
 

 

 

 
 


 
 
 
 

 
ن تفة الر ظاهجالءتباسث ح البهذا عنىي ًهدامم ، ريمآن الكر القيفنُّ ، هفيل و الققيقوحته ومهمفث عن يد لذلك باحلِّ
ًبعامت ء ام العلفقمو م ث، هيفعه يودى شمان يع بمآن ر القيفده وجول بول القوناتتث حبامد بثالثة يهتم ذلك الِ
ن غتفِّ عد اليف فالتاالخوء ، امال العلون أقمة هذه رَّ الظاهتِّعلقة بإثبات املانبواجل عىل زيكرت العم ،نهم ًضا رنُّ

 قاد امم ، يليلحت الفيصونهج ال ذلك امليف ًبعامتة اإلعجاز ية بقضرَّ هذه الظاهعالقة ًاريأخوآن ، ر القيفه تًا بذايبالغ
ن بتفظة الفد لتر مل أنهزها ر أبنمائج تن النَّمإىل عدد  ظة فَّ هذه اللتدورإن و، ينيب البالغت كيفًا حصطلمها فصونُّ

ن يِّرسف امللوق ركث امك. بيع األسالوينت عىل رداتباالقنة رتقم ، ري اهلجلثَّن الثار القتافَّؤلم بعض يفا هتَّقاتشوم
ن تفد الوجوب ن تف الر ذكشاع امك . ريَّن السادس اهلجر القنمداء ت ابآن،رالقب و أسليفنُّ آن رًبطا ببالغة القمرتنُّ

ن غتف الَّأن اسةر الدتني بامك. نريِّأختاملعند  نتفالو. ءامالعل عن لوقُ نيفد ور امم ومهمف يض بالغرنُّ ه وجون م نُّ
 دتفراسة ر الدتني بامك. نوسنحي فيام م عجزهرظهي ، لماهن لسيف ام ببرالع يِّدحت عنىم قَّقيتحاإلعجاز إذ به 

نفتن المه في امب برب العيآن عىل أسالرب القوأسل ن تف الَّ بأنلوالقًا، ريأخوعجز،  املنُّ ه اإلعجاز وجون مجه ونُّ
 .دة ودحم ريآن غر القيف اإلعجاز هوجو َّقة أنيقح دِّؤكي ، يالبالغ
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Abstract 
This paper aims to disambiguate the phenomena of using a variety of rhetorical styles in the 
Holy Quran, known as lects, with a preface about the concept and a review of relevant literature 
on the topic. The paper is made up of three treatises that claim that lecting is pervasive in the 
Qur'anic text. The paper tackles scholarly writings on the use of style variation or lecting and 
how scholars of rhetoric and Qur'anic studies addressed it. The paper also stressed the features 
of lecting as manifested in scholarly reviews that views or views not lecting as a rhetoric device 
in the Qur'an. Eventually, the paper relates lecting to rhetoric challenges in the Qur'an using a 
descriptive analytic method of research. The paper highlights findings from this descriptive 
analysis, concluding that lecting, or variation of rhetoric style, was not a common term in the 
relevant scholarly literature, but it later appeared in some 10th century AD writings with its 
variant variation of style. Exegetists started to use the term lecting of variation of style more 
pervasively in their writings in the 13th century AD. Then lecting was a common term linked to 
Qur'anic rhetoric especially in late centuries' scholarly writings. This study showed that lecting 
is a target of rhetoric in its own right clearly perceivable in established literature. Lecting is also 
a feature of rhetoric challenge in the Qur'an as a divine book originally revealed to challenge the 
eloquent speakers of Arabs to challenge their linguistic talents. The study showed that the 
variety of styles in the Qur'an is more superior than the standard styles of Arabs in a challenging 
way. Finally, the study concluded that lecting is a feature of Qur'anic rhetoric, but the variety of 
styles in Qur'an is unlimited. 
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، م١٩٧٩-ه١٣٩٩(س رافقال ابن : ُّ اللغةيف

ــ يف )٤/٤٣٥ ــَّادة م ــ (":ننف ــال) نف ــواء ف ن والنُّ
ــ، انحيحأصــالن صــ ــعنتا عــىل دمهحــُّدل أي ، ةي

ــب  عــىل رضراآلخــو ــرضم اء ي األشــيفب وُّن ال
ــ. ِّكلهــا ــعنت الوهــو، ُّنفــال: لواألف اد راإلطــوة ي
ــافه تــنَنْف: قــالي، ديَّالــشد . هيتــعنَّوه تــدرأطإذا ، ًنَّ

 ."قه رطوء َّأجناس اليش: نيانف األراآلخو
ــن و ــال اب ــد(  ورنظــمق  يف  )١٣/٣٢٦ن، وب

 : سهافَّادة نامل
ُّن فـالو... اع، و األنيهون ونفد الحاوُّن ف ال"

... نونـوفنـان فع أماجلو، ءَّن اليشمب َّالرض
ــال ي ــا يعرق ــفن ــاون ــفأصــبنا و، تَّن النب ن ون
 يفُّق تشي يَ؛ أمِّنن الكاليفجل رالو... الموَاأل
ُعلكفُّنن تفالو، ٍّنفٍّن بعد ف  يفجل رَّن الفتاو... ْ
ن مـ... نيانفـِه إذا جـاء باألتـ خطبويفثه يدح
ِإذا ، هومتخـصوه مـ كاليفجـل رَّن الفت امهلوق

َن أخـذ فـتاو... فرصوتَّسع تو ن مـن ونـف يفَّ
 ."....لوالق
ع وينتعنى المل حو وردتَّادة َّظ أن املحالي امكو

َعـل ف يعنـتنُّن تفـة مَّأن كلو، ُّسعتوالو فرصتالو ْ
ان وها نـشرقد ذكو. ورنظمنا عند ابن يأر امذلك ك

ــريياحل ــ )٨/٥٠٧٧، م١٩٩٩-ه ١٤٢٠( م ن م
، ورنظـم عند ابـن ي هاماعل كفل ال الوعفة املفص

 ."ًناونف ر صايأ: نَّنفتفنَّنه ف): نُّن تفال ( ": قالف
ا مـسب ح -ها ومهمف ينيالبالغ ح اصطالويف

 ال -ا هتَّقاتشومـة مـ هلـذه الكلمهلامعتن اسم وبدي
ع ويـنتعنـى  م بت إذ جاءويُّعنى اللغبعد عن املي

ة يرغـاهـا باملفيُّسـع توالو فرصتع الم، بياألسال
ن مـ وبديا مسب ح عىل تقلو. لوائق القر طنيب

 مب العلت كيفنُّن تفة الم أجد كل ملَّ؛ ألينمهلامعتاس
ب تـ كتإذ خلـ، اب البالغـةون أبمًها بابا فصوب

 وأ، نُّنتفـظـة الف لتدورإن و، ن ذلـكمـاء مالقد
، )٣/٢٦٤، ه١٤٢٣(ظ حا عند اجلاهتَّادمن مة مكل
عبـد و، )١٣ص، م١٩٧٣-ه ١٣٩٣(بة تيابن قو

 يرشخمـَّالزو، )١٠ص، نوبـد(   جاينر اجلرالقاه
، م١٩٩٥( ريابـــن األثــــو، )١/١٤،  ه١٤٠٧(
ن مـَّن إال ريِّأختـب املتـ كت خلـامك، )٧٩، ٢/٣
َّال عنـد الـسعد  احلو هامك، عنىهلا بذلك املامعتاس
ــال ــشندو، )٣١٨ص ، ه١٤١١( ازاينتفت  يالقلق
آن ر القـيِّرسمفـبعض و، )١٠/٣١٩، م١٩٨٧(
ــم ــل األل ــد(  يسوث ــن و، )٢٦٩و ١/٨٩ن، وب اب

ـــ ، )٣١٠، ١/١١٤، م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠(ورعاش
 .حصطلل هذا املامعتن اسما رون أكثيَّن الذم وهو
ن أن ود، نيعـارصب املتـ كيفة مـ الكلت شاعامك
ى حتـ، حيعنى اصـطالمها برذكي لمدهح أفقي
ــذوأ  تاحصطلمــ للمعــاجما وضــعون يَّلئــك ال
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 معجـم يفب وطلـمد محـ أتورالـدك: ثلمة يالبالغ
 يف طبانـة وي بـدتورالدكو، ةي البالغتاحصطلامل
 وي عكـامة إنعاتورالدكو، ةيبر البالغة العمعجم
 تجـدوإن و.  البالغةوم عليفَّصل ف املمعج امليف
 يف فتصواهد وع شمعناها بة ملرقام تاحصطلم
: تاحصطللـك املـتن وم، نُّنتف بالنيَّب السابقتك
، )٥٨٢، ص١٩٦٣ اإلصــبع، ابــن أيب( فرصتـال
 . )٢٨٩ص، ١٩٧٣،  اإلصبعابن أيب( رداتاالقو

 نروذكيـ مهنو كيفس تملمن يعارصم للرالعذو
 ا ملمـ ريداع غـتـ ابال، تاحصطلمـن ما وجدوا م
، ائل هلـذاوء األام العلر ذكمل لعديعلتا المأ. اودجي
 يَّ الذيس البالغرَّعة الديًجع أساسا إىل طبيرقد ف

ة مـ عـىل بالغـة الكلومقوي، تايعنى باجلزئيكان 
 نيثح بعض البـامهيأخذ علي امك،  الغالبيفلة ماجلو
ب، ي الـشا-٩٧ص ، ١٩٦٩، يلواخل( ن يعارصامل

عنــى ينُّن ال تفــَّ أن اليامالســ، )٢١، صم٢٠٠٣
ن مـب ي باألسـاليعنـم و هـامإنـ، نمرينك األيبذ
ة رعنـى بـالنَّظي وهف، هافي فرصتالوعها ونتث حي
 تباعـدت إنوبه ي أسالنية بيرغااملو، ِّة إىل النَّصيِّالكل
 عنــى بــه البالغــة عنــدتا ال ممــإن ذلــك و، اقعهــامو

 .م الغالب األعيفاء مالقد
ــإذا و ــرا م ــفعتا إىل الجعن  حي االصــطالري
ــذ ــه  أرشيَّال ــا إىل أن ــَّن ــخلص تسم ل امعتن اســم
 يفع ونـت الوهـف -ل يصتفـ باليتأي سام ك–ائل واأل

 فرصتـل بالوائق القـر طنية بيرغااملو، بياألسال
 تفـينك، هيـ إلتارن اإلشامًا رينجد كث، ُّسعتوالو
: ثلةمنها هنا ببعض األم
ــاوأ• ــهل ــن قو ق ــة تيل اب ، م١٩٧٣-ه١٣٩٣(ب

شكل مــل ويــأتابــه ت كيفنُّن تفــعــن ال) ١٣ص
:        آنرالق
 يفًا مـل كالرجتـإذا ا، برن العـمـب ياخلطف "

ا م و أ- ح صلوأ، ضيضحت وأ، الةمح وأ، حنكا
بـل ، دحـاوٍاد ون مـ بـه تأيـ  مل-أشبه ذلـك 

ل يـطوي، فيـفختادة الرة إراتـ رصتخفيُّن؛ يفت
، ديـكتوادة الرة إرات رركوي، مهافادة اإلرة إرات

 رض عـىل أكثـمـغيى حته يعانم بعض فيوخي
 ه بعـضمـهيفى حت بعضها فكشوي، نيعمَّالسا

ــنياألعج ــ، مي ــيشريشوي ــويء َّ إىل ال ــنيِّكن   ع
، السب احلح عىل مه بالكاليتن عناوكوت. ءَّاليش

. "مقاجاللة املو، شدة احلركثو، لف احلرقدو
، م١٩٨٧( يا قالـــه القلقـــشندمـــ هـــايثان•

ًدثامتح  )١٠/٣١٩   بـن أيب عـن خطبـة لعـيلِّ
ــب  ــال، طال ــ ": ق ــع الم ــايفُّنن تف ، ةر العب

، ريأختالو يمقدتالو، اظفاأللو عاين املفالتاخو
ه يـ إليِّؤدوتـ، نـشئال املحـه يضتقتا مسب حب
."هرحيتق

ــ ثالثهــا• ــده املورا أم  )٣/٥٦٥، م١٩٩٧( ريق
ُّســع توعنــى المنُّن عــىل تفــًا إىل داللــة الريشمــ
:  قال إذم الكاليف فرصتالو

ن وديــد ابـن زيــلو أبـا اليرزوَّ أن الــيكـوح "
 فقـو، نهـافن دمـاغ فـربعد الو، هت ابنتوفيت

، م هلرَّشكيتن اجلنازة لم مهفنرصمَّللناس عند 
ة قاهلـا ر عبـاتقـو ذلك اليفا أعاد مَّإنه : ليقف
 يفُّسـع تون المـهـذا و: يدفَّقال الـص، دحأل

ــا ــدو، ةرالعب ــىل الرالق ــة ع ــاليفُّنن تف ب ي أس
 ."ةي صعب إىل الغامر أوهو، مالكال
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هـا ياعير تـيَّ التامهـن املمـعنـى  هبـذا املوهو
 باإلطنـاب رَّأثيتَّغ عادة؛ ألن بعض النَّاس قد يالبل
ن وُّسـل درت بالرَّأثيتـ قـد مبعـضهو، ازجيـن اإلود

ن وة ديـاظ الكنافـ بألرَّأثيتـ قد مبعضهو، َّالسجع
 تايـكانمن إمـأ يـهيتا ممـ ذلـك ريغـو، يحرصتال
ا مـ ر أكثتوفريل، م الكاليفة وية اللغرَّب الظاهيقلت

َّز الداللـة واجتـبقـصد ، هـافيَّن الداللـة مـكن يم
اعـل تفِّلـدة عـن متو، سـعو أتقة إىل دالاليَّالض
 يف مِّكلتبدعها املـي تيَّب اليقلت التايكانم إفلتخم

 .مالكال
 

 
، آنرب القـو أسـليفنُّن تفد الوجول بوالق ركث

 ري عـدد غـيحَّظ الرصفَّه باللي إلرقد أشاو، درَّاطو
ن مـداء ت اب-ن يِّرسفَّخاصة املو -ء امن العلمل يقل

ــ ــسادس اهلجــرالق ــل و. ريَّن ال ــَّلع ــل ون أم ائ
، ه  ١٤٠٧( يرشخمَّا كان عند الزمه ي إلتاراإلشا

M 2 3 L :عـاىلتله وثه عن قيدح يف )١/١٤
َّة بـأن يـ اآليف تاتفـإذ قال عن االل، ]٥: ةحتافال[
عـىل "ل معتسيـبـة إىل اخلطـاب ين الغمـع وجرال

ــادة ا ــاهنفتع ــ م الكــاليف من ــ مهفرصوت َّألن وه؛ في
كان ذلك ، بوب إىل أسلون أسلم إذا نقل مالكال

ًقاظـا لإلصـغاء يإو، عمَّة لنشاط الـساريطتسن حأ
 ."دحاوب وائه عىل أسلرن إجمه يإل

 ظفـ بل)٢/٤٢٤، ه١٤٠٧( يرشخمَّ الزحرصوي
ـاىلتله وه عىل قوفقونُّن عند تفال M j k :ع

l m n  po  q r L 

 : قال، ]٩٣ :دوه[
نزعهـا واء ف إدخال النيق بفر يأ: تإن قلف "
صل و: اءفإدخال ال: تن؟ قلموعلت وف سيف

: نزعهــاو، صــلوع للوضــمو حــرف برظــاه
 و هـيَّ الـذفئنات باالسـيريقـدت فيصل خو
ن وكي ذا فام: او قالمَّكأهن، رَّقدماب لسؤال وج

؟ ت أنـتلـمعو، نـاتكانمن عىل حلنا نمإذا ع
، اءفـة بالراتـصـل فو، نمـوعلت وفس: قالف

 و هـام البالغـة كـيفُّنن تفلل، فئناتة باالسراوت
 ."برعادة بلغاء الع

ــويف ــسابع اهلجــر الق ــريَّن ال ــر ذك  يازره ال
ـــــــو )١٤٤، ١٤٣ص، م١٩٩١-ه١٤١٣(  وه
ة يـآنرة قورن سـمـ ر أكثـيفعنـى  املراركـت لونايت

ة ور سـيفة ر العبافالختة ربعباو، فلتخمب وبأسل
َّع أن القصة مى رأخ  : لوقفي، دةحاوَّ

ة عـن يكاحعاىل هنا ت قال اهللا يفك: ليإن قف "
 ! M :نوعـفرعـن وا ونـمن آيَّة الـذحرَّالس

" #  $ % L  ]١٢١: فاراألعـــ [
ــــه وإىل ق ــــاىلتل M  ̂_   ̀L :ع

عنى  هذا املمكى عنهح مث، ]١٢٦: فارعاأل[
نقـصان وادة ياء بزرُّة الشعورسو، ة طهور سيف
ا مـاقعـة وهـذه الو، مهيبة إلـونساظ املف األليف
ــو ــرَّ إال تقع ــفكف، دةحــاوة م ــتلت اخي  ف

 امَّ إنـمَّاب عنـه أهنـواجلـ: هـا؟ قلنـافي مرهتعبا
كـى اهللا ح و: ةيـبرُّ ال باللغة العمهتا بلغموَّكلت
ة مـكحل، ًارامـرة يبرُّ باللغة العم عنهعاىل ذلكت
ة ور سـيف امنهيـنب، اإلعـادةو راركـت التضتاق

كــاه حة فمــر -عــاىل ت إن شــاء اهللا -اء رُّالــشع
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بعـد و، ظفـَّة لليعارة مجرت اليف مظهفًطابقا للم
 يفب رًا عىل عـادة العـريعنى جكاه باملحذلك 

به لـئال ي أسـالنية بـفخالاملو، م الكاليفُّنن تفال
 ."هراركتض متح إذا َّليم
 نينر القـيِّرسمفن مة فنُّن عند طائتف الر ذكركثو
ن مَّن الثـار القيف منهفم، رينياسع اهلجتالون مَّالثا

ــــن مج ــــة اب ، )١٠٩ص، م١٩٩٠-ه١٤١٠(اع
) نـافيأل(  نيظـفَّ اللنية بـفخال عند املفقو امنفحي
- , + * ( M :عـاىلتلـه و  قيف) جدناو(و

/. L  ]ضــع مو يفلــه وقو، ]١٧٠: ةرالبقــ
، ]١٠٤: ائـدةامل[ M - . / 0L :رآخ

ا عنامهـفم) جـدناو(و) نـافيأل(ا مـأ: ابـهوج"قال 
ــ للامظهــف لفالتاخــو، دحــاو ــ اليفُّنن تف ة حصاف
 ."اإلعجازو

 M Ë :عـاىلتله وه عىل قوفقوكذلك عند و
Ì   Í Î Ï L  ]ــــــــ   :و، ]٢١٩: ةرالبق

 M ̂ _  ̀a b L  ]انمـــــرآل ع: 
ــ[ M Í              Î   Ï Ð ÒÑ L :و ،]١٠٣  :ورالن
ص ، م١٩٩٠-ه ١٤١٠اعــةابــن مج( قــال ، ]٥٨

اهـة رُّنن؛ لكتفـ للتامرنا مَّ قدامذلك ك":   )٢٧٣
ُّج النمن مه فيا  ملراركتال  ."سفوِّ

د وجـوَّسه نـص عـىل فـن نر القـيِّرسمفن وم
اضـع مو يف )١٧/ ٩، ه١٤٢٠(ان حيـ ونُّن أبتفال
 حاريـع المـ) سـل رأ ( ايضغة املي بصريعبتنها الم
M X Y   Z L :َّله جل شأنهو قيف امك
 حون يفع رضاغة املي بصت جاءمث، ]٢٢: رجاحل[ 

ــه وق ــاىلتل َع َ:M  ¢ £ ¤ ¥ ¦  § L
 M µ ¶  ̧ ¹ :و، ]٤٨: رومالـــــ[
º » ¼ ¾½ L ]ــــــ ، ]٥٧ :فاراألع
ع ؟ رضاسال باملـر اإليف جاء يفك "ِّعلال مل وقفي
ــو ــذا امَّإن ــ ه ــلاو م الكــاليفُّنن تفــن الم  يف فرصت

 ."البالغة
 M m n o p :ةي اآليفله ونها قوم

q   r L ]ن أقـىص مـ: مَّقدتهنا و، ]٢٠ :سي
M Ç È É Ê Ë Ì L :ةي اآلويف، نةيدامل
َّأخت] ٢٠: القصص[ لـه وَّعلـق عـىل ذلـك بقو، رَ
ُّنن تفـن المـ وهـ": )٩/٥٥، ه١٤٢٠ان، حي وأب(
  ." البالغةيف

َّ أن  نجـدورذكن املـر القـفصتنمء  امن علوم
 يفه ي إلر قد أشا)٥/٢١٩ن، وبد( يلب احلمنيَّالس
 ةريمـة الكيـ هـذه اآلويف":  قالحنينها ماضع مو
M¹ º » ¼L  ]١٥١: ماألنعا [ ،
َّاء قـدِ اإلرسويف، نيخاطب املمَّقدف الد و األمري ضـمَ

: اءِاإلرس[  M P Q SR L  :قالف مهيعل
 ." البالغةيفُّنن تفلل: ليقف، ]٣١

 كـيشرَّ الزتفـيكيسه ال فـن نر القـراخو أويف
د وجـــول بو  بـــالق)٣٢٦-٣/٣٢٥، ه١٣٩١(
ــال ــيفنُّن تف ــل ، آنر الق ــن البالغيب ــل ع ــنينق  ي

 ذلـك يفا ب ملي األساليفة يرغاة امليأمهو، هورترض
 : لوقي، َّقق بهتتحائد فون م

، َّخاصـةوة مـائـد عافو  تاتفـَّ أن لاللماعل "
 إىل بون أسـلمـقـال تاالنوُّنن تفة المن العافم
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، عمَّط الــساينــشتن مــ ذلــك يفا ؛ ملــرآخــ
، م الكـالرياجمـساع تـاو، ائهفجالب صتاسو
َّن إن يوانيـقـال البو. ةفيـالقاوزن ول الـيسهوت

، طـالود حـاوب و إذا جـاء عـىل أسـلمالكال
 ." قةريَّ الطيريغتسن ح
ــويف ــرياســع اهلجــتن الر الق د وجــو بت قال

ة فـر ابـن عمنهمـ رنـذك، اعـةآن مجر القيفنُّن تفال
ـــذ)١/١٠٥، م١٩٨٦( ـــب إىل رضيَّ ال ة ور ذه
بـاه تسائل جذب انون مه فصوآن بر القيفده وجو
ب و عـىل أســلري أجـو لـمالكـال "َّ؛ ألن يِّلقـتامل
 فلــتإذا اخو، َّلــك اللــذاذةته فيــكــن ي مل، دحــاو

، هيــنبت وهــو، عهمه ســيـع إلمَّبه ألقــى الــساوأسـل
 ."دين بعوم، برين  قم ذهنه رضاحطلب إو

 تـفكي  مليَّالـذ، يشقمـن عادل الد ابمنهوم
َّ عــدة يفل يــنزت اليفنُّن تفــد الوجــوة  إىل رباإلشــا

 رظهـي تـيَّآن الر القتاءارد بعض قوربل أ، اضعمو
 M O  P :َّله جـل شـأنهو قففي، نُّنتفها الفي

Q R S T U V W X
Y Z [ L ]قـال ]. ١٢٤: النساء

 :)٧/٢٩ن، وبد، ابن عادل(
ُدخلي( له وق "  ُ  ، ريابن كثو، مرو عوأ أبر ق)َنوْ
َدخليـ: ( م عن عاصر بكوأبو  ويف، هنـا ) ن وْ

ــريم ــ [م ــد اآليري  ̈ § ¦ ¥ M :٦٠ة ي

©  ª « ¬ ®    ̄  ° 
± ² L [ ،فرل غاوأو ] ٤٠ة يـد اآليريـ: 

M  ̧¹ º » ¼ ½      ¿¾  À 
Á Â Ã Ä Å      Æ Ç    

È  É Ê Ë Ì Í Î    
Ï L [اخلاء وفتح، عة رضا املحرف مبض 

ةيـ بثانر بكوأبو ريد ابن كثفرانو، ل وعمفًا للينبم
 M 3  4 5 :٦٠ة ي اآليأ [ فرغا

6 7 8 9   : L [ ،
ــو ــرو عوأب ــالم ــ يف تيَّ ب ــ اآليأ[ راطف     ٣٣ة ي

 MK L M L[ ،فتحب: نوالباقو 
، اعـل فًا لليـبنم اخلـاء مضو، عةرضا املحرف

 ." البالغةيفُّنن تفذلك للو
ــ إلرن أشــاممــن ر القــراخــو أويف  يه البقــاعي

ـــه و قيف  )٣/٥٠، م١٩٩٥، ه١٤١٥( ـــاىلتل    :ع
M y   z { | } ~ L

 : قال، ]٦٤: فاراألع[
 األصـل يهوزة مَّعل النجاة باهلف هنا يِّعدو "
ــعدت اليف ــرقوة ي ــذتن ــص يَّ بال ــه أخل َّن؛ ألن
 يفَّ القصة تديا أعملو، هاحأرصو تالوصوامل
: ٧٣ة ي اآليفا مة إىل رإشا [ نس يوة ورس

M W X Y Z [ \ L [ كــان
ــاألل ــاءمق بكــالي ائــق راألشــبه بطو،  البلغ

. يفضعت اليِّعدف، ةر العبايفُّنن تفاء الحصفال
 ."...ةين األبلغمه فيا مع م

 يطيوُّ الــسفقــو ن العــارشرل القــو أويف
ن مــاضــع مو عنــد )٣/٤٧، م١٩٧٤-ه١٣٩٤(
 : لهو قيفنها م، نُّنتفال

... ،ر آخيف رَّؤخوي، ضعمو يفظ ف لمَّقديقد  "
 ماج الكـالرإخـو، ةحصافـ اليفُّنن تفـلقصد ال

ــهو قيف امب كــيَّعــىل عــدة أســال  + M :ل
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, - . / L ]ــ ، ]٥٨: ةرالبق
̀  _̂  [ M :لــــــهوقو

a L  ]ــــهوقو، ]١٦١: فاراألعــــ    :ل
M Q R S T  U WV L ]ائدةامل :
ــال و، ]٤٤ ــايفق  + * ( ) ' M :م األنع

,  - /.  0 1 2 3 4  5 6
7 8 9 ;:  L ]٩١: ماألنعا[". 
ـــان مو ويف ـــس(ٍضـــع ث -ه١٣٩٤، يطيوُّال
:  قال)٣/٣٩١، م١٩٧٤

ـــه وقو" ـــاىلتل  $ # " ! M :ع
% & ' (   L  ]ـــــــ : ةرالبق

ـــــويف، ]٤٩ ـــــ اآليأ [ يماهر إب  (  M  ٦ة ي
* + , - . / 

0  1 2 3 
54 6  7 8   9 : 

; L [ )ــ ِّذبوي ــال) َنحوَ ْب ىلوَّ؛ ألن األواوِ
نحـ املمهيِّعـدد علـي ملف، معاىل هلته من كالم
سـى مو من كـالمـة يَّالثانو،  اخلطابيفًا رمكت
 M P ١٤١ة يـ اآليأ [ فار األعويف، َّعددهاف

Q  R S T U 
V XW Y   Z [ 

]\ ̂ _  ̀    a  b c 
d L [ اظفــع األلويــنتن مــ وهــو، َنوُلــتْقي

 ."ُّننتفى بالمسامل
ن، وبد(د وُّ السعونُّن أبتف الرن ذكر القر آخويف

له عـن و قيفنها م، هريستفن ماضع مو يف )١/٢٩
 تعـارفواملو تباونصاب بعض املر إعيفة فخالامل
 وًا أحدمـا قبلهـا مـاب رآن بالقطع عن إعر القيف
 :قال، ًامذ

جـب وُّنن املتفـ للينـان؛ أفت لالفلوقد خف" 
،  اإلصـغاءيفِّكه إىل اجلد وحتريع مَّقاظ السايإل
، عـاينن املمـعنـى ق ملوس املـم الكـاليريغتَّإن ف
 متامنبـئ عـن اهـي، كوسله عن سننه املـفرصو

د يـزمجلب تسويـ، مِّكلتن املـمـد بـشأنه يجد
 ."خاطبن املمه فيغبة ر

ــ ــن املوم ــريِّأخت ــن عجرن ع ــه اب ــة يض ل ب
ًابعــا مت تاتفــ االلر ذكــحــني) ١/٣٤، ه١٤٢٣(

 يفنن تف بـالتاتفـبطه لاللور، هر ذكيف يرشخمَّالز
ِّص عىل ه بالنَّيإن زاد علو، آن رن القمضع وهذا امل

 :لوقي إذ ، اهدهوع شميوجت، نُّنتف الماس
ل والعدو م الكاليفُّنن تفب الرن عادة العوم " 

َّطا للساينشوتة ريطت، رب إىل آخوعن أسل ، عمً
بـة إىل ين الغومـ، بةين اخلطاب إىل الغمعدل فت

ـــ ـــهو كق، مُّكلتال       M A B C       D E :ل
F G H L ]قــل ي ملو، ]٢٢: نسيــو

ــهوقو، )مبكــ(   ~ {  | } M z :ل
� ¡ ¢    £ L ]ـــــ  ملو: يأ، ]٩: راطف

 ."....ساقهف: قلي
 عدد يف ور بن عاشرَّالطاهو يسوه األلر ذكامك

قـد و، روفنيعـ املامريهيستفـن ماضع ون املم ريكب
ــذك-َّخاصــة - وراز ابــن عاشــمتــا يفنُّن تفــ الر ب

ــ، ةفتــة الفه بــصريستفــ ب ي لــه أســالرث ذكــحي

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

، ةيـبراب البالغـة العون أبـمـًبا َّعده باو. ِّعددةمت
، م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ورابن عاشـ(  ذلك يفل وقي
ن بعــض وكــيع ذلــك أن مــز ووجيــ " ):١/١١٤

 تايصوخـصو فًال عىل لطائتمشمعجز  املمالكال
َّعلق تت وأ، بالغةاملوسن كاجلناس ه احلوجوَّعلق بتت
M Ç È :ثــلمُّنن تف بــالوأ، ةحصافــادة اليــبز

É Ê Ë ÍÌ  L ]٧٢ :نونمؤامل[". 
إذ ، هريستفـ تامِّقـدم يفنُّن تفه بالمتامز اهربو

َّ أن نيبـت، آنرن القـمذج له امًا نرذاك، ًزاحيد له فرأ
آن ر القـيف نيطئها العختال ، ةيبوة أسلرنُّن ظاهتفال

 .)١/٦١، م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ورابن عاش( له مبكا
ء امب العلـتـن كمـذج امُّبع للـنَّتتن ما سبق ومم

، ر آخمر لنا  أنيبيت -ه يتبل بأمه -ده وجون بريقامل
، آينرالقِّ النَّص  يف يبونُّن األسلتفع اليو  شوهوأال 

َّد الذإىل احل  ففـي، ةرَّه بالظـاهفيـه فصـوكننـا يم يِّ
ُّدل يـا م  -َّن خاصة يعارصاملون ريِّأختامل -ال وأق

اب تـ الكمـتظتة انيبوة أسـلرنُّن ظاهتفَّعىل أن ال
ــفى التوسمــعــىل ، لــهمبكا  عــالج هبــا تــيَّن الون
، الـخ.. ليـثتمالو، راواحلو، َّكالقصة: هتعاوضمو
 نية بــيرغــا باملتارب العبــايــكترى توسمــعــىل و
 فذ احلوأ، ريأختالو يمقدتبال، هافي ريعبتائق الرط
ــذكو ــِّ الزوأ، رِّال ى توسمــعــىل و، النُّقــصانوادة ي

، سـالراإلوَّة  كالـسجع يـعيالبدوة يانيان البواألل
عــىل و، يحرصتــالوة يــالكناو، جــازاملوقــة يقاحلو
، مُّكلت النيخاطبة ب امليفة يرغاى اخلطاب كاملتوسم
عـىل و، غيِّى الـصتوسمعىل و، اخلطابو، بةيالغو
، ًبـاريقتء ِّإىل كـل يش.. اإلنشاءو رى اإلخباتوسم

ة عـىل يـِّة كلره نظينا إلر إذا نظمه الكالفي تأي إذ مل

ال ون األقـمـء ِّثل بيشم نيلي وفيام، دةحاوقة ريط
َّالدالة عىل   :مَّقدتا مَّ

لة مباجلو": )١/٢٦٩ن، وبد(  يسول األلوق •
ن مـه وفي، زل دأب البلغاءي  ملريعبت اليفُّنن تفال

، ىفـخيا ال مـ مِّكلتعة شـأن املـرفَّالداللة عىل 
."ن ذلك مء ولمم ريمآن الكرالقو

ـــ • ـــوق ـــن عاش ، م٢٠٠٠-ه١٤٢٠( ورل اب
١/١١٤(:
 بداعـة وهـو، ُّننتفه بالميا أسمبه ين أسالوم "
اض رتائـق االعـربط، ٍّنفـٍّن إىل فـن مـه تُّنقالت
 عنـد تافـادرتان باملتيـاإلول ييذتالو رينظتالو
كـذلك و، م الكلـريـركتُّنبـا لثقـل جت ريركتال

ن مـد وعـد املتاتفـب االلون أسـلمـ راإلكثا
 وهـف، ةيبرُّنن عند بلغاء العتفب الي أسالمأعظ

 . "ريآن كثر القيف
ن مـآن ر القـيفة رنُّن ظـاهتفـن الو كـمهيف امك

 يف " ُّننتفـ اليفآن رعـىل عـادة القـ "ة ره عباراركت
ــ ــ رأكث ــ( ضــع مون م ــن عاش -ه ١٤٢٠، وراب

 . )م٢٠٠٠
 )٧/٢٧١، ١٩٩٠(ضـا رد يشـرد حممـل وق •

ُّنن تفـ المقـام يفاز بـه متا امعىل  "آن رعن الق
ة ر كثــــيفعجــــزة البالغــــة املوع ويــــْنتالو

 )٩/٦٢، ١٩٩٠اضـر(لـه وقو. "بياألسـال
ــشم ًعلــال ل ــذه الظــاهيوِّ  القــصص يفة رَّع ه
َّ خاصة الذآينرالق  "العظـة وة ياد به اهلداير يَّ
 يفُّنن تفـع المـ عاين املراركتن م ذلك يفَّالبد و

اصل وفو، م الكالم نظيفع وينتالو، بواألسل
ــزوتو، ياآل ــد فوع الي ــاوتفريائ ــب، قه ث حي
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َّ كل قصة يفجد يو ."هاري غيفجد يوا ال مِّ
ِّعلل ي) ٥/٥٠، م١٩٩٧ (ويد طنطايل سوق•

 يفه يـُّالـدعاة إلون يشـدراج املحتيعه بايولش
شـاد راإلوعظ و الـيفه يتـأمهو، ةوَّال الدعجم

َّجـة ة احلمـ إقايفد حـاوب و أسلمزات ال"َّبأن 
ن هنا وم، للاملوة مَّىض إىل السآيف معىل اخلص

ل وناسب العقـتى حتبه يآن أسالرن القوقد لف
 :لوقـيصدق اهللا إذ و، كهاردام فالتاخعىل 

M ̄   °    ± ² ³ ́ 

µ  L  ]٦٥: ماألنعا.[ 


 
د ورا مم ومهمف يض بالغرنُّن غتفَّل بأن الوالق

ــيف  حقــد رصو، تء قــد  ســبقامل عــن العلــوُ نق
 :يف امك،  بذلكمبعضه

 :)٣٢٥، ٣/٣٢٦، ه١٣٩١( كـيشرَّل الزوق •
ــال البو " ــق  إذا جــاء عــىل مَّن إن الكــاليواني

."قةري الطيريغتسن حطال و، دحاوب وأسل
 إعـادة": )١/٩٣٣، م١٩٩٦( ويهـانتل الوقو •

عنـى م يِّؤدتـة فـلتخماظ فـدة بألحاوَّالقصة ال
 مـرَّإن ذلـك أفـ، ُّننتفـن المـذلـك و، ًداحاو

."البالغةوة حصاف به الرظهتصعب 
نها وم" :)١/٦٠، ه١٤١٨( ميل القاسوقو •

 يفض واخلــو، ن البالغــةونــف م علــيفُّنن تفـال
ــو ــه الوج ــالو، ةحصاف ــاليف فرصت ب ي أس

): ٧/٢١٨، ه١٤١٨(: لـــهوقو. "مالكـــال
. " البالغةم عليفكة وسلمقة ريُّنن طتفالو"

، م٢٠٠٠-ه١٤٢٠( ورل ابـــن عاشـــوقـــو •
ــُّنن تفــال ": )١٤/٣٢٧ قاصــد البلغــاء من م
نزلة مبب و األسلريركتَّ؛ ألن ريركتة للياهرك
 ." اظف األلريركت
ن مـَّعده ف، ن ذلكمن ذهب إىل أبعد مهناك و
، م٢٠٠٢-ه١٤٢٣( يطيوُّع كالــسي البــدمعلــ
ــ وهــو، )٢٠ص ــمه ضــرذكي ــدون أل  يفع يان الب
ن مـًعا ون نيعرشوائة من مضتت تيَّلك الته تسالر
، يفَّآن الـرشرن القـمـدة حاوة ي آيفع ياع البدوأن
) ان رحيالو روحلدائق اح( ب حا صامأ. يتأي سامك
 وهـو ": ًع قـائال عنـهين البدمنه وَّقد نص عىل كف

، رمــياأل( ."ًضايــة أيــعي البدتِّسناحــن املمــ
 )٨/١٣٥، م٢٠٠١-ه١٤٢١
 بالغـة يف نيثحالبـاوء امَّا سبق أن العلممد فينو
ة مـلكـن ث، ن البالغـةمنه و كيفا فولتخي آن ملرالق
ل اإلجابـة حـو ورديكان و نشأ بعد ذلك فالتاخ
آن ر القيفن وكي أن حصلينُّن تفهل ال: ُّن السؤالع
 ون هـوكـيث حيب، هيل علوعيه تًا بذايًضا بالغرغ
، هـارين غوغة دياد صـيرن إم "دوحيال"ض رالغ
َّن السؤال السابق مع وتتفر؟ .. هرين غو دريعبت وأ ُّ

جـه وده أوحـَّجه بـه توكن أن يمهل : َّعدة أسئلة
 وهل هـو؟ .. يظفَّشابه اللت املتاي آيف فالتاالخ
ة يـلح وهـل هـو؟ .. قطف فرصتالوع وينتد الرجم

 امة كـتـالنُّكو ويعنـض املرن الغـمـ ولـختة يشكل
 ه ؟م به اسيوحي
ن مـ وبـدي فـيام ذلـك يف فالتقع االخـوقد و

، مبهتـ كيفنُّن تفـة المـ كلتدورن يَّ الـذتقايعلت
 أن حصليـنُّن تفـَّه بـأن الرتـ عباتـوحين م منهفم
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 :ثلة ذلكمن أوم، هتًقصدا لذامن وكي
 يف )٣/١٠٣ه، ١٤٠٧( يرشخمـَّا قالـه الزم -١

 M G H I   J K :عـاىلتلـه و قريستف
L  NM  O   P Q L

 :قال، ]٤: اءياألنب[
   :لــهو لقِّ الــرسمعلــيل  يــَّهــال ق: تإن قلــفـ "

M 8 9 L ]ـــاألنب ـــ، ]٣: اءي : ت قل
 م العليفكان ف، راجلهو ِّل الرسمشي مل عاوالق

ان يـ بيفكـان آكـد ف، ادةيـزو ِّ بالـرسمبه العلـ
 معلــي: لوقـين أن مـ ماهوِّاالطـالع عـىل نجـ

ن أن مـآكـد ، ِّ الـرسمعلـي: لهوَّ أن قامك، ِّالرس
َّ ذلك بأنـه الـسني بمث. مه رسمعلي: لوقي ع ميَّ

إن فـ. ة ؟فيـه خايـى علفخت يفكفه ت لذايمالعل
 يفقـان فرة الور سيفك هذا اآلكد تر مِلف: تقل
ـــهوق   M T U V W X    Y Z :ل

[L ]ـــانفرال ـــ، ]٦: ق ـــ: تقل س يل
لكن و. ضعموِّ كل يفء باآلكد يجياجب أن وب
ء يجي امك، ىرباآلكد أخو، ةراتد يكوء باليجي
َّن يفته؛ لري غيفسن حباألو، ضعمو يفسن باحل

 ."ً نانافت امالكال
ن مـ مهـيف امد كـيـكتوب الو أسـليفة يرغااملف
 . نُّنتفد الرجه ملرتعبا
، م٢٠٠٠-ه١٤٢٠ (ورل ابن عاشـونه قوم -٢

 اهللا مبـس( َّن قال بأنمل وًقا قفامو) ١/١٤٠
، ورُّائـل الـسون أمـ تسيل) رحيمن الرمحال

 يفب رناهج العـمآن نزل عىل رَّ أن القرباتباع
ن مـنُّن تفـى التـر تب كانـرالعـو، مالكال

 : لوقي، اهتاحافتت  ايف يامالس، البالغة
ــا أو " ــدالل بت االســيفى رأن ــذم ق وَّسلك ال

 نيل القــائلواعــاة قـمرن عـىل وكــي أن يبرالعـ
ن مـنـشأ في، ةورِّن كل سـمة يلة آمن البسوبك

َّآن كلهـا ر القـور ستحافون وكتل أن وهذا الق
إذ ،  البلغـاءم كاليفد حيما ال ممذلك و، ثلةمتام

َّبـل قـد عـد ، تحافـو اليفُّنن تفقع اليَّالشأن أن 
 مة الكـالحتافُّأنق تاضع المو مء البالغة أهامعل
هـا متاوخو ورُّ الـستحافـوَّا أن روذكو، همتتخاو
ــه البوجــوسن حــدة عــىل أراو ، لهــامأكوان ي
َّدعى أن يغ أن وسي يفكف لـة ه مجور سـتحافوَّ
، ن اخلطبـاءمـة البلغـاء مـَّع أن عامـدة ؟ حاو
 تحافـوُّنن تف يفن وسفنايتاب تالكواء، رُّالشعو
قـة ريه طمـ كاليف مزتلين من وبيعوي، مهتنشآم
 ."؟مُّ ظنك بأبلغ الكالفام، دةحاو
ئهـا يجم معـدو، ورُّ الـستاحـافتت ايفع وينتالف
 و هـ-ه رتـن عبامـ مهيف ام ك-دة حاوقة ريعىل ط
اده تا اعمضاه تاق، هتد لذاوقصمنُّن تفن المب رض
 تحافو يفع وينتسان التحن اسم مهم كاليفب رالع

ــذلك كــان الو، َّه خاصــةمتــاوخو مالكــال نُّنتفــب
عـة رو فالخيـلـئال ، هتِّد ذاح يفة يبوة أسلوررض
 .هافو ألتيَّان اليالب

َّاء  بـأن حيـهـا إفيَّ السابقة تار العباتإن كانو
َا يـًضـا بالغرن غوكينُّن قد تفَّن أن اليرواهبا حأص
عل ف امًا كحيرصت بذلك حرصين مَّإننا نجد ف، هتبذا
 : قال، )٤/٤٥٠ن، وبد(  يلب احلمنيَّالس

 ي أعنـ- يتني اآلتني هايفاظ ف األلفالتاخو "
ــ اآليأ  [ ةرة البقــيــآ  #   " ! M:  ١٧٠ة ي
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ــ ــون نم ــاكو قح ــه هن ــتا": ل ــا و، "اوبع هن
 "جدناو"هنا و، "نافيأل"هناك و، "اوعالت"
طلــب لــه ت الفـ،  البالغــةيفُّنن تفـن بــاب المـ
 ."ناسبةم
ض رنُّن عنـده غـتفـَّ أن اليفة حيـة رصرالعبـاو
َّبـل أن طلـب ، ناسبةماج إىل حيتال و، هت بذايبالغ
 يَّ الـذفُّكلـتن المُّعد يا ممنه ماضع مو يفناسبة امل

 .ة لهورال رض
 يفدخله ويًا يًضا بالغرُّعده غين مم يطيوُّالسو

ُّنص ويـ، ضـع سـابقمو يفنا  أرشامع كياع البدوأن
 قىصتسوي، يفَّآن الرشرن القمة يل آونايت امنحيه يعل
 ! M :ةيـ اآليفعل ف امك، عيان البدون ألمها فيا م
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9 :  ; L ]ـــال و، ]٢٥٧: ةرالبقـــ ق
ة فـخالنهـا املم، اضـعمو ثالثة  يفنُّن تفَّها بأن الفي
-ه ١٤٢٣(ًعــا مجوًادا فــر إتامُّالظلــو ور النُّــنيبـ

 .)٢٠ص، م٢٠٠٢
ــ ــع تون ومم ــد اليفَّس ــِّ ع ــًضــا بذارنُّن غتف ه ت

ِّطبقـان ذلـك عـىل يا مهو، ورابن عاشو، يسواألل
ن وكـيا مـب رعله  أقجي حوآن عىل نرن القم تايآ

شابه تـه امليـجتو بـاب يفَّه خاصـة  فيـة رَّإىل الظاه

  :ةربقـة الور سـيفَّجـل وَّله عـز و قيف امك، يظفَّالل
M ! " # $ % & ' ( ) 
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ُادخلو: (ة رة البقور سيفله و  قيمقدتَّان أن  فريي ُ ا وْ
ــجدا  ــاب س ًالب َّْ ــىل ق) َُ َع َ ــهوَ ِل ــوُقو: (ِ ــةحا وُل ٌط َّ(،

 يف فالت اخـو هـامإن، فارة األعور سيفلعكس او
 نيلوَّ أن كـال القـربـاتباع، نُّنتفـد الرجـ ملرِاإلخبا

ِّاقع قدو ِّ أخو أمُ -١/٢٦٨ن، وبـد، يسواأللـ( . رُ
 .)٨/٣٢٦ ،م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ورابن عاش، ٢٦٩
 يف نيثحالبـاون يِّرسفـن املمـ ذهب عـدد امنيب
، هةيجو التهايجتون الم إىل عدد يظفَّشابه اللتامل

نُّن تفـدان اليفـرن يَّن اللـذوريذك املنيًا للعاملفخال
ا فيـَّكـأن ذلـك نو، اضـعون املمـ ري كثـيف رِّبالذك

َّؤكد أهنيا مم، اهو سرض آخر غيد أوجول ان يريـ امِّ
 .هتًا بذايًضا بالغرنُّن غتفن الوكيأن 

 ةويـعنمائدة فد وجوة ورء رضامى بعض العلوير
ا مـن ذلـك ومـ، نُّنفـتة إىل جانب الية بالغت نكوأ

 بـأن )٦/٣٣٠، ه١٢٨٣( ياجفِّقاله الشهاب اخل
د وجوآن رق بالقيلكن األلو، فنُّن  كاتفل بالوالق
، ثلـهم يفًا فيـُّنن كاتفان كان الو": هرتعباو، ةتالنُّك

 ."َّة خاصـةتن له نكوكيل أن ينزتَّلكن الالئق بشأن ال
د وجـوة ور رضيف ياجفـَّذهب الـشهاب اخليبل 
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ن ونُّن دتفـد الرجـمل بوة القـهامجمِّد حة إىل تالنُّك
 يفنُّن تفل بالو القفصوو، ةتد النُّكوجو إىل رالنَّظ

 وفقـوع المـ، )ىمـعكـازة أع(َّال بأنـه لك احلـت
اد فر بإهافي مى بعضهتفثلة اكم ألحضاياإلو حَّبالرش

 يفة يرغـامد للوحيـض الر الغـوَّنُّن عىل أنه هـتفال
 ! M :عـاىلتله وِّعقب عىل قي حني، بواألسل
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8  9 L ]ــاجلاث ــهوبق] ٢٣: ةي ــل ف ": ل جع
 يفهـل : تإن قلـفـ، ةوه بالغـشايًا علتومخم البرص

َّإنـه ف، ُّننتفـ الرية غتة نكمثو، ا هنامب و أسليرغات
، ه ١٢٨٣، ياجفـِّالـشهاب اخل(  "ىمـعكازة أع

د رجمَّة الزائدة عىل تالنُّكان ي بيفع رشوي، )١/٢٩٦
 .ناسبتل الحوها رقد أداونُّن تفال

لـك تن مـذج امء عند ناملئك العلو أفقوقد و
ن مـ: ةفـلتخم تاتويسمـ يفهـا يا إلوَّنبهوائد، فوال
ن رييشمـ، هـاريغو، بيـكرتالو، غةيِّالصو، ظفَّالل

 يرغـات اليفا وم، عاينمد لليدجتن منُّن تف اليفا مإىل 
ثلـة ماألو، رَّدبتـن مـ هبا فرظيائد وفن م يبواألسل

، ةري كثـيفعنـى إضـامع مه تادرها عىل إرو ذكتيَّال
 :عـاىلتلـه و قيف فة الكهورن سمثال منها بم تفينك
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Á             Â Ã ÄL ]أبــدىو، ]٨٢: فالكهــ 
) ١٧/٢٧، م٢٠٠١ -ه١٤٢١، رمياأل(  مبعضه

 : أنيهو، ريعبت الفالت اخيفة تنُّن نكتفع الم
َّضا عـربحمـًسادا فا كان إ مل:لواأل : لـهوه بقفيـ ً

ِ أن أعتْدرَأف( َ َبهايَْ  .ع اهللامًأدبا ) َ
 حع إصـالونـو، سادفع إوه نفيا كان  مل:َّالثاينو
َدنارَأف: ( لهوه بقفي َّعرب ْ.(... 

ن مـة مـنعو، ًضاحمـًا حا كان إصال مل:َّالثالثو
َبكرَاد رَأف: ( لهوه بقفي َّاهللا  عرب ُّ.( 
َّقل تسيـأبى أن يـن مـن  كذلك يعارصن املوم

، ه١٤٢٢ل، مالـصا(ل  وقـي، هتًضا بذارنُّن غتفال
 ):  ١٨٦ص

 غي صـيف ي أ- فالت هذا االخمقد عزا بعضهو"
 وأ، بو األسـليفع وينت إىل ال-يظفَّشابه اللتامل
اه ال رهذا سـبب أو، م الكاليفُّنن تفى المسيا م
 وب أو األســليفع ويــنتَّسه، ألن الفــُّقل بنتسيــ
لـل املو مَّه إلذهاب السأيلجأ إلي امَّإن، هفيُّنن تفال

آن رد القـحـ أفصيـاشـا أن وحئ، رعن القا
كـن ويم، ًن أصالوكين سبب مَّال بد فبذلك، 

 .ً"عامتفر رًع سببا آخوينت اليتأيأن 
ع يتفـرد سبب وجوة ور رضيفعه مقنا تفإن او

َّإال أن ، نُّنتفنه الم  حه قدفينُّن تفل بالوَّه بأن القيأرَّ
ه إىل فيـند تسيـ وهـو،  لـه بـهمِّال نـسل، آنر القيف
نُّن تفـ الَّ قال بأنحني، يرشخمَّ للزريُّعقب ابن األثت

ب   وب إىل أسـلون أسـلمـ م بنقل الكالتاتفباالل
ًقاظا لإلصـغاء يإو، عمَّة لنشاط الساريطتسن حأ"
، يرشخمـالز( "دحـاوب وائه عىل أسلرن إجمه يإل
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، م١٩٩٥( ريإذ قال ابن األثـ. )١/١٤،  ه١٤٠٧
٢/٣(: 

ــو" ــرس األيل ــال تَّألن االن، هر ذكــام كــم  يفق
َّكـن إال ي ا ملب إذوب إىل أسلون أسلم مالكال

، هيـًقاظا لإلصغاء إليإو، عمَّة لنشاط الساريطت
ــَّإن ذلــك دلفــ ــساي َّل عــىل أن ال ــُّل يمــع مَّ ن م

ًجد نـشاطا يل، هريقل إىل غتنفي، دحاوب وأسل
،  لهفصوال ، م الكاليف حهذا قدو، عتاملالس
 . "َّلما ًسنا ملح كان وَّألنه ل

ة فيائدة إضافد وجوة ورًا إىل رضريشم قال مث
 : عىل ذلك

ــذو" ــديَّال ــك أن االنيف ي عن ــال تَّ ذل ــق ن م
بة إىل اخلطـاب ال ين الغم وبة أياخلطاب إىل الغ

 مـرائـدة أفلـك الوت، هتضتـائدة اقفَّن إال لوكي
 ريغـ، بوب إىل أسـلون أسـلمقال تاء االنور

ابـن ( . " ضبط بـضابطتال و، ٍّدحُّد بحتَّأهنا ال 
 ) ٢/٤، م١٩٩٥، رياألث
اقـع و ملمهوف، رين ابن األثمد يه جيجتوهذا و
إذ ال ، مقاسب املحائدها بفو فلتخت تيَّقال التاالن
 يقـط هـفدة حـاوائـدة فن هنـاك وكـتكن أن يم
َّل بأن ولكن القو. نا هبامَّ سلول، طينشتالوة ريطتال

ه فيـنُّن تفـق الريـلل عـن طاملوة مَّقصد إبعاد السآ
ل و قـوهـ، هفيـ بـنقص رإشـعاو، آنر القيف  حقد
 :نهامد ألسباب ودمر
ئ ر القـاوع أمَّن بسبب الـساوكيلل قد َّأن امل •

ال ، رفاود صـوجو و أ-ًثالم -غبة ر الملعد
.سهفآن نر القمبسبب كال

 يفًا بـنقص ر هذا إشعايفَّقال بأن ي أن ح صول •

ًا فيـنم -ًثالم -ق ويشتض الرلكان غ، آنرالق
َّإن : ليـإذا قفـَّس العلـة؛ فآن لنرًضا عن القيأ

س يَّلـل ألنـه لـاج إىل إذهاب املحيتن ال آرالق
اج حيتـآن ال رالق: قالي أن ملزيكذلك فًال؛ مم

سب حـال أو، ًق أصـالوشم وق إذ هويشتإىل 
 .هفيق ويشتض الر غفينيًدا حَّأن أ

ة تـد نكوجـوة ورن قال بـرضمل وبناء عىل قو
ل وَّذهب الــبعض إىل أن القــيــقــد  ، نُّنتفــع المــ
ا ه ملـيـجتو الفُّكلـتن مـب روع هـوه نفينُّن تفبال
َّ  أن ربـاتباع، تاي بعض اآليف كنهه فصعب كشي
ه  فيــنُّن تفـن الوكـيغ أن يـ البلم الكـاليف ورصتـامل
ى ال حتـنُّن تفل بـالونقفى؛ فخي قد ويعنمض رلغ

ل ون القـوكـياضع موَّ؛ ألن هناك فُّكلت اليفنقع 
إن كـان و، فَّكلمتء  يشرن ذكمىل وها أفينُّن تفبال

قـصد يًضـا رس غينُّن لـتفَّ أن التثبيع  ينَّهذا الص
، غلقتا اسـماك رلة إدواحمن مُّلص خت وإذ ه، هتلذا
 )١/٢٦٩ن، وبـد(  يسول األلـون قـمـ مهيف امك
َّا بأن الكشرتفعم ا ممآن ر القيفنُّن تف الرا عن أرسفً

َّى لكل إنسان إال بتأيتال   : لوقي، ن اهللامق توفيِّ
زل دأب يــ  ملريعبــت اليفُّنن تفــلــة المباجلو"

عــة شــأن رفَّن الداللــة عــىل مــه وفيــ، البلغــاء
ن مـء ولـمم ريمآن الكرالقو، ىفخيا ال م مِّكلتامل

، نـهمه فيـقع وا مِّ لكل ان رسي بمارن وم، ذلك
 حيحَّ الصفَّه إال بالكشيل إليا ال سبم مارقد ف
، شاءيـن مـضله فـ يتؤيـاهللا و، َّ اللـدينمالعلو
 ."وَّابه إال هت كراط بأرسحيين ال مان حسبو
َّن إال وكـينُّن ال تفَّها داللة عىل أن الفيه رتعباو
َّأنـه و، ن جهلهـامجهلها وها رفن عمها رفة عتلنك
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 تـيَّ التايـ اآليفد وحيـ اليض البالغـرس الغيل
 –ثلـه م منهمـن ريكثـى املحتـء امهـا العلـفيه رذك

ــ ــة  أهن ــاءمَّبدالل ــه غو ج ــًضــا را ب ن من ضــم
، نُّنتف للرن ذكوة دريكث تايا آوَّجهوو، اضراألغ
ا ممـًبا رواضع هو بعض امليفنُّن تفا الرو ذكملعلهو

، يظـفَّشابه اللتـه امليـجتو يف فُّكلـتن المقع يقد 
 عـن فَّ بـأن الكـشرتفعـي يسوَّأن األلـوَّخاصة 
 .ِّى لكل إنسانتأيتا ال ممه راأرس

 أن ِّرسفن  املم رظتنَّل  بأن املو نقمر األر آخويف
ــآل اعــاينم نيبــي ث عــن حــبيأن و، ةيــآنر القتاي

 يفى حتـ، ريمآن الكـر القـيفء ِّ كـل يشيفَّالداللة 
ــيَّنُّن التفــاطن المــو ــ ت ــا امليل علتمشت  تدافــره
ع بذلـه مـ ِّرسفـَّلكـن املو، بياألسالوب ياكرتالو

ها إىل إجابة فيصل ياضع ال موبقى عنده تاجلهد س
ال و، نُّنتفل بـالو بـالقتفـيكيعندها قـد و، ةفيشا
 ويعنـم مرد أوجو فينينُّن ال تفل بالوالقف، ةمالم
َّإال و، هيـصل إلي ملف ِّرسف املوأ، ثح عىل البافيخ

ن ونـرقيا وا كـانمـًا ري كثمَّل أهنيبدل، هركان قد ذك
 .نايأر امى كرة أختنُّن بنكتفال
 

 يِّدحتـ عـىل ومقي يقيقعناه احلمَّإن اإلعجاز ب
ا وب قـد بلغـرالعـو، يِّدتحـ التاولك أديمن م
ًدا ال ح ة رالقـدو، انيـالبوة حصافـن المضاهى يَّ

 مق للكـالوذتـالو، لوب القـو رضيفنُّن تفعىل ال
ــالبل ــويف، غي ــن األث ــال اب ــك ق -ه١٣٧٥(ري ذل

، َّ النـاسحصفـا أوكان": م عنه)٧٣ص، م١٩٥٦
. "م الكـاليفُّنن تفـة عىل الر قدمهرأكثو، مأبلغهو
، نهوسنوحيـ، هتـن أداولكـيم امب م هليِّدتحجاء الف

ان تيـ عـن اإلما عجـزهرفـو اهللا بـه عمَّداهحت املف
ع مـ، ماهلمـوأو مسهفه بأنتبراحما إىل وهجتاف، ثلهمب

 وهـو، ن ذلـكمـُّ أقـل وا هـمـ منهمَّأنه قد طلب 
M ¼ ½  ¾ ¿ L آنرضة هـذا القـرعام
ــ[ ــف، ]٢٣: ةرالبق ــوضــرعاي  ملامل ــو ته ثب ع وق
 ر األقـدمهو -ا وا كانملو، ةماي القيوم إىل يِّدتحال
ن ممـ من كان بعدهفم، اوضة قد عجزرعا عىل امل-
. ضـةرعاة أعجـز عـن املورَّة بالـرضرُّ أقل قـدوه
 )٥٠ص، ه١٤٣٣، رايَّالط(

ب رآن نـزل بلـسان العـرَّ أن القـين البدهوم
 بعـد مال بلـساهن، آن آنذاكر القمهين نزل عليَّالذ

 تـيَّائـق الرَّ الطنمـنُّن تفـَّ أن التَّن الثابوم، ذلك
آن رء القـيجيـكـان األصـل أن ف، هناوسلكيا وكان
 حصيه؛ لتاون أدولكيم فيام مَّداهويتح، مهتقريبط
 يعـفارل الوِّؤكـده قـيا مـهـذا و. عنى اإلعجازم
ًدثا عــن متحــ )٢٠ص، م٢٠٠٢-ه١٤٢٣( ل ميــِّ

 يفنُّن تفـآن إىل الر القـمهين نـزل علـيَّب الـذرالع
 م قبـائلهيف ويلغـاء رن عـىل ثـيدتمعم، مهمكال
سـنن و، مآن بلـساهنر نـزل القـيـفكو، ةفلتخامل

 تلقد كانـ": قالف، ة اإلعجازيِّع خاصم مهمكال
ُّادة هذه اللغـةمة يبرالقبائل الع ساعها تـسـبب او، َّ

ة يـن اجلاهلمـاء رُّل الشعفحوكان و، هاتاضتفاسو
َّكأن كل  : اإلبـداعوُّنن تفـ اليفلـة ي قبمنهمـد حـاوَّ

 ريمآن الكـر جاء القـمث. ًعايبدو، ةرعاتاسو، ًازاجم
ن مـب ر للعـرفا عـمـَّ؛ ألن " َّة كلهـايكان الغاف

، ريمآن الكـرى بـه القـتـا أمـ جنب يفل يذلك قل
 يعـفارل الوقي امك،  إعجازهعاينمن معنى مهذا و
 .راب آخت كيف )١/١٩٦، ١٩٩٧(
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ن وكـيال عجـب أن فـ كـذلك مرإذا كان األو
عنـى مَّقـق يتح إذ بـه، ه اإلعجـازوجون منُّن تفال
، مهتى عــىل ألــسنرجــو، هوذقحــ فــيام، يِّدتحــال
ــك و ــذل ــخي امنحي ــب الق ــراط ــسنن رآن الع ب ب

ــابــن و يَّها الثعــالبام ســامكــ، مهــمكال  يفس راف
ــك ــه اللغــة ف[ ن وريشه املــامهيابت ــبر العرسوق ، ةي

 وُّهـذه الـسنن أ، ]ة  يبرقه اللغة العف يف يبحالصا
هـا تَّن دقرفـوعوي، برها العـمهيف تيَّب الياألسال

 م عجزهرظهيل، م لساهنيف ام بمًا هليِّدمتح، اهلامجو
 .نوسنحي فيام

َّنُّن كل البالغة التف الويف اعـاة مر عـىل ومقت تيُّ
، يِّلقتال املحاعاة مرَّنه بال شك وم، الىض احلتقم
ا وب جبلـرَّإن خطبـاء العـف، بين أسالمه فا ألوم

 يلمتـ، تايضتقمق وف مسال الكالر إيفنُّن تفعىل ال
 يَّ الذفقوناسب املي ويط لغم نمخدات اسمهيعل
 يفن وجزويـو،  اإلطنابمقام يفن وطنبفي، هفي مه
 امب كـرن العمه فوى املرهكذا نو. ازجي اإلفقمو
 :)١٣ص، م١٩٧٣-ه١٣٩٣(بة تيل ابن قوقي

ة راتــل يــطوي، فيــفختادة الرة إراتــ رصتــخي"
ــافادة اإلرإ ــوي، مه ــ ررك ــكتوادة الرة إرات ، دي

 رض عـىل أكثـمـغيى حته يعانم بعض فيوخي
ه بعض مهيفى حت بعضها فكشوي، نيعمَّالسا

 عـن يِّكنـوي، ءَّ إىل الـيشريشويـ، مينياألعج
سب حـ عـىل مه بـالكاليتـن عناوكوت، ءَّاليش
جاللـة و، شدة احلـركثـو، لف احلرقدو، الاحل
 ."مقاامل
ُّعىل هذه الشاكلة انبنـى الـنَّص القـو  ام كـآينرَّ

نـا يأور" )١/٦٤،  ه١٤٢٤(ظ حال اجلـو قريشي

، ابراألعوب رعاىل إذا خاطب العوتك رباتَّأن اهللا 
، فذاحلـو وحيالـوة رج اإلشـارخم مج الكالرأخ
 جعلـه مكى عـنهح وأ، ليائ إرسيإذا خاطب بنو
 ."م الكاليفزاد و، ًطاوبسم

َّلعل العلة و  مب هـرَّة؛ ألن العحاضو ذلك يفَّ
ن وذلـك كـ ِّرسيفـ. نهايأسـاطوة حصافـعدن الم

سـنن و، ُّنهض باللغـةتـ آينرِّة الـنَّص القـيإعجاز
ائــق ر طيفنُّن تفـنهــا هـذا الوم، م الكـاليفأهلهـا 

ة مـِّسد عظجتـُّ اللغـة يفآن رة القمَّألن عظ، ريعبتال
ن مـ آينرا كـان لإلعجـاز القـَّإال ملو، هافيب رالع
 .رذكيعنى م

َّ أن ربـاتاب اإلعجـاز باعون أبـمنُّن باب تفالو
، يبر العـمب الكـالياع أسالوآن عىل أنرالقل تاماش
ــالو ــافينُّن تف ــ، ه ــنيكحن مضيت ــني داخلمت  يف ت

ن عنـد اهللا؛ إذ قـد مـَّ أنه ورا ظهالمهوأ: اإلعجاز
 مابغهوغ نو نبرظهي أن ِّ كل عرصيف األدباء رفعات
 يفَّد إال يجي كان ال منهمغ يالبلف، نة يعمب ي أساليف
ا مــإذا و، َّددةحمــب ي أسـالويف، نينوَّ اللــون أوَّاللـ

ه مــداخــل كالو، فَّاه الــضعرتاها اعــوعـالج ســ
 كـان تـيَّاإلجـادة الوث البالغـة حين م ورالقص
 وا هًا ملفخال  )١٢٠ص، ١٩٩٧، الباقالين( هايعل
 يفد حــاوان عــىل نــسق ريــن اجلمــآن ره القــيــعل
ع وضـوًا كان امليأ، نُّنتفع المبه وة أسلوقو، هتبالغ
 .عاجلهي يَّالذ

ن  ملـيِّدتحـادة اليـ ذلك زيفن وكية أن ينَّالثاو
 امَّإنـ: اولـوقيَّلـئال "، يِّدتحـ ذلـك المهيِّجه إلـو

 ريبغـو، نـات لغريَّثله؛ ألنه بغـمان بتيعجزنا عن اإل
ْ نــستــيُّالــسنن ال ــابــن  ( "ُّنهاتَ -ه١٤١٨س، راف
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د أن حـع أيطتسيث ال حيبو). ١٥٠ص، م١٩٩٧
قد و، هتعاجلمسبق لنا  ت ب ملوَّإن هذا األسل: لوقي

ــب الوآن باألســلرجــاء القــ ــ، عجــزد املوحي ال ف
 جاءنا ولو، و هون هوكيَّ به إال أن يتع أن نأيطتنس

 ور قـال ابـن عاشــامضـناه كــر لعارب آخـوبأسـل
آن ر جاء القـاملف، )١/١١٣، م٢٠٠٠-ه١٤٢٠(

 هــذا يفكــان ، ةفــلتخمب يد بأســالحــاوء الَّبالـيش
ذلك لـو، َّجـةض هذه احلحب دي األساليفنُّن تفال

ــ ــب ي هــم هلــيدتحــل الحــامر ر آخــتكان  طل
ن مـجه و ي أويف، ثلهيامء  يشيآن بأرضة القرعام
  « M ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º ،هوجـــوال
¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä  Å Æ               Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î  Ï  Ð Ñ Ò ÔÓ Õ 
Ö ×  L ]٢٤-٢٣:ةرالبق.[ 
نُّنتفـن المـه فيـ امآن برب القود أسلتفرلقد و
، برب العـيبى عىل أسـالرأو، إلعجازَّد احًبالغا 
 مغهو بلـمغـر، األداءو ريعبتائق الر طيف منُّنهوتف
 مي قـال القاسـامنهـا كـوم، رامض هذا امليفة يالغا

 : هريستف يف) ١/٦٠، ه١٤١٨(
 يفض واخلـو، ن البالغـةونـف م عليفُّنن تفال" 
ب ي أســاليف فرصتــالو، ةحصافــه الوجــو

 ام بـمهجـاءف، مهتالتحنـم م أعظوهو، مالكال
  ,M :عـاىلتقـال . ريمآن الكرن القم مأعجزه

- . / 0 1 2 3 4 
5 6  7 8 9 : ;    < 

= > L ]٨٨: اءاإلرس[". 

 :يليا معجز نُّن املتفاهد هذا الون شوم
ٍّن إىل فـن مـه تنقالتبداعة و، نُّنهتف: ًالوأ

، رينظـتالول ييذتـالواض رتائق االعرٍّن بطف
نُّبا لثقـل جت يرركت عند التافادرتان باملتياإلو
ب ون أســلمــه رإكثــاو، ةمــ الكلراركــت

نُّن تفـب الي أسـالمن أعظـم وهو، تاتفاالل
-ه ١٤٢٠( ور قال ابن عاشامب كرعند الع
 .)١/١١٤، م٢٠٠٠
غة يِّالـصوظ فَّ اللراركتله عن وعد: ًايثان
ــيام ــقي ال ف ــت اليضت ــصد الرارك ــهت بق ل وي

لـه و قراركـته عـن الفيـا عـدل ومم، هحونو
M  ̀a     b     c d e gf L :عــاىلت
ب وظ قلـفـة لي اآليفجاء ف"]. ٤ :تحريمال[
 رركــي ملو، انتــأمرخاطــب اَّع أن املمــًعــا مج

ًنبا لجت) امقلباك( قل وي ،غةيِّالص غة يُّعـدد صـتُّ
، م٢٠٠٠-ه ١٤٢٠، ورابن عاشـ. ("َّثنىامل
١/١١٥(  

ه روتـثو، لو القيفرصت يفه تاعر ب:ًثالثا
د حــاوعنــى الز املربيــإذ ، م الكــالنيانفــ أيف
ة ال يمـة عظرقـدمب، ةفـلتخمائـق رطو، اظفبأل
. براء العـحصفن مة رقدمهبا رقات وأ، ارهيبات
ثلة مَّإن األف، قصاءت اسمقامس ي لمقاا كان اململو
 :ن ذلكوم، ادرَّ الداللة عىل امليف فيكت

، نيخـاطبن املمـعـل ف طلب اليفغ يِّع الصونت) أ ( 
 :ن ذلكفم

 » M ©   ª :"مرأ"َّادة من مظ ف بليحرصتال -١
¬ ® ̄ °  ± L] ٥٨: النساء.[
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   :فـنيَّكلب عـىل املتـوكمعل فَّ بأن الراإلخبا -٢
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 { | M اجب عىل النَّاسونه و بكراإلخبا -٣
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ــا -٤ ــن الراإلخب ــف ع ــل امل ــه خــرع    :ريَّاد بأن
M % & (' ) *      +  -, L 

 ].٢٢٠: ةرالبق[
، قـاينرُّالز( جـال هـذا امليف ري ذلك كثريغو

 .)٢/٢٥٠، م١٩٩٥-ه١٤١٥
ًغا يل كذلك صمعتعل اسف عن اليَّ النهويف) ب ( 

 :نهامعة ونمت
M ̀ a :يادة النَّهـمن مظة فل لامعتاس -١

b c d e  f g h     i j 
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 ¡ � ~ { M: عــلفِّل عــن ال احلــفــين -٢
¢ £ ¤L ]١٩: النساء.[ 

M © ª :ارس بـيَّعل بأنـه لـف الفصو -٣
« ¬ ®  ̄° L ]ةرالبقــ :
 -ه١٤١٥، قاينرُّالز(ري ذلك كثريغو ].١٨٩

.)٢/٢٥١، م١٩٩٥
ائـق ر طمخدتعل اسـفة الح عن إباريعبت الويف) ج(

 :نهام، ةريكث
 M  ̀a :ِّلادة احلمن مظ ف بليحرصتال -١

b   c L ]١: ائدةامل.[ 
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: بوجوة عن الرفنة صاريع قمعل ف بالمراأل -٣
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ــ[ ــو]. ١٨٧: ةرالبق ــريغ ــاينرُّالز( ريه  كث  ق

 .)٢/٢٥٢، م١٩٩٥-ه ١٤١٥

، م عـنهيكحال املوة أقيكاح يفه فرصت: ًابعار
ال عىل ، ب إعجازهوه أسليضتقيا مها عىل تاغيبص
 ور قـال ابـن عاشـامكـ،  هبـارت صدتيَّغة اليالص

 :)١/١١٨، م ٢٠٠٠-ه ١٤٢٠(
هلا ودلمة صاغ يبر عريًاال غوكى أقح إذا وهف "
إذا و ، ةيــبرَّد اإلعجـاز بالعحــبلـغ تغة ي صـيف
ناسب يًا فرصتها في فرصتة يبرًاال عوكى أقح

َّإنـه ف، بره عن العيكحيا مثل م، ِّعربب املوأسل
اصـل ح يكـحيبـل ، ماظهفة أليكاح مزتليال 
ساع تـال اوة األقـيـكاح يفب رللعو، مهمكال
 مزاتــن الوعنى داطــة بــاملحه عــىل اإلردامــ
 يفة يكحال املو لألقتَّاإلعجاز الثابف، اظفاألل

ال وال لألقــ، آنر إعجــاز للقــوآن هــرالقــ
 ."ةيكحامل

ــخا ــب اليُّعــدد أســالت: ًسام  يف ريمآن الكــرق
 وأ( ة يدانوحة اليًثال قضفم، امة يث عن قضيداحل
ة يـهـا عـىل غافيآن رب القي أسالتجاء) د توحيال
اس إىل ت اسـيفا فـُّلطت، اإلبـداعونُّن  تفال دعاء النـَّ
 مهيُّجة علـحة للمإقاو، مهبوا لقليفألوت، دتوحيال

 :ن ذلكوم، بيِّبكل األسال
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   :عـاىلتلـه و قيف امكـ، درجـ املب اخلـربوأسل  -أ
M Ï Ð          ÒÑ L  ]١٦٣: ةرالبق.[  

 تِّؤكدا املتعونتقد و، َّؤكد املب اخلربوأسل  -ب
 شـأن يف ريمآن الكـر جاء هبا القتيَّسها  الفن
، َّنأد بـيـأكتال: نهـاوم، دتوحيالوة يدانوحال
ــأكتال قــد و. مد بالقــسيــأكتال، مَّد بــالالي
 " ! M :عــاىلتلــه و قيف تعــتماج

# $ % & ' ( )  * 
+   , - . / 0 1 

2 3  4 5 L ]ـــصا -١: تافال
، ب القـــرصيد بأســـاليـــأكتهنـــاك الو]. ٥

   :عـاىلتلـه و قيفثناء تاالسـو فيب النَّوكأسل
M * +  ,     -  L ]ـــلو]. ١٤: طـــه ب وأس

 M C D E F     G H I :امَّ بـإنالقرص
J     K L ]امهريغو، ]١٩: ماألنعا. 

 و أريــريقتل امهاتفَّب الطلــب كاالســوأســل  -ج
 M Ë Ì ÎÍ Ï :عـاىلتقـال ، رياإلنكـا
Ð Ñ Ò L ]٦٣: لمـــــالن .[
لـه وثل قم مرعل األف يَّع الطلبون هذا النَّوم
: اإلخـالص[ M ! " # $ L :عاىلت
ةي إنشائتلة كانمل اجلو إىل أرتإن نظف، ]١

 رتإن نظـو، )قل (مرعل األفة رة لصدايطلب
 تل كانـول القـوقـم ولة أمن اجلموضمإىل 
، ةيـدانوح للت إثبـاي هـنيال احلويف، ةيخرب
 .اهـاوفأو، هوجـود عىل أبلغ التوحي بالمرأو
) ١١٧ص، م١٩٩١–ه١٤١١د، يسع(

آن ر القـيفاسع و باب وهو، ثالمب األوأسل   -د
 عمَّس الـساف نيف عاين املريرقتقصد به ي، ريمالك
عـن ، سةمولمسة وسحمة ور صيفها يمجستب
ن مـا مهريغ وأ، ةرعات االسوأ، هيشبتق الريط

ــال ــب البيأس ــ، اني ــك قوم ــه ون ذل ــاىلتل    :ع
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عاىل تب اهللا قد رضف]. ٤٣-٤١:وتالعنكب[

ــ ــذم َّثال لل ــرصتسين يً ــون ــة غ ،   اهللارين بآهل
 فن بأضـعورصنـتسي مَّه بـأهنفيـ مهورصفـ
، اهنوهـا الـيت بيف وت العنكبـمَّكأهنو، ءيش
   :عــاىلتقــال و. ًئاي عــن أهلــه شــيغنــيال فــ

M ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã 
Ä Å Æ Ç È ÊÉ  Ë ÍÌ 
Î Ï Ð Ñ Ò L ]ــــرالز ، ]٢٩: م
، هوحريتـُّبطـه خت يفك رشمـثالن للمـهذان ف
ان تويسيـال و، همتسالوه حتار يفد موحللو

ــ ال امكــ، ًأبــدا نازعــه تيك ولــمم عبــد تويسي
 م أخالقهفالتن اخم تلقى العنوي، هتساد
ال ، دحــاوالـك ك ملولـممعبـد و، مهمـراوأو
 ريستفـ اليف" (.ن ذلـكمـء ه بـيشيشقُّ علي
 )٢٦ص، نوبد، "يعوضوامل

ــ  - ه ــذلك اس ــمخدتك ــآن أر الق ــلي ب وًضا أس
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ن مـد توحيـث عن اليدذلك باحلو، ةوراحامل
، ر أكثــو أرفني طــني بــريجيــ راحــوخــالل 

قـال . درج املن اخلربم رس أكثفلنَّ ايف ررقفيت
= > :; M 7  8 9 :عــــــــاىلت
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I J K     L M N O L ]مــريم: 
ــ ة ملريمــ الكتايــاآلف]. ٤٢-٤١  عــىل تأت
ل ي عـىل سـبت جاءامَّإنو، درج املق اخلربريط
 نيا بـراحـود تور يهو، رفني طنية بوراحامل
ــ ــو  يماهرإب ــ أبنيب ــي ــ، كرشه امل سأل في
 يغنتاء ال ميء عامعبد آهلة صت ِمل:  أباهيماهرإب

قـة هـذه يقح نيبـي سـؤال وهو! ًئا؟يعنك ش
ة يـَّ اهللا الداعتافن صمضويت، اآلهلة الباطلة

 ريستفـ اليف"(. ده بالعبـادةوحصه يصختإىل 
 )٢٧ص، نوبد، "يعوضوامل

 بو أسلوهو، ب القصصوًضا أسليهناك أو  -و
، هريغود توحي اليفآن رب القيسع أسالون أم
نه؛ م رأكثوب وآن هبذا األسلر القيُقد عنو
لة وسهو، سفو النُّيف ريأثتن مَّ القصة يفا مل
ثال لذلك م حضوأو.  النَّاسنيعها بيوذ

 مهمأصناوه ومع قم  يماهرقصة إب
ن خالل مد توحيه للريرقوت، هلاه يمطوحت
، هوم قنيبونه ي برت جتيَّال، ابعةتت املشاهدامل
 ورن سمد ي عديفنا ذلك يَّقص اهللا عل امك
نها وم ،اءياألنبو تافَّالصاواء رُّكالشع، آنرالق

 رسخف، ه و سألم األصنامَّطحَّأنه بعد أن 
 ا إىلوجعفر، م إىل األصناماهلحأو، منهم
آن رَّا قصه القم كان مث. نومواليت مسهفأن

̀ Mb a  :ريمالك   _  ̂]
 h  g f e d c
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 فينو، بود بأبلغ أسلتوحي للريرقت هذا ويف
 ريقحتن مه في امًضال عف، جهو تمك عىل أِّللرش

ها؛ ون عبدمة بالغة بريسخو، ملألصنا
–ه ١٤١١د، يسع(. مهلوا بذلك عقوألغف

  )١١٩ص، م١٩٩١
ع ويـنت عـىل رداتـَّا سبق إىل أن االقممنخلص و

ــالا ــالو، بيألس ــق الر طيفنُّن تف ــتائ ــذاريعب  ت ب
عنـى  املمنيضاماإلبانة عن و، ن البالغةمى توسامل
ال جمـ يفة يـا الغاون بلغـز ملـيعجتالو اإلعجاز وه
 امكو ، م عىل الكالرداتاالقو، البالغةو، ةحصافال
 :)١/١٧٠، م٢٠٠٥ -ه١٤٢٥( يعفارل الوقي

ــكتر تلــمأت إذا راتحــَّإنــك لو "  ــي آن رب الق
 فرصيتـ تيَّة الفلتخه املوجو اليفه تام كلمظنو
 أن تلـواح تة إذا أنـرقعد بك العبـاوتها؛ في
َّ اللغة كلها أدل يفى ترى ال حته فصو يف يضمت ِّ ُّ

 هلـذه نيأبـوسك فـ نيفا ع ملأمجو، ضكرعىل غ
 ."ة اإلعجازم كلريغ، قةيقاحل
جـه ونُّن تفَّل بأن الوكن القيم مرخالصة األو
 ت إن شــئوأ، يالبالغــه اإلعجــاز وجــون مــ

َّدا عـىل أنـه تاماع، يبواألسل  يفب رن سـنن العـمـً
َّ أن هذا امك، يِّدتح المهيِّجه إلون م مهو، هامكال
آن ر القـيفه اإلعجـاز وجوَّقة أن  يقحِّؤكد يل والق
عجـز مآن رالقفل وًا كان ذلك القيأو، دةودحم ريغ
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عجـز م وهف، عنىمن مظ فَّله هذا الليتحما مِّبكل 
ــه ي بيفعجــز وم، بهوأســلواظــه فأل يف ــنظوان ، هم
يفعجــز وم، هرفــعاومه ومــعجــز بعلوم، نُّنــهوتف
قَّ إذا طلب احلـي يَّ الذفنصث املحالباو. عهيرشت
جـد و -َّبحـ أحياو النـَّين أمـ -آنر القيف رنظ

ل وِّؤكـد قـيا ممذلك و. ًايًا جلحاضوه فياإلعجاز 
 : آنر القومن قال عن علم

ــو.. ." ــددهارإن كث ــانو ، ع  نيقف اخلــايف رشت
هـا يتهناو، كرديـه ال ر قعحرها بيتغاف، ددهام
. سلكيـه أن روتـطاع إىل ذتسيخ ال مد شاوط
 ا ملمـاب ون األبـمـ ر بعد آخـ لعامليفتحهلذا و
ــيت ــق إلرط ــه ي ــدتن املم -ه١٣٩٤. (" منيِّق

 ) ١/١٩، م١٩٧٤
 يفب اإلعجـاز تـ كيفة حاضـوقة يقهذه احلو
 يحرصتـهـا في فـتَّلالن افم، ًثايدوح يامآن قدرالق

سبقه يـ مل، ديـء جدَّأنه جاء بيش، منهم فِّؤلمِّكل 
. ن قبلمد حه أيإل

 
ا هتافحن صـمـ سـبق فياماسة رِّ هذه الدمتقا
ق يــقوحت، نُّنتفــة الرجالء  ظــاهتلــة اســواحمعــىل 

دى صـلة مان يع بم، ءامُّبعه عند العلوتت حصطلامل
دهـا وجوث حين م  آينرنُّن بالنَّص القتفة الرظاه
 يفه تًا بذايًضا بالغرنُّن غتفِّث عد الحين م وأ، ه في
ة رَّث عالقـة هـذه الظـاهحيـن مـًا ريأخو، آنرالق

اسـة إىل عـدد رِّ الدتقد خلصو، ة اإلعجازيبقض
 :يلي فياماهلا كن إمجيمائج تن النَّم
ب ت كيفًا حصطلمها فصونُّن بتفظة الفد لتر مل •

إن و، -ن ريِّأختـــاملواء م القــد– يــنيالبالغ

ــذه اللتدور ــة فَّ ه ــظ ــض يفا هتَّقاتشوم  بع
ــث اهلجــر القــتافــَّؤلم ــة رتقم، ريَّن الثال ن

 يفب يع األسـالويـنت عـىل رداتاالقوبالبالغة 
 .مأداء الكال

، آنرب القـو أسليفنُّن تفد الوجول بو القركث•
 ري عدد غيحَّظ الرصفَّه باللي إلرإذ أشا، درَّاطو
داء ت اب-ن يِّرسفاملخاصة و -ء امن العلمل يقل
ائـل ون أومـ، ريَّن الـسادس اهلجـرن القـم

ــ إلتاراإلشــا ــه ي ــد الزم ــَّا كــان عن  يرشخم
.يازرالو

ــمرتنُّن تفــ الرشــاع ذكــ• آن رًبطــا ببالغــة الق
 نينر القـيِّرسمفـن مـة فـإعجازه عنـد طائو

 يف نيثحعند البـاو، رينياسع اهلجتالون مَّالثا
 امكـ، يطويُّالسو كيشرَّثال الزمآن أر القومعل
ثـال من أريِّأخته عند املية إلر اإلشاتاضتفاس

 راز بــذكمتــ ايَّ الــذورابــن عاشــو يسواأللــ
 .ةفتة الوره بصريستف يفنُّن تفال

ا ممـ ومهـمف يض بالغـرنُّن غـتفَّل بأن الوالق•
ِّ عده يفا فولتإن اخو، ءامل عن العلو نقيفد ور
ــًضــا بالغرغ ــ ذايفًا ي ــجتو يفَّخاصــة ، هت ه ي
، ُّعده كـذلكين م منهفم، آنرن القمشابه تامل
.عهمة فية إضاتد نكوجوط رتشين م منهوم

ه  فيـنُّن تفن الوكيغ أن ي البلم الكاليف ورصتامل•
ــمض رلغــ ــذ حيقــال فيى؛ فــخي قــد ويعن نئ
ــال ــًازا حــرتنُّن اتفب ــتن الم ــاك فُّكل َّ؛ ألن هن
ن مـىل وهـا أفينُّن تفل بـالون القـوكياضع مو
.فَّكلمتء  يشرذك

عنى مَّقق يتحه اإلعجاز إذ به وجون م نُّنتفال •
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ب بــسنن راطــب العــخي وهــو، يِّدتحــال
، هنــاموهيف تــيَّب الي األســالوأ، مهــمكال
 يف ام بـمًا هلـيِّدمتحـ، اهلـامجوها تَّن دقرفوعوي

.نوسنحي فيام م عجزهرظهيل، ملساهن
ل تاماشـواب اإلعجـاز؛  ون أبـمنُّن باب تفال •

 يبرعـ المب الكـالياع أسـالوآن عـىل أنـرالقـ
 يف تـني داخلمتـنيكحن مضيتـها فينُّن تفالو

ن عنـد اهللا؛ مـَّ أنـه ورا ظهـالمهـوأ: اإلعجاز
ه تــورعي قــد يَّالــذ، م بلغــائهمًا لكــالفــخال

ــ ــادة إن خ ــنَّقص ع ــج رال ــلم ب إىل ون أس
 ذلــك يفن وكــي أن امهيتثــانو. رب آخــوأســل

د حع أيطتسيث ال حيب، م هليِّدتح اليفادة يز
د وحيـب الون باألسلآرقد جاء الق: لوقيأن 
.ضناهر لعارب آخو جاءنا بأسلولو، عجزامل

 امب بـرب العـيآن عىل أسالرب القود أسلتفر •
:  ذلـك رظـاهمن ومـ، عجزنُّن املتفن المه في
له و عد-ٍّن فٍّن إىل فن مه تنقالتبداعة و، نُّنهتف

 يضتـقي ال فـيامغة يِّالـصوظ فـَّ اللراركـتعن 
از رإبـو، لو القـيفرصت يفه تاعر ب- راركتال
ــق رطو، اظفــد بألحــاوعنــى الامل  -ة فــلتخمائ
ــ ــكاح يفه فرصت ــي ــنهيكــحال املوة أق ، م ع
ال ، ب إعجازهوه أسليضتقيا مها عىل تاغيبص

ب يُّعدد أسالت - هبا رت صدتيَّغة اليِّعىل الص
ا مــة يث عــن قــضيد احلــيف ريمآن الكــرالقــ
.ًثالمد توحيكال

از ه اإلعجـوجـون مـجه ونُّن تفَّل بأن الوالق •
 يفه اإلعجـاز وجوَّقة أن  يقحِّؤكد ي، يالبالغ

 يَّ الـذفنصث املحالباو، دةودحم ريآن غرالق

ــب احلــي ــيف رقَّ إذا نظــطل ــ -آنر الق  ين أم
 .ًايًا جلحاضوه فيجد اإلعجاز و -ةحينا
 

 

 
د بـن حـاو بن اليمعبد العظ ، اإلصبعابن أيب -١

 :يرص املفرظا
 تورالدك: قيقحت، ريبتح الحترير ،)١٩٦٣(  -

ة  يــبرة العوريــهم، اجلفد رشحممــ ينــحف
ـــامل ـــشئدة، املتح ـــىل لل ـــس األع ن وجل

  .مياث اإلسالرتاء الحي جلنة إ،ةمياإلسال
 تورالـدك: قيقحت ،آنرع القي بد،)١٩٧٣ ( -

 هنـضة ر دا،ةرالقـاه ،فد رشحممـ ينحف
  .عيزتوالو النرشو للطباعة رصم

 اهللا بن ن نرصياء الديض فتح الوأب ،ريابن األث -٢
 :دحمم

ــم اجلــا،)م١٩٥٦-ه١٣٧٥ ( -  يف ريع الكب
ــ ومنظــصــناعة امل ــالم ــاملو من الك ، ورنث

ــقحت ــ. د: قي ــفصطم ــمج.  دواد وى ج ل ي
 مــيع العلمــجطبعــة املم ، بغــداد،ديســع
 .ياقرالع

ب تـ أدب الكايف رثل السائ امل،)م١٩٩٥( -
ن عبـد ي الـدحمييد حمم :قيقحت ،رالشاعو
ــــاحل ــــ،)٢ج ( ،دمي ــــة تك امل،ريوت  ب ب

  .ةيالعرص
د بـن حممـن ي الدر عبد اهللا بدوأب ،اعةابن مج -٣

 ،)م١٩٩٠- ه١٤١٠ (، بن سعد اهللايماهرإب
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 :قيـقحت ،ثـاينن املمشابه ت امليف عاين املفكش
 ر دا،ةورنـص امل،فاد خلـو عبد اجلـتورالدك

 .اءوفال
 بـن مـرص عحفـ وأبـ، يشقمـابن عادل الد -٤

ــىل ــد ( ،ع ــ ،)نوب ــابريستف ، )٧ج ( ، اللب
   .ةميب العلت الكر دا،ريوتب

ــ -٥ ــن عاش ــ، وراب ــاهحمم ــن رد الط ــ ب د حمم
 ،)١٤ ج٨ ج١ج (،)م٢٠٠٠-ه١٤٢٠(
 .يبرخ العرياتؤسسة الم ،ريوتب

د بـن حممـد بـن محـ العباس أوأب ،بةيابن عج -٦
، )١ج (،ديـد املحر الب،)ه ١٤٢٣ (،يهدامل
 ة ـ ميب العلت الكر دا،ريوت ب،٢ط

 ،دحممــد بــن حممــد اهللا  عبــوأبــ :ةرفــابــن ع -٧
 سنحـ.د: قيقحت ،ةرف ابن عريستف ،)م١٩٨٦(
ــاعامل ــو، )١ج (،ين ــز البمر ،نست ــوك ث ح

. ةينيتوة الزيبالكل
 :اريد بن زكمح أنيس احلوأب :سرافابن  -٨

ــام معجــم ،)م١٩٧٩ - ه١٣٩٩( - س ييق
 ،نرود هـاحممـ مَّعبد السال: قيقحت ،ُّاللغة

  .ركف الر، داريوت ب،)٤ج(
قــه ف يف يبح الــصا،)م١٩٩٧ -ه١٤١٨( -

ب تـــ الكر دا،ريوت بـــ،ةيـــبراللغـــة الع
  .نوضي بد عيلحمم تاورنشم ،ةميالعل

د عبـد اهللا بـن حممـ وأبـ :ورينيبة الدتيابن ق -٩
ــــ ــــأت ،)م١٩٧٣ - ه١٣٩٣ (،مسلم ل وي

، رد صـقمحـد أي الـس:قيقحتآن، رشكل القم
 .اثرت الرة، دار، القاه٢ط

ــن  -١٠ ــ:ورنظــماب ــن حمم ــمد ب ــفري األرمك  يق
ــ  ،١٣ ج،برلــسان العــ) نوبــد ( ،يرصامل
 .ر صادر دا،ريوتب

 بـن  بـن عـيلفسـيود بـن حممـ :انحيـ وأب -١١
 يفط حـــي املحـــر الب،)ه ١٤٢٠ (،فســـيو
) ٩ج (ل، يـد مجحمم يصدق: قيقحت، ريستفال
 .ركف الر، داريوتب

 ،)نوبـد (،يدامد العحممد بن حمم :دو السعوأب -١٢
 ريمآن الكرا القيزام إىل يمشاد العقل السلرإ

 ر دا،ريوت بـ،)١ج (،)د وُّ الـسع أيبريستف( 
   .يبراث العرتاء الحيإ

  -ه١٤٢١ (، بن عبـد اهللامنيد األحمم :رمياأل -١٣
 يفان رحيالو روحدائق الح ريستف ،)م٢٠٠١

 م هاشـتور الـدك:قيقحت ،آنر القوم علايبرو
 ،)١٧ ج٨ج (يهـدم  نيسحـ بـن د عيلحمم
  .ق النجاةو طر دا،ريوتب

 الثناء بـن ون أبيد شهاب الدحممو :يسواألل -١٤
 يف عـاين املروح ،)ن وبد( ،دحمموعبد اهللا بن 

 ،)١ج (،ثاينالسبع املو يمآن العظر القريستف
  .يبراث العرتاء الحي إر دا،ريوتب

 ،بيد بن الطحمم  الباقالينر بكوأب ،الباقالين -١٥
د ي الـس:قيـقحت ،آنر إعجاز القـ،)م١٩٩٧(
  .رفعا املر دا،رصم ،٥ ط،رد صقمحأ

 بن يماهرسن إب احلن أيبيهان الدرب ،يالبقاع -١٦
 يف رر الـدم نظ،)م ١٩٩٥، ه١٤١٥ (،مرع
زاق ر عبد ال:قيقحت ،ورالسو تايناسب اآلت

ب ت الكر دا،ريوت  ب،)٣ج ( ،يهدغالب امل
  .ةميالعل
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، مـرد بـن عوسعمـن يسـعد الـد ،ازاينتفتال -١٧
 .ركف الر دا،ريوت ب،عاين املرصتخم ،)ه١٤١١(

ــال -١٨ ــو املريستف ــ(  ،يعوض ــاهج م ،)ن ودب ن
 .ةينة العامليدعة املم جا،ةينة العامليدعة املمجا

 ،)م١٩٩٦ (،د بــن عـــيلحممـــ ،ويهــانتال -١٩
ن ونــف التاح اصــطالفعة كــشاوســمو
 ،)١ج (،جحـرو دعـيل. د: قيـقحت ،ومالعلو
 .نوبة لبنان نارشتكم ،ريوتب

ــ ،ظحاجلــا -٢٠  بــن حــر بــن بمــرون عام عــثوأب
 :بوبحم
ـــ الب،)ه ١٤٢٣ ( - ـــنيبتالوان ي  ،)٣ج ( ،ي

  .بة اهلاللتكوم ر دا،ريوتب
 ،ريوت ب،٢ ط،)١ج ( ،انيو احل،)ه١٤٢٤( -

  .ةميب العلت الكردا
 بــن عبــد ر عبـد القــاهر بكــوأبــ ،جـاينراجل -٢١

 ، البالغـةرا أرس،)ن وبد ( ،دحممن بن رمحال
 دينطبعـة املــم ،رد شـاكحممــد حممـوق يـعلت

 . بجدةدين املر دا،ةربالقاه
-ه ١٤٢٠ (،ديان بــن ســعونــش ،مــريياحل -٢٢

ـــم شـــ،)م١٩٩٩ ـــالودو ومس العل  ماء ك
 بن عبد نيسحد : قيقحت ،ومن الكلمب رالع

ــ، )٨ج  ( ،نريآخــو مــرياهللا الع  - ريوت ب
 .عارص املركف الر دا-شق م د،ركف الردا

ــ -٢٣ ــنيأ ،يلواخل ــم ــ، )م١٩٩٦ (،يماهر إب ن ف
 .ةيرصب املت الكرطبعة دام ،ةر القاه،لوالق

 ن أيبد بـحمم عبد اهللا ون أبين الديز ،يازرال -٢٤
 ،)م١٩٩١ -ه١٤١٣ (،ر بن عبد القـادربك

ائـب ربة عن غوأجو أسئلة يفل يذج جلموأن
ــنزت اليآ ــقحت ،لي ــ.  د:قي ــد ال ــن رمحعب ن ب

ــ ــ  امليماهرإب ــ ال،يدروط ــاملر دا،اضري    ع
   .بتالك

  :ى صادقفصطم ،يعفارال -٢٥
 ،)١ج (،برخ آداب العــرياتــ) ١٩٩٧( -

  .ن يامبة اإلتكم ،ةورنصامل
 ،آنرة القـيـار تحت) م٢٠٠٢- ه١٤٢٣( -

  .ةيبة العرصتك امل،ريوت ب-دا ي، ص٥ط
آن رإعجــــاز القــــ) م٢٠٠٥-ه١٤٢٥ ( -

 ر دا،ريوت، ب٨ ط،)١ج(ة ويالبالغة النبو
  .يبراب العتالك

ــ ،ضــار -٢٦ ــرد حمم ــ ،)م١٩٩٠ (،ديش  ريستف
 ،)٩ ج٧ج ( ،)رنـا املريستفـ (يمكآن احلرالق

 .ابتة للكمة العايرصئة املي اهل،ةرالقاه
 -ه١٤١٥ (،يمد عبــد العظــمــحم ،قــاينرالز -٢٧

 ،آنر القـوم عليفان رفناهل العم ،)م١٩٩٥
 ،ريوت بـ،)٢ج (،يلمـرد زمحـاز أفو :قيقحت
  . يبراب العت الكردا

 بن عبد رد بن هبادحمم عبد اهللا وأب ،كيشرَّالز -٢٨
ــيفهــان  الرب،)ه١٣٩١(اهللا  ــوم عل  ،آنر الق
 ،)٣ج (،يماهرضل إبـفـ الود أبـحمم :قيقحت
 .ةرفع املر دا،ريوتب

ــ :يرشخمــَّالز -٢٩  مــرد بــن عحممــو م القاســوأب
 ،ليـنزتقـائق الح عـن فالكشا)  ه١٤٠٧(
ــــ،٣ ط،)٣-١ج( ــــ الكر دا،ريوت ب اب ت

 .يبرالع
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ــتح راتعبــد الــس) تورالــدك( :ديســع -٣٠  ، اهللاف
ــ،)م١٩٩١–ه١٤١١( ــدخل إىل ال امل  ريستف
ع يـــزتو الر دا،ةر القـــاه،٢ ط،يعوضــوامل
 .ةمي اإلسالالنرشو

ن يالعباس شـهاب الـد وأب ،يلب احلمني الس -٣١
 يفن وص املـر الـد،)نوبد ( ،فسيود بن محأ

د مح أتورالدك: قيقحت ،نوكناب املت الكومعل
 ر دا،شقمـــد ) ٥ ج٤ج ( ،اطرد اخلـــحممـــ
   .مالقل

 ن بـن أيبرمحن عبد الـيجالل الد ،يطيوالس -٣٢
  :ربك

ــان ت، اإل)م١٩٧٤-ه١٣٩٤( - ــيفق  وم عل
 ،يماهرضل إبف الود أبحمم :قيقحت ،آنرالق

ــي اهل،ةر القــاه،)٣ج ( ــة امل ة مــة العايرصئ
  .ابتللك

ل للعبد ي اجللفتح ،)م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣(  -
 ،ري زنجـتعـرفد حممـ. ق ديـقحت ،ليالذل
 .انريؤسسة الم ،ريوت ب،١ط

ــــشا -٣٣ ــــأ ،بيال ــــد مح  ،)م ٢٠٠٣( ،دحمم
بـة النهـضة تكم ،ةر، القاه١٢ ط،بواألسل

 .ةيرصامل
د بـن محـن أيشهاب الـد ،ياجفالشهاب اخل -٣٤

ة الشهاب ياشح ،)ه١٢٨٣(، رمد بن عحمم
ة ورصمـ ،)٦ ج١ج (،ويضايـ البريستفعىل 

 .ر صادر دا،ريوت ب،ةيويعن الطبعة اخلد

 ،د بـــن عـــيلحممـــ) تورالـــدك( :لمالـــصا -٣٥
 يف يظـفشابه اللتـن بالغـة املم ،)ه١٤٢٢(

 .ايليز إشبو كنر دا،اضري ال،ريمآن الكرالق
 ريستفـ ال،)م١٩٩٧(،ديد سـحممـ ،ويطنطا -٣٦

 –جالـة ف ال،)٥ج (،ريمالكـآن رط للقيسوال
 النـرشو للطباعـة رصمـ هنـضة ر دا،ةرالقاه

  .عيزتوالو
ن بـن يامساعد بـن سـلمـ :)تورالدك( رايالط -٣٧

ــارص ــي اإلعجــاز العل. )ه١٤٣٣ (،ن  إىل م
 –ة يدوة الــسعيــبرلكــة العم امل،٢ ط،ن؟ يــأ

   .يزو ابن اجلر دا،مامالد
 ،ديد سعحممن بن يال الدد مجحمم :ميالقاس -٣٨

د حممـ: قيـقحت ،لويـأتاسن الحم ،)ه١٤١٨(
 ر دا،ريوت ب،)٧ ج١ج (،دون السيوباسل ع

 .ةميب العلتالك
ــشند -٣٩ ــأ ،يالقلق ــيلمح ــن ع ، )م١٩٨٧ (،د ب

.  د:قيـقحت صناعة اإلنشا، يف األعشى حصب
 ر دا،شقمــ د،)١٠ج (،لويــ ط عــيلفسـيو
 .ركفال

د بـن محـن أي العباس شهاب الدوأب :ريق امل -٤٠
صن ن غـمـب يـ الطفـحن) م١٩٩٧ (،دحمم

 ،سان عبـاسحـ إ:قيقحت ،بيطراألندلس ال
 .ر صادر دا، ريوتب
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