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تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن  جهنع عمنمن ون  جهنجه ا عهنيا الفمنيلق آنق ال نر    
الكننرمنو جذلنن  ونن  انن ا دراسننة الوتشننيفع اليقمننقه جالننذا م  نند فننع ا منني  التننق تتشننيفع آننق 
فعنننل القيمهننني جتاتينننف آنننق فعخنننهي جمكنننج  اهانننت ف فملهننني آنننق جهنننجه ولهننني  ت ننندمن فعنننل 

هنني آننق وجخنني  اننرو اج ذكننر رننرف وكنني  رننرفو اج كيوننة وكنني  األلقننيم آننق وجخنني جت امر 
كيوننة ااننر  اج وهننق  كيوننة آننق وكنني و جايننج الوكنني  ا اننر ولهنني اج  مننر ذلنن  ونن  ومننيهر 
التشنننيفع اليقمنننقه جت نننجن هنننذه الدراسنننة عينننى خ خنننة ولنننيهل حالتنننيرماقو جالج نننققو جالتريمينننق  

آنننق التوهمننند الهيلننن  اللمنننرا  جتكجلننن  الدراسنننة وننن  توهمننند جخ خنننة آ نننجا جايتونننةه تليجلننن 
ليوتشننيفع اليقمننق جمرننجا  اوسننة وفيرننته حاألجا  ترنندخ  آمننع عنن  تعرمننف الوتشننيفع اليقمننق 
آق اليغنة جاه نح  و حالخنيلق  لشن م عينن الوتشنيفع اليقمنق حالخيلنت  اتسنين الوتشنيفع اليقمنق 

لوقننردم جاخرهنني آننق حالرافنني  الو ننلقي  آننق عيننن الوتشننيفع اليقمننقه اونني حالاننيو   آ نند تليجلنن  ا
الننننلمن علنننند عيونننني  الوتشننننيفعه خننننن الق ننننا األجا جتنننند تليجلنننن  آمننننع رمننننيم الو لننننف الاحمنننن  
ا سننكيآقو جكتيفننع  درم التلامننا  جتنند هنني  آننق اوسننة وفيرننته حاألجا  ترنندخ  آمننع عنن  رمننيم 
الاحمننن و اوننني حالخنننيلق  آهنننج آنننق التعرمنننف فيلكتننني  جتموتنننع العيومنننةه حالخيلنننت   الونننلهل العنننين 

ياحم  ا سكيآق آق كتيفعه اوي حالرافي  آهج آق و يدر الاحم  ا سكيآق آق كتيفنعه اوني ل
حالايو   آهج آق اخر الاحم  آمو  فعدهه خنن الق نا الخنيلق  جهنج لن  الرسنيلة جتند تليجلن  
آمع وسيل  التجهمع علد الاحم و جهي  آق خ خة وفيرت  تلنيجا اجلهني  وسنيل  التجهمنع التنق 

لنن  الوعلننجا ليسننميبو اونني حالخننيلق  آهننج آننق الوسننيل  اليقممننةه جهنني  حالخيلننت  آننق تتعيننب فيلهي
الوسيل  التق تراعق هجال  اار  ح منر وعلجمنة جه لقممنة ه اوني الق نا الخيلنت  آ ند تليجلن  
آمننع اخننر تجهمهنني  الاحمنن  ا سننكيآق آننق دراسننة جتريمننا الننلا الشننعراو خننن اتونن  الدراسننة 

درا  فننن هن اللتنننيتل جالتج نننمي   جالتنننق ولهننني  خنننرجرم اهلتقننني  إلنننى هنننذا العينننن جالعليمنننة فنننعه جا 
األجلجمننة التننق رمننق فهنني الاحمنن ه جاخننر كتيفننع عيننى ونن  هنني  فعنندهو جعوننب لمننرم الاحمنن  
ليلا جال ندرم اليغجمنة التنق تومنا فهني الاحمن ه ون  ان ا  راتنع جترهمريتنع خنن ذكنر  آهنير  

 ن الرهجع إلمهيهالدراسة جتيتوة فيلو يدر جالوراهي التق ت
 رتم  ال سن        الوشرف        

 ههههههههههههههههههههههههه                             ههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 



Abstract   
 This study aims at revealing an important aspect of the rhetorical 

inimitability of the Holy Qur'an, namely, synonymy. It simply lexical 

refers aspects and different in others. Such aspects include inversion 

of words, replacement of letters, occurrence of words…etc. thisstudy 

adopts a multi – dimensional approach: historical, I deal with the 

theoretical aspect including five sections: 1. Meaning of synonymy. 2. 

How the study of synonymy started. 3.Types of synonymy. 4.Books 

written in the field of synonymy. 5.The effect of synonyms on word 

order according to scholars in synonymy. The first chapter is a 

biography of Al-Khatib Al-Eskafi and his book Durrat At-Tanzil 

(Gem of Revelatisn) including five sectisns: 1.The biography of Al-

Khatib Al-Eskafi 2.Description of the book and its importance 3. The 

author's approach 4.The author's sources in his book 5.The effect of 

the author an those who came after him. Chapter Second is the jot of 

the study in which deal with aspects of reasoning and it is divided into 

three sections: 1.H deals with aspects of reasoning that are related to 

the semantic aspects of the text. 2. lexical aspects 3.other different 

aspects. Chapter three handles the effects of Al-Khatib's approach on 

the analysis of poetic texts.I conclude the thesis  with some important 

recommendations the importance of this discipline and the priority 

that Al-Khatib enjoyed and the effect of his book on those Coho came 

after him, in addition to his deep look and linguistic ability that 

distinguished him through his opinions and stances. The study ends 

with the bibliography section.  
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الحمددهلل ا الددزل اددرق العلىددبد  لددو  لددهللل لن دديد لل ددبلمند اددزنلالى يال دد   يال دد    لددو 
مد أل له اا ملشلال يازنلالى يهللا نبل إلو اا لإزاه ي لاجبل ماندلال ى ي لدو هلده الينلدند يأ دحبله 

 األ لمندى يمد تل ه  لإح بد إلو ني  الهللند . 
يجددق مددد أشددلا األ مددبق ىددهلللالى يأ ،مهددب أجددلالى  أمددب ل ددهلل ى خددإد تهللمددهلل  تددب  اا  ددر

يلزلك ل  نتياد  لمبء األمهلل  د  لا ح، ياخل مدد  ادبنته  إلندهى هللل دبل خدل هللعجدق إ جدبرلى 
يا ددتالبيبل لجلنددق أح بمددهى ييىيخددبل مددن هللىنددم م بانددهى يلدد  نتل دديا جبالددبل مددد جياالدده إع يت ددبىليا 

 و تاي ت  ليمه يتش لت م بلك اللحث خنه.  لنه لبلهلللس ياللحثى يالت انا يالتألناى حت
يمد الجيااد  التدل التعدت إلنهدب ال لمدبء المتدهلللليد خدل المدلهد المجندهلل متشدبلهبت هنبتدهى 
يهدل تلدك ااندبت التدل تتشدبله خدل ألعب،هدب يتدلهلل خدل أ عدل مدد ميندن خدل المدلهد مدن اتدت ا 

هللاق حدددلا م دددبد حدددلاى أي ن دددنل خدددل الت لندددلى لتمدددهللن  أي تدددأتنلى أي رندددبهلل  أي ام دددبدى أي إلددد
غنل زلك ممب نيج  اتت خدب لناهدبو يهدزل ااندبت مدد  أ عدل مدب نتعلبدت ينلتدلس  لدو الحعدب، ى 
ممددب هلل ددب المددلاء إلددو جم هددب يت دداعنهب رنددبهلل  للنددلي يتعبهللنددبل للددلس يال لددي. عدد  ىددب  يبجعددهلل مددد 

هدبى يميجلدبت اتدت ا ال لمبء د ل دهلل زلدك د خدبا ليا  لدو تدهلللل هدزل ااندبتى يلندبد اختدلام م بان
الت لنددل لناهددبى يالح مددهلل مددد تت ددنم  ددق هنددهلل لمددب يلهلل خنهددب هلليد األتددل ى لهللال  لددو ميددب د 
الملحهللندى الزند لأيا خل المتشبله اللع،ل خل الملهدى ت لالال نابخل الل غهللى ينابىض اإل جبر. 

 ق أيق مد أخلهلل هزا يلهللىهلل هزا ال ل  ي  يلته ل  نلهلل  بحته إع ىلهلل مد ال لمبء اللا تند. يل
هددد ا الددزل ألددا  تددب  ت هللل  التارنددق يغددل  024ال لدد  لبلت ددانا هددي التيندد  اإل دد بخل   ت 

 التأينق ت. 
يىددددهلل اتتددددلت د لتيخنددددم اا ل ددددهلل لحددددث يينددددق د أد ن دددديد مينددددي  لحعددددل لانددددق هلللجددددهلل 

 . التوجيه البالغي للمتشابه اللفظي عند الخطيب اإلسكافي" المبج تنل ت
*   *   * 

 
 



   

 
 

شدددلا هدددزا الميندددي  لت لمددده لدددبلملهد ال دددلن ى حندددث إد المتشدددبله اللع،دددل ن دددهلل يجهدددبل مدددد  -
 يجيل اإل جبر الل غل خل الملهد ال لن . 

 ىلهلل الهلللا بت الل غنهلل التل تابيلت المتشبله اللع،ل خل الملهد ال لن . -

 يلنبد مب نتلت   لو زلك.تجلنهلل أعل الزل نمي  له الا،  خل اانبت المتشبلههلل  -

لنددددبد خنددددق ال ددددلم خددددل مددددد  تدددد  خددددل تيجندددده اانددددبت المتشددددبلههلل يتجلنددددهلل هلليل ال ددددبلم  -
 يا لهلل العنق إلو زينه. ميال ح

حبجتاب الملحهلل الني ى للابء الم لخهلل يالتل ع تتأتل إع ل شا أغيال مابهج  -
م بلك ال لمبء ال بلمند تب هلل اللياهلل ماه  أمعبق التين  اإل  بخل يتتلن 

 تع نله ى يتم ل مياىعه  ي ليمه .
*   *   * 

 

 نعنل ميني  اللحث مجمي هلل مد المش  ت يماهب  لو  لنق المعبق:
  يلهلل ا تالبي األغلاض ياليجيل الل غنهللى يلتب هلل هنبت المتشبله اللع،ل يالتل  ا1

 تحتبج إلو ا،ل  هللىنمهللى يل نل  ل،ليا األ بلن  يالتلا ن .
إخبهلل  الهلللس الل غل مد هلللا هلل المتشبله اللع،ل  اهلل التين  يغنلل. يهزا ع  مهلل  ا2

 نتأتو إع للنبد المنمهلل ال لمنهلل لهزا الميني .

إللار اليلم التل  بد ن ل هب التين  خل تيجنه المتشبله اللع،ل خل الملهد ال لن .  ا3
 الجلنق. يهزا نتجبير لاب لا ق إلو هلللا هلل  منمهلل خل  ملنهلل يخه  هزا اإلمب 

مهلل  أعل التيجنهبت الل غنهلل للمتشبله اللع،ل  اهلل التين  اإل  بخل خل هلللا هلل  ا0
 الام الش لل هلللا هلل تحلنلنهلل.

 
 



 ج 

 
 

المتشددبله اللع،ددلى معهيمدده يأهمنددهلل اللحددث خنددهى مددن ز ددل أهدد  الم دداعبت خنددهى  عدد  لنددبد  -
 .أيجه اهتمب   لمبء المتشبله لبلمعلهلل  يأعلهب خل الا،  

 الت لنا لبلتين  اإل  بخلى ي تبله تهللل  التارنق يغل  التأينقت. -

 تحهللنهلل الم بلك التل  ل هب التين  خل تيجنهه لآلنبت المتشبلههلل خل الملهد ال لن . -

هلللا ددهلل أعددل تيجنهددبت التيندد  اإل دد بخل خددل تحلنددق الددام الشدد للى يمددهلل  إخددبهلل  الامددبهلل  -
 يتحلنلهب .مد هزل التيجنهبت  اهلل تابيق الا يم الش لنهلل 

*   *   * 

 تأتي أهمية هذه الدراسة من عدة نواحٍ  من أهمها :

أد المتشددبله اللع،ددل يجدده مددد يجدديل اإل جددبر الل غددل ل تددب  اا ى يزلددك أد ا ددتتلاج  -
الا دددت الل غندددهلل ياأل دددلال اللنباندددهلل التدددل تايددديل تحدددت الت لندددلات الملهاندددهللى يالتدددهلللنق  لدددو 

مددد اانددبت المتشددبلهبت لميندد هب نعنددل لاددب إلددو الت ددلن  يمرنددهلل النمددند  ماب ددلهلل  ددق هنددهلل
أد هزا الملهد ال لن  مد لهللد ح ن  تلنلى يهزا مب   ت الل غهلل ال للندهلل إلنده خدل جمندن 

 ملبحعهب. 
أد هدددزا اللحدددث ن،هدددل لجددد ء التاب ددد  التدددب  لدددند هندددبت المدددلهد ال دددلن  ي لمبتددده يا،مددده  -

يتلا نله. ي زلك هي يلنم ع تج ء أ لال الا،  ال بمادهلل  ياعت بم الشبمق لند معلهللاته
 خل العليم الت لنلنهلل لند اانبت المتشبلههلل. 

نم ااب مدد تد ق اللحدث امدا  لدو تع دنل  دهللنهلل لآلندبت المتشدبلههلل نادأ  لهدب  دد مجدلهلل  -
 الت لال ى ينجلو الم بال العبانهلل التل تحملهب خل  نبىهب. 

ال لمدبء ال دبلمند تب دهلل الدلياهلل مداه ى تندل مدب تشد ق  أد اللحث خل الع ل الل غدل  ادهلل -
لدده األيىددبتى يتعاددو خندده األ مددبلى يزلددك ألااددب مددد تدد ق هددزل اللحدديث الاددل خددل أاع دداب 

 .   يم لخهلل يخهمبل ن نااب  لو تلمس يلنم ال ل  ياع تالب



 هلل 

نلجدددي اللبحدددث مدددد يلاء هدددزا اللحدددث أد نندددنا مدددبهلل   لمندددهلل خدددل ميندددي هب أي نجلدددو   -
 عل التيض خنه أي ن حح م ليمهلل  عل الل ي خنهب . معهيمبل  

ُن هلل المتشبله اللع،ل يجهبل ل غنبل يلنعبلى غعق  اه  عنل مد الهللال ندى خل  نأتز  -
حمه مد الهلللا هللى ل  س غنلل مد الميني بت الل غنهلل التل  عل تابيق 

 الهللال ند لهب حتو ي لت إلو هلللجهلل الت لال.
*   *   * 

 

اتبج الم بلك التل  بد نتل هب المؤلا خل تيجنهه يت لنله لآلندبت المتشدبلههلل يمدد عد  ا ت -
لليهب لميني بت الل غهلل ال للنهللى من لنبد المنمهلل ال لمنهلل لتلك التيجنهدبت التدل  دل هب 

 المؤلا خل  تبله. 

م لنبد مهلل  إخبهلل  الامبهلل مد التيجنهبت الل غنهلل للمتشبله اللع،ل خل تحلندق يتيجنده الدا -
 الش لل .

تجلنددهلل مددب  لددم خددل معهددي  المتشددبله اللع،ددل مددد إشدد بعت  لمنددهللى يالي دديق إلددو معهددي   -
 محهللهلل للمتشبله اللع،ل مد ت ق الميا هلل يالم يلحبت الل غنهلل. 

*   *   * 

 مب المتشبله اللع،ل ؟ يمب   ىته لبلهلللس الل غل؟  -
 اللنبهلل  خل هزا الميني ؟ أ  أد هابك مد  لمه ؟ هق ن تحم التين  اإل  بخل  -

 هق له ماهٌج م نٌد خل تابيق اانبت المتشبلههلل ؟ يهق التر  له؟  -

 مب المنمهلل ال لمنهلل لتلك التيجنهبت التل ىب  لهب ؟  -

 مب م بلك التيجنه  اهلل التين  ؟ يمب   ىتهب لبلهلللس الل غل؟  -

 شأد  ابنته  لبلا،  ؟ هق اهتمب   لمبء المتشبله لبلمعلهلل  ىلق مد  -

أنم د أد اي،دا هدزل التيجنهدبت خدل خهد  الدام الشد لل أ  أد هدزل التيجنهدبت تب دهلل  -
 لبلملهد ال لن  ؟ ي نا احمم زلك ؟. 

 



 ه 

*   *    * 
 

 تجهللل اإلشبل  لهللانهلل إلو أد اللحث  نت لض لم يلحبت مد أهمهب:  -
انبت خل الم هلل الياحهلل  مد ى م الملهد أي المتشبله اللع،ل:تيهي أد نت لل مجلء ا -

تحدبهلل اميني بته خل ألعب، متشبلههلل ي يل  مت هللهلل  يخيا دق شدتو يأ دبلن  متاي دهلل مدن 
 ت.ا1 الم ال ل لض ل غل

التيجندده الل غددل: هددي تا ددتج ء أ ددلال الددا،  ال بماددهلل خددل العددليم الت لنلنددهلل لددند اانددبت  -
هددددب لميندددد هب لحنددددث ع ن ددددلح أد ت دددديد المتشددددبلههلل يالتددددهلللنق  لددددو ماب ددددلهلل  ددددق هنددددهلل ما

 ت.ا2 ا،نلتهب خل مين هب مب هللامت أاهب متتلعهلل  اهب خل الت لنل يلي لن نل

ت. يىنددق هددي تاجددت ا ا3 التاب دد : تهددي تلتندد  الم ددبال المتيتنددهلل التددل تددت ء  يع تتاددبخل -
 دبد إمدب ت. يالماب دلهلل اي ا0 اللع، يالم اوى ياجت ا اللع، ياليرد ياجت ا الم ادو يالديرد

ماب ددلهلل م ايندددهلل يهددل تأد نلتدددهللب المددت ل  لم ادددو عدد  ندددتم    مدده لمدددب ناب ددله م ادددو هلليد 
مب لع،نهلل يهل تاإلتنبد لألعب، متراهلل ممعب  يغنل ممعب ا5 لع،  ت.ا6 ت يا 

يىدددهلل ا دددتتهلل  ل دددض ال لمدددبء م ددديلحبت أتدددل  ممبللدددهلل لم ددديلح التاب ددد   بلمشدددب لهلل  -
 يالت ؤ  يالتياخم ياعجت ا.

م: ىنددق هددي: تال،ددليا يالمياىددا ياألحددهللاث التددل يلهلل خنهددب الددام أي اددرق أي ال ددنب -0 -
ت. يىنددق تهددي ا7 ىنددق لشددأاهب ى يأينددح مددب  لددل لدده  ددد هددزا المعهددي  لع،ددب الحددبق يالممددب 
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بت التدل تتعب ددق ندالدا،  اللع،دل لل لمدهلل يميى هدب مدد زلدك الدا، ت يىندق : هدي هلللا دهلل ال نع
هددي تمددب ن ددلم  :ت. يىنددقا8 ل ل نددهب خددل ل ددضنلددلر ل نددهب ل نددبل ينددؤعي لهددب ال لمددبت 

 تا9 ال لمهللى يمب نلنهب مد  لمبت أتل 

*   *   * 

تحبيق هزل الهلللا هلل أد ترايج لند أ عل مد ماهج خب تمهللت الماهج التبلنتل خل تتلن  
 ملاحق اشأ  اللحث خل  ل  المتشبله اللع،ل يتتلن ملاحق التألنا خنه..

عددبال الددزل ا ددتعهللت مادده خهددي المدداهج الي ددعل يالددزل ا تمهللتدده خددل لنددبد أمددب المدداهج ال 
ىنمددهلل  ددق م ددلك مددد م ددبلك التيجندده الل غددلى مددن  ددلض مدديجر لمعهيمدده يهلاء ال لمددبء خنددهى 
أمب هتل المابهج خهي الماهج التحلنللى يىهلل  ا تعهللت ماده خدل هلللا دهلل يتحلندق األمعلدهلل يالامدبزج 

 التل  أ لنهب.
تبلددهلل هددزا اللحددث لددبلماهج الددزل ت ددنل  لندده اللحدديث الممبعلددهلل لدده خددل مددن اعلتددرا  خددل   

التت ددمى مددن األتددز لمددب تنددماه هلللنددق  تبلددهلل الل ددبجق ال لمنددهلل لجبم ددهلل الملددك  لددهلل ال رنددرى 
 الم تمهلل مد مجلس الهلللا بت ال لنب خل الجبم هلل.

*   *   * 
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من أهمنهلل هزا الميني  خل تهللمهلل  تب  اا ى يتهلللل ا،مه الم جر يتيجنه مدباتتلا خنده مدد 
اانبت المتشبلههلل ى إع أد اهتمب  ال لمبء له ل  ن د  لنلا يع نمبس ميلمب لمدب ألدا خدل ل دض 

 ميني بت الل غهلل ال للنهلل . 
نددبت المتشددبلههلل هلليد  لددبل   ددد جمددن لآل –تب ددهلل المددلاء مدداه   –يىددهلل  باددت هلللا ددهلل المتمددهللمند 

تيجنهى هل أشدله مدب ت ديد لبلم دبج ى يمدد األمعلدهلل  لدو زلدك  تدب    متشدبله المدلهد ا ل مدب  
 ال  بجل.
يهابك هلللا بت أتل  لل ض المتمهللمند اهتميا خنهدب  عندلا لجمدن ااندبت المتشدبلههلل مدن   

دد  ك التأينددق ا علددد التيجندده يالت لنددق لهددب يمددد أمعلددهلل زلددك ال تددب  المددلاهلل هلللا ددتهى ي تددب    م 
 الرلنلى ي تأتل اإلشبل  إلنهب خل ملحث الم اعبت خل المتشبله اللع،ل.

أمدددب هلللا دددهلل المتدددأتلند خل دددهلل الا،دددل الدددهللىنم يالتم دددل لددد  أجدددهلل أحدددهللال مدددد اللدددبحعند تادددبيق يدددلم 
يم بلك التيجنه الل غل  ادهلل التيند  اإل د بخل يهلللا دهلل مدهلل  اع دتعبهلل  مدد هدزل التيجنهدبت 

 الام الش لل .  خل تحلنق 
يالمتأمددق نجددهلل أد م ،دد  الهلللا ددبت خددل هددزا المينددي  لدد  تتددلج  ددد: إمددب تحمنددم  تدد   

تلاجهب خل  يل  عجمهلل يهزا يانح جلل. يهي أمل محميهلل ي ابنهلل ح اهلل.  المتمهللمند يا 
مدددب تدددألنا  تددد   دددبلت  لدددو شدددب لهلل  تددد  المتمدددهللمند خدددل جمدددن ااندددبت المتشدددبلههللى    يا 

 ل غنبل ماب لبل.  يمحبيلهلل تيجنههب تيجنهبل 
يمددد هددزا مددب تابيلدده الددهلل تيل محمددهلل لددد  لددل ال ددبمق د يخمدده اا د خددل  تبلدده  مددد ل غددهلل     

المتشددبله اللع،ددل خددل المددلهد ال ددلن ا يأ ددق هددزا ال تددب  حلمددبت  باددت تلددث خددل إزا ددهلل المددلهد 
بله اللع،ددلا ال ددلن ى يأننددبل مددب تابيلدده الددهلل تيل إلددلاهن  الج لددلى خددل  تبلدده  مددد ل غددهلل المتشدد

ينندبا إلددو مددب  ددلم هلللا ددهلل أتددل  ىددب  لهددب اللبحددث  ددبلح الشددتلل ل اددياد  المتشددبله اللع،ددل 
خددل المددلهد ال ددلن  يأ ددلالل الل غنددهلل اى حنددث تاددبيق اللبحددث هلللا ددهلل تم ددهلل مددد  لمددبء المتشددبله 
اللع،ددل يهدد   التيندد  اإل دد بخل يال لمددبال يالددد جمب ددهلل يالددد الرلنددل ال لاددبيلى يألددي ر لنددب 



 ح 

األا بللا. هلليد أد نتابيق م دبلك التيجنده  ادهلل التيند ى  دزلك لد  نتادبيق إم باندهلل اع دتعبهلل  
مدددد هدددزل التيجنهدددبت خدددل تحلندددق الدددام الشددد لل ى إامدددب اىت دددل خدددل لحعددده  لدددو ز دددل ل دددض  
المينددددي بت الل غنددددهلل الملعيعددددهلل خددددل  تدددد   لمددددبء المتشددددبله ال ددددبلمند .   بلحددددزاى يالددددز لى 

 انن الع ق يالي ق.. ا يغنل زلك مد الميني بت الل غنهلل.يالت لنا يالتا نلى يمي 
يممددب نؤتددز  لندده  ددزلك  ددهلل  إ يددبء لمحددهلل يانددحهلل  ددد المتشددبله اللع،ددل مددد تدد ق   

 تحهللنهلل معهيمه يهلللا هلل اشأته يلنبد أايا ه.
مد الهلللا بت خل هدزا اللدب ى هلللا دهلل ل ادياد تالمتشدبله اللع،دل خدل المدلهد ال دلن   يأتنلال  

  لهددب اليبلدد : محمددهلل لددد لاشددهلل اللل ددهللى يهددل أىددل  هلللا ددهلل يجددهللتهب إلددو مينددي  يتيجنهددهت ىددب
هلللا تلى يهل ل دبلهلل ممهللمدهلل لم د  المدلهد ي ليمده ل لندهلل أ ديق الدهللند خدل جبم دهلل اإلمدب  محمدهلل 
لددد  دد يهلل اإل دد منهلل لبللنددبضى يىددهلل تاددبيق اللبحددث هلللا ددهلل ال لمددبء التم ددهلل د الددزند تدد  اإلشددبل  

ث  ددد هلللا ددهلل الددهلل تيل الشددتللى يىددهلل أيددبق مؤلعهددب خددل هلللا ددهلل الجبادد  إلددنه   ددبلمبل د  اددهلل الحددهللن
الا،ددلل للمتشددبله اللع،ددلى يتي ددن  عنددلال خددل ز ددل ىيا ددهلل التيجندده  اددهلل األجمددهلل ال ددبلمندى حتددو 
أي لهب إلو مب نمل  التم ندى يىهلل ا تعو لز ل األمعلدهلل المت لمدهلل ل دق ىب دهلل ى هلليد أد نادبى  

 أي نحلق هزل األمعلهلل.
ند هزل الهلللا هلل يلند ميني  هلللا تل خلم ،بهلى حنث إد المم ديهلل األ ،د  يالعلم ل 

مددد ل ددبلتل  ددبد ما ددلبل  لددو تيجنهددبت التيندد  اإل دد بخلى يهلللا ددهلل م ددبلك التيجندده  اددهلللى 
يلنبد خنله خل ال لم خل مجبق التألنا خدل المتشدبلهى يمدب تمندرت لده تيجنهبتده عد  لندبد أعدل 

 تيجنهبته  لو الام الش لل.
*   *   * 
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يخنهددددب أهمنددددهلل الميندددي ى يأ ددددلب  اتتنددددبللى يمتيددددي اللحددددث يماهجددددهى يالهلللا ددددبت  * مقدمةةةة   
 ال بلمهلل.

 التمهيد   املتشابه اللفظي يف القرآن، وفيه مخس  مباحث  

 ت لنا المتشبله اللع،ل.  ول:المبحث ال 
 اشأ  اللحث خل  المتشبله اللع،ل . المبحث الثاني:
 أى ب  المتشبله اللع،ل . المبحث الثالث:
 الم اعبت خل المتشبله اللع،ل.  المبحث الرابع:

 المعلهلل  يأعلهب خل الا،   اهلل  لمبء المتشبله .  المبحث الخامس:
 

 به ) درة التنزيل (، وفيه مخس  مباحث  الفصل األول   اخلطيب اإلسكايف وكتا

 الت لنا لبلتين  اإل  بخل.  المبحث الول :
 الت لنا ل تب  هللل  التارنق يىنمته ال لمنهلل.  المبحث الثاني :
 الماهج ال ب  للتين  اإل  بخل خل  تبله.  المبحث الثالث:
 م بهللل التين  اإل  بخل خل  تبله.  المبحث الرابع:

 أعل التين  خل مد ل هللل.  المبحث الخامس:
 

  وفيه ثالث  مباحث الفصل الثاني  مسالك التوجيه عند اخلطيب  اإلسكايف 

 م بلك ن ل   لنهب ملا ب  الجبا  الم ايل لل نبم.  :  الول بحثالم -

 م بلك ن ل   لنهب ملا ب  الجبا  اللع،ل يال يتل لل نبم.  : المبحث الثاني  -

    لنهب ملا ب  جياا  أتل .م بلك ن ل : المبحث الثالث  -

 .توجيهات اخلطيب البالغي  وأثرها يف حتليل النص الشعريالفصل الثالث   

 يخنهب اتبجج اللحث يأه  التي نددددددبت :اخلامتة
 الفهارس الفنية

  



 ل 

 
 

خددإال خددل تتددب  هددزل الممهللمددهلل ع ن دد ال إع أد أتيجدده لبلحمددهلل يالعاددبء إلددو الددل    وبعددد: 
لددزل أحددبيال لل بنتددهى يأخددبض  لددل  مددد يا ددن خنددله يلحمتددهى يلدد  نددرق لددل الدلحن  الددلحمدى ا

هبهللنددبل يميخمددبلى خددبلله  لددك الحمددهلل  مددب نال ددل لجدد ق يجهددك ي ،ددن   ددليباكى ع أح ددل عاددبء 
  لنك أات  مب أعانت  لو اع ك.

ع  أع ال د ل هلل ش ل اا ت بلو د لش ل أ تبزل الهلل تيل: محمهلل ال نهلل المل دل د المشدلا  
اللحددث د يالددزل ىددلأل حلخددبل حلخددبلى يلدد  نددأُق جهددهللال خددل الت لنددم يالت ددين  يالتيجنددهو هلليد   لددو

 ا تلهللاهلل للأنهى أي ا ت  ء ليجههلل ا،للو خأجرق اا معيلته خل الهللالند.
عدد  الشدد ل مي دديق للمددبجمند  لددو هددزل الجبم ددهلل الملبل ددهلل د جبم ددهلل الملددك  لددهلل ال رنددر د  

لنددهلل ااهللا  يال لددي  اإلا ددبانهللى  لددو إتبحددهلل العل ددهلل لددل لميا ددلهلل ممددع ل لم دد  الل ددهلل ال للنددهللى ل 
 الهلللا هلل يتمهللن  هزا اللحث.

أمب اإلتي  الزند ع ن ن الممب  ت هللاهلله ى ممد  بد ل ق  ماه  نهلٌل خل إتمب  هدزا اللحدثو  
خإال ع أملك له  جمن بل  ي  الهلل بء لهد  أد نجدرنه  اا  لدو إح دباه ى يأد ن عدل لدل يلهد ى 

لهللنابى يلجمنن الم لمندى يأد نلل  اب د خنمدب نلندنه د همبلادبى يأد نتدت  لادب لتندلى يالحمدهلل ا يليا
 ل  ال بلمندى ي لو اا  لو  نهللاب محمهللى يهله ي حله ي ل .

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 

 


