
 

 

 ملخص البحث
صالة ال)محمد يين الدين الننايي الباب ألمعين الالجناس في كتاب فتح : بوتري فاطمة قدرية ملخص

 .دراسة بدعية  (اجارةاإلو شراء اليع و البو عمرة الج و ا حال و ومصالو كاة الز و 
ج ا احل و ومصوالكاة والز صالة ال)الباب  أمحد زين الدين الفناينألفه  "فتح املعني"كتاب عن   البحث اهذ

ويشمل فيه بابا كامال من الفصل ، الكتاب كتاٌب يُبحث فيه عن الفقه، هذا (اجاةةاإلشراء و اليع و والبعمرة الو 
منها  فيه كثري نطقي ووسيع البحث يف جمال البحث اللغوي األدب يف هذا الكتابو . ةة حىت اجناياتاالطه

محد زين ألعني املما أنواع اجلناس يف كتاب فتح  :البالغة، ولذلك للكاتبة هلذا دوة مهّا البحث البالغة بسؤلني
ما أشكال اجلناس املواجودة و  اجاةةاإلشراء و اليع و والبعمرة الج و ا احل و ومصوالكاة والز صالة ال) البابالدين الفناين 

شراء اليع و والبعمرة الج و ا واحل ومصوالكاة والز صالة ال)محد زين الدين الفناين الباب ألعني  امليف كتاب فتح 
 .(اجاةةاإلو 

أما املنهج املستعمل يف هذا البحث فهو منهج وصفي حتليلي، كان هذا املنهج مفعوال بوصف الوقائع و 
هذا املنهج مستعَمٌل . رًحا كافياولكنه أيًضا يعطي فهما وش. ما كان هذا املنهج منهجا للتحليل وحده. وحتليلها

الصالة والزكاة )ألمحد زين الدين الفناين الباب " فتح املعني  "لوصف اجلناس وحتليله ىف كتاب اجلناس يف كتاب
 .(والصوم  واحلج والعمرة والبيع والشراء واإلاجاةة

ألمحد زين الدين الفناين الباب " فتح املعني  "كتاُب   البحث أن أنواع اجلناس يف والنتائج من هذا
( 8)اليت تشمل سبعة  ،(78)  ومثانني سبعبعدد ، (اجاةةاإلشراء و اليع و والبعمرة الج و ا واحل ومصوالكاة والز صالة ال)
اجناُس غري التاّم الناقص املضاةع، اجناُس التاّم، اجناُس  اجناُس التاّم املماثل ، اجناُس التاّم املستويف،: اجناس، يعين أ

، وأكثرها أنواع اجلناس التاّم الناقص الالحق، اجناُس غري التاّم القلب كّل اجناُس غري التاّم القلب البعض الكلّ غري 
ألمحد " فتح املعني  "ىف كتاب املواجودة أشكال اجناس و  .يف باب الصالة (ألفاظ32 )اجناُس التاّم املماثل يعين 

بعدد مائة ومخس "(  الصالة ، الزكاة ، الصوم ، احلج والعمرة ، البيع والشراء واإلاجاةة)زين الدين الفناين الباب 
واإلسم اجلناس الواةدة ىف كتابه . والفعل يعىن فعل املاض وفعل املضاةع. ، بناء من الفعل واإلسم(541) وأةبعني

 (لفظ 37)إسم مصدة ، وأكثرها أسكال اجلناس يعين دسم اجامهي إسم املصدة ، إسم فاعل إسم  مفعول و إ
 .يف باب الصالة

 


