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 الخاتمة

 وثبت المظان



 الخاتمة
بعد أن انتهينا من البحث  والدااةثةأ أ ثد مثن المأيثد أن أ مث  أ ث  

 النتائج التي وص  إليها البح :
في التمهيد انتهينا إلى تحديد صواة لشخصية ابن ال ثوي  ومثا يخث   -

حياتثثثت وتأةثثثيار وماداتثثثت العءميثثثة و ااه العءمثثثاه فيثثثتأ ويثثثا  أن 
وبت وبالغتتأ كما تعافنثا لءثى حثد الاا ن مع ي من  هة نظمت وأةء

 البالغة لندر. 
إن المباح  البالغية في تأةيا ابن ال وي  ل  تكن ةثهءة واحثحة بعثد  -

أن لافنثثثا أنثثثت بثثثالا فثثثي اختصثثثاا لأظثثثتأ ولكثثثن الاثثثااهة المت نيثثثة 
والمةثثتماة تمكثثن الاثثاال مثثن الواثثوا لءثثى الاحثثايا البالغيثثة فثثي 

 تأةيار. 
ه   فيما يتعءق بالتأةياأ وتحصثءت لديثت مثن  مع أاوا  الةاباين و اا -

العءو  والأنون ما ينبغي لءمأةا أن يتانهثاأ وأحثاب بكث   لثا إحابثة 
تامةأ فاةتعان بتءا العدة الحخمةأ واةتمد من  لثا المعثين الثثا مثا 

 مكنت من تصنيا   ا الكتاب الياخا بالأوائد. 
ءبيثثة وخصوصثثا لنثثى ابثثن ال ثثوي  فثثي معال ثثة اشةثثاليب ا نشثثائية الب -

ةءوب االةتأها  لكثاة شيولت في الاا ن الكاي . و ثو فثي لنايتت بإ
كثث   ثث ر اشةثثاليب يبثثين خاو هثثا خاو ثثا م اييثثا إلثثى معثثان  أخثثا  

 بيانية ياتحيها الةياق. 
ا ت  ا تماما كبياا بمبح  التادي  والت خياأ واأينا ماداتت لءثى تأةثيا  -

اثاال التأةثيا فبهثا يةثتاي  بعض اآليات التي اد يشثك  فهمهثا لءثى 
 ةياق اآليات الاا نية الكايمة. 

تنثثاو  باائثثق الاصثثا المشثثهواةأ غيثثا أنع باياثثة العبثثا لثث  يكثثن لهثثا  -
نصيب في تأةيارأ وتكء  لن الأص  والوص  ولكثن دون أن يةثميت 
بالمصثثبءا المتعثثااا لءيثثتأ وأشثثاا إلثثى كمثثا  االتصثثا  وشثثبت كمثثا  

 االتصا . 
بح  ا ي اي وا بناب ا تماما كبياا خصوصا فثي إي ثاي ا ت  بدااةة م -

 الح ا فاد وصءت أنوالت إلى خمةة لشا نولاً في تأةيار. 
لنى بمباح  البيان لناية كبياة فثي تأةثيارأ فاثد لثاا البيثان وحثدرأ  -

 و ع  التشبيت والتمثي  والمث  بمعنى واحد ول  يأاق بينه . 
نثدرأ فاثد التمثدر فثي ت ويث  كثيثا مثن كان لءم اي بنوليت كبيا لنايثة ل -

اآلياتأ واختءا فثي ت ويءثت مثع أ ث  الةثنة المثبتثين لءصثأاتأ و ثو 



يةتعم  مصبءا الم اي لءثى أوةثع نبثاق فثي تحءيالتثتأ و ثو أكثثا 
المصبءحات البالغيثة دواانثاً فثي تأةثيار دون أن يشثيا إلثى نوليثة 

 الم اي. 
أ وك لا كثان لءتعثايض كبيثا ا ت  بالكناية وأكثا من تاةيمات أغااحها -

لنايثثة لنثثدر مثثن خثثال  حثثدر لءتعثثايض واةثثتداللت لءثثى و ثثود  ثث ا 
وأاثثثثوا  الةثثثثءا وأخبثثثثاا العثثثثاب  اشةثثثثءوب فثثثثي أحاديثثثث  النبثثثثي

 وأشعاا ا. 
ن مثن ةثبات  نت فثي  لثا شث ل  يكن لعء  البديع حظ كبيا فثي تأةثيار شث -

ع فثثي مثثن المأةثثاينأ إال أن  لثثا ال ياءثث  مثثن أ ميثثة مباحثث  البثثدي
تأةيارأ فاد اأينا تاةيماتت لاللتأات وك لا التكااا فاثد تكءث  لنهمثا 
صااحةأ بينما أشاا إلى المباحث  البديعيثة اشخثا  إشثااة تأهث  مثن 

 خال  شاحت وتعءيءت وفهمت لءن  الاا ني. 



 


