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معنررا المعنررا  رر  تالررُي  ال رري     الترريحُ ب لبللةِرري   رر 

م         الكُي
 *حبح .   (تطلُ َُّي أصُلَُّي)ديالي ت         
   قسم علوم اح

قسممم علممموم القمممريث والحمممديثس شمممعبة القرسمممير وعلممموم القمممريثس  ليمممة الشمممريعةس جامعمممة 
 دمشق

 ات عليا )د قوراه(                  
 الملخص

ي ممةل بالعممةل عنمممد إث    ممريث  ممك ال شممممأ عممث جممما أ  للبالغممةأ مِّمَّ  نظممممأ المرسَّ
عجازأه يُقهماوال  سالقريثأ ال ريمأ وا  ُُ   يجمُد علم  للم س بم قققصُر مِّمَّ  مك  قمب القمارء
عمومممممال وبعلمممممأ البالغممممةأ  بعلممممومأ اللعممممةأ  القممممك اعقنمممم  مصممممحاُبها القرسمممميرأ وحواشممممي 

القمممممرجينأ بممممميث ا عاريمممممب  مممممك  عنمممممدِّم ميضمممممال دورال  بيمممممرال  مث  للبالغمممممة خصوصممممال 
ممال مممث جوانممبأ ا يقنمماو ُ  س وِّمملا البحممثُ والمعممانك وِّممو  سبالغممةلقممرجينأ بالجانبممال مهم 
ُيبمميَُّث المممرادل بممالمعن    س ممك معنمم  المعنمم س مو  ممك المعممانك ال مموانك همماالقممرجيُن ب

ُأ   مك اصمحالحأ  سمو بالمعمانك ال مموانك سومعنم  المعنم   قمرُث للمم س ويةأ البالغم علممما
وِّممك  قمموُح  سوحواشممي  مِّمممَّ  قممب القرسممير مممث  ال ممة   مممث مممأخول    قحبيقي ممة   أم لممة  ب

مم أ ويُ  العيممُبس وروُح المعممانكس والقحريممُر والقنممويُرس    يهمما  القممك ُيممرج نُ  بمميَُّث منمموالل الُجمل
        س وُيبيَُّث عالمل يد ُّ لل . بالبالغةأ 

 .  البالغةس معن  المعن  ال لماُت المرقاحية: القرجينس
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 :م دمي  
ممممال أ  الحمممممُد ِّ ربَّ العممممالميثس ومقمممممُّ القسممممليمس علمممم  نبيَّنمممما  سوم ضممممُ  الص 

س وعل  يلأ  وصحب  مجمعيث  :بعدُ  اس مم  وسيَّدنا محم د 
 :أهمُِّيب اللحث  ررر  1        
ي مممُة ِّممملا البحمممثأ ممممث حيمممُث  وُنممم ُ        يمممدرُإ إحمممدء قواعمممدأ  قمممأقك مِّمَّ

مدُ  القرجينأ اللعوي ةأ المهم ةأ عنمد المرسَّمريثس علم  دورأ إققماثأ علمومأ البالغمةأ  مك  ويؤ َّ
 همممأ الممنلَّ القرينممكَّ حممق  الرهمممأ  ممك وقممت    ُممرل  يمم  ُمممد عو القممدر أ علمم   همممأ ا يمماتأ 
ممممث خمممال أ الوقمممومأ علممم  الظمممواِّرأ  قمممحس دوثل مث ي ممموثل لهمممم نصممميب  ممممث علمممومأ 
س  ضمممالل عمممث مث ي ونممموا ممممث مصمممحابأ  اللعمممةأ القمممك ِّمممك مقممماييُإ  هممممأ النصمممولأ

زأ  لنظمأ با لوقأ البالغكَّ اللي ُيدرُ  ب  وجوُه القرسيرأ الالئقةُ ال     .  المعجأ
 ررر إشكبلَُّيب اللحث وخطَّتبهب: 2
 إشكبلَّيب اللحث:1رر2

س ومعنمم ل  مماث  مقصممود   ملممةأ معنمم ل للجُ  إلا  مماثل  س ومم ممثل الوصمموُ  مو   ظمماِّر 
س ممُر بممل رأ ِّممله ا سمم همم  ي قرممك  إلمم  المعنمم  ال ممانك بممأ  رل مممث مسمملوب  اليبأ المرسَّ

ُنس لا  مماثل ُيممرجَّ ُن بينهمماس وا  لممةأس مم ُيممرجَّ س و   المحقمأ عممالمل يممد ُّ ممما ِّممو معيمماُر القممرجينأ
 .  ؟لل 

 خطَّيب اللحث: 2رر2
 قسمُت البحثل إل  مبح يث:        

ممريثس  : ويقضممم ُث قعريمممل القممرجينأ عنممدل المرسَّ ُ : القسممُم النظممريُّ المبحممُث ا و 
 وقعريمل البالغةأس والمعن  ومعن  المعن .

: ويقضمممم ُث مربعممةل مم لممة  قحبيقي ممة  للقمممرجينأ  المبحممُث ال ممانك: القسممُم القحبيقممكُّ
 . ُ  ومعاث   واث   بالبالغةأ  ك الُجمل أ القك لها معاث  ُمول

 منهجب اللحث:ررر  3 
 دعائم:  الثأ يقوُم منهُج البحث عل  
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ُأ الجزئم االلت ياء: 1ررر 3   كَّ ل ال مة  ممث  قمب ولل  مث خمال أ االسمققرا
( (س وروح المعمممممممانك ِّمممممممم343القرسمممممميرأ وحواشممممممي س وِّممممممك:  قمممممموح العيممممممب للحَّيبممممممكَّ

( ؛ للوقممومأ علمم  (ِّمممم2333(س والقحريممر والقنمموير البممث عاشممور)ِّمممم2130لآللوسممكَّ
 ا م لةأ القحبيقي ة للقرجينأ  ك معن  المعن .

ن مممما اخقممممرُت ِّممممله ال ُ   القممممك  مممماثل  قُممممبل ال ال ممممةل؛  ن هممما مممممث مِّمممممَّ الُ قُممممبأ وا 
 صمحابها عنايممة  بالعممة  بعلممومأ اللعممةأ عموممالس وبعلمممأ البالغممةأ خصوصممال؛ ولممما  يهمما 
مممممممممممث المممممممممممزغ بمممممممممميث القممممممممممديم) قوح العيممممممممممب وروح المعانك(والمعاصممممممممممر)القحرير 
والقنموير(و ك للم  إشممار   إلم  مث  المملوقل البالغمك  لمم ي ممث حصمرال علمم   قمر   زمنيَّممة  

 زل منهل   للعقو أ وا  هامأ وا لواقأ إل  قيامأ الس اعةأ.س ومث  ِّلا القريثل المعجأ معي نة  
ُأ  وبعممممدل  مربعممممةأ نمممممالغل قحبيقي ممممة ؛ لقوضممممينأ   ممممر أ  قمممممُت باخقيممممارأ  االسممممققرا

؛ لضممميقأ مجممما أ البحمممثأ  ُأ ِل ا م لمممةأ القمممك وقرمممُت عليهممما باالسمممققرا س ولمممم مل مممر جميممم
 داللقأمم  حل و وضممو  قممو  ل الم مما أ  س وقممد  مماثل المعيمماُر  ممك االخقيممارأ ثأ عممث اث  ممارأ البحمم

         .  عل  المقصودأ 
مممريث ومصمممحابأ  التحلُررر : 2رررررر 3  وللممم  ممممث خمممال أ قحليممم أ  مممالمأ المرسَّ
ِّمس وبيمممممماثأ المممممممرادأ مممممممث  الحواشممممممك  ممممممك ا م لممممممةأ القحبيقي ممممممةأ؛ لقوضممممممينأ مقاصممممممدأ

       المصحلحاتأ البالغي ةأ القك قعر ضوا لها.  
ُأ  مممث خممال أ ل ممرأ  وللمم  الم بينرري: 3ررررر 3   ممممم إث ُوجممدل ممممم اخممقالمأ العلممما

ممُ  بهمما إلمم  المعممانك ال مموانك القممك قممد ُّ عليهمما ا يمماتُ   ممك س ا سمماليبأ القممك ُيقوص 
. س وبياثأ سببأ الرُّجحاثأ همس  م  ل رأ القو أ الراجنأ      وقوجي أ  المأ

 :األوَّ : ال لمب النظيي   ملحثب ال رر 4
فب  1رر 4    التيحُ   عند المالُِّي :تعُي

مممممممم ) مل ر  عل )بياُث بقولأمممممممم : عنممممممممد ا صممممممممولييَّث القرجينل ِّمممممممممم(334الزر شممممممممكُّ
 [.2](اخقصالأ الد لي أ بمزيدأ قو    عث مقابألأ ؛ لُيعم ل با قوء
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مث  القممممرجينل إن ممممما ي مممموُث بعممممدل القعممممار أ وعممممدمأ  ا صمممموليُّوثل  قممممد ل ممممرل و 
س ول ممروا  ممملل  من ممُ  يجممري بمميث ظنمممكل وظنممك   قممح؛  ث  الظنَّيممماتأ  ِأ إم اني ممةأ الجممم
س وال ُيقصمو ُر للم  بميث  مرأ ِّا علم  ا خل ياد أ  حدأ ققراوُت  ك القو  أس  يم ُث إ باُت الزَّ

ِل القحعي مميث؛  ن مممُ  ال قرممماوتل بينهممما  ؛  ث  القحممم  مممك القمممو  أس وال بمميث قحعمممك  وظنمممك 
 [.1]ُمقد م  دائمال عل  الظثَّ 

ن بمميث ا قمموا أ القممك قحقمُلهمما ا يممُةس ال بمميثل ا دل ممةأ  ممر  هممو ُيممرجَّ مما المرسَّ مم 
س وِّله ا قواُ  ظنَّيمة   مك ال  يمرأ العالمبس وال ُيشمقرحُ   يهما مث  الشرعي ةأ بنحو  ُمباشر 

ِل بينهمما محيانممال؛  مم ث   سعارأضممةل ق مموثل ُمق ُِ بينهمما؛ بمم  يم ممُث مث ُيجممم ال يم ممُث الجممم
س ال ممممث بمممابأ اخمممقالمأ  مممريث قمممد ي ممموُث ممممث بمممابأ اخمممقالمأ القنممموُّلأ اخمممقالمل المرسَّ

س بم  يم مُث  محيانمال حممُ  ا يمةأ علم   .القضادَّ  و لل  ال يجُب دائمال قمرُ  المرجموحأ
س والمرجوحأ  . ال القوليث: الراجنأ رأ ث  اثل محُدِّما مقوء مث ا خل  س وا 

ممممريثس  ولمممملل   مممماثل البممممد  مممممث ل ممممرأ قعريممممم  خممممال  للقممممرجينأ عنممممد المرسَّ
بيمممماُث  :عممممر مل بأن مممم ُ ويم ممممُث مممممث خممممال أ االعقمممممادأ علمممم  ممممما ل ممممرلُه الزر شممممكُّ مث يُ 

 .  بمزيدأ قو    عث مقابألأ  وج أ القرسيريَّ اخقصالأ ال
؛ ا يمممةأ   ممك قرسمميرأ  ا قمموا أ  :)ققويممُة محمممدأ بأن  ُ  بعممُ  المعاصممريث  ُ علر  لممو  

ي أ  لدلي   مو قاعد     .[3](مو ردَّ سواهُ  س مو لقضعيمأ قُقوَّ
فب اللةِي   2رر 4    : تعُي
ما بالغمُة ال مالمأ  همك  :)بقولأم  ال مالمأ  بالغةل  ِّمم(347)مل القزوينكُّ عر    ومم 

؛  مم ث  مقاممماتأ   صمماحقأ س مممِ محابققُممُ  لمققضمم  الحمما أ  . ومققضمم  الحمما أ مخقلأممم 
ممُد البالغيُّممموثو  .[4](ال ممالمأ ُمقراوقمممة   إلمم  المممق لُّمأ علممم   المممداعكل  بالحممما أ ا مممرل  يقصأ

مي إلممم  مث ُيعقبمممرل ممممِ ال مممالمأ الممملي ُيمممؤد ء بممم  مصمممُ  المعنممم   سوجممم   مخصمممول  
خصوصممية  ممماس وِّممله الخصوصمميُة ِّممك مققضمم  الحمما س ومعنمم  محابقممةأ ال ممالمأ 
لمققضممم  الحممما أ اشمممقماُلُ  علممم  ِّمممله الخصوصمممي ةأس مممم الل:  ممموُث المخاحلمممب ُمن مممرال 

س وقولُممم  ل لممم : إث  زيمممدال  مممك للُحْ ممممأ حممما   يققضمممك قأ يمممدلُهس والقأ يمممُد مققضممم  الحممما أ
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(  مممالم  محمممابق  لمققضمم  ال مممدال بممممممم)إث  ؛ الشمممقمالأ أ علممم  القأ يمممدأ الممدارأ مؤ َّ  .[7]حممما أ
س والعرابممةأس و  سالمرممرد قسمماث:  صماحةُ  رصماحةُ الو  ِّمك ُخُلوُصم  مممث قنماُ رأ الحمرومأ

مْعمأ و  سو صاحُة ال الم س[6]ومخالرةأ القياإأ اللُّعويَّ  القمأليمس ِّك ُخلوُصمُ  ممث ضل
س مِ  صاحقأ   .[3]هاوقنا رأ ال لماتس والقعقيدأ

 المعنا ومعنا المعنا:  3ررر4
المعن  ومعنمممممممم  المعنمممممممم  ِّممممممممممم(432)رجمممممممانكُّ الجُ  عبممممممممُد القمممممممماِّرأ  عمممممممر مل 

س والمممملي قصممممُ  إليمممم  بعيممممرأ  بقولأمممم :)قعنك بمممممم)المعن (: المرهممممومل مممممث ظمممماِّرأ اللرممممظأ
س  مممم  ُيرضمممك بممم  للممم  واسمممحة . وبممممم)معن  المعنممم (: مث قعقممم ل ممممث  اللرمممظأ معنممم ل

 .[8](المعن  إل  معن ل يخرل 
 عل  ضربيث: وبياُث لل  مث  ال المل 

ضرب  ُيوصُ  منُ  إل  العر أ بداللمةأ اللرمظأ وحمدلُهس  قولأم  إلا قصمدتل  
   .[3]مث ُقخبرل عث زيد  م الل بالخروغأ عل  الحقيقةأ: خرغل زيد  

وضمممرب  ال ُيوصمممُ  منمممُ  إلممم  العمممر أ بداللمممةأ اللرمممظأ وحمممدلُهس ول مممث يمممد ُّ 
مُد لملل  المعنم  داللمة   اللرُظ عل  معناُه اللي يققضي أ موضوُعُ   مك اللعمةأس  مم  ُقوجل
ممربأ علمم  ال نايممةأس واالسممقعار س  . ومممداُر ِّمملا الض  ممُ  بهمما إلمم  العممر أ  انيممة س ُيوصل

. وم الُممُ  قولُمم : مم  المملي قعنممك  ِّممو والقم يم أ س   ن مم  ال قُريممُد غرضل   يممُر رمممادأ القأمْدرأ
س ول مممث يمممد ُّ اللرمممُظ علممم  معنممماُه الممملي يوجُبمممُ  ظممماُِّرُهس  مممم  يعقمممُ   ممممث مجمممر دأ اللرمممظأ

ُِ مممث للم  المعنمم  معنم ل  انيممال ِّمو غرُضمم س وِّممو  سعلم  سممبي أ االسممقدال أ  سالس مام
 [.20]من ُ  مأضيام  

س ومن مم ُ  نمم  المعنمم معويؤخمُل مممث للمم  مث  ممدارل   علمم  مباحمثأ علمممأ البيمماثأ
.  يال  ِأ    وُث  ك مباحثأ علم المعانكس وال  ك مباحثأ علمأ البدي

ل س وا  ُِ الرضمممميلُة والمعممممانك ال مممموانك ِّممممك مسمممماُإ جممممما أ ال ممممالمأ يهمممما قرجمممم
مبلممُح س ولمملل  ل مرل البالغيُّمموث مث  المجممازل مبلمُح مممث الحقيقمةأس ومث  االسممقعار ل والمزي مةُ 

ممممث القصمممرينأ بالقشمممبي أس ومث  القم يممم ل علممم  سمممبي أ االسمممقعار  مبلمممُح ممممث القم يممم أ ال 
   [.22]ال نايةل مبلُح مث اث صاحأ  عل  سبي أ االسقعار س ومث  
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وليست مزي ُة ِّله الرنوثأ البالغي ةأ عل  ال مالمأ المقمرو أ علم  ظماِّرأه  مك 
إ باقأممم  لهممما وققريمممرأه  ُمس ول ن هممما  مممك حريمممقأ منرُممإأ المعمممانك القمممك يقصمممُد إليهممما الممممق لَّ 

   [.21]إي اِّا
ِّمملا: مث  قموللهم: إث  ال نايممةل مبلممُح ممث القصممرينأ ال يعنمك من مم  لمممممم ا  قرسميرُ 

 نيممتل عممث المعنمم س زدتل  مممك لاقأمم س بمم  المعنمم : من ممم  زدتل  ممك إ باقأمم س  جعلقلمممُ  
يمممد ُّ علممم  قأمممرءل م  مممرل ممممث قولأممم : ِّمممو   يمممُر مبلمممحل ومشمممد س  قولُممم :   يمممُر الرممممادأ ال 

حلس وموجبقلممُ  إيجابممال   القأممرءس بمم  المعنمم : من مم  م بممت  لممُ  القأممرء ال  يممرل مممث وجمم   مبلمم
   [.23]مشد  

مدال علم  قولأم : رميمُت رلُجمالل ال يقمي مُز  و لل  ليسمت مزي مُة قولأم : رميمُت مسل
س عث ا سدأ  ك الش جاعةأ والجرم أس من   ق د م مدتل بما و  أ زيماد ل  مك ُمسماواقأ  با سمدأ

بمم  المزي ممُة من مم  قممد م ممدتل قأ يممدال وقُممو  ل  ممك إ باقأمم  لممُ  ِّممله المسمماوا ل.  لمميإ قممأ يُر 
   [.24] س ب   ك إيجابأ  والُح مأ ب االسقعار   ك لاتأ المعن  وحقيققأ 

بالغمةأ القمريثأ ل ا نسمبأ اخقيماُر  بالبالغمةأ  المراُد بمالقرجينأ لا قبي ثل ِّملاس  ما  و 
عجممممازأ و  . مي مث  البالغممممةل قصممممبُن معيممممارال مممممث معمممماييرأ  هسا     قممممرجينأ قممممو   علمممم  قممممو  

ي ممموُث  مممك الُجمممم أ القمممك لهممما  ال مث  القمممرجينل   المعنممم   مممك معنممم بمممالقرجينأ  والممممرادُ 
ُ   قحس ن ما معاث  ُمول س ووظيرمُة  وا  ُ  ومعماث   مواث  ي وُث  ك الجم  القمك لهما معماث  ُمول

 البالغةأ ِّك قحديُد ا سلوبأ ا بلحأ للوصو أ إل  المعانك ال وانك.
س واخُقلمممل  ممك مي من مم ُ    ا سمملوبأ  موال يري ممةأ  إلا  مماثل للُجملممةأ معنمم ل  مماث 

مممُ  بممم مممرل س  ممم  إلممم  ِّممملا المعنممم المملي ُيقوص  الممملي  ا بلمممحل  اُر ا سممملوبل خقمممي  ث  المرسَّ
 .يجعُ   بوتل المعن  ال انك مشد  وي دل 

س بم    ومث لل  يؤخُل مث  القرجينل ال ي وُث بيثل وج   مقبمو   ووجم   ممردود 
وبيمماُث للمم  با م لممةأ القحبيقي ممةأ  ممك القسمممأ ي مموُث بمميثل وجمم   بليممحأ ووجمم   مبلممحل منممُ س 

   .ا قك
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 :الثبن : ال لمب التطلُ     ملحثب ال ررر 5
: علمأ البياثأ  مباحثأ  عل  معن  المعن ما ُيسم   ب ققد مل مث  مدارل  
ُحُرق  مو مساليُب للوصو أ إل  وِّله المباحُث  سوالقم يُ س وال نايةُ  ساالسقعار ُ 

س و وِّك  المعانك ال وانكس المعن  قد يم ُث الوصوُ  إل  مقراوقة   ك البالغةأ
س مو بأ  رل مث حريق س ووظيرُة  ال انك اللي قُريُدُه الجملُة بأ  رل مث مسلوب 

 .ا بلحل  مو الحريقأ  المرسَّرأ ِّك اخقياُر ا سلوبأ 
ُحها بيَُّث ِّله الر ر ل مم لة  قحبيقي ة س قُ  ويقضم ُث ِّلا القسُم مربعةل      . وقوضَّ
س ا لوسكَّ  دس وم االث عنالحَّيبكَّ  ا   عند : موِّله ا م لُة ا ربعةُ    

 .وم ا   عند ابث عاشور
 وسأل ُر ِّله ا م لةل مرق بةل عل  قرقيبأ و ا أ مصحابأها:   

ُنمممموا الل قلْر لُعمممموا  يلممما)تالررررُي  هول رررره تعرررربلا:  رررر  1 ررررررر 5   يثل يمل مليُّهلمممما ال مممملأ
مممْوتأ الن بأمممكَّ ولالل قلْجهلمممُروا للممم ُ  مممُ ْم لأمممبلْع   ملْث  ملْصمممولاقلُ ْم  لمممْوقل صل ْهمممرأ بلْعضأ بأممماْلقلْو أ  لجل

( مماُلُ ْم ولملْنممُقْم الل قلْشممُعُروثل ُسممو أ الل مم أ 1قلْحممبلحل ملْعمل ْنممدل رل مموثل ملْصممولاقلُهْم عأ يثل يلُعضُّ (إأث  ال مملأ
ْعرأمممرل   ولملْجممممر   ثل الل مممُ  ُقلُمممموبلُهْم لألق ْقممممولء للهُممممْم مل يثل اْمممممقلحل مممم ُموللئأممم ل ال مممملأ يثل (3يم )علظأ إأث  ال مممملأ

( ُأ اْلُحُجرلاتأ ملْ  لُرُِّْم الل يلْعقأُلوثل رلا ْث ول    .[4مم 1 :حجرات]ال((4ُينلاُدونل ل مأ
ثل الل ُ  ُقُلوبلُهْم لألق ْقولء() ك معن  قولأ أ قعال :     :موجُ  مربعةُ اْمقلحل

ِ   من  ُ  :ا و  ُ  مث قولأهم: امُقحثل  الث   مرأ  لاس وُجمرَّبل لمُ س  همو ُمضمحلأ
ُُ علمممم  احقممممما أ  بمممم  غيممممُر واث  عنممممُ س والمعنمممم : من هممممم ُصممممبر  علمممم  الققمممموءس مقويمممما

   .[27]مشاقَّها
عمممرأقيث  مممك ؛ عب ممرل عمممث  ممونأهم مُ [26]القلويحي مممة ال نايمممةأ  وِّمملا الوجمممُ  مممث

ثل الل ممُ  ُقلُمموبلُهْم لألق ْقممولء(سممبحانلُ  وقعممال :بقولأمم أ [23]الققمموء  ممامليث  يهمما  ث   ؛)اْمقلحل
قلممُ  مممر  ل بعممد م خممرءس وللمم  يوجممُب االمقحمماثل والقجربممةل يوجممُب مزاولممةل ا مممرأ ومعالجل

    [.28]القمرُّثل  ي 
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ِل المعر ممممممةأس  ث  قحقُّممممممقل الش ممممممكُأ  موضممممممول   : االمقحمممممماثُ وال ممممممانك موضمممممم
س  مما  ممك  : عمر مل اُِّ قلموبلهم للققمموءس والمالُم ُمقعلَّقمة  بمحمملوم  باخقبمارأهس   أن مُ  قيمم ل
س مي:  ائث  لمُ  ومخمقلب بم أ. مو: ضمربل اِّ قلموبلهم بمأنوالأ  قولأ : منتل لهلا ا مرأ

معبةأ؛المحمثأ والق ماليمأ ا ي: لق ُبمتل وقظهمرل ققواِّماس ويعلممل من هممم  جم أ الققمموءس م لص 
ُمققمممممموث؛  ث  حقيقممممممة الققمممممموء ال ُقعلممممممُم إال عنممممممدل المحممممممث والش ممممممدائدأ واالصممممممحبارأ 

      [.23]عليها
مم   الوجممُ   وِّملا ث إحمالقأ الس ممببل علم  المسممب ب؛  مم ث  ممم س[10]مجماز  مرسل

س والمالُم إ االمقحماثل سمبُب المعر ممةأ؛  ث  قحقُّمقل الش ممكُأ باخقبمارأهس مما صملُة محمملوم  م 
      [.12]مو للقعلي أ 

هم: اممقحثل الملِّبل قلموبلهم للققموءس ممث قمولأ  اُِّ  مخلملل  المعنم : :وال المثُ 
     [.11] س ونق اهُ و قنلُ س إلا ملابلُ س  خل لل إبريزلُه مث خشبأ 

شممممب  ل ُخلممممولل  ؛[13]القم يلي ممممةأ  االسممممقعار أ  مو القم يمممم أ  الوجممممُ  مممممث وِّمممملا
س  قلممممموبأهم عمممممث شممممموائب الُ مممممدوراتأ النرسممممماني ةأ والش مممممهواني ةأ بعمممممد حمممممو أ المجاِّلمممممداتأ

س   [.14]وُنقَّكل مث الخبلثأ والز بدأ بُخلولأ اللِّب اثبريزأ اللي ُعر ل عل  الن ارأ
بلمممدأ لهيئمممةأ  وبعبمممار   مخمممرء: بلمممث والز  اسمممُقعيرْت ِّيئمممُة قنقيمممةأ الممملِّبأ ممممث الخل

س عث شوائب الُ دوراتأ النرسماني ةأ والش مهواني ةأ بعمد حمو أ المجاِّلمداتأ  ُخلولأ قلوبأهم
 . د  د  لُمررل  وللل   انت االسقعارُ  قم يلي ةل؛  ن ها ليست اسقعار ل ُمررل

لابقأمم ؛ لممُيخل لل إبريممُزُه مث ي مموثل اسممقعار ل مممث امقحمما والرابممِ: ثأ المملِّبأ وا 
بل أمممم س وُينق مممم  د   م ني ممممة س وليسممممت مرممممرل  ِّمممملا القوجيمممم أ واالسممممقعارُ  علمممم   .[17]ممممث خل

بل أم  ؛  ُشبَّهت قلوُبهم باللِّبأ الملي ُيممقحُث؛[16]قم يلي ةل  س  مم  لمُيخل لل إبريمُزُه ممث خل
ممم س وِّمممو االمقحممماثُ  ُحممململ المشمممب ُ  بممم  وُمبقمممكل  علممم  سمممبي أ  سعلممم  شمممكُ  ممممث لوازمأ

    االسقعار أ الم ني ةأ.  
ممنل  :)ِّمملا الوجممُ  منسممُب؛  ث  ال مممالمل ال الممثل  الوجمم ل  الحَّيبممكُّ  وقممد رج  س  قا ل

س و مك س [13]بممث لميإل علم  صمرقأهم القعمري أ  وارد   ك مدحأ مولئم  الس ماد أ ال مرامأ
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()ا يمممةأ الس مممابقةأ:م  قممما ل  مممك  اصممملةأ وممممث  لممم ملْ  لمممُرُِّْم الل )والالحقةأ:ولملْنمممُقْم الل قلْشمممُعُروثل
)      [.18](يلْعقأُلوثل

مموت المملي ُيخشمم   مي ُِ الص  ُأ الس مماد ل ال ممرامل إلا صممدرل مممنهم ر مم مث  ِّممؤال
بسممممببأ  ُحبممممموُح العممممم س  ممممماثل للمممم  عمممممث غيمممممرأ قصممممد  ممممممنهمس ولمممملل  خمممممقمل ا يمممممةل 

()ولملْنُقْم الل بقولأمم : مماقلْشممُعُروثل ُأ الُحُجممراتأ  س ومم  مموتأ الممليث ُينمماُدوث مممث ورا ُِ الص  س  ر مم
ممِ النبمكَّ  بُ صادر  عث قصد  منهمس ولمممم ا  ماث ِّملا العممُ  خمالمل مما يوجُبمُ  ا د

()صل   اُِّ علي  وسل مس خقمل ا ية بقولأ :  .ملْ  لُرُِّْم الل يلْعقأُلوثل
ممما  همممو من مممُ  لممممممممم ا شمممب  ل ُخلمممولل قلممموبأهم عمممث شممموائب  سالقعمممري أ  وجممم ُ  ومم 

س بُخلممولأ المملِّب اثبريمممزأ  الُ ممدوراتأ النرسمماني ةأ والش ممهواني ةأ بعممد حممو أ المجاِّلممداتأ
س  اثل  ك للم  إشمعار  بمأث  المليث  س وُنقَّكل مث الخبلثأ والز بدأ اللي ُعر ل عل  الن ارأ

 .ليسوا  لل  قلهمال يعضُّوث مصوا
من مُ  ال خمالمل بميث ِّمله ا وُجم أ  مك  موثأ المعنم  ال مانك الملي  والحاص ُ 

ثل الل ُ  ُقُلوبلُهْم لألق ْقولء(قُريُدُه جملةُ  ن مما علم  مبلمحأ وجم    ِّمو اقصما لهم بمالققوء)اْمقلحل س وا 
مم أ إلمم  ِّمملا المعنمم  ال ممانكس ِّمم  ي مموُث للمم  بال نايممةأ مم  الخممالُم  ممك  يري ممة القوصُّ

مممما ال ُيوصمممُم ممممث    يممم؛  ث  القم يممم ُ إلعجمممازأ ِّمممو ا نسمممُب ل ا بلمممحُ و  يممم ؟بالقم 
بصمور أ قنقيممةأ المملِّبأ مممث  المبالعمةأ  ممك قشممبي أ صممور أ خلمولأ ققممواِّم مممث الشمموائبأ 

س الخبممثأ  ِل إلا قممرم ِّمممله ا يمممةل مو سممممعلهاس قصممو رل ِّيئمممةل قنقيمممةأ الممملِّبأ ؛  ممم ث  الس مممام
.وِّيئةل خلولأ الققوء مث   ِ ُِ المعن   ك نرسأ  مبلحل موق س  يق  الشوائبأ والُ دوراتأ

 ث:ويؤخُل مث ِّلا الم ا أ ممرا
مممرل الممملي ُموقمممكل لوقمممال بالغي مممال ال ي قرمممك باخقيمممارأ وجممم    محمممُدِّما: مث  المرسَّ
ن ممما يقحمر ء مبلمحل الوجموهل ومشممد ِّا قو يمدال  مك إ ماد أ المعنمم   بليمح   مك قرسميرأ ا يمةأس وا 

ُ  الظمممماِّرُ ال ممممانك  ؛  ث  البالغممممةل درجممممات  ومراقممممُب المممملي يممممد ُّ عليمممم  المعنمممم  ا و 
 ال ش   مث  القريثل ال ريمل قد بلحل مث المراقمب معالِّماس  يجمُب حملُمُ  علم مقراوقة س و 

 .ما يليُق بلل 
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د أس وممممممث   وال ممممانك: مث  االسمممممقعار ل القم يلي ممممة مبلمممممُح ممممممث االسممممقعار أ المرمممممرل
نسممبل لن قممة  بالغي ممة  مخممرءس ا  تالمقمماُمس و انلم اس السممي ما إث اققضمماِّال نايمةأ ميضممال 
  ك ِّله ا ية. القعري أ 

:)ِّممملا الوجمممُ  منسمممُب(مث  الوجممموهل ا خمممرء ممممث قمممو أ الحَّيبكَّ  ميضمممال  ويؤخممملُ 
س وِّلا قأ يمد  لمما ُل مرل سمابقال ممث مث  القمرجينل ليست مردود لس ب  ِّك مناسبة  ميضال 

س  ن مما ي موُث بميث البليمحأ وا بلمحأ س وا   ك معن  المعن  ال ي وُث بيث المقبو أ والممردودأ
 .             .  والمناسبأ وا نسبأ

منلا )تالُي  هول ه تعبلا:     2 رر 5  سل ما حل ي ُيْقمرأُ  الل م ل قلْرضل مْث للا ال ملأ مل
للُ  ملْجر   لرأيم ) رلُ  للُ  ول اعأ  [.22:ديد]الح((22 لُيضل
     س  ممممك سممممبيلأ  نرمممماقأ  قعممممال  إلمممم  اثمممممث اِّ بليممممح   نممممدب   ممممك ِّممممله ا يممممةأ 

 وم ضممممممم أ  المممممممما أ  ي م مممممممرمأ وقحمممممممرَّ  بممممممماثخاللأ  نرممممممماقُ اث ِّمممممممو الحسمممممممثُ  القمممممممرُ  و 
      [.13]الجهاتأ 

مممنلا)ملْث للا ال مملأي والشمم   مث  ظمماِّرل قولأممم  قعممال : سل مما حل  (ُيْقمممرأُ  الل مم ل قلْرضل
؛  ث  اِّل    ممال بممد  مممث حممم أ ال ممالمأ  سممبحانُ  وقعممال  ِّممو العنممكُّ الحميممُدس غيممُر مممراد 

.  عل  المجازأ
بعمممممممدل ل ممممممرأ االخمممممممقالمأ  مممممممك قرسممممممميرأ القمممممممر أ  ا لوسمممممممكُّ  قممممممما ل ولمممممملل  

مم  ممال المُ  سممما  مماثل ومي  :)الحسممثأ   ةل قبعي مم اسممقعار ل   ي مموثُ  س ممك الرعمم أ  زأ علمم  القجمموُّ ا إم 
ن مممما سةل قم يلي ممم اسمممقعار ل   ي ممموثُ  سملمممةأ الجُ   مممك مجممممولأ  زأ مو القجممموُّ  س[30]ةل قصمممريحي    وا 

ممممث لا  :مي سوِّمممو ا بلمممحُ  س انمممت قم يلي مممةل؛  ن مممُ  قمممد اسمممقعيرت  يهممما الهيئمممُة للهيئمممةأ 
مم يممال قحرَّ مُ  صممال خلأ اِّ قعممال  مُ   ممك سممبي أ   ُ ماللمم نرممقُ المملي يُ   ؛الجهمماتأ  وم ضمم ل   ُ م رمل
ُل  ممعوَّ مث يُ  رجما علمم   هُ  يعحيم  مجممرل  سلمم ُ   ُ  يضماعرُ  س ُ قرُضمم ممث يُ  س ُ بدللمم  ُ سمبحانل   ُ ضل
 .[32]( مث  ضلأ    ير ل  مضعا ال  رال   مضاعل إنراقأ 
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مما  مث  القممر ل مسممقعار  لإلنرمماقأس  ممم  سممرء للمم  إلمم   س  هممووجممُ  القبعي ممةأ مم 
قعارل لممممُ  ِّمممو الرعممممُ س ولمممميإ   انممممت االسممممقعارُ  قبعي مممةل؛  ث  المسمممم س)ُيْقرأُ (الرعممم أ 
 .االسمل 

م س  هووجُ  القم يلي ةأ مم ا و   ثْ من ُ  اسقعارل الهيئةل للهيئمةأس  قمد اسمقعارل ِّيئمةل مل
ُق ماللمُ  مخلصمال نرأمس لمث يُ مث المقرل أ  ُ  قرضالس  م  ُيضاعلُم ل  ِّلا القرُ  قرأ يُ 

س ويضمممماعُم لممممُ  ا جممممرل  ُ ُ  ماللممممُم اِّ سممممبحانالقعمممموي ل منممممُ س  يضمممماعأ  ِّ راجيممممال 
     .    وال وابل

ممنل ا لوسممكُّ  ن ممما رج  د أ الواقعممةأ المرممرل  االسممقعار أ  علمم  القم يلي ممةل  االسممقعار ل  وا 
؛  ث   ُِ  مممك المممنرإأ لالهيئمممةأ اسمممقعار ل   مممك الرعممم أ ؛ لمممما  يهممما ممممث قصممموُّر لهيئمممةأ موقممم
س و ك  .    لل  ققرير  مبلُح للمعن   ك النرإأ  الهيئاتأ

ال ممانك المقصمودأ بقولأمم   ممك  موثأ المعنم   من ممُ  ال خمالمل  وخالصمُة الم ما أ 
ممنلاقعممال : سل مما حل ي ُيْقممرأُ  الل مم ل قلْرضل ممرأيم   )ملْث للا ال مملأ للممُ  ملْجممر   ل رلُ  للممُ  ول مماعأ ِّممو ( لُيضل

هس وبيمماثل ُحسممثأ  مموابأ المنرأممقأ  ممك الممدنيا  الحممث  علمم  اثنرمماقأ علمم  مبلممحأ وجمم   وي ممدأ
ن مممما الخمممالمُ  سوا خمممر أ  س ِّممم  ي ممموُث للممم  ِّممملا المعنممم  ال مممانك  مممك  يري مممةأ إ ممماد أ  وا 

بحريمممقأ االسممممقعار أ القصممممريحي ةأ القبعي ممممةأس مم بحريممممقأ االسممممقعار أ القم يلي ممممةأ؟ وا ليممممُق 
 .؛ لما ققد مل ببالغةأ القريثأ الحمُ  عل  القم يلي ةأ 

وقموُ  ا لوسممكَّ  ممك معممر أ قممرجينأ الوجمم أ ال ممانك:)وِّو ا بلُح(يممد ُّ علمم  
   .   س وليإل مردودال مث  الوج ل ا و  ل بليح  ميضال 

للم  ُ م َّ تالُي  هول ه تعبلا:    3رر 5    هأ اْلُمْلمُ  ولُِّمول عل ي بأيلدأ )قلبلارل ل ال لأ
( ير  ُ  قلممدأ ممْك ممْوتل 2شل للممقل اْلمل ممالل ولُِّممول اْلعلزأيممُز (ال مملأي خل ممُث علمل ُ ْم مليُُّ ممْم ملْحسل يلمما ل لأيلْبلُممول ولاْلحل

 [.1ممم 2:مل ]ال((1اْلعلُروُر)
(: ُ ْم(قمما  ا لوسممكُّ  ومصمم ُ ...  ممممث يخقبممرُ   م معاملممةل ليعمماملل  :مي س)لأيلْبُلول

   مك حقَّم صمحين   وِّو غيرُ  مممم هُ بما اخقبرل  العلمأ  يققضك عدمل   ُ و ن   ساالخقبارُ  البالُأ 
ُِ  ممرل علمم  مممما لُ  ال ممالمُ  مممم ل حُ  مممممم وجمم    عممز    سةأ القم يلي ممم للممم  إلمم  االسممقعار أ  س ويرجمم

   [.31]( ك البالغةأ  ها ي  دونل  ةأ القبعي   االسقعار أ  واعقبارُ 



 د. حاجك وبرغش

02 

 

س  مي من ُ  لم ا قعل رل حم ُ   ال المأ عل  ظماِّرأهس قعمي ثل الحممُ  علم  المجمازأ
ُ ْم( ي مممموُث معن  مممما علمممم  سممممبي أ  : يعممممامُل م معاملممممةل مممممث يخقبأممممُرس)لأيلْبلُممممول وللمممم  إم 

س شمممب  ل معاملقلمممُ  سمممبحانلُ  لعبممماده ِّيئمممة  لهيئمممة ساالسمممقعار أ القم يلي مممة؛  ن هممما اسمممقعارُ  
رادقلممُ  ثظهممارأ معمممالأهم مم  ا زلممكَّ  القممك يعلُمهمما وا   ؛ لمجممازاقهم عليهمماس بمعاملممةأ بعلمأ

م او  سيخقبُرهُ لمث  رأ المخقبأ  د  القصمريحي ةأ علم  سمبي أ االسمقعار أ القبعي مةأس مي: ا ا  لمرمرل
س  مممم  سمممرء للممم  إلممم   القبعي مممةأس اسمممقعارل االخقبمممارل للعلممممأ مو ثراد أ إظهمممارأ ا عمممما أ

سس الرع أ  ُ ْم(س   انت قبعي ةل؛  ن ها واقعة   ك الرع أ . وِّو)لأيلْبُلول  ال  ك االسمأ
واعقبمماُر االسممقعار أ  :) ِّممو القم يلي ممُة؛ بممدلي أ قولأمم عنممد ا لوسممكَّ  وا بلممحُ   

ن مممما  انمممت مبلمممحل؛ لمممما  يهممما ممممث قصممموُّرأ ِّيئمممةأ القبعي مممةأ  يممم  دونلهممما  مممك البالغمممةأ  (س وا 
س  ِأ المسممقعارأ وِّيئممةأ المسممقعارأ لممُ س و ممك للمم  ققريممر  بليممح  للمعنمم   ممك نرممإأ الس ممام

 السي ما والمقاُم مقاُم حث  عل  اثنراقأ  ك سبي أ اِّ. 
 وقوُلُ :)دونها  ك البالغةأ(دلي   عل  مث  الوج ل ا و  ل بليح  ميضال.

مْم ولُموللئأم ل ُِّمُم ) ر  تالرُي  هول ره تعربلا: 4 ررر5 بَّهأ مْث رل للم  ُِّمدلء مأ ُموللئأم ل عل
(  [.7:بقر ]ال((7اْلُمْرلأُحوثل

 :ا يةأ  ه ك ِّل االسقعار أ   ك بياثأ  اخُقلمل 
هم نأ قم ُّم هت ِّيئمةُ بَّ بمأث ُشم ؛هملحالأ  قم ي    االسقعالُأ  بحرمأ  اثقياثُ :  قي ل 

  مك االعمقالُأ  الرا مبأ  ةأ ئمبهي سالخيمراتأ   مك حريمقأ  ِّموسميرأ  علي هم مث الهدء و باقأ 
بقلمم   د  قعممدَّ مممث مُ  عممةُ هم المنقزل هت حممالقُ بَّ  ُشممس  مممث قصممريرأ  ثأ والممقم ُّ  علمم  المر مموبأ 

  ث   ؛االسممممقعالُأ  عليمممم  حممممرمُ  د    سال ضمممممني   قشممممبيهال  د  قعممممدَّ مممممث مُ  عممممةأ المنقزل  الحالممممةأ 
ُل   بأ المر  مم بعم ل (علم ) لممةُ   ق موثُ  سشمكُ   منموالأ  مقموءممث  شمكُ   ثُ قم ُّم االسمقعال

 ةأ مولئمم  علمم  محي ممم : ُ ومصممملُ س اثيجممازأ  بهمما علممم  وجمم أ   أ المشممب   ةأ ئمممعلمم  الهي الممدا َّ 
ال  المدا َّ  بأ المر  م بم  بعمُ   حل المصر   إال مث   سة  قصريحي   ة  قم يلي  االسقعارُ    سالهدء
 .  [33] ُ جميعُ 
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؛ ة  قبعي مم قصممريحي ة    ممك ا يممةأ  االسممقعار ُ  وقيمم :    ُ القمسُّمم  ل بَّ ُشمم  ممك الحممرمأ
إلمممم  معنمممم   س وسممممرء القشممممبي ُ ةأ مممممث الداب مممم لرا ممممبأ ا ثأ بممممقم ُّ  سبالهممممدء عنممممد المققمممميث

   .[34](عل )وِّو سالحرمأ 
 االسممقعالُأ  وحممرمُ  سالهممدء بمر مموب    ل بَّ ُشمم ؛د   رممرل مُ  ة  م ني مم اسممقعار   وقيمم : 

    [.37]المر وبأ  مث لوازمأ   ُ ن    ؛عل  لل  قرينة  
ُل  قشمممبي ل   مممك ا يممةأ  بمميث الجميمممِ مث   ال نمممزالل  والحاصممُ  من ممم ُ  ُل  مشممميا  بأشممميا

االسمممقعالُ علممم   وممممث  بممموتأ  سالهمممدء للمققممميث ممممث  بممموتأ  حاصممملة   لمممةأ مْ علممم  الجُ 
جعللهما   سبهما ِّملا القشمبي ُ  الحاصم أ  الحريقمةأ   ك قعييثأ  خقالمل س ول ث  االالمر وبأ 
ُأ  قلمممم ل  قشممممبي ُ  بممممأث ي مممموثل  سةأ القم يلي مممم حريقممممةل بعُضممممهم   بمممماالنقزالأ  حاصممممالل  ا شمممميا
 بمم    ُ والمشممب    ُ المشممب   بممأث ي مموثل  سةأ القبعي مم حريقممةل  بعُضممهم همماجعلل و س لهيئممة   والقر يممبأ 

ُأ ي ممممرد ُأ  قلمممم ل  ةأ ببقي مممم العلمممممُ  ويحصمممم ُ  سث مممممث قلمممم  ا شمممميا  ققييممممدأ  بواسممممحةأ  ا شمممميا
     [.36]ديثررل المُ 

ن ابثُ  بعد  ها مبلحلس  قا ل مث ق وثل االسقعارُ  قم يلي ةل؛ ل ونأ  عاشور ورج 
 مشدُّ   ُ مِّلل  مث   البياثأ   ك علمأ  رل ققر  :)س وقحريرأ مح   النزالأ ل رأ االخقالمأ الس ابق

 مهما اسققامل  دأ إل  المررل   ال يعدلوث عن ُ  سالهيئةأ  قشبي أ  عل  اعقبارأ  حرصال 
 ا و   عند مِّ أ  الحظل  القم يلكَّ  للقشبي أ  لدي  مث   ثل ِّلا قبي   رل إلا ققر  ....هُ اعقبارُ 

ُأ  مغرا أ  مث مِّمَّ  مث    ُ ووجهُ  سالبالغةأ   وِّو مقدمُ  سالقشبي أ  لها بابل ومو   البلعا
 هو  سبهيئة   ِّيئة   قشبي ُ   ُ  ن   ؛القشبي أ  منوالأ  مخلُّ  القم ي ل  مث   هاس وال ش    نونأ 
 ُِ  ؛مرجنل   ك ا يةأ  ةأ القم يلي   اعقبارل  نجدُ  ونحثُ  ومجل  للمعانك.  ك النروإأ  موق

ب ال  ا سمنل لم   المقامل   ألث   ؛ها مبلحل ا  ونُ ومم  ... ومشهرُ  ومبلحُ   نها موضنُ 
موالِّما   اثل  ال جرمل  سالرريقيث باقراقأ  مممم واث رادأ  : القم ي أ ممم مي االعقباريث
 [.33](..مقوء ومعزُّ  ات  صوصي  ما  ي  خُ  باالعقبارأ 

 ك القرجينأ  ِّك لبُّ ال المأ  ؤخُل مث  المأ ابثأ عاشور قاعد   مهم ة  ويُ 
وِّك من ُ  إلا سمنل المقاُم باعقباريثس  القم ي أ  بالبالغةأ  ك معن  المعن س

س مو  القم ي أ وال نايةأس   ث  ا ول  للمرسَّرأ مث يخقارل ما  ي   واث رادأ
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 س وِّله الُخصوصي اُت راجعة  إل  قو  أ إ باتأ المعن بالغي ة  م  رُ ُخصوصي ات  
ِأ ال انك  .س وققريرأه  ك نرإأ الس ام

ميضال؛  ث   ميضال مث  الوجوهل ا خرء بليعة   مث  المأ ويؤخُل  
(يعنك مث  الوجوهل ا خرء بليعة  وواضحة   نها موضُن ومبلُح ومشهرُ :) ُ قولل 

     ومشهور  . 
 بياُث اقصامأ المققيث مث  المقصودل  الم ا أ من ُ  ال خالمل  ك وخالصةُ 

هوي ل  بالهدء عل  مبلحأ وج    ن ما الخالمُ دأ  ك  يري ةأ إ اد أ ِّلا المعن س وا بلُح  س وا 
.  جعُ  لل  بحريقأ االسقعار أ القم يلي ةأ

إل  مث   ا م لةأ القحبيقي ةأ  ال المأ عث مث ُمشيرل  ك خاقمةأ  بقكل ِّلاس وقد 
س عاشور بالبالغةأ  ك معن  المعن  لم ينررْد ب  الحَّيبكُّ وا لوسكُّ وابثُ القرجينل 
ما  رُت عل عند   ير  مث المرسَّريثس ول نَّك اققص ميضال  ت لُ  مم لة  ب   ان

القحبيقكَّ ِّو القم يُ  لر ر أ  ؛ و ث  المقصودل مث القسمأ ؛ لضيقأ مجا أ البحثُل أرل 
 .ُُ  البحثس ال الحصُرس وال االسققصا

   والنتبئج: خبتميال ررر 6
 قبي ث مث خال  البحث النقائُج ا قية:

س مدارُ   1رر 6  وِّمك: ال نايمُةس  المعانك ال وانك علم  مباحمثأ علممأ البيماثأ
 ممك مباحممثأ علممم المعممانكس وال  ممك  ِّممله المعممانك ال ق مموثُ واالسممقعارُ س والقم يممُ س و 
   . ِأ  مباحثأ علمأ البدي

ث  المرسَّرل اللي ُموقكل لوقال بالغي ال ال ي قرك باخقيارأ وج   بليح  إ 2 رررر6 
ن ما يقحر ء مبلحل الوجوهل ومشد ِّا قو يدال  ك إ اد أ المعن  ال انك  س وا   ك قرسيرأ ا يةأ

س  ما قبي ثل  ك ا م لةأ القك اشقم ل عليها الظاِّرُ  علي  المعن  ا و  ُ  اللي يد ُّ 
 ِّلا البحُث. 
د أس وممممث ال نايممممةأ  القم يلي ممممةُ  االسمممقعار ُ  3 رررررر6 مبلمممُح ممممث االسممممقعار أ المرمممرل

 قمد اشمقم ل البحمُث  ؛لن قمة  بالغي مة  مخمرءللمقمامأ و  ت ا نسبل  ان السي ما إث سميضال 
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  َّ واحممد   ممك ُ مم وا بلممحل  جممنل ر ا  كِّمم السممقعارُ  القم يلي ممةُ ا س و انممتمم لممة   ةأ علمم  مربعمم
 .مث ِّله ا م لةأ 

القمممرجيُن بالبالغمممةأ  مممك المعمممانك ال ممموانك ي ممموُث بممميث الوجممم أ البليمممحأ  4رررررر6
 . س ال بيث الوج أ المقبو أ والوج أ المردودأ               والوج أ ا بلحأ
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 .247س ل8غالحبعة ا ول س دار ال قبكس  .   أصو  الا ه
هواطرع األدلري  ر    مممم م2333 سمنصمور بمث محممد اللمعبن  انظمر: مم1
  الغزالرو  .404س ل2غبيمروتس بس دار ال قمب العلميمة الحبعمة ا ولم  .األصرو 

      دار ال قممب العلميممةس  سالحبعممة ا ولمم  .الملتصرراا مممممم م2333 محمممد بممث محمممدس
 سالحبعمممة ال ال مممة .لمحصرررو ا ممممممم م 2333 سمحممممد بمممث عممممرالررريازي و  .337ل

   .     333س ل7غ مؤسسة الرسالةس
هواعرد التريحُ  عنرد المالِّرُي  ديالري  مممم م2336س حسيث بث علمك الحيل  مممم3

ي تطلُ ُي    .34س لريا أ بالدار القاسم ا ول س  الحبعة .نظُي
 .اإلُضبح    علوم اللةِي س د/ت مممممحمد بث عبد الرحمث ال زوُن  مممممم4 
 . 22ل  بيروتسب س دار ال قب العلميةح/د
 شرررريح تلخررررُص الماترررربحمسمممعود بممممث عممممرس د/ت مممممممم  التاترررربزان  انظممممر:مممممممم 7 

ممممم 213س ل2غلبنمماثس  سبيممروتب دار السمرور سد/ح .المطلرروم مررع شرريوح أخرري 
214.    

. اإلُضرربح  رر  علرروم اللةِرري سمحمممد بممث عبممد الممرحمث ال زوُنرر انظممر: مممممممم  6 
   .3ممم 7ل

      .20ممم 3ل. ميحع اللبلقالانظر:  ـــ  7 
. د/حس دالئررر  اإلعحررربزعبمممد القممماِّر بمممث عبمممد المممرحمثس د/ت ممممممم  الحيحررربن  ــــــــ8 

   .163ل م قبة الخانجك بالقاِّر س
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    .161ل .ميحع اللبلقال :انظرمممم 3
        .161ل .الميحع اللبلق انظر: ممممم 20 
 سمحمممد بممث عبممد الممرحمث ال زوُنرر س و30ل. ميحررع اللرربلقالانظممر:  مممممم 22  

:) وللممم   ث  داللمممةل ِّمممله 340ل. اإلُضررربح  ررر  علررروم اللةِررري . قممما  العلمممويُّ
س وال شمم   مث  الداللممةل  ا مممورأ علمم  ممما قممد ُّ عليمم س إن ممما  مماثل داللممةل بممالالزمأ  ِأ والقمماب

مم  م شممُم لحالأمم س ومبمميُث لظهممورأهس ومقمموء قم ُّنممال  ممك الممنرإأ مممث  علمم  الش ممكُأ بالزمأ
رةأ(. أللرياي  الطريازممم ممممم ِّم 2413 سيحيم  بمث حممز  العلوي  غيرأ ما ليإل بهله الصَّ

س بيمممروتب صممريةالم قبمممة الع . الحبعممة ا ولمم ساللةِرري وعلررروم ح رربئق اإلعحررربز
     .276س ل2غ
 .دالئرررر  اإلعحرررربز عبممممد القمممماِّر بممممث عبممممد الممممرحمثس الحيحرررربن  انظممممر:مممممممم 21  

    .32ل
      .32ل .ميحع اللبلقالانظر: مممم 23 
   .32ل .ميحع اللبلقال انظر:ممممم  24 
المحبول بأعل   الكشبف مم ِّممم2434 محمود بث عمرس الزمخشيي انظر: ممم27 

      .470س ل24غالحبعة ا ول س جائز  دبك للقريث ال ريمس .حاشية  قوح العيب
عمممر مل القزوينمممكُّ ال نايمممةل بقولأممم أ:)لرظ  مريممدل بممم  الزُم معنممماُهس ممممِ جممموازأ إراد أ ممممم 26 

.) . اإلُضرربح  رر  علرروم اللةِرري سمحمممد بممث عبممد الممرحمث ال زوُنرر  معنمماُه حينئممل 
بقولأم أ:)وِّو مما ُيشماُر بم  إلم  المحلموبأ ممث . ومم ا القلويُن  عر  مُ  الحَّيبمكُّ 330ل

.)  ُ س مِ خرا التلُب   ر  اللُرب   ممم م2333 سعبد السقار حسيث مبرو وط زم   بعد 
رسمممالة د قممموراه  مممك البالغمممة والنقمممدس جامعمممة  .لإلمررربم الطُلررر ق تح ُ رررب  وديالررري  

. والمممممراُد بالُبعممممدأ مث ُينققمممم ل إلمممم  الملممممزومأ 246ل س ليممممة اللعممممة العربيممممةس ا زِّممممر
؛   نُّممُ   س وم الُممُ  قمموُلهم:   يممُر الرمممادأ س وُسمممَّك قلويحممال لبعممدأ المحلمموبأ بوسمماحةأ لمموازم 
س ومنهمما إلمم    ممر أ  ُينققممُ  مممث   ممر  الرمممادأ إلمم    ممر أ إحممراقأ الححممب قحممتل القُممُدورأ

س ومنها إل    ر  ا ل لللةأس ومنها إلم س الحبائخأ س ومنهما إلم  المقصمودأ ميراثأ     مر  الضَّ
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اإلُضربح  ر  علروم  سمحمد بث عبد المرحمث ال زوُن  ِّو  وُنُ  مضيا ال. انظر:و 
. وبيمماُث القلمموينأ  ممك ا يممةأ مث  االمقحمماثل والقجربممةل يلممزُم منهممما 331ل .اللةِرري

قلممممُ  مممممر  ل بعممممد م   ِّممممله المزاولممممةأ والمعالجممممةأ  خممممرءس ويلممممزُم مممممثمزاولممممُة ا مممممرأ ومعالجل
. القمرُُّث  ك    ا مرأ

مي مث  الققمموء قم  نممْت مممث قلمموبهمس و بقُمموا عليهمماس بحيممُث ال يوجممدوث  ممك مممممم 23 
ري  ممم مممممِّ 2384 سمحمد بث محممد ل  عبشويا ُمققيث. انظر: حا   ما غيرل  التحُي

    .113س ل16غ سقونإس الدار القونسية للنشر د/حس. والتنوُي
. الحبعممة  ترروحب الغُرر ِّممممم ممممممم 2434 الحسمميث بممث عبممداِّس الطُلرر  انظممر:مممممم 28 

  .  471س ل 24غ ا ول س جائز  دبك للقريث ال ريمس
 .472مم 470س ل24.غالكشبف محمود بث عمرس الزمخشييانظر:  مممم23 
ممم ل بقولأممم أ:)ِّو مممما  انمممْت العالقمممةُ ممممممم 10  بممميث مممما  عمممر مل القزوينمممكُّ المجمممازل المرسل

ِل لمممُ  مالبسمممةل غيمممرل القشمممبي أ(. محممممد بمممث عبمممد  ال زوُنررر  اسمممُقعم ل  يممم  ومممما ُوضممم
        .  133ل .اإلُضبح    علوم اللةِي سالرحمث

    .  471س ل24. غ توحب الغُ  الحسيث بث عبداِّس الطُل  انظر: ممممم12 
    .471ل  س24غ.الكشبف محمود بث عمرس الزمخشيي انظر:مممم 11 
. انظمممر:مممممم 13   مسمممعود بمممث عممممرس التاتررربزان  وُقسمممم   ميضمممال المجمممازل المر  مممبل

وِّممك قشممبيُ  . 380ل ق دار سممعادق د/ح .علررا التلخررُص المطرروَّ  ِّمممم ممممم2320
إحمدء صممورقيث ُمنقمزلعقيث مممث ممممريث مو مممور  بمما خرء س  ممم  قُمدخُ  المشممب هُة  ممك 
جممنإأ المشممب  أ بهمما مبالعممةل  ممك القشممبي أس  قُممل ُر بلرظهمما مممث غيممر قعييممر  بوجمم   مممث 

 .اإلُضرربح  ر  علرروم اللةِرري سمحممد بممث عبمد المرحمث ال زوُنرر الوجموه. انظمر: 
   .  321ل
 .473س ل24غ.  توحب الغُ  الحسيث بث عبداِّس الطُل  انظر:مممم 14 



 د. حاجك وبرغش

08 

 

يوح المعررربن   ررر   مممم مممممممِّم 2427 سمحممممود بممث عبمممد اِّ اآللولرر    انظمممر: مممممم17 
 الحبعمممة ا ولممم س دار ال قمممب العلميمممة .تالرررُي ال ررري   العظرررُم واللرررلع المثررربن 

 .130س ل23غ سبيروتب
إلمممم  مصممممرَّحة س وم ني ممممة : والمممممراُد بمممما ول  مث ُيحمممململ  قنقسممممُم االسممممقعارُ  ممممممم 16 

المشب ُ س وُيل رل المشب ُ  ب أس والمراُد بال انيمةأ مث ُيمل رل المشمب ُ س وُيحململ المشمب ُ  بم س 
م مممم   2383يوسم بمث مبمك ب مرس  اللكبك   وُيد   علي  بشكُ  مث لوازمممأ . انظر: 

س 333دار ال قمممب العلميمممة ببيمممروتس لبنممماثس ل. الحبعمممة ال انيمممةس ماتررربح العلررروم
التلُررب   رر  اللُررب  لإلمرربم الطُلرر  تح ُ ررب  عبممد السممقار حسمميث مبممرو س  زم رروطو

    .  217. لوديالي  
عممر مل الهاشمممكُّ القعممري ل بقولأمم :)ِّو مث ُيحلممقل ال ممالُمس ويشممارل بمم  إلمم   ممممممم13   

مممياق(.  س ُيرهمممُم ممممث السَّ حرررواهي س د/ت مممممم محممممد بمممث إبمممراِّيم الهبشرررم معنممم ل يخمممرل
س بيمممممروت الم قبمممممة العصمممممرية . د/حساللةِررررري  ررررر  المعررررربن  واللُرررررب  واللررررردُع

. ولعمممم   القعممممري ل  ممممك ا يممممةأ مسممممقراد  مممممث داللممممةأ الحصممممر المممملي يريممممُدُه 183ل
ثل الل مُ  ُقلُموبلُهْم لأ  يثل اْمممقلحل لق ْقممولء(س قعريمُم حر مكَّ اثسمنادأ  ممك قولأم  قعال :)ُموللئأم ل ال ملأ

   .   أن ُ  قي : مولئ  الليث امقحثل اُِّ قلوبلهم للققوءس ال غيُرِّم
      .473ل س24. غ توحب الغُ  الحسيث بث عبداِّس الطُل  مممم18  
يوح المعرربن   رر  تالررُي ال رري    سمحمممود بمث عبممد اِّ اآللولرر   انظممر: ممممم 13  

    .234س ل24غ .العظُم والللع المثبن 
قنقسممُم االسممقعارُ  باعقبممارأ اللرممظأ المسممقعارأ إلمم  ققسمميمات  مخقلرممة س منهمما: ممممممم 30   

من ها إم ا مصلية س مو قبعية ؛   ث  ماثل المسمقعاُر اسممل جمنإ   أصملي ة س  اسمقعار أ لرمظأ 
س وا  عمما أ وممما ُيشممققُّ  س والحممرومأ ممراتأ ال  قبعيممة س  الصَّ س وا  ا سممدأ للرجمم أ الُشممجالأ

مرةأ المشمب هة.. منها  اسمأ  محممد بمث  ال زوُنر المخ. انظمر: .الراع أ والمرعمو أ والصَّ
عبمد السمقار حسميث وط زم  س و304ل .اإلُضبح    علوم اللةِي سعبد المرحمث

س 218ل .التلُررررب   رررر  اللُررررب  لإلمرررربم الطُلرررر ق تح ُ ررررب  وديالرررري   سمبممممرو 
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. وبيماُث 331ممم 332ل علرا التلخرُص. المطروَّ  مسعود بمث عممرس التاتبزان و
س   انممت  االسممقعار   ممك ا يممةأ مث  القممر ل اسممُقعيرل لإلنرمماقأس وسممرء للمم  إلمم  الرعمم أ

)ُيْقرأُ (.   االسقعارُ  قبعي ةل؛  ن ها وقعْت  ك الرع أ
يوح المعربن   ر  تالرُي ال ري   العظرُم  سمحممود بمث عبمد اِّ اآللولر   مممم 32  

       .234س ل24غ .والللع المثبن 
  .  6س ل27غ .ميحع اللبلقالممممم 31  
ي والتنوُي سمحمد بث محمد ل  عبشويا انظر:مممم 33     .141س ل2غ. التحُي
.  الكشربف حبشُي علا تالرُيعلك بث محمدس د/ت ممم  الحيحبن انظر: مممم 34  

   .  82س لوحةمخحوحد/حس 
س المطررو حبشررُي علررا ممممم  ِّمممم2320 علممك بممث محمممدس الحيحرربن انظممر: مممم 37 

    .334ل ق دار سعادق د/ح محبول  ك ِّامش المحو .
ي والتنوُي سمحمد بث محمد ل  عبشوياانظر:  ممممم36   .143س ل2غ.التحُي
       .144ل س2غ. لميحع اللبلقامممم 33 
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