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من أعظم النعم على العباد والرحمة  الواعةع   ةل الةب د د اةدعلة  المة  ور  إن 
من خزائن الوحل والشرلع  وحمل  العلم والحكم  ؛ ةنَّهةا الرابةة  المعنولة  بةلن الخةال  
والمخلةةو  د والحبةةم المبيةةم بةةلن العاشةة  والمعشةةو  د والوعةةلل  للةةدخوم  ةةل حيةةن  

ومةةةةن المعةةةةببلن عةةةةدم إمكةةةةان  دى والحبةةةةم المبةةةةلن الحيةةةةلن د والبمعةةةةة بةةةةالعرو  الةةةةو  
الويوم إلى هذا الغرض اةقيى والم يد اةعلى د إال مع البوج  ب در االعبةاع  
إلةةةةى معناهةةةةا وبم ةةةةدار ال ةةةةدر  إلةةةةى عةةةةرها ومغزاهةةةةا د ورألةةةة  أنَّ اةدعلةةةة   ةةةةل الكبةةةةا  

 ا مةةن أجةةم  ميباح المبهجةةد   المةة  ور  مةةن اةئمةة  اةةهةةار  إنهةةبةةة  المشةةهور الموعةةوم 
اةدعلةة  قةةدرار وأر عهةةا منزلةة  الشةةبمالها علةةى اليةةها  الحعةةنى اعلهلةة  واةم ةةام العللةةا 

درعة  مةن بعةض الوجةو  أاةعظم والبجلل اةبةم  ة رد  أن  الربوبل  و ل بعضها االعم
بم دار االعبعداد د مع قلة  البةاو وقيةور اعةة و ن  هنةا أنةا أيشةرو  ةل الم يةود مةع 

لر  الةودود د واالعةبمداد مةن اةرواح المةهةر  واةنهةا الةةاهر  د مةن االعبنها  من ا
 نةنبلاء العظام واةوللاء الكراما

أن لشةةةةبمم البحةةةةه علةةةةى بمهلةةةةد ؛ المبةةةةوا ر  اقبضةةةة  ةبلعةةةة  الموضةةةةوو والمةةةةاد  
و   ةةةة   يةةةةوم لبيةةةةد ر كةةةةم  يةةةةم بوةئةةةة  عرضةةةة   لهةةةةا بعرلهةةةةا لظةةةةواهر الهيةةةةم د 

 نض   لها ةهم نبائج البحهوجز  عر وأع ب  الهيوم بخابم  م
د بناولةة   ةةل ال عةةم اةوم حلةةا  الشةةل  الةوعةةل بةة  ه أقعةةام ببةةدأ  البمهلةةد ا

   أمةةا  دومةةا لبعلةة  بهةةا مةةن حلةةه شةةلوخ  وب مذبةة  و مكانبةة  العلملةة  و  ةةار  وو ابةة
واعببةةةار  وأهملبةةة  وعناولنةةة    ميةةةباح المبهجةةةد كبةةا    ةةةانل  كةةةان  ةةةل بعرلةةة ال عةةم ال

لغةة ر  د كةةان  ةةل الةةدعاء أمةةا ال عةةم ال الةةه  والنعةةخ  البةةل عملنةةا بهةةا د ونعةةخ  الخةلةة 
 واية حارن

المباحةةةه  إذ اشةةةبمم علةةةىوأمةةةا الهيةةةم اةوم   ةةةد نهةةةض بالمعةةةبو  اليةةةر ل 
 اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ل  

 وهل : أبنل  اة عام د والميادر د والمشب ا  د وأبنل  الجموون



بنةةاء  :  شةةبمم علةةىا وقةةدل لبركلبةةال ةةانل   ةةد نهةةض بالمعةةبو  ا وأمةةا الهيةةم
االعةةبههام د والنةةداء د واةمةةر د الجملةة  الخبرلةة  الم ببةة  والمنهلةة  والمأكةةد  د وأعةةالل  : 

 والنهل د والبمنل والبرجلن
الظةةةواهر إذ اشةةةبمم علةةةى وأمةةةا الهيةةةم ال الةةةه   ةةةد نهةةةض بالمعةةةبو  الةةةداللل 

اللل د والمعةةةر  وهةةةل : االشةةةبراة اللهظةةةل د والبةةةراد  د والب ابةةةم الةةةداالبلةةة  د الدالللةةة  
 والدخلم ن

ةلا    الكرلمة    ةل ربةوو  وبعةد  كشةه  هةذ  الدراعة  عةن خيائيةةها  اةدعلةة الض 
ةَن النبةائج د وهةل علةى النحةو   َن اهلل  علةى جملة م م  اللغول  د والب غل  د  َوقه ي بهدي م 

 اآلبل :
المباركةةةة  بالوضةةةةوح والمباشةةةةر   جةةةةاَء  ضةةةةمن شةةةةروة  دعلةةةة ابعةةةةم  ألهةةةةاظ اة

ح  البةةل حةةدد ها الن  ةةاد ال ةةدماء ن   ةةد اهةةبم الةةداعل باخبلةةار كلمابةة  اخبلةةارار دقل ةةار الهيةةا
للعب ةةر بةة  عةةةن المضةةاملن الدلنلةةة  بعبلةةرار بللغةةار معجةةةزار إلةةى جانةةة  عمةة  اةداء د وقةةةو  

 أو المبل ل ن الداعلالب  لر  ل 
م د المباركةةة  نشةةةعر بدقةةة  االعةةةبعما دعلةةة اة  ةةةل ومةةةن اعةةةبخدام المهةةةرد  والجملةةة 

داخةم الجملة  د ولهةا مناعةببها بةلن مةا ب ةدمها وبةلن  أحكامها كم لهظ  لها وقعها ولها 
بةةةار  اللهظةةة  مهةةةرد  ولعةةةبعملها بةةةار   الةةةدعاءب هةةةا مةةةن كلمةةةا  ومعةةةانم د  لعةةةبعمم  مةةةا

مجموعةةة  د ميةةةدرار مةةةر   د واعةةةم  اعةةةم مةةةر   د  عةةة ر ماضةةةلار أو  عةةة ر معةةةب ب ر د اعةةةمار 
 باعبهةةامو  ةةل موضةةع  واةةنةةا   ةةل موضةةع  د  باعلجةةازنالةة  د ظةةاهرار أو ضةةملرار وك

والعمةةةوم  ةةةل مةةةواةن الشةةةموم وبةةةالبعللن والبخيةةةلم  ةةةل مةةةواةن الحيةةةرد معةةةبعم ر 
  نون الب غ  كم   ل وقب  وحاج  الك م إلل ن

بةةة بل عةةةن اخبلةةةار  نةةةل م يةةةود د ول بضةةةل المباركةةة   دعلةةة اة ألهةةةاظإن بناعةةة  
ذلةةةة بببةةةع أعةةةلو  الةةةنم د واخبلةةةار العةةةما  اللغولةةة  للبعبلةةةر عةةةن المعنةةةى ن  اخبلةةةار 
اللهظةة   هةةو اخبلةةار بللةة  بالوضةةع المناعةة  مةةن العةةلا  ن وان البشةةاب  واالخةةب    ةةل 

 ن قعم من البغللرا  إنما ل بضل  المعنى والم ام



مةةةن  وبةةةاةخملظةةةواهر الشةةةائع   ةةةل اةدعلةةة  د ليعةةةد  االقببةةةاا والبضةةةملن مةةةن ا
 ال ر ن الكرلم ن  لا 

 ل الهيم اةوم  المعةبو  اليةر ل  بكشةه  لةل دالال  أبنلة  الهعةم ال   ةل  
الهعةةةةم ال   ةةةةل المزلةةةةد قةةةةد اعةةةةبعمم  ةةةةل دالالبةةةة  المعهةةةةود  البةةةةل  المزلةةةةد د وظهةةةةر أن  
 بناغم  والعلا  ن

جاء  مبنوعة ر وذا  دالال  منعةجم  اعبعمام الميادر بك ر    ابكشه  ألضر  
وعلاقها ؛ ووظ  الةاقا  اليوبل  الناشئ  من الميدر و عل  ؛ واشب  ميةادر مةن 

 أ عامم غلر أ عالها ال لاعل  ن
علةى الوجة  الةذي لغنةل عةلا  الةنم ولبةرز الةدالال    أما المشب ا   اعبعمل 

 معهود  للمشب ا  نالمراد  د وجاء  اعبعماالب  إلاها مبناغم ر والدالال  ال
الةةداعل مةةن جمةةوو البكعةةلر وبنةةوو أبنلبهةةا  لةةم لخةةر  عةةن  إ ةةاد أظهةةر البحةةه  

 ن قواعدها ال لاعل  إال قلل 
د أمةةةةا  ةةةةل اةدعلةةةة  المباركةةةة   عةةةةدم ورود يةةةةل  البيةةةةغلر مةل ةةةةا أظهةةةر البحةةةةه

 نالنع   لم لرد إال  ل موضع واحد 
البراكل  النحول  وظهة   أنلنا     د كش  ل  بركلبما الهيم ال انل  المعبو  الأ

ةة  والملبةةز م والنهةةل  د  كانةة  براكلةة  النةةداء واالعةةبههام د بمةةا لنعةةجم مةةع الخةةةا  الموجَّ
 ن الدعاءوالبمنل والبرجل شائع  أك ر من غلرها من البراكل   ل  د واةمر

د  اةدعلةة  المباركةة أعةةلو  النةةداء مةةن أك ةةر اةعةةالل  ورودار واعةةبعماالر  ةةل إن 
 د ةن النداء لبعل ة  بالغا ةم والعةاهل اعبيعمم النداء عمومار لمدح الباري جم وع   د 

؛ ةنةة   د وابضةةل للباحةةه أن عةةب  ك ةةر  اعةةبعمام أعةةلو  النةةداء  ةةل اةدعلةة  المباركةة 
 ن ضر  من ضرو  بوكلد الك م وب ول  معنا 

و  دههام ك ةةر اعةةبعمام أعةةلو  االعةةبههام ب دوابةة  المخبلهةة  د وهةةل:  همةةز  االعةةب
 و  كل   ن دو  أيُّ  دو  أنَّى  دو  ألن  دو  َما  د َمْن 



البةةةل كةةةان لعب ةةةر  دعينةةةَل البحةةةه بدراعةةة  الظةةةواهر الدالللةةة  البةةةارز   ةةةل اةدعلةةة  
والظةةواهر الدالللةة  البةةارز  هةةةل :  د باعةةبعمالها عةةن ك لةةر ممةةا كةةان لعب ةةةد  ولةةأمن بةة 

 والمعرَّ  ن دلوالمشبرة اللهظلد والب ابم الدالل دالبراد 
ابعم  لغة  اةدعلة  باحبوائهةا علةى ألهةاظ الشةرلع  اععة مل  د   ةد وظهة  هةذ  
اةلهاظ بمةا لخةدم العةلا  العةام لةدعلة  د والع قة  بةلن هةذ  اةلهةاظ ومعانلهةا د قائمة  

 بالدرج  اةولى على الوضوح والواقعل  ن 
 ل رعم اليةور  الب غلة  د  المبارك  أ ر بارز   دعل كان للح ل   والمجاز  ل اة

 كةان للبشةبل  والكنالة  واالعةةبعار  دور كبلةر ومةأ ر  ةل وضةةوح الداللة  د وزلةاد  جمةةام 
 ن الداعلالنم د وعم  الب  لر  ل 

عةلةر  مجموعة  الب ابم الداللل كةان الظةاهر  البةارز  اةخةر   ةل اةدعلة  د إذ 
نيةةةةوم اةدعلةةةة  ؛ كالحلةةةةا  مةةةةن ال نائلةةةةا  د كةةةةان لهةةةةا دور  كبلةةةةر  و اعةةةةم  ةةةةل بنةةةةاء 

 ال  ن نننوالمو  د واةبلض واةعود د والللم والنهار د والشر  والغر  
 


