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 مقدمة 

 فضيلة الصيخ وحيد بً بالي

 

ن، وافصالة وافسالم ظذ أؾصح افبؼ حمؿد، افذي خؾؼ اإلكسان، ظؾؿف افبقااحلؿد هلل 

 وظذ آفف، وصحبف، وشؾؿ.

 وبعد:

افداظقة يف حاجة إػ يشء مـ ظؾقم افبالؽة؛ فؽل يؼدم دظقتف فؾـاس بلشؾقب ؾصقح ؾنن 

 .األخالق، ومعايل األمقربؾقغ، يلخذ بلفباهبؿ إػ احلؼ، ويستثر مهؿفؿ إػ مؽارم 

وؾؼف –فؾشقخ خافد بـ حمؿقد اجلفـل « افبداية يف ظؾقم افبالؽة»ظذ رشافة  وؿد وؿػت

فبديع بلشؾقب شفؾ ، ؾقجدهتا ؿد مجعت أضراف افعؾقم افثالثة: ادعاين، وافبقان، وا-اهلل

فؿفا، ؾلكصح ضافب افعؾؿ بحػظ هذا مقسقر يقرس ظذ ضافب افعؾؿ دراشة هذه افعؾقم، وؾ

 ادتـ يف بداية ضؾبف فؾعؾؿ.

 حمؿد، وظذ آفف وصحبف وشؾؿ.شقدكا وصذ اهلل ظذ 

 وـتبف

 افػؼر إػ ظػق ربف

 وحيد بً عبد السالو بً بالي

 مـشلة ظباس -ـػر افشقخ -مك

 هـ3311رمضان  7يف 
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 مقدمــة

 

معاين ما يعز بف ظـ  بديعَ  وأهلؿ ـؾ بؾقغٍ ، كظؿ جقاهر افبالؽة بلشالك افبقاناحلؿد هلل افذي 

ؾرشان  صحبف، وظذ آففو، مـ كطؼ بافضاد  أؾصحشالما ظذ ، و صالةو، افشانو، احلال

 .بعد، وافػصاحة

اهلل أشلل و؛ تذـرة فؾؿـتفلو، فؾؿبتديتبكة  ،م افبالؽةقيف ظؾ ـتبتفاؾفذه رشافة مقجزة 

  .إكف ظذ ـؾ يشء ؿدير، ـؾ مسؾؿ اأن يـػع هب، وافؽريؿفقجفف  ا خافصةجيعؾفأن 

 

 

                                 

 . ٍـ29/8/1433كتبُ : خالد بً حمنود اجُلَين يف ( 1)
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 ةــــالغـالب

 

 :وفيَا ثالثة كتب

 .يناظؾؿ ادع :اللتاب األول

 .ظؾؿ افبقان :اللتاب الجاىي

 .ظؾؿ افبديع :اللتاب الجالح
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  :األول كتابال

 عله املعاىي

 

 :وفيُ أربعة أبواب

 .افؽالم :الباب األول

 .افؼصـــر :الباب الجاىي

 .ادساواة، واإلضـاب، واإلجياز :الباب الجالح

 .افػصؾ، وافقصؾ :الباب الرابع
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  :الباب األول

 اللالو

 

 :فيُ سبعة ضوابطو

 :أىواعُ: الضابط األول

 .يخزـالم  .3

 .ـالم إكشائل .2

 .افؽذَب فذاتفِ و، حيتؿُؾ افصدَق  ـالمٍ  هق ـؾ ياخلز افؽالم  الضابط الجاىي:

 .ال ـذباو، صدؿا ؾال حيتؿهق ـؾ ـالم  ئلاإلكشاافؽالم  :الضابط الجالح

 اثياٌ: أركاىُالضابط الرابع: 

 .مسـد .3

 .مسـد إفقف .2

 :اثياٌ اإلىصاءأىواع : الضابط اخلامس

  .إكشاء ضؾبل .3

 .إكشاء ؽر ضؾبل .2

 .ؽَر حاصٍؾ وؿَت افطؾِب  اما يستدظل مطؾقبً اإلكشاء افطؾبل هق  :الضابط السادس

 .ؽَر حاصٍؾ وؿَت افطؾِب  اما ال يستدظل مطؾقبً اإلكشاء افغر ضؾبل هق  :الضابط السابع
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  :الباب الثاني

 القصـــر

 

 :فيُ أربعة ضوابطو

 هق ختصقُص يشافؼك  :الضابط األول
ٍ
 بطريٍؼ خمصقٍص. ء

ٍ
 بقء

 :أشَر طرق القصر أربعة: الضابط الجاىي

 .االشتثـاء، وافـػل .3

 .إكام .2

 .أو فؽـ، أو بؾ، افعطػ بال .1

 .تؼديؿ ما حؼف افتلخر .3

 :أركاىُ: الضابط الجالح

 .مؼصقر .3

 .مؼصقر ظؾقف .2

 :أربعة ُأشَر أىواع: الضابط الرابع

 .حؼقؼلؿك  .3

 .إضايف ؿك .2

 .صػة ظذ مقصقفؿك  .1

 .ؿك مقصقف ظذ صػة .3
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  :الباب الثالث

 املساواة، واإلطياب، واإلجياز

 

 :أربعة ضوابطوفيُ 

 .اإلؾصاح، ومع اإلباكة يف أفػاٍظ أؿؾَّ مـفاين ـثرة ااإلجياز هق مجع مع :الضابط األول

 .فػائدةاإلضـاب هق زيادة افؾػظ ظذ ادعـك  :الضابط الجاىي

 .هل تلديُة ادعـك ادراِد بعبارٍة مساويٍة ففادساواة  :الضابط الجالح

 :اثياٌ اإلجيازأىواع : الضابط الرابع

 .إجياز ؿك .3

 .إجياز حذف .2
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  :الباب الرابع

 الفصل، والوصل

 

 :أربعة ضوابطوفيُ 

 .بافقاو أخرىافقصؾ هق ظطػ مجؾة ظذ  :الضابط األول

 .مجؾتغبغ بافقاو افػصؾ هق ترك افعطػ  :الضابط الجاىي

 :جيب افػصؾ بغ مجؾتغ يف ثالثة مقاضع :الضابط الجالح

 .أن يؽقن بقـفام احتاد تام .3

 .أن يؽقن بقـفام تبايـ تام .2

 .أن تؽقن اجلؿؾة افثاكقة جقابا ظـ شمال يػفؿ مـ اجلؿؾة األوػ .1

 :ؿؾتغ يف ثالثة مقاضعاجلجيب افقصؾ بغ  :الضابط الرابع

مل يؽـ هـاك شبب يؼتيض افػصؾ ، وـاكت بقـفام مـاشبة تامة، وإذا اتػؼتا خزا أو إكشاء .3

 .بقـفام

 .أوهؿ افػصؾ خالف ادؼصقد، و أو إكشاء، إذا اختؾػا خزا .2

 .إذا ؿصد إرشاـفام يف احلؽؿ اإلظرايب .1

 

 

 

 

 

 

 



 ةيف علـوم البالغ ةالبدايـ 
00 

 

 

 

  :الكتاب الثاني

 عله البياٌ

 

 : أربعة أبوابوفيُ 

 .افتشبقف :الباب األول

 .ادجاز ادرشؾ :الباب الجاىي

 .االشتعارة  :الباب الجالح

 .افؽـايـــة :الباب الرابع
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  :الباب األول

 التصبيُ

 

 :ثالثة ضوابطوفيُ 

بلداٍة ، أو أـثرَ ، ام يف صػةٍ صساـفال، أو أـثرَ ، صقئغظؼُد مماثؾٍة بَغ افتشبقف هق  :الضابط األول

 .بقـفام 

 :أربعة ُأركاى: الجاىيالضابط 

 .فادشبَّ  .3

 .ف بفادشبَّ  .2

 .أداة افتشبقف .1

 .وجف افشبف .3

 :أربعة ُأشَر أىواع: الحالضابط الج

 .تشبقف مرشؾ .3

 .تشبقف ممـد .2

 .ؾتشبقف مػصَّ  .1

 .تشبقف متثقؾ .3
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  :نيالباب الثا

 اجملاز املرسل

 

 :ضابطاٌوفيُ 

معـاها األصع فعالؿة ؽر ادشاهبة  ادجاز ادرشؾ هق ـؾؿة اشتعؿؾت يف ؽر :الضابط األول

 .مع ؿريـة ماكعة مـ إرادة ادعـك األصع

 :أربعة القاتَُعأشَر : الضابط الجاىي

 .افسببقة .3

 .ةَ بَ ادسبَّ  .2

 .اجلزئقة .1

 .افؽؾقة .3
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  :لثالباب الثا 

 االستعارة

 

 : ضوابطمخسة وفيُ 

  .ذف أحد ضرؾقفهل تشبقف ُح االشتعارة  :الضابط األول

 : ثالثة اأرـاهن  :الضابط الجاىي

 .مستعارٌ  .3

  .مستعاٌر مـف .2

 .مستعاٌر ففُ  .1

 :أىواعَا: الضابط الجالح

 .اشتعارة تكحيقة .3

 .اشتعارة مؽـقة .2

َح ؾقفا بَؾػِظ ادشبَّف بِف.االشتعارة افتكحيقة  :رابعالضابط ال  هل ما ُُصَّ

ـْ فقازمف.هل ما ُحِذَف ؾقفا  االشتعارة ادؽـقة  :امسالضابط اخل  ادَشبََّف بِف وُرِمَز فُف بقء ِم
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  :الباب الرابع

 الليايـــة

 

 :ضابطاٌوفيُ 

مع جقاز إرادِة ادعـك ، فػٌظ أريد بف ؽُر معـاُه افذي وضَع فف افؽـاية هل :الضابط األول

 .األصعي 

 :ثالثة َاأقسام: الضابط الجاىي

 .ــاية ظـ صػة .3

 .ــاية ظـ مقصقف .2

 .ظـ كسبةــاية  .1
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  :الكتاب الثالث

 عله البديع

 

 :باباٌوفيُ 

 .ادحسـات ادعـقية :الباب األول

 .ادحسـات افؾػظقة :الباب الجاىي
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  :الباب األول

 احملسيات املعيوية

 :ثالثة فصولوفيُ 

 .افطباق :الفصل األول

 ادؼابؾة. :الفصل الجاىي

 .افتقرية :الفصل الجالح

  :األولالفصل 

 الطباق

 : ضابطانوفيه 

 .هق اجلؿُع بغ فػظغ متؼابؾِغ يف ادعـكافطباق : الضابط األول

 :اثـانأكقاظف: الضابط الثاين

 ضباق شؾب..2                                                                                  .ضباق إجياب.3

  :الفصل الثاني

 املقابلة

 :ضابط واحدوفيُ 

 .ما يؼابؾ ذفؽ ظذ افستقب ذـرثؿ ، أو أـثر ، معـقغذـر  ادؼابؾة هل

  :الفصل الثالث

 التورية

 : ضابط واحدوفيُ 

اآلخر بعقد خػل  ، وأحدمها ؿريب طاهر ؽر مراد، فف معـقانذـر فػظ مػرد افتقرية هل 

 .هق ادراد
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 :الباب الثاني

 احملسيات اللفظية 

 

 :ثالثة فصولوفيُ 

 .اجلـاس :الفصل األول

 .افسجع :الفصل الجاىي

 .االؿتباس :الفصل الجالح

 

 

  :الفصل األول

 اجلياس

 :ضوابطثالثة وفيُ 

 .واختالؾُفام يف ادعـَك، هق تشابُف فػظِغ يف افـطِؼ اجلـاس  :الضابط األول

 : أكقاظف :الضابط الجاىي

 .تامجـاس  .3

 .ؽر تامجـاس  .2

، كقع احلروف: هل ،أصقاءاجلـاس افتام هق ما اتػؼ ؾقف افؾػظان يف أربعة  :الضابط الجالح

  .فا صار ؽر تاميف واحد مـ ااختؾػإن ، وترتقبفا، وظددها، وصؽؾفاو
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  :الفصل الثاني

 السجع

 : ضابط واحدوفيُ 

 .افسجع هق تقاؾؼ افػاصؾتغ يف احلرف األخر

 

  :الفصل الثالث

 االقتباس

 : واحدضابط وفيُ 

ظذ وجٍف ال يشَعُر بلكف ، أو احلديِث ، مـ افؼرآنِ  صقئا أو افـثر ، تضؿغ افشعرهق االؿتباس 

 .مـفام
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 الفهرس

 الصفحة املوضوع

 3  مقدمــة فضيلة الصيخ وحيد بً بالي

 4 املقدمة.

 5 علوو البالغة.

 6 اللتاب األول: عله املعاىي.

 7 الباب األول: اللالو.

 8 الباب الجاىي: القصـــر.

 9 اإلجياز، واإلطياب، واملساواة.الباب الجالح: 

 10 الباب الرابع: الوصل والفصل.

 11 عله البياٌ.اللتاب الجاىي: 

 12 الباب األول: التصبيُ.

 13 الباب الجاىي: اجملاز املرسل.

 14 الباب الجالح: االستعارة .

 15 الباب الرابع: الليايـــة.

 16 اللتاب الجالح: عله البديع.

 17 األول: احملسيات املعيوية.الباب 

 17 الفصل األول: الطباق.

 17 الفصل الجاىي: املقابلة.

 17 الفصل الجالح: التورية.

 18 الباب الجاىي: احملسيات اللفظية.

 



 ةيف علـوم البالغ ةالبدايـ 
10 

 18 الفصل األول: اجلياس.

 19 الفصل الجاىي: السجع.

 19 الفصل الجالح: االقتباس.

 21: 20 الفَرس.

 

 

 


