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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497
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في منحة الباري   األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي      
)ت:  ه( 926للسنيكيُّ

Rhetorical methods and their role in prophetic Expression in 

Al _Bari Al_Seniki (T:926i) 

 قسم اللغة العربية  –للعلوم األنسانية  كلية التربية -جامعة االنبار 
University OF Anbar 

College of Education for Human Sciences 

Arabic language Department 

 
 المستخلص  

الفصي بالنبي  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  احتعرف  فقد  لسانًا،  الكثير  ح  أقواله  العناصر  وت  من 
البالغية البارعة المتمثلة في علوم البالغة الثالث " علم المعاني ، و البيان و البديع " ، لهذا درست  

درست  " االساليب البالغية و دورها في التعبير النبوي في منحة الباري" وكان على ثالث مباحث.  
ع ، اما المبحث الثالث فقد درست  لثاني اسلوب البديي ، و في المبحث افي المبحث األول علم المعان

 الخاتمة اشرت فيها الى أهم نتائج البحث. ثمفيه علم البيان ،
 .النبوي  –التعبير  -البالغية -االساليبالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The Messenger ,may God bless him and grant him peace ,knew the 

messenger of the eloquent tongue , as his sayings .Represented in the three 

sciences of rhetoric , the sciences of meanings, the statement and the Badi 

‘Al _Biladi’s curriculum and its role in the prophetic expression with 

Al_Bari’s , scholarship , and it was divided into : three sections . in the first 

topic , I studied semantics , in the second study , I studied the Al_ Badi 

method , and in the third topic , I studied the pain of the conclusion ,in which 

I mentioned the most important results of the research.  

Keywords: rhetorical- styles- expression- prophetic. 

 دالل عبد الفتاح مالك الجوعاني

 

Dalal Abdel Fattah Malik Al - 

Gohani 

   يمي أ.د. علي مطر الدل 

 

Dr. Ali Matar Al_dulaimi 
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 المبحث األول  
 علم المعاني  

ن علم المعاني أحد فروع علوم البالغة العربية ؛ الذي يعتني باللفظ و مدلوالته ، ويعد عبد  إ
العلم   الجرجاني رائد هذا  النظم.  إذ القاهر  به في نظرية  القول  ثم    (1) عظم شأنه وعلى قدره  ففصل 

اهتم بعده  عرفه توالى  فقد  العلماء  تت  ام  هو   (  : وما  السكاكي  اإلفادة  في  الكالم  تراكيب  خواص  بع 
يتصل بها من االستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكالم على ما يقتضي  

؛ وقال عنه القزويني : هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى   (2) الحال ذكره(
  (3)ال.الح

ال تحليل  هو  المعاني  علم  معرفة  فمهمة  و  ألفاظها  معنى  عن  البحث  ثم  ومن  المفيدة  جملة 
  (4) احوال كل لفظ فيها في اللسان العربي.

أما موضوعاته فقد تعددت بين األسناد الحقيقي و المجازي و معرفة احوال متعلقات الفعل و  
  (5)  وصل و االيجاز و االطناب و المساوة ...الخبر و االنشاء و النفي و التوكيد و الفصل و ال

 من مواضيع علم المعاني التي وردت في منحة الباري هي:  
 الخبر: 

 الخبر  لغًة: 
يعني به النبأ والعلم ؛  قال الخليل :)اخبرته وخبرته ، والخبر : النبأ ، ويجمع على اخبار      

ى  وخبرت االمر اخبره    اذا عرفته عل   0ه  ، وعند ابن منظور هو  : )) خبرت باألمر أي علمت(6)(
    .(7) وخبره بكذا واخبره : نبأه (( 000والخبر النبأ  000حقيقته 

 (8)اما اصطالحًا: فقد عرفه المبرد بقوله : ) الخبر ما جاز على قائله التصديق والتكذيب ((
و تكذيبه، وهو إفادة  ؛ وقال ابن فارس : )) ان اهل النظر يقولون : الخبر ما جاز تصديق قائله أ

في   أمرًا  دائم((المخاطب  أو  مستقبل  أو  زمان  من  من    .(9)   ماض  الكثير  المعنى  بهذا  قال  وقد 
 .(10)العلماء

وهو قابلة للتصديق    (11) اما عند المحدثين فهو ما يتحقق معناه  في الخارج بدون النطق به.
 (12) ات القائلين.والتكذيب من أي إنسان صدرت؛ ألّنها ينظر إليها لذاتها ال لذ

األول: فائدة الخبر، ومعناه إفادة المخاطب    به احد الغرضيين هما :  وقد يلقى الخبر ويراد 
الحكم الذى تضمنته الجملة أو الكالم اذ كان جاهاًل له كقولنا: زيد قائم لمن ال يعلم أنه قائم ، و الزم  

نا  كالم وال يقدم شيئا جديدا للمخاطب كقولالفائدة، وهو يفيد أّن المتكلم عالم بالحكم الذي يتضمنه ال
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وهناك أغراض أخرى يؤديها الخبر منها التعجب    (13.)لمن زيد عنده وال يعلم أنك تعلم ذلك: زيد عندك
 (14)  نحو: ما أحسن زيدا، او النفي نحو: ال بأس عليك،  أو  التمني نحو: وددتك عدنا.

 فمن اغراض الخبر في منحة الباري هي:  
َل ِبالرَِّحِم َمَلًكا  َيُقوُل: َيا َربِّ ُنْطَفٌة،  لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ نَِّبيِّ َص َقاَل ال   - َم: " ِإنَّ َّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َوكَّ

ْزُق  َيا َربِّ َعَلَقٌة، َيا َربِّ ُمْضَغٌة، َفِإَذا َأرَاَد َأْن َيْقِضَي َخْلَقُه َقاَل: َأَذَكٌر َأْم ُأْنَثى، َشِقيٌّ َأْم َسعِ  يٌد، َفَما الرِّ
 (15)  ْكَتُب ِفي َبْطِن ُأمِِّه "َواأَلَجُل، َفيُ 

ن الغرض من االخبار "  ُنْطَفٌة ، َعَلَقٌة ، ُمْضَغٌة " التماس إتمام خلقه، والدعاء  إقال السنيكي  
  (16) بإفاضته الصورة الكاملة عليه، أو االستعالم من ذلك ونحوهما.

مة ألن هللا  ال الز   غرض االساسي فائدة الخبر وا لم تفيد الن االخبار هنإذكر شراح الحديث  
الخبر هنا  إعالم بكل شيء. و  الغرض من  .نما  تم  قد  الخلق  بأن  أو االستعالم  وهو      (17) االلتماس 

أنثى{ آل عمران:   إني وضعتها  امرأة عمران  : }رب  تعالى حكاية عن  ؛  فقد كان  36نظير قوله 
الحزن  و  التأسف  الخبر  من  عالم  الغرض  تعالى  هللا  أن  يقيًنا  تعلم  ومن    ألنها   ، وضعت  بالذي 

االغراض الخبر ايضًا إظهار الفرح ، و إظهار الضعف: كقول زكريا عليه السالم يخاطب ربه: }َربِّ  
    (18) .4ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا{ مريم:  

فائدة  إذن  إ الحقيقي هو  الخبر  اذا عدل الن غرض  أو الزمة ، و  مقتضى  كالم عن  الخبر 
و قرائنه كما في الحديث    و من سياق الكالمأخرى تفهم من الخبر نفسه  ألى اغراض  إالظاهر  يخرج  

ن يدعى بإقامة الصورة الكاملة عليها، أو اراد إظهار الفرح إلتمام  إن الملك اراد  إذ فهم منه  إ النبوي  
 الخلق.

َيْأِتي َأَحُدُكْم َيْوَم الِقَياَمِة ِبَشاٍة َيْحِمُلَها َعَلى َرَقَبِتِه َلَها   لََّم : " َوالَ ى هللُا َعَلْيِه َوسَ _َقاَل النَِّبيُّ َصلَّ 
ِه َلُه ُرَغاٌء  َلى َرَقَبتِ ُيَعاٌر، َفَيُقوُل: َيا ُمَحمَُّد، َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيًئا، َقْد َبلَّْغُت، َواَل َيْأِتي ِبَبِعيٍر َيْحِمُلُه عَ 

َيا ُمَحمَّ  َبلَّْغُت "َفَيُقوُل:  ِ َشْيًئا، َقْد  َأْمِلُك َلَك ِمَن َّللاَّ َفَأُقوُل: اَل  علق السنيكي قائاًل : )وال يأتي(    (19)ُد، 
   ( 20) خبر بمعنى النهي.

الحديث   شراح  الخبر  إذكر  على  ن  النهي  بمعنى  جاء  يأتي(  اإ)وال  تحبس  ال  ،  ن  لزكاة 
ت هنا  لهم  فموضعه  يفعل  إفاؤاًل  ال  الز أن  منع  على  على  حد  الشاة  و  القيامة  يوم  يأتي  ألنه  كاة 

، فعلى قراءة الرفع ،  233وهو نظير قوله تعالى: )) ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها ((  البقرة :     (21)رقبته.
 (22)انهما خبر ومعناه النهي عن إضرار أحد الوالدين باألخر بسبب الولد.

المعااألنشاء   لعلم  الثاني  الشطر  االنشاء  يعد   :  ، الخبر  ني  عكس  معناه  قال  ذ  إويكون 
القزوينى: » ووجه الحصر أّن الكالم إما خبر أو إنشاء، ألّنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو ال  

ال    فعرف االنشاء هو الكالم الذي (   23) تطابقه، أو ال يكون لها خارج. األول الخبر، والثاني اإلنشاء«
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لذات والكذب  الصدق  ألنه  يحتمل  ال  ه ؛   او  يطابقه  خارجي  واقع  به  النطق  قبل  لفظه  لمدلول  ليس 
وقد قسم أسلوب االنشاء الى طلبي وهو ما يستدعي مطلوًبا غير حاصل وقَت الطلب،  (  24)  يطابقه.

ال ما  هو  الطلبي:  غير  أو  والنداء.  واالستفهام،  والتمني،  والنهي،  األمر،  أساليب  يستدعي  ويشمل   
 ...(25)القسم ، وأفعال المدح والذم ، والترجي ، و التعجب وغير ذلك مطلوًبا، وله صيغ كثيرة؛ منها 

 األمر :  
، و قد عرفه البالغيين على انه موضوع  (26) ن األمر لفظ عام  يشمل األفعال واألقوال كلها.إ

و هو  أ  (27) واه على القرينة.لطلب الفعل استعالء، لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما س
 .(28) ى الفعل، أو قول ينبىء عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة االستعالء()صيغة تستدع

فالمعنى الحقيقي ألسلوب األمر هو أن يكون الطلب متوجه من األعلى الى األدنى ؛ و قد يخرج من  
ائن االحوال كأن يكون غرض  هذا الغرض الى اغراض اخرى مجازية تفهم من سياق الحديث و قر 

و يحصل األمر بإحدى الصيغ األربع وهي فعل االمر ، أو المضارع    تهديد أو التمني ،الدعاء أو ال
 (29) المقرون بالم االمر ، أو اسم فعل االمر ، أو المصدر النائب عن فعل االمر.

 وقد ورد أسلوب األمر مختلف االغراض و الصيغ  في منحة الباري منها: 
ثَ حَ   - ادَّ ْبُن َعْبِد   ِ َعْبُد َّللاَّ َأِبي  َنا  اْبِن  َعِن  ُمَحمٍَّد،  َعْن  َأيُّوَب،  َعْن  َحمَّاٌد،  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  لَوهَّاِب، 

َوَأْمَواَلُكْم   ِدَماَءُكْم  »َفِإنَّ  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  النَِّبيُّ  ُذِكَر  َبْكَرَة،  َأِبي  َعْن  ُمَحمٌَّد    َقالَ   -َبْكَرَة، 
ِمْنُكُم  َوأَعْ   -َوَأْحِسُبُه َقاَل   اِهُد  ِلُيَبلِِّغ الشَّ َأاَل  َيْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا،  َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة  َراَضُكْم، 

ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َكا َتْيِن  َن َذِلَك »َأاَل َهْل َبلَّْغُت« َمرَّ الَغاِئَب«. َوَكاَن ُمَحمٌَّد َيُقوُل: َصَدَق َرُسوُل َّللاَّ
.(30) 

 (31) قال السنيكي ان األمر في )ليبلغ( بمعنى الخبر .

ن قوله " ِلُيَبلِِّغ " أمٌر فيه معنى الخبر ، وذلك ألن التصديق ال يكون في  إ ذكر شراح الحديث  
يه وسلم سيقع التبليغ فيما  ن إخبار الرسول صلى هللا علإما يكون في الخبر، فمعنى الحديث  األمر وان 

)) َفْلَيْضَحُكوا َقِلياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن(( ] التوبة :  ن ذلك قوله تعالى:  وم  (32) بعد .
)) امر بمعنى الخبر فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكائهم  ذ قال ابن الجزي :  ،إ  82

 (34) وهذا ما ذكر عند البالغيين.(33)  ة ((الكثير في االخر 
َتْستَ  _ َلْم  ِإَذا  النُُّبوَِّة،  َكاَلِم  ِمْن  النَّاُس  َأْدَرَك  ِممَّا  »ِإنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  النَِّبيُّ  ْحِي  َقاَل 

 (35) َفاْصَنْع َما ِشْئَت«
  : قائاًل  السنيكي  َتسْ إعلق  َلْم  ِإَذا   " قوله  في  األمر  صيغة  معناه  ن   " ِشْئَت  َما  َفاْصَنْع  َتْحِي 

 (36)  لخبر أو التهديد.ا
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ذا رفع  إناه التهديد و الوعيد ، فالمراد  ن يكون معأن األمر هنا يحتمل  إذكر شراح الحديث  
الحياء وهو شعبة من شعب األيمان فاعمل ما شئت تعالى: (37) عنك  َما    ، وهذا نظير قوله  }اْعَمُلوا 

ا َعَلى َمَكاَنِتُكْم ِإنِّي َعاِمٌل َفَسْوَف َتْعَلُموَن  له قوله تعالى :)) َيا َقْوِم اْعَمُلو ، و مث  40ِشْئُتم{ ]فصلت:  
  : االنعام   [  )) اِر  الدَّ َعاِقَبُة  َلُه  َتُكوُن  على   135َمْن  للتهديد  هنا  األمر  فصيغة  في    [،  مبالغة 

ومنه قوله     (39.)فافعل ما شئتن يكون معناه الخبر ،و المراد اذا لم يمنعك حياءك  إأو     (38)الوعيد.
َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه "  ؛ فظاهر قوله "    (40)»َمْن َكَذَب َعَليَّ َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«:  عليه وسلم  صلى هللا  

و ألن المقام مقام التخويف لهذا غرض التهديد اليق بالسياق ، وهو ما اختاره    (41)أمر و معناه خبر.
  (42) لبطال في شرحه.ابن ا

 سلوب االستفهام أحد اساليب االنشاء الطلبي ، وهو من المصدر  يعد ا  االستفهام :
" فهم"  ومعناه معرفتك الشيء بالقلب ، و فهمت الشيء َعَقلُته و عَرفْته ؛ و اْسَتْفَهمه ، سأل 

 (  43)  َأن ُيَفهَمه ، وقد اْسَتْفَهَمني الشيَء فَأفَهْمته وَفهْمته تفهيمًا.
يء لم يكن معلومًا من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته  ما عند البالغيين هو طلب العلم بشإ

 (  44) .وهي: الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأي -اآلتية 
فالغرض الحقيقي لالستفهام هو طلب جوابُا يكون مجهواًل لدى المستفهم ، ولكن قد يخرج عن  

الحال كالتقرير او االنكار او التمني او الدعاء   ض ألغراض اخرى تفهم من السياق و قرائن  هذا الغر 
 (45)أو التعجب وغير ذلك.

 ومن االستفهام الذي علق عليه السنيكي في منحة الباري هو : 
ْبَن َعْمٍرو َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما،  ِ َقاَل ِلي النَِّبيُّ َصلَّى هللُا    َعْن َأِبي الَعبَّاِس، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ

ِإنََّك ِإَذا َفَعْلَت  َلْيِه َوَسلََّم: »َأَلْم ُأْخَبْر َأنََّك َتُقوُم اللَّْيَل َوَتُصوُم النََّهاَر؟« ُقْلُت: ِإنِّي َأْفَعُل َذِلَك، َقاَل: »فَ عَ 
َحق   ِلَنْفِسَك  َوِإنَّ  َنْفُسَك،  َوَنِفَهْت  َعْيُنَك،  َهَجَمْت  َوَأفْ َذِلَك  َفُصْم  َحق ا،  َوأِلَْهِلَك  َوَنْم«ا،  َوُقْم  قال    (46) ِطْر، 

  (47) " َأَلْم ُأْخَبْر" استفهام تقريري.السنيكي ان االستفهام في قوله  

ن الهمزة لالستفهام ولكن خرج من االستفهام الحقيقي الى غرض بالغي يؤديه  إذكر الشراح  
بالكثرة و انما بدوام    أن يقرر و يثبت بان عبادة هللا ال تقاساالستفهام اال  هو التقرير ؛  فالنبي اراد  

ثبت و استقر     (48). بأمر قد  المخاطب على االقرار  يعني حمل  . ومنه  (49) فالتقرير في االستفهام 
  (50) ،1قوله تعالى : }َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{  اإلنشراح :  

 تدبر األمر وتأمله. ذن جاء التحقيق هنا للتنبيه المحاطب وحث له على إ
يَن، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة، َعْن َأِبيِه، َذَكَر النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  _ َعِن اْبِن ِسيرِ 

  «، َفَسَكْتَنا َحتَّى َظَننَّا َأنَّهُ َقاَل: »َأيُّ َيْوٍم َهَذا  -َأْو ِبِزَماِمِه    -َقَعَد َعَلى َبِعيِرِه، َوَأْمَسَك ِإْنَساٌن ِبِخَطاِمِه  
يِه ِسَوى اْسِمِه، َقاَل: »َأَلْيَس َيْوَم النَّْحِر« ُقْلَنا: َبَلى، َقاَل: »َفَأيُّ َشْهٍر َهَذا« َفَسَكْتَنا َحتَّ  ى َظَننَّا َأنَُّه  َسُيَسمِّ
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ِة« ُقْلنَ  يِه ِبَغْيِر اْسِمِه، َفَقاَل: »َأَلْيَس ِبِذي الِحجَّ ، َوَأْمَواَلُكْم، َوأَْعَراَضُكْم،  ا: َبَلى، َقاَل: »َفِإنَّ ِدَماَءُكمْ َسُيَسمِّ
الَغاِئبَ  اِهُد  الشَّ ِلُيَبلِِّغ  َهَذا،  َبَلِدُكْم  ِفي  َهَذا،  َشْهِرُكْم  ِفي  َهَذا،  َيْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَراٌم،  اِهَد  َبْيَنُكْم  الشَّ َفِإنَّ   ،

َأْوعَ  ُهَو  َمْن  ُيَبلَِّغ  َأْن  ِمْنُه«َعَسى  َلُه  السنيكي    (51) ى  اال إقال  النحر؟(  ن  يوم  )أليس  قوله  في  ستفهام 
اراده النبي صلى هللا  لقد فهم الصحابة االستفهام على حقيقته ، ولكن ما     (52)  وفيما بعده للتقرير.

وسلم   بلوغ  إعليه  ليفيد  االستفهام  تكرار  الى  عمد  .و  االستفهام  مضمون  بثبوت  المخاطبين  يقر  ن 
لقى عليهم من كالم ، ومن ذلك قوله تعالى : }أأْنَت  ين اقصى درجات التنبيه و اليقظة لما سيالمتلق

ذ قال الجرجاني : ) أنَّهم لم يقولوا ذلك له عليه السالُم  إ.  63َيا إْبَراِهيُم{ األنبياء:  َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا  
 (53)(  اَن، ولكْن أن يقر بأنه منه كان، وكيف؟وهم ُيريدون أْن ُيِقرَّ لهم بَأنَّ َكْسَر األصنام قد ك

الَمْرأَِة   َشْأُن  أََهمَُّهْم  ُقَرْيًشا  َأنَّ  َعْنَها،  َّللاَُّ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن   _
ِ َصلَّ  ُيَكلُِّم ِفيَها َرُسوَل َّللاَّ َفَقاُلوا: َوَمْن  َفَقاُلواالَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت،  َعَلْيِه َوَسلََّم؟  َيْجَتِرُئ ى هللُا  : َوَمْن 

ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّمُه ُأَساَمُة، َفَقاَل رَ  ِ َصلَّى هللُا  َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِل َّللاَّ ُسوُل َّللاَّ
ِ، ُثمَّ َقاَم َفاْختَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمنْ  َطَب، ُثمَّ َقاَل: ِإنََّما أَْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلُكْم، َأنَُّهْم َكاُنوا   ُحُدوِد َّللاَّ

ِ َلوْ  ، َواْيُم َّللاَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ِريُف َتَرُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَّ ِبْنَت    َأنَّ َفاِطَمةَ   ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّ
 (54) َيَدَها "  ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعتُ 

ِ " استفهام انكاري.ن االستفهام في قوله : " إقال السنيكي    (55) َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ
نى ال ينبغي ان يكون  ن االستفهام هنا استفهام انكاري جاء لغرض التوبيخ فالمعإذكر الشراح  

  (56)على حد من حدود هللاوز كان ن التجامنك ذلك ؛ أل
فهام التوبيخي يكون إما  على أمر حدث فيما مضى ، أو على أمر خيف حدوثه في  فاالست

ويعيي    (57)   المستقبل. ويرتدَع  فيخجَل  نفِسه  ِإلى  َيرجَع  حتى  السامُع  ِلَيَتَنبَّه   (( هو  منه  الغرض  و 
ْكُر ِمْن َبْيِنَنا (( ص  لَ عَ َأُأْنِزَل  ))   :تعالى  قوله  ومن ذلك    (58)   بالجواب (( ذ قال ابن جزي  إ ،   8:  ْيِه الذِّ

:)) الهمزة لإلنكار والمعنى انهم انكروا ان يخص هللا محمدا صلى هللا عليه واله وسلم بإنزال القران  
  (59) عليه دونهم ((

ِ، َماَذا    َم َذاَت َلْيَلٍة َفَقاَل: »ُسْبَحانَ _ َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْت: اْسَتْيَقَظ النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ  َّللاَّ
ْنَيا َعاِرَيٍة    ُأْنِزَل اللَّْيَلَة ِمَن الِفَتِن، َوَماَذا ُفِتَح ِمَن الَخَزاِئِن، َأْيِقُظوا َصَواِحَباِت الُحَجِر، َفُربَّ َكاِسَيٍة ِفي الدُّ

 (60) ِفي اآلِخَرِة«

   (61) نى التعجب.ا أنزل ... إلخ( متضمن معن االستفهام في قوله:)ماذإقال السنيكي 
نما جاء للتعجب من عظمة  إهنا لم يكن استفهامًا حقيقيًا و  ن االستفهام  إ شراح الحديث     ذكر

الخزائن من  و  الفتن  من  انزل  ليثير(62) ما  االستفهام  فجاء  وللحث    ،  المخاطب  مشاعر  و  انفعاالت 
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قوله  و الصدقة.  فمن مجيء االستفهام للتعجب  على استعاذة من فتن الدنيا وتكفير عنها بالصالة  
 (63) ذ جاء االستفهام هنا للتعجب و التشويق.إ،  21َك َنَبُأ اْلَخْصِم (( ص :تعالى : )) َوَهْل َأتَ 

النهي  إ:  النهي   اللغًة هو خالف االمر وهو  أن اسلوب  ؛ ففي  الطلبي  اساليب االنشاء  حد 
نهي و  ؛  فاْنتهى  نهيًا  َيْنهاه  َنهاه  كف مصدر  أي   ، تناهى  و  عنه  فانتهى  هذا  عن  عن    ُته  تناهوا  و 

الرغب االصفهاني :    (64)  المنكر: نهى بعضهم بعضًا. الشيءقال عنه  الّزجر عن  أما  (65) النهي:   .
او هو    (66)اصطالحًا فقد عرفه البالغيون على انه قول يراد به المنع من الفعل على جهة االستعالء.

است جهة  على  الفعل  عن  الكف  "طلب  تفعل  ال   " وله صيغة  اإللزام،  و  المضارع    عالء  الفعل  أي 
المقرون بـــ" ال " ، و يكون حقيقيًا و مجازيًا ، وقد يخرج عن معناه الحقيقي ألغراض أخرى كالدعاء  

 (67)  او االرشاد او التهديد ...
 :   فمن النهي الذي ورد في منحة الباري ، قول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

بِ َيَتقَ »اَل   َرَمَضاَن  َأَحُدُكْم  َمنَّ  َصْوَمُه،  دَّ َيُصوُم  َكاَن  َرُجٌل  َيُكوَن  َأْن  ِإالَّ  َيْوَمْيِن،  َأْو  َيْوٍم  َصْوِم 
َمنَّ " نهي جاء به للتحريم .ن قوله "  إذ ذكر السنيكي إ (68) َفْلَيُصْم َذِلَك الَيْوَم«  (69)  اَل َيَتَقدَّ

صلى هللا عليه    ن النبيبـ" ال" و بمعناه الحقيقي أل  ون قر لقد جاء النهي بصيغته المضارع الم
النفس ،   الثقل على  التعب و  لما فيه من  الصيام  قبل رمضان و تحريمه  الكّف عن  وسلم  طلب 

 وحتى يدخل المسلم رمضان وفيه من النشاط والقوة .
 وقد ورد خبٌر متضمن معنى النهي في منحة الباري منه :  

ُيِقيُم   َعْنُهَما،  ِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَُّ َعْن َناِفٍع، َعِن ابْ _ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اَل  َعِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا 
ِفيِه« َيْجِلُس  ثُمَّ  َمْجِلِسِه  ِمْن  :    (70) الرَُّجُل  السنيكي  "  إقال  قوله  النهين  بمعنى:  خبر   " ُيِقيُم      (71)اَل 

هللا عليه وسلم    ؛ فالنبي صلى(72)يقي و اريد منه التحريمن النهي هنا جاء بمعناه الحقإذكر الّشراح  
ذ  إك يؤدي إلى الضغائن و األحقاد ، _نهى عن إقامة الرجل من مجلسه و الجلوس فيه فورًا  ألن ذل 

)) ان الحكمة من هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضعائن، وألن  :    قال القسطالني  
ا فأخذ منه بغير حق فهو  من سبق إلى مباح استحقه ومن استحق شيئً الناس في المباح كلهم سواء ف

   .(73) غصب والغصب حرام((

 
 
 
 
 



 
 

 
 110   

 
 

داب جلة جامعة االنبار للغات واآلم  ISSN = 2073-6614  pp: 103-140 

 2022والثالثون /  ادسالسالعدد:  

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 المبحث الثاني 
 اسلوب البديع  

حد علوم البالغة العربية فقد حظى باهتمام العلماء  ، إذ اعتنى به عبدهلل بن  أيعد علم البديع  
بي  من محسنات بديعية في كتاب سماه  ه  و جمع ما كشفه في الشعر العر 274المعتز المتوفى  

ه و ابن  395ه و ابو هالل العسكري المتوفى  319ديع ؛ثم جاء بعده جعفر بن قدامة المتوفى  الب
  (74)  رشيق القيرواني و غيرهم فسلطوا االضواء على علم البديع وبسطوا القول فيه .

لكالم بعد مراعاة مطابقة  الذي  يعرف به وجوه تحسين اهل البالغة : بانه العلم  أ وقد عرفه  
 . (75) " لداللة وهو ضربان: معنوي ولفظيحال ووضوح اال

لم   اللفظ والتي  او في  المعنى  الذي يحتوي على محسنات جمالية  تكون في  العلم  اذن هو 
ن كل ما يجعل للقول مزية وحسن و رونق فهو  إو  (  76)   تأتي في علم المعاني و ال في علم البيان.

 .داخل ضمن البديع 
 اري :   فمن البديع الذي ورد في كتاب منحة الب

...    الطباق: َحَجَريها  بين  طابق  أي   ، الرصييِن  بين  أطبق   : يقال   ((  : الخليل  قال   : لغًة 
 (77)  وطابقت بين الشيئين : جعلتهما على حذٍو واحٍد ((

وهو    وذكر أبن فارس األصل اللغوي له فقال : )) الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد ، 
حتى يغّطيه ... تقول : أطبقت الشيء على الشيء ؛ فاألول  يدّل على وضع شيء مبسوط على مثله 

 .(78) طبق الثاني ، وقد تطابقا ((
وجاء في لسان العرب : )) تطاَبَق الشيئان : تساويا . والمطابقة : الموافقة والتطابق االتفاق .  

 (79)  د ((وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على َحذو واح

البالإ عند  فيعرف  اصطالحًا  و  ما  ؛  التضاد  و  ؛  المطابقة  و  ؛  الطباق  و  ؛  بالتطبيق  غين 
، وعرفه ابن القيم : )) هو أن يجمع في الكالم بين متضادين مع مراعاة التقابل بحيث ال  (80)التكافؤ  

ه في جملة نحو  ن يجمع بين اللفظ و ضدإ. أي    (81)  يضم االسم إلى الفعل وال الفعل إلى االسم ((
ْحساِن َوِإيتاِء ِذي اْلُقْربى َوَيْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي((  الى : ))ِإنَّ َّللاََّ قوله تع  َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ

[  ويكون اللفظ من نوع واحد سواء كان اسمين او فعلين او حرفين ، أو يكون اللفظ من  90]النحل:  
ايجاب كما مر و  نوعيين ، وق الى طباق  الطباق  بين فعلين، من  د قسم  الذي يجمع  السلب  طباق 

َأْكَثَر   مصدر واحد، أحدهما مثبت، واآلخر منفي، وأحدهما أمر، واآلخر نهي .كقوله تعالى: }َوَلِكنَّ 
ْنَيا{ الروم:    (82) . 7، 6النَّاِس اَل َيْعَلُموَن، َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

 " باري ومن الطباق الذي ورد في"  منحة ال
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َثِقيَلَتاِن ِفي الِميَزاِن، حَ _قَ  َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن،  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ِإَلى  اَل النَِّبيِّ َصلَّى هللُا  ِبيَبَتاِن 
ِ َوِبَحمْ  ِ الَعِظيِم، ُسْبَحاَن َّللاَّ  (83) ِدِه "الرَّْحَمِن: ُسْبَحاَن َّللاَّ

يَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن ِفي الِميَزاِن" من البديع وهو ما يسمى  ن قوله " َخفِ إذكر السنيكي  
بينإ  (84) بالطباق. الحديث كان  الطباق الذي ورد في  قلة    ن  الى  بالخفة  اذ اشار  الخفة والثقل،  بين 

  الشيء و ضده وهو من طباق االيجاب   ع بيننه جمإوهذا يعني    (85) العمل و بالثقل الى كثرة الثواب.
َوُهْم   َأْيَقاًظا  }َوَتْحَسُبُهْم   : تعالى  قوله  نظير  فهو  الثواب،  إلظهار  و  العمل  على  للحث  به  جيء 

 (86) [ اذ جمع بين االسميين المتضادين " َأْيَقاًظا و ُرُقوٌد".18ُرُقوٌد{]الكهف: 
َثِقيَلَتاِن ِفي  يَفَتاِن َعَلى اللَِّساِلَمَتاِن َخفِ ن في قوله " كَ إشار السنيكي و بعض الشراح  أوقد   ِن، 

فسجع هو توافقت    (87) الِميَزاِن، َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرَّْحَمِن " سجع مستعذب غير متكلفًا او متضمنًا باطل.
 (88) الفواصل في الحديث المنثور على حرف واحد.

ن بالغية  وهناك  ؛  أكتة  السنيكي  فاتت  اليها  إ خرى  اشار  بقوله  ذ  مستعارة  الطيبي  ))الخفة   :
فال  للسهول األمتعة،  بعض  من  الحامل  علي  يخف  بما  اللسان  علي  الكلمتين  جريان  سهولة  شبه  ة، 

ذ حذف المشبه به وابقى شيئًا من لوازمه  إ(  89)يتعبه كالشيء الثقيل، فذكر المشبه به وأراد المشبه((
الخفة   ال(90) وهو  المكنية  االستعارة  قبيل  من  وهذا  بشيء  .  له  ورمز  به  المشبه  حذف  تعني    من تي 

 (91)لوازمه.
أَْعَلُم   َما  َتْعَلُموَن  »َلْو  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه،  َّللاَُّ  َرِضَي  َأَنٍس  َعْن   _

 (92) َلَضِحْكُتْم َقِلياًل، َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا«

ء، والقلة بالكثرة،  ديع مقابلة الضحك بالبكالى آخره من البوفي )لضحكتم( إقال السنيكي : ))  
 (93) ومطابقة كل منهما باآلخر((.

ن البديع الذي ورد في الحديث هو الطباق ألنه جمع بين أسمين متضادين في  إذكر الّشراح  
وا َقِلياًل  }َفْلَيْضَحكُ  فهو نظير قوله تعالى: (94) موضعين " الضحك و البكاء " و بين " القلة و الكثرة " .

 (95) ؛ الطباق هنا طباق االيجاب.82توبة: َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا{ال

؛إونرى   ايقاعًا جليًا واضحًا  الطباق قد احدث  المخاطبين ،    ن  انتباه  الى شد  يقول  إ عمد  ذ 
  ((  : العزيز  عبد  إثارته  إ الدكتور  و  المتلقي  شعور  مناوشة  على  قدرته  في  تكمن  الطباق  قيمة  ن 

داللة المرجوة ، أو على نقل إثارته لما يكمن ان  الجمع بين الكلمتين المتضادتين على ال  ليستبين اثر 
 (96) نسميه بالفعالية االدراكية عند المتلقي((
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 اللف و النشر : " الطي و النشر" 
َلّفًا : جمعه؛ وقد التّف وجمع َلفِيٌف ، مجتمع    لغة َيلفُّه  : قال ابن منظور : )) لف الشيء 

 (97) كل مكان(( ملتف من 

َشرت ؛ و نشر المتاع  وغيره ينُشر َنشرًا َبَسَطه ، و النَّْشر خالف  وقال : )) النشر مصدر نَ 
ينشره نشرًا ونشره : بسطه(( الثوَب ونحوه  َنشر  ؛  )) الطيُّ نقيض  (  98)الطّي   : الطي : طوى  وقال 

  (99) النشر، طويته طّيًا وطية و طية بالتخفيف((

    (100)ا فاْنطوى((َطَوْيَت الشيء طيَّ  وجاء في الصحاح : )) 
 اصطالحًا : 

أو "    (101)ذ عرف بأسلوب اللف و النشرإ الغيون عدة مصطلحات لهذا الفن ؛  لقد اطلق الب 
  (103) ؛ وقد اطلق عليه ابن جني " المجمل الذي فصله العلم به"(102)الطي و النشر"

:  التفت الى هذا الفن بقوله    ؛ بأن " المبرد" كان اول من(104) وقد أشار الدكتور أحمد مطلوب 
إلى كل خبره.  والعرب  )) السامع يرد  بأن  ثقة  ثم ترمي بتفسير هما جملة،  المختلفين،  الخبرين  تلف 

سو  َفْضِلِه{  ِمْن  َوِلَتْبَتُغوا  ِفيِه  ِلَتْسُكُنوا  َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  َلُكُم  َجَعَل  َرْحَمِتِه  }َوِمْن  وجل:  عز  هللا  رة  وقال 
    (105).((73القصص 

واع المحسنات البديعية فقال عنه : )) أن تلف بين شيئين  حد انأثم جاء بعده السكاكي وعده  
في الذكر ثم تتبعهما كالما مشتمال على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كال  

  (106)منهما على ما هو له((
ن آحاده من  م يذكر ما لكل واحد مهو أن يذكر متعدد، ث  ثم عرفه البالغيين المحدثين: ))

.وقد قسم اسلوب      (107) يين؛ اتكااًل على أن السامع يرد إلى كلٍّ ما يليق به لوضوح الحال((غير تع
 اللف و النشر الى قسمين: اإلجمالي و التفصيلي وهو قسمان : 

  (108) إما أن يكون النشر فيه على ترتيب اللف ، أو أن يكون النشر على خالف ترتيب اللف.
 هو  (109) سنيكي .من اللف  والنشر الذي علق عليه ال   

َأْو: َوالَِّذي اَل ِإَلَه َغْيُرُه، َأْو َكَما    -_ ان  النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه  
ي َحقََّها، ِإالَّ ُأتِ َما ِمْن َرُجٍل َتُكوُن َلُه ِإِبٌل، َأْو َبَقٌر، َأْو َغَنمٌ  -َحَلَف  َي ِبَها َيْوَم الِقَياَمِة، أَْعَظَم َما  ، اَل ُيَؤدِّ

ْت َعَلْيِه ُأواَلهَ  ا، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن  َتُكوُن َوَأْسَمَنُه َتَطُؤُه ِبَأْخَفاِفَها، َوَتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها، ُكلََّما َجاَزْت ُأْخَراَها ُردَّ
 (110)  النَّاِس .

 (111) .ونشر مرتببقرونها( لف )تطؤه بأخفافها، وتنطحه  :ن في قوله إ قال السنيكي
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ذ  إتطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها"  ن  اللف و النشر كان في قوله  "  إذكر شراح الحديث   
ن الخفاف جمع "خف" وهو خاص باإلبل كالظلف للغنم و القدم لآلدمي. و " القرن" تعود الى البقر  إ

  (112) مرتب.  و الغنم. فهو لف و نشر
تطؤه  إو  :ان  الكالم  تقدير  القرون  ن  تملك  من  وتنطحه  بأخفافها،  منها  األخفاف  صاحبات 

 (113) بقرونها، فالضمير في كل قسم عائد على بعض الجملة، ال على الكل.

 
َأْو َساَفَر، ُكِتبَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َمِرَض الَعْبُد،  ِ َصلَّى هللُا  ِمْثُل َما َكاَن    _  َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َلُه 

ن قوله " مقيما" و صحيحًا حاالن ؛ و فيهما لف  إ علق السنيكي شارحًا :   (114) ًما َصِحيًحا«َيْعَمُل ُمِقي
 (115) و نشر غير مرتب.

ن في قول الرسول صلى هللا عليه و سلم ؛ لف و نشر غير مرتب ؛ فقوله "  إ ذكر الّشراح  
تعالى: )َحتَّى َيُقوَل    وهو نظير قوله  (116)  ًحا" يقابل اذا مرض.ُمِقيًما" مقابل مسافر ، و قوله " َصِحي

ِ َقِريٌب(( البقرة : َأاَل ِإنَّ َنْصَر َّللاَّ  ِ . فقوله " َمَتى َنْصُر  214الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر َّللاَّ
ِ" يعود الى " الَِّذيَن آَمُنوا" و قوله " َأاَل ِإنَّ َنْصرَ  ِ َقِريٌب" يعود الى " الرسول"َّللاَّ  (117) . َّللاَّ

منه المرض أو السفر وكانت    ن من كان له عمل صالح مدام عليه ؛ ومنعه إالحديث  فمعنى  
و  إنيته   االجر  له  هللا  كتب   ، يقطعه  وال  عليه  ويدوم  يعمله  ان  مقيمًا  او  معافى  سليمًا  كان  لو  ن 

 ( 118) الثواب.

 االكتفاء  
 (119) ْيُت بِه واْسَتْكَفْيُتُه الّشيَء َفَكَفاِنْيِه(يَك ، َواْكَتف ) َكفاَك الّشيَء َيْكفِ لغًة : جاء في الصحاح :  

 (120)، و يقال : )كفاك الّشيُء َيكِفيك ، وقد َكَفى ِكفاية ، إذا قام باألمر(
متعلقة   وقافيته  الشعر  من  ببيت  الشاعر  يأتي  أن  هو   ( االكتفاء  عرف  فقد   : اصطالحًا 

عليه ويكتفي بما هو معلوم في الذهن    إلى ذكر المحذوف لداللة باقي لفظ البيتبمحذوف فلم يفتقر  
فيما يقتضي تمام المعنى. وهو نوع ظريف ينقسم إلى قسمين: قسم يكون بجميع الكلمة، وقسم يكون  

وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تالزم وارتباط، فيكتفى  ، وعرفه السيوطي:  )(121) ببعضها(
باالرتباط    بأحدها عن لنكتة. ويختص غالبًا  شكل مصطلح االكتفاء عند  ألقد    ،(122) العطفي(اآلخر 

 (124) ، و منهم من افرد له بابًا خاصا به.(123)علماء البالغيين فمنهم من عده ضمن االيجاز

 ومن المواضع التي ورد فيها االكتفاء في منحة الباري هي:  
َيُقوُل: »ِإنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِبالَكِلَمِة، َما      َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ _ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ 

َبْيَن الَمْشِرِق« َأْبَعَد ِممَّا  ِبَها ِفي النَّاِر  ُّ ، قال الس(125)َيَتَبيَُّن ِفيَها، َيِزلُّ  )ما بين المشرق( وقد  نيكيُّ  ّّ
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بأحده  واكتفى  والمغرب"  المشرق  "بين  الحرروي:  تقيكم  }سرابيل  في  كما  اآلخر  عن  ]النحل:  ما   }
81.](126) 

ن في قوله : " ِممَّا َبْيَن الَمْشِرِق " اكتفاء ألن لفظ " بين" تقتضي الدخول على  إ ذكر الشراح  
وهو نظير قوله تعالى : }ِبَيِدَك اْلَخْيُر{ آل    (127) متعدد فقال بين المشرق و اكتفى عن ذكر المغرب.

 ومن ذلك قول الشاعر:   (128)" الخير".، إذ لم يذكر " الشر" اكتفاًء بذكر 26 عمران: من اآلية 
 (129)َقالت بناُت العمِّ: يا َسلمى وإْن ... كاَن فقيرًا معَدما؟ قالت: وإْن.

أرضاه   معدمًا  فقيرًا  كان  وإن  قالت:  تقبلينه؟  أو  ترضينه  معدمًا  فقيرًا  كان  وإن   (  : والتقدير 
 (130) (.اب الشرط ومن الثاني الشرط وجوابه معاً وأقبله. فحذف من األول جو 

ن المحذوف معلومًا لدى المخاطب  إو العرب تميل الى االيجاز فبما    فاالكتفاء هنا للعلم به ؛
 يكتفي بالمذكور طلبًا لإليجاز و الخفة .  

ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   - َل  : »َمْن َصلَّى َصاَلَتَنا َواْسَتْقبَ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ِ َوِذمَُّة َرُسوِلِه، َفاَل ُتْخِفُروا َّللاََّ  علق  (131)  ِفي ِذمَِّتِه«ِقْبَلَتَنا، َوَأَكَل َذِبيَحَتَنا َفَذِلَك الُمْسِلُم الَِّذي َلُه ِذمَُّة َّللاَّ

نيكيُّ قائاًل:   فروا هللا" ؛ للزومه له مع تصريحه  تخ  فال "  اكتفى بذكر هللا  عن ذكر رسوله في قوله  السُّ
الرسول مع هللا فصار   (132) ه قبل.ب الرسول" لمالزمة ذكر   " " من دون ذكر  " هللا  بذكر  اكتفى  لقد 

هنا   ذكر  إذ  َرُسوِلِه"  َوِذمَُّة   ِ َّللاَّ "ِذمَُّة  قوله  في  الرسول  لفظ  على   السياق  ولداللة  للمخاطب  معلومًا 
 (133)تأكيدًا.

                                                               المشاكلة لغًة:
ْيئاِن و َشاَكَل ُكلُّ واِحٍد مْنُهَما َصاِحبُه ،   بُه و الِمْثُل ، و َقْد َتَشاَكَل الشَّ قال ابن منظور : )) الشَّ

 (134)  وهذا اْشَكُل بهذا أي َأْشَبه ، والُمَشاَكَلة: الُمواَفقة ((.
 (135)ره لوقوعه في صحبته((أن تذكر الشيء بلفظ غي  لسكاكي وهي : ))اصطالحًا: عرفها ا

  (136) ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته؛ تحقيقا، أو تقديرا((. ، وقيل هي: ))
 ومن المواضع التي وردت فيها المشاكلة في منحة الباري هي:  

ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : »َأالَ   َقالَ _   َثِة؟ َأمَّا َأَحُدُهْم َفَأَوى ِإَلى   ُأْخِبُرُكْم َعِن النََّفِر الثَّالَ َرُسوُل َّللاَّ
ِ َفآَواهُ َّللاَُّ، َوَأمَّا اآلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا َّللاَُّ ِمْنُه، َوَأمَّا اآلَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض َّللاَُّ  ذكر    (137) َعْنُه«َّللاَّ

نيكيُّ أن في قوله :)فآواه هللا  (138) و )َفَأْعَرَض َّللاَُّ َعْنُه(، من باب المشاكلة.( و )َفاْسَتْحَيا َّللاَُّ ِمْنُه( السُّ
لقد جاءت نسبة االيواء و االستحياء و االعراض الى هللا مجازًا وليس حقيقًة ؛ ألن المعنى ال  

المعنى  ، فعمد الى المشاكلة عن طريق تنسيق االلفاظ مع اختالف  (139) يمكن تصوره بحق هللا تعالى
لتوضيح   و  المخاطب  انتباه  و سهولة.ليثير  بيسر  المقصود  تعالى :    (140)المعنى  قوله  نظير  وهذا 
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ومنه قول     (141) ، فنسبة المكر الى هللا تعالى مشاكلة لما قبلها.54}ومكروا ومكر هللا{ آل عمران:  
 الشاعر: 
 (142).ُخوا ِلي ُجبًَّة َوَقِميَصاَقاُلوا: اْقَتْرْح َشْيئًا ُنِجْد َلَك َطْبَخُه ... ُقْلُت: اْطبُ  

. فمعنى الحديث : )فآواه هللا( ؛ أي قربه الى جنته  (143)اء بلفظة "  اْطُبُخوا ِلي" للمشاكلةجإذ  
  (144)، )َفاْسَتْحَيا َّللاَُّ ِمْنُه( أي َرحَمه َولم ُيَعاِقبُه ، )َفَأْعَرَض َّللاَُّ َعْنُه(، َأي: جازاه ِبَأن سخط َعَلْيِه.

ِ   َرِضَي َّللاَُّ َعْنَها، َقالَ اِئَشةَ َعْن عَ   _ ْت: َكاَنْت ِعْنِدي اْمَرأَةٌ ِمْن َبِني َأَسٍد، َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل َّللاَّ
َتَناُم ِباللَّْيِل، َفُذِكَر ِمْن َصاَلِتَها،  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: »َمْن َهِذِه؟« ُقْلُت: ُفاَلَنُة اَل  َمْه  َفَقاَل: »   َصلَّى هللُا 

نيكيُّ : أن في قوله " (145)أَلْعَماِل، َفِإنَّ َّللاََّ اَل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا«َعَلْيُكْم َما ُتِطيُقوَن ِمَن ا َفِإنَّ َّللاََّ   قال السُّ
 (146)اَل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا" ان اسناد المالل إلى هللا تعالى على طريق المشاكلة.

لًة ؛ ألن معنى " الَمَلُل" استثقال من الشيء  وا" مشاك اَل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّ إن في قوله : " َفِإنَّ َّللاََّ 
ن  إ . وهذا المعنى محال  (147) أي يميل شيئًا فتعرض عنه ؛ ألنه يعبأ النفس فتسئم عنه و تنفر منه

بين اال الالزم، عن طريق تزاوج  الملزوم، وإرادة  الى ذكر  تعالى فعمد    لفاظ مع يتصور في حق هللا 
ع األجر و الثواب حتى يكفوا عن العبادة و يعمم الملل الذي  ن هللا ال يقطإالمعنى ، ليبين  اختالف  

، فسمي فعل هللا ماللة للمشاكلة وهذا باب واسع في العربية كثير في القرآن فمنه قوله  (148) من شأنهم 
ِه{ البقرة:  ْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَليْ ، و }فَمَن ا 40تعالى : }َوَجَزاُء سيئة سيئٌة مْثُلَها{ الشورى من اآلية  

اآلية   :194من  عمران  آل  هللُا{  َوَمَكَر  }وَمكُروا  و  ِفي  54،  َما  أَْعَلُم  َواَل  َنْفِسي  ِفي  َما  و}َتْعَلُم   ،
  (149)  .116َنْفِسَك{المائدة:  

 ومثله قول الشاعر:  
 (150) ْوَق َجْهِل اْلَجاِهِليَنا.َأاَل اَل َيْجَهَلْن َأَحٌد َعَلْيَنا ... َفَنْجَهَل فَ 

   (151) نجازيه على جهله، فوضع لفظة نجهل موضع فنجازيه، ألجل المشاكلة.أي ف
 

 المبحث الثالث 
 علم البيان

  : اللغة  في  جاء  وقد  ؛  العربية  البالغة  في  االساسية  الركيزة  البيان  علم   يعد 
   (152) فالن أي أوضح كالمًا منه((  )) بان الشيء وأبان ، إذا اتضح و انكشف ، و فالن ابين من 

ا ))اما   : بقوله  الجاحظ  عرفه  فقد   : قناع  صطالحًا  لك  كشف  شيء  لكل  جامع  اسم  والبيان 
المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير ، وهو الفهم واألفهام، فبأي شيء بلغت األفهام وأوضحت عن  

   (153) المعنى((
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ن سائر الحيوان وهو المنطق الفصيح  وقال عنه الزمخشري : البيان هو ما يميز االنسان ع
    (154) يعرب عما في الضمير. الذي

في حين عرفه اهل البالغة بأنه معرفة إيراد المعنى الواحد في  اساليب و طرق مختلفة اما  
بالزيادة في وضوح الداللة عليه أو بالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكالم  

 تعارة و الجناس و الكناية .وقد تنوعت فنونه بين التشبيه و االس (155) لتمام المراد منه.
 _ االستعارة 

: االستعارة أخذت من العارية ؛ ويعني نقل الشيء من شخص إلى آخر بحيث تصبح تلك  لغةً 
    (156)  العارية من خصائص المعار إليه.

 اصطالحًا : 
ف أوائل  من  لكونها  العلماء  باهتمام  االستعارة  حظيت  العربية.لقد  اللغة  في  التعبير   ( 157) نون 

وعت تعريفاتها تبعا لذلك إذ عرفها الجرجاني بأنها :  )) أن ُتريَد تشبيَه الشيِء بالشيِء، َفَتدَع أْن  فتن
عليه(( وُتْجِرَيه  الِمشبََّة  فتُعِيَره  بِه  المشبَّه  اسِم  إلى  وتجيَء  وُتْظهَره،  بالتشبيِه  عنها (  158) ُتْفصَح  وقال 

به الطرف اآلخر مدعيا دخول المشبه في جنس  هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد )) السكاكي : 
به(( ))(  159)المشبه   : بقوله  السيوطي  األصلي((  وعرفها  بمعناه  شبه  فيما  المستعمل   (160) اللفظ 

 فاالستعارة بمفهومها البسيط هي تشبيه حذف احد طرفيه.  
   ومن االستعارة التي وردت في منحة الباري هي : 

ِ َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمْفَتاُح الَغْيِب َخْمٌس اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ َّللاَُّ: اَل َيْعَلُم َأَحٌد َما    _َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ  َيُكوُن ِفي َغٍد، َواَل َيْعَلُم َأَحٌد َما َيُكوُن ِفي اأَلْرَحاِم، َواَل َتْعَلُم َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا،  

تَ  الَمَطُر"َأْرٍض  َيِجيُء  َمَتى  َأَحٌد  َيْدِري  َوَما  قوله  (  161) ُموُت،  في  أن  نيكيُّ  السُّ الَغْيِب"  ذكر  ِمْفَتاُح   "
 (162) استعارة اما مكنية و اما تصريحية.

مشبه  ن يكون نوعها مكنية أي التي يحذف فيها الإ" مفتاح الغيب" استعارة وتحتمل    ن قولهإ
. فعلى المكنية كان الغيب  (163)حية وهي التي يصرح بالمشبه بهبه ويأتي بشيء من لوازمه. او تصري

تعالى:   قوله  نظير  وهذا   ، اليه  يعود  الذي  بالمفتاح  اتى  و  حذف  الذي  به  مشبه  مخرن  و  المشبه 
آية:   اإلسراء،  الرَّْحَمِة{   ِمَن  الذُّلِّ  َجَناَح  َلُهَما  ش24}َواْخِفْض  إذ  وجاء  .،  حذفه  ثم  بالطائر  الذل  به 

،أما على التصريحية فقد ))جعل ما يتوصل به إلى معرفة الغيب    (164) لوازمه وهو الجناح  بشيء من  
قرينة(( )الغيب(  ولفظ  مفتاحا،  السياق ألن  (165) المخزن  الى  اقرب  مكنية  استعارة  تكون  بان  وأرى   .

ر   عن أن  االستعارة المكنية جسدت االمكلما حذفت اركان التشبيه كلما كان الكالم بليغًا ؛ فضالً 
وهو    اال  االستعارات  من  اخر  نوعا  ضمت  فقد  مكنية  استعارة  عدت  وان  للواقع ،  واظهرته  المعنوي 

 االستعارة المرشحة ألن القرينة "مفتاح " عادت الى المشبه به.
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ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم " ُبِنَي اإِلسْ   ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ َوَأنَّ  اَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن الَ _ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
َرَمَضاَن" َوَصْوِم   ، َوالَحجِّ َكاِة،  الزَّ َوِإيَتاِء  اَلِة،  الصَّ َوِإَقاِم   ،ِ َّللاَّ َرُسوُل  نيكيُّ    (166) ُمَحمًَّدا  السُّ في إذكر  ن 

عائم  عارة مكنية ؛ أي شبه االسالم بشيء له دُبِنَي اإِلْساَلُم" نوعان من االستعارة وهي أما است  قوله: "
ثم حذف المشبه به واتى بشيء من لوازمه وهو " البناء" ،أو هي استعارة تبعية ؛ وهي التي تقع في  

. فعليها ان االستعارة قد قدرت في الفعل "  (167) االفعال و الصفات المشتقة وكذلك تكون في الحروف
ثبات القرينة االسالم  أي شبه  العي(168) االسالم ببناء خباء  بني" و  ني استعارة اخرى  . وقد اضاف 

 لقوله " ُبِنَي اإِلْساَلُم" وهي استعارة تمثيلية ، أي التي تنزع من متعدد 
 (169)  إذ مثل حال االسالم مع اركانه الخمس بحال خباء له اعمدة خمسة تحمله.

لمكنية كونها  االستعارة ان تحمل على  إيقتضيها السياق ولكن اقربها له    ن جميع االستعاراتإ
الخ يبنى و يرتكز على دعائم قوية  تعتمد على  الذي  بالبيت  .إذ شبه االسالم  المعنى  تأكيد  يال في 

و   هدمها  يصعب  بعضها  فيما  ومتالصقة  متالزمة  اركان  على  بنى  االسالم  فكذلك  هدمه،  يصعب 
 اء " الى المشبه به.  اندثارها. فضال عن انتاج استعارة مرشحة وذلك بعودة القرينة " البن

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَماِن: َأْن َيُكوَن َّللاَُّ    _َعِن النَِّبيِّ 
  ،ِ ْفِر َكَما َيْكَرهُ  َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي الكُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ الَمْرَء اَل ُيِحبُُّه ِإالَّ ّلِلَّ

نيكيُّ أن في قوله "  (170) َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّاِر"   (171)  َحاَلَوَة اإِليَماِن" استعارة مكنية.ذكر السُّ
إذ شبه االيمان بشيء له مذاق حلو كالعسل ثم حذفه و اتى بشيء من لوازمه وهو "الحالوة"  

يَماِن ِبَشْيٍء ُحْلٍو  فهو شب  ،   (172)ية قائمة على سبيل التخييلفهي استعارة مكن ه )) َرْغَبَة اْلُمْؤِمَن ِفي اإْلِ
أِلَنَّ  ِحيِح  َوالصَّ اْلَمِريِض  ِة  ِقصَّ ِإَلى  َتْلِميٌح  َوِفيِه  ِإَلْيِه  َوَأَضاَفُه  ْيِء  الشَّ َذِلَك  اَلِزَم  َلُه  اْلَمِريَض    َوَأْثَبَت 

ْفَراِويَّ َيِجُد طَ  ِحيُح يَ الصَّ ُة َشْيًئا  ْعَم اْلَعَسِل ُمر ا َوالصَّ حَّ ُذوُق َحاَلَوَتُه َعَلى َما ِهَي َعَلْيِه َوُكلََّما َنَقَصِت الصِّ
وبما أن الزمة " الحالوة" تعود الى المشبه به    (173)َما َنَقَص َذْوُقُه ِبَقْدِر َذِلَك َفَكاَنْت َهِذِه ااِلْسِتَعاَرة((

 شحة.  فهي عندئذ استعارة مر 
 التشبيه: 

) الشين و الباء و الهاء أصٌل واحٌد يدلٌّ على تشاُبه الّشيَء وتشاُكِله  لغًة: قال ابن فارس:  )
  (174) لونًا وَوْصفا. يقال: ِشْبه وَشَبه وَشبيه. والّشَبُه من الجواهر: الذي يشبه الّذَهب((

بم الشيء  صفة  »التشبيه:  بقوله:  رشيق  ابن  عرف  فقد   : اصطالحًا  من  اما  وشاكله  قاربه  ا 
ثيرة، ال من جميع جهاته، ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه. أال ترى أن  جهة واحدة أو جهات ك

قولهم »خّد كالورد« إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها، ال ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة  
به به يجمعهما وجه الشبه مع  أي هو الكالم الذي يشمل على طرفيين ؛ مشبه و مش  (175) كمائمه«

 (176) ى اداة تشبيه ؛ قد تكون حرفًا أو اسمًا.احتوائه عل
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  (177) ومن التشبيه الذي ورد في منحة الباري 
َمثَ  َوِإنََّها  َوَرُقَها،  َيْسُقُط  اَل  َشَجَرًة  َجِر  الشَّ ِمَن  »ِإنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى   ِ َّللاَّ َرُسوُل  ُل  _َقاَل 

ُثوِني َما ِهَي« َفَوَقَع  الُمْسلِ  َأنََّها النَّْخَلُة،  ِم، َفَحدِّ َنْفِسي  ِ: َوَوَقَع ِفي  النَّاُس ِفي َشَجِر الَبَواِدي َقاَل َعْبُد َّللاَّ
ِ َقاَل: »ِهَي النَّْخَلُة« ْثَنا َما ِهَي َيا َرُسوَل َّللاَّ  (178)َفاْسَتْحَيْيُت، ُثمَّ َقاُلوا: َحدِّ

نيكيُّ  ذكر   الشبه بينهما  صلى هللا عليه وسلم ؛  ن في قوله  أ السُّ بالنخلة ووجه  المسلم  تشبيه 
 (179) كثرة خيرهما.

. فالمسلم  المشبه و المشبه به  (180) التشبيه هنا مجمل أي التشبيه الذي حذف منه ووجه الشبه
ه  النخلة و األداة مثل ووجه الشبه محذوف اختلف في تصويره؛ إذ قيل المنفعة و قيل ان وجه الشب

ففائدة  تشبيه  (  181)   قطع رأسها كاإلنسان ، أو انها ال تحمل اال تتلقح.بينهما ان النخلة تموت عندما ي
و   التسبيح  و  الصالة  بإكثار  مستمر  دائم  يكون  وخيره  خير  كله  التقي  المؤمن  ألن  بالنخلة  المؤمن 

 الصوم.
اَنَتاَي ِمَن  ِه َوَسلََّم قال: »ُهَما َرْيحَ قيل في حق " الحسن و الحسين " ان النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَليْ _  

ْنَيا« يشم  (  182)الدُّ كما  تشم  إنها  بالريحانة:  الشبه  ووجه   ، تشبيه  هذا  قوله  في  أن  نيكيُّ  السُّ ذكر   ،
 (183)الولد.

الشم؛   الشبه  ووجه  محذوفة  االداة  و  الريحانة"   " به  المشبه  الحسين" و  و  الحسن   " فالمشبه 
عليه وسلم مع الحسن و الحسين؛ فمن حبه  وهذا ما يفعله الرسول صلى هللا    فالريحان تتميز بالشم له

لقد عبر بهذه الصورة    (184) و شغفه لهما فيشمهما ويضمهما ِإَلْيِه كأنهم من جملة الرياحين و الزهور.
هو   البالغيين  عرفه  الذي  البليغ  تشبيه  قبيل  من  فهي  لتشويق؛  و  لإليجاز  الصور  ابلغ  من  وهي 

  (185) شبيه. وهو من اقوى مراتب التشبيه في المبالغة.ي حذف منه وجه الّشبه و أداة التالتشبيه الذ
 َيُقوُل  َعِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َيْدُخُل أَْهُل الَجنَِّة الَجنََّة، َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر«، ُثمَّ  _

ْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن. َفُيْخَرُجوَن ِمْنَها َقِد  اِر َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه مِ َّللاَُّ َتَعاَلى: »َأْخِرُجوا ِمَن النَّ 
وا، َفُيْلَقْوَن ِفي َنَهِر الَحَيا، َأِو الَحَياِة   ْيِل،    -َشكَّ َماِلٌك    -اْسَودُّ َفَيْنُبُتوَن َكَما َتْنُبُت الِحبَُّة ِفي َجاِنِب السَّ

  .(186)َتِوَيًة«َأنََّها َتْخُرُج َصْفَراَء ُملْ َأَلْم َتَر 
نيكيُّ أن في َأنََّها َتْخُرُج   ذكر السُّ َتَر  َأَلْم  ْيِل،  َتْنُبُت الِحبَُّة ِفي َجاِنِب السَّ َفَيْنُبُتوَن َكَما  قوله:  " 

وضعف   اإلسراع  حيث  من  وقع  التشبيه،  ألن  متعدد؛  الشبه  ووجه  تشبيه   " ُمْلَتِوَيًة  النبات  َصْفَراَء 
 .(187) والطراوة والحسن

جانب  فالم الريحانة من  نبتة  هي  ؛  به  المشبه  و  الجنة  ودخل  النار  اخرج من  من  هو  شبه 
السيل، و اداة التشبيه الكاف ووجه الشبه متعدد بين االسراع و ضعف الشيء و الحسن و الطراوة و  

حبة ايمان صغيرة و دخوله الى  . فالصورة التي كونها التشبيه هي انقاذ من كان في قلبه  (188) اللون  
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نة فمن المؤكد أن يكون هذا األمر بسيطًا و سريعًا على هللا تعالى ، وكذلك يكون حال المؤمن  الج
النبتة   الجنة؛ مثل  بعد دخوله  الحسن  فيبدو عليه  نار جهنم فستبدل حاله بسرعة  اذاق  ضعيف ألنه 

. لهذا عبر  تتمتع باالزدهار و اصفرار لونها  التي يأخذها السيل بقوة لكنها تتوقف في جانبه لتنبت و
 بالفعل " ينبتون".  

 (189) _ َعِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »الُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن، َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا«.
نيكيُّ أن قوله : ))يشد بعضه بعضا( بيان لوجه التشبيه في كال . فالمشبه هو حال  (190) بنيان(ذكر السُّ

فهو  المؤم التماسك  الشبه  ووجه  الكاف  التشبيه  اداة  و   ، البنيان  به  المشبه  ، و  المؤمن  اخاه  مع  ن 
منتزع من متعدد لهذا فهو من التشبيه التمثيلي وحده : هو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعًا من  

ك مع  هل االنهزام مادام وحده فأن تماس، فصورة التشبيه أوضحت ان المؤمن ضعيف وس (191) متعدد.
     اخاه المؤمن قوي و ثبت كما يثبت البنيان بعد ان يكمل اجزاءه.

 الكناية : 

وكنى عن االمر بغيره    0لغة : قال ابن منظور :)) الكناية : ان تتكلم بشيء وتريد غيره   
تحجى أي تستر ، من كنى  وقد تكنى و    000يكني كناية  : يعني اذا تكلم بغيره مما يستدل عليه  

    (192)ّرى ، او من الكنية ((عنه اذا و 
اصطالحًا : فقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله :)) والمراد بالكناية هاهنا ان يريد المتكلم  
تاليه   هو  معنى  الى  يجيء  ولكن  اللغة  في  له  الموضوع  باللفظ  يذكره  فال  المعاني  من  معنى  اثبات 

فيومي الوجود  في  موردفه   ، عليه  دليال  ويجعله  اليه  به  (  ء  النجاد  طويل  هو   (  : قولهم  ذلك  ثال 
:)  نؤوم الضحى (   المرأة  القرى ، وفي  يعنون كثير   ) القدر  ، ) وكثير رماد  القامة  يريدون طويل 

وعرفها السكاكي : ))هي ترك التصريح بذكر  (  193) والمراد انها مترفة مخدومة  لها من يكفيها امرها((
 (194)ور على المتروك((ما ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكالشيء على 

 ومن الكناية التي وردت في منحة الباري هي:  
اَعةُ  السَّ َتُقوُم  َقاَل: »اَل  َعَلْيِه َوَسلََّم،  النَِّبيِّ َصلَّى هللُا  َعْنُه، َعِن  َرِضَي َّللاَُّ  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن   _  ،

َقْحَطا َرُجٌل ِمْن  َيْخُرَج  ِبَعَصاُه«َحتَّى  النَّاَس  َيُسوُق  َيُسوُق  (195)َن،   "  ( : نيكيُّ أن في قوله  ، ذكر السُّ
 . (196) النَّاَس ِبَعَصاُه "  كناية عن تسخير الناس(

  " قوله  في  الحقيقة  يرد  لم  الّشراح  عن  أوضح  الكناية  به  اريد  وانما   " ِبَعَصاُه  النَّاَس  َيُسوُق 
أوام تنفيذ  و  إطاعته  و  ؛  له  الناس  ال تسخير  الناس  و  الراعي  هو  فكأنه  ؛  و  ره  بهم  يتصرف  غنم 

يشاء كيفا  الى  (197) بشؤونهم  تنسب  لم  ألنها  النسبة  عن  كناية  ونوعها  للتنبيه  الكناية  الى  عمد  لقد   .
 الصفة و الموصوف مباشرة وانما اشارت الى الصفة الخضوع و الى الموصوف وهم الناس.  



 
 

 
 120   

 
 

داب جلة جامعة االنبار للغات واآلم  ISSN = 2073-6614  pp: 103-140 

 2022والثالثون /  ادسالسالعدد:  

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

َعنْ _ َّللاَُّ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  هللاُ َعِن  َصلَّى  النَِّبيَّ  َأنَّ  الَيَمِن،  ُهَما  ِإَلى  ُمَعاًذا  َبَعَث  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
ِ ِحَجاٌب« نيكيُّ أن قوله : )" َلْيَس    (198) َفَقاَل: »اتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفِإنََّها َلْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن َّللاَّ ذكر السُّ

ِ ِحَجاٌب" ك  (  199) ناية عن االستجابة(َبْيَنَها َوَبْيَن َّللاَّ

الى الكناية هنا لينبه على عظم دعوة المظلوم وعلى انها مستجابة و قريبة من هللا  لقد عمد  
الموصوف ألنها لمحت   فالكناية هنا عن  استجابتها،  او عارض يحول دون  ليس هناك مانع  تعالى 

  محال.  أي ان االنسان المظلوم مقبول الدعوة ال( 200) لذكر الصفة او ما يالزمها.
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : »َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل اَلْبَتَغى َثاِلًثا، َواَل َيْمََلُ    _قال النَِّبيَّ َصلَّى 

 (201)َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التَُّراُب، َوَيُتوُب َّللاَُّ َعَلى َمْن َتاَب«
نيكيُّ أن قوله " َواَل َيمْ           (202) التَُّراُب " كناية عن الموت(ََلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ ذكر السُّ

أي المكنى به " التراب" و المكنى عنه " الموت " و القرينة هي االمتالء ؛ أي ال تشبع عين  
 والكناية هنا عن موصوف.   (203) او فم او بطن ابن ادم حتى يموت و يعود تراب.

َأْدَرَكِني   َعَلْيِه َوَسلََّم ذكر له الفعن حذيفة أن النبي َصلَّى هللاُ   _ ِإْن  َتْأُمُرِني  تن فقال له: َفَما 
َل »َفاْعَتِزْل ِتْلَك  َذِلَك؟ َقاَل: َتْلَزُم َجَماَعَة الُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهْم، ُقْلُت: َفِإْن َلْم َيُكْن َلُهْم َجَماَعٌة َواَل ِإَماٌم؟ َقا

نيكيُّ أن    (204) ى ُيْدِرَكَك الَمْوُت َوَأْنَت َعَلى َذِلَك«َتَعضَّ ِبَأْصِل َشَجَرٍة، َحتَّ   الِفَرَق ُكلََّها، َوَلْو َأنْ  ذكر السُّ
  "  : المشقة.في قوله  كناية عن شدة  َشَجَرٍة"  ِبَأْصِل  َتَعضَّ  َأْن  الكناية هنا عن شدة و    (  205)َوَلْو  أن 

وقد   (206) البوادي حيث مكان الشجر.مكابدة المشقة و دعوة الى اعتزال الناس و الخروج عنهم الى  
عمد الى الكناية للتنبيه و لبيان مصيرهم فجاء بلفظ " َعضَّ " لما في االمر من اجبار النفس على  
أي   عضيضًا  َيَعّض  بصاحبه  الرجل  )َعض  يقال  للصق  و  لزم  فمعناه  عنها؛  مغرم  شيء  فعل 

 .(207)لزمه(
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 الخاتمة 

الى نتائج اجملها بما  أكملُت هذا البحث، و قد توصلت  ن مَن هللا علي بفضله و كرمهبعد إ
 يأتي: 

 
في منحة الباري باإليجاز ، إذ اكتفى السنيكي بتعليق بسيط دون  األساليب البالغية    تاتسم .1

 تفصيل نظرا ؛ ألن اهتمامه كان منصب على الحديث النبوي الشريف.   
الن  .2 الحديث  الكتاب كان في  أن  الرغم من  أنه على  يبخل  تبين لي  لم  السنيكي  إن  بوي إال 

 لتطرق إلى قضايا بالغية متمثلة باالستعارة و التشبيه و الكناية.با
توضح لي من خالل هذا البحث ان السنيكي كان من علماء اللغويين في النحو و الصرف   .3

 و البالغة فإثر ذلك في تفسير مفردات الحديث النبوي .
 النبوي.   ؛ ألنها ساعدته في شرح الحديث في منحة الباري  لبالغيةتنوعت المسائل ا .4

 تم بحمده 
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 الهوامش 
 
 .80ينظر: دالئل االعجاز  (1)

 .1/161مفتاح العلوم  (2)

 .1/96، و عروس االفراح 1/52ينظر : االيضاح في علوم البالغة  (3)

 .  139/ 1، و البالغة العربية 47/ 1، و جواهر البالغة 1/161اح العلوم مفتينظر:   (4)

 .  258، و علوم البالغية  1/54اليضاح في علوم البالغة ينظر: ا (5)

 .4/258العين  (6)

 مادة )َخَبر(. 227_226/ 4لسان العرب  (7)

 .3/89المقتضب    (8)

 .179الصاحبي في فقه اللغة   (9)

الشعر:    (10) قواعد  البيان:25ينظر:  وجوه  في  اللغة:  113،والبرهان  في  ونهاية  32،والفروق   ،
   071االيجاز:

 .  1/55ينظر : جواهر البالغة  (11)

 .  90ينظر: أساليب بالغية  (12)

،و   1/56، وجواهر البالغة 1/113، و عروس االفراح 1/66ينظر:  االيضاح في علوم البالغة  (13)
 .  90أساليب بالغية 

 .67معاني  ينظر:  علم ال (14)

: }مُ   (15) َعزَّ َوَجلَّ  ِ [ ، برقم  5َخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة{ ]الحج:  رواه البخاري في صحيحه ، باب  َقْوِل َّللاَّ
:318 ،1/70. 

 .1/644ينظر: منحة الباري   (16)

الدراري      (17) الكواكب  الصبيح  187/  3ينظر:   الالمع  الباري  496/ 2، و  ، و  644/ 1، و منحة 
 .6/126معاني كوثر ال

)هامش(      (18) البالغة  علوم  في  االيضاح   البالغ1/65ينظر:  جواهر  و  منهاج  1/56ة  ،  و   ،
 .  10/ 2الواضح للبالغة 

َكاِة ، برقم :   (19)  .106/ 2، 1402رواه البخاري في صحيحه ، باب  ِإْثِم َماِنِع الزَّ

 .493/  3منحة الباري  (20)
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الدراري    (21) واكب  إرشاد174/ 7ينظر:  و  الجامع3/9الساري   ،  مصابيح  و  الالمع    335/ 3،  و   ،

 .5/338الصبيح

 .  347/ 3، و البرهان في علوم القرآن  1/125لعلوم التنزيل  ينظر:  التسهيل  (22)

 .  1/57االيضاح في علوم البالغة   (23)

البالغة      (24) الطراز ألسرار  التعريفات  1/26ينظر:  ،المعاني،   32، و  )البيان  البالغة    ، و علوم 
 .1/101، و عروس االفراح 61البديع( 

البالغة      (25) علوم  في  االيضاح  االيضاح  ،  3/53ينظر:  بغية  العربية  2/249و  البالغة  و   ،
1/168. 

 ، و  88ينظر: المفردات في غريب القرآن   (26)

 .81/ 3ينظر:  االيضاح في علوم البالغة   (27)

   155/ 3الطراز   (28)

 .   1/71، و جواهر البالغة 3/84، و االيضاح في علوم البالغة  1/319ينظر: مفتاح العلوم    (29)

اِهُد الَغاِئَب ، برقم : رواه البخاري   (30)  .  1/33، 105في صحيه ، باب ِلُيَبلِِّغ الِعْلَم الشَّ

 .    1/341ينظر : منحة الباري    (31)

، و  201/  1ساري  ، و إرشاد ال  2/146، و عمدة القاري    2/108الكواكب الدراري   ينظر :     (32)
   .  49/ 2الالمع الصبيح 

 .  82_2/81التسهيل لعلوم التنزيل   (33)

(34)     : البديع( ينظر   ، ،المعاني  البيان   ( البالغة  المعاني    164علوم  علم  و  البالغة  83،  و   ،
   . 115، و اساليب بالغية  293/ 2العربية 

   .  4/177، 3483 رواه البخاري في صحيحه ، باب َحِديِث الَغاِر ، برقم   (35)

   .   9/241، 6/565ينظر : منحة الباري    (36)

، و كشف  1/498،و جامع العلوم و الحكم  9/299ح البخاري البن البطال  ينظر: شرح صحي    (37)
   .  9/74، و إرشاد الساري 204_ 2/203المشكل  من حديث الصحيحين 

   . 420/ 1، و صفوة التفاسير 1/22ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل   (38)

السنن     (39) حقائق  عن  الكاشف  الدراري  3232/ 10ينظر:  الكواكب  و   شرح    ،   14/109،  و 
   .   5/2247، و التوشيح شرح الجامع الصحيح  5/341المصابيح البن مالك 
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َعَلْيِه َوَسلََّم، بر    (40) ِإْثِم َمْن َكَذَب َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا  َباُب  ،  107قم  رواه البخاري في صحيحه ، 

اْلَكِذِب َعَلى َرسُ   1/33 َتَعاَلى َعَلْيِه ، وفي صحيح مسلم َباُب ِفي التَّْحِذيِر ِمَن  وِل هللِا َصلَّى هللُا 
 .   10/ 1، 2، برقم   َوَسلََّم 

، و البالغة    286، و علوم المعاني البيان ، المعاني ، البديع  274/ 1ينظر: جواهر البالغة     (41)
 .  515/ 1العربية 

   . 9/299ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال   (42)

 ، مادة )فهم( .   12/459ر ، لسان العرب البن منظو  ينظر :    (43)

، و علوم البالغة )البيان ،  3/55، و االيضاح في علوم البالغة  1/308ينظر : مفتاح العلوم    (44)
 .   64المعاني ، البديع (  

 .   1/83، و جواهر البالغة  2/259االيضاح   ، و بغية1/315ينظر : مفتاح العلوم   (45)

َيُقوُمُه، برقم :    رواه البخاري في صحيه ، باب َما   (46) ِلَمْن َكاَن  ِقَياِم اللَّْيِل  َتْرِك  ،   1135ُيْكَرُه ِمْن 
2/54  . 

 .   4/414، 3/224ينظر : منحة الباري    (47)

القاري     (48) المفاتيح    ، و  2/328، و إرشاد الساري  7/211ينظر : عمدة  ، و    4/1419مرقاة 
 .  21/313، و ذخيرة العقبى  79/ 7مرعاة المفاتيح 

،  99مادة )قرر( ، و علم المعاني ،عبد العزيز عتيق   5/84لسان العرب البن منظور  ينظر :     (49)
 .  1/275و البالغة العربية 

 99، وعلم المعاني   3/160الطراز ألسرار البالغة ينظر :   (50)

  ُمَبلٍَّغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع«لبخاري في صحيه ، باب َقْوِل النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُربَّ (  رواه ا51)
 .   1/24،  67، برقم : 

 274/ 1(  ينظر: منحة الباري 52)

 .  3/71، و ينظر : االيضاح في علوم البالغة   1/113(  دالئل االعجاز 53)

، وفي صحيح مسلم ،  175/ 4،   3475، باب َحِديِث الَغاِر، برقم :  (  رواه البخاري في صحيه  54)
َفاَعِة ِفي اْلُحُدوِد ، برقم : باب َقْطِع السَّ  ِريِف َوَغْيِرِه، َوالنَّْهِي َعِن الشَّ  .  3/1315، 1688اِرِق الشَّ

 .   6/560(  ينظر : منحة الباري 55)

،  5/434، و إرشاد الساري  16/60اري ، و عمدة الق 12/94(  ينظر: فتح الباري البن حجر 56)
 .6/2316و مرقاة المفاتيح 
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االيض57)  : ينظر  البالغة  (   علوم  في  االفراح    3/72اح  عروس  و  البالغة  455/ 1،  علوم  و   ،
 .   2/262، و بغية االيضاح  69)البيان ، المعاني ، البديع ( 

 .  1/119(  دالئل االعجاز 58)

   . 3/180(  التسهيل لعلوم التنزيل  59)

 .  1/34،  151(  رواه البخاري في صحيه ، باب الِعْلِم َوالِعَظِة ِباللَّْيِل ، برقم : 60)

 .  3/197_ 357/ 1(  ينظر: منحة الباري 61)

السنن  62) حقائق  عن  الكاشف  ينظر:  الدراري    1230/  4(   الكواكب  و  إرشاد    2/130،  و   ،
 .  3/923مفاتيح ، و مرقاة ال3/197_  1/357، و منحة الباري  312/ 2الساري 

، و التسهيل لعلوم التنزيل  5/27، و أنوار التنزيل و اسرار التأويل    82/ 4(  ينظر: الكشاف  63)
2/204  . 

 .15/343، و لسان العرب 6/2517(  ينظر : الصحاح تاج اللغة ، 64)

 .  826(  ينظر : المفردات في غريب القرآن 65)

 .  3/156(  ينظر : الطراز ألسرار البالغة  66)

و بغية  ،    79،  و علوم البالغة    32، وينظر : مفتاح العلوم    268(  الحاشية على المطول  67)
 .  259/ 2االيضاح 

ُم َرَمَضاَن ِبَصْوِم َيْوٍم َواَل َيْوَمْيِن ، برقم :  68) ،    1914(  رواه البخاري في صحيحه ، باب  اَل َيَتَقدَّ
3/28   . 

 .   4/352(  ينظر : منحة الباري 69)

 .  61/ 8،  6269برقم :اه البخاري في صحيحه ، باب اَل ُيِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن َمْجِلِسِه ، (  رو 70)

 .331/ 9(  ينظر: منحة الباري 71)

، و الالمع الصبيح  9/158، و إرشاد الساري  10/3066(  ينظر: الكاشف عن حقائق السنن  72)
 .10/162، و البدر التمام 15/311

 .  9/158(  إرشاد الساري  73)

، و البديع  2/369، و البالغة العربية  318، و علوم البالغة  1/298( ينظر: جواهر البالغة  74)
 . 10في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح الشين: 

 1/162، و المنهاج الواضح 50/ 1، وااليضاح: 347(ينظر:  التلخيص، القزويني:75)
 .2/369(ينظر:  البالغة العربية 76)
 ، مادة )طبق( 109_ 5/108 ( العين :77)
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 ، مادة )طبق( 3/439( معجم مقايس اللغة 78)
 ، مادة )طبق( 10/209  ( لسان العرب79)
،و    148، والفوائد المشّوق إلى علوم القرآن وعلم البيان :    1/423( ينظر : مفتاح العلوم :  80)

 .  3/198الطراز ألسرار البالغة 
 .   148البيان ( الفوائد المشّوق إلى علوم القرآن وعلم 81)
(82  : العلوم  مفتاح   : ينظر  البالغة    1/423(  ألسرار  الطراز  ،و  البالغة  3/198،  جواهر  و   ،

 .  4/572، و بغية االيضاح 1/303
، وفي مسلم ، َباُب    8/86،  6406( رواه البخاري في صحيحه َباُب َفْضِل التَّْسِبيِح ، برقم :  83)

َعاِء ، برقم :  َفْضِل التَّْهِليِل َوالتَّْسِبيِح َوال   .  2072/ 4،  2694دُّ
 .442/ 10( ينظر: منحة الباري 84)
 .7/456، و الالمع الصبيح  22/185كواكب الدراري  ( ينظر: ال85)
 .4/576، وبغية االيضاح 1/303، و جواهر البالغة  423/ 1( ينظر: مفتاح العلوم 86)
حجر  87) البن  الباري  فتح  ينظر:  القاري    13/540(  عمدة  و  الباري    ،  23/26،  منحة  و 

10/443  . 
 .  4/653، و بغية االيضاح 210/ 1( ينظر: المثل السائر 88)
 .   6/1821( الكاشف عن حقائق السنن 89)
حجر  90) البن  الباري  فتح  ينظر:  القاري    11/208(  عمدة  و  الساري    23/26،  إرشاد  و   ،

 .   7/453، و مرعاة المفاتيح 10/485
 . 2/243البالغة العربية ، و   3/520( ينظر: بغية االيضاح  91)
لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْو َتْعَلُموَن َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتْم  ( رواه البخاري في صحيحه َباُب َقْوِل النَِّبيِّ َص 92)

 .  102/ 8،  6486َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا« ، برقم : 
 .   9/463( منحة الباري 93)
 .   9/278، و إرشاد الساري 15/518، و الالمع الصبيح  77/ 23( ينظر: عمدة القاري 94)
 .   197/ 2، و الطراز ألسرار البالغة 423/ 1وم ( ينظر: مفتاح العل95)
 .  43( من روائع البديع في الحديث النبوي الشريف :96)
 مادة))لّف(.   9/319( لسان العرب 97)
 مادة ))نشر((   5/208( م .ن 98)
 ى((  مادة ))طو  8/230( م .ن 99)
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 ، مادة ))طوى(( 713(  تاج اللغة وصحاح العربية 100)
 .1/310، و معترك االقران 340_  332، و و االيضاح  425/ 1( ينظر: مفتاح العلوم 101)
 .175، و علم البديع  1/310، و جواهر البالغة  76( ينظر : خزانة األدب 102)
 .531وطي ، و علل التعبير القرآني في مؤلفات السي 2/117( ينظر: المنصف 103)
 .  2/73( ينظر : معجم المصطلحات البالغية  104)
 .  1/107( الكامل  105)
 1/425فتاح العلوم (  م106)
 1/167( المنهاج الواضح  107)
، و   1/310، و جواهر البالغة 273/ 2، و معاهد التنصيص 1/310( ينظر :معترك األقران  108)

 .  1/167منهاج الواضح 
 .   554/ 1، و 9/399، و  9/369للف و النشر :  ( هناك مواطن أخرى ورد فيها أسلوب ا109)
 .   2/119، 1460َكاِة الَبَقِر ، برقم : ( رواه البخاري في صحيحه ، باب  زَ 110)
 .  3/545( ينظر : منحة الباري 111)
 .  9/27، و عمدة القاري 419/ 5، و الالمع الصبيح 8/3( ينظر : الكواكب الدراري 112)
 .  3/403( ينظر : مصباح الجامع  113)
َيعْ (  114) َكاَن  َما  ِمْثُل  ِلْلُمَساِفِر  ُيْكَتُب  َباُب   ، صحيحه  في  البخاري  :  رواه  برقم  اإِلَقاَمِة،  ِفي  َمُل 

2996 ،4/57.   
 .  113/ 6(  ينظر: منحة الباري 115)
حجر  116) البن  الباري  فتح  ينظر:  القاري  6/136(   عمدة  و  الساري  14/247،  إرشاد  و   ،

 .  2355عاة المفاتيح  ، و مر 113/ 6، و منحة الباري 5/137
 . 2/248، و عروس األفراح 1/311(  ينظر:  معترك األقران 117)
 .  6/136، و فتح الباري البن حجر 372/ 9(  ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال 118)
 ؛ مادة )َكفى(.  1005( الصحاح  119)
 ؛ مادة )َكفا(.  5/188( مقايس اللغة  120)
 .  1/335البالغة ، و ينظر: جواهر 1/282( خزانة األدب 121)
 .    2/48، و ينظر : البالغة العربية  1/242( معترك األقران  122)
 .  1/175، و علم المعاني 2/46، و البالغة العربية 251/ 1( ينظر: العمدة 123)
 .  242/ 1، و معترك األقران 1/282( ينظر: خزانة األدب  124)
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 .  8/100، 6477:   ( رواه البخاري في صحيحه ، باب ِحْفِظ اللَِّساِن ، برقم125)
 .  9/458( منحة الباري 126)
الدراري  127) الكواكب  ينظر:  و    23/6(  القاري  ،  الساري  72/ 23عمدة  إرشاد  و  و  9/274،   ،

 .  458/ 9منحة الباري 
 .   3/203( ينظر: االتقان في علوم القرآن 128)
ص:  129) ديوانه  في  العجاج  بن  لرؤبة  وهو  الرجز  من  البيت  األدب  186(   وخزانة   ،9  /14  

 .   436/ 4والمقاصد النحوية 
 .33( الشفاء في بديع االكتفاء 130)
 .  1/87،  391ي في صحيحه ، َباُب َفْضِل اْسِتْقَباِل الِقْبَلِة ، برقم :( رواه البخار 131)
 .   95/ 2( ينظر : منحة الباري 132)
 .7/6، و كوثر المعاني 1/410، و إرشاد الساري  131/ 3( ينظر : الالمع الصبيح 133)
 ؛ مادة ) َشَكل(.   357_11/356لسان العرب :( 134)
 .309/ 1ر البالغة . وينظر: جواه 424/ 1( مفتاح العلوم 135)
 .  324، و علوم البالغة 4/588، و ينظر: بغية االيضاح  1/312( معترك األقران : 136)
َرَأى ُفْرَجًة ِفي الَحْلَقِة  ( رواه البخاري في صحيحه ، َباُب َمْن َقَعَد َحْيُث َيْنَتِهي ِبِه الَمْجِلُس، َوَمْن 137)

 .  24/ 1، 66َفَجَلَس ِفيَها ، برقم : 
 .   2/190،  271/ 1منحة الباري  ( ينظر :138)
الدراري  139) الكواكب   : ينظر  القاري  2/26(  الساري  33/ 2، و عمدة  ،ومنحة  1/165، و إرشاد 

 .   2/190، 1/271الباري 
 .184 ، و التصوير النبوي 356/ 1( ينظر : الالمع الصبيح 140)
 .252/ 2، وخزانة األدب 1/424( ينظر : مفتاح العلوم 141)
)الكام142) من  البيت  معاهد  (  في  ؛  األنطاكي  محمد  بن  أحمد  الرقعمق  ألبي  منسوب  وهو  ل( 

 .252/ 2التنصيص 
 .  588/ 4، و بغية اإليضاح 1/424( ينظر : مفتاح العلوم 143)
 .  129/ 3كوثر المعاني  ، و1/165، و إرشاد الساري  2/33( ينظر : عمدة القاري 144)
 .  54/ 2، 1151ْشِديِد ِفي الِعَباَدِة ، برقم : (  رواه البخاري في صحيحه ، باب َما ُيْكَرُه ِمَن التَّ 145)
 .  222/ 3(  ينظر: منحة الباري 146)
 .  3/419، مادة )َمَلُل( ، و تاج العروس 11/628(  ينظر: لسان العرب 147)
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ب148) البن  البخاري  صحيح  شرح  ينظر:  للعيني  145/ 3طال  (   داود  ابي  شرح  و  ، و  5/271، 
 .  2/328، و إرشاد الساري 7/209عمدة القاري  

 .4/588، و بغية اإليضاح 2/252، و خزانة األدب 2/237(  ينظر: عروس االفراح 149)
 .78(  هو عمرو بن كلثوم، والبيت من " الوافر"  في ديوانه: 150)
 .  438/ 2، و البالغة العربية 2/253لتنصيص ، و معاهد ا2/252(  ينظر: خزانة األدب 151)
 ، مادة)بين( .2/327( مقايس اللغة ؛ 152)
 .1/82(  البيان و التبيين 153)
 .   443(  ينظر: الكشاف 154)
 ، .   1/162(  ينظر: مفتاح العلوم 155)
 ، مادة )عور(.    3488/ 4(  ينظر: لسان العرب 156)
 .  1/136(  ينظر: معجم المصطلحات البالغية  157)
 .   1/67دالئل االعجاز   (158)
 .    1/369(  مفتاح العلوم 159)
 .  1/208(  معترك األقران 160)
(  رواه البخاري في صحيحه ،  َباُب: اَل َيْدِري َمَتى َيِجيُء الَمَطُر ِإالَّ َّللاَُّ َوَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َعِن  161)

 .  2/33،  1039َلُمُهنَّ ِإالَّ َّللاَُّ« ، برقم :النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َخْمٌس اَل َيعْ 
 .  114/ 3(  ينظر: منحة الباري 162)
   . 271، و علوم البالغة 1/373مفتاح العلوم (  ينظر: 163)
 .  44/ 1، و البالغة العربية 271، و علوم البالغة 1/264جواهر البالغة  (  ينظر: 164)
 .  114/ 3، و منحة الباري  4/450، و الالمع الصبيح  6/125(  الكواكب الدراري 165)
النَّبِ 166) َقْوِل  َباُب   ، صحيحه  في  البخاري  رواه  َعَلى  (   اإِلْساَلُم  »ُبِنَي  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  يِّ 

 .  1/11؛ 8َخْمٍس« ؛ برقم: 
 .   1/264، و جواهر البالغة134/ 1، و الطراز ألسرار البالغة 1/380(  ينظر: مفتاح العلوم 167)
 .136/ 1ينظر: منحة الباري (  168)
    1/120(  ينظر: عمدة القاري 169)
 .   1/12،  16صحيحه ،  َباُب َحاَلَوِة اإِليَماِن ، برقم :  (  رواه البخاري في170)
 .    9/192،  154/ 1(  ينظر: منحة الباري 171)
 .    9/192، 1/154، ومنحة الباري 9/34، و إرشاد الساري 1/149(  ينظر: عمدة القاري 172)
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 .      1/60(  فتح الباري البن حجر 173)
    ، مادة )شبه(  .  243/ 3(  مقايس اللغة ، 174)
 .     256/ 1(   العمدة 175)
 .       219/ 1، و جواهر البالغة 332/ 1(  ينظر: مفتاح العلوم 176)
الكت177) في  أخرى  مواطن  هناك  ،  ا(   تشبيه  فيها  و  1/233ب  و2/269،   ،6/598  ،7 /79  ،

8/676      . 
َثَنا، َوَأْخَبَرَنا، َوأَ رو (  178) ِث: َحدَّ      .1/22،  61ْنَبَأَنا، برقم :اه البخاري في صحيحه ، باب َقْوِل الُمَحدِّ
 .258/ 1ينظر: منحة الباري (  179)
 .  90، و شرح عقود الجمان 201ينظر: اإليضاح في علوم البالغة (  180)
، ومنار القاري  2/14لقاري ، و عمدة ا676ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  (   181)

1/159  . 
،  3753الَحَسِن َوالُحَسْيِن َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما ، برقم :  رواه البخاري في صحيحه ، َباُب َمَناِقبِ (  182)

5/27  . 
 .   166/ 9ينظر: منحة الباري (  183)
 .   9/166، ومنحة الباري  135/ 6، و إرشاد الساري  243/ 16ينظر: عمدة القاري (  184)
هر  ، و جوا   90، و شرح عقود الجمان للسيوطي    202ينظر: االيضاح في البالغة علوم  (   185)

 .  1/238البالغة 
 .  1/13، 22رواه البخاري في صحيحه ، َباٌب: َتَفاُضِل أَْهِل اإِليَماِن ِفي اأَلْعَماِل ، برقم :(  186)
 .  167/ 1ينظر : منحة الباري ( 187)
، و فيض القدير  1/106، و إرشاد الساري  11/3532ن  ينظر : الكاشف عن حقائق السن (  188)

2/169  . 
 .  8/12، 6026يحه ، َباُب َتَعاُوِن الُمْؤِمِنيَن َبْعِضِهْم َبْعًضا ، برقم : رواه البخاري في صح( 189)
 .   9/184منحة الباري ( 190)
 .   34، و علم البيان 88ينظر: شرح عقود الجمان ( 191)
 كني (.    مادة )  15/233( لسان العرب: 192)
 .  105( دالئل االعجاز: 193)
 .402/ 1( مفتاح العلوم 194)
 .   4/183في صحيحه ، باُب ِذْكِر َقْحَطاَن ، ( رواه البخاري 195)
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 .   6/589(  منحة الباري 196)
حجر  197) البن  الباري  فتح  ينظر:  القاري  6/546(   عمدة  و  الساري  87/ 16،  إرشاد  و   ،

10/217   . 
 .  129/ 3، 2448، َباُب ااِلتَِّقاِء َوالَحَذِر ِمْن َدْعَوِة الَمْظُلوِم ، برقم: ( رواه البخاري في صحيحه 198)
 .5/224( منحة الباري 199)
 . 288/ 1، و جواهر البالغة  1/402( ينظر : مفتاح العلوم 200)
 .    8/92، 6436( رواه البخاري في صحيحه ، َباُب َما ُيتََّقى ِمْن ِفْتَنِة الَماِل، برقم : 201)
 .  9/434نحة الباري ( م202)
 .  9/250، و إرشاد الساري  22/207( ينظر: الكواكب الدراري  203)
[ َتَناُم َعْيُنُه َواَل  191َباُب َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ]ص:  رواه البخاري في صحيحه ،  (  204)

 .  4/199، 3606َيَناُم َقْلُبُه، برقم : 
 .  10/157،   6/640( ينظر: منحة الباري 205)
سندي على سنن ابن  ، و حاشية ال6/56، و إرشاد الساري    24/195( ينظر: عمدة القاري  206)

 .  2/475ماجة 
 .، مادة )َعضض( 769( الصحاح  207)
 

 المصادر والمراجع:  –أواًل 

 )أ(

اس لشــرح صــحيح البخــاري  إرشــاد الســاري  - أحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد الملــك ، أبــو العبــّ
 .هـ 1323، 7، طالمطبعة الكبرى األميرية، مصر، هـ(923: تني )القسطالَّ 

ه(، تحقيــق: محمــد 538الزمخشــري:) ت :  و بن أحمدأبو القاسم محمود بن عمر   ،أساس البالغة  -
 م .1998 -ه1419، 1ط باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت ،

ــة ،د مطلــــــوب أحمــــــد الناصــــــري أحمــــــ ، المعــــــاني –البالغــــــة  -أســــــاليب بالغيــــــة، الفصــــــاحة  -  وكالــــ
 .م1980، 1، طالكويت ، المطبوعات
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ه(، 739محمد بن عبد الــرحمن بــن عمــر القزوينــي،)ت: أبو المعالي  البالغة، اإليضاح في علوم  -
 .، د ت 3تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت،  ط 

  البيضاوي  الشيرازي  محمد  بن عمر بن  هللا عبد  سعيد أبو  الدين ناصر: التأويل  وأسرار  التنزيل _أنوار
بيروت ،   -  العربي التراث إحياء المرعشلي ،دار الرحمن عبد محمد:  ،المحقق (هـ685: المتوفى)

 هـ  1418 - األولى: الطبعة

 )ب( 

:  ت) بالَمغِربي  المعروف الالعّي، سعيد  بن  محمد بن  الحسين  المرام،  بلوغ شرح التمام البدر -
 .ت  د ،1ط  هجر،  دار الزبن،  هللا عبد  بن علي: يق تحق ،( هـ1119

ــديع فــــي ضــــوء اســــاليب القــــرآن ،  دكتــــور عبــــد الفتــــاح الشــــين ، دار الفكــــر العربــــي ،القــــاهرة ، _البــ
 م. 1999ه_1419

  بن إسحاق  الحسين أبو :  ( جعفر بن لقدامة  النثر نقد  باسم قبل من  نشر)  البيان وجوه في البرهان _ 
  -( القاهرة) الشباب  مكتبة ، شرف  محمد حفني. د: الكاتب ،المحقق هبو  بن سليمان بن إبراهيم
 م   1969 - هـ  1389، الرسالة  مطبعة

هـــ(، تحقيــق: 794بدر الدين محمد بن عبد هللا بــن بهــادر الزركشــي )ت: ، لوم القرآنعالبرهان في    -
 م .1957 -ه 1376، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة ، بيروت ، ط 

مكتبــة هـــ(، 1391ية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، عبد المتعال الصــعيدي )ت: بغ  -
 م.2005-هـ1426،  17اآلداب، ط

 دار القلم، دمشق، هـ(1425: تعبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي )،  البالغة العربية -
 .م 1996 -هـ  1416، 1، طالدار الشامية، بيروتو  -

ــ(255: تبالجــاحظ ) لمعــروفعمــرو بــن بحــر بــن محبــوب ا، أبــو عثمــان يــان والتبيــينالب -  دار، هـ
 .هـ1423 ،ومكتبة الهالل، بيروت
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 )ت( 

بيـــدي )ت:  - ــد الـــرّزاق الزَّ د بـــن عبـ ــّ د بـــن محمـ ــّ ــواهر القـــاموس، محمـ هــــ(، 1205تـــاج العـــروس مـــن جـ
 ، د ت.مجموعة من المحققين، دار الهداية ، د ط 

، هـــ(741: تالغرنــاطي ) زيّ بــن جُــ اأبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ، التنزيــلالتســهيل لعلــوم  -
 .هـ 1416 ، 1، طبيروت ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم، الدكتور عبد هللا الخالديق: تحقي

ه(، ضــبطه وصــّححه: 816التعريفــات، علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني )ت:  -
 م .1983 -ه 1403، 1الكتب العلمية، بيروت ، ط  جماعة من العلماء، دار

 المكتبــة صــبح، علــي علــي: المؤلف الشريف، الحديث في والتشريعية الخلقية للقيم النبوي  التصوير  -
 .م2002 -هـ 1423  ،1للتراث،ط األزهرية

دار _ التلخيص في علوم البالغة : جالل الدين القزويني الخطيب، تحقيــق: عبــد الرحمــان البرقــوقي، 
 الفكر العربي، د ط، د ت.

 ،(هـــ 911: ت) الســيوطي بكــر أبــي بــن منالــرح عبــد الــدين جــالل الصحيح،  الجامع  شرح  التوشيح  _
 .م 1998 - هـ 1419 ،1ط الرياض، الرشد، مكتبة رضوان، جامع رضوان: تحقيق

 )ج(  

 بــن رجــب بــن مــدأح بــن الــرحمن عبد الكلم، جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم  العلوم  جامع  -
 بيــروت، الرسالة، مؤسسة ،باجس إبراهيم و األرناؤوط، شعيب: تحقيق ،(هـ795: ت) الحنبلي  الحسن

 .م2001 - هـ1422 ،7ط

ــديع_  ــاني والبيــــان والبــ ــة فــــي المعــ ــواهر البالغــ ــطفى الهاشــــمي )، جــ ــراهيم بــــن مصــ ــد بــــن إبــ : تأحمــ
 ، د ط، د ت.عصرية، بيروتالمكتبة ال، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، هـ(1362

 )ح( 

 محمــد الحســن أبــو ،(ماجــة ابــن ســنن شــرح فــي الحاجــة كفايــة) ماجــة ابن سنن  على  السندي  حاشية  -
 .ت د ط، د بيروت، الجيل، دار ،(هـ1138: ت) السندي الهادي عبد بن
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 الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتــاح العلــوم : الشــريف الجرجــاني، المحقــق: رشــيد أعراضــي،  -
 .2007ه_1428، 1دار الكتب العلمية، ط

 )خ(  

هـ(، تحقيــق: عبــد 1093عبد القادر بن عمر البغدادي )ت: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،   -
 م . 1997 - 1418 ، 4السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 )د(  

: تلــرحمن بــن محمــد الجرجــاني )أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد ا، دالئل اإلعجاز في علم المعــاني  -
 جدة، دار المدني -القاهرة  ،دنيمطبعة الم، : محمود محمد شاكر أبو فهر، تحقيقهـ(471

 .م1992 -هـ 1413 ،3ط

عمرو بن كلثوم ، جمعه و حققه و شرحه الدكتور أميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، ديوان  -
 م. 1996ه _1416،  2ط

 )ذ(

دار المعــراج ، محمــد بــن علــي بــن آدم بــن موســى اإلثيــوبي الَولــَِّوي ، ي شرح المجتبىف  ذخيرة العقبي  -
 .، د ت1، طدار آل بروم للنشر والتوزيع، لدولية للنشرا

 )ش(  

: ت) العينــى حســين بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن محمــود محمــد أبــو داوود، أبــي ســنن شــرح -
-هـــ 1420 ،1ط الريــاض، الرشــد، مكتبــة صــري،الم إبــراهيم بــن خالــد المنــذر أبــي: تحقيــق ،(هـــ855

 .م 1999

ه ، 911ي و البيــان : جــالل الــدين عبــد الــرحمن الســـيوطي ت_شــرح عقــود الجمــان فــي علــم المعــان
وبهامشه حلية اللــب المصــون علــى الجــوهر المكنــون للشــيخ احمــد الــدمنهوري ، دار الفكــر ، د ط ، د 

 ت . 
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ــال )ت: شـــرح صـــحيح البخـــاري، أبـــو الحســـن علـــي بـــن  - خلـــف بـــن عبـــد الملـــك، المعـــروف بـــابن بطـ
 -هـــ 1423، 2الســعودية، ط -هيم، مكتبــة الرشــد، الريــاضهـــ(، تحقيــق: أبــو تمــيم ياســر بــن إبــرا 449

 م.2003

يِن عبِد اللطيف بِن عبد العزيز، ال، شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي   - بـــ  معــروفمحمَُّد بُن عزِّ الدِّ
، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــين بإشــراف: نــور الــدين طالــب، هـــ( 854: تابن الَمَلك )

 .م 2012 -هـ  1433، 1، طإلسالميةإدارة الثقافة ا

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن (، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)  شرح النووي على مسلم -
 م.1392، 2، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، هـ(676: تشرف النووي )

:  المتوفى) الدين شمس النََّواجي، عثمان بن علي بن حسن بن محمد: االكتفاء  بديع في _ الشفاء
بيروت، الطبعة   الحياة، مكتبة  ناجي ، دار أبو  حسن محمود  الدكتور: ومراجعة  ، تحقيق  (هـ859

 هـ  1403 األولى،

 )ص(  

  زكرياء بن  فارس بن أحمد: ها كالم في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة  فقه في الصاحبي -
  األولى الطبعة: بيضون ،الطبعة علي مد ،مح ( هـ395: المتوفى) الحسين  أبو الرازي، القزويني
 م 1997-هـ 1418

ــة_  ــحاح العربيـ ــة وصـ ــاج اللغـ ــوهري )، الصـــحاح تـ ــاد الجـ ــن حمـ ــماعيل بـ ــو نصـــر إسـ ،  هــــ(393: تأبـ
 .م 1987 - هـ 1407، 4، طوتبير  ،دار العلم للماليين، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

محمــد (، وســننه وأيامــه  مــور رســول هللاالجامع المسند الصحيح المختصر من أ) البخاري صحيح    -
، دار طــوق النجــاة، محمد زهير بن ناصــر الناصــر، تحقيق: بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي

 .هـ1422، 1بيروت، ط

 

: محمد فؤاد ، تحقيقهـ(261: تج القشيري النيسابوري )مسلم بن الحجا، أبو الحسن مسلمصحيح   -
 ، د ط، د ت.بيروت ،اث العربيدار إحياء التر ، عبد الباقي
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:  القاهرة الطبعة - والتوزيع والنشر للطباعة الصابوني الصابوني ،دار  علي محمد: التفاسير _صفوة
 م  1997 -  هـ 1417 األولى،

 )ط(  

: تيحيــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبــراهيم العلــوّي )، ائق اإلعجــازالطــراز ألســرار البالغــة وعلــوم حقــ  -
 .هـ 1423، 1، طبيروت ،صريةالمكتبة العن، هـ(745

 )ع(  

: تأحمــد بــن علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي )، أبــو حامــد تــاحفعروس األفراح في شرح تلخــيص الم  -
 .م 2003 -هـ  1423 ،1، طلبنان –المكتبة العصرية، بيروت ، عبد الحميد هنداوي  ، د.هـ( 773

  والنشر للطباعة العربية هضةالن  ،دار  (هـ  1396: المتوفى) عتيق العزيز عبد: البديع  _علم
 لبنان ، د ط، د ت.   - بيروت والتوزيع،

  والنشر  للطباعة العربية النهضة  دار ،( هـ 1396: المتوفى) عتيق العزيز عبد: البيان   _ علم
 م  1982 -  هـ 1405  لبنان ، د ط ، - بيروت والتوزيع،

، 1، طلبنــان –عربيــة ، بيــروت دار النهضــة ال، هـــ( 1396: تعبــد العزيــز عتيــق )، علــم المعــاني -
 .م2009 -هـ  1430

ــدين ديــب د.محمــد أحمــد قاســم،  ، د.البــديع والبيــان والمعــاني –علــوم البالغــة  - المؤسســة ، محيــي ال
 .م 2003، 1، طلبنان –الحديثة للكتاب، طرابلس 

 ، د ت.، د طهـ(1371: تأحمد بن مصطفى المراغي )، البيان، المعاني، البديع - وم البالغةعل -

: تأبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى الحنفــى العينــى )، عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري  -
 ، د ط، د ت.بيروت ،دار إحياء التراث العربي، هـ(855

 مهــدي. د: تحقيــق ،(هـــ170: ت) الفراهيــدي عمــرو بــن أحمــد بــن الخليــل الــرحمن عبــد أبــو العــين، -
 .ت د ط، د الهالل، ومكتبة ارد السامرائي، إبراهيم. ود المخزومي،

 )ف( 
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ه(، رقـــم كتبـــه 852فــتح البـــاري شـــرح صــحيح البخـــاري، أحمـــد بــن علـــي بـــن حجــر العســـقالني)ت: -
عــه: محــب الــدين وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طب

 ه.1379ار المعرفة، بيروت، الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، د

في اللغة ، أبو هالل العسكري ، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار االفاق الجديدة الفروق    -
 م. 1980_ ه1400، منشورات دار االفاق الجديدة _ بيروت ، الطبعة الرابعة ، 

امــام الجوزيــة، تحقيــق: محمــد _ الفوائد المشوق الى علوم القــرآن وعلــم البيــان: شــمس الــدين ابــن القــيم 
 م.1909ه_1327بدر الدين النعساني، دار الكتب العلمية ، بيروت_ لبنان، د ط ، 

زيــن  محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علــي بــن، فيض القدير شرح الجامع الصغير  -
 ه.1356 ،1، طمصر ،المكتبة التجارية الكبرى ، هـ(1031: تالعابدين المناوي القاهري )

 )ق( 

تحقيــق: مكتــب تحقيــق ، هـــ(817: تأبو طاهر محمد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )،  القاموس المحيط  -
، لبنــان –مؤسســة الرســالة ، بيــروت ، بإشــراف: محمــد نعــيم العرقُسوســي، التــراث فــي مؤسســة الرســالة

 .م 2005 -هـ  1426، 8ط

  بثعلب  المعروف العباس، أبو بالوالء، الشيباني سيار بن زيد بن يحيى بن أحمد: الشعر _ قواعد
  الثانية،: القاهرة ، الطبعة - الخانجي التواب ،مكتبة عبد  رمضان: ،المحقق (هـ291: المتوفى)

 م 1995

 )ك(  

ــ285: ت) المبــرد يــديز  بــن محمــد العبــاس أبــو واالدب، اللغــة فــي الكامــل -  أبــو محمــد: تحقيــق ،(هـ
 .م 1997 - هـ 1417 ،3ط رة،القاه العربي، الفكر دار إبراهيم، الفضل

: تأبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشــري )، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل  -
 .هـ 1407 ، 3، طبيروت ،دار الكتاب العربي، هـ(538
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: تأبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )، حينكشــف المشــكل مــن حــديث الصــحي -
 ، د ت.الرياض ،دار الوطن، البواب: علي حسين ، تحقيقهـ(597

: تمحمــد بــن يوســف بــن علــي بــن ســعيد الكرمــاني )، فــي شــرح صــحيح البخــاري  الكواكــب الــدراري  -
 .م1981 -هـ 1401، 2، طلبنان-دار إحياء التراث العربي، بيروت، هـ(786

ر بــن ، في َكْشِف َخَبايا َصِحيْح الُبَخاري   كوثر المعاني الدراري   - ســيد عبــد هللا بــن أحمــد محمَّد الَخضــِ
 .م 1995 -هـ  1415، 1، طمؤسسة الرسالة، بيروت، هـ(1354: ت) الشنقيطي

 )ل(  

 أبــو عبـــد هللا محمــد بــن عبـــد الــدائم بـــن موســى الشـــافعي، بشـــرح الجــامع الصـــحيح الالمــع الصــبيح -
دار ، لــبتحقيق ودراسة: لجنة مختصــة مــن المحققــين بإشــراف نــور الــدين طا، هـ(831: ت)  ْرماويّ البِ 

 .م 2012 -هـ  1433، 1، طالنوادر، سوريا

: عبــد هللا علــي ه(، تحقيــق711)ت:ابن منظور محمد بن مكرم بن علىأبو الفضل   ،لسان العرب  -
 ، د ط، د ت.القاهرة، ر المعارفدا، هاشم محمد الشاذليو  ،محمد أحمد حسب هللاو ،الكبير

 )م(  

 المعــروف الكــريم عبــد بــن محمــد بــن هللا نصــر الفــتح أبــو والشــاعر، الكاتــب أدب فــي الســائر المثــل -
 والنشر، للطباعة العصرية المكتبة الحميد، عبد الدين محي محمد: تحقيق ،(هـ637: ت) األثير بابن

 .هـ 1420بيروت،

ــكاة ال - ــرح مشـ ــاتيح شـ ــاة المفـ ــابيحمرعـ ــان ، مصـ ــن خـ ــالم بـ ــد السـ ــد عبـ ــن محمـ ــد هللا بـ ــن عبيـ ــو الحسـ أبـ
، نــارس الهنــد ، الجامعــة الســلفية ،إدارة البحوث العلمية والــدعوة واإلفتــاء،  (هـ1414:  تالمباركفوري )

 .م 1984هـ،  1404، 3ط

محمــد المــال الهــروي القــاري  (ســلطان)علــي بــن ، أبــو الحســن شــرح مشــكاة المصــابيح مرقاة المفاتيح  -
 .م2002 -هـ 1422، 1، طلبنان –دار الفكر، بيروت ، هـ(1014: ت)
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: ت) المعــروف بالــدماميني ،محمد بن أبي بكر بن عمــر بــن أبــي بكــر بــن محمــد، مصابيح الجامع  -
 .م 2009 -هـ  1430، 1، طدار النوادر، سوريا، : نور الدين طالب، تحقيقهـ( 827

  العباسي الفتح أبو  أحمد، بن الرحمن  عبد بن الرحيم عبد:  التلخيص   شواهد على التنصيص  معاهد  _
 بيروت.   -  الكتب الحميد ،عالم عبد الدين  محيي مدمح:  ،المحقق (هـ963: المتوفى)

، هـــ(911: تعبد الرحمن بن أبــي بكــر الســيوطي )ا ، جالل الدينمعترك األقران في إعجاز القرآن  -
 .م 1988 -هـ  1408، 1، طلبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية

ــاييس اللغـــةمعجـــم  - ــين مقـ ــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القزوينـــي الـــ ، أبـــو الحسـ ، هــــ(395: ترازي )أحمـ
 م.1979 -هـ 1399، سوريا، دار الفكر، : عبد السالم محمد هارون تحقيق

، 1_ معجم المصطلحات البالغية و تطورها ، الدكتور احمد مطلــوب، الــدار العربيــة للموســوعات، ط
 م. 2006ه_1427

ضــبطه ، هـــ(626: تيوسف بن أبي بكر بن محمــد بــن علــي الســكاكي )، أبو يعقوب مفتاح العلوم  -
ــ  1407، 2، طلبنــان –دار الكتــب العلميــة، بيــروت ، وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه: نعــيم زرزور  -هـ

 .م 1987

: ت) األصــفهانى بالراغــب المعــروف محمــد، بــن الحســين القاســم أبــو القــرآن، غريــب فــي المفــردات -
 1412 ،1ط بيــروت، الشــامية الــدار - دمشــق القلــم، دار الــداودي،  عــدنان  صــفوان:  تحقيق  ،(هـ502

 .هـ

: ت) العيني موسى بن أحمد بن محمود المشهور، األلفية شروح شواهد شرح في النحوية  المقاصد   -
 محمــد زيزالع عبد. د السوداني، توفيق محمد أحمد. د. أ فاخر، محمد علي. د. أ:  تحقيق  ،(هـ  855

 1431  ،1ط  العربية،  مصر  ةجمهوري  - القاهرة  والترجمة،  والتوزيع والنشر  للطباعة  السالم  دار فاخر،
 .م 2010 - هـ

ــالمُ ، أبــو العبــاس المقتضــب - : تد )رِّ بَ محمــد بــن يزيــد بــن عبــد األكبــر الثمــالى األزدي ، المعــروف ب
 ، د ط، د ت.وتبير  ،عالم الكتب، : محمد عبد الخالق عظيمة، تحقيقهـ(285
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 عبــد البــاري، مؤسســة يســطرون روائع البديع في الحديث النبوي الشريف ، عبــد العزيــز فــتح هللامن    -
 ، د ت. 1للطباعة و النشر و التوزيع ،ط

  القادر  عبد  الشيخ: قاسم ، راجعه محمد  حمزة: البخاري   صحيح مختصر شرح القاري  منار _
 األرناؤوط 

  السورية،  العربية  الجمهورية - دمشق  البيان، دار  عيون ، مكتبة  مدمح بشير : ونشره بتصحيحه  عني
 م  1990 -  هـ 1410السعودية،   العربية  المملكة - الطائف المؤيد، مكتبة

ــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري ، أبــو يحيــى منحــة البــاري بشــرح صــحيح البخــاري  - زكري
 -مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ازمي: سليمان بــن دريــع العــ ، تحقيقهـ( 926:  تالسنيكي )

 .م 2005 -هـ  1426، 1، طالمملكة العربية السعودية

  جني بن عثمان الفتح أبو: المازني  عثمان ألبي التصريف كتاب شرح  جني، البن _ المنصف
  هـ1373 سنة الحجة ذي في األولى: القديم ،الطبعة  التراث إحياء دار  ،(هـ 392:  المتوفى) الموصلي

 م 1954 سنة أغسطس -

 ، مصر، د ت، د ط.لتراثالمكتبة األزهرية ل، حامد عونى، المنهاج الواضح للبالغة -

 )ن(  

االيجاز في دراية اإلعجاز ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، تحقيق: نصــرهلل نهاية   -
 م. 2004ه_1424حاجي مفتي ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

 الرسائل واألطاريح : -نًيا ثا

 أطروحة دكتوراه(،) ه شّداد حمد رمضان،ه(، ط911)تعلل التعبير القرآني في مؤلفات السيوطي -
 م.2007 –ه 1428 كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية،

 

 




