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 فنىنه وخصائصه التىهم يف الدرس البالغي
يتجه هذا البحث لدراسة ظػههرة التػكهـ  ػل الػدرس البالػل ال ربػل    

ليكشػػؼ  ػػف   لػػه التػػكهـ  لػػد الباليػػيفش كدكرل  ػػل تشػػكيؿ ال  لػػه 
ك اقتػػػه بهلليػػػهؿ كالتمػػػكرش ك ػػػه يكشػػػؼ  ػػػف ال لػػػكف الباليػػػة التػػػل 
تػػػػػدلؿ تحػػػػػت هػػػػػذل الظػػػػػههرةش كيبػػػػػيف دكر التػػػػػكهـ  ػػػػػل الكشػػػػػؼ  ػػػػػف 

ت بيػػر  ػػف ال  ػػهللش ك ػػه يلطػػكم  ميػػه كجػػداليهت الػػل سش كأفػػرل  ػػل ال
يههـ لمل س أك ال لهطبش ك ه كراء ذلؾ  ف أسرار بيهلية.   ف لداع كا 

كيحػػرض البحػػث أيعػػهن  مػػه بيػػهف التاػػهء ظػػههرة التػػكهـ  ػػل الػػدرس   
البالػل  ػأ أحػدث  ػه كمػػمت إليػه اللظريػهت الباليػة كاللاديػة حػػكؿ 

 التكميؿ كالتمال.
        

 

 تكهـش التمكرش الليهؿش اإليههـش التلييؿال
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Abstract  

'suspicion in rhetorical and  

characteristics of Arts' lesson ' 
 Heading this research to study the phenomenon of 

suspicion in Arab rhetorical lesson reveals the meaning of 

suspicion when the rhetorical ,And its role in the formation 

and its relationship to fantasy and imagination, as it reveals 

the rhetorical arts that fall under this phenomenon, It shows 

the role of illusion in detecting wegdaniat and its impact on 

the expression of meanings, of deception and illusion of 

self or thnx, beyond graphic secrets. 

 And also search a statement incites the confluence 

phenomenon of illusion in rhetorical lesson with the latest 

rhetorical theories and cash on delivery and reception.        
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الح د  ح دان يكا ل ل  ه كيكه ئ  زيػدلش كأمػمل كأسػمـ  مػه اللبػل ال جتبػهش 
 أ مح لمؽ هللا بيهلهنش ك مه آله كمحبه أج  يف.

 ػنف البيػهف ال ربػػل بيػهف حه ػؿ ب لػػكف  ػف الت بيػر ت كػػف الشػه ر كالكهتػػب       
 ف إلتهج لمهش كالت بير  ف الزيهحهته الل سيةش ك ه يدكر  ل كجداليهت ل سهش 
كقي ػػة البيػػهف تك ػػف  ػػل قدرتػػه  مػػه التػػمفير كالتكمػػيؿ  ػػأ  را ػػهة لمكمػػيهت 

كقػػػدرتهه  مػػػه إيمػػػهؿ  ال  لػػػه ك ػػػه يتطمبػػػه ةجػػػؿ اإل ػػػهدة  ػػػف ج هليػػػهت الم ػػػة
ال  له إله ال تمال. ك ف الظكاهر البالية التل ت يز بهػه البيػهف ال ربػلش كلهػه 
حعػػكر كبيػػر  ػػل  لكلػػه ال تلك ػػةت ظػػههرة التػػكهـأ حيػػث لجػػد لهػػه أفػػرا كبيػػرا  ػػل 
تشكيؿ ال  لهش كالت بير  ف ال رض  أ التاؼ السيهقهت  ػل  ػدد  ػف ألػكاف 

وكاا نن ااننب اا   نل الظػػههرة  ػػل بيهللػػه ال ربػػلش البيػػهف. كلاػػد ل تلػػل حعػػكر هػػذ
ت  ػه لهػذل الظػههرة  ػف  ػدلؿ كأفػر  ػل تشػكيؿ ال  لػهش كالت بيػر اختي رنال حا 

 ػػػف ليػػػهتت الكتػػػهب كالشػػػ راءش ك ػػػه تشػػػت ؿ  ميهػػػه  ػػػف ألػػػراض باليػػػةش  ػػػأ 
التاهئهػػه  ػػأ أحػػدث  ػػه كمػػمت إليػػه لظريػػهت الػػلص كالتماػػلش كدراسػػهت الليػػهؿ 

دبػػل. كػػذلؾ قمػػة الدراسػػهت التػػل تمػػدت لبيػػهف   التػػكهـ   ػػػل كأفػػرل  ػػل ال ػػف اة
الػػػػدرس البالػػػػلش  جػػػػهء البحػػػػث لياػػػػكـ بػػػػهجتاء هػػػػذل الظػػػػههرةش كيكشػػػػؼ  ػػػػف 
أب هدهػػهش ك لكلهػػهش كلمهئمػػهه  ػػل بيهللػػه ال ربػػلش كيبػػيف  ػػه كراءهػػه  ػػف أسػػرار 
ترتبط بهل  لهش كيكعح  دل إدراؾ  م هء البالة لهذل الظههرةش كيكشػؼ  ػف 

ل اتت ػػهؽ بيلهػػه كبػػيف ال ػػذاهب اللاديػػة الحديفػػة التػػل  ليػػت بدراسػػة التػػكهـ كجػػك 
 كالليهؿ  ل ال ف اةدبل.

كالبحث يتكػكف  ػف  اد ػةش كت هيػدش كفافػة  بهحػثش كلهت ػةش ك هػهرس. أ ػه    
ال اد ػػػػة   يهػػػػه أسػػػػبهب التيػػػػهر البحػػػػثش كالت هيػػػػد يشػػػػت ؿ  مػػػػه   هػػػػكـ التػػػػكهـ 
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هؿ كالتمػكرش كال ػػرؽ بػػيف التػػكهـ  لػػد اللحػػكييف كتطػكرلش كال ػػرؽ بيلػػه كبػػيف الليػػ
 كالبالييف. 

 ت التكهـ  ل أسهليب ك لكف ال  هلل.
 ت التكهـ  ل مكر البيهف.

 ت التكهـ  ل أسهليب كألكاف البديأ. 
 كاللهت ة ك يهه لتهئج البحثش ك ههرس ال مهدر كال كاعيأ.

 كهللا أسمؿ أف يك اله إله المكابش كيهديله إله طريؽ الرشهد.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "وخصائصه فنونه"البالغي  الدرس في التووم

 اجمللد الثالث( -)العدد الثاني والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِٕٗٗ﴾  
  

 دــــمتهي

ت ل الكجػػػكد أك لػػػـ يكػػػفش قػػػهؿ الجػػػكهرمتػػػكهـ الشػػػلءت تليمػػػه كت فمػػػه كػػػهف  ػػػ    
إذا ذهػػػب كه ػػػؾ إليػػػه كألػػػت تريػػػد ليػػػرلش  كه ػػػت  ػػػل الشػػػلء بػػػهل تح أهػػػـ كه ػػػه ن

. كذكػػر أمػػحهب   ػػهجـ الت ري ػػهت أف (ُ)كأكه ػػت ليػػرم إيهه ػػهنش كالتػػكهيـ  فمػػه
ش كذكػر ال لػهكم ألػهت سػبؽ (ِ)التكهـت إدراؾ ال  له الجزئل ال ت مػؽ بهل حسػكس

ألػػػػه قسػػػػـ  ػػػػف اإلدراؾ لم  ػػػػهلل ليػػػػر  ش كبػػػػيف التهػػػػهلكم(ّ)الشػػػػلء إلػػػػه الػػػػذهف
ال حسكسة  ف الكي يهت كاإلعػه هتش كيشػترط  يػه كػكف ال ػدرؾ جزئيػهن ك ػه  ػل 

 .(ْ)اإلحسهس كالتليؿ
 هلتكهـ يككف  ل اة كر ال حسكسة كلير ال حسكسة التل تتمكرهه الل س.    

ش ه ياةالفرقن ينناأل ورنالخي ليةنواأل اورنالونكلرل لب عهـ كا هن دقياهن  مه 
كالت رقػػة بػػيف اة ػػكر الليهليػػة كاة ػػكر ال كهك ػػة هػػك أف الليػػهؿ ياػػكؿ ال مػػكمت  

أكفػػر  ػػه يكػػكف  ػػل اة ػػكر ال حسكسػػةش  م ػػه اة ػػكر الكه يػػة  نل ػػه تكػػكف  ػػػل 
. أ ػه (ٓ)ال حسكس كليػر ال حسػكس   ػه يكػكف حهمػا  ػل التػكهـ كدالػا  يػه 

                                                           

دار ال  ػػػػػهرؼش الاػػػػػههرةش تحايػػػػػؽت  ح ػػػػػد  مػػػػػل الكبيػػػػػر ش ط ّْْٗ/ُٓلسػػػػػهف ال ػػػػػرب  (ُ)
 كآلريف.

هػش  ُُْٗش )ِش ط  ؤسسة الرسهلةش بيركتش طُّْالك كمش أبك الباهءش الكميهتش مػػػ  (ِ)
 ـش تحايؽت  دلهف دركيشش ك ح د ال مرم.ُٖٗٗ

ش ط  ػػػهلـ الكتػػػبش ُُّال لػػػهكمش  بػػػد الػػػرؤؼش التكقيػػػؼ  مػػػه  ه ػػػهت الت ػػػهريؼ مػػػػػػ  (ّ)
 ( ـش تحايؽت  بد الح يد مهلح ح داف.َُٗٗ( هػ )ُُْٔش )ُالاههرةش ط

ش ط  كتبػة لبلػهفش بيػركتش ّٓٓ( التههلكمش  ح د  ملش كشهؼ امطاحهت ال لكف مػػػ ْ)
 ( ـش تحايؽت  مل دحركج.ُٔٗٗش )ُط

( ُِّْش )ُش ط ال كتبة ال مػريةش بيػركتش طُُْ/ُال مكمش  مل بف ح زةش الطراز  (ٓ)
 ( ـش تحايؽت  بد الح يد هلداكم.ََِِهػ )
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كف  أ ال مـ بهش كتكه ه ت  تمكر الشلء يك ينهنالتوهمنوالتصور:ن ف ال رؽ 
 .(ُ)يككف  أ ال مـ بهأ ةف التكهـ  ف قبيؿ التجكيزش كالتجكيز يله ل ال مـ 

( هػػ أكؿ  ػف أشػهر ّٓٗي ػد أح ػد بػف  ػهرس )ت :
 ػرب  ػل كا هػهش كذلػؾ حيػث إله التكهـ كاإليههـ مراحة  بيلهن أله  ػف سػلف ال

هـ كاإليهػهـش كهػك أف يىتػكهـ أحػدهـ شػيئهن فػـ يج ػؿ ك ف سلف ال رب التػك ياكؿت  
ذلػػؾ كػػهلحؽ. ك لػػه قػػكلهـت  كق ػػتي بػػهلرٍبأ أسػػمله  كهػػك أك ػػؿ  اػػان  ػػف أف يسػػمؿ 
ػػٍكفى رحمػػكا كتػػكه ـ ألػػه  رسػػ هن ي مػػـ ألػػه ت يىسػػ أ كت يى اػػؿ لكلػػه ت جػػأ ل ػػه رأل السًٌ

أشػػهر إليػػه السػػيكطل . كلاػػد (ِ)يسػػمؿ الربػػأ أف اٍلتىػػكٍكا. كذلػػؾ كفيػػر  ػػل أشػػ هرهـ
عػػ ف لمػػهئص الم ػػة ال ربيػػة  ػػل كتهبػػه ال زهػػرش كلاػػؿ  بػػهرة أح ػػد بػػف  ػػهرس 

ن.(ّ)السهباة حكله
  ك ػػه ظهػػر ل ػػظ التػػكهـ  ػػل  مػػل هت اللحػػك اةكلػػه بػػدءان بكتػػهب سػػيبكيه      

( هػػػػ إذ ج مػػػه سػػػببهن ل جػػػلء ب ػػػض التراكيػػػب  مػػػه ليػػػر َُٖإ ػػػهـ اللحػػػهة )ت
فػػػـ تداكلػػػه  ػػػدد ت بػػػمس  ػػػف اللحػػػهة  ػػػف ب ػػػدل  كجههػػػه الػػػذم ياتعػػػيه قيهسػػػههش

كهلكسهئل كال راءش كال هرسلش كابف جلػلش كال ػهلالش كالهػركمش كابػف  هلػؾش كأبػل 
حيهفش كآلريفش لير ألهـ لـ ي ردكل  ل  ؤل هتهـ بحديث لػهص  لػهش  ػدا ابػف 

أ ه  ف ال حدفيف  اػد أ ػردكا لػه  .(ْ)ـ الذم حمرل  ل بهب ال طؼ ت ليرهشه
لهمة تدرجت  ه بيف الكرياهت إله البحكث ال لشكرةش كالرسهئؿ ال م يةش  بحكفهن 

                                                           

ش ط  ؤسسػػػة الرسػػػهلةش بيػػػركتش ُْٕال سػػػكرم ش أبػػػك هػػػاؿ ش ال ػػػركؽ  ػػػل الم ػػػة  مػػػػػػػ  (ُ)
 ( ـش تحايؽت ج هؿ  بد ال لل  دل ش.ََِِ( هػ )ُِْْش )ُط

( هػػػػ ُُْْش )ُش ط  كتبػػػة ال  ػػػهرؼش بيػػػركتش طِِٖالمػػػهحبل  ػػػل  اػػػه الم ػػػة مػػػػػػ  (ِ)
 هركؽ الطبهع.( ـش تحايؽت   ر  ُّٗٗ)

 ش تحايؽت  ح د أح د جهد ال كله كآلريف.ّش ط دار التراثش الاههرةش طّّٔ/ُال زهر (ّ)
( هػػ ُّْٖش )ُش ط دار ال كػرش د شػؽش طِْٕ  له المبيب  ف كتػب اة هريػب مػػػ  (ْ)

 ـش تحايؽت  هزف ال بهرؾ. (ُْٔٗ)
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ككػػؿ هػػذل الدراسػػهت  .(ُ)كالكتػػب التػػل تتلػػهكؿ ظػػههرة التػػكهـ  ػػف جكالػػب  ت ػػددة
ش كتلك ػػت  ػػه بػػيف لدرا ااةنالتااوهمناناادنالموااوييننوالنحااويينكالبحػػكث اتجهػػت 

يله كبيف اللطمش قبكله كر عهش أك التح ظ  مه هذا ال مطمحش كدراسة ال رؽ ب
 كلير ذلؾش كهك   ه ت يتمؿ ب اهمد البحث البالل هله.

 لجػػد قمػػة الدراسػػهت التػػل  ب اا ناااننال ن يااين:ن
اتجهػػػػت إلػػػػه دراسػػػػة التػػػػكهـ  لػػػػدهـش كهلػػػػهؾ  ػػػػرؽ كبيػػػػر  ػػػػه بػػػػيف التػػػػكهـ  لػػػػد 
الباليػػيف كاللحػػكييف.  ػػهلتكهـ  لػػد الباليػػيف يػػدلؿ عػػ ف اةلػػراض الباليػػة 
التػػل تػػرتبط بهلليػػهؿ كالكجػػداف كالتمػػكرش  هػػك حهلػػة  ػػف حػػهتت الػػل س تػػرتبط 

 ػػػف ل سػػػية مػػػهحبههش كتػػػدلؿ عػػػ ف بهلكجػػػداف ك ػػػه يتمػػػكرل  ػػػف أ ػػػكر ت بػػػر 
يههـ لمل س أك لم لهطب.  هلتكهـ  ف   لهمر ال ف اةدبل ب ه  يهه  ف لداع كا 
اللهحية البالية هك ح ؿ لأل كر  مه لاؼ  اتعه الظػههر  لهػه أك  كػس 
لتمكرههش أك إل هء لحاياتهه ل رض بالل يرتبط بػهل  له كالسػيهؽش إف التػكهـ 

 ػل ال  لػهش أك  ػف قبيػؿ ال مػط  ػل التمػكرش أك  ػف هله ليس  ف قبيؿ اللطػم 
قبيػػؿ الت سػػير التليمػػل لمتك يػػؽ  ػػل ال  لػػه أك ليكػػكف  ح ػػكتن  مػػه مػػكرة  ػػف 
مكر الايهس ك ه هك الحهؿ  لد اللحكييف.  بؿ إف اة ر هله  ف قبيؿ اإليههـ 
 يػػه ةجػػؿ التكمػػؿ إلػػه لػػرض بالػػل يػػرتبط بهلسػػيهؽ كال اػػهـأ كلػػذلؾ تتشػػ ب 

كتتراحب آ هقه  ل الدرس البالل  مه حسب  ػه ياتعػيه ال اػهـ ك ػه  كاع ه 
سيتعػػح إف شػػهء هللا.  هػػك كسػػيمة لمت بيػػر  ػػف اتلحرا ػػهت الل سػػية كالزيهحهتهػػه 
 ػػف الشػػه ر أك الكهتػػبش أك كسػػيمة لمتػػمفير  ػػل ال تماػػلش ك كػػس لتمػػكرلش كهػػك 

دكرهػػػػه ككسػػػػيمة بهػػػػذا يمتاػػػػل  ػػػػأ الرؤيػػػػة اللاديػػػػة الحديفػػػػة لمبالػػػػة كديله يتهػػػػهش ك 
نلمتكميؿش كالت بير  ف الليهؿ كالكجداف.

                                                           

ش بحػػث  لشػػكر ِػػػػػ ال ه ػػدمش  ح ػػد سػػ يدش التػػكهـ  ػػل آفػػهر الدارسػػيف  ػػرض كلاػػد م (ُ)
 ب ركز البحكث كاللشر ال م لش جه  ة ال مؾ  بد ال زيز.
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كقػػد أشػػهر الباليػػكف إلػػه التػػكهـش ككجكهػػه كهػػـ بمػػدد الحػػديث  ػػف ب ػػض    
ال لػػػكف كاةلػػػكاع الباليػػػةش  ت رعػػػكا لهػػػذا ال مػػػطمح  لػػػد ذكػػػر التكريػػػةأ حيػػػث 

يههـ لا ه  .(ُ)ذيكرت بهسـ  اإليههـ كالتلييؿ  ل ه  يهه  ف ل هء ال راد كا 
كتحدث ابف أبل اإلمبأ  ف التػكهيـ  بػمف يػمتل ال ػتكمـ  ػل كا ػه بكم ػة      

يػػكهـ  ػػه ب ػػدهه  ػػف الكػػاـ أف ال ػػتكمـ أراد تمػػحي ههش ك ػػرادل  مػػه لػػاؼ  ػػه 
ش كتحدفكا  ف د أ تكهـ التجكز  ل ألراض تككيد ال سػلد (ِ)يتكهـ السه أ  لهه 

ه ل... إلػه ليػر ذلػؾ  ػف إليهش كالكمؿ لػد أ اإليهػهـ كتحػدفكا  ػف التشػبيه الػك 
 لػػكف التػػكهـ التػػل تػػرتبط بهل اهمػػد كاةلػػراض الباليػػة كالتػػل سيكشػػؼ  لهػػه 
البحػػث.  هل امػػكد هلػػه  ػػف  مػػطمح  التػػكهـ  الػػذم ير ػػل إليػػه البحػػث  ػػه هػػك 
أكسػػػأ  ػػػف التكريػػػة أك التمػػػحيؼ أك لحكه ػػػهش  ػػػهلتكهـ هػػػك مػػػكرة كاسػػػ ة  ػػػف 

أك التلييؿ بنيههـ لػاؼ ال ػراد  مكر ال جهز كال دكؿ  ف الظههر  ف الكاـش
 ف ال  لهش أك أف يذهب كه ؾ إله شلء كألت تريد ليػرلش أك أف تػكهـ ليػرؾ 
بشػػػػلء  ػػػػأ إرادة ليػػػػرل أيعػػػػهن ل ػػػػرض  ػػػػف اةلػػػػراض الباليػػػػة التػػػػل تلتمػػػػؼ 

كلاػػػػد ل تلػػػػل  ػػػػه رأيػػػػت  ػػػػف رك ػػػػة التلييػػػػؿش ككفػػػػرة  بػػػػهلتاؼ السػػػػيهؽ كال اػػػػهـ.
ا ال مػطمح الكاسػأ  ػل الػدرس البالػػلش اةلػراض الباليػة كت ػددهه لمػؼ هػػذ

ككجدت مكران كفيرةش كآ هقهن  تراحبة لهػذا التػكهـ  ػل المػكر كالتراكيػب ال لتم ػة 
 مػػه ا تػػداد  بهحػػث البيػػهف ال ربػػل ك لكلػػهش كرأيػػت حعػػكران كفي ػػهن لهػػذل الظػػههرة 

                                                           

ش ط دار الكتػػػػب ال م يػػػػةش بيػػػػركتش كالكطػػػػكاطش رشػػػػيد الػػػػديفش ِِّ/ْشػػػػركح التملػػػػيص  (ُ)
ش تحايػؽت ََِٗش ِش ط ال شركع الاػك ل لمترج ػةش الاػههرةش طُّٓحدائؽ السحر مػػػ 

ش ط  كتبػػة ْْٓ/ّالبرهػػهف  ػػل  مػػـك الاػػرآفإبػػراهيـ الشػػكاربلش كالزركشػػلش بػػدر الػػديفش 
 ( ـش تحايؽت  ح د أبل ال عؿ إبراهيـ.ُٔٓٗ( هػ )ُّٕٔالتراثش الاههرةش )

ش ط لهعة  مػرش تحايػؽت ح لػل شػرؼ كيلظػر أيعػهن أسػه ة بػف ُُّبديأ الارآف مػػ  (ِ)
أح ػد  ش ط اإلدارة ال ه ػة لمفاه ػةش الاػههرةش تحايػؽتٖٔ لاذش البديأ  ػل لاػد الشػ رش مػػػػ 

ش ط  طب ػػػة ّٗٗ/ِش ُّٕ/ُبػػػدكمش ك طمػػػكبش أح ػػػدش   جػػػـ ال مػػػطمحهت الباليػػػة 
 ( ـ.ُّٖٗ( هػ )َُّْال ج أ ال م ل ال راقلش )
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لمسػػػػيهقهت كال اه ػػػػهت.  ػػػػمردت أف  هككجػػػػدت كراءهػػػػه أسػػػػرارا تتلػػػػكع تب نػػػػ البيهليػػػػةش
أكشػػػؼ  ػػػف الت ػػػهت الباليػػػيف لهػػػذل المػػػل ة البيهليػػػةش ك ػػػه كراءهػػػه  ػػػف أسػػػرار 
باليػػةش كال لػػكف البيهليػػة التػػل يػػدلمهه التػػكهـ  لػػدهـش ككيػػؼ ي كػػف اإل ػػهدة  ػػف 
هذل الظههرة  ل تحميؿ كدراسة أسهليب البيهف ش ران كلفرانش ككيؼ كظؼ الش راء 

لظػػههرة  ػػل أشػػ هرهـ تليػػيان كتمػػكيرانش كبيػػهف  ػػه تت يػػز بػػه  ػػف كاةدبػػهء هػػذل ا
 لمهئص كس هت.
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 املبحث األول
 التىهم يف أساليب ومسائل املعاني 

أشػهر الباليػػكف إلػػه التػػكهـ كهػػـ بمػدد دراسػػة الػػلظـ  ػػل الج ػػؿ كالتراكيػػبش ننن
السيهؽ كال اهـ  ف ذكر ك ه ي رض لهه  ف لمهئص بالية تلتمؼ بهلتاؼ 

ف كحػػػذؼش كتاػػػديـ كتػػػمليرش كت ريػػػؼ كتلكيػػػرش ك مػػػؿ ككمػػػؿش كليػػػر ذلػػػؾ  ػػػ
ش كيترتػػػب  ميهػػػه ألػػػراض باليػػػة ياتعػػػيهه اةحػػػكاؿ التػػػل ت ػػػرض لػػػلظـ الكػػػاـ

ش مراحة  ل  كاعأ كفيرة   ه ذكركل السيهؽش كلم ح اإلشهرة إله لرض التكهـ
 ك لههت

التخييلنبننفينتركهنتعويًنناما نهاد د نذكركا  ف ألراض الحذؼت حيث      
العقاالونوفااين كاارالنتعااويًنناماا نهااد د نالمفااظن ااننحياا نالظاا هرونوكاامن ااينن

ش كهػك  ػه ي بػر  لػه بتلييػؿ ال ػدكؿ إلػه أقػكل الػدليميف  ػف ال اػؿ (ُ)الهد دتين
اػػديرت زيػػد كالم ػػظ  كاكللػػهت قػػهئـ  ػػل جػػكابت كيػػؼ زيػػدد  حػػذ له ال سػػلد إليػػهش كالت

قػػهئـش ككػػهف حػػذؼ ال سػػلد إليػػه  ػػل تلييػػؿ ال ػػدكؿ إلػػه أقػػكل الػػدليميفأ ةلػػؾ لػػك 
قمتت زيد قهئـش أك هك قهئـ  فانت لكهف الكاـ داتن  مه ال سلد إليه بم ظهش كلػك 

هػػػػـ أف السػػػػؤاؿ قمػػػت قػػػػهئـ  حػػػذ ت ال سػػػػلد إليػػػػه ل ر ػػػه ال تماػػػػل بهل اػػػػؿ الػػػذم ي 
 هلػػدلياف ه ػػهت دليػػؿ ال اػػؿش كدليػػؿ الم ػػظش كأقكاه ػػه دليػػؿ  كهل  ػػهد  ػػل الجػػكاب.

 .(ِ)ال اؿأ ةف دتلته   لكيةش ك  ؿ ال اؿ  ف   يزات الم ة 
. وا   نإليد منبننفينتركهنتطديرًانلاهنااننل ا نأونبونتطديارًانلم ا نأناناهنننن

فػػهرة  إف  ػػف السػػ هت ال ه ػػة كراء ظػػههرة الحػػذؼ ب ػػث ال كػػر كتلشػػيط الليػػهؿش كا 
لتبػػهل لياػػأ السػػه أ  مػػه  ػػراد الكػػاـش كيسػػتلبط   لػػهل  ػػف الاػػرائف كاةحػػكاؿش ات

                                                           

 ( ـ.ُٗٗٗش ط  كتبة اآلدابش الاههرةش )ٔٓ/ُالازكيللش اللطيبش اإليعهح (ُ)
كتػػبش ش ط  ػػهلـ الُِٕ/ُ ر ػػةش  بػػد ال زيػػز  بػػد ال  طػػلش  ػػف بالػػة الػػلظـ ال ربػػل  (ِ)

 ( ـ.ُْٖٗ( هػ )َُْٓش )ِبيركتش ط
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كلم ػح إشػهرة الباليػيف إلػه د ػأ التػكهـ  .(ُ)كلير الكاـ  ػه يػد  ؾ إلػه الت كيػر
ش  ماػد ذكػركا  ػف ب راضنتوكيدنال  اندنللياهأك السهك كهك بمدد الحديث  ف 

بمف يككف  ل  (ِ)مناله ولدفعنتوهمنالتجوزنبونال دونبونادألراض التمكيدت 
 .(ّ)الكاـ أك ال اهـ  ه يكهـ ذلؾ  يؤته بهلتككيد لد  ه

ت قكلػػؾ  قطػػأ اة يػػر ل سػػه السػػهرؽ   مػػكلـ تاػػؿ دفااعنتااوهمنالتجااوزك فػػهؿ      
دفااعنتااوهمن ل سػػه  لتػػكهـ أف الاػػهطأ ليػػرل بػػم رل  مػػه  ػػه جػػرت بػػه ال ػػهدة. كأ ػػه 

 ح دش  هػذا التمكيػد يػد أ تػكهـ  لحك قكلؾت لجحت أله ش كجهءلل  ح د  ال دو
وب ا ندفاعنتاوهمناادمنالسه أ أف ال تكمـ سهه  ل إفبهت الحكـ ل يػر  ػه هػك لػهش 

 كاكلؾت  ر لل الرجاف كاه هش  مك قمتت  ر لػل الػرجاف بػا تمكيػد  اله ول
لتػكهـ أف أحػد الػرجميف هػك الػذم  ر ػؾش كلكلػؾ لػـ ت تػد ب ػه لػـ ي ر ػؾ  مطماػت 

مػػه سػػبيؿ ال جػػهزش  ػػد  هن لهػػذا التػػكهـ جػػهء التككيػػد إل ػػهدة الكػػؿ كأردت الجػػزء  
. كلهػػذا اللػػكع  ػػف التمكيػػد لظػػهئر  ػػل الاػػرآف الكػػريـش ك لهػػه (ْ)الشػػ كؿ كال  ػػـك 

ًَٰ ﴿ قكله ت هلهت تَُِب ُكهََّهب فََكذرََّة َوأَثَذ هُ َءايََٰ  تش كقكلػه ت ػهله [ٔٓ]طػهت  ﴾َونَقَۡد أََزۡيََُٰ
ئَِكخُ ﴿

َٰٓ هََٰ ًَ ٌَ فََسَجدَ ٱۡن عُى ًَ ٍَ  ُٖٓكهُُّهۡى أَۡج ذِجِدي ٌَ َيذَٱ ٱنسََّٰ َٰٓ أٌَ يَُكذى ًَٰ َٰٓ إِۡثِهيَس أَثَذ  ﴾ٖٔإَِّلَّ
[   ل هذا إشهرة إلػه  ظه ػة تكػذيب  ر ػكفش كاسػتكبهر إبمػيس َّشُّالحجرت ]

. كهل إشهرات  ه ة تدؿ  مه إدراؾ ال تاد يف للمهئص اةسهليبش (ٓ)الم يف 

                                                           

( هػػػ ُُْٔش )ْش ط  كتبػة كهبػةش طَُٔأبػك  كسػهش  ح ػدش لمػهئص التراكيػػب مػػػػ  (ُ)
 ( ـ.ُٔٗٗ)

 .ٖٓ/ُاإليعهح  (ِ)
ش ط  كتبػػػػػػػػة اآلدابش الاػػػػػػػػههرةش  ٖٓ/ُالمػػػػػػػػ يدمش  بػػػػػػػػد ال ت ػػػػػػػػهؿش ب يػػػػػػػػة اإليعػػػػػػػػهح  (ّ)

 (ـ.ُٗٗٗ)
ش ُش ط  ؤسسػػة ال لتػػهرش الاػػههرةش طُِٕ/ُل  يػػكدش بسػػيكلل  بػػد ال تػػهحش  مػػـ ال  ػػهل (ْ)

 ( ـ.ُٖٗٗ( هػ )ُُْٗ)
 .ٖٓ/ُب ية اإليعهح  (ٓ)
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إليػه ف السػه أش كلم ػح  يهػه  ػه أشػهر ك ه يدلمهه  ػف التػكهـ  ػل ال  لػه  ػل ذهػ
 ش ك را هة أطراؼ الحكار  لد اللطهب.ال حدفكف حكؿ لظرية التكميؿ

كهك بمػدد  "نال وهوم"لجد ل بد الاههر الجرجهلل كا هن حكؿ  ه س هل بػ       
ش كقػد ذكػر أف  تعريا نالخ ارن ا ألل نوالانمونوتعريفاهن اان"نالا ي"الحديث  ف 

هػك البطػؿ ال حػه ل  لس  ف ال  هكد  ل  الػكهـ كالتليػؿ ش    ػل قكلػؾ  هذا الج
لسػت تشػػير إلػػه ال  لػػه قػػد  مػػـ ال لهطػػب ألػػه كػػهفش كت تريػػد أف تامػػر   لػػه 
 ميػػه  مػػه   لػػػه ألػػه لػػـ يحمػػػؿ ل يػػرل  مػػه الك ػػػهؿ... كلكلػػؾ تريػػد أف تاػػػكؿ 

  لػػػه هػػػذل المػػػ ةد لمػػػهحبؾت هػػػؿ سػػػ  ت بهلبطػػػؿ ال حػػػه لد كهػػػؿ حمػػػمت 
ككيػػؼ يلب ػػل أف يكػػكف الرجػػؿ حتػػه يسػػتحؽ أف ياػػهؿ ذلػػؾ لػػه ك يػػهد  ػػنف كلػػت 
قتمته  م هنش كتمكرته حؽ تمكرلش   ميؾ مهحبؾ كاشدد به يدؾش  هك عػهلتؾ 
ك لػػدل ب يتػػؾ...  هػػذا كمػػه  مػػه   لػػه الػػكهـ كالتاػػديرش كأف يمػػكر  ػػل لػػهطرل 

د ك مـ... كليس شلء ألمب  مه شيئهن لـ يرل كلـ ي م ه فـ يجريه  جرل  ه  ه
   نلػػه يجػػلء كفيػػران  مػػه ألػػؾ تاػػدر شػػيئهن  ػػل الاا يهػػذا العػػرب ال كهػػـك  ػػف  

  ش ك فهؿ ذلؾ قكلهت    ال يكه ؾ فـ ت بر  له بػ  
 َأُخْوَك الَِّذي ِإْن َتْدُعُه ِلُمِلمٍَّة         ُيُِْبَك َوِإْن تَ ْغَضْب ِإََل السَّْيِف يَ ْغَضبِ 

ػػ     ٍمػػتى السػػهً أى  هػػذا كلحي كل  مػػه ألػػؾى قىػػد رتى إلسػػهلهن هػػذل مػػ تيه كهػػذا شػػمله كأحى
ه يىً ػف   ػل الػكهـ دكف أف يكػكفى قػد  ػرىؼ رجػان بهػذل المػ ًة  م م تىػه أف  مه  ى  ى
ت ألػكؾ زيػػده الػػذم  ال سػتحؽ  تسػػـً اةيلػكة  هػػك ذلػػؾ الػذم  ىرى ػػه حتػه كملػػؾ قمػػتى

ككًف هػذا الجػلًس   هػكدان  ػف طريػًؽ الػكىهـ  ر تى ألؾى إٍف تد يه ل م ة يجٍبؾ. كل
ػػؼي بهتسػػتحهلًة كاكلػػؾ لمرجػػؿ كقػػد ت ٌلػػهت هػػذا هػػك  ػػرلى  مػػه  ػػه ييكمى كالتلي ػػؿ جى

ؿي  ل الكجكد  الذم ت يككفي كهذا  ه ت يىٍدلي
(ُ). 

                                                           

( ـش ََِْش )ٓبهلتمػػهرش ط  طب ػػة اللػػهلجلش ط  ُٖٓ-ُِٖدتئػػؿ اإل جػػهز مػػػػ  (ُ)
 تحايؽت  ح كد شهكر.
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كلم ػػح هلػػه أف  بػػد الاػػػههر الجرجػػهلل ياػػيـ رؤيتػػه حػػػكؿ التػػكهـ  مػػه  ػػػه       
ي ترعه ال تكمـ  ل ليهلهش كيحهكؿ أف يلامه  مه  ػه اسػتار  ػل ليػهؿ السػه أش 
كهك ا تراض ل ه يدكر  ل الليهؿ كالكهـ حكؿ   له الم ة ك ادار تحااهه  ػل 

ش ك ػه هػك  تحاػؽ  ػل الل سش ككيؼ يلتاؿ الليهؿ بيف  ه هك  كهكـ  ػل الػل س
ال كمكؼ  ف حيث الكاقأش أم كيؼ يػرل ال لهطػب  ػه يػدكر  ػل الػكهـ حػكؿ 
الم ة  تحاؽ  ل ال كمكؼ  ل الكاقأ.  هذا اللكع  بلل  مػه الػكهـ كالتاػديرش 

ش (ُ)ظيران  ل الكاقأ  ػل اتسػـ ال  ػرؼأم تادير مكرة  فهليةش كالتل يككف لهه ل
ف شئت قمتت إساهط  ه هك  تمكر   ل الػكهـ كالليػهؿ حػكؿ المػ ة كت ه هػه كا 

 ل الاكة كالك هؿ  مه  ػهلـ الكاقػأ لهػذل المػ ة كتحااهػه  ػل ال كمػكؼأ كلػذؾ 
شػػػهرة  بػػػد الاػػػههر إليػػػه  ػػػف اإلشػػػهرات  كػػػهف  ػػػف ال سػػػهلؾ الدقياػػػة  ػػػف التػػػكهـش كا 

 الدقياة التل ل ؿ  لهه ال تملركفش كلـ يحك كا حكلهه.
أشػهركا إلػه حمػكؿ التػكهـ  ػل 

ذا   ب ػػػد أف بيلػػػكا أله ػػػه لمشػػػرط  ػػػل  ألػػػراض تاييػػػد ال  ػػػؿ بهلشػػػرط  ػػػل   إفش كا 
  أت يكػػػػكف الشػػػػرط  يهػػػػػه لنش كأله ػػػػه ي ترقػػػػػهف  ػػػػل أف اةمػػػػؿ  ػػػػػل  اتسػػػػتابهؿ

  أف يككف الشرط  يهه  اطك ػهن بكقك ػهش كألػه ل ا اطك هن بكقك هش كاةمؿ  ل  
ي تلػػػأ  ػػػل كػػػؿ كاحػػػدة  ػػػف ج متيه ػػػه الفبػػػكتش ك ػػػل أ  هله ػػػه ال عػػػلش كألػػػه ت 

إ ه لاكة  ل رازن يرنالح صلنفينصور نالح صليلهلؼ  ل ذلؾ إت للكتةت   فؿ 
إف اشتريله كذا  حػهؿ ال اػهد اةسػبهب  ػل اةسبهب ال تآلذة  ل كقك ه كاكلؾت  

نإف  ت كهف كذا ككذا .ت  ألنن  نهونلموقوعنك لواقعا  ه ذلؾ. ك 
إف ظ ػػػرت بحسػػػف لحػػػك   لمتفااا  لونوا  ااا نإلظدااا رنالر  اااةنفاااينوقوااااهكا  ػػه     

ال هقبة  هك ال راد   نف الطهلب إذا تبهل ت رلبته  ل حمكؿ أ ػر يكفػر تمػكرل 

                                                           

ش ط دار الياػيف لملشػر كالتكزيػػأش ِٔٔشػهدمش  ح ػد إبػراهيـش شػرح دتئػػؿ اإل جػهز مػػػػ  (ُ)
( ـش كيلظػػػر لاسػػػتزادة لمػػػهئص التراكيػػػب مػػػػػػ َُِّ( هػػػػ )ُّْْش )ِلمػػػكرةش طال 

 .َّٗش َّٖ
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تُِكۡى َعهًَ  َوََّل تُۡكِسُهىاْ  ﴿ ش ك مه هذا قكله ت هلهتإيهل  رب ه يليؿ إليه حهمان  فَتَيََٰ

ب  ُٗ ٌَ تََحصُّ ٌۡ أََزۡد َِٰٓء إِ  . [ّّ]اللكرت  ﴾ٱۡنجِغَب
وقدنيقوىنحكمنه انالتخييلناندنالط ل نحت نل انوجدنحكمنالحسن خان ن    

 ش ك ميه قكؿ أبل ال اء ال  رمتحك هن مطهنت ر ونوا تخرجنلهن ح ًننبخرى
 سري أمامي وتأويباً على أثرى  ...ما سرت إال وطيف منك يصحبين  

ياػػػكؿت لكفػػػرة  ػػػه لهجيػػػت ل سػػػل بػػػؾ التاشػػػت  ػػػل ليػػػهلل  م ػػػدؾ بػػػيف يػػػدم     
  مطنه لمبمر ب مة الظاـ إذا لـ يدركؾ ليان أ ه لش كأ دؾ لم ل إذا لـ يتيسر 

 .(ُ) يطه حيف ت يدركؾ بيف يدم لههرنالل ت م
كالليػػهؿش كهلػػه إشػػهرات دقياػػة إلػػه دكر التػػكهـ  ي ػػه يكفػػر دكرالػػه  ػػل اللػػهطر    

هػػهش   بػػران  ػػف   ػػه يػػدكر  ػػل لػػكالج الػػل س كل هيه اككيػػؼ يكػػكف الكػػاـ   بػػرن 
ل كلكلػػهت الػػل سش كدسهئسػػههش كيػػؼ يكػػكف التاػػديـ كسػػيمة  امػػكرة الػػذهفش  بػػرزن 

 ف  ػل دتتت  إفش لػز لمت بير   ه يدكر  ل الل سش ككذلؾ كيؼ يككف تحكؿ ا
ذا    برن    ف حهتت  ف حهتت الكهـ  ل الل س. اكا 

أشػػهركا إلػػػه ذلػػػؾ  ػػػل تاػػديـ ب ػػػض    ػػػكتت ال  ػػػؿ  مػػه ب ػػػضش  اػػػد يكػػػكف    
واالاتنا  ن هاهنهنلكوناهنفايننف اهننصا نش العن يةن  ل قادمال رض  ف التاديـ 

حبيبػػؾ كقيػػؿ لػػؾت  ػػه تت لػػهد تاػػكؿت كجػػه ش ك ػػه تجػػدؾ قػػد  ليػػت بهجػػر اينيااأ
ٍَّ ﴿ الحبيػػػب أت لػػػهش ك ميػػػه قكلػػػه ت ػػػهلهت ذذذَسَكبََٰٓء ٱۡنِجذذذ َُ  ِ َّ ِِ ]اةل ػػػهـت  ﴾َوَجعَهُذذذىاْ 

ك ه  ش أك ل هرض يكرفه ذلؾكؿ بمف  شركهء    كت  ج مكا أم  مه الا [ََُ
يلتظػػػػر أف تػػػػذكرل  يبػػػػرز  ػػػػل  (ِ)إذا تكه ػػػػت أف  لهطبػػػػؾ  مت ػػػػت اللػػػػهطر إليػػػػه

  رض أ ر يتجدد  ل شمله التاهعل سه ة  سه ة   ته تجد لػه  جػهت لمػذكر 
ًَٰ ﴿نمهلحهن أكردته لحك قكله ت هلهت ِديَُِخ َزُجٞم يَۡسعَ ًَ ٍۡ أَۡقَصب ٱۡن ]يست  ﴾َوَجبََٰٓء ِي

                                                           

 .ُْٕش ُْٔ/ ُاإليعهح  (ُ)
 أم إله   له يلتظر  ف  سهقؾ الحديث إل ه ؾ به. (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "وخصائصه فنونه"البالغي  الدرس في التووم

 اجمللد الثالث( -)العدد الثاني والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ََّٕ﴾  
  

قػػدـ  يػػه ال جػػركر تشػػت هله  ػػه قبمػػه  مػػه سػػكء   ه مػػة أهػػؿ الاريػػة الرسػػؿ ن[َِ
أف يم ف السه أ  مه  جرل ال ػهدة تمػؾ   ف إمرارهـ  مه تكذيبهـ  كهف  ظلة

دافو أـ -الاريػػػة كيباػػػه  جػػػيان  ػػػل  كػػػرل أكهلػػػت كمهػػػه كػػػذلؾ أـ كػػػهف  يهػػػه قيطػػػر 
 لبػػػػػػت ليػػػػػػر  لتظػػػػػػران إلل ػػػػػػهـ الحػػػػػػديث بػػػػػػه بلػػػػػػاؼ  ػػػػػػه  ػػػػػػل سػػػػػػكرة  -قػػػػػػهص 

 .(ُ)الامص 

ت ػػػػرض الباليػػػػكف لمحػػػػديث  ػػػػف التػػػػكهـ كهػػػػـ بمػػػػدد بحػػػػث   أحػػػػكاؿ  
ك ػه بػيف  كاعػ ه ه  ػف  ػركؽش  ػذكركا  ػف  كاعػأ ال مػػؿ  ال مػؿ كالكمػؿ ش

بػمف تكػػكف الج مػة الفهليػػة ب لزلػػة ال لاط ػة  ػػف اةكلػػهش  هاا هنك اا لناالنقطاا ع" 
  .(ِ)لككف  ط هه  ميهه  كه هن ل ط هه  مه ليرههش كيس ه ال مؿ لذلؾ قط هن 

 هلػػػهؾ ج مػػػة  سػػػبكقة بج متػػػيف يمػػػح كمػػػمهه بػػػهةكله  له ػػػه لكجػػػكد  
التل تسكغ الكمؿش كت يمح  ط هه  مه الفهليةش  يترؾ ال طؼ د  هن  ال لهسبة

ال لاط ة  ػف اةكلػه  لتكهـ ال طؼ  مه الفهليةش كتمبح الج مة الفافة ب لزلة
ش كهله اللظر لمتكهـ  ػف زاكيػة ألػرل تتمػؿ بطبي ػة الج ػؿش ك ػه (ّ)بهذا الحهئؿ

كلاػػد ذكػػركا  ػػف ا فمتػػه يح مػه ال طػػؼ كتركػػه  ػػف مػػكر تػػرتبط بػهلكهـ كالليػػهؿ. 
 قكؿ الشه رت

                                                           

]الامػػصت  ﴾ َيس  َىى   ٱملَِدينَ  ةِ  َص  امِّ  أ َأ  لٌ َوَج  َاَ  رَُج  ﴿ هػػك قكلػػه ت ػػهله  ػػل قمػػة  كسػػهت (ُ)
الكاـ  يهه  مه أممه  ف تػملير الجػهر كال جػركرأ ةلػه لػيس  يهػه  ػف [. كقد جهء َِ

ذلؾ  ه ياتعل تادي ه ه  ل اآلية اةكله لتبكيت أكلئػؾ الاػـك بكػكف الب يػد  ٌ ػه شػههدكا 
ش كاإليعػػػػهح ِّٕش ِّٔيلمػػػػح لهػػػػـ  ػػػػه لػػػػـ يلمػػػػحكل ةل سػػػػهـ. يلظػػػػر ال  تػػػػهح مػػػػػػ 

 .ُُٖ/ ُش كب ية اإليعهح ُُٖ/ُ
 .ٕٔ/ِاإليعهح  (ِ)
 .ُٗٔ/ِ مـ ال  هلل  (ّ)
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  (ُ)وَتُظأُّ َسلمى أنين أبغي هبَا        بََداًل َأرَاَها ِف الضالل هتيمُ 
  اد  مؿ ج مة   أراهه  ل العاؿ...   ف الج مة اةكله   تظف سػم ه...    

ةف  ط هػػه  ميهػػه يػػكهـ ألهػػه   طك ػػة  مػػه ج مػػة   ... أب ػػل بهػػه بػػدتن   تكػػكف 
 ظلكلهت سم هش كهل  ف كاـ الشه ر ت  ف  ظلكلهتههش  د  هن لهػذا بهذا  ف 

َوإِذَا  ﴿ كقػػد استشػػهدكا لهػػذا اللػػكع أيعػػهن باكلػػه ت ػػهلهت .(ِ)التػػكهـ كجػػب ال مػػؿ 

 ٌَ ُءو ِِ ٍُ ُيۡسذتَۡه ب ََۡح ًَ اْ إََِّب َيعَُكۡى إََِّ ِطيُِِهۡى قَبنُىَٰٓ يََٰ ََ  ًَٰ ُُ ثِِهذۡى  َٗٔخهَۡىاْ إِنَ ِِ ُ يَۡسذتَۡه َِّ ٱ

 ٌَ ُهى ًَ ُِِهۡى يَۡع دُُّهۡى فِي ُطۡغيََٰ ًُ ُ  ﴿ [ ش  ماػد  مػؿ ج مػةُٓ-ُْ]الباػرةت  ﴾َ٘ٔويَ َِّ ٱ

ُُ ثِِهذذذذىۡ  ِِ اْ  ﴿  ػػػػف ج مػػػػة ﴾يَۡسذذذذتَۡه ةف قػػػػكلهـ  ايػػػػد بكقػػػػت لمػػػػكهـ إلػػػػه  ﴾قَذذذذبنُىَٰٓ
ُ  ﴿ شػػػيهطيلهـش أ ػػػه اسػػػتهزاء هللا بهػػػـ  ػػػدائـ  ػػػل كػػػؿ آفش كأ ػػػه  مػػػؿ ج مػػػة َِّ ٱ

ُُ ثِِهىۡ  ِِ كقد   م دـ التشريؾ  ل الحكـ اإل رابل. ﴾إََِّب َيعَُكىۡ  ﴿ ج مة ف  ﴾يَۡستَۡه
ج ػػؿ السػػكهكل الاطػػأ  ػػل البيػػت السػػهبؽ  ػػف الاطػػأ لاحتيػػهط كهػػك  ػػه لػػـ يكػػف 
ل ػػهلأ  ػػف ال طػػؼش كج ػػؿ الاطػػأ  ػػل اآليػػة  ػػف الاطػػأ لمكجػػكبش كهػػك  ػػه كػػهف 

ش كي كػػػػف رد سػػػػبب ال مػػػػؿ  ػػػػل الشػػػػههديف السػػػػهبايف إلػػػػه شػػػػبه ك ػػػػهؿ (ّ)ل ػػػػهلأ
 .(ْ)اتتمهؿ ك ه لبه كفير  ف البالييف

                                                           

ٍ مىػة الف هًليىػة لكىكلػه  كه ػهن  (ُ) هًهد ً يػًه  ػدـ  طػؼ اٍلجي البيت  ف الكه ؿ كت ي رؼ قهئمهش كىالش 
لىػػهي  مػػه لىيرهىػػه ًةىف بىػػيف الج متػػيف اللبػػريتيف كه ػػه كتظػػف سػػم ه كاراهػػه  يلىهسػػبىة ظىػػهًهرىة 

ً ػػػل تتحهده ػػػه ً ػػػل اٍل سػػػلد ًةىف   لػػػه أىرىاهىػػػه أظ ٍحبيػػػكب كى لهػػػه كال سػػػلد ًإلىٍيػػػًه ً ػػػل اةكلػػػه  ى
الف هًليىػػة  حػػب  ىمىػػك  طػػؼ أىرىاهىػػه  مػػه تظػػف لتػػكهـ أىلػػه  طػػؼ  مػػه أب ػػه كىهيػػكى أقػػرب ًإلىٍيػػًه 
ػػػذىًلؾ.   ههػػػد التلمػػػيص  مػػػه شػػػكاهد التملػػػيص  لىػػػٍيسى كى  ىيكػػػكف  ػػػف  ظلكلػػػهت سػػػم ه كى

تحايؽت  ح د  حػل الػديف ( ـش ُْٕٗ( هػ )ُّٕٔش ط  هلـ الكتبش بيركتش )ِٕٗ/ُ
  بد الح يد.

ش ط َِّش كأبك  كسهش  ح دش كدتتت التراكيب مػػ َِٖ/ُيلظر   ههد التلميص  (ِ)
 ( ـ.ُٕٖٗ( هػ )َُْٖش )ِ كتبة كهبةش ط

 .ٕٔ/ِاإليعهح  (ّ)
 .َُٕ/ِش ك مـ ال  هلل َِّدتتت التراكيب مػػػ  (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "وخصائصه فنونه"البالغي  الدرس في التووم

 اجمللد الثالث( -)العدد الثاني والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ََّٗ﴾  
  

كك ػه ذكػركا ال مػؿ لشػبه ك  لناالنقط عن عناإليدا م":نالوصلنلدفعناإليد من"   
ك ػػهؿ اتلاطػػػهع كراءل  ػػػف اإليهػػهـ ذكػػػركا أيعػػػه  ػػف  كاعػػػأ الكمػػػؿت الكمػػػؿ 

ك ػػهؿ كهػػك  ػػه ي ػػرؼ  لػػد ال تػػملريف بػػػ   ش(ُ)لػػد أ اإليهػػهـ ك ػػه سػػ هل اللطيػػب
كاكلػػػػؾ لتػػػػهجرت   أتبيػػػػأ هػػػػذل السػػػػم ةد   يجيبػػػػؾت تش  (ِ)اإليهػػػػهـ اتلاطػػػػهع  ػػػػأ 

ك ه هؾ هللا   هلهؾ ك هؿ الاطػهع ةف ج مػة   ت  لبريػة ل ظػهن ك  لػهش كج مػة   
 ه ػػػهؾ هللا  لبريػػػة ل ظػػػهن إلشػػػهئية   لػػػهش  هل مػػػؿ هلػػػه يػػػكهـ لػػػاؼ ال ػػػرادأ إذ 

جػػػب ال مػػػؿ بػػػيف يتػػػكهـ أف ال جيػػػب يػػػد ك ب ػػػدـ ال ه يػػػةش  ػػػد  هن لهػػػذا التػػػكهـ ي
الج متيف. إف د ػأ التػكهـ  ػل هػذا اللػكع  ػف الج ػؿ  امػد أسهسػل  ػف  اهمػد 
الكاـ يترتب  ميه محة ال  له ك دـ التلهقضش ككجػكد ال لهسػبة بػيف أجزائػهش 
كهػـ  ػه يحاػؽ مػحة الػلظـ كاسػتاه تهش كبهػػذا لػرل  ػدلؿ التػكهـ  ػل هػذا اللػػكع 

نهـ ي سد ال  له. ف الج ؿش ك ه يترتب  مه ترؾ ال طؼ  ف تك 

ةجػػؿ أه يػػة الػػربط بػػيف أجػػزاء الج ػػؿش ك احظػػة  ػػه بيلهػػه  ػػف  لهسػػبهتش     
د الحديث  ف الجػه أ بػيف لجد البالييف قد تمدكا لمتكهـ  رة فهليةش كهـ بمد

 أ ةف  احظػػة الجاا  عنالااوه يونوالخياا لش كألػػص بهلػػذكر هلػػه   (ّ)الج متػػيف
يف أ التػكهـ  ػل ال  لػه هػل التػل د ػت إلػه دراسػة ألػكاع الجػه أ بػال لهسبة لػد 

 سػهحة كبيػرة  ػف بػهب ال مػؿ التػكهـ  يحتػؿ الج ؿش كهذا يػدؿ  مػه أف بحػث  
ت بػمف يكػكف بػيف تمػكريه ه شػبه ت هفػؿش كمػكف الاوه ي. كقد ذكػركا أف كالكمؿ

                                                           

 .ّٕ/ِاإليعهح  (ُ)
ال مػؿ ك ػهؿ اتلاطػهع بػا إيهػهـ بػمف يكػكف بػيف الج متػيف تبػهيف تػهـ كياهبمػه  ػف أحػكاؿ  (ِ)

كالاطػػػهع كه ػػػؿ تلتا ه ػػػه إلشػػػهءن كلبػػػراءش كل ظػػػهن ك  لػػػهش أك   لػػػه  اػػػطش أك ل اػػػداف 
 .َٔ/ِال لهسبة بيله ه... اإليعهح 

ش ط ْْٔذكػػر السػػكهكل أف الجػػه أ بػػيف الشػػيئيف  امػػل ككه ػػل كليػػهلل. ال  تػػهح مػػػػػ  (ّ)
 ( ـش تحايؽت أكـر  ف هف يكسؼ.ُِٖٗ( هػ )َُِْش )ُرسهلةش ب دادش ط طب ة ال
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بيػػهض كلػػكف مػػ رةش  ػػنف الػػكهـ يبرزه ػػه  ػػل   ػػرض ال فمػػيفش كقػػد ذكػػركا  ػػف 
 أ فمتهت قكؿ  ح د بف كهيبت

نيا بَِبهِجتها   (ُ)ََشُس الضَحى وأبو أسحق والقمرُ  ...َثالثٌة تشرُق الدُّ
ػػه      ػػٍذكيكرىة ً يػػًه كه ػػل كىهيػػكى  ى فىػػة اٍل ى ػػهً أ بىػػيف الف اى ػػهًهد ً يػػًه هيلىػػه بىيىػػهف أىف اٍلجى كىالش 

هفيػػؿ ح ػػؿ اٍلػػكىهـ  مػػه أىف يحتػػهؿ ً ػػل اجت ه هػػه ً ػػل ال  كػػرة  بىيلهىػػه  ػػف شػػبه الت  ى
ػه اٍلتم ػت بػهل كارض  ل  ى ه أىل هىه  ف لكع كىاًحػد كىاً  برازهه ً ل   رض اٍةىٍ فىهؿ  يتىكىه ن كا 
لى سػػه حكػػـ بًػػمىف كػػا ً ٍلهىػػه  ػػف لػػكع  ؼ اٍل اػػؿ  ىًنل ػػهي ًإذا لمػػه كى كال شلمػػهت ًبًلػػاى

ل  ىه اشتركت ً ل  ىهرض هيكى إشراؽ الد ٍليىه ببهجته ه  مه أىف ذىًلػؾ ً ػل أبػل آلر كىاً 
هز هؽ  جى ًإٍسحى
(ِ). 

ت بػػمف يكػػكف بػػيف تمػػكريه ه تاػػهرف  ػػل الليػػهؿ سػػهبؽش كأسػػبهبه ب اا نالخياا لينننن
 لتم ةش كلذلؾ التم ت المكر الفهبتة  ل الليهتت ترتبنه ككعػكحهنش  كػـ مػكر 
تت هلؽ  ل ليهؿ كهػل  ػل آلػر ت تتػراءمش ككػـ مػكرة ت تكػهد تمػكح  ػل ليػهؿ 

ليرل لهر  مه  مـ. كلمهحب  مـ ال  هلل  عػؿ احتيػهج إلػه التلبيػه  كهل  ل
ةلكاع الجه أ ت سي ه الليهلل  نف ج  ه  مه  جرل اةلؼ كال هدة بحسب  ه 
تل اػػد ةسػػبهب  ػػل ذلػػؾ كػػهلج أ بػػيف اإلبػػؿ كالسػػ هء كالجبػػهؿ كاةرض  ػػل قكلػػه 

ََ ُخِهقَذۡ  ﴿ ت هلهت ثِِم َكۡيذ ٌَ إِنًَ ٱۡۡلِ ََ ُزفِعَذۡ   ١ٔأَفَََل يَُُظُسو بَِٰٓء َكۡيذ ًَ ذ  ١َٔوإِنَذً ٱنسَّ

ََ َُِصذجَۡ   ََ ُطذِطَحۡ   ١َٔوإِنًَ ٱۡنِججَبِل َكۡيذ ِِ َكۡيذ -ُٕال هشػية ] ﴾َٕٓوإِنَذً ٱۡأَۡز
[ بهللسػػبة إلػػه أهػػؿ الػػكبر  ػػنف جػػؿ الت ػػه هـ  ػػل   هشػػهـ  ػػف اإلبػػؿ  تكػػكف َِ

رب كذلػؾ  لهيتهـ  مرك ة إليههش كالت ه هـ  لهه ت يحمؿ إت بمف تر ػه كتشػ
بلػػزكؿ ال طػػر  يكفػػر تامػػب كجػػكههـ  ػػل السػػ هء فػػـ تبػػد لهػػـ  ػػف  ػػمكل يػػؤكيهـ 
كحمػػف يتحمػػلكف بػػه كت شػػلء لهػػـ  ػػل ذلػػؾ كهلجبػػهؿ فػػـ ت للػػه لهػػـ لت ػػذر 
طػػكؿ  كػػفهـ  ػػل  لػػزؿ  ػػف التلاػػؿ  ػػف أرض إلػػه سػػكاهه  ػػنذا  ػػتش البػػدكم  ػػل 

                                                           

 البيت ل ح د بف كهيب  ف البسيط ي دح ال  تمـش كأبك إسحهؽ كليته. (ُ)
 .ِٖٓش ِْٖ/ُ  ههد التلميص  (ِ)
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ر بلػػػاؼ ليهلػػػه كجػػػد مػػػكر هػػػذل اةشػػػيهء حهعػػػرة  يػػػه  مػػػه الترتيػػػب ال ػػػذكك 
 الحعرم  نذا تا قبؿ الكقكؼ  مه  ه ذكرله ظف اللسؽ لجهمه   يبنه.

ليػػر  حسػػكس  هالج ػػأ  يػػه بػػيف الشػػيئيف ا تبهرينػػ  هلجػػه أ الػػكه ل عػػهبطه أف 
بنحػػدل الحػػكاس الظػػههرةش أ ػػه الليػػهلل  يكػػكف الج ػػأ  يػػه بػػيف الشػػيئيف ا تبهريػػهن 

 .(ُ) سلدان إله إحدل الحكاس الظههرة
كلم ػح  ػل طيػهت كػػاـ اللطيػب إشػهرات دقياػة إلػػه أه يػة الليػهؿ كدكرل  ػػل    

إدراؾ ال  ػػهللش ك اقػػة ذلػػؾ بػػهلكهـش  عػػان  ػػف اإلشػػهرة إلػػه اتسػػهع  جػػهتت 
الليػػػػهؿ كالتا هػػػػه  ػػػػف شػػػػلص آللػػػػر بحسػػػػب اتسػػػػت داد كقػػػػكة ال مكػػػػةش كهػػػػل 

التػل تتحػدث  إشهرات دقياة تمتال  أ  ػه كمػمت إليػه اللظريػهت اللاديػة الحديفػة
 ف الليهؿ كدكرل  ل اللصش ك لهمر الليػهؿ ش ككيػؼ تتػدا ه  ػل الػلص ب ػه 

كهػػذل الت همػػيؿ كمهػػه  .(ِ)بيلهػػه  ػػف  اقػػهت التشػػهبه أك التعػػهد أك شػػبه التعػػهد
  ه يتمؿ بحاياة التكهـ كالتلييؿش كأفر ذلؾ  ل ال  لهش كلذلؾ لم ػح  ػه ذكػرل 

 الجه أ كلهمة الليهلل  لهه.حكؿ أه ية   ر ة مهحب ال  هلل ةلكاع 
(ّ)

                                                           

 .ٕٗش ٖٕ/ِب ية اإليعهح  (ُ)
 .ٖٕ/ِاإليعهح  (ِ)
احػػداش كال حااػػكف  ػػف ال تػػملريف أكفػػر  م ػػهء ال  ػػهلل ج مػػكا التك يػػؿ كاتحتػػراس شػػيئه ك  (ّ)

كأمحهب البدي يهت  مه أف كا  له ه لكع برأسه.  ػنف التك يػؿ يػرد  مػه ال  لػه التػهـ 
 يك ؿ أكمه هش كاتحتراس يرد  مه ال  له ال كهـ لاؼ ال امكدش  يد أ ذلؾ الكهـ. 

ل بهب هذا كقد ج ؿ ابف رشيؽ اتحتراس لك هن  ف التت يـ كسكل بيله هش لكف ج مه ه  
كاحػػػد ليػػػر سػػػهئ  ك ػػػه يػػػرل ابػػػف حجػػػة الح ػػػكم. كاللطيػػػب الازكيلػػػل قػػػد ج ػػػؿ التك يػػػؿ 

ش ط ال جمػس ِْٓب  له اتحتراس  ل التس ية. ابف أبل اإلمبأش تحرير التحبيػر مػػػ 
اة مػػه لمشػػؤكف اإلسػػا يةش الاػػههرةش تحايػػؽت ح لػػل شػػرؼش كال  ػػدة  ػػل  حهسػػف الشػػ ر 

( ـش تحايػػػؽت  ح ػػػد  حػػػل ُُٖٗ( هػػػػ )َُُْش )ٓش ط دار الجيػػػؿش بيػػػركتش طَٓ/ِ
ش ُش ط دار ك كتبػػػػػػة هػػػػػػاؿش بيػػػػػػركتش طْٖٔ/ِالػػػػػػديف  بػػػػػػد الح يػػػػػػدش لزالػػػػػػة اةدب 

شُِٓ/ِ( ـش تحايػػػػؽت  مػػػػهـ شػػػػ يتكش كاإليعػػػػهح ُٕٖٗ) = ش كال ػػػػدللش ابػػػػف   مػػػػـك
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كلمتال  ػأ التػكهـ  لػد الباليػيف  ػل بحػث   اتحتػراس   ػف ألػكاع اإلطلػهبش   
ش (ُ)كقد ذكركا  ل ت ري ػه  أف يػؤته  ػل كػاـ يػكهـ لػاؼ ال امػكد ب ػه يد  ػه 

 ش كاكؿ طر ةت ضر نيتو طنالكنمكقد ذكركا أله عربهفت 
 (ِ)َصْوُب الّربيع ودميٌة تَ ْهِمي     -ُمْفِسِدَهاغرَي -َفَسقى ِدياَرِك 

ُ ثِقَذۡىوي يُِحذجُُّهۡى  ﴿ كاكله ت هلهت شوضر نيقعنفينآخرنالكنمننن َِّ تِي ٱ ۡۡ فََسۡىَف يَذ

 ٍَ ِ ذذِسي حل َعهَذذً ٱۡنَكَٰ َِّ ٍَ أَِعذذ ِيُِي َۡ ذذ ًُ  نلػػه لػػك  [ْٓ]ال هئػػدةت  ﴾َويُِحجُّىََذذهُ َٰٓ أَِذنَّذذخل َعهَذذً ٱۡن
اقتمػػر  مػػه كمػػ هـ بهلذلػػة  مػػه ال ػػؤ ليف لتػػكهـ أف ذلػػتهـ لعػػ  هـ  م ػػه قيػػؿ 
أ ػػػزة  مػػػه الكػػػه ريف  مػػػـ ألهػػػه  ػػػلهـ تكاعػػػأ لهػػػـ كلػػػذا  ػػػدل  الػػػذؿ   بػػػػ   مػػػه  
لتعػػ يله   لػػه ال طػػؼ كملػػه قيػػؿ  ػػهط يف  مػػيهـ  مػػه كجػػه التػػذلؿ كالتكاعػػأ 

ر هـ ك مػػػػك طباػػػػتهـ كيجػػػػكز أف تكػػػػكف الت ديػػػػة ب مػػػػه ةف ال  لػػػػه ألهػػػػـ  ػػػػأ شػػػػ
 .(ّ)ك عمهـ  مه ال ؤ ليف له عكف لهـ أجلحتهـ 

ت بػػمف ال  لػػه قبػػؿ  ااينناالحتااراسنوالتك ياالنوالتت اايمهػػذا كقػػد  ػػرؽ ب عػػهـ    
التك يؿ محيح تهـ فـ يمتل التك يؿ بزيهدة تك ؿ حسله إ ه ب ف زائػد أك   لػهش 

                                                                                                                                       

( هػػػػػػػ ُّٖٗش )ُش ط  طب ػػػػػػة الل  ػػػػػػهفش اللجػػػػػػؼ اةشػػػػػػرؼش طُٖٔ/ٓألػػػػػػكار الربيػػػػػػأ=
 هدم شكر.( ـش تحايؽت شهكر هُٗٔٗ)

 ُِٓ/ِالسهبؽ  (ُ)
كىػهفى  (ِ) لىً ػٌل كى اٍلبىٍيت لطر ة بف ال ىٍبد  ف قمػيدة  ػف اٍلكىهً ػؿ ي ػدح بهىػه قىتىػهدىة بػف  سػم ة اٍلحى

هب قك ه سلة  ىمتكلي  بذؿ لىهيـ كأكلهه  قد أمى
 ِإن امَرأُ َسرَف الَفؤاِد يرى     َعَساًل ِبَا  َسَحابَة َشْتِمي

ػػػهًهد ً يػػػًه  ـ ييػػػكهـ لػػػاؼ كىالش  ػػػاى ييسػػػ ه اتحتػػػراس أىٍيعػػػه كىهيػػػكى أىف ييػػػٍؤته ً ػػػل كى الت ٍكً يػػػؿ كى
ػببه للػراب  كؿ اٍل ىطىػر قػد يكػكف سى ه يىٍد ى هي كىهيكى هيلىه قىٍكله لير   سدهه  ىػًنف لػزي كد ًب ى اٍل ىٍامي

هػد ش ك  هُِٔش ُِٓ/ِالد ٍليىه ك سهدهه  ىد أ ذىًلؾ بتكسط قىٍكله ليػر   سػدهه. اإليعػهح 
 .ّ/ُالتلميص 

 .ُِٓ/ِاإليعهح  (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "وخصائصه فنونه"البالغي  الدرس في التووم

 اجمللد الثالث( -)العدد الثاني والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َُّّ﴾  
  

راس إل ه هك لػدلؿ كالتت يـ يمتل لتت يـ لاص ال  له كلاص الكزف   نهش كاتحت
ه  ف كهف ته ًّه كه ان ككزف الش ر محيحن  .(ُ)يتطرؽ إله ال  له كا 

كهله لرل التكهـ يدلؿ  ػل بػهب  اتحتػراس  لػئا يتسػرب إلػه  ليمػة السػه أ    
أف هلهؾ لامهن  ػل ال  لػه أك قمػكران  ػل الكمػؼ. كهػذا ال ػف  ػف ال  ػهلل لػه 

ر حكلهػه  ػل اةكهػهـش كلػه أ فمػة  دلؿ كبير  ل إيعهح ال  ػهللش كد ػأ  ػه يػدك 
  ف الارآف كالسلةش ككاـ ال رب ش رل كلفرل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ْٖٔ/ِلزالة اةدب  (ُ)
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 املبحث الثاني
 التىهم يف صىر البيان 

لػػػـ تاػػػؼ إشػػػهرات الباليػػػيف إلػػػه التػػػكهـ  لػػػد  سػػػهئؿ ال  ػػػهلل ك لكلػػػهش بػػػؿ نننن
كبيػػهف  ػػه كراء هػػذل ا تػػدت لتملػػذ ب ػػدان آلػػر  ػػل دراسػػة مػػكر البيػػهف كأل هطهػػهش 

المكر  ف   هفو ترتبط بهلليهؿ الذم هك أحد اةمكؿ التػل يسػتلد إليهػه بحػث 
التكهـ. كلاد كهف لمبالييف  بهرات دقياة كتحاياهت  ه ة  ل هذا البهب كش كا 
 ف لالهه  ف  اقة الكهـ بهلليهؿش كأفر ذلػؾ  ػل تشػكيؿ المػكرةش ك ػه  رقػكا 

ية. كهل إشهرات دقياػة تػدؿ  مػه إل ػه هـ بػدكر هػذل بيف اة كر الكه ية كالليهل
 الظههرة  ل تشكيؿ ال  لهش كالت بير  ف الل س.

تكمػػػـ الباليػػػكف  ػػػف هػػػذا اللػػػكع  ػػػف التشػػػبيه كهػػػـ بمػػػدد الحػػػديث  ػػػف طر ػػػل  
 ش كهك  ػه لػيس  ػدركهن بشػلء  ػف الته يهنالوه يش ك  الح ينوالعقميالتشبيه  

. ك ػه  ػل قػكؿ ا ػرئ الظههرة  أ ألػه لػك أدرؾ لػـ يػدرؾ إت بهػهالحكاس الل س 
 الايست 

 (ُ)أيَ ْقتُ ُلين َواملَْشَرِفُّ ُمَضاِجِىي         وَمْسُنونًَة ُزْرٌق كأنياِب َأْغَوالِ 

                                                           

 البيت  ف الطكيؿش كهك  ف قميدة ت رئ الايسش ك طم ههت (ُ)
 َوهل يىمأ مأ َكاَن ِف اْلَىْصر اخلَاِل   ...َأال َعم صباحا أَيَها الطلل اْلَباِل  

ػهـ كىًهػل قػرل  ػف أىرض اٍل ىػرىب تىػٍدليك كال شر لت ًب ىٍتح اٍلً يـ كىالػر اء ًلٍسػبىة ًإلىػه  شػهرؼ  الش 
يػػػؼ ً ٍلهىػػػه السػػػيكؼ ال شػػػر ية. كال سػػػلكفت ال حػػػدد ال مػػػاكؿ. كىكمػػػؼ اللمػػػهؿ   ػػػف الرًٌ
كىكلهىػػه  جمػػكةش كىأىرىادى باكلػػػهت أىٍليىػػهب ألػػكاؿت أىم شػػػيهطيفش  بهلزرقػػة لمدتلػػة  مػػه مػػػ هئهه كى

مىل ه أىرىادى أىف يهكؿ قىهؿى أىبيك لمر سى ل  ى ت اٍةىٍم ىً ل  ىف ال ػكؿ  ىاىػهؿى ه رجػة  ػف ه رجػة كىاً 
ٍيػثي لىػك  لكلػه ًبحى ػكاس كى هًهد ً يًه الت ٍشًبيه الػكه ل كىهيػكى اٍل ىٍيػر اٍل ػٍدرؾ ًبًنٍحػدىل اٍلحى اٍلًجٌف. كىالش 

ػػأى أىل هىػػ ػػه تى ييٍدًركػػهي اٍلحػػس ل ػػدـ تحااهػػه  ى ه لىػػك أٍدرؾ لىكىػػهفى  ػػٍدركه بهىػػه  ىػػًنف أىٍليىػػهب ال ػػكؿ ً   
ر.   ههد التلميص   .ٗ/ِأٍدرٍكت لـ تٍدرؾ ًإت  بحس اٍلبىمى
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ٍِ ﴿ك ميه قكله ت هلهت   ِطي ش ككذا  ه [ٓٔ]المه هتت  ﴾َطۡهعَُهب َكَََّۡهُ  ُزُءوُس ٱنشَّيََٰ
يػػػدرؾ بهلكجػػػدافت كهلمػػػذة كاةلػػػـ كالشػػػبأ كالجػػػكع كأ ػػػه كجهػػػه  هػػػك ال  لػػػه الػػػذم 
يشػػترؾ  يػػه الطر ػػهف تحاياػػه أك تليػػيا. كال ػػراد بهلتلييػػؿ أت ي كػػف كجػػكدل  ػػل 

         ال شبه به إت  مه تمكيؿ ك ه  ل قكؿ الاهعل التلكللت
  (ُ)ينُهأَّ ابتداعُ وكأَن النُُّجوَم بنَي ُدجاها        ُسنأ الَح ب

 ػػنف كجػػه الشػػبه  يػػه الهيئػػة الحهمػػمة  ػػف حمػػكؿ أشػػيهء  شػػرقة بػػيض  ػػل    
جكالػػب شػػػلء  ظمػػـ أسػػػكد  هػػل ليػػػر  كجػػكدة  ػػػل ال شػػبه بػػػه إت  مػػه طريػػػؽ 

يج ػػػػؿ نالتلييػػػػؿأ كذلػػػػؾ ألػػػػه ل ػػػػه كهلػػػػت البد ػػػػة كالعػػػػالة ككػػػػؿ  ػػػػه هػػػػك جهػػػػؿ
الطريػػؽ كت ي مػػؿ مػػهحبهه  ػػل حكػػـ  ػػف ي شػػل  ػػل الظم ػػة  ػػا يهتػػدم إلػػه 

الشلء  ف ليرل  ا يم ف أف يتردل  ل  هػكاة أك ي فػر  مػه  ػدك قهتػؿ أك آ ػة 
 همكة شبهت بهلظم ة كلـز  مه  كس ذلؾ أف تشبه السلة كالهدل ككؿ  ه هك 

 .(ِ)  مـ بهللكر... 
  ج مػػكل  ػػل اة ػػكر ال اميػػة كليرهػػهش أ ػػه الااوه يكهػػذا اللػػكع الػػذم سػػ كل بػػػ     
   ج مػػػػكل  ػػػػل اة ػػػػكر الحسػػػػيةش كهػػػػك ال ػػػػدرؾ هػػػػك أك  هدتػػػػه بنحػػػػدل الخياااا لي 

                                                           

 البيت  ف الل يؼ  ف أبيهتش كأكلههت (ُ)
 ُرّب ليٍل  طْىُتُه ِبصُدوٍد     َأو فراٍق َما كاَن ِفيِه َوَداعُ 

هًهد ً يًه الت ٍشًبيه التلييملت كىهيكى أىف تى ييكجد ً ل أحد الط ر ىٍيًف أىك ً ل  ػه ًإت   مػه كىالش  كميه ى
ػػكؿ أىٍشػػيىهء  هًمػػمىة  ػػف حيمي ػػًبيؿ التلييػػؿ كالتمكيػػؿ كىكىجهػػه ً ػػل هىػػذىا اٍلبىٍيػػت هيػػكى اٍلهىٍيئىػػة اٍلحى سى
ػكدىة ً ػل اٍل يشػبه بًػًه ًإت   ٍلء  ظمػـ أسػكد  ىتمػؾ اٍلهىٍيئىػة ليػر  ىٍكجي كىاًلب شى  شرقة بيض ً ل جى

ذىًلؾى أىله ل ه كىهلىت ػهحبهىه ك ػف   مه طىًريؽ التلييؿ كى ػه هيػكى جهػؿ تٍج ىػؿ مى ػة ككػؿ  ى اٍلًبٍد ى
لػػًزـى  كهػػه شػػبهت بهلظم ػػة كى ػػة  ىػػاى يىٍهتىػػًدم لمطريػػؽ كىتى يىػػٍم ىف أىف يلىػػهؿ  ىٍكري ي شػػل ً ػػل الظم ى
ػػة  ػػه هيػػكى  مػػـ بًػػهللكًر ًةىف الٌسػػلة كىاٍل مػػـ تاىهبػػؿ اٍلًبٍد ى بطًريػػؽ اٍل ىٍكػػس أىف تشػػبه الٌسػػلة ككػػؿ  ى

 .َُ/ِأىف الل كر يياىهبؿ الظم ىة.   ههد التلميص  كىاٍلجهؿ كى ىه
 .ُٔش ُٓ/ّاإليعهح  (ِ)
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  قريػػػػب  ػػػػف اللػػػػكع الااااوه ي. كذكػػػػر الحمبػػػػل أف  (ُ)الحػػػػكاس الل ػػػػس الظػػػػههرة
 .    (ِ)ال س ه بػ  التشبيه الليهلل 

لػرل لب عػهـ كا ػهن دقياػهن  مػه  تالفرقن ينناأل ورنالخي ليةنواأل اورنالوه ياة
التشػبيه  يهػه  فا أل ورنالخي لياةش  اورنالوه ياةالفرقن ينناأل اورنالخي لياةنواأل

ذا   مػػه قػػدر  ػػه يػػرل  ػػل الليػػهؿش كػػمف يتليػػؿ شػػبحهن  ػػف ب يػػد  يظلػػه إلسػػهلهنش كا 
 كػػمف يتػػكهـ الكاحػػد  لػػه  األ ااورنالوه يااةتليمػػه عػػئيان شػػبهه بهلامـ...أ ػػه  ػػف 

 ػػراؽ  ػػه يمل ػػه  يشػػبهه بتاطيػػأ الجسػػـش ككلػػز الشػػ هر. ك ػػف ال ػػرؽ بػػيف اة ػػكر 
كالت رقة بيف اة كر الليهلية كاة ػكر ال كهك ػة لليهلية كالكه ية ياكؿ ال مكمت  ا

هك أف الليهؿ أكفر  ه يككف  ل اة كر ال حسكسةش  م ه اة كر الكه يػة  نل ػه 
تكػػكف  ػػل ال حسػػكس كليػػر ال حسػػكس   ػػه يكػػكف حهمػػا  ػػل التػػكهـ كدالػػا 

 .(ّ) يه 
ش  رنالج  لنفينه انالناوعنالخيا لي كلرل  بد الاههر الجرجهلل يشير إله    

كيرل أله قد كسهل رك ػة اإل جػهبش كمػب ته مػب ة الحسػفأ ةف الشػلء كم ػه 
كػػػهف أدلػػػؿ  ػػػل الػػػكهـ كالليػػػهؿ كم ػػػه كػػػهف أب ػػػد  ػػػل  ر ػػػه الحسػػػف كالج ػػػهؿش 
 هلشلء كم ه كهف لهدر الكقكعش كت يط ػأ أف يػدلؿ تحػت الرؤيػة كت ي هػد  فمػه 

                                                           

ن:ك فمكا له باكؿ الشه ر (ُ)
 وكأنَّ ُُمْمرَّ الشَّقيِق         ِإذا تَصوََّب َأو َتَصىَّْد  

 أعالُم يا وٍت نشرن       َعلى رماح مأ زَبَ ْرَجدْ 
ػػكر كػػؿ كاحػػدو   ٍ ػػديـك ال ػػًذم  ػػرض  جت  ػػهن  ػػف أي ي ػػه الت ٍشػػًبيه الليػػهلل كىهيػػكى اٍل ى ػػهًهد  يه ى كىالش 

ػػه تى  ـ اليهقكتيػػة ال لشػػكرة  مػػه الر ػػهح الزبرجديػػة ً    ػػه يػػٍدرؾ بػػهلحسش  ىػػًنف اٍةىٍ ػػاى ً ٍلهىػػه ً   
ػػػهد   ػػػكد ً ػػػل اٍل ى ػػػه هيػػػكى  ىٍكجي ػػػه يػػػٍدرؾ  ى هعػػػر ً ٍلػػػد اٍل ػػػٍدرؾ  مػػػه هيػػػآت ييٍدًركػػػهي اٍلحػػػس ًإل  ى ة حى

ة لىًكػف  هدتػه ال تًػل تركػب ً ٍلهىػه كػهة اـ كاليػهقكت كالر ػهح كالزبرجػد  كمى  حسكسة  ىٍلمي
 ْ/ِكؿ ً ٍلهىه  حسكس بهلبمر.   ههد التلميص 

 ( هػ.ُِٖٗش ط ال طب ة الكهبيةش الاههرةش )ُِحسف التكسؿ مػػػ  (ِ)
( ـش تحايػؽت ََِِ( هػػ )ُِّْش )ُال مريةش بيركتش طش ط ال كتبة ُُْ/ُالطراز  (ّ)

  بد الح يد هلداكم.
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ال يػكفش كيكػكف كجػكدل   تل ػهن أمػان حتػػه ت  كم ػه  ػز كلطػؼ حتػه يب ػد  ػػف
ش كقد سهؽ هذا الكػاـ   مػان كهػك بمػدد الحػديث  ػف (ُ)يتمكر إت  ل الكهـ

 عهبط التشبيه ال ركبش ككفرة كجكدل كلدرته.
كهل إشػهرات دقياػة لػرل  يػه ل حػهت إلػه  ػه يػدكر  ػل ل هيػه الػل س كي ػس     

هؿ كالػػػػكهـش كأفره ػػػػه  ػػػػل مػػػػيهلة كجػػػػداليهتههش كتػػػػدؿ  مػػػػه إدراكهػػػػـ لػػػػدكر الليػػػػ
ال  ػػهللش ككيػػؼ تتشػػك ؿ هػػذا اة ػػكر الكه يػػة كتترتػػب  ػػل الػػل سش كهػػذا الكػػاـ 
يمتال  أ أحػدث  ػه كمػمت إليػه اللظريػهت الباليػة كاللاديػة حػكؿ دكر الليػهؿ 
كأفػػػرل  ػػػل ال  ػػػؿ اةدبػػػلش ككػػػذلؾ الاػػػكة الكه يػػػة  ػػػل ال اػػػؿش كأفرهػػػه  ػػػل تشػػػكيؿ 

هػػػػذل كمهػػػػه آ ػػػػهؽ  تراحبػػػػة تجت ػػػػأ  ػػػػل تكػػػػكيف كتشػػػػكيؿ ال  ػػػػهللش كتمػػػػكيرهه. ك 
المػػػكرة البيهليػػػةش كباػػػدرة قكتهػػػه يكػػػكف الج ػػػهؿ كالمطػػػؼ كال رابػػػة  ػػػل  عػػػ كف 

 المكرة.

 ػػف  ال هاا هن ااهكلػػرل لهػػـ كا ػػهن دقياػػهن حػػكؿ كجػػكد التػػكهـ  ي ػػه ي ػػكد إلػػه     
  كهك أف يككف اة ر بػهل كست الته يهنال قمو  ل  ألراضش كذلؾ إل ه يككف 

بػػمف يج ػػؿ  يػػه ال شػػبه  شػػبههن بػػه قمػػدان إلػػه اتد ػػهء ألػػه أك ػػؿ  لػػه  ػػل كجػػه 
أف تامػػػد  مػػػػه  ػػػػهدة (  ػػػػل ت ري ػػػػهت  ّّٕكػػػػر اللػػػكيرم ت ). ك ػػػػه ذ(ِ) الشػػػبه

  ن.(ّ)التلييؿ أف تكهـ  ل الشلء الاهمر  ف لظيرل أله زائد  تشبه الزائد به 
كهػػذل الت ري ػػهت السػػهباة  بهرتهػػه  تاهربػػةش ككمهػػه تػػدكر حػػكؿ  كػػس التشػػبيه     

بػػمف يمػػبح ال شػػبه بػػه  شػػبههنش كال شػػبه  شػػبههن بػػه بهد ػػهء أف الفػػهلل أك ػػؿ  ػػف 
 اػػػد يامػػػد الشػػػه ر  مػػػه  ػػػهدة التلييػػػؿ أف يػػػكهـ  ػػػل ناةكؿ  ػػػل كجػػػه الشػػػبه.

                                                           

( ـش ُٗٗٗش )ُش ط  طب ػػػػػة اللػػػػػهلجلش الاػػػػػههرةش طُّٕش ُِٕأسػػػػػرار البالػػػػػة مػػػػػػػػ  (ُ)
 تحايؽت  ح كد شهكر.

 .ّٖ/ّاإليعهح  (ِ)
( ـش ََِْ( هػػػػ )ُِْْش )ُش ط دار الكتػػػب ال م يػػػةش بيػػػركتش طِْ/ٕلههيػػػة اةرب  (ّ)

   يد ق يحة. تحايؽت
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تحاهقههش الشػػػػلء هػػػػك قهمػػػػر  ػػػػف لظيػػػػرل  ػػػػل المػػػػ ة ألػػػػه زائػػػػد  ميػػػػه  ػػػػل اسػػػػ
كاسػػتيجهب أف يج ػػؿ أمػػان  يهػػه  يمػػح  مػػه  كجػػب د ػػكال كسػػر ه أف يج ػػؿ 
ف كله إذا رج له إلػه التحايػؽ لػـ لجػد اة ػر يسػتايـ  مػه ظػههر  ال رع أمان. كا 

  ه يعأ الم ظ  ميه
             ك ف أ فمته البيت ال شهكر ل ح د بف كهيبت ن

 (ُ)وجُه اخلليفة حني ميتدح ...وبدا الصباح كأن غرته 
 هػػذا  مػػػه ألػػه ج ػػػؿ كجػػه اللمي ػػػة كملػػه أ ػػػرؼ كأشػػهرش كأتػػػـ كأك ػػؿ  ػػػل         

اللػػػكر كالعػػػيهء  ػػػف المػػػبهحش  هسػػػتاهـ لػػػه بحكػػػـ هػػػذل الليػػػة أف يج ػػػؿ المػػػبهح 
 ر هنش ككجه اللمي ة أمانش كألاؿ هله  بهرات  بد الاػههر الجرجػهلل  ػل تحميػؿ 

كا مػـ كهـ لم بهل ة  ل ال  لهش ياػكؿت  أبرز جهلب الت التشبيه  ل البيتش ككيؼ
ف كلػت تراهػه تشػبه قػكلهـت  أف هذل الػد ت يػدرل أكجهػه ألػكر أـ المػبحش  كل كا 

لػػػكر المػػػبهح يىٍل ىػػػه  ػػػل عػػػكء   أـ البػػػدرد ش كقػػػكلهـ إذا أ رطػػػكاتكلرتػػػه أعػػػكأ 
سػمكب   ش ك ػه جػرل  ػل هػذا اة لكر الش س  سركؽ  ف لػكر جبيلػهكجههش أك 

.  نف  ل الطرياة اةكلػه لابػة كشػيئهن  ػف السػحرش ف كجكل اإللراؽ كال بهل ة 
كهػػك كملػػه يسػػتكفر لممػػبهح أف يشػػبه بكجػػه اللمي ػػةش كيػػكهـ ألػػه قػػد احتشػػد لػػهش 

 كاجتهد  ل طمب شلء ي لـ به أ رل.
كجهته السهحرة أله يكقأ ال بهل ة  ل ل سؾ  ف حيث ت تشػ رش كي يػدكهه       

اد هؤل لهه أ ةله كعأ كا ه كعأ  ف يايس  مػه أمػؿ   ف لير أف يظهر
ل اللبر  ف أ ر  سمـ ت حهجة  يه إله د كل ش كت إش هؽ   ت ؽ  ميه ش كييزجًٌ

                                                           

كال ػػرة  ػػػل اةمػػؿ البيػػػهض  ػػل جبهػػػة ال ػػػرسش كقػػد اسػػػت يرت لبيػػهض المػػػبحش كال ػػػراد  (ُ)
تشبيه كجه اللمي ة بههش كلهذا كهف التشبيه  امكبهن. كالبيت ل ح د بف كهيب الح يرم  ف 

 الكه ؿ ي دح بهه ال م كفش ك طم ههت
 وشهود حبك أدمع سفح  ...الىذر إن أنصفت متضح 

ط ال طب ػػػػة ُّٓ/ُالتلمػػػػيص  مػػػػه شػػػػكاهد التملػػػػيص ل بػػػػد الػػػػرحيـ ال بهسػػػػل   ههػػػػد 
 ( هػ.ُُّٔالبهيةش الاههرة )
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لكػهر  لكػرش كتجهػـ   تػرضش كتهكػـ قهئػؿت  لػـ  دش   ك ػف  ف لاؼ  لػهلؼ كا 
  د كال  هلل إذا كردت  مه الل س هذا ال ػكرد كػهف لهػه عػرب  ػف ذلؾ أيف لؾ

سركر لهصش كحدث بهه  ف ال رح  جيبش  كهلػت كهلل  ػة لػـ تكػدرهه ال لػةش ال
 .(ُ)كالملي ة لـ يل مهه ا تداد ال مطلأ لهه

كلم ػػػح أف الهػػػدؼ الكػػػه ف  ػػػف كراء هػػػذا التػػػكهـ هػػػك ال بهل ػػػة  ػػػل إيهػػػهـ أف     
ال شبه ] ال شبه به[ أك ؿ كأبم   ل الم ة  ف ال شبهش كهك  ه يجرم  ل كاـ 
الش راءش لكف  مه  ه جرت به  هدة ال رب  ل كا هه حته يككف  ابػكتنش كلػه 

 .(ِ)عكابط قد ذكرهه الباليكف ليس هذا  كعأ ذكرهه

ك ػػه زللػػه  ػػل بحػػث التػػكهـ  ػػل المػػكر  لػػد الباليػػيفأ حيػػث أشػػهركا إلػػه      
 ش كذكػركا  ػل ت ريػؼ اال تع ر نالوه ياةالتكهـ أيعهنش كهـ بمدد الحديث  ػف  

اتسػػػػت هرة الليهليػػػػة الكه يػػػػةت  هػػػػل أف تسػػػػت ير ل ظػػػػه دات  مػػػػه حاياػػػػة ليهليػػػػة 
بذكر ال ست هر لهش إيعهحه لهه كت ري ػه لحهلهػه ك ػه تادرهه  ل الكهـش فـ ترد هه 

 قهؿ ب عهـت
َفعُ  ...َوِإَذا املَِنيَُّة َأْنَشَبْت َأْظَفاَرَها    (ّ)َأْلَفْيَت ُكلَّ ََتِْيَمٍة اَل تَ ن ْ

                                                           

 .ِِْ – ُِٗأسرار البالة مػػػ  (ُ)
لكهتػب  ٖش ٕالتشبيه ال امكب بيف الابكؿ كالردش دراسة باليػة  ػل تػراث أهػؿ ال مػـ مػػػػ  (ِ)

ال ػػدد  -جه  ػػة اةزهػػر –كط أسػػي –السػػطكر ش بحػػث  لشػػكر ب جمػػة كميػػة الم ػػة ال ربيػػة 
 ـ.َُِٗ –( ّٖ)

ػهـ  (ّ) قد همؾ لىهي ل س بىلًػيفى ً ػل  ى ٍيب اٍلهيذًلٌل  ف قميدة  ف اٍلكىهً ؿ قىهلىهىه كى اٍلبىٍيت ةبل ذيؤى
كىهليكا ً ي ىف هىهجر ًإلىه  مر  رفههـ ًبهىًذًل الاميدة كأكلههت  كىاًحد كى

 ْيَس ِبىتب َمْأ َُيْزعُ والدهر لَ ... أمَأ املنوِن َورَيبها تتوَجُع 
هًهد ً يًه اًتٍسًت ىهرىة ًبهٍلًكلىهيىًة كاتست هرة التلييمية  ىهيكى هيلىه شبه ً ػل لى سػه اٍل ليػة بهلسػبأ  كىالش 
ًعػػرىار كىتى رقػػة ل رحػػػـك  ً ػػل التيهلػػه الل  يػػكس بػػػهلاهر كىاٍل ىمىبىػػة  ػػف ليػػػر تىٍ ًرقىػػة بىػػيف ل ػػػهع كى

بأ ًبديكًلهىه تىٍحًاياه لٍم يبىهلى ىة ً ل الت ٍشًبيه  ىمٍفبت لىهىه اٍةىٍظ ىهر  =ال ًتل تى يك ؿ اتلتيهؿ ً ل الس 
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ك ػػػػف الليهليػػػػة قػػػػكلهـت   ػػػػاف ألشػػػػبت ال ليػػػػة  يػػػػه  لهلبهػػػػه  كػػػػهف تليػػػػيا      
بهلسػػبأ  ػػل  ػػدكالهه كتعػػريتهه  مػػه اإللسػػهفش لاسػػت هرةش ةلػػه ل ػػه شػػبه ال ليػػة 

ج ػػػػؿ لهػػػػه  لهلػػػػبش ليػػػػزداد أ ػػػػر التلييػػػػؿ كيكفػػػػر . كقػػػػد ذكػػػػركا لهػػػػذا اللػػػػكع  ػػػػف 
. كاتسػػت هرة التػػل أشػػهركا إليهػػه هػػل (ُ)اتسػػت هرة أ فمػػة كفيػػرة  ػػف الاػػرآف كالشػػ ر

اتست هرة ال كلية التلييمية التل يطكل  يهػه ذكػر ال سػت هر  لػه أم ال شػبه بػهش 
يػػػذكر  يهػػػه ال سػػػت هر لػػػهش أم ال شػػػبهش كسػػػ يت  كليػػػة ةف ال شػػػبه بػػػه يطػػػكل ك 

فبهت تـز ال شبه  كير ز إليه باـز  ف لكاز هش كيسلد هذا الاـز إله ال شبهش كا 
به لم شبه هػك  ػه يسػ ه بهتسػت هرة التلييميػةش كهػل قريلػة ال كليػة. كقػد التمػؼ 

  ش  يػرل ج هػكر نياةنوالتخييمياةال كالباليكف  ل تحديد   هػـك اتسػت هرتيف   
ت هل ل ظ ال شبه ال ست هر  ل الل س لم شبهش كال حذكؼ ال كنيةالبالييف أف 

ت هػػػػل إفبػػػػهت تـز ال شػػػػبه بػػػػه التخييميااااةال ػػػػدلكؿ  ميػػػػه بشػػػػلء  ػػػػف لكاز ػػػػهش ك
لم شبه. كيرل السكهكل أف اتست هرة التلييميةت  ه كهف   لههه مكرة كه يػة ت 

 اانش كهةظ هر  ػل البيػتش  نلػه ل ػه شػبه ال ليػة بهلسػبأ  ػل تحاؽ لهه حسهن كت 
ظ هرش فـ أطمػؽ اتلتيهؿ ألذ الكهـ  ل تمكرهه بمكرتهش  هلترع لهه مكرة اة

.  هػك يػرل أف هػذل اتسػت هرة ت تحاػؽ لهػه إت  ػل  جػرد (ِ)  ميهه أظ هر السبأ
كجكد لهه  ل  هلـ . إف هذل اتست هرة تاكـ  مه لهحية تليمية كه ية ت (ّ)الكهـ

                                                                                                                                       

ٍفبىػػػهت اٍةىٍظ ىػػػهر لىهىػػػه اٍسػػػًت ىهرىة تلييميػػػة.   ههػػػد =  تشػػػبيه اٍل ليػػػة بهلسػػػبأ اٍسػػػًت ىهرىة ًبهٍلًكلىهيىػػػًة كىاً 
 .ُّٔ/ِالتلميص 

ش ط دار مػػػهدرش بيػػػركتش َُٔاإليجػػػهز مػػػػػ يلظػػر الػػػرازمش  لػػػر الػػػديف  ح ػػػدش لههيػػػة  (ُ)
( ـش تحايػػػؽت لمػػػر هللا أكلمػػػلش كابػػػف اةفيػػػرش لجػػػـ الػػػديفش ََِْ( هػػػػ )ُِْْش )ُط

(ش تحايػؽت  ح ػد زلمػػكؿ ََِٗش ط دار ال  ػػهرؼش اإلسػكلدريةش )ٖٓجػكهر الكلػز مػػػػ 
 .ُُِش َُِ/ُساـ. كالطراز 

ط  ؤسسػة ال لتػهر لملشػر كالتكزيػأش ش ُٕٖ يكدش بسػيكلل  بػد ال تػهحش  مػـ البيػهف مػػػػ  (ِ)
 ( ـ.ُٖٗٗ( هػ )ُُْٖش )ِالاههرةش ط

 .ّّٕال  تهح مػػ  (ّ)
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الكاقأ أك  ل  هلـ الحسش  هتست هرة ال كلية ب ه  يهه  ف جهلب التكهـ كالتليؿ 
تبػػث الحيػػهة  ػػل ال  لكيػػهتش كت ػػرض الحيػػهة كالحركػػة  مػػه الج ػػهداتش كتمػػكر 
أ ػػكران  ػػف الكجػػداليهت  ػػل مػػكرة  حسكسػػة تلامهػػه  ػػف  ػػهلـ الليػػهؿ كالػػكهـ إلػػه 

سػػػر الج ػػػهؿ  ػػػل هػػػذا اللػػػكع  ػػػف اتسػػػت هرة أ كهلػػػه ي كػػػف   ػػػهلـ الحػػػس كالكاقػػػأ.
كلذلؾ يتسهبؽ إليهه الش راء كاةدبهء لي بػركا  ػف لالهػه  ػف كجػداليهت الػل سش 
كالزيهحهتهػػهش كهػػذا أيعػػهن يمتاػػل  ػػأ أحػػدث لظريػػهت اللاػػد كالتماػػلش ك ػػه تتحػػدث 
 لػػػػه  ػػػػف دكر البالػػػػة  ػػػػل الت بيػػػػر  ػػػػف تجربػػػػة الشػػػػه ر كالحرا هتػػػػه الل سػػػػية 

  هتست هرة الكه ية باريلتهه كسيمة لمت بير  ف الل س ك كلكلهتهه.ك  هلهتهش 
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 املبحث الثالث

شػػػػهرة        لػػػػد اسػػػػتاراء  لػػػػكف البػػػػديأ لم ػػػػح حعػػػػكر ظػػػػههرة التػػػػكهـ بكفه ػػػػةش كا 
البالييف إله كجكد هذل الظههرة  ػل أكفػر  ػف  ػف  ػف  لكلػهش ك مػه رأس هػذل 

ذكر اللطيب التكرية بهسـ التكهـ كهك بمدد الحديث  ف  :فننالتوريةال لكفت 
ش لكػف اسػـ (ِ) "التوريةش ككذلؾ لاؿ ال مكمش كهك بمدد الحديث  ف (ُ)أعربهه

التكريػػػة أكلػػػه بهػػػذا ال ػػػفش كأقػػػرب إلػػػه ال سػػػ هأ ةلػػػه  مػػػدر كريػػػت الحػػػديثش 
كقػػػػد سػػػػ ههه  .(ّ)كأظهػػػػرت ليػػػػرلش كػػػػمف ال ػػػػتكمـ يج مػػػػه كراءل بحيػػػػث ت يظهػػػػر

  ل ه  يهه  ف جهلب اللداع  ل ظههر اإليد منونوالتوهمونوالتخييلالباليكف بػ  
ل ػظ لػه   ليػهفت قريػبش كب يػدش كيػراد الم ظش كقد  ر هػه الباليػكف   بػمف يطمػؽ 

ش كل ه  ػل التكريػة  ػف هػذا التػكهـ كاللػداع  ػف ال  لػه الحاياػل (ْ)الب يد  له ه 
الب يد بػهل  له الاريػب أ ػهض الباليػكف  ػل بيػهف أسػرارهه ل ػه  يهػه  ػف اإليهػهـ 

( هػ قد أ رد لهػه  ػه ياػرب  ػف  جمػد ّٕٖكالتلييؿش كلجد ابف حجة الح كم ت)
ش كألؼ  يهه ماح الديف الم دم كتهب   ض اللتهـ (ٓ)ه لزالة اةدب ف كتهب

 ػػف التكريػػة كاتسػػتلداـ ش كت ابػػه ابػػف حجػػة  ػػل كتهبػػه   كشػػؼ المفػػهـ  ػػف كجػػه 
التكرية كاتستلداـ أ حيث كجدل لـ يحرر   له التكرية تحريران دقياهنش كلػـ يػذكر 

ض ابػف حجػة  ػل الكػاـ ش كقػد أ ػه(ٔ)أقسه هه كه مةش  ػمراد أف يػتـ لاػص الكتػهب

                                                           

 .ِٖ/ْاإليعهح  (ُ)
 .ْ/ّالطراز  (ِ)
 .ٓ/ٓش كألكار الربيأُْٖ/ّلزالة اةدب  (ّ)
 .ِٓ/ْ اإليعهح (ْ)
 .ْٖٓ-ُْٖ/ّلزالة اةدب  (ٓ)
ال طب ػػػػة اةلسػػػػيةش بيػػػػركتش  ش طّكشػػػػؼ المفػػػػهـ  ػػػػف كجػػػػه التكريػػػػة كاتسػػػػتلداـ مػػػػػػػ  (ٔ)

 ( هػ.ُُِّ)
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ش ك ػف (ُ) ػف سػر ج ػهؿ التكريػة كلطهئ هػهش ك ػه كراءهػه  ػف دقػة ال  لػه كل هئػه
نأ فمة التكرية الل ية قكؿ الشه رت 

 خلىنا عليهم بالطىان مالبساً   ...محلناهم طراً على الدهم بىدما 
ش ك  لههػػػه الاريػػػب ال تبػػػهدر إلػػػه الػػػذهف هػػػك  الااادهم هلتكريػػػة هلػػػه  ػػػل كم ػػػة     

ال رس اةسكدش كال  له الل ل الب يد ال امكد هك الايد  ف الحديدش كقريلته  ه 
ذكػػرل  ػػف لمػػأ الط ػػهف  مػػيهـ حتػػه مػػهرت لهػػـ كػػهل ابسأ ةلػػه ت يمػػح أف 

  ي يػػد اسػػتحكهـ التػػكهـ د ح مهػػـ  مػػه اة ػػراسش   ػػل قكلػػه  ح ملػػههـيكػػكف ال ػػرا
ش  هلػػػػه تػػػكهـ  ػػػػل (ِ)ش كطػػػػكؿ لظػػػريػػػػدرؾ  ػػػدـ إرادة الاريػػػػب إت بتم ػػػؿحتػػػه ت 

ال  لػػه يحتػػهج إلػػه عػػرب  ػػف التم ػػؿش كا   ػػهؿ ال كػػرش كال امػػكد هلػػه اإلشػػهرة 
إله  ه التهه إليه حهلهـ  ف اإلذتؿ كالاهر بطريؽ التكرية  بهل ػة  ػل ال  لػهش 

وقادنيكاوننالتاوهيمن وجاودنالتورياةنفاينن سمؾ هله طريؽ اإليههـ لهذا ال ػرض.
 ش كذلؾ كاكؿ ابف أبل اإلمبأت وجود الكنمونولكند نفينالحقيقةن يرن

  ليب فقدَّرُت أن القوَس موتورُ  ...عندي  وُس حاجبه  -وال ِوْتر -رمى 
  تػػكهـ أف  يهػػػه تكريػػػةش كليسػػػت بتكريػػػةش ةف المػػػحيح أف  وتاااور ػػنف ل ظػػػة    

ػػكتىرة ت  كتػػكرة ش ةلهػػه  ػػف   ػػؿ ربػػه لش كال كتػػكر هػػك الػػذم فػػهر ياػػهؿت قػػكس  ي
 . (ّ)لطمب كترلش كالكتر كالترة كالتهر ب  له 

َ  ﴿:    ل الارآف الكػريـ قكلػه ت ػهله"التوهيمكقد جهء  ف  َِّ ٌَّ ٱ ٍَّ فَذَِّ َوَيذٍ يُۡكذِسههُّ

ِيذيىٞ  ََ ُذىٞز زَّ  ٍَّ ِهِه ٍۢ ثَۡعِد إِۡكذَسَٰ ِيذيىٞ ََ ُذىٞز ﴿    ػنف ل ػظ [ّّ]اللػكرت  ﴾ِي يػكهـ  ﴾زَّ
ل ه ظػههر الم ػظ يػكهـ  أف ال  راف كالرح ة لم كرل لهفش كه ه  ل الحاياة لهفش كا 

  .(ْ)اةكؿ قبؿ التدبر 

                                                           

 .ُِٗش ُٖٓ/ّلزالة اةدب  (ُ)
 .ِٖ/ْب ية اإليعهح  (ِ)
 .ُّٓتحرير التحبير مػػ  (ّ)
 .ُّٓالسهبؽ مػػ  (ْ)
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شهرة ابف أبل اةمػبأ إلػه التػكهـ (ُ)كهذا  ف إيههـ مرؼ الم ظ  ف  ت ماه . كا 
  ل التكريةش ك ل اآلية الكري ة  ف إعه ته لهذل الظػههرةش كلم ػح هلػه أف التػكهـ
ت يككف  ل ل ظ التكرية  اطش بػؿ يكػكف التػكهـ بكجػكد التكريػة  ػل الكػاـ أيعػهن 
 أ ألهه  ل كاقأ الحهؿ لير  كجكدةش كهذا  ف لطهئؼ التلييؿ كالتكهـ  ل هذا 

 المكف  ف البيهف.
ش ليد منالتض دنفين عن نالمفاظك ف هذا البهب اللهص بهلتكهـت  ليد منالتض د:

ش كسػ هل ال ػدلل (ِ) ك ه أف لهـ إيهػهـ التكريػة ال ط  قةليد منكقد س هل الح كم  
ش كقػػػد ألحاػػػه بهلطبػػػهؽ بػػػمف (ْ)ش كسػػػ هل اللطيػػػب إيهػػػهـ التعػػػهد(ّ)إيهػػػهـ الطبػػػهؽ

يج ػأ بػػيف   ليػيف ليػػر  تاػهبميف  بػػر  لهػه بم ظػػيف يتاهبػؿ   لهه ػػه الحاياػػهفش 
نكاكؿ د بؿ اللزا لت

 َضحَك املَِشْيُب ِبَرأِسِه فَبَكا... اَل تَ ْىَجيب يا َسْلُم ِمأ رَُجٍل 
 هلعػػػحؾ هلػػػه  ػػػف جهػػػة ال  لػػػه لػػػيس بعػػػد لمبكػػػهءأ ةلػػػه كلهيػػػة  ػػػف كفػػػرة    

ش   بػػػر بهلعػػحؾ الػػػذم يكػػػكف (ٓ)الشػػيبش لكلػػػه  ػػف جهػػػة الم ػػظ يػػػكهـ ال طهباػػة 
ش كهلػػه أكهػػـ بهلتعػػهد  ػػل ال  لػػه لي بػػر (ٔ)  لػػهل الحاياػػل  عػػهد ل  لػػه البكػػهء

                                                           

قهؿ ابف زاككر ال هسلت كال رؽ بيف هذا اللػكع ك ػه قبمػه  ػل التكريػةت أف ال مػركؼ إليػه  (ُ)
 يػدش  ػه هلػه ت يمػح رأسػهن كب يػر ذلػؾ   ػه  ل التكرية   له محيح  ل ل سػه إت ألػه ب

ش ط  طب ػػػة اللجػػػهح ِِّت يجػػػدم. المػػػليأ البػػػديأ  ػػػل شػػػرح الحميػػػة ذات البػػػديأ مػػػػػػ 
 ( ـََِِش )ُالجديدةش الدار البيعهءش ط

 هػػك يشػػير إلػػه جهلػػب التػػكهـ  ػػل ال  لػػه هلػػه ك ػػه  ػػل  ػػف التكريػػة السػػهبؽش كهػػذا  ػػف  (ِ)
 .ٕٔ/ِدب إدراكه لدقة هذا ال ف. لزالة اة

 .ّٖ/ِألكار الربيأ (ّ)
 .ُُ/ْاإليعهح  (ْ)
 .ٕٔ/ِلزالة اةدب  (ٓ)
 .ّٖ/ِألكار الربيأ  (ٔ)
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شػػهرل  ػػل رأسػػهش كتػػمفرل بهػػذا الشػػيبش  جػػهء التعػػهد  ػػف كفػػرة ظهػػكر الشػػيب كالت
 لي بر  ف هذل الحهؿ الم بة بيف التشهر الشيب  ل الرأس كحزف مهحبه.

ك ػػف التػػكهـ  ػػل ال طهباػػة  ػػه ذكػػرل زكػػل الػػديف بػػف أبػػل اإلمػػبأ  ػػل قػػكؿ أبػػل  
 ت هـت

 ََلَا اللَّْيُل ِإالَّ َوِهَي ِمْأ ُسْنِدٍس ُخْضرُ  ...تَ َردَّى ثِياَب املَْوِت مُحًْرا َفَما أَتى 
 نف  ل قكلػهت  ح ػرش كلعػر  يػكهـ أف ذلػؾ طبػهؽش كلػيس بطبػهؽأ إذ اةح ػر 

كهػػػذا اللػػػكع  ػػػف الطبػػػهؽ  (ُ) تاااوهيمنال ط  قاااةت يعػػػهد اةلعػػػرش  هػػػذا شػػػههد  
ش كال  لػػه   ألػػه لػػبس فيػػهب الػػدليه كهػػه ح ػػر  ػػف الػػد هء  ػػل (ِ) تااد يجًنال سػػ ه 

الجهػػػهد فػػػـ استشػػػهد ب ػػػد ذلػػػؾ   ػػػه أتػػػه الميػػػؿ إت كقػػػد لرجػػػت ركحػػػه  ػػػف الػػػدليه 
ك هرؽ الحيهة كمهر إله الجلة تبسػه فيػهب السػلدس  ػف  باػرم الجلػهفش  كلػه 
 ف حهؿ الاتهؿ بهلفيهب الح رش ككله  ف دلػكؿ الجلػة بهلفيػهب اللعػرش   يػه 

 .(ّ) ف الحسف  ه  يه 
 راااااا  نكيلػػػػل بهػػػػذا اتسػػػػـش كألحاػػػػه بػػػػػ  سػػػ هل اللطيػػػػب الاز ليداااا منالتن  اااا :  

ش كقدر رأل ابػف ي اػكب ال  ربػل أف تسػ يته بهػذا اتسػـ لتليػؿ الػكهـ (ْ) النظير
 لحػك قكلػه ت ػهلهت (ٓ) يه ال لهسبة به تبػهر  ػه يتبػهدر ك ػه  ػر  ػل إيهػهـ التعػهد

﴿ ٌِ ٌي َوٱنَُّۡجُى َوٱنشََّجُس يَۡسُجدَا ُس ثُِحۡسجَب ًَ ُس َوٱۡنقَ ًۡ  ػهل راد [  ٔ-ٓ]الػرح فت  ﴾ٱنشَّ
 ػػف الػػلجـ  ػػل اآليػػةت اللبػػهت الػػذم ت سػػهؽ لػػهش كت  لهسػػبة بيلػػه كبػػيف الشػػ س 

ل ػه يلهسػبه ه إذا كػهف ب  لػه الكككػب  .  هلتلهسػب بػيف (ٔ)كالا ر بهذا ال  لهش كا 

                                                           

 .ُّٓتحرير التحبير مػػػ (ُ)
 .ٖ/ْاإليعهح (ِ)
 .ْْ/ّالطراز  (ّ)
كهك أف يج أ بيف   لييف لير  تلهسبيف بم ظيف يككف له ه   ليػهف  تلهسػبهفش كلكله ػه  (ْ)

 لير  امكديف.
 .َّٓ/ْ كاهب ال تهح ع ف شركح التمليص  (ٓ)
 .ُٕ/ْش كب ية اإليعهح ّٔ/ْلزالة اةدب  (ٔ)
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الش س كالا ر ظههرش كلػـ يامػد الت فيػؿ به تبهره ػه  اػطش كلكػف قمػد الت فيػؿ 
إذ اللجـ  ل أمؿ   لػهل ال تبػهدر يلهسػب الشػ س كالا ػر به تبهره ه  أ اللجـأ 

ةله يتبهدر   ه ه  ػل الليػهؿ لككلػه جسػ هن لكراليػهن سػ هكيهنش   يػه به تبػهر   لػهل 
اةمػػػمل ال تبػػػهدر  لهسػػػبةش كأ ػػػه به تبػػػهر ال ػػػراد  لػػػه  ػػػل هػػػذا اتسػػػت  هؿ  ػػػا 

يلبػػت  ػػل يلهسػػبه هأ إذ هػػك اللبػػهت الػػذم ت سػػهؽ لػػهش كالشػػجر  ػػه لػػه سػػهؽ   ػػه 
كقػػد لامػػت  بػػهرة ن.(ِ)ش كهػػذا   ػػه هػػك  ػػكهـ لمػػرؼ الم ػػظ  ػػف   لػػهل(ُ)اةرض 

ابػػف ي اػػكب ال  ربػػل ليتعػػح للػػه  ػػف لالهػػه إشػػهرته إلػػه جهلػػب ال تبػػهدر إلػػه 
الليهؿ كالتكهـ  ل ال لهسبة بيف الش س كالا ر كالػلجـ. كمػكرة التػكهـ هلػه  ػف 

هكات كاةرض  ػػف شػػ س ركائػػأ الاػػرآفأ حيػػث تم ػػت إلػػه لعػػكع  ػػه  ػػل السػػ 
ن.كق ر كلبهت كشجر لادرة هللا 

كهك أف ي يد ال ػتكمـ  ػل كا ػه كم ػة  ػمكفر  ػرادان بهػه ليػر ال  لػه اةكؿش     
حته يتكهـ السه أ  ف أكؿ كهمة أف ال رض التمكيد كلػيس كػذلؾأ كلػذلؾ سػ ل 

المػ دم إلػه  ػل لهيػة  ش كهػذا اللػكع قػد قػهؿ  لػه مػاح الػديف(ّ)ليد منالتوكياد
الحسػػفأ حيػػث يظػػف السػػه أ  ػػف أكؿ كهمػػة ألػػه  ػػف بػػهب التكػػرار إلػػه أف ي يػػرل 

. ك ػػف ذلػػؾ  ػػل الشػػ رت (ْ)هؿ   لػػه الشػػه ر  ػػل ذلػػؾ  يػػرقص طربنػػذهلػػه كيتم ػػ
 قكؿ الزكزللت

 .أال حل يب عجب عاجب        تقاصر وصفي عأ كنهه
 .وجههرأيت اَلالل على وجه مأ        رأيت اَلالل على 

 هلبيت الفهلل يكهـ أف الشطر الفهلل  له تمكيد كتكرار لمشػطر اةكؿش كلكػف     
 ػػل الحاياػػة لػػيس تكػػراران أك تمكيػػدان لػػه بػػؿ ال  لػػه  لتمػػؼ  يػػه. ك لػػه  ػػل الاػػرآف 

                                                           

 .َّٓ/ْ كاهب ال تهح  (ُ)
 .ِِّالمليأ البديأ  ل شرح الحمية ذات البديأ مػػ  (ِ)
 .ُٗٓ/ٔألكار الربيأ  (ّ)
 .ُٗٓ/ٔالسهبؽ  (ْ)
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ِل يَذۡىول ﴿ الكريـ قكله ت هلهت ٍۡ أَوَّ ذَس َعهَذً ٱنتَّۡقذَىيَٰ ِيذ ۡسذِجدس أُّطِ ًَ  ََّل تَقُذۡى فِيذِه أَثَذٗداَّ نَّ

 ٍَ ذذِسي طَّّهِ ًُ ُ يُِحذذتُّ ٱۡن َِّ ذذُسواَّْ َوٱ ٌَ أٌَ يَتََطهَّ  ﴾أََيذذ ُّ أٌَ تَقُذذىَو فِيذذِهَّ فِيذذِه ِزَجذذبٞل يُِحجُّذذى
هػك إيهػهـ التككيػدش  ػنف السػه أ يظػف  ػف  ﴾نِفياهِن﴿نِفيِهن اكلػهت [  َُٖ]التكبةت 

التمكيػد كهػذا اللػكع  ػف تػكهـ .ن(ُ)أكؿ كهمة أف الفهلية تمكيد لألكلػه كلػيس كػذلؾ 
قد استلرجه زيف الديف   ر بف الكردمش كس هل بهذا اتسـش كقػهؿ  لػه مػاح 
الػػديف المػػ دم إلػػه  ػػل لهيػػة الحسػػفش كذكػػر ابػػف   مػػـك ال ػػدلل ألػػه لػػـ ياػػؼ 

ش كهذا يػدؿ  مػه إدراؾ الباليػيف لهػذل الظػههرة (ِ) ميه  ل شلء  ف كتب ال ف
  ل الج ؿ كالتراكيب.

  التااوهيم( هػػػ   ْٖٓ ػػف التػػكهـت  ػػه سػػ هل أسػػه ة بػػف  لاػػذ ت ) التااوهيم:     
ُ ﴿ك ر ػػه بػػمف تجػػلء لكم ػػة تػػكهـ ألػػرلش  فػػؿ قكلػػه ت ػػهلهت  َِّ يَۡىَيئِذذري يُذذَىفِّيِهُى ٱ

 ٍُ جِذذذي ًُ َ ُهذذذَى ٱۡنَحذذذ ُّ ٱۡن َِّ ٌَّ ٱ ٌَ أَ ذذذى ًُ ةف قكلػػػه  [ِٓ]اللػػػكرت  ﴾ِديذذذَُُهُى ٱۡنَحذذذ َّ َويَۡعهَ
ش كذكػر ابػف أبػل (ّ) هـ  ػف ت يح ػظ ديػلهـ الحػؽ بػهل تحيػك    ُيَوفِّيِدمُنسػبحهلهت   

اإلمبأ  ل ت ري هت أف يمتل ال تكمـ  ل كا ه بكم ة يكهـ  ه ب دهه  ف الكاـ 
أف ال ػػتكمـ أراد تمػػحي ههش ك ػػرادل  مػػه لػػاؼ  ػػه يتكه ػػه السػػه أ  يهػػهش كاػػكؿ 

نال تلبل  ف ال تاهربت
 لتحسد أرجلها األرؤس  ... وإن الفئام اليت حوله 

  بهلاػهؼ ت بهل ػهءش ك ػراد الفئا م نف ل ظػة اةرجػؿ أكه ػت السػه أ أف ل ظػة      
الشػػػػػه ر  ال ئػػػػػهـ  بهل ػػػػػهء التػػػػػل هػػػػػل الج ه ػػػػػهتش هكػػػػػذا ركل البيػػػػػتش كال بهل ػػػػػة 
تاتعػػيهش إذ الايػػهـ بهلاػػهؼ يمػػدؽ  مػػه أقػػؿ الج ػػأ  ػػف ال ػػدد. كال ئػػهـ بهل ػػهءت 

كػػؿ ج ه ػػة أقػػؿ الج ػػأ    هك هػػه أكفػػر  ػػف   هػػـك الج ه ػػهتش كأقػػؿ  ػػه تكػػكف 
اةكؿش ك ػه  ػػل ذكػػر الايػػهـ بهلاػػهؼ  ػػف ت ظػيـ ال  ػػدكح بايػػهـ اللػػهس  مػػه رأسػػه 

                                                           

 .ُٗٓ/ٔألكار الربيأ  (ُ)
 .ُٗٓ/ٔالسهبؽ  (ِ)
 .ٖٔالش ر مػػ  البديأ  ل لاد (ّ)
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حهمؿ  ل  جز البيت  ػل قكلػهت لتحسػد أرجمهػه اةرؤس  ػنف   هػـك ذلػؾ قيػهـ 
.  ػهلتكهـ هلػه حهمػؿ ب ػه جػهء  ػل  جػز (ُ) ف  هد العػ ير  ػف أرجمهػه  ميػه 

 اةرجؿ ش لكف  ه جهء  ف ذكر  ال ئهـ  بهل ػهء أدؿ  مػه ال  لػه  البيت  ف ذكر
   ػػل التااوهيمك مػػه ال بهل ػػة  يػػه. هػػذا كلاػػد تكسػػأ ابػػف أبػػل اإلمػػبأ  ػػل بحػػث  

كتهبه   بديأ الارآف  كذكر ألكا هن كأقسه هن  لتم ػة  ػف التػكهـش لكػف يبػدك لػل ألػه 
ل ال لػكف التػل أشػهر قد دلمهه شلء  ف التكمؼ  ل التاسيـ كالت ريأش كب ض هذ

إليهه قد ت تدلؿ  ل بهب التػكهـش كقػد أ رعػت  ػف ذكرهػه لػئا يلشػ ؿ البحػث 
 .(ِ) ف قمدل بهل لهقشهت كالت ايبهت التل تمر ه  ف قمدل كلهيته

 ش كقػد أل ػأ إليػه  بػد فانن"الجنا س ف مكر التكهـت  ه جػهء  ػل :ن
الاههر الجرجهلل كهك بمدد الحديث  ف التجلػيس كأفػرل  ػل ال  لػهش كعػكابط 
بالته بػمف يكػكف ال  لػه هػك الػذم يطمبػه كياػكد إليػه كلػيس ال كػسأ حيػث إف 
هلهؾ أقسه هن قد يتكهـ  ل بدء ال كرة كقبؿ إت هـ ال برة أف الحسف كالابح  يهه ت 

ف إذا حااػػت اللظػػرش كأ  لػػت ال كػػر كجػػدت ألػػه قػػد يت ػػدل الم ػػظ كالجػػرسش كلكػػ
لػػػد ؾ  ػػػف ال هئػػػدة كقػػػد أ طههػػػهش كأكه ػػػؾ ألػػػه لػػػـ يحسػػػف الزيػػػهدة كقػػػد أحسػػػلهه 
كك ههػػػػهأ كلهػػػػذل اللكتػػػػة كػػػػػهف التجلػػػػيس كلمكمػػػػهن ال سػػػػػتك ه  لػػػػه  ػػػػف حمػػػػػل 

. ك ه لحتهجه هله هك إشهرته إله حسف اإل هدة  يهش ك دلؿ التكهـ  ل (ّ)الش ر
ي لش كألاػػؿ  بهرتػػه هلػػه حتػػه لمػػؿ إلػػه حديفػػه  ػػف التػػكهـ  ػػل هػػذا المػػكف البػػد

كا مـ أٌف اللكتة التل ذكرتهه  ل التجلػيسش كج متيهػه الٌ مػةى نال  لهش حيث ياكؿت 

                                                           

ش هػذا كهلػهؾ  ػرؽ بػيف التكريػة كالتػكهيـ حيػث إف التكريػة تػكهـ ّْٗتحرير التحبيػر مػػػ  (ُ)
كجهيف مػحيحيف قريبػهن كب يػدانش كال ػراد الب يػد  له ػه بيل ػه يػكهـ التػكهيـ كجهػيف مػحيح 

تكػػػكف إت بهلم ظػػػة ال شػػػتركة بيل ػػػه  ك هسػػػدش كال ػػػراد المػػػحيح  له ػػػهش ك ػػػه أف التكريػػػة ت
التػػػكهيـ يكػػػكف بهػػػه كب يرهػػػهش كػػػذلؾ إيهػػػهـ التكريػػػة   ػػػه يت  ػػػدل اللػػػهظـ بيل ػػػه التػػػكهيـ   ػػػه 

 .ّْٗيتكه ه الاهرئ أك السه أ.  تحرير التحبير حهشية مػػ 
 .َُْ-ُُّبديأ الارآف مػػػ  (ِ)
 .ُْش كأسرار البالة مػػػ ِْٓدتئؿ اإل جهز مػػػ  (ّ)
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ٍسػػػػف اإل ػػػػهدةش  ػػػػأ أٌف المػػػػكرة مػػػػكرةي التكريػػػػر   ػػػػل اسػػػػتيجهبه ال عػػػػيمة كهػػػػل حي
ـ  الػػػػػذم ت ي كػػػػػف دى ٍ  ف كهلػػػػػت ت تظهػػػػػر الظهػػػػػكرى التػػػػػه  يػػػػػهش إت  ػػػػػل كاإل ػػػػػهدة كا 

ن له كاكلهت ال  توَف نال تفقنالصور 
ش  اػد (ُ)  أكدى هًلل أ ٍت ب ه أٍكدى ػهلل الجهرم هذا ال ىٍجرىل كاكلهت ال رُفوِّنأك     

ك ر  ل لير ذلؾ  ف أقسه ه أيعهنش    ه يظهر ذاؾ  يه  ه كهف لحػك قػكؿ  ييتىمى
 أبل ت هـت

 (ِ)َتُصوُل بأْسياٍف  َ َواٍض َ واِضبِ   ...مَيُدُّون مأ أيٍد َعواٍص َعواِصٍم  
كذلؾ ألؾ تىتىكهـ قبؿ أف يردى  ميؾ آلري الكم ة كهل يـ  ػف  كامػـ كالبػهء  ػف   

ػػػػتش كقػػػػد أرادٍت أف تجيئىػػػػؾ فهليػػػػةنش كت ػػػػكدى إليػػػػؾى  قكاعػػػػبش ألهػػػػه هػػػػل التػػػػل  ىعى
 ؤكًٌدىةنش حته إذا ت كػف  ػل ل سػؾ ت ه يهػهش كك ػه سػ  يؾ آلرىهػهش المػر تى  ػف 

ٍلػػتى  ػػف الػػذم سػػبؽ  ػػف التلي ػػؿش ك ػػل ذلػػؾ  ػػه ذكػػرتي لػػؾ  ػػف ظٌلػػ ؾ اةكؿش كزي
طمػػكع ال هئػػدة ب ػػد أٍف يلهلطػػؾ اليػػمس  لهػػهش كحمػػكؿ الػػربح ب ػػد أف تي ػػهلىطى  يػػه 

 ػػف هػػذا  التجاا نسنفيااهناماا نالعكااسحتػػه تػػرل ألػػه رأس ال ػػهؿ.   م ػػه  ػػه ياػػأ 
 كذلؾ أف تلتمؼ الكم هت  ف أٌكلهه كاكؿ البحترمت

                                                           

الل يػؼش كأكلػهت لػهىظرال  ي ػه لػهًظرال ....    كقبمػه جزء  ف بيت ةبل ال ػتح البسػتل  ػف  (ُ)
 قكلهت

  ال ِل بائع الفران فراين ...  يل للقلب ما دهاك أجبين  
  ك  رالل  كهك  ف الجلهس التهـ ك ل البيتيف فافة  كاعأ لمجلهسأ اةكؿت بيف  ال رالل

ال سػػػتك لأ ةف اةكلػػػه اسػػػـش كالفهليػػػة   ػػػؿ. كالفػػػهللت بػػػيف  لػػػهظرال   كلػػػهظرال  كهػػػك  ػػػف 
الجلهس التهـ ال ستك لأ تلتاؼ طر يه بيف ال  مية كاتس يةش كهػك  حػؿ الشػههدأ ةف 

كلػهظرال الفهليػة  لهظرال اةكله   ؿ أ ر  سلد إله ألؼ اتفليفش ك  لهلت جهدتل كسهءتلش
اسػػػػـ ب  لػػػػه  يلػػػػهلش ي لػػػػلت ألػػػػه سػػػػحرل بلظراتػػػػه اآلسػػػػرة. الفهلػػػػثت  هػػػػك بػػػػيف  د ػػػػهلل  
ك أكد هلل  كال  لهت جهدتل كسهئال  ي ه   متي  ل  يلهلش  نف لـ ت  ػاى  هتركػهلل أ ػت 

ش ٖٓ/ُش كلزالة اةدب ِّٖ/ُش كال  دة ُٓب ه أكد تي  ل  يلهل. أسرار البالة مػػ 
 َْ/ُالربيأ كألكار 

 .ِٕ/ْب ية اإليعهح  تيلظر  ل   له البيت (ِ)
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 لألعادي وو ُىها آجال ...مياُضها أوجاُل بسيوٍف إ
 وكذا قول املتأخر:

 وك      م س      بَقْت من      ه إَِلَّ ع      وارفٌ 

 ثن      اَئي م      أ تل      ك الَى      وارف َواِرف  

   
 وك      م غُ      رٍر م      أ بِ      ّر  ولط      ائفٍ 

 َلُشْكِري على تلك اللَّط اِئف ط ائفُ   

   
الكم ػة  ػل كذلؾ أٌف زيػهدة   ػكىاًرؼ   مػه  كارؼ  بحػرؼ الػتاؼ  ػف  بػدأ      

ف  الج مػػةش  نلػػه ت يب ػػد كػػؿ  الب ػػد  ػػف ا تػػراض طػػرؼو  ػػف هػػذا التلي ػػؿ  يػػهش كا 
ٍبػػدىتن  ػػف ب ػػض  كػػهف ت ياػػكل تمػػؾ الاػػكةىش كملػػؾ تػػرل أف الم ظػػة أ يػػدت  ميػػؾ  ي
حرك هه ليريل أك  حذك هن  لههش كيباه  ل تتٌبأ هذا ال كعأ كاـه حا ه لير هذا 

يجب  ميه ات ت هد  ل هذا ال ٌفش أف التكه ـ ال مؿ كذلؾ حيث يكعأ.  هلذم 
 مػػه عػػربيفت عػػربو يسػػتحكـ حتػػه يبميػػ  أف يمػػيرى ا تاػػهدانش كعػػربو ت يبمػػ  
ٍزلػػه  ذلػػؾ ال بمػػ ش كلكلػػه شػػلءه يجػػرم  ػػل اللػػهطرش كألػػت ت ػػرؼ ذلػػؾ كتتمػػكر كى
ـ أ كالشػيئيف يشػبه أحػديه ه  ػبىهى التػه إذا لظرت إله ال رؽ بيف الشيئيف يشػتبههف الشى

 .(ُ)بهآللر  مه عرب  ف التاريبش  ه ر ه 
كلم ح هله إشهرة  بد الاههر الجرجهلل إله  دلؿ التػكهـ  ػل إدراؾ ال  لػهش    

 سر ج هؿ الجلهس  ل هذا المكف ل ه  يه  ف اللداع حكؿ ال  لهأ حيث ييتكهـ 
أف الم ظػػة الفهليػػة سػػتككف تكػػراران كتمكيػػدان لألكلػػهش فػػـ يػػمتل  لمػػر ال  هجػػمة  ػػل 

ل  لػػه بػػمف يتجػػه الليػػهؿ كالػػكهـ إلػػه   لػػه آلػػر ليػػر اةكؿش كهػػذا  ػػف حسػػف ا
اإل ػػهدة كتمكيػػػد ال  لػػػه  ػػػل التجلػػػيسش كأقػػػكل  ػػه يكػػػكف ظهػػػكر هػػػذا التمكيػػػد  ػػػل 

 .(ِ)ال  توف نال تفقنالصور ونوك لأنيكوننفينال رفوالجلهس 

                                                           

 بهلتمهر. ُٗش ُٖش ُٕأسرار البالة مػػػ  (ُ)
الجلهس التهـت أف يت اه  ػل ألػكاع الحػركؼ كأ ػدادهه كهيئتهػه كترتيبهػهش  ػنف كهلػه  ػف لػكع  (ِ)

ف كهف  ف لك يف كهسـ ك  ؿ س ل  يٍستىك ىهش فـ ا ل ركػب كاحد كهس يف س ل   هفانش كا 
 له إف كػهف  ركبػهن  ػف كم ػة كب ػض كم ػة سػ ل  ر ػكان. كأ ػه ليػر التػهـ  ػهتلتاؼ  ػل 

 .َٕش ٗٔ/ْاإليعهح  حرؼ  ل اةكؿ أك الكسط أك اآللر.أ داد الحركؼ بزيهدة 
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بػػمف يلتمػػؼ بزيػػهدة حػػرؼ  ػػل  الجناا سنالناا ق كقػػد يكػػكف  ػػل ألػػكاع  ػػف     
اةكؿ أك الكسط أك اآللرش كال فهؿ الذم أكردل  ػف ليػر التػهـ بزيػهدة حػرؼ  ػل 
اآللػػر أك  ػػل اةكؿ   يػػه أيعػػهن  ػػف هػػذا التػػكهـ كالتليػػؿ  ػػه سػػبؽش كلكػػف لػػيس 
بل س الدرجة  ف الاكة  ل التػكهيـ كالتلييػؿ. كهػل إشػهرات تمتاػل  ػأ  ػه يسػ ه 

اللمػػػكصش كأفػػػر ذلػػػؾ  مػػػه ال تماػػػل كجػػػذب التبههػػػه  اليػػػـك ب سػػػه ة التػػػكتر  ػػػل
لم  له ش كالتمفير  يه. كلاد زاد  بد الاههر كا ه بيهلػهن بهػذا التاسػيـ الػذم ذكػرل 
لمتكهـ ك ه يستحكـ  له حته يمير ا تاهدانش ك ه ياػؿ  لػه حتػه يكػكف كهلشػلء 
يجػػػرم  ػػػل اللػػػهطرش كهػػػك هلػػػه يمػػػلؼ  سػػػتكيهت التػػػكهـ كالتلييػػػؿ  ػػػل ال  لػػػه 

كه ف كراء التجليسش ككا ه هله دقيؽ جدان  ل هذا البهبش كهك  ػل  عػ كله ال
يمتاػػل  ػػأ آلػػر  ػػه د ػػت إليػػه اللظريػػهت الحديفػػة حػػكؿ التماػػل لمػػلصش ك سػػملة 
التلييؿ  ل ال  لػهش ك سػه ة التػكتر كاتلزيػهحش كليرهػه  ػف أشػكهؿ ال ػدكؿ  ػف 

 كبير.  اتعه الظههر  ف ال  لهش كهك بهب يعرب  يه التكهـ بسهـ
ذكػر الباليػكف  ػل ال لػكف السػهباة اإلشػهرة إلػه ن

  له التكهـ مراحةش كهلهؾ أبكاب  تلك ة  ػف  لػكف البالػة لػـ يمػرحكا  يهػه 
بم ػػػظ التػػػكهـش لكلهػػػه  ػػػل ال  لػػػه تمتاػػػل  ػػػأ هػػػذا ال ػػػفش كتشػػػت ؿ  مػػػه ألراعػػػه 

ه رأس هذا اللكعت  ػه ذكػركل ك را يه بحسب سيهقهت الكاـ ال لتم ة. كيمتل  م
وضاعنش كذكػركا  ػف ذلػؾ ت (ُ)خروجنالكنمنام نخن نال قتض نالظا هرحكؿ 

ال ضااا رن وضاااعنال ظدااارنواك اااهونوااللتفااا بن صاااورالونواأل ااامو نالحكااايمون
والتع يااارنااااننال  اااتق لن مفاااظنال  ضااايون  ماااهنالتع يااارناناااهن   ااامنالف اااالون

ؼ  اتعػػه الظػػههر  كسػػهن . كهػػذل ال لػػكف  ػػف لػػركج الكػػاـ  مػػه لػػاوالقماا 

                                                           

كقد أشهر إله ذلػؾ اللطيػب الازكيلػل  لػد حديفػه  ػف تلػريج ال سػلد إليػه  مػه لػاؼ  (ُ)
ف لػػـ تكػػف  ػػف  بهحػػث ال سػػلد إليػػه ةلػػه ل ػػه الجػػر   اتعػػه الظػػههر. كقػػد ج  هػػه هلػػه كا 

ف لػـ تكػف  لػه ك ػه ذكػر  الكاـ لمحديث  ف لػاؼ  اتعػه الظػههر أكرد  ػدة أقسػهـ كا 
 ك ه ب دهه. ُُُ/ُالس د. ب ية اإليعهح 
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لامػد السػػه أش أك لمتلبيػػه  مػػه لطػػمش أك ل يػػر ذلػؾ   ػػه يػػدلؿ  ػػل بػػهب التػػكهـ 
ن مه لاؼ ال اهمد كال  هلل.

تهكياادنال اادان  اا نيهاا هنالاا مونوالتجرياادونكيػػدلؿ  ػػل بػػهب التػػكهـ  ػػف البػػديأت  
. كهػػل  لػػكف (ُ)وح ااننالااتخم نالاا ين اا  النالخطياا ن ااان"نليداا مناال ااتطراد"

 ف ال  هلل كالبديأ تشت ؿ  مػه أسػرار بيهليػة تػرتبط بػهلتكهـ  ػل ب ػض بالية 
أ فمتهػػػه كمػػػكرههش كقػػػد تركػػػت اإلشػػػهرة إلػػػه ت همػػػيمهه لشػػػية اإلطهلػػػةش كي كػػػف 

لمكقكؼ  مه  ه يدلؿ تحتهه  ف ألػراضش ك ػه كراء  (ِ)الرجكع إليهه  ل  ظهلهه
 بالتهه  ف أسرار.

 

                                                           

 .ِِ/ْاإليعهح  (ُ)
 ك ه ب دهه. ُُُ/ُالسهبؽ  (ِ)
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اتعح  ف لاؿ البحث   له التػكهـ  لػد الباليػيف ك اقتػه بهلليػهؿش كأفػرل   
ص  ل اللص اةدبلش ك ه له  ف ألػراض ك اهمػد باليػة يتجػه إليهػه قهئػؿ الػل

ش كتبػػػيف  لهيػػػة الباليػػػيف بدراسػػػة التػػػكهـ  ػػػل لي بػػػر  ػػػف الزيهحهتػػػه كالحرا هتػػػه
ةفرل  ػل ال  لػه ش كدكرل  سهحة كاس ة  ف  لكف ك سهئؿ البالةش  أ إدراكهـ 

 ػػػػل الت بيػػػػر  ػػػػف كجػػػػداليهت الػػػػل س كليهتتهػػػػهش ك سػػػػهلكه  ػػػػل  مػػػػـك البالػػػػة 
ال لتم ػػػػةش ك ػػػػه كراء ذلػػػػؾ  ػػػػف أسػػػػرار باليػػػػةش ك ػػػػه اتعػػػػح أف دراسػػػػتهـ لهػػػػذل 
الظػػههرة الباليػػة تمتاػػل  ػػأ أحػػدث  ػػه كمػػمت إليػػه اللظريػػهت اللاديػػة كالباليػػة 

لت بير  ف ال  لهش ك ه ي رؼ له يتهه  ل احكؿ   التكميؿ ش كدكر البالة كدي
ش كالت ه ػػؿ بػػيف الػػلص كالاػػهرئش ك اقػػة التػػكهـ بهلليػػهؿش كأفػػر بػػػ  لظريػػة التماػػل 

التكهـ   ف لمهئص ك  هفو باليػة ل ال  له. كاتعح  ه يشت ؿ  ميه  ذلؾ  
 تتمؿ بهلل س كالت بير  ف ليهتتهه. 
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ش ُأسرار البالةش  بد الاههر الجرجهللش ط  كتبة اللػهلجلش الاػههرةش ط -
 ( ـش تحايؽت  ح كد شهكر.ُُٗٗ)

ألػػكار الربيػػأ  ػػل ألػػكاع البػػديأش ابػػف   مػػـك ال ػػدللش ط  طب ػػة الل  ػػهفش  -
( ـش تحايػػػؽت شػػػهكر هػػػهدم ُٗٔٗ( هػػػػ )ُّٖٗش )ُاللجػػػؼ اةشػػػرؼش ط

 شكر.
ب الازكيلػػػػػػلش ط  كتبػػػػػػة اآلدابش اإليعػػػػػػهح لتملػػػػػػيص ال  تػػػػػػهحش اللطيػػػػػػ -

 ( ـ.ُٗٗٗالاههرةش )
 ش ط لهعة  مرش تحايؽت ح لل شرؼ.ُُّبديأ الارآف مػػ  -
البديأ  ل لاد الش رش أسه ة بف  لاذش ط اإلدارة ال ه ة لمفاه ةش الاػههرةش   -

 تحايؽت أح د بدكم.
( ُّٕٔالبرههف  ل  مػكـ الاػرآفش الزركشػلش ط  كتبػة التػراثش الاػههرةش ) -

 تحايؽت  ح د أبل ال عؿ إبراهيـ.هػش 
ب يػػػػػة اإليعػػػػػهحش  بػػػػػد ال ت ػػػػػهؿ المػػػػػ يدمش ط  كتبػػػػػة اآلدابش الاػػػػػههرةش  -

 ( ـ.ُٗٗٗ)
تحريػػػر التحبيػػػرش  بػػػد ال ظػػػيـ بػػػف أبػػػل اإلمػػػبأ ال مػػػرمش ط ال جمػػػس  -

( ـش تحايػػؽت ُّٔٗ( قش )ُّّٖاة مػػه لمشػػؤكف اإلسػػا يةش  مػػرش )
 ح لل  ح د شرؼ.

كالػػردش دراسػػة باليػػة  ػػل تػػراث أهػػؿ ال مػػـش  التشػػبيه ال امػػكب بػػيف الابػػكؿ -
 – ح ػػػد أبػػػك ال ػػػا الح ػػػزاكمش بحػػػث  لشػػػكر ب جمػػػة كميػػػة الم ػػػة ال ربيػػػة 

 ـ.َُِٗ –( ّٖال دد ) -جه  ة اةزهر –أسيكط 
التكقيؼ  مػه  ه ػهت الت ػهريؼش  بػد الػرؤكؼ ال لػهكمش ط  ػهلـ الكتػبش  -

مػػػػػهلح  ( ـش تحايػػػػػؽت  بػػػػػد الح يػػػػػدَُٗٗ( هػػػػػػ )ُُْٔش )ُالاػػػػػههرةش ط
 ح داف.
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التػػػكهـ  ػػػل آفػػػهر الدارسػػػيف  ػػػرض كلاػػػدش  ح ػػػد سػػػ يد ال ه ػػػدمش بحػػػث  -
  لشكر ب ركز البحكث كاللشر ال م لش جه  ة ال مؾ  بد ال زيز.

جػػػػكهر الكلػػػػزش لجػػػػـ الػػػػديف بػػػػف اةفيػػػػرش ط دار ال  ػػػػهرؼش اإلسػػػػكلدريةش  -
 (ش تحايؽت  ح د زلمكؿ ساـ.ََِٗ)

يف الكطكاطش ط ال ركز الاك ل حدائؽ السحر  ل دقهئؽ الش رش رشيد الد -
 ( ـش تحايؽ الدكتكر/ إبراهيـ الشكاربل.ََِٗش )ِلمترج ةش الاههرةش ط

حسػػػػف التكسػػػػؿ إلػػػػه مػػػػله ة الترسػػػػؿش  ح ػػػػكد بػػػػف سػػػػمي هف الحمبػػػػلش ط  -
 ( هػ.ُُّٖال طب ة الكهبيةش الاههرةش )

لزالػػة اةدب كلهيػػة اةربش ابػػف حجػػة الح ػػكمش ط دار الهػػاؿش بيػػركتش  -
 ( تحايؽت  مهـ ش يتك.ُٕٖٗش )ُط

( ُُْٔش )ْلمػػهئص التراكيػػبش  ح ػػد أبػػك  كسػػهش ط  كتبػػة كهبػػةش ط -
 ( ـ.ُٔٗٗهػ )

( هػػػ َُْٖش )ِدتتت التراكيػػبش  ح ػػد أبػػك  كسػػهش ط  كتبػػة كهبػػةش ط -
 ( ـ.ُٕٖٗ)

دتئػػػؿ اإل جػػػهزش  بػػػد الاػػػههر الجرجػػػهللش ط  كتبػػػة اللػػػهلجلش الاػػػههرةش  -
 ( ـش تحايؽت  ح كد شهكر. ََِْ)

دتئػػػػػػؿ اإل جػػػػػػهزش  ح ػػػػػػد إبػػػػػػراهيـ شػػػػػػهدمش ط دار الياػػػػػػيف لملشػػػػػػر شػػػػػػرح  -
 ( ـ.َُِّ( هػ )ُّْْكالتكزيأش ال لمكرةش )

المػػهحبل  ػػل  اػػه الم ػػةش أح ػػد بػػف  ػػهرسش ط  كتبػػة ال  ػػهرؼش بيػػركتش  -
 ( ـش تحايؽت   ر  هركؽ الطبهع.ُّٗٗ( هػ )ُُْْش )ُط

سػػػػلش ط المػػػػليأ البػػػػديأ  ػػػػل شػػػػرح الحميػػػػة ذات البػػػػديأش ابػػػػف زاكػػػػكر ال ه -
 ( ـ.ََِِش )ُ طب ة اللجهح الجديدةش الدار البيعهءش ط

الطػػػراز ال تعػػػ ف ةسػػػرار الباليػػػة ك مػػػـك حاػػػهئؽ اإل جػػػهزش يحيػػػه بػػػف  -
( ََِِ( هػػ )ُِّْش )ُح زة ال مكمش ط ال كتبة ال مريةش بيػركتش ط

 ـش تحايؽت  بد الح يد هلداكم.
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ر لملشػػػػػر  مػػػػػـ البيػػػػػهفش بسػػػػػيكلل  بػػػػػد ال تػػػػػهح  يػػػػػكدش ط  ؤسسػػػػػة ال لتػػػػػه -
 ( ـ.ُٖٗٗ( هػ )ُُْٖش )ِكالتكزيأش الاههرةش ط

 مػػػـ ال  ػػػهللش بسػػػيكلل  بػػػد ال تػػػهح  يػػػكدش ط  ؤسسػػػة ال لتػػػهرش الاػػػههرةش  -
 ( ـ.ُٖٗٗ( هػ )ُُْٗش )ُط

ال  ػػػدة  ػػػل  حهسػػػف الشػػػ ر كآدابػػػه كلاػػػدلش ابػػػف رشػػػيؽ الايركالػػػلش ط دار  -
( ـش تحايػػػػؽت  ح ػػػػد  حػػػػل ُِٖٗ( هػػػػػ )َُُْش )ٓالجيػػػػؿش بيػػػػركتش ط

 ديف  بد الح يد.ال
ش ُال ركؽ  ل الم ةش أبك هاؿ ال سكرمش ط  ؤسسة الرسهلةش بيركتش ط -

 ( ـش تحايؽت ج هؿ  بد ال لل  دل ش.ََِِ( هػ )ُِْْ)
ش ُكشػػػهؼ امػػػطاحهت ال لػػػكفش التهػػػهلكمش ط  كتبػػػة لبلػػػهفش بيػػػركتش ط -

 ( ـش تحايؽت  مل دحركج.ُٔٗٗ)
حجة الح كمش ط ال طب ة كشؼ المفهـ  ف كجه التكرية كاتستلداـش ابف  -

 ( هػ.ُُِّاةلسيةش بيركتش )
(ش ُُْٗش )ِالكميهتش أبك الباهء الك كمش ط  ؤسسة الرسهلةش بيركتش ط -

 ـش تحايؽت  دلهف دركيش. ُٖٗٗ
لسػػػػػهف ال ػػػػػربش ج ػػػػػهؿ الػػػػػديف ابػػػػػف  لظػػػػػكرش ط دار ال  ػػػػػهرؼش الاػػػػػههرةش  -

 تحايؽت  ح د  مل الكبير كآلريف.
 هػهش جػاؿ الػديف السػيكطلش ط دار التػػراثش ال زهػر  ػل  مػـك الم ػة كألكا  -

 ش تحايؽت  ح د أح د جهد ال كله.ّالاههرةش ط
  ههػد التلمػيص  مػه شػكاهد التملػيصش  بػد الػرحيـ ال بهسػلش ط  ػهلـ  -

( ـش تحايػػػؽت  ح ػػػد  حػػػل الػػػديف ُْٕٗ( هػػػػ )ُّٕٔالكتػػػبش بيػػػركتش )
 ( هػ.ُُّٔ بد الح يدش كط ال طب ة البهيةش الاههرة )

  جـ ال مطمحهت الباليةش أح د  طمكبش ط  طب ة ال ج أ ال م ػل   -
 ( ـ.ُّٖٗ( هػ )َُّْال راقلش )
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  لػػػل المبيػػػب  ػػػف كتػػػب اة هريػػػبش ابػػػف هشػػػهـش ط دار ال كػػػرش د شػػػؽش  -
 ( هػش تحايؽت  هزف ال بهرؾ.ُّْٖش )ُط

( هػػػػ َُِْش )ُ  تػػػهح ال مػػػكـش السػػػكهكلش ط  طب ػػػة الرسػػػهلةش ب ػػػدادش ط -
 ايؽت أكـر  ف هف يكسؼ.( ـش تحُِٖٗ)

 ػػػػف بالػػػػة الػػػػلظـ ال ربػػػػلش  بػػػػد ال زيػػػػز  بػػػػد ال  طػػػػل  ر ػػػػةش ط  ػػػػهلـ  -
 ( ـ.ُْٖٗ( هػ )َُْٓش )ِالكتبش بيركتش ط

 كاهػػػػب ال تػػػػهح شػػػػرح تملػػػػيص ال  تػػػػهحش عػػػػ ف شػػػػركح التملػػػػيصش ابػػػػف  -
 ي اكب ال  ربلش ط دار الكتب ال م يةش بيركت.

د بػػػػف  بػػػػد الكهػػػػهب لههيػػػػة اةرب  ػػػػل  لػػػػكف اةدبش شػػػػههب الػػػػديف أح ػػػػ -
( ـش ََِْ( هػػ )ُِْْش )ُاللكيرمش ط دار الكتب ال م يػةش بيػركتش ط

 بتحايؽ الدكتكر/   يد ق يحة.
لههيػػػػة اإليجػػػػهز  ػػػػل درايػػػػة اإل جػػػػهزش  لرالػػػػديف الػػػػرازمش ط دار مػػػػهدرش  -

 ( ـش تحايؽت لمر هللا أكلمل.ََِْ( هػ )ُِْْش )ُبيركتش ط
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 ِٓٗٗ  اد ة
التكهـ  –أكؿ  ف أشهر إليه  -  هـك التكهـ كتطكرل –ت هيد 

  لد البالييف.
ِٕٗٗ 

 ََِّ التكهـ  ل أسهليب ك سهئؿ ال  هلل.ال  ح ناألول:ن
 َُّْ التكهـ  ل مكر البيهف.ال  ح نال  ني:ن
 َِِّ التكهـ  ل أسهليب ك لكف البديأ.ال  ح نال  ل :ن

 َّّّ لهت ة.
 َّّْ فبت ال مهدر كال راجأ.

 َّّٖ  هرس ال كاعيأ.
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