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 قدم اللغة العربية/ كلية اآلدابجامعة تكريت/ 

 املقدمة 

 ()بسم اهلل الرمحن الرحيم
اليددددالمالة واالالددددى  االاددددىي  وددددا اددددالر المااددددوالة ا وددددا الددددة  الحمددددر ِّ  ال ا

 االحبة أجميالة .
 أما بعد 

ااددت سياددالا أبدد  حالدداة ا ارلادد  ) البحددا المحددال  ( بى الددا فدد  فبيددر  أة ر
الماجادسالا  ددرت اليددلي  ودا ا سالدداا مالداا )  ودي البددرالي  ادر أبدد  حالداة ا ارلادد  
فدد  سياددالاب البحددا المحددال  ( ِلدديَ لددة أتمالددا  بالددا  فدد  إ جددال الدددااة و اا رل اليابدد  و 

ري مادوي بدة الالالدر اأبد  سمداي اقر س اا تذا اليوي  ثالاا ف   اليالا اليبااد   ودا أالد
ا الاتمدا مدة الردياال الددذالة فسحداا تدذا البددال  ودا مالاا الددددة اس ويدددداا فالدة  ثالدداا حسددددا 
ُ رَّ مثوبا  والثي  ار ماافاالثي و اقدر اقسلددددت  باليدا تدذا البحدي أة ال داة فد  سمثالدر 

ي ذ دات بيدر  فاقيت فد  السمثالدر  ودا الميادا الولداي لوبدرالي و ثد امبحثالة سسواتا  اسما

                                                   

( )جثدار أبد  حالداة ا ارلاد  البى الدا فد   تذا البحي ماسل مدة اادالس  لوماجادسالا المااداما (
 سياالاب البحا المحال (.
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ذلددا المياددا احالدد ىح  لددة و ل دد  اددسم ة مددة سحرالددر المالدد و  البى دد   اددر أبدد  
 حالاة و ارقا فثمة لة .

أما المبحي ا ال و فدر جدال بيادااة ) المحاداات الميااالدا (و اقدر اقيدت فالدة 
 وا  أبال تذب المحااات المرثاا   ار اليومال و فاقسالدا تدذا المبحدي  ودا  مادا 

ال   ال بددددال واالثدددداا    المدابوددددا و االثالددددي   احلسيددددات و االاابددددي   س  الددددر أاددددااا   ا 
المدددددر  بمدددددا الردددددبة الدددددذي و اال دددددامب   السااالدددددا و  ثدددددي جدددددال المبحدددددي الثددددداا  بيادددددااة 
)المحادداات الويةالدددا ( و اقدددر اقسالدددات فالدددة  وددا ثىثدددا أادددااا مردددثاا     ادددر اليومدددال 

 ثالي   الاجي أا ساافل اليااالل .ا ال   الجااب و االثاا   الساالالي و اال
ثددي جددالت ال اسمددا مسلددماا  ىالددا لومالدداا و مددي ذ ددا أتددي الاسددا   السدد  

 ودددددا مالدددددارا امااجدددددي  ثالدددددا   ساالددددل إلالثدددددا البحدددددي  اقدددددر س ودددددل البحدددددي اح دددددىا
و قرالمددا احرالثددا و ا دداة مددة بددالة تددذب المالددارا االمااجددي و الولاالددا اا ربالددا امساا ددا

  سل السياالا ا واي الدااة ا الاتا .االبى الا و فلًى  ة 
اح الياسا  أة أذ ا أة تااا مالدارا امااجدي أ داي فد  الولدا اا رل ا وداي 
الددددااة االسيادددالا أفدددرت ماثدددا  ودددا مدددا سدسلددد  الحاجدددا إلالثدددا و اقدددر أردددات إلالثدددا فددد  

 . اقا ما مالاراب تاامش البحي
و لاجثدة ال داالي أة الجيوة  الالداً  - سيالا  -اف  اثاالا البحي أاجا مة هللا 

مدباحً   ارب  الاي الرالة و اأمل أة ال اة السافالل قدر حدالج جثدري المساالدي تدذا فد  
 و -سيددالا  - رددج أاددااا الدددااة ال دداالي اا  جددالب و فدداة افدددت فددذلا بيلددل مددة هللا  

و لت فالة ال مدال ااحادساليال الرداملااة  اات ا  اي فمة ايا و  اح أر   أاا  بو
احدددرب  ا  دددا ر ااادددا أة الحمدددر ِّ  ال ا اليدددالمالة و االالدددى   –سيدددالا  -فال مدددال ِّ  

 االاىي  وا االر المااوالة محمر ا وا الة االحبة أجميالة .
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 التمهيد
 البديع : لغة :

سادداال  ومددال الولددا البددرالي فدد  ميدداجمثي  ثالدداًا فثددذا ال والددل الدددال  ) الَبددْرُا   
اح ميافدددٌا و اهللا بدددرالي الادددماات  ذ ددداٌ إحدددراي رددد ٍل لدددي ال دددة لدددة مدددة قبدددُل َ ْودددٌل اح 

اا اض ابسددر ثما و الدددي ال ااددا قبدددل ذلدددا رددال ًا الساتمثمدددا مسدداتي ... االبدددرا   الرددد ل 
 .(ٔ)ال اة أاًح ف   ل أما(( الذي

اسحدري ابددة ماةداا  ددة البدرالي فدددال  )) َبدَرَا الردد ل البر دة بددر ًا اابسر ددة   
- وددا مثدددال و االبددرالي مددة أادددمال هللا ااردد ب ابددرأب ... اأبددر ت الرددد ل  ا سا سددة ح 

حراثة إالاتا ... االبرالي الجرالر (( -سيالا  .(ٕ)إلبرا ة ا رالال اا 
 ة  ودددي البدددرالي لدددي  ؛ اتدددذا الميادددا الولددداي لدددة الدددوا بدددالمياا احالددد ىح  

ابدة الميداا  االبالداة إلدا أة جدال   ال ة مياافًا و إاما  اات أ االة مسااثاب بدالة  ومد
الدلاالاد  الددذي جميثددا اأ وددل مالدد و  البدرالي  ال مددا  و ثددي جددال  مالدا فددا ول  والددة

 اي ) البرالي ( أي  وي جرالر.ا  والثا 
 البديع : اصطالحًا: 

سادداال  ومددال البى ددا ا اا ددل تددذا المالدد و  البى دد  بالبحددي االراااددا و اح 
اا قددال الجدداحة   )) االبددرالي مدالددو (ٖ)أاثددي لددي اليالددواب  ددة  وددي الميدداا  ا وددي البالدداة

و ابددد   (ٗ) وددا اليددال و امددة أجوددة فاقددت للددسثي  ددل للددا و ااابددت  وددا  ددل لادداة((
جدال الادد ا   فداددي البى ددا  وداي البى ددا الم سويددا الددا  أة   ودي البددرالي مسددرا ًى مددي

 ودا بدابالة تمدا   ودي الميداا  ا ودي البالداة اذالوثمددددا بدبيض المالدا ات السد  ادمالت 
ا اجاتدددًا الالددداا إلالثدددا لسحادددالة ال دددىي و اقّادددمثا الدددا فالمدددا بيدددر بدددد) وي البدددرالي( اادددمات

 .(٘)اا الة   ليةالا اميااالا
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االير برا الرالة بة مالا أال مة أ ول مال و  ) البدرالي (  ودا تدذب الاجداب 
 .(ٙ)االمحااات

ثدي جدال الدلاالادد  بسياالدج رقالدل فدددال  )) اتدا    ودي اليدداج بدة اجداب سحاددالة 
. اقاددمة الددا (ٚ)الحددال و االدا  الرحلددا (( ال دىي و بيددر ا االددا س بالددة  وددا مدسلددا

و اسبدي الدلاالاد   ومدال (ٛ)لابالة   لال الاجي الا الميادا الدال الاجدي الدا الويدة
و ااددداا الراااددداة المحدددرثاة  (ٜ)بيدددر اة اادددسدا  ودددي البدددرالي  ادددرب اةالبى دددا المسددد  ا 

 .(ٓٔ) وا ما اقج  والة المس  ااة
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ان األندلسي 

َّ
علن البديع عند أبي حي

 جفسريه البحز  احمليط يف
 

 املبحث األول
 احملسنات املعنوية

 
 الطباق. أوال:

 ثانيًا: المقابلة.
 االلتفات. ثالثا:

 رابعا: تأكيد المدح بما يذبه الذم.
 خامدا: التورية.
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 املـبحـث األول
 احملسنات املعنوية

 أوالً: الطباق:
 الطباق لغة : -

دالددددة   )) الدددددال  أ بددددل بددددالة س ودددي ال والددددل فدددد  ميجمددددة  وددددا ال بددددال  ثالدددداًا ب
الدددداحالالة أي  ددددابل بددددالة حجاالثددددا ... ا ابدددددت بددددالة الرددددال الة   جيوسثمددددا  وددددا حددددذا 

و اسحدددري ابددددة فدددااب  ددددة ال بدددال فدددددال  )) ال دددال االبددددال االدددداج أالددددل (ٔٔ)ااحدددر((
الدحال  ااحددر و اتددا الدرل  وددا الددي ردد ل مبادا   وددا مثوددة حسدا الل الددة مددة ذلددا 

 .(ٕٔ)ل و فا ال  بل لوثاا  ؛ اقر س ابدا((ال بل سدال  أ بدت الر ل  وا ر 
اقدددددال ابدددددة ماةددددداا  ))  ابددددددة م ابددددددا ا باقدددددًا اس دددددابل الردددددال اة   سادددددااالا 
  االم ابدا   الماافدا و االس ابل   احسيال   ا ابددت بدالة الردال الة   اذا جيوسثمدا  ودا 

 .(ٖٔ)االلقسثما(( ااحرٍ  حذاٍ 
وميادددا احالددد ىح  و  ة االبدددرا اة الميادددا الولددداي لو بدددال  الدددا ماافدددل ل

المياددا الولدداي اليادد  الماافدددا بددالة ال ددافالة و بالاثمددا المياددا احالدد ىح  تددا ذ دددا 
 الر ل الرب.

 الطباق : اصطالحًا: -
ذ ا  ومال البى ا تذا الااا مة البرالي بسامالات  رالدر  ماثدا  الم ابددا و أا 

 .(ٗٔ)ال بال أا الس بالل و أا السلار و أا الس افؤ و أا المدااما
اقدال أبددا تددىل اليادد اي   )) اقددر أجمدي الادداب أةَّ الم ابدددا فدد  ال ددىي تدد  
الجمدي بدالة الرد ل الددرب فد  جدلل مددة أجدلال الاادالا اا ال  بددا أا البالدت مدة بالددات 

 .(٘ٔ)الدالالر ومثل الجمي بالة البالاض االااارو االوالل االاثاا االحا االبار((
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ال بددددال تدددا  الجمددددي بددددالة  ابثدددذا المياددددا قدددال جددددل  ومدددال البى ددددا  ودددا أةَّ 
)) أي مياالددددددددالة مسدددددددددابوالة فدددددددد  و الار  والددددددددة الدلاالادددددددد  قالددددددددة   (ٙٔ)الردددددددد ل الددددددددرب

و اأرددداا ابدددة ميالددداي إلدددا أةَّ ال بدددال قادددماة  حدالدددد  امجدددالي و ا دددل (ٚٔ)((الجمودددا
و اسددددبيثي الرااادددداة (ٛٔ)مددددا  بددددال إالجددددال أا اددددولليةدددد  أا ميادددداي ا إ مدددداإ ماثمددددا 

 .(ٜٔ)المحرثاة فالما اقيت  والة
  الطباق عند أبي حيان : -

سحري أبا حالَّاة  ة ال بال بدالدة   )) فثدا مدة مدابودا الرد ل بلدرب و اتدا 
اذ دددا لدددة أمثودددا  ثالدددا  فددد  سيادددالاب و اقادددمة إلدددا  (ٕٓ)اددداا مدددة البالددداة الادددما ال بدددال((

 قامالة    بال لية  ا بال ميااي و امة تذب ا مثوا 
 الطباق المفظي :  -1

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتُِِووََ ِِاس بَالِ اِ الَُّاَِ ََّالَّاذِينَ َُاَا َُّا          -سيدالا-اماة قالة 

( و قدال أبدا حالَّداة   )) اال بدال الويةد  فد  ٙٚ)الااال يُقَتُِِووََ ِِس بَلِ اِ الطَّتغووتِ
 .(ٕٔ))الذالة  مااا ( ا)الذالة  يااا( ((

زِعُ الْمُُْاكَ مِمنانْ َِشَاتُُ ََِّوُِّاز      ِوؤِِْس الْمُُْكَ مَنْ َِشَاتُُ َََِّنْا      -سيالا-اماة قالة 

(و قددال أبددا حالَّدداة   )) اال بددال فدد  ٕٙ) ل  مددااة   مَاانْ َِشَااتُُ ََِّوااذِْ  مَاانْ َِشَااتُُ    
 .(ٕٕ)سؤس  و اسالا و اسيل اسذل((

 اقال الرالخ محمدر  ود  الالداباا  ))ال بال فد  ماالدي مثدل))سؤس  اسادلا((
تدد( ٕ٘ٚالاالي االا ا   ارثال الدرالة الحوبد ). اتذا ما  والة (ٖٕ)ا))اسيل اسذل((((

 .(ٕٗ)االدلاالا  اال الب  اابة قالي الجالالا االلا ر  اابة ميالاي
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 الطباق المعنوي : -2
( قدال أبدا ٕٙٛ)البددا    لَهَات مَات َُبَالَوْ َََََُّ ْهَات مَات اََُْبَالَوْ         -سيالا-اماة قالة 

ا) والثددا مددا أ ساددبت(  ةَّ لثددا اردداا   حالَّدداة   ))اال بددال الميادداي فدد  )لثددا مددا  اددبت(
 .(ٕ٘)الا ما الحالل بة ايي ا والثا إراا  الا ما الحالل بة لاا((

اأرداا ال البد  الدا تدذا الميادا ميوددًا  ودا ال بدال الدذي فالثدا بدالدة   )) اقددر 
االدالددر  (ٕٙ)  ) لثددا مددا  اددبت ا والثددا مددا أ ساددبت(( -سيددالا-ال دداة بددالحااج  دالددة 

ا(  مددا ذ ددا أبددا حالَّدداة و اتددذا مددا  والددة الباللددااي االدلاالادد  بددالحااج أي )لثددا ا والثدد
 .(ٕٚ)اابة ميالاي االالاباا  ا الاتي

 ثانيًا: املقابلة : 
 المقابمة : لغة : -

ابدددة فدددااب فددد  ميجمدددة المدددار  الولاالدددا لودددداج االبدددال االدددىي بدالدددة   ))  ذ دددا
الرددددد ل  وثددددا  ودددددا مااجثدددددا  ةُ ُمددددد وِ الددددداج االبدددددال االدددددىي أالدددددل ااحددددر الدددددحال  سدددددرل َ 

و  (ٜٕ)بًى اقُدبًى   مااجثدا ا الاادًا((بًى اَقدِقد  اقدال اللم رداي   )) الدالسدة و(ٕٛ)لور ل((
أما ابة ماةاا فدال  )) قابل الر ل بالرد ل مدابودا اقبداًح    االدة ... االمدابودا   ا 

 (ٖٓ)المااجثا و االسدابل مثوة((
 المقابمة اصطالحًا:  -

ة تددؤحل البدداقىا  بدالددة   )) اتدد  أْة سحددري  ومددال البى ددا  ددة المدابوددا امدد
و اقدددال فالثدددا الددداالي   )) اتدددد  أة (ٖٔ)الاافدددل بدددالة ميددداة ااةا اتدددا االملدددار بلدددرب((

سجمددي بددالة رددال الة مسدداافدالة أا أ ثددا ابددالة لددرالثما ثددي اذا رددا سثما برددا  اجددل أْة 
 .(ٕٖ)سرا  لرالثما بلر ذلا الرا ((
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اافدالة أا أ ثدددددا ابدددددالة اقددددال الاددددد ا     )) اتددددد  أْة سجمدددددي بدددددالة ردددددال الة مسددددد
 (ٖٗ)و ابثذا قال ابة مالا(ٖٖ)لرالثما ثي اذا را ت تاا را ًا را ت تااا لرب((

و الدددي ال ددددا  (ٖٙ)امثوددددة فيدددل الدلاالادددد  (ٖ٘)اأر وثدددا ابددددة احثالدددا فدددد  الم ابددددا
و اسدددبيثي الراااددداة المحدددرثاة فالمدددا اقيدددت (ٖٚ)المسددد  ااة  مدددة سددددرمثي مدددة اليومدددال

 .(ٖٛ) والة
 ان :المقابمة عند أبي حي -

سادداال أبدددا حالَّدداة المدابودددا فدد  سيادددالاب رددااحًا اميوددددًا ا دداة فثمدددة لثددا االدددحًا 
إَِْ َِمْبَبْاامو ْ سَبَاانَ       -سيددالا-ارقالدددًا و اذ ددا لثددا أمثوددا  ثالددا  و امددة ذلددا قالددة 

َ   يَاْ َسُااوا  ِهَاات   اقابددل (و  قددال أبددا حالَّدداة   )) ٕٓٔ) ل  مددااة   َِبُااؤْمُ ْ ََّإَِْ ِوبِاالْمو ْ بَاا َي
و ااددددل الردددالخ محمدددر  (ٜٖ)الحاددداا بالادددال ا و االمادددال  بددداليا  و اتددد  مدابودددا براليدددا((

 .(ٓٗ) و  الالاباا  المياا اياة 
ااسدددددا االددددرل بالحادددداا ...(    )) ف مددددا مددددة أ  ددددا -سيددددالا-اماددددة قالددددة 

 (ٓٔ-٘ )الوالل
قددددال أبددددا حالَّدددداة   ) اجددددال )فااالادددداب لويادددداي(  وددددا اددددبالل المدابوددددا لدالددددة ) 

 .(ٔٗ)اب لوالااي(( االيااي ح سالاالا فالثا(فااالا
االددي الدداالي تددذب انالددا لددمة أمثوددا المدابوددا ا وددل  والثددا بدالددة   )) فومددا 
جيدددل السالادددالا مردددسا ًا بدددالة اإل  دددال ااحسددددال االسالدددرالل جيدددل لدددرب اتدددا السيادددالا 

و اتدذا مدا  والدة  (ٕٗ)مرسا ًا بالة ألرار سوا ا ماا اتدا المادي ااحادسلاال االس دذالل((
 .(ٖٗ) ثالا مة  ومال البى ا فالما اقيت  والة
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 االلحفات : -ثالثا 
 االلتفات : لغة : -

سااال ابة فااب ف  ميجمة المدار  الولاالدا لدىي االيدال االسدال بدالدة   )) الدىي 
االيال االسال  وما ااحر  سرل  وا الو  االاج الر ل  ة جثسة المادسدالما مادة ليدت  

اقدددال ابدددة ماةددداا   )) ليدددت  ( ٖٗ)  دددة اأالدددة   الدددافسة(( الرددد ل لاالسدددة و اليدددت  فىاددداً 
اجثة  دة الدداي   الدافة االسيدت السياسًاواالسيدت أ ثدا مادة و اسويدت إلدا الرد ل االسيدت 

 .(ٗٗ)الالة الاج اجثة الالة و االدال ليت فىاًا  ة اأالة الافسة  اة((
 االلتفات : اصطالحًا: -

اذ دااا لدة أمثودا  ثالدا  امداثي سااال اليومال احاا ل تدذا المالد و  البى د  و 
و  (ٙٗ)و اادماب أبدة اتدل بدد)الالاج( (٘ٗ) الياال اأبا  بالدر  اابدة قسالبدا االمبدار ا الداتي

و ثدددي جددددال  (ٛٗ)و ااددددماب ان دددااة بدددد)احاسرااا( (ٚٗ)اأ ودددل  والدددة قددداي بدددد)اح سااض(
اددل الا ا   فالدية لدمة  ودي الميداا  ا افدة بدالدة  ))ا ودي أةَّ تدذا الاداا و أ اد  

ال ددىي  ددة الح االددا إلددا اللالبددا و ح ال ددسه الماددار الالددة و اح تددذا الدددرا بددل الح االددا 
اال  ددال االلالبددا ثىثسثددا الادددل  ددل ااحددر ماثددا إلددا ا  ددا و االاددما تددذا الادددل السياسددًا 

و االدددااة ال دددىي اذا ااسددددل مددددة . ادددر  ومدددال  ودددي الميددداا  و االيدددال الادددس ثااة مادددة
الدبددال  اددر الاددامي و اأحاددة س االددا لارددا ة و اأمدد   أاددوال إلددا أاددوال أر ددل فدد 

 .(ٜٗ)بااسرااا إاللا ة و اتي أحاالال بذلا((
و الدي ال دا  الراااداة  (ٓ٘)اسبية ف  ذلا  ثالا مة  ومدال البى دا المسد  ااة

 .(ٔ٘)المحرثاة  ما ذتل الالة المسدرماة فالما اقيت  والة
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 االلتفات عند أبي حيَّان: -
ياددددالاب  ددددة احلسيددددات بدالددددة  )) ااحاسدددددال مددددة فادددداة سحددددري أبددددا حالَّدددداة فدددد  س

البى دددا اتدددا احاسددددال مدددة اللالبدددا لو  دددال أا الدددس وي امدددة ال  دددال لولالبدددا أا الدددس وي 
 .(ٕ٘)امة الس وي لولالبا أا ال  ال و االلالبا ساا  س اة بالةاتا اساا  بالملما((

-ْة رددال هللا إ-ااحلسيددات الاداددي الددا اددسا أاددااا  مددا ذ ددا أبددا حالَّدداة اادد ذ ا
 ما اار  ارب مة تذب ا اااا  -سيالا

 االلتفات من الغيبة إلى الخطاب :-1
[ و قددال ٜٛ-ٛٛ]مدداالي  (ََّقَااتلووا اَِّذَااذَ الاا نسْمَنُ ََّلَاا ا    )) -سيددالا-امادة قالددة 

أبا حالَّاة   )) )) لددر ج دسي(( أي   قدل لثدي الدا محمدر لددر ج دسي و أا ال داة السياسدًا  دا  
إلدددا ال  دددال و لالدددار  سادددجالل  ودددالثي بدددالجاأ   ودددا هللا االسيددداض لاددد  ة مدددة اللالبدددا 

 .(ٖ٘)اسابالة  وا  ةالي ما قالاا((
اتددذا مددا ذتددل إلالددة  الرددا اا  بدالددة   )) افدد  قالددة )) لدددر ج ددسي رددال ًا إرًا(( 

و اتددذا مددا  والددة  (ٗ٘)السيددات مددة اللالبددا إلددا ال  ددال افالددة ار لثددذب المدالددا الرددايال((
 .(٘٘)الا   ا الاتياللا ر  االا

 االلتفات من الغيبة إلى التكمم: -2
بُاالْاَتََ الَّااذِس رَبْاا َب  َُِّلْاا ًِِ لَاا ْْم مِاانَ الْمَبْاا ِ ِ      -سيددالا-اماددة قالددة 

َِِنااات إِ َّاااَُ ُماااوَ البناااِم  ُ          َُْنااات سَْوَلاااَُ ِلُن َِياااَُ ِمااانْ آَيت َُ اْلَاااا َاإِ ِإَلاااَ اْلمَْبااا ِ ِ اْللَقَْباااَ الَّاااذِس َ ت

[و قددال أبددا حالَّدداة  )) اقدداأ الجمثدداا لااالددة بددالااة اتددا السيددات مددة ٔ]اإلادداال ريُالْلَبِاا
لددمالا اللا ددل إلددا لددمالا المددس وي و اقدداال  الحاددة لالاالددة بالالددال فال دداة احلسيددات فدد  

 .(ٙ٘) الاساا((



 
 

 

 

 

   

 

 رلم البديع رند أبي حيان األندلدي 
 في تفديره البحر المحيط

 محمد طه فياض .م.م
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  66 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

و  (ٚ٘)اقددال الدا بدد    )) ) لااالددة مددة  الاساددا( تددذا مددة بددال سودداالة ال  ددال((
 .(ٛ٘)اال الب  اابة قالي الجالالا االلا ر  ا الاتياتذا ما  والة اللم راي 

 االلتفات من الخطاب إلى الغيبة :  -3
مُوَ الَّذِس يُبَ ي ُُو ْ ِِس الْلَا ي ََّالْلَاْا ِ سَََّاَ إِ َا       -سيالا-اجال تذا ف   قالة 

ْكِ ََّجَ َيْنَ  ِهِ ْ  ِا ِيٍ  ََ يلَا و َََِّ ِسُاوا  ِهَات جَتَُِْ     ُواا         ُونَْو ْ ِِس الْاُو َُمُ ُ اْلَماوْنُ ِمانْ  ََتِفاوع َََّجات ٍع  َهات ُِيا

َََناات ِماانْ َمااِذًِ         َِنْ رَْ َ ْ  َُّااََ ُمذُِِْباالَ َلااَُ الاا يينَ َلاا ََااوُا ال َ  َََّنن ااوا رَ َُّهاا ْ روِساا َْ  ِِهاا ْ َل مََماات

[ و قددددال أبددددا حالَّدددداة  )) االلددددمالا فدددد  ٕٕ]الددددااب  لَنَموااااو َنن مِاااانَ الشنااااتُِ ِينَ  
 وددا اليوددا و  وددا مياددا الجمددي و إذ اليوددا  مددا سدددري فدد  ادداا  البدددا   )اجدداالة(  ا ددر

ال اة ميارا اجميًا و االلدمالا فد  )بثدي(  ا در  ودا ال دا االة فد  اليودا و اتدا السيدات 
إذ تا  اا  مة   دال إلدا  البدا و افا در  الداج ال دىي مدة ال  دال إلدا اللالبدا و 

ثي لاليجددبثي ماثددا و االاددسر   مدداثي قدال اللم ردداي  المباللددا و   اددة الددذ ا للالدداتي حددال
اإلا ددداا االسدبدددال  ااسثدددا و االدددذي الةثدددا اهللا ا ودددي   أة ح مدددا احلسيدددات تادددا تددد  أة 
ةثددددداا ايمدددددا  قالددددة ) تدددددا الدددددذي الادددددالا ي فددددد  البدددددا االبحددددا (   دددددال فالدددددة امساددددداة اا 

و اتدذا مدا  والدة  ثالدا مدة  (ٜ٘)لوم ا بالة االماالااة ف  البا االبحا مؤمااة ا ياا((
 .(ٓٙ)البى ا  ومال

 االلتفات من التكمم الى الغيبة : -4
َُاَ رَ ْاوِباهِ ْ             -سيالا-اار تذا ف   قالة  ََ ِووا  قوااْ َيات ََِلاتلِسَ الَّاذِينَ رَْباَ 

[ و قدال أبدا ٖ٘]اللمدا َِقْنَطووا مِنْ َُسْمَ ِ الََُِّ إَِن الَََُّ يَغْاِ ُ الذ  ووبَ جَمِ ُّت  إِ َّاَُ مُاوَ الْغَاواوُُ الا نسِ  ُ    
لددافا الاحمددا إلدددا هللا السيددات مددة لددمالا المدددس وي إلددا احاددي اللا دددل ؛  حالَّدداة   )) اا 
 ةَّ ف  ألافسثا إلالة ايا لواحما إذا ألاليت إلا هللا الذي تا أ ةدي ا ادمال ؛  ادة 
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و اقدال الردالخ محمدر  ود  الالداباا   (ٔٙ)اليوي المحساي  ودا ميداا  جمالدي ا ادمال((
مددة الددس وي إلددا اللالبددا ))ح سدا دداا مددة احمددا هللا(( اا الددل  ح سدا دداا    )) احلسيددات
 .(ٕٙ)مة احمس ((

 االلتفات من الخطاب إلى التكمم: -5
ا قوااااااِ الَُّاااااَُ رَبْااااا َعُ مَمْااااا ا  إَِن ُُبُاااااَُنَت يَمَْولُاااااوََ مَااااات     -سيدددددالا-اماددددة قالدددددة 

امجاتددددر اا  ددددا   [ قددددال أبددددا حالَّدددداة  )) قدددداأ الحاددددة اقسددددار ٕٔ]الددددااب َِمْمواااا َََُّ
اااالددت  ددة اددافي )الم ددااة(  وددا اللالبددا جاالددًا  وددا مددا اددبل و اقدداأ أبددا اجددال ارددالبا 
اأبا جييا اابدة أبد  إادحال ا الادا ا وحدا اا  مدش االجحدراي أالدال بدة المسا دل 
اابة محاله اربل اأتل م ا االابيا بالسال  ودا ال  دال و مباللدا لثدي فد  اإل دىي 

و  (ٖٙ)لدالدددددة )قدددددل هللا ( أي   قدددددل لثدددددي و فااادددددل ال  دددددال((بحددددال م ددددداتي و االسياسدددددًا 
االددي اللا ردد  تددذب انالددا لددمة أمثوددا تددذا الادداا مددة احلسيددات ميودددًا  والثددا بدالددة   

 .(ٗٙ)))  وا أاة ابحااة الَّل اياة ماللا الم ا ل((
 االلتفات من التكمم إلى الخطاب :  -6

 لَّااذِس َِطَ َ ِااس ََّإِلَ ْااَِ ِو ْجَُُّااوََ ََّمَاات لِااسَ   رََْلُاا ُ ا    -سيددالا-اماددة قالددة 
[ و قدددال أبدددا حالَّدداة   )) المدددا أمددداتي ب سبدداا الماادددوالة أ دددذ البددري الدددرلالل فددد  ٕٕ]الددب 

اسبددا ثي ا بددار  هللا فدد بالب فدد  الدداا  االددحة لاياددة و اتددا الاالددر االددحثي لالسو ددج بثددي 
لايادددة  االددداار بثدددي ؛ ا ادددة أر دددل فددد  امحددداض الاالددد  حالدددي ح الاالدددر لثدددي إح مدددا الاالدددر

فالدددي قالددددة )امددددا لددد  ح أ بددددر الددددذي ف ااددد ( مالددددي ) امددددا ل دددي ح سيبددددراة الددددذي 
 .(٘ٙ)ف ا ي( الذلا قال) االالة ساجياة( الاح أاة قالر ذلا لدال االالة أاجي((

اقدددال اللا رددد   )) ا الدددل  االالدددة أاجدددي فالسيدددت مدددة الدددس وي إلدددا ال  دددال و 
ة اتدددا الاالددر االددد  قامدددة سو يدددًا افا رسددة أادددة  دددا  ال ددىي فددد  ميددداض مااالددحسة لاياددد
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اا  ىما أاة الاالر لثي ما الاالر لاياة و ثي السيت إلالثي ل اادة فد  مدداي س دااليثي ار داسثي 
 (ٚٙ)و اتذا ما  والة  ثالا مة  ومال البى ا  (ٙٙ)إلا هللا ((

 : جأكيد املدح مبا يشبو الذم :رابعاً  
 تأكيد المدح بما يشبو الذم عند البالغيين: -

لالل اليابالدا الدرالمدا السد  اقدج  والثدا  ومدال البى دا المسددرماة تا مدة ا ادا
بالردددددا  االسيوالددددددل االسمثالدددددل و م ودددددددالة  والدددددة ساددددددمالات م سويدددددا و ماثددددددا )الاجدددددداا أا 

و اا  الدا تدا أ ثدا ردثا   ادر  ومدال  (ٛٙ)احاسثاال و أا س  الر المر  بما الربة الدذي( 
و ا افة ابة مالدا بدالدة     (ٜٙ)البى ا و اأر وة الا ا   لمة المحااات الميااالا

)) أة ساي   ة الممرا  االيًا ميالبًا ثي سيدبدة باحادسثاال فسداتي أاَّدة ادسثبت لدة مدا الدذي 
و اسبيددة فدد  ذلددا جددل  (ٓٚ)بددة فسدد س  بمددا مددة ردد اة أْة الددذي بددة افالددة المباللددا بالمددر ((

 .(ٕٚ)ةو ا وا تذا الاث  ااا الرااااة المحرثا (ٔٚ) ومال البى ا المس  ااة 
 تأكيد المدح بما يشبو الذم عند أبي حيَّان: -

و   البى   و اذ ا لدة بيدض ا مثوداسااال أبا حالَّاة ف  سياالاب تذا المال و
ااددددماب )احاددددسثاال أا السيدددداالض بمددددا الدددداتي الددددذّي(مما الددددرل  وددددا فثمددددة الاالدددد  لثددددذا 

َِنْقِمُاوََ مِننات إِلَّات رََْ آمَننات      قواْ يَات رَمْااَ الْمََِاتبِ مَااْ       -سيدالا-المال و  و امة ذلا قالة 

[ و قدال أبدا حالَّداة  ٜ٘]الما در   ِتلََُِّ ََّمَت رو ْزَِْ إِلَ ْنَت ََّمَت رو ْزَِْ مِنْ قَلْاو ََّرََن رَُْثَ َُو ْ َِتبِقووََ
)) االمياددا   تددل سيالبدداة  والاددا و أا سا ددااة اسيددراة ذابددًا اا ادالالددا مددا ح الا ددا اح 

المدداة بال سددل الماللددا  وثددا و اتددذب محددااا  ل اليددا اجالددل  و سابددة الادداقي اليددال و اتددا اإل
  وا أاَّة ما ادي  والة إح ما ح الادي اح الير  البًا و ااةالاب قال الرا ا 

 (74)(((73)بينَّ ُفُموُل مْن قراع الكتائب َوال عْيَب فييْم غْير أنَّ ُسُيوفُيمْ 
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بداة  والادا اسا دااة مادا اح االماااددا مدا أ درب ابدة جدلي بدالددة   )) تدل سيال اتدذا
بددداِّ  و ابجمالدددي  سبدددة ااادددوة و اذلدددا أمدددا ح الا دددا اح اليدددال و ااةالدددا تدددذا احادددسثاال 

 اليجالل قال الاابلا  
 (76)(((75)بينَّ ُفُموُل مْن قراع الكتائب َوال عْيَب فييْم غْير أنَّ ُسُيوفُيمْ 

مددة مالدايات  ومدال البى ددا اانالدا ال االمدا و ابالدت الاابلددا الدراااة فد   ثالدا 
 (ٚٚ) وا أاثما مة تذا البال

 : الحورية :خاهساً 
 التورية : لغة :  -

اااّلدُت جمثي اماثي الجاتاي بدالدة   ))سحري  ومال الولا  ة السااالا ف  ميا
ال با سااالا و إذا اساسة اأةثات  الداب و   ادة مد  اذ مدة ااال اإلااداة و   ادة الجيودة 

 . (ٜٚ)  ا إلا تذا المياا ذتل ابة ماةاا (ٛٚ)ااالب حالي ح الةثا((
 التورية : اصطالحًا: -

ا افثددددا ابددددة مادددددذ  و(ٓٛ)اساددددما بددددد) اإلالثدددداي االساجالددددة االس الالددددل االملال ددددا (
و ثددي  (ٔٛ)  ))تدد  أة س دداة ال ومددا بمياالددالة فساالددر أحددرتما فسددااي  اددة بددان ا((بدالددة

ياالددداة قاالدددل ابيالدددر االددداار جدددال الدلاالاددد  فيافثدددا بدالدددة   )) تددد  أة س ودددل ليدددة لدددة م
و الددددي ال ددددا  الرااادددداة (ٖٛ)و اسبيددددة فدددد  ذلددددا ردددداا  السو دددداله (ٕٛ)البيالددددر ماثمددددا((

 .(ٗٛ)المحرثاة  ة ذلا فالما اقيت  والة
 التورية عند أبي حيَّان: -

اقددج أبددا حالَّدداة فدد  سياددالاب  وددا السااالددا اذ ددا لثددا أمثوددا قوالوددا فدد  سياددالاب و 
قووا الَّذِينَ آمَنُوا قَتلووا آمَننت ََّإِ َا خََُاوْا إِلَاَ يَا َتَِ نِهِ ْ قَاتلووا إِ َّات      ََّإِ َا لَ   -سيدالا-امة ذلا قالة 

[و قدال أبدا حالَّداة  )) اقدالثي لمدة لدداا مدة  ٗٔ]البددا    مََُّمو ْ إِ َّمَت  َاْانُ مُبْاََهْزِوووََ  
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الثامدًاو فال حسمدل أْة المؤماالة ) ماا( بويدة م ودل الييدل  الدا مؤ در برد ل سااالدا مداثي اا 
الاالدراا بدة اإلالمداة بماادا ابمدا جددال بدة راة  الداب و اذلدا مدة  بدثثي ابثسثيواالحسمددل 
أة الاالددراا بددة اإلالمدداة المدالددر فدد  قددالثي ) ماددا بدداِّ   ابددالالاي  ان ددا( الالادداا بالددارقالة 
فدد  ذلددا و االحسمددل أْة الاالددراا بددذلا مددا  أةثددااا ب لادداسثي مددة اإلالمدداة امددة ا سدداافثي 

 .(٘ٛ)ماا ذلا إالمااا اقوابثي  ة ذلا الاافا ميالا((حالة الودال و اا
اقدددال احلااددد   )) اقالدددل   المددداار  مادددا بمدددا  مادددسي بدددة و اابيدددر مدددة قدددال أااراا 

الثامًا(( اإلالماة بمااا   .(ٙٛ)راة  الاب احذفاا سااالا ماثي اا 
بْااََذْ َجَهَت مِاانْ َََِّااتُِ   َِلَاا َرَ  ِاالَََِّْ ََِهِ ْ قَلْاااَ َََِّااتُِ رَخِ ااَِ  واا ن ا        -سيددالا-اماددة قالددة 

جَاتتو  رَخِ َِ َُذَلِكَ ُِ ْ َت لِ ُوبُوَ مَت َُتََ لِ َلْخُذَ رَخَتًُ ِِس لِينِ الْمَُِاكِ إِلَّات رََْ يَشَاتَُ الَُّاَُ  َ َِْا ُ لََُ     

قَلْاو َِلَبَا نمَت يُوبُاوُ    قَتلووا إَِْ يَبْ ِقْ َِقَ ْ بَ َقَ رَخ  لََُ مِنْ مَنْ  َشَتُُ َََِّوْقَ ُوا   ِس َُِْ   ََُِ  ع 

 [.ٚٚ-ٙٚ] الااج ِِس  َاْبَِِ ََّلَ ْ يُلْ ِمَت لَهُ ْ قَتَْ رَ َْو ْ يَ ٌّ مَمَت ت  ََّالََُُّ رَََُْ ُ  ِمَت َِبِاووَ
قددال أبددا حالَّدداة ادداقًى قددال اللم ردداي   )) اقددال اللم ردداي   مددا ميادداب امدداا 

ْة  ادسي  داذبالة و فداض بالااقا سااالا  ما جاي مجاي الااقا مدة فيو ثدي بالاادج و اا 
َََِّ َُْنَاات يُوبُااوَ َِنْاا َ  حاسدددال بدداالسثي و افدداض الس ددذالل ح ال دداة س ددذالبًا  وددا أاَّددة قددالاا  

 .(ٚٛ)(((ٚٔ)الااج  مَََتَِنَت َِلََََُُُ الذ وْبُ
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 املبحث الثاني

 احملسنات اللفظية

 
 أوال : الجناس

 ثانيا : الترصيع
 توافق الفواصل  ثالثا : الدجع أو
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 املبحث الثاني
 احملسنات اللفظية 

 أوال: اجلناس : 
 الجناس : لغة :

ساددداال  ومدددال الولدددا الجاددداب فددد  ميددداجمثي  ثالددداًا و امددداثي الجددداتاي بدالدددة   
اقددال ابددة  (ٛٛ)))الِجددْاُب اللددال و اتددا أ ددي مددة الادداا و اماددة المجاااددا االسجاددالب((

 .(ٜٛ)ب تذا أي الرا وة((ماةاا   )) الدال  تذا الجاا
 الجناس : اصطالحًا: -

و (ٜٓ)سحدري اليومدال ا اا دل  ددة تدذا الوداة مدة البددرالي اذ دااب فد  مالدداياسثي
ثدددي جدددال الاددد ا   ف ر ودددة لدددمة المحاددداات الويةالدددا ا افدددة بدالدددة   )) اتدددا سردددابة 

و ا وددددا تددددذا الدددداث  ادددداا  ومددددال البى ددددا ممددددة جددددال بيددددر (ٜٔ)ال ومسددددالة فدددد  الويددددة((
و اسددددددددبيثي فدددددددد  ذلددددددددا الرااادددددددداة المحددددددددرثاة فدددددددد  سيددددددددااليثي لوجادددددددداب (ٕٜ) الادددددددد ا 
 .(ٖٜ)اسداالماسة

 الجناس عند أبي حيَّان : -
أبددا حالَّدداة فدد  سياددالاب  ودددا تددذا الادداا مددة البددراليو ااددماب بدددد)السجاالب(  اقددج

 ودا مدا  قجاذ دا أااا دة ا افثدا سيااليدًا رقالددًا ام ابددًا لسيدااالج  ومدال البى دا و ااد 
 و امة تذب ا اااا   -سيالا-إة رال هللا  -اة مة سوا ا اااا ذ اب أبا حالَّ 

 الجناس المماثل:-1
تددا مددة أاددااا الجادداب السدداي و ااددم  ممدداثًى مددة السماثددل الددذي تددا اسحددار فدد  
الاداا الااحددر مدة أاددااا ال ومدا و أي تدد  الويدة الميددار المادسيمل اأااا ددة احادي االييددل 

بدالددة   )) السجاددالب المماثددل اتددا أة ال دداة بييوددالة أا و ا افددة أبددا حالَّدداة (ٜٗ)االحدداج
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و اذ ددا لددة أمثوددا  ثالددا  فدد  سياددالاب ممددا الددرل  وددا فثمددة لثددذا المالدد و   (ٜ٘)أاددمالة((
ََّلنتْ ََتوِاَ   مِانْ رَمْااِ الْمََِاتبِ لَاوْ يُوِاُ و َمو ْ ََّمَات         -سيدالا-البى   و امة تذب ا مثوا قالة 

[و قدال أبدا حالَّداة فد  بالداة تدذا الاداا ٜٙ]  ل  مااة هُ ْ ََّمَت يَشُُّْ َََُّيُوُِ وََ إِلَّت رَ ْاوبَ
و ابثدددذا قدددال  (ٜٙ)مدددة البدددرالي   )) السجادددالب المماثدددل فددد  ) اللدددواا ي امدددا اللدددواة((

الرددددددالخ محمدددددددر  وددددددد  الالددددددداباا    )) الجاددددددداب السددددددداي فددددددد  قالدددددددة ) اللدددددددواا ي امدددددددا 
 . (ٜٚ)اللواة((

يدة راة الميادا و أي سردابة ) اللدواا ي االجااب  ما تا ميواي سرابة فد  الو
امدا اللدواة( فد  الويدة فدد  راة الميادا  ة اللدىل فد  ا الدا تدا سماد  اإلتددىا 

الثدداا  تدددا ايدد  اإلتدددىا  ددة المادددومالة  أا الاجدداا إلددا ال يدددا لوماددومالة و االلدددىل
 ااجا ة إلالثي.

 جناس التصحيف: -2
لملددددددددددددداا ا و ا)ا (ٜٜ)و ا)ال ددددددددددددد ((ٜٛ)االادددددددددددددما بسجادددددددددددددالب )المالدددددددددددددّحج(

و ا افدددددة أبدددددا حالَّددددداة بدالدددددة  )) اتدددددا أة ال ددددداة الددددداد  فاقدددددًا بدددددالة  (ٓٓٔ)االمردددددا وا(
 (ٕٓٔ)و ابثذا قال أااما ابة مادذ   (ٔٓٔ)ال ومسالة((

الَّاااذِينَ ََّااااَّ بَاااُّْ ُهُ ْ    -سيدددالا-امدددة الددداا تدددذا الاددداا مدددة الجاددداب قالدددة 

[و قدال أبدا حالَّداة ٗٓٔ]ال ثدج  يُاْبِانُوََ فُانُّْت    ِِس الْاَ َتةِ ال   ْ َت ََّمُ ْ يَاْبَالُوََ رَ َّهُا ْ  
 (ٖٓٔ)فددد  ساجالدددة تددددذب انالدددا   )) )الحباددداة (ا)الحاددددااة( مدددة سجادددالب السالددددحالج((

فحالل الجااب بالة )الحاباة(ا)الحادااة( و ف اادت الاد دا فاقدًا بدالة ال ومسدالة و اتدذا 
 .(ٗٓٔ)ما  والة  ثالا مة  ومال البى ا  وا أاثا مة سجاالب السالحالج أا ال  
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 جناس التصريف : -3
ذ ا أبا حالَّاة تدذا الاداا مدة الجاداب بدالدة   )) اتدا أْة سايدار  دل  ومدا مدة 

و اتذا ما  والة  ومال البى ا و فثدذا ابدة احثالدا  (٘ٓٔ)ال ومسالة  ة اح اي بحاج((
و اتدذا الادداا  (ٙٓٔ)الحوبد  الددال  ))فثدا أة سايدار  دل  ومددا  دة أ سثدا بحداج ااحدر((

و امدة ذلدا  (ٚٓٔ)اب قادما اليومدال الدا ادا الة   تما)الملدااا( ا)الىحدل(مة الجا
ََْناااَُ ََّإَِْ يُهُِْمواااوََ ِإلَّااات رَ ْاوَباااهُ ْ َََّمااات          -سيدددالا-قالدددة  ََْناااَُ َََّيْناااَلَََّْ  ََُّمااا ْ َينَْهاااوََْ 

[ و قال أبا حالَّداة فد  بالداة تدذا الاداا مدة الجاداب   )) افد  ٕٙ]احاياي  يَشُُّْ َََُّ
الاثاة( ا)الا اة( سجاالب السالاالج اتا أة سايار  دل  ومدا  دة اح داي بحداج قالة )

الَّاذِينَ ََّااَّ بَاُّْ ُهُ ْ ِِاس     و فد)الاثاة( اايارت بالثال ا)الا اة( اايدارت بدالثمل  امادة   

)  [ و االياحددداة االماحداةٗٓٔ]ال ثدج  الْاَ َتةِ ال   ْ َت ََّمُ ْ يَاْبَلُوََ رَ َّهُا ْ يُاْبِانُوََ فُانُّْت    
و افددد   سدددال ))السحبالدددا(( ادددماب سجاددددالب  (ٛٓٔ)اال الدددل ميددددار فددد  اااالدددالثا ال الدددا(

السحاالج و اتا أْة ال اة الحاج فاقًا بالة ال ومسالة و اذ دا  الداب أةَّ سجادالب السحاالدج 
تددا أة ال دداة الردد ل فاقددًا بددالة ال ومسددالة  دددال بيددض اليددال و اقددر مددات لددة الددر   )) 

و اقدددي  (ٜٓٔ)اليدددال  )) الوثددد  سيدددس  الوثددد (( الوثدددي أاددد  مادددوي امادددوي(( اقدددال بيدددض
الجاداب بددالة )الاثاة(ا)الاد اة( فدداايارت ا الددا بالثدال االثااالددا بددالثمل  اتدذب انالددا تدد  
مددة الجادداب الملددااا  اددر  ثالددا مددة  ومددال البى ددا اتددا  مددا ذ ااددا ادداا مددة أاددااا 

 .(ٓٔٔ)جااب السالاالج
 جناس التشكيل أو التحريف :-4

 (ٔٔٔ)ة الجادددددددددداب أاللدددددددددا بجادددددددددداب )السحاالددددددددددج(االادددددددددما تددددددددددذا الاددددددددداا مدددددددددد
 و(٘ٔٔ)ا)الملددددددددداالا( و (ٗٔٔ)ا)الاددددددددداقه( (ٖٔٔ)و ا)الم سودددددددددج( (ٕٔٔ)ا)الماحددددددددداج(

و ااماب أبا حالَّاة بجاداب )السرد الل( ا افدة بدالدة   ) تدا أة  (ٙٔٔ)اجااب)السر الل(
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ال و ابثدذا السياالدج اافدل أبدا حالَّداة ميةدي  ومد(ٚٔٔ)ال اة الر ل فاقدًا بدالة ال ومسدالة((
البى دددددددا و فثدددددددذا ابدددددددة قدددددددالي الجالالدددددددا الددددددددال  ))اتدددددددا أة ال ددددددداة الرددددددد ل فاقدددددددًا بدددددددالة 

 .(ٛٔٔ)ال ومسالة((
َِ ِ البناَمتََّاتِ          -سيالا-امة أمثوا جااب السر الل قالة  َِات َِِّذاذو ََِّلّ ات   َُّاَِ َر قوااْ رََغْ ا َ ال

رَُواوََ رََّنَْ مَانْ رَبْاَُ َ ََّ  َِمواو َنن مِان      ََّالْلَُْضِ ََّمُوَ يُطُِّْ ُ ََّ  يُطَُّْا ُ قوااْ إِ  اس رومِا ْتُ رََْ     

[ و قدال أبدا حالَّداة فد  بالداة تدذا الاداا مدة الجاداب فد  قالدة ٗٔ]اإلايداي الْمُشْ ُِِلَ
اح ال يي(   )) اف  قاال  مة قداأ بدا سىج الييودالة سجادالب السرد الل . . .  )اتا ال يي

تددا  . . . بسجاددالب السردد الل ااددماب أادداما بددة مادددذ فدد  براليسددة سجاددالب السحاالددج و ا 
و احالددل الجادداب فدد  تددذب انالددا بددالة )اتددا ال يددي( ال دداج ا ال ابددالة (ٜٔٔ)أالددا ((

 )اح ال يي( ال اج الثاا  ف  اح سىج بالحا ات فد .
 جناس المغاير: -5

تا ااا مة أاااا جااب احرسدال و اتدا أة ال داة ا اداب مدة ادا الة م سويدالة 
اددددماً مددددة أاددددااا ال ومددددا و دددد ة ال دددداة  و االاددددما أاللددددا (ٕٓٔ)ااددددمًا ا فيددددى وأا فيددددًى اا 

و ا افددددة أبددددا حالَّدددداة بدالددددة  )) تددددا أة  (ٕٕٔ)و ابددددد)الملاالا ( (ٕٔٔ)بجادددداب )السلدددداالا(
و اذ ا لة أمثوة  ثالا  مة ذلدا قالدة  (ٖٕٔ)ال اة إحري ال ومسالة اامًا اا  اي فيًى((

[ و قدال أبدا حالَّداة   ))افد  ٜ٘ٔ]البددا  هُ ُ الَُّاتَِنُوََ روَّلََِكَ يََُُّْانُهُ ُ الَُّاَُ ََّيََُُّْانُ      -سيدالا-
و اقدددال  (ٕٗٔ)قالدددة )االويددداثي الى اددداة( لدددال مدددة البدددرالي اتدددا السجادددالب الملددداالا((

الرددالخ محمددر  ودد  الالدداباا    )) الويدداثي الى ادداة( فالددة جادداب احرددسدال اتددا مددة 
الملدددااا)الوياثي( و فحالدددل جاددداب احردددسدال بدددالة الييدددل  (ٕ٘ٔ)المحاددداات البراليالدددا((

ابددالة احادددي )الى اددداة( فثدددذا تدددا جاددداب احرددسدال الملددداالا و  اَّدددة جاددداب بدددالة فيدددل 
 اااي.
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 ثانيًا: الرتصيع:
 الترصيع : لغة :  -

سحددري ابددة فددااب فدد  ميجمددة  ددة الساالددالي بدالددة  )) الدداال االالددار االيددالة 
قددال ابددة ماةدداا  و ا  (ٕٙٔ)أالددٌل ااحددٌر الددرل   وددا  ْدددر ردد ل بردد ل  ددالسَّلالة لددُة بددة((

))االدددي الرددد ل  ددددرب  ددددرًا ُمثوثدددًا مسدددرا ًى  يددددر السمالمدددا ااحاتدددا و ااذا أ دددذت ادددالاًا 
دددي  فيددددرت فالدددة  ددددرًا مثوثدددا فدددذلا الساالدددالُي ... االساالدددالي  السا الدددل و الددددال سدددا  ماالَّ

ي أي محوا بالاالدا ي و و اتد  حودج الحودا بثدا الااحدر   الداليا بالجاتا ااالج ماالَّ
و إذة فالساالدددي (ٕٚٔ)تا  اةمددة فالدددة الدددي بيلددة الدددا بيدددض ((ااالددي اليددددر بدددالجا 

م  اذ مة ساالي اليدر و اتا أْة ال داة فد  أحدر جدااب  اليددر مدة الىلدا مثدل مدا فد  
و فالالدوا إذا ماجدار  اتد  المادااا  فد  ال دافالة بدالة  (ٕٛٔ)الجاال الثاا  مدة الىلدا

 المياالالة.
 الترصيع: اصطالحًا:  -

تددىل اليادد اي الاداا مددة البددرالي و امدة تددؤحل أبدا ساداال  ومددال البى دا تددذا 
  )) اتا أة ال اة حرا البالت مادجا ًا اأالدوة مدة قدالثي   االديت اليددر و إذا بدالة

ا افددة ابددة اددااة بدالددة  ))اتددا أة اليسمددر سالددالالا مدددا ي ا جددلال فدد   (ٜٕٔ)فالددوسة((
االددددالي البالدددت الماةدددداي أا اليالددددل مدددة ال ددددىي الماثدددداا ماددددجا ا ا ددد ة ذلددددا رددددّبة بس

و اقال الاالي ))تدا أة س داة ا ليداة مادساالا ا الاة مسيددا (ٖٓٔ)الجاتا ف  الحو ((
 .(ٖٔٔ)اإل جال((

و (ٕٖٔ)الددي س ددا  سيااليددات  ومددال البى ددا  مددا ذتبددا إلالددة ابددة اددااة االدداالي
 .(ٖٖٔ)اسبيثي ف  ذلا الرااااة المحرثاة فالما اقيت  والة
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 الترصيع عند أبي حيَّان: -
اة تذا الااا مة البرالي ف  سياالاب بدالة  )) اتدا أة ال داة ال دىي ذ ا أبا حالَّ 

و  (ٖٗٔ)ماجا ًا  دالة ) الادسي بخ ذالدة إح إة سلملداا فالدة (  اتدا فد  الددا ة  ثالدا((
و  (ٖ٘ٔ)االبددرا أة أبددا حالَّددداة فدد  سيااليدددة تددذا و قدددر اافددل بدددة  ثالدداا مدددة  ومددال البى دددا

لوساالددالي و أمددا  اددة لددي الاسبددة إلالددة أا أتموددة و  اذ دا أبددا حالَّدداة فدد  سياددالاب مثدداًح ااحددراً 
إِ ْ َِلَاا نرَ الَّااذِينَ اِ لُُِّااوا مِاانَ الَّااذِينَ اَِّلَُُّااوا َََُّرََُّا      -سيددالا-اتددذا المثددال تددا فدد  قالددة 

 [. ٙٙٔ]البدا    الَُّْذَابَ َََِّقَطََُّّوْ  ِهِ ُ الْلَبْلَتبُ
البدرالي اداا الادما الساالدالي ... قال أبا حالَّاة   )) اف  تذب الجمدل مدة أادااا 

اتددددا فددددد  تدددددذب انالددددا فددددد  مالددددديالة   أحددددرتما   )إذ سبددددداأ الدددددذالة اسبيدددداا مدددددة الدددددذالة 
أسبياا(اتددا محادددة الحددذج للدددمالا الماالددال فددد  قالددة )اسبيددداا( اذ لددا جدددال اسبيددداتي 

 ليات تذا الااا مة البرالي.
فددد  االمالدددي الثددداا    )ااأاا اليدددذال اسد يدددت بثدددي احادددبال ( امثدددال ذلدددا 

 الريا قال أب  ال الل 
 (136)في درعو أسٌد تدمى أظافره في تاجو قمر في ثوبو بشر

 مة قالالر  االاا بة باات ايار  اقالاا
 (138)(((137)والثغر جوىرة والريق معسول فالنحر مرمرة والنشر عنبرة

الالدداباا  بدالددة  )) فدد  قالددة ) اأاا اليددذال( ا)سد يددت مددا ذتددل إلالددة اتددذا 
ال( مددددددة  وددددددي البددددددرالي مددددددا الاددددددما بددددددد)الساالالي( اتددددددا أة ال دددددداة ال ددددددىي بثددددددي ا اددددددب
 .(ٜٖٔ)ماجا ًا((
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 ثالثًا: السجع أو جوافك الفواصل:
 السجع : لغة :  -

سحري  ومال البى ا  ة الاجي ف  مياجمثي  ثالاًا و امة تدؤحل ابدة فدااب 
لة   ))الادالة االجدالي االيدالة أالدل الدرل  ودا الدات مسداالة و مدة ذلدا الادجي فد  بدا 

و اقدددال الجددداتاي    (ٓٗٔ)ال دددىي و اتدددا أة الدددؤسا بدددة الدددة فااالدددل  ددددااف  الرددديا((
و الار  وددددا ذلدددا ابددددة ماةدددداا  (ٔٗٔ)))الادددجي   ال ددددىي المديدددا و االجمددددي أادددجاا((

ب  دد ةَّ  ددل  ومددا سرددبة الدداحبسثا ... بدالددة   )) اتددا مددة احاددساال ااحاددسداما ااحرددسبا
 . (ٕٗٔ)اأالل الاجي   الدالر الماساي  وا اال ااحر((

 السجع أو توافق الفواصل اصطالحًا:  -
الداي الادد ا   اابدة احثالددا االدلاالاد  أةَّ الاددجي ح ال داة اح فدد  الاثدا و اأاددة 

اج ح ال دداة أح بسدداا ا الياالددوسالة  وددا حدداج ااحددر و فوددالب ماددة الساا ددؤ  وددا حددا 
و الثددذا قددال ابددة احثالددا فدد  سيااليددة تددا   )) ساا ددؤ اليااالددل فدد  ال ددىي  (ٖٗٔ)مسداابددا

و اقال الدلاالاد    )) تدا ساا دؤ الياالدوسالة مدة الاثدا  (ٗٗٔ)الماثاا  وا حاج ااحر((
 ودددا حددداج ااحدددر و اتدددذا ميادددا قدددال الاددد ا   ) احادددجاا فددد  الاثدددا  دددالدااف  فددد  

مددال  ودا تددذا الاداا مددة البدرالي ااددي )اليااالدل( بددرًح اأ وددل ا ودل اليو (٘ٗٔ)الرديا( ((
فدد  سالالددة الدددا ة  دة الاالددج الىحددل بلالدداب مددة ال ددىي االمددااي  ا بددا  مدة )الاددجي(

و ااددداا الراااددداة المحدددرثاة  ودددا اثددد  مدددة سددددرمثي فددد   (ٙٗٔ)  دددة ال ثادددا ا الددداتي
 .(ٚٗٔ)سيااليثي لواجي فالما اقيت  والة
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  حيَّان: السجع او توافق الفواصل عند أبي -
أ وددل أبددا حالَّدداة  وددا تددذا الادداا مددة البددرالي ااددي ) الساددجالي( و أا )الياالددوا( 
ا ددددداج السادددددجالي المسددددداالي بدالدددددة   )) اتدددددا اسيدددددال ال ومسدددددالة اح الددددداسالة فددددد  الدددددالة 

و ابثذا السياالج اافل أبا حالَّاة  ومال البى دا واذ دا لثدذا الاداا أمثودا  (ٛٗٔ)االااي((
الْاَمْا ُ   -سيدالا-الاال  لثذا المالد و  و امدة ذلدا قالدة   ثالا  مما الرل  وا فثمة

إِينااااتََ  َُّْلُاااا ُ ََّإِينااااتََ  مَتلِااااكِ يَااااوْإِ الاااا يينِ  الاااا نسْمَنِ الاااا نسِ  ِ  لَُِّااااَِ َُبي الَُّْااااتلَمِلَ

الْمَغْوواوبِ َََُا ْهِ ْ ََّ    فِ َاطَ الَّذِينَ رَ َُّْمْوَ َََُ ْهِ ْ غَ ْا ِ  امْ ِ َت البي َاطَ الْمُبََْقِ  َ َبََُِّْلُ

 [ٚ-ٕ]الياسحا  الوَّتل لَ
قدددال أبدددا حالَّددداة فددد  ساجالدددة تدددذب الاددداا    )) افددد  تدددذب الاددداا  مدددة السادددجالي 

-) الدددداحمة الدددداحالي اتددددراا الالدددداا  الماددددسدالي ( اقالددددة  -سيددددالا-المسدددداالي ... قالددددة 
المثدددال لدددمة و ا الدددي الالددداباا  تدددذا  (ٜٗٔ)) اادددسيالة( )اح اللدددالالة( (( -سيدددالا

أمثوا الاجي بدالة  )) الساجالي المساالي ف  قالدة   ) الداحمة الداحالي و أتدراا الالداا  
و ابثدذا اافدل الالداباا  أبدا حالَّداة  (ٓ٘ٔ)الماسدالي ( اقالة   ) ااسيالة ... اللدالالة( ((

فدددد  ساجالثددددة لثددددذا المثددددال و احالددددل الساافددددل بددددالة  ومددددا )الدددداحالي( ا)الماددددسدالي( ابددددالة 
 ( ا)اللالالة(. وما)ااسيالة
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 اخلامتة
الحمدددددر ِّ  ال اليدددددالمالة و االالدددددى  االادددددىي  ودددددا ابالادددددا محمدددددر ا ودددددا الدددددة 

 االحبة أجميالة .
 أما بعد : 

فددددر  ة لوباحددددي أة اللددددي أتدددي الاسددددا   السدددد  ساالددددل إلالثدددا فدددد  اثاالددددا احوسددددة 
 ردثا أادااا  -احمدة هللا  -اليومالدا و اذلدا بيدر البحدي االسسبدي فد  سيادالا أبد  حالداة 

ي البدددرالي  ادددرب و أار أة ألدددي فددد  اثاالدددا   تدددذا البحدددي  اسمدددا أل ددده فالثدددا سودددا  وددد
 الاسا   ات   

سديّ  فد  السمثالدر سحرالدر الميادا الولدداي ااحالد ىح  لوبدرالي و مدة  دىل  دداض  - ٔ
 أقاال اليومال مة المسدرمالة إلا المس  االة .

يا  ادددر أبددد  ااسيالددت فددد  المبحدددي ا ال المحاددداات الميااالددا المردددثاا  الادددب - ٕ
حالاة و إذ سيّ الساالل إلا سحرالدر تدذب المالد وحات  ادرب و مدة  دىل سالداالحة 
ب  وددل الياددداة السددد  ذ اتددا تدددذا المبحدددي و أا مدددة  ددىل اادددسداال أقاالدددة اأمثوسدددة 

 الس  ذ اتا ف  سياالاب .
ااددسيااض المحاداات الويةالددا الم - ٖ ردثاا   اددر أبد  حالدداة و فد  المبحدي الثدداا  سدي َّ

الثدددا  ودددا ثىثدددا أادددااا فدددد   و اذ اادددس اا أبدددا حالددداة أة الحدددرر تدددذب ففاقسالدددات 
المال وحات مة  ىل سيااليدة   الدرقالل لثدا و اتدذا الداي  دة فثمدة الدرقالل لياداة 

  وي البرالي و اماافدسة ليومال البى ا ف  سحرالر المال و  .
جيل أبا حالاة مالا ات  وي البدرالي فد  بيدض أجدلال سيادالاب فد  اثاالدا حرالثدا  - ٗ

اليالدددداحا االبى ددددا ( أا بدالددددة  ة انالددددا أا انالددددات بدالددددة   ) اسلددددمة مددددة  دددد
 .أجلا ة ذ اتا مسااثا  ف  سياالاب و اف  بيض)ذ ااا مافالثا مة البالاة االبرالي(
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تددذب أتددي الاسددا   السدد  ساالددل إلالثددا البحددي و اقددر  الددسثا  ا سامدداً أقددال   اة َّ
المدداي فد قال اّة تدذا البحدي مدا  بر ل ماجل ارقالل ااة  داة حبدر مدة ال دىي فد  تدذا

جثدار البى الدا  ادر  ومدال تا إح محاالا سلاج إلا ما ابل مة محااحت ل ردج ال
 و البالاة اإلاااا الجمالالا االا ت    البى الا لودااة ال االي .السياالا

ا  دا ر اااددا أة الحمددر ِّ  الِّ اليددالمالة و االالددى  االاددىي  وددا ابالاددا محمددر 
 ة أجميالة .ا وا الة االحب
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 :اهلواهش واإلحاالت
                                                   

 .ٗ٘/ٕاليالة    (ٔ)
 ومار  )برا(. ٙ/ٛلااة اليال    (ٕ)
امدددددددا بيدددددددرتا و ا سددددددددال  ٔي ا سددددددددال البدددددددرال و ٘٘/ٗاالسبالدددددددالة   البالددددددداة الاةدددددددا  (ٖ)

و  ٕٓا سدددددال أادددددااا البى دددددا   و ٖٕٔ/ٔااليمدددددر   و ٕٚٙ-ٕٙٙ الالددددداا سالة
 .٘٘اا جال الدا ة  

 .ٙ٘-٘٘/ٗالبالاة االسبالالة    (ٗ)
 .ٕٖ٘الاةا  ميسا  اليواي   (٘)
 .ٕٖٛ/ٔو اميجي المال وحات البى الا    ٘ٚالاةا   سال المالبا    (ٙ)
 .ٕٖٙاإلاللا   (ٚ)
 الاةا  المالرااة اياثما. (ٛ)
و اردددا  الادددير )م سالدددا  ٖٕٔو االسبالددداة فددد  البالددداة   ٛٗالاةا جدداتا ال ادددل   (ٜ)

 .ٖٕٛ/ٔو اميساا احقااة   ٖٙٔ/ٕو ااحسداة   ٖ٘ٙ/ٖالمياا  (  
و ا ودي البدرالي   )ر. بددر  ٜٕ٘و ا ودداي البى دا   ٕ٘ٔالاةدا  جدااتا البى دا   (ٓٔ)

  امدا بيدرتا و ابحداي بى الدا ٓٔ (  و ا وي البرالي   )ر.باالاا ٙٙاليلالل(   
امدددا بيدددرتا اميجدددي المالددد وحات  ٘االبدددرالي فددد  لدددال أادددالالل الددددا ة   ٛٓٔ

 .ٖٛٚ/ٔالبى الا  
 .ٜٓٔ-ٛٓٔ/٘اليالة    (ٔٔ)
 .ٜٖٗ/ٖميجي مداالالب الولا   (ٕٔ)
 و مار  ) بل(. ٜٕٓ/ٓٔلااة اليال    (ٖٔ)
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 االماالاددددا  وٖٗٔاادددددر الردددديا  ٖٙا سددددال البددددرالي  و ٗٙالاةا قاا ددددر الردددديا  (ٗٔ)
 .٘ٗٔاالياا ر المرال  ٕٗٔ/ٔاحوالا المحالا   وٕٗ٘

 .ٖٚٓ سال الالاا سالة    (٘ٔ)
و  ٖٖ٘و اميسددددا  اليودددداي  ٘ٗٔو ااثاالددددا احالجدددال  ٗٙالاةدددا  ا جددددال الددددا ة   (ٙٔ)

و  ٕٗٛو االسبالددددداة فدددد  البالددددداة   ٗٛو اجددددداتا ال اددددل   ٚٛا سددددال المالددددبا  
  و االباتداة فدد   وداي الدددا ة ٘ٗٔل و االياا در المرددا  ٗٙ٘/ٕل دداال  ا سدال ا

 .ٗٛٔ/ٕو ااحسداة  ٘٘ٗ/ٖ
 .ٖٛٗو االسو اله  ٕٖٙاحاللا   (ٚٔ)
 .ٖٖ/ٕالاةا أاااا الابالي    (ٛٔ)
و االبى ددا الاالددحا    ٜٕٚو ا ودداي البى ددا   ٕٕٓالاةددا  جددااتا البى ددا   (ٜٔ)

 .ٖٛٗو االبى ا االس بالل  ٕٔٛ
 .ٜٔ/ٕا البحا المحال   سياال (ٕٓ)
 .ٖٗٔ/ٖالمالرا اياة    (ٕٔ)
 .ٓٗٗ/ٕالمالرا اياة    (ٕٕ)
 .ٛٚٔ/ٔاليا  السيااالا   (ٖٕ)
و  ٕٓٓسااددل  و احاددة ال ٖٖ٘و اميسددا  اليودداي  ٘ٗٔالاةددا  اثاالددا احالجددال   (ٕٗ)

  الباتدددددداة فدددددد   ودددددداي الدددددددا ةو ا  ٘ٗٔاالياا ددددددر المرددددددال   و ٕٖٙااحاللددددددا  
 .ٖٖ/ٕو اأاااا الابالي    ٘٘ٗ/ٖ

 .ٖ٘ٛ/ٕسياالا البحا المحال     (ٕ٘)
 .ٕ٘ٛالسبالاة ف  البالاة   (ٕٙ)
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و  ٜٖٗو االسو دددددددددددددددددداله   ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٔالاةددددددددددددددددددا  سياددددددددددددددددددالا الباللددددددددددددددددددااي   (ٕٚ)
و  ٗٙٔ/ٔو االددددددديا  السياادددددددالا    ٖٙ/ٕو اأادددددددااا الابالدددددددي   ٖٖٙ ااإلاللدددددددا 

 .ٕٗاالبرالي ف  لال أاالالل الدا ة   ه
 .ٕ٘-ٔ٘/٘ميجي مداالالب الولا    (ٕٛ)
 .ٜٓٗاب البى ا   أا (ٜٕ)
 و مار  )قبل(. ٓٗ٘/ٔٔلااة اليال   (ٖٓ)
 . ٛٙإ جال الدا ة   (ٖٔ)
 .ٙٗٔاثاالا اإلالجال  (ٕٖ)
 .ٖٖ٘ميسا  اليواي  (ٖٖ)
 .ٛٛالاةا   سال المالبا    (ٖٗ)
 .ٕٕٔو االجامي ال بالا   ٕ٘ٗ/ٕالاةا  المثل الاا ا  (ٖ٘)
 . ٖٛٙالاةا  اإلاللا    (ٖٙ)
و االسبالددددددددداة فددددددددد   ٔٓٔ/ٚحال ااثاالدددددددددا ا و ٕٕٓالاةدددددددددا  حادددددددددة الساادددددددددل    (ٖٚ)

و  ٛ٘ٗ/ٖو االباتدداة فدد   ودداي الدددا ة   ٚٗٔو االياا ددر المرددال  ٕٛٛ البالدداة
 .٘ٛٔ/ٕااإلسداة 

و االبى دددددددددددا  ٜٜٕالبى دددددددددددا  و ا وددددددددددداي  ٕٕٔالاةدددددددددددا  جدددددددددددااتا البى دددددددددددا   (ٖٛ)
 .ٕ٘ٔو ابى ا الدا ة بالة الية االس االخ   ه ٕ٘ٛ الاالحا

 .٘ٗ/ٖ  سياالا البحا المحال   (ٜٖ)
 .ٕٙٓ/ٔاليا  السيااالا   (ٓٗ)
 .ٛٚٗسياالا البحا المحال    (ٔٗ)
 .ٙٗٔاثاالا اإلالجال    (ٕٗ)
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 .ٕٛ٘/٘( ميجي مداالالب الولا   ٖٗ)
 و مار  )ليت(. ٗٛ/ٕ( لااة اليال   ٗٗ)
و اأرل  ٜٖٔ/ٕو ا ٔٔ/ٔو امجدددال الددددا ة   ٜٖٓ-ٔ( الاةدددا  ميددداا  الددددا ة  ٘ٗ)

 .ٛ٘و ا سال البرالي  ٙ٘ا  ٕٕ/ٖرل  حو اال امل ف  الولا اإٖٕال اسل 
 .ٕ٘ٔ( الاةا  الباتاة ف  اجاب البالاة ٙٗ)
 .ٚ٘ٔ/ٔ( الاةا  حوالا المحالا    ٚٗ)
 .ٚٗٔ-ٙٗٔ( الاةا  ادر الريا ٛٗ)
 .ٜٕٙ( ميسا  اليواي ٜٗ)
و  ٕٗٗو االماددلا البددرالي  ٘ٔ-ٗٔو ا سددال المالددبا   ٗٗ( الاةددا  بددرالي الدددا ة ٓ٘)

و  ٜٚ-ٜٗو االسو ددددددددداله   ٜٔٔال اددددددددل  و اجددددددددداتا ٕٕٗاحاددددددددة السااددددددددل  
و االياا ددر  ٕ٘ٙ/ٕو ا سددال ال دداال  ٕٖٕو االسبالدداة فدد  البالدداة  ٗٛااحاللددا  
و  ٘ٙٔ/ٕو ااحسدددددددداة  ٖٗٔ/ٖو االباتددددددداة فددددددد   وددددددداي الددددددددا ة  ٜٛالمردددددددال 

 .ٜٗو اسالجاة البالاة  ٕٖٙ/ٔو اأاااا الابالي  ٕٙٛ/ٔاميساا احقااة 
و ا ودددي  ٖ٘ٔ ودددي البدددرالي   )ر. بدددر اليلالدددل(  و ا  ٕٛٔ( الاةدددا   وددداي البى دددا  ٔ٘)

و اميجددددي المالدددد وحات  ٜ٘و ابحدددداي بى الددددا   ٕٗٓالميدددداا  )ر.باددددالاا ( 
 .ٜٕٗ/ٔالبى الا  

 .ٔٗٔ/ٔ( سياالا البحا المحال   ٕ٘)
 .ٕ٘ٓ/ٙ( المالرا اياة   ٖ٘)
 .ٕٗٗ/ٖ( فس  الدرالا  ٗ٘)
و اميسداا  ٚٙٔ/ٕو ااحسدداة  ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖ( الاةا  الباتاة فد   وداي الددا ة  ٘٘)

 .ٕ٘و اسالجاة البالاة  ٜٕٛ/ٔاحقااة 
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 .ٚ/ٙ( سياالا البحا المحال   ٙ٘)
 .ٜٖٔ/ٓٔ( الجامي اإلح اي الدا ة  ٚ٘)
و  ٜٛو االياا ددر المرددال  ٖٖٕو االسبالدداة  فدد  البالدداة  ٖٚٗ/ٔ( الاةددا  ال ردداج ٜ٘)

و اميسدددددددددداا  ٚٙٔ/ٕو ااإلسددددددددددداة   ٜٖٔ/ٖاالباتدددددددددداة فدددددددددد   ودددددددددداي الدددددددددددا ة  
 .ٔ٘و اسالجاة البالاة  ٜٕٛ/ٔاإلقااة 

 .ٕٗٔ/٘( سياالا البحا المحال    ٓٙ)
 .ٙٔٗ/ٚ( سياالا البحا المحال   ٔٙ)
 .ٜٗ/٘و االاةا الاثا المار   ٖٛ/ٖ( اليا  السيااالا  ٕٙ)
 .ٓٗٔ/٘( سياالا البحا المحال    ٖٙ)
 .ٖٚٔ/ٖ( الباتاة ف   واي الدا ة ٗٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٚ( سياالا البحا المحال  ٘ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖواي الدا ة ( الباتاة ف   ٙٙ)
 ٘ٔو ا سددددال المالددددبا   ٕٔٗ/ٔواالمثددددل الادددا ا ٕٓٔ( الاةدددا  الجددددامي ال بالدددا ٚٙ)

واميسداا  ٙٙٔ/ٕوااإلسدداة  ٕٓٔو االياا ر المردال  ٖٕٗواالسبالاة ف  البالاة 
 .ٖ٘ٚ/ٔواأاااا الابالي  ٕٙٛ/ٔاحقااة 

السبالدداة و   ٜٖٙو ااإلاللددا    ٖٖ٘و االسو دداله    ٖٖ٘الاةددا  ميسددا  اليودداي  (ٛٙ)
و االباتددددداة فددددد   وددددداي الددددددا ة    ٚٗٔو االياا دددددر المردددددال   ٕٛٛفددددد  البالددددداة 

و اأادددددااا الابالدددددي    ٖٙٔ/ٔو اميسددددداا احقدددددااة  ٘ٛٔ/ٕو ااإلسدددددداة   ٗٙٗ/ٖ
 .ٖٖٓا  ٜٕٛ/ٔ

و  ٛٚو اا  جدددددال الددددددا ة  ٛٓٗو ا سدددددال الالددددداا سالة  ٕٙالاةا  سدددددال البدددددرالي  (ٜٙ)
 .ٕٓٔاالبرالي ف  ادر الريا 
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 .ٖٚ٘يسا  اليواي الاةا م (ٓٚ)
 .ٜٓٔ سال المالبا   (ٔٚ)
و االسبالداة فد   ٜٖٚو ااحاللدا   ٖٓٛو االسو داله  ٕٙٓالاةا  جداتا ال ادل  (ٕٚ)

و اردددددا   ٖٚٙ/ٗو ا دددددااب احفددددداا   ٜ٘ٔو االياا دددددر المردددددال  ٕٕٖالبالددددداة 
و احارددددددددالا  ٖٚ٘/ٕو امااتددددددددل اليسددددددددا   ٕٜٖ/ٖالاير)م سالددددددددا الميدددددددداا ( 

 .ٕٔٓ/ٗالرااق  
و االبى ددددددددددددا  ٜٖٔو ا ودددددددددددداي البى ددددددددددددا  ٕٖٕجددددددددددددااتا البى ددددددددددددا  الاةددددددددددددا   (ٖٚ)

 .ٙٗٗو االبى ا االس بالل ه ٕٜٕالاالحا 
 .ٕٖالاةا  رالااة الاابلا الذبالاا   (ٗٚ)
 ٕٚ٘/ٖسياالا البحا المحال     (٘ٚ)
 .ٕٖالاةا  رالاااة  (ٙٚ)
 ٔٛٔ/ٔالساثالل ليواي السالالل  (ٚٚ)
  و ا سدددال الالددداا سالة ٕٙٔ/ٔ لمحالدددا و احوالدددا ا ٕٙالاةدددا   سدددال البدددرالي   (ٛٚ)

و  ٖٖٔ/ٔو اسحاالدددددددا السحبالدددددددا  ٓ٘و ابدددددددرالي الددددددددا ة  ٔٙ/ٕو االيمدددددددر   ٛٓٗ
و اجدددداتا  ٕٕٔ/ٚو ااثاالددددا احال فدددد  فادددداة ا رل  ٜٓٔا سددددال المالددددبا  

و ارددا  الاددير )م سالددا  ٜٖٚو ااإلاللددا   ٖٓٛو االسو دداله   ٕٙٓال اددل 
 .ٕٚ/ٙو اأاااا الابالي  ٕٜٖ/ٖالمياا ( 

 مار  )ااي(. ٖٕٕ٘/ٙا    الالح (ٜٚ)
 مار  )ااي(. ٜٖٛ/٘ٔلااة اليال    (ٓٛ)
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  و ا سددددال المالددددبا  ٕٓٔالي الدددددا ة   و ابددددر ٕٛٙ/ٔالاةددددا  سحاالددددا السحبالددددا  (ٔٛ)
  و االباتداة فد   وداي الددا ة ٜٖ٘  و االسو داله ٜٕٗو احاة الساادل  ٜٔٔ

 . ٘/٘و اأاااا الابالي    ٖٙٔ/ٕو ااحسداة  ٘ٗٗ/ٖ
 .ٓٙادر الريا   البرالي ف  (ٕٛ)
 .ٖٓٙ-ٜٖ٘و االسو اله  ٜٖٚاإلاللا    (ٖٛ)
و  ٜٖٙ/ٕو اا  دددددددال   ٕ٘ٙو االم دددددددال  ٖٗٗ/ٗالاةددددددا   دددددددااب ا فددددددداا   (ٗٛ)

 .ٔٗٔ/ٗو احارالا الرااق   ٛٔ٘/ٕامااتل اليسا  
و ا وددددي  ٗٔٔو ا وددددي البددددرالي )ر. بددددر اليلالددددل (  ٕٚٔالاةددددا  جددددااتا البى ددددا  (٘ٛ)

و االبى ددددددددددددا  ٕٚٚالبى ددددددددددددا االاالددددددددددددحا   و ا  ٖٗٔالبددددددددددددرالي )روباددددددددددددالاا ( 
 .ٕٚٗاالس بالالل 

 .ٕٔٓ/ٔسياالا البحا المحال     (ٙٛ)
 .ٕ٘ٗ/ٔاا  المياا     (ٚٛ)
 .ٖٖ٘/ٕو االدااة بال راج  ٜٕٖ/٘سياالا البحا المحال    (ٛٛ)
 مار )جاب(. ٜ٘ٔ/ٖالالحا   (ٜٛ)
 و مار )جاب(. ٖٗ/ٙلااة اليال  (ٜٓ)
و  ٕٖٔو ا سددددددال الالدددددداا سالة   ٕ٘البددددددرالي  و ا سددددددال ٕٗ/ٔالاةدددددا  ال سددددددال  (ٜٔ)

 . ٕٔٙاا ت احاسالاا 
 .ٜٖ٘ميسا  اليواي  (ٕٜ)
و  ٜٔو اجددددداتا ال ادددددل  ٔٛٗو االمادددددلا البدددددرالي  ٗٛالاةدددددا   سدددددال المالدددددبا   (ٖٜ)

و االياا ددددددر ٛٓٗو ااإلاللددددددا   ٖٛٛو االسو دددددداله  ٖٓٗاالسبالدددددداة فدددددد  البالدددددداة 
 .ٜٚ/ٔاأاااا الابالي وٖٖٓ/ٔواميساا اإلقااة ٚٚٔ/ٕوااإلسداة ٕٓٗالمرال 
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 وٕ٘ٙواالبى ددا الاالددحا  ٖٖٓبى دا وا ودداي ال ٖٕٗالاةدا  جددااتا البى دا  (ٜٗ)
امدددا بيدددرتا. و االبى دددا  ٖوافدددة الجاددداب  ٕٓٓاالس االدددا بدددالة المثالدددا االسددد ثالا 

و االبدددرالي فددد  لدددال أادددالالل  ٖٖٕو ا ودددي البرالي)ر.بادددالاا (  ٜٗٗاالس بالدددل 
 .٘٘ٔالدا ة 

و االجادداب فدد  الدددا ة ال دداالي )ااددالا ماجاددسالا(  ٓٓٙ/ٕيسددا  الاةددا  مااتددل ال (ٜ٘)
 .ٙٗسدرمت بثا   )اامال ايار ال  ال(  ه

 .ٕ٘٘/ٕسياالا البحا المحال    (ٜٙ)
 .ٚٔ٘/ٕسياالا البحا المحال     (ٜٚ)
 .ٜٔٔ/ٔاليا  السيااالا  (ٜٛ)
و  ٚٚٔ/ٕو ااحسددددداة  ٖٙٚ/ٕو ا سددددال ال دددداال  ٕٜٔالاةددددا  حاددددة السااددددل  (ٜٜ)

 . ٓٛٔ/ٔو اأاااا الابالي  ٗٗٔار الجماة ارا   د
و االسبالدددداة فدددد   ٛٛٗو االماددددلا البددددرالي  ٚٙٔالاةا السبالددداة فدددد   وددددي البالدددداة  (ٓٓٔ) 

 .ٚٓٗالبالاة 
 .ٖٙٔالاةا  الجااب ف  الدا ة ال االي    (ٔٓٔ) 
 .ٛ٘ٔ/ٙسياالا البحا المحال     (ٕٓٔ)
 .ٚٔالبرالي ف  ادر الريا  (ٖٓٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٙ سياالا البحا لمحال    (ٗٓٔ)
و  ٕٙٗ/ٔو االمثددددل الادددددا ا  ٘٘و ااثاالددددا احالجدددددال  ٜٕٓ/ٔالاةددددا  اليمدددددر   (٘ٓٔ)

 و ابدددددرالي الددددددا ة  ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔالدددددا و اسحاالدددددا السحب ٕٔٙاالجدددددامي ال بالدددددا 
و ا سدددال الدددرا الوددددال  مدددة  ٜٗو اجددداتا ال ادددل  ٙٛو ا سدددال المالدددبا  ٜٕ

ي الددددا ة   االباتدداة فدد   وددا و  ٓٓٔ/ٗالبحددا المحددال  )لسددا  الددرالة الحايددد ( 
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و اأاددددددددددددددددااا  ٖٖٓ/ٔو اميسدددددددددددددددداا احقددددددددددددددددااة  ٚٚٔ/ٕو ااحسددددددددددددددددداة ٓ٘ٗ/ٖ
 .ٓٛٔ/ٔالابالي 

 .ٖٖٖ/٘سياالا البحا المحال     ٙٓٔ)
و اسحاالدددددددددا  ٕٕو االاةددددددددا  البدددددددددرالي فدددددددد  ادددددددددر الردددددددديا  ٜٗجدددددددداتا ال اددددددددل  (ٚٓٔ)

 .ٕٕٗو االياا ر المرال  ٜٕو ابرالي الدا ة    ٚٓٔ/ٔالسحبالا 
و االجاددداب فددد  الددددا ة  ٜٙ/ٚو ااثاالدددا احال   ٜ٘ٔالاةدددا  حادددة الساادددل  (ٛٓٔ)

 .ٓٔٔال االي   
 و  سال المااقل. ٕٕٓ/ٕالحال  الب ااي    (ٜٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٗسياالا البحا المحال     (ٓٔٔ)
و االمثددددددددددل  ٙٙو اا  جددددددددددال الدددددددددددا ة    ٖٖٔالاةددددددددددا   سددددددددددال الالدددددددددداا سالة   (ٔٔٔ)

الي و ابددر ٚٓٔ/ٔو اسحاالددا السحبالددا  ٖٗٔو ا ياالددا ال الددل  ٕ٘ٗ/ٔالاددا ا 
و ا سدال الدرا الودددال   ٜٖٔو االسو داله  ٙٛو ا سدال المالدبا   ٜٕالددا ة  

و االباتددداة فددد   وددداي  ٕٕٗو االياا دددر المردددال  ٓٓٔ/ٗمدددة البحدددا المحدددال  
و االجادددداب  ٖٗٓ/ٔواميسدددداا احقددددااة  ٚٚٔ/ٕو ااحسددددداة  ٓ٘ٗ/ٖالدددددا ة  

 .ٕٗٔ-ٖٕٔف  الدا ة ال االي  
 .ٙٓٔ/ٔاسحاالا السحبالا  و ٕٓالاةا البرالي ف  ادر الريا  (ٕٔٔ)
 .٘ٗٔالاةا الجااب ف  الدا ة ال االي    (ٖٔٔ)
 .ٙٛٔالاةا  حاة الساال  (ٗٔٔ)
 .ٜٖ٘و اميسا  اليواي  ٓٙالاةا اثاالا احالجال  (٘ٔٔ)
 .٘ٗٔالاةا الجااب ف  الدا ة ال االي   (ٙٔٔ)
 .ٕٓٗالاةا الياا ر لومرال  (ٚٔٔ)
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 .ٜٓ/ٗسياالا البحا المحال   (ٛٔٔ)
و اسحاالددددددددا  ٕٓو االاةا البددددددددرالي فددددددد  ادددددددددر الردددددددديا  ٕٓٗ دددددددر المرددددددددال الياا (ٜٔٔ)

 .ٜٗو اجاتا ال ال  ٜٕو ابرالي الدا ة  ٙٓٔ/ٔالسحبالا 
و االاةدددا  الجاددداب فددد  الددددا ة ال االي الجاددداب  ٜٓ/ٗسيادددالا البحدددا المحدددال    (ٕٓٔ)

 المحاج)المىحل(.
ي الدددا ة و ابددرال ٗٓٔ/ٔو اسحاالددا السحبالددا  ٕٔالاةددا  البددرالي فدد  ادددر الردديا  (ٕٔٔ)

 ٕٓٗو االياا ر المرال  ٕٛ 
 .ٕٛو ابرالي الدا ة  ٗٓٔ/ٔالاةا سحاالا السحبالا  (ٕٕٔ)
 .ٕٜالاةا جاتا ال ال  (ٖٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٔسياالا البحا المحال   (ٕٗٔ)
 المالرا اياة. (ٕ٘ٔ)
 . ٜٚ/ٔ( اليا  السيااالا  ٕٙٔ)
 .راا ال سل اليومالا.ٜٖٛ/ٕميجي مداالالب الولا    (ٕٚٔ)
 و مار  ))االي((. ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٛل  لااة اليا  (ٕٛٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕالاةا ميجي المال وحات البى الا   (ٜٕٔ)
 .ٖ٘ٚ سال الالاا سالة  (ٖٓٔ)
 .ٖٕٕاا اليالاحا  (ٖٔٔ)
 .ٙٙاثاالا اإلالجال  (ٕٖٔ)
و االجددددددامي  ٕٗ٘و اميسددددددا  اليوددددداي   ٙٔٔالاةدددددا  البدددددرالي فدددددد  اددددددر الرددددديا  (ٖٖٔ)

و احاددددة  ٛٚالددددبا  و ا سدددال الم ٕٖٓ/ٕو اسحاالددددا السحبالددددا  ٖٕٙ ال بالدددا
و  ٛٔٗو ااإلاللددا   ٜٖٛو االسو دداله  ٕٗ٘و اجدداتا ال اددل  ٕٚٓالساادل 

و  ٜٖ/ٔو اميسدداا اإلقددااة  ٜٕٕو االياا ددر المرددال  ٖٛٔ/ٕا سددال ال دداال 
 .ٕٙٔ/ٙاأاااا الابالي 
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و ااردا الابالددي بددالااة  ٖٖٚو ا ودداي البى ددا   ٕٓ٘الاةدا  جددااتا البى دا   (ٖٗٔ)
 .ٕٕ٘رالي)ر.باالاا ( هو ا وي الب ٕٗٓالبرالي 

 .ٚٗٙ/ٔسياالا البحا المحال    (ٖ٘ٔ)
و ا سددال  ٜٙٔو االسبالدداة فدد   وددي البالدداة  ٙٔٔالاةا البددرالي فدد  ادددر الردديا  (ٖٙٔ)

 .ٕٗ٘و اجاتا ال ال  ٛٚالمالبا  
و االرا البالت ال سوج  ما ذ اب أبا حالَّداة اتدا   قدر  ٔٔٔ/ٕالاةا  رالاااة   (ٖٚٔ)

 حاة ف  برا ف  ساجة قما.
 .ٔٙٗالاةا  رالااة أب  حالَّاة  (ٖٛٔ)
 .ٚٗٙ/ٔسياالا البحا المحال    (ٜٖٔ)
 .ٜٜ/ٔاليا  السيااالا  (ٓٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖميجي مداالالب الولا    (ٔٗٔ)
 و مار  ) اجي(.ٕٕٛٔ/ٖالالحا   (ٕٗٔ)
 و مار  )اجي(. ٓ٘ٔ/ٛلااة اليال    (ٖٗٔ)
مي و االجددددددددددا ٜٓٔ/ٔو االمثددددددددددل الاددددددددددا ا  ٕٗ٘الاةددددددددددا  ميسددددددددددا  اليودددددددددداي    (ٗٗٔ)

 ٛٔٗو ااإلاللا   ٜٖٚو االسو اله  ٕٔ٘ال بالا 
 .ٕٔ٘و االجامي ال بالا    ٜٓٔ/ٔالمثل الاا ا   (٘ٗٔ)
 .ٜٖٚو االسو اله  ٛٔٗاإلاللا   (ٙٗٔ)
 .ٕٜٔ/ٕو ااإلسداة  ٕٙ/ٔو ا ميساا اإلقااة  ٗٚٔالاةا  اا اليالاحا  (ٚٗٔ)
الابالدددددي  و ااردددددا ٖٕٚو البى دددددا الاالددددحا   ٕٛٗالاةا جددددااتا البى دددددا    (ٛٗٔ)

و ا ودي البدرالي )ر. بددر  ٕ٘و ا ودي البرالي)ر.بادالاا ( ه ٕٕٓبدالااة البدرالي  
 .ٕٙٓاليلالل( 

 .ٖ٘ٔ/ٔسياالا البحا المحال   (ٜٗٔ)
 المالرا اياة . (ٓ٘ٔ)
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 ثبث املصادر واملزاجع
 أواًل : المطبورات

تدد(و لدب ة االدححة محمدر ٜٔٔاإلسداة ف   واي الدااةو لجىل الرالة الاالا   )ت
 ي و ر.  .ٖٕٓٓتد /ٕٗٗٔلبااة و -و راا ال سل اليومالاو بالااتتارياالي 

و س لالج احماي اليىما جاا هللا أب  الدااي محمار بدة  مدا اللم رداي أااب البى ا
 .يو ر. ٕٓٓٓتد/ ٕٓٗٔلبااةو  –تد(و راا الي ا بالاات ٖٛ٘ت)

ايددددد  ا  دددددال و سددددد لالج اليىمدددددا أبدددددااتالي بدددددة محمدددددر بدددددة  ابرددددداب  الددددداي الدددددرالة الح
تد( و حدالددا ا ودل  والدة ر. بدر الحمالدر تادرااي و راا ال سدل اليومالدا و ٖٜٗ)ت

 ي .ٕٔٓٓتد / ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  /-بالاات
تدد(  ودل ٖٓٗإ جال الدا ة و س لالج الدال  أب  ب ا محمر بدة ال الدل البداقىا  )ت

 والددددة أبددددا  بددددر هللا الدددددى  بددددة محمددددر بدددددة  االلددددا و راا ال سددددل اليومالدددددا و 
 ي.ٜٗٙٔ-تدٕٔٗٔو  ٔو   لبااة-بالاات

أاددااا الابالددي فدد  أاددااا البددرالي و سدد لالج الاددالر  ودد  الددرا الددرالة بددة ميالدداي المددرا  
الاجدج ا ردااج و –تد( و حددة را ا تاري ر ا و م بيدا الايمداة ٕٓٔٔ)ت
 ي .ٜٜٙٔتد / ٜٖٛٔو  ٔ /

اإلاللدا  فدد   وداي البى ددا و لو  الدل الدلاالادد  جدىل الددرالة محمدر بددة  بدر الدداحمة 
تد( و را  اسحدالل محمر  بر المدايي  يداج  و م سبدا الميدااج لواردا ٜٖٚ)ت

 ي .ٕٙٓٓتد / ٕٙٗٔو  ٔاالسالالي و الاالاض و  /
بحدددداي بى الددددا و لوددددر ساا أحمددددر م وددددال و م با ددددات و المجمددددي اليومدددد  ببلددددرار و 

 ي .ٜٜٙٔتد / ٚٔٗٔ
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اا الميدااج و البرالي ف  لال أادالالل الددا ة و سد لالج الدر ساا  بدر اليسدا  حردالة و ر
 ي .ٜٜٚٔو  ٔالداتا  و  /

تددد( و سحدالددل ر.أحمدر أحمددر بددراي و ٗٛ٘البدرالي فدد  ادددر الرديا و  ادداما بددة ماددذ )ت
 ي .ٜٓٙٔتد/ٖٓٛٔار.حامر  بر المجالر و الداتا  

تدد( و سددرالي اسحدالدل ر.حياد  محمدر ٗ٘ٙبرالي الدا ة و  بة أب  ا البي المالاي )ت
 ي .ٜٚ٘ٔو  ٔمالا و  /-ليجالاراج و م بيا م سبا اثلا مالا با

و تدد(ٜٗٚهللا اللا رد  )تو ا مداي بدرا الدرالة محمدر بدة  بدر الباتاة فد   وداي الددا ة
 .و ر.ت ٕالداتا  و  / –اا السااي سحدالل محمر أبا اليلل أبااتالي و م سبا ر

بى ا الدا ة بالة الية االس االخ )رااادا س اال الدا فاالدا مدااادا( و ر.فسحد  أحمدر  داما و 
-ٜٗٚٔا راا الاثلدا اليابالدا و اراا ا سحدار اليابد  لو با دا و الدداتا  و ار

 ي .ٜ٘ٚٔ
البى ا الاالحا )البالاة االمياا  االبرالي( و سد لالج  ود  الجدااي و امالد يا أمدالة و 

  بي ف  لبااة و ر.  و ر.ت .
البى دددا االس بالدددل و سددد لالج ر.أحمدددر م ودددال ار. امدددل حادددة البالدددالا و م دددابي راا 

 ي .ٜٜٓٔتد/ٓٔٗٔو  ٕو بلرار و  /الح ما 
تد(وسحدالل اردا   بدر الادىي ٕ٘٘البالاة االسبالالةو  ب   ثماة  ماا بة الجاحة )ت

و ٔمحمددددددر تدددددداااةو م بيددددددا لجاددددددا السدددددد لالج االساجمددددددا االاردددددداو الددددددداتا  و  /
 ي.ٜٛٗٔتد/ٖٚٙٔ

تددد( و ٖٗٚالسبالداة فد  البالداةو لو البد  رداج الدرالة الحادالة بدة محمدر بدة  بدر هللا )ت
سحدالددددل ر.سافالددددل اليالددددل و ا بددددر الو الددددج ل ددددج هللا و ذات الاىاددددل لو با ددددا 

 ي .ٜٙٛٔتد/ٙٓٗٔو  ٔاالارا و ال االت و  /
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تدددد( و ٔ٘ٙالسبالدداة فددد   وددي البالددداة الم وددي  ودددا إ جددال الددددا ة و  بددة اللمو ددداا  )ت
و ٔث  و م بيدا اليداا  و بلدرار و  /سحدالل ر.أحمر م وال و ر.  رالجا الحدرال

 ي .ٜٗٙٔتد/ٖٖٛٔ
سحاالددا السحبالددا فدد  الدداا ا الردديا االاثددا ابالدداة إ جددال الدددا ة و  بددة أبدد  اإلالددبي 

تدددد( و سددددرالي اسحدالدددل ر.حايددد  محمدددر رددداج و الرددداج  ودددا ٗ٘ٙالمالددداي )ت
إالدددرااتا محمدددر سافالدددل  االلدددا و م دددابي ردددا ا ا  ىادددات الرددداقالا الدددداتا  و 

 ي .ٖٜٙٔتد/ٖٖٛٔ
و لبادداة-راا ال سددال اليابد  و بالدااتو (تددٔٗٚو  بددة جدلي )تالسادثالل ليوداي السالالدل

 ي .ٕٜٚٔتد/ٖٜٖٔو  ٕ /
تدد( و ٘ٗٚسياالا البحا المحدال  و محمدر بدة الاادج الردثالا بد ب  حالَّداة ا ارلاد  )ت

راااددا اسحدالدددل اسيوالدددل الرددالخ  دددارل أحمدددر  بدددر الماجددار االردددالخ محمدددر  وددد  
ل  ميددداض و اردددااا فددد  سحدالددددة ر.ل االدددا  بدددر المجالدددر الاددداس  ار.أحمدددر الاجدددا 

 ي.ٕٔٓٓتد/ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  / –الجمل و راا ال سل اليومالا و بالاات 
سياددالا الباللددااي الماددما )أاددااا السالالددل اأاددااا الس االددل( و الااالددا الددرالة أبدد  ادديالر 

و و راا البالدداة اليابدد و مالدداتدد(ٜٔٚ بدر هللا بددة  مددا بدة محمددر الرددالاالي )ت
 ي .ٕٕٓٓتد/ٕٔٗٔو  ٔ /

و  ودد  الادالر و  ددالي ال سددالو بالددااتو سد لالج ر. ددل الددرالة ثالاالس االدا بددالة المثالددا االسدد 
 ي .ٜٙٛٔتد/ٚٓٗٔو  ٕ /

السو دددداله فدددد   ودددداي البى ددددا و لو  الددددل الدلاالادددد  و لددددب ة اردددداحة  بددددر الدددداحمة 
 ي .ٜٗٓٔو  ٔلبااة و  /-الباقاق  و راا ال سال الياب  و بالاات
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ل الددرالة بددة ا ثالددا الجددامي ال بالددا فدد  الدداا ا الماةدداا مددة ال ددىي االماثدداا و للددالا
تددد( و سحدالددل اسيوالددل و ر.مالدد يا جدداار و ار.جمالددل ادديالر و ٖٚٙالجددلاي )ت

 ي .ٜٙ٘ٔتد/ٖ٘ٚٔم بيا المجمي اليوم  اليااق  و بلرار و 
جددااتا البى ددا )فدد  الميدداا  االبالدداة االبددرالي ( و سدد لالج الاددالر أحمددر الثارددم  و راا 

 ر.  .ي و ٕٔٓٓتد/ٕٕٗٔلبااة و -ال سل اليومالا و بالاات
جدداتا ال اددل )سو دداله  اددل الباا ددا فدد  أراات ذاي الالاا ددا( و لدداجي الددرالة أحمددر بددة 

تددددد( و سحدالددددل ر.محمددددر ل وددددال اددددىي و ٖٚٚأاددددما الل بددددة ا ثالددددا الحوبدددد  )ت
الااردا ماردد   الميددااج و ا ادد اراالا و جدىل حددلي ارددا ا ة و مالددا و ر.  و 

 ر.ت .
ميسددا  و محمددر بددة أحمددر بددة حارددالا الرادداق   وددا م سالددا الاددير رددا  سو دداله ال

تددددد( و سحدالددددل ر. والددددل إبددددااتالي  والددددل و راا ال سددددل ٖٕٓٔ افددددا الرادددداق  )ت
 ي .ٕٕٓٓتد/ٖٕٗٔو  ٔلبااة و  /-اليومالا و بالاات

تددددد( و ٕ٘ٚحادددة السااددددل إلددددا الدددداا ا السااددددل و ردددثال الددددرالة محمددددار الحوبدددد  )ت
و ا لو با دااردالر لواردا و راا الحاالدسحدالل اراااا أ اي  ثمداة الاادج و راا ال

 ي و ر.  .ٜٓٛٔتد/ٓٓٗٔبلرار و 
حوالدددا المحالددددا  فدددد  الدددداا ا الردددديا و  بدددد   وددد  محمددددر بددددة الحاددددة بددددة المةيددددا 

تددددد( و سحدالددددل ر.جييدددددا ال ادددداا  و راا الارددددالر لواردددددا و راا ٖٛٛالحدددداسم  )ت
 ي و ر.ت .ٜٜٚٔالحاالا لو با ا و بلرار و 

ر. رالجدا الحددرالث  و م بيددا رالدااة أبدد  حالداة ا ارلادد  و سحدالددل ر.أحمدر م وددال و ا 
 ي .ٜٜٙٔتد/ٖٛٛٔو  ٔالياا  و بلرار و  /
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تدد( و المادما السبالداة ٓٔٙرالااة أبد  ال الدل المسابد  و بردا  أبد  البددال الي بداي )ت
ف  را  الرالااة و لب  االة االححة ر. مدال  الدل و راا ال سدل اليومالدا و 

 ي .ٜٜٚٔتد/ٛٔٗٔو  ٔلبااة و  /-بالاات
الاا  و رددددا  اسدددددرالي  بدددداب  بددددر الادددداسا و راا ال سددددل اليومالددددا و رالددددااة الاابلددددا الددددذب

 ي .ٜٙٛٔتد/ٙٓٗٔو  ٖلبااة و  /-بالاات
اا  الميددداا  فددد  سيادددالا الددددا ة اليةدددالي االادددبي المثددداا  و  بددد  الثادددال ردددثال الدددرالة 

تد( و حددة أبا  بر الداحمة فدؤار بدة ٕٓٚٔالاالر محمار ا لاا  البلراري )ت
 السافالدالا لو با ا و ر.  و ر.ت . ااا   بر اللياا و راا

اددا اليالدداحا و ل مالددا أبدد  محمددر  بددر هللا بددة محمددر بددة ادديالر بددة اددااة ال يدداج  
و  ٔلباددددددددددددداة و  /-و راا ال سدددددددددددددل اليومالددددددددددددا بالددددددددددددااتتددددددددددددد(ٙٙٗحوبدددددددددددد  )تال

 ي .ٕٜٛٔتد/ٕٓٗٔ
تدد( و ٜٔٚرا  الاير الماما بد )م سالا المياا ( و س لالج اير الدرالة السيسدالاة )ت

بة محمر محال  الرالة  بر الحمالر و أاسرااات االر الردثرال و قدي اراا حددة اتذ
 ا سحار الياب  لو با ا و مالا و ام بيا المرا  و الداتا  و ر.  ر.ت .

ردددا   ددددار الجمددداة فددد   ودددي الميددداا  االبالددداة و لوادددالا   و م بيدددا البددداب  الحوبددد  
 ي و ر.  .ٜٖٜٔتد/ٖٛ٘ٔاأاحرب و 

اليابالدددددا( و سددددد لالج أادددددما الل بدددددة حمدددددار الجددددداتاي الالدددددحا  )سدددددا  الولدددددا االدددددحا  
تد( و سحدالل أحمر  بر اللياا   داا و راا اليودي لومىالدالة و بالداات و ٜٖٛ)ت
 ي .ٜٚٛٔتد/ٚٓٗٔو  ٗ /
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الدددحال  الب دددااي و لىمددداي ابددد   بدددر هللا محمدددر بدددة اادددما الل بدددة ابدددااتالي بدددة بارلبدددة 
بدددة الجمالدددل و  تدددد( و ا سادددا بدددة ابدددا  بدددر هللا محمدددارٕٙ٘الجييددد  الب دددااي )ت

 ي .ٖٕٓٓتد/ٖٕٗٔو  ٔم ابي راا البالاة الحرالثا و مالاو  /
الددديا  السياادددالا و سدددالالج الردددالخ محمدددر  وددد  الالددداباا  و راا الالددداباا  و الدددداتا  و 

 ي .ٜٜٚٔتد/ٚٔٗٔو  ٔ /
 ددااب ا فدداا  فدد  رددا  سو دداله الميسددا  و لورددالخ بثددال الددرالة أبدد  حامددر أحمددر بددة 

تدد( و سحدالدل ر. والدل أبدااتالي  والدل و راا ٖٚٚت و  بة  بدر ال داف  الادب   )
 ي .ٕٔٓٓتد/ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  /-ال سل اليومالا بالاات

 وددي البددرالي )راااددا س اال الددا افاالددا لىالددال البى ددا اماددا ل البددرالي( ر.باددالاا   بددر 
اليسدددا  فالدددار و مؤاادددا الم سددداا لواردددا االسالالدددي و راا الميدددالي الثدافالدددا لوارددددا 

 ي .ٕٗٓٓتد/ٕ٘ٗٔو  ٕ / االسالالي و الداتا 
 وات وددي البددرالي و ر. بددر اليلالددل  سالددل و راا الاثلددا اليابالددا لو با ددا االارددا و بالددا 

 ي .ٜٓٚٔو  ٕ /
 واي البى ا )البالاة االمياا  االبدرالي( و سد لالج أحمدر مالد يا الماا د  و راا الدوديو 

 ي .ٜٗٛٔو  ٕلبااة و  /-بالاات
 بددد   وددد  الحادددة بدددة اردددالل الدالااااددد  اليمدددر  فددد  محاادددة الرددديا ا رابدددة ااددددرب و 

-تدددد( و سحدالدددل ر.  بدددر الحمالدددر الثادددرااي و الم سبدددا اليالددداالا و الدددالرآٙٗ)ت
 ي ر.  .ٕٗٓٓتد/ٕٗٗٔبالاات و 

اددددر( و سدددالالج  وددد  الجادددري و اردددا راا الي دددا اليابددد  و -ارل-فدددة الجاددداب )بى دددا
 م بيا اح سمار و ر.  و ر.ت .
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تددد( و راا ٔ٘ٚوددي البالدداة و  بددة قددالي الجددالي )تالياا ددر المرددال الددا  ودداي الدددخة ا 
 لبااة ور.  و ر.ت . -ال سل اليومالا و بالاات

تدددد( و سحدالدددل اسددددرالي ٜٕٔقاا دددر الرددديا و  بددد  اليبددداب احمدددر بدددة الحالدددا ثيودددل )ت
 يٜٙٙٔو ٔاسيوالل ر.املاة  بر الساالو الاارا راا الميافا و الداتا  و  /

تدددد( و قددداأب ا ودددل لالدددة ٗٚٗاأٚٗلجاجددداا  )ت سدددال اادددااا البى دددا و ليبدددر الدددداتا ا
محمدددار محمدددر ردددا ا و الااردددا م بيدددا المدددرا  بالدددداتا  و راا المدددرا  بجدددر  و  

 ي .ٜٜٔٔتد/ٕٔٗٔو ٔ /
تددد( و أ ساددا باردداب الماسردداج أ اددا الاب ٜٕٙ سددال البددرالي و ليبددرهللا بددة الميسددل )ت

 ت .رمرل و ر.  و ر.-السرسافا   و مارااات راا الح ما الحوباا 
تدد( ٜٗٚ سال الرا الوددال  مدة البحدا المحدال  و ل مداي سدا  الدرالة الحايد  الاحداي )ت

و  ٔو م بدددددددددداا  وددددددددددا تدددددددددددامش سياددددددددددالا البحدددددددددددا المحددددددددددال  و راا الي دددددددددددا  /
 ي .ٜٛٚٔتد/ٜٖٛٔ

 سال الالاا سالة )ال سابا االريا(  ب  تىل الحاة بة  بدر هللا بدة ادثل الياد اي 
و امحمددر أبددا اليلددل إبددااتالي و راا  تددد( و سحدالددل محمددر  ودد  البجدداايٜٖ٘)ت

و  ٔأحالدددددال ال سدددددل اليابالدددددا و  الادددددا البددددداب  الحوبددددد  اردددددا الب و مالدددددا و  /
 ي .ٕٜ٘ٔتد/ٖٔٚٔ

 سدددال ال ددداال )المسلدددمة  ادددااا البى دددا ا وددداي حددددا ل اح جدددال( و سددد لالج الادددالر 
تدد( و مااجيدا ٜٗٚاحماي الحالا بة حمل  بدة  ود  بدة ابدااتالي اليوداي الالماد )ت

 -اسدددرقالل محمددددر  بدددر الاددددىي رددداتالة و راا ال سددددل اليومالدددا و بالددددااتالدددب  
 ي .ٜٜ٘ٔتد/٘ٔٗٔو  ٔلبااة و  /
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تدد( و سحدالدل ر.مثدري الم لامد  و ٘ٚٔ سال اليالة و لو والل بة احمدر اليااتالدري )ت
اابدددااتالي الدددال  الاددداماا   و راا الردددؤاة الثدافالدددا اليامدددا لواردددا و راا الحاالدددا 

 ي .ٜٙٛٔو  ٕلو با ا و بلرار و  /
تدد( و سحدالدل ٓٛٔال سال االباالة و  ب  برا  ماا بة  ثماة الميااج بادالباالة )ت

اردددا   بددددر الاددددىي محمددددر تدددداااة و ارددددا م سبددددا ال ددددااج  و م بيددددا المددددرا  
 ي .ٜٛٛٔ/ٛٓٗٔو  ٖالداتا  و  /

 سددال المالددبا  )فدد   وددي الميدداا  االبالدداة االبددرالي( و ل مدداي الجوالددل بددرا الددرالة ابدد  
تدددد( و الم بيدددا ال الاالدددا و ٙٛٙمحمدددر بدددة مالدددا احارلاددد  ال دددا   )ت بدددر هللا 

 و ر.ت . ٔ /
ال ردداج  ددة حدددا ل السالالددل ا الدداة ا قااالددل فدد  اجدداب السااالددل و سدد لالج أبدد  الدااددي 

تدددد( و راا الميافدددا ٖٛ٘جددداا هللا محمدددار بدددة  مدددا اللم رددداي ال دددااالم  )ت
 لبااة و ر.  و ر.ت .-لو با ا االارا و بالاات

تددد( و ٖٚٙال الددل فدد  ادددر  ددىي الرددا ا اال اسددل للددالال الددرالة بددة ا ثالددا )ت  ياالددا
سحدالدددل ر.ادددااي حمددداري الدالاددد  و ار.حددداسي الدددال  اللدددامة و اا ادددساذ تدددىل 
ادداج  و  بددي بم ددابي مرالاالددا راا ال سددل لو با ددا االارددا و جاميددا الماالددل و 

 ر.  و ر.ت .
( و راا الددارا و بالددداات و تددددٔٔٚلادداة اليددال  بدددة ماةدداا ا فاالدددد  المالدداي )ت

 ر.  و ر.ت .
المثل الاا ا فد  ارل ال اسدل االردا ا و سد لالج لدالال الدرالة االدا هللا بدة أبد  ال داي 

تدد( و حدددة ا ودل ٖٚٙمحمدر بدة محمدر بدة  بدر ال داالي أبدة ا ثالدا الجدلاي )ت
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لباداة و - والة الرالخ  امل محمر محمر  االلا و راا ال سدل اليومالدا و بالداات
 ي .ٜٜٛٔد/تٜٔٗٔو  ٔ /

تدد( و سحدالدل ر. بدر ٕٜٚالم ال و لويىما اير الرالة مايار بة  مدا السيسدالاا  )ت
 ئٕٓٓتد/ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  /-الحمالر تارااي و راا ال سل اليومالا بالاات
تددد( و لددب ة االددححة ا سددل ٜٔٔميسدداا ا قددااة فدد  إ جددال الدددا ة و لواددالا   )ت

و  ٔلبادددداة و  /-مالددددا و بالددددااتفثاااددددة أحمددددر رددددمب الددددرالة و راا ال سددددل اليو
 ي .ٜٛٛٔتد/ٛٓٗٔ

ميجدي المالدد وحات البى الددا اس ااتددا و را أحمدر م وددال و م بيددا المجمددي اليومدد  
 ي .ٜٚٛٔو  ٖي و  ٜٙٛٔو  ٕي و  ٖٜٛٔو  ٔاليااق  و  

تدددد( و سحدالدددل الدددب   بدددر الادددىي ٜٖ٘ميجدددي مدددداالالب الولدددا و أحمدددر بدددة فدددااب )ت
ي و ٜٜٚٔتددددد/ٜٜٖٔاالارددددا االسالالددددي و  محمددددر تدددداااة و راا الي ددددا لو با ددددا

 ا بيا راا ال سل اليومالا و إالااة و ر.  و ر.ت .
تددد( و حددددة ٕٙٙميسدا  اليودداي و  بدد  اليددداي الااددج بددة محمددر بددة  ودد  الادد ا   )ت

لباددداة و -اقددر لدددة افثاادددة ر. بددر الحمالدددر تادددرااي و رااال سددل اليومالدددا و بالددداات
 ي .ٕٓٓٓتد/ٕٓٗٔو  ٔ /

تددد( ٗٓٚسجادالب أادالالل البددرالي و أبدا محمدر الداادي الاجومااد  )ت المادلا البدرالي فد 
و  ٔالملدددال و  /-و سددددرالي اسحدالدددل  دددىل اللدددالي / م سبدددا الميدددااج و الابدددا 

 ي.ٜٓٛٔتد/ٔٓٗٔ
الماالاددا بددالة أبدد  سمدداي االبحسدداي و  بدد  الدااددي الحاددة بددة برددا بددة الحالددا انمددري 

الحمالدر و راا المالادا  و تد( و سحدالدل محمدر محالد  الدرالة  بدر ٖٓٚالبالاي )ت
 ر.  و ر.ت .
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تدددد( و سحدالدددل  مدددال مالددد يا و ٖٖٚاددددر الرددديا و  بددد  اليدددا  قرامدددا بدددة جييدددا )ت
 و ر.ت . ٖالاارا م سبا ال ااج  و م ابي الرجاي و الداتا  و  /
تدد( و رااادا اسحدالدل ٖٓٗا ت ا اسالداا لاددل الددا ة و ل مداي أبد  ب دا البداقىا  )ت

و الاارددا ماردد   الميددااج با ادد اراالا و راا بدداا ادديالر ر.محمددر ل وددال اددىي 
 ي .ٜٔٚٔلو با ا و مالا 

اثاالددا ا ال فدد  فادداة ا رل و سددد لالج رددثال الددرالة أحمددر بدددة  بددر الاتددال الاددداالاي 
تددددددددد( و المؤااددددددددا المالدددددددداالا لوسدددددددد لالج اال با ددددددددا االارددددددددا و م ددددددددابي ٖٖٚ)ت

  ااساساماب ارا اب بالداتا  و ر.  و ر.ت .
تددد( و سحدالددل اسدددرالي ٙٓٙل فدد  رااالددا اإل جددال و لي ددا الددرالة الدداالي )تاثاالددا اإلالجددا

ر.إبدددااتالي الاددداماا   و ار.محمدددر با دددات حمدددري أبدددا  وددد  و راا الي دددا لواردددا 
 ي و ر.  .ٜ٘ٛٔا ارة و -االسالالي و  ماة

ارددا الابالددي بدد لااة البددرالي فدد  لددال ا اددالالل اليابالددا و ر. ا رددا حاددالة فاالددر و راا 
 ي .ٕٓٓٓاالارا االسالالي و الداتاالا و قبال لو با ا

 الردائل الجامعية :-ثانيًا
الجادداب فدد  الدددا ة ال دداالي و أاددمال اددديار ال  ددال و ااددالا ماجاددسالا و مدرمددا إلدددا 

 ي .ٜٜٛٔتد/ٜٔٗٔجاميا الماالل و  والا انرال و 
 
 


