اب أوا 

 . ب ، واا  ا  ط أ  أر " :ل ا

"  و ، و ا    اا  ّم)٥(.  

                                                

  . ٢٧٠، ص ٤ج : ن اب ،  ر )١(

  . ٦٢ص:   ، طت ااء : ام .   ٥٩٤م : ص) د از ، ٢(

  . ٣٩٠ص :  ان )٣(

)٤(  : ر ا٣٩٠صا .  

دار ، ان وا  ، ن    ا ،  وح  ا رون        )٥(

  .١٣٧، ص ١ج : ن، ا ، وت 
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اا ا   

وا  
اب  ااب "و واو  ن اب " ب" :

ء اب اغ وا  ١("وا( .  

 اا  يا  و . و ر ا وو

" زف إ  و ة وا  ، ح ل ا زون 

"و   ، اأ )ل .)٢  ون أّمز ا اد و" :

 ، م  و زف إ _  ة اا و_  و اأ 

 "ا  ظأ   ّم ظب أ أراد . ٣(و(  .

    اي و رة ا زون ّن أظ  ا ، أي : 

. ر  ال ا ح و :  

  ي أا وي أو ع    

                رأد ا وا ا  )٤(  

  : رن  و ل اي

 مز  فا  وا    

                    ا  را  ا  ر٥(وا(  

                                                

  . ٥٨٣، ص ١،  ر : جن اب  )١(

  . ٣٩٠ص :  ان )٢(

)٣(  : ر ا٣٩٠صا .  

)٤( ا ي :  ا ، وب     .٩٠، ص ١ج  ا ن    و : ام .

  . ٤٠١، ص ١١اب ،  ر : ج

)٥(ا ي : ا ، ٩٠، ص ١ج.  
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و ارم ذ  او ، ره   اا . ل 

اى أ رة ، وأ إرة ، ّن اا : "و ل  اي

"ا  ظ أا وو ، رأد وا   ب١(أ( .

 . و ظأ و اا  يّا  ي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

)١( : ر ا٩٠، ص١ج ا.  
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 ا ا  

اا  
:  ا . و اف: "اف اا وذء  ء  ن اب

و  ا ، و اق ء ، و ظف ظ   ارة ،

"اظ ا  زء )١(وي أا  ت اا و .

. وا اا  ، اا    أّن أ" :  ل ا

 ورد  ، ب وار اأ ل ، ا ا  :  

  ى  ر ال إذا ت    

  وأ  أن  ب                 

  :    رى  ن

  )٢( : و  ب                 

   ت اا   يا  ا او

و ا ، و ذ  ث   ا  اي 

: و أظف ل  . ل)٣("وا زة اوءة:   ح ل ا زون

: اا د  

         ذن إا  ج)٤(  

و ل ا فأظ و : :  

 ءت     وا م أ وإذا ا  )٥(  

                                                

  . ١٨٣، ص ٩ ج  ر : ، ن اب )١(

)٢(  ا:   ، ١٩٣ص .  

  . ٣٥٨ص ان :  )٣(

)٤(  : ر ا٣٦١صا .  

)٥(  : ر ا٣٦٢صا .  
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ا دس ا  

ا  
ا  ا  ل " :ا  ، ا  ص ا :

. و ا )١(وأ  ا : و ا اي أت  اة"

 ن ا وأن ، ة وات ال اوا ، ا 

ا . وا ا ذ اي       ارج ،

 زف إ  و ة  أا " :  ، ل ا زون

و ل  "  ظأ   ّم ظب أ أراد" :

"ظ اا   ، ا  ، )٢(.  

:    أظ ا زون  ، أي و اي 

ظوا ا .  

    

                                                

)١(  ا ا ،ا  ا  : ٣٤ص .  

  . ٣٩٠ص ان :  )٢(
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ا ا  :ا ا  

دت اول : اا ا  

  ا ام: اازمت 

 ا  ا :ا ا  

وا  

وا ا :اا ا  

 م:ياا  

 ونز ص ام  
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   ا اول

دت اا  
 م إ ا  أن و ، دت اا  دث ا

   و ، ا    : اعأم و ،  ه ظأو أ

 . دة و إ  او ،    و ، ا  

 ل اط١(ط(   لن أ ياء اا  

: "  م ااء د  ه ،    ظ واوزان

 ول ، و   ول ر اوزان ا  أوازن  و

   أو ،    وزانظ وا ه أّن")٢(  .

 ى أّن ا أّم  ا  ،  ّم ذ   

وا   ا   . و ا ا  ا  ا 

 اء اّن ا ، ح ماع اى أّن ا وإّم ،  ا

أ    م اي  اا اء ا  ءو ،

:  . ل وا ا واا م   و ان

 رض ذ ، ع   و ، إ  ا مإّن ا  ن"

 و ، ا  ح إ م اعب ا أّن وا ، ذ 

 يا  م   ذ و اطا  ما  أّن ؟ إ  

وى ااء  ، و   ا ااع ول  آ ؛ ّن 

    اطا ، ولا ع اا إ  لا    :  

                                                

)١(   أ    أ  اإ طط ، ي ا ، أ ا :  

دب و ، ج : ر ، ا : ام ."ر ا"  ٣٠٨، ص ٥ .  

)٢(  ر اطط  ، ،  ا  ما ا  رة  ، د١٤: ص، ا .  
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  ر وا   "با  ر١(آ(  

 و  ا  ى أّنو ، ذ  ا ذ  ا ا

: "و ى ا    أت إ    ا .  ل

 ىو ،     اطارد ا ، ةن ظ    

  .)٢(إاد ، ول ذ    ا  ا ا  اول"

  او ، دة و ة أ ء إا  و

اوأ ا وا ، وط اوأم ا ٣(ا(.  

  قضیة السرقات األدبیة عند الصفدي

 ا ا ا ز وأأ  دت اا  

  اأد د اا ي أا و ، و  ءدا 

 ، وا  ،  ا ء ب وأا دررا  ، وا أّن 

  أ  إ  و إ   تا . ا   

   ت اأنّّ ا ا و" :ا ل ا

. واي )٤(اف  إ  ار اة ا   د "

إذا مم إ  ه  أ اب ادا  ، و اء 

وا ل  ة اط ،  ر  ما و ي  ادء ،

  ن وإّم ل  وق ا أو  ه   ل  و

  ذ و" : "وا ل ا )٥( ل أ دةه ا و" ،  

                                                

)١(  ا ا: ا  ، ٣٠٣، ص ٢ج .  

)٢( ا  ، ا ٣٠٣، ص ٢: ج ا .  

)٣( ا  ،ي : ١٩٦ص .  ا : ام ،  ٢٦٤: ص .  

)٤(  ا ا :ا  : ٣٠٤، ص ٢ج .  

  . ٢٩٨ص ان :  )٥(
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"ا )١("ا ا   ونز دة ا و" ،)٢( .  

 إّم م  ف موأ و . ا ه و ً أ

 ذ  ا  " :ئ ال أ   أم و" :

  : ب

  د إ      ءوذاك دأب ا  

 إ ا    د  ى   ")٣(  

 م ل ور  س واوا وا ،  

. مظ واا   ي أواك ظل ا  ب ا  ث

 إ    ن و ، أ    ل أّمو واما ر

: "وا ب  ا  ر أ  ا اذق  مد ا . ل

 و ،  ا  اء أنا  ا  إ  ءأ

"ا ا     ىوأ ،  ذق٤(ا(.  

  لة لبعض السرقات التي تناولھا الصفدي أمث

  : ل ر

    سا را     ا ت ا ز٥(و(  

    ء  دة ا  هل، : "وا :  

 ت سا را        رة ا ز٦(و(  

                                                

  . ٣٢٤ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٠٢صا .  

)٣(  : ر ا٢٧١صا .  

)٤( ا ة ،ر  : ٢٨٠، ص ٢ج .  

  . ٥٦ص  ان : )٥(

)٦(  : ر اص . ٥٦صا :  ، زز واا : ١٦٦ام .  
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   يدة ، وات اا  هه...  وا" :

 ت اه ا ذ و . ا ن إذا د و زده" . وا

 ، )١(: "أه  ا     " ات ادة ، ل

  . أ   أ   ق

  :)٢(ل ا ز ا   اردي

  ن أ    م اتا م   

  ا قأ  م ءا ٣(و(  

  : : "و أم  ه ادة ا ا أه اي م ل

  ى م و    و ف  ور  

   ةا  و ُم  "وا ل ا )٤(  

  وه أ  ات ادة .

  و ، ا  ذوق أو اا ن ا ا وو

 ا      و ، اه مي أا _ ا  _ 

  وا  ا  ر ا زون ، ّن  م   أر . 

ل اي . )٥(ورو ر ":"   ل ا زون

 ، ه  هأ أّم اذا    ل أ إ  " :

     و ة ا :  

                                                

)١(  ا ،  : ٢٦٥ص .  

)٢(  ا ردي زا  :    ا ا،      . ا ا ، ا ظا دا   

   ، دار ا :       ي ،  اديء واا     أن اا م : ا

  . ٢٥، ص ٣ج : ٢٠٠٧ _ ھ١٤٢٨ا ، وت ، ن ، 

  .٢٣٤ص  ان : )٣(

)٤(  : ر ا٢٣٤صا .  

)٥(  : ر ا١٨٥صا .  
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 ر ورو    اأن أ  ر ١("وإّم(  

: "ون أ  و ة  ا ا م ل اي

ة ا  ك اب ، أ إ   اب  ادة 

 ل ،  ل ؟ أم  : ه ا أ أم :   ل ، 

   : أي و م ، أ ا  اردت : 

   ر ا     وروأن أ  ر وإم  

      ء ررا ووا   ى ا  

  ة وأ ،   م إ  ، ّرةٍ   أ 

ا  ، ل رة ، وا     :  

        أ     

  و    ورق        

         زال   

        ا ا  دون  لو  

      و إ ا   

   اة     ورق        

  رد ا  ران درة     أو

          و  زرى إّم  

    وا   

     ا  ارق         

 ر ٌق ر إذا  

  ورء  إذا اُُ  ق         

                                                

  . ١٨٥ص ان :  )١(
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  و  ء آ  

         ا م  ح اُْ")١(  

  م  و     ا ق م ور ،

 أ أ  .  

وا  ا وا  ا ة  ا ، وا 

: "و ن م ا  در    ال  ا . ل

"   ا  او ، ا ذا وم ، ا٢( م(.  

ا و ا  ا أ   ه ، ّم  ات 

  را  ا ا وإن و" : طط ل ا . ا ا

وا ا و ا  ن أ ا و و لوا

"٣(وأ(.  

                                                

  . ٢٢٩، ص  ١:  ج د، ام: ا  . ١٨٧ص ان :  )١(

)٢( ، ا ا :  ن ٢٦١ص .  

)٣(  ر ا ،ص : طط ١٢٦ .  
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ما ا   

  اازمت
     إ ظوا ،  دب اا  تازما 

ا )١(  اء" ، وال ا تط"  )٢(   

و ازم  ،"اءوا ا"   اء ، وا 

ا أوا  و . ا  ا ا  ا   ى

  ي ، واوا  أ    ي وازنا "ازما" 

 ، د ا اى او ، و ،    ذ

ا  وأ ، وا ا وا ة ووظ ا .  

: "وأّم ن ّن    اي وأ  ىا ل

اي أا ا ع ، و  اوا ، و رق د 

ا ظ ، ووه او ا  نوف ، وا ا . 

 ، ا   ّن أومظ واه او ،    ،

وه   أر اوا ، و  ط   ،  ارات 

. و ا  أّن اى  ي )٣(اة ، وام اة"

 ما أو ا ا أ    أّن إ ، ا و

 ا : أ ، أو ط   ت ، وأوازم

                                                

)١(  ا ا     ، يا ا أ    ا  ن : دبوا ا   .

ت :  ام اي ، ا : ٢٠٦_٢٠٥، ص ٢ج .  

)٢(    . ا ا دب ، وا أ  :  ري ، أا     ا 

  . ٦٤٦، ص ٦ام : ا ، ر : ج

 : ٤، اة ،    أ ، دار ارف، ي ،  اازم   أ  واي )٣(

  . ٥_٤، ص١ج
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 ا أ ا : موا ، د ا ن ء اا ط

  رل د . ا مب اوأ   اهو" :

اب ن أّن  ا   ن    ومه ، 

ا أ  ا   ن  ا ا  : ولا 

 ن أم  : ما ا ي ، وأا و 

 ج إ  ،  نو م  ون ا ا 

" أ و ح وا)١(.  

  الموازنات عند الصفدي

 ة ام  رة "نا "   يت اازم ت

   ة ا .  ةم  ىرة أو ،  

   ر أو  ر   ون از ا  رها

  : "و ّن ر ا زون ا   إ .  ل

 م و ، وى ز  ا وا ، ما ا  ر

، مرم   ر ول    ال  ا وا

 ، أ  ءا و ،     زأ  ، م

 أ "ر)ا .)٢  او ا  و   ي

 و .  

  ام ، ص ام  هم   ة اا وأ

ج  آراء اد ا    ،  وة ا ، ول 

رة اوا ، ٣(ا(.  

                                                

)١( ا رر و   ررف ، دة ، دار اا ، ، ١٢٨: ص ٦ .  

  . ٣ص ان :  )٢(

)٣( ، ا ا :  ن ٢٨٢ص .  
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اي ودادي  ي وي ل   ل ا زون : " 

")ل)١ . " : ي وداديا ل و ،  أ  ة  أ "  :

ذ  ل  ا  أ  ن "اديو" " ، اديا  ،

 ديوا"  س نادي" ودادي" أي : أن ا"و ،"

 اظ و ب و اظ م ا  ، ازن 

 ا ، و أن ن     ة . ل 

   ا  دةا م   ازم  يوا" :

ا اازم  أن     إ أ ا ، أو 

 ا  ادا     م  را م وإن 

"٢(ا( .  

ئ ال أ  ازم ل ذو  :  

  ق ط ب      و ا    

 :ال او  

 و آ  وا     ا  ا   

 دةا  و ال ا  هل ا   :

 زاد "   ا " أّم   "و أ  اول ّم

  .)٣(ا   دت م ، وا  و اع"

                                                

  . ٣٠ص  ان : )١(

)٢ (، ا ا :  ن ٢٨٢ص .  

  . ٢٧٠ص  ان : )٣(
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ا ا  

وا ا  ا  
 ا   ، دا  و وا ا  ا

 ا ل ا ، د  ا   فأ  روا" : 

 ا وإّم ،    زأّن ا   ب ، ا

: "وا   ل ا. و  ر أو ُ)١(ر"

 و  ا  ين اا  ا ا  ةا ، 

 و ت اب ، و إ و   م اآن ،

"ف اأ ٢(و( . ا   ا   آنوا .  

ا  ل .   أن )٣(و و" :

 ...  و ،   ا ما  أو  إذا 

وإذا د   أن ج إ ،  صوا ،  ق ورة إا

... و  اظ     ،  ن   اق

 ن ا   م ه ، و    وم ،  

ا  ، أ  ن ا    و ، أ   

 ل ظأ :  

          اا و ا    

  ة ا ا ا       ار  وة 

 أن  نة ا لا أو ا ، ا  ا   

                                                

)١( : ا  ، ا ٣٥٥، ص ٢ج ا .  

)٢ن واا (  ،  : ٧٥ص ،  ١ج .  

)٣ ا ( ،ي : ١٧٠_١٦٥ص.  
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  و  ال ،   ا  اف ا" و   ّم

 و "ا "   ما و ا ديء . وا

ّ ا  ا  ر أن ا  ا و ، اا  

:    اب   ار ه ، و ع  : "و ذ ل

ه ، و زونا   ا  ب اا  

 ر ، وأّن ا  ا  آنّن ا ن ، ا   ،  

   : MÂ  Á  À   ¿  ¾  ½ÃL")ي )١ا  ا  او .

   ب ، وه ا  بأ   و ، ا  

     و ، ا   .  

و ض اي   ا وا  ح ل 

و ا ر ا ، وا درره ،  ٍ ا ، ":  ا زون

و ذ ،  ر   ؛  ه ا  أ أن 

 ، ا  وا ،  ةا  ، أ  و

 ة")٢(.  

 ونز ا  يح ا  أّن ا ا " : 

ا إذا   س  أن  ء  ا ، ّن اس 

ا و ، ا   ةدا ّن او ، ذ ح إ 

"٣(وا(.  

: "و  واي  آراء  اء  ه ا ل

: و ا  ذ أّن  ذ  إ أّن ا أف  ا ، ا

                                                

  . ٢٠، ص ١ج : ر ، اة  )١(

  . ٢٧ ان : ص) ٢(

)٣(  : ر ا٣٨٦صا .  
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   نز   ن ّم ، اءا  أ ب واا

،    ن  نا ذ اء ، وا  . و  ون

"  آنن ا ف ا :أ ا ده )١(وو .

ا ا ا   ّم ،    ا   ّو .

 و ، وق اا   ، ا   ن أن  ا

 ط و  نو ، يال ا . ا    إن وا" :

. )٢(  اروة ا  ا   اس ، و اع"

 ، زن واا  ا  ز ا  يي أّن اى او

: "وّن ا  و ى    ه   ا ، ل

زن اا و"   ي)ي )٣ا  فا م و .

  ، ة نز   ون اءّن ا ، ا  ا 

  ا ا ا   يا وا . و درب ما 

 ا وال واط واس،  وا    اب ،

 . اروأ ا ا  

  ا ة اا أ ا ذ  بن ا و

  "نا " آ   يا ذ ذ و ، وا 

: وا    : "ون ا ا ح ا ر ا ل ل

"ا  د إ٤(ا(و .   ا ا ء ا لا ا

م ا    ، د  إ   دو  ّن" :ل ،

                                                

  . ٣٨٦ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٨٦صا .  

)٣(  : ر ا٣٨٦صا .  

)٤(  : ر ا٢١٨صا .  
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 ،  ة أو إ ا إ   ا   ور ، وا ا

"ا  إ  ّم ا ١(وأ(.  

  وا أّن ا وا ،    ق  

 ح ا ج اذا ا ، ب  اء ج كوا

٢(ا( أ ان إ  وا  جا  ، ا ا إ .

   ن ا  ق ذو ، ا     و ، ا

 ا   إ  و ، ة اض ا  عا 

   مو   ن م عد ذ )٣( مو .

روا  ا )٤( أول  ة اا  .)٥(     .  

                                                

)١(  ا ا : ا  ،٣٥٥، ص ٢ج .  

)٢(   أ ا أ ح ا وان  ذي  ب : اا دل ان اا

 ا ، ك ا أ  ،     ا  اا س وطا   م ،    ن

  . ٣١٧ص،  ١٦ج : ي ، اا ت : . اما أي اة 

)٣   (  ا  ريما را    ا  ًدا     : ا نو ا 

  . ٣١٤ص،  ١٥ج : ي، اا ت : ام  .  ف ا ب

)٤  ا رري اماروا  ا  ( :     وا راو ا  ، ءا ا

 ا ا  ،ّم ،    ا أ    ل ار  ذىدون ا ام ا   .

 ت : ام اي، ا  :٨٤ص،  ١٢ج .  

)٥(  دب اا ر ،و  ٣٣٠_٣٢٣، ص١ج :خ .  
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اا ا  

وا ا  
  ، وا ا    دا ا  ا

وآون ا ا ، و ا ط و  . ل اي 

   ار ا أن  ا ل : "و  ا 

 ما    ، ار اوا ، اا إّن ا ، ا

 ا   ظا  ديءّن ا ، ا  )ى )١  ."

 ن ن  أّن ا او ، رد ة أ ظا م اء ،

ا  روم اظ ، ودة ا ، و اط . وم ا 

: "أّن ام ة  ، و ّرة   اأي  اي ى

 ا ور ، وإّما "ا   ى أّن )٢(ا  .

 . وأ أ و ، ا  يا  ا  

 ما  أن   ، ر اأم  ا ا ء او

 ، را  رةو رة ووا   م ن ة ، ذات

 مه ا ن ى أنواو    ظ    

: "وا  إّم  إ ام ،  إ اظ ، و أ .   ل

 أن  اظ  ى  أو ا ،  أ أّن ار 

   دل   ب ، م  ع إّما ا  ا 

 ، ،    ل   ة  ورباة ا ا لو

 راا  ظل اط إ   ، ةا را  

                                                

)١(  ا ،ي : ٧٣ص .  

)٢( ن واا  ، : ١٥، ص ١ج .  
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.   ةاة اا  مف ا إ  و ،  

 ا  او و  إ مب" وإذا ما أ" ه ام

ا  "ان ة" و"آلا" أ  ن  ة إا  و ،

ذ   إ  و  ار اال ،   أّن

"م)١(   ا  ا ى أّمو ، ا  ا  .

   ، وى ا ر أّم ن و .  إل اظ.

: "ا  ورو ا ، وارط  ر اوح   ل

  ، وى  ، ذا  ا وا  ا ن 

" و  ٢(م(.  

 ،  ن  ىوأ  ن  أ  أن و

:   اء واد ا ا  ا . لث  أن 

:  "وأ اس   ا  ا   ااق ل

: ا أ  ام  ، وأ  ، وأ ،  ّن  ل اء

 ام دة  طع اس ي  ا واذق ، و ا

"ا و ، ا ظ ، ودة ا )أي )٣ ا او .

ا  و ا .  

: "وإّم ار  و  اأي  ا  ون إذ ل

  ما م ن ، أو أو ، م  ط ظأ م  ا 

وا ، ا ن ة ءا  وقا   ص ا 

 ظأ  م م اذا إ َ ن او ، ا  ر

                                                

  . ٥٢، ص ٢ج ا : ا ا، ا )١(

  . ١٢٤، ص ١ج :  ر ،) اة ٢(

)٣( ا  ،ون   :٦٦٤ص .  
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"ا ١(ا(   ،   و    و ما   .

: أّم   اب ا  ه ا أو   . أي

ونا ّ  وا وا ا ب أ ّنو ،  .  

  حقیقة اللفظ والمعنى عند الصفدي

  ، ه  ا ذات ا   يأّن ا 

ا  اب او ، وو و    ءو

و ا  ، و أ  زون" اي د    . ل ا

: و ا ،  ا أ  أل اب ، و .  ّ)٢("ب

ب    ات ، و ا   ا ا" إّن: " ن

"و   ول)٣( م  يا ا ل ا او .

،  اآن ا ، و أ ب": " و أة وة . 

وا ة اء ، وه  ء أ ب ، وأوت ودة ، أو 

" و ، و    ،  ب أ ا أ أ )٤( .

 ،   ونز ا   وا ا  ى أّن ي

و  . ا  ا ا و و د  

". )٥(وادي  واادي و  ل ا زون "

: "و أ ا زون  ه اظ  ، و  أماع  ل

" ،   ، واادي  اي ودادي  ، وادي: " ا ، ّم ل

ا ال و ف وا  ىَو ا  ء ، و  :  ،

                                                

  .١٢٧ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٨٢صا .  

)٣(  : ر ا٨٢صا .  

)٤(  : ر ا٨٣صا .  

)٥(  : ر ا٣٦صا .  
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، و ، و  و ، رة ا  ل ا  عا مو

 ل . ي  أن ح ارة ، وو     )١(ارة"

  اد ا  : ٢(: أي(أ ا ظ اا   . 

.  و ، مه ا   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . ٣٧ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٧صا .  
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  م اي  مص ا زون
 اي  و  ما  مص ا زون .   

و ا ا ء  ا زون ، و ره  ن ان    

 . ا طوأ ظ  " :  ون رز ا  دما  

ا ، و ادب ر ا ،   ن ن  ا  إا  ، و

اد ،          ّما   ض  ةاد ، وا ةا   

،  إ     ،  أن  ا ه ض و

  ذي  قو")١(  .  

      أّم إ ا مون وز  إ  ا  

    إ   أ  ءه ا لو ، رات ر  

   آرا  ا ا  ه ، وم ذ  ا  ، ا

و  ا  ا ا أورد   ، و    د ،

  . أورد  ،      اب

  .)٢( ي وي اي ودادي ": " ) ل ا زون١

     ، ا  ا   ونز ا   يا أ

     ا  ن ا يا ، ب اة وا ل  وام ،  :

   و"   مو م : ا ة أنا  ب ا

    م   ابوا ، ت وا  م  ، ةا

"م )٣(  ءمب ا ول : أّنل : "ا با   .  

                                                

 . ٣٩٩ص ان :  )١(

)٢( : ر ا٣٠ص ا . 

)٣(  : ر ا٣١صا . 

ا ا  
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       ني وي ان ا  وأول ه ا  ا

")ء:)١ل ا و .  

 مو م ا ر    وإن اإذا م  ٢(وإن(  

وى اي أّن ا أن  ا أو   اص ،       

  :  و M  t   s  r  q  p  o  n  m

  x  w  v  uL] :ة٩٨ا[     ا أ ّن  يا و ،

      ا   ا  صا ذ و ، ا  بطق اط

       ،  ل مو  م ا ا  و م

    ّم م و ،   ا   ندا أّم

ل ا . آ ط :  

  ذي  ص وذ      ا    

 لو        و  )٣(  

: "  أ  ا ، ّن ا   ن  ل اي

:  ،   أ ،   ، ّن اب    ، وا أن ل

  .)٤(واة أ  ، وا  ن إ واا، "ة 

: "أ ه ة     ل اي اي ودادي  (  " :"ل ا زون٢

 ل و ،  ل     أ  ا  أ  ن "اديو" :

ذ  " :" ديوا  ادي٥(وا(.  ا  ي  ونز

                                                

 . ٣٢ص ان :  )١(

 . ٣٢ار ا : ص )٢(

 . ٧٢ان ، ط : ص ح د )٣(

 . ٣٢ص ان :  )٤(

)٥(  : ر ا٣٩٩صا . 
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  ن"ادي"         نا ن نن ا 

  مرة اا  ابى او ،  " :    اديدي  ، واوا

 ظا  م   او ، وا ا    "

ا و وا . ا أ ل ا أن " :     را ا 

"ء ار ا)١(    اة ا   يل او .  :

  . )٢(وا  ،     و مة""

   دة  ى أّم  ،  : ادي أين . و ن

أى ، و ه أم ا ر ، و اده و  .  أظ 

: " اف ا  ا  أن ن    وأ . ل ا  اي

     ،   ر  ن ة  وا    ً ا 

. و ا ا ار اي      )٣(و  ا اف"

  ".وادي"

  وا  ، وأ ااب  أب   وأم ا ( " :ل ا زون٣

")٤(  .  

 :أم  ا ا و   ن " :يل ا  

  )٥(َردي  ل      " اطاد ا   ة 

ي ى أّن اة  ردة ا ، وا   أن رده ،       

  ل و    ط  ادو   اة . و ل ن

                                                

)١(  ا  ،ا أ  : ٢٤٩ص . 

)٢(  ا ي، ا  :٢٧، ص ١ج . 

 . ٣٣٩، ص  ٤ج :  ،  ام ادب  )٣(

 . ٨٠ص  ان : )٤(

)٥(  : ر ا٣٩٩صا . 
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وا  أوف  ا ، و اي  إظر ل  . اب

ا  او ، ا   ن  ا .  

  ا أ  ّم ،   ر أن ا   ونز وا

  ذم ، وب    أنّ   وا ،  ا  ن 

    ن  ابا وأ ، ب و  ن  ا أ  .

ون از ل ا  ه أأ د اى إم يوا .  

  ا زون أم وأ ، واي م    وأرى أّن

 ذ  با  آ  او" :    ط ارا أ

.  ح ل ا زون   )١( إ ااب ، و ا إ ه"

:    ا      ابا وأ ،  دف  ا أم "

     وأو أم رض ا أن ا  و ، ارة ا دف

ة ا و ، رض اا        ن  و ن أا  ء    

  .)٢( اّي"

و أ  أن    ، أو  ( " :   ل ا زون٤

")٣(.  

: " ن  ا ا و   ل         ل اي

: ذ  

     ظ م ءٍة

         ا  " )٤(  

                                                

 . ٨٠ص  ان : )١(

)٢( : ر ا٨١ص ا . 

)٣(  : ر ا٩٧صا . 

)٤(  : ر ا٣٩٩ص ا . 
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  اي وا زون  وا أي : أّم إ أن ن     

    و . وا ا   ن أن ل ،  وإا  

ا  زز ، واإ ا  ّن  يا .  

  ذ ا ما ون أز ي أّن اى او  ا ا

 )١(: "و ا ا أ ا زون ، وإه  .           "ل

و  . و   ان  . و ذ ذ اي 

   و    ت ذوذ ، ون از ل ا  

راد إع ا ا    اء ا  أ ا . واي  أ

ل ا زون  أن ن ا   ا ال . ل      

: "   اط    در   م   اي

  ، ء مإ  ا ا و ا ذ  ، ته ا  ا

   رما ط  و أ و        اءال ا اده ،

رة إ أن ا ق ا  ذاك ، وإّم  إ ا إع       

  . )٢(و  إ ا أو ار"

  .)٣("م   ا ا: "  ) ل ا زون٥

: " ن  ا ا و  أن  زاده :       ل اي

  ،  ع عوا وات ا : ا ، "ا اوز او"

وا  ن  ن إ   أ ط و ر  اار : 

 ا ا    أ" ،"ا اوز ا٤(و(.  

                                                

 . ١٠١ص:   ان )١(

)٢(  دا ا ، م: ١٢٤ص . 

 . ٣٩٩ص ان :  )٣(

)٤(  : ر ا٣٩٩صا . 
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 ب  إذا وز ا      ،  ذه ا زون

ا ى أّم   ا ،    إذا   اة  

 ا  ا يوا . ا  ر  ن ا  د ا

"ْا اوز او" ا  د أن   ١(و(.   و

     ا ّن ، ي أا   وأرى أن . وز ا إذا  ب

 اار ، و  خ  ، و أ    ا  م ن 

     ق ذو ،  إ  ا وا ، وا ا

ا ، و و . أ اآن ا  ، ودرا ، و ، و

     و ، اا  وذ ، ادا ماد ا  يوا

رب وا  ا .  

   . وأ أ اوا  ند   ا  ادوإ

"  و   ذه   و  ا ا: "  ول ا زون

: " ووز اا ا" و  ب  إذا      اي

           ل ا . ة اا   اه ، و تو ، وا 

: ا اع أ اة ا :  ا واف          اي

  .     )٢(وا وااة"

  . )٣("وو   ا) ل ا زون: " ٦

: "  أ  ء ا أّن أا        ل اي

 ل ار وا ا   رما  ا و ما و ،   م

 أو ول  ، اد ه ا     ا ارة    

                                                

)١(  وا اا ،  ١٤٤٣، ص  ١: ج . ل  : اما  ،ام : ١٦٦، ص  ١ج. 

 . ٣٣٥، ص ٢ج:  ،  ام ادب  )٢(

 . ١٤١ص ان :  )٣(
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" )١(  ، ا ر   يه اي اما وا .

       و ، و   موا وا ت ا ّن ةة اوا

ا        ب ا و ،    ل او ،   ،

و   اس  . و ذ    ا زون       

ل     ا    ة ، وا  وردت  ثت ا  :

  ا أ ا ا     ، ثت ات ا ه"

     "  ا يس اا       )٢( .

  : "وأ أم ي أ  ل ا زون و .   ل

أ   أّن أا  أ ا  ول    ات ، أو 

    ون وز ل ا أ و ،    ا   ر

"ر إوأ د ا ه ا  هذ )٣(    إ  و .

 ا يا   أن  ة٤(ا(     أ ا ون رز أّن ا .

ا  ه وا ا  ل ، ورا ا .  

  .)٥("و  ة ا   "  : ) ل ا زون٧

 ما ا  و ،  ذم   ون أّمز ى ا  :

"      ة ا  و      أّن ا   "

        ةا  ا ى أّن ا يا و ، ة ذما

 ا    ،     لا ا د و ،  ا   و

                                                

 . ٤٠٠ص:   ان )١(

)٢(  : ر ا١٤٣صا . 

)٣(  : ر ا٤٣صا . 

 . ٥٥٧_٥٤٦، ص  ١: ج  ،  ا واا )٤(

 . ١٤٦ص ان :  )٥(
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: "ّن ا وإن ن و    ا          اة . ل

 ل اّن ر ،  ان ار      ب اأر  أ   ،

 أّم ب  أ    اة    ه ، ّن   

 "   و ،    و  ا   )١( .  

آ   لو  ل ا سا و " :  ،  لر 

  ةء اا     ل ال ر ا ا :     "

ا ا إ "   ا ا    اء اة ،    

 ل ار  و ،  ا  ")٢(  م  يا وم .

     ّم  و ، ت وا ود را م 

  ا  ا و را  و ا ل   ر .

 ل    ا  ا " :    ل ال ر :   ابا    " :

 أ ا إ "   درك  ا  ا ل 

 م  ا م  :    د  م  :  لو .

  ذ  ، ذ " اوا  )٣(.  

واو اي ذه ا زون   ا  ذه  ة       

وأ ن أ    ا .  

  .)٤("وز أّن إرة أ  : "  ) ل ا زون٨

ون از ا     م ب ط   ورد 

 ل  أّن  و ...." و        أ  م " :

                                                

 . ٤٠٠ص:   ان )١(

)٢(  : ر ا١٦٥صا . 

)٣(  وا اا ،  ٧٣٧، ص ١: ج . 

 . ١٧٨ص ان :  )٤(
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      "م ن وأّم ،  أ  ق إا    ١( و( .

    ا  يد او . ا  ث  ث ط وا

 ونز  ن ":  ، ا ت وا  رد  رةه ا 

.  زون   )٢(   م     "و  ل   اب 

أورد ر إى ات ، وأّم   و  . واي    

 ت واب ا با ا  د  أن  رةه ا  ى أّن ، 

  م ل  ّم       أ م و     م

 ق اا  ا    لر   و ، ا 

 ا   أ   :     ي أدا و .  

 :  أ)  و M$  #  "  !ا ...L] :ي   ]١٦اا  ن .

  ا و ،  س ا أومو ،   د اب إا د

 أ م   نا ، و ا وإّم   و . م و

   : M4  3  2  1  0  /5L] :١٦ا[   أو .

  أ م ا    ا  ن ذو ، .  

 :  ب) و MI   H  G  F  E  D  C  BL] :ا

؟  ا ءوا اار      . و   رة ا  ادن   ]١١٩

 وان أن ما  ،    ا  اد ه       

 ا ا  ، ا    ه ا  دا   و ،

أ إ ا      ه  د    مو   و .

   ا   م إذ أّن ،  ون ا واا  رد : أ

                                                

 . ١٧٩ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٤٠٠صا . 



- ٣٧٣ - 
 

    أ م    ،  هو أ  وج و

  ،   وج     )١( ل ا .  و" :

 ا ا "ا ذ  ا  )٢( .  

  .)٣("و إ    : أن  : " )  ل ا زون٩

     ا  ى أن  ، ر  أ  يا وم

، وإّم  إ ا   )٥(إ  ،    )٤(زد

ي)٦(ال ا .    ا إ   د إّمز  ا و " :

. و اي   )٧(  ا ، ون  أر  أ رس"    

 أ  وذ أّم    ط  : " )٨( وه ل ا ازي

 ، ل ا   ،    إذ ط  ا  اف مل 

 ،   وأ       ا  رس أ و ء او ،

 د  _از ا ط  نو_     ا  او 

س : أ ا  ،  ج ل اْ   اة،  ا ر ذن

، وأ     آ    ر ، إّم  رة إ ا وإإّم

                                                

 . ١٣٠٥، ص ١ج :  ، اا وا  : ام . ١٨٢_١٨١ص  ان :  )١(

 . ١٣٠٥، ص ١اا وا  ،  : ج )٢(

 . ٣٠٢ص : ان  )٣(

 أ   أ ، وا ، ر  ، م ا  ا   ا  زد )٤(

 . ١٩٣، ص ٤جام : ا ، ر :  .و ه 

)٥(     ر اا  ، ندة اا  أ ، مي اص ، او أ 

 . ٤٧، ص  ٥ج   ا ا . ام : ا ، ر : ج 

)٦( ا   ا   م ل ا رأ ،  افأ   ، ا

   و ا  و ج  .ا : ر ، ا : ١٧٢، ص ٢ام . 

)٧( نا  : ٤٠١ص . 

)٨( : ر ا٤٠١ص ا . 
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 أن أ  إ   ،   إ  ام ر  ن ،

 ي أن اا  ا ، ذن اة   ، وا أ :    ،

،  ، ءت ا    اا،  ، و ا  ، و ا اة

   ج ،لو ور  أ : ل ا ،      ريم  :

وا ه ا ل .     ن    :   ّج إأ ،  َْا  .

أ      ل ا ، ء : إّم   

ا إ ا  و ،    ا م  رم  أن مِأ

، . و ،      ذ   : ات أدم إ ،   ل ا ا  زد

 أ ل       ، ور ،افما و  ا . ال: امو

 أ  :   ، ل إّم ؟ : أو   إّم ،  ت أنأ 

ا أ  رأ  ا   ط  ذا أ ،  و ،

دك ا ،  دأز ا إ      إ أم و ، ،  ا أو إ

 ا  ،كأ  ء أن أ  ا ز أن ا  دز ،

د أن   ،       ءه ب  ا  ز   وا ه

 ")١(  .  

وم ء   و ذم  إ  أا (،  ل ا زون : "١٠

 ")٢(.  

 ا  د وذل واب وإ     ون أّنز ى ا

      رة ن ث  و ، ذم   ّم ،    ر

                                                

)١(  ، ا ر  ا ا  جا زيا  ،  و  درا   

 ، ن ، وت ، ا دار ا ،  درا  ١٩٩٥ _ ھ١٤١٥،  ٢        : 

 . ٢٠٤_٢٠٣ص  :  ان : ام و  .  ٣٣٥ص،  ٢ج 

 . ٢٢٢ص ان :  )٢(
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:  : "ن  ا اط أن         أ .   ل اي

 ذ   " ا ءون   : " "وزون اا و

")ة ، )١ وإ  إ "ا " ذ  ي يوا .

 " ذ  ونز ل ا     ءزون اا  ون ، "

 ل . ق وا    ذر اوا وا ّن ا  :

 M     µ  ´  ³  ²  ±  °            ¯  ®  ¬L ] :ي  ]١١_١٠از : ا .

   ا  يا : وا ،    س وب ا

 ا .    ل       ا ، و  اس 

)ل )٢ا م  ية أ ا ا  ز " :  

إط أ ء ا ات ، و  ار  اة ، وه 

" مل واذ)٣(   .  

  ".  و ظ  اق د إ ( " :ل ا زون١١

  واي ل ه :

 ء وراء ا و    ر  كأ  ")٤(  

     ته ا  ا ا  " : يل ا

   ل أ أورد  ته ا ن او ، و   اده ، وإ

: ا  

      ّم ذم  ن ذم وإن ء  ا  ما  

                                                

 . ٤٠١ص :  ان )١(

)٢(  اإ   ان اا   ، ي إ  ،.  ، ا : ام

 .  ١٤٧، ص  ٣ر : ج 

)٣( ا  ،  ل :  ٣٦٦١، ص ٦ج . 

 . ٤٠١ص:  ان  )٤(
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ي ه  م ا ، و     .)١(ن  وا د" 

 و  أن    ب أّم  ا   .  

   ل ا ُ ا ، ا ا ا  يوا

 )٢( قا   لأ " :       ل ا " د إ

   ّم ة ا   ا ّن ، ما  وب ا ، ا

. و  أ ا  ل ا زون  )٣( ن    اس"

     نمء ا ّن ، ا  ذم   ،  ء أّم

ا بم .  

وا    ا ... إ  و (     ل ا زون: " ١٢

 ا  ه٤("أ( .  

         ه ا  أورد  ون أز ي أّن اى او

ل ا  أ ا ا  ا :  

ر  كأ      ء وراء ا ٥(و(  

وا    ا ، و  " :    ا زون  و

 أز و ،  ا   م و ، ا   ا

      ا  هأ و ،  ا   ن  ،  

")٦(.  

                                                

 . ٤٠١ص  ان : )١(

)٢  ء  ) اة ، اء اا وأ ،   :  أ ، ا و 

 . ٣٣٣، ص ٤ان ، ب  ا  ا . ام : ا ، ر : ج 

 . ٢٣١ص  ان : )٣(

 . ٢٤٢ار ا : ص )٤(

)٥(  : ر ا٢٤٠صا . 

)٦(  ر ا٢٤ص :ا . 
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      ل ا  ا   نرأي ا  ي

" ل  ا ،    و ظ  اق د إ    : "  زون

    ، نأراد ا إّم ا ه ا  ا  نوا

 وف   ا   ور وو  ، ن    

ا ا   ا    ، م و .  ي     

   ج ا  ، ن أ راتو ،  ن أ ظح أ

 ا  ، ه ا  ونز أورده ا ا و .  ب 

ر أّم  زال  وو  ، و اي ى أّن ا أ أن  

   ن .    ّن ،  يا  و     رهإم 

  ا ا  أن   أ وا ،  م ا ا

 ن أم .  

  .)١("  اء ذ: " ) ل ا زون١٣

: " " أو "" و     وى اي أّن ا أن ل  

 ا و " يل ا ""   أورد   دا  ا

 ظ  ّ ا_     ا ة .     _را ره ما 

. )٢(: "" أو "" إّم ل _ر ا   _وا أن ا زون 

  ي أر اا   أّم  ا  ، را   ي

  ا ن ور ، اا   .  

و     أن اس ، ور و (  " :      ل ا زون١٤

 صا   ا ءا ام    ق ، أ٣("أ(.  

                                                

 . ٢٥٨ص  ان :  )١(

)٢(  : ر ا٤٠٣صا . 

)٣(  : ر ا٢٧٥صا . 
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      اي مه ام_   و   

    : "و ل ه ا ارة  ل _م اي 

:    و  ه ا ارة ف ا ، ّم  ز أن ل

     وإّم "ه "أ؟ و ا ن   أ 

. و ذ  ار     )١(ا ة . ل : أ أ ت"

 ، وا زون ر ل   زون وى أّن ا ر ن   ا

 : ل  _ ر ا   _: " وا أّن ا زون  ذ . ل اي

"أ وا  ل  )٢("و . و   ن ا او .

    ءا  ظ يه ام  و أّم و" :

 ن أ  ، و ق ،  ن   اا واح أظ

   ، ا م ب   دوات اا م   ا  

   ذ  ،  إ  دب ، أو ما    أن 

  ونز ا  هس     : "  أأن ا     ٣("و(. 

و "أ" و     او ، أورد ون از رات ا  

   ا "أن "أ   : "سأن ا     و "

 ء" :  وا ام      يوا ، ا أ  "

 إّم         "أ"وه  ":  ا ا وه ،  اي

. وى  أّن "أ" ا وردت   )٤(ا ، ل: أ أ ت"

:    ا زون  "أ" ا و راء ا . ل 

                                                

 . ٤٠٢ص ان :  )١(

)٢(  ر ا٤٠٢ص :ا . 

)٣ (، ا ا :  ١٧١ص . 

 . ٤٠٢ص ان :  )٤(
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     "أ"  ونز ا ر  ا ا  ءت ا "أّن "أ إ"

  ا ذ ا ا  م  ن : "وا

        ر   ر ا ن ، وأم ح أ و ،

"١(ا(   ،   ونز ا  يه اأ  ن أيا او .

"أ" ا وردت  ا أ    ، وام      أّن

ا  موا ،  .  

ف ّن ادب اط   ا ، وا   ر: "  ) ل ا زون١٤

ز  ")٢( .  

      و ، ا    ا ا ى أّن ي

: " و   ادة ، ّن  إمن  أن رق وط اي و .  ل 

"اق وط  أ  ّن  و  )٣( .  

 يأّن     وا  ، أ ا   رةه ا  ى أّن

: "وا   ا ا    اط و ا إ . ل 

: "رف أن اط  ا .    ، ل _ر ا   _أن ا زون 

  ّم "" وزاد "" ""  وإّم ز  وا 

 "   ب ،ل طأن ا     إ  وف ، وا وا

ى أّن)٤("وط ي .    َو ّم  ونز ا    أّن 

  ذ  ء  . اق وط نمب ا دب أأن  " : ا 

 " . ل اي : "أ ان  م  ر  أّم        اط ب

                                                

)١( ، ا ا :  ١٧٢ . ص ام : م ، زا ١١٥: د . 

 . ٤٠٢_٣٢١ص ان :  )٢(

)٣(  : ر ا٤٠٢صا . 

)٤(  : ر ا٤٠٢ص ا . 
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:  أ   اق اط ، و     ا ، ل ، ادب

 ط ا  ، و ء  ا ،   "  أّن اط ب 

. و أرى  ذ  ّن ا زون  ظ      )١(اط  ان"

و    وا ، س إب اأ  ،  م ه ا  

 " :  إ   و ، ار أد  إ أم  و . "

 . آ  إ  و ، اق وط   وا ه ا  

ّه و    إّم ما و ، ر    لو ذ  رك  :

  :  " و اب  لوا ف،  أن اط ب "

 د  ا         نوأوط أ إ وع مم  

   د إن        ان امو  ٢(أ(  

   او ، موط سا   در ، واا م و  

: وا ل ا رأ  

 أ أ آ وط و   ا  ي أرى وأ  

 ب ومخ ا  ُت  ظ  اأ    

 ل إن اأوط و   با  رب  

 ذ موا أوطا   إذا ذ  د ا)٣(  

ا ا ول ة ي أأورد ا و .  

وا   أر  ا ، و  ا ( " :    ل ا زون١٥

ا ")٤( .  

                                                

 . ٣٢٩ص  ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٣٠صا . 

)٣(  : ر ا٣٢٩صا . 

)٤( : ر ا٣٣٢ص ا . 
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     ا ون إز ا  أن ا  ي أّمى ا

 ا       با  ا  و " : "ر)ذا  )١ .

  .   اا او ا م  يا  إ مم

    ، ون أز أورده ا  ،  ا  اا ا م  أ

" : ا   ل ّم: ولل ا  

    د ا أ   ب أن و ّإ  

  د  با   "ا ي  ٢(وأول أرض(  

  ، إر  دا  ّم ، اون از أورد ا 

 أرد ،  ّم ن  ة ، وأا ء دور ارض    

.  ء وا ،   ا  

ك ط ، وا  اك       إّن ا (  " :  ل ا زون  ١٦

  .  )٣("ء

وم اي  م ا ا  ، ى إ ة        

   ف إأ   وإ      ور ، وا ك إ موا" :

"دة وز  ن" : ل "ن )٤(  أّن ا أن أ  .

  ا ر دم ، وا دوم ء و ، أراد اي  أن     

     ل و ه   و ،  موا ل أّن ا دف ذ

 ")أي .)٥ :        ا    وا وا وا أّن ا

و    ر ر ، و اه  و أ و ، ً .  

                                                

 . ٤٠٣ص ان :  )١(

)٢(  : ر ا٣٣٢صا . 

)٣(  : ر ا٣٣٥صا . 

)٤(  : ر ا٤٠٣صا . 

)٥(  : ر ا٤٠٣صا . 
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  الخاتمة

  ا آ   وا ،    ه ا 

 ،    هو ا إ إ  أن وأ ، أ ٌأ   وإّن

 ،  ٍ أ  دة  ةا ر  ّ ٌلر ا أّن وأ

َو ،  أَإ ء اأ   ، ّد  ، وأدا  

   ا  . َ را و ، ر ا   ا

 ، وأو ت أا   وأ ، وأز ات أا

  .    تََ  وأ و وأزوا ِ  ا ور  

  . وء طٍ   أن و  ا ا اوأه  

و .  

(القضایا البالغیة والنقدیة في كتاب تمام :  ء ا ا ان

دارسة تحلیلیة بالغیة  المتون في شرح رسالة ابن زیدون للصفدي

  . نقدیة)

"  ورد  ضو درا  ا ا كتاب تمام المتون "

 رة إإ  لا ا   إ أ ، وم ،   

      آره اى . 

   . اب وأ وأر و   ء ا و

  ونز ا ره ، ووآ و ي وا  ا

د اا  ا ور. ا ا ي  

ّن ء ا اوا  و  اب اول  ام ؛

أّن أ  ا  ، ن واا   درا  م  

اي   ور  ان وا ، و ات ارا  أورده 

   .ا وامء ، وا وا ، وا
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مب اا  وو  مان اا أ ن ، وا 

 ي ، وت ا  أو ا  اًء ، رةا  اا

  : تا أ ، وا ز اا  ا   د

 اوأ ، ا  ، ا ورودا. ا و  

 أ و ، ا   و يا و ب اا و

 م ما  ت  ، ا ا  ذ ا ا

وما ، و   ات ا وا ، و أ أماع 

ا ، و ا  ورودا   ستاا  وا  

. ت اا  وا ا و ، ا  

 ب اا وأ_  ا ي  _اأّن ا ّ  

ا  آرا ا  ذو و ، ور ا ا  ة 

  اط ، و  ادء  ه . 

 س وأو وا ، دا  وه وم ط 

ا وااب ، و ا  اديء ، وال ا  اذول   

  ص ، وآراءه و ، ا    . ا

. و ، وا ا  وا ، وا ا   
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  النتائج

 ب " ان"  أ ار اة ا  ذة  .١

  و ،  وا اء ار ا راو

 ا در  ن  ا و، ا ا أ 

ا و ا ا وا  ل ض اص 

. دا 

٢.  ، د ا و   رآ   ي وا  

. ا ا  دة اا إ ي ور اا  

٣.    يا ا ا أّن ل ا  ّ ا 

اد " ا ادب" ، أّن ه ا  م وظ ا 

 ؛ وا ااذ ، أء أء وأد و ، را أد م  ّم

. م ذ   ا   دوا ة اا 

٤.   ، م  دب ، ودرا وا   يأّن ا

 اوم ب ما   ه ، وأد _   

 .  ح ا _ار 

ا اي       درا   اء  .٥

  دة اا  ،   و و ، ا

 ف ا   ريء .

و ا اء  ، وا   ، وظ ذ  ة  .٦

. ر دها 

٧.   ا    ا ، ا ا  

  ص  از رة واطب رة أى .

  
  



- ٣٨٦ - 
 

  التوصیات

١.  اي ، واا ا او ، آما اا درا

 اد  م وم  ب " ان" . 

٢. وا ت ا  ير اآ  ودرا  ّم ، دب

  حا    اا "  ، وا  

اا" ودرا  ا وا ا  ، ب 

 و  ذ او"م ،"ا و ا "

 ا "س" ، ون ا" بو ، "ا  يا 

 را  "ا  وا و"ا ، "اوا

. و 

٣. . أ ا ل ا  يا  درا  
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  الفھارس
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  اآلیات سرھف

  ا  رة اة

 M  ^  ]  \  [  Z  Y

    d  c    b  a  `    _L  
 ٦٩  ٦٥ا  

 M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

¿   ¾À     Å  Ä   Ã    Â   ÁL  
٨٥  ٢١٤ ا  

 M  %  $  #     "  !L   ١٢٢  ١٧ا  

 M   ´  ³  ²L   ١٦٨  ٢١٤ا  

M  {  z  y  x  w   v|L   ٢٤٢  ٢٦٧ا  

 MÊ  ÉËL   ٢٦٦،  ٢٦٥  ٢١٠ا  

 M  D  C    B     A  @  ?  >

 J  I  H  G  F  EL  
٢٩٤  ٢٦٦ ا  

 M  q  p  o  n  mL   ٣٦٧  ٩٨ا  

    رة آل ان

M   s  rtL   ٢٦  ٧ا  

 M  ]  \  [      Z  Y

   ̀ _  ^L  
 ٩٩  ١٩٠ا  

 M  y   x  w    v  u     t  s

z{L  
 ٢٩٨  ٢٧ا  

    رة اء

M     »  º  ¹  ¸  ¶  µ ٢١٦  ٤٣ا  
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 ¼L  

 M  `  _      ̂   ]  \  [  Z

b  acL  
 ٢٤١  ٨٣ا  

 MÍ  Ì  Ë  Ê  ÉÎL   ٢٤٧  ١٤٠ا  

    رة اة

 M  R  Q  P  O  N  M  L

  Y  X  W  V       U  T  S

Z[    ]  \L  

 ٨٥  ١١٦ا  

 M     í  ì  ë  êL   ٩٩  ١٢٠ا  

مرة ا    

 M  r  q   p       o  n

   t  sL  
ا ٧٥  ١٤١  

 MÝ  Ü  Û  Ú  ÙÞL   ٢٤٠  ٢٦ا  

M    L  K  J   I  H  GL   ٢٥٩  ٧٦ا  

 M¥  ¤¦    «  ª  ©  ¨   §

¬®L  
 ٢٦٣  ٨٣_٨٠ا  

    رة ااف

M      c  bL  ا ٣٣  ٦٢  

 M   ¢  ¡  �  ~  }  |  {

¦  ¥  ¤    £§L  
ا  ٦٩  ١٤٨  

 M  }  |  {  z  yL  ١٧٨  ١٥٤ ا  

 M°  ¯  ®±   ³  ²´L   ٢٤٩  ١٦٣ا  

رة ا    
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 M  G  F  E  D  C  B

    I   HL  
 ٣٧٤  ١١٩ا  

م رة    

 M  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤

  «L  
 ١٤٢  ٢٤ا  

 رة    

M   È  Ç              Æ  ÅL   ٢٥٢  ١١١ا  

رة ا    

M    £  ¢  ¡L   ٢٤٨  ٣٨ا  

 M  ¾  ½  ¼  »  º

  ¿L  
 ٢٨٧  ١٢ا  

    إا رة

 M      Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä

  Ì   ËL  
 ١٢١  ٢٥_٢٤ا  

رة ا    

 M  F  E      D  C  BL   ١٨٢  ١١٢ا  

رة ا    

 M  s  r    q  p  oL   ٢٤٠  ١٠٤ا  

 رة    

 M   z  y  x  w  v

{|L  
 ٩٩  ٤٦ا  

 M  5  4   3  2    1  0  /

  6L  
 ١٦٧ ، ١٦٥  ٤ا  
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رة ط    

 M  \  [  Z     YL   ٢٢٢  ٥ا  

 M  e  d   c  b  a  `  _  ^

  i  h  g   fL  
 ٢٨٦  ٦ا  

    رة امء

 M¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸L   ٢٦٢،  ٢٦٠،  ٢٥٩  ٢٢ا  

    رة ان

 M  .  -  ,        +  *  )    (  '

0  /1    7  6  5          4  3  2L  
 ٢٦٢،  ٢٦٠  ٩١ا  

    رة ار

 M    b  a  `           _    ̂L   ٢٧٧  ٤٠ا  

    رة ان

 M    g  f  e  d  c

j  i  hkL  
 ٨١  ٧ا  

رة ا  ا  

 M    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò

ÙÚL  
 ١٢٦  ٨٨ا  

رة ا    

M       7  6  5  4L   ٢٦  ١٥ا  

M          R    Q  P  O  N  M   L  K

  T  SL  
 ٩٣  ٧٩ا  

ورة ا    

 M  C  B   A  @  ?  >  = ١٧٢  ١٩ا  
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H  G  F  E  DI    J

     KL  

 M       4   3  2  1L   ٢٤٠  ٤٣ا  

 M  C  B  A      @  ?  >   =

E  DFL  
 ٢٦٢  ٢٧ا  

     رة

M    4    3        2L  ا ٦٣  ١٤  

 M  K    J         I  H  G  FL  ا ٦٣  ١٦  

 M     ®  ¬  «   ª  ©  ¨L   ١٦٨  ٣٧ا  

 M¿  ¾  ½  ¼ÁÀL   ١٦٨  ٥٢ا  

رة ا    

M    ¿  ¾  ½L   ٢٦٥،  ٢٢٢،  ٢٢١  ٦٧ا  

    رة 

 M  %  $  #  "  !

    &L  
 ٢٩٦  ٨ا  

    ارة 

 M     &  %  $  #  "  !

   *  )  (   'L  
 ٣٧٤  ١٦ا  

    رة اات

 M2   1  0  /3    5  4

;  :  9  8  7   6<L  
 ١٨٦  ١٢ا  

    رة ق

 MF  E   D  CGL   ١٠٠  ١٩ا  
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رة ا    

 M     J  I  H  G  FL   ١٠٠  ٩ا  

 M   º  ¹  ̧L   ٢٤٩  ٣٤ا  

رة ا    

 M      Y  X  W  V  UL   ٢١٤  ١٣ا  

رة ا    

 M     _  ^  ]  \  [  Z

d  c     b       a  `eL  
 ١٢٣  ٥ا  

رة ا    

 M(  '  &  %  $  #  "  !)     *

-  ,  +.      3  2           1       0     /L  
 ١٠١ _ ١٠٠  ١ا  

رة ا    

 M  ´  ³  ²  ±  °      ¯  ®  ¬

     µL  
ا ٣٧٧  ١١_١٠  

رة ا    

 M       5  4  3  2  1  0  /L   ١٦٩  ١١ا  

 M  Â        Á  ÀL   ٢٥٣  ٢٧ا  

    رة مح

 M  8  7   6  5  4  3   2  1  0

  9L  
 ٢٤٢  ١٤_١٣ا  

    رة ات

 M   e  d  c   b  aL   ٢٤٢  ٢_١ا  

رة ا  
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 M        Ô  Ó  Ò  ÑL  
ا ١٤  

٦٢  

  

رة ا    

 M  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄL   ١٠٠  ٢٦_ ٢٥ا  

 M  p  o   n     m    l  kL   ٢٤٢  ١٤_١٣ا  

 M    >    =L   ٢٥٥  ٣ا  

رة ا    

 M  m  l  k  j    i   h        g  f

    nL  
 ٢٤٦  ١٠_٩ا  

    رة ادت

 M    ¢  ¡  �  ~  }  |  {

  ¤  £L  
 ٢٤١  ٨_٧ا  

    رة اون

 M  ?  >  =  <L   ٩٩  ٦ا  

رة ا    

 M  l  k   jL   ٢١٥  ٤ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس األحادیث
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ا  أم ٨٠  أ  

ا نا  ٢٩٣  إّن  

ر أ  ١٣٧  إّن  

 اا ا د  ٢٤١  

  ١٤٠  ا  

 ل ان ر     ٣٣١  

  ٨٩   ا أ  ّم  ن

ا   ا   ٩٥  

س اا  يا ا   ١٤١  

  ٣٣     اح

ّ ب   ١٦٦  

  ن أ   أ  ٧٨،  ٧٧  أ  

  ٢٤  وأ و ك

     ٦٥  وأم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس األشعار

   اة

 د  اا  ا  

    ءا ٣١٩  ١  إ  
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زو  ادي إذاة ا ٧٢  ٢  أم   

 ا  ب  ١١٢  ١  إّم  

 ا دل أا   ١١٤  ١  

  ٢٨٨  ١  ّن ا  ث 

ا    ا   ٥٠  ١  

    ر م  ١٢٢  ١  

 ا لر      ١٧٤  ١  

 ءب ا داوى    ٣١٩  ١  

 ي زادمأ ت إ٥٣  ١  وإذا م  

   اء

ا   دا  ا  

 أوا  ا ١٠٤  ١  ا  

 إّم ا أ م٢٦٠  ٧  أ  

    د ا ٣٨٣،  ٢٢٧،  ٥٣  ٢  أ  

  م  أت أ ٢٢٨  ٢  إذا  

ال رإم   ٢٥٤  ٢  أ  

  ٢٢٥،  ٨٧  ١  أا أا  أن  اى

 ذات  أ ٨٧  ١  أ  

أ م ا مو ا أم  ٨٤  ٤    

  ١٨٢  ٢  أ  ا   ة

  ا ا ا٧٨  ١  أ  

 ى م و   ٣٥٢  ٢  

ر  كأ    ٣٧٨،  ٣٧٧،  ٢٦٢،  ٢٥٤،  ٥١  ١  

  ٢٩٩  ٢   ا  أ ب 
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   د   ٦٦  ٢  

 ماة أ ادي  ل  ٣٠٥  ٣  

 ريا  ا  ٢٧٣  ٢  

  ٢٧١  ٢    ا اي 

   تو   ٢٤٤  ٢  

  ١٥٦  ٢    ب وا  ن 

 و دأ     ٢٦٩  ١  

 اد    ز   ١١١  ١  

ظ  إ أا   ٢٨٩  ٣  

  ر إذا ق٣٤٢  ١  وأ  

  ٧١  ٣  وأ وز  در دره

ت أ ا ا ٢٢٣  ١  وأ  

م ذم  ن ذم ٣٧٧،  ٣٠٧  ١  وإن  

    ٢١٩  ١  وإّم  

 أن أو  ٣٤١  ٢  و  

  قا  ط ٣٥٧،  ٣٢٢،  ٣٠٤  ١  و  

 ىو ل    ب  ٥٢  ٢  

 ؤ ا ا أ   ١٥٤  ٢  

  ١٤٠  ٤  ب  ي  ة 

  ٢١٥  ١  ن  ا    ا

 رأس   رأ   ٦٥  ١  

م  ا   ١٢٣  ١  

   اء

ا   دا  ا  
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  ١٢٢  ١   ام  إّم

  ٣٥١،  ١٤٤   ٢   د إ ل 

  أم      ٢٨٠،  ٢٤٩  ١  

   اء

  ا     دا  ا  

  ٨٢  ٤  و دروم   اا

ا   

ا   دا  ا  

  ٢١٥  ١  إّن ا واؤة واى

  إ  اتّن أ  ١١٩  ١  

   سا را   ٣٥١،  ٢٩٩  ١  

   اء

ا   دا  ا  

  ١٨٣  ٢  أردد  ظ  وه

 ا ر   ٢٢١  ١  أ  

  ١٥٧  ١   ا إن طب ي ومي

 راء ز    ١٧٦  ١  و  

 ما أ  ١٥١  ٣  و  

 إ ك إ  ٢٥١  ٢  و  

   اال

ا   دا  ا  

  ك س ٣٣٨  ٢  أدر  

  ٢٢٠،  ١٧٩  ١  إذا  ت اد وام اى
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  رت إ٢٢٠،  ١٧١  ٢  أ  

 ّم    ن١٧٥  ١  أ  

  ل ا ن إذ ٢٦١  ٢  إ  

  ١٣٣  ١  ميء   اب 

   ١٣٢  ٢  ى ا ر ن ا

  ١٠٤  ٢   اءة   رت 

 رج م دا ٢٢٢  ٢  ط  

  ١٧٣،  ١٥٨،  ١٣٥  ١   درا أم  ه 

 أ ا     ١٥٠،  ٦٧  ٢  

  ه أ   ٢٣١  ١  

ا    ا   ٢٦٧،  ٦٨  ١  

  ٢٦٨  ٧   زال  ة ك

ّم  يأرى أ   ٧٩  ١  

  ي  ا   ٢٢٦،  ٢٢٠  ١  

وا ا ظا   ٣٣٩  ٣  

 رت ا ي٩٨  ٢  وا  

ر   يا ٢٢٤  ١  وأم  

  ٦٢  ١  وإّم   ارة 

    رو و   ٢٣١  ٢  

 أ   ١٧٧  ١  و  

  ١٨٠،  ١٣٧  ٢  و ت ّن أ  أرى 

 ق ا  زال ٢١٨  ١  و  

  اد    ٢٨٦  ٢  و  

  لا مأ ١٥٩  ١  و  
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   ااء

ا   دا  ا  

  ٢١٤  ١  أ اوادف واي 

ّ  أّن ذا ٢٥  ٣  أ  

 ر ا  ١٣٥  ١  أ  

 دم أ  ٣٤١  ١  إذا  

ام  نى ا ١٥٦،  ٨٤  ١  أ  

   ا  ٨٣  ١  أ  

ا طا  م ١٤٥  ١  أ  

  ل ار  ٨٨  ٣  أ  

  ٢١٨  ٥  إّن ا وازارة  ل 

  ١٣٨  ١  إّم ا رو ذا ن 

 زدروك وك وا  ٢٨٣،  ٢٥٢  ٢  

  اءذن ا ب  ٢٨٣  ١  

  ر دي ا  ٢٥٧  ٣  

  تأ و    ٣٠٣،  ٢٧٠  ٢  

و  ا أ   ٩٠،  ٨١  ٢  

  ا ا ر  ١٤٧  ٣  

د ا ا   ٦٢  ١  

ا   اذلض ا  ٢٤٧  ٢  

واموا اا  ٢٥  ٢  رأ  

وأم  ي رىى ا٢٥١  ١  ط  

  ٢١٧  ٢    وا  اى

  ٩٢_٩١  ٢   ّن طل ااراة ا
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  ٢٥١  ١   ّ  ى ادة

  در م      ١٧٣،  ١٥٨  ٢  

  ا  ق   ٢٧١  ٢  

  انأ     ٢٧٥  ١  

وا قن ا  ٣٠٨،  ٢٢٦  ٢  

 ت سا را   ٣٥١  ١  

 أ  ا  ٢٥١  ٢  م  

 أّم   دابا   ١٥٢،  ١٣٠  ١  

 و راء ما ١٤١  ٢  وأ  

 مز  فا  ٣٤٤  ١  وا  

مو م ا ٣٦٧،  ٢١٩،  ١٢٧  ٢  وإّن  

ا  اا١٢٢  ١  و  

آ   ر٢٤٨  ٢  ورب أ  

  ٢٨٠  ١  ورد أ ا دون رده

   ر ٣٥٣  ٢  ورو  

  م  ٢٥٢  ٢  وط  

 ر ا ت إذ ٩٣  ١  و  

  أ أم ١٠٢  ١  و  

م اد إ أم ١٤٣  ٢  و  

 ذا ا  يو أم ٣١١  ١  و  

دوم  د و زه ٢٣٢  ١  و  

  ٩٤  ٢    اي أرى  ي

      ٣٢٢  ٤  
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ا   

ا   دا  ا  

  ٢٩٢،  ١٣٤  ١  و ا ال  أّم

ا   

ا   دا  ا  

  ١٥٥  ٢  رب    س 

و  با  ١٧٩  ١  وإذا  

ا   

ا   دا  ا  

  اا  ي   ٢٩٠  ٢  

  ١٤٦،  ٨٧  ١  وأ ف  ادع اص 

  ١٨٢  ٢   ارة  ا ؤه  

 و  نأ  ٢٣٨  ١  و  

   اد

ا   دا  ا  

   رك ا   ٢٥٠  ١  

   اء

ا   دا  ا  

  ٢٧٣  ٢  و ا ب ارض إ ّم

 ا  

ا   دا  ا  

ا وم م ٣٣  ١  أ  
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   ءا  ١٨١  ٢  إذا  

 ذ ل وأ ١٨١  ٢  أر  

 ل وا ذم  ٢٥٤،  ٥٠  ١  إ   

    ٣٢٣  ٤  أ  

  ٣٠٣،  ٧٩  ١  أ ان ور ع

       ٣٤٦  ١  

  ضأر  ٢٩١  ٢  أ  

 وإّم  أن  ٣٠٥،  ١١١  ١  ط  

ا ن    ١٣٠  ٢  

ا تا  ر ا  ١٠٩  ٢  

وا م أ ٣٤٦  ١  وإذا ا  

رأظ أم ١٧٨  ٢  وإذا ا  

    ٣٤٢،  ١٧٦،  ١٣٦  ٢  و  

 ي إ ءا   ١٨٥  ٢  

   اء

ا   دا  ا  

ء وا يا ا  ن  ٢٥٣،  ٥٠  ١  

ر ا ا    ٩٥،  ٩٠  ٢  

   اف

ا   دا  ا  

 ل وأ   ١٣٩  ١  أ  

رز     ١٠٢  ٣  

    نآ   ٣٠٤  ١  

   أ     ٣٥٣  ٧  
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 و  ة ّ   ٩١  ٢  

  ١٦٤  ١  وأ   ا  درى

 و دا ر ءوا١٣٤  ١  و  

   اف

ا   دا  ا  

     ٢٦٦  ١  أ  

ا ىأم  أم وأ   ٣٣٩  ٢  

 ر       ١٦٤  ١  

أ أ آ وط ٣٨٢  ٤  و  

  ١٤٤  ١  و أم    اء 

  رب إّن ا   ٩٤،  ٦٩  ٤   

ا  ار  رب   ٩٤  ٢  

ط ي أما  ل ر  ١٤٣  ٢  

ا   

ا   دا  ا  

ى ط اا و ب د٣١١  ١  أ  

ل مرأي ا ١٥٩  ٢  إذا ا  

  إذا  ٢٤٨،  ١٠١  ٢  أرام  

 أ  ي  ٢٢٨  ٢  أ  

 ا ا  ي٣٢٤  ٣  إّن ا  

 و    ٣٢٣  ٣  إّم  

ر أ ا رأ ٢١٤   ١  أو  

 ا  د  ٤٠  ٨   

 را    د  ٢٧٧  ١  
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   اه ودع    ٣١١،  ٣٠٥  ١  

   ار وظ٢٤٧  ٢  دب ا  

و مه ا ا ١٣٥  ١  ذ  

  ب  ن ا   ١٦٠  ٢  

  ١٥٩  ٢    إن ر ب

  ا ر اأ   ١٧٣  ٤  

  ١٣٦  ١  ل ط اراري 

 ت وإّم ا   ١١١  ١  

  ٩١  ١   ل  ء  ر

  ١١٠  ٢    رء  اك و ى 

ظ  ي    ٢٩٠  ٢  

  أم   ل  ٦٧  ١  

  مرك ا   ٢٩٩  ١  

  ١٦٦  ١   م  ذى  ول

 أ  ا ظ    ٢٥٥  ١  

 ة ور ا    ١٣٢  ٤  

  ١٣٣  ٢  ن   ة 

 كأدم  كدم  ض   ٩١  ١  

ا  ا  ي   ١٢٤  ١  

ا  رة     ١٣٤  ١  

ا د    ٣٠٦،  ١٤٨،  ٩٢  ١  

 وإّم      ١١٣  ١  

أ  وا    ٢٤٣  ٢  

  ٣٦٨  ١   اطاد ا   ة 
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  ٥١  ١   أ ر ا 

 أ ا إ    ١١٠  ٢  

  ٣٤٤  ١  ي أا وي أو ع

 و  ا   ١٥١،  ١٢٨  ١  

ء و ام ءا   ٢٢٠،  ١٥١،  ٦٨  ٣  

  دا    ١٥٧  ٢  

   ع م ٣٢٥  ١  م  

  ٣٦٩  ١   ظ م ءة 

  ة وا اب أا ا  ٣٠٢  ١  

 ى إؤ أ٥٤  ١  وإذا ا  

ا ن ى ١٢٩  ٢  وإذا ا  

  ٧٠  ٣  وا ر  إذ ن ه

و آ  ٣٥٧،  ٣٢٢  ١  وا  

  ٣٠٥  ١  وإّن  اأي وا ئ

  ١٥١  ٢  وإّم   ذه

  إذا ا  ر٢٥٤  ٢  و  

  ٦٤  ١  وم ا أ  رش

  سا   ٢٩٩  ١  ور  

و و أ  ٥٣  ١  و  

 ا   وّم  ٢٥٥   ١  

  ١٥٥  ٢  و ر  و دع 

و أر ج ا ١٨٠  ٢  و  

ا  با ا و أ ١٥٣  ٣  و  

ّم     ٢١٤   ١  و  
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   ذا  ١٦٥  ١  و  

ا ق ا  ٣٢٥  ١  و  

ا   

ا   دا  ا  

 أااك د   ١٠٤  ٢  

 أّم أ   ى١٨٥  ١  أ  

  أ   ٢٩٠  ٢  أ  

 ا ف ال وط٢٨٤  ٢  أ  

  ١٢٦،  ٨٣،  ٥١  ٢  أ اا   ي

  رب ا   ٣٢٣  ٢  أ  

أد إ ا ي ما ٣١٧،  ٣٠٢،  ٢٧٩،  ٢٤٩  ١  أم  

  أّم     ١١٢  ١  

 و اف وأ   ٥١  ١  

ا  ري ام    ٨٥  ١  

  ا اا   ١٣٠  ١  

 اءوا وا ٦١  ١  ا  

 اا  ءم ٣٠٩  ١  ر  

  ٢١٦  ٥  ر  ك ن د

  ٣٢٤،  ٣٢٢  ١  طد ة اب و ذا 

ر  د كب و  ١٥٤  ٢  

 ال م   ى  ١٢٧  ٢  

  ء ط  ٢٨٥  ٢  

ز  وا ود   ٥٠  ١  

  اا ل إ   ١٣١،  ٩٠  ١  
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  با    ٢٢٤  ١  

  ا    ٩٢  ١  

  ا م    ٣٠٢  ٢  

  روا مر    ٢٥٠  ٢  

  س    ٢٥٤،  ٩٠  ١  

  ير اا  ا   ٣٤١  ١  

  ٢٤٩  ٥   م  وإن 

  انا     ١٢٤  ١  

 ا  عط  ى٥٤  ٣١  ا  

   ه  ٣١٨،  ٣٠٨،  ٩٤،  ٩٣  ١  وا  

  وأ  ٣٤١  ١  ودوم  

  ذي  ص ٣٦٧  ٢  وذ  

  ٣١٤  ١  و أ ا  اره 

 تإن ظ   ٣٣٨،  ١٥٦  ٢  و  

  ظ إ ا ١٤٩  ٤  و  

 هوظ ما ع أ٣٠٩  ١  ام  

 ح ار زا ١٣٥  ١  و  

  و  ٦٣  ١  و  

  ة إ  ٣٠٣  ١  و  

  ٢٨٤  ٢  و راق  واش ره

   ء ا ٢٧٤  ١  و  

  س إل اأ   ٣٣٩،  ٣٠٩،  ٩٤  ١  

  اء  دار   ٨٨  ١  

  دة أوا ه أإذا أ    ٢٩٣  ١  
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 رأن م      ٣٣٩،  ٣٠٨،  ٢٥٠،  ٩٣،  ٥٣  ١  

      ٣٥٨  ٢  

   ان

ا   دا  ا  

  ر ٢٦١  ١  أ  

  ١٧٩  ٢  إذا  ا   أمس 

  ٢٩٧  ٣  أل اد  ن

ام   ا ٤٦  ٣  أ  

    ه ٢٢٩  ٢  أ  

 رق ا    ٢٨١   ٢  

  ي ء وء ا  ٢٩٦  ٣  

  ٢٧٨  ٢  روح دد   ال إذا 

وا ا ر    ١٦٠  ٢  

 اءك إن    ١٤٧  ٤  

  اروا     ٢٢١  ٢  

 رو  أ و   ٢٨٤  ٣  

  تودا   ٢٤٤  ٢  

د  ا     ٣٨٢  ٢  

 و و أم   ٧٢ _ ٧١  ٥  

  ن أ   ٣٥٢،  ١٠٣  ٢  

ر ءا      ٩٨  ١  

  ٨٨  ١   ه ات   اح 

اأ  ا ١٢٨  ٣  وا   

  ٥١  ١  و  دث ئ
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اذ   با  ن١٣٤  ١  و  

  دا ر   ن٢٥٣  ١  و  

   أّم ٢٢٣  ٢  و  

   اء

ا   دا  ا  

  ب  ٣٤١  ٢  أرض  

  ء را ط   ١٢٤  ١  

 ا  دتأ   ٤١  ١  

  ٢٤٧  ٢   و  را ه 

   ااو

ا   دا  ا  

   ة ٣٠٨  ١  و  

   اء

ا   دا  ا  

اما و  را ٢٦٧،  ٢٥٣  ٢  إ  

  ٩٢  ١  ي ادة  ا أن 

  ا   ٨٦  ١  

 ر  ذا  ٦٥  ٤  

  ١٦٧  ١  ا ر ارك ه

  ٢٤٤  ٢    مت داره

 تى ا داًء أن    ٣٠٨  ١  

  و ر اا    ٢٧٢  ٢  

  ٣٢٠  ١    اء  ق 

  ٣٠٠  ١  وم    ت 
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  فھرس األعالم
  اإ ٢٦٤،  ٩٩  

  ٧٠،  ٦٩،  ٥١أ  

  ا  ٣٠٦إ  

  ا أ ٣٦٨،  ٢٩١،  ٢٦٧،  ٢٣٥،  ١٦٣،  ١٤ا  

  با أ ١٣٣ا  

 دا ا ؤا ٤٢ود ا  

   أ ٧٩ا  

  أ ٤٦،  ٤٣ا  
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  يوا ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٣ا  ،  

  زيا ٣٧٥ا  

  ا ٢٨٨ا  

  ا ٣٣٩،  ١٣١،  ١٠٤،  ٩٢،  ٩٠ا  

  وا ٣٧٤،  ٣٥٠،  ٣٤١،  ٢٩٤،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٦٨،  ٢٤٨،  ١٣٤،  ٤٢ا  

  ا ١١٣،  ١١٢ا  

  ا ٣٠٢،  ١٨٣،  ١٧٦،  ١٥٣،  ١٠٢ا   

  ا ١٥٧ا  

  ما ا ١٩٩ا  

  د اا ٣٣،  ٢١،  ١٨ا  

  ا ٣٣٦ا  

  ا ١٩٦ ، ١٤٣،  ٩١،  ٨٣ا  

  وريا ا ١٤٠ا  

  ا ٣١٩،  ٢٧٤،  ٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٣٥،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٨٦،  ١٣٢ا  

  ا ٢٥١،  ١٩٣ا  

  اا ا ١١٣ا  

  ا ١٤٥ا  

   ٣٣٣،  ٣٢١،  ٤٦،  ٤٤،  ٣٦ا  

  دي ي ٢٨،  ٢٣،  ٢١،  ١٨،  ٨ا  

   ٢٦،  ٨ا  

  يا  ٣٣٤،  ٢٣ا  

  ر ٢٥٦ ،١٨٥،  ٨٩،  ٨١،  ٨٠،  ٧٧،  ٧١،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،   ٤٦،  ٤٥،  ٣٩،  ٢٨ا  

٣٨٢،  ٣٧٩،  ٣٧٦،  ٢٩٦،  ٢٩٢،  ٢٨٧،  ٢٨٤،  ٢٧٢   

   ي ا٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٥٦،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٢٢،  ٢١،  ٢٠ا  ،
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٣٧١،  ٣٦٨،  ٣١١،  ٣١٠،  ٣٠٩،  ٣٠٦،  ٢٨٧،  ٢٨٥،  ٢٨٢ ، ٢٦٧  

   ٢٤٧،  ٢٢،  ١٩،  ١٦،  ٧ا  

  من ا ٣٨٠،  ٤٢،  ٤١،  ١٨ا   

  س ٢٢٠،  ١٩٠،١٩٥، ١٨٠،  ١٥١،  ١٣٧،  ٦٨ا  

  ون ٣٦٣ ، ٣٢٦ا  

  ر ٣٥٩،  ٣٥١،  ٣٤١،  ٣٣٣،  ٢٤٢،  ٣٦ا  

  انز ٤٤،  ٤٣ا  

  ز ٣٣٤ا  

   ٣٣٤ا  

   ٣٣٠ا  

  ء ا ١٥١،  ١٤٧،  ١٢٩،  ١٢٨ا   

  سا  ٣٧٦،  ٣٧٢،  ٣٣٣،  ٣٣٢،  ١٧ا  

   ١٤٤ا  

  ا  ١٩٢ا  

  ط ط ٣٥٤،  ٣٤٩ا  

  س ا١١٣  

  ا  ٣٣٤ا  

  وس ٤٨،  ٤٦ا  

  ون ٢٤٨،  ٩٣ا  

  ا  ١٥ا  

  ا  ٣٧٣  

   ٢٥١،  ١٩٧،  ١٨٥ا  

  رس ١١٦،  ١ا  

   ٣٤١،  ١٧٩،  ١٥٥ا  
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   ٣٧٥،  ٣٧٣،  ٢٢،  ١٩،  ٦ا  

   ٢٧١ا  

  د ا ٨٩،  ٨٠  

   ٣٠٧،  ١٥٧ا  

  ر ٢٨١ا  

   ٣٥٢،  ٣٤٦،  ٣٠٠،  ٢٧٨،  ٢٤٠ا   

  م ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٣١،  ٢٨،  ٢٠،  ١٧ا  

  يا م ١٨٢،  ١٨١ا    

   ٣٣٥ا  

  يق اإ ٢٥١،  ٢٠٧،  ١٥١،  ١١١أ   

  ؤد اا ٧٨أ  

  ارا ا ٣٤٢،  ٢٨٢،  ٢٥٢،  ١٨٧، ١٧٦،  ١٣٦،  ٩١،  ٧١أ   

   اج  ا ٢١١أ  

  ا ٣٠١،  ٣٠٠،  ١٨٧،  ٩٠،   ٨١أ    

  ا ا ١٤١أ  

  مج اا ٣٦أ  

  ا ا ١٤٦أ  

  ا اأ ا ٢٢٠،  ١٧١  

  ا  ٢١١أ  

  ا  أ ٣٧٥،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٠٧،  ٥١  

     ٢٢٤أ  

     ٤١،  ٣٨ا  

   ٢٣٤،  ٢٣١،  ٣٠٨،  ٢٠٦،  ٢٠٢،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٣٨،  ١٣٠،  ١٠٩،  ٩١،  ٧٢أ  ،

٣٥١،  ٣٠٥  
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   ٢٤أ  

  ازيا  ١٤٩أ  

  ا ذؤ ٣٠٣،  ٣٠١،  ١٧٨،  ٧٩أ   

  ا  ١١٠أ  

  ن أ ٢٥٥،  ١٩٧،  ٤٢  

  ة ا ٣٥٣أ  

  ا   ط ٢٢٥،  ٢٢٢،  ٢٢٠،  ١٧٥،  ١٣٢،  ٨٧،  ٨٤أ  

  ا ط ١٥أ  

  ية ا ٣٣٣أ  

  ا  ٣٥أ  

  اس ٢٢٤ ٢٠٧،  ٢٠٦، ٢٠٥،  ١٥٠،  ١٣٥،  ١١٠،  ٦٧أ   

 ة أ  ٣٠٧ا  

  اسم ٢٩٧،  ٢٣٤،  ٢٣٢،  ٦٤أ  

  يل ا ٣٦٢،  ٣٥٨،  ٢٨٦،  ٢٧٧،  ١٦٣،  ١٢٠أ  

  يا ٢٤٩أ  

   ا ا  ٨أ  

   ١٧٤أ  

  وديا  ٢٠٢أ  

    ا ٣٧١،  ٥١  

  ريا ٣٣٨إدر  

    ٤٧إدر  

  آد ٣٠٦،  ٥٠  

  مر٢٩٤ا  

  ٩٩آزر  
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  ز  أ ٣٠٧،  ٥١  

    ٢٠٨ا  

  ١٨١،  ١٤٦ا  

  ع٣٣ا  

    ٣٢٠،  ١٩٠،  ١٤٢،  ٦٩أ  

  ي٣٥٥،  ٣١٥ا   

  ؤ ا٣٥٧،  ٣٢٥،  ٣٢٢،  ٢٢٩،  ٢١٩،  ١٩٨، ١٨٠،  ١٦٦،  ١٤٥ا  

  بأ ٦٨  

  زي٣٣٤،  ٢٧١،  ١٥٢،  ١٣٠ا  

  ١٥٢  

  ي٣٣٨،  ٢٩٠،  ٢٥٤،  ٢٢٣،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٠،  ١٨٢،  ١٥٦،  ١٥٢،  ١٢٤،  ٨٣ا  

  ري٣٣٦،  ٤٢ا  

    ر ا٢٣،  ١٧  

    ر ا٢٨٥  

    ر ا٣٨١،  ٢٣٤  

   ز٢٤٥  

  ٩٥ا  

  د  ر٣٥١،  ٢٩٩،  ٢٣٤  

  ا ٣٠٥،  ١١١ا  

  حا  ١٧٧  

  د  ٢٥٣،  ٢٢١،  ١٣٤   

  ر ٢٢٩  

  س١١،  ٩  

  ٣٧٢،  ٣٣٢ا  
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   ج ا٣٣٢  

  ج ا٣٨١،  ٣٢٣،  ٢٦،  ٢٣،  ٢١،  ١٧ا  

  زام٢٣٧ا  

  ا ا ٢٣،  ١٧  

  ا  ٢٣٢،  ٢٣١  

  ٢٧٤ا  

  ه رن٤  

  ٣٦٢،  ٣٥٨،  ٣٤٣،  ٢٦٠،  ٢٥٩،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٤ا  

  ٣٦٧  

  ٣٢٤،  ٣٢٣،  ٣٢٢،  ٢٢١   

  دت ا٤٨  

  ي٣٣٥ا  

  ا ٢٥٤،  ٢٣٠،  ٢١٧  

    ج٣٠٧،  ٣٢،  ٣٣ا  

    ٣٧٦،  ٣٧٥ا  

  ي٢٤٠ا  

   ن ١٥٧ا  

    ن ٣٦١،  ٢٤٨،  ٢١٠،   ٨٨،  ٦٢  

    ا ٣٧٦،  ٣٧٥،  ٣٠٦،  ٧٨،  ٥١  

  ٣٣٣ا  

  ٢١٤ا  

  ا   ة ١٥٧  

  ا  ة٤١  

  ا   ٣٠٧،  ٥١  
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  ٣٣٥ا  

  ايا ١٥١ا  

  ٢٠٨،  ١٨٨،  ١٢٧ا  

  ء٣٦٧،  ٢١٩،  ١٢٨،  ١٢٧،  ٦٢ا  

  ارز١٥٦،  ٨٤ا  

  ٣٤٦،  ٢٢٣،  ٨٦،  ٦٥د  

  ١٩،  ١٧ا   

   ازي٣٣٥،  ٢٨٨،  ٢٧٨،  ٢٤٢،  ٢٣٧،  ٢٣٤،  ١٨٤،  ٢٣،  ١٥ا  

  ٦٥،  ٦٤ا  

  دة  ح٢٦٦ا  

  ١٣٩ا  

  ج٧٥ا  

  ر٤٣،  ٢٣،  ١٦ا  

  ي٣٣٥،  ٣١٣ ، ١٠٨ا  

   أ  ٢٨٨ز  

  د  ٨٨ز  

  د ا٢١٥ز  

  ا ٢٢٨ز  

  ي٦٩ا  

  راقاج ا٣٠٨  ، ٢٨٠،  ٢٤٨،  ٢٢٦،  ١٨٢،  ١٠١ا  

  ر ٢  

   دا  ن٢٢٨  

  ٢٤٣،  ٢٠١،  ١٦٧ا   

  أل٢٢٤ا  
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  ودي١٤٧ا  

  ٣٣٣ا  

   ٣٧٧،  ٢٦٣  

  ان  وا ٣٦١،  ٢١٦،  ١٦٤،  ١٤٨،  ٩٣  

  ن ا ٦  

  ل ا ٢٨٤،  ١٩٥،  ١٣١،  ٩١  

  ط٣٦٧،  ٢٥٠،  ١٧٩،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١١٦ا  

    ٢١٠  

  ٣٦،  ٢٤،  ٢٣ا  

  رة ا٥،  ٤،  ٣   

  ا   ف ا٣٣٨،   ٢٤٣  

  ا ١٤٣ا  

  ٢٦١ا  

  د ب ا٣٣٢،  ٢٥٠،  ٤١،  ١٧  

  م٣٦ا  

  ر٣٣٥  

   ٣٥٦،  ٤٨،  ٣٠،  ٢٧  

  م٢٣ا  

  إ ٨ا  

  بأ ٤،  ٣،  ٢ا  

  ٢١٩،  ١٢٨   

  ا ٣٣٢،  ٣٠٦،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨٣،  ٢٥٢،  ٢٣٥،  ٢٠٥،  ١٧٣،  ١٥٨،  ١٣٥ا  

  ي٢٠٤ا  

  ٣٣٣ا  
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  ا  ء ا٣٥٠،  ٣٤٩،  ٢٦٩،  ٢٤٩،  ٢٤٦،  ٢٣٤،  ١٨٠،  ١٥٥،  ١٠٠  ،

٣٦٣،  ٣٦٢،  ٣٦٠،  ٣٥٨  

  ت٦٩ط  

  ا١٥٩،  ٩١ا  

  ا  ٣١٤ط  

  ا٣٦٨  ، ٣٥٧،  ٣٤٤،  ٣٢٥،  ٣٢٢،  ٣١،  ٣٠ا  

  زر  ٢٧٣ط  

  ادا  ٢٧٣ظ  

  ( ا ر) ا ٣٠٧،  ٧٨،  ٧٧،  ٥١  

  ( ا ر) ز  ٧١  

  ا  ٦٦  

  ا  س١٣٩ا  

  داس  س٣٣ا  

  ا ٢٤  

  ما ا ٢٢٣،  ٢٠١،  ١٦٦،  ١٦٣،  ١١٩،  ١٠٧،  ١٠٢،  ٩٧   

   ز  ٢٨٩ا  

  ر  ا ٢٢٨  

 روا  ا   ٣٦١   

  وان    ا ٤٧  

    ا ٢٤  

    ا ٩٤،  ٦٩  

  وان  ا ٢٢٨  ، ٣٢،  ٣٣  

  اا  ا ١  

  دز  ا ٣٧٦،  ٣٧٥،  ٣٠٦   
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  أ   ن١٨٧  

    ١٩٨  

  ن  ن ٣٧١،  ٣٣٠،  ٣٠٧،  ٣٠٤،  ٨٨،  ٢٨  

  ز  ي٣٢٠،  ٢٥٠  

  أ ا ٥،  ٤  

   ا   ٨ا  

    ٢٧١ا  

  ن  ٣٧٦  

  ط أ   ٣٠٤،  ٢٩٨،  ٢٥٣،  ٢٥١،  ١٨١،  ١٥٧،  ١٣٤،  ٥١،   ٢٨،  ٢٥  

٣٧٤،  ٣٠٧  

  ظ  ٣٧٩،  ٣٣٢،  ٣٣٠،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٥٦،  ٤٩،  ٣١  

  زا   ١١  

   رة ا٢١٨،  ٢٠٨  

  با   ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٠٧،  ٢٨٨،  ٢٦١،  ٧١  

  رديا  ٣٥٢،  ١٠٣   

    ٣٧٥،  ٥١  

  ا    ٣٢٤،  ٢٩٣   

  وخ ١٤   

  دا  و١٩١  

  ة٨٨  

   ٨٤،  ٦٣  

  ٣٣  

  ا  ٢١١  

  ي١٣٦،  ١٢٨ا   
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  ( ا ر)   ط٢٤  

  ن  ٣٣٥،  ٣٢١،  ١٥٢،  ٨٣ا  

  ذدق٢٢٩،  ٦٥ا  

   ن ٣٠٦ا  

  ديوز أ١٨ا  

  س  ١٠٦  

   ٢٩٠ا  

  ما ٣١٥ا  

  ا ٣٦١،  ٢٩٠،  ٢٨٩،  ١٧٣،  ١٥٦،  ٣٣ا  

  ذ٣٠٠  

    ٢٨٩  

    ا٢٦٥  

  و٢٩٠،  ٢٤٣،  ٢١٤،  ١٧٨،  ١٢٣،  ١١٦،  ٦٤،  ٦٣ا  

  ٥١  

  ٣٠٠،  ٢٩٩ا  

  ي٣٢٨ا  

  ٣٢٢  

  ب ي  ٢٠٨  

  ر١٦٧  

  ٣٣٦ا  

  ٣٠٢  

    ٣٦١  

  ٣٣٦ا  

  وا ٨٠  
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    ي٦٧  

  ا ٣  

  ٣٠٠ا  

  أ  ٣٤١،  ١٩٠ا  

  أم  ٢٤،  ٢٣  

  قط  ١٣٠  

  ن ا١ا  

  د٣٣٥،  ٣٠٠،  ٣٥،  ٣٤ا  

  ١٤٤،  ١٣٥،  ١٢٩،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١٠١،  ٩٨،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٨٥،  ٧٢،  ٦٣،  ٦١ا  ،

٢٥٢،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢١٦،  ٢٠٩،  ٢٠٧،  ٢٠٢،  ١٩٨،  ١٦٧،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٤٨،  ١٤٥  ،

٣٠٢،  ٢٩١،  ٢٨٢،  ٢٨١،  ٢٧٩،  ٢٧٨،  ٢٧٤،  ٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٤،  ٢٥٣  ،

٣٧٩،  ٣٧٨،  ٣٧٧،  ٣٦١،  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٣٩،  ٣١١،  ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٣٠٢    

  ا ١٥٢،  ١٣٣ا   

  اا  ا ا ٣١٧،  ٢٧  

  ن ادل اا ٢  

   ادا  ١٥٩  

  ا  ١١٣،  ١١٢  

   ا   ١١٤،  ١١١  

   ا  ٣٣  

  ا   ٢٢٧،  ١٨٥  

    ١١٢  

  ا   ٣٣٦  

   لز ٣٢٥،  ٣٥،  ١٥،  ١٢   

  م  ٣٧٠،  ٣٢٦،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٣١٩  
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  ا  ١١،  ٩،  ٧   

   د ٣٩  

   د رزق٣١٣،  ٥  

  ا٢٤٠،  ٢٢٥،  ٢١٨،  ٢١٣،  ١٦٧،  ١٢١،  ١١٦،  ٩٧، ٩٣،  ٩٢،  ٦٣،  ٦٢،  ٥٨ا  ،

٢٦٤،  ٢٦٣   

  ي١٨ا  

  أر ٣٠٣،  ١٩٢،  ١٤٩   

  دي٣٣٣،  ٤٢ا  

  جا  ٣٣٦،  ٣٣٠  

  ا  ٣٣٩،  ٢٣٤،  ٧٢  

    ٣١٤ا  

   ٧ا  

  ن أ  و ٢٢٠،  ٢٠٨،   ٢٥،  ٢٤  

   ٤٦ا  

  د  ٢٥٤،  ٤٧ا  

  ّي٣٤٤،  ٢٧٧،  ١٥٤،  ٩٨ا  

  أوس  ٢١٧  

  أوس  ٢٢٥  

  يا ١٣٤ا  

  ي٤ا  

  يق ا٣٠٣ا  

  وون ر١١ا  

   ٢٥٣،  ٣٠٦،  ٨٤،  ٦٩،  ٥١  

  ام٣٣٥ا  
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  ل ٣٦٧  

  ٨٧ا  

  ٣٧٩،  ٣١٤،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٦٠،  ٧٢ا  

  وون   ١٣ا  

  ا ح ا ٣٦١،  ٣٦٠،  ١٢٩ا  

  در  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣١م  

  ا  ا ٢٩٨،  ٢٨٠،  ٢٧٧  

  ودير ا  ٢٠٥م  

   نر ا٢٦١،  ٢٦٠،  ٧٢ا  

  اويا ر ٣١٨،  ٣٨م  

    ار٢٢٩ا  

  حم ٥٠  

  رون ٢٥٣  

  ف   ٨٤  

  ٢٦٣،  ٢٤٧،  ٢٢٢،  ٢١٦،  ١٢٢،  ١٢٠،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٢،  ٩٥،  ٧٥،  ٦٢،  ٦١ا  ،

٢٨٦،  ٢٨٠  

  ا  ا ١٩٢  

   أ   ٣٣٠  

  اد٣٣٦ا  

  و ١٥٧  

  ا  دة٤٦،  ٤٥،  ٣١و   

   ن ٣٨٠،  ٣٥٧،  ٣٥٤،  ٣٤٠،  ٢١٦،  ٣٧،  ٣٤  

  يت ا٣٣٤  

  ا  ١٩٨  
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  و  ٣٧٦،  ٣٠٧  

  ا  ب٣٣٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس القبائل

ا   ٣٠٧،  ٦٩  

 ٢٧٢  أ  

  ٢٢٣    اان

   ٢٧٠  

   ٢١٧   

   ٢٢٣  

  ٣٠٧  اة

  ٥١  ارج

و٢٩١  ا  

م١٣٣  ا  

  ٣٧١،  ٣٠٧،  ٥١   
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  ٣٧٣،  ٣٧٢،  ٥١  

٢٨٠  ا  

٢٨٠  ا  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فھرس األماكن

٣٠٧،  ٧٨،  ٥١  أ  

٤٧،  ٤٦  إ  

م٤٨، ٤٣،  ٣٩  ا  

  ٥١  ر

  ٤٧  س

  ٨٥  اد

ورد ا٣٩  ا  

ام٨٨  ا  

  ١٣٣  ان

  ٧٢  اة

١٨،  ١٦،  ٦  د   

٤٣  ا  

  ٤١،  ٣٩  ادان

 ٢٥٠،  ٢٥، ٧  ا  
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  ٢١،  ١٦   

( ا ) ا٧  ط  

  ٨٥  ااق

 ٣٧٣،  ٣٧١،  ٧٨  ا  

  ٣٧١  ظ

  ٢٣٠  ة

  ٣٣١  ان 

  ١٦  

  ٣٩،  ١٨  اة

  ٧٢  اس

ط  ٣٢١،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٣  

وا   ٣  

  ٧٨  ء

٧٥  ا  

٣٧٦  ا  

  ٨٥،  ٧،  ٣ ،  

  ١٣٣  

  ٣  ارة

٢٨٠،  ١٣٣  ا  
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  المصادر والمراجع
 ا ذؤ أ   ،هن ورة ام ،   ،١٩٨٠ھ_١٤٠٠  ا  ،

ا . دا ،  

 طا  ، آنا   نا ز اد أ  ،  ،٢  ،

   .٢٠٠٠_ھ١٤٢١

 ا ا  دب اا ا   ر ، ، ا  .  

 ، ة١ا .  

 دبا  ، ررف اة ا ،  لز  ر ، ا ا 

  . ل ي وه

 يا   د ا أ ر ا ، س ادر أ وت ، دار ،  ،

   .١٩٧٩ _ ھ١٣٩٩

 ما ا   ، نا   ار اأ  ، ر ر   ،

  ن . ،دار ا ، وت 

 نار اار أري ، اا    ،  ، وا  ا

   .١٩٦٥_ھ١٣١٥

   وفا   ن   ، ا اء اا أ

ا   رد ح و ، يا   ، وت ، دار ا ،

   .١٩٩٢_ھ١٤٢١

  وت ، ا ادار ا ، ر ا  ، زز وان ،  ،ا  ٢  ،

   .١٩٨٣_ ھ١٤٠٣
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  ، وا ب واا  ءل واا  ا س ا

 دار ا ، را ا  ، ١٦   ،٢٠٠٥.   

  اديء واا  ان اأ،  دار ا ،    ، ي

   .٢٠٠٧_ھ١٤٢٨ن ،  ،ا ، وت 

  ا ،ا  ي  ، وا  ، ا   حا

ة  اا ،_ .   

  وا اا ،ا     اء إا أ     دار ا ،

وا  وت ،  ن ، ،٢٠٠_ھ١٤٢٦، ١ .  

   ، ما    ا ، ن اا    ر اا

  . ١٩٩٨_ھ١٤١٨،  ١ن ، ،  ار ، دار ا ا وت 

 ا م  ا  ا   ه  ،        ،

   .١٩٨٧ھ_١٤٠٧،  ١،  ن ، دار ا ا ، وت 

 ما ل أر ر  ا   ح ا  ، ا   ،

   .٢٠٠٥ھ_١٤٢٦،  ١وت ،  ،ااري ، ا ا ، ا 

   رد ، رر و ا  ، ةرف ، ا٦، دار ا .  

 س   رد ، موأ م ن  ، ا ، نردن ، ،دار اا  

   .٠٠٧ _ھ١٤٢٨

  ا ا ، وي اا  رد ، وا را  وا ا

  ، ب ١٩٧٥ا.   

  رون ، دار ا  حو  ، ا    ن  ، ن واا

  ن . ،ا ، وت 

 دب اا ر  وت ،  وخ ، دار ا  ،،  ، ن١٩٩٧،  ٦.   

 مرات اول واا  دب اا ر ،   ،  ، رفدار ا

 ، ١١١٩ ا رم .  

  كوا ا ر،    ي اوت ا ، ا ن ،  ،، دار ا



- ٤٣١ - 
 

٢٠٠٨_ھ١٤٢٩،  ٤.   

  ، وت ، ي ، دار ا   ،   ا   ، د ر

 ، ن١٩٩٨_ ھ١٤١٩ ، ١.  

 وا ا   ا   ز ا أ  ، آنز ان إو

د  ، يا اا  ا  را ف   ، ةا ط ،  ،

  . ھ١٣٨٣

  ا ا  و   ، اا   ، اا 

 ،  ، ده١٩٧٤_ھ١٣٩٤،  ٣وأو .  

  ا   ا، وا ا    ل ا   ،

 ا  ا ا دار ا ،   ،١٩٠٤.   

  ، ا  اد   .   ، ا ا ة ،  دار اا

١٩٩١_ھ١٤١٢،  ١ .  

  ، ا  ، ا  د ا  أ  ، ريا  ا ا

 ٢٠٠٣_ھ١٤٢٣،  ١.   

   درا ، مودي اا   ، راتا   راتا

د و ، ن ار  ر١٩٨٦_ھ١٣٩٥ ١.   

 ا أ ا  ، ن واوا ما  ا ا    ،

 انن را  ،  ،١٩٩٩ھ_١٤٢٠، ١.   

  ااأدوات ذوي ا  اا   ا ،   أ ا 

ا ا  إ  لز  رد  ، ررف اة ا ، .  

  دار ا ، اإ  را  ، ا   ا 

   .٢٠٠٢_ھ١٤٢٣،  ١ن ،  ،ا ، وت 

  ا   ، رون  ا   ، ن ا  ، انا

 ،  ، دهوأو ١٩٣٨_ھ١٣٥٦ ١ا .  

    وفا ا       ربا دب وا ام  ، ىا
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   .٢٠٠٥_ھ١٤٢٥،  ٢،  ، وت  درة  دب ، دار در

 ونز ا ح ر  ونر اا     ،  ،١٩٢٦_ھ١٣٤٥ .  

  ، ةا ، ا ا  ، موى ط رد ، دب اا م  تدرا

١٩٦٥،  ٤ .  

   أ ب ا ، ا ن اأ  رر اا دار ا ، ما 

   .٢٠٠٥_ھ١٤٢٦، ن ،  ،  وت 

   د رد  ، ما ا   أ  ، زا د  ، 

   .١٩٩٢ھ_١٤١٣،  ٣،   ام ة

  ، زيا   ا   ا  ، ا ة  أو ا د

  ٢٠٠٨_ھ١٤٢٩ ، ١ن ،  ،  إا د ، دار ا ا ، وت 

 د ،  ، ان ، اوت  د ، لا  ي ، دار   .،  ، ن

١٩٨٦.   

  ان ادد  ، يوس ا .  ،  ا  ث .١٩٠٣.   

   ا   ، وا ان اد ،  ، لا  ١دار،   

   .١٩٩٠_ھ١٤١١

 ن ي  رح د ، ا ان اد وت ، دار ا ،  ،١ ،

   .١٩٩٥ھ_١٤١٥

 ا ا ان ايد ا    ، ، دار ا ، ١   ،١٩٦٩  

  ا   ، س ان اوت ،  د ، در ١٩٨٤_ھ١٤٠٤، دار.   

 و د  م اإ   ، ء ا ان ار  دم   .،  بدار ا

   .١٩٦٩ھ_١٣٨٨ا  وا ، اة 

  ، ا  ،رةا  ،  ان ادا ، ا   ،١ ،

   .١٩٨٨_ھ١٤٠٨

 ي ا   رد  ، اا  ان اد  ، دار ا ،  

   .١٩٨٦، ١،  وت



- ٤٣٣ - 
 

 ان أآل  د  ا  ، يا ا  أ  : ؤد اا

   .١٩٨٢ _ ١٤٠٢،  ١ وا ،  ڤ  اي

  ح  نا" ي اء اا ح أ ، ا ا ان أد

 ري، وا اوإ ، ا  ر ان" وا دار  ا ،

  ا  وا ،وت ، ن .

 .  ي رد  ، رهره وأوأ ا ان أد  

 ا ان أوت د ، وا  در ن ، دار ،  ،١٩٦٤ھ_١٣٨٤.   

  ه   ، يا ح ا  ان أرفددار ا   ،     

 ، ة٤ا .  

  يا ن ا أ  ، ا   ط ان أة و ،د  

 لا  دار ،  آل   ا  ، ي ا١ا  ،

   .٢٠٠٠ھ_١٤٢١

 ت ي  رد  ، اس ان أد  ، وت .، دار ا  

   ا  أ اس روا ان أد  ، وا  وت دار ،

   .١٩٦٦_ھ١٣٦٥

 ريا  ح و يان اوت د دار ا ،  ،١٩٩٥_ھ١٤١٥،  ١.   

 . وت ، رون ان ، دار   ، ان اد  

 ح و ، ءان اوت د  ، ا دار ا ، ا ا   ن ، 

 ٢٠٠٦_ھ١٤٢٧،  ٣ .    

  اري ، دارا ح ا  ، ما ا ا ب اان اد

  ، وت ، ب ا٢٠٠٤ھ_١٤٢٤ا.   

    ا   ا أ  ا ان اد  دروزارة ا ،

  . ھ١٤٠٦ ، ١، ا إان 

   ، تان اع . دوا روا ا ،  

 س نر إد  ، ا ا    ي أان ادار  د ،
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   .١٩٧٠،  ، ن ا ، وت

  ر إا  ، ان اب دق ا ، اث وي ، دار اا

 ة اا ، .  

  ، وت ، ا دار ا ، ا  س ح و ، ما ان اد

 ، ن١٩٨٤_ھ١٤٠٥، ١ .  

 دار ا ،  رح د ،  اند  ، وت ،١ .  

 ،   ن انن د ر ود  در وت . ، دار ،  

 اا   ان دد ان ا ا   و  ،  دار ،

 ، وت ، مب  ا١٩٨٩،  ٣ا.   

  ، ا ا  انن ، د ،وت ، در ٩٦٢_ھ١٣٨٢دار.   

 د  ، ادا  ان ظد  . ،   ر ، دارم ٣٧   رع

. ا  ،   

 ريما ا    أ روا ا   اند  س أا أ  ،

  . ١٩٧٩_ھ  ١٣٩٩ ، دار در ، وت ، 

  ، ا    ا ة ، أا أ   ةر ا 

  .  ١٩٧٩ ١،  إن س ، دار اب ا ، وت

  أ   ، يا م  ل ا ، ونز  ح ر  نح ا

  . ١٩٨٦ا إا ، ا ا ، وت ، 

  يدر اا     س أا  ، كا دو  كا 

    ، ١، ، دار ا ا ، وت ، ن    ادر   ،اي 

  . ١٩٩٧_ ھ١٤١٨

  ا ا  ، در اا  ر ،  أ  ز ا 

 ، ردنا ، إر ، زوا ٢٠٠٦،  ١ .   

  درا    ، د اا  ، ذ  رأ  رات ا

 ا وت  ، دار ا ، ،ن  ،١٩٩٨ _ ھ١٤١٩  ، ١.   
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   ، ا ا أ  ، ا روأ ت اح ا 

ا وا  ا ا ،  ،١٩٩٩ھ_١٤٢٠،  ٢.   

 ي ، تح ا     ما    ا  ز أ ،

  ، دار م   وا . اوي

   ا ان أح دا رد  ،"أ " يء ا ا  

  . ١٩٩٢_ھ١٤١٣،  ٢، ، دار ارف  دب

  ، ن ، وت ، ب ادار ا ، ا ا  و ان اح د

   .١٩٨٠_ ھ١٤٠٠

   مدار ا ، ا ا   ،   ن انح د

  . ن،  وا واز ، وت

  دار ا ، طا ل ا  ، نوا ما   ند ا ح

  ن . ، وا ، وت 

  ،   ، اءوا ا دار ا  ، عا  رد  ر أ

وت ا ، وا  ر،  ، ن١٩٩٧_ھ ١٤١٨ ١ .  

  ، ةا ان ، دار ا   ، يا  ، ا ٢ا ،

   .٢٠٠١_ھ١٤٢٢

   ا ا ي ، ا ، ما   ا 

  وا وا   ، س وه .

    رد  ، ي ، ف ا  ق ادار ا ،  ا

 ، ةا ،٢٠٠٥_ھ١٤٢٥، ١م.   

   در  ر م ،   درا ا   ي وا

  . ٢٠٠١_ه١٤٢١،  ١ ،اداب اة 

  ا دار ا ،   رد  ، يل ا ، ا

   .١٩٨٤_ھ١٤٠٤،  ٢ن، ، وت 

   ،  لز  ر ، ا  دهو ا ا ء ا   ا
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 ، .  ،  

  با  ج ا ، ىا ت اط  حا   ، ا

. ا ا   ، ا ء ادار إ ، ا  دو ، ا  

  دار  ، عروق ا  رد  ، ا    ، اءت اط

  روت أا ، وا  را ،   ، ن١٩٩٧_ ھ١٤١٨،  ١.   

  ، رفدار ا   ر ، "مرات "اول واا ٤ .  

 ر حا   ر ، وا   ا ا  دار ا ،

  . ١٩٧٦، ٢،  ا ، وت ، اة

  ا وم ا ط  ،  د رزق ، دداب  ٢واا  ،

  ١٩٦٢_ه١٣٨٨  ،و .  

 ا ن أ  ، نا   ة ، ا أ  ،١٩٣٨_ھ١٣٥٧،  ٦.   

 نا  د ، ا ل اأ   ر درا ،   ، موي ط .

 ا. ا  

  ، ا دار ا ، اا  ، وا من واا ا 

  . ٢٠٠٧_ھ١٤٢٨،   ٤ن ،  ، وت

     ، واما ر  ا  أ ، وآدا ا   ةا

  ا  ا ، دار ا وت .

 ر ا . ةا ، ا  ما ا  رد ،  ، طط  ،  

 يا أ   ح ا  ا  ح  ا ا  ،

ا وت  دار ا ،، ن  ،٢٠٠٣_ ھ١٤٢٤،  ٣ .  

 يا  ، سا  ا ١٩٥٤،  ، دار ا.   

  ،  ، رفدار ا ،   ر ، ا ا  او ١١١٩ا 

 ، ا رم١٩٦٥،  ٤ .  

  ، س نر إا ،  ا    ،  ت واات ا

  دار در ، وت .
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 رفدار ا ، دت ا ر ، مدب اا   ، ة٦، ا .  

  دا    سا  ،ا  ا،  ، اا ا ا  

   .٢٠٠٨_ھ ١٤٢٩  وت ، ،ا ا ، ا 

  وت وخ  ،  درا  ا  ا   ب أ

  . ١٩٦٤_ھ١٣٨٤

  ، لا.   اويا أ ا  ، ا ء ا  

   ، ري ني اا ا    ء ا ، لا      

  ي و ،ا ، ر رع ، وت، ا  ، ت ا

   .١٩٨٩_ھ١٤٠٩

  ريف ا      ود ح و ، يء اا   ل .

زا  ، وت ١٩٩٢_ھ١٤١٢،  ١، دار ا.   

  بن ا ،يا ر ا     ،  در وت ،دار  ،١.  

   ا  ، ا ا ء ا ،وا أدب ا  ا ا

   ا  وت  ، دار ،، ن  ،١٩٩٨_ھ١٤١٩،  ١.   

 امري اا   أ ا ل ، أا   ،ة ،  ٢ا  دار ،

  وت ، ن .

  ا  ز  ، يا ز  رس  أ ا  ، ا 

  ، ن. ا  

 ازيدر اا    أ    حر ا  ، ط د  ،

  ا ا ا ب .

 ، ا م  يا ا  زوا  ة اري ، اا در

 ، ان ، ط١٩٨٤،  ٢وا.   

  ح  ح لازاما ا   ، ا   رد  ،

  . ٢٠٠٧_ھ١٤٢٨  ، ٢،  ، ن ، دار ا ا ، وت ا اوي

  رون  ا   ، ز  رس  أ ، ا   دار ،
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 ، وت ١٩٩١_ ه١٤١١،  ١ا .  

 ، ح ا  رات ا ، ا    أ   ب 

  ، وت . ا اة

  ون ،ا  ا   ، ةرد اة ا  ،٤  ،  ان١  ،

٢٠١٠ .  

 زيا  ا  جا  ، ا ر  در  ، اا   

،  ٢ن ، ،  و   ادر  ، دار ا ا ، وت 

   .١٩٩٥_ھ١٤١٥

   ، ا ف ، ا  ، داب واوا ا  ١٩ا .  

  أ  ، ي ، يوا  أ   ازمرف ،، دار  اا  

 ، ة٤ا .  

  ةوا  ك  ةاا ا ، دي ي   ل ا  

ا . د اروا دار ا ،  

   ور ا ط دو م   ،  ا  ر ،

   ،  ١٩٦٤ ، ا ،  ا ا ، رع 

  ،  ا  ر ، ا ا  دا ١٩٧٢، ١ا .  

  ، م   ، ي وا  يا ن اا  دا ا

د ، رات دار ا .  

  ، و ي دراا  ا ا  ،  ن   ر

 ، و٢٠٠٧_ھ١٤٢٨ ، ١ .   

  ، ةا ، ا  ،  ل  ،   ا ، ا ٣م .  

  اويا ر ر مي ، دا ن اا م  با  يا ا

   .١٩٧٨ااق ، رات ، وزارة ا وان 

  ، ي ، تا م  نا دار م ،  درا   

  . ٢٠٠٧_ھ١٤٢٨ن ،  ،ا ا وت 



 ي ، ت اا  ، وت ، ٢٠٠٥_ھ١٤٢٥،  ١، دار ا.   

 نء اء ان وأمت او    أ  اإ  س أا  ،

 ، ط   رةود ط   رد  ، ندار  ١ ، ا

  ، وت ١٩٩٨_ه١٤١٩ا .  

   را  ، ر ا  ا أ   ا  

   .١٩٣٣_ھ١٤٠٣،  ١ن ،  ، ، دار ا ا وت 
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  فھرس المحتویات                        

  ا  اع

ا 

.........................................................................................  
١  

ه و ي٢  ............................................................ ا  

  ٢  .................................  ا اي ش  اي

ة ا٧  ....................................................................... ا  

ة ا١٠  ............................................................................. ا  

وا ة ا١٣  ............................................................ ا  

  ١٦  .........................................  ا ح ا اي

 ......................................................................................  ١٧  

٢١  ....................................................................................... أ  

ره و٢١  ........................................................................... آ  

ا  ..........................................................................  ٢٣  

و ن دراا  ب ..............................................  ٢٧  

أ  ونز  ٤٣  ..................................................... ا  

وم ٤٣  ................................................................................ ا  

و و  .............................................................  ٤٣  
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 ا ٤٥  .................................................... وا  

  ٤٨  .......................................................................................... آره

 ر امون از  .................................................  ٤٩  

  ٥٧  .......................................................:  ام  اولاب 

ما   ..................................................................  ٥٨  

  ٦٠  .............................................................. :  ا ا اول

  ٦١  ................ وأ واض  إ : ا ا اول

ا  .............................................................................  ٦١  

ب ا٦٢  ............................................................................. أ  

اض ا٦٣  ............................................................................ أ  

  ٦٤  ............................. أب ا وأا  ب  ان

: ما ا ء ام٧٥  ............................................... ا  

 ءم٧٥  ......................................................................... ا  

  ٧٦  .......................................... امء ا  ب  ان

٧٧  .................................................................................. ا  

٨٦  ......................................................................................... ا  

٩٠  ........................................................................................ ا  

٩٢  ....................................................................................... ا  

  ٩٣  ........................................................................................ ااء

 : ما اوا وا ٩٦  ............................. ا  

  ٩٧  ............................................ا وا ا اول : 

  ١٠٠  ...................................... ا وا  ب  ان

ما ا ١٠٥  ............................................................ : ا  

 ط   ١٠٥  ............................................... ا  
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اوا ر ا ا  ....................................  ١٠٥  

ق ا١٠٧  .............................................................................. ط  

  ناا  ١٠٨  ....................................................... ب  

: مب ان اا  ........................................................  ١١٥  

  ١١٦  ...................................................................   ان

  ١١٨  ............................................................ اا اول : 

ا  .........................................................................  ١١٩  

م١٢١  ........................................................................................ أر  

١٢١  ....................................................................................... أ  

  ١٢٥  ...................................................... ا  ب  ان

  ١٢٦  .................................................. ا اد ا اول :

 : ما اا  ................................................  ١٣٩  

: ا ا ا ١٤٧  ........................................... ا  

 : ما ياز ا١٦٢  .................................................. ا  

  ١٦٣  ..................................................................... ارة 

١٦٤  ..................................................................................... أ  

  ١٦٩  ................................................... ارة  ب  ان

  ١٧٠  ....................................... ارة ا ا اول :

 : ما ارة ا١٧٧  ............................................ ا  

 : ا ارة ا١٨٧  ....................................... ا  

: اا ا وا ز ا٢٠١  ................................... ا  

 ز اا ................................................................  ٢٠١  

ز اا  .................................................................   ٢٠٢  

  ٢٠٤  ........................................................... از  ب  ان



- ٤٤٢ - 
 

 : ا ا٢١٢  .......................................................... ا  

ا  .........................................................................  ٢١٣  

  ٢١٦  ....................................................... ا  ب  ان

  ٢١٩  ............................................ ا  ا اول : 

 : ما فا  ٢٢٧  ..................................... ا  

 : ا ام  ٢٣١  .......................................... ا  

: ب اا ا  .....................................................  ٢٣٣  

ا   ..................................................................  ٢٣٤  

  ٢٣٦  .......................................... ات ا ا اول : 

  ٢٣٧  ............................................................ اس ا اول :

 س٢٣٧  ......................................................................... ا  

  ٢٣٨  ...................................................... اس  ب  ان

: ما ا ٢٤٢  ........................................................... ا  

ا  ........................................................................  ٢٤٢  

 ب  ن ا٢٤٣  ...................................................... ا  

 : ا اس وا٢٤٧  ..................................... ا  

  ٢٤٧  ......................................................................  اس

ا  ......................................................................  ٢٤٧  

  ٢٤٨  ................................. اس وا  ب  ان

: اا ا ٢٥٦  .......................................................... ا  

ا  .........................................................................  ٢٥٦  

: ما ا ت ا٢٥٨  ............................................ ا  

  ٢٥٩  ............................................ ا ا ا اول :

 ا ٢٥٩  ......................................................... ا  



- ٤٤٣ - 
 

  ٢٥٩  ...................................... ا ا  ب  ان

: ما ا وا ٢٦٥  .......................................... ا  

ا  ........................................................................  ٢٦٥  

  ٢٦٥  ..................................................... ا  ب  ان

ا  .......................................................................  ٢٦٧  

  ٢٦٧  ..................................................... ا  ب  ان

: ا ا ا  ..............................................  ٢٦٩  

ا   .............................................................  ٢٦٩  

 نا  ب  ٢٧٠  ........................................... ا  

: اا ا ٢٧٧  ........................................................... ا  

ا  ..........................................................................  ٢٧٧  

  ٢٧٨  ....................................................... ا  ب  ان

 : ا ار٢٨١  ......................................................... ا  

را  .........................................................................  ٢٨١  

  ٢٨٢  ....................................................... ار  ب  ان

ا واء وال   ا ادس :

 ٢٨٦  .....................................................................................ا  

ا  .......................................................................  ٢٨٦  

  ٢٨٧  .................................................... ا  ب  ان

  ٢٩١  ...................................................................  اء

  ٢٩٢  ................................................ اء  ب  ان

ا  لا  .................................................  ٢٩٥  

  ٢٩٦  ..............................  ا  ب  ان ال

 : ا اوا وا وا ل  ا٢٩٨وإر  



- ٤٤٤ - 
 

ا ..........................................................................................  

وا ا  .......................................................  ٢٩٩  

 وا ا ................................................................  ٣٠٠  

  ٣٠١  ..........................................................ا  ب  ان 

  ٣٠٥  ........................................................ا  ب  ان 

ل اإر  .................................................................  ٣٠٦  

  ٣١٢  ا ا ............................................... اا : اب

............................................................................ ا   ٣١٣  

  ٣١٦  اي ا ..............................................ا اول : 

  ٣١٧   ................................. ط اي اا اول : 

  ٣١٩  ط اره ص ............................... ام : ا

: ا ي ........................ اا  دوق ا٣٢٢  ا  

 : اا ي ....اا  دا ت ا  ٣٢٨  

 : ا ص اا .........................................  ٣٣٠  

 : ما ا...................................... ت ا٣٣٧  ا  

  ٣٣٨  ان وا ....................................ا اول : 

 : ما س ..................................................... ا٣٤١  ا  

 : ا ا........................................................ ٣٤٣  ا  

: اا ا........................................................... و٣٤٤  ا  

 ا ا :........................................................ ا٣٤٦  ا  

  ٣٤٧  ا ....................................................ا ادس : 

: ا ا ............................................ ا ٣٤٨  ا  

  ٣٤٩  ات اد .............................................ا اول : 

  ٣٥٠   ات اد  اي ......................................



- ٤٤٥ - 
 

  ٣٥١  أ  ات ا و اي ...........................

 : ما ت ...............اازم٣٥٥  .........................................ا  

  ٣٥٦  اازمت  اي ...........................................................

 : ا ا.......................... وا ا  ٣٥٨  ا  

 : اا ا وا ٣٦٢  ...............................................ا  

  ٣٦٤   ا وا  اي ........................................

 : ا ون از ص ام  يا ٣٦٦  م  

  ٣٨٤  ...................................................ا وا وات  

 ٣٨٥  ........................................................................................ا  

 ٣٨٧  ......................................................................................ا  

  ٣٨٨  .................................................................................ات 

  ٣٨٩  ...................................................................................ارس 

  ٣٩٠  ...........................................................................س ات 

...................................................................... دس ا  ٣٩٧  

  ٣٩٨  .س ار ........................................................................

.......................................................................... س ا  ٤١٤  

.......................................................................... س ا  ٤٢٩  

 س ا.........................................................................  ٤٣٠  

........................................................... ادر واس ا  ٤٣٢  

س ات ........................................................................  ٤٤٢  

  


