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 الملخص

،إذ ىػ مغ اقدام التجخيج غيخ السحس الحي إن مقابمة الشفذ مغ السػضػعات التي تخبط البالغة بالجاللة     
التجخيج مفيػم ف  مدتقمة خاصة بو .ىػ مغ مػضػعات عمع البجيع التي لع يدمط عميو الزػء بجراسات 

بالغي يشتدع  فيو الستكمع  مغ نفدو متمكًيا ؛ فيخاشبو ؛ لحا ـيذتخط في التجخيج وجػد متمق ) بغس الشطخ 
 عغ  كػن الستمقي ىػ الستكمع نفدو(.

محع أن فالتجخيج فغ بالغي تجتسع فيو عشاصخ الّجاللة الثالثة ، الستكمع ، والستمقي ،والخصاب ، إذ ي   
التجخيج فغ كالمي ،وتعبيخ خصابي ييتع بالستمقي ، وأثخه عمى الستكمع وتػجيو الخصاب؛ لحا فيػ يجسع بيغ 

 البالغة ، والّجاللة .

أن وفغ التجخيج بجوره يقدع عمى قدسيغ :تجخيج محس ،تجخيج غيخ محس، أما التجخيج السحس فيقرج مشو 
فدظ أو أن تأتي بكالم يكػن ضاىخه خصابا لغيخك وانت تخيجه تاتي بكالم ىػ خصاب لغيخك وانت تخيج بو ن

 .1خصابا لشفدظ ،فيترػر قج جخدت الخصاب عغ نفدظ واخمرتو لغيخك وىػ انت ال غيخ

أما التجخيج غيخ السحس فيػ )خصاب لشفدظ ال لغيخك ولئغ كان بيغ الشفذ والبجن فخق اال انيسا كأنيسا 
  . 3يدسيو بعس العمساء بـ) نرف تجخيج( لحا، 2شيء واحج لعالقة احجىسا باالخخ(

إن العخبي  يتسيد  بالفراحة والبالغة وتفششو في استخجام األساليب البالغية إليرال ما يجور بحىشو مغ   
مذاعخ وأحاسيذ ، وكيفية التعبيخ عشيا بسا يشاسبيا مغ شخق التعبيخ، فيشتقي مغ ىحه الصخق ما يفرح عشيا 

ة ...وغيخىا ، ليػضفيا في ما يشاسبيا مغ ويطيخىا ،فيأتي بفشػن البالغة السعخوفة ، مثل التذبيو واالستعار 
 السػضػعات فـ) لكل مقام مقال ( .
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إذ ىشاك مغ السذاعخ أو السػضػعات يخى العخبي أن التعبيخ عشيا يأتي عمى وجل ، يأخحه في ذلظ ذاتو    
، وحياؤه عغ عجم البػح بيا ، ولحا يعي أن ىشاك أساليًبا في العخبية مشاسبة يعبخ بيا عغ مكشػناتو الخاصة 

الشفذ  مقابمةة الستكمع لشفدو ، أو مغ دون أي تثخيب عميو ،فُيعج أسمػب التجخيج غيخ السحس  في مخاشب
مغ ىحه األساليب التي تحقق لمعخبي الصخيقة السشاسبة في التعبيخ عغ مػضػعات خاصة جًجا تخرو لحاتو 

 التي تكػن مدجػنة في داخمو غيخ ضاىخة لآلخخ ، وبعزيا ال يدتصيع إضيارىا أبًجا .

وىي مخاشبة االندان نفدو  أي يفرل مغ نفدو  ومغ اقدام  التجخيج غيخ السحس ، بـ )مقابمة الشفذ (  
 ليزعيا امامو ثع يكمسيا.
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Abstract 

 The post, as it is one of the sections of the non-pure abstraction that is one of the 

topics of Budaiya science that has not been highlighted in independent studies. 

Abstraction is a rhetorical concept in which the speaker extracts from himself a 

recipient;  addressing him;  If the speaker is speaking on behalf of the speaker 

himself. Abstraction is a rhetorical art in which the three semantic elements 

combine, the speaker, the receiver, and the discourse. Abstraction is a verbal art 

and a rhetorical expression that cares about the recipient, and its impact on the 

speaker and directing the discourse;  So it combines rhetoric, and semantics. And 

the art of facade abstraction is divided into two parts: pure abstraction, impure 

abstraction. As for pure abstraction, it prevents you from coming with words that 

are a speech to others and you want them with words that appear to be a speech to 

others and you want them to address you to yourself.  And it's just you. 

As for non-pure abstraction (a speech to yourself and not to others, and although 

the soul and the body are different, they are the same thing due to the relationship 

of one to the other), some scholars call it (half abstraction).The expression of this 

image attended by eloquence and art in expression.  In the appropriate e-mail q (for 

each article position). This catches him up in college for his expressive expression, 

that's what he's saying in 2010. In an interview with himself, you can never get her 

show. Among the divisions of non-pure abstraction, with (meeting the soul), which 
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is addressing the person himself, he separates from himself in order to put it in 

front of him and then speak to her. 

 مقدمة

إن مقابمة الشفذ مغ السػضػعات التي تخبط البالغة بالجاللة ،إذ ىػ مغ اقدام التجخيج غيخ السحس الحي     
التجخيج مفيػم ف  ىػ مغ مػضػعات عمع البجيع التي لع يدمط عميو الزػء بجراسات مدتقمة خاصة بو .

لحا ـيذتخط في التجخيج وجػد متمق ) بغس الشطخ بالغي يشتدع  فيو الستكمع  مغ نفدو متمكًيا ؛ فيخاشبو ؛ 
فالتجخيج فغ بالغي تجتسع فيو عشاصخ الّجاللة الثالثة ، الستكمع ، عغ  كػن الستمقي ىػ الستكمع نفدو(.

تعبيخ خصابي ييتع بالستمقي ، وأثخه عمى الستكمع 4والستمقي ،والخصاب ، إذ يمحع أن التجخيج فغ كالمي ،و
محس وفغ التجخيج بجوره يقدع عمى قدسيغ :تجخيج وتػجيو الخصاب؛ لحا فيػ يجسع بيغ البالغة ، والّجاللة .

،تجخيج غيخ محس، أما التجخيج السحس فيقرج مشو أن تاتي بكالم ىػ خصاب لغيخك وانت تخيج بو نفدظ أو 
أن تأتي بكالم يكػن ضاىخه خصابا لغيخك وانت تخيجه خصابا لشفدظ ،فيترػر قج جخدت الخصاب عغ نفدظ 

 .5واخمرتو لغيخك وىػ انت ال غيخ

ال لغيخك ولئغ كان بيغ الشفذ والبجن فخق اال انيسا كأنيسا  أما التجخيج غيخ السحس فيػ )خصاب لشفدظ
 .  7يدسيو بعس العمساء بـ) نرف تجخيج( ، لحا6شيء واحج لعالقة احجىسا باالخخ(

إن العخبي  يتسيد  بالفراحة والبالغة وتفششو في استخجام األساليب البالغية إليرال ما يجور بحىشو مغ   
بيخ عشيا بسا يشاسبيا مغ شخق التعبيخ، فيشتقي مغ ىحه الصخق ما يفرح عشيا مذاعخ وأحاسيذ ، وكيفية التع

ويطيخىا ،فيأتي بفشػن البالغة السعخوفة ، مثل التذبيو واالستعارة ...وغيخىا ، ليػضفيا في ما يشاسبيا مغ 
 السػضػعات فـ) لكل مقام مقال ( .

يخ عشيا يأتي عمى وجل ، يأخحه في ذلظ ذاتو إذ ىشاك مغ السذاعخ أو السػضػعات يخى العخبي أن التعب   
، وحياؤه عغ عجم البػح بيا ، ولحا يعي أن ىشاك أساليًبا في العخبية مشاسبة يعبخ بيا عغ مكشػناتو الخاصة 
مغ دون أي تثخيب عميو ،فُيعج أسمػب التجخيج غيخ السحس  في مخاشبة الستكمع لشفدو ، أو مقابمة الشفذ 

تحقق لمعخبي الصخيقة السشاسبة في التعبيخ عغ مػضػعات خاصة جًجا تخرو لحاتو  مغ ىحه األساليب التي
 التي تكػن مدجػنة في داخمو غيخ ضاىخة لآلخخ ، وبعزيا ال يدتصيع إضيارىا أبًجا .

ومغ اقدام  التجخيج غيخ السحس ، بـ )مقابمة الشفذ ( وىي مخاشبة االندان نفدو  أي يفرل مغ نفدو   
 ليزعيا امامو ثع يكمسيا.
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 مقابلة النفس

يخاشب في ىحا الشػع مغ التجخيج اإلندان نفدو بعج أن يشتدعيا مشو ؛ إذ الشفذ ، والجدج شيئان مختمفان     
، إال إن لذّجة ارتباشيسا مع بعزيسا يبجوان كأنيسا شيء واحج ، والجليل ىػ انتداعيا ، ومخاشبتيا ، وكأنيا 

لسقرػد اعالم الشفذ أو الحجيث معيا لذيء ال مشفرمة ، والدبب ىػ إلعالم اآلخخ ما تكشو نفدو ، إذ ليذ ا
 تعخفو ، فيػ يعمل ، ويبخر ، ويبػح بدخ حتى يرمو إلى اآلخخ عغ شخيق اإلشيار في إخبار الشفذ بيا .

وىحا الشػع مغ التجخيج نججه كثيًخا في األدب العخبي ، بل وحتى في القخآن الكخيع عمى لدان األشخاص ،   
عخبي ، فيػ قػل اإلعخابي مغ شعخاء الحساسة ، بعج ان قتل أخػه إبشا لو عسًجا ،فقّجم فأما ما جاء في األثخ ال

 :      (8)إليو ليقتز مشو ،فألقى الديف ، وقال مغ البديط

 أقػل لمشفذ تأساًء وتعدية ... إحجى يجي أصابتشي ولع تخد                            

 مغ فقج صاحبو ... ىحا أخي حيغ أدعػه وذا ولجيكالىسا خمف                             

إذ خاشب الذاعخ ىشا نفدو ، الغيخه حتى يرل ما في خمجات نفدو إلى اآلخخيغ ، إذ الستكمع ىػ      
السخاشب بعيشو ، إذ في ىحا الكالم ) ما يرمح أن يكػن خصاًبا لغيخك كاألول ، وإنسا السخاشب ىػ 

 . (9)ج عشو (السخاشب بعيشو ، وليذ ثع شيء خار 

نمحع أن الذاعخ قج انتدع مغ نفدو ، )الستكمع ( نفًدا أخخى لتكػن أمامو وتقابمو ليكمسيا ويبيغ ليا سبب     
عجم قتل أخيو قراًصا ، وىػ يعمع في قخارتو الدبب ، إال إن غخضو أن ُيعمع اآلخخ بيحا األمخ ، وبيحه العمة 

سا يذعخ مغ ألع ، أو لُيفيع اآلخخيغ أنو يعفػ ليحا الدبب ، ، ويػصل خمجات نفدو إلى اآلخخيغ تحكيًقا ل
 وليذ لعمة أخخى قج تخصخ في الحىغ مغ خػف أو ضعف أو شيء آخخ ،وأيًزا ليقشع نفدو بسا فعل . 

 : (10)ومشيا أيًزا قػل الذاعخ عسخ بغ االششابة 

 أو تدتخيحي (13)سجي... رويجك تح (12)وجاشت (11)أقػل ليا وقج جذأت                         

ُيعّبأ ويقػي الذاعخ مغ عديستو لشفدو ، برػت عال ، فيكػن األثخ أكبخ ؛ ألن  السػضع شجيج وعطيع ،     
إذ ىػ مػضع مشازلة ، وأصابو ما أصابو مغ اليمع ، فبجأ يؤسي نفدو ، ويذج مغ أزره برػت عال مخاشًبا 

لسكخوه ، فالشاس تحسج أن ضفخت ، نفدو ) تحسجي أو تدتخيحي ( أي إن تثبت مكانيا في السعخكة ، وتتحسل ا
 واذا ُمت ستخضي بحلظ القجر .
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نمحع مغ ذلظ أن الذاعخ قج جخد مغ نفدو السشتدع مشو الستسثل في ضسيخ الستكمع فاعل ) أقػل ( السدتتخ   
؛ ألنو ، نفًدا أخخى مشو تقابمو ، وىي السشتدع الستسثمة في ) ليا ( ليحجثيا في أمٍخ ال يدتصيع البػح بو لغيخىا 

يخجل العخبي ويشقز مغ أصالتو ، وىػ الذجاعة والثبات في الشدال ،فتكمع معيا ، بل ليجعل صػت التأسي 
ِر ااِلْنِتَراِر، َوَقجْ  َجاُع َتِديُج َشَجاَعُتُو ِبَتَكخُّ  والتربخ والثبات قػًيا ومؤثًخا ، ولو دوي كبيخ عمى نفدو ؛ ألن ) الذُّ

 . (14)َيَدَم ُثعَّ َتُعػُد َلُو ِصَفُتُو َسْخَعى (َيْشَدِوي َقِمياًل ِإَذا انْ 

فتكػن بحلظ جسمة التجخيج متكػنة  مغ السشتدع مشو ، وىػ ) الفاعل ( ضسيخ الستكمع السدتتخ ) أقػل ( ،    
والسشتدع الستسثل في ضسيخ السخاشبة ) ليا ( وبكية ضسائخ السخاشبة في األفعال ) جذأت ، وجاشت ، 

 ي( .وتحسجي ، وتدتخيح

 :  (16)في الربخ عمى الحخب مغ الػافخ  (15)ومشيا أيًزا قػل قصخي بغ الفجاءة ، يخاشب نفدو    

      

 ... مغ األبصال ويحظ لغ تخاعي (18)شعاعاً  (17)أقػل ليا وقج شارت                       

 فإنظ لػ سألت بقاء يػم ... عمى األجل الحي لظ لع تصاع                       

 فريخًا في مجال السػت صبخًا ... فسا نيل الخمػد بسدتصاع                       

  (20)اليخاعِ  (19)وال ثػُب البقاِء بثػِب عٍد ... فيصػى عغ أخي الَخَشعِ                       

ج الستكػنة مغ نمحع أن الذاعخ ىشا كدابقو ) الستكمع ( نفًدا أخخى مشو تقابمو ، فتتكػن بحلظ جسمة التجخي   
السشتدع مشو الستسثل في ضسيخ الفاعل السدتتخ في ) أقػل ( ، والسشتدع الستسثل في قػلو ) ليا ( ، وضسائخ 
السخاشبة األخخى ليخاشبيا ، برػت مختفع يدسعيا ، فيكػن التأثخ أكبخ وأوقع ، بأن تخضخ ، وتربخ عمى 

شارت نفدو متفخقة ) مغ خػف االيصاع ، ويحظ  أىػال السعخكة ، بعج أن فدعت وىمعت وشارت شعاعا ،أي
 . (21)ال تخاعي وال تفدعي ، ولكغ تذجعي واصبخي (

أي أن السشتدع مشو ) الستكمع ( ،والسشتدع ) الشفذ السخاشبة ( الخائفة التي تحتاج إلى التربخ في مػقف   
 الجدع .

 :اع ، إيرال الكالم ليا، يكػن عمى نػعيغنمحع مغ ذلظ : أن انتداع الشفذ ومقابمتيا لسخاشبتيا ؛ و االسس  
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مخاشبة الشفذ برػت مختفع ؛ إليرال ما يكشو الستكمع إلى اآلخخ ، وىػ يحرل في السػضػعات  -1
التي يفخخ العخبي بيا ،التدامح ، والذجاعة ، والشبل ،وغيخىا مغ األخالق العخبية األصيمة ، وخيخ 

 الحساسة بعج قتل ولجه .مثال عميو  ، ىػ مثل قػل األعخابي في 
مخاشبة الشفذ برػت مدسػع ؛ لكشو ال يرل إلى اآلخخ ، بل ىي مخاشبة في حجود مدسعو ىػ  -2

فقط ، وليذ السقرػد اآلخخ ؛ ليكػن تأثيخه عمى نفدو أكبخ بأن تشراع لؤلوامخ وتدسع وىحا الشػع  
ت مخجمة عشج العخبي ، يحرل في السػضػعات التي يخجل العخبي مغ البػح بيا ، كأن تكػن  صفا

مثل البخل أو االندحاب والخػف في السعارك ، أو الشدال أو في مػضػع العذق لمحبيبة ، وعجم 
البػح بحبيا عمشا أو عجم ذكخ اسع الحبيبة ، وغيخىا مغ السػضػعات ، وىحا ما يسثل بالذاىجيغ قػل 

 ابغ االششابة الجاىمي ، وابغ الفجاءة  .
وورد التجخيج غيخ السحس لسخاشبة الشفذ في القخآن الكخيع أيًزا ،لكشو عمى لدان اآلخخ، مغ أنبياء    

 ورسل وأولياء صالحيغ ،وليذ مغ هللا عد وجل .

ا َوُىَػ َكِطيٌع )مشيا قػلو تعالى : }    َخ َأَحُجُىْع ِباأْلُْنَثى َضلَّ َوْجُيُو ُمْدَػدِّ ِمَغ اْلَقْػِم ِمْغ  ( َيَتَػاَرى 58َوِإَذا ُبذِّ
ُو ِفي التَُّخاِب َأاَل َساَء َما َيْحُكُسػَن  {، ] سػرة الشحل :  َخ ِبِو َأُيْسِدُكُو َعَمى ُىػٍن َأْم َيُجسُّ اآلية ُسػِء َما ُبذِّ

(59. ] ) 

ىي و ، ( 22)في اآلية الكخيسة ) وصف لمحالة الشفدية التي كانت تعتػر األب عشج إخباره بسيالد بشت لو (
ندلت  في قبيمتي ) خداعة وكشانة ( ؛ إذ قالػا إن السالئكة بشات هللا ، ويشدبػن البشيغ ليع ، وىع في 
الحكيقة  عشجما يشجب ليع البشات  يشدعجػن ، وال يتقبمػن األمخ ، لحا وصفت ىحه اآليات حاليع ، بعج أن 

ن أي كالم يخفى ما بجاخمو مغ ألع ما يبذخوا بػالدة البشت ليع ، فػاحجىع يكفيخ وجيو في الشيار مغ دو 
ُبذخ بو ، أما في الميل ، فيخاشب نفدو مغ شجة ألسو ، وخجمو ألنو ال يدتصيع أن يبػح باألمخ إال معيا 

ُو ِفي التُّخاِب أم يئجه()   .(23)ويحجث نفدو ويشطخ أيسدظ ما بذخ بو َعمى ُىػٍن  وذل َأْم َيُجسُّ

 يسكغ الحجيث بو إال مع الشفذ ، وىي القخيشة التي تثبت أنو وىػ تجخيج "  نرف محس " وألمخ ال
حجيث لمشفذ ، فـ) السشتدع مشو ( ىػ الستكمع السغتع السكبػت ، و ) السشتدع ( ، ىي  الشفذ السذاركة  

 لعاره السدعػم  .

َآُه َحَدًشا َفِإنَّ َّللاََّ ُيِزلُّ َمْغ َيَذاُء َأَفَسْغ ُزيَِّغ َلُو ُسػُء َعَسِمِو َفخَ  ومشيا أيزا تػجيو ابغ عاشػر لقػلو تعالى : }
( [ 8آلية )َوَيْيِجي َمْغ َيَذاُء َفاَل َتْحَىْب َنْفُدَظ َعَمْيِيْع َحَدَخاٍت ِإنَّ َّللاََّ َعِميٌع ِبَسا َيْرَشُعػَن {،] سػرة فاشخ : ا
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َواْلَياِء َوَرْفِع َنْفُدَظ َعَمى َأنَُّو َنْيٌي ِلَشْفِدِو َوُىَػ ِكَشاَيٌة  َفال َتْحَىْب َنْفُدَظ ِبَفْتِح اْلَفْػِقيَّةِ .عمى قخاءة الجسيػر : ) 
 . (24)َضاِىَخٌة َعْغ َنْيِيِو (

عمى أن في اآلية حرل تجخيج غيخ محس ؛ وذلظ بتػجيو ) الشَّْيِي َواْلِخَصاِب َعَمى َشْيَئْيِغ ِفي َضاِىِخ 
، إذ فييا يدمي  الشبي دمحم  " صّمى هللا عميو وآلو وسمع "  (25)شَّْيِي ِلِكَمْيِيَسا ( اأْلَْمِخ َفُيَػ َتْكِخيُخ اْلِخَصاِب َوال

( ال يأسى عمييع وتحىب نفدو حدخات فإن اليجى والزالل بيج هللانفدو ، ويخفف عشيا لتكحيبيع لو بأن )
( نفدو ليػاسييا ، وىي ) ، كأنو جخد الخسػل " صّمى هللا عميو وآلو وسّمع "  مشو وىػ ) السشتدع مشو  (26)

 (27)السشتدع ( ، لفائجة وىي تثبيت السػاساة ومحاولة االقشاع ؛ لكي تكػن أوقع عمى الشفذ ،  وأكثخ تقخيًخا 
 ِإنَّ َّللاََّ َعِميٌع ِبَسا َيْرَشُعػَن { ، وىػ تجخيج غيخ محس بقخيشة قػل الخسػل فيسا بعج } 

ومشيا قػلو تعالى عمى لدان نبي هللا يعقػب "  عميو الدالم  " : } َوَتَػلَّى َعْشُيْع َوَقاَل َيا َأَسَفى َعَمى 
ْت َعْيَشاُه ِمَغ اْلُحْدِن َفُيَػ َكِطيٌع { ،] سػرة يػسف : اآلية ) ( [ ، عشجما اخبخه أبشاؤه بفقجان  84ُيػُسَف َواْبَيزَّ

ف " عميو الدالم " ، وحدنو لفقجىسا مًعا ، فابتعج عغ أبشائو ، وانفخد بشفدو ، ابشو الثاني ، فتحكخ يػس
، التي كانت تػاسيو في الحدن  ، إذ جخد نفًدا مشو ، وىي )السشتدع( يخاشبيا ، ويججد معيا (28)وناجاىا 

عمى رغع الفقجان ،  (29)(  أشجُّ الحدن حدنو عمى يػسف ، فقال : ) َيا َأَسَفى َعَمى ُيػُسَف (، واألسف : ) 
الخزء فيو مع تقادم عيجه كان غزًا عشجه الججيج ألخ يػسف ؛ إال إن فقجان يػسف " عميو الدالم " ، )  

، و) السشتدع مشو ( ىػ الشبي يعقػب  "  عميو الدالم " ) الستكمع ( ؛ إذ بفقج ابشو الثاني حدنًا  (30)شخيا (
، فعطع األلع والػجج ليسا ،  (31)اِمَغ َواْلِقْجُح ِإَذا َوَقَع َعَمى اْلِقْجِح َكاَن َأْوَجَع (ُيَقػِّي اْلُحْدَن اْلَقِجيَع اْلكَ ججيًجا ) 

 . (32)) َوَقِػَيْت ُمِريَبُتُو َعَمى اْلَجْيِل ِبَحاِلِو (

وىػ "  نرف تجخيج  " أي غيخ محس ؛ ألن السشتدع ) السخاَشب( ، ىػ نفدو السشتدع مشو ، ىػ " 
دالم " ؛ إلضيار قػة الجدع ، وتججد الحدن عمى يػسف  "  عميو الدالم  " الحي اضيخه يعقػب  " "عميو ال

 برػت مختفع عشج فقج ابشو الثاني  .

 وبعج نمحع أن مخاشبة الشفذ في القخآن الكخيع ، كانت :  

 عمى لدان األخخ ، وليدت مغ ربِّ العدة . -1
أمػر جدام عطيسة تسذ الكيع الثابتة ، ورد التجخيج غيخ السحس عشج مخاشبة االندان نفدو في   -2

 والسباديء العخيقة .
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 التجخيج غيخ السحس يحتاج إلى قخائغ ؛ إلثبات أن الستكمع يخاشب نفدو .  -3
إن ىحا الشػع مغ التجخيج السعخوف بشرف تجخيج ،قميل الػرود في القخآن الكخيع ،وحتى في األثخ  -4

 العخبي ندبة إلى بكية أنػاع التجخيج األخخى .
الغخض مغ التجخيج غيخ السحس غالًبا ما يكػن إلضيار الجدع ، والحدن السكبػت  العطيع الحي ال  -5

 يحتسل أو ُيصاق .
 

 روافد البحث

 القرآن الكريم

 أ

اإليزاح في عمػم البالغة ، دمحم بغ عبج الخحسغ بغ عسخ، أبػ السعالي ، جالل الجيغ القدويشي الذافعي ، السعخوف بخصيب 
 بيخوت ،الصبعة : الثالثة . –ىـ(، تحقيق: دمحم عبج السشعع خفاجي ، دار الجيل 739تػفى: دمذق )الس

ىـ(، تحقيق: 685أنػار التشديل وأسخار التأويل: ناصخ الجيغ أبػ سعيج عبج هللا بغ عسخ بغ دمحم الذيخازي البيزاوي )الستػفى: 
 ىـ. 1418 -بيخوت،الصبعة: األولى  –دمحم عبج الخحسغ السخعذمي، دار إحياء التخاث العخبي 

 ت

ىـ(،دار 1426تاريخ األدب العخبي العرخ الجاىمي ، أحسج شػقي عبج الدالم ضيف الذييخ بذػقي ضيف )الستػفى: 
 السعارف،مرخ .

 

دمحم الصاىخ بغ دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ «: تحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج»التحخيخ والتشػيخ 
 ىـ.1984تػنذ ،سشة الشذخ:  –ىـ( ،الجار التػندية لمشذخ 1393عاشػر التػندي )الستػفى : 

 ح

ىـ( ، تحقيق : مختار 659الحساسة البرخية ، عمي بغ أبي الفخج بغ الحدغ ، صجر الجيغ ، أبػ الحدغ البرخي )الستػفى: 
 بيخوت –الجيغ أحسج ، عالع الكتب 

باألشباه والشطائخ مغ أشعار الستقجميغ والجاىمييغ والسخزخميغ ، الخالجيان أبػ بكخ دمحم بغ ىاشع الخالجي  حساسة الخالجييغ =
ىـ( ، تحقيق: الجكتػر دمحم عمي دقة، وزارة 371ىـ( ، و أبػ عثسان سعيج بغ ىاشع الخالجي )الستػفى: 380، )الستػفى: نحػ 

  .الثقافة، الجسيػرية العخبية الدػرية 
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 س

الآللي في شخح أمالي القالي ]ىػ كتاب شخح أمالي القالي / ألبي عبيج البكخي ؛ ندخو وصححو وحقق ما فيو وخخجو  سسط
ىـ( ، ندخو 487وأضاف إليو عبج العديد السيسشي[ ، أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم البكخي األنجلدي )الستػفى: 

 لبشان –ن دواويغ العمع : عبج العديد السيسشي ، دار الكتب العمسية، بيخوت وصححو ونقحو وحقق ما فيو واستخخجو مغ بصػ 

 ش

ىـ( ، تحقيق: غخيج الذيخ،  421شخح ديػان الحساسة ، أبػ عمى أحسج بغ دمحم بغ الحدغ السخزوقي األصفياني )الستػفى: 
 م 2003 -ىـ  1424لصبعة: األولى ، لبشان ، ا –وضع فيارسو العامة: إبخاليع شسذ الجيغ ، دار الكتب العمسية، بيخوت 

 م 1974لبشان ، الصبعة: الثالثة،  –ىـ( ، دار الثقافة ، بيخوت 1424شعخ الخػارج ، دكتػر إحدان عباس )الستػفى: 

 ص

ىـ(، تحقيق: أحسج عبج 393الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية: أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي )الستػفى: 
 م. 1987 -  ىـ 1407بيخوت، الصبعة: الخابعة،  –ار، دار العمع لمسالييغ الغفػر عص

 ط

الصخاز ألسخار البالغة وعمػم حقائق اإلعجاز:  يحيى بغ حسدة بغ عمي بغ إبخاليع، الحديشي العمػّي الصالبي السمقب بالسؤيج 
 ىـ . 1423بيخوت، الصبعة : األولى،  –ىـ( ، السكتبة العشرخية 745باَّللَّ )الستػفى: 

 ع

العقج الفخيج ، أبػ عسخ، شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عبج ربو ابغ حبيب ابغ حجيخ بغ سالع السعخوف بابغ عبج ربو األنجلدي 
 ىـ 1404بيخوت ، الصبعة : األولى،  –ىـ( ، دار الكتب العمسية 328)الستػفى: 

لبشان، الصبعة:  –يزة العخبية لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت ىـ(،  دار الش 1396عمع البجيع : عبج العديد عتيق )الستػفى: 
 بجون ،عام الشذخ: بجون .

 ىـ 1418بيخوت، ت: –ىـ( ، دار الكتب العمسية 276عيػن األخبار، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػري )الستػفى: 

 ك

ىـ( ، دار 538بغ أحسج، الدمخذخي جار هللا )الستػفى: الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل: أبػ القاسع محسػد بغ عسخو 
 ىـ . 1407 -بيخوت ، الصبعة: الثالثة  –الكتاب العخبي 

 م
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ىـ(، تحقيق: أحسج الحػفي ، 637السثل الدائخ في أدب الكاتب والذاعخ:  ضياء الجيغ بغ األثيخ، نرخ هللا بغ دمحم )الستػفى: 
 شذخ والتػزيع، الفجالة ـ القاىخة .بجوي شبانة ، دار نيزة مرخ لمصباعة وال

مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ: أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي الخازي السمقب بفخخ الجيغ الخازي 
 ىـ . 1420 -بيخوت ، الصبعة: الثالثة  –ىـ( ، دار إحياء التخاث العخبي 606خصيب الخي )الستػفى: 

ىـ/ 1422ىـ( ، دار الداقي ، الصبعة : الخابعة 1408تاريخ العخب قبل اإلسالم : الجكتػر جػاد عمي )الستػفى:  السفرل فى
 م2001

                                                           
 .3/41/ والصخاز2/129يشطخ ،السثل الدائخ ، - 1
 .193، وعمع البجيع ، عبج العديد عتيق،3/131السثل الدائخ/  2
، والصخاز السخار البالغة وعمػم 2/131،  1/408،ابغ االثيخ ،السثل الدائخ في أدب الكاتب والذاعخيشطخ - 3

 .42/ 3حقائق االعجاز ،ابغ حسدة العمػي،
4  
 .3/41/ والصخاز2/129يشطخ ،السثل الدائخ ، - 5
 .193، وعمع البجيع ، عبج العديد عتيق،3/131السثل الدائخ/  6
، والصخاز السخار البالغة وعمػم 2/131،  1/408،ابغ االثيخ ،السثل الدائخ في أدب الكاتب والذاعخيشطخ - 7

 .42/ 3حقائق االعجاز ،ابغ حسدة العمػي،
بيخوت، –ىـ( ، دار الكتب العمسية 276عيػن األخبار، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػري )الستػفى:  -(8)

حساسة الخالجييغ = باألشباه والشطائخ مغ أشعار الستقجميغ والجاىمييغ والسخزخميغ ،  و، 3/100ىـ ، 1418ت: 
ىـ( ، و أبػ عثسان سعيج بغ ىاشع الخالجي )الستػفى: 380الخالجيان أبػ بكخ دمحم بغ ىاشع الخالجي ، )الستػفى: نحػ 

شخح ديػان  ،و 1995،48ية الدػرية ، ىـ( ، تحقيق: الجكتػر دمحم عمي دقة، وزارة الثقافة، الجسيػرية العخب371
ىـ( ، تحقيق: غخيج الذيخ، وضع  421الحساسة ، أبػ عمى أحسج بغ دمحم بغ الحدغ السخزوقي األصفياني )الستػفى: 

 2003 -ىـ  1424لبشان ، الصبعة: األولى ،  –فيارسو العامة: إبخاليع شسذ الجيغ ، دار الكتب العمسية، بيخوت 
ىـ ( ، يحيى بغ عمي بغ  231الحساسة  ) ديػان الحساسة: اختاره أبػ تسام حبيب بغ أوس ت  شخح ديػان ، و152م،

 .66بيخوت ، –ىـ( ، دار القمع 502دمحم الذيبانّي التبخيدي، أبػ زكخيا )الستػفى: 
 .2/131السثل الدائخ في أدب الكاتب والذاعخ ، -(9)
 .2/131السثل الدائخ في أدب الكاتب والذاعخ ، -(10)
جذأت نفدي جذػءا، إذا نيَزْت إليظ. وجاشت مغ حدٍن أو فدٍع، الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية،مادة : )  -(11)

 جذأ ( .



 

11 
 

                                                                                                                                                                                            
جاَشِت الِقْجُر َتجيُر: َأْي َغَمْت. َوجاَشْت َنْفدي: َأْي َغَثْت. الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية، مادة : ) جير  -(12)

.) 
 ة وصحاح العخبية، مادة : ) حسج (.رضيت. الرحاح تاج المغ -(13)
 .4/124،«تحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج»التحخيخ والتشػيخ  -(14)
 .1/182، اإليزاح في عمػم البالغةظ: -(15)
العقج الفخيج ، أبػ عسخ، شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عبج ربو ابغ حبيب ابغ حجيخ بغ سالع السعخوف بابغ  -(16)

، و سسط 1/96ىـ، 1404بيخوت ، الصبعة : األولى،  –ىـ( ، دار الكتب العمسية 328عبج ربو األنجلدي )الستػفى: 
بي عبيج البكخي ؛ ندخو وصححو وحقق ما فيو وخخجو الآللي في شخح أمالي القالي ]ىػ كتاب شخح أمالي القالي / أل

ىـ( ، 487وأضاف إليو عبج العديد السيسشي[ ، أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم البكخي األنجلدي )الستػفى: 
ندخو وصححو ونقحو وحقق ما فيو واستخخجو مغ بصػن دواويغ العمع : عبج العديد السيسشي ، دار الكتب العمسية، 

الحساسة البرخية ، عمي بغ أبي الفخج بغ الحدغ ، صجر الجيغ ، أبػ الحدغ البرخي  ، و1/575لبشان، –يخوت ب
شعخ الخػارج ، دكتػر إحدان  ، و1/39بيخوت، –ىـ( ، تحقيق : مختار الجيغ أحسج ، عالع الكتب 659)الستػفى: 

 .108م ، 1974ة: الثالثة، لبشان ، الصبع –ىـ( ، دار الثقافة ، بيخوت 1424عباس )الستػفى: 
 الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية . مادة :) شيخ(. ِخفٌَّة وشير. -(17)
ُق وانتذار ليذ بكثيف. الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية . مادة :) شعع (. -(18)  َتَفخُّ
 الُخزػع والحلِّ . الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية . مادة :) خشع (. -(19)
 الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية . مادة :) يخع (. .الجبان  -(20)
 .1/24ديػان الحساسة، دار صادر بيخوت ، -(21)
ىـ( ، دار الداقي ، الصبعة : 1408السفرل فى تاريخ العخب قبل اإلسالم : الجكتػر جػاد عمي )الستػفى:  -(22)

الجاىمي ، أحسج شػقي عبج الدالم ضيف تاريخ األدب العخبي العرخ  ، و 9/93م ، 2001ىـ/ 1422الخابعة 
 ىـ(1426الذييخ بذػقي ضيف )الستػفى: 

 .20الشاشخ: دار السعارف ،
 .3/230أنػار التشديل وأسخار التأويل ، ، و 613-2/612الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل ، -(23)
 .22/266،«كتاب السجيجتحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ ال»التحخيخ والتشػيخ  -(24)
 .22/266،«تحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج»التحخيخ والتشػيخ  -(25)
 .5/2925في ضالل القخآن ، -(26)
 .22/266،«تحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج»التحخيخ والتشػيخ ظ :  -(27)
 .18/496مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ، ، و 2/497الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل ،ظ :  -(28)
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تحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقل »الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية . مادة :) أسف (، و التحخيخ والتشػيخ  -(29)

 .13/43،« الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج
 .2/497يل ،الكذاف عغ حقائق غػامس التشد  -(30)
 .18/496مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ ، -(31)
 .18/496مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ ، -(32)


