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آن اا  ت اآ  ب اأ -  درا  

ا  د ز ..      اا   د اد.إ..أ  

   

ا   

ا ا   

  

  

  

ا   

  

 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  

              ، سض اوا ،ا ا  ة او ، ا  ا  مذ

    ا م  ة م  ء، وأّن دراة اا  اع اأم ّّ     ،ا ا 

          هّو ،ب ا هّ    دواإذ أ ، ا درا إ مأ

             ل، وء وا   ل، و   ء، و   اتا  ،ا

  ى، و ا  ( ن )  د  ا ا .ا  ا دون أ

             :ما ا ر، و ا   :ولا ا : أر  ا ّ و

        ا و ، ا :اا ا و ، ا :ا ا ف، و ا   أ مذ

. ا إ  ا ا  
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 ٣٩٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ا  

، ّأ ،ا  ه إوا و و آ و ل ار  ة واوا  ا  

 دت ا ا ات اممّ   ، ء، ّة ام، ذات أف ودة، وت       

ن     وأو (و  ا ) ءما   ن ّو ّ ا ا ،ّ و ،   مظ و

         راو ظأ   آن ،ا  إ ّت، وا ة اا  ، م ة اا 

و ،و أ و ،مو ود   مر ر ا  ءا ط ،ا از أا أ 

ون اا ا   ط  ت اآن ا ا    ، ادة       

. وا ا او ظوأ اوأ آن اا م    

 ت اراوا             رسن م م  ر م ا ،أ  ا وأ   آم

     درا آن اا  ت اى  ب اأ )  رما  ،ةا ا  آن اا

       ا  ا وردت ا ا أ  ّ ب اوأ ،(         فن ا و ،آن ا

             ا اء وا ّ أن ت، و ود  اءا ط  ت اآ  با ا أ

             ف، وا ر، وا ا :  ور أر  ن أن ا ا :ا ا

    وا ،           در، ووا ا و ،و و   ا  ،

 ،ردا وا موا ت او و  ت  مأنو ا ا     و   

وو ، إ  ا  إط  وا اا .  

  

  من  و   وا وّ ا .ومل ا أن 
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٩٣                                                                        )٢٠١٧ 

    :  

         أ   ظأ   ي بأ و ا ت ا  أ  إّن ا

          ثأو ا ل ا ك  وره  رئ، وإزاأو ا ا م    )١(  و ،

    دون ا م  هو ن ا   ا ٢(ر(      ََُت اَو " :ا  و ،

، و" ااو واف واال:  ّل   وإ، وأو ِْك،   )٣(واََ، أي: أو، واة  اَ أد"

، " وَو اَ وا َا، أو ه، وا          )٤(   اة  ا"    أي ُه، واد: 

")٥( .  

ض اس  ا    ا وه  م ا، وّ    ر      

 أ  "    اار         ، اة: اول  ون ار ا اء ن  أ ا     

زا زا،   زا" وام ي ون  ط ذ أظ  و اب ا اض    

أ ،أ ،أ ،أ ، ، ،ظ " مأ  ٦(و(      ر ا ا  يوا ،"

ا ا  ا و ا ر "  زا " وام  ا ظ         اول اد  إز

ا ٧(ا( .  

ذن ا  اة  ان ان  ا  ا  ، و  ى ر       

   أ  بأ ة إذ أّن اا  ما ا         ا دي ىأدوات أ ا    ا

           ّن ،طا  ن ا  اب دوات؟ه ا  أ   ،ا ا  ضا

            ،ا      أداة      وذ وإّم ،ا ذ  ءا

ا      و   ض و ،ا  ا س مأ   ن درا  ّن ا ىرة أ

ا م أ درا   اار ا، إذ أدوا    ه ب ا، وه              

    اتا  ا           ل  و ،"ا  ،أن ،إن "ء و

      ىوأدوات أ "إم ،إ ،ا " ل وء وا  و "وا ا ا مم" و

   إْن ا ، ،ءا ،ال ا" ى ودون أ ا  دوات أداة   )٨(اه ا وم ،"    ىأ

ا   ن"، إذ أّم" و ا ا   ٩(ا(.  

                                                   
 . ٢٢٨/   :١ح  ا  ر  - )١(
)٢( - ارز ح ا :  ٧٨/  ٢ ا   ح ا٢٢١/  ٢، و ح ا٣٥٨ – ٣٥٧/  ٢، و . 
)٣( -  أ   ٣٩٥/  ٥ا .  
  . ١٣٨/  ٦ ا  رس  - )٤(
 . ٣٢٠/  ٩ج اوس ي  - )٥(
)٦( -   /  ا :٢١      / را   ح٢١٥، وا   وا ،    / ما ٣٢ا   ا  شوا ،

  . ١٦٨ – ١٦٧/  ١وا  ااء 
  . ٢٣٢/  ١ح  ا  ر  - )٧(
)٨( -  / وي ا و م ا ا  :و ،٢٤١ – ٢٤٠، ٢٣٨، ٢٣٧ اا  ا م١٣٣ – ١٣١/  ٤.  
  . ٣٤٨/  ٤، وح ا  ٣٦٥/  ١ ا :  ح - )٩(



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٣٩٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

      ،ا  با ا  فض واوا ا ؤا   ا ا ا و

    ذ أ  أْن    ا ا وا اي .

  

  لمطلب األول: ا

  التوكید بالمصدر:

¾  ¿  M       À عمــــران ورد ا  آت ا     رة آل       ½   ¼   »

ÁÂÈL)١٠( ،   ر ا ا و MÁÂ  L      ب، أي ر أو  ل و

، وال ا  ا إذ      )١٢(اث )) ، وال ا   أط   ((        )١١(را

          أن  وأ م ا أو   " ز  "  ثا ذ إ ا  )١٣( ،

، ر  ال    )١٤(و ، ّّم   اد وق ال  ّ  ف ّ وه         

ا       إ   لوا  ل ا د وا إ ا  و  ّن ا ،)١٥( ،

     ، ا  ا  درا   ده، و وا  وا  ا  اعأم  و

 ر  ل اا  عا ا   ر ا   ،و أ  ن اء     يا ا

  ار  و و  ا وال ا  ،        ،)١٦(ل  اث واات

ّر ا  ا  )ار     )١٧  ض ر اأّن ا ة إا  وذ ،    ا

    ّ ّ " أي " ّ "  )١٨(         ا إزا  ر ا  ضأّن ا وا ،"

         ذ  ه ا   "ز ر "   لا   ،  أ   أّن ا  وا

 أّم  ا  عأ  اأّن ز ا      "ر ز ر "    ،ءا  ا    

                                                   

M  Å  و    رة ار - )١٠(   Ä  Ã   Â    Á          À  ¿   ¾  ½  ¼L .    و

 M  iرة ارق         h  g  f            e  d   cL.  
ان و ان  إاب ا . ٢٢٢/  ٨، وا ا ازي ٢١٨/  ١امري : ان   إاب اان  ات  - )١١(

 . ١/٢٨٩ي 
  . ٣٤/  ١اب  - )١٢(
)١٣( -   ح ا :٢٧٢/  ١ ا  ح ا٢٩٥/  ١، و.  
)١٤( -  ا  ح ا :ي، و٢٩٦/  ١ ا  ذجح ا  / ردو٤١ا ،   ا ٢٠٥/  ٢أو   
)١٥( -   ح ا :٢٧٢/  ١ ا  ح ا٢٩٦/  ١، و و      ح ا  يا ح  ١/١٨٦، وو ،

  . ٤٩٠/  ١ا زي 
، وح ا ا  ٢٩٨/  ١وح ا  ا ، ١٨، وا  ا / ١٦٠/  ١: ال  ااج  - )١٦(

 ٦٥٥/  ٢ .  
)١٧( - :  ا  ح ا٢٩٨ – ٢٩٠ / ١ .   س اا ا : ٢٠٧/  ٢و .  
)١٨( -  ر انا   نا :٣٩٢/  ٢ . 
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٩٥                                                                        )٢٠١٧ 

         اّن ز  ا وم ا أز )ه       )١٩  را  ضّن ا و ،

       ا ق ا إ مم  وإذا ،"ا " و ا  م   ا  _ M  ¿  ¾

Á       ÀÂ   L  _    لو ل وو   و ا ""  ّن ا  يا و

            ل إ   ا  ت ا ور ق ا ل   ،

     أّن ا ذ ق ا رج  ه ا           ا ّ  "    "   دوم ّ 

       رة اا   يا "و و  "  أن  ا  ق اوا ،وا

   طا  _               ن أن   دة آنا  د و      زا

 إ    ات ا  ا ا دا  ن  إ   اات             

 ا ذ  ق ا رة اا _     وإّم ّ آ  "   " 

ا م وأ م  ذا آ  ء       ا  را ا   ق اأّن ا    

     ّن ا ا  طا   ا و ا   ،دوم   ا ّوأّن م

 – )٢٠(((   و ا ))  -ا وار و وم   ا وإع اوه    أا    

       ق اّن ا   ا  ق اا ا و ،و م ا و ا 

          ن وا       موإ و  أّم ط   إ 

   وم       ا ق وإزاا د   ا  ا رء ا ،ء   أن 

طا ذ  ٢١(وا( .  

  

 :ما ا  

  ا ف : 

  إّن : -١

MP  O  NQ  W V     U  T  ورد ا " إّن، ون"     رة اء         S   RL ،

  ا ا  مذ إّن" و"   داة رة ا  ق ا  ا  ق  M  N

P  OQ     WL ،           ا   ف :ا  "إّن" ،هذ   ق اأن ا ذ

ا ٢٢(و( ا  أم : ى  "و"إّن ،       ا  و ، و  

          ا ما و  ول اا  " اإّن ز "  "وا ا"  )٢٣(   و ،

                                                   
  : . و ٣٩٣ – ٣٩٢/  ٢، و ان   اان ر ٢٧٤ – ٢٧٣/  ١ا   ، وح٣٨٠/  ١: اب  - )١٩(

 اا  ا م١٣١/  ٢ .  
)٢٠( -   نا ٣٠٢/  ٢  . 
  . ٢٢٠/  ١، وة ا م ٤٦ –٣/٤٥، وا ا  ن ٤٠٦/  ١، و ا  ٨/٢٢: ا ا ازي  - )٢١(
  .١٩٨/  ٣٤، وج اوس ٢٠٣٧/  ٥، واح ي ٥٦٤/  ١٥: ا زي  - )٢٢(
  . ١٣١/  ٢: اب  - )٢٣(



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٣٩٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

، و  ال ا  ّ         )٢٥(، و   اءان أي ا و     )٢٤(ذ أ اة

)٢٦(أة ن إ و ،)٢٧(      دة ا ا   أّم  ىو ،)٢٨(    أ ذ  و ،

،   وف ات د  ا اا   )٣١(،  ة  ا اا )٣٠(، وا)٢٩(اة

   ،ا  -     دوا      ، رموا ا أ وإزا ا أي م ا 

  أو ظ   و ا    أّن  ل  وا-       أم  و  وا

وا   أ ّم    رة م ٣٢(إذا( و ،ن ا   ،  ب ،

                " ز  ز "   "  اإّن ز "   ار ا ب

 "إّن" ار د٣٣(ا(   ا  ضل ا  را  ،)٣٤(      ا  ا  و ،

٣٥(وا( وم و أا  ا   ،        ا م     رما وم  ا

ر واما م  و )٣٦(       ا ا  ز و ، ه ا  "و"إّن ،

ّم ذ ،ا  أ وا ،إّن" و"  أّن ا  وا ،ا        ر  

ا"ا أوء ان ّن  ان ن  " اة أد  ا   ان     

،   ا   )٣٨(، و  ذ      أم ة و )٣٧(  ل وزن

 و وا      ا           وإّم ،ا    ا و ا  ز  ا

                                                   
)٢٤( -  : دّ اج ١٠٩/  ٤اّا  ل٢٢٩/  ١، وا /  ٥١، وا وا ، / را   ٥٣ا . 
  و، ١/١٣٥وح ام  ، ٣٩٣وا اام  وف ام ادي /   ، ٢٦/  ٥: ا وا  ن  - )٢٥(

 مح ا  ن٤٢٢/  ١ا .  
  . ٥/  ٥، وا وا  ن ٥٢١/  ٤ا  ، وح ١٠٩، ووف ام م / ١٠٩/  ٤: اّ د  - )٢٦(
، وح ور ا      ٥٢، وا   ا  ا / ١١٦/  ١، وم اآن  ١٢٠/  ٣: اب  - )٢٧(

 / ٢٣٢ .  
  . ١٤٤/  ٢: اب  - )٢٨(
، ٢١٥، ود از /   ٥٣، وا ا   ار /     ٥١وا  / ، ٢٢٩/  ١: ال  اّاج  - )٢٩(

 / اا  آما ا : ١٣٦ – ١٣٤و .  
)٣٠( -  /  موف ا :٥٦ ٤١/  ٤، وا / رد ذجح ا١٧٦، وح ا٤/٣٣١، ووا ،  وا

  . ٨/   ٥ن 
)٣١( -  / ا  ا   ا :٥٢ / رد ذجح ا١٧٧، و ح ا٣٤١/ ٤، و .  
  . ٢٠٢/  ٢، وااز ي ٢٠٩: د از /  - )٣٢(
)٣٣( -   ح ا :٥٢٦/  ٤ ا  ح ٤٢٩/  ١، و،  
)٣٤( -  ي ابء واا   با :٢٠٥/  ١ .  
)٣٥( -  ا :٤٢/  ٤  ح ا٥٢٨/  ٤، و ا  ح٤٢٥/  ١، و.  
)٣٦( -    ا أو :٣٢٨/  ١ /   ىا  ح ،ي  ٢٥٠ز ا  ح ا٢٩٤/  ١، و ،

ا و مح ا  ن٤٢٣/  ١ .  
)٣٧( -  ر نا :٩٧ – ٩٦/  ٣ .  
)٣٨( -  /   ا :١١٣ .  
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٩٧                                                                        )٢٠١٧ 

ا )٣٩(     و م  إذ ،ه ا    او  ا   اع اأم و .

 ن ط ا ا ح )٤٠(أّنرة م     و ،  M  Ì  Ë  Ê    É   È  ÒL ،  و

'  )  (    Mرة اة   &  %*       ?L ،      ا  و ا ات ا  و

     ر، وّ ال ابو  ة  ، أم  ف ّظ   ن أن  ،ابا 

  ا  تا  )٤١(   ءا  ،    أّن ا :أ : وذ   هذ  أ

        ا و ، ف ا ا م إ  سأّن ا :مل، وا   ا

ا  ال و وا ا ال ا    آنا )٤٢( ا اع اأم إّن"  ، و ")٤٣( ،

           فا و ما س ام   أن م    أن   ق ا

ا ا  اما  م ا وا ا  ووا  ء ق اّ را               

 أم      ،          ق ا ، و دا     ون

       أّم  ا  ّوظ    الا او "  ا   "  ال اب  ء

    ا  ى وأأ أّم رة ذإّن" ا"  ءت ا ،را اا ن أن   "أّن" 

ّ  ر ذه، أ ّ "إّن" اارد  اّ    رة "ن" و    "إّن"،    

ق ا    إ ا ا ا اا   " إّن " وذ ّم  ا اء    

  ا  ل "إّن " ن "                و ، ّ ا ا  ه ا " ن

         "ن" ، ء ا إن  ا   اإّن" ؟ و"   "ن" لد  ضا

ا ا   )٤٤( ا ما و  ول اا  ،)٤٥( ة  ، وا أ ذ)٤٦( ،

ا ا  ا ا  د  ٤٧(و( ُ ن" إّم" اء أّنا و ،)٤٨(    و ،

أماع: اول: أن ن  ا و، وام: أن ن "  أو و "    "ن اُ" أي       

 أن :وا ،و  ٌ ن ٌز"   ة٤٩(ن زا(        ورا ا ا أ أر  و ،"

                                                   
)٣٩( -  ر نا :٣٨٤/  ٢ .  
)٤٠( -  ر نا :٤٠٥/  ٢ . 
  . ٤٢٠/  ٢، وان ر ٢١٦ – ٢١٥: د از /  - )٤١(
)٤٢( -  ر نا :٩١/  ٣ .  
)٤٣( -  ر نا :٩٦/  ٣ . 
  .٤١و ا أ  اة إ ا   ه "ف"، : ا / .٤٥/  ١: اب  - )٤٤(
ّم ا وإّم  ق   ع اء.        إذ ا م  اول . وا ف ا ٤٥/  ١: اب  - )٤٥(

 مح ا :١٠٩/  ١  
)٤٦( -  : اجا  ل٨٢/  ١ا /  ٤١، وا/ما ا  ي ١٣، واا ا ١٥٥/  ٣، وأ .  
/  ٢وادات   اان ا ام  ،٦ام  /  ، ووف٨٦/  ٤، واّ د ٤٥/  ١: اب  - )٤٧(

٥٧٢ .  
  . ١٦٦/  ١، واب   اء وااب ي ١٨٠/   :١م اآن اء  - )٤٨(
 ا و  و، ٢٨٨ و ٢٧٩/ ١، وح ا  ٣٩٧/  ١، وح  ا ٩٢ – ٩١/  ١: ال  ااج  - )٤٩(

  . ٥٩ – ٥٨اا  رس اق / 
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 ٣٩٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

        ٌ ٌن زأو ا ن ا أي "ٌ ٌن ز"  نا   ٥٠(ا(       "  و ا  ا  ،

 ّن ه ا ض ق     ه دونو "ا      ل ّم  ّا، وو ا 

ا  اث ودون ا  ن٥١(ا(    وث ا ز  لث ودون ا ا  دا  ،)٥٢( ،

وذ ا أّن ا    ل  اث إ أّن اب آت ال اوع  ال وا            

  ّ  ، ءا أ  ثا  ّل    ، ا وا ء ا ذ  ل و ،

، وذ ارد أم   )٥٤(، و وا  ذ ار وأ ن)٥٣(ّن ا وء ا ا  ران ن

، و إّ أن ن دا أي ة " ن ا         م ّم ل  ت    ا ا      

، )٥٧(، ة أدوار و ا    )٥٦(، و أ ّ  )٥٥(درا" وإ أن ن "  ن ا ذا ل"     

            :أي   ا  و ّم   إّم أّم ا ا  وظ )٥٨( ،

، أّ  )٥٩(اب  وّم   ع   ع واب  ف اّ ا   ع دون 

          م ع، وا ا ن وث واا  ّل ا  ن" ا" ى أّن يزا

 دث وا  ا       م و ا  )٦٠(       "ن" ةو ،

ا  ٦١(ا(       وام و  ن ا ز أن " ن ز"   :ا   ّأ ،

ا  ز ا إ ن ز أنر، وا دون و ا ء    ، )٦٢(ارة ا    و

 M   Ø   ×   Ö  Õ  ÔL ،      واا   عما  "ن" ّن أ   ا و

  :)٦٣(واار ل

                                                   
)٥٠( -  /  ا :وي /    ، ٥٠ – ٤٩ وفا   ز١٨٩وا    / رد ذجح ا١٥٢-١٥١، و و ا ، 

ارز٣/٢٨٨.  
، وا وا  ٢٨٣/  ٣ ارز ، وا ٢٣ ار / ، وا ا  ٨٢/  ١: ال  ااج  - )٥١(

  . ١١٥/   ٤ن 
)٥٢( -  / را   ا ا :ري /   ٢٣مت اا  فا   فمء    ١٣١، واا   بوا ،

 .٣٣٦ – ٣٣٥/  ٤، وح ا  ١٦٤/  ١وااب ي 
)٥٣( -  ا  ح :٣٧٠/  ١ .  
  . ٥٧ار   ا وف وار  ب  / ، و١٣٣ – ١٣٢/  ٤: وا وا  ن  - )٥٤(
)٥٥( -  / رد ذجح ا :١٥٢ .  
، وا  ١٥١، وح اذج رد /   ٣٣٧/  ٤، وح ا  ١٦٦/  ١ي : اب   اء وااب  - )٥٦(

  . ٢٣٤/  ١زي 
)٥٧( -   ح ا :٣٣٧/  ٤ ط ه وا٥٦/  ٢، وا.  
)٥٨( -  / ا  ا :ذج / ٤٧ح ا١٥١، و ح ا١٨٢ -١٨١/  ٤، و .  
)٥٩( -  / ما ا  ا :١٣ / رد ذجح ا١٥١، و ح ا١٨١/  ٤، و /   ىا  ح٢٣٥، و .  
  . ٢٤٩/  ١: ا زي  - )٦٠(
)٦١( -  ا  ح :٣٦٥/  ١  ح ا ،٣٤٨/  ٤  نا ١١١/  ٣، وازي ، وا ا ١٨٩/  ١٠ .  
)٦٢( -  ما ا آنا   داتا :ي ٥٧٢/  ٢ا ا ٤٨٣/  ٢، وأ ٢٨٩/ ٣، وا.  
)٦٣( –  ّرة اا /  ا ٤٥أ . 



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٩٩                                                                        )٢٠١٧ 

          ام  يا  ن                و  ن وإن أ             

أّن ا  ا و ا  : اول أن ن        ، و)٦٤(و ل  ا وال   

              ع ا ردت ا " ن ز"  ا ا  د ا ن أن :مر"، وا"

  ز " عما  أّم  ؟ ع أما أ  وا ،ا ا      ن "

M  N  M  L  و ان  ، وذ  أّم   امع     رة اء      K

  OL ،    ّن رد ا ن   ادّن ا عما  ر  ا أم اب ، نا ن و أي

 و    م ه ا   ف ذ ض إّ)٦٥(         ه  ث ل  ل وأّم ،

   ث اا  "ن" د  ،"ن"  ه  نز  وا ّ ،ث   ل وا ،ا

      ن اا  ا ود ،٦٦(و(      وم  ت :ولن: ا ل    ، و ين ا

          أّم  ل، وذل وا نو   ، "لل واو " ا ا  

  M  Ö  Õ  Ôل  اار ن ا   ا ا     رة اء        

Ø ×L  ل زا   د ن أّن ز  وظ ،         ن" أو ام" 

   M   Ø   ×   Ö  Õ  ÔL ،  رة ا     وا  M  Q      P   O  N  M

  W   V  U  T  S  RL ، ن           و  ."ر"  م  موا ،"م ن ز "

 ث اا  دةو ى ا   ة٦٧(زا(          فا  و  "ن" أن را وذ ،

اة   ل م ّم   د، و   امع   اوا واار،     

  نز  ءد او  رة ع         واّمام  و    د  و �ا 

وإ ا ا ذ" ن"   ، M   Ë  Ê  É  È  ÇL  و    رة ااب    طرئ 

           و ا ع ذام  م  د و   ا   ا ا  انا  

        ُذ  وأّن ،آ  ن ذ   د اإن أ  ،         زا  أّم    إ

        ا د ال  ل وا  ء   ا أز  وإّم إ     "زال"

، و إّن    ا   ا ز ا  وال دون       )٦٨(وب ال 

)٦٩(          نز  ثا و ا  ل أي   ف اا   و ،)٧٠( ،

      ن ز"  ؟ وذ ل أوا واا   ا   ن" إذا ا" أّن را وم

                                                   
)٦٤( -  ا  ح :٣٦٣/  ١ . 
  .٢١١/ ٤، وا وا  ن ٤٠٣ – ٤٠٢/  ١وح  ا ، ١١٩/  ٤: اّ د  - )٦٥(
)٦٦( -  ح ا :١٨٢/  ٤.  
)٦٧( -  ح ا :ت / ١٩٠ - ١٨٩/  ٤ وا ا اا : ٦٢-٥٨. و.  
)٦٨( -  ر نا :١٢٣ – ١٢١/  ٤ .  
)٦٩( -   : ي١١٤ – ١١١/  ١ا .  
  . ٣٥٨/   :١ ان  - )٧٠(



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤٠٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  او   أّم ن؟ واا    "         وا    ورة، وإّما 

وا م ال  ل: M   Ë  Ê  É  È  ÇL ،        ورد      رة ااب   

  "را ر ن ا ل " م ؟را ر ن ا)٧١(         ا  "ن" ل ر أّم  وذ ،

 أّن  وا              ا او ، أو  و ا    ب أنا  

        وم  ل ا  ا  وا ،إذ أورد      )٧٢(ا ل ا   اوا ،

  : )٧٣("ن"  ا و  ا ،ل

َ َََ ِْ وإم  ََ      ِ  ن  َبِوا دُا   

ب ا ل أ ٧٤(و(:  

  ٍَُِ ٌَر َدَ إذا ُْي           ورِْ قا ََُْ َ َُأ  

  :)٧٥(و ل زد  ا إذ أورد "ن"  ارع و  ا ،ل

َام َْوام   ه        وذ دن أ   

       ا   ا رأ  ذا ،ا ِأ  إذا   لا  عو   ار ا

 وا ن ذ)٧٦(        وا  أّم ذ وا    ل أنا  أّن ّ ا و ،

أّم  ن اض  أن  از ا ل    أ ن ذ د  ااد  ،ن        

"و ك اّأ"      ز أن ا ٧٧(أ(.  

         اا أّم وا ء ا راء ه  ل  ا      او ل ما أ

         ا  م ّ  ا   اا  ،رة لدون      أ  ُ  ع وأم

         د  اا  ،ا   ث واا  د   ى م ب، وا

 أ  أ ا           ل "ن" ى أّن  و ا ر و ام ّر  ،؟

       ا ا  ل  ا ام  ذا ،"ٌل  ن" و " ن ا "   ا ا

      رة ا     الا أر  وا ا  وإّم اب  M  É  È  Ç

   Ë  ÊL ،.اروا واا   و  

                                                   
)٧١( -  ر نا :١٢٥/  ٤ .  
  . ٣٣٥/  ١، ا ط ٣٤/  ٢: أ ا اي  - )٧٢(
، ١/٦٧، وأ ا اي ٣/٣٣١، وا   ١/١٨٠ا ح، و أه  دام، و  م اآن اء  - )٧٣(

 .١١٣/  ١وا وا  ن 
 . ٣٥٨/  ١ح أر ا ي  - )٧٤(
)٧٥( -  / ا  دز ٥٤ . 
)٧٦( -    ا :ي ٣٣٠/  ٣ا ا ٣٥/  ٢، وأ  ح ا٣٥١/  ٤، و .  
)٧٧( -  ا :٣٣٢ – ٣٣١/  ٣ .  



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٠١                                                                        )٢٠١٧ 

   M  W   V     UL ،      ف و  أّم  نا    ا  "ن" ّن

ل ،  إر أّن ا ا  ن وأّم          )٧٨( وا، وّل  ال ا دون امع 

، و"   ر" أي ر  ، ول  ز أّم "زاة"  ء، و إّن                 

     " ن" ر وا  ون وا أّمأ ال      )٧٩(اا   ز ا ا أّن  ،

  .)٨٠(ل واوت    وُ  و ر  ل دون

  و  ا  ط ي       –وا دون ا    ا ّن ا)٨١( -     و أّن ا 

         اأ  وأّن ،ر وال ا   و م ا  ّ تآ  

    يو ،   ل وم  ا أن ة، و ما  ون ا إذ 

   رو  وأ ن أم           أّن  أ ا أم  وإذا ،و م ا   

ا آا  د اف وا   إذ ون ا  و ،   ء      

             ت أي اء اأو  ا ل ا   ب ا  تق ان)٨٢(  أ  ،

            ّوأ ،  م أم ّأ  و رأ  نن ا رء ا إّن  نا

  ا  أر د ودمه أ   ان ا اي ؟ و ا ا   ل        

 ا  ب ا آا ء اق ا   م ا وا ل      ار وا ظ ّر 

          ال اب ده ق د   إّم ا  ا ء ا أّن    ، 

" واّ ر  ط ض اة         ل  أ ، و  ال ء  رة داة ا "إنّ 

    رموا ا وإزا ا و   أّن"، وإّم" ا  ٨٣(أ(      م ا أد  ،

ه ا و" ن" ا  ا أ   ا وا ، ان وأوءه " ن          

 "          ء ،  نو    ا     أي أّم

اطن م   م و    ه ان ، و ء ا  ا أي   

ا رون  ا آا  ،  أا  من       ن    ا ة و أّم ووّ ان

 ّ ا  وا ا           و  أن  أ  و   ا

 ، و ء  ا     )٨٤(ط أّم ن  ون   ،ّ ا وا وط ن ا       

 ا  ا ""  ""  وزن "" أي أّن   ""   ب        

                                                   
  . ١٨٩/  ١٠: ا ا ازي  - )٧٨(
  . ٣٠٨/  ٣: ا ا  ن  - )٧٩(
)٨٠( -   نا  :١١١/  ٣ .  
)٨١( -  /    آنا  عد :١٤٣ .  
)٨٢( -  ر نا :٤٨٤/  ٢ .  
)٨٣( -  ا ا :رما  ا ي  /   ة١٢٥ .  
 . ٢٤٧: اف ي /  - )٨٤(



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤٠٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

            وم  أن ذ  ّم  ،وا ا     � ا   ن أّم

رو أن  ن أا وو  )٨٥(.  

 ُ  اق         وا   أ ق اا   ن اء ،    ي  ا

           يا  عو    و   و    ،ا

ه وأاو ا )٨٦(.  

ذ أّن  ا  ا أن ن ة و ّن         وا  أّن "ن"  ه ا  اة،      

        ا ا  وريا  ّن ة، وة ال اي ول اا   دة ا

ا  ظا دي إ ا  لر  )٨٧(ا   ر" أي أّم"  ّم ل  ّأ ،  

          و ي وو ر ورو و " و م أّن ا وم  ا  :ل ،

واب" و    ا ءت  اآن ق  ره ا" ن"  ُ وم أّن          

      ،  هن وا            ن ون و      ،با 

              م ن ادا  أّن ذ ،    ر أّمّ ا  ،اة أ ّ  ،ن

     أ  ّن و ، أن   ء ا ،و نأد  إّم ا  دة  ن  

   ان  أّم  ن ون ون .

      رة     "إن " ورد ا   M¸  ¶        µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯   ®¹    º

  ½   ¼   »L ،  أ  نو  يا اب ا  (( ّ إّن ّ  ل إّم )) 

            اءة  ا   أ ،(ا )  ّ  دة ا و ،  أةا

و–    و     م أن  ّط أّن    ا و ل " إّن" و ف          

 ّء  ا وم ء        - ع إّن و        إد رة أى   

ّ، و  ء اأة ا ،ّ د  أّن    اأة ا  اّدء م اء                 

 ّ ،    ل (( إّن  )) ّ ا        إّم    أرادت أن

ن  م أن  ا  ذ اط ّن ا ا   اء ل، وا د  ة             

 ّ اة      اء و ل، وإّن   اء أ  أْن   ال، م

 ّ ّأّم    ّأّم   ا)ّن         )٨٨ ا لا  أّن  ءا  أ ا وإّم ،

، و  (()) :     )٨٩(اء أ ا وأم ، وء  ا م ور و  ال  

                                                   
)٨٥( -   ا :٥٣١/ ١    م ة ا٢٨٣/  ١، و      ا ا  ا ٣٣٠ – ٥/٣٢٨ج٢، وا ،

 ا ٨٥١/  ٢وا . 
  . ٥٤: د از /  - )٨٦(
  . ١٠٧: ان  روا اآن  ن /  - )٨٧(
 . ١٩/  ٣م ، و ا٢٩٨ /  ٥: ا ا  ن  - )٨٨(
 . ٢٢٤/ ١٢، وروح ام  ٢٧٤/  ٣: اف ي  - )٨٩(



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٠٣                                                                        )٢٠١٧ 

ا   ب           ّأ ،و م ه   ن اا  ،ن اا  ء

  . )٩١(، و إّن  اأة  ّن  أ)٩٠( اء ا   ب   ال

  

  أّن : -٢

@    Mء     رة امل:       ?               >  =  <  ;  :L ،   و ،أن " ا

ا ا ،"ق ا ق   رة  ارة " ذ" اي د    ات،           

            ر إإّن ا و ،ا  و ء اإ أي أّن ا ء اا رة إإ    ا  

ذ    ر إا و ،ه ا  ت اا  ٩٢(وا(    او وا   ف  ،

         أو  دون   ه    أي ٩٣(ا(    ري م ف و ،–    ض و

إّن" ذ " و  قا  إ نأ         "إن "   تا      أّم– 

وف ا  "ّنأ " )٩٤(  توأ    أي وا  "إن "  و ،)ق  )٩٥وا ،

   اب، وا  ء     ف "أّن " إن  ى  "إن " و      ا 

            اا ا    "أة، و" أن ن إ و "أن "     

اب  " ا وا وا "   " أّم " ّم "   امق أو  ذاك"   

، و وا  ذ   ء        )٩٦(ن" و  د ن  " أن   "ن  " إ

   ة واا  ه)٩٧(            وا ،  رةا "ى أّن " إن دّا ّأ  و ،

، وى اي أّم         )٩٨(   ار ون إ   اء دون ال ّم ر    

  أ وو و        "إذا"  و و دون ا  إذا ا و

٩٩(ا(                  ا ط  ةه اذ    قر أّن ا ى او،

               إ  ن رة و إ  ن   أ  إ    د ا اا

   " إذا و  ،رةو  ة ا  ن و     " و ،ا   ن أ" وإذا

                                                   
)٩٠( -   مروح ا :٢٢٤/  ١٢ . 
)٩١( -  : اويا ٦٩٢٥/  ١١ .  
  .١٨٧/  ٩، وروح ام  ٤٧٣/  ٤: ا ا  ن  - )٩٢(
)٩٣( -  ح ا :٣٨٢/  ٤ . 
)٩٤( -  ا :اج ١٠٧/  ٤ا  ل٢٦٦/  ١، وا را   ا   ٢٣٦/  ٢، واء واا   بب ، وا

  . ٦٣١/  ١س  ، وا اا ٢٠٥/  ١ي 
)٩٥( -  /  ا  ا :٥١ ح ا٣٣١/  ٤، و .  
  ، ٢٠ – ١٩/  ٣: اب  - )٩٦(
وا  ا   ، ٥٩، وا  ا  / ١٢٧، واح   ار / ٢٦٦/  ١: ال  ااج  - )٩٧(

 / م١٩ – ١٨ا /  ما ١٢٥، ور .  
  . ٣٤٠/  ٢: ا د  - )٩٨(
  . ٤١٧/  ١: اب   اء وااب ي  - )٩٩(



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤٠٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

           إذا و  وا ،ّا  دل اا و ،ا "أ " و " " ل، وواو" ا

       ،"َأ " و ،إذا" ا"   رةو    يا ما وا ، وا ا

 ذ  و )١٠٠(  ّم وذ     د  "ع " أّنأّن و  ى او ،

 أن ّ  ار   " ظ ا إم م     " وإْن  ّ ّد        

  ذ ء    ن ااء  ،  )١٠١(ذ ّم   ال ام  "ظ" وّر ر

          ء  أن و ،و و م ا  أن م ت، و  اءز ا  ّم ،

، وا     ا     )١٠٢(  أو أن ن   ،  ذ اد  ااء        

ا        "إن "   ا ا  ُ و "ذ رة أي " اا ا "ذ "    

)١٠٣(           ، اب  و    اج أّنّا ى او ،–     و أّم  أي

 "ل " إن  اءا  -   ) ل ّم أي   ((ا   ّن ا ))١٠٤(       " " ّأ ،

              ڦ  ڤ چ ، و :  )١٠٥(وزن " ُِ" و  ي ى "  "اد  ا وا ة  ة       

. أّ ا     ا اّاء  اء ،أ    ن ااو و اء وإ " "              چ

ان   أ  (( َ ٌُِْ ))ن ااو و اء و ان ومَ " "، و  أ "       

   "َ " ء وما او وا  "َ ٌَُ)١٠٦(       وا  وإ ا  ن)١٠٧(  و ،

ه ا ّن          ّن ت وذا       M  :L       "و" ذ

 ا إرة  ، إرة  م و إ ا ا  ه ا و    رة             

"  #  $  %M  امل    !&  -  ,  +   *  )  (  '.    2   1   0  /

34     9   8  7  6  5L،         نا  ر، إذ  بأ  ه ا ولم  

           ور م و م توأ م  ل  ا  ،وأ   ون

  أم  له ا ا  أّم   م ه ا  م       ذ أ ّو ذ 

 ت اا     وا  ت ،ان   أ رة آل     سأرواح ا 

 Mk        j  i   h    g   f   e  d    c  b L  ،  افرة ا   و  Mp  o  nq     s  r

w  v  u  tx     {  z   yL ،       ا   إّم   أن  ن    

                                                   
)١٠٠( -  ا  ح :٤٦٨ – ٤٦٦/  ١ .  
)١٠١( -   ح ا :٣٥١ – ٣٥٠/  ١ . 
  . ٢٦٥ – ٢٦٤/  ١: ال  ااج  - )١٠٢(
 . ١١٧/  ١، وم اآن  ١٢٥/  ٣: اب  - )١٠٣(
  . ٢٦٤/  ١: ال  ااج  - )١٠٤(
  . ١٢٣/  ١: ال  ااج  - )١٠٥(
وان   ، ١٢٧/  ٤، وا   ار     ٤٠٧/  ٢، وم اآن ج ٤٠٦ – ٤٠٥/   :١م اآن اء  - )١٠٦(

  . ٦٢٠إاب اآن ي / 
  . ٤٠٦/   :١م اآن اء  - )١٠٧(



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٠٥                                                                        )٢٠١٧ 

 ،   ُ ّوو      ر  ن  إّم  إذ (و  ا )  ا  م إّم

    إ أ    ((ها  )) لو    اب ورو    ه   ود 

         ه ا   نا م  نا  ابوا ا  ء )١٠٨(   ،

  M  :L :  ّه، أذ ّ  رةإ  M   ?              >  =  <  ;L       أي أّم

       ا وا  ا   ذ         و  ا ا أن  ا  يا

           أّن ذ ط  أن ّم  ه ا ق ء ،ء و ر أنا   ون

ا م و ذ أّن اي   ة  ا م و  ا ، اي أزه             

ا                و ،و م ا  ة     ر اا   ر و  ن

،(و  ا ) لا  ر ا وا ا       ق  ءت ة " أّن"، إذ  ا او

      ق  ءت ، اءا                و م ّن ا 

     :  ّأ ،ا    وأّم ،أ  ى ذأ ا ّ ،  نا ل وا 

 M     >  =L ،           ا و دات ا يا ا ط  ى ،اء ل اءّف اأّن و

           أ  تد  "أ "  أّن  "ل " و "أو " ا  لا  ا

 " " –    ا  دةز ا  دةز ّ أّن -         دو  وا ت "اه ا و

 ا  وأن وا    ءا  ا  ء ا )١٠٩(      ّل لا او ،

  ا  ا ء م  ا�آ ا  ري ة ّأ   ا  و  را  أّن

         ،ا ا ا  د و ،ا       ،نن وز   روا  

           دات ووص اا   آن اا  داتر ا ،اُ أن  ه ا ن

               رات وأر أدّق اا    ،ا  وا ا  يا ا  يا ا

اآن  ا ا "ُِ "   ا " أو "ل "    إل ا اد، وا  م  ار

     م ل ا ا ا  لا  وإّن ا ،"و " ا  "وا       ه ا  

  . )١١١( ، ا اي  د ا ا   ))١١٠((ا واار وات  اث

أّن ه ات  دت أى   اء        -وا أ   –أّ اف  اءة اّاء  " " ى 

 ا  اا ا : ا وا ، ا ""  ،   اءة )دّل   )١١٢   أو ،

                                                   
)١٠٨( -  مزاق اا آنا  :اء    ٢٥٦/  ١ آنا مج    ٤٠٦/  ١، و آنا م٤٠٧ – ٤٠٦/  ٢، و ،

 . ٣٠٤/  ٢و اوردي 
)١٠٩( -  / ا  ا :٦٣ /   ض / ١٩٨، و ا ن ل ا ا ل ا٦٧ – ٦١، وا .  
)١١٠( -  ح ا :٤١٤/  ٤   / ما ا  زا ١٣٤، ود     /،اا ا وأ مز ٣٥، وا  ،

،   ١٨، وا ا واازم  و ا ا  ح ا اوي /     ٢٩ور  ا ا  ادي / 

ا ، اث اع ا ، ب ، دد ا١٩٩٥، (  ١.  (  
)١١١( -  / اا ا وأ مز ا :٤٣ .  
)١١٢( -  /   ا :١٣٦ .  



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤٠٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

وث وث واا )إذن)١١٣  ،   مث وزا   ّل–      أو و أي أّم–    ا و

أو -اي  "  ، ا رٌب زًا"، و    د ا " ا وال وال              

       لوا  لا ّ  ك ةا  ا    -      ّ ،   

         أ  ن اء ةا   ف دون     فّ ، دّال" و "  فّ

 ،وا-    دّا  را ن ا   ض و-         د   ف  دّا ّأ

: أن ن دا  ال وال، وام: أن ن ا          ام    ،ط: اول   

    ا أو  أو  ن اء أو أنوا وا ا " و ا  ُُ  ءن   –أ أي

  ا-       و  ةا  ق     ،رةّ ة أظ م اء)ن )١١٤ ،

و ا اي  "  ا رٌب زًا ان أو ا"، وى  أّم  ف ا  وف        

               ا  ا ّ لا ّو ا ف ا  بأّن ا ذ  ا   دون أن

       لا  ا ا   ا ا ا )ان    )١١٥ رة آل      M  o  n

qr   © L ،) ءمت (٣٥واة   ٥٧) وارة ا   و ،(  M  Æ  Å  Ä eL ،  و

رة ا    M  ß   Þ  Ý« L ،           ادن ا أن وا ف ا ا وا

، وى ا امري أّن إ ا ا إذا     )١١٦(ال  ا ل " ا رُب زٍ ان أو ا"ال أو 

                "   "ا ٍرِب ز  رت "     إ  لل واا  دّل

م رّ   ا" واًرِب ز   ة ا  يا أل وما )١١٧(   ا ّأ ،

   )١١٨(          يرع ا  و ا م ةا  ق ،

             و  رع     أّن ا ذ ما د  و و  

ا    رة ا    ا  زي أا  Mj  i  h   gk  G L ،  ُرّد و

       ذا ، ل   ا  ورد  أّن ذ  ز ا    إ ذ ّن 

                                                   
)١١٣( -  / ا  ا :٤٠ ح ا٤١٣ / ٣، و   ا ٢١٦/ ٣، وأو   /  ا  ودح او ،

١٨٦.  
، وا ٨٦-٨٤، وا  ا  / ١٣٣، واح   ار / ١٤٩/  ٤، و ا ١٧٠ – ١٦٦/  ١: اب  - )١١٤(

 / ما ا ي / ٢٨ ذج٢٥، وا  ارز ١١٠-١٠٩/  ٣، وا       ح ا١٠٢-١٠١/  ٤، و ،

وا / ا  ٤١-٤٠ / رد ذجح ار ١٢٦، و  ا  ح٦-٥/  ٣، و   ا وا ،

 ١٠٢٨/  ٢ ح ا٤١٩-٤١٦/  ٣، و   ا ٢١٧/  ١، وأو /   ور ا ح٤٠٠-٣٩٧، و ح او ،

 ح ا١٠٧-١٠٦/  ٣و ، مي ٣٤٠/  ٢ز ح ان ١٣-١٢/  ٢، وّا ي ٢٥/  ٢، وا ٤٤٤-٤٤٣/  ٢، و .  
  . ١٦٦/  ١: اب  - )١١٥(
)١١٦( -  /  ا  ا :٨٦ .  
  . ٢٨١ – ٢٨٠: أار ا  امري /  - )١١٧(
  . ١٧٤/  ١: اب  - )١١٨(



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٠٧                                                                        )٢٠١٧ 

   ا ر  و ا ّم ن   ا ن ا         ء ا)١١٩( ،

          ا أ  ّل أّم ل، إوا ا       أّن وى او

                إ   ،ه  إ أ  إذا  ز   وأّم ،ث ودواع اار وا

      صا ا    ا و ، أو  ف إا  فا

      ا و  نز  أو ا     ّء و)١٢٠(     أّن ا اا اى إو ،

وال، وأّن  ""  ا     ا إذا  أ إ  أد ا ا وإذا م أد ال

     ا ا مء، وا  ا  تّن ا ت، ذا  ث وإّما  ارا  

       ، اردون ا  ه دون  ت اإ   م "ٌ ٌز "  ارا  تا 

 أو  دون أن وا ز  ل أن١٢١(ا(        ا ن د ةا   هر ذّ   ءو ،

     ء ا  إ "ا َ أو أي " أّن ا  (ِ ُ )  اءة   ا  ا

إ   أّم ث  ز  وام دون ال      م و، وط أّن ا ا ف  

          دون ا ت ا ،ادا  او ،   و ،ا  ىأ ل، أي أّموا

    أ  ل: إذا إذ ه ا  او ،  ا أ وا   ،ا  اروا  ا

    ا ا   ن     أو إ  إ ١٢٢(ا(        ا  ا ا و ،

زت واا و   ثات واا  ١٢٣(د(     غا  أ و  ء  غأّن ا  ،

    أّن ا ذ ،ا ذ   أو  ء           ، أو أّم  أن   و وام  و  

           ف إا ا ا  ء أّم وط ، ي را  ى وأأ  ر

  ت  ا  وه  م اف  ا اي  اوث   دون       

ات، وإّن ا ا و اء أ  ا ات أو ا  ا و ال، أ ّاءة     

" وا وا  أ           ه (ّ )  إ (أ)   لّ   "َ ٌ

 ا  أّم   ا   وث ا    د أ أم إ و ورة واوا

، )١٢٤(  وث ا ات ة،   وع ا   ة، وّم    اء       

          ا ل اإ  "َ ٌ " ىاءة اا  و ،ا اءا   و  او

    أّم  إ ُذ   و ،ا  قا د  أن م  او ،ا  ا و 

 ااءة او أّن ا    و  أو      ّي و أت ا ، وذ  أن ن       

        ا او ،ا   أو  أّن ا  ا  وا ا   او –

                                                   
، واح   ا ٨٦ – ٨٤، وا  ا  / ١٣٣، واح   ار / ١٤٨/  ٤: ا د  - )١١٩(

 / ّراق / ١٣٥ ا ي / ٤١٧، و ذج٢٥، وا .  
)١٢٠( -  / وي ا و م ا ا  :١٥٨ و ، / وي ا و ا ا ٢٣ا .  
)١٢١( -  / اا ا وأ مز ا :٤٠ - ٣٩ .  
)١٢٢( -  ح ا :٢٣١ – ٢٣٠/  ٢  س اا ا : ٣١١،  ٢٦٥/  ٣، و .  
)١٢٣( -  /   ور ا ح :٤٤٨ .  
)١٢٤( -  / ا  ا :ض / ٦٣ ن ل ا ا ل ا٧١ – ٦٩، وا .  



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤٠٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

أ وا-    إ ول ام ز  و  ام  أّن ا ذ ،ا  غا      رإذا أ

       ا  ا  د ا  ّ ر إذي اق اا    او  ل  

        غ اإ  ادأّن ا   ، د  ا و ،ا  ا ا  ا   او

ن  ا   ،ل ا ا   ن  ا       ا  ا و إ

        أو  ا  أّن غ اإ  اد ،نن وز   وا أّن ا ذ ، اب؟ وا

أّن ا ا          ا م و  ازل،   و ن و ن   ،ب    

             ن أن   ز و ، ق  ا  ىت اما    دون

           ا و ،  ء ا و ، ا  ام  ا    ا

 إ ذ       ا ا أّن ذ ، ط ا ا  ا   بأّن ا إ ذ  

      ا أ و أ  وا ذأ  بن ا  ا  أن م  تد  و

 او ،ن إو وم     ددون و د    واو  ا إ ذ  

 ا ل " ا رُب زٍ ان أو ا"، ذ أّن ا    ا  دون  ال أو          

    أّم  أن  أ  لل أو اا  دون "ٍرُب ز ا "   ،ّو ق وال واا

  أو ال دون ا، وا ن ده.       ال

  

 :ا ا  

:  ا  

  MÒ  Ñء ا      رة امء:             Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL ،

    ا    ى  وا ،ا  با أ  بأ )١٢٥(  ض ا ،  يس ا

       زا ا   ادُو ،" وا "  توا ا        ا 

 طا ذ  ١٢٦(ا(         أداء ا ط   ر ةأدوات، و  وا و ،)دوات  )١٢٧ ،

ا رة  وف   ّ ا، أ ااو،  اء ون  ّ ف  ، اء،            

      ا  وفه ا لد  ضوا ،"  ،  ، وا "  وا  إ و

ا إ  ى ا             ب  ا ء أّن ا ء، إ " رت "  ، فا إ 

ا  و " " ل  وأّم ، وا ،١٢٨(ا(      " و  ا  فف ا و ،

ا  ف إذا أردت  "ءا " ّء"، أاو وا١٢٩(ا( .  

                                                   
  . ١٠٤/  ٣: اب  - )١٢٥(
)١٢٦( -    ح ا :٢٤٤/  ٥ .  
)١٢٧( -    ى درا ع أن ا ره وأدواو ا   ض  . ا  دا  
  ، ٣١٨/  ٢، وا د ٤٩٧ – ٤٩٦/  ٣: اب  - )١٢٨(
  . ٤٩٨ – ٤٩٧/  ٣: اب  - )١٢٩(



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٠٩                                                                        )٢٠١٧ 

  إّن ا    ا     رة رى ا)ى،        )١٣٠ا اإ     و ،

            اب ا ةا   و ، ا  ةا وا ،ا    ا )١٣١( ،

     ا "  أْن  ،       إْن و وا       مم "ه "ا  أْن   ،"

     " وا "   و ، اا ا آ  ا أ ا م اء ،ن   )١٣٢(ا إذا ّأ ،

"َ وا "   و ،ا أ ا م اء نا   ،و   ١٣٣(ا( .  

وا              :    وا " " ء م  ا ا  ا ا    M  Ì

  ÍL           اوا م  اوا   و ،ّ ز  ّ ّوف ا  ا  ءه او ،

      ا  ء إا ء، وا  )١٣٤(   ّ ،        ،"نَ "   و  ا ء ا

اب ا  و ا  د "أ " أ )١٣٥(      ذ ،ا ن ام ا آ  ّ ،

        ا و ل  ،ا مم ر  ا  ود   يا  ،وا   ّن 

ا )١٣٦(      ا   ته ا و ،     ن أْن  ّم وذ ،)١٣٧( ،

     ، م ن ا  إذا أّم :أ  ى ا    ءا  ض ا مم ّأ

 ّن اض اس  ا  اّ  ر  اة،    ، و)١٣٨(أّ إذا   م أ ّا

      ،    ّ ، ا ا   أّن ا  ،دا ا  اهي موا

          ا أ و ،ا  ا ا    ء      ، أّي    

          طّن او ،ا ا    مذ  ة ى، وا أدوات ا  وإ ،

         ،طا  ر اا س ذأ   ا  ،ا ا رما   ا ا

 ور يا س اا  ااث         وإ  ى دأ   ت اا   ،ا  

     ،تا  ا ت اا     ه ا  ث ا ،ا  ثا

 ( ا) إ        ات  ود ف ا " ااو"، ّ ث إا       

اا ن ا )ا:  )١٣٩و     ،  M  ¼   »   º   ¹  ¸   ¶  µ    ´L     ّد

                                                   
)١٣٠( -  / را   حا :٢٦٣ .  
)١٣١( -    ح ا :٢٤٧/  ٥   ا ح ا ٨٣٤/  ٢، و .  
)١٣٢( -  : بد ١٠٤/  ٣ا ٣٣٣/  ٢، وا .  
  . ١٠٥/  ٣: اب  - )١٣٣(
و ء  ب أر  ٤٤وام وا  م  ا ا ا ج / ، ٣٢٠/  ٢: ا د  - )١٣٤(

 ، حا  ا   / را   ح٢٠٣ – ٢٠٢وا .  
  . ٧٨٣: ات ي /  - )١٣٥(
  . ٨٤١، وات ي / ٥٠٩/  ٣: اب  - )١٣٦(
  . ٣٣٤/  ٢: ا د  - )١٣٧(
  . ٥٠٩/  ٣: اب  - )١٣٨(
)١٣٩( -    و ،  ّ  ا ا أ (ا ) اي أنّ إا ر ذأ  او ، هي أا إ

 ءمرة ا   إ     M  :       9  8  7  6  5  4  3L ، يا  :٥/٢٦٣.  



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤١٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

:اإ  M  Ì  Ë  Ê      É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â          Á  À     ¿    ¾  ½

   Ò  Ñ      Ð  Ï  Î  Í  )    (  '  &  %  $     #  "  !L  أْن  ، ء

       ،و م دون ا  نودة ا   و   ا   (ا ) اإ

 ا     ا اا رّب ارق وارب رّب اوات وارض، وأّن ا م و  اي     

 زق يا و ،و               راد ،    ،ّوا ه ا  ه و ،ا 

           ن  إْن ا أ ّم ،ا ا  ا ا ر (ا )

            ا ) اإ  و  ّن ذ ،ز أّم ا ّ ،  ن أ    لا  (

      أّم (ا )  د ا او ،إر و    ن  ه أ نو ،ّ

   إ  ّ را  ؟ أي      ،م  را د   ه ا م إْن

ا  ١٤٠(أو(.  

و  M  Í  ÌL        دا  ا  (ا )  ّن ،  ّن أي

           ) اإ ن ظ ،آ   اط أن ا   او ، أن   حّ أّم

      ا ن ذ ،ا   ّأ  (ا    إ  دإر)ء   )١٤١أّن ا  ،

          ءء، وا ن أن  ا  ّن ا ذ ،ا  و ، دةز  " " 

   وذ ،    ،ه و  ا    (ا ) ّم ،ءا  او اّن ا

             ز   ،نز   ر ا ذ ره، وّو  ، ط ان أ  ه

    ة دُم  و ،م ةره، وه واّ  وذ)١٤٢(        ة إ ا ا ءا  ،

  ا و      ن ء أو ااو .

           ،  ا وم   (ا ) أّم و ،   آ  دةز  ى أّنم 

 ارة   صـنعتموه بأیـدیكم   ون  م ، أي أّم  أو ا ا ا اي      

وا   ، ذ وم ون  ا   ر  ،ّم ق  ، ن  ر         

          (ا )  ب و ،م       ه ُِ   ،د مإ 

   إ و  وةدم      "  ذ  آنا ّ و ، م  دة

أ" و  "  ّ ون" ذ أّن  ما وم  ،ُ    ا أو ا أو         

    و ،ا  درة  أ  ّ ،و م ت ا  ا   وا ،ء   اأ 

           (ا ) اإ   ن ّ ّ ،ر ا  رة دق آما ء ا ، ذم

     ،وم   وا و أن  ّن ءّا  ط ء ،وا ا   

     درة م إْن أّن أ               را د  رة  ن ْن ،و   ّم ء 

. ا إن م  ا ا و  

                                                   
  . ١٨٢ – ١٨١/  ٢٢، وا ا ازي ٢٦٤ – ٢٦٣/   :٥ اي  - )١٤٠(
)١٤١( -   مروح ا :٦١/  ١٧ .  
  . ١٥١/  ٤: اف ي  - )١٤٢(



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤١١                                                                        )٢٠١٧ 

  

  

  

:    ا اا

 :  ا  

       رة  ب ا ورد ا  M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   ËL   و ،

  M}   |  {  z  y    �   ~L     ،ا  با أ   ب ا ،    

  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ چ و    رة ا :  ا ،ل  إذا  و ر، أي س، 

وُْك،  َرك أن  ا    " و اب :    ،))١٤٣((أي ن و  أزوا      ، چ  ٹ

" م و  تا  اد م))١٤٤((        ا أي  ك أنُْ ل ...ا" :وا ،

            :ا  وا ... ءء اا  روا ... تا ك وأ وآ و و

ر   ص، و: إت أ         ، وا :  ار   ))١٤٥((وزه

، وب ا طا ة   ط ا إ، أ (  ا + أداة            )١٤٦(وم  ه

( ء إا)١٤٧( ،- راه ا    و-  دة اإ وو      أن ا  : ءء  واا

            ،   اجاج وا ن (إ) ن ، ا  وف رّ دو  غّا

وا    أن ن  ول ا وه  ااج، و ن    ات          

ت ار ر  وم  اه إط  ا    إ وا ، ط ا واء  

ا ا  او أداة  ،))١٤٨((ا (إ)    عا ا إ  رأ ى أّن  و ،ءا

     ن: أو   ا–    را ا و-         أن   ن ا    أن و ،(إ)

   ٌز إ مأ  : ،اه    ء  ا ُ)ر       )١٤٩ا : أ ر  إّن ّ ،

  ، رس     واأو ا ا م فّر: وا  ولا ))ء   ))١٥٠  فأو "ا ،

أو  ))١٥٣((أ ا ام  ار : و اي و    ،))١٥٢((، أي أم "اء ا"))١٥١((د"

                                                   
 . ١٩/  ٦: اف ي  – )١٤٣(
 . ٩٩-٩٨/ ٣ن اب  ر  - )١٤٤(
 . ٩٧-٩٦/ ٥ ا  رس   –)١٤٥(
)١٤٦(-  : /  ح او٥٠٧ ، / زام لّ٣٨١ا  حا  حا ي ، ول ا٣/  ٢ا .  
)١٤٧( -  /  ح ا :٥١١ – ٥٠٨ .  
)١٤٨(-   ا  ا  ا ا   :٢٧  - ٢٦/ ٢ .  
)١٤٩( -   با :٣١٠/  ٢ .  
 ١/٤٦٧ ا ورا ا  ا ا   ا (ات) -)١٥٠(
 . ٢٠٢ ا وا وا  ن /  )١٥١(
  . ٢/٤٤٨ ات ا ور  ب  -)١٥٢(
)١٥٣(-  /  أ   ات اد :٣٣ . 



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤١٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

داة ا، أو إطر اف اي ي ار،   اه ار ا ه  اوا وإ  ن                

ذ أم وا  د      و ار ت أ ار   ا  ا ا    .))١٥٤((را

 ر واا  ٌ م١٥٥((و(( .  

        فا  :مف، واا  ا  :ولا : إ ر ر  إّم ّ

    ،ما   را وا ،و ا    دا  ا  ا  ا،       أو

 ا    ه اء أن  أ را أ ا ا أ و، و  وف      ،اي

 و ا  ز ا  ة أمن ام ،   ّ أن و   ا ذ دوات ا،    اّن 

  ا    ا ا  ا ))١٥٦((   ا ن ا و ،   ز أو  " 

"))١٥٧((، ذات  دل   :ف ادوا))أو ، ) )١٥٨ أو م ام أو مإم"   فن ا دا، و

" أو  م ))١٥٩((.  

 : ا  فا  ا  فا  و  ن     و إن  ا وز

  ا– إ    ا  عا او         ا   و  ا –   وزو

        ه ر و إ ن ا إن  ١٦٠((ا((.         إ ض ا ر ا  ّ و

ا :               : أ  إ ل ا ر ا  ّ و ،ا وا ا 

   أو  اد أوإ  ،  ادا   ط       رد  ء دون آ ء 

ع      ا ا ا  . واط إذا ا ا  ا  ار  وه     

ا  يا ا  طا ّأ ، ا       را  ا  ددا طن ا إذا  

ا     و    ا ا ،نّ     ،وا ا اي  ،        وه

  را  ا  ناط                ددأو ا أو ا ا  رأن م   

 أو  ه ا  ري اا ا  وز يا ا  وف))١٦١((  .  

و ا  ا ة  : ا  ا، و ا  ال، و اأ        

 اا  و ،((١٦٢))ا       ا ّن ا ،ا  أا   راه ا   و ،

                يا (( ا  ))    ف ،ا  ف  و ، ن

ا  ا، وال:  اد، وّ اء أي ع    اأ، ر  ا    ((  ل )) 

                                                   
)١٥٤(- :  / ن  وا وا ا ٢٠٢ . 
)١٥٥(-   وا ا  / ن  ٢٠٣وا . 
))١٥٦((-  : / زام لري / ، و٣٨٢ادو    ح ا٧٣   
  . ٢٠٤ ا وا وا  ن /  -))١٥٧((
))١٥٨((-   /  ا  ما  :١٥٣ – ١٥٢ .  
))١٥٩((- ا ه ا ا  / ٢٣٩ .  
))١٦٠((-   / وي ا  و  ا ا :٤٠ . 
)١٦١(-   / و حا :١٠٠ - ٩٩ . 
)١٦٢(-  /  ح ا :٥٠٧  ا  ا  ا ا  ٢١ - ١٩/ ٢، و .  



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤١٣                                                                        )٢٠١٧ 

١٦٣(و(                ولا  ب، وا إ ّ  ك ط  ب، وا إ   ُ و ،

، وّ  اء    )١٦٤(ا ا، ول اُّل:  ول  ا ا ن أو ا، ا ن أو ا  

، و ا ام ،ف    ((  ن )) اي  اأ، ر       )١٦٥(إذا  وب

        ن" أي أ  "  ك، وان واب: اوا ،ا  ا (( ب  ))    ا

  امو  ١٦٦(ا(    ا ا م  ،       ل: أي  ا  أّن   ّم آنت ا ي

ط )١٦٧( ا   ّو ،ا   ر  إ   رل اا و ،)١٦٨(    و ،

 دي إ ّم    ك، وإ )١٦٩(   ،بع وذ   ع   ، وء أ ن

            ا ا ل ، نا  دإ  م ي ذ   وا (ا ) 

    اإ   دا أّن ه اأ  اإ   ن  يول اا ل ا بع واا

    ،و  ه  ولو         و  اا (ا )  )١٧٠(     و ،

ط  ّم ،لان وو)ع    )١٧١ط ي ان ا لأّن ا و م  ما ا ّأ ،

ط، و      إ إ    إ  ر وذب ل و ،ّم ذ م ا أم  اح    

،  ّ ن  ق  ( ا) وق          )١٧٢(أم   أراده،   ار واب   

         ذ   ، نا  سا  أن ا  وأراد ، ا  ضأ م

 ن أن هوز   ، ارا       ء إذ ،ا  إ  ى و    

  M  l  k  j  i   h  g   f  e   d  c  b  a  `  _   ^       ]  \

n  mo   w  v   u   t  s  r   q   px     �   ~  }   |  {  z  yL 

  د  ن ن أّن  ط ل د  ء  ا إْن دّلو      ، ق ا  ء 

              ن إ ا     ن أراده  أّن و م  ، حء ا ط  وإ

     ء، و ء، و    ّم ة حء ا  أم ا ان أر، و

                                                   
  . ١٧٤٨/  ٥ي : اح  - )١٦٣(
  . ٣٤٣/   :٢٩ج اوس ي  - )١٦٤(
  . ٣٤٦/   :٢٩ج اوس ي  - )١٦٥(
 ٦. و   ا  ا ا :  اي  ٥٦ – ٥٥/  ٢، وج اوس ٩٠/  ١: اح ي  - )١٦٦(

 /٤٢٩ اآن وإا مج ، وس ٣٧٥/  ٤ آنا مو٢٢٥/  ٥، و ،  م آنا ي ٢١/  ٥ فوا ،

  . ٧٠/  ٢٤، وروح ام  ٤٩٢/  ٤، و ا م ٦٨/  ٢٧، وا ا ازي ٣٤٩/  ٥
  . ٣٧١/   :٤م اآن وإا ج  - )١٦٧(
)١٦٨( -  : يا ٤٢١/  ٦ .  
)١٦٩( -  م آنا  :١٥/  ٥ .  
 . ٤٤٠/  ٧، وا ا  ن ٣٤٠/  ٥: اف ي  - )١٧٠(
  . ٤٨٨/  ٤، و ا م ٥٥/  ٢٧: ا ا ازي  - )١٧١(
  . ٤٢٩/   :٦ اي  - )١٧٢(



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤١٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

   أن       (ا )  نا  سد ا١٧٣(إ(        ق اا م  أ ،

        ن، وأّنا    و ،ّر       ب ال أ ا

ل، وب واذ  ن ط ا  ل أّن ذ ،ه         ا   ة وم إ  ول

   ْن ،ا  ورّده    وا ،و م  اء اإ  ءو   هو

             صث أ  ورد ق ا أّن س، ذا    صأ   ا  إّن

±  M  ك، و ن ون ورون، إذ ء     او       آما         °  ¯  ®   ¬

  Ã   Â  Á   À   ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶   µ   ´   ³   ²

É        È   Ç   Æ  Å  ÄÊ     Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   ËL   ء ما و ،

   M  �   ~  }   |  {  z  yL   ا إّن  ،   أّن م ا  ،  أّم 

      إذ (ا )   اآ ا   أرادوا   بق، وذا ن إ ء ا ل

  ه، واأوا وط و م  م ،رضا  ا  و ،اءأ وأ و م ا  

            زأْن م  ىأ  ك أّن  ،ا وا ل ا  ا ة ذ   M

   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   ËL       أي ،    ه ا  ب اأّن أ و ،

     ب واذ إ دا ا  ل ،ء ب ا         وهع ا   ا  ل

ّ ، إّم  ف  ، ا ا    أم ا  ا اي          

    و م  نا ّأ ّم ،ا   فا  و ،ا ذ  ء  ء ا

 ونظ    أ م ،فا  ا   ا ب ان أ أْن ا   او ،

   ا  ى دف أا  ا   "ٌ ُل إا  "  ،ا ذ  ا  

     ا  فا   "ُلا إ ٌ  "          ، ى لد رو   و ،

     ،ا   ا أم  ّو ق واوا ،ا  ه ك ل وا ر أّن  موا

              أّم و ،"ا  ل إ   "  ق اا  ض أْنا  ن ل لن او

ذ ،آن ا  ا م و و  اط    و ،  ق ا      ن

ت اآن ء  ز ل ا ا ا ام  ،  ذ ال اي            

ا ا  ا ا  ا أى  ل           ا  إل أ ام  ارات، ب   

 ا، وا ا ا اد  ا ن    ء ا  ا  اف،       

   ل، وب واذ  لو     ،ل     أّم  ا   ء

      وأ أ ل، أ    أّم ول إ ن ا ،ةا  أ ما  اء  ن 

           ، ىأ  ف إى ا  أْن  فا  ا  أّن ذ ،  

. ر  را    ن  

                                                   
)١٧٣( -  ن  ا ٤٤٦/  ٧: ا .  



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤١٥                                                                        )٢٠١٧ 

         ،ا  دا  ل ا ر إ   ا  ل أّن اا 

             اإ س ود اإ  را  ن ن و ا  ل أّن ا  

  ددا ن    و ،و م  نن     ا ،ا  را ا وث ذ ق

            ابو ما  ي  وأّن ،ن أر ووا ة واا    ذ   ا

  اة .

     ث وا أّن ا ، همذ  ط  لا   ق اا   ّا

            ،رونن ون و  ا ا  ن ص، وإْنا  ا    أي ا 

      أّم ذ   ل ن ، ا   وإذ  ط  اإ  ا أرادوا أْن ا

  ا  ،ر  أ ا ا وأ   ْن ،را ّ  ة ا  وراءه  

             أْن  أ  ذ   ؟ ن    ،  ةة اء ا  ل ن

.  أم  او  

      أ اق ا  ام ،ث   ن و   إا، و         

     إ رؤ    ا    ن أْن هوز   ،ذ  و ّ (ا ) 

   ء    و و و و   ج إ ءا  حا ذ  ،

  ا ؤه، وذ أا ا أم   إل      ذ اح، ل ه  ء اح أّم امر

             إ  ّ ذب  ت أّن حء ا  هأم  ة  مرا، و ء سا

. و  رة إ و م  نا  سا ّ  ه ل ،ن  

  

  

ا  

  ّا و ، ةا   يا ، و ،م   ،ا   ا 

. ا ا إ  مي أا ، وا  

         ا ه ا و ،آن اا  ت اآ  ب اأ ا ا  و 

 ة اوا     راض واا و ،ا أ  بأ  ف واال ا  

:ا ا  ة م إ ا  راءا و  

١. . ت ا  ذ ّ  ،ا  ّم (ن ) ةا ذ ا أدوات ا إ م 

٢.     ( أن )      ا   أّن ذ ط  ءت ،(( ا   وأّن ا )) 

. ا    وأّم ،ي ا ي ذوأ ،و م 

 إّن ا ا ( ن )   ا ا إ ، وإ   ا وا وال . .٣

٤.            ا ا  رد، إذ اا ل اإ  رات وأر أدّق اا و م أّن ا

       ا  ه ا   و �(و) ا  (وا) ل (أو) ا  (ُ)

 واار وات  اث .



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤١٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

اط  ا ا   امر ا ا  .  أّن      ال ا  ا  د أّن .٥

.ا   ا   ((  ))    (ءا ) لا  

  

  

ا   

 أر   ا : (اح )،  اداب ( اة، )، (د، )، (د، ت) . .١

٢. زوي (ت اَا    ،وفا  ٤١٥    ،(ا ا)  ،(٢)١٤١٣  ،١٩٩٣ (

. 

 )  ،(     ٥٧٧أار ا: أ ات ا    أ  امري(          .٣

 ار)، ا ا ا (د ،ر)، (د، )، (د، ت) .

٤. ت    ا) طا ا  ل ا ،ا  رف   ٩١١ه واة ادا ،( ،د) ،(

 ،(در آ) م١٣٦٠(٢ا ،١٩٤٠. ( 

ا ا واازم  و ا ا  ح ا اوي،  ااث ا ، اد                 .٥

 . )١٩٩٥، (  ١اب ، د ، ع 

 ،( (د.ا ا)،     ٣١٦ال  ا: أ      اّاج اادي (ت    .٦

 ،(ن ،وت) ا ١٤١٧(٣ ،١٩٩٦. ( 

 ،( (د.د     ٥٤٢أ ا اّي،  ا      ة ا اي(ت .٧

 ،(ا ،() ما ١ )١٤١٣ ،١٩٩٢. ( 

٨.              ا  ل ا تا أ :وا ا  فا   فما

أ ،)،    ،(٦ (د.دة وك  وك)، ا او  (         ٥٧٧امري(ت

(د، ت) .١ 

٩. ا أ ،ا  ذجي (ت       اا أ    د ر ا ٥٣٨      ) ء ،(

 ،(را ١)١٤٢٠ ،١٩٩٩. ( 

)،  ٧٦١أو ا إ أ ا ، أ  ا ل ا     امري (ت       .١٠

) ا ا ،(ا ا  ) . (د، ت) ،( ،د) ،(وت ،ا 

 ،( (ظ  ان)،        ٣٧٧اح: أ  ا  أ  ار ار(ت     .١١

 ،(ن ،وت)١٤١٦(٢ا ،١٩٩٦. ( 

١٢.      ا أ ا :ا   حت    ا)ّق اإ  ازن    ٣٤٠ )  ،(

ا ،(ن ،وت ) دار ا ،(رك٣  )١٣٩٩ ،١٩٧٩. (  

١٣.        ) ا   ل ا وا ا ،ا   ح٧٣٩ا    ا و ،(

 ،ن  وت ،ا دار ا ،ا  ا١٤٢٤( ١إ ،٢٠٠٣.(  



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤١٧                                                                        )٢٠١٧ 

)  ،( أ ا   ٧٩٤ا   ا ار(ت ان   اآن: ر   .١٤

 إا)، دار ااث (اة، )، (د، )، (د، ت) .

 اح  اح   ا : ال اّي، ا اذ ( اة،      .١٥

 )، (د، )، (د، ت) .

١٦.  :ا ا ،( ،ةا) ا دار ا ، ا ه١٤١٢(  ٣ ،١٩٩٢. (  

١٧.  ة ،وي اا  :و  ا ا) ،( ،را) ١٩٨٥رف(  

١٨. ) ،( ،را) رفة ا ،ن  :وا وا ا ١٩٨٨. (  

 ) .١٩٩٣، ١٤١٣(١)،  ا(اة، )، ١٤٣١ن  روا اآن: د.ّ ن(ا .١٩

 ،(   ٥٧٧ان   إاب اآن: أ ات ل ا  ا   امري(ت      .٢٠

) ،( ،د) ،() ب ا ا ا ،(ط ا د.ط)١٤٠٠ ،١٩٨٠. (  

 ،( (ار أّ اج)،      ١٠٥ج اوس  ا اس:   اي (ت      .٢١

) ،( ،د) ،(ا ) اث اا ١٣٩١ ،ج١٩٧١ . (٩ 

وي)،    )  ،( ا    ٦١٦ان  إاب اآن: أ اء ا   اُي(ت     .٢٢

) ،( ،د) ،هو ب اا ١٣٩٦ ،١٩٧٦. ( 

 ،(   ٧٤٥ا وا  ح ب ا: أ ن      ام (ت   .٢٣

 (د. اوي)، دار ا (د ،ر)، (د،)، (د، ت) .

٢٤.      أ ل ا :ا و اا    ا   ا   ا

 ) .١٩٦٧،  ،(١٣٨٧ (  ت)، دار ا ا، ()، (د، )، ( ٦٧٢اّم(ت

٢٥.  ،(ردنن، ا )ر دار ،اا  .د :آما ١٤٢٧(٤ا ،٢٠٠٦. (  

٢٦. ا  أ : ب  ت   ا)رر اا  أ  ض    ٣٧٧.د)  ،(

 ،( ،ةا) ما  ،(زيا ١  )١٤١٠ ،١٩٩٠. ( 

 )  ،(دل أ   ٧٤٥ ا ا: أ ن      ام (ت        .٢٧

) ا ض)، دار ا  د وا ،(ن ،١وت)١٤١٣ ،١٩٩٣. ( 

 ،(ا (د.أ  )، دار أر ا (    ١٤١٨ ااوي:   ااوي(ت  .٢٨

 ) ،(،د) ،( ،ة١٤١١ا ،١٩٩١. ( 

٢٩.                آن، أآي ا و  نا    يا 

 ،((ر ّاد وف و رس ام)،  ا (وت، ن)،           ٣١٠اي(

١٤١٥(١ ،١٩٩٤. ( 

)، (د، ت)، دار ا   ٦٠٤ا ا و ا : اازي  ا  ء ا (ت      .٣٠

 ،(ن ،وت)١٤٠١(١ ،١٩٨١. ( 



 درا آن اا  ت اآ  ب اأ  
 

  

 ٤١٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٣١.    فا                را ا أ ،وه او  ون او ا 

 ،((دل أ اد و  ض)،  ان، (اض،    ٥٣٨اي( 

 ،(د١ا)١٤١٨ ،١٩٩٨ . ( 

٣٢.   ) مر اا    ر ا آن: أا ٤٨٩          أ)  ،(

 ،(دض، اا) ،طدار ا ،(ا١إ )١٤١٨ ،١٩٩٧. ( 

 ،(  )  ،( ا        ٢١١ اآن: ازاق ّ  ام (ت      .٣٣

 ،(دض، اا)١٤١٠(  ١ ،١٩٨٩. ( 

٣٤.    ا أ :آن اا    ت)  دار     ٧٧٤اء إ ،(ا ا ) ،(

 ،(ن ،وت)اث اء ا١٤٢٠(١إ ،٢٠٠٠. ( 

٣٥.            ) ،(،د) ،(دا ا ض، اا)  دار ،ا   ا :ا ا

١٤٢٩ ،٢٠٠٩. ( 

 : (  اء)، اف  اث ا ة،        ا ا آن ا    .٣٦

 ،ا ا ١٤١٣( ٣ ،١٩٩٢. (  

 ،( (إا اري)، دار اب   ٣٧٠ ا: أ ر   أ ازي (ت      .٣٧

) ،(،د) ج١٩٦٧ا . (١٥ 

٣٨. ا  أ :تا)ما   ا  ٤٧١    ،( ،د) ،(ر )  ،(

)١٣٩٢ ،١٩٧٢. ( 

 ،( (  ا)،      ٣٤٠ا  ا: أ ا ا  إق اّ(ت        .٣٩

 ،(ن ،وت) ا ١٤٠٤(١ ،١٩٨٤. ( 

٤٠.    ا  ا ا        ) ،( ،د) ،()اءا  ،  ةري: د.أم١٣٩١ا  ،

١٩٧١. ( 

 ،( (د. ا وة و ٧٤٩ا اام  وف ام: ا   اادي(ت .٤١

 ،(ن ،وت) ا دار ا ،( ١م)١٤١٣ ،١٩٩٢. ( 

٤٢.     يا     يزي اا    : ا أ   ح ا

 )، دار ا، (د، )، (د، ت) .١٣٤٥(ت

)، ١٢٠٦ اّن، ح ام  أ ا : أ ان    اّن(ت       .٤٣

 .  (ط اؤوف )، ا ا()، (د، )، (د، ت)

)  ،(ر ا     ٣٧٧اّ اء ا: أ  ا  أ  ار ار (ت       .٤٤

 ،(ر ،د)ندار ا ،(م و ١)١٩٨٤، ١٤٠٤. ( 

)،  (  ا)،     ٣٤٠وف ام: أ ا ا  اق ا(ت .٤٥

 ،(ن ،وت) ١٤٠٦(٢ا ،١٩٨٦. ( 



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
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٤٦.        ) ،( ،د) ،( دض، اا ) ض، دار ا ن :ل ا ا ل اا

١٤١٠ ،١٩٩٠. (  

٤٧. ) ّ  ن ا أ :٣٩٢ا    ةا ،ا ر، اا    ،( 

 ) (،د ) ،١٩٥٢.(  

)،  ٦٢٨اّرة اّ أ اُ : أ ا    ا  ار اواوي ا(ت       .٤٨

 ،( ،ةا) دار ا ،(ا ان إ) و ١٤٣٠(١ ،٢٠١٠. ( 

٤٩. ا ،   .د :آن اا  عد ،( ،ةا)  ي١٤١٨(٢ ،١٩٩٨. ( 

٥٠.   :ما   زا د        ما   ا  ا  ٤٧١(تأ    ،(

 ،(ن ،وت) دار ا ،(ر ر )١٤١٥(  ١ ،١٩٩٤.( 

٥١.  ، أ   : درا ات اد     ،( ،ةا) ١٤٠٨، ( ٢دار ا  ،١٩٨٧ 

. ( 

  ،(    ٩٩٤ر  ا ا ااد  اار   از، أ   اّدي(   .٥٢

 ،ردنا  ن ،ناد، دار ا ١٤٠٣( ١  ١٩٨٣. (  

٥٣.     أ :موف ا ح  ما ت ر)ر اا٧٠٢    أ )  ،(

) ،(،د) ،(ر ،د) ا ا  ت ،(ا١٣٩٤ا ،١٩٧٤. ( 

٥٤.        د ا ا ب ا ا أ :ما وا آن اا   مروح ا

)، دار إء ااث ا (وت، ن)، (د، )،      )  ،(د ي ا١٢٧٠اادي(ت

 (د، ت) .

 )  ،(     ٧٦٩ح ا ، ا ء ا ا  ا  (ت    .٥٥

 ،( ،ةا) اثدار ا   اث اا  ،(ا ٢ا )١٤٢٠ ،١٩٩٩.( 

 ،((ار أّ اج)، دار    ٢٧٥أر ا: أ  ا  ا اي(تح  .٥٦

 او(اة، )، (د، )، (د، ت) .

٥٧.       ر ام ا أ :( ا أ إ ا  )ا  ا أ  مح ا

   ما    ٩٠٠(ت         ب ادار ا ،(ا ا  )  ،(

 ،(ن ،وت)١٣٧٥(١ ،١٩٥٥. ( 

 ،(  ٦٤٧ح اذج  ا ي: ل ا   ا ارد(ت       .٥٨

 (د. ا )،  اداب(اة، )، (د، )، (د، ت) .

٥٩.             ا أ إ ا أو  ا  ن ا وا ا  ح ا

 ،( (  ن اد)، دار ا          :  ٩٠٥ا ازي(ت       

 ،(ن ،وت) ١٤٢١(١ا ،٢٠٠٠. ( 

 ،( وّج    ٧٣٩ا    ا او (ت   ح ا   ا :ل  .٦٠

 ،(ر ،د) ،(ريدو  ) ها١٣٩٠،(١ ،١٩٧٠. (  
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 ،(  ٦٦٩ح  اّّ: أ ا         ر ا(ت .٦١

 ،وت) ا دار ا ،(رّاز اّ) ،(١ن)١٤١٩ ،١٩٩٨. ( 

)  ،(    ٦٨٦ح ا  ّ ا ا: ر ا   ا ااذي (ت    .٦٢

 ،( ،زي)م ز  رات ،( ٢)١٤١٦ ،١٩٩٦. ( 

٦٣.           ل ا ا  ب: : أا    ور ا ح    

 ،( (  ا ا)، دار ا (اة، )، (د، )،     ٧٦١امري(ت 

)١٤٢٤ ،٢٠٠٤. ( 

)،  ٧٦١ح  اى و اى: أ  ا ل ا     امري(ت            .٦٤

)ا ا ،(ا ا  )  ،(ن ،وت١)١٤١٤ ،١٩٩٤. ( 

 ،(  ٦٧٢ح ا ا :ل ا أ ا   ا   ا اّم (ت  .٦٥

 ،ندار ا ،(ي أ ا.د)١٤٠٢(١ ،١٩٨٢. ( 

 ،( ا  رن أ   ٩٧٢ح ب اود  ا: ا ،ا  أ اي (ت .٦٦

 ،( ،ةا) ،و  ،ي١٤١٤(  ٢ا ،١٩٩٣. (  

 ،(   ٦١٧ح ا  ّ ااب ا : ا  ا   اارز(ت  .٦٧

 ،وت) ب ادار ا ،(ن ا  ا.د) ،(ن١)١٤١٠ ،١٩٩٠. ( 

 ،( (د.أ      ٦٤٣ح ا ّي: أ اء      ا(ت        .٦٨

 ،(ن ،وت) ا دار ا ،(ب١)١٤٢٢ ،٢٠٠١. ( 

ر)، دار اة     )  ،(،   ١٣٢ زد  ا: أ أ زد ُ  اّي(ت .٦٩

 ،(ردنن، ا)١٤٠٣(١ ،١٩٨٣. ( 

 ،( (أ  ار      ٣٩٣اح، ج ا وح ا، ا  د اي (ت   .٧٠

 ،(ن،وت)  دار ا ،(ر٤  )١٩٩٠. ( 

٧١. ا)دار ا ،ما   :ة ا ،( ،(د، ت) .١٠ة ، 

ااز ا ار ا و  از:   ة    إا اي  .٧٢

 ) .١٩١٤ه،  ،(١٣٣٣ (   ا)،  ا ()، (د، )، (٧٤٩ا(ت

،  (د  د مّر)، دار      ) ٣٨١ ا: أ ا   ا اّراق (ت         .٧٣

 ،(ن ،وت) ا ١٤٢٩( ٢ا ،٢٠٠٨. (  

 ،(  (ي او وإا اا)، دار اون   ١٧٥ا: ا  أ ااي (  .٧٤

 ،(اد  اقا) ّا ١٤٠٦( ٢ا  ١٩٨٦. (   

٧٥. ا ،(ن ،وت) ،ا  ،اا اإ :وأ مز ١٤٠٣(٣ ،١٩٨٣(. 

 ا ا ( ام وان وا):  ا ، دار ا ا (وت، ن)،     .٧٦

 (د، )، (د، ت) .

٧٧. ا ،وي ا :و م ا ا   ،ن  وت ،١٣٨٤( ١ا  ١٩٦٤. (  



   ..ز د  ا   إا د   اا    أ..د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٢١                                                                        )٢٠١٧ 

٧٨.  ،(ن ،وت) ا ادار ا ،وي ا :و ا ا ا ١٤٠٦( ٢ ،١٩٨٦. (  

)، دار اادر، (اض،    ١١٧٣ ا       :ا ام ام (ت           .٧٩

 ،(دا ) ،( ،د)١٤٣١ ،٢٠١٠. ( 

 ،( (ا  رون)،  ا،        ١٨٠اب: أ  و  ن  (ت  .٨٠

 ،( ،ةا) ما ١٩٨٨، ١٤٠٨(٣. ( 

٨١.                ا  أ    ن ل ا :ف واا   وا ا   ا 

،   ،(١٤٣١ (د. ا ا)،  اداب (اة، )، (د، )، (     ٦٤٦ا(ت

٢٠١٠. ( 

 ،(   ١٠٩٤ات   ات واوق ا: أ اء أب   ا اي(ت     .٨٢

  ،(يا و ن دروم.د)م  ،(ن ،وت) ١٤١٩(٢ا ،١٩٩٨. ( 

)  ،(دة وك     ٧٣٢اش  ا وا: أ ااء ا    د (ت         .٨٣

 ،( ،ةا) دابا  ،(٢ )١٤٢٦ ،٢٠٠٥. (  

)  ،(زي ر   ُ٦١٦ي(تاب   اء وااب: أ اء ا  ا ا        .٨٤

 ،(ن ،وت)ا دار ا ،(ت١ط)١٤١٦ ،١٩٩٥. ( 

 ،(ا و    ٧١١ن اب : أ ا ل ا      ا ر (ت         .٨٥

) ،(  ،د ) ،( ،ةا) ،دار ا ة اا  ١٤٣٣ ،٢٠٠٣. (  

)، دار ا(وت، ن)،   ٥٤٨ ان   اآن: أ  ا  ا ا(ت         .٨٦

١٤٢٦(١ ،٢٠٠٥. ( 

ار   ار وا وف ب : د.  اّمع، دار ا ا)وت،        .٨٧

 ،(ن١ )١٤١٦ ،١٩٩٦. ( 

 ،(ح و) أ     ٩١١ا   ا وأما :ل ا  ا اط (ت  .٨٨

 ،( ،ةا)اثدار ا  ،(ويا  و اإ ا أ و دا(د،ت) .٣ 

 ،( (د. اد)، دار     ٣٧٧ا اِ: أ  ا  أ  ار ار(ت          .٨٩

 ،(ن ،وت) ا ١٤٢٤(١ا ،٢٠٠٣. ( 

 ،( (ا اوي)،     ٧٩٢اّل ح  ح ا :د   ازام (ت   .٩٠

 ،(ن ،وت) ا ١٤٣٤، (٣دار ا ،٢٠١٣.( 

٩١.   ا وف، أا م  ت) مّا  دار      ٣٨٤ ،( ح إا.د)  ،(

 ،(دا ا ة، ا)وق١٤٠١(٢ا ،١٩٨١. ( 

 ،( (د.ى د ا)،      ٢١٥م اآن، أ ا   ة ا او (ت      .٩٢

 ،( ،ةا) ما ١٤١١(١ ،١٩٩٠. ( 

،  ١٤٠٣( ٣)، (د،ت)،  ا (وت، ن)،      ٢٠٧م اآن، أ ز   زد اّاء (ت  .٩٣

١٩٨٣. ( 
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 ،( (  ام)،  إء ااث         ٣٣٨م اآن ا، أ  اّّس (ت   .٩٤

 ) .١٩٨٨ه، ١٤٠٨(  ١د)، ا  أّ اى ( ا ا ا

 ،( (د.ا ه )،  ٣١١م اآن وإا، أ إق إا  اي اّّج (ت .٩٥

 ،(ن ،وت) ا ١٤٠٨(١ ،١٩٨٨. ( 

٩٦.     (  ةا) ،وا  ا  ،اا   ،ا م ،١٤٢٣( ٢ ،

٢٠٠٣.( 

 ات ا ور: أ ب،  ا ا اا( اد، ااق)، (د،             .٩٧

) ،(١٤٠٣ ،١٩٨٣ . (  

٩٨.         دار ا ،(ب إ) ا ،ا ورا ا  (تا) ا   ا ا

 ،وت) ا ،(ن١) ،١٤٢١ ،٢٠٠١  .( 

 ،((أ ن )، دار     ٦٢٦ح ا  : أ      ا (ت   .٩٩

 ،(اقاد، ا ) ١٤٠٢، ( ١ا ،١٩٨٢. (  

 )،٥٠٢ادات   اآن: أ ا ا   اوف ا ام(ت     .١٠٠

        ا ز(اا  ارم  ،(زا  ارم  ثت واراا )

 اد)، (د، )، (د، ت).

 ،( (ا  رون)، دار ا ا (   ٣٩٥ ا: أ  رس  ز (ت .١٠١

 ) ،( ،د) ،( ،ة١٣٩٩ا ،١٩٧٩. ( 

 ،(( ا )،     ٢٨٥ا: أ اس    اد(ت      .١٠٢

) ،( ،د) ،(ن ،وت)١٤٣١ا ،٢٠١٠. ( 

١٠٣.  ا ا  –       ما    درا–         ،ََ ا  ا  :

 ) . ١٩٨٤، ١٤٠٥، (٢ا، (وت، ن)، 

١٠٤.  ،()رفدار ا ، س :اا (د، ت) .٣ا 

 ،(   ٤٥٠ا واُن  اوردي: أ ا      اوردي اي(ت        .١٠٥

 (ا  اد  ا)، دار ا ا(وت، ن)، (د، )، (د، ت) .

١٠٦.           ،()ا ت، دار ا ن د.أ :رم  درا وا ا اا

) ،( ،د)١٤٢١ ،٢٠٠١. ( 
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  ن

   ،مام  و مزم ر م دة  اى  ،زاران  وة

 دمواو  د رو ،كا دةروازةمم و   و َ  وةدواي م  دووةوا

 .وةَ   

 مَر  ،داوةَ  وو ور دواي  ؤز، وة مر وم  ( ) م وم  و

  دادن و وَدم ومن، َوة ط  مَ  وةك:

 َدوو ر ر مز  َ   ناوم وة ا زؤرر مو زم  َ مَر  ي

 ) وام  َ التوكید اللفظي والتوكید المعنوي. ( 

   روةو ة زؤر ي رم  ط وة (را ) رة  وةي ردمَ

. ََر مرام  وم  مط 

 وة طدوو مرا  ( ن ) ردويرا مر  ،را   َم ط  و

 مَر   مر  روةوة ،ط دوودوو ورامرا  ا مر  ط

. َر د وةي ردمَ 

 . (أّن ) َ وة ةَ (إّن ) َ  وةدمَ 

  ويي م. ردةوا كم ط ويوة وةيدم ( ا ا ) ر  
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ABSTRACT 

  

Dealt with in this research method assertion in maliciousness verses in the 
Koran, and after the show, study and discuss the views reach to several search results as 
follows: 

 The assertion in the Arab larger than that surrounded Drbin two verbal affirmation 
and assertion of moral lifestyle. 

 Affirmations source is useful in strengthening the significance context and remove 
the doubt and the thumb of the mind of the target audience. 

 If the missing verb (he) does not help last time, but the presumption, otherwise it is 
useful past, present and reception, as it in some beneficial uses of emphasis entering 
the nominal sentence. 

 The formula (actor) function on the actor name meaning constancy requires no 
continuity. 

 The emphasis of character (if) the strongest reported in the assertion of the character 
(that). 

 


