
 

 

 ملخص البحث 
 

: التشبيه واغراضه يف كتاب كفاية األتقياء للسيد اىب بكر   2019ستى حليمة السعدية، 
 املعروف بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى. 

الشيخ السيد اىب بكر املعروف   هكتاب كفاية األتقياء هو كتاب من الكتب الذي ألف
وبني يف هذا الكتاب فن التوحيد اى من   بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى

  واإلخالص  والتوكل  والسنن الشرعى  العلم والتعلم والزهد والقناعة  التوبه ومنها ملسو هيلع هللا ىلصوصية النىب 
افظ وصالة الضحى وفضل  واحل  القارئ   وأداب  اإلشراق  وأداب  االوقات  وحفظ   والعزلة   والصبحة 

 العلم وفضل التعلم و تصحيح النية.   

يف هذا الكتاب اشعار رائعة بديعية مجالية وفيها تعبري وجوه التشبيه. ولذالك هذا املوضوع  
 يف هذه الرسالة : التشبيه واغراضه يف كتاب كفاية األتقياء على دراسة البالغية يف علم البيان.

التشبيه وأغراضه يف كتاب كفاية أسلوب حث ىف هذا البحث فهو ما هي أما حتديد الب  
األتقياء للسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى ؟، وكيف اغراض التشبيه يف كتاب كفاية األتقياء 

التشبيه   ملعرفة صيغللسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى ؟. و أما اغراض هذا البحث فهو 
تقياء للسيد اىب بكر املعروف بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد  وأغراضه يف كتاب كفاية األ

 شطا الدمياطى.

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي، بوصف البيانات اليت  
 حتتوي أساليب التشبيه مبدخل علم البيان على دراسة البالغية. 



 

 

فاية األتقياء للسيد اىب بكر  أما نتائج هذا البحث فهى أسلوب التشبيه يف كتاب ك
( تشبيها، 50املعروف بالسيد بكرى املكى ابن السيد حممد شطا الدمياطى تكون مخسني )

أسلوبا، وتشبيه املؤكد  21أسلوبا، وتشبيه املرسال اجململ:  16منها : تشبيه املرسل املفّصل يف 
أسلوبا. وأما أغراضه ىف هذا   3 أسلوبا، وتشبيه التمثيل: 6أسلوبا، والتشبيه البليغ:  4املفصل: 

غرضا ، وىف تقرير حال   28( وهى ىف بيان حال املشبه: 50الكتاب تكون مخسني غرضا )
غرضا ، وىف   12غرضا ،وىف تزيني املشبه  3غرضا ، وىف بيان مقدار حال املشبه:  4املشبه:  

 غرضا. 3تقبيح املشبه  
 أغراضه، علم البيان، البالغة. الكلمات الرئيسية: انواع التشبيه، 

 
 


