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 إهــداء..
 

 

 إىل روح والدي، رمحه اهلل..

إىل روح جّدتي، رمحها اهلل،  اليت اختارتين من بني أحفادها، ورّبتين يف 

 حضنها، فكانت لي أمًّا ثانيًة..

 ها بالصحة والعافية.لعزيزة...بارك اهلل بعمرها، وأمّدإىل أمّي ا

مشاّق البحث، فكانت لي نعم ت معي ة اليت تكبّدالوفّي زوجيإىل 

 العون..

 إىل بنيتّ الغاليتني: أنصار وخدجية..

 إىل الذين مل يبخلوا عليّ بالعطاء والوفاء واحملّبة..

 

 ...أهدي حبثي هذا

 

 



 

 

 

 شكر وتقدير
 

 

 

أتقدم جبزيل الشكر والعرفان، وخالص التقدير واالمتنان، إىل حضرة 

 اصر بوحجّامأ.د حممد ن   األستاذ الفاضل النبيل:

مذ وأحاطه بالرعاية والتوجيه؛ ، وأشرف عليه الذي احتضن هذا البحث

 ..مثرة يانعةاليوم،  ،كان بذرة وإىل أن صار

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل جامعة احلاج خلضر بباتنة، على قبوهلا 

كلية اللغة واألدب انتسابي إىل رحبها العلمي، وإىل أساتذة وإداريي 

خاصة على املرافقة  واألدب العربيعامة، وقسم اللغة  ونالعربي والفن

 ..والتسهيل

 إىل كل هؤالء..أمسى آيات الشكر والتقدير
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 ،القريب لّزمنا يف حتصيلها يتأّتى البالغة صناعة أّن إنسان يظّن وكيف 

 !فيها األعمار استنفاد مع نهايته ٌٌ إىل أحد يصل مل الذي البحر وهي

 .يبلغ أن قّوته يف ما منها اإلنسان يبلغ وإّنما

  حازم القرطاجّني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مقدمة

 

ر في بالفضل مقص   معترف   حمدًا هلل على سوابغ النعم وما دفع من النقم، حمد       
د دنا محمد، سي  من المؤاخذة. وصالًة وسالمًا على سي   ي العفو، راهب  ف الشكر، راغب  

مام األنبياء والمرسلين، وعلى األولين واآلِخرين،  ومن سار على نهجه واستنَّ بسنته إلى وا 
 يوم الدين. 

وبعد، فإنَّ الخوض في بحور البحث العلمي حفاظًا على التراث، وتمتينا لجذور      
 -حاضر، والنظر في النصوص التراثية التي ورثناها عن علمائناالماضي وربطها بال

من  -وأضحت أسيرة التآكل والضياع تارة، والتكتم وصعوبة الحصول عليها تارة أخرى
أعظم األعمال التي يقوم بها الدارسون، ويتقرب بها المتقربون؛ حفاظا على هذا اإلرث 

 ا.الغالي الذي أحاطت به أسباب الضياع بشتى أنواعه

ن من نعمة اهللو          من يذود عنه، ويحمي ذمـاره، ويبين  للعلمأن قي ض  تعالى ا 
، وأداًء لألمـانة التي حم لها لحق الذي أمر اهلل تعالى بتبيينه؛ تبييًنا لمعالمه، ويضع أصوله

ن فبذلوا م ،عهدوا  بها إلى العلماء من بعدهم، و صـالة والسـالماهلل تعالى أنبياءه عليهم ال
؛ فأناروا الدروب وذللوا الصعاب؛ وال ، وأمضوا في تحقيقها سواد  شعرهممهج نفوسهمأجلها 

زالت األجيال، من بعدهم، تحذو حذوهم وتروم رومهم في خضم أبحر من العلوم، التي 
 وتتعدد نوازلها باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص. تتجدد معارفها،

دراك المعنى إصابة  معانيها وأوضح صورها،  ولم ا كانت البالغة، في أرقى      الغرض وا 
 تنقص وال الحاجة، قدر على الزائد الهذر تبلغ ال التكلف، من سليمة عذبة، سهلة بألفاظ
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 ما منها كثيرة: وجوه في تجرى لمعان جامع اسم، وأنها أيضا الغاية دون يقف نقصاناً 
 يكون ومنها اإلشارة، في يكون ما ومنها االستماع، في يكون ما ومنها السكوت، في يكون
 ابتداء، يكون ما ومنها جوابًا، يكون ما ومنها االحتجاج، في يكون ما ومنها الحديث، في

؛ كان ال بد أن رسائل يكون ما ومنها وخطباً  سجعاً  يكون ما ومنها شعرًا، يكون ما ومنها
وتفريعا، تقسيما  بعناية العلماء والدارسين تأصيال -هذا وصفه وتلك سمته-يحظى علم

وتنويعا، مع الوقوف بالشواهد القرآنية والعربية على الذوق الرفيع الذي يؤلفه الكالم العربي 
من معان رائقة، وأساليب بديعة إذا انتظم  ضمن تراكيب تحقق الغاية القصوى في عملية 

 اإلبالغ والتوصيل.

، مكنونه والوقوف عند سحره بهذا العلم وكشفالعناية  حولالعلماء زمر  توقد تعاقب    
ظهار، مناهج وسبل عدة من أجل ذلكاتخذوا و  بين بقية  مكانته محاولين اإلحاطة به وا 

وال تزال الدراسات حول البالغة متواصلة بين جمع وترتيب وشرح ؛ العلوم األخرى
وتلخيص ونظم، على ما ُعهد زمن القزويني والسعد التفتازاني وعصام الدين اإلسفراييني 
واألخضري، وهكذا وصوال إلى الشيخ امحمد بن يوسف أطفي ش، من أعالم القرن 

 الماضي.

م د بن يوسف أ ويعد        الذين عنوا بعلم البالغة،  أولئك من واحدا طفي شالشيخ اْمح 
 كتب عدة نهاضم   إذ تآليفه، من واسع بجانب العربية البالغة حظيت فلقد ،بفنونها الثالثة

 ربيع"و البيان، علم في" البيان بيان:" كتابه مثل من صالمتخص   يفالتأل بين توزعت
و"شرح  المعاني؛ علم في" المعاني جهل ربقة من العاني تخليص"و البديع، علم في" البديع

 منظومة ضمن بالتفسير عالقة له بما فيها البالغة ُبحثت التي والكتبشرح االستعارات"؛ 
" المعاد دار إلى الزاد هميان: "يهتفسير  في اصخ بشكل ذلك ظهر وقد القرآن، إعجاز

 ."التفسير تيسير"و
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بالتعرف على شخصيته العلمية والوقوف على بعض آثاره وقد شرفني اهلل تعالى     
اللغوية، فعزمت، بعد االستخارة واالستشارة، على جعل رسالة الدكتوراه حول جهوده 

واحد منها على األقل. فكان االختيار ق تحقيالبالغية من خالل تلك التآليف، مع محاولة 
 على كتابه في علم البديع، المسمى: "ربيع البديع"؛

ام، من      وأعانني على ذلك ما لقيته من األستاذ المشرف الدكتور محمد ناصر بوحج 
 القبول والرعاية والمرافقة، من الفكرة إلى المشروع النهائي.

 

 : تخييرراالوسبب  الدراسةأهمية -

 : في النقاط التالية ي لهاوسبب اختيار  هذه الدراسة، ني إيجاز أهميةيمكن

يدي  من تراث علمائنا  م البالغة عموما، وتحقيق ما وصلتميولي إلى الدراسة في عل-
 منها خاصة.

قل ة الدراسات البالغية حول أعالم الجزائر، والنظر في جهودهم من خالل آثارهم، فما -
بالدراسة والتحقيق، مع أن لألخضري كتابا  -بحسب علمي-عدا األخضري لم يحظ غيره

 واحدا فقط في هذا الفن. 

وبعض المناطق خارج  ميزاب وادي على شهرته اقتصرت الذي مالعل   بهذا التعريف-
 فضال واللغوية، الشرعية الدراسات في المتخصصين عند يعرف يكاد وال ،القطر الجزائري

 .الجزائري راثالت في والباحثين العلم طلبة عن

 .الجزائر بسيوطي ُنعت حتى الثالثمائة، إلى بعضهم أوصلها التي تآليفه، كثرة-

 وذكروا ،"القطبـ"ب علمائها أحد لقبه حتى ومغربا، مشرقا اإلباضية بين العلمية مكانته-
 !، بل االجتهاد المطلقالمذهب في االجتهاد رتبة بلغ أنه
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 العقل لمكب  يكن  لم وأنه الدراسة، موضوع الغية،الب مؤلفاته عبر المؤلف شخصية بروز-
 ويدلي غيره على ويستدرك بطن، على هراظ ويقلبها المسائل في ينظر كان بل دا،مقل  

 .برأيه

 طي   أكثرها الزال ةهام ةتراثي وصبنص عموما والجزائرية خصوصا العربية المكتبة رفد -
 .النسيان

الذي اجتمعت عليه يدان: يد الزمان بالضياع مي ز ظهار تراثنا المإلالرغبة في المشاركة -
والتآكل، ويد الباحثين بالعزوف والتنكر؛ ومحاولة إنقاذ ما أمكن من إرث علماء الجزائر 

 من خالل تحقيقه والعناية به.

؛ ، واكتشاف ما كان خافيا منها لدي  تحقيق التراث تثبيت الخبرة المتواضعة في ميدان-
 بأهل هذا التخصص واإلفادة من تجاربهم وممارساتهم. وتوسيع دائرة االحتكاك

 

 إشكرلية الدراسة:-

ش وجهوده البالغية مع يحقيق امحمد بن يوسف أطفي  الموسومة بـ:" تعد هذه الدراسة
تشيَّد بها سور الدرس اللغوي عامة والبالغي منه خاصة،  جديدةً  لبنةً  "كيربه ربيع البديع
أنية، وفق منهج تحليلي وصفي، تسعى لكشف جوانب . وهي قراءة متفي القرن الماضي

متعددة لعلم جزائري من أعالم العربية، كر س حياته وفكره لخدمة اللغة نحوا وصرفا 
 وبالغة وأدبا وخط ا، وتجاوزها إلى علوم الشريعة فبرع فيها حتى لقب بـ"قطب األئمة".

 :ومن هنا فإن الدراسة ستقوم باإلجابة عن اإلشكالية التالية

 ما المنهج الذي سار عليه أطفيش في تآليفه البالغية؟ -

 ماذا تعني هذه اإلحاطة بجميع فنون البالغة للدارسين في الحقل اللغوي عموما؟-
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كيف استطاع أطفي ش توظيف فكره اللغوي عموما والبالغي خصوصا إلفادة الدرس -
 البالغي في عصره؟

 قشاته وردوده واستدراكاته على من سبقه؟كيف كان حضوره العلمي من خالل آرائه ومنا-

 

 تخطة البحث: -

قسمين متوازنين: القسم األول  -بعد المقدمة-تقسيمه لقد تطلبت منهجية البحث     
 .كتابه "ربيع البديع" في علم البديع لتحقيقجهود أطفيش البالغية، والقسم الثاني  لدراسة

 الكتابةعن  اليمهيد ؛ تحدثت فيوخاتمة في تمهيد وثالثة فصول وجاء القسم األول      
األول وجعلته في عنصرين اثنين:  ،وتوقفت فيه عند أهم التآليف في علوم البالغة

: بكتاب ابتداءً وتناولت فيه حركة التأليف "، مراحل اليأليف في علوم البالغةبعنوان: "
تي جعلت على كتاب بأهم الشروح ال وانتهاءً  المثن ى، بن معمر عبيدة ألبي" القرآن مجاز"

والثاني . ، باعتبارها أهم مصادر الشيخ أطفي ش"تلخيص المفتاح" للخطيب القزويني
خص صته لتآليف علماء الجزائر في هذا الفن، وسردت فيه جملة من كتبهم التي بلغتنا؛ 

  ".إسهرمرت علمرء الجزائر في علوم البالغةبعنوان: "فكان 

لـترجمة حافلة للشيخ  ، الذي عقدتهلفصل األولاومن هذا األخير انطلقت نحو     
 امص األول منهص  ؛ خُ مبحثين"، وتضم ن ش: حيريه وآثررهأطفي  أطفي ش، فجاء بعنوان:" 

"؛ بدأته بالكالم عن الحياة السياسية واالجتماعية التي سادت الجزائر عصره وبيئيهلـ: "
الدينية، التي أدركها أطفي ش ونشأ عامة ووادي ميزاب خاصة، وثن يت بذكر الحياة الثقافية و 

 ما توفر من جميع أحصيت وقد ".حيريه وآثرره العلميةفيها. وكان المبحث الثاني حول: "
 أشرت ثم أطفي ش، ترجمة تناولت التي العلمي ة الرسائل إليه تسبق لم ترتيبا ورتبتها آثاره،
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 جهد   على ذلك في تواعتمد. طبعت أو حق قت كانت إن وذكرت نسخها، وجود أماكن إلى
 .المنطقة أهل من الباحثين بعض به قام حديث   علمي  

 : تناولمبحثين"، وقسمته جهوده في علم البيرن" لدراسة فقد عقدته الفصل الثرنيأما     
"، وتم التطرق فيه إلى جملة من العناصر التي تكشف كيربه: بيرن البيرن"األول منهما: 

تحقيق تسمية الكتاب، أبوابه ته العلمية فيه، وهي: منهج أطفي ش في تأليفه وشخصي
في شرحه، القيمة العلمية وطريقته وفصوله، مصادره، شواهد الكتاب ومنهج أطفيش 

 للكتاب.

"، وفيه عرضت كيربه: شرح شرح االسيعرراتوانصرف المبحث الثاني إلى دراسة "      
تحقيق تسمية الكتاب، والتعرف على المنهج السابق في كتاب "بيان البيان"، من الوقوف 

 تعلى أبوابه وفصوله، وذكر مصادره، وبيان شواهده ومنهج أطفيش في شرحه له، وختم
 القيمة العلمية للكتاب. عن كشفالدراسة بال

"، فاستحق أن يكون في جهوده في علمي المعرني والبديعإلى " الفصل الثرلثواتجه     
"، يتخليص العرني من ربقة جهل المعرني كيربه:أيضا، خص ص األول لـ:" مبحثين

واستوفى حقه من بيان منهج المؤلف فيه وطريقة شرحه، من خالل استعراض العناصر 
 السالفة الذكر فيما سبق من كتب أطفي ش.

"، ودرست فيه جملة من الجوانب التي كيربه: ربيع البديعوكان عنوان المبحث الثاني "
مع واستيعاب عدد هام من المحسنات البديعية ش في جتكشف النقاب عن جهود أطفي  

التي تناثرت في كتب السابقين، مع حسن الترتيب والتبويب، وكثرة االستشهاد بالقرآن 
ش بفن البديع والشعر. كل ذلك وغيره كان وفق محطات وقفت فيها على دراية أطفي  

 ومزاحمته العلماء على هذا المضمار البديع. 

 عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. تخريمةإلى  هذا القسم وانتهى      
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 في دراستي لجهود أطفي ش البالغية، من خالل كتبه األربعة السابقة، سرت قدو        
 .وفوائد مزايا من التحليلية الدراسة في لما التحليلي؛ الوصفي المنهج على

كيرب ربيع "، وكان بعنوان: "أما القسم الثاني، فقد خص صته لـتحقيق كتاب "ربيع البديع   
 من بنماذج أتبعته ثم التحقيق، في المعتمدة النسخة بوصف وصد رته"، قر  البديع محق  

 بخط هي والتي المخطوطة، النسخة - واألخيرة األولى والصفحة المخطوط، طر ة – صور
خراجه المخطوط تحقيق من الجليلة، الغاية لهذه التزمت وقد. مؤلفها  صاحبه أراده كما وا 
 :التالية الطريقة نقصان، أو زيادة دون صحيحا سليما

 .الترقيم وعالمات ،الحديثة اإلمالء قواعد النص كتابة في راعيت-

 على حفاظا المخطوط، صفحات بدايةإلى )/(  مائل خطب أشرت، داخل النص المحقق،-
 إلى عكوفتين،م بين الصفحة، يمين اإلشارة ثم  إليه؛ الرجوع يسهل وحتى المؤلف، تنظيم
 ؛[و/22: ]مثال هكذا لظهرها، والظاء الورقة لوجه فالواو ظهرا، أو وجها كونها مع رقمها
 .22 رقم الورقة وجه: أي

، ناقصة كانت إن وأتممتها سورها إلى النص في وردت التي القرآنية اآليات عزوت-
ورقم اآلية،  ، وخرجتها في الهامش بذكر اسم السورة﴾ ﴿ ينر مزه   قوسين بين ووضعتها

 .59هكذا: آل عمران:

 إن أتممتها و المشهورة السنة كتب إلى اآلثار وكذلك الشريفة النبوية األحاديث عزوت-
 .»«مزدوجين قوسين بين ووضعتها ، في الهامش، ناقصة كانت

 نسبتهاو  الشعر كتب من المشهور من أو أصحابها دواوين من الشعرية الشواهد خر جت-
 .ذلك أمكنني إن قائليها إلى

 غريبه وشرحت ،[الكامل] وجعلته ضمن معكوفتين هكذا مثال: الشاهد، بحر إلى أشرت -
 .أغفلها المؤلف إن وأتممتها فيه، الروايات اختالف -األحيان بعض في-وذكرت
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 أبيه واسم العلم اسم بذكر مختصرا، تعريفا المتن في ذكر لهم ورد الذين باألعالم عر فت-
 له تأليفين ذكر مع إن وجد، ،ومكان مولده تاريخف العلم، من اشتهر ماب صفته ثم وجده،
 .وفاتهومكان  تاريخ بذكر وختمت فقط،

 بيان، مزيد إلى تحتاج أنها رأيت والتي النص، في الواردة الغريبة الكلمات بعض شرحت-
 .يطالمح القاموس أو الصحاح، أو العرب، لسان: الثالثة المعاجم على الغالب في معتمدا

 وألقابهم، وأنسابهم ناهم،وكُ  األعالم وأسماء األلفاظ، من يشتبه ما ،بالحركات ضبطت،-
 .والبلدان المواضع وأسماء

– مني تطلب وقد. سبقوه عمن ونقوله المصنف إحاالت بعض-االستطاعة جهد– وث قت-
 .خاصة تأليفه من ش،أطفي   إليها أشار التي المخطوطات بعض إلى الرجوع -أحيانا

 .والعروضية والصرفية والنحوية البالغية المصطلحات بعض على-باختصار– عل قت-

 .ومضاربها مواردها ذكر مع أمكن إن مصادرها إلى المأثورة واألقوال األمثال بعزو قمت-

أحلت إلى المصادر بذكر عنوان المصدر، ثم مؤلفه، ثم محققه، ثم رقم الطبعة وسنة -
 للماليين، العلم دار الزركلي، الدين خير األعالم، مثاله: الطبع، ثم الجزء ورقم الصفحة؛

عند اإلفادة منه مرة أخرى بذكر العنوان مع الجزء  واكتفيت. 5/95: م 2002 -59/ط
 .2/529ورقم الصفحة فقط، مثل: األعالم: 

 وفهرس القرآنية، اآليات فهرس: وهي الفنية، الفهارس من مجموعة التحقيق بهذا ألحقت-
 أسماء وفهرس األبيات، أنصاف وفهرس التامة، األبيات وفهرس واآلثار، النبوية األحاديث

 وفهرس والمراجع، المصادر وفهرس األعالم، وفهرس النص، في الواردة الكتب
 .      الموضوعات

 :كما يلي الفهارس في عملي كان وقد
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 حسب اتاآلي ورتبت الشريف، المصحف في ترتيبها حسب السور رتبت: اآليات فهرس-
 . السورة في رقمها

 .أو األثر الحديث صدر حسب بائياً  ألف رتبته: واآلثار النبوية األحاديث فهرس-

 .اسم الشاعر حسب رتبته ألف بائياً : األشعار فهرس-

، و"أل" ابن أبو،: بـ المصدرة األسماء اعتبار دون ومن بائياً  ألف رتبته: األعالم فهرس-
  ما اشتهر به الع ل م. بالترتي في مراعياً . التعريف

 

 الصعوبرت:  -

متعددة يحسن بالباحث الذي  اً علم تحقيق النصوص من العلوم التي تحتاج جهود يعد       
 ىها إلجلب المعلومات وتوثيقها، ورد   يكون واسع الصدر صبورًا، إذ إن   أنيخوضها 
  يستهان بهما. ال يحتاج جهدًا ووقتاً  ،أصولها

تتعقد أو  األمورلبحث برحلة الحياة المألى بالمتاعب، ما يجعل وتختلط رحلة ا     
وقت غير مناسب، أو ظروف غير مواتية، أو عوائق مادية تخدش المسيرة  أمامتتوقف 

وعلى رأسهم  ، همومجهودات دعوات المحبينوحده، ثم بتوفيق اهلل بهنا وترهقها هناك، ولكن 
 وهلل الحمد. ، وتزول العقبات.تتيسر األمور األستاذ المشرف على الرسالة،

 جملها فيما يلي:أ : ذاتية وموضوعية،صعوبات عديدة -كسابقي  -تنيوقد واجه     

صعوبة موضوع الدراسة، وذلك من خالل قراءة المؤلفات األربعة المخطوطة قراءة  -     
م متأنية فاحصة، مرات عديدة، حتى ُيهضم الكتاب وتتجلى منهجية أطفي ش فيه. فاستلز 

مني ذلك وقتا طويال وجهدا مضاعفا. ويعلم اهلل كم عانيت في ذلك من تعب وأرق 
 ومرض. مع أني أعترف بالتقصير وال أد عي، أبدا، أني أعطيت الدراسة حقها كامال.
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 مما أخرى، نسخة على للحصول الحثيث سعيي مع للمخطوط، أخرى نسخ توفر عدم-
 الخروم من أوراقها بسالمة تميزت والتي ،المؤلف بخط التي النسخة على أقتصر جعلني
 تحقيقها علي   سه ل ما وهو فقط؛ موضعين أو موضع في إال الخط وبوضوح وغيرها،
 .الحمد وهلل عليها؛ والتعليق

، مما  -       أطال من عمر هذا البحث المتواضع.أسباب شخصية اجتمعت علي 

دير والتجل ة إلى األستاذ الفاضل وختاما أتوجه بخالص الشكر وجميل العرفان وزاكي التق
ام، على ما قدمه لتلميذه الباحث من سديد الرأي  النبيل الدكتور محمد ناصر بوحج 
لى جامعة  والنصح والتوجيه، وهو يشرف على هذه الرسالة من بدايتها إلى نهايتها؛ وا 

مين على الحاج لخضر بباتنة التي احتضنتني ورسالتي، ورافقتني بجهود إداري يها والقائ
 مصلحة الدراسات العليا إلى يوم المناقشة، فلهم من ي جزيل الشكر وخالص االمتنان.

 واهلل الموف ق وحده، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.  
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 متهيد: 

د أعالم الجزائر الذين ُخل د ذكرهم بين الناس، بما أح شامحمد بن يوسف أطفي   يعد        
ثه، لألجيال الالحقة، من آثار علمي ة في  تركه من أثر عملي  طي ب في المجتمع، وبما ور 
فنون شتى، ما يزال الباحثون وطلبة العلم ينهلون من بحرها، ويقطفون من زهر رياضها، 

 وينتفعون من ثمار جنانها. 

رجل حياته للعلم، فلم ينقطع عنه تدريسا أو تأليفا، وأمضى في ر هذا اللقد سخ  و     
؛ واحتمل في سبيل ذلك من المتاعب والمشاق  ما يصعب شعره سواد   وتعليمه للناس خدمته

وصفه؛ ولقد ُكتب لجهوده من القبول ما ُيرى، اليوم، من كثرة البحوث والدراسات حول 
بل في مناطق كثيرة من القطر  شخصيته وتآليفه؛ ليس في بلدته غرداية فحسب،

الجزائري، بل وخارجها أيضا؛ كما في سلطنة عمان، وفي جربة التونسية وليبيا وجزر 
 زنجبار، وغيرها من البلدان. 

وفي هذا التمهيد رأيت أن أربط تأليف أطفي ش في البالغة، بمن سبقه من علماء     
أهل الجزائر بالبالغة، وأنهم قد الجزائر إلى ذلك، ولو بشكل مقتضب، حتى تعلم عناية 

أخذوا، من التأليف فيها، بنصيب اليقل وفرة عن نصيب غيرهم من العلماء.غير أن ي 
اقتصرت على بعض العناوين، ابتداًء من القرن السابع الهجري ووصوال إلى القرن 

 الماضي.

أهم المؤلفات  ويناسب، منهجيًا، ذكُر اسهامات الجزائريين في هذا الفن التعر ف  على    
منتصف القرن  ،مع بداية مرحلة التأليف في العلوم اإلسالميةالبالغية، التي ظهرت 

 ة.الثاني للهجر 
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 :علوم البالغةمراحل التأليف يف : أوال

وليكون  ،ية ودستور حياة يهدي للتي هي أقومانزل القرآن الكريم ليكون كتاب هد       
وكان المسلمون في  .بوة محمد صلى اهلل عليه وسلممعجزة للعالمين ودلياًل على صدق ن

دراك إعجاز القرآنصدر اإلسالم يعتمدون على طبعهم األص ، كما كانوا يل في معرفة وا 
وب الكالم وتفضيل شاعر على يعتمدون على طبعهم وذوقهم السليم في معرفة ضر 

 .(1)آخر

 ،ر عدد الداخلين في اإلسالمثم انتشر اإلسالم واتسعت رقعة الدولة اإلسالمية وكث       
 ،أخذت هذه العناصر تمتزج بالعرب امتزاجا قويًا كان له أثره الكبير على اللغة العربيةف

 ،تضعف واإلحساس ببالغة الكالم يقل  حيث أخذ الذوق العربي ينحرف وبدأت الملكات 
 ف،فقاموا بوضع قواعد النحو والصر  . حينئذ ظهر العلماءوفشا اللحن على األلسنة

لذلك كتب عديدة اهتمت  صهم على لغة القرآن الكريم فظهرتيدفعهم إلى ذلك حر 
باإلضافة إلى اإلشارة إلى بعض المالحظات البالغية التي كانت مبثوثة في  بالعربية،

 غة رحلتها، ومن أهم هذه الكتب :وبذلك بدأت البال ،تضاعيف هذه الكتب

 أبو عبيدة كانو  ،هـ( 250) ت  ىر بن المثن  ألبي عبيدة معم "مجاز القرآن:"كتاب       
 م.وأيامه الناس وأخبار من أوسع أهل البصرة علمًا باللغة واألدب

استقدم أبا عبيدة من البصرة  ،وزير الرشيد ،تروي كتب األدب أن الفضل بن الربيع     
سأل إبراهيم بن إسماعيل الكاتب أبا عبيدة  ، فلما حضر إلى المجلس،لحضور مجلسه
نما يقع ال "،يناطِ ي  الشَّ  ؤوُس رُ  هُ نَّ أ  ا ك  ه  عُ لْ ط  " :عن قوله تعالى رف وعد واإليعاد بما قد عُ وا 

                                                           
وي طبانة، دار مقدمة تحقيق المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، تح: أحمد الحوفي، بد ينظر:(  1)

؛ البالغة تطو ر وتاريخ، شوقي ضيف، دار المعارف، 5/55نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة: 
؛ بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب 51، )د.ت(:5القاهرة، ط

 .5/5م: 2009: 55ط/
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أما سمعت  ،لى قدر كالمهمم اهلل العرب عإنما كل   :فقال أبو عبيدة ، وهذا لم يعرف،؟مثله
 :القيس ئقول أمر 

ـــــــــــاِجِعي ِفي  ُمض  ـــــــــــر  ْش ـــــــــــي و اْلم   أ ي ْقُتُلِن

ْســـــــــُنون ة  ُزرْ    م   ق  ك أ ْني ـــــــــاب أْغـــــــــو اِل؟و 

   
 ستحسن، فايهولهم أوعدوا به "الغول"، ولما كان أمر قط "ولالغُ "وهم لم يروا        

ابًا في القرآن لمثل أن يضع كت ،عند ذلك ،، وأزمع أبو عبيدةالفضل ذلك واستحسنه السائل
 . هذا وأشباهه

نما هو كتاب      في التفسير حيث فسر فيه األلفاظ فكتاب أبي عبيدة ليس كتابًا بالغيًا وا 
كريم نثر بعض وفي معرض تفسيره آليات القرآن ال نية بما ورد مثلها في كالم العرب،القرآ

والتقديم والتأخير دون وأشار إلى بعض مسائلها كاإليجاز واإلطناب  المالحظات البالغية،
ا األصلية إلى بعض ، كما أشار إلى خروج بعض األساليب اإلنشائية عن داللتهتسمية لها

، والتشبيه وتعرض للمجاز لمعاني كاالستفهام واألمر والنهي، كما تحدث عن االلتفاتا
نما أشار إلى بعض شواهد ،ية لهالعقلي من غير تسم أفاد منها البالغيون فيما  التي هوا 

 بعد.

اني مع:"ووضع كتابه ،هـ( 205) ت  اءالفر   أبو زكريا يحيى بن زياد ثم جاء بعده     
 لكوفة بالنحو واللغة وفنون األدب.من أعلم أهل اكان ، و "القرآن

 غير أن ثقافته ،يعالج المشاكل التي عالجها أبو عبيدة "معاني القرآن"وكتاب        
، فهو يشرح بعض ألفاظ القرآن وبعض األساليب النحوية قد ظهرت في كتابه بوضوح

وقد نثر في تضاعيف هذا  إلى مذاهب العرب،بية ويرد كل ذلك البيانية والتراكيب اإلعرا
، وأشار إلى بعض صور ت البالغية فقد أشار إلى اإليجازالكتاب بعض المالحظا

والحظ خروج  ،، وتحدث عن التقديم والتأخيرإلطناب وبي ن الغرض البالغي منهاا
مجاز ووقف عند صور ال عان بالغية،األمر والنهي عن داللتها األصلية إلى ماالستفهام و 
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ل له من القرآن ومن كالم العرب دون تسمية له ، كما عرف التشبيه وبي ن العقلي ومث  
 .به، وعرض للمشاكلة دون تسمية لهاه به واألداة ووجه الش  ه والمشب  أركانه من المشب  

 ،ا بينهاالخالف فيم ثم جاء القرن الثالث للهجرة فكثرت الفرق اإلسالمية واشتد         
علماء يدافعون فانبرى ال القرآن ترميه باللحن وفساد النظم،ار الطاعنين نحو جهت أنظوات  

الذي  ،(هـ 299ت )  أبو عثمان، ومن بين هؤالء المدافعين الجاحظ عن العرب واإلسالم،
وفي هذا الكتاب أشار  ين،بي  عو دافع فيه عن العرب ضد الش   "،بيينالبيان والت  "ألف كتابه 

 شبيه والكتابة واإليجاز واإلطناب.ية كاالستعارة والتإلى بعض الفنون البالغ

ثم أشار إلى أن البديع من ، ةلكنايمنه االستعارة والتشبيه واذكر ، و وعر ف البيان       
 وغير ذلك. ،واالقتباس ،والسجع ،براعة المطلع والمقطعوذكر منه: خواص العرب 

من تالميذ الجاحظ  وهو ،هـ( 252ت  )ينوريأبو محمد عبد اهلل بن قتيبة الد  ثم جاء      
 الطاعنين في لغة القرآن وأسلوبه. رد فيه على "مشكل القرآن"والمعاصرين له، ألف كتابه 
 ، وتحدث عن وجوه إعجازوما خصهم اهلل به من قوة البيان وقد تحدث فيه عن العرب

الزيادة فيه ، ، كما أشار إلى المجاز واالستعارة والقلب واالختصار في الكالم و القرآن
 .، ومخالفة ظاهر اللفظ معناهوالكناية 

ل لون من هذه األلوان بابًا يخصه، بن قتيبة عن سابقيه بأنه قد وضع لكاويتميز       
 .تليس فيه التقسيم وتحديد المصطلحا أدبي   حثه في ذلك بحث  بو 

الكامل في اللغة :"ألف  كتابهفقد  ،ـهـ( 289) ت  دأبو العباس محمد بن يزيد المبر   أما  
 وعقد فيه للتشبيه بابًا بدأ فيه بعرض كثير من ونثر فيه كثيرًا من مسائل البالغة، "واألدب

، مفرط، وقسم التشبيه إلى أربعة أقسام هي تشبيه التشبيهات الرائعة في شعر العرب
طناب كما تحدث عن االستعارة والكناية وااللتفات واإليجاز واإل .بعيدو ، مقاربو  مصيب،و 

 .وغير ذلك
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كتاب من ذلك و  ،تميل إلى التخصص مؤلفات البالغةأخذت  هذه الفترة،بعد       
هذا،  "،البديع"وكتاب  .هـ( 252) ت  عبد اهلل بن المعتز   يللشاعر الخليفة العباس "البديع"

فقد استقل  ؛وتقدمها وبخاصة في ميدان علم البديع البالغة في تطور منطلقا هاماكان 
والبديع عنده يختلف عن ما عرف لدى المتأخرين من علماء البالغة  .أنواعه وفنونهبذكر 
نما كان البديع عنده عامًا يتناول كثيرًا من  "،علم يعرف به وجوه تحسين الكالم"بأنه  وا 

، وقد دعاه إلى تأليف هذا ناية والتشبيه والمطابقة والجناسفنون البالغة كاالستعارة والك
 .(1)تقدمين إلى شيء من أنواع البديعثين لم يسبقوا المد  حْ الناس أن المُ الكتاب تعريفه 

وحصره في خمسة فنون هي:  ،لبديعلكتابه إلى قسمين: األول ابن المعتز  قسم        
 .عجاز الكالم على ما تقدمها، والمذهب الكالميورد أ المطابقة،و التجنيس، و االستعارة، 

، وحصرها في لعالم اإلحاطة بها مكنثيرة ال يوذكر أنها ك ،محاسن الكالم والشعرلالثاني و 
 ،والمبالغة ،وتجاهل العارف ،، والتشبيهوالكناية ،والتعريض ،االلتفات :ثالثة عشر فنًا منها

 .وغير ذلك ،واإلفراط

ن فيه أن بي   "نقد الشعر:" الذي ألف كتابه، هـ( 335) ت جاء بعده قدامة بن جعفر و      
تأليف هذا الكتاب هو تقصير العلماء وقعودهم عن التأليف في النقد  الذي دفعه إلى
 أهم علوم الشعر وأوالها بالعناية.مع أنه  ،ووضع كتاب فيه

ا اشتدت الخصومة النقدية بين العلماء حول بعض شعراء العربية ظهرت لم   إال أنه       
ألبي القاسم الحسن بن  "ةالموازن :"من ذلك كتابو  ،كتب نقدية توازن بين هؤالء الشعراء

الوساطة بين المتنبي :"، وكتابالبحتري وأبي تمام يزن فيه بين شعر  او  ،بشر اآلمدي
وفي هذين الكتابين إشارات كثيرة إلى  على بن عبد العزيز الجرجاني. للقاضي "وخصومه

 والمطابقة. ،والتجنيس ،والكناية ،والتشبيه ،بعض الفنون البالغية  كاالستعارة

                                                           
 .55تطو ر وتاريخ:  البالغة ينظر:(  1)
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 مة أفاد منهاثم توالت الكتب والمؤلفات التي تحمل في ثناياها مادة بالغية ضخ       
 "سر الفصاحة"كتاب  :منها؛ إرساء قواعد البالغة وبناء صرحهافي  فيما بعد، ،البالغيون
إعجاز "و ،ضي  للشريف الرَّ  "تلخيص البيان في مجازات القرآن"و ،الخفاجي البن سنان

 ،البن رشيق القيرواني "العمدة"و ،انيم  للر   "النكت في إعجاز القرآن"و ني،الباقال   "القرآن
 وغير ذلك.

اها ، وما تميزا به من فكرة النظم التي تبن  "أسرار البالغة"و "،دالئل اإلعجازإن  كتابي:"    
وما  ،، وأرسى قواعدها في النقد والنظر إلى البيان(هـ 155 ت)الجرجاني  عبد القاهر

الصورة النهائية للبالغة  ، ليحيلنا إلىة الكلية لألدب واالنتصار للمعنىنظر نادى به من ال
، "مفتاح العلوم" لى يد السك اكي في كتابه المشهورع ، فيما بعُد،قد ت مَّ وضعهاالتي العربية 

 .(1)الذي نظَّم دراسة البالغة، وقنَّن  لها، وقسمها إلى علومها، وحدَّد مباحث كل فن  منها

قام بدراسة ما كتبه ، و هـ( 938)ت   الزمخشري اهلل جار عبد القاهرد م جاء بعث      
 واستطاع أن يهضم مافيهما، ويتمثلهما خير تمثيل، ، سابقي الذكر،لقاهر في كتابيها عبد

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه "ق ذلك كله في كتابه وأن يطب  
وبإظهار إعجازه عن طريق  قرآن،ن األسرار البالغية في البياب، الذي اهتم فيه "التأويل

ويكشف ما فيه من  مراد مع مراعاته مقتضيات األحوال،بيان وفاء داللته على ال
 .لطائف التعبير في البيان القرآنيخصائص التصوير و 

ذاته من كتب  فإنه يعد في الوقت ،تفسير هو كتابوعلى الرغم من أن هذا الكتاب        
 ليء بمسائلها ولطائفها.  ألنه م ؛الغةالب

بتلخيص كتابي عبد حيث قام  ،(هـ  202 ت) ازيفخر الدين الر  أيضا اإلمام ظهر و     
من أوائل من اتجهوا "، وعد  بذلك نهاية اإليجاز في دراية اإلعجازسم اه:" القاهر في كتاب

                                                           
. نشأة البالغة ومراحل تطورها في التراث، يوسف عبداهلل األنصاري، 55-5/58مقدمة تحقيق المثل السائر:  ينظر:(  1)

 مكة المكرمة.-جامعة أم القرى
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، مما في علوم البالغة لمنطق والفلسفةاهتم بإدخال اغير أنه ، خيصلوالتإلى االختصار 
  أضفى عليها شيئا من الغموض واللبس.

الذي اهتم بالفلسفة ، هـ( 222)ت  السك اكييعقوب يوسف  وأبوكذلك فعل       
قواعد البالغة مستعينًا في ذلك بقدراته المنطقية على التعليل والتعريف  وقن ن والمنطق،

ى مجرد قواعد وقوانين صيغت في قوالب تحولت البالغة على يديه إلفوالتفريع والتقسيم، 
متاع المنطقية جاف   نفس وتربية الذوق ة باعدت بينها وبين وظيفتها من إرهاف الحس وا 

 وتنمية الملكات.

"، لما كان السك اكي شيئا في مضمار أهل مفتاح العلوم"القسم الثالث من كتابه  ولوال     
، ةا من الفصاحة والبالغموملحقاتهلعلم المعاني وعلم البيان  فقد عقده البالغة،

حيث  ،هذا الكتاب شهرة فائقة في ميدان البالغة وبذلك نال والمحسنات اللفظية والمعنوية،
 -ولهذا ظلوا قرونًا عديدة هم ينسون أنفسهم وينكرون ملكاتهم،فتن به العلماء إلي حد جعل

لى دراسته وشرحه عاكفين ع - القرن الماضيلى ا  ابتداء من القرن السابع الهجري و 
وقد  ،فاستأثر باهتمامهم وعنايتهم لم يؤلف في البالغة كتاب غيره، وتلخيصه حتى لكأنه

أخذ رجال هذه المدرسة وعلماؤها يعمدون في دراساتهم البالغية على النظريات 
 حراها شائعة في مصنفاتهم من الشرو والتقسيمات والقواعد والتعريفات التي أصبحنا ن

 .تقارير ونحوهااشي والوالحو 

قطب  :منهم ،للسكاكي عدد كبير من العلماء "مفتاح العلوم"فمن الذين قاموا بشرح        
 )ت ، ومظفر الخلخالي"مفتاح المفتاح :"في كتاب سماه ،(هـ 550ت ) يرازيالدين الش  

وابن كمال  ،هـ( 852 )ت ، والسيد الشريف الجرجاني"شرح المفتاح"في كتابه  ،هـ( 519
 .،.هـ( 510 )ت باشا

 "المصباح" :ختصره في كتابا ،هـ( 228 )ت بدر الدين مالك: وممن عنوا بتلخيصه     
في كتاب  ،هـ( 535)ت  وجالل الدين القزويني ،في المعاني والبيان والبديع
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الفوائد :"في كتابه ،هـ( 592)ت  وعبد الرحمن الشيرازي ،"تلخيص المفتاح:"سماه
 ..،"الغياثية

تلخيص "المشرق كتاب وح وأوسعها شهرة بين العلماء في أشهر هذه الشر ولعل     
مام بالغ فمنهم من شرحه وهذا الكتاب بدوره حظي لدى العلماء باهت للقزويني، "المفتاح

 .لخصه، ومنهم من نظمه هم منومن

 حعروس األفراح في شر :"في كتابه (هـ  523 ت) فممن شرحه بهاء الدين السبكي   
 "المختصر" :وضع له شرحين هـ ( 553)ت ، وسعد الدين التفتازاني"تاحتلخيص المف

 ، في كتاب سماه:"األطول"..هـ ( 519)ت "، وعصام الدين اإلسفراييني لالمطو  "و

، "عقود الجمان" :في  كتابه ،هـ ( 555)ت  وممن نظمه شعرًا جالل الدين السيوطي  
، "الجوهر المكنون في الثالثة فنون:"نظمه ىسم، و هـ ( 583)ت وعبد الرحمن األخضري 

 .وغيرهم كثير

والتزال خزائن الكتب والمخطوطات تضم في جنباتها عددًا كبيرًا من الكتب التي       
 للقزويني. "التلخيص"أو حول كتاب  "وممفتاح العل"دارت حول شرح 

منذ  ،وال شك أن هذه الشروح والتلخيصات والمنظومات تدل على عناية أصحابها       
بالمناقشات العلمية والمماحكات اللفظية دون العناية بتربية  ،وما بعده السك اكيعصر 
 .(1)أو كادت ففقدت البالغة بذلك هدفها الرئيس ؛الذوق

 

 

                                                           
، دت: 5خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط/ ينظر:(  1)

 .5/5. بغية اإليضاح: 513
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 :: إسهامات علماء اجلزائر يف علوم البالغةثانيا
  

 ةدولعهد ال إلى (الجزائر) تعود بدايات الحركة العلمية في بالد المغرب األوسط       
ون بنقل الثقافة المشرقية إلى حيث اهتم  الر ستمي  ، هـ 520سنة  تأسست، التي ةستمي  الر  

شمال إفريقية، فأحضروا الكتب، واعتنوا بعلوم الدين واألدب، وكان أئمتهم بارعين في 
 ة.ستمي  العلوم واآلداب والسياسة. وكانت اللغة العربية هي لسان الدولة الر  

العصر شهدت الجزائر ازدهارا ثقافيا واقتصاديا هائال، كما تطور المجال  في هذا    
 البالد الجزائريةفي ففي القرن الثاني والثالث للهجرة، ظهر  ؛للنظر الفتالفكري بشكل 

 ، جمعوا بين مختلف المجاالت الثقافية والعلمية. وممن عرف في ذلك العصر:نوابغ

انية ضلعا في عدة لغات، كالعربية والبربرية والعبر كان متو اهرتي: يهود بن قريش الت   -
م بالبحث المقارن في اللغات، وسعى إلى إنشاء أسس النحو تهواألرمنية والفارسية، وقد ا

 .المقارن

آثاره إلى اليوم شاهدة بعض ث. و المحد  الفقيه و شاعر، ال ديباأل: ياهرتاد الت  بكر بن حم  -
 عليه.

زائر، الواحدة تلوى األخرى، إال  أن  ذلك لم يؤثر على الواليات على الج توالتثم    
اديين، حيث اشتهر علماء المجال الفكري فيها، بل زاده تطورا، خاصة في عصر الحم  

 .علوم كثيرة، إذ جمعوا بين فنون و العطاءمة وأدباء كانوا في ق

  :رضيميدان البالغة وفنونهر، من هذه الفيرة إلى القرن المومن الذين أسهموا في 

منطقة زواوة التابعة لمدينة بجاية من أهل هـ(: 228ت واوي )يحي بن معطي الز  -
 هبيالذ  حيث نعته  في علم العربية. "الد رة األلفية"صاحب ، و الناصرية )الشرق الجزائري(

 بن المعطي عبد بن يحيى الحسين أبو الدين زين :النحو شيخ مةالعال  " بالعال مة، فقال:
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 والنثر النظم وله "الفصول"و "األلفية" صنف،..، الفقيه حويالن   المغربي واويز  ال النور عبد
 (1)".وبدمشق بمصر أئمة به جوتخر  

 "، وهي قصيدة من بحر الطويلالبديع علم في البديع ، كتاب:"وآثاره مؤلفاتهومن جملة 
يقول في يًّا. بديع انً محس   وخمسين واحد على تاشتمل وقد الشعر، وصناعة البالغة في

 مقدمتها:

 يقــــول ابــــن معطــــي قلــــت ال متعاطيــــا

 عاطيــــاضــــى والتَّ مــــن يرجــــو الر   مقالــــة    

   
ــــــــــابحمـــــــــد اهلل نظمـــــــــي مسل   بـــــــــدأتُ   مـ

ــــى أحمــــد     ــــى اهلل داعيــــا عل  الهــــادي إل

   
ــــــإن   و بعــــــدُ   لمــــــن ارتضـــــــي ي ذاكــــــر  ف

 المجتلــــي والقوافيــــا بنظمــــي العــــروض    

   
 البــــــــــــديع شواهـــــــــــــدا بأبيــــــــــــاتِ  أتيــــــــــــتُ 

 إليهـــــــا فـــــــي نظمـــــــي األســـــــاميا م  أضـــــــ  

   
 

و زيان إبراهيم بن فائد  - برع في فقيه مالكي. : عالم (هـ 895 ت)أبو جميل  ،اويالز 
 ، وتعلم في بجاية وتونس، واستقر في قسنطينة. ةولد في جبل جرجر جميع العلوم.

 .(2)"يلتخيص اليلتخيص:" وسماه "،يلتخيص المفيرح" من مؤلفاته: كتاب

مة في المنقول عال   :هـ( 505 ت: )لكريم بن محمد المغيلي التلمسانيا محمد بن عبد - 
اإلمام العالمة عبد الرحمن  من شيوخه .، مشهورا بالشرق والغربوالمعقول، كثير التأليف

 ، دفين الجزائر.(هـ 859عالبي )ت الث  

 ."متخيصر يلتخيص المفيرح وشرحه كثيرة منها في البالغة، كتاب:" مؤلفاته
                                                           

م: 2002القاهرة، ط/ -سير أعالم النبالء، شمس الدين الذهبي، تح: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث ينظر:(  1)
52/235. 

، معجم المؤلفين، عمر بن رضا 5/95م:  2002 -59األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، ط/ ينظر:(  2)
 .5/53بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، دت:  -ى كحالة، مكتبة المثن
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نواع أمشارك في قرب بسكرة.عالم ، وسيُ طْ ن  من ب   :هـ( 583 ت) حمن األخضريعبد الر -
 من العلوم.

والفنون الثالثة هي البيان والبديع والمعاني. ، "الجوهر المكنون في ثالثة فنون" من آثاره:
وقد حظي هذا الكتاب بعناية كبيرة، وطارت شهرته في اآلفاق، وتناوله العلماء بالشرح 

 والتلخيص.

من آثاره:  هـ(: لغوي وفقيه مالكي. 5559غري )كان حيا قبل غيري أو الث  محمد الث  -
 5559"، فرغ منها سنة موضح السر المكمون على الجوهر المكنون في الثالثة فنون"

 (1) هـ.

المالكية، له  هـ(: مؤرخ، من فقهاء 5553ت يالني)تالحسين بن محمد السعيد الور -
الرحلة ـ"األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار" ويعرف ب اشتغال بالتصوف.صاحب"نزهة

 ."يالنيةتالور 

"، وهو شرح الجواهر المنثورات في علم يحقيق االسيعرراتمن مصنفاته: "
، لكنه لم بعضهمبطلب من  اتخيصر هذا الشرحلكتاب:"االستعارات "للسمرقندي. ثم 

يسم ه
(2). 

: عالم هـ( 5289)توفي بعد ابيابن العن  محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائري، -
 نسبته إلى مدينة عنابة بالجزائر. ولي اإلفتاء في اإلسكندرية ومات بها.بالحديث. 

  .(3)"لشرح نظم العالقرت المجرزية اليحقيقرت اإلعجرزيةمن تآليفه:كتاب سماه:"
                                                           

 .1/202، معجم المؤلفين: 5/511ينظر األعالم:  ينظر:(  1)
. ومخطوط "مختصر الجواهر المنثورات"، منه نسخة بمكتبة الموهوب أولحبيب ببجاية، وقد 2/295ينظر: االعالم: (2)

 هـ، بيد محمد الموهوب بن البشير.5305رجب  59صفحة، وتاريخ نسخه  23اطلعت عليه ويقع في 
 .3/219، تاريخ الجزائر الثقافي:5/85: األعالم: ينظر(  3)
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ذه، هوالدراسة،  ؛(هـ5332-5213)، من علماء اإلباضية، شامحمد بن يوسف أطفي  -
 بصدد التعريف به وبمجهوداته في علوم البالغة.

: الفقيه اللغوي (هـ5335ت )محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الد يسي-
 البياني.أصله من بلدة الد يس، قرب مدينة بوسعادة.

"، وهي أرجوزة من ثمانين بيتا، مدح يحفة اإلتخوانله مؤلفات كثيرة، منها: بديعية سماها:"
خه محمد بن أبي القاسم الهاملي، مؤسس زاوية الهامل، وضمن كل بيت منها نوعا بها شي

 أو أكثر من المحسنات البديعية. قال في مقدمتها:

 أحمـــــــــــــــده مـــــــــــــــن علـــــــــــــــم البـــــــــــــــديعا

ــــــــــــــــــــــــديعا   ــــــــــــــــــــــــدر الب  وأشــــــــــــــــــــــــكر المقت

   
 ثم قال:

 وهــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــن البــــــــــــــــديع طرفـــــــــــــــــهْ 

 حفــــــــــــــــــهْ ى الت  ة بــــــــــــــــــأن تســــــــــــــــــم  حري ــــــــــــــــــ  

   
ـــــــــــضـــــــــــم    هْ نتها مـــــــــــديح قطـــــــــــب األم 

 مــــــــــــــــن غــــــــــــــــدا للمســــــــــــــــلمين رحمــــــــــــــــهْ و   

   
ـــــــــذي  محمـــــــــد بـــــــــن أبـــــــــي القاســـــــــم ال

ـــــــــبالد   عـــــــــم     ـــــــــبُ  ال ـــــــــع   طي ـــــــــه الش   يذِ رف
   
 (1)".فرائد اإلحسرن في شرح يحفة اإلتخوانثم شرح هذه األرجوزة شرحا وسطا، وسماه:"

 

 
 

 

 

 

                                                           
 م.2055حقق هذا الشرح الطالب محمد الحسن خنفر، ضمن رسالة ماجستير بجامعة الجزائر سنة (  1)
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 ه وآثــارهحـياتـ :أطفّيش      :الفصل األول    
 

          

 :وفيه مبحثان                         

 

  عصره وبيئته : األولاملبحث                     

 

                          

 

  حياته وآثاره :املبحث الثاني                     
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 : حياته وآثارهأطفّيش  الفصل األول:
 

 عصره وبيئته  :األولبحث امل
 

مَّد بن يوسف       )بين لثالث عشر والرابع عشر الهجريين بين القرنين ا أطفي شعاش اْمح 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميالديين(، وقد شهدت هذه الفترة أوضاعا صعبة 

اع شرس لما دار فيها من صر  على العالم اإلسالمي بعامة وعلى القطر الجزائري بخاصة،
الغرب، وتكالبها على البالد العربية، طمعا في خيراتها، ومحوا لجذورها دول  من

 شعوبها. فةلهوية وثقا  وتاريخها، واستئصاال

إلى  إضافةً  أطفي ش؛كانت هذه أهم سمة طبعت الحياة في الوقت الذي وجد فيه        
متأثرا د كان، هو اآلخر، فقخاص الذي كان يعيشه وادي ميزاب، الداخلي وال الوضعُ  ،هذا

 ه، لحقه ما لحق غيره من األصقاع والبالد اإلسالمية من ضعفيلاباألحداث التي تقع حو 
 في مجاالت مختلفة. وانكسار

 

 :واالجيمرعية الس يرسية يرةالح-1

، والعديد من اتجملة من األحداث واالضطراب  ،خالل هذه الفترة ،اعترت الجزائر    
على سلبا ذي حل  بأرضها، فانعكست االحتالل الفرنسي  ال كان سببهابات، قل  التغي رات والت

 .خصوصا أطفي شعموما، وعلى حياة الش يخ  واقع الشعب الجزائري

عد ة أفكار ت ب نَّت  ،م5830على أرض الجزائر واحتاللها لها سنة  ة فرنسامنذ حملو     
، ال تي كان منها أن  الجزائر قطعة االستدماري   اإلجرامي   سياسي ة، صاحبتها طيلة مخط طها
الرأي العام إقناع  ،الوسائل وشت ى الط رق بكلمحاولة منها من فرنسا وجزء ال يتجز أ منها، 
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، لتندفع، بعد ذلك، رويًدا رويًدا نحو بسط سيطرتها على أغلب والخاص بهذه الفكرة
 اية" مسقط رأس أطفي ش.مناطق الجزائر، بما فيها الجنوب الكبير، ومنه وادي ميزاب "غرد

ة، ميزاب باألرض الفرنسي   واديأعلنت فرنسا إلحاق م 5882نوفمبر  30 بتاريخو      
م، بدعوى أن  الميزابي ين 5893تي انتصبت على البالد سنة ناكثة بذلك معاهدة الحماية ال

 25في  اية المؤر خأسواقهم، خالفا لما جاء في صك  الحموقبلوا بهم في الث ائرين  ساندوا
قائد الجيش فتفطن وأنصاره،  أطفي ش. وكان مم ن تصد ى لهذا االحتالل م5893أبريل 

على القائد هذا فخاف  لم يفلح،وحاول إغراءه باألموال، إال  أن ه استدعاه و الفرنسي  آنذاك، 
نفسه وجنده من ردة فعل أهل ميزاب؛ لما كانوا يكن ونه للشيخ أطفي ش من احترام وهيبة، 

في خيمة نصبها له، وأبقاه في األ ْسر أي اما حت ى احتل   اعتقاله جد من حيلة سوىفلم ي
 .(1)غرداية

مع أعدائها في أوروبا باهتمام،  العثمانيةولة يتتب ع أنباء الد مع كل ذلك، كان أطفي ش     
في  ثير األجنبي  ، وكان يقف بصراحة ضد  الت أ أن ينصر الد ولة اإلسالمي ةويتضر ع إلى اهلل
، كما كانت له رشيد رضا وأمثالهاالمصلح محمدتي ار دعوة  سائرا عبرة، الحياة اإلسالمي

 . ش خصي ات العلمي ة والس ياسي ةبعض المراسالت مع ال

عانى الش عب كثيرا من األمراض  البغيض هذا الجحيم من االحتاللظل وفي       
وكان هدف ، ز الزل والمجاعات المبيدةوحل ت به الن كبات الِجسام، كالجوائح والوالفقر، 

جبارهم على الهجرة، وترويضهم سياسي ا عن االستعمار، من هذا وذاك،  تفقير الجزائري ين وا 
ر بقصد ِدين على الجزائالوار  وروبي ينطريق االقتصاد، والحصول على األمالك لأل

 .(2)مارعاالستيطان واإل

                                                           
م: 5552، 5لبنان، ط -، بيروتينظر: الحركة الوطني ة الجزائري ة، أبو القاسم سعد اهلل، دار الغرب اإلسالمي   (5)
2/25. 
 .2/25ينظر: المصدر السابق:  (5)
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فهاجرت ُأس ر  بأكملها إلى الش رق، ورحل ، في مراحله األولىوقد نجح هذا الهدف،       
زق في فرنوالك الشباب وال يخفى في  ؛سا ذاتها حيث المصانع والمعاملهول يلتمسون الر 

إذ م، 5828ن المجاعة ال تي حدثت سنةفيجري" في زمفعله الكاردينال "الهذا المقام ما 
ليب في يمكان يطوف األنحاء والقرى ال تي ف ت ك ت بها المجاعة واألمرا ينه، ض، والص 

 . والخبز والد واء في شماله

ى فقد كانت الحركات االجتماعي ة التي ظهرت في الجزائر ُيقض ،إضافة إلى هذا كل ه     
وال، ف د وجود المحتلعليها سريعا، ألن ها في أغلبها ُتهد   ال نقابات وطني ة وال شركات بالز 

عي ات لتنظيم األسرة ونشر الوعي، وال مؤس سات ة إلدارة االقتصاد في البالد، وال جمقومي
للخدمة االجتماعي ة على أساس وطني  سليم، الل هم  إال  بعض الجمعي ات ال تي كانت ُتطِلق 

دقة" على نفسها "الجمعي ات  .الخيري ة" أو "مجالس الص 

؛ ألن ه  أطفي شلم يكن        يحس  و ، كان يعي ما يدور حولهبمعزل عن هذا الواقع المر 
ا وحقدً  على دينه ووطنه وأبناء جلدته، ويمتلئ غيظاً  وحزناً  به، وقلبه يحترق ويتمز ق ألماً 

من هذا االحتالل، وكان هذا الش عور فيه يزداد ويقوى يوما بعد يوم، بل نظر فوجد هؤالء 
المستعمرين ليسوا إال  ذبابا يتهافت على شهواته في الممالك ال تي يحتل ها، وبراغيث 

وضا طن انا ال هم  له إال  امتصاص دماء الن اس، فاحتقرهم وأضغن عليهم، وكان يغرس وبع
في تالميذه احتقار المستعمرين المتجب رين الش امخين وبغضهم، فدعته غيرته على دينه 
وعلى قومه إلى القيام بإصالح ديني  واجتماعي  خاض فيهما معارك طاحنة مع الجامدين 

 .(1)هل والظ لم والفسادوالحاسدين، وأنصار الج

في هذا، ما فعله عندما هاجمت إيطاليا ليبيا سنة  االجتماعي ة ومن أبرز مواقفه     
م، إذ دعا إلى الت بر عات بالس الح والمال لمساعدة المجاهدين5555

(2)  . 

                                                           
 328-5/325ينظر: نهضة الجزائر:  (  5)
(2  )  :  .3/250ينظر: تاريخ الجزائر الث قافي 
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 ة الث قرفي ة والد يني ة:يرالح-2

وايا        مركز ، الحقبة تلكالغالبة في  وهيوالمدارس القرآني ة؛  كانت المساجد والز 
 يتلق ونوفيها ، لهم وألبنائهم عليمالت  منبع التعلم و  فهي؛ للجزائريينث قافي  إشعاع فكري  و 

 .(1)العلوم الشرعية واللغويةدراسة ظ القرآن و حفمع  المبادئ األولى في طلب العلم،

وايا         قرآن وبرنامج الت عليمأن تربط بين حفظ الفي فترة ما،  ،وقد حاولت بعض الز 
، وكان النظامي ، فكان الت الميذ فيها ينتقلون من االبتدائي  القرآني  إلى المتوس ط فالث انوي 

الجزائري ون مستعد ين للت طو ر لو وجدوا من يأخذ بيدهم إليه، فبعد أن أمكن لفكرة الت عليم أن 
بين أجزاء الت عليم، وأصبح  تنتشر، قاموا بتنظيم مدارسهم القرآني ة، وأصلحوها وربطوا

 الت لميذ في المدرسة اإلصالحي ة العصري ة يقرأ القرآن، ويقرأ العلوم األخرى المكم لة له، كما
 .يدرس العلوم العملي ة والل غات

أن ه تعليم قاعدي   توضع هذا الت عليم منذ أوائل االحتالل، ور أ  ل إال أن فرنسا تفطنت      
ه، فإذا حاربوه ومنعوه اسات اإلسالمي ة في البالد، وفي العالم اإلسالمي  كل  ت ْنب ِني عليه الد ر 

ثارت عليهم ثائرة الس ك ان، فات فقت كلمتهم على اإلبقاء عليه مع تجريده من مؤس ساته في 
والت حك م في المؤد بين من الن احية المالي ة والفكري ة، وقطع الت واصل بينه وبين  المدن...
، ومنع المؤد بين من تجاوز الحفظ إلى الت فسير والت فهيم، أو تعليم الت عليم ا لمتوس ط والث انوي 

المدارس تلك بها  المقصودة إلى جانبه، و رَّ أي  ماد ة أخرى معه، ثم  إنشاء المدارس الضَّ 
. وحاولوا أن (2)الفرنسي ة ذات الط راز العصري  والبرنامج العملي  والمنهج المتطو ر

عِضعو  ا هذه العالقة بين الس ك ان والد ين، وبينهم وبين لغتهم، ثم  بينهم وبين أنفسهمُيض 
(3). 

                                                           
 .2/23ينظر: الحركة الوطني ة الجزائري ة:  (5)
 35-3/32ينظر: تاريخ الجزائر الثقافي: (  2)
 3/15ينظر: المصدر السابق: (  3)
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في إثراء الت اريخ الث قافي  للجزائر،  أسهمفي هذه الفترة مم ا  أطفي شولعل  بروز       
لها إلى مع هد يدر س فيه وأعظم ما يذكر من حسناته في هذا المقام أحد منازله ال تي حو 

ميزاب  وادي أحد مراكز اإلشعاع العلمي  والفكري  في اعتبر، بل (1)ةالعلم الشرعيكل  فنون 
دعاة إحياء كان من  أطفي ش إلى أن  آنذاك، قصده الت الميذ من كل  األنحاء، باإلضافة 

أبو القاسم سعد  المؤرخكما يقول  بهذا اعتبر،ورة على الجمود، و وتجديد اللغة العربية والث
 .(2)ميزابوادي ة في ضة العلميباني النه ،اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 3/253ينظر: المصدر السابق: (  1)
 3/228ينظر: المصدر السابق: (  2)
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 حياته وآثاره  املبحث الثاني:
 

 :نسبه ومولدهاسمه و -1  

د بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبد الرحمن بن عيسى بن إسماعيل مَّ ح  مْ اهو 
، م(5951-5225/هـ583-229)إلى الحفصيي ن العائلة المالكة بالمغرب ينتسبأطفي ش.

 ابي  الجليل عمر بن الخط اب، رضي اهلل عنه.ويتصل نسبه بالص ح

ت ي بنت الحاج سعيد بن عد ون بن يوسف بن قاسم بن عمر بن موسى ه: مام ا س  أم  واسم  
 .ردَّ بن ي  

من ، " لْ كُ أمسك ت ع ال   " وهو في لغة ميزاب بمعنى "أطفي شلقب " بأسرته  واشتهرت      
  .(1)لةئد في هذه العاالجو ة عن الكرم و وربما هو كناي ؛مقاطع بهذا الترتيب ةثالث

أن  لقبا مقصورا عليه، ويذكر غداحتى "، القطب"بين اإلباضية بلقب  أطفي شاشتهر و 
هو يدل على و  .بقهو الذي لقبه بهذا اللم( 5551ت  )الُعماني الشيخ عبد اهلل السالمي

لهذه المرتبة كونه مرجع العلم في المذهب اإلباضي في عصره؛ وال شك أن الذي أهله 
جملة أعماله وجهوده، فأصبح مرجع الفتوى في وقته، وهو ما تدل عليه المراسالت الكثيرة 

 التي تركها مما ورد إليه أو أرسله بنفسه.

 5232ولد سنة  أطفي ش، إذ تشير بعض المصادر إلى أن تاريخ ميالدهاختلف في و      
لباحثين من منطقة ميزاب حقق إال أن بعض ا .ه 5235ة تحدده مصادر أخرى بسنه، و 

                                                           
أطفي ش: لفظ بربري، ومما يروى فيه أنه مركب تركيبا مزجيا من ثالث كلمات، األولى "أ طَّْف"، بفتح الهمزة وتشديد  (  5)

ا"، بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومعناها الطاء المفتوحة وسكون الفاء، ومعناها ببعض لغات البربر "أمسك"، والثانية "أ يَّ 
تعال". والثالثة "أش"، ومعناها "كل"؛ فمجموع الجملة: "أط ف أي ا أش" وترجمتها "أمسك، تعال، كل". يقال: إن  –"أقبل 

ل أحد أسالف صاحب الترجمة لقب به لمناداته صديقا له يدعوه إلى الطعام. وذكر المؤرخ عبد الر حمن الجياللي أن  أو  
/ 1؛ تاريخ الجزائر العام: 5/592من ُعِرف بهذا الل قب، في هذه األسرة، هو جد ه عيسى بن صالح. ينظر: األعالم: 

191 . 
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من خالل اثنين من بخط يده، التي كتبها  هإلى مؤلفات ذلك بالرجوع و تاريخ ميالده، 
 : بخاصة مؤلفاته

ه هو نيف   5225ة سن ه"شرح شرح االستعارات" إنَّ عمر  :فقد قال في ختام مؤلفه-
إذا كان عمره  ـ،ه 5238، مما يعني أن أبعد احتمال لسنة ميالده هو سنة وعشرون سنة

 آنذاك تسعة وعشرين عاما.

د ، حد  األنصاري وفي قصيدة "الغريب" التي نظم فيها كتاب "مغني اللبيب" البن هشام-
 النظم. آخرتاريخ التأليف وعمره أثناءه، فقال في 

ـــــت  انْ  دِ ق ـــــ ـــــه  ـــــى ِف  رِ ْطـــــالفِ  يـــــدِ عِ  مِ وْ ي ي 
ــــــــــــو     ــــــــــــتِ االنْ  ان  ك  ــــــــــــا ُبع  ه  ــــــــــــالف   د  ْي  رِ ْج

   
ـــــــــــــ ـــــــــــــِف ـــــــــــــاأل   ةِ ن  ي س  ـــــــــــــوِ  فِ ْل  ينِ ت  ائ  ِم

ــــــــــغ  بِ  ين  ت  ِســــــــــ دِ ْعــــــــــب   نْ ِمــــــــــ   ــــــــــْينِ  رِ ْي  م 

   
ــــــــت  أ   نْ ا ِ و   ــــــــ تُ ْي ــــــــي نِ ِف  ال  ط ــــــــي خ  امِ ظ 

 طـــــــــــــــــــال  ب   ال   هُ تُـــــــــــــــــــمْ ظ  ن   هـــــــــــــــــــاً ر  كْ مُ ف    

   
ـــــــــــــو   هُ تُـــــــــــــمْ ظ  ن   ـــــــــــــِل ـــــــــــــع   ة  ع  بْ ي  س   رش 

ـــــــالزَّ  رِ ي آِخـــــــِفـــــــ   ـــــــح الب  ب  ْقـــــــأ   انِ م   ْر ش 
   

 

ه الموافق لسنة  5213سنة تاريخ ميالده ب تحديد تمإلى هذه المعلومات  وبالنظر
م كان عمره سبعة 5220ة وفي سن ،ةم هو نيف وعشرون سن5225فعمره في ، م5825
 .(1)عشر

وأما مكان ميالده ففي غرداية، كما يقول هو عن نفسه في بعض مؤلفاته، خالفا لما  
حيانا إلى بني تنقله بعض المصادر من أنه ولد ببني يزقن.إال أن أطفي ش ينسب نفسه أ

يزقن ويقول إنها بلدته، حيث أقام بها وعاش جل  حياته فيها، ولم يغادرها إال لضرورة أو 
 حاجة.

                                                           
 .5-8م :2055الشيخ أطفي ش وثالثية العلم والعمل والجهاد، مصطفى وينتن، ينظر:   (  5)
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 وطلبه للعلم: هينشأ-2

من العمر خمسة أعوام  هول أبوه إذ توفي ،بالعيش طويال مع أبيه أطفي ش ظلم يح     
، الذي كان معينا إبراهيمصة األكبر منهم الحاج وعاش في كنف إخوته خا وأصبح يتيما،

 .ربيته وتعليمه كذلكوت ه في تنشئة أخيهألم  

عداده ألن يكون ذا شأن  أطفي شنشأ       ضمن هذه العائلة التي تولت تربيته وتعليمه، وا 
 .بعلمه الناسوعالماعند كبره، وكان أمل العائلة أن يصبح شيخا ينتفع 

الش يخ محم د بن عبد العزيز،  فمن أجداده هذه العائلة توارثت العلم كابرا عن كابر،    
، "مليكة"كان من علماء زمانه. أخذ العلم عن الش يخ ابن مهدي عيسى بن اسماعيل في 

وكان من المصلحين في زمانه وكان شيخ  ،وكان فارسا شجاعا قوي  البنيان مهيبا...
د مه(1)المسجد، ومن العز ابة ل من وح  واج في بني ي، وهو أو  ن لم ا ساد الجهل قز ر الز 

دقات الجارية واألوقاف  ،ميزاب، وأفرط اآلباء في المهور...وادي  وقد ترك كثيرا من الص 
 الث ابتة.

فكان شخصي ة بارزة في زمانه، ومن أعيان وقته،  ،الحاج يوسف أطفي ش،أم ا والد       
من الجيل الفاضل  كان .وحب  العمل لث قافة والش جاعة،وكان مشهورا بالذ كاء والص الح، وا
ال ذي أنشأ الش يخ عبد العزيز الث ميني  
  .وأمثاله (2)

                                                           
 ساسه المحافظة على المجتمع  بعد انتهاء حكمنظام العزاَّبة: تنظيم اجتماعي خاص باإلباضية في المغرب، أ (  5)

 هـ، أسَّسه أبوعبد اهلل محمد بن بكر بإرشاد من شيخه أبي زكرياء فضيل بن أبي مسور، ابتدأ 252الرستمي ين سنة 
النظام بشكل حلقة علمية، ثم تطورت حتى أصبح لها سند اجتماعي قوي جعلها تقود المجتمع، وتركت أثرا واضحا في 

ركة العِلمية الحضارية للمجتمعات اإلباضية خاصة في ليبيا وجربة ووادي ميزاب. ينظر: الشيخ أطفي ش نشاط الح
 .2وثالثية العلم: 

هو عبد العزيز بن إبراهيم الثميني، ضياء الدين: فقيه من كبار اإلباضية في الجزائر، من بني يزقن، بوادي (  2) 
عامة بوادي ميزاب، وسلك مسلك اإلصالح واإلرشاد، إلى أن توفي. من هـ،  تولى الرئاسة ال 5533ميزاب. ولد سنة 

هـ. ينظر: 5223تصانيفه: "النيل وشفاء العليل"، وهو عمدة المذهب اإلباضي في العبادات والمعامالت. توفي سنة 
 .9/235، معجم المؤلفين: 53-1/52األعالم: 
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حظ ا ال بأس به من العلم، وزاد في ثقافته مجالسته للعلماء، والد أطفي ش نال     
واختالطه بالمثق فين، وكان تاجرا يسافر ببضاعته إلى الش مال، فزادت األسفار في 

 .(1)ومن حملتها الش جعان ،حديثةثقافته... وكان من أنصار الن هضة ال

من عائلة شريفة وأسرة نبيلة، معروفة بالذ كاء  كانوا أم ا أجداده من جهة والدته، فقد      
والعلم، والورع والفضل، وقد نبغ منها عد ة علماء رفعوا راية الن هضة الحديثة، وأج جوا حب  

 العلم واإلصالح والن هضة في أفراد عائلتهم.

ل عد ون يسم ى "حمو والحاج"، وكان عالما و   أطفي شجد  والدة  كان       ا شجاعا عً رِ األو 
.ث  حكيما، وكان أكبر صديق ونصير للش يخ عبد العزيز ال  ميني 

ف ل  ... ال ذي خ  أطفي شوالعالم الجليل الش يخ أبو يعقوب يوسف بن عد ون عم  والدة       
قن، وخلفه في الز عامة العلمي ة ز جد ببني يالمس في مشيخة الثميني الش يخ عبد العزيز

 بوادي ميزاب، وقاد الن هضة الحديثة بعده.

الش يخ عمر بن الحاج سعيد) ن ْتُموْسِني(، عالما جليال  ته،أخو والدخاله، وكان       
؛ ربري  معناه: "الد ين والش ريعة"وهو لفظ ب ،ي"نِ وسْ مُ تْ ومفتيا بوادي ميزاب، وقد لق ب بـ: "ن  

 ه.عة علمه بالش ريعة اإلسالمي ة وورعلس

أدخلته أم ه الُكت اب  من عمره، حيث الخامسة هغو بل بدأ مشوار أطفي ش التعليمي مذ      
نبوغه في الكت اب، فكان أقوى الت الميذ حافظة... فختم القرآن  ع  ط  ليحفظ القرآن الكريم، فس  

فل إلى ُدور العلم ال تي كان ُيع ل ُم وأسرع الط   .واستظهره وهو ابن ثماني سنين وأتقن حفظه
كب زمالءه في مبادئ الش ريعة والعربي ة، فزاحم بالر   ذ الش يخ عبد العزيزفيها بعض تالمي

، (2)حلق العلم، فنال المبادئ منها في الش ريعة والعربي ة، وتطل ع إلى المزيد من أساتذته

                                                           
 .252-5/255ينظر: نهضة الجزائر:  ( 5)
 .255-258-259-5/251ر السلبق: ينظر: المصد ( 2)
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يطفئوا و  أطفي شف، أن يشبعوا نفس ال ذين لم تسمح لهم األوقات بسبب الظ روف والوظائ
 .من طلب العلمظمأه 

 حيث وجد فيهأخوه الش يخ إبراهيم بن يوسف، له، بعد والديه،  وكان مم ن تفط ن     
الذ كاء الن ادر، والحافظة العجيبة، والش غف بالعلم، والجد  في طلبه، كما رأى فيه الص الح 

در، والهم ة العالية ال تي تبتعد به عن كل  الد نايا في األخالق  والت قوى، وسالمة الص 
ه في العلم على ر  واألفعال. فأحبه وقر به واعتنى به عناية كبيرة، ووج هه توجيها حسنا، وساي  

د ه، ال يقي ده بنظام المدرسة ال ذي يوضع على حسب المتوس طين حسب نبوغه وجِ 
عفاء. فدرس  العربي ة، كما درس عليه المنطق على أخيه كل  العلوم الش رعية و  أطفي شوالض 
 والحساب والفلك.

ومن  ؛ ، وأصول الت شريع، وعلم الكالملقد درس عليه الت فسير، والحديث، والفقه      
، والبالغة، والعروض. كما درس تاريخ الر سول والخلفاء الن حو، والص رفعلوم اللغة: 

ده بالكتب ال تي درس فيها الت اريخ اإل سالمي  كل ه، وتاريخ العالمالر اشدين، وزو 
(1). 

بما يقد م له من دروس العلم، ولم يقي د نفسه بها، بل اعتمد على  أطفي شولم يكتف      
نفسه، وأطلق العنان لها في االزدياد من العلم، والبحث عم ا يشفي غليله، حت ى صار ال 

سه. األستاذ ال ذي يدر   ى عننً يبدأ في دراسة كتاب أو متن إال  وأكمله بنفسه، وصار في غِ 
فيه بابا أو بابين على األستاذ ويعرف  بدأ الكتاب في فن  جديد ويدرسإن ه ال ي"و

 .(2)موضوعه، حت ى يختم الكتاب بنفسه ويستغني في ذلك الفن  عن أستاذه"

في مبادئ الن حو على  "اآلجرومية"كتاب  مرة  درس هأن   بهذا الصدد عنه ومم ا نقل     
حت ى ختم الكتاب بنفسه،  ،وهو في عالمات اإلعراب ،الباب الث اني منه يتم   فلمأخيه، 

                                                           
 .5/305ينظر: نهضة الجزائر:  ( 5)
 .5/302ينظر: المصدر السابق:  ( 2)
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وفهم اآلجرومية كل ها وحفظها، وقال ألستاذه: "حسبي من دروسك فيها، إن شئت قرأت لك 
 . (1)األبواب كل ها وشرحت لك ما فيها"

ن شخصي ة وكاوقتئذ،  شيخ وادي ميزاب كما كان يترد د على دروس الش يخ محم د آزبار،
، بل كان ين من أطفي شاستفاد  كما .ديني ة اجتماعي ة كبيرة و ه به، الش يخ عبد العزيز الث ميني 

وذلك من خالل مكتبته الن فيسة ال تي جعل عيسى _ابن الش يخ  ؛ويعتد  به في كل  مناسبة
_ مفاتحها في يد  هذه  ال له:"، ودعاه لالستفادة من مؤل فات والده وكتبه قائأطفي شالث ميني 

 . (2)كتب والدي ومؤلفاته تحت تصرفك، فخذ منها ما شئت، في أي وقت شئت"

كانت قد ورثت خزانة أبيها من الكتب. كما كان القطب  ،بنت عالم ،وقد تزو ج امرأةً      
في شبابه يزور الش يخ "بابا بن يونس" شيخ مسجد غرداية مر ة في األسبوع، فيقصد دار 

، فيستعير منها د غرداية، فيفتح له الش يخ "بابا" خزانة كتب دار الت الميذالت الميذ في مسج
 .(3)يرد ها، ويأخذ غيرها في األسبوع الت اليثم ما يشاء فيقرؤها 

صامي ة في طلب العلم وتحصيله، وخزائن الكتب والش غف وبهذه الهم ة العالية والعِ      
جهادها تعاب الن فس وا  أن  أطفي ش  ، وسهر الل يالي في ذلك، استطاعبالمطالعة والقراءة، وا 

ن نفسه، ويقتحم ميدان الت دريس والت عليم والت أليف من بابه الواسع، ويدخل باب الد عوة ُيكو  
وادي ، بل ظهر على علماء بلدته ثم  على علماء بالر كبواإلصالح، ويزاحم العلماء 

 . (5)وصار مرجعا في الفتوى بل نقل عن بعضهم أن ه بلغ درجة االجتهاد، ،(4)ميزاب

                                                           
 .305-5/300: الجزائر نهضة ينظر: ( 5)
 5/303:السابق المصدرينظر:  ( 2)
 .5/309ينظر: المصدر السابق:  ( 3)
(1 )   :  .3/222ينظر: تاريخ الجزائر الث قافي 
 .3/225ر الس ابق: ينظر: المصد  (  9)



األول الفصل    ...أطفّيش: حياته وآثاره...............       

 
29 

 

، هو عن المعهد ال ذي أس سه البد من كلمة، ألطفي شالحديث عن الحياة العلمي ة بو       
ي دليل ب، في مختلف العلوم والفنون، وهال ذي يضم  بداخله مكتبة غني ة تزخر بأنواع الكتو 

 على سعة علم هذا الر جل، وغرامه بالكتب والت أليف. صريح

 

:معهده ا-  لعلمي 

منارة اإلشعاع العلمي  في ميزاب، وقبلة الت الميذ من ميزاب هذا المعهد كان      
ر  في قيامها، ال يتم  إال  إلى أن  قاعدة الن هضة الحديثة والس   أطفي شوخارجها. فقد تفط ن 

نشاء جيل من المثق فين؛ حت ى يقود ناصية الد عوة واإلصالح، و  ال بالقيام بشباب األم ة، وا 
ة وأن  عصره كان أسوأ عصر عاشه أبناء الجزائر،  يكون ذلك إال  بالت ربية والت عليم، خاص 
 والحروب والث ورات فيه تموج موج البحر، عصر ُطِمس ت فيه أغلب معالم الد ين والث قافة

غشي كل  جوانب الحياة، وسلب و  ؛ساد والد مار، لم يشهد بعده مثله، وانتشر فيه الفآنذاك
تهااألم   بعد أن كانت آمنة مطمئن ة ، ولكن  إيمان القطب بأن  العز ة المسلوبة  وكرامتها ة عز 

الح، والش عور بالمسؤولي ة  لن تسترجع إال  بالر جوع إلى هذا الد ين، وبالعلم الن افع والعمل الص 
ل أحد منازله إلى معهد،  ال تي كان يحس  بثقلها، مك نه لي ة كانت ماد ته األو أين أن يحو 

ْير هم من أبناء المناطق المجاورة لها، ال ذين اكتسب القطب حب هم  شباب ميزاب، ثم  غ 
 .(1)وود هم بحسن سمته وأخالقه وتعليمه

كان الش رط األساسي  في المعهد حفظ القرآن الكريم، واالستقامة في الس يرة والس لوك     
يدة والفقه والحديث والل غة وغيرها الحسن، باإلضافة إلى حفظ المتون الض روري ة في العق

 من المتون في فنون العلم المتنو عة.

                                                           
 .5/351ينظر: نهضة الجزائر:  ( 5)
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المواد توز ع على و وأم ا الت الميذ فقد كانوا ثالث طبقات: المبتدئين والمتوس طين والكبار،     
ل الن هار والبسيطة في  عبة في أو  حسب هذه الط بقات، وعلى حسب الوقت، فالد روس الص 

بَّه عليه في هذا المقام أن  القطب كان يباشر ويتول ى الت دريس بنفسه، آخره. وال ذي ُين  
، من طلوع الش مس إلى وقت م  وال ي   ل  ك  وتتعاقب عليه، فال ي   ىر تْ وطبقات الت الميذ ت   ل 

 الظ هر. 

وبهذا الجهد المتواصل تخر جت على يديه من هذا المعهد زمرة ال بأس بها من      
 .(1)لن هضة الحديثة للجزائر بعد ذلكال ذين شاركوا في االعلماء والمصلحين، 

 

 مكيبيه:-

أم ا مكتبته    
ضاقت رفوفها عن حمل الكتب ميزاب،  وادي من أكبر المكتبات في عدتف 

يسمع بكتاب إال  اقتناه  فلم يكن؛ واألسفار التي جمعها أطفي ش شراء أو استنساخا أو هبة
ن لم يستطع شراءه استن سخه، بل مم ا يذكر عنه أن ه كان له ن سَّاخ  خاص  ينسخ واشتراه، وا 

 مكتبتها.ب زوجاتهبعض  استفاد من وكانالكتب، له 

وتحوي هذه المكتبة كتبا متنو عة، في الفقه والت فسير والحديث والت اريخ واألدب      
، واستطاعت  وفاة د بعواألخالق وعلم الكالم والل غة وغيرها، وأغلبها في المذهب اإلباضي 

لى يومنا هذا و ار والباحثين، أطفي ش وا  يسهر على خدمتهم ، أن تستقطب عددا كبيرا من الز 
  أحد أحفاده مع ثل ة من الشباب المحبين للعلم والعلماء.

 

 

 
                                                           

 .359-5/351ينظر: نهضة الجزائر:  (  5)
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 زوجريه وأوالده:-3

كان له في أغلب حياته ثالث زوجات، وقد جمع في فترة بين أربع. تزو ج بنت بعض      
داقة بين األسرتين. وتزو ج بنت أحد أعدائه األلد اء إطفاءً  له، وتوكيداً  اً أصدقائه إكرام  للص 
حالالً  لألخو ة بينهما، وتزو ج ابنة عم ه؛ لصالحها ودينها وحب ها له؛ ولخزانة  للعداوة وا 
 .(1)"في مطلع شبابه وللهناء البيتي   ال تي كانت تملكها. وتزو ج للولدالكتب الن فيسة 

اس، وعائشة ة بنت عدون، وعائشة فرطة وهي أم أوالده، ومام  شاش  زوجاته: وأسماء      
 . بنت عمر بن سليمان

براهيم، و محمد، و  ،عمرو : يوسف، ه اهلل من الذكوررزقوأما أوالده، فقد  وصالح؛  حمو،و ا 
هذه األخيرة التي كانت على نصيب من  ؛ة، وعائشة، وشاش  ةالل  و  ،ةنان  ومن اإلناث: 

 .العلم

ع هذه األسرة الكبيرة، وفي وقت لم تكن أوضاعها االجتماعية والمعيشية على أحسن وم   
بغير التعليم، سوى الفترة القصيرة التي تولى فيها  ،طول حياته ،لم يشتغل أطفي شحال؛ 

 م. 5893القضاء فلما وجده يشغله عن التدريس والتأليف تركه، وذلك قبل سنة 

للنفي من بلدته كما تعرض له أبوه من قبل،  هتعرضب بل ازدادت وضعية األسرة سوءا   
استعجال إصالح بعض األوضاع وتغييرها،  ب هذا النفي محاولة الشيخ أطفي شوكان سب

معهم، ومن جهة أخرى بدأ  جر  هذه األوضاع في الناس يستدعي التد ولم يعتبر أن  تمكن  
ه حتى نفوه من بلدته، وقد الشيخ يكتسب أنصارا من تالميذه مما جعل معارضيه يكيدون ل

حوالي سبع سنين ثم رجع إلى بلدته وأقام فيها ولم يغادرها ) قرية بنورة( بقي في المنفى 
يان" أو "الق ر ار ة"، القريبتين؛ إضافة إلى رحلتيه  إال قليال، وغالبا ما كان يذهب إلى مدينة "ب ر 

 إلى الحجاز.

                                                           
 .5/383ينظر: المصدر السابق:  (  5)
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 :أسفرره ورحاليه-4

بين قرى  هتنق التثالثة أنواع من الرحالت: محلية، وهي ثلَّت في ، تمأسفار أطفي ش قليلة
". ووطنية، كزيارته لبعض المناطق األخرى من القطر النجِ رْ او  وصوال إلى " وادي ميزاب

وهما أهم  ؛نيالحجازيت يهرحلتجربة فيها، و  جزيرةالجزائري. وخارجية، كزيارته لتونس و 
 .في مؤلفاتهوقد ذكرهما كثيرا رحالته الخارجية، 

 ة: الر حالت المحل ي  -أ

 : والقرارة بريان تامدين-

برحلة إلى مدينة "بريان"، وحضر فيها  أطفي شم( قام 5899هـ/5252في سنة )     
احتفاالت أهلها بالمولد الن بوي  الش ريف، وخالل أوقات فراغه من اإلجابة على أسئلة الن اس 

كتاب "تحفة أهل بريان" في علم الميراث،  وفتواهم، كانت هم ته قد نشطت في تأليف
ع ُه بكتاب ثان  سم اه "توأم تحفة أهل بريان"، رجع إلى معهده في بني يزقن ش ف   وعندما

 فُطِبع الكتابان بعنوان: "الت حفة والت وأم" في علم الفرائض. 

ن مدينة بريان والقرارة شهرا في الخريف وشهرا في الر بيع، لك كان أطفي ش يقيم في
االستعمار الفرنسي  يمنعه من هذه الر حالت؛ ألن ه يبعث الن هضة العلمي ة في الن فوس، 

 ليملكهبستانا من النخيل ين .. فاشترى له أعيان هاتين المدينتوينف ر االستعمار من القلوب
ْقد األرض، وأن ه ذاهب إلى رعاية نخيله، سواء  هناك، فإذا منعه االستعمار ُيظِهر لهم ع 

ْنِي الت مر في الخريف فيطلق سراحه. وعند وصوله بريان أو بالت   أبير في الر بيع أو لج 
 القرارة فإن ه يستقبل بحفاوة بالغة.  

 مدينة وارجالن:-

، واستقبله أهلها (ورقلة اآلن)وارجالن مدينة أطفي شم( زار 5502هـ/5320في سنة)     
زا مكر ما عند أعيا ن البلد، فعقد لهم مجالس دعوي ة، بحفاوة عظيمة، ونزل ضيفا معز 
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ه بالمناسبة قصيدة  يِصُف فيها هذأنشد و  ومجالس علمي ة يجيب عن أسئلة الن اس،
 .المشاهد في جميع مراحل الر حلة

  ب_ الر حالت الوطني ة:

خارج غرداية إلى بعض واليات الوطن، وكانت  أطفي شهي ال تي كان يقوم بها      
تين، منها: مدينة محدودة جد ا، حيث شملت  المدن التي مر  بها إلى البقاع المقد سة مر 

األغواط، ومدينة الجلفة، وبوسعادة، وفي هذه المدينة زار زاوية الهامل وألقى دروسا 
ِسين. وزار المدي ة، والبليدة، والجزائر العاصمة، كما مر  في هذه  ب والمدر  توجيهي ة للط ال 

وفي جميع هذه المدن كان األعيان  ، وغيرها، نة، وبسكرةحالت بمدينة قسنطينة، وباتالر  
والعلماء يستقبلونه بحفاوة بالغة، ويعقدون معه مجالس لألسئلة والفتوى، وكان يلقي دروسا 

 توجيهي ة تستنهض الهمم وتحذ ر من االستعمار.

  :التخررجيةج_ الر حالت 

. فقد جاور في رحلته ين قام بهما إلى الحجاز؛ ألداء فريضة تنحصر في رحلتو      الحج 
األولى ودر س في الحرم المك ي  ولم يجاور في رحلته الث انية، ولكن ه ألقى دروسا في الحرم 

وضة الش ريفة.  المدني  في الر 

 _ الر حلة الحجرزي ة األولى: 

، وكان للحرم المكي  وفيها مكث عاما كامال مجاورا  ،م(5853هـ/5250سنة) كانت     
أسئلة المستفتين، وقد در س كتاب "الس نوسي ة في العقائد على ف، ويجيب يدر س ويؤل  

ء م المالكي ة" (، هـ5301أحمد زيني دحالن )تن أمثال: ويحضر حلقاته علماء أجال 
"إظهار (، صاحب كتاب هـ5303تورحمة اهلل الهندي  )، صاحب "الفتوحات اإلسالمي ة"

 وغيرهما. الحق  والمناظرة الكبرى"
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ويخدمونه تقديرا نت له معهم لقاءات ومناقشات يحضرون حلقته في الحرم المك ي  وكا    
  .ب "إيضاح المنطق في بالد المشرق"كتا أطفي شوهناك أل ف لهم ، للعلم والعلماء

وهذه الر حلة كان لها الفضل في توسيع رواية الحديث ونشر الس نة في هذه المناطق     
.   الن ائية من الوطن الجزائري 

 الر حلة الحجرزي ة الث رنية:  -

 التيم(، وقد خل دها في القصيدة الحجازي ة 5882هـ/5303هذه الر حلة وقعت سنة)     
 مطلعها:

ؤوس وما نرى    سوى الحج  إن  الحج  قد حان أن يرى  هجرنا مساقط الر 

يـــــــارة للن  ار واـــــر اعتمـــــــــوغي  الم زها الثـ ــرىعليه الص الة والس   بي ــــلز 

وضة الش ريفة بالمدينة المنو رة، في      وتتمي ز هذه الر حلة بالد روس ال تي ألقاها في الر 
 .ع من علماء المدينة المنو رةأمام جم تفسير خواتم سورة البقرة

 

 شيوتخه ويالميذه: -5

حين في ات سع العمر للقطب فعاش بضًعا وتسعين سنة، شهد فيها كبار العلماء والمصل
أن هم ال تذكر  ألطفي شعصره، فأخذ عنهم وتتلمذ عليهم، على أن  المصادر ال تي ترجمت 

ب العلم،رجت على يديه أجيال من فقد تخ   ُكُثر. أم ا تالميذه أصبحوا فيما بعد علماء  طال 
ة اب وخارجها، ونهضوا بهما بعد وفاميز وادي واصلوا قيادة الد عوة واإلصالح في  ،ودعاة
 .م أطفي ششيخه

 شيوتخه:-أ

 :تتلمذ عليهم ذينال شيوخهأهم فمن 
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 ُعمان من تالميذ الشيخ عبد العزيز الث ميني. سافر إلى :يخ إبراهيم بن يوسف_ أخوه الش  
.وهو وأخذ عنه كل  مفاتيح العلوم أطفي شالزمه وعند رجوعه دراسته فيهما،  أتم  ومصر، و 

ن ذكره، في تآليفه، واإلشادة به وبفضله صاحب الفضل الكبير عليه.وقد أكثر أطفي ش م
 .(1)عليه، وبتردده عليه ألخذ العلم، وضمن كل ذلك قصيدة خاصة في مدحه

مذة الشيخ عبد من تال، كان شيخ وادي ميزاب وقتئذ: الش يخ محم د بن عيسى آزبار_ 
ببني  ابةسافر إلى عمان ومصر ثم رجع مدرسا وواعظا، ترأس حلقة العز   .العزيز الث ميني  

أطفي ش عليه يزقن، ثم حلقات وادي ميزاب، وكان خطيبا من المصلحين وقد تردَّد الشيخ 
  .(2)كثيرا

. وكان ميني  لشيخ عبد العزيز الث  ا عاصرمن أهل العلم، : (3)عمر بن صالحالش يخ _ 
 .قاضي القضاة بغرداية

 يالميذه:-ب

يمكن االقتصار على بعض ختلفة، الت الميذ من مناطق م ، فقد قصدهيالميذه فكثيرونأم ا 
 ممن كانت لهم، في حياتهم وبعد وفاتهم، آثار واضحة في العلم والدعوة واإلصالح، وهم:

وسافر إلى الحجاز  أطفي ش،معهد الشيخ ب درس :يلِ الشيخ الحاج صالح بن عمر ل عْ -5
وفتح دارا  تدريسال لىتو لما رجع رحلتين دروس الزيتونة واألزهر؛ و ثناء الأين وحضر تمر  

 له من المؤلفَّات :  .ابة واشتغل باإلصالح االجتماعيرأس مجلس العز  تو  لذلك؛ خاصة

ابتدأه ووصل فيه إلى أواخر  : وهو غير كامل"القول الوجيز في تفسير كالم اهلل العزيز"-
 .البقرة سورة

                                                           
 .58، الشيخ أطفي ش وثالثية العلم: 5/28ينظر: نهضة الجزائر:  ( 5)
 .5/28ينظر: نهضة الجزائر:  ( 2)
  . 5/82المصدر السابق:  ينظر: ( 3)
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 "سالمقواعد اإل"، وكتاب "اإليضاح" ، وكتاب"النيل وشفاء العليل" على كتاب "حواش"-

 .(1)"الوضع"وكتاب 

 .ه 5315 سنةوما يزال معظم تراثه مخطوطا، وقد توفى ببني يزقن 

انتقل ، ثم جامع الزيتونةب ، درسنفوسة )ليبيا(ب جادو من أهلسليمان باشا الباروني: -2
هر، واهتم بالفكر والسياسة ، وانتقل إلى األز أطفي شإلى وادي ميزاب ليتعل م على الشيخ 

الرياضية في أئمة ألزهار "اكتابه  بمصر؛ وطبع فيها ةأ مطبعة األزهار الباروني  أنش .كثيرا
قاوم االستعمار و  "،األسد اإلسالمي"،  وأصدر جريدة عري  وديوانه الش   "وملوك اإلباضية

 .ه 5395 سنةوتوفي بالهند يوم  ،اإليطالي

 أطفي ش.تالمذة  ز: من أبر أطفي شبن إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق إبراهيم بن محمد -3
نشط ، فه 5339لى تونس حوالي سنة إ رحل، ثم أطفي شوال بالكت اب ثم دخل حلقة أتعلم 

 فيها. ضمن الحركة الوطنية

 إبعاده إلىليتم اشتهر بمقاومته االستعمار، وانشغاله بأوضاع المسلمين في عصره،  
 "صدر مجل ةفأ ،ليواصل نشاطه الفكري والسياسي مصر؛ وبذلك فتح الباب أمامه

وعمل في  ؛ه 5322سنة  "زنجبار"ار للدعوة في ونشر فيها أفكاره، وقام بأسف"، المنهاج
ة إلى عايإلى وفاته، وله أعمال كثيرة منها:"الد   ه 5395تب المصرية من سنة دار الك

قيق الكتب ونشر التراث . باإلضافة إلى جهوده في تحة"باضي  سبيل المؤمنين"، "تاريخ اإل
،اإلسالم ليه يعود الفضل في طباعة أكثر كتب  ي  ، ودفن ه 5389توفي سنة  أطفي ش.وا 
 بمصر.

                                                           
 ، في آثار أطفي ش العلمية.آخر هذا الفصلأتي الكالم على كل هذه المصنفات سي ( 5)
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ب ثم التحق ا، تعل م أ وال بالكت  من أهل القرارةأبو اليقظان إبراهيم بن عيسى: حمدي -
ته للجلوس فحفظ جملة من المتون ومبادئ العلم، أهل ،بمدرسة الشيخ الحاج عمر بن يحي

شارك في أعمال جمعية  .وحظي لديه بمكانة خاصة الشيخ الزمأطفي ش، فإلى حلقة 
العلماء المسلمين الجزائريين، وكان من أعضائها البارزين الذين شاركوا في نشر الوعي 

وعين نائبا ألمين  ،وبعث النهضة في نفوس الجزائريين، وانتخب عضوا في إدارة الجمعية
 المال.

إلظهار معارضته لالستعمار، وكان رائد  استعمل الشيخ أبو اليقظان الصحافة وسيلة  
أخرى إصدار  ف متتالية كل ما صودرت واحدة جددالصحافة الجزائرية، أصدر ثماني صح

 م. 5553اد حتى وافته المنية سنة م وواصل الجهلم يستسلغيرها. 

نه في حب العمل واالستمرار فيه، واإلصرار م را، كانوا أثأطفي شتالميذ  نماذج من هذه
والذود عن حياضها؛ أفردتهم بشيء من الترجمة ألبين  بليغ أمانة الدعوة اإلسالميةعلى ت

جليل قدر العلم وعظيم الرعاية وبالغ التأثير التي أحاطت حياتهم من علم الشيخ أطفي ش 
 وأدبه وعمله.

 

 :ببعض أنظمة الحكم في عصرهو علمرء رلعالقيه ب-6
 

ة شخصيات من العالم اإلسالمي أن يربط بعالقته مع عدَّ  أطفي شاستطاع الشيخ       
كان لوفود من الجنوب الجزائري بجملة من عواصم العلم في الشرق؛ و  النائية هذه المنطقة

كبير في هذا، وكذا ارتحال تالميذه من ميزاب إلى تونس  رالطلبة الذين قصدوه دو 
 البارونية خاصة ما قامت به المطبعة ه،عهد صر، إضافة إلى كتبه التي طبعت فيوم

القرن التاسع عشر  نهاية منذ؛ نهضة العالم اإلسالميبهذا تسهم في  الجزائرجعل  ،بمصر
  .م الوضع االستعماري الذي عاشتهرغ
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خاصة في رحلتيه  ،كانة التي وجدها بين العلماءبنفسه هذه المأطفي ش يذكر     
كان بينه وبينهم من مناقشات جمعته بعلماء مك ة والمدينة، وما  المجالس التيتين و الحجازي  

 .بالمراسالت دت هذه العالقةط  وقد وُ  وأحاديث؛

 ، (2)، ومحمد سليمان حسب اهلل(1)علماء: الشيخ أحمد زيني دحالنومن بين هؤالء ال  

مة اهلل بن خليل رحالشيخ و ، (4)ليشعُ الشيخ و  ،(3)بن إبراهيمالي ي  بن عـــــومحمد حق
 .(5)الرحمن الهندي

 راسلوه، مثل الفرنسيو ه بعض المستشرقين، الذين حضروا إلى وادي ميزاب أقصدو     
 .م 5858الرسالة الشافية سنة  تأليف هالذي طلب من Masqueray (6)"ماسكوراي"

، ض قضايا مقارنة األديانوقد دعا إنكليزيا للحضور إلى وادي ميزاب لمناظرته في بع   
 .ةو عدال ائر فرفضي لحضور مؤتمر المستشرقين بالجز عدُ  كما

ا تلك العالقة م في عصره عالقات مختلفة؛ من أهمهوبعض الحكا أطفي شربطت بين     
ية، والصلة القديمة بين الوحدة المذهبمان وزنجبار بحكم كانت بينه وبين سالطين عُ  التي

                                                           
هـ، وتولى فيها اإلفتاء والتدريس. وفي أيامه أنشئت 5232هو أحمد بن زيني دحالن: فقيه مؤرخ. ولد بمكة سنة  ( 5)

 هـ. 5301مدينة سنة أول مطبعة بمكة فطبع فيها بعض كتبه. من تصانيفه:"الفتوحات اإلسالمية". مات في ال
. من أهل مكة. ولد سنة ( 2) هـ. له:" الرياض البديعة في أصول 5211هو محمد بن سليمان حسب اهلل: فقيه شافعي 

    .2/592هـ. ينظر: األعالم: 5339الدين وبعض فروع الشريعة".توفي سنة 
العلوم. له:"السنوحات المكية" في ازلي: فاضل متصوف مشارك في بعض هو محمد حقي بن علي بن إبراهيم الن   ( 3)

 .2/508هـ. ينظر: األعالم: 5305آداب التجارة.توفي بمكة سنة 
هـ، وتعلم في 5255هو محمد بن أحمد بن محمد ُعل يش، أبو عبد اهلل: فقيه، من أعيان المالكية. ولد بالقاهرة سنة ( 1)

هـ.ينظر: 5255اإلمام مالك".توفي بالقاهرة سنة األزهر. من تصانيفه:" فتح العلي  المالك في الفتوى على مذهب 
    .2/55األعالم: 

هو رحمة اهلل بن خليل الرحمن الهندي الحنفي، نزيل الحرمين: باحث، عالم بالدين والمناظرة. له كتب ( 9)
   .3/58هـ.ينظر: األعالم: 5302منها:"التنبيهات في إثبات االحتياج إلى البعثة والحشر والميقات".توفي سنة 

م( عمل بالجزائر، له مؤلفات في الترجمة وتاريخ  5851 -م 5813هو إميل ماسكوراي: مستشرق فرنسي )  ( 2)
، نقال عن الشيخ أطفي ش 5/202م،  5580 1مصر، ط/ -الجزائر.ينظر: المستشرقون، نجيب العقيقي، دار المعارف

 . 21وثالثية المقاومة: 
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ويعتبر  .بهؤالء السالطين وطيدة وثيقةفي المشرق والمغرب، فكانت عالقته  اإلباضية
بهذا العدد من  وقد ال يكون له سابقة ،زاكان بين الشيخ والعمانين متمي   اصل الذيالتو 

باضية المغرب من أهم فوائد هذه العالقة طباعة و  ؛المراسالت بين إباضية المشرق وا 
إلى دار  هميان الزادكتابه:" في زنجبار مثل مؤلفات الشيخ بالمطبعة السلطانيةبعض 

 المعاد" في التفسير.

عبد الحميد الثاني ) السلطان أيام  اتصاالت بالخالفة العثمانية ألطفي شكما كانت       
للحكم اإلسالمي الباقي وامتدادا ن رمزا يفي حكم العثماني  يرى م(، وكان  5505 -5852

 .هلحاكم الذي كان يمر بآخر أيامإلى عهده، فأبدى النصح لهذا النظام ا

ريق الجزائر، وذلك عن طفي ن سواء في ميزاب أو بمن يمثل الفرنسييأيضا له اتصاالت و 
أو احتجاجات على ممارسات  مطالبة بالحقوق ،في الغالب ،تضمنت التيالرسائل 
 الجزائريين. تهم في حقوتصرفا مرينالمستع

وسام الدولة  :أوسمة من هذه الدول مثل أطفي ش يونتج عن هذه العالقات تلق       
 األكاديمية مان، ووسام سلطان زنجبار، ووساموعُ ووسام سلطان مسقط  ،العثمانية
 .الفرنسية

 من الوسام الفرنسي باعتباره كان يتحرج بهذه األوسمة بقدر ابتهاجه أطفي شويبدو أن     
 .شعارا صادرا من دولة كفر وظلم

بغيره تدل نا على مكانته في عصره، عالقة لم يكن لها من سبب سوى  أطفي شفعالقة     
 والسياسي الذي قام به. عمل اإلصالحيه، واللعلمي الذي قدما المجهود
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 وفريه:-7  

 23، وعمره تسع وثمانون سنة، بعد مرض ألم به ثمانية أيام؛ في يوم السبت أطفي شتوفي 
 م. 5551مارس سنة  25ه الموافق لـ  5332ربيع اآلخر سنة 

ذي بكى القطب أبو اليقظان، اللة، منهم تلميذه قد رثاه الكثير من الش عراء بقصائد طويو 
 :(1)بقصيدة طويلة وكان حينئذ في تونس يواصل دراسته، قال فيها

 دارِ كْ األ   ن  ــــــو مِ لُ خْ ي   ال  و   قل  ـــــي    عذِ و لِ فُ صْ ي   ال   رِ هْ ا الدَّ ذ  ه  لِ  عجباً 

 راروال أخنى على األش مُ هُ ل  ـــــــيـ      بِ ى س  لَّ خ   ال   ء  ال  ض  ام ل  الفُ ج   ال  

 إلى أن قال:

هْ و    جحفلك العرموم نحونا     فأصابنا بقنابل األضرار ت  ج 

 ا وهذا قبل أخذ الث أرزرً لشيخنا    ش   ظرت  لم يكف ذا حت ى ن  

 اك ثوب فخاركسأحياك ثم     بعدما    وت  ــــــــته بسهام ميْ م  ر  ف    

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5/385: نهضة الجزائر: ينظر (1)
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 (1):آثرره العلمية-8

 ،إذ بدأ فيه وعمره ست عشرة سنةوعناية كبرى  أهميةالتأليف  أطفي شأولى الشيخ       
؛ لذا كثر ت، فأل ف وهو مقيم، وهو مسافراألحوال والتنقال فيه ال ينقطع بتغير واستمر

صعب حصره؛ ومن أسباب كثرة المؤلفات ودواعي التأليف عنده ما  حتىإنتاجه وتنوع 
 يلي:

كانت  كثيرا ماف العلماء في هذا؛مع غيره من  أطفي شاالستجابة لرغبة الناس: يلتقي -5
 أطفي شمؤلفاته جوابا لطلب صديق، أو سائل عن علم، أو راغب فيه، وتدل نا مراسالت 

لحاحهم، ونجد من ذلك مجموعة  على أن كثيرا من كتبه أل فها مستجيبا لطلب الغير وا 
الة فيها أربع وأربعون رس ه 5309ه وبين  5258يين في الفترة بين من العمان رسائل
 .ن أو شرح متني  عطلب تأليف كتاب في موضوع م أغلبها

؛ وكثر طلب وه بما يرغبون فيه من التأليفن أن يخبر وكان الشيخ يطلب من العمانيي    
، مثال شرح األلغازك وفي مسائل هي من نوافل العلم،حتى أصبح قبلة السائلين،  الناس

 ومع ذلك كان أطفي ش ال يحرم أحدا علمه.

ل الشيخ واجب التأليف عن الناس حتى يشتغلوا بالعمل، وكان يشعر بأن تحم  -2  
 .العمل الذي يصلح دنياهمويتركوا  جب كفائي ال ينبغي أن يشتغل الناس به،او  التأليف

 نقص المصادر فيها، فرأى أن يسده بتأليف ليمهد البيئة التي عاش فيها وعانى من-3 

 عرفة.ميذه في اكتساب العلم والمالسبيل لتال

                                                           
 الشيخ آراء" ه:ياعتمدت في ذلك طريقة األستاذ مصطفى وينتن، في تقسيم مؤلفات الشيخ وترتيبها، من خالل كتاب (1)

 كتابالكان معظم ما أوردته في ترجمة الشيخ من ؛ و وثالثية العلم والعمل والجهاد" "الشيخ أطفي ش، و"العقدية اطفيش
 فجزاه اهلل خيرا. األخير؛
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علوم مها في د عصره، ويظهر ذلك في جهوده التي قد  أمل الشيخ أن يكون مجد  -1 
 .بخاصةالشريعة 

 هاوقدر ، ، وحول عناوينها كذلكأطفي شرسون في تحديد عدد مؤلفات اختلف الداو      
في الموضوع باإلشارة إلى  تحدث واكتفى الباقون ممنالبعض بحوالي ثالثمائة كتاب؛ 

 .عناوينها الشيخ، وذكر بعض كثرة مؤلفات

 ،أطفي شويرجع السبب في هذا االختالف الواسع إلى الوضعية التي يوجد عليها تراث    
وللوصول إلى ضبط أعماله ينبغي القيام باستقصاء ما على رفوف المكتبات، وما في ثنايا 

 فها الشيخ؛ ألنه كثيرا ما يشير إلى مؤلفاته.أل   الكتب التي

، ومنها الرسائل ،أربعة وثالثين ومائة أثر، منها الكتب تبلغلفات أطفي ش والواقع أن مؤ 
 .ماعدا المراسالت، والتقريرات

الفقه : أصول الدين والعقيدة، و لتشمل فنونا متنوعة، منهاثار وقد تنوعت هذه اآل    
 أخرى في تاريخ وادي االمنطق، ثم آثار و  ،والحديث ،، وعلوم اللغة، والتفسيرهأصولو 
 والطب. ،والفالحة ،والفلك زاب، والحساب،مي

ع الشيخ واشتغاله بعلوم متعددة تعل ما الأعمال تدل في مجملها على سعة اطوهي     
عن منهج الشيخ وفكره، فقد كان له إلمام شامال  را تصو  كذلك تعطينا وتدريسا، و  وتأليفا

وعاش منشغال بقضيتين العلمية واالجتماعية والسياسية في عصره،  واسع بجوانب الحياة
قامة نهضة  مقاومة االستعمار :ين هماأساسيت علمية بوادي ميزاب، وقد تجل ى ذلك وا 

 واضحا في آثاره، وفي حياته بمختلف مراحلها.
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 :المؤلفرت الذايية-

مكتبة القطب، وطبع مرات ؛ توجد منه نسخة في "أجور الشهور على مرور الدهور"-5
  .عديدة

 تاب النيات على جميع"ك :ذكر بعنوان؛ و "والنيات لجميع العباداتأساس الطاعات "-2
ه،  5351موع خمسة كتب بمصر سنة "؛ في النسخة المطبوعة ضمن مجالعبادات

 الحاج سعيد محمد أيوب بغرداية . في مكتبة مخطوطة توجد نسخة منهو 

زالة الفجور"-3  ج حموه؛ وحققه األستاذان الحا 5351 سنة؛ طبع "إطالة األجور وا 

 .وعمر باحمد بازين كروم،

  .ه 5301"اإلمكان فيما جاز أن يكون أو كان"؛ طبع طبعة حجرية سنة -1

"إيضاح المنطق في بالد المشرق"؛ توجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة االستقامة، -9
 بخط المؤلف، من غير تاريخ نسخ. ،يزقنببني 

رى واحدة بخط المؤلف كاملة، واألخ"بيان البيان"؛ منه نسختان في مكتبة القطب، -2
  .وهو موضوع الدراسة في هذه الرسالة.غيره بخط ناقصة

 5311مطبعة العرب، تونس، سنة  ، في"التوأم"مطبوع مع كتاب  "تحفة أهل بريان"؛-5
 .ه

طبع خة بخط المؤلف في مكتبة القطب؛ و "؛ توجد منه نسفي أصل الطب   ب  تحفة الحِ "-8
 .ه 5301 سنة، بمصر البارونية المطبعة في

اني"؛ توجد منه نسخة بخط المؤلف بمكتبة عالعاني من ربقة جهل الم"تخليص  -5
 ، وأخرى بُعمان.وهو موضوع الدراسة في هذه الرسالة.القطب
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، وهو: شرح جامع حرف ورش"؛ نسخة منه بخط "تلقين التالي آليات المتعالي"-50
 .في مكتبة االستقامة المؤلف،

 5311مطبوع مع كتاب "تحفة أهل بريان"، في مطبعة العرب، تونس، سنة  التوأم"؛"-55
 .ه

 توجد منه نسخة بخط المؤلف في مكتبة"، جامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل"-52

دار الكتب العلمية، بتخريج محمد  يوطبع في المطبعة البارونية، ثم طبعة ثانية ف القطب،
  .ه 5105ا، في بيروت، سنة عط أحمد عبد القادر

 ية بدون تاريخ، ثملتوحيد بال تقليد"؛ طبع طبعة حجر في ا ةة في بيان المحج  " الحج  -53
، نشر وزارة  29إلى  59ثانية ضمن مجموع "كشف الكرب" الجزء األول من ص  طبعة

 .هـ5101عمان سنة  والثقافة، التراث القومي

 .ه5322"؛ طبع سنة الذخر األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى"-51

.وهو موضوع التحقيق ربيع البديع"؛ توجد منه نسخة بخط المؤلف، في مكتبة القطب"-59
 في هذه الرسالة.

 نسخة توجد منهه، و  5320سنة رد الشرود إلى الحوض المورود"؛ طبع بالجزائر "-52
 ه . 5282بخط المؤلف بمكتبة القطب، مؤرخة في 

ة كاملة في ي ميزاب"؛ توجد منه نسخخ أهل وادالرسالة الشافية في بعض تواري"-55
الحاج صالح لعلي؛ ونسختان بمكتبة الحاج سعيد محمد أيوب، وطبع  الشيخ مكتبة

ه، وكلتا الطبعتين  5322 سنة أيضا ه، وطبعة ثانية بالجزائر 5255 سنةبالجزائر 
 .ةناقص
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لنيل حثه زاب منها ضمن بيالجزء الخاص بتاريخ م "بيار كوبرلي"ترجم المستشرق  وقد
 .م 5553اب"، وذلك سنة "لمحة عن تاريخ اإلباضية في مز  بعنوان: يز،درجة المتر 

 الرسم في تعليم الخط"؛ طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر بنشر وزارة التراث"-58
طبع في المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ه، و  5101افة عمان، سنة والثق القومي
 م. 5582 سنة الجزائر،

 السيرة الجامعة من المعجزات الالمعة"؛ توجد منه نسخة بمكتبة االستقامة بني يزقن،"-55
 .بتعليق أبي إسحاق وتصحيحه وطبع

 تعليق أبي إسحاق، في المطبعة السلفية، بالقاهرة، سنةبامل األصل والفرع"؛ طبع ش"-20
 هـ. 5318

 ان بمكتبة القطب،؛ منه نسختان مصورتمختصر في عمارة األرض""أو  "،رةالعما"-25

 .الحاج سعيد محمد أيوب ومكتبة

 ه 5355 سنةتوجد منه نسخة بمكتبة القطب، وطبع "، الغسول من أسماء الرسول"-22

 الكافي في التصريف"؛ توجد منه نسخة كاملة في مكتبة الشيخ الحاج صالح لعلي،"-23
الح بغرداية؛ أخرى جزء منها في مكتبة القطب والجزء اآلخر في مكتبة اإلص ونسخة

، يطو الكتاب ضمن رسالتها لنيل الماجستير، بجامعة وهران عائشة وحققت األستاذة
 م.2002سنة  السانية، قسم اللغة العربية

وفاء الضمانة بأداء األمانة في فن الحديث"؛ منه نسختان بمكتبة القطب، إحداهما "-21
طبع في المطبعة البارونية ه؛ و  5305 سنةبن الحاج سليمان الداوي، مؤرخة  بابة بخط
 ،، ثم في مطابع سجل العرب، بنشر وزارة التراث القومي والثقافة، عمانهـ 5302سنة 
 هـ. 5102إلى  5102من 
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 :المتخيصرات -

ألبي زكرياء يحيى بن الخير الجناوني؛  "الوضع"جامع الوضع والحاشية"؛ كتاب "-29
تَّة؛ توجد منه نسخة بمكتبة القطب، سِ بن عمرو بن أبي  عبد اهلل محمد ألبي "الحاشية"و

في مطابع سجل العرب، بنشر  ،ه، ثم ثانية بعنوان: "الجامع الصغير" 5302 سنةوطبع 
 .ه 5102عمان سنة  والثقافة، وزارة التراث القومي

 قواعد"كتاب "؛ جامع القواعد والحاشية"بالعلم القالص"؛ أو  ه"الذهب الخالص المنو   -22
ة؛ منه نسختان ألبي عبد اهلل بن أبي ست  " الحاشية"سماعيل الجيطالي، وإللشيخ  "اإلسالم
القطب، وأخرى بمكتبة الشيخ الحاج صالح لعلي؛ وطبع بتعليق أبي  بمكتبة إحداهما

ي، اهيم طالبعث بإشراف الشيخ إبر ، ثم بمطبعة ال بالقاهرة إسحاق في المطبعة السلفية،
 .ه 5100قسنطينة، سنة 

 ساألبي العب  " سير المشايخ"وهو اختصار للمسائل الفقهية من كتاب  ر"؛مسائل السي"-25
 .بخط المؤلف في مكتبة االستقامةخي؛ توجد منه نسخة مَّابن سعيد الشَّ  أحمد

 .مختصر شرح المرادي على األلفية"، توجد نسخة منه بمكتبة القطب"-28

 :الشروح -

 .توجد نسخة منه بمكتبة القطب االنشراح في بيان شواهد التلخيص والمفتاح"؛"-25

 تسهيل االجتهاد في تفسير أشعار االستشهاد"؛ وهو شرح شواهد ثالثة شروح على"-30

مية بي القاسم يحي بن أبي التي؛ والثاني ألبراهيم الت  إألبي سليمان داود بن  ألولا: األجرو 
منه بمكتبة  بن يعلي الحسيني؛ توجد نسختان والثالث للشريف محمد ،داويغر ال القاسم

 .    المؤلف القطب إحداهما بخط
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ان إحداهما غير كاملة في تفسير القرآن الكريم، توجد منه نسخت، "تيسير التفسير"-35
بمطبعة عيسى البابي  ثم، ه 5322 سنةوطبع أول مرة في الجزائر  القطب؛ مكتبة

حققه الشيخ  ثم، م5582 سنة ،القومي والثقافة، عمانالحلبي وشركائه، بنشر وزارة التراث 
 هـ. 5121 إبراهيم طالي وطبع بالمطبعة العربية غرداية الجزائر، وانتهى من تحقيقه سنة

ة، للشيخ أبي عبد في أوصاف الجن   "العبيرية"لقصيدة  شرح "،ةفي وصف الجن   ةالجن  "-32
، ه 5325؛ طبعة أولى بالمطبعة البارونية مصر براهيم بن سليمان الكنديإبن  مدمح اهلل

 .ه 5319سنة  بمصر ثم طبعة ثانية

 القطب، نسخة منه بمكتبة توجدل"، تفسير القرآن الكريم، داعي العمل ليوم األم"-33
 وأخرى بمكتبة الشيخ حمو بابا أوموسى بغرداية .

 للشيخ تيبغورين بن عيسى "أصول الدين"صول الدين"، وهو شرح كتاب شرح أ"-31

تن الجزء األول منه ضمن أطروحة الدكتوراه، سنة مصطفى وين األستاذحقق  الملشوطي؛
 م. 2005

 على ديوان ابن النضر أطفي شثاني شرح للشيخ هو و  ؛"شرح الدعائم المختصر"-39
 .ه 5322توجد نسخة منه بمكتبة القطب، وطبع بالجزائر سنة  الُعماني، 

شرح له  لأو   ووهديوان نظم البن النضر. “ الدعائم”"؛ وكتاب عموس  لا مشرح الدعائ"-32
-35 .المؤلف في مكتبة القطب بخطتبة القطب على هذا الديوان. توجد نسخة منه بمك

 إليجي، توجد منه نسخة غير كاملةل ةلوضع"؛ وهو شرح للرسالة العضدي  شرح رسالة ا"
 بمكتب القطب. بخط المؤلف

 ة منهالتي الجربي على األجرومية"؛ توجد نسخشرح شرح أبي سليمان داود الت  "-38
 ناقصة بمكتبة القطب.
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 على متناإلسفراييني هو شرح على شرح عصام الدين و  شرح شرح االستعارات"؛"-35

 5225 بتاريختوجد نسخة منه بخط المؤلف، في مكتبة القطب،  ،" للسمرقندياالستعارات"
 وهو موضوع الدراسة في هذه الرسالة.ه.

 اء يحي بن الخير الجناوني، توجدألبي زكري "الوضع"شرح شواهد الوضع"؛ كتاب "-10
 منه بمكتبة القطب . نسخة

ألبي حفص عمرو بن جميع؛ طبع بالجزائر  "العقيدة"شرح عقيدة التوحيد"، متن "-15
؛ ثم بعمان بنشر وزارة التراث القومي والثقافة؛ وحقق الكتاب ه 5322األول  ربيع أواخر

 5120اث القرارة، سنة شر جمعية التر وطبع بالمطبعة العربية، بن وينتن، الدكتور مصطفى
 .ه

 شرح قصيدة زكرياء الصدغياني في الجمل"، توجد نسخة منها في مكتبة القطب"-12

 في "كشف األسرار عن علم حروف الغبار"شرح القلصادي"؛ وهو شرح كتاب "-13

 5283 بسنةمؤرخة  ،؛ توجد نسخة منه بخط المؤلفبن محمد القلصادي لعلي   الحساب
 ه.

متداول،  مطبوعوهو ، وهو الشرح الثاني المختصرشرح كتاب النيل وشفاء العليل"؛ -11
 .ه 5109إلرشاد جدة، سنة بنشر مكتبة ا كانت اتهطبعآخر 

شرح المية ابن النضر العماني"؛ في الوالية والبراءة؛ توجد نسخة منه بمكتبة "-19
 أيوب بغرداية . بن محمدسعيد في مكتبة الحاج  وجزء القطب،

 شرح المية األفعال البن مالك"؛ طبع في مطابع سجل العرب، نشر وزارة التراث"-12

 ه. 5105قافة، عمان سنة والث القومي

 ؛ توجد نسخة منها بمكتبة الشيخبي نصر فتح بن نوح الملوشائي"شرح مخمسة أ-15
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 ي، ببني يزقن .لِ عْ صالح ل   الحاج

 .بة القطبشرح نونية أبي نصر"، توجد نسخة منه بمكت"-18

واسمها: "القصيدة النونية في مدح مهدي األمة"، لمؤلف ، شرح نونية المديح""-15
 .توجد نسخة منها في مكتبة القطبمجهول.

 للشيخ عبد العزيز الثميني، توجد "وهو شرح كتاب "معالم الدين "،فتح الباب للطالب"-90
 .منه في مكتبة القطب نسخة

. لعدل واإلنصاف"، توجد نسخة منها في مكتبة القطبفتح اهلل: شرح شرح مختصر ا"-95
 .ضا بمكتبة الشيخ ازبار ببني يزقنمجموعة من نسختين؛ وجزء من الكتاب يوجد أي وهي

 في علملسيوطي ل "جمع الجوامع"في  شرح لماهو و  ط"مختصر ثان في علم الخ-92
  .الخط؛ توجد نسخة منه في مكتبة القطب

 ومية"؛ توجد نسخة منها في مكتبة القطب؛بيان التحفة اآلجر   في ةحقيقي  "لمسائل الت  -93
لنيل ق، بنوب، وقد حققه الباحث عبد القادر أيبن بمكتبة الحاج سعيد محمد  وأخرى
 .الماجستير بحامعة األغواط شهادة

 ؛ وهو شرح للرسالة“مسلك الفلك”مطلع الملك في فن الفلك"، اشتهر بعنوان "– 91 
 . لسبط المارديني" الربع المجيب"أو رسالة  "،ل الجيبيةفي األعما فتحية"ال

 الصواب شرح شواهد قواعد اإلعراب"؛ توجد نسختان منه بمكتبة القطب،"معتمد -99

 بمكتبة ثالثةو ه؛  5309سنة بخط يوسف بن الحاج سليمان الشماخي، مؤرخة  إحداهما
 .محمد أيوب الحاج سعيد



األول الفصل    ...أطفّيش: حياته وآثاره...............       

 
50 

 

وهو أول تفاسيره الثالثة، مطبوع، ؛ فسير القرآن الكريملمعاد"، تهميان الزاد إلى دار ا"-92
، وكان قد ابتدأه  ه 5283ربعون سنة وذلك سنة أانتهى من تأليفه وتنقيحه وعمره خمس و 
 وسنه أربعة أو خمسة وعشرون عاما. 

 :الحواشي - 

 وهو حاشية على شرح الخزرجية ألبي زكريا ،إيضاح الدليل إلى علم الخليل""-95
 ه  5253سنة ب، مؤرخة ؛ توجد نسخة منها بخط المؤلف في مكتبة القطاألنصاري

كتاب فقه ألبي  "أبو مسألة"و .حواشي على أبي مسألة"حاشية أبي مسألة"، أو "-98
؛ توجد نسخة منه في مكتبة القطب بخط سليمان بن أبي بن محمد بن بكر أحمد العباس

 .ه 5355 سنةمؤرخة  المطهري، بكر بن داود

 شية ثانية على شرح أبي القاسم الداوي على األجرومية"؛ توجد نسخة منها بخطحا"-95
 .بمكتبة القطب المؤلف

حاشية على شرح الرائية"؛ قصيدة الرائية ألبي نصر فتح بن نوح؛ وشرحها للشيخ "-20
؛ توجد نسخة منها بمكتبة االستقامة، وهي بخط حمود بن حاج التيرمضان الت   بن عمر

 .في تونس بالمنستير ةغديرة، مكتوب

 على األلفية"؛ توجد نسخة منها بخط المؤلف، في مكتبة حاشية على شرح المرادي"-25
 .القطب

منظومة ألبي نصر فتح بن نوح في العقيدة،  ، و"النونية"شية على شرح النونية"حا"-22
قن، التي؛ توجد نسخة منها في مكتبة آل يدر ببني يز عمر بن رمضان الت   للشيخ والشرح

 .العبيدي بخط محمد بن أحمد
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كتاب للشيخ إسماعيل الجيطالي، توجد نسخة  "قناطر الخيرات، و"حاشية القناطر""-23
 .ر كاملة وصل إلى القنطرة الثالثةمكتبة القطب بخط المؤلف، وهي غي في منها

 للشيخ أبي عمار عبد الكافي، توجد نسخة منها "الموجز" كتاب، و حاشية الموجز""-21

 .لمؤلف في مكتبة القطب، وهي ناقصةا بخط

"حي  على الفالح"، حاشية على كتاب "اإليضاح" للش م اخي، توجد نسخة منها بخط -29
 المؤلف بمكتبة القطب.

"الفتح المبين على كتاب التمرين"، و"التمرين" هو "تمرين الطالب" للشيخ خالد -22
 مكتبة القطب.األزهري، في اإلعراب. توجد منه نسخة بخط المؤلف، ب

"حاشية على القطر وشرحه"، وسماه أيضا:"الحواشي المحم دي ة على المقدمة -25
 ة".الهشامي  

 يرييب الكيب:-

"ترتيب تحفة األديب وتخصيب القلب الجديب"، وهو كتاب للشيخ عمر بن رمضان -28
 التالتي. توجد منه نسخة بخط المؤلف، بمكتبة القطب.

هـ، وهو إعادة ترتيب كتاب"المسند"  5322بالجزائر سنة  "ترتيب الترتيب"، مطبوع-25
للربيع بن حبيب.توجد منه نسختان، األولى في مكتبة القطب، واألخرى بمكتبة الحاج 

 أيوب. بن سعيد محمد

. توجد منه نسخ كثيرة، منها التيعمر بن رمضان الت   "ترتيب كتاب اللقط" للشيخ-50
 أيوب. بن الحاج سعيد محمداثنتان بمكتبة 

"ترتيب كتاب المعلقات"، لمؤلف مجهول. توجد منه ثالث نسخ بمكتبة القطب، واحدة -55
 هـ. 5258بخط المؤلف مؤرخة سنة 
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"ترتيب المدونة الكبرى"، والمدونة الكبرى ألبي غانم الخراساني، طبع بتحقيق الدكتور -52
 ، نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان.2002مصطفى باجو سنة 

"ترتيب نوازل نفوسة"، وهي مجموعة رسائل وأجوبة لبعض أئمة اإلباضية.توجد منها -53
 نسخة بمكتبة االستقامة، وأخرى بمكتبة الشيخ الحاج صالح لعلي.

ه، وتوجد منه  5352"تفقيه الغامر بترتيب لقط موسى بن عامر"، طبع بمصر سنة -51
 نسخة بمكتبة القطب.

 الرسرئل والتخطب:-

 ميزاب"، ضمن مجموع بمكتبة القطب."تاريخ -59

"حكم بلل أهل الكتاب"، ويسمى أيضا:"جواب إلى بعض المالكية". توجد منه نسخ -52
 في مكتبة القطب.

ه، وتوجد منه نسخة في مكتبة  5322"حكم الدخان والسعوط"، طبع سنة -55
 االستقامة.

 "خطبتا العيدين"، منه نسخة في مكتبة القطب.-58

 أيوب. بن نفوسة"، توجد منه نسخة في مكتبة الحاج سعيد محمد "خطبة ألهل-55

 "شرح لغز الماء"، طبع مرارا. ومنه نسختان بمكتبة االستقامة.-80

 "مرشاد المستنكح ومرصاد المستسفح".-85

 "النحلة في غرس النخلة"، مطبوع.-82
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 الردود:-

 ختان بمكتبة االستقامة.، توجد منه نس"إباحة معاملة الكارطة بال ربا وال فارطة"-83

 "إزالة االعتراض عن محقي آل إباض"، طبع مرارا. ومنه نسخة بمكتبة القطب.-81

"، ويسميه أيضا:" البرهان الجلي  في رؤية -89 "البرهان الجلي  في الرد على الجربي علي 
."  الجن 

 بن "جواب أهل زوارة"، مطبوع. ومنه نسخة في مكتبة الشيخ الحاج محمد سعيد-82
 أيوب.

 "حاشية على جواب ابن خلفان للعبادي".-85

كتبة الشيخ الحاج ممنه نسخة في  ".لعمر بن يوسف"حاشية على جواب ابن خلفان -88
 ، ضمن مجموع.أيوب بن محمد سعيد

"حاشية المنصف في نفي تأويل المحرف". منه نسختان: األولى في مكتبة القطب، -85
 أيوب، ضمن مجموع.بن الحاج محمد سعيد  مكتبة الشيخةبخط المؤلف، واألخرى 

"الرد على البعيد عن اإلنصاف"، حول الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم. منه -50
 نسخة في مكتبة القطب.

"الرد على حمى الطاهر"، ويسميها أيضا"إزهاق الباطل بالعلم الهاطل".مطبوع، ومنه -55
 نسخة بمكتبة القطب.

الشيخ الحاج األزارقة"، مطبوع. وتوجد منه نسخة في مكتبة "الرد على الصفرية و -52
 .أيوببن محمد سعيد 

 "الرد على العقبي"، مطبوع.ومنه نسختان بمكتبة القطب.-53
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دحاض مذهب أهل الفرية"، توجد منه نسخ مكتبة القطب.-51  "عدم الرؤية وا 

نه نسختان بمكتبة "قذى العين على أهل الغين"، أو" الرد على اإلنكليزي".مطبوع، وم-59
 القطب.

 "القنوان الدانية في مسألة الديوان العانية".مطبوع، ومنه نسخة بمكتبة االستقامة.-52

 القصرئد والمنظومرت:-

 "البائية"، حول أوضاع أهل عصره.مخوط-55

 "رائية في الرحلة إلى وارجالن".مخطوط-58

 "عينية" في بعض األحداث.مخطوط-55

 " في رحلته الثانية.مخطوط"القصيدة الحجازية-500

 "قصيدة" عن ذكريات بلدته ومقارنتها بمصر.مطبوعة-505

 "المية" يشتكي فيها ما أصابه من بعض الناس.مخطوط-502

 "ميمية" في بعض خالفاته مع غيره.مخطوط-503

 "نونية" عن ذكرياته في رحلته إلى الحجاز، قد تكون في الرحلة األولى.مطبوع-501

 :(1)لرسول صلى اهلل عليه وسلمشعره في مدح ا-

 رائية".مخطوط"-509

 "رائية أخرى".مخطوط-502

 "دالية".مخطوط-505

                                                           
 وهي كلها مخطوطة.( 1)
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 "رائية" في غزوة بدر.مخطوط-508

 "المية".مخطوط-505

 "ميمية".مخطوط-550

 :(1)شعره في مدح شتخصيرت معرصرة-

 "تعزية علي بن حمود" سلطان زنجبار.-555

 حج."شكر باي تونس لما فتح طريق ال-552

 "مدح أخيه الحاج إبراهيم بن يوسف".-553

"مدح السلطان برغش" سلطان زنجبار، وذكر له أعماال جليلة في خدمة العلم -551
 والعلماء، وخاصة سعيه لطباعة الكتب، ومنها كتب أطفي ش.

 "مدح السلطان فيصل بن حمود من عمان".-559

 "مدح حمود بن محمد".-552

 "مدح سعيد بن علي"-555

 "مدح سليمان بن ناصر" أمير زنجبار.-558

 " مدح علي بن حمود".-555

 المنظومرت:-

أرجوزة األحكام". توجد منها نسخ في مكتبة القطب، واالستقامة، والحاج سعيد "-520
 أيوب.بن محمد 

                                                           
 وأكثر ذلك كان في مدح شخصيات من زنجبار أمراء أو سالطين، وهي كلها مخطوطة. (1)
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 "جامع حرف ورش".منه نسخ بمكتبة القطب واالستقامة.-525

ن هشام األنصاري". منه نسختان "قصيدة الغريب: نظم كتاب مغني اللبيب الب-522
 بمكتبة القطب.

كانت هذه أهم مؤلفات وتصانيف أطفي ش، من غير التقريرات والمراسالت والكتب 
المنسوبة، مما حوته المكتبات العامرة بوادي ميزاب، بجهود حثيثة من باحثين من تلك 

دة غرداية المنطقة في جمع تراث الشيخ بخاصة وتراث علماء وأئمة اإلباضية في بل
بعامة. غير أن البحث ما يزال متواصال لتحصيل المفقود من كتب أطفي ش التي ذكرها في 

 .(1)ثنايا كتبه السابقة، وقد أوصلها بعض الباحثين إلى اثني عشر مؤلفا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. بل زادت بمؤلفين، ذكرهما في شرح شرح االستعارات، وهما: تعليق أو 28-52ينظر: الشيخ أطفي ش وثالثية العلم:  (1)

 ظ.522حاشية على مختصر السعد، ومثل ذلك على شرح المحلي لجمع الجوامع. ينظر: 
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 البيان الفصل الثاني: جهوده يف علم

 "بيان البيان": هاملبحث األول: كتاب

ِإذ ا  ؛ب ان  الشَّْيُء و أ ب ان  " قال ابن فارس:هو الظهور والوضوح والكشف،  :لغة البيان،
. و   ح  و اْنك ش ف  ن  اتَّض  ن  أ ْبي ُن ِمْن ُفال  ًما ِمْنهُ  :أ يْ  ؛ُفال  ُح ك ال   . (1)"أ ْوض 

ح، ف ُهو  ب ي ن  وبان  الشيُء ب يان: قال ابن منظورو  ْحُته، ًا: اتَّض  واست بان  ، وأ ب ْنُته أ نا أ ي أ ْوض 
فْ  ،الشيُء: ظه ر ُته. وت ب يَّن  الشيُء: ظ ه رواست ب ْنُته أ نا: عر 

(2).  

ن كلمةويذكر الدارسون في الحق  واستعملها هو  "البيان" ل البالغي أن أول من دو 
بأن ه الداللة الظاهرة  هعر فو ، البيان والتبيين" هو"، و ذ جعلها عنوانا ألحد كتبهإ، الجاحظ

 . (3)على المعنى الخفي

على اآلثار البالغية  "البيان"قام به الجاحظ في التصدي لبحث  وقد انعكس ما 
 289ت ابن وهب الكاتب ) :والنقدية التي صنفها، بعده، الرواد من البالغيين من أمثال

النكت في "( في رسالته  382ت اني )م  ، والر  "لبيانالبرهان في وجوه ا "( في كتابه هـ
من  "، الذي يعد  الصناعتين"كتابه  في(   359ت وأبي هالل العسكري )، "عجاز القرآنإ

أبرز الكتب التي تناولت مباحث بالغية، وقد ضم  هذا الكتاب عشرة أبواب، تناول فيها: 
عالج من موضوعات ر ذلك.كما وغي وتمي ز الكالم جيده من رديئه البالغة، والفصاحة،

والكناية والتعريض، وان اعتبرها، ما عدا التشبيه،  علم البيان: التشبيه واالستعارة والمجاز
 .(4)من البديع

                                                           
 م: مادة بين5555ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  (1)
 هـ: مادة بين. 5151 - 3بيروت، ط/ –ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  دار صادر  (2)
 .5/52هـ: 5123بيروت،  -ينظر: البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ، دار ومكتبة الهالل (3)
 .80-55ينظر: البالغة:تطور وتاريخ:  (4)
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اني، م  فقد نقل تعريف الر   "العمدة"( في كتابه 123شيق القيرواني )ت أما ابن ر  
تى تدركه النفس من غير الكشف عن المعنى حهو بل زاد فقال: "ولكن ه لم يقف عنده، 

نماعقلة،  ذي قد يدل، وال يستحق اسم قيل ذلك، ألنه قد يأتي التعقيد في الكالم ال وا 
  .(1)"البيان

فقد أورد  "أسرار البالغةو   "زدالئل االعجا"ا عبدالقاهر الجرجاني في كتابيه: أم   
هو أرسخ أصال  ن ك ال ترى علما"إمحاوال توضيحها بقوله:  "علم البيان"فيهما عبارة 

وأبسق فرعا ... من علم البيان ، الذي لواله لم تر لسانا يحوك الوشي، ويصوغ الحلي 
عم ا في النفس والداللة عليه، وأن   واإليضاح، مما يعني أن  البيان، عنده، هو الكشف (2)"

  .(3)والبراعة والبيان ألفاظ مترادفةالفصاحة والبالغة 

بداية لتغي ر حال  "مفتاح العلوم" غة العربية في كتابهللبال اكيي السك  ويعد تصد   
البيان العربي. فالمعروف أن  السكاكي وضع للبالغة العربية قواعدها المنطقية، وقس مها 

حدد و لى المعاني والبيان، وألحق بهما المحسنات، ووضع  لكل قسم تعريفا جامعا مانعا، إ
 .(4)مباحثه وفنونه

ن  و       متعلق بتحقيق أمور   منه بداع فيه ونيل المرجووانين هذا الفن واإلجادة تحقيق قإا 
: ( في" المثل السائر"235ات ذكر منها ابن األثير )ت وجب توافرها، من آالت وأدو 

معرفة علم العربية من النحو والصرف، ومعرفة ما يحتاج اليه من اللغة، وهو المتداول 
                                                           

ينظــر: العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه،  ابــن رشــيق القيروانــي، تــح: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الجيــل،  (1)
 .291/ 5م:  5585 -هـ  5105، 9ط/

دار المــدني  -بالقــاهرة ينظــر: دالئــل اإلعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، تــح: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني  (2)
 2-9م: 5552 - 3بجدة، ط/

 .39ينظر: دالئل االعجاز:  (3)
، 2لبنـان، ط/ -ينظر: مفتاح العلوم، يوسف بن أبـي بكـر السـكاكي،  تـح: نعـيم زرزور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  (4)

 .50م: 5585 -هـ  5105



ثانيال الفصل   البيان علم يف جهوده...................       

 
61 

 

حشي والغريب، ومعرفة أمثال العرب وأيامها، المألوف استعماله في فصيح الكالم غير الو 
الع على تآليف من تقد م من أرباب هذه الصناعة المنظوم منه والمنثور، وحفظ واالط  

 ية الشريفة، ومعرفة علم العروض والقوافي.و حاديث النبالقرآن الكريم واأل

حضور بين من تلك األدوات بحظ وافر، واستطاع أن يكتب لنفسه ال أطفي شوقد نال      
الذي سأكشف جهده فيه، ، بكتابه: "بيان البيان"، على األقل فرسان هذا الفن، في زمنه
 العناصر التالية:من خالل  عبر دراسة وصفية تحليلية،

 

 :ووصف نستخه يسمية الكيرب-1

 بيرنومباحثه بمؤلف مستقل سماه:" علم البيان أطفي شامحمد بن يوسف  خص      
أما بعد:  ، فقال في ديباجته:" (1)يده العنوان، بحسب المخطوط "، وقد كتب بخطالبيرن

، تأليف اْلمتمس ك بيرن البيرنفمن أراد  ْم درس  هذا الد يوان، ي ُكْن له لسان  أ ي  لسان  ، ف ْلي ْلز 
مَّد بن يوسف ببأذيال خالصة عدنان، امْ   ن عيسى بن صالح بن عبد الر حمن..".ح 

بَّن ا آِتن ا ِمْن  " "، حينما فسر قوله تعالى:سير اليفسيرييوقد ذكره في كتابه "     ف ق اُلوا ر 
ش ًدا  ، "منـ"وذلك من التجرد البديعى الواقع ب..قال:""، ل ُدْنك  ر ْحم ًة و ه ي ْئ ل ن ا ِمْن أ ْمِرن ا ر 

مبالغة وصفه بالشجاعة والجود، ويكون  يف ،نحو: رأيت من زيد األسد، ورأيت منه البحر
وذكره، مرتين، في مقدمة كتابه  .(2) .."بيرن البيرنوبغيرها كما ذكرته فى   ن""مِ  فى

 لوال أن   ":اهد، في قول بعضهمعند شرح الش "،يل وشفرء العليلشرح الن  الفقهي المسمى:"
ه الجهل بمفازة اندرست أرجامها التي يهتدى بها فيها وشيخه شب   ؛دليال :: أي"لي خبيرا

                                                           
ــة ون (1) اقصــة. وقــد تحصــلت عليهما.وســأرفق بعــض صــورهما ينظــر: المخطــوط متــوفر بخــط المؤلــف، ولــه نســختان: تام 

 آخر الفصل.
ينظـر: تيســير التفســير، امحمــد بــن يوســف أطفــي ش، تــح: الشــيخ إبــراهيم بــن محمــد طــالي، المطبعــة العربيــة، غردايــة،  (2)

 9/333م:  2003الجزائر،/ 
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: قد ذهب العلم لوال أن لي خبيراال دل عليه مضمون ما قبلها كأنه بالدليل، وجواب لو 
: أي مهامه الجهل، فهو استعارة أو تابع لالستعارة البالد قطع :ماهرا  كامل الداللة، جاب

 ، وفي قوله(1) .."بيرن البيرن، وفي شرح عصرم الدينالسابقة على خالف بسطته في 
 وغيرها من كتبه. ،(2).."بيرن البيرن .. في كتابي الذي سميته :"صراحة أيضا

 

 ، فـ"بيرن البيرن" ييوفر منه نستخيرن: يرمة ونرقصة.وأمر عن وصف نسخ المتخطوط     

 النسخة التامة:-أ

 في مكتبة القطب، بغرداية من القطر الجزائري، وهي نسخة بخط المؤلف: توجدو 

التالية:إلى الشيخ سعيد  كتبت العبارةالتي ة المخطوط طر  عدا ) . 59عدد الصفحات : -
 بن علي الصقري يطبعه ويرده مع نسخة من مطبعة إلى مؤلفه امحمد بن الحاج يوسف(.

 سطرًا تقريبا 32-30بين عدد األسطر: -

 كلمة تقريبا 52-55عدد الكلمات في كل سطر: تتراوح بين-

 نوع الخط: مغربي به تلوين باألحمر.-

 2-5أس/رقم تصنيفها لدى مكتبة القطب: -

  ناسخها: المؤلف نفسه.-

 .بعض الت شطيبات والت صحيحاتمع استدراكات على الحواشي والهوامش، بها -

فحة  قيمتر ب بها سهو_  فحات بدءا من الص   .15رقم الص 

                                                           
 5589روت ومكتبة اإلرشاد جد ة، ، دار الفتح، بي3ينظر: شرح  النيل وشفاء العليل، امحمد بن يوسف أطفي ش، ط / (1)

  5/30م: 
 5/233ينظر: شرح  النيل:  (2)
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فوة الخلق أجمعين، وآله ، والص الة والس الم على ص  العالمين ربالحمد هلل أولها: "-
ب كل  جلِ سنى وزيادة، وي  ِنع م ه، وُيِزيح ِنق م ه، ويْقضي بالحُ ين حمدا ُيو اِفي ف  و  المُ  ،وصحبه

فادة.أم ا بعد أي   سانُ له لِ  يوان، يكنْ هذا الد   س  رْ م د  ز  لْ ي  ان، فلْ ي  ان الب  ي  أراد ب   نْ م  ف  ؛ خير وا 
ْدن ان   الصةِ ك بأذيال خُ س  تم  لسان، تأليف المُ  مَّد ،ع   بن صالح بن عيسى بن يوسف بن اْمح 

 ".لر حمنا عبد

ُنوا ِباْلق ْوِل الثَّاِبِت ِفي ، "والوجه الجواب المذكور قبل هذا ..نهايتها: "- ُيث ب ُت اللَُّه الَِّذين  آم 
ِفي اآْلِخر ةِ  ي اِة الد ْني ا و  وال حول وال قو ة إال  باهلل العلي  العظيم، وصل ى اهلل على سي دنا  "،اْلح 
 ". .محم د وآله وصحبه وسل م

 لنسخة الناقصة:ا-ب  

 :قطب، بغرداية من القطر الجزائريوتوجد في مكتبة ال  

  ._ منقولة عن نسخة المؤل ف

)عدا طر ة المخطوط التي كتبت العبارة التالية:إلى الشيخ سعيد بن  .11عدد صفحاتها: -
 علي الصقري يطبعه ويرده مع نسخة من مطبعة إلى مؤلفه امحمد بن الحاج يوسف(.

 سطرا في الصفحة الواحدة. 55: عدد األسطر-

 كلمة تقريبا. 52-8عدد الكلمات في السطر: بين -

ومكتوبة بخط  مغربي  بالل ون األسود، واستعملت بعض األلوان األخرى  نوع الخط:-
 كاألحمر واألزرق.

 2-2رقم تصنيفها لدى مكتبة القطب: أس/-

لها: له، الحمد لل ه رب  ى سي دنا محم د وآ" بسم الل ه الر حمن الر حيم، وصل ى الل ه عل _ أو 
فوة الخلق أجمعين، العالمين   .."..والص الة والس الم على ص 
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، يصح  بالوجه العقلي  من غير - وآخرها: "وكل  طرف يصح  فيه الت شبيه بالوجه الحس ي 
 عكس".

 

 أبوابه وفصوله:-2

ن، من دراسة أهم ضم ن كتابه هذا ما تعلق بهذا الفن، كما عرف لدى المتقدمي     
 مسائله والتي هي: التشبيه واالستعارة والمجاز والكناية.

، بحسب ما يقتضيه المقام، فجاء في ستة أبواب وقد قسم كتابه إلى أبواب وفصول     
وثالثة وعشرين فصال.أما األبواب فكان األول منها للداللة، ثم أربعة متواليات في التشبيه 

)باب التشبيه، وباب طرفي التشبيه:المشب ه والمشب ه به، وباب  وأركانه على هذا الترتيب:
وجه الش به، وباب أداة الت شبيه(، وجعل الباب السادس للحقيقة والمجاز. ومن الباب 

االستعارة من المجاز  أطفي شاألخير تفرعت الفصول الثالثة والعشرون.وقد عد الشيخ 
في  المعتز   بنعبد اهلل ى أن ما فعله ، عل(1)ما عهد في اصطالح أكثر البيانيينعلى 

من جعله االستعارة بابا من أبواب البديع لم يقصد به علم البديع، قسيم  (2)كتابه: "البديع"
البيان والمعاني؛ بل جمع كل ما كان للبالغة والفصاحة والذوق العربي من صلة بشكل 

ن جملة أبواب كثيرة من علم عام ضمن كتاب سماه: "البديع"؛ ولم تكن االستعارة إال بابا م
 البالغة عموما.  

                                                           
قــال الســك اكي  فــي تعريــف المجــاز:" وأمــا المجــاز فهــو الكلمــة المســتعملة فــي غيــر مــا هــي موضــوعة لــه بــالتحقيق...   (1)

ستعمالها فيما هـي موضـوعة وقولي بالت حقيق احتراز أن ال تخرج االستعارة، ال تي هي من باب المجاز، نظرا إلى دعوى ا
له". ينظر: المفتاح:. ونقل الد سوقي  فـي "الحاشـية علـى المختصـر" عـن الفنـري قول ـه: " واعلـم أن  مـا ذكـره المصـن ف مـن 
ـا األصـولي ون فيطلقـون االسـتعارة علـى  أن  االستعارة قسم مـن المجـاز، وقسـيمة للمرسـل منـه، هـذا اصـطالح البيـاني ين، وأم 

: كل  مجاز..".  : 221/ 3ينظر: الحاشية على المختصر، الد سوقي   .231/ 2. الت جريد على المختصر، البناني 
، اعتنـى بنشـره وتعليـق المقد مـة   (2) ل مـن البـديع وهـو االسـتعارة". ينظـر: البـديع، لعبـد اهلل بـن المعتـز  إذ قال:" البـاب األو 

 3م: 5552 -ه5102والفهارس: إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، بيروت، 
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لم يخص الكناية بباب مستقل، بخالف ما اشتهر عن علماء  أطفي شكما أن الشيخ 
البالغة حصرهم مقاصد علم البيان في ثالثة أبواب، وهي: باب الت شبيه وباب المجاز 

 ة سابقا.  . بل ختم بها كتابه في آخر ثالثة  من الفصول المذكور (1)وباب الكناية

فبدأ بـ"الداللة" وجعلها أول أبواب كتابه هذا، وبين فيه أن  المعتبر في العربي ة الد اللة في   
الجملة، بخالف المنطق؛ ، الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، ويقال للش يء األو ل 

اعتبارين؛ كالن ار د اال والث اني مدلوال، مع إمكانية كون الش يء داال  على شيء مدلوال له ب
 والد خان فكل  منهما مدلول لآلخر دال  له.

، في الباب نفسه، ليتوسع في ذكر أنواع الدالالت باعتبار ما أطفي شثم اتجه الشيخ    
ن كان اقتضاء الط بع  أمكن من العالقة؛ فالعالقة إن كانت الوضع؛ فالد اللة وضعي ة، وا 

ال  فعقلي ة، وكل  منهما إن كان الد ال  فيها وجود الد ال  عند عروض المدلول؛ فهي ط بعي ة وا 
ال  فغير لفظي ة، بل هي وضعي ة، نحو: داللة الخطوط والعقد  لفظا؛ فهي داللة لفظي ة، وا 

 والن صب واإلشارات..وهكذا. 

وكان في كل مرة يمثل لتلك الدالالت، كقوله:"ومثال الد اللة العقلي ة غير الل فظي ة:     
ر على المؤث ر، ومثال الد اللة الط بعي ة غير الل فظي ة: داللة الُحمرة على الخجل داللة األث

فرة على الوجل"  . (2)والص 

   

                                                           
هذا الترتيب مبني على تعلق كل باب باآلخر؛ فقـدموا، مـثال، بـاب الت شـبيه علـى بـاب المجـاز؛ اِلبِتنـاء االسـتعارة ال تـي  (1)

هي مجاز على الت شبيه، فكان كالمقد مة لها، وأيضا ِلم ا في الت شبيه ِمن كثرة المباحث وعموم الفوائد. وقد موا باب المجـاز 
، فانحصر المقصود من علم البيان في الث الثة: الت شبيه على باب ال كناية؛ ألن  معناه كجزء معناها بمنزلة الجزء من الكل 

. اإليضـــاح فـــي علـــوم البالغـــة، جـــالل الـــد ين 238 -235. الت لخـــيص: 135والمجـــاز والكنايـــة. ينظـــر: مفتـــاح العلـــوم: 
، تح: محمد عبد المنعم خف اجي، مكتبة المعارف  232م: 2002، 5، الر ياض، ط/القزويني 

 ظ.5ينظر: المخطوط:  (2)
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لينتقل إلى مبحث رئيس، يقوم عليه علم البيان، وهو داللة المطابقة والتضمن  
ن حيث ، وعرف كال على حدى؛ فقال:" ..فتقول في تعريف الد اللة المطابقة: م(1)وااللتزام

إن ه تمام ما وضع له، وفي تعريف الت ضم ن: من حيث إن ه جزء ما وضع له، وفي تعريف 
االلتزام: من حيُث إن ه الزم جزء ما وضع له، وهذا الت قدير ي ْنساق إليه الذ هن ويعتبره، وهذه 

 .(2) الحيثي ات توجب الت مييز بين أفراد األقسام، .."

ث والتمثيل لها، لم يغفل الشيخ ذكر ما جرى من خلف وحين عرضه لحدود الدالالت الثال
بين المناطقة والبيانيين في اعتبار الدالالت: وضعية أو عقلية؟، ثم انتقل إلى مبحث 
دقيق استوقف العلماء كثيرا، وهو أن األصل في الحدود والتعاريف أن تكون مانعة، حتى 

" على "الش عاع" يكون مطابقة داللة لفظ "الش مس -يمثل الشيخ-ال تنتقض؛ والحال أن
وتضم نا والتزاما؛ فمن أجل كونها تكون تضم نا والتزاما، ي ْنت ِقُض تعريف كل  منهما 
ْيِثيَِّة ُمر اًعى في تعريِف اأُلُموِر ال تي  ر.ثم يدفع هذا التناقض بقوله:" ُقلُت:  ق ْيُد الح  باآلخ 

ُمطاِبق ة: ِمْن حيُث إن ه تمام ما ُوِضع له، ت ختِلف بِاعِتبار اإلضافات، فتقوُل في تعريف ال
وفي التَّضم ن: من حيُث إن ه ُجزء ما ُوِضع له، وفي ااِللِتزام: من حيُث إن ه الِزم ُجزء ما 
ُوِضع له، وهذا الت قدير ي ْنساق إليه الذ هن وي عتِبره، وهذه الحيثي ات ُتوِجب الت مي يز بين أ ْفر اد 

 .  (3)ولو كانت ت عِليِلي ة ال ت قِييِدي ة"األقسام، وك ف ى فيها 

ن ما ُقِصد الت قسيم على  ْد تعريف الد الالت حت ى ُيبال غ في رعاية القيود، وا  أي: أن ه لم ُيقص 
وجه ُيشِعر بالت عريف، فال بأس أن يترك بعض القيود اعتمادا على وضوحه وشهرته فيما 

لى تمام الموضوع له من حيث إن ها تمام بين القوم، وهو أن  المطابقة داللة الل فظ ع
                                                           

والبيانيون يعتمدون على داللتي "التضـمن وااللتـزام" فـي تحقيـق الغايـة المقصـودة مـن علـم البيـان، وهـي االقتـدار علـى  (1)
الفتـاح فيـود،  إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة عليـه. ينظـر: علـم البيـان دراسـة تحليليـة، بسـيوني عبـد

 .51: 5558، 2القاهرة، ط-مؤسسة المختار للنشر
 و.2ينظر: المخطوط:  (2)
 و.2ينظر: المخطوط:  (3)
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الموضوع له، والت ضم ن داللته على جزء الموضوع له من حيث إن ه جزؤه، وااللتزام داللته 
زم من حيث إن ه خارج الزم  .(1)على الخارج الال 

وفي الباب الثاني الذي عقده للتشبيه، تناول الشيخ تعريفه في اصطالح البيانيين، دون 
غوي، وبين أنه:"هو الد اللة على مشاركة شيء  لشيء  في معًنى، بالكاف أو التعريف الل

ِمثل أو ش اب ه  أو نحو ذلك، ظاهرًة أو منوي ًة"، ثم ضبط حد التشبيه بقوله:" ال على و ْجِه 
.."؛ ثم ضرب األمثلة لذلك،  ااِلستعارة الت حقيقي ة واالستعارة بالكناية والت جِريد الب ِديِعي 

قول بعض عدهم نحو: زيد أسد من قبيل االستعارة، بل هو من التشبيه البليغ؛ واستشكل 
إن ما ُتطلق حيث ُيطوى ذكر المشبَّه بالكل ي ة، وُيجعل الكالم  -يوضح الشيخ-ألن  االستعارة

 ُخُلوًّا عنه، صاِلحا ألن ُيراد به الم نقول عنه، لوال داللة الحال أو ف حوى الكالم. 

به السكاكي من أن:" رأيت بفالن أسدا" تشبيه، بقوله: "وليس من الت شبيه: رد  ما مث ل  وقد
 .(2)ل ِقيُت بزيد أسدا، .. ِخالًفا للس ك اكي  في المفتاح"

وفي الباب الثالث، تكلم عن طرفي التشبيه: المشبه والمشبه به، فعرفهما باعتبار كونهما 
ما مختلفين؛ وذلك بأن ي ما عقلي ين وا  كون المشبه، مثال، حسيا والمشبه به إما حس يين وا 

عقليا أو العكس. وراح ينوع في التمثيل بما ورد في القرآن تارة، وبما روي من كالم 
العرب: شعره ونثره، تارة أخرى. وزاد في بسط الكالم على مايدرك بالحس وما يدرك 

ـ"القوة الباطنة"، بالوهم والتخي ل. وختم هذا الباب بذكر ما يدرك عقليا عن طريق ما أسماه ب

                                                           
ــة،  (1) ل شــرح تلخــيص مفتــاح العلــوم، ســعد الــد ين التفتــازاني، تــح: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلمي  ينظــر: المطــو 

علــى تلخــيص المفتــاح، ســعد الــد ين الت فتــازاني، ضــمن شــروح ؛ مختصــر الس ــعد  905م: 2053، 3لبنــان، ط/–بيــروت 
 .225-228لبنان، )د.ت(: –الت لخيص، دار الكتب العلمي ة، بيروت 

ذا عرفت أن وجود طرفي التشبيه يمنع عن حمل الكالم على غير التشبيه عرفت أن فقد كلمة تشبيه  (2) قال السكاكي: وا 
يت بفالن أسدا، ولقيني منـه أسـد، وهـو أسـد فـي صـورة إنسـان، ...، كـل ذلـك ال تؤثر إال في الظاهر وعرفت أن نحو: رأ

 .391تشبيهات ال فرق إال في شأن المبالغة..". ينظر: مفتاح العلوم: 
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 ، ويسمى أيضا باإلدراك الوجداني، وذلك كالل ذة، واأللم، والش بع، والجوع، والعطش، والر ي 
 .(1)والغم ، والغضب، والخوف، والفرح، واألمن

وجه الشبه، بأنه المعنى الذي له زيادة اختصاص  بطرفي  أطفي شوفي الباب الرابع عرف 
ما فيه، لكن هذا إذا كان وجه الش به أمًرا خارجا، أما إذا كان التشبيه، وُقصد بياُن اشتراكه

داِخال أو تمام ماهي ة الش يء، فال ينبغي اشتراط زيادة االختصاص.وهنا احتاج الشيخ 
لتحديد معنيي الداخل والخارج، فأطلق العنان لقلمه وقريحته في بيان كل ذلك؛ فعرج على 

وأما وجه الشبه الخارج عن  األمر الداخل.تعريف النوع والجنس والفصل مما هو من 
ما  -كما يقول-حقيقة الُمشبَّه والُمشبَّه به، فهو ما صفة حس ي ة، وا  إما صفة حقيقية، وا 

 عقلي ة. فعرف كل صفة ومثل لها بما جاء من كالم العرب شعرا ونثرا.

دد، مع وختم هذا الباب بذكر أحوال وجه الشبه مما يتصف به من إفراد أو تركيب أو تع
مالحظة أن في الوجه المفرد والمركب والمتعدد أنه قد يكون حسيا وقد يكون عقليا، كما 

 وضحه الشيخ، رحمه اهلل.

ويعتبر هذا الباب أوسع األبواب الخمسة األولى، المتعلقة بالتشبيه، نظرا للكم الهائل من 
منه على أهميتها تنبيها  أطفي شاالستطرادات والتعاريف واألمثلة التي ساقها الشيخ 

وعالقتها بالباب، وتبسيطا منه للمتعلمين ليأخذوا بحظ وافر من علم البيان بأسهل طريقة 
 وأعذبها.  

الباب الخامس من الكتاب كان في ذكر أداة التشبيه، ولم يعرف الشيخ معنى األداة، ولو 
قول بأنها تكون ،على األقل، عند البيانيين كما فعل فيما سبق من األبواب، بل اكتفى بال

حرفا واسما وفعال، ثم عدد جملة منها.وأثناء كالمه على "الكاف" استطرد بذكر الخالف 

                                                           
 و.3ينظر: المخطوط: ( 1)
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ليختم الباب بذكر ترتيب المشبه به  .(1)النحوي الدائر بين العلماء بين حرفيتها أو اسميتها
خصر ويعتبر هذا الباب من أ مع تلك األدوات على اختالفها، ومثل لها من القرآن وغيره.

 أبواب الكتاب على اإلطالق.

ثم لم يغفل الشيخ أن يذكر بأغراض التشبيه، والذي غالبا ما يعود إلى المشب ه،       
وذلك الغرض هو بياُن إمكان المشب ه أو بيان حاله المشب ه، أو بيان مقداره، أو تقرير حاله 

لُمشبَّه به، وذكر الشيخ وقد يعود الغرض من الت شبيه إلى ا في نفس الس امع وتقوية شأنه.
: إيهام أن ه أتم  من المشب ه في وجه الش به مع أن ه -وهو غالبهما-أنه على قسمين:  أحدهما

ليس كذلك في الواقع، وهو ُمشبَّه به ل ْفًظا ُمشبَّه معًنى، والُمشبَُّه ُمشبَّه  ل ْفًظا مشبَّه  به 
يان االهتمام بالمشب ه به.وضرب األمثلة معًنى، وذلك في الت شبيه الم قُلوب. والثاني هو ب

.  لكل 

وقبل أن ينتقل إلى الباب السادس واألخير، والذي عقده للحقيقة والمجاز، عاد الشيخ      
ما باعتبار تعدد  ليتكلم عن التشبيه وبعض تقسيماته، إما باعتبار الطرفين إفرادا وتركيبا، وا 

ليبين تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه الطرفين إلى ملفوف ومفروق.ثم عاد مرة أخرى 
لى مجمل ومفصل، وأخيرا إلى قريب وبعيد.  إلى تمثيلي وغير تمثيلي، وا 

ما مرسل.ثم ختم هذه  كما أشار إلى تقسيم آخر له باعتبار األداة، فهو إما مؤكد وا 
 مما التقسيمات بتقسيم أخير للتشبيه باعتبار الغرض، إلى مقبول ومردود. وكل تقسيم،

 من األمثلة. ناسبسبق، حظي بما ي

وذي ل هذه التقسيمات بالتطرق لمراتب التشبيه ذكرا وحذفا، وأيها أقوى وجها.وحاصل هذه 
المراتب أن  صورتين فيهما مزيد مبالغة في الت شبيه، وهما ما ُحذف وجهه وأداته مع حذف 

ما ُحذف وجهه أو أداته مع المشب ه مقدَّرا أو ذكره. وأربع  فيها مبالغة في الت شبيه، وهن  

                                                           
 ظ.55ينظر: المخطوط: ( 1)
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حذف المشب ه أو ذكره، وال قو ة لالثنتين الباقيتين، وهما ذكر األداة والوجه معا مع ذكر 
حذف الوجه أقوى من حذف من أن بعض الُمحق ِقين أيد ما ذهب إليه المشب ه أو حذفه.و 

 مارحمه سند،والسيد ال السعد التفتازاني، كال من، وقصد الشيخ بهؤالء البعض (1)األداة
 اهلل.

كتاب "بيان البيان" ختمه الشيخ بباب سادس، في الحقيقة والمجاز، فكان أكثر األبواب 
اتساعا وأغزر مادة وأكثر تنوعا.فبدأ بتعريف الحقيقة لغة، وعرض اختالف أهل الصناعة 
في وزن فعيلة، وكذا مناقشة التاء فيها.ثم انبرى للتعريف االصطالحي فشرحه وذكر 

اته، وعرج على بعض اختالفات العلماء فيه، مع التمثيل لذلك كلما لزم محترز 
األمر.لينتقل بعد ذلك إلى أول فصل من فصول كتابه، والذي عقده للمجاز، حيث عرفه 
ما مركب، وراح يشرح صفة اإلفراد  لغة واصطالحا، ثم أخبر بأن المجاز إما مفرد وا 

جاز وأنها كما عرفها صفة تربط بين المعنى والتركيب فيه، ليذكر بعدها العالقة في الم
 المجازي والحقيقي، وبها االنتقال من الحقيقي إلى المجازي.

ما  وفي الفصل الثاني نبه إلى أقسام الحقيقة والمجاز المفردين إذ كل منهما إما لغوي وا 
ما عرفي خاص أو عام.وراح يبسط األمثلة على كل بما عهد عليه من الطريقة  شرعي وا 

عليمية، موافقا للعلماء تارة ومخالفا لهم تارة أخرى، كما فعل مع عصام الدين وحفيد الت
 السعد.

وجاء الفصل الثالث ليعرض فيه الشيخ المجاز المرسل واالستعارة، معرفا كال منهما 
 لينتقل إلى ذكر عالقات المجاز المرسل المشهورة، حيث أوصلها إلى عشر.

حيث أعاد تعريفها االصطالحي مرة أخرى، ثم انتقل إلى  وجعل الفصل الرابع لالستعارة،
الحديث عن أنواع االستعارة باعتبار الطرفين: المستعار له والمستعار منه، وكيف أنها 

                                                           
ل: ( 1)  .3/159. المختصر: 923ينظر: المطو 
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إيراد الشواهد  معتكون تحقيقية وتخييلية ومكنى عنها، وراح يشرح هذه األنواع نوعا نوعا 
 العربية المناسبة.

غوي فقد جعله في الفصل الخامس، وفيه بين أن االستعارة عند أما الحديث عن المجاز الل
 الجمهور مجاز لغوي، سواء أكان عرفيا أو شرعيا أو مقتصرا على اللغة.

وفرق بين االستعارة والكذب في الفصل السادس، وأخبر بأن االستعارة تفارق الكذب بالبناء 
سمين: وجعل أفراد المشب ه به قِ  المشب ه من جنس المشب ه به، لِ عْ ج  ، بِ (1)على الت أويل

 بِ صْ ن  وتُفارق الكذب أيضا بِ  .، وليس ذلك الت أويل في الكذبف  تعار  فا، وغير مُ تعار  مُ 
ب صِ نْ جهده في ترويج الظ اهر، فكيف ي   لُ ذُ بْ القرينة على إرادة خالف الظ اهر، والكاذب ي  

 .(2)قرينة، فال كذب في االستعارة حيث وقعت

 ، تكلم الشيخ عن منع كون االستعارة علما؛ ألنها تبنى على جعل وفي الفصل السابع
بخالف المجاز عار، ست  نس، فيُ م الجِ ل  نس، إال  ع  المشب ه من جنس المشب ه به، والع ل ُم غير جِ 

ونبه إلى  .يستعمل فيه لفظ العلم م  م الزِ ل  ، إذا كان للع  المرسل، إذ يجري في العلم مطلقا
ذا تضم ن نوع وصف، فتكون فيه الجنسي ة على سبيل التـ أويل، حت ى استعارة العلم إ جواز

فة ال تي هي وجه الش به، بشرط الش هرة، كالجود في فة بتلك الص  ت صِ كأن ه موضوع للذ ات المُ 
 ل.اقِ ان في ب  ي  سان عن الب  الل   زِ جْ بان، وع  حْ ر، والفصاحة في س  حاتم، والبخل في مادِ 

أي -لثامن عن قرينة االستعارة والمجاز المرسل والكناية، وأنهاوجرى الحديث في الفصل ا
قد تكون أمرا واحدا أو أمرين أو أكثر.وأتى الشيخ بالشواهد لذلك من القرآن وكالم -القرينة
 العرب.

                                                           
 .350. اإليضاح: 302. الت لخيص: 185ينظر: مفتاح العلوم: ( 1)
 ظ.25ينظر: المخطوط: ( 2)
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أما تقسيمه لالستعارة إلى وفاقية وعنادية، وتعريفه لكل منهما، فقد ضمنه الفصل التاسع، 
 لى طريقة القزويني في تلخيصه.وقد جرى بهذا التقسيم ع

ثم ذكر أن من االستعارة العنادية: التهكم والتمليح، فالتهكم االستهزاء والسخرية، والتمليح 
االستعارة  أن يعرف -رحمه اهلل-إيراد القبيح بصور المليح لمجرد االستظراف.ولم ينس

، أو نقيضه؛  د  هما االستعارة ال تي استعملت في ضِ إذ الت هك مي ة والت مليحي ة،  معناها الحقيقي 
 .لتنزيل الت ضاد  أو الت ناقض منزلة الت ناسب بواسطة تمليح أو تهك م، كما مر  في الت شبيه

وفي الفصل العاشر تطرق إلى تقسيم آخر لالستعارة، وهذا باعتبار الجامع، وهو وجه 
ما خارج. وعرفه ما بضرب مثالين، الشبه، وأنها قسمان: إما داخل في مفهوم الطرفين وا 

خير  « _صل ى اهلل عليه وسل م_: النبي ، كقول-الد اخل في مفهوم الط رفينوهو -فاألول
 ي ُغن ْيم ة  فِ  ة  ف  عْ ي ش  فِ  ل  جُ ر   وْ ا، أ  ه  يْ ل  إِ  ار  ط   ةً يع  هِ  ع  مِ ا س  م  لَّ ، كُ هِ سِ ر  ف   انِ ن  ع  بِ  ك  سِ مْ الن اس رجل مُ 

الخارج وهو -والثاني الن اس إلى هذين. ر  يْ خ   م  سَّ ق   حيث ،» تُ وْ م  لْ ا هُ ي  تِ أْ ى ي  تَّ ح   اهلل   دُ بُ عْ ي   هُ ل  
ل، فإن  الش جاعة تهل  استعارة األسد للر جل الش جاع، والش مس للوجه المُ ك ،-عن الط رفين

ل في الش مس والوجه هل  هما، وكذا التَّ ضة لألسد والر جل الش جاع، ال داخلة في مفهومِ عارِ 
 .لتهل  المُ 

مت االستعارة باعتبار الجامع أيضا إلى عامية وخاصية، جاء ذلك في الفصل وقد قس
 الحادي عشر، فعرف الشيخ كال منهما وساق الشواهد المناسبة، كعادته في الكتاب.

وجعل الشيخ الفصل الثاني عشر ألحوال أركان االستعارة، أي في المستعار منه 
ما عقل ما األول حسي واآلخر عقلي أو والمستعار له، وبين أنها إما حسيتان وا  يتان، وا 

 العكس، فذلك أربعة.

ما عقلي، مع وهو وجه الشبه، وهو إما حس   ،الجامع ذلك وعرج مرة أخرى على ي وا 
 اختالف علماء الفن في هذه األحوال، ثم سرد الشواهد واألمثلة عن كل ذلك.



ثانيال الفصل   البيان علم يف جهوده...................       

 
73 

 

ما تبعية، كما وضح الشيخ في الفصل الثا لث عشر، وهذا التقسيم واالستعارة إما أصلية وا 
، وغير فِ باعتبار اللفظ المستعار؛ فإن كان اللفظ المستعار  ، غير وصف  ، وغير حرف  عل 

فيها، فهو  ر  ثُ ِن، وال اسم أرض مم ا ك  يْ يَّ يمِ وال اسم  آلة ، وال اسم مكان  وال اسم زمان  مِ 
ن كان الل فظ المستعار فعالً ؛ أصلي ة يمي ا، أو اسم زمان مِ  أو ،ا، أو اسم مكان، أو وصفً وا 

 .فتبعي ة ،آلة، أو حرفا

وقد عرض الشيخ هنا أقوال العلماء في جريان االستعارة في األفعال والمشتقات وغيرها، 
 وساق ما اعتمدوه لذلك من أدلة. 

وعن الكالم في قرينة االستعارة التبعية، أشار الشيخ في الفصل الرابع عشر إلى أن 
، ثم المفعول بدرجة أقل، وعلى الجار والمجرور وهو قليل الفاعل علىالغالب فيها دورانها 

 أيضا.

للحديث عن أقسام االستعارة باعتبار الخارج، وقصد  أطفي شالفصل الخامس عشر جعله  
 تقترن بما يالئم إم ا أالبالخارج ما خرج عن أركان التشبيه، وأنها أربعة أقسام؛ ألنها 

ا أنْ المُ م الئِ ستعار منه وال بما يُ المُ  م  م الئِ ستعار منه وبما يُ تقترن بما يالئم المُ  ستعار له، وا 
م ا أنْ  ستعار لهالمُ  م ا أنْ منستعار م المُ الئِ تقترن بما يُ  في الل فظ والمعنى، وا  ن بما قترِ ت   ه، وا 
والقسم  .طلقةى مُ سمَّ _ تُ  لبت ةأالئم فيها تي ال مُ وهو ال القسم األول _.فهلم المستعار الئِ يُ 
لحق بالمطلقة؛ ألن  _ تُ  ستعار لهالئم المُ ستعار منه ومُ الئم المُ تي فيها مُ وهو ال لث اني _ا

والقسم  .سقطا بتعارضهما، فكأن هما لم يوجدا، وبهذا االعتبار تكون األقسام ثالثة الئم ينالم
وهو ما  _سم الر ابع والقِ  .سم ى مرش حة_ يُ  الئم المستعار منهن فيما يُ وهو ما ُقر  الث الث _

 سم ى استعارة تجريدي ة._ يُ  رن بمالئم المستعار لهقُ 

مع جواز حة والمكني ة، في المصرَّ  انمن الت جريد والت رشيح يكون ال  كُ ثم أشار إلى أن 
عاء ات حاد المستعار له الت رشيح أبلغ في اد  . وختم ببيان أن يحاجتماع الت جريد والت رش

ل على تحقيق المبالغة في مِ شت  ت جريد، ومن جمعهما؛ ألن ه مُ ستعار منه من اإلطالق والوالمُ 
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في الت شبيه، فترشيحها بما يالئم المستعار منه تحقيق  الت شبيه؛ ألن  في االستعارة مبالغةً 
. وقد حفل هذا المذهب بطائفة ال بأس بها من الشواهد، وبخاصة الشعرية لذلك وتقوية

 منها.

ب المستعمل فيما ركَّ الل فظ المُ  صل السادس عشر، وأنهف المجاز المركب في الفوقد عر  
، ت   إحدى  بَّه  ُتش   أنْ  . وحاصلهيل  للمبالغة في الت شبيهمثِ ت   يه  شبِ ُشب ه بمعناه األصلي 

ة من جنس المشب ه عى أن  الص ورة المشبَّهى، ثم  ُيد  خر ُمتعد د باأل نْ مِ  نِ يْ ت  ع  ز  نت  المُ  نِ يْ ت  ور  الص  
 .شبَِّه بهاعلى الص ورة المُ  الد ال   هة الل فظُ ة المشب  ى الص ور طلق علبها، في

للحديث عن نوعين آخرين من االستعارة، وهما  أطفي شالفصل السابع عشر عقده 
ة، وقال بأنهما أمران معنويان غير داخلين في خييلي  االستعارة بالكناية واالستعارة الت  

الدين من أن االستعارة بالكناية استعارة  المجاز.فعرفهما ومثل لهما، وعرض قول عصام
مقلوبة مبنية على التشبيه المقلوب لكمال المبالغة في التشبيه، فهو أبلغ من 

 المصرحة.وهذا الذي قاله العصام مبني على طريقة السكاكي.

وذكر في الفصل الثامن عشر آراء السكاكي في الحقيقة والمجاز واالستعارة، فتناول 
ث عرف صاحب المفتاح الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية بالكلمة تعريفه لهم، حي

المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع.وعندئذ بدأ الشيخ بتعليقاته ذاكرا 
احترازات التعريف.ثم دفع ما اعترض عليه السكاكي من اشتراطه في التعريف بأن الوضع 

ه إجابات، سيأتي الكالم عليها قريبا إن شاء إذا أطلق تناول الوضع بالتأويل، وأجاب عن
 اهلل.

ثم سرد تقسيمات السكاكي للمجاز اللغوي، واالستعارة من حيث إنها مصرح بها ومكنى 
عنها، وكذا تقسيمه لالستعارة التصريحية إلى تحقيقية وتخييلية ومحتملة، على نسق ما 

 جاء في "المفتاح".
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ى السكاكي، مما يوحي بأن الشيخ موافق وكان في كل مرة يدفع ما اعترض به عل 
على حد تعبير -لفاكي الس  خالف فيها السك   في بعض المسائل التي هم إالَّ الل  لمذهبه هنا.

ق له، ال باعتبار ذاته وال حق  ال ت   امحضً  امً ، كما في مسألة اعتباره التخييلية توه  -الشيخ
 باعتبار ثبوته.

آراء السكاكي وبيان المعتبر منها من غيره، ولقد وبالجملة فقد جاء هذا الفصل لمناقشة 
 هذه اآلراء ردودا متباينة من العلماء، وسيأتي الكالم بالتفصيل على بعضها الحقا. لقيتْ 

الفصل التاسع عشر جاء به الشيخ لبيان شروط حسن االستعارة التحقيقية والتمثيلية، وأنه 
على التشبيه فتتبعانه حسنا وقبحا،  مرتبط برعاية جهات في حسن التشبيه؛ ألن مبناهما

ن الت شبيه؛ سْ هات حُ برعاية جِ  مكنى بها كالتحقيقية في أن حسنهاوأشار إلى أن االستعارة ال
س، في الن فْ  ، ال بأْن ال ُتش مَّ رائحُة الت شبيه لفظا؛ ألن ها تشبيه ُمضم ر  ر  ضم  مُ  ألن ها تشبيه  

لوازم  نْ ور الت شبيه، ومِ هُ ب ظُ وجِ ى عم ا يُ اش  ح  ُيت   فال ينافي رائحة الت شبيه، ولكن ينبغي أنْ 
ة المشب ه به، وذلك ي   رُ المكني ة ِذكْ  ها نُ سْ االستعارة الت خييلي ة حُ أن و  .على الت شبيه ل  دُ خاص 

سها فْ عة إال  للمكن ي عنها، وليس لها في ن  ن المكن ي عنها؛ ألنها ال تكون تابِ سْ ب حُ س  ح  بِ 
 .هاوعِ بُ تْ سن م  حُ لِ  ع  ها تابِ سنُ حُ ، ف  بل هي حقيقة   تشبيه  

ل  على كُ الفصل العشرون احتوى ذكر المجاز بالحذف أو الزيادة، بين الشيخ بأنه يطلق 
، مِ يَّ غ  لفظ ت   ، بحذف لفظ أو  ب  صْ أو ن   ر  أو ج   فع  ن ر  ر إعرابه األصلي  إلى آخر غير أصلي 

.ثم راح يشرح اا أو محل يًّ أو تقديريًّ  ايكون لفظيًّ  زيادة لفظ، وسواء في ذلك اإلعراب أنْ 
اكي من أن وبكالم العرب أخرى. وتطرق إلى ما صرح به السك   ةً ل بالقرآن مر  ويمث  ويحترز 

خبر "ما" و"ليس" المجرور بالباء الزائدة ليس مجازا؛ وذلك لوضوح معناها وهو التوكيد، 
كم حُ  ر  غي  ت   ال يوجب وتوقف عند قول بعضهم من أنه إذا كان الحذف أو الزيادة مما

"" في قوله تعالى: اإلعراب كما ي ب  ا م  بِ ف  :"تعالى ، وقولهب  ي  ي ص  وِ ذ   لِ ث  م  أي: ك   ؛أ ْو ك ص 
بما في لرأيه . ورد هذا القول منتصرا بالمجاز فُ ة ، فالكلمة ال توص  م  حْ ر  بِ أي: ف   ،"ة  م  حْ ر  
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، إذ ليس وجل   باستحالة المجيئ عن اهلل عز  "؛ ك  ب  ر   اء  ج  القرآن أيضا كما في قوله تعالى:"و  
 اللفظ على ظاهره.

اكي، فقد عقد لها على مذهب السك   أما الكناية، والتي عدها الشيخ من المجاز، جرياً 
الفصل الحادي والعشرين، وعرفها لغة واصطالحا، وثنى بالفرق بينها وبين المجاز، فهي 

دة الزمه، وأما المجاز فال. وهنا رد الشيخ تخالفه من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع إرا
اكي بين الكناية والمجاز ولم يرضه، وساق األدلة من كالم العرب لذلك. لينتقل تفريق السك  

في الفصل ذاته إلى بيان أقسام الكناية، وأنها على ثالثة: كناية موصوف عن صفة، 
 وعكسه، وكناية النسبة، ودلل لكل ذلك بما يالئم من شواهد.

 تعريض   الكنايةُ ناية باعتبار الوسائط واللوازم؛ إذ م جاء الفصل الثاني والعشرون لبيان الكث
ب ر من عت  باختالف المُ  داخلتف، فتختلِ ، وهذه األمور ت  أو إشارة   أو إيماء   ز  مْ أو ر   أو تلويح  

ة أو ضوح والخفاء وقل ة الوسائط وكثرتها، فقد تكون الوسائط حيث يكون اعتبارها قليلو ال
، ففي كثيرة بالن سبة لغيرها أو في نفسها، والل زوم حيث يمكن اعتباره خفي ا أو غير خفي  

مع اعتبار خفاء  الماد ة الواحدة قد تعتبر الوسائط كثيرة فيكون تلويحا، وقد تعتبر قليلةً 
شارةً  ا، ومع اعتبار عدم خفائه يكون إيماءً زً مْ الل زوم فيكون ر   األقسام  هذه تْ ق  د  ، فقد ص  وا 

. وذكر آراء العلماء في رعتب  ، فقد تداخلت في تلك الماد ة بسبب اختالف المُ واحدة   في ماد ة  
 المسألة مستشهدا لهم بما أثر من كالم العرب.

وفي الفصل األخير، وهو الثالث والعشرون، تكلم فيه عن مراتب التفاوت بين المجاز 
أخرى.ونقل إجماع علماء البيان وأهله على  والكناية من جهة والحقيقة والتصريح من جهة

، ثم غة زائدة على الحقيقة والت صريحبال  أن  المجاز والكناية _بكالمهم تصريحا_ فيهما مُ 
ثنى بذكر كالم المعترضين مشيرا إلى بعض أدلتهم ثم ناقشها. كما نقل إجماعا آخر لهم 

من المجاز، وهذا داخل فيما  نوع  وهذا ألنها  بخصوص االستعارة وأنها أبلغ من التشبيه؛
وذكر في ختام الكتاب  .على الحقيقة والت صريح من أن  المجاز والكناية زادا مبالغةً  ر  م
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عليه في  قول عبد القاهر الجرجاني في تحقيق أصل هذا التفاوت، بما هو منصوص
 كتابه "دالئل اإلعجاز".

 

 مصردره:-3

 الكيب:-

كانـــت مصـــادر أساســـية  فـــي فـــن البالغـــة عمومـــا، واألعـــالم، الكتـــبمـــن إن مجموعـــة     
ويقـوي بهـا رأيـه أو يـرد بهـا علـى غيـره، ، يستشهد بها لما يعرضه مـن مسـائل أطفي ششيخ لل

إلــى جانــب آراء متفرقــة لعلمــاء تنــاثرت آراؤهــم بــين تلــك الكتــب، ناهيــك عــن اآلراء المتعلقــة 
 للغوية أخرى.بالتفسير مرة، وبكتب العقيدة والكالم ثانية، وبالمعاجم ا

تب.وهي على قلتها تعتبر من أهم ك ثمانية أطفي ش ذكرهابلغت المصادر التي      
 ة.وعلم البيان بخاص   بعام ةالمصادر الجامعة للبالغة 

 "الكش اف، و"لسعد الد ين الت فتازاني   ل""المطو  " للسكاكي، والمفتاحوهذه الكتب هي: "
، و  الت جريد على مختصر الس عد على الت لخيص"""حاشية المطول" للفنري، وللزمخشري 

  . البن سينا "الش فاء"التلويح"للسعد، و"، و للجوهري   "الص حاحللبناني، و"

ما يفيد بأنه أخذ من كتب أخرى لم يذكرها باسمها، ولكن ذكر منها  ،نقولهفي ثنايا و     
ا عد كتابي:"اإليضاح" نصا بحرفيته، بصيغة الجزم والقطع، منسوبا لمؤلفها.ومن هنا يمكنن

و"التلخيص" للقزويني، و"كتاب األطول" لعصام الدين اإلسفراييني، وكتاب"دالئل اإلعجاز" 
للجرجاني، وكتاب:"عروس األفراح" البن السبكي، و"حاشية السيد الشريف الجرجاني على 

ب اغ العب ادي حواشي ابن قاسمو  السعد"، و والفوائد " الحواشي والن كات المعروفة بـ: الص 
رات على مختصر الس عد" في المعاني والبيان "؛ من المصادر التي اعتمد عليها المحر 

 الشيخ في كتابه أيضا.
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 األعالم:-

 ، من غير أصحاب الكتب المتقدمة الذكر،أفاد منهمذكرهم الشيخ و الذين  عالمأما األ
ين بيانيين ولغويين ؛ وتنوعت أسماؤهم بحسب مااشتهروا فيه من فنون، بفكانوا أكثر عددا

 وفقهاء ومفسرين وشعراء، وغيرهم؛ حيث تم رصد أربعة وعشرين علما، على النحو التالي:

من أعالم البالغة والبيان: عبد القاهر الجرجاني، والقزويني، وعصام الدين  -
يرامي، وابن ، وابن قاسم، وحفيد السعد، والس  د الشريف الجرجانياإلسفراييني، والسي  

 .السبكي

 من أعالم اللغة: سيبويه، واألخفش، وعباد الصيمري، والجزولي. -

 من المفسرين: الفخر الرازي. -

 من الفقهاء: الشافعي، واألصفهاني. -

من الشعراء:امرؤ القيس، وزهير، وتأبط شرا، وذو الرمة، وأبو تمام، وبشار بن برد،  -
 والهذلي، وعبد اهلل بن المعتز.

بعض مؤلفاته هو، ككتابه"شرح شرح االستعارات"، وكتابه" شرح  أشار في كتابه إلىو    
 يل وشفاء العليل" ويعرف اختصارا بـ:"شرح الن يل"، وهو كتاب في الفقه.كتاب الن  

وقد يشير بقوله:"قال بعض شراح السمرقندية"، كما أنه قد يذكر األعالم مجموعين بصفة 
"جمهور المناطقة"، أو "قال المحققون"،  فن ما، كقوله:"قال جمهور فقهاء الشافعية"، أو

 وغيرها من العبارات... 
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 في شرحه: أطفي ششواهد الكيرب ومنهج -4

 الكيرب: شواهد-أ

كتاب ضمنه مؤلفه مادة غزيرة من الشواهد واألدلة، وبخاصة في باب  "بيان البيان"كتاب 
رس البالغي بقصد الحقيقة والمجاز، وقد جاء بها لتحقيق غاية واحدة هي إثراء الد

التسهيل والتبسيط تارة، وبتحقيق القول في بعض المسائل المشكلة أو المختلف فيها من 
 وجوه متعددة، تارة أخرى.

وقد تنوعت بين شواهد قرآنية وأخرى حديثية وثالثة شعرية، كما حمل الكتاب بعض 
 موضوع.األمثال العربية المشهورة، إضافة إلى إيراد بعض القصص التي تخدم ال

 

 القرآن الكريم:-

من  جاءتبلغ عدد اآليات القرآنية التي استشهد بها الشيخ في كتابه خمسا وأربعين آية، 
 ست وعشرين سورة، من أصل مائة وأربع عشرة.وضم باب الحقيقة والمجاز أكثرها.

حينما ضبط تعريفه بتقييد احترز به  بأول شاهد قرآني في باب التشبيه، أطفي شوقد أتى 
لعدم دخول االستعارة في معنى التشبيه؛ وهنا جاء بقوله تعالى من سورة البقرة:" صم 

 ينالمحق قواعتمد قول بحذف المشبَّه وأداة الت شبيه؛ ،: هم ك ُصم  بكم"، وأنها على تقدير
على أن  ذلك تشبيه ب ِليغ  ال استعارة؛ ألن  االستعارة إن ما ُتطل ق حيث ُيطو ى ذكر المشبَّه 

 ه.عن االكل ي ة، وُيجعل الكالم ُخلوًّ ب

ُنوا ِباْلق ْوِل الثَّاِبِت  وختم كتابه بآية من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى:" ُيث ب ُت اللَُّه الَِّذين  آم 
ِفي اآْلِخر ِة  ي اِة الد ْني ا و  نا حينما "اآلية.ولم يأت بها شاهدا بالغيا، ولكنه أتى بها تفن  ِفي اْلح 

لى مسألة التفاوت بين المجاز واالستعارة والكناية، وساق قول عبد القاهر في أن تطرق إ
 أفاد   "،رأيت أسدا"أن  قولنا:  من الحقيقة الس بب في كون المجاز واالستعارة والكناية أبلغ
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 سواء   "األسد"و "هو"، "اًل جُ رأيت ر  "ها قولنا: دْ فِ لألسد في الش جاعة لم يُ  هِ اتِ ساو  في مُ  زيادةً 
ل أفاد   ألن  في الش جاعة،   هُ دْ فِ لم يُ  اةِ ساو  تأكيدا إلثبات تلك المُ  الفضيلة هي أن  األو 

.وهنا شرح الشيخ معنى "اإلثبات" الذي قصده الجرجاني، فناسب ذكر قوله الث اني
بين هذا التفنن وبين جعل اآلية أيضا دعاء  !تعالى:"يثبت اهلل" اآلية.ثم جمع، هلل دره

 تثبيت. الختام له بال

الرَّْحم ُن  أما الشاهد القرآني األخير في كتابه، فقد كان من سورة طه، من قوله تعالى:"
ل ى اْلع ْرِش اْست و ى أن  الكناية واسطة  بين الحقيقة والمجاز، لبيان  أطفي ش"، جاء به الشيخ ع 
ق ل ت  ، بل لُينْ اال ليكون مقصودً  ،ل في الموضوع لهستعم  الكنائي  أن ه مُ  وأن من طرق اللفظ

، اإلثبات والن فيِ  تعل ق  مُ له  المقصودِ  منه إلى غير الموضوع المقصود، حيث يكون غيرُ 
دق والكذِب  نْ صِ ، في  ومرجع الص  ، ح  الكالم، وا  نِ  قصد المعنى الحقيقي  استحال كقوله  بل وا 

ل ى اْلع ْرِش اْست و ى" :تعالى كناية عند المحق قين  -يضيف الشيخ-أمثال ذلكألن  "؛الرَّْحم ُن ع 
؛ ألن  استعمال الل فظ في معناه الحقيقي  وطلب داللته عليه، إن ما هو ن غير لزوم كذب  مِ 

زم  .لقصد االنتقال منه إلى الال 

وسيأتي الكالم بأكثر تفصيل عن منهج الشيخ في االستشهاد باآليات وطريقته في سوق 
 الشاهد من كتاب اهلل.

 

 الحديث:-

الشواهد القرآنية، ولعل اب قليلة، على األقل بالنظر إلى ار الواردة في الكتاألحاديث واآلث
الشيخ قد قصد ذلك؛ دفعا منه للتوسع في االستشهاد عموما، واالقتصار بمشهور ما ذكره 
أهل الفن من األدلة والشواهد.وبخاصة إذا علم أن الشيخ كان قائما على التدريس في 

لبالد غير مستقر بفعل االستعمار، والطلبة آنئذ في منطقة غرداية، والوضع العام ل
 مراحلهم األولى من الطلب ال تسمح قرائحهم بأكثر من هذا.
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وقد أحصى البحث أربعة أحاديث نبوية، ذكرها الشيخ في أبواب متفرقة. فقد جاء بالحديث 
األول في باب وجه الشبه، في معرض حديثه عن السنة والبدعة من قول الشاعر يصف 

 لليل:ا

ـــــــــْين  ُدجــ ــــــــــاهُ  ـــــــــوم  ب  ـــــــــأ نَّ الن ُج ك   و 

ح  ب ْيـــــــــــــــن ُهنَّ اْبِتـــــــــــــــد اعُ     ُســـــــــــــــن ن  ال 

   
 

حت ى وجعل السنة كالبياض،  فاستطرد بذكر التالزم بين النور والسنة، والظلمة واالبتداع،
 مم ا له بياض  كأنها عله ناشئا عن العلم ت خيَّل أن  الس ن ة وكل  ما يكون فِ لي همالو  إن 

ضاءة    . » أتيتكم بالحنيفي ة البيضاء « ، واستشهد بقول النبي صلى اهلل عليه وسلم:وا 

، من ن االستعارةسْ شروط حُ  عقده الشيخ في بيان فصلبينما كان آخر شاهد حديثي في 
ذا ق  و الت شبيه،  ن  يَّ ع  االستعارة وت   نِ حسُ أن ه إذا خفي الت شبيه لم ت   ي الت شبيه بين الط رفين وِ ا 

.ثم ساق االستعارة ِت ن  يَّ ع  الت شبيه وت   نِ سُ حْ لم ي   لمة،بهة والظ  ور، والش  لم والن  ا، كالعِ د  ح  ى اتَّ حت  
ائ ة  ال  ت ِجُد ِفيه ا ر اِحل ةً « :ل حديث النبي صلى اهلل عليه وسلملألو  ِإِبِل م  ؛ ألنه  » النَّاُس ك 

ئة ال تجد فيها راحلة"، اإبال م "رأيت من قبيل التشبيه الصريح، بخالف ما لو قيل مثال:
 .، فإنها من االستعارة التمثيليةريد الن اسوأُ 

ف ْت بنت أبي هالة وأما اآلثار فواحد فقط، وهو الذي أشار به الشيخ إلى ما  و ص 
الن بي   

 يم الهام ة، أي: الر أس.ظِ _صل ى اهلل عليه وسل م_ بأن ه كان ع  
 

 كالم العرب:-

 *الشعر:

يكون الشعر في الكتاب هو األفر نصيبا من بقية الشواهد، على نحو ما  كان مفهوما أن
كان عليه من سبق من علماء البالغة كالجرجاني والقزويني، وكذلك السعد والعصام؛ ومع 
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ذلك يالحظ أن الشيخ توسط في إيراد الشعر، مقارنة بكتاب األطول للسعد مثال؛ فقد 
كرر ذكر بعضها في مواطن متفرقة. وقد  اقتصر على ذكر سبعة وخمسين شاهدا فقط،

 حاز باب الحقيقة والمجاز سبعة وعشرين شاهدا، وهو ما يعادل النصف تقريبا.

، من أنهما إما طرفي  الت شبيه: الُمشبَّه والُمشبَّه بهفالشاهد األول جاء به الشيخ في باب 
ما متخالفان. ومن المتخالفين يجيئ الخيالي،  ما عقليان وا  الذي ليس بمحسوس حسيان وا 

 وال عقلي، وساق له الشيخ قول الشاعر:

ــــــــــــــــــــــــــق ا ــــــــــــــــــــــــــرَّ الشَّ ــــــــــــــــــــــــــأ نَّ ُمْحم  ك   و 

ـــــــــــــــــعَّدْ    ـــــــــــــــــوَّب  أ ْو ت ص  ـــــــــــــــــِق ِإْذ ت ص   ِئ

   
ــــــــــــــــــــــــــْر  ـــــــــــــــــــــــــاُقوت  ُنِشـ ُم ي  ـــــــــــــــــــــــــال   أ ْع

ـــــــــــــدْ    ب ْرج  ـــــــــــــاح  ِمـــــــــــــْن ز  ل ـــــــــــــى ِرم   ن  ع 

   
ال محسوسة؛ ألن ها ي ة يالِ أعالم الياقوت المنشورة على الر ماح من زبرجد خ  معتبرا أن    

  .غير موجودة أصال

وأما الشاهد األخير فقد كان في فصل من فصول الكالم على الكناية، وبالضبط حينما 
، أو إشارة   أو إيماء   ز  مْ أو ر   أو تلويح   تعريض  من أنها: الكناية تكلم الشيخ عن أسماء 

 خفاءال بشرط خلوها من أو إشارة،إيماء  تسميتها ففي .باعتبار الوسائط والل وازموذلك 

 :الشاعر قولاستدل الشيخ ب، خفاء   ولم يكنْ  واسطة واحدةً الواسطة، أو كانت الو 
 

ْجــــــــد  أ ْلق ــــــــى ر ْحل ــــــــهُ  ــــــــا ر أ ْيــــــــت  اْلم  م   أ و 

لِ    ــــــــــــوَّ ــــــــــــة  ثُــــــــــــمَّ ل ــــــــــــْم ي ت ح  ــــــــــــي آِل ط ْلح   ِف

   
 

ث اآلتية وسيعرض البحُث لطريقة الشيخ في االستشهاد بالشعر وتعامله معه في المباح
 قريبا إن شاء اهلل.
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 :*األمثرل والقصص

على االستشهاد باألمثال العربية وال بالقصص أيضا، ولم يكن  أطفي شل الشيخ لم يعو  
ممن سبقوه، ولذلك اقتصر فقط على ذكر مثل واحد -على األقل في هذا الفن-بدعا

 صراحة، وألمح إلى خمسة آخرين. 

"، وقد ذكره في  فالمثال المصرح به هو قول العرب عقده  فصل:"الصَّيف  ضي عِت اللبن 
هو الل فظ المركب المستعمل فيما ُشب ه بمعناه  ، وأنهي  رك ب االستعارِ المجاز المُ  للحديث عن
، ت   متى فشا استعمال المجاز المركب على ، وأنه يل  للمبالغة في الت شبيهمثِ ت   يه  شبِ األصلي 

 اق المثل.وس ؛اًل ث  سبيل االستعارة سم ي م  

 وأما الخمسة الملمح بهم فهم:

قول العرب:"أجود من حاتم"، و"أخطب من سحبان"، و"أعيا من باقل"، و"أبخل من  -
ز اجو والشيخ، رحمه اهلل، ذكر األعالم فقط، مستشهدا، في أحد فصول الكتاب، ل مادر".

نسي ة على جِ تكون فيه الحيث ، نوع وصف   العلم إذا تضم ن في األعالمستعارة وقوع اال
ولكن فة ال تي هي وجه الش به، فة بتلك الص  ت صِ سبيل التـ أويل، حت ى كأن ه موضوع للذ ات المُ 

بشرط الش هرة، كالجود في حاتم، والبخل في مادر، والفصاحة في سحبان، وعجز الل سان 
 .عن البيان في باقل

إم ا وجه الشبه في كونه وقول العرب:"أحذر من غراب"، وألمح إليه الشيخ في باب تنوع -
م ا مرك ب اواحد م ا متعد د اوا  ما عقلي. وعند الكالم على المتعدد وا  ا، وكل ذلك إما حسي وا 

: كحد ة الن ظر وكمال الحذر العقلي قال:" ..، ، في تشبيه طائر بالغراب...والمتعد د العقلي 
 ..".حذره مشهور كمالو 

ج بن يوسف الثقفي، والثانية عن امرأة وأما القصص فذكر ثالثا؛ ، األولى عن الحجا-
ومثال ، فقال:"يقال لها فاطمة بنت الُخرُشب األنمارية. فمثل بهما للتشبيه المجمل الخفي  
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ة ببداهة أو تأم ل، قوُل م ْن و ص ف  ب   ، وهو ما ال ُيدِرك وجه ه إال  الخاص   بلَّ ي الُمه  نِ الخفي 
اِري ة، حين ُسِئل   ع،ج  شْ م أ  هُ لم ا سأله عنهم أي   اججَّ للح   عن  تْ أو فاطمة بنت الُخْرُشب األ ْنم 
 ُس يْ ل، ال بل ق  يع الكامِ بِ مارة الوه اب، ال بل ر  فقالت: أفضلهم عُ  ؟م أفضلهُ يها األربعة أي  نِ ب  

ْلقة المْفر غة ال ارِ و  الف   ُس نْ اظ، ال بل أُ فَّ الح   س، ثكلتهم إن كنت أعلم أي هم أفضل، هم كالح 
م كالحلقة المْفر غة" إلى رفاها". ومعنى قولها أو قول واصف بني المهل ب : "هُ ُيدر ى أين ط

 وبعض  أفضل، كما أن  ع تمييز بعض  فاضاًل متنِ بون في الش رف، ي  تناسِ آخره، أن هم مُ 
ا؛ طً س  ا وبعضها و  بعضها طرفً  ينُ عيِ ع ت  متنِ الحلقة المْفر غة ُمتناسبة األجزاء في الص ورة، ي  

ت  ها مُ ونِ ك  لِ  ْوف ةُ صم   ".ال جوف لها :أي؛ الجوانب والج 

"، حيث ساق قصة ن  ب  اللَّ  تِ عْ يَّ ض   ف  يْ وأما الثالثة فجاء بها عقيب ذكره للمثل العربي:"الصَّ 
 .المرأة مع زوجها األول، التي بسببها قيل المثل

 

 منهج الشيخ في شرحه:-ب

 منهجه في يعريف أقسرم البيرن ومر يندرج يحيهر:-

ن أن الشيخ التزم في الغالب السير على أسلوب واحد في تعريف ءة الكتاب تبي  عند قرا
أقسام البيان وما يندرج تحتها، فال يذكر إال التعريف االصطالحي، ويتوقف عند محترزاته 

 ، ويختم في بعض األحيان بالتعريف الذي يراه جامعا مانعا.

طالة والتوسع، أو ربما كان ذلك ولعل ذلك مرده إلى العجلة أو النسيان، أو تجنبا لإل
مقصودا لسهولة المصطلح لغويا، كما فعل في أول باب، حيث تالفى ذكر التعريف 
اللغوي للداللة؛ ألنها من دل على شيئ يدل عليه، وهو واضح المعنى. واستمر بهذا 
، المنهج في باب التشبيه واألبواب المتعلقة به من: باب طرفي التشبيه، وباب وجه الشبه

 وباب أداة التشبيه.
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 بينما استطرد في باب وجه الشبه إلى بعض ما يندرج تحته، ليقف عند جزئية كونه خارجا
حقيقي ة،  فة: إم ا صِ ال يعدو أن يكون -والحال كذلك-، فهوه بهشبَّ ه والمُ شبَّ عن حقيقة المُ 

م ا صِ  م ا عقلي ةوا  الكيفي ات  :. ليتطرق بعدها إلى أن من الصفة الحسيةفة حس ي ة، وا 
مم ا ُيدرك بالبصر من األلوان واألضواء  والتي هيالجسمي ة، وهي المختصة باألجسام؛ 

ُس حاس ِة فْ ن   والمقادير والحركات؛ وهنا عرف  لغة كال من: حاسة البصر وأنها واألشكال
ْبل ُغ الش   وأنه دارقْ والمِ ، ةُ م  توهَّ والمُ  ورة المحسوسةُ الص   وأنه والش كل، ينالع    ..يءم 

، فعرف السمع لغة ما يدرك بالس معوأن منها الكيفي ات الجسمي ة ثم انتقل إلى ما يدرك من 
وائح وعرف الشم  بأنه ،ك بالش م  در  ما يُ  .ومنهانذُ حاس ة األُ بأنه  كما جاء في  ِحس  األنف للر 

  المعاجم الل غوية.

ذي وقف الشيخ عنده لبيان وكان باب الحقيقة والمجاز هو الوحيد من أقسام هذا الفن ال
التعريف اللغوي للحقيقة والمجاز.فعرف الحقيقة لغة واستفاض فيه ليبين أنها تكون على 

على  للن قل من الوصفي ة إلى االسمي ةمعنى فاعلة أو مفعولة، ثم انتقل إلى التاء فيها وأنها 
 اختالف بين العلماء، مناقشا ومرجحا.

ز لغويا وبين أنه اسم مكان، وأن  وكذلك فعل في المجاز، حيث عرفه أصله الم ْجو 
ا؛ ألن  المشتق ات تتبع سكان الجيم وفتح الواو_، وُنقلت فتحتها إلى الجيم وُقلبت ألفً إ_ب

 .الماضي المجر د في الصحة واإلعالل

يكِني، وكنا -الكناية ، وذكر لها لغتين: كن ى ،ضمن فصل من فصول المجاز ،فكما عر  
 يكنو.
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 القرآنية: ه في شرح الشواهدمنهج-

آية، وهذا  خمسا وأربعينبلغ عدد اآليات القرآني ة ال تي استشهد بها القطب في كتابه      
من اآليات نابع من تأث ر القطب بالقرآن الكريم، وعنايته واهتمامه به،  نسبيا الكم  الهائل

 . (1)فس ره ثالث مر ات كيف ال، وهو الذي

ة في الباب األخير من الكتاب أعني  شأطفي  وقد تفن ن      في استشهاده باآليات، خاص 
أغلب اآليات الُمست شه د بها في الكتاب كان من نصيب هذا  إن باب الحقيقة والمجاز، بل

ل وهو باب الد اللة فقد جر ده القطب من اآليات  ولم يخل من القرآنالباب،  إال  الباب األو 
هذا الباب  الكالم فيه وال آية واحدة، ولعل  الس بب في ذلك أن  القرآني ة كل ي ة، فلم يذكر في

 مصطبغ بالمنطق والفلسفة ومما يتحك مه العقل. 

 أم ا طريقته في االستشهاد باآليات فهي:    

، مع الضبط؛ بعض مفردايهر، مر وردت عليه من لغرت في ،يسيشهد برآلية ليسيعرض-
 أتى بقوله تعالى:" المرسل المجازعن  كالمه كما فعل في باب الحقيقة والمجاز؛ فحين

: ، ثم راح يذكر لغات "أصبع"؛ فقال:" ومن المجاز المرسل(2)"آذ اِنِهم ِفي أ ْصاِبع ُهمْ  ي ْجع ُلون  
: تعالى كقوله األنامل،: بمعنى كاألصابع الجزء، في المستعمل للكل   الموضوع االسم

ل ة أناملهم.: أي ؛آذ اِنِهم" فِي أَْصابَِعهُمْ  يَْجَعلُونَ " لُ : واأل ْنم   إلى األصبع من األعلى الِمْفص 
 من: ُلغ ات   ِتْسعُ  منهما كل   وفي كل ها، األصبع ال األذن في ُتجع ل ال تي وهي آِخرها،
له حركات ضرب ْمُعُهن   ثاِلثه، حركات في أو   أيضا ويقال ،_ُمثنَّاة   بال_ وأناِمل أصاِبع وج 

                                                           
 سبقت اإلشارة إلى ذكر مصنفاته. ينظر الفصل األول. ( 1)
 .55البقرة: ( 2)
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ْمُعها األصبع، في عاِشرة لغة وهي ،_الباء بعد بالواو_  ُأْصُبوع  بعد بمثن اة_ أصابيع وج 
دة  .(1) ."الواو من ب د اًل  الُموحَّ

، كما فعل في باب بيةإعراوجوه يأويالت و فيذكر مر يحيمله من برآلية  يسيشهد_  
 ف ْلي ْدعُ أيضا، وذلك في قوله تعالى:" المرسل المجاز ، عند حديثه عنالحقيقة والمجاز

 الموضوع االسمومن المجاز المرسل: ث بين إعراب لفظة"ناديه"؛ فقال:"حي ؛(2)"اِدي هُ ن  
، ل  ال   في الُمستعم ل للم ح   ال ذين أصحاب ه: أي "؛ن اِدي هُ  ف ْلي ْدعُ  ":تعالى قوله نحو فيه، الح 
ذِف؛  مجاز من يكون أن ويجوز .الم جِلس.. باسم ُسم وا. م جِلس ه: أي ؛ناِدي ه ي جمُعُهم الح 

 .(3) "..ِنياب ة إليه المضاف وُنِصب المنصوب الُمضاف فُحِذف ناِديه؛ أ ْهل   ف ْلي ْدعُ : أي

، كاستشهاده في باب وجه الش به على وجه منهر سيشهردوجه االيوضح يورد اآلية، ثم   _
، قال: "كِحرمان االنتفاع بأبلغ نافع مع ت حم ل الت عب في  استصحابه الش به المرك ب العقلي 

فإن  وجه الش به ال ذي هو "حرمان االنتفاع" إلى  قال:" ،"ارِ م  الحِ  لِ ث  م  :"ك  في قوله تعالى
آخره، أمر عقلي  ُمنتز ع من ِعد ة أمور؛ ألن ه ُروِعي من الحمار ِفعل مخصوص هو 

ْمل، وأن يكون المحمول أوعية العلوم، وأن  الحمار الي نتِفع بما فيها، كما أن  الم شبَّه الح 
ْمل، وأْن يكون المحمول أوعية العلم، وأن هم  وهو اليهود، ُرْوِعي  فيه ِفعل مخصوص هو الح 

 .(4)ال ينتفعون بذلك"

، الموضوعيثري يراهر ليسيطرد بهر إلى ذكر بعض اليعريفرت اليي  برآلية وقد يسيشهد_ 
تعرض لجملة من تعاريف لفظة ؛ حيث "أ ْمو ال ُهمْ  اْلي ت ام ى و آُتوا" كما فعل في قوله تعالى:

 اْلي ت ام ى و آُتوا: "تعالى قوله..حتى في البهائم؛ فقال:"ليس في اآلدميين فحسب، بل ، "اليتيم"
واليتيم من الن اس من ...، ا يتامى قبل ذلك، إذ ال ُيْتم  بعد البلوغ، أي: ال ذين كانو ؛ "أ ْمو ال ُهمْ 

                                                           
 و.21المخطوط:   ينظر:( 1)
 .55العلق: ( 2)
 ظ..21المخطوط:   ينظر:( 3)
 ظ.50ينظر: المخطوط: ( 4)
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وفي البهائم: ما فقد أم ه قبل ،  أب له"،...، وقيل: "من المات أبوه، ما لم يبلغ الحلم
 .(1)م ُفر ق بينهما، وقيل: إن ماتت"استغنائه عنها، سواء أماتت، أ

، كما فعل في لمزيد يأكيد المعنى في الذهن ؛ر على آية أتخرىهسقيفييذكر اآلية و  _
ا اْصد عْ ف"قوله تعالى: ي ة أم أهي مصدر  :ذكر الخالف في "ما" حيث؛ (2)"ُتْؤم رُ  ِبم 

ن جعلت "ما" موصولة أو موصوفة، فاألصل: فاصدع بما تؤمر قال: "ثم ، ؟موصولة وا 
دع به، فهو من باب ي ْشر بُ  " بالص  ُبون   ِممَّا و  ت ْشر 

(3)"(4). 

كما فعل في تمثيله لالستعارة الوفاقي ة،  بعض آية فقط، وهو كثير،وقد َيقيِصر على  _
قال: "فاألو ل حيث رفين المستعار منه والمستعار له، وهي ال تي يمكن الجمع فيها بين الط  

اِرج  ِمْنه ا" كقوله: -أي االستعارة الوفاقي ة- اِت ل ْيس  ِبخ  ث ُلُه ِفي الظ ُلم  ك م ْن م 
من وهي  ؛(6).."(5)

ْيًتا ف أ ْحي ْين اهُ  "قوله تعالى: ْن ك ان  م  م    ."أ و 

كما استدل  على شرحه لكلمة ، معنى من كلمةلبيرن مر يحيمله الية رآلسيشهد بي_ و 
 "العدل" في قول الش اعر:        

ــــــــــــــا ان  يم  ــــــــــــــْدل  و اإْلِ ــــــــــــــاُفوا اْلع  ْن ت ع   و اِ 

ــــــــــــــــا ِنير ان ــــــــــــــــا   ِانن  ــــــــــــــــي أ ْيم  ــــــــــــــــِإنَّ ِف  ف 

   
قوله تعالى: ِإنَّ "والعدل: ُمقاِبل الظ لم، أو هو الت وحيد، كما ُفس ر به في  :أطفيش بعده قال

ْحس انِ  اللَّه  ي ْأُمرُ  ِباْلع ْدِل و اإْلِ
(7)"(8). 

                                                           
 ظ.21ينظر: المخطوط: ( 1)
 .51الحجر: ( 2)
 .33المؤمنون: ( 3)
 و.30ينظر: المخطوط: ( 4)
 .522األنعام: ( 5)
 و.28ينظر: المخطوط: ( 6)
 .50النحل: ( 7)
 ظ.25ينظر: المخطوط: ( 8)
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، كما فعل في قوله ثم يذكر سبب نزولهر ومر ورد فيهر من قصةرآلية ب ويسيشهد_ 
س ًدا ل ُه ُخو ار  "تعالى:  رأى الس امري  أثر فرس  ":فيها قال حيث، (1)"ف أ ْخر ج  ل ُهْم ِعْجاًل ج 

جمعوا حلي كم ال ذي استعرتم ائيل: جبريل ينبت في الحين، فأخذ منه قبضة، فقال لبني إسرا
من القبط، أجعل لكم منه اإلله ال ذي تطلبون أن يكون لكم كما لهم آلهة، فأذابه وصو ره 
على صورة العجل، وألقى فيه الت راب، فأحياه اهلل جل  وعال ابتالًء لهم، فقال هو وأتباعه 

ْطُلُبه، وذلك حين مضى لبني إسرائيل: "هذا إله موسى ال ذي تطلبون، ن ِسي ه وذهب ي  
 (2)للمناجاة".

 

 منهجه في شرح الشواهد الحديثية:-

غم ما يتمت ع به القطب من معرفة لعلم الحديث، إال  أن  اعتماده عليه في الكتاب ر      
 أربعةكان ضئيال، إذا ما قارن اه مع ما استشهد به من آيات قرآني ة، فجملة ما أورده 

  الستشهاد بها فهي:أحاديث، أم ا طريقته في ا

، كما فعل في فصل ، ثم  يشرح ألفرظه، ثم  وجه االسيشهرد بهيالحديثالشرهد يورد  _
تقسيم االستعارة باعتبار الجامع، قال: "االستعارة باعتبار الجامع قسمان: إم ا داخل في 

م ا خارج. قال:  فالد اخل في مفهوم الط رفين، كقوله _صل ى اهلل  عليه مفهوم الط رفين، وا 
كل مر سمع هيعة طرر إليهر، أو رجل في  تخير الن رس رجل ممسك بعنرن فرسه،« وسل م_: 

قال: ومعنى طار إليها: أسرع إليها ، » شعفة في ُغَنْيَمة له يعبد اهلل حي ى يأييه الموت 
يحة ال تي يفزع منها، وأصلها من: هاع يهيع،  بفرسه للجهاد في سبيل اهلل. والهيعة: الص 

جبن، فالفزع منها جبن، فاستعمل في الملزوم. والشَّع ف ة: رأس الجبل. والُغن ْيمة: تصغير إذا 

                                                           
 .88طه: ( 1)
 و.25ينظر: المخطوط: ( 2)
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غنم؛ للت قليل، والت اء فيه لتأنيث الغنم". ثم  قال عن وجه االستشهاد به: "استعار الط يران 
 .(1)للع ْدو _ بإسكان الد ال_، والجامع داخل في مفهومهما، وهو قطع المسافة بسرعة"

كناية عن للمث ل فعل حينما ، كما ويسيطرد به لذكر فرئدة أو لطيفةد يذكر الحديث وق _
البالهة بِعظ م الر أس، ثم  قال بعدها: "وأم ا ِعظ م الر أس باستواء، فدليل على ِعظ ِم الِهم ة 

ف ْت بنت أبي هالة الن بي  _صل ى اهلل عليه ص  م وسل م_ بأن ه كان عظي وُحْسِن الف هم؛ ولذلك و 
الهام ة"
(2). 

، كما استشهد لالستعارة الت مثيلي ة بقوله صل ى اهلل وقد يشير إلى رواية أتخرى للحديث _
َيِجُدوَن النَّرَس  «ثم  قال: وُيْرو ى:  ،»النَّرُس َكِإِبِل َمرَئٍة اَل َيِجُد ِفيَهر َراِحَلة   « عليه وسل م:

ِبِل اْلَمرَئِة َلْيَس ِفيَهر َراِحَلٌة   .(3)»َكرإلِْ
 

 منهجه في شرح الشواهد الشعرية:-

، مث ل بها القطب  جملةاحتوى الكتاب       ُه  ودعممن شواهد الش عر العربي  ج  بها ُحج 
 وأدل ته، أم ا طريقة استشهاده بها:

 مثال:"  ، كقوله-قليلوهو -إلى قرئله  وينسبه يأيي برلشرهد الشعري_ 

 كقول امرئ القيس: 

اِجِعياْلم  أ ي ْقُتُلِني و   ِفي  ُمض  ْسُنون ة  ُزْرق  ك أ ْني اِب أ ْغو الِ       ْشر  م  و 
(4)  

 جاء به لبيان لفظة "الغول"، وما ذكر عن العرب فيه؛ حيث قال الشيخ، بعد البيت،:"
؛ لعدم تحق    ."رص  ك إال  بالب  لم ُتدر   تْ ق  حقَّ ها، ولو ت  قِ "فأنياب األغوال" ال ُتدر ك بالحس 

                                                           
 ظ.28ينظر: المخطوط: ( 1)
 ظ.19ينظر: المخطوط: ( 2)
 ظ.12ينظر: المخطوط: ( 3)
 ظ.2ينظر: المخطوط: ( 4)



ثانيال الفصل   البيان علم يف جهوده...................       

 
91 

 

متحدثا عن الحسي والخيالي  كقوله ؛-وهو األكثر–إلى قرئله  ر نسبةمن غيويذكره _ 
 قوله:          ،ومثال الخيالي  ": من المدركات

ك أ نَّ ُمْحم رَّ الشَّق ا    عَّد   و  ب  أ ْو ت ص  وَّ  ِئِق ِإْذ ت ص 

ُم ي اُقوت  ُنِشْر      دْ    أ ْعال  ب ْرج  ل ى ِرم اح  ِمْن ز  ن  ع 
(1) 

ل كقوله:           "كقوله: وذلك بشطر منه، ييفكي وأحيرنر _  فاألو 

  (2) *اْلِمْرآِة ِفي ك ف  اأْل ش ل  و الشَّْمُس ك  *

، كقوله: "ويدل  على أن  إطالق لفظ ورب مر ذكر المنرسبة ال يي قيل البيت من أجلهر _
ة الت عج ب المشب ه به على المشب ه إن ما يكون بعد جعل المشب ه من جنس المشب ه به، صح  

 في قول أبي الفضل بن العميد في غالم قام على رأسه ُيظل ُله:

ل يَّ ِمْن ن ْفِسي   ُتظ ل ُلِني ِمن  الشَّْمِس    ق ام تْ   ن ْفس  أ ع ز  ع 

ب   ق ام     ِمْن ع ج    (3)ش ْمس  ُتظ ل ُلِني ِمن  الشَّْمسِ    ْت ُتظ ل ُلِني و 

 ، كقوله: اية أتخرىر إلى رو يشيأيي برلبيت ثم يو  _

ك أ نَّ الن ُجوم  ب ْين  ُدجـــ ـــــــــــــ ح  ب ْين ُهنَّ اْبِتد اعُ   ــــــــــــاُه  و   ُسن ن  ال 

قال: "وُيرو ى: دجاها"
(4).  

ر االسيشهرد برلبيت الواحد أو برلش طر منه في عد ة مواضع، _ ل:  وقد يكر  فمثال األو 
 كقول بش ار: 

                                                           
 ظ.2: ينظر: المخطوط( 1)
 و.51ينظر: المخطوط: ( 2)
 ظ.22ينظر: المخطوط: ( 3)
 و.3ينظر: المخطوط: ( 4)
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 و أ ْسي اف ن ا ل ْيل  ت ه او ى ك و اِكُبهْ  النَّْقِع ف ْوق  ُرُؤوِسن ا   ك أ نَّ ُمث ار  

استشهد بالبيت في عد ة مواضع، منها: في الوجه المرك ب الحس ي  في الت شبيه ال ذي طرفاه 
مرك بان، وفي: تقسيم الت شبيه باعتبار الط رفين إفرادا وتركيبا، في تشبيه المرك ب بالمرك ب، 

 .(1)م الت شبيه باعتبار الوجه، في تشبيه الت مثيلوفي: تقسي

 ومثال الث اني: كقوله: 

 *اْلِمْرآِة ِفي ك ف  اأْل ش ل  و الشَّْمُس ك  *

استشهد به في: تقسيم الت شبيه باعتبار الط رفين إفرادا وتركيبا، في تشبيه المفرد بالمفرد، 
، وفي تشبيه الت مثيل، وفي  بار الوجهفيما المشب ه به فيه مقي د، وفي: تقسيم الت شبيه باعت

 مواضع أخرى. 

في  "طويل الن جادـ"، كتمثيله ب؛ لشهريهبه دون اليصريحضم ن البيت في كالمه ي قدو  _
فها اصطالحا، وال يخفى أن  المثال بيت  مشهور للخنساء في رثاء فصل الكناية عندما عر 

  .(2)أخيها صخر

  

 

 

 

 

 
                                                           

 و.51ظ، 5و، 8ينظر: المخطوط: ( 1)
 ظ.13ينظر: المخطوط: ( 2)
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 القيمة العلمية للكيرب:-5

 تتجلى القيمة العلمية لهذا الكتاب في النقاط التالية:     

 آراؤه ويعلياليه:-

، فغدا بها في صف التآليف التي يسمو أطفي شحمل الكتاب جملة من آراء الشيخ 
أصحابها عن الجمع دون التحرير والتحقيق، ورفعت قدره إلى المصنفات التي ال يجمد 

 ديدا.أصحابها عند قول من سبقهم تقليدا وتر 

ولقد تنوعت تلك اآلراء من خالل عبارات تبرز تمكن الرجل من هذا الفن، وتملكه 
لناصيته، فتراه يقدم رأيه وهو معتز بنفسه بعيدا عن الغرور، ولكن تحدثا بنعمة اهلل.وليس 
أدل على ذلك من تكرر عبارات من أمثال قوله: والذي عندي، والصحيح عندي، والظاهر 

 صحيح، ..عندي، وليس عندي ب

ناهيك عن ردوده ألقوال غيره وتضعيفه لها، كل ذلك بالدليل والشاهد، وبأدب رفيع 
 وتواضع جم، ينم عن شخصية علمية محترمة.

وقد جمعت هنا بعضا من ذلك؛ ليرى اقتدار الشيخ في هذا الفن ودرايته بما يحيط به، 
 فأقول:

ار العالقة، فبين أن العالقة إن في باب الد اللة، وبعد أن عرفها ذكر تقاسيمها باعتب-
ن كان اقتضاء الط بع وجود الد ال  عند عروض  كانت للوضع؛ فالد اللة وضعي ة، وا 
ال  فعقلي ة.ثم انتقل تفريع آخر للداللة الوضعية، فإنه إم ا أن ال  المدلول؛ فهي طبعي ة وا 

المتكل م، أو يكون للوضع مدخل فيها بأن يدل  العقل وحده، كداللة الكالم على حياة 
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در الط بع، وهنا أبدى الشيخ رأيه في المسألة بقوله:"وعندي  ،(1)كداللة: "ُأْح" على وجع الص 
 . "أن  للعقل مدخال في كل  داللة، لكن إن خلت عن طبع سم يت عقلي ة

: ، استشهد له بقوله تعالىوجه الش به المرك ب العقلي  ، لما تكلم عن وفي باب وجه الشبه
اِر ي ْحِمُل أ ْسف اًرا ِبْئس  م ث ُل اْلق ْوِم الَِّذين  م ث ُل الَّ " ث ِل اْلِحم  ُلوا التَّْور اة  ثُمَّ ل ْم ي ْحِمُلوه ا ك م   ِذين  ُحم 

وجه الش به ال ذي هو "حرمان  " وذكر أنك ذَُّبوا ِبآي اِت اللَِّه و اللَُّه ال  ي ْهِدي اْلق ْوم  الظَّاِلِمين  
، أمر عقلي  منتزع من عد ة أمور؛ ألن ه ُروِعي من الحمار فعل االنتفاع" إلى آخره
مْ  و أن يكون المحمول أوعية العلوم، وأن  الحمار الينتفع بما فيها،  ل،مخصوص هو الح 

كما أن  المشب ه وهو اليهود، ُرْوِعي  فيه فعل مخصوص هو الحمل، وأْن يكون المحمول 
وعندي أن  المحمول في جانب هنا صرح بقوله:"و أوعية العلم، وأن هم ال ينتفعون بذلك. 

أن  الط رفين مرك بان، ألن  المث ل  إم ا  وماليهود حمل نفس العلم ال نفس أوعيته، ومن المعل
فة المرك بة بأخرى  ة أو الص  ة العجيبة، والمراد هنا تشبيه القص  فة، أو القص  بمعنى الص 

وال يخفى أن  الط رفين إذا كان  ستطردا:"وراح الشيخ يشرح قناعته م ."مثلها في الت ركيب
 ِخذفيهما تركيب جاء وجه الش به مرك با مرعي ا فيه ما يشير إلى ما اعتبر في الط رفين؛ فأُ 

ُل اليهودي م  لما كان معنويًّا، واعتبر في حمل الحمار  من الط رفين ما يجمع بينهما، وت ح 
، و ج ب  أن يكون وجه الش به معنو  ي ا جامعا للط رفين؛ فأخذ حرمان االنتفاع الحمل الفعلي 

 (2) .."ال ذي اشترك فيه الط رفان؛ القتضاء عدم العلم وجوده فيهما

     اإلفراد والتركيب، عرف باعتبارالمجاز في باب الحقيقة والمجاز، ولدى تناوله أنواع و -
اطب، على المجاز المفرد بأن ه: "كلمة مستعملة في غير ما وضعت له في اصطالح الت خ

، مع قرينة عدم إرادة الموضوع له"  ، (3)وجه يصح 
                                                           

ل:  ( 1) فظ يقتضي الت لف ظ بذلك عند عروض الوجع له. ينظر: المطو   .905ألن  طبع الال 
 و.22ينظر: المخطوط: ( 2)
 و.22 ينظر: المخطوط:( 3)
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: الكلمة في "باالستعمال"خرج ثم طفق يتحدث عن محترزاته فبدأ بأول احتراز، فقال:"
الحقيقة ُمرتجلة ومنقولة أو غيرهما، كالمشترك والمشتق ات؛ فإن ها حقائق ال يقال فيها 

لمشترك اللفظي وال حتى المشتقات بعيدا عن ولم يرتض الشيخ إدراج ا ".مرتجلة وال منقولة
ال ذي عندي أن ها ُمرتجلة؛ فإن  لفظ "عين" مثال، ُوضع و  المرتجل أو المنقول، ولذلك قال:"

ل لذات ات صفت بالض رب؛ فإن   ل لمعانيه المتعد دة، ولفظ "ضارب" وضع من أو  من أو 
ثم ذكر أقوال بعض . "لهالمرتجل ما يكون وضعه ابتداًء من غير سبق وضع لمعنى آخر 

 العلماء وناقشها.

أبلغ في اد عاء ات حاد المستعار  ، ولدى مناقشته مسألة الترشيح، وأنهفصل االستعارةوفي -
ليستطرد بإضافة لفظة "شدة" في له والمستعار منه من اإلطالق والت جريد، ومن جمعهما؛ 

شد ة تناسي الت شبيه، أي: شد ة على  -كما قال-مبنى الت رشيحاالستعارة المرشحة، حيث إن 
. ثم علل تقييده بتلك تصويره بصورة المتروك، حت ى أن  المستعار له كأن ه المستعار منه

ن ما قلت: "على شد ة"؛ ألن  االستعارة مطلقا  اللفظة وبرهن على ذلك بمثال ساقه، فقال:" وا 
ت رشيح اإلطالق، وال شد ة فيه، مبني ة على تناسي الت شبيه، والش د ة جاءت بالت رشيح، ويلي ال

وبعده الت جريد، وهو نقص لبعض ذلك الت ناسي، وأم ا جمعهما فقد علمت أن ه كاإلطالق؛ 
لتعارضهما، ما لم يغلب جانب أحدهما فيحكم للغالب، ومن شد ة الت ناسي في الت رشيح، أن ه 

 يبنى على علو  القدر ما يبنى على علو  المكان، كقوله:

ي صْ                  ُهوُل  ع دُ و  تَّى ي ُظنَّ اْلج  اءِبأ    ح  ًة ِفي السَّم  اج   نَّ ل ُه ح 

استعار الص عود لعلو  القدر واالرتقاء في مدارج الكمال، ثم  بنى عليه ما ُيْبن ى على ُعُلو     
توقف ثم عاد ليالمكان واالرتقاء إلى الس ماء، حت ى يظنَّ الجهول بأن  له حاجة في الس ماء، 

عند الشاهد، وقد ذكره بالرواية المشهورة، وهي ورود الفعل "يظن"، في المضارع، خالفا 
لمن أورده بصيغة الماضي. وعند ذلك قال الشيخ مثبتا الصواب ومضع فا قول غيره:" 

: مضارع م وصيغة  ..وهو المحفوظ عندي،  ،ويظن  : ل ظ نَّ الجهول _بالال  وُشِهر 
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م: الم االبتداء، لكن الماضي_، وقال بعض: "هذ واية". والجهول: فاعل. والال  ا هو الر 
دخولها على الماضي المتصر ف بدون "قد" ال يجوز إال  عند بعض، واألكثر على المنع، 
ولعل ها الم جواب قسم محذوف بال ذكر "لقد" مع الماضي، وهو قليل أو ضرورة أو تقد ر 

 .(1)"قد"، وقيل: "الم ابتداء" على تقدير "قد"

ومن إلمامه بفن البيان واتساع قريحته في الحجاج والبرهان، عدم قبوله لبعض اآلراء التي 
ما يلبث  -رحمه اهلل -لم ينسبها إلى معين، ولكنها منتشرة في بطون بعض الكتب، فإنه

أن يبين فسادها، ويجيب عنها بتعليالت راقية تنبئ عن موسوعية الرجل في فنون شتى، 
ب في رجل اتفق له أن يؤلف أكثر من مائة تأليف في فنون مختلفة كما وليس هذا بمستغر 

 سبق بيانه في التعريف بمؤلفاته.

وقد كان يسستعمل في هذا الشأن ألفاظا من نوع آخر كقوله: وليس من كذا، وليس كذلك، 
 وتفسيرها بكذا أولى، ..، وهاهي أمثلة عن ذلك:

ليس من الت شبيه: جاء زيد  و ن األمثلة:" قوله في باب التشبيه، بعد إيراده لجملة م-
اِرب وعمرو ب ا؛ لعدم أداة الت شبيه فيه، وقيل: إْن ُقِصد بض  ، وضارب  زيد  عمًرا، وت ضار 

حَّ  ب ُه ذاك أو بالعكس، كان تشبيها. قلُت: لو ص  ر  ر ب  ذاك كما ض  وتضارب: أن  هذا ض 
وليس كذلك؛ ألن  ذلك ش يء  في ن ْفس األمر، هذا، كانت األداة ِصيغة "الِفع ال" و"التَّف اُعل" 

 . "وليس الل فظ م وُضوعا لذلك الت شبيه، وال قامت قرينة على استعماله فيه مجازا

 من حدة في تشبيه طائر بالُغراب، مااشتهر عن العرب لمتعد د العقلي، أثناء تمثيله لذكره-
خفاء الس ف   الِ م  ر وك  ظ  النَّ  األخير ذكر قول بعضهم من أن وعند الوصف  .ادالحذر وا 

وليس كذلك؛ ألن  اإلنسان قد ُيرى في تلك  ثم نفاه وعلل:" ،في الس فاد اإلنسان أخفى منه

                                                           
 ظ.31ينظر: المخطوط: ( 1)
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نى، والغراب: لم ُير  عليها قط ، حت ى قيل: إن ه ال ِسفاد الحال، وكم مرجوم ومجلود على الز  
ن ما له إدخال منقره في منقر األنثىله مُ   (1) .."عتاد، وا 

فات دون أسماء الز مان صر حوا بأن  المُ  قوله إن أهل هذا الفن_  راد بالمشتق ات هو الص 
فيجب أن تكون االستعارة في اسم وعليه والمكان واآللة واسم األرض مم ا كثر فيها، 

..، فيرد الشيخ هذا هِ رِ د  صْ ه ال في م  سُ فْ الت شبيه فيه ن   ر  دَّ ق  يُ  الز مان ونحوه أصلي ة، بأنْ 
 ب  رِ ع ال ذي ضُ وضِ للم   ،النل فُ قت  بأن ا إذا قلنا: هذا م   عِ طْ وليس كذلك؛ للق   يح بقوله:"التصر 
ْرق ُد فُ بً رْ فيه ض    "الموت"و "،القتلـ "ب "الض رب"، فإن  المعنى على تشبيه هِ رِ بْ ق  الن لِ ا شديدا، وم 

قادـ "ب نى على تشبيه المكان، وليس المع سِ فْ صدر ال في ن  ، وأن  االستعارة في الم  "الر 
ق عليه اسم طلِ الض رب مثال بالقتل، فأُ  ه  ب  د، بل شُ رق  ل والم  قت  بر بالم  ع المذكور والق  وضِ الم  

 .(2)"ل، فكان استعارة تبعي ةقت  القتل واشُتقَّ منه الم  

ى أْن ُيقال: االستعارة في عو  فالت حقيق في االستدالل والدَّ ثم حقق المسألة بتفنن فقال:"      
بها إلى المعاني القائمة بالذ وات تبعي ة؛ ألن   دُ صْ عال وجميع المشتق ات ال تي يكون الق  األف
ر فيه عتب  يُ  بأنْ  ديرُ الج   األهم   ر الد ال على المعنى القائم بالذ ات هو المقصودُ صد  الم  

 ،د  يْ ة؛ وألن  الش يء إذا اشتمل على ق  م  به  الف الذ ات، فإن ها مُ خِ بِ  ،لخصوصه ؛الت شبيه
الذ وات،  سِ فْ ت األلفاظ الد ال ة على ن  ، ولو كان المقصود الذ ات لُذِكر  دُ يْ ذلك الق   ُض ر  فالغ  

فاتفيه الر   كان  مثل: م    .(3)"قاد، دون ما يقوم بها من الص 

                                                           
 و.2ينظر: المخطوط: ( 1)
 و35ينظر: المخطوط: ( 2)
 و.35ينظر: المخطوط: ( 3)
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، بمعنى: (1)"الرَّاِوي ة" ، في لفظة"لرس  المُ  وكقوله، متحدثا عن عالقة المجاورة في المجاز-
د ال ذي ُيجعل فيه الز اد، وهو طعام السَّ زْ ال تي هي المِ و ة، اد  ز  الم   فالعالقة الجوار، فقال:"  ؛رف  و 

، وهي أيضا ري أو الُمسافِ ستقِ لي ة؛ ألن  بها ات صال المزادة إلى المُ ل ة فاعِ اب ة عِ وكأن  تلك الد
اء في المعنى ق  وتفسير الر اوية بذلك الس   ..،ة، فهي كالس بب في الجملة، ل ة الماديبمعنى الع
 .(2)"ى بهو  ى؛ ألن ه الماء هو ال ذي ُيرْ ل  وْ المجازي  أ  

هذا، وقد وردت في الكتاب أيضا جملة غير قليلة من التعليالت التي مشى فيها الشيخ 
على نحو من سبقه، مستعمال في ذلك ما يعرف نحتا بأسلوب"الفنقلة" التي أصلها"فإن 

 ذج منها على هذا النحو:كذا". وقد رصدت نما كذا..قلتُ  قلت  

ن  :"ال يصدق على بصر األعورقوله مستشكال رأي بعضهم من أن تعريف البصر - وا 
لقلت   ؛ ألن  (3): ذلك الت عريف ال ي ْصُدق على بصر األعور، وال على بصر بعض الُحوَّ
ل  الح   قد يكون بتقاطع العصبتين إلى العينين وقد يكون بعدم تالقيهما؛ فال يصدق  و 
أن ه ال و ُك بالبصر غايته، عريف على بصر من لم يتالق عصبتاه، وال يخفى أن ه ُيْدرِ الت  

ُك مُ  ُله ِفطرِ طابِ ُيْدر  و  ِل  ين.اثن   د  ضا، ويرى الواحِ ي ا، بل عارِ قا إذا لم يكن ح  قلُت: بصُر األ ْحو 
ائب دائما ي   الق ه الت عريف، وقد تالقت عصبتاه، وبصره المخطئ دائما لم تتلُ شم  الص 

ائب، وقد تالقتا منه،  عصبتاه، ولعل ه ال يوجد هذا، والمخطئ تارة إن ما ُيْعت ب ُر بصره الص 
 (4) .."وقد يرى غيُر األحول كرؤية األحول كما هو مشاهد

                                                           
قـــال فـــي القـــاموس:" والر اويـــة: المـــزادة فيهـــا المـــاء، والبعيـــر والبغـــل والحمـــار يســـتقى عليـــه. ينظـــر: القـــاموس المحـــيط (  1)

لفيروزأبـادي، مراجعــة وتصـحيح: يوسـف الشــيخ محمـد البقــاعي، والقـابوس الوسـيط لمــا ذهـب مــن كـالم العـرب شــماطيط، ا
 م: ماد ة روي.2009بيروت -ط/ دار الفكر

 ظ.23ينظر: المخطوط: ( 2)
ر العين، ويكون الس واد من قبل الماق، أو إقبال الحدقة على األنف. ينظر: القاموس (  3) ُل: ظهور البياض في مؤخ  و  الح 

 المحيط: ماد ة حول.
 و.9لمخطوط: ينظر: ا( 4)



ثانيال الفصل   البيان علم يف جهوده...................       

 
99 

 

ن قلت: كيف يكون وجه الش به حس ي ا مع أن  الط رفين وكقوله في باب وجه الشبه:"- وا 
حس ي ا؛ ألن  الحس ي  في كل  ماد ِة ُمت ش خ ص  ال يقبل  مشتركان فيه، والمشترك فيه ال يكون

؟ قلت: معنى كون وجه الش به حس ي ا؛ أن  أفراده تُ كة فهو جُ رِ الشَّ  ، كالُحمرة در  زئي  ك بالحس 
ك بالبصر؛ ألن  در  درك ة بالبصر في وجه زيد، وأما الُحمرة هكذا ال في متشخ ص فال تُ المُ 

ن ما يُ دخ  قول كل ي  ال م  هي أمر مع الماهية من حيثُ   .(1)"ه العقلكُ درِ ل للحس  فيه، وا 

وكقوله على من فهم من قول بعضهم: ليل مقمر، لزوم كون المشبه به مركبا؛ ألنه -
ن قلت: بمعنى: ليل ذو قمر؟، بين الشيخ معلال:" ر؛ فيلزم أن  م  معناه: ليل  ذو ق   "رُمقمِ "وا 

ع اإلفراد؛ من  أو اإلضافة ال ت   فُ صْ امح. قلت: الو  ه مفردا تسعلِ المشب ه به مرك ب، ففي ج  
 .(2) .."ة أشياء، والمشب ه به هنا ليس كذلكدَّ ألن  المراد بالتر كيب الهيئة الحاصلة من عِ 

 

 موقفه من العلمرء:-

ن ورود بعض العبارات التي ظاهرها عكس ذلك  سبق الكالم على أدب الشيخ مع غيره، وا 
نتقاص، بل غاية ما فيها عدم قبول رأي ما، ثم دفعه بالدليل ليست تدل بالضرورة على اال

ما أمكن؛ بل هي من العبارات الواقعية التي شاعت لدى العلماء حين خوضهم في فن 
بعيد عن الفن المقصود بيانه، كاشتغال السكاكي بالمنطق والفلسفة حتى كاد "المفتاح" أن 

 يستغلق بعبارات المناطقة والفالسفة.

                                                           
 ظ.8ينظر: المخطوط: ( 1)
 ظ.51ينظر: المخطوط: ( 2)
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مستعرضا في باب وجه الش به، الشيخ أشار إلى هذه النزعة السكاكية بقوله وهنا    
" فالت قاسيم اآلتية أقسامه، ومبينا ما توسع فيها صاحب المفتاح من غير فائدة، حيث قال:

 (1)"من تفلسف السك اكي -إن شاء اهلل-

مرسل بالت عس ف أيضا، فقال عنه في فصل المجاز ال ووصفه في موضع آخر-
أن  االنتقال في جميعها من المتبوع إلى الت ابع وهو  ستعارة:" وقد اد عى السك اكيواال

 . (2) تعس ف فيما قيل"

وربما ظهر له أن ماادعاه غيره في المسألة ظاهر التكل ف، كما فعل مع السيد -
ر ِرْجاًل ُأخرى.الجرجاني، في المجاز المركب، حيث قال  ..":" وتكل ف الس ي د بتقدير: وُتؤخ 

(3). 

ووصف عصام الد ين بالت وه م كما في باب أداة الت شبيه، فقال:" وال عبرة بكون ضمير -
 .(4)المشب ه مستترا فيه فاصال، كما توه م عصام الد ين"

فيرجح قول بعضهم ويرد قول الجمهور، وربما وقد يذكر اختالف العلماء في المسألة، 
في كل مرة إما أن يذكر اسم المخالف خالف قول بعضهم وذكر الصحيح كما يراه. و 

ما أن يذكره بصيغة العموم.  صراحة، وا 

، ومن لم يقل بداللة الل فظ على نفسه وال باستعماله فيه ووضعه له "قوله: فمن األول، -
 .  (5)وهو الص حيح والجمهور على خالفه؛ فال إشكال"

                                                           
 ظ.1ينظر: المخطوط: ( 1)
 و.21ينظر: المخطوط: ( 2)
 ظ.39ينظر: المخطوط: ( 3)
 و.52ينظر: المخطوط: ( 4)
 ظ.5ينظر: المخطوط: ( 5)
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ًفا للس ي دوال ف ْرق  بين قولك: زيد أسد وأسد زيد ومن الثاني قوله:"- إذ قال: "الث اني  ،، ِخال 
 .استعارة ق ْطًعا"

، ِخالًفا للسَّكَّاِكي  وقوله:"-  وليس من الت شبيه: ل ِقيُت بزيد أسدا، ونحوه من الت جريد البديعي 

 "في المفتاح.

ومن المجاز المرسل: االسم الموضوع :"في باب الحقيقة والمجازومن األخير قوله -
ن  ُوجوده المستعم ل قبل ُوجوِده، وال ي ُسوُغ ذلك لُمجرَّد احتماله ب ْعُد، لمعنى يجيء أو ُيظ  

مر، وقيل: ال مجاز  ،(1)أعصر خمرا": "ِخالفا لبعض، نحو قوله أي: ِعن ًبا ي ُؤول إلى الخ 
 م. : اسم للِعنب، وجاءت اآلية على ُلغ ِتهِ (2)في اآلية؛ ألن  أهل الل غة قالوا: الخمر ِبُلغ ِة أ ْهِلهِ 

وقد يقتنع أحايين كثيرة بآراء غيره، فيذكرهم بأسمائهم، أو ببعض األوصاف من مثل: 
 "المحققون".

ت ُه  فمن األول قوله في باب التشبيه:"- ثم  اعلم أن ه ليس المراد بمعنى الش جاع: ُصور 
ا، مع أن ه الذ هني ة من حيث وجوُدها وحصوُلها في الذ هن؛ إذ ال ي ْصُلُح تشبيهه باألسد ق ْطعً 

ن ُسْقت  قولك إلثبات ش ب ه  ..،ُمعت ب ر في االستعارة، بل الذ ات الُمبه م ة المشب هة باألسد،  وا 
زيد باألسد، فتشبيه  ق ْطًعا وال مجاز، أو إلثبات أن  زيدا هو تلك الذ ات المشب هة باألسد 

  (3) .."فاستعارة على ُمخت ار الس عد

 كي والقزويني وعبد القاهر.وكذلك فعل مع العصام والسكا-

                                                           
 .32إشارة إلى سورة يوسف. ينظر: يوسف:( 1)
ــان، وفـــي (   2) قــراءة ابـــن مســعود:" أعصــر ِعن بـــا". ينظــر: الكشــاف عـــن حقــائق غـــوامض قــال الزمخشــري: هـــي لغــة ُعم 

 .3/283هـ:  5105 - 3بيروت، ط/ -التنزيل، محمود بن عمرو الزمخشري، دار الكتاب العربي 
 و.22ينظر: المخطوط: ( 3)
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وت ِزيُد في اصِطالح البيان أْن تقول: ال على ومن األخير قوله في ضبط حد االستعارة:" -
ْذِف  ل نحو: زيد  أ س د ، ِبح  ؛ فد خ  و ْجِه ااِلستعارة الت حقيقي ة واالستعارة بالكناية والتَّجِريُد الب ِديِعي 

ن  ذلك تشبيه ب ِليغ  ال استعارة؛ ألن  االستعارة إن ما ُتطل ق فالُمحق ُقون على أ..، أداة الت شبيه،
   .(1) .."حيث ُيْطو ى ِذكر المشبَّه بالُكل ي ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و.2ينظر: المخطوط: ( 1)
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 "شرح شرح االستعارات  " ه: كتابالثانياملبحث 
 

القاسم بن أبي بكر الل يثي  يأبفي االستعارات، لإلمام  (1)"الرسالة السمرقندية" ُتعد       
جعلها من أشهر الر سائل ال تي ُأل فت في علم البيان، وقد  هـ( 888 توفي بعد) لس مرقنديا

فريدة، أقامها على حسن الت قعيد والت بويب وشفعها  ةعشر  ثالثة عقود مقس مة إلى أربع في
 .بالش واهد

حيث باهتمام علماء الل غة والبيان من بعد الس مرقندي، رسالة االستعارات يت ظح وقد    
وغير ذلك. ولعل أهم شروحها شرح عصام  االختصار والن ظمو تناولوها بالش رح والت حشية 

، الذي أصبح عمدة لمن جاء بعده، ونال، هو اآلخر، عناية هـ(519 ت)الدين اإلسفراييني
 كبيرة بين شرح عليه وحاشية ونظم وتقرير وما إلى ذلك.

ى شرح العصام، فشرحه شرحا آخر توس ع وكان أطفي ش أحد هؤالء الذين عكفوا عل      
فيه، وأضاف إضافات استفادها ممن سبقه، وحق ق بعض ما وقع فيه الخالف من مسائل 
البيان، وضبط المصطلحات، وعل ل بعض اآلراء، ووقف على الشواهد شرحا وبيانا، وغير 

 ذلك مما سيعرضه البحث، وفق هذه العناصر: 

 

 :النستخة يسمية الكيرب)المتخطوط( ووصف -1

، -رحمه اهلل-كتاب "شرح شرح االستعارات"، أطول كتب البالغة التي صنفها الشيخ     
 وثالثين ومائتين. وقد افتتحه بقوله:"بسم اهلل الرحمن الرحيم  ست عن زادت أوراقهإذ 

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال العبد الذليل المفتقر إلى رحمة ربه 

                                                           
تهر بـ"الرسالة السمرقندية" أو "السمرقندية" واسم الكتاب في األصل:"بلوغ األرب من تحقيق استعارات العرب"، واش(  1)

 .8/503، معجم المؤلفين:510/ 5، إيضاح المكنون: 538، 858، 893، 812اختصارا. ينظر: كشف الظنون: 
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، أطفي شامحمد بن الحاج يوسف بن عيسى بن صالح بن عبد الرحمن، الملقب ب الجليل:
 أوليائهاليسجني: حمدا وشكرا لمن رشح قلوب  ،المصعبي ،اإلباضي ،الوهبي ،المغربي

بأنوار معرفته، وجرد نفوسهم عن الكدورات إلى معرفته بكنه صفته، وصالة وسالما على 
ريح باسمه باألصالة، وعلى آله وصحبه تبعا.وبعد من اإليماء والكناية يغنيان عن التص

يبين  أن أضع على شرح االسيعررات لعصرم الدين شرحرفقد ألقت إلي الغربة صداها 
المراد، موشحا بما فتح به علي الجواد، مستفتحا بذكر آيات اهلل وهو خير الفاتحين، 

 بالصبر والصالة"".ومستعينا باهلل وهو خير من استعين، وهو الذي يقول:"واستعينوا 

، امحمد بن الحاج يوسف بن عيسى بن صالح بن قرل مؤلف هذا الشرحوختمه بقوله:" 
الحاج عبد الرحمن: تم هذا الشرح في أواسط المحرم من عام ألف ومائتين وسبعة وستين، 
وأنا ابن نيف وعشرين عاما، والحمد هلل رب العالمين، ميسر األمور الصعاب على من 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم"، ال مانع لما يعطي وال شاء، "ذلك 
معطي لمن يمنع، ال راد لقضاءه وال معقب لحكمه، بسم اهلل وسبحان اهلل والحمد هلل وال إله 
إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، عدد كل حرف كتب أو يكتب، 

 داهرين، والحمد هلل رب العالمين.".أبد اآلبدين ودهر ال

لم يسمه على طريقة السابقين، كقولهم  أطفي شويالحظ من خالل المقدمة والخاتمة، أن 
نما اقتصر على ذكر أنه وضع شرحا على شرح عصام الدين  مثال: وقد سميته كذا؛ وا 

 اإلسفراييني. 

ابه "بيان البيان": ..وقد وقد أحال الشيخ في بعض تآليفه على الكتاب، بقوله مثال في كت
 .(1)شرحي على شرح عصرم الد ين للس مرقندي ةحق قت معنى الحرف في 

                                                           
 ظ.32ينظر: بيان البيان:  (1)
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"شرح النيل وشفاء العليل":"..فهو استعارة أو تابع لالستعارة وقال في مقدمة كتابه الفقهي 
 .  (1) .."شرح عصرم الدينالسابقة على خالف بسطته في 

 .(2) المية األفعالكتابه "شرح  كما أحال عليه أيضا في

وأما عن وصف نسخه، فإنه أتيح لي أن أتحصل على نسخة واحدة، وهي بخط مؤلفها، 
 وهي: 

 .ر الجزائريفي مكتبة القطب، بغرداية من القطموجودة  -

كتبت العبارة التالية:إلى الشيخ سعيد التي طرة المخطوط عدا ) . 153عدد الصفحات : -
 نسخة من مطبعة إلى مؤلفه امحمد بن الحاج يوسف(. بن علي الصقري يطبعه ويرده مع

 سطرًا تقريبا 10-25عدد األسطر: يتراوح بين -

 كلمة تقريبا 20-52عدد الكلمات في كل سطر: تتراوح بين-

 نوع الخط: مغربي به تلوين باألحمر.-

 رقم تصنيفها لدى مكتبة القطب: غير مصنف-

 ناسخها: المؤلف نفسه.-

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.  الرحمن الرحيم بسم اهلل أولها: "-
قال العبد الذليل المفتقر إلى رحمة ربه الجليل: امحمد بن الحاج يوسف بن عيسى بن 

 .."أطفي شصالح بن عبد الرحمن، الملقب ب

                                                           
 5/30ينظر: شرح النيل: (1)
 5/525: 5582ي والثقافة، سلطنة عمان، ينظر: شرح المية األفعال، امحمد بن يوسف أطفي ش، وزارة التراث القوم (2)
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ال قوة إال ..بسم اهلل وسبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول و نهايتها: "-
باهلل العلي العظيم، عدد كل حرف كتب أو يكتب، أبد اآلبدين ودهر الداهرين، والحمد هلل 

 ". رب العالمين

    وسألحق بنهاية هذا الفصل صورا عن هذه النسخة. 
 

 أبوابه وفصوله: -2

سبق الذكر بأن هذا الشرح ليس مؤلفا مستقال كما هو الحال في الكتب الثالثة السابقة: 
نما الشيخ هنا تابع فيه لغيره، ومن ثم فهو ب يان البيان، وتخليص العاني، وربيع البديع؛ وا 

مقيد باتباع خطة المصنف والشارح كليهما. وما دام األمر كذلك، فال فصول وال أبواب، 
نما   د ابتدعها اإلمام السمرقندي صاحب "االستعارات".هي عقود وفرائوا 

لف كالمجاز المرسل واالستعارة المفردة،  ؛المجاز أي: أقسامه في أنواعجعله  الِعقد األو 
قد ضم هذا و  .والت بعية، والت حقيقية، والت خييلية ،والمطلقة، واألصليةوالمرشحة، والمجردة، 

ست فرائد، وقف من خاللها المؤلف على المجاز المفرد والمستعار والمستعار له  العقد
م شيئا من المستعار منه والمستعار له أو عدم واالستعارة من حيث اقترانها بما يالئ

 والت رشيح والمجاز المرك ب. ؛اقترانها

وفيه ثالثة فرائد، عرض فيها  ؛فهو في تحقيق معنى االستعارة بالكناية، العقد الث انيوأما 
ورأي الس كاكي، ورأي  رأي الس لف، المؤلف لثالثة آراء في تعريف االستعارة بالكناية:

أن يكون المش به  وجوبفيها  استشكلويني. ثم  ذي ل هذه الفرائد بفريدة رابعة، الخطيب القز 
 .مذكورًا بلفظه الموضوع له أو ال في االستعارة بالكناية

في تحقيق قرينة االستعارة بالكناية وما ُيذكر زيادًة عليها من مالئمات  العقد الث الثوكان 
 عموما. بحث االستعارة استوفى بهن  خمس فرائد، وضمنه المشب ه به؛ 
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سار على هذا المنهج، وأطلق العنان لقريحته بإضافة ما يراه مناسبا، من  أطفي شوالشيخ 
كل فريدة بتنبيه وخاتمة، حيث -في الغالب-توضيح أو تعليل أو استدراك. وكان يختم

يجعل في الثانية ملخص ما مر في تلك الفريدة، بطريقة توحي بمنهج تعليمي يتوخى فيه 
لتبسيط، وتختصر فيه األقوال واآلراء والتفريعات؛ تسهيال لهضم الدرس البالغي لدى ا

 ف.إغراق أو تكل   ما الطلبة من غير

 

 مصردره:-3
 

 األعالم: -أ

بجملة معتبرة من األعالم، حيث قارب عددهم نحوا من مئتي علم،  أطفي شزخر شرح 
رين، وأصوليين، ومتكلمين، ، وبالغيين، ومفسوشعراء تنوعوا بين لغويين، وأدباء،

 وأصحاب معاجم.

ام، ي، أبو تم  ان بن ثابت، المتنب  : امرؤ القيس، وزهير بن أبي سلمى، حس  فمن الشعراء
 ة.ر عز  البحتري، أبو نواس، ابن الرومي، وكثي  

ني، والجرجاني، والكرماني : الحريري، والزمخشري، والباقال  ومن أعالم األدب والبالغة
 عد التفتازاني.اكي، والقزويني والس  لزركشي، والسك  يبي، واوالط  

اج، وابن ج  د، وثعلب، والز  اء، واألخفش، والمبر  : سيبويه، والفارسي، والفر  ومن اللغويين
 ان.ب  ي، وابن مالك، وابن هشام األنصاري، والص  جن  

ضاوي، ان، والبياس، وأبو العالية، والكلبي، والواحدي، وأبو حي  : ابن عب  ومن المفسرين
 سفي.والماوردي، والن  
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ويني، والفخر الرازي، : الغزالي، واآلمدي، واألسنوي، والشيرازي، والجُ ومن األصوليين
 والقرافي.

ووي، : الشافعي، والبخاري، والبيهقي، والقاضي عياض، والن  ومن الفقهرء وأهل الحديث
 العليل". والسبكي، واألبهري، وعبد العزيز اليسجني صاحب كتاب "النيل وشفاء

: أبو منصور الماتريدي، وأبو الحسن األشعري، والقاضي عبد الجبار، ومن الميكلمين
 والنظام، والعضد األيجي.

 : األزهري، وابن فارس، والجوهري.ومن أصحرب المعرجم
 

 الكيب: -ب

على جملة من المصادر، أثرى ببعض منها شرحه، فأفاد منها بقدر الحاجة، الشيخ  اعتمد
إلى بعضها اآلخر انطالقا من تعقبه لشرح العصام قبله، وربما وثق بعض كما نبه 

 النصوص واآلراء بعزوها إلى أصلها من المصادر.

وقد أمكن البحث من رصد ما يقرب من مائة مصدر، اختلفت باختالف المقام الذي 
ن ك ان يطرقه الشيخ؛ فإن كان الكالم على اللغة بنحوها وصرفها أشار إلى كتب اللغة وا 

ن كان في الفقه أو الحديث أشار إلى كتب الفقه  في البالغة أشار إلى كتب البالغة، وا 
 والحديث وهكذا.

فمن كتب اللغة مثال:"همع الهوامع" و"أصول النحو" للسيوطي، "شرح المفصل" 
للزمخشري، و"شرح المفصل" البن الحاجب، "التسهيل" البن مالك، و"التوضيح" و"مغني 

شام، "حاشية على المغني" للدماميني، و"التصريح" لخالد األزهري، "حاشية اللبيب" البن ه
 الشنواني على اآلجرومية".



ثانيال الفصل   البيان علم يف جهوده...................       

 
109 

 

: حواش  على قطر الندى ، التي أل فها وأحال عليهاالنحوية أطفي شومن كتب الشيخ 
وشرحه، المسماة:"الحواشي المحمدية على شرح المقدمة الهشامية"، و"حاشية على شرح 

على اآلجرومية"، و"حاشية على  الحواشي النحوية"و بي  القاسم الغاردوي،قطر الندى" أل
 تمرين الطالب" لخالد ألزهري.

ومن كتب البالغة: "أسرار البالغة" لعبد القاهر الجرجاني، و"قوانين البالغة" لعبد اللطيف 
مختصر" البغدادي، و"المفتاح" للسكاكي، و"اإليضاح" و"التلخيص" للقزويني، "المطول" و"ال

لسعد الدين التفتازاني، شرح التلخيص للزركشي المسمى:"تحلى األفراح"، و"حاشية على 
 ، و"عروس األفراح" للسبكي. لسيد الجرجانيالمطول" ل

ومن كتب المعاجم: "معجم مقاييس اللغة" البن فارس، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي، 
 و"الصحاح" للجوهري.

لقرآن: "الكشاف" للزمخشري، و"االتقان في علوم القرآن" ومن كتب التفسير وعلوم ا
 للسيوطي، و"تفسير ابن عقيل"، و"حاشية على الكشاف" للتفتازاني.

ومن كتب الفقه والحديث: "شعب اإليمان" للبيهقي، و"الفتاوى" للسبكي، و"شرح صحيح 
شروح ، و"بعض عبد العزيز اليسجنيمسلم" للنووي، و"كتاب النيل وشفاء العليل" ل

 المختصر الخليلي" لخليل بن إسحاق المالكي.

، و"شرح و"المحصول" للفخر الرازيومن كتب أصول الفقه: "المستصفى" للغزالي، 
، و"التلويح" لسعد الدين التفتازانيالمحصول" للقرافي، و"شرح المحصول" لألصفهاني، 

 و"شرح المنهاج" لألسنوي.

" للنسفي، و"رسالة الوضع" لأليجي، و"شرح ومن كتب العقيدة وأصول الدين: "العقائد
عقائد السنوسي" لمحمد بن أبي القاسم السعيدي ثم الفجيجي، و"شرح العقيدة" ألبي العباس 

 أحمد بن سعيد الشماخي.
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 في شرحه: أطفي ششواهد الكيرب ومنهج -4
 

 شواهد الكيرب:-أ

يبته، حيث أنه أخبر في شب أطفي شكتاب "شرح شرح االستعارات"، من الكتب التي ألفها 
هو بنفسه، آخر هذا الكتاب، بأنه أتمه وكان وقتئذ ابن نيف وعشرين عاما.والحقيقة أن 
الشيخ بدأ التأليف في سن مبكرة، حيث نظم كتاب "مغني اللبيب" البن هشام األنصاري، 

وفسر القرآن الكريم كامال، وهو ابن أربع وعشرين سنة.بمعنى أن ، وعمره ست عشرة سنة
حه على العصام ألفه وقد مر عليه نحو من عشرة أعوام تقريبا في ميدان الكتابة شر 

والتأليف.وهو قدر معتبر انتهى إليه في النضج الفكري والتحصيل العلمي، وبه يستطيع 
أن يستوعب ما كان حفظه من متون وما طالعه من كتب.ولقد روي أنه كان يعرف ما في 

 .(1)الس مرقندي ة، كما يعرف داره التي نشأ فيهاسعد الد ين الت فتازاني  وشروح 

ويظهر ذلك جليا في ثنايا الكتاب، الذي توسع فيه بالشرح والتحليل والمناقشة. وقد أثراه  
باألدلة من القرآن والسنة وكالم العرب، فغدا بذلك مادة دسمة يستشف منها الباحث اقتدار 

 طالب قاعدة متينة لبلوغ الدرس البياني.الشيخ في هذا الفن وفي غيره، ويستلهم منها ال

 القرآن الكريم:-

إن عدد اآليات القرآنية التي أوردها الشيخ كثيرة، وقد أحصى البحث نحوا من خمسين 
، وهو قوله  (2)، من غير اعتبار المكرر. وقد جاء بأول شاهد قرآنيوربما زادومائة آية 

                                                           
 5/302قاله األستاذ محم د علي دب وز نقال عن بعض تالميذه. ينظر: نهضة الجزائر:  (1)
 و9ينظر: المخطوط: (2)
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و أ ْلف ي ا س ي د ه ا" تعالى:" ، وكان قوله(1)تعالى:" ل ِئْن ش ك ْرُتْم أل  ِزيد نَُّكْم"
، آخر شاهد قرآني (2)

 ختم به "شرحه على شرح عصام الدين"، رحم اهلل الجميع.

 الحديث الشريف:-

أكبر عدد  أطفي شكتب البالغة التي ساق فيها الشيخ  منيعد "شرح شرح عصام الدين" 
صد ما يزيد على الخمسين بين من األحاديث النبوية واآلثار، حيث أمكن البحث من ر 

ن كان نصيب الحديث أكبر. وهو كم معقول بالنظر إلى حجم الكتاب  حديث وأثر. وا 
 أربعمائة صفحة، كما سبق بيانه.ثالثا وسبعين و الذي بلغ 

، و"إنما هي (3):"من قتل قتيال فله سلبه"ومن األحاديث التي ضمها الكتاب، قوله 
نها ال تحل لمح و"المسلم من سلم المسلمون من يده  ،(4)مد وال آلل محمد"أوساخ الناس وا 

، و"ال صالة إال (6)، و"مفتاح الصالة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"(5)ولسانه"
 .(9)، و"أنا سيد ولد آدم"(8)، ، و"ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال بمثل"(7)بفاتحة الكتاب"

                                                           
ل ِئْن ك ف ْرُتْم ِإنَّ ع  5إبراهيم: (1) ب ُكْم ل ِئْن ش ك ْرُتْم أل  ِزيد نَُّكْم و  ْذ ت أ ذَّن  ر   ذ اِبي ل ش ِديد ".. وتمام اآلية: "و اِ 
ز ا29يوسف: (2) ُه ِمْن ُدُبر  و أ ْلف ي ا س ي د ه ا ل د ى اْلب اِب ق ال ْت م ا ج  ق دَّْت ق ِميص  ـْن أ ر اد  ِبأ ْهِلـك  . وتمام اآلية: "و اْست ب ق ا اْلب اب  و  ُء م 

ن  أ ْو ع ذ اب  أ ِليم ".  ُسوًءا ِإالَّ أ ْن ُيْسج 
 ظ9ينظر: المخطوط: (3)
 و51ينظر: المخطوط: (4)
 و21ينظر: المخطوط: (5)
 و525ينظر: المخطوط: (6)
 ظ525ينظر: المخطوط:  (7)
 و202ينظر: المخطوط: (8)
 و238ينظر: المخطوط: (9)
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:"وأما الذين جمعوا بين -رضي اهلل عنها-ابة: قول عائشةومن اآلثار الموقوفة على الصح
:"أما بعد -رضي اهلل عنه-. وقول عمر بن الخطاب(1)الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا"

 .(2)يم الخمر"ر إنه نزل تح ،ها الناسأي  
 

 كالم العرب:-

 *الشعر:

، حيث بلغ عدد حظي الشعر دائما بمكانته الرفيعة بين تآليف الشيخ، وهذا الكتاب منها 
الشواهد الشعرية التي ساقها الشيخ نحوا من خمسين ومائة شاهد.وقد تنوعت لتشمل شعراء 

في شرحه على منوال أسالفه من  أطفي شوأدباء من طبقات وعصور مختلفة. وقد سار 
تركة بينهم ان وغيرهم، وذلك باعتبار القواسم المشب  يوطي والص  أمثال السعد والعصام والس  

 خاصة.ستشهاد بالشعر في اال

 وأول شاهد شعري يستدل به الشيخ هو بيت من ألفية ابن مالك، وهو قوله:

 ِفْعل ــــــــــــــــــهْ  م  أ ْفِعل ــــــــــــــــــة  أْفُعــــــــــــــــــُل ثُــــــــــــــــــ

ــــــــــــت     (3)أفعــــــــــــال  جمــــــــــــوُع ِقلَّــــــــــــهْ  ثُمَّ
 

   
 ة.وقد استدل به الشيخ على لفظة "ألطاف"، على وزن أفعال، وهو من جموع القل  

 بي العالء المعر ي:وآخر شاهد في الكتاب كان أل

ــهِ   ب ِقيــت  ب ق ــاء  الــدَّْهِر ي ــا ك ْهــف  أ ْهِل

ــــــــاِملُ    ــــــــِة ش  ــــــــاء  ِلْلب ِريَّ ــــــــذ ا ُدع  و ه 
(4)

 

   

                                                           
 و23ينظر: المخطوط: (1)
 و23ينظر: المخطوط: (2)
 و1ينظر: المخطوط: (3)
 ظ235ينظر: المخطوط: (4)
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دليال على ما ينبغي لمؤل ف أي كتاب كان من مراعاة التأنق وتحسين عبارة  وساقه الشيخ
 اعة المقطع. بر لدى المتأخرين بحسن المقطع، أو  الختام في مؤلَّفه، وهو ما يعرف

 

 

 *األقوال واألمثرل:

قليلة جدا تلك األمثال التي احتواها الكتاب، فال تكاد تزيد على عدد أصابع اليد.ومنها: 
.ومن األقوال، وشاع (3)، "سال به الوادي"(2)، "طارت به العنقاء"(1)يان القتادة والخرط ""عل  

 طني على عاق  المعروف وسل   طني على أهلال تسل   هم  على لسان السبع أنه قال:" الل  
 .(6)، و"فبت  بليلة نابغية"(5). ومن أقوال الحريري:"وأحزان يعقوبية"(4)لوالده"

 

 في شرحه: أطفي شمنهج -ب

 منهجه في شرح الشواهد القرآنية:-

في كتابه هذا عما سار عليه في كتبه السابقة؛ فبالرغم من  أطفي شلم تبتعد منهجية الشيخ 
ح االستعارات"، واتساع دائرة البحث فيه شرحا وتعليال واستنباطا كبر حجم "شرح شر 

واستطرادا واستدراكا، مع طْرق لمجموعة من الفنون المختلفة القريبة من علم البيان 
رسم لنفسه منهجا ينبئ عن موسوعية قل أن تجتمع في واحد،  أطفي شوالبعيدة عنه؛ فإن 

                                                           
 ظ. 255ينظر: المخطوط: (1)
 ظ521ر: المخطوط:ينظ (2)
 ظ521ينظر: المخطوط: (3)
 ظ59ينظر: المخطوط: (4)
 ظ255ينظر: المخطوط: (5)
 ظ255ينظر: المخطوط: (6)
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ا وأخرى فقيها وهكذا، ينهل من فنون شتى، يتأمل فتراه مرة لغويا ومرة مفسرا وثالثة أصولي
 قضاياها ويناقش مسائلها كلما أسعفه المقام إلى ذلك.

ن كتابا هذا حجمه لتصعب اإلحاطة بكل جوانب منهجيته المتبعة، غير أن البحث  وا 
رصد بعضا منها ليميط عنها اللثام، ولتكون نماذج كاشفة عن شخصية هذا الرجل 

 العلمية:

، من مثل سوقه لجملة من حيرنر في جوانب لهر عالقة برلعقيدة وأصول الدينيبحث أ -
اآليات القرآنية، يستشكل من خاللها ما يدعيه بعض العلماء في قضية التفضيل بين 
البشر والمالئكة ، وهي إشارة واضحة إلى الخالف الحاصل بين األشعرية والمعتزلة، 

ليس في عمومهم. وفي خضم هذا التنازع، ولكن في األنبياء من البشر بشكل خاص، و 
أورد الشيخ ما قاله هؤالء، من المعتزلة، بتفضيل المالئكة على المؤمنين مطلقا ودليلهم 

ُمون  في ذلك هذه اآليات:" ا ُيْؤم ُرون  "، "ِعب اد  ُمْكر  ي ْفع ُلون  م  ا أ م ر ُهْم و  ا "، "ال  ي ْعُصون  اللَّه  م  م 
ل ك  ك ِريم  ه ذ ا ب ش ًرا ِإْن ه ذ   ِئك ُة "، "ا ِإالَّ م  ْبًدا ِللَِّه و ال  اْلم ال  ِسيُح أ ْن ي ُكون  ع  ل ْن ي ْست ْنِكف  اْلم 

ُبون   ل ك  "، "اْلُمق رَّ ا أ ن ا ب ش ر  ِمْثُلُكمْ "، "و ال  أ ُقوُل ل ُكْم ِإن ي م   ".ِإنَّم 

:"قلت: ال دليل في للرد على هؤالء وبيان ضعف حججهم فقال أطفي شوبعد هذا انبرى 
اآلية لعدم ثبوت األكرمية، بل ما ثبت فيها إال اإلكرام، وقد قال:"ولقد كرمنا بني آدم". وال 
في الثانية؛ ألنهم ولو كانوا ال يعصون اهلل ويفعلون ما يؤمرون لكن طبعوا طبع من ال 

ن تمثيل يعصي، وليس لهم ما يزين المعصية بخالف بني آدم. وال في اآلية الثالثة؛ أل
يوسف بالمالئكة إنما وقع من نساء وال سيما مشركات وما وقع إال في بهاء الجسم. وال 
في الرابعة؛ ألن العبد فيها غير مفروض في اآلدمي بل في العبودية والخضوع، فال يقال 

 .(1) مدح اهلل إياهم بعدم االستنكاف عن أن يكونوا عبيدا دليل على مرجوحية ابن آدم."

                                                           
 ظ.52و، 52ينظر: المخطوط: (1)
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، كإشارته مثال إلى نكتة في قوله برليفسير عمومر، وبإيراد نكت ولطرئف منهعنرييه -
لى لفظة"كبير" بخاصة، وما تحمله من إشارة لطيفة في ب ْل ف ع ل ُه ك ِبيُرُهْم ه ذ اتعالى:"  "، وا 

البيان القرآني. كان هذا حين حديثه عن التعريض؛ حيث قال:" نسب الفعل إلى كبير 
هة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لقومه العابدين لها بأنها األصنام المتخذة آل

ال تصلح أن تكون آلهة كما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرهم عن ذلك الفعل؛ 
 .(1) أي: كسر صغارها فضال عن غيره، واإلله ال يكون عاجزا.."

، وهي السمة الغالبة ديثريشير إلى المسرئل النحوية ويسيعرض أقوال العلمرء قديمر وح -
في منهجيته في هذا الكتاب، حين شرحه لشرح العصام؛ كما في مسألة "إْن" الشرطية مع 

على عبارة  أطفي ش"ال" النافية. ففي سياق كالم الشارح عن االستعارة التصريحية، عقب 
 سوى أطفي شأوردها عصام الدين من غير إدغام بين الحرفين السابقين، فما كان من 

التنبيه على جواز قلب نون "إْن" الما، فتدغم في الم "ال"، وأحال على ما في "مغني 
ر ُه اللَّهُ  اللبيب" البن هشام األنصاري من االستشهاد بقوله تعالى:" "، ثم ِإالَّ ت ْنُصُروُه ف ق ْد ن ص 

االستثنائية  "إال"النافية فيظن من ال معرفة له أنها  "ال"ـوقد تقترن بقال:" قال في "المغني":
ر ُه اللَّهُ " :نحو ْمِني أ ُكْن ِمن  " "،ِإالَّ ت ْنِفُروا ُيع ذ ْبُكمْ  " "،ِإالَّ ت ْنُصُروُه ف ق ْد ن ص  ت ْرح  الَّ ت ْغِفْر ِلي و  و اِ 

اِسِرين   الَّ ت ْصِرْف ع ن ي ك ْيد ُهنَّ أ ْصُب ِإل ْيِهنَّ " "،اْلخ  وقد بلغني أن بعض من يدعي  "،و اِ 
قال الدماميني:  ما هذا االستثناء أمتصل أم منقطع؟! :فقال "إال تفعلوه"سأل في  الفضل

وكان ينبغي أن يجاب هذا البعض بأن االستثناء الذي تخيلته متصل بالجهل منقطع عن 
 .(2)"! الفضل..

، كما فعل حين كالمه عن المجاز العقلي، في مسألة يرد برآلية أو اآليرت على غيره-
المصدر والزمان والمكان، كما جاء في "مفتاح" السكاكي، حيث اعتبر أن اإلسناد إلى 
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" من االستعارة بالكناية، وهو يقتضي أن يكون المراد ف ُهو  ِفي ِعيش ة  ر اِضي ة   قوله تعالى:"
" "بـأن يكون المراد  -حينئذ-بالفاعل المجازي الفاعل الحقيقي، فيلزم  ِعيش ة  ر اِضي ة 

بقوله:" وهذا باطل، إذ ال معنى لقولنا: هو  أطفي شويل السكاكي رده صاحبها. وهذا التأ
في صاحب العيشة، وذلك بناء على أن المراد بعيشة وضمير راضية واحد.."، ثم يواصل 
رده بقوله:" ويستلزم كالم السكاكي أيضا أن ال تصح اإلضافة في كل ما أضيف فيه 

صائم؛لبطالن إضافة الشيء إلى نفسه، الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي، كنهاره 
 .(1) ومذهبه يستلزم إضافة الشيء إلى نفسه فيحتاج لتكلف."

، قد يكون منبعها أحيانا النظر فيما جاء عن العرب، من استقراء ينرقش مسرئل أصولية-
المسألة بشيء من التوسع، وأورد  أطفي شكالمهم فيها، كمسألة أقل الجمع؛ فقد استعرض 

ِإْن  أن قوله تعالى:"-فيما ذكر من أدلة الترجيح-ائلين بذلك والمخالفين، ثم ذكرأقوال الق
ا غ ْت ُقُلوُبُكم  "، وأن المقصود به قلب عائشة وحفصة في ت ُتوب ا ِإل ى اللَِّه ف ق ْد ص 
 .(2)قوله:"قلوبكما"، وليس لهما إال قلبان"

زيادة بيان، حتى ال يبقى للتردد ؛ تقوية و يكثر من الشواهد القرآنية في المسألة الواحدة-
أثر؛ ومن ذلك ما جاء به حين كالم العصام على فائدة الخبر والزم الفائدة، حيث أورد 

ْعُته ا ُأْنث ىقوله تعالى:" -مفسرا ومعلال– أطفي ش ض  "، ثم أعقبها بثالث آيات ر ب  ِإن ي و 
"، وفسرها بقوله:"فإنه أيضا لم يقصد ِمن ي ر ب  ِإن ي و ه ن  اْلع ْظمُ  متواليات، وهن قوله تعالى:"

ال  ي ْست ِوي اْلق اِعُدون  ِمن  ذلك بل إظهار الضعف والتخشع على لسانه. ثم قوله تعالى: "
اِهُدون  ِفي س ِبيِل اللَِّه ِبأ ْمو اِلِهْم و أ ْنُفِسِهمْ  ِر و اْلُمج  ر  ْيُر ُأوِلي الضَّ "، وفسرها بقوله:" اْلُمْؤِمِنين  غ 

ن حملها على أن المقصود به إظهار ما بين الفريقين من التفاوت العظيم، ليتأنف فإ
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القاعد ويرتفع بنفسه عن انحطاط منزلته أولى من حمله على مجرد اإلخبار، ولو ترتب 
:" "؛ وفسرها بقولهه ْل ي ْست ِوي الَِّذين  ي ْعل ُمون  و الَِّذين  ال  ي ْعل ُمون  عليه ذلك. ثم قوله تعالى: "

 .(1) تحريكا لهمة الجاهل."

؛ ففي بيان معنى التشبيه اإلشررة إلى مذهبه اإلبرضي، وبيرن مر يقوم عليه عقيديه فيه-
ل ى ُقُلوِبِهمْ  ساق العصام قوله تعالى، من سورة البقرة، متكلما عن الكفار:" ت م  اللَُّه ع  "، ثم خ 

االستعارة التمثيلية، حيث قال:"  واستعرض رأي اإلباضية فيها بجعل اآلية من أطفي شجاء 
وذلك أن مذهبنا، معشر اإلباضية، إحداث اهلل تعالى األمر المعنوي في قلوب الكفار 
المانع من وصول الحق إليها بهيئة ختم الشخص على إناء مانع ذلك الختم من الوصول 

ما، إلى ما في اإلناء بجامع هيئة وهي عدم التمكن من الوصول إلى ما وراء كل منه
واستعرنا المركب الدال على الهيئة الثانية لألولى.غاية ما في الباب أننا اقتصرنا في 
األخذ على بعض المركب الثاني، وهو لفظ الختم، على طريقة لبعض البيانيين جائزة، 

 .(2) وقرينة االستعارتين إسناد الختم إلى اهلل عز وجل."

؛ كما فعل في قوله تعالى، ميمر للفرئدةويذك ر بسبب نزول بعض اآليرت اسيطرادا، يي-
ُة اْلع ذ اِب أ ف أ ْنت  تُْنِقُذ م ْن ِفي النَّارِ  في سورة الزمر،:" ل ْيِه ك ِلم  قَّ ع  "؛ فبعد أن استوفى أ ف م ْن ح 

منها االستشهاد في ذكر االستعارة المكنية المركبة، عرج في نهاية البحث لبيان سبب 
إلمام القرطبي في "تفسيره"، والزمخشري في "كشافه". قال نزولها، ناقال قول كل من ا

حريصا على إيمان قوم سبقت لهم الشقاوة، كأبي لهب ومن  :" كان النبي أطفي ش
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تخلف من عشيرته، فنزلت اآلية..، قال الزمخشري: نزل استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا 
 .(1) زلة انقاذهم من النار.."من منزلة دخولهم في النار حتى نزل اجتهاد رسول اهلل 

، متى اقتضى السياق والمقام ذكرها واالستشهاد بها، يشير أحيرنر إلى القراءات القرآنية-
ومن ذلك في مسألة "إنما"، وذكر قول الزمخشري فيها، من كونها بمعنى "ما" و "إال"، تبعا 

رَّم  ع   لقول جمهور المفسرين، وهذا في قوله تعالى:" ْيت ة  ِإنَّم ا ح  "، في قراءة نصب ل ْيُكُم اْلم 
: ما حرم عليكم إال الميتة ، وأن إنما -أطفي شيفسر -"الميتة"، وبناء حرم للفاعل، والمعنى

" بال خبر، والموصول بال عائد  هنا كافة ومكفوفة؛ إذ لو كان "ما" اسما موصوال لبقيت "إن 
لرفع، أي رفع "الميتة"، وتكون جواز المعنى على قراءة ا أطفي شولفسد المعنى. ثم ذكر 

"، والتقدير: إن  الذي حرمه اهلل عليكم  "ما" موصولة والعائد محذوفا و"الميتة" خبر "إن 
قراءة النصب بجعل "ما" موصوال، و"الميتة" بدال منه، -رحمه اهلل–الميتُة.كما استبعد 

" مقدرا بحسب المعنى، والرابط محذوف"  .(2)وخبر "إن 

 

 :األحرديث واآلثررمنهجه في شرح -

قياسا بالشواهد القرآنية، فإن البحث استطاع  ،على قلة األحاديث واآلثار الواردة في الكتاب
في تناوله للشاهد الحديثي وما تاله من آثار  أطفي شبمنهج الشيخ  -إلى حد ما–أن يحيط 

نحوا من موقوفة على الصحابة، وقد سبق الكالم في بيان عدد تلك الشواهد، والتي كانت 
 الخمسين وربما زادت قليال. وعلى العموم فقد كان يسوق الحديث أو األثر لهذه األمور:

، من نحو تعليقه على ما جاء به عصام منرقشة بعض قضرير اليفسير وعلوم القرآن-
 والحدث والنسبة، فذكر قوله تعالى:الدين، حينما تكلم عن االستعارة وتعلقها بالزمان 
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ا" نَِّة"ن اد ى أ ْصح  مسألة إسقاط  أطفي ش، ولكن من غير واو في أول اآلية. وهنا ناقش ُب اْلج 
الواو ونحوها في التالوة، وأفاد بجواز ذلك؛ معلال اإلسقاط بالتخفيف ال بتغيير القرآن أو 

ن كان األولى إثباتها. ثم راح يسوق حديثا للنبي  عليه وسلم دليال  ملسو هيلع هللا ىلصطرح بعضه، وا 
:"قد ورد ذلك في أطفي شى الشاهد فقط، كما صنع العصام؛ قال على جواز االقتصار عل

حين سئل عن الحمر: ما أنزل علي فيها شيء إال هذه اآلية  أحاديث، منها: قوله 
ْيًرا ي ر هُ  الجامعة الفاذة:" ْل ِمْثق ال  ذ رَّة  خ  أسقط الفاء  . والنبي (1)" كما في البخاري"م ْن ي ْعم 

 .كما هو معلوم في اآلية

، كما وقع لعصام الدين في الفريدة الثانية من ينرقش مسرئل من فن مصطلح الحديث-
وناقشه من خالل ما أثاره علماء  أطفي شالعقد األول، من ذكره لحديث بالمعنى، فتعق به 

الحديث قديما في هذه القضية اتفاقا واختالفا.وساق جملة من األدلة في جواز رواية 
يعقوب بن عبد اهلل بن سليمان ا ما رواه الطبراني وغيره من حديث الحديث بالمعنى، أقواه

فقلنا له: بآبائنا أنت وأمهاتنا يا  الليثي، عن أبيه، عن جده، قال: أتينا رسول اهلل 
ِإذ ا ل ْم ُتِحل وا »فال نقدر أن نؤديه كما سمعناه؟ فقال:  رسول اهلل، إنا نسمع منك الحديث

ر   ل ْم ُتح  ر اًما، و  ْعن ىح  ْبُتُم اْلم  اًل، و أ ص  ال  نب ه، في هذا  أطفي ش. غير أن «ف ال  ب ْأس   ،ُموا ح 
ِمْفت اُح »: المقام، على بعض من األحاديث ال يجوز فيها النقل بالمعنى، فذكر حديثه

ت ْحِليُله ا التَّْسِليمُ  ت ْحِريُمه ا التَّْكِبيُر، و  ِة اْلُوُضوُء، و  ْمس  ِمن  الدَّو اب  خ  »: ، وحديثه«الصَّال 
ُب، و اْلُغر اُب، و اْلك ْلُب  ِم: اْلِحد أ ُة، و اْلف ْأر ُة، و اْلع ْقر  ر  . «اْلع ُقورُ ُكل ُهنَّ ف اِسق  ُيْقت ْلن  ِفي اْلِحل  و اْلح 

ثم ذكر الشيخ ضابط الجواز والمنع فقال:" وضابط الذي ال يجوز نقله بالمعنى ما اشتمل 
ة تقصر عنه الرواية بالمعنى، فإن إفادة حصر المفتاح في الطهور على حد من البالغ

والتحريم في التكبير والتحليل في التسليم وحصر الدواب في الخمس على الوجه المذكور، 
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ن حصلت بغير األلفاظ المذكورة، لكن تفوت الدرجة القصوى من البالغة في تأدية  وا 
 .(1) المعنى المذكور."

، ع إلى ذكر بعض مر ييعلق بجوانب المسألة اليي هو بصددهراالسيطراد مع اليوس-
تحقيقا لفائدة يراها. ومن أمثلة ذلك إشارة الشارح إلى بعض شعراء الجاهلية مستشهدا 
بشعرهم، كزهير بن أبي سلمى، حينما استشهد العصام ببيت له الجتماع الترشيح والتجريد 

القارئ بشيء من ترجمة الشاعر، ثم ساق ليذكر  أطفي شفي استعارة واحدة. وهنا استطرد 
في شأنه، وهو قوله: "اللهم أعذني من شيطانه"، وأن زهيرا ما الك بيتا  حديثا للنبي 

بعده حتى مات. ثم توسع أكثر ليذكرنا بابنه كعب صاحب "بانت سعاد"، ليعود إلى ذكر 
الذي يقول: فيه:"أشعر الناس  -رضي اهلل عنه–زهير مرة أخرى فيسوق أثرا عن عمر 

 "؛ يشير لقوله في معلقته:نْ وم   نْ وم  

ـــهِ  الــــ ــْل بِــم  ـــال  ف ي ْبخ  ـــُك ذ ا مـــــ ـــْن ي ـــ ـــ  وم 

ْنــــــُه وُيــــــْذم مِ    ل ــــــى ق ْوِمــــــِه ُيْســــــت ْغن  ع   ع 

   
ــهُ  ْل يســتحِمُل الن ــاس  ن ْفس  ــْن ال ي ــز  م   و 

 و ال  ُيْعِفهـــــا يومـــــًا مـــــن الـــــدَّْهِر ي ْنـــــد مِ   

   
 

 .(2)قية األبيات محل  الشاهدوذكر ب

، ثم يسوق له شواهد مختلفة من الحديث قد يتخرج من فن إلى آتخر في المسألة نفسهر-
النبوي، كما في الفريدة السادسة من العقد األول مثال، حيث خرج من علم البيان إلى علم 

المقام. البديع، حين كالمه، تبعا للشارح، عن التمثيل، مستشهدا بحديث نبوي حق ق به 
:" وذكر بعض البديعيين التمثيل وعرفه بأنه تشبيه من وجه غير حقيقي، أطفي شيقول 

ِتين  ف أ ْوِغُلوا ِفيِه ِبِرْفق ، و ال  » لرجل رآه يكد في العبادة: كقول النبي  ِإنَّ ه ذ ا الد ين  م 
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، ثم راح يشرح «ال  أ ْرًضا ق ط ع ، و ال  ظ ْهًرا أ ْبق ى تُب غ ُضوا ِإل ى أ ْنُفِسُكْم ِعب اد ة  اللَِّه، ف ِإنَّ اْلُمْنب تَّ 
 .(1)مفردات هذا الحديث البليغ، ويبين وجه التمثيل فيه

وكذلك في الفريدة الثالثة من العقد الثاني، حيث علق على قول الشارح:"ليس لما أعطاه 
ا أ ْعط يْ » :مانع" أن هذا اقتباس من قوله  اِنع  ِلم  ، ثم أخذ في تعريف «ت  اللُهمَّ ال  م 

االقتباس، وهو من البديع، وذكر محترزاته، وأنه يجيئ من القرآن والسنة، وذكر من 
:"شاهت الوجوه"، و"حفت الجنة الشواهد الحديثية التي اقتبسها األدباء والشعراء قوله 

 .(2)بالمكاره"

. ففي نهاية شرح ، كمسألة تسييد النبي يحقيق مسألة شرع فيهر النزاع قديمر وحديثر-
على  أطفي شعلى سيدنا محمد"، وهنا علق وصلى اهلل عصام الدين لكتابه، ختمه بقوله:" 

هذا الوصف، وذكر وجهه اللغوي الصرفي، ثم عرض آراء بعض علماء اللغة فيه مع 
بيان مذاهبهم النحوية، ثم ذيل بحثه هذا بسرد بجملة من األحاديث، التي ورد فيها 

لسبطه الحسن:" سيد شباب أهل الجنة"،  ا:"أنا سي د ولد آدم"، وقوله ذكر"سيد"، ومنه
 ومال إلى ما أفتى به اإلمام النووي من جواز إطالق لفظ"سيد" مطلقا، في النبي 

 .(3)وغيره من أفاضل البشر
 

 منهجه في شرح الشواهد الشعرية:-

المقام التي سيقت فيه، تنوعت منهجيته في الشواهد الشعرية، تنوع األبيات التي ساقها و 
 فكانت على هذا النحو:

                                                           
 ظ.553ينظر: المخطوط:  (1)
 و.558ينظر: المخطوط:  (2)
 و.238ينظر: المخطوط:  (3)
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، كمناقشته مثال لمسألة استعمال المجاز ينرقش بعض مسرئل الفن في أدق جزئيريهر-
الستعمال المشتق مجازا سبُق -على قول أكثر البيانيين-مشتقا أو مصدرا، إذ يجب

ق مجاز إال استعمال مصدره حقيقة، وال يجب في غير ذلك، وعليه فال يتحقق في المشت
ن لم يستعمل المشتق حقيقة؛ كـ"الرحمن" لم يستعمل  إذا سبق استعمال مصدره حقيقة، وا 
إال هلل، وهو من الرحمة، وحقيقتها الرقة والحنو  المستحيلين على اهلل. وفي هذه الجزئية 

إلى ما ورد في كالم العرب مما ظاهره خالف ذلك، فأورد بيتا من  أطفي شالدقيقة ينب ه 
عر ثم علق عليه قائال:"وأما قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمان اليمامة، وقول الش

 شاعرهم فيه: 

ـــم ْوت  بالم جـــِد يـــاابن  األ كـــر مين  أبـــا    س 

 وأنــــت  غيــــُث الــــو ر ى الزلــــت  ر ْحمان ــــا  

   
فمن تعن تهم في كفرهم، كما لجار اهلل.أي أن هذا االستعمال غير صحيح، دعاهم إليه 

كفرهم بزعمهم نبو ة مسيلمة، دون النبي صلى اهلل عليه وسلم، كما لو استعمل  ل جاجهم في
 .(1) المشرك لفظة"اهلل" في غير الباري من آلهتهم.."

ل على المنظومرت العلمية ليحقيق بعض المسرئل-  في المنطق والنحو وغيرهما.  يعو 

كان  مرقندي القائل بأنه إذاففي الفريدة الثانية من العقد األول، حيث شرح العصام مراد الس
ال  فتبعية ، وساق عندئذ المستعار اسم جنس، أي: اسمًا غير مشتق، فاالستعارة أصلية وا 

ما قاله عضد الدين األيجي بهذا الصدد، فقال:" وقد جعل صاحب رسالة الوضع اسم 
ن كان أقرب من األول".  الجنس مقابال للمصدر والمشتق، فال تصح إرادته أيضا وا 

ضمير في "إرادته" يعود على اسم الجنس المقابل للمصدر، وقوله"األول" يعود على اسم فال
ليزيد هذه المسألة شرحا وبيانا، واستطرد بعدها  أطفي شالجنس الذي ذكره النحاة.ثم جاء 

إلى ذكر معنى "األقربية" التي عناها عصام الدين، وبين معناها المراد مع التمثيل لها، 

                                                           
 ظ.98ينظر: المخطوط:  (1)
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اله بعض المناطقة في السَّْبق، وأنه على خمسة أقسام، نظمها بعضهم وختم بذكر ما ق
 فقال:

ــــــــْبُق خمســــــــُة أقســــــــام  وجملتهــــــــا  السَّ

 غــــدْت مفصــــلًة فــــاحفْظ لهــــا العــــددا  

   
 ســـــبق  زمــــــــــــانًا وســـــبق  رتبــــــًة وعــــــال

ـــــدا   ـــــذات  فــــاغتنم رشــــــ ـــــئًة وبــ (1)وهيــــ
 

   
الصة" البن مالك األندلسي، في الفريدة الخامسة استأنس بأبيات "الخ ،في النحو ،وكذلك

ِميعًا﴾، حـيث استعير الحبل  ْبِل اهلِل ج  من العقد األول عند قوله تعالى:﴿و اْعت ِصُموا ِبح 
للعهد، وذكر االعتصام ترشيحًا: إم ا باقيًا على معناه أو مستعارًا للوثوق بالعهد، والتقدير: 

دوا"، فهما من "وثق" "عِ  الوزن الصرفي لـ"ثقوا"، مثلُ أن  أطفي شثقوا بعهد اهلل. وهنا أوضح 
 و"وعد"، تحذف فاؤهما في المضارع واألمر، وساق قول ابن مالك:

ـــــدْ  ـــــْن ك و ع  ـــــاِرع  ِم ـــــر  ا ْو ُمض  ـــــا أ ْم  ف 

دْ    ِفــــي ك ِعــــد ة  ذ اك  اطَّــــر  (2)اْحــــِذْف و 
 

   
نظومة الطبالوي في أورد أبياتا كثيرة من م أطفي شومن المالحظ في هذا الباب أن 

 .   (3)االستعارات، وفي سياقات مختلفة

الذي وقع بين بعض العلماء، كإيراده لما جرى يسيطرد إلى ذكر بعض التخالف العقدي -
للزمخشري المعتزلي وبعض علماء األشعرية فيما أورده في كتابه"الكشاف" من آراء مخالفة 

وهنا  المتشابه.صفات وغيرها من آي لمذهب أهل السنة والجماعة حين تفسيره آليات ال
حوارا جرى بين الزمخشري ووالده على صعيد عرفات، فقال والده له:" انظر  أطفي شسرد 

: "ال إلى أهل هذا الموقف كلهم مخالفين لك، وفيه دليل على أنك مبطل.فقال مجيبا له
بِ  ب ك  ك ْثر ُة اْلخ  ل ْو أ ْعج  ِبيُث و الطَّي ُب و   ، ثم أنشد:يِث"ي ْست ِوي اْلخ 
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ـــــد د   ـــــاِئِهْم ع   ال  ي ـــــْده م نَّك  ِمــــــــــْن د ْهم 

ـــــــرُ    ـــــــُهْم ب ــق ــ ــــــْل ُكلَّــــــ ـــــــُهُم ب  ــــــِإنَّ ُجلَّـــــ  ف 

   
 فأجابه بعض أهل السنة:

ـــــــــــــــمْ  ق لَّــل ــــُكـ ـــــــــــــــاًل و  ـــــــــــــــْم ف ْضــــ ــثَـّــر هـُــ  اهلُل ك 

 ـــــــــــم  وال ُحـــُمـــــــــــرُ و ال  أ قُـــــــــــــــوُل ل ـــُكـــــــــْم ُبــهْ   

   
 

ِشـــيع ُتُكمْ  ـــي الـــو ر ى أ ْرد ى و  ـــُتُم ِف ـــْل أ ْن  ب 

ــــاء  به ــــذ ا الــــذ ْكُر واأل ث ـــــرُ    ــــل  ج  (1)أ ض 
 

   
، كما جرى له في غير ما موضع من يسيأنس بإيراد أبيرت من البديعيرت المشهورة-

تكلم عن االستعارة  شرحه هذا. ففي خاتمة الفريدة السادسة من العقد األول، حيث
 التمثيلية، أورد بيت صفي الدين الحل ي:

ـــِدي س   ياغــاِئبين ل ق ــْد أ ْضـــنى اْله ــوى ج 

ـــــد ي مِ    ـــــِل ال ـــــِد اْلواِب ـــــْذوي ِلف ْق  و اْلُغْصـــــُن ي 

   
لفقد  بلوالمعنى أنه مث ل حاله لم ا أضنى الهوى جسده لغيبة أحبابه بالغصن الذي ذ

ار من بديعيته قوله:. وكذلك أورد، في السياق المطر  نفسه، البن القص 

ـــــر ق   ـــــْن ع  ـــــُه و الَّـــــِذي ِبالِجْســـــِم ِم  ف ع ْرُف

ــــــُر ُمْكت ــــــِتمِ    ِبيــــــق  غْي  ِمْســــــك  ف ِتيــــــق  ع 

   
ــة   م ْخم ص   و ُجــوُد أ ْيِديــِه ِفــي ِخْصــب  و 

ـــد مِ    ـــن  الع  ب ْحـــر  ف ـــِرْدُه و ال  ت ْخـــش  ِم
(2)

 

   
 

 ة الرابعة من العقد األول:وأورد له أيضا، ولكن في خاتمة الفريد

ــْم ُخْضــت  ب ْحــًرا ِمــن  اآلثــاِم ظ ــلَّ ِبــهِ   ك 

ـــت ِطمِ    ْيـــِر ُمْل ـــْوج  غ  ِريًقـــا ِبم  و ْجِهـــي غ 
(3)
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، بعد استيفاء الكالم على الشاهد منها، يسيوقفه أبيرت كثيرة من قصيدة مشهورة-
ارح لالستعارة المجردة فيذكرها إتماما للفائدة وتذوقا لمعانيها، كما فعل حين لمح الش

 والمرشحة بقول زهير:

ـــــالِح ُمق ـــــذَّف   ـــــد  شـــــاكي الس   ل ـــــد ى أ س 

ــــــــــــــد  أ ْظف ــــــــــــــاُرُه ل ــــــــــــــْم تُق لَّــــــــــــــمِ     ل ــــــــــــــُه ِلب 

   
 وبقول أبي ذؤيب الهذلي:

ــــــــــــــــب ْت أ ظفار هــــــــــــــــا ِنيَّـــــــــــــــُة أ ْنش  ذ ا الم   واِ 

ــــــــــــــت  كــــــــــــــلَّ ت ِميمــــــــــــــة  ال ت ْنف ــــــــــــــعُ     أ ْلف ْي

   
حياة الشاعر والمناسبة التي قال فيها قصيدته التي عدت من بشيء من  أطفي شوهنا ذك ر 

خمسة بنين، وكانوا فيمن  في عام واحد  غرر الرثاء. قال:" روي أنه مات ألبي ذؤيب
هاجروا إلى مصر فرثاهم بقصيدة منها هذا البيت.."، ثم سرد الشيخ تسعة أبيات مرتبة، 

 كما أفاده الدماميني، ومنها:

ُنــــــــــــوِن و  ــــــــــــن  الم  ــــــــــــعُ أ ِم ْيِبهــــــــــــا ت ت و جَّ  ر 

ــــــْن ي ْجــــــز عُ     والــــــدَّْهُر لــــــيس  ِبُمْعِتــــــب  م 

   
 أ ْود ى ب ِنـــــــــــــــيَّ وأ ْعق بـــــــــــــــوِني حســـــــــــــــرةً 

ــــــــــعُ    ـــــــــــر ًة ال تُْقِل ْبـــــــ ـــــــــــاِد وع  ق ــ ـــــــــــد  الر   ب ْعـــ

   
 فــــــــــــالع ْيُن بعــــــــــــد ُهُم كــــــــــــأن  ِحــــــــــــداق ه ا

ــــْوك  ف ْهــــي  ُعــــور  ت ــــْدم عُ    ــــِلمْت ِبش  (1)س 
 

   
 

ذكر بعض أنواع البديع، إلى حد اإلكثار أحيانا، حيث يرخي الشيخ عنان قلمه تعل قه ب-
ليفيد ببعض الشواهد التي يراها تحقق الغاية التعليمية. فذكر بهذا الصدد االكتفاء 
واالقتباس والتلميح وغيرها، ويورد في كل  أبياتا ألكثر من شاعر.ففي االكتفاء أورد قول 

 بعضهم:

ـــــــــالً يـــــــــا  ُحســـــــــن  ب ْعـــــــــِض  ْه ـــــــــاِس م   النَّ

ــــــــــــــاِس ق ْتل ــــــــــــــى   ـــــــــــــــْرت  ُكــــــــــــــلَّ النَّ يَّـــ  ص 
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ــــــــــــــــــــة   ش اش  ـــــــــــــــر  ح  ْيـــــ ـــــــــــــــِق غ  ـــــــــــــــْم تُْبــــ  ل ـ

ــــــــــــــــاُف أْن ال     ِتــــــــــــــــي و أ خ  ـــــــــــــــــي ُمْهج   ِفــــ

   
 :برهان الدين القيراطيوقول 

ــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــد  ِمْن ــــــــــــــــــــــــــن اُت الخ  س   ح 

ــــــــــــــــــــــــر اِتي   س  ــــــــــــــــــــــــْد أ ط ال ــــــــــــــــــــــــْت ح   ق 

   
ــــــــــــــــــــــــــــاء  ِفع ــــــــــــــــــــــــــــ ا س   ااًل ُكلَّـــــــــــــــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــن اتِ    س  ــــــــــــــــــــــــــــــــُت ِإنَّ الح  (1)ُقْلـــ
 

   
 

 وفي االقتباس من القرآن والسنة، أورد قول بعضهم:

ل ــــــــــى ه ْجِرن ــــــــــا ْعــــــــــِت ع   إْن ُكْنــــــــــِت أ ْزم 

ِميـــــلْ    ـــــْبر  ج  ـــــا ُجـــــْرم  ف ص  ـــــِر م  ْي  ِمـــــْن غ 

   
ن ا ــــــــــــــر  ـــــــْيـــــــ ــــــــــــــا غ  ــــــــــــــِت بِــــــن ـــ ْلـــ ــب ـــدَّ ْن تـ   و اِ 

ْسبُ    ــــــــــــلْ ف ح  ِكيــــــــ ــــــــــــم  اْلـــو  نِــْعـــــ ــــــــــــن ا اهلُل و   ـــــ

   
 وقول اآلخر:

ـــــــــــــــــــــي ِقـــيــــــبِــــ ـــــــــــــــــــــي ِإنَّ ر   قـــ ـــــــــــــــــــــال  ِلــــ

ــــــــــــــــــــــد اِرهْ    ُء الُخْلــــــــــــــــــــــــــــِق ف ــــــــ ــــــــــــــــــــــــي   س 

   
ـنـــــــــــــــ   ــــــــــــــي و ْجُهــــــــــــــك  الج  ــــــــــــــُت د ْعِن  ُقْل

ــــــــــــــــــــــــاِرهْ    ـــك  (2)ـــــــــــــــــــــُة ُحـــفَّـــــــــــــــــــــــــْت ِبالم 
 

   
 

 منهجه في شرح األقوال واألمثرل:-

يسرد مناسبة و نو ع أطفي ش في طريقة تعامله مع األمثال واألقوال العربية، بين أن يشرحها 
 وبين أن يضبط كلماتها ويشرحها فقط. ويمكن اإلشارة إلى بعض ذلك فيمايلي: ،ذكرها

ِتهم"، عند حديث الشارح عن الكناية والفرق بينها وبين المجاز، ذ- كر العصام كلمة "ِبُرمَّ
فتوقف أطفي ش عندها فراح يشرحها شرحا عاما، وبين أن المقصود منها "بجملتهم". ثم 

                                                           
 و.522ينظر: المخطوط:  (1)
 ظ.558ينظر: المخطوط:  (2)
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عاد بعد بضعة أسطر ليضبط تلك الكلمة، فقال:"والرمة، بضم الراء وتكسر أيضا، وتشديد 
صل في الميم: قطعة حبل في األصل".ثم استطرد إلى ذكر سبب ورود الرمة، فقال:" واأل

استعمال الرمة بمعنى الجملة، أن رجال دفع إلى آخر بعيرا بحبل في عنقه، ثم صار مثال 
 لكل من دفع شيئا بجملته؛ بأن يقال: أعطاه برمته..".

ثم ناقش مسألة تغيير المثل، وأن األصل عدم التغيير، ألنه ورد بقولهم:"أعطاه برمته"؛ 
نما أراد اتباع المثل في ودافع عن العصام، فقال إن:" الشارح لم ي رد الجري على المثل، وا 

استعمال الرمة بمعنى الجملة، وبذلك سمي غيالن بن عقبة المكنى بأبي الحارث ذا 
الرمة، لقبته أمه به في صغره". ثم زاد أطفي ش ليذكر بعض ما قيل في سبب تسمية 

 .(1)الشاعر بذلك مما نقلته كتب األدب والتاريخ

م الشارح عن المجاز، إلى لفظ "األسد"، ليفيدنا بقول تقوله العرب أشار، في سياق كال-
على لسانه، وهو:" اللهم ال تسل طني على أهل المعروف، وسل طني على عاق  لوالده ومال  
ال تخرج منه الزكاة". ثم استطرد إلى ذكر عدد أسمائه وصفاته وكناه وألقابه، وأنها بلغت 

ا. ليعود إلى بيان جمع كلمة أسد، وأنه يجمع جموعا الخمسمائة. وراح يعدد بعضا منه
ْأس ده، المقول في مؤنثه:  كثيرة، منها:" أسود، وُأُسد، وُأْسد، وآساد، آُسد، وُأْسدان، وم 
أ س د ة ..".وختم البحث بالكالم عن اسم "سبع"، فضبطه ثم قال:" المجموع ذلك االسم على 

 (2) أ ْسُبع وِسب اع.."

مثل في مقام واحد، وذلك حين كالمه، تبعا للشارح، عن االستعارة وأورد أكثر من  -
ل ُهْم  التمثيلية في قوله تعالى:" اِرِهْم ِغش او ة  و  ل ى أ ْبص  ل ى س ْمِعِهْم و ع  ل ى ُقُلوِبِهْم و ع  ت م  اللَُّه ع  خ 

مسألة القبح، "، فبين أوال تأويالت المعتزلة في اآلية فرد عليهم ما أثاروه في ع ذ اب  ع ِظيم  
من أنها مستحيلة في حق اهلل تعالى، وبين اعتقاده واإلباضية من أنه ال قبح من اهلل 

                                                           
 و.25ينظر: المخطوط:  (1)
 ظ.59ينظر: المخطوط:  (2)
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نما يقبح في حق العبد لصدوره منه على خالف ما أمره به آمره.ثم استطرد إلى  شيء، وا 
ل ى ُقُلوِبِهمْ جعلهم جملة"  ت م  اللَُّه ع  " مثال يضرب، على نسق أمثال العرب:" سال به خ 

الوادي"، و"طارت به العنقاء". وشرح أطفي ش هذين المثلين مبينا أنه ليس للوادي عمل في 
نما هو تمثيل مثلت حاله في هالكه بحال من سالت  هالكه، وال للعنقاء في طول غيبته، وا 
به الوادي، وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء؛ فكذلكمثلت حال قلوبهم فيما 

في عن الحق بحال قلوب ختم اهلل عليها نحو قلوب األغتام التي هي كانت عليه من التجا
في خلوها عن الفطن كقلوب كقلوب البهائم، أو بحال قلوب البهائم أنفسها..،حتى التعي 

 . (1) شيئا وال تفقه.."

ْرُط الق ت اد"، وأنه يضرب لألمر الشاق،  - وأفاد بالمثل العربي القائل: "ومن دون ذلك خ 
ول لخالته اسا يقحين سمع جس   اً ُكل ْيب أنوأصله  .(2)ان القتادة والخرط "يَّ ل  "عُ :وهو قولهم

ْأًنا من ن اق تِ  ف حل   غ داً  ْقتلن  ليُ   .أ نه يت ع رَّض لفحل ل ُه ُيسمى علي ان ف ظن   ،كُهو  أعظم ش 
سفلها حت ى ينثر أى من أعالها إل -وهي نوع شجر-والخرط أ ن تمر يدك على القتادة

 .(3)اشوكه

؛ األول إشارة إلى سيدنا (5)، و"فبت  بليلة نابغية"(4)ومن أقوال الحريري:"وأحزان يعقوبية" -
يعقوب عليه السالم وما لحقه من حزن وكمد بفقدان ابنه يوسف، والثاني إشارة إلى ما 

 عاناه الشاعر العربي النابغة الذبياني من البؤس والشقاء في ليلة من ليالي دهره.

                                                           
 ظ.521ينظر: المخطوط:  (1)
 ظ. 255ينظر: المخطوط: (2)
 .2/82ينظر: المستقصى في أمثال العرب: (3)
 ظ255ينظر: المخطوط: (4)
 ظ255ينظر: المخطوط: (5)
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 ة العلمية للكيرب:القيم-5

كتاب "شرح شرح االستعارات" من أطول كتب الشيخ البالغية، وقد حوى جملة غير       
قليلة من اآلراء والتعليالت واالستدراكات والمناقشات، التي سأقف على ذكر بعض منها، 

 وهي:

 :متخيلفة في النحو والبالغة وغيرهمر لمسرئلمنرقشريه -

ي ناقشها أطفي ش في النحو، حتى كانت السمة الغالبة على كثيرة هي المسائل الت     
شرحه هذا؛ وكان يحيل في كل مرة على كتب النحو المشهورة من مثل: "مغني اللبيب" 
لى كتاب "الخالصة" البن مالك  البن هشام األنصاري، و"حاشية الدماميني" عليه، وا 

رهم.دون أن يغفل عن اإلحالة األندلسي، وحواشي األشموني والصبان والعليمي عليها، وغي
إلى كتبه هو، من نحو: حاشيته على القطر وشرحه، وحاشيته على تمرين الطالب لخالد 

 األزهري، وشروحه على اآلجرومية، وغير ذلك. ومن هذه المناقشات النحوية:

مسألة وقوع الظرف بعد النكرة وبعد المعرفة، إذ المشهور هو إعرابه صفة في األولى -
ي الثانية؛ إال أن أطفي ش فصل فيها ولم يسلم بعمومها.وبين أن" صحة اإلعراب وحاال ف

ذاك مقيد بصحة المعنى وعدم معارض لفظي أو معنوي"؛ ثم قال أيضا:"فليس كل ظرف 
أو جار ومجرور بعد نكرة صفة مطلقا، بل إن صح المعنى..، ومع صحة المعنى ليس 

سوغ مثل سبق النفي أوالنهي أواالستفهام بالزم لجواز كونه بعد نكرة حاال إن كان م
اإلنكاري..". ثم بين دليله بما قرره المحققون في النحو، من أمثال الدماميني وغيره، 

فالجار  أي: الكائنون في الدار؛وضرب لذلك أمثلة منها قولهم: جاء الزيدون في الدار؛ 
خ إلى أن قول والمجرور صفة وليس حاال مع أنها وقعت بعد معرفة. ثم خلص الشي

المعربين: "الجمل والظروف بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال"، من باب التقريب 
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فقط. وختم النقاش ببيان كون تلك الجمل خبرية ال إنشائية، فاإلنشائية ال تقع صفة وال 
 .(1)حاال إال بتقدير. ثم عدد بقية الجمل التي ال تصح فيها القاعدة السابقة

"ال سي ما"، واستفاض في ذكر الخالف فيها وتخطئة بعضهم في حذف ناقش مسألة -
بعض حروفها؛ وأنها لم ترد عن العرب إال متصلة بالواو، وبذا قال ثعلب واستشهد بقول 

 امرئ القيس: *وال سي ما يوم بدارة جلجل*

غير أن أطفي ش ذهب مذهب المحقق ين من أمثال الرضي  وابن هشام وابن مالك، في جواز 
 ذف الواو مع تخفيف الياء، مستشهدا بقول الشاعر:ح

ا               عقد  وفاء  ِبِه من أعظم الُقر بِ    ِفْه ِباْلُعُقوِد واألْيمان ال  ِسي م 

ر البيت بأنه صواب وال وجه للطعن فيه انطالقا من وزنه العروضي، حيث علل  وحر 
 روضيا أيضا بقول اآلخر:بالقول:" ألن عروض البسيط واجبة الخبن.."، واستدل ع

 ارُ و  األُ  ا إذا اشتد  م  ي  سِ  ال  و       حين   فضيلة كل  الوللماء 

قال أطفي ش بعده:" ولو شددت الياء لكانت الياء األولى زائدة من جهة العروض؛ إذ تكون 
 بين حرفي السبب األول الثقيل من مفاعلتن".

، إذا أضيف لما بعده، نحو: وال سي   ثم ذهب أطفي ش إلى جواز حذف "ما"، فيقال: وال سي 
؛ قاله ابن مالك عن سيبويه. وهكذا تتبع أطفي ش جميع ما يتعلق بهذه الكلمة مما  زيد 

 . (2)اختلف فيه، وأبان من خالل ذلك عن اطالع واسع وبعد نظر وسالمة قريحة

قول ناقش الشارح في استعماله كلمة "غير" مقرونة بـ"أل" التعريف مع إضافتها، حين -
العصام:"الغير الموضوع له.."؛ وبين الخالف فيها بين النحويين. وذكر منع البصريين 

                                                           
 ظ.95ينظر: المخطوط:  (1)
 و.59ينظر: المخطوط:  (2)
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اقتران "غير" بأداة التعريف مع عدم إضافتها. ثم اعتذر للشارح بأن كالمه جار  على 
، وهو (1)مذهب الكوفيين المجيزين القتران "غير" بـ"أل" إذا أضيفت، نحو: "الجعد الشعر"

 ك في ألفيته:من قول ابن مال

 إن وصلت بالثان: كـ"الجعد الشعر"    ووصل "أل" بذا المضاف مغتفر 

وذلك ألن التخفيف فيها بحذف الضمير أو حذف الجار والمجرور؛ ألن األصل في 
ار والمجرور باإلضافة "الجعد الشعر": الجعد شعره أو شعره منه، فلما أضيفت حذف الج

 تنوين مع وجود "أل"، وقرن المضاف إليه بـ"أل" فحصل التخفيف بذلك إذ ال أو بالحرف
عوًضا عما فاته من الضمير أو من التنوين؛ ألن التنوين و"أل" يتعاقبان على االسم، 
فولي المضاف "أل" كما يليه التنوين، وحمل على الصفة المشبهة نحو:"الضارب الرجل" 

"أل" والمضاف إليه لمشابهته لها من حيث إن المضاف في الصورتين صفة مقرونة بـ
 .(2)مقرون بها

 ومن المسائل البالغية التي أثارها:

مسألة جريان االستعارة في األجناس واألعالم، ذكر أطفي ش ما حققه العالمة الشيرانسي -
من عدم جريانها في األعالم.قال الشيرانسي معلال:"مبنى االستعارة على المبالغة في حال 

به،، وذلك إنما يحصل إذا كان المشبه به مشتهرا بوجه  المشبه بدعوى أنه عين المشبه
الشبه، وال شك أن األجناس اشتهرت بأوصاف لها..، وأما األشخاص فقلما تشتهر 

 .(3) بأوصاف كذلك.."

                                                           
 و. 53ينظر: المخطوط:  (1)
ينظر: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد األزهري، دار الكتب العلمية  (2)
، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ابن قاسم المرادي ، تح : 5/189م: 2000 -5لبنان، ط/-بيروت-

 .2/252 م:2008 - 5عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط/
 و.  51ينظر: المخطوط:  (3)
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وفهم أطفي ش من العبارة األخيرة للشيرانسي أن بعض العلماء أجاز جريان االستعارة في  
ب ان وعصام الدين في منع األعالم الشخصية التي لم تشتهر بصف ة، وكان قبال مقلدا للص 

مطلقا، فلما اطلع ما حققه الشيرانسي، عدل عن رأيه  -أي: في األعالم-جريانها فيهم
أن بعضا أجاز استعارة العلم -أي: من كالم الشيرانسي-األول، فقال:" وقد علمت منه

به تبطل دعوى الشخصي الذي لم يشتهر بصفة، وهو مما فات الصبان والشارح، و 
ن ترني قلدته فيها فإنما قلدته قبل  الصبان في موضع  اتفاق  العلماء على منع استعارته؛ وا 
اطالعي على ما حكاه الشيرانسي عن بعض محش ي شرح التلخيص، وأظنه الشيخ 

 .(1) العالمة البناني."

 

 :قفه من العلمرءمو -

العتاب أو بو  ،ستدراك أخرىوباال ،تنوعت مواقفه من العلماء بالرد والتعقيب تارة     
 االعتذار ثالثة. وهذه أمثلة عن تلك المواقف مجملة:

نقل رد ابن هشام األنصاري في كتابه"المغني" على أحد معاصريه، وهو ابن عقيل -
في ابن عقيل زعم المفسر، في مسألة الحرف باعتبار أنه ال يعمل فيه عامل؛ حيث 

اِبع ُهْم ِفي آذ اِنِهْم ِمن   :"عمران في قوله تعالى تفسير له على سورتي البقرة وآل  ي ْجع ُلون  أ ص 
ذ ر  اْلم ْوتِ  و اِعِق ح  وفيهما تقديم معمول  "،الموتـ"أو ب "حذربـ" متعلقة "من"أن " الصَّ

وحامله على ذلك  ؛المصدر وفي الثاني أيضا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف
د المفعول له من غير عطف وهو في موضع المفعول له لزم تعد "ي ْجع ُلون   ـ"أنه لو علقه ب

ذ ر  اْلم ْوتِ  "إذ كان  والثاني تعليل  ،وقد أجيب بأن األول تعليل للجعل مطلقا .مفعوال له "ح 
 .ن اتحد في اللفظا  ل متعدد في المعنى و والمطلق والمقيد غيران فالمعلَّ  ،له مقيدا باألول
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لتعليل معا، غير أنه عل ق على عبارة ابن هشام في وأعجب أطفي ش بهذا الرد وا
قوله:"غيران"، فقال:" وهو قول حسن إال قوله "غيران" فإنه مشكل ؛ ألنه استعمال من 
قياس المولدين، وقد قال هو في األمور التي يكتسبها االسم باإلضافة من الباب الرابع من 

 .(1)ي"المغني بعد كالم ما نصه:ألن غيران وأغيار ليس بعرب

فكأني بأطفي ش يعاتب ابن هشام، وهو من هو في اللغة، حين استعماله للفظ غير  
 فصيح، مع أنه أقر بأنه ليس بعربي.

يشير إلى بعض ما وقع فيه بعض العلماء من الغفلة والسهو، كما وقع لبعض علماء -
ل"، عند اإلباضية من مثل الشيخ عمر الت التي، حيث فاته أن يعرف أن الباء في "بجع

؛ أي: إلى االستعارة بالكناية رد االسيعررة اليبعية إليهرالسك اكي  واتخيررقول العصام:" 
"، هي باء تصويرية، فقال:" اسيعررة برلكنرية؛ أي: قرينة االستعارة التبعية بجعل قرينيهر

وقد أخطأ في ذلك من ليس له علم المعقول، ومن لم يجعل الباء فيه للتصوير ممن له يد 
ي علم المعقول، كأبي العباس أحمد والشيخ عمر الت التي، قدس سرهما، فقد سها وجل ف

من ال يسهو.وقد قررت هذه المسألة في مجلس إقرائي في مسجد قرية "مليكة"، فذكر لي 
بعض الطلبة الحاضرين ممن قرأ في تونس، أن العالمة الشيخ عبد العزيز اليسجني، 

فقلت له: الحمد هلل إذ وقع حافر هجان على حافر رحمه اهلل، جعلها للتصوير،..، 
 .(2)حصان"

يلتمس للشارح األعذار ويخرج كالمه مخرج حسن الظن والتعظيم، مما يدل على صفاء -
سريرة أطفي ش ونقاء قريحته تجاه أهل العلم والفضل، وأن االختالف في الرأي والرد على 

لك قوله عند قول عصام الدين:"ولنا المخالف ال يفسد وداد العلماء فيما بينهم.ومن ذ
تحقيق رابع أرجو أن يكون ممن ليس لما أعطاه مانع.."، فتوقف أطفي ش عند كلمتي:"لنا"، 

                                                           
 ظ. 10ينظر: المخطوط:  (1)
 ظ. 589ينظر: المخطوط:  (2)
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نما عبر أوال بـ"لنا" بضمير المعظم نفسه؛ ترويحا لشأن ذلك  و"أرجو"، فقال بعدهما:"وا 
النون؛ ألن مقام الرجاء التحقيق وترغيبا فيه، وعبر ثانيا بـ"أرجو" بالهمزة دون "نرجو"، ب

يطلب التواضع وهظم النفس أو للتفنن في العبارة؛ أي: سلوك فنين من فنون الكالم.وقدم 
ضمير المعظم نفسه، إذ قال:"فلنا"؛ ليحدث بنعمة اهلل عليه حيث ألهمه ذلك التحقيق، قال 

من  تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث"، ومن شكر النعم إفشاؤها.ثم إنه خشي على نفسه
 .(1) عواقب التعظيم وآفاته فتواضع هلل بقوله:"أرجو"، ومن تواضع هلل رفعه.."

توقف أطفي ش عند قول عصام الدين، في مقدمة شرحه، حين الدعاء على اسمه واسم -
أبيه، بقوله:"يقول العبد المفتقر إلى ألطاف ربه الخفي ة، عصام الدين بن محمد حباهما 

الشيخ الدلجي، أحد شراح االستعارات، في جعله الفعل "حبى"  بمغفرته الجلي ة.."؛ فناقش
بمعنى "أنعم" أو "تفضل" حتى تعدى بالباء في "بمغفرته"، ولم يسلم له بذلك، فقال:"وأما ما 
جعله الدلجي واضحا من جواز تضمن حبى معنى أنعم أو تفضل، حتى تعدى بالباء؛ 

بأنفسهما إلى المنعم عليه والمتفضل فيظهر عندي فساده؛ ألن أنعم وتفضل ال يتعديان 
عليه، بل بـ"على"، و"حبى" تعدى بنفسه إلى الضمير المتصل، وجعل هذا الضمير 

 .(2)منصوب المحل على نزع الخافض نوع تكلف"

استدرك على األخضري اقتصاره على ذكر مذهب الخطيب القزويني في االستعارة -
، وهي: مذهب السلف ومذهب السك اكي. وهنا بالكناية، ولم يذكر بقية المذاهب المشتهرة

استشهد أطفي ش بما نظمه الطبالوي في االستعارات عقيب بيانه للمذاهب الثالثة واختياره 
 لمذهب السلف ومعهم الزمخشري في كتابه"الكشاف". قال الطبالوي:

 مافالمســــــــــــتعار عنــــــــــــد مــــــــــــن تقــــــــــــد  

 بـــــــــــه يجـــــــــــري لمـــــــــــا ه  مشـــــــــــب   لفـــــــــــظُ   

   

                                                           
 و. 558ينظر: المخطوط:  (1)
 ظ. 1ينظر: المخطوط:  (2)
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ـــــــــــن  شـــــــــــب   ـــــــــــي ال ـــــــــــه أشـــــــــــير ه ف  افس ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر الزم وال تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــديرا    ب

   
 فــي اإلنصــاف فــي الــنظم والمختــارُ 

ـــــــ   ـــــــه صـــــــاحب الكش  (1)افهـــــــذا علي
 

   
ب ان، في جعل "الوفي ة" بمعنى "الموفية"، وذلك حين قول - لم يرتض تأويل الص 

العصام:"إن أحسن ما تزاد به النعم الوفي ة.."؛ لما في ذلك من عدم التوافق وكالم العرب 
ن سلمه الصبان ال أسلمه أنا؛ ألن فيه جعل فعيل بمعنى المسموع. قا ل أطفي ش:"هذا وا 

اسم الفاعل من غير الثالثي، كنذير بمعنى منذر، مشتقا من اإلنذار، وهو سماعي ال 
ن سمع "وفي ة" بمعنى "موفية"، فال نصير إليه  مع وجود غيره.."  . (2) مقيس، وا 

فاضلة بين "الوفية" و"الوافية"، فقال:"وأختار ار له في الميثم ختم أطفي ش البحث باخت  
"الوفية" عن "الوافية"؛ لما فيه من المبالغة، ولموافقة "الخفية" و"الجلية"، كالعطي ة والعشي ة 

 .(3) والبري ة والزكي ة.."

 

 ة: يه العلمي  شتخصي  جوانب من -

ش محق ق وليس بعض الجوانب التي تبي ن فيها أن أطفي  ت شخصيته العلمية في تجل       
ذلك تحقيقه لمختلف نسخ شرح العصام، وتقليب من و ، مجرد جم اع آلراء السابقين وفقط

بعض عباراتها المختلفة بما يمكن حمله عليها من معان؛ وكذلك جوانب أخرى تكشف عن 
في تفرده ببعض العلوم على أهل بلدته، وربما على -مع تواضع كبير-اعتزازه بنفسه

في البحث  -بحسب ما يقتضيه المقام-ريه؛ وكذلك تفننه، أحيانا، بعض أقرانه ومعاص

                                                           
 و.  558ينظر: المخطوط:  (1)
 و. 2ينظر: المخطوط:  (2)
 و. 2ينظر: المخطوط:  (3)
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البالغي، حيث أنه يحاول أن يحيط بالمسألة من جميع جوانبها، استزادة في العلم ورغبة 
 في اإلفادة. وهذه نماذج عن بعض ذلك:

كان يتحرى كالم العصام، فيما أتيح له من نسخ الشرح، فيحقق فيها ويقلب وجوه -
الواردة ويصرفها إلى أقرب احتماالت ما أراده صاحبها. ومن ذلك مثال ما حققه العبارات 

في قول عصام الدين في قوله، في الفريدة الرابعة من العقد األول، حين الكالم عن 
المجاز:" فإن ُجْبن  الكلب موجود أن يراد الحقيقي لالنتقال إلى الُمصاِفيَّة.."، فقال أطفي ش 

ب ان كالشيرانسي، بميم مضمومة بعدها صاد مهملة عند ضبط لفظة "المُ  اِفيَّة":" كذا للص  ص 
ب ان أسقط  مخففة بعدها ألف بعد هذه األلف فاء مكسورة بعدها ياء مشد دة. إال أن الص 
قوله"الحقيقي"، فيعود الضمير إلى "ُجْبن الكلب"؛ واألصوب الذي جريت عليه أوال ما في 

ة"، بكسر الميم وسكون الضاد معجمًة بعدها ياء فألف ففاء بعض النسخ "إلى الِمْضي اِفيَّ 
مكسورة فياء مشددة؛ أي: إلى كونه كثير الضيافة، وهو الموافق لقول القاموس: وهو جبان 
الكلب: نهاية في الكرم. ووجه الكناية بـ"جبان الكلب" عن كثير الكرم والضيافة أن من كثر 

، أو في صورة الذليل الخائف؛ لعدم نهوضه إلى ذليالدخول الناس بيته يكون كلبه خائفا 
التي جرى عليها الشيرانسي إثباتا  كل من جاء الستئناسه بالمجيء والدخول. وأما النسخة

وقطعا، والصبان حكاية ونقال فالمعنى عليها أنه صديق وصاحب، فكنى عن صديقيته 
صديق الصاحب وصاحبيته بجبان الكلب؛ أي: خائف الكلب، أي: كلبه خائف؛ ألن ال

يألفه كلب صديقه وصاحبه،...، فالمصافية نسب إلى ُمصاف، بالتخفيف، اسم فاعل: 
 .(1) صافاه يصافيه، استعمل له الصفو وألقاه إليه واتخذه صفيا صديقا حبيبا.."
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وختم تحقيقه للنسختين المختلفتين بكالم ينبئ عن أدب جم وتواضع رفيع، فقال:" هذا ما 
سختي الُمصافي ة والِمضيافي ة، ومن ظهر له الصواب من ذلك وحققه، ظهر لي في توجيه ن

 (1)أو ظهر له فساد كالمي وحققه فالقول قوله."

كان يبحث في مسائل المعقوالت، ويدلي بها في رأيه ويتحدث في خاتمة البحث عن -
يفه اقتداره في المعقول وتفرده به في بالده، حتى أنه لم يجد من يأخذ عنه ذلك.ففي تعر 

لما جاء به العصام من ذكره لفظة "الملكة"، عرف أطفي ش "الملكة" وذكر ما يتعلق 
باستعمالها، فقال إنها:" كيفية راسخة في النفس، وتستعمل في مراتب اإلدراك بمعنيين: 

، ثم (2) أحدهما ملكة االنتقال إلى النظريات،..، والثاني ملكة االستحضار للنظريات.."
"الكيفية"، ومنها إلى "العرض"، الذي بين أنه ينقسم إلى عشرة أقسام، انتقل إلى تعريف 

 وأخذ يعددها ويشرحها قسما قسما.

نما ذكرت الكيفية معرفة  وختم بعبارة التحدث بنعمة اهلل عليه في تمكنه بالمعقول، فقال:" وا 
عاني مبينة ألخذه في تعريف الملكة، وذكرت العرض ألخذه في تعريف الكيفية..، مع ما د

إلى ذلك من غربتي في علم المعقول، وتفردي به في بالدي، بدون من يأخذه عني، وهلل 
 .(3)المنة على ذلك"

كان أطفي ش على كثرة ما أبداه من جمع  ألقوال السابقين، وما كان يمح صه من أقوالهم -
لفضل، وفاقا واختالفا؛ كان مع ذلك مثاال للباحث المتأدب، يعرف أقدار العلماء وأهل ا

فال تسمع منه إال وصفا طي با وثناء جميال؛ فقد نعت، مثال، ابن مالك بـ"زين العلماء"، 
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ب ان بـ"الن بيل الن بيه"، وحال اإلمام الشيرانسي بـ"البحر" مرة وبـ"سيد المحققين"  ووصف الص 
 .(1)أخرى. ناهيك عن الترحم على العلماء والدعاء لهم متى ذكر ذلك

يحرص  أطفي شميع ما يحتمله كالم الشارح وما يستدعيه، إذ كان يحاول اإلحاطة بج-
على أن ال تفوته شاردة أو واردة إال وأفاد بها أو نبه عليها. ومن ذلك ما ساقه العصام 
حين كالمه عن االستعارة التمثيلية، حيث وصفها بأنها مثار فرسان البالغة، وفيها 

 كان التشبيه وما يحيط باللفظ والمعنى.تتنافس قرائحهم وتتقد أفكارهم في رعاية أر 

جميع ما يمكن حمله عليه  أطفي شوفي قول العصام:" فرسان البالغة" كالم استعرض فيه 
في باب االستعارات، فقال:" ففي الكالم استعارة بالكناية، وهي البالغة على مذهب 

هب السكاكي، والميدان على مذهب السلف، والتشبيه المضمر في النفس على مذ
ثبات الفرسان استعارة تخييلية على مذهب السلف والخطيب، وأما على مذهب  الخطيب، وا 
الزمخشري فالفرسان استعارة تحقيقية تصريحية أصلية لمالئم المشبه الذي هو البالغة، 

 .(2) ومالئمها العلماء؛ وأما على مذهب السكاكي فاستعارة تخييلية.."

شارحا ومتفننا:"وفي ذلك  أطفي شالبيان"، قال  قول العصام:" ذاق حالوةوكذلك عند 
استعارة مكنية واستعارة تخييلية، سواء أريد بالبيان علم البيان أو المنطق الفصيح..، بيانه 
أنه شبه البيان بمطعوم حلو المذاق كالعسل مثال واستعار له لفظ العسل المرموز إليه 

الحالوة إليه تخييال، فالمكنية على بالحالوة استعارة بالكناية أصلية تحقيقية وأضاف 
مذهب السلف العسل مثال المرموز إليه بالحالوة، وعلى مذهب السكاكي هي البيان، 
وعلى مذهب الخطيب التشبيه المضمر في النفس، والتخييلية على مذهب السلف 
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والخطيب هي إثبات الحالوة، وعلى مذهب السكاكي هي الحالوة؛ وأما على مذهب 
 .(1) الحالوة استعارة تصريحية تحقيقية أصلية.."الزمخشري ف
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-النسخة التامة-"بيان البيان"مخطوط   
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 مخطوط "شرح شرح االستعارات 
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 ي والبديعالفصل الثالث: جهوده يف علمي املعان
 

 "ختليص العاني من ربقة جهل املعاني"كتابه  املبحث األول:
 

هو القسم الثالث من أقسام البالغة، وقد أصبح، إلى جانب أخويه  علم المعاني       
 بقية علوم اللغة األخرى.مثله مثل ا مستقال بذاته، له أسسه وقواعده، البيان والبديع، فن  

 يد عبد القاهر الجرجانتطورا عبر مراحل متعددة، حيث يعوقد عرف علم المعاني       
ل في ماهية هذا الفن، وذلك بالتطرق لمسألة إعجاز القرآن ونظمه، من أوائل من فص  

ي معاني النحو. وهذه التي أطال الكالم فيها، وانتهى إلى أن التأليف أو النظم هو توخ  
ليه وأحوالهما( وعلى أبواب أخرى كلها تشتمل على الخبر وأركان الجملة )المسند والمسند إ

   ".علم المعاني"عليها فيما بعُد  كانت من الموضوعات التي أطلق

وال شك أن فكرة "النظم" هي الفكرة المحورية في كتاب"دالئل اإلعجاز"، وال شك       
علم ون من بعده ون المدرسي  أيًضا أن هذه الفكرة كانت هي األساس الذي أقام عليه البالغي  

أفكار عبد القاهر فتراض أن فكرة "النظم" كانت هي خالصة المعاني، ...، ويمكن ا
متكلمين البالغية، ولكن الظاهر أن هذه األفكار انطلقت أصاًل من مناقشة مزاعم بعض ال

  فقط. عن كون اإلعجاز في اللفظ

ذا رجعناو       ته وحسظ، عرفنا أن فلإلى الدالالت الحقيقية لهذا ال ا  نه يستمدان من قو 
التأليف والتركيب ال يكون في اللفظ من  أن   ه مع غيره، بمعنىتركيبو  هتأليفو  هترتيب حيث

حيث هو لفظ، بل العبرة في بالغة الكالم بحسن تأليفه، والعبرة في حسن التأليف 
ذ كان النحو هو الذي يعرفنا أنواع التأليف المختلفة للداللة على المعاني  بالمعنى، وا 
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تلفة، فمدار البالغة إذن هو وضع التراكيب النحوية في مواضعها، واستعمالها فيما المخ
 .(1)ينبغي لها

في نضجه،  "علم المعاني"إلعجاز القرآني صاحبة الفضل على وتعتبر مسألة ا       
ماء كثر وجعله أبرز أساليب الجملة العربية ذوقا وجماال. وقد تناول، قبل الجرجاني، عل

 ،هـ( 302أبي عبد اهلل الواسطي )ت و  ،الجاحظكأبي عثمان جاز القرآني؛ مسألة اإلع
القاضي عبد و  ،هـ(103ني )ت أبي بكر الباقال  و  ،هـ( 388ابي )ت وأبي سليمان الخط  

 وغيرهم. ،هـ( 159الجبار األسد آبادي )ت 

أشار إلى علم المعاني صراحة، وأول من مي ز بين مصطلحي من الزمخشري أول  ولعل  
اف"، حيث قال: "وال يغوص على شيء من تلك ، كما في تفسيره "الكش  (2)لمعاني والبيانا

  .(3)الحقائق إال رجل قد بلغ في علمين مختصين بالقرآن؛ وهما: علم المعاني وعلم البيان"

اكي فاتضحت معالمه أكثر كفن ك  لفن هكذا غير مستقر حتى جاء السوظل هذا ا      
من قسَّم البالغة إلى )علم للمعاني، وعلم للبيان؛ ومحسنات لفظية قائم بذاته، فهو أول 

، عليه مثل: )صناعة علم المعاني من استعمل عبارات عديدة تدل كذلكومعنوية(. وهو 
    .(4)(أئمة علم المعاني، علم المعانيعلماء 

                                                           
 352-359،:5585/ 5ينظر: النقد والبالغة، شكري محمد عياد،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط (1)
 .288،  255، 225ينظر: البالغة تطور وتاريخ:  (2)
 5/52ينظر: الكشاف:  (3)
 .502-88-52ينظر: مفتاح العلوم:  (4)
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مسند أحوال ال ،"أحوال اإلسناد الخبري :وحصر القزويني علم المعاني في ثمانية أبواب
الفصل والوصل، واإليجاز  ،اإلنشاء ،سند، أحوال متعلقات الفعل، القصرأحوال الم ،إليه

  .(1)واإلطناب"

ثم جاء سعد الدين التفتازاني وابن السبكي وآخرون فلم يخرجوا كثيرا عن منهج       
اكي .. ومذ زمنهم تأصلت علوم البالغة على قواعد محددة؛ وكذلك استقرت أبواب السك  

علم المعاني" في الدراسات البالغية على وجه معين تعتمد االستقالل في كل باب منها "
ليالئم الدراسات البالغية واألدبية على نحو ما أسسه عبد القاهر الجرجاني في التمييز 

  ..بين كل نمط من أنماطها

درس ويدرس علم المعاني أساس التركيب النحوي، وهو اإلخبار وضده الطلب. ثم ي     
الفروق المختلفة في األخبار من جهة التراكيب والمعاني التي تدل عليها هذه التراكيب، 
طبًقا ألحوال المخبر عنه "المسند إليه" من تعريف أو تنكير، وتقديم أو تأخير، وألحوال 
الخبر "المسند" من مثل ذلك، ومن فعلية أو اسمية، وتقييد أو إطالق. وبعد االنتهاء من 

تراكيب الداخلة في نطاق الجملة، أو الخبر الواحد، ُينتقل إلى دراسة الربط بين دراسة ال
الجمل "الفصل والوصل"، ثم إلى الدراسة الكمية لعالقة األلفاظ بالمعاني "اإليجاز 

 .(2)واإلطناب والمساواة"

ومن هذا المنطلق خاض أطفي ش غمار هذا الفن، وبحث فيه، واستقرأ، إلى حد ما، جميع 
يدور في فلكه، ثم قدم زبدة ما جادت به قريحته واتقد به فكره في كتاب عنوانه يدل ما 

على صنعة واقتدار في دقيق علم المعاني فضال عن جليله.وكأني به يفك إسار من قيده 
الجهل بحبل وثيق، وصد ه عن إدراك حقيقة "علم المعاني"، حينما يقدم إليه كتابه "تخليص 

                                                           
 .2ينظر: خصائص التراكيب:  (1)
 .355ينظر: النقد والبالغة:  (2)
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لمعاني"؛ وليس يبعد أن يكون قد ول د عنوان الكتاب من قول العاني من ربقة جهل ا
 الحريري، في المقامة الحرامية:

 وُمْضـــــــــــــــط ِلع  بتْلخـــــــــــــــيِص المعـــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــع  الـــــــــــــــــى تْخلـــــــــــــــــيِص عـــــــــــــــــانِ     وُمط ِل

   
واالطالع على منهج أطفي ش وطريقته في  ه،ومزايا وفي ما يلي كشف لخبايا هذا الكتاب

 صر: تناوله وشرحه، من خالل هذه العنا

 

 :(1)يسمية الكيرب ووصفه -1

:" هذا تخليص العاني من ربقة جهل المعاني تقب له اهلل أطفي شجاء في مقدمة الكتاب قول 
من ي وجعله محوًا للذنوب عن ي..". وجاء في نسخة أخرى بجعل "المتاني" بدال من 

 "المعاني"، ولعلها سهو من الناسخ، أو تصحيف.

يفه هذا في كتبه البالغية األخرى، دون أن يذكر العنوان، كما وكان الشيخ قد لمح إلى تأل
، وقد ذكريه فيهرفي كتاب "ربيع البديع"، حيث قال عن التذييل:" هو مذكور في المعاني 

..".وقال عن اإليجاز:" وطوليه في المعرنيوهو أيضا من البديع، بل البديع أحق  به،  
م ا عد ه فرج بن محرز من البديع،  وهو إم ا ب تكثير المعنى للفظ،  وهو إيجاز القصر، وا 

ي اة "، والثاني كقوله تعالى:"  و اْسأ ِل  اِص ح  ل ُكْم ِفي اْلِقص  ل كقوله تعالى:  "و  بالحذف؛ فاألو 
 . واهلل أعلم".وبسطيهمر في المعرنياْلق ْري ة "، 

 
                                                           

ختين إحــداهما مــن قــد حقــق هــذا الكتــاب الــذكتور محمــد زمــري، مــن جامعــة تلمســان.وقد اعتمــد فيــه المحقــق علــى نســ (1)
سـلطنة -مكتبة القطب واألخرى جيئ له بها من سلطنة عمان. ينظـر: مقدمـة تخلـيص العـاني، طبـع وزارة التـراث والثقافـة

 .2005عمان، 
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 أبوابه وفصوله: -2

ابتدأه بباب "فصاحة المفردات"، ضم كتاب "تخليص العاني" واحدا وثالثين ومائة باب، 
وختمه بباب "اإلطناب باالعتراض"، وجعل ركني اإلسناد وما اتصل بهما من غير باب؛ 
فجاءت األبواب كما يلي:" باب فصاحة المفردات، باب التنافر في الكلمة، ركنا االسناد 

لكالم، باب وما اتصل بهما، باب الغرابة، باب المخالفة المخل ة بالفصاحة، باب فصاحة ا
ضعف التركيب، باب تنافر الكلمتين أو الكلمات، باب التعقيد، باب كثرة التكرار وكثرة 
تتابع اإلضافات، باب فصاحة المتكلم، باب بالغة الكالم، باب بالغة المتكلم، باب 
الخبر، باب الصدق والكذب، باب النسبة، باب اإلسناد الخبري، باب فائدة الخبر، باب 

الخبر، باب  خطاب خالي الذهن من الحكم من الزمه والتردد في ذلك، باب الزم فائدة 
خطاب المترد د في الحكم أو الزمه، باب خطاب المنكر للحكم أو الزمه، باب الحقيقة 
العقلية، باب الحقيقة العقلية المطابقة للواقع واالعتقاد معا، باب الحقيقة العقلية المطابقة 

العتقاد أيضا في الظاهــر، بـاب الحقيقة العقلـية التي ال تطابق للواقع  فقط ولـو طابقت ا
االعتقاد وال الواقع، باب المجاز العقلــي، باب المخالطات للفعل أو ما ذكر  معه 
المناسبات في المجاز العقلي للفعل، باب أقسام المجاز العقلي باعتبار المسند والمسند 

أخير باب القرينة عن المجاز العقلي  وأقسامه(، إليه، باب قرينة المجاز العقلي )وجه ت
باب حقيقة المجاز العقلي، باب إنكار السكاكي المجاز العقلي، باب حذف المسند إليه، 
باب ما ال يجوز حذفه من المسند إليه إال للـضـرورة أو الـتـقاء ساكنين، باب ذكر المسند 

لمسند إليه باإلضمار، باب تعريف إليه، باب تعريف المسند إليه بالنداء، باب تعريف ا
المسند إليه بالع ل مية، باب تعريف المسند إليه بإيراده اسـما موصوال، باب تعريف المسند 
إليه بإيـراده اسـم إشـارة، باب تعريف المسند إليه بأداة التعريف، باب تعريف المسند إليه 

ا، باب تأكيد المسند إليه تأكيدا باإلضافة، باب تنكير المسند إليه، باب المسند إليه منعوت
نحويا، باب العطف على المسند إليه عطف بيان، باب اإلبدال من المسند إليه، باب 
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العطف بالحرف على المسند إليه، باب تعقب المسند إليه بالفصل، باب ذكر المسنـد إليه 
مظهر، أوال، باب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بوضع الضمير المسند إليه موضع ال

باب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بوضع المسند إليه المظهر موضع الضمير، باب 
خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بوضع المظهر المسند إليه الذي هو غير اسم اإلشارة  
وضع المضمر، باب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بااللتفات، باب خروج الكالم عن 

الم عن مقتضى الظاهر بأن يقابل المتكلم سائله بجواب مقتضى الظاهر، باب خروج الك
ليس مطابقا لسؤاله، باب عد السكاكي من خالف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى 
المستقبل  بلفظ وضع للمعنى الماضي، باب الخروج عن مقتضى الظاهر بالقلب، باب 

ب إفراد المسند، باب عدم ذكر المسند، باب اشتراط القرينة للحذف، باب ذكر المسند، با
كون المسند فعال أو اسم فعل، باب كون المسند اسما، باب تقييد المسند بفضلة من 
مفعول ونحوه  كالحال والتمييز والمستثنى والمضاف إليه والنعت، باب ترك تقييد المسند، 
باب تقييد الحكم بالشرط، باب تنكير المسند، باب تخصيص المسند باإلضافة أو الوصف 

الحال أو التمييز أو بالظـرف أو الجار والمجرور لمتعلقين أو بغيرهن من الفضالت،  أو
باب ترك تخصيص المسند باإلضافة والوصف ونحوها، باب تعريف المسند، باب كون 
ر الـمـسنــد، باب تقديم  المسند جملة، باب كون المسند جملة  أو جارا ومجرورا، باب تأخ 

ع المفعول، باب تنزيل التعدي منزلة الالزم، باب حذف المفعول المسند، باب ذكر الفعل م
به، باب حذف المفعول به لئال  يتوه م  أوال إرادة غير المراد، باب حذف المفعول أوال ليقع 
الفعل على صريح لفظه، باب حذف المفعول للتعميم مع االختصار، باب حذف المفعول 

مفعول لحرف تختم به الفاصلة، باب حذف لمجرد االختصار لوجود قرينة، باب حذف ال
المفعول الستهجان ذكره، باب تقديم المفعول، باب القصر، باب  قصر الموصوف على 
الصفة قصرا حقيقيا، باب قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقيا، باب قصر 
الموصوف على الصفة قصرا غير حقيقي، باب قصر الصفة على الموصوف قصرا غير 

قصر اإلفراد، باب قصر القلب، باب قصر التعيين، باب القصر بالعطف حقيقي، باب 
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بال وبل ولكن، باب القصر بالسلب واالستثناء، باب القصر بإنما، باب الحصر بالتقديم، 
باب اإلنشاء على العموم، باب اإلنشاء الذي هو التمني، باب االستفهام على العموم، 

الستفهام بما يطلب بها شرح االسم أو الفعل أو باب الهمزة، باب االستفهام بهل، باب ا
الحرف أو ماهية المسمى، باب االستفهام بمن يطلب بها األمر العارض المبين لذي العلم 
علما أو صفة، باب االستفهام بأي، باب االستفهام بكم، باب السؤال بكيف وأين ومتى، 

هذه الكلمات في غير االستفهام باب االستفهام بأيان، باب االستفهام بأن ى، باب استعمال 
الحقيقي على سبيل المجاز المرسل، باب األمر، باب النهي، باب النداء، باب اإلنشاء 
بصيغة الخبر، باب الفصل، باب الوصل، باب بيان الجامع بين الجملتين، باب الحال 

قصر، الشبيهة بالوصل، باب المساواة واإليجاز واإلطناب، باب المساواة، باب إيجاز ال
باب إيجاز الحذف، باب أدلة الحذف، باب اإلطناب باإليضاح بعد اإلبهام، باب اإلطناب 
بالعطف بذكر الخاص بعد العام وبالعكس، باب اإلطناب بالتكرير، باب اإلطناب 
باإليغال، باب اإلطناب بالتذييل، باب اإلطناب بالتكميل، باب اإلطناب بالتتميم، باب 

 اإلطناب باالعتراض".

قد عقد بابين خاصين لبيان اجتهاد العالمة السكاكي فيما تعلق  أطفي شويالحظ أن     
بهذا الفن، وهما: " باب إنكار السكاكي المجاز العقلي"، و" باب عد السكاكي من خالف 

 مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل  بلفظ وضع للمعنى الماضي".

ب، من نحو قوله: "باب خروج الكالم عن مقتضى كما أنه أطال في عناوين بعض األبوا
الظاهر بوضع الضمير المسند إليه موضع المظهر"، و"باب خروج الكالم عن مقتضى 
الظاهر بوضع المسند إليه المظهر موضع الضمير"، و"باب خروج الكالم عن مقتضى 

-ا أنهالظاهر بوضع المظهر المسند إليه الذي هو غير اسم اإلشارة  وضع المضمر".كم
توسع في اإلطناب فعقد له ثمانية أبواب.وقد يجيئ الباب قصيرا، كما في باب  -رحمه اهلل
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فصاحة الكالم، حيث لم يتعد البحث فيه ثالثة أسطر، بينما قد يمتد البحث إلى أكثر من 
 صفحتين، كما في باب التعقيد.

 

 مصردره: -3

  األعالم:-أ

، فكانت غزيرة غزارة المادة المبثوثة في أطفي شتنوعت النصوص والشواهد التي أفاد منها 
كتابه، من خالل توسعه في بحث األبواب المتعلقة بعلم المعاني.فقد استشهد بالشعر من 
طبقات مختلفة، وعول على ذكر الخالف اللغوي في كثير من األبواب فاضطره المقام إلى 

لمات واشتقاقاتها فأرجعته إلى استعراض المذاهب النحوية ورجاالتها، واستوقفته أبنية الك
تتبع كالم أصحاب المعاجم، وأدت به بعض استطراداته الشرعية ألن يستصحب أقوال 
الفقهاء والمفسرين.كما أنه اعتمد على جملة ال بأس بها من كتب البالغة من المتقدمين 

معت والمتأخرين؛ إلثراء موضوعات هذا الفن، فجاء الكتاب وفق رؤية بالغية متوازنة ج
 بين تأصيالت القدماء واجتهادات بعض المتأخرين من الفضالء. 

 ويمكن تقسيم هؤالء األعالم الذين أخذ منهم الشيخ كما يلي:     

ار، بش  و  من الشعراء: امرؤ القيس، األعشى، الخنساء، حسان بن ثابت، والبحتري، 
 وجرير، والفرزدق، وأبو تمام، والمتنبي،.. 

ل، وسيبويه، وأبو عبيدة، واألخفش، والكسائي، وأبو علي الفارسي، ومن اللغويين: الخلي
 ي.وابن جن  

 ه، والفيروزأبادي، والجوهري.ومن أصحاب المعاجم: ابن سيد  
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ومن أهل البالغة واألدب: الجاحظ، وعبد القاهر الجرجاني، والزمخشري، والحريري وابن 
، والسكاكي، والقزويني، وسعد الدين وزنياألثير، والحاتمي، والمرزوقي، والمسعودي، والزَّ 

التفتازاني، والسيد الشريف الجرجاني، وعصام الدين اإلسفراييني، والفنري، والسيوطي، 
 والخلخالي.

 ومن المتكلمين: إبراهيم الن ظ ام،  وداود الظاهري.

ومن المشتغلين بالنحو: ابن مالك، وابن هشام، وابن الحاجب، والرضي األسترأبادي، 
ب انميني، والشنواني، و والدما  .الص 

 ومن الفقهاء وأهل الحديث: أبو حنيفة، وبدر الدين ابن جماعة، وابن حجر العسقالني. 

 ومن المفسرين: أبو حيان،  والفخر الرازي.
 

 الكيب: -ب

حفل الكتاب بجملة غير قليلة من المصادر البالغية واللغوية بشكل خاص،       
 في مواضع متفرقة من كتابه. أطفي شتنوعة، أفاد منها باإلضافة إلى كتب في فنون م

ومن تلك المصادر: "كتاب الحماسة" ألبي تمام، وكتابا "الكش اف" و"الدر الفائق" لجار اهلل 
الزمخشري، وكتاب "دالئل اإلعجاز"  لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب "المقر ب" البن 

ة"  ليعقوب ابن السكيت، وكتابا عصفور، وكتاب "المفتاح" السكاكي، وكتاب "التوسع
"اإليضاح" و"شرح المفتاح" للخطيب القزويني، وكتاب "ارتشاف الضرب" ألبي حيان، 
وكتابا "المطول" و"شرح المفتاح" لسعد الدين التفتازاني، وكتابا "األطول" و" اإليضاح " 

ي السيد على لعصام الدين اإلسفراييني، و"شرح المفتاح" السيد الشريف الجرجاني، و"حواش
المطول"، و"حاشية الفنري على المطول"، و"تاج العروس" لمحب الدين الفيروزأبادي، 

 و"الصحاح" للجوهري، وكتاب "الجامع" للجالل السيوطي. 
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: "ربيع البديع"، و"شرح النيل وشفاء العليل" في الفقه، و"هميان الزاد إلى دار و  ومن كتبه هُ 
ية األفعال البن مالك"، و"شرح كشف األسرار عن علم المعاد" في التفسير، و"شرح الم

 حروف الغبار لعلي بن محمد القلصادي". 

 

 في شرحه: أطفي شاهد الكيرب ومنهج شو -4

 شواهد الكيرب:-أ

من سبقه من  وفق نهج أطفي شه في مشى"تخليص العاني من ربقة جهل المعاني" مؤلف 
الفن، إال أن الشيخ تميز شرحه المؤلفين من حيث استيعابه لعموم موضوعات هذا 

لتذليل عبارات أهل هذه الصناعة البالغية  هبالتوسع أحيانا في بحث األبواب، قصدا من
قدر اإلمكان.ولذلك جاءت مادة الكتاب دسمة بالشواهد القرآنية والحديثية والشعرية. ومن 

غي في "تخليص العاني" بالمؤلف الذي يستجيب لمقومات الدرس البال هنا يمكن عد  
الذي يرسم  ومن بعده، نظرا للسالسة التي تميز عباراته ولألسلوب المباشر أطفي شعصر 

وكثرة تفريعات الشيخ  -كما سبق ذكره-طابع اإليضاح والتبسيط رغم غزارة المادة
 واستطراداته؛ وسُيظهر البحث جوانب هامة من كل  هذا قريبا إن شاء اهلل.

 

 القرآن الكريم:-

على المئتين، وهو كم معتبر استطاع الشيخ  أطفي شات القرآنية التي ساقها زاد عدد اآلي
ن  ن في كلماته وا  من خالله أن يبرز ما في القرآن من اإلعجاز البالغي إن في حروفه وا 
في عباراته، وكيف أنها انتظمت لتشكل عقدا جوهريا يتألأل منه فصيح الكلمات وبديع 

 التراكيب ورائق األساليب.  
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"، من آخر آية في سورة النساء وتمامها:  تح الشيخ كتابه بقوله تعالى:"وافت ِإِن اْمُرؤ  ه ل ك 
ل ُه ُأْخت  ف ل ه ا ِنْصفُ  ل د  و  ل ِة ِإِن اْمُرؤ  ه ل ك  ل ْيس  ل ُه و   م ا "ي ْست ْفُتون ك  ُقْل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلك ال 

ْن ك اُنوا ِإْخو ًة  ت ر ك  و ُهو  ي ِرثُه ا ِإْن ل ْم ي ُكنْ  ا ت ر ك  و اِ  ا الث ُلث اِن ِممَّ ل د  ف ِإْن ك ان ت ا اْثن ت ْيِن ف ل ُهم  ل ه ا و 
ظ  األنث ي ْيِن ُيب ي ُن اللَُّه ل ُكْم أ ْن ت ِضل وا و اللَُّه ِبُكل  ش ْيء  ع   ِنس اًء ف ِللذَّك ِر ِمْثُل ح  ااًل و  ِليم ". ِرج 

اب التنافر في الكلمة، حينما أورد بيتا المرئ القيس، ثم انتقل ليبين وجاء بها الشيخ في ب
" اآلية أن الهمزة في "امرؤ" همزة وصل، وذكر"  . (1)ِإِن اْمُرؤ  ه ل ك 

"؛ استشهد به في  ا ي ْفع ُل و ُهْم ُيْسأ ُلون  وختمه بقوله تعالى في سورة األنبياء: "ال  ُيْسأ ُل ع مَّ
 .(2)عتراض، وهو آخر أبواب الكتابأواخر باب اإلطناب باال

 

 الحديث الشريف:-

ضم كتاب "تخليص العاني" جملة قليلة من األحاديث، وقد زادت على العشرة.كما احتوى 
الكتاب أيضا على بعض اآلثار الموقوفة على الصحابة، كقول عائشة رضي اهلل عنها:" 

:" لنا علم ولألعداء - وجههكرم اهلل-ما رأيت منه وال رأى من ي"، وقول علي بن أبي طالب
 مال".

، قوله عليه الصالة والسالم:" الكريم ابن الكريم أطفي شوكان أول حديث استشهد به     
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم"، جاء به في باب كثرة 

ال -تتابع اإلضافات كثرة التكرار وكثرة-التكرار وكثرة تتابع اإلضافات، حين بي ن أنهما
بأن  مطلق  أطفي شتخال ن بفصاحة الكالم لذاتهما، إذ اإلخالل إن ما هو بالتنافر. ولم يسلم 

كثرة التكرار وتتابع اإلضافات ثقيل على  السمع يكرهه السمع، كما أنه لم يسلم أيضا بأن 
ع اإلضافات كراهة السمع مخل ة بالفصاحة ولو بال ثقل، ودليله في ذلك ما وقع من تتاب

                                                           
 .2ينظر: تخليص العاني:  (1)
 .151ينظر: تخليص العاني:  (2)
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اه ا  ُضح  ث ُمود  "  وكقوله تعالى "و الشَّْمِس و  اد  و  في القرآن كقوله تعالى "ِمْثل  د ْأِب ق ْوِم ُنوح  و ع 
م ا س وَّاه ا ف أ ْله م ه ا ُفُجور ه ا  ه ا " إلى آخر السورة ، والسيما  قوله تعالى: "و  و اْلق م ِر ِإذ ا ت ال 

ت ْقو اه ا "؛ لقرب التكرار  . (1)فيه. وهنا ثن ى بإيراد الشاهد الحديثي فساقه وفاقا و 

:" اللهم أي د اإلسالم بأحد العمرين"، وقد ساقه الشيخ ومن األحاديث األخرى، قوله     
استطرادا في باب تقييد الحكم بالشرط.حينما تكلم بإسهاب عن التغليب، وهو نوع بياني 

 . (2)تابع للمجاز

في كتابه  أطفي شا الد هر فإن  اهلل هو الد هر"، آخر ما استشهد به :" ال تسب و وكان قوله 
"تخليص العاني"، وقد أتى به في باب تعريف المسند. حين انتقاله إلى ما يفيده الكالم 

فا بـ"أل" مبتدأ، نحو " المنطلق عمرو "،  -حال كونه مبتدأ-بالحصر إذا جعل المسند معر 
 ..(3)و"األمير زيد"، و" الشجاع عمرو "

 

 كالم العرب:-

 *الشعر:

زادت الشواهد الشعرية في هذا الكتاب على المائة، واختلفت طريقة الشيخ في     
االستشهاد بها، فتارة يجيئ بالشاهد بيتا وتارة بيتين وثالثة ثالثة وربما زاد على ذلك، 

 وسيأتي بيان ذلك في منهجه في االستشهاد بالكالم العربي.

كتابه هو قول امرئ القيس في وصف ش عر  أطفي شي افتتح به وكان أول شاهد شعر 
 حبيبته:

                                                           
 .25ينظر: تخليص العاني:  (1)
 .230ينظر: تخليص العاني:  (2)
 .215تخليص العاني: ينظر:  (3)
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ـــــــى الُعـــــــال ـــــــِزرات  إل  غـــــــدائُرها ُمْست ْش

ـــلِ    ُمْرس  ـــى و  ـــاُص فـــي ُمثنًّ  ت ِضـــل  الِعق

   
وذلك في "باب التن افر في الكلمة"، على ما في كلمة "مستشِزرات"، وبيان أنها غير   

أن كل ما يعد ه الذوق السليم  -يقول الشيخ-تنافرفصيحة لثقلها على اللسان، إذ ضابط ال
 .(1)ثقيال متعسر النطق فهو متنافر

 وختم الكتاب بقول السموأل: 

ــْئن ا علــى النــاس قــْول ُهمْ  ــُر إْن ِش  وُنْنِك

 وال ُينِكـــــــــُرون  الق ـــــــــول  حـــــــــين  ن قـــــــــول  

   
 

"، للمقارنة بينه وبين قول اهلل عزوجل:" ال  ُيْسأ ُل ع   أطفي شوجاء به   ا ي ْفع ُل و ُهْم ُيْسأ ُلون  مَّ
في "باب اإلطناب باالعتراض"، حيث قال:" فاآلية إيجاز بالنسبة إلى البيت. وأراد 
بـ"قولهم" كل ما قالوه، وبـ"القول" الجنس الصادق، وبالواحد كما يقتضيه المقام؛ أي: لو 

ا ولو قوال واحدا، وال شئنا لغيرنا على الناس كل  قول قالوه، وال يقدرون أن يغيروا علين
يتعي ن ذلك؛ لجواز أن يكون "ما يفعل" في اآلية واقعا على القول والفعل جميعا، والبيت 

 .(2)مختص  بالقول؛ فالكالمان ال يتساويان في أصل المعنى، بل كالم اهلل أجل  وأعلى"
 

 

  * األقوال واألمثرل:

ية، فقد طغى القرآن والشعر على لم يحو الكتاب إال نزرا قليال من الشواهد النثر     
على إيراد ما كان يراه يغني الباب؛ إذا لمس  أطفي شاألقوال واألمثال والقصص.واقتصر 

                                                           
 .2ينظر: تخليص العاني:  (1)
 .159ينظر: تخليص العاني:  (2)



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
161 

 

شباع لالستشهاد. فحتى من مقامات الحريري اجتزأ على إيراد شطر من  فيه مزية فضل وا 
 ، من قوله: (1)را"بيت من المقامة الكوفية، وهو قول أبي القاسم:" يا أهل ذا المغنى وقيتم ش

ــــــــر ا ْغنـــــــى ُوقيــــــــُتْم ش   يـــــــا أهــــــــل  ذا الم 

ـــــــــــــــُتْم ُضـــــــــــــــر ا   ـــــــــــــــُتْم مـــــــــــــــا ب قي  وال ل قي

   
:"اللهم ارحم العبد -رضي اهلل عنه-من األقوال المأثورة، قول معاوية أطفي شومما أتى به 

:" لنا علم -رضي اهلل عنه-،  وقول علي بن أبي طالب(2)العاصي ذا القلب القاسي"
مال"، ومن أقوال العرب المشتهرة:" شر  أهر  ذا ناب"، وكذلك قولهم:" القتل أنفى ولألعداء 

 للقتل".

"، الذي      يَّْعِت اللَّب ن  ْيف  ض  ومن األمثال الواردة في "تخليص العاني" قول العرب:"الصَّ
معناه: تركت الشيء في وقته وطلبته في غير وقته.وقصت و  مضرب مثل لكل مفرط.غدا 

  .  (3)روفة ساقها الشيخ في كتابهالمثل مع

في "باب تعريف المسند إليه بالعلمية" إلى ما مثلت به العرب في  أطفي شكما لمح     
"، وحاتم علم على  اِتم  ُد ِمْن ح  المدح والذم في كل من حاتم ومادر؛ فاألول من قولهم:" أ ْجو 

ْشر ج، كان جوادًا شجاعاً  ل ب،  حاتم بن عبد اهلل بن سعد بن الح  شاعرًا ُمظ فرًا، إذا قاتل غ 
ذا أْثرى  ذا أس ر  أطلق، وا  ر ب بالِقداح س ب ق، وا  ذا ض  ذا ُسئل وهب، وا  ذا غنم نهب، وا  وا 
". ومادر علم  اد ر  ُل ِمْن م  أنفق، وكان أقسم باهلل ال يقتل واحد  أمه. والثاني من قولهم:"أ ْبخ 

فيه،  -أي: قاء-ماء قليل، فسلحلرجل من بني هالل سقى إبله وبقي في أسفل الحوض 
 . (4)ومدر به الحوض، أي: طي نه بخال بأن ُيسقى منه

                                                           
 .525ينظر: تخليص العاني:  (1)
 .555ينظر: تخليص العاني:  (2)
 .101ينظر: تخليص العاني:  (3)
 .52ينظر: تخليص العاني:  (4)
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ومن الحكايات ما ورد في "باب التعقيد"، حيث ساق الشيخ ما وقع للصاحب ابن      
عباد أنه رأى أحد ندمائه متغي را ِلُسْخن ة، قال: ما الذي بك؟ فقال: حم ى؛ يعنى حرارة. فقال 

يعني احترز منها، فقال النديم: "و ه". فاستحسن الصاحب منه ذلك  الصاحب: "ِقه"؛
وأحسن إليه كل  اإلحسان، فإن  "ِقه" و"و ه" هما "قهوه"، ولو كان"ِقه" مكسور القاف و"ق هوة" 
مفتوحة؛ألنه ال ُيشترط التوافق في ذلك، والصاحب لما صدر منه لفظ "ِقه" بعد لفظ 

، أصلح النديم ذلك بأن -تخفيف الميم وفتح الحاءب-"حم ى"، فكان مجموعها "حماقه" 
 .(1)أغضبه بـ"و ه" ليأخذ "قه" عن "حمى" فيصير "قهوه" مع "وه" فيبطل بلفظ "قهوة"

 

 منهج الشيخ في شرحه:-ب

 منهجه في شرح الشواهد القرآنية: -

نه المائتين، وألنه كم هائل فإ (200)سبق الكالم في أن شواهد الكتاب قد أربت على     
يصعب أن تستوعب كل تلك اآليات بالدراسة والتمحيص، وبيان جميع الجوانب التي 
تطرق إليها الشيخ فيها.غير أنه يمكن أن يستشف المنهج الغالب في التعامل مع تلك 
الشواهد القرآنية بتسليط الضوء على جملة منها؛ وكيفية تعامل الشيخ معها بحسب 

األسلوب -ككل مرة-يحة تارة أخرى؛ مراعيا في ذلكاألبواب تارة، وبحسب انسجام القر 
التحليلي الذي يتخذ من التبسيط والتذليل سبيال لتحقيق الغاية التعليمية من الدرس البالغي 

 عموما.

؛ كما فقد يأيي برآلية ليدفع بهر شبهة، أو يزيل بهر مسيشكال، أو يضع ف بهر قوال- 
حيث أورد ما قاله الزوزني من أن قرب حصل له حينما تكلم عن التنافر في الكلمة، 

المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة، سواء كان ثقال متناهيا أو قريبا منه، وأنه زعم بأن 
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في لفظة "أعهد" من قوله تعالى:" أ ل ْم أ ْعه ْد ِإل ْيُكْم ي اب ِني آد م  أ ْن ال  ت ْعُبُدوا الشَّْيط ان  ِإنَُّه ل ُكْم 
،" ُدو  ُمِبين  ثقال قريبا من المتناهي، فيخل  بفصاحة الكلمة؛ لجمعها بين الهمزة والهاء  ع 

 .(1)الخارجتين من أسفل الحلق، والعين الخارجة من وسطه

ثم انبرى الشيخ، بهذه اآلية، ليرد على زعم الزوزني، حتى ال يتوهم متوهم أن بعض القرآن 
، ولو كلمة واحدة، مما قد غير فصيح، وأن مجرد اشتمال القرآن على كالم غير فصيح

:" قلت: الجواب عندي أن مادة "ع -رحمه اهلل-يقود إلى نسبة الجهل أو العجز هلل. فقال
هـ د "  تدر ب عليها اللسان في القرآن وغيره، وخف ت في الذوق فصارت كسائر الكلمات 

ا العرب كلهم؛ التي ال ثقل فيها،  فلم يحصل الثقل بزيادة الهمزة، وذلك أن ها كلمة تنطق به
 أعني مادة "ع هـ د"، خلقها اهلل في ألسنتهم كلها، وأن المتنافر هو الثقيل على اإلطالق.

وكذلك أشار إلى ما ورد في كتاب اهلل من توالي األمثال، ولم يحط ذلك من   
"  فصاحة القرآن؛ قال الشيخ:" وقد اجتمعت ثماني ميمات في قوله تعالى:"ُأم م  م مَّْن مَّع ك 
نما تحصلت ثماني ميمات بقلب النون ميما. وأما الجواب  ولم يثقل، قيل: بل زاد خفة، وا 
بأن  الكالم الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة ال يخرج عن الفصاحة،  كما ال 
يخرج الكالم الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا ـ فال يصح؛ ألن  

لو طال وكان غالبه كل ه فصيحا، إال  إن كانت كلماته كلها الكالم ال يسمى فصيحا و 
 .(2) فصيحات."

، ويوهن دليل المخالف، كما في "باب خروج الكالم عن مقتضى وقد يرد قوال ويضعفه
الظاهر بااللتفات"، حيث أكد عدم ورود االلتفات من الخطاب إلى التكل م في القرآن، وأن 

ي اة  الد ْني ا ِإنَّا آم نَّا استدالل بعضهم بقوله تعالى:" ف ا ا ت ْقِضي ه ِذِه اْلح  ا أ ْنت  ق اض  ِإنَّم  ْقِض م 
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ب ن ا ِلي ْغِفر  ل ن ا"، هو التفات من الخطاب الى التكلم، فرد الشيخ بقوله:"وليس في هذا رائحة  ِبر 
 من االلتفات؛ ألن  شرط االلتفات أن يراد مقصد واحد".

في شأن الفصرحة  مديه في قبول أو رد بعض مر يسيشكلوقد يجعل القرآن الكريم ع-
، كما في "باب كثرة التكرار وكثرة تتابع اإلضافات"، حيث عدهما بعض والبالغة

البالغيين مما يخل بفصاحة الكالم. فساق الشيخ شواهد قرآنية حصل فيها األمران: 
فقال:"والحق أن هما ال التكرار وكثرة اإلضافات، ولم تنزل عن فصاحة هذا الكتاب العظيم، 

تخال ن بفصاحة الكالم لذاتهما، فضال عن أن يقال: حيثما ُوجدت إحداهما ُوجد اإلخالل 
ال  فالكالم  بالفصاحة، بل إن  ِثقل اللفظ بسببها على اللسان، فاإلخالل إن ما هو بالتنافر، وا 

رار وتتابع فصيح إن لم يوجد شيء آخر عن الفصاحة، وال نسل م بأن  مطلق كثرة التك
نافر الحروف أو كان التكرار كان تاإلضافات ثقيل على السمع يكرهه السمع، كال  بل إن 

لغوا محضا. وال نسل م بأن كراهة السمع مخل ة بالفصاحة ولو بال ثقل، وقد وقع تتابع 
ث ُمود "، وكقوله  اد  و  اإلضافات في القرآن كقوله تعالى:"ِمْثل  د ْأِب ق ْوِم ُنوح  و ع 
م ا  ه ا" إلى آخر السورة، والسيما  قوله تعالى: "و  اه ا و اْلق م ِر ِإذ ا ت ال  ُضح  تعالى:"و الشَّْمِس و 

ت ْقو اه ا" لقرب التكرار فيه.." س وَّاه ا ف أ ْله م ه ا ُفُجور ه ا و 
 (1). 

وقد يأيي برلشرهد القرآني ليقرر به قرعدة نحوية، أو يدل به على وجه نحوي راجح، -
. كما في "باب العطف على المسند إليه عطف بيان"، حيث أراد الشيخ أن غير ذلكأو 

يقرر قاعدة عطف البيان والبدل، مع ذكر آراء العلماء في ذلك.حيث نبه الشيخ إلى أن ه 
ن قصد الثاني بالحكم ذاتا واألول تمهيد فبدل  إن قصد البيان بالذات فعطف بيان ، وا 

ذا لمطابق، ولو حصل به بيان ؛ أل م يتبي ن قصد المتكلم جازا ن ه لم يكن بالذات، وا 
 ؛ ألن  اإليضاح له مزيد اختصاصهثم أفاد بأن التفتازاني اختار كونه عطف بيان جميعا،

هه  السيد الشريف الجرجاني بأن  في البدل تكرير  به، واختار الزمخشري  كونه بدال، ووج 
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إلسناد، وبأن  األصل أن تجعل الذات العامل حكما ويفرع عليه تأكيد النسبة؛ أي: ا
 .(1)مقصودة بالحكم؛ أي: النسبة، وليس اإليضاح يفوت ولو لم يقصد بالذات

وفي نهاية البحث اللغوي أشار إلى قول بعضهم بأنه: يلزم أن يكون المعطوف أوضح     
من المعطوف عليه؛ ورده الشيخ، لجواز أن يحصل اإليضاح من اجتماعهما، وأكد أن 

ه أوضح هو الغالب، وقد يجيئ من غير الغالب  لغير اإليضاح، واستشهد بقوله كون
ر ام  ِقي اًما ِللنَّاِس"، ثم قال في تخريج ذلك:" إذا جعلنا  ع ل  اللَُّه اْلك ْعب ة  اْلب ْيت  اْلح  تعالى:" ج 
"البيت" عطفا على "الكعبة" للمدح بواسطة نعته بـ"الحرام" وال لإليضاح،  فعطف 

وصوف بالحرام عطف بيان وذلك مدح، وقد يقال: "البيت" علم للكعبة بالغلبة أشهر الم
دا، فيكون المدح في وصف عطف بيان بـ"الحرام" ال  من لفظ "الكعبة" فهو لإليضاح مجر 

 .  (2) في جعل الموصوف بـ"الحرام" عطف بيان.."

، كما وقع هر ويجلييهروقد يأيي برلشرهد ثم يسيوقفه نكية أو فرئدة، فيسيطرد إلى ذكر -
د ْتُه  له في "باب تعريف المسند إليه بإيراده اسـما موصوال"، حيث ساق قوله تعالى:" و ر او 
ْن ن ْفِسِه"، وبين الشاهد فيه، وهو أن يؤتى بالمسند إليه موصوال  الَِّتي ُهو  ِفي ب ْيِته ا ع 

ء كان المسند إليه عظيما أو الستقباح التصريح باسمه، الذي هو نوع من أنواع العل م، سوا
حقيرا. ولذلك لم يقل اهلل عز وجل: وراودته امرأة العزيز أو راودته زليخا؛ الستقباح ذكرها 
في مقام طلبها الزنا مع أن  لها شرفا وتوبة. وهنا استطرد الشيخ ليكشف عن بعض النكت 

فائدة، فقال:" ..وقيل: القرآنية من اآلية السابقة، انطالقا من أقوال أخرى جمعها لتمام ال
تقرير للمسند وهو "المراودة " لما في كونه في بيتها من فرط االختالط واأللفة، أي أن 
المراودة وقعت وثبتت لتيس رها بكونه في بيتها مقهورا تحتها. وقيل: تقرير للمسند إليه وهو 

ي هو في بيتها ولعل ها زوجة العزيز؛ إذ لو قيل: "وراودته امرأة العزيز "   لم يعلم أن ها الت
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امرأة أخرى للعزيز. أو قيل: "وراودته زليخا" لم يعلم أن ها زوجته التي هو في بيتها ولعلها 
غير امرأته أو امرأة أخرى سم يت بذلك االسم الذي هو اسم للتي هو في بيتها، وأيضا لفظ 

 . (1)"زليخا " مستقبح في تركيب الحروف يكرهه السمع وينفر عنه. واهلل أعلم

ثم يعود الشيخ بعد استعراض تلك األقوال إلى القول المرتضى، فيقول:"والتحقيق ما ذكرته 
أو ال لكون القصد تنزيه يوسف عليه السالم، وكل  من المسند والمسند إليه إلفادة ذلك 
المقصود، ولكن ال مانع أن يكون الموصول لجميع ما ذكر من استقباح التصريح باسمها 

المسند الزنا، ومن زيادة تقرير القصد المسوق له الكالم. وتقرير المسند و  في مقام طلب
"  لو جيء به ، وهكذا ال مانع من اجتماع نكت غير متنافية، إليه وكراهة لفظ " زليخا 

وال يشكل أن ه يفاد ذلك بغير الموصول أيضا ، نحو: "وراودته امرأة هو في بيتها "  أو" 
ه  اشترط في النكتة أن تختص  بطريق تذكر له وال أن تكون راودته صاحبة بيته "؛ ألن  

أولى، بل يكفي أن ها تحصل به سواء لم تحصل إال  به أو حصلت به وتحصل أيضا بغيره 
ا بالطريق أو راجحا به. واهلل أعلم."  .(2) . وقيل: ال بد  أن يكون الحصول مختص 

قصة وقعت، أو حكرية ينرسب وقد يأيي برآلية في سيرق ذكر شرهد البرب ثم يسرد -
كما في "باب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر"، حيث استشهد الشيخ بما روي  المقرم،

أن  القبعثرى كان جالسا مع جماعة في بستان عنب، وكان األوان أوان حصرم العنب، 
د وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه "، فأخب اج،   فقال القبعثرى: "اللهم سو  ر فُذكر الحج 

اج بذلك، فأرسل إليه وهد ده على قوله المذكور، فقال: إن ما أردت بقولي المذكور  الحج 
اج: ألحملن ك على األدهم، فقال له: مثل األمير  عن ي العنب  الحصرم، ثم قال له الحج 
اج: إن ما أردت الحديد، فقال له: ألن يكون حديدا  يحمل األدهم واألشهب، فقال له الحج 

اج ألعوانه: احملوه فلم ا حملوه، قال: خير من أن يك ان  الَِّذي "ون بليدا، فقال الحج  ُسْبح 
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ا ُكنَّا ل ُه  ُمْقِرِنين   م  ر  ل ن ا ه ذ ا و  ل ْقن اُكْم "حجاج: اطرحوه فلما طرحوه، قال: فقال ال "،س خَّ ِمْنه ا خ 
ِمْنه   ِفيه ا ُنِعيُدُكْم و   .(1)ب منه وعفا عنه"فأعج  "،ا ُنْخِرُجُكْم ت ار ُة ُأْخر ىو 

ولم يسبق ، وربمر أيى برلشرهد ليطلعنر على نكت قدح فيهر بفكره، واسيتخرجهر بنفسه-
، كما في "باب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بأن يقابل المتكلم سائله بجواب إليهر

 ليس مطابقا لسؤاله"، إذ جاء فيه الشيخ بعدة شواهد، وذيله بشاهد قرآني، وهو قوله تعالى
ِبين  و اْلي ت ام ى و اْلم س   ْير  ف ِلْلو اِلد ْيِن و اأْل ْقر  ا أ نف ْقُتْم ِمْن خ  اذ ا ُينِفُقون  ُقْل م  اِكيِن و اْبِن " ي ْسأ ُلون ك  م 

السَِّبيِل"، وأشار إلى سبب النزول، فقال:"  روي أن  عمرو بن الجموح، وهو شيخ كبير له 
؟ وأين نضعها؟ فذكر اهلل ل: ماذا ننفق من أموالنافقا مال عظيم جاء إلى رسول اهلل 

ل فقط وهو قوله: " ماذا ننفق من أموالنا؟ إبرام شعير أم دراهم؟ " وهكذا،  تعالى سؤاله األو 
ولم يذكر سؤاله الثاني، وهو قوله: " وأين نضعها؟"،  وأجاب بالثاني الذي لم يذكر، وترك 

ل تنبيها على الالئق بهم  تركه واالقتصار عن الثاني. وال يخفى أن  إجابة الجواب عن األو 
السؤال عن الجنس الذي يتصد ق به ببيان مصرف الصدقة من خالف مقتضى الظاهر، 

 .(2) هكذا ظهر لي ولم أجده لغيري.."

ومفهوم اآلية أنهم أجيبوا بما هو أهم وهو بيان مصرفها، ألن  النفقة ال يعتد  بها إال أن  
ا يتصد ق به فإن ه يعتد  به من أي جنس، وقليال أو كثيرا؛ وهي تقع موقعها، بخالف م

الصدقة النافلة ألن ها ال يعتد  بها لو وقعت في محرم كالصدقة على عاص ألجل 
عصيانه، أو عاص ال يجوز أن ينفق عليه كالطاعن في الدين والناشزة، وكاإلنفاق في 

 معصية. فبي ن اهلل مصارف النفقة المختارة.

، ويناقش من ي برلشرهد القرآني ليقرر به مسألة من مسرئل أصول الفقهوقد يأي-
خاللها أقوال العلماء باختالف مذاهبهم، حتى في مذهبه المعروف، ثم يبين الراجح في 
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المسألة، كما في "باب األمر"، حيث ناقش مسألة ما يفيده األمر إذا أطلق، فقال:" 
غيره؟ األصح  أن ه للوجوب إن لم يصرفه دليل، واختلفوا أحقيقة األمر الطلب الجازم أم 

وعليه األكثر وهو مذهبنا معشر اإلباضية الوهبية، وقيل: للندب، وقيل: لهما ولإلباحة، 
" أو  وقيل: لإلذن المشترك بين الثالثة. وصيغته إم ا فعل أمر كـ" قم " أو اسم فعل كـ" صه 

 .  (1)" ِلُيْنِفْق ُذو س ع ة  ِمْن س ع ِتِه".."مصدر كـ" ضربا زيدا " أو حرف نحو قوله عز  وعال: 

، كمسألة وقد يسوق الشرهد القرآني ليفيح به بربر لمنرقشة مسألة من مسرئل الشرع -
أصحاب النفقة الواجبة والنافلة.ولما تكلم عن صدقة الطوع، وهي الصدقة النافلة، أخبر 

م كالصدقة على عاص ألجل بأنه ال يعتد  بها ويؤاخذ عنها لو وقعت في محر  أطفي ش
 عصيانه، أو عاص ال يجوز أن ينفق عليه كالطاعن في الدين، وكاإلنفاق في معصية. 

من أن الصدقة الواجبة ليست تجوز لبعض -في السياق نفسه-وكذلك ما يفهم من كالمه 
الناس، كالوالدين؛ لوجوب النفقة لهما، وكذلك على كل من تجب نفقته عليك كالزوجة 

ء.وهذه المسائل المذكورة استطرد الشيخ في الكالم عليها من قوله تعالى:" ي ْسأ ُلون ك  واألبنا
ِبين  و اْلي ت ام ى و اْلم س اِكيِن و اْبِن ا ْير  ف ِلْلو اِلد ْيِن و اأْل ْقر  ا أ نف ْقُتْم ِمْن خ  اذ ا ُينِفُقون  ُقْل م  لسَِّبيِل"، م 

اب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بأن يقابل بعد أن استوفى منها ما استشهد به لـ"ب
 . (2)المتكلم سائله بجواب ليس مطابقا لسؤاله"

ومن المسائل الشرعية أيضا مسألة تصديق الكافر إذا قال كالما يعتقد المسلمون بأنه 
إجماع األمة على تصديق اليهودي   أطفي شصحيح مثال. ففي "باب الصدق والكذب"، نقل 

حق ، وعلى تكذيبه إذا قال اإلسالم باطل. وبين بأن إجماعها ولو على  إذا قال: اإلسالم
ة أيضا؛ فحيث أجتمعت على تسمية األول صدقا ال غيره والثاني كذبا ال  التسمية حج 
اء ك   غيره، لم يجز إال ذلك. ثم جاء بما يدل عليه القرآن، وهو قوله تعالى: " ِإذ ا ج 
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ُسوُلُه و اللَُّه ي ْشه ُد ِإنَّ اْلُمن اِفِقين  اْلُمن اِفُقون  ق اُلوا ن ْشه ُد  ُسوُل اللَِّه و اللَُّه ي ْعل ُم ِإنَّك  ل ر  ِإنَّك  ل ر 
ُسوُل اهلِل"، مع أنه رسول اهلل حقا، ألن هم  "؛  سم اهم اهلل كاذبين في قولهم:" ِإنَّك  ل ر  ل ك اِذُبون 

 .(1) لم يعتقدوا أن ه رسول اهلل .."

باب الخروج عن " كما فيآلية مسيعرضر فيهر أوجه القراءة الثربية، وقد يسيشهد بر-
ل ى  أطفي شمقتضى الظاهر بالقلب"، حيث أورد  ِقيق  ع  قوله تعالى، في سورة األعراف:" ح 

"، وناقش فيها االستدالل للقلب، وذكر فيها قراءة الجمهور، وهي بترك ياء  أ ْن ال  أ ُقول 
؛أي: بالتشديد. قال الشيخ:" وقراءة الجمهور "حقيق على أن ال المتكلم، وقرأ نافع بإضافتها

دخال "على" الجار ة على قوله: "أن ال أقول" قلب لقراءة نافع؛  أقول" بترك ياء المتكل م، وا 
فإن  قولك: " رسول واجب علي  عدم قولي شيئا " إال  نحو قلب لقولك: " رسول واجب عليه 

 .(2) ن ضمن "حقيق" معنى حريص فال قلب."أن ال يقول إال  الحق  "، إال  إ

وفي "باب استعمال هذه الكلمات في غير االستفهام الحقيقي على سبيل المجاز المرسل"، 
ومقصود الشيخ بقوله"هذه الكلمات" هو أدوات االستفهام التي ذكرها قبل هذا الباب، من 

 نحو: هل، وكم، وأين...

ْين ا ب ِني ِإْسر اِئيل  ِمْن اْلع ذ اِب وقد ساق لهذا الباب عدة شواهد، منها قو  ل ق ْد ن جَّ له تعالى:" و 
"، وأشار فيها إلى قراءة ابن عباس اِلًيا ِمْن اْلُمْسِرِفين  رضي -اْلُمِهيِن ِمْن ِفْرع ْون  ِإنَُّه ك ان  ع 

بفتح الميم من:"م ن فرعون"، فكأن ظاهرها االستفهام الحقيقي، غير أن  -اهلل عنهما
فيها استفهام مجازي مقصود به التهويل، "وهو التقطيع والتفخيم لشأن المستفهم  التحقيق

عنه، ينشأ عنه غرض من األغراض، وذلك أن  التهويل يقتضي العظمة وشأن العظيم 
 عدم إدراكه، ويلزمه أن يجهل بالفعل ويتسب ب عنه االستفهام.".
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ون" خبر، أو بالعكس. ويكون معنى وعلى هذه القراءة تكون "م ن" االستفهامية مبتدأ و"فرع
اآلية حينئذ:" لما وصف العذاب بالشدة والفظاعة زيادة في المنة على بني إسرائيل 
"؛ أي: هل تعرفون من هو غاية في فرط  باالنحاء منه زادهم تهويال، بقوله: "م ْن ِفْرع ْون 

ذابه؟ العتو  التكب ر وناهيكم بعذاب من هو غاية في ذلك، وقد نجيناكم من ع
 . (1)فاشكروا،.."

، كما وقد يضطره الشرهد القرآني للتخروج إلى موضوع غير موضوع البرب أو الكيرب-
وقع له في "باب إيجاز الحذف"، حيث استشهد بقوله تعالى:" و اْسأ ِل اْلق ْري ة "، وأفاد منها 

 مسألة المجاز، على -بحسب الظاهر-حذف المضاف؛أي: أهل القرية، ثم ناقش فيها
ن  أطفي شالقول بأن السؤال ال يمكن أن يتوجه إلى القرية ذاتها، فقال  موضحا ومبينا:"وا 

قلنا سمي أهل القرية بالقرية مجازا لعالقة الحلول، أو زعم أحد كداود الظاهري  أن  القرية 
اسم موضوع للمكان المبني المعتاد وموضوع ألهله، أو قلنا كما قال السبكي: المراد حقيقة 

ية، والسؤال على وجه اإلعجاز، فال إيجاز حذف . وال يقال األصل عدم هذا القر 
االحتمال؛ ألن ا نقول ظاهر اللفظ غير مراد فال بد من تأويل، فكما أن  األصل عدم هذا 

 .(2)االحتمال نقول: األصل عدم المجاز.."
 

 منهجه في شرح الشواهد الحديثية:-

ها كتاب "تخليص العاني من ربقة جهل المعاني"، على قلة الشواهد الحديثية التي احتوا
فقد كان للشيخ منهج خاص في طريقة التعامل معها واإلفادة منها بحسب ما يسمح به 

 السياق والمقام.ويمكن تلخيص تلك المنهجية في نقاط، منها:
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أنه يورد الحديث ليس شرهدا للبرب ولكن ليحقيق مسألة نحوية يحقق غرضر من -
، كما جرى له في باب "ذكر المسنـد إليه أوال"؛ حيث يلزم ذكر معرنيأغراض علم ال

المسند أو ال؛ لكونه أهم  من ذكر باقي أجزاء الكالم، بمعنى أن  العناية به أكثر من العناية 
بذكر غيره، وذلك شامل لذكر المبتدإ قبل الخبر، ولذكر الفاعل أو النائب قبل المفعول به 

األصل، غير أنه قد يتعين تقديم المسند إليه المس ور بالسور  وسائر الفضالت. هذا على
" و"جميع" و"أل االستغراقية" على المسند المقرون بأداة السلب؛ وفي ذلك  الكل ي كلفظ " كل 

 بقول أبي النجم: -مثال-نقل الشيخ ما قرره ابن مالك ومن تبعه، مستشهدين

 قـــــــد أصـــــــبحْت أم  الخيـــــــار تـــــــد عي

ــــــــــًا كل ــــــــــ   ــــــــــيَّ ذنب ــــــــــم أصــــــــــنعِ عل  ه ل

   
" على االبتداء وحذف العائد، أي: لم أصنعه.   على جهة رفع "كل 

لى جانب هذا الشاهد العربي، ومن أجل تحقيق تلك المسألة، ساق  شاهدا من  أطفي شوا 
، في قصة ما يعرف بحديث ذي اليدين:"كل  ذلك لم السنة النبوية الشريفة، وهو قوله 
 أطفي شان، وقد حمل ذو اليدين على عموم السلب. ويختم يكن"؛ أي: ال القصر وال النسي

بقوله:" ..واألظهر أن  طريقة المعاني كطريقة النحو فينبغي أن يطلق لفظ المسند إليه 
 " " ألن ه المبتدأ، ولو كان أيضا سور اإلحاطة، وتسمية ما أضيف إليه "كل  على لفظ "كل 

ي المنطق هو الموضوع، وجعل كل سورا، في المثال مسندا إليه إن ما هو موافقة لجعله ف
والمعنى في ذلك كل ه واحد، وسواء في إفادة العموم أكان الخبر حقيقيا أم سببيا، نحو:  

 .(1)كل إنسان لم يقم أبوه. "

.  ففي ويأيي برلشرهد ثم يبين فيه عن حظه في العلم من عمق بصيرة وبعد نظر -
الد هر"، والذي ساقه في "باب تعريف المسند"، :" ال تسب وا الد هر فإن  اهلل هو قوله 

لبيان مذهب غيره في تسمية اهلل عز وجل بالدهر، ثم تنطلق قريحته ويتقد فكره ليكشف 
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عن عالقة الدهر، الذي ظاهره الزمن، مع اهلل خالق الزمان والمكان سبحانه وتعالى، 
سائل أصول الدين. يقول ولعمري إنها شبهة في غاية الخطورة؛ ألنها متعلقة بمسألة من م

والظاهر عندي: أن  المعنى أن  اهلل هو الذي يخلق ما تنسبونه إلى الزمان. كذا :" أطفي ش
ظهر لي منذ عشر سنين أو أكثر، ثم رأيت والحمد هلل للصب ان عن حاشية عبد الحكم 

ه: أن  قولك: "اهلل هو الدهر"، معناه : أن  على السعد عن فائق الزمخشري ما وافقه، ونص 
 .(1) الجالب للحوادث هو اهلل ال غيره."

وقد يأيي برلحديث يسيشهد به لبعض يفريعرت البرب مثال، ثم ال يلبث أن يليقط منه -
. ففي باب تقييد فرئدة أو يكشف به عن نكية، أو ينب ه على مر فيه من أحكرم وحكم

ألدوات الشرطية عن بعض ا أطفي شالحكم بالشرط، وهو من أطول أبواب الكتاب، تكلم 
ذا، ولو، وكلما،..، لينقل لنا ما قال المبر د من أن "لو" قد تستعمل في المستقبل  كـ:إن، وا 

قال:"اطلبوا العلم ولو  استعمال "إْن" للمستقبل بال شرط لنكتة، كما يروى أن النبي 
م :" تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكبالصين"؛ أي: ولو يكون العلم بالصين، وقوله 

األمم يوم القيامة ولو بالسقط"؛ أي: ولو يكون التباهي بالسقط؛ ثم بستطرد ليكشف ما في 
ألفاظ الحديث من معان، فيقول:" و"تناكحوا" أمر، و"تناسلوا" مضارع مجزوم في جوابه 
محذوفة منه إحدى التاءين، أو أمر بدل من األول بدل اشتمال؛ فإن  التناسل ليس 

 سبة الطلب إليهم في التناسل مجاز؛ ألن  التناسل ليس باختيارهم."للتناكح، لكن إسناد ن

(2). 

وقد يجيئ برلشرهد للبرب ثم يسيشكل مر فيه من جهة النحو، ويذكر التخالف والصواب -
كما  في "باب االستفهام بهل"، التي لطلب التصديق، نحو: " هل قام زيد " و" هل أحيرنر، 

وب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو، عمرو قاعد "، وذلك إذا كان المطل
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والختصاصه بطلب التصديق امتنع أن يؤتى له بمعادل، فال يقال: " هل زيد قام أو عمرو 
:" هل تزو جت بكرا أم ثيبا"؛ ألنه جيئ فيه بمعادل، ". واستشكل الشيخ ما في قوله 

أي -واب، فقال:" وأجازه ابن مالكوهو:"بكرا أم ثيبا"، وأورد الخالف فيه ثم دل على الص
:"هل تزو جت بكرا أم ثيبا "، وأجيب ؛ لقوله  -أجاز االستفهام بهل مع االتيان بالمعادل

 بأن  "أم" منقطعة، أي: بل ثي با، وأم المنقطعة وما بعدها ليسا عديال لما قبلها. 

عة أن تكون وشرط المت صلة أن يتقد م استفهام بالهمزة أو التسوية، وشرط المنقط 
بعدها جملة؛ ففي الحديث يقد ر ناصب لثي با، فـأْم منقطعة بعدها جملة، والمستدل  بالحديث 
ال يعي ن االستفهام قبل المتصلة بالهمزة، بل يقول سواء فيها الهمزة وهل، ويقول األصل 

هي  عدم الحذف، فالواقع بعدها مفرد، فوقوع المفرد بعدها دليل ات صالها، ألن  المت صلة
التي يقع بعدها المفرد وتقع بعدها الجملة، والمنقطعة ال تقع بعدها إال الجملة، والمت صلة 
لتعيين أحد األمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم، والمشهور في "هل" ما ذكرته أو ال من 

 . (1) طلب التصديق."

م يقتضي ثم يقول:"ومعنى قولهم "هل" لطلب الحكم أن ها لطلب التصديق، وطلب الحك
 الجهل به، والجهل مناف لما اقتضته "أم" المت صلة من العلم.".

-، كما في األثر المروي عن السيدة عائشة ويأيي برلشرهد فيسيشهد به ألكثر من برب-
  أنهل قالت:" ما رأيت منه وما رأى مني"؛ حيث جاء به الشيخ في باب -رضي اهلل عنها

زم"، لي قول فيه بأنه إذا تعل ق الغرض بالمفعول ذكر أو حذف، "تنزيل المتعد ي منزلة الال 
ذا حذف قد ر بحسب ما يدل عليه عاما أو خاصا.وهثل للعام بقول اهلل  واألصل ذكره، وا 
عز وجل:" و اهلُل ي ْدُعو ِإل ى د اِر السَّال ِم"؛ أي: كل  أحد؛ ومثل للخاص بقول عائشة 

 ئا.المذكور، وهو خاص، على تقدير: ما رأيت منه شي
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 منهجه في شرح الشواهد الشعرية:-

اختلف منهج الشيخ في شرح الشاهد الشعري، انطالقا مما يفرضه عليه الباب تارة،      
ومما تسمح به قريحته العلمية المتشعبة في أكثر من فن تارة أخرى؛ فيجد نفسه في كثير 

 سبيل إلى التخلص من األحيان أمام مرغ مات ومرغ بات االستطراد والتفريع والتوسع، ال
 منها.وهذه بعض النقاط التي تكشف عن تلك المنهجية:

لحن يسوق الشرهد ثم ينبري لشرح مريراه مسيغلقر من الكلمرت، أو يضبطه حيى ال يُ -
، معتمدا في ذلك على أقوال أهل اللغة وما أورده أصحاب المعاجم كالصحاح وتاج فيه

 تابه هذا، وفي سائر مؤلفاته اللغوية والبالغية.العروس وغيرهما. وهو المنهج الغالب في ك

 ليص" من الشعر، بقول امرئ القيسومن هذا القبيل ما افتتح به كتابه "التخ

 غــــــدائُرها ُمْست ْشــــــِزرات  إلــــــى الُعــــــال

ــلِ    ُمْرس   ت ِضــل  الِعقــاُص فــي ُمثنًّــى و 

   
الرأس إلى الظهر إذا  والغديرة: القطعة من الشَّعر الذي تنسدل من فقال شارحا ومعربا:"

أرسل، والمراد هنا الملوي ة، لكن لو ُأرسلت لوصلت الظهر، وسم ي الشَّْعُر غديرة؛ ألنه 
؛ يقال: استشزر الشَّعر -بكسر الزاي-غودر أي: ترك حتى طال. ومستشِزرات: مرتفعات 
ر  ي ؛ أي: مرفوع، فهو ف-بفتح الزاي-أو غيره: ارتفع، واستشزرته: رفعته فهو مستشز 

البيت بالكسر من الالزم، أو بالفتح من المتعد ي، وهو أولى إذا كان ذلك في الشَّْعِر 
 .(1) الملوي  إذ األنسب أن ها تلويه فترفعه، وأما بـال لي  فاألْولى كسره."

وكذلك فعل في "باب المخالطات للفعل أو ما ذكر معه المناسبات في المجاز العقلي" 
 جم العجلي:حيث استشهد بقول أبي الن

ْت ُأم  اْلِخي اِر تـــ دَّعِ    يـــــــــق ْد أ ْصب ح 
ـــــــــــــل يَّ ذ ْنبــــــــــــًا ُكل ــــــــــــ    ـُه ل ـــــــــــــْم أ ْصـنـــــــــــــ عِ ع 

   
                                                           

 .3ينظر: تخليص العاني:  (1)
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ـــــر ْأِس األ ْصـــــل عِ   ِمـــــْن أ ْن ر أ ْت ر ْأِســـــي ك 

ـــــــــــُزعِ    ــــــــــــْن ُقْن ـــــــــــُه قــــــــــــُْنُزعا ع  ْن ــــــــــــيَّز  ع   م 

   
ـــــــْذُب اللَّي ـــــــاِلي أ ْبِطِئـــــــي أ ْو أ ْســــــــِرِعي  ج 

ــــــــــْمِس اْطـــــــــــُلِعيأ      ْفن ــــــــــاْه قـــــــــــيُل اهللِ ِللشَّ

   
 

تَّى ِإذ ا و ار اِك ُأْفق  ف اْرِجِعي  ح 

: الشَّعر المجتمع في -بضم القاف وبضم الزاي وفتحها، لغتان -حيث قال:"والُقْنُزع 
 .(1) نواحي الرأس.."

 وفي "باب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بااللتفات" نقل قول امرئ القيس:
                 

ل  ل ْيلُـــــــــــــــــــــــك  ِباألث ُمــــــــــــــــــــــــد  ت ط ـــــــــــــــــــــــاو 

ل ــــــــــــــــْم ت ْرقُـــــــــــــــــدِ    ِلــــــــــــــــي  و  ن ــــــــــــــــام  اْلخ   و 

   
 

 

 :  موضع.".-بفتح الهمزة والميم، وبضم  الميم أيضاوبكسرها-ثم قال:" واأل ْثمد

 ي:وفي "باب تقييد الحكم بالشرط"، ساق قول المعر  
             

ــــاُنوا ــــِت الـــد وال ُت ك  ل ـــْو د ام   ك غ ْيــــِرِهمْ  و 

ـــــــــــــا ل ُهـــــــــــــن  د و امُ    ل ِكـــــــــــــْن م  اي ـــــــــــــا و   ر ع 

   
: في المال، يقال: "صار الفيء ُدول ًة" أي يتداولونه مر ة كان -بالضم-ثم قال:" والد ولة  

: الشيء الذي يتداول بعينه، وبالفـتح: -بالضم-لهذا ومر ة لهذا. وقال أبو عبيدة: الد ول ة
في  -بالضم-واحد. وقال أبو عمرو بن العالء: الد ولة المصدر. وقيل: لغتان بمعنى 

المال، وبالفتح في الحرب. وقال عيسى بن عمر: كلتاهما في المال والحرب. وقال يونس: 
 .(2) واهلل ما أدري ما بينهما."
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، ة نظم اليراكيبي معنره، ويظهر فيه مزي  ويأيي برلشرهد العربي فيعربه؛ حيى يجل  -
 اج:في "باب الغرابة"، حيث أورد قول العج   وذلك من نحو ما جاء

ـــــــــــــان  أ ْبـــــــــــــد ْت و اِضـــــــــــــحًا ُمْفلَّجـــــــــــــاً   أ ْزم 

ـــــــــــــــــا   ط ْرفـــــــــــــــــًا أ ْبر ج  ـــــــــــــــــرَّ ب رَّاقـــــــــــــــــًا و   أ غ 

   
اجِ  ُمْقلـ ًة و ح    جاً ـــــــــــــــــــــــــبًا ُمز جَّ ـــــــــــــــو 

ا   ــــــــــــــــــــــرَّج  ْرِســــــــــــــــــــــنًا ُمس  م  ف اِحمــــــــــــــــــــــًا و   و 

   
 

رف منصوب متعل ق بما قبله مضاف للجملة بعده جمع " زمن "، وفي ثم قال:"أزمان: ظ
"أ ْبد ْت" ضمير عائد إلى محبوبته، وقيل:أزماُن: مبتدأ، اسم امرأة، وفي "أ ْبد ْت" ضميرها، 

 والجملة خبر.".

 وفي "باب التعقيد" استشهد بقول قول أبي العالء: 

ي ـــــالُ   ُهــــو  اله ْجـــــُر حتــــى مـــــا ُيِلــــم  خ 

 وِد الزائـــــرين  ِوصـــــالُ وبعـــــُض ُصـــــد  

   
ثم قال:" ولفظ "هو" عائد على معلوم في الذهن، مبتدأ خبره "الهجر"، وفاعل" يلم " ضمير 
"الهجر" مفسَّر به، أو "الهجر" بدله مفسرَّ به، و"خيال" خبر. ويجوز أن يكون "هو" 

ن ع   ضمير الشأن، و"الهجر خيال" مبتدأ وخبر، والجملة خبره، وفاعل "يلم " ضمير.  وم 
بعض  كون  "هو" ضمير الشأن فيه، وأم ا "ما"، فقيل: نافية، أي: حتى إذا انتفى إلمامه 
فهو خيال لعدم وجوده، وقيل: زائدة أي: حتى إذا ألم  فهو خيال؛ ألنه لعدم طلبه واعتباره 
كالمعدوم الذي هو خيال، وقيل: مصدرية أي: حتى إلمامه خيال، و"يلم " مرفوع في هذا 

ذا  جعلنا "الهجر" خبرا "فخيال" خبر الوج ه، ويجوز رفعه ونصبه في الوجهين األولين. وا 
ثان أو فاعل" يلم "، كما قيل.."
 (1). 

كما فعل في "باب ويذكر الشرهد ويثن ي ببيرن منرسبة وروده، أو ييحدث عن قرئله، -
   تنافر الكلمتين أو الكلمات"، حيث أورد بيتا نسبه إلى بعض الجن، وهو:  
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ــــــــــــــان  ق ْفــــــــــــــر   ــــــــــــــْرب  ِبم ك  ــــــــــــــُر ح  ق ْب  و 

ــــــــرُ    ــــــــْرب  ق ْب ــــــــِر ح  ل ــــــــْيس  ُقــــــــْرب  ق ْب  و 

   
أوال عن التمثيل بكالم الجني، وأنه جائز باتفاق، وأم ا االستشهاد فال  أطفي شفتكلم  

يجوز إال  بكالم العرب الموثوق بهم، والجن  ال يوثق بأن هم قد مارسوا لسان العرب حتى 
م العرب. ثم ذكر أصل هذا البيت فقال:" وذكر المسعودي    أن  أمية كان كالمهم ككال

كان مصحوبا  تبدو له الجن ، فخرج في عير  من قريش، فم رت بهم حي ة فقتلوها، 
فاعترضت لهم حي ة أخرى تطلب بثأرها، وقالت: قتلتم فالنا، ثم ضربت األرض بقضيب 

ديد. فلما جمعوها جاءت فضربت ثانية، فنفرت اإلبل، فلم يقدروا عليها إال بعد عناء ش
فنفرت فلم يقدروا عليها إال بعد نصف الليل، ثم جاءت فضربت ثالثة فنفرتها فلم يقدروا 
عليها حتى كادوا يهلكون عطشا وعناء وهم في مفازة ال ماء فيها، فقالوا ألمية: " هل 

ر على بعد، فات بعه عندك من حيلة " قال: لعلها، ثم ذهب حتى جاوز كثيبا، فرأى ضوء نا
حتى أتى على شيخ في خباء، فشكا إليه ما نزل به وبصحبه، وكان الشيخ جن يا، فقال: 
اذهب فإن جاءتكم فقل: باسمك اللهم سبعا. فرجع إليهم وقد أشرفوا على الهلكة، فأخبرهم 

خذوا بذلك. فلم ا جاءتهم الحي ة، قالوا ذلك، فقالت: تب ا لكم! من علمكم هذا؟ ثم ذهبت وأ
إبلهم، وكان فيهم حرب بن أمية بن عبد شمس جد  معاوية بن أبي سفيان، فقتله الجن  بعد 

 ذلك بثأر الحية المذكورة، وقالوا فيه:

ــــــــــــــان  ق ْفــــــــــــــر   ــــــــــــــْرب  ِبم ك  ق ْبــــــــــــــُر ح   و 

ــــــــرُ    ــــــــْرب  ق ْب ــــــــِر ح  ل ــــــــْيس  ُقــــــــْرب  ق ْب  و 

   
ظ، ثم ترجم له بما وفي "باب الصدق والكذب"، استشهد بأبيات يذكر فيها وصف الجاح

يسمح له المقام، فقال: والجاحظ هو أبو مسلم، ويقال: أبو عثمان عمرو بن بحر 
األصفهاني المعتزلي، وهو تلميذ النظام. لق ب بالجاحظ؛ ألن عينيه كانتا جاحظتين ...، 
وكان قبيح الشكل جدا. وجاءت امرأة إلى صائغ وقالت له: صورة إبليس، فقال: ال 

ت بالجاحظ إليه، تقول:اذهب معي إلى الصائغ، توه مه أن ها تريد أن ينظر أعرفها، فجاء
لها في حلي  تصوغه، فجعل الصائغ ينظر إليه وينقش، وقال بعد ذلك: ما خدعني أحد 



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
178 

 

مثل ما خدعتني تلك المرأة. ولم ا أحضره المتوك ل ليعل م أوالده استبشع منظره، فأمر له 
 :بعشرة آالف وصرفه، ولذا قيل فيه

ْســـــ ـــــُخ اْلِخْنــــــِزيُر م  خًا ث اِنيـــــاً ـل ـــــْو ُيْمس    
  

ــــــاِحظِ  ـــــــِح اْلج  ــــــان  ِإالَّ ُدون  ُقْب ـــــــا ك   م 

   
ــــهِ  ِحــــيِم ِبو ْجِه ــــِن اْلج  ــــوُب ع   ر ُجــــل  ي ُن

ــْيِن كــل  ُمال ِحــظِ     و ُهــُو اْلق ــذ ى ِفــي ع 

   
ليه تنسب الطائفة الجاحظية من المعتزلة، وله التصانيف في كل  جزء، و   أصابه وا 

الفالج في آخر عمره، وكان يطلي نصفه بالصندل والكافور لشد ة حرارته، والنصف اآلخر 
المفلوج؛ لو قرض بالمقاريض لم يحس  به من شد ة برودته. وكان يقول:أنا من جانبي 
األيمن مفلوج فلو قرض بالمقاريض ما علمت، ومن جانبي األيسر ُمْنق رس فلو مر  به 

 ن ينشد:  الذباب تألمت ، وكا

 أترجــــــــــــو أن تكــــــــــــون  وأنــــــــــــت  شــــــــــــيخ  

 كمـــــــــــا قـــــــــــد كنـــــــــــت  أيـــــــــــام  الشـــــــــــبابِ   

   
 لقـــــــــــــد كـــــــــــــذبتك نفُســـــــــــــك أي  ثـــــــــــــوب

 خليــــــــــــــق كالجديــــــــــــــد مــــــــــــــن الثيــــــــــــــابِ   

   
 

بالبصرة سنة خمس  -بوقوع المجل دات عليه وهو ضعيف بالمرض والهرم  -وكان موته 
 .(1) وخمسين ومائتين وقد جاوز السبعين."

؛ كما في طر بيت؛ إذا كرن مشيهرا في كيب النحو أو البالغةكمر أنه قد يكيفي بش-
باب ضعف التركيب، حيث استدل بأكثر من شاهد، واكتفى في بعضها بقوله مثال: 
"ومنه:"جزى رب ه عن ي عدي  بن حاتم".البيت، وقوله: "جزى بنوه أبا الغيالن" 

 البيت.".ومعلوم أن األول من قول الشاعر: 

 ديَّ بـــــن  حـــــاتم  جـــــزى رب ـــــُه عن ـــــي عـــــ

ــــلْ    ق ــــْد ف ع   جــــزاء  الِكــــالِب العاويــــاِت و 
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 والثاني من قول اآلخر:

ــــزى بنــــوُه أبــــا الغ ــــْيال نِ  عــــن ِكب ــــر    ج 

 وُحْســــــِن ِفْعــــــل  كمــــــا ُيْجــــــزى ِســــــِنمَّارُ   

   
وهذان البيتان اشتهر ورودهما في كتب النحو، في شذوذ تقديم الفاعل الملتبس بضمير 

يلزم من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. غير أن بعض النحاة  المفعول به؛ لما
يجيزون ذلك في الشعر دون النثر، وهذا ما أخذ به ابن هشام األنصاري؛ لكثرة الشواهد 

 الواردة عمن ُيحت ج  بكالمهم.

، كما في "باب تعريف المسند في بعض األحيرن بإيراد بعض شطر أطفي شوقد يكيفي -
اسـما موصوال"، حيث اكتفى بقول الشاعر:"إن الذي سمك"، وبخاصة إذا كان إليه بإيراده 

قد سبق االستشهاد به في ذلك الباب أو في غيره من األبواب.ومعلوم أن هذا البيت 
 للفرزدق، وهو من قوله:

اء  ب ن ــــــى ل ن ــــــا ــــــم  ــــــم ك  السَّ  ِإنَّ الَّــــــِذي س 

لُ    ـــــــــــز  و أ ْطـــــــــــو  اِئُمـــــــــــُه أ ع  ب ْيتـــــــــــًا د ع 
(1)

 

   
كما في "باب الخروج عن مقتضى الظاهر ويأيي برلشرهد ثم يدل على رواية له أتخرى، -

 بالقلب"، حيث جاء بأبيات للقطامى يصف ناقة له بالسمن، ومنها:   

ل ْيه ـــــــــــــا ـــــــــــــر ى ِســــــــــــم ن  ع  ــــــــــــا أ ْن ج   ف لَّم 

ا   ــــــــــــي اع  ــــــــــــت  ِباْلف ــــــــــــد ِن الس  ــــــــــــا ط يَّْن  ك م 

   
وي "كما بطنت بالفدن السياعا"؛ أي: جعلت ثم قال حينما وصل إلى هذا البيت:" ور 

"الفدن" بطانة "للسياع" وجعلت "السياع" ظهارته ..، ونسب السبكي هذه الرواية للجوهري 
 والحاتمي في "حلية المحاضرة ".

 باب اإلطناب باإليغال"، ترثي أخاها  صخرا: " وكذلك في قول الخنساء، في

ـــــــــــهِ  ـــــــــــخرًا ل ت ـــــــــــأت م  الســـــــــــراة  ِب ن  ص  ل ــــــــــــم  فــــــــــــي رأِســــــــــــِه نــــــــــــارُ ك   وا   أن ــــــــــــُه ع 
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إلى رواية أخرى، بقوله:" ويروى "الهداة" مكان "السراة"، والسراة  أطفي شحيث أشار 

 .(1) السائرون بالليل، والهداة الذين يهدون الناس إلى المراشد والمعاني فكيف بالمهتدين."

، كتعليقه لكيربأيضر ببعض األبيرت، ولكنهر في غير موضوع ا أطفي شوقد اسيشهد -
على ابن الراوندي في بيت له يصف نفسه بـالعالم النحرير، وهو الذي قيل إنه ارتد 
وكثرت تجريحات العلماء فيه، ووصلت حد الكفر.يقول عنه الشيخ معقبا:"ألن ه لو كان 
عالما نحريرا ما اعترض على اهلل في ذلك، وغفل عن كون الرزق رزقين حسيا ومعنويا، 

 أفضل ألن ه رزق العلوم والمعارف والحكم، وأين هذا من قول بعض العارفين: وأن  الثاني

ـــــــــاْلِكر ا ـــــــــا ِب ـــــــــل  ي ْســـــــــُكُن ب ْيًت اِق ـــــــــْم ع   ك 

اِهــــــــــــــل  ل ـــــــــــــُه ُقُصــــــــــــــور     قُـــــــــــــــر ىو ج   و 

   
ــــــــــــــــُه ا نـ ـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــر ْأُت ق ْول ـــــــــــــــُه ُسْبح   ل مَّ

ــــــــــن ُهْم ز ال  اْلِمــــــــــر ا   ــــــــــْمن ا ب ْي ــــــــــُن ق س   ن ْح

   
لشعري للبرب، فيكون كرفير لالسيدالل دون بقية أبيرت القصيدة، غير ويأيي برلشرهد ا-

، لما تحمله من معاني رائقة أن الشيخ يسوق أبيرير أتخرى ينرسب المقرم ويحقق المرام
كما في باب إيجاز الحذف، حيث أعجب بقصيدة أبي الطيب المتنبي التي يذكر وهادفة؛ 

 منها للباب بقوله: فيها مسيره من مصر ويرثي فاتكا، فاستشهد 

ــــــــــبيب ِتهِ  ــــــــــان  ب ُنـــــــــوُه فــــــــــي ش  م  ــــــــى الز   أتـ 

مِ    ــــــــــــــر  ــــــــــــــى اله  ل ــــــــــــــاُه ع  ــــــــــــــر ُهْم و أت ين   ف س 

   
 أي فأساءنا. 

 ثم أطلق العنان لقلمه فأورد بعده تسعة أبيات، وهي قول أبي الطيب:

ف ـــــاُء ف مـــــا ت لقـــــاُه فـــــي ِعـــــد ة   ـــــاض  الو   غ 

ـــمِ    ـــْدُق فـــي األْخبـــاِر و الق س   و أعـــو ز  الص 

   
 ُســــــبحان  خــــــاِلِق ن فســــــي كيــــــف  لــــــذ ُتها

 فيمـــــــــا الن فُـــــــــوُس ت ــــــــــراُه غايــــــــــ ة  األلــــــــــ مِ   
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ْملــــــي  ن و اِئب ــــــهُ  ــــــُب مــــــن ح   الــــــد ْهُر ي ْعج 

ــــبِر ن ْفِســــي علــــى أْحـــــداِثِه الُحُطــــمِ    ص   و 

   
ْقـــــــت  ي ضـــــــيُع و ُعمـــــــر  ل يـــــــت   ُمد تــــــــ هُ   و 

اِلــــــِف اأُلمــــــــ   ــــْن س  تِــــِه ِم يــــِر ُأم  ــــي غ   ـ مِ ف

   
ـــــق  م نظ ــــرهُ  ـــــر  مــــا ش  لــــى ب ص  ْن ع  ـــــو   ه 

ــــــــــــمِ    ــــــــــــيِن كاْلُحـُلـ ا ي ق ــــــــــــظ اُت الع  ــــــــــــم   فإن ـ

   
ــــــــــــ هُ  ــــــــــــْق  ف ـتـُشـْمـِت ل ـــــــــــى خ   و ال ت شــــــــــــ كَّ إل

مِ     شـــكو ى الجــــريِح إلـــى الِغْربــــاِن و الــــرَّخ 

   
ـــــــذ ر  للن ـــــــاِس ُتْضـــــــِمُره لـــــــى ح  ُكـــــــْن ع   و 

 ث غـــــــــــْرُ مـُبتـ ِســــــــــــمو ال يـ غـــــــــــــُرَّك  ِمنهُـــــــــــْم   

   
ت ــــه ــــى ِبِســــو ى الِهنــــدي  حاج  ــــِن اقت ض   م 

ـــــــل مِ    ــــــاب  كـــــــلَّ ســـــــُؤال  عـــــــ ْن هـــــــ ل  ِب  أ ج 

   
ــــــــةً  ـــــــاِف قاِطع  ْل قــــــــِل ُة اإِلْنص  لـــــــْم ت ـــــــز   و 

ل ــــــْو كــــــانوا ذ وى ر ِحــــــمِ    ــــــين الر جــــــاِل و   ب 

   
اب  كـلَّ سـُؤال  عـ ْن هـ ل  بِ  يقول لكل قائل: هل  :ـل ِم*؛ يعنيوبين أن قول الشاعر: *أ ج 

 ظفرت؟ فيجيب: لم أظفر.

قد استماله المتنبي واستعذب ما حملته أبيات القصيدة من نصح  أطفي شوالظاهر أن 
رشاد لحال اإلنسان في الدنيا وفي تعامله مع الناس حتى يتعظ، فال يغتر وال يتجبر،  وا 

 . (1)ة، واهلل أعلمإلى نهاية ولو طال بقاؤه في الفاني-ال محالة-وأنه

ويسيدل برلشرهد الشعري ليحقق به مسألة لغوية، ويذكر يوجيهه على مذاهب -
كما جرى له في "باب تعريف المسند إليه بإيـراده اسـم إشـارة"، حيث أورد            النحويين، 

 قول ابن الرومي:

 هــــذا أبــــو الصــــقر فــــردا فــــي محاســــنه

ــال والســلم    مــن نســل شــيبان بــين الضَّ

   
ثم قال مقررا قاعدة عدم لزوم كون عامل الحال غير عامل صاحبها:" و"فردا" حال  من 
"أبو الصقر" مؤكد لصاحبها، سواء ُجعل " أبو" خبرا أو بيانا، أو حال  من "هذا"؛ ألن  اسم 
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اإلشارة في معنى أشير، و"ها" التنبيه في معنى أنب ه؛ فالعامل فيه معنى الفعل في اسم 
و في حرف التنبيه، وقيل: العامل اسم اإلشارة أو حرف التنبيه لما فيهما من اإلشارة أ

معنى الفعل. وال يلزم كون عامل الحال غير عامل صاحبها، ألن  الخبر في المعنى 
مفعول لمعنى "ذا" أو لمعنى "ها" و" بين " متعل ق بمحذوف حال من نسل ال من شيبان 

 (1) كما قيل.."

 ل بقول الشاعر:وفي "باب الفصل"، مث  

ـــــــد ن ا ـــــــيم نَّ ِعْن ـــــــْل ال  تُِق ـــــــُه اْرح  ـــــــوُل ل   أ ُق

ا   ْهــــِر ُمْســــِلم  ــــر  و اْلج  الَّ ف ُكــــْن ِفــــي الس   و اِ 

   
الغلط، وذلك بين قوله"ارحل"، وقوله"ال تقيمن عندنا"،  لثم دفع ما يتوهم أن في البيت بد

حمل عليه البيت؛ ألن ه خالف مقررا األصل بقوله:" وبدل الغلط ال يقع في الفصيح، فال ي
األصل، بل ال يقع في الشعر... فال يحمل عليه بل بين "أرحل" و"ال تقيمن" مالبسة 

 . (2) لزومية فـ"ال تقمين" بدل اشتمال."

 وكذلك في قول الشاعر، في الباب نفسه:

ْمـــــــــر ة   ـــــــــي ِفـــــــــي غ  ـــــــــم  اْلع ـــــــــو اِذُل أ نَِّن  ز ع 

ِتــــــــي ال  ت     ل ِكــــــــْن غ ْمر  ــــــــد ُقوا و  ــــــــيص  ِل  ْنج 

   
العواذل جمع عاذلة بمعنى جماعة عاذلة ال جمع امرأة عاذلة، بدليل  أطفي شحيث قدر 

ن ما  الواو في "صدقوا"، فإن ه للذكور أو لهم مع األناث، ثم بين هذا التقدير وأقره بقوله:" وا 
أجعله جمع عاذل لمذكر؛ ألن  فاعال لمذكر عاقل صفة حقه أن ال يجمع على فواعل إال 

ليال، ويضعف جعله جمع عاذلة لمذكر بتاء المبالغة ال من إلحاقها فاعال غير مقيس، ق
 .(3) فال يحمل عليه البيت.."
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ويأيي برلشرهد ثم ينظر في أصل بعض كلمريه من الجهة الصرفية، ممر قد طرأ عليهر -
باب تعريف المسند إليه " كما فيمن قلب، أو يصغير، أو نسبة، أو غير ذلك، 

فة"، حيث مثل بقول جعفر بن علبة، حين حبس بمكة بعد قتله واحدا من بني باإلضا
عقيل، ثم إن ه كان وقتئد ر ْكب  من اليمن وفيه محبوبته، ثم إن الركب عزم على الرحيل 

 فأنشد هذه األبيات: 

ــــانين  ُمْصــــِعدُ  ــــِب الي م  ْك ــــع  الرَّ ــــو اي  م   ه 

ـــــــــــاِني ِبم كَّـــــــــــة  ُموثـ ــــــــــقُ    ـــــــــــب  و ُجْثم  ِني  ج 

   
ــــــــتْ  لَّص  ــــــــى ت خ  ْســــــــر اه ا و أنَّ ــــــــُت ِلم  ِجْب  ع 

ـــــــي  ُمْغل ـــــــقُ    ـــــــْجِن ُدوِن ـــــــاُب الس  ب   ِإل ـــــــيَّ و 

   
ـــــــتْ  دَّع  ـــــــْت ف و  ـــــــْت ثُـــــــمَّ ق ام  يَّ ـــــــْت ف ح   أل مَّ

ـــــــقُ    ـــــــنَّْفُس ت ْزه  ـــــــاد ِت ال لَّـــــــْت ك  ـــــــا ت و   ف ل مَّ

   
"هواي"  عند كلمة "هواي" فبي ن ما جرى فيها من قلب فقال:"..ومعنى أطفي شوتوقف 

مهويي؛ أي: اإلنسان الذي أهواه وهو امرأة أو مهويتي، وأصل المهوي مهووي ) قلبت 
الواو ياء أو أدغمت في الياء الجتماعها مع سكون السابقة وكسر ما قبلها للمناسبة(، 
والمعنى: مهواي؛ أي: محل  هواي؛ وهو القلب، وعلى كل حال فهو أي أقل  حروفا من 

" أو " التي أهواها " أو " من أهواها " أو " الذي يميل إليه قلبي " أو "  قولك: " الذي أهواه
نسبة إلى اليمن؛ -بتخفيف الياء  -التي يميل إليها قلبي " أو نحو ذلك، ..، واليماِني

" جرا  حذفت إحدى ياءي النسب وعوض عنها األلف، فإذا كان التنوين كان كـ"قاض 
، بال ألف وبتشديد الياء."ورفعا، و"قاضيًا" نصبا، والقياس يم ني 

 (1). 

 وفي باب الغرابة، نقل قول قول العجاج:

ـــــــــــــان  أ ْبـــــــــــــد ْت و اِضـــــــــــــحًا ُمْفلَّجـــــــــــــاً   أ ْزم 

ـــــــــــــــــا   ط ْرفـــــــــــــــــًا أ ْبر ج  ـــــــــــــــــرَّ ب رَّاقـــــــــــــــــًا و   أ غ 

   
اجِ  ُمْقلــــــــــــــــــــــ ًة و ح  جــــــــــــــــــــــاً ـــــــــــــــــــــــــــــو  ـبًا ُمز جَّ   

  
ا ــــــــــــــــــــــرَّج  ــــــــــــــــــــــنًا ُمس  ْرِس م  ف اِحمــــــــــــــــــــــًا و   و 
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سرجا"، فبين اشتقاقها وأحال على ما قاله أهل اللغة، فقال: "و ثم توقف عند لفظة "م
"مسر جا" عند ابن دريد  بمعنى السيف المنسوب إلى سريج وهو حد اد تنسب إليه السيوف، 
ووجه الشبه الدقة واالستواء، أو بمعنى كالسراج في الل معان عند ابن سيده  ، وهو اسم 

األصل، كقوله: تم مته أي نسبته إلى " تميم "  بالنسبة إلى-بالت شديد-مفعول من فع ل 
وفس قته: نسبته إلى الفسق، ال كما يقال: إن ه بكسر الراء للصيرورة؛ أي: صائرا كالسيف 
السريجي أو كالسراج. ووْجه البعد أن  مجرَّد الن سبة ال يدل  على التشبيه، فأخذه من بعيد، 

لمعنى، ...، وقال المرزوقي: السيف فذلك عند حفاظ اللغة أن لفظ "مسر ج " لذلك ا
الس ريجي  أيضا منسوب إلى السراج على غير قياس ؛ألن ه إن ُنسب إلى"السراج " بال 

بتشديد الياء  -تصغير، فالقياس السراجي، أو نسب إلى تصغير سراج فالقياس السريجي 
 .(1) لتكون فيه ياء التصغير وياء عن ألف " سراج ." -بعد الراء 

لى مر يقع فيه من زحرف أو علة، ممر ويجيئ ب- رلبيت الشعري ثم يشير إلى لقبه، وا 
 ، كما في باب الفصاحة، حيث  مث ل بقول أبي النجم:هو من علم العروض

 الحمـــــــــــــــــــــد هلل العلـــــــــــــــــــــي  األ ْجـ لــــــــــــــــــــــلِ 

ــــــــــلِ     أنــــــــــت  ملـيـــــــــــُك النــــــــــاِس رب ــــــــــًا ف اْقب 

   
حال من المستتر  -بالتنوين-ًا" ثم قال عن كلمة "ربا" وما تحتمله من زحاف الخبن:" و"رب  

ن  بالنصب  في مليك،..، وقيل:  إن ه منادى بحرف محذوف، وهو مقصود لكن ُنو 
ن  لصح للضرورة، وهذا على أن الضرورة ما ورد في الشعر ولو كانت مندوحة، إن لم ينو 

 ، وعلى ذلك هو مم ا ُحذف حرف النداء منه..برلتَخْبن

ة إلى ألقاب األبيات من مقفى ومدور وغيرهما، كما في وأشار في بعض الشواهد الشعري
 "باب قرينة المجاز العقلي"، حيث ساق بيتا، وهو قول الشاعر الصلتان العبدي: 

ـــــــــــــر  كــــــــــــر  الغــــــــــــداة ومــــــــــــر  العشــــــــــــي أشــــــــــاب الصـــــــــــغير  وأفنــــــــــى الكبيـــــــــــــــ  ـــ

                                                           
 .5ينظر: تخليص العاني:  (1)



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
185 

 

     
احدة، كما هنا ثم قال عقيبه:" والبيت مدو ر.."؛ والمدور هو ما اشترك شطراه في كلمة و 

 .(1)في كلمة"الكبير"

نشرط فكر وسداد قريحة، ثم من ويسوق الشرهد فيجيهد في يأويل معنره بمر أويي -
، كما وقع له مثال في يكيشف أحيرنر أنه قد وافق غيره من العلمرء فيحمد اهلل على ذلك

أو لهما  باب "تنكير المسند إليه"، في مبحث تنكير المسند إليه للتعظيم أوللتحقير،
 مجتمعين، وساق الجتماعهما قول ابن أبي السمط:

 لـــــــه حاجـــــــب فـــــــي كـــــــل  أمـــــــر ي شـــــــينه

 ولــيس لــه عــن طالــب العــرف حاجــب  

   
ل للتعظيم، أي: له مانع عظيم  ثم اجتهد في بيان ما أراد الشاعر فقال:" فـ"حاجب" األو 

ط بة تُثاب وُتعاقب عن كل  أمر يقب حه، وهو نفسه اإلنسانية التي هي غريزة رب انية مخا
متعلق ة بالقلب اللحمي  الصنوبري  تعل ق الع ر ِض بالجسم؛ ففي بمعنى عن متعل قة بحاجب. 
ويجوز أن تكون ظرفية متعل قة بمحذوف نعت "لحاجب" أي: "حاجب عن االرتكاب في 
كل أمر يشينه". وعلى كل  حال فإن ما تمنعه نفسه لكونه شينا ال لخوف من أحد أو عجز 

 .ما

و"حاجب" الثاني للتحقير، أي: ليس حاجب عن طالب العرف حقير فكيف العظيم والعرف 
ن ما قال: "عن طالب العرف" ولم يقل "عن العرف"  ألن  المراد: أن ه يظهر  واإلحسان ؟ وا 

ا حتى ال يدري:  -وهو أمدح  -لسائله باإلعطاء  بنفسه أو بواسطة، وال يستتر عنه شح 
ذا ظهر لي، ثم رأيت في كالم عبد الحكم  ما يشير إليه، والحمد هلل أكان هناك أم ال ؟ ك

".. (2). 
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وكذلك في "باب خروج الكالم عن مقتضى الظاهر بوضع المسند إليه المظهر موضع 
 الضمير"، لما ساق قول ابن الراوندي:

اِقل  أ ْعي ْت م ذ اهِ  اِقل  ع    ُبهُ ــــــــك ْم ع 
ـــــــــــــق     اِهــــــــــــل  ت ْل اِهــــــــــــل  ج   اُه م ْرُزوق ــــــــــــاو ج 

   
ـــــــــاِئر ةً  ـــــــر ك  األ ْوه ـــــــــام  ح   ه ــــــــذ ا الَّـــــــــِذي تـ 

ـــــــــــيَّر  اْلع ـــــــــــالِ    ص   ِزْنـــــــــــِديق ا ر  الن ْحِريـــــــــــ م  و 

   
ن قلت: إذا كان "هذا" ضمير "األوهام حائرة "، فغاية أمر العالم أن يتحي ر، فمن أين  وا 

؟ قلت: إن  نفي وجود اهلل جحود، وعدم ال علم بوجوده جحود، يصيره جاحدا هلل عز وجل 
فإذا تحي ر فهو جاحد. ثم رأيت عصام الدين  -والترد د في وجوده جحود، كذا ظهر لي 

أجاب بغير هذا؛ وهو أن ه جعله الغضب المستولي عليه من حرمانه مع استحقاقه على 
 .(1) زعمه منكرا هلل معاندا."

كما في باب ذكر  ،وقد يتخرج برلشرهد إلى ذكر مسرئل شرعية أصوال كرنت أم فروعر-
المسند إليه أوال، حيث تكلم  عن دواعي ذكر المسند إليه أوال، والتي منها تشوف النفس 

 إلى ذكر ما يحكم عليه به فيجيء، والنفس مستعد ة له، فيتمك ن فيها؛ كقول الشاعر:

ْت اْلب ِريَّــــــــــــــــُة ِفيــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــار   و الَّــــــــــــــــِذي ح 

ـــــــــــــادِ    م  ي ـــــــــــــوان  ُمْســـــــــــــت ْحد ث  ِمـــــــــــــْن ج   ح 

   
نتقل ليتكلم عن مسألة البعث والنشور، وهي من مسائل أصول الدين، فقال:" والمراد ثم ا

ال الخلق العقالء كل هم، ألن  من أثبت بعث األجسام  -كما مر   -بـ"البري ة" من أنكر البعث 
واألرواح ال حيرة له في ذلك، ..، وهذا الشاعر قائل بالبعث للجسم والروح، وقيل: البيت 

 المعري ونسبوا إليه اإللحاد والكفر وهو القائل:ألبي العالء 

د  ُوِدي   ْمِس ِمِئين  ع ْسج    تْ ـي د  ِبخ 
ــــــــار   ــــــــِع ِدين  ــــــــي ُرْب ــــــــْت ِف ــــــــا ب اُله ــــــــا ُقِطع   م 

   
 وأجابه بعض: 
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ـــــــــه ا ـــــــــا وأْرخ ص  ـــــــــز  األمانـــــــــة أْغال ه   ِع

ـــــــــــاِري    ذل  الخيانـــــــــــِة فـــــــــــاْفه ْم حكمـــــــــــة  اْلب 

   
دي ة لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على األيدي، ولو قال ابن حجر: شرح ذلك أن  ال

كان نصاب القطع خمس مائة لكثرت الجنايات على األموال، فظهرت الحكمة في 
 .(1)الجانبين، فكان في ذلك صيانة من الطرفين"

      

 القيمة العلمية للكيرب:-5

احبه من قوة فكر ال شك أن القيمة العلمية ألي كتاب تظهر من خالل ما يظهره ص   
ونفاذ بصيرة، وكثرة اطالع في كتب السابقين من أصحاب الدراية والتحقيق. وليس يبعد 

واحدا ممن كتب له أن يكون في زمرة هؤالء، نظرا لما حفل به كتابه  أطفي شأن يكون 
"تخليص العاني من ربقة جهل المعاني"، من آراء ونقد وتحقيق؛ بالرغم من الظروف 

عامة في الجزائر عموما وفي بلدته غرداية بخاصة. وليس أدل على كل ذلك واألوضاع ال
التميز في شخصيته العلمية من أن يذكر له بعض تلك اآلراء والردود والتحقيقات، وقد 
جمعت بعضا مما يدل على ذلك، في عنصرين هما: عندياته وموقفه من العلماء، في 

 :طهذه النقا

 عنديريه: -1

ديات"، التي رصدها البحث في كتابه هذا، تلك التي أشار إليها بنحو والمقصود بـ"العن
قوله:" والظاهر عندي، والتحقيق عندي، والمانع عندي، وال يجوز غير ذلك عندي، ووجه 

 م عندي...". وهذه أمثله عنها:ذلك عندي، وهذا غير مسل  
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 أطفي شك"، بين ففي "باب خطاب خالي الذهن من الحكم ومن الزمه ومن الترد د في ذل -
ما اشتهر أنه إذا أريد خطاب الخالي عن ذلك لم يؤك د الحكم، ألن ه يتمك ن في ذهنه بال 

أن ه يجوز التأكيد زيادة في التمكين  وعنديتأكيد، غير أنه أظهر رأيه في ذلك بقوله:" 
 . (1)وترغيبا في العمل بمقتضاه، فقد يخلوا ذهنه وال ينشط بالكالم حتى يؤك د"

أن ه قد يخلو ذهن السامع، لكن تعلم أن ك إذا خاطبته بأمر فإن ه  وعنديف:" وأضا
ذا لم يكن داع ما إلى التأكيد فالتأكيد  غير  يستحضره أو ينكره أو يشك  فإن ك تؤك د له، وا 

 . (2) جائز؛ لعدم الحاجة إليه.."

"، وهي: وفي "باب المخالطات للفعل أو ما ذكر معه المناسبات في المجاز العقلي -
وذلك أن يسند لهؤالء ؛ لمطلق، والزمان، والمكان، والسببالفاعل، والمفعول به، والمفعول ا

. ناقش الشيخ مسألة إسناد الفعل إلى المفعول المطلق، واعتبر أن هذا ما ليس لهن  
سنا ده إلى المفعول المطلق اإلسناد على حقيقته وليس مجازا كما عده البعض، فقال: "وا 

ْرب  ش ِديد  ". مجاز، نحو أن ه حقيقة،ألن  المعنى: أوقع الضرب  والذي عندي: "ُضِرب   ض 
" الستعماله في معنى "أوقع"، وليس التجو ز في  نما التجوز في لفظ " ُضِرب  الشديد، وا 
اإلسناد، ولو قلت: " ُضرب الدار " بالبناء للمفعول، أو "ُضرب يوم الجمعة " على 

 بإجرائها مجرى المفعول به كان مجازا،..، االت ساع، "وصيم النهار"  

حيث أن  للـضـرورة أو الـتـقاء ساكنين"، وفي "باب ما ال يجوز حذفه من المسند إليه إال -
الكالم في حذف المسند إليه مع إقامة شيء مقامه أو بدون إقامة، وحيث يكون لغرض 

كنين، فمن الحذف مع إقامة معنوي  كما هو الالئق بالفن ال مجرد أمر لفظي  كالتقاء السا
بانة غيره لغرض كالخوف منه، أو عليه، أو االختصار، أو  شيء لغرض حذف الفاعل وا 
قامة غيره ال يناسب  نحو ذلك؛ وفي هذا الباب رد الشيخ ما قيل من جواز حذف الفاعل وا 
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تحاد العبارة، ذكره المقام؛ وقاسها باالستثناء المفرغ، فإنه ال يعد  في هذا المقام للنيابة مع ا
أي -نحو: "ما قام أحد إال  زيد" و " ما قام إال  زيد "، ورد أيضا قول بعض من أنه

؛ فلو أردت أن ه لم يقم وليس كذلك عنديال يحتاج فيه لقرينة بقوله:"  -االستثناء المفرغ
ما قام  عمرو وال بكر وال خالد بل زيد، لم يجز لك أن تطِلق: " ما قام إال  زيد " لتوه م أن ه:

أحد من أهل البلد أو نحو ذلك إال زيد، فال بد  أن تنصب قرينة تدل  على أن ك احترزت 
 .(1)عن الثالثة"

وفي "باب أقسام المجاز العقلي  باعتبار المسند والمسند إليه"، تكلم الشيخ عن الكناية،  -
ويري بأنها وذكر ما اختلف فيها من كونها حقيقة أو مجازا، أو ال حقيقة وال مجازا، 

حقيقة، فقال مدلال لما يراه:" والكناية ليست بحقيقة وال مجاز عند بعض، وقيل: حقيقة، 
وال “ ولو أريد فيها الالزم فقط، فإن ك إذا قلت: " فالن طويل الن جاد  وهو الصحيح عندي

نجاد عنده فمع ذلك فقد استعملت اللفظ في حقيقته، وانتقلت منه إلى المراد وهو طول 
قامة، وهذا المراد مفهوم من اللفظ كمفاهيم األصول، ومثله قولك: " طول زيد سبعة أذرع ال

 " مع أنه لم يذرعه أحد وال ذرع نفسه قط. 

وفي "باب تعريف المسند"، عند مبحث اإلخـبار بالعـام على الخـاص، أورد قـول  -
 الخنساء:  

ل ـــــــــــى ق ِتيــــــــــــل   ــــــــــــاُء ع   ِإذ ا ق ـــــــــــُبح  اْلُبك 

ِمـــــــــــيالر أ ْيـــــــــــُت بُ    ـــــــــــن  اْلج  س  ـــــــــــاء ك  اْلح   ك 

   
ثم تبعه بقول التفتازاني: "إن ه ال قصر فيه إذ ليس المعنى عليه عند الذوق السليم والطبع 
المستقيم ، ولو أمكن بحسب النظر والتأم ل القاصر ؛ ألن  هذا الكالم للرد  على من يتوه م 

على هذا المتوه م بمجر د إخراج بكائه أن  البكاء على أخيها الذي ترثيه قبيح كغيره ، فالرد  
من القبح  إلى كونه حسنا، وليس هذا الكالم واردا في مقام من يسلم حسن البكاء ، إال 
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أن ه يد عي أن  بكاء غيره حسن أيضا حتى يكون معناه: إن بكاء ك هو الحسن الجميل 
قصر مبالغة منها ؛ وهو أن  فيه الوالذي عندي غير هذافقط.."، ثم يعقب الشيخ قائال:" 

في المقابلة، والجواب: تد عي أن  الحسن الجميل كل ه مقصور على بكائك، وتقول: إن  
البكاء إن ما يقبح على غير أخيها من القتلى ال على أخيها، بل البكاء على أخيها هو 
ال لقالت حسنا جميال بالتنكير؛  الحسن الجميل، حتى كأن ه ال جمال غيره زعما ودعوى، وا 

يه ما يالئم قولها: إذا قبح البكاء على قتيل وزيادة، وليس هذا قصور نظر كما قال فف
 .(1)السعد. واهلل أعلم"

وفي "باب تعريف المسند إليه بأداة التعريف"، وفي معرض كالمه عن المعرف بالم  -
، الجنس وأن العلماء منعوا إطالقه على الواحد، بين الشيخ رأيه في المسألة، واستدل لذلك

أن الجمع المقرون بأل يصح  إطالقه على الواحد، فقد أريد به  والحق عنديفقال:" 
الجنس في ضمن فرد، فمن قال: " ال أكل م الرجال " حنث بواحد، ومثله اسم جمع نحو: " 
ال أكلم النساء " بأل؛ وعليه جاء قوله تعالى: " ال  ي ِحل  ل ك  الن س اُء ِمْن ب ْعُد"، فقد بطل 

بأن  المعنى: " ال أكل م رجال من الرجال أو امرأة  اللهم إال  أن ُييكل فالجمعية بأل،  معنى
من النساء "، وال تحل  لك امرأة من النساء من بعد،  كما قيل: في "و ال  تكن للخائنين 
ِصيمًا"؛ ال تكن لخائن منهم خصيما أو ال تخاصم عن خائن، قيل: وقد يكون الجمع  خ 

" ليس كل  رجال يحملون الصخرة "، و"هذا الخبز يشبع كل  رجال"، إذ  أشمل في قولنا:
يلزم من عدم حمل كل  رجال للصخرة عدم حمل كل  رجل لها باألولى، ومن إشباع الخبز 
لكل  رجال إشباعه لكل  رجل، بخالف قولنا: " ليس كل رجل يحمل الصخرة" و"هذا الخبز 

حمل الجمع، وال إشباع الجمع. قلت: ليس يشبع كل  رجل"، إذ ال يلزم من ذلك عدم 
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استغراق المفرد واستغراق الجمع في ذلك من واد واحد فضال عن أن يقال: إن  الجمع هنا 
ب رنكذا ظهر لي بسرعة وبردئ، ثم رأيت أشمل،   .(1)، والحمد هلل، ثب ت مر قلت"الص 

 

 موقفه من أقوال العلمرء:-2

ن سبقوه في هذا الفن؛ فرد على السعد وعلى على العلماء الذي أطفي شتنوعت مواقف 
ب انالعصام وعلى  ، وانتصر للكوفيين على حساب البصريين، وخالف الجمهور في الص 

بعض األحيان، وانتصر لهم في األكثر. وكان مع ذلك ملتزما بخلق األدب واإلنصاف مع 
، بعد جهد جهيد هؤالء، مترفعا عن االغترار بنفسه، واثقا من ناصية العلم التي رزقها،

 تدريس الطلبة أخرى. بو  ،الكتب ثانية نوم ،وصبر مديد، مع المشايخ تارة

 وهذه بعض النماذج من تلك الردود:

في "باب تعريف المسند إليه بالع ل مية"، تكلم الشيخ عن اللزوم العرفي الذي يسمى  -
م نقل ما قاله بالبيان، وهو أن يكون المعنى بحيث يصلح االنتقال منه إلى اآلخر، ث

العصام والسعد من أن "اللهب" في قولهم: "أبو لهب فعل كذا" مقصود به اللهب الحقيقي، 
وهو لهب جهنم؛ غير أن الشيخ لم يرتض هذا القول، وذهب إلى القول بأنه لهب مطلق 
له": اللهب  النار، فقال:" وقال عصام الدين في "أطوله" على القزويني كالسعد في "مطو 

بل اللهب حقيقة في لهب مطلق النار،  وليس كذلك فيمر يظهر،لهب جهن م.   الحقيقي
و"أبو لهب" باعتبار الوضع العل مي مستعمل في الشخص المعي ن، وينتقل منه بسبب 
التفاوت الذهني  عند استعمال هذا الفظ باعتبار وضعه األصلي إلى مالبس اللهب لينتقل 

 الصفة بالواسطة. منه إلى أن ه جهنمي  ، فهو كناية عن
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وقال عبد القاهر: لم يطلق االسم إال  على الشخص المسم ى بـ"أبي لهب" لكن ينتقل منه 
" وذلك انتقال من الملزوم وهو "مالبس  إلى معنى مالزم اللهب لينتقل منه إلى "الجهن مي 

"، أو بالعكس على الخالف في االنتقال عند الكنا  .(1)ية"النار" إلى الالزم وهو "الجهن مي 

وفي "باب ضعف التركيب"، بين أطفش أن ضعفه هو أن يكون تركيب أجزاء الكالم  -
على خالف القانون النحوي  المشتهر فيما بين ُمعظم النحاة الذين يقولون: إن ه المقيس 
المطر د. ثم انتقل لينبه على وهم قول عصام الدين بأن العرب ال تعرف القانون النحوي، 

: إن العـرب ال تعرف القانون منك قول عصرم الدين في " األطول "فال يوهفقال:" 
النحوي؛ ألن  مرجع ذلك إلى من تصفح كالمهم ال إليهم؛  وألن  القانون النحوي كما 
شخ صه  الخليل  وسبيويه وغيرهما قد عرفه العرب؛ وهو قانون لغتهم، ولو لم يعرفوا ما 

ن الصواب مع جمهور النحاة بما منعوه أحدث النحاة في اصطالحهم، والغالب أن يكو 
ن  كان غير فصيح، وقد يكون مع غير الجمهور لقرب مقاله إلى اللغة وظهور شواهده، وا 
ن اختلف  لم يثبت أن  أحد الرأيين رأي الجمهور وال مرج ح اعتُبر ما هو أقرب إلى اللغة؛ وا 

ح، فقيل: يرجح مذهب البصريين أل ن هم يتعم دون الدليل القوي  البصري ون والكوفي ون وال مرج 
 -الكثير من كالم العرب، والكوفيون يكتفون بالدليل الغريب القليل، وقيل بالوقف ولسنا 

 .(2)متعبدين بتقليد البصريين" -وال بد 

وفي "باب العطف بالحرف على المسند إليه"، حيث بين اعتبارات العطف بالحرف  -
سامع، أو إما إلزالة شك ه، أو إما لتعيين ما جهله على المسند إليه، وهي إما لرد  خطإ ال

ولم يتصد  له، ومثل بـ"لكن "، على نحو: ما جاء زيد لكن عمرو،  أو بل عمرو. ثم قال 
: إن  "لكن" ال تجيء في هذا يحقيق المقرم عندي ال مر قرل السعدبعد التمثيل بـ"لكن": 

اء عمرو ولكن زيد "، وال ما قد يقال: قصر اإلفراد، مثل أن يقال: " جاءا " فتقول: " ما ج
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وال مر قرل إن ه ال يقال " ما جاء عمرو ولكن زيد " إال  رد ا على من قال: " جاءا جميعا ". 
وال مر قيل إن  الصحيح ال يجيء لقصر التعيين شيء من حروف العطف.  :عبد الحكيم

ن ما وس عت ذلك من أن  " لكن" لقصر الغل مر قرله ابن مرلك والسكركي والقزويني بة. وا 
ئا ال يالتوسيع في إباحة استعمال "ال" و"لكن"، ألن ه إن اعتقد نسيان أن  زيدا وعمرا لم يج

هذا وال هذا وقلت له: " ما جاء زيد وقد جاء عمرو "، أو اعتقد أنهما جاءا، أو قلت له: " 
ن ه جاء أحدهما جاء زيد ولم يجئ عمرو " ، أو عكست له ، أو لم يعتقد شيئا فأفدت له أ

ئا ، أو أن هما جاءا ، لم تكن مخطئا،  فكذا إذا استعملت في يدون اآلخر ، أو أن هما لم يج
 .(1) تلك المعاني لكن."

وفي "باب كون المسند فعال أو اسم فعل"، يستدرك على السعد شرحه لبيت طريف بن  -
 تميم:

ــــــــــــــــة   د ْت ُعكــــــــــــــــاظ  ق ِبيل  ــــــــــــــــا و ر   أو  ُكلَّم 

ـــــــــــــــيَّ    ـــــــــــــــمُ  ب عثُـــــــــــــــوا إل سَّ  رســـــــــــــــول هْم ي ت و 

   
ليبين عدم جموده وتقليده لمن سبقه ، ولو كانوا بمثل السعد وأترابه، فقال شارحا:"  أي: 
يصدر عنه تفر س وجهي شيئا فشيئا، أي: يتفر س بعض وجهي ثم يتفر س بعضه اآلخر. 

 ،" ن ما قلت: "وجهي" لقوله "إلي  عنه  :  "يصدرولذلك عدلت عن قول السعدوهكذا. وا 
ن ما وضع ليدل  على حدوث التوس م  تفر س الوجوه وتأم لها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة"  وا 
مطلقا ، والهمزة مم ا بعد الواو العاطفة على ما قبله في البيت قبله، أو داخلة على 

 .(2) معطوف عليه محذوف، أي: أحضروا وبعثوا.."

مسألة التغليب، وهل هو معتبر في  عند أطفي ش، توقف "باب تقييد الحكم بالشرط"وفي  -
"، ولم  الحقيقة أم في المجاز؟، ومن األمثلة التي ساقها قوله تعالى:" ب ْل أ ْنُتْم ق ْوم  ت ْجه ُلون 
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يستسغ الشيخ قول السعد والسيد في اآلية بأنها جمعت بين الحقيقة والمجاز، فقال:" 
م" ، و"قوم" ظاهر، والظاهر من ، ألن ه نعت "قو -بالتحتية-فمقتضى الظاهر " يجهلون" 

قبيل الغيبة، ولكن غلب جانب المعنى وهو جانب الخطاب على جانب الغيبة ، وذلك 
مجاز عالقته المجاورة في الذهن أو في الذكر أو في غيرهما. قال السعد وتبعه السيد : 

منهما، وها  ليس هذا من الجمع بين الحقيقة والمجاز، ألن  الجمع بينهما أن يراد باللفظ كل  
، ولم يستعمل اللفظ في كل   هنا أريد به معنى واحد ترك ب من المعنى الحقيقي  والمجازي 

، ألن  "تجهلون" فيه وفيه نظرمنهما بل في المجموع مجازا يعنيان أن ه من عموم المجاز. 
"؛ ألن  الخطاب مناسبا لـ"أنتم" وفيه )الواو( مناسبا لـ"قوم" كما ناسب "أنتم"، لكن ه لـ"قوم

 . (1)الجملة نعت "قوم"."

وفي "باب اإلبدال من المسند إليه"، وعند كالمه عن البدل المطابق، أشار إلى مذهب  -
البصريين فيه، حيث أنهم يعتبرون نحو: " ضربتك إياك " و " ضربته إياه " و" مررت بك 

نى قول الكوفيين أنت وبه " و"قمت أنت " و" إنك أنت قائم "؛ منه. لكن الشيخ خالفهم وتب
:" والذي أطفي شوبعض المحققين كابن مالك، القائلين بأن ذلك من التوكيد اللفظي. قال 

إذ لم يفد شيئا سوى  -كما هو مذهب الكوفيين  -عندي  أن  ذلك توكيد كالتوكيد اللفظي 
ل، أعني أن  ذات المبدل والبدل ومفهومهما واحد،  بخالف " جاء أخوك زيد "  ما أفاد األو 

فإن  قولك: " زيد " يبي ن االسم ويزيل توه م اآلخ اآلخر إن كان، فإن  لفظ "األخ" يحتمل في 
الجملة "زيدا" وغيره، بخالف " إي اك "، فإن ه ال يفيد إال  ما أفاد "الكاف" في " ضربتك" 

فقد ظهر لك أن  وليست "الكاف" تحتمل شيئا يزيله "إي اك"، وكذا ما بعده من األمثلة. 
 . (2) ."لحق  مر قليه ال مر قرله البصري ون وأقر ه الرضي  وجعل قول الكوفي ين يحك مرا
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وفي "باب القصر بالسلب واالستثناء"، وعند مبحث العطف بـ"ال" بعد الحصر، وأنه ال  -
يعطف بـ"ال" بعد الحصر إال على قل ة، ويجوز بعد الحصر بغيرها، فال يقال: " ما قام إال  

، و" ما زيد إال  قائم ال قاعد "، وعلل الشيخ عدم الجواز؛ "بأن  السلب مصر ح زيد ال عمرو
به في االستثناء، ولم يصرح بالمسلوب عنه، و"ال" إن ما تعطف ما لم ينف قبلها". ثم نبه  
على ما قد وقع لبعض األكابر كالزمخشري، في هذا الخطأ، فقال:" وقد يقع ذلك في كالم 

، ومنه قول الكشاف: "ما هي إال شهوات ال غير "، وقال يجوزوهو ال بعض العلماء، 
عصام الدين ليس هذا مم ا يمنع، بل جملة مستقل ة للتأكيد، أي: " ال غير الشهوات موجود 

؛  ألن  العطف فيه "؟جوز " ما زيد إال قائم ال عمرو، وانظر هل يوليس كمر قرل عندي"، 
فيكون المعنى " ما زيد إال قائم "، بخالف ليس على مدخول "إال " بل على ما قبلها؛ 

 .(1) وهذا عندي ظرهر."عمرو فإن ه ليس ما هو إال قائم 
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  "ربيع البديع " هاملبحث الثاني: كتاب
 

ْدع: الشيء ه: أنشاه وبدأه.والبديع والبِ ع  د  ت  عا وابْ دْ ه ب  عُ د  بْ ي   الشيء   ع  د  ب   :البديع، لغًة من     
ُسِل"الذي يكون أوال،  ا ُكْنُت ِبْدًعا ِمن  الر  ما كنت  :؛ أي[5/]األحقاف وفي التنزيل: "ُقْل م 

 : اخترعته ال على مثال. الشيء   تُ عْ د  بْ أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير. وأ  

وفي اصطالح البالغيين:علم يعرف به وجوه تحسين الكالم وتزيينه، بعد رعاية       
 ال ووضوح الداللة.مطابقة الكالم لمقتضى الح

تحدث في عهد ابن ليس بلقب مس -من حيث إنه مصطلح بالغي-ولقب البديع       
، على اعتبار أنه صنف كتابا سماه "البديع"، ولكنه اسم لما سيأتي بيانه من األلوان ز  المعت

والتزيينات والتحسينات التي تضفي على األسلوب جماال ساحرا، فيكتسي إثره الكالم 
ورقة، ويصطبغ ظاهره كما باطنه حلال قشيبة؛ بل قد سماه بهذا االسم الشاعر عذوبة 

، أي: ، ثم سار على هذا اللقب(1)"اللطيف"وكان ُيعرف قبل ذلك بـمسلم  بن الوليد، 
 من جاء بعده من أهل الصناعة. البديع،

الجديد  إلى الرواة، وهي تعني عندهم ،كمصطلح ،وترجع بداية استعمال كلمة البديع      
 وقد أشار الجاحظوالمجاز.  -وهو االستعارة-والطريف، وقد يطلقونه ويقصدون به المثل

 ن" إلى ذلك؛ حيث قال:"وقال األشهب بن رميلة:يفي كتابه "البيان والتبي

ـــــــاُؤُهمْ  ان ـــــــْت ِبف ْلـــــــج  ِدم   ِإنَّ األُل ـــــــى ح 

اِلــــــدِ    ــــــا ُأمَّ خ  ــــــْوِم ي  ــــــل  الُق ــــــْوُم ُك ــــــُم الُق  ُه

   
ـــ ـــْم س  ـــهِ ُه ـــي ِب ـــدَّْهِر الَّـــِذي ي تَِّق  اِعُد ال

ْيــــــــُر ُكــــــــف  ال  ت ُنــــــــوُء ِبس اِعـــــــــدِ    ــــــــا خ  م   و 

   
ث ل ، وهذا الذي تسم  فقوله: "هم ساعد الد    يه الرواة البديع.هر"، إنما هو م 

                                                           
ينظــر: معاهــد التنصــيص علــى شــواهد التلخــيص، عبــد الــرحيم العباســي، تــح: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، عــالم  (1)

 50/ 2بيروت، دت:  -الكتب 
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وما أكثر ما جادت به قرائح الشعراء من إيراد هذا البديع والتفنن به في قصائدهم، كما  
ر والعتابي وغيرهم...وفي هذا يقول الجاحظ أيضا:" والراعي كثير البديع فعل الراعي وبشا

في شعره، وبش ار حسن البديع، والعت ابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار..".إلى 
أن قال:" والبديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة، وأربت على كل 

  .(1)لسان"

مصطلح البديع في كتابه  في التصنيف بذكر بقة ابن المعتز  وجدير بالذكر االعتراف بأس
عد د  أبوابه الخمسة المتعارف عليها في العصر الذي سبقه، أي عصر فقد ؛ (2)"البديع"

رو اده، وهي: االستعارة، والمطابقة، والتجنيس، ورد أعجاز الكالم على ما تقدمها، 
 .والمذهب الكالمي

أمثال قدامة بن فهوما آخر في كتب الالحقين من عرف مصطلح البديع بعد ذلك مثم 
حيث في كتابه "كتاب الصناعتين"  وأبي هالل العسكريفي كتابه" نقد الشعر"،  جعفر
. كما قد أطلق عليه ابن وهب في كتابه "البرهان في (3)ه كل منهما لنقد الشعر والنثرخص  

ألنهما كانا  اسم البيان،سائر" في كتابه "المثل الياء الدين ابن األثير وجوه البيان"، وض
 .(4)ر عن فصيح الكالمالبيان هو الذي يعب   يريان

بن المعتز قد أردف بعد األبواب الخمسة السابقة ثالثة عشر فنًا من فنون وكان عبد اهلل 
البالغة، دعاها محاسن الكالم وهي: االلتفات، االعتراض، الرجوع، حسن الخروج، تأكيد 

                                                           
 3/285ينظر: البيان والتبيين: (1)
 2/58ينظر: البديع: (2)
؛ 5/52هـــــ:5358، 3القــــاهرة. ط -نظـــر: نقــــد الشـــعر، لقدامــــة بــــن جعفـــر، تــــح: كمـــال مصــــطفى، مكتبــــة الخـــانجيي (3)

 -الصــناعتين، الحســن بــن عبــد اهلل العســكري، تــح: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العنصــرية 
 5/11هـ: 5155بيروت، 

 225-503م: 5588الرياض، -جدة، دار الرفاعي-ر المنارة، دا5ينظر: البيان العربي، بدوي طبانة، ط/ (4)
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، تجاهل العارف، الهزل الذي يراد به الجد، حسن التضمين، المدح بما يشبه الذم
التعريض والكناية، اإلفراط في الصفة، حسن التشبيه، لزوم ما ال يلزم، حسن االبتداء. 
وأضاف إليها قدامة بن جعفر  ثالثة عشر نوعا هي: التصريع، والمقابلة، والمساواة، 

واإلشارة " اإليجاز"، ، سير، والمبالغةواإليغال، واالستطراف، وصحة التقسيم، وصحة التف
 .التوشيح، و يعوالتمثيل، والتتميم، والترص

ثم تتبع الناس هذه األلوان، فجمع أبو هالل منها في "الصناعتين" سبعة وثالثين نوًعا،  
تالهما  خمسة وستين باًبا في بحث الشعر، و إلى  "العمدة" كتابه في ابن رشيق وأوصلها

 ها ابن أبي األصبع المصريفبلغ بها أكثر من ذلك، ثم تكلم في اشيتيفشرف الدين ال
فأوصلها إلى التسعين في كتابه "تحرير التحبير في علم البديع"، ثم صنف ابن منقذ كتابه 

مائة  بلغ بهاي فصفي الدين الحل   ليأتي "التفريع في البديع" جمع فيه خمسة وتسعين نوعا،
 عليه وسلم، التي سماها "الكافية البديعية".  لرسول وأربعين نوًعا في بديعيته في مدح ا

اكي فذكر تسعة وعشرين نوًعا من البديع، وكان قد سماها ضمن القسم الثالث وأما السك  
بن الدين  وهي التي أطلق عليها بدرُ من كتابه المفتاح بـ"ـوجوه ُيؤتى بها لتحسين الكالم"، 

احب "التلخيص" من البديع حين أورد ص في كتابه "المصباح" اسم "البديع". فيمالك 
 .ثالثين نوعا، ومن اللفظي سبعة المعنوي

 الس يوطي، ، وكانوغيره توالت بعد ذلك الشروح والمختصرات على "التلخيص"هكذا و 
 ، وغيرهم من أعالمها.أطفي شسعد الدين التفتازاني، والسبكي، واألخضري، و و 

، يكون كتابه"ربيع البديع" آخر ما وصلنا وبذكر أطفي ش، وهو من أعالم القرن الماضي
من تراث أعالم الجزائر في البالغة.فماذا احتوى هذا الكتاب؟ وكيف كان حضور أطفي ش 

 فيه؟ وما منهجه وطريقة شرح؟.أسئلة أحاول اإلجابة عليها من خالل العناصر التالية:

 



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
199 

 

 :النستخة يسمية الكيرب)المتخطوط( ووصف-1

في علم البالغة، وقد جعله الشيخ في فن البديع، وسماه  عةاألربهذا أحد كتب الشيخ 
"ربيع البديع"، كما جاء بآخر النسخة التي كتبها بخطه، فقال: :" إلى هنا تم  كالمه 

حسانه والحـول وال قوة إال باهلل العلي  ربيع البديعواختتم.تم   بحمد اهلل تبارك وتعالى وا 
 العظيــم" .

في بعض كتب الشيخ األخرى، كقوله مثال في كتابه في علم  وقد جاء ذكر هذا المؤلَّف،
المعاني، الذي سماه:"تخليص العاني من ربقة جهل المعاني" :"والصاحب في عرف 
الكتابة من يكتب لألمير كما يريد في تلويح العبارة وبالغتها ال كما يريد األمير. والصابي 

  .."ربيع البديعمن يكتب كما ُيؤمر كما ذكرُته في 

حين تحقيق "ربيع القسم الثاني، أما عن وصف هذا الكتاب )المخطوط(، فسيأتي في 
 البديع".

 

 أبوابه وفصوله:-2

كتابه قسمين: قسم يزي ن المعنى سواء أزيَّن اللفظ أيضا أو لم يزي نه،  أطفي شم الشيخ قس  
بينما اشتمل وقسم يزي ن اللفظ فقط؛ فاحتوى القسم األول على تسعة وثالثين ومائة باب، 

القسم األخير على ثمانية وخمسين بابا فقط.وعلى هذا يكون مجموع ما ذكره الشيخ من 
 البديع سبعة وتسعين ومائة باب.

باب الجمع بين معنيين يتعل ق و باب التدبيج، و فأبواب القسم األول هي:باب الطباق، 
باب ما يختص  باسم و باب الجمع بين معنيين غير متقابلين، ، و أحدهما بما يقابل اآلخر

باب ترصيع و باب تشابه األطراف، وباب إيهام التناسب، و باب مراعاة النظير، و المقابلة، 
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باب التورية، وباب ، و باب العكس، وباب الرجوعو باب المشاكلة، و باب األرصاد، و الكالم، 
الجمع  االستخذام، وبـاب اللف  والنشر، وباب الجمع، وباب التفريق، وباب التقسيم، وباب

باب جمع المؤتلف و باب الجمع والتقسيم، وباب الجمع مع التفريق والتقسيم، و مع التفريق، 
والمختلف، وباب ائتالف اللفظ مع المعنى، وباب ائتالف المعنى مع المعنى، وباب 
ائتالف المعنى مع الوزن، وباب ائتالف اللفظ مع الوزن، وباب ائتالف اللفظ مع اللفظ 

، و اب التجريد، من وجه آخر، وب باب حسن التعليل، وباب التفريع، و باب المذهب الكالمي 
باب و وباب تأكيد المدح بما يشبه الذم، وباب تأكيد الذم بما يشبه المدح، وباب االستتباع، 

باب القول بالموجب، و باب االستدراك، و باب حسن االستتباع، وباب االستثناء، و اإلدماج، 
جيه، وباب الهزل الذي يراد به الجد، وباب تجاهل العارف، وباب المراجعة، وباب التو 

باب و باب التفويف، وباب التسليم، و وباب االط راد، وباب االستطراد، وباب االنسجام، 
باب و باب اإلرداف، و باب االقتدار، و باب االفتنان، و باب التخيير، و إرسال المثل، 

تيب، وباب الترق ي، وباب التدل ي، االقتصاص، وباب التنكيت، وباب التعديل، وباب التر 
باب و باب عتاب المرء نفسه، وباب العنوان، و باب التضمين، وباب حسن النسق، و 

باب النزاهة، وباب اإلبداع، وباب التمكين، وباب و باب القسم، وباب المواربة، و الفرائد، 
، وباب اإلسجال، وباب االنتقال، وباب مجاراة الخصم،  باب و باب التذييل، و الطي 

باب التتميم، وباب االستقصاء، وباب االعتراض، وباب الطرد و باب التكميل، ، و االحتراس
والعكس، وباب التفسير، وباب التعميم والتخصيص، وباب اإلشارة، وباب االلتفات، وباب 

باب لسان الحال، وباب و باب التمني، وباب الترجي، و التهك م، وباب الكالم الجامع، 
باب حصر و باب الترديد، وباب التعطف، و الكتفاء، وباب التكرار، اإليجاز، وباب ا

لحاقه بالكلي، وباب التعريض،  باب التوشيع، ، و باب اإلعالن، وباب النوادر، و الجزئي وا 
باب نفي الشيء بإيجابه، وباب التشبيه، وباب التفسير، وباب اإليضاح، ، و وباب التمثيل

عصيان، وباب اإلطناب، وباب االت ساع، وباب وباب اإليجاب والسلب، وباب الطاعة وال
باب انتهاز الفرصة، وباب التأنيس، و االشتراك، وباب إيماء الكالم لغيره، وباب التخييل، 
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باب الترشيح، وباب التوهيم، وباب سالمة االختراع، وباب و وباب الكناية، وباب المجاز، 
وباب السهولة، وباب حسن  األلغاز، وباب التاريخ، ، وباب التعجب، وباب التوس ل،

باب التفصيل، وباب التهذيب والتأديب، وباب االعتذار، وباب الداعي، وباب و البيان، 
االحتباك، وباب التسمية، وباب التضعيف، وباب براعة االستهالل، وباب براعة المطلب، 

خل ص، وباب براعة الختام، وباب براعة المـ ْخل ص، وباب االقتضاب الغريب من براعة الت
 .وباب حسن المطلب، وباب االقتضاب البعيد من براعة التخلص

وأما أبواب القسم األخير فهي: باب الجناس، وباب الجناس التام المتماثل، وباب الجناس 
التام المستوفي، وباب الجناس التام المركب المتشابه، وباب الجناس التام المركب 

، وباب الجناس المحر ف، وباب الجناس المفروق، وباب الجناس التام المركب المر  فو 
الناقص، وباب الجناس المضارع، وباب الجناس الالحق، وباب الجناس اللفظي، وباب 

باب الجناس المقلوب المجنح، وباب الجناس المزدوج، وباب الجناس و جناس القلب، 
رد  باب جناس اإلشارة، وبابو الخط ي، وباب الجناس المقتضب، وباب جناس اإلطالق، 

ع، وباب باب السجع، وباب السجع المطر  و العجز على الصدر،  ف، وباب السجع المرص 
ة، وباب التشطير، وباب التصريع، وباب الموازنة، وباب ئوباب التجز السجع المتوازي، 

باب االستشهاد، وباب التشريع، وباب القلب، و المماثلة، وباب التسميط، وباب التطريز، 
باب و لخيفاء، وباب الحذف، وباب المقطع، وباب الموصول، وباب الرقطاء، وباب ا

حصر حروف الهجاء، وباب االشتقاق، وباب لزوم ما يلزم، باب السرقة المحضة 
الظاهرة، وباب السرقة الظاهرة المسم اة إغارة ومسخا، وباب السرقة الظاهرة المسماة إلماما 

االستعانة، المسماة بالسرقة الظاهرة  بابو وسلخا، وباب السرقة الظاهرة المسماة باإليداع، 
باب السرقة الخفية و باب السرقة الخفية بنقل المعنى، و باب السرقة الخفية بالتشابه، و 

باب ما يتوه م أنه سرقة وليس منها، وباب و باب السرقة الخفية المسماة بالقلب، و الشاملة، 
االقتباس الذي نقل فيه االقتباس الذي لم ينقل فيه المقتبس عن معناه األصلي، وباب 



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
202 

 

المقتبس عن معناه األصلي، وباب االقتباس مع تغيير يسير، وباب التضمين، وباب العقد 
 باب الحل، وباب التلميح.و 

وهذا الكم الهائل من األبواب يدل على إحاطة الشيخ بتقاسيم السابقين المكثرين كالسيوطي 
 ومن حذا حذوه في التوسع في البديع.

الشيخ قد سار في شرح تلك األبواب وفق ماكان يراه يحقق المقصود،  ويالحظ أن    
ويزيل الغموض وااللتباس، والذي به تتحقق الغاية التعليمية؛ ولم يكن يهمه إن توسع في 

وبالتالي فقد جاءت  الشرح، أو استطرد في ذكر بعض ماله صلة بالباب، أو غير ذلك.
من بعض، كما أن بعضها اآلخر اختزله  بعض األبواب أطول تناوال، من حيث الشرح،

 .سطرينالشيخ في سطر أو 

فمثال توسع كثيرا في الباب األول، باب الطباق، حتى أوصله إلى ثالث صفحات   
بتعريف الباب ثم إيراد الشواهد فيه، بل استطرد في الكالم على تقاسيم  ف.ولم يكتفونص

دمي، وراح يسوق األمثلة على كل التقابل بين الوجوديين من جهة وبين الوجودي والع
تقسيم على ما جرى بحثه عند أهل الكالم، ذاكرا آراء العلماء فيه. ثم رجع إلى الطباق 
فذكر نوعيه: أكبر وأصغر، عرفهما ومثل لهما، ثم انتقل إلى ذكر الحاالت التي يكون 

أنه قد يقع عليها الطباق من حيث إنه يقع بين اسمين أو بين فعلين أو بين حرفين، كما 
أيضا بين اسم وحرف أو بين فعل وحرف.وختم هذا الباب بذكر أول من اخترع البديع، 

 ومن توالت تآليفهم في هذا الفن.

ومقابل هذا التوسع اختصر القول في بعض األبواب؛ فلم يزد فيها على سطر أو سطرين، 
أنيس، وهو تقديم ما :" باب الت، حيث قالكما فعل في  باب التأنيس، وهو من القسم األول

ف ا اللَُّه ع ْنك  ِلم  أ ِذْنت  ل ُهْم "، وقولك لمن خافك:) عافاك  يؤنس المخاطب كقوله تعالى:"ع 
 (". وكذلك فعل في باب الجناس اللفظي، وهو من القسم الثاني، حيث قال؟اهلل ِلم  سرقت

مناسبة لفظية، :" باب الجناس اللفظي، وهو أن يختلف اللفظان بحرف مناسب لآلخر فيه
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ب ه ا ن اِظر ة  "، والجمهور على إدخاله في المضارع.  ِئذ  ن اِضر ة  ِإل ى ر  كقوله تعالى:" ُوُجوه  ي ْوم 
 واهلل أعلم".

 

 مصردره:-3

 الكيب:-أ

على جملة البأس بها من المصادر، فذكر منها صراحة خمسة وعشرين  أطفي شاعتمد 
ه بعزوها إلى صاحبها في نصوص نقلها كتابا، وألمح إلى بعضها من خالل جزم

بحرفيتها أحيانا، وبتصرف أحيانا أنها منه -بالرجوع إلى المصدر-بحرفيتها، والتي ثبت
 .كما أنه قد أشار إلى بعض كتبه هو التي ألفها في بعض الفنون.أخرى

ين لعصام الد "األطول"و ،للتفتازاني "المطول"فمن الكتب التي أوردها صراحة وأفاد منها: 
عروس "للقزويني، و "تلخيص المفتاح"و "اإليضاح"البن المعتز، و "البديع"اإلسفراييني، و

 "الكشاف"للزركشي، و "البرهان"للفنري، و "حواشي المطول"البن السبكي، و "األفراح
 "المثل السائر"للخفاجي، و "الفصاحة سر"الحريري، و "مقامات"للزمخشري، و "المفصل"و

البن أبي األصبع، والبديعية  "تحرير التحبير"للسيوطي، و "د الجمانعقو "البن األثير، و
ابن جابر   "بديعية"ابن محرز، و "بديعية"المسماة "الكافية البديعية" لصفي الدين الحلي، و

حرز "للسيوطي، ومنظومة  "شرح بانت سعاد"األندلسي المسماة" بديعية العميان"، و
، " البن الناظمالمصباح"للبيهقي، و "يمانشعب اإل"و "الشمائل"للشاطبي، وكتابا  "األماني

 للقاضي عياض. "فاالش  "ألنصاري، وكتاب زكريا ال "شرح الخزرجية"و

لقدامة بن  "نقد الشعر"وللسكاكي،  "المفتاح"ومن الكتب التي نقل منها ولم يصرح باسمها: 
حاشية على "، ولسيد الشريف الجرجانيعلى المطول" لو"حاشية جعفر، وكتاب ابن منقذ، 
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 "شرح الجوهر المكنون"، و"حاشية يس"، ولصبان ل "شرح العصام على السمرقندية
 لكرماني.ل "تفسير"كتاب الألبي حيان، و "البحر المحيط"لألخضري، و

إلى بعض مؤلفاته كتابه:"هميان الزاد إلى دار المعاد"، وهو أول -كعادته-كما أشار الشيخ
إلى  أبي نصر " في أصول الدين، وكتابه:"إيضاح الدليلتفاسيره، وكتابه:"شرح مخمسة 
 علم الخليل" في علم العروض.

 األعالم:-ب

ى، منهم أهل البالغة واألدب، ومنهم حفل الكتاب بأسماء كثيرة من العلماء في فنون شت  
 الفقهاء، ومنهم اللغويون، ومنهم المفسرون، ومنهم الشعراء.

العسكري، ابن رشيق القيرواني، وشرف الدين  فمن أهل األدب والبالغة: أبو هالل
 التيفاشي، وعبد الحكم التونسي.

سماعيل بن المقر ار، ومن أصحاب البديعيات: ابن القص    بن محرز.وفرج اليمني،  ئوا 

 وي، وابن دقيق العيد.و  ومن الفقهاء: الشافعي، والنَّ 

 ومن اللغويين: سيبويه، وأبو عبيدة.

وزهير بن أبي سلمى، واألعشى، وحسان بن ثابت، والبحتري، ومن الشعراء: امرؤ القيس، 
 وأبو تمام، والمتنبي، وبشار بن برد.

 ستين شاعرا.عدد الشعراء في هذا الكتاب على وقد أربى 

كما أفاد الشيخ من أعالم آخرين لم يذكرهم باالسم ولكن بصيغة العموم، كقوله مثال: قال 
 ، قال بعضهم، ...، قال بعض  أهل البديع، قال بعض أصحاب البديعيات
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 في شرحه: أطفي ششواهد الكيرب ومنهج -4
 

 شواهد الكيرب: -أ

تنوعت شواهد الكتاب بين آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية وأمثال عربية. وتبع 
هذا التنوع غزارة إيراد األدلة واألمثلة في أغلب األبواب، مما سمح بإثراء الدرس البالغي، 

اولة اإلحاطة بجل أنواع البديع. ويشهد لذلك الكم  الهائل من األنواع البديعية التي مع مح
 سبعة وتسعين ومائة نوع.-كما سبق-ساقها الشيخ، والتي بلغت

 

 

 : القرآن الكريم-

في "ربيع البديع"، فقد أربى عددها على  أطفي شكثيرة هي اآليات القرآنية التي استشهد بها 
وشملت أغلب السور القرآنية.وحازت البقرة على النصيب األوفر من الكتاب.وقد ، ِمائ ةس ت  ال

كان استشهاد الشيخ بالقرآن غير منتظم وغير متوازن؛ فتارة يجيئ الباب غزيرا باآليات 
كما في "باب االنسجام"، حيث أورد فيه ما يقرب من خمسين آية، وكذلك في "باب إرسال 

لثالثين آية.بينما خلت بعض األبواب من القرآن تماما؛ كـ"باب المثل"، فقد ساق فيه قرابة ا
ائتالف المعنى مع الوزن"، و"باب التفريع"، و"باب االستتباع"، و"باب حسن االستتباع"، 
و"باب االستثناء"، و"باب التخيير"، و"باب االقتدار"، و"باب الجناس التام المستوفي"، 

"باب التشطير"، و"باب التطريز"، و"باب و"باب جناس القلب"، و"باب التجزية"، و
 التضمين"، ...

 

 الحديث الشريف:-

عددها على  زادحوى الكتاب جملة ال بأس بها من األحاديث النبوية الشريفة، وقد 
، وهو -كرم اهلل وجهه-بن أبي طالب  الثالثين، منها أثران موقوفان:أحدهما عن علي  
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ل ن ما أو  أن  أطفي شه نطفة وآخره جيفة"؛ وقد ذكر الشيخ قوله:"ما البن آدم والفخر، وا 
كن ا إذا احمر  البأس  .والثاني: قول بعض الصحابة:"األخضري رجح رفعه إلى النبي 

 ".  ات قينا برسول اهلل 

وقد أورد الشيخ تلك األحاديث في أبواب مختلفة، فكان يجعلها أساس االستشهاد في 
ا عضد بها في بعض األحيان استشهاده على بعض األبواب حيث اليكون القرآن، وربم

وقوع نوع من أنواع البديع في الكالم النبوي بعد استيفاء الباب الشواهد القرآنية أو 
 الشعرية. 

، "الصفرة جمال أهل الجنة "ومن األحاديث الواردة في الكتاب: قوله عليه الصالة والسالم:
ال يزاُل  "، وقوله:"زع من شيء إال  شانهال يقع الرفق في شيء إال  زانه، وال ين "وقوله:

الخيُل معقوُد في نواصيها الخيُر إلى  "، وقوله:"المنام طائرا حت ى يقص، فإذا قص وقع 
اللهم فالق "، وقوله:"عليكم باألبكار فإن هم  أشد  حياء وأقل  خباء "، وقوله:"يوِم القيامِة 

، "اقض عني الدَّين واغنني من الفقر اإلصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 
الحالل بي ن والحرام بي ن  "، وقوله:"لو كانت الدنيا تزن عند اهلل جناح بعوضة "وقوله:

إن ما "، وقوله:"من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه"، وقوله:"وبينهما أمور متاشبهات
 ..."األعمال بالنيات

 

 كالم العرب:-

 *الشعر:

لشعرية بين أشعار جاهلية وأخرى أموية وثالثة عباسية، وهكذا إلى القرن تنوعت الشواهد ا
العاشر، كاستشهاده بأبيات للشيخ األخضري والشيخ فرج بن محرز صاحب البديعية، 

 وكالهما من أعيان القرن العاشر.
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أورد بيتا له من تأليفه هو مستشهدا به في باب لزوم ما يلزم،  -رحمه اهلل-بل إن الشيخ
 قوله:وهو 

ـــــوَّرا ـــــا اْلف ت ـــــى ف ت ن  ـــــْن أ ْحي  ـــــار ك  م   ت ب 

 ف شــــــاب  ِبهــــــا و اْعت ــــــاد  هــــــوال مطــــــوَّرا  

   
 

؛ وهي معروفة  زاب، بغردايةيوهي قرية من قرى موقصد بقوله:"فتنورا"؛ أي: سكن ن ْورة،   
 اليوم باسم "ُبنورة".

ل نظرا لألبواب الكثيرة الثالثمائة، وهو كم هائ (300) وقد زاد عدد الشواهد الشعرية عن
التي جاء بها الشيخ في كتابه.وكان ألصحاب البديعيات النصيب األوفر في ذلك.كما 

ن كان محسوبا على أهل  "مقاماته"كان لشعر الحريري في  حضور ظاهر بين الشعراء وا 
 األدب.

 

 *النثر:

مقامات الحريري، من الشواهد النثرية الكثيرة التي حواها كتاب "ربيع البديع" ما جاء في 
 التي جعلها الشيخ عمدته في النثر، وذكر منها جملة من النصوص من مقامات متفرقة؛

تدبيج التورية" قول الحريري في المقامة الثالثة عشر المعروفة كإيراده مثال في "باب 
يومي  بالبغدادية والزورائية:) ف ُمْذ اغبرَّ العيُش األخضُر، وازور  المحبوب األصفُر، اسودَّ 

 (.األحمرُ  ذا الموتُ ْودي األسوُد، حتى رثى لي العدو  األزرُق، فيا حب  األبيض، وابيضَّ ف  

وكذلك ماساقه في "باب األرصاد"، حيث مثل له بقول الحريري في المقامة األولى: ) وهو 
يطبع األسجاع بجواهر لفظه، ويقرع األسماع بزواجر وعظه(، وعاد الشيخ مرة أخرى في 

ناس المضارع، حيث أورد فيه قول الحريري في المقامة السادسة عشرة المعروفة باب الج
(، و استشهد أيضا في "باب  بالمغربية: ) بيني وبين ِكن ي ليل دامس  وطريق طامس 

ثب ت اهلل  -الخيفاء" بقول الحريري في المقامة السادسة المعروفة بالمقامة المراغية )الكرم
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ي شيُن، واألروُع يثيُب، والُمعوُر  -غ ضَّ الدهُر جْفن  حسودك  -م يزيُن، والل ؤ  -جيش سعودك
ْحُك ُيْقِذي، والع ط اُء ُيْنِجي،  اِحُل ُيخيُف، والس ْمُح ُيْغِدي، والم  ي خيُب، و الُحال ِحُل ُيِضيُف، والم 

ْدُح ُيْنِقي، والُحر  ي ْجزي، واإللطاُط يُ  ْجِزي، واط راح ذي والِمط اُل ُيْشِجي، والد عاُء ي ِقي، والم 
ز ن   ، وال خ  ، وال غ ُبن  إال  ضنين  ن  إال  غ بين  ُة بني اآلمال ب ْغي، وما ض  م  م ْحر  ، و  الُحْرم ِة غ ي 
، وما فِتئ  و ْعُدك  ي ِفي، وآراؤك ت ْشفي، و ِهالُلك  ُيِضي، وِحْلُمك   ُه ت ِقي  ، وال ق ب ض  راح  إال  شقي 

ُمواِصُلك  ي ْجت ِني، وسؤدُ ي، وأعداؤك  تُْثِني، وُحس اُمك  ُيْفِني، ُيْغِضي، وآالُؤك  ُتْغنِ  ُدك  ُيْقِني، و 
 وماِدُحك  ي ْقت ِني، وسماُحك  ُيِغيُث، وسماؤك  ت غيُث، ...(، وهكذا..

 ورصد البحث عشرة شواهد نثرية من مقامات أبي القاسم الحريري، دون المكرر.

قول بعضهم للمهل بي الوزير: "أنت أي ها الوزير وفي باب تشابه األطراف أورد الشيخ 
 إسماعيلي  الوعد، شعيبي  التوفيق، يوسفي العفو، محم دي  الخلق"

مثلك يحمل على األدهم " جاج:باب القول بالموجب، بقول القبعثري للح وكذلك استدل، في
 وقوله: أقي دك بالحديد. :أي"؛ ألحملن ك على األدهم" :حين قال له الحجاج "،واألشهب

ففس ر الحديد "؛ أردت الحديد" حين قال له: "،ون حديدا أولى من أن يكون باليدوألن يك"
 أيضا بالفرس الناشط.

 

 * األمثرل واألقوال والقصص:

لم يخل الكتاب من األمثال واألقوال والقصص، وقد استدعى حضور أكثرها ثقافة الشيخ 
صص؛ وليس هذا بمستغرب في رجل انتهت الدينية التي ميزت هاتيك األمثال أو تلك الق

إليه الفتوى في المذهب اإلباضي، ليس في القطر الجزائري فحسب بل في العالم 
 اإلسالمي حيث اإلباضيون وغير اإلباضيين.
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فمن القصص مثال ما أورده، في باب التلميح، حول قصة يوشع وما حدث له مع قتال -
عيسى عليه السالم يوم ثالث والدته، فزاد الماء الذي غسل به  المشركين، وكذلك قصة

عليه النصارى وراحوا يغمسون أبناءهم في ماء أصفر، وذلك الماء األصفر يوكل به 
القسيس ويضع فيه الملح  لئال  يتغي ر بطول الزمان، فتغتر  عامتهم بعدم التغي ر، ويقولون 

ون بإظهاره الزهد؛ فيجعلون   استغفاره موجبا للمغفرة.إن  ذلك من بركة القسيس كما يغتر 
 .وهذه القصة ذكرها الشيخ، في باب المشاكلة، تبعا الستشهاده بقوله تعالى:"صبغة اهلل"

 اآلية.

هذا من القرآن، وأما الحديث فقد استشهد الشيخ، في باب التورية، بما جرى بين النبي 
 ة.  دخلها الجن  لما سألته اهلل أن ي ،«في الجن ة عجوز ليس »وعجوز حينما قال لها: 

ميح حول حرب البسوس وأما من القصص في غير ذينك، فما أورده الشيخ في باب التل
 اس.قبيلة جس  وهي  ،ليب، وبكرتغلب، وهي قبيلة كُ وما وقع بين 

 عذرة، حتى قيل: حب   عرب الحب الذي شاع لدى قبيلة بنيومن القصص المشهورة عن ال
اب التضمين ون من الوجد.والشيخ ذكرها استشهادا لب، نسبة إليهم؛ ذلك أنهم يموتعذري  

 :عند قول صاحب البردة

 يــا الئمــي فــي الهــوى العــْذري  معــذرةً 

 من ـــــــي إليـــــــك ولـــــــو أنصـــــــفت  لـــــــم تلـــــــمِ   

   
 

وأما األمثال ففي بعضها أيضا منزع ديني بحت، كتلك التي ساقها مثال في باب سالمة -
الحبيب  -أول من تكلم بها-ة، تكلم بها االختراع، والتي أصلها أحاديث نبوية شريف

ومن هذه األمثال:" اآلن حمي  ، ثم صارت، فيما بعد، أمثاال تضرب.المصطفى 
 الوطيس"، و" مات حتف أنفه".
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كما حوى الكتاب بعض األمثال التي ذكرها الشيخ صراحة من مثل قولهم: "عادات 
. وقول العرب "أعق من السادات سادات العادات"، وقد ساقه الشيخ في باب العكس

 اْلِهرَّة"، قالوا ألن ها تأكل أوالدها. وهذا المثل جاء به الشيخ في باب التلميح. 

ومن دون ذلك خرط القتاد"، وهو مثل يضرب لكل أمر شاق ال " وكذلك قول العرب:
يتوصل إليه إال بتكلف عظيم، فيقال دونه خرط القتاد.وقد جاء به الشيخ في باب التلميح 

 ا.أيض

باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، إلى قول العرب: ال يكون ذلك " حت ى في بينما ألمح، 
م ُل في س م  الِخياِط". وهي أمثال (1)يشيب الغراب"، و"حت ى يبيض  القار" ، و"حت ى ي ِلج  الج 

 .(2)من أمثال الت أبيد يتضرب لما ال يكون، أى: ال  يكون ذ ِلك أبدا، وه

لتي شاع استعمالها في كالم األدباء والشعراء، ما ساقه الشيخ في أبواب ومن األقوال ا
الجناس المختلفة؛ كقولهم:"البدعة ش ر ك الش ْرك"، و"النبيذ بغير الن غ م غ م ، وبغير الد ُسم 

 ُسم "، و"ُجب ة الُبْرد ُجنَّة الب ْرد"، و"أهذا ُمصاب أم طعُم صاب؟" ..

النحويون قول العرب: "هذا بسرا أطيب منه رطبا"، وقد ومن األقوال التي يستشهد بها 
 ساقه الشيخ في باب التلميح.

 

 في شرحه: أطفي شمنهج -ب

 منهجه في يعريف األبواب البديعية:-

                                                           
 القار:الطالء األسود المعروف بالزفت. ينظر:لسان العرب مادة قرر.( 1)
،  5/122القـــاهرة، دت:    –ينظـــر: ثمـــار القلـــوب فـــي المضـــاف والمنســـوب، أبـــو منصـــور الثعـــالبي، دار المعـــارف  ( 2)

 .5/22هـ:   5123   -5ر سعد الدين،   دمشق،   ط/األمثال،   زيد بن عبد اهلل الهاشمي،   دا
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منحى التبسيط والسالسة بعيدا عن اإلغراق في مصطلحات  ،كتابه غالبفي  ،نحا الشيخ
ثقال كواهلها بكثرة اال ستطرادات والتفريعات.وال شك أن غرضه كالمية أو حشو األبواب وا 

 في ذلك الوصول إلى المبتغى من أقصر طريق وبأقل جهد.

ومن هذا التبسيط عدم االهتمام بالتعاريف اللغوية، واالكتفاء بالتركيز على المعنى 
ألوان -االصطالحي الذي هو األساس المنهج التعليمي.وعلى هذا جاءت أكثر األبواب

عريف اللغوي، إال بعض األبواب التي رأى فيها الشيخ مناسبًة لذكر خلوا من الت-البديع
معناها اللغوي، من مثل باب الطباق، وباب األرصاد، وباب االستخذام، وباب اإلدماج، 
وباب إرسال المثل، وباب االحتباك.وكان في بعض األحيان يؤخر التعريف اللغوي عن 

ين سابقا.وربما ذكر ضمن بعض األبواب االصطالحي كما في البابين األخيرين المذكور 
من كتابه حيث  -وهو الطباق-تعريفا لغويا لمفردة من المفردات، كما فعل في الباب األول

 عرف البديع لغة واصطالحا.
 

 منهجه في شرح الشواهد القرآنية:-

هو ، و الست مائة (200) تي استشهد بها أطفي ش قد أربى علىُذكر بأن عدد اآليات القرآنية ال
"بيان البيان" مثال، حيث لم يزد فيه على خمسة وأربعين  م هائل إذا ما قورن بكتابهك

وهو سبعة -وبالنظر للعدد الكبير في األنواع البديعية المسوقة ،شاهدا قرآنيا.غير أنه
قد  أطفي شر من القرآن، وبخاصة إذا علم أن ال يستغرب هذا التكث   ؛-وتسعون ومائة نوع

 باب واحد فقط خمسين آية. أورد، مثال، في

ولعل مرد هذا اإلكثار في اآليات وتذوقها منهج قصده الشيخ حتى ال يقتصر الكتاب على 
ذًا لم يحظ الطالب بطائل.كما أن على منهج يكون قد سار  همجرد تمهيد القواعد فحسب، وا 

 "المطول"ي ، وكذا التفتازاني فالبالغة" أسرار"و اإلعجاز" دالئل"من سبقه كالجرجاني في 
 واهلل أعلم. ."شرح المفتاح"و
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عا في استشهاده بالقرآن، حيث كان ينتهز فرصة إيراد اآلية نو  تانتهج منهجا م والشيخ     
ن من جهة اللغة إعرابا  ليستطرد إلى ذكر بعض ما يتعلق بها إن من جهة اإلعجاز وا 

ن من ذكر سبب نزولها، وهكذا.فك باب دون أن يضرب حريصا أال يغادر ال انوصرفا وا 
 ت.فيه بسهم اللطائف والفوائد والنك

 فكرن مثال يأيي برآلية كرملة، ثم يسيطرد برلقول إلى ذكر مسألة من أصول الدين،-
كما في باب الطباق، وباب التورية وغيرهما.ففي باب التورية مثال، وعند حديثه عن 

كر آراء المذاهب العقدية، ثم التورية المرشحة، ناقش مسألة التأويل في آيات الصفات، وذ
انتقدها وبين ما ترجح على مذهبه هو، فقال: "ومثال المرش حة وهي التي تجامع شيئا مم ا 
"؛ أراد باأليدي المعنى  نَّا ل ُموِسُعون  اء  ب ن ْين اه ا ِبأ ْيد  و اِ  يالئم المعنى القريب، قوله تعالى:"و السَّم 

يالئم المعنى القريب هذه  التي هي الجوارح البعيد وهو القدرة، وقد قرن بها ما 
المخصوصة، وهي قوله: بنيناها؛ إذا البناء يالئم الجارحة، وقد كثر الممث لون باآلية هذه 
والتي قبلها كالسيوطي والقزويني، قيل وهو جرى على مذهب أهل الظاهر من المفسرين، 

ستواء باالستقرار، واأليدي يعني غير المحق قين ولم يعن الظاهرية؛ فإن هم يفس رون اال
بالجوارح، فهم مشب هون أو يزعم من يزعم كذلك ويد عي أن  ذلك ال يكيف، وهم سلف 

من ذلك، ومقابل ذلك الجري  ااألشاعرة، وكال المذهبين خطأ .أو الحمل على التورية فرار 
 على الظاهر ماقيل: إن  هذا تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جالله من غير
ذهاب باأليدي إلى جهة حقيقة أو مجاز، بل ُيْذه ُب إلى أخذ الزبدة والخالصة من الكالم 
ال  فهي حقائق باعتبار المعنى  ل باعتبار المعنى المقصود، وا  من غير أن يتمح 
األصلي... قال عصام الدين: ال تجوز في شيء من أجزاء الكالم من حيث االستعارة 

ت عليه قبل االستعارة من كونها حقائق أو مجازات أو التمثيلية، بل هي على ما كان
مختلفات، بل في المجموع من حيث هو مجموع، وشد دوا النكير على من يفس ر اليد 
ْبُسوط ت اِن" .واأليدي بالقدرة في اآلية األخرى، واالستواء بالقهر  بالنعمة في" ب ْل ي د اُه م 
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ك كله؛ والداعي إلى ذلك نفي التشبيه. قيل: والغلبة، واليمين بالقدرة على التورية في ذل
التحقيق أن ذلك تمثيلية استعارة بأن شبهت إيجاد اهلل السماء بالقدرة األزلية بالبناء الذي 
هو وضع لبنة على لبنة باأليدي الحسية، ثم  استعير مجموع بنيناها بأيد. وشب ه استيالء 

ع أن  كال دال على الملك التام فلم الرحمن على العرش باستقرار ملك على سرير، والجام
يصح  ما قيل: إن  ذلك تصوير ال تشبيه أو استعارة لعدم الجامع، نعم ما ذكر من التشبيه 
مسامحة عندي غير جائزة، ألن ه ال يشب ه فعل اهلل بفعل مخلوق وال فعله بفعل اهلل شرعا 

 .(1)وتحقيقا، ولو صح  باعتبار اللغة والتخيل"

، كقوله في "باب تدبيج الكناية، ية ثم ينيقل إلى ذكر مر فيهر من إعجرزوكرن يأيي برآل-
اًء ف أ ْخر ْجن ا ِبِه ث م ر ات  ُمْخت ِلًفا  اِء م  عند قول اهلل جل وعال:" أ ل ْم ت ر  أ نَّ اللَّه  أ ْنز ل  ِمن  السَّم 

ِمن  اْلِجب اِل ُجد د  ِبيض  و ُحْمر  ُمْخت ِلف  أ   المراد بهؤالء الكلمات  :"و اُنه ا و غ ر اِبيُب ُسود "لْ أ ْلو اُنه ا و 
في هذه اآلية الكناية عن المشب ه والواضح من الطرق، ألن  الجادة البيضاء هي الطريق 
ة البيضاء، ودون ذلك  التي كثر سلوكها حتى تصير أوضح الطرق، وتسم ى المحج 

الطريق التي لم تسلك وتسم ى الطريق التي هي قليلة السواد وتسم ى الحمراء ودون ذلك 
السواد. واأللوان في اآلية ثالثة أبيض وأحمر وأسود؛ طرفان وواسطة: أعلى ظهور أو 
أسفل خفاء ومتوسط، ولم ا كانت ألوان الجبال ال تخرج عن هذه أتت اآلية على هذا 

 .(2)"النسيج

عة أوائل براعة االستهالل، حيث أشار إلى إعجاز الحروف المقطوكذلك فعل في باب 
السور، ثم زاد أن ذكر وجها آخر من اإلعجاز فيها، وهو تكرار الحرف الذي افتتحت به 
السورة، كسورة "ق"؛ قال الشيخ:".. ومن براعة االستهالل الحروف المقط عة في أوائل 

ففيها من  السور دالئل على الكلمات الكبيرة المذكور فيها تلك الحروف، كسورة  ق 
                                                           

 .350 ينظر: النص المحقق: (1)
 .251 ينظر: النص المحقق: (2)
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قرآن، والخلق، والقول المكرر ومراجعته مرارا، والقرب من ابن آدم، وتلق ي ال:"كلمات القاف
الملكين؛ وهو القعيد والرقيب، والسائق، واإللقاء في جهنم، والتقدم، والمت قين، والقلب، 

 .(1)"والقرون، والتنقيب، وتشقق، وحق، ونحو ذلك

ر في سورة يونس كلمات الراء حت ى بلغت مائتي كلمة أو أ كثر...واشتملت سورة وتكر 
لها خصومة النبي  مع الكفار، ثم اختصام  "ص" على خصومات متعد دة، فأو 

الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار ثم اختصام المالئكة لألعلى، ثم تخاصم إبليس 
غوائهم.."  .(2) في شأن نبي ه وا 

د ييوهم بعضهم أنهر وربمر أيى برآلية ليبين أنهر ليس ممر يسيدل به على البرب؛ إذ ق-
، كما في "باب العكس"، حيث ساق قوله تعالى:" يصلح شرهدا والصحيح أنهر ليس كذلك

ق  أ ْن ت ْخش اهُ" اآلية؛ وبين أنها ليست من باب العكس؛ ألن  ت ْخش ى النَّاس  و اللَُّه أ ح  و 
ر ما قدمت وتقد م ما أ ر آخر ثم  تؤخ  خ رت؛ فالشرط تأخير ضابطه:" أْن تُق د م  لفظا وتؤخ 

 .(3) المقد م عن الجزاء الذي كان التقديم عليه.."

وكذلك في باب الموازنة، حيث قال الشيخ: "وليس من الموازنة قوله تعالى:" ِفيه ا ُسُرر  
م ْرُفوع ة  و أ ْكو اب  م ْوُضوع ة "؛ والسبب ات فاق الروي، وحد الموازنة تساوي الفاصلتين في 

 وي، كما بين الشيخ. الوزن ال في الر 

، كما وربمر جرء برآلية يبعر لمن اسيشهد بهر على البرب، ثم يردهر ويبين علة رفضهر-
ْبُثوث ة " سجعا،  ر اِبي  م  اِرُق م ْصُفوف ة  و ز  ن م  في باب السجع، حيث عد السيوطي قوله تعالى:" و 

                                                           
 .905 ينظر: النص المحقق: (1)
 .908 ينظر: النص المحقق: (2)
 .302 ينظر: النص المحقق: (3)
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ت للتأنيث.."، ولم يعتبرها فتعقبه الشيخ بقوله:" والتاء على الصحيح ال تكون رويا إذا كان
ن اختلف الروي على ما اشترطه السيوطى  .(1)شاهدا يصلح وا 

وكرن يأيي برآلية ثم ينبري لبيرن مر يعلق بهر من وجوه لغوية نحوا أو إعرابر أو -
 صرفر.

"، حي" فمن النحو مثال، ذكره لقوله تعالى: ل ْو ل ْم ت ْمس ْسُه ن ار  ْيُته ا ُيِضيُء و  ث استدل ي ك اُد ز 
بها، في "باب المبالغة المقبولة"، على جواز المبالغة إلى حد الغلو المقبول، والمساعد له 
في ذلك مجيئ بعض الكلمات العربية التي تقرر ذلك المعنى، ومن هذه الكلمات: كاد، 

بل قد يقرن بما يقربه من الخروج عن  ا،وليس كل غلو  مردودولو، ولوال.يقول الشيخ:" 
ْيُته ا ُيِضيُء كلفظ كاد، ولو، ولوال، وحرف التشبيه فيقبل، كقوله تعالى:"  االمتناع ي ك اُد ز 

 ،" ل ْو ل ْم ت ْمس ْسُه ن ار  فلو قيل في غير القرآن : هذا الزيت يضيء بال نار لرد ، وحيث قال و 
يكاد أفاد أن  المحال لم يقع، ولكن قرب من الوقوع، ومعنى قربه من الوقع توه م وجود 
أسباب الوقوع كشد ة صفائه ولمعانه، وقرب المحال من الوقوع إذا فس ر بتوه م وجود أسباب 
 الوقوع لم يكن محاال فضال عن أن يحتاج إلى ما يقربه فيتسلسل ولو سل م أن ه محال.."

(2). 

في باب االقتضاب القريب من براعة التخلص، عند  أطفي شومن اإلعراب ما أتى به 
"؛ وقوله  استشهاده بآيتين نَّ ِللطَّاِغين  ل ش رَّ م آب  من سورة ص، وهما قوله تعالى: "ه ذ ا و اِ 

﴾. فأشار نَّ ِلْلُمتَِّقين  ل ُحْسن  م آب  إلى بيان الحال -رحمه اهلل-عز وجل: ﴿ ه ذ ا ِذْكر  و اِ 
نَّ والعامل فيه في األولى، فقال:"  ومن االقتضاب القريب من التخل ص قوله تعالى:"ه ذ ا و ا ِ 

"؛ ألن  الواو للحال، فهي ُتْصِحب ما بعدها لما بعد قبلها، واسم اإلشارة  ِللطَّاِغين  ل ش رَّ م آب 

                                                           
 .955 ينظر: النص المحقق: (1)
 .399 ينظر: النص المحقق: (2)
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متضمن لمعنى عامل الحال، وهو أشير؛ أي: األمر هذا، أو هذا هو األمر، أو هذا ما 
 . (1)"ذكر، أو هذا هو الحكم، أو الحكم هذا هو، أو نحو ذلك، أو اعلم هذا

خرى على حذف الخبر من األولى قياسا عليها؛ قال:" وقوله تعالى  ﴿ ه ذ ا واستدل باأل
﴾؛  ذكر  هذا الكالم بعدما ذكر جمعا من األنبياء "و اْذُكْر  نَّ ِلْلُمتَِّقين  ل ُحْسن  م آب  ِذْكر  و اِ 

اِر"، وه ي ْعُقوب  ُأوِلي اأْل ْيِدي و اأْل ْبص  اق  و  ْسح  و مم ن يطلق عليهم لفظ ِعب اد ن ا ِإْبر اِهيم  و اِ 
" الخبر للفظ "هذا"، يدل  على أن  "هذا" في اآلية المذكورة قبل هذه مبتدأ   المت قين، و"ذكر 
يقد ر له خبر، ويوصل الكالم بلفظ "هذا" على ما في اآلية أحسن من براعة التخلص، 

 (2)  تعالى.."وأنه رابطة لتأكد اإلتيان بها بدليل وقوع االنتقال بها كثيرا في كالم اهلل

في باب جناس اإلطالق، من قوله تعالى: " اثَّاق ْلُتْم ِإل ى  أطفي شومن الصرف، ما ساقه 
ِضيُتْم"، حيث بين أنه ال يشترط فيه االشتقاق الكبير، بل يكفي أن يكون في كل   اأْل ْرِض أ ر 

يرجعان إلى  منهما جميع ما في اآلخر من الحروف األصول أو أكثرها بحيث يتوه م أن هما
أصل واحد، لكن ال يرجعان إليه، كما في اآلية؛ فهمزة أرض أصل وهمزة أرضيتم 
ِضيُتْم" أنه ال يشترط  لالستفهام.قال الشيخ:" وتعلم من تمثيلهم بقوله " اثَّاق ْلُتْم ِإل ى اأْل ْرِض أ ر 

اآلية من االشتقاق الكبير في هذا الباب، بل يكون من االشتقاق الكبير وغيره، وليست 
 .(3)الكبير فإن  الكبير االتفاق في األصول دون الترتيب كالقمر والرقم والمرق"

، كما وقع له في وربمر سرق اآلية القرآنية ثم عرج إلى ذكر سبب نزولهر اسيطرادا-
"باب التنكيت"، حيث جاء بقوله تعالى:" و أ نَُّه ُهو  ر ب  الش ْعر ى"، ثم قال: "خص الشعرى 

دون غيرها من النجوم، وهو تعالى رب كل  شيء، ألن  العرب كان قد ظهر فيهم  بالذكر

                                                           
 .955 المحقق: ينظر: النص (1)
 .958 ينظر: النص المحقق: (2)
 .911 ينظر: النص المحقق: (3)
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رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرى، ودعا خلقا إلى عبادتها، فأنزل اهلل سبحانه وتعالى: " 
و أ نَُّه ُهو  ر ب  الش ْعر ى"، التي ادعيت فيها الربوبية"
(1). 

ردثة أو قصة وقعت لبعض أعالم وقد يسوق اسم السورة برميهر ليروي بهر ح-
، كما جرى له في "باب براعة الختام"، حيث أشار إلى سورة النصر، وماجرى بين اليفسير

الصحابة الكرام من اختالف في تفسيرها، وكان بينهم ابن عباس طفال صغيرا؛ يقول 
:" وكان عمر يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، رضي اهلل عنهم، ولم يرض أطفي ش

قال: لنا أبناء مثله. فدعاهم يوما، فسألهم عنها، ففسر ها بعضهم بظاهرها، وسكت بعض، و 
 .(2)بعض، وفسر ها ابن عباس بقرب األجل، ووافقه عمر. واهلل أعلم"

وقد يذكر الشاهد القرآني للباب ليناقش فيه مسألة فقهية، كما حصل له في باب -
مع رجل في الصالة، فيشكك  -وجههكرم اهلل -االقتباس، حيث أورد ما وقع لسيدنا علي

الشيخ في صحة القصة بناء على خلفية فقهية.قال:" ..عن حكيم بن سعيد أن رجال أتى 
ُلك  ﴾، فأجابه في  علي ا، وهو في صالة الصبح، فقال له ﴿ ل ِئْن أ ْشر ْكت  ل ي ْحِبط نَّ ع م 

ق  و ال  ي ْست ِخف   نَّك  الَِّذين  ال  ُيوِقُنون  ﴾  قلت: لعل هذا ال الصالة ﴿ ف اْصِبْر ِإنَّ و ْعد  اهلِل ح 
 يصح  عن علي، كيف يجيب في الصالة، فإن الجواب من الصالة ال يجوز ولو بالقرآن."

(3). 

، ويأيي برآلية أحيرنر لبيرن مر اشيملت عليه من حكمة، دفعر للملل وينشيطر للقريحة-
عالى:" ال  ُهنَّ ِحل  ل ُهْم و ال  ُهْم ي ِحل ون  كما في "باب العكس"، حيث أثار الشيخ قضية قوله ت

"، والحكمة من هذا العكس الموشى بالضمائر، فقال:" ووقع السؤال عن حكمة العكس ل ُهنَّ
"، في قوله تعالى  فأجاب ابن المنير جد الدماميني بأن  " ال  ُهنَّ ِحل  ل ُهْم و ال  ُهْم ي ِحل ون  ل ُهنَّ
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أن الكفار مخاطبون بفروع الدين، وقال الصاحب: إن  كل واحد من  فائدته اإلشارة إلى
فعل المؤمنة والكافر منفي عنه الحل، أم ا فعل المؤمنة فيحرم ألن ها مخاطبة، وأم ا فعل 
الكافر فنفي عنه الحل  باعتبار أن هذا الوطأ مشتمل على المفسدة، فليس الكفار مورد 

مخاطبون بمنع ذلك؛ ألن  الشرع أمر بإخالء الوجود الخطاب، بل األئم ة ومن قام مقامهم 
من المفاسد، فات ضح أن المؤمنة نفى عنها الحل باعتبار والكافر نفي عنه الحل 

 .(1)باعتبار"

وقد يسيوقفه وجه من أوجه القراءات في آية مر ليسيدل به على البرب، أو ربمر ذكر -
 وضيح.مر في اآلية من أوجه القراءة لمزيد الفرئدة والي

فمن األول مثال مناقشته، في "باب المبالغة المقبولة"، لقضية المبالغة واإلغراق في كونهما 
وكل من اإلغراق والتبليغ مقبول  :"أطفي شقال  مقبولين عقال وخارجا، وهنا ساق اآلية.

ة الوقوع خارجا أو عقال، ومنه قوله تعالى ق ْد م ك ُروا م ْكر ُهْم و ِعْند  ا ﴿ :لصح  ْكُرُهْم و  للَِّه م 
ْكُرُهْم ِلت ُزول  ِمْنُه اْلِجب الُ  ْن ك ان  م   .(2)على أن تكون "إن" مخففة من الثقيلة"، ﴾و اِ 

وهو بذلك قد خرجها على قراءة الكسائي، وذلك بفتح الالم األولى من ِلت ُزول  وضم 
مكرهم  األخيرة، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن وثاب، ويصير معنى اآلية تعظيم

 .     (3)وشدته، أي: أنه مما يشقى به ويزيل الجبال عن مستقراتها لقوته

جهما على وجهين قد خر  و شاهدين قرآنيين في باب التجريد، ومن األول أيضا ساق الشيخ 
قرائيين.قال:" ومنه قراءة بعض ﴿ي ِرثُِني و أ ِرُث ِمْن آِل ي ْعُقوب  ﴾  والقراءة المعروفة في 

يِرُث ِمْن آِل ي ْعُقوب  ﴾، قال ابن جن ي: هذا هو التجريد؛ وذلك أن ه المصحف هي ﴿ ي ِرثُِني و 
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يريد: وهب لي من لدنك وليا يرثني منه وأرث من آل يعقوب، وهو الوارث نفسه، جر د منه 
ْرد ة  ﴾  بالرفع بمعنى حصلت  من السماء وردة،  وارثا .وقرأ عمير بن عبيد ﴿ ف ك ان ْت و 

 .(1)وذلك تجريد"

ومن الثاني إيراد الشيخ لبعض الشواهد القرآنية في "باب االقتصاص"، وذكره منها قوله 
ن اد ى  ل ْيُكْم ي ْوم  التَّن اِد﴾ وأنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿و  اُف ع  ي ا ق ْوِم ِإن ي أ خ  تعالى: ﴿و 

ْدن ا م ا و ع د   اب  النَّاِر أ ْن ق ْد و ج  نَِّة أ ْصح  اُب اْلج  قًّا أ ْصح  ب ُكْم ح  ْدُتْم م ا و ع د  ر  قًّا ف ه ْل و ج  ب ن ا ح  ن ا ر 
﴾، ثم انتقل ليفيد الطالب ببعض ما  ل ى الظَّاِلِمين  ذ ن  ب ْين ُهْم أ ْن ل ْعن ُة اللَِّه ع  ق اُلوا ن ع ْم ف أ ذَّن  ُمؤ 

اء بعده، من ند  بمعنى تعلق باآلية من القراءات، فقال:"وقرئ  "التَّن اد "، بتشديد الدال بال ي
".. ، فر 
 (2). 

لمعنى حديثا وهو أن اوهي قراءة ابن عباس والضحاك وأبي صالح والكلبي. ورووا لهذا 
اهلل تعالى إذا طوى السماوات نزلت مالئكة كل سماء فكانت صفا بعد صف مستديرة 

نم عنقها باألرض التي عليها الناس للحساب، فإذا رأى العال م هول القيامة وأخرجت جه
إلى أصحابها فر  الكفار ون د وا مدبرين إلى كل جهة فتردهم المالئكة إلى المحشر خاسئين 

 .(3)ال عاصم لهم

 

 *منهجه في شرح الشواهد الحديثية:

سبقت اإلشارة إلى ما حواه الكتاب من األحاديث النبوية الشريفة، والتي زاد عددها على 
، وبخاصة إذا علمنا أن الشيخ من المقلين في الثالثين، وهو عدد ال بأس به عموما
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االستشهاد بالسنة المطهرة، كما ظهر ذلك في كتابه "بيان البيان" وفي كتابه اآلخر 
 "تخليص العاني" كما سيأتي بيانه إن شاء اهلل.

 ويمكن تلخيص منهجه في االستشهاد بالحديث الشريف كما يلي:

فصح به عن معنى من المعرني احيواه ذلك يأيي برلحديث ليس شرهدا للبرب ولكن لي -
، كما في "باب تدبيج التورية"، حيث أورد قول الحريري في المقامة الثالثة عشر الشرهد

المعروفة بالبغدادية، وهي قوله:" ف ُمْذ اغبرَّ العيُش األخضُر، وازور  المحبوب األصفُر، 
العدو  األزرُق، فيا حبذا الموت  اسودَّ يومي األبيض، وابيضَّ فْودي األسوُد، حتى رثى لي

األحمر".وبين ما قصده الحريري بذلك واستوقفته عبارة " الموت األحمر"، فشرحها 
واستشهد لها بالحديث، فقال:" يقال: الحسن أحمر؛ أي: من أحب  الحسن احتمل الشد ة 

ت قينا : "كن ا إذا احمر  البأس اواأللـم يبلغه، وفي الحديث من وصف شجاعة الرسول  
. وقيل: الموت األحمر: القتل، سمي برسول اهلل   "؛ أي: نكون وراءه ويلي العدو 

 .(1) أحمر؛ لما فيه من الدم وهو أنسب بذكر الصفرة والزرقة والسواد والبياض.."

، وقد يسوق الحديث، ثم ييم الفرئدة بذكر الحردثة كرملة ومصدرهر من كيب الحديث-
، عند كالمه عن المجردة، حيث مثل لها بقولهم: " في عينك كما جاء في "باب التورية"

، البياض"، وأراد البياض الدائر باألسود ال بياضا في األسود.وهنا يأتي بحديث النبي، 
مع العجوز، ويذكر الرواية كاملة، فقال:".. وما روي أن  عجوزا قالت: يا رسول اهلل  ادع 

في الجن ة عجوز  أو ال تدخلها عجوز "؛ أي: ال ليس   : "اهلل أن يدخلني الجن ة، قال 
توجد عجوز فيها، بل يرد اهلل لها شبابها ثم  تدخل الجنة. والحديثان في كتاب ) الشمائل( 

 .(2)وغيره"
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، كما في "باب وقد يسوق شرهد غيره من العلمرء ثم يرده، ويقف على مر اليبس فيه -
هذا كان أبوه ينسج الشمال باليمين » :وله وعد  بعضهم من التورية ق التورية" إذ قال:"

 ، وليس كذلك؛  ألن  الذي ينسج قرينة واضحة على إرادة الشمال التي هي جمع شملة.."«

(1). 

وربمر سرق الحديث يفسر به آية من كيرب اهلل، فيعرج على ذكر مرنرسب ذلك الحديث -
ل ْقن ا  ، كما فعلمن يعدد الرواية ومر وقع من الموافقة لكالم اهلل ل ق ْد خ  عند قوله تعالى: "و 

ل ق ًة  ل ْقن ا الن ْطف ة  ع  ِكين   ثُمَّ خ  ع ْلن اُه ُنْطف ًة ِفي ق ر ار  م  ل ة  ِمْن ِطين   ثُمَّ ج  ْنس ان  ِمْن ُسال  ل ْقن ا اإْلِ ف خ 
ل ْقن ا اْلُمْضغ ة  ِعظ اًما ف ك س ْون ا اْلِعظ ام  ل ْحمً  ر  ف ت ب ار ك  اللَُّه اْلع ل ق ة  ُمْضغ ًة ف خ  ْلًقا آخ  ْأن اُه خ  ا ثُمَّ أ ْنش 

"؛ وقبل أن يتم النبي  اِلِقين  اآليات بادر كاتب الوحي آلخره فنطق به من  أ ْحس ُن اْلخ 
". ولما قال رسول اهلل  اِلِقين   عليه وسل م: قبل نزوله، وهو "ف ت ب ار ك  اللَُّه أ ْحس ُن اْلخ 

 . (2)دخله الشك فارتد ،«نطقت اكتبها فقد نزلت كما»

فقال ثم ثنى الشيخ بذكر رواية أخرى مع معاذ بن جبل رضي اهلل عنه، في اآلية نفسها، 
"، فضحك رسول اهلل  اِلِقين  ، فقال: معاذ بن جبل رضي اهلل عنه "ف ت ب ار ك  اللَُّه أ ْحس ُن اْلخ 

 .(3) « بها ختمت »مم ضحكت يا رسول اهلل، قال: 

 كر الحديث ثم أيى على شرح مفردايه؛ وبتخرصة المشكلة منهر أو المسيغلقة،وربمر ذ-
يضاحه حتى ال تفوت الطالب فائدة معنى الحديث.وحصل هذا أل  طفي شويزيد في بيانه وا 

هذا  ِإنَّ »لرجل رآه يكد  نفسه في العبادة:  في "باب التمثيل"، حيث استشهد بقول النبي 
يه ِبِرْفق  وال تُْبِغْض إلى ن ْفِسك  عبادة اهلل فإن  الُمْنب تَّ ال أرضا قطع وال الد ين  م تين  ف أ ْوِغْل ف

:" شب ه من بالغ في العبادة فانقطع عنها لملل أو ضرر أصابه أطفي ش، فقال «ظهرا أبقى
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من مبالغته كالمنبت وهو الحامل فوق دابته ما ال تطيق، فإذا كان وسط الطريق انقطعت 
 .(1)صل، وال ظهر الدابة أبقى"فال أرضا قطع فو 

، كما في "باب السجع"، حيث اعتمد وقد يسيطرد برلشرهد إلى ذكر مسألة شرعية -
على حديث يشير ظاهره إلى ذم السجع، وأنه من صنع الكهان، وأنه بهذا -تبعا لغيره-فيه

 ال يليق استعمال اسم السجع في القرآن؛ فقال الشيخ:" وال يجوز عندنا استعمال اسم
السجع في القرآن، ...، وقال كثير من األشعرية إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن  ذلك 
مما يبين به فضل الكالم، وأن ه من األجناس التي يتفاضل بها الكالم في البيان 
والفصاحة، كالجناس وااللتفات.  قال: وأقوى ما استدلوا به أن  موسى أفضل من هارون 

غيرها؛ أي لها ولفصله. وقال الباقالني:   وبعده قد م فياصلة، ومع هذا أخر في طه للف
لو كان القرآن سجعا لخرج عن أساليب كالمهم، ولو كان داخال فيها لم يكن معجزا لجاز 
أن يكون شعرا معجزا، أو كيف والسجع تألفه كهان العرب، ونفيه عن القرآن أحق من نفي 

 ،«أ سجع   كسجع الكه ان»: لشعر، وقد قال الشعر، ألن الكهانة تنافي النبوة بخالف ا
 .(2)فجعله مذموما"

، كما جرى له في "باب العقد"، بعد أن أورد بيتين وقد يذكر الحديث ليشرح به شعرا-
 لإلمام  الشافعي، وهما:

 عمـــــــدة الخيــــــــر عنـــــــــدنا كلمــــــــات

 ـــــع قـــالهن  خيـــر البري ـــهْ ـــأربـ  

   
 ات ــــــق الشــــــبهات وازهــــــد ودع مــــــا

 ك واعملــن بني ــهْ ـــــلــيس يعني  
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: " الحالل بي ن والحرام بي ن وبينهما أمور متاشبهات"، قال الشيخ شارحا:"عقد قوله 
وقوله: "وازهد في الدنيا يحب ك اهلل"، وقوله: "من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه"، 

 .(1)وقوله: "إن ما األعمال بالنيات"

 بيات  أبي العتاهية، وهي:  وفي الباب نفسه ساق األثر ليشرح به أ

ــــــــــــــجِ ع   ــــــــــــــنْ لإلِ  تُ ْب ــــــــــــــ انِ س   هِ رِ ْخــــــــــــــي ف  ِف
ــــــــــــــدً غ   و  ْهـــــــــــــو     ـــــــــــــــ ـــــــــــــي ق  ا ِف ـــــــــــــقْ يُ  هِ رِ ْب  رُ ب 

   
  ة  ـــــــف  طْ ه نُ ــــــــــــــــــــلُ وَّ أ   نْ ــــــم   الُ ـا ب  مـ  

ــــــــــــــــــــــــــــجِ و      ــــــــــــــــــــــــــــــرُ خ  فْ ي   هُ رُ آخـــــــــــــــــــــــــِــــ  ـة  يف 

   
ـــــــــــــــصْ أ   ـــــــــــــــمْ ي   ال   ـح  ب  ـــــــــــــــت   كُ ِل ـــــــــــــــ يم  دِ ْق  ام 

ــــــــــــــ ير  خِ أْ ت ــــــــــــــ ال  و و  ُجــــــــــــــرْ ي      رُ ــــــــــــــــذ  حْ ا ي  م 
   

 هرِ ْيـــــــــــــــى غ  ل ـــــــــــــــإِ   رُ ْمـــــــــــــــاأل   ح  ب  ْصـــــــــــــــأ  و  
ــــــــ ل  ي ُكــــــــِفــــــــ   ــــــــو   ىقضــــــــا يُ م   رُ د  ْقــــــــا يُ م 

   
له نطفة وآخره جيفة "، غير أن  ن ما أو  ثم قال:"عقد قول علي " ما البن آدم والفخر، وا 

و معروف عند الشيخ لم يكتف بذلك فقط بل استطرد ليبين درجة هذا األثر على ما ه
علماء الحديث، ثم ما لبث أن ضبط كلمة "الفخر" حينما أعربها مفعوال معه، وقدر الكالم 

 .(2) فقال:" الفخر مفعول معه، أي: ما ثبت له مع الفخر.."

 

 *منهجه في شرح الشواهد الشعرية:

يأيي في غرلب اسيشهردايه برلشرهد كرمال، وقد يكون هذا الشرهد بيير وقد يكون -
، وهو قليل؛ ومنه قوله في "باب يين وقد يكون أكثر، وقد يأيي بشطر أو جزء من بيتبي
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، وهنا ساق (1)الكناية"، حيث بين أن الكناية قد تخرج إلى التلويح إذا تعددت الوسائط
جزءا من بيت، وهو: "كثير الرماد"؛ وهو مشهور من قصيدة للخنساء ترثي أخاها  أطفي ش

 صخرا، حيث قالت :

ـــــــــــادِ ط ِويـــــــــــ ِفيـــــــــــُع اْلِعم  ـــــــــــاِد ر   ُل اْلن ج 

ـــــــــــــت ى   ـــــــــــــا ش  ـــــــــــــاِد ِإذ ا م  م   ك ِثيـــــــــــــُر الرَّ

   
وكذلك فعل في باب باب ائتالف اللفظ مع الوزن، حيث أشار إلى ما وقع لبعضهم من 

التعسف في التقديم والتأخير حتى يستثقل البيت وتنمحل بالغة نظمه ويغيب التآلف بين 
إلى جزء من بيت الفرزدق وقال:" ..كما تعسف الفرزدق  اللفظ والوزن.وهنا أشار الشيخ

 . (2)في قوله: " وما مثله في الناس..." البيت؛ فإن ه لم يتآلف لفظه مع وزنه

من  وقد يأيي برلشرهد يحوي أبيرير، ثم يصحح يرييب األبيرت تخالفر لمر وقع لبعضهم-
يف الدولة، كما في "باب التشويش، كالسكاكي في أبيات ساقها ألبي الطيب المتنبي في س

 الجمع والتقسيم"، وهي:

ــــى ُشــــْرِبه ا ن ه ــــل   ق انِــــب  أ ْقص  ــــاد  اْلم   ق 

ـــــــر عُ    ـــــــْيِره ا س  ـــــــى س  ـــــــِكيِم و أ ْدن  ل ـــــــى الشَّ  ع 

   
ـــــن ة   ْرش  ل ـــــى أ ْرب ـــــاِض خ  تَّـــــى أ ق ـــــام  ع   ح 

ـــــعُ    ـــــْلب اُن واْلِبي  وُم والص  ـــــر  ـــــا ال ـــــق ى ِبه   ت ْش

   
ـــا ن ك ُحـــو  ـــْبِي م  ل ـــُدواللسَّ ـــا و  ـــِل م   ا و الق ْت

ر ُعــــوا   ــــا ز  ُعــــوا و النَّــــاِر م  م  ــــا ج   و النَّْهــــِب م 

   
 قال الشيخ:"وذكر السكاكي  بيتا بين قوله " البيع" وقوله" للس بي"، وهو قوله:

ـــــْيُف ُمْنت ِظـــــر  ــــــــالدَّهْ    ُر ُمْعت ـــــِذر  و السَّ
  

ُمْرت ب ـــــــعُ  ـــــــك  ُمْصـــــــط اف  و   و أ ْرُضـــــــُهْم ل 
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 .(1)" للسبي " بأبيات :ور أن  هذا بعد قولهوالمشه

، كما يذكر البيت أحيرنر ثم يسيطرد به إلى إثررة مسألة من أصول الدين أو فروعه-
فعل في "باب االستتباع"، حيث ناقش فيه مسألة من مسائل العقيدة، وهي مسألة المقتول: 

األشاعرة والمعتزلة، ثم أهو ميت قبل أجله أم ألجله؟، وأشار إلى الخالف الذي وقع بين 
رد مذهب أهل االعتزال؛ ألنه ينافي توحيد األلوهية، على ما قرره علماء العقيدة.قال 

 الشيخ، بعدما ساق قول المتنبي:

ْيتـ ـهُ  و  ــا ل ــْو ح  ــاِر م   ن ه ْبــت  ِمــن  األ ْعم 

ـــــــــــــدُ    اِل ـــــــــــــك  خ   ل ُهن ئـــــــــــــِت الـــــــــــــد ْني ا ِبأ ن 

   
ة في أن  المقتول مات قبل أجله، وال على المذهب "وليس البيت مبنيا على مذهب المعتزل

الحق من أن ه مات ألجله، بل هو محتمل، والمتبادر حمله على الحق إال  إذا كان معتزليا، 
ن قال: له  وباطل مذهبهم في المسألة؛ ألدائه إلى أن  القاتل غلب اهلل فقد م ما أخ ره اهلل. وا 

قلنا: مات ألجله وال دليل على أن  هناك أجال  أجالن عند اهلل، مات ألول هما في زعمهم،
 .(2) آخر، بل على عدمه.."

يذكر الشرهد فينسبه إلى صرحبه أحيرنر ابيداء، وقد يأيي به، بيير كرن أو بييين، من -
، وقد غير ذكر اسم صرحبه، ثم يسيدرك على نفسه آتخر البرب فيعود لينسبه إلى قرئله

كقول الشاعر، أو كقول بعضهم..، وفي هؤالء من  يشير إليه بقوله: قال الشاعر، أو
 اختلف في اسمه؛ ولذلك تجاوزه الشيخ، وفيهم من عرف قائله ولكن الشيخ تجاهله. 

كقوله: قال أبو الطيب المتنبي، قال أبو تمام، قال أبو العتاهية، -وهو األكثر-فمن األول 
 قال ذو الرمة، قال الفرزدق، قال بشار، ...

 حو ما فعل في باب اإلدماج، حيث أورد بيتين من غير نسبة، وهما:ومن الثاني: ن
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 أ ب ـــــــى د ْهُرن ـــــــا ِإْســـــــع اف نا فـــــــي ُمراِدنـــــــا

ــــــــــــــِرمُ    ُنْك ــــــــــــــب  و  ْن ُنِح ــــــــــــــيم   و أ ْســــــــــــــع ف ن ا ف

   
 فُقْلــــــــُت ل ــــــــُه ُنْعمــــــــاك فــــــــيهم أ ِتمَّه ـــــــــا

نـــــــــــــــــا إنَّ الُمِهـــــــــــــــــمَّ الُمق ــــــــــــــــــدَّمُ    د ع أ ْمر   و 

   
مسوق له الكالم أمره الزمان أن يتمَّ نعمه في أحب ته يفعل ما ثم قال بعدهما:"فالمعنى ال

يشاء فيهم، والمعنى اآلخر هو تهنئة الزمان بهم.وأما أن يقال أدمج شكوى الزمان في 
؛ ألن  الشكوى قد صر ح بها ولو أثبته  فرج بن محرز. والمتكل م يوهم  التهنئة فال يصح 

قصدا.والبيتان لعبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر في السامع في اإلدماج أن ه لم يأت بالمدمج 
 .(1)الوزير عبد اهلل بن سليمان بن وهب حي ولي الوزارة للمعتضد"

 ومن الثالث: كقول الشيخ، في باب العكس: وقول الشاعر:

ــــــدَّهُ  ــــــم  ي ْلِطــــــُم خ  ــــــِن الع  ــــــى اْب ــــــِريع  ِإل   س 

ـــــــِريعِ    ل ـــــــْيس  ِإل ـــــــى د اِعـــــــي النَّـــــــد ى ِبس   و 

   
يعزه لصاحبه؛ ألن البيت فعال مما اختلف فيه، فمنهم من نسبه لألقيشر، ومنهم من فلم 

والشيخ قد ذكره مرة أخرى  .(2)نسبه للمغيرة بن عبد اهلل، وبعضهم نسبه المرئ القيس
 بـ"وجهه" بدل "خده"، وكان ذلك في باب رد العجز إلى الصدر.

 ي باب السجع:" وقول الشاعر:ومن األخير، مما عرف قائله وتجاهله الشيخ، قوله ف

ْند لِ  ِة اْلج  ْوم  ْرع ى ح  م ام ة  ج  عِ ــــــــــــف أ ْنِت ِبم ْرأى مِ   اْسِجِعي ح  م ْسم   ْن ُسعاد و 

 

 فإن هذا البيت قد نسبه غير واحد، منهم ابن األثير في "المثل السائر"، إلى ابن بابك.
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ِة ا ْوم  ْرع ا ح  م ام ة  ج  نْ قال البغدادي:" *ح  د ِل اْسج عي* ...، قائله ابن بابك الشاعر لج 
 .(1)" امه:*ف أْنِت ِبم رأى من ُسعاد  وم سمع*المشهور من قصيدة من الط ويل وتم

، كما حدث له في "باب حسن التعليل"، ويأيي برلشرهد ثم يكشف فيه عن لهجة محلية-
 حيث أشار إلى كلمة "الجوزاء"، في قول الشاعر:

  ْوز اِء ِخْدم ت هُ ـِنيَُّة اْلج   ل ْو ل ْم ت ُكنْ 
ل ْيه ـــــــــــا ِعْقـــــــــــد  ُمْنت ِطـــــــــــقِ     ل مـــــــــــا ر أ ْيـــــــــــُت ع 

   
ثم قال:" والجوزاء ليست هي البرج؛ ألن  البرج ليس كوكبا، بل كواكب تسمى عصا موسى 

 .(2) عندنا في الغرب، وفي لغتنا البربرية ) أمنير (.."

ي يبدو صعبة الفهم أو يليبس على وكرن كثير ضبط الكلمرت وشرحهر، وبتخرصة الي-
. بل حتى األعالم واألماكن والبلدان.ومن ذلك الطلبة قراءيهر من غير لحن أو يصحيف

، والطامس، والفنيق، والعثير، ..، والخابور، وخرشنة،  الكل ب، والكِلب، والط ال، والكن 
 والقيس، والساوي... 

، -والالم وبفتحها مع كسر الالم بفتح الكاف-ففي باب التفريع، ضبط وشرح معنى كلب
 عند استشهاده بقول الكميت:

ــــــــــاِفي ة   ــــــــــِل ش  ْه ــــــــــقاِم اْلج  ــــــــــْم ِلِس  أ ْحالُمُك

ل ــــــــبِ    ــــــــا ِدمــــــــاُؤُكُم ت ْشــــــــِفي ِمــــــــن  الك   ك م 

   
بسكون  -الكلب عضداء يشبه الجنون يحدث من  -بفتح الالم والكاف-فقال:" والك ل ب 

ل لحم اآلدمي وال دواء له أنفع من شرب دم الملك وهو الذي يأك -بكسرها -. الكِلب-الالم
 .(3) فيما زعموا.."
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وفي باب التمكين، ضبط كلمة كال من صلت والطال وشرحهما، فقال بعد قول ابن 
 المفرغ: 

ـــــــاِرُبها بـــــــيض ِهْنـــــــد  ِإذ ا ُصـــــــلَّْت م ض   و 

ـــمِ    ل ـــى الِقم  د ْت هـــام  ع  ـــج  ل ـــى ُطـــاًل س   ع 

   
و" صلت " من الصليل، وهو صوت تحريك الشيء، " البيض " السيوف الصقيلة، 

 و"الط ال " األعناق بضم  الطاء، ..".

وفي باب الجناس المضارع، استشهد بقول الحريري في المقامة السادسة عشرة المعروفة 
"، ثم ضبط وشرح كال من الكن   بالمغربية: "بيني وبين ِكن ي ليل دامس  وطريق طامس 

: السترة، ..، والطامس: الذي ال -بكسر الكاف-"  والِكن والطامس لغرابتهما، فقال:
 .(1)عالمة فيه يهتدى بها، وقد قيل معناه مطموس"

 وفي باب التجريد، أتى بقول الشاعر:

ــاِرِخ اْلــو غ ى ــْوه اء  ت ْعــُدو ِبــي ِإل ــى ص  ش   و 

ــــــــــــــــلِ     ِبُمْســــــــــــــــت ْلِئم  ِمْثــــــــــــــــِل اْلف ِنيــــــــــــــــِق اْلُمر حَّ

   
: الفحل -بفتح الفاء وكسر النون-طه فقال:" و" الفنيق"وشرحه مع ضبط ما ينبغي ضب

 الذي ترك أهله الركوب عليه و الحمل إكراما له، ..".

 وفي باب المبالغة المقبولة، جاء بقول المتنبي:

ل ْيه ا ِعْثي راً ع ق د ْت س ن اِبك   ل ْيِه أل ْمك ن ا     ه ا ع  ن قًا ع   ل ْو ت ْبت ِغي ع 

بكسر  -وافر، والضمير للجياد، أي: عقدت سنابكها فوقها، والِعْثي رُ ثم قال:" السنابك: الح
 .(2) : الغبار، والع ن ق: نوع من السير، .."-العين

                                                           
 .932 ينظر: النص المحقق: (1)
 .399 ينظر: النص المحقق: (2)



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
229 

 

وقال في باب تجاهل العارف: " والخابور: نهر من ديار بكر، وقيل: موضع من ديار 
 بكر، وديار بكر محل بالحجاز، وبكر من عظماء الجاهلية. وقال في باب الجمع

: بلدة في بالد الروم.  -بضم  الخاء والشين المعجمتين وفتحهما-و ُخــرُشن ــة  والتقسيم:"
القيس لقبه لحمرة  وقال في باب رد العجز إلى الصدر، قال عن أصل لقب امرئ القيس:"

وقول أبي الفرج الساوي   وجهه، كان يغضب بهذا اللقب". وفي باب براعة االستهالل قال:"
ُتها، وهي مدينة بين الثرى وهمدان.." المنسوب إلى ساوة التي غارت ُبحْير 

 (1). 

عرابر وصرفر- ؛ كما في "باب يذكر الشرهد ثم يأتخذ برلكالم فيه من جهة اللغة: نحوا وا 
لشرح الشاهد وبيان ما يحققه في الباب، وفي ثنايا  أطفي شبراعة المخلص"، حيث انبرى 

عض الكلمات وعلى توجيه اللغة الصحيحة التي ذلك ضبط وشرح وأعرب وأحال في بنية ب
 تتفق ورواية بيت أبي تمام:

ــذ تْ  ق ــْد أ خ  ــْحبي و   ي ُقــوُل فــي ُقــوم س  ص 

ْهِريَّـــــــــِة الُقـــــــــودِ    ـــــــــر ى و ُخط ـــــــــا اْلم   ِمنَّـــــــــا الس 

   
ـــــا ــــــي أ ْن ت ـــــُؤمَّ ِبن  ـــــْمِس ت ْبِغــ ْطلـــــع  الشَّ  أ م 

ــــــــع  الجــــــ   ْطل ــــــــْن م  ل ِك ــــــــالَّ و  ــــــــُت ك   ــــــــــــــودِ ف ُقْل

   
بضم القاف وفتح  -قال الشيخ:" وفاعل يقول بالتحتية أو الفوقية؛ هي قومي، وقومس

: موضع، يتعلق بتقول أو بمحذوف حال من قومي، ..، والس رى: فاعل أخذت، -الميم
وهو السير ليال، وهو مصدر ألفه بدل عن أصل ال للتأنيث، ومع ذلك يؤنث في لغة بني 

ا أن ه جمع، ألن  وزنه من أبنية الجمع، ويقل  في المصادر هذا الوزن، أسد؛ كأنهم توهم و 
بضم   -ضمير أبي تمام وقومه، ..، وُخطا "نا"قد أخذت منا..الخ حال من قومي، ووجملة 
: جمع خطوة، وهو من الفعل كغرف جمع غرفة من الصحيح وهو ما بين القدمين، -الخاء

لى خطا بالفتح، وهو معطوف على السرى أي وبالفتح مصدر بمعنى نقل القدم فيجمع ع
وأخذت منا خطا اإلبل المهرية لطولها، وتحريكها للراكب مع استمرار وتكل ف الماشي 
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فيكون المعنى  "نا"ال ينقطع عنها، ويجوز عطفه على  مسايرتها وهي الداعية لذلك إذ
حتى أقل ت  أخذت السرى منا ومن خطا المهرية بأن أتعب السرى اإلبل، فنقصت قوتها

الخطا أو قصرته فيكون بالغ بأن تلك السرى أثرت فيمن هو أقوى منهم، وهو اإلبل 
المهرية، لكن هذا الوجه ضعيف، ألن  فيه العطف على ضمير مت صل مجرور بال إعادة 
الخافض، ولو قال بعض  أن الفصل يسيغه، وألن  الغرض لم يتعل ق بهذه المبالغة، إذ 

واهم بطول السير ليال ليخرج منه إلى المقصود، ..، والمهرية: نسب المقصود اإلخبار بشك
بضم  -إلى مهر بن حيدان؛ أي: قبيلة من اليمن من قضاعة، إبلهم أنجب اإلبل، والُقْود

سكان الواو د، وجمل أقود وناقة قوداء؛ أي: طويل الظهر، كجمع  -القاف وا  جمع أ ْقو 
لع الشمس تبغي أن تؤم بنا " مقول القول، أحمر وحمراء وأعور وعوراء، وقوله: " أمط

ومطلع مفعول مقدم لتؤم أي تقصد. وقال عصام الدين مبتدأ خبره تؤم على حذف العائد؛ 
أي: تؤمه؛ وال داعي لذلك، ولعله صح عنده أن ه مرفوع برواية. ومطلع مفعول لمحذوف 

 أي ولكن مطلع الجود أؤم، أو مبتدأ أي أؤمه".

 ن التعليل، حيث ساق ما استشهد به القزويني في قول الشاعر:وكذلك فعل في باب حس

  ْوز اِء ِخْدم ت هُ ـــــــــــــــل ْو ل ْم ت ُكْن ِنيَُّة اْلج  
ل ْيه ـــــــــا ِعْقـــــــــد  ُمْنت ِطـــــــــقِ     ل مـــــــــا ر أ ْيـــــــــُت ع 

   
ا آِله ة  إِ  الَّ اللَُّه حيث أن القزويني جعل " لو" في البيت  مثلها في قوله تعالى: ل ْو ك ان  ِفيِهم 

ل ف س د ت ا" اآلية، لالستدالل بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط، فتكون رؤية ما على الجوزاء 
من هيئة االنتطاق دليال وعل ة لكون نيته خدمة الممدوح كما أن انتفاء الفساد علة ودليل 

م بانتفاء على انتفاء تعدد اآللهة، وهو استعمال المناطقة في لو، وهو االستدالل بالعل
التالي على العلم بانتفاء المقدم عكس استعمال اللغويين، فاالنتطاق دليل على نية  خدمة 

قدر أن يكون القزويني قد مشى في البيت على القاعدة النحوية  أطفي شالممدوح، غير أن 
ويجوز أن يكون البيت كما جرى عليه القزويني في "إيضاحه" من الضرب في" لو"، فقال:"

 فيكون كقوله:  األول
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نَّ  اب و اِ  اــــــل ْم ي ْحِك ن اِئُلك  السَّح    م 
ـــــــــــاءُ    ـــــــــــِبيُبه ا الر ح ض  ـــــــــــْت ِبـــــــــــِه ف ص   ُحمَّ

   
بأن يجعل على قاعدة اللغويين من االستدالل بانتفاء شرط لو على انتفاء جوابها في 

 .(1) الخارج، فيراد باالنتطاق االنتطاق الحقيقي ال حالة شبيهة به.."

، كما في "براعة االستهالل"، حيث ذكر د يسوق  الشرهد ثم يأيي له برواية أتخرىوق-
 قول أبي محمد الخازن يهن ئ السلطان المعروف بالصاحب بن عباد بولد البنته:

ز  اإِلْقباُل ما و ع د ا ق م رُ  ُبْشر ى ف ق ْد أ ْنج  و 
ع دا (2)  الم ْجِد في ُأْفِق اْلُعال ص 

وكوكب المجد". وذكر في الباب نفسه قول أبي الطيب في التهنئة ثم قال بعده:"ويروى: 
 بزوال المرض:

مُ  ـــــــر  ـــــــوِفي  إذا ُعوفيـــــــت  واْلك  ْجـــــــُد ُع  اْلم 

ْنـــــــــــك إلـــــــــــى أ ْعـــــــــــدائك  األل ـــــــــــمُ     و ز ال  ع 

   
 ثم قال:"ويروى السقم".

يمدح يحيى بن عبد اهلل  وفي باب باب الجناس التام المستوفي، استشهد بقول أبي تمام 
 لبرمكي، من أهل الوزارة في الدولة العباسية: ا

ِم اللَّي الي ف ِإنَُّه   ا م ات  ِمْن ك ر  ْبِد اهللِ  م   ي ْحي ا ل د ى ي ْحي ى ْبِن ع 

ثم قال بعده:" والذي أفهمه أن  كل كرم اندرس فإن ه يحيى ويتجد د عند هذا الممدوح، ثم 
 فظ آخر:رأيته، والحمد هلل، لعبد الحكم التونسي.  وفي ل

اِن ف ِإنَّهُ  د ِث الزَّم  ْبِد اهللِ  م ْن م ات  ِمْن ح   ي ْحي ا ل دى ي ْحي ى ْبِن ع 
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ه الدهر بالشدائد فصار كالميت فإن ه يحيى عند هذا الممدوح بتخليصه إياه  :أي من عض 
 .(1) من شد ته وجبر حاله.."

ى له ذلك في "باب ، كما جر وقد يأيي برلرواية اليي يحفظهر، ثم يسوق رواية غيره-
 القول بالموجب"؛ فقد جاء بقول أبي عبد اهلل ابن الحجاج، الشاعر العباسي:  

 ق ــــــــــــــــال  ث ق ْلــــــــــــــــت إذ أ ت ْيــــــــــــــــت  ِمــــــــــــــــراراً 

ــــــــــــادي   ــــــــــــت غــــــــــــاربي باألي ــــــــــــُت ثقل  ُقْل

   
 قـــــــــال طولـــــــــت  قلـــــــــُت أوليـــــــــت طـــــــــوال

ــــــــــل ودادي   ــــــــــُت حب ــــــــــال أبرمــــــــــت  قل  ق

   
يني:*قلُت ث قَّْلُت ِإْذ أتيُت مرارا*، بالتكلم في ثم قال بعده:" ولفظ البيت عند  الخطيب القزو 

 القول وخطاب التثقيل. وبعده عندالمواضع الثالثة، *قال ثقلت  كاهلي باأليادي*، بغيبة 
 السعد التفتازاني:

ــــــــ ْل ـــــــْل ت ط وَّ ـــــــُت قـــــــال ال ب  ْل ـــــــُت ط وَّ  ُقْل

ْبــــــــــــل  ِود اِدي   ْمــــــــــــُت ق ــــــــــــال  ح   ـــــــــــــت  و أ ْبر 

   
 .(2) ."أي: وقلُت أبرمُت، . 

ويأيي برلشرهد أحيرنر، ثم يطلق العنرن لقلمه وقريحيه بذكر مر يحيط برلبيت أو -
، فيستفيض في الشرح، وربما تطرق لمناسبة قول األبيات حتى تعم األبيرت من معرن

 الفائدة.وذلك ما حصل له في باب المذهب الكالمي، عند قول النابغة :

ل ْفــــــــــــــُت ف ل ــــــــــــــْم أ ْتــــــــــــــُرْك ِلن ْفِســــــــــــــك    ِريب ــــــــــــــةً  ح 

ـــــــــــــــــبُ    ْطل  ـــــــــــــــــْرِء م  ـــــــــــــــــْيس  و ر اء  اللَّـــــــــــــــــِه ِلْلم  ل   و 

   
ن ـــــــــي ِجن اي ـــــــــةً   ل ـــــــــِئْن ُكْنـــــــــت  ق ـــــــــْد ُبل ْغـــــــــت  ع 

ـــــــــــــــــذ بُ    ـــــــــــــــــش  و أ ْك  ل ُمْبِلُغـــــــــــــــــك  اْلو اِشـــــــــــــــــي أ غ 

   
اِنـــــــــــــب   ل ِكنَّنِــــــــــــي ُكْنــــــــــــُت اْمــــــــــــر ءًا ِلــــــــــــي  ج   و 

ــــــــــــــْذه بُ    م   ِمــــــــــــــن  األ ْرِض ِفيــــــــــــــِه ُمْســــــــــــــت راُد و 
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ــــــــــــــــوك  و ا ِ  ــــــــــــــــد ْحُتُهمْ ُمُل ــــــــــــــــا م   ْخــــــــــــــــو ان  ِإذ ا م 

ـــــــــــــــــــــــرَّبُ    ــــــــــــــــــــــُم ِفــــــــــــــــــــــي أ ْمــــــــــــــــــــــو اِلِهْم و ُأق ـ كَّ  ُأح 

   
ــــــــــــْوم  أ ر اك  اْصــــــــــــط ن ْعت ُهمْ  ــــــــــــك  ِفــــــــــــي ق  ِفْعِل  ك 

ـــــــــــْدِحِهْم ل ـــــــــــك  أ ْذن ُبـــــــــــوا    ف ل ـــــــــــْم ت ـــــــــــر ُهْم ِفـــــــــــي م 

   
:"خاطب النابغة بذلك النعمان بن المنذر، وقد كان النابغة مدح آل جفنة أطفي شقال 

الشام، وكانوا أعداء النعمان، فتغي ر من ذلك، وقيل: آل جفنة من اليمن، ولعلهم منه ب
وسكنوا الشام ـ أي: حلفت باهلل ما أبغضتك وال خنتك وال عاديتك، وال ينبغي للمحلوف له 
باهلل العظيم ما يتحق ق به الصدق سوى اليمين باهلل؛ ألن ه أعظم من كل  شيء، واهلل لمبلغك 

ن ي أغش  وأكذب من كل  كاذب إن كنت بلغت عن ي خيانة، ولكن ي كنت امرءا للخيانة ع
لي جانب من األرض، وهو الشام، في ذلك الجانب المستراد موضع طلب الرزق وموضع 
ذهاب للحاجات، ...، ومعنى قوله: "أراك اصطنعتهم ...الخ"، مع قوله: " كفعلك مع قوم" 

نت إليهم بسبب المدح، ولو رأيت المدح ذنبا لما أن ك اصطفيتهم بسبب مدحهم إي اك وأحس
كافأت عليه، ولم يرهم أحد مذنبين، وأنت من جملة من لم يرهم مذنبين، فإن  قوله:"ولم 

 .(1)ال يراه أحد إال مصل يا" :أي ؛ترهم... الخ   " كقولك: ال ترى فالنا إال  مصليا

ح مما يتطي ر به والسيما أو ال. وفي باب براعة االستهالل، وعند ذكر ما يجتنب في المدي
ساق الشيخ شعرا يستدل به على ذلك، فآثر أن يسرد قصة تلك األبيات التي جرت بين 
ابن مقاتل الشاعر الضرير وبين الداعي العلوي؛ فقال: "وُروي أن  ابن مقاتل الضرير أنشد 

ل  قصيدة للد اعي العلوي ـ والداعي هذا منسوب لعلي بن أبي طالب من ذري ته ـ وكان أو 
 القصيدة:*موعد أحباِبك ِباْلُفرق ِة غ د *..البيت.

فقال الداعي: موعد أحبابك يا أعمى، ولك المثل السوء؛ أي: أحبابك ال أحبابي. والمثل 
السوء: الصفة القبيحة المكروهة، وذلك أن ه ذكر الفرقة، فتطي ر بذلك اللفظ؛ ألن ه واالفتراق 

 ق به ابن مقاتل مضموم الفاء، وهو اسم موضع.من مادة واحدة، ولو الذي نط
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ل يوم من  ودخل هذا أيضا ابن مقاتل هذا الداعي العلوي المذكور يوم المهرجان، وهو أو 
 فصل الخريف يوم فرح وسرور ولعب، فأنشد

ي انِ  ل ِكــــــــــــْن ُبْشــــــــــــر   ال  تُقــــــــــــْل ُبْشــــــــــــر ى و 

ــــــــــــانِ    ي ـــــــــــْوُم اْلم ْهر ج   ِعـــــــــــزَُّة الـــــــــــدَّاِعي و 

   
الداعي، يا أعمى تبتدئ بهذا يوم المهرجان، وألقاه على وجهه وضربه خمسين فتطي ر به 

 .(1)سوطا؛ أي: ضربة.وقال: إصالح أدبه أبلغ من ثوابه؛ أي: من اإلعطاء له"

 

 *منهجه في شرح األمثرل واألقوال والقصص:

أما القصص، وعلى قلتها، فقد أعطاها الشيخ نصيبها من الشرح والعناية، وقد تنوع   
 أسلوبه فيها بحسب الباب.

التلميح، كشف عن بعض ما خص اهلل به عباده من معجزات تؤيد صحة ففي باب -
دينهم وصدق رسالتهم، ومن هؤالء يوشع بن النون الذي استخلفه موسى في بني إسرائيل، 
ومن معجزاته أن اهلل أوقف له الشمس من الغروب حتى يقاتل الجبارين.هذه القصة ذكرها 

 من أبيات ألبي تمام، واستعرض ما قاله المفسرون فيها: أطفي ش

م  اْله ــــــــو ى ــــــــوَّ ق ــــــــْد ح  ــــــــُأْخر اُهْم و  ــــــــا ِب  ل ِحْقن 

ِهــــــــْدن ا ط ْير ه ــــــــا و ْهــــــــي  ُوقَّــــــــــعُ     قُــــــــــُلوبًا ع 

   
ــــــم   ــــــُل ز اِع ــــــْمُس و اللَّْي ــــــا الشَّ ل ْين  دَّْت ع   ف ــــــر 

ـــْدِر ت ْطل ــعُ    اِنــِب الِخـ ــْمس  له ــُم ِمــْن ج   ِبش 

   
ــــْبغ  الد جن ــــِة واْنط ــــو ى ـــا ضــــوُؤه ا ص   ن ض 

ـــــــــزَّعُ    ـــــــــماِء اْلُمج  ــــــــــه ا ث ـــــــــْوب  الس  تِـــ  ِلب ْهج 

   
ــــــــــــــاِئم   ــــــــــــــا أ ْدِري أ أ ْحــــــــــــــال ُم ن  ـــــــــــــــواهلِل م   ف ـ

ـــعُ    ْكـــِب ُيوش  ـــان  ِفـــي الرَّ ـــا أ ْم ك  ـــْت ِبن   أ ل مَّ
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أدبرت الشمس  فقال:"يوشع: أشار إلى قصة يوشع إذ قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما
خاف أن تغيب قبل فراغه من قتالهم، فتدخل ليلة السبت، فيحرم القتال، فدعا اهلل، فرد  

 عليه الشمس. وقيل:أوقفها في مكانها حتى فرغ، وقيل: ردها منعها عن الغروب، ..".

وفي باب التلميح أيضا استشهد الشيخ بالبيت المشهور الذي ذهب شطره مثال، وهو قول -
 الشاعر:

ـــــــــهِ   الُمْســـــــــت ِجيُر بع ْمـــــــــرو  عنـــــــــد ُكْرب ِت

ــــــــارِ    ْمِضــــــــاِء بالنَّ  كالُمْســــــــت ِجيِر مــــــــن الرَّ

   
وهنا انتقل الشيخ إلى ذكر قصة عمرو بن الحارث هذا الذي ورد اسمه في البيت، فقال:" 
.. روي أن جساس بن مرة ركب فرسه وأخذ رمحه، واتبعه عمرو بن الحارث  فلم يدركه 

د صلبه  ثم وقف عليه فقال: يا جساس أغثني بشربة ماء، فقال تركت حتى طعن كليبا، فق
الماء وراءك وانصرف عنه، يعني أنك تموت ولم يبق لك ماء، فلحقه عمرو، فقال عمرو 

زارت  -بفتح الباء-أغثني بشربة ماء، فنزل عمرو إليه وأجهز عليه، وذلك أن البسوس 
أم جساس، بجار لها من جرم بن ريان  ؛ وهي-بفتح الهاء وقيل بكسرها-أختها الهيلة 

ناقة، وكليب بن ربيعة  أخو مهلهل الطاهر وهو خال امرئ القيس   قد حمى أرضا من 
العالية ولم يكن يرعاها إال إبل جساس لمصاهرة بينهما، فخرجت في إبل جساس ناقة 

رها الجرمي، أعني جار البسوس الذي جاء معها في الزيارة، فرعت في حمى كليب، فأنك
كليب، فرماها فاختل  ضرعها، فولت حتى بركت بفناء صاحبها وضرعها يشخب دما، 
فصاحت البسوس: وا ذال ه!، وا غربتاه!، فقال جساس: أيتها المرأة لهذا فواهلل ألعقرن  فحال 
هو أعز على أهله منها. فلم يزل جساس يتوق ع من كليب غفلة حتى خرج وتباعد عن 

، فخرج على فرسه فاتبعه، فرمى صلبه، ثم وقف عليه عمرو الحي، فبلغ جساسا خروجه
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بن الحارث، فقال يا عمرو أغثني بشربة ماء فأجهز عليه، أعني أسرع قتله. فقيل في 
 .(1)ذلك: المستجير بعمرو عند كربته ... البيت"

وفي األمثال الواردة في الكتاب، اعتنى الشيخ بشرحها بقدر الحاجة دونما توسع، ولعل  -
عليه وسلم الذي ذهب  د ذلك لوضوحها وسالسة عباراتها. فقد أورد قول النبي مر 

 .(2)اآلن حمي الوطيس "، فلم يشرحه في باب الفرائد مذهب المثل، وهو "

ثم أعاد ذكره في باب سالمة االختراع فشرحه من غير أن يسوق قصة ذكره، كما كان 
اشتد  الحرب، والوطيس:  يفعل في سرد بعض القصص، فقال: "حمي الوطيس؛ أي:
"مات حتف أنفه"؛  : المغل ى".وشرح المثل اآلخر الذي أصله حديث نبوي، وهو قوله

 أي: موت أنفه بال ضرب وال قتل".

"..  " حتى يلج الجمل في سم الخياط": وشرح البواقي بالطريقة نفسها، فقال في قولهم:
الغليظ، فكالهما مستحيل الدخول في سواء فس رت الجمل بالبعير الذكر أو بحبل  السفينة 

 .."-وهو الزفت -تفعل كذا إذا ابيض  القار ثقب اإلبرة".وقال في شرح قولهم:"

ُك الش ْرِك":  وأما األقوال- فسار على المنهج نفسه في األمثال، فقال في قولهم:" البدعة ش ر 
ن ما هو حقيقة في آ لة تنصب للصيد..". "فأطالق ش ر ك بفتح الراء على البدعة مجاز، وا 

أهذا ُمصاب أم طعُم صاب"؛ المصاب: قصب السكر، والصاب: " وفي قول العرب:
عصارة شجر مر. فمصاب أوال كلمة، والثاني ميم طعم ولفظ صاب، والميمان 

 .(3) مضمومان."
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 القيمة العلمية للكيرب:-5

 آراؤه ويعلياليه:-

وما يقتنع به من  ،لى ما يراه من رأيتتكرر ظاهرة "العنديات" في كتب الشيخ، لتدل ع  
 يلي:كتابه هذا، كماتعليل أو دليل.وقد أمكن رصد بعض ذلك في 

باب التورية، وعند تمثيله للتورية المرش حة، وهي التي تجامع شيئا مم ا يالئم المعنى في  -
"، وال نَّا ل ُموِسُعون  اء  ب ن ْين اه ا ِبأ ْيد  و اِ  مراد باأليدي المعنى البعيد وهو القريب، كقوله:" و السَّم 

القدرة، وقد قرن بها ما يالئم المعنى القريب هذه  التي هي الجوارح المخصوصة وهي 
قوله:" بنيناها" إذا البناء يالئم الجارحة. ثم انتقل الشيخ من االستشهاد إلى ذكر الخالف 

ا يبنغي أن تفسر به في تأويل اآلية، بين مذهبي الظاهرية واألشاعرة وخط أهما، ثم بين م
اليد وما ينبغي حمل اآلية عليه في باب البالغة، كما يراه جائز عنده، فقال:" وقد كثر 
الممث لون باآلية هذه والتي قبلها كالسيوطي والقزويني، قيل: وهو جرى على مذهب أهل 

واء الظاهر من المفسرين، يعني غير المحق قين ولم يعن الظاهرية؛ فإن هم يفس رون االست
باالستقرار، واأليدي بالجوارح، فهم مشب هون أو يزعم من يزعم كذلك ويد عي أن  ذلك ال 
يكيف، وهم سلف األشاعرة، وكال المذهبين خطأ ... قال عصام الدين: ال تجوز في 
شيء من أجزاء الكالم من حيث االستعارة التمثيلية، بل هي على ما كانت عليه قبل 

ق أو مجازات أو مختلفات، بل في المجموع من حيث هو االستعارة من كونها حقائ
ْبُسوط ت اِن"، واأليدي  مجموع، وشد دوا النكير على من يفس ر اليد بالنعمة في" ب ْل ي د اُه م 
بالقدرة في اآلية األخرى، واالستواء بالقهر والغلبة، واليمين بالقدرة على التورية في ذلك 

غير  عندي... نعم ما ذكر من التشبيه مسامحة كله؛ والداعي إلى ذلك نفي التشبيه
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جائزة، ألن ه ال يشب ه فعل اهلل بفعل مخلوق وال فعله بفعل اهلل شرعا وتحقيقا، ولو صح  
 .(1)باعتبار اللغة والتخيل"

باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، ومعناه تأكيد ذم بذم يشبه المدح، وهو عندهم  وفي-
ل: أن يستثنى م ن صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم على تقدير دخول ضربان، األو 

صفة الذم في صفة المدح، كقوله:" فالن ال خير فيه إال  أن ه يتصد ق بما يسرقه". 
والضرب الثاني: أن يثبت لشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء يليها صفة ذم أخرى له، 

 .(2)كقوله: " فالن فاسق إال  ان ه جاهل"

آخر وهو كون الباب على ثالثة أضرب ال ضربين، وبين ذلك عنده، ثم والشيخ رأى رأيا  
تبين له أنه على صواب، حينما اكتشف فيما بعد أنه وافق رأي من سبقه من أهل العلم 
كالسعد التفتازاني، فقال:" وعندي أن  الباب على ثالثة أضرب، الضربين المذكورين، 

ذم فيه معمول لفعل فيه معنى المدح، نحو: والضرب الثالث أن يؤتى بمستثنى فيه معنى ال
" ما يعجبك من فالن إال أن ه يسرق" على حد  ما مر  في الباب..، ثم  رأيت الشيخ عمرو 
الت التي  ذكر هذا عن " المطول"، ومث ل له بقولك: "ال يستحسن منه إال  جهله، وهو جاهل 

ل". لكنه فاسق" . والحمد هلل. وهو كذلك في  المطو 
(3)  

وفي باب الطاعة والعصيان، ساق كالم أبي العالء المعر ي في شرحه لبيت أبي  -
 الطيب: 

ــــــْن ث ْوِبهــــــا و ْهــــــو  قــــــاِدر   ــــــدًا ع  ــــــُرد  ي   ي 

ي ْعِصـــي اْله ـــو ى فـــي ط ْيِفهـــا و ْهـــو  راِقـــدُ     و 
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وهو قوله: فإن ه لم ا حصل معنى البيت أراد أن يقول وهو مستيقظ فعصاه الوزن فعدل إلى 
هذا التخريج الذي أتى به  أطفي شراقد، فانقاد معه إلى الجناس المقلوب. ولم يرتض  وهو

المعري، فقال:" والصواب عندي غير ذلك؛ بل أراد أن ه تعف ف يقظة ونوما مبالغة، والقدرة 
 .(1)في االستيقاظ. واهلل أعلم"

وي باب التشطير، الذي هو جعل كل من شطري البيت سجعتين مت فقي الر وفي  -
مخالفتين لسجعتي اآلخر في الروي، توقف الشيخ في مسألة إعرابية وأدلى بدلوه فيها، 

 حينما استشهد بقول أبي تمام يمدح المعتصم حين فتح عمورية:

ــــــــــــــت ِقم    ت ــــــــــــــْدِبير ُمْعت ِصــــــــــــــم  ِباللَّــــــــــــــِه ُمْن

ـــــــــــــب     ـــــــــــــي اهلِل ُمْرت ِق  ِللَّـــــــــــــِه ُمْرت ِغـــــــــــــِب ِف

   
ير" خبر لمحذوف أي: فعُله تدبير، أو تدبيره تدبير، حيث قال:" والظاهر عندي أن  " تدب

 أو له تدبير. وقال السعد: هو مبتدأ خبره في البيت الثالث بعده، وهو قوله: 

ل ــــــْم ي ْنه ـــــْد إلـــــى ب ل ــــــد    ل ـــــْم ي ْغـــــُز ق ْومـــــًا و 

ــــــــــــْيش  ِمــــــــــــن  الر ُعــــــــــــبِ    ــــــــــــُه ج   ِإالَّ ت ق دَّم 

   
تعب؛ من الرغبة بالغين المعجمة، ثم ويجوز أن يكون الشطر: هلل مرتغب في اهلل مر 

 .(2)الرعب بالمهملة  بمعنى الخوف، والعكس"

الذي هو اإلتيان قبل الحرف الذي تبنى عليه القافية أو الفاصلة  ،باب لزوم ما يلزم وفي-
الشيخ له ل مث  فقد  ؛بحرف واحد أو حركة واحدة أو بهما في بيتين أو قرينتين فصاعدا

 قال:ه هو، فئببيت من إنشا

ــــــــوَّرا ــــــــا اْلف ت ــــــــى ف ت ن  ــــــــْن أ ْحي   ت ب ــــــــار ك  م 

 ف شـــــــــاب  ِبهـــــــــا و اْعت ـــــــــاد  هـــــــــوال مطـــــــــورا  
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ثم أخذ في شرح معنى اللزوم وذكر المذهب المشهور فيه، ثم ذكر مذهبه هو، وحقق ذلك 
بقوله يشرح بيته:" أي: سكن نورة وهي قرية من قرى ُمزاب، فلزمت الفتح قبل الراء، وهنا 

ذهب غيري؛ فمذهبي أن كل  ما يكون تركه عيبا فليس من لزوم ما ال يلزم، مذهبي وم
ألن ه إذا جاء به أواًل  كان الزما حتى تتم  القصيدة أو السجعتان أو بيت الرجز، وذلك 
كالتأسيس والر دف ولزوم األلف في الروي إذا جاءت، وأم ا الردف بالياء، والواو فتتعاقبان 

وي التزمت الحركة قبله، وال تتبد ل بأخرى. وأجيز تعاقب الضم فيه، وكما إذا سك ن الر 
والكسر فلزوم ذلك عندي لزوم الالزم ال لزوم ما ال يلزم، وذا ما أشبه ذلك. كما أن ه إذا 
جاء بعد الروي حرف من الحروف التي تأتي بعده ال يعد  ذلك لزوم ما يلزم. ومذهب 

م، ووجهه أن الشاعر أو المتكلم لو شاء لترك غيري أن ذلك كل ه أيضا من لزوم ما ال يلز 
ل فال يلزمه بعد بل ال يجوز بعد، فاإلتيان به حتى ال يتركه بعد  التأسيس أو الردف من أو 
إتيان بما ال يلزم، وكذا الحركة قبل الروي الساكن وما أشبه ذلك، وذلك كقوله تعالى:" ف أ مَّا 

اِئل  ف ال  ت ْنه ْر"، فالذي جعله اهلل ال بد منه هو الراء، ومع ذلك أعاد اْلي ِتيم  ف ال  ت ْقه ْر و أ مَّا السَّ 
الهاء قبله وفتحها، فلو قيل في غير القرآن فأما اليتيم فال تسخر وأما السائل فال تنهر 

 .(1)لصح، ولو قرأت به القرآن لقيل لك بد لت القرآن، ولم يقل لك أفسدت السجع"

سم اة إغارة ومسخا، وسميت إغارة لشبهها باإلغارة على وفي باب السرقة الظاهرة الم-
المال وأخذه، ومسخا لشبهها بالمسخ الذي هو تبديل الصورة بما هو قبيح وقد يغير إلى 
ل أو أبلغ، وقد يكون المنقول عنه قبيحا فيكون كالم الناقل أقبح، ألن  السرقة هذه  مثل األو 

 بارة الناقل.زيادة قبح، وال سيما إن كان قبح آخر في ع

اعتبار بعضهم أنه قد يكون كالم الناقل بليغا أو أبلغ والمنقول دونه؛  أطفي شواستشكل  
فكيف تسمى مسخا؟ فبين، رحمه اهلل، رأيه فقال:"والجواب عندي أن القبح الزم له من 
حيث أنه سرقة ولو كان في ذاته بليغا أو أبلغ، أو سميت بذلك ألن  القبح قد يجيء في 

                                                           
 .201 ينظر: النص المحقق: (1)



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
241 

 

السارق غير قبح السرقة، والتسمية يكتفى فيها بأدنى مناسبة، أو مجاز مرسل  عبارة
لعالقة اإلطالق أو التقييد أو كليهما على أن يراد بالمسخ مطلق التحويل إلى صورة أخرى 

 .(1)ال يفيد القبح"

ومن المسرئل اليي قرل فيهر برأيه أيضر ولكن من غير جزم، واحيرج فيهر إلى من 
من أهل الفن، واسيعمل فيهر كلمرت من نحو: "ظهر لي، والظرهر، كذا  يعيضد برأيه

 ظهر لي.." قوله:

ما تنازعه  أطفي شففي باب الطباق، وعند كالمه عن التقابل بين المتضايفين، عرض  -
أهل الفن في عد هذا التقابل من باب الطباق أو من باب مراعاة النظير. وقد جنح الشيخ 

باق، غير أنه احتاج إلى من يوافقه في رأيه وبخاصة حينما إلى اعتبارهما من الط
 استشكل قول الغياث والفنري القائلين بأنهما من مراعاة النظير.

ثم  إن ه ال يخفى ما في المتضايفين من اعتبار التقابل كاألبو ة واألخوة، وال قال الشيخ:" 
إن شاء اهلل تعالى ـ فصح  أن  يعتبر التقابل في مراعاة النظير، وهو نوع من البديع ـ يأتي

بعدما استشكلت قول الغياث والفنري أنهما من  كذا ظهر ليالمتضايفين من الطباق 
نه كيف يكونان من  ثم  رأيت والحمد هلل يسمراعاة النظير،  قال: إنهما من الطباق وا 

ابل". ثم مراعاة النظير ومراعاة النظير مشروط فيها أن ال يكون بين األمرين أو األمور تق
ساق الشيخ رأي السيد الموافق لقول الغياث والفنري، لكن الشيخ عبد الحكم التونسي رد 
عليه، وقرر بأنهما من باب الطباق باعتبار ومن باب مراعاة النظير باعتبار آخر، وهو 

:" ورأيت أن  أطفي شقبل أن يطلع على رد التونسي.قال  أطفي شالرأي الذي وقع في ذهن 
: ال مقابلة في التضايف، فهو أنسب بمراعاة النظير كالغياث والفنري، وأجاب السيد قال

عبد الحكم التونسي بأن هما من باب مراعاة النظير من حيث تالزمهما في الذهن والخارج 
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ب انومن باب الطباق من حيث أن هما ال يجتمعان في موضع واحد كما حكاه  ، ومن الص 
بي أن هما من الطباق باعتبار ومن مراعاة النظير قبل اط العي على ذلك خطر في قل

باعتبار، ثم  انتقل ذهني سريعا إلى ما ذكرته أو ال من أن هما من الطباق، ولما فيهما من 
 .(1)التقابل، والحمد هلل كثيرا"

 وفي باب التقسيم، استشهد الشيخ  بقول المتلم س: -

ل   ْيم  يُ ـــــــــو ال  ُيِقيُم ع    هِ ــــــــــــــــــر اُد بِ ــــــــــــــــى ض 
ـــــــــــــدُ    ِت ـــــــــــــي  و اْلو  ـــــــــــــُر اْلح  ْي  ِإالَّ األ ذ الَِّن ع 

   
ِتــــــهِ  ْرُبــــــوط  ِبُرمَّ ْســــــِف م  ل ــــــى اْلخ  ــــــذ ا ع   ه 

ــــــــــدُ    ــــــــــج  ف ــــــــــال  ي ْرِثــــــــــي ل ــــــــــُه أ ح  ذ ا  ُيش   و 

   
ر العير واعتبر أن "هذا" أشار به الشاعر إلى عير الحي، و"ذا" إلى الوتد؛ وذلك أن ه ذك

لى الثاني الشج  على التعيين، ثم حقق  والوتد ثم  أضاف إلى األول الربط على الخسف وا 
رأيه فقال:" وال يقال ليس هذا بتعيين إذ صلح كل من "هذا" و"ذا" أن يكون إشارة إلى 
العير أو الوتد؛ ألن ا نقول يكفي في التعيين تعيين المتكلم أن  هذا ِلكذا في عبارته ولو لم 

في الجواب، ثم رأيت جوابا للسعد   غير هذا   وهذا مر ظهر ليفهم السامع حقيقة تعيينه، ي
وهو أن  "ذا" أقرب من "هذا"، فهذا للبعيد بالنسبة إلى ذا بدليل "هاء" التنبيه، فلوال بعض 
البعد لم يحتج  لتنبيه، ومثل هذا معتبر في علم البالغة ولو لم يثبت في النحو 

 .(2)إيضاح من ي، وجوابي أحسن إن شاء اهلل تعالى"واللغة.انتهى ب

ُألحق به مما بني على الشك من على ما  أطفي شوفي باب حسن التعليل، تكلم  -
ن ما لم يجعلوه من حسن التعليل ألن في حسن التعليل اد عاء عل ية شيء  التعليل، وا 

ثباتها له، والشك ينافي القطع، و  استشهد له بقول أبي لوصف، واإلصرار على اد عائها وا 
 تمام: 
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ــــــب ا ِبن ِســــــيِمه ا ــــــف ع ْت ِريــــــُح الصَّ  ُربــــــًى ش 

ـــاِمعُ    ـــا و ْهـــو  ه  اد ه  تَّـــى ج   ِإل ـــى الُمـــْزِن ح 

   
يَّــــــْبن  ت ْحت ه ــــــا اب  الُغــــــرَّ غ  ــــــح  ــــــأنَّ السَّ  ك 

ــــــــــد اِمعُ    ــــــــــا ت ْرق ــــــــــى ل ُهــــــــــنَّ م  ِبيبــــــــــًا ف م   ح 

   
 

البياض الذي يدل على الحسن والقبول،  أن يكون معنى الغر   -عند شرحه للبيت-وقد ر 
ب انوهو فعال ما ذهب إليه الشيخ  اء، فإن  واحد :" الغر  جمع غر  أطفي شقبله.قال  الص 

السحاب سحابة غر اء، والمراد السحاب الماطرة الغزيرة الماء، وليس يشهر وصفها 
الغر، أي: بالبياض، لكن قد يكون فيها بعض بياض أو يبيض أطرافها؛ ولذلك وصفها ب

، ثم كذا ظهر ليالبيض، ولعل ه أراد بالبياض الحسن والقبول ولو كانت حمراء أو سوداء، 
ب انرأيت   .(1)ا من السوداء"أراد البيض؛ ألن ها أكثر حب   الص 

ومن المسرئل اليي رد فيهر على أصحربهر، أو رأى فيهر رأير متخرلفر لغيره يلك اليي أشرر 
 "وليس كذلك"، وهذه بعضهر: إليهر في كيربه بنحو كلمة

لألشعب بن قيس:" هذا كان أبوه  في باب التورية، رد استشهاد بعضهم بقول النبي  -
"هذا كان أبوه ينسج  :ينسج الشمال باليمين"، فقال:" وعد  بعضهم من التورية قوله 

هي  ؛  ألن  "ينسج" قرينة واضحة على إرادة الشمال التيوليس كذلكالشمال باليمين "؛ 
 .(2)جمع ش ْمل ة"

، قول الكميت من قصيدة يمدح فيها آل بيت النبي   أطفي شوفي باب التفريع، ساق  -
 وهي قوله:

ــــــــــاِفي ة   ــــــــــِل ش  ْه ــــــــــقاِم اْلج  ــــــــــْم ِلِس  أ ْحالُمُك

ل ــــــــبِ    ــــــــا ِدمــــــــاُؤُكُم ت ْشــــــــِفي ِمــــــــن  الك   ك م 
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التداوي بدماء وبعد شرحه للبيت انتقل إلى مناقشة ما جاء في الشطر الثاني، وهو 
األشراف، وبحثها من الوجهة الشرعية وبين حكم اهلل فيها، فقال:"والشاعر جعل آل بيت 

لى اآلن ترى الناس إذا عكلهم ملوكا ينفع دمهم من  النبي  أحدهم كْلب   ض  ذلك، وا 
يكتب له به في تمرة أو غيرها راقيا،  طلب دم أحد األشراف المنتسبين إلى النبي  ك ِلب
حرام ال يجوز. وزعم بعض الناس أن  التداوي بالنجس غير التداوي بشربه جائز،  وذلك

 .(1)"وليس كذلك

من شرط أن يكون الباب للمدح  أطفي شوفي باب الهزل الذي يراد به الجد، لم يوافق  -
والذم مطلقا، كما أنه رد شاهد القائلين به، واعتبره خاليا من المدح والذم، فقال:"..وال 

، بل وليس كذلكفيه المدح أو الذم. وشرط بعضهم أن يكون في مدح أو ذم، يشترط 
 غالب، ومث ل له بقول الصفي في بديعيته:

ك  ما     أ ْشب ْعت  ن ْفس ك   مِ ِمْن ذ م ي ف ه اض   ت ْلق ى و ْأك ث ُر م ْوِت النَّاِس ِبالت خ 

 .(2)وأقول : ليس بيت الصفي مدحا وال ذم ا، واهلل أعلم"

يعلياليه اليي زتخر بهر كيربه يلك اليي مشى فيهر على طريقة من سبقه، وهي ومن 
إيراد االسيشكرل ثم اإلجربة عنه قبوال أو ردا، وفق مر يعرف برلفنقلة، من نحو 

ن قيل..قلُت.."، ومنهر مريلي: ن قلَت..قلُت، وا   قوله:"وا 

ريري في المقامة الثالثة قول الح أطفي شوفي باب التورية، وعن مثال تدبيج التورية ذكر  -
عشر المعروفة بالبغدادية والزورائية :" ف ُمْذ اغبرَّ العيُش األخضُر، وازور  المحبوب 
األصفُر، اسودَّ يومي األبيض، وابيضَّ فْودي األسوُد، حتى رثى لي العدو  األزرُق، فيا 

 حبذا الموت األحمر". 
                                                           

 .350: ينظر: النص المحقق (1)
 .355: حققينظر: النص الم (2)



ثالثال الفصل   والبديع املعاني علمي يف جهوده...............   

 
245 

 

وأنه ال يلزم من إيرادها أن يدل كل لون وتوقف الشيخ عند األلوان التي أوردها الحريري، 
المحبوب األصفر"، إذ المعنى البعيد له هو الذهب، وهو مراد  منها على التورية، باستثناء"

ن قلتالحريري، والقريب: هو اإلنسان األصفر. قال الشيخ:"  : ليس في جميع األلوان وا 
نعم  ذلك جائز؛  لت:قالتي ذكر الحريري تورية بل في بعضها وهو المحبوب األصفر؟ 

 .(1)ألن ه ال يلزم  من جمع األلوان للتورية أن يكون في كل منها تورية، واهلل أعلم"

نزاع أهل الفن في عد هذا الباب من المحسنات اللفظية  أطفي شوفي باب العكس، أثار  -
ن قيل:دون المعنوية، وأورد رأيه في ذلك، فقال:"  نات هذا العكس ينبغي عد ه من المحس وا 

اللفظية؛ ألن  حاصله تقديم لفظ ثم  تأخيره على ما قد م عليه، بل العكس كل ه بأنواعه. 
عد وه من المحس نات المعنوية؛ ألن ذلك التأخير استحدث معنى آخر بال زيادة لفظ  قلت:

على المعكوس أو بها في هذا النوع، والكالم جملة واحدة. وأما باقي أنواع العكس فيظهر 
 .(2) اللفظية إال  ما حصل به معنى حادث بالعكس غير ما أفاده التركيب.."أن ها من 

بما حكي  أطفي شوفي باب السرقة المحضة التي تسمى نسخا وانتحاال، استشهد له   -
ِبير أنه سرق قول ُمع ن  بن أوس المزني:  عن عبد اهلل بن الزَّ

ـــــه ـــــم تنصـــــف أخـــــاك وجدت  إذا أنـــــت ل

 عقـــلعلـــى طـــرف الهجـــران إن كـــان ي  

   
 ويركـــب حـــد  الســـيف مـــن أن تضـــيمه

 إذا لــم يكــن عــن شــفرة الســيف مزحــل  

   
إذ دخل على معاوية  فأنشده البيتين، فقال له معاوية: لقد شُعرت بعدي، ولم يفارق 

 المجلس حتى دخل ُمعن بن أوس فأنشده قصيدته التي أولها:

ــــــــــع  ل   ــــــــــ ك  رُ ْم ــــــــــي و  رِ دْ ا أ  م  ن  ــــــــــوْ ي أل   ا   لُ ج 
ـــــــــــــع     ـــــــــــــي  ى أ  ل  ـــــــــــــا ت  ن  ـــــــــــــنِ و الم  دُ ْع  لُ وَّ أ   ةُ يَّ
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حتى أتمها وفيها هذان البيتان، فأقبل معاوية على عبد اهلل، وقال: ألم تخبرني أنهما لك، 
 فقال: اللفظ لي؛ أي: التلفظ، والمعنى له، وبعد فهو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره.. 

ل له معاوية أشعرت بعدي، فلم لما قا قلت:حقيقة هذه السرقة بقوله:"  أطفي شوهنا بين 
يقل له ليسا لي، فهم أنهما له، فعد  سكوته إخبارا بأنهما له، فلعله خرج عن الكذب بسكوته 
الموهم أنهما له، إذ لم يقل: إنهما لي، أو خرج عنه بعناية أن التلفظ له والمعنى لُمعن، أو 

ل اللفظ له والمعنى له، بعناية أن شعر أخيه كشعره، ولو كان قد قال: إنهما لي أو قا
"..  .(1) كالهما بالهاء، على معنى أنه ليس إنشادي له يوجب أني قد اد عيته لي ولو سكت 

ومن المسرئل اليي حققهر، أو أحرل إلى الوجه الذي حققه العلمرء فيهر، مر أشرر إليه 
ل: بكلمرت من نحو:"واليحقيق عندي..، قلت: اليحقيق..، واليحقيق كمر علمت..، قي

 اليحقيق.."؛ وهذه بعض منهر:

ي ْوم  ت ُقوُم  - في باب الجناس، رد الشيخ على من أنكر وجود الجناس في قوله تعالى:" و 
ْير  س اع ة " بدعوى أن الساعة في الموضعين بمعنى  ا ل ِبُثوا غ  ُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُمون  م  السَّاع 

وال يكون أحدهما حقيقة واآلخر  واحد، وشرط الجناس اتفاق اللفظ واختالف المعنى،
 مجازا؛ بل يكونان حقيقين.

أن الجناس يكون بين حقيقتين، وبين مجازين، وبين مجاز  قلت: اليحقيق:" ..أطفي شفقال 
وحقيقة؛ لصدق تعريف الجناس على ذلك، فات ضح أن  ركبت حمارا ولقيت حمارا أي بليدا 

 جناس.وقد مث لوا بقول أبي الفتح البستي:

ــــــــــــــــهْ ِإذ   ــــــــــــــــْم يكــــــــــــــــن ذ ا ِهب  ــــــــــــــــك  ل  ِل  ا م 

ــــــــــــــــــــــــــــه    ف د ْعــــــــــــــــــــــــــــُه ف د ْول تُــــــــــــــــــــــــــــُه ذ اِهب 

   
 فوصف الدولة بالذهاب مجاز لكنه عقلي. وقوله: 
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ـــــــالي ف ِإنَّـــــــهُ  ِم اللَّي  ـــــــر  ـــــــات  ِمـــــــْن ك  ـــــــا م   م 

ـــــــــِد اهللِ    ْب  ي ْحي ـــــــــا ل ـــــــــد ى ي ْحي ـــــــــى ْبـــــــــِن ع 

   
ُك الش ْرِك"  ف على  -بفتح الراء-إطالق ش ر ك فإن  حياة الكرم مجاز. وقولهم:"البدعة ش ر 

ن ما هو حقيقة في آلة تنصب للصيد"  .(1)البدعة مجاز، وا 

 له بقول أبي تمام:  أطفي شوفي الحناس التام المستوفي، استشهد -

ـــــــالي ف ِإنَّـــــــهُ  ِم اللَّي  ـــــــر  ـــــــات  ِمـــــــْن ك  ـــــــا م   م 

ـــــــــِد اهللِ    ْب  ي ْحي ـــــــــا ل ـــــــــد ى ي ْحي ـــــــــى ْبـــــــــِن ع 

   
م ليحيى بن عبد اهلل البرمكي الجواد المعروف من عظماء األول فعل ماض، والثاني عل

 أهل الوزارة في الدولة العباسية، ثم أورد رواية أخرى بلفظ آخر، وهي:  

ـــاِن ف ِإنَّـــهُ  ـــد ِث الزَّم  ـــات  ِمـــْن ح  ـــْن م   م 

ـــــــِد اهللِ    ْب ـــــــِن ع  ـــــــى ْب ـــــــا ل ـــــــدى ي ْحي   ي ْحي 

   
الوجه اإلعرابي الصحيح؟.قال  وانتقل ليناقش مسألة نحوية في "من" و"ما"، وما هو

الشيخ:" وقيل: يجوز جعل "ما" نافية و"من" زائدة في الفاعل، وهذا بناء على جواز زيادتها 
مع المعرفة، وهذا في الرواية األولى، وأما الثانية ففيها من مات بـ"من" بدل "ما". 

على النفي، إذ لم أن "ما" اسم موصول أو شرطية، ألن  قوله "فإن ه يحيا" يشكل  واليحقيق
 .(2)يقل: فإن ه حيي بصيغة الماضي"

طويال في مسألة االقتباس من القرآن، وذكر آراء  أطفي شوفي باب االقتباس، تكلم  -
بعض علماء المذاهب، واختار القول بالحرمة في مواضع معينة كاإلتيان بالقرآن شعرا 

 ووزنا ونسبته إلى اهلل على نحو قول الشاعر:

ــــا مــــن عــــدا  ــــرفْ ي ــــم اقت ــــدى ث ــــم اعت  ث

 ثـــــم انتــــــــهى ثــــــم ارعـــــوى ثــــــم اعتــــــرفْ   

   
 إن ينتهـــــــوا يغفـــــــر لهـــــــم ماقـــــــد ســـــــلفْ  أبشـــــــــــــــــر بقـــــــــــــــول اهلل فــــــــــــــي آياتـــــــــــــــه
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فهذا عنده ليس اقتباسا واعتبر" أن هذا ليس باقتباس؛ ألن ه قد نسب اآلية هلل، ومن جهة 

على وزنه ونغمته، هذا  أنه جاء بآية من كتاب اهلل على وزن الشعر لفظا، إذ يلفظ بها
نما يجوز أن يقال هذه آية أو هذا الحديث على وزن  عندي حرام بال اقتباس أو به. وا 

أيضا  كمر ذكريه لك واليحقيق، ثم قال في ختام البحث:"(1) الشعر وال يقرأ على وزنه.."
يعرض من  عي يكره أن يتناول القرآن لشيءخ  أنه ال يقرأ القرآن مراد به الكالم، وكان النَّ 

 .(2)"..مر الدنياأ
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التي جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، من خالل  انتهت هذه الدراسة        
البحث بالوصف والتحليل، إلى جهود امحمد بن يوسف أطفيش في علم البالغة بجميع 

من حالوة ما تؤديه معانيها، فنونه؛ فال ريب أنه نهل من بيانها وتجمل ببديعها وذاق 
ن كان قد اشتهر في  واستطاع، على األقل، أن يبرز على أقرانه من علماء الجزائر، وا 

 علوم الشريعة أكثر من اشتهاره بعلوم اللغة.

ن هذا المجهود المتواضع في هذه الرسالة، سيضيء، فيما أحسب، سبيل الباحثين        وا 
الذي ما يزال الكثير من الدارسين والباحثين يجهلون  في كشف مخبوءات آثار هذا الع ل م

ن الوقت قد حان، اليوم، لنفض غبار المكتبات الجزائرية وخزائن  اسمه وال يعرفون قدره؛ وا 
المخطوطات المترامية في القطر الجزائري الشاسع؛ للتعريف بالتاريخ التليد لهذا البلد 

ات التي أحاطت بها أسباب الضياع وعلمائه، من خالل تحقيق أكبر قدر من المخطوط
 من كل جانب.

وهذا البحث الذي عنوانه: "امحمد بن يوسف أطفيش وجهوده البالغية مع تحقيق       
كتابه ربيع البديع"، حاول التفتيش في ثنايا ما أل ف الشيخ أطفي ش في علم البالغة، ابتداًء 

قندية"، فـ"تخليص العاني من ربقة بكتاب: "بيان البيان"، ثم "شرح على شرح العصام للسمر 
جهل المعاني"، وانتهاًء بكتاب "ربيع البديع" الذي تم تحقيقه؛ مع الوقوف على ما امتازت 
به قريحة الشيخ العلمية، ومن إحاطته بدقائق المسائل واألبحاث، مع قوة اللغة وسالسة 

 تائج فيما يلي: األسلوب، وحسن الترتيب. ويمكن إجمال ما انتهت إليه الدراسة من ن

  عاش أطفيش في فترة صعبة، ميزتها الظروف القاسية التي مرت بها الجزائر
 عموما ووادي ميزاب خصوصا، جراء االحتالل الفرنسي البغيض.
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  عرف الشيخ بجهاده للمستعمر ورفضه لسياسته، ولم يلتفت إلى إغراءاته، وكان
ه الدؤوب إلصالح أحوالهم رجل ميدان تشهد له مواقفه النبيلة بين الناس، وسعي

  االجتماعية. وكان أيضا صاحب قلم سيال ال يعرف الخمول وال يقبل بالجهل.

   عن أربت التي تآليفه بذلك له يشهد موسوعيا، عالما أطفيش يوسف بن امحمد يعد 
 أن ويكفي. المفقودة والكتب والتقريرات والمراسالت الرسائل غير من كتاب، المائة
 أجزاء في منها كل   مؤلفات، ثالثة فقط القرآن تفسير في له أن القارئ يعلم

 .ضخمة

 في كل فن بمؤلف  أتيح له أن يحيط بفنون البالغة الثالثة، وأنه ضرب بسهمه
شرح العصام على استعارات "شرح فيه  ، في البيان،ألف كتاباف مستقل، بل زاد 

 ."السمرقندي

 ى طريقة من سبقه في عرض تنوع منهجه في الشرح بحسب كل فن، واعتمد عل
المادة وترتيبها من خالل األبواب والفصول، إال أنه كان يراعي المستويات 

 المعرفية لطلبته وأهل زمانه، فاتسم لذلك أسلوبه بالوضوح في الغالب.

  تنوعت شواهده، فحوت كتبه القرآن والسنة والكالم العربي: شعره ونثره، ولم تخل
الناس. كما اختلفت تلك الشواهد قلة وكثرة؛ حيث  أكثر كتبه من القصص وأخبار

زادت الشواهد القرآنية مثال في كتاب "ربيع البديع" على الستمائة، وكانت أقل من 
 ذلك في "بيان البيان"، حيث لم تبلغ الخمسين.

  استوعب، في الشاهد الشعري، أغلب عصور الشعر، وأكثر من االستشهاد بأبي
 تابه: "ربيع البديع".الطيب المتنبي، خاصة في ك
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  عو ل على البديعيات، فذكر عددا معتبرا منها، وكان يسوق لكل محسن بديعي ما
ن كانت بديعية صفي الدين الحل ي أكثر حضورا من  أمكن من أبيات البديعيات، وا 

 غيرها.

  ،جمع أكثر من مائة وسبعة وتسعين نوعا بديعيا، كل نوع جعله في باب مستقل
ون بذلك، ربما، من القالئل المتأخرين الذين جمعوا ما تناثر من وهو كم هائل، ويك

 األنواع البديعية في كتب السابقين وأودعوها في كتاب برأسه.

  تنوعت استطراداته في كتبه األربعة السابقة، لتشمل فنون عدة، كالنحو والصرف
كل مرة والعروض والفقه وأصوله والقرآن وعلومه والعقيدة وعلم الكالم؛ فكان في 

يتحف القارئ بنكت ولطائف من هذا الفن أو ذاك إتماما للفائدة وتنويعا للمادة 
 العلمية.

 الدرس البالغي في  لبالغية النموذج الذي انتهى إليهيمكن اعتبار مؤلفاته ا
عصره، وليس مبالغة إن قلت إنها تصلح ألن تكون، اليوم، منهج تدريس منتظم 

 لمستويات تعليمية مختلفة.

 من كتبه تمكنه للمسائل التي يبحث فيها، وقد استطاع، كغيره من العلماء،  ظهر
أن يبرهن على ذلك من خالل ظاهرة "العنديات" التي حفلت بها جميع كتبه 

 عندي، والظاهر وعندي،"ما كان يطلقه من عبارات من نحو: البالغية. وأعني بها
ردوده على بعض  . وكذلك.."عندي، ويجوز لغيرى، أره لم وجه هنا وعندي

 .كانت أو شرعيةً  العلماء، وآراؤه حول كثير من المسائل لغويةً 

   عد، تعقبه للعلماء واستدراكه عليهم ومخالفتهم أحيانا، كما فعل مع ابن هشام، والس
ب ان، والد لجي، وغيرهم.والسي د، وعصام الد    ين، واألخضري، والص 
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   العلم، إن وقف لهم على غفلة  وتواضع رفيع مع من سبقه إلى أبان عن أدب جم
أو سهو أو فساد رأي. وهذا ديدن العلماء الذين ال يزيدهم علمهم من اهلل إال قربا 

 ومن عباده إال تواضعا.
 

والشيخ أطفيش، بهذا وغيره، جدير بالتعرف عليه أكثر، ومن االعتراف به أيضا        
خراجها من خالل ما خلف من آثار، واالغتراف من تلك اآلثار بن صيب عبر تحقيقها وا 

 لتنتفع بها األجيال الالحقة.   

وما أحوجنا إلى أمثاله ومن هم على شاكلته في العلم والعمل، في وقت صار فيه       
العلم آخر ما يهتم به ويشتغل عليه؛ ولن يحمد التاريخ إال من ترك في الناس أثر خير، 

 :جاني  األر  القاضي وما أحسن قول علما كان أو غيره؛ 

 إذا عـــرف اإلنســـان أخبـــار مـــن مضـــى

ـــــــد  مت ـــــــتوه     ـــــــي أول ال ـــــــد عـــــــاش ف  هره ق

   
 وتحســــــــــبه قــــــــــد عــــــــــاش آخــــــــــر دهــــــــــره

 

 إلى الحشر إن أبقى الجميل من الـذكر

   
 هر مـــن كـــان عالمـــافقـــد عـــاش كـــل الـــد  

 كريمــــــا حليمــــــا فــــــاغتنم أطــــــول العمـــــــر  

   
لى اهلل وسلم على سيدنا محمد التوفيق والس داد، والهدى والر شاد، وصواهلل أسأل       

  وآله، والحمد هلل رب العالمين.
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 وفيه:

 

 

 وصف النسخة املخطوطة

 

 صور عن النسخة املخطوطة

 

 كتاب "ربيع البديع" حمّققا

 

 الفهارس الفنية
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 :"ربيع البديع"وصف نسخة خمطوط 

، محفوظة بمكتبة القطب أطفيش بوالية غرداية من القطر بتخط المؤلف هي نسخة -
 الجزائري:

العبارة  المخطوط. وجاء على طر ة (كل ورقة بوجه وظهر) ورقة 94*عدد األوراق : 
قري، يطبعه ويرد ه مع نسخة من :المتكررة في كتبه ) إلى الش يخ سعيد بن علي الص 

 (.حاج يوسف؛ ألن ه لم ا ينسخه ناسخمطبعة إلى مؤل فه امحم د بن ال

 سطرًا. 53*عدد األسطر : في حدود  

 سم. 11*11*المقيـاس    : 

 بواب فباللون األحمر. الخط  : مغربي، مكتوب بصمغ أسود، وأما األ *نوع

 .  5س/ -مكتبة القطب: أ في*رقم تصنيفها 

 .النسخوهي خالية من تاريخ  *ناسخها  : المؤلف نفسه.

بسم اهلل الرحمن الرحيم. وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم *أولها    : " 
ف. وهو تسليما.علم البديع الذي يحقق ويوصف، تأليف الملطوف به: امحمد بن يوس

 .."قسمان: قسم يزي ن المعنى سواء أزي ن اللفظ أم لم يزي نه، وقسم يزي ن اللفظ فقط.

بحمد اهلل تبارك وتعالى  ربيع البديع.. إلى هنا تم كالمه واختتم. تم *نهايتها  : " 
حسانه. وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم  ."وا 

 ببين:لم أعتمد ترقيم "مكتبة القطب" لس مالحظة:

، حيث انُتقل سهوا من 04األول: لوجود خلل في الترقيم، ابتداء من الصفحة رقم -
 .[ظ04]إلى  [و 04]

إلى الش يخ سعيد بن علي  "طر ة المخطوط"، وهي قول أطفي ش:" لجعل الثاني:-
قري، يطبعه ويرد ه   أن يبدأ الترقيم من قول ..."؛ بداية  ترقيم المخطوط. والتحقيقالص 

:" بسم اهلل الرحمن الرحيم. وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم المؤلف
  .تسليما.علم البديع الذي يحقق ويوصف...."
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 "ربيع البديع"صور خمطوط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطوط ربيع البديع

 طّرة المخطوط
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 مخطوط ربيع البديع

 الورقة األولى
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 مخطوط ربيع البديع

 الورقة األخيرة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وآله وصحبه وسل م يسليمر نر محمدوصل ى اهلل على سي د

قسمان: قسم  وهو ؛د بن يوسفمَّ ح  تأليف الملطوف به امْ ، ق ويوصفعلم البديع الذي يحق  
 يزي ن المعنى سواء أزيَّن اللفظ أيضا أو لم يزي نه، وقسم يزي ن اللفظ فقط.

 

 القسم األول 

 

 باب الطباق

ل من ويقال: المطابقة ابن سم اه بالطباق  والتضاد  والمضاد ة والتكافؤ، وأو 
الفرس أو البعير أو  المطابقة من وضع  وتبعه الناس في تسميته بذلك.وأصل ،(1)المعيز  
إذا فعل ذلك؛ مثال غير زيادة وال نقصان. يقال: طابق البعير  موضع يده منرجله  نحوه

مت صلين أو مفصول بينهما غير  ،متقابلينحقيقيين أو مجازيين، وهو اإلتيان بمعنيين 
سواء أكانا في كالم واحد أو كالمين، سواء أكان التقابل حقيقيا أو اعتباريا،  ؛فصل كثير

وسواء أكان تقابل التضاد ، أو تقابل اإليجاب والسلب، أو تقابل العدم والملكة، أو تقابل 
 بالتقابل الحقيقي أو االعتباري. شبيه   التضايف، أو ما اشتمل على نوع تناف  

                                                           
بن الرشيد العباسي، أبو العباس، المشهور بابن المعتز: المعتصم محمد المعتز باللَّه بن المتوكل بن عبد اهلل بن  (1)

هـ. من تصانيفه:"البديع"، و" طبقات الشعراء  215األديب صاحب الشعر البديع، والنثر الفائق.ولد في بغداد سنة 
ار صادر ، فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، تح: إحسان عباس، د1/558: ر: األعالمهـ. ينظ 252".توفي سنة 

 .215وفيه ولد سنة  215/ 5: 5553، 5بيروت، ط -

 

و[5]   
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ال خصوص كون  ،بالتضاد  والمضاد ة مطلق التنافي مع تقابل فالمراد في تسميته
تقابل قس مته إلى  لذلكو  ؛انعتفر ال يجتمعان وقد ي ،ين بينهما غاية الخالفيالشيئين وجود

لى غيره ن،وهو ذلك الكو ، التضاد   واالستفهام  ،والنهي ،والسلب النفي ،اإليجاب اإلثبات :وا 
 والملكة الوجود. ،اإلنكاري

ن  المتقابلين إم ا أن يكونا وجوديين أو وجوديا وعدميا، فإن كانا وجوديين واعلم أ
 .ة والبنو ة والفوقية والتحتيةفإن كان تعق ل كل منهما بالقياس إلى اآلخر فمتضايفان؛ كاألبو  

ن لم يكن تعق ل كل  منهما بالقياس إلى تعق ل اآلخر ؛ ومعنى التعق ل: اإلدراك بالعقل وا 
سواد والبياض، وأن هما ال يجتمعان في موضع واحد، وقد يرتفعان أعني فمتضاد ان؛ كال

 ينتفيان فال يكون أسود وال أبيض.

ن كان أحدهما عدميا واآلخر وجوديا فإن اعتبر في العدمي  كون الموضوع  ؛وا 
حية عن األمرد، أو نوعه كعدمها عن المرأة، أو قابال للوجودي بحسب شخصه كعدم الل  

عن الشجرة؛ فهما متقابالن  عن الفرس، أو جنسه البعيد كعدمهادمها جنسه القريب كع
ن لم يعتبر ذلك كالسواد وأ ؛تقابل العدم والملكة  .ن ال سواد فتقابل اإليجاب والسلبوا 

 أو ثبوته له، والمرأة نوع لغويومرادي بالموضوع ما يوصف بعدم الشيء عنه   
لفرس؛ فكل  من اإلنسان والفرس والبعير والحيوان جنس قريب لإلنسان، ومنه ا ،إلنسانل

والجسم النامي جنس بعيد لإلنسان، يشمل الحيوان وما ينمو  ؛ونحوهما أنواع للحيوان
كالشجر. ومثال العدم والملكة ما مر  التمثيل به، والعمى والبصر عم ا من شأنه أن 

 :وجوديان، وقيلعلى أن هما  بناءً  ،يبصر.ومن تقابل التضاد  الحركة والسكون فيما قيل
، وكونهما من الضد ين بناءً  ؛ فإن الشيء ال يكون ال يرتفعا نْ أ على جواز السكون عدمي 

 غير ساكن وغير متحر ك، تعالى اهلل عن الحركة والسكون.
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ثبات لشيء  واحد وتقابل السلب واإليجاب هو أيضا تقابل النقيضين؛ وهو نفي وا 
تفاعهما دون اجتماعهما يسميان ضد ين فقط، ما يصح  ار ف ؛في وقت واحد باعتبار واحد

 وما ال يصح ارتفاعهما وال اجتماعهما يسميان ضد ين ونقيضين في ذلك القول.

ثم  إن ه ال يخفى ما في المتضايفين من اعتبار التقابل كاألبو ة واألخوة، وال يعتبر 
فصح  أن ؛ لىيأتي إن شاء اهلل تعا، عاة النظير، وهو نوع من البديعالتقابل في مرا

أنهما  (2)رينَ الفَ و (1)الغيرثكذا ظهر لي بعدما استشكلت قول  .المتضايفين من الطباق
نه كيف يكونان  ،قال إنهما من الطباق (3)يسمن مراعاة النظير، ثم  رأيت والحمد هلل  وا 

من مراعاة النظير ومراعاة النظير مشروط فيها أن ال يكون بين األمرين أو األمور تقابل. 
كرلغيرث  ؛قال: ال مقابلة في التضايف، فهو أنسب بمراعاة النظير (4)دالسي  ورأيت أن  

بأن هما من باب مراعاة النظير من حيث  (5)عبد الحكم اليونسي /وأجاب  .والفنري

                                                           
هو لطف اهلل بن محمد الغي اث الظفيري، قطب الدين، الشهير بالغي اث: من علماء اليمن. له تصانيف، منها: "  (1)

 حاشية على شرح التلخيص " في البالغة،  و" حاشية على مختصر السعد " في المنطق. توفي في " ظفير " بعد سنة
بيروت، -خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي، ط/ دار صادر، 9/212هـ. ينظر: األعالم: 5039
 .303/ 3دت: 

هـ.برع في  810يقال له: مال  حسن شلبي. ولد بتركيا سنةو  هو حسن بن محمد شاه بن محمد الف ن اري أو الفنري، (2)
اشية على شرح المطول للتفتازاني" في البالغة، و"حاشية على شرح المعقوالت وأصول الفقه، وصنف كتبا، منها: "ح
،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، 2/252هـ.ينظر: األعالم: 882المواقف للشريف الجرجاني". توفي بتركيا عام 

بلي، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحن 525/ 3بيروت، دت: -السخاوي، ط/ دار مكتبة الحياة
 . 321/ 5: 5558بيروت -تحق: مصطفى عبد القادر عطا، ط/ دار الكتب العلمية

هو ياسين بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي، الشهير بالُعليمي. نحوي، بياني، متكلم. ولد بحمص، ونشأ بها.   (3)
االستعارات". توفي بمصر  من آثاره: " حاشية على شرح التلخيص المختصر للسعد التفتازاني "، و" حاشية على شرح

 .155/ 1خالصة األثر: ، 8/530، األعالم: 53/555:هـ. ينظر: معجم المؤلفين 5025سنة 
ولد لسوف. من كبار العلماء بالعربية.هو علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني، ويلقب بالسيد: في (4)

ويعرف الحواشي على المطول للتفتازاني" لتعريفات "،  و" هـ، في تاكو )قرب استرأباد( . من تآليفه:" ا 510سنة 
 .328/ 9، الضوء الالمع 9/5هـ. ينظر: األعالم: 852اختصارا بـ"األطول". توفي بشيراز سنة 

 لم أهتد إلى ترجمته. (5)

ظ[5]   
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ومن باب الطباق من حيث أن هما ال يجتمعان في موضع  ،تالزمهما في الذهن والخارج
من قبل اط العي على ذلك خطر في قلبي أن هما من الطباق و  .(1)الصب رنواحد كما حكاه 

رته أو ال من أن هما باعتبار ومن مراعاة النظير باعتبار، ثم  انتقل ذهني سريعا إلى ما ذك
 لما فيهما من التقابل، والحمد هلل كثيرا.؛ من الطباق

عتباري أن يتقابال والتقابل الحقيقي هو أن يتقابل الشيئـان من كل  وجه، والتقابل اال     
إم ا لفظي  أو معنوي، ومن  وكل   ؛ويسم ى االعتباري مجازيا وتكافؤاباعتبار بعض الصور، 
في معنى  "مرسلون، فإن "(3)..إلخ ﴾ْن أ ْنُتْم ِإالَّ ت ْكِذُبون  إِ : ﴿(2)المعنوي ]قوله تعالى[

ع ل  ل ُكُم اأْل رْ ]وقوله تعالى[: ﴿ ،"صادقون" فإن  البناء رفع  ،(4)..إلخ﴾اض  ِفر اشً الَِّذي ج 
 والفراش خفض.

ومن الحقيقي تقابل القدم والحدوث، ومن االعتباري تقابل اإلحياء في الجسم في      
ال  فال تقابل بينهما باعتبار أنفسهما وال باعتبار الجسم  وقت واإلماتة في ذلك الوقت، وا 

، وابتغاء (6) وابتغاء الفضل لالعتباري بالسكون (5)ابن قرسمعند تعد د الوقت، ومث ل 
 الفضل إن لم يكن مقابال للسكون لكن ه يستلزم الحركة المضاد ة للسكون.

                                                           
عصام هو محمد بن علي الصبان، أبو العرفان: مصري عالم بالعربية واألدب. من تصانيفه:"حاشية على شرح ال (1)

هـ.  5202على السمرقندية" في االستعارات، و "حاشية على السعد" في المعاني والبيان، جزآن. توفي بالقاهرة سنة 
/ 2بيروت، دت: -، هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، ط/ منشورات دار العلوم الحديثة2/255ينظر: األعالم:

315 
 ى أنه من القرآن، وستتكرر في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. مابين معكوفتين زيادة من ي؛ تنبيها عل (2)
ب ن ا ق اُلوا( 59) ت ْكِذُبون   ِإالَّ  أ ْنُتمْ  ِإنْ ﴿ وهي قوله تعالى: .52-59يس:    (3) ُلون   ِإل ْيُكمْ  ِإنَّا ي ْعل مُ  ر   (﴾52) ل ُمْرس 
ع ل   الَِّذي﴿ وهي قوله تعالى: .22البقرة:  (4)  ﴾ِبن اءً  و السَّم اء   ِفر اًشا اأْل ْرض   ل ُكمُ  ج 
أحمد بن قاسم الصب اغ العب ادي ثم المصري الشافعي  األزهري، شهاب الدين: فاضل من أهل مصر. له حاشية على  (5)

 552شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها: "اآليات البينات"، و "شرح الورقات إلمام الحرمين". مات بمكة سنة 
 .551وفيه: وفاته سنة  131: 8، شذرات الذهب 5/558:هـ. ينظر: األعالم

ِلت ْبت ُغوا ِمْن ف ْضِلِه﴾53القصص:  (6) ع ل  ل ُكُم اللَّْيل  و النَّه ار  ِلت ْسُكُنوا ِفيِه و  ِتِه ج  ِمْن ر ْحم   . وهي قوله تعالى:﴿و 
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والتقابل الحقيقي يكون في الضد ين والنقيضين، وفي العدم والملكة، وفي التضايف. 
إال   لبنو ة، وال البنو ةلآلخر؛ أال ترى أن ه ال تتصو ر األبو ة إال  با والتضايف انتساب كل  

ة. ومثال التقابل الشبيه بالتقابل ة إال  بالتحتي  ة وال الفوقي  ة إال  بالفوقي  ة، وال التحتي  ي  باألبو 
ِطيئ اِتِهْم ُأْغِرُقوا ف ُأْدِخُلوا ن اًرا﴾تعالى:﴿قوله في تقابل البرودة والحرارة  ،عتبارياال  ،(1)ِممَّا خ 

البا، والنار مشتملة على الحرارة والبرودة، فإن  الغرق يستلزم الماء المشتمل على البرودة غ
ابن : هذه اآلية أخفى مطابقة في القرآن. وقال (2)ذابن منقوالحرارة والبرودة متقابلتان؛ قال 

ي اة  ﴿تعالى:من أملح الطباق وأخفاه قوله  المعيز   اِص ح  ل ُكْم ِفي اْلِقص  ص ألن  القصا؛ (3)﴾و 
. والقرب والبعد في اسمي سم ى يقتل، فصار القتل سبب الحياة، و  ذلك الطباق الخفي 

 : ] الطويل [(4)رمأبي يم  اإلشارة في قول 
 

 م ه ا اْلو ْحِش إال  أنَّ ه ات ا أ و اِنس   (5)أن  تِلك  ذ واِبلُ  ِإالَّ  ط  ق ن ا الخ  
 

                                                           
  29نوح:  (1)
هـ بشيزر قرب  188ير، شاعر، أديب. ولد  سنة أسامة بن مرشد بن علي ، المشهور بابن منقذ، أبو المظفر: أم (2)

، 5/255هـ. ينظر: األعالم: 981حماة. من تصانيفه: "لباب اآلداب"، و"البديع في نقد الشعر". توفي بدمشق سنة 
-، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحق: د إحسان عباس، ط/ دار صادر 2/229معجم المؤلفين:

 .23/ 5م: 5551بيروت 
  555البقرة:  (3)
هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام: الشاعر، األديب. أحد أمراء البيان. ولد في جاسم )من قرى  (4)

هـ.ينظر:  235هـ. له تصانيف منها: "فحول الشعراء"،  و"ديوان الحماسة". توفي سنة  588حوران بسورية( سنة 
لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تح: عبد السالم محمد ،  خزانة األدب ولب 2/529األعالم: 

 . 552/ 5م:  5555 -هـ  5158، 1هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/
، شروح التلخيص:  292م: 5500مصر  -ينظر: ديوان أبي تمام، تح: محيي الدين الخياط،  مطبعة محمد جمال(  5)
 وفيه نسبه مرة البن المعتز وأخرى ألبي تمام.  5/55 ،  نهاية األرب:  250 - 285/ 1
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فاألكبر هو الطباق الظاهر،  ؛يقال: كبير وصغيرو  ،ثم  إن الطباق أكبر وأصغر
السكون وابتغاء  آنفا، وآيةطابق معنى مثل اآلية والبيت المذكورين واألصغر هو ما ت

 [ :] البسيط (1)قبلميم بن مُ يَ وقول  .الفضل

ْيِف ي ْغشاُهْم م ك اِريمُ  ِلْلجا ِر و الضَّ
ام  و ُهمْ  (2) ي  ُيِهيُنون  الل ح   في د اِر ح 

 

حام كناية عن هانة الل  فيه للجنس، فإ" أل" أو نعته، ألن   "الضيف"حال من  "يغشاهمـ"ف
 الجبن، والكرم يفهم الشجاعة لتالؤم الكرم والشجاعة، وهي تقابل الجبن. 

اُء ب ْين ُهْم﴾وقوله تعالى: ﴿    م  ل ى اْلُكفَّاِر ُرح  أ ِشدَّاُء ع 
ن لم تكن مقابلة  ،(3) فإن  الرحمة وا 

 ين، الذي هو ضد  الشد ة. للشد ة لكنها مسب بة عن الل  

 [ الكامل ]   :وقوله   

ِحك  اْلم ِشيُب ِبر ْأِسِه ف ب ك ى ض 
ْلم  ِمْن ر ُجل   (4) ِبي ي ا س   ال ت ْعج 

ومعنى ضحك: ظهر، وظهور المشيب ال يقابل البكاء، إال  أن ه قد عب ر عنه 
بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل البكاء، ولكون الضحك ليس على معناه الحقيقي عد  

ْلم  و" .ن بحسب الظاهر أكبرصغر، ولو كاذلك طباقا أ م  ،بدون ألف  "س   "ىم  لْ س  "مرخ 
                                                           

هو تميم بن أبي  بن مقبل، من بني العجالن، من عامر بن صعصعة، أبو كعب: شاعر جاهلي، أدرك اإلسالم  (1)
هـ.  35. وكان يهاجي النجاشي الشاعر. له "ديوان شعر" ورد فيه ذكر وقعة صفين سنة يفًا ومئة سنةوأسلم. عاش ن

م الجمحي، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني ، 2/85عالم: ينظر:األ  -وطبقات فحول الشعراء، محمد بن سال 
  .31: 2جدة، دت: 

 . 200م: 5559ينظر: ديوان تميم بن مقبل، تح: د. عزة حسن ، دار الشرق العربي حلب سوريا (  2)
 25الفتح:  (3)
هـ، وأقام ببغداد. له  518: شاعر هجاء. ولد بالكوفة سنة البيت لدعبل بن علي بن رزين الخزاعي، أبي علي (4)

األغاني، أبو الفرج األصفهاني، ط/  هـ . ينظر: 212عام  تابا في طبقات الشعراء. توفيأخبار، وشعره جيد. وصنف ك
. والبيت في ديوانه، ينظر: ديوان دعبل الخزاعي، 558/ 5، وفيات األعيان:  25/ 20م: 5592مصر -دار الكتب

 .201م:  5581،  2دمشق، ط/  -ح: عبد الكريم األشتر، مطبعة مجمع اللغة العربيةت
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ن ما عددت آية ابتغاء الفضل والسكون من الطباق؛ ألن  ابتغاء الفضل ولو لم  .بألف وا 
 ة للسكون .يقابل السكون لكن ه يستلزم ابتغاء الحركة المضاد  

ُبُهْم أ يْ كقوله تعالى:﴿ ،ثم  إن  الطباق يكون بين اسمين ت ْحس  ق اًظا و ُهْم ُرُقود ﴾و 
(1) 

فاليقظة تشتمل على اإلدراك بالحواس، والنوم يشتمل على عدمه، فبينهما شبه العدم 
ألن  اليقظة عرض يقتضي اإلدراك  ؛والملكة باعتبار الزمهما والتضاد  باعتبار أنفسهما

ا ي ْست ِوي اأْل ْعم  بالحواس، والنوم عرض يمنع اإلدراك. وقوله تعالى: ﴿ م   (55)ى و اْلب ِصيُر و 
ُروُر  (20)و ال  الظ ُلم اُت و ال  الن وُر  ا ي ْست ِوي اأْل ْحي اُء و ال  اأْل ْمو اُت﴾ (25)و ال  الظ ل  و ال  اْلح  م   (2) و 

  ولم تبِق هذه اآلية ألحد مجاال. ؛

ي  جرنِ رَّ األَ  ومن لطيف الطباق بين اسمين قول
 ]  الكامل [ :(3)

 

ل ق ْد ن ز   اِجد  و  اِل ِإل ْيِه ِمْفت اُح اْلِغن ى    ْلُت من  اْلُمُلوِك ِبم         ف ْقُر الر ج 
 

ُيِميُت﴾ويكون الطباق بين فعلين، نحو قوله تعالى:﴿ ُيْحِيي و 
فإن  اإلحياء  ؛(4)

واإلماتة ولو صح  اجتماعهما في ذات الحي والمي ت لكن متعل قهما العدم والملكة أو 
شعارهما من وإل ؛فالتنافي بينهما اعتباري ،على أن  الموت عر ض وجودي، بناء التضاد  

والملحق ال إشعار له بذلك ، بالحياة والموت لم يجعلوهما من الملحق بالتضاد جهة اللفظ

                                                           
  58الكهف:  (1)
  22-25-20-55فاطر:  (2)
هو أحمد بن محمد بن الحسين، أبو بكر، ناصح الدين، المشهور بالقاضي األر جاني: شاعر، في شعره رقة  (3)

ي صباه بالمدرسة النظامية بأصبهان. له "ديوان شعر" شرحه هـ، وولي القضاء بتستر، وكان ف 120وحكمة.ولد سنة 
 .2/51، معجم المؤلفين: 5/259ه. ينظر: األعالم:  911الخطيب القزويني. توفي بتستر سنة 

 .598، األعراف: 592، آل عمران: 298وردت هذه اآلية في سور مختلفة، منها: البقرة: ( 4)
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 (1)"هميرن الزاد"ولقد بسطت الكالم في تفسير البقرة وتبارك الملك من من جهة اللفظ. 
؟ وهل هو (2)،"رحمه اهلل ،شرح متخم سة أبي نصر"و على الموت؛ هل هو أمر وجودي 

؟   .عدمي 

ك  و أ ْبك ى وقوله تعالى:﴿   وقول / ،(3)﴾ (11)و أ نَُّه ُهو  أ م ات  و أ ْحي ا  (13)و أ نَُّه ُهو  أ ْضح 
 ] الطويل [   (4):أبي َصتْخٍر الهذلي

و الَِّذي أ ْمُرُه األ ْمرُ  اأ م ات  و أ ْحي  
ا و الَّذِ    (5) ك  و الَِّذيأ م   ي أ ْبك ى و أ ْضح 

 

 

 

 

ا اْكت س ب ْت﴾ويكون بين حرفين كقوله تعالى:﴿ ل ْيه ا م  ل ه ا م ا ك س ب ْت و ع 
 "الال م"فإن  ؛ (6)

مؤذن بالعلو  المشعر بالتحم ل والثقل، وهما  "على"والملك يؤذن باالنتفاع، و ،تؤذن بالملك
ر، فصار   .بل النفع والضرر، وهما ضد اناقتك  "ىعل"و "الالم"تقابل يؤذنان بالتضر 

ين اسم وفعل، أو بين والطباق بين اسمين أو فعلين أو حرفين أتم  من الطباق ب
ألن  المتكلم كما جمع المتقابلين في تركيب قد جمعهما في نوع واحد،  ؛أحدهما وحرف

 ولذلك كان أيضا أكثر. 

                                                           
أحد ثالثة كتب أطفيش في التفسير، بل هو أولهم حيث ألفه وهو ابن أربع  كتاب "هميان الزاد إلى دار المعاد"  (1)

 5/89وعشرين سنة، كما ذكر عن نفسه.ينظر: هميان الزاد:
 و 29ينظر: مخطوط شرح مخمسة أبي نصر:  (2)
 .11-13النجم:  (3)
لعصر األموي، مواليا هو عبد اهلل بن سلمة السهمي، من بني هذيل بن مدركة: شاعر، من الفصحاء. كان في ا (4)

، 1/50هـ . ينظر: األعالم:  80لبني مروان، متعصبا لهم، وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائح. توفي نحو 
 .999/ 5خزانة األدب للبغدادي: 

 .512، أنوار الربيع: 1/288ينظر: الشروح:  (5)
 . 282البقرة:  (6)

[و2]   
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ْن ك  ومثال الطباق بين اسم وفعل قوله تعالى:﴿ م  ْيًتا ف أ ْحي ْين اُه﴾أ و  ان  م 
أال ترى ؛ (1)

"، ميتا"أن  الحياة تكون باإلحياء، والموت والحياة متقابالن، ودل  على الموت باالسم وهو 
 ؛فاإلحياء يقابل الموت بتضم نه الحياة ؛وهو فعل ،"هناأحيي"من   "أحيى"وعلى الحياة   بــ

م اُء﴾لحق، فإن  قوله تعالى:﴿ألن ه بنفسه إن ما يقابل اإلماتة، وليس من الم ُرح 
من الملحق  (2)

باعتبار ما دل  عليه اللفظ، ألن  الرحمة المدلولة للفظ ال تقابل الشد ة  ﴾اءأشد  ﴿ال يقابل 
ين. ثم  إن ا إذا جعلنا بنفسها، بل باعتبار سبب ما دل  عليه اللفظ، ألن  الرحمة سببها الل  

ن جعلناه وجودياً  اعتبرناه أن ه زوال بأنْ  الموت عدمياً   الحياة فالتقابل تقابل الملكة والعدم، وا 
 ماء، فتقابل التضاد.فيمنعه اإلحساس والن   مثل أن نقول: هو أمر ينزل بالحي  

ومثال الطباق بين االسم والحرف نحو: " زيد مرحوم وعمرو عليه ما كسب ".  
في  (3)عدالسَّ "، وقال " رحم اهلل زيدا وعلى عمرو ما كسب  :ومثاله بين الفعل والحرف

ل" سم والحرف وال بين الفعل ن ه ال يكون بين االإ" :"األطول"في  (4)عصرم الدينو "المطو 
ثباته بين أحدهما والحرف  ".والحرف  التمثيل من عندي.كذا تي. و اعندي   "من"وا 

ن انتفى أحدهما بحرف النفي أو النهي  ،وطباق اإليجاب ما ثبت فيه المتقابالن وا 
سواء أكانا فعلين لمصدر واحد أو لمصدرين، أو  ؛الستفهام اإلنكاري فطباق السلبأو با

ه   بمصدري فعل واحد.  السعدغير فعلين، أو أحدهما فعال، وخص 

                                                           
 .522األنعام:  (1)
 . 25الفتح:  (2)
سعد الد ين بن عمر بن عبد اهلل الت فتازاني: من كبار علماء العربية والبيان وعلم الكالم. ُوِلد بتفتازان بخراسان هو  (3)

من مؤلفاته: شرح تلخيص القزويني وسماه "المطول" ثم اختصره فسمي "المختصر، و شرح العضد على ه. 552سنة: 
 .1/255ظر: األعالم:ينه. 553مختصر ابن حاجب وغيره. توفي بسمرقند سنة: 

هـ،  853هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه اإلسفراييني عصام الدين: ولد في إسفرايين )من قرى خراسان(  سنة  (4)
وكان أبوه قاضيها. ومن أشهر تآليفه: "األطول"  في شرح تلخيص المفتاح للقزويني، و"حاشية على تفسير 

 هـ. 595، وفيه: وفاته في حدود  255/ 8، وشذرات الذهب: 5/22:هـ. ينظر: األعالم 519البيضاوي".توفي سنة 
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ل ِكنَّ أ ْكث ر  النَّاِس ال  ي ْعل ُمون  :ومن طباق السلب قوله تعالى ﴾ (2)﴿و   ،(1)ي ْعل ُمون 

للتصريح في  ؛وعال منز ه عنه، وال طباق النقيضين وليس تناقضا حقيقيا، وكالم اهلل جل  
ل في األمر األخرويالثاني بظاهر الحياة الدنيا المش أي: اليعلمون األمر  ؛عر بأن  األو 

ألن ك إذا قطعت  ؛وقيل: طباق النقيضين .من الحياة الدنيا ويعلمون ظاهرااألخروي، 
 ".ال علم"وأن  "علم" :كان كقولك "اينْ الد   اةِ ي  الح   ن  ا مِ رً اهِ ظ   :"النظر عن قوله

وقوله ، (2)﴿ف ال  ت ْخش ُوا النَّاس  و اْخش ْوِن﴾ ومن طباق السلب قوله تعالى: 
﴾تعالى:﴿ ا ِفي ن ْفِسك  ا ِفي ن ْفِسي و ال  أ ْعل ُم م  ت ْعل ُم م 

(3). 

ن   ن نفي المتقابال، قوم وال يقوم"ت" ال  :ي المتساويان مثلبقوا  ن لم يكن طباقا، وا 
" ضحك أو، " لم يضحك ولم يبك "ي، نحو:أو أحدهما كانا طباقا بقطع  النظر عن النف

ا آت اُكْم﴾] قوله تعالى[: ﴿ ولم يبك "، ونحو ا ف ات ُكْم و ال  ت ْفر ُحوا ِبم  ل ى م  ِلك ْيال  ت ْأس ْوا ع 
واهلل  ،(4)

 أعلم.

 بن المعتز  و عبد اهلل وه، ابن المعيز  تقد م أن  أو ل من سم ى هذا الباب بالطباق 
ل من اخترع البديع، وكان ذلك سنة أربع وسبعين ومائتين، اسي  العب   قال في  .وهو أو 

 نفمن أحب  أ ،لى تأليفه مؤل فإوال سبقني  قبلي فنون البديع أحد  وماجمع "صدر كتابه: 

                                                           
ل ِكنَّ أ ْكث ر  النَّاِس ال  ي ْعل ُمون  )5-2الروم:  (1) ي اِة الد ْني ا و ُهْم ع ِن اآْلِخر ِة ُهْم 2. وتمامها: ﴿و  ( ي ْعل ُمون  ظ اِهًرا ِمن  اْلح 

اِفُلون  )  ( ﴾.5غ 
 . 11المائدة:  (2)
 .552 المائدة: (3)
 . 23الحديد:  (4)
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يئا يقتدي بنا ويقتصر على هذه الفنون فليفعل، ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها ش
 .(1)"إلى البديع أو رأى غير رأينا فله اختياره

سبعة عشر نوعا، وعاصره منها وكان جملة ما جمع " :(2)الدين بصفي  قال الملق ب 
نها وسلم له فجمع منها عشرين نوعا؛ توارد معه على سبعة م ،الكاتب ،(3)قدامة بن جعفر

  .ثالثون نوعا ماثالثة عشر فتكامل له

 (4)أبو هالل العسكري منها ما في التأليف؛ فكان غاية ما جمعثم  اقتدى الناس به
شرف مثلها، وتالهما الملق ب  (5)ابن رشيق القيروانيسبعة وثالثين نوعا، ثم  جمع منها 

                                                           
. والنص تصرف فيه أطفيش 520م: 5550 - 5ينظر: البديع في البديع، عبد اهلل بن المعتز،  دار الجيل، ط/ (1)

قليال، ولعله نقل عن صاحب "تحرير التحبير". ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، 
المجلس األعلى للشؤون  -لدكتور حفني محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة ابن أبي اإلصبع العدواني، تح: ا

 .5/81لجنة إحياء التراث اإلسالمي، دت:   -اإلسالمية 
هـ بالحل ة )بين الكوفة وبغداد(. مهر في  255هو عبد العزيز بن سرايا بن علي، الحلي، صفي الدين: ولد سنة   (2)

ي والبيان. تجول في األمصار،  ثم عاد إلى بغداد وبقي فها بقية عمره. من تآليفه: فنون الشعر كلها، وتعلم المعان
،  الدرر الكامنة في أعيان 1/55هـ. ينظر: األعالم:  590بديعية سماها "الكافية البديعية"، و" ديوان شعر". توفي عام 

حيدر اباد/  -دائرة المعارف العثمانية المائة الثامنة، أحمد بن حجر العسقالني، تح: محمد عبد المعيد ضان، مجلس 
 .325/ 2م: 5552، 2الهند، ط/

هو قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج: كاتب، من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق   (3)
األخبار والتاريخ. وتوفي والفلسفة. يضرب به المثل في البالغة. له كتب، منها: " نقد الشعر " و" زهر الربيع " في 

 . 8/528، معجم المؤلفين: 9/555هـ. ينظر: األعالم  335ببغداد سنة 
م( من كور  (4) هو الحسن بن عبد اهلل بن سهل الع ْسك ري، أبو هالل: عالم باألدب، له شعر. نسبته الى )عسكر ُمكر 

، 2/552هـ.ينظر: األعالم:  359ني". توفي بعد األهواز. من كتبه: "كتاب الصناعيتن: النظم والنثر"، و"ديوان المعا
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة 

 .  5/902،:5558-لبنان / صيدا -العصرية 
هـ، في  350ن موالي األزد. ولد عام هو الحسن بن رشيق القيرواني، أبو علي: أديب، نقاد، باحث. كان أبوه م (5)

المسيلة )الجزائر(. اشتغل باألدب وقال الشعر. من كتبه: "العمدة في صناعة الشعر ونقده"، و"قراضة الذهب" في النقد. 
، معجم األدباء " إرشاد األريب إلى معرفة األديب"،  ياقوت بن عبد 2/555هـ. ينظر: األعالم: 123توفي بمازر سنة 

 .2/822م:  5553، 5موي، تح: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط/اهلل الح
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 (2)صبعالدين بن األ يقي  فبلغ بها السبعين، ثم  تصد ى لها الملق ب  (1)يفرشيالدين الي  
سلم له منها عشرون وباقيها  ؛رجاته ثالثينفأوصلها إلى التسعين، وأضاف من مستخ

ل عليهمسب  .وق هو إليه أوُمداخ 

في هذا الفن إال   (3)"اليحريرـ"أن ه لم يؤل ف كتابه المسم ى ب صبعاألأبي ابن وذكر  
 ر.بعد الوقوع على أربعين كتابا في هذا الفن، وعد دها في صدر كتابه المذكو 

وكنت أظن  أن  أو ل من نظم أنواع البديع على ": (4)ابن معصومقال  :الصب رنقال 
 علي بنالشيخ / حتى وقفت في ترجمة  الدين الحل ي صفي  هذا األسلوب البديع الشيخ 
الصوفي على قصيدة المية له نظم فيها جملة من أنواع  (5)عثمرن بن علي اإلربلي

 ف وهو: ر  والمط ا نوعا منه:أولها الجناس التام  ، وضم ن كل  بيت منه(6)البديع

                                                           
هو أحمد بن يوسف بن أحمد، شرف الدين التيفاشي: عالم بالحجارة الكريمة غزير العلم باألدب وغيره، ولد سنة  (1)

األحجار"، و"نزهة هـ، بـ" تيفاش"، من قرى قفصة بتونس، وتعلم بمصر. من كتبه: "أزهار األفكار في جواهر  980
، إيضاح المكنون 5/253هـ. ينظر: األعالم:  295األلباب، فيما ال يوجد في كتاب" في األدب. وتوفي بالقاهرة سنة 

بيروت، دت: -في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إسماعيل باشا البغدادي، ط/ دار العلوم الحديثة
5 /915 
، البغدادي ثم المصري: شاعر، من العلماء باألدب. هو عبد العظيم بن الو  (2) احد بن ظافر ابن أ بي األْصبع العدواني 

هـ. له تصانيف منها: " بديع القرآن" في أنواع البديع الواردة في اآليات الكريمة، و" تحرير  959ولد بمصر سنة 
 .580/ 1: ، معاهد التنصيص1/30هـ. ينظر: األعالم:  291التحبير ". توفي بمصر سنة 

واسمه: "تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن". وقد ذكر كالمه في مقدمة كتابه. ينظر:  (3)
 .5/85تحرير التحبير:

هو علي بن أحمد بن محمد م ْعُصوم، الشهير بابن معصوم: عالم باألدب والشعر والتراجم. شيرازي األصل. ولد  (4)
وأقام مدة بالهند. من كتبه: "سالفة العصر في محاسن أعيان العصر" و" أنوار الربيع" شرح هـ،  5092بمكة سنة 

 .511/ 5إيضاح المكنون: ، 1/298هـ.األعالم:  5555بديعية له. وتوفي بشيراز سنة 
الفاخرة  هو علي بن عثمان بن علي بن سليمان السليماني، اإلربلي، أمين الدين: صوفي، شاعر. من آثاره: القصيدة (5)

 .5/515، معجم المؤلفين:1/350هـ. ينظر: األعالم: 250في كل بيت له نوع من البديع. توفي بالفيوم سنة 
 .1/35قد ذكر ابن شاكر الكتبي منها ستة وثالثين بيتا، حينما ترجم لإلربلي .ينظر: فوات الوفيات:  (6)

ظ[2]   
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 يالِ ح   بِ ن  ج  والتَّ  رِ جْ باله   ال  ح      لِ ال  دْ واإلِ  لِ ال  الدَّ ا ذ  ه  ض عْ ب  

 ثم  قال في جناس المصح ف المرك ب:

ْذال    ُجرت  إذ حُ  ْبع  قلبي واِ   من إذاللي ِلي  صبر  أكثرت      زت ر 

ذه ليس أبا عذر هذا المرام وال أو ل من اخترع ه الدين صفي  فعلمت أن الشيخ  
بسبع  الدين صفي  المذكور توف ي قبل أن يولد الشيخ  اإلربلي  الجواهر في نظام، فإن  الشيخ 

في  الدين صفي  في سنة سبعين وست مائة ووالدة  اإلربليوذلك أن  وفاة الشيخ  ؛سنين
أحمد بن محمد بن كان معاصرا للشيخ  الدين صفي  مائة، وأيضا سنة سبع وسبعين وست

، وال أعلم من (2)"بديعية العميرنـ"صاحب البديعية المعروفة ب (1)عمىألجربر األندلسي ا
ن كان  قد حاز قصبات  الدين صفي  السابق منهما إلى بديعيته على هذا األسلوب، وا 

 (3)"السبق في مضمار هذا المطلوب

إذا كان غاية فيما  ،-بضم  الدال -من بُدع الشيءُ  ،الغريب ،:في اللغة ،والبديع
أتى بشيء لم يتقد م له  :لم أو غيره حتى صار غريبا فيه لطيفا، ومنه أبدعهو فيه من ع

م، وال الموجد لألشياء بال مثال تقد   :أي ؛عبدِ المُ  معنى، ب"البديع" تعالى همثال، ومنه اسم
 كما قيل، واهلل أعلم.، تختص  مادته باهلل تعالى

                                                           
و عبد اهلل، شمس الدين: شاعر، عالم بالعربية أعمى. هو محمد بن أحمد بن علي بن جابر األندلسي الهو اري، أب (1)

هـ. من كتبه: "بديعية" على طريقة الصفي الحل ي، سماها: " الحلة السيرا في مدح خير الورى "  258ولد بالمري ة سنة 
 .51، وبغية الوعاة: 9/328هـ. ينظر: األعالم: 580وتسمى " بديعية العميان " وقد شرحها. توفي سنة 

اها ابن جابر:"الُحلَّة الس ي ر ا في مدح خير الورى"،وسم( 2)
 وهي في مائة وسبعة وعشرين بيًتا بدأها بقوله: 

 بطيبة انزل ويم م سي د األمم    وانثر له المدح وانثر طيب الك ِلمِ                         

ينظر: خزانة األدب وغاية األرب، ابن وقد سرد فيها ابن جابر المحسنات البديعية حسب ما أورده الخطيب القزويني. 
 .5/8م، 2001بيروت، ط -بيروت، دار البحار-حجة الحموي، تح:عصام شقيو، دار ومكتبة الهالل

 5/8ينظر: أنوار الربيع، طبعة حجرية: (3)
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 باب التدبيج 

-مأخوذ من دب ج المطر األرض واسمه ؛وهو نوع من الطباق، بدال مهملة وجيم
 وهو الحرير.  ،يباجحتى كأنها من الد   ،زي نها بأنواع النبات :أي ؛-بتشديد الباء

والتدبيج أن يذكر في معنى من المدح أو الذم أو الفخر أو غير ذلك لونان أو 
قي فال وأم ا إن قصد بالكالم المعنى الحقي .لقصد الكناية أو التورية بالكالم ؛ألوان متقابلة

ن قصد المجازي كان من المحس  يكون من المحس   : التدبيج (1)السيوطي نات، وقالنات، وا 
 التورية بألوان مختلفة.

 (2)أبر نهشل محمد بن حبيب بن حميديرثي  رمأبي يم  ومثال تدبيج الكناية قول 
 ] الطويل[:  حين استشهد

 رُ ـــــــــــُه األجْ ـــــــــِرْف ِإالَّ و أ ْكف انُ ـــــْم ي ْنص  ــــف ل     هِ ـــــــُج ِرد ائِ ــــــــدُ ن سْ ــــْزو ًة و الْحمْ ــــــــز ا غ  ـــــــــــغ  

دَّى ِثي اب  المـــــت   ا أ تـــــوِت ُحمْ ـــــر   ل ه ا اللَّْيُل  إال  وْهي ِمْن ُسْنُدس  ُخْضرُ    ى  ــــــرًا ف م 

 ْدرُ ــــــــْن ب ْيِنه ا الب  ــــــم اء  ز ال  مِ ــــــس   ومُ ــــــُنجُــ    هِ ــــــــــــاتِ ــ ــــفم  و  وْ ــــــــي   ان  ــ هـــبْ ــــي ن  ــــــنِ ــــــب   نَّ أ  ــــــ  ك

ق ْد ك ان ِت اْلِبيُض اْلق و اِضُب في اْلو غ ى  رُ ـــــتْ ـــِدِه بُ ــــــــْن ب عْ ــــــي  اآلن  مِ ـــهْ ــع  ف  ـــواطِ ــق     و 

ألنها  ؛: حال مقدرة من ثياب"حمرا": ثياب الحرب، و"ثياب الموت": لبس، و"ترد ى"
ن ما حمرت في القتال ، ابن قرسملتلط خها بالدم كذا قال  ؛حين لبسها ليست حمرا، وا 

                                                           
هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، جالل الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. ولد بأسيوط بمصر سنة  (1)

هـ. ينظر:  555هـ.عرف بكثرة التصانيف، ومن كتبه: "اإلتقان"، و"عقود الجمان"، و"بديعية" شرحها. توفي سنة  815
مصر -،  حسن المحاضرة، السيوطي، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/ عيسى البابي الحلبي3/305األعالم:
 ترجمة له من إنشائه. 588/ 5م: 5528

،: نهشل أبو الطوسي، هريالطا حميد بن محمد هو (2)  ممدوحا شجاعا وكان. العباسي المأمون جيش قواد من وال 
 الوافي: ينظر. هـ 215 سنة ُقتل حتى الثاني وقاتل األول فأسر. الثائرين( الخر مي بابك) و( زريق) قتال واله. جوادا

 .2/550: األعالم ،25/ 3: بالوفيات
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 الصب رنالثياب التي قتل فيها، فتكون الحال مقارنة.وعارض  بأن األظهر يسواعترضه 
 .وهو كان البسا لها قبل حصول الدممات فيها لثياب التي بأنه يكف ن في ا يس

ألنه يتغي ر  ؛لباس،؛ ألنه يعتبر كفنه فيها بعد الموت كتجديد يسوأقول:األظهر ما قال 
وأن يستر منه ما لم يستر  ،ن بعض تغي ر في الهيئة، مثل أن يفك  حزامهلباسه في الكف

السندس "للثياب، و  "لها"مجاز، والضمير في  قبل الموت. فإن  إسناد الترد ي إليه بعد موته
ثان، والسندس ما  مرفوع خبر ،جمع أخضر "رضْ خُ " أراد به ثياب الجنة، ولكن   "األخضر

قصد بترد ي الثياب الحمر  ؛والشاهد في جمعه بين الخضرة والحمرة .رق  من الديباج
والكناية لفظ  .ةل الجن  وبلونها من سندس وكونها خضرا الكناية عن دخو  ،الكناية عن القتل
من لبس له خل الجنة ال بد  اد مع معناه، أو إرادة ذلك، فإن  فقط أو أريد الزم معناه 

والمقتول قد تحم ر ثيابه بالدم، وقد تكون غير  ،دة الالزم ومعناهالسندس، وهذا من إرا
   ة به.محمر  

ِمن  اْلِجب اِل ُجد د  بِ ومن تدبيج الكناية قوله تعالى: ﴿  يض  و ُحْمر  ُمْخت ِلف  أ ْلو اُنه ا و 
و غ ر اِبيُب ُسود ﴾
الكناية عن المشب ه والواضح من  ،في هذه اآلية ،المراد بهؤالء الكلمات ،( 1)

ة البيضاء هي الطريق التي كثر سلوكها حتى تصير أوضح الطرق، الطرق، ألن  الجاد  
ة البيضاء، ودون ذلك الطريق التي هي قليل ودون  ،ة السواد وتسم ى الحمراءوتسم ى المحج 

 . ءادذلك الطريق التي لم تسلك وتسم ى السو 

أسفل و  اعلى ظهور أ ؛أبيض وأحمر وأسود؛ طرفان وواسطة :واأللوان في اآلية ثالثة
 ولم ا كانت ألوان الجبال ال تخرج عن هذه أتت اآلية على هذا النسيج. .خفاء ومتوسط/ 

                                                           
 . 25فاطر:  (1)

[و3]   
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 ]  الخفيف [  :(1)الدمشقي وسي  ابن حَ وقول 

ُهْم ف ُخْذ ع  ـــــِإْن تُ   ز الِ ـــــــــل  أ ْو نِ ـــــــــــــــــْوم  ن ائِ ـــــْم ي ــــــــهُ ــــف اْلق       ن  ـــْن ي ِقيــــِرْد ِعْلم 

الِ  ر  مْ قـِْع ُخْضر  األ ْكن اِف حُ ــــ  ت ْلق  ِبيض  اْلُوُجوِه ُسود  ُمث اِر النَـّ   الن ص 

 بالبغدادية في المقامة الثالثة عشر المعروفة(2)الحريريومثال تدبيج التورية قول             
ف ُمْذ اغبرَّ س:"فنسب لهذا اللفظ على غير قيا ،الزوراء بعض بغداد قبإذ ل ؛والزورائية

ْودي األسوُد، اسودَّ يومي األبيض، وابيضَّ ف   العيُش األخضُر، وازور  المحبوب األصفُر،
 .(3) "ذا الموت األحمرلي العدو  األزرُق، فيا حب  حتى رثى 

دَّى ِثياب  اْلم ْوِت ُحْمرًا ف ما أ  ل ها اللَّْيُل إالَّ و ْهي  ِمْن ُسْنُدس  ُخْضرُ    دجىت ر 

 ْدرُ ــــالب   نهابيْن ـــــرَّ مِ ــوُم س ماء  خ  ــــــــُنجُ     ِه ـــــــاتِ ــْوم  وفـــــهان  ي  ــــــــي ن بْ ــــــنــك أ ن  ب  

ق ْد ك ان ِت اْلِبيُض المآثي     (4)رُ ـــتْ ُـ ِدِه بـــْن ب عْ ــــي  اآلن  مِ ـــهْ ـر ف  ــــبوات    ر في اْلو غ ىـو 

                                                           
ي وس الدمشقي، األمير، أبو الفتيان: شاعر الشام في عصره. ولد بدمشق سنة هو محمد بن سلطان بن  (1) محمد، ابن ح 

ه.ينظر:  153هـ. تقرب من بعض الوالة والوزراء الفاطميين بمدائحه لهم. وله "ديوان شعر". توفي بحلب سنة  351
 .50/ 2، وفيات األعيان: 2/515األعالم: 

،  ونهاية األرب في فنون األدب، شهاب الدين 3/11والطراز ألسرار البالغة:، 5/933والبيتان في: تحرير التحبير:
 .3/223هـ: 5123/ 5النويري، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري: األديب الكبير. ونسبته إلى عمل الحرير أو  (2)
هـ. ومن كتبه:"المقامات"،  و" درة الغواص في أوهام  112ن )بليدة فوق البصرة( سنة بيعه. مولده بالمشا

 .2/295، بغية الوعاة: 9/555هـ. ينظر: األعالم: 952الخواص".توفي بالبصرة سنة 
 . 529هـ: 5355ينظر: مقامات الحريري، ألبي محمد القاسم بن علي الحريري، مطبعة المعارف،  (3)
 ت مام الطَّاِئي من قصيدة، من الطَِّويل، يرثي به ا أ ب ا نهشل محم د بن حميد حين استشهد، وأولها: األبيات ألبي (4)

ْلي ْفد ِح األ ْمُر  ف ل ْيس  ِلع ْين  ل ْم ي ِفْض ماُؤها ُعْذرُ   ك ذا فْلي ِجلَّ اْلخْطْب و 

الناثر في معنى من المدح أو غيره ألوانا  والشاهد في البيت األول الطباق المسمى بالتدبيج، وهو أن يذكر الشاعر أو
لقصد الكناية أو التورية ويسمى تدبيج الكناية أيضا. فإنه هنا ذكر لون الحمرة والخضرة والمراد من األول الكناية عن 
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والتورية أن يراد من معنى اللفظ أومعانيه معناه البعيد، فالمعنى البعيد للفظ 
 ،هو اإلنسان األصفروالقريب  ؛الحريريوهو مراد  ،هو الذهب ،المحبوب األصفر

ألن ها جمعت بياضا وحمرة.  ؛وليست مذمومة، (1)«ةِ نَّ الجَ  لِ هْ أَ  رلُ مَ جَ  ةُ رَ فْ الص  :»وعنه
بطيبه وحياته ونمو ه كن ى عن  اً بعده، ولم ا كان اخضرار العود مشعر  "سود  ـ"امتعلق ب  "مذ"و

ر المحبوب بعده اطيب العيش وكماله باخضرار العيش، وعلى العكس اغبرار العيش وازور 
 وابيضاضه ،واسوداد اليوم كناية عن اشتماله على المساءة كالحزن ؛أو إعراضه وميله
رق   ":رثى لي"جانب الرأس والشعر من الرأس أو من غيره، و ":فودي"و .على عكس ذلك
العدو  الشديد العداوة، وأصله أن  الروم أعداء العرب، وزرقة  :األزرق لي قلبه، والعدو  

 ان غالبة على الروم، وفيهم شد ة العداوة للعرب، فسم ي كل عدو شديد العداوة عدو  العيو 
والموت األحمر: الشديد، يقال:  .الروم الحريريوقيل: أراد  .، ولو لم تكن به زرقةأزرق  

من أحب  الحسن احتمل الشد ة واأللـم يبلغه، وفي الحديث من وصف  :أي ؛الحسن أحمر
نكون وراءه  :أي ؛(2) «اهللِ  ولِ سُ رَ ر بِ نَ يْ قَ ايَّ  ُس أْ البَ  رَّ مَ ا احْ ذَ ر إِ نَّ كُ :» شجاعة الرسول

. وقيل وهو أنسب بذكر  ،ي أحمر لما فيه من الدمالموت األحمر: القتل، سم   :ويلي العدو 
 الصفرة والزرقة والسواد والبياض. 

                                                                                                                                                                                

، الحماسة المغربية، ألبي العباس أحمد بن 2/558القتل ومن الثاني الكناية عن دخول الجنة. ينظر: معاهد التنصيص:
 .2/892م:5555/ 5بيروت، ط -بد السالم الجر اوي التادلي، تح: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ع
لم أجده بهذا اللفظ، فيما بين يدي، ووجدت حديثين قريبين منه في المعنى، األول:  من رواية ابن عمر أن النبي  (1)

اُب الُمْؤِمنِ  ْفر ُة ِخض  اُب اْلكاِفِر".رواه الطبراني في  صلى اهلل عليه وسلم قال:"الص  اُب الُمْسِلِم و السَّو اُد ِخض  و الُحْمر ُة ِخض 
رضي اهلل  -"الكبير"، والمقدسي في "السنن". قال األلباني: موضوع. والثاني حسن، وهو من طريق عبد اهلل بن عمر 

ْفرة حتى ت ْمت لىء  ثياُبه من الص  -عنهما  ف ُر لحيت ُه بالص  ِإني رأيُت »فرة، فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ قال: : كان ُيص 
يصُبغ بها، ولم يكن شيء أ حبَّ ِإليه منها، وقد كان يصُبغ بها ثياب ه كلَّها، حتى  -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل
عبد القادر  رواه أبو داود والنسائي. ينظر: جامع األصول في أحاديث الرسول، ابن األثير الجزري، تح :« . ِعم ام ته

 : 5555-5مكتبة دار البيان، ط/ -مطبعة المالح  -التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني  -األرنؤوط 
اع  ِمنَّا ل لَِّذي -رضي اهلل عنه-رواية الحديث عن البراء بن عازب (2) نَّ الش ج  قال:" ُكنَّا، و اللَِّه، ِإذ ا اْحم رَّ اْلب ْأُس ن تَِّقي ِبِه و اِ 
سلم".متفق عليه.ينظر: جامع األصول:يُ  ل ْيِه و  لَّى اللَُّه ع  اِذيِه ي ْعِني النَِّبيَّ ص   .8/351ح 
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مراء. ه ح: أن يتغي ر بصر الرجل من الهول فيرى الدنيا في عين(1)عبيدة أبووقال 
ألن ه يغبر  في عينه كل شيء. والموت األسود: الموت في  ؛والموت األغبر: الموت جوعا

ن قلت: ليس في جميع األلوان التي ذكر  غم ة الماء. والموت األبيض: موت العافية. وا 
ألن ه ال  ؛قلت: نعم  ذلك جائز ؛وهو المحبوب األصفر ،الحريري تورية بل في بعضها

 أللوان للتورية أن يكون في كل منها تورية، واهلل أعلم.يلزم  من جمع ا

 

 باب اجلمع بني معنيني يتعّلق

 نوع تعّلق أحدهما مبا يقابل اآلخر

ن ما ذكرته اآلن وجعلت له بابا على حدة مع ذكري له في  وهو ملحق بالطباق، وا 
لطباق نوعان: به، وألنه ملحق بالطباق. فإن  ا باب الطباق، وشمول كالمي فيه له اعتناءً 

حقيقي، ويقال له كبير وأكبر، وهو ما كان التقابل فيه بين معنيي اللفظين بال 
بواسطة، مثل أن يكون  وصغير وأصغر، وهو ما يقال له اعتباريو واسطة.وملحق، 

يتعل ق  خر أو سببه، فهذا الباب هو أن تجمع بين معنيينالتقابل بين أحدهما وملزوم اآل
كقوله  ؛خر نوع تعل ق، مثل السببية والملزومية والمسببية والالزميةأحدهما بما يقابل اآل

اُء ب ْين ُهْم﴾تعالى:﴿ م  ل ى اْلُكفَّاِر ُرح  أ ِشدَّاُء ع 
فإن  الرحمة ليست مقابلة للشد ة؛ لكن سببها ، (2)

ن ما كان الل  ين الذي هو ضد الشد ة، والل  الل   فية ألن ه كي ؛ين سببا للرحمةين مقابل للشد ة، وا 
قلبية تقتضي االنعطاف لمستحقه، وذلك االنعطاف هو الرحمة، فالرحمة مسب بة عن هذه 

ِلت ْبت ُغوا الكيفية، ومن ذلك قوله تعالى:﴿ ع ل  ل ُكُم اللَّْيل  و النَّه ار  ِلت ْسُكُنوا ِفيِه و  ِتِه ج  ِمْن ر ْحم  و 
                                                           

هو م عمر بن المثن ى التيمي بالوالء، البصري، أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم باألدب واللغة. ولد بالبصرة سنة  (1)
كتب كثيرة في أيام العرب وحروبها. من كتبه:"مجاز القرآن"،  ه.وكان من أعلم الناس بأنساب العرب وبأيامهم وله 550

، أخبار النحويين البصريين، الحسن بن عبد اهلل، 5/252هـ. ينظر:األعالم:  205"معاني القرآن". توفي  بالبصرة سنة 
 .93م: 5522:5السيرافي، تح: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، نشر: مصطفى البابي الحلبي،ط/

 .25الفتح:  (2)
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كن يسلزم الحركة المقابلة لمقابال للسكون، ليس فإن  ابتغاء الفضل ، (1)ِمْن ف ْضِلِه﴾
وهو ، فإن  إدخال النار يستلزم اإلحراق ؛(2)ُأْغِرُقوا ف ُأْدِخُلوا ن اًرا﴾وقوله تعالى:﴿ .للسكون

مقابل لإلغراق من جهة أن  اإلحراق إدخال الحرارة، واإلغراق إدخال البرودة، وهذا في 
دخاله األجواف حتى  وليس المراد قتل قوم نوح بالبرد من الماء بل بالغم   ؛الجملة فيه وا 

 تمتلئ. واهلل أعلم.

 

  بني معنيني غري متقابلني/ باب اجلمع 

 عّبر عنهما بلفظني يتقابل معنياهما احلقيقيان

لما ذكرت في الباب  ؛وهو ملحق بالطباق، وقد مر  فيه وشمله، وخص صته بالذكر
ما أريد فيه بأحد المعنيين ما  والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن  هذا ال يستلزم .قبل هذا

سكان العين  ،بكسر الدال المهملة والباء الموحدة -دعبليقابل اآلخر، مثاله قول  وا 
مصروع ثالث  مه في أذنوهو شاعر خزاعي رافضي، زعم أن ه صاح باس -المهملة بينهما
 ] الكامل[  :(3)وهو علم منقول من اسم الن اقة المسن ة .مرات فشفي

ْلمُ  ة  ا بالشَّْيِب م  م يا س  اــلـِ ي و ال  م  ـــــقِ ــبْ ــًة يُ ــوق  ـــال  سُ   ْنق ص   ك 

ْلمُ  ِبي ي ا س  ِحك  المشيُب ِبر ْأِسِه ف ب ك ى  ِمْن ر ُجل   ال  ت ْعج   (4)ض 

 

 

 

                                                           
 . 53القصص:  (1)
 . 29نوح:  (2)
 قال ابن منظور:الد ْعِبل: الناقة الشديدة، وقيل: الشَّاِرف. ويقال للناقة إذا كانت فتي ة شاب ًة: الد ْعِبلة والد ْعِبل. ينظر: (3)

 هـ: مادة: دعبل. 5151، 3بيروت، ط/ -لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي، دار صادر 
 مطلع القصيدة:              أ ْين الش باب وأي ًة سلكا    ال  أ ْين ُيْطلب ضل  بل هلكا (4)

 .92ينظر: ـ ديوان دعبل: 

[ظ3]  
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ر بكى ذلك الرجل بتذك :والمراد ؛ي المنون أسافل الناس وال ملوكهمال تبق :أي
وال يخفى أن  ظهور المشيب المعب ر عنه بالضحك ال  .بالموت والتأسف على زمان الشبا

ووجه التعبير عن  ذي معناه الحقيقي يقابل البكاء،يقابل البكاء، لكن ه عب ر عنه بالضحك ال
، وجعله من جنس الضحك مبالغة؛ امع ظهور بياض في كل  جالضحك بشيب بمظهور ال

لى سبيل االستعارة التبعية. بمعنى ظهر ع "ضحك"فاعتبر أن  اسمه الضحك فاشتق  منه 
عب ر عن ظهوره بالضحك على المجاز اإلرسالي، ألن  الضحك يلزمه ظهور  :وقيل

ر عن مطلق ظهور البياض في ضمن الفعل، فكان فيه تبعي ة األسنان وهي بيض؛ فعب  
 المجاز المرسل.

ابلة ث مَّ أن  المق "،ترد ى ثياب الموت... الخ :"والفرق بين هذا وبين ما مر  في قوله
ن كان كناية عن المقصود بالذات ،باللفظ من الحمرة والخضرة دهي بين ما أري بخالف  ؛وا 

إذ لم يرد بالضحك هنا حقيقة الضحك بل  ؛المقابلة هنا فإن ها ليست باعتبار ما أريد باللفظ
د  ن ما المقابلة هنا باعتبار المعنى الحقيقي الذي لم ُير  هذا الباب باللفظ؛ ويسم ى الظهور، وا 

حقيقيا بل ذكرا بلفظين  ألن  المعنيين المذكورين لم يتقابال، فال يكون التضاد   ؛إيهام التضاد  
ن ما لم أعد  الباب من المحسنات  يوهمان التقابل باعتبار الظاهر والحمل على الحقيقة؛ وا 

، و أل ؛اللفظية مع أن  فيه اللفظ الموهم  اهلل أعلم.ن  إيهام الجمع بين المتضادين معنوي 

 

 باب ما خيتّص باسم املقابلة

لكن ه من المطابقة، وهو قسم  ؛فال يقال له تضاد  وال مضاد ة وال طباق وال مطابقة
ألن ها عنده  ؛، وهي أدخل في الطباق من الملحق به، لكنها تؤخ ر(1)ركيالسك  برأسه عند 

                                                           
هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي سراج الدين الخوارزمي. إمام في النحو والتصريف  (1)

 999له النصيب الوافر في علم الكالم وسائر الفنون.ولد بخوارزم سنة والمعاني والبيان واالستدالل والعروض والشعر، و 
، 2/321هـ. ينظر: بغية الوعاة: 222هـ. من كتبه: " مفتاح العلوم "، و" رسالة في علم المناظرة ".توفي بخوارزم عام 

 .8/222األعالم: 
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يمكن  :منه. وقيل ركيالسك  قسم، والمت فق عليه أولى من المختلف فيه، وهذا لم يجعله 
دخول هذا في مراعاة النظير، وهي الجمع بين متناسبين ال بالتضاد، وأنه يظهر أن 
المطابقة إن ما هي في جمع الضد ين، ومراعاة النظير جمع األشياء المتوافقة، وأم ا المقابلة 

فيه من ألن  الطباق ال بد   ؛أولى ركيالسك  فمرك بة منهما، فهي أخص  منهما، وما قاله 
باينة ة للتنافي بعد التوافق فحقيقته مبالطباق. والمقابلة موجب ىحصول التوافق؛ ولذا تسم  

 لحقيقة الطباق.

ن أو أكثر، ثم  يؤتى يوالمقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متتابعين أو متماثلين أو خالفي
، الً األول أو   يب؛ بأن يؤتى بما يقابلبما يقابل هذين المعنيين أو تلك المعاني على الترت

فالخالفان كاإلنسان والصاهل، والمتناسبان كالشمس  ... وهكذاوبما يقابل الثاني ثانياً 
. ، وكذا األخيرانوالقمر وكالعبد والفقير، فالتناسب بين األولين بالماصدق والمفهوم

 والمتماثالن كاإلنسان والقائم، فإنهما متماثالن في أصل الحقيقة، ولو اختلفا مفهوما.

وهو قليل  ،قابل واحدا بواحد ،(1)﴾ال  ت ْأُخُذُه ِسن ة  و ال  ن ْوم  المقابلة قوله تعالى:﴿ ومثال
ِثيًرا﴾وقوله تعالى:﴿ ؛جدا ْلي ْبُكوا ك  ُكوا ق ِلياًل و  قابل اثنين باثنين؛ قابل الضحك  ،(2)ف ْلي ْضح 
م  ة بالبكاء والكثرة، وقوله تعالى:﴿والقل   و اْلب ِصيِر و السَِّميِع﴾ ك اأْل ْعم ى و اأْل ص 

 :ولم يقل، (3)
األعمى والبصير واألصم والسميع؛ ألنه ذكر انسداد العين فناسب أن يذكر بعده انسداد 

 السمع، وذكر انفتاح البصر وأعقبه بانفتاح السمع. 

                                                           
 .299البقرة:  (1)
 . 82التوبة:  (2)
 .21هود:  (3)
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ن، وكان صاحب وْ ابن الج  -بالنون-دنْ ز   -بضم  الدال المهملة-(1)أبي دالمةوقول 
 ] البسيط [  :سد الد ين، رديء المذهبنوادر وملح، فا

و أ ْقب ح  الُكْفر  واإِلْفالس  بالرَُّجلِ   أ ْحس ن  الد ين  والد ْنيا ِإذا اْجت م عا ما
(2) 

 

قابل ثالثة بثالثة: الحسن والدين والدنيا بالقبح والكفر واإلفالس، وأراد بالدنيا / 
، وحذف بعد "بالرجل"ما ذكره بعد وهو   "عاإذا اجتم"مال أو الغنائم، وحذف بعد قوله: ال

أي : ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا  "؛إذا اجتمعا"ما ذكره قبل وهو  "واإلفالس"قوله: 
ثيل، فإن   وأقبح الكفر واإلفالس إذا اجتمعا بالرجل، فذلك احتباك، والرجل تم ،بالرجل

ه بال  "بالبشر": المرأة مثله، ولو قال تمثيل به تغليبا، وألن  نفقة المرأة لدخلت، واختص 
عليه، وألن  المرأة تدخل باألولوية، فإن ه إذا لم يدفع قبح الكفر واإلفالس بكمال الرجل، 

ي ْنه اُهْم ع ِن وقوله تعالى:﴿ .أن ال يدفع قبحها فيها بنقصانها فأحرى ي ْأُمُرُهْم ِباْلم ْعُروِف و 
ُيِحل  ل ُهُم الطَّي ب   ﴾اْلُمْنك ِر و  ب اِئث  ل ْيِهُم اْلخ  ُم ع  ر  ُيح  وقوله تعالى: ﴿ قابل ثالثة بثالثة،  ،(3)اِت و 
دَّق  ِباْلُحْسن ى  (9)ف أ مَّا م ْن أ ْعط ى و اتَّق ى  ْن ب ِخل  و اْست ْغن ى  (5)ف س ُني س ُرُه ِلْلُيْسر ى  (2)و ص  و أ مَّا م 

                                                           
ْنُد ْبُن الْ  (1) ْوِن األسدي، بالوالء، أبو دالمة: شاعر مطبوع، من أهل الظرف والدعابة، أسود اللون، جسيم وسيم. هو ز  ج 

نشأ في الكوفة واتصل بالخلفاء من بني العباس، فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه صالتهم، وله في بعضهم مدائح. 
 .3/15، األعالم: 300م: 2003م الكتب هـ. ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ط/ دار عال 525توفي سنة 

ههنا كالم جميل البن أبي األصبع، حيث قال بعده:" وال خالف في أنه لم يقل قبله مثله، وأما بعده فقد غير   (2)
بح ُيغري بي  المتنبي في وجوه الناس بقوله:        أزورهم وسواُد الليل يشفُع لي    وأ نثني وبياُض الص 

قابالت، قابل أزور بأنثني، وسوادًا ببياض، والليل بالصبح، ويشفع بيغرى، ولفظة لي بلفظة بي فإنه جمع بين عشر م
على الترتيب، وال أعلم في باب التقابل أفضل من هذا البيت لجمعه من المقابالت ما لم يجمعه بيت لشاعر قبله وال 

 .5/585بعده إلى يومنا هذا..".ينظر: تحرير التحبير:
 . 595األعراف:  (3)

[و1]   
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ك ذَّب  ِباْلُحْسن ى  (8) اإلعطاء والتصديق   :قابل ثالثة بثالثة ،(1)﴾(50)ِلْلُعْسر ى ف س ُني س ُرُه  (5)و 
 .بالبخل والتكذيب والعسرى ،واليسرى

أن  المقابلة ال تكون إال  بين المستقل ين حتى ال تكون  (2)"اإليضرح"وما نقل عن  
مه، فضال عن أن تكون ال أسل   ؛غير مستق ل (3)مقابلة بين اليسرى والعسرى؛ ألن  كالهما

ين أو بغير ة من مقابلة اثنين باثنين، بل المعتبر مطلق التقابل سواء بالمستقل  اآلي
ين إذا جر ا وغيره، فلم يضر  كون اليسرى والعسرى غير مستقل   ين، أو بمستقل  المستقل  

جموع مب "سنيس ره لليسرى"منا ذلك ألمكن أن نقول: قابل مجموع ولو سل   .بحرف جر
اليسرى بالعسرى  عف هذا اإلمكان بأن  المعتبر بالمقابلة، لكن قد يض"سنيس ره للعسرى"

ألنه إذا تيسر تعسيره  ؛"سنعس ره"األخير بمعنى  "سنيس ره"ل: نعم قد يقا ."سنيس ره"الت حاد 
فيها مقابلة أربع بأربع، بأن  إذاً  :كان معسرا؛ فتكون فيها مقابلة غير صريحة، بل قد يقال

ن حيث ذاتهما بل من قبيل الجمع بين معنيين يتعل ق يقابل االت قاء واالستغناء، ال م
اُء ب ْين ُهمْ أحدهما بما يقابل اآلخر نوع تعل ق، كقوله تعالى:﴿  م  ل ى اْلُكفَّاِر ُرح    (4)﴾أ ِشدَّاُء ع 

وذلك بأن يفس ر االستغناء بالزهد فيما عند اهلل تعالى؛ فكأن ه أعرض عنه فلم يتق ، أو 
الدنيا المحرمة عن نعيم الجنة فلم يتق ؛ فيكون في حكم مقابلة  يفس ر باالستغناء بشهوات

ومن الملحق بالطباق  ؛وهو ثالثة ،إلى غالب ما فيها االت قاء، فاآلية من المقابلة نظراً 
اُء ب ْين ُهمْ لكن بينها وبين قوله تعالى:﴿  ،"استغنى"و "باعتبار"ات قى م  ل ى اْلُكفَّاِر ُرح  ، ﴾أ ِشدَّاُء ع 

 عكس األولى.  ،وهو الل ين، مقام السبب، وهو الرحمة، يم في هذه المسب بأن ه أق

                                                           
 . 50-9الليل:  (1)
 . 522-529ينظر: اإليضاح:  (2)
 كذا؛ والصواب: كليهما.واهلل أعلم. (3)
 . 25الفتح:  (4)
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 : ] البسيط [ (1)يب  المينب  أبي الطي  قيل: ومن مقابلة الخمسة بالخمسة قول 

 

س و اُد اللَّْيِل ي ْشف ُع ِلي ْبِح ُيْغِري ِبي  أ ُزوُرُهْم و  ب ي اُض الص  و أ ْنث ِني و 
(2) 

 

غير " بي"و "لي"و ،من شرط االستقالل (3)"اإليضرح" عن وهو صحيح إال  ما مر  
 وأم ا ."لي"كان فيها معنى على مقابل    "يغري"بعد  "بي"ولما كان  .وليس بشيء ؛مستقل ين

ا اْكت س ب ْت﴾في قوله تعالى: ﴿"،  عليها"و" لها " ل ْيه ا م  ل ه ا م ا ك س ب ْت و ع 
فمستقالن ال ؛ (4)

  .بتهما عنهالني ؛قهماكجزء من متعل  

ا ف ْوق ه ا ف أ مَّا الَِّذين  وقوله تعالى:﴿ ًة ف م  ا ب ُعوض  ث اًل م  ِإنَّ اللَّه  ال  ي ْست ْحِيي أ ْن ي ْضِرب  م 
اذ ا أ ر اد  اللَُّه ِبه ذ ا ب ِهْم و أ مَّا الَِّذين  ك ف ُروا ف ي ُقوُلون  م  ق  ِمْن ر  ث   آم ُنوا ف ي ْعل ُمون  أ نَُّه اْلح  اًل ُيِضل  م 

ا ُيِضل  ِبِه ِإالَّ اْلف اِسِقين   م  ي ْهِدي ِبِه ك ِثيًرا و  الَِّذين  ي ْنُقُضون  ع ْهد  اللَِّه ِمْن ب ْعِد  (22)ِبِه ك ِثيًرا و 
اسِ  ُيْفِسُدون  ِفي اأْل ْرِض ُأول ِئك  ُهُم اْلخ  ل  و  ا أ م ر  اللَُّه ِبِه أ ْن ُيوص  ي ْقط ُعون  م  ُرون  ِميث اِقِه و 

" "الذين آمنوا" و"الذين كفروا"، وبين "يضل   وبين"، ما فوقها"و "بعوضة"قابل بين ، (5)﴾(25)
  ."أن يوصل"و "يقطعون" وبين "،ميثاقه"و" ونقضين"و"يهدي"، وبين 

                                                           
هـ،  303هو أحمد بن الحسين بن الحسن، الكوفي، المعروف بالمتنبي، أبو الطيب: شاعر، حكيم.ولد بالكوفة سنة  (1)

لدولة زمنا، ومدح كافور اإلخشيدي في مصر. من آثاره: ونشأ بالشام. فاق أهل عصره في الشعر، واتصل بسيف ا
 .5/205،  معجم المؤلفين:5/559هـ.ينظر: األعالم: 391"ديوان شعر". مات مقتوال قرب بغداد سنة 

ويرى ابن أبي األصبع أنه جمع بين عشر مقابالت، قابل أزور بأنثني، وسوادًا ببياض، والليل بالصبح، ويشفع   (2)
ي بلفظة بي على الترتيب.ثم قال:غير أن المقابلة التي في البيت الذي أنشده أبو دالمة أفضل من بيغرى، ولفظة ل

المقابلة التي في بيت أبي الطيب، ألن المقابلة التي في البيت األول باألضداد، والتي في بيت المتنبي باألضداد وبغير 
 .5/585حرير التحبير:األضداد، والمقابلة باألضداد أفضل مراعاة لالشتقاق.ينظر: ت

قال القزوني في بيت أبي الطيب:" مقابلة خمسة بخمسة على أن  المقابلة الخامسة بين "لي" و"بي"، وفيه نظر ألن  (  3)
 . 529الالم والباء فيهما صلتا الفعلين فهما من تمامهما". ينظر: اإليضاح: 

 .282البقرة:  (4)
 .25-22البقرة:  (5)
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 ] الطويل [  :ة قولهة بالست  قابلة الست  ومن م

ل ى ر ْأِس ُحر  ت اُج ِعز  ُيزِ  ِفي ِرْجِل ع     ُنهُ يع   (1)ْبد  ق ْيُد ُذل  ي ِشيُنهُ و 
 

أبلغ ما يمكن أن ينتظم في هذا المعنى، وكلما كثرت ألفاظ  هذا :(2)الصفدي   قال
المقابلة كان أولى، وكالم اهلل ورسوله أفصح كالم وأبلغه. وقوله تعالى:﴿ ُزي ن  ِللنَّاِس ُحب  

ِة الشَّه و اِت ِمن  الن س اِء و اْلب ِنين  و اْلق ن اِطي م  ْيِل اْلُمس وَّ ِة و اْلخ  ِر اْلُمق ْنط ر ِة ِمن  الذَّه ِب و اْلِفضَّ
ُه ُحْسُن اْلم آبِ  ي اِة الد ْني ا و اللَُّه ِعْند  ْرِث ذ ِلك  م ت اُع اْلح  قابل الجنة واألنهار  ،(3)﴾ و اأْل ْنع اِم و اْلح 

مة  بالنساء والبنين والذهب ،والخلد واألزواج والتطهير والرضوان والفضة والخيل المسو 
 واألنعام والحرث.

 ءٍ يْ شَ  نْ مِ  عُ زَ نْ يُ  الَ ، وَ هُ انَ زَ  إالَّ  ءٍ يْ ي شَ فِ  قُ فْ الر   عُ قَ يَ  الَ »ووقع بلفظين في قوله
 .(4)«هُ رنَ شَ  إالَّ 

 

 

                                                           
اإلربلي، واسمه: الحسين بن إبراهيم بن الحسين اإلربلي ، أبو عبد اهلل، شرف الدين: كان أديبا  البيت لشرف الدين (1)

هـ. والبيت مشهور  292هـ، وتوفي بدمشق سنة  928فاضال بارعا، عارفا بكالم العرب، ذا معرفة جيدة باللغة.ولد سنة 
 .2/250اهدالتنصيص:، مع5/532برواية:"رأس عبد، رجل حر".ينظر:خزانة األدب البن حجة:

هو خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي، صالح الدين: أديب، مؤرخ، كثير التصانيف الممتعة.ولد في صفد  (2)
هـ. وتعلم في دمشق صناعة الرسم فمهر بها، ثم ولع باألدب وتراجم األعيان. من كتبه:"الوافي  252)بفلسطين( سنة 

 . 2/359هـ. ينظر: األعالم:  521موع شعر وأدب وتراجم وأخبار.توفي سنة بالوفيات"، في التراجم، و"التذكرة " مج
 . 51آل عمران:  (3)
ِإنَّ الر فق  ال يكوُن في »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم -: أ نَّ النبيَّ -رضي اهلل عنها  -الحديث من رواية عائشة ( 4)

( في البر 2953ه مسلم وأبو داود. ينظر: صحيح مسلم برقم )أخرج«.شيء ِإال ز ان ُه، وال ُيْنز ُع ِمن شيء ِإال شان هُ 
( في األدب، 1808( في الجهاد، باب ما جاء في الهجرة ورقم )2158والصلة: باب فضل الرفق، سنن أبي داود برقم )

 باب في الرفق.



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
285 

 

 :] الطويل [  يب المينب  أبي الطي  ووقع بثالثة في قول 

د  ُمقْ  د  ُمْدِبرُ    ِبل  ف ال  اْلُجوُد ُيْفِني اْلم ال  و اْلج  و ال  اْلُبْخُل  ُيْبِقي اْلم ال  و الج 
(1) 

 ] الطويل [  :(2)وفي قول بعضهم
 

 و ال  الش ح  ُيْبِقيه ا ِإذ ا ِهي  أ ْدب ر تْ    إذ ا ِهي  أ ْقب ل تْ  ف ال  اْلُجوُد ُيْفِنيه ا
 

من نحو شرط  ،هابلا قيد به مقم المقابلة أن يقي د المقابل بضد  في  ركيالسك  وشرط 
 ،أو غيره، فإن ه لما جعل التيسير مشتركا بين اإلعطاء واالت قاء والتصديق؛ جعل التعسير

ومثل ذلك في البيتين  ؛وهي البخل واالستغناء والتكذيب ،مشتركا بين مقابالتها ،وهو ضد ه
ألن ه اشترط  ؛(3)البيت ".الخ.. ما أحسن الدين. "األخيرين، وعلى هذا فال مقابلة في قوله: 

البناء على  هبل ظاهر ، واإلفالس /في الدين والدنيا االجتماع ولم يشترط االفتراق والكفر
ألن  اإلفالس مع اإلسالم ال قبح فيه، فضال عن أن يكون غاية في  ؛االجتماع فيهما

ْلي ْبُكوا ك ِثيًرا﴾القبح. وقوله تعالى:﴿ ُكوا ق ِلياًل و  ألن ه ليس  ؛ه كغيرهمن التقابل عند( 4)ف ْلي ْضح 
الطباق ال يكون إال  من ضد ين،  :قيل .لبتةأفيه تقييد مقابل دون مقابلة، بل ال تقييد فيه 

 :وباألضداد وغير األضداد، وأن  المقابلة تنتهي إلى عشرة. وقيل ،والمقابلة من أربعة
قابل لليقظة، أو بالنقيض قاد المفإن هما معا من باب الر  "، ومالن  "و" الس نةـ"ك ،المقابلة بالنظير

                                                           
  529م: 2000ينظر: ديوان المتنبي شرح مصطفى سبيتي، دار الكتب العلمية بيروت  (1)
هذا البيت لسيدنا علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه، كما في كتب الرقائق. ينظر: سر العالمين وكشف ما ينسب  (2)

 .95، أنوار الربيع: 32في الدارين، أبو حامد الغزالي، ص:
 .285 صينظر:  .سبق ذكره (3)
 . 82التوبة:  (4)

[ظ1]   
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ليس ذلك من و   ؛(1)في سورة الجن  " الرَّش د"و "الشر  "، أو خالف  كــــ"رقود"و "يقاظا"أكـــ
. واهلل أعلم. "الرَّش د"الخير و "الشر  "النقيض، فإن  نقيض   الغي 

 

 باب مراعاة النظري

سبه بالتوافق ما يناو وهي جمع أمر  .فيقلالتناسب والتوفيق واالئتالف والتسم ى تو 
 أو لترتب بعض   ،أو لتناسبهما في شكل ،في كونهما من واد واحد لصحابتهما في إدراك

 :أي ؛ولم ا كان في هذا الجمع رعاية الشيء مع نظيره .أو ما أشبه ذلك ،على بعض  
ي مراعاة النظير، ويكون بين أمرين وبين أمور، كقوله تعالى: سم   ؛شبيهه أو مناسبه

﴾الشَّْمُس و ا﴿ ْلق م ُر ِبُحْسب ان 
جمع بين اثنين هما الشمس والقمر لتناسبهما من حيث  ،(2)

في وصف  (3)البحيري. وقول سماويا تقارنهما في الخيال؛ لكون كل  منهما جسما نورانيا
  [الخفيف ]  :اإلبل بالهزال والضعف

بْ   ك اْلِقِسي  اْلُمع طَّف اِت ب ِل األ ْســــــ  ارِ ــــِل األ ْوت  ــ  ًة بـــــــِريَّ ــــــــُهمِ م 

وكلهن  في  ؛واألوتار ،ةواألسهم المبري  ، وال تكون إال  معط فة، القسي   :جمع بين ثالثة                     
وي اجتمعت سُ أبدلت الواو األخيرة ياء تخفيفا؛ فصارت قُ  ؛و  سُ قُ  :وأصل قسي   .ةمعنى الرق  

الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وقلبت ضم ة السين  الواو والياء وسكنت السابقة، فقلبت
ل ثق   ؛وسكسرة لتناسب الياء، وكسرت القاف تبعا أو أبقيت على الضم . وأصل قسو  ُقوُ 

                                                           
ب ُهْم ر ش ًدا".الجن: إشارة إلى قوله تعال:" و أ نَّا ال  ن ْدِري أ ش ر  ُأِريد  بِ  (1) ْن ِفي اأْل ْرِض أ ْم أ ر اد  ِبِهْم ر   .50م 
 .9الرحمن:  (2)
هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، أبو عبادة البحتري: أديب وشاعر كبير. وهو أحد الثالثة الذين كانوا أشعر  (3)

ه.اتصل بجماعة من الخلفاء أولهم  202نة أبناء عصرهم: المتنبي، وأبو تمام، والبحتري. ولد بمنبج ) قرب حلب( س
هـ. من كتبه: " ديوان شعر "، و" الحماسة ".ينظر:  281المتوكل العباسي، ثم عاد إلى الشام، وتوفي بمنبج سنة 

 .53/550، معجم المؤلفين: 8/525األعالم: 
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باجتماع ضم تين وواوين، فقد م السين على الواوين، وكسر القاف أولى لعسر االنتقال من 
وهو وصف كاشف؛ ألن  القوس أبدا  ،تالمحنيا :فاتوالمعط  الضم  إلى الكسر في االسم. 

المنحوتة، وهو أيضا وصف  :ةوالمبري   .كذلك، كقولك العريض الطويل العميق اآلخذ حي زا
 ألن    السهم أبدا كذلك، واألسهم أرق  من القسي  ولذلك أضرب إليها، ؛كاشف كذلك

 وزادت المناسبةة، والتناسب في الرق   ا.واألوتار أرق  من األسهم ولذلك أضرب إليها آخر 
 واهلل أعلم. ".األسهم"حال من  "مبريةً "و .لألسهم واألوتار تعل قا بالقسي   بأن  

 

 باب تشابه األطراف

وهو من مراعاة النظير، وهو أن تختم الكالم جملة أو أكثر بما يناسب قبله في 
كون بكونه كان ما قبله ابتداء كالم أو قريبا من ابتدائه، وتلك المناسبة تأالمعنى، سواء 
ه األطراف قال بعضهم: تشاب .أو نحو ذلك ،أو دليال عليه ،وال لهأو معل ،عل ة لما قبله

الجمع بين متناسبين في االبتداء أو  :ألن  مراعاة النظير ؛أخص  من مراعاة النظير
وتشابه األطراف الجمع  ؛في االبتداء واآلخر في االنتهاء االنتهاء أو التوس ط، أو أحدهما

اُر ذلك كقوله تعالى:﴿و  ؛في االبتداء واآلخر في االنتهاء ما أحدهمابينه ال  ُتْدِرُكُه اأْل ْبص 
ِبيُر﴾ ار  و ُهو  اللَِّطيُف اْلخ  و ُهو  ُيْدِرُك اأْل ْبص 
فإن  آخر الكالم يناسب ابتداءه  لكونه عل ة،  ؛(1)

اُر﴾﴿ال  تُ فإن  كونه لطيفا عل ة لكونه ال تدركه األبصار، لكن  قوله: الذي  ْدِرُكُه اأْل ْبص 
و ُهو  ُيْدِرُك ﴿:، ولو كان ابتداء الكالم لكونه رأس اآلية، لكن قوله"اللطيف"يناسبه 

﴾ ار  مناسبة اللطيف لكونه غير ، ليس ابتداء الكالم، ووجه "الخبير"الذي يناسبه  اأْل ْبص 
لمتبادر من لفظ مدرك أن  اللطافة الدق ة، ومن شأن الدقيق الخفاء؛ وذلك باعتبار ا

اللطيف، ولو كان  ذلك محاال في حق ه تعالى، فإن  اللطف في حقه تعالى: الرفق أو 
أن  اللطافة على أصلها من الخفاء، لكن باعتبار خفاء صنعه من حيث  آخر الرأفة. ووجه

                                                           
 .503األنعام:  (1)
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حت ى أنه يؤتي الخير من موضع  ؛ال يفطن له ؤتي الخير ويدفع الشر  بوجه خفي  أنه ي
، وا يف، ثاللطيف هنا مستعار من مقابل الك لشر من موضع الخير. ووجه آخر أنالشر 

لكن ال تدركه الحاسة وال ينطبع فيها. وهذا القدر يكفي في المناسبة، والخبير يناسب كونه  
 ] الطويل [  :ابن رشيقوقول  يدرك األبصار؛ ألن  المدرك للشيء يكون خبيرا به عالما.

ب  ـــــمِ  ْأثُ ِر ـــــن  اْلخ  ْين اه  في النَّد ى  مِ ــــُذ ق ِديــــوِر ُمنْ ــــــــــالم  و  ح  و أ ْقو ى م ا ر   أ ص 

ْن جُ ـــع   ي ا  (1)وِد األِميِر ت ِميمِ ـــِن الب ْحِر ع   أ حاديُث ت ْرويها الس يوُل عِن الح 
 

 ] الطويل [  :(2)أبي العالءوقول 

اِلِكه ا ر ْهطُ    غ ادة  ِن الرَّْهِط اإِلماِثي  ـــــتِحل  ع   ِقيل  ِفي م م   ل ه ا ِمْن ع 

ل ْم ي ُكنْ  ْرف  ك ُنون  تحت  راء  و  يَّ ـــــــــِبــد ال  ي     و ح  ر ُه النَّْقطُ ـــــــُؤم  الر سم  غ 
 

 

                                                           
، أنوار 5/598، نهاية األرب: 3/85رار البالغة: ،  الطراز ألس5/322البيتان وردا أيضا في: تحرير التحبير:  (1)

. وأنشد ابن حجة لنفسه موشحا في باب المناسبة يمتدح به شيخه عالء الدين القضامي، وزعم أنه أحسن 519الربيع: 
 من بيتي ابن رشيق المذكورين.وهو قوله:

 رقم السوالف يروي لي بمسنده     عــن رقمتي حيهم يا طيب مورده

 وى لي قبل ما احتجبت     عن برق ذاك النقا أيام معهدهوثغرها قد ر 

 والريق أمسى عن المرد    يروي حديث العذيب مسند

 عن الصفا عن مذاق الشهد والعسل     عن ذوق سيدنا قاضي القضاة علي

لرواية فرد عليه ابن معصوم: قلت: هيهات، أين الثريا من الثرى، وأين مطلع سهيل من موقع السيل، على أن هذه ا
المعنعنة التي ذكرها في مخلصه هذا إنما كانت تحسن عن ذوق المحبوب، ال ذوق الممدوح، وهذا من الغلط بوضع 

 .555، أنوار الربيع:5/328الكالم في غير موضعه. ينظر: خزانة األدب البن حجة: 
هـ بمعر ة النعمان في سورية. قال  323هو أحمد بن عبد اهلل بن سليمان، التنوخي  المعري: شاعر فيلسوف. ولد سنة  (2)

الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. من شعره:"لزوم ما ال يلزم" ويعرف باللزوميات، وأما كتبه فكثيرة أشهرها:"رساة 
 585/ 5، ومعجم األدباء: 5/595هـ. ينظر: األعالم:  115الغفران". توفي بمعرة النعمان عام 
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به الناقة في الد ق ة  شب ه ؛حرف هجاء ":النون"، و(1)للسقطيالبيتان  :وقيل
 ؛أي:الركائب دال ،اسم فاعل ":دال  "و .أصاب رؤيته ؛عل رآهاسم فا ":راء  "و .واالنحناء

عطف على  ؛ناقة مهزولة ":ف  رْ ح  "قطرات المطر على الرسوم، و ":قطالنَّ "سوقها، وبرفق 
والمعنى أنها عظمت عن ركوب الناقة المهزولة التي يركبها األعرابي لزيارة  "؛ألـ"الرهط ب

لحرف والنون والدال وأوهم بذكر ا .لشدة الهزالتها، إذ ال حراك بها األطالل، فيضرب رئ
 بأن يكون من إيهام التناسب.  ىلها حروف هجاء، فذلك أولكوالنقط أنها 

كف  "ويروى في الثاني  عن  "،الن دى/ ما سمعناه في " :ويروى في البيت األول
األمير " بهايناس "أحاديث"وكذا  "،الخبر المأثور" يناسبه "أصح وأقوى" فإن   "،األمير تميم

، واألولى أن  ذلك من مراعاة النظير أو "الرسم"في البيت الثالث يناسبه  "الحرف". و"تميم
والخبر  ،والسماع ،والقوة ،: بين الصحةناسب فيها بين أكثر من أربعة ؛إيهام التناسب

يت مع ما في الب ؛وكف  تميم ،والبحر ،والحيا ،وبين السيل ؛والرواية ،واألحاديث ،المأثور
ة العنعنة، إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر، كما يقع في سند األحاديث،  الثاني من صح 

 والبحر أصله كف   ،-على ما قيل -أصلها المطر، والمطر أصله البحرفإن  السيول 
 :(2)للمهل بي الوزيراألمير تميم. ودعوى الشاعر كما كانت بين أربعة في قول بعضهم 

وهذا  ،(3)"العفو، محم دي  الخلق يلي  الوعد، شعيبي  التوفيق، يوسفي  أنت أي ها الوزير إسماع"

                                                           
 لم أهتد إلى ترجمته. (1)
ن بن محمد بن عبد اهلل، من ولد المهلب بن أبي صفرة األزدي، أبو محمد: من كبار الوزراء، األدباء هو الحس (2)

هـ. اتصل بمعز الدولة بن بويه، فكان كاتبا في ديوانه. وتوفي في طريق واسط، وحمل  255الشعراء. ولد بالبصرة سنة 
لذهبي، تح : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ هـ. ينظر: سير أعالم النبالء، شمس الدين ا 392إلى بغداد سنة 

 .2/253، األعالم: 52/555م:  5589-3شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط/
هو محمد بن أحمد بن إسماعيل، العروف بابن سمعون، أبو الحسين: زاهد واعظ، يلقب الناطق بالحكمة. ولد ببغداد  (3)

هـ.  385من ابن سمعون! ". من آثاره: "األمالي". توفي ببغداد سنة هـ. علت شهرته. حتى قيل: " أوعظ  300سنة 
 .8/321، معجم المؤلفين: 9/352ينظر: األعالم:

[و9]   
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وحسن خلقه يناسبان إسماعيل عليه أيضا ممكن لتشابه األطراف؛ فإن  سيدنا محمد 
 السالم ووفاءه بالوعد؛ ألن  إسماعيل من أجداده، وحسن الخلق يشمل الوفاء. 

ْن ت ْغِفْر ﴿كقوله تعالى: ،اوقد يكون تشابه األطراف خفيًّ  ْبُهْم ف ِإنَُّهْم ِعب اُدك  و اِ  ِإْن ُتع ذ 
ِكيُم﴾ ْن ت ْغِفْر ل ُهْم﴾ فإن  قوله تعالى:﴿ ،(1)ل ُهْم ف ِإنَّك  أ ْنت  اْلع ِزيُز اْلح  يوهم أن  الفاصلة و اِ 

ألن ه ال يغفر لمن  ؛"العزيز الحكيم"، لكن يعرف بعد التأم ل أن  الواجب هو: "الغفور الرحيم"
من عز ه  ،الغالب :أي ؛ستحق  العذاب، إال  من ليس فوقه أحد يرد حكمه،  فهو العزيزي
ثم  يجب أن يوصف الحكيم على سبيل االحتراس لئال  يتوه م أن ه خارج من  .ه: غلبهز  عِ ي  

أي: أن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب  ؛الحكمة، إذ الحكيم من يضع الشيء في موضعه
 د في ذلك، والحكمة فيما فعلته.فال اعتراض عليك ألح

ل اآلخر لفظا كقوله  ،وجعل بعضهم تشابه األطراف اسما لتشابه آخر الكالم وأو 
ل ِكنَّ أ ْكث ر  النَّاِس ال  ي ْعل ُمون  تعالى:﴿ ي اِة الد ْني ا و ُهْم ع ِن اآْلِخر ِة  (2)و  ي ْعل ُمون  ظ اِهًرا ِمن  اْلح 

اِفُلون   ل ق  له تعالى:﴿وقو ، (2)﴾(5)ُهْم غ  ب ك  الَِّذي خ  ل ق   (5)اْقر ْأ ِباْسِم ر  ْنس ان  ِمْن ع  ل ق  اإْلِ خ 
 رد  العجز على الصدر، واهلل أعلم. ،إن شاء اهلل ،وسيأتي،  (3)﴾(2)

 

 باب إيهام التناسب

 ؛وهو ملحق بمراعاة النظير، ويسم ى إيهام ومراعاة النظير، سم ي إيهام التناسب
قد ذكرا فيه بلفظ يوهم التناسب نظرا على الظاهر، ومثل هذا ما مر  في ألن  المعنيين 

يهام التناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما  إيهام التضاد  وا 

                                                           
 . 558المائدة:  (1)
 .5-2الروم:  (2)
 .2-5العلق:  (3)
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ن لم يكونا مقصودين، بل قصد غير التناسب أو قصد أحدهما فقط  معنيان متناسبان، وا 
رُ كقوله تعالى:﴿ ﴾بعد قوله تعالى:﴿ ،(1)ي ْسُجد اِن﴾ و النَّْجُم و الشَّج   (2)الشَّْمُس و اْلق م ُر ِبُحْسب ان 

يظهر من األرض بال ساق، وال يناسب الشمس  :أي ؛فإن  النجم بمعنى النبات الذي ينجم
وسجود النجم  .والنجم بمعنى الكوكب مناسب ،والقمر، إال  أنه قد يكون بمعنى الكوكب

، والشجر انقيادهما هلل تعالى ف يما خلقا له من النمو  واالنتفاع بهما، والتسبيح هلل عز وجل 
 وفي النجم والشجر مراعاة النظير، واهلل أعلم. 

 

 باب ترصيع الكالم

وهو نوع من الطباق، وترصيع الكالم هو اقتران الشيء بما يجتمع معه في قدر 
ى  (558) ىِإنَّ ل ك  أ الَّ ت ُجوع  ِفيه ا و ال  ت ْعر  مشترك كقوله تعالى:﴿ ُأ ِفيه ا و ال  ت ْضح  و أ نَّك  ال  ت ْظم 

ماء،  وبالضحى مع الظماء وبابه جاء بالجوع مع العراء وبابه أن يكون مع الظِ  ؛(3)﴾(555)
؛ فالجوع خلو الباطن من الطعام  أن يكون مع العراء، لكن الجوع والعراء اشتركا في الخلو 

والضحى اشتركا في االحتراق؛ فالظماء احتراق  والعراء خلو الظاهر من اللباس. والظماء
وأم ا الترصيع  والضحى احتراق الظاهر من حر الشمس، واهلل أعلم. ،الباطن من العطش

، سيأتي إن شاء اهلل.  هكذا بال إضافة للكالم فمحسن لفظي 

 

 

 

                                                           
 . 2الرحمن:  (1)
 .9الرحمن: ( 2)
 .555-558طه:  (3)
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 باب األرصاد

كما نصب الرقيب في الطريق ليدل  عليه أو على ما يأتي منه،  :وهو في اللغة
 .اع من ينظر القافلة ليعرفوا هل يقاومونهم؟ وهل معهم شيء؟ وكم هم؟ينصب القط  

عجز يدل  ؛ ألن  ما قبل الظاهرة   ،اآلتي إن شاء اهلل، ومناسبة هذا لمعناه االصطالحي
ل الكالم  ؛ويسم ى أيضا التوشيح .عليه، فهو كالرقيب عليه إذ هو بمنزلة الوشاح لما دل  أو 

ل الكالم وآخره منزلةمنزلة الوشاح المعنى لى آخره، نزلع والكشح الذي  العاتق ، ونزل أو 
ل عليهما الوشاح فيه  ن  أوهو جعل الثوب ك ،. ويسم ى أيضا التسهيم؛ أخذا من التسهيميحو 

ما جعل تسهيما في  ووجه المناسبة أن   .جعلت فيه خطوط مستوية :مرد مسه  سهاما، وبُ 
بداللته على المقصود من عجزه؛ فصار / البيت مالزم له االصطالح مزيد في الفقرة أو 

ضا غالبا، فهي بمنزلة الخطوط  في الثوب المزيدة فيه لتزيينه، واألبيات والفقر متساوية أي
وأولى من ذلك أن يقال: إن ه مأخوذ من تسهيم الثوب، وهو الذي  ؛كالخطوط المتساوية

لون مخصوص لمجاورة اللون قبله، كما  أحد سهامه على الذي يليه لكونه يقتضي أن يليه
  .الصفي  الحلي  قال 

أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل  على  :وهو في االصطالح
ا ممع  نى عليه البيت أو الفقرةإذا عرف الحرف الذي يبعلى مادته وصورته،  ،ذلك العجز
.والصورة يدل  عليه ،رصاديدل  عليها األ المادةيالزمه.  بكسر الفاء -والفقرة ا الروي 
من النثر بمنزلة البيت من النظم في وجوب البناء على ذلك الحرف، ويسم ى ، -وفتحها

منزلة ن  الفقرة بإروي ا، فكما يبنى البيت على حرف تبنى الفقرة، فال يحتاج إلى ما قيل: 
يت يسم ى بيتا نعم الفقرة ال تسمى فقرة بدون أخرى، والب .شطر البيت ال بمنزلة البيت

إطالق الفقرة على فقرة النثر مجاز مرسل أو استعارة، كما يأتي في  :بدون آخر، قيل
ل ثم  حقيقة عرفية في حل وهو في فقرة الظهر، وهذا أصل   ؛إن شاء اهلل، المشاكلة  ي  أو 

: فيكون في بقوله ابن قرسم، وهذا مراد ثان   صيغ على شكل فقرة الظهر، وهو أصل  

[ظ9]  
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والفقرة في األصل حلي يصاغ " :السعدبعد قول  ؛كا بين ذلك وفقرة الظهرصل مشتر األ
إلى الحلي  المصوغ ال إلى فقرة  "ذلك"أشار بلفظ  ابن قرسم. فإن  "على شكل فقرة الظهر

ألنها معتمد  ؛الفقرة من فقر الظهر :قيل الكالم، فضال عن أن يكون في كالمه نظر.
نقطاع، أو من الفقر ألن ها عالمة اال ؛ة التي هي المعالمالكالم كالفقرة للظهر، أو من الفقر 

أو من فقرة الداب ة بياض في رجلها تعلم  ؛الحتياج كل من الفقرتين لألخرى ؛بمعنى الحاجة
 كذا قيل. ر،مشب هة بالحواف الفقرة ن  أ ويزيد ،به، وهو راجع إلى معنى المعالم

األسجاع   ي ْطب عُ وهو ": ولىفي المقامة األ الحريريومثال ذلك في الفقرة قول 
، "لفظه"يدل  على  "األسجاعـ"ف ،(1)"وي ْقر ُع األسماع  بزواجِر و ْعِظه، بجواِهِر لْفِظه

روجي، وهو رجل موهوم عائد على أبي زيد السَّ  "هو"، ولفظ "وعظه"يدل  على  "األسماع"و
من إضافة    "فظهبجواهر ل"يصوغ الفقر، وقوله:  ":يطبع  األسجاع" ومعنى .ال موجود

  .بلفظه الذي هو كالجواهر: أي ؛لمشب هاالمشب ه به إلى 

ل ى تعالى[:﴿وقوله] ُنوًحا و آل  ِإْبر اِهيم  و آل  ِعْمر ان  ع  ِإنَّ اللَّه  اْصط ف ى آد م  و 
﴾ لى جنسه، اختياره ع اء شيئ؛ إذ يلزم من اصطف"العالمينـ"دل  على الختم ب،  (2)اْلع ال ِمين 
و آي ة  ل ُهُم اللَّْيُل ن ْسل ُخ ِمْنُه النَّه ار  ف ِإذ ا ُهْم  وقوله تعالى[:﴿هؤالء العالمون.]وجنسه 
في صدر اآلية  أىدف، ور قبلها الر   "نون"يعرف من عرف أن  أواخر اآلي  (3)﴾ُمْظِلُمون  

ل ِكنْ أن  آخرها مظلمون.وقوله تعالى:﴿ "نسلخ" ُهْم و  ا ك ان  اللَُّه ِلي ْظِلم  م  ك اُنوا أ ْنُفس ُهْم  و 
﴾ ﴾وقوله تعالى:﴿،  (4)ي ْظِلُمون  ل ِكْن ك اُنوا أ ْنُفس ُهْم ي ْظِلُمون  ُهْم و  ا ك ان  اللَُّه ِلي ْظِلم  ف م 

 ؛بالفاء (5)

                                                           
 . 5/55ينظر: مقامات الحريري:  (1)
 .33آل عمران:  (2)
 . 35يس:  (3)
 . 10العنكبوت:  (4)
 .5، الروم: 50التوبة:  (5)
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يعرف أن  هذه  أن، وأما "م،ل،ظ"يدل  على مادة الع ُجز التي هي  ،إرصاد "ِلي ْظِلم ُهمْ : "فقوله
]  :(1)برِ ي كَ دِ عْ بن مَ  عمروفيما قبل اآلية، وقول  بمعرفة الروي  المادة مختومة بالنون ف

 الوافر [

ْيئًا ف د ْعهُ  ا ت ْست طيعُ   ِإذ ا ل ْم ت ْست ِطْع ش  اِوْزُه ِإل ى م  و ج 
(2) 

 

الذي هو الع ُجز، إذا عرف أن "، تستطيع"لداللته على  ؛إرصاد "إذا لم تستطعـ"ف
رصاد بذلك، فإن  من اإلرصاد ما ال يعرف به الروي بل كما قي دوا اإل "عين"روي  األبيات 

يعرف به مجرد المادة، كما قدمت لك أن  المادة يدل  عليها اإلرصاد والصورة يدل  عليها 
، فإذا لم يعرف الروي  لم تعرف الصورة.  الروي 

ا ك ان  النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة و اِحد ًة ف اخْ فمن اإلرصاد أيضا قوله تعالى:﴿ م  ل ْوال  ك ِلم ة  و  ت ل ُفوا و 
﴾ ا ِفيِه ي ْخت ِلُفون  ب ك  ل ُقِضي  ب ْين ُهْم ِفيم  " ف،ل،ت،اخـ"فتعرف أن العجز مادة ، (3)س ب ق ْت ِمْن ر 

، وتعرف أن ه عين يختلفون بمعرفة أن  الروي  في اآلية قبله "اختلفوا: "باإلرصاد في قوله
 :لتوه مت أن  العُجز "نون"لم تعرف أن  الروي  قبله مع ما يلزم من الردف قبلها، ولو  "نون"
 .  "فاختلفوا"؛ ليطابق قوله "فيما فيه اختلفوا"وأ "،فيما اختلفوا فيه"أو  "،فيما اختلفوا"

 الطويل [  ] : وقوله

رَّم تْ  ْيِر ُجْرم  و ح  لَّْت د ِمي ِمْن غ   يـــــال مق اِء ك  ـــْوم  الل  ــــــب  ي  ــــــال  س ب  ـــبِ    أ ح 

                                                           
هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد اهلل الزبيدي: فارس اليمن، وصاحب الغارات المذكورة. شهد اليرموك  (1)

هـ.  25سنة  والقادسية. وكان عصي  النفس، أبي ها، يكنى أبا ثور. وأخبار شجاعته كثيرة. له شعر جيد.توفي قرب الر ي  
 .210/ 2، معاهد التنصيص: 9/82ينظر: األعالم:

 . 519ديوان عمرو بن معدي كرب:  ينظر:( 2)
 .55يونس:  (3)



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
295 

 

ل    ل  ــــــــلَّ ـــــح  ــمُ ــِه بِ ــــْلتِ ــــلَّ ـــِذي ح  ــــــْيس  الَّـــــل  ــف   ْمتِ ــــــــــــْيس  الَّ ــــو  رَّ ر امِ ـــــــــِه ِبح  ـــــــــِذي ح 
(1) 

م"فلو لم تعرف أن  الروي  ميم قبلها ألف لتوه مت أن  الع ُجز          نسب ؛ ألن ه األ"بمحر 
 ."حر مته" :وقوله "،وحر مت" :بقوله

 ] االبسيط [  :الصفي  ومن التسهيم قول 

ا بَُّه ف ن ج   (2)ِمْن ب ْطِن ُحوت  ل ُه ِفي الي م  ُمْلت ِقم  ك ذ اك  يوُنُس ن اج ى ر 

م من الكالم ما يدل  على أن  التسهيم هو أن يتقد   صبعابن أبي األوذكر بعضهم عن                                          
 . واهلل أعلم.(3) ما يتأخ ر منه تارة بالمعنى وتارة باللفظ

 

 باب املشاكلة

لقصد وقوع ذلك  ،وهي ذكر الشيء باللفظ الموضوع لغيره أو المتجو ز به في غيره
الشيء في صحبة غيره وقوعا محق قا أو مقد را، وكنت قديما أراه من المجاز المرسل لعالقة 

ار، وأرى الجوار قسمين، أحدهما: خارج عن اللفظ كتسمية ما حول المسجد مسجدا، الجو 
عبد ذكر عن  الصب رنواآلخر: لفظي بأن أريد تجاور اللفظين، وهو هذا الباب، ثم رأيت 

أن ه ليس من المجاز؛ ألنه ال بد  للمجاز من اللزوم ولو تأويال، وال لزوم هنا، وأن   الحكيم
يعني الجوار الذي عبرت به ال يصح عالقة، إذ لو كان عالقة لم يكن الوقوع في الصحبة 

                                                           
 5/53م: 2000البيتان للبحتري. ينظر: ديوان البحتري، تح: د. يوسف الشيخ محمد، دار الكتب العلمية بيروت   (1)
 .   92هـ:  5352مصر،  -علميةال ينظر: بديعية صفي الدين الحلي، المطبعة( 2)
وعبارة ابن أبي األصبع:"والذي عندي أن هذا الباب من مشكالت هذا الفن، ويصلح أن يعرف بقول القائل: هو أن  (3)

يتقدم من الكالم ما يدل على ما تأخر منه، أو يتأخر منه ما يدل على ما تقدم بمعنى واحد أو بمعنيين، وطورًا باللفظ." 
 223/ 5لتحبير:ينظر: تحرير ا
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مشاكلة من البديع، فليست حقيقة وال مجازا وال كناية، بل قسم رابع. انتهى بإيضاح وزيادة 
 من ي.

لكن هنا لزوم، ويكفي اللزوم  (1)مجاز لزوما، سلمت ثم  إن ي ال أسل م أن  لكل   
وجوب أن يذكر بلفظ ما / صحبة غيره يقتضي بال  االعتباري، فإن  ذكر الشيء في

صاحبه كما يقتضي تجاوز الجسمين مثال تسمية أحدهما باسم اآلخر، أال ترى أن ك كثيرا 
ما تغلط في النطق أو الخط إلى لفظ أو خط لما استحضره قلبك وأنت تريد غيره، لما 

تسميتها مجازا لعالقة  "حشرح المفير"أجاز في  السعدتوارد معا في ذهنك. ثم  رأيت أن  
 الوقوع في الصحبة.

بقي أن  المشاكلة مرجعها إلى اللفظ، فهال تعد  من المحسنات اللفظية.قلت هذا  
ثانيا وبالعر ض، وأم ا أو ال وبالذات فالمقصود المعنى، أال ترى أن ها ذكر معنى بلفظ غيره، 

غير قصد الجوار في الذكر فهي ثم  إن ه ال شك  أن المشاكلة إذا وجدت فيها عالقة أخرى 
مجاز كتسمية جزاء السي ئة سي ئة فسمي المسب ب وهو الجزاء باسم السبب وهو المعصية. 

ز اُء س ي ئ ة  س ي ئ ة  ِمْثُله ا﴾﴿:جل  وعالاهلل قال  و ج 
ففيه عالقة التسب ب وعالقة الجوار. ثم  ، (2)

از المرسل واالستعارة في البديع، وشاع يذكرون المج "البديعيات"إن ي تذكَّرت أن  أصحاب 
من  إذ اقتضى كالمه أن ال يعد  ابن الحكم ذلك بين قدمائهم وحدثائهم، وهذا يعود على 

المجاز من البديع، غير   ال يعد  السعد ألن  مثل  ؛البديع المشاكلة، إال   أن  كالمه صحيح
م  ذكرها في ن ه سل  أ مع ،نفسه قد صدر منه جعلها من المجاز السعدأن ك عرفت أن  

 البديع.

فتقول: " بل اسقني  ،":" أسقيك ماءل لكاع في صحبته لفظا أن يقو ومثال الوق
وال مانع من أن يقال: شب ه اإلطعام بالسقي لجامع اإلبالع  ؛أطعمني طعاما؛ أي: طعاما "

                                                           
 كذا. ولعلها مقحمة، واهلل أعلم. (1)
 . 10الشورى:  (2)

[و2]  
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ة في لفظ اعتبر مطلق المناول :أو أن يقال ،استعارة تبعية "اسقني"وما به الحياة ؛ فيكون 
فيكون مجازا مرسال لعالقة اإلطالق، وهكذا كل  مشاكلة ال تخلو من مجازين  أو  ،السقي
  .ابن الحكمبهذا على  فعد   ؛اتمجاز 

ا ِفي ن ْفِسيوقوله تعالى:﴿ ﴾ ت ْعل ُم م  ا ِفي ن ْفِسك  و ال  أ ْعل ُم م 
﴾ ك  س  فْ إذا فس رنا ﴿ن   ؛(1)

ن ْفِسي﴾،  اللفظ لقوله: ﴿ سمي بالنفس لمجاورةسبحانه وتعالى عن كل نقص،  ،بذات اهلل
 ال أعلم معلومك. :والمعنى

ت ب  ك  كقوله تعالى:﴿ ،وال يطلق النفس على اهلل إال  حيث ورد في مشاكلة أو غيرها
ل ى ن ْفِسِه الرَّْحم ة    وال يقاس على الوارد ولو كان نفس الشيء في اللغة  ذاته. ،(2)﴾ع 

م ك ُرواوقوله تعالى: ﴿ م ك ر  اللَُّه﴾ و  و 
ز اُء س ي ئ ة  س ي ئ ة  ﴿: [ تعالى] وقوله  ،(3) و ج 

ِمْثُله ا﴾
ل ْيِه﴾] وقوله تعالى[:﴿ ،(4) ل ْيُكْم ف اْعت ُدوا ع  ف م ِن اْعت د ى ع 

] وقوله تعالى[:﴿اْلي ْوم   ،(5)
ا ن ِسيُتْم ِلق اء  ي ْوِمُكْم ه ذ ا﴾ ن ْنس اُكْم ك م 
ُرون  ِمْنُهْم س ِخر  اللَُّه ف  ] وقوله تعالى[:﴿، (6) ي ْسخ 

ا ن ْحُن ُمْست ْهِزُئون  ]وقوله تعالى[:﴿، (7)ِمْنُهْم﴾ ] وقوله ، (8)اللَُّه ي ْست ْهِزُئ ِبِهْم﴾ (51)ِإنَّم 
ا ُعوِقْبُتْم ِبِه﴾تعالى[:﴿ ف ع اِقُبوا ِبِمْثِل م 

، فإن  اهلل تعالى ال يوصف حقيقة بالمكر والنسيان (9)

                                                           
 .552المائدة:  (1)
 .52األنعام:  (2)
 .91آل عمران:  (3)
 .10الشورى:  (4)
 .51البقرة:  (5)
 . 31الجاثية:  (6)
 .55التوبة:  (7)
 . 59-51البقرة:  (8)
 .522النحل:  (9)
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، وآية -افقبكسر ال-واالستهزاء، والمظلوم ليس معتديا والظالم ليس معاِقبا (1)والسخرياء
النسيان على  أن التعبير به مع مالحظة الزوال عن الحفظ مجازا حت ى كأن ه حقيقي، 
ال  بأن أريد به حقيقة الترك فال  فنوسب بنسبته تبعا هلل جل  وعال على غير الحقيقة، وا 

فاليوم نعاقبكم على ترككم، أو أريد بنسيانهم  :قتضى الظاهرن مأ مشاكلة إال  أن يعتبر
 حقيقة النسيان.

في صحبته تقدير أن يذكر عند حضور معنى غيره، فيكون اللفظ ومعنى وقوعه 
كاألمثلة المذكورة  ق أكثروالمحق   ؛المقد ر كالمذكورمقد را، و الد ال على غير ذلك المذكور 

 [] الطويل  :كلها. ومنه قول الشاعر
 

هُ  ق الوا اقتِرْح شيئا ُنِجْد ل ك  ط ْبخ  ق ميصا فقلتُ    و  اْطبخوا لي ُجب ًة و 
(2) 

 

شيئا بال تفكر فيما يتيسر ولو طلبت ما يصعب، وذلك مم ا يطبخ،  اطلبْ  :أي
ألنه ال معنى  ؛ويستعمل االقتراح بمعنى التكليف، ويحتمله البيت، وليس بمعنى االبتداع

                                                           
دة "سخر" إال "سخريًّا" و"سخريًَّة" مصدرًا. ينظر: لسان العرب: سخر، القاموس كذا. ولعله سهو، إذ لم يأت من ما (1)

 المحيط: سخر.
ق ْعم ق، واسمه: أحمد بن محمد األنطاكي: شاعر فكه، تصرف بالشعر جدًّا وهزاًل ومجونًا. أصله من   (2) وقائله أبو الرَّ

هـ. ينظر:  355"رستاق االتفاق".توفي في مصر سنة أنطاكية، وأقام بمصر طويال يمدح ملوكها ووزراءها. له كتاب: 
 .  5/250، األعالم: 55/55سير أعالم النبالء: 

يروى في قصة البيت أن أبا الرقعمق قال: كان لي إخوان أربعة وكنت أنادمهم أيام األستاذ كافور اإلخشيدي فجاءني 
يقرأون عليك السالم ويقولون لك قد اصطبحنا  رسولهم في يوم بارد وليست لي كسوة تحصنني من البرد فقال: إخوانك

 اليوم وذبحنا شاة سمينة فاشته علينا ما نطبخ لك منها، قال: فكتبت إليهم:

 إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة    فأتى رسولهم إلي خصوصا

 قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه    قلت اطبخوا لي جبة وقميصا

ى عاد ومعه أربع خلع وأربع صرر في كل صرة عشرة دنانير. ينظر: معاهد قال فذهب الرسول بالرقعة فما شعرت حت
 .2/292التنصيص: 
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زيادة، وال معنى طبخه لك طبخا جي دا، إذ ليس المراد إعادة الطبخ و أوجد مطبوخا ن :لقولك
األطعمة نعطكه مطبوخا طبخا دا، بل المراد اطلب ما تريد من بوخا طبخا جي  طأوجده م

س ن، ومعنى  ،اد  ج  مضارع أ   ،-وكسر الجيم بضم النون-"دُنجِ "ومعنى  .جي دا بمعنى ُنح 
لوقوعه قبله؛ فإن  المشاكلة  "طبخواـ"ار بدل خيطوا بعب  ، فيطوا لي جب ةً : خِ "اطبخوا لي جبة"

ا ن ِسيُتْم﴾كقوله تعالى:﴿ ،هنا، وتارة لما بعدُ  ،تقع لما قبلُ  ن ْنس اُكْم ك م 
(1). 

آلخر عبر عن أحدهما باآلخر، وأما أريدت صحبة لفظ  ماوعلى كل  حال فإن ه ل
 بل اإلرادة. ،قبل التعبير فال صحبة

في صحبته تقدير أن ترى إنسانا يغرس شجرا فتقول لآلخر:  ومثال إرادة وقوعه
اصنع المعروف إلى الكرام، كأن ك قلت: هذا يغرس الشجر  :أي "؛اغرس إلى الكرام كهذا"

صبغنا اهلل باإليمان صبغة،  :أي ؛(2)ِصْبغ ة  اللَِّه﴾فاغرس أنت اإلحسان. وقوله تعالى:﴿
وأضيف  المصدر للفاعل نائبا عن عامله  أي: طه رنا به تطهيرا ؛ حذف العامل وغيره 

نَّا ِباللَِّه﴾﴿:محذوفا وجوبا وهو مؤك د لغيره، وهو قوله آم 
؛ ألن  وجاء صبغة مكان طهرنا ،(3)

اآلية رد على النصارى إذ يغمسون أوالدهم في ماء أصفر يسمونه  الم ْعمودية، ويزعمون 
د التوبة المبالغة ــ لعنهم الل ه وأعادنا كبير إذا تعم  / أن ه تطهير لهم، وكذا يفعلون بمن هو 

ذا فعلوا ذلك قالوا اآلن  :اهلل من أن نشاركهم في معصية نموت بها ومن اعتقاداتهم ــ وا 
لهم: قولوا صبغنا اهلل باإليمان صبغة ال  افأمر اهلل المسلمين أن يقولو  ؛صار نصرانيا حقا

؛ فجاء غة اهللبن يدعوا ألنفسهم بص المسلمين أمثل صبغتنا في المعمودية، أو أمر اهلل
وذلك الماء  .وعه في صحبة صبغة النصارى تقديرالوق ،صبغة اهلل مكان تطهير اهلل

يس ويضع فيه الملح  لئال  يتغي ر بطول الزمان فتغتر  عامتهم بعدم ل به القس  األصفر يوك  
                                                           

 .31الجاثية:  (1)
 . 538البقرة:  (2)
 . 532البقرة: ( 3)

[ظ2]  



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
300 

 

ون بإظهاره الزهالتغي ر، ويقولون إن  ذلك من بركة القس   فاره د؛ فيجعلون استغيس كما يغتر 
قد غفرت "د إليه بنية الغفران خرج من ذنوبه، ويقول له:حموجبا للمغفرة، فإذا جاء أ

بعدها، ويفو ضون أمر نسائهم  "زاي"وال ، بتشديد الباء الثانية"، الباب ا"ويسم ونه  "،ذنوبك
النصارى  والدته، فزاده إليه، وذلك الماء هو الذي غسل به عيسى عليه السالم يوم ثالث

ه التطهير شب   ؛أيضا استعارة "صبغة"ثم  إن   وهو باق إلى اآلن. ،ما نقص زادوهماء، وكل  
من الكفر باإليمان بصبغ ما يغمس في الصبغ الحسي لجامع ظهور األثر، يظهر على 
المسلم األعمال الصالحة والسيرة الحسنة، وعلى الشيء الصفرة أو غيرها من األلوان، واهلل 

 أعلم.

 

 باب املزاوجة

بأن ترتب على كل منهما  ،وهي أن تقرن بين معنيين مذكورين في الشرط والجزاء
 ] الطويل [ :البحيريكقول  ،معنى ترتبه على اآلخر

ا ن هى الن اهي ف ل جَّ ِبي  اله و ى ْت ِإل ى الو اِشي ف ل جَّ ِبه ا اْله ْجرُ   ِإذ ا م  اخ   (1)أ ص 

اهي عن إذا ما نهاني الن   :والمعنى .على الجواب كما رت به على الشرط "جاجالل  "ب فرت                        
وأصله مطلق اللزوم في الكالم والخصام فيه، ثم  اعتيد  ؛كاإللحاح ،جاج: اللزومحب ها. والل  

لعالقة اإلطالق أو التقييد أو كليهما،  ،في مطلق اللزوم الصادق بلزوم الهوى مجازا مرسال
القتضائه أن  ؛ترتب لجاج الهوى على النهي عن حب ها مبالغة في الجوابوفي فرضه 

يزيد حبها ويثيره. ومعنى أصاخت: استمعت استماع قبول  ،ولو على وجه العيب ،ذكرها
يزي نه، وفي هذا تلويح إلى رسوخ حب ه إذ  :أي ؛وهو النم ام الذي يشي حديثه ،إلى الواشي

لى ضعف حب ها إي اه إذ كان يزول بقي مع أنه يزول حب ها إي اه بمجر   د وشي الواشي، وا 

                                                           
 .89ينظر: الديوان: (1)

[ظ2]   
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عيبا.والضمير في "أصاخت" لحبوبته، وال يضر ذكرها  بمجر د الوشي، فكيف لو شاهدت
إن  الصواب  :بعد مراعاة اللفظ فال يلزم ما قيل قبل ذلك بلفظ المذكر؛ لجواز مراعاة المراد

 لقوله قبله: "؛به"، و(1)"أصاخ"

ي ا أك   ِبيِنهنَّ الث ر   وفي ن ْحِرِه الشعرى وفي خد ه البدرُ    ُعل ق ْت في ج 

ألني أقول كثيرا ما يذكرون المرأة باسم اإلنسان وباسم الحبيب، ويرد ون الضمائر مذكرة                         
أن   العبرسي مؤن ثة باعتبار المراد، بل روىوال مانع من رد ها بعد ذلك  ،باعتبار اللفظ

 :قبله

اُل و     اِصل  و  مُ ا لِ ه  د  نْ ا عِ ا م  ه  نَّ ى أ  ل  ع    (2)رُ بْ ص   ر  بِ ط  صْ مُ ا لِ ه  نْ ع   ال  ِوص 
 

في الهوى ولجت في الهجر؛ ألن  اللجاج  تُ فلججْ  :أصله ،في البيت قلب :وقيل
 وال من المعشوق فيه ومن المعشوق. ،من العاشق في العشق

ألن ه رتب على  ؛لسته وأنعمت عليه"أج ي  مزاوجة " إذا جاء زيد فسل م علوليس من ال
ألن  المرتب على الشرط التسليم، والمرت ب على الجزاء  ؛الجزاء ما لم يترت ب على الشرط

 ] الطويل [ :اإلنعام.ومن المزاوجة قوله

اُؤه ا ْت ِدم  ب ْت ي ْومًا ف ف اض  ْت ُدُموُعها  ِإذ ا اْحت ر  ِت الُقْرب ى ف ف اض  ت ذ كَّر 
(3) 

                                                           
هي الرواية التي جاء بها السكاكي. ينظر: مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر السكاكي،  ضبطه وكتب هوامشه  (1)

  129م:  5585 -هـ  5105، 2لبنان، ط/ -وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 
 واألبيات من قصيدة طويلة مدح فيها الفتح بن خاقان بمناسبة نجاته من الغرق، يقول في مطلعها:( 2)

 .2/292هد التنصيص: متى الح برق  أو بدا طلل  قفر    جرى مستهل  ال بكيء  وال نزُر. ينظر أيضا: معا   
البيت للبحتري من قصيدة يمدح بها المتوك ل على اهلل، وفيها يصف فرسان حْرب  ثائرة لألخذ بالثأر من ذوي ُقْرب اها.  (3)

ب نَّك ة الميداني، دار القلم،  ار ب  بعُضها بعضًا. ينظر: البالغة العربية، عبد الرحمن بن حسن ح  ومعنى اْحت رب ْت؛ أي: ح 
 2/132م:  5552، 5الدار الشامية، بيروت، ط/دمشق، 
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الشرط والجزاء،  السيوطيرتَّب اإلفاضة على الشرط، ورت بها على الجزاء. ولم يشترط                                    
بل قال: أو ما جرى مجراهما، ولم يشترط ات حاد ما يترت ب على كل فتكون المزاوجة عنده 

ثلة الجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء، فيدخل فيه ما ذكرته من األم
ومثل ، للمزاوجة، ويدخل فيه قولك: "إذا جاء زيد فسل م علي  أجلسته وأنعمت عليه "

ل خ  لغير االتحاد وما جرى مجرى الشرط والجزاء بقوله تعالى:﴿ يوطيالس   آت ْين اُه آي اِتن ا ف اْنس 
﴾ ِمْنه ا ف أ ْتب ع ُه الشَّْيط اُن ف ك ان  ِمن  اْلغ اِوين 
ك ان  ِمن  "و "،آتيناه" على "انسلخ"رت ب  ؛(1)

 قبله بذلك، واهلل أعلم. السعدولم  يرض   "؛أ ْتب ع هُ "على  "اْلغ اِوين  

 

 باب العكس

ر ما قدمت وتقد م ما  ر آخر ثم  تؤخ  ويقال له التبديل، وهو أْن تُق د م  لفظا وتؤخ 
 :من العكسالتقديم عليه، فليس / أخ رت؛ فالشرط تأخير المقد م عن الجزاء الذي كان 

عادات السادات أشرف العادات، فإن  العادات قدم على السادات، لكن أخ ر عن أشرف 
عادات السادات "ال عن السادات، بل هذا من رد  العُجِز على الصدر، ومن العكس  ،بعدُ 

ق  أ ْن ، وكذلك ليس منه قوله تعالى:﴿(2)"سادات العادات ت ْخش ى النَّاس  و اللَُّه أ ح  و 
 ، وقول الشاعر: ] الطويل [ (3)اُه﴾ت ْخش  

 

دَّهُ  ل ْيس  ِإل ى د اِعي النَّد ى    س ِريع  ِإل ى اْبِن الع م  ي ْلِطُم خ   (4)س ِريعِ بِ و 

                                                           
 . 559األعراف:  (1)
ينظر: زهر األكم في األمثال والحكم ، نور الدين اليوسي، تح: د محمد حجي، د محمد األخضر، الشركة الجديدة  (2)
 ، 2/555م:  5585 -هـ  5105، 5المغرب، ط/ -دار الثقافة، الدار البيضاء  -
 .35األحزاب:  (3)
ان ا (4) لبيت لألقيشر األسدي، واسمه: المغيرة بن عبد اهلل بن معرض األسدي، أبو معرض: شاعر هجاء، أحد مج 

 80الكوفة وشعرائهم. ولد في الجاهلية، ونشأ في أول اإلسالم. لقب باألقيشر ألنه كان أحمر الوجه أقشر. توفي نحو 

[و5]   
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: والعكس على وجوه منها: أن يقع بين طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف، نحو                           
" مضاف إليه "الساداتو ،" أحد طرفي الكالمالعاداتـ"ف عادات السادات سادات العادات،

ذلك الطرف، والطرف اآلخر " السادات " و" العادات " مضاف إليه ذلك الطرف، ويكون 
ل؛ ألن  العكس ة، فإطالق الجملة باعتبار األوْ العكس في ذلك هو الخبر في تلك الجمل

وحملنا عليه عكسه صار  لكن لما عكس ،وهو مفرد ،"إن ما وقع في "عادات السادات
ن  إالرجوع وبالحمل اإلخبار، والمعنى:  -بإسكان الواو-المجموع جملة، وأعني باألْول

ن قيل: هذا العكس ينبغي عد ه  األمور المعتادة للسادات أفضل األمور المعتادة للناس، وا 
العكس  ألن  حاصله تقديم لفظ ثم  تأخيره على ما قد م عليه، بل ؛من المحسنات اللفظية

ذلك التأخير استحدث معنى آخر  قلت: عد وه من المحس نات المعنوية؛ ألن   .كل ه بأنواعه
بال زيادة لفظ على المعكوس أو بها في هذا النوع، والكالم جملة واحدة. وأما باقي أنواع 
العكس فيظهر أن ها من اللفظية إال  ما حصل به معنى حادث بالعكس غير ما أفاده 

 يقال عد  العكس من المعنوية لرجوعه للمعنى أو ال بالذات، ولو رجع للفظ التركيب، وال
ألن ه ال يخفى أن  العكس راجع إلى اللفظ أو ال وبالذات، ويلزمه تغيير  ؛أيضا ثانيا وبالعر ض

جار الدار أحق بدار الجار ق التبع، ومن هذا النوع قولهم: "المعنى، فرجوعه للمعنى بطري
 فيف [] الخ  وقوله: ،"

 

ذا الد   ينازِ  ك  هِ جْ و   نُ سْ كان  للد ر  حُ    ر  زاد  ُحْسن  ُوُجوهو اِ 
(1) 

 
                                                                                                                                                                                

ألستاذ الدكتور ف . كرنكو، مكتبة القدسي، دار الكتب هـ. ينظر: معجم الشعراء، محمد بن عمران المرزباني، تح : ا
 .5/255، األعالم: 5/325لبنان: - العلمية، بيروت

أنشده الزمخشري لألحوص بن محمد، وعزاه البغدادي لمالك بن أسماء بن خارجة. وذكره الجاحظ ولم ينسبه. وأكثر  (1)
بيع األبرار ونصوص األخيار، جار اهلل الزمخشري، مؤسسة الروايات بـ"زان" بدال من زاد" التي أوردها أطفيش.ينظر: ر 

، البيان والتبيين: عمرو بن بحر بالجاحظ، 9/151، خزانة األدب للبغدادي:1/215هـ: 5152، 5األعلمي، بيروت، ط/
 .5/555هـ:  5123دار ومكتبة الهالل، بيروت، ط/ 
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ُيْخِرُج ومنها أن يقع بين متعل قي عاملين مذكورين في جملتين، نحو ]قوله تعالى[:﴿
﴾ ي  ُيْخِرُج اْلم ي ت  ِمن  اْلح  يَّ ِمن  اْلم ي ِت و  يَّ ِمن  اْلم ي ِت ُيْخِرُج اْلح  ]وقوله تعالى[:﴿، (1)اْلح 

ي ﴾ ي ِت ِمن  اْلح  ُمْخِرُج اْلم  و 
ُيوِلُج النَّه ار  ِفي  ﴿، وقوله تعالى:(2) ُيوِلُج اللَّْيل  ِفي النَّه اِر و 

 .(3)اللَّْيِل﴾

ومنها أن يقع بين لفظين مذكورين في طرفي جملتين، أعني ذكر كل  منهما في 
﴾ال  كل  جملة من الجملتين، كقوله تعالى:﴿ ُهنَّ ِحل  ل ُهْم و ال  ُهْم ي ِحل ون  ل ُهنَّ

فهاتان ، (4)
﴿ُهنَّ جملتان في كل منهما ضمير، إذ أحدهما للمذكر واآلخر للمؤنث، ومنه قوله تعالى:

﴾  .  (5)ِلب اس  ل ُكْم و أ ْنُتْم ِلب اس  ل ُهنَّ

 ] الطويل [: السعدومنها أن يقع بين طرفي الجملة قول 

يْ  ن ْيِله اــْحر اِز اْلُفنُ ُت بإــــط و   ونُ ــــِرد اء  ش ب اِبي و الُجُنوُن ُفنُ    وِن و 

ظَّه ا  (6)ونُ ـــــت ب يَّن  ِلي أ نَّ الفنون  ُجنُ    ف ِحين  ت ع اط ْيُت الُفُنون  و ح 
 

م ا لمطلق العكس بقوله تعالى:﴿ السيوطيومث ل  ل ْيك  ِمْن ِحس اِبِهْم ِمْن ش ْيء  و  ا ع  م 
ل ْيِهْم ِمْن ش ْيء ﴾ ِمنْ  ثم  قد م  "،حساب"عن  "على"وهو كذلك إذا قد م  ،(7)ِحس اِبك  ع 
 ."على" عن "الحساب"

                                                           
 . 55الروم:  (1)
 . 59األنعام:  (2)
 .2، الحديد: 53، فاطر: 25، لقمان: 25الحج:  (3)
 .50الممتحنة:  (4)
 .585البقرة:  (5)
 .5/583أنشدهما سعد الدين التفتازاني لنفسه في كتاب"المطول" في بحث العكس. ينظر: المطول:( 6)
 . 92األنعام:  (7)
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ووقع السؤال عن حكمة العكس في قوله تعالى: :﴿ال  ُهنَّ ِحل  ل ُهْم و ال  ُهْم ي ِحل ون   
﴾ (1)ل ُهنَّ

الكفار أن دته اإلشارة إلى بأن  فائ ،(3)مرمينيالد  جد  ،(2)ري  نَ ابن المُ فأجاب  ،
إن  كل واحد من فعل المؤمنة والكافر ": (4)الصرحبابن مخاطبون بفروع الدين، وقال 

ألن ها مخاطبة، وأم ا فعل الكافر فنفي عنه الحل   ؛، أم ا فعل المؤمنة فيحرمل  عنه الحِ  منفي  
، بل األئم ة ومن فليس الكفار مورد الخطاب ؛مشتمل على المفسدة ءن هذا الوطباعتبار أ

قام مقامهم مخاطبون بمنع ذلك؛ ألن  الشرع أمر بإخالء الوجود من المفاسد، فات ضح أن 
أبي ابن . قال (5)"والكافر نفي عنه الحل باعتبار ،باعتبار المؤمنة نفى عنها الحل  

اِت ومن غريب أسلوب هذا النوع قوله تعالى:﴿": صبعاأل اِلح  م ْن ي ْعم ْل ِمن  الصَّ ِمْن ذ ك ر  و 
نَّة  و ال  ُيْظل ُمون  ن ِقيًرا  ْن أ ْحس ُن ِديًنا ِممَّْن  (521)أ ْو ُأْنث ى و ُهو  ُمْؤِمن  ف ُأول ِئك  ي ْدُخُلون  اْلج  م  و 

ذ  اللَُّه ِإْبر اِهيم  خ   ِنيًفا و اتَّخ   ؛(6)﴾ (529)ِلياًل أ ْسل م  و ْجه ُه ِللَِّه و ُهو  ُمْحِسن  و اتَّب ع  ِملَّة  ِإْبر اِهيم  ح 
لتقد م العمل في األولى على اإليمان وتأخيره في  ؛عكس نظم األولىالثانية فإن  نظم اآلية 

 .(7)"الثانية عن اإلسالم، واهلل أعلم
                                                           

 .50الممتحنة:  (1)
ـ، وولي قضاء اإلسكندرية. وكان ه 220هو أحمد بن محمد بن منصور: من علماء اإلسكندرية وأدبائها. ولد سنة  (2)

إماما في النحو واألدب واألصول والتفسير، وله يد طولى في علم البيان واإلنشاء. له تصانيف، منها:"تفسير". 
 .5/381، بغية الوعاة: 5/220هـ. ينظر: األعالم:  283و"االنتصاف من الكشاف". توفي سنة 

لمعروف بابن الدماميني: عالم بالشريعة وفنون األدب. ولد في هو محمد بن أبي بكر بن عمر، بدر الدين، ا (3)
هـ. وتصدر إلقراء العربية باألزهر. من كتبه: "تحفة الغريب" شرح لمغني اللبيب، و"العيون  523اإلسكندرية سنة 

 .2/95، األعالم: 5/22هـ.ينظر: بغية الوعاة:  825الغامزة" شرح للخزرجية في العروض، وله.توفي سنة 
هو أحمد بن محمد بن أحمد، المعروف بابن الصاحب، بدر الدين: محدث، فقيه، لغوي عارف بعلم البالغة.ولد  (4)

هـ.من تصانيفه: شرح قطعة من مقامات الحريري، ومختصر التلخيص للقزويني سماه:" لطيف المعاني" ،  555سنة 
 .290 – 218/ 5امنة: ، الدرر الك305/ 2هـ. ينظر: شذرات الذهب:  588وله نظم.توفي سنة 

 .5/308، معترك األقران: 3/355ينظر: اإلتقان:  (5)
 .529-521النساء:  (6)
 .5/358ينظر: تحرير التحبير:  (7)
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له وال  ،القلب السيوطيوجعل  الذي هو قراءة اللفظ من آخره فيصح كما يقرأ من أو 
 ؛وما ال يستحيل باالنعكاس ،ومقلوبا مستويا ،وقلبا ،من هذا الباب وسم اه عكسا ،يتغير

﴾كقوله تعالى:﴿ بَّك  ف ك ب ْر﴾] وقوله تعالى[: ﴿ ، (1)ُكل  ِفي ف ل ك  ر  و 
وال ثالث لهما في  ،(2)

وال  ،لو بدأت من أو لئ منه وتحر ك وتسك ن كما يستحق تنظر آخر الكلمة وتبتد ؛القرآن
 واهلل أعلم.  .ويأتي إن شاء اهلل ،يخالفتترك حرفا على ما عليه قبل القلب إذا كان 

 

  باب الرجوع

ن لم يكن لنكتة كان غلطا  وهو العود إلى الكالم السابق بالنقض واإلبطال لنكت ة، وا 
  : (3)زهير بن أبي سلمىوقول  ،فالرجوع كقوله: "فأف  لهذا الدهر ال بل ألهله "/ أو بداء، 

 ] البسيط [ 
 

يَّ ــب ل     ل ْم ي ْعُفه ا اْلِقد مُ ِقْف ِبالد ي اِر الَِّتي   (4)مُ ـــر ه ا األ ْرو اُح و الد ي  ـــى و غ 

 

ل تعم د التأفيف بالدهر ا يكره، ثم  تعم د به إلى أهله  ؛ففي األو  ألن ه يرى ِفيه م 
ليشعر بأنهم السبب.  وفي الثاني أخبر أوال بما ال تحق ق له لغيبة عقله في الخبر حتى 

ز شيئا، ثم  أفاق بعض اإلفاقة أو رجع إليه عقله فنقض األمر السابق، وأخبر كأن ه ال يمي  
 تطاولُ  ":القدم"، وىبمعنى يدرس ويبل "يعف"و ."بلى وغي رها...الخ"بحقيقة األمر؛ فقال: 

                                                           
 .33األنبياء:  (1)
 . 3المدثر:  (2)
له هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية. وفي أئمة األدب من يفض (3)

ينة بنواحي المدينة. يعرف بشاعر الحولي ات.أشهر شعره معلقته التي مطلعها: *أ ِمْن  على شعراء العرب كافة. ولد في ُمز 
 .1/582،  معجم المؤلفين: 3/92ق.هـ. ينظر: األعالم:  53ُأم  أ ْوف ى ِدْمنة  لم تكلَِّم*. وله "ديوان". توفي سنة 

 .552م: 5882ى، جمع الشيخ محمد سويد، مطبعة بريل ينظر: ديوان زهير بن أبي سلم (4)

[ظ5]   
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ألن ها  ؛ولو كانت حرفا "،بلى"معطوفة على  "غي رها األرواح"الزمان وتقادم العهد، وجملة 
عفاها القدم، أو معطوفة على جملة تقد ر بعدها تأكيدا  :ذ معناهافي معنى الجملة؛ إ

زائدة والجملة بعدها مقررة  "الواو" أي: بلى عفاها القدم وغي رها، أو ؛ال استحقاقا ى"بل"لــ
جمع ريح؛ ألن   "األرواح"و. أن تكون زائدة "رب نا ولك الحمد :"وقد أجيز في"؛ بلى"لمعنى 

نكسار ما قبلها، وكذا في جمعه على رياح، واستصحب القلب ياءه عن واو قلبت ياء ال
و"  (1)"الماءُ  ح  و  رْ كما في" أ   ،في أرياح ولو لم يكن قبلها كسر، ورد لألصل في أرواح

يمة، وهي المطر الذي ال رعد معه وال جمع دِ  ":الديم"لعدم الكسر. و؛ ترو حت بالمروحة "
  .باذات المطر الكثير لدوامها غال :برق، وقيل

ولعل ه سم اه  ،وال مشاحة في االصطالح ،وليس بصحيح ا،بعضهم استدراك هوسما
 تسميته استدراكا لغوي   "لكن"ألن  ما فيه  ؛"لكن"ألن  فيه معنى االستدراك بدون لفظ  ؛بذلك
 [ ] البسيط  :الصفي  فلم يره من البديع ولو زاد حسنا بنكتة، ومثله للرجوع بقول  ،نحوي  

 

ُعْذِري و ه ْيه ات  إن  اْلُعْذر  ل ْم ي ُقِم   ا ِضْمن  ت ْقِصيري ف ق ام  بهاأ ط ْلُته
(2) 

 واهلل أعلم.

 

 باب التورية

يت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره، كأن ه مأخوذ من وراء وتسم ى اإليهام، تقول: ور  
فظ له كأنه يجعله وراءه بحيث ال يظهر ويوهم خالف المراد. وهو أن يطلق ل ،اإلنسان

، ويراد المعنى البعيد دون القريب سواء كان المعنيان أو المعاني حقيقية  ،معنيان أو معان 
                                                           

وَّح  الماء إذا أخذ ريح غيره لقربه منهو  ،رت ريحهتغي   :أْرو ح  الماء وغيرهيقال:  (1)   مختار الصحاح: مادة روح.ينظر: .ت ر 
ة ، خزانة األدب البن حج502ينظر: ديوان صفي الدين الحلي، تح: كرم البستاني، دار صادر بيروت: (2)

  595، أنوار الربيع:  2/283الحموي:
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ن ما يقرب المعنى أو يبعد بكثرة استعماله أو قلته، و  بد  في  الأو مجازية أو مختلفة، وا 
لم يكن ألن ها لو كان ظاهرة  ؛التورية من قرينة خفي ة تدل  على أن  المراد بها المعنى البعيد

ن لم تكن قرينة  ن الحمل على المعنى القريب فال لبت ة تعي  أالمعنى المقصود بعيدا، وا 
وال نرى بابا في البيان أدق  وال ألطف من هذا ": (1)متخشريالز   قال :السيوطيتورية. قال 

   ".الباب، وال أنفع وال أعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كالم اهلل ورسوله

ي التي ال تجامع شيئا مم ا هفالمجر دة  ؛لتورية قسمان: مجر دة ومرش حةواعلم أن  ا
ل ى اْلع ْرِش اْست و ى﴾قوله تعالى[:﴿ نحو] ،يالئم المعنى القريب ُن ع  الرَّْحم 

 "استوى"أراد  بــ، (2)
معناه البعيد، وهو: ارتفع بالقهر والغلبة، ولم يقرن به شيء مم ا يالئم المعنى القريب مع 

لالستعالء الحس ي الحقيقي؛ ألن استعمالها في االستعالء المجازي في باب القهر أن ها 
لك لمن تمازحه: " في عينك والغلبة كثير مشهور كشهرة الحقيقي أو أكثر، ومن ذلك قو 

 كِ جُ وْ زَ »المرأة: كما قال ،تريد البياض الدائر باألسود ال بياضا في األسود ؛البياض"
ادع اهلل أن يدخلني  ،وما روي أن  عجوزا قالت: يا رسول اهلل، (3)«رٌض يَ بَ  هِ يْ نَ يْ ي عَ ي فِ ذِ الَّ 

ال توجد  :أي ؛(4)«وزٌ جُ ر عَ هَ لُ تخُ دْ يَ  الَ »و، أ«وزٌ جُ عَ  ةِ نَّ ي الجَ فِ   َس يْ لَ :»الجن ة، قال
 وغيره. "الشمرئل" عجوز فيها، بل يرد اهلل لها شبابها ثم  تدخل الجنة. والحديثان في كتاب

                                                           
، جار اهلل، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة واآلداب. ولد  (1) هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 

هـ، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار اهلل. وتنقل في البلدان. من أشهر  125في زمخشر ) خوارزم( سنة 
 .5/558،  األعالم: 2/255هـ. ينظر: بغية الوعاة:  938لكشاف"، و"أساس البالغة". توفي قرب خوارزم سنة كتبه:"ا

 . 9طه:  (2)
زُوجِك، ذلك البياُض في »رواية أبي داود والترمذي من طريق رزين أنه سمع النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول المرأة:( 3)

ن أسلم: في ق ْوله المرأة يقال لها أم أيمن قالت: ِإن زوجي يدعوك قال: وفي رواية أخرى من  حديث زيد ب«. عينيه؟
من ُهو  أهو  الَِّذي ِبع ْيِنه ب ي اض؟» ا ِبع ْيِنه ب ي اض! ف ق ال  « و  ف ق ال ت: ال  و اهلل، ف ق ال  « بل ى ِإن ِبع ْيِنه ب ي اًضا»ق ال ت: و اهلل م 

سلم  ل ْيِه و  لَّى اهلل ع  ، تخريج أحاديث اإلحياء، زين 55/91ينظر: جامع األصول: «. الَّ وبعينه ب ي اضم ا من أحد إِ »ص 
 5055م:  2009 - 5لبنان، ط/ –الدين العراقي، دار ابن حزم، بيروت 

إنه ال يدخُل الجنة  عجوز، فقالت: وما »عن الحسن، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بل الرواية ما جاء (4)
؟ وكانت  ، فقال لها: أما تقرئين القرآن "إنا أنشأناهنَّ إنشاًء فجعلناهنَّ أبكارًا ُعُربًا أْترابًا ألصحاب اليمين" لهنَّ تقرأ القرآن 
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 ،(1)«ينِ مِ رليَ بِ  رلَ مَ الش   جُ سُ نْ يَ  وهُ بُ أَ  رنَ ا كَ ذَ هَ »:من التورية قولهوعد  بعضهم 
وليس كذلك؛ ألن  ينسج قرينة واضحة على إرادة الشمال التي هي جمع شملة. قال ذلك 

. بن قيس ثلألشع  وكان أبوه  قيس ينسجهن 

تعالى:﴿ ومثال المرش حة وهي التي تجامع شيئا مم ا يالئم المعنى القريب، قوله 
﴾ اء  ب ن ْين اه ا ِبأ ْيد  و السَّم 
وهو القدرة، وقد قرن بها ما يالئم  ،المعنى البعيد "األيديــ"أراد ب ؛(2)

إذ البناء يالئم  "؛بنيناها" :وهي قوله ،المعنى القريب هذه التي هي الجوارح المخصوصة
، قيل وهو (4)القزوينيو(3)يوطيكرلس  وقد كثر الممث لون باآلية هذه والتي قبلها  .الجارحة

يعني غير المحق قين ولم يعن الظاهرية؛ / جرى على مذهب أهل الظاهر من المفسرين، 
فإن هم يفس رون االستواء باالستقرار، واأليدي بالجوارح، فهم مشب هون أو يزعم من يزعم 

لى كذلك ويد عي أن  ذلك ال يكيف، وهم سلف األشاعرة، وكال المذهبين خطأ .أو الحمل ع
التورية فرار من ذلك، ومقابل ذلك الجري على الظاهر ماقيل: إن  هذا تمثيل وتصوير 
لعظمته وتوقيف على كنه جالله من غير ذهاب باأليدي إلى جهة حقيقة أو مجاز، بل 
ل باعتبار المعنى المقصود،  ُيْذه ُب إلى أخذ الزبدة والخالصة من الكالم من غير أن يتمح 

                                                                                                                                                                                

رواه الترمذي في " الشمائل ": باب ما جاء في صفة مزاح النبي صلى اهلل عليه وسلم. [ «. 38 - 39]الواقعة: اآلية 
 .55/91وينظر أيضا: جامع األصول: 

 لم أهتد إليه.  (1)
 .15الذاريات:  (2)
استشهد بها السيوطي في كتابه "اإلتقان"، والقزويني في "اإليضاح". ينظر: اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين  (3)

، اإليضاح 3/282م: 5551هـ/ 5351السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط/ 
 .5/502، دت: 3بيروت، ط/ -غة، جالل الدين القزويني، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل في علوم البال

هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جالل الدين القزويني، المعروف بخطيب دمشق: قاض، من  (4)
حية بالروم، ثم قضاء دمشق فقضاء هـ، وولي القضاء في نا 222دباء الفقهاء. أصله من قزوين. ولد بالموصل سنة األ

، و 2/552هـ. ينظر: األعالم:  535القضاة بمصر. من كتبه: "تلخيص المفتاح"، و"اإليضاح".توفي بدمشق سنة 
 .5005و  153بيروت، دت: -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ط/ دار العلوم الحديثة

[و8]  
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ال  فهي حقائق با والمحق قون على ": "شرح المفيرح"عتبار المعنى األصلي، ولذا قال في وا 
 . (1)"أنها تمثيالت وكنايات ال مجاز في مفرداتها

ال تجوز في شيء من أجزاء الكالم من حيث االستعارة ": عصرم الدينقال 
التمثيلية، بل هي على ما كانت عليه قبل االستعارة من كونها حقائق أو مجازات أو 

لفات، بل في المجموع من حيث هو مجموع، وشد دوا النكير على من يفس ر اليد مخت
ْبُسوط ت اِن﴾﴿:بالنعمة في ب ْل ي د اُه م 

واأليدي بالقدرة في اآلية األخرى، واالستواء بالقهر ، (2)
 :. قيل"والغلبة، واليمين بالقدرة على التورية في ذلك كله؛ والداعي إلى ذلك نفي التشبيه

أن ذلك تمثيلية استعارة بأن شبهت إيجاد اهلل السماء بالقدرة األزلية بالبناء الذي  التحقيق
. وشب ه استيالء مجموع بنيناها بأيد هو وضع لبنة على لبنة باأليدي الحسية، ثم  استعير

الرحمن على العرش باستقرار ملك على سرير، والجامع أن  كال دال على الملك التام فلم 
نعم ما ذكر من التشبيه  .ال تشبيه أو استعارة لعدم الجامعن  ذلك تصوير يصح  ما قيل: إ

وال فعله بفعل اهلل شرعا  ،ألن ه ال يشب ه فعل اهلل بفعل مخلوق ؛مسامحة عندي غير جائزة
 ل.وتحقيقا، ولو صح  باعتبار اللغة والتخي  

ر ما يحس، ومعنى ما قيل: إن  ذلك تصوير أن ه تبين لما يعقل بما يحس لقو ة ظهو 
يمكن إدراكه وهو الكنه  ومعنى التوقيف على كنه جالله: التوقيف على الكنه الذي

. ولم ا كان االستواء على العرش وهو سرير الملك مم ا يرادف الملك جعلوه كناية اإلجمالي
يداه "ومعنى  .الحقيقة هنا صار مجازا أو كناية عن الملك أو مجازا، ولم ا امتنع

وال  جواد، ومعنى قول اليهود مغلولتان: البخل من غير تصوير يد وال غل   أن ه "مبسوطتان
مساكهما معا  ل لتثنية اليد بأن  اإلعطاء باليدين أعظم  وا  بسط، والتفسير بالنعمة والتمح 
ن ما جمع األيدي  أصعب إن ما هو من ضيق الفطنة والمسافرة عن علم البيان بأعوام، وا 

                                                           
 . 585اإليضاح:  (1)
 . 21المائدة:  (2)

[و8]   
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ن قل ت البناء كما يالئم اليد يالئم القدرة قلت: نعم لكن ه أنسب باليد إلفادة كمال القدرة، وا 
 .عرفا فكان ترشيحاً 

كما أن ه  ،والتحقيق أن  ترشيح التورية بما يناسب المعنى القريب الذي هو غير مراد
المجر دة ما لم يذكر ": السيوطيفي االستعارة بما يناسب المشب ه الذي هو غير مراد. وقال 

 ؛(1)"لمعنى البعيد وال القريب، والمرش حة ما ذكر فيها ما يالئم القريب أو البعيدفيها مالئم ا
م البعيد لم تكن تورية، ثم  ظهر أن ه أراد ما يالئم البعيد مع ئاليفإن ه إذا لم  ،وليس كذلك

 ] الخفيف [ :(2)عمر بن أبي ربيعة المتخزوميبقاء إيهام القرب. ومن المرش حة قول 

يَّا ُسه ْيالً أ ي ه ا اْلمُ   ك  اللَّه ك ْيف  ي ْلت ِقي اِن ع ْمر    ْنِكُح الث ر 

ا اْست ق لَّتْ  اِني  ِهي  ش اِميَّة  ِإذ ا م  ُسه ْيل  ِإذ ا اْست ق لَّ ي م  و 
(3)   

 

رجال من اليمن، وزوجها به أبوها  "سهيل"وبــ "،الثريا"أوهم بالثري ا صاحبته واسمها 
ترشيح؛ وذكر اإلنكاح  "االستقالل"و .لينتورية وقعت لألو  وهي من أحسن . اسمه سهيل

 وهو مالئم للمعنى البعيد، لكن بقي معه توه م أن ه أراد القريب بتخي ل واد عاء.

 البسيط [ ] :(4)أبي الفضل القرضي عيرضومن غريبها قول 

                                                           
 .5/281، معترك األقران: 3/282ينظر: اإلتقان:  (1)
هو عمر بن عبد اهلل بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، أبو الخطاب: أرق شعراء عصره، من طبقة جرير  (2)

هـ، وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه. وغزا في  23والفرزدق.ولم يكن في قريش أشعر منه. ولد سنة 
معجم   9/92هـ. له " ديوان شعر " . ينظر: األعالم:  53حترقت السفينة به وبمن معه، فمات فيها غرقا عام البحر فا

 .5/251المؤلفين: 
م:  5555هـ /  5330البيتان من الديوان: ينظر: ديوان: عمر بن أبي ربيعة، شرح محمد العناني، مطبعة السعادة  (3)

592. 
مام أهل الحديث في وقته. ولد هو عياض بن موسى بن عياض ال  (4) يحصبي السبتي، أبو الفضل: عالم المغرب وا 

هـ، وولي قضاءها، ثم قضاء غرناطة. من تصانيفه: " الشفا بتعريف حقوق المصطفى "، و" ترتيب  152بسبتة سنة 



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
312 

 

 

 ن  الُحل لِ ـــــمِ و اعًا ــأ نْ  وز  ــم  ِلش ْهِر ت    أ ْهد ى ِمْن م الِبِسهِ  ك أ نَّ كانون  

ِرف تْ  أ وِ     ا تُ ـف    اْلغ ز ال ة  ِمْن ُطوِل المدى خ  ُق ب يْ ـــف ـ م  م لِ ــــن  الج  ــر  ْدِي و اْلح 
(1) 

 

ِرف ًة قليلة العقل،  ،يعني الشمس لكبرها وطول مد تها ؛وكأن الغزالة :يعني صارت خ 
الغزالة بمعنى الشمس هو المعنى فنزلت في برج الجدي، في أوان الحلول ببرج الحم ل. و 

البعيد، وقد قرن بما يالئم القريب وهو الرشا، حيث ذكر الخرافة وكذا ذكر الجدي والحمل، 
كقوله تعالى:﴿و السَّم اء  / ألنه تارة بعدها وتارة قبلها  ؛والترشيح في البيت بلفظ بعد التورية

﴾ بعده ترشيح، وقد تكون  "األيدي"و "،بنينا"ية في لكن ال مانع من أن  التور  ،(2)ب ن ْين اه ا ِبأ ْيد 
 ] الطويل [ :السقطكل من التوريتين ترشيحا لألخرى كقول 

د  افت رى الع م  ِلُلف ت ى د ق  الج  الُ    ِإذا ص  ْن ك ذ ب  الخ  م ك اِرم  ال ت ْخف ى و اِ 
(3) 

ِخيل   د  الحظ، وبالعم  الجماعة من الناس، وبالخال الم   ة .أراد بالج 

 

 
                                                                                                                                                                                

األعالم:  352/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  911المدارك" ترجم فيه ألعالم المالكية. توفي بمراكش مسموما سنة 
9/55. 
 ورد البيت األول في خزانة ابن حجة الحموي هكذا:  (1)

 كأن  ن ْيسان  أهدى من مالبسه    لشهر كانون أنواًعا من الحلل                            

 .2/211ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: 

األول والثاني؛ فكانون األول يوافق الشهر األخير، وكانون  ونيسان يوافق الشهر الرابع من األشهر الميالدية.وكانون منه
 الثاني يوافق الشهر األول، وأما تم وز فيوافق الشهر السابع.

 .15الذاريات:  (2)
 .5/529م: 5585البيت للمعري، ينظر: سقط الزند، دار بيروت للطباعة والنشر بيروت  (3)

[ظ8]   
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 ومن التورية قول بعضهم: ] السريع [ 

ْيُته ا   ُرِزْقُت ِبْنتًا ل ْيت ها ل ْم ت ُكن  في ليلة  كالدَّْهِر قضَّ

ْيت ه ا ُقْلُت ل وْ  ِقيل  م ا سمَّ ْيُته ا   و  ُكْنُت ِمْنه ا ُكْنُت س مَّ م 
(1) 

ن ما أراد النفي "سم يتهاما" :أوهم بقوله أن ه  "كنت سم يتها" :أو بقوله ،االستفهام، وا 
 وهو إن ما أراد تسميتها قتيلة. ،لها أراد جعل السم  

هؤالء ثالث ، (2)«عَ قَ وَ  صَّ ا قُ ذَ إِ ، فَ صَّ قَ ى يُ يَّ ا حَ ر  طرئِ  رمُ نَ زاُل المَ ال يَ »:وقوله 
 ."وقع"واألخرى  "،يقص"واألخر  "،طائرا"توريات إحداها 

ِلك  اْلق ِديِم﴾ت  من التورية قوله تعالى:﴿": صبعابن أبي األقال  ال  ، (3)اللَِّه ِإنَّك  ل ِفي ض 
وقوله  ؛يحتمل الحب وضد  الهوى، والمراد ضد  الهوى تورية عن الحب   "الضاللـ"ف

﴾تعالى:﴿ يك  ِبب د ِنك  ف اْلي ْوم  ُنن ج 
على تفسيره بالدرع؛ فإن  البدن يطلق على الد رع كما  (4)

بعد ذكر أهل  [ تعالى ]ومن ذلك قوله رع.يطلق على الجسد، والمراد البعيد وهو الد
ا أ ْنت  ِبت اِبع  ِقْبل ت ُهْم﴾الكتاب:  م  ا ت ِبُعوا ِقْبل ت ك  و  ل ِئْن أ ت ْيت  الَِّذين  ُأوُتوا اْلِكت اب  ِبُكل  آي ة  م  ﴿و 

(5) ،
                                                           

ن محمد بن حسن، أبو حفص، سراج الدين الوراق: شاعر مصر في البيتان لسراج الدين الوراق، واسمه: عمر ب (1)
هـ، وكان كاتبا لواليها األمير يوسف بن سباسالر. له " ديوان شعر " كبير، وله " نظم  259عصره. ولد بمصر سنة 

زارة الثقافة هـ. ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، و  259درة الغواص". توفي بالقاهرة سنة 
 .9/2،  األعالم: 83/ 8م: 5523-واإلرشاد القومي، دار الكتب المصرية، مصر

، قال: قال رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسلم: ( 2) ِزين الُعق ْيِلي  لم أجده بهذا اللفظ؛ وفي سنن الترمذي من حديث أ بي ر 
دَّث  ِبه ا س ق ط تْ ُرْؤي ا الُمْؤِمِن ُجْزء  ِمْن أ ْرب ِعين  ُجْزًءا ِمن  الن  » دَّْث ِبه ا، ف ِإذ ا ت ح  ا ل ْم ي ت ح  ل ى ِرْجِل ط اِئر  م  وفي «. ُبوَِّة، و ِهي  ع 

ق ع تْ »رواية أخرى:  ا ل ْم ُتع بَّْر، ف ِإذ ا ُعب ر ْت و  ل ى ِرْجِل ط اِئر  م  ْؤي ا ع  ينظر: سنن الترمذي، تح:أحمد محمد شاكر «. الر 
، مصنف ابن أبي شيبة، 1/932م:  5559 - 2مصر، ط/ –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآخرون، شركة مكتبة 

 2/553هـ: 5105، 5الرياض، ط/ –تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
 .59يوسف:  (3)
 . 52يونس:  (4)
 . 519البقرة:  (5)
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انتبذت مريم مكانا ، و من الجانب الغربي وتوجَّهت إليه اليهودلموسى ولم ا كان الخطاب 
ك ذ ِلك  بين القبلتين، قال تعالى:﴿ كانت قبلة اإلسالم وسطا ،قيا وتوج هت إليه النصارىشر  و 

س ًطا﴾ ع ْلن اُكْم ُأمًَّة و  ج 
ما يعضده من توس ط خيارا، وظاهر اللفظ يوهم التوسط مع  :أي؛ (1)

 همومالئ ،وهي مرش حة بما يالئم المعنى البعيد وهو الخيار :السيوطي قال .قبلة المسلمين
ل ى النَّاِس﴾] تعالى[:﴿ن تكونوا شهداء؛ وهو مذكور بقولهأ ِلت ُكوُنوا ُشه د اء  ع 

. واآليتان (2)
 قبل هذه من المجر دة.

ُر ي ْسُجد اِن﴾ومن المرش حة قوله تعالى:﴿ و النَّْجُم و الشَّج 
يطلق على  "النجمـ"، ف(3)

وهو المعنى  ،النبات وعلى ما ساق له من "القمر"و "الشمس"ويرش حه ذكر  ،الكوكب
ْلن اك  ِإالَّ ك افًَّة البعيد، وهو المراد. وجعل ابن حجر من التورية قوله تعالى:﴿ ا أ ْرس  م  و 

وهو  ،للمبالغة "الهاء"و ،بمعنى مانع بكف هم عن الكفر والمعصية "ك افًَّة  "فإن   ،(4)ِللنَّاِس﴾
لى ذلك أن  التأكيد بعد المؤك د ومنع من حمله ع .، والمعنى القريب معنى جميعبعيدمعنى 

مجرور، فال  "الناس"لتقد مها، والمشهور المنع؛ ألن   "؛للناس"يعني أن ه ليس حاال مؤك دة 
  .يسبقه حاله

والتورية تفارق التوجيه في اشتراط استواء االحتمالين في التوجيه واختالفهما في 
من قبيل التورية، وبعضها من التورية قربا وبعدا، ولذلك كان أكثر متشابهات القرآن 

 واهلل أعلم.  ،التوجيه ـ وسيأتي التوجيه إن شاء اهلل 

 

                                                           
 . 513البقرة:  (1)
 .  513البقرة: ( 2)
 .2الرحمن:  (3)
 .28سبأ:  (4)
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 باب االستخذام

 أي:  ؛سيف ِمْخذ م   عنى قطعته، ومنه:بم الشيء   تُ مْ ذ  من خ   ؛بخاء وذال معجمتين
 ؛حق هما الضمير أو اإلشارة عم ا هو ،ام االصطالحيذفي االستخ ،. وقد قطعوخاذم قاطع

بالحاء المهلة والذال -ذامحويروى االست .قطعا :أي ؛الشيء خذماخذمت ويقال: 
 ز أن يكون بالمعجمتين، وبالمهلةويجو . قطعته أيضا :أي ؛من حذمت الشيء -المعجمة
ألن  في  ؛بمعنى السرعة  ؛م بمهملة فمعجمةذمن الخذم بمعجمتين، أو الح ؛فالمعجمة

أن  فيهما قطع معنى لى معنى، كما االستخذام االصطالحي سرعة انتقال من معنى إ
كأن ه جعل المعنى الذي  -بالخاء المعجمة والدال المهملة-ويروى االستخدام .بابتداء معنى

لم يرد أوال تابعا في الذكر للمعنى المراد وخادما له؛ فرد  إليه الضمير أو اإلشارة، وهو 
 أشرف أنواع البديع.

 األولى عبارة :وفيه عبارتان ؛شرف أنواع البديعن وأن هما أوقيل: إن ه والتورية مستويا
 ،حقائق أو مجازات أو مختلفات ،وأتباعه، وهو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر ركيالسك  
، ويراد المعنى اآلخر، أو -قلت: أو باإلشارة إليه -به أحد معانيه، ثم  يؤتى بضميره مرادا

ذكر اإلشارة،  البن قرسمثم  رأيت  وباآلخر المعنى اآلخر.  يؤتى بضمير أحد المعاني،
 بقوله: ] البسيط [ الصب رن والحمد هلل، ومث ل له

اِطُرهُ    ر أ ى الع ِقيق  ف أ ْجرى ذ اك  ن اِظُرهُ  ُمت يَّم  ل جَّ ِفي األشواِق  خ 
(1) 

بذلك  وله ضمير ناظره، وذكر العقيق بمعنى موضع معروف "رأى"فاعل  "ممتيَّ ـ"ف                      
 الدم./ عينه  ىأجر  :أي ؛االسم، وذكر اسم إشارة وأراد به الد م

 

 
                                                           

 هتد إلى قائله.لم أ (1)

[و5]   
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ومثال  االستخدام بالضمير مخالفا لظاهره الراجع هو إليه، وسواء أكان الظاهر 
 ] الوافر [ :(1)جريرالذي رجع إليه الضمير غير إشارة أو كان إشارة كقول 

اُء ِبأ ْرِض ق ْوم   اب ار ع يْ   ِإذ ا ن ز ل  السَّم  ْن ك اُنوا ِغض  ن اُه و اِ 
(2) 

 

ألن ه قبل نزوله في سماء  ألن ه ينزل من جهة السماء، أو ؛المطر "السماء"أراد بــــ
وكال المعنيين  .ألن ه المرعى ؛النبات "رعيناه" وأراد بضميره في .أظلك وهنا استخذام

مجاز في المطر وفي  ألن  السماء حقيقة في السماء المعروفة أو في كل ما أظل ك   ؛مجاز
النبات مجاز عالقته السببية بواسطة الغيث. والذي أفهمه أن  الشاعر وصف نفسه ومن 

 معه بالغلبة حت ى أن ه يرعى النبات في أي  أرض كان ألي  قوم كانت ولو غضبوا.

أخذت عنه هذا المقام من سمعت من بعض من "  :"األطول"في  العصرموقال 
نعامه في حق عباده، ، موهو من األعال، البديع يقول: هذا البيت إظهار لقدرة اهلل تعالى وا 

ن كانوا غير شاكرين له تعالى، يعني إذا نزل السماء بأرض قوم نزي نه  ى:يقول اهلل تعال :وا 
ن كانوا غير شاكرين  .(3)"ونجعله صالحا ألن يرعوه، ونمك نهم من رعيه، وا 

                                                           
ه،، وعاش عمره يناضل شعراء  28هو جرير بن عطية بن الخطفي، التميمي، أبوحزرة الشاعر.ولد باليمامة عام  (1)

مهاجاة ونقائض. من آثاره: "ديوان شعر". توفي  وكانت بينه وبين الفرزدق واألخطلا، زمنه ويساجلهم، وكان هجاء مر  
 .3/525، معجم المؤلفين: 55ر: معجم الشعراء: هـ. ينظ 555، وقيل:550باليمامة سنة 

 نسب غالب شراح "التلخيص" هذا البيت لجرير، من قصيدة مطلعها:(  2)

 أقل ي اللوم عاذل والعتابا    وقولي إن أصبت لقد أصابا

ذ الحكماء"، وساقه في قصيدة طويلة أولها: ب ي وغيره لمعاوية بن مالك بن جعفر "ُمعو  ل الض   ونسبه المفض 

 أجد القلب من سلمى اجتنابا    وأقصر بعد ما شابت وشابا

 .2/102، البالغة العربية: 2/220ينظر: معاهد التنصيص: 
 .2/552ينظر: األطول:  (3)
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ه قولك: " نزلنا على غيث فرعيناه ومثال االستخذام بالضمير مخالفا لضمير قبل
 [ ] الكامل :البحيريوقول  "،وشربناه أو فشربناه ورعيناه

ْن ُهمُ  ا والس اكنيه و اِ  ُضُلوِعي   ف س ق ى اْلغ ض  و اِنحي و  ش ب وه ب ْين  ج 
(1) 

على معنى القرية، ورد  إليه الضمير في "يهساكن" "هاء"اسم قرية، وعاد إليه  "الغضا"فــ                                              
الضمير األخير  :أوقدوه، وقيل ":شب وه"على معنى الشجر المسم ى بالغضا، ومعنى  "شب وه"

فإن  أريد به الشجر فالغضا األول وضميره  ؛على معنى النار، وذكره بتأويل ما ذكر
 "هاء"شجر وكذا ان، والضمير األخير حقيقة أيضا.ويجوز أن يراد بالغضا اليحقيق

وبالضمير األخير الشجر أيضا، لكن مرادا به نار الهوى؛ فاألول ومرجعه  "،ساكنيه"
 .حقيقة واألخير مجاز

شب ه شد ة الهوى بنار الغضا، ومعنى ساكني الشجر الساكنون عنده، وذلك على  
 تقدير مضاف. 

ادا إيقاعيا، سناد السكنى إليه إسنا  و  "ساكنيه" "هاء"وأم ا على تسمية الشجر بـ
وعطف ضلوع  .والواحد جانحة ،األضالع مم ا يلي الصدر :والجوانح .فالضميران مجازان

 الضلوع عبارة عن عظام في الظهر مقابلة للجوانح.  :عطف عام على خاص، وقيل

الناظم، شديد االلتباس  االستخذام نوع عزيز الوقوع، معتاص عن": الصفي  قال    
حَّ معه بشروطبالتورية، ق ل ما تكل ف  .(2)"لصعوبته وقل ة انقياده ؛ه بليغ وص 

                                                           
 . 501ينظر: الديوان:  (1)
في كل هو في شرح "بديعيته".وقال الصفي أيضا عن االستخذام: ولم يرد منه في أمثلة كتب المؤلفين سوى بيتين، و  (2)

ن هم    شبوه بين جوانح وقلوبِ   منهما نظر. أحدهما قول البحتري:      فسقى الغضا والساكنيه وا 

 وأما البيت اآلخر فقول المعري:            وفقــــــيه ألفاظه ُشــــــــدن  للن عــ  ــمــــان ما لم يشــده شعر زيـــــاِد.

. ينظر: أنوار الربيع: وقد نقل منه ابن معصوم كذلك، ورد  على ما  . 29استشكله الصفي 
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بأن يؤتى بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراكا أصليا،  ،هو وغيره من متابعيه ،وحد ه   
ما  ُه وأتمـ هويكون هناك قرينتان تستخدم كل  قرينة منها تلك اللفظة لمعنى يناسبها. وأصح  

 .لى تلك اللفظةيعود عالقرينة األخيرة منه ضمير   كان في

وهذا التعريف يشمل ما ذكرته كل ه ويزيده عليه باستخذام  ال ضمير فيه وال إشارة،  
 ] البسيط [  :ويعجبني قول بعض أصحاب البديعيات

اد  ِبه ا م ى   و الع ْيُن أ ْشف ى و أ ْحال ه ا و ج  ق ى ِمْن ش ر ه ا و ح  دَّه ا و و   و ر 

ـ يبرأ ملحاـ بصق فيه فكان له "أحالها"في  "ها" ضمير، وب(1)قيردةأراد بالعين عين 
عين   "شر ها"عينا عميت فرد  أبصارها، وفي  "رد ها"الذهب ، وفي  "جاد بها"حالوة، وفي  

العميان، كذا قال صاحب البيت. واألولى أن يريد في أشفاها العين التي عميت ثم رد ها 
ا فثبتت يبصر بها عت على وجنته رد هبعدما وق قيردةبإذن اهلل تبصر، وفي ردها عين 

ابن أبي ومشى عليها  (2)"المصبرح"والعبارة الثانية عبارة صاحب  .أكثر من األخرى
أن يؤتى بلفظ المشارك ثم  بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين، ومن  ، وهوصبعاأل

له تعالى:﴿ بقو  ابن أبي األصبعومث ل له ،  ولو بال ضمير وال إشارة :أي ؛اآلخر اآلخر
﴾ ل  ِكت اب  فكتاب  :األمد المحتوم والكتاب المكتوب، يعني يحتمل" كتاب"فلفظ  ،(3)ِلُكل  أ ج 

ل  " في هذا  األخير الكتابة، فلفظ ل و" أ ج   . (4)يخدم الثاني "يمحو"يخدم المعنى األو 

                                                           
قتادة بن النعمان األنصاري، الصحابي الذي أصيبت عينه يوم أحد، فردها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكانت  (1)

 أحسن عينيه.
م: نحوي من هو بدر الدين ابن مالك، واسمه: محمد بن محمد بن عبد اهلل بن مالك، أبو عبد اهلل، ويعرف بابن الناظ (2)

أهل دمشق مولدا ووفاة. له "شرح على ألفية والده" يعرف بشرح ابن الناظم، و "المصباح" في المعاني والبيان. توفي 
 .5/35هـ. ينظر: األعالم:  282سنة 

 .38الرعد:  (3)
 .5/259ينظر: تحرير التحبير:  (4)
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ة  و أ ْنُتْم ُسك ار ى﴾ومث ل غيره بقوله تعالى:﴿ ُبوا الصَّال  فالصالة . (1)آليةا ،ال  ت ْقر 
﴾ يحتمل أن يراد بها فعلها وموضعها، وقوله تعالى:﴿ ا ت ُقوُلون  تَّى ت ْعل ُموا م  ل، ح  يخدم األو 

اِبِري س ِبيل  و﴿ وليس  ،ركيالسك  ولم يقع في القرآن على طريقة  :قيل .﴾ يخدم الثانيِإالَّ ع 
عذاب و قيام الساعة  :أي ؛(2)﴾أ ت ى أ ْمُر اللَّهِ عليها قوله تعالى:﴿ السيوطي بل ذكر ؛كذلك

 .قلت: وال يتعين ذلك.فال تستعجلوه"؛ أي: قيام الساعة والعذاب" .اآلخرة وبعثة النبي  

﴾﴿ /وقوله تعالى:  ْنس ان  ل ْقن ا اإْلِ ل ق ْد خ  و 
ل ة  ِمْن ِطين  ﴿ ،آدم :أي ؛(3) ثُمَّ  (52)ِمْن ُسال 

ع ْلن اُه﴾ ق ْد ثم قال ﴿ ،(5)ال  ت ْسأ ُلوا ع ْن أ ْشي اء ﴾الى:﴿ولده وهو نطفة، وقوله تع :أي؛  (4)ج 
س أ ل ه ا ق ْوم ﴾
هميرن "سأل أشياء أخر، قلت: وال يتعي ن ذلك، وقد ذكرت كثيرا في  :أي ؛(6)

 ي ذلك مع االحتمال، واهلل أعلم. من اآلي ف "الزاد إلى دار المعرد

 

 بـاب اللّف والنشر

مال، ثم  ذكر ما لكل  واحد من المتعد د من هما ذكر متعد د على التفصيل أو اإلج
غير تعيين أن  هذا لذاك، وذاك لذلك؛ لوثوق المتكل م بأن  السامع يرد إلى كل واحد ما له 

 لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية.

                                                           
اِبِري ، وتمامها:" ي ا أ ي ه ا الَِّذين  آم ُنوا ال  13النساء:  (1) ا ت ُقوُلون  و ال  ُجُنًبا ِإالَّ ع  تَّى ت ْعل ُموا م  ة  و أ ْنُتْم ُسك ار ى ح  ال  ُبوا الصَّ  ت ْقر 

م سْ  د  ِمْنُكْم ِمن  اْلغ اِئِط أ ْو ال  اء  أ ح  ل ى س ف ر  أ ْو ج  ى أ ْو ع  ْن ُكْنُتْم م ْرض  تَّى ت ْغت ِسُلوا و اِ  ُموا ُتُم الن س اء  ف ل ْم ت  س ِبيل  ح  اًء ف ت ي مَّ ِجُدوا م 
ُفوًرا". ُفوًّا غ  ِعيًدا ط ي ًبا ف اْمس ُحوا ِبُوُجوِهُكْم و أ ْيِديُكْم ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع   ص 

 . 5النحل:  (2)
 .52المؤمنون:  (3)
 .53المؤمنون:  (4)
 . 505المائدة:  (5)
 .502المائدة: (6)

[ظ5]   
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ل باللف  أن ه طوي فيه حكمه؛ ألن ه اشتمل عليه من غير تصريح  وجه تسمية األو 
سمية الثاني تان مطوي ا فسم ي نشرا، فهذا وجه به بعد فكان نشر ما كبه، ثم  لما صر ح 

نشراً ، وال أراهم يذكرون اللف  والنشر إال  بإفراد ضميرهما أو إشارتهما أو نحو ذلك، مثل 
وذلك ألن هما  ؛أن يقال هذا لف  وهذا نشر، أو أن يقال:اللف  والنشر وهو ذكر متعد د...الخ

م ا إفراد  نوع واحد من المحسن ات المعنوي ة، أو إفراد الضمير إلفراد الخبر وهو ذكر، وا 
 فألن ه نعت للنشر فقط. ؛النعت في مثل قولك: لف  ونشر مرت ب

وتذكير  "عابسة"فتأنيث ، ومثال القرينة اللفظية: "رأيت شخصين ضاحكا وعابسة " 
الصاحب  "لقيت:ةيدال ن أن  الشخص الضاحك رجل والعابسة امرأة.ومثال المعنوي "ضاحك"

. ،والعدو  فأكرمت وأهنت"  فالقرينة أن  المستحق  لإلكرام الصاحب ولإلهانة العدو 

ومعنى ذكر المتعد د على التفصيل أن يعب ر عن كل  فرد بلفظه، ومعنى ذكره على 
 يعب ر عن إفراد بلفظ واحد، كالضمير أو اإلشارة.  ن اإلجمال أ

ل  وذكر المتعد د على التفصيل ضربان، ل: أن يكون نشره على ترتيبه األو  األو 
ل والثاني للثاني وهكذا، نحو قوله تعالى:﴿ ِلت ْبت ُغوا لألو  ع ل  ل ُكُم اللَّْيل  و النَّه ار  ِلت ْسُكُنوا ِفيِه و  ج 

ذكر الليل والنهار على التفصيل ثم  ذكر ما لليل وهو السكون فيه بالنوم،  ،(1)ِمْن ف ْضِلِه﴾
على الترتيب، وال تعيين  ؛بالتجر وأنواع الكسب هو االبتغاء من فضل اهلل فيهوما للنهار و 

للنهار؛ فليس   "فيه"إال  من خارج؛ ألن  الناظر إلى لفظ اآلية فقط يحتمل أن يعد ضمير 
 تعيينا.  "فيه"لفظ 

وفي اآلية المقابلة بالليل والنهار والتعليل بالسكون واالبتغاء، واإلرداف إذ عب ر عن 
ن النسق وائتالف اللفظ إلى سعة فضله، وحس "من فضله"فظ الحركة باالبتغاء، واإلشارة بــل

 .مع المعنى

                                                           
 . 53القصص:  (1)
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 [ ] البسيط :الصفي  ومن ذلك قول  

ل ِهي ِتي و  ِنيِني  أنيني ِفْكر   (1)ِبِهمِ  مُ يهِ فِ  مْ هِ يْ ل  ع   مْ هِ يْ ل  إِ  مْ هُ نْ مِ   و ْجِدي ح 

 ] البسيط [  :(2)ررالقص  ابن وقول                              

ْبِري و الُفؤ اُد ِبِهمْ          ص  ْذِلي و ُعْذِري و  ُم ظ اهِ ــــُمح     ع  ُذو ل م  ــــرَّ  مِ ــر  و اه  و 

ْغُلول ًة ِإل ى ُعُنِقك  و ال  ت ْبُسْطه ا ُكلَّ اْلب ْسِط ف ت  وقوله تعالى:﴿                             ُلوًما و ال  ت ْجع ْل ي د ك  م  ْقُعد  م 
م ْحُسوًرا﴾
، وقوله "وال تبسطها" :إلى قوله "محسورة"و "،مغلولة" :راجع إلى قوله "ملوماـ"ف ،(3)
 قوله: راجع إلىف أ مَّا اْلي ِتيم  ف ال  ت ْقه ْر﴾ ﴿ :فإن  قوله؛ (4)اآليات ،أ ل ْم ي ِجْدك  ي ِتيًما﴾تعالى: ﴿ 

د ك   :راجع إلى قوله﴿و أ مَّا السَّاِئل  ف ال  ت ْنه ْر﴾،  له:و وق ،ف آو ى﴾ ﴿ أ ل ْم ي ِجْدك  ي ِتيًما ﴿و و ج 
االًّ ف ه د ى﴾ ِة وقوله: ﴿ .: المراد السائل عن العلم، وفيه غير ذلكمجرهد. قال ض  و أ مَّا ِبِنْعم 
د ْث﴾  ب ك  ف ح  اِئاًل ف أ ْغن ى﴾ ﴿ :راجع إلى قولهر  د ك  ع   .و و ج 

ان معكوس الترتيب سواء أك ،نشر على غير ترتيب اللفالضرب الثاني أن يكون ال
 ] الخفيف [ :كقوله

ق  ــــــو غ     ك ْيف  أ ْسُلو و أ ْنت  ِحْقف  و ُغْصن   ِرْدف اـــــــــز ال  ل ْحظًا و  د ًا و 
(5) 

 

                                                           
 .252ينظر: الديوان:  (1)
ار، من أعيان القرن التاسع الهجري.وبديعيته التي ذكر أطفيش منها أبياتا، عارضها  فرُج  (2) هو عماد الدين ابن القص 

بن أحمد بن محرز ببديعية أخرى سماها:"نخبة البديع وأنواعه في مدح الجناب الرفيع وأتباعه". ينظر: البديعيات في 
 .500م: 5/5583األدب العربي، علي أبو زيد، عالم الكتب، ط

 .25اإلسراء:  (3)
االًّ ف ه د ى )2. وهن  قوله تعالى:"أ ل ْم ي ِجْدك  ي ِتيًما ف آو ى )55-2الضحى:  (4) د ك  ض  اِئاًل ف أ ْغن ى )5( و و ج  د ك  ع  ( 8( و و ج 

ا اْلي ِتيم  ف ال  ت ْقه ْر ) ا السَّاِئل  ف ال  ت ْنه ْر )5ف أ مَّ ا ِبِنعْ 50( و أ مَّ د ْث )( و أ مَّ ب ك  ف ح  ِة ر   (".55م 
بكسر  -قال عبد الرحيم العباسي: وهو منسوب البن حي وس ولم أره في ديوانه ولعله ابن حيوس اإلشبيلي. والحقف (5)

 .2/253: الرمل العظيم المستدير. ينظر: معاهد التنصيص: -الحاء
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شب ه ِمْقعدتيها وما يليهما فوق إلى عظم  .والردف للحقف ،والقد  للغصن ،فاللحظ للغزال
 من الرمل. ف  ت  لْ الِحقف، وهو المُ الخاصرة ب

دَّْت﴾وقوله تعالى:﴿          د  ُوُجوه  ف أ مَّا الَِّذين  اْسو  ت ْسو  وقوله ، (1)، اآليةي ْوم  ت ْبي ض  ُوُجوه  و 
تَّى ي ُقول  الرَُّسوُل و الَِّذين  آم ُنوا م ع ُه م ت ى ن ْصُر اللَِّه أ ال  ِإنَّ ن ْصر  اللَّهِ تعالى:﴿ ﴾ ح   ،(2)ق ِريب 

في بعض  "،لرسولاـلـ" "أ ال  ِإنَّ ن ْصر  اللَِّه ق ِريب  "، و"لذين آمنوالـ"اـ "م ت ى ن ْصُر اللَّهِ "فـ
 التأويالت. 

ن اُمُكْم ِباللَّْيِل و النَّه اِر من اللف  والنشر قوله تعالى:﴿ الزمتخشريوجعل         ِمْن آي اِتِه م  و 
إال   .ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار :أي ؛(3)ِلِه﴾و اْبِتغ اُؤُكْم ِمْن ف ضْ 

ا؛ ألن  مبه "ابتغاؤكم"و منامكم""وفصل بين  ،ألن هما زمان واحد ؛أنه ذكر الليل والنهار معا
وهو بحسب هذا التقديم بالني ة مرت ب، وبحسب اللفظ ليس  ،الزمان والواقع فيه كشيء واحد

معكوس كله، بل بعضه على العكس وبعضه على ترتيب غير أو كان من اللف  والنشر. 
شا  ،اللف    ؛كقولك: "زيد شمس وأسد وبحر جودا وبهاء وشجاعة " ،ومختلطا/ ويسم ى مشو 

ر للمؤخر، بخالف  فإن ه  "جودا"رت ب بهاء وشجاعة على شمس وأسد؛ المقد م للمقد م والمؤخ 
. ل النشر آلخر اللف   أو 

ْن ك ان  د د على اإلجمال قوله تعالى:﴿ومثال ذكر المتع نَّة  ِإالَّ م  ق اُلوا ل ْن ي ْدُخل  اْلج  و 
ار ى﴾ إذ لم يفصل كال باسمه عن  قالوا"،"بواو  "اليهود والنصارى"لف    ؛(4)ُهوًدا أ ْو ن ص 

ثم  ذكر ما لليهود وهو  ،إذ لم يتبي ن فيه مقال كل   "،قال"اآلخر، أو لف  بين قوليهما بلفظ 

                                                           
دَّْت ُوُجوُهُهْم أ ك ف ْرُتْم ب ْعد  ، وهما قوله تعالى:" ي ْوم  ت ْبي ض  وُ 505، 502آل عمران:  (1) ا الَِّذين  اْسو  د  ُوُجوه  ف أ مَّ ت ْسو  ُجوه  و 

ا ُكْنُتْم ت ْكُفُرون  ) اِنُكْم ف ُذوُقوا اْلع ذ اب  ِبم  اِلُدون  )502ِإيم  ِة اللَِّه ُهْم ِفيه ا خ  ْت ُوُجوُهُهْم ف ِفي ر ْحم  ا الَِّذين  اْبي ضَّ  (".505( و أ مَّ
 .251لبقرة: ا (2)
 . 23الروم:  (3)
 .555البقرة:  (4)

[و50]   
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لن يدخل الجنة إال من "فمقول اليهود:  نصارى"؛"وما للنصارى وهو  من كان هودا"،:"قوله
ويظهر أن  اللف  في  ."لن يدخل الجن ة إال  من كان نصارى"ومقول النصارى:  كان هودا"،

من الفريقين يضل ل  لعلمه أن  كالًّ  ،، والسامع يعلم ما لكل  "إال  من"و  "الواو"و "القول"ثالثة: 
ار ى﴾اآلخر، فال يثبت له الجنة كما قال اهلل تعالى:﴿ ق ال ِت اْلي ُهوُد ل ْيس ِت النَّص   .(1)اآلية ،و 

 هوال يتصو ر في هذا الضرب الذي هو ذكر المتعد د إجماال أن يقال في نشره إن  
وهو  ،مرت ب وال معكوس وال مشو ش مخلوط؛ ألن  ذلك ينبني على ذكر اللف  شيئا فشيئا

، ": يوطيالس  قال  .الضرب مذكور دفعة في هذا وقد يكون اإلجمال في النشر ال في اللف 
تَّى ي ت ب يَّن  وذلك أن يؤتى بمتعد د ثم  بلفظ يشتمل على متعد د يصلح لهما، كقوله تعالى:﴿ ح 

ِد ِمن  اْلف ْجِر﴾ ْيِط اأْل ْسو  ْيُط اأْل ْبي ُض ِمن  اْلخ  لخيط األسود ا :على قول من قال، (2)ل ُكُم اْلخ 
 .(3)"الفجر الكاذب ال الليل

ل"في  قال وهو أن يذكر متعد د  ،وها هنا نوع آخر من اللف  لطيف المسلك":"المطو 
على التفصيل ثم  يذكر ما لكل  ويؤتى بعده بذكر ذلك المتعد د على اإلجمال ملفوظا أو 

نى لطيف مسلكه مقد را، فيقع النشر بين لف ين أحدهما مفص ل واآلخر مجمل، وهذا مع
للت أديب واإلكرام ومخافة الشر   ؛نحو: ضربت زيدا، وأعطيت عمرا، وخرجت من بلد كذا

ل ل مفص  وهو قولك: " ضربت زيدا وأعطيت عمرا وخرجت من بلد  ،فعلت ذلك. اللف  األو 
" للت أديب واإلكرام ومخافة  :والنشر بينهما قولك ،" فعلت ذلك" :والثاني مجمل وهو ،كذا"
ف م ْن ش ِهد  ِمْنُكُم الشَّْهر  وهذا المثال من الملفوظ، وأم ا المقد ر فكقوله تعالى:﴿  ؛ر"الش

                                                           
ل ى ش ْيء  و هُ 553البقرة:  (1) ار ى ل ْيس ِت اْلي ُهوُد ع  ق ال ِت النَّص  ل ى ش ْيء  و  ار ى ع  ق ال ِت اْلي ُهوُد ل ْيس ِت النَّص  ْم ، وتمامها:" و 

". ي ْتُلون  اْلِكت اب  ك ذ ِلك  ق ال  الَِّذين  ال  ي ْعل ُمون  ِمْثل   ا ك اُنوا ِفيِه ي ْخت ِلُفون  ِة ِفيم   ق ْوِلِهْم ف اللَُّه ي ْحُكُم ب ْين ُهْم ي ْوم  اْلِقي ام 
 .585البقرة:  (2)
عبارة السيوطي في "اإلتقان":" قلت: وقد يكون اإلجمال في النشر ال في اللف بأن يؤتى بمتعدد ثم بلفظ يشتمل على  (3)

ِد ِمن  اْلف ْجِر"، على قول أبي عبيدة إن متعدد يصلح لهما كقوله تعالى: " ْيِط األ ْسو  ْيُط األ ْبي ُض ِمن  اْلخ  تَّى ي ت ب يَّن  ل ُكُم اْلخ  ح 
 .3/325الخيط األسود أريد به الفجر الكاذب ال الليل. ينظر: اإلتقان: 
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ر  ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسر  و ال  يُ  ل ى س ف ر  ف ِعدَّة  ِمْن أ يَّام  ُأخ  ِريًضا أ ْو ع  ْن ك ان  م  م  ِريُد ف ْلي ُصْمُه و 
ِلُتْكِمُلوا الْ  ﴾ِبُكُم اْلُعْسر  و  ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون  ل ى م ا ه د اُكْم و  ِلُتك ب ُروا اللَّه  ع  ِعدَّة  و 

المقدر  ،(1)
ِلُتك ب ُروا﴾ عل ة ما  ذلك، ويتعل ق به﴿ِلُتْكِمُلُوا﴾ فإكمال اْلِعدَّة  عل ة األمر بمراعاة العدة ﴿و  شرع  

ص له بمراعاة عد ة علم من كيفية القضاء معلومة من الترخيص في اإلفطار، وأمر المرخ  
ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون  ﴾  ما أفطر لصومها في أي ام أخر، فأحد المعلالت هو هذه الكيفية، ﴿ و 
عل ة الترخيص باإلفطار، فاإلشارة في تقدير شرع ذلك للترخيص ومراعاة العد ة وكيفية 

 .(2)القضاء

ما يكون لكل  من ومن غريب اللف  أن يذكر متعد د أو أكثر ثم  يذكر في نشر واحد 
آحاد كل  من المتعد دين كما تقول: " الراحة والتعب والعدل والظلم قد سد  من أبوابها ما 

فالراحة والتعب متعد د واحد، والعدل والظلم  ؛كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا "
ا، وهو متعد د آخر؛ فقد ذكر متعد دين لكل  منهما فردين، ثم  ذكرت للجميع نشرا واحد

ل  ،وهو سد  من أبوابها ما كان مفتوحا ،قولك: قد سد ...الخ، وهذا النشر رجع شق ه األو 
ل، ورجع شق ه الثاني، وهو فتح من طرقها ما  ،للفرد األو ل وهو الراحة من المتعد د األو 
ل ذلك  ،كان مسدودا ل أيضا. ثم  إن شق األو  للفرد الثاني وهو التعب من المتعد د األو 

شر أيضا راجع إلى الفرد األو ل من المتعد د الثاني، وفرده األو ل هو العدل وشق ه الثاني الن
راجع إلى الفرد الثاني من المتعد د الثاني، فقد ذكرت نشرا واحدا راجعا إلى كل  واحد من 
آحاد المتعد دين. وحاصل المعنى أن ه سد  من أبواب الراحة والعدل ما كان مفتوحا، وفتح 

وال يخفى أن العدل ليس بظاهر في الراحة،  .واب التعب والظلم ما كان مسدودابمن أ
ن  كال من ضمير  عائد إلى كل  من  "طرقها"و "أبوابها"والظلم ليس بظاهر في التعب، وا 

ن  للراحة بابا ُسدَّ وطريقا فتح؛ وسم ي بابا وكذا الباقي وال منافاة.أو ضمير  األربعة، وا 

                                                           
 .589البقرة:  (1)
 .5/598ينظر: المطول:  (2)
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ل وطرقها للظلم والتعب، فيكون اإلخبار بأمر عظيم وهو سد  باب أبوابها للراحة والعد
وفتح طريق التعب والظلم، ومع هذا قد كان نشر واحد على أن يراد أن ال  ،الراحة والعدل

 يكون ما لكل  من المتعد دين أو المتعد دات بعقبه، واهلل أعلم.

 

 باب اجلمع

م به على كل فرد وعلى وهو أن يجمع بين اثنين فصاعدا في حكم واحد يحك
ي اِة الد ْني ا﴾كقوله تعالى:﴿ ،المجموع اُل و اْلب ُنون  ِزين ُة اْلح  اْلم 

جمع بين المال والبنين في  ؛(1)
محكوم به واحد يتزي ن بهما اإلنسان في الدنيا ويذهبان عنه سريعا، والمراد باالثنين 

الجمع، فالتثنية أو الجمع واحد كما  فصاعدا أن يذكر المتعد د بالعطف ال بمجر د التثنية أو
رأيت في اآلية، وليس مرادي بالوحدة أن ال يكون إال حكم واحد، بل أن ال يكون حكم 
أحدهما أو أحدها، وحكم اآلخر ذلك الحكم فدخل ما إذا حكم على المتعد دين بحكمين أو 

 واحد.لكل هي كلها / أحكام 

 ] الرجز[ :(2)أبي العيرهيةومن الجمع قول 

اِشُع ْبن  م ْسع د هْ  ِلْمت  ي ا ُمج   أ نَّ الشَّب اب  و اْلف ر اغ  و الِجد هْ   ع 

ْرِء أ ي  م ْفس د ه  م ْفس د ة  ِلْلم 
 

حكم على الشباب والفراغ من الشغل والغنى بأن هن  دواع إلى الفساد. والظاهر أن  
بالمفسدة الكاملة، وليس  كل واحد يدعو إلى الفساد، ويجوز أن يراد الحكم على مجموعهن  

                                                           
 . 12الكهف:  (1)
اسم بن سويد، أبو اسحاق، الشهير بأبي العتاهية: شاعر مكثر، سريع الخاطر، في شعره إبداع. هو إسماعيل بن الق (2)

هـ، ونشأ في الكوفة، وسكن بغداد. كان يجيد القول في الزهد والمديح وأكثر أنواع الشعر في  530ولد بقرب الكوفة سنة 
 .2/289ؤلفين: ، معجم الم5/325هـ. ينظر: األعالم:  255عصره. توفي في بغداد سنة 

[ظ50]   
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كما قيل: إن  الشرط في هذا الباب استقالل الحكم على كل  متعد د على حدته، بل يكفي 
 الحكم على المجموع .

بو إسحاق اسماعيل بن أبي القاسم بن سويد، والعتاهة الخف ة أ :هو ،أبو العيرهيةو
عد  به االسم كنية إذا دل  على مم ا ي ،ونحوهما "أم"أو " بـ"أوالجنون، واختلف فيما تصد ر ب

ن تصد ر بذلك ووضع له ابتداء فهو اسم مطلقا.   .مدح أو ذم، فقيل: كنية، وقيل: لقب وا 
والظاهر من كنيته بأبي إسحاق أن أبا العتاهية غير كنيته، إذ ال داعي لتعد د الكنية، لكن 

  .ال مانع منه

﴾الشَّْمُس و اْلق م ُر ِبحُ ومن الجمع قوله تعالى:﴿ و النَّْجُم ﴿ى:وقوله تعال، (1)ْسب ان 
ُر ي ْسُجد اِن﴾ و الشَّج 
 ] الرجز [ :، ومثل ذلك البيت  قول بعضهم(2)

 

ْنف ع هْ    إنَّ الشَّب اب  و اْلف ر اغ  و السَّع هْ  ْرِء أ ي  م  ْنف ع ة  ِلْلم  م 
(3) 

 

 .م خير لمن شكرها وهالك لمن كفرهاألن  النع ؛وال ينافيه

 ] البسيط [ :ررابن القص  قول ، واهلل ،ويعجبني 
 

وا ي ْوم  ز ْحِفِهمُ  وُم ف ر  م     ف الُفْرُس و الر  ل ى ع ج  اُلوا ع  بًا ص   يا ُحْسن ُهْم ع ر 
 

 كما رأيت في األمثلة، واهلل أعلم. ،خبارالجمع أن يكون على االبتداء واال وشرط

 

                                                           
 . 9الرحمن:  (1)
 .2الرحمن:  (2)
 لم أهتد إلى قائله. (3)
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 باب التفريق

م ا نوع من المدح أو غيره كقوله تعالى:﴿ وهو إيقاع تباين بين أمرين مشتركين في و 
اج ﴾ ي ْست ِوي اْلب ْحر اِن ه ذ ا ع ْذب  ُفر ات  س اِئغ  ش ر اُبُه و ه ذ ا ِمْلح  ُأج 
، (2)الوطواط. أو كقول (1)

وهو شاعر يلقب رشيد الدين، والوطواط  الرجل الضعيف، وسمي به الشاعر المذكور 
أبو المشهور أن الوطواط الخفاش، قال تشبيها بالخفاش أو بالخطاف، فإن  

 ] الخفيف [  :واختاره بعض، :الخطافعبيدة

ِبيع   ْقت  ر  اِم و  ا ن و اُل اْلغ م  اءِ    م   ك ن و اِل األ ِميِر ي ْوم  س خ 

يْ ـِر ب  ـــيِـ ف ن و اُل األ م ن و اُل اْلغ م     ن  ـــــْدر ُة ع   اءِ ــاِم ق ْطر ُة م  ــو 
 

  "بدرة عين"وهو العطاء، وقد وقع التباين بينهما بإسناد  ،نوع واحد فإن  النوالين من
سناد  "،نوال األمير"إلى    والبدرة عشرة آالف درهم،  ".نوال الغمام"إلى   "قطرة ماء"وا 

وقيل: هو  .ويطلق على الفضة فإن العين يطلق على الذهب، ا؛نة هوالعين: الفض  
ألن  المعنى على هذا مقدار من الذهب  ؛الفضة وهو من ،الذهب، وال ينافيه ذكر الدرهم

 خاء.صرفه عشرة آالف درهم من الفضة؛ فهو أعم  من الس  

وعبارة بعضهم: التفريق أن يعمد الشاعر إلى غرضين متناسبين ثم  يفر ق بينهما 
ة واضحة، كقول  ]الطويل : بأبي الطي  بفرق ظاهر يبين به فضل أحدهما على اآلخر بحج 

] 
 

نَّ ا ِلي ًا ل ُمْنِصف  و اِ  نَّ الَِّذي س مَّاُه س ْيفًا ل ظ اِلُمهْ    لَِّذي س مَّى ع   و اِ 
                                                           

 .52فاطر: (  1)
هو محمد بن محمد بن عبد الجليل ابن عبد الملك العمري البلخي، رشيد الدين، أبو بكر الوطواط: أديب، من  (2)

ه: "تحفة الصديق من كالم أبي بكر الكتاب المترسلين. مولده ببلخ. كان ينظم الشعر بالعربية والفارسية.. من كتب
 .5/29، األعالم: 5/222هـ. ينظر: بغية الوعاة:  953الصديق"، و"ديوان شعر".توفي بخوارزم سنة 
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ا ُكل  س ْيف  ي ْقط ُع اْله ام   م  د هُ  و  ت ْقط ُع   ح  اِن م ك اِرُمهْ  تِ ب ال زْ و  الزَّم 
(1) 

 ] البسيط [ :وقول بعضهم                                                      

اِئُبهُ ف جُ  ع ِن اْلِعب اِد و ُجوُد الس ْحِب ل ْم ي ُقمِ   وُد ك فَّْيِه ل ْم تُْقِلْع س ح 
(2) 

 
 باب التقسيم

وهو ذكر متعد د ثم  إضافة ما لكل  واحد إليه، وال يدخل في التعريف اللف  والنشر؛ 
،  بخن ه ليس فيهما إضافة شيء واحد إلأل الف ى شيء، بل يضيف السامع فيهما ما لكل 

 التقسيم  فإن  المتكل م يضيف إلى كل واحد ما له. 

فه  يوضح  ؛"إليه" :بعد قوله "على التعيين"لفظ  القزوينيوزاد  ركيالسك  وكذلك عر 
، وهو كذلك عناية ال "إضافة ما لكل  واحد إليه" :به إخراج اللف  والنشر بعد خروجه بقوله

 لفظا.

 

 

 

                                                           
لزبات، أصله بتحريك الزاي وسك نه ضرورة، وهي: الشدائد. ومعنى البيت األول: من سماه عليا فقد أنصفه؛ ألنه   (1)

 سماه سيفا فقد ظلمه؛ ألنه أمضى من السيف وأعظم تأثيرًا منه. علي  المنزلة، رفيع المحل، ومن

ومعنى البيت الثاني: من سماه سيفًا إنما ظلمه؛ ألن السيف عمله القطع فقط، وربما ينبو فال يقطع رقاب األعداء، 
ح المنبي عن والممدوح يكشف شدائد الزمان بمكارمه وبجوده فتسميته بالسيف ظلم؛ ألنه أعم منه نفعًا. ينظر: الصب

 .5/91هـ:  5308، 5حيثية المتنبي، يوسف البديعي الدمشقي، المطبعة العامرة الشرفية، ط/
 .253ينظر : ديوان الصفي الحلي:  (2)
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لميم وفتح التاء والالم وكسر الميم الثانية بضم ا -(1)سالميلم  ومن التقسيم قول 
 ] البسيط [    :-مشد دة

لــو ال  ُيِقي ْيم  يــُم ع  ِتدُ   هِ ـــــر اُد بِ ـــُــــ ى ض  ي  و اْلو  ْيُر اْلح   ِإالَّ األ ذ الَِّن ع 

ْرُبوط  ِبُرمَِّتهِ   ْسِف م  ل ى اْلخ  ذ ا  ُيش ج  ف ال  ي ْرثِ   ه ذ ا ع   دُ ـــــأ ح  ي ل ُه ــــــو 
 

: الحمار، واإلشارة بلفظ ،بفتح العين "،الع ير "و ،: يقصد"يراد": الظلم، و"الضيم"
، و"الخسف": القبيلة، و"الحي": إليه، و"هذا" بمعنى مع  "على"حال، و "على الخسف": الذل 
: "يرثي": يدق  وأصله الشق ، و"يشج"إلى الوتد، و "ذا": قطعة حبل بالية، واإلشارة بــ"الرمة"و

لى الثاني  يرق . وذلك أن ه ذكر العير والوتد ثم  أضاف إلى األول الربط على الخسف وا 
الشج  على التعيين، وال يقال ليس هذا بتعيين إذ صلح كل من هذا وذا أن يكون إشارة إلى 

يكفي في التعيين تعيين المتكلم أن  هذا لكذا وهذا لكذا في  :العير أو الوتد؛ ألن ا نقول
السامع حقيقة تعيينه، وهذا ما ظهر لي في الجواب، ثم رأيت جوابا  / ارته ولو لم يفهمعب

ها "فهذا للبعيد بالنسبة إلى ذا بدليل  "،هذا"أقرب من " ذا"وهو أن    ،غير هذا للسعد
فلوال بعض البعد لم يحتج  لتنبيه، ومثل هذا معتبر في علم البالغة ولو لم يثبت  "،التنبيه

 .وجوابي أحسن إن شاء اهلل تعالى .بإيضاح من ي .انتهىاللغةفي النحو و 

وال تعيين في اللف  والنشر إال  بالعناية، وأم ا  هنا فقد وضع الشاعر للتعيين ألفاظا 
فكف ْت ولو لم يفهم السامع، وعبارة بعضهم التقسيم أن يذكر المتكل م شيئا ذا جزأين 

ما هو له، واشترط فيه البديعيون أن يستوفي فصاعدا، ثم  يضيف إلى كل واحد من أجزائه 
ْوًفا :أقسام القسمة ال يغادر منها قسطا كقوله جل  وعال ﴿ُهو  الَِّذي ُيِريُكُم اْلب ْرق  خ 

                                                           
من بني ُضب يعة، من ربيعة، الُمت ل م س: شاعر جاهلي، من أهل  -أو عبد المسيح  -هو جرير بن عبد العز ى   (1)

ن العبد. كان ينادم عمرو بن هند )ملك العراق( ثم هجاه، فأراد عمرو قتله ففر إلى الشام. له البحرين. وهو خال طرفة ب
 .2/555، األعالم: 92ق.هـ.ينظر: الشعر والشعراء:  90"ديوان شعر". مات بُبصرى ) في سورية( نحو 

 

[و55]   
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ط م ًعا﴾ و 
وقوله والطمع في الغيث،   من الصواعق، ، وليس في رؤية البرق غير الخوف(1)

ْنِبِه ف ِمنْ ﴿جل وعال:  ْذن ا ِبذ  ُة ف ُكالًّ أ خ  ْيح  ذ ْتُه الصَّ ْن أ خ  ِمْنُهْم م  اِصًبا و  ل ْيِه ح  ْلن ا ع  ُهْم م ْن أ ْرس 
ْقن ا﴾ ْن أ ْغر  ِمْنُهْم م  س ْفن ا ِبِه اأْل ْرض  و  ِمْنُهْم م ْن خ  و 
 [ ] الوافر :زهير وقول  ،(2)

 (3)الءُ ي ِمين  أو ُشُهود  أو جِ    ال ث  ـُه ث  ـقَّ مْقط ع  ــــف ِإنَّ اْلح  

 ] البسيط [  :الصفي   وقول

أسُ ــــِسو ى ق ِتي  أ ْفن ى ُجُيوش  اْلِعد ا غ ْزوًا ف ل ْست  ت ر ى م  ُمْنه  ــــل  و   (4)ِزمِ ــور  و 

﴾وقوله تعالى:﴿ ي ه ُب ِلم ْن ي ش اُء الذ ُكور  ي ه ُب ِلم ْن ي ش اُء ِإن اثًا و 
والظاهر أن  هذا التقسيم . (5)

هو أن يذكر أحوال الشيء مضافا إلى  ،نه نوع آخر أيضانوع آخر غير المبو ب له. وم
 ] الطويل [  :أبي الطي بكل  واحد ما يليق به، كقول 

ق   م ش اِيخ  ــــس أ ْطُلُب ح  ا الت ث ُموا ُمْردُ   ي ِباْلق ن ا و   ك أ نَُّهُم ِمْن ُطوِل م 

 (6)د واـــــــق ِليل  ِإذ ا عُ  ك ِثير  ِإذ ا ش د وا  ِثق ال  ِإذ ا الق ْوا ِخف اف  إذ ا ُدُعوا

ومعنى كثرتهم . قومه، وأضاف إلى كل منها ما يناسبها موه ،ذكر أحوال المشايخ                        
، ومعنى القوا: لقاء األعداء ، قيام الواحد مقام الجماعة ومعنى ثقلهم: شد تهم على العدو 

، و  وهو  ،االلتثام: وضع اللثام على الفم واألنففي الحرب، ومعنى شد وا: حملوا على العدو 

                                                           
 .52الرعد:  (1)
 . 10العنكبوت:  (2)
 من "يمين".ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، الحسن بن رشيق . ورواه ابن رشيق بـ"أداء" بدال 12الديوان: (3)

 .5/99م:  5585 -هـ  5105، 9القيرواني، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط/
 . 253ينظر: الديوان:  (4)
 .15الشورى:  (5)
 .508/ 2ينظر: الديوان:  (6)
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وهو أنسب  ،يعني نفسه :-بالتاء-ويروى الفتى .عادة العرب في الحرب، والقنا: الرمح
  .بمشايخ

صدق التقسيم المبو ب له على هذا النوع؛ إذ في هذا ذكر متعد د الثقال ي قيل:و       
ضافة ما لكل    عيين، أضاف  للثقال حال المالقاة، ليه على التإوالخفاف وكثير وقليل، وا 

 وللخفاف حال الدعاء، وللكثير حال الشد ، وللقليل حال العد . 

ويبحث بأن  المتعد د في الباب نفسه الشيء وفي هذا النوع حاله، اللهم إال  أن يقال 
المتعد د شامل لألحوال. ويبحث بأن يشترط في المبو ب له أن تكون اإلضافة بعد ذكر 

، وأم ا هذا النوع فيذكر فيه الواحد من األحوال، ويضاف إليه ما يليق به قبل ذكر المتعد د
 الحال وما يليق بها . 

 ،(1)التقسيم بمعنى استيفاء أقسام الشيء الموجودة ال الممكنة السيوطيوأثبت 
ًعا﴾ ط م  ْوًفا و  كقوله تعالى:﴿ُهو  الَِّذي ُيِريُكُم اْلب ْرق  خ 
ِمْنُهْم ظ اِلم ﴾ف  ]وقوله تعالى[:﴿، (2)

(3) ،
ث ًة﴾ى[:﴿ــــــوله تعالـــــــ]وق ُكْنُتْم أ ْزو اًجا ث ال  و 

ا ب يْ ى[:﴿ــــــه تعالـــــــــ، ]وقول(4)  ،  (5)ن ا﴾ـــــــــن  أ ْيِديــــم 

 

 

 
                                                           

 .5/255، معترك األقران: 3/309ينظر: اإلتقان:  (1)
 . 52الرعد:  (2)
ْير اِت ِبِإْذِن اللَِّه".32فاطر:  (3) ِمْنُهْم س اِبق  ِباْلخ  ِمْنُهْم ُمْقت ِصد  و   ، وتمامها:" ف ِمْنُهْم ظ اِلم  ِلن ْفِسِه و 
ث ًة )5الواقعة:  (4) ُكْنُتْم أ ْزو اًجا ث ال  ابُ 5، وتمام اآليات:" و  ا أ ْصح  ن ِة م  ْيم  اُب اْلم  ن ِة ) ( ف أ ْصح  ْيم  ِة م ا 8اْلم  ْشأ م  اُب اْلم  ( و أ ْصح 

ِة ) ْشأ م  اُب اْلم   (".50( و السَّاِبُقون  السَّاِبُقون  )5أ ْصح 
ا ب ْين  ذ ِلك  21مريم:  (5) م  ْلف ن ا و  م ا خ  ا ب ْين  أ ْيِدين ا و  ب ك  ل ُه م  ُل ِإالَّ ِبأ ْمِر ر  ا ن ت ن زَّ م  م  ، وهي من قوله تعالى:" و  ب ك   و  ا ك ان  ر 

 ن ِسيًّا".
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ل ق  ُكلَّ د ابَّة ﴾:ى[ــــــوله تعالــــ]وق ﴿و اللَُّه خ 
 ، (2)ين  ي ْذُكُرون  اللَّه ﴾ى[:﴿الَّذِ ـــــه تعالــــــ]وقول، (1)

ْن ي ش اُء﴾  . واهلل أعلم.(3)،اآليات]وقوله تعالى[:﴿ي ه ُب ِلم 

 

 باب اجلمع مع التفريق

ويقال أيضا الجمع والتفريق، وهو أن يدخل شيئان فصاعدا في معنى، ويفر ق بين 
ل وفي التقسيم جهتي اإلدخال، والفرق بينه وبين التقسيم أن  ذكر المتعد د هنا على اإلجما

على التفصيل، وبينه وبين اللف  والنشر اعتبار تعين اإلضافة إلى كل  متعد د هنا بخالف 
 اللف  والنشر.

ن ما قيل له الجمع مع التفريق إشارة ب إلى أن  المحسن اجتماعها، ولم يذكروا  "معـ"وا 
بين الجمع اجتماع بعض المحسنات األخرى بعضها مع بعض، كالطب اق مع المقابلة لما 

 والتفريق من التقابل، فاجتماعهما موجب لحسن زائد على كل  واحد منهما.

 ] المتقارب [  :الوطواطومن الجمع مع التفريق قول 
   

ْوِئه ا ق ْلبِ    ف و ْجُهك  ك النَّاِر ِفي ض   (4)ر ه اـــــي ح  ــــي  ك النَّاِر فِ ـــو 
 

                                                           
ل ى 19النور:  (1) ْن ي ْمِشي ع  ِمْنُهْم م  ل ى ب ْطِنِه و  ْن ي ْمِشي ع  ل ق  ُكلَّ د ابَّة  ِمْن م اء  ف ِمْنُهْم م  ِمْنُهْم ، وتمامها :" و اللَُّه خ  ِرْجل ْيِن و 

ا ي ش اُء ِإنَّ اللَّ  ل ى أ ْرب ع  ي ْخُلُق اللَُّه م  ْن ي ْمِشي ع  ". م  ل ى ُكل  ش ْيء  ق ِدير   ه  ع 
ْلِق السَّم او اِت و  555آل عمران:  (2) ي ت ف كَُّرون  ِفي خ  ل ى ُجُنوِبِهْم و  ُقُعوًدا و ع  اأْل ْرِض ، وتمامها:" الَِّذين  ي ْذُكُرون  اللَّه  ِقي اًما و 

ان ك  ف ِقن ا ع ذ اب  النَّ  ل ْقت  ه ذ ا ب اِطاًل ُسْبح  بَّن ا م ا خ   اِر".ر 
ْن ي ش  90-15الشورى:  (3) ي ه ُب ِلم  ْن ي ش اُء ِإن اثًا و  ا ي ش اُء ي ه ُب ِلم  اُء ، وتمامهما:" ِللَِّه ُمْلُك السَّم او اِت و اأْل ْرِض ي ْخُلُق م 

ِلي15الذ ُكور  ) ِقيًما ِإنَُّه ع  ْن ي ش اُء ع  ي ْجع ُل م  ن اثًا و  و ُجُهْم ُذْكر اًنا و اِ   (".90م  ق ِدير  )( أ ْو ُيز 
 .2/125، البالغة العربية: 3/55، الطراز ألسرار البالغة: 5/593ينظر: نهاية األرب:  (4)
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فهو المشابهة المحكوم عليهما  ،الن ارأدخل قلبه ووجه الحبيب في معنى كونهما ك
بها، فإن  المراد بالدخول في معنى الحكم عليهما بشيء واحد ثم  فر ق بينهما بأن  وجه 

قوله  (1)يبيالط  وجعل منه  .الشبه في الوجه الضوء والل معان، وفي القلب الحرارة واإلحراق
ْوِته اتعالى:﴿ فَّى اأْل ْنُفس  ِحين  م  ثم  فر ق  ،جمع النفيسين في حكم التوف ي؛ (2)اآلية ،﴾اللَُّه ي ت و 

في بالحكم باإلرسال واإلمساك، أي: اهلل يتوف ى األنفس التي تقبض والتي لم  من جهة التو 
 فيمسك األولى ويرسل األخرى. ،تقبض

 [  لمتقارب] مجزوء ا :وجعل منه بعضهم قول الشاعر

دَّ ك الِمْسِك ُصْدغاً  ق ْد    ق ِد اْسو   (3)ط اب  ك الِمْسِك ُخْلق او 
 

 شب ه بالمسك ثم  فر ق التشبيه؛ فجعل سواده للصدغ وطيبه للخلق. 

 : ] البسيط [الصفي  وقول 

و اْلب ْأُس ك النَّاِر ُيْفِني ُكلَّ ُمْجت ِرمِ   س ن اُه ك النَّاِر ي ْجُلو ُكلَّ ُمْظِلم ة  
(4) 

 

يهما ذوي نور ثم  فر ق النور إلى مشرق رأى النور والنار كل، واهلل أعلم، قيل: كأن ه
 س، وفيه بعد، واهلل أعلم.أومحرق؛ فجعل المشرق للوجه والمحرق للب

 
                                                           

. هو الحسين بن محمد بن عبد اهلل، شرف الدين الطيبي: من علماء الحديث والتفسير والبيان.أصله من عراق العجم (1)
كتبه "التبيان في المعاني والبيان" ، و"شرح الكشاف".توفي سنة آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة. من  وكان
 .2/292،   األعالم: 5/922هـ. ينظر: بغية الوعاة:  513

ل  12الزمر:  (2) ى ع  ن اِمه ا ف ُيْمِسُك الَِّتي ق ض  ْوِته ا و الَِّتي ل ْم ت ُمْت ِفي م  فَّى اأْل ْنُفس  ِحين  م  ْلم ْوت  ْيه ا ا، وتمامها:" اللَُّه ي ت و 
" ي ات  ِلق ْوم  ي ت ف كَُّرون  ل  ُمس مًّى ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل  ُيْرِسُل اأْلُْخر ى ِإل ى أ ج   و 

 لم أهتد إلى قائله.  (3)
 .251ينظر: الديوان: (4)
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 باب اجلمع والتقسيم

وهو جمع متعد د تحت حكم ثم  تقسيمه أو تقسيم متعد د ثم جمعه تحت حكم، 
قسيم على والفرق بين الباب والتقسيم أن ذكر المتعد د في الباب على اإلجمال وفي الت

التفصيل، وأما الفرق بين الباب والنشر فاعتبار تعيين اإلضافة إلى كل متعد د في الباب 
، فقولنا: الكلمة اسم بخالف ال مثال  وتقسيم لغوي ال بديعي. أو فعل أو حرف،نشر واللف 

 : ] البسيط [سيف الدولةفي  بأبي الطي  جمع المتعد د تحت حكم تقسيمه قول 

ق انِ  ى ُشْرِبه ا ن ه ل  ق اد  اْلم  ل     ب  أ ْقص   ر عُ ـــى س ْيِره ا سِ ــى الشَِّكيِم و أ ْدن  ـع 

ْرش ن ة   ل ى أ ْرب اِض خ  تَّى أ ق ام  ع  ْلب اُن واْلب   ح  وُم والص   ي عُ ِـ ت ْشق ى ِبه ا الر 

ل ُدوا ا و  ا ن ك ُحوا و الق ْتِل م  م ُعوا و النَّ    للسَّْبِي م  ر ُعواو النَّْهِب م ا ج  اِر م ا ز 
(1) 

 وهو قوله: "،للس بي :"وقوله "،لبيعوا " :بيتا بين قوله ركيالسك  وذكر 

ُمْرت ب عُ     الدَّْهُر ُمْعت ِذر  و السَّْيُف ُمْنت ِظر   و أ ْرُضُهْم ل ك  ُمْصط اف  و 
(2) 

بكسر -والمفرد ِمقنب ،العساكر" المقانب"و بأبيات." للسبي"ذا بعد قوله والمشهور أن  ه                                                             
ل، " النه ل"وهو ما بين الثالثين واألربعين من الخيل، و  -الميم مستعار من الشرب األو 

: -بكسر السين وفتح الراء-"السر ع "الحديدة المعترضة في فم الفرس، و ":الشكيم"و
بضم  الخاء والشين -"ـةنُخــرشُ "ل المدينة، وو : ما ح-الباءبفتح الراء و -"الرب ض"اإلسراع، و

 ،جمع بيعة ":البي ع"جمع صليب، و "الصلبان": بلدة في بالد الروم، و-المعجمتين وفتحهما
وما  ،مجرورات "النار"و "النهب"و/  "القتل"و ،يتعل ق بأقام "حتى"وهو متعب د النصارى، و

                                                           
 .2/29ينظر: الديوان:  (2()1)

 

[ظ55]   
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لين  "ما"ين مختلفين، وبعدهن  مرفوعات عطفا على معمولي عامل في الموضعين األو 
 ".ما زرعوا"للعقالء تنزيال منزلة غير العقالء تهاونا بهم لشركهم ومعادلة لقوله: 

ما له؛ أضاف إلى ما  فأضاف لكل   ثم  قس م ،وهو الشقاء ،جم ع الروم تحت حكم 
لى ما جمعوا النهب، و  لى ما زرعا  نكحوا السبي، وا  وا الن ار، وال شاهد لى ما ولدوا القتل، وا 

 ألن ه لم يتعر ض لحالها في التقسيم.  ؛"البيع"و "صلبان"ال في

ِمْنُهْم ومنه قوله تعالى:﴿ ْثن ا اْلِكت اب  الَِّذين  اْصط ف ْين ا ِمْن ِعب اِدن ا ف ِمْنُهْم ظ اِلم  ِلن ْفِسِه و  ثُمَّ أ ْور 
ْير اِت ِبِإذْ  ِمْنُهْم س اِبق  ِباْلخ   .(1)ِن اللَِّه﴾ُمْقت ِصد  و 

 ] البسيط [ :في الصحابة (2)رن بن ثربتحس  ومثال تقسيم متع دد ثم  جمعه تحت حكم قول 

ُدوَُّهمْ  وا ع  ر  ُبوا ض  ار  ُلوا النَّْفع  ِفي أ ْشي اِعِهم ن ف ُعوا  ق ْوم  ِإذ ا ح  او   أ ْو ح 

ْيُر ُمْحد ث ة   الئِ    س ِجيَّة  ِتْلك  ِمْنُهْم غ   د عُ ـــــر ه ا اْلبِ ـــــــْم ش  ــق  ف اْعل  ـــِإنَّ اْلخ 

، وجمع األحوال في "إذا...الخ"جمع فيه المتعد د، وأضاف في قوله: "قوم"فقوله:                        
 "حاولوا"، و"تلك"خبر لــ "سجية"و .خط تين النفع والضر  في السجي ة جمع" سجية تلك"قوله:

فاعلم "أي: طبيعة، و : جمع خليقة؛"الخالئق"ألنصار، واألتباع ا": األشياع"طلبوا، و
ن ما صح  الحكم عليها بالبدع مع " الخليقة"معترض بين اسم إنَّ وخبرها، و" ما طبع عليه؛ وا 

م كالخليقة، واهلل أعلم. ؛حدوث البدعة  ألن ها قد تحدث وتلز 

 

                                                           
 .32فاطر:  (1)
شاعر النبي، صلى اهلل عليه وسلم، وأحد هو حسان بن ثابت بن المنذر، األنصاري، أبو الوليد: الصحابي،  (2)

المخضرمين، فقد عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في اإلسالم. واشتهرت مدائحه في الغسانيين، وملوك الحيرة. 
معجم   2/559هـ.ينظر: األعالم:  91وكان شديد الهجاء، فحل الشعر. له "ديوان شعر". توفي في المدينة سنة 

 .3/555المؤلفين: 
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 باب اجلمع مع التفريق والتقسيم

ع ط اًء إلى قوله تعالى:﴿ال  ت ك لَُّم﴾  :﴿ي ْوم  ي ْأتِ ، كقوله تعالىوهن ما سبق ذكره قبلُ 
ْجُذوذ ﴾ غ ْير  م 
 تفسير اآلية على مذهبنا "هميرن الزاد إلى دار المعرد"وقد أطلُت في. (1)

ثم  غاير بينها بالشقاوة  ،ومذهب األشاعرة ـ جمع األنفس في عدم التكل م إال  بإذنه تعالى
واعترض التمثيل به بأن ه ال بد  في .لهم وللسعداء ما لهم ثم  أضاف لألشقياء ما ،والسعادة

الجمع مع التفريق أن يكون التفريق في جهتي اإلدخال، وفي اآلية ليس كذلك؛ وأجيب بأن 
 يراد بالتفريق مطلق ذكر الفصل بين شيئين، واهلل أعلم.

 

 باب مجع املؤتلف واملختلف

مؤتلفة في مدحها، وتروم بعد ذلك  وهو أن تريد التسوية بين ممدوحين فتأتي بمعان
ترجيح أحدهما على اآلخر بزيادة فضل ال ينقص اآلخر؛ فتأتي لذلك بمعان تخالف معنى 

ن ُم اْلق ْوِم التسوية، كقوله تعالى: ﴿ ْرِث ِإْذ ن ف ش ْت ِفيِه غ  اِن ِفي اْلح  ُسل ْيم ان  ِإْذ ي ْحُكم  د اُوود  و  و 
ُكنَّا ِلُحْكِمِهْم ش اِهِدين   ُكالًّ آت ْين ا ُحْكًما و ِعْلًما﴾ (58) و  ف ف هَّْمن اه ا ُسل ْيم ان  و 

سو ى في الحكم  ؛(2)
  [ ] البسيط :ىبن أبي سلم زهيروالعلم وزاد فضل سليمان بالفهم. ومنه قول 

اــو اُد ف ِإْن ي ْلح  ــــو  اْلج  ـــهُ  ْأِوِهم   ق اــــُلُه ل حِ ـــا ِمثْ ــــمِه ــفِ ــــــــــيـــي ت ك الِ ــــف  ــف    ْق ِبش 

ا ك ان  ِمْن م ه ل   ل ى م  اِلح  س ب ق ا  أ ْو ي ْسِبق اُه ع  ا ِمْن ص  ا ق ْد ق دَّم  ف ِمْثُل م 
(3) 

 

                                                           
س ِعيد  )508-509هود:  (1) ا الَِّذين  ش ُقوا ف ِفي النَّاِر 509.وتمامهن:" ي ْوم  ي ْأِت ال  ت ك لَُّم ن ْفس  ِإالَّ ِبِإْذِنِه ف ِمْنُهْم ش ِقي  و  ( ف أ مَّ

ش ِهيق  ) ِفير  و  ا د ام ِت السَّم او اُت و اأْل ْرُض ِإالَّ 502ل ُهْم ِفيه ا ز  اِلِدين  ِفيه ا م  ا ُيِريُد )( خ  بَّك  ف عَّال  ِلم  ب ك  ِإنَّ ر  ( 505م ا ش اء  ر 
ب ك   ا د ام ِت السَّم او اُت و اأْل ْرُض ِإالَّ م ا ش اء  ر  اِلِدين  ِفيه ا م  نَِّة خ  ا الَِّذين  ُسِعُدوا ف ِفي اْلج  ) و أ مَّ ْجُذوذ   ( ".508ع ط اًء غ ْير  م 

 .55-58األنبياء:  (2)
 . 535ان: ينظر: الديو  (3)
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 ] البسيط [ :الصفي  وقول 

ِدُموا ِميِع اْلف ْضِل م ا ع  ِذْكر  النَّْصِر و الرَِّحمِ   ُهُم ُهُم ِفي ج  اء  و  إالَّ اإِلخ 
(1) 

 ] البسيط [ (2):ابن المقرئوقول                    

ا ُكل ُهْم ِخير ُة اللَِّه اْصط ف اه ا ف م  اِئر  ل ُهمُ    و  ل ْيِهْم ض  ل  ش ْيء  ع   (3)ُفض 

 

 باب ائتالف اللفظ مع املعنى

إن كان فخما جاء المتكل م بألفاظ جزلة فخمة،  ؛وهو اإلشارة بألفاظ مناسبة للمعنى
ن كان رقيق أو غريبا فبغريبة، أو متداوال بمتداولة، أو  ،ا جاء باأللفاظ سهلة سمحةوا 

؛ (4)"الركون إلى الظالمين"بعد ذكر  "مس  النار"متوس طا في ذلك فبمتوس طة، كما جاء 

                                                           
الرواية المشهورة بـ"سوى" بدال من "إال". وقال ابن حجة الحموي بعده: قلت: الحل ي أساء األدب في نظم هذا البيت،  (1)

وكذب في الثالثة التي  -صلى اهلل عليه وسلم-وكان يجب أن يؤدب على نظمه، فإنه بخس فيه حق صحابة رسول اهلل 
عدموها وقوله: هم هم في جميع الفضل، ال يفهم منه مدح؛ ألنه  - عنهمرضي اهلل-استثناها، وقال: إن الصحابة 

 سلبهم الفضل في الشطر الثاني من البيت، ولهذا قال الشيخ عز الدين في بديعيته مشيًرا إلى هذا البيت:

 هم هم في جميع الفضل ما عدموا    ما قاله الرافضي النذل في الكلم

 تمع في بيت الصفي غير المختلف؛ ألن المؤتلف عنه بمعزل.وعلى هذا الترتيب الفاسد. فما اج

وقال ابن معصوم أيضا: هذا البيت غير مطابق لحد هذا النوع عند التأمل لما عرفت في حده أن الزيادة التي يؤتى بها 
اهلل  للترجيح ينبغي أن ال ينقص بها مدح اآلخر، والشيخ صفي الدين سلب بزيادته جميع الفضل عن الصحابة رضوان

 .193،  أنوار الربيع:2/102عليهم كما ترى، فال يصلح شاهدا لهذا النوع. ينظر: خزانة األدب الن حجة الحموي: 
 599هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد اهلل اليمني، المعروف بابن المقرئ: باحث من أهل اليمن. ولد باليمن سنة (  2)

ض البالد. من مؤلفاته: "عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ هـ. وتولى التدريس بتعز وزبيد، وولي إمرة بع
 .5/350، األعالم: 553هـ. ينظر: بغية الوعاة:  835والعروض والقوافي"، و"بديعية". مات بزبيد سنة 

 ، كيف أنه رد على الحل ي سلب ه فضائل الصحابة ببيت المقرئ، على طريقة أهل البديع. !هلل در الشيخ (3)
ا ل ُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أ وْ 553من: هود:  (4) م  ِلي اء  ثُمَّ ال  ، وهي قوله تعالى:" و ال  ت ْرك ُنوا ِإل ى الَِّذين  ظ ل ُموا ف ت م سَُّكُم النَّاُر و 

." ُرون   تُْنص 
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ألن ه دون اإلحراق في ظاهر اللفظ لكون الراكن دون الظالم في العذاب، ولو جاء أن  
في جانب السي ئة لثقلها إذ دل  على الكلفة،  (1)"تسبتاك"الراكن يهلك قبله، وكما جاء 

 (4)﴾ر  دِ ت  قْ مُ ﴿و ،واخر صأبلغ من (3)ون﴾خُ رِ ط  صْ و﴿ي   ،واوهو أبلغ من كب  ، (2)وا﴾بُ كِ بْ وجاء﴿كُ 
س ق اُهم أبلغ من الرحيم، وجاء﴿ أبلغ من صابر، والرحمن (5)"مصطبر"و ،أبلغ من قادر

ب ُهم اًء غ د ًقاْين اهُ أ ْسق  في شراب الجنة، و﴿ (6)﴾ر  في الدنيا؛ ألن  السقي لما فيه كلفة.  (7)﴾ْم م 
 اهلل. تعالى

 ] الطويل [ :زهير بن أبي ُسلمىومن الباب قول 

لِ ــــأ ث افِ  ُنْؤيًا  ك جِ   ي  ُسْفعًا في  ُمع ر ِس ِمْرج   ْوِض ْلم ي ت ث لَّمِ ــــْذِم اْلح  ــــو 

فْ  ْبِعه اُت الدَّار   ُقلْ ــــف ل مَّا ع ر  ب احًا أ ي    ُت ِلر  ْبُع و اْسل ِم أ ال  ِعْم ص  ه ا الرَّ
(8) 

 

                                                           
ا اْكت س ب ْت"، ومنها قوله جل في عاله:" ال  ُيك ل ُف اللَُّه ن ْفًسا ِإالَّ وُ 282من: البقرة:  (1) ل ْيه ا م   ْسع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ْت و ع 
".51من: الشعراء:  (2)  ، وهي قوله:" ف ُكْبِكُبوا ِفيه ا ُهْم و اْلغ اُوون 
اِلًحا غ ْير  الَِّذي ُكنَّا ن  35من: فاطر:  (3) بَّن ا أ ْخِرْجن ا ن ْعم ْل ص  ْرُكْم ، وهي قوله تعالى:" و ُهْم ي ْصط ِرُخون  ِفيه ا ر  ل ْم ُنع م  ُل أ و  ْعم 

." ا ِللظَّاِلِمين  ِمْن ن ِصير  اء ُكُم النَِّذيُر ف ُذوُقوا ف م  ْن ت ذ كَّر  و ج  ا ي ت ذ كَُّر ِفيِه م   م 
".12من: القمر:  (4) ِزيز  ُمْقت ِدر  ْذن اُهْم أ ْخذ  ع   ، وهي قوله تعالى:" ك ذَُّبوا ِبآي اِتن ا ُكل ه ا ف أ خ 
ا ف اْعُبْدُه و اْصط ِبْر ِلِعب اد ِتِه ه ْل ت ْعل ُم ل ُه س ِميًّ 29مريم:  من:(   5) ا ب ْين ُهم  م   ا".، وهي قوله:"ر ب  السَّم او اِت و اأْل ْرِض و 
س ق ا25اإلنسان: (6) ة  و  ْست ْبر ق  و ُحل وا أ س اِور  ِمْن ِفضَّ اِلي ُهْم ِثي اُب ُسْنُدس  ُخْضر  و اِ  ب ُهْم ش ر اًبا ط ُهوًرا".، وتمامها:" ع   ُهْم ر 
د ًقا".52الجن:  (7) اًء غ  ل ى الطَِّريق ِة أل  ْسق ْين اُهْم م   ، وتمامها:" و أ لَِّو اْست ق اُموا ع 
ان ِة الد ر اِج فالُمت ث لَّمِ  (8) ْوم   من معلقته المشهورة التي مطلعها: أ ِمْن ُأم  أ ْوف ى ِدْمن ة  لم ت كل ِم    ِبح 

وى األصمعي البيت الثاني: "أال ِعْم صباحا"؛ ومعناه أنعم صباحا، وقال: هكذا ينشده عامة العرب، وتقدير الفعل ور 
 الماضي منه و ع م ي ِعم، وال ينطق به.

: حجارة الموقد. السفع: تغير اللون. المعر س: المنزل، أو مكان التعريس وهو التجمع، والمعرس: هو الدار أو  واألثافي 
الخيمة، وهنا مكان القدر أو الموقد. والمرجل: القدر يطبخ به. النؤي: ُنهير صغير يحفر حول الخيمة ليمنع مكان 

ينظر: شرح المعلقات السبع، حسين بن أحمد دخول ماء المطر إليها. الجذم: البقية واألثر. تثلم: تشقق وتكس ر وتخرب. 
ْوز ني، دار احياء التراث العربي، ط/  .518م:  2002 -هـ 5123 5الزَّ
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ل فخما لفاظ أبوصف اآلثار والمعاهد فجاء بما يناسبه ب (1)المعنى في البيت األو 
 لفاظ سهلة، واهلل أعلم.أجزلة، وفي الثاني رقيق فجاء ب

 

 باب ائتالف املعنى مع املعنى

مين له فيغرقه بأحدهما لمزية انفرد مالئ سببينأن يشتمل الكالم على معنى و هو 
ُأ  (558)ِإنَّ ل ك  أ الَّ ت ُجوع  ِفيه ا و ال  ت ْعر ى ﴿:بها عن اآلخر، قال اهلل عز  وجل و أ نَّك  ال  ت ْظم 

ى  وكل من عدم العراء وعدم الظمإ  ،المعنى عدم الضحى ،(2)﴾(555)ِفيه ا و ال  ت ْضح 
 ] الطويل [ :بأبو الطي  ظمإ ألن ه أنسب به، وقال لكن قرن بعدم ال ،مناسب له
  

ا ِفي اْلم ْوِت ش ك  ِلو اِقف   م  ق ْفت  و  ْفِن الرَّد ى و ْهو  ن اِئمُ   و   ك ا نَّك  ِفي ج 

ث غْ   ةً ــــى ه ِزيم  ـــــر  ِبك  األ ْبط اُل ك ْلم  ــــت مُ  اح  و   (3)ُرك  ب اِسمُ ــو و ْجُهك  و ضَّ

                                                           
 كذا، ولعل الصواب: فخم، بالرفع؛ وسياق الكالم يعضده.واهلل أعلم. (1)
 .555-558طه:  (2)
وذكر أن أبا الطيب المتنب ي لما أنشد سيف الدولة أبا الحسن علي  بن حمدان قصيدته، قال له: قد انتقدنا عليك يا  (3)

 بيتاه، وذكرهما. وكان ينبغي أن تقول: أبا الطيب هذين البيتين كما انتقد على امرىء القيس

اُح وث ْغرك باسمُ   وقفت  وما في الموت ش ُك لواقف  ووْجهك وضَّ

ْفن الرَّدى وْهو  ناِئمُ   تمر بك األبطال  ك ْلم ي هزيمًة    كأنك في ج 

أ امرؤ القيس وأخطأت فقال: أي د اهلل موالنا. إن صح  أن  الذي استدرك على امرىء القيس هذا أعلم بالشعر منه فقد أخط
أنا. وموالنا يعلم أن الثوب ال يعرفه البز از معرفة الحائك، ألن البز از يعرف جملته، والحائك يعرف جملته وتفاريقه؛ ألنه 
ن ما قرن امرؤ القيس لذ ة النساء بلذ ة الركوب للصيد، وقرن السماحة في شراء  هو الذي أخرجه من الغزلية إلى الث وبي ة؛ وا 

لألضياف بالشجاعة في منازلة األعداء، وأنا لم ا ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى وهو الموت  الخمر
اح وثغرك  ليجانسه؛ ولما كان الجريح المنهزم ال يخلو من أن يكون عبوسا، وعينه من أن تكون باكية قلت: ووجهك وض 

ن لم يت سع اللفظ لجميعها. فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين دينارا.  باسم، ألجمع بين األضداد في المعنى وا 
، 8/321هـ:  5155، 5ينظر: التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسن بن حمدون البغدادي،  دار صادر، بيروت، ط/
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ل واحد من هذين البيتين مالئم لكل  واحد من صدرهما، واختار هذا الترتيب فإن  ع ُجز  ك
ابن لما فيه من المناسبة بالوقوف في مقام الهالك، والتبس م حين تكل ُح الوجوه، وقال 

 ] البسيط [ :ررالقص  
 

ِمْن جُ   و أ ْخِلِصي ت ْخُلِصي ِمْن ُكل  ُموِبق ة    ُرمِ ـــــــواْست ْغِفِري اهلل  ِمْن ذ ْنب  و 

ـ     اِل و الت ِزِمي  ةً ــاِلص  ـــِه  خ  ـــلَّ ـــًة لِ ــــــــد دي ت ْوب  ـــــو ج  ْير  ِفي األ ْعم   و ال ِزِمي اْلخ 

 

 باب ائتالف املعنى مع الوزن

وهو أن يأتي المتكل م بألفاظ مؤتلفة مع المعنى من غير حاجة إلى إخراج المعنى 
]  :إذ قال (1)وردعروة بن اليم أو تأخير أو حذف كما أخرجه عن وجه الصحة بقلب أوتقد

 الوافر [
 

ِبيب    ِتِه ي ُفوقُ   ف ِإن ي ل ْو ش ِهْدُت أب ا ح   غ د اة  غ د ا ِبُمْهج 

اِلي/  م  ا آل  ف د ْيُت ِبن ْفِسِه ن ْفِسي و  م  ا ُأِطيـــو   قُ ـــــوه ِإالَّ م 
 

"، ال"وأن يقول: إال  ما ال أطيق فحذف  ،هأراد أن يقول: نفسه بنفسي فانقلب علي
 فجمع بين القلب والحذف.

 
                                                                                                                                                                                

البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تح: الدكتور أحمد أحمد بدوي، الدكتور حامد عبد المجيد، مراجعة: األستاذ 
 .3/529، المثل السائر: 5/518وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دت:  -إبراهيم مصطفى، الجمهورية العربية المتحدة 

، من غطفان: من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها. كان يلقب بعروة الصعاليك،  (1) هو عروة بن الورد بن زيد العبسي 
غزواتهم. قال عبد الملك بن مروان: من قال إن حاتما أسمح الناس فقد ظلم لجمعه إياهم، وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في 

 .2/255،  معجم المؤلفين:1/225ق.هـ. ينظر: األعالم:  30عروة بن الورد. له " ديوان شعر". توفي سنة 

[و52]   
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 ] البسيط [ :(1)كعب بن زهيروكما أخرجه  

ِرق تْ  ق ْد ع  ْيه ا و  ق ْد ت ل فَّع  ِباْلُقوِر اْلع س اِقيُل    ك أ نَّ أ ْوب  ِذر اع  و 
 

 

ستقام الوزن.ومثال والعساقيل: السراب، فما ا"، تلف ع القور بالعساقيل"أراد أن يقول:
 ] البسيط [ :الصفي  الباب قول 

ذَّر هُ  ِذر اُع الشَّاِة ح  اِدِق الرَّ   م ْن ِمْثُلُه و  ِه ِبِلس ان  ص   (2)مِ ت  ع ْن ُسم 

 

 

 باب ائتالف اللفظ مع الوزن

وهو أن يكون البيت مستقيم الوزن متناسبا ال يحتاج الشاعر إلى تقديم وال تأخير 
 ه: ــــــي قولـــــف (3)رزدقــالفما تعسف ــــى، كـــــــذهب بصورة المعنيى تعسف ـــوال إل

 ، فإن ه لم يتآلف لفظه مع وزنه.(4) البيت، "وما مثله في الناس"

                                                           
وسل م وأقام  هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضر ب: شاعر عالي الطبقة. هجا النبي صلى اهلل عليه (1)

يشب ب بنساء المسلمين، فهدر النبي  دمه، فجاءه مستأمنا، وقد أسلم، وأنشده الميته المشهورة: " بانت سعاد فقلبي اليوم 
هـ .ينظر:  22متبول " فعفا عنه النبي صل ى اهلل عليه وآله وخلع عليه بردته. له " ديوان شعر ". توفي سنة 

 .8/511، معجم المؤلفين:9/222األعالم:
قال ابن حجة الحموي معقبا على بيت صفي الدين، بعد سوقه بيت الشيخ عز الدين الموصلي القائل في بديعيته:                   (2)

 تؤلف اللفظ والمعنى مدائحه    فللمعاني ترى األلفاظ كالخدم

شيخ عز الدين أتى أواًل قلت: بيت الشيخ صفي الدين، في هذا النوع، قاصر عن بيت الشيخ عز الدين؛ فإن ال
باالنسجام والسهولة مع التورية بتسمية النوع وتمكين القافية، فإن لفظة رتم، في بيت الشيخ صفي الدين غير ممكنة، 

 .2/111وأيًضا فإن الوزن والمعنى في بيت الموصلي في غاية االئتالف. ينظر: خزانة األدب البن حجة:
 ميمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق: شاعر من البصرة، عظيم األثر في اللغة.هو هم ام بن غالب بن صعصعة الت  (3)

كان يقال: لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، وهو صاحب األخبار مع جرير واألخطل، ومهاجاته لهما مشهورة. 
  55/255، معجم األدباء: 59هـ. ينظر: طبقات فحول الشعراء:  550توفي سنة 

لَّكاً والبيت كام (4) ا ِمْثُلُه ِفي النَّاِس ِإالَّ ُمم  م  ي  أ ُبُوُه ُيق اِرُبهْ  ال:   و  ِه ح   أ ُبو ُأم 
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 ] البسيط [  :الصفي   ومثال الباب  قول

ل ُف ب ْين  الذ ْئِب و اْلغ ن    ِفي ِظل  أ ْبل ج  م ْنصور الل و اِء ل هُ   (1)مِ ع ْدل  ُيؤ 
 

 ] البسيط [  :ررابن القص  وبيت 

ْوُض ي ْجِري ك ْوث رًا غ د قاً  اء  ب اِرد  ش ِبمِ    ي ا م ْن ل ُه اْلح   ي ْروي اْلِعط اش  ِبم 
 

ال  وسم ى بعضهم تشابه األطراف ائتالف اللفظ مع اللفظ، ومث ل له بقوله تعالى:﴿
اُر﴾ ومر  الكالم في  ،(3)البيت".كالقسي  المعط فات :"البحيريوقول  اآلية.( 2)ُتْدِرُكُه اأْل ْبص 

 يط [] البس :الصفي  قول و ذلك، 

ة   ْيُل سا ِبح  اُضوا ُعب اب  الو غ ى واْلخ  ْوِت ُمْلت ِطمِ    خ  ْوِج الم  ْرب  ِبم  ِفي ب ْحِر ح 
(4) 

 

 ] البسيط [ :ررابن القص  وقول 

ديث  الحرِب ع ْن قد مِ ت ْسِقي ف تُ   د اد  غير صادي ة  ــــل ُهْم ُسُيوف  حِ   ْروي ح 

 

 
                                                                                                                                                                                

 .22ش. ينظر: تخليص العاني: وتعسف الفرزدق في البيت هو التعقيد اللفظي وضعف التأليف، كما أشار إليهما أطفي  
 . 255ينظر: الديوان:  (1)
ِبيُر".، وتمامها:" ال  ُتدْ 503األنعام:  (2) ار  و ُهو  اللَِّطيُف اْلخ  اُر و ُهو  ُيْدِرُك اأْل ْبص   ِرُكُه اأْل ْبص 
ْبِريًَّة ب ِل األ ْوت اِر  (3)  والبيت هو:     كاْلِقِسي  اْلُمع طَّف اِت ب ِل األ ْسـ   ـُهِم م 

" جمع "قوس" ويجمع عل ى "أقواس" تناسب "األسهم" وُتن اِسُب فجمع في ت شبيهاته أشياء بينها تناسب  وتالؤم، إذ "اْلِقِسي 
"األوتار" ألن ها كل ها في آلة واحدة. ومعنى البيت أنه يصف إبال أنحلها السرى بحيث صارت من الهزال كالقسي بل 

 .5/253، خزانة األدب البن حجة:2/225السهام بل األوتار. ينظر: معاهد التنصيص:
 .  255ينظر: الديوان: ( 4)
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 باب ائتالف اللفظ مع اللفظ من وجه آخر

وهو أن تكون األلفاظ يالئم بعضها بعضا، بأن يقرن الغريب بمثله والمتداول 
بمثله؛ رعاية لحسن الجوار والمناسبة، وليس المراد الغرابة التي تخل  بالفصاحة، بل دونها 

ًضا﴾ق اُلوا ت اللَِّه كقوله تعالى:﴿ ر  تَّى ت ُكون  ح  أتى بأغرب ألفاظ القسم  ،(1)ت ْفت ُأ ت ْذُكُر ُيوُسف  ح 
، "الواو"و "الباء"ة بالنسبة إلى استعماال وأبعد عن إفهام العام   ها أقل  فإن   "،التاء" وهو

أقرب إلى اإلفهام  "تزال"وبأغرب صيغ األفعال التي ترفع األسماء وتنصب األخبار، فإن 
ر ض"وبأغرب ألفاظ الهالك وهو  ؛وأكثر استعماال فاقتضى حسن الوضع في النظم  "،الح 

أن تجاور كل  لفظة بلفظ من جنسها في الغرابة؛ تأتي لحسن الجوار ورغبة في ائتالف 
 المعاني باأللفاظ، ولتتعادل األلفاظ في الوضع وتتناسب في النظم.

ْهد  ﴿:ولم ا أراد غير ذلك قال اِنِهْم﴾ و أ ْقس ُموا ِباللَِّه ج  أ ْيم 
فأتى بجميع األلفاظ ، (2)

 متداولة ال غرابة فيها، واهلل أعلم.

 

 باب التجريد

نتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مماثل له في تلك الصفة ألجل وهو أن يُ 
المبالغة؛ وذلك أن ه كملت تلك الصفة في ذلك األمر، حت ى كأن ه بلغ من االت صاف بتلك 

" ِمنْ "منها ما يكون بــ :و أقساموه ؛وصوف آخر بتلك الصفةالصفة إلى حيث ينتزع منه م
ه ونشأته من المنتزع منه الذي هو مدخولها؛ ؤ وهي ابتدائية؛ ألن  المنتزع مبد ،التجريدية

وبذلك تحصل المبالغة بخالف جعلها بيانية فال يفيد مبالغة تنقصها، نحو: " لي من فالن 
يصح  به أن يتول د منه في حاله صديق آخر أي: بلغ من الصداقة حد ا  ؛صديق حميم "

                                                           
". . و 89يوسف:  (1) ًضا أ ْو ت ُكون  ِمن  اْله اِلِكين  ر  تَّى ت ُكون  ح   تمامها:"ق اُلوا ت اللَِّه ت ْفت ُأ ت ْذُكُر ُيوُسف  ح 
 .12، فاطر: 93، النور: 38، النحل: 505األنعام:  (2)
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مثله فيها، فكأن ه قيل: خرج لي منه صديق آخر، فهي لالبتداء ولو كانت للبيان لكان 
 المعنى: لي صديق وهو فالن، وال مبالغة فيه.

ر. "من"وأيضا األصل أن ال يتقد م البيان على المبين، وهنا تتقد م  ومنه قراءة  وتتأخ 
﴾ ِرث  ا﴿ي ِرثُِني و  :بعض : هذا هو التجريد؛ وذلك أن ه (2)ابن جن يقال  ؛(1)ِمْن آِل ي ْعُقوب 
رث من آل يعقوب، وهو الوارث نفسه، جر د منه اوهب لي من لدنك وليا يرثني منه و  :يريد

ْرد ة  ﴾ُعبيد بن ُعميروقرأ  وارثا. ، بمعنى حصلت  من السماء وردة  ؛  (3)بالرفع ﴿ ف ك ان ْت و 
 وذلك تجريد.

يَّ ِمن  اْلم ي ِت ﴿:مذكورة أو مقد رة، وجعل منه بعض "من"فالتجريد يكون بـــ ُيْخِرُج اْلح 
﴾ ي  ُيْخِرُج اْلم ي ت  ِمن  اْلح  و 
.على أن  المي ت النطفة، والتحقيق أن ال تجريد في هذا. وقوله (4)

ِزيًرا ِمْن أ ْهِلي﴾تعالى:﴿ و اْجع ْل ِلي و 
 وهو هارون. ،على أن  األهل الواحد، (5)

الداخلة على المنتزع منه؛ وهي للمصاحبة،  "الباء التجريدية"ومنها ما يكون بــ
بالغ في ات صافه  ؛ويجوز أن تكون للسببية، كقولهم : "لئن سألت فالنا لتسألن  به البحر"

 : شخصا كريما كالبحر معه.يأ ؛بالسماحة حت ى انتزع منه بحرا في الس ماحة
                                                           

بجزم « ويرثْ  يرْثني»برفع الفعلين على معنى الصفة للولي، وقرأ أبو عمرو والكسائي « يرثني ويرثُ »قرأ الجمهور (  1)
يرثني »وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما «. إن تهْبه يرْثني»الفعلين، وهذا على مذهب سيبويه، وتقديره: 

وهي التي استشهد بها أطفيش هنا. ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية «وارُث من آل يعقوب
، البحر المحيط 1/9ه: 5122 - 5بيروت، ط/ -حمد، دار الكتب العلمية األندلسي، تح: عبد السالم عبد الشافي م

 .5/215هـ:  5120بيروت، ط:  -في التفسير، أبو حيان األندلسي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر 
هو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح: من أئمة اللغة العربية، ولد بالموصل. وكان من أحذق أهل األدب  (2)

هم بالنحو والتصريف، وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو، وله شعر. من تصانيفه:"الخصائص"، و" وأعلم
 .1/201، األعالم: 2/532هـ. ينظر: بغية الوعاة:  352شرح ديوان المتنبي". توفي ببغداد، سنة 

 3/305، اإلتقان: 50/29ينظر: البحر المحيط:  (3)
 .55الروم:  (4)
 .25طه:  (5)
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 ] الطويل [  :في المنتزع كقوله "باء المصاحبة"ول ومنها ما يكون بدخ
 

اِرِخ اْلو غ ى ش ْوه اء  ت ْعُدو ِبي ِإل ى ص  لِ    و  ِبُمْست ْلِئم  ِمْثِل اْلف ِنيِق اْلُمر حَّ
(1) 

 

/ لما أصابها من الضربات والطعنات  :وقيل .رب  فرس قبيح المنظر لسعة أشداقها :أي
ل،             منادي  :"صارخ الوغى"و :تسرع،-لمهملةبالعين ا-"تعدو"و وصح  األو 

 .وهي الدرع ،مة الحرب: البس أل،بتأخير الهمزة عن الالم، المستلئم"الحرب المستغيث، و
على الضمير الحاضر،  "بي"الشتمال  "بي"حال من ياء، وال يصح  بدال من   "بمستلئم"و

ان الظاهر أفاد اإلحاطة، ولو وال يبدل من ضمير الحاضر وحده وال مع جاره إال  إن ك
إنه بدل اشتمال أو بعض باعتبار توه م أن  :صح  لم يكن شاهدا للتجريد، وقد يقال

المستلئم بعض من المتكلم أو سببه، كما يقرب ذلك شأن التجريد، فافهمه، فلعلك ال تجده 
، "وهاءش"أو لمنعوت  "شوهاءـ"، ويجوز أن يكون نعتا ل"مستلئمـ"نعت ل": مثل"لغيري. و

: الفحل الذي ترك أهله الركوب عليه والحمل إكراما له، ،بفتح الفاء وكسر النون ،"الفنيق"و
  المبعوث من مكانه بإزعاج. ":المرح ل"و

شب ه نفسه أو فرسه به لجامع القو ة وشد ة النهوض وعدم القدرة على مصادمته،      
المجعول عليه الرحل، أو فرض أن ه  ويحتمل أنه يريد بالفنيق ما ذكر مع أن يراد بالمح ل

جعل عليه أو ابتدئ الحمل عليه، أي: تعدو بي ومعي من نفسي شخص مستعد  للحرب. 
مررت بالر جل الكريم والنسمة المباركة، قال: جر د من الرجل الكريم  السيوطيوجعل منه 

 آخر مثله مت صفا بصفة البركة، وعطف عليه كأن ه آخر مثله  وهو هو .

فمعنى قولهم: " لقيت  .التجريدية "الباء"التجريدية و "من" بتقدير مضاف بعدوقيل 
من زيد أسدا " لقيت من لقائه أسدا، والغرض تشبيهه باألسد، وكذا معنى " لقيت به أسدا" 

                                                           
 . 1/250، بغية اإليضاح: 5/592ينظر: نهاية األرب: (  1)

[ظ52]  
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لي من فالن صديق : " لقيت بلقائه أسدا. وال يخفى  ضعف هذا التقدير في مثل قولنا
 قدير حصل لي من حصوله صديق حميم مهتم  بأمري.لفوات المبالغة في ت  "؛حميم

ل ُهْم ِفيه ا د اُر قال اهلل تعالى:﴿ ،على المنتزع منه "في"ومنها ما يكون بدخول 
لهم في جهن م دار الخلد، وهي تفس ر دار الخلد لكن انتزع منها دار أخرى  :أي ؛(1)اْلُخْلِد﴾

ة في جهن م للكف ار تهويال ألمرها مماثلة لها في كونها ذات عذاب نخل د، وجعلها معد  
فيها لم تكن اآلية إذا قيل دار الخلد في النار منزل كل  كافر  ،ومبالغة في ات صافها بالش د ة

 .من االستخدام

 ] الكامل [  :قيردة بن مسلمة الحنفيومنها ما يكون بدون توس ط حرف مثل قول       

ل ت ْحِوي اْلغ ن اِئم  أ ْو ي ُموت  ك ِريمُ    نَّ ِبغ ْزو ة  ـــ  ف ل ِئْن ب ِقيُت أل ْرح 
 

وينصب  "ال"إهي التي بمعنى  "و"أو .إلى جهة الغنائم :أي ؛نحو الغنائم :وروي                    
 "بغزوة"ال أن أموت، ويروى إالمضارع بعدها بأن مضمرة، وأراد بكريم نفسه كأن ه قال: 

 "من"لغة في كرمه، وقيل: إن  هذا التجريد بانتزع من نفسه كريما مبا .اء السببيةبب
وهو ضعيف لصلوحه للتجريد بدون التقدير،  ،أي: أو يموت من ي كريم ؛التجريدية محذوفة

م ا أن يكون ذلك التفاتا وتجريدا معا، فال مانع منه، إذ باعتبار غيبة الكريم ألن  الظاهر  وا 
المراد بالمتكل م في المبالغة  من قبيل الغيبة مع كون المراد منه في نفس األمر هو

يكفي فيه االت حاد في الواقع وال ينافيه اعتبار التغاير اد عاء  االلتفات فإن   واالد عاء يكون تجريدا
ل  ل ْيُلك  ِباألث ُمـ"و "،داـــرأيت منك أس:"بل بينهما عموم وخصوص من وجه، ففي   ،لخإ...(2)"دِ ـت ط او 

                                                           
دُ 28فصلت:  (1) ا ك اُنوا ِبآي اِتن ا ي ْجح  ز اًء ِبم  ز اُء أ ْعد اِء اللَِّه النَّاُر ل ُهْم ِفيه ا د اُر اْلُخْلِد ج  ".. وتمامها:" ذ ِلك  ج   ون 
ل  ل ْيُلك  ِباأل (2) ل ْم ت ْرقُـدِ  ث ُمـِد إشارة إلى قول امرئ القيس:       ت ط او  ِلي  و  ن ام  اْلخ   و 

 .200اكي. ينظر: مفتاح العلوم: وهو من شواهد السك  
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ق ـــْد ش طَّ ل  ُيك   :"عند الجمهور تجريد، وفي ، وفي بيت الباب كالهما. (2)التفات (1)"ُفِنـي ل ْيل ى و 
ب ك ﴾﴿:وال يصح  التجريد في ل  ِلر   ،إذ ال معنى لالنتزاع منه وهو متنز ه عن ذلك، (3)ف ص 
 أن هما فيه، والحق  أن  فيه التفاتا. (4)"عروس األفراح"حاشاه. وزعم صاحب 

بأن ينتزع المعنى ثم  يعب ر عنه بكناية كما يعب ر عنه  ومنها ما يكون بطريق الكناية
 ] المنسرح [ (5):األعشىبصريح كقول 

 

ْير  م ْن ي ْرك ُب اْلم ِطيَّ و ال   ُب ك ْأسًا ِبك ف  م ْن ب ِخال   ي ا خ   ي ْشر 
 

                                                           
 إشارة إلى قول علقمة بن ع ب دة، المشهور بعلقمة الفحل، من قصيدة، يقول فيها:   ( 1)

ان  م ِشيبُ  اِبك  ق ْلب  في اْلِحس اِن ط ُروُب  ُبع ْيد  الشَّب اِب ع ْصر  ح   ط ح 

ــــــو اد  ب ْين ـــن ا و ُخطُــــــــــوبُ  ــاد ْت ع  ْلُيــــه ا   و ع  ق ـــــْد ش طَّ و   ُيك ل ُفنِــــي ل ْيل ى و 

قوله: طحا: ذهب. وقوله: في الحسان طروب؛ أي: أن له طرًبا في طلب الحسان ونشاًطا في مراودتهن. وقوله:شط : 
تكون من "عادى معاداة"؟ كأن الخطوب والصوارف صارت تعاديه، أو أن تكون بُعد. وْليها: قربها. و"عادت": يجوز أن 

 من عاد يعود؛ أي: عادت عواد  وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل.

، البالغة العربية: 2/88، اإليضاح في علوم البالغة:1/152وهو من شواهد السكاكي والقزويني. ينظر: شرح الشافية: 
5/188. 
" أي: ذهب  ِبك  ( 2) ا ِبك  ق ْلب  دًا من ن ْفِسه ُمخاط بًا قائاًل: "ط ح  ر  ل ُمج  بدأ يتحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب في البيت األو 

ْلُيه ا" أْي: ُيك   ق ْد ش ط  و  ؛ ل ُفِنيوأْتل ف ك. وانتقل إلى أسلوب التكل م في الحديث عن نفسه فقال في البيت الثاني: "ُيك ل فني ليلى و 
 5/188، البالغة العربية: 2/88أي: القلب، ُحبَّ ليلى وقد ب ُعد  ُقْرب ها.ينظر: اإليضاح: 

 .2الكوثر:  (3)
هو أحمد بن علي بن عبد الكافي، السبكي، بهاء الدين، أبو حامد: فقيه، أصولي، مشارك في بعض العلوم. ولد  (4)

: شرح التلخيص للقزويني سماه: "عروس األفراح"، وله هـ، وولى قضاء الشام، وأفتى ودرس. من تصانيفه 555سنة 
 .53-2/52، معجم المؤلفين:313-5/312هـ.ينظر: بغية الوعاة: 553شعر. وتوفي بمكة سنة 

هو ميمون بن قيس بن جندل، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له األعشى الكبير: من شعراء الطبقة  (5)
المعلقات. وكان يغن ي بشعره، فسمي "صن اجة العرب". توفي باليمامة قرب مدينة  األولى في الجاهلية، وأحد أصحاب

 .5/315، األعالم: 55هـ. ينظر:الشعر والشعراء:  5)الرياض( سنة 
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لكن ه انتزع له من نفسه لمبالغته  ؛وهو غير بخيل ،بكف  نفسه أفإن  المراد أن ه يشرب كاس
على طريق الكناية ؛ ألن ه إذا نفى عنه الشراب  ،بكف ه في الكرم جوادا يشرب هو الكأس  

وال يقال إن الخطاب بالنداء  .بد  من الشرب إذ ال ؛بكف  البخيل فقد أثبته له بكف  الجواد
ال  فليس تجريدا بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل في  ،إن كان لنفسه فهو تجريد وا 

ألن ا نقول كونه كناية ال ينافي التجريد والخطاب لغيره، ولو  "؛يشرب ... الخوال " قوله :
 .اإلنسان نفسه، والخطاب لنفسه في البيت بعيد/ كان له لكان من التجريد بخطاب 

وبيان الكناية أن ه أطلق اسم الملزوم الذي هو نفي الشرب بكف  البخيل على الالزم      
وال دليل على أن ه جعل نفي  ،ريم نفس الممدوح فذلك تجريدوهو الشرب بكف  الكريم، والك

الشرب له بكف كريم متنزع منه بجامع كونه رب من كف البخيل كناية عن إثبات الش
 تجريدا، وكونه كناية عن كون الممدوح غير بخيل ال بجامع كونه تجريدا.

مثله في ومنها التجريد بمخاطبة اإلنسان نفسه؛ وذلك أن ينتزع من نفسه شخصا 
 ] البسيط [ :بأبي الطي  الصفة التي ساق لها الكالم ثم يخاطبه كقول 

 

ْيل  ِعْند ك  ُتْهِديه ا و ال م الُ  الُ   ال  خ   (1)ف ْلُيْسع ِد الن ْطُق ِإْن ل ْم ُيْسع ِد اْلح 

إن  عدم  الغنى ال يساعد على  :أي ؛أراد بالحال ما هو عليه من عدم الغنى
انتزع من نفسه  .يهدي لممدوحه، فليجعل مدحه عوضا عن اإلهداء لعدم ما ،اإلهداء

 ] البسيط [  :األعشىشخصا مثله في عدم الغنى فخاطبه. وقول 
 

ْير ة  ِإنَّ الرَّْكب  ُمْرت ِحلُ  د ْع ُهر  د اعًا أ ي ه ا الرَُّجلُ    و  و ه ْل ُتِطيُق و 
(2) 

                                                           
 . 5/511ينظر: الديوان:  (1)
ا"، أي: أنك هريرة: قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد. والركب ال يستعمل إال لإلبل، وقوله: "وهل تطيق وداع( 2)

تفزع إن ودعتها. والشيخ ساق بيت األعشى لبيان أنه من التجريد الحقيقي الذي يخاطب اإلنسان فيه نفسه، كما في 
 .3/12،  الطراز ألسرار البالغة:55الشطر الثاني؛ إذ يقصد األعشى بـ"أيها الرجل" نفسه. ينظر: شرح الزوزني: 

[و53]   
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أو خشية أشد  خشية  :على معنى (2)ْشي ًة﴾﴿أ ْو أ ش دَّ خ  (1)[ قوله تعالى:] ومن التجريد
 واهلل أعلم. ،"خشية"من  "خشية"فجردت   ،كما رأيت ،مقد رة "خشيةـ"نعتا ل "أشد  "جعل ب؛ 

 

 باب املبالغة املقبولة

أم ا المردودة فليست من المحس نات، وزعم بعض أنذ المبالغة مقبولة مطلقا، وبعض 
، والمردودة: بعض صور الغلو  أن ها مردودة مطلقا، فالمقبولة: اإلغر   ،اق والتبليغ والغلو 

 ] الطويل [ :بأبي الطي  كقول 
 

ِتي ِبها ْوُت األ ْرض  ِمْن ِخْبر  ْزِمي  ك أ ن ي د ح  ك ان  ب نى  اإِلْسك ْند ُر السَّدَّ ِمْن ع  و 
(3) 

 

ت للشيء من القو ة والضعف ما ووجه القول بقبولها مطلقا أن  حاصل المبالغة أن يثب                          
 ليس له في الواقع ـ وأعذب الكالم أكذبه  مع إيهام الصحة لظهور المراد ـ 

ووجه رد ها مطلقا أن ه ال خير في كالم أوهم كذبا أو حق قه، وخير الكالم ما خرج مخرج    
 ] البسيط [  :رنحس   الحق  وجاء على منهج الصدق كما يشهد له قول

 

ا ا نَّم  ْرِء ي ْعِرُضهُ و اِ  ْن ُحُمقا  لش ْعُر ُلب  الم  اِلِس ِإْن ك ْيسًا و اِ  ل ى اْلم ج   ع 

 (4)د ق اــــــُه ص  ــــــق اُل ِإذ ا أ ْنش ْدت ــــــــــت  يُ ــــب يْ   هُ ـــــــــت  ق اِئلُ ـــت  أ نْ ــــر  ب يْ ــــــف ِإنَّ أ ْشع       

 

                                                           
 زيادة مني يقتضيها السياق. (1)
 .55ء: النسا (2)
 .5/582ينظر: الديوان:  (3)
 .252م: 5525مصر  -ينظر: ديوان حسان بن ثابت، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانية (4)
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 ] الطويل [ :رنحس  في قول  (1)النربغةذا قال والمبالغة  معروفة عند العرب، ول

ف ن اُت اْلُغر  ي ْلم ْعن  ِبالض ح ى اــــْن ن جْ ــــْرن  مِ ــن ا ي ْقطُ ــــو أ ْسي افُ    ل ن ا اْلج   د ة  د م 

وهو وقت تناول  "،الضحى"بجمع الكثرة، وكيف ذكر  "سيوفنا"و "الجفان" :كيف لم يقل                     
ي ْوم  ] وقوله تعالى[:﴿بعض من المبالغة  وعد   .(2)"يسلن" :ولم يقل "،يقطرن" :عام، وقالالط

ت ر ى النَّاس  ُسك ار ى  ْمل ه ا و  ْمل  ح  ُع ُكل  ذ اِت ح  ت ض  ع ْت و  ْون ه ا ت ْذه ُل ُكل  ُمْرِضع ة  ع مَّا أ ْرض  ت ر 
ذ اب  اللَِّه ش دِ  ل ِكنَّ ع  ا ُهْم ِبُسك ار ى و  م  زلزلة الفزع هذه ال تكون إال وكأن ه يرى أن   ،(3)يد ﴾و 

وهو كذلك، فتكون اآلية من الغلو   ،ا، حتى ال جنين وال رضيعحين قربت الساعة جد  
المقبول باعتبار أن ه ال يكون جنين وال رضيع حينئذ، واعتبار ما حكم اهلل بعدمه ال يقبل 

اق وإلمكان وجودهما عقال ال خارجا، وقول العقل إمكانه وهو قول المتبادر أن ها من اإلغر 
 ] المتقارب [  :بأبي الطي  

ِق الرَّْكِض في واِبلِ    ِمن  النَّقِع في عاِرض وجاؤوا ِمْن ع ر  و 
(4) 

 

 وأفرد الغلو منها بترجمة. ،وعد ه ذلك البعض من المبالغة ،وهذا من اإلغراق

                                                           
، أبو أمامة: شاعر جاهلي، من الطبقة األولى. من أهل الحجاز. كانت  (1) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني 

كاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. شعره كثير، جمع بعضه في "ديوان" تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق ع
 . 1/58، معجم المؤلفين: 3/91ق.هـ. ينظر: األعالم:  58صغير. توفي عام 

وقد انتصر ابن أبي األصبع لحسان وصوب بيته بالرغم مما أعيب عليه من المبالغة، ولخص بحثه في ذلك  (2)
سن بترك المبالغة فقط مخطئ، وعائب المبالغة على اإلطالق غير مصيب، وخير األمور بقوله:"فعائب الكالم الح

، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، أحمد بن علي القلقشندي، دار الكتب 5/590أوساطها".ينظر: تحرير التحبير:
 .2/252العلمية، بيروت، دت:

 .2الحج:  (3)
 .2/58لديوان:رواية الديوان: "خرجن من النقع"، ينظر: ا (4)
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الشد ة والضعف حد ا  واعلم أن  المبالغة مطلقا هي: أن يد عي بلوغ وصف في
مستحيال أو مستبعدا، لئال  يظن أن ه غير متناه في الشد ة أو الضعف، فإن كان المدعى 
ممكنا عقال وعادة، فدعوى بلوغه ذلك يسم ى تبليغا، والتبليغ في األصل: مد  الفارس يده 

ن ،(1)امرئ القيسبعنان فرسه ليزيد في جريه كقول  أكثر  يصف فرسا له بأن ه ال يعرق وا 
 الطويل [ ] :العدو

ة   ن ْعج  اء  ف ُيْغس لِ    ف ع اد ى ِعد اًء ب ْين  ث ْور  و  ْح ِبم   ِدر اكًا ف ل ْم ُيْنض 

ومعنى عادى: والى بين الصيدين يصرع أحدهما على إثر اآلخر في شوط واحد. والثور: 
علوم من متابع ألن  الت ؛تتابعا؛ وهو تأكيدذكر بقر الوحش، والنعجة: أنثاه. ودراكا: م
ثر، وقد يقال: المراد بالمواالة المواالة في المواالة وال سيما قد اعتبر فيها الكون على األ

ماضي المفتوح  -بكسر الضاد وفتحها-القتل، والمراد بالد راك اإلدراك، فال تأكيد. وينضح
، مفتوح بالفتح لحرف الحلق، ومعناه رشح، وماضي المكسور مفتوح أيضا، ومعناه رش  

 ،، ألن  القافية مكسورة وهو مجزوم-بكسر الالم ال غير-وكالهما بالحاء المهملة. ويغسل
التقى ساكنان الالم وياء اإلشباع التي أرادها فكسروا العطف على المجزوم، والمراد نفي 
العرق، والعرق غسل أو الغسل بالماء لم يعرق، فيحتاج للغسل بالماء بالغ بأن ه أدرك ثورا 

ن كان ممكنا عقال ال عادة ونعجة  في شوط واحد، ولم يعرق وهو ممكن عقال وعادة، وا 
 ] الطويل [  :امرئ القيسفإغراق، وهو مأخوذ من استيفاء النازع في القوس مدها، كقول 

 

ْرُته ا ِمْن أ ْذُرع ات  و أ ْهُله ا ال  ت ن وَّ ي ْثِرب  أ ْدن ى د اِره ا ن ظ ر  ع 
(2) 

 

                                                           
ق  80ق.هـ، وتوفي سنة  530هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي: أشهر شعراء المعلقـات. ولد نحو سنة  (1)

 .5/520، خزانـة األدب للبغدادي: 29هـ. ينظر: الشعر والشعراء: 

 ن الدخول فحومل.والبيت من معلقته المشهورة ذات المطلع: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   بسقط اللوى بي 
 .509م: 5550ينظر: ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر  (2)
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ادة لبعد أن ترى نار المدينة من الشام عادة، ولكن يمكن عقال، كقول فهذا من الممتنع ع
 ] الوافر[ :(1)عمرو بن األيهم اليغلبي

 

ا د ام ِفين ا ن ا م  ار  ُنْكِرُم ج  ْيُث م اال    و  ُنْتِبُعُه الك ر ام ة  ح   و 
 

 وهي  ،تصير الكرامة تابعة له حيث سار :أي ؛تبع الرباعيأبضم  النون وكسر الباء مضارع 

 ، اإلحسان الرافع  حاجته وحاجة عياله، وهذا مستحيل عادة النطباع النفوس على الشح 
لكن ه ممكن عقال، ويحتمل أن ال يكون من المبالغة بأن يريد بات باع الكرامة إعطاءه الزاد 

 كل ما ارتحل إلى جهة، وهذا واقع من االستحياء. 

ة ا/ وكل من اإلغراق والتبليغ  ْن لوقوع خارجا أو عقال، ومنه قوله تعالى:﴿مقبول لصح  و اِ 
ْكُرُهْم ِلت ُزول  ِمْنُه اْلِجب اُل﴾ ك ان  م 
أبي مخففة من الثقيلة، وقول  "إنْ "على أن تكون ، (2)

 ] الطويل [ :يب المينب  الطي  

ل ْو ل ْم ت ُجْد ل ن ا ِثْقن ا ِبأ ْن ُتْعطي و  ِة اْلو ْهمِ ل ِخْلن اك  ق ْد أ ْعط ْيت  ِمْن ِشدَّ    و 
(3) 

 

 ] البسيط [ :السيوطي وقول
 

 ر  بحرًا  ِبم ْوج  ِمْنُه ُمْلت ِطِم ــــي الب  ــف   دَّ ل هُ ـــــــــم ل ْو رام  ِإْغراق  مْن نأواه

                                                           
هو عمرو بن األيهم بن األفلت التغلبي: شاعر، من نصارى تغلب في العصر األول لإلسالم. من سكان الجزيرة  (1)

هـ.  500األخطل قبله.وشعره كثير.توفي نحو سنة الفراتية. وقيل: اسمه " عمير ". كان معاصرا لألخطل، ومات 
 .9/51، األعالم:212ينظر: معجم الشعراء: 

 . 12إبراهيم:  (2)
رواية الديوان بالفاء قبل "لو"، ولم ينصب الياء من "تعطي" مع كونها سبقت بأن، غير أنه سكنه ضرورًة. ومعنى  (3)

عطنا لظننا أنك قد أعطيتنا من قوة الوهم ولما شاهدنا من دوام جودك البيت: لقوة ظنوننا وثقنا بأنك تعطينا، حتى لو لم ت
 .5/528وكثرة عطاياك. ينظر: الديوان:

[ظ53]  
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ن لم يكن ممكنا عقال وال عادة فغلو   ، وهذا الذي هو مجاوزة الحد   وهو من الغلو   ،وا 
وذلك بالنظر إلى البديع واعتبارات  ؛جا وال عقاللعدم صحة الوقوع خار  غير مقبول

ألنهن لسن مجريات على  ؛الشعر، وأم ا بالنظر إلى البيان فهو مقبول كالتبليغ واإلغراق
ما  ويرد من الغلو  ": (1)األتخضريقال  .يات أو مجازات مرسالت أو استعارةحقائقهن بل كنا

وهو  ،وال سيما إن أراد الشرك ،إذ ال أقبح وأكذب منه األتخضريوصدق  ."تضم ن كفرا
 ] الكامل [  :بعضولو بعبارة بليغة في حضيضها، ومن الكفر قول  ،المتبادر من كالمه

  
ر  س ْيُفهُ أأ ْو ك ان   صادف   ر   ك ة  أل عْ ــــــي  ي  ــــــفِ    س  ع از   ِعيس ى اي  ــــْوِم م ْعر 

 

 يعني لم يطق عيسى على إحيائه، قال:
 

از  ِفيِه   ِنهــــي ِمي ُلج  الب ْحِر ِمْثل  أ ْو ك ان   تَّى ج  ا انش قَّ ح   (2)ىسمو م 
 

 القدر.  اإذ عارض ؛فهذان البيتان المتصالن صيغتهما بصيغة شرك

 ]الطويل [ :    وقول اآلخر
 

ِضِه ف اْسُتْؤِنف ْت ِفْتن ة  ُأْخر ى   أر اد  اهلُل ِإْطف اء  ِفْتن ة   غالم   ِبع ار 
(3) 

 

                                                           
هـ ببنطيوس )من  558هو عبد الرحمن بن محمد األخضري: عال مة جزائري، مشارك في أنواع من العلوم. ولد سنة  (1)

 583جوهر المكنون في ثالثة فنون" في البالغة . توفي سنة قرى بسكرة(. من آثاره: "السلم" و"شرحه" في المنطق ، و"ال
 .9/585، معجم المؤلفين:192 -381/ 5هـ.ينظر: إيضاح المكنون: 

عازر: اسم الرجل الذي أحياه المسيح عليه الصالة والسالم بإذن اهلل عز وجل.والمتنبي هنا كأن المعاني أعيته،  (2)
، أنوار 3/50وهو فرط جهل وغلو. ينظر: الطراز ألسرار البالغة:حتى التجأ إلى استصغار أمور األنبياء، 

 .325الربيع:
 -هـ . ينظر: ديوان ابن النبيه المصري،  مطبعة جمعية المتون 255البيت للشاعر ابن النبيه المصري المتوفى ( 3)

 .  18م: 5555بيروت، 
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 ] الكامل[ :(2)هررون الرشيديمدح  (1)أبي نواسقول  ال الغلو  ومث

تَّى ِإنَّهُ  ْفت  أ ْهل  الش ْرِك ح   ل ت خاُفك  الن ط ُف الَِّتي ل ْم ُتْخل قِ   و أ خ 

ا همنت ى خافته الن طف التي ال يكون بالغ باد عائه أن ه أخاف المشركين بهيبته وبطشه ح                   
النطف التي يتول د بها المشركون  يوه ،ولكن توجد بعد أو النطف التي لم توجد ،اإلنسان

ن منها المسلم خوفا منه،  ؛أو يتول د بها الناس مطلقا فالتي يوجد من يتول د بها تخاف فيتكو 
من تولد بها خائفا  والتي يشرك من يتول د بها قد لزمها الذل من حين كانت إلى أن يموت

ألن ه بالغ من  ؛حقيق بذلك هررونو .ك كل ه مبالغات ال يمكن وال عادةل؛ وذليال وهو هيذ
؛ فإن  تخرلد بن الوليدبين أقرانه في قتال أهل الشرك، لكن ه ال يبلغ عشر معشار ما فعل 

خالد بن الوليد العمدة في ذلك وفتح البالد وال أرى أحدا من األم ة بلغ مبلغه في الجهاد، 
يستصحبه في  ذلك كل ه ببركة شعر رسول اهلل و  ،وال تصله تباع تقاربهأوله في ذلك 

 .لصالحهما وات باع سنة نبي هما ؛وأبي بكر قبله  عمر بن التخطربالقتال تبر كا به وببركة 
لم يبق مشرك في األقاليم إال أعطى الجزية، ويقال لدولته عرس  هررونوفي إمارة 

  .ء ال تحل  اإلسالم، إال  أن ه أسرف في مال اهلل وفي أشيا

 بل قد يقرن بما يقربه من الخروج عن االمتناع كلفظ كاد، ا،وليس كل غلو  مردود    
ل ْو ل ْم ت ْمس ْسُه كقوله تعالى:﴿ ؛ولو، ولوال، وحرف التشبيه فيقبل ْيُته ا ُيِضيُء و  ي ك اُد ز 

﴾ ن ار 
أفاد  "يكاد" :فلو قيل في غير القرآن: هذا الزيت يضيء بال نار لرد ، وحيث قال ،(3)

                                                           
هـ، وتوفي فيها  512أديب، شاعر. ولد سنة  هو الحسن بن هانئ بن عبد األول، المعروف بأبي نواس، أبو علي: (1)

 .3/520، األعالم: 21-23/ 5هـ. ينظر: العمدة:  558سنة 
هو هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسي، أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق،  (2)

عرب والحديث والفقه، وله شعر. توفي في " س ناباذ " هـ. وكان عالما باألدب وأخبار ال 515وأشهرهم. ولد بالري  سنة 
هـ. ينظر: الكامل في التاريخ، ابن األثير، تحق: محمد يوسف الدقاق، ط/ دار الكتب  553من قرى طوس سنة 

 8/22، األعالم:25/ 2، : 5585بيروت -العلمية
 .39النور:  (3)
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أن  المحال لم يقع، ولكن قرب من الوقوع، ومعنى قربه من الوقع توه م وجود أسباب الوقوع 
كشد ة صفائه ولمعانه، وقرب المحال من الوقوع إذا فس ر بتوه م وجود أسباب الوقوع لم 

فقد يجعل  ولو سل م أن ه محال ؛يكن محاال فضال عن أن يحتاج إلى ما يقربه فيتسلسل
بالنظر إلى والكالم في الباب  .ي بعض الصور فال يتسلسل بل ينتهيه أمر ضروري فكأن  

وأم ا باعتبار قدرة اهلل فإن ها صالحة إلضاءة الزيت بال نار، وكل   ،الوجود عقال أو خارجا
ما ثبت خارجا ثبت عقال، وليس كل  ما يصح  عقال يثبت خارجا، فإن  دائرة العقل أوسع، 

 ] الكامل [ : ا حسنا من التخييل كقولهتضم ن نوعوكذلك يقبل إذا 

ل ْيه ا ِعْثي راً  ل ْيِه أل ْمك ن ا  ع ق د ْت س ن اِبُكه ا ع   (1)ل ْو ت ْبت ِغي ع ن قًا ع 
 

بكسر -يرثْ أي: عقدت سنابكها فوقها، والعِ  ؛السنابك: الحوافر، والضمير للجياد
 .يرثللع "عليه"ير في : الغبار، والع ن ق: نوع من السير، والضم،-العين

بالغ  باد عاء تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوقها بحيث صار أرضا  
أال  "لو"يمكن سيرها عليها، وهذا ممتنع عقال وعادة، ولكن ه تخييل حسن، وزاد ذلك قوة  بـ

ون ترى أن  الغبار من التراب وهو تراب ضعيف فما بعده إال  أن يتقو ى وينضم  فيشتد  فيك
أرضا يمشي عليها، قلت: فيه الجزم ألن ه مما يمشي عليه فال يسيغه أن ها لم تبتع مشيا 

 عليه مع الجزم بأن ه يمكن المشي عليه.

به من االمتناع وتضمين التخييل الحسن في قول  القرضي وقد اجتمع إدخال ما يقر 
 الطويل[ ] :يصف طول الليل جرنياألر  

 

يَُّل ِلي أ ْن ُسم ر   ى ُيخ  ُشدَّْت ِبأ ْهد اِبي ِإل ْيِهنَّ أ ْجف اِني  الش ْهُب ِفي الد ج  و 
(2) 

 

                                                           
 . 129/ 1البيت للمتنبي. ينظر: الديوان  (1)
 . 100هـ: 5305لبنان، -وان القاضي األر جاني، تح: أحمد بن عباس األزهري، مطبعة جريدة بيروت، ينظر: دي (2)
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ن   بالغ بتخي ل أن  النجوم أحكمت بمسامير في الظلمات فال ينتقل من مكانها، وا 
أجفان عينيه شد ت بأهدابهن إلى الشهب بطول الليل والسهر والظلمة عرض ال يمكن أن 

إن  القلق الذي  :وقالوا .لك ال يمكن شد  األجفان بالنجومتحكم فيها النجوم بمسامير، وكذ
 [ ] المنسرح :بالهزل مقبول يجلب به الضحك واالنبساط، كقوله

 

ل ى ْمُت ع   (1)الش ْرِب غ دًا ِإنَّ ذ ا ِمن  الع ج بِ   أ ْسك ُر ِباأل ْمِس ِإْن ع ز 
 

إن  ذا من "فإن  سكره باألمس عند عزمه على الشرب غدا محال، كما قال: 
إن  السكر باألمس إذا عزم على الشرب غدا من العجب، وذلك أن السكر  :أي "؛العجب

ن  من دخل في يوم ال يمكنه أن يفعل شيئا في اليوم الذي  للشرب ال يسبق الشرب، وا 
نَّة   /و ال  ي ْدُخُلون  قبله.ومم ا جاء على طريق ما يسم ى غلو ا لكن ه مقبول قوله تعالى: ﴿ اْلج 

ُل ِفي س م  اْلِخي اِط﴾ح   م  تَّى ي ِلج  اْلج 
(2). 

  :وذكر بعضهم اإليغال

 

 باب اإليغال

وهو شد ة اإلسراع،  ،ي لما فيه من التناهي والدخول، وهو من اإليغال في السيرسم  
 ] الطويل[ :القيس ئامر قول ب ل لهومث  

 

                                                           
نسبه ابن معصوم إلى الشاعر أبي الشكر محمود بن سليمان بن سعيد الموصلي المعروف بابن المحتسب. والبيت  (1)

 من قصيدة أولها:      أمر بالكرم خلف حائطه    تأخذني نشوة من الطرب

 .358ورد  به على ابن الحجة القائل بأنه من الغلو الذي هو غير مقبول. ينظر: أنوار الربيع:
 .10األعراف:  (2)

[و51]   
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ْول   ْزُع الَِّذي ل ْم ُيث قَّبِ و أ     ِخب اِئن ا ِخباِئنا   ك أ نَّ ُعُيون  اْلو ْحِش ح   (1)ْرُحِلن ا اْلج 
 

 ] البسيط [:صتخرفي أخيها  (2)التخنسرءوقول 
 

ْخرًا ل ت ْأت م  الس ر اُة ِبهِ  نَّ ص  ل م  ِفي ر ْأِسِه ن ارُ   و اِ  كأنَُّه ع 
(3) 

 

إال أن هما تقاربا معنًى، وهو ختم الكالم بنكتة يتم  المعنى  ومادته غير مادة الغلو  
مَّ الد ع اء  ونها وال يختص  بالشعر على الصحيح، ومنه ] قوله تعالى[: ﴿بد و ال  ُتْسِمُع الص 

﴾ لَّْوا ُمْدِبِرين  ِإذ ا و 
ْن أ ْحس ُن ِمن  اللَِّه بالغ بالشرط في عدم انتفاعهم، ] وقوله تعالى[:﴿، (4) م  و 

﴾ فإن ه يظهر لهم حسن حكم اهلل ومدحهم  ، "ون  ِلق ْوم  ُيوِقنُ  "بالغ بـــ ، (5)ُحْكًما ِلق ْوم  ُيوِقُنون 
ا أ نَُّكْم ﴿ :وعرض بهم لذم المشركين وبعدهم عن اإليمان، وقوله ]تعالى[ ِمْثل  م 

﴾  .واهلل أعلم  ،(6)ت ْنِطُقون 

 
                                                           

ْزع: خرز يماني فيه سواد وبياض، يشب ه به ُعُيون الوحش، قال األصمعي: الظبُي، والبقرة إذا كانا حيَّْيِن (  1) اْلج 
ات ا بدا ب اد  من الوحش. قال العلوي: فُعُيوُنهما كل ها ُسود، فإذا م  ْزِع، ألن ها ُعُيوُن ما ص  ياضها.وقد شبَّه ها امرؤ القيس باْلج 

فقد حصل الغرض بقوله:"عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع"، ولكنه منقوص لكونه مطلقا فلم يفد هناك مبالغة 
يغاال فى التشبيه، فلما أردفه بقوله "لم يثقب" تأكد التشبيه وظهر  ، 3/55رونقه. ينظر: الطراز ألسرار البالغة: وا 

 .2/55البالغة العربية:
هي ُتماضر بنت عمرو بن الحارث، الرياحية، من مضر: أشهر شواعر العرب، وأشهرهن على اإلطالق. أدركت  (2)

دها ويعجبه اإلسالم فأسلمت. ووفدت على رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسلم مع قومها بني سليم، فكان رسول اهلل يستنش
  .2/82، األعالم: 523الشعر والشعراء: هـ .ينظر: 21شعرها. لها "ديوان شعر".توفيت عام 

 5582لبنان   -السراة: السائرون بالليل. ورواية الديوان: الهداة. ينظر: ديوان الخنساء، دار بيروت للطباعة والنشر  (3)
 .15م: 

 .80النمل:  (4)
 .90المائدة:  (5)
 . 23ت: الذاريا (6)
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 باب املذهب الكالمّي

ي بذلك ألن ه يجيء تسليم المقد مات، وسم   ة للمطلوب تستلزمه بعدوهو إيراد حج  
على وجود الصانع وقدمه  ، وهم المتكلمونلماء الكالم، ويقال لهم المتكلمونعلى طريق ع

 .نه من يجري قواعد ذلك بفن المنطقووحدانيته في كل من صفاته باألدل ة، والمتكف ل ببيا
لكمال اجتهادهم في استعمال القواعد  ؛لكن لم ينسب للمنطقيين بل لعلماء الكالم

لزام الخصم  ،ةاالستداللية في المطالب الكمالي حت ى صاروا يضرب بهم المثل في البحث وا 
  .م  بأنواع االستدالل، وال يشترط في الباب االستلزام العقلي بل ما هو أع

ا آِله ة  ِإالَّ اللَُّه قوله تعالى: ﴿  ،وهو أيضا من علم الكالم ،ومثال الباب ل ْو ك ان  ِفيِهم 
وهو خروجهما عن النظام الذي هما عليه،  ،هو فساد السموات واألرض، (1)ل ف س د ت ا﴾

نظامهما  والملزوم تعداد اآللهة والالزم باطل لمشاهدة السموات واألرض باقيتين على
هي في اآلية عادية؛ فالدليل إقناعي لحصوله بالمقدمات  :قيل .فبطل الملزوم والمالزمة

ة ال تنتظم بملكين وما المشهورة الصادقة بحسب العادة فإن ه قد اشتهر في العرفان المملك
دون القطعيات  كان كذلك من المقدمات يكتفي به في األمور الخطابية المفيدة للظن  

وهي األدلة المفيدة لليقين؛ ألن ه يجوز عدم فساد السموات  ،المعتبرة في البرهانيات
ن إلى ع والتغالب المؤد يابأن يت فقوا ويصطلحوا فال يكون التمان ؛واألرض مع تعد د اآللهة

والجواب: إن  االت فاق واالصطالح عن العجز ومراعاة أمر ما من األمور ال يصله  .الفساد
المصطلحان إال  باالت فاق واالصطالح، وليس العجز والحاجة من صفات اإلله؛ فما اإلله 

 . "هميرن الزاد" إال  واحد، والبسط في

 

 

                                                           
 .22األنبياء:  (1)
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 ] الطويل [ :النربغةوقول 

ل ْفُت ف ل   ل ْيس  و ر اء  اللَِّه ِلْلم     ب ةً ــــُرْك ِلن ْفِسك  ِريـــــــْم أ تْ ــح   بُ ـــْرِء م ْطل  ــــــــو 

 ذ بُ ـــي أ غ ش  و أ كْ ــــــــــل ُمْبِلُغك  اْلو اشِ    ت  ق ْد ُبل ْغت  ع ن ي ِجن اي ةً ـــل ِئْن ُكنْ  

ل ِكنَّ  اِنب  ـــر ءًا لِ ـــــي ُكْنُت امْ ــنِ ــو  م ْذه بُ ر ِمن  األ ْرِض ِفيِه ُمْست     ي  ج   اُد و 

خْ ـــــُملُ  د ْحتُ ـــــــو ان  ِإذ ا م  ــوك  و اِ  كَّ    ُهمْ ـا م   ـرَّبُ ــــــــــــِهْم و ُأق  ــــــــــي أ ْمو الِ ــــُم فِ ــــُأح 

ْدِحِهْم ل     ك ِفْعِلك  ِفي ق ْوم  أ ر اك  اْصط ن ْعت ُهمْ   (1)واـــــك  أ ْذن بُ ف ل ْم ت ر ُهْم ِفي م 
 

مدح آل جفنة بالشام،  النربغة، وقد كان رالنعمرن بن المنذبذلك  النربغةخاطب 
هم منه وسكنوا اليمن، ولعل  ، فتغي ر من ذلك، وقيل: آل جفنة من النعمرنوكانوا أعداء 

 حلفت باهلل ما أبغضتك وال خنتك وال عاديتك، وال ينبغي للمحلوف له باهلل :أي .الشام
ما يتحق ق به الصدق سوى اليمين باهلل؛ ألن ه أعظم من كل  شيء، واهلل أن يطلب العظيم 

إن كنت بلغت عن ي  ،وأكذب من كل  كاذب من كل غاش  لمبلغك للخيانة عن ي أغش  
 ،مسترادفي ذلك الجانب  ،وهو الشام ،ي كنت امرءا لي جانب من األرضنخيانة، ولكن  

يروده: طلبه في ذلك  راد الشيء   يقال: -،للحاجاتموضع طلب الرزق وموضع ذهاب 
أو  "مذهب"و "مستراد"خبر لمحذوف، ويجوز أن يكون بدال من  "ملوك"ــف .ملوك -الجانب

وصفهم باألخو ة  ؛هم هؤالء الملوك "اإلخوان"و .ملوكمكان  :أي ؛بتقدير مضاف "،جانب"
جعل حاكما أتصر ف في أُ  :يأ ؛بالبناء للمفعول والتشديد "،ُأحك م"ومعنى  .لتواضعهم

جعل قريبا عندهم رفيع أُ  ؛بالبناء للمفعول والتشديد "بقر  أُ "ومعنى  .كيف شئت أموالهم
أن ك  :"كفعلك مع قوم "مع قوله: "أراك اصطنعتهم ...الخ  "ومعنى قوله:  .المرتبة

 اصطفيتهم بسبب مدحهم إي اك وأحسنت إليهم بسبب المدح، ولو رأيت المدح ذنبا لما

                                                           
 53-52م: 5589/  2ينظر: ـ ديوان النابغة الذبياني، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر، ط  (1)
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ولم "كافأت عليه، ولم يرهم أحد مذنبين، وأنت من جملة من لم يرهم مذنبين، فإن  قوله:
 ال يراه أحد إال مصل يا. :أي ؛كقولك: ال ترى فالنا إال  مصليا"،   ترهم... الخ 

والمراد بالمذهب الكالمي في الباب: ما يكون على طريق التمثيل، وما يكون على 
الذي يذكر  االستثنائي. والتمثيل في فن المنطق قسيم القياس طريق القياس االقتراني أو

فهنا حمل مدحه  ؛والتمثيل أن يحمل الشيء على معلوم لمساواته إي اه في عل ة الحكم .فيه
في حكم هو نفي العقاب لمساواة مدحه آل جفنة لمدح  النعمرنآل جفنة على مدح القوم 

مدحي مْدح بسبب  :فهكذا ،م ا القياس االقترانيوهو اإلحسان. وأ ،ةالعل  ي ف النعمرنالقوم 
ينتج مدحي ال عقاب فيه. وأم ا  ،اإلحسان؛ وكل  مدح بسبب اإلحسان ال عقاب فيه

 ،لو كان مدحي آلل جفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذنبا :فهكذا ،االستثنائي
 ليسه. / ولكن مدحي لك ليس ذنبا فكذا مدحي آلل جفنة

ة قاطعة ترد  الخصم،  المذهب :وقيل الكالمي أن يأتي المتكل م أو الشاعر بحج 
ل ى أ ْن ي ْخُلق  ِمْثل ُهْم﴾كقوله تعالى:﴿ ل ق  السَّم او اِت و اأْل ْرض  ِبق اِدر  ع  ل ْيس  الَِّذي خ  أ و 

(1). 

ْأِن اْثن ْيِن﴾ذهب الكالمي قوله تعالى:﴿ومن الم اِني ة  أ ْزو اج  ِمن  الضَّ  .(2)يناآليت ،ث م 
ناثها أخرى، رد  ذلك عليهم بطريق السبر  فإن  الكف ار لم ا حر موا ذكور األنعام تارة وا 
والتقسيم، فقال: إن  الخلق كل ه هلل تعالى؛ خلق من كل زوج مم ا ذكر ذكرا وأنثى؛ فمم  جاء 

شاملة تحريم ما ذكرتم ال يخلو إم ا أن يكون من جهة الذكورة أو األنوثة أو اشتمال الرحم ال
لهما، أو ال يدري له عل ة وهو التعب دي بأن أخذ ذلك عن اهلل تعالى، واألخذ عن اهلل تعالى 
إم ا بوحي أو إرسال رسول أو سماع كالمه ومشاهدة تلغي ذلك عنه، وهو معنى قوله 

                                                           
 .85يس:  (1)
ْعِز اْثن ْيِن ُقْل 511-513األنعام:  (2) ِمن  اْلم  ْأِن اْثن ْيِن و  اِني ة  أ ْزو اج  ِمن  الضَّ م  أ ِم اأْلُْنث ي ْيِن ، وهما قوله تعالى:"ث م  رَّ ْيِن ح  آلذَّك ر 

اِدِقين  ) اُم اأْلُْنث ي ْيِن ن ب ُئوِني ِبِعْلم  ِإْن ُكْنُتْم ص  ل ْيِه أ ْرح  ل ْت ع  ا اْشت م  ْيِن 513أ مَّ ِمن  اْلب ق ِر اْثن ْيِن ُقْل آلذَّك ر  ِبِل اْثن ْيِن و  ِمن  اإْلِ ( و 
م  أ ِم اأْلُْنث ي ْيِن أ مَّ  رَّ اُكُم اللَُّه ِبه ذ ا ف م ْن أ ْظل ُم ِممَّ ح  اُم اأْلُْنث ي ْيِن أ ْم ُكْنُتْم ُشه د اء  ِإْذ و صَّ ل ْيِه أ ْرح  ل ْت ع  ل ى اللَِّه ك ِذًبا ا اْشت م  ِن اْفت ر ى ع 

 (".511ِلُيِضلَّ النَّاس  ِبغ ْيِر ِعْلم  ِإنَّ اللَّه  ال  ي ْهِدي اْلق ْوم  الظَّاِلِمين  )

[ظ51]   
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اُكُم اللَُّه ِبه ذ ا﴾تعالى:﴿ أ ْم ُكْنُتْم ُشه د اء  ِإْذ و صَّ
خرج عن واحد فهذه وجوه التحريم ال ت، (1)

منها، واألول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما، والثاني يلزم عليه أن يكون جميع 
اإلناث حراما، والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا؛ فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في 
حالة  وبعض في حالة؛ ألن  العل ة على ما ذكر تقتضي إطالق التحريم، واألخذ عن اهلل 

واسطة باطل، ولم يدعوه وبواسطة رسول كذلك، ألن ه لم يأت إليهم رسول قبل النبي  بال
ذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن  ما قالوا افتراء على اهلل.   وا 

ة  وقد عر ف بعضهم المذهب الكالمي بأن ه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحج 
كالم، وذكروا أن  من أول سورة الحج إلى قوله تقط ع المعاند له فيه على طريقة أرباب ال

و أ نَّ اللَّه  ي ْبع ُث م ْن ِفي اْلُقُبوِر﴾تعالى:﴿
خمس نتائج عن عشر مقد مات قوله تعالى:  (2)

ق ﴾﴿ ذ ِلك  ِبأ نَّ اللَّه  ُهو  اْلح 
أل ن ه صح  بالت واتر أن ه تعالى أخبر بزلزلة الساعة معظ ما ؛ (3)

 ؛وأخبر أن ه يحيي الموتى، يخبر بالحق  عما سيكون، فاهلل هو الحق لها، فهو خبر حق وال
ألن ه أخبر عن أحوال الساعة بما أخبر وحصول فائدة، هذا موقوف على إحياء الموتى 
ليشاهدوا تلك األحوال، وقد ثبت أن ه قادر على كل  شيء، ومن األشياء إحياء الموتى فهو 

 يحيي الموتى.

ألن ه أخبر من يت بع الشياطين ومن يجادل فيه  ؛قديروأخبر أنه على كل  شيء 
وال يقدر على ذلك إال  من هو على كل  شيء قدير، فهو  ،بغير علم يذقه عذاب السعير

 على كل  شيء قدير.

                                                           
 .511األنعام: (1)
 .5الحج:  (2)
 .2الحج:  (3)
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أنه خلق اإلنسان  وأخبر أن  الساعة آتية ال ريب فيها، ألن ه أخبر بالخبر الصادق
م  ِمْن ب ْعِد ِعْلم  ش ْيًئا﴾ِلك ْيال  ي ْعل  ﴿ من تراب، إلى قوله:

(1)  

وضرب لذلك مثال باألرض الهامدة التي ينزل عليها الماء فتهتز  وتربو وتنبت من 
كل  زوج بهيج، ومن خلق اإلنسان على ما أخبر به فأوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت ثم 

ثم أحياها يعيده بالبعث، وأوجد األرض بعد العدم فأحياها بالخلق ثم أماتها بالمحل  
بالخصب، وصدق خبره في ذلك كل ه بداللة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب حتى 
انقلب الخبر عيانا صدق خبره في اإلتيان بالساعة، وال يأتي بالساعة إال  من يبعث من 

وهو  ،في القبور ألن ها عبارة عن مد ة تقوم فيها األموات للمجازاة، فهي آتية ال ريب فيها
 وتعالى يبعث من في القبور، واهلل أعلم. سبحانه

 

 باب حسن التعليل

ن  وهو أن يد عى لوصف عل ة مناسبة له بنظر دقيق نظرا غير مطابق للواقع، وا 
على أن تريد  ؛شئت فقل أن يدعى لوصف عل ة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي

ل ة إال  من له تصر ف في وباللطيف الدقيق بمعنى أن ه ال يدرك أنها ع ،باالعتبار النظر
وعد وا من هذا الباب  ؛خارجدقائق المعاني، والمراد بالحقيقي المطابق للواقع الموجود في ال

 ] السريع [  :اأجرود  يذم   (2)وحابن في  قول 
 

                                                           
ل ْقن اُكْم ِمْن ُتر اب  ثُمَّ ِمْن ُنْطف ة  9الحج: (1) ْيب  ِمن  اْلب ْعِث ف ِإنَّا خ  ل ق ة  ثُمَّ ِمْن . وهي:"ي ا أ ي ه ا النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي ر  ثُمَّ ِمْن ع 

لَّق ة  ِلُنب ي   ْيِر ُمخ  لَّق ة  و غ  ل  ُمس مًّى ثُمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ ِلت ْبُلُغوا أ ُشدَّكُ ُمْضغ ة  ُمخ  ا ن ش اُء ِإل ى أ ج  اِم م  ُنِقر  ِفي اأْل ْرح  ْم ن  ل ُكْم و 
ت   د  ِإل ى أ ْرذ ِل اْلُعُمِر ِلك ْيال  ي ْعل م  ِمْن ب ْعِد ِعْلم  ش ْيًئا و  ْن ُير  ِمْنُكْم م  فَّى و  ْن ُيت و  ِمْنُكْم م  ل ْيه ا اْلم اء  و  ْلن ا ع  ر ى اأْل ْرض  ه اِمد ًة ف ِإذ ا أ ْنز 

." ْوج  ب ِهيج  ب ْت و أ ْنب ت ْت ِمْن ُكل  ز   اْهت زَّْت و ر 
لعله: محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اللخمي الرندي، أبو عبد اهلل، المعروف بابن الحكيم وبذي الوزارتين: وزير  (2)

هـ، وكان أسالفه من إشبيلية يعرفون ببني فتوح. وكان أعلم الناس بنقد الشعر، وأشدهم  220أندلسي، ولد برندة سنة 
 .2/552، األعالم: 9/213هـ. ينظر: الدرر الكامنة:  508فطنة لحسنه وقبيحه. توفي بغرناطة سنة 
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 هْ در   نْ ــــِغ الِمعشار  مِ ـــــلُ بْ ت   مْ ل    تْ ل  ص  رود  إذا ح  ــــــِلْحي ُة أج

 هْ ر  ـــــــــعْ ش   تْ ـــت  ب  نْ أ   ال   تْ ـم  س  قْ أل     هُ ه  جْ و   تْ ل  ب  قْ ت  اسْ ف   تْ ع  ل  ط   وْ ل  
 

ولو كان ما اعتبر عل ة لذلك الوصف عل ة له في الواقع لم يكن من حسن التعليل 
 لدفع ضررهم. ؛كقوله: " قتل فالن أعاديه " ،لعدم التصرف فيه، ولم يكن من المحس نات

الصفة، وأم ا العل ة في الجميع فغير مطابقة  وحسن التعليل أربعة أضرب باعتبار
ألن ه إم ا أن يكون الوصف الذي اد عى له عل ة مناسبة ثابتا قصد بيان ما اد عي أن ه  ؛للواقع

م ا أن يكون ذلك واألول إم ا أن ال يظهر له  ؛الوصف غير ثابت لكن أريد إثباته علة له، وا 
ا م  ا  ع حكيم، و ضالوا/ ان ال يخلو عن عل ة ألن  في العادة عل ة غير التي أريد بيانها ولو ك

أن تظهر له عل ة غير التي أريد بيانها. والثاني إم ا ممكن أو غير ممكن، فهذا أربعة 
ل: أن يكون الوصف ثابتا قصد بيان عل ته ولم تظهر له عل ة غيرها في  أضرب: األو 

 ] الكامل [ :بأبي الطي  العادة، كقول 
 

ابُ ِك ن اِئل  ي حْ ل ْم  ا ك  السَّح  نَّم  اءُ   و اِ  ِبيُبه ا الر ح ض   (1)ُحمَّْت ِبِه ف ص 

 

ياسها من مشابهته، بل صارت لم تتناول السحاب أن يشبه عطاءك إل :أي
يبها إال عرق الحمى بك أكثر من عطائها، فما صئمحمومة بسبب غيرتها من كون عطا

أن   نزول المطر من السحاب  وال يخفى ؛سحابة هواحد :حابوالس   .حضاءالمسم ى بالر  
 ،له عل ة ويظهرها يععل ة في العادة، فقصد أبو الطيب أن يد   هوصف ثابت ال تظهر ل

 .السحاب من تفوق عطائكى المسببة عن غيرة وهي الحم  

                                                           
 .5/553ينظر: الديوان:  (1)

[و59]   
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هرت له عل ة أخرى، ظثابتا قصد بيان عل ته المدعاة، و كون الوصف يأن  :الثاني 
 ] الرمل [  :بأبي الطي  كقول 

اِديــــا بِ م   ل كِ ــــــــــِه ق ْتُل أ ع  ا ت ْرُجو الذ ئ ابُ   نْ ـــــــــِه و   (1)ي تَِّقي ِإْخال ف  م 
 

وهو ثابت؛ ألن  المراد أن ه يقتل أعاديه،  ،فالوصف قتل أعاديه ؛وهو نثر ال نظم
و عنده أهون من أن يخافهم أ مع ضرهم، إذ هفس له حاجة إلى قتلها من غيظ أو دلكن لي

غيظ ودفع يعتد  بهم، ونز ه نفسه أن يطيع هواه في الغيظ. والعل ة الظاهرة في قتل األعادي ال
اب لم ا رأته خارجا ئوهي أن الذ ،ن يظهر له عل ة مدعاةوالخوف عادة، وأراد أ الضر

بأن يقتلهم فحاذر أن يخلف رجاءها أو أن ها  ؛لحومهمبدائه رجت أن يتسع رزقها عأل
رج إليهم فيقتلهم؛ فخرج تحقيقا لطمعها، فهذا وصف بالجود والشجاعة طمعت فيه أن يخ

الكاملين حت ى ظهرا للذئاب. وحمل بعضهم الذئاب على الرجال واللحوم على األموال 
ل أبلغ  .والغنيمة، واألو 

مسلم أن يكون الوصف غير ثابت، وأريد إثباته وهو ممكن الثبوت، كقول  :الثالث 
 يط [ ] البس :(2)بن الوليد

ُسن ْت ِفين ا ِإس اء ُتهُ   ن جَّى ِحذ اُرك  ِإْنس اِني ِمن  اْلغ ر قِ   ي ا و اِشيًا ح 

ب إثباته بأن فإن  حسن إساءة الواشي وصف غير ثابت وأثبته، وثبوته ممكن، وعق                         
ن المدعى، محاذرته من الواشي نجاه من أن يغرق إنسان عينيه بالدموع؛ وهذا سبب الحس

ألهمل نفسه، فتدمع عيناه، فيغرق فيها ما ترى في سواد  الواشي وذلك أن ه لو لم يحاذر

                                                           
 .5/588ينظر: الديوان: ( 1)
أبو الوليد، المعروف بصريع الغواني: شاعر غزل، من أهل الكوفة.وأول من أكثر هو مسلم بن الوليد األنصاري،  (2)

من البديع.أنشد الرشيد : "وما العيش إال أن تروح مع الصبى*وتغدو صريع الكأس واألعين الن جل"، فلق به بصريع 
 .5/223، األعالم: 352هـ.ينظر: معجم الشعراء:  208الغواني، فعرف به. توفي بجرجان سنة 
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محاذري إي اك  :أي ؛عين غيرك من خيال، وُيسم ى إنسان العين، والحذار مضاف للمفعول
 ولو لم يحاذره، ويترك البكاء من أجله خوف أن يطلع على حاله لدمعت عيناه.

وصف غير ثابت وال ممكن الثبوت، ولكن أريد إثباته كقول أن يكون ال :الرابع
 ] البسيط [ :التخطيب القزويني

ْوز اِء ِخْدم ت هُ  ل ْيه ا ِعْقد  ُمْنت ِطقِ   ل ْو ل ْم ت ُكْن ِنيَُّة اْلج  ل ما ر أ ْيُت ع 
(1) 

ع هذا لم يقل في فجاء فيه بالعربية، وم في هذا المعنى بيتا فارسيا القزوينيرأى                     
 .ريدمراعاة لكونه في المعنى لبعض الفرس أو للتج "،كقوله" :بل قال "،كقولي" "يلتخيصه"

 ل ْو ك ان  ِفيِهم ا﴾في البيت  مثلها في قوله تعالى: ﴿  "لو "ووجه التمثيل به أنه جعل
اء من لالستدالل بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط، فتكون رؤية ما على الجوز  ؛(2)اآلية

هيئة االنتطاق دليال وعل ة لكون نيته خدمة الممدوح كما أن انتفاء الفساد علة ودليل على 
، وهو االستدالل بالعلم بانتفاء التالي "لو"انتفاء تعدد اآللهة، وهو استعمال المناطقة في 

خدمة  على العلم بانتفاء المقدم عكس استعمال اللغويين، فاالنتطاق دليل على نية 
ه به التمثيل بذلك البيت، وال يقال: .دوحالمم فا؛ ألن  الظاهر من إن  فيه تكل   هذا ما يوج 

تعريف حسن التعليل أن ه تدعى العلة لنفس الوصف ال للعلم به، ألن ا نقول ما أدعي أن ه 
علة للعلم به فهو علة تدعى له ألن ا ادعيت في جنبه وفي حق ه وال خفاء في ذلك وال 

أن تكون ما في البيت من العل ة المدعاة على للوصف ال للعلم به، فإن ه تكل ف، ولجواز 
الكواكب، والعلة انتطاقها ب .نية الجوزاء خدمة الممدوح وصف غير ممكن قصد إثباته

قال : لما  ية البصرية أو العلمية غير مراد بالذات، فإن  المراد انتطاقها أن يرى،ؤ وذكر الر  
 .رأيت عليها عقد منتطق

                                                           
 .1/355ينظر: شروح التلخيص: ( 1)
".22األنبياء:  (2) ا ي ِصُفون  ان  اللَِّه ر ب  اْلع ْرِش ع مَّ ا آِله ة  ِإالَّ اللَُّه ل ف س د ت ا ف ُسْبح   . وتمامها:" ل ْو ك ان  ِفيِهم 
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والجوزاء ليست هي البرج؛ ألن  البرج ليس كوكبا بل كواكب تسمى عصا موسى      
طاق، وكان في جوانب وانتطاقها هي شد  الن   "،أمنير" عندنا في الغرب، وفي لغتنا البربرية

كواكب يقال له نطاق الجوزاء، والنطاق شبه حزام في الوسط، لكن ه للز ينة أو مع بعض 
ع بالجوا  هر حت ى يكون كل ه مت صال بالدرر عقدا خالصا.تحز م، وقد يرص 

واالنتطاق حالة شبيهة باالنتطاق الحس ي أحاطت النجوم بالجوزاء كإحاطة النطاق      
من  (1)"إيضرحهفي " القزوينيالذي فيه جواهر، ويجوز أن يكون البيت كما جرى عليه 

على قاعدة اللغويين من بأن يجعل  "،لم يحك نائلك...الخ"الضرب األول فيكون كقوله: 
فيراد باالنتطاق االنتطاق / االستدالل بانتفاء شرط لو على انتفاء جوابها في الخارج، 

الحقيقي ال حالة شبيهة به، كما أريد بها في التخريج المذكور قبل هذا حالة شبيهة به، 
النطاق في ة عقد يل، وفي التخريج الثاني عل ة؛ ورؤ ونية الجواز في التخريج المذكور معل

 ل، والحالة الشبيهة هي الوصف.ة، وفي الثاني معل  التخريج المذكور عل  

فه بأ ؛وعد  بعض البديعيين التعليل من البديع مطلقا، ولم يضف إليه الحسن  ن هوعر 
إيراد المتكلم أو الشاعر العلة التي أوجبت كالمه سواء أتقد مت على المعل ل وهو األحسن، 

 [المتقارب]: البحيريوقول ، (2)اآلية ، ِكت اب  ِمن  اللَِّه س ب ق ﴾ل ْوال  كقوله تعالى:﴿

ل ْو ل ْم ت ُكْن س اِخطًا ل ْم أ ُكنْ  أ ُذم  الزَّم ان  و أ ْشُكو اْلُخُطوب ا  و 
(3) 

 

 

 

 

 

                                                           
 .521ينظر: اإليضاح: (1)
ْذُتْم ع ذ اب  ع ِظيم ".، وتمامها:" ل ْوال  ِكت اب  ِمن  اللَِّه س ب ق  28األنفال:  (2) ا أ خ   ل م سَُّكْم ِفيم 
فوجود سخط الممدوح هو العلة في شكوى الشاعر الزمان.والعلة تقدمت هنا على المعل ل. ينظر: تحرير (  3)

 .2/355، خزانة األدب البن حجة الحموي: 5/305التحبير:

[ظ59]  
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 ] الوافر [ :ابن رشيقأم تأخ رت، كقول 

لىً أس   ِلْم ك ان ْت ل ن ا   ْلُت األ ْرض  ِلْم ُجِعل ْت ُمص  ِطيـــــــطُ و   ب اـــــــْهرًا و 

يْ ـــق ـــال  ـــف   يْ   يــــــــــــة  أل ن  ـــــــــر  ن اِطق  ــــــْت غ  و  بِ ـــــح   (1)باــــــــيـــــُت ِلُكل  ِإْنس ان  ح 

 .يعني بالحبيب رسول اهلل          

]  كقوله: ،الواقعم تكن عل ة في وسواء أكانت عل ة في الواقع كما مثل به هو، أم ل
 الكامل[

ابُ ل ْم ي ْحِك ن اِئل   ا ك  السَّح  نَّم  اءُ   و اِ  ِبيُبه ا الر ح ض   (2) ُحمَّْت ِبِه ف ص 
 

 ] الطويل[  (3):قرسم بن هرنئ األندلسيوقول 

ل ْو ل     ة  الثَّر ىو  ْفح  اِفْح ِرْجُله ا ص  ا ُكنــــل   ْم ُتص   مِ ـــم  ــــي  ًة للتَّ ــــُت أ ْدِري ِعلَّ ـــــــم 
 

 جعله من الواقع علة تحقيقا وهو ممكن الصحة، كما جاء أن ه لواله  ابن رشيقوبيتا 
 لم تخلق الدنيا، واهلل أعلم.

                                                           
فقال فى معنى ذلك:"سألت األرض" « راوجعلت لي األرض مسجدا وطهو »علل قوله عليه الصالة والسالم: (  1)

الذي علل  -كما سيأتي من تمثيل أطفيش-البيت.ولقد أحسن فى االستخراج وألطف فى التعليل، بخالف ابن هانئ
درايته علة التيمم بمصافحة رجل صاحبته صفحة الثرى، ولم يدر أن ذلك ورد في كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه 

، الطراز ألسرار 5/350في هذا المعنى، ومن الغلو القبيح.ينظر: تحرير التحبير:  وسلم.وهذا من اإلغراب
 .2/352،  خزانة األدب البن حجة الحموي:3/52البالغة:

 هو للمتنبي، وسبق الكالم عليه.  (2)
ولد  هو محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون األزدي األندلسي، أبو القاسم، يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة: (3)

هـ. ويعد من أشعر المغاربة، إذ هو عندهم كالمتنب ي عند أهل المشرق. وكانا متعاصرين.له "ديوان  322بإشبيلي ة سنة 
 .25/ 1النجوم الزاهرة:  ،1/ 2وفيات األعيان:  هـ. ينظر: 322شعر".توفي سنة 
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ن ما لم يجعلوه من حسن  وُألِحق  بحسن التعليل ما بني على الشك من التعليل، وا 
ثباتها ألن في حسن التعليل اد عاء عل ية شيء لوصف، واإلصرا ؛التعليل ر على اد عائها وا 

 : ] الطويل [رمأبي يم  له، والشك ينافي القطع، كقول 

ب ا ِبن ِسيِمه ا اد ه ا و ْهو  ه اِمعُ   ُربًى ش ف ع ْت ِريُح الصَّ تَّى ج   ِإل ى الُمْزِن ح 

يَّْبن  ت ْحت ه ا اب  الُغرَّ غ  ِبي  ك أنَّ السَّح  ا ت ْرق  ــــبًا ف  ــــــح   (1)عُ ــــــــــم د امِ  ى ل ُهنَّ ــــــم 

فإن  واحد السحاب سحابة غر اء، والمراد السحاب الماطرة الغزيرة  ،اءجمع غر   :الغر                                        
وليس يشهر وصفها بالبياض، لكن قد يكون فيها بعض بياض أو يبيض أطرافها؛  .الماء

سن والقبول ولو كانت حمراء أو أراد بالبياض الحُ  البيض، ولعل ه :أي ؛ولذلك وصفها بالغر  
من السوداء. والضمير   اً أراد البيض؛ ألن ها أكثر حب   الصب رنسوداء كذا ظهر لي، ثم رأيت 

 ،بالهمزة قلبت ألفا للضرورة -واألصل ترقأ ،تسكن ":ترقى"عائد إلى الربا. و "تحتها"من 
نما كان ضرورة لتحر كها وعل له بأن السحاب على سبيل الشك  فنزول المطر وصف ؛-وا 

غي بت حبيبا تحت الربا فهي تبكي عليها، والمطر مدامع البكاء، وسمي نزول المطر 
بكاء، أو معنى بكاء السحاب على الربا نزول دموعها وهو المطر عليها ألجل الحبيب 

 الذي تحتها؛ أعني تحت الربا.

وهي األرض  ؛وبفتحها وكسرها وهو قياس جمعه ،-بضم  الراء-والر بى جمع ربوة 
ألن  من الزم الشفاعة سوق  ؛ساقت :أي ؛من الشفاعة -بالبناء للفاعل -وشفعت .المرتفعة

الخير، أو اجتمعت مع الريح فصارتا اثنتين. ونسيم الريح هبوبها، وقد يطلق على نفس 
 "جادها"في  "ها"الريح، وكذلك السحاب قد يطلق على المفرد، والمزن السحاب األبيض. و

السائل.  ":الهامع"وهو اإلعطاء الكثير، و :من الجود ،جاد لها أو عليها :أي ؛للربا
ألنه رد إليه  ؛وهو المراد في البيت ،ويطلق على الواحد أيضا ،جمع مزنة ":المزن"و

                                                           
 .5/592م: 5500مصر  -لينظر: ديوان أبي تمام الطائي، شرح: محيي الدين الخياط، مطبعة محمد جما (1)
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المستتر، كذلك يقال: ولعل المزن والسحاب أبدا  "جاد"ضمير المفرد المذكر وهو ضمير 
نما جا ،جمعان  ،ز عود الضمير إلهما مفردا مذكرا على قياس باب ما مفرده بالتاءوا 

  .فإن ه يجوز تذكيره ،وكلم وكلمة ،وبتركها يحصل الجمع كنخل ونخلة

ن  عائد إلى الديار،  "تحتها"الضمير في  :وقيل      متصال به هكذا : اهذا البيت بيت لبق وا 

 عُ قِ ال  الب   ارُ ي  ي الد  نِ تْ اف  ش   ة  يَّ شِ ع      عُ قِ ال  ي ب  امِ ر  غ   نْ ي مِ رِ دْ ص   نَّ أ   الَّ إِ 

 . البيت ..ر  الغُ  اب  ح  السَّ  نَّ أ  ك             

ْدِري :"إن  قوله :وفي رواية ك أ نَّ  :"مطلع القصيدة وبينه وبين قوله "البيت .ِإالَّ أ نَّ ص 
اب  الُغر    أبيات.  "السَّح 

إال  أن   :"مة لقولهءصد المالالمراد بالحبيب نفس الشاعر بمعنى أن ه ق :وقد قيل
وهو الحبيب الذي فقدته السحاب في تلك الديار، وفي  ،رمأبي يم  إن نفس  :يريد "؛صدري

 [ المرفل ] الكامل (1):بيهَ محمد بن وُ إشارة إلى قول  ؛قوله كأن  السحاب "البيت "

ُد  ليهما األم  دُ  رساد     ط لال ِن ط ال  ع   ف ال  ِعْلم  و ال  ن ض 

ا أِجدُ     د ا ــــــــس ا الِبل ى فكأنَّم ا و ج  ل بِ   ب ْعد  األِحبَِّة مثل م 

 

 

 

 

                                                           
هو محمد بن وهيب الحميري، أبو جعفر: شاعر مطبوع مكثر، من شعراء الدولة العباسية. أصله من البصرة. عاش  (1)

هـ. ينظر:  229في بغداد وكان يتكسب بالمديح. وله مراث في أهل البيت. عاصر دعبال الخزاعي وأبا تمام.توفي سنة 
 .5/531، األعالم: 120معجم الشعراء:
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 باب التفريع

وهو أن يثبت لمتعل ق شيء حكم بعد إثبات ذلك الحكم لمتعل قه اآلخر على وجه 
من قصيدة  (1)يتمَ الكُ يشعر بالتقريق اللغوي، وأعني بمتعل ق الشيء ما كان سببا له كقول 

 ] البسيط [ :النبي  يمدح آل بيت 

اِفي ة   ْهِل ش  ا ِدماُؤُكُم ت ْشِفي ِمن  الك ل بِ   أ ْحالُمُكْم ِلِسقاِم اْلج   ك م 
 

ن ما قلت لمتعلق شيء ولم أقل لمتعل ق  واحد األمور ال يشمل الذوات  ألن  األمر ؛أمر/ وا 
 كاإلنسان، بل المعاني كالرأي والعلم بالشيء . 

، ومتعل قه الدماء أثبت لدمائهم حكما هو لنبي المخاطبون وهم آل بيت ا
بفتح الالم -الشفاء، بعدما أثبته لمتعل قهم اآلخر وهو األحالم أي العقول. "والك ل ب"

 ،-بكسرها–الكِلبو  ،-بسكون الالم-بالكلْ  ض  داء يشبه الجنون يحدث من ع: -والكاف
وشرب دم  ؛ملك فيما زعمواوهو الذي يأكل لحم اآلدمي وال دواء له أنفع من شرب دم ال

 اإلنسان حرام ولو اضطرارا .

لى اآلن ترى كلهم ملوكا ينفع دمهم من  والشاعر جعل آل بيت النبي  ذلك، وا 
يكتب  ، طلب دم أحد األشراف المنتسبين إلى النبي ِلب  ك   هم كْلب  أحد   ضالناس إذا ع

 له به في تمرة أو غيرها راقيا، وذلك حرام ال يجوز . 

بعض الناس أن  التداوي بالنجس غير التداوي بشربه جائز، وليس كذلك. قال  وزعم
ل"في  الفنري كيفية التداوي أن يشرط الشريف من أصبع رجله اليسرى  ":حواشي المطو 

بفتح -فتؤخذ من دمه قطرة تجعل على تمرة ثم يطعمها المصاب بالداء المسم ى الكل ب

                                                           
: شاعر الهاشميين. ولد بالكوفة سنة  (1) هـ، وكان عالما بآداب  20هو الكميت بن زيد بن خنس األسدي، أبو المستهل 

العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها، منحازا إلى بني هاشم، كثير المدح لهم. أشهر شعره: " الهاشميات "، وهي عدة قصائد 
 .9/233، األعالم:315ظر: معجم الشعراء: هـ.ين 522في مدح الهاشميين.توفي سنة 
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هذا وقال  .ل: أنفع أدوية ذلك دماء األشراففيبرأ بإذن اهلل. وقي، -الكاف والالم
أن  دماء األشراف أصل في  ،كالذين قبله ،: يشرب دماء األشراف، لذلك نص(1)رييمالدَّ 

ذلك بنفسه، وليس دماء الناس غير األشراف نافعة في ذلك ولو ملوكا، وظاهر كالم 
حاق بالملوك. بعضهم ما مر  من أن ها نافعة في ذلك، وأن  ذكر األشراف في ذلك إل

 ] الوافر [   :ويناسبه قوله

 (2)اءُ ف  الش   ل بِ الك   ن  ُم مِ كُ اؤُ م  دِ    اُة ك ْلم  وُأس   م  ارِ ك  م   اةُ ن  بُ 

له-يعني أن هم ملوك باقون للمكارم ومداوون للجرح؛ " فبناة "                                      وكذا ، -بالهاء وضم  أو 
  .، ولكن يحتمل أن ه يخاطب آل بيت النبيكقاض   ؛وآس   وهما جمع بان   ،"أساة"

نحو:  ،ما ال تفريع لغوي فيهن "؛على وجه يشعر بالتفريع اللغوي" :وخرج بقولي
لخلو ه عما هو مشعر بالتفريع  ؛لم يكن من باب التفريع "،غالم زيد راكب وأبوه راكب"

ووجه  ،الشيء بمتعلقه اآلخراللغوي وهو الترتب، فإن  التفريع اللغوي أن تشبه متعل ق 
أو يقرن بلفظ يدل  على  ،أو أن تعل ل الحكم عليه بالحكم على اآلخر ،الشبه اتحاد الحكم

أعني زيدا أو  "؛أنه راكب أباه راكب أو كما غالم زيد راكب كما أن  "ترتبه عليه، فلو قلت:
 "راكب فأبوه راكبغالم زيد "أو ،يصح علة هألن  أباه راكب إذا أريد وج ؛غالم زيد راكب

 لكان تفريعا، والضابط في التفريع أن يكون أحدهما وسيلة لآلخر لفظا ومعنى. 
                                                           

هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين: أديب، وفقيه. من أهل دميرة )بمصر(.  (1)
هـ.أقبل على العلم فأفتى ودر س، وكانت له في األزهر حلقة خاصة. من كتبه: "حياة الحيوان"،  512ولد بالقاهرة سنة 

 . 52/29، معجم المؤلفين: 5/558هـ.ينظر: األعالم:  808ة" في شرح كتاب ابن ماجة.توفي بالقاهرة سنة و"الديباج
البيت نسبه عبد القاهر الجرجاني ألبي البرج القاسم بن حنبل المر ي في زفر بن سنان من قصيدته التي يقول فيها:    (2)

 ا. من البيض الوجوه بني سنان    لو أنك تستضيء بهم أضاؤو 

وأورده أبو تمام في "حماسته" منسوبا للمر ي كذلك. ونسبه البكري للحطيئة.ينظر: شرح ديوان الحماسة، أحمد بن محمد 
 -المرزوقي األصفهاني، تح: غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

أمالي القالي، ألبي عبيد البكري األندلسي، تح: عبد العزيز . سمط الآللي في شرح 5522م:  2003، 5لبنان، ط/
 .5/250لبنان، دت: -الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت 
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وليس المراد خصوص كونه متفرعا عليه معنى ال لفظا، وال المراد أن يكون متولدا 
 تفريعا لعدم ات حاد الحكم.لم يكن  "،غالم زيد راكب وأبوه راجل"أو ناشئا منه، ولو قيل: 

" دماءو" ،دة أو مصدرية، أو "ما" زائدةزائ :""ماو ،مبتدأ وخبر :ؤكم تشفي"دماكما "و
 حال.  :" تشفي "و ،مجرور بالكاف

خاصة في  "ماـ"وقال بعض: إن  التفريع عبارة عما يأتي به الشاعر من اسم منفي ب
ثم يصف المنفي بأعظم أوصافه الالئقة به ويجعله معها أصال يفرع عليه  ،صدر كالمه

 ] البسيط [ :األعشىكقول  ،تتضمنه جملة من جار ومجرور ومتعل قهمعنى 
 

ْرِث ُمعشب ة   ة  ِمن ِرياِض اْلح  وض  ل يها ُمسبِ    ما ر   ل  ه ِطلُ ـــخ ضراُء جاد  ع 

 (1)لُ د نا اأُلصُ  ها ِإذْ ــــن  ِمنـــو ال ِبأ حس       نكــــــهًة ونــــــــًداها ـــــــا ِبأ طي ب  ِمنــــومً ـــي    

 

 باب تأكيد املدح مبا يشبه الذّم

 وهو ضروب: والمراد تأكيد المدح بمدح يشبه الذم  

منفية عن الشيء صفة مدح  وهو أفضلها أن يستثنى من صفة ذم   الضرب األول:    
 كقوله: ] الطويل [ ،تثبت لذلك الشيء على تقدير دخول صفة  المدح في الذم  

 

 

                                                           
زن" بدال من "الحرث"، وبـ"مؤنقة" بدال من "معشبة"، وبـ"غناء" بدال من "خضراء"  (1) ورد البيتان بروايات عدة، فبـ"الح 

ا طيب رائحة" بدال من "بأطيب منها نكهة وندا" كما هي رواية الشيخ. ينظر: وبأطيب منها نشر رائحة"، و"بأطيب منه
 -شرح المعلقات التسع، منسوب ألبي عمرو الشيباني، تح: عبد المجيد همو، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت 

ان المعاني، ،  ديو 5/353،  تحرير التحبير: 2/389، خزانة األدب البن حجة الحموي: 25م:  2005، 5لبنان، ط/
 .5/225، الحماسة المغربية:  5/298بيروت، دت: -أبو هالل العسكري، دار الجيل 
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ْير  أ   س ِريع  و أ ْن ال  ش ْيء  ِمْنُهنَّ أ ْكس لُ   نَّ ُقُطوف ه اوال  ع ْيب  ِفيه ا غ 
(1) 

 ] الطويل [ :النربغة الذبيرنيوكقول           

ْير  أ نَّ ُسُيوف ُهمْ  ِمْن ِقر اِع اْلك ت اِئبِ  ِبِهنَّ ُفُلول    و ال  ع ْيب  ِفيِهْم غ 
(2) 

ب صفة مدح استثناها ، وكون الفلول في سيوفهم من قراع الكتائفالعيب صفة ذم  
: نفى الصب رنمن العيب، على تقدير أن ها منه واد عاء دخولها فيه على وجه الشك. قال 

ن ما كان مشبها للذم، ألن   العيب على وجه العموم مدح، وأك د ذلك بإثبات صفة المدح، وا 
 -البيت كما في-ذا كان ما قبلها نفي عيب مثالما بعد أداة االستثناء مخالف لما قبله، فإ

 ،وحينئذ فما بعد غير هنا صورته صورة ذم   .كان ما بعدها إثبات عيب وعكسه، وهكذا
ن كان ليس ذمًّ   .في الصورة شبه الذم  يا في الواقع فهو وا 

سيف، أعني وهو كسر في ال، -اء الجمعفبفتح فاء المفرد وضم -للول جمع ف  والفُ 
غير حده، وكذا الموسى ونحوها. وقيل: في السيف ولو في  .ما صنع منه حديدا يقطع

وهي جماعة القتال. والمعنى  ،جمع كتيبة :. والكتائببضارُ ت   :أي ؛مصدر قارع :وقراع
ألن  في سيوفهم عيبا وهو  ؛إن كان فلول السيف من مضاربة الجيوش عيبا ففيهم عيب

ه ال ألن   ؛الفلول، ومحال أن يكون فلولها من مضاربتهم عيبا فمحال أن يكون فيهم عيب
ألن  المتعلق بالمحال محال، فالتأكيد في هذا  ؛عيبا/ الفلول لو كان  إال ؛عيب فيه

ن ك ال ترى وال أأن ال عيب فيهم، الضرب من حيث أن ه كدعوى ببي نة كأن ه الدليل على 
تسمع عنهم ما يعد  عيبا، ولكن في سيوفهم فلول من التقارع، فإن كانت عيبا فذلك عيب 

فذلك تقرير لنفي العيب  ،ير عيب، فهم على سالمتهم من العيب المشهورةعليهم، لكنها غ
ال عيب " :كما أن نفي العيب مدح. فقوله وزيادة بيان ما فيهم من الشجاعة؛ وهي مدح

                                                           
 لم أهتد إلى قائله. (1)
 .11ينظر: الديوان:  (2)

[ظ52]   
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 وهو إثبات المدعي بإبطال نقيضه، ونقيُض  ،قضية سلبية كلية أثبتها بدليل الخلف "فيهم
  الجزئية. السلبية الكلية اإليجابيةُ 

 ؛تضمن شرطية مشتملة على إيجابية جزئية ،لخ "إ" غير أن  سيوفهم... :وقوله
ألن  الفلول في سيوفهم، والمقدم باطل  ؛إن كان فلول السيوف عيبا ثبت العيب فيهم :أي

فالتالي باطل لتعل قه على محال، والتالي هو يبوت العيب  امحال؛ وهو كون الفلول عيب
، أو شاب الغراب أو ال تفعله حتى -وهو الزفت -ابيض  القار فيهم، كقولك: تفعل كذا إذا

السفينة الغليظ،  الخياط. سواء فس رت الجمل بالبعير الذكر أو بحبل يلج الجمل في سم  
 فكالهما مستحيل الدخول في ثقب اإلبرة .

وحصل التأكيد أيضا في هذا الضرب من حيث أن  األصل في االستثناء االت صال، 
يوهم إخراج ما بعدها مما قبلها، فإذا وليها صفة مدح جاء التأكيد إلشعارهما فذكر أداته 

ا يستثنيه من النفي، وسواء أجعلت معنى أصالته الكثرة والغلبة أم جعلته أن ه لم يجد ذم  
بناء فرع عليه، فإن  االنقطاع مجاز ينبني على مالحظة االت صال بالتشبيه أو المجاورة 

أو بغير المجاورة من المناسبات.  ر"،قام الناس إال  البعي"اس، فتقول:كما يجاور البعير الن
والتجو ز في أداة االستثناء ومدخولها حيث شب ه مثال بما قبلها، وحيث استعملت في 

المستثنى المنقطع من الحقيقة والتجو ز في األداة  :استثناء ما لم توضع الستثنائه، وقيل
 وهو الظاهر. واهلل أعلم. 

أن تثبت لشيء صفة مدح وتعقبها بأداة استثناء، يليها صفة مدح  :والضرب الثرني     
ال بد  أن  :أخرى لذلك الشيء، مؤك دة لألولى ولو بطريق اللزوم، أو غير مؤك دة . وقيل

 (1)«شٍ يْ رَ قُ  نْ ي مِ ن  َبْيَد أَ  ردِ رلضَّ بِ  قَ طَ نَ  نْ مَ  حُ صَ فْ ر أَ نَ أَ :»تكون مؤك دة ولو بطريقة، قال 
                                                           

معناه صحيح، ولكن ال أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ، وال ُيعر ف له إسناد. ينظر: المقاصد الحسنة   (1)
ألحاديث المشتهرة على األلسنة، شمس الدين السخاوي، تح: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب في بيان كثير من ا

، كشف الخفاء ومزيل اإللباس، إسماعيل بن محمد العجلوني، المكتبة  525م: 5589، 5بيروت، ط/ -العربي 
 .5/228م:2000، 5العصرية، تح: عبد الحميد هنداوي، ط/
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وهي مؤك دة لألولى؛  ،المدح كونه أفصح، واألخرى كونه من قريش هوصف ،النبيف
وغير أداة االستثناء،  ،ألن ه بمعنى غير ؛ألن  قريشا أفصح الناس. وأداة االستثناء " بيد "

ن شرط التأكيد وال تأكيد في الثانية لألولى، وم   ؛"زيد كريم غير أن ه حسن الوجه:" ومن ذلك
 لمثال من هذا الباب. لم يجعل هذا ا

" بيد " للتعليل، واالستثناء في هذا الضرب منقطع، لكنه لم يقد ر مت صال  :وقيل
ل منقطعا وقد ر مت صال؛ ألن ه ليس في هذا الضرب صفة ذم    كما كان في الضرب األو 
منفية عامة يمكن تقدير صفة المدح فيها، فهذا الضرب أفاد التأكيد ال من حيث إثبات 

بينة، إذ ليس فيه هذا بل من حيث األصل في االستثناء االت صال، فإذا ذكرت  الدعوى
أداته توه م إخراج صفة مدح أريد إخراجها من صفة مدح قبلها، فإذا ذكرت بعدها صفة 
ن ما وجب أن يكون االستثناء منقطعا في  مدح أخرى على جهة اإلثبات جاء التأكيد، وا 

قد يكون االستثناء  :إال  إن كان االستثناء منقطعا. وقيل الضربين، ألن  ضابطهما ال يتأت ى
زيد جمع كل  كمال إال  أن ه "في هذا الضرب مت صال بأن كان المستثنى منه عاما، نحو: 

 . وهذا الضرب الثاني يلي األول في الحسن وهما األصل في الباب."كريم

لفعل فيه معنى الذم، قال  أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمول :الضرب الثرلث     
ل في المعنى، فمن أمثلته قوله تعالى: ﴿ ا ت ْنِقُم ِمنَّا ِإالَّ أ ْن بعضهم: إن  هذا عائد لألو  م  و 

ب ن ا﴾ آم نَّا ِبآي اِت ر 
/ وهذا هو الضرب  ال تعيب علينا إال  اإليمان إن كان عيبا، :ومعناه ،(1)

االستثناء في هذا مت صل حقيقة  :كيبية.وقيلاألول في المعنى ولو خالفه في الصورة التر 
ل والثاني، فإن ه فيهما منقطع أو في حكم المنقطع، ورد   بأن ه لو كان مت صال  بخالف األو 

عنى حينئذ مثال ما عبت فينا ألن  الم ؛حقيقة لم يكن ذلك من تأكيد المدح بما يشبه الذم
وحاصله  .ك د به مدحمدح أُ  ستثنفلم يُ وليس بعيب كما تعتقد،  اإليمان جعلته عيباإال  اأمر 

إن كان  ال عيب فينا إال  اإليمان:"أن ه أسند للمخاطب أن ه يعتقد اإليمان عيبا، بخالف قولنا
                                                           

 . 522األعراف:  (1)

[و55]   
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فإن ه أطلق أن ه ال عيب نعاب به إال  اإليمان،  ،(1).البيت"وال عيب فيهم:"، فهو كقوله"فينا
ثال أن المستثنى هو اإليمان، وهو أمر وبيان الم ؛ق ق أن ه منقطع كالضربين األولينفتح

نا إال  أصل ما تعيب يا فرعون م :؛ أيوفي الفعل ذم   ،مدح، وهو معمول لفعل هو " ت نِقُم "
ونقم عليه األمر بمعنى عابه، فهو يفيد التأكيد من جهة أنه  .وهو اإليمان ،المفاخر

ل، كما تعلمه كدعوى ببي نة، ومن جهة أن  األصل في االستثناء االت صال كال ضرب األو 
ن قلت: الضرب األول مبني على التعليق بالمحال  مما مر  أن  االستثناء فيه منقطع. وا 

عيبا ليس محاال، فقد عابه  وليس هذا الضرب يجري فيه ذلك، ألن  كون اإليمان ،كما مر  
قل قلت: عيبه إياه ال يخرجه عن كونه حقا، ودعوى أن ه عيب باطلة بمقتضى الع .فرعون

 السليم. 

ا ن ق ُموا ِمْنُهْم ِإالَّ أ ْن ُيْؤِمُنوا ِباللَِّه اْلع ِزيزِ ومن هذا الضرب قوله تعالى:﴿ م   و 
ِميِد﴾ ه ْل ت ْنِقُمون  ِمنَّا ِإالَّ أ ْن آم نَّا ِباللَِّه﴾وقوله تعالى: ﴿،  (2)اْلح 

م ا ﴿ وقوله ]تعالى[:، (3) و 
ُسوُلُه ِمْن ف ْضِلِه﴾ن ق ُموا ِإالَّ أ ْن أ ْغن اُهُم اللَّ  ُه و ر 

ُعون  ِفيه ا ل ْغًوا و ال  وقوله تعالى:﴿  ،(4) ال  ي ْسم 
ًما  (29)ت ْأِثيًما  ًما س ال  في اللغو يفيد التأكيد  فتقدير دخول "السالم" ، (5)﴾(22)ِإالَّ ِقياًل س ال 

ل، وبعدم تقدير ذلك يكون من الثاني فيجعل  االستثناء من وجهين ويكون من الضرب األو 
منقطعا من أصله. ويجوز جعله من الضرب الثالث باعتبار اللغو، وجعل االستثناء 

إذ ال آفة فيها يدعى بالسالمة منها لوال أن ه  ،متصال حقيقة؛ ألن  السالم في الجنة لغو

                                                           
 ه.سبق ذكر  (1)
 . 8البروج:  (2)
 .95المائدة:  (3)
 .51التوبة:  (4)
 . 22-29الواقعة:  (5)



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
377 

 

جون به، ؛ أي: حق يخر (1)الَِّذين  ُأْخِرُجوا ِمْن ِدي اِرِهْم ِبغ ْيِر ح ق ﴾ إكرام. وقوله تعالى: ﴿
ق ﴾و  وقوله تعالى: ﴿  حق يقتلون به. :أي؛ (2)ي ْقُتُلون  النَِّبي ين  ِبغ ْيِر ح 

كما تسم ى في المنطق أداة  "لكن"نحو هذا الباب  ومن أدوات االستثناء في  
 -بفتح الهاء والميم-(3)أبي الفضل بديع الزمرن الهمدانياستثناء، فمن هذا الباب قول 

 ] الطويل [  :-بكسر السين والجيم-(4)يرنيسْ جِ لس  تخلف بن أحمد ايمدح 

ْرغاُم لِكنَُّه   ُهو اْلب ْدُر ِإال  أ نَُّه الب ْحُر زاِخراً  ْبلُ الِسوى أ نَُّه الض  و 
 

 :"، وقوله"بيد أني من قريش"مثل  "سوى أنه الضرغام :"وقوله ا"،إال  أنه البحر زاخر  :"فقوله
ألن  " إال  " في االستثناء  ؛االستثناء في هذا الضرب يد فائدةاستدراك يف "لكن ه الوبل

ألن ه أثبت أو ال صفة مدح وعقبها  ؛وهذا البيت من الضرب الثاني ،المنقطع بمعنى " لكن "
بأداة االستثناء تليها صفة مدح أخرى، إال  أن  تلك الصفة األخرى تعد دت؛ فهو مشتمل 

ه البدر رفعة وشرفا، والبحر كرما." وزاخرا" على ثالثة أمثلة من الضرب الثاني، وأراد أن  
ألن ه بمعنى  "؛البحر"مرتفعا من تراكم األمواج، وصاحب الحال المستتر في  :أي ؛حال

بكسر -وأن ه الضرغام .إن أجيز الحال من الخبر مطلقا "البحر"الجواد، أو صاحبه 
وجمع بين الوصف بأن ه المطر الغزير.  :الوبل""و .األسد في الجرأة والقو ة :أي؛ -الضاد

                                                           
 .10الحج:  (1)
 .25آل عمران:  (2)
هـ ، وكان شاعرا  398هو أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني، أبو الفضل: أحد أئمة الكتاب. ولد في همذان عام  (3)

لحافظة أيضا يضرب المثل بحفظه.من كتبه: "مقامات"، و"ديوان وطبقته في الشعر دون طبقته في النثر.وكان قوي  ا
 .5/559، األعالم:51/ 5هـ. ينظر: معجم األدباء:  358شعر".توفي بهراة سنة 

فَّار: أمير سجستان. ولد بها سنة  (4) هـ، في بيت اإلمارة. وكان يعد  من أجواد األمراء،  322هو خلف بن أحمد، الصَّ
.جمع كبار العلماء في بالده فصن فوا معه "تفسيرا" ضخما للقرآن الكريم. ويلقب بالملك. مدحه ال بستي  والبديع الهمذاني 

 .1/503،  معجم المؤلفين: 2/305هـ. ينظر: األعالم: 355مات سجينا بقرية جرديز )بقرب غزته( سنة 
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ل إمكان األخذ منه من أي  جهة أتيته "؛وبلال"والوصف بأن ه  "بحرال" وبالثاني  ،ليفيد باألو 
ل أفاد الكرم بالقو ة  والثاني بالفعل. واهلل أعلم. ،وجود العطاء، واألو 

 

 باب تأكيد الذم مبا يشبه املدح

ل :وهو عندهم ضربان ؛يشبه المدح بذم   عكس الباب قبله، ومعناه تأكيد ذم    :األو 
في  على تقدير دخول صفة الذم   أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم  

وهو ذم يشبه المدح في  مدح مؤك د بإثبات صفة ذم أخرى؛ صفة الذم   يفنف ،صفة المدح
   دح.يا مما بعدها إثبات صفة ماءلما قبلها فيتر  "إال  "الفة ما بعد ألن  األصل مخ ؛الصورة

 ] البسيط [ :وقوله

ْغِفر ةً  ِمْن ِإس اء ِة أ ْهِل الس وِء ِإْحس ان ا   ي ْجُزون  ِمْن ُظْلِم أ ْهِل الظ ْلِم م   و 

بَّ  ْلِق ِإْنس ان ا   ِتــهِ ـــي  ــــشْ ـــْق ِلخ  ـــــلُ ــْم ي خْ ــــك  ل  ــــــــك أ نَّ ر  ِميِع اْلخ  ِسو اُهُم ِمْن ج 
(1) 

بمجازاة المسيء بإحسان وخوف اهلل؛ ومراده الذم  بالذ ل  والهوان.  ظاهره المدح
 ] البسيط [  :الصفي  وقول 

ْوه ُرُهمْ   (2)ويحملون  األذى عن كل  ُمْهت ِضمِ   ِمْن معشر  ُيرِخُص األ ْعراض  ج 

أو ال يقال  "،فالن ال خير فيه إال  أن ه يحسن إلى من أساء إليه: "ومثال ذلك قولك
ألن  االستثناء األصل فيه االت صال، فال بد  أن يكون فيه مناسبة بين  ؛ال نظرفي المث

الخصلة المستثناة والخصال المحمودة. واإلساءة للمحسن ليس فيها يشبه الخير؛ فاألولى 
                                                           

ان فيهم ضعف، فقال فيهم األبيات. قاله رجل يذم قومه لما أغارت بنو شيبان على إبله فاستنجدهم فلم ينجدوه، وك( 1)
، شرح ديوان 2/332هـ: 5101، 5بيروت، ط/ -ينظر: العقد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي، دار الكتب العلمية 

 .22الحماسة: 
 .2/205،  الطراز ألسرار البالغة:2/251ينظر: المثل السائر: (2)
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ألن ا  "؛فالن ال خير فيه إال  أن ه يتصد ق بما يسرقه"التمثيل بما فيه صورة اإلحسان، كقولك:
ألن   ؛شيء من الخير على تقدير كون اإلساءة للمحسن من الخير نقول فيه إثبات

االستثناء من النفي إثبات، فاالستثناء من نفي الخير مطلقا يوهم إثبات بعضه، وهذا 
ألن ها من كمال الخس ة والدناءة،  ؛التقدير الذي هو كون اإلساءة للمحسن خيرا محال

/ عنى تعليق بالمحال، فالتأكيد في هذا فإثبات شيء من الخير على هذا التقدير في الم
الضرب من جهتين؛ من جهة أن ه كدعوى الشيء ببي نة، ومن جهة االستثناء الضرب 

فالن :"الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء يليها صفة ذم أخرى له، كقولك
داة قبل ذكر ن  ذكر األأوهذا يفيد التأكيد من وجه واحد وهو  ،"فاسق إال  ان ه جاهل

ن  األصل في مطلق االستثناء هو إالمستثنى يوهم إخراج شيء مم ا قبلها من حيث 
أخرى حصل التأكيد، وال يفيد التأكيد من جهة  االت صال فإذا ذكر بعد األداة صفة ذم  

دعوى الشيء ببي نة؛ ألن  هذه الجهة تبنى على التعليق بالمحال المبني  على تقدير 
م دخول المستثنى في المستثنى ، وهو غير ممكن في هذا الضرب لعداالستثناء متصال

أن يؤتى  :والضرب الثالث ،الضربين المذكورين: وعندي أن  الباب على ثالثة أضرب .منه
ما يعجبك من فالن إال "بمستثنى فيه معنى الذم فيه معمول لفعل فيه معنى المدح، نحو:

عمرو كذا قلت من عندي، ثم  رأيت الشيخ  ؛لُ بعلى حد  ما مر  في الباب ق "،أن ه يسرق
هو "، و"ال يستحسن منه إال  جهله""، ومث ل له بقولك:لالمطو  ذكر هذا عن "  (1)الي اليي

ل"وهو كذلك في  ،والحمد هلل"، جاهل لكنه فاسق  .(2)"المطو 

واعلم أن   .في معرض المدح ، والذم  وبعض يسم ي البابين المدح في معرض الذم  
ان بالمدح والذم  بل يجريان في غيرهما أيضا، إال  أن هما الغالبانالباب ومن  ؛ين ال يختص 

                                                           
و حفص الجربي التالتي، وقيل: الثالثي: فاضل. له " الدرر هو عمرو بن رمضان بن أبي بكر، ب ْدُر الد ين، أب ( 1)

هـ.توفي 5510الت التيات" شرح بها منظومة الزواوي، في المنطق، وشرح لـ"الرامزة" المسماة بـ"الخزرجية"، فرغ منه سنة
 .95، الشيخ أطفيش وثالثية العلم: 9/12هـ. ينظر: األعالم:  5585سنة 

 .5/595ينظر: المطول:  (2)

[ظ55]   
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﴾قوله تعالى: ﴿ ،غيرهما ل ف  ا ق ْد س  ا ن ك ح  آب اُؤُكْم ِمن  الن س اِء ِإالَّ م  و ال  ت ْنِكُحوا م 
على  ، (1)

لك غير إن أمكن لكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه، فال يحل لكم غيره، وذ :معنى
ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، ويسم ى تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه، لكن هذا 

، وعلى العكس، إال  أن ه امتاز بهذا االسم؛ االسم يصدق على تأكيد المدح بما يشبه الذم  
لين سم يا تأكيد المدح بما يشبه الذم    بما يشبه المدح. واهلل أعلم.  وتأكيد الذم   ،ألن  األو 

 

 باب االستتباع

وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر أو شيئين فصاعدا، ومعنى 
 ] الطويل [   :بأبي الطي  االستتباع االستلزام واالستلحاق، كقول 

 

ْيت هُ  و  ا ل ْو ح  اِر م  الِ ــــــِت الد ْني ا ِبأ ن  ــل ُهن ئ  ن ه ْبت  ِمن  األ ْعم   (2)دُ ـــــــك  خ 

 

وهي تستتبع المدح بكون صالح الدنيا ونهب األعمار  ،لسلطان بالشجاعةمدح ا
خطفها بالقتل، فإن  النهب األخذ بالخطف قهرا، وليس البيت مبنيا على مذهب المعتزلة 
في أن  المقتول مات قبل أجله، وال على المذهب الحق من أن ه مات ألجله، بل هو 

ا، وباطل مذهبهم في المسألة ألدائه كان معتزليًّ  محتمل، والمتبادر حمله على الحق إال  إذا
ن قال له أجالن عند اهلل مات ألول هما في  :إلى أن  القاتل غلب اهلل فقد م ما أخ ره اهلل. وا 

 :و" حويته " زعمهم، قلنا: مات ألجله وال دليل على أن  هناك أجال آخر، بل على عدمه.
 ،يث يحصل له الخلود بكثرة أعمار قتالهمدحه بالنهاية في الشجاعة بح ؛أخذته وجمعته

لو ورث أعمارهم وكانت أعمارا له، وما كثرتها إال  لكثرتهم، وما قتلهم إال  لشجاعته، وثبت 

                                                           
 .22النساء:  (1)
 .5/522ينظر: الديوان:  (2)
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بالمدح بذلك المدح بأن ه صالح للدنيا حت ى إن ها ليقال لها: هنيئا لك يا دنيا بهذا السلطان، 
الهم ة إذا اقتصر على القتل ولم يأخذ إذ ال يهنأ شيء إال  بما هو خير، والمدح يعلو 

المال، والمدح بأن ه لم يركن إلى طول العمر بل إلى درجات اآلخرة، وذلك أن ه لم يحو 
ال  لم تسر   ؛أعمار قتاله بل تركها ألن  " لو " للنفي، والمدح بأن ه لم يكن ظالما في قتلهم وا 

 الدنيا بخلوده بل بهالكه.

تفك رت أن ه ال دليل   ،م ن المدح باإلعراض عن المالوبعد ما ذكرت أن  البيت تض
في البيت على نفي نهب األموال، بل في السكوت عنه والتصريح بنهب األعمار؛ فيمكن 

الصفة  اعدمامتضمنا لذلك على القول بإثبات مفهوم اللقب األصولي؛ وهو يكون أن 
كذا رجل وزيد، بل أظهر من ونحوها من القيود المعتبرة في األصول، فإن  األعمار لقب، و 

 ،أعني الظنيات ،والخصام والخطابيات صحاب الرسائل والمدح والذم  أذلك أن نقول: إن  
 "جاء زيد "فهم أن المرأة لم تجئ، أو  "على هذا جاء رجل:"يثبتون له مفهوما، فلو قلت

 وخالف مذهب األصوليين.  ،وهو غير الصحيح ،فهمت أن  عمرا لم يجئ

ألن ه جار غير زائد  ؛قيد من القيود "من األعمار:"ا أن يقال: إن  قولهوأظهر من هذ
 "من"د بالحال وله مفهوم، بل لو جعلت فهو من التقيي "،ما"فهو حال من  ،ومجرور

 ."إيت مكة من طريق كذا"، كقولك: الصح  أن يكون قيد "نهبتـ"لالبتداء وعل قته ب

طبع عليه بمعنى غيره يزيده حسنا، وقيل: االستتباع أن يؤتى بمعنى في غرض وين
 ] البسيط [  :يالدين الحل   صفي  كقول  وهو من غير ذلك الغرض،

اِئُن العِ   ىالب اِذُل النَّْفِس ب ْذل  الزَّاِد ي ْوم  ِقرً  اِر والُحُرمِ الص  ْون  الج   (1)ْرِض ص 

 

                                                           
رواه ابن حجة بالجمع، أي: الباذلو، والصائنو. والِقرى: إطعام الضيوف، ويوم القرى: يوم المسغبة. ينظر: خزانة  (1)

 .2/351األدب البن حجة الحموي:
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 باب اإلدماج

كالم سيق لمعنى  أن يضم ن : لف ه فيه؛أدمج الشيء في ثوبه ؛الل ف :وهو لغةً 
؛ وغير مشعر الكالم بأنه سيق لذلك المعنى اآلخر ،معنى آخر فصاعدا غير مصر ح به

 ]  الوافر [ :بأبي الطي  ألن ه يقع في المدح وغيره، كقول  ؛فهو أعم  من االستتباع

ل ى الدَّْهِر الذ ُنوباعُ أ    ُأق ل ُب ِفيِه أ جف اِني ك أ ن ي د  ِبه ا ع 
(1) 

بالمعنى المسوق له الكالم  ؛ما أصابني فيه من المكاره :أي ؛أعد  على الدهر ذنوبه :أي         
والمعنى اآلخر الذي تضمنه ذلك المعنى هو االشتكاء  .وصف الليل بالطول ،في الظاهر

 ] الطويل [ :(2)ةبريابن نُ من الدهر. وقول 
 

اِلهِ  ْهل ة  في ِوص   ي ِبِخل  ُأوِدُع اْلِحْلم  ِعْند هُ ف م ْن لِ   و ال  ُبدَّ ِلي ِمْن ج 
 

ل: الفخر بالحلم،      فالمعنى المسوق له الكالم في الغزل، وتضم ن معنيين آخرين؛ األو 
لتغي ر  ؛بالحلم عه الِحْلم. والثاني: شكوى الزمان المضم نة في الفخرودِ يُ  إذ طلب ِخال  

ألن ه إذا  ؛أن ه ال يفارق الحلم وأشار أيضا اإلخوان، إذ أنكر أن يوجد أخ يودعه الحلم.
 وكقوله: ] الطويل [ رجع إليه بعد.أودعه إيداعا 

ُنكْ ـــو أ ْسع ف ن ا في  أ ب ى د ْهُرن ا ِإْسع اف نا في ُمراِدنا  ِرمُ ــــم ْن ُنِحب  و 

نا إنَّ الُمِهمَّ الُمق دَّمُ   ه اــهم أ ِتمَّ ــُه ُنْعماك فيــفُقْلُت ل   د ع أ ْمر  و 
(3) 

                                                           
 . 5/535ينظر: الديوان: (1)
، أبو نصر: من شعراء س ْيف الد ولة ابن حمدان.ولد سنة هو عبد العزيز بن عمر بن محمد، ابن ُنب ات ة  السَّع (2)  325دي 

هـ. كان حسن الحذو على مثال سكان البادية، لطيف االئتمام بهم. قال ابن خل كان: ومعظم شعره جيد. له " ديوان 
 .1/23،  األعالم: 259/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  109شعر". توفي ببغداد سنة 

ِزر للمعتمد، وكان ابن عبيد اهلل قد اختل ت  هما من قول عبيد (3) اهلل بن عبد اهلل لعبد اهلل بن سليمان بن وهب، حين و 
 .1/100حاله. ينظر: شروح التلخيص: 
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فالمعنى المسوق له الكالم أمره الزمان أن يتمَّ نعمه في أحب ته يفعل ما يشاء 
فيهم،والمعنى اآلخر هو تهنئة الزمان بهم.وأما أن يقال أدمج شكوى الزمان في التهنئة فال 

. والمتكل م يوهم السامع في (2)فرج بن محرزولو أثبته ، (1)ألن  الشكوى قد صر ح بها ؛يصح  
في الوزير  لعبيد اهلل بن عبد اهلل بن طرهرلم يأت بالمدمج قصدا.والبيتان  اإلدماج أن ه

 .  (3)ولي الوزارة للمعتضد نحي عبد اهلل بن سليمرن بن وهب

يلف  المتكلم غرضا في غرض أو  :أي ؛اإلدماج أن يدمج": ابن أبي األصبعقال 
حد البديعين، كقوله بديعا في بديع، بحيث ال يظهر في الكالم إال  أحد الغرضين أو أ

ْمُد ِفي اأْلُول ى و اآْلِخر ِة﴾]تعالى[: ﴿ ل ُه اْلح 
، ألن  (5)[في المطابقة] أدمجت المبالغة (4)

مبالغة في الوصف  ،بالحمد في اآلخرة؛ وهو الوقت الذي ال يحمد فيه سواه ،تعالى ،انفراده
قيقة في الباطن؛ فإن  رب باالنفراد بالحمد، وهو إن خرج للمبالغة في الداخل فاألمر فيه ح

                                                           
وكذلك خر جه ابن أبي األصبع وابن حجة أيضا في "خزانته"، فقال:  فأدمج شكوى الزمان، وشرح ما هو عليه من (  1)

وتلطف في التلويح، ورقق التخي ل لبلوغ الغرض، مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤال. ال االختالل في ضمن التهنئة، 
، تحرير 2/181جرم أن ابن سليمان فطن لذلك ووصله واستعمله.ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي:

 .5/115التحبير:
ناظم.من آثاره: تخميس البردة. وأفاد فرج بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن محرز المنفلوطي، الطهطائي: أديب، (  2)

هـ، وهو تاريخ شرحه لبديعيته. ينظر:الضوء  501الشيخ أطفيش في كتابه هذا، في باب التاريخ، أن فرجا كان حيا سنة 
 . 8/95،وفيه:"حريز" بدال من "محرز"،  معجم المؤلفين: 528/ 2الالمع: 

مخطوط عنوانه:" نخبة البديع وأنواعه في مدح الجناب  فهرس مخطوطات،  مركز الملك فيصل -وفي خزانة التراث 
، واسم مؤلفه فرج بن أحمد بن أبي بكر الطهطائي؛ فلعله بديعيته التي 58989الرفيع وأتباعه"، تحت الرقم التسلسلي: 

هـ.ونسخة أخرى بمعهد المخطوطات  501ذكر أطفيش كثيرا من أبياتها. وقال إن ابن محرز شرحها أيضا بمكة سنة 
 .58-55بالغة.واهلل أعلم.ينظر: البديعيات في األدب العربي:  95-المصورة بمصر، برقم: سوهاج

، أدب الكتاب، أبو بكر الصولي، تح: محمد بهحة األثري، مراجعة: محمود شكري 2/158ينظر: وفيات األعيان:  (3)
 .5/231هـ:5315ببغداد، ط:  -بمصر، المكتبة العربية  -اآللوسي، المطبعة السلفية 

 .50القصص:  (4)
 .3/258ساقطة من كالم ابن أبي األصبع، كما نقله السيوطي في كتابه"اإلتقان". ينظر: اإلتقان:  (5)
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هي من إدماج غرض في غرض؛ فإن  الغرض " :. وقيل(1)ين"الحمد والمنفرد به في الدار 
 .(2)"رة على البعث والجزاءامنها تفر ده تعالى بوصف الحمد، وأدمج فيه اإلش

 

 باب حسن االستتباع

تحقه، وهو أن يأتي المتكل م إلى معنى انتزعه غيره فيحسن إتباعه فيه حتى يس
 :أبي نواسكقول  ،أولى به من غيره إم ا بحسن سبك أو زيادة نكتة فيه/  ويكون هو
 ]السريع [

ل ى الل ِه ِبُمْست ْنك ر   أْن ي ْجم ع  العال م  في واحدِ   ل ْيس  ع 
(3) 

 

 ] الوافر [  :في قوله جريرابع ات  
 

ِسْبت  الن اس  ُكلَُّهُم غِ   ِإذا غ ِضب ْت عليك بنو ت ميم    (4)ضاباح 
 

في تقليل القليل وتكثير  أبو نواسففي البيتين جمع الكثير في القليل، لكن زاد 
قليله قبيلة تميم  جريرالكثير، فقليله رجل واحد جمع فيه الخلق كلهم الناس وغيرهم، و

 يحسن السبك وقصره. واهلل أعلم. أبو نواسوكثيره الناس فقط. وزاد 

 

                                                           
 .3/258هذا القول للسيوطي في كتابه"اإلتقان". ينظر: اإلتقان:  (1)
طفيش نقله عن السيوطي، واهلل كالم ابن أبي األصبع ليس في كتابه "تحرير التحبير"، ونقله السيوطي عنه، ولعل أ (2)

 .3/258أعلم. ينظر: اإلتقان: 
 .358م: 5582 -ينظر: ديوان أبي نواس، دار بيروت للطباعة والنشر (3)
 .522م:  5582هـ /  5102ينظر: ـ ديوان جرير،  دار بيروت للطباعة والنشر لبنان   (4)

[و58]   
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 باب االستثناء

] البسيط  :ئإسمرعيل بن الُمقر حسين ليدخل في أنواع البديع كقول شرطه زيادة الت
 ] 

ياِتي  ِإالَّ  ِذْكراه بالموِت ِإالَّ في ِجو اِرِهم  حيث لم أ ر ُهمْ  أْرض ى ح 
(1) 

 

 ] البسيط [   :(2)العلوي  وقول 

 (3)إال  الفؤاد فغضبان لفقدهم  وقد رضيت بما أمضاه صارمة
 

 [   ] البسيط  :الصفي  وقول  

اف ُكلَّ   (4)إالَّ الد ُموع  عصاني ب ْعد  ُبْعِدِهمِ   رَّ ق ْلبي و اْست ر اح  ِبهِ سُ  م 

رروقول   ] البسيط [  :ابن القص 

اة  ِبهِ  ل ْيس  ِلي ع م ل  أ ْرُجو النَّج  مِ  ِلع ْفِو اهللِ  ِسوى ر جائي  و   والك ر 

 ويأتي مثال آخر في االستدراك.واهلل أعلم.

 
                                                           

 أرهم    وأكره الموت إال في جوارهموابن معصوم رواه هكذا:         أهوى حياتي إال حيث لم  (1)

 . 551ثم قال: فالمعنى الزائد على معنى االستثناء في هذا البيت أظهر من أن ينبه عليه. ينظر: أنوار الربيع: 
، المعروف بالجالل: فقيه عارف بالتفسير والعربية والمنطق. ولد ونشأ في  (2) هو الحسن بن أحمد بن محمد، العلوي 

هـ.  5055ير التصانيف، ومن كتبه: "تكملة الكشف على الكشاف"، و"بديعية" و "شرحها".توفي سنة بالد اليمن. كث
 هـ. 5081، وفيه توفي سنة 2/582، األعالم: 2/55ينظر: خالصة األثر: 

 من بديعيته التي مطلعها: ماذا على الركب مما ذاع لآلسي   بعد الطبيب الذي في طيبة اآلسي (3)
عصوم ثم قال: فأخر خبر "كلما" وهو "عصاني" عن االستثناء. ومعنى البيت أن كل شيء كان يسره أورده ابن م  (4)

ويستريح به ويطيعه قبل الفراق عصاه بعده إال الدموع فإنها أطاعته. وفي هذا المعنى من الرقة الزائدة على معنى 
 .553االستثناء ما ال يخفى على أهل الذوق. ينظر: أنوار الربيع: 
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 راكباب االستد

هو رفع توه م من الكالم السابق رفعا شبيها باالستثناء، وهو منه ، وال بد  فيه من 
لفظة تزيده حسنا حتى يدخل في أقسام البديع، وأحسنه ما كانت اللفظة المستدركة فيه 

 ] البسيط [ :فرج بن محرزمشتركة كقول 

ل ْم ت ْعل ْم ف ُقْلُت نعم  الحشا و اْلق ْلب في ضرمِ لكْن ق ل ْيُت    ق الوا ق ل يت  و 

ف ْيُت، و "قلْيت  ـ"ف ثانيا بمعنى أنضجُت. وقول  "قلْيتُ "أو ال بمعنى أبغضُت وج 
 ] الرمل [:جرنياألر  

ال ط ْتني إْذ ك س ْت ِجْسمي  ار  عْ ِكْسوًة أ    ىن  ضَّ الغ   ْت ِمن  الل ْحِم اْلِعظ ام 

د ق ْت لِكْن ِسق اممِ   وىــــِدي في اله  ــــثُمَّ ق ال ْت أ ْنت  ِعنْ  ْيِني ص   (1)اــْثُل ع 
 

شرط كون االستدراك واالستثناء من البديع أن يتضم نا ضربا من " :السيوطيقال 
المحاسن زائدا يدل  على ما يدل  عليه المعنى اللغوي. مثال االستدراك ] قوله تعالى[: 

ل ِكْن ﴿ " لم  :فإن ه لو اقتصر على قوله ،(2)ُقوُلوا أ ْسل ْمن ا﴾ق ال ِت اأْل ْعر اُب آم نَّا ُقْل ل ْم ُتْؤِمُنوا و 
فأوجبت  ،ألن هم ظن وا اإلقرار بالشهادتين من غير اعتقاد إيمانا ؛تؤمنوا " لكان منف را لهم

البالغة ذكر االستدراك ليعلم أن اإليمان موافقة القلب اللسان، وأن  انفراد اللسان بذلك 
ل مَّا  :ان وال يسم ى إيمانا، وزاد ذلك إيضاحا بقولهيسم ى إسالما؛ أي ألن  لفظه إذع " و 

اُن ِفي ُقُلوِبُكْم" يم  فلم ا تضم ن االستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكالم من  ،ي ْدُخِل اإْلِ
ْمِسين  إشكال ُعد  من المحاسن. ومثال االستثناء ] قوله تعالى[:﴿ ف ل ِبث  ِفيِهْم أ ْلف  س ن ة  ِإالَّ خ 

                                                           
، بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، عبد المتعال 5/512ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: (1)

 .1/522م:2009: 55الصعيدي، مكتبة اآلداب، ط/
 .51الحجرات:  (2)
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اًما﴾ فإن  اإلخبار عن هذه المد ة بهذه الصيغة يمه د عذر نوح في دعائه على قوله ؛ (1)ع 
لم يكن فيه  ،" فلبث فيهم تسع مائة وخمسين عاما " :بدعوة أهلكتهم عن آخرهم، إذ لو قيل

ل، ألن  في لفظ  األلف ما يطرق السمع فيشغل بها عن سماع بقية  من التهويل ما في األو 
ذا جاء اال ستثناء لم يبق له بعدما تقد مه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر الكالم، وا 

 . واهلل أعلم.(2)"لفاأل

 

 باب القول باملوجب

ويقال أيضا القول بالواجب؛ أي بالوصف الذي يوجب الحكم ويفتحها،؛ أي بالحكم 
هو رد  كالم  :ابن أبي األصبعقال  الذي أوجبه الوصف، ويقال له األسلوب الحكيم.

وقال غيره: هو أن تحمل الكالم على غير مراده مم ا يحتمله  .فحوى كالمه الخصم من
بذكر متعل قه بأن تأخذ كلمة مفردة من كالم غيرك، فتبني عليها من لفظه ما يوجب عكس 

حين  "،مثلك يحمل على األدهم واألشهب " :(4)رجللحج   (3)القبعثرينى كالمه، كقول عم
وألن يكون حديدا "أقي دك بالحديد. وقوله: :أي"؛ ألدهمألحملن ك على ا :"رجالحج  قال له 

                                                           
 .51العنكبوت:  (1)
 . 3/305ينظر: اإلتقان: (2)
ج بن يوسف وقطري بن الفجاءة وغيرهما. وكان يدخل هو غضبان بن القبعثري الشيباني البصري:  حكى عن الحجا( 3)

على عبد الملك بن مروان. وقصصه مع الحجاج كثيرة، ومنها التي أوردها أطفيش هنا. ينظر:  تاريخ دمشق، ابن 
 .18/22م: 5559 -عساكر، تح: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

قدام،  10كم الثقفي، أبو محمد: ولد بالطائف سنة هو الحجاج بن يوسف بن الح (4) هـ، وبها نشأ ، وكان ذا شجاعة، وا 
ومكر، ودهاء، وفصاحة، وبالغة، وتعظيم للقرآن. وانتقل إلى الشام فقلده عبد الملك بن مروان أمر عسكره، وأمره بقتال 

 .2/528،األعالم: 1/313هـ. ينظر: سير أعالم النبالء:  59عبد اهلل بن الزبير. مات بواسط سنة 
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ففس ر الحديد أيضا بالفرس الناشط.  "؛أردت الحديد"حين قال له: "،أولى من أن يكون باليد
 ] الخفيف [   :معتذرا لبعض الرؤساء (1)رجابن الحج  وكقول 

 اديــباألي يــغاربت  ُت ثقلــــُقلْ   راراً ـــــــــت  مِ ــــت  إذ أ ت يْ ــال  ث قَّلْ ـق  

 قال أبرمت  قلُت حبلَّ ودادي  قال طولت  قلُت أوليت طوال
 

ن ما أراد الرئيس أضجرت، فالرئيس في ذلك يعن فه و :أي ابن أبرمت حبل ودادي، وا 
 (2) "قلُت ث قَّْلُت ِإْذ أتيُت مرارا" :التخطيبيقلب تعنيفه إلى الخير. ولفظ البيت عند رج الحج  

بغيبة القول وخطاب التثقيل.  "كاهلي باأليادي لت  ثق   قال  "المواضع الثالثة،  بالتكلم في
 :السعدوبعده عند 

 

ْلـ  ْلُت قال ال ب ْل ت ط وَّ ْبل  ِود اِديــــ  ُقْلُت ط وَّ ْمُت ق ال  ح  ت  و أ ْبر 
(3) 

ال بأس  :يقول يتذل ل أن ه والرئيس  رجفربن الحج  وعلى هذا   .وقلُت أبرمتُ  :أي
ل .يك بل فعلت خيراعل  إليه نعمة.  رجابن الحج  مجيء  عد  ي ؛اإلنعام :والتطو 

أن تقع صفة في كالم غيرك كناية  :أحدهما :قال بعضهم: القول بالموجب قسمان
عن شيء أثبت له حكم فتثبتها لغير ذلك الشيء من غير أن تتعر ض لثبوت ذلك الحكم 

ة العبارة عنه أو معناه االصطالحي ويكفي لغير الشيء ذلك وال لنفيه، والمراد بالكناي

                                                           
اج، الش يعي، أبو عبد اهلل: كاتب، وشاعر ذو مجون  (1) هو الحسين بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن الحج 

هـ، وحمل  355وخالعة.تولى حسبة بغداد، واقام بها مدة. من آثاره: "ديوان شعر" ضخم. توفي بالنيل بلواء الحلة سنة 
، الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك الصفدي، تح: أحمد األرناؤوط وتركي 3/5010إلى بغداد. ينظر: معجم األدباء:

 .52/201م:2000بيروت،  -مصطفى، دار إحياء التراث 
 . 525ينظر: اإليضاح:  (2)
 .5/555ينظر: المطول:  (3)
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نَّ اأْل ع ز  ِمْنه ا اأْل ذ لَّ﴾﴿ى:اللزوم  اد عاء كقوله تعال ِدين ِة ل ُيْخِرج  ْعن ا ِإل ى اْلم  ل ِئْن ر ج 
(1)، 

وقع في كالم المنافقين كناية عن فريقهم وهم يدعون أن هم الزم معنى لفظ اآلخر،  "األعز  ـ"ف
فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة،  كناية عن "األذل  "و

وهو اهلل ورسوله والمؤمنون،  ،فأثبت اهلل عز وجل  في الرد  عليهم صفة العز ة لغير فريقهم
ولم يتعر ض لثبوت ذلك الحكم الذي هو اإلخراج للموصوفين بالعز ة اهلل ورسوله والمؤمنين 

، لكن هم األذ ل  منها عز  األ/ صحيح ذلك ليخرجن   :ه قيلوال لنفيه عنهم، فكأن   األذل 
حمل اللفظ الواقع من كالم غيرك على خالف مراده  :. والثانيعزالمخرج، واهلل ورسوله األ

مما يحتمله بذكر متعل قه، والباء في بذكر متعل قه بالحمل، والهاء للفظ أي حمل اللفظ 
 ر [الواف ] :بذكر متعل قه كقول الشاعر

خْ  ِسبْ ــــــــو اِ  ل كِ ـــــــف ك انُ   اـــــُهُم ُدروعـــتُ ــــو ان  ح   اديـــــــــْن ِلأل ع  ــــوها و 

لكــــــــف كانُ   ا صائباتــــــــــهامـــُهُم سِ ــــو ِخْلتُ   ؤاديــــــْن في فُ ـــوها و 

قال ف ْت ِمنَّا ُقُلوب  ــــــــو  د قُ   وا ق ْد ص  ق ْد ص   (2)وا ولِكْن في ِوداديو 

ألن  اللفظ المحمول على معنى آخر لم  ؛فالبيت الثالث من هذا واألو الن قريب منه
 السعديقع في كالم الغير، بل وقع في ظن ه بمعنى، فحمله على خالف ذلك المعنى. ذكره 

ل"في  ِمْنُهُم الَِّذين  ُيْؤُذون  النَِّبيَّ . وكقوله ] تعالى[:﴿(3)"المطو  ي ُقوُلون  ُهو  ُأُذن  ُقْل ُأُذُن و  و 
﴾ ْير   واهلل أعلم. .(4)خ 

                                                           
 .8المنافقون:  (1)
ال بن علي القيرواني، أبو الحسن،  (2) الشهير بالفرزدقي؛ ألن الفرزدق جده: األبيات للفرزدقي، واسمه: هو علي بن فض 

مؤرخ، عالم باللغة واألدب والتفسير، من أهل القيروان. من كتبه: " اإلكسير في التفسير "، و" شجرة الذهب في معرفة 
 .1/355، األعالم: 1/5832، معجم األدباء: 2/583هـ. ينظر:  بغية الوعاة:  155أئمة األدب ".توفي ببغداد سنة 

 . 5/550لمطول: ينظر: ا (3)
 .25التوبة:  (4)

[ظ58]  
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 باب املراجعة
 

هي أن يحكي المتكل م مراجعة في القول جرت بينه وبين ": ابن أبي األصبعقال 
اِعُلك  ، ومنه قوله تعالى:﴿(1)"محاور له بأوجز عبارة وأعدل سبك وأعذب لفظ ق ال  ِإن ي ج 

اًما ق ال   ﴾ ِللنَّاِس ِإم  ْهِدي الظَّاِلِمين  يَِّتي ق ال  ال  ي ن اُل ع  ِمْن ُذر  و 
وهي  ،جمعت هذه القطعة، (2)

ثالث مراجعات فيهن معاني الكالم من اإلخبار واالستخبار واألمر والنهي  ،بعض آية
 والوعد والوعيد. 

 [  ] البسيط :فرج بن محرزوقول  

ْرت  ف ُقْلُت النَّْوم  ب ْعد ُكمُ  ْلت  ف ُقْلُت الوهم  بالو ه مِ   قالوا ه ج   ق اُلوا و ص 

 وفيه القول بالواجب، وقول بعضهم: ] السريع [

 ناــــُهْم ُمْعلِ ـــــت  ِبالسر  ل  ــــِإْذ ُبحْ   ديــــي ُحسَّ ـــــل ق ْد ش مَّتَّ ب :تْ ــــق ال  

الَّ ف   :تْ ــــقال ؟أ نــا :تُ ـــــُقل ال  أ ن   :تْ ـــــقال ؟أ ن ــا :تُ ـــــُقلْ   ؟نْ ــــم  ــو اِ   (3)؟اــوا 

 ] البسيط [ :الصفي   وقول

ْيُر ُمتَِّسع   ْبري غ  ِرمِ   ق اُلوا اْصط ِبْر ُقْلُت ص   (4)قالوا اْسُلُهْم قلُت ُود ي غيُر ُمْنص 

 
                                                           

عبارة ابن أبي األصبع هكذا: وهو أن يحكى المتكلم مراجعة في القول، ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره  (1)
أو بين اثنين غيره بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ، إما في بيت واحد، أو في أبيات، أو جملة واحدة.ينظر: 

 .5/950تحرير التحبير: 
 .521البقرة:  (2)
اج، وقد تقدمت ترجمته. ينظر: أنوار رواية ابن معصوم بهمزة التعدية في "شمت"، وهو منسوب عنده البن الحج  (  3)

 . 520الربيع:
 . 529ينظر: بديعيته:  (4)
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 ] مجزوء الرمل [ :أبي نواس وقول

هْ ـــــالًّ ُقلْ ـــــقال ك    ف اْسم عْ  قال  ُقْل ِلي ُقْلتُ   الً ـــــُت م 

 (1)ُت ت ْمن عْ ــــق ال  ِصْفني ُقلْ   ف ق ال  ِصْفُه ُقْلُت ُيْعطي

 [   ] السريع :أبي نواسوقول 

ْوُض ريحانِ   العاِطرُ  مُ ــــــذ ا ن ْشِركُ ــــا ش  مو   ُكُم الزَّاهرُ ـــما ر 

 ي ناِظرُ ـــل ْم ي ْبق  ل وُمْذ ِغْبُتمُ   ق  و ْجِدي والهوى قاهرُ ـــو ح  

 والقلُب ال سال  وال صابرُ 

نج  ـــــت أال ال ت لِ ـــــــــقال  وكابِد األشواق  من أْجِلن ا  اــــــــْن دار 

 ناـــــلى بيتــــــر نَّ عـــــــــوال تم  ناواصِبْر على ُمر  الجفا والضَّ 

 غائرُ  إن  أبانا رجل  

ل ْو م رَّةً   رَّةً ـــي ط اِلب  غِ ــــــــــــــف ُقْلُت ِإن    ي ْحظ ى ِبه ا القلُب و 

ْسر ةً  ْهر ةً   ق ال ْت ُبع ْيد  ذ اك  ُمْت ح   ُقْلُت س أ ْقِضي ِغرَِّتي ج 

اِرم  ب اِترُ  س ْيِفي ص   ِمْنِك و 

ي    ْن ب ْيِنن اـــر  مِ ـــت فإنَّ البحـــــقال  ن اــــــــــف اْبر ْح و ال  ت ْأِت ِإل ى ح 

ْب ِبك     ل ْو ك ان  ك ِثير  اْلع    ْأِس الموِت ِمْن ه ْجِرنا  و اْشر   ن اــــــُقْلُت و 

اِهرُ   يكفيِك أن ي ساِبح  م 

اِلي اْلِبن ا ر ع   م  السَّن اـــــقلُت ولو كان عظي  قالت فإنَّ القص 

                                                           
 . 529ينظر: الديوان:  (1)
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ِنيع  في الورى ق ْصُرن ا  و  ب ل ْغُت اْلُمنى  ــــــأ ْو ك ان  ِبالج  قالت م 

ن    ي فوق ُه طائرُ قلت وا 

 اِردُ ــــي أ س د  ش  ــــــــــــفقلُت إن    دُ ـــــــدي ل ْبو ة  و الِ ـــت فعنــــــــــقال

ائِ   دُ ـــــــقالت لها ِشْبل  ِبه ا ال بِ   دُ ــــــــــــــــغ ش ْمش م  ُمْقت ِنص  ص 

ن ي ل ْيُثه ا اْلك اِسرُ   قلُت و اِ 

مْ   ع ة  وة  س بْ ـــــــقالت فعندي إخ ا اْلت ف ُتوا ُعْصب ةً ــــج   عًا ِإذ ا م 

لِ  ْثب ة  ـــــــقلُت و   ى س ْطو ة  ــقالت ل ُهْم ي ْوم  اْلو غ    ي ي ْوم  الل ق ا و 

ن ي قاتل  ق اِهرُ   قلت وا 

ا ُنْبِديِه ِمْن ش ْوقِ   ن اـــــــْن ف ْوقِ ـــــــقالت فإنَّ اهلل  مِ   ن اـــــــــي ْعل ُم م 

دًا ُكل ن ان   ق  غ  ب    ْمِضي ِإل ى اْلح   ن اــــــــــون ْخت ِشي الن ْقم ة  ِمْن ر 

ب ي   اِفرُ  قلُت و ر   س اِتُر غ 

ةً  ةً   قالت ف ك ْم أ ْعي ْيت ن ا ُحجَّ  ت ِجي ِبه ا كاِمل ًة ب ْهج 

ْجل ةً  ا ُتْمِهُلن ا س اع ةً   ف ي ا ل ه ا ب ْين  اْلو ر ى خ   ِإْن ُكْنت  م 

ع  الساهرُ أف    ِت إذا ما ه ج 

ل ْين ا ك ُسُقوِط النَّ  اـــــــــــــــْرف  الن  ــــإيَّاك  أ ْن ُتْظِهر  ح    د ىــــــواْسُقْط ع   د 

ي ْأِتي الرَّد ى ْيِف الطَّْيِف ُمْست ْرِصد ا  ي ْست ْيِقُظ الواِشي و  ُكْن ك ض   و 

 س اع ًة ال  ن اه  و ال  آِمرُ 

ْجنُ  اف ْحُته احاج  اف ْيُته ا  ه ا ع ْشرًا و ص  ْمِر ص   على ِدن اِن اْلخ 
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 ُته اــــــــــــِفي و ال ق يْ ـــــــــُمْلت ِحفًا س يْ   تُــه اـــــــــــْت م واثيقا ف و اف يْ ـــــــــر ام  

اِكرُ  ى ع   آِخر ليلي والد ج 

ْيتُ  ْلــــــــــــــيا ليلًة ق ض   و ةً ـــهْ ــــــــــــُمْرت ِشفًا ِمْن ِريِقه ا ق    و ةً ــــــه ا خ 

 ِبه ا ل ْحظ ةً ـــــــظ ن ْنُته ا ِمْن ط يْ   ُتْسِكُر م ْن ق ْد ي ْبت ِغي س ْكر ةً 

 (1)ي ا ل ْيت  ال  ك ان  ل ه ا آِخرُ 

 
 باب التوجيه

دة، وهو إيراد الكالم محتمال على السواء في الوجهين  ويسم ى اإلبهام بالموح 
متضادين فصاعدا، ويسم ى محتمل الضدين، فخرجت التورية بقولي على السواء، وخرج 

 ؛وعين الذهب ،وعين الوجه ،وعين الماء ،بحيث يحتمل عين الشمس ن"،رأيت العي"نحو:
 لعدم التضاد في ذلك.

 ] مجزوء الرمل[:اط أعور اسمه عمروفي خي   (2)رر بن بردبش  ومثال التوجيه: قول 

اط  ِلي عم ْين ْيِه س و اءْ    ب اءْ رو ق  خ   (3)ل ْيت  ع 

يحتمل أن ه دعا بأن تساوي عينه العوراء عينه الصحيحة، فيكون دعاء بالخير، أو 
.  بأن تساوي الصحيحة العوراء فيكون دعاء بالشر 

                                                           
 .555ينظر: الديوان:  (1)
هـ، ونشأ  59معاذ: أشعر المولدين على اإلطالق، وكان ضريرا. ولد سنة هو بشار بن برد الُعقيلي، بالوالء، أبو   (2)

في البصرة وقدم بغداد. أدرك الدولتين األموية والعباسية. وشعره كثير متفرق. اتهم بالزندقة فمات ضربا بالسياط، ودفن 
 .2/92، األعالم:50/89هـ. ينظر: الوافي بالوفيات:  525بالبصرة سنة 

 . 525ن: ينظر: الديوا (3)
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 ى بعده : و وير 

 ؟اءْ ــجــــح  أْم هِ ـــــأ م دي  ليس يدري الناُس هذا

با يخيطه واسم الخياط عمرو، فقال له الخياط روي أن شاعرا أعطى خياطا ثو 
على طريق العبث به أو مبالغة في تجويد خياطته: ألخيط نَّه بحيث ال تدري أنه قباء أو 
غيره، فقال له الشاعر: لئن فعلت ألقولن  شعرا ال يدرى أهجاء أم مدح، ولما خاطه قال 

 فمدحه أو أساءها فذم ه. البيتين من الرم ل المجزوء، فال يدري أن ه أحسن الخياطة

واالعتبار بسماع اللفظ فإن ه ال دليل فيه على المدح أو الذم ، ولو كانت حال 
الخياطة تفيد أن ه مدح إن حسنت أو ذم إن ساءت، وال يقال إن  الخياطة إحسان في البيت 

نظر مدح هل جزاء اإلحسان إال  اإلحسان، ألن ا نقول إساءة الخياطة تجلب الذم، وأيضا ال
 ] البسيط [ :الصفي  للفظ ال لما يدل  من خارج اللفظ، وبيت 

ْفُنك  ذا غاف   ْفني و ج   ف ل ْيت  هذا كهذا طول  ل ْيِلِهمِ   ق  رِ وذا أ   ج 

 وال يدري السامع أن ه تمن ى استواءهما بالنوم أو بالسهر، والغافي النائم واألرق الساهر .

ةار أبو بكار القاهرة وفيها ودخل ابن القص   ، وكالهما شاعر وتصاحبا، بن حج 
رروأنشأ   ] الكامل [  :قصيدة مطلعها ابن القص 

ة شاِعر  ِمْثلي غ دا ِة األفراسِ  في مصر    أ و  ما ابُن حج   فوق ُخالص 

 وختمها بقوله:

ظ ي   ف ْعُتُه ِبم داسي  ناقص  عن حظ ه لِكنَّ ح   فلو اْست ط ْعُت ص 

ة لما سمع ذلك: من تعني ، فقال له ابن حج  ابن حج ةوأي ضربته، فالهاء تحتمل الحظ 
، ري  لِ عَ  نْ ع  لْ أن ه قال لرجل: اِ  معرويةبالشيخ فتح الدين، قال: حظ ي. ومثله ما قيل عن 

 أو ردا لها تحتملها ما قيل. ،لعنه اهلل ،، فالعنوهرعلي  أمرني أن ألعن  معرويةفقال: إن  
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ل ى اْلع ْرِش﴾:﴿[وله تعالىقمثل ] ،ن التوجيه متشابهات القرآنوم اْست و ى ع 
(1)  

 ؛وهو عدم استواء االحتمالين ،احتمالها لوجهين مختلفين وتفارقه باعتبار آخر  باعتبار
في أن   ركيالسك  كما ذكره  ،ألن  أحد المعنيين في المتشابهات قريب واآلخر بعيد

عنيين في التورية ال يجب هو أن  الم ،متشابهات القرآن من التورية وتفارقه باعتبار آخر
ألن هم اشترطوا في التوجيه استواء المعنيين في القرب والبعد،  ؛تضاد هما، وفيه نظر

  .ويراد، وأن ه ال يظهر التضاد  في المتشابهات اوالتورية يكون فيها أحدهما بعيد

﴾ومن التوجيه قوله تعالى: ﴿  و اللَّْيِل ِإذ ا ع ْسع س 
عنى نى أدبر وميحتمل مع، (2)

: األتخضريالتوجيه والتورية شيئا واحدا بالكناية والتوجيه بالتورية، قال أقبل. وجعل بعضهم 
وأكثر البديعيين جعلوا التوجيه والتورية شيئا واحدا، وجعل بعضهم  وهو اصطالح حسن،"

من التوجيه ما أريد فيه المعنى البعيد بقرينة واضحة، فلم يشترط استواء االحتمالين كقول 
 ] الطويل [ :همبعض

ْيحــعِ    ث ْغُرك  لُ ــذ اُرك  ر  ْنب  ـــد ك  كافـــو خ      ؤ  ـــــْؤلُ ــــان  و  اُلك ع   (3)رُ ـــور  و خ 

 

 

                                                           
 .1، الحديد: 1، السجدة: 95، الفرقان: 2، الرعد: 3، يونس: 91األعراف:  (1)
 .55التكوير:  (2)
البيت البن ز يالق، واسمه: يوسف بن يوسف بن سالمة، أبو المحاسن، محيي الدين الموصلي، المعروف بابن  (3)

شاء بالموصل. له رسائل  وأشعار.توفي هـ، وكان كاتب اإلن 203زيالق: شاعر مجيد، من الفضالء. ولد عام 
 .8/295، األعالم: 301/ 9هـ. ينظر: ينظر: شذرات الذهب:  220بالموصل سنة 

، 2/231،  معاهد التنصيص:5/125وورد البيت بـ"جوهر" بدال من "لؤلؤ". ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي:
 .555أنوار الربيع: 
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. (1)"القرينة ووضوحها/ فالبعيد المشب ه والقريب المشب ه به، وأريد البعيد لظهور 
 ] الرجز [ :وقول بعضهم

ر  مِ ــر ثى لِ   يــــــزال  عاِطل  حالـــُربَّ غ    يـــــْن حالــما أ ْبص 

ْفعا على االبِتدا ك ان  لي ن ْصبًا على الحالِ   ُكْنُت ل ُه ر  و 
(2) 

 [ ] البسيط :الصفي  وقول 

 (3)ِباالْبِتداِء ف كان ْت  أ ْحُرف  اْلق س مِ   ِخْلُت اْلف ضاِئل  ب ْين  الن اِس ت ْرف ُعِني

 ] البسيط [ :ررابن القص  وقول 

م   م مِ   وا الُجيوش  أل ْهِل اْلف ْتِح ف اْنك س رواض  ْطفًا على الر   و ُجرَّ أ ْرف ُعُهْم ع 

وهي المراد للقرينة الواضحة، والقرينة المعاني النحوية. واهلل ، البعيد المعاني اللغوية
  أعلم.

 

 باب اهلزل الذي يراد به اجلد

ب الظاهر، والغرض أمر وهو أن يذكر الشيء على سبيل اللعب والمطايبة بحس
 ".ترجمته تغني عن تفسيره"":  شرح المفيرحفي " القزويني قال .صحيح بحسب الحقيقة

سكان الزاي ،ضد  اله ْزلِ  ،بكسر الجيم ،والِجد   والهزل المذكور هو اللهو  ؛بفتح الهاء وا 
 ] الطويل [ :واللعب، كقوله

                                                           
  5/589ينظر: شرح الجوهر المكنون:  (1)
 لم أهتد إلى قائلهما. (2)
 . 250ينظر: الديوان:  (3)

[و55]   
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ْن ذا كيف  أ ْكُلك  ِللضَّب  ف    راـــــــي  أتاك  ُمف اخِ ــــإذا ما ت ِميمِ   (1)ق ْل ع د  ع 

 "كيف تأكل الضب  "وقولي: "،إنسان في حضورك ال يفتخر"فإن  قولك وقت مفاخرة :
هزل ظاهر لكن ك تريد الِجدَّ، ألن ك تريد أن تعيبه بأن تنسبه إلى أكل الضب؛ فإن ه مما 

 :لفخار الذي دل  عليه قولهإلى ا "عد  عن ذا"واإلشارة في قوله: .شرافيتباعد عنه األ
كيف تجد "قولك للجاهل المفتخر:   ومنه ، ويسم ى إيراد الجد في قالب الهزل.ا"مفاخر "

وشرط بعضهم أن يكون في مدح أو ذم، وليس  ،وال يشترط فيه المدح أو الذم ".جهلك
 ] البسيط [ :الصفي  كذلك بل غالب، ومث ل له بقول 

ك  ما  أ ْشب ْعت  ن ْفس ك  ِمْن ذ م    (2)مِ ــــْوِت النَّاِس ِبالت خ  ـــى و ْأك ث ُر م  ـــت ْلق         ي ف ه اض 

 ] الطويل [ :امرئ القيسوالفاتح لهذا الباب قول 

ق ْد ع   ْن ك ان  ب ْعُلهالِ و  ْلمى و اِ  ل ْيس  ِبف     م ْت س   (3)لِ عَّاِبأ نَّ اْلف تى ي ْهذي و 

 ذم ا، واهلل أعلم.مدحا وال  وأقول : ليس بيت الصفي  

 

 باب جتاهل العارف

ال أحب  تسميته "سوق المعلوم مساق غيره لنكتة، وقال:  ركيالسك   وسم اه
فال يقال في الكالم المنسوب إلى اهلل  :يعني  .لوروده في كالم اهلل تعالى ؛(4)"بالتجاهل

هلل عز  وجل  عنه. فإن  ا اهلل تعالى تجاهل العارف؛ فإن ه خروج عن األدب ونقص، تعالى
ن كان عبارة عن  ،ركيالسك  وعال ال يوصف بجهل وال تجاهل، ولفظ " غير" في تسمية  وا 

                                                           
  .950البيت ألبي نواس، وهو في الديوان: (  1)
 .  285ينظر: الديوان: ( 2)
 . 5/89ينظر: الديوان: (3)
 .125عبارة السكاكي: ومنه سوق المعلوم مساق غيره وال أحب تسميته بالتجاهل. ينظر: مفتاح العلوم: ( 4)
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المجهول، لكن  داللته أستر لعمومه، وتسميته أفضل أيضا من وجه آخر، ألن ها أكمل في 
 الداللة على المقصود.

ا ِتْلك  بِ ومن سوق المعلوم مساق المجهول في القرآن قوله تعالى: ﴿ م  ي ِميِنك  ي ا و 
أ ب ش ًرا ِمنَّا و اِحًدا ن تَِّبُعُه﴾﴿ ة:ومن تجاهل العارف قول الكفر ،  (1)ُموس ى﴾

وال بد  من ،  (2)
يقانه أن ها عصا، وال يشك  إذا رآها حي ة أن ها كانت من قبل ذلك.  نكتة كتثبيت موسى وا 

 ،وهو رئيس ،الوليد بن طريفترثي أخاها  (3)بنت طريف ىليلوكالتوبيخ في قول 
 ] الطويل [ :(5)يزيد (4)عينإذ قتله الل  

ر  الخاب  كأن ك لم ت ْجز ْع على ابِن طريف  وِر ما ل ك  ُموِرقاً ـــــأ يا ش ج 

 وفــــوسي ان قنـــــوال المال إال  مِ   فتى ال يِحب  الزاد إال  من التقى    

محل  :، وديار بكرموضع من ديار بكر :نهر من ديار بكر، وقيل :الخابور""و 
مخرجا للورق أو إذا أورق، وهو حال  :مورقا""من عظماء الجاهلية." و :بالحجاز، وبكر
قد علمت أخته أن  ؛ وناصبه االستقرار، وحاصل معناه أن ه ناضر غير ذابل ،من " الكاف"

                                                           
 .55طه:  (1)
 .21القمر:  (2)
هي ليلى بنت طريف بن الصلت، التغلبية الشيبانية. وقيل: اسمها الفارعة أو فاطمة:  شاعرة، من الفوارس، كانت  (3)

هـ. ينظر: النجوم الزاهرة:  200تركب الخيل وتقاتل. كانت تسلك سبيل الخنساء في مراثيها ألخيها صخر. توفيت سنة 
 .9/528، األعالم: 59/ 2
ن كثرت مخازيه، فإنه مسلم موحد، ال يجوز لعنه. وقد قال الذهبي: ويزيد ال نسبه وال نحبه،  غفر (4) اهلل للشيخ، فيزيد وا 

ـ فوات الوفيات: 1/39وسئل اإلمام الغزالي عن لعنه فأفتى بعدم جواز ذلك.واهلل أعلم. ينظر: سير أعالم النبالء: 
1/325. 
هـ، ونشأ بدمشق.  29موي: ثاني ملوك الدولة األموية في الشام. ولد سنة هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األ (5)

هـ . وكان نزوعا إلى االلهو، يروى له شعر رقيق. غزا القسطنطينية وفتح بالد  20وولي الخالفة بعد وفاة أبيه سنة 
، فوات 1/39: هـ. ينظر: سير أعالم النبالء 21المغرب، وفي أيامه قتل الحسين بن علي.توفي قرب حمص سنة 

 1/325الوفيات: 
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الشجر ال يجزع؛ ألن  الجزع من العاقل أو الحيوان، فتجاهلت وأظهرت أن ه من ذوي 
، وأن ه يجزع على أخيها جزعا يوجب أن ال تخرج الورق، أو إن كانت ذبلت، فلما العقول

أورقت وكانت ناضرة، وب خته على أيراقه وضارتها، وأظهرت أن ها تشك  في جزعه، فإن 
 كان هنا للشك  .

 ] البسيط [  :البحيريوكالمبالغة في المدح كقول 

احي     أ ل ْمُع ب ْرق  س ر ى أ ْم ضوُء ِمْصباحِ   (1)أْم ابِتسامُتها بالمْنظ ِر الض 

أن ه ليس هناك إال  ابتسامتها، لكن تجاهل فأظهر أن ه التبس عليه  البحيريقد علم 
األمر فلم يدري هذا الضوء لمع برق أم ضوء مصباح أم ضوء ابتسامتها، وهذا غاية في 

 الظاهر. :والضاحي" بمعنى في، " "الباء"و المدح. وأراد بضوء ابتسامتها بياض أسنانها.

 ] الوافر [  :زهير بن أبي سلمىوكالمبالغة في الذم كقول  

س ْوف  إخاُل أدري ما أ ْدري و   (2)؟أ ق ْوم  آل حصن  أم نساءُ   و 

لكن سلك طريق التجاهل مبالغة في الذم، فأظهر أن ه التبس عليه أمرهم  ،تحق ق أن هم رجال
 .أم نساء   في الحال، فلم يدر أهم رجال  

 ]  البسيط [ :الحسين بن عبد اهلل الغريبيكقول  ،والتحي ر في الحب

 (3)ليالي  ِمْنُكنَّ أم ليلى ِمن  الب ش رِ   ِباهلِل يا ظبياِت القاع ُقْلن  لنا

                                                           
 .592ينظر: الديوان:  (1)
 . 502ينظر: الديوان: (2)
قد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت، فمنهم من عزاه لمجنون بني عامر، ومنهم من نسبه لذي الر م ة، ونسبه   (3)

لدمية" لبدوي سماه كاهال بعضهم للعرجي، ونسبه القزويني للحسين بن عبد اهلل الغزي، ونسبه الباخرزي في "ا
، 525/ 3،  معاهد التنصيص: 55/ 5خزانة األدب للبغدادي:  من الشواهد النحوية أيضا. ينظر: الثقفي.وهو

، 182/ 2م: 2003 -5اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين، كمال الدين األنباري، المكتبة العصرية، ط/
-األنصاري، تحق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط/ المكتبة العصرية أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام
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ألن ه سيق  ؛لكن عددناه نوعا .البيت ".ألمع برق سرى:"هذا مبالغة في مدح ليلى مثل قوله
يحلف باهلل ويستعطف به، حتى إن ه استعطف الظبيان وطلب مساق المتحي ر جدا حت ى إن ه 

منهن وأمرهن  أن يخبرنه: هل ليلى منهن  ؟ وأن ه أضافها لنفسه حب ا لها وتعظيما لنفسه 
حتى تحي ر لعل ها  بها، وتلذ ذا بذكرها؛ ولذلك أظهر في موضع اإلظهار فأدهشه الحب

/ ر الشديد المدهش، واهلل أعلم.والقاع والحاصل أن  هذا في صريح التحي   .ليست من البشر
خطاب األطالل والرسوم  ،الذي هو التحي ر ،المستوي من األرض. ومن هذا النوع

 كقوله:] الطويل [ ؛والمنازل، واالستفهام عنها

ْنِزل ت   ْين  رواِجعُ  هلِ   كماــــــــالم  عليـــسـ ي  ـــــْي م  ـــأ م   ؟األْزُمُن الالئي م ض 

 (1)عُ ــــالقِ ار الب  ـــــي  ي والد  ـــــاألثاف ثالثُ   التسليم  أم تْدف ُع الُبكا وهل ُترجعُ 

وهن الحجارة الثالث التي تجعل القدر  ؛هل ترد األثافي الثالثة التسليم أو تدفع البكاء :أي
 عليهن .

ل ى ر ُجل  ُين ب ُئُكْم ِإذ ا ُمز  قوله تعالى: ﴿ك ،وكالتحقير كأنهم ما  ،(2)ْقُتْم﴾ه ْل ن ُدل ُكْم ع 
أظهر من  قائال بالبعث حت ى إن ه يدل هم عليه دال  وهو  يعرفون رسول اهلل 

 إشارة إلى أن ه أهون من أن يعرف. ؟ما هذا :الشمس. وكقولك في ما عرف أو من عرف

                                                                                                                                                                                

لبنان، -بيروت-، التصريح بمضمون التوضيح، خالد بن عبد اهلل األزهري، دار الكتب العلمية 303/ 1بيروت، دت: 
 .258/ 2م: 2000 -5ط/

: مجيد طراد، دار الكتاب العربي بيروت، البيتان لذي الر م ة، في ديوانه. ينظر: ديوان ذي الرمة شرح التبريزي، تح (1)
 .135م: 2/5552ط

، من أحسن شعراء صدر اإلسالم تشبيًها، عاص ر  ، ويكنى أبا الحارث: شاعر  إسالمي  واسمه: غيالن بن ُعقبة الت ميمي 
والش عراء: ، الش عر 2/931هـ. ينظر: طبقات فحول الش عراء: 555جريًرا والفرزدق؛ وله ديوان شعر مطبوع؛ توف ي سنة 

390. 
 . 5سبأ:  (2)

[ظ55]  
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نَّا أ وْ قول تعالى:﴿ ،وكالتعريض ار ف  عرض بأن  الك، (1)، اآليةِإيَّاُكْم ل ع ل ى ُهًدى﴾ و اِ 
 ى، واهلل أعلم.الل والمؤمنين على هدً ضعلى 

 

 رادباب االّط

رتيب وهو أن تأتي باسم الممدوح أو غيره واسم أبيه واسم جد ه أو أكثر على ت
ومعنى التكل ف في السبك وقوع الفصل بين األشياء بما ال  .الوالدة من غير تكل ف السبك

. وليس عدم التكل ف يعرف "رو بن بكررأيت زيدا الفاضل بن عم :"يدل  على النسب، مثل
 بكون األسماء المرت بة ظاهرة في أن ها لم تحتج في ترتيبها إلى تكل ف. 

 البسيط [ ] :نفي التكل ف يرجع إلى الذوق السليم، كقوله :وقيل     

اِرِث بِن ِشه ابِ    إْن ي ْقُتلوك  ف ق ْد ث ل ْلت  ُعروش ُهمُ   (2) بُعت ْيب ة ْبِن الح 

ألن ك  ؛إن افتخروا بقتلك وفرحوا به، لم يعظم علينا افتخارهم أو بطل افتخارهم :أي
 ؛قد هدمت ِعز هم كل ه بقتل رئيسهم عتيبة، وليس تتابع اإلضافات في ذلك مخال  بالتحسين

ألن  تتابع اإلضافة إن ما يخل  بالفصاحة إن كان فيه ثقل، وقد وقع في كالم اهلل 
﴾ِذْكُر ر ْحم ِت تعالى:﴿ ب ك  ر 

وهو فصيح إذ لم يثقل، وهذا من تتابع اإلضافة الذي ليس  ،(3)
فإن ه ولو  ،ألن  الممدوح هو عتيبة ؛اط رادا، والبيت من االط راد وفيه ذكر اسم غير الممدوح

                                                           
نَّا أ ْو ِإيَّاُكْم ل ع ل ى ُهًدى أ ْو فِ 21سبأ:  (1) ْن ي ْرُزُقُكْم ِمن  السَّم او اِت و اأْل ْرِض ُقِل اللَُّه و اِ  ".، وتمامها:" ُقْل م  ل  ُمِبين  ال   ي ض 
ن عبيد بن سعد بن جذيمة بن مالك قد نسب البيت في حماسة أبي تمام لرجل من بني نصر بن قعين. وهو ربيعة ب (2)

بن نصر بن قعين، أحد بني أسد. وربيعة هذا هو أبو ذؤاب األسدي وكان ذؤاب قتل عتيبة بن الحرث بن شهاب 
 اليربوعي في حرب لهم.

ك ث ل ْلت  عُروش ُهم: أي: أذهبت أسرتهم وسلطانهم، وهو كناية عن هدم عماد مجدهم. ومعنى البيت: إن كانوا فرحوا بقتل
، شرح ديوان الحماسة )ديوان حماسة أبي تمام(،   391/ 5وتبجحوا به فقد هدمت عزهم بقتل عتيبة. ينظر: الديوان: 

 .5/315بيروت: -يحيى بن علي التبريزي، دار القلم 
 .2مريم:  (3)
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كان رئيسا في قومه لكن ليس غرض الشاعر مدحه، وال يساق الكالم في مدحه، وال هو 
بيه واسم جد ه، وال ضير على من مثل به لذكر أسماء يحب مدحه، وقد ذكر اسمه واسم أ

ألن  أهل البديع أقل الجمع  ؛آباء غير الممدوح، ولو كان فيه ذكر اسم أب واسم جد
 .عندهم اثنان كالفرضيين

 بنِ  الكريمِ  بنُ  الكريمُ :» ثللت عديدها. ومن ذكر ثالثة آباء قوله  :"ويروى 
 وهذا في المدح. ،(1)«إبراهيمَ  بنِ  إسحرقَ  بنِ  يعقوبَ  بنُ  يوسفُ  الكريمِ  بنِ  الكريمِ 

 ] الطويل [ :ومن المدح في ذكر أبوين قول الشاعر

دن    (2)يظِ فِ ح   نِ بْ  دِ الواحِ  دِ بْ ع   نِ ى بْ ي  حْ ي  ك    لْم ن ِجدْ ي األ ناِم ف  ا فِ يدً حِ ا و  أ ر 

 ] الطويل [ :األعشىومن المدح في الثالثة قول       

 (3)لُ ائِ ك و  اب  ب  و ش  جُ رْ ي ت  ذِ الَّ  ت  نْ أ  و    دِ الِ خ   نِ بْ  سِ يْ ق   نِ بْ  ودِ عُ سْ م   ن  بْ  س  يْ قأ  

 [ ] الرمل :وسواء في اآلباء األقارب واألباعد، ومن اآلباء األباعد قول بعضهم

س ن  أ ْوُجُهُهمْ  ش باب  ح  بِن م ع د   ِمْن إي اِد بِن نزارِ   و 
(4) 

بل يكفي  "،ن بن فالن بن فالنابن فال"وال يشترط أن يكون على طريقة قولك: 
تخْلِقِه  ِإَلى رَ ظَ نَ  اهللَ  نَّ إِ »:رسول اهلل فمنه قول  ؛ذكرهم على أي  وجه كان بال تكل ف

 ةَ رنَ نَ كِ  نَ مِ  اتخيررَ وَ  ةَ رنَ نَ كِ  بِ رَ العَ  نَ مِ  ررَ يَ اتخْ وَ  بَ رَ العَ  مْ هُ نْ مِ  ررَ يَ اتخْ وَ  مَ ي آدَ نِ م بَ هُ منْ  ررَ يَ فرتخْ 

                                                           
 –ة حديث صحيح ، ينظر:  صحيح ابن حبان، محمد بن حبان الُبستي، تح: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسال(1)

 .  53/52: 5553 - 2بيروت، ط/
 لم أهتد إلى قائله.  (2)
اختلفت الروايات في عجز هذا البيت؛ فابن رشيق رواه هكذا: * وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل*، وابن أبي األصبع  (3)

 .5/392، تحرير التحبير:2/82رواه هكذا: *وأنت الذي ترجو حباءك وائل*.ينظر: العمدة:
 .2/83ق للحارث بن دوس اإليادي. ينظر: العمدة:نسبه ابن رشي (4)
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 نْ مِ  ررٍ يَ تخِ  نْ مِ  ررٌ يَ ر تخِ نَ أَ فَ  مٍ رشِ ي هَ نِ بَ  نْ ي مِ نِ ررَ يَ اتخْ وَ  مٍ رشِ ي هَ نِ بَ  شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  ررَ يَ اتخْ ر وَ ش  يْ رَ قُ 
 ] البسيط [ :ررابن القص  ، وقول (1)«ررٍ يَ تخِ 

ْيُر ب ني مَُّد بن عبيد اهلِل خ   الُحُرمِ  ةِ اد  س   يش  ر  قُ  د  ج   ان  ن  دْ ع    ُمح 
 

كما رأيت، بل بشترط  ،بوين أو أكثروال يشترط التوالي فال يضر  إسقاط أب أو أ
ر  :وهو المراد بترتيب الوالدة؛ فالشرط الترتيب بات صال أو انفصال. وقيل ،عدم تقديم المؤخ 

ال  لم يسم  اط رادا، وأجاز بعضهم االكتفاء باسم الممدوح أو غيره مع  ال بد  من االت صال وا 
 ] البسيط [ :الصفي  اسم أيه أو جد ه كقول 

مَّدِ  مِ ر  ي الك  ذِ  اهللِ  دِ بْ ع   نِ ابْ  لين  رس  المُ  ــــل   ــــــج  الُمْصط ف ى الْهاِدي النَِّبي  أ  ُمح 
(2) 

 ] البسيط [ :ومن الباب قول بعضهم

مَّ   (3)مهُ رادُ اِس ي ْعلوك  مُ ى النَّ ل  ف ْخر  ع     ل هُ  حِ ـــــــيبِ الذَّ  نِ بْ  ي  ــــص  قُ  نُ بْ  دُ ـــُمح 

ماعيل ال عبد اهلل،؛ ففيه الترتيب مع الفصل وذكر أبوين إن  المراد بالذبيح إس
  .بعيدين

بمعنى سهولته وتواليه بال صعوبة إذا  ،وسمي الباب اط رادا أخذا من اط راد الماء
و اتَّب ْعُت ِملَّة  فجعل من الباب قوله تعالى: ﴿ ،ثم  إن ه لم يشترط بعضهم الترتيب .كان كذلك

سْ  ﴾آب اِئي ِإْبر اِهيم  و اِ  ي ْعُقوب  اق  و  ح 
(4).  

                                                           
الحديث رواه الطبراني في األوسط والكبير، والحاكم في المستدرك. وقال الهيثمي: وفيه حماد بن واقد وهو ضعيف  (1)

، ضعيف الجامع الصغير 8/259يعتبر به، وبقية رجاله وثقوا. وقال األلباني: حديث ضعيف. ينظر: مجمع الزوائد: 
 .5/225بيروت، دت: -ته، ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالميوزياد

 . 255ينظر: الديوان:  (2)
 لم أهتد إلى قائله.  (3)
 .38يوسف:  (4)
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ألن ه لم يرد ذكرهم من حيث النسب، بل من  ؛: إن ما لم يرت بهمابن أبي األصبعقال  
ذ عنه ثم  عن إسحاق ثم  ألن ه أخ ؛حيث أخذ الدين، فرت بهم على أخذ الدين فبدأ بإبراهيم

ل ه  آب اِئك  ِإْبر اِهيم  ن ْعُبُد ِإل ه ك  ﴿ :في قوله تعالى [ عن يعقوب. ومثله قول أوالد يعقوب ] و اِ 
اق ﴾ ْسح  اِعيل  و اِ  ْسم  و اِ 
 واهلل أعلم./  (1)

 

 باب االستطراد

وهو أن يقصد المتكلم معنى من غزل أو فخر أو نسب، فينتقل إلى غيره ثم  يعود 
ل كقوله  ] الطويل[ :إلى معناه األو 

نَّا ل ق ْوم  ال ن لولُ ـــــــُه عامِ إذا ما ر أ تْ   رى الق ْتل  ُسبَّةً ــــو اِ  س  ر  و 
(2) 

وهو  .وأنَّه استطرد من الفخر إلى ذم أعدائه، ثم عاد إلى الفخر في البيت بعد هذا
 .وهي مذكورة في الحماسة، (4)الحل ي الصفي  اليهودي. وخم س تلك القصيدة (3)وألمَ السَّ 

                                                           
 .533البقرة:  (1)
هو للسموأل، واسمه: السموأل بن غريض بن عادياء األزدي: شاعر جاهلي حكيم. يهودي من سكان خيبر. أشهر (3()2)

 مطلعها:  إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه   فكل  رداء يرتديه جميل شعره الميته التي

، 239ق. هـ. ينظر: طبقات فحول الشعراء:  29وهي من أجود الشعر. وله "ديوان" صغير. توفي سنة 
 .3/510األعالم:

 
 قال الصفي  في مخمسته:  (4)

 ـأرا أو لنبلــــــــــغ  رتــــــبــــةلنـــــــــــــدرك ثــــــ إذا ما غضبنا في رضى المجِد عضبةً 

ن ا لقــــــــــــوم ال نــــــــــــرى القتل  ُسب ةً  نزيُد غـــــــــــــــــــداة  الكر  فــــــــي الموت رغبـــــــــةً   وا 

 إذا ما رأته عامر  وسلول

 38الديوان:  ينظر:

[و20]   
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ْلن ا﴾وقوله تعالى:﴿ كر السموات وخصف جاءت بعد ذ ،(1)اآلية،ي ا ب ِني آد م  ق ْد أ ْنز 
ولما في العرى وكشف العورة من  ،للعنة فيما خلق من اللباس اعليها إظهار (2)الورق

شعار   .التقوى أبواب الستر باب عظيم من ن  أب االمهانة والفضيحة، وا 

فأول الكالم رد  على النصارى الزاعمين   (3)ل ْن ي ْست ْنِكف  اْلم ِسيُح﴾وقوله تعالى:﴿
وهو قريب من معنى براعة التخلص  ،ة المالئكةثم  ذكر الرد  على العرب بنو  ة المسيح، وَّ نُ بُ 

ن  االستطراد ، اآلتية، وفرق بأن ها تترك فيها ما كانت فيه بالكلية إلى ما تخلصت إليه وا 
 تمر فيه بما استطردت ثم تعود إلى ما كانت فيه.

 

 باب االنسجام

كما ينحدر الماء المنسبح، ويكاد  وهو أن يكون الكالم لخلو ه من العقدة، منحدرا
 .أن يسيل رق ة، والقرآن كل ه كذلكلسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه 

ذا قوي االنسجام في النثر جاءت قراءته موزونة بال قصد لق"قال أهل البديع:    و ة ـــوا 

 

                                                           
ْير  ذ ِلك  ِمْن  ، وتمامها:" ي ا ب ِني آد م  ق دْ 22األعراف:  (1) ِلب اُس التَّْقو ى ذ ِلك  خ  ِريًشا و  ل ْيُكْم ِلب اًسا ُيو اِري س ْوآِتُكْم و  ْلن ا ع  أ ْنز 

."  آي اِت اللَِّه ل ع لَُّهْم ي ذَّكَُّرون 
ق  ( 2) ْصفًا: أ ْلز  ه ا، أي: ألزق الخصف، بمعنى الضم والجمع. ومن المجاز: خ ص ف  العريان الورق على بدنه، ي ْخِصُفه ا، خ 

ِق  ا ِمْن و ر  ل ْيِهم  ط ِفق ا ي ْخِصف اِن ع  بعضها إلى بعض، وأطبقها عليه ورقة ورقة، ليستر به عورته، وبه فس ر قوله تعالى: "و 
نَِّة".ينظر: تاج العروس: خصف.  اْلج 

ْبًدا ِللَّهِ 552النساء:  (3) ْن ِعب اد ِتِه  ، وتمامها:" ل ْن ي ْست ْنِكف  اْلم ِسيُح أ ْن ي ُكون  ع  ْن ي ْست ْنِكْف ع  م  ُبون  و  ِئك ُة اْلُمق رَّ و ال  اْلم ال 
ِميًعا". ي ْست ْكِبْر ف س ي ْحُشُرُهْم ِإل ْيِه ج   و 



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
406 

 

ْن ف م  ، مثل قوله تعالى: ﴿(2)كالطويل ؛(1)."ما وقع في القرآن موزونا انسجامه، ومن ذلك 
م ْن ش اء  ف ْلي ْكُفْر﴾ ش اء  ف ْلُيْؤِمْن و 
أو لتركه من أجل  ،بإسكان الراء لترك النقل مطلقا، (3)

م  اللَُّه﴾، مثل قوله تعالى:﴿ (4)الوقف وذلك في المقبوض رَّ و ال  ت ْقُتُلوا النَّْفس  الَِّتي ح 
وهو ، (5)

ْيب  ِفيِه﴾ذ ِلك  مثل قوله تعالى:﴿(6)أو كالمديد ،من غير المقبوض قوله و ، (7)اْلِكت اُب ال  ر 
و اْصن ِع اْلُفْلك  ِبأ ْعُيِنن ا﴾تعالى: ﴿ 

قوله تعالى:  ومن ضربه األو ل وعروضه الثالثة، (8)
س ًدا ِمْن ِعْنِد أ ْنُفِسِهْم﴾﴿ ف أ ْصب ُحوا ال  ُير ى ِإالَّ قوله تعالى: ﴿  مثل(10)وكالبسيط ،(9)ح 

                                                           
 .3/252هي عبارة السيوطي حرفيا. ينظر: اإلتقان: (1)
 هو أحد أبحر ثالثة كثر ورودها في أشعار العرب القدماء وأصل تفاعيله: (2)

 يلن فعولن مفاعيلن   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنفعولن مفاع

، 28م:2002 - 5ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل، الدكتور محمود مصطفى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط/
 25-28علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية بيروت،دت:

 .25الكهف:  (3)
التي تعتري التفاعيل: وهو حذف الخامس الساكن، وذلك يكون في "فعولن" تصير بالقبض  القبض من الزحافات( 4)

 .553فعول بتحريك الالم، وفي "مفاعيلن" تصير بالقبض مفاعلن. ينظر: علم العروض والقافية:
 .33، اإلسراء: 595األنعام:  (5)
 وهذا البحر من البحور القليلة االستعمال، وتفعيالته هي: ( 6)

 تن فاعلن فاعالتن    فاعالتن فاعلن فاعالتنفاعال

 10، علم العروض والقافية:35ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل:
 .2البقرة: (  7)
".35هود: (  8) ُقون  اِطْبِني ِفي الَِّذين  ظ ل ُموا ِإنَُّهْم ُمْغر   ، وتمامها: "و اْصن ِع اْلُفْلك  ِبأ ْعُيِنن ا و و ْحِين ا و ال  ُتخ 
س ًدا ِمْن ِعْنِد أ  505البقرة:  (9) اِنُكْم ُكفَّاًرا ح  دَّ ك ِثير  ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب ل ْو ي ُرد ون ُكْم ِمْن ب ْعِد ِإيم  ْنُفِسِهْم ِمْن ب ْعِد م ا . وتمامها:"و 

تَّى ي ْأِتي  اللَُّه ِبأ ْمِرِه ِإنَّ ال ق  ف اْعُفوا و اْصف ُحوا ح  ". ت ب يَّن  ل ُهُم اْلح  ل ى ُكل  ش ْيء  ق ِدير   لَّه  ع 
 أصل تفاعيله كما يلي: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن     مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن (10)

 .12وهو أحد أبحر ثالثة كثر دورانها في الشعر العربي، ويجيء تامًّا ومجزوًءا. ينظر: علم العروض والقافية:
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م س اِكُنُهْم﴾
ل ْت ِمْن ق ْبِله ا ُأم م ﴾وقوله: ﴿فِ  ،(1) وقوله تعالى من مخلع  ،(2)ي ُأمَّة  ق ْد خ 

و ه ْب ل ن ا ِمْن ل ُدْنك  ر ْحم ًة﴾﴿:(3)البسيط
ُيْخِزِهْم قوله تعالى:﴾﴿  مثل  (5)وكالوافر،  (4) و 

ل ْيِهمْ  ي ْنُصْرُكْم ع  ﴾ و  ي ْشِف ُصُدور  ق ْوم  ُمْؤِمِنين  و 
ل  ُمس مًّى ِإل ى أ  وقوله تعالى: ﴿ ،(6) ج 

﴾قوله تعالى:﴿مثل (8)وكالكامل ،(7)ف اْكتُُبوُه﴾ ك ُلون  كَِّل اْلُمت و  ل ْيِه ف ْلي ت و  و ع 
وقوله ، (9)

﴾تعالى:﴿ ب ِقيَّة  ِممَّا ت ر ك  ب ُكْم و  ِمْن ر 
(10). 

                                                           
 .29األحقاف:  (1)
ْين ا ِإل يْ ، وت30الرعد:  (2) ل ْيِهُم الَِّذي أ ْوح  ل ْت ِمْن ق ْبِله ا ُأم م  ِلت ْتُلو  ع  ْلن اك  ِفي ُأمَّة  ق ْد خ  ك  و ُهْم ي ْكُفُرون  مامها:" ك ذ ِلك  أ ْرس 

ل ْيِه م ت اِب". كَّْلُت و اِ  ل ْيِه ت و  ب ي ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو  ع  ِن ُقْل ُهو  ر   ِبالرَّْحم 
روض مجزوء البسيط وضربه مستفعلن تغييران: أحدهما الخبن، بحذف الثاني الساكن وهو السين، قد يدخل ع (3)

والثاني القطع، بحذف آخر الوتد المجموع مع تسكين ما قبله، فتصبح بذلك مستفعلن متفعْل، وتنقل إلى فعولن لسهولة 
 كون وزنه كاآلتي:    النطق. وفي هذه الحالة يسمى هذا الوزن باسم معين هو: مخلع البسيط، وي

 مستفعلن فاعلن فعولن   مستفعلن فاعلن فعولن

 15، علم العروض والقافية:39ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل:
 . 8آل عمران:  (4)
 أصل تفاعيله هكذا: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن    مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن  (5) 

ف عروضه فتصير مفاعلتن مفاعْل، وتحول إلى فعولن. ينظر: أهدى سبيل ولكنه لم يرد صحيًحا أبًدا، بل ال بد من قط
 .91، علم العروض والقافية:35إلى علمي الخليل:

 .51التوبة:  (6)
 .282البقرة:  (7)
 وهو البحر الثالث الذي كثر دورانه في الشعر العربي بعد البسيط والطويل، كما سبق ذكره. وأصل تفاعيله:    (8)

 علن متفاعلن     متفاعلن متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفا

 28، علم العروض والقافية:28ويستعمل تامًّا ومجزوًءا، كما سيمثل له الشيخ. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل:
 .25يوسف:  (9)
ق ال  ل ُهْم ن ِبي ُهْم ِإنَّ آي ة  ُمْلِكِه أ ْن ي ْأِتي ُكمُ 218البقرة:  (10) ا ت ر ك   ، في قوله تعالى:" و  ب ِقيَّة  ِممَّ ب ُكْم و  التَّاُبوُت ِفيِه س ِكين ة  ِمْن ر 

." ي ًة ل ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنين  ِئك ُة ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل   آُل ُموس ى و آُل ه اُرون  ت ْحِمُلُه اْلم ال 



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
408 

 

 لكان شطر قبله  (1)ُكُم""ي ْأِتي   ياءولو سك ن  

و اللَُّه ي ْهِدي م ْن ي ش اُء ِإل ى قوله تعالى:﴿ه . ومن مجزوئ"ين ة  ُكُم التَّابوُت ِفيِه س كِ ي ْأِتيْ ا:" هكذ
﴾ ِصر اط  ُمْست ِقيم 
(2) . 

ِرْضو ان  ِمن  اللَِّه﴾مثل قوله تعالى:﴿، (3)وكالهزج      و أ ْزو اج  ُمط هَّر ة  و 
مفاعيلن  ،(4)

ل ى و  وقوله تعالى:﴿  ،مفاعيلن مفاعيلن شطر مفاعيلن شطر، ْجِه أ ِبي ي ْأِت ف أ ْلُقوُه ع 
 .(6)﴿أ ِبي ي ْأِت﴾الكف  :وفي (5)ب ِصيًرا﴾

ُله ا﴾ى:﴿ـــــــوله تعالــــــــــقك ،(7)وكالرجز      ل ْيِهْم ِظال  د اِني ًة ع 
، (9)وهو غير مقطوع يليه، (8)

ِن اْلك ذَّاُب﴾ى:﴿ــــــوله تعالـــــوق ًدا م  ك ف  ى:﴿ــــــه تعالــــوقول ،(10)س ي ْعل ُمون  غ  ب ك  ه اِدًيا ــو  ى ِبر 
                                                           

 .، في قوله تعالى:" ي ْأِتي ُكُم التَّاُبوُت ِفيِه س ِكين ة "218البقرة: ( 1)
 . 12، النور: 253البقرة:  (2)
 أصل تفاعيله هكذا:   مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن    مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن (3)

ولكنه ال يستعمل إال مجزوًءا، فيصير على أربع تفاعيل فقط.كما بين الشيخ. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي 
 .25، علم العروض والقافية:12الخليل:

 .59آل عمران:  (4)
 . 53يوسف:   (5)
الكف من الزحافات، وهو حذف السابع الساكن بشرط أن يكون ثاني سبب، ويكون كثيرا في الهزج، حيث  (6)

 .553تصير"مفاعيلن"  بالكف مفاعيُل ، بتحريك الالم. ينظر: علم العروض والقافية:
 أصل تفاعيله: مستفعلن مستفعلن مستفعلن    مستفعلن مستفعلن مستفعلن (7)

ستعمل تامًّا؛ فتبقى له تفاعيله الست، ومجزوًءا، فيبقى على أربع، ومشطوًرا فيبقى على ثالث، ومنهوًكا، فيبقى وهو ي
. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل:  .55، علم العروض والقافية:18على اثنتين.كما سيمثل الشيخ لكل 

 . 51اإلنسان:  (8)
روض، وهو حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ما قبله.وفي الرجز القطع من العلل التي تلحق الضرب و الع (9)

 .22تكون في "مستفعلن"، حيث تصير مستفعْل. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل:
 .22القمر:  (10)
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ن ِصيًرا﴾ و 
ُذل ل ْت ُقُطوُفه ا ت ْذِلياًل﴾﴿ :وعال عز  وهو قوله  ،كمقطوع ،(1) و 

وقوله   ،(2)
﴾تعالى:﴿ اِمُدون  السَّاِئُحون  الرَّاِكُعون  السَّاِجُدون   وقوله تعالى: ،(3)التَّاِئُبون  اْلع اِبُدون  اْلح 

ْدُت اْمر أ ًة ت   ﴾﴿، وقوله:(4)ْمِلُكُهْم﴾﴿إن ي و ج  ا ُتوع ُدون  ه ْيه ات  ه ْيه ات  ِلم 
وهو كشطر أو ،  (5)

ُكْم ِمْن أ ْرِضُكمْ :﴿ وكذا قوله  ،بيت مشطور ْمُد ِللَِّه الَِّذي ﴿:وقوله ،(6)﴾ُيِريُد أ ْن ُيْخِرج  اْلح 
ل ه اومن مجزوئه قوله تعالى:﴿ ،(7)ه د ان ا﴾ ومن ، (8)ع ْرش  ع ِظيم ﴾ و ُأوِتي ْت ِمْن ُكل  ش ْيء  و 
اُء اْنف ط ر ْت﴾قوله تعالى: ﴿  منهوكه ِإذ ا السَّم 

ن شئت فشطر مجزوء، وقوله تعالى:و ، (9) ﴿ ا 
﴾﴿قوله:أو  (10)ُقْل ِللَِّذين  ك ف ُروا ِإْن ي ْنت ُهوا﴾ ل ف  ا ق ْد س  ِإْن ي ْنت ُهوا ُيْغف ْر ل ُهْم م 

شطر أو ك (11)
ك  ِباْلو اِد اْلُمق دَِّس ُطًوى﴾ِإنَّ ﴿كبيت مشطور، وقوله تعالى:

مثل قوله تعالى: (13)وكالرمل، (12)

                                                           
 . 35الفرقان:  (1)
 .51اإلنسان:  (2)
 .552التوبة:  (3)
 .23النمل:  (4)
 .32المؤمنون:  (5)
 .39ء: ، الشعرا550األعراف:  (6)
 .13األعراف:  (7)
 .23النمل:  (8)
 .5االنفطار:  (9)
 .38األنفال:  (10)
 . 38األنفال: ( 11)
 . 52طه:  (12)
 أصل تفاعيله هكذا:  فاعالتن فاعالتن فاعالتن    فاعالتن فاعالتن فاعالتن (13)

، علم العروض 91ل:وهو يجيء تامًّا ومجزوًءا. كما سيمثل لهما الشيخ. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخلي
 .55والقافية:
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﴾  و ِجف ان  ك اْلج  ﴿ ُقُدور  ر اِسي ات  و اِب و 
ُمْسِلم ات  وهو من المجزوء، وقوله تعالى:﴿ ، (1)

﴾ ات  اِبد ات  س اِئح   (3)﴾آم نَّا ِبهِ ُقْل ُهو  الرَّْحم ُن وقوله تعالى:﴿ ،(2)ُمْؤِمن ات  ق اِنت ات  ت اِئب ات  ع 
﴾وكالهما غير مجزوء، وقوله تعالى:﴿ تَّى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحب ون  وهو من ،  (4)ل ْن ت ن اُلوا اْلِبرَّ ح 

ْدب ار  الن ُجوِم﴾ومن مجزوئه قوله تعالى:﴿، المجزوء ِمن  اللَّْيِل ف س ب ْحُه و اِ  و 
وقوله تعالى: ، (5)

ِمن  اللَّْيِل ف س ب ْحُه و  ﴿ أ ْدب ار  الس ُجوِد﴾و 
(6). 

المجزوء هو ما حذف منه جزآن، والمنهوك ما حذف شطره. والرمل " فاعالتن 
 فاعالتن فاعالتن "، والمديد " فاعالتن فاعلن فاعالتن " .

﴾يامثل قوله تعالى:﴿ ،(7)وكالسريع ْنس اُن م ا غ رَّك  أ ي ه ا اإْلِ
اْلي ْوم  قوله تعالى:﴿  وأ ،(8)

ْلُت ل   ل ى ق ْري ة ﴾وقوله تعالى:﴿ ،(9)﴾ُكْم ِدين ُكمْ أ ْكم  أ ْو ك الَِّذي م رَّ ع 
ل ة  وقوله تعالى:﴿ ، (10) ْلز  ز 

السَّاع ِة ش ْيء  ع ِظيم ﴾
(11).  

                                                           
 . 53سبأ:  (1)
 .9التحريم:  (2)
 .25الملك:  (3)
 .52آل عمران:  (4)
 . 15الطور:  (5)
 .10ق:  (6)
 أصل تفاعيله هكذا:  مستفعلن مستفعلن مفعوالت   مستفعلن مستفعلن مفعوالت (7)

 .82علم العروض والقافية: ،95وهو يستعمل تامًّا ومشطوًرا. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل:
 .2االنفطار:  (8)
 .3المائدة:  (9)
 .295البقرة:  (10)
 .5الحج:  (11)
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ْنس ان  ِمْن ُنْطف ة ﴾وكالمنسرح مثل قوله تعالى:﴿  ل ْقن ا اإْلِ " مستفعلن ، (1)ِإنَّا خ 
ا ق ر ْأت  اْلُقْرآن  ف اْست ِعْذ﴾ف ِإذ  ﴿مفعوالت مستفعلن "، وقوله تعالى:

ن ْحُشُر وقوله تعالى:﴿ ،(2) و 
﴾ ِئذ  اْلُمْجِرِمين  ي ْوم 
(3). 

﴾مثل قوله تعالى:﴿(4)وكالخفيف ك ف ى اللَُّه اْلُمْؤِمِنين  اْلِقت ال  و 
شبعت الالم أو أإذا  ،(5)

ِديًثا﴾سكنت، وقوله تعالى:﴿ أ ر أ ْيت  الَِّذي ُيك ذ ُب ﴿ الى:تعوقوله ،  (6)ال  ي ك اُدون  ي ْفق ُهون  ح 
 "ينِ الد  " "نون"لكان بعده شطر مع  "الم ذلك"ولو لم تكن "،النون"بإسكان،  (7)ِبالد يِن﴾
ْأِتيًّا﴾وقوله تعالى:﴿ ،اليتيم" ع  دُ ي  الذي  اك  ذ  ف  هكذا: "نِ  ،محر كة ِإنَُّه ك ان  و ْعُدُه م 

ومن ، (8)
لَّه  و اْسم ُعوا﴾و اتَُّقوا ال مجزوئه قوله تعالى:﴿

(9). 

﴾مثل قوله تعالى:﴿ وكالمضارع        اِلُدون  و ُهْم ِفيه ا خ 
  .التن مفاعيلن فاع ،(10)

 

                                                           
 .2اإلنسان:  (1)
 .58النحل:  (2)
 . 502طه:  (3)
 أصل تفاعيله هكذا: فاعالتن مستفع لن فاعالتن   فاعالتن مستفع لن فاعالتن (4)

 .58، علم العروض والقافية:22لخليل:ويجيء تامًّا ومجزوًءا. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي ا
 .29األحزاب:  (5)
 .58النساء:  (6)
 . 5الماعون:  (7)
 . 25مريم:  (8)
 .508المائدة:  (9)
 .29البقرة:  (10)
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اء  ل ُهْم﴾وكالمقتضب مثل قوله تعالى:﴿  ا أ ض  ُكلَّم 
ِفي ُقُلوِبِهْم ، وقوله تعالى:﴿ (1)

﴾ م ر ض 
 مفعوالت مستفعلن.  ،(2)

لن  مستفع ،(3)ِعب اِدي أ ن ي أ ن ا اْلغ ُفوُر الرَِّحيُم﴾ ن ب ئْ وكالمجتث مثل قوله تعالى: ﴿ 
ُدوُد﴾، وقوله تعالى:﴿: مرتينفاعالتن و ُهو  اْلغ ُفوُر اْلو 

(4). 

﴾مثل قوله تعالى:﴿(5)وكالمتقارب ِتين  و ُأْمِلي ل ُهْم ِإنَّ ك ْيِدي م 
وقوله  ،(6)

ي ْنُصر ك  اللَُّه ن ْصًرا ع ِزيًزا﴾تعالى:﴿ و 
ْيُث ال  ي ْحت ِسُب﴾تعالى: ﴿  وقوله، (7) ي ْرُزْقُه ِمْن ح  و 

 (8) 
 واهلل أعلم.، 

 

 باب التفويف/ 

هو عبارة عن جمل تام ة المعاني، في كل  جملة منها في  :ويسم ى التعديل، قيل
]  :بأبي الطي  طويلة كانت أو قصيرة، كقول  ،فن من المعنى منفصلة عن األخرى

 البسيط[ 
                                                           

 .20البقرة:  (1)
 25و  20، محمد:  20و  52، األحزاب:  93، الحج:  529، التوبة:  15، األنفال:  92، المائدة:  50البقرة: (  2)

 .35لمدثر: ، ا
 . 15الحجر:  (3)
 . 51البروج:  (4)
 أصل تفاعيله:  فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن فعولن فعولن فعولن (5)

 .525، علم العروض والقافية:50وهو يستعمل تامًّا ومجزوًءا. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل:
 .19، القلم: 583األعراف: ( 6)
 .3الفتح:  (7)
 .3الطالق:  (8)

[ظ20]   
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ل  س ل  أ ِعدْ أ ِقْل أ ِنْل أْقطِ  ْل أ ْدِن ُسرَّ ِصلِ   ْع احْمل ع   (1)ِزْد ه شَّ ب شَّ ت ف ضَّ

ظفار األحداث، والموضع الذي تنبت منه النخلة النواة أوأصل الفوف البياض في 
 ةوقطمير النواة، والقطع من القطن. واشترط بعضهم تساوي الجمل في الوزن، ومن الطويل

ل ق نِ قوله تعالى:﴿ ي ْسِقيِن  (58)ي ف ُهو  ي ْهِديِن الَِّذي خ  ذ ا م ِرْضُت  (55)و الَِّذي ُهو  ُيْطِعُمِني و  و اِ 
 . (2)﴾ (85)و الَِّذي ُيِميتُِني ثُمَّ ُيْحِييِن  (80)ف ُهو  ي ْشِفيِن 

ُتخْ قوله تعالى:﴿  ومن المتوسطة ُتوِلُج النَّه ار  ِفي اللَّْيِل و  ِرُج ُتوِلُج اللَّْيل  ِفي النَّه اِر و 
﴾ ي  ُتْخِرُج اْلم ي ت  ِمن  اْلح  ي ِت و  يَّ ِمن  اْلم  لم يأت المركب من القصيرة في القرآن، و .(3)اْلح 

بَّك  ف ك ب ْر  (2)ُقْم ف أ ْنِذْر ويقرب منه ]قوله تعالى[:﴿ ر  ِثي اب ك  ف ط ه ْر  (3)و  و الر ْجز   (1)و 
ْت ِإذ ا الشَّ وقوله تعالى:﴿، (4)﴾(9)ف اْهُجْر  ْت  (5)ْمُس ُكو ر  ذ ا الن ُجوُم اْنك د ر  إلى آخر ،(5)﴾(2)و اِ 

لم تستقل، ولو كانت بدون أداة الشرط  "إذا"السورة، إال  أن  هذه الجمل لوقوعها شرطا ِلـ
تستقل فليست عندهم تفويفا. والظاهر أن مراد من اشترط  االت حاد  في الوزن أراد االت حاد 

التفويف أن يؤتى في :"قال كذلك، والحمد هلل، إذ قال السعدرأيت  تحقيقا أو مقاربة، ثم  

                                                           
. وروي أنه لما انشد أبو الطيب سيف الدولة هذه القصيدة التي هذان البيتان منها، وناوله 89/ 3ينظر: الديوان:  (1)

نسختها وخرج، نظر فيها سيف الدولة، فلما انتهى إلى هذا البيت المفوف وقع تحت "أقل" قد أقلناك، وتحت "أنل" 
نية ضيعة بباب حلب، وتحت "أحمل" يقاد إليك الفرس الفالني، وتحت أنلناك، وتحت "اقطع" قد أقطعناك الضيعة الفال

، وتحت "أعد" قد أعدناك إلى حالك  -وهو من السلو-، وتحت "سل" قد فعلنا، فاسل -وهو من العلو-"عل" قد فعلنا 
ررناك.قال من حسن رأينا، وتحت "زد" يزاد كذا، وتحت "تفضل" قد فعلنا، وتحت "ادن" قد أدنيناك، وتحت "سر" قد س

ابن جني: فبلغني عن المتنبي أنه قال: إنما أردت"سر" من السرية فأمر له بجارية، وتحت "صل" قد وصلناك. ينظر: 
 .590،  أنوار الربيع:2/258الصبح المنبي:

 .85 -80-55-58الشعراء: ( 2)
 . 25آل عمران:  (3)
 . 9-1-3-2المدثر:  (4)
 .2-5التكوير:  (5)
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. ومث ل له لقول من (1) "الكالم بمعان متالئمة، وجمل مستوية المقادير أو متقاربة المقادير
 ] الطويل [  :يصف سحابا

ْشيًا ِمْن ُخزوز  ت ط   ز ت س ْرب ل  و   ْبرِ ن  الب ْرِق ك الت  ــم طاِرُفه ا ط ْرزًا مِ    تْ رَّ

شْ  قْ ــــــف ـو  ن ْقش  ِبال  ي  ــــي  ِبال  ر  ِضْحك  ِبال  ث ْغرِ    د  ـــــــم  و  ْين  و  د ْمع  ِبال  ع  و 
(2) 

الحرير،   ":ب منقوش، و" الخز  ثو   :و"تسربل" بمعنى لبس السربال، و" الوشي"
جمع  :"زرداء من خز مربع له أعالم، و" الطر  :"اتخذت الطراز، و"المطرف :"و"تطرزت

 وهو علم الثوب. ،طراز
 الخفيف [  ] :يعني عبد السالم الشاعر الملقب بذلك  ؛(3)ديك الجن  وقول 

 

ِلْن و اخْ اُ   (4)اْنت ِدْب ِلْلم ع اِليو  ِرْش و اْبرِ ش ْن و  ـ     ـــْحُل واْمُرْر وُضرَّ واْنف ْع و 
 

ا لمن ا للموافق، ولي نً ونافعً  ا للمخالف،ا على األعداء، وضارًّ حل لألولياء، وكن مرًّ ا :أي
ضي ق على  :أصلح حال من يختل  حاله، و"ابر" :و"رش" ا لمن يخاشن.يالين، وخشنً 

 انهض بجمعها.  :المفسدين، و" انتدب للمعالي"
 
 

                                                           
 . 5/583ينظر: المطول: (1)
البيتان ينسبان للناشئ األكبر، واسمه: عبد اهلل بن محمد، الناشئ األنباري، أبو العباس، الشهير بالنَّاِشئ األ ْكب ر:  (2)

شاعر مجيد، وهو من العلماء باألدب والدين والمنطق.أقام ببغداد مدة طويلة ثم انتقل إلى مصر. له قصيدة على روي  
/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  253ة آالف بيت، في فنون من العلم. توفي بمصر سنة واحد وقافية واحدة، في أربع

 . 1/558، األعالم: 223
هو عبد السالم بن زغبان بن عبد السالم، المعروف بديك الجن؛ ألن عينيه كانتا خضراوين: شاعر مجيد، فيه  (3)

رق بالد الشام. له " ديوان شعر". توفي بحمص هـ. ولم يفا 525مجون، من شعراء العصر العباسي.ولد بحمص سنة 
 .1/9، األعالم: 253/ 5هـ.ينظر: وفيات األعيان:  239سنة 

 2/85،  الصبح المنبي:2/30ينظر: العمدة: (4)
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 ] البسيط [  :(1)بن زيدوناأبي الوليد وقول الشاعر 
ُدل    ْصِبْر و ِعزَّ أ ُهنْ أْحت ِمْل و اْحت ِكْم أِتْه  ُمْر أ ِطعِ أو  ُقْل أْسم ْع و  ْع و   (2)ْخض 

وال يلزم أن يكون التفويف من الطباق وال من مراعاة النظير، ولكن إذا جاء على 
تسربل  :التعريف الذي عرفته به وكان فيه ما يسم ى طباقا سمي تفويفا وطباقا، كقوله

مراعاة النظير، واهلل وشيا ... الخ، أو كان فيه ما يسم ى به مراعاة النظير كان تفويفا و 
 أعلم.

 
 باب التسليم

وهو أن يفرض المتكلم حصول أمر قد نفاه وأفهم استحالته، أو شرط فيه شرطا 
ا مستحيال، ثم يسلم وقوع ذلك على عدم فائدته، كقوله تعالى:﴿ م  ل د  و  ذ  اللَُّه ِمْن و  ا اتَّخ  م 

ل ق ﴾ك ان  م ع ُه ِمْن ِإل ه  ِإًذا ل ذ ه ب  ُكل  ِإل ه   ِبم ا خ 
وهو مبني  على المذهب الكالمي، ، (3)

والمعنى ليس مع اهلل من إله، ولو سلم أن  معه سبحانه إلها لزم من ذلك التسليم ذهاب كل 
فال يتم  في العالم أمر وال ينفذ حكم  ،إله من االثنين بما خلق، وعلو بعضها على بعض

لما يلزم عليه من  ؛ن فصاعدا محالض إلهيففر  ،خالف ذلكوالواقع وال تنتظم أحواله، 
كما حد ه بعضهم بأن يفرض المحال منفيا أو مشروطا بحرف االمتناع ليكون  .المحال

المذكور ممتنع الوقوع المتناع وقوع شرطه، ثم  يسلم وقوع ذلك تسليما جدليا ويدل  على 
 عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه. واهلل أعلم.

 

                                                           
هو أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن زيدون، المخزومي األندلسي، أبو الوليد: وزير كاتب شاعر، ولد بقرطبة سنة  (1)

المعتضد صاحب إشبيلية فواله وزارته، وفوض إليه أمر مملكته فأقام بها مبجال مقربا.له "ديوان هـ. اتصل ب 351
 .5/598، األعالم:13/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  123شعر".توفي بإشبيلية سنة 

 . 1/982،  بغية اإليضاح: 5/225ينظر: تحرير التحبير: (2)
 .55المؤمنون:  (3)
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 باب إرسال املثل

أبي هم من البديع ؛ وهو أن يؤتى بكالم يجري مجرى المثل السائر، كقول عد ه بعض
 البسيط [ ] :بالطي  

لَّـفُـهُ  لِ    ق ْد كان  ِحْلُمك  ُخْلقًا ال ُتك  ُل في الع ْين ْيِن كالك ح   (1)ل ْيس  التَّك ح 
 ]البسيط [  :الصفي  الشاهد الشطر الثاني، وقول 

حاء  في الشدا ْوُتُكْم ُنص  مِ    ِئِد لير ج  ْنُت ذا و ر   (2)ِلُضْعِف ُرْشدي  واْست ْسم 
 

ت ر ى  :أي ؛" واستسمنت ذا ورم " :الشاهد عددته المنتفخ لضرر فيه سمينا. وقوله تعالى:﴿و 
اِب ُصْنع  اللَِّه الَِّذي أ ْتق ن  ُكلَّ ش ْيء ﴾ اِمد ًة و ِهي  ت ُمر  م رَّ السَّح  اْلِجب ال  ت ْحس ُبه ا ج 
وقوله  ،(3)

تَّى تُْنِفُقوا ِممَّا :﴿ []وقوله تعالى، (4)تعالى:﴿ ل ْيس  ل ه ا ِمْن ُدوِن اللَِّه ك اِشف ة ﴾ ل ْن ت ن اُلوا اْلِبرَّ ح 
﴾ ق ﴾]وقوله تعالى[:﴿ ،(5)ُتِحب ون  ْصح ص  اْلح  ث اًل ]وقوله تعالى[:﴿ ،(6)اآْلن  ح  ر ب  ل ن ا م  و ض 

ْلق ُه﴾ ن ِسي  خ  و 
﴾عالى[:﴿]وقوله ت، (7) ا ق دَّم ْت ي د اك  ذ ِلك  ِبم 

ُقِضي  اأْل ْمُر ]وقوله تعالى[:﴿، (8)
﴾]وقوله تعالى[:﴿، (9)الَِّذي ِفيِه ت ْست ْفِتي اِن﴾ ْبُح ِبق ِريب  و ِحيل  ]وقوله تعالى[:﴿، (10)أ ل ْيس  الص 

                                                           
 .2/55ينظر: الديوان: (1)
 .250ينظر: الديوان:  (2)
 .88النمل:  (3)
 . 98النجم:  (4)
 . 52آل عمران:  (5)
 . 95يوسف:  (6)
 . 58يس:  (7)
 .50الحج:  (8)
 . 15يوسف:  (9)
 . 85هود:  (10)
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﴾ ا ي ْشت ُهون  ب ْين  م  ب ْين ُهْم و 
﴾ِلُكل  ن ب إ  ُمسْ ]وقوله تعالى[:﴿ ،(1) و ال  ]وقوله تعالى[:﴿ ،(2)ت ق ر 

ْكُر السَّي ُئ ِإالَّ ِبأ ْهِلِه﴾ ي ِحيُق اْلم 
ل ى ش اِكل ِتِه﴾]وقوله تعالى[:﴿، (3) ُقْل ُكل  ي ْعم ُل ع 

]وقوله ، (4)
ْير  ل ُكمْ تعالى[:﴿ ب ْت ُكل  ن ْفس  ِبم ا ك س  ]وقوله تعالى[:﴿، (5)﴾و ع س ى أ ْن ت ْكر ُهوا ش ْيًئا و ُهو  خ 
ر ِهين ة ﴾
ُغ﴾]وقوله تعالى[:﴿، (6) ُسوِل ِإالَّ اْلب ال  ل ى الرَّ م ا ع 

ل ى ]وقوله تعالى[:﴿، (7) م ا ع 
﴾ ْحس اُن﴾]وقوله تعالى[:﴿، (8)اْلُمْحِسِنين  ِمْن س ِبيل  ْحس اِن ِإالَّ اإْلِ ز اُء اإْلِ ]وقوله ، (9)ه ْل ج 

ل ب ْت فِ تعالى[:﴿ ئ ًة ك ِثير ًة ِبِإْذِن اللَِّه﴾ك ْم ِمْن ِفئ ة  ق ِليل ة  غ 
ق ْد ]وقوله تعالى[:﴿ ،(10) آآْلن  و 

﴾ ُكْنت  ِمن  اْلُمْفِسِدين  ْيت  ق ْبُل و  ُقُلوُبُهْم ش تَّى﴾]وقوله تعالى[:﴿ ،(11)ع ص  ِميًعا و  ُبُهْم ج  ت ْحس 
(12) 

﴾]وقوله تعالى[:﴿،  ِبير  و ال  ُين ب ُئك  ِمْثُل خ 
ْيِهْم ُكل  حِ ]وقوله تعالى[:﴿، (13) ا ل د  ْزب  ِبم 

﴾ ْيًرا أل  ْسم ع ُهْم﴾، (14)ف ِرُحون  ِلم  اللَُّه ِفيِهْم خ  ل ْو ع  ]وقوله ، (15)]وقوله تعالى[:﴿و 
                                                           

 . 91سبأ:  (1)
 .25األنعام:  (2)
 . 13فاطر:  (3)
 . 81اإلسراء:  (4)
 . 252البقرة:  (5)
 .38المدثر:  (6)
 .55: المائدة (7)
 . 55التوبة:  (8)
 . 20الرحمن:  (9)
 .215البقرة:  (10)
 . 55يونس:  (11)
 . 51الحشر:  (12)
 . 51فاطر:  (13)
 . 32، الروم: 93المؤمنون:  (14)
 . 23األنفال:  (15)
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ق ِليل  ِمْن ِعب اِدي  الشَُّكوُر﴾تعالى[:﴿ و 
ال  ُيك ل ُف اللَُّه ن ْفًسا ِإالَّ ]وقوله تعالى[:﴿ ،(1)

ُوْسع ه ا﴾
ِبيُث و الطَّي ُب﴾ال  ي سْ ]وقوله تعالى[:﴿ ،(2) ظ ه ر  اْلف س اُد ]وقوله تعالى[:﴿، (3)ت ِوي اْلخ 

ِفي اْلب ر  و اْلب ْحِر﴾
(4)  

ُعف  الطَّاِلُب و اْلم ْطُلوُب﴾]وقوله تعالى[:﴿ ِل ]وقوله تعالى[: ﴿ ، (5)ض  ِلِمْثِل ه ذ ا ف ْلي ْعم 
﴾ ا ُهْم﴾]وقوله تعالى[:﴿، (6)اْلع اِمُلون  ق ِليل  م  و 

قوله تعالى[:﴿ف اْعت ِبُروا ي ا ُأوِلي ]و ، (7)
اِر﴾  .(8)اأْل ْبص 

وتلك التسمية اصطالحية، وهي موافقة للغة، ألن  إرسال المثل النطق بكالم مخترع 
يصلح ألن يضرب بعد هذا المخترع الناطق به مثال، سواء ضرب مثال بعده أو ترك في 

 مورده، واهلل أعلم.

 

 باب التخيري

صالحا لقواف شت ى، فيختار الشاعر واحدة منها مرج حة على  وهو أن يكون البيت
 ] البسيط [ :على أن ه اختارها، كقوله/ سائرها تدل  

 
                                                           

 .53سبأ:  (1)
 . 282البقرة:  (2)
 .500المائدة:  (3)
 .15الروم:  (4)
 . 53الحج:  (5)
 . 25الصافات:  (6)
 .21ص:  (7)
 . 2الحشر:  (8)

[و25]   
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اُل غ ريب  ما ل ُه قوتُ    ن  ِإنَّ الغ ريب  الط ويل  الذْيِل ُمْمت ه    (1)ف ك ْيف  ح 
ذا تأملت: "ماله قوت" وجدته  فقد يسوغ أن يقول: ما له حال، أو: ما له سبب؛ وا 

 مجزوء الكامل [ ] :عبد السالم الشاعر ديك الجن  أبلغ، ومنه قول 

ِعي ِعنْ   ِك ي ْنث ِنيــــــــي ِلط ْيفِ ــــــــــــُقولِ   د  اْلم ن امِ ــــع ْن م ْضج 
 ْلِعظ امِ ي اــــــــــُد فِ ـــــــــوقَّ ـــــــــار  تُ ــن    يــــــــــــى أ ن اُم ف ت ْنط فِ ــــــــس  ــف ع  
س   ل    ف  ـــــــــُه اأْل كُ ـــــــــد  تُق ل بُ ــــــــــج   ق امِ ـــْن سِ ـــــــــر اش  مِ ـــــــــــى فِ ــــــع 
لــــــــــــا أ ن ا ف ك  ـــــــــــأ مَّ  ْصِلِك ِمْن د و امِ ـــ  ْمــــــــــِــــ م ا ع   (2)ـِت ف ه ْل ِلو 

 

 باب االفتنان

مثال الباب قوله  .بين الفخر والتعزية تيان في كالم بفنين مختلفين كالجمعوهو اإل
ل ْيه ا ف ان  تعالى:﴿ ْن ع  ْكر اِم  (22)ُكل  م  ِل و اإْلِ ال  ب ك  ُذو اْلج  ي ْبق ى و ْجُه ر  فإن ه تعالى ، (3)﴾(25)و 

اء بعد فناء ح بالبقعن جميع المخلوقات من اإلنس والجن والمالئكة وسائر الحيوان، وتمد  
بعد الوصف باالنفراد بالبقاء سبحانه وتعالى.  الموجودات مع وصف بالجالل واإلكرام

ي الَِّذين  اتَّق ْوا﴾وقوله تعالى:﴿   واهلل أعلم.  ،(4)اآلية .ثُمَّ ُنن ج 

] :الصفي  كان يذم ، كقول ما االفتنان أن يذم  المتكل م ما كان يمدح أو يمدح  :وقيل
 البسيط [ 

ُيْلِهُمُهمْ  ؤُ  يْكلفاهللُ  ْذلي ف ق ْد ف رَّجوا ك ْربي ِبِذْكِرِهم  ُعذَّالي و   (5)ع 
                                                           

ْجِري ة". ينظر: مقامات الحريري:  (1)  .953قاله الحريري في "المقامة الح 
 .553،  أنوار الربيع: 5/552ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي:  (2)
 .22الرحمن:  (3)
ن ذ ُر الظَّاِلِمين  ِفي52مريم: (   4) ي الَِّذين  اتَّق ْوا و   ه ا ِجِثيًّا". ، وتمامها:"ثُمَّ ُنن ج 
 .285ينظر: الديوان:  (5)
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 البسيط [ ] :اروقول  ابن القص  

ِمْدُت ل ْيل  ُسهادي ق ْد ق ط ْعُت ِبهِ   م ساف ة  اْلب ْحِر في داج  ِمن  الظل مِ   ح 
 

 باب االقتدار

اقتدارا منه على نظم الكالم وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عد ة صور "
راض؛ فتارة يأتي به في لفظ االستعارة، وتارة غوتركيبه، وعلى صياغة قوالب المعاني، واال

ابن أبي في صورة اإلرداف، وحينا في مخرج اإليجاز، وتارة في قالب الحقيقة. قال 
ختلف وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن فإن ك ترى القصة الواحدة التي ال ت" :األصبع

مختلفة وقوالب من األلفاظ متعد دة، حتى ال تكاد تشتبه في موضعين  معانيها في صور
 واهلل أعلم. .(1)"منه، وال بد  أن تجد الفرق بين صورها ظاهر

 

 باب اإلرداف

ل ى  ﴿ألن ه األنسب كقوله تعالى: ؛وهو التعبير باللفظ المرادف عن اآلخر ْت ع  و اْست و 
جلس زيد على المكان، فعدل عنه إلى ردفه؛ ألن ه  :حقيقة ذلك المعنى فإن  ، (2)﴾اْلُجوِدي  

 ] الطويل [ :مؤذن بجلوس مخصوص ال زيغ فيه وال ميل، وقول الشاعر

ْزُتُه ُأْخرى ف أ ْضل ْلُت ن ْصل ها ْيُث ي كوُن ال  ف أ ْوج   (3)ْعُب والِحْقدُ ب  والر  ل  ِبح 
                                                           

 .3/255العبارة نقلها أيضا السيوطي، في تعريف الباب. ينظر: اإلتقان: ( 1)
 . 11هود:  (2)
البيت للبحتري من قصيدة يصف فيها قتله الذئب. ورواية البيت بـ"فأتبعتها أخرى.."، والشيخ رواه بـ"فأوجزته أخرى"،  (3)

 ، فإن البيت قبله: -مه اهللرح-ولعله سهو نظر منه

د   لى ك ْوك ب ي ْنق ض  واللَّْيُل ُمْسو  ْرق اء  ت ْحس ُب ِريش ه ا    ع  ْرُتُه خ   ف أ ْوج 

 فوقع نظره على أول كلمة منه فضمها للذي يليه. واهلل أعلم.
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 سيط [] الب :ارومراده القلب. وقول ابن القص  

لَّ اْلع ْقِل واللَّم مِ   ر أ ْوا ْفساد  ُعُقوِل الُمْشِركين  ف أ ْمـ  ُموا ِبالس ُيوِف م ح 
والفرق بينه وبين الكناية أن ه عبارة عن تبديل الكناية بردفها من غير انتقال من 

 الزم إلى ملزوم.

أ ْو ك ذَّب  تعالى:﴿وقيل: اإلرداف أن تذكر مع السي ئ ما هو دليل عليه ورديف له، كقوله 
اء ُه﴾ ق  ل مَّا ج  فإن ه كناية عن ضعف العقل، أو لوال ضعفه لم يكذب بالحق بعد أن ، (1)ِباْلح 

ْن أ ْظل ُم﴾ عاينه، فال أظلم منه كما قال اهلل تعالى:﴿ م  و 
 :"السيوطي. وأولى من ذلك قول (2)

بداللة اإلشارة، بل بلفظ  اإلرداف أن تريد معنى وال تعب ر عنه بلفظه الموضوع له، وال
ُقِضي  اأْل ْمُر﴾يرادفه كقوله تعالى:﴿ و 

وهلك من قضى اهلل إهالكه، ونجا من قضى  :أي ؛(3)
اهلل نجاته، فعدل عن ذلك للفظ القضاء لإليجاز والتنبيه على أن  ذلك بأمر آمر مطاع 

ات، وعدل عنه ألن ه ال عفيف :أي ؛(5)ق اِصر اُت الطَّْرِف﴾. وقوله  تعالى:﴿(4)"وقضاء ال يرد  
ا يدل  على أن هن  ال يشتهين غير أزواجهن. وقوله تعالى:﴿ ِلي ْجِزي  الَِّذين  أ س اُءوا ِبم 

ِمُلوا﴾  ه اللفظ عن السوء. واهلل أعلم.نز  ؛ (6)ع 

                                                                                                                                                                                

يعُت ن ْصل النبلة األخرى، كنَّى بهذه العبارة ع ن إصابتها الذئب  بها وضياعها داخل وقوله:"ف أ ْضل ْلُت ن ْصل ها": أي: ض 
جسده.وقوله"بحيث يكون الل ب  والر عُب والحقد": كنَّى بهذه العبارة عن قلب الذئب، إْذ القلب هو مكان الل ب والر ْعِب 

قِد في مفاهيم الناس. ينظر: البالغة العربية:  .3/910، بغية اإليضاح: 2/553، معاهد التنصيص:2/590والح 
  28كبوت: العن( 1)
ه نَّ 28العنكبوت: ( 2) اء ُه أ ل ْيس  ِفي ج  ق  ل مَّا ج  ل ى اللَِّه ك ِذًبا أ ْو ك ذَّب  ِباْلح  ِن اْفت ر ى ع  ْن أ ْظل ُم ِممَّ م  ْثًوى ، وتمامها:"و  م  م 

."  ِلْلك اِفِرين 
 . 11، هود: 250البقرة:  (3)
 .3/522تقان: كذا في "اإلتقان" بتصرف يسير من الشيخ.ينظر: اإل (4)
 .92، الرحمن: 92، ص: 18الصافات:  (5)
 . 35النجم:  (6)
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 باب االقتصاص

كمعنى الصيد؛ وهو أن يكون كالم في  ،بنون وصاد ،بصادين، ويجوز االقتناص
و آت ْين اُه أ ْجر ُه ِفي م في سورة أخرى، أو في تلك السورة، كقوله تعالى:﴿ سورة مقتصا من كال

﴾ اِلِحين  نَُّه ِفي اآْلِخر ِة ل ِمن  الصَّ الد ْني ا و اِ 
، واآلخرة دار ثواب ال عمل فيها، فهو مقتص (1)

اِت ف ُأول ِئك  ل  ﴿من قوله تعالى: اِلح  ْن ي ْأِتِه ُمْؤِمًنا ق ْد ع ِمل  الصَّ م  اُت اْلُعل ى﴾و  ُهُم الدَّر ج 
(2) ،

﴾وكقوله تعالى:﴿ ِرين  ب ي ل ُكْنُت ِمن  اْلُمْحض  ل ْوال  ِنْعم ُة ر  و 
، مأخوذا من قوله (3)

﴾تعالى:﴿ ُرون  ي ْوم  ي ُقوُم اأْل ْشه اُد﴾قوله تعالى:﴿كو ، (4)ف ُأول ِئك  ِفي اْلع ذ اِب ُمْحض  و 
(5) ،

 ربعة:من أربع آيات، ألن  اإلشهاد أ مقتصاً 

ش ِهيد  ﴾في قوله تعالى:﴿ ،المالئكة- ع ه ا س اِئق  و  اء ْت ُكل  ن ْفس  م  و ج 
(6). 

ِء في قوله تعالى:﴿ ،واألنبياء- ل ى ه ؤال  ف ك ْيف  ِإذ ا ِجْئن ا ِمْن ُكل  ُأمَّة  ِبش ِهيد  و ِجْئن ا ِبك  ع 
 .(7)ش ِهيًدا﴾

ل ى النَّاِس﴾:﴿في قوله تعالى ،صلى اهلل علية وسلم ،وأمة محمد- ِلت ُكوُنوا ُشه د اء  ع 
(8). 

ل ْيِهْم أ ْلِسن ُتُهْم و أ ْيِديِهْم﴾تعالى:﴿تبارك و في قوله  ،واألعضاء-  .(9).اآليةي ْوم  ت ْشه ُد ع 
                                                           

 . 25العنكبوت:  (1)
 .59طه:  (2)
 . 95الصافات:  (3)
 .52الروم:  (4)
 . 95غافر:  (5)
 .25ق:  (6)
 .15النساء:  (7)
 .513البقرة:  (8)
ل ْيِهْم أ ْلِسن ُتُهْم و  21النور:  (9) ".، وتمامها:" ي ْوم  ت ْشه ُد ع  ُلون  ا ك اُنوا ي ْعم   أ ْيِديِهْم و أ ْرُجُلُهْم ِبم 
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ي ْوم  التَّن اِد﴾وكقوله تعالى:﴿
نَِّة مأخوذا من قوله تعالى:﴿ ،(1) اُب اْلج  ن اد ى أ ْصح  و 

اب  النَّاِر﴾  ،بمعنى فرَّ  ، من ندَّ (3)بتشديد الدال بال ياء بعده ،﴿التَّن اد ﴾:وقرئ .(2)أ ْصح 
ْرُء ِمْن أ ِخيِه﴾مأخوذ من قوله تعالى:﴿ ي ْوم  ي ِفر  اْلم 

. وكذا يكون في غير القرآن بأن (4)
 فيقتص  منه. واهلل أعلم.كذلك يشهر كالم للمتكل م سابق فيقتص منه، أو كالم لغيره 

 
 باب التنكيت

هو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مم ا يسد  مسد ه ألجل نكتة في و 
ح مجيئه على ما سواه، كقوله تعالى:﴿ و أ نَُّه ُهو  ر ب  الش ْعر ى﴾المذكور ُترج 

خص  ،(5)
ألن  العرب كان قد  ؛وهو تعالى رب كل  شيءغيرها من النجوم، / بالذكر دون  "عرىالش  "

ودعا خلقا إلى عبادتها، فأنزل اهلل ، بأبي كبشة عبد الشعرى ظهر فيهم رجل يعرف
 . (6)التي ادعيت فيها الربوبية ،و أ نَُّه ُهو  ر ب  الش ْعر ى﴾سبحانه وتعالى:﴿

                                                           
 .32غافر:  (1)
 .11األعراف:  (2)
هي قراءة ابن عباس والضحاك وعكرمة" يوم التناد" بتشديد الدال. قال بعض أهل العربية: هذا لحن، ألنه من ند  (3)

على معنى يوم التنافر. قال الضحاك: ذلك إذا البعير إذا هرب. قال أبو جعفر النحاس: وهذا غلط والقراءة بها حسنة 
سمعوا زفير جهنم ند وا هربا، فال يأتون قطرا من أقطار األرض إال وجدوا صفوفا من المالئكة، فيرجعون إلى المكان 

تح : ، محمد بن أحمد القرطبي، -تفسير القرطبي -الذي كانوا فيه، فذلك قوله:" يوم التناد ". نظر: الجامع ألحكام القرآن
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  ، المحرر الوجيز: 59/355م: 5521 - 2القاهرة، ط/ –أحمد البردوني وا 

1/998. 
 .31عبس:  (4)
 .15النجم:  (5)
ن كان ربا لغيره، ألن العرب كانت تعبده، فأعلمهم اهلل عز وجل أن  (6) نما ذكر أنه رب الشعرى وا  قال القرطبي: وا 

. واختلف فيمن كان يعبده، فقال السدي: كانت تعبده حمير وخزاعة. وقال غيره: أول من الشعرى مربوب ولي س برب 
عبده أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى اهلل عليه وسلم من قبل أمهاته، ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي صلى اهلل 

[ظ25]   
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 الوافر [ ] : التخنسرءوقول 

ْخراً  ِغيِب ش ْمسِ   ُيذ ك ُرِني ُطُلوُع الشَّْمِس ص  و أ ْذُكُرُه ِلُكل  م 
(1) 

 

أوقات الغارات والقرى، ولتعلم أن  أخاها كان ألن هما  ؛بالذكرخص ت الوقتين 
و"يأيها  "،يأي ها النبي   "بـ صاحب ِقرى وغارات، وكما نادى اهلل رسوله سي دنا محمدا 

ه بذلك، واألنبياء يناديهم  لكونه تعالى ؛و"يأي ها المدث ر" ،و"يأي ها المزم ل" ،الرسول" خص 
﴾ِإنَّ ا﴿:بأسمائهم، وكما قال ل ى النَِّبي  ل ون  ع  ِئك ت ُه ُيص  م ال  ولم يخبر اهلل  .(2)اآلية ،للَّه  و 

ليكون قد ؛ ولم يقل " واهلل "، (3)ل ع ْمُرك ﴾﴿ :ته صلوا على غيره. وقالتعالى أن ه ومالئك
 حلف بحياته، ولم يحلف بحياة أحد من األنبياء غيره. واهلل أعلم.

 

 دباب التعدي

وقال  .ق واحد، وأكثر ما توجد في الصفاتلمفردة على سياوهو إيقاع األلفاظ ا
ال أثر في التزيين للتعديد، ولكن ذكرته تبعا ألصحاب البديعيات. وليعلم أن بعضا ":السعد

ُم ، وهو كقوله تعالى:﴿(4)"يعد ه من البديع ِلُك اْلُقد وُس السَّال  ُهو  اللَُّه الَِّذي ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو  اْلم 

                                                                                                                                                                                

، روح المعاني،  55/558امع ألحكام القرآن:عليه وسلم ابن  أبي كبشة حين دعا إلى اهلل وخالف أديانهم. ينظر: الج
 .51/21هـ: 5159، 5بيروت، ط/ -محمود بن عبد اهلل األلوسي، تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

 . 89ينظر: الديوان: (1)
ل ى النَِّبي  ي ا أ ي  92األحزاب: (  2) ل ون  ع  ِئك ت ُه ُيص  م ال  س ل ُموا ت ْسِليًما".، وتمامها: "ِإنَّ اللَّه  و  ل ْيِه و  ل وا ع   ه ا الَِّذين  آم ُنوا ص 
".52الحجر: (   3) ُهون  ِتِهْم ي ْعم   ، وتمامها:"ل ع ْمُرك  ِإنَُّهْم ل ِفي س ْكر 
 . 5/589ينظر: المطول: (4)
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بَّاُر اْلُمت ك ب ُر﴾اْلُمؤْ  ِمُن اْلُمه ْيِمُن اْلع ِزيُز اْلج 
﴾وقوله تعالى:﴿ ،(1) اِمُدون   ،التَّاِئُبون  اْلع اِبُدون  اْلح 

﴾:وقوله ،(2)اآلية  .(3)اآلية ،﴿ُمْسِلم ات  ُمْؤِمن ات 

فه بتعديد أسماء مفرد على  وسم اه بعضهم التعداد، وسم اه قوم سياقة األعداد، وعر 
 فإن روعيت مطابقة أو تجنيس أو ازدواج ازداد حسنا. سياق؛ 

ْوِف و اْلُجوِع قوله تعالى:﴿ ،ومنه في األسماء غير الصفات نَُّكْم ِبش ْيء  ِمن  اْلخ  ل ن ْبُلو  و 
﴾ اِبِرين  ب ش ِر الصَّ ن ْقص  ِمن  اأْل ْمو اِل و اأْل ْنُفِس و الثَّم ر اِت و  و 
 ]البسيط [ :بأبي الطي  وقول ، (4)

ْيُل و اللَّْيُل و اْلب ْيداُء ت ْعِرُفني ْرُب و الط ْعُن و الِقْرطاُس و اْلق ل مُ   اْلخ  و الض 
(5) 

 ] البسيط [ :ررابن القص  وقول 

مِ   ي ا صاِحب  التَّاِج و اْلِمْعراِج و اْلع ل ِم اْلـ لى اأُلم   ـم ْنصوِب و الِمْنب ِر اْلع اِلي ع 
وصوف بصفات كاآليات الثالث، األول:باسم سياقة يخص  ما فيه ات باع الم :وقيل

 األعداد. واهلل أعلم.

 

 

 

                                                           
 . 23الحشر:  (1)
اِمُدون  ا552التوبة: (  2) لسَّاِئُحون  الرَّاِكُعون  السَّاِجُدون  اآْلِمُرون  ِباْلم ْعُروِف و النَّاُهون  ع ِن ، وتمامها:"التَّاِئُبون  اْلع اِبُدون  اْلح 

." ب ش ِر اْلُمْؤِمِنين  اِفُظون  ِلُحُدوِد اللَِّه و   اْلُمْنك ِر و اْلح 
ْيًرا ِمنْ 9التحريم: (  3) ب ُه ِإْن ط لَّق ُكنَّ أ ْن ُيْبِدل ُه أ ْزو اًجا خ  اِبد ات  ، وتمامها:"ع س ى ر  ُكنَّ ُمْسِلم ات  ُمْؤِمن ات  ق اِنت ات  ت اِئب ات  ع 

ات  ث ي ب ات  و أ ْبك اًرا".  س اِئح 
 .599البقرة:  (4)
 .5/529ينظر: الديوان: (5)



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
426 

 

 باب الرتتيب

الطبعية، وال يدخل فيها  الخلقةفي وهو أن يورد أوصاف الموصوف على ترتيبها 
ل ق ة  ثُمَّ ُيْخِرُجُكمْ كقوله تعالى:﴿وصف زائد،  ل ق ُكْم ِمْن ُتر اب  ثُمَّ ِمْن ُنْطف ة  ثُمَّ ِمْن ع  ِطْفاًل ثُمَّ  خ 

  .(2)، اآليةف ك ذَُّبوُه ف ع ق ُروه ا﴾وقوله تعالى:﴿ ، (1)ِلت ْبُلُغوا أ ُشدَُّكْم﴾

 ] البسيط [ :مسلم بن الوليدوقول 

ْقِف النَّقا الد ه سِ   رِ ــــها ل ْيل  على ق م  ــــــــــي ف ْرعِ ـــــــفاُء فـــه يْ   (3)على ق ضيب  على ح 
 البسيط [ ] :فايصف سي الصفي  وقول  

ف تْ  ْرِبِه ِبد مِ   ك الن اِر ِمْنُه ِرياُح اْلم ْوِت ِإْن ع ص  اِء أ ْرض  ح  ِن اْلم  أْغنى ع 
(4) 

 ار والهواء والماء والتراب. نجاء به على ترتيب العناصر األربعة: ال

 ] البسيط [ :فرج بن محرزوقول  

تُ  تُ ــــــُه و اْلف جْ ـــــف الليُل ُطرَّ  و الشَّْمُس ط ْلع ُتُه و الق د  ُغْصُن ن مي   هُ ــــــــــــُر ُغرَّ
 

 

 

                                                           
 .25غافر:  (1)
ب ُهْم ِبذ ْنِبِهْم ف س  51الشمس: ( 2) ل ْيِهْم ر   وَّاه ا". ، وتمامها:"ف ك ذَُّبوُه ف ع ق ُروه ا ف د ْمد م  ع 
 .82م:  5589/ 3ينظر: ديوان مسلم بن الوليد، تح: سامي الدهان، دار المعارف مصر، ط( 3)

وقوله: حقف النقا: كثيب الرمل. والد هس: غير الصافي؛ أي: الممزوج بالتراب وغيره. ينظر: خزانة األدب البن حجة 
 .125، أنوار الربيع: 2/281الحموي: 

اِئِه أ ْرض  الوغ ى ِبد ِم. ينظر: الديوان:   رواية الديوان هكذا: ( 4) ر ى م  وَّى ص  ف ْت    ر  ك الن اِر ِمْنُه ِرياُح اْلم ْوِت ق ْد ع ص 
252 . 
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 باب الرتّقي

أ ل ُهْم أ ْرُجل  ي ْمُشون  ِبه ا أ ْم ل ُهْم كقوله تعالى:﴿ ،وهو أن يبدأ من األدنى إلى األعلى
م ُعون  ِبه ا﴾أ ْيد  ي ْبِطُشون  ِبه ا أ ْم ل ُهْم أ ْعُين  ُيْبِصُرون  ِبه ا أ ْم ل ُهْم آذ ان  ي سْ 

فاليد أشرف من  ،(1)
 الر ْجِل، والعين من اليد، والسمع من العين، وكذا ترقت في الجسد عيانا. 

ومن هذا النوع تأخير األبلغ، وخرج عليه قوله تقديم الرحمن على الرحيم، والرسول 
ُسواًل ن ِبيًّا﴾في قوله تعالى:﴿ ،على النبي   ك ان  ر  و 

ها أن ه قد م رسوال في أحد األوجه، ومن (2)
 للفاصلة. واهلل أعلم.

 

 باب التدّلي

ال  ت ْأُخُذُه ِسن ة  و ال  ن ْوم ﴾وهو أن يبدأ من األعلى إلى األدنى كقوله تعالى:﴿
فإن   ؛(3)

ِغير ًة و ال  ك ِبير ًة﴾وقوله تعالى:﴿ .النوم نقص أشد  من الس نة وقوله ، (4)ال  ُيغ اِدُر ص 
﴾ل ْن ي ْست ْنكِ تعالى:﴿ ِئك ُة اْلُمق رَُّبون  ْبًدا ِللَِّه و ال  اْلم ال  ِسيُح أ ْن ي ُكون  ع  وقوله  ،(5)ف  اْلم 
ل ى ب ْطِنِه﴾تعالى:﴿ ْن ي ْمِشي ع   . قد م ما هو أدل  على القدرة. (6)اآلية ،ف ِمْنُهْم م 

                                                           
 . 559األعراف:  (1)
 . 91-95مريم:  (2)
 . 299البقرة:  (3)
 .15الكهف:  (4)
 . 552النساء:  (5)
ل ق  ُكلَّ د ا19النور: (  6) ِمْنُهْم ، وتمامها:"و اللَُّه خ  ل ى ِرْجل ْيِن و  ْن ي ْمِشي ع  ِمْنُهْم م  ل ى ب ْطِنِه و  ْن ي ْمِشي ع  بَّة  ِمْن م اء  ف ِمْنُهْم م 

 ." ل ى ُكل  ش ْيء  ق ِدير  ا ي ش اُء ِإنَّ اللَّه  ع  ل ى أ ْرب ع  ي ْخُلُق اللَُّه م  ْن ي ْمِشي ع   م 
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﴾وقوله تعالى:﴿ ْرن ا م ع  د اُوود  اْلِجب ال  ُيس ب ْحن  و الطَّْير  س خَّ و 
قد م الجبال؛ ألن  ، (1)

 ألن ها جماد. واهلل أعلم. ؛تسبيحها أعجب

 

 باب التضمني

 ابنقال  .قصد تأكيد المعنى أو ترتيب النظمغيرك في كالمك لكالم وهو إدراج 
تضم نا فصلين من التوراة  لم أظفر في القرآن بشيء منه إال في موضعين": األصبع
ل  قوله تعالى:﴿ ؛واإلنجيل ك ت ْبن ا ع  وقوله  ،(2)اآلية ،ْيِهْم ِفيه ا أ نَّ النَّْفس  ِبالنَّْفِس﴾و 
ُسوُل اللَّهِ تعالى:﴿ مَّد  ر  بقوله  ،وغيره(5)قيبابن الن  . ومث ل له (4)"(3)اآلية ،﴾ُمح 
ْن ُيْفِسُد ِفيه ا﴾تعالى:﴿ أ ت ْجع ُل ِفيه ا م 

ا آم ن  الس ف ه اءُ ﴿:، وقوله جل  وعال(6) . (7)﴾أ ُنْؤِمُن ك م 
ار ى﴾ ،ق ال ِت اْلي ُهوُد﴾﴿و   ق ال ِت النَّص  ﴿و 

 ، وما أودع فيه من لغة العجم.واهلل أعلم. (8)
                                                           

 . 55األنبياء:  (1)
ل ْيِهْم ِفيه ا أ نَّ النَّْفس  ِبالنَّْفِس و اْلع ْين  ِباْلع ْيِن و اأْل ْنف  ِباأْل ْنِف و اأْلُُذن  ِباأْلُذُ ، وتمامها:"و  19المائدة: (  2) ِن و الس نَّ ِبالس ن  ك ت ْبن ا ع 

ا أ ْنز ل  اللَّ  ْن ل ْم ي ْحُكْم ِبم  م  دَّق  ِبِه ف ُهو  ك فَّار ة  ل ُه و  ْن ت ص  اص  ف م  ".و اْلُجُروح  ِقص   ُه ف ُأول ِئك  ُهُم الظَّاِلُمون 
اُء ب ْين ُهْم ت ر اُهْم ُركًَّعا 25الفتح:  (3) م  ل ى اْلُكفَّاِر ُرح  ُسوُل اللَِّه و الَِّذين  م ع ُه أ ِشدَّاُء ع  مَّد  ر  ًدا ي ْبت ُغون  ف ْضاًل ، وتمامها:"ُمح  ُسجَّ

اُهْم ِفي ُوُجوِهِهمْ  ِرْضو اًنا ِسيم  ر ُه  ِمن  اللَِّه و  ْرع  أ ْخر ج  ش ْطأ ُه ف آز  ْنِجيِل ك ز  ث ُلُهْم ِفي اإْلِ م  ث ُلُهْم ِفي التَّْور اِة و  ِمْن أ ث ِر الس ُجوِد ذ ِلك  م 
ُنوا و ع   د  اللَُّه الَِّذين  آم  رَّاع  ِلي ِغيظ  ِبِهُم اْلُكفَّار  و ع  ل ى ُسوِقِه ُيْعِجُب الز  ْغِفر ًة و أ ْجًرا ِملُ ف اْست ْغل ظ  ف اْست و ى ع  اِت ِمْنُهْم م  اِلح  وا الصَّ

 ع ِظيًما".
 . 3/305وكالم ابن أبي األصبع نقله السيوطي في اإلتقان. ينظر: اإلتقان: (4)
هـ،  225هو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم، شمس الدين، ابن النقيب: مفسر، من قضاة الشافعية. دمشقي. ولد سنة  (5)

بلس ثم بحلب. ودر س وتوفي بدمشق. من كتبه: "مقدمة في التفسير"، و"عمدة السالك وعدة وولي الحكم بحمص وطرا
 .2/99، األعالم:358/ 3هـ. ينظر: الدرر الكامنة:  519الناسك". توفي بدمشق سنة 

 .30البقرة:  (6)
 . 53البقرة:  (7)
ار ى553البقرة:  (8) ق ال ِت اْلي ُهوُد ل ْيس ِت النَّص  ل ى ش ْيء  و ُهْم  ، وتمامها:" و  ار ى ل ْيس ِت اْلي ُهوُد ع  ق ال ِت النَّص  ل ى ش ْيء  و  ع 

".ي ْتُلون  اْلِكت اب  ك ذ ِلك  ق ال  الَِّذين  ال  ي ْعل ُمون  ِمْثل  ق ْوِلِهْم ف اللَُّه ي ْحُكُم ب ْين ُهْم ي ْوم  اْلِقي ا ا ك اُنوا ِفيِه ي ْخت ِلُفون  ِة ِفيم   م 
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، (2)"التضمين حصول معنى في لفظ من غير ذكر له: "(1)القرضي أبو بكروقال 
كـ"ـبسم اهلل الرحمن ولكن يفهم من البي نة كمعلوم يوجب عالما. أو من معنى العبارة 

االفتتاح في األمور باسمه على جهة التبر ك باسمه والتعظيم له  تضم ن تعل م الرحيم"،
 واهلل أعلم. ،إن شاء اهلل ،وهذا غير اآلتي آخر الكتاب .تعالى

 

 النسق حسن باب

متالحمة تالحما حسنا سليما / وهو أن يأتي المتكلم بجمل معطوفات متواليات 
كقوله  ؛معناها بلفظهمستحسنا، بحيث لو أفردت كل جملة قامت بنفسها واستقل  

ِقيل  ي ا أ ْرُض اْبل ِعي م اء ِك﴾تعالى:﴿ باألهم  الذي هو انحسار الماء عن  أ. ابتد(3)اآلية ،و 
األرض المتوق ف عليه، غاية مطلوب أهل السفينة من اإلطالق من سجنها، ثم  انقطاع 

ف ما كان مادة السماء المتوق ف عليه تمام ذلك من دفع أداة بعد الخروج، ومنع إخال
ر عنه قطع ا، ثم  باألرض، ثم  اإلخبار بذهاب الماء بعد انقطاع المادتين الذي هو متأخ 

 ؛وأخر عما قبله .ونجاة من سبق نجاته من قدر هالكه، بقضاء األمر الذي هو هالك
ألن  ذلك ألهل السفينة بعد خروجهم منها، وخروجهم موقوف على ما تقد م، ثم  أخبر 

تم على الظالمين واستقرارها المفيد ذهاب الخوف وحصول األمن، ثم  خ باستواء السفينة
 ولو عم األرض، لكن لم يشمل إال من استحق  العذاب لظلمه.  قإلفادة أن  الغر 

                                                           
ِني: قاض، من كبار علماء الكالم. انتهت إليه الرئاسة في مذهب هو محمد ب (1) ن الطيب بن محمد ، أبو بكر، الباِقالَّ

هـ، وسكن بغداد. من كتبه: "إعجاز القرآن " و"الملل والنحل" . توفي ببغداد سنة  338األشاعرة. ولد في البصرة سنة 
 .2/552، األعالم: 185/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  103

وعبارته في "اإلعجاز": وأما التضمين فهو: حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفة هي عبارة عنه.  (2)
 .5/252م: 5555، 9مصر، ط/ -ينظر: إعجاز القرآن، ألبي بكر الباقالني، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف 

ِقيل  ي ا أ ْرُض اْبل ِعي م اء ِك 11هود: (  3) ل ى اْلُجوِدي  ، وتمامها:"و  ْت ع  ُقِضي  اأْل ْمُر و اْست و  اُء و  اُء أ ْقِلِعي و ِغيض  اْلم  ي ا س م  و 
." ِقيل  ُبْعًدا ِلْلق ْوِم الظَّاِلِمين   و 

[و22]   
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 ] البسيط [  :الصفي  وقول 

لَّم  و اْلِجن ي  أ ْسل م  و الـثْـ  (1)مِ ـثْعبان ك لَّم  و اأْل ْمو اُت ِفي الرَّج    و الذ ْئُب س 

 وكلمه الموتى في القبور. واهلل أعلم. :أي

 

 باب عتاب املرء نفسه

ل ى ي د ْيِه ي ُقوُل ي ا ل ْيت ِني﴾كقوله تعالى:﴿ ي ْوم  ي ع ض  الظَّاِلُم ع  وقوله ، (2)، اآليةو 
ْنِب اللَِّه﴾تعالى:﴿ ا ف رَّْطُت ِفي ج  ل ى م  ت ا ع  ْسر   .(3)اآليات ،أ ْن ت ُقول  ن ْفس  ي ا ح 

]   :بأبي الطي  ومنه قول  هذا الباب من البديع لما فيه من اللطافة، ابن المعيز  عد  
 الكامل [

ِنيَّة  ط ْرُفهُ  ف م ِن الُمطاِلُب و اْلق تيُل القاتُل ؟  و أ نا ال ذي اْجت ل ب  اْلم 
(4) 

 ] البسيط [  :الصفي  وقول  

ُط أ ْطل ْعُت اْلع ُدوَّ على مِ ِسر     أ نا اُلُمف ر  ي و أ ْود ْعُت ن ْفسي ك فَّ ُمْخت ر 
(5) 

 ] البسيط [ :ابن القصرر  وقول 

ْوِت و اْعت ِذري  ِللَِّه ع مَّا م ضى ِبالذ ل  و اْعت ِصمي   يا ن ْفُس ُعوِدي ُقب ْيل  اْلم 

                                                           
 .258ينظر: الديوان:  (1)
ذْ 25الفرقان:  (2) ل ى ي د ْيِه ي ُقوُل ي ا ل ْيت ِني اتَّخ  ي ْوم  ي ع ض  الظَّاِلُم ع  ُسوِل س ِبياًل". ، وتمامها:" و   ُت م ع  الرَّ
ْن ُكْنُت ل ِمن  98-95-92الزمر: ( 3) ْنِب اللَِّه و اِ  ا ف رَّْطُت ِفي ج  ل ى م  ت ا ع  ْسر  ، وتمامهن:"  أ ْن ت ُقول  ن ْفس  ي ا ح 

( ُقول  ِحين  ت ر ى اْلع ذ اب  ل ْو أ نَّ ِلي ك رًَّة ف أ ُكون  ِمن  ( أ ْو ت  95( أ ْو ت ُقول  ل ْو أ نَّ اللَّه  ه د اِني ل ُكْنُت ِمن  اْلُمتَِّقين  )92السَّاِخِرين 
 (".98اْلُمْحِسِنين  )

 . 5/222قاله في مدح أبي الفضل عبد اهلل بن الحسين األنطاكي. ينظر: الديوان: ( 4)
 .285ينظر: الديوان: ( 5)
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 ] الطويل [ :وقول بعضهم

ث ارُ أ ق ْلِت ِعثارًا فاْبُن   ف ي ا ن ْفُس ِلإِلْحس اِن عودي ف ُربَّما آد م  ع 
(1) 

 واهلل أعلم.

 

 باب العنوان

هو أن يأخذ المتكلم في غرض، فيأتي لقصد تكميله ": ابن أبي األصبعقال 
. ومنه نوع عظيم (2)"نا إلخبار متقد مه وقصص سالفةاو وتأكيده بأمثلة في ألفاظ تكون عن

مداخل لها، فمن جدا؛ وهو عنوان العلوم بأن يذكر في الكالم الفاظ تكون مفاتيح لعلوم و 
ل قوله تعالى:﴿ ل خ  ِمْنه ا﴾األو  ل ْيِهْم ن ب أ  الَِّذي آت ْين اُه آي اِتن ا ف اْنس  و اْتُل ع 

فإن ه عنوان قصة  ،(3)
﴾ومن الثاني قول تعالى:﴿ ،(4)بلعام ِث ُشع ب  فيها عنوان علم  (5)اْنط ِلُقوا ِإل ى ِظل  ِذي ث ال 

ذا نصب في الشمس على أي ضلع من الهندسة؛ فإن  الشكل المثلث أول ا ألشكال، وا 
أضالعه ال يكون له ظل لتجديد رؤوس زواياه، فأمر اهلل أهل جهن م باالنطالق إلى ظل 

                                                           
 لم أهتد إلى قائله. (1)
 .993ينظر: تحرير التحبير:  (2)
 . 559: األعراف (3)
قد اختلف في تعيين الذي أوتي اآليات، فقال ابن مسعود وابن عباس: هو بلعام بن باعوراء، من بني إسرائيل في  (4)

زمن موسى عليه السالم، وكان بحيث إذا نظر رأى العرش. وقال مالك ابن دينار: بعث بلعام بن باعوراء إلى ملك 
بع دينه وترك دين موسى، ففيه نزلت هذه اآليات. وقيل غير ذلك. ينظر: مدين ليدعوه إلى اإليمان، فأعطاه وأقطعه فات

 5120، 3بيروت، ط/ -، مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي 5/355تفسير القرطبي: 
 .59/103هـ:

 . 30المرسالت:  (5)
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او اِت و اأْل ْرِض﴾هذا الشكل تهك ما بهم. وقوله تعالى:﴿ ل ُكوت  السَّم  ك ذ ِلك  ُنِري ِإْبر اِهيم  م   ،و 
 لم الجدل وعلم الهيئة. فيها عنوان علم الكالم وع ،(1)اآليات

وعر ف ابن محرز  الباب بأن يكون الشاعر أو الناثر في غرض من الوصف أو  
ابن المدح أو غير ذلك، ثم  يتبعه بقصة أو حكاية تكون عنوانا لما وصف. ومنه قول 

 ] الرجز [ (2):دريد

ا ق ْبلي ي زيد  طاِلباً  ق ْد س م   ن ىش ْأو  اْلُعلى ف ما و ه ى و ال و     و 
 

 باب الفرائد

ألن  اإلتيان بلفظ يتنز ل منزلة الفريدة من  ؛وهو مختص  بالفصاحة دون البالغة
العقد، وهي الجوهرة التي ال نظير لها يدل  على عظم فصاحة الكالم وقو ة صاحبه وجزالة 
منطقه وأصالة عربيته؛ بحيث لو أسقطت من الكالم عز ت على الفصحاء، ولم يسد غيرها 

ق ﴾، كلفظ "حصحص" في ]قوله تعالى[:﴿مسد ها ْصح ص  اْلح  ، و"الرفث" ]في (3)اآْلن  ح 
ف ُث ِإل ى ِنس اِئُكْم﴾قوله تعالى[:﴿ ي اِم الرَّ ْن ُقُلوِبِهْم﴾:ولفظ، (4)ُأِحلَّ ل ُكْم ل ْيل ة  الص  ، (5)﴿ُفز ع  ع 

                                                           
ل ُكو 58-59األنعام: (  1) ك ذ ِلك  ُنِري ِإْبر اِهيم  م  :"و  ِلي ُكون  ِمن  اْلُموِقِنين  )، وهن  او اِت و اأْل ْرِض و  ل ْيِه 59ت  السَّم  نَّ ع  ( ف ل مَّا ج 

ب ي ف ل مَّا أ ف ل  ق ال  ال  ُأِحب  اآْلِفِلين  ) ا أ ف ل  ق  52اللَّْيُل ر أ ى ك ْوك ًبا ق ال  ه ذ ا ر  ال  ل ِئْن ل ْم ( ف ل مَّا ر أ ى اْلق م ر  ب اِزًغا ق ال  ه ذ ا ر ب ي ف ل مَّ
ال ين  ) ب ي أل  ُكون نَّ ِمن  اْلق ْوِم الضَّ ا أ ف ل ْت ق ال  ي ا ق ْوِم ِإن ي 55ي ْهِدِني ر  ب ي ه ذ ا أ ْكب ُر ف ل مَّ ( ف ل مَّا ر أ ى الشَّْمس  ب اِزغ ًة ق ال  ه ذ ا ر 

ا ُتْشِرُكون  )  (". 58ب ِريء  ِممَّ
زدي، أبو بكر: من أئمة اللغة واألدب، وهو أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ولد في هو محمد بن الحسن بن دريد األ (2)

هـ، سكن بغداد واتصل بالمقتدر العباسي فقربه وأكرمه.من آثاره:"المقصورة"، و" االشتقاق" في  223البصرة سنة 
 .2/80، األعالم: 195/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  325األنساب. توفي ببغداد سنة 

 . 95يوسف:  (3)
 . 585البقرة:  (4)
تَّى ِإذ ا ُفز ع  ع ْن ُقُلوِبِهْم ق اُلوا م اذ  23سبأ:  (5) ُة ِعْند ُه ِإالَّ ِلم ْن أ ِذن  ل ُه ح  ب ُكْم ق اُلوا اْلح قَّ ، وتمامها:" و ال  ت ْنف ُع الشَّف اع  ا ق ال  ر 

 و ُهو  اْلع ِلي  اْلك ِبيُر".
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اِئن ة  اأْل ْعُيِن﴾ ل ُصوا ن ِجيًّا﴾ف ل مَّا اْست ْيأ ُسوا ، وقوله تعالى:﴿(1)و﴿خ  وقوله تعالى:﴿  (2) ِمْنُه خ 
﴾ ب اُح اْلُمْنذ ِرين  ِتِهْم ف س اء  ص  وقول ، (4)«يُس طِ الوَ  يَ مِ حَ  اآلنَ » :وقوله ،(3)ف ِإذ ا ن ز ل  ِبس اح 

 ] الكامل [ ة،:وهو في الحماس، الشاعر

ة   ْيض  ُمب رَّا   ِمْن ُكل  ُغبَِّر ح  داء     و  ف ساِد ُمْرِضع ة  و   (5)ُمْغِيل   و 
 ] البسيط [ :الصفي   وقول ؛بضم  وتشديد ظ غبر،بلف

او ر   م ْن ل ُه ح  م نْ  و  ل م     اْلِجْذُع اْلي بيُس و  ق ْت ع ْجراُء ِمْن س  ِبك ف ِه أ ْور 
(6) 

 من سلم. واهلل أعلم. راءبلفظ عج

 
                                                           

ُدوُر". ، وتمامها55غافر:  (1) ا ُتْخِفي الص  م  اِئن ة  اأْل ْعُيِن و   :" ي ْعل ُم خ 
 . 80يوسف:  (2)
 .555الصافات:  (3)
قال يوم  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل »أورده الهيثمي رواية  من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال: (  4)

. رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط، ورجاله رجال « "حنين: " اآلن حمي الوطيس " ثم قال: " هزموا ورب الكعبة
الصحيح.ينظر:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، تح: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 

 .2/582م:  5551
ل: شاعر فحل. من البيت ألبي كبير الهذلي، واسمه: عامر بن الحليس الهذلي، أبو كبير، من بني سهل بن هذي (5)

شعراء الحماسة.قيل: أدرك اإلسالم، وأسلم، وله خبر مع النبي صلى اهلل عليه وسل م. له "ديوان شعر". ينظر: الشعر 
 .3/290، األعالم: 295والشعراء: 

 غبر الحيض وغبره باقيه قبل الطهر. وكذلك غبر اللبن: باقيه في الضرع. ومعنى البيت أن األم حملت به وهي طاهر  
، ووضعته وال داء به استصحبه من بطنها فال يقبل عالجًا، ألن داء البطن ال يفارق. ولم ترضعه  ليس بها بقية حيض 
أمه غياًل، وهي أن تسقيه وهي حبلى بعد ذلك. ينظر: شرح ديوان الحماسة، أحمد بن محمد المرزوقي، تح: غريد 

 .29م:  2003 - 5لبنان، ط/ –الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت 
: وال يعبر عن صالبة -أي شرح الصفي لبديعيته-قال ابن معصوم:الشاهد قوله:"عجراء من سلم".  قال في شرحه(  6)

 .5/152العصا وتعقدها بمثلها. ينظر: أنوار الربيع:
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 باب القسم

أو تعظيم  ،وهو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه فخر
أو يكون جاريا مجرى الغزل والترقيق أو خارجا  ،أو ذم لغير ،أو تنزيه لقدرته ،لشأنه

اِء و اأْل ْرِض ِإنَُّه تعالى:﴿ كقوله ؛مخرج الموعظة والزهد ا أ نَُّكْم  /ف و ر ب  السَّم  ق  ِمْثل  م  ل ح 
﴾ وقوله  ؛ة وأجل  عظمةأقسم بقسم يوجب الفخر لتضم نه التمدح بأعظم قدر ؛ (1)ت ْنِطُقون 
﴾تعالى:﴿ ِتِهْم ي ْعم ُهون  ل ع ْمُرك  ِإنَُّهْم ل ِفي س ْكر 

تعظيما لشأنه  ؛أقسم بحياة رسول اهلل  ؛(2)
 وتنويها لقدره.

القسم عبارة عن بيت يقسم فيه الناظم على نفس بقسم خاص يعل ق وقوعه  :وقيل
 بسيط [] ال  :فرج بن محرزفعاله اهتماما به، كقول أبشرط من 

يْ   فَّاة  ـــــي ُمق  ــــــــًا فـــــــْومــــــُت ْبالنَّْظِم ي  ــــــال ُفهْ  عْ ـــــــو ال اْرت و   مِ ـــــُه ِبف  ـــــتُ ــــــــُت و ال س جَّ
 وت ِبُمْنت ِظمِ ـــــــــْفصيِل ياقلت   اً در     ِإْن ل ْم أ ُغْص في ِبحاِر اْلِفْكِر ُأخرجه

 

 باب املواربة

دة، وهو أن يقول المتكل م قوال يتضم ن ما ينكر عليه، فإذا  براء مهملة وباء موح 
أنكر عليه استحضر بحذقه وجها يتخل ص به، كتحريف كلمة أو تصحيفها أو زيادة أو 

 نسب :أي ؛بضم السين وكسر الراء مشد دة، (3)"إنَّ اْبن ك  ُسر ق  "نقص، كقراءة بعضهم:

 د يعقوب فأنكره عليه يعقوب، قال: لم أعلم ولكن نسب إلى ذلك.للسرقة، فإن ه أن قاله ول

                                                           
 . 23الذاريات:  (1)
 .52الحجر:  (2)
أشتهيها؛ ألن ها شاذَّة. وكأنه ذهب إلى أ نَُّه ال يستحل  أن يسرَّق  ولم قال الفراء: وقوله: ِإنَّ اْبن ك  س ر ق ، ويقرأ )ُسر ق( وال ( 3)

ي سِرق.ينظر: معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء، تح: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل 
 .2/93م: 5599 5مصر ، ط/ –الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة 

[ظ22]   
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والمواربة مشتق ة من األرب وهو العقل؛ إذ يستخرج الوجه الذي يتخل ص به من 
] المتقارب  :"الرشيدـ"المدعو ب لهررونوهي جارية  ،تَخرِلَصهْ في   أبو نواسعقله كما قال 

] 

لى باِبُكمْ  ْه ك ما ضا  ل ق ْد ضاع  ِشْعري ع  اِلص  ْلي  على خ   ع  ح 
 فعوتب فقال: إن ما قلُت:

لْ   ل ق ْد ضاء  ِشْعري على باِبُكمْ  ْه ك ما ضاء ح  اِلص  ي  على خ 
(1) 

فقال بعض من حضره: هذا شعر قلعت عيناه فأبصر، فانظر كيف خل ص نفسه 
تبه به تخليصا مقبوال مفهوما ال بعد فيه؛ إذ ما فيه إال  إبدال حرف بحرف من مخرجه يش

 واهلل أعلم.وهي الهمزة والعين المهملة. 

 

 باب النزاهة

أعني في الذم عن الفحش حتى تكون، كما قال   ؛وهي خلوص اللفظ في الهجاء
إن  أحسنه هو الذي أنشدته العذراء ،:وقد سئل عن أحسن الهجاء، (2)أبو عمرو بن العالء

ذ ا ُدُعو كقوله تعالى:﴿ ؛في خدرها ال يقبح عليها ُسوِلِه﴾و اِ  ثم  .(3)، اآليةا ِإل ى اللَِّه و ر 
﴾﴿:قال  فإنها ذم ال فحش فيه.  ؛(4)اآلية، أ ِفي ُقُلوِبِهْم م ر ض 

                                                           
، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، 515، أنوار الربيع: 5/290األدب البن حجة الحموي: ينظر: خزانة  (1)

 .331أحمد الهاشمي، تح: د. يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، دت:
بَّان بن ع مَّار التميمي البصري، أبو عمرو، ويلقب أبوه بالعالء: كان من أعلم الناس باألدب و  (2) العربية والقرآن هو ز 

هـ، ونشأ بالبصرة،. له أخبار وكلمات مأثورة. مات بالكوفة سنة  50والشعر، وهو أحد القراء السبعة. ولد بمكة سنة 
هـ ج. 5395 5غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين ابن الجزري، مكتبة ابن تيمية، ط/ هـ. ينظر: 591

 .3/15، األعالم: 288/ 5برجستراسر: 
".18النور:  (3) ُسوِلِه ِلي ْحُكم  ب ْين ُهْم ِإذ ا ف ِريق  ِمْنُهْم ُمْعِرُضون  ذ ا ُدُعوا ِإل ى اللَِّه و ر   ، وتمامها:" و اِ 
ُسوُلُه ب ْل ُأو 90النور:  (4) ل ْيِهْم و ر  اُفون  أ ْن ي ِحيف  اللَُّه ع  ".، وتمامها:" أ ِفي ُقُلوِبِهْم م ر ض  أ ِم اْرت اُبوا أ ْم ي خ   ل ِئك  ُهُم الظَّاِلُمون 
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 الكامل [ ] :جريروقول الشاعر 

مَّع ْت أ ْحساب ها ي ْوم  التَّفاُخِر ل ْم ت ِزْن ِمْثقاال   ل ْو أ نَّ ت ْغِلب  ج 
(1) 

 واهلل أعلم. 

 باب اإلبداع

قال  .وهو أن يشتمل الكالم على عد ة ضروب من البديع ،بالباء الموحد ة ،اإلبداع
؛ (2).اآليةي ا أ ْرُض اْبل ِعي م اء ِك﴾ولم أر في الكالم مثل قوله تعالى:﴿": ابن أبي األصبع

المناسبة التامة في " ابلعي"  :لفظة ، وهي سبع عشرة(3)"فإن  فيها عشرين ضربا من البديع
 ؛" يا سماء " :والمجاز في قوله ،والطباق بين السماء واألرض ،ارة فيهماواالستع ،و"اقلعي"

واإلشارة في " وغيض " فينقص الحاصل على وجه األرض  ،فإن  الحقيقة يا مطر السماء
والتعليل في " فإن  ،والتمثيل في " وقضي األمر" ،واإلرداف في " واستوت " ،من الماء

ة  ،غيض الماء " عل ة االستواء فإن ه استوعب أقسام الماء حالة نقصه؛ إذ  ،التقسيموصح 
 ؛ليس االحتباس ماء السماء، والماء النابع من األرض، وغيض الماء الذي على ظهرها

واالحتراس في الدعاء لئال  يتوه م أن  الغرق لعمومه شمل من ال يستحق  الهالك، فإن عدله 
واإليجاز،  ،ف اللفظ والمعنىوائتال ،وحسن النسق ،يمنع أن يعاقب غير مستحق تعالى

ل اآلية يدل  على آخرها ،فإن ه تعالى قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة  ،والتسهيم ألن  أو 
والتهذيب ألن  مفرداتها موصوفة بصفات الحسن؛ كل لفظة سهلة مخارج الحروف، عليها 

                                                           
 . 5/522ينظر: الديوان:  (1)
ل ى11هود:  (2) ْت ع  ُقِضي  اأْل ْمُر و اْست و  اُء و  اُء أ ْقِلِعي و ِغيض  اْلم  ي ا س م  ِقيل  ي ا أ ْرُض اْبل ِعي م اء ِك و  اْلُجوِدي   ، وتمامها:" و 

." ِقيل  ُبْعًدا ِلْلق ْوِم الظَّاِلِمين   و 
ابن أبي األصبع: "وما رأيت في جميع ما استقريت من الكالم المنثور والشعر الموزون كآية كريمة من كتاب  عبارة (3)

اهلل تعالى: استخرجت منها إحدى وعشرين ضربًا من المحاسن". والظاهر أن الشيخ تبع السيوطي فنقل عنه حرفيا، 
. ينظر: تحرير ثالثة وعشرين نوعا من البديع مفذهب إلى أنها عشرون كما في "اإلتقان". وأحصى منها ابن معصو 

 .130، أنوار الربيع:3/30،  اإلتقان: 255التحبير: 
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أن  السامع رونق الفصاحة مع الخلو  من البشاعة وعقادة التركيب، وحسن البيان من جهة 
والتمكين ألن  الفاصلة مضم نة  ،ال يتوق ف في فهم معنى الكالم، وال يشكل عليه شيء منه

 واالعتراض. ،ذلك السيوطي واالنسجام حكى ،في مكانها غير قلقة وال مستدعاة

أجمع المعاندون على أن  طوق البشر قاصر عن اإلتيان بمثل ": (1)الكرمرنيقال  
شوا جميع كالم العرب والعجم، فلم يجدوا مثلها في ضخامة هذه اآلية، بعد أن فت  

في  السيوطيوذكر  .(2)"ألفاظهاوحسن نظامها وجودة معانيها مع اإليجاز بال إخالل
ُنوُر السَّم او اِت كراسة له ما يزيد على مائة نوع من البديع في قوله تعالى:﴿

 واهلل أعلم. .(3)اآلية.و اأْل ْرِض﴾

 

 باب التمكني

أن تكون القافية متمك نة في موضعها مستقرة، غير مستدعاة مما ليس له وهو 
 ] البسيط [ :بأبي الطي  تعل ق في البيت كقول 

ل ْينا أ ْن ُنفاِرق ُهمْ   (4)ش يء  ب ْعد ُكْم ع د مُ  ِوْجداُننا ُكلَّ   يا م ْن ي ِعز  ع 
 ] البسيط [  :الصفي  وقول / 

                                                           
مام كبير  (1) هو محمود بن حمزة بن نصر، برهان الدين الكرماني، أبو القاسم، ويعرف بتاج القراء: عالم بالقراءات. وا 

هـ. ينظر: غاية  909ي متشابه القرآن".توفي سنة محقق ثقة كبير المحل. ومن كتبه: "خط المصاحف"، "والبرهان ف
 .5/528، األعالم:2/255النهاية:

 . 3/518ذكره الكرماني في كتابه"العجائب"، كما نقله عنه السيوطي. ينظر: اإلتقان: (2)
ث ُل ُنوِرِه ك ِمْشك اة  ِفيه ا مِ 39النور:  (3) ُة ، وتمامها:" اللَُّه ُنوُر السَّم او اِت و اأْل ْرِض م  اج  ة  الز ج  اج  ْصب اح  اْلِمْصب اُح ِفي ُزج 

ْيُته   ْرِبيَّة  ي ك اُد ز  ْيُتون ة  ال  ش ْرِقيَّة  و ال  غ  ر ة  ُمب ار ك ة  ز  ل ى ُنور  ك أ نَّه ا ك ْوك ب  ُدر ي  ُيوق ُد ِمْن ش ج  ل ْو ل ْم ت ْمس ْسُه ن ار  ُنور  ع  ا ُيِضيُء و 
ِليم ". ي ْهِدي اللَُّه ِلُنوِرهِ  ي ْضِرُب اللَُّه اأْل ْمث ال  ِللنَّاِس و اللَُّه ِبُكل  ش ْيء  ع  ْن ي ش اُء و   م 

 . 2/83ينظر: الديوان: (4)

[و23]  
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ليُل اهلِل ِحي اِبِه اْست غاث  خ  مِ   ن  د ع  ر  ر بَّ اْلِعباِد ف نال  اْلب ْرد  في الض 
(1) 

 ] البسيط [  :ابن المقرئوقول 

اِرُبها بيض ِهْند  ِإذ ا ُصلَّْت م ض  ل ى الِقم مِ   و  د ْت هام  ع  ل ى ُطاًل س ج   (2)ع 
 :من الصليل، وهو صوت تحريك الشيء، و"الط ال " ،ت"السيوف الصقيلة، و"صل  :"البيض"

 وهي قحف الرؤوس. ،جمع قم ة :س، و"القمم"و الرؤ  :بضم  الطاء، و" الهام"، اق األعن

أن يمه د الناثر للفاصلة أو  ،ويسم ى ائتالف القافية ،التمكين":السيوطيقال  
الشاعر للقافية تمهيدا؛ تأتي به القافية أو الفاصلة متمك نة في مكانها، مستقر ة في قرارها، 

افرة وال قلقة، متعل قة معناها بمعنى الكالم كل ه تعل قا تاما، مطمئنة في موضعها، غير ن
بحيث لو طرحت الختل  المعنى، واضطرب الفهم، وبحيث لو سكت عنها كم له السامع 

﴾بطبعه، ومن ذلك قوله تعالى:﴿ ُتك  ال  تقد م ذكر العبادة، وتاله ؛ (3)اآلية، ي ا ُشع ْيُب أ ص 
ألن  الِحلم يناسب  ؛الِحلم والرشد على الترتيب ذكر التصرف في األموال، فاقتضى ذكر

ل ْم ي ْهِد ل ُهْم ك ْم أ ْهل ْكن ا ِمْن ق ْبِلِهْم ِمن  العبادة والرشد يناسب األموال. وقوله ] تعالى[:﴿ أ و 
ي ات  أ ف ال  ي ْسم ُعون   ل ْم ي ر  ( 22)اْلُقُروِن ي ْمُشون  ِفي م س اِكِنِهْم ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل  اء  أ و  ْوا أ نَّا ن ُسوُق اْلم 

﴾ ْرًعا ت ْأُكُل ِمْنُه أ ْنع اُمُهْم و أ ْنُفُسُهْم أ ف ال  ُيْبِصُرون  ففي ، (4)ِإل ى اأْل ْرِض اْلُجُرِز ف ُنْخِرُج ِبِه ز 
" ،"ي ْهِد ل ُهمْ "اآلية األولى  ، ألن  الموعظة مما يسمع وهي أخبار القرون ؛وختمت ِبـ "ي ْسم ُعون 

ْوا"ية وفي الثان اُر ألن ها مرئية. وقوله ] تعالى[:﴿ "؛ُيْبِصُرون  "وختمت ِبـ "ي ر  ال  ُتْدِرُكُه اأْل ْبص 
ِبيُر﴾ ار  و ُهو  اللَِّطيُف اْلخ  و ُهو  ُيْدِرُك اأْل ْبص 
فإن  اللطيف يناسب أن ال يدرك بالبصر،  ،(5)

                                                           
 . 255ينظر: الديوان:( 1)
 .150ينظر: أنوار الربيع:  (2)
ا ي  85هود:  (3) ُتك  ت ْأُمُرك  أ ْن ن ْتُرك  م  ال  ا ن ش اُء ِإنَّك  ، وتمامها:" ق اُلوا ي ا ُشع ْيُب أ ص  ْعُبُد آب اُؤن ا أ ْو أ ْن ن ْفع ل  ِفي أ ْمو اِلن ا م 

ِشيُد".   ِليُم الرَّ  أل  ْنت  اْلح 
 .25-22السجدة:  (4)
 . 503األنعام:  (5)



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
439 

 

ل ْقن ا اإْلِ والخبير يناسب ما يدركه. وقوله تعالى:﴿ ل ق ْد خ  ل ة  ِمْن ِطين  و  ثُمَّ  (52)ْنس ان  ِمْن ُسال 
ِكين   ع ْلن اُه ُنْطف ًة ِفي ق ر ار  م  ل ْقن ا اْلُمْضغ ة   (53)ج  ل ْقن ا اْلع ل ق ة  ُمْضغ ًة ف خ  ل ق ًة ف خ  ل ْقن ا الن ْطف ة  ع  ثُمَّ خ 

ْلًقا آخ   ْأن اُه خ  اِلِقين  ِعظ اًما ف ك س ْون ا اْلِعظ ام  ل ْحًما ثُمَّ أ ْنش  فإن  ، (1)﴾(51)ر  ف ت ب ار ك  اللَُّه أ ْحس ُن اْلخ 
 :فيه التمكين التام المناسب حتى بادر الكاتب للوحي آلخره فنطق به من قبل نزوله، وهو

اِلِقين  "  ،«تَ قْ طَ ر نَ مَ كَ  تْ لَ زَ نَ  دْ قَ ر فَ هَ بْ يُ كْ اُ " »:. ولما قال رسول اهلل "ف ت ب ار ك  اللَُّه أ ْحس ُن اْلخ 

معرذ بن فقال  ،"خلقا آخر"إلى  : تال رسول اهلل زيد بن ثربت. وعن (2)دخله الشك فارتد  
، فقال: مم فضحك رسول اهلل  ،"فتبارك اهلل أحسن الخالقين" ،:رضي اهلل عنه ،جبل

ل ْلُتْم ِمْن ب ْعِد قارئا:" . وسمع أعرابي(3)«تْ مَ يِ ر تخُ هَ بِ »  ، قال:؟ضحكت يا رسول اهلل ا ف ِإْن ز  م 
اء ْتُكُم اْلب ي ن اُت ف اْعل ُموا أ نَّ اللَّه   غ ُفور  رَِّحيم "ج 

لم يكن يقرأ القرآن، فقال: إن كان هذا  ،(4)
 ألن ه إغراء عليه. واهلل أعلم. ؛كالم اهلل فال يذكر الغفران عند الزلل

 

 باب الطّي

ِفيِه عالى:﴿ ت فال يذكر لكل منها ما لها، كقوله تشياء وربما عد  أوهو أن تذكر 
ق اُم ِإْبر اِهيم ﴾ فلم يذكر الحجر وزمزمها والمقام والصفا والمروة. وفيه ، (5)آي ات  ب ي ن ات  م 

 ."هميرن الزاد"تأويل يخرج به عن الطي  ذكرته في 
                                                           

 . 51-53-52المؤمنون:  (1)
ْن أ ْظل ُم روي أن قائل ذلك عبد اهلل بن أبي سرح، وبهذا السبب ارتد وقال: آتي بمثل ما يأتي محمد (2) م  ، وفيه نزل" و 

ْن ق ال  س ُأْنِزُل ِمْثل   م  ل ْم ُيوح  ِإل ْيِه ش ْيء  و  ل ى اللَِّه ك ِذًبا أ ْو ق ال  ُأوِحي  ِإل يَّ و  ِن اْفت ر ى ع  ا أ ْنز ل  اللَُّه " ]االنعام:  ِممَّ [ . 53م 
 . 52/550ينظر: تفسير القرطبي: 

األوسط، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.  قال الهيثمي: رواه الطبراني في (3)
 .5/52ينظر: مجمع الزوائد:

ِكيم " (4) اء ْتُكُم اْلب ي ن اُت ف اْعل ُموا أ نَّ اللَّه  ع ِزيز  ح  ل ْلُتْم ِمْن ب ْعِد م ا ج   .205.البقرة: واآلية هي قوله تعالى:" ف ِإْن ز 
 . 55آل عمران:  (5)
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 مْ ركُ يَ نْ دُ  نْ مِ  يَّ لَ إِ  ُحب بَ »:كقوله وقد يذكر الكل  لكن يقطع بعضه كأن ه ليس من، 
 واهلل أعلم. ،(1) «الةِ ي الصَّ ي فِ نِ يْ عَ  ةُ رَّ قُ  تْ لَ عِ جُ وَ  يبُ الط  وَ  ءُ سرالن   :الثٌ ثَ 

 

 باب اإلسجال

﴾قوله تعالى:﴿نحو  ،وهو طلب إنفاد الموعود به ل ى ُرُسِلك  ْدت ن ا ع  بَّن ا و آِتن ا م ا و ع  ر 
(2) 

﴾]وقوله تعالى[:﴿ نَّاِت ع ْدن  بَّن ا و أ ْدِخْلُهْم ج  ر 
واإلدخال، حيث  ءايتباإلسجال إفإن  ذلك ، (3)

 وصفا بالوعد من اهلل الذي ال يخلف وعده وال وعيده. واهلل أعلم.

 

 باب االنتقال

الذي شرع فيه،  وهو أن ينتقل المستدل  على االستدالل الذي هو غير االستدالل
ل، كقول إبراهيم عليه فلكون الخصم لم ي ل، أو لكونه يعاند وال يفتضح باألو  هم من األو 

ْشِرِق ف ْأِت ِبه ا ِمن   أنَّ م لنمرود  بعد استدالل  السال ﴿اللَّه  ي ْأِتي ِبالشَّْمِس ِمن  اْلم 
اْلم ْغِرِب﴾
﴾﴿ :فانقطع بهذا كما قال اهلل جل  وعال ، (4) إذ لم يمكنه أن  ،(5)ف ُبِهت  الَِّذي ك ف ر 

                                                           
والنسائي وغيرهما، من غير لفظة "ثالث". قال الهيثمي: وأما ما استقر في هذا الحديث أخرجه أحمد  حديث حسن( 1)

من زيادة "ثالث"، فلم أقف عليها إال في موضعين من "اإلحياء"؛ وفي تفسير آل عمران، من "الكشاف"، وما رأيتها في 
رح الزركشي فقال: إنه لم يرد فيه لفظ ثالث، قال: وزيادته من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش؛ وبذلك ص شيء

محيلة للمعنى، فإن الصالة ليست من الدنيا. ينظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، تح: شعيب 
 .5/252،  المقاصد الحسنة:25/133م:  2005 5عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط/ -األرنؤوط 

 .551ران: آل عم( 2)
 .8غافر:  (3)
 .298البقرة:  (4)
 . 298البقرة: ( 5)
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من هو أكبر منه  ألن   ؛يقول آتي بها من المغرب، وال أن يقول أنا اآلتي بها من المغرب
 سنا يكذ به. واهلل أعلم.

 باب جماراة اخلصم

ِإْن أ ْنُتْم ِإالَّ ﴿:وهي أن تسلم بعض المقدمات لخصمك حتى تبكته، كقوله]تعالى[
ُرُسُلُهْم  ق ال ْت ل ُهمْ  ب ش ر  ِمْثُلن ا ُتِريُدون  أ ْن ت ُصد ون ا ع مَّا ك ان  ي ْعُبُد آب اُؤن ا ف ْأُتون ا ِبُسْلط ان  ُمِبين  

﴾ فيه اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشرية وكأن هم سل موا  ،(1)ِإْن ن ْحُن ِإالَّ ب ش ر 
ما اد عيتم من  :أي ؛رثنتفاء الملكية وجاروا الخصم ليعبل ا ،انتفاء الرسالة، وليس مرادا

  أعلم.كوننا بشرا حق ال ننكره، لكن ال ينافي أن يمن  اهلل علينا بالرسالة. واهلل

 

 باب التذييل

هو مذكور في المعاني وقد ذكرته فيها، وهو أيضا من البديع، بل البديع أحق  به، 
وطولته في المعاني، وأذكر اآلن قليال. وأم ا االحتراس، والتكميل، والتتميم، والتوشيح، 

 ستعارة،واالعتراض، واإليضاح، واإليجاز، واإلطناب، والمساواة، وااللتفات، والمجاز، واال
والتشبيه، والتعريض، والكناية، ونحو ذلك ذكر؛ فإن  بعض ذلك في البيان، وبعضه في 
المعاني، ومع ذلك ذكرته في البديع تبعا لمن يذكره فيه، وليستحضر فيه، ويعلم أن بعضا يعد ه 

 من البديع.

يزيد على  بجملة تحق ق ما قبلها، وهو إم ا أن ال/ هو أن يعقب المتكلم كالمه  :والتذييل
 ]  الكامل [ :المعنى األو ل فيكون كالتأكيد له كقول بعض العرب

                                                           
ِبُكْم ، وتمامها:" ق ال ْت ُرُسُلُهْم أ ِفي اللَِّه ش ك  ف اِطِر السَّم او اِت و اأْل ْرِض ي ْدُعوُكْم ِلي ْغِفر  ل ُكْم ِمْن ُذُنو 55-50إبراهيم:  (1)

ل  ُمس مًّى ق اُلوا إِ  ُكْم ِإل ى أ ج  ر  ُيؤ خ  ( 50 )ْن أ ْنُتْم ِإالَّ ب ش ر  ِمْثُلن ا ُتِريُدون  أ ْن ت ُصد ون ا ع مَّا ك ان  ي ْعُبُد آب اُؤن ا ف ْأُتون ا ِبُسْلط ان  ُمِبين  و 
ْن ي ش اُء ِمْن ِعب اِدِه و   ل ى م  ل ِكنَّ اللَّه  ي ُمن  ع  م ا ك ان  ل ن ا أ ْن ن ْأِتي ُكْم ِبُسْلط ان  ِإالَّ ِبِإْذِن ق ال ْت ل ُهْم ُرُسُلُهْم ِإْن ن ْحُن ِإالَّ ب ش ر  ِمْثُلُكْم و 

كَِّل اْلُمْؤِمُنون  ) ل ى اللَِّه ف ْلي ت و   (".55اللَِّه و ع 

[ظ23]   
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د ع ْوا ن   ل  ن اِزل  و   (1)ِزلِ ـــــــــالم  أ ْرك ُبُه إذا ل ْم أ نْ ــــو ع    ز اِل ف ُكْنُت أ وَّ
 

م ا أن يزيد معنى يخرج كالمثل، ومنه قول   ] الطويل [   :(2)الحطيئةوا 

ال هُ  ت ُزوُر ف تًى ُيْعطي ْمِد م  دِ   على الح  اِمِد ُيْحم  مْن ُيْعط  أْثم ان  اْلم ح   و 
 ] البسيط [ :ررالقص   ابنوقول 

ْتني اللَّيالي ِباْلم سيِر ل ُهمْ  لمِ    ل ْو س ال م  ِطيُب اْلع ْيِش في الس   ل ط اب  ع ْيشي و 
ْلن ا ِلب ش ر  ِمْن ق ْبِلك  اْلُخْلد  أ  وقوله تعالى:﴿  ع  م ا ج  ﴾و  اِلُدون  وقوله ، (3)ف ِإْن ِمتَّ ف ُهُم اْلخ 

﴾تعالى:﴿ ِبير  ِة ي ْكُفُرون  ِبِشْرِكُكْم و ال  ُين ب ُئك  ِمْثُل خ  ي ْوم  اْلِقي ام  و 
 . واهلل أعلم.(4)

 

 

 

 

                                                           
ْقُروم، وصف به الفرس. واسمه: ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي: من شعراء الحماسة. من  (1) البيت لربيعة بن م 

على كسرى في الجاهلية، وشهد بعض الفتوح في اإلسالم. وحضر وقعة مخضرمي الجاهلية واإلسالم. وفد 
 3/55، األعالم: 559الشعر والشعراء هـ. ينظر:  52القادسية..توفي بعد 

وقوله: " دعوا نزال "؛ أي: صاحوا: نزال نزال. والمعنى تنادوا وقالوا: نزال فكنت أول النازلين. ثم قال مظهرًا لترك 
ما فعله كمن أدى واجبًا عليه: " وعالم أركبه ". والمعنى ألي شيء أركب فرسي إذا لم أنزل إذا التحمد بذلك، وأنه في

 .5/18دعيت إلى النزال. ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 
، أبو ملكية، الملقب بالُحط ْيئ ة: شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم. كان (2) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي 

ًا عنيفا، لم يكد يسلم من لسانه أحد. وهجا أمه وأباه ونفسه. سجنه عمر بن الخطاب بالمدينة بسبب لسانه. له هجاء
 . 3/525، معجم المؤلفين: 2/558هـ. ينظر: األعالم:  19"ديوان شعر". توفي سنة 

 . 31األنبياء:  (3)
 .51فاطر:  (4)
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 ويسّمى التكميل، باب االحرتاس

اء  وهو أن يؤتى بما يرفع ما يتوه م مما يتقد م، كقوله تعالى:﴿ ْيِر  ت ْخُرْج ب ْيض  ِمْن غ 
﴾ ْيِر ُسوء  "لدفع البرص بـ ،(1)ُسوء   ."ِمْن غ 

نَُّكْم﴾وقوله تعالى:﴿  و ُهْم " :وجنده بقولهدفع الظلم عن سليمان  ؛(2)اآلية ،ال  ي ْحِطم 
ُسوُلُه﴾وقوله تعالى:﴿ ".ال  ي ْشُعُرون   و اللَُّه ي ْعل ُم ِإنَّك  ل ر 

رفع توه م أن التكذيب مم ا في  ؛(3)
 ] الكامل [ (4):طرفةمر. وقول نفس األ

ِك غ ْير  ُمْفِسِدها ِديم ة  ت ْهمي  ف س قى ِديار  ِبيِع و  ْوُب الرَّ ص 
(5) 

 واألْولى أن  التكميل غير االحتراس. واهلل أعلم.  واهلل أعلم.

 

 باب التكميل

 تعالىوله ــالم، كقــــى بكالم، ويعقب بما لو سقط لم يبلغ الكالم رتبة الكــــوهو أن يؤت

                                                           
 .32، القصص: 52، النمل: 22طه:  (1)
ل ى و اِد النَّْمِل ق ال ْت ن ْمل ة  ي ا أ ي ه ا النَّْمُل اْدُخُلوا م س اِكن ُكْم ال  ي حْ  ،58النمل:  (2) تَّى ِإذ ا أ ت ْوا ع  اُن وتمامها:" ح  نَُّكْم ُسل ْيم  ِطم 

  "  و ُجُنوُدُه و ُهْم ال  ي ْشُعُرون 
 . 5المنافقون:  (3)
ف ة بن الع بد بن سفيان، الب كري، أبو عمرو (4) : شاعر، جاهلي من أصحاب المعلقات. ولد في بادية البحرين عام ط ر 

ق.هـ. اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه. ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر )عامله على البحرين( يأمره فيه  82
، 15شعراء: ق.هـ. ينظر: الشعر وال 20بقتله، ألبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها، فقتله المكعبر، شابا، سنة 

 .3/229األعالم: 
الص وب: المطر بقدر ما ينفع وال يؤذي.والد يمة: المطر يدوم زمانُه في سكون. وت ْهِمي: تسيل.والشاهد في البيت ( 5)

قوله:"غير مفسدها"؛ حيث جاء به تتميما للنعمة، واحتراسا للديار من الفساد بكثرة المطر. ينظر: البيان والتبيين: 
 .180تين: ، الصناع5/551
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ل ى اْلُمْؤِمِنين   "فلو اقتصر على ؛ (1)اآلية ،ف س ْوف  ي ْأِتي اللَُّه﴾تعالى:﴿ لصح  ولم  "أ ِذلَّة  ع 
يتوهم الذل منهم للكافرين، ال كما قيل: إن ه يتوه م، وكم ل اهلل وصفهم بأن هم أعز ة على 

 الكافرين. 

 ويل [الط ] : وقول الشاعر

يَّ  ليم  ِإذا ما اْلِحْلُم ز  ِهيبُ    ن  أ ْهل هُ ح  ْيِن الع ُدو  م  م ع  الِحْلِم في ع 
(2) 

 واهلل أعلم.

 

 باب التتميم

 :زهير بن أبي سلمىهو اإلتيان بما يزيد حسنا، والكالم بدونه حسن كامل، كقول 
 [ البسيط ]

لى ِعالَِّتِه ه ِرماً  ة  ِمْنُه والنَّد ى ُخلُ    م ْن ي ْلق  ي ْومًا ع   (3)قاي ْلق  السَّماح 
                                                           

ْن ِديِنِه ف س ْوف  ي ْأِتي اللَُّه ِبق ْوم  ُيِحب ُهمْ 91المائدة:  (1) ْن ي ْرت دَّ ِمْنُكْم ع  ُنوا م  ل ى  ، وتمامها:" ي ا أ ي ه ا الَِّذين  آم  ُيِحب ون ُه أ ِذلَّة  ع  و 
اِهُدون  ِفي س ِبيِل اللَّ  ل ى اْلك اِفِرين  ُيج  ْن ي ش اُء و اللَُّه و اِسع  اْلُمْؤِمِنين  أ ِعزَّة  ع  ِئم  ذ ِلك  ف ْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه م  اُفون  ل ْوم ة  ال  ِه و ال  ي خ 

ِليم ".  ع 
: شاعر جاهلي. حلو الديباجة. أشهر شعره " بائيته " في رثاء أخ  (2) هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي، من بني غني 

 نة العبسي  قد شبت بعدنا    وكل امرئ بعد الشباب يشيب " .له قتل في حرب "ذي قار"، أولها: " تقول اب

 .9/225، األعالم: 525ق.هـ.. ينظر: طبقات فحول الشعراء: 50له " ديوان شعر ".توفي سنة 

فقوله: "حليم" مدح حسن، وقوله: "إذا ما الحلم زين أهله" احتراس، لواله لكان المدح مدخواًل، إذ بعض التغاضي قد 
 يوهم أنه حلم، فإن التجاوز ال يكون حلمًا محققًا إال إذا كان عن قدرة، .يكون عن عجز 

وحاصل قول الغنوي أن ممدوحه حليم في الموضع الذي يحسن فيه الحلم، ثم رأى أن المدح بمجرد الحلم ال يكمل به 
دحه بأن قال:"مع الحلم في المدح، ألن من لم يعرف منه إال الحلم، ربما طمع فيه عدوه ونال منه ما يذم بسببه، فكمل م

-5/351، خزانة األدب البن حجة الحموي:352،  أنوار الربيع: 5/398عين العدو مهيب". ينظر: تحرير التحبير: 
359. 

 .558ينظر: الديوان:  (3)
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ل ى ُحب ِه﴾. وقوله تعالى:﴿"على عال ته:"ت مَّم  بقوله ُيْطِعُمون  الطَّع ام  ع  و 
حب  :أي ؛(1)

اُف ُظْلًما و ال  وقوله تعالى:﴿ الطعام، اِت و ُهو  ُمْؤِمن  ف ال  ي خ  اِلح  م ْن ي ْعم ْل ِمن  الصَّ و 
  ".و ُهو  ُمْؤِمن  " :تم م بقوله ،(2)ه ْضًما﴾

الفرق بين االستقصاء والتكميل والتتميم أن  التتميم يرد ": ي األصبعابن أبوقال 
على المعنى الناقص ليتم، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمل أوصافه، واالستقصاء 
يرد على المعنى التام الكامل؛ فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه حتى يستوعب 

 . واهلل أعلم. (3) "ألحد فيه مساغ ما تقع الخواطر عليه فيه، فال يبقى

 

 باب االستقصاء

؛ وهو أن يتناول المتكل م معنى السيوطيومثله  األصبع أبي ابنوهو ما ذكره 
فيستقصيه فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية، بحيث 

د  أ  ال يترك لمن يتناوله بعده فيه مقاال، كقوله تعالى:﴿ نَّة ﴾أ ي و  ُدُكْم أ ْن ت ُكون  ل ُه ج  ، ح 
نَّة  ﴿:فلو اقتصر على قوله؛ (4)اآلية ﴾ ﴿ :﴾ لكان كافيا عن ذكرهج  ِمْن ن ِخيل  و أ ْعن اب 

ت ْجِري ِمْن ت ْحِته ا ﴿:ألن مصاب صاحبها أعظم، ولم يكتف بذكرهما بل زاد ؛فذكرهما
ليشتد  األسف  ،ِمْن ُكل  الثَّم ر اِت﴾ يه ا﴿فِ :﴾ متم ما لوصفها، ثم  بعد التتميمين قالاأْل ْنه ارُ 

                                                           
 . 8اإلنسان:  (1)
 . 552طه:  (2)
" والفرق بين االستقصاء والتتميم والتكميل العبارة نقلها الشيخ حرفيا عن السيوطي، وأما عبارة ابن أبي األصبع فهي: (3)

كون التتميم يرد على معنى ناقص فيتمم بعضه، والتكميل يرد على التام فيكمل وصفه، واالستقصاء له مرتبة ثالثة، فإنه 
يرد على الكامل فيستوعب كل ما تقع عليه الخواطر من لوازمه، بحيث ال يترك آلخذه مجااًل الستحقاقه من هذه 

 5/913، تحرير التحبير:3/293، واهلل أعلم.".ينظر: اإلتقان: الجملة
نَّة  ِمْن ن ِخيل  و أ ْعن اب  ت ْجِري ِمْن ت ْحِته ا اأْل ْنه اُر ل ُه 222البقرة:  (4) ُدُكْم أ ْن ت ُكون  ل ُه ج  د  أ ح  ِفيه ا ِمْن ُكل  ، وتمامها:" أ ي و 

ل هُ  اب ُه اْلِكب ُر و  ق ْت ك ذ ِلك  ُيب ي ُن اللَُّه ل ُكُم اآْلي اِت ل ع لَُّكمْ  الثَّم ر اِت و أ ص  ار  ِفيِه ن ار  ف اْحت ر  اب ه ا ِإْعص  يَّة  ُضع ف اُء ف أ ص  ". ُذر   ت ت ف كَُّرون 
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اب ُه اْلِكب ُر﴾ ﴿:على فسادها، ثم قال في وصف صاحبها زيادة في عظم اإلصابة، وزاد و أ ص 
يَّة ﴾﴿:عظمها بقوله ل ُه ُذر  ثم ذكر  ،ُضع ف اُء﴾﴿:ولم يقف عند هذا، بل زاد بقوله ،و 

اب ه ا ﴿ :الك في أسرع وقت؛ فقالاستيصال الجنة التي ليس لذلك المصاب غيرها باله ف أ ص 
﴾ ار  ِفيِه ﴿:ال يحصل به سرعة الهالك، فقال لم يقتصر على ذكره للعلم بأنه سرو  ،ِإْعص 

﴾ ق تْ  ﴿:ولم يقتصر على ذكرها، بل قال ،ن ار  ألن  النار قد تعجز عن اإلحراق لها  ؛﴾ف اْحت ر 
 لما فيها من األنهار ورطوبة الشجر. واهلل أعلم.

 

 االعرتاض باب

في أثناء  ،ال محل  لها من اإلعراب ،؛ وهو اإلتيان بجملة أو أكثر(1)التفاتا قدامة سماه    
ي ْجع ُلون  ِللَِّه اْلب ن اِت  ؛يهاماإلمين ات صال معنى لنكتة غير دفع كالم أو كال كقوله تعالى:﴿و 

ان ُه﴾  :وقوله ؛لوالدة وشنع على مثبتهانز ه اهلل به نفسه عن ا ،اعتراض "هُ ان  ح  بْ سُ ـ"ف ،(2)ُسْبح 
﴿﴾ ر ام  ِإْن ش اء  اللَُّه آِمِنين  ل ت ْدُخُلنَّ اْلم ْسِجد  اْلح 

وقوله  ؛معترض للتبرك "ِإْن ش اء  اللَُّه  ـ"ف (3)
﴾تعالى:﴿ ﴾وقوله تعالى:﴿ ،(4)ِإنَّ اللَّه  ُيِحب  التَّوَّاِبين  ُيِحب  اْلُمت ط ه ِرين  و 

معترضان للحث   ،(5)
 لى الطهارة وتجن ب اإلدبار. ع

                                                           
قال قدامة في تعريف االلتفات: "وهو أن  يكون الشاعر آخذًا في معنى، فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظن بأن رادًا ( 1)

عليه قوله، أو سائاًل يسأله عن سببه، فيعود راجعًا على ما قدمه، فإما أن يؤكده أو يذكر سببه أو يحل الشك فيه".  يرد
 515-512ينظر: نقد الشعر: 

 . 95النحل:  (2)
 .25الفتح:  (3)
ِن اْلم ِحيِض ُقْل ُهو  أ ًذى ف اْعت ِزُلو 222البقرة:  ( 9( )4) ي ْسأ ُلون ك  ع  تَّى ، وتمامها:" و  ُبوُهنَّ ح  ا الن س اء  ِفي اْلم ِحيِض و ال  ت ْقر 

ُيِحب  الْ  ُكُم اللَُّه ِإنَّ اللَّه  ُيِحب  التَّوَّاِبين  و  ْيُث أ م ر  ".ي ْطُهْرن  ف ِإذ ا ت ط هَّْرن  ف ْأُتوُهنَّ ِمْن ح   ُمت ط ه ِرين 
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ُقِضي  اأْل ْمُر﴾ ،وقوله تعالى:﴿و ِغيض  اْلم اُء﴾ ل ى ، وقوله تعالى:﴿و  ْت ع  وقوله تعالى:﴿و اْست و 
ليفيد أن  األمر وقع بين  ؛﴿ِقيل  ُبْعًدا﴾و ،ِقيل  ي ا أ ْرُض﴾معترضات بين ﴿ (1)اْلُجوِدي ﴾

ر وقوع األتالقولين، ولو تأخ رن ل  "غيض" و"استوت"؛بين  ، وكان قضي األمرمروه م تأخ 
 ألن  االستواء يحصل عقب الغيض.

نَّت اِن جمل في قوله ] تعالى[:﴿ / واعترض بسبع       ب ِه ج  ق ام  ر  اف  م  ِلم ْن خ  ف ِبأ ي   (12)و 
ا ُتك ذ ب اِن  ب ُكم  ِء ر  ا (18)ذ و ات ا أ ْفن ان   (15)آال  ب ُكم  ِء ر  ْين اِن ت ْجِري اِن  (15)ُتك ذ ب اِن  ف ِبأ ي  آال  ِفيِهم ا ع 

ا ُتك ذ ب اِن  (90) ب ُكم  ِء ر  اِن  (95)ف ِبأ ي  آال  ْوج  ا ِمْن ُكل  ف اِكه ة  ز  ا  (92)ِفيِهم  ب ُكم  ِء ر  ف ِبأ ي  آال 
﴾ (93)ُتك ذ ب اِن  ل ى ُفُرش  اف  " حاال ِمنْ  "ُمتَِّكِئين  "إذ جعل  ،(2)ُمتَِّكِئين  ع  ، وقوله "م ْن خ 
نَُّه ل ق س م  ل ْو ت ْعل ُمون  ع ِظيم   (59)ف ال  ُأْقِسُم ِبم و اِقِع الن ُجوِم تعالى:﴿  (55)ِإنَُّه ل ُقْرآن  ك ِريم   (52)و اِ 

نَُّه ل ق س م  ل ْو ت ْعل ُمون  ع ِظيم  :اعترض بقوله، (3)﴾ ﴾ ل ْو ت ْعل ُمون  ﴾ بين القسم وجوابه، وبـ﴿﴿و اِ 
المنعوت ونعته؛ فهذا اعتراض في اعتراض، وذلك تعظيم للمقسم به، وتحقيق لجاللته،  بين

عالم بأن  عظمته ال يعلمونها. ووجه حسن االعتراض حسن اإلفادة مع أن  مجيئه مجيء  وا 
 ما ال يترق ب، فيكون كالحسنة تأتيك من حيث ال تترق ب. واهلل أعلم.

 
 باب الطرد والعكس

أن يؤتى بكالمين يقر  هو : "يبيالط  قال 
ل بمنطوقه مفهوم الثاني، وبالعكس،  (4) األو 

اُنُكْم و الَِّذين  ل ْم ي ْبُلُغوا اْلُحُلم  كقوله تعالى:﴿ ل ك ْت أ ْيم  ُنوا ِلي ْست ْأِذْنُكُم الَِّذين  م  ي ا أ ي ه ا الَِّذين  آم 
ِة اْلف ْجِر و حِ  ال  ث  م رَّات  ِمْن ق ْبِل ص  ِة ِمْنُكْم ث ال  ال  ِمْن ب ْعِد ص  ُعون  ِثي اب ُكْم ِمن  الظَِّهير ِة و  ين  ت ض 

                                                           
ِقيل  ي ا أ ْرُض اْبل ِعي م اء كِ 11هود:  (1) ل ى اْلُجوِدي   ، وتمامها:"و  ْت ع  ُقِضي  اأْل ْمُر و اْست و  اُء و  اُء أ ْقِلِعي و ِغيض  اْلم  ي ا س م  و 

." ِقيل  ُبْعًدا ِلْلق ْوِم الظَّاِلِمين   و 
 .91-12الرحمن:  (2)
 .55-59الواقعة:  (3)
.واهلل (4)  أعلم.  كذا في النسخة.وعبارة الطيبي نقلها عنه السيوطي، ولكن بـ"يقرر" بدال من يقر 

[و19]  
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﴾ ل ْيِهْم ُجن اح  ب ْعد ُهنَّ ل ْيُكْم و ال  ع  ُث ع ْور ات  ل ُكْم ل ْيس  ع  فمنطوق األمر  ؛(1)اْلِعش اِء ث ال 
. واهلل (2)"قرر لرفع الجناح فيما عداها، وبالعكسمباالستئذان في تلك األوقات خاصة، 

 علم. أ
 

 باب التفسري

ْنس ان  ُخِلق  ه ُلوًعا وهو أن يكون خفاء فيزال،     ِإذ ا م سَُّه الشَّر   (55)كقوله تعالى:﴿ِإنَّ اإْلِ
ُزوًعا  ُنوًعا  (20)ج  ْيُر م  ذ ا م سَُّه اْلخ  وله ــــــــوق وعا" بما بعده،ـــــ"هلفس ر ،(3)﴾(25)و اِ 
ِسن ة  و ال  ن ْوم ﴾اْلق ي وُم ال  ت ْأُخُذُه تعالى:﴿

بما بعده، وكذا  وم"القي  " (5)أبو العرلية ؛ فسر(4)
 . (6)البيهقي

                                                           
 .98النور: ( 1)
 .3/295ينظر: اإلتقان: ( 2)
 .25-20-55المعارج:  (3)
ا ِفي السَّم او اتِ 299البقرة:  (4) ي  اْلق ي وُم ال  ت ْأُخُذُه ِسن ة  و ال  ن ْوم  ل ُه م  ا ِفي اأْل ْرِض م ْن  ، وتمامها:" اللَُّه ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو  اْلح  م  و 

ْلف ُهْم و ال  ُيِحيُطون  ِبش ْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ذ ا الَِّذي ي ْشف   م ا خ  ا ب ْين  أ ْيِديِهْم و  ِسع  ُكْرِسي ُه  ُع ِعْند ُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه ي ْعل ُم م  ِبم ا ش اء  و 
 السَّم او اِت و اأْل ْرض  و ال  ي ُئوُدُه ِحْفُظُهم ا و ُهو  اْلع ِلي  اْلع ِظيُم".

مهران، اإلمام، المقرئ، الحافظ، المفسر، أبو العالية الرياحي، البصري، أحد األعالم. أدرك زمان النبي  هو رفيع بن (5)
صلى اهلل عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خالفة أبي بكر الصديق،.وحفظ القرآن، وقرأه على: أبي بن كعب، وتصدر 

،  العبر في خبر من غبر، شمس 1/205لنبالء: هـ. ينظر: سير أعالم ا 53إلفادة العلم، وبعد صيته. مات سنة 
 .505/ 5بيروت، دت:  –الدين الذهبي، تح: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية 

ه،. ونشأ فيها  381هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر: من أئمة الحديث. ولد في "بيهق"، من بنيسابور سنة  (6)
وفة ومكة وغيرهما. وكان له فضل كبير في نصرة مذهب الشافعي بكثرة تآليفه، ورحل إلى بغداد ثم إلى الك

، األعالم: 301/ 3هـ.ينظر: شذرات الذهب:  198ومنها:"ودالئل النبوة" و"شعب اإليمان".توفي بنيسابور سنة 
5/552. 
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ث ل  وقوله تعالى:﴿فسر "يسومونكم" بما بعده،  ،(1)ي ُسوُمون ُكْم﴾وقوله تعالى:﴿       ِإنَّ م 
ل ق ُه ِمْن ُتر اب  "فس ر التمثيل بقوله  ،(2)ِعيس ى ِعْند  اللَِّه﴾ ال  ت تَِّخُذوا ﴿وقوله تعالى: "، خ 

دَِّة﴾فس ر االت خاذ بـ﴿،  (3)ع ُدو ي﴾ ُد ل ْم ي ِلْد﴾، وقوله تعالى:﴿ُتْلُقون  ِإل ْيِهْم ِباْلم و  م   ، (4)اللَُّه الصَّ
 محمد بن كعب بما بعده إلى آخر السورة. واهلل أعلم     "الصمد"فس ر 

 
 

 باب التعميم والتخصيص

خص  ، (5)ال  ي ْست ِوي ِمْنُكْم م ْن أ ْنف ق ﴾تعالى:﴿ ومث ل له بقوله ،فرج بن محرزذكره 
السابقين بعظم الدرجة على الالحقين، ثم عم  الجميع بالحسنى. ثم مث ل بعطف الخاص 

[ العام بقوله]عزعلى  ﴾﴿:وجل  ْذن ا ِمن  النَِّبي ين  ْذ أ خ  و ِجْبِريل  ومنه قوله تعالى:﴿ .(6)اآلية ،و اِ 
﴾ ِميك ال  و 
هما ،(7) ألن  جبريل عدو  اليهود، فرد  عليهم به وضم  إليه  ؛بعد تعميم خص 
ألن ه ملك الرزق الذي هو حياة الجسد، كما أن  جبريل مل ك الوحي الذي هو حياة  ؛ميكائيل

ألن هما أميرا المالئكة، ولم يدخال فيهم كما ال يدخل األمير في  :وقيل .القلوب واألرواح

                                                           
ْين اُكْم ِمْن آِل ِفْرع ْون  ي ُسوُمون ُكمْ 15البقرة:  (1) ْذ ن جَّ ِفي  ، وتمامها:" و اِ  ي ْست ْحُيون  ِنس اء ُكْم و  ُسوء  اْلع ذ اِب ُيذ ب ُحون  أ ْبن اء ُكْم و 

ب ُكْم ع ِظيم ". ء  ِمْن ر   ذ ِلُكْم ب ال 
ل ق ُه ِمْن ُتر اب  ثُمَّ ق ال  ل ُه ُكْن ف ي ُكوُن".95آل عمران:  (2)  ، وتمامها:" ِإنَّ م ث ل  ِعيس ى ِعْند  اللَِّه ك م ث ِل آد م  خ 
دَّ 5الممتحنة:  (3) ُكْم أ ْوِلي اء  ُتْلُقون  ِإل ْيِهْم ِباْلم و  ُدوَّ ُدو ي و ع  ُنوا ال  ت تَِّخُذوا ع  اء ُكْم ، وتمامها:" ي ا أ ي ه ا الَِّذين  آم  ق ْد ك ف ُروا ِبم ا ج  ِة و 

ب   يَّاُكْم أ ْن ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه ر  ق  ُيْخِرُجون  الرَُّسول  و اِ  ون  ِإل ْيِهْم ِمن  اْلح  اِتي ُتِسر  ر ْجُتْم ِجه اًدا ِفي س ِبيِلي و اْبِتغ اء  م ْرض  ُكْم ِإْن ُكْنُتْم خ 
لَّ س و اء  السَّبِ  ْن ي ْفع ْلُه ِمْنُكْم ف ق ْد ض  م  ا أ ْعل ْنُتْم و  م  ا أ ْخف ْيُتْم و  دَِّة و أ ن ا أ ْعل ُم ِبم   يِل".ِباْلم و 

ُد )، وتمام1-3-2اإلخالص:  (4) م  ل ْم ُيول ْد )2هن:" اللَُّه الصَّ د  )3( ل ْم ي ِلْد و  ل ْم ي ُكْن ل ُه ُكُفًوا أ ح   (".1( و 
ًة ِمن  الَِّذين  أ  50الحديد:  (5) ق ات ل  ُأول ِئك  أ ْعظ ُم د ر ج  ْن أ ْنف ق  ِمْن ق ْبِل اْلف ْتِح و  ُد ْنف ُقوا ِمْن ب عْ ، وتمامها:" ال  ي ْست ِوي ِمْنُكْم م 

 ." ِبير  ُلون  خ  ا ت ْعم  د  اللَُّه اْلُحْسن ى و اللَُّه ِبم  ُكالًّ و ع  ق ات ُلوا و   و 
ُموس ى و ِعيس ى اْبِن م رْ 5األحزاب:  (6) ْبر اِهيم  و  ِمْن ُنوح  و اِ  ِمْنك  و  ْذن ا ِمن  النَِّبي ين  ِميث اق ُهْم و  ْذ أ خ  ْذن ا ِمْنُهْم ، وتمامها:" و اِ  ي م  و أ خ 
ِليًظا".مِ   يث اًقا غ 
ُدو  ِلْلك اِفرِ 58البقرة:  (7) ِميك ال  ف ِإنَّ اللَّه  ع  ُرُسِلِه و ِجْبِريل  و  ِئك ِتِه و  م ال  ُدوًّا ِللَِّه و  ْن ك ان  ع  ".، وتمامها:" م   ين 
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ة ﴾و الَِّذيالجند. وقوله تعالى:﴿ ن  ُيم س ُكون  ِباْلِكت اِب و أ ق اُموا الصَّال 
فإن  إقامتها من جملة ، (1)

هذا العطف يسم ى  :الزبير أبي جعفر بنعن شيخه (2)رنأبو حي  التمس ك بالكتاب، قال 
 بالتجريد، كأن ه جر د من الجملة وأفرد بالذكر تفصيال.ومثله عطف العام على الخاص . 

 
 باب اإلشارة

قال  .من البديع اإلشارة، وفس رها باإلتيان بكالم قليل ذي معان جم ة (3)مةقداذكره 
الفرق بينه وبين إيجاز القصر أن  داللته مطابقة وداللتها تضمن أو ": ابن أبي األصبع

ا ُأْخِفي  ل ُهْم ِمْن ُقرَّ وله تعالى:﴿قهي باللفظ األعم، ومنها  :. وقيل(4)"التزام ِة ف ال  ت ْعل ُم ن ْفس  م 
﴾ ت ل ذ  اأْل ْعُيُن﴾وقوله تعالى:﴿، (5)أ ْعُين  ا ت ْشت ِهيِه اأْل ْنُفُس و  ِفيه ا م  و 

]  :امرؤ القيس. قال (6)
 الطويل [

ل ى ه ْيك ل  ُيْعِطيك  ق ْبل  ُسؤ اِلهِ  أ ف اِنين  ُجود  غ ْير  ك ز  وال وان  ع 
(7) 

 ] البسيط[ :الصفي  وقول 
                                                           

 . 550األعراف:  (1)
كبار العلماء بالعربية والتفسير  هو محمد بن يوسف بن علي، الغرناطي، األندلسي، أثير الدين، أبو حيان: من (2)

هـ، ورحل إلى مالقة، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. من كتبه: "البحر  291والحديث والتراجم واللغات. ولد بغرناطة سنة 
 .525،  وبغية الوعاة: 302/ 1هـ.ينظر: الدرر الكامنة:  519المحيط"  و"ارتشاف الضرب". وتوفي بالقاهرة سنة 

في تعريف اإلشارة:"وهو أن يكون اللفظ القليل مشتماًل على معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل عليها".  قال قدامة (3)
 .592ينظر: نقد الشعر: 

 .3/588ينظر: االتقان:  (4)
 . 55السجدة:  (5)
 . 55الزخرف:  (6)
" إلى جميع صنوف عدو الخيل ين جر رواية البيت في الديوان: "أفانين جري". وعندئذ يكون قد أشار بقوله:"أفاني (7)

المحمودة، والذي يدل على أنه أراد األفانين المحمودة، نفيه عن الفرس الكزوزة والونى، فسلبه صفات القبح من الجماح 
، نقد 203والحرن واالسترخاء والفتور، وجعله يعطي هذا الجري عفوًا من غير طلب وال حث. ينظر: تحرير التحبير:

 .121وار الربيع:، أن592الشعر: 
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دْ  ِتهِ ُيولي الُمواِلين  ِمْن ج   (1)ُمْلكا ك بيرًا ع دا ما في ُنُفوِسِهمِ   و ى ش ف اع 
 

 باب االلتفات

ذكره أصحاب البديع، ويذكر في المعاني أيضا. وهو االنتقال من التكل م أو الخطاب 
: االلتفات نوعان، ركيالسك   أو الغيبة إلى اآلخر فيما حق ه التعبير بما انتقل عنه. وقال

ل: ذلك، والثاني: ا لتعبير بأحدهن  فيما حق ه التعبير بغيره ولو لم يتقد م غيره.  فمنه األو 
. بالتاء المثناة "يا من تقبل اليسير، وتعفو عن الكثير، وال تؤاخذ عبدك بالتقصير :"عنده

 الطويل [ ] (2):ةكثي ر عز  وهو مسموع كقول  ،فوق، وهذا ضعيف عند الجمهور
 (3)*وأْنِت الَِّتي حبَّْبِت كلَّ قصيرة  *

 "إلخ ..أنت الذي يقبل اليسير"وكذا إنما يحسن عندهم  .والفصيح الياء التحتية والهاء 
 بهما ال بالفوقية والكاف. 

ل ْيِهْم﴾ومن االلتفات قوله تعالى:﴿ ْيِر اْلم ْغُضوِب ع  غ 
لتقد م صيغ الخطاب ؛ (4)

ناء وضابط  هذا الغريب ب .، وهو غريب"غير الذين غضبت عليهم:"فمقتضى الظاهر
 (5)".عروس األفراح"وتوقف فيه صاحب  ؛الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكل مه

جاء في القرآن من االلتفات قسم غريب جدا لم أظفر في " :األصبع أبي ابنقال 
الشعر بمثله، وهو أن يقد م المتكلم في كالمه مذكورين مر تين، ثم يخبر عن األول منهما، 

                                                           
 .252ينظر: الديوان:  (1)
هو ُكثي ر بن عبد الرحمن بن األسود، الخزاعي، أبو صخر: شاعر، متيم مشهور. من أهل المدينة. كان شاعر أهل  (2)

الحجاز في اإلسالم، ال يقدمون عليه أحدا. وأخباره مع عز ة الضمرية كثيرة. وكان عفيفا في حبه لها. له " ديوان شعر". 
 . 525،  طبقات فحول الشعراء: 383 - 385/ 2هـ.ينظر:  خزانة البغدادي:  509توفي بالمدينة سنة 

ا تْدري ِبذ اك  القصائُر *. وسيأتي ذكره كامال.ينظر: ديوان كثير عزة، تح:  (3) م  هذا صدر البيت، وعجزه:  * إليَّ و 
 .325م:  5555إحسان عباس، دار الثقافة بيروت 

 . 5الفاتحة:  (4)
  3/251ذكر ذلك السيوطي في "اإلتقان". ينظر: اإلتقان: (5)
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ى اإلخبار عن الثاني، ثم يعود إلى اإلخبار عن األول، وينصرف عن اإلخبار عنه إل
ب ِه ل ك ُنود  كقوله تعالى:﴿ ْنس ان  ِلر  ل ى ذ ِلك  ل ش ِهيد   (2)ِإنَّ اإْلِ نَُّه ع  ن اهلل، "(1) ﴾(5)و اِ   ؛ أي: وا 

ْيِر ل ش ِديد ﴾ نَُّه ِلُحب  اْلخ  ﴿و اِ 
ن  اإلنسان. قال :أي ؛(2) ن ما: وا  التفات يحسن أن يسم ى  / وا 

 .(3)"وال ينسب الضمير بمعنى القلب هلل ،الضمائر
ويقرب من االلتفات نقل الكالم من خطاب الواحد أو االثنين أو الجماعة لخطاب 

ل ْيِه آب اء ن ا مثاله من الواحد لالثنين قوله تعالى:﴿ ؛اآلخر ْدن ا ع  ق اُلوا أ ِجْئت ن ا ِلت ْلِفت ن ا ع مَّا و ج 
ا ت ُكون  ل ُكم  لى الجمع قوله تعالى:﴿ ، (4)اْلِكْبِري اُء﴾ و  ي ا أ ي ه ا النَِّبي  ِإذ ا ط لَّْقُتُم الن س اء ﴾وا 

(5) .
ا ي ا ُموس ى﴾ومن االثنين للواحد قوله تعالى:﴿ ب ُكم  ف م ْن ر 

ا ]وقوله تعالى[:﴿، (6) نَُّكم  ف ال  ُيْخِرج 
نَِّة ف ت ْشق ى﴾ لى الجمع قوله تعا(7)ِمن  اْلج  ا لى:﴿. وا  ْين ا ِإل ى ُموس ى و أ ِخيِه أ ْن ت ب وَّآ ِلق ْوِمُكم  و أ ْوح 

ة  . ومن الجمع إلى الواحد قوله تعالى:﴿(8)ِبِمْصر  ُبُيوًتا و اْجع ُلوا ُبُيوت ُكْم ِقْبل ًة﴾ و أ ِقيُموا الصَّال 
﴾ ب ش ِر اْلُمْؤِمِنين  و 
لى االثنين قوله تعالى:﴿(9) ْنِس ِإِن اْست ط ْعُتْم أ ْن  ي ا م ْعش ر  اْلِجن  ، وا  و اإْلِ

                                                           
 .5-2العاديات:  (1)
 .8العاديات:  (2)
وقد نقل السيوطي كالم ابن أبي األصبع في "اإلتقان". ينظر:  لم أجده في كتابه "تحرير التحبير"، ولعله في غيره. (3)

 . 3/251اإلتقان: 
 . 58يونس:  (4)
 . 5الطالق:  (5)
 .15طه:  (6)
 .555طه:  (7)
 .85يونس:  (8)
 . 85يونس: ( 9)

[ظ19]  
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﴾ ت ْنُفُذوا ِمْن أ ْقط اِر السَّم او اِت و اأْل ْرِض ف اْنُفُذوا ال  ت ْنُفُذون 
في قوله  ىثن  و كل  ذلك جمع،  ؛(1)

ا ُتك ذ ب اِن﴾تعالى:﴿ ب ُكم  ِء ر   وهكذا الغيبة والتكل م في ذلك كله.، (2)ف ِبأ ي  آال 
مثل  ،تقال من الماضي إلى المضارع أو األمر إلى اآلخرويقرب منه أيضا االن

اًبا﴾]قوله تعالى[:﴿ ي اح  ف تُِثيُر س ح  اِء ف ت ْخط ُفُه قوله تعالى[:﴿و  ]، (3)أ ْرس ل  الر  رَّ ِمن  السَّم  خ 
﴾وقوله تعالى[:﴿]، (4)الطَّْيُر﴾ ي ُصد ون  ب ي أ م ر  ر  وقوله تعالى[:﴿]، (5)ِإنَّ الَِّذين  ك ف ُروا و 

ِباْلِقْسِط و أ ِقيُموا﴾
ل ْيُكْم ف اْجت ِنُبوا﴾وقوله تعالى[:﴿] ،(6) ا ُيْتل ى ع  و ُأِحلَّْت ل ُكُم اأْل ْنع اُم ِإالَّ م 

(7) ،
وِر ف ف ِزع ﴾وقوله تعالى[:﴿] ي ْوم  ُيْنف ُخ ِفي الص  و 

ت ر ى وقوله تعالى[:﴿ ] ،(8) ي ْوم  ُنس ي ُر اْلِجب ال  و  و 
ش ْرن اُهْم﴾اأْل ْرض  ب   اِرز ًة و ح 

   .(10)﴾ِإن ي ُأْشِهُد اللَّه  و اْشه ُدواوقوله تعالى[:﴿ ] ،(9)

ِهْدن ا﴾وقوله تعالى[:﴿] لًّى و ع  ق اِم ِإْبر اِهيم  ُمص  و اتَِّخُذوا ِمْن م 
كسر "في قراءة  ،(11)

ة  و اتَُّقوُه و ُهو  الَّ وقوله تعالى[:﴿] "،الخاء ﴾و أ ْن أ ِقيُموا الصَّال   واهلل أعلم. .(12)ِذي ِإل ْيِه ُتْحش ُرون 

 
                                                           

 . 33الرحمن:  (1)
 . 53الرحمن:  (2)
 . 5فاطر:  (3)
 . 35الحج:  (4)
 .29الحج:  (5)
 . 25األعراف:  (6)
 . 30الحج:  (7)
 . وفي النسخة: "فصعق"، وهو سهو. 85النمل:  (8)
 .15الكهف:  (9)
 .91هود:  (10)
 . 529البقرة:  (11)
 .52ألنعام: ا (12)
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 مباب التهّك

ف ب ش ْرُهْم كقوله تعالى:﴿إذا تهد مت،  ؛تهك مت البير :وهو االستهزاء، ومأخوذ من
 ] السريع [ (2):وميابن الر  ، وقول (1)﴾ِبع ذ اب  أ ِليم  

اِلح    ي ْرف ُعُه اهلُل إلى أ ْسف لِ   ف ي ا ل ُه ِمْن ع م ل  ص 

 ] السريع [ :ول الشاعروق

أ ِت السَّحاُب الُجرُد جودا اء ا  ف اْظم  ِت الس الُم الصم  م  ر  ف جَّ و 
(3) 

ر ماء.   ُذْق ِإنَّك  أ ْنت  وقوله تعالى:﴿ والسحاب ال يظمأ، والصخور الصم ال تفج 
 . واهلل أعلم.(4)اْلع ِزيُز اْلك ِريُم﴾

 

 باب الكالم اجلامع

بكالم يكون حكمة أو موعظة أو تنبيها أو غير ذلك  الناثر وهو أن يأتي الشاعر أو
 الخفيف[ ] :بأبي الطي  كقول  ،من الحقائق فيجري مجرى المثل

ذا ك ان ِت الن فُ   (5)ت ِعب ْت في ُمراِدها األ ْجسامُ   وُس ِكباراً ــــو اِ 

 

                                                           
 .21، االنشقاق: 31، التوبة: 25آل عمران:  (1)
هو علي بن العباس بن جريج، أو جورجيس، الرومي، أبو الحسن، الشهير بابن الرومي: شاعر كبير، من طبقة  (2)

عر". هـ، وبها نشأ. له " ديوان ش 225بشار والمتنبي، رومي األصل، كان جده من موالي بني العباس، ولد ببغداد سنة 
 . 1/255، األعالم: 285هـ. ينظر: معجم الشعراء:  283مات ببغداد مسموما سنة 

 لم أهتد إلى قائله.  (3)
 . 15الدخان:  (4)
 .2/8ينظر: الديوان: ( 5)
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 ] البسيط [ :الصفي  وقول 

ُتهُ  اُف ِلل ْدِغ النَّْحِل ِمْن أ ل مِ   م ْن ك ان  ي ْعل ُم أ نَّ الشَّْهد  راح   (1)ف ال  ي خ 

 

 باب التمين وباب الرتجي

 ] البسيط [  :وقال فيهما ،فرج بن محرزعد هما 

ِئم  مً وْ ي   تْ و  ع  ي ارْ سِ فْ ن   ت  يْ ا ل  ي    مِ رُ الجُ  نِ ا ع  وً فْ ي ع  جِ ت  رْ ا ت  ه  لَّ ع  ل    ة  ا ِلال 

ع هُ ومث ل بقوله تعالى:﴿ ِظيًما﴾ي ا ل ْيت ِني ُكْنُت م   ] الوافر [  :وقول الشاعر ،(2)ْم ف أ ُفوز  ف ْوًزا ع 

 (3)بُ ـــــــــــيشِ الم   ل  ع  ا ف  م  بِ  ر هُ ـــــــــبِ خْ أُ ف    اـــمً وْ وُد ي  ــــــــعُ اب  ي  ب  الشَّ  ت  يْ ا ل  ي  ف  

 واهلل أعلم.

 

 باب لسان احلال

 ل [الكام ]  :ومث ل بقول الشاعر ،من البديع فرج بن محرزعد ه 

ل ف  الز ماُن ل ي ْأِتي نَّ ِبِمْثِلهِ  اُن ف ك ف رِ   ح  م  ن ث ْت ي ِميُنك  يا ز   (4)ح 

                                                           
 .250ينظر: الديوان:( 1)
 .53النساء:  (2)
 .23البيت ألبي العتاهية، وقد سبقت ترجمته. ينظر: ديوان أبي العتاهية: (3)
البيت لعمارة اليمني، واسمه:عمارة بن علي بن زيدان اليمني، أبو محمد، نجم الدين: مؤرخ ثقة، وشاعر فقيه أديب،  (4)

من أهل اليمن. قدم مصر في وزارة " طالئع ابن رز يك " فأحسن الفاطميون. له تصانيف، منها " أرض اليمن وتاريخها 
ه زمن السلطان صالح الدين.  925مات مصلوبا بالقاهرة سنة " و"النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ". 

 .352/ 5، وفيات األعيان:  3/932ينظر: صبح األعشى: 
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 واهلل أعلم. (2).".إلخض.األر  سألت " :وقوله،  (1) ".إلخ.أبى دهرنا إسعافنا" :وقوله

 

 باب اإلجياز

 ،وهو إيجاز القصر، من البديع، وهو إم ا بتكثير المعنى للفظ فرج بن محرزعد ه 
ل كقوله تعال م ا بالحذف؛ فاألو  ي اة ﴾ى:﴿ــــوا  اِص ح  ل ُكْم ِفي اْلِقص  و 

ي كقوله ــــوالثان ،(3)
و اْسأ ِل اْلق ْري ة ﴾تعالى:﴿

 . واهلل أعلم.(5)وبسطتهما في المعاني ،(4)

 

 باب االكتفاء

 ] الكامل [  :كقوله ،وهو حذف بعض الكالم لداللة ما قبله عليه

ط ر   ُلو  ِبخاِطري و اهلِل م ا خ  ياِة و ال  ِإذ ا  الس   (6)ما ُدْمُت في ق ْيِد اْلح 

. وقول  :أي  ] البسيط[ :ررابن القص  وال إذا مت 

راً  ِني س ح  ُقْلُت ِللطَّْيِف ل مَّا ز ار  ل مِ   و   ِبالل ْطِف في ِسن ة  أ ْحي ْيت ِني و 

 

                                                           
 سبق ذكره. (1)
 سبق ذكره.  (2)
 .555البقرة:  (3)
 . 82يوسف:  (4)
 .529ينظر: تخليص العاني:  (5)
ين، ابن مطروح: شاعر أديب مصري. ولد البيت البن مطروح، واسمه: يحيى بن عيسى بن إبراهيم، جمال الد ( 6)

ه. خدم الملك الصالح أيوب، وتنقل معه في البالد، وكان ناظرا على الخزانة بمصر. له " ديوان  952بأسيوط سنة 
 .8/522، األعالم:  295/ 2هـ.ينظر: وفيات األعيان:  215شعر ". وتوفي بالقاهرة سنة 
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 ] البسيط[ :فرجوقول 

ظ نَّ ِمن ي ق ُبول  ُنْصِحِه ف   ىو  ل مِ   م ض  ْع ل ُه و  ل ْيِه د ْهر  ف ل ْم أ ْسم   ع 

﴾لم أقبل نصحه.  :أي رَّ رَّ  .والبرد :أي ؛(1)وقوله تعالى: ﴿ ت ِقيُكُم اْلح  خص  الح 
وألن  البرد في قوله ] تعالى[: .هم عندهمألن  بالد العرب حارة، والوقاية منه أ ؛بالذكر

ِمْن أ ْصو اِفه ا﴾﴿ و 
ع ل  ل ُكْم ِمن  اْلِجب اِل أ ْكن اًنا﴾:﴿وقوله تعالى[] ،(2) و ج 

وقوله تعالى[: ]، (3)
ل ق ه ا ل ُكْم ِفيه ا ِدْفء ﴾﴿ و اأْل ْنع ام  خ 

(4). 

ْيُر﴾قوله تعالى[:﴿ومن االكتفاء ]     والشر، وخص  بالذكر ألن ه  :أي ؛(5)ِبي ِدك  اْلخ 
ا قوله تعالى[:﴿و المطلوب واألكثر، ولئال  يضاف الشر هلل في كالم ابن آدم ] ل ُه م  و 

﴾ ما تحر ك، وخص  ألن ه أغلب على المخلوق من الحيوان والجماد وكل   :أي؛ (6)س ك ن 
والشهادة،  :أي؛ (7)الَِّذين  ُيْؤِمُنون  ِباْلغ ْيِب﴾قوله تعالى[:﴿متحرك يصير للسكون، ]وك

قوله ]وكوخص  ألن ه أمدح، وألن  اإليمان به يستلزم اإليمان بها من غير عكس. 
و ر ب  اْلم ش اِرِق﴾تعالى[:﴿

 والمغارب.  :أي؛ (8)

                                                           
ع ل  ل ُكْم س ر اِبيل  ، وهي من قوله تعالى:" و اللَّ 85النحل:  (1) ع ل  ل ُكْم ِمن  اْلِجب اِل أ ْكن اًنا و ج  اًل و ج  ل ق  ِظال  ع ل  ل ُكْم ِممَّا خ  ُه ج 

." ل ْيُكْم ل ع لَُّكْم ُتْسِلُمون  ت ُه ع  س ر اِبيل  ت ِقيُكْم ب ْأس ُكْم ك ذ ِلك  ُيِتم  ِنْعم  رَّ و   ت ِقيُكُم اْلح 
ع ل  ل ُكْم ِمْن ُجُلوِد اأْل ْنع اِم ُبُيوًتا ت ْست ِخف ون ه ا ي ْوم  ظ  ، وتمامها:" و  80النحل:  (2) ع ل  ل ُكْم ِمْن ُبُيوِتُكْم س ك ًنا و ج  ي ْوم  اللَُّه ج  ْعِنُكْم و 

 ." ت اًعا ِإل ى ِحين  م  ِمْن أ ْصو اِفه ا و أ ْوب اِره ا و أ ْشع اِره ا أ ث اثًا و  ِتُكْم و   ِإق ام 
 . 85النحل: ( 3)
 .9النحل:  (4)
ُتِعز  م  22آل عمران:  (5) ْن ت ش اُء و  ت ْنِزُع اْلُمْلك  ِممَّ ْن ت ش اُء و  اِلك  اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلك  م  ُتِذل  ، وتمامها:" ُقِل اللَُّهمَّ م  ْن ت ش اُء و 

." ل ى ُكل  ش ْيء  ق ِدير  ْيُر ِإنَّك  ع  ْن ت ش اُء ِبي ِدك  اْلخ   م 
ل ُه م ا س ك ن  ِفي اللَّْيِل و النَّه اِر و ُهو  السَِّميُع اْلع ِليُم".53نعام: األ (6)  ، وتمامها:" و 
".3البقرة:  (7) ْقن اُهْم ُيْنِفُقون  ز  ا ر  ِممَّ ة  و  ال  ُيِقيُمون  الصَّ  ، وتمامها:" الَِّذين  ُيْؤِمُنون  ِباْلغ ْيِب و 
ا ب ْين ُهم ا و ر ب  اْلم ش اِرِق".، وتمامها:" ر ب  السَّم ا9الصافات:  (8) م   و اِت و اأْل ْرِض و 
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﴾قوله تعالى[:وك ]   ، (2)ُهًدى ِللنَّاِس﴾قوله تعالى:﴿ل ؛والكافرين :أي؛ (1)﴿ُهًدى ِلْلُمتَِّقين 
ل د ﴾﴿:وقوله ألن ه ال إرث لإلخوة مع األب. وقول  ؛وال والد :أي ؛(3)ِإِن اْمُرؤ  ه ل ك  ل ْيس  ل ُه و 

 [ ] البسيط :الشاعر

ا ل ْيك  ِبم  نَّ الِكرام  ِإذاإِ ت ْهوى ف ال ت ْنس ِني   ف اآلن  أ ْقب ل ِت الد ْنيا ع 
(4) 

 ] البسيط [:   رمأبي يم  أشار إلى قول 

ِشنِ   ِإنَّ اْلِكرام  ِإذ ا ما أ ْسه ُلوا ذ ك روا ْنِزِل اْلخ  م ْن ك ان  ي ْأل ُفُهْم في اْلم 
(5) 

 

 باب التكرار

أو  ،أو الوعد ،أو التهويل ،أو الذم   ،أو المدح ،تكرير اللفظ لتأكيد الوصفوهو 
كقوله تعالى:﴿  ؛أو اإليضاح ال على جهة التوكيد اللفظي ،أو بعد األول ،الوعيد

﴾ و السَّاِبُقون  السَّاِبُقون 
 ] البسيط[ :ابن محرزوقول ، (6)

                                                           
".2البقرة:  (1) ْيب  ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقين   ، وتمامها:" ذ ِلك  اْلِكت اُب ال  ر 
ب ي ن ات  مِ 589البقرة:  (2) ان  الَِّذي ُأْنِزل  ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس و   ن  اْلُهد ى و اْلُفْرق اِن".، وهي من قوله :" ش ْهُر ر م ض 
ل ُه ُأْخت  ف  552النساء:  (3) ل د  و  ل ِة ِإِن اْمُرؤ  ه ل ك  ل ْيس  ل ُه و  ل ه ا ِنْصُف م ا ، وتمامها:" ي ْست ْفُتون ك  ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلك ال 

ل د  ف ِإْن ك ان ت ا  ِنس اًء ف ِللذَّك ِر ِمْثُل ح ظ  ت ر ك  و ُهو  ي ِرُثه ا ِإْن ل ْم ي ُكْن ل ه ا و  ااًل و  ْن ك اُنوا ِإْخو ًة ِرج  ا ت ر ك  و اِ  ا الث ُلث اِن ِممَّ اْثن ت ْيِن ف ل ُهم 
ِليم ".  اأْلُْنث ي ْيِن ُيب ي ُن اللَُّه ل ُكْم أ ْن ت ِضل وا و اللَُّه ِبُكل  ش ْيء  ع 

ر "الخازندار" بيليك بن عبد اهلل الظاهري، بدر الدين، نائب السلطنة روي أنه لتاجر فقر في آخر أيامه، فقصد األمي(  4)
و كان أميرًا جليل المقدار، عالي الهمة، واسع الصدر، كثير البر والمعروف -بالديار المصرية، ومقدم الجيوش بها

توفى بعد الوافي، ، المنهل الصافي والمس50/225؛ فأنشده البيت فرق  له ووصله. ينظر: الوافي بالوفيات:-والصدقة
 3/952يوسف بن تغري بردي، تح: دكتور محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دت: 

 . 5/85ينظر: الديوان: (5)
 . 50الواقعة:  (6)
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 ـِن السَّي ِد الشَّْهِم اْبِن السَّي ِد الشَّْهمِ   ـالسَّي ُد الشَّْهُم اْبُن السَّي ِد الشَّْهِم ابْ 

 ] البسيط [ :بالطي   أبيوقول 

 (1)العاِرِض اله ِتنِ  ـِن اْلع اِرِض اْله ِتِن اْبنِ   اْلعاِرُض اْله ِتُن اْبُن اْلعاِرِض اْله ِتِن اْبـ

 ] البسيط [ :العلوي  وقول 

 (2)ـِن السَّي ِد اْلع ل ِم اْبِن السَّي ِد اْلع ل مِ   ل ِم اْبـالسَّي ُد اْلع ل ُم اْبُن السَّي ِد اْلع  

 ] البسيط [:الصفي  وقول 

 (3)مِ ي  ِم اْبِن الطَّاِهِر الش  ي  ـِن الطَّاِهِر الش    ِم اْبـي  ِم اْبُن الطَّاِهِر الش  ي  الش   الطَّاِهرُ 

 ] البسيط [:ابن المقرئوقول 

ُد اْلع ل ُم اْبُن  ِد اْلع ل ِم اْبـاْلُمْفر  ِد اْلع ل مِ   اْلُمْفر  ِد اْلع ل ِم اْبِن اْلُمْفر  ـِن اْلُمْفر 
(4) 

 ] البسيط [:ررابن القص  وقول 

 مِ ِب النَّس  ي  ـِن الطَّي ِب النَِّسِم اْبِن الطَّ   ِب النَّس ِم اْبـي  ُب النَّس ِم اْبُن الطَّ ي  الطَّ 

اقَُّة وقوله تعالى:﴿ ا الْ  (5)اْلح  اقَُّة م  ُة  (5)اْلق اِرع ُة وقوله تعالى:﴿ ،(5)﴾(2)ح  ا اْلق اِرع  ، (6)﴾(2)م 
اُب اْلي ِميِن﴾وقوله تعالى:﴿ ا أ ْصح  اُب اْلي ِميِن م  و أ ْصح 

 . واهلل أعلم.(7)
                                                           

 . 5/252ينظر: الديوان:  (1)
 .139ينظر: أنوار الربيع:  (2)
 . 139،  أنوار الربيع:5/322، خزانة األدب البن حجة الحموي: 252ينظر: الديوان:  (3)
 . 139ينظر: أنوار الربيع: ( 4)
 .2-5الحاقة:  (5)
 . 2-5القارعة:  (6)
 . 25الواقعة:  (7)
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 باب الرتديد

، وهو كذلك؛ (1)"ال أثر له في التحسين":السعدفي المحسنات، وقال  عد ه بعض  
وهو التكرير لتكرر  .اب البديعيات، وليعلم أن  بعضا عد ه منهالكن ذكرته تبعا ألصح

ث ُل ُنوِرِه ك ِمْشك اة  ِفيه ا ِمْصب اح  المتعل ق، كقوله تعالى:﴿ اللَُّه ُنوُر السَّم او اِت و اأْل ْرِض م 
ر ة   أ نَّه ا ك ْوك ب  ُدر ي  ُيوق ُد ِمْن ش ج  ُة ك  اج  ة  الز ج  اج  ْيُتون ة  ال  ش ْرِقيَّة  و ال   اْلِمْصب اُح ِفي ُزج  ك ة  ز  ُمب ار 

ْن ي ش اُء  ل ى ُنور  ي ْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه م  ل ْو ل ْم ت ْمس ْسُه ن ار  ُنور  ع  ْيُته ا ُيِضيُء و  ْرِبيَّة  ي ك اُد ز  غ 
ِليم ﴾ ي ْضِرُب اللَُّه اأْل ْمث ال  ِللنَّاِس و اللَُّه ِبُكل  ش ْيء  ع  و 
ف ِبأ ي  ﴿ "نور" أربع مرات، وفذكر  ؛(2)

ا ُتك ذ ب اِن﴾ ب ُكم  ِء ر  ِئذ  قوله تعالى[:﴿و  ] ،فا وثالثين مرةذكرت ني   ،(3)آال  ْيل  ي ْوم  و 
﴾ ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين  قوله تعالى[:﴿]و  ،(4)ِلْلُمك ذ ِبين  م  ي ًة و  ثماني مرات  (5)﴾ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 

ل ق ْد ي سَّْرن ا ه تعالى[:﴿قولو  ]في الشعراء،  ﴾/ و  اْلُقْرآن  ِللذ ْكِر ف ه ْل ِمْن ُمدَِّكر 
في سورة  (6)

القمر، يذكر ذلك عقب كل  قصة على حدة، فليس تأكيدا لفظيا، والتأكيد اللفظي ال يزيد 
ا ُأوِتي  ُرُسُل اللَّ  تَّى ُنْؤت ى ِمْثل  م  ِه اللَُّه على ثالث مرات بالمؤك د، ومن ذلك قوله تعالى:﴿ح 

ْيُث ي ْجع ُل ِرس ال ت ُه﴾ ا ل ْيل ُة اْلق ْدِر قوله تعالى:﴿و ، (7)أ ْعل ُم ح  ا أ ْدر اك  م  م  ْير   (2)و  ل ْيل ُة اْلق ْدِر خ 
  .(8)﴾ (3)ِمْن أ ْلِف ش ْهر  

                                                           
 . 558ينظر: المطول:  (1)
 . 39النور:  (2)
 .53الرحمن:  (3)
 .15-15-19-10-35-31-28-21-55-59المرسالت:  (4)
 .550-551-598-535-525-503-25 -8الشعراء:  (5)
 .10-32-22-55القمر:  (6)
ا ُأوِتي  ُرُسُل اللَِّه اللَُّه أ ْعل مُ 521األنعام:  (7) تَّى ُنْؤت ى ِمْثل  م  اء ْتُهْم آي ة  ق اُلوا ل ْن ُنْؤِمن  ح  ذ ا ج  ْيُث ي ْجع ُل  ، وتمامها:" و اِ  ح 

غ ار  ِعْند  اللَِّه و ع ذ اب   ُموا ص  ".ِرس ال ت ُه س ُيِصيُب الَِّذين  أ ْجر  ا ك اُنوا ي ْمُكُرون   ش ِديد  ِبم 
 .3-2القدر:  (8)

[و13]  
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 [ البسيط ] :أبي نواسوقول 

ت ها ْفراُء ال ت ْنِزُل األ ْحزاُن ساح  ر  م    ص  ج   (1)سَّْتُه س رَّاءُ ل ْو م سَّها ح 

 [ ] البسيط :الصفي  ـ وقول  -لعنها اهلل-يعني الخمر

في د اِر السَّالِم ت راُه شاِفع  اأُلم مِ   ل ُه السَّالُم ِمن  اهلِل السَّالِم و 
(2) 

 [ ] البسيط :فرج بن محرزوقول 

 مِ حِ والرَّ  ارِ رَّحيم الج  الإْرساُلُه ف  ل نا ف ْهو  الرَّحيُم ِمن  اهلِل الرَّحيمِ 

 واهلل أعلم.ومثل الترديد التعط ف.

 

 باب التعطف

ل الكالم وآخره آخر الكالم بما تصر ف منه، كقول  هذكر  ئويجز  ،وهو ذكر اللفظ أو 
 [ ] الطويل :بأبي الطي  

ْير  ُمذ مَّمِ   س اق  ِإل يَّ اْلُعْرف  غ ْير  ُمك دَّرِ ف   ُسْقُت ِإل ْيِه اْلم ْدح  غ  و 
(3) 

 [ ] البسيط :ررالقص   نابوقول 

ا السَّعاد ُة في الد ْنيا ِلُمْست ِبق    مِ د  القِ  قِ سابِ  نْ مِ  ة  ق  سابِ لِ  نْ كِ ل    ف م 
 

                                                           
 . 8-5ينظر: الديوان: ( 1)
 . 5/359ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: (2)
قال ابن أبي األصبع: وهذا البيت أفضل بيت سمعته في هذا الباب، فإنه انعطفت فيه ثالث كلمات من صدره على (  3)

االعتبار ثالث تعطفات، وذلك قوله: "فساق"، فإنها انعطفت على قوله في العجز:  ثالث كلمات من عجزه، ففيه بهذا
"وسقت"، وقوله: "إلي" فإنها انعطفت على قوله في العجز: "إليه"، وقوله "غير"، فإنها انعطفت على قوله في العجز 

 .5/298"غير". ينظر: تحرير التحبير: 
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 باب حصر اجلزئي وإحلاقه بالكلي

التعظيم له جنسا بعد حصر أقسام بيأتي المتكلم إلى نوع ما فيجعله وهو أن 
 ] الطويل [ :األنواع فيه، كقول بعضهم

اِلي ِبُمْلك  ُهو  اْلو ر ىف ب شَّْرُت آ ي ْوم  ُهو  الدَّْهرُ   م  دار  ِهي  الد ْنيا و  و 
(1) 

 [ ] البسيط :الصفي  وقول 

ْوه ُر الُقْدِسي  في ِعظ مِ   ش ْخص  ُهو  اْلعال ُم اْلُكل ي  في ش ر ف   نْفُسُه اْلج  و 
(2) 

 [ ] البسيط :العلوي  وقول 

ْدت ُه أ ْصل ُه ِمْن ق ْبُل في الِقد مِ   م حاِسُنهُ  ف ْرد  ُهو  اْلك ْوُن ِإْن ُعدَّتْ   و ج 

 ] البسيط [ :ابن المقرئوقول 

 (3)مِ صِ ت  عْ مُ ا لِ ي  نْ والد   ينُ الد   ي  هِ  آي    هُ ع  ى م  ر  الو   ْهو  ا و  قً ابِ ى س  ت  أ    د  رْ ف  

لما سمع من  ؛منه غيرةً  ،الفضل البرمكيسجن  ،المدعو بالرشيد ،هررونوروي أن 
 [  ] السريع  :ليخرجه أبو نواس فقال ،ي كرمهتناه

                                                           
بن محمد المخزومي القرشي، أبو الحسن السالمي: من أشعر أهل  البيت للسالمي، واسمه: محمد بن عبد اهلل (1)

هـ. اتصل بالصاحب بن عباد فجعله في خاصته. ثم قصد عضد  332العراق في عصره. ولد في كرخ بغداد سنة 
هـ. ينظر:  يتيمة الدهر في محاسن  353الدولة بشيراز فأقام في حضرته إلى أن مات. له "ديوان شعر". مات سنة 

 5بيروت/لبنان، ط/ -لعصر، ألبي منصور الثعالبي، تح: د. مفيد محمد قمحية، الناشر: دار الكتب العلمية أهل ا
 .921/ 5،  وفيات األعيان: 2/153م: 5583ـ
 .385، أنوار الربيع: 2/259ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: (2)
رد، ثم قال: وهو الورى معه آي، ثم قال: هي الدين قال ابن معصوم: قال ناظمه في شرحه: وصف الممدوح بأنه ف(  3)

والدنيا، فالحق الجزئي بالكلي بوصفين بعد أن حصرهما. وأقول: أما إلحاق الجزئي بالكلي فمسلم، وأما حصرهما 
فممنوع، إذ المراد بحصر الجزئي في هذا النوع حصر األقسام واألنواع فيه، وأين هذا المعنى في البيت؟.ينظر: أنوار 

 .385لربيع: ا
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ـــاِم الهُـــد ى ا ل ك  ِمْن ُقْدر ة    قُــــوال  ِله اُرون  ِإم  ل ى م   أ ْنت  ع 

 ل ْيــس  ِمــــن  اهلِل ِبُمْست ْنِكـــرِ   دِ جل ْست  ِمْثل  الف ْضِل ِبالو اف  

 (1)دِ احِ ي و  فِ  م  ال  الع   ع  م  جْ ي   نْ أ  

جمع ذلك، وما الفضل إال قليل  هررونيريد أن ؛ ين والمالئكة في واحدخصال الثقل :أي
 منه.واهلل أعلم.

 

 باب التعريض

أن  من جانبه بال تصريح، مثل :نيعأ ؛وهو أن تلو ح إلى شيء من عرض الكالم
مما ينسب إليه، فتنفيه عن  "،ي بزانيةليست أم  "أو"، ا أنا فلست بسارقأم  "تقول لمن تعي ره:

. ومنه قول يالحقيقي وال المجاز الوضع و الداللة على معنى ال من جهة نفسك، فه
 ."إن  القمر شبيه بالرغيف" :وقوله "،واهلل إن ي لمحتاج"السائل: 

 

                                                           
 كذا، وفيها بعض الخلل في الوزن. وهي هكذا في الديوان:  (1)

 قوال لهارون إمام الهدى  عند احتفال المجلس الحاشد

شفاقه  أخلى له وجهك مـــــــن حاسد  نصيحة الفضل وا 

 بصادق الطاعة دي انــــــــــها  وواحــــــــد الغائب والشاهــــــد

 ما أنت مثل الفضل بالواجد أنت على ما بك من قدرة 

 أوحــــــــــــده اهلل فــــــــــما مثله  لطالـــــــــب ذاك وال ناشــــــــــد

 وليس علــــــى اهلل بمستنكر  أن يجمع العالم في واحــــد

 .191ينظر: الديوان: 
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. وقال (1)"التعريض أن تذكر شيئا تدل  به على شيء لم تذكره":الزمتخشريوقال 
ب ْل بقوله تعالى:﴿ ومث ل له. (2)"التعريض لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره": بكيالس  

نسب الفعل إلى كبير األصنام المتخذ إلها، كأنه غضب أن تعبد  ،(3)﴾ف ع ل ُه ك ِبيُرُهْم ه ذ ا
تلويحا لهم أن ها ال تصلح أن تكون آلهة، وال يكون إلها للعجز. وقال  ؛معه الصغار

تريد غيره ل أن تخاطب إنسانا و ثما سيق ألجل موصوف غير مذكور، م هو":ركيالسك  
﴾كقوله تعالى:﴿ ،(4)"لتنويه جانب الموصوف ات  ُهْم د ر ج  ف ع  ب ْعض  و ر 

أشار إلى سيدنا ؛ (5)
أو التلط ف به وترك المخاشنة،  .أن ه العلم الذي ال يشتبه :أي ؛لقدره إعالءً  محمد 

ِني﴾كقوله تعالى:﴿ ا ِلي  ال  أ ْعُبُد الَِّذي ف ط ر  م  و 
ِخُذ ِمْن ُدوِنِه آِله ًة﴾أ أ تَّ وقوله تعالى:﴿ ،(6)

؛ (7)
تت خذون من دونه آلهة، قد أسمعهم المطلوب، وهو و وما لكم ال تعبدون الذي فطركم  :أي

في نفس األمر حق على وجه ال يزيد غضبهم، بل نسب لنفسه ليريهم أن ه أراد لهم ما أراد 
﴾قصد التعريض قوله تعالى: ﴿للنفسه، ويدل   ُعون  ل ْيِه ُتْرج  و اِ 

ا ﴿، ولو لم يقصد بقوله:(8) م  و 
ِني﴾ ليه أرجع:"لقال ِلي  ال  أ ْعُبُد الَِّذي ف ط ر   ."وا 

 ركيسك  التفات  "فمالي"والتمثيل باآلية لاللتفات ال ينافي التمثيل بها للتعريض، 
التعريض  "، وتعريض بأن اعتبر لفظه من التكلم الحقيق المخصوص. وقيل:"مالكم"عن

 :، وقيل"قيقي، وااللتفات مجازي، والحمل على المعنى الحقيقي أولىإن ما هو بالمعنى الح
                                                           

 .5/283ينظر: الكشاف: ( 1)
 . 3/521ينظر: اإلتقان: نقله السيوطي؛ ( 2)
 .23نبياء: األ (3)
 .558ينظر: مفتاح العلوم:  (4)
 . 293البقرة:  (5)
".22يس:  (6) ُعون  ل ْيِه ُتْرج  ِني و اِ  ا ِلي  ال  أ ْعُبُد الَِّذي ف ط ر  م   ، وتمامها:"و 
ُن ِبُضر  ال  ُتْغِن ع ن ي ش ف  23يس:  (7) ُتُهْم ش ْيًئا و ال  ُيْنِقُذوِن".، وتمامها:" أ أ تَِّخُذ ِمْن ُدوِنِه آِله ًة ِإْن ُيِرْدِن الرَّْحم   اع 
".22يس:  (8) ُعون  ل ْيِه ُتْرج  ِني و اِ  ا ِلي  ال  أ ْعُبُد الَِّذي ف ط ر  م   ، وتمامها:"و 



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
465 

 

بجواز التعريض بالمعنى المجازي، ووجه التعريض أن ه نسب الحكم لفظا إلى المتكلم، 
ل ِئْن أ ْشر ْكت  والمراد غيره وهو المخاطب، أو الستدراج الخصم إلى اإلذعان كقوله تعالى:﴿

﴾ ُلك  ل ي ْحب ط نَّ ع م 
به، والمراد غيره، وال بد  الستحالة الشرك في حق ه. أو  خوطب  إذ ،(1)

ا ي ت ذ كَُّر ُأوُلو اأْل ْلب اِب﴾للذم  نحو ]قوله تعالى[:﴿ ِإنَّم 
فإن ه تعريض لذم  الكف ار، وأن هم في ، (2)
ذ ا اْلم ْوُءود ُة سُ كقوله تعالى:﴿ ،حكم البهائم الذين ال يتذك رون. أو لإلهانة والتوبيخ  (8)ِئل ْت و اِ 

ل ع لَُّهْم فإن  سؤالها إلهانة قاتلها وتوبيخه. وقوله ] تعالى[:﴿، (3)﴾(5)ِبأ ي  ذ ْنب  ُقِتل ْت 
﴾  .(5)تعريض بليلة القدر لعل هم يعرفونها؛ إذ ذكر ذلك بعد ذكر رمضان، (4)ي ْرُشُدون 

اآلخر.  قسمان؛ قسم يراد به معناه الحقيقي، ويشار به إلى المعنى":بكيالس  وقال 
 . واهلل أعلم.(6)"وقسم يراد به المعنى اآلخر المقصود

 

 باب املساواة

ذكرها قوم في البديع، وهي أن يساوي اللفظ المعنى ال يزيد وال ينقص، كقوله 
ِن اْلف ْحش اِء و  تعالى:﴿ ي ْنه ى ع  يت اِء ِذي اْلُقْرب ى و  ْحس اِن و اِ  اْلُمْنك ِر ِإنَّ اللَّه  ي ْأُمُر ِباْلع ْدِل و اإْلِ

﴾ و اْلب ْغِي ي ِعُظُكْم ل ع لَُّكْم ت ذ كَُّرون 
ِلي ِه ُسْلط اًنا وقوله تعالى:﴿، (7) ْلن ا ِلو  ع  ْظُلوًما ف ق ْد ج  م ْن ُقِتل  م  و 

                                                           
ل ت  29الزمر:  (1) ُلك  و  ل ى الَِّذين  ِمْن ق ْبِلك  ل ِئْن أ ْشر ْكت  ل ي ْحب ط نَّ ع م  ل ق ْد ُأوِحي  ِإل ْيك  و اِ  ".، وتمامها:" و  اِسِرين   ُكون نَّ ِمن  اْلخ 
 .5، الزمر: 55الرعد:  (2)
 . 5-8التكوير:  (3)
 .582البقرة:  (4)
ب ي ن ات  ِمن  اْلُهد ى و اْلُفْرق اِن" (5) ان  الَِّذي ُأْنِزل  ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس و   589. البقرة: من قوله تعالى:" ش ْهُر ر م ض 
 . 529-3/521"اإلتقان". ينظر: اإلتقان: أورده السيوطي في  (6)
 . 50النحل:  (7)
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 د  نْ عِ  نْ كُ ا ت  م  هْ م  و  " :زهير بن أبي سلمىوقول ،  (1)ف ال  ُيْسِرْف ِفي اْلق ْتِل ِإنَُّه ك ان  م ْنُصوًرا﴾
 ] المتقارب [ :امرئ القيسوقول ، (2). البيت"ئ  رِ امْ 

ْرب  ال ن ْقعُ   ف ِإْن ت ْكُتُموا الد اء  ال  ُنْخِفهِ  ْن ت ْبع ث وا اْلح   دِ ـــو اِ 

ْن ت         ْن ت قْ   مُ ـــكُ ـــلْ ــــت  ـــــــق  ـــون ا نُ ــــتُـــلــــقْ ـــو اِ   (3)دِ ـــــــدم  ن ْقصِ ـــدوا لِ ــــصِ ـــو اِ 

ال نقعد عنها، ونقصد دمكم، وبسطتها  :أي؛ والظاهر أن  هذا من اإليجاز الحذفي
 في المعاني. واهلل أعلم. 

 

 باب اإلعالن

ردا على  بن محرز فرجوهو ضد  اإلخفاء؛ وهو إظهار الشيء رغما لمعاند، كقول 
 ] البسيط [:المعتزلة في إنكارهم كرامات األولياء

 مِ م  ألُ لِ  لِ سُ ى الر  و  ى سِ دَّ ح  ت   ال  و    ر  ث  ا أ  ه  ل   ات  ام  ر  ك   ياءِ لِ وْ أل  لِ 

ل ْيِهْم﴾ اِهِد اْلُكفَّار  و اْلُمن اِفِقين  و اْغُلْظ ع  وقوله تعالى:﴿ي ا أ ي ه ا النَِّبي  ج 
. قال المفس رون: هذا (4)

 إعالن. واهلل أعلم.

 

 

 
                                                           

 . 33اإلسراء:  (1)
 .523سيأتي الكالم عليه في باب السرقة الخفية بالتشابه.وينظر: الديوان:  (2)
 .582ينظر: الديوان: (3)
اِهِد اْلُكفَّار  و اْلمُ 5، التحريم: 53التوبة:  (4) ِبْئس  اْلم ِصيُر".، وتمامها:"ي ا أ ي ه ا النَِّبي  ج  ه نَُّم و  ْأو اُهْم ج  م  ل ْيِهْم و   ن اِفِقين  و اْغُلْظ ع 
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 باب النوادر

ق لَّ ما يأتي في الغالب لغرابته و  ؛وهي أن تأتي ببيت يكون نادرا في الشعر حسنه، و 
 ] البسيط [ :بالطي   أبيمثله لعز ته، كقول 

ت ى ت كاُد على أ ْحياِئِهْم ت ق عُ   ُيط م ُع الط ْير  ِفيِهْم ُطوُل أ ْكِلِهمُ   (1)ح 

 [ ] البسيط :ررالقص   ابنوقول 

اُم ِبهِ  /اْلِبر   اي ْجِري ه و   مِ  و اْلب ْدُر ُنوراً   ب ر ًا و اْلغ م  ق ْدرًا س ي د  اأُلم   و 

 [ ] البسيط :الصفي  وقول 

ي ُقْل ِلساِئِلِه ي ْومًا ِسو ى ن ع مِ   ك أ نَّما ق ْلُب م ْعن  ِمْلُء ِفيِه ف ل مْ 
(2) 

 واهلل أعلم. ".ك أ نَّما ق ْلُب م ْعن  ِمْلء  ِفيِه ف ل مْ "الشاهد في قوله:

 

 باب التوشيع

كأن المتكلم أهمل كالمه إال   ؛في البرد المطلقهو من الوشيعة، وهي الطريقة 
وهو أن يأتي باسم مثنى في آخر الكالم، ويأتي  .فأتى فيه بطريقة تعد  من المحاسنآخره 

سواء أكان األخير منهما قافية أو سجعة، أم  ،بعده باسمين مفردين هما نفس المثنى معنى
 ، (3) «لِ ــــــمَ األَ  ولُ ـــــطُ وَ  ُص رْ ـــالحِ  :رنِ يَ ــــــلَ صْ تخِ  فيهِ  ب  شِ يَ وَ  ءُ رْ ـــــالمَ  يبُ شِ يَ »:لم يكن. قال

                                                           
 .2/23ينظر: الديوان:  (1)
 . 253ينظر: الديوان:  (2)
وفي لفظ -هذا الحديث ورد بروايات مختلفة، منها: مارواه الشيخان عن أنس مرفوًعا: "يهرم ابن آدم ويبقى معه  (3)

ن: الحرص وطول األمل".وفي لفظ: "يشيب ابن آدم ويشب منه خصلتان"، كما أورده أطفيش. اثنتا -"فيه" بدل "معه" 
وفي لفظ لمسلم والترمذي وابن ماجه عن أنس: "يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على 

[ظ13]  
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 [ ] البسيط :األصبع أبي ابنوقال 

ث ى لِ   ي ِمْحن ت اِن ُأالُم في اْله وى ل ُهماب    جرُ ب  و اْلح  ي  اْلق اِسياِن اْلح  ــــر 

ِبي  الُموِدياِن الشوُق والِفك رُ  أ ْودى  ىً ــــِة و أ ســْن ُأْمِني  ـــْوال  الشَِّقيق اِن مِ ــل  
(1) 

 ] البسيط[ :ررالقص   ابنوقول 

ِمْن أ ن اِمِلِه ُدون  األن اِم غ د تْ  د ْيِن الب ْحِر والد ي مِ   و   أ ْندى ِمن  األ ْجو 

 . واهلل أعلم.(2)فيه تهمن المعاني، وقد ذكر  ،وهذا الباب مم ا يذكر في اإلطناب

 

 باب التمثيل

ة يمثل بها سيق له الكالم، وهو مراد من قال تشبيه من وجه غير هو ذكر جمل 
ِإنَّ َهَذا الد يَن َمِييٌن، َفَأْوِغْل » :لرجل رآه يكد  نفسه في العبادة حقيقي، كقول النبي 

ر َقَطَع، َواَل َظْهر ا  ِفيِه ِبِرْفٍق، َواَل يَُبغ ْض ِإَلى َنْفِسَك ِعَبرَدَة اهلِل، َفِإنَّ اْلُمْنَبتَّ اَل َأْرض 
لملل أو ضرر أصابه من مبالغته  ؛؛ شب ه من بالغ في العبادة فانقطع عنها(3)«َأْبَقى

                                                                                                                                                                                

لعراقي، الطبعة المصرية ،  طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم ا2/155العمر". ينظر: كشف كشف الخفاء:
 . 1/82القديمة، دت:

 . 2/503ينظر: تحرير التحبير: ( 1)
 .355-358ذكره الشيخ في باب اإلطناب باإليضاح بعد اإلبهام.ينظر: تخليص العاني : (2)
 روى هذا الحديث البيهقي والبزار وغيرهما، وقد اختلف في إرساله ووصله، وفي رفعه ووقفه، وفيه اضطراب في (3)

راويه من الصحابة: أهو جابر أم عائشة أم عمرو رضي اهلل عنهم أجمعين.وضعفه بعض المتأخرين.ينظر: السنن 
م: باب  2003 - 3لبنان، ط/ –الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تح: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

ستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، تح: حبيب ، كشف األ28-3/25القصد في العبادة، والجهد في المداومة، 
، تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن: 5/95م: 5555، 5الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/

 .909م: 5559،  2علوي بن عبد القادر السَّقَّاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط/
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وهو الحامل فوق دابته ما ال تطيق، فإذا كان وسط الطريق انقطعت فال أرضا  ،كالمنبت  
 [ ] البسيط :الصفي  قطع فوصل، وال ظهر الدابة أبقى. وقول 

س ِدييا غاِئبين ل ق ْد أ ْضنى الْ  ِذمِ   ه وى ج  و اْلُغْصُن ي ْذوي ِلف ْقِد اْلواِبِل الرَّ
(1) 

 واهلل أعلم.

 

 باب نفي الشيء بإجيابه

وسم اه بعضهم تجريدا، وهو أن تثبت شيئا في الظاهر وتوهم نفي قيده. والمراد نفيه 
ِميم  و ال  ش ِفيع  ُيط اعُ كقوله تعالى:﴿هو من أصله،  ا ِللظَّاِلِمين  ِمْن ح  فظاهر الكالم  ،(2)﴾م 

وقوله  ؛وهو طاعته ،ثبوت شفيع ونفي طاعته، والمراد نفي اهلل لشفيع فينتفي القيد
اًفا﴾تعالى:﴿ الظاهر أن هم يسألون بال إلحاف، والمراد أن ه ال ، (3)ال  ي ْسأ ُلون  النَّاس  ِإْلح 
  :القيس امرئلبت ة فضال عن أن يلحوا. وقول أيسألون 

نـدى بِ ـــب  ال ُيْهت  ـــــــى الحِ ــــــــعل*  (4)*اِرهِ ــم 

                                                           
.والمعنى أنه مث ل حاله لم ا أضنى الهوى جسده لغيبة ذ و ى العوُد ي ْذِوي: ذ ُبل، و  (1) ذ م  أْنُفُه ي ْرُذُم وي ْرِذُم: س ال  وق ط ر  ر 

أحبابه بالغصن الذي ذوى لفقد المطر.ينظر: القاموس المحيط، الفيروزأبادي، مراجعة وتصحيح: يوسف الشيخ محمد 
، 3بيروت، ط/ -بن منظور اإلفريقي، دار صادر .:مادة رذم، لسان العرب، ا2009بيروت -البقاعي، ط/ دار الفكر

 .258، أنوار الربيع:5/300هـ: مادة ذوى، خزانة األدب البن حجة الحموي:  5151
 . 58غافر:  (2)
 . 253البقرة:  (3)
را . ينظر: الديوان:  (4) ْرج   .22هذا صدر البيت، وعجزه:  إذا ساف ُه الع وُد النَّباطي  ج 

ن الذي لحبته الحوافر، أي: أثرت فيه فصارت فيه طرائق وآثار بينة.وسافه: شم ه، والع ود: البعير والالحب: الطريق البي   
الهرم: والن باطي، بفتح النون: المنسوب إلي النبط، كما قيل في المنسوب إلى اليمن يماني، والنباطي من اإلبل أشد ها 

نما رة: صوت يردده البعير في حنجرته. وا  رج  رِجر في الطريق إذا شمه لما يعرف من شدته وصعوبة  وأصبرها. والج  ُيج 
 .50/553، خزانة األدب للبغدادي:2/22مسلكه.ينظر: المثل السائر:
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مسلم بن ، فضال عن أن يهتدى بها. وقول هفإن ه أراد ال عالمة في ذلك المهم
 ] البسيط[ :الوليد

ْفرِ  م  دَّْيِه و  ْين ْيِه ِمن  اْلُكُحلِ   ق هُ ال  ي ْعب ُق اْلِمْسُك خ  و ال  ُيْمس ُح ع 
(1) 

. والكحل.ومراده نفي المسك والكحل د المسكالتمسيح مع وجو و ق ظاهره نفي العب
 ] البسيط[ :الصفي  وقول 

ْكُرم ة    (2)مِ ـــس  ُمتَّه  ـــوُء أذاُه ن فْ ـــو ال  ي س  ال ي ِهِدُم اْلم ن  ِمْنُه ُعْمر  م 

 ] البسيط [  :ررالقص   ابنأراد أن ه ال يمن  وال يؤذي البت ة. وقول 

ْنِع ي ْومًا د مْ   و ال  ش ك ى جاِئع  ن ْوعا ِمن  السَّأ مِ   ُع س اِئِلهِ م ا سال  ِباْلم 

 ] البسيط [ :فرج بن محرزلبتة وال يصيبه الملل. وقول أأراد أن ه ال يمنع السائل 

مِ   ال ي ْبُطُل اْلم ن  بالمْذُموِم ِمْنُه و ال دَّق  ُيْؤِذي آخذ الك ر   ِإذا ت ص 

 .أراد أن ه ال يمن  وال يؤذي

نفي الشيء بإيجابه بأن يكون الكالم ظاهره إيجاب الشيء  شيقابن ر وعر ف 
ي في الباطن. وعبارة غيره أن فنوهو الم ،ه كوصفهوباطنه نفيه؛ بأن ينفي ما هو من سبب

قوله ينفي الشيء مقي دا، والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له.ومنه ]
ْن ي ْدُع م ع  اللَِّه ِإل ًها آ﴿تعالى[: م  ب ِه﴾و  ا ِحس اُبُه ِعْند  ر  ر  ال  ُبْره ان  ل ُه ِبِه ف ِإنَّم  خ 

ال  وجملة ﴿ ،(3)
فإن ه ال برهان إلله غير   "؛يدع"﴾ أو حال منه، أو من ضمير ِإل ًها﴾ نعت ِلـ﴿ُبْره ان  ل ُه ِبهِ 

                                                           
 . 52ينظر: الديوان:  (1)
 .252ينظر: الديوان:  (2)
 . 555المؤمنون:  (3)
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ي ْقُتُلون  النَِّبي ين  ِبغ ْيِر اْلح  قوله تعالى[:﴿و  وال لمد عيه أبدا. ] ،اهلل فإن  قتلهم ال يكون ؛ (1)ق ﴾و 
المراد أنه قد ظهر عند قاتليهم بأن ه غير حق، فإذا  :ن يقالأحق، إال  الأبدا إال  بغير 
ف ع  قوله تعالى[:﴿و  بغير حق. ] د يكون في دعوى المشركين قتل نبي  اعتبرتهم فق ر 

ْون ه ا﴾ السَّم او اِت ِبغ ْيِر ع م د  ت ر 
 ال. واهلل أعلم.فإن ها ال عمد لها أص ،(2)

 

 باب التشبيه

ن شئت فقل: هو  وهو الداللة على مشاركة شيء لشيء في أمر بنحو الكاف، وا 
 بن فرجالعقد على أن  أحد الشيئين يسد  مسد  اآلخر في حال أو عقد مع التلفظ. وكذا حد ه 

ال  كان معنويا ال لفظيا، وكذا أصلحت التعريف األ "مع التلفظ" ، وزدت فيهمحرز ول وا 
 ."بنحو الكاف وتبديل أمر بشيء ومعنى بأمر" :بزيادة قولي ركيللسك  المشهور، وهو 

إلحاق  وقال غيره: .(3)"هو إخراج األغمض إلى األظهر":األصبع ابن أبيوقال 
إثبات حكم من  :شيء بذي وصف في وصف، وهما حد ان غير مانعين، وعن بعض

دناء أحكام المشب ه به للمشب ه. والغرض تأنيس الن ، وا  فس بإخراجها من خفي  إلى جلي 
وأقول:  عن المعنى المقصود مع االختصار. البعيد من القريب ليفيد بيانا.وقيل: الكشف

في  وعد ه بعض   ؛لعلهم أرادوا بتعاريفهم اإلخبار عما هو في التشبيه ال حقيقة التشبيه
 .هاسواء بذكر األداة أو بدون ذكرها على االستعارة أو دون ؛البديع

 ] الطويل [  :امرئ القيسشبه واحد بواحد، كقول  

                                                           
 .25البقرة:  (1)
 . 2الرعد:  (2)
 . 595ينظر: تحرير التحبير:  (3)
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ْتُه و ال  ِبُمع طَِّل   و جيد  ك جيِد الريم ل ْيس  ِبف اِحش   ِإذا ِهي  ن صَّ
(1) 

 الريِم: الغزال األبيض.

 ] الطويل [ :القيس امرئكقول  ،أو واحد باثنين

ْيِر ش ْثن  ك أ نَّهُ  أ ْو م س اِويُك ِإْسِحلِ  أ س اريُع ظ ْبي    وت ْعُطو ِبر ْخص  غ 
(2) 

بمعنى الواو، ولو أبقيت على حالها لكان فيه تشبيه الواحد أيضا باثنين، لكن على  "أو"و
 سبيل البدلية.

 ] السريع[ :البحيريوواحد بثالثة، كقول 

ْن ُلْؤُلؤْ  ا ي ْبِسُم ع  د  أ ْو أ ق احْ /   ك أ نَّم  د  أ ْو ب ر   (3)ُمن ضَّ

 في البيت قبله. على حد  ما مر  

 ] المتقارب[ :القيس امرئكقول  ،أو واحد بأربعة

امِ  ْوب  اْلغ م  ن ْشر  اْلُقُطْر   ك أ نَّ الُمد ام  و ص  ِريح  اْلُخز ام ى و   و 

   
                                                           

: ال (1) ة، ومنه النص في السير وهو حمل البعير على سير شديد، الن ص  رفع، ومنه سمي ما ُتجلى عليه العروس ِمن صَّ
ا: رفعته. الفاحش: ما جاوز القدر المحمود من كل شيء.  ونصصت الحديث أنصه نصًّ

الحلي، يقول: وتبدي عن عنق كعنق الظبي غير متجاوز قدره المحمود إذا ما رفعت عنقها، وهو غير معطل، عن 
فشبه عنقها بعنق الظبية في حال رفعها عنقها، ثم ذكر أنه ال يشبه عنق الظبي في التعطل عن الحلي. ينظر: شرح 

 .91المعلقات السبع:
الرخص: اللين. والشثن: الغليظ الجافي.واألساريع: جمع ُأسروعة، وهي دودة تكون في الرمل.واإلسحل: شجر تتخذ  (2)

راك.ومعنى البيت أن  الشاعر يصف محبوبته وهي تتناول أشياءها فيصف أصابعها بالليونة منه المساويك لين مثل األ
 .95-92، شرح المعلقات السبع للزوزني:5/255والنعومة وكأنها من األساريع أو مثل مساويك إسحل. ينظر: العمدة:

،  5/255ورود له. ينظر: العمدة:المنضد: المنظم، والبرد: حب الغمام، واألقاح: جمع أقحوان، وهو نوع من ال (3)
 .2/88معاهد التنصيص: 

[و11]  



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
473 

 

د  الطَّائــِإذ ا غ   ه اــــــــْرُد أ ْني اِبــــــــِه ب  ــــــــــل  بِ ــــــــع  ـيُ   (1)ْر ــُر اْلُمْست حِ ــــرَّ

ه، وذلك تشبيه خبر كأن  وهو المشب   :"برد"لكن دخلت األداة على المشب ه به، و
رد بيعل بها " ولو جعلنا الخبر ؛"به"هو  "يعل"مقلوب، اعتبرنا أصله فمثلنا به، ونائب 

لدخلت األداة على المشب ه به،  ،، وبها بهاء وألف"يعل"نائب فاعل  "برد"فيكون  "،أنيابها
 زيدا. ، والمشب هه به األسدكان المشب   ا،األسد ولد زيد ن  أ، فإن ك إذا قلت: كال قلب تشبيهب

 ] السريع [ :وقول الشاعر

ِقيـــو ع    ؤ  ــْؤلُ ـــْن لُ ــــْن ط ْلع  و ع  ـــي ْبِسُم ع    (2)ْن أ ق احْ ــِط الطَّل  أ ْو ع  ـــْن س 

 األربعة.ببمعنى الواو، شب ه األسنان  "و"أو

 ] البسيط [ :الحريريكقول  ،سةأو واحد بخم

د   ْن ب ر  ْن ُلْؤُلؤ  ر ْطب  و ع  ب بِ   ي ْفت ر  ع  و ع ْن أ ق اح  و ع ْن ط ْلع  و ع ْن ح 
(3) 

 ] الطويل [ :القيس امرئأو شيئين بشيئين، كقول 

ي اِبساً  ْطبًا و  ش ُف اْلبا  ك أ نَّ ُقُلوِب الطَّْيرِ ر  ْكِره ا الُعنَّاُب واْلح   (4)ِليل د ى و 

                                                           
صوب الغمام: ماء السحاب. الخزامى: قال أبو حنيفة: عشبة طيبة الريح لها نور كنور البنفسج.القطر، بضم الطاء  (1)

 وبسكونها: العود الذى يتبخر به. والطائر المستحر: وهو المصو ت عند السحر. قال ابن رشيق: فوصف فاها بهذه
، خزانة األدب 2/99الصفة سحرًا عند تغيير األفواه بعد النوم، فكيف تظنها في أول الليل؟!. ينظر: العمدة:

 .5/235للبغدادي:
 لم أهتد إلى قائله. (2)
: مقامات قاله في تشبيه الثغر، بدليل البيت قبله:  نْفسي الِفداُء لث ْغر  راق  مبِسُمُه  وزان ُه شن ب  ناهيك  من شن ِب. ينظر (3)

 .35الحريري: 
الوكر: عش الطائر حيث كان في شجر أو جيل.والعناب: نوع من الفاكهة معروفة. والحشف: أردأ التمر. والمعنى:  (4)

أن هذه العقاب كثيرة االصطياد للطير، ويرى عند عشها قلوب كثيرة من قلوب الطير، بعضها ال يزال رطبا فهو 
إ التمر. قال المبرد: فإن اعترض معترض فقال: فهال فصل فقال: كأنه رطبًا كالعناب، وبعضها قد جف، فهو كأرد

العناُب وكأنه يابسًا الحشُف! قيل له: العربي الفصيح الفطن اللقن يرمي بالقول مفهومًا، ويرى ما بعد ذلك من التكرير 
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 ] المجتث[ :(1)ىالمعل   ابنكقول  ، أو ثالثة بثالثة

ب ْدر  و ُغصْ ـــل يْ  و جْ   ن  ــــل  و  ق  ـــــــش ْعر  و   د  ــــــه  و 

ْرد  ـــــــــمْ ـــــخ   ُدر  و و  ث ْغر  و خ  ـــــــــِري  ر  و   د  ـــــــق  و 

 ] الطويل [ :امرئ القيسأو أربعة بأربعة، كقول 

س اق ا ن ع ام ة   ل هُ  ت ْقِريبُ   أ ْيط ال  ظ ْبي  و  ان  و  اُء ِسْرح  ْرخ   (2)ت ْتُفلِ  و اِ 

 ] البسيط [ :] كقول الشاعر [ ،أو خمسة بخمسة       

ْت ُلْؤُلؤًا ِمْن ن ْرِجس  ف س ق تْ  دِ   ف أ ْمط ر  ل ى اْلُعنَِّاب ِباْلب ر  ْت ع  ْردًا و ع ضَّ و 
(3) 

 ه ال غاية لعد  المشب ه أو المشب ه به. واهلل أعلم. ألن   ؛وال ينحصر في ذلك

 

                                                                                                                                                                                

ع ل  ل ُكُم اللَّ  ِتِه ج  ِمْن ر ْحم  ِلت ْبت ُغوا ِمْن ف ْضِلِه"، علمًا عيا، قال اهلل جل وعز، وله المثل األعلى: "و  ْيل  و النَّه ار  ِلت ْسُكُنوا ِفيِه و 
بأن المخاطبين يعلمون وقت السكون ووقت االكتساب. ينظر: الكامل في اللغة واألدب، محمد بن يزيد المبرد، تح: 

 .38: ،  الديوان3/29م:  5555 3القاهرة، ط/ -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 
هو عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي: مؤدَّب، من الشعراء. من أهل الرقة. وله فضائل جمة، من تآليفه: " تبيين  (1)

هـ.ينظر: معجم األدباء:  209الغموض في علم العروض "، و" ديوان شعر " كبير، و" المعونة " في النحو.توفي سنة 
 .2/235بغية الوعاة:  503/ 2
.والتتفل: :وضع الرجلين موضع اليدين في العدوالخاصرة.واإلرخاء: شدة العدو.والسرحان: الذئب.والتقريب واأليطل: (2)

ولد الثعلب. شبه خاصرتي هذا الفرس بخاصرتي الظبي في الضمر، وشبه ساقيه بساقي النعامة في االنتصاب والطول، 
، شرح 502تشبيهات في هذا البيت. ينظر: الديوان:  وعدوه بإرخاء الذئب، وتقريبه بتقريب ولد الثعلب، فجمع أربعة 

 .5/858، سمط الآللي: 28المعلقات السبع للزوزني: 
، أبو الفرج، المعروف بالوأواء: شاعر مطبوع منسجم العبارة، جيد التشبيه حلو  (3) هو محمد بن أحمد الغساني الدمشقي 

 .9/352، األعالم: 3/210هـ. ينظر: فوات الوفيات:  389األلفاظ، في معانيه رقة. له " ديوان شعر".توفي سنة 

 .2/55وروي البيت برواية: "وأسبلت لؤلؤا". ينظر: معاهد التنصيص: 
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لم يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين أوأكثر، بل واحد  ":األصبع أبي ابنقال 
 . واهلل أعلم.(1)"بواحد

 

 باب التفسري

ل الكالم بمعنى على التشبيه، ثم  يفس ر أو  ويسم ى التبيين،  وهو أن يؤتى في أو 
 ] البسيط [ (2):مسه ر أبياد، كقول يؤتى بما يناسب المر 

ل ْيث  ف غ ْيث  ِحين  ت ْسأ ُلهُ  امُ   غ ْيث  و  اِء ِضْرغ  ل ْيث  ل د ى اْله ْيج   ُعْرفًا  و 

 ] البسيط [ :الصفي  وقول 

ي ْنـ ي ُب الد ي مِ   ُهُم الن ُجوُم ِبِهم ُيْهد ى اأْل ن اُم و  ي ْهِمي ص  اُب  الظَّالُم و   (3)ـج 

 ] البسيط [ :ررالقص   نابوقول 

ْأت  بِ  ب ْدر  ف ك ْهف  ِإْن ل ج  ب ْدر  ِإْن اْست ْرش ْدت  ِفي الظ    هِ ــك ْهف  و   ل مِ ت ْنُجو و 

ه في التبعيضية أو البيانية أو التعليلية أو نحو ذلك، كقوله  ذكر بعضهم البيان وخص 
 . (4)ف اْجت ِنُبوا الر ْجس  ِمن  اأْل ْوث اِن﴾تعالى:﴿

 

 

                                                           
 .3/518ينظر: اإلتقان:  (1)
ر من أهل الرملة بفلسطين. كان في أيام المتوكل وكان عالما باللغة.ينظر: هو أحمد بن مروان المؤدب أبو مسه   (2)

 .8/551، الوافي بالوفيات:2/958معجم األدباء: 
 .2/352ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: (3)
 . 30الحج:  (4)
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 ] الطويل [ :امرئ القيسوقول 

ْنِزلِ  م  ِبيب  و  ْوم لِ   ِقف ا ن ْبِك ِمْن ِذْكر ى ح  ِبِسْقِط الل و ى ب ْين  الدَُّحوِل ف ح 
(1) 

 مث ل له بذلك وغيره. واهلل أعلم.

 

 باب اإليضاح

كالم  ثم  يوضحه إما في بقية كالمه أو ،هو أن يذكر المتكلم كالما في ظاهره لبس
 ] الطويل [ :لشاعر، كقول اثان  

ْيُر و الشَّر  ُكل  ُيذ ك رُ  ْهلُ   هُ ِنيك  اْلخ  ي ا و اْلِحْلُم و اْلِعْلُم و اْلج  ِقيُل اْلح  و 
(2) 

  :فهذا يحتمل نسبته للجهل والشر، فأوضح مراده بقوله

ْكُروهِ ــــف أ ْلق اك  ع   ل    ِزهاً ــه ا ُمت نَّ ــــْن م  ْحُبوِبه ا و   ك  اْلف ْضلُ و أ ْلق اك  ِفي م 

 [ الكامل ]   :وس الدمشقيابن حي  للخير والشر والحياء وما بعده. وقول  "ها"و

اِحب  ُيْغِني النَِّديم  ِبو ْجِههِ  ُمص  ْن ِإْبِريِقهِ   و  ع ْن ك ْأِسِه اْلم أل ى و ع 
(3) 

                                                           
منقطع الرمل حيث يستدق طرفه، واللوى: رمل يتلوى وينحني،  -بتثليث السين وسكون القاف-سقط اللوى: السقط  (1)

ر  سال الدموع؛ من أجل تذكر حبيب كان الدخول وحومل: موضعان. والمعنى: قفا يا صاحبي وشاركاني في البكاء وا 
 .3/221، خزانة األدب للبغدادي: 39يقيم هنا، بين هذين الموضعين.ينظر: شرح المعلقات السبع للزوزني: 

البيت لمسلم بن الوليد.وقد أورده النويري والحموي بـ" وقيل الخنا" بدال من "وقيل الحيا".وأورده العلوي بـ:وفيك الحيا".  (2)
 .3/92، الطراز ألسرار البالغة:2/383،  خزانة األدب البن حجة الحموي:5/525ية األرب: ينظر: نها

أكثر الروايات بـ"ومقرطق يغني.."، وأورد المقري رواية بـ"ومهفهف  يغنى بلحظ جفونه..".والمقرطق: هو البس  (3)
، نفح الطيب من غصن 920ر:، تحرير التحبي51القرطق، وهو ثوب فارسي مزركش.ينظر: البديع في نقد الشعر: 

 -األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،  أحمد بن محمد المقري، تح: إحسان عباس، دار صادر
 .2/505م: 5555لبنان،  –بيروت 
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أن  الخمر في عينيه  ،بعدُ  ،فأخبر ،هذا يحتمل أن حسن وجهه مطلقا أغناه عن الخمر
  :لهبقو 

ل ْونُ  م ذ اقُ ــــــــِفْعُل اْلُمد اِم و  و ْجن ت يْ ـــي ُمْقل ت يْ ـــــــفِ   ه اــــــه ا و  ِريقِ ـــِه و   هِ ــــــِه و 

 ووجنتاه للون، وريقه للذوق.  ؛وهي الخمر ،فالمقلتان للمدام

 [ ] البسيط  :فرج بن محرزقول و 
 

ُيْقصي ف ْهو  ُمْؤت م ن    ُيْدني اْلُمطيع  ُويْقِصي ُكلَّ ُمْجت ِرمِ    في اهلِل ُيْدني و 
 

ْقُطوع   ،ومن اإليضاح بعد اإلبهام                                    ِء م  ْين ا ِإل ْيِه ذ ِلك  اأْل ْمر  أ نَّ د اِبر  ه ؤال  ق ض  قوله تعالى:﴿و 
﴾ دَّة  الش ُهوِر ِعْند  اللَِّه اْثن ا ﴿ِإنَّ عِ :والمقام للتفخيم.ومن التفصيل بعد اإلجمال، (1)ُمْصِبِحين 

ل ق  السَّم او اِت و اأْل ْرض  ِمْنه ا أ ْرب ع ة  ُحُرم ﴾ ع ش ر  ش ْهًرا ِفي ِكت اِب اللَِّه ي ْوم  خ 
 ،، وعكسه(2)

ْعُتْم ِتْلك  ع ش ر ة  ك اِمل ة ﴾كقوله تعالى:﴿ س ْبع ة  ِإذ ا ر ج  ج  و  ث ِة أ يَّام  ِفي اْلح  ث ال 
ذكر عشرة ؛ (3)

من قوله  ،كدخول يومين في أربعة ،ة فيهااخل، وأن  الثالثة د"أو"لدفع توه م أن الواو بمعنى 
ْيِن﴾تعالى:﴿ ل ق  اأْل ْرض  ِفي ي ْوم  ْمن اه ا وقوله تعالى:﴿، (4)خ  ِثين  ل ْيل ًة و أ ْتم  ْدن ا ُموس ى ث ال  و و اع 

ب ِه أ ْرب ِعين   لئال  يتوه م أن  العشرة من غير مواعدة أو وعد  ؛(5)ل ْيل ًة﴾ِبع ْشر  ف ت مَّ ِميق اُت ر 
ولو وعد  ،يجتمع عزمهو  لتجد د قرب المواعدة، ويتأه ب ،شطبالثالثين ثم بالعشرة لين

  .م يحصل ذلك.واهلل أعلمللتساوت، ف الً باألربعين أو 

                                                           
 . 22الحجر:  (1)
 . 32التوبة:  (2)
 . 552البقرة:  (3)
 .5فصلت:  (4)
 . 512األعراف:  (5)
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ن المعنى في أو تمك   ؛اإلبهام واإليضاح :وفائدته رؤية المعنى في صورتين مختلفتين    
لوقوعه بعد الطلب، بأن ه أعز  من المنساق بال تعب أو كمال لذة العلم  زائداً  النفس تمك ناً 

ذا حصل  فت النفس للعلم به من باقي وجوهه، وا  به، فإن  الشيء إذا علم من وجه تشو 
 العلم به من كل  جهاته كانت لذته أشد  من علمه من جميع جهاته بمر ة.

 

 لسلبباب اإلجياب وا

ف ال  ت ْخش ُوا النَّاس  وهو أن ينفى شيء من وجه ويثبت من وجه آخر، كقوله تعالى:﴿
و اْخش ْوِن﴾
 الكامل [ ] :وهو في الحماسة، وقول الشاعر، (1)

وُهُم ِلِحْفِظ ِجو اِرِه ُفْطُن   ال ي ْفط ُنون  ِلع ْيِب جاِرِهمُ 
(2) 

 ] البسيط [ :الصفي  وقول 

مِ   الرَّاِجين  م ا ط ل ُبوا أ غ ر  ال  ي ْمن عُ  ر  ِمْن ح  ْيم  و  ار  ِمْن ض  ي ْمن ُع اْلج  و 
(3) 

 ] البسيط [:ررالقص   ابنوقول 

د   ل ى أ ح  اُروا ف ل ْم ُيْبُقوا ع  ل ى األ ْطف اِل و الرَِّحمِ   ش ف وا و غ   ِمْنُهْم و أ ْبق ْوا ع 

 ] البسيط [:فرج بن محرزوقول 

ِميع   ِمياًل ج  ْير  ب اس  ُرْغم  أ ْنِفِهمُ   األ ْوِلي اِء و ال  ُيوِلي ج   ُيوِلي اْلِعد ا غ 

 وذلك طباق، لكن قد يجتمع في اللفظ أنواع من البديع باعتبارات. واهلل أعلم.
                                                           

 .11المائدة:  (1)
و قيس بن عاصم بن سنان المنقري التميمي، أبو علي: أحد أمراء العرب وعقالئهم والموصوفين بالحلم والشجاعة ه (2)

هـ نزل البصرة في أواخر أيامه وتوفي بها نحو  5فيهم. كان شاعرا، واشتهر وساد في الجاهلية. أسلم في وفد تميم سنة 
 .9/202، األعالم: 321هـ.ينظر: معجم الشعراء:  20

 . 255ينظر: الديوان:  (3)
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 باب الطاعة والعصيان

 ] الطويل[ :في قوله بأبي الطي  وسم اهما في شرحه لكالم  ،أبو العالء المعر ياستخرجهما 

ي ْعِصي اْله و ى في ط ْيِفها و ْهو  راِقدُ   و  قاِدر  ــــْن ث ْوِبها و هْ ـــــع   ي ُرد  ي داً  و 
(1) 

فعصاه الوزن فعدل إلى  ،وهو مستيقظ :فإن ه لم ا حصل معنى البيت أراد أن يقول
اد أن ه ، فانقاد معه إلى الجناس المقلوب. والصواب عندي غير ذلك؛ بل أر "وهو راقد"

 والقدرة في االستيقاظ. واهلل أعلم. .ا مبالغةتعف ف يقظة ونوم
 

 باب اإلطناب

وهو ذكر المعنى بأوسع لفظا منه، ويسم ى البسط، وهو محمود إذا كان لحكمة، 
، (2)«ةُ يحَ صِ النَّ  ينُ الد  » :، إذ قال«مهِ يِ رمَّ عَ وَ  ينَ مِ لِ سْ المُ  ةِ مَّ ئِ أِلَ وَ  هِ ي  بِ نَ لِ هلل وَ » :كقوله 

لكفى، لكن خص  األئمة لمزيد وجوب طاعتهم،  /: ولنبي ه والمسلمينفلو قال ،؟فقيل: لمن
 وحاجتهم في إقامة الدين إليها.واهلل أعلم. 

                                                           
ردَّ ابن أبي األصبع مذهب أبي العالء ومن تبعه في بيت المتنبي، وبين أنه ال يصلح أن يكون شاهدًا على هذا  (1)

 لم يعصه فيه شيء ولم يطعه غيره، وجاء بشاهد آخر، وهو قول عوف بن محلم السعدي: -بحسبه-الباب، ألنه

ُبل ْغت ـ  ــها    قْد أ حوجْت سمعي إلى ُترجمانِ إنَّ الثمانيــــــن  و 

وأن الشاعر قصد أن يقول:"إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان"، وعلم أن الوزن ال يستقيم إال بزيادة كلمة على 
ذا اللفظ المساوي معناه، فأتى بـ"وبلغتها" متضمنة معنى الدعاء للمدوح، ليحصل بها في الكالم ضرب من البديع، وهو 

ميم، نظرًا إلى نقص الوزن، والتكميل نظرًا إلى كون المعنى تامًا، وليكون عوضًا مما فاته من المساواة حذقًا منه. التت
وأن في هذا البيت طاعة وعصيانًا، لكون الشاعر عصته فيه المساواة التي قصدها وقت الشروع في سبكه وبنيته، 

 .2/352األدب البن حجة الحموي: ، خزانة 250وأطاعه التتميم. ينظر: تحرير التحبير: 
( في األدب، باب في 1511( في اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة، وأبو داود رقم )99رواه مسلم رقم )  (2)

ْن يا رسول اهلل؟ قال: هلل، »رضي اهلل عنه. ولفظ مسلم:  -النصيحة. عن تميم الداري  ِإن الد ين  النصيحة، قلنا: ِلم 
ينظر: صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تح: محمد فؤاد عبد «. له، وأل ئمَّة المسلمين وعامَّتهمولكتابه، ولرسو 

، سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث الس ِجْستاني، 5/51بيروت، دت:  –الباقي،  دار إحياء التراث العربي 
 .1/282بيروت، دت:  –ا تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيد

[ظ11]  
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 باب االّتساع

امرئ أن يأتي الشاعر ببيت يتس ع فيه التأويل على قدر قو ة الناظر فيه، كقول 
 [ ] الطويل :القيس

وَّع  اْلِمْسُك ِمْنُهما ْنُفلِ ن ِسي  ِإذا ق ام ت ا ت ض  يَّا اْلق ر  اء ْت ِبر  ب ا ج  م  الصَّ
(1) 

ب ا:"االت ساع في قوله وَّع  اْلِمْسُك ِمْنُهما ن ِسيم  الصَّ  . "ت ض 

 ] الطويل [ :وقوله

عــــل  ُمْدبِ ِـــ ر  ُمْقبــــر  ِمف  ــــِمك       طَُّه السَّْيُل ِمنْ   ًا      ــــر  م  ْخر  ح  لِ  ك ُجْلُموِد ص   (2)ع 

ْخر  :*ت ساع فياال لِ  ك ُجْلُموِد ص  طَُّه السَّْيُل ِمْن ع  يصف فرسه بأن ه سريع الكر   *؛ح 
كصخرة مجتمعة منحدرة  ،حين يرى عجزه ،والفر  واإلقبال واإلدبار، حت ى كأن ه يرى وجهه

ألن ها وأشباهها هي التي  "؛معا:"بل قد قاله بقوله "،كفلكة المغزل"أعانها السيل، وكاد يقول:
 ى جهاتها بمرة. واهلل أعلم.تر 

 

 باب االشرتاك

ورب ما سبق الوهم إلى المعنى الذي لم  ،وهو أن يؤتى بلفظ مشترك بين معنيين
 ] الطويل[ :كثي ر عز ةيرده، فيتبعه بما يبي ن المراد، كقول 

بَّْبِت ُكلَّ ق ِصيــِت الَّتِ ــــو أ نْ  ل  ـــــِإل    ر ة  ــي ح   رُ ـــــذاك  اْلق صائِ ـــْر بِ ــْم ت ْشعُ ــيَّ و 

                                                           
. وضاع الطيب وتضو ع، إذا انتشرت رائحته. والري ا: الرائحة الطيبة.يقول: إذا قامت أم الحويرث 59ينظر: الديوان: (1)

وأم الرباب فاحت ريح المسك منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره. شبه طيب رياهما بطيب نسيم هب  
 .35ينظر: شرح المعلقات السبع للزوزني:  على قرنفل وأتى بري اه.

 . 83ينظر: الديوان:  (2)
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ْدتُ  ل ْم ُأِردْ  أ ر  اِل و  اِترُ   ق ِصير اِت اْلِحج  ار  اْلُخط ا ش ر  الن س اِء اْلب ح   (1)ِقص 

 ] البسيط [ :الصفي  وقول 

ْرُب ِمْن د ِمِهمْ  ف اِرِق ُيْرِوي الضَّ ذ و اِئب  اْلِبيِض ِبيِض الِهْنِد ال الل م مِ   شيُب اْلم 
(2) 

 ] البسيط [ :رربن القص  اوقول 

ل يْ  ز ةً ــــب اِج ُمطْ ــــُل الد يــــِهْم ُحل  ـــــع   (3)مِ ن  ُطْرزًا ِمن  الدَِّم ي ْحِكي ُحْمر ة  الع    ر 

 

 باب إمياء الكالم لغريه

ُبوًرا﴾كقوله تعالى:﴿ و آت ْين ا د اُوود  ز 
ُمْر ايا داود قل لبني إسرائيل و  :ح لقوله فيهلو  ؛ (4)

خلفاؤكم من  موه ،الحامدون موه ،إن  األرض يرثها محمد وأم ته :ن أن يقول بعدكسليما

                                                           
والبحاتر من النساء: القصار الغالظ. والشاهد أن لفظة "قصيرة" مشتركة، بين قصيرة القامة وبين المقصورة بمعنى   (1)

زال العيب فبقي االشتراك  المحبوسة،  فلو اقتصر على البيت األول كان االشتراك معيبًا، لكنه لما أتى بالبيت الثاني
، فإن ذلك جعل -وهو من عيوب القافية-ليس بمعيب وال بحسن، والذي منعه أن يعد حسنًا ما في البيتين من التضمين

 . 128،  أنوار الربيع:335له منزلة بين منزلتين".ينظر: تحرير التحبير: 
. والشاهد: قوله"ذوائب البيض"، فهي مشتركة، فلوال "بيض الل مم جمع ِلمَّة، وهي الشَّعُر الذي يجاوز شحمة اأُلُذن (2)

معجم  -لسبق ذهن السَّامع ِإل ى أ نه ُأِريد "بيض اللمم"؛ لق ْوله: " شيب المفارق ". ينظر: الكليات -وهي نوع سيوف-اْلِهْند"
 -ؤسسة الرسالة محمد المصري، م -، أيوب بن موسى الكفوي، تح: عدنان درويش -في المصطلحات والفروق اللغوية

الدار  -، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 520بيروت: 
 م: مادة لمم.5555، 9صيدا، ط/ -النموذجية، بيروت 

و أيضا: الشجر الحمر. الع ن ُم له ثمرة  حمراُء يشبه بها البنان المخضوب.والع ن ُم يشبُه العنَّاب، الواحدة ع ن م ة ، وه (3)
م: 2005، 5بيروت، ط/ -تهذيب اللغة، محمد بن أحمد األزهري، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

بيدي، تح: مجموعة من المحققين، دار  مادة: عنم،  تاج العروس تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزَّ
 الهداية، دت: مادة: عنم.

 .99، اإلسراء: 523النساء:  (4)
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وهو داخل في  واهلل أعلم.. بعدكم، ال تكون صالتهم كالضالين، وال يقد سون األوثان
 التضمين.

 

 باب التخييل

وهو تصوير حقيقة ما ال يظهر في العيان حتى يتوه م أن ه ذو صورة تشاهد، كقوله 
السَّم او اُت م ْطِويَّات  ِبي ِميِنِه﴾و  تعالى:﴿

تصوير لكمال القدرة على إفناء السموات. واهلل ، (1)
 أعلم.

 

 باب انتهاز الفرصة

فيقول:  "؟امً د  هل كنت ع  :"وهي استدراج الخصم حتى يعثر، كقولك لمنكر البعث
 . واهلل أعلم."؟اهينً هل كنت  ماء م  "نعم، فتقول:

 

 باب التأنيس

ف ا اللَُّه ع ْنك  ِلم  أ ِذْنت  ل ُهْم﴾كقوله تعالى:﴿ ،يؤنس المخاطب وهو تقديم ما ع 
(2)  ،

   ؟".عافاك اهلل! ِلم  س رْقت  "وقولك لمن خافك:

 

 

 
                                                           

 . 25الزمر:  (1)
 .13التوبة:  (2)
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 باب الكناية

ذكرها بعض في البديع، وهي التعبير بشيء عن الزم المراد، وبسطتها في 
  .(1)"البيرن"

  .ارينر الجب  ألن ملزومه تكب   ؛(2)«زار في النررفضل اإل »ومنها قوله  قيل:

 ] الطويل[ :عمر بن أبي ربيعة المتخزوميومن الكناية قول 

ْهو ى اْلُقْرِط إمَّا ِلن ْوف ل   ْبُد ش ْمس و ه اِشمُ   ب ِعيد ُة م  مَّا ع  أ ُبوه ا و اِ 
(3) 

 ] البسيط [ :الصفي  كن ى به عن طول العنق. وقول 

واِرِم ك األْوت اِر و النَّغ مِ   ُبهُ ُكل  ط ِويِل ِنجاِد السيِف ُيْطرِ  ْقُع الصَّ و 
(4) 

ذا كثرت الوسائط سم اها   . (5)"كثير الرماد"كـ تلويحا ركيالسك  وا 

 

 
                                                           

 ظ .89فصل الكناية:  ،البيان بيان :ينظر  (1)
ال ينظر »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم -أنَّ رسول  اهلل  -رضي اهلل عنهما  -في الصحيحين عن عبد اهلل بن عمر  (2)

ينظر:  جامع «. إن اهلل ال ينظُر ِإلى ُمْسِبل»، وعند النسائي:«اهلل يوم القيامة إلى م ْن جرَّ ثوبه خيالء  
 .235-50/258األصول:

 .559ينظر: الديوان : (3)
 .259ينظر: الديوان:  (4)
شارة وتعريض.فالتلويح ما كثرت فيه الوسائط نحو:  (5) تنقسم الكناية باعتبار الوسائط إلى أربعة أقسام: تلويح وورمز وا 

الرماد إلى كثرة الجمر، ثم إلى كثرة اإلحراق تحت القدر، ثم إلى كثرة الطبائخ، ثم إلى  "كثير الرماد"، ألنه ينتقل من كثرة
كثرة اآلكلين، ثم إلى كثرة األضياف، ثم كونه مضيافا.والرمُز ما قلت فيه الوسائط نحو: "غليظ الكبد" كناية عن 

صله فيه.والتعريض ما يفهُم من السياق القسوة.واإلشارة ما خفيت فيه الوسائط نحو: "المجد في برديه" كناية عن تأ
، بغية 2/285، صبح األعشى: 5/255كقولك للمؤذي: "خير الناس أنفعهم للناس".ينظر: الطراز ألسرار البالغة: 

 .3/995اإليضاح: 
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 ] الطويل[:  وقوله

تَّى ُقْلُت ل ْيس  ِبُمْنق ض   ل  ح  ل ْيس  الَّذي ي ْرعى الن ُجوم  بآِيبِ   ت ط او  و 
(1) 

ن قل  "ي ْرع ى"النجوم تورية مرش حة بـ :. وقيلأراد الصبح فلو ح الستمرار الليل ت دون ، وا 
 ] الكامل [ :، كقولهخفاء فإشارة  

م ا ر أ ْيت  اْلم ْجد  أ ْلق ى ر ْحل هُ  لِ   أ و  وَّ ة  ثُمَّ ل ْم ي ت ح   (2)في آل ط ْلح 

ن قل    ألن  أصله اإلشارة إلى قريب. واهلل أعلم. ؛ت مع خفاء فرمز  وا 

 

 باب اجملاز

 ] الوافر[ :جريربقول  فرجمن البديع، ومث ل له  الصفي  و بن محرز فرجذكر 

اُء ِبأ ْرضِ "    (3) ".البيتِإذ ا ن ز ل  السَّم 

 

 

 

                                                           
ه .والذي"يرعى النجوم" هو الصبح.فالشاعر يصور طول الليل وهمه في522البيت للنابغة الذبياني. ينظر: الديوان:  (1)

تصويًرا بديًعا؛ فالكواكب بطيئة ال تجري، حتى ليظن أن الصبح الذي يرعى النجوم بأضوائه ويحصدها حصًدا لن 
يؤوب، والليل يثقل على صدره بما يرد  عليه من موجات الهم والحزن. ينظر: زهر اآلداب وثمر األلباب، إبراهيم بن 

تاريخ األدب العربي )العصر الجاهلي(، شوقي ضيف، دار  ، 3/802علي الُحصري القيرواني، دار الجيل، بيروت: 
 .282المعارف، دت:

هذا شاهد على الكناية باإلشارة، وهي ال التي تقل فيها الوسائط.وبيت البحتري هذا كناية عن كونهم: أمجادًا أجوادًا،  (2)
 بغاية الوضوح.

 اه: النبت.وهو من المجاز.قد سبق ذكره. أرد بالسماء: الغيث، وبالضمير الراجع من رعين (3)
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 [ البسيط ]  (1):ربيالعي  وقول 

اِفيرُ   ي ا ل ْيل ًة ِلي ِبُحوَّاِرين  ساِهر ًة    ْبِح اْلع ص  ت ى ت ك لَّم  ِفي الص   ح 

مجاز؛ فصياحهم ليس كالما  "تكل م العصافير"هر هو ال الليلة، ومجاز، ألن  السا "ساهرةـ"ف
 حقيقة. واهلل أعلم.

والمجاز يشمل المرسل واالستعارة ومجاز الحذف ومجاز الزيادة ومجاز اإلسناد، 
 فس ره بتجو ز الحقيقة. واهلل أعلم. ر  فرجإال  أن  

 

 باب الرتشيح

فرج ئمه، ومر  في بابها، ومث ل له وهو أن تقرن المعنى القريب في التورية بما يال
أراد بالشمال ما ينسج  ،(2)«ينِ مِ رليَ بِ  رلَ مَ الش   جُ سُ نْ يَ  وهُ بُ أَ  رنَ ا كَ ذَ هَ »:بقوله  بن محرز

من الصوف مثال، ومعناه القريب هو اليد اليسرى، ورش حها بذكر اليمين، ومر  غير هذا. 
 واهلل أعلم.

 

 باب التوهيم

رق أن  التورية توهيم وجهين صحيحين قريب وبعيد، خلطه بعض بالتورية، والف
والتوهيم أن يوهم صحيحا أو فاسدا والمراد  ،والصحة إم ا محق قة أو موهومة .ويراد البعيد

                                                           
هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي، أبو عمرو، ويعرف بالعتابي نسبة إلى بني عتاب: كاتب، حسن الترسل،  (1)

مكة. من كتبه: " فنون الحكم " وشاعر مجيد يسلك طريقة النابغة. وهو من أهل الشام، وسكن بغداد، واختص بالبرا
 320، الشعر والشعراء: 395ينظر: معجم الشعراء: هـ.  220اآلداب ". توفي سنة و"
 سبق تخريجه. (2)
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   :الصفي  كقول  ،الفاسد، ومعنى فساده تبادر غيره وعدم حضوره هو في الذهن إال  بالت أمل
 [ ] البسيط

د ُروا و اْلخْيلُ  تَّى ِإذا ص  لَِّت األ ْسي اُف في اْلِقم مِ   صاِئم ة     ح   (1)ِمْن ب ْعِد ما ص 

 في الصليل، ولما ذكر الصيام معها أوهم أن ها من الصالة.  "صل ت"يريد 

 [ ] الكامل   :ابن المقرئوقول 

ن اِد و ال  ق ْدح  ين اُل ِبهِ  مِ   و اري الز  ْنُه اْلب ْحُر في الك ر  ُر ع   (2)ب ر  ُيق ص 

وهم أن زنده يوهم بال قدح وهو صحيح قريب، ويوهم أن ه ال ينال بعيب وهو بعيد مراد، ي
ووهم بذكر البحر بعد البر معنى فاسدا، وهو كون البر بمعنى البار وهو  ؛فهذه تورية

 ] المتقارب [   :بأبي الطي  المراد. وقد يكون التوهيم بالتصحيف، كقول 

نَّ اْلِفئ ام  الَّتِي ح   ه ا األ ْرُؤُس ــــــــــــل ت ْحُسُد أ ْرُجل    ْول هُ ــــــــــــو اِ 
(3) 

نما  -بالقاف -يوهم القيام "األرؤس"و "األرجلـ"ف لبادي النظر قبل تصحيحه بما بعد، وا 
 وهو الجماعات . ،بالفاء

ل وُكُم اأْل ْدب ار  ثُمَّ ال  كقوله تعالى:﴿ ،وباختالف اإلعراب ْن ُيق اِتُلوُكْم ُيو   و اِ 
﴾ ُرون  صد اإلخبار معطوف على مجزوم، ولما قُ  ،بالجزم "،ثم  ال ينصروا"تبادر ، (4)ُيْنص 

 . واهلل أعلم.ع  فِ رُ  ،بأنهم ال ينصرون من غير تعليق على الشرط

 

                                                           
 .255ينظر: الديوان:  (1)
 .112ينظر: أنوار الربيع:  (2)
 . 2/258ينظر: الديوان: (3)
 . 555آل عمران:  (4)
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 باب سالمة االخرتاع

ا ُسِقط  ِفي وهو أن يبتدع الشاعر معنى لم يسبق إليه أو غيره، كقوله تعالى:﴿  ل مَّ و 
. اشتد  الحرب، والوطيس المغل ى :أي ؛(2)«يُس طِ الوَ  يَ مِ حَ  اآلنَ »:وقوله ، (1)ْم﴾أ ْيِديهِ 
]  :موت أنفه بال ضرب وال قتل. وكقول ابن الرومي :أي ؛(3)«هِ فِ نْ أَ  فَ يْ حَ  رتَ مَ » :وقوله

 البسيط [

ْرُت ِبهِ  بَّازا م ر  ق    ل ْم أ ْنس  ِباأل ْمِس خ  ْشك  اللَّ ــاق  ــي ْدحو الر   رِ ــْمِح ِباْلب ص  ة  و 

ا ب يْ  ب يْ   ــر ةً ــــــــِه كُ ــي ك ف  ــــه ا فِ ــــن  ُرْؤي تِ ـــم   رِ ـــــــــم  ـــــْور اء  ك اْلق  ـــــــه ا ق ـــــــتِ ـــن  ُرْؤي  ــــــــو 

ا ت  ـــــِمقْ ـــِإالَّ ك  / ـ  ـر ة  ــــــــــــد اُح د ائِــــــنْ ـــد اِر م  ْفح  رِ ِفي ص  ج  اِء ُيْرم ى ِفيِه ِباْلح  ِة الم 
(4) 

 

 

                                                           
دمه وحسرته .  ومعنى اآلية: ولما اشتد  ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ ألن  من شأن من اشتد  ن515األعراف:  (1)

 أن يعض يده غما، فتصير يده مسقوطا فيها، ألن فاه قد وقع فيها، وكأن التقدير:سقط الندم في

عرابه، أبو إسحاق الزجاج، عالم الكتب   5588 - 5بيروت، ط/ –أ يديهم، وهو من باب الكناية. ينظر: معاني القرآن وا 
 .5/529، الكشاف: 2/358م: 

 سبق تخريجه. (2)
ر ج  ِمْن ب ْيِتِه »يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -ن طريق عبد اهلل بن عتيك  قال: سمعت رسول اهلل الحديث م (3) م ْن خ 

اِهًدا ِفى س ِبيِل اهللِ  ؟ »، ثم قال بأصابعه هؤالء الثالث: الوسطى والسبابة واإلبهام فجمعهن، وقال: « ُمج  اِهُدون  و أ ْين  اْلُمج 
رَّ ع ْن د ابَِّته، فمات . فقد وقع أجره على اهلل، أو لدغته دابة فمات، فقد وقع أجره على اهلل، أو مات حتف أنفه، فقد ف خ 
رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. ينظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل «. وقع أجره على اهلل

 -د المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية ، المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تح: حمدي بن عب52151برقم:
، المستدرك على الصحيحين، الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري، تح: مصطفى عبد 5558، دت: برقم:2القاهرة، ط/

 .2119:  برقم:5550، 5بيروت، ط/ -القادر عطا، دار الكتب العلمية 
..". ينظر: الديو  (4) ا أ ْنس  ال  أ ْنس   .503ان:رواية الديوان: "م 

[و12]  
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 ] البسيط [ :الصفي  وقول  

اِفل ها ح  و اِفُره ا ُتْدمي ج  ث مِ   ك اد ْت ح  اُل ِبالرَّ تَّى ت شاب ه ِت األ ْحج  ح 
(1) 

 ] البسيط [ :ابن المقرئوقول 

ط    (2)مِ ــــــِم ِباأل ل  ــــــل  اْلِعلْ ـــه ِة ق بْ ــــــْوم  اْلك ريـــي    ف  أ ْمض ى ِمن  اْلب ْرِق ي ْغش ى اْلم ْوت  ِمْن خ 

 ] البسيط [ :فرج بن محرزوقول 

 مِ د  ــع  لْ لِ  وانِ ـــفْ ا الصَّ ف  ص   وق  ف   مِ زْ ـــبالع    تْ ـــي  مِ رُ  دْ ق  و   ة  ـــجاج  زُ  ن  ــمْ ضِ  اءِ الم  ك  

 

 باب األلغاز

ره يشير بها إلى مشتركة لغي ،هي صفة لموصوف ،وهو أن يأتي المتكلم بألفاظ
حر از ابنكقول  ؛يوهم غير ما أراد امقصود مجهول، ويصفه بها وصف

]  :في الخيمة (3)
 الطويل [

م ْضروب ة  ع ْمدا ِبغ ْيِر ِجن اي ة   ِإذ ا م ا ه د ى اهلُل األ ن ام  أ ظ لَّتِ   و 
 

ا ،وفيه توهيم الضالل ضد الهداية ،من الظل   "أظلت"و ط إ الن اِطِق ِبض   .دِبخ 

 

 
                                                           

 -قال ابن معصوم: الجحفلة: بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير، وال تختص بالعليا كما زعم ابن حجة. والرثم (1)
بالتحريك، بياض في طرف أنف الفرس، أو كل بياض أصاب الجحفلة العليا فبلغ الرسن، أو بياض في األنف. يقول: 

 .183ا بجحافله، حتى تشابها في البياض. ينظر: أنوار الربيع: إن هذه الخيل لسرعتها في الركض اتصلت أحجاله
 .183ينظر: أنوار الربيع: (2)
 . 2/312لم أهتد إلى ترجمته. وسماه ابن حجة: محي الدين ابن حراز. ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: (3)
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 [ ع البسيطمخل  في عثمان: ]  وقال بعض  

 .(1)انِ م  ى ث  ـــــــت ب قَّ  رف  ـــــــــــى ح  ض  ا م  إذ         ة  مس  خ   ة  ود  دُ ـــــــــــعم   هُ ــــروفُ حُ 

 ] البسيط [ :في السيف المقرئ ابنوقال 

مِ  مْ ل  ْب و  ر  ضْ يُ  مْ ل   ف  ر  سْ أ   ين  حِ و    ال  ُتقىً د  ح  الح   يهِ ل  ع   باً رْ ض   يم  قِ أُ   (2)ُيض 

 ] الطويل [  :ةر بفي اإل أبو العالءوقال 

 م  ـــــن  الس  ـــــــــاف  مِ ـــرًا و اهلُل ش  ـــــــــِه أ ث  ــــــبِ   م  ِفي ق ِميِصي ف غ اد ر تْ س ع ْت ذ اُت س  

م  ـــــرًا ث  ــــــك س ْت ق ْيص   تُ ــــــْوب  اْلج  ِكْسر    عاً ــبَّ ــاِل و  اِري ة اْلِجْسمِ و  اد ْت و ْهي  ع  ى و ع 
(3) 

] :وقاله غيره فكان من وقع الحافر على الحافر ،ن  في الس   فرج بن محرزوقال      
 البسيط [

اِحب  ِبد و اِم الدَّْهِر ُيْسِعُفِني ْين ائ  و ص  ل ْم تُْبِصْرُه ع  ا ُأِريُد و   يـــِفيم 

ْتُه اْلع ْيُن ف ار   تَّى ِإذ ا ن ظ ر   أ ْبكي ب ِقيَّة  ُعْمِري ذ ِلك  النَّاِئي  يـِــــ ق نح 

 ] الخفيف [  :وقوله في الشمعة

ُلوِني  يــــــــن  اْله و ى ظ ل ُمونِ ـــــس ت ُروِني مِ  ْلس  ق ْد س   أ ْطل ُقوا أ ْدُمِعي و 

ل ى ن اِر ق ْلِبي ن ْت أ ْضُلِعي ع  قُ   ف اْنح  اُء ِإذ  أ ْحر   ي ــــــنِ و ــــِفِبها ُيْست ض 

                                                           
 . 2/312جة الحموي:البيت البن حراز أيضا كما أورده ابن حجة.  ينظر: خزانة األدب البن ح (1)
 .118ينظر: أنوار الربيع: (2)
نما قصد الشاعر  (3) السَّم: الثقب، وذات السم: اإلبرة. والس م: مادة تسبب الموت.واإللغاز فيمن يقرأ "سم"بضم السين، وا 

ي: ثقبها، "سم" بفتحها.ومنه قوله تعالى:"حتى يلج الجمل سم الخياط". والجمل: الحبل، وسم الخياط هو بخش اإلبرة أ
 5121، 2كما قال الدميري. ينظر: حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى الدميري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/

 .5/282هـ:
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 باب التاريخ

في كتب المطبعة  ،اآلن ،وكثر ،فرج بن محرزقبل  ولم يذكره في البديع أحد  
]  :من حين شاعت صنعة الطبع، وأنشد في ذلك لنفسه ،وقبله ،ه 5285المطبوعة عام 

 البسيط[

 مِ رِ ْنخ  مُ  رِ يْ غ   ام  ع   ةِ ائ  مِ  سعِ ي تِ فِ   اه  نُ ص  ح  يُ  ور  ى سُ ل  ع   مانِ الزَّ  ن  مِ 

هـ في مكة، فقال:  501 عام وشرحها ،هـ 500التي نظمها عام  "يهبديعي"وهو بيت من 
 ]البسيط[

 مِ ر  الح   ل  اخِ د   ين  نِ ثبت سِ ب تاريخ  اه  نُ ص  ح  يُ  ور  ى سُ ل  ع   مانِ الزَّ  ن  مِ 

 . واهلل أعلم.501عدد  "ثبتب"وحروف 

 

 باب التعجب

 ابنمثل هذا التعريف قول و  .وبسطه في النحو ،وهو استعظام أمر خفي  سببه
استعظام ويصحبه  :وقيل ".استعظام خرج به المتعج ب منه عن نظائره" :(1)غئالصر
وهذا غير مانع، وكأن ه  "؛هو تفضيل الشيء على أضرابه": (2)فررس ابنقال  .الجهل

 "؛تعظيم األمر في قلوب السامعين": الزمتخشري وقال .إخبار بما في التعجب ال تعريف له
قال: ألن  التعجب ال يكون إال  من شيء خارج عن نظائره  .قبلهما في القول  وفيه

                                                           
هـ. وولي  508لعله محمد بن عبد الرحمن بن علي، شمس الدين، ابن الصائغ: أديب، من علماء مصر. ولد سنة ( 1)

فتاء دار العدل.من كتبه: "التذكرة" في النحو، و"الثمر الجني" في األدب .توفي بالقاهرة  في آخر عمره قضاء العسكر وا 
 .2/552، األعالم: 155/ 3هـ.ينظر: الدرر الكامنة:  552سنة 

، أبو الحسين: من أئمة اللغة واألدب. ولد بقزوين سنة  (2) هـ، وأقام مدة في  325أحمد بن فارس بن زكرياء، الرازي 
ليها نسبته. من تصانيفه: "مقاييس اللغة" ستة أجزاء، و "المجمل". توفي بالري سنة همذان، ثم انتقل إل .، وا   359ى الري 

 .5/553، األعالم: 39/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان: 
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بوا  ؛المطلوب في التعجب اإليهام": (1)رنيم  الر  وأشكاله. قال  ألن  من شأن الناس أن يتعج 
 .(2)"مما ال يعرف سببه.واهلل أعلم

أ ْسِمْع ِبِهْم و أ ْبِصْر﴾قال اهلل تعالى:﴿
ألن ه ال  ؛روف للخلقوهو في كالم اهلل مص ،(3)

سكان الجيم بعده ياء؛ أي  ،ب من اهلل لخلقهيُ جْ ع  يجهل تعالى فيقال: ذلك ت   بفتح التاء وا 
ِب    .بفتحهما وضم الجيم ،حمل لخلقه على التَّع ج 

 ] الرجز[: في قصيدته في النحو محرز بن فرجقال 

ِب  ا أ ْحل م    و اْحف ْظ ِكال  اْلِفْعل ْيِن ِفي التَّع ج   ي  ـــِرْم ِبالنَّبِ ـــاهلل و أكْ  م 

 أعظمه!، وال ما أقدره!، ونحو ذلك. واهلل أعلم.ماما أحلم اهلل!، وال  :وعندنا ال يقال

 

 باب التوّسل

المسؤول ما من بينه وبين المسؤول لينال به واسطة وهو أن يقيم السائل المتوس ل 
فرج الواسطة عند المسؤول، كقول  وتعظيما لجناب لها، احتقارااستصغارا و لم ينله بنفسه 

 ] البسيط [:  بن محرز

مِ  ا اأُلم  ُسِل ي ا ُمْلت ج  اِدِث الع    ي ا أ ْشر ف  الر  ِلي ِفي اْلح   مِ م  ي ا ُمْنت ه ى أ م 

 
                                                           

هو علي بن عيسى بن علي، أبو الحسن الرماني: أديب، نحوي، لغوي، متكلم، فقيه، أصولي، مفسر. أصله من  (1)
هـ.  381هـ. من كتبه:" شرح سيبويه "، و" النكت في إعجاز القرآن". توفي ببغداد سنة  252د سنة سامراء. ولد ببغدا
 .5/522،  معجم المؤلفين: 1/355ينظر: األعالم: 

،  معترك األقران 3/259جميع هذه األقوال نقلها الشيخ حرفيا وبالترتيب نفسه عن اإلمام السيوطي. ينظر: اإلتقان:  (2)
م:  5588 - 5لبنان، ط/ -بيروت  -رآن، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية في إعجاز الق

5/325. 
 . 38مريم:  (3)
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 [ ] البسيط  :ررابن القص  وقول 

ا   مِ ــــر  ُمْلت ئِ ــــــــــيْ و اْلب ْدر ُشقَّ و أ ْمس ى غ    ب تْ غ ر ي ا م ْن ل ُه الشَّْمس ُردَّْت ب ْعد م 

ات ـ ل  ـــــــْن ِعْلمُ ـــــِل ي ا م  ـــم  الر سْ ـي ا خ   (1)مِ ـــــــْدُل و الف ْضُل واإليف اُء ِبالذ م  ــواْلع    م  ــُه ع 

 واهلل أعلم.

 باب السهولة

 ] الوافر[  :وهي خلو  اللفظ من التكل ف والتعقيد، كقول بعضهم

ـْدت   ا تُْبُت ع    ي  ـــــي ي ا ق ْلُب أ نــــــنِ أ ل ْيس  و ع   ْن ل ْيل ى ت ـُتوبُ ـــِإذ ا م 

ال ك  ُكلَّ   ب  ل ْيل ىــْن حُ ــــو ه ا أ ن ا ت اِئب  ع   ا ُذكِ ـــــف م  ْت ت  ــم   (2)ُذوُب ـــــر 

 ] البسيط [   :الصفي  وقول 

اء نِ  ل فاً ــــف ُقْلُت هذ ا ق ُبول  ج  ا ن ال    ي س  د  ق ْبِلي مِ م   (3)مِ ــن  اأُلم  ـــُه أ ح 

 

 باب حسن البيان

لفاظ سهلة بليغة ال حشو أوالميل ب وهو عبارة عن إبانة  عما في النفس من الحب  
يصاله إلى النفس، فصح  له أن يقهو كشف المعنى و ": السعدوقال  .فيها ل: إن ه ال و ا 

 .(4)"واةألن ه يدخل في اإليجاز واإلطناب والمسا ؛يحسن ذكره

                                                           
. ينظر: أنوار الربيع:  (1)  .122هذا البيت نسبه ابن معصوم للصفي 
 لم أهتد إلى قائله. (2)
 .505ينظر: الديوان: ( 3)
 .595ينظر: المطول:  (4)
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وكذا على ما ذكرت يدخل في اإليجاز والمساواة، وذكرته تبعا لهم، وليعلم أن  
 ] البسيط[ :الصفي  كقول  ،ه من البديعبعضا يعد  

ِثْقُت ِبهِ  ا و  ن اِمي م  ْدت ِني ِفي م  م ع  التَّقاِضي ِبم ْدح  ِفيك  ُمْنت ِظمِ   و ع 
(1) 

 [ ] البسيط :ررالقص   ابنوقول  

اِلي ث ن اًء أ نَّنــــك ـف   د مِ /   ل  ـــــي ر ُجـــــى ِبـح  اِجز  ق ْد ِشْبُت ِفي اْلخ   ُذو ِغْلظ ة  ع 

 ] الطويل [ :امرئ القيسوليس منه قول 

ُلوا مَّ ْنظ لِ   ك أ ن ي غ د اة  اْلب ْيِن ي ْوم  ت ح  ي  ن اِقُف ح   (2)ل دى س ُمراِت اْلح 

 داة الفراق تدمعان، وباقي البيت حشو. واهلل أعلم.ألن  غرضه اإلبانة على أن  عينيه غ

 

 باب التفصيل

وهو أن يأتي الشاعر بشطر بيت له أو أكثر من نظم له، أو  ؛بالصاد المهملة
ل به كالمه بعد أن يوط ئ توطئة،  بكالم له ويجعله في نظم، أو كالم أل فه بعد ذلك يفص 

 ] البسيط [ ":بديعييه"في  ي  الصفكقول 

لَّى ع   ا ط ل ع ْت  ص  ى الظ ل مِ   ل ْيِه ِإلُه اْلع ْرِش م  م ا ال ح  ن ْجم  ِفي ُدج   (3)ش ْمس  و 

 فالشطر األو ل من قصيدة له، واهلل أعلم. 
                                                           

 . 505: ينظر: الديوان (1)
 . 5/529ينظر: الديوان:  (2)
 فصدر هذا البيت ذكر أنه تقدم له في قصيدة بروي القاف، امتدح بها النبي صلى اهلل عليه وسلم، مطلعها:(  3)

 فيروزج الصبح أم ياقوتة الشفق    بدت فهيجت الورقاء في الورق
 ع التفصيل هو:والبيت الذي أتى بصدره منها وأثبته في بديعيته على حاله ألجل نو 

 صلى عليه إله العرش ما طلعت     شمس النهار والحت أنجم الغسق
 .5/155ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي:

[ظ12]  
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  :واسم أبيه أحمد ،ومحرز جد أبيه، فرج بن محرزوقول 
 

د    ْثنِ   ي ُمْحِرز  ن س ِبيف ر ُج ْبُن أ ْحم د  ج  ر  س بِ ِإل ى الُحس ْيِن ف و   ي من  الح 

كُ  ُسول  اهلل  ي ــــــي ُكل ِهم و أ بِ ـــــْن ش ِفيعًا أل ْهلِ ـــــو  ل ْن ي ِضيق  ر   جاُهك  ِبي و 

لَّ ــــِإذ ا الك ري  مِ ــــى باسِم ُمْنت قِ ــــُم ت ح 

 

 باب التهذيب والتأديب

ه، بل عبارة عن كل  بيت متضح قد هذ ب لف ظه هذا النوع ليس له شاهد يخص 
قصائد تعرف بالحوليات، كان ينظم  لزهير بن أبي سلمىد النظر فيه، وقد كان ر ورد  وحر  

 ؛القصيدة في أربعة أشهر، وينقحها في أربعة أشهر، ويعرضها على أصحابه أربعة أشهر
 ] البسيط [ :ررابن القص  كقول 

 مِ ك  ا ح  وذ   م  كْ ى حُ د  ل   الً ضْ ف  و   الً ضْ ف    ان  ل   ي  لِ الو   ت  نْ ا أ  ن  ل   ي  لِ الو   ت  نْ أ  

 

 باب االعتذار

ابن مثل قول  ؛برقة قول، وعذوبة لفظ، وتواضع هوهو أن يذكر المتكل م حال
 ] البسيط [ :ررالقص  

 مِ ر  الك   ل  احِ ي س  غِ بْ ت   ك  ودِ جُ  رِ حْ ي ب  فِ   تْ ح  ب  ي س  ي التِ الِ آم   ةُ ين  فِ ي س  ذِ ه  
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 اعيباب الّد

يذكر أن  الداعي له إلى نظم  ررابن القص  ول وهو السبب المحرك لطلب المراد، كق
 ] البسيط [ :بديعية الطمع في الجنة

 يمِ ص  ت  عْ مُ ى و  و  أْ الم  و   دِ لْ الخُ  ةِ نَّ ي ج  فِ   هِ بِ  اة  ج  و النَّ ــــجُ رْ ي أ  تِ نَّ ا ج  ه  تُ لْ ع  ج  

 

 باب االحتباك

، (1)ندلسياأل األعمى لرفيقه  "شرح بديعية"إن ه لم يره إال  في  وقال ،السيوطيذكره 
 .المقابلي سم اه الحذف، ولو يسم ه هذا االسم، بل "البرهرن"في  (2)الزركشي وذكره

، ززيعأنواع البديع االحتباك، وهو نوع من ": "البديعية شرح"في  األندلسيقال  
ل،  ل ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في األو  وهو أن يحذف من األو 

ث ِل الَِّذي ي ْنِعُق ِبم ا ال  ي ْسم ُع﴾:﴿كقوله تعالى ث ُل الَِّذين  ك ف ُروا ك م  م  ومثل  :التقدير  ؛(3)اآلية ،و 
ل األنبياء لداللة الذي فكمثل الذي ينعق والذي ينعق به؛  األنبياء والكفار حذف من األو 

لذين كفروا مثل ا :وقيل ينعق عليه، ومن الثاني الذي ينعق به لداللة الذين كفروا عليه.
كمثل الناعق مع الغنم؛ فحذف من كل  طرف ما يدل  عليه الطرف ، يا محمد ،معك

 اآلخر.

                                                           
 سبقت ترجمته. (1)
ْرك ِشي، أبو عبد اهلل، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية واألصول.تركي األصل. ولد  (2) هو محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزَّ

هـ. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: "البرهان في علوم القرآن"، و "البحر المحيط" في أصول  519بمصر سنة 
 .2/20، األعالم: 355/ 3هـ. ينظر: الدرر الكامنة:  551الفقه. توفي بمصر سنة 

ث ِل الَِّذي ي ْنِعُق ِبم ا ال  555البقرة:  (3) ث ُل الَِّذين  ك ف ُروا ك م  م  ِند اًء ُصم  ُبْكم  ُعْمي  ف ُهْم ال   ، وتمامها:" و  اًء و  ُع ِإالَّ ُدع  ي ْسم 
."  ي ْعِقُلون 
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اء ﴾وقوله تعالى:﴿ ْيِبك  ت ْخُرْج ب ْيض  و أ ْدِخْل ي د ك  ِفي ج 
غير  (2)تخرج :والتقدير ؛(1)

ل، وأخرجها تخرج بيضاءبيضاء  :تدخل غير بيضاء، ومن الثاني :؛ فحذف من األو 
 األظهر أن يقدر: وادخل يدك في جيبك أدماء تخرج بيضاء من جيبك. :. وقيلأخرجها

 هفيحذف من كل واحد منهما مقابلأن يجتمع في الكالم متقابالن، :"الزركشيوقال 
ْيُتُه ف ع ل يَّ ِإْجر اِمي و أ ن ا ب رِ ه تعالى:﴿لداللة اآلخر عليه، كقول يء  أ ْم ي ُقوُلون  اْفت ر اُه ُقْل ِإِن اْفت ر 

﴾ فعلي  إجرامي وأنتم برآء منه، وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما  :التقدير ،(3)ِممَّا ُتْجِرُمون 
ل ْيِهمْ تجرمون. وقوله تعالى:﴿ ُيع ذ ب  اْلُمن اِفِقين  ِإْن ش اء  أ ْو ي ُتوب  ع  ويعذ ب  :التقدير ؛(4)﴾و 

و ال  . وقوله تعالى:﴿(5)"بهمأو يتوب عليهم فال يعذ   المنافقين إن شاء فال يتوب عليهم،
ُكُم اللَُّه ِإنَّ اللَّه  ُيِحب  التَّوَّ  ْيُث أ م ر  تَّى ي ْطُهْرن  ف ِإذ ا ت ط هَّْرن  ف ْأُتوُهنَّ ِمْن ح  ُبوُهنَّ ح  اِبين  ت ْقر 

﴾ ُيِحب  اْلُمت ط ه ِرين  و 
رن". وقوله رن، فإذا طهرن وتطه  حتى يطهرن ويتطه  " أي: ؛(6)

ل  تعالى:﴿ ر  س ي ًئا﴾خ  اِلًحا و آخ  ُطوا ع م اًل ص 
؛ أي: عمال صالحًا بسي ئ، وآخر سي ًئا (7)

                                                           
 .52النمل:  (1)
 كذا. ولعل الصواب: تدخل. (2)
 . 39هود:  (3)
 . 21األحزاب:  (4)
" كما أفاده الزركشي عند ذكره أقسام الحذف، حيث جاء به في القسم الساب (5) ع. ينظر: هذا تعريف "الحذف الُمق اب ِلي 

عيسى  -البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد اهلل الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية
 .3/525م:  5595، 5البابى الحلبي وشركائه،  ط/

 .222البقرة:  (6)
 .502التوبة:  (7)
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ِفئ ة  تُق اِتُل ِفي س ِبيِل اللَِّه و ُأْخر ى ك اِفر ة ﴾له قوله تعالى:﴿ السيوطيواستخرج بصالح. 
 ؛(1)

 .(2)وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت ،فئة مؤمنة تقاتل في سبيل اهلل :أي

الشد  واإلحكام، وتحسين أثر الصنعة في الثوب؛ فحبك الثوب شد  ما  :لغةً  ،حبكوال
ألن   ؛بين خيوطه من الفرج بحيث يمنع عن الخلل مع الحسن، فسمي الباب احتباكا

مواضع الحذف من الكالم شبهت بالفرج بين الخيوط، فلم ا أدركها الناقد البصير بصوغه 
له مانع من خلل كحابك صار / ضع المحذوف موضعه الماهر في نظمه وحركه، فو 

فالمتكلم ترك  ؛الخلل بتقديره ما يحصل به االلتئام مع ما أكسبه من الحسن فسد   ،يطرقه
 مواضع يسدها السامع بتقديره. واهلل أعلم.

 

 باب التسمية

كقول  ؛المؤل ف كتابه أو الحاكي حكايتهوهي أن يسم ي الشاعر قصيدته أو 
ر فيها مخارج التي رمز فيها إلى القراءات والقر اء، وذك "قصيديه"في  (3)الشرطبي

 ] الطويل [  :الحروف، ورغ ب فيها ودعا

 (4) ال  بَّ ق  ُمت   هِ ي فاْهنِ انِ ه  و و ْجه  التَّ   ت ي م ناً  "يِحْرز  األمانِ "وسم يُتها 

                                                           
 . 53آل عمران:  (1)
 .5/211، معترك األقران: 3/201ينظر: اإلتقان: (2)
، أبو محمد، الشَّاِطبي: إمام القر اء، وعالم بالحديث والتفسير واللغة. وكان آية  (3) هو القاسم بن ِفير ه بن خلف الرعيني 

هـ.من أشهر تآليفه: " حرز األماني " قصيدة في القراءات تعرف  938في الحفظ.ولد بشاطبة )في األندلس( سنة 
 .9/580، األعالم: 20/ 2نظر: غاية النهاية: هـ. ي 950بالشاطبية. توفي بمصر سنة 

الِحرز: ما يعتمد عليه في حفظ ما يجعل فيه. وقوله: "فاهنه": من قولهم: ه ن ْأُت الرجل أْهن ُؤُه، وأْهِنُئه أيضًا، إذا  (4)
طعام. والمعنى ترفق أعطيت ه. أي: أعطه القبول منك واإلقبال عليه؛ لتنال الغرض منه وكن له هنيئا كما تقول: ه ن أ ِني ال

به؛ لتنال الغرض بسهولة. ينظر: إبراز المعاني من حرز األماني، عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي 
 ، الصحاح: مادة هنأ.95شامة، دار الكتب العلمية، دت: 

[و12]  
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 باب التضعيف

 يَّ لَ ى عَ َمْن َصلَّ »:وهو ارتفاع العدد أو شيء إلى مثله فصاعدا دفعة، كقوله 
 يَّ لَ ى عَ لَّ صَ  نْ مَ وَ  ة  رئَ مِ  يهِ لَ ى اهلل عَ لَّ ا صَ ر  شْ عَ  يَّ لَ ى عَ لَّ صَ  نْ مَ ا، وَ ر  شْ عَ  يهِ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  ة  رَّ مَ 
ا ﴿:وقال اهلل جل  وعال . (1)«رف  لْ أَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  ة  رئَ مِ  ْعِف ِبم  ز اُء الض  ف ُأول ِئك  ل ُهْم ج 

ِمُلوا بَّة ﴾﴿:وقال ،(2)﴾ع  بَّة  أ ْنب ت ْت س ْبع  س ن اِبل  ِفي ُكل  ُسْنُبل ة  ِمائ ُة ح  ث ِل ح  ك م 
وقال تبارك  ،(3)

ْشُر أ ْمث اِله ا﴾وتعالى:﴿ س ن ِة ف ل ُه ع  اء  ِباْلح  م ْن ج 
(4) 

 [ سيطب] ال :فرج بن محرزقال     

 مِ ر  الك  و   ودِ ي الجُ ذِ  نْ مِ  مِ المكارِ  ف  عْ ضِ   ةً ــي  ــزاكِ  ك  ـــنْ الًة مِ ــــنَّ ص  ـــف  وضاعِ 

 ادً ــ ـبا أ  مً ــــائد   مْ ـــــل  س  ي  و  ِــ بى النَّ ــــــل  ع  
 مِ ـــهِ ــــل  كُ  ابِ ــــصح  األ  و   ى اآللِ ــ  لا ع  ذ  ــــــك   

 

 

 

 

 

 
                                                           

ن زاد فكنت له شفيًعا الحديث بهذا اللفظ أورده اإلمام مغلطاي في شرحه على "سنن ابن ماجه"، وفي آخره:" وم( 1)
وشهيًدا يوم القيامة ". وأورده الحافظ السخاوي في كتابه " القول البديع "، بلفظ:" من صلى علي  صالة واحدة؛ صلى اهلل 
عليه عشرًا، ومن صلى علي  عشرًا؛ صلى اهلل عليه مئة، ومن صلى علي مئة؛ صلى اهلل عليه ألفًا ومن صلى علي 

على باب الجنة ". ثم قال عقبه: "لكني لم أقف على أصله إلى اآلن، وأحسبه موضوعًا".ينظر: ألفًا؛ زاحمت كتفه كتفي 
المملكة العربية  -شرح سنن ابن ماجه ، مغلطاي بن قليج الحنفي، تح: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز 

ئ في األمة،  محمد ناصر ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السي3/259م: 5555 -5السعودية، ط/
 .51/808م:  5552 - 5الممكلة العربية السعودية، ط/ -الدين األلباني، دار المعارف، الرياض 

 .35سبأ:  (2)
بَّة  أ ْنب ت ْت س ْبع  س ن اِبل  225البقرة:  (3) ث ُل الَِّذين  ُيْنِفُقون  أ ْمو ال ُهْم ِفي س ِبيِل اللَِّه ك م ث ِل ح  ِفي ُكل  ُسْنُبل ة  ِمائ ُة  ، وتمامها:" م 

ِليم ". ْن ي ش اُء و اللَُّه و اِسع  ع  اِعُف ِلم  بَّة  و اللَُّه ُيض   ح 
 .520األنعام:  (4)
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 باب براعة االستهالل

 ويسّمى االبتداء املناسب، وبراعة املطلع                       

والبراعة قياس  إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره. ؛-بضم  الراء وفتحها -من برع
رفع الصوت؛ وكانوا إذا  :أول ظهور الهالل، وقيل ،:في األصل ،واالستهالل .المضموم
ل الشهر. ثم  استعمل في مطلق افتتاح الشيءالصوت ب واظهر رفع  .ه بأن ه ظهر، وذلك أو 

ضافة البراعة إلى اال  البراعة الحاصلة من الشاعر أو  :أي ؛ستهالل للمالبسةوا 
ظهوره، وذلك ابتداء  يءالبتداء الكالم. ومطلع الش :أي ؛الكاتب، المالبسة لالستهالل

ل خطبته أو قصيدته أو رسالته  ؛ق له الكالميا سمناسب لم وهي أن يدل  اإلنسان في أو 
ل  الزمتخشريول كق ؛أو تأليفه، على الغرض الذي قصده وأنشأ فيه ذلك : "الكشرف"في أو 

وهو كتاب ": "لهمفص  "وقوله في ، (1)"الحمد هلل الذي أنزل القرآن كالما مؤل فا منظما"
 (3)أبي محمد التخرزنوقول ، (2)"وضعته في النحو، اهلل أحمد أن جعلني من علماء العربية

 [] البسيط  :بولد البنته (4)ردعب   برلصرحب بنيهن ئ السلطان المعروف 

ز  اإِلْقباُل ما و ع د ا ع دا  ُبْشر ى ف ق ْد أ ْنج  ق م ُر الم ْجِد في ُأْفِق اْلُعال ص  و 
 

                                                           
 .5ينظر: الكشاف:المقدمة/ (1)
بيروت،  -ينظر: المفصل في صنعة اإلعراب، محمود بن عمر الزمخشري، تح: د. علي بو ملحم، مكتبة الهالل  (2)

 .5/55:  م5553 -5ط/
هو عبد اهلل بن أحمد الخازن، األصبهاني، أبو محمد الخازن: من حسنات أصبهان وأعيان أهلها في الفضل ونجوم ( 3)

أرضها وأفرادها في الش عر. وكان من خواص الصاحب بن عب اد، وكان على خزانة كتبه في ريعان شبابه، هرب من 
 .5/312، وفيات األعيان: 3/355حضرته مدة ثم عاد إليه. ينظر: يتيمة الدهر: 

اِحب ابن ع بَّاد: وزير غلب عليه األدب،  (4) ، الملقب  بالصَّ هو إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني 
هـ.من تصانيفه: "الكشف عن مساوئ  322فكان من نوادر الدهر علما وفضال. ولد في الطالقان )قرب قزوين( سنة 

 .5/352، األعالم: 313 – 2/253هـ.ينظر: معجم األدباء:  389ن شعر". توفي سنة شعر المتنبي"، و"ديوا
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وأبو محمد أشعر  ؛به حبمفرو  االتكلم بما يزيد سرور  :. والتهنئة"وكوكب المجد"ويروى: 
وأن الكالم سيق لذلك.  ،يع يبشر بهفوهو ر  ،بكالمه أن ث مَّ مسرورا به وأن أمرا حدث

 ،جعل المجد كالسماع في نفسه، ورمز إليه بكوكب أو بقمر ؛وكب أو القمر ذلك الولدوالك
لع وكون ظهر بهذا المولود قوة طا :أي ؛أو أريد بكوكب المجد ما يعرف به طالع المجد

 البسيط[ ] :في التهنئة بزوال المرض بأبي الطي  وقول  .كوكبه في غاية الصعود

مُ اْلم ْجُد ُعوِفي  إذا ُعوفيت   و ز ال  ع ْنك إلى أ ْعدائك  األل مُ   واْلك ر 
(1) 

 . "السقم:"ويروى

ُتها، وهي مدينة بين  "ساوة"المنسوب إلى  ،(2)رويالسَّ  الفرج أبيوقول  التي غارت ُبحْير 
 ] الوافر [ :يرثي فخر الدولة ،انذوهم (3)الثرى

 يكِ تْ ف  ي و  شِ طْ ب   نْ مِ  ارِ ذ  ح   ارِ ذ  ح    اه  ــــيفِ  ءِ لْ ــمِ بِ  ولُ ـــــقُ ا ت  ي  ـــنالد   ي  ـِـــــــه

 يــــُل ُمْبكِ عْ الفِ ك  و  حِ ضْ ي مُ ــــلِ وْ ق  ف    يــــامِ س  تِ ابْ  نُ ــــــــسْ كـُُم حُ رْ رُ ــــــغْ ي   ـال  ــف  

 كِ لْ ه   فِ يْ س  بِ  هُ ــنْ مِ  ك  لْ المُ  تُ ذْ خ  أ    يــــــــن  إِ وا ف  رُ ــــــــبِ ت  اعْ  ةِ ــول  دَّ ــالــ رِ ـــــخْ ف  بِ 

 (4)كِ لْ سِ طُــــــــــــــــرًّا بِ  مْ هُ ــــع  مْ ج  ي ْنِظُم و    ااي  ر  ـــى الب  ـــل  ع   طال  ت  اسْ  ان  ــ ك دْ ـــــق  و  
                                                           

 .5/59ينظر: الديوان: (1)
ُتها، وهي مدينة بين الر ي  وهمذان.أشهر كتاب الصاحب ابن ( 2) هو أبو الفرج الس اوي، نسبة إلى "ساوة" التي غارت ُبحْير 

مدح فخر الدولة البويهي، وله شعر جيد رائق. ينظر: يتيمة الدهر: عباد بحسن الخط مع أخذه من البالغة بأوفر الحظ.
3/198 . 
، والنسبة إليها الرازي على غير قياس. ينظر: معجم البلدان،  ياقوت الحموي، دار  (3) نما هي: الر ي  كذا، وهو سهو، وا 

 . 3/555م:  5559، 2صادر، بيروت، ط/
 عالبي هكذا:هذا البيت وما بعده سوى األخير رواهم الث (4)

ْمع ُهم ِفي ِسْلِك ُمْلكِ  ن ظَّم  ج  ل ى الب ـر اي ا    و  ق ـْد كـان  اْست طال  ع   و 

اء ْتُه ي وًما    ل ق ال  ل ــــــه ا ُعــتُــــوًّا ُأف  ِمْنكِ  ح ى ج   ف ل ْو ش ْمُس الض 



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
501 

 

 كِ ـــنْ مِ  ف  ا أُ وً ـــــــــــت  ا عُ ه  ــــــل   ال  ــــــــق  ل    امً وْ ي   هُ اءتْ ى ج  ح  الض   ُس مْ ش   وْ ــل  ف  

 كِ نْ ع   ل ق ــال  ِإن ـــي ل ْسُت أ ْرضــ ــى  ِإل يــْــــــــــهِ  تْ ت  أ   ومِ ـــــــجُ لن  ا رُ ـــــهْ ز   وْ ــــل  و  

 كِ نْ ض  يق  و  ي ض  فِ  ــرِ بْ الق   ير  سِ أ    ااي  ر  ــــــــالب   غ  ر  فــ ــــــــا م  د  ـــــــعْ ى ب  ــــــس  مْ أ  ف  

 كِ سْ نُ  ب  وْ ــــث   ل  ب  رْ س  ا ت  ي  نْ ى الد  ــــل  إِ   امً وْ ــــــــي   ـاد  ـــــــ ـــــع وْ ـــــــــــل   هُ ــــــنَّ أ   رُ د  ـــــق  أُ 
 

أو  ،ضمير القصة ":هيو" ،المصدر:-بالفتح-ما يمأل الشيء، و :-بكسر الميم-الملء
 عموم فمها كالم يمأل: فمها، وملئ فمها ":فيها"على أنه بدل منه، و "الدنياـ"مبهم مفسر ب

ب األحوال والمراد أن لسان حال الدنيا من تقل ؛من أن ه اسم أو مصدره على ما مر  كل   أو
  رف.عالهم بالش   :وفرغ القوم   .كاللسان الجهير المفصح

ة، وهي بلدة كانت وري  في فتح عم   (1)برهلل المعيصميخاطب السلطان  رميم   أبيوقول      
 [ ] البسيط :، والحمد هللللنصارى يزعم أهل التنجيم أن ها ال تفتح في ذلك الوقت ففتحها

 

د  ب ْين  اْلِجد  ــي حـف  ن  اْلُكُتِب ــــــاًء مِ ــد ُق ِإْنبــــالسَّْيُف أ صْ   و اللَِّعبِ / د ه الح 

اِئفِ  ف اِئِح ال ُسوُد الصَّح  ي بِ ــف  ِبيُض الصَّ ال ُء الشَّك  والر   (2)ي ُمُتوِنِهنَّ ج 
 

                                                                                                                                                                                

ـاُه     ت أ بَّى أْن ي ُقول   ل ْو ز ْهــــــُر الن ُجوِم أ ب ْت ِرض   ر ِضيُت ع ْنكِ  و 

ْنكِ   يق  و ض  ا ق ـــــر ع  الب ــــر اي ا     أ ِسير  الق ْبِر ِفـي ض   ف أ ْمس ى ب ْعد  م 

 .3/198ينظر: يتيمة الدهر: 
هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي، أبو إسحاق، المعتصم باللَّه العباسي: خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة.  (1)

هـ يوم وفاة أخيه المأمون. وهو فاتح "عم ورية"، وباني مدينة سامراء.توفي  258وبويع بالخالفة سنة  هـ، 555ولد سنة 
هـ.ينظر: اإلنباء في تاريخ الخلفاء، محمد بن علي المعروف بابن العمراني، تح: قاسم السامرائي، دار اآلفاق  225سنة 

األمم والملوك، عبد الرحمن بن الجوزي، تح: محمد عبد ، المنتظم في تاريخ 501م:  2005 -5العربية، القاهرة، ط/
 .55/29م: 5552 - 5القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/

 . 5ينظر: الديوان:  (2)

[ظ12]  
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يحا بليغا فصويجعله ويجودها  ،العبارة أو ل كالمه ينبغي للمتكلم أن يحسن :وقالوا
أن  ،مع ذلك ،واألولى؛ وعرفه كل أحد إال  ما كان عبادة معروفة متناسبا خاليا مما شهر

ن أخلص ني ته لما يكون تبعا للقرآن أو السنة؛ فإذا إيبتدع في أدائها ما لم يسبق إليه إال  
دا كذلك أقبل السامع  ل الكالم مجو  على باقيه، وأحسن الظن بباقيه، وتحمل منه ما كان أو 

 الباقي. دجو   حق النقص عند وهمه بباقيه ولوال يتحمل، واألسبق في قلبه نقصه فيلت

]  :امرئ القيساالبتداء بذكر األحب ة والمنازل، كقول  ،في العادة ،ومما استحسنوه
 الطويل [

ْنِزلِ  م  بيب  و  ْوم لِ ِبِسقْ   ِقف ا ن ْبِك ِمْن ِذْكر ى ح  ِط الل وى ب ْين  الدَُّخوِل ف ح 
 

فانظر كيف وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وذكر الحبيب والمنزل في نصف 
فإن ه لم يتف ق له في النصف الثاني  ؛بيت، عذب اللفظ، سهل السبك. وقدح فيه بعض

به  شيء من ذلك كل ه، فيأتي فيه بألفاظ غريبة ومعان قليلة، فكان ذلك عيب لبيته عاب
ل يسري الحسن إليه من األول، إذ كان بيانا  ،ما زان. ويجاب بأن  ذلك الشطر تابع لألو 

ولم يعنفه؛ فإن ه  كان أبوه أعرف بنقد الشعر فمدحه وقد ؛للمنزل الذي ذكره في قالب الزينة
ل شعر  :قيل راهق ولم يقل شعرا، فقال أبوه: هذا ليس بابني، إذ لو  القيس امرئهذا أو 

ني لقال شعرا، ثم  قال الثنين من خاصته: خذاه واذهبا به إلى مكان كذا فاذبحوه كان اب
وأتياني بدمه. فمضيا به حتى وصال المحل المعي ن فشرعا في أمر ذبحه، فبكى، وقال 
البيت إلى آخر القصيدة، فرجعا به إلى أبيه، فقال: هذا أشعر من على وجه األرض، قد 

وذكر الحبيب والمنزل في نصف بيت. فقام إليه واعتنقه وقف واستوقف، وبكى واستبكى، 
 ا.وقب له، وقال: أنت ابني حقًّ 

فكذا أراد بين  ،فلو قيل: جلست بين القوم لم تعنف ؛"بين الدخول"وأم ا قوله: 
وأم ا السقط  .ة لمن لم يعرفهابسنلباغربة الدخول وحومل فما هي إال   وأما .مواضع الدخول

ع الرمل الممتد، حيث يدقه، فهو طرفه الدقيق الممتد على األرض ال فليس يخفى أن ه منقط
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وقد قالوا: إن ه يكفي في حسن االبتداء حسن شطر البيت  الرمل الملتوي. واللوى: .أعاله
ل.  ] الطويل [ :النربغة الذبيرنيومن حسن االبتداء قول  مثال األو 

ْيم ة  ن اِصب  ِكِليِني ِله م  ي ا أُ  ل ْيل    م   (1)اْلك واِكبِ  ُأق اسيِه ب طيءِ و 

 [ ] البسيط (2):لميأشجع الس  وقول 

س ال مُ               ل ْيِه ت ِحيَّة  و  ال ه ا األ يَّامُ   ق ْصر  ع  م  ل ْيِه  ج  لع ْت ع   خ 

ومعنى  ،لتضم نه معنى طرح؛ ففي خلع معنى النزع، وهو األصل "علىـ"ب "خلع"عد ى 
في  اليفيرزانيواختار  .من جانب هذا المعنى المنضم "علىـ"الطرح منضما إليه، فعد ى ب

يكون مفيدا للمعنى اآلخر، مثل أن  ،مثال ،التضمين بقاء اللفظ، وتقدير لفظ آخر حاال
 .يقال: خلع عليه بمعنى نزع ثوبه وطرحه عليه ؛عليه األيام جمالها يقال: خلعت طارحةً 

أو  ،منزل، دار بناء بنحو الطين والحجروالبيت في وصف الديار، والدار عند العرب: ال
 ، ونحوها من المنازل مطلقا.(3)صوصر والخُ منزل بيوت الشَّع  

 [ ] الطويل :بالطي   أبيومن ذلك في الفراق قول 

ْقُت غ   م ْن ف ار  ْيرُ   ُمذ مَّمِ  رُ يْ ِفر اق  و  م ْن ي مَّْمُت خ   (4)ُمي مَّمِ  و أ م  و 

                                                           
اسم محبوبته. : الحزن. أميمة: من باب وعد. والهم   ،ه إلى نفسه ي ِكُله ُوكواًل ل  ك  . "كليني": من و  10ينظر: الديوان:  (1)

 أي: ذو نصب؛ ألنه ينصب فيه ويتعب. ؛ناصب: شديد
هو أشجع بن عمرو السلمي، أبو الوليد، من بني ُسليم، من قيس عيالن: شاعر فحل، كان معاصرا لبشار. ولد   (2)

توفي نحو سنة باليمامة ونشأ في البصرة، ثم استقر  ببغداد. مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحيى فقر به من الرشيد.
 .5/335، األعالم: 353هـ. ينظر: الشعر والشعراء:  559

اص   والجمع: قصب، أو شجر من بيت: الُخص   (3)  من فيه ما رىيُ  ألنه بذلك ُسم ي   ؛ُخُصوصو  وِخص اص أ ْخص 
 لسان العرب: مادة خصص؛ تاج العروس: مادة خصص.ينظر: . ُفْرجة   :أ ي ؛خ صاصة  

ومن فارقته غير مذموم، وهو سيف الدولة، وهذا أم: أي قصد، ومن أممته خير مقصود، وهو يقول: هذا فراق  (4)
 .5/58، الصبح المنبي:2/230كافور.ينظر: المثل السائر: 
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 الوافر [ ] :في الشكوى بأبي الطي  وقول 

ل  ـــــؤ اد  م  ـــــــفُ  امُ ــــــــِه المُ ــــيـــا ُيس  ا ت ه   ر  ِمْثلُ ــــو ُعمْ   د   (1)امُ ــُب الل ئــم 

ساءة أدب مع اهلل ولكن في الشطر أبي والمدام: الخمر. وقول  .الثاني جفاء وا 
 ] الطويل [ :وهي ذكر محاسن النساء ،في الغزل ،بالطي  

ْمرُ  أ ِريُقِك أ مْ  ِة أ ْم خ  ام  اُء اْلغ م  ْمرُ   م  ِبِفيك ُبُرود  و ْهي  ِفي ك ِبِدي ج 
(2) 

 والسيما أو ال.  ،ويجتنب في المديح ما يتطي ر به

والداعي هذا  ؛(4)للد اعي العلوي  أنشد قصيدة  (3)ريرابن مقريل الض  ُروي أن      
ل القصيدة ،من ذري ته بن أبي طرلب لعلي  منسوب    :وكان أو 

 البيت.؛ (5)*موعد أحباِبك ِباْلُفرق ِة غ د  *                             

                                                           
قوله:"فؤاد.."؛ يعني أن  عرضي بعيد ومرامي ُمت ع ذر ِإْذ لست كالناس أْرضى ِبم ا يرضون ِبِه ويلهني السكر. وقوله:"  (1)

ل ِكن اْلُعمر قصير ومدته  و عمر.."؛ ْوت أ ن أْدرك أغراضي لطول اْلُعمر و  ه ذ ا تأسف ِمْنُه، ي ُقول: ل و ك ان  اْلُعمر ط ويال ر ج 
ا أ ِجدُه من اْلُعمر. ينظر: شرح ديوان المت نبي، ق ليل ة ف ِهي  ك ِهب ة اللئام يسير ة حقيرة ف م ا أخوفني أ ن ال  أْدرك طلبي ِبقدر م 

بيروت، دت:  -عبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة -إبراهيم األبياري-بن الحسين العكبري ، تح: مصطفى السقا عبد اهلل
1/25 
ورواية الديوان: "بفيَّ برود  وْهو في كبدي جمر".يقول: شككت فيما ذقته من فمك فلست أدري أريق هو أم ماء (  2)

حرك الحب ويذكي جمر الهوى. ينظر: الصبح المنبي: سحاب أم خمر، وهو بارد في فمي حار  في كبدي؛ ألنه ي
2/581. 
هو نصر بن نصر الحلواني، وكنيته ابن مقاتل، ويعرف بابن مقاتل الضرير. ويرويه في " الصناعتين": أبو مقاتل.  (3)

 .55، أنوار الربيع: 2/20، الصبح المنبي:  132وهو أحد شعراء الجبال. ينظر: الصناعتين: 
: مؤسس الدولة العلوية في طبرستان.هو الحسن ب (4) وكان حازما مهيبا، مرهوب الجانب،  ن زيد بن محمد العلوي 

 هـ. 250دامت إمرته مدة عشرين عامًا، كانت كلها حروبا ومعارك .توفي بطبرستان سنة . فاضل السيرة، حسن التدبير
 .2/555، األعالم:532/ 5الكامل في التاريخ: 

 .  55، أنوار الربيع:1/505ينظر: بغية اإليضاح: (5)
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 .أحبابك ال أحبابي :أي ؛ولك المثل السوء ،حبابك يا أعمىأ: موعد اعيالد  فقال 
ألن ه  ؛للفظوالمثل السوء: الصفة القبيحة المكروه، وذلك أن ه ذكر الفرقة، فتطي ر بذلك ا

 وهو اسم موضع. ،مضموم الفاء مقريل ابن. ولو الذي نطق به واالفتراق من مادة واحدة

يوم المهرجان، وهو  ،المذكور اعي العلوي  الد   على ،هذا ،مقريل ابنودخل أيضا 
ل يوم من فصل الخريف  ] الرمل [ :  يوم فرح وسرور ولعب، فأنشد ؛أو 

ي انِ ال  ت  / ل ِكْن ُبْشر  ي    ُقْل ُبْشر ى و  انِ ِعزَُّة الدَّاِعي و   ْوُم اْلم ْهر ج 

وألقاه على وجهه وضربه  .يا أعمى! تبتدئ بهذا يوم المهرجان :، وقرلالداعي  فتطي ر به 
 من اإلعطاء له. :أي ؛وقال: إصالح أدبه أبلغ من ثوابه ضربة. :يعنأ ؛خمسين سوطا

 إسحرقوجلس فيه أنشده  ،بميدان بغداد ،قصره المعيصم برهللولم ا بنى 
 [ البسيط ]  (1):الموصلي

ِك اْلبِ  م حاكِ يا د اُر غ يَّر    ؟كِ ال  بْ يا ل ْيت  ِشْعري ما الَّذي أ    ال و 

 وأمر بهدمه.  المعيصمفتطي ر 

جرا بسملة إال  سورة التوبة، فنزلت ز والقرآن خال عم ا يعاب، وفتح كل  سورة بال
 ؛أكملهو  ،بالسيف، وجاءت فواتح السور على أحسن وجه وأبلغه وأزجره، حيث الزجر

 وغير ذلك. ،كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء

 

 

                                                           
هـ.تفرد بصناعة  599هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي، أبو محمد: من أشهر ندماء الخلفاء. ولد ببغداد  (1)

الغناء، وكان عالما باللغة والموسيقى وشاعرا حافظا لألخبار. من تصانيفه:"كتاب أغانيه" التي غنى بها، و "أخبار ذي 
 .5/252، األعالم: 29/ 5هـ.ينظر: وفيات األعيان:  239اد سنة الرمة".توفي ببغد

[و14]  
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التي هي مطلع القرآن، فإن ها  ،والعلم األسنى في براعة االستهالل فاتحة الكتاب
أنزل اهلل مائة وأربعة كتب، أودع علومها أربعة ": (1)الحسنقال  .مشتملة على مقاصده

علم التوراة والزبور واإلنجيل في الفرقان، ر واإلنجيل والفرقان، ثم  أودع و التوراة والزب :منها
 ."ل فاتحة الكتابل، ثم أودع علوم المفص  ثم أودع علوم القرآن المفص  

 وذلك أن  العلوم التي احتوى عليها القرآن، وقامت بها األديان أربعة: 

ليه اإلشارة بـ﴿ ؛وصفاته ،جل  وعال ،ومداره على معرفة اهلل :علم األصول ر ب  وا 
﴾اْلع ال   ليها اإلشارة بـ ،اتو  بُ معرفة الن  على و ، (2)ِمين  ل ْيِهْم﴾وا  وعلى  ،(3)﴿الَِّذين  أ ْنع ْمت  ع 

ليه اإلشارة بـ﴿ اِلِك ي ْوِم الد يِن﴾معرفة المعاد، وا  م 
(4). 

ليه اإلشارة بـ﴿ :علم العباداتو   .(5)ِإيَّاك  ن ْعُبُد﴾وا 

ليه  وهو حمل النفس على اآلداب الشرعية :علم السلوكو  واالنقياد لرب  البري ة، وا 
ر اط  اْلُمْست ِقيم  ا(9)ِإيَّاك  ن ْست ِعينُ اإلشارة بـ﴿  .(6)﴾(2)ْهِدن ا الص 

 

                                                           
هو الحسن البصري، وقد أخرج الرواية  البيهقي في شعب اإليمان. ينظر: الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر  (1)

نقيطي، دار ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الش5/52بيروت، دت:  -السيوطي،  دار الفكر 
 .2/125م: 5559لبنان،  -الفكر للطباعة والنشر، بيروت 

 . 2الفاتحة:  (2)
 . 5الفاتحة: (3)
 . 1الفاتحة: (4)
 .9الفاتحة: (5)
 . 2-9الفاتحة: (6)
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وهو االط الع على أخبار األمم السالفة والقرون الماضية، ليعلم  :علم القصصو 
ليه اإلش المط لع على ذلك سعادة من أطاع اهلل تعالى ﴿ِصر اط  بـ ارةـــــوشقاوة من عصاه، وا 

﴾ ال ين  ل ْيِهْم و ال  الضَّ ْيِر اْلم ْغُضوِب ع  ل ْيِهْم غ   .(1)الَِّذين  أ ْنع ْمت  ع 

فنب ه بالفاتحة على جميع مقاصد القرآن، فمن عرف معانيها فقد عرف معاني 
لة، فهذا هو الغاية في براعة االستهالل مع ما اشتملت عليه  القرآن وغيره من الكتب المنز 

 لفاظ الحسنة وأنواع البالغة.من األ

ة فيها اءفإن  فيها األمر بالقراءة، والبد ،ومن براعة االستهالل سورة اقرأ باسم رب ك
ثبات ذاته وصفاته؛  باسم اهلل. واإلشارة إلى علم األحكام واإلشارة إلى توحيد الرب وا 

لى أصول الدين، وفيها ما يتعل ق باألخبار لَّم  :وهو ،صفات الذات وصفات الفعل. وا  ﴿ع 
ا ل ْم ي ْعل ْم﴾ ْنس ان  م  اإْلِ
ألن  عنوان الكتاب  ؛ها جديرة أن تسم ى عنوان القرآنإن   :فقيل ،(2)

 يجمع مقاصده بعبارة وجيزة. 

دالئل على  ،ومن براعة االستهالل الحروف المقط عة في أوائل السور :قيل
القرآن، :فيها من كلمات القافف "ق"،الكلمات الكبيرة المذكور فيها تلك الحروف، كسورة 

والخلق، والقول المكرر ومراجعته مرارا، والقرب من ابن آدم، وتلق ي الملكين؛ وهو القعيد 
والرقيب، والسائق، واإللقاء في جهنم، والتقدم، والمت قين، والقلب، والقرون، والتنقيب، 

 وتشقق، وحق، ونحو ذلك.

ر في سورة  بلغت مائتي كلمة أو أكثر؛ ففتحت  حت ى ،كلمات الراء "يونس"وتكر 
لها خصومة النبي  "ص"واشتملت سورة  بالراء. مع  على خصومات متعد دة، فأو 

                                                           
 . 5الفاتحة:  (1)
 . 9العلق:  (2)
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ع ل  اآْلِله ة  ِإل ًها و اِحًدا﴾﴿:الكفار، وقولهم أ ج 
ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم  ،(1)

ه ينبآدم ثم في شأن  ثم اختصام المالئكة لألعلى، ثم تخاصم إبليس في شأن ،أهل النار
غوائهم   .وا 

جمعت المخارج الثالثة: الحلق واللسان والشفتين على ترتيبها، إشارة إلى  ألم""و
البداءة التي هي بدء الخلق، والنهاية التي هي المعاد، والوسط الذي هو المعاش. وذلك 

لها  ف ال  ي ُكْن ِفي لى:﴿لقوله تعا ،، وزادت بالصاد"األعراف"وكذا سورة  .ألم""في كل  سورة أو 
ر ج ﴾ ْدِرك  ح  ص 
لقوله  ،وزادت بالراء "،الرعد"وكذا سورة  .ولقصة آدم وقصص األنبياء، (2)

ف ع  السَّم او اِت﴾﴿تعالى: ر 
 واهلل أعلم. ولذكر الرعد والبرق وغيرهما. ،(3)

 

 باب براعة املطلب

ل الكالم ،وهو الداللة ة االستهالل، إال  أن ه على ما يطلبه المتكل م، وهو كبراع ،أو 
 [ ] الطويل :بأبي الطي  يختص  بالسؤال، وكالهما بتلويح ال بتصريح، كقول 

ِفيك   اجا ت  و  ِفي النَّْفِس ح  ُسُكوِتي ب ي ان  ِعْند ه ا و ِخط ابُ   ف طان ة  /و 
(4) 

 [ ] البسيط :الصفي  وقول 

ا ِفي النَّْفِس ِمْن أ ر ب   ِلْمت  ِبم  ُم ِمْن ِذْكِري ل ُه ِبف مِ و أ نْ   ف ق ْد ع   (5)يـــت  أ ْكر 

 واهلل أعلم.
                                                           

 .9ص:  (1)
 . 2األعراف:  (2)
 .2الرعد:  (3)
 .2/211ينظر: الديوان:  (4)
 .505يوان: ينظر: الد (5)

[ظ14]  
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 باب براعة اخلتام

وتسم ى حسن المقطع وبراعة المقطع، وهي أن يؤتى بكالم يشعر بتمام النظم أو 
 [ ] الوافر :بالطي   أبيقول كالتأليف أو الرسالة أو الخطبة أو نحو ذلك، 

ْلق   ل    و ُأْعطيت  الَِّذي ل ْم ُيْعط  خ  ب ك  والسَّالمُ ع  ال ُة ر   (1)ْيك  ص 

 [ ] البسيط :ررابن القص  وقول 

رِ  ل ى اْلُمْخت اِر ِمْن ُمض  ل  ع  مِ   يا ر ب  ص  ِمْن ع ج  ْيِر اْلب ِريئ ِة ِمْن ُعْرب  و   خ 

ألن ه  ؛فصاحته وبالغته وذلك أن  الختام مم ا يتأك د المبالغة في تحسينه زيادة على
ال  بيرتسم في النفس، فإن حسن فقد يج وما رغ السمعقآخر ما ي ر به ما سبق من نقص، وا 

ينفع  اة إذا أكل آخر الذي يليق بالمعد كالطعام الشهي   فهو فقد يسيء ما سبق من حسن؛
، وكالطعام الذي ال  ويزيل بعض ما في النفس من طعام قبله غير الئق أو غير شهي 

الشهي  الالئق أزال ما في النفس من اللذة  يشتهي أو ال يليق، فإن ه إذا ختم به الطعام
 [ ] الطويل : أحمد بن التخصيبفي  نواس أبيومن ذلك قول  ،بالطعام السابق وبشد ة

ِدير  ِإْذ ب ل ْغُتك  ِباْلُمنى ن ي ج  ِديرُ   و اِ  ْلُت ِمْنك  ج  ا أ م   وأنت  ِبم 

ِميل  ف أ ْهُلهُ  ْن ُتوِلِني ِمْنك  اْلج  الَّ ف إِ   و اِ  ش ُكورُ و اِ  اِذر  و  ن ي ع 
(2) 

حقيق به إذ بلغتك بالمدح، " فبالمنى "  متعل ق "   :أي ؛والمعنى إن ي جدير بالمنى
ببلوغ المنى، وأنت حقيق بإعطاء ما أملته فيه، فإن  :أي ؛بجدير " على حذف مضاف

هل ألن ك أ ؛تولني تجعلني تاليا ومصيبا منك الجميل اإلحسان واإلفضال، فأنت أهل لذلك

                                                           
 .5/581ينظر: الديوان:  (1)
 .1/553بغية اإليضاح:  2/902ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: (2)
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ال  فإن ي عاذر ملتمس عذرا لك، إذ لم يتيس ر ما تعطني في الحين،  :أي ؛الجود والفضل، وا 
 أو قد مت من ال يعذر، أو من لم تعطه قبل، وشكور لك إعطاءك السابق لي.

وليس كل  تحسين آخر الكالم يسم ى براعة الختام، بل ما أشعر بانتهائه، وهو 
 ] الطويل[ :ي أبي العالءالمعر  كقول  ،ق على ما وراءهأحسن الختام؛ فال يبقى للنفس تشو  

 (1)لُ ــــِة ش امِ ـــاء  ِلْلب ِريَّ ــــذا ُدع  ـــو ه    ب قيت  ب قاء  الدَّْهِر ي ا ك ْهف  أ ْهِلهِ 

ونسب بعضهم هذا  ألن  بقاءه سبب لكون البرية في أمن ونعمة وصالح حال.
كهف "، ومعنى ااء أن  العادة قد جرت بالدعاء آخر ـ ووجه إشعاره باالنته بألبي الطي  البيت 
في  "الهاء"بإعادة  ؛أو ملجأ أهل الدهر ،أو ملجأ قومه وأتباعه ،ملجأ أبناء جنسه ":أهله

 هذا الوجه األخير للدهر.

آل ـ"ختم السورة بالدعاء كالفاتحة والبقرة، وختمها بالوصية ك ،فمن براعة الختام
، "األنعامـ"، أو الوعد والوعيد ك"الزمر"، أو بالحمد كآخر "زلتإذا زلـ"، أو بالوعظ ك"عمران

ُسول  ِمْن وجعل﴿ ."التوبة"، والتوك ل في آخر سورة "المائدةـ"والتبجيل والتعظيم ك اء ُكْم ر  ل ق ْد ج 
ل ْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنين  ر ُءوف  ر ِحيم ﴾ ِريص  ع  ِنت ْم ح  ل ْيِه م ا ع  لجميع ما  اجامع (2)أ ْنُفِسُكْم ع ِزيز  ع 

 ؛اجي من أقبلوالن   فالهالك من أعرض ؛ناطقا بأن ه المراد ،قبله، محرضا  قاطعا لألعذار
 قبل فنجا.أجعلنا اهلل مم ن 

                                                           
-ألبي العالء المعر ي، ونسبه البعض اآلخر ألبي الطيب المتنبي-كأطفيش-اختلف في نسبة البيت؛ فنسبه بعضهم (1)

ها مكرم بن العالء الوزير بكرمان. والغز ي  هو: إبراهيم بن ، ونسبه آخرون إلبراهيم الغز ي يمدح في-كما أفاد أطفيش
 931هـ، والمتوفى بخراسان سنة 115عثمان بن محمَّد الغزي، أبو إسحاق: الشاعر المجيد، المولود بفلسطين سنة 

 .5/90، األعالم: 953، أنوار الربيع: 5/529هـ.ينظر: نهاية األرب: 
 .528التوبة:  (2)
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، وهي أيضا آخر  ،(1)باإلرث "النساء"وختم اهلل سورة  ما الذي هو آخر إنسان حي 
ه ذ ا ﴿بـ "إبراهيم" وختم، (2)بتسلية رسول اهلل  "هود"و "يونس" نزل من األحكام.وختم

ِلي ذَّكَّر  ُأوُلو اأْل ْلب ابِ  ا ُهو  ِإل ه  و اِحد  و  ِلي ْعل ُموا أ نَّم  ِلُيْنذ ُروا ِبِه و  غ  ِللنَّاِس و  فإنها أبلغ  ،(3)﴾ب ال 
تَّى ي ْأِتي ك  بـ﴿ "جرالحِ "وكذا ختم  ،(4)"األحقاف"ذن بالختام، ومثلها ختم مؤ  بَّك  ح  و اْعُبْد ر 
ْيًرا ي ر ُه بـقوله تعالى:﴿ "الزلزلة" ر بالموت، وختموهو مفسَّ ، (5)ي ِقيُن﴾الْ  ْل ِمْثق ال  ذ رَّة  خ  ْن ي ْعم  ف م 
ْل ِمْثق ال  ذ رَّة  ش رًّا ي ر ُه  (5) م ْن ي ْعم   . (6)﴾ (8)و 

ُعون  ِفيهِ :﴿،هي آخر ما نزل من اآليات ،وانظر إلى براعة آية ِإل ى  و اتَُّقوا ي ْوًما ُتْرج 
﴾ فَّى ُكل  ن ْفس  م ا ك س ب ْت و ُهْم ال  ُيْظل ُمون  اللَِّه ثُمَّ ُتو 
خرية المستلزمة للموت. اآلبالمشعرة  ،(7)

مع  رسابن عب  يدخل  عمر، وكان بقرب أجل رسول اهلل  "النصر"وكما أشعرت سورة 
اهم يوما، فدع ،، وقال: لنا أبناء مثلهولم يرض بعض   -رضي اهلل عنهم-أشياخ بدر 

                                                           
ل ُه ُأْخت  ف ل ه ا ِنصْ وهي قوله تعالى (1) ل د  و  ل ِة ِإِن اْمُرؤ  ه ل ك  ل ْيس  ل ُه و  ا ت ر ك  و ُهو  :" ي ْست ْفُتون ك  ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلك ال  ُف م 

ا ت ر ك  و ا ِ  ا الث ُلث اِن ِممَّ ل د  ف ِإْن ك ان ت ا اْثن ت ْيِن ف ل ُهم  ظ  اأْلُْنث ي ْيِن ي ِرثُه ا ِإْن ل ْم ي ُكْن ل ه ا و  ِنس اًء ف ِللذَّك ِر ِمْثُل ح  ااًل و  ْن ك اُنوا ِإْخو ًة ِرج 
ِليم ". النساء:   .552ُيب ي ُن اللَُّه ل ُكْم أ ْن ت ِضل وا و اللَُّه ِبُكل  ش ْيء  ع 

تَّى ي ْحُكم  اللَُّه و   (2) ى ِإل ْيك  و اْصِبْر ح  ا ُيوح  ".يونس/وهي قوله تعالى:"و اتَِّبْع م  اِكِمين  ْيُر اْلح  ِللَِّه 505ُهو  خ  ، وقوله تعالى:" و 
ب ك  ِبغ افِ  م ا ر  ل ْيِه و  كَّْل ع  ت و  ُع اأْل ْمُر ُكل ُه ف اْعُبْدُه و  ل ْيِه ُيْرج  ْيُب السَّم او اِت و اأْل ْرِض و اِ  ".هود:غ  ُلون  ا ت ْعم   .523ل  ع مَّ

 . 92إبراهيم:  (3)
ا ُيوع ُدون  ل   وهي قوله تعالى:" (4) ْون  م  ُسِل و ال  ت ْست ْعِجْل ل ُهْم ك أ نَُّهْم ي ْوم  ي ر  ب ر  ُأوُلو اْلع ْزِم ِمن  الر  ْم ي ْلب ُثوا ِإالَّ ف اْصِبْر ك م ا ص 

".األحقاف: غ  ف ه ْل ُيْهل ُك ِإالَّ اْلق ْوُم اْلف اِسُقون  ًة ِمْن ن ه ار  ب ال   .39س اع 
 . 55الحجر:  (5)
 .8-5الزلزلة:  (6)
 . 285البقرة:  (7)



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
512 

 

بقرب األجل،  عبرس ابنلهم عنها، ففسر ها بعضهم بظاهرها، وسكت بعض، وفسر ها أفس
 . واهلل أعلم.(1)عمرووافقه 

 

 باب براعة امَلْخَلص

ويقال التخل ص الحسن، وحسن التخل ص، ويقال براعة التخل ص. وهي إجادة 
أو  ،ايةش كأو ال ،االفتخارو أ ،أو باألدب ،االنتقال مما افتتح به الكالم من وصف بالجمال

والصالة  ،، والتوس ل، وذكر اهلل جل  وعالشبابكالفخر والمدح، وذكر أيام ال ؛غير ذلك
مع رعاية المناسبة بين ما انتقل  بالذات، المقصود إلىوما يتبع ذلك  ،على رسوله

 عنه وبين المقصود.

سواء في  :قيلو  .خلص بمعنى الخلوصملتخل ص الخروج عن الشيء، وكذا الوا
ذلك أكان  ابتداء محضا أو تقد م كالم، ثم دخل في آخر فانتقل عنه مع مراعاة المناسبة، 

الباب  السيوطيبل األولى أن يحمل عليه كالم من أطلق االفتتاح. وعر ف  ،وهو ظاهر
أن ينتقل مم ا ابتدأ به الكالم على المقصود على وجه سهل يختلسه اختالسا دقيق ـ"ب

ل إال وقد وقع في الثاني لشد ة المعنى،  بحيث ال يشعر السامع بانتقال من المعنى األو 
ويسمون افتتاح الكالم تش ب با وتشبيبا، وهما ذكر أيام الشباب واللهو  .(2)"االلتئام بينهما

أن العرب يذكرون ذلك في أو ل قصائدهم، فسمي ابتداء كل أمر / ومحاسن النساء؛ وذلك 
                                                           

روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يأذن ألهل بدر، ويأذن لي معهم. قال: فوجد   (1)
بعضهم من ذلك، فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله! فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم. قال: فأذن 

لي معهم، فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر اهلل والفتح، فقالوا: أمر اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل  لهم ذات يوم، وأذن
عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره، وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قلت: ليس كذلك، ولكن أخبر اهلل 

 والفتح، فذلك عالمة موتك. فسبح بحمد ربك واستغفره نبيه صلى اهلل عليه وسلم حضور أجله، فقال: إذا جاء نصر اهلل
إنه كان توابا. فقال عمر رضي اهلل عنه: تلومونني عليه؟. وفي البخاري فقال عمر: ما أعلم منها إال ما تقول.ينظر: 

 .20/233تفسير القرطبي:
 .5/15، معترك األقران: 3/353ينظر: اإلتقان: (2)

[و53]  
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ن لم يكن في ذكر الشباب ؛باتغليبا تشبيبا وتشب    .لعالقة اإلطالق أو التقييد أو كليهما، وا 
أو  ،ألن  االبتداء كالشباب، فإن ه من أوائل العمر في الجملة ؛أو سمي ابتداء كل أمر بذلك

ل.الشباب قو ة، والذي وجدته لغيري ألن ه محل  تقوية أو تحسين، كما أن    هو األو 

 ،القصيدة المشهورة، (1)"ُسعرُد َفَقْلِبي اليوَم َمْيُبولُ  َبرنتْ : شرح"في  السيوطيقال 
اعلم أن ه كان أكثر عادة شعراء العرب أن هم إذا أتوا بقصيدة ": ،قبله (2)هشرم ابنوشرحها 

ب، وهو المعب ر عنه بالغزل، وهو عند المحققين من أهل األدب مدح افتتحوها بالتشب  
 :يشمل على أربعة أنواع

 من الصفات التي تنشأ عن المحب ة، كالنحول والذبول والحزن. في المحب   ماذكر  األول:

 ،ذكر ما في المحبوب من الصفات التي هي أسباب المحب ة سواء أكانت حسيةالثرني: 
ف رومعنوية كالجاللة أ ؛كحمرة الخد ورشاقة القد  با. ويسم ى هذا أيضا تشب  ، (3)والخ 

 ووفاء.  ،واعتذار ،وسلو   ،ووصل ،من هجر ؛محبذكر ما يتعل ق بالمحبوب وال الثرلث:

 قباء.شاة والرُ ذكر ما يتعل ق بغيرهما بسببهما من الوُ الرابع: 

                                                           
ها ل ْم ُيْفد  م ْكبوُل. وهو من قصيدة لكعب بن زهير، أنشدها بين يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وعجز البيت: ُمتيَّم  إثر    (1)

وسلم، تائبا مسلما، فعفا عنه، وخلع عليه بردته. وكعب هو: كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضر ب: من 
 . 8/511، معجم المؤلفين:9/222أعرق الناس في الشعر له. ينظر: األعالم:

ُه. ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر ل ب ُه الُحب و ه يَّم  ْتُبول ِإذ ا غ  . يقال: قلب  م   وقوله:"متبول"؛ أ ي: ُمصاب ِبت ْبل 

بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -المؤلف: المبارك بن محمد ابن األثير، ، تح: طاهر أحمد الزاوى 
 العرب: مادة تبل.  ، لسان5/580م: 5555

هو عبد اهلل بن يوسف بن أحمد، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام األنصاري: نحوي، ومشارك في المعاني والبيان  (2)
هـ. من تصانيفه: " مغني اللبيب عن كتب األعاريب " و"شرح بانت  508والعروض والفقه وغيرها. ولد بمصر سنة 

 2/523، معجم المؤلفين: 1/515: األعالم: هـ.ينظر 525سعاد ".توفي بمصر سنة 
ف ُر، (3) ي اء ِشدَّةُ : ِبالتَّْحِريكِ  الخ  ، والفعل: ؛اْلح  ِفر  ِفر تِ  ِباْلك ْسِر، من باب فرح. خ  ف راً  ةُ المرأ وخ  فار ةً  خ  ِفر ة   ف ِهي   ،وخ  . ينظر: خ 

 لسان العرب: مادة خفر؛ تاج العروس: مادة خفر.
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ن ما رغبوا  ؛امع يكون مترقبا لالنتقال كيف يكونالس  ألن في تجويد الكالم عند التخلص  وا 
 فإن  حسن وتالءم حرك نشاطه على استماعه واالعتراض عنه، كقوله: ] الكامل [

ب اُح ك أ نَّ ُغرَّة  و ْجِههِ  ب د ا الصَّ ِليف ِة ِحين  ُيْمت د حُ   و  و ْجُه اْلخ 
(1) 

وقد أحسن  ،عبد اهلل بن طرهرفي  رمأبي يم  وقول  .فتخل ص بمناسبة التشبيه
 ] البسيط [:  وأجاد

ذ تْ  قوميي ُقوُل في ُقوم س   ق ْد أ خ  ْهِريَِّة ا  و   ودِ ـلقُ ِمنَّا الس ر ى و ُخط ا اْلم 

ل كِ ــف ُقلْ   ن اــُؤمَّ بِ ــــي أ ْن ت  ـــــغِ ـِس ت بْ ــع  الشَّمْ ــأ م ْطلِ   (2)ودِ ـــــُع الجــْن م ْطل  ـــُت ك الَّ و 

 ،عما رأيت من الكالم ،فيجود عليه، فانتقل عبد اهلل بن طرهرل أمقصوده بالذات أن يس
مة لما قبله، إذ التخفى المناسبة بين مع مالء ،إلى أن يقول: إنما أممت بكم مطلع الجود
عبد في اللفظ وفي وجه الشبه، وأراد بمطلع الجود قوله "مطلع الشمس" وقوله"مطلع الجود" 

بضم  -"قومس"و ".قومي"بالتحتية أو الفوقية؛ هي  "،يقول"وفاعل  .اهلل بن أبي طرهر
، وبينهما "ميقو "ال من حأو بمجذوف  ،"قولـ"ييتعلق ب ،موضع :-القاف وفتح الميم

فاعل  :"السرى"و .تجنيس وال سيما أن الياء كثيرا ما تبدل عن السين كسادي في سادس
وهو السير ليال، وهو مصدر ألفه بدل عن أصل ال للتأنيث، ومع ذلك يؤنث في  ،"أخذت"

ألن  وزنه من أبنية الجمع، ويقل في المصادر هذا  ؛بني أسد؛ كأنهم توهم وا أن ه جمعلغة 
ومعنى أخذ  .ضمير أبي تمام وقومه": نا"، و"قومي"حال من  "قد أخذت منا"وجملة  الوزن،

                                                           
ته". والبيت لمحمد بن ُوه يب الحميري، وقد سبقت ترجمته..ينظر: معاهد كذا. وصواب صدره: "و  (1) بدا الصباح كأن غر 

 .3/158، بغية اإليضاح: 2/95التنصيص: 
.وقد سرقه أبو تمام من مسلم بن 532/ 2البيت في مدح عبد اهلل بن طاهر لما خرج إليه بخراسان. ينظر: الديوان:  (2)

، المنصف للسارق والمسروق منه، الحسن 3/522قرب من أصفهان. ينظر: المثل السائر:الوليد. وقوله:"قومس": بلد بال
 5551، 5بن علي الضبي، المعروف بابن وكيع، تح: عمر خليفة بن ادريس، جامعة قات يونس، بنغازي، ط/

 .531م:
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وهو من  ،جمع خطوة :-بضم  الخاء -"ُخطا"و .تأثيرها فيهم، ونقصها قواهم :السرى منهم
بمعنى نقل  ،وهو ما بين القدمين، وبالفتح مصدر ،الفعل كغرف جمع غرفة من الصحيح

وأخذت منا خطا اإلبل  :أي ؛وهو معطوف على السرى .-بالفتح -القدم فيجمع على خطا
المهرية لطولها، وتحريكها للراكب مع استمرار وتكل ف الماشي مسايرتها وهي الداعية لذلك 

منا ومن خطا أخذت السرى  :فيكون المعنى "نا"ويجوز عطفه على  .إذ ال ينقطع عنها
فيكون بالغ  ،ت الخطا أو قصرتهبأن أتعب السرى اإلبل، فنقصت قوتها حتى أقل   ،المهرية

 ؛ل المهرية، لكن هذا الوجه ضعيفببأن تلك السرى أثرت فيمن هو أقوى منهم، وهو اإل
أن  ألن  فيه العطف على ضمير مت صل مجرور بال إعادة الخافض، ولو قال بعض  

ل وألن  الغرض لم يتعل ق بهذه المبالغة، إذ المقصود اإلخبار بشكواهم بطو  ؛الفصل يسيغه
نسب إلى مهر بن  :"المهرية"و .السير ليال ليخرج منه إلى المقصود، والمعنى األو ل كاف

بضم القاف  -"الُقْود"قبيلة من اليمن من قضاعة، إبلهم أنجب اإلبل، و :أي ؛حيدان
سكان الواو كجمع أحمر  ،طويل الظهر :أي ؛د، جمل أقود وناقة قوداءو  قْ جمع أ  ،-وا 

 "مطلع"و .مقول القول "أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا:"وقوله .وحمراء وأعور وعوراء
 ؛على حذف العائد "تؤم"مبتدأ خبره  :الدين عصرموقال ، تقصد :أي ،"تؤمـ"مفعول مقدم ل

 ؛ومطلع مفعول لمحذوف ،وال داعي لذلك، ولعله صح عنده أن ه مرفوع برواية ؛تؤمه :أي
 ه.أؤم   :أي ؛ولكن مطلع الجود أؤم، أو مبتدأ :أي

 ] الطويل[ :بأبي الطي  وأحسن براعة التخل ص ما وقع في بيت واحد، كقول      

د عُ ـنُ  أ نَّ ـــــُن ِفيـــيْ ــْم و اْلب  ـهُ ــــــو  ق ن ا اْبِن أ ِبي اْله ْيجاء في ق ْلِب ف ْيل قِ   هُ ــــــن ا ك 
(1) 

                                                           
أن  ُوجد البين عمل فينا ما  . وأبو الهيجاء: والد سيف الدولة.والقنا: الرماح. ومعنى البيت58/ 2ينظر: الديوان: ( 1)

تعمله رماح سيف الدولة في جيوش األعداء.ينظر: الفلك الدائر على المثل السائر، عبد الحميد بن أبي الحديد، تح: 
، الوساطة بين المتنبي  1/58أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دت: 

لعزير الجرجاني، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي وخصومه، علي بن عبد ا
 .593الحلبي، دت:
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بالعظم الدال على  الفراق :أي ؛تخل ص من التوديع إلى وصف البين .: الجيش"الفيلق"
 .عظم التوديع

 ] الوافر[ :رمأبي يم  وقول       

اسِ   ر  ــــد هْ  س اِوئ  ُكل  ـْت م  ــْد أ ْنس  ـــل ق    (1)ي دؤادِ ـــــــد  بِن أبـــُن أحمـــــم ح 

 ] البسيط[ :الصفيوقول 

م ة   ب ِة األ ْلفاِظ ُمْعج  ْيِر الْ   ِمْن ُكل  ُمْعر  ْدُح خ  مِ ي ِزيُنه ا م  ُعْرِب و اْلع ج 
(2) 

 إلىومن براعة التخل ص تخلص الكالم من األنبياء وأممهم، ودعاء موسى ألم ته 
و اْكُتْب ل ن ا ِفي ه ِذِه :﴿تعالى ها في قولهوذكر أوصاف نبي   ،هذه األم ة والدعاء لهم

ُيْؤُتون  الزَّ ، وقوله:(3)الد ْني ا﴾  (592)ك اة  و الَِّذين  ُهْم ِبآي اِتن ا ُيْؤِمُنون  ﴿ف س أ ْكتُُبه ا ِللَِّذين  ي تَُّقون  و 
من كالم إبراهيم إلى كالم منه يناسب  وتخل صه، (4)الَِّذين  ي تَِّبُعون  الرَُّسول  النَِّبيَّ اأْلُم يَّ﴾

﴾﴿:الرد  به على منكر البعث إذ قال ي ْوم  ال  ي ْنف ُع م ال  و ال  ب ُنون 
ثم من هذا إلى كالم ، (5)

﴾ليس من كالم إبراهيم، وهو﴿ نَُّة ِلْلُمتَِّقين  و ُأْزِلف ِت اْلج 
ف ِإذ ا ﴿:. والتخلص بقول ذي القرنين(6)

                                                           
  80-55ينظر: الديوان:  (1)
 .255ينظر: الديوان:  (2)
ِفي اآْلِخر ِة ِإنَّا ُهْدن ا ِإل  592األعراف:  (3) س ن ًة و  ذ اِبي ُأِصيُب ِبِه م ْن أ ش اُء ، وتمامها:" و اْكُتْب ل ن ا ِفي ه ِذِه الد ْني ا ح  ْيك  ق ال  ع 

ُيْؤُتون  الزَّك اة  و الَِّذين  ُهْم ِبآي اِتن ا يُ  ِسع ْت ُكلَّ ش ْيء  ف س أ ْكُتُبه ا ِللَِّذين  ي تَُّقون  و  ".و ر ْحم ِتي و   ْؤِمُنون 
ْنِجيِل ي ْأُمُرُهْم  ، وتمامها:" الَِّذين  ي تَِّبُعون  الرَُّسول  النَِّبيَّ 595األعراف:  (4) ْكُتوًبا ِعْند ُهْم ِفي التَّْور اِة و اإْلِ اأْلُم يَّ الَِّذي ي ِجُدون ُه م 

نْ  ُع ع  ي ض  ب اِئث  و  ل ْيِهُم اْلخ  ُم ع  ر  ُيح  ُيِحل  ل ُهُم الطَّي ب اِت و  ِن اْلُمْنك ِر و  ي ْنه اُهْم ع  ل  ِباْلم ْعُروِف و  الَِّتي ك ان ْت  ُهْم ِإْصر ُهْم و اأْل ْغال 
ُروُه و اتَّب ُعوا الن ور  الَِّذي ُأْنِزل  م ع ُه ُأول ِئك  ُهُم الْ  ن ص  ُروُه و  ُنوا ِبِه و ع زَّ ل ْيِهْم ف الَِّذين  آم   ُمْفِلُحون  ".ع 

 .88الشعراء:  (5)
 .50الشعراء:  (6)
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قًّا﴾ ب ي ح  ك ان  و ْعُد ر  ع ل ُه د كَّاء  و  ب ي ج  اء  و ْعُد ر  ج 
الذي هو  ،إلى وصف حالهم بعد الدك   ،(1)

 للمؤمنين. واهلل أعلم. ووصف ما للكفار وما ،والحشر من أشراط الساعة والنفخ

 

 االقتضاب القريب من براعة التخّلص/ باب 

بعد ذكر  ،بط بما يشبه المناسبة بينهما، كقولكوهو االنتقال من كالم آلخر مع ر 
وكقولك  "،لخ..إوبعد"، أو "لخإأم ا بعد.." :اهلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه،

لمناسبة أن ك استحضرت ما تقد م من الحمد ونحوه وبيان ا .ذلك بعد ذكر اهلل جل  وعال
م له، فذلك حين أردت الشروع في كالم مقصود بالذات أو في مقدمة له أو تمهيد كال

ألن  المعنى بعد الحمد والصالة والسالم مثال، فليس ذلك  ؛االستحضار ربط واتصال
رتباط فيه ا يئا آخر البثانيهما بغتة، وبكون ما بعد ذلك ش ينوعين من الكالم مستقلين أت

اقتطاعا عما قبله، إال  أن ه بذلك االستحضار كان كالمناسب.  :أي ؛بالمناسبة كان اقتضابا
إن  المحق قين من  :قيل بعض بسط. "الزاد هميرن"وبسطت الكالم على فصل الخطاب في

   ".أما بعد:"علماء البيان على أن ه قولك

﴾ه تعالى:﴿قول ،ومن االقتضاب القريب من التخل ص نَّ ِللطَّاِغين  ه ذ ا و اِ 
ألن  ؛ (2)

ب ما بعدها لما قبلها، واسم اإلشارة متضمن لمعنى عامل الحال، الواو للحال، فهي ُتْصحِ 
األمر هذا، أو هذا هو األمر، أو هذا ما ذكر، أو هذا هو الحكم، أو  :أي ؛وهو أشير

نَّ ِلْلُمتَِّقين  ل ُحْسن  ﴿الحكم هذا هو، أو نحو ذلك، أو اعلم هذا. وقوله تعالى: ه ذ ا ِذْكر  و اِ 
اق  ذكر هذا الكالم بعدما ذكر جمعا من األنبياء:﴿ ،(3)﴾م آب   ْسح  و اْذُكْر ِعب اد ن ا ِإْبر اِهيم  و اِ 

اِر  ي ْعُقوب  ُأوِلي اأْل ْيِدي و اأْل ْبص  ة  ِذْكر ى الدَّاِر  (19)و  اِلص  نَُّهْم ِعْند ن ا و ا ِ  (12)ِإنَّا أ ْخل ْصن اُهْم ِبخ 
                                                           

 .58الكهف:  (1)
نَّ ِللطَّاِغين  ل  99ص:  (2) ".، وتمامها:" ه ذ ا و اِ   ش رَّ م آب 
 .15ص:  (3)

[ظ53]  
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ُكل  ِمن  اأْل ْخي اِر  (15)ل ِمن  اْلُمْصط ف ْين  اأْل ْخي اِر  ذ ا اْلِكْفِل و  اِعيل  و اْلي س ع  و  و اْذُكْر ِإْسم 
 "،هذا"يدل  على أن   "هذا"وهو مم ن يطلق عليهم لفظ المت قين، وذكر الخبر للفظ ، (1)﴾(18)

على ما في  "هذا"يقد ر له خبر، ويوصل الكالم بلفظ مبتدأ  ،في اآلية المذكورة قبل هذه
اآلية أحسن من براعة التخلص، وأنه رابطة لتأكد اإلتيان بها بدليل وقوع االنتقال بها كثيرا 

وأيضا الربط بها إن ما هو على وجه الحالية الحقيقية، وهي مطردة  .في كالم اهلل تعالى
وبدا الصباح كأن :*، وكقوله(2)*ن مطلع الجودك الَّ ولك :*بخالف الربط بالمناسبة كقوله

ل المناسبة بالجوابية واالستدراك. وفي الثاني بالتشبيه، فقد ال (3)*غرة وجهه ، ففي األو 
ال  ما علمت أن  التخلص بالمناسبة  يخلو من تكل ف وعدم مطابقة ما في نفس األمر، وا 

 والتخلص به أولى منه بدونه. ،أولى منها بالربط

هذا "إذ لم تبتدئ الحديث اآلخر بغتة بدون ذكر  "،هذا باب:"الباب قولك ومن هذا
، ووجه كون ذلك من الباب "هذا"ولو لم يذكر لفظ  "باب هو من الباب :". وكذا قولك"باب

، "غير الباب قبله هذا باب قلت:" فكأن ك "هذا باب:"أن ه مشعر بمخالفة ما سبق، فإذا قلت
، بل "هذا"ذلك ربط، وال يختص  الباب في نوع اإلشارة بلفظ فقد استحضرت ما قبله فيه، ف
ِليم  ذلك مثله، قال اهلل تعالى:﴿ نَّ اللَّه  ل ع ِليم  ح  ا ُعوِقب  ِبِه ثُمَّ  (95)و اِ  اق ب  ِبِمْثِل م  م ْن ع  ذ ِلك  و 

نَُّه اللَُّه ِإنَّ اللَّه  ل ع ُفو  غ ُفور   ل ْيِه ل ي ْنُصر  ُيوِلُج  ذ ِلك   (20)ُبِغي  ع  ِبأ نَّ اللَّه  ُيوِلُج اللَّْيل  ِفي النَّه اِر و 
ا ي ْدُعون  ِمْن ُدوِنِه  (25)النَّه ار  ِفي اللَّْيِل و أ نَّ اللَّه  س ِميع  ب ِصير   ق  و أ نَّ م  ذ ِلك  ِبأ نَّ اللَّه  ُهو  اْلح 
، وفي "ذا"بل اسم اإلشارة فيها واحد وهو ، (4)﴾ (22)ُهو  اْلب اِطُل و أ نَّ اللَّه  ُهو  اْلع ِلي  اْلك ِبيُر 

 اسم اإلشارة تنشيط للسامع. واهلل أعلم.بالتخلص 

                                                           
 .18-19ص:  (1)
 من بيت ألبي تمام، وقد سبق ذكره. (2)
 من بيت لمحمد بن وهيب، وقد سبق الكالم فيه. (3)
 .22-95الحج:  (4)
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 باب حسن املطلب

وهو قريب من براعة التخلص، وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة، كقوله 
يَّاك  ن ْست ِعيُن﴾تعالى:﴿ ِإيَّاك  ن ْعُبُد و اِ 

 ،وهو براعة التخلص ،. وقد اجتمع حسن التخلص(1)
اِلِحين  مع حسن المطلب في قوله تعالى:﴿  واهلل أعلم. ،(2)﴾ر ب  ه ْب ِلي ُحْكًما و أ ْلِحْقِني ِبالصَّ

 

 باب االقتضاب البعيد من براعة التخلص

وهو االنتقال من كالم إلى آخر بال مناسبة بينهما وال ارتباط، وهو مذهب عرب 
وهم الذين أدركوا اإلسالم بعد ، ن المخضرمينالجاهلية في التخلص ومن يليهم م

كأن نصفه مقطوع حيث كان في الجاهلية وضاع ما مضى من عمره فيها من  ؛الجاهلية
 كأبي، وقد يتبعهم فيها اإلسالميون (3)لبيدـك ؛قولهم:" ناقة مخضرمة " قطع نصف أذنها

 [ ] الخفيف :رميم  

ْيراً  ْتُه األ ْخي اُر في اْلُخْلِد ِشيباً   ل ْو ر أ ى اهلُل أ نَّ ِفي الشَّْيِب خ  ر  او   ج 

ِريـــــــي سعيـــْن أ بِ ــــقًا مِ ــُخلُ   ُكل  ي ْوم  تُْبدي ُصُروُف اللَّي اِلي  (4)باــــد  غ 

أو  ،ومن ولد بعد بعثة رسول اهلل عليه وسلم ؛فإن  أبا تمام في دولة بني العباس
ولو كان مشركا  ،فليس مخضرما عندهم ؛موته  أو بلغ بعد ،ذوجأو  ،بلغ الحلم بعدها

 ومات مشركا أو أسلم.  
                                                           

 . 9الفاتحة:  (1)
 .83الشعراء:  (2)
جاهلية. وهو أحد أصحاب هو ل ِبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان األشراف في ال (3)

 15المعلقات.أدرك اإلسالم، ووفد على النبي صل ى اهلل عليه وآله ويعد من الصحابة. وعاش عمرا طويال. توفي سنة 
 .8/592، معجم المؤلفين: 9/210هـ.ينظر: األعالم: 

 . 22ينظر: الديوان:  (4)
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انتقل من ذم الشيب إلى مدح أبي سعيد بال مناسبة في ذلك وال ربط،  فأبو يمرم
 :ألن ا نقول ؛وال يقال بوجود المناسبة، وأن  أبا سعيد  كان أشيب، فيناسب ذكره ذم الشيب

االقتضاب البعيد بال تعر ض لذكر شيبه في كونه أشيب في نفس األمر ال يخرجه عن 
لكان  ،وهو الشيب ،إلى ما فيه مما يذم  / اللفظ، وألن  المتبادر مدح أبي سعيد، فلو لو ح 

بل قرب  ،تكديرا لمدحه. وهذا الشاعر ذم الشيب باعتبار أن ه ضعف وموت بعض الجسم
رد من فضل الشيب في فال ينافي ما و  ؛للموت ومؤذن بموت صاحبه، وأن  النساء يكرهنه

وال شك أن ه لو لم يكن لضعف، ،اإلسالم، وأن ه كان إلبراهيم الخليل وسيدنا رسول اهلل 
  ؛" لو رأى اهلل أن في الشيب فضال"  :ه عنه الجنة. ويروىومكروها ومؤذنا بالفناء لم تنز  

رون فله لحية إال ها ؛في أهل الجنة إال في رؤوسهم وحواجبهم وأشعار عيونهم بل ال شْعر  
  .في الجنة تضرب إلى سرته

 ":شيبا"و .في جنة الخلد :بمعنى "؛في الخلد"و .جاورت رحمته ":جاورته"ومعنى 
وحمر، وأصله في كأحمر  ،بمعنى شائب ،جمع أشيب :بكسر الشين "؛األبرار"حال من 

لكلمة وهي األصل في ا ،ترك الضم إلى الكسر لتبقى الياء ؛والواو بالضم، القياس شوب 
 .طبيعة حسنة :"خلقا"و ،حوادث الزمان :"صروف الليالي"بال قلب واو. و

بمعنى واسعا. وال يقال إنه يمدح أبا سعيد، ويلوح  "،غريبا"بدل  "رحيبا :"ويروى 
ألن ا نقول ال يكفي في ذلك كونه شابا في  ؛إلى أنه شاب وال شيب فيه، فتكون المناسبة

  أعلم.نفس األمر، بل ذكر لشبابه. واهلل

 

 

 

 

[و51]  
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 القسم الثاني: 

 ا.ما يزّين اللفظ من أنواع البديع، وهو أقل من القسم األّول فائدة وعدًد

 

 اجلناس

بين  :ألنهم يقولون ؛باق على معناه ،اعلم أن  الجناس مطلقا مصدر جانس يجانس
 الت فاقهما في حروفهما كل ها أو إال بعضا. ؛مناسبة :أي ؛اللفظين جناس

نحو ]قوله تعالى[:﴿  ،ويكون في كلمة على حرفين فصاعدا ،التجنيس:ويقال أيضا
ل ِئْن ز ال ت ا ِإْن أ ْمس ك ُهم ا﴾ و 
 األولى والثانية جناس. "نْ "إ؛ فبين (1)

الحروف الملفوظ بها أو في  :أي ؛وقد عرفوا الجناس مطلقا بأن ه التشابه في اللفظ
حيح، وال يدخل به وهو تعريف ص ،ةكلتا العنايتين في هذا التعريف جائز  ؛في التلفظ

ر. وال يخرج عن الجناس قوله  ؛التأكيد اللفظي ألن  اللفظين في التوكيد اللفظي واحد تكر 
ق  أ ْن ت ْخش اُه﴾تعالى:﴿ ت ْخش ى النَّاس  و اللَُّه أ ح  و 

ألن  ذلك لفظان ال  ؛بل هو من الجناس، (2)
ر، ألن  الخشية الثانية غير األ واألولى خشية من  ،ولى؛ ألن ها خشية من اهلللفظ واحد تكر 

رة. ،من حيث تعليقهما ،الناس، فلما لم تت حدا  لم تكونا كلمة واحدة متكر 

غير  كل ولو كان مسم ى ،"زيد بن بكر"و "،زيد بن عمر :"وليس من الجناس
اآلخر مرو ومن زيد ألن  المراد أن  البنوة المت حدة الحقيقة ثابتة من زيد لع ؛اآلخرمسمى 

لم يكن جناسا، بخالف الخشية في اآلية، فقد  ،قيام :ولبكر ،قيام :لزيد لبكر. ولو قلت

                                                           
د  ِمْن ب ْعِدِه ِإنَُّه ك ان   ، وتمامها:" ِإنَّ اللَّه  ُيْمِسُك السَّم او اتِ 15فاطر:  (1) ا ِمْن أ ح  ل ِئْن ز ال ت ا ِإْن أ ْمس ك ُهم  و اأْل ْرض  أ ْن ت ُزوال  و 

ُفوًرا". ِليًما غ   ح 
 .35األحزاب:  (2)
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فاألولى الخشية من ذكر الناس وعيبهم، والثانية من أن يراه اهلل غير  ؛اعتبر تخالفهما
 فاعل لما أمر به.

ال فإذا اتفقت الكلمتان لفظا ومعنى واعتبر تخالفهما من جهة كانتا من الجناس، و 
التفاقهما لفظا  ؛فعال، بل هما من الجناس ى"يحي"عل ما و  "يحيى"يخرج عن الجناس 

ل للذات المخصوصة، والثاني للحدث والحدوث والزمان. وليس  واختالف معناهما؛ فاألو 
 ألن  المراد أن  حقيقة القيام ثابتة لهما، فلم يختلف المعنى. "؛قام زيد وقام عمرو" :منه

 بد  من اعتبار تخالف المعنى من أي وجه في الجناس، ولذلك وقد علمت أن ه ال
. "الجناس التشابه في اللفظ مع اختالف المعنى"صر ح  به بعض في التعريف فقال: 

يله بتعديد أنواع الجناس. والمراد المشابهة صشابه التناسب بوجه مخصوص يعرف تفوالت
ت فاقهما في الم الكلمة أو فائها أو الجناس ا حروف اللفظين أو غالبها، فليس منفي جميع 

ن ما صح  لي أن أفس ر اللفظ في التعريف المذكور بالحروف الملفوظ بها مع أن ه  عينها، وا 
ال بد  من مغايرة المشب ه والمشب ه به لوجه الشبه، ألن ي اعتبرت كل  حرف على حدة، وأن  

، "الخير"غيرها في  "الخيل" الحرف في كل  كلمة غيره في األخرى ولو ات حدا، فالخاء في
 جمعهما مطلق الخاء والياء. :أي ؛وبمطلق الياء الخيل شابه الخير بمطلق الخاء :قولتف

أو الحيوان المفترس، وسبع  ،وليس من الجناس التشابه في المعنى كأسد للشجاع
 تشابه في الوزن والعددلهذا الحيوان أو للشجاع، أو كالهما للسبع أو للشجاع. وال ال

 أو في العدد كضرب وعلم. ،كضرب وقتل

إن اتفقتا في كل  شيء غير المعنى أو  ألن  الكلمتين ؛أقسام الجناس خمسة :قيل
ن اختلفتا في الوزن فقط فمحرف ،بعضه فتام أو  ،أو في زيادة بعض الحروف فناقص ،وا 

 أو في عين الحرف فمضارع أو الحق. وفي كل  منهن   ،في ترتيب بعض الحروف فمقلوب
ن عددت المضارع وعددت الالحق كانت ستة. واهلل أعلم.  تفصيل يأتي إن شاء اهلل. وا 
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لحركة أو السكون أو بأحدهن أو ألن ه قد تختلفان بالحرف وا ؛بل األنواع أكثر
 أو بالزيادة مع الحركة أو السكون. واهلل أعلم. ،مع االختالف في الترتيب ن،هكل

صغاء / ء وفائدة الجناس الميل إلى اإلصغا إليه، فإن  مناسبة األلفاظ تحدث ميال وا 
إليها، وألن  اللفظ إذا حمل على المعنى ثم جاء لمعنى آخر كان للنفس تشو ق إليه، ولكون 

ا أ ْنت  الجناس من المحاسن اللفظية ال اللغوية ترك عنده قوة المعنى، كقوله تعالى:﴿ م  و 
﴾ اِدِقين  ل ْو ُكنَّا ص  ِبُمْؤِمن  ل ن ا و 
ألن   ؛قينداولو كنا صلنا ق أنت بمصد   لم يقل وال :وقيل ؛(1)

فمعناه التصديق مع إعطاء  "مؤمن"وأم ا  ؛صدقت :أن ه قال لي "هو مصدق لي"معنى 
نما لم يقل أتدعون بعال وتد عون أحسن :"األمن، ومقصودهم التصديق وطلب األمن، وا 

ألن  فصاحة القرآن ليست  ؛الجناس مع أن  فيه ،الثاني "تدعون"بفتح دال  ،(2)"الخالقين
ألن  المحافظة على  :وقيل .وجزالة األلفاظ لرعاية هده التكل فات بل ألجل قو ة المعاني

فهما القارئ بجعلهما معا  "ت ذ ُرون  "مكان  ،"بالفتح ،ت دُعون  "المعنى أولى، فلو جعل  لصح 
يدعو إلى أن ال يقع جناس ألن ه  ؛وهذا ضعيف ؛بفتح دالين أو سكونهما، فيبد ل معناهما

 في القرآن.

كرني  لْ مَ الزَّ ويقرب إلى ما ذكرته أوال ما ذكره 
ن ما  من (3) أن  التجنيس تحسين، وا 
 يستعمل في مقام الوعد واإلحسان ال في مقام التهويل. 

 

                                                           
 . 55يوسف:  (1)
". الصافات:  (2) اِلِقين  ت ذ ُرون  أ ْحس ن  اْلخ   .529من قوله تعالى:" أ ت ْدُعون  ب ْعاًل و 
بد الواحد بن عبد الكريم بن خلف األنصاري الزملكاني، أبو المكارم، كمال الدين: أديب، من القضاة. له شعر هو ع (3)

حسن. ولي قضاء صرخد. له " التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن" ورسالة في " الخصائص النبوي ة". 
 .2/205مؤلفين: ،  معجم ال1/552هـ. ينظر: األعالم:  295توفي بدمشق سنة 

[ظ51]  
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ألن ه ترك مع االعتناء كما يدل  عليه الوديعة  ؛أخص "ي د عُ " (1):الحوفيوقال 
مطلقا أو مع الرفض  فترك   "يذر"والدعة بمعنى الراحة والسعة. وأم ا  ،اعوالموادعة واإليد

والسياق في اآلية  ؛طعة من اللحم لقل ة االعتداد بهابمعنى ق (3)"الوذر"فانظر  ؛(2)"الكل ي
 أنسب بإسناد الرفض وعدم االعتداد منهم. واهلل أعلم.

 

 باب اجلناس التام املتماثل

اهلل  فتح:" كقولك نإما مفردا ؛عدادها وترتيبهاألحروف و أن يت فق اللفظان في نفس ا
ل علم والثاني مصدر، وقولك "،ينظر فتح اهلل فهي بين جنبيه  من كانت نفسه حي ةً :" األو 

ل من الحياة والثاني أفعى، وما فيهما من الحركات والسك "،حي ة   كونهما  .وفيوناألو 
ا فاالسمان كقوله تع ؛اسمين أو فعلين أو حرفين ُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُمون  م  ي ْوم  ت ُقوُم السَّاع  الى:﴿و 

ْير  س اع ة ﴾ ل ِبُثوا غ 
من ساعات الدنيا، والمشد د في  "ساعة"يوم القيامة، و "الساعةـ"ف ،(4)

 كلمة بنفسها. "أل"أبواب الجناس يعد  حرفا واحدا والسيما أن  

وهو قوله  ،موضعا آخرولم يقع في القرآن سواه، واستنبط ابن حجر  :قيل 
اِر تعالى:﴿ ُيق ل ُب اللَُّه اللَّْيل  و النَّه ار  ِإنَّ ِفي ذ ِلك  ل ِعْبر ًة  (13)ي ك اُد س ن ا ب ْرِقِه ي ْذه ُب ِباأْل ْبص 

                                                           
ي ي: قاض  (1) ي ي".واسمه: أحمد بن خليل بن سعادة، أبو العباس، شمس الدين الُخو  نما هو "الُخو  كذا، وهو تصحيف وا 

، من العلماء بالكالم. ولد في ُخو ي  )بأذربيجان( سنة  هـ. ولي القضاء بالشام. له كتب، منها: كتاب في  983شافعي 
 .5/525،  األعالم:583/ 9هـ. ينظر: شذرات الذهب:  235عروض".توفي بدمشق سنة "علم األصول"، وكتاب في "ال

كالم الخوي ي نقله السيوطي في اإلتقان، فقال:" "تدع" أخص من"تذر"؛ ألنه بمعنى ترك الشيء مع اعتنائه بشهادة  (2)
ار لها من هو مؤتمن عليها، ومن االشتقاق نحو اإليداع، فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع االعتناء بحالها. ولهذا يخت

ذلك الدَّعة بمعنى الراحة. وأما "تذر" فمعناه الترك مطلقا أو الترك مع اإلعراض والرفض الكلي". ينظر: اإلتقان: 
 .5/502، معترك األقران: 3/351
ِغيرة (3) ْذر ُة، بالتسكين والفتح، من اللَّْحم الِقْطع ُة الصَّ . ينظر:  .ع ْظم  ِفيها هي الب ْضع ُة ال :وِقيل .الو  ذ ر  ْذر  وو  ْمُع و  والج 

 القاموس المحيط: مادة وذر، تاج العروس: مادة وذر. 
 .99الروم:  (4)
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اِر  اها، والثاني ذق :أي ؛ن الوجوهو األولى بمعنى عي "األبصار" ،(1)﴾(11)أِلُوِلي اأْل ْبص 
 بصائر القلوب. 

بعضهم كون اآلية األولى من الجناس، وقال: الساعة في الموضعين بمعنى وأنكر 
قة واآلخر مجازا؛ واحد، والتجنيس أن يت فق اللفظ ويختلف المعنى، وال يكون أحدهما حقي

د اهلل في حكم الساعة الواحدة، ن، وزمان القيامة ولو طال، لكنه عنتيبل يكونان حقيق
وعلى اآلخرة حقيقة، وبذلك يخرج الكالم عن  ق الساعة على القيامة مجاز،طالإف

التجنيس، كما لو قلت: ركبت حمارا ولقيت حمارا. تعني بليدا. قلت: التحقيق أن الجناس 
يكون بين حقيقتين، وبين مجازين، وبين مجاز وحقيقة لصدق تعريف الجناس على ذلك، 

 [  المتقارب ]  ه:لوا بقولوقد مث   .بليدا جناس   :أي ؛ركبت حمارا ولقيت حمارا :فات ضح أن  

ِلك  ل ْم يكن ذ ا ِهب هْ   (2)ف د ْعُه ف د ْول ُتُه ذ اِهب ه  ِإذ ا م 

 ] الكامل [ : لكنه عقلي. وقوله فوصف الدولة بالذهاب مجاز  

ِم اللَّي الي ف ِإنَّهُ  ا م ات  ِمْن ك ر  ْبِد اهللِ   م   (3)ي ْحي ا ل د ى ي ْحي ى ْبِن ع 

ُك الش ْرك :"جاز. وقولهمفإن  حياة الكرم م بفتح  ،فإطالق ش ر ك؛ (4) "البدعة ش ر 
ن ما هو حقيقة في آلة تنصب للصيد. ،الراء  على البدعة مجاز، وا 

                                                           
 .11-13النور:  (1)
هو علي بن محمد بن الحسين، الُبْسِتي، أبو الفتح: شاعر عصره وكاتبه. ولد في "ُبْست" قرب سجستان. وكان من  (2)

في خراسان. له " ديوان شعر" و"شرح مختصر الجويني" في الفقه الشافعي. توفي في بلدة " كتاب الدولة السامانية 
 هـ.  105وفيه توفي سنة 5/582، معجم المؤلفين:1/322هـ. ينظر: األعالم:  100أوزجند " ببخارى سنة 

 .5/50،  نهاية األرب: 501البيت ألبي تمام، وقد سبق الكالم عليه. ينظر: تحرير التحبير:  (3)
نسبه أبو منصور الثعالبي إلى محمد بن عبد الجبار العتبي، أبي نصر: مؤرخ من الكتاب الشعراء.انتهت إليه رياسة  (4)

هـ.ينظر:  سحر البالغة وسر البراعة، ألبي منصور الثعالبي،  125اإلنشاء في خراسان والعراق.توفي بخراسان سنة 
 .200بيروت، دت: - تح: عبد السالم الحوفي، دار الكتب العلمية
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إن أريد األيدي حقيقة، فإن  وصفها بعواص  ؛(1)"ِمْن أ ْيِد ع و اص  ع و اِصمِ "وقوله:  
اللفظين مجاز، ولست أعني أن  وعواصم أعني أن هم مث لوا بذلك في الجناس مع أن  هذين 

 هذه األمثلة كل ها من هذا الباب. 

يجوز الجناس بين  :"ولكثرة هذه األمثلة التي أحد اللفظين فيها مجاز قال بعض
: رعت نحو  ،أن ه أيضا بين مجازين جائز ،كما علمت ،. والتحقيق"لفظ حقيق ولفظ مجاز

ولو سل منا أن ه ال يكون بين الحقيقة والمجاز  نباتا وتمرا. :أي ؛أينع ماءً  وأكلتُ  ،ماءدابتي 
  حقيقة عرفية في يوم القيامة. "أل"فالساعة ب

 اإلعادة، وهو في الحقيقة إفادة.ألن  صورته صورة  ؛مطلقا حسن والجناس التام

 [ ] المديد ه:كقول ،ا جمعانم  ا  و 

 (2)الُ ـتَّ ــــــــــق   رءِ ـــــــــلم  ى لو  ـــــــاله  و    الُ ـــــــآج   الِ ــــــــاآلج   قُ د  ــــــــحِ 

وهو المطيع من بقر الوحش، والثاني جمع  ،-بكسر فإسكان -ْجلاألو ل جمع إِ 
 ل بمعنى منتهى العمر.ج  أ  

 [ ] البسيط :الحريريكقول  ،أو مختلفان

وال ِذمام  لُه في مذه ِب العر بِ    ِذمام  وف ْت بالع ْهِد ذم ُتُه  يوذ
(3) 

 ر القليلة الماء. ئ، وهي الب(4)ةمَّ والثاني جمع ذ   ،ل الحرمةُ الذمام األو  
                                                           

 . وتمام البيت: 12البيت ألبي تمام من قصيدة يمدح بها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي. ينظر: الديوان: (   1)
 ي ُمد ون  ِمْن أ ْيد  ع واص  ع واِصم      ت صوُل ِبأ ْسياِف ق واض  ق واِضِب.

م المخزومي، أبو سعد، وقيل: أبو سعيد: شاعر، من أهل البيت  لعيسى بن خالد بن الوليد، من ولد الحارث بن هشا (2)
هـ. ينظر: معجم الشعراء:  230بغداد.كثير الشعر جيده. كان يهاجي دعبل الخزاعي. له مديح للمأمون.توفي سنة 

 .9/502، األعالم: 220
 .151مقامات الحريري:ذكره في المقامة الشتوية، وصواب البيت: "وذا ذمام.."، بالنصب، بدليل ما قبله. ينظر:  (3)
 بئر  ذ مَّة  وذ ميم  وذ ميمة : قليلُة الماِء، وغ زيرة ، من األضداد.والجمع: ِذمام . ينظر: القاموس: مادة ذمم.( 4)
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ت ْخش ى النَّاس  وقوله تعالى[:﴿] "،قام عمرو فقام الحرب على ساق :"ومثال الفعلين و 
ق  أ ْن ت ْخش اهُ  قمن يا هندات بدعوات "نحو:  ،يكونان مختلفينو  ؛وهما متفقان، (1)﴾و اللَُّه أ ح 

ل أمر و  "،قد قمن ل  د"،الجه ئيعن أعدا ىالغبار ولن تجل ىتجل"و، الثاني ماضاألو  األو 
األول  "،معصية اهلل ال تحل  أين تحل  " :ماض والثاني مضارع أسقطت منه تاء. وقولك

ل بالعمل والثاني في الجزاء. "،من سبق فقد سبق"ضد الحرمة والثاني النزول. و  األو 

األولى  "على" "،ما هداك اهللركب على الفرس للجهاد على :"اومثال الحرفين
د  ِمْن ب ْعِدِه﴾والثانية للتعليل. وقوله تعالى:﴿ ،لالستعالء ا ِمْن أ ح  ل ِئْن ز ال ت ا ِإْن أ ْمس ك ُهم  و 

(2) 
األولى شرطية والثانية نافية، وال يعد الفتح في الثاني تغييرا لعروضه بناء على عدم 

فذلك جناس تام متماثل، وتسميته متماثال  ؛األتخضرياالعتداد بالعارض. وكذلك مث ل به 
ال فالحقيق بالمماثل كل من اللفظين، وهذه التسمية مأخوذة من المماثلة في  اصطالح، وا 

 اصطالح المتكل مين؛ وهي االتحاد في النوع .

وأما باعتبار غيره فالجناس كله مماثلة بمعنى مطلق المشابهة باعتبار غير اعتبار 
 ا االسم على هذا لكمال الشبه. واهلل أعلم. خص بهذ ،المتكل مين

 

 اجلناس التام املستويف/ باب 

وهو اتفاق اللفظين في نفس الحروف وعددها وترتيبها وما فيها من حركة وسكون. 
 وكونهما من نوعين كاسم وفعل، واسم وحرف، وفعل وحرف .

فعل كفِرح الستيفاء كل من اللفظين أوصاف اآلخر؛ فاالسم وال ؛وسم ي مستوفيا
 بكسر الراء، صفة مشب هة، وفرح بكسرها فعال ماضيا. 

                                                           
 .35األحزاب:  (1)
 .15فاطر:  (2)

[و51]  
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 ] الكامل[  :رميم   أبيوقول 

ِم اللَّي الي ف ِإنَّهُ  ا م ات  ِمْن ك ر  ْبِد اهللِ   م   ي ْحي ا ل د ى ي ْحي ى ْبِن ع 

من عظماء  ،الجواد المعروف، ليحيى بن عبد اهلل البرمكياألول فعل ماض، والثاني علم 
لكن إن ما يجود أمثال هؤالء من أموال الناس المغصوبة  ؛وزارة في الدولة العباسيةأهل ال

 وأموال الزكاة والغنائم، ويضعونها في غير موضعها.

ت في عدم ي  سم الكرم، فإن  الكرم لفقده كالما يبأنه كريم يحي هوالشاعر وصف       
 . الحي   هورظاهرا كظ ،كرمه يصير اسم الكرم مذكورا كالحي  بالظهور، ف

، يتهأكرم اندرس فإن ه يحيى ويتجد د عند هذا الممدوح، ثم ر  والذي أفهمه أن  كل        
 .لعبد الحكم اليونسي، والحمد هلل

 :وفي لفظ آخر     

اِن ف ِإنَّهُ  د ِث الزَّم  ْبِد اهللِ   م ْن م ات  ِمْن ح   ي ْحي ا ل دى ي ْحي ى ْبِن ع 

ه الدهر بالشدائد  :أي بتخليصه إياه  ،فصار كالميت فإن ه يحيى عند هذا الممدوحمن عض 
زائدة في الفاعل، وهذا بناء  "منو" ،نافية "ما"يجوز جعل  :من شد ته وجبر حاله. وقيل

 "منـ"وأما الثانية ففيها من مات ب على جواز زيادتها مع المعرفة، وهذا في الرواية األولى،
يشكل على  "فإن ه يحيا"ألن  قوله  ؛و شرطيةاسم موصول أ "ما". والتحقيق أن"ما"بدل 

 بصيغة الماضي. ،فإن ه حيي :النفي، إذ لم يقل

، األول جرف جر   "رب  ـ". ف"رب  رجل شرب رب  آخر"كقولك:  ،والحرف واالسم
 اسم للعصير المستخرج. :والثاني

ل فعل ماض "،عال زيد على الجبل" :ومثال الفعل والحرف والثاني حرف  ،األو 
 اهلل أعلم.جر. و 
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 باب اجلناس التام املركب املتشابه

وهو اتفاق في نفس الحروف وعددها وتركيبها وما فيهما من حركة وسكون، مع 
مركبا، وال يظهر من كلمتين، أو جزئين من كلمتين واآلخر مفردا أو  اكون أحدهما مركب
اللفظين في  الت فاق ؛لتركيب أحدهما، وبالمتشابه ؛ي بالمركبوسم   .تركيبه في الخط

 ] المتقارب [ :أبي الفيح البسييكقول  ؛الكتابة

ِلك  ل ْم ي ُكْن ذ ا ِهب هْ   (1)ف د ْعُه ف د ْول ُتُه ذ اِهب هْ   ِإذ ا م 

بمعنى غير  ،الثاني "،هبة ذا"و ؛هو ذا بمعنى صاحب، وهبة العطاء ،األول "،ذا هبة"ف
 ] الطويل [ :أبي العالءباقية . وقول 

ن اِزل  م   م ط ا ي ا ن ي ِبُمْقِلعِ  ِزلُ ام ن  ط اي ا و ْجد ُكنَّ م  ْنها ل ْيس  ع   (2)ع 

ل "،مطا"ف  منادى. واهلل أعلم. "مطايا"حرف نداء و "يا"فعل ماض، و  ،األو 

 

 باب اجلناس التام املركب املفروق

وهو ات فاق اللفظين في نفس الحروف وعددها وترتيبها وما فيهما من حركة 
على حد  ما مر  في  ،ن أحدهما مركبا من كلمتين واآلخر مفردا أو مركبامع كو  ،وسكون

بأن يدل  الخط على أن  ما يسمع  ؛مع ظهور التركيب في الخط ،الباب الذي قبل هذا
كقول  ؛وهو كلمتان، أو كلمة وبعض أخرى، أو نحو ذلك، أو عكس ذلك ،بصورة كلمة
 :وفمن الرم ل المجزوء والمخبون المحذ ،أبي الفيح

                                                           
 تقدمت اإلشارة إليه.   (1)
ير حسن وال مختار وال داخل في وصف من قال الخفاجي: وما أحفظ ألحد من الشعراء شيئًا من قبيله وهو عندي غ( 2)

م: 5582-5أوصاف الفصاحة والبالغة. ينظر: سر الفصاحة، عبد اهلل بن سنان الخفاجي،  دار الكتب العلمية، ط/
558. 
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 اــــن  ــــــل   ام  ـــــــج   ال  و   م    اـالج   ذ  ــــــخ  أ   دْ ــــــق   مْ ـكُ ــل  كُ 

 (1)ان  ــل ـ ام  ج   وْ ــل   امِ ـ  ـج  ــالْ  ير  دِ مُ  رَّ ي ض  ذِ ا الَّ م  

 ؛هو مفردفآخر البيت الثاني،  ،فعل ومفعول :جاملنا:إناء تشرب الخمر فيه، و ":الجام"
لو عاملنا  :جزء من الفعل، والميم فيه متصلة بالالم، ومعناهضمير المتصل كاللاألن  

، ومن الجار "ال"وهو اسم  "جام"بالجميل، وأم ا آخر البيت األول فمركب من لفظ 
المنزلين منزلة كلمة واحدة، وميمه مفصولة في  "،ال"والمجرور المخبر بهما عن اسم 

 الخط عن الالم. واهلل أعلم.

 

 ركب املرفّوباب اجلناس التام امل

وتعريفه تعريف الذي قبله، إال  أن  أحدهما مركب من كلمة، وجزء كلمة، كقوله 
﴾تعالى:﴿ ذا وقف على  ،(2)ُجُرف  ه ار  ف اْنه ار  كان من الجناس  "هارـ"وابتدأ ب "رف"جوا 

ن وقف عليه أعيد يُ الذي بزيادة، لكن الفصيح أن ال أهذا ُمصاب :"وكقولك .وقف عليه، وا 
أوال  "مصابـ"ف .عصارة شجر مر   :ابوالصَّ  ،قصب السكر :صابالمُ  "؛صابأم طعُم 

 ] الطويل [ :الحريريوالميمان مضمومان. وقال  ،"صاب"ولفظ  "طعمُ "والثاني ميم  ،كلمة
 

اِبهِ   و ال  ت ْلُه ع ْن ت ْذك اِر ذ ْنِبك  و اْبِكهِ  ال  م ص  ْبل  ح  اِهي اْلو   ِبد ْمع  ُيض 

ث   م  قْ ــــْيك  اْلحِ ــــن  ْل ِلع يْ ـو  و  ام  و  ْوع    ع هُ ـــم  لْ ــــــو ر  م طْ ــق  ـــة  م  ابِ ــع  ــاُه و   (3)هِ ـــــــم  ص 

                                                           
 -،  إتمام الدراية لقراء النقاية، السيوطي، تح: الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية  130ينظر: مفتاح العلوم: (1)
 .513م: 5589 -5روت، ط/بي
ْن أ سَّس  ُبْني ان هُ 505التوبة:  (2) ْير  أ ْم م  ِرْضو ان  خ  ل ى ت ْقو ى ِمن  اللَِّه و  ْن أ سَّس  ُبْني ان ُه ع  ل ى ، وهي من قوله تعالى:" أ ف م   ع 

ه نَّم  و اللَُّه ال  ي ْهِدي اْلق ْوم   ". ش ف ا ُجُرف  ه ار  ف اْنه ار  ِبِه ِفي ن اِر ج   الظَّاِلِمين 
" بدل "الوبل". ينظر: مقامات الحريري:  (3)  .5/20، خزانة األدب البن حجة الحموي:203وروي بـ" اْلُمْزن 
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ل م  . و بفتح الميم المقامة في لك من أبيات  والثاني المروي   ؛وهو نزول ،صاب المطراألو 
  :هكذا  ؛ازيةالمعروفة بالر   ،الحادية والعشرين

ا ُتْغنِ  ث و اِبــــهِ   ىـــــي اْلم غ اِنــي و ال  اْلِغن  ل ع ْمُرك  م   ِإذ ا س ك ن  اْلُمثْـــِري الثَـّــر ى و 

اِل ر اِضياً  ثـ ـو اِبـــهِ   ف ُجـْد ِفــــي م ر اِضي اهلِل ِباْلم  ــاِلــــــِه و  ــا ت ْقت ــِنــــي ِمــــْن م   ِبم 

ــــ م  ــــْرف  الزَّ ب اِدْر ِبـــــــــِه ص  ن ابـــــِهِ   ـــــاِن ف ِإنَّـــــــــهُ و   ِبِمْخل ِبـــِه األ ْشغ ـــى ي ُغـــــــوُل و 

هُ  ا أ ط اع   و ى ِمْن ِعق ابِــــهِ ـأ ُخو ِضلَِّة  إال  ه    و ع اِص ه و ى النَّْفِس الَِّذي م 

ــــــْن ِتْذك ارِ           .البيتين.و ال  ت ْلـــُه ع 

ـــــــار   نَّ ُقص  ـــــي  ُحْفـــر ة  و اِ  ــــِن اْلح  ْسك  ـــــــْن ِقب اِبــــــــهِ   ى م   س ي ْنِزلُـــــــه ا ُمْست ْنــــــز اًل ع 

 هِ ــــــو أ ْبــــد ى التَّال ِفـــــي ق ْبل  ِإْغال ِق ب ابِ       ف ـو اهـــًا ِلع ْبــــــــــد  س اء ُه ُســــــــــــــوُء ِفْعِلــــــــــهِ 

 إذ ضم   ؛أصلحت ما تقط ع فيه بالخياطة :الثوب   تُ وْ ف  أخذا من ر   وسمي بالمرفو  
إلى كلمة بعض أخرى كما يضم الثوب لبعض، والمشهور في تسمية هذه األبواب 

، ولكن بسطت في التسمية لإليضاح. واهلل أعلم.  المتشابه والمفروق والمرفو 

وفي األبواب الثالثة ما يشمل اللفظين والمراد باللفظين في تعريف مطلق الجناس 
ألن ه قد يحكم على اللفظين بأن ه لفظ واحد تنزيال كما رأيت. واهلل  ؛تحقيقا واللفظين حكما

 أعلم.

 

 اجلناس احملّرف/ باب 

واختالفهما في حركة أو  ،وهو اتفاق اللفظين في نفس الحروف وعددها وترتيبها
اآلخر، أو حر ك أحدهما بما لم يحر ك به  بأن سكن من أحدهما ما حر ك من ؛سكون

 :ي منحرفين النحراف إحدى الهيئتين عن األخرى، نحواآلخر، أو كان ذلك كل ه .وسم  

[ظ51]  
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؛ (1)"دد ُجن ة الب رْ ُجبَّة الُبرْ "نحو: و  ؛أحدهما للفاعل واآلخر للمفعول ؛رب بناب وضُ ر  ض  
معناه ضد الحرارة، وراءاهما  ،حهابفت ،معناه اللباس، والثاني ،مضموم الباء ،فالُبرد أوال

د .تح الثاني لصح  مثاال للباب أيضاان، ولو فتنُمسك   ر النازل  ،بفتحها ،والبر  الماء المتحج 
 أبيض. 

فجناس الحق، والجبة من الصوف كالقميص من كت ان أو  "ةن  ج"و "ةجب  "وأم ا 
ل ما يستتر به.وقول تعالى:﴿ ،بضم الجيم ،قطن، والُجنة ل  كاألو  ْلن ا ِفيِهْم ُمْنِذِرين  و   (52)ق ْد أ ْرس 

اِقب ُة اْلُمْنذ ِرين   م ا ُمف ر ط:"وقولهم ،(2)﴾(53)ف اْنُظْر ك ْيف  ك ان  ع  ل (3)"الجاهل إم ا ُمْفِرط وا   ،األو 
ر فيما ال  ،بفتحها وتشديد الراء ،د، والثانيحبمعنى مجاوز ال ،بإسكان الفاء بمعنى مقص 

لينبغي التقصير فيه. و  والثاني  ،بمعنى مقصر ،بفتح الفاء وتشديد الراء ،يجوز ضبط األو 
بمعنى مجاوز الحد. وقد علمت أن  المشد د في الجناس يعد حرفا واحدا  ،بإسكان الفاء ،

ولو كان فيه حرفان؛ ألن  اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة كحرف واحد، ولو كان فيهما 
في الخط حرفا واحدا في الغالب تبع لذلك. وكثيرا وكتابتهما  ؛بعض ثقل، لكن قليل فاغتفر

 ما يكتبان حرفين كما إذا كانا من كلمتين.

قيل: والمعتبر في الجناس الحروف المكتوبة الثابتة أصال ووقفا ال الملفوظ. 
ك ر  البدعة ش  :"جناسا ناقصا. وقولهم "مفر ط"و "مفرط"فبحساب المشد د بحرف واحد لم يعد 

بكسر  ،بمعنى حبالة الصائد التي يصيد بها، والش رك ،هئشين شرك ورا بفتح، (4)"ركالش  
سكان الراء ضد التوحيد؛ بمعنى أن  البدعة تجلب الش رك كما تجلب حبالة  ،:الشين وا 

 .لكن لم ينطق بها دْرجا ولو كتبتالوصل،  ألن  همزة ؛وليس من الناقص ؛الصائد الصيد
                                                           

 .5/85، خزانة األدب البن حجة الحموي: 502ينظر: تحرير التحبير:  (1)
 .53-52الصافات:  (2)
 .5/55، نهاية األرب: 505ينظر: تحرير التحبير:  (3)
 مت اإلشارة إليه.تقد (4)
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. وال يعد  اختالف األخير ك :أل"وأيضا  ،والمدغم ال يعد حرفين لمة أخرى كما مر 
إال  على مذهب من  باإلعراب أو البناء أو النقل أو الوقف أو نحو ذلك تغي را في الجناس،

 . واهلل أعلم.يعتد  بالعارض

 

 باب اجلناس الناقص

وباقي الحروف مت حدة  ،سم ي لكون أحدهما دون اآلخر بحرف أو حرفين فصاعدا
 .اء اتفقت حركة وسكونا، أم اختلفتسو  ؛في نفسها وترتيبها

ا أو   ن اعتبرت ا أو آخرً أو وسطً  الً وأقسامه ستة، ألن  الزيادة بحرف أو أكثر إم  ا. وا 
و اْلت فَِّت السَّاُق نحو قوله تعالى:﴿ ؛السكون واختالفهما كانت اثني عشراتفاق الحركات و 

ِئذ  اْلم س اُق  (25)ِبالسَّاِق  ب ك  ي ْوم  ل ، (1)﴾(30)ِإل ى ر  ، "الساق"على  "المساق"زادت الميم في أو 
ل والثاني كالًّ  "الساق"جانس  "المساق"ولفظ   على حدة، وهو بالثاني أقرب الت صالهما. األو 

ُكِلي ِمْن ُكل  فيه الحرف األو ل جناس التطريف. وقوله تعالى:﴿ صما نق السيوطيوسم ى 
الثَّم ر اِت﴾
ني بالياء، وسواء كان ما زاد به أحدهما على اآلخر أصال زاد األو ل على الثا ،(2)

 في الكلمة أو ال. 

 :أي ؛هديج  د ي ج   :ونحو ،السماء والماء :حرف واحد، نحو وقد علمت أن المشد د
 ن  أما نلت من الخير نلته من أتعاب نفسي ال من األب والجد، و  :أي ؛حظي اجتهادي

ل  ؛أن ي نلت بنجابة سعييالغنى ال يتوق ف على الوراثة، أو أراد  فزاد الثاني على األو 
يس ذلك من الجناس المختلف، وكال لف ،بحرف واحد أن  المشد د وقد علمت بالهاء.

                                                           
 . 30-25القيامة:  (1)
 . 25النحل:  (2)
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ل مكسورا بمعنى ضد الهزل، وال مفتوحا بمعنى األب أو األم.  ،الجيمين مفتوح وليس األو 
 [ الطويل ] : رمأبي يم  وقول 

 (1)ت ُصوُل ِبأ ْسياف  ق و اض  ق و اِضبِ   ع و اِصمِ  ي ُمد ون  ِمْن أ ْيد  ع و اص  

بالباء،  "قواض"على  "قواضب"بالميم، وزاد  "عواصم"على  "عواص"فزاد 
 :"قواض"و .بالسيف :أي ؛من العصيان أو ضاربة بالعصا ،جمع عاصية :"عواص"و

، بمعنى حام ومانع لألولياء ،جمع عاص :"عواصم"حاكم بالقتل، و :أي ؛جمع قاض
يمد ون بعض أيد وهو  :للتبعيض؛ أي "من"جمع قاضب بمعنى قاطع، و :"قواضب"و

 .عواص   يمد ون سواعد من أيد   :أي ؛أو تتعل ق بمحذوف صفة لمحذوف ،الساعد

وسمى بعضهم ما فيه زيادة حرفين في اآلخر أو في األو ل مزيدا، وسم ى  
د المهملة، اسما آخر ما نقص من آخره حرف كضر وضرم تناقصا، بالصا يوطيالس  

بحرف اإلشباع، ألن  حرف  "قواضب"و "عواصم"ا به، وليس مما زيد فيه حرفان مختص  
ن  كن يضعف ل "؛عواصم"اإلشباع ال يعد ، ألن ه لو وقف بغير اإلشباع لسقط، وكذا لو نو 

و ؛ ألن ه ال يثبت وقفا، ول"قواض"و "عواص"وكذا ال يعد  تنوين  ؛ألن ه آخر الشطر بل يمنع
والسيما أن النون يقرب من الميم، ويقلب ميما  "،قواضب"وباء  "عواصم"اعتبر لقابل ميم 

قبل الباء، والميم قريب من الباء. وخص باسم المزيد ما زيد فيه حرفان أو ال أو آخرا باسم 
المزيد لكثرة الزيادة؛ حيث تظهر ظهورا جدا، فإن  ظهور الزيادة أو ال أو آخرا أكثر منها في 

 .لوسطا

ل أحد لفظيه حرفان/ أو أكثر المتو ج كمن ُأْلِبس  تاجا. وقد  وسم ى بعضهم ما زيد أو 
يل. وقد يسم ى ما يسم ى ما زيد حرفان آخر أحد لفظيه مذي ال؛ ألن الزيادة في آخره كالذ  

فازيد ف  . ي آخر أحد لفظيه حرف واحد مطر 

                                                           
 تقدمت اإلشارة إليه. (1)

[و55]  
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ل ِكنَّا قوله تعالى:﴿ ،ومثال ما زيد فيه حرفان ﴾و  بالم  "لكن"دت افز  ،(1)ُكنَّا ُمْرِسِلين 
﴾وألف، واختلفت حركة الكاف، وقوله تعالى:﴿ ْن آم ن  م 

بهمزة  "من"على  "آمن"فزاد  ،(2)
نقل تتفق النون العلى قراءة عدم النقل، ومر  حكم النقل في االعتداد وعدمه، وفي  ،وألف

ألنها  ؛ى أن  حركة اآلخر ال تعتبربالفتح، وفي تركه تختلفان به وبالسكون. ومر  الكالم عل
 تزول بالوقف.

﴾بقوله تعالى:﴿ ،خراً آومث ل بعضهم بزيادة حرفين  زاد الثاني بالهاء ، (3)ِإل ى ِإل ِهك 
ا قبلها، ولكن إذا  ؛الكاف، فعد  الكاف ولو كانت كلمةو  ألن ها ضمير مت صل كالجزء مم 

بَُّهْم ك ]قال تعالى[:﴿ثبت وصال. وليس من ذلتفلم " إلى"نقلت: سقطت همزة  ِإنَّ ر 
واختلفت حركة  ،كما قيل، ألن  المشد د كحرف واحد هنا، فهو مم ا زيد فيه حرفان ؛(4)ِبِهْم﴾
 الباء.

ردا على من المها  التخنسرءقول  ،وعد  بعضهم مما زيد فيه أكثر من حرف واحد
 زوء الكامل [مج ] :، وقد بكت عليه حتى ابيض ت عيناهاصتخرعلى البكاء على أخيها 

و اِنح ءُ   اــــــِإنَّ الُبك اء  ُهو  الش ف و ى ب ْين  اْلج  ِمن  الج 
(5) 

وبهما زادت هذه الكلمة  ،الساكنتين ،هئاحو  "الجوانح"بنون ل مرف   ،وهو كامل مجزوء
ب، ئاألضالع التي تحت الترا :"الجوانح"و ؛، وهي حرقة القلب"الجوى"على األولى وهي 

 لصدر كاألضالع مما يلي الظهر، والمفرد جانحة. واهلل أعلم. وهي مما يلي ا
                                                           

 . 19القصص:  (1)
 . 99، النساء: 55، آل عمران: 22وردت في آيات مختلفة من سور مختلفة، ومنها: البقرة:  (2)
اِكًفا (3) ل ْيِه ع  ق نَُّه ثُمَّ ل ن ْنِسف نَُّه ِفي اْلي م  ن ْسًفا".طه:  من قوله تعالى:" و اْنُظْر ِإل ى ِإل ِهك  الَِّذي ظ ْلت  ع  ر   .55ل ُنح 
".55العاديات:  (4) ِبير  ِئذ  ل خ  بَُّهْم ِبِهْم ي ْوم   ، وتمامها:" ِإنَّ ر 
، 2/151الجو ى: الحرق ُة وشد ة الوجد. الجوانح: األضالع التي تحت الترائب ما يلي الصدر. ينظر: البالغة العربية: (5)
 .5/581لمنهاج الواضح للبالغة، حامد عونى، المكتبة األزهرية للتراث، دت:ا
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من  ، كالميمهم قبل ورود آخر الكلمةالزيادة في األخير أن ه يو حسن ووجه 
ن ما أ ،التي مضتالكلمة ن ها هي أ "عواصم" بها تأكيدا لألولى حتى إذا تمك ن آخرها  تىوا 

 لك فائدة بعد اليأس منها. في نفسك ووعاها سمعك انصرف عنك ذلك التوه م، وحصلت

 

 باب اجلناس املضارع

مقارب في المخرج للحرف  ،امواحد منهكل في  ،وهو أن يختلف اللفظان بحرف
أصال، فليس من  اآلخر في اللفظ اآلخر، أم ا إذا اختلفا بحرفين فأكثر فليسا من الجناس

 ن.لبتة نصر ونكل إال  جناس االشتقاق والمشابه له كما يأتياأالجناس 

ين أو نحو ذلك، سواء لم يت حد يوالمراد بتقارب المخرج أن يكونا معا حلقيين أو شفو 
عين مخرجهما أو اتحد، كالد ال والطاء والهاء والهمزة، ومع ذلك ال يت حد من كل  وجه، 

ال  كانا حرفا واحدا.  وا 

ه في المخرج. والحرفان هشابي :أي ؛مضارعا؛ ألن  كالًّ يضارع اآلخر وسم ي
ل ؛متقاربانال قال  ."بينك وبين ِكن ك  ليل دامس وطريق طامس"نحو:  ،إم ا في األو 

بيني وبين ِكن ي ليل دامس  "المعروفة بالمغربية: ،في المقامة السادسة عشرة الحريري
: السترة، والمراد البيت. وال يخفى تقارب الدال ،الكاف بكسر ،"الِكن  "و .(1)"وطريق طامس  
المظلم،  :"الدامس"و ألنهما من اللسان وأصل األسنان. ؛"طامس"و "دامس"والطاء في 

 مطموس. :معناه :الذي ال عالمة فيه يهتدى بها، وقد قيل :"الطامس"و

ْنُه﴾نحو ]قوله تعالى[:﴿ ،م ا في الوسطا  و  ي ْنأ ْون  ع  ْنُه و  و ُهْم ي ْنه ْون  ع 
ال يخفى ، (2)

 ق، والهمزة أسفل منها.ألن هما من أسفل الحل ؛تقارب الهاء والهمزة
                                                           

 . 598ينظر: مقامات الحريري:  (1)
  22األنعام:  (2)
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ِم وْ ى يَ لَ ُر إِ يْ ر التخَ يهَ اصِ وَ ي نَ فِ  ودٌ قُ عْ التخيُل مَ :»م ا في اآلخر، نحو قولها  و 
 ال يخفى تقارب الالم والراء، ألنهما من الحنك واللسان. واهلل أعلم. ،(1)«ةِ رمَ يَ القِ 

 

 باب اجلناس الالحق

ارب لآلخر في غير مق ،في كل واحد منهما ،وهو أن يختلف اللفظان بحرف
جل  الحروف.  ق باآلخر في الجناس باعتبارحلمألن  أحد اللفظين  ؛المخرج، وسم ي الحقا

ل :والحرفان ْيل  ِلُكل  ُهم ز ة  ُلم ز ة ﴾نحو ]قوله تعالى[:﴿ ،إم ا في األو  و 
فالهاء والالم ، (2)

م   .متباعدان ل ى ذ ِلك  ل  نحو قوله تعالى: ،ا في الوسطوا  نَُّه ع  ْيِر  (5)ش ِهيد  ﴿و اِ  نَُّه ِلُحب  اْلخ  و اِ 
ألن  الدال من اللسان مع أصول األسنان، والهاء  اعدان؛؛ فالدال والهاء متب(3)﴾(8)ل ش ِديد  

ا ُكْنُتْم ت ْفر ُحون  ِفي بقوله تعالى:﴿ القزوينيومث ل  ".دمع وهمع:"من الحلق، ومثل ِلُكْم ِبم  ذ 
ِبم   ق  و  ﴾اأْل ْرِض ِبغ ْيِر اْلح  ا ُكْنُتْم ت ْمر ُحون 

متقاربان فيكون  "الفاء"و "الميم" بأن  واعترض ، (4)
دغام أحدهما في ن أريد بتقارب المخرج الصالحية إلفإن هما شفويان، وا   ؛الجناس مضارعا

جناسا  "ونأين"و "ينهون"ما في اآلخر، فال يكون اآلخر، فالهمزة والهاء اليدغم أحده
س مضارع. وأجيب بأن  المراد من تقارب المخرج قصر بل جناوليس كذلك،  ؛مضارعا

ن كانا مختلفين، وليس بين مخرج الفاء والميم تقارب بهذا  يالمسافة بين المخرجين وا 
ان، نسفلى وأطراف األفة الس  ألن  الميم من ظاهر الشفتين، والفاء من باطن الش   ؛االعتبار

                                                           
صلى  -أن النبيَّ  -رضي اهلل عنه  -الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق عروة بن الجعد  (1)

يُر ، إلى يوم القيامةالخيُل م عْ »قال:  -اهلل عليه وسلم «.  األجر والمغنم»وفي رواية بزيادة: « ُقود في نو اِصيها الخ 
ِميدي، تح: د. علي حسين 9/15ينظر: جامع األصول:  ، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الح 
 .5/312م: 2002 -2بيروت، ط/ -البواب، دار ابن حزم 

 .5الهمزة:  (2)
 .8-5 العاديات: (3)
 .59غافر:  (4)
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رجيهما ال على طول المسافة بينهما. وأنت خبير بأن هذا الجواب يدل  على عدم ات حاد مخ
ويبحث أيضا في الرد  بأن  جناس التقارب ال يكفي حتى يوجد نوع خاص منه، كأن يكون 

إن المضارع  :ا افترق الموضعان .وقد قيلنوه ،ان من موضع واحد مع اختالف ماالحرف
ائل فس ر كالهمس والشد ة، وهذا الق ،هو أن يت فق الحرفان في قرب المخرج وفي الوصف

فال يكون  قد يقرب مع عدم االت فاق في الوصف،رب المخرج بمطلق معناه اللغوي، و ق
 مضارعا، بل ملحق. 

اء ُهْم أ ْمر  ِمن  اأْل ْمِن﴾قوله تعالى[:﴿نحو ]/  ،رخا في اآلم  ا  و  ذ ا ج  و اِ 
فإن  الراء ؛ (1)

 ،طني على وجه التكرارألن  الراء من شد  اللسان على الحنك البا ؛مخرجا نوالنون متباعدا
ويبحث فيه  بأن النون والراء من  .يقرب من األسنان العلياما ه على والنون من شد  

فمخرج  ؛"ل  فْ ن  بِ  ْر مُ  "القة تخرج من طرف اللسان، وهي حروفذالقة، وحروف الذحروف ال
 ذاإ الراء صفتهما التفخيم، إال   ألن   ؛ويجاب بأنهما لم يجمعهما صفة .النون والراء واحد

فنزال لتباعدهما في الصفة  ،والنون صفتها الترقيق ؛وجد موجب الترقيق، واصلها التفخيم
، واألصل في الالم الترقيق إال  منزلة المتباعدين، فلو قوبلت الراء المفخمة بالالم المرفقة

وما  ؛قة بالم مفخمة لكان الحقاقالحقا، وكذا لو قوبلت الراء المر لكان الجناس  ،لموجب
قة، إذ كان بعد ياء ساكنة، وال قمن المضارع إال  لكون الراء مر  "الخيل"و "الخير"ددنا ع

ومن هذا  .لكان الحقابالم مفخمة بلت راء مفخمة االم الخيل، وكذا لو قموجب لتفخيم 
 واهلل أعلم.  ،(2)ي ْحس ُبون  أ نَُّهْم ُيْحِسُنون  ُصْنًعا﴾الباب ]قوله تعالى[:﴿

 

 
                                                           

ل   (1) ُسوِل و اِ  د وُه ِإل ى الرَّ ل ْو ر  ْوِف أ ذ اُعوا ِبِه و  اء ُهْم أ ْمر  ِمن  اأْل ْمِن أ ِو اْلخ  ذ ا ج  ى ُأوِلي اأْل ْمِر ِمْنُهْم ل ع ِلم ُه من قوله تعالى:" و اِ 
ل يْ  ل ْوال  ف ْضُل اللَِّه ع  تَّب ْعُتُم الشَّْيط ان  ِإالَّ ق ِلياًل". النساء:  الَِّذين  ي ْست ْنِبُطون ُه ِمْنُهْم و  ُتُه ال   .83ُكْم و ر ْحم 

 . 501الكهف:  (2)

[ظ55]  



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
539 

 

 لفظيباب اجلناس ال

ُوُجوه  وهو أن يختلف اللفظان بحرف مناسب لآلخر مناسبة لفظية، كقوله تعالى:﴿ 
ِئذ  ن اِضر ة   ب ه ا ن اِظر ة   (22)ي ْوم  والجمهور على إدخاله في المضارع. واهلل  ،(1)﴾(23)ِإل ى ر 

 أعلم.

 

 باب جناس القلب

 قلبومّساه القزويين جتنيس ال                                

وهو أن يت فق اللفظان في نفس الحروف وعددها وسكونها وتحركها، لكن يقدم في 
ن ما سم ي تجنيسا ر  في اآلخر، وا  ن الجناس بالتصيير ألن ه كان م ؛أحدهما ما ُأخ 

 :حد اللفظين بالنظر لآلخر، نحوأيف للقلب لعكس بعض الحروف في ضاالعتباري، وأ
 ".عدائهأل ف  تْ ألوليائه ح   ح  تْ حسامه ف  "

 ] الوافر [:  وهو من أصحابنا ،رحمه اهلل ،(2)األحنف بن قيسقال  

ْتفُ   ُحس اُمك  ِفيِه ِلأل ْحب اِب ف ْتح   ُرْمُحك  ِمْنُه ِلأل ْعد اِء ح   و 

 فتح اهلل لنا بالخير.

ال من الثانية والذي قبله ثانيا، ثم إن ه إن وقع الحرف األخير من الكلمة األولى أو  
في المثالين؛ فالتاء في مكانها من  "فتح"و "حتفـ"ك ،ي قلب الكلسم   ،ى الترتيبوهكذا عل

قبله ثانيا، والفاء قبلها ثالثا كان  تاءوال ،أوال "فتححاء "الكلمتين لم تزحزح، فإذا جعلت 

                                                           
 . 23-22القيامة:  (1)
هو األحنف بن قيس بن معاوية، التميمي، أبو بحر: سيد تميم، وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين.  (2)

نبي صلى اهلل عليه وسلم. ولم يره.اعتزل الفتنة يوم الجمل، ثم شهد صفين مع ق. هـ، وأدرك ال 3ولد في البصرة سنة 
. توفي بالكوفة سنة   .5/252، األعالم: 230/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  52علي 
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ذا جعلت فاء  "؛حتفا" ن لم يقع ذلك "فتحا"اءه ثالثا كان حو ، وتاءه ثانيا ،أوال "حتف"وا  . وا 
اللهم  استر عوراتنا وآمن :"إذ لم يتم  أحد اللفظين بعكس اآلخر، نحو ،البعضسم ي قلب 

خوفنا، وعو ضنا أمنا، وذلك أن  أزلْ  ":آمن روعاتنا"ومعنى  ة،الخوف :"الروعة" "؛روعاتنا
 الراء والعين يقلبان، وأم ا غيرهما في محل ه. 

 المثناة والنون. اللذان يقلبان الياءفالباء في محلها، و  (1)"ب ْين  ب ِني ِإْسر اِئيل " ه:ومن
أحد اللفظين. واهلل  إوفي اختبار القلب تحر ك األخير إذا جعل أوال بما يناسب حركة مبد

 أعلم.

 

 حباب اجلناس املقلوب اجملّن

ألن   ؛واآلخر آخره، وُسمي بذلك ،وهو جناس القلب إذا وقع أحد لفظيه أول البيت
  :المجزوء قوله من الرجزاللفظين بمنزلة جناحين للبيت، ك

الْ   ق ْد ال ح  أ ْنو اُر اْلُهد ى   (2)ِمْن ك ف ِه في ُكل  ح 

فتحها يكون بف ،وتقدم عنها الالم ،فتؤخ ر عن األلف الحاءُ  ،األلف في محل هف
 . واهلل أعلم."حال"، وتؤخر المه فيكون "الح"اء ح، أو تقدم "الح"

 

 

 
                                                           

ْقت  ب ْين  ب ِني ِإْسر اِئيل ﴾. طه: (  1) دار  . وينظر: شرح عقود الجمان، جالل الدين السيوطي،51من قوله تعالى: ﴿ف رَّ
 .551الفكر، دت: 

، جواهر البالغة: 3/93لم أهتد إلى قائله. وقد أورده العلوي وغيره من غير نسبة. ينظر: الطراز ألسرار البالغة:  (2)
325. 
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 ّرر واملرّددويسّمى املك ،باب اجلناس املزدوج

وهو أن ال يفصل شيء بين اللفظين المتجانسين، وهو واقع في أبواب الجناس  
إن فصل واحد غير معدود في كل ها إال  المجن ح، إذ ال بد  فيهما من الفصل، اللهم  إال 

 في حين   يجيء يوم القيام :. أي"ا اهللُ ه  مُ ل  عْ ي   ة  اع  س   ةُ اع  السَّ  ومُ قُ ت  :" ،فالتام المزدوج .الجناس
 ة  ُجنَّ و   ة  ي ُجبَّ لِ  هِ ذِ ه  :"والمحر ف كقولك". د  ج  و   دَّ ج  ا و  ئً يْ ش   ب  ل  ط   نْ م  " ؛ ويعلمه اهلل وحده تعالى

 مِ س  الدَّ  رِ يْ غ  بِ و   م  غ   مِ غ  النَّ  رِ يْ غ  بِ  ذُ يبِ النَّ :". وقولهم"يدِ هْ جُ جد ي و  ـ". والناقص ك(1)"دِ رْ للب   دِ رْ البُ  ن  مِ 
 ياءِ لِ وْ لأل   هُ امُ س  حُ :". ومثال المقلوب(3)"ب  اضِ و  ق   اض  و  ق  و"، "م  اصِ و  ع   ص  او  ع  "و ،(2)"م  سُ 
و ِجْئُتك  ِمْن س ب إ  ِبن ب إ ﴾وقوله تعالى:﴿ "،ف  تْ ح  و   ح  تْ ف   اءِ د  عْ أل  لِ و  

وهو من الفصل بحرف، ، (4)
ر  :أعني ،الزدواجها؛ وسمي الباب مزدوج القتران أحد اللفظين باآلخر، وسمي المكر 

قوي تجانسهما فصار كلفظ واحد ذكر مرتين  ،وقد تجانسا ،ألن هما لما اقترنا ؛والمرد د
 للتأكيد أو غيره. واهلل أعلم.

 

 باب اجلناس اخلّطي

 واجلناس املصّحف ،وجناس التصحيف ،وجناس اخلط ،ويقال التجنيس اخلطي   

و الَِّذي ُهو  عالى:﴿وهو أن يتفق اللفظان في الكتابة لوال النقط أو الشكل، كقوله ت 
ي ْسِقيِن  ذ ا م ِرْضُت ف ُهو  ي ْشِفيِن  (55)ُيْطِعُمِني و  مت حدا  "يشفين"و/  "يسقينـ"ف ،(5)﴾(80)و اِ 

                                                           
 سبقت اإلشارة إليه.  (1)
 . 1/532، بغية اإليضاح: 5/53، نهاية األرب: 130ينظر: مفتاح العلوم:  (2)
 لفاظ في بيت أبي تمام. سبقت اإلشارة إلى هذه األ (3)
ا ل ْم ُتِحْط ِبِه و ِجْئُتك  ِمْن س ب إ  ِبن ب إ  ي ِقين  22النمل:  (4) ْطُت ِبم   ".، وهي من قوله عز وجل:" ف م ك ث  غ ْير  ب ِعيد  ف ق ال  أ ح 
 . 80-55الشعراء:  (5)

[و59]  
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 ،(1)«رء  بَ تخِ  ل  قَ أَ وَ  رء  يَ حَ  د  شَ م أَ هُ نَّ إِ فَ  ررِ كَ بْ عليكم برألَ »:الحروف لوال النقط، وقوله 
  .(2) "اد  هْ ا ت  ذ  ه  بِ  ،ك  لِ عْ فِ  فاحش   ش  ك، فاخْ لَّ ذُ  ك  لِ ذ   رىصاك، فصار قُ ز  ك عِ رَّ غ   :"وقولهم

و ُهْم ي ْحس ُبون  أ نَُّهْم ُيْحِسُنون  ُصْنًعا﴾وقوله تعالى:﴿
واجتمع المحر ف والخط ي ، (3)

بلفظ واحد، وأن  أول أحدهما في  ،لوال الشكل ،يقبالن بحسب الخط ماية باعتبار أن هفي اآل
 وح  إذا قرئا كما هما في التالوة. واهلل أعلم.النطق مضموم واآلخر مفت

 

 باب اجلناس املقتضب

 .طاع واالشتقاقتقواالقتضاب هو اال .وتجنيس االشتقاق ،وشهر بجناس االشتقاق
وهو االشتقاق الصغير وهو الخاص، وهو ، يجتمع اللفظان في أصل االشتقاق وهو أن

كغسل  ؛ولو تخالفنا بزائدين فصاعدا ،أصل المعنىو  فاق الكلمتين في األصول المرت بةات
ف أ ِقْم و ْجه ك  ِللد يِن اْلق ي ِم﴾وقوله تعالى:﴿ ،واغتسل، وأخرج واستخرج، وكريم ومكرم

فمادة ، (4)
 م. ،و،ق ":مقي  "و "أقم"أصول 

                                                           
ب الحديث.ومن روايات الحديث، قوله لم أظفر به مع كثرة بحثي في كت -مع كثرة الروايات-الحديث بهذا اللفظ (1)

ل ْيُكْم ِباأْل ْبك اِر ف ِإنَُّهنَّ أ ش د  ُحبًّا و أ ق ل  ِخبًّا»صلى اهلل عليه وسلم:  ، وهي التي استشهد بها علماء البالغة للباب.واهلل «ع 
الهروي القاري، دار الفكر،  أعلم. وقوله:"أقل خبا؛ أي: أقل خداعا. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المال

 .5/53، نهاية األرب: 2/550، الطراز ألسرار البالغة: 9/201م:2002 - 5لبنان، ط/ -بيروت 
من كتاب أرسل به إلى معاوية.وينسب أيضا لمعز  الدولة بن  -رضي اهلل عنه-ينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب (2)

أبي منصور أفتكين التركي يحذره من الغرور بالرياسة والملك.ينظر: نهاية بويه القائم على بغداد حينما كتب إلى الملك 
، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، خليل بن أيبك الصفدي، تح: السيد الشرقاوي، راجعه: الدكتور 28/599األرب: 

 ، تاج العروس: مادة قصر.25م:  5585 - 5القاهرة، ط/ -رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي 
 .501الكهف:  (3)
 .13الروم:  (4)
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﴾وقوله تعالى:﴿ ْهُت و ْجِهي  ِللَِّذي ف ط ر  السَّم او اِت و اأْل ْرض  و جَّ
 وقوله تعالى:﴿، (1)

ان  ف ر   ْيح  ر  بَُّكْم ِإنَُّه ك ان   [:﴿ ] وقوله تعالى "، و"قال قائل"،قام قائم"و ،(2)﴾ْوح  و  اْست ْغِفُروا ر 
فَّاًرا  :ومثله ؛جبد وجدب واجتدب وتجابد؛ لعدم الترتيب :. وخرج بترتيب األصول(3)﴾غ 

 .رفإن ه اشتقاق أكب ،ونحو الثلم والثلب ؛المرق والرقم، فهذا اشتقاق كبير

ألن  الجناس ال يلزم أن يخرج  ؛"وأصل المعنى"ال يخرج الجناس الحقيق بقولنا:و 
ببناء أحدهما للفاعل واآلخر للمفعول،  ؛ربرب وضُ ض   :لبتة عن أصل المعنى، فإن  منهأ

صل المعنى الضرب، بل الجناس المقتضب أن ال يكون فيه ما يدخله أفإن ه جناس مع 
 وافقا في االشتقاق. واهلل أعلم.في أحد أبواب الجناس، غير أن ه ت

 

 باب جناس اإلطالق

بأن يكون في كل  منهما جميع ما في اآلخر  ؛وهو أن يجمع اللفظين شبه االشتقاق
بحيث يتوه م أن هما يرجعان إلى أصل واحد، لكن ال  ،من الحروف األصول أو أكثرها
ِلُكْم ِمن  يرجعان إليه، نحو قوله تعالى:﴿ ﴾ ق ال  ِإن ي ِلع م   حروف "القالين"فجمع ، (4)اْلق اِلين 

غير زائدة؛ فالقاف والالم أصالن، واأللف بدل أصل،  "قال" كلها حروفو  ،كل ها "قال"
من القول،  "قالـ"زائد، وأصوله القاف والالم وياء محذوفة بعد الالم. ف "قالين"وألف 

دَّع  قال اهلل تعالى:﴿ ،، وهو البغضىل  من القِ  "القالين"و ا ق ل ى﴾م ا و  م  ب ك  و  ك  ر 
(5). 

                                                           
".55األنعام:  (1) ا أ ن ا ِمن  اْلُمْشِرِكين  م  ِنيًفا و  ْهُت و ْجِهي  ِللَِّذي ف ط ر  السَّم او اِت و اأْل ْرض  ح   ، وتمامها:" ِإن ي و جَّ
 .85الواقعة:  (2)
بَُّكْم إِ 50نوح:  (3) فَّاًرا".، وهي من قوله عز  من قائل:" ف ُقْلُت اْست ْغِفُروا ر   نَُّه ك ان  غ 
 .528الشعراء:  (4)
 . 3الضحى:  (5)
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ِضيُتْم﴾ومن هذا الباب قوله تعالى:﴿  ،أصل "أرض"فهمزة  ،(1)اثَّاق ْلُتْم ِإل ى اأْل ْرِض أ ر 
 "قواض"و "جوانح"و "الجوى"، "لخإ ..بحيث يتوه م :"لالستفهام، وخرج بقولنا "أرضيتم"وهمزة 

﴿اثَّاق ْلُتْم ِإل ى تعالى: يلهم بقولهوتعلم من تمث .فإن ه ال توه م فيه ؛، ونحو ذلك"قواضب"و
ِضيُتْم﴾ نه ال يشترط االشتقاق الكبير في هذا الباب، بل يكون من االشتقاق أ، اأْل ْرِض أ ر 

الكبير وغيره، وليست اآلية من الكبير فإن  الكبير االتفاق في األصول دون الترتيب 
 كالقمر والرقم والمرق.

﴾و  ومن هذا الباب ] قوله تعالى[:﴿ نَّت ْيِن د ان  ن ى اْلج  ِلُيِري ُه ] وقوله تعالى[:﴿، (2)ج 
ْير  ف ال  ر ادَّ ِلف ْضِلِه﴾] وقوله تعالى[:﴿ ،(3)ك ْيف  ُيو اِري﴾ ْن ُيِرْدك  ِبخ  و اِ 

 واهلل أعلم. ،(4)

 

 باب جناس اإلشارة

 [ ] البسيط :الصفيوهو أن ال يظهر التجنيس باللفظ بل باإلشارة، نحو قول      

بًا و ر أ ىل   ُب ِمْنُه م ْرح   (5)ِضدَّ اْسِمِه ِعْند  ه د  اْلِحْصِن واأُلُطمِ  ْم ي ْلق  م ْرح 
 

، فإن  لفظ "حلقت لحية موسى بن يحيى باسمه"ويأتي من ذلك في االشتقاق نحو:      
فر  "سم ى رجل األسد فتقول: يُ التي يحلق بها على لفظ اسم موسى، ومثل أن  "الموسى"

 :من مسم ى اسم كاسمه، وكذا المثال األول معناه :أي ،من السبع :أي "،من اسمهاألسد 
                                                           

ا ل ُكْم ِإذ ا ِقيل  ل ُكُم اْنِفُروا ِفي س ِبيِل اللَِّه اثَّاق ْلُتْم ِإل ى اأْل  38التوبة:  (1) ُنوا م  ي اِة ، وتمامها:" ي ا أ ي ه ا الَِّذين  آم  ِضيُتْم ِباْلح  ْرِض أ ر 
".الد ْني ا ِمن  اآْلِخر ِة  ي اِة الد ْني ا ِفي اآْلِخر ِة ِإالَّ ق ِليل  ت اُع اْلح  ا م   ف م 

 .91الرحمن:  (2)
ْيل ت ا 35المائدة:  (3) ُث ِفي اأْل ْرِض ِلُيِري ُه ك ْيف  ُيو اِري س ْوء ة  أ ِخيِه ق ال  ي ا و  ْزُت أ ْن ، وتمامها:" ف ب ع ث  اللَُّه ُغر اًبا ي ْبح  أ ع ج 

".أ ُكون  ِمْثل  ه    ذ ا اْلُغر اِب ف ُأو اِري  س ْوء ة  أ ِخي ف أ ْصب ح  ِمن  النَّاِدِمين 
 . 505يونس:  (4)
 .528ينظر: بديعيته:  (5)
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على الخالف في صرف  ،حلقت لحية موسى بمسم ى اسم كاسمه، ولو اختلفا صرفا ومنعا
 ] البسيط [ :لنفسه األتخضريموسى الحلق ومنعه. وات فقوا على منع موسى عل ما.وأنشد 

نْ   قاً ر  ف   هِ الِ ع  فْ أ   نْ مِ  وِ دْ بالع   وفر    (1)اف  رِ صُ  هُ لُ عْ ي فِ اضِ م  ف   اك  ص  ع   وا 

  .إلتمام مع التنوين ،وهي ما يضرب بها ،بالتنوين، فيقال عصاً  :أي

 ] الطويل[ :وقول المهل ب   

ئالِ  م  ي أُ بِ أ  ا بِ ذ  ح    (2)بِ ل  ه  ت  مُ  ض  ارِ ع   نْ مِ  هُ تُ ام  ع  ن    تْ ل  ف  جْ أ  ف   الر 

النعامة، وأراد  :"الرئال أم"وهو كنيته، و ،(3)جرءةبن الفُ  ي  رِ طَ قَ وهو  ،بأبي نعامة :أراد
 بنعامته روحه. 

 ] الوافر [ (4):الشمرخوقول       

م   ْن ك ُرم  ـــو  ل يْ ــــا أ ْرو ى و اِ  م  مِ ـــِبأ كْ   ن اــــْت ع  قَّف  ـــر   (5)ُرونِ ــــة  ح  ـــْن ُمو 

                                                           
 لم أهتد إليه.  (1)
 لم أجده كما أورده أطفيش، وأورده النويري، من غير نسبة، هكذا:    (2)

ئال فأجفلت                               نعامته من عارض متل بب حدا بأبى أم الر 

ئال  ئال، وأم  الر  ثم قال شارحا: أراد أن يقول: حدا بأبي نعامة فأجفلت نعامته أي روحه، فلم يستقم له فقال: بأبى أم  الر 
 .5/55هي النعامة. ينظر: نهاية األرب:

نة( ابن مازن، التميمي: من رؤساء  (3) ْعو  األزارقة )الخوارج( وأبطالهم. هو قطري )أبو نعامة( ابن الفجاءة )واسمه ج 
استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير، لم ا ولي العراق نيابة عن أخيه عبد اهلل.وكان خطيبا فارسا شاعرا، وشعره في 

 9/200، األعالم: 130/ 5هـ. وفيات األعيان:  58الحماسة كثير. توفي سنة 
: شاعر مخضر  (4) م، أدرك الجاهلية واإلسالم. وهو من طبقة لبيد والنابغة. هو الشماخ بن ضرار بن حرملة، الغطفاني 

هـ. ينظر:  22كان شديد متون الشعر، وكان أرجز الناس على البديهة. جمع بعض شعره في "ديوان".وتوفي سنة 
 .1/302، معجم المؤلفين: 3/559األعالم: 

 .الخلخال من الذبل، والتوقيف البياض مع السواد الموق فة: اأُلروية التي ِفي قوائمها خطوط كأنها الخالخل، والوقف: (5)
أي أن ِفي قوائمها خطوطًا تخالف لونها.والحرون: التي تحرن من أعلى الجبل فال تبرح. ومعنى البيت:أن هذه المرأة 
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لوحشية، لم يمكنه أن يأتي باسمها، فأتى : أروى من ا"فة الحرونالموق  ": امرأة، و"أروى"
 بصفتها؛ وهي أنها توافق في االسم، ولكنها حرون ال تألف.

 [سريع ال ] :وقول بعض كندة

بيِد الع صا  ُكْم باألس ِد الباِسلِ    ُقوال ِلُدودان  ع  م ا غ رَّ
(1) 

 كذا قيل. "،األسدب" :هم اآلخر، والدليل على اإلرادة قولهمفذكرهم باس ،قوال لبني أسد :أراد
 ] الطويل[ :ول امرأة من بني عقيلقأن منه  ،فدي  الص  وهو  ،وزعم هذا القائل

ا ل ْيُكم  اُل ع  م  ا ُمْكثُن ا د ام  اْلج   (2)رُ ــــاأل ب اعِ  ب ث ْهال ن  ِإالَّ أ ْن ُتش دَّ   ف م 

ن  منه ق ؛وال القافية للمجانسة، فلم يساعد الوزن ؛أن تشد الجمال :أراد ]  :بالطي   أبيول وا 
 الكامل[ 

راً م  ُرحًا و ُخف ًا ُمجْ ن ق ل ْت ي دًا سُ   أ ر أ ْيت  ِهمَّة  ن اق ِتي ِفي ساد ة
(3) 

 . أسرعت :اقةُ ت الن  ر  م  وأ جْ  .للوزن "؛رامجم  " :فقال ،للجناس ؛ا خفيفاوخفًّ  :أراد

                                                                                                                                                                                

ليست بأقرب من هذه األروية التي ال ُيقدر عليها. ينظر: األمالي، أبو علي القالي، عناية: محمد عبد الجواد 
 .553/ 2، الطراز ألسرار البالغة: 2/30م:5522 - 2صمعي، دار الكتب المصرية، ط/األ
البيت المرئ القيس من قصيدة يتوعد فيها بني أسد من الثأر ألبيه.ودودان: أحد بني أسد.وعبيد العصا: ذم لهم، أي  (1)

 . 592 -595يضربون بها.والباسل: الشجاع. ينظر: الديوان: 
بني عقيل، لم تسمَّ، وقد أراد قومها الرحيل عن بني ثهالن، وتوجه جماعة يحضرون اإلبل، فقالت  البيت المرأة من (2)

مال والِجمال" فلم يساعدها الوزن وال القافية، فأضمرت الركن الثاني، وأشارت إليه بما  البيت، وأرادت أن تجانس بين "الج 
شعار النساء، محمد بن عمران المرزباني، تح: الدكتور يدل عليه وهو "األباعر" الذي هو مرادف الِجمال. ينظر: أ

، خزانة األدب 23-22م: 5559 - 5سامي مكي العاني وهالل ناجي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط/
 .35، أنوار الربيع: 5/55البن حجة األموي: 

 .528/ 2ظر: الديوان: البيت مشهور برواية "ناقة" بدال من "سادة" كما أوردها أطفيش. ين (3)

واليد الُسُرح: السهلُة القبض والبسط.يقول: هل رأيت همة ناقتي فيما بين النوق، كيف علت سائر الهمم. وفيه إخبار  
 .5/15عن علو همة نفسه ألنه يحمل ناقته على السير. ينظر: المثل السائر: 
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ن    [ ] الكامل :منه قوله وا 

ْلن  ت ْفِدي تي و ِخْفن  ُمراِقباً  او  ْعن  أيِدي ُهنَّ ف ْوق  ت راِئبا        ح  ف و ض 
(1)  

 ".فوق أفئدة:"زعم أن األصل أن يقول

 ] الكامل [ (2):رنالجن   ابنمنه قول  ن  ا  و  

ا ت ر ى ِديقة  ُمْقل تي أ و  م  لوا ح  ان  أ ْهد اِبي ِبد ْمع ُتْزِهر  ن ز   أ ْغص 

 زن. زعم أنه أراد حديقة حرفتي، وزعم أنه يختص بالشعر للو 

 ] البسيط [ :دعبلوقول      

مَّن ُه ـــــِك ُحب ًا ل  ــي ُأِحب  ـــــِإن   ْلم ى س ِمي ِك ُدكَّ الشَّاِهُق الرَّاِسي  ْو ت ض  س 
(3) 

ل الشطر الثاني، فخاطب للوزن ليجانس سلمى ؛امرأته وهي ،أحب سلمى :أراد  أعلم. واهلل ،أو 

  

 باب رد العجز على الصدر

ل ،يرالعجز األخ ويجوز ذكره  .، وبهذا شهرالعين والجيم بضم   ،وهو ؛والصدر األو 
سكان  سكان الجيم، وهو أيضا تخفيف، وفتح العين وا  بلغات أربع أخرى: ضم  العين وا 

                                                           
ريب، وهو موضع القالدة من الصدر. يقول: أردن أن . والترائب: جمع الت2/523البيت للمتنبي. ينظر: الديوان:  (1)

يقلن: جعلنا اهلل فداك، فخفن من الرقيب فوضعن أيديهن على ترائبهن، فإن من أراد أن يفدي غيره وضع يده على 
صدره. وقيل معناه: إنهن لما منعن من التفدية، وضعن أيديهن فوق صدورهن من الحزن والوجع؛ تسكينًا لقلوبهن مما 

 .921من ألم الفراق. ينظر: المنصف للسارق: فيها 
نَّان.متصدر في أئمة النحويين، ومرتب في  (2) هو محمد بن سعيد بن محمد، الشاطبي، أبو الوليد، ويعرف بابن الج 

هـ، استقر بالشام ودرس بالمدرسة اإلقبالية.وتوفي بدمشق  259شعراء الملك الناصر صاحب الشام.ولد بشاطبة سنة 
 .2/520، نفح الطيب: 5/552ـ. ينظر: بغية الوعاة: ه 259سنة 

الكناية اللطيفة في قول دعبل "سميك"، ألنها أشعرت أن الركن المضمر في "سلمى" يظهر منه جناس اإلشارة بين  (3)
 .5/58الركن الظاهر والمضمر، في سلمى وسلمى الذي هو الجبل. ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي: 
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سكان الجيم تخفيفا لهذا ،الجيم ويسم ى  .وفتحها وفتح العين وكسر الجيم، ويكون فتحه وا 
أحد اللفظين المت فقين لفظا ومعنى، أو المت فقين  هذا الباب أيضا التصدير؛ وهو أن يجعل

في اللفظ دون المعنى، أو اللذين يجمعهما االشتقاق أو اللذين يجمعهما شبه االشتقاق في 
أول الفقرة واآلخر في آخرها، فهذه أربعة أقسام في النثر أو ما ال يسم ى شعرا، ولو كان 

في النظم أحد األربعة آخر البيت واآلخر أو أن يكون  ،وهو القرآن ،ال يسم ى أيضا نثرا
ل أو آخره ،صدره سام في ألقأو صدر المصراع الثاني، فتصير ا ،أو حشو المصراع األو 

تضرب األربعة التي هي كون اللفظين  ؛من ضرب أربعة في أربعة ،النظم ستة عشر
في األربعة  ،أو  يجمعهما االشتقاق أو شبه االشتقاق ،أو لفظا فقط ،متفقين لفظا ومعنى

له ل أو آخره ،التي هي كون اللفظ آخر البيت واللفظ اآلخر أو  أو  ،وحشو المصراع األو 
كون اللفظ  ركيالسك  عشرون. وزاد ثاني، فالستة عشر إلى األربعة صدر المصراع ال

 اآلخر حشو المصراع الثاني. 

عنى به سواء ما يصلح في الكالم أن يكون فقرة، وصح  الم/ ثم  إن ي أردت بالفقرة 
ذا قوبل حصلت ستة عشر قسما أخرى الفقرتين  ألن ؛أقوبل بفقرة أخرى أم لم يقابل، وا 

 كشطري البيت.

ل الفقرة واآلخر آخرها فالمتفقان لفظا كقوله  ،ومعنى اللذين أحدهما أو 
ق  أ ْن ت ْخش اُه﴾تعالى:﴿ ت ْخش ى النَّاس  و اللَُّه أ ح  و 

وال يضر  ،ىفهذه فقرة لم تقابل بأخر  ،(1)
 ألن ه ضمير متصل من تتمته. ؛اتصال الهاء باألخير

ل من السؤال بمعنى  "،سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل:"والمت فقان لفظا كقولك فاألو 
 :وقيل ".بائعـ"والثاني من السيالن، وهمزته عن ياء ك ؛الطلب للمعروف، وهمزته أصل

 ؛للسائل ه"دمع" ءوها .ن في الواوي أيضا كقائللفا ثم األلف همزة، والقوالأأبدلت الياء أوال 

                                                           
 . 35األحزاب:  (1)
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على معنى أن  اللئيم يبكيه سؤال السائل  ،يرجو خائبا، وهذا أولى من عودها للئيم :أي
ألن  الكالم على سائل اللئيم يناسب عودها  ؛لصعوبة العطاء عليه، ولو كان أبلغ في ذم ه

 للسائل.

فَّاًرا﴾اْست  ومثال ما جمعهما االشتقاق قوله تعالى:﴿ بَُّكْم ِإنَُّه ك ان  غ  ْغِفُروا ر 
ن ما ، (1) وا 

ل الفقرة مع أن ه قد سبق قوله  :ألن  قول ؛﴾ف ُقْلتُ ﴿:عد وا هذا مم ا وقع فيه أحد اللفظين أو 
ل الفقرة قبل قول نوح عليه السالمف ُقْلتُ ﴿ ﴾ هو لفظ ف ُقْلتُ ﴿:﴾ للحكاية. وقد كان أو 
 م نفسه قدم﴿ف ُقْلُت﴾. ولم ا حكى كال، ﴾اْست ْغِفُروا﴿

فَّاًرا"و "اْست ْغِفُروا"وكل  من  أعني أنه  ؛مشت ق من الغفران أو الغفر أو المغفرة "غ 
ال  ف مشتق من استغفار، ولكن أصل االستغفار الغفران أو الغفر أو  "استغفرواـ"أصلهما، وا 

 المغفرة.

﴾ق ال  ِإن ي تعالى[:﴿قوله ومثال ما جمعهما شبه االشتقاق، ] ِلُكْم ِمن  اْلق اِلين  ِلع م 
(2). 

ظهر لي أن ه ال يضر  تقد م شيء قليل مما  ،في اآلية "،فقلت"وبعد ما تكل مت على تقدم 
ل ق ِد اْسُتْهِزئ  مث ل بقوله تعالى:﴿ السيوطيبواسطة  ابن المعيز  يتص ل به الكالم، إذ رأيت  و 

اق  ِبالَِّذين  س ِخرُ  ﴾ِبُرُسل  ِمْن ق ْبِلك  ف ح  ا ك اُنوا ِبِه ي ْست ْهِزُئون  وا ِمْنُهْم م 
اْنُظْر ﴿بقوله تعالى:و  ،(3)

ات  و أ ْكب ُر ت ْفِضياًل﴾ ل آْلِخر ُة أ ْكب ُر د ر ج  ل ى ب ْعض  و  ُهْم ع  ْلن ا ب ْعض  ق ال  ﴿:وبقوله، (4)ك ْيف  ف ضَّ
ل ى اللَِّه ك ِذًبا ف ُيسْ  ْيل ُكْم ال  ت ْفت ُروا ع  ِن اْفت ر ى﴾ل ُهْم ُموس ى و  اب  م  ق ْد خ   وقوله، (5)ِحت ُكْم ِبع ذ اب  و 

                                                           
 . 50نوح:  (1)
 . 528الشعراء:  (2)
 . 15، األنبياء: 50األنعام:  (3)
 . 25اإلسراء:  (4)
 . 25طه:  (5)
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ثالثها أن يوافق األخير بعض كلمات  :وجعل األقسام ثالثة، (1)اْست ْغِفُروا﴾ :﴿ف ُقْلتُ تعالى
ل كلمة منه، ومث ل له بقوله  :وثانيها؛ الصدر، ومث ل بهذه اآليات و ه ْب ﴿تعالى:أن يوافق أو 

ًة ِإنَّك  أ ْنت  اْلو هَّاُب﴾ل ن ا ِمْن ل ُدْنك  ر حْ  م 
ِلُكْم ِمن  ﴿ :جل  و وقال عز  ،(2) ق ال  ِإن ي ِلع م 

﴾ لها؛ (3)اْلق اِلين  ل ُه ِبِعْلِمِه أن يوافق آخره أخير كلمة في الصدر، مثل قوله تعالى:﴿ :وأو  أ ْنز 
ك ف ى ِباللَِّه ش ِهيًدا﴾ ِئك ُة ي ْشه ُدون  و  و اْلم ال 
اعتبر الفقرة نصفين أو ال ،  أعلمواهلل ،وذلك أن ه (4)

ل، وهي فقرة واحدة هو الواقع حشوا، وهو المناسب لما  وآخرا فما وقع  آخر نصفها األو 
 أن ه يزيد وقوع أحد اللفظين حشو المصراع الثاني مع وقوع اآلخر آخره. ركيالسك  مر  عن 

ل البيت واآلخر آخره  الطويل[ ]ر:لشاعقول ا ،ومثال أحد المت فقين لفظا ومعنى أو 

ب اب ةً  ا ت م نَّتِ   ت م نْت ُسل ْيم ى أ ْن أ ُموت  ص  ُن ش ْيء  ِعْند ن ا م  و أ ْهو 
(5) 

لحمرة  ؛لقبه قيشر:األ .ينتهي نسبه لمضر بن نزار ،لمغيرة بن عبد اهللا األقيشروقول 
 ] الطويل [ :وجهه، كان يغضب بهذا اللقب

ل ْيس  إلى د اِعي النَّد ى ِبس ريعِ   ُم و ْجه هُ س ريع  ِإل ى اْبِن اْلع م  ي ْلطِ  و 
(6) 

                                                           
 . 50نوح:  (1)
 .8آل عمران:  (2)
 .528الشعراء:  (3)
 .522النساء:  (4)
ن حجة لم أهتد إلى قائله. وقد ذكره بعض أهل البالغة واألدب من غير نسبة. ينظر: خزانة األدب الب (5)

، نشوة السكران من 395، علوم البالغة، أحمد بن مصطفى المراغي، دت: 1/222، بغية اإليضاح:5/299الحموي:
 5520 -5صهباء تذكار الغزالن، محمد صديق خان، عناية: محمد عطيه الكتبي، المطبعة الرحمانية بمصر، ط/

 .55م:
 سبقت اإلشارة إليه. (6)
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ال يدخل يده شيء إال  نفقه فيها، وله ابن موسر يسأله  ،كان مولعا بالخمر منهمكا فيها
إلى كم أعطيك مالي وأنت ال تنفك  عن شرب  :فيعطيه حت ى كثر ذلك فمنعه، وقال له

اجتمع قومه في ناديهم وهو فيهم ثم جاء فتركه حت ى  .، واهلل ال أعطيك شيئا أبدا؟الخمر
 .ليه ابن عم ه فلطمه، فقال هذا الشعر في الذي لطمهعفوقف عليهم فشكاه وذم ه فوثب 

هو سريع إلى ابن عم ه مقدرا لطمه، وليس بسريع إلى فعل الكرم، أو كأن ه قيل:  :يقول
المت فقين لفظا ومعنى ماذا يفعل إذا أسرع إليه، فقال يلطم وجهه، مثال كون أحد اللفظين 

ل قول  مهملة وتشديد البكسر الصاد  ،(1)شيريقُ بن عبد اهلل ال ةَ ِصمَّ حشو المصراع األو 
 ] الوافر [   :صل هذا اللفظ الرجل الشجاع، والذَّك ر من الحي ات سمي به الشاعرأالميم، و 

 

اِحِبي واْلِعيُس ت ْهِوي ارِ ـــفِة فالضَّ ــــن  اْلُمِنيــــن ا ب يْ ِـ ب  أ ُقوُل ِلص   م 

تَّْع مِ  ا ب ْعد اْلع ِشيَِّة ِمْن ع    د  ــــــر اِر ن جْ ــــــْن ش ِميِم ع  ـــــت م   ر ارِ ــــــــف م 

ألن  فعيال  ؛: مصدر شم ، وهو خالف القياس"شميم": موضعان، و"الضمار"و "المنيفة"
: "عرار"و .مة: ما انخفض: ما ارتفع، والغور والتها"النجد"و .مقيسا في الصوت والسير

وهو موجود  ،وردة ناعمة صفراء طي بة الرائحة تطلع وتفرش على وجه األرض بال ساق
 في بالدنا هذه زمان الربيع.

ى لخروجه من األرض التي ألن ه يعدمها إذا أمس ؛أمر صاحبه أن يتمت ع بشم ها      
 .تنبت بها

سم ا ، أو مرفوع بالظرف على الفاعلية ال"يةشبعد الع"خبره  ،مبتدأ "عرار" والصحيح أن   
 ال تعمل على الصحيح إذا تقد م الخبر. "ما"، ألن  "ماـ"ل

                                                           
م ة بن عبد اهلل بن  (1) الطفيل، القشيري، من بني عامر بن صعصعة، من مضر: شاعر غزل بدوي. من هو الص 

شعراء العصر األموي، ومن العشاق المتيمين. كان يسكن بادية العراق، وانتقل إلى الشام.خرج غازيا فمات في طبرستان 
 . 3/205، األعالم: 9/522هـ.ينظر: األغاني:  59سنة 
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ل قول        ]  :رمأبي يم  ومثال أحد اللفظين المت فقين لفظا ومعنى آخر المصراع األو 
 الطويل [

ماً  م ْن ك ان  بالِبيِض الك و اِعِب ُمْغر  ا ِزْلت  ِباْلِبيِض اْلق    و  ماف م  و اِضِب ُمْغر 
(1) 

ل "البيض"مولعا، و :أي "؛مغرما"و "مغرما"الشاهد في  جمع بيضاء،  :األو 
وهو  ،جمع أبيض :الثاني "البيض"جمع كاعب: وهي التي يرتفع ثديها، و "الكواعب"و

يعني أن ه ات فق لي قضية شرطية  .اءبوكالهما بكسر ال ؛: القواطع"لقواضب"السيف، وا
/ ألن ي ما زلت  إليه؛ لتفتأه من أولع بالنساء البيض الكواعب، فإن ي ال اتفاقية هي أن  

 أسقط الجواب وأقام علته مقامه. ؛مولعا باستعمال السيوف الصقيلة في الحرب

 ذيومثال ما أحد اللفظين المت فقين لفظا ومعنى في صدر المصراع الثاني قول 
 ] الطويل [ :ـ وبسطت ذكره في النحو م ةالر  

ل  أ لِ  ْدتُ ــمَّا ع  ِقيُلها  ه اـــى الدَّاِر الَِّتي ل ْو و ج  ا ك ان  و ْحشًا م   و أ ْهِلي ِبه ا م 

ْن ل ْم ي كُ   هاــلُ ــــي ق ِليــــع  لِ ـــــــي ن اِفـــــاًل ف ِإن  ـــق لي  ـة  ــــج  س اع  رَّ ــــــْن ِإالَّ ُمع  ـــــــو اِ 

معر ج ـ"نعت ل "قليال"مصدر ميمي، و :جعر  التعريج: اإلقامة على الشيء، والم
، وسواء جعلنا اإلضافة المية أو "ساعةـ"ل "معر ج"ألن  القل ة تفيدها إضافة  ؛مؤك د له "ساعة

ال كما قيل إن جعلناها ظرفية كانت النعت مؤسسا غير مؤكد، إذ ال  ،مهادظرفية لتق  
ألن ها قدمت، وهي  ؛ئذ مؤسستعتبر نية تأخير الظرفية فيؤسس النعت حتى يقال إنه حين

وال يضر  ،والمروي بها أهلها "،لم ا"أضمير اإللمام المفهوم من  "يكن"واسم  .مضاف إليها
 ؛على حذف مضاف ،وهو عائد إلى الساعة ،ألن ها ضمير مت صل تتمة له ؛الهاء بعد قليل

مفعول ثان  ،أ وخبرمبتد "بها أهلها"وجملة  .أو للتعريج بتأويله باإلقامة ،قليل تعريجها :أي

                                                           
 .259ينظر: الديوان:  (1)

[و53]  



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
553 

 

ذا كان  ،بمعنى صادفتها "،وجدتها"أو حال من هاء في  فالواو  "وأهلي بها"وهو أولى، وا 
 بمعنى صادفت. "وجدت"للحال، و

 ،جرنيالقرضي األر  ومثال أحد اللفظين المتشابهين لفظا في صدر البيت قول 
 ] الوافر [ ،:جان موضع من فارسرَّ وأ  

ا اِني ِمْن م الِمُكم  اِني  س ف اهاً  د ع  ا د ع  ف د اِعي الشَّوق ق ْبل ُكم 
(1) 

ل أمر الثنين "دعاني" لفه فاعل، والثاني فعل ماض من أبمعنى اترك، و  من دعْ  ،األو 
 ،تمييز أو مفعول ألجله -بفتح السين المهملة -"سفاها"وألفه بدل من الواو، و ،الدعاء

خف ة العقل،  :"هافالس  "و .اللوم وهو مصدر ميمي بمعنى "،مالم"وناصبه على الوجهين 
وهو  ،لوم مشافهة :أي ؛وهو مفعول مطلق -بكسر الشين المعجمة -ويروى ِشفاها

وناصبه على هذين الوجهين  ،ذوي شفاه أو مشافهين :أي ؛أو حال ،هُ افِ ش  يُ  ه  اف  ش   :مصدر
قد  ،بوهو جمال المحبو  ،داعي الشوق اتركاني من لومكما ألن   :يقول .أيضا م"مال"هو 

 عده.بدعاني قبلكما فأجبته فال أجيبكما 

ل قول شاعر يسم ى  ،ومثال أحد اللفظين المتشابهين لفظا حشو المصراع األو 
 [ الكامل ]   :(2)عرلبيالث  

ْت ِبُلغ اِته ا ح  ذا اْلب الِبُل أ ْفص   اْلب البل  ِباْحِتس اِء ب ال ِبلِ  فِ ف انْ   و اِ 

                                                           
 .281، وأنوار الربيع: 1/85غية اإليضاح: ينظر: ب (1)
هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الثعالبي، من أهل نيسابور: أديب، ناثر، ناظم، لغوي، إخباري،  (2)

بياني، من أئمة اللغة واألدب. وكان فراءًا يخيط جلود الثعالب، فنسب إلى صناعته. من كتبه:" يتيمة الدهر"، و" فقه 
 .2/585، معجم المؤلفين: 1/523هـ. ينظر: األعالم:  125ة".توفي سنة اللغ
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 ،اللب  هو طائر حسن الصوت. والثاني جمع ب   ،بضم الباء ،للبُ األول جمع بُ  "لالبِ الب  ـ"ف
الثالث جمع  "بالبل": التجر ع.و"االحتساء"حزن، وأسقط ألفه في الجمع، و :أي ،بفتح الباء

 وهو إبريق الخمر. ،نئيبضم البا ،لةلبُ بُ 

ل بتقد م إذا عليه، وأما الثاني فال  ل إذ وقع في حشو المصراع األو  والشاهد في األو 
؛ إذا ثبت قسم وقوع أحد اللفظين في حشو المعيز   ابنو ركيالسك  شاهد فيه إال  عند 

ألن ه ليس صدر البيت وال حشو مصراعه األو ل وال عجزه،  ؛المصراع الثاني، وهو مشكل
وال الصدر الثاني فضال عن أن يكون من رد العجز على الصدر، إذ ال صدارة لحشو 

 دا عجز البيت كل ه صدرا تحقيقا أو نسبة للعجز.وكأن هما اعتبرا ما ع ،الثاني

ل قول  في  الحريريومثال أحد اللفظين المتشابهين لفظا في آخر المصراع األو 
 ] الوافر [ :وهي الثانية واألربعون يمدح البصرة "،المقامة البصرية"

ُدْني ا ا ِشْئت  ِمْن ِدين  و  ْخو ان  ت غ ال ْوا في اْلم ع انِ   ِبه ا م   يــــو اِ 

ث انِ ـــــــوف  ِبآي  ـــف م ْشغُ  ْفتُ   يـــاِت اْلم  م  نَّ ـــــــو  ث انِ ـــون  ِبر   (1)يــــــاِت اْلم 

حت ى يكاد يموت بوصوله  ،بعضهم بالغ حب الذكر فيه وأث ر فيه الوعظ بالقرآن :أي
ض عن ذلك مفتون عن دينه بأصوات المزامير. وأجاز عرِ شغاف القلب، وبعضهم مُ 

؛ بالقرآن ومفتون مع ذلك بالمزاميرضهم أن يكون المراد وصف الرجل الواحد مشغوف بع
ل فاتحة الكتاب ألن ه تثنى فيه القصص  ؛ألن ها تثنى في الصلوات أو القرآن ؛فالمزامير األو 

 ؛المثاني ما دون المائتين من اآليات، وال يقال هذا من االشتقاق :وقيل .والوعد والوعيد
ألن ا نقول تغل بت  ؛لى طاقإلقرآن تثنى ومثاني المزامير أيضا يثنى فيها طاق ألن  مثاني ا

 :أي ؛ن ات المزاميرر الثني؛ وكأن ه قيل آيات القرآن و االسمية عليها فلم يعتبر فيهما وصف 
 تها.اأصو 

                                                           
 . وفيها في عجز األول: "وجيران  تناف ْوا في المعاني".929ينظر: مقامات الحريري:  (1)
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القرضي  ل المصراع الثاني قوللفظين المتشابهين لفظا في أو ومثال أحد ال
 [ ] السريع :جرنياألر  

 (1)ف ال ح  ِلي أ ْن ل ْيس  ِفيِهْم ف ال حْ   مْ ــهُ ــــــتُ ـــلْ ـــت أ مَّ  مَّ ـــــــم ثُ هُ ـــــــتُ ــلْ ـــأ مَّ 

  :فظهر لي أن ه ليس نجاة وفوز. ومن هذه القصيدة :أي ؛ح  ال  ف  

ق اِمي ِبُكمْ  ْيِر   ي ا ق ْوُم ق ْد ط ال  م   ع الرواح الرواحْ نفِمْن غ 

من  ،البحيريفظين اللذين يجمعهما االشتقاق صدر البيت قول ومثال أحد الل
 :المتقارب

ر ائُب أ ْبد ْعت ها في السَّم اح ِريب اــــف ل ْسن ا ن    ض   ر ى ل ك  ِفيه ا ض 

ولذلك  ؛البحيريوقد سرق معناه من بيت  ،الموصلي (2)رءفَّ ري الرَّ للسَّ هذا البيت  :وقيل
ن ما بيللبحيريتوه م أن ه   :البحيري/ ت ، وا 

رائب  من قد ن رى ِريب ا  ب ل ْون ا ض  ا ِإْن ر أ ْين ا ِلف ْتح  ض  ف م 
(3) 

: جمع "الضرائب"يمدح أبا الفوارس سالمة. ورء ف  الر   ري  السَّ ، و(4)الفيح بن تخرقرنيمدح 
صله المثل أالمثل؛ و  :"الضريب"وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليها. و ،ضريبة

أن يبدع المخلوق طبيعة،  وقد أشكل علي   .المخلوطة :أي ؛المضروبة ِقمارمن سهام ال
                                                           

 .2/952، البالغة العربية: 1/50، بغية اإليضاح: 308ينظر: الكليات:  (1)
، أبو الحسن: شاعر، أديب من أهل الموصل. قصد سيف الدولة بحلب، هو السَِّري  بن أحمد بن السري الكندي  (2)

فمدحه وأقام عنده مدة. ثم انتقل إلى بغداد واستقر بها. من كتبه: "ديوان شعره"، و"المحب والمحبوب والمشموم 
 .3/85، األعالم: 205/ 5هـ.ينظر: وفيات األعيان:  322والمشروب".توفي ببغداد سنة 

 .550، أنوار الربيع: 5/505، نهاية األرب: 2/592لدهر: ينظر: يتيمة ا (3)
هو الفتح بن خاقان بن أحمد، أبو محمد: أديب، شاعر، فصيح، كان في نهاية الفطنة والذكاء. فارسي األصل، من  (4)

تاب في " أبناء الملوك. استوزره المتوكل العباسي، وجعل له إمارة الشام.ألف كتابا منها: كتاب" اختالف الملوك "، وك
 .9/533، األعالم:358هـ.ينظر: معجم الشعراء:  215الصيد والجوارح ".توفي ببغداد سنة 

[ظ53]  
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ولعل ه أراد أن ه أبدع أفعاال حسانا من شأنها أن رغب فيها من يرغب ويلتزمها حتى كأن ها 
مها حتى كأن ها طبائع له. ثم رأيت بعضا أجاب لكن خص  بها بل أبدعها هو والتز  طبائع،
 الكرم والعطاء. :"السماحو" .عليهاطبعت لى أن ك أنشأ آثارها الدالة عبأنه 

ن قلتو  المثل، وكل ما اختلف معنى اللفظين كانا  الضرائب الطبائع، والضريب :ا 
أصل من الجناس فهذا من الجناس، قلت: االتفاق في الماصدق ال ينافي االتفاق في 

في المشتقات،  الذي هو المعتبر ،االشتقاق الذي يقتضي االتحاد في مفهوم المشتق منه
الذي قد  ،اديجب بمعنى اإللزام بعد االئولو كان في الضرا ،وجنس الضرب مت حد فيهما

يحدث عادة عن الضرب، كضرب الطابع على الدرهم . وفي الثاني بمعنى التحريك الذي 
 .عن بعضهم الصب رنحكاه  ،هو أخص  من مطلق التحريك الصادق على الضرب

ل قول  ومثال أحد اللفظين اللذين امرئ يجمعهما االشتقاق حشو المصراع األو 
 ] الطويل[ :القيس

ل ْيِه ِلسان هُ  ْرُء لْم ي ْخُزْن ع  زَّانِ   ِإذ ا اْلم  ل ى ش ْيء  ِسو اُه ِبخ   (1)ف ل ْيس  ع 

ل قول   ] :(2)عبد اهلل بن محمد بن عيينة المهل بيومثاله آخر المصراع األو 
 الكامل[

 

                                                           
ْزنا، واختزنه: أحرزه. ويقال: خزنت الس ر  ِفي قلِبي أخُزنه ِإذا كتمت ه. ينظر: جمهرة اللغة، محمد (1) ز ن  الشَّْيء يخُزُنه خ  خ 

، المحكم  5/952م: 5585 -5بيروت، ط/ –دار العلم للماليين  بن الحسن، ابن دريد،  تح: رمزي منير بعلبكي،
 2000 - 5بيروت، ط/ –والمحيط األعظم، علي بن إسماعيل بن سيده، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 

 .9/55م: 
كان من أطبع هو عبد اهلل، وقيل: أبو عيينة، ابن محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة: شاعر مجيد،  (2)

، كان من 515الناس وأقربهم مأخذًا في الشعر وأقلهم تكلفًا. وكان قد عاصر المأمون. وجده أبو عيينة، المتوفى سنة 
 . 225كبار القواد الذين رفعوا دعائم دولة بني العباس. ينظر: معجم الشعراء: 
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ا و ِعيُدك  ضاِئِريف د ِع اْلو ِعيد  ف   ِة الذ ب اِب ي ضيرُ   م   (1)؟أ ط ِنيُن أ ْجِنح 

ل المصراع الثاني    :،إذ قتل ،(2)محمد بن نهشليرثي رم أبي يم  قول  ،ومثاله أو 

 الطويل [ ]

ْن ك ان  ي ْحيا ِبِه اْلو ر ى ي ْغمُ   ث و ى في الثَّر ى م  ْرف  الدَّهْ ــو   ِر ن اِئُلُه اْلغ ْمرُ ــُر ص 

ق ْد ك ان ِت اْلِبيُض اْلق و اِضُب ِفي اْلو غ ى  (3)ِدِه ُبْترُ ـــــْن ب عْ ـــي  اآلن  مِ ــر  ف هْ ـــب و اتِ   و 

 ."بتر"و "بواتر"وانظر  ؛لقلتها ال يعتد بها "،الواو"و "الغمر"و "يغمر"انظر 

  :الحريريالبيت قول  ومثال أحد اللفظين اللذين يجمعهما االشتقاق في صدر

 البسيط [ ]

ر ي الِعن ان  ِإلى   ل ى ج  ى ع  ْلهًى ف ُسْحقًا ل ُه ِمْن ال ِئح    والح ي ْلح   (4)ال حِ  م 

 .اسم فاعل لحاه ،آخر البيت ،اني، والثاألو ل ماضي يلوح

 

 

                                                           
يت أن الشاعر جعل خصمه ك أنه قد ظ نَّ أنَّ طنين  أورده عبد القاهر حين كالمه على االستفهام اإلنكاري. ومعنى الب (1)

 .5/525أجنحِة الذباِب بمثابِة ما ي ضيُر، حتى ظن أن وعيده يضير. ينظر: دالئل اإلعجاز:
  . وقد سبقت ترجمته.بل هو محمد بن حميد الطاهري الطوسي، أبو نهشل  (2)
ْلي ْفد حِ ( 3)  األ ْمُر     ف ل ْيس  ِلع ْين  ل ْم ي ِفْض ماُؤها ُعْذُر. ومطلع القصيدة:   ك ذا فْلي ِجلَّ اْلخْطْب و 

وقد ُروي البيت الثاني بغير ما أورده أطفيش وابن معصوم؛ فالنويري وغيره رواه بـ: "المآثير" بدال من "القواضب". ينظر: 
امس البتلوني، تح: ، نفح األزهار في منتخبات األشعار،  شاكر بن مغ550، أنوار الربيع: 205/ 9نهاية األرب: 

 .500م: 5882، 3إبراهيم اليازجي، المطبعة األدبية، بيروت، ط/
 .213البيت ضمن قصيدة أوردها الحريري في "المقامة القطيعية". ينظر: مقامات الحريري:  (4)
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ل  قول ومثال أحد اللفظين اللذين يجمعهما شبه االشتقاق في الحشو المصراع األو 
 [ ] البسيط :أبي العالء

ْرُتْم ِمن  اإِلْحساِن ُزْرُتُكمُ ل ْو ا رِ   ْخت ص  ُر لإِلْفراِط في الخ ص   (1)ف الع ْذُب ُيْهج 

ر"بمعنى أقللتم، و "اختصرتمـ"ف "،لو"وعد  هذا في الحشو لتقدم  البرد،  ،:بفتحتين ،"الخ ص 
ليه للت من ي أو للشرط، وع "لو"يريد أن كم لو تركتم كثرة اإلحسان. و .دحلقة العق :"ةزر ال"و

لم أهجركم، وعل ل ذلك بأن  الماء العذب البارد مع أن ه المطلوب جدا،  :يقد ر الجواب هكذا
يترك إذا اشتد برده، وكذلك لما خرجتم عن االعتدال في العطاء وأغرقتم فيه هجرتكم، إذ 

 ال أجد مكافأتكم، والمراد هجرة الزيارة، فليس ذلك ذما كما يتوه م.

لومثال أحد اللفظين اللذ  الوافر [ ] :ين يجمعهما شبه االشتقاق آخر المصراع األو 

ُمْضط ِلع   ُمطَِّلع    ِبت ْلِخيِص اْلم ع اِني و   (2)يِص عانيلخِ إلى ت   و 

: المتكف ل أو المتحمل ألمر عظيم، ،بالضاد المعجمة غير المشالة ،"الُمْضط ِلعِ "
نو، وذلك في مدح أهل من عنى يع ،األسير :"العاني"من عنى يعني، و :"المعاني"و

 :البصرة، وبعده

 
                                                           

، علي بن رواية الديوان: "والعذب"؛ بالواو ال بالفاء كما أوردها أطفيش.ينظر: دمية القصر وعصرة أهل العصر (1)
قسم شعراء المغرب  -، خريدة القصر وجريدة العصر 5/523هـ: 5151، 5الحسن الباخرزي، دار الجيل، بيروت، ط/

، عماد الدين الكاتب األصبهاني، تح: آذرتاش آذرنوش، عناية: محمد المرزوقي، محمد العروسي -2واألندلس جـ 
 182-220، تحرير التحبير: 80م: 5555 -شرالمطوي، الجيالني بن الحاج يحيى، الدار التونسية للن

 من أبيات وردت في "المقامة الحرامية". وهما فيها هكذا:  (2)

 وُمْضط ِلع  بتْلخيِص المعاني    وُمط ِلع  الى تْخليِص عانِ 

ــــر ا بالُجفـــــوِن وبالِجفانِ   وكــْم مْن قـــاِرئ  فيــــها وقــار    أض 

 . 929ينظر: مقامات الحريري: 
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ك ْم ِمْن ق ارئ في ق اِريــو   (1)انِ ــر  ِباْلُجُفوِن وبالِجف  ــُمضِ   ها و 

رَّ بجفون العين بالسهر ،قارئ القرآن أو العلم :األولى بالهمزة بعد الراء "القارئ"  .أ ض 
 ال طعام ما فيها. ،أ ضر  بالجفان ،ضيفالمُ  :-بالياء -والقاري

: ومثال أحد اللفظين اللذين يجمعهما شبه االشتقاق في صدر المصراع الثاني قوله
 ] الطويل[

يَّا م ك ان  ــــِري ل ق  ــــل ع مْ  ْثو اُه ِفي الثَّر ى  هُ ــــْد ك ان  الث ر  ث ر اًء ف أ ْضح ى اآلن  م 
(2) 

 يائي. :رى، والث  وةمن الثر  ،واوي ":راءالث  ـ"ف

اآلخر، فيكون  االشتقاق أن يكون أحد اللفظين مشتق ا من واعلم أن ه يكفي في
ال غير مشتق من غيره، فأحدهما مشتق واآلخر مشتق منه، وأن يكونا معا صأحدهما أ

ها مصدران؛ كغسل واغتسال، ن  وكالهما أصل، لك اكون أحدهما مشتقمشتقين، وأن ال ي
فال يشكل عليك  ؛تقاقوكذا في شبه االش، وعد مصدرا ميميا، وقتال ومقاتلووعد وم

ر"و "اختصرتم" في البيت السابق، إذ قد يقال: اختصر مشتق  من االختصار،  "الخ ص 
 ر من البرد غير مشتق . والخص  

                                                           
 . 929ينظر: مقامات الحريري:  (1)
 ذكره ابن معصوم، من غير نسبة، هكذا:  (2)

 لعمري لقد كان الثريا مكانه    تراه فأضحى اآلن مثواه في الثرى

نما سمي النجم بذلك لكثرة كواكبه مع ضيق  ثم قال بعده: "فالثريا واوي: تصغير ث ْرو ى من الثروة، وهي كثرة العدد، وا 
 لثرى يائي". المحل. وا

ْوا ُيْثُرون ِإذا كُثرت أ موالهم. والثَّر ى: الت ر اُب النَّ  ْوا، وأ ْثر  ، وث ِري ِت األ رُض وفي اللسان: ث ر ا القوُم ي ْثُرون ِإذا ك ُثُروا ون م  ِدي 
 لسان العرب: مادة ثرا. ،550ث رًى، ف ِهي  ث ِريَّة : ن ِدي ْت والن ْت ب ْعد  الُجُدوبة والُيْبس. ينظر: أنوار الربيع:
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ل المراد باالشتقاق ما يشمل األخذ، وباب األخذ أوسع، اقأولى من أن ي تهوما ذكر 
ين أن الفعل أصل يشتق  ويشمل أخذ المصدر من الفعل. ومن أن يقال: المراد قول الكوفي

ر  الماء :يقال ،منه المصدر؛ وللخصر فعل برد. واهلل  :أي ،بالكسر ،يخِصرُ  ،بالفتح ،خ ص 
 أعلم.

فيتصر ف على  ،عندي ،ومن هذا الباب رد العجز على الصدر بلفظ مرادف
لاألقسام المذكورة األ ل المصراع الثاني، كقا ربعة: أوال ووسطا لمصراع األو  م وآخره وأو 
 ووقف. واهلل أعلم.

 

 باب السجع

وهو توافق الفاصلتين من غير الشعر على حرف واحد في األخير، وهذا تفسير له 
هو نفس اللفظ المختوم به الفاصلتان فصاعدا المت فق  :ركيالسك   وقال .بالمعنى المصدري
ية، وفيها اختالفهم في القاف اإلتيان بذلك اللفظ، وذلك اللفظ على :وقيل .على حرف واحد

فانظر حاشيتي عليه المسماة  ؛(2)"شرح التخزرجية" في (1)رزكري  ، ذكرها عشر قوالً  ااثن
فتلك األقوال كل ها في السجع كما هي في القافية ، (3)"إلى علم التخليل/ إيضرح الدليل "بـ

بعده وما بينهما من  من الشعر، والمشهور أن ها الكلمة األخيرة أو المحر ك والساكنان
                                                           

هو زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري، أبو يحيى: شيخ اإلسالم: قاض مفسر، من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة  (1)
هـ، وتعلم في القاهرة. له تصانيف، منها: "فتح الرحمن" في التفسير، و "شرح الخزرجية" في  823)بشرقية مصر( سنة 
ظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبد القادر بن شيخ الع ْيد ُروس، دار الكتب هـ. ين 522العروض.توفي سنة 

 .3/12، األعالم: 552هـ: 5109، 5بيروت، ط/ –العلمية 
هـ، واسمه: عبد اهلل بن محمد الخزرجي،  222و"الخزرجية" قصيدة تنسب لعبد اهلل الخزرجي، المتوفى سنة  (2)

، المعروف بابي الجيش، أبو محمد: األديب، العروضي.وأصل تسميتها:" قصيدة الرامزة في االندلسي، نزيل االسكندرية
، معجم المؤلفين: 1/521علمي العروض والقافية"، وقد شرحها كثيرون، منهم الشيخ زكريا األنصاري. ينظر: األعالم: 

2/555. 
 ينظر: ترجمة الشيخ في الفصل األول من الرسالة.  (3)

[و51]  
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ه أنها ر أنها ذلك اللفظ نفسه مثال، وعلى قول غي ركيالسك  فعلى قول ؛ رك إن كانمح
 اإلتيان بذلك اللفظ، وقيل التوافق المذكور.

، وهو ظاهر (1)في النثر كالقوافي في الشعر، األسجاع :أي، أنها ركيالسك  وعبارة 
جهة ورد عليه ضمير  وألن ه ؛ألن ه شب هه بالقافية، والقافية لفظ ؛في أن  السجع عنده لفظ

ألن  المصدر  ؛من التوافق أو اإلتيان لم يجمعه الجماعة، فلو كان بالمعنى المصدري
 .ع، وال دليل على إرادته في كالمهيصلح للواحد وغيره بلفظ، إال  إذا أريد التلويح لألنوا

ن إالقرينة قطعة من الكالم جعلت مزاوجة لألخرى، والفقرة مثلها  :قال بعضهم
ن كانت شرط  والفاصلة ، أعم سواء أكانت مع تسجيع أم ال فيها مقارنتها لألخرى، وا 

 أو نفس الفاصلة الموافقة لألخرى. لسجع توافق الفاصلتين، واالكلمة األخيرة من السجع

ع قال بعضهم: المفصل خص بالكتاب ألن  السجع  ؛العزيز تنزيها لفظيا عن المسج 
 [ ] الطويل :دريد ابنهديل الحمام على وزن واحد.قال 

م  تْ ك  أ بْ فط ِرْبت  *   (2)* اُم السَّواِجعُ ك  الح 

ل ْت ز، أو من قوله تعالى:﴿ر  بالخ   هل بين لؤلؤ إذا فص   ،ل  صَّ ف  مُ  د  قْ عِ  :فذلك مأخوذ قولهم ُفص 
وأيضا يتفص ل عنده الكالمان إذ فصل بين ما يسم ى فاصلة وما بعده.، (3)آي اُتُه﴾
فقر بالخطب والرسائل وشبههما . وتقد م الكالم على الفقرة في ويختص  المسجع والم 

 باب اإلرصاد.
                                                           

 .592ح العلوم: ينظر: مفتا (1)
ْحوًا ُغصون  ن وائُع*. (2)  وعجزه:   *ت ميُل به ا ض 

اِئع نائع؛ أ ي: متماثل ضعفا.والسجع: اْلق ْصد. وسجعت النَّاقة  قال ابن دريد: ويروى: يوانع. النوائع: الموائل من ق ْولهم: ج 
وته ا بالحنين. ينظر: جمهرة اللغة:  . 5/151ِإذا مدت ص 

ْحوًا ُغصون  ي واِنعُ وأورده في لسان الع ماُم السَّواِجُع    ت ميُل ِبه ا ض  ْتك  الح   رب: مادة "ضحا":  ط ِرْبت  وهاج 
 .3فصلت:  (3)
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األخرى قبلها، وقد  ألن ها تقفو ؛سميت أو ؛آخره :الشيءوقافية  ،والمقف ى بالشعر
يس بشعر ألن  القرآن ل ؛ال  المقف ى فال يطلق على القرآنيطلق كل من ذلك على اآلخر إ

وكذا الفاصل ال تستعمل في تسميته الشعر، ألن ها للقرآن،  :قيل .هإجماعا، فكذا ال قافية ل
 .غير شعر والقرآن

استعمال اسم السجع في القرآن، وكذا عند األشعرية، ونسب  ،عندنا ،وال يجوز 
ذلك للجمهور، وذلك تنزيه له عما أصله من سجع الطائر مع أن صوت الطائر مهمل، 

 سه لتحسين اللفظ ثم  يحال المعنى عليه.إن  السجع هو الذي يقصد في نف :وأيضا قيل

والفواصل هي التي تتبع المعنى، وال تكون مقصودة في نفسها، والمقصود بالذات 
وأقر ه وتبعه  رنيم  الر  صحيح المعنى، ولذلك كانت الفواصل بالغة والسجع عيبا، كذا حكى 

األشعرية غير ير من وقال كث هم.والشافعية كل   (1)ألبي الحسن األشعري، ونسبه نيالبرقال  
إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن  ذلك مما يبين به فضل الكالم، وأن ه من األجناس ب

وأقوى ما استدلوا  :قال ان والفصاحة، كالجناس وااللتفات.التي يتفاضل بها الكالم في البي
 :يقد م في غيرها؛ أ قدلفاصلة، و به أن  موسى أفضل من هارون ومع هذا أخر في طه ل

 .(2)لها ولفصله

لو كان القرآن سجعا لخرج عن أساليب كالمهم، ولو كان داخال :"نيالبرقال  وقال  
كيف والسجع لجاز أن يكون شعرا معجزا، و  ، ولو كان سجعا معجزافيها لم يكن معجزا

                                                           
هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن األشعري: مؤسس مذهب األشاعرة. كان من األئمة المتكلمين  (1)

ل وجاهر بخالفه.من كتبه:" مقاالت اإلسالميين"، و" اإلبانة هـ. رجع عن االعتزا 220المجتهدين. ولد في البصرة سنة 
 .1/223، األعالم: 322/ 5هـ. وفيات األعيان:  321عن أصول الديانة" وتوفي ببغداد سنة 

، 3/331، اإلتقان: 5/91كالم الرم اني نقله أيضا السيوطي والزركشي عنه. ينظر: البرهان في علوم القرآن:  (2)
 . 5/29معترك األقران: 
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ألن الكهانة تنافي النبوة  ؛نفيه عن القرآن أحق من نفي الشعرتألفه كهان العرب، و 
 .فجعله مذموماً  (1)«رنِ هَّ الكُ  عِ جْ سَ ٌع  كَ جْ َأسَ :»وقد قال  بخالف الشعر،

. أختها، وهذا غير محمود في السجع وأيضا ترى في القرآن فاصلة طويلة جدا عن     
والطول والفصل بكالم كثير عند أهل السجع مخل  بالفصاحة، فليس ذلك في القرآن 

ال  كان غير فصيح. والمقصود بالذات في ت قديم موسى وتأخيره التفن ن في سجعا، وا 
 كالم في النفس.لالعبارة، إدخاال ل

 (2) "االنيصرر"أن ه ذهب في كتاب  نيالبرقال  عن  "عروس األفراح"ونقل صاحب 
، أن  رنيالرم  قول  "سر الفصرحة"في (4)التخفرجي، وقال (3)إلى جواز تسمية الفواصل سجعا

وهو غير مقصود،  ،لسجع ما يتبع المعنىراد باأالسجع عيب، والفواصل بالغة غلط، فإن 
ن   ،بتكل ف وهو مقصود ،راد به ما تقع المعاني تابعة لهأفذلك بالغة والفواصل مثله، وا 

 فذلك عيب والفواصل مثله. 

                                                           
اْقت ت ل ت »: قال: -رضي اهلل عنه  -أصل هذا الحديث ما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن من طريق أبي هريرة  (1)

موا إلى رسول اهلل  ، فقتل ْتها وما في بطنها، فاختص  ر  ج  صلى اهلل عليه  -امر أتان من ُهذيل، ف ر م ت إحداهما األخرى بح 
ليدة ، وقضى بدية المرأة على عاِقل ِتها -ليه وسلمصلى اهلل ع -فقضى رسوُل اهلل  -وسلم نِينها ُغرَّة : عبد  أو و  : أ نَّ ِدي ة  ج 

ُم م ن ال أ كل وال  -زاد في رواية  - : يا رسول اهلل، كيف أغر  ُل بن النَّابغِة الُهذ لي  م  ث ها ولد ها ومن معهم، فقال ح  وو رَّ
، فق ؟ فمثُل ذلك ُيط ل  من أ جل  -: إنما هذا من ِإخوان الُكهَّان -صلى اهلل عليه وسلم -ال رسوُل اهلل شرب وال اْست ه لَّ

سجع  مثل سجع » .وفي رواية أخرى، في مسند أحمد، من طريق المغيرة بن شعبة: « س ْجعِه الذي س جع
ار الجيل ، المسند الجامع، تح: محمود محمد خليل، د30/85، مسند أحمد: 1/128ينظر: جامع األصول: «.األعراب

 .55/322م: 5553، 5للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، الكويت، ط/
واسم الكتاب كامال: " االنتصار لصحة نقل القرآن، والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان "، ذكر محقق (  2)

 .5/35حزم أفادا منه في مواضع شتى. ينظر: إعجاز القرآن للباقالني:"إعجاز القرآن" للباقالني، أن السيوطي وابن 
 .3/335ينظر: اإلتقان:  (3)
ف اجي، أبو محمد: شاعرـ أديب. ولد سنة  (4) هـ، وأخذ األدب عن  123هو عبد اهلل بن محمد بن سعيد، ابن ِسن ان اْلخ 

ال حلب. له: " ديوان شعر"، و" سر الفصاحة ". مات أبي العالء المعري وغيره. وكانت له والية بقلعة "عزاز" من أعم
 .1/522، األعالم: 233/ 5هـ.ينظر: فوات الوفيات:  122مسموما ودفن بحلب سنة 
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والمراد فيه تصحيح  ،عتقد أن  القرآن جاء بعضه على طريق السجعأوكنت 
كما  ؛لكونه من هدير الحمام ؛جعالكن ال أجيز تسميته س ،والسجع تزيين وترغيب ،المعنى

 ] الطويل[ :وقول الشاعر ؛لخإ...ابن دريدمر  قول 

ْند ِل اْسِجِعي ِة اْلج  ْوم  ْرع ى ح  م ام ة  ج  ْسم عِ   ح  م   (1)ف أ ْنِت ِبم ْرأى ِمْن ُسعاد و 

و تخُ أَ  تَ نْ أَ » :لمسجع ولنسبته للكه ان وذ مه كما في الحديث المذكور، وقوله         
ميته سجعا، ال يقال في القرآن سجع لعدم اإلذن من الشارع في تس :وقيل .(2)«رنِ هَّ كُ ال

ال يحتاج إلى اإلذن، كما ال يحتاج استعمال اسم اهلل على التوقيف واعترض بأن  مثل هذا 
على المختار، وما ورد من فعل أو ات صال فقط سمي به على اإلضافة ونحوها، مثل 

ي النفس لألرض، ومسو   للسماء، وطاحي األرض أو طاح   أو بان   قولك: اهلل باني السماء
أو نور،  بان أو طاح أو مسو   / أو مسو  للنفس، واهلل نور السموات واألرض. ال تقول اهلل

  .وهذا هو مذهبنا في أسماء اهلل

لم تجز  نه لما كانت تسميته سجعا توه م النقصوأجيب عن االعتراض بأن المراد أ
بصيغة  ؛وال يقال في القرآن أسجاع :قيل :القزويني قولوظاهر  ؛وال إذن فيهاإال  بإذن، 
إن كان بعض القرآن سجعا، والسجع فصاحة  :تضعيف منع تسميته، وال يقال ،التمريض

ألن ا نقول: السجع فصاحة، والقرآن نزل بلغة العرب وُعرفهم  ؛كان كل ه سجعا وبالغة، فهال  
مارات التكل ف، بل أال ترى كل  كالمه سجعا لما فيه من وعادتهم، والفصيح من العرب 

ن ه يحسن في بعض الكالم على الصفة السابقة، وليس السجع في كالم أل ؛جاء في بعضه
والتفن ن باستعماله تارة  ،والتزامه يؤد ي إلى ملل السامع ،العرب ملتزما وال غالب كالمهم

                                                           
مد بن منصور بن الحسن، ابن باب ك، أبو القاسم: شاعر مجيد مكثر، من (  1) ينسب للشاعر ابن بابك، واسمه:عبد الص 

هـ. ينظر:  150ساء، ومدحهم، وأجزلوا جائزته. له " ديوان شعر ". توفي سنة أهل بغداد. طاف البالد، ولقي الرؤ 
 .1/55، األعالم: 255/ 5وفيات األعيان: 

 سبق تخريجه.  (2)

[ظ51]  
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معنى وال يسم ى سجعا، وبعضه كأن ه وتركه أخرى ينشط السامع، فبعض القرآن سجع بال
أو لعدم ات فاق الحرف األخير،  ،الطول إحدى القرينتين جد   ؛سجع وليس من السجع

ن ه موجود الحقيقة في القرآن، أيكفي في حسن السجع ه، و وبعضه ليس سجعا وال شبيها ب
ع في ا.واختار بعضهم أن  السجفالمقبول من السجع ما كان بال تكل ف، ولم يكثر جد  

 ولو بإكثار.   ،جدا الكالم بال تكل ف وال ضعف معان أكيد  

واعلم أن  أحسن السجع ما تساوت قرائنه في عدد الكلمات والحروف إال  حرفا أو 
حرفين زيدت أو نقصت، وال يشترط ات فاق الحركة والسكون؛ الضمة بالضمة، والفتحة 

ما ات فق في ذلك كل ه بال زيادة وال  بالفتحة، والسكون الحي بالحي والميت بالمي ت، ولكن
ألن  أعجاز السجع  ؛نقص لحرف كان أشد  حسنا، وال يشترط ات فاق األعجاز بالحركة

ألن  الكل   ؛مصو غ على السكون بالوقف، فقد يختلف بالحركة، وتختلف بها مع السكون
و ال  ت ْمُنْن ت ْست ْكِثُر﴾يجمعه السكون. فمن معناه ] قوله تعالى[:﴿

بضم  الراء وصال، فإذا ، (1)
ي ا أ ي ه ا تعالى[:﴿] قولهو نت، فتتوافق الراءات قبلها والراء بعدها. أريد معنى السجع سك  

﴾ و﴿أريد باإلسكان إذا  ،(2)﴾اْلُمدَّث رُ   ،المرفوعان،﴾ث اِقب  معنى السجع، ولذلك قوبل﴿و اِصب 
ِزب  بـ﴿ ﴾ و ال  وبين ﴿ ،(6)﴾ُمْنَهِمر  و﴿ (5)﴾ِدر  قُ و﴿ (4)﴾ُمْست ِمر  بين﴿ وقوبل المجرور،(3)﴾ال 

                                                           
 .2المدثر:  (1)
 .5المدثر: (2)
ل ُهْم ع ذ اب  و اِصب  )55-50-5: الصافات( 3) ِطف  الْ 5، وهي من قوله تعالى:" ُدُحوًرا و  ْطف ة  ف أ ْتب ع ُه ِشه اب  ( ِإالَّ م ْن خ  خ 

)50ث اِقب  ) ِزب  ل ْقن اُهْم ِمْن ِطين  ال  ل ْقن ا ِإنَّا خ  ْلًقا أ ْم م ْن خ   (.55( ف اْست ْفِتِهْم أ ُهْم أ ش د  خ 
".2القمر:  (4) ي ُقوُلوا ِسْحر  ُمْست ِمر  ْوا آي ًة ُيْعِرُضوا و  ْن ي ر   ، وتمامها:" و اِ 
اِء ِبم اء  ُمْنه ِمر  ) ،52-55القمر: ( 2()5) اُء 55وهما قوله تعالى:" ف ف ت ْحن ا أ ْبو اب  السَّم  ْرن ا اأْل ْرض  ُعُيوًنا ف اْلت ق ى اْلم  ف جَّ ( و 

ل ى أ ْمر  ق ْد ُقِدر  )  (".52ع 
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اب  الث ق ال ﴾و﴿  "،فاتْ "بإسكان  "،بعد ما فاْت وما أقرب ما هو آتْ أما "وقولهم: .(1)السَّح 
ال   ،الياء المحذوفة ال برد   ،باإلسكان "آت"وبالوقف على   . السجعُ  فات   وا 

بقاؤه بال إشباع، وج ن اتفقت حركات األعجاز جاز الوصل وا  از الوقف بإبقائها، وا 
ن ع والسجع في ذلك كل ه باق، واألو واإلشبا لى السكون بالوقف؛ وهو في السجع أحسن. وا 

ال  فات السجع. وأحسن ما  كانت فاصلتين فقط، فالسجع بالوقف واإلشباع أو باإلسكان، وا 
 ،"لم يقم"و "لم يصم"، و"صم"و "قم"و "لم"و "كمـ"في ذلك ما يسكن آخره وصال ووقفا، ك

ن ما حسن الوقف "؛عذ"و "مذ"و ولو جاز أيضا الوصل إذا أمكن معه السجع بات فاق  ،وا 
ألن  الحركة عارضة  ؛ألن  الوقف يشخص كل فقرة لك، والسكون أصل ؛والسكونأالحركة 

للوصل مجرى  وقد يسكن للسجع ما تحر ك مع الوصل إجراءً ؛ عليه، فهو أولى في السجع
 الوقف.

ْنُضود   (28)ِفي ِسْدر  م ْخُضود  نه قوله تعالى:﴿ومثال ما تساوت قرائ ط ْلح  م   (25)و 
ِظل  م ْمُدود   ط ْلح  "على حرفين، و "ِظل  "وال ضير بكون  ،(2)﴾(30)و   ؛على ثالثة "ِسْدر  و 

ن ما لم أعد   أن المدغم في  لما مر   ؛ثالثة "ظل"لفظ  لكونهما زادا عليه بحرف واحد، وا 
 الجناس ال يعد . 

لصعوبة إدراكه وعز ة اتفاقه وقربه من  ؛يد ما تساوت قرائنه حسنا بقصر القرائنويز 
     .طويالتينتهي القصر إلى تسع كلمات، وما زاد كان ، و السمع، وأحسنه ما كان من لفظين

                                                           
ْلِفِه ي ْحف ُظون  52-55الرعد:  (1) ِمْن خ  تَّى ، وتمامهما:" ل ُه ُمع ق ب ات  ِمْن ب ْيِن ي د ْيِه و  ا ِبق ْوم  ح  ُه ِمْن أ ْمِر اللَِّه ِإنَّ اللَّه  ال  ُيغ ي ُر م 

ا ل ُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن و ال   م  دَّ ل ُه و  ذ ا أ ر اد  اللَُّه ِبق ْوم  ُسوًءا ف ال  م ر  ا ِبأ ْنُفِسِهْم و اِ  ط م ًعا 55 )ُيغ ي ُروا م  ْوًفا و  ( ُهو  الَِّذي ُيِريُكُم اْلب ْرق  خ 
او    (".52ب  الث ق ال  )ُيْنِشُئ السَّح 
 .30-25-28الواقعة:  (2)
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ي ا أ ي ه ا اْلُمدَّث ُر﴾ومن الذي قصرت قرائنه هذه اآلية، وقوله تعالى:﴿
]وقوله  ،(1)

تِ تعالى:﴿و اْلُمرْ   . (4)﴾و اْلع اِدي اتِ ]وقوله تعالى[:﴿ (3)﴾:﴿و الذَّاِري اتِ [تعالى ]وقوله، (2)﴾س ال 

تبعا   السيوطيالتطويل ما زاد على العشر، وما بينهما متوسط، واقتصر  :وقيل
ال  كان  للسعد على هذا، وشرط الحسن أن ال تكون إحدى القرينتين تكرارا لألخرى وا 

 "الظهور"فإن   ؛(5) "و اِقين  ِبُظهوِرِهْم ُصدور ُهْم، وأ ْصالِبِهْم ُنحور ُهمْ طاروا :" تطويال، كقولهم
، وكذا قيل، ولعل ه لم يكن المراد ذلك بل "النحور"بمعنى  "الصدور"و ،"األصالب"بمعنى 

ال تدركه " الصلب أخص من الظهر والنحر والعنق. وقول بعض وقد أجاد في المعنى: 
د ه األلسن بألفاظها، وال تخلقه العصور بمرورها، وال تهرمه الدهور األعين بلحاظها، وال تح

بكرورها، والصالة على من ال يرى للكفر أثرا إال  طمسه ومحاه، وال رسما إال  أزاله 
عفاء   ؛(6)"وعفاه إذ ال فرق بين مرور العصور وكرور الدهور، وال بين محو األثر وا 

ه نفي الهرم، وليعم ما قل  وما كثر بذكر األثر الرسم. بل قد يجاب بأن ه ذكره ليعلق ب
والرسم والكفر وما يبنى على الكفر. ومراد بنفي خلق العصور هلل بأن ه ال تمر  عليه فضال 
 عن أن  تبليه، وكذا نفي الهرم. وأراد ليس جسما تمر  عليه الدهور فضال عن أن تهرمه.

                                                           
 .5المدثر:  (1)
 . 5المرسالت:  (2)
 .5الذاريات:  (3)
 .5العاديات:  (4)
هـ، في وصفه لمهزومين. ينظر: معجم  389ينسب هذا الكالم للصاحب بن عباد الوزير األديب، المتوفى سنة (5)

، ثمرات األوراق 2/153، خزانة األدب البن حجة الحموي: 255-5/5لسائر: ، المثل ا313 – 253/ 2األدباء: 
)مطبوع بهامش المستطرف في كل فن مستظرف للشهاب األبشيهي(، ابن حجة الحموي، مكتبة الجمهورية العربية، 

 .2/538مصر، دت: 
مقدمة كتاب له يتضمن فتح هـ، في  381ينسب هذا الكالم للصابئ، أبي إسحاق، األديب الكاتب، المتوفى سنة  (6)

، المثل السائر: 52/ 5بغداد وهزيمة األتراك عنها، كما أشار إلى ذلك ابن أبي األصبع. ينظر: وفيات األعيان: 
 .153، أنوار الربيع:3/505
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وما من كونه تابعا  ،ار التأليفومن شروط السجع أيضا اختيار مفردات األلفاظ واختي
 للمعنى ال متبوعا له.

و النَّْجِم ِإذ ا ه و ى عد ما تساوت قرائنه ما طالت قرينته الثانية، نحو قوله تعالى:﴿يو 
م ا غ و ى  (5) اِحُبُكْم و  لَّ ص  ُخُذوُه أو قرينته الثالثة نحو]قوله تعالى[: ﴿، (1)﴾(2)م ا ض 

ل وهُ ﴿:، والثالثةفهاتان اثنتان (2)ف ُغل وُه﴾ ِحيم  ص  ، واحدة ﴾ُخُذوُه ف ُغل وهُ ﴿:وقد يقال، (3)﴾ثُمَّ اْلج 
ل وُه﴾ ثانية ِحيم  ص  ثُمَّ ِفي ِسْلِسل ة  ذ ْرُعه ا س ْبُعون  ِذر اًعا ف اْسُلُكوُه﴾﴿، ﴿ثُمَّ اْلج 

ثالثة؛ وهي  (4)
ل األولى، فإذا ألن  السمع يستوفي غايته بطو  ؛طويلة، وال يحسن أن تقصر بعد طويلة

ر دونها، إال  إن كان القصر غير كبير ثقصيرة يبقى اإلنسان كمريد غاية عجاءت الثانية 
اِب اْلِفيِل فيجوز، كقوله تعالى:﴿ ب ك  ِبأ ْصح  أ ل ْم ي ْجع ْل ك ْيد ُهْم ِفي  (5)أ ل ْم ت ر  ك ْيف  ف ع ل  ر 

ذا عد  / ، والثانية من ست، فاألولى من تسع كلمات بحرف الجر  ، (5)﴾(2)ت ْضِليل   " ل"أت وا 
ذا عد ت همزة االستفهام كلمة كانت الثانية  ،وهي حقيقة بالعد   ،كلمة كانت األولى عشرا، وا 

ويقرب من القصير ما  :"السعدسبعا، وربما كثرت حروف كلمة وقل  عدد الكلمات . قال 
ل ِئْن أ ذ ْقن ا تعالى:﴿وأكثره خمس عشرة لفظة، كقوله  :قال ؛كان أحد عشر إلى اثني عشر و 

ًة ثُمَّ ن ز ْعن اه ا ِمْنُه ِإنَُّه ل ي ُئوس  ك ُفور   ْنس ان  ِمنَّا ر ْحم  رَّاء  م سَّْتُه  (5)اإْلِ اء  ب ْعد  ض  ل ِئْن أ ذ ْقن اُه ن ْعم  و 
ن ي ِإنَُّه ل ف ِرح  ف ُخور   ى عشرة، والثانية ثالثة فاألولى إحد ،(6)﴾ (50) ل ي ُقول نَّ ذ ه ب  السَّي ئ اُت ع 

                                                           
 . 2-5النجم:  (1)
 . 30الحاقة:  (2)
 .35الحاقة: (3)
 . 32الحاقة:  (4)
 . 2-5الفيل:  (5)
 .50-5هود:  (6)

[و52]  
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ن عد  فتطول ويقصر "والطور"مع  بسم اهلل الرحمن الرحيم""عشر، ثم  إن ا نعد  ما بعده، وا 
 .(1)"قصرت وزاد عليها ما بعدها "والطور"المبدأ 

على ما زعم بعض، أو متقاربة  "والطور"وفواصل القرآن متماثلة كهذه اآلية من 
فواصل القرآن إم ا ": (3)الفتخرقال  ؛(2)اِلِك ي ْوِم الد يِن﴾م  ﴿ بسم اهلل الرحمن الرحيم" مع"كـ

 .ولعل  هذا غالب. (4)"متقاربة أو متماثلة

ِصر اط  الَِّذين  ورج ح مذهب من يقول: الفاتحة سبع آيات مع البسملة، وجعل ﴿
﴾ ال ين  ل ْيِهْم و ال  الضَّ ْيِر اْلم ْغُضوِب ع  ل ْيِهْم غ  ورد  على من جعل آخر آيًة، ( 5)أ ْنع ْمت  ع 

ل ْيِهمْ السادسة ﴿ ﴾ بأن ه ال يشابه فواصل سائر آيات السورة ال بالمماثلة وال أ ْنع ْمت  ع 
 بالمفارقة.

وال يعد  احتياج الفاصلة أو آخرها لما بعدها عيبا كما يعد  في النظم، وال تكرير 
نَُّكْم ل ت مُ الكلمة التي في آخرها أيضا عيبا، قال تعالى:﴿ ل ْيِهْم ُمْصِبِحين  و اِ  ون  ع   (535)ر 

                                                           
 . 5/555ر: المطول: ينظ (1)
 .1الفاتحة:  (2)
: اإلمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول  (3) هو محمد بن عمر بن الحسن، أبو عبد اهلل، فخر الدين الرازي 

هـ، من تصانيفه:"مفاتيح الغيب" في تفسير القرآن الكريم، و "نهاية اإليجاز في  911وعلوم األوائل.ولد في الري سنة 
 . 2/353، األعالم: 218/ 1هـ.ينظر: الوافي بالوفيات:  202اإلعجاز" في البالغة. توفي في هراة سنة  دراية

ح قول الشافعي بأن الفاتحة سبع آيات مع البسملة. وهذه عبارته:" الذي  (4) قال ذلك في تفسيرة "مفاتيح الغيب"، وبه رج 
وله:" صراط الذين أنعمت عليهم" ال يشابه مقطع اآليات قاله الشافعي أولى، ويدل عليه وجوه: األول: أن مقطع ق

المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطع الزم، ألنا وجدنا مقطاع القرآن على ضربين: متقاربة ومتشاكلة، فالمتقاربة كما في 
لمقاطع". ، والمتشاكلة كما في سورة القمر، وقوله: "أنعمت عليهم" ليس من القسمين، فامتنع جعله من ا«ق»سورة 

 .5/558ينظر: مفاتيح الغيب: 
 . 5الفاتحة:  (5)
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ِباللَّْيِل أ ف ال  ت ْعِقُلون   ألن ه  ؛ليس عيبا في النظم ،عندي ،كذا قيل، بل مثل هذا، (1)﴾(538)و 
ُسواًل﴾بالعطف. وقوله ] تعالى[:﴿  وختم اآليتين بعد هذه. واهلل أعلم. (2)ه ْل ُكْنُت ِإالَّ ب ش ًرا ر 

 

 باب السجع املطرف

التطريف، وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن الشعري، وهو ات فاق  ويقال له
الكلمات بالحركات والسكون، ولو اختلف نوع الحركة والسكون كالضم ة بالفتحة، أو 
اختلفت بالزيادة واإلضافة للحروف. وأم ا الصرفي فهو ات فاقهن في نوع الحركة والسكون 

اق في فتفي نوع الحركة والسكون مع اال وأصالة الحروف وزيادتها. والطبعي موافقتهن
أن يراد بالوزن في أبواب السجع  ،عندي ،األصالة والزيادة أو مع االختالف.والتحقيق

  .الوزن الطبعي

ق اًرا ومثال السجع المطر ف ما كان على حد  قوله تعالى:﴿ ا ل ُكْم ال  ت ْرُجون  ِللَِّه و  م 
ل ق ُكْم أ ْطو اًرا  (53) ق ْد خ  كلمات؛ من الوالمراد بالفاصلتين في ما ختمت به القرينة ، (3)﴾(51)و 

 ليسا بوزن واحد.  "األطوار"و "الوقار"فإن  

فا ألن  وزن الفاصلة الثانية حديث ليس في األولى، فهو كالمال  ؛وسمي مطر 
 جعلته في طرف. واهلل أعلم.     ؛هو من طرفت الشيء   :المستطرف، واألولى كالتليد.وقيل

 

 
 

                                                           
 .538-535الصافات:  (1)
 .53اإلسراء:  (2)
 . 51-53نوح:  (3)
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 اب السجع املرّصعب

ويقال له الترصيع، وهو أن يت فق الكلمتان آخري القرينتين في الوزن الشعري، 
ويكون ما في إحداهما من األلفاظ أو أكثر ما في إحداهما مثل ما يقابله من األخرى في 

ل ْين ا ِحس   (29)ِإنَّ ِإل ْين ا ِإي اب ُهْم ، كقوله تعالى:﴿وي  الوزن والر   فكل كلمة  ،(1)﴾(22)اب ُهْم ثُمَّ ِإنَّ ع 
لحصول الوزن الشعري، وال مقابل ، بالكسر والفتح "،علينا"و "إلينا" وال يضر تخالف ،أخرى

ِحيم   (53)ِإنَّ اأْل ْبر ار  ل ِفي ن ِعيم  موازن وال غير موازن.وقوله تعالى:﴿ "ثم"لـ ار  ل ِفي ج  نَّ اْلُفجَّ و اِ 
وهو  يْطب ُع األْسجاع   ": "عانيةنْ الصَّ ـ"األولى المعروفة ب ةمفي المقا الحريريكقول  ،(2)﴾(51)

واِجِر وْعِظهِ ، بجواِهِر لفِظهِ   "األسجاع"، و"يقرعـ"ب "يطبع"قابل  ؛(3)"ويْقر ُع األْسماع  بز 
، وجواهر بزواجر، ولفظه بوعظه؛ فقابل جميع ما في القرينة األولى بما في "األسماعـ"ب

 "األسماع"ال مقابل له موازن له وال غير موازن له، ولو قال بدل ف "هو"الثانية، وأما لفظ 
قابل اآلخر وزنا ال  اواحد القابل ما في الثانية ما في األولى وزنا ورويا إال لفظ "اآلذان"

ن ما يوافق وزنا ال روي   "األسجاع"وافق  "،اآلذان"وهو  ،اروي   ا، فيكون مما قابل أكثره، وا 
ن "أل"، وهي قبل األلف إلى الم "آذان"ا إذا لم ننقل فتحة همزة وزن "األسجاع" "اآلذان" ، وا 

 نقلناها فحذفت الهمزة لم يوافقه وزنا.

وزعم بعضهم أن ه لم يوافق ولو لم ننقل، وما دعاه لذلك إال  كون سكون األلف آذان 
 ألن   ؛ا، وهذا غلط  حيا، وليس مد   "األسماع"وسكون سين  قبل الذال ميتا، فكان المد  

 ،صاحب هذا القول ذلك  فيرى أن ه لو قال اآلذان التزم أو ،المعتبر الوزن الشعري
هو  ،لكان موازنا ؛لفاأقبل الذال األولى مفتوحة، والثانية ساكنة غير مقلوبة  ،بهمزتين

 موازن بحسب األصل.

                                                           
 .22-29الغاشية:  (1)
 .51-53االنفطار:  (2)
 . 55ينظر: مقامات الحريري:  (3)
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 ؛فجعل الحلي مطبوعا في الجواهر ،شب ه السجع بمصاحبة خيار األلفاظ الحريريو
ضافة جواهر لما بعده من إضافة عب ر به ده العبارة على طريقة االستعارة بالكناية، وا 

المشب ه به للمشب ه، وشب ه األسماع بأبواب تقرع لتفتح، ورمز لذلك بذكر القرع. وقول بعض 
ة الفجور بصوارم مكره، ة األمور بعزائم أمره، وحاصد أئم  عاقد أزم  هلل الحمد "الخطباء: 

 .(1)"بمعالم زجرهوعيده ق م ذكره، ومحق  وموفق عبيده لمغان

وسمي هذا الباب مرصعا وترصيعا تشبيها يجعل الرصعتين للجام، وهما عقدتان 
 متقابلتان أو تشبيها يجعل إحدى اللؤلؤتين في العقد مقابلة ألخرى مثلها . واهلل أعلم.

 

 باب السجع املتوازي

، أو وي  خرى في الوزن والر  وهو أن يختلف أكثر ما في إحدى القرينتين مع في األ
فقط أو في الوزن فقط. وال بد  من ات فاق آخريهما فيه، واألخرج عن السجع. وال  وي  في الر  

و أ ْكو اب   (53)ِفيه ا ُسُرر  م ْرُفوع ة  بد  من ات فاق وزن آخريهما أيضا في الوزن كقوله تعالى:﴿
ا، وأم ا آخر القرينة الثانية وآخر ورويًّ  وزناً  "سرر"خالف  "أكواب"فـ ؛(2)﴾(51)م ْوُضوع ة  

حمل "والروي العين. وقولك:  "موضوعة"و "مرفوعة"الولى فمتوافقتان وزنا ورويا، وهما 
فالحاسد مقابل لالطق وزنا فقط، وأما آخر  "،الناطق والصامت، وهلك الحاسد والشامت

 يا.األولى وآخر الثانية، وهما الصامت والشامت فمتوافقان وزنا ورو 

ِت ُعْرًفا ﴿تعالى: قولهبومث ل بعضهم لما توافق غير فاصلتين رويا ال وزنا  و اْلُمْرس ال 
تِ "/ وافق  "ف اْلع اِصف اتِ ، "(3)﴾(2)ف اْلع اِصف اِت ع ْصًفا  (5) ا ال وزنا، وتوافق روي   "اْلُمْرس ال 

                                                           
ينظر: المثل  ".شكره بلوازم مواعيده قومحق   ، كما أفاد ابن األثير. والرواية عنده:"نباتة بن الرحيم عبد من خطب (1)

 .5/255السائر 
 . 51-53الغاشية:  (2)
 .2-5المرسالت:  (3)

[ظ52]  
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قد وافق  "المرسالت"ن  أل ؛ا، وهما آخر القرينتين. وفيه نظروزنا وروي   "ع ْصًفا"و "ُعْرًفا"
ولو خالفه في الوزن الطبعي والتصريفي، والمعتبر هنا  ،في الوزن الشعري "العاصفات"

الوزن الشعري. والجواب أن  من مث ل بهذا للمختلفين وزنا، يعتبر أن يكون الساكن الذي 
لذي هو هو مد ة طبعية أو مد ة زادت في المد على المد الطبعي مقابال بمثله، والساكن ا

م ، لكن قد ال يسل  "ذاناآل"و "األسجاع"في  ما مر   على حد   يقابل بساكن غير مد   غير مد  
 له ذلك.

ازيا لتوازي الفاصلتين وزنا وتقفية دون مراعاة باقي القرينيتن، وهذه و وسمي الباب م
ولو وجدت في غير هذا الباب مع وجود غيرها، لكن يكفي في التسمية أدنى  ،الموازاة

ا. واهلل وال سيما أن المعتبر في هذه التسمية ما هو أحق، وهو ما وافق وزنا وروي   ،باراعت
 أعلم.

وهي المعادلة، وهي في الهندسة كون كل من النظيرين معادال  ،من الموازاة :وقيل
رأسيه لم يالق اآلخر أبدا،  ما على االستقامة إلى جهة أحدبحيث إذا تحر ك أحده ،لألخر

وهي  ،صال النظيرين بحيث يكون لهم منقعر من داخل وهيئة الحدابة من داخلوالمزاواة ات  
صل ت  و فرض خط سار من رأس المسامتة الالزاوية. والمسامتة: التقابل بنقطة بحيث ل

له من أي نقطة فرضت بينهما  فلذلك يجب تساوي المسافة التي بينهما؛ باآلخر من أو 
 واهلل أعلم.  متوهمة متساوية. اخطوط ،على عدد النقط

 

 ةئباب التجز

أو الشاعر البيت من  ،وهي أن يجز ئ المتكلم الجملة من الكالم الجملة من الكالم
ثمانيا، فيكون كل  جزء بديعي  الشعر إم ا ثالثة أجزاء إن كان سداسيا، أو أربعة إن كان

عين.ئجز  ل فيهما مرسل، والثاني مسجع، وقد يكونان مسج   ين عروضيين: األو 
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 ] الكامل [ :قوله ؛الذي وقع التسجيع في أجزائه ،ثالثة أجزاء أل المجز فمثا

ط يَّة   اُتها  ِهْنِديَّة  ل حظ اُته ا خ  ط ر اُتها د اِريَّة  ن ف ح   (1)خ 
 

]  :نصرايمدح  رميم   أبيقول  ،الذي سجعت أجزاؤه ،أربعة أجزاء ا  ومثال الثماني المجز 
 الطويل [

ُد ن ْصرًا م ا ح   نَّنِ س أ ْحم  ْمدِ   يــــِييُت و اِ  لَّ ن ْصر  ع ِن اْلح   أل ْعل ُم أ ْن ق ْد ج 

ْت ِبِه ي ِدي لَّى ِبِه ُرْشِدي و أ ْثر  ف اض  ِبِه ث ْمِدي و أ ْور ى بِ   ت ج  نْ ــــو   (2)ِديـــِه ز 
 

 

: صارت ذات "أثرت به يدي"ومعنى  .دوح بلوغي القاصد إلرشادهظهر بهذا المم :أي
هذا  "ديوان"و ،"القرموس"و ،"الصحرح"كما في  ،-بفتح الثاء -"الثمد"، وىغنً  :أي ؛ثروة
، والمراد المال (3)بالكسر: الماء القليل :السعدوقال  .عصرم الدين "أطول"وفي  ،عراالش

صار  :أي "؛أورى به زندي" معنىفالجملة تأكيد للجملة قبلها، أي: كثر به مالي. و  ؛القليل
 "أورى"و .ذا خروج نار، والمراد الظفر بالمطلوب، فالهمزة للصيرورة :به زندي ذا وري، أي

مفعوال  "زندي"مع كون  ،بضم الهمزة وكسر الراء ،فاعل، وأم ا ُأوِري "زندي"فعل ماض، و
تفيد أن نصرا  ؛لم ينسب فيهن  الفعل لنفسه ،به فضعيف؛ ألن  األفعال قبله ماضيات لوازم

                                                           
،  خزانة األدب البن حجة 255لم يعرف قائله.وقد أورده ابن أبي األصبع وغيره ولم ينسبه. ينظر: تحرير التحبير:  (1)

 .182، أنوار الربيع: 2/135الحموي: 
أبا تمام؛ ألنه رفع الممدوح عن الحمد الذي ندب اهلل عباده إليه بأن يذكروه به، وينسبوه إليه،  وقد خط أ بعض العلماء( 2)

وافتتح فرقانه في أول سورة  بذكره، وحث عليه، وللعرب في ذكر الحمد ما هو كثير في كالمها وأشعارها، ما فيهم من 
وازنة بين أبي تمام والبحتري، الحسن بن بشر اآلمدي، رفع أحدًا عن أن يحمد، وال من استقل الحمد للممدوح .ينظر: الم

 521، الصناعتين:5/205، دت: 1ط/ –تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف 
: الماء   (3) الظاهر أن كسر الثاء يكون فقط في "ثماد" على وزن كتاب؛ قال الفيروزأبادي:  الثَّْمُد، ويحرُك، وككتاب 

ْيِف. ينظر: القاموس المحيط: مادة القليُل، ال مادَّة له، أو ما ي   ل ِد، أو ما ي ْظه ُر في الش تاِء وي ْذه ُب في الصَّ ْبق ى في الج 
 ثمد، الصحاح: ثمد، لسان العرب: ثمد.
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ذا كان ونة، فانفعل له ذلكؤ قد كفاه الم  إن ي إلى اآلن في :مضارعا كان معناه "أوري"، وا 
وليس هذا مرادا، إذ يخل بالمبالغة في المدح والجود، وليس  ؛ولم تحصل لي كفالته طلبه،

 [ البسيط ] :يالدين الحل   صفي  االلتفات مستحسنا؛ حيث جاء قول 

مِ ذِ بباِرق  خ   اِرق  أ م  ل مِ أ ْو س اِبق  ع ِرم  ِفي ش ا  م  ِفي م   (1)ِهق  ع 

 [ ] البسيط :ررابن القص  وقول 

 مِ رِ ب   كابد  مُ  لزم   د  راصِ مُ   مِ زِ ح   د  كابِ مُ  م  زِ ع   د  جاهِ مُ 

وسمي بعضهم هذا الباب سجعا بناء على أن السجع ال يختص  بالنثر، وعلى هذا 
 القول يكون من السجع ما يسمى في النظم تشطيرا. واهلل أعلم.

 

 باب التشطري

مخالفتين لسجعتي اآلخر  وي  ي الر  تكل من شطري البيت سجعتين مت فقوهو جعل 
يمدح  رمأبي يم  لكل شطر على حدة، كقول  وي  جعا ات فاق الر  ونه سكفوجه  .وي  في الر  

 ] البسيط [ ،:بتشديد الميم والياء ،ةوري  حين فتح عم   المعيصم

 (2)ِغِب ِفي اهلِل ُمْرت ِقب  ِللَِّه ُمْرت    ت ْدِبير ُمْعت ِصم  ِباللَِّه ُمْنت ِقم  

فالشطر األو ل سجعتان كل منهما على الميم، والثاني سجعتان كل منهما على 
 .عظيم الخوف من عذاب اهلل ،عظيم الرغبة في ثواب اهلل ،منتقم من أعداء اهلل :أي ؛الباء

مرتقب  :أي ؛مقدر لهفهو  "مرتقبـ"ولفظ الجاللة متعل ق بما قبله في الجميع، ولم يذكره ل
أو في اهلل خائف من عذابه. ويجوز تعليق كل  بما بعده على ضعف قولك: مرتقب  ،هلل

                                                           
 . 259ينظر: الديوان:  (1)
 . 15ينظر: الديوان:  (2)
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من حيث قطعه عن لفظ الجاللة بعده هلل، وعليه فيقدر لمعتصم بعده، وفيه ضعف 
أي: فعله تدبير، أو تدبيره تدبير، أو  ؛خبر لمحذوف "تدبير"/ والظاهر عندي أن   .وتقديره

 له تدبير. 

 ] البسيط [  :: هو مبتدأ خبره في البيت الثالث بعده، وهو قولهالسعدل وقا

ل ْم ي ْنه ْد إلى ب ل د   ْيش  ِمن  الر ُعبِ   ل ْم ي ْغُز ق ْومًا و  ِإالَّ ت ق دَّم ُه ج 
(1) 

ويجوز أن يكون الشطر: هلل مرتغب في اهلل مرتعب؛ من الرغبة بالغين المعجمة، 
 ] البسيط [ :مسلمالخوف، والعكس. وقول  ثم الرعب بالمهملة  بمعنى

 

ل ى ُمه ج  في ي ْوِم ذي ر ه ج   ل  ــك أ نَُّه أ ج    ُموف  ع  ى م ه لِ ـــل  ي ْسع ى ع 
(2) 

 

 ] البسيط [  :الصفي  وال يضر تخالف الحركة في آخر الكلمة. وقول                           
 

ق  ُمْلت ِزمِ   ِبُكل  ُمْنت ِصر  ِلْلف ْتِح ُمْنت ِظر   ُكل  ُمْعت ِزم  باْلح  و 
(3) 

 

 البسيط [ ] :ررابن القص  وقول 
 

ْمِح ُمْشت ِمل   ق  ُمْحت ِزمِ   ِمْن ُكل  ُمْنت ِقل  ِبالر   ِبالسَّْيِف ُمْعت ِصِم ِباْلح 
 

 ومن السجع على القول بأن ه يكون في النظم أيضا ما يسم ى بالتصريع. واهلل أعلم.

 

 
                                                           

 .12ينظر: الديوان: ( 1)
 . 55ينظر: الديوان: ( 2)
 .  251ينظر: الديوان: ( 3)

[و52]  
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 يعباب التصر

 :: هو إلى سبع مراتب(1)ابن األثيرعن  السعدقال 

التصريع الكامل: وهو أن يستقل كل مصراع بنفسه في فهم معناه، كقول  :األولى 
 ] الطويل [ :امرئ القيس

هْ ـــأ ف اطِ  ْرِمي ف أ ْجِمِلي  ذ ا التَّد ل لِ ــــــــاًل ب ْعض  ه  ـــُم م  ْن ُكْنِت ق ْد أ ْزم ْعِت ص  و اِ 
(2) 

 [ ] البسيط :فرج بن محرزوقول 

م   في ك ر  مِ ــــــى ح  ـــاًل إلــــْن ُحُرم  ل يْ ـــف  مِ ز  تُ   أ ْسر ى ِبك  اهلُل ِفي ِعز  و   ر 

  ] البسيط [  :الصفي  وقول 

اة  ِعْند  ك ر ِهمِ  ل ى الُجُسوِم ُدُروع  ِمْن ُقُلوِبِهمِ   ال ق اُهُم بُكم   (3)ع 

 البسيط [ ] :ررابن القص  وقول 

ِظل   اِدي اهلِل ُمْنت ِقمِ   ِبِلواِء النَّْصِر ُمْرت ِقمِ  هِ و   ِبس ْيِفِه ِمْن أ ع 

ل غير محتاج إلى الثاني فإذا جاء   امرئمرتبطا به كقول جاء الثانية: أن يكون األو 
 ] الطويل[  :القيس

ْنِزِل  بيب  وم  ْوم لِ بِسْقِط الل وى ب ْين  ال  ِقفا ن ْبِك من ِذْكرى ح   (4) دَّخوِل فح 

 

                                                           
 . 252ينظر: المطول:  (1)
 .25-28ينظر: الديوان: ( 2)
 .251ينظر: الديوان:   (3)
 .20ينظر: الديوان: ( 4)
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 ] الطويل[ :وقوله

 (1) انِ ـــم  زْ أ  ذُ ـــــنْ مُ  هُ ــــــآياتُ  تْ ف  ع   ع  ـــبْ ر  و      رفانِ عِ و   يب  بِ ى ح  ِذْكر   نْ ِقف ا ن ْبِك مِ 

 ] الطويل [ :وقوله

لِ  ْصب اُح ِمنْ    ـــيأ ال  أ ي ه ا اللَّْيُل الطَِّويُل أ ال  اْنج  ا اإْلِ م   (2) ك  ِبأ ْمث لِ ِبُصْبح  و 

ابن الثالثة: أن يكون المصراعان بحيث يصح وضع كل منهما موضع اآلخر، كقول 
 [  ] الخفيف : رج البغداديالحج  

ْع ُخُلو  الم كانِخفَُّة الش ْرِب م    بوِح في الِمهر جانِمْن ُشروِط الصَّ 
(3) 

. خفة الشرب مع خلو المكان من شروط الصبوح في :فإن ه لو قيل  المهرجان لصح 

ل إال  بالثاني، ويسم ى تصريعا ناقصا، كقول  ]  :بالطي   أبيالرابعة: أن ال يفهم معنى األو 
 الوافر [

بيــِبمن  غ اِنيم غاِني الش عِب ِطيبًا في الم    (4)انِ ــــــن  الزمـــــِع مِ ــــــزلِة الر 

بيد بن عَ لمصراعين، كقول الخامسة: أن يكون التصريع بلفظة واحدة بمعنى واحد في ا
 ] مخل ع البسيط [   :(5)األبرص

                                                           
 . 208ينظر: الديوان: (1)
 .85ينظر: الديوان: (2)
 .155، أنوار الربيع: 2/305، صبح األعشى: 3/20، الطراز ألسرار البالغة: 5/220ينظر: المثل السائر:  (3)
  305/ 2ان: ينظر: الديو  (4)
ِبيد بن األ ْبر ص بن عوف األسدي، من مضر، أبو زياد: شاعر، من دهاة الجاهلية وحكمائها. وأحد أصحاب (  5) هو ع 

"المعلقات". عاصر أمرأ القيس، وله معه مناظرات ومناقضات. له " ديوان شعر ". قتله النعمان بن المنذر في يوم بؤسه 
 .1/588، األعالم: 81عراء: ق. هـ . ينظر: الشعر والش 29سنة 
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ْيب ة  ي    وبؤ وغائُب الموِت ال ي  وبُ ؤ ف ُكل  ذي غ 

ن ما صح  له هذا إثباتا ونفيا، لكان عيبا،  حداأحدهما منفي واآلخر مثبت، ولو ات   ألن   ؛وا 
ع اختالف دة مأواخر األبيات، وهذا أنزل درجة من التصريع بلفظة واحفي كاإليطاء 

 [ ] الطويل  :رمأبي يم  كقول  ،مثال المعنى لكونه مجازا

م ْرت ع ِفي  و  ْرت ع  يف تًى ك ان  ِسْربًا للصَّ  (1)يف أ ْصب ح  ِلْلِهْنِديَِّة اْلِبيِض م 

 أيضا. فإن هذا كان من الخامسة

ل الثاني،  :السادسة ل معلقا على صفة يأتي ذكرها في أو  أن يكون المصراع األو 
 :فهذا البيت للسادسة والثانية. قيل.البيت."أ ال  أ ي ه ا اللَّْيُل الطَِّويُل" :ويسم ى التعليق، كقوله

  .وهذه السادسة معيبة جدا، وليس كذلك

 ] الوافر [ :نواس أبيالسابعة: أن يخالف الروي، كقول 

ِباإِلْقر اِر ُعْذُت ِمن    أ ِفْدِني ق ْد ن ِدْمُت ِمن  الذ ُنوبِ   (2)الُجُحودِ  و 

، إال  على قول من لم يشترط فيه وي  فقابل الباء بالدال، وليس هذا سجعا؛الختالف الر  
اِرُق م ْصُفوف ة  ؛ إذ عد  من السجع قوله تعالى:﴿السيوطي، وعليه جرى وي  ات حاد الر   ن م   (59)و 

ْبُثوث ة   ر اِبي  م  إن  :ا كانت للتأنيث، وقيلا إذوالتاء على الصحيح ال تكون روي  ، (3)﴾(52)و ز 
                                                           

ْرت عا.(  1) م رت عًا     ف أ ْصب ح  ِلْلْهنِديَِّة الِبيض م   صواب البيت:        ف ًتى كان  ِشْربًا ِلْلُعفاِة و 

 وهو من قصيدة روي ها العين المفتوحة ال المكسورة كما أورده أطفيش، إذ مطلعها: 

ْن ك ان  أ ْسم عا م  بك  النَّاِعي و ا   و أ ْصب ح  مغ ْنى اْلُجوِد ب ْعدك  ب ْلق عا    ًأص 

، الحماسة البصرية، علي بن أبي الفرج، أبو الحسن البصري، تح: مختار الدين أحمد، عالم 351ينظر: الديوان:  
 .2/895، الحماسة المغربية:5/239بيروت، دت:  –الكتب 

، صبح 3/518، المثل السائر: 521يوان: صواب أول البيت، كما في الديوان، بـ"أقلني". ينظر: الد  (2)
 . 2/308األعشى:

 .52-59الغاشية:  (3)
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ال  كانت روي   ،كانت مم ا يقلب هاًء في الوضع وقوله  ."أخت"و "قامتـ"ا كوا 
ا اْلِكت اب  اْلُمْست ِبين  تعالى:﴿ ر اط  اْلُمْست ِقيم   (555)و آت ْين اُهم  ا الص  ْين اُهم  . واهلل (1)﴾(558)و ه د 

 أعلم.

 

 باب  املوازنة

، وأعني بالفاصلتين الكلمتين وي  وزن ال في الر  وهي تساوي الفاصلتين في ال
اِرُق م ْصُفوف ة  :األخيرتين من الفقرتين أو المصراعين، نحو قوله تعالى ن م  ر اِبي   (59)﴿و  و ز 

ْبُثوث ة   ال  ،الثاء المعجمة األخيرة "مبثوثة"الفاء األخيرة، وروي  "مصفوفة"فروي  ،(2)﴾(52)م 
ومرادي  .وهو وزن عروضي صرفي طبعي ،للفظين واحدتاء التأنيث بعدهما، ووزن ا

أن يراد بالوزن في  ،عندي كما مر   ،بالعروضي ما سم يته فيما مضى شعريا، والتحقيق
أبواب السجع الوزن الطبعي، ويكفي  حيث يذكر في السجع وهو أخص  من العروضي 

 لزيادة قيد فيه.

 ] الطويل[ :مصرعان، وقوله نتان أويومن الموازنة شديد وقريب إذا ختم بهما قر 

د اِولُ   ُهو  الشَّْمُس ق ْدرًا و اْلُمُلوُك ك و اِكبُ  ُهو  الب ْحُر ُجودًا و الِكر اُم ج 
(3) 

الت فاق ؛ (4)﴾(51)و أ ْكو اب  م ْوُضوع ة   (53)ُسُرر  م ْرُفوع ة  ﴿قوله تعالى[:]وليس من الموازنة 
 .وي  الر  

                                                           
 .558-555الصافات:  (1)
 .52-59الغاشية:  (2)
 لم أهتد إلى قائله. (3)
 . 51-53الغاشية:  (4)
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اِرُق م ْصُفوف ة  يكون﴿ ابن األثيرعلى رأي  :قيل ْبُثوث ة   (59)ن م  ر اِبي  م  سجعا،  ﴾(52)و ز 
ألن ه يشترط في الموازنة التساوي في الوزن  ؛"أطوارا"و   "وقارا"وال يكون من السجع عنده 

دون الروي، ووقارا وأطوارا لم يتساويا في الوزن. ويشترط في الموازنة التساوي في الوزن 
ق ارًا و أ ْطو ارًا عنده أيضا موازنة الت فاقهما روي  ن ، فال يكو وي  وعدمه في الر   ا فيكون على و 

في / قوله بين السجع والموازنة عموم وخصوص مطلق، فكل سجعة تساوت مع األخرى 
ا فهي سجعة ال فهي موازنة وسجع، وكل  سجعة تساوت وزنا وروي   وي  ال في الر  الوزن 

 زنة دون بعض.موازنة، فكل موازنة سجعة، وبعض السجع موا

، وفي وي  رط في السجع الموافقة في الوزن والر  تيش ابن األثيروزعم بعض أن  
، وعلى هذا فهما متباينان، وكذلك هما وي  الموازنة الموافقة في الوزن وعدمها في الر  

، وي  ن ه ال تشترط أن يت فق السجع في الوزن، بل يت فق في الر  إمتباينان على قول الجمهور 
ن اشت وعدمه  وي  في الموازنة التساوي في الوزن، وأجاز االت فاق في الر   ابن األثيررط وا 

و أ ْكو اب   (53)ُسُرر  م ْرُفوع ة  كان بينهما عموم وخصوص من وجه لتصادفهما في﴿
اِرُق م ْصُفوف ة  ، وصدق الموازنة في(1)﴾(51)م ْوُضوع ة   ن م  ْبُثوث ة   (59)﴿و  ر اِبي  م   ،(2)﴾(52)و ز 

ق اًرا :﴿والسجع وحده في ا ل ُكْم ال  ت ْرُجون  ِللَِّه و  ل ق ُكْم أ ْطو اًرا  (53)م  ق ْد خ  ، على أنه ال (3)﴾(51)و 
ة تساوي فواصل النثر نالمواز ": "المثل السرئر"في  ابن األثير، وقال يشترط الوزن فيه

وليس كل  وصدر البيت وعجزه ال في الحرف أيضا كما في السجع، فكل سجع موازنة
موازنة سجعا؛ وهو مبني على أن ه يشترط في السجع تساوي الفاصلتين في الوزن وال 

 . واهلل أعلم.(4)"وي  يشترط تساويهما في الر  

                                                           
 . 51-53الغاشية:  (1)
 .52-59الغاشية:  (2)
 . 51-53نوح:  (3)
  5/255ينظر: المثل السائر:  (4)

[ظ52]  
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 ،البيت مخالف لروي  واحد  الموازنة أن يجعل أجزاء البيت كلها على روي   :وقيل
 [ المتقارب ] :امرئ القيسكقول 

ق  ــــاد  ف س  ـــأ ف   لْ   ذ اد  ــــف   اد  ــــاد  و  اد  ف أ ْفض  اد  و ع  ش اد  ف ج  و 
(1) 

ن كان جزءا واحدا على غير ذلك خرج عن الموازنة.  وا 

 

 باب املماثلة

نتين ي، ويكون ما في إحدى القر وي  وهي أن تتساوى الفاصلتان في الوزن دون الر  
، وتكون في النثر والنظم، في الوزن ىمثل ما يقابله من القرينة األخر  من األلفاظ أو أكثره

ا اْلِكت اب  اْلُمْست ِبين  تختص  بالنثر كقوله تعالى:﴿ :وقد تختص  بالنظم، وقيل  (555)و آت ْين اُهم 
ر اط  اْلُمْست ِقيم   ا الص   [ طويل] ال :وقوله ،(2)﴾(558)و ه د ْين اُهم 

  (3).البيت".م ه ا اْلو ْحِش إال  أنَّ ه ات ا أ و اِنُس "                

: موضع "الخط": الرماح، و"القنا": إشارة على النساء، و"هاتا": بقر الوحش، و"المها"و
م فيها، وتلك إشارة إلى إإليه الرماح الخطية ُتحمل منها  باليمامة تنسب لى الهند وتقو 

والبيت ألبي تمام يمدح نساء بأن   .ماح ذوابل وهذه النساء نواضر؛ يريد أن الر  "القنا"
ماح الر   ودكقد ودهن  ن قدأاب، وبدعة واألهواد والس  في الس   ر الوحشي  كعيون البق يونهن  ع

ليسا على وزن  "تلك"و "هاتا"واآلية والبيت مما توافق أكثره ال كل ه، ألن   في االستقامة.
 ليسا على وزن واحد. "هديناهما"و "آتيناهما"واحد، و

                                                           
 .335، جواهر البالغة: 382تحرير التحبير: ينظر:  (1)
 . 558-555الصافات:  (2)
 تقدم الكالم عليه. (3)
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بن  فيحيمدح  البحيريفظ آخر أنه قول وفي ل ،رمأبي يم  ومثال توافق الجميع قول 
 ] الطويل [ :ويذكر مبارزته لألسد تخرقرن

م  ل مَّا ل ْم ي ِجْد ِفيك  م ْطم عاً  با  ف أ ْحج  ْهر  ْنك  م  و أ ْقد م  ل مَّا ل ْم ي ِجْد ع 
(1) 

تك ؛اعمتأخر األسد عنك؛ إذ لم يجد فيك ط :أي وأقدم إليك إلقاء لنفسه وتسليما  ،لقو 
ال  فقد تخالفت  .إذ علم أن ك أقوى عليهلدهشه،  وهذا على قولهم أن ه يكفي الوزن الشعري، وا 
 ."عنك"و "فيك"حركة 

 [ ] البسيط : فرج بن محرزقول  ومن موافقة الكل  

لَّْت  م ر اِتُبهُ ع زَّْت  و اِسُدُه ن دَّْت ِمن  الن    ن و اِئُلهُ ج   ق مِ ذ لَّْت ح 

 ] البسيط [ :الصفي  وقول 

ْعب  ع ر اِئُكهُ س هْ  ال ِئُقُه ص  اِئُبُه في الُحْكِم واْلِحك مِ   ل  خ  م  ع ج   (2)ج 

 ] البسيط [ :ررابن القص  وقول 

آِثُرُه ُخْضر  م ر اِبُعهُ  مِ   ِبيض  م  اِدِث الع م   ُسود  م ع اِرُكُه في الح 

اِء و الطَّاِرِق من الموازنة قوله تعالى:﴿ وجعل بعض   ا (5)و السَّم  م  ا الطَّاِرُق  و  أ ْدر اك  م 
اِفظ   (3)النَّْجُم الثَّاِقُب  (2) ل ْيه ا ح   واهلل أعلم.، (3)﴾ (1)ِإْن ُكل  ن ْفس  ل مَّا ع 

 

 
                                                           

، المثل السائر: 550، سر الفصاحة: 532. وينظر أيضا: الوساطة بين المتنبي وخصومه:99ينظر: الديوان:   (1)
3/289. 
 .259ينظر: الديوان:  (2)
 .1-3-2-5الطارق:  (3)
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 باب التسميط

أجزاء  (1)ثمان مجموعهما وهو تصيير بيت أو اثنين، ويشرط في البيتين أن يكون
احد مع مراعاة القافية في الرابع، ثالثة منها على سجع و  :أقسام كالرجز المجزوء، أربعة  

 [ ] الطويل  :(2)ليةال جنوب الهكقول 

 اال  ب  الحِ  هِ ــــيْ ل  ع   ،ت  دْ د  ش   ج  لْ عِ و    ت  دْ د  س   ر  غْ ث  و   ،ت  دْ ر  و   ب  رْ ح  و  

 (3)اال  ك  الوِ  افُ خ  ي  ، ت  يْ ـر  ق   ف  يْ ض  و    ت  يْ حم   ل  يْ وخ   ،ت  ــيْ و  ح   ال  م  و  

 جز [مجزوء الر ]   :الحريريوقول 

ل ف ا انًا س  م  ُحف ا  واْنُدْب ز  ْدت  ِفيِه الص   س وَّ

ل   ْل ُمْعت كِ ــــْم ت  ــو  ل ى اْلق ِبيِح الشَِّنعِ   ف اــز   (4)ع 

 ] البسيط [  :الصفي  وقول 

ق  ِفي ُأُفق  و الش ْرُك ِفي ن ف ق   مِ   ف اْلح  ر  و الُكْفُر ِفي ف ر ق  و الد يُن ِفي ح 
(5) 

 

 
                                                           

 : ثمانية.كذا، ولعل الصواب (1)
كذا، والصواب: الهذلية، واسمها: جنوب بنت العجالن بن عامر الهذلية، شاعرة جاهلية، وهي أخت عمرو بن   (2)

 . 350/ 5العجالن بن عامر، أحد بني كاهل والمسمى ذا الكلب.ينظر: خزانة األدب للبغدادي: 
الكلب. وكان سبب وفاته أن النمر وثب عليه فقتله. من أبيات قالتها في رثاء أخيها عمرو بن العجالن، والمسمى ذا  (3)

، التعريفات، 25هـ: 5125، 3ينظر: الفاضل، محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط/
، 95م: 5583- 5لبنان، ط/–الشريف الجرجاني، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 

 .155، أنوار الربيع: 3/91ار البالغة: الطراز ألسر 
 .988من المقامة البصرية، وسيورد أطفيش بقية األبيات في ختام الباب. ينظر: مقامات الحريري:  (4)
 . 252ينظر: الديوان: ( 5)
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 ] البسيط [ :ررالقص  ابن وقول 

ْرُب ِفي ل ه ب   ل ب  و اْلح  ْيُش ِفي ح  مِ   ف اْلج  م  ر ب  و األ ْرُض ِفي ر   و اْلُكْفُر ِفي ح 

 ] الطويل [: (1)وقول الشاعر

ْن ُدُعوا  اُبوا وا  ُلوا  ُهُم الق ْوم ِإْن ق اُلوا أص  ْن أْعط ْوا أط اُبوا وأْجز  اُبوا وا   (2)أج 

 [ ] البسيط :وقول اآلخر

يْـ  ةِ يق  رِ الطَّ  ودُ مُ حْ م   ةِ يق  قِ ي الح  امِ ح   ار  رَّ ــــض  و   اع  فَّ ن   ةِ ـــــق  يلِ الخ   ون  ــــمُ ــــ  م 
(3) 

 الباب لذلك. واهلل أعلم. أعني سمي   ؛وهو من سمط القالدة، وهو تعليقها على الصدر
 

ــــــــــــــــــــــــــعِ   خــــــــــــــــــــــــــل  اد كــــــــــــــــــــــــــار  األْرُب

 والمْعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد الُمرت ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ   

   
 د عِ والظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِعِن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ود عِ     وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عْن

   
مانــــــــــــــــــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــــل فا ــــــــــــــــــــــــــُدْب ز   واْن

ـــــــــــــــــــــــــُحفا   ْدت  فيـــــــــــــــــــــــــِه الص   ســـــــــــــــــــــــــو 

   
ْل ُمعتِكفـــــــــــــــــــــــــــــا  ولـــــــــــــــــــــــــــــْم تـــــــــــــــــــــــــــــز 

ـــــــــــــــــــــــــــِنعِ    ـــــــــــــــــــــــــــيِح الش  ـــــــــــــــــــــــــــى القب  عل

   
 كــــــــــــــــــــــــــــْم ليل ــــــــــــــــــــــــــــة  أود ْعت هــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ْعت ها    مآِثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا أْب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو ة  أط ْعت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عِ  لش  ْضـــــــــــــــــــــــــــج   فـــــــــــــــــــــــــــي مْرق ـــــــــــــــــــــــــــد  وم 

                                                           
هـ، ونشأ في  509هو مروان بن سليمان بن يحيى، المعروف  بابن أبي حفصة: شاعر، عالي الطبقة.ولد سنة (  1)

صر األموي، وأدرك زمنا من العهد العباسي فقدم بغداد ومدح المهدي والرشيد ومعن بن زائدة. توفي ببغداد سنة الع
 5/208، األعالم: 352هـ. ينظر: معجم الشعراء: 582

قاله مروان يمدح م ْعن بن زائدة ويصف مفاخر بني شيبان ومنعهم لمن استجار بهم، في حكاية وقعت له مع معن (  2)
 .2/355، التذكرة الحمدونية: 5/522كان واليا على اليمن. ينظر: العقد الفريد: لما 

" بدل "ميمون"، وكذلك  (3) هو للخنساء ترثي أخاها صخر. وليس في ديوانها، وقد ورد بعدة روايات، منها:" م ْهدي 
". ينظر: العقد الفريد:  " بدل "مهدي   .550ة: ، سر الفصاح 358، الصناعتين:  3/221"ممحوض 
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 وكـــــــــــــــــــــــــْم ُخًطـــــــــــــــــــــــــى حث ْثت هـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــة      أْحــــــــــــــــــــــــــــد ْثت ها فــــــــــــــــــــــــــــي ِخْزي 

   
 وتْوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  نك ْثت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ومْرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ    ْلع   لم 

   
 وكــــــــــــــــــــــــــْم تجــــــــــــــــــــــــــر أت  علـــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واِت الُعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    رب  الس 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه وال  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم ُتراِقْب

 صـــــــــــــــــد ْقت  فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــد عي  

   
ْصـــــــــــــــــــــــــــت  ِبـــــــــــــــــــــــــــر هُ   وكــــــــــــــــــــــــــْم غم 

 وكـــــــــــــــــــــــــــــــْم أِمْنـــــــــــــــــــــــــــــــت  مْكـــــــــــــــــــــــــــــــر هُ   

   
 وكـــــــــــــــــــــــــــــْم نب ـــــــــــــــــــــــــــــْذت  أمـــــــــــــــــــــــــــــر هُ 

 نْبــــــــــــــــــــــــــــــذ  الِحــــــــــــــــــــــــــــــذا المرقَّــــــــــــــــــــــــــــــعِ   

   
 ْضـــــــــــــت  فـــــــــــــي الل ِعـــــــــــــبْ وكـــــــــــــْم رك  

ــــــــــــــــــــــــِذبْ     وُفْهــــــــــــــــــــــــت  عْمــــــــــــــــــــــــدًا بالك 

   
ـــــــــــــــــــبْ  ـــــــــــــــــــراِع مـــــــــــــــــــا يِج ـــــــــــــــــــْم ُت  ول

 مـــــــــــــــــــــــــــــْن عْهــــــــــــــــــــــــــــــِدِه المت ب ــــــــــــــــــــــــــــــعِ   

   
 فــــــــــــــــــــــــاْلب ْس ِشــــــــــــــــــــــــعار  الن ـــــــــــــــــــــــــدمِ 

 واســـــــــــــــــــــــــُكْب شـــــــــــــــــــــــــآبيب  الـــــــــــــــــــــــــد مِ   

   
واِل القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مِ   قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ز 

 وقبـــــــــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــــــــــوء المْصــــــــــــــــــــــــــر عِ   

   
ـــــــــــــْع ُخضـــــــــــــوع  الُمعتــــــــــــــِرفْ   واخض 

ـــــــــــــــــــــــــــِرفْ    ـــــــــــــــــــــــــــالذ  الُمقت ـــــــــــــــــــــــــــْذ م   وُل

   
ــــــــــــــــــِرفْ واْعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــواك  وانح   ِص ه 

ـــــــــــــــــــــــــعِ    ـــــــــــــــــــــــــُه انِحـــــــــــــــــــــــــراف  الُمقِل  عْن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو وت ِن  يإالم  تْس

ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــُم الُعمــــــــــــــــــــــــــِر ف ِن  يوُمعظ 
   

 فــــــــــــــــي مــــــــــــــــا يُضــــــــــــــــر  الُمْقت نــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدعِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  بالُمْرتـ   ولْس

   
ـــــــــــــــطْ  ـــــــــــــــيب  وخ  ـــــــــــــــر ى الش  ـــــــــــــــا ت  أم 

ــــــــــــــــط  فــــــــــــــــي الــــــــــــــــر أِس ِخط ــــــــــــــــطْ     وخ 

   
ــــــــــــــم طْ  ــــــــــــــُط الش  ــــــــــــــْح وْخ  ومــــــــــــــْن يُل

 يبف ـــــــــــــــــــــــــــــــــوِدِه فقـــــــــــــــــــــــــــــــــْد ُنِعـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

ـــــــــــــِك يـــــــــــــا نفـــــــــــــِس اْحِرصـــــــــــــيو   ْيح 

 علـــــــــــــــــــــــى اْرِتيـــــــــــــــــــــــاِد الم خل ـــــــــــــــــــــــصِ   
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 وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِوعي وأْخِلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــت ِمعي الن ْصــــــــــــــــــــح  وِع  يواْس
   

ـــــــــــــــــــــْن م   ـــــــــــــــــــــِري بم  ـــــــــــــــــــــواعت ِب  ىض 
ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــروِن واْنق ض   ىمــــــــــــــــــــــــن الُق

   
ـــــــــــــــــــْي ُمفاجـــــــــــــــــــاة  الق ضـــــــــــــــــــا  واْخش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عي    وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِذري أْن ُتْخ

   
 وانت ِهجـــــــــــــــــــــي ُســـــــــــــــــــــْبل  الهُـــــــــــــــــــــدى

 ىد  ِكــــــــــــــــــــــــري وْشــــــــــــــــــــــــك  الــــــــــــــــــــــــرَّ وادَّ   
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِك غ   داوأن  مْث

 ي قْعـــــــــــــــــــــِر لْحـــــــــــــــــــــد  بْلق ـــــــــــــــــــــعِ ِفـــــــــــــــــــــ  

   
 آهـــــــــــــــــــًا لـــــــــــــــــــُه بْيـــــــــــــــــــِت الِبل ــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــال    والمنـــــــــــــــــــــــــِزِل القْفـــــــــــــــــــــــــِر الخ 

   
ـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــْفِر األُل  ومـــــــــــــــــــــــْوِرِد الس 

 والال ِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِق الُمت ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ   

   
ــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــْن ُأوِدع  ــــــــــــــــر ى م  ــــــــــــــــت  ُي  بْي

 قـــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــم ُه واْســـــــــــــــــــــــــُتوِدع هْ   

   
ـــــــــــــــــــــــع هْ   بْعــــــــــــــــــــــد  الف ضـــــــــــــــــــــــاء والس 

 ُرعِ ِقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِث أذْ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرق  أْن يُحل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   ال ف

 داِهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أو أْبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   

   
ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــر  أو مــــــــــــــــــــــْن ل  أو ُمْعِس

ــــــــــــــــــــــــــــــــِك تُب ــــــــــــــــــــــــــــــــعِ     ُملــــــــــــــــــــــــــــــــك  كُمْل

   
ــــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــــْرُض ال  وبْعــــــــــــــــــــــد ُه الع 

ــــــــــــــــــــــــ   ِي ــــــــــــــــــــــــذِ يْحــــــــــــــــــــــــوي الح   ييَّ والب 
   

 والُمبت ــــــــــــــــــــــــــــــــــدي والُمحت ــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــْن ر     ـــــــــــــــــوم   يى ومـــــــــــــــــْن ُرِعـــــــــــــــــع 
   

فــــــــــــــــــــــــــــاز  المت قــــــــــــــــــــــــــــي  ف يــــــــــــــــــــــــــــا م 

 وِرْبــــــــــــــــــــح  عْبـــــــــــــــــــــد  قــــــــــــــــــــد ُوِقـــــــــــــــــــــي  

   
ــــــــــــــــــــقِ   ســــــــــــــــــــوء  الِحســــــــــــــــــــاِب الموِب

 ز عِ وهـــــــــــــــــــــــــــــــْول  يـــــــــــــــــــــــــــــــوِم الف ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
ـــــــــــــــــْن ب   ســـــــــــــــــار  م  ـــــــــــــــــا خ  ـــــــــــــــــىوي  غ 

ـــــــــــــــــــــــــــو      ىد ى وط غ ـــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــْن ت  م 
   

ــــــــــــــــــــــــب  نيــــــــــــــــــــــــران  الــــــــــــــــــــــــو غى  وش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أو مْطم   لم ْطع 
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ــــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــــْن علْيــــــــــــــــــِه المت ك   يــــــــــــــــــا م 

ــــــــــــلْ    ــــــــــــي مــــــــــــْن وج  ــــــــــــْد زاد  مــــــــــــا ب  ق

   
ـــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــُت مـــــــــــــــن زل   ِلمـــــــــــــــا اجت ر ْح

ـــــــــــــــــــــــــيَّعِ  فـــــــــــــــــــــــــي ُعْمـــــــــــــــــــــــــري      الُمض 

   
ـــــــــــــــــــــــِرمْ  ــــــــــــــــــــــــد  ُمجتـ  ــــــــــــــــــــــــاْغِفْر لع ْب  ف

ــــــــــــــــــــــــْم ُبكــــــــــــــــــــــــاُه الُمنســــــــــــــــــــــــِجمْ     واْرح 

   
 فأنـــــــــــــــــت  أْولـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــْن ر ِحـــــــــــــــــمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــْدُعو  ُدِعـــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــُر م   وخْي

   
 

 باب التطريز

ثم  ،هو أن يبتدئ المتكلم أو الشاعر بذكر جمل من الذوات غير مفصلة :قيل
في تلك الجمل  يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة بحسب العدد الذي قدره

والجمل متعددة لفظا، والصفة الواحدة  الذوات في كل جملة متعددة تقديرافتكون  ،األول
ات ألن  عدد الذ ؛عدد الجمل قفالمخبر بها عن تلك الذوات متعددة لفظا أيضا على و 

، وقال: هذا فرج بن أحمد بن محرزذكره  ؛وتعدادها تعداد تكرار ال اتحاد وال تعداد تغاير
 ] البسيط [ :"بديعييه"حيث قال في  العلوي  ه حدَّ  د  الح

ْصُل و التَّْمِكيُن ُمْنت ِظم    ِفي ِضْمِن ُمْنت ِظم  ِفي ِضْمِن ُمْنت ِظمِ   ف اْلُقْرُب و اْلو 

 ] الوافر [ :وميابن الر  واستشهد بقول 

 ابِ ج  ي عُ ـــفِ  اب  ج  ي عُ ــــفِ  اب  ج  عُ   يدِ ــــنْ عِ  ان  اق  ي خ  ـــنِ ب   مُ كُ ورُ مُ أُ 

 (1)بِ ال  ي صِ فِ  ب  ال  ي صِ فِ  ب  ال  صِ   وس  ؤُ ي رُ ــفِ  وه  جُ ي وُ ـــفِ  ون  رُ قُ 

 

 

                                                           
 .3/95، الطراز ألسرار البالغة:  5/518، نهاية األرب: 351،  تحرير التخبير: 25ينظر: البديع في نقد الشعر:  (1)
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 ] الوافر [ :وقول الشاعر

 (1)يقِ قِ ي ع  فِ  يق  قِ ي ع  فِ  يق  قِ ع    ايه  فِ ا و  ه  دِ ي ي  س  فِ أالك   نَّ أ  ك  

 ] البسيط [ :الصفي  ومن ذلك قول  .فمها "فيهاـ"والمراد ب

ْيُش و النَّ ف    (2)مِ ِفي ِظل  ُمْرت كم  ِفي ِظل  ُمْرت ك  ْقُع ت ْحت  اْلجوِن ُمْرت ِكم  اْلج 

 ] البسيط [ :ررابن القص  وقول 

 مِ ح  ت  قْ مُ  رِ ثْ إِ ي فِ  م  ح  ت  قْ مُ  رِ ثْ إِ ي فِ   م  حِ ت  قْ مُ  لُ جْ والرَّ  مُ هُ ف  لْ خ   لُ يْ والخ  

 ] البسيط [ (3):البوصيريالتطريز هو ما جاء على مساق قول  :وقيل

 ِزمِ ــر  ُمْنه  ـــو إثْ ــُـ فقْ ي   ينِ ياطِ ن الشَّ مِ   م  زِ ه  نْ مُ  يِ حْ الو   يقِ رِ ن ط  ا ع  د  ى غ  تَّ ح  

 ] البسيط [ :فرج بن محرزوقول 

 مِ ه  ى بُ ل  ي ع  نِ ثْ ت   م  ه  ى بُ ل  ي ع  نِ ثْ ت    مِ ه  بُ  نْ ع   د  رت  ي   ال   ر  الك   مُ مش  ش  غ  

: الشجاع الذي ال يدري من أين "مه  البُ "، ورنهيرجع عن قِ / : الشجاع الذي ال "الغشمشم"
 وذلك أن يتكرر اللفظ آخر الشطر األول وآخر الثاني، ويناسب أول البيت آخر ه. ى؛يؤت

 واهلل أعلم.

 
                                                           

ُلوقِ  (1) ي شر ُب ِمن عقيق     خليق  أْن ُيش بَّه  بالخ   أنشده أبو هالل العسكري لنفسه، وقبله قال: ف ي سِقيني و 

، تحرير التحبير: 50، البديع في نقد الشعر: 5/305، ديوان المعاني:151عتين: ويروى:"في يده وفيه". ينظر: الصنا
359. 

 .  252ينظر: الديوان: ( 2)
هو محمد بن سعيد بن حماد البوصيري، شرف الدين، أبو عبد اهلل: شاعر، حسن الديباجة، مليح المعاني.أصله من  (3)

ديوان شعر" وأشهر شعره البردة والهمزية. توفي باألسكندرية سنة هـ. له " 208قرية دلس من القطر الجزائري.  ولد سنة 
 .50/28، معجم المؤلفين: 2/535هـ.ينظر: األعالم:  252

[و54]  
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 باب االستشهاد

 ] مجزوء الرمل [ :كقوله

 لْ زِ ال  زَّـ ـال هِ ـــــــيـــفِ  تْ ـــع  ــــق  و     ق  ــــيثِ و   ن  ـــــكْ ي رُ ــلِ  كان  

ــــــــرَّاتُ و  ــــــِر   ــِــــ هْ ُب الدَّ وَّ ــــــنُ  هُ ــتْ ع  ز  عْ ز    لْ ازِ و  ــــــــالنَّ  ك 

ا ب ق اءُ   (1)لْ اوِ ع  الم   عِ قْ ى و  ل  ع   ــدِ ــ  ْلــصَّ ال رِ ج  ح  ال م 
 

 هر ال تطاق. واهلل أعلم.ات الد  استدل بالبيت الثالث على أن ملم  

 

 باب التشريع 

  ى ذا القافيتنييسّمو، ى التوشيحويسّم

وتسمية الباب بذي القافيتين أنسب وأظهر، والتوشيح التزيين،  ،م التوشيح بمعنى آخروتقد  
هو عبارة ال يناسب ذكرها، فإن  التشريع قد " :"األفراح عروس"وأما التشريع فقال في 

بناء البيت  وذلك هو ".اشتهر استعماله  فيما يتعل ق بالشرع المطه ر، وكان الالئق اجتنابها
على قافيتين أو قواف يصح المعنى على الوقوف عند كل منها، وذلك أن تقف على لفظ 

من  وعلى غيره فيصح أن يكون تمام القافية من نوع آخر ،فيصح أن يكون تمام القافية
 ف.وهو قليل متكل   ،أو يكون من بحر آخر ،عروض البحر وضربه

ن  معنى أل ؛عريف واف بذلك كلهوكون ذلك من بحر واحد هو المشهور، والت
أن يكون النظم من نوع من البحر أو من نوعه اآلخر أو من بحر  "؛على قافيتين:"قولنا

آخر، وذلك أن القافية الواحدة المشخصة ال تتصور أن تتبد ل إلى نوع آخر أو بحر آخر، 
ن ما يتبدل ذلك بإدخالها وسط الكالم وتتميم البيت بما بعدها مع  أو بإخراجها  ،قبلهالفاظ أوا 

                                                           
 . 155ينظر: الصناعتين: وشطر البيت األول عنده هكذا:"كان لي ركن شديد". األبيات قالها أبو هالل العسكري.  (1)
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ألن   ؛فال شاهد فيه ا بال روي  م  أو  ،مستمر لها، ولكل قافية روي   وتتميم ما بعدها عما قبلها
 هك أو التشطير يصح فيه ذلك.كل بيت مما يدخله الجزء أو الن  

 البغداديةـ"المعروفة ب ،في المقامة الثالثة والعشرين الحريريومثال التشريع قول 

 الكامل [ ] :(1)"والشعرية

ـــــــــــــــِة إن هـــــــــــــــا  يـــــــــــــــا خاِطـــــــــــــــب  الـــــــــــــــد نيا الد ِني 

ُك الـــــــــــــــــر دى وق ـــــــــــــــــرار ُة األكــــــــــــــــــدارِ     شـــــــــــــــــر 

   
 دار  متــــــــــى مــــــــــا أْضــــــــــحكْت فــــــــــي يوِمهــــــــــا

ـــــــــــــدًا لهـــــــــــــا مـــــــــــــْن دارِ    ـــــــــــــْت غـــــــــــــدًا ُبْع  أْبك 

   
ـــــــــــــــــــحاُبها لـــــــــــــــــــم ينت ِقـــــــــــــــــــعْ  ذا أظ ـــــــــــــــــــل  س   وا 

هاِمــــــــــــــــــِه الغــــــــــــــــــر ارِ     مْنــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــًدى لج 

   
 غاراُتهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا تْنق ضــــــــــــــــــي وأســــــــــــــــــيُرها

ـــــــــــــــــــــــِل األْخطـــــــــــــــــــــــارِ ال يُ     فت ـــــــــــــــــــــــدى بجالِئ

   
ـــــــــــــدا ـــــــــــــى ب  ـــــــــــــى بُغروِرهـــــــــــــا حت ًه  كـــــــــــــْم ُمْزد 

دًا ُمتجــــــــــــــــــــــــــــاِوز  الِمْقــــــــــــــــــــــــــــدارِ    ــــــــــــــــــــــــــــر   متم 

   
ـــــــــــــن  وأول غ ـــــــــــــتْ   قل ب ـــــــــــــْت لـــــــــــــُه ظْهـــــــــــــر  الِمج 

ْت ألْخـــــــــــــِذ الث ـــــــــــــارِ     فيـــــــــــــِه الُمـــــــــــــدى ونـــــــــــــز 

   
ـــــــــــــــــيَّعاً   فاْربـــــــــــــــــأ بُعمـــــــــــــــــِرك  أن يُمـــــــــــــــــر  ُمض 

 فيهــــــــــا ُســــــــــًدى مــــــــــن غيــــــــــِر مااســــــــــِتظهارِ   

   
 عالِئـــــــــــــــــق  ُحب هـــــــــــــــــا وِطالِبهـــــــــــــــــا واقط ـــــــــــــــــعْ 

ـــــــــــــــــرارِ    ـــــــــــــــــة  األْس فاه  ـــــــــــــــــدى ور  ـــــــــــــــــق  الُه  تْل

   
 واْرقُـــــــــــْب إذا مـــــــــــا ســـــــــــال مْت مـــــــــــن كيـــــــــــِدها

ـــــــــــــــــد ارِ     حـــــــــــــــــْرب  العـــــــــــــــــدى وتوث ـــــــــــــــــب  الغ 

   
 واْعل ــــــــــــــْم بــــــــــــــأن  ُخطوب هــــــــــــــا تْفجــــــــــــــا ولــــــــــــــوْ 

ـــــــــ   ـــــــــرى األقـــــــــدارِ طـــــــــال  الم  ن ـــــــــْت ُس  دى وو 

   
ذا وقفت على ها رافهؤالء أبيات من الكامل غير المجزوء، وروي    "غدا"و "الردى"ء. وا 

كانت من  ،ى"المد"و "العدا"و "الهدى"و "سدى"و ى"الُمد"و "متمردا"و "يفتدى"و "صدى"و
 .الكامل المجزوء

                                                           
 .223ينظر: مقامات الحريري:  (1)
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: إن ه يكفي السيوطيو العلوي  ورر ابن القص  وفرج بن محرز وابن المقرئ و الصفي  وقال  
 الحريريكأبيات  ،بمتابعةسواء  ،في ذلك أن يتصور من القصيدة قافيتان أو أكثر

 أو بإسقاط كالم أو بعضه، فيصلح ما بعده وما قبله بيتا. ،المذكورة

 ] البسيط [ :لهذا من نفسه الصفي  وأنشد       

ُلوا اِبي ِعْند ما ر ح  ث ْيت  ِلي ِمْن ع ذ اِبي ي ْوم  ب ْيِنِهمِ   ف ل ْو ر أ ْيت  ُمص  ر 
(1) 

 :تقول

اِبي ث ْيت  ِلي ِمْن ع ذ اِبي  ف ل ْو ر أ ْيت  ُمص   ر 

 ] البسيط [ :لنفسه ابن المقرئوأنشد 

 (2)مِ رِ ص  نْ مُ  رُ يْ ي غ  اسِ و  ى ي ُهد  الرَّ وً ه    هِ بِ  يت  لِ بُ  ي ال  اسِ ق  ا أُ ى م  ر  ت   وْ ل  ف  

 تقول: 

ا ُأق اِسي  ياسِ و  د  الرَّ هُ ى ي  وً ه    ف ل ْو ت ر ى م 

 ] البسيط [ :لنفسه العلوي  وأنشد 

 يمِ ل  ى أ  ف  ت  الشْ  يب  رِ ق   نْ مِ  ة  ر  ظْ ن  بِ   اوْ أ  ن   م  وْ ي   دِ رْ الف   يبِ ثِ ل  الك  هْ أ   نَّ أ   وْ ل  

 تقول:

 ِبن ْظر ة  ِمْن ق ِريب    ل ْو أ نَّ أ ْهل  الك ِثيِب 

 

 
                                                           

 .285الديوان:  ينظر: (1)
 .392ينظر: أنوار الربيع:  (2)
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 ] البسيط [: لنفسه ررابن القص  وأنشد 

 مِ د  ط  صْ مُ  ل  كُ ي فِ  تْ س  ر   ب  رْ ح   الُ ب  جِ   ة  ل  أ  سْ م   ل  ي كُ فِ  تْ ر  ج   م  لْ عِ  ارُ ح  بِ 

 تقول: 

ر تْ  اُر ِعْلم  ج  ْرب  ر س تْ   ِبح   ِجب اُل ح 

 ] البسيط [ :لنفسه السيوطيوأنشد    

 مِ هِ ينِ دِ  يع  رِ شْ ى ت  ض  ق   ذْ ى إِ د  رَّ ال ن  مِ   از  رِ ت  حْ مُ  ال  ك  شْ اإلِ  ح  ضَّ ى و  د  الهُ  ب ات  

 بيت من منهوك الرجز . "من الردى بات الهدى ـ:"ف

 ] الكامل [ :الحريريلهذا بقول   لسعداومث ل     

ِوي     ى الُمْست ْهترِ ل  ي ع  ودِ جُ   يـِـــمحَّ ر  ــت  و   هِ ــــــالِ ص  وِ ي بِ ــــفِ طَّ ع  ت  و    الص ب  الج 

 (1)يمِ لِ ظْ ت   ال   هِ الِ ح   نْ ي ع  فِ شِ اكْ  مَّ ثُ   ي  ِجـــــالشَّ  بِ ـْــلالق   رِ ــ ــكف  ت  ى المُ ــــل  بت  ا المُ ذ  

اة، ويحتمل قوافي عديدة؛ األولى رائية في المثن   الياءوروي ها  ،ألبيات من الكاملفهذه ا
 "الجوي  "، والثالثة يائية في "القلب"و "الصب"، والثانية بائية في "المتفكر"و "المستهتر"

                                                           
إن هذه  :المعلم بالمعر ة . وقال ،صاحب "خريدة القصر"، وعزاهم ألبي سعيد يحيى بن سند ،واثنين آخرين ،أوردهما ( 1)

 هي: األبيات و  .األبيات ُتقرأ على سبعة أوزان

ـــــــــى ـــــــــوِدي عل ـــــــــِوي ُج ـــــــــب  الج  ـــــــــت ْهتِر الص   الُمْس
 

ت ع طَِّفـــــــــــــــــــــــي  مـِــــــــــــــــــــــيو  تـ ـر حَّ اِلــــــــــــــــــــِه و   ِبِوص 
   

ـــــــــــــــي  ذ ا الُمبت ل ـــــــــــــــى الُمت ف ك ْـــــــــــــــِب الشَِّجـ ـــــــــــــــِر الق لـ  ــ 
 

ــــــــــي ــــــــــِه ال  ت ْظِلِم اِل ــــــــــْن ح   ثُــــــــــمَّ اْكِشــــــــــِفي ع 
   

ِصــــــــــــــــِلي و ال  ت ْســــــــــــــــت ْكِبِري ذ ْنبِــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدَِّني  و 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــِه الُمت ت ــــــــــــــــــــــــــــــي مِ  ــــــــــــــــــــــــــــــي ِبالو اِل ت ر أَِّف  و 
   

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــِر الِح ـــــــــــــــى بتغي  ـــــــــــــــُدو الِقل ـــــــــــــــي  ي ْب  ب  األ ِب
  

ــــــــــــــــــــــــِه الُمســــــــــــــــــــــــت حِكمِ  اِل ــــــــــــــــــــــــي ِبك م   الملتف
   

 .1/122،  شروح التلخيص: 2/382: ينظر: خريدة القصر
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ْدُت اْمر أ ًة ت ْمِلُكُهْم و ُأوِتي ْت ِمْن ُكل  ش ْيء  و  "ي  جالش"و ل ه ا﴾. وقال تعالى:﴿ِإن ي و ج 
فإن   ،(1)

ل ه اهذا كبيت من الرجز أو من نوع من السريع. وقوله تعالى:﴿  ُأوِتي ْت ِمْن ُكل  ش ْيء  و 
 ﴾ كبيت من الرم ل المجزوء. واهلل أعلمع ْرش  ع ِظيم  

 

 باب القلب

ل كان وهوأن يكون الكالم بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه األخير إلى الحرف األو  
﴾هذا الكالم، كقوله تعالى:﴿الحاصل بعينه هو  فإن  من يقرأ من األخير  (2)ُكل  ِفي ف ل ك 

ل واللفظ واحد ينظر إلى الحرف  المكتوب فيقرأ بما يستحق ه في المعكوس من / إلى األو 
بَّك  ف ك ب ْر﴾و  الحركة والسكون وكذا قوله تعالى:﴿ ر 

والحرف المشد د هنا في حكم المخف ف ، (3)
بال تشديد فال يشد د، وبالعكس، فال يضر اختالف الم كل وفلك تشديدا  إذا استقام العكس

أو تخفيفا لما عملت من اعتبار الحرف المكتوب، فلو كان ألف في األصل المعكوس، 
 واستحق  أن يكون في العكس همزة لصح، وكذا ما أشبه ذلك وبالعكس.

 ] الوافر [ :جرنيالقرضي األر  وقول 

دَُّتُه ت  ـــــم   دَُّتُه ت  ـــــــــــْل ُكل  م  ـــــــــو ه    ْول  ـــــــــــُدوُم ِلُكل  ه  ــــــــو   (4)ُدوُم ــــــــــو 

له آلخره، لكن مع تبديل بعض الحركات  له لكان كقراءتك من أو  فلو قرأت من آخره ألو 
آخر  "تدومـ"ف .ال، وكل ذلك ال يضرال، وتشديد ما خفف أو  والسكنات، وتخفيف ما شد د أو  

البيت ساكن الواو مضوم الدال والميم؛ فخفف الدال المشبع الميم، وفي القلب يفتح ويسقط 

                                                           
ل ه ا ع ْرش  ع ِظيم ".23النمل:  (1) ْدُت اْمر أ ًة ت ْمِلُكُهْم و ُأوِتي ْت ِمْن ُكل  ش ْيء  و   ، وتمامها:" ِإن ي و ج 
"، وتمامها:" و ُهو  الَّ 33األنبياء:  (2) ل ق  اللَّْيل  و النَّه ار  و الشَّْمس  و اْلق م ر  ُكل  ِفي ف ل ك  ي ْسب ُحون   ِذي خ 
 . 3المدثر:  (3)
 . 2/35، خزانة األدب البن حجة الحموي: 5/555، نهاية األرب: 2/85ينظر:  حياة الحيوان الكبرى:  (4)

[ظ54]  
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المقصور وقصر  إشباعها، وتفتح الواو والدال، وتشدد الدال، وهكذا حتى قالوا بجواز مد  
 .وقيل: أيضانطقا، بل زيادة أو نقصا على الخطالممدود، وليس ذلك بزيادة أو نقص 

   [ متقارب] ال: ول الشاعروق نطقا.

   (1)*أران ا اإِللُه ِهال اًل أن ار ا*                               

 ألفا فتحذف للساكن، وهكذا. "أنار"عند القلب همزة، وهمزة  "أنارا"افتقر ألف اإلشباع في 

ل ما يكون ما في مجموع  ،وذلك على أنواع ،كما يمكن إذا كان في الشعر األو 
له، وقول  جرنيالقرضي األر  كبيت  البيت، في المقامة السادسة عشرة  الحريريمن آخره ألو 

 ] من مجزوء الرجز [":  المغربيةـ"المعروفة ب

 اــْرُء أ س  ــــو اْرع  ِإذ ا اْلم    ُأْس أ ْرم اًل ِإذ ا ع ر ى

 اـــســــنـاًء د  ــــــــــْن إخ  ـــأ بِ   ة  ــــــا ن ب اه  ــــــْد أ خ  ـــأ ْسنِـ

ن اب  غ اشِ ــسْ أُ  ل  ـــُمش اغِ   م  ـــُل ج  اـــب  إْن ج   س 

 اـــــس  ا ر  ِه إذ  ــــــــــبِـ و اْرمِ   راً ــــــبَّ مِ ـــُأْسُر ِإذ ا ه  

قْ   ىـــوَّ ف ع س  ــــْن ت ق  ــُاْسكُ  اـــُيْسِعُف و   (2)ت  ن ك س 

 ]البسيط[ :الصفي  نصفه فقط، كقول  قلب، والثاني ما ينعكسيكل بيت من هذه األبيات 

ْن ي ُنم  ِبُحب  م ْن ي ُنم  ل ُه  ْن ل ْم ي ْدِر ك ْيف  ُرِمي  ه ْل م  ْوُه ك م  م  ِبم ا ر 
(3) 

 .ال ينعكس إال نصفه األول
                                                           

، علوم البالغة: 155البن حجة الحموي: ، أنوار الربيع:  من شواهد الباب الذي لم يعرف قائله. ينظر: خزانة األدب (1)
329 . 

 . 595ينظر: مقامات الحريري:  (2)
 .125، أنوار الربيع: 2/35ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي:  (3)
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 ] البسيط [ :العلوي  ومثله قول  

 (1)مِ ق  ن  ال ن  و مِ نجُ ن   هِ بِ  يع  نِ م   ن  صْ حِ     نا  ل   ت  ــنأ   م  وْ ــالي  و   الً ـــئِ وْ ــ ا من  ـــلت  ن  أ  

  .الثالث: أن يكون كل مصراع يقلب فيكون آخر

 الرابع: أن يكون كل كلمة في نفسها يصح قبلها مع أحد تلك األنواع السابقة.

 ولى من المصراعين بأختها.الخامس: أن تبد ل اللفظة األ

 يط [] البس :فرج بن محرزالسادس: أن يجمع ما أمكن من ذلك، كقول 
 

 مِ د  ي ن  قِ ي   يل  ن   هُ ين  ي لِ قِ ي   ن  دْ مُ 
 

 

 مِ ر  ي ضِ قِ ي   اج  ر   هُ ار  ي ج  قِ ي   ض  رْ مُ 

له يصح، واعكس أقر اف يحصل ندم،  "مدن"، واعكس "مدن"يحصل  "ندم"ه من آخره على أو 
، "نيل يقي"يحصل  "يقي لين"، واعكس "يقي لينه"مع الهاء قبله يحصل  "نيل يقي"واعكس 

 .كل كلمة منه بأخرى ،وكذا الشطر

 ،فعال أو وصفا -بكسرها–أو  ،مصدرا -بفتح الالم -"سلسـ"وقد يكون في المفرد ك 
ؤه والمه حرف واحد، اوكعك، وخوخ، وباب، وشاش، وساس، من كل  لفظ ثالثي ف وكشك،

 .ين والكاف والسين؛ ألن  النقط ال يعتبرشوشكس بال

تح؛ فإن  قلب في باب الجناس كحتف وفبخالف ما مر   ،والحاصل بالقلب هو المقلوب 
 وبالعكس. واهلل أعلم. ،الثاني قلب لشطره األول جرنياألر  ر بيت طالحتف فتح، وغالب ش

 

 

 

 
                                                           

 .125ينظر: أنوار الربيع: رواية ابن معصوم:" ننجو من الس قم".  (1)
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 باب الرقطاء

وهي الرسالة والقصيدة التي أحد حروف كل كلمة منها منقوط واآلخر غير منقوط، 
ذ ْر ُضرَّ ِغر   :حووذلك من قولك: شيء أرقط إذا كان بعضه أسود وبعضه أبيض، ن

 . واهلل أعلم.ك جل  برب  

 

 باب اخليفاء

وهي الرسالة أو القصيدة التي حروف إحدى كلماتها منقوطة كلها، وحروف 
ُم :" السادسة في المقامة الحريريمنقوطة، كقول غير األخرى كلها  ثب ت  اهلُل جْيش  -الكر 

ْفن  ح  -والل ؤُم  ،ي زينُ  -ُسعوِدك   والُمْعِوُر  ،ي شيُن، واألْرو ُع ُيثيبُ  -سوِدك  غ ض  الد هُر ج 
واْلع ط اُء ُيْنِجي،  ُك ُيقذي،ي خيُب، والُحالِحُل ُيضيُف، والماِحُل ُيخيُف، والس ْمُح ُيْغذي، والم حِ 

ْدُح ُيْنِقي، والُحر  ي ْجزي، واإلْلطاُط ُيْخزي، واط راُح ذي  واْلِمط اُل ُيْشِجي، والد عاُء ي ِقي، والم 
، وال خز ن  ال نين  ، وال ُغِبن  إال ض  ، وما ضن  إال غ بين  ُة ب ني اآلماِل بْغي  م  ، وم ْحر  ُحْرم ِة غ ي 

، وما فتئ وعُدك ي في، وآراؤك  ت ْشفي، وِهالُلك  ُيضي، وِحْلُمك  ُه تقي  إال ش قي ، وال قب ض  راح 
د ُدك  ُيْقني، وُمواِصُلك  يْجت ني، ُيْغضي، وآالؤك  ُتْغني، وأعداؤك  تُْثني، وُحساُمك ُيْفني، وسؤ 

وماِدُحك يْقت ني، وسماُحك  ُيغيُث، وسماؤك  ت غيُث، ودر ك  ي فيُض، ورد ك  ي غيُض، ومؤم ُلك  
كاُه ف ْيء ، ولْم يْبق  لُه شيء ، أمَّ  ، ُمهوُرها تِجُب،ك  بظ ن  ِحرُصُه يُ شْيخ  ح  ب  ك  بُنخ   ِثُب، ومد ح 

، وأو  ، م سَّ وم راُمُه يِخف  ف ف  ْطراؤُه ُيْجت ذ ُب، ومالُمُه ُيجت ن ُب، وور اءُه ض  ، وا  ُهْم اِصُرُه تِشف 
 ، ، وهو  في دْمع  ُيجيُب، وول ه  ُيذيُب، وه م  ت ضي ف  ، وعم ُهْم قش ف  ُهْم جن ف  ، وحص  شظ ف 

، ول ، وُهُدو  تغي ب  ، وعدو  ن ي ب  ْهمال  شي ب  ، وا  ، لمأمول  خي ب  د  ني ف  ، وكم  ْم يِزْغ ود ُه فيْغض ب 
، وما يْقت ضي  ، وال نش ز  وْصُلُه فُيْبغ ض  ، وال نف ث  صْدُرُه فُيْنف ض  ب  ُبث  عوُدُه فُيْقض  وال خ 
 ، ب  ل ُه بت ْخفيِف أل ِمِه، يُنث  حمد ك  بين  عال ِمِه، بقيت  إلماط ِة شج  ِمِه، فبي ْض أم  ُمك  نْبذ  ُحر  كر 
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، وُمداو  ْعطاِء نش ب  ،وا  ْفض  ، موصواًل بخ  ، وُمراعاِة يف ن  ن  ، اِة شج  ما ُغِشي   وُسرور  غ ض 
، أو ُخِشي  وْهُم غبي    .(1)"مْعه ُد غني 

 

 باب احلذف

وهو عدم اإلتيان بحرف من حروف الهجاء أو حرفين أو أحرف أو جميع الحروف 
]   :فرجكقول  أو في أكثره بال تكل ف، :المعجمة أو المهملة في كالم طويل كل ه. قيل

 البسيط [

 مِ م  و الهِ ولُ أُ  وهُ لُ هْ اهلِل أ   اِمدُ الح    هُ لُ امِ ح   دِ مْ الح   اءُ و  لِ  واءُ الل   هُ ل  

، ولم (2)"المونقةـ"خطبة معروفة ب بن أبي طرلب علي  فال حرف فيه معجم. وقد خطب 
 .ا أكثر مدارا في الكالم من غيرهايذكر فيها ألفا مع أنه

 
                                                           

: يقال غض جفنه؛ أي: سدَّ عينيه، دعاء عليه بالعمى. . وقوله: غ ض  ا22ينظر: المقامات:  (1) سوِدك  ْفن  ح  لد هُر ج 
واألْرو ُع: السيد الكريم. وُيثيُب: يجازي قاصده. والُمْعِوُر: البادي العورة، وأراد الناقص الخلق الكثير السفاهة. والُحالِحُل: 

والماِحُل: البخيل. وُيْغذي: يطعم. والم ِحُك:  السيد الذي يحل به الناس كثيرا.وُيضيُف: ينزل األضياف ويكرمهم.
اللَّجوج.وُيقذي: يجعل في العين القذى، أي: يضر قاصده ويؤلمه. وُيْنِقي: يغسل العيب. واإلْلطاُط: االمتناع من فعل 

ُه:ضم كفيه على ما فيها، ك : حبس ماله. وقب ض  راح  : بخيل. وخز ن  نين  : مخدوع في رأيه. وض  ناية عن الخير. وغ بين 
: قصدك برجاء. ِحرُصُه ُيِثُب: طمعه يزداد.  البخل. وُيْغضي:يسمح. ورد ك  ي غيُض: أي: منعك يذهب الرزق. وأمَّك  بظ ن 
: جمع آصرة وهي الرحم، وتشف: تزيد وتفضل غيرها.  : مطلبه يسهل. وأواِصُرُه تِشف  وُنخ ب: مختارة. وم راُمُه يِخف 

: خلفه عيال ف ف  :عراهم سوء الحال ومال عليهم الدهر. وقش ف:  وور اءُه ض  ُهْم جن ف  كثير. وشظ ف:سوء الحال. وحص 
: إلزالة هالك.ونشب: مال.وشجن:حزن. ويف ن: شيخ كبير.ينظر:  : زاد على المعهود. إلماط ِة شج ب  بؤس عيش.ن يَّف 

-292-5/299م: 5552بيروت -شرح مقامات الحريري، الشريشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية
295-298-295. 

ب   (2) ِشيئ ُتُه: و  ن ف ذ ْت م  ُتُه؛ و  ِلم  ت مَّْت ك  ُتُه، و  س ب ق ْت ر ْحم  م دُت م ْن ع ُظم ْت ُمْني ُتُه، و  د ل ْت يقول في مقدمتها:" ح  ُتُه، و ع  ل غ ْت ُحجَّ
ْمد  ُمِقر  ِبُرُبوِبيَِّتِه، م ت خ   ْدُتُه ح  م  ْغِفر ًة تُْنِجيِه، ق ِضيَُّتُه.ح  ب ِه م  ِطيئ ِتِه، ُمْعت ِرف  ِبت ْوِحيِدِه، ُمؤ م ل  ِمْن ر  ل  ِمْن خ  ع  ِلُعُبوِديَِّتِه، ُمت ن ص  ض 

ب ِنيِه". ينظر: أنوار الربيع:  ْن ف ِصيل ِتِه و   .152ي وم  ُيْشغ ُل ع 
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 البسيط [ ] :الصفي  وكقول  

ك ُموا ا ح  ل  اْلِعْلِم م  ِللَِّه ِإالَّ و ُعد وا س اد ة  اأُلم مِ   آُل الرَُّسوِل م ح 
(1) 

، وكقول ي  الصفقال لم يذكر الحذف  السيوطيوهكذا وجدت البيت منسوبا لبديعيته، و
 ] البسيط [ :السيوطي

 مِ هِ لَّ كُ  اء  د  عْ وا األ  ـــــلُ م  هْ أ   مْ ك  ا و  وْ ــــــل  ع    ماد  ط  صْ مُ  م  ال  عْ وا األ  لُ او  ى ط  ر  وا الو  ادُ س  

 فال حرف فيه معجم. 

 ] الرجز [ :الحريريوقول 

دَّ الس ال حْ ــــأ عْ   احْ ــــم  ـــــــل  ِوْرد  السَّ ـــــــــــو أ ْوِرِد اآلمِ   ِدْد ِلُحسَِّادك  ح 

اِرِم اللَّهْ  ْصل  اْلم ه اــو ص  س  ـــــوأ ْعِمِل اْلكُ   و  و و  م  وم  و   احْ ـــــــْمر  الر 

اـــل  س  ـــح  ـــــع  إلْدراِك م  ـــــو اسْ   راحْ ــــــــــــــاُدُه ال الد ر اِع اْلمِ ــــــــم  ـــــعِ   م 

ْسُو الط ال ا الس ْؤُدُد ح  د احْ ــــــــمْ ـــر اُد الح  ــــــــــو ال  مُ   و اهلِل م   ِد ُرود  ر 

 ل  الصَّال حْ ــــــر  أ هْ ــــــو ه م ُه م ا س    ْدُرهُ ـــــع  ص  ـــــر  واســـــــــــــو اهًا ِلحُ 

م    هِ ــــــــــؤَّالِ ـــــــو  ِلسُ ــــــــــْوِرُدُه ُحلْ ــــــــــــم    احْ ــــط  ـــــوُه مُ ــــــــــــــــا س أ لُ ـــُه م  ــــــالُ ــو 

د ًا و ال  ــــــــــمع  اآلـــــــا أ ْسم  ــم   ْطُل لُ ــم اط ل    ل  ر   ر احْ ـــــؤم  صُ ـــــــــــــُه و اْلم 

 ُه ك ْأس  ر احْ ــــــًا ل  ــــــــــس ا ر احـــو ال  ك    اـــا د ع  ــمَّ ـــــو  ل  ــــــو ال  أ ط اع  الل هْ 

د ُه ِإصْ ــــــــس   ْدعُ   رَّهُ ـــــــــــُه سِ ـــــــالحُ ــــــو   احْ ــــم  ـــــو اء ُه و الط  ــــــــــــُه أ هْ ـــــــــــو ر 

                                                           
ك  (  1) ل  اْلِعْلِم م ا ح  ُسوِل م ح  ِم. ينظر: الديوان: رواية  الديوان: آُل الرَّ كاُنوا س ادة  اأُلم   . 255ُموا  هلل إال  و 
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احْ   ُه ِعْلُمهُ ــْدح  ل  ــــــــــــل  اْلم  ـــو ح صَّ  ح  ا ُمِهر  اْلُعوُر ُمُهور  الص  م 
(1) 

 وليس في هذه األبيات حرف معجم. 

 :أيضا(2)الحريريوقول 

ن ــــــــــــــــــــي  فت ن ْتنــــــــــــــــــــي فجن ن ْتنــــــــــــــــــــي تج 

ــــــــــــــــــيبــــــــــــــــــت جن  ي   ن  ــــــــــــــــــت ن  ِغــــــــــــــــــبَّ تج   ْف

   
ــــــي  غ ضــــــيض   ــــــِن ظ ْب ف  شــــــغ ف تني بج 

ْفنـــــــــــــي    غـــــــــــــِنج  يْقت ضـــــــــــــي تغ ـــــــــــــي ض  ج 

   
 بـــــــــــــــــِزينت يِن فشـــــــــــــــــف تْ  /غ شـــــــــــــــــي ْتني

ـــــــــــــي    نـــــــــــــي بـــــــــــــِزي  يِشـــــــــــــف  بـــــــــــــين  تث ن 

   
ـــــــــي زيـــــــــــــــــــــــــــــــــي فتجْ ـــــبيـــُت تْجت  ـــــفتظ ن ي ـــــــــب  ظن  ـــــــــفي فُخي  ـــــــــث  يْش ـــــــــي بن ْف  ن

   
 ثب ت ــــــــْت فــــــــي  ِغــــــــش  جْيــــــــب  بت ْزيــــــــي

ـــــــــــف ي  ِضـــــــــــْغن   ـــــــــــث  يْبغـــــــــــي تش  بي  ِن خ 

   
ـــــــــــــــي فثن ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــي تجن  ْت ف ـــــــــــــــز   فن 

 نـــــــــــي بن شـــــــــــيج  ُيْشـــــــــــجي بف ـــــــــــن  فف ـــــــــــن    

   
- "يفتن  "اإلعراض، و ":يالتجن  "امرأة، و ":يتجن  ـ"فحروف هذه األبيات كلها معجمة، ف

 ض . واهلل أعلم.بعد إعرا ي":غب  تجن  "و ،تنو عي :-بتشديد النون

 

 باب املقّطع

 ] البسيط[  :السيوطيعة في الخط، كقول وهو أن تكون حروف البيت كلها مقط  

رِ  ْوض  ذ ُوو أ ر ح  ِرْدء  ذ ُوو و ز  ِرْد د    ر  و اِل د و ا د اء  و   مِ رِ وُزْر و 

 
                                                           

 .153من المقامة الحلبية: ينظر: المقامات: (  1)
 .159من المقامة الحلبية: ينظر: المقامات: (  2)

[و93]  
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 ] الرجز [ :الوطواطوقول 

ُدود   تُ رْ زُ  نْ إِ  كُ رِ دْ أُ و    اد  ُورْ ا و  دً رْ و  ا و  دً رْ وِ د  ُدر ًا و    ار  و 

: العادة، "ردالوِ ": النبات المعروف له رائحة، و"ردالو  ": الجوهر، و"الدر  ": امرأة، و"ودودـ"ف
 ر.عء بني األش: من نسا "ردوُ "و

 

 باب املوصول

 ] البسيط [ :السيوطيوهو أن ال يكون في البيت حرف إال موصوال، كقول 

 مِ هِ لِ صْ و  و بِ هُ زْ ا ي  مً ر  ك   هُ ون  ولُ يُ   افر  ش  م هُ ز  عِ  يح  دِ م  اُهُم بِ ج   نْ م  

 واهلل أعلم.

 

 باب حصر حروف اهلجاء

س بتكرير أوهوأن يجمع الكالم حروف الهجاء كل ها ولو على غير ترتيبها، وال ب
 ] البسيط [ :فرج بن محرزقليل، كقول 

 مِ ر  ـــــــــا ك  ذ   لَّ ـــــي ظ  ـــن  ــث  ــالتَّ و   ة  ـــع  ــلْ ــط  ــبِ   ىحً ضُ  ُس مْ ش  ا ف  نً صْ غُ  ل  ج  حْ ى مِ ر  د  ازْ  دِ ق  

ل ى ﴿:منه في الكتاب العزيز آخر سورة الفتح ءوجا ُسوُل اللَِّه و الَِّذين  م ع ُه أ ِشدَّاُء ع  مَّد  ر  ُمح 
ًدا ي ْبت ُغون  ف ْضاًل ِمن  اللَِّه و ِرضْ  اُء ب ْين ُهْم ت ر اُهْم ُركًَّعا ُسجَّ م  اُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم اْلُكفَّاِر ُرح  و اًنا ِسيم 

ر ُه  ْرع  أ ْخر ج  ش ْطأ ُه ف آز  ْنِجيِل ك ز  ث ُلُهْم ِفي اإْلِ م  ث ُلُهْم ِفي التَّْور اِة و  ف اْست ْغل ظ  ِمْن أ ث ِر الس ُجوِد ذ ِلك  م 
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رَّاع  ِلي ِغيظ  ِبِهُم اْلُكفَّار  و ع د   ل ى ُسوِقِه ُيْعِجُب الز  اِت ف اْست و ى ع  اِلح  ِمُلوا الصَّ اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا و ع 
ِظيًما﴾ ْغِفر ًة و أ ْجًرا ع  ِمْنُهْم م 
 . واهلل أعلم.(1)

 

 االشتقاقباب 

ابن وهو أن يشتق من االسم العلم معنى لما يراد من مدح أو ذم أو غيره، كقول 
 ] الرجز [ :،حوي  الن   ،(2)هِ يْ وَ طَ فْ نِ في  دريدٍ 

 هْ يْ ل  ى إِ ز  عْ يُ  وُ حْ ا النَّ ذ  ه   ان  ا ك  م    هْ يْ و  ط  فْ ى نِ ل  إِ  وُ حْ النَّ  ي  وحِ أُ  وْ ل  

 هْ ــيْ ل  ا ع  اخً ر  ي صُ ــــــاقِ الب   ر  يَّ ص  و    هِ ـــــــمِ اسْ  فِ ـــــصْ نِ بِ  اهللُ  هُ ق  ر  ـــــــحْ أ  

 ] الرجز [  :وقول بعضهم

 هْ يْ و  ط  فْ نِ  هِ بِ  اء  ج   ر  ــــــب  خ   نْ مِ   هْ ـــــيْ ـــل  ا إِ ــنَّ ا ِ و   ى اهللِ ـــــل  ا إِ ـــنَّ إِ 

 هْ يْ ل  ع   يالً وِ ي ع  اقِ الب   ر  يَّ ص  و    هِ مِ اسْ  فِ صْ نِ بِ  اهللُ  هُ ق  ر  حْ أ  

 ] البسيط [ (3)":وديَّ هُ الي  ر بَ حَ رْ مَ حين بارز  علي  في  الصفي  وقول 

بًا و ر أ ى ُب ِمْنُه م ْرح   (4)ْصِن واأُلُطمِ ِضدَّ اْسِمِه ِعْند  ه د  اْلحِ   ل ْم ي ْلق  م ْرح 

                                                           
 . 25الفتح:  (1)
هـ.  211لد بواسط  سنة هو إبراهيم بن محمد بن عرفة األزدي، أبو عبد اهلل، المعروف بنفطويه: إمام في النحو. و  (2)

جالس الملوك والوزراء، وأتقن حفظ السيرة ووفيات العلماء. من كتبه:"كتاب التاريخ" و "غريب القرآن". مات ببغداد سنة 
 .5/25، األعالم: 55/ 5هـ. ينظر: وفيات األعيان:  323

 .2/29خزانة األدب للبغدادي: قصة علي  مع مرحبا كانت يوم خيبر، وقد ذكرها البغدادي في خزانته. ينظر:  (3)
 251ينظر: الديوان:  (4)
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ضيق،  "مرحب"؛ فإن ضد رى االشتقاق ولو بالمعنىيكأنه  ؛هذا من االشتقاق :فرجقال 
ألن  الهاء  ؛"مرحبـ"فل.ثم ظهر لي أن ه لوضده الس   علي  الجوز ، وي"مرحبـ"ل "اسمه"فهاء 
 ا. ، ألن ه هو الذي أرسل عليًّ للنبي "منه"في 

 ] البسيط [ : فرجوكقول 

ْحُموُد  د  امِ ح   د  مَّ ح  مُ  ْمد     هُ ل   قَّ شُ م   مِ هِ هِ ل  إِ  نْ مِ  د  م  و   ح  دْ م  و  ح 

ألن فيه ثالثة أحرف معجمة فقط، فهو يرى أن الحذف إسقاط حرف  ؛وفيه الحذف :قال
 أو حرفين أو أكثر في كالمه كله أو في أكثره. 

 ] البسيط [  :ررابن القص  وقول 

 مِ خ صِ نْ مُ  رُ ـــــيْ غ   د  ــــم  و   ح  دْ م  و   د  مْ ح    هُ ل   هُ نْ مِ  قَّ تُ اشْ ف   هِ مِ اسْ  وفُ رُ حُ  تْ ك  ز  

 واهلل أعلم.

 باب لزوم ما يلزم

لتضمن القافية أو الفاصلة ما  ؛واإلعنات ،والتشديد ،والتضمين ،ويقال له االلتزام
وهو اإلتيان قبل الحرف الذي  ،التزم ما لم يلزم ايلزمها، وللتشديد واإللقاء في التعب إذ

ى عليه القافية أو الفاصلة بحرف واحد أو حركة واحدة أو بهما في بيتين أو قرينتين تبن
كأبيات الرجز إذا لم نقل كل شطر بيت  ،فصاعدا، وكالبيتين البيت الواحد المقف ى

 ]   الطويل [ :وكقولي ؛مشطور

ْن أ ْحي ا اْلف ت ى ف ت ن وَّر    ار  وَّ ط  مُ  الً وْ ا و اْعت اد  ه  اب  ِبه  ف ش    ات ب ار ك  م 

وهنا مذهبي ومذهب  ؛الفتح قبل الراء وهي قرية من قرى ُمزاب، فلزمتُ  "،ورةن  "أي سكن 
ألن ه إذا جاء به أواًل   ؛غيري؛ فمذهبي أن كل  ما يكون تركه عيبا فليس من لزوم ما ال يلزم
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كان الزما حتى تتم  القصيدة أو السجعتان أو بيت الرجز، وذلك كالتأسيس
ر دفوال (1)

(2) 
والواو فتتعاقبان فيه، وكما إذا سكن  إذا جاءت، وأم ا الردف بالياء دفولزوم األلف في الر  

 ،فلزوم ذلك ،وأجيز تعاقب الضم والكسرتتبد ل بأخرى.  التزمت الحركة قبله، وال الروي  
 ي  و لزوم الالزم ال لزوم ما ال يلزم، وذا ما أشبه ذلك. كما أن ه إذا جاء بعد الر   ،عندي

حرف من الحروف التي تأتي بعده ال يعد  ذلك لزوم ما يلزم. ومذهب غيري أن ذلك كل ه 
دف أيضا من لزوم ما ال يلزم، ووجهه أن الشاعر أو المتكلم لو شاء لترك التأسيس أو الر  

ل فال يلزمه بعد بما ال  إتيان  حتى ال يتركه بعد،  ،فاإلتيان به ؛بل ال يجوز بعد ،من أو 
ف أ مَّا اْلي ِتيم  ف ال  الساكن وما أشبه ذلك، وذلك كقوله تعالى:﴿ ا الحركة قبل الروي  وكذ ،يلزم

فالذي جعله اهلل ال بد منه هو الراء، ومع ذلك  ،(3)﴾ (50)و أ مَّا السَّاِئل  ف ال  ت ْنه ْر  (5)ت ْقه ْر 
وأما السائل فال  فأما اليتيم فال تسخر :ها، فلو قيل في غير القرآنتأعاد الهاء قبله وفتح

 أفسدت السجع.  :بد لت القرآن، ولم يقل لك :لصح، ولو قرأت به القرآن لقيل لك ؛تنهر

 ] الطويل [   :(5)األشدق عمرو بن سعيديمدح  (4)محمد بن سعيد الكريبوقول 

ن هــــــأيــادي لم تمن  يــــــــت مني تـــــــرًا إن تراخــــــــسأشكر ع مْ   تجل  ي ـــــــن وا 

                                                           
، علم العروض 53التأسيس: هو األلف التي يكون بينها وبين الروي حرف. ينظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل: (  1)

 .532والقافية: 
وي  وال فاصل بينهما. وليس بالزم اتحاد حرف(  2) ْدُف: هو حرف المد الذي يكون قبل الر  الردف في القصيدة، بل  الر 

 .532، علم العروض والقافية:  53يكون واًوا مرة وياء أخرى. أهدى سبيل إلى علمي الخليل: 
 . 50-5الضحى:  (3)
بير ( 4) بل هو محمد بن سعد الكاتب التميمي البغدادي. وينسب البيتان أيضا ألبي األسود الدؤلي، ولعبد اهلل بن الزَّ

، الحماسة 522، وسمط الآللي: 125، ومعجم الشعراء: 222/ 2رح  ديوان الحماسة: األسدي، وغيرهما.ينظر: ش
 .5/539البصرية:

هو عمرو بن سعيد بن العاص، أبو أمية، المعروف بع ْمرو األْشدق؛ لفصاحته: أمير، من الخطباء البلغاء.ولد سنة  (5)
فأحبه أهلها. نازع عبد الملك بن مروان الملك فقتله سنة هـ، و كان والي مكة والمدينة لمعاوية وابنه يزيد. وقدم الشام  3

 .9/58، األعالم: 558/ 2هـ. ينظر: فوات الوفيات:  50
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 وى إذا النعل زل تـــــوال يظهر الشك  فتى غير محجوب الغنى عن صديقه

 ى تجل تــــــذى عينيه حتـــــــوكانت ق  ى مكانهاــــن حيث يخفــــي مـــــــرأى خلت

 آالف درهم. / عشرة إليهقميصه مشقوقا من تحته فبعث  مَّ كُ أى دخل عليه فر 

رأى عمرو تحت ثيابه  ؛عمرو بن عثمرنفي  (1)ير األسديبِ عبد اهلل بن الزَّ  قاله :وقيل
بالفاء ال  "،الخ ..افترض له"ا فافترض له ثمانية آالف درهم مع ثيابه، ومعنى ئثوبا ردي
منصوب  :"أيادي"و ،"أشكر"مفعول  :"عمرا"و .أنه اقتطع له عطاًء في كل  سنة :بالقاف

أياديه أو أيادي له،  :أي ؛ذف العائدأو بدله على ح ،على أيادي :مثل ،على نزع الخافض
د بمعنى جمع أيْ  :أيادي ،وسأشكر لعمر   :أي ؛جار   "عمرـ"فيقدر ل "،أشكرـ"أو مفعول ل

أمارته  :أي ؛: فقري"خلتي". وأو لم تخلطها عمرو بالمن   ،: لم تقطع"لم تمنن"نعمة. و
و بها واهتمامه بها ة الثوب. ومعنى مدى كونها قذى عينيه: تضرر عمر أو رث   ع الكم  كتقط  

ن لم تكن مما إأو  ،ا مطلقاعندهم تاء التأنيث بناء على جوازها رويًّ  وي  حتى أزالها. فالر  
ا، والتزم قبلها ال مطلقا، وقد التزمها وهي الزمة روي   :كهذه. وقيل يقلب في الوقف هاءً 
 غير لوازم. ن  وه ،الالم وتشديدها وفتحها

ْسُطور  و   (5)و الط وِر وقوله تعالى:﴿ لزم الطاء والواو عندهم، ، (2)﴾(2)ِكت اب  م 
ووجه كالمهم أنه لو شاء لجاءت  ،ال بد  منها في الثاني، إذ جاءت في األول الواو وعندي

ال يعتبر في اللزوم أكثر من  :وقيل .ألف صلة األولى بال واو، فال تجيء الثانية بها
سن ما لم تكثر حروف الموافقة حرف واحد قبل الروي، وليس كذلك عندي، بل هو ح

                                                           
بير بن األشيم األسدي: من شعراء الدولة األموية، ومن المتعصبين لها. كوفي المنشأ والمنزل.  (1) هو عبد اهلل بن الزَّ

لى الكوفة جئ به أسيرا، فأطلقه وأكرمه، فمدحه، وانقطع إليه.مات في كان هجاءًا مر ا. ولما غلب مصعب بن الزبير ع
 .1/85، األعالم: 322هـ.ينظر: معجم الشعراء:  59خالفة عبد الملك بن مروان سنة 

 . 2-5الطور:  (2)

[ظ93]  
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ن كثرت واختلف المعنى حسن منه ما جاء جناسا على  بحيث تكون إيطاء أو قريبا منه، وا 
 شرطه لفظا ومعنى.

 ] الطويل [ :وميالر   ابنومما التزم فيه الحركة دون الحرف قول 

 دُ ول  ـــــيُ  ة  اع  س   لِ فْ الط   اءُ ك  بُ  ونُ ــــكُ ي    اه  وفِ رُ صُ  نْ مِ  هِ ا بِ ي  نْ الد   نُ ذِ ؤْ ا تُ م  لِ 

 (1)دُ ـــــــغ  رْ أ  و   هِ ـــــيــــفِ  ان  ا ك  مَّ ـــــمِ  عُ س  وْ أل     اه  ــــنَّ ا ِ ا و  ه  ــــنْ ــــمِ  ــهِ ــــيكِ بْ ــــــا يُ ــم  ــــف   الَّ ا ِ و  

ُة و اْنش قَّ اْلق م ُر ومن التزام الحرف فقط قوله تعالى:﴿ ب ِت السَّاع  ْن  (5)اْقت ر  ْوا آي ًة و اِ  ي ر 
ي ُقوُلوا ِسْحر  ُمْست ِمر   وذلك أن القرآن يجيء على أرجح وراجح ومرجوح، ، (2)﴾(2)ُيْعِرُضوا و 

أن الفاصلة تبنى وهو أيضا في نفسه راجح لكن مرجوح، فلذلك قابل الفتح بالكسر مع 
وهو  ،ليس مرجوحا في السجع، ولذلك جاءت به اآلية :قيل .على سكون األخير

ال  لماالصح نما يكون مرجو  يح، وا   ا في القافية. حجاءت به اآلية، وا 

وعندي أن  ذلك مما تخالف فيه الضم مع الفتح، أو الكسر مع الفتح، شبيه في 
القرآن وغيره بالسجع، كما يتخلف الحرف فال يكون سجعا ولو توازنتا، نحو]قوله 

اِرُق م ْصُفوف ة ﴾تعالى[:﴿ ن م  و 
قصد السجع فمعيب تأم ل، وفي هذا ومن فعل ذلك على ، (3)

 الذي قلته تعسف. واهلل الموف ق والمسه ل.

                                                           
 البيتان من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد، ومطلعها:(  1)

دَّدُ  أ ب ْين  ُضلوعي ُحمر ة                             ْسرة  ت ت ج  ى أْم ح   تتوقَُّد  على ما م ض 

ورواية الديوان "ألفسح" بدال من "ألوسع"، ورواها القالي "ألرحب"، ورواية بقلب القافية من دالية إلى عينية . ينظر: 
م: 5522-القاهرة –، اإلعجاز واإليجاز، ألبي منصور الثعالبي، مكتبة القرآن 2/285، أمالي القالي: 353الديوان: 

 522-5/325، سمط الآللي: 220
 . 2-5القمر:  (2)
 . 59الغاشية:  (3)
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نما يستحسن لزوم ما ال يلزم وغيره من المحسنات اللفظية إذا تركت  ،كما مر   ،وا 
 المعاني على سجي تها، فتطلب لنفسها ألفاظا تليق بها فتكون األلفاظ تابعة للمعاني. 

ن الكالم كأن ه ااظ، ويتساهل في جهة المعنى حتى كأللفاب النظر إلى م ا أن يغل  أو 
بل هو كما  ،غير مسوق إلفادة المعنى، وكانت المعاني هي التابعة لأللفاظ فال يحسن

 وبذلك يتمي ز القاصر من الكامل. ،(1)"كغمد من ذهب على سيف من خشب :"السعدقال 

ة يقال لها إلى قاضي بلد الصرحبوكان بعض الناس مشغوفا للسجع، ولما كتب 
م  قُ 

واهلل ما عزلتني إال هذه السجعة؛  :قال قاضيها ،"قد عزلناك فقم ،أيها القاضي بقم" :(2)
 .يعني إال حب ه لهذه السجعة، وليس قصده عزلي، وال فعلت موجب العزل

إال  أن  هم  الل  ، واللفظ متبوعا عكس الواجب  ،فهذا من جملة جعل المعنى تابعا للفظ
 ن الحركة في المعنى لم يكن من هذا القبيل، ولو كان فعل المعنى خطأ.يقال: إذا لم تك

أن الصابي يكتب كما يؤمر، والصاحب يكتب  ؛وقد فرقوا بين الصاحب والصابي
الذي هو فعل  "قم"كما يريد، والصابي أفضل، أال ترى إلى الصاحب طلب أن يجانس بين 

ه معنى مطابق لمقتضى الحال واقع في الذي هو اسم مدينة، فلما لم يتيسر ل "قم"األمر و
 نفس األمر يكون فيه اللفظ بليغا، فأنشأ العزل بال سبب لقاضي تلك البلدة.

 

 

                                                           
 .5/589ينظر: شروح التلخيص: (1)
وهي كلمة فارسية: اسم لمدينة تقع بإيران اليوم. وهي مدينة مستحدثة إسالمية، وأول من  -بالضم، وتشديد الميم-ُقم  ( 2)

رها طلحة بن األحوص األشعري، وقيل: بدأ تمصير  هـ. وقصة القاضي مع  83ها في أيام الحجاج بن يوسف سنة مص 
،  الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي 1/358الصاحب ابن عباد ذكرها ياقوت الحموي وغيره. ينظر: معجم البلدان: 

 .259: 53ضيف، دار المعارف، ط/
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رتبه األمير في  الحريريأن  ،الحريريوهو في عصر ، (1)ربابن التخش  وذكر  
ديوان اإلنشاء ليكتب كما يؤمر فيأتي بألفاظ تابعة للمعاني في شأن الحج والقضايا 

بع ما ومعانيه تت ،ألن كتابة المقامات حكاية تجري على حسب إرادته ؛فعجز وياوالدع
 . اختاره من ألفاظه المصنوعة

ألنه كان يبيعه، وهو أبو محمد القاسم بن علي بن عثمان البصري  ؛للحريرونسب 
ولد سنة ست  .سكنهم بالبصرةفي سكن  ،طائفة من العرب ،حرام بنيالحرامي، نسب إلى 

وقيل: سنة خمس عشرة وخمس ، عشرة وخمس مائة ستوأربع مائة، ومات سنة  وأربعين
نجم الملك وعبد اهلل قاضي : (2)ولدينف خل   .ةبني حرام المذكور  سكةفي  ،بالبصرةمائة، 
صن ف مقاماته بالبصرة وحملها على بغداد، فقال جماعة من األدباء: هي لرجل  .البصرة

اه الوزير فسأله عن صنعته، فقال: أنا رجل منشئ، فاستدع ،مغربي بليغ مات في البصرة
إنشاء رسالة في واقعة عي نها، فانفرد في ناحية من الديوان وأخذ الدواة  عليه فاقترح

، وكان عليه بشيء في ذلك فقام خجالن والورقة، ومكث زمانا طويال، فلم يفتح اهلل تعالى
توع ده على ذلك، وكان كثير البصرة و  /مولعا بنتف لحيته عند الكالم، فنهاه أمير

المجالسة له، فبقي كالمقيد ال يتجاسر أن يعبث بها، فتكلم يوما بكالم أعجب األمير، 
 فقال له: سلني شيئا حتى أعطيك، فقال: أعطني لحيتي، قال: قد فعلت. 

، وكان من ذوي اليسار، ولما رجع إلى بلده ةوله بالبصرة ثمانية عشر ألف نخل
ه في الديوان بما لحقه من صر سي رهن إليه، واعتذر من غيبته وحو أل ف عشر مقامات 

                                                           
هـ. وكان عارفا بعلوم  152ولد ببغداد سنة هو عبد اهلل بن أحمد، ابن الخشاب، أبو محمد: أعلم معاصريه بالعربية.  (1)

الدين، مستهترا في حياته، متبذال في عيشه وملبسه.من تصانيفه " شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة " في النحو، و" نقد 
 .1/25، األعالم: 2/25هـ. ينظر: بغية الوعاة:  925المقامات الحريرية".توفي ببغداد سنة 

، سير أعالم النبالء: 1/25. ينظر: وفيات األعيان:اهلل عبيد اإلسالم ضياء البصرة وقاضي اهلل، عبد الدين نجمهما  (2)
51/338. 

[و91]  
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شكله، ففهم  ىوجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا، فلم ا رآه استزر  .الهيابة
 ] البسيط [ :ذلك منه، فلم ا التمس منه أن يملي عليه، فقال له اكتب الحريري

 نِ ـــــــم  الد   ةُ ـر  ـْــضــخُ  هُ ـــتْ ــب  ــج  عْ أ   د  ــــــــائِ ر  و    رُ ـــم  ــق   هُ رَّ ــــــغ   ــار  ــس   لُ وَّ أ   ت  ـــنْ ا أ  م  

ينِ ر  ت   ال  ي و  بِ  عْ م  اسْ ف   ي  يدِ عِ المُ  لُ ثْ مِ   ل  جُ ي ر  نِ نَّ ي إِ رِ يْ غ   ك  سِ فْ ن  لِ  ْر ت  اخْ ف  
(1) 

 فخجل وانصرف. واهلل أعلم.

 

 باب السرقة احملضة الظاهرة

ألن  السارق نسخ كالم غيره ونسبه  ؛ميت نسخاس :وتسمى نسخا وانتحاال، قيل
والمراد بنسخه أن ه جعله كأن ه لم يقله غيره، فيكون قد محاه عن قائله بنسبته إلى  .لنفسه

نقلت ما فيه إلى كتاب  :أي ؛نسخت الكتاب :ألن ه نقله إلى نفسه من قولهم :نفسه. وقيل
عاه لنفسه، د  اإذا  ؛و كالم غيرهانتحل فالن شعر غيره أ :آخر. وسمي انتحاال من قولهم

 وهي أن يأخذ كالم غيره بلفظه من غير تغيير أو تبديله بما يرادفه أو تبديل بعضه، وذلك
عن عبد اهلل واسم السرقة يفيد هذا، ومثالها ما حكي  كله على وجه ال يشعر أن ه لغيره.

ير بن بَ اهلل بن الز  عبد وليس  ،، ويلقب أبا بكر-بفتح الزاي وكسر الباء -يربِ بن الزَّ 
 -(2)قول ُمَعن بن أوسأنه سرق  ؛بضم الزاي وفتح الباء ،الصحابي المشهور ،العوام

                                                           
ينظ: تاج العروس: مادة عدد،  مجاني األدب في حدائق العرب، رزق اهلل بن يوسف شيخو، مطبعة اآلباء ( 1)

 .9/289م:  5553اليسوعيين، بيروت: 
اعر فحل، من مخضرمي الجاهلية واإلسالم. له مدائح في جماعة من هو ُمع ن بن أوس بن نصر المزني: ش (2)

الصحابة. وكان يتردد إلى عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب فيبالغان في إكرامه. مات في المدينة 
 .52/355، معجم المؤلفين: 5/253هـ. ينظر: األعالم:  21سنة 
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بفتح  ،الجواد (،1)ن بن زائدةعْ مَ ، والمنع من الصرف ـ وليس هو -بضم الميم وفتح العين
سكان العين  ]الطويل [ :الميم وا 

ْدت ه ـــِإذا أْنت  لْم تُْنِصْف أخ ل  اك  و ج  ِف الِهْجر اِن ِإن كان  يعقلُ ع   ى ط ر 

دَّ السَّْيِف ِمْن أ ْن ت ِضيم ُه    لُ ح  زْ ِإذا ل ْم ي ُكْن ع ْن ش ْفر ِة السَّْيِف م    وي ْرك ُب ح 

فأنشده البيتين، فقال له معاوية: لقد شُعرت بعدي، ولم يفارق   معرويةدخل على 
 ] الطويل [ :يدته التي أولهافأنشده قص نيزَ ُمعن بن أوس المُ المجلس حتى دخل 

ني أْدِري ما ل ع ْمُرك   لُ  وا  لُ  المني ةُ  ت ْعُدو أي نا على  ألْوج   أو 

، وقال: ألم تخبرني عبد اهللعلى  معرويةفأقبل  ؛وفيها هذان البيتان ،هاحتى أتم  
فهو أخي من الرضاعة وأنا  والمعنى له، وبعدُ  ،التلفظ :أي ي؛أنهما لك، فقال: اللفظ ل

 .حق بشعرهأ

أشعرت بعدي، فلم يقل له ليسا لي، فهم أنهما له، فعد   معرويةقلت: لما قال له  
سكوته إخبارا بأنهما له، فلعله خرج عن الكذب بسكوته الموهم أنهما له، إذ لم يقل: إنهما 
لي، أو خرج عنه بعناية أن التلفظ له والمعنى لُمعن، أو بعناية أن شعر أخيه كشعره، ولو 

على معنى أنه ليس  ،قد قال: إنهما لي أو قال اللفظ له والمعنى له كالهما بالهاءكان 
،  ومراده باألخوة أخوة الصداقة فيما يظهر  إنشادي له يوجب أني قد اد عيته لي ولو سكت 

 سواء أكان معها النسب أو ال. 

باإلضافة للبيان، ومعنى  ،بمعنى على طرف هو الهجران "على طرف الهجران"و
: يتحمل الشدة "السيف يركب حد  ": إن لم يكن مجنونا أو أبلها . ومعنى "إن كان يعقل"

                                                           
، أبو الوليد: من أشهر أجواد العرب، وأحد الشجعان الفصحاء. أدرك هو م ْعن بن ز اِئدة بن عبد اهلل(  1)  الشيباني 

 595العصرين األموي والعباسي، واله المنصور اليمن، ، ثم ولي سجستان، فأقام فيها مدة، وترصد له فقتل غيلة سنة 
 . 5/253، األعالم: 100هـ. ينظر: معجم الشعراء: 
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 .من أن تظلمه، أو لئال يصيبه ظلمك بدال "من أن ت ضيمه" .التي تؤثر فيه تأثير السيف
 إذا لم يكن مبعدا عن حد السيف إذا كان ال :أي "؛حلز إذا لم يكن عن شفرة السيف م"

 كوب حد السيف.خالص من الضيم إال بر 

، ؟: أصرت شاعرا؟-بضم العين -ومعنى أ ش ُعْرت   .بالراء المهملة "،مرحل" :ويروى
 ومعنى بعدي: بعد غيبتي عنك، أو بعد علمي بأنك غير شاعر.

 ] البسيط [ :ومثال التبديل بالمرادف أن تقول      

 (1)سبِ الالَّ  لُ اآلكِ  ت  نْ أ   ك  نَّ إِ ف   ْس لِ اجْ و    اه  بِ ل  طْ م  لِ  بْ ه  ذْ ت   ال   ر  آثِ الم   رِ ذ  

 ] البسيط [  :الحطيئةسرقة من قول 

و اْقُعْد ف ِإنَّك  أ ْنت  الطَّاِعُم اْلك اِسي   د ِع اْلم ك اِرم  ال  ت ْذه ْب ِلُبْغي ِته ا
(2) 

 :لقصره، وقيل؛ الحطيئة ، فالمعنى واحد. وسمي  "فإن ك"بتبديل ألفاظه كلها إال لفظ 
 .ومعناه المكتسي ،الزم هنا ال متعد   "الكاسي"و ته.ممادل

 ،نفسكبسي تألن ك ال تجود على غيرك، بل تأكل وتك ؛إنك ال تدرك المعالي :والمعنى     
 ا.ولباسً  يك أكالً فأو ال تدركها بل تقتصر على ما يك

 
                                                           

، الصورة األدبية تاريخ ونقد، 335، جواهر البالغة: 525طلبها". ينظر: التعريفات: في "التعريفات" : "ال تضعن لم (1)
 .59علي علي صبح، دار إحياء الكتب العربية، دت: 

: "ال ترحل".و"الطاعم الكاسي" وردا بصيغة اسم 281البيت هجا فيه الحطيئة الزبرقان بن بدر.رواية الديوان:  (2)
، كقولك: ماء  داِفق  وِعيش ة  راِضي ة . الفاعل، وهما بمعنى اسمي مفعول ؛ قال الجوهري: قال الفرَّاء: يعني الُمْطعم الم ْكُسوَّ

 ينظر: تاج العروس: شرح شافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، تح: لفيف من األساتذة منهم:
، شذا العرف في فن الصرف: 2/88م:  5559لبنان  -محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت 

لبنان، –، فصل المقال في شرح كتاب األمثال، أبو عبيد البكري، تح: إحسان عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت 22
 .290م:  5555، 5ط/
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 ] الطويل [ :طرفةوقول 

ِطيَُّهمْ ه  ُوُقوفًا بِ  ليَّ م  ْحبي ع  : ال ت هِلْك أ س  ا ص   (1)دِ لَّ ج  ًى، وت  ي قولون 

 ] الطويل [ :امرئ القيسمن قول  قاله في قصيدته  الدالية سرقةً 

ِطيَُّهْم ه  ُوُقوفًا بِ  ليَّ م  ْحبي ع  مَّلِ   ا ص  : ال ت هِلْك أ سًى، وتج   (2) ي قولون 

من وقف  ؛واقفين :أي، حال مما قبله ،جمع واقف "وقوفا"فأبدل كلمة واحدة آخر البيت.
ِقُفوُهْم﴾كقوله تعالى:﴿ ،المتعدي بنفسه و 

حابسين  :أي ؛مفعول به له "مطيهم"ألن   ؛(3)
ال  :أي ؛: اكتساب الصبر الجميل"لالتجم  ": الحزن، و"األسى"ألجلي، و :أي ،مطيهم علي  

 .جميالً  تمت ألجل األسى، واصبر صبراً 

 ] الطويل [  :الفرزدقوقول 

ا النَّاُس  م   (4) فُ رِ عْ ت   ت  نْ الَِّتي كُ  ِبالدَّارِ  و ال  الدَّارُ    مْ هُ ت  ِهدع   ِبالنَّاِس الَّذين   و 

، فبدله "تعلمـ"، إال أنه ختم بالفرزدقوهو كلفظ  ،رضي اهلل عنه ،رسالعب  سرقه من قول 
 . "تعرفـ"ب الفرزدق

وقريب من هذا أن يبدل من اللفظ ما يضاده مع مراعاة التركيب، مثل أن تقول فيمن     
 ] الكامل [ :يستحق

                                                           
البيت من معلقته. ينظر: جمهرة أشعار العرب، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، تح: علي محمد البجادي، ( 1)
 .301ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دت:نه
 .559، جمهرة أشعار العرب: 5البيت من معلقته. ينظر: الديوان:  (2)
". 21الصافات: (3) ْسُئوُلون  ِقُفوُهْم ِإنَُّهْم م   ، وتمامها:"و 
ول اهلل صل ى اهلل هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية واإلسالم، وعم رس (4)

ه.ينظر:  32عليه وسلم.كان محسنا لقومه، سديد الرأي، واسع العقل.أسلم قبل الهجرة، وشهد حنينا والفتح.وتوفي سنة 
 .3/222، األعالم: 3/385سير أعالم النبالء: 
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 (1)لِ وَّ األ   رازِ الط   ن  وِف مِ نُ ُس األُ طْ فُ     مْ اُبهُ س  حْ ة  أ  يم  ئِ وِه ل  جُ وُد الوُ سُ  

 ] الكامل [ :رنحس  من قول  اً أخذ

لِ اِز األ  ر  الط   ن  وِف مِ نُ ُشم  األُ    مْ اُبهُ س  حْ ة  أ  يم  رِ وِه ك  جُ يُض الوُ بِ   (2) و 

 واهلل أعلم.

 

 ومسخاباب السرقة الظاهرة املسّماة إغارة 

سميت إغارة لشبهها باإلغارة على المال وأخذه، ومسخا لشبهها بالمسخ الذي هو 
ل أو أبلغ، وقد يكون المنقول عنه  /تبديل الصورة بما هو قبيح وقد يغير إلى مثل األو 

ألن  السرقة هذه زيادة قبح، وال سيما إن كان قبح آخر في  ؛قبيحا فيكون كالم الناقل أقبح
فال يقال هو  ،وقد ال يوجد ه قد يوجد القبح في المنقول عنهوحاصل ذلك أن   .عبارة الناقل

تبديل الصورة بما هو أقبح منه، بل يقال بما هو قبيح، ويعني قبحا جاء من حيث السرقة 
وأنه قد يكون كالم الناقل بليغا أو أبلغ والمنقول دونه؛ فكيف  ،أو من حيث التعبير فيها
ولو كان في ذاته  ،أن القبح الزم له من حيث أنه سرقة ،يعند ،تسمى مسخا؟ والجواب

ألن  القبح قد يجيء في عبارة السارق غير قبح السرقة،  ؛أو سميت بذلك ،بليغا أو أبلغ
 ،لتقييد أو كليهمااأو مجاز مرسل لعالقة اإلطالق أو  ؛والتسمية يكتفى فيها بأدنى مناسبة

 أخرى ال يفيد القبح. على أن يراد بالمسخ مطلق التحويل إلى صورة

                                                           
، 529مسروق: كذا. ولعله سهو من الشيخ؛ بل الرواية الصحيحة بـ "الطراز اآلخر". ينظر: المنصف للسارق وال (1)

، محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الحسين بن محمد المعروف 2/285، العمدة: 5/35ديوان المعاني: 
 .2/305هـ:  5120، 5بيروت، ط/ –بالراغب األصفهاني، شركة دار األرقم بن أبي األرقم 

 .350ينظر: الديوان:  (2)

[ظ91]  
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وحقيقة السرقة التي هي إغارة ومسخ أن يؤخذ اللفظ كله مع تغيير التركيب أو 
ل أو على بعضه بوجه آخر، بحيث  .دونه ومعنى تغيير التركيب أن يدل  على المعنى األو 

يقال: هذا تركيب آخر سواء كان بتبديل نوع التركيب؛ كتبديل جملة الشرط مثال بغيرها أو 
 ،وهو األكثر ،ن أفيد أوال بالتصريحإإما مع إفادة المعنى مثال بطريق اللزوم  ؛ن ذلكبدو 

يكون هذا النوع المسمى  ،من حيث الالزم ،ومع ما مر  من القبح الالزم ؛أو بدون دلك
مقبوال، ويسميه بعضهم حسن االت باع إذا كان بليغا واألو ل غير بليغ، أو  بالمسخ ممدوحا

بليغا. والقبح من جهة ال ينافي المدح من أخرى، والبليغة أو األبلغية كان أبغ واألول 
 ،أو االختصار ،تحصل الختصاص كالم السارق بفضيلة ليست في األو ل كحسن السبك

 مخل ع البسيط [ ] :(1)م التخرسرلْ سَ كقول  ؛أو زيادة معنى ،أو اإليضاح

 ورُ ـــُفت ــهِ فِ رْ ي ط  ـــن  فِ ـــغ  أ    و  لْ حُ  و  هْ و   قُ وْ الشَّ  ي  ى لِ د  هْ أ  

ًا  م   اسِ م ْن ر اق ب  النَّ  م  سُ ذَّ ـــاللَّ از  بِ ــف  و    ات  غ   ورُ ــــــــِة الج 

 ] البسيط [ :رربش  سرقه من قول 

ا فِ   هُــمْ ــُت ل  ـــن ا ف ُقلْ ـــــــرام  ت الِقيــــــوا حــــقال ر جُ ــــم   ي التَّالِقي و ال  ِفي ُقْبل ة  ح 

ِتهِ  م نْ  اج  ف    ر اق ب  النَّاس  ل ْم ي ْظف ْر ِبح   جُ ــــــهِ ـــــُك اللَّ ــاِت اْلف اتِ ـب ـ ي ـ از  ِبالطَّ ـــــــو 

 (2)جُ لِ ت  عْ ر  ي  ـْـهي الدَّ ادِ ؤ  ــي فُ ـــا فِ م   ر  ــش  و    يـــنِ قُ ارِ ــف  يُ  ا ال  مًّ ه   ى اهللِ ــــل  و إِ ــــكُ شْ أ  

                                                           
ْلُم بن عمرو بن حماد، المعروف  (1) ْلم الخاِسر": شاعر، خليع، ماجن، من أهل البصرة، من الموالي. له هو س  بـ"س 

هـ.  582مدائح في المهدي  والرشيد العباسيين، وأخبار مع بشار بن برد وأبي العتاهية. وشعره رقيق رصين. توفي سنة 
 3/550، األعالم: 558/ 5ينظر: وفيات األعيان: 

اسر وبشار، بسبب السرقة، أشار أطفيش إلى طرف منها كما سيأتي. وتروى في ذلك قصة وقعت بين سْلم الخ (2)
ينظر: الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، ألبي الفرج النهرواني، تح: عبد الكريم سامي الجندي، دار 

دب ، خزانة األ2/329، صبح األعشى: 251، الصناعتين: 321م:  2009 - 5لبنان، ط/ –الكتب العلمية، بيروت 
 .2/355البن حجة الحموي: 
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أجود سبكا وأخصر لفظا، إذ  "سلم"فبيت   :؛قب الناس ...الخمن را :"سرق البيت الثاني
وهو الشديد  ،"الجسورـ"ف .دل  على المعنى بال حاجة للت أمل بما هو أخص وأوضح لفظا

 .لفظا منهما هج، وهو أقل  بمعنى الفاتك الل   :قيل ،الجرأة

فليس محمودا  وأما االختصار، الخلو من التعقيد اللفظي والمعنوي :والمراد بحسن السبك 
المفضي  وهو الوقوع في الهم   ،زاد معنىً  "سلم"أبدا، بل إذا ناسب المقام، واألظهر أن قول 

وال أسلم  .رربش  لعدم الظفر بحاجته، وليس هذا صريحا في قول  ؛للموت أو القريب منه
 "اللهج الفاتك"إن  :الفائدة فيهما أكثر، وقيل لب "،الفاتك اللهج"أفاد ما أفاد  "الجسور"أن 

 ."ذاتالل  "أفضل من لفظ  "باتالطي  "، ولفظ "الجسور"أحسن من لفظ 

ألن الغرض التوجيه بترك مراقبة  ؛قد يدعي عدم مناسبة "سلم"واالختصار في كالم  
 على االهتمام والتأكيد. الناس، وذلك يناسب البسط الدال  

 .ه المطلوباتقبهم فومن را من ال يراقب الناس فاز بمطلوبه، :وحاصل البيتين      
قال معاذ الذي يروي أشعار بشار:  أفضل. سلمأن  بيت  بشرر قد أقر   ،مع ما قلت ،ولكن

، فقال: ذهب واهلل بيتي، فبيته أخف من بيتي وأعذب، واهلل ال مسلْ قول  ررابش  أنشدت 
 أكلت اليوم وال شربت.

: "اللهج"غير مباالة بأحد. و المقدم على القتل أو غيره من :وقيل ،: القاتل"الفاتك"و      
 ؛الخاسر   "سلما"المالزم لمطلوبه من غير مباالة بأحد. وسمي  :وقيل ،الحريص على القتل

لخسرانه في دينه وتجارته، ورث مصحفا من أبيه فباعه واشترى بثمنه عودا يضرب به 
 ي.ويغن  

 ] الطويل [ :بريةابن نُ وكقول 

ل ْقن ا ِبأ ْطر اِف اْلق ن ا في   واجبُ    مُظُهوِرهِ خ    ُعُيونًا ل ه ا وْقُع الس ُيوِف ح 

 ] الطويل [ :أخذه من قول الشاعر
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ل ْقن ا ل ُهْم فِ  اِجب  ـــخ  اِجباً   ي ُكل  ع ْين  و ح  ْين ا و ح   (1) ِبُسْمِر الق ن ا والِبيِض ع 

وقع  وهو اإلشارة إلى انهزامهم حيث ،الختصاصه بزيادة معنى ؛أبلغ ابن نبريةفبيت 
 الطعن والضرب على ظهورهم.

ل في البالغة ن كان كالم السارق دون األو   ،لفوات فضيلة توجد في األول ؛وا 
 ] الوافر [ :بأبي الطي  كقول  ،فمذموم

ا ِبه  اُؤُه ف س خ  اُن ب ِخيالً   أْعد ى الزَّم ان  س خ   (2) ول ق ْد ي ُكوُن ِبِه الزَّم 

إذ مات في   ،(3)ميدمحمد بن حُ يرثي  رمأبي يم  ل سرق الشطر الثاني من الثاني في قو 
 ] الوافر [ :بعض الغزوات

اُن ِبِمْثلِ   (4)لُ ــــيـــِه ل ب خِ ــــــان  ِبِمْثلِ ـــــــــِإنَّ الزَّم    هِ ــه ْيه ات  ال  ي ْأِتي الزَّم 

يقع  بلفظ المضارع لم "ولقد يكون": بأبي الطي  ألن  قول  ؛أجود سبكا رميم   أبيفشطر 
، ألن ه جملة ، وكالم أبي تمام يفيد المضي  ضي  ، ألن  المعنى على المُ رمأبي يم  موقع شطر 

نما كان المعنى على المضي  اسمية دالة على الثبات الشامل للمضي   ألن الزمان جاد  ؛، وا 
قصد إلى االستمرار  بأبي الطي  به ووجد بالفعل، وال يقال العدول إلى المضارع في كالم 

إسخاءه إياه لم  ءعداإا يبق بخل الزمان بعد لم   :ألن ا نقول ؛اية الحال الماضيةأو حك
على ذلك، وألن حمل المضارع على ذلك تكلف بال داع إليه، / يحسن حمل المضارع 

                                                           
نسبه شهاب الدين الخفاجي إلى أبي إسحاق إبراهيم الغزي، وقد سبقت ترجمته. وقد جعل الخفاجي بيت الغزي تابعا  (1)

فيه البن نباتة، بعكس ما أشار إليه أطفيش، وما سار عليه القزويني وغيره. ينظر: ريحانة األلب ا وزهرة الحياة الدنيا، 
 - 5أحمد بن محمد الخفاجي، تح: عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه، ط/شهاب الدين 

 .135، أنوار الربيع:552-1/559، بغية اإليضاح:221م:  5525
 .5/550ينظر: الديوان: (2)
 هو محمد بن ُحميد الطوسي، أبو نهشل، وقد سبقت ترجمته. (3)
، 5/355، الصبح المنبي: 213، المنصف للسارق والمسروق منه: 223صومه: ينظر: الوساطة بين المتنبي وخ (4)

 ،  1/552بغية اإليضاح: 

[و91]  
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ن ما يحسن لنكتة وحكمة، وقد كانت الجملة االسمية وافية بذلك لقد  :المراد :وال يقال .وا 
 ؛بهالكه أبدا لعلمه بأنه سبب إصالح العالم ال يسمح :أي ؛يال بهالكهيكون الزمان بخ

فالمضارع لالستقبال والمعنى صحيح، والسخاء بالشيء هو بذله، فالزمان إذا سخا به، فقد 
 إفناءه باق بعدُ  ألن إيجاده تحصيل للحاصل، لكن   ؛بذله فلم يبق في تصرفه حتى يوجده

عدامه في تصرف الزمانفإي ،ن يبخلأتصرفه، فله أن يسمح بهالكه و في  سخا  ؛جاده وا 
ألنا نقول: هذا تقدير ال دليل عليه، وبعد صحته فشطر أبي  ؛بإيجاده وال يسخو بإعدامه

سناد اإليجاد واإلعدام والتصرف إلى الزمان  تمام أجود الستغنائه عن هذا التكلف، وا 
كذلك قال  ،عليهبهالكه، وال دليل  :أي ؛مجاز، ووجه التقدير والتكلف أن ه قدر المضاف

 . "المتخيصر"و "المطول"في 

ألن المراد أن الزمان  ؛كليهما لالستمرارأبي يمرم و بأبي الطي  أن كالم  ،عندي ،والصواب
ن لم يكن  ؛بخيل بوجود مثله أراد أن الممدوح مضى وال يجود الزمان بإيجاد مثله بعده، وا 

وأما  جاد به فكان ؛مان بمثلهبل يمدح موجودا، فالمعنى ال يجود الز  ،يرثي أبو الطيب
أصاب الزمان  :أي ؛واإلعداء أن  يتجاوز الشيء من صاحبه على غيره .مثله فال يكون

ولوال أن  :أي ؛أوجده ":سخا به"ومعنى  .سخاءه وانتقل إليه، فتعلم الزمان السخاء منه
وهو  ،الفيحأبو قاله ؛ الزمان تعلم منه السخاء لبخل به على الدنيا، فلم يخرجه من العدم

ألن ه قبل وجوده ال سخاء له وال وجود، فضال عن أن يتعلم منه  ؛وفيه الغلو  ، صحيح
 الزمان السخاء. 

 



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
618 

 

. وليس كذلك بل غير (2)"هذا تأويل فاسد": -بفتح الفاء وضمها -(1)ابن فورجةوقال     
 عدم قبوله. مقبول، ألنه ال يمكن ذلك عقال وال عادة ولم يقر به شيء، ولعله أراد بفساده

نما المراد سخا به علي   :"ابن فورجةقال  بأنه كان موجودا غير  ؛بعد أن بخل به علي   وا 
وضم ني إليه  ظاهر لي، ولما تعل م الزمان منه السخاء أظهره لي سخاًء منه به علي  

ا لدليل م ؛إن الزمان بمثله لبخيل بعد أن يأتي الزمان بمثله": السعدوقال  .( 3)"وهداني إليه
 أو بعد نسياني له بدليل ما قبله، وهو قوله: ] البسيط [ ،بعده

ينيلُ   أ ْنس ى أ ب ا ن ْصر  ن ِسيُت ِإذًا ي ِدي ْيُث ي ْنت ِصُر اْلف تى  و   ِمْن ح 

دعاء  :"نسيت"وهو إنكاري، و ،فحذف همزة االستفهام أو همزة التكلم ،أأنسى :واألصل
 . (4)"يعطي ":ينيل"، و"نسيت"مفعول  :"يدي"جواب وجزاء، و :"إذاً "و

أبو علي  وقال 
ألن  الغرض في هذا النحو نفي  ؛:  في البيت تقصيري الفيحبأشيخ  ، (5)
ذا جعل سبب ف   :المثل، وأن يقال د مثله بخل الزمان به فقد قْ إن ه يعز، وأنه ال يكون، وا 

أن يجود أخل بالغرض، وجو ز المثل ولم يمنعه من حيث هو بل من حيث بخل الزمان ب
 بمثله. 

                                                           
ة، البروجردي: عالم باألدب، وله شعر. ولد في نهاوند سنة   (1) ة أو ابن ُفْور جَّ م د بن محمد،  ابن ُفْورَّج  هو محمد بن ح 

. من كتبه: "التجن ي على ابن جن   380 ي" و"الفتح على أبي الفتح" انتقد بهما شرح أبي الفتح ابن جن ي هـ، وأقام بالري 
 .2/505، األعالم: 5/52، بغية الوعاة: 3/25هـ. ينظر: الوافي بالوفيات:  199لشعر المتنبي. توفي سنة 

المتنبي ، شرح ديوان 3/232ممن أورد كالم ابن فورجة العكبري  والواحدي  . ينظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري: ( 2)
 .559للواحدي: 

 .559، شرح ديوان المتنبي للواحدي: 3/232ينظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري:  (3)
 .5/582ينظر: شروح التلخيص: (4)
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي  األصل، أبو علي: أحد األئمة في علم العربية. ولد في فسا )من  (5)

ل في كثير من البلدان.ثم استقر ببغداد.من كتبه:" التذكرة" في علوم العربية" هـ. ت 288أعمال فارس( سنة  جو 
 .2/555، األعالم: 535/ 5هـ.ينظر: وفيات األعيان:  355و"المقصور والممدود". توفي ببغداد سنة 
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وفي البيت تفاسير ثالثة، األول: بخل الزمان بهالكه. والثاني: بخل بإيصاله إلى 
. ومذهبي رابع أبي الفيحوهو قول  ،.والثالث: بخل بإيجادهالبن فورجةوهو قول  ،الشاعر
 . وقد مر  

 السعدرأيت  ،نه يمدح موجودا أو مفقودايحتمل أ بأبر الطي   أن   وبعدما ذكرت
بقي أن يقال: كيف يكون ذلك سرقة، والمعنى  .أنه يمدح موجودا حال المدحصرح 

بل  ،الجواب أنه ال يشترط االتحاد من كل وجه فيها ؟.ابن فورجةيختلف على تفسير 
، وكذلك ابن فورجةعلى قول  ،وهما اتحدا في أصل البخل ،يكفي من بعض الوجوه

ا وأبا تمام يمدح حي   بأبر الطي  ألن  ؛يوتفسير غير   يابن جن  على تفسير  ،اختلف المعنى
وعلى تفسيري يكون المراد بمثله غيره تحقيقا، وعلى  غيره يكون المراد الكناية،  ؛تايمدح مي  
أنت ال تبخل، ومع هذا أمكن تفاسيرهم لوجود المغايرة  :تريد"، مثلك ال يبخل: "كقولك

 هلل أعلم. ألن الظاهر أنه أراد بمثله مماثال له. وا ؛بحسب الظاهر

ل الم ن كان كالم السارق مثل األو  سارق لاسروق فال يذم إن لم يكن في كالم وا 
ل. وهكذا داللة على السرقة باتفاق الوزن والقافية، إال أن   ال بد أن  ،عندي ،الفضل لألو 

األول هو الفاتح باب البالغة للثاني، ولو كان ال بالغة في األول وكانت في الثاني، أو 
 ،ألن ه بني على األول، وال يخلو الثاني عن عيب السرقة ؛ه وكان الثاني أبلغكانت في
السرقة كلما كثرت ألفاظها وظهرت كانت زائدة العيب، وما  إال أن   ،ولو جاء  بأبلغ ،عندي

 ] البسيط [  :بأبي الطي  هو مثل األول قول 

د ْت  / ل ْوال   ا و ج  ق ة األ ْحب اِب م   (1) ن اي ا ِإلى أ ْرواِحن ا ُسُبالً ل ه ا الم    ُمف ار 

 الكامل [  ] :رمأبي يم  سرقه من قول 

 
                                                           

 .5/20ينظر: الديوان: (1)

[ظ91]  
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ل ى الن ُفوِس د ِليال  ل ْو حار  ُمْرتاُد المَّني ِة ِلْم ي ِجْد  ِإالَّ اْلِفر اق  ع 
(1) 

بمعنى  "مرتادـ"ف .ةهالك النفوس طالب هو المني  إلو تحي ر في التوصل إلى  :أي
؛ ألن "المنايا"والضمير عائد على  "،وجدتـ"متعلق ب ":لها"و ،نضافته للبياا  طالب، و 

 ؛ي فعل الفاعل الظاهر إلى ضمير ذلك الظاهرفي نية التقديم، وال يضر تعد   "المنايا"
أو كان فقد وعدم لجاز  ،ولو كان الفعل من باب ظن ،ال بنفسه ى بحرف الجر  ألنه تعد  

فاعل  "لها"، ويجوز أن يكون "سبال"من  بمحذوف حال ويجوز تعليقه .ولو تعدى بنفسه
ة على فاللحمة المشر  ":اللهاة"و .مضاف إليه على هذا "المنايا"و ،جمع لهاة "؛وجدت"

ما  :"ويناسبه ما يروى .ما وجدت أفواه المنايا :أي ؛لمجاورته ؛سمي الفم بها ؛الحلق
ة للمنية أو أثبت لها اليد ، وعلى الروايتين أثبت اللها"وجدت"فاعل  د"يـ"ف "؛وجدت يد المنايا

فيكون إطالقها على الفم  ،ويجوز أن تعتبر اللهاة جزءا من الفم .على االستعارة بالكناية
ة أخذ المعنى كله مع لفظ المني  فأبو الطيب مجازا لعالقة الكلية أو البعضية أو كلتيهما. 

 وأتى باألرواح بدل النفوس.  ،والفراق والوجدان

نه أالفرقة، و  ةفي إفادة أن فراق اإلنسان حبيبه سبب لموته لشدوقد اجتمع البيتان 
ملتحقة  "لوال"ظاهر و "إال  ـ"ال تجد المنية سبيال إلى القتل إال مفارقة األحباب؛ فالحصر ب

وال يقال: في بيت  .ني إال اهللذما أنق :كان المعنى " لوال اهلل لهلكت: " بها، فإنك إذا قلت
ما وجدت لها المنايا ... " :قوله :ألنا نقول ؛بأبي الطي  في بيت  وليست ،الحيرة رميم   أبي
إن ه لم يفد  :ر، فليس كما قيلكالم في طلب السبل، والطلب مع التحي   "لوال "في جواب "الخ

 ر. واهلل أعلم. التحي  

 

 
                                                           

، اللطائف والظرائف، أبو 215نه: ، المنصف للسارق والمسروق م255ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه:  (1)
 .5/332، الصبح المنبي: 239منصور الثعالبي، دار المناهل، بيروت، دت: 
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 ] الطويل [ :في مرثية أستاذه الزمتخشريوقول 

ُر التِ لد  ا هِ ذِ ـــــــــا ه  ــــة  م  ـــــــــــوقائل  نِ يْ ط  مْ سِ  نِ يْ ط  مْ اك سِ ـــن  يْ ا ع  ُتساِقطُـه    يـــر 

 (1)ينِ يْ ع   نْ مِ  طُ اق  ي ت س  ُأْذنِ  ر  ض  و مُ بُ أ    اه  ا بِ ش  ح   دْ ي ق  ر  التِ الد   ي  ُت هِ لْ قُ ف  

 :جرنيالقرضي األر  أخذه من قول : مضارع. قيل وهو ،نئيحذفت إحدى التا ؛تتساقط :أي
 [ كاملال ]

 يـــــعِ د  و  ــــمُ  يَّ ـــــــل  إِ  هِ ــــــــــبِ  رَّ س  ا أ  مَّ ــل    مهِ اقِ ر  فِ  يثُ دِ ح   الَّ ي إِ نِ كِ بْ ي   مْ ل  

يعِ م  دْ م   نْ مِ  هُ تُ يْ ق  لْ ي أ  عِ م  سْ ي م  فِ   هُ تُ يْ قِ لْ ي أُ ذِ ــالَّ  ر  الدُ  لك  ذ   و  ـــــهُ 
(2) 

ن كان في كالم السارق داللة على السرقة باتفاق الوزن والقا فية، فهو مذموم وا 
 ] الوافر [ :بأبي الطي  ا، كقول جدًّ 

ــادِ ــْـيغ   ائك  ن  ف   نْ ــ ــــع ي  ــِـــلبق  و    ــاد  ـــغ  د  ل  ــــــــغ   د  ــــــــعْ ب   ك  ــــنْ ي ع  ـــــن  ا ِ و    ُر غ 

 (3)الدِ البِ  ن  ُت مِ نْ كُ  ثُ يْ ح   ك  فُ يْ ض  و    يابِ ك  ْت رِ ه  ج  ا اتَّ م   ثُ يْ ح   ب ك  حِ مُ 

 [ وافر] ال  :رمأبي يم  أخذه من قول 

 الدِ ــــــي البِ ــــفِ  ي  ـــابِ ك  رِ  تْ ق  لِ ْن ق  ا ِ و    يــانِ م  األ  و   ك  د  ــــنْ ن  عِ ُم الظَّ ـــــــيقِ مُ 

                                                           
السمط: الخيط مادام الخرز أو اللؤلؤ منتظما فيه. وأبو مضر هو: محمود بن جرير الضبي األصبهاني: كان عالم  (1)

ل.تخرج عليه جماعة، منهم اإلمام الزمخشري  الذي رثاه. عصره باللغة والنحو والطب، يضرب به المثل في أنواع الفضائ
، 2/252،  بغية الوعاة: 1/555هـ.ينظر: بغية اإليضاح:  908له:"زاد الراكب" في األدب واألخبار.توفي بمرو سنة 

 .5/525األعالم: 
 " بدل "من مدمعي".. وفيه: "ألقيتم" بدل "ألقيته"، و"من أدمعي5/130ينظر: خزانة األدب البن حجة الحموي:  (2)
، وقلبي غير مرتحل عن فنائك، وأنك حيثما سرت ونزلت، فإني محبك، وحيث كنت   (3) يقول: إني مرتحل عنك بعد غد 

من البالد فإني ضيفك، ألن عطاياك عظيمة وأياديك غير منقطعة وال فانية. ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 
 .5/59، شرح ديوان المتنبي للواحدي:5/329، شرح ديوان المتنبي للعكبري:215
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 (1)يادِ ز  ي و  ـــتِ اِحل  ر   اك  و  دْ ـــــج   نْ ـــــمِ و    الَّ إِ  اقِ ـي اآلف  ـــــفِ  تُ رْ ـــــــاف  ا س  ــم  و  

 م. واهلل أعل

 

 وسلخًا باب السرقة الظاهرة املسماة إملامًا

ثم  ،نزل به :يت إلماما من ألم  بالمكانسم   ؛وهي أن يؤخذ المعنى وحده دون اللفظ
ذا أخذ المعنى فقد قصده دون اللفظ كما يقصد منزال فينزل  ،يطلق على مطلق القصد، وا 

 وكأنه نزل بالمعنى.  ،به دون غيره

السارق كشط جلد شاة  ، وكأن  ةالجلد عن نحو الشا وسميت سلخا تشبيها بكشط
 .وألبسها جلدا آخر، فإن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس والقشرة

 ] الخفيف [ :بأبي الطي  وهي إما أن يكون كالم السارق أبلغ من المسروق، كقول  

ِمن  الخيِر ُبْطُء س ْيِبك  ع ني   ه امُ   و  أ ْسر ُع الس حِب في المسيِر الج 
(2) 

 
                                                           

 وماقاله أبو تمام أخذه أيضا من أبي نواس، في قوله: (1)

ة    لْغِيرك  إْنس انًا فأ نت  الذي ن ْعني ر ِت األ لف اُظ يومًا ِبِمْدح  ْن ج   و ا 

لكـــْن    ن ـــد ى كفَّْيك  فــي الد ْني ا م ع اِدي ْعــــرُوف  و   م ع ـاُد الْبعِث م 

 وقيل: أخذه من قول الفرزدق: 

ِميُرها د  ِإالَّ ِإل ْيك  ض  ا أ م رْتِني النَّْفُس ِفي ِرْحل ة  ل ه ا    ِإل ى أ ح  م   و 

 ، 205، الصناعتين: 5/25، الموازنة: 5/20ينظر: أخبار أبي تمام:
 البيت من قصيدة يمدح فيها أبا الحسين علي بن أحمد المري الخراساني،  ومطلعها: ( 2)

 ال افتخار إال لمن ال يضام    مدرك أو محارب ال ينام

 .2/335، صبح األعشى: 3/221، المثل السائر: 250/ 5ينظر: الديوان: 
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 ] الطويل [  :رمأبي يم  أخذه من قول 

 (1)عُ ف  نْ أ   عِ اضِ و  الم   ضِ عْ ي ب  فِ  ثُ يْ رَّ لْ ل  ف    ثْ رِ ي   نْ ا ِ و   ر  يْ خ  ف   لْ ج  عْ ي   نْ إِ  عُ نْ الص   و  هُ 

هامالشتمال كالمه على ضرب المثل بال ؛بيانا بالطي   أبوزاد عليه  وهو  ،بفتح الجيم ،ج 
، فإن الخير فيه قليل أو ال خير فيه، وذلك تصريح. السحاب الذي ال ماء فيه أو فيه قليل

وضرب المثل بالسحاب الذي كثر فيه الماء، فكان بطيء السير، وهذا يفهمه كالمه 
 .أفضله ما بطؤ فكثر ال ما خف  فقل   ؛وهو المعب ر عنه بالسيب ،فكذلك العطاء ،إفهاما

 .التأخر كالبطيء  :"الريث"و .وهو كالسيب ،المعروف أو اإلحسان به :"الصنع"و

سيبه مطلقا  ءيدل على أن بط بأبي الطي  ألن بيت  ؛وال يقال بين البيتين تفاوت أيضا   
فإن ه يدل  على أنه قد يكون لقوله في بعض المواضع  أبي يمرممن الخير، بخالف بيت 

، والخير اآلخر تعجيل الخير وفتح اهلل ءبعض الخير بط :أي ؛ول ِمْن للتبعيضألنا نق
أن وفي  ،لقا، لكن ذكر البطيء الشتماله على الكبير فاشترك البيتان في التبعيضمط
ل لويق حياء أن يؤخر ،داعي الزيادة طاءبألن اإل ؛ء يكون أفضل في الجملةيالبط

وال يقال قول / ثقل ما يعطي لكثرته، بودليل على اشتغال المعطي ، (2)(....)العطية، 
أبو ألن ا نقول: لم يذكر ما يمثل به كما ذكر  ؛أيضا تمثيل "فللريث...الخ" :أبي تمام

هام، ولو أراد  بالطي   مبتدأ  ":هو"و .غيرهو ببعض المواضع الجهام، أو هو  رمأبو يم  الج 
ي اتُن ا خبر مفسر له، كقوله تعالى:﴿ ":الصنع"و ،عائد إلى معلوم في الذهن ِإْن ِهي  ِإالَّ ح 

                                                           
 البيت من قصيدة في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري، ومطلعها:(  1)

ف ا ِمْنُه م ِصيف   ْبع  ع  د ُع    و ر  ِليُط الُمو  ا ِإنَُّه ل ْوال  الخ  ْرب عُ  أ م  م   و 

، المثل السائر: 355/ 3والقافية بالديوان "أسرع" بدال من "أنفع"، وصدر البيت بـ"فنفع" بدال من "فخير". ينظر: الديوان: 
 .2/335،: صبح األعشى: 3/223
 كلمتان، لم أتبي نهما.( 2)

[و95]  
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أو  ؛حياتنا الدنيا، فكذا هنا المعنى المرغوب فيه الصنعالحياة إال   إن :؛ أي(1)الد ْني ا﴾
 ":الصنع"أو مبتدأ ضمير الشأن و ؛وجملة الشرط والجواب خبر ،بدل أو بيان ":الصنع"

 ":الريث"و ،مفتوحة لالبتداء "للريث"والم  .مبتدأ خبره الجملة، وذلك كله خبر ضمير الشأن
 مبتدأ. واهلل أعلم. 

م    ] البسيط [ :بأبي الطي  ون المسروق، كقول ا أن يكون السارق دوا 

 (2)اان  ص  رْ خِ  نِ عْ ي الطَّ فِ  مُ هِ احِ م  ى رِ ل  ع    تْ ل  عِ جُ  دْ ق   قِ طْ ي الن  فِ  مْ هُ ن  سُ لْ أ   نَّ أ  ك  

 ] الكامل [  : البحيريأخذه من قول 

ذ ا ت ألَّق  ِفي النَِّدي  ك الُمُه الــ  (3)ِبهِ م ْصُقوُل ِخْلت  ِلس ان ُه ِمْن ع ضْ ـــ  و اِ 

 "منو": سيفه القاطع، "عضبه"ح، و: المنق  "المصقول": المجلس، و"دي  الن  ": لمع، و"قتأل  "
 "عضب"زائدة في اإلثبات والتعريف، و :للتبعيض تتعلق بمحذوف مفعول ثان، وقيل
-جمع خرص ،-بكسر الخاء -"ِخرصانا"مفعول ثان، شبه لسانه بالسيف في التأثير، و

سكان الراءبضم الخاء وكسرها و   ،نانوعلى الس   ،يطلق على حلقة الذهب أو الفضة، -ا 
وكال البيتين  .ة رماحهم في الطعنألسنتهم عند النطق في النفاذ تشبه أسن   :أي ؛وهو المراد

تضمن تشبيه اللسان بآلة الحرب في النفاذ، ولو ذكر في أحدهما السيف وفي اآلخر 
                                                           

 .35،  المؤمنون: 25األنعام: ( 1)
 ن عبد اهلل األنطاكي، ومطلعها:البيت من قصيدة يمدح أخاه أبا سهل سعيد ب(  2)

 قْد علَّم الب يُن منَّا البين  أ ْجف ان ا   ت ْدم ى وأ لَّف  ِفي ذ ا الق لِب أ ْحز ان ا

 .535، شرح ديوان المتنبي للواحدي: 2/512، الصبح المنبي:  220/ 1ينظر: الديوان: 
 البيت من قصيدة يصف قلم  الحسن بن وهب، الكاتب:  (3)

ْرِبهِ و ه ب  ابْ  ل ى ش رِق الثَّن اِء و غ  تَّى لق ْد    أ ْوف ى ع  ْفر ُه ح   ُن و ْهب  و 

، 1/259، العقد الفريد: 5/505هــ:  5158بيروت، –ينظر: عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية 
 .1/522بغية اإليضاح: 
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على االستعارة التخييلية، إذ شبه في نفسه  ألنه مشتمل ؛أجود البحيريالرمح، لكن بيت 
وهذا اإلثبات  .اللسان بالسيف ورمز لذلك بإثبات الصقالة والتألق المناسبين للسيف للسان

تخييلية على بعض األقوال في تقريرها وتقرير المكنية ووجه الشبة التأثير؛ اللسان يؤثر 
ر لك الجواب عما يقال المشبه بكالمه، والسيف بحدادة حد ه وبضرب الضارب به، فقد ظه

ن  الكالم ال اللسان، وأن اللسان ال يؤثر بل الكالم، وأن اللسان ترشيح لتشبيه الكالم، وا 
في االستعارة أنه ال يجمع بين  حوال يقد ،أجود بالترشيح البحيريسل منا هذا المقول، فبيت 

ينبئ عن جه س على و ألنهما في تركيبين ال في تركيب، وألن ذكرهما لي ؛الطرفين فيها
الدال على  "خلت"فيه  البحيريمشتمل على الشك وبيت  بأبي الطي  التشبيه، وأيضا بيت 
 بأبي الطي  ف بيت ويضع   ،قد تكون للتحقيق "كأن"لو قيل: إن  و الرجحان فهو أجود، 

أيضا أن كون ألسنتهم على الرماح يوهم أنها قطعت وجعلت على الرماح كاألخراص 
شجاعته، كما أن أخراص األذان ل ؛األذان، فإن ها حينئذ زينة لصاحب الرمحالمعلقة على 

 زينة لها . واهلل أعلم.

م ا و   [ ]المتقارب : أشجعيكون كالم السارق مثل المسروق، كقول  أنا 

ل ْيس  ِبأْوس ِعِهْم فِ  لكِ   ى ـــن  ــــي الغِ ـــــو  عْ ـــــــو   (1) عُ ــُه أْوس  ـــــــُروف  ـــــنَّ م 

 ] الوافر [ (2):األعرابي أبي زيردأخذه من قول 

                                                           
ع الس لمي، وقد سبقت ترجمته. وقد قاله( 1)  من قصيدة يمدح فيها جعفر بن يحي البرمكي، ومطلعها: البيت أل ْشج 

ًدا ب ْلق عُ   أ ت ْصِبُر ي ا ق ْلُب أ ْم ت ْجز ُع    ف ِإنَّ الد ي ار  غ 

، نقد  5/83هـ:  5129 -ينظر: األوراق، قسم أخبار الشعراء، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي،  شركة أمل، القاهرة
 .500، الصناعتين: 5/255ي: ، خزانة األدب للبغداد52الشعر: 

هو يزيد بن عبد اهلل بن الحر، من بني ربيعة، أبو زياد األعرابي: عالم باألدب، له شعر جيد. كان من سكان بادية  (2)
هـ. ينظر:  200العراق. دخل بغداد في أيام المهدي العباسي، من كتبه: " النوادر"  و" الفروق" . مات ببغداد سنة 

 .53/238معجم المؤلفين: ، 8/518األعالم: 
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 اــاع  ر  ذِ  مْ هُ ــــب  ح  رْ أ   ان  ك   نْ ـــــكِ ل  و    االً م   انِ ي  ــتْ الفِ  ر  ـــث  كْ أ   كُ ـــي   مْ ل  و  

مجاز مرسل للمالبسة؛ فإن سعة الذراع والباع مما يحصل عند كثرة  ؛أسخاهم :أي
  :للملوك في البيت قبله "أوسعهم"ر وضمي ،لجعفر بن يحيى "ليس"المعطى، وضمير 

 عُ ن  ا ي صْ م  ــون  ك  ـــــعُ ن  ي صْ  ال  و    ر  ف  عْ ى ج  د  ــــم  وُك لُ وُم المُ رُ ي  

معروفه " :ويبحث بأنه قد اعتيد قولهم .غايته في الكرم ":مدى جعفر"يقصد، و ":مو ر ي"و
وهو دبره  ،نهالشيء المعروف م :أي ؛دبره أوسع، وذلك معتاد في الذم   :بمعنى "أوسع

 واهلل أعلم.  ،ي زيادبأوسع. فبيت أشجع دون بيت األعرابي أ

 

 اة(باب السرقة الظاهرة املسماة باإليداع) بالياء املثّن

في كالمه لغيره،  -أو أقل   :قال بعض -وهي أن يودع الناظم أو الناثر نصف بيت
 ] البسيط [  :كقول بعض  

ِفي ِكتابي ما  ِبهِ  ه ا ق ْد ب ع ْثُت ر سولي م ْن ك ِلْفتُ  بِ  و   أ ْلق ى ِمن  الو ص 

س  ــد ْع ِكتابــف    (1)ن  اْلُكُتبِ ـــالسَّْيُف أ ْصد ُق ِإْنب اًء مِ   هُ ــي ل و اِحظ  ــن  ــْل ع  ــي و 

. وقول  ،ألبي يمرمفالشطر األخير مطلع قصيدة   ] البسيط [ :ررالبن القص  وقد مر 

 مِ كُ ي األُ فِ  ار  ه  زْ األ   تُ بِ نْ ا يُ ي  الح   نَّ إِ   ان  س  و   ق  ن  وْ ي ر  نِ ال  عِ  مْ تُ لْ ص  و   وْ ل  و  

ألن ه أودع شعره شيئا قليال من شعر غيره  ؛، وسمي ذلك إيداعا(2)"البردة"هذا الشطر في 
الرقع  :والرفو  ،الذي هو غير قصيدته التي أودعه فيها. وسمي أيضا رفوا ،أو شعر نفسه

                                                           
 لم أهتد إلى قائلهما.  (1)
 من قول البوصيري، وقد تقدمت ترجمته، وهي من قوله:  (2)

ي ا ُيْنِبُت األ ْزه ار  ِفي اأُلُكمِ  ل ْن ي ُفوت  الِغن ى ِمْنُه يدا تربت   ِإنَّ الح   و 
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أو من شعره األخير. وهذا الباب والذي بعده من كأنه رفا شعره بشيء من شعر غيره 
 لكن ذكرتهما لشهرة اسمهما. واهلل أعلم. ،جملة التضمين

 

 االستعانةاملسماة ب باب السرقة الظاهرة

بيت لغيره بعد أن يوطئ له توطئة تربطه بوهي أن يستعين الناظم أو الناثر 
مام المراد بحذف ما دون البيت، ي بالبيت على تلظهور التقو   ؛لكذبالكالم قبله، وسميت ب

 ] الطويل [ (1):الحررثيوذلك كقول 

 رُ ــاجِ ح  ا الم  نَّ مِ  عِ مْ الدَّ ْت بِ ِرق  ش   دْ ق  و    رُ ــادِ ــــــب  ب  مُ ـــــــــــس كْ  عُ ــــــــــمْ الدَّ و   ة  ـــــــــــــل  ـــائِ ق  و  

ْت أ   دْ ــــــــــق  و   ر   رُ ـــــــاثِ و  د   ات  ش  وحِ ـــا مُ نَّ ــمِ  ي  ــــهْ ا و  ن ـ بِ   اه  سِ نْ أُ  دِ عْ ن ب  ـمِ  وانُ ــسْ أْبص 

 رُ ـــــــــامِ س   ة  ــكَّ م  بِ  ْر ـمُ سْ ي   مْ ل  و   س  ـــــــينِ أ    اف  ى الصَّ ل  إِ  ونِ ـجُ الح   ن  يْ ب   نْ كُ ي   مْ ْن ل  أ  ك  
 

 رُ ــــــــــئِ طا   حِ ــــــــانِ و  ـــالج   ن  ــــيْ ب   ـــهُ ـــــــــــبُ ل  ق  يُ   ام  ــــــــنَّ أ  ي ك  ــــــــن  مِ  بُ ـــــــلْ ـــــالق  ا و  ــ ــهـــل   تُ ـــــــلـْ قُ ــ ف/ 

 (2)رُ ـــــاثِ و  الع   ودُ دُ الجُ ي و  الِ ي  اللَّ  وفُ رُ صُ   اــ ناد  ــ ـــبأ  ا ف  ــ هـــــل  ـــــهْ ا أ  ــــنَّ ـــــكُ  نُ ـْــــــحــ ى نـــــــــل  ــب  
 

                                                                                                                                                                                

جنس جمعي، والواحدة أكمة: وهي الربوة، أي:  تربت: لصقت بالتراب، وهذا كناية عن الفقر. الحيا: الغيث. األكم: اسم
المرتفع من األرض.ينظر: العمدة في إعراب البردة، مؤلف مجهول، تح: عبد اهلل أحمد جاجة، دار اليمامة للطباعة 

عرابا وبالغة، تأليف: محمد يحيى حلو، مراجعة: محمد 582هـ:  5123 - 5دمشق، ط/ -والنشر ،  البردة شرحا وا 
 .201هـ:  5122 - 3دمشق، ط/ –، دار البيروتي علي حميد اهلل

: من ملوك قحطان في الحجاز، في العصر الجاهلي القديم. من (  1) اض الجرهمي  هو عمرو بن الحارث بن ُمض 
الشعراء. تولى مكة بعد خروج أبيه منها. وكان ملكه ضعيفا، ويقال: إنه مد له من العمر حتى أدرك اإلسالم. مات 

 .9/59، األعالم: 201راء: بمكة.معجم الشع
الم ْحِجُر ِمن الع ْين: هو ما دار بالعين من جميع الجوانب وبدا من البرقع، والجمع: المحاجر. دواثر: س ِريع ُة الد ُثور؛  ( 2)

: جمع عاثر ظ و اْلبْخت. الع واِثر  د ، وُهو  اْلح  جوُن: مقبرة  بمكة . والُجُدوُد:جمع ج  وعثر كضرب  أي: سريعة النسيان. الح 
د ه: تعس. ينظر: لسان العرب: حجر، دثر، حجن، جدد، عثر نصر و علم وكرم ِإذا كبا وس قط، وعثر ج   و 

[ظ95]  
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 (1)رقة بنت تبعحوهما ل "بلى نحن كنا :"وقوله .البيت".كأن لم يكن ..." :فاستعان بقوله
  .(2)،رحمه اهلل "،شرح متخمسة أبي نصر"لغيرها. كما ذكرته في  :وقيل

والبابان داخالن في األبواب السابقة، لكن قد يسم ى الشيء بأسماء متعد دة باعتبارات     
 ولطائف مختلفة. واهلل أعلم.

 

 خلفية باب السرقة ا

معنى البيت المسروق ومعنى بيت السارق من غير  :شابه المعنيانتأن يالتي هي 
ل، ولو اختلف مدحا وذما أو غير ذلك. وأقسام السرقة الخفية كلها تسمى  نوع المعنى األو 

ل إال  إألنها تولد من كالم آخر، وكلها مقبولة من حيث  ؛بالتوليد نه ال يدرك أن ها من األو 
ها كالم مبتدع، أن  ن ها بالزيادة أو التصر ف صارت كأل ؛تتفاوت في درجات القبولبتأم ل. و 

 فكلما ازدادت خفاء زادت حسنا، وقد ترد من جهة أخرى غير جهة السرقة.

 ] الوافر [ :بأبي الطي  ومثال الباب قول 

م   ْن ِفي ك ف ِه ِمْنهُ   ِه ِمْنُهْم ق ن اة   ــــي ك ف  ـــــْن فِ ــــو  ابُ ك م   (3) ْم ِخض 

 

 
                                                           

ق ة بنت الن ْعما ن بن المنذر بن امرئ القيس، من بني لخم: شاعرة، من بيت الملك في قومها بالحيرة. (  1) لعلها: ُحر 
لحسن علي بن عمر الدارقطني، تح: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار ينظر: المؤت ِلف والمخت ِلف، المؤلف: أبو ا

 .2/553، األعالم: 3/558م:5582 - 5بيروت، ط/ –الغرب اإلسالمي 
 ظ. 39: الورقة -مخطوط-ينظر: شرح مخمسة أبي نصر (2)
ْعفهم عن مقاومة جيشه كالنساء الل واتي يخضِ   (3) ْبن  أكفَُّهن  بالحن اء، فكنَّى عن وصف رجال ُهْم بأ نَّهم صاروا من ض 

النساء بالوصف الذي يتصف به عادة نساء عصره، وكنَّى عن الر جال بالوصف الخاص  بهم، وهو القبض على قنوات 
 .2/590، البالغة العربية: 253الر ماح. ينظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي: 
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 ] الوافر[ :جريربخضوع بني كالب وقبائل العرب له، أخذه من قول  سيف الدولةيمدح 

 (1) ارِ الِخم  و   ةِ ام  و الِعم  ذُ  اء  و  س    مْ اهُ ح  لُ  ب  ر  أ   نْ ك مِ عْ ن  ي مْ  ال  ف  

 أبياجتمع البيتان في أن الرجال والنساء سواء في الضعف وتشابها بذلك، إال أن بيت 
سكان الراء  -"اإلرب"حاكم بالتشابه وجرير حاكم بالتساوي. و بالطي   بكسر الهمزة وا 

: ما يلف "العمامة"جمع لحية كذلك، و :-بالضم والكسر -ىح  : الحاجة، والل  -اموبفتحه
 .كما هو أبلغ ،(2)رف  غْ ضة والمِ يْ أو نحو الب   ،"والخمار:"على الرأس، كما يليق بقوله

 .ءا: صبغ الحن  "ابالخض"الرمح، و :"القناة"و

نما عددنا بيت  ال  جريرألن ك إذا رأيته ورأيت بيت  ؛من السرقة الخفية بأبي الطي  وا 
كله في معنى جملة  بأبي الطي  أال ترى بيت  ؛تدرك أن أحدهما من اآلخر إال  بتأمل

 جريرمع أنه تشبيه، وجملة "، سواء ذو العمامة والخمار:"وهي قوله جريرواحدة من بيت 
ة، ومع أنه أوقع التشابه بالقناة والخضاب، وجرير أوقع التساوي بالعمامة والخمار، تسوي

نه من السرقة إوزاد بأنك تقضي كل حاجة ال يمنعك رجالهم، فحصل الجواب عما قيل 
 واهلل أعلم.  .القريبة من الظاهر

 ] البسيط [ :فرج بن أحمد بن محرزوكقول 

 ه مِ ُمتَّ  نِ يْ ي ع  ا فِ م   دُ ه  شْ ت   نُ يْ الع  و    ُتهُ يق  لِ خ  اِئي ى الرَّ ل  ى ع  خف  ت   ال  خ   دْ ق  

 الطويل [ ] :   زهيرأخذ الشطر األول من قول 

ِليق ة   ا ت ُكْن ِعْند  اْمِرئ  ِمْن خ  ْهم  م  ل ى النَّاِس ُتْعل مِ   و  ال ه ا ت ْخف ى ع  ْن خ   و اِ 

 
                                                           

 .552الديوان:  البيت من قصيدة في هجاء الفرزدق والُبعيث. ينظر:( 1)
ُة: ما يجعل على الرأس كالعمامة. والِمْغف ُر مثل الق ل نُسوة غير أ نها أ وسع ُيْلِقيها الر جل على رأسه ف ت ْبُلُغ الد  ( 2) ْرع ، الب ْيض 

ة  فوقها. ينظر: لسان العرب: بيض، غفر.  ثم  يلبس اْلب ْيض 
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 ] البسيط [  :علي  والثاني من الشعر المنسوب إلى 

ْين  ـــــت ْعل ُم مِ  والع ْينُ   ايه  ادِ ع  إْن كان  ِمن ِحْزِبها أْو ِمْن أ    اه  ـــثِ د  ــُمح   يْ ــــْن ع 
(1) 

 

  (بنقل املعنى )ة  باب السرقة اخلفّي

التي هي نقل المعنى إلى محل آخر، وذلك أن الشاعر الحاذق إذا قصد إلى 
صرفه عن نوعه من ذكر المعنى المختلس لينظمه احتال في إخفائه، فيغي ر لفظه وي

خفاء، فإن بقي التشبيه  وتافر وزنه وقافيته، وذلك بتوغي   ،الجمال وصفات النساء والمدح
ال فهذا وغيره. ومثال الباب قول  ،وهو الباب الذي قبل ذا  ] الكامل[ :بأبي الطي  وا 

رَّد   ل ْيِه و ْهو  ُمج  ا ُهو    ي ِبس  النَِّجيُع ع  دُ  ِمْن ِغْمِدِه ف ك أ نَّم  ُمْغم 
(2) 

 الكامل [  ] : البحيريأخذه من قول 

 (3) ُيسل ُبوا مْ ل   مْ نَّهُ أ  ك  ُمْحمَّرًة ف     مُ هِ يْ ل  اُء ع  م  الد   تِ ق  ر  شْ أ  وا و  بُ ُسلِ 

إلى موصوف هو السيف، والسيف  ،البحيريهو القتلى في بيت  ،نقل الكالم من موصوف
رقت الدماء عليهم، فكأنهم لبسوا ثيابا سلبت ثيابهم وأدموا فأش :أي ؛غير جنس اإلنسان

 .السيف الملط خ بالدم بالذي في غمده لشبه الدم بالغمد في ستره بأبو الطي  حمرا. فشب ه 

                                                           
أبيات كان يترنم بها.ينظر: المستطرف في كل فن مستطرف، نسبه األبشيهي إلى علي، رضي اهلل عنه، مع جملة  (1)

 ، 22هـ:  5155، 5بيروت، ط/ –محمد بن أحمد األبشيهي، عالم الكتب 
 .5/53ينظر: الديوان:  (2)
 5/553، المثل السائر: 225، الصناعتين: 292ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه:  (3)
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وعليه  ؛(2)دم الخروف :(1)األصمعيالدم الذي إلى السواد، وقال  :وقيل ،: الدم"يعجالن"و
 تشبيه لدم اإلنسان بدم الخروف. واهلل أعلم.هو ف

 

 رقة اخلفية باب الس

  يكون فيها معنى كالم السارق أمشل من معنى ما سرق اليت 
 

 ] الرجز [ :أبي نواسكقول 

    (3)*. البيتليس على اهلل بمسنتكر*

 ] الوافر [ :جريرأخذه من قول 

   (4)*.البيتإذا غضبت عليك*

سان على لذؤابتين من شعره تنو  ؛-بضم النون وتخفيف الواو -أبر نواسي وقد سبقا. كن  
 تنزالن عليهما. واهلل أعلم. :أي ؛عاتقيه

 

 

                                                           
عيد األصمعي: راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. ولد هو عبد الملك بن قريب بن علي، أبو س (1)

هـ. وكان كثير التطواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها.من تصانيفه: " اإلبل" و"  522في البصرة سنة 
 . 1/522، األعالم: 288/ 5هـ.ينظر: وفيات األعيان:  252المترادف". توفي بالبصرة عام 

ة، هكذا كان يقول ( 2) كذا، ولعله سهو من الشيخ، إذ النجيع دم الجوف.قال ابن دريد: والنجيع: دم اْلجوف خاصَّ
: هو دم الجوف خاصة. ينظر:  اأْلصمعي. وقال الجوهري: والن جيُع من الدم: ما كان إلى السواد. وقال األصمعي 

 جمهرة اللغة: نجع، الصحاح: نجع، لسان العرب: نجع.
 سبقت اإلشارة إليه.   (3)
 سبقت اإلشارة إليه.(  4)
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 باب السرقة اخلفية املسماة بالقلب

]  :بأبي الطي  وهي أن يكون معنى كالم السابق نقيض معنى المسروق، كقول 
 الكامل [

ةً  ِإنَّ اْلم ال م ة  ِفيِه ِمْن أ ْعد اِئه  أ ُأِحب ُه و ُأِحب  ِفيِه م الم 
(1) 

 ] الكامل [ :(2)يصأبي الش  قول أخذه بالنقض من 

 مُ ف ْلي ُلْمِني الل وَّ  ُحب ًا ِفي ِذْكِركِ   أ ِجُد اْلم ال م ة  ِفي ه و اِك ل ِذيذ ةً /

ولو على طريق عتاب الناس لي  ،وجه إن ي أجد اللذة في ذكرك على أي   :أراد
 أحب اللوم على إن ي ال :بأبو الطي  وأراد  .ذيفليكثر الناس لومي ليكثر تلذ   ،على حبك
ألن اللوم فيه إنما يصدر من أعدائه، وما يصدر من عدو محبوبي ال أحبه بل  ؛محبوبي
باعتبار صدور  بأبو الطي  يحب ه، لكْن يص الش   أبوفأبو الطيب ال يحب اللوم و .أبغضه

باعتبار أن لومه يص أبو الش  اللوم عن عدو المحبوب والصادر من عدوه مبغض، و
 ،في هذا المثال ونحوه ،باعتبار ولكون كل   .محبوبه، وذكره يلتذ بسماعه ى ذكريشتمل عل

بل  ،األحسن في هذا الباب أن يبين السبب ليعلم أن التناقض ليس بحسب الحقيقة :قالوا
أن سبب محب ة اللوم  أبو الشيصإال إن كان السبب ظاهرا، وقد بي ن  ،بحسب الصورة

ن سبب عدم محبته صدوره من العدو، ومحبوب أب أبو الطي  و ،تضم نه لذكر المحبوب
أنثى معتبر فيه معنى مذكر أو ألنه إما ألن ه  ؛معب ر عنه بضمير المذكر أبي الطيب

مكسورة،  "ذكرك"و "هواك"إذ رووا أن الكاف في  ؛مؤنث يصأبي الش  ومحبوب  ،إنسان
ن قلت: كيف قال أأحبه بهمزة اإلنكار، قلت  "؛فيه مالمة وأحب"محط اإلنكار قوله:  :وا 

                                                           
 .2/503ينظر: الديوان:  (1)
هو محمد بن علي بن عبد اهلل، الخزاعي، أبو جعفر، الملقب بأ بي الش يص: شاعر مطبوع، سريع الخاطر رقيق  (2)

عبل الخزاعي. عمي في األلفاظ. من أهل الكوفة. غلبه على الشهرة معاصراه صريع الغواني وأبو نواس، وهو ابن عم د
 .2/255، األعالم: 312هـ. ينظر: الشعر والشعراء:  552آخر عمره. توفي مقتوال سنة 

[و 99 ]  
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والواو للعطف، واإلنكار راجع للجمع أو للحال  .ال أجمع بين حبه وحب المالمة فيه :أي
يجوز  :وأنا أحب فيه مالمة، أو قد أحب فيه مالمة. وقيل :أي "؛قد"أو  إعلى تقدير المبتد

، وقال السعدالحال مضارعا مع مرفوعه مقرونا بواو الحال مثبتا، ونص على هذا القول 
نما يجوز السعدلم نر جوازه مع الفحص الشديد، ولم نعلم من أين أخذ  " :رم الدينعص ، وا 

ن قلت: كيف صح  في هذا الباب أن يكون الكالم مأخوذا من (1)"ضرورة أو شذوذا . وا 
ن  ي  ه  قلت: ك   ؟.آخر مع أنه نقيضه

وألن نقيض الشيء  ،الختالفهما بالسلب واإليجاب ؛(2)
 .انتشأ النقيض عن األولفقد يء هو الحامل على طلب النقيض فذلك الش ،فرع الشعور
يحب اللوم في محبوبه، فتولد له منه أن يقول:  يصأبي الش  كون  بأبو الطي  استحضر 

ب أبو الطي  مراعاة حظ نفسه، وو أبلغ في الحب  الشيص أبولست مثله بل إني ال أحبه، و
استغرقه الحب فاشتغل في شأن  ذأشد إ فأبو الشيصوبعد  ؛أبلغ في مراعاة حظ محبوبه

 وعقل عن العداوة. واهلل أعلم. ،الحب حتى حال لوم عدو محبوبه إياه

ذا ظهر السبب في هذا الباب لم يجب ذكره، كقول   ] الخفيف [ :بأبي الطي  وا 

ْيِبِه ِبُسؤ الِ بِ سُ   ات  م  غ  ند ُه ن  اُت عِ الِجراح  و    (3)ق ْت ق ْبل  س 

 الوافر [ ] :رمأبي يم  أخذه من قول 

ن ْغم ةُ  ْدو اُه أ ْحل ى (4)ن  ُمْعت   و  ل ى ُأذُ   ج   ن ْيِه ِمْن ن غ ِم السَّم اعِ ع 

                                                           
 .5/295ينظر: شروح التلخيص: (1)
، خزانة األدب للبغدادي: 5/211اإلنصاف: ينظر: يريد: هي نا، أي: يسيرا. والكاف تزاد في كالم العرب كثيرا.   (2)

50/558. 
 .5/525ان:ينظر: الديو ( 3)
،  ؛كذا، ولعله سهو (4) "، والمعتفي: هو كل من جاءك يطلب فضال أ و رزقا فهو ُمعت ف  وعاف  إذ الصواب: "معتف 

و جمعه ُعفاة. ينظر: غريب الحديث، أبو ُعبيد القاسم بن سال م الهروي، تح: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة 
 : عفا.ح، الصحا5/255م:  5521 - 5المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط/
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سأله لعطائه المفاد عنده إذا  :أي ؛القاصد المعترض لجدواه :أي ؛يفأراد أن صوت المعت
 أبو الطيبلما فيه من غاية الكرم. فنقضه  ؛المسموع اءأحلى على أذنيه من صوت الغن

ذا سئل إألنه يعطي بال سؤال، ف ؛بل يكرهه كما يكره الجرح ،ال: إنه ال يحلو عندهبأن ق
 تألم من حيث أنه لم يسبق عطاءه السؤال، وهذه مبالغة ممكنة. واهلل أعلم.

 

 اليت يؤخذ فيها بعض املعنى   ب السرقة اخلفيةبا

  ويضاف إليه ما حيسنه أو يزيده حسنا

 ] الطويل  [  :رمأبي يم  كقول 

ق ْد ُظل ل ْت ُعْقب اُن أ ْعال ِمِه ُضحىً  اِء ن و اِهلِ ـــــِبُعْقب اِن ظ ْبي  فِ   و   ي الد م 

تَّ ــــأ ق ام ْت م   ْيِش ِإالَّ أ نَّ ــــمِ   ه اــــى ك أ نَّ ـــــع  الرَّاي اِت ح  ه ا ل ْم تُقاِتلِ ـــــن  اْلج 
(1) 

اللغة يعني الواسع الفم الطويل األسنان  وهذا االسم في، (2)األودي األفوهأخذه من قول 
 الخارجة عن الشفتين ـ ] الرمل [ 

ل ى آث اِرن ا ت ر ى الطَّْير  ع  ر ْأي  ع ْين  ِثق ًة أْن س ُتم ارُ   و 
(3) 

وهو ثالثة:  ،وزاد عليه ما يحسن ذلك، تساير الطير على آثارهم األفوهمن  رمأبو يم  أخذ  
أقامت مع الرايات حتى كأنها  :"، وقوله"في الدماء نواهل :"لهو ، وق"إال أنها لم تقاتل:"قوله

                                                           
، بغية اإليضاح: 82البيتان من قصيدته في مدح المعتصم ويذكر فيها وقعة األفشين ببابك الخر مي. ينظر: الديوان: ( 1)
1/528. 
هو صالءة بن عمرو بن مالك، من بني أ ْود، أبو ربيعة، الملقب باأل ْفو ه، ألنه كان غليظ الشفتين، ظاهر األسنان.  (2)

اعر يماني جاهلي، كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم. وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره. توفي نحو سنة وهو ش
 .3/202، األعالم: 95ق. هـ. ينظر: الشعر والشعراء:  90

 .53م:  5558-ينظر: ديوان األفوه األودي، تح: د. محمد التونجي، دار صادر بيروت  (3)
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ولو لم يضف إليه شيئا أصال كان سرقة ظاهرة، ولو أ لف ما ال يحسنه  "،من الجيش
إضافة ما يحسنه خرج عن سنن االبتداع إلى سنن االبتداع، بكانت إضافته كالعدم، و 

الثالثة المذكورة يتم حسن المعنى  فكأنه مستأنف فيخفى، وهكذا في سائر الباب، وبزيادة
إال  "إال أنها لم تقاتل :"وهو تساير الطير على آثارهم، وال يتم حسن قوله ،الذي أخذه

ألنه ال يحسن هذا االستثناء المنقطع  "؛أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش :"بقوله
 األفوهن معنى كالم إال إذا جعلت مع الجيش بحيث يوهم أنها من المقاتلة، ولست أعني أ

، وأن الزيادة رمأبي يم  زيادة حسنت سرقة  يتوقف على هؤالء الزيادات الثالث، بل إنهن  
/ كصحب وصاحب، وقد يقع للمفرد،  ،اسم جمع طائر ":الطير"الثانية حسنت الثالثة. و

لرايات أو أراد باآلثار ا ،بعدنا لكن من فوق آثارنا في جهة السماء :أي"، على آثارنا"وقوله:
 :أي "؛ت عقبان أعالمه ضحى بعقبان طيرلظل :"رمأبو يم  تكون فوق بجانب، كما قال 

وهي الرايات، وال  ،على العقبان التي هي األعالم ،التي هي طيور ،جعل اهلل ظل العقبان
من  يل غالب الظل يكون بالشيء المستعلاة، بذيلزم من إيقاع الظل أن تكون فوق بمحا

كما في بيت أبي تمام، والشمس من جهة  ،والسيما في الضحى ،جهة غير المحاذاة
لدفع اإليهام أنها ترى  ؛معاينة :أي "،رأي عين :"الشروق والرؤية بصرية، وأكد بقوله

بما يرى أن المراد تشبيهها  أو إيهام ؛أو إيهام أن الرؤية بمعنى العلم أو الظن ،بتكلف
 على آثارهم حين تبعتهم. 

أو  ،لنيابته عن ثابتة أو ثبتت "،على آثارنا :"عول ألجله ناصبه قولهمف :"ثقة"و     
فقد  "،الطير"متعلق بمحذوف حال من  "ى آثارنالع"ناصبه هذا المنوب عنه، وذلك أن 

حاال مترادفة أو  "ثقة"ظهر لك اتحاد فاعل المفعول ألجله وفاعل عامله، ويجوز كون 
وضمير الشأن متعلق  ،على تقدير الباء "ستمارأن "و .واثقة أو ذوات وثوق :أي ،متداخلة
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ن ِميُر كقوله تعالى:﴿، الطعام :أي ؛يرةستعطي المِ  :أي ؛ثقة بأنه ستمار :أي ؛بثقة و 
 :(2)ابن مرلكوقول  ،(1)﴾أ ْهل ن ا

 (3)*ْر مِ  واعِ طْ المِ ك  *

في الوضعين بيانية، ويجوز في األول أن تكون إضافته  "عقبان"وقد علمت أن إضافة 
تصور على األعالم  ،صور الطير التي هي عقبان "العقبانـ"أصلها على أن يراد ب على

الضخام من  :أي ؛بال رؤوس أو برؤوس جهال من المصور، ويجوز أن يكون للتبعيض
ضخم  -بضم القاف  -األعالم، فالعقبان الرايات الضخمة المشبهة بالعقبان، فإن الُعقاب

أنها اعتادت النهول في الدماء، وأراد أنها تنهل  "هلانو "ـبالنسبة إلى سائر الطير، وأراد ب
مررت  :فهو نعت مقدر كالحال المقدرة، كقولك ،بعد تتبعها إيانا وقتلنا األعداء في دمائهم

على قرب الطير من الجيش،  ي عين الدال  أر  رمأبو يم  ولم يذكر  .برجل صائد بسهمه غدا
وقوع الظل على الرايات مشعر بقربها من ألن  ؛منزلتهب "ظللت :"إن قوله :وقد يقال

الجيش، وال يقال قد يقع ظل الطائر على شيء وهو في جو السماء بحيث ال يرى أصال، 
ألن الظل يضمحل بالبعد الكبير الذي يوجب عدم الروية، ولم  ؛هذا ال يعتاد :ألنا نقول

ي الشمس فكما ترى ظل الهباء   ؛يحفظ رؤية الظل من غير رؤية صاحبه إال شاذا
 "أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش :"بل قولهكالدخان الرقيق حيث ال ترى الهباء، 

                                                           
 .29يوسف:  (1)
عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجي اني، أبو عبد اهلل، جمال الدين: أحد األئمة في علوم العربية. ولد في  هو محمد بن (2)

هـ،  وانتقل إلى دمشق وأقام فيها. أشهر كتبه:"األلفية"، و"تسهيل الفوائد"، كالهما في النحو.  200جي ان باألندلس سنة 
 .2/233، األعالم: 395/ 3هـ. ينظر: الوافي بالوفيات:  252توفي بدمشق سنة 

ا ل ْم ي ْنك ِسْر   أْو ي ْسُكْن اْثر  اْلك ْسِر كالِمْطو اِع ِمْر  (3)  من قوله في األلفية، في باب اإلمالة:  ك ذ ا إذ ا ُقد م  م 

ن وقوله:"كالمطواع مر": الكاف جارة لقول محذوف، والمطواع، أي: المطيع، وهو مفعول مقدم لمر، و"ِمر": فعل أمر م
م ار ه أي: أطعمه، والِميرة: الطعام. ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل المصري، تح : محمد محيي 

، شرح األشموني على ألفية 1/582م:  5580 - 20القاهرة، دار مصر للطباعة، ط/ -الدين عبد الحميد، دار التراث 
 .1/35مـ: 5558 -5لبنان، ط/ -علمية بيروتابن مالك، نور الدين اأُلْشُموني، دار الكتب ال
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فإنها تكون مقيمة مع الرايات حتى كأنها من الجيش إذا  "،رأي عين:"األفوه بمنزلة قول
 كانت قريبة منهم. واهلل أعلم.

 

 هاباب ما يتوّهم أنه سرقة وليس

كالوصف بالشجاعة  ،ائلين في الغرض على العمومال يعد من السرقة اتفاق الق
تفاقهما في ا وال .الشتراك عقل الفصيح وغيره والعتياد ذلك ؛والسخاء وحسن الوجه والبهاء

وجه الداللة والغرض، وهو ذكر ما يستدل  به على إثبات وصف الشجاعة والسخاء وغير 
لصفة الختصاصها بمن هي كالتشبيه والمجاز والكناية، وكذكر هيئات تدل  على ا ،ذلك
 إذ ؛كوصف البخيل بالعبوس مع الغنىكوصف الجواد بتهلل الوجه عند السؤال، و  ،له

شهر وصار مبتذال، وذلك بحسب ما كل  تفاقهما فيا وال .تقرر ذلك في العقول والعادات
دراكه، فمن الناس من لم يدرك شهرة الوصف بالتهلل والعبوس للجواد  السامع وسمعه وا 

ه من عرف منه عدم اشتهار ذلك فإن رآه في كالم غيره واقتفى به عد   ،يل المذكورينوالبخ
عنده سارقا، ولم يعده سارقا إن عرف منه اعتقاد أن ذلك شهير، ومن لم يعرف حاله 

إن علم أنه قد كان هذا المتكلم  ،أو لم يشهر فيعده ،هل شهر ذلك فال يعده سارقا :اعتبر
، وكل ما لم يشترك الناس في معرفته ولم يصل إليه كل أحد، إذ به عالما بأنه مسبوق فيه

فالمسبوق سارق وما لم  ؛قصنأمكن أن يدعي فيه السبق والزيادة وال ،ال ينال إال بفكر
ما عامي في ذاته لكن التحق بالخاص  ،يشتركوا فيه إما خاص غريب ال ينال بفكر وا 

ا علم أن الثاني  كان يحفظ قول إذ قةلى كل حال فإنه يحكم بالسر عو  .بالتصرف فيه
ال فال  ،األول أو سمعه أو رآه مكتوبا قبل أن ينظم بيته أو أقر بأنه نظم بيته على األول وا 

من صور  صورة  ويكون على/  يحكم بها الحتمال أن يقول من نفسه فيوافق ما قيل قبله،
ليسلم من دعوى  ؛كذا :وقد سبقه إليه فالن فقال كذا، :قال فالن :فيقال ،بها السرقة وليس

ومن الكذب نسبة النقص إلى الثاني من  .علم الغيب المرتبة على قوله إنه سرقة أو غيرها
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وكأن المسروق منه أفضل، والصدق واجب والرياء حرام  ،حيث سرق مطلقا أو حيث سرق
ه وال أن ينتحل كالم غير  علم له به، ال ال يحل ألحد أن ينسب إلى أحد ماوالكذب حرام، ف

ن احتاج فسرق ال لرياء أو  لنفسه ليمدح به أو ليظهر أنه فاق ُه فيه بالزيادة أو التصرف، وا 
ن تكلم فقال ل أو يفضل نفسه عليه بل ليتم كالمه فال بأس، وا  كما  :سمعة أو لينقص األو 

فال  ،كما قال فالن :ألنه إذا قيل ؛فال تتوهم السرقة ،مهه أو قد قد  تفيسوق بي ،قال فالن
  .كما يعلم من تعريفي السابق لها، ةسرق

بفتح الميم  -(1)ردةابن َمي  أن  يما رو  ،لهبه فوافق ما قيل قسومما قاله القائل من نف
 ] الطويل [ :أنشد لنفسه، -وهي أ م ة سوداء نسب إليها ابنها ا،وكسره

ا أ ت ْيت هُ  ِمْتال ف  ِإذ ا م   اْلُمه نَّدِ ت ه لَّل  و اْهت زَّ اْهِتز از    ُمِفيد  و 

قد ضللت إذا أخذت كالم غيرك، إن هذا البيت  :أي ؟،ذهب بكيُ أين  :فقيل له
 .إذ وافقته على قوله ولم أسمعه ،، فقال: اآلن علمت أني شاعرللحطيئة

ذا أتيته طالب  ،مستفيد للمال بشجاعته فيفيد نفسه :والمعنى  ومفرق له لكرمه، وا 
أو يفيد الناس المال ويتلفه  ؛ء واهتز نشطا للعطاءالمعروف منه تنور وجهه فرحا بالعطا

إن ه مهيب يخاف منه كما يخاف من السيف  :"واهتز ... الخ:"بتلك اإلفادة، وقيل في قوله
 المتخذ من حديد الهند. ؛الهندي

وكان  ،من الروم ىسار أبن مروان أتى ب (2)سليمرن بن عبد الملكوما روي أن 
غير صالح  ،بضرب عنق واحد منهم بسيف حاضرفأمره سليمان  ،حاضرا الفرزدق

                                                           
يَّاد ة:  (1) هو الر م اح بن أبرد بن ثوبان الذبياني  الغطفاني  المضري، أبو شرحبيل، ويقال أبو حرملة، معروف بابن م 

 شاعر رقيق، هجاء، من مخضرمي األموية والعباسية. قيل إنه أشعر الغطفانيين في الجاهلية واإلسالم، وأنه كان خيرا
 3/35، األعالم: 258هـ.ينظر: الشعر والشعراء:  515لقومه من النابغة.توفي سنة 

هـ، وولي الخالفة يوم وفاة  91هو سليمان بن عبد الملك بن مروان، أبو أيوب: الخليفة األموي. ولد في دمشق سنة  (2)
ان وطبرستان. توفي في دابق هـ. وكان عاقال فصيحا طموحا إلى الفتح، وفي عهده فتحت جرج52أخيه الوليد سنة 
 .3/530، األعالم: 28/ 2هـ.ينظر: فوات الوفيات:  55قرب حلب سنة 
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ومر غيري  ،يا أمير المؤمنين ،: اتركنيالفرزدقليستعمل ذلك السيف، فقال له  ،للضرب
سيف   ،ضرب بسيف أبي رغوانبل اا ولم يتركه، قال: دًّ ولما لم يجد بُ  ،ولم يتركه ؛ضربهب

ال ظالم أو ابن ظالم، ال يستعمل ذلك السيف إ :يعني سيف نفسه. وكأنه قال ؛(1)مجرشع
، فضحك سليمان ومن حوله، فقال ا السيفُ ب  ن   واتفق أنْ  .ه الروميَّ سيفثم ضرب ب

 ] البسيط [ :الفرزدق

ْكُت س ي د ُهمْ  ُب النَّاُس أ ْن أ ْضح  ِليف ــ  أ ي ْعج   ِه اْلم ط رُ ــــــى بِ ـــــــق  ـــة  اهلِل ُيْست سْ ــــخ 

ا ن ب ا الس ْيُف ِمْن  م  ل كِ ـــــــع    ُرْعب  و ال  د ه ش  و   ر  اْلق ــد رُ ــــــــْن ُأخ  ـــــــِن األ ِسيـِر و 

ل     يْ ــبْ ـــسًا ق  ــــفْ ــد م  ن  ــــــق ـــْن يُ ــــــو  ُة الذَّ   ه اــــــِتـــــت  ـــــل  م  ام  ْمص  ْمُع اْلي د ْيِن و ال  الصَّ  (2)ك رُ ج 

 ] الرجز [ :وهو يقول ،ثم أغمد سيفه

اِرم  ِإذ ا ن ب ا  و ال  ُيع اب  ش اِعر  ِإذ ا ك ب ا  ول ْن ُيع اب  ص 

 قد هجاني فقال:] الطويل [، جريرايعني  غة،ثم جلس يقول: كأني بابن المرا

اِشع   ل ْم ت ْضِرْب ِبس ْيِف اْبِن ظ اِلمِ   ِبس ْيِف أ ِبي ر ْغو ان  س ْيِف ُمج  ْبت  و  ر  ض 
(3) 

 ولم ينشد له الشعر فأنشأ يقول :] الطويل [ ،وأخبر الخبر جريرفضجر  ،وقام وانصرف

                                                           
وأبو رغوان: جد الفرزدق، وهو مجاشع أيضًا.والشيخ تبع هنا صاحب "المفتاح" في تفسير "ولم تضرب بسيف ابن (  1)

"، فلما نبا سيفه وبلغ جرير  ذلك قال البيتين، ظالم"، حيث قال: "وكأنه قال: ال يستعمل ذلك السيف إال ظالم وابن ظالم
نما أراد بابن ظالم: الحارث بن ظالم المر ي وكان فاتكًا. فكأن  وأشار بقوله: ابن ظالم إلى ذلك. ولم ُيِرد جرير ذلك قط، وا 
جريرا قال للفرزدق: ضربت بسيف جدك فينا ولم يقطع، ولو ضربت بسيف ابن ظالم الذي هو من قومي لم ينب، 

  325، أنوار الربيع: 502ولكنك لم تضرب به. هذا معنى البيت. ينظر: جمهرة أشعار العرب: 
اه بذلك. (  2) ْمصامُة: اسم سيف ع ْمرو بن معديكرب الزبيدي، سم  ُة: اسم  للسيِف اْلق اِطِع الَِّذي ال  ي ْنثني؛ والصَّ ْمصام  الصَّ

 ينظر: لسان العرب: صمم. 
 .5/520ينظر: الديون:  (3)
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اِشع   ل ْم ت ْضِرْب ِبس ْيِف اْبِن ظ اِلمِ     ِبس ْيِف أ ِبي ر ْغو ان  س ْيِف ُمج  ْبت  و  ر   ض 

يعني ، كأني بابن اللعين ،: يا أمير المؤمنينجريرما شاهده ثم قال  سليمرنوأعجب 
 قال: قد أجابني، ف، الفرزدق

ل ِكْن ن ُفك ُهمْ  ْمُل اْلم غ اِرمِ   و ال  ن ْقُتُل األ ْسر ى و   ِإذ ا أ ْثق ل  األ ْعن اق  ح 

 ] الطويل [ :بالهجو دون الشعر، فقال مجيبا الفرزدقفأخبر 

ل كِ ــــو ال  ن ْقُتُل األ سْ  ْمُل اْلم غ اِرمِ   ْن ن ُفك ُهمْ ــــر ى و   ِإذ ا أ ْثق ل  األ ْعن اق  ح 

اِعل ة  ل ُكمْ  ومي  ج  ْرب ُة الر   أ بًا ع ْن ُكل ْيب  أ ْو أ بًا ِمْثل  د اِرمِ   و ه ْل ض 

ُسُيوُف اْلِهْنِد ت ْنُبو ُظب اُته ا اِئمِ   ك ذا ك   ي ْقط ْعن  أ ْحي انًا م ن اط  التَّم  و 
(1) 

 واهلل أعلم.

 

 باب االقتباس

 الذي مل ينقل فيه املقتبس عن معناه األصلي

ا شرعا فالظاهر الجواز قطعا إذا لم يوهم وأم   ؛جائز ،في البالغة ،االقتباس هوو 
، وكان ذكره كالمه وجه اهلله بالمتكلم السامع أنه كالمه وأمن اللبس ولم يراء به، وقصد ب

ر من ال يعلم أنه من القرآن أو ضإذا ح ،فال يجوز ؛ولم يكن نظماأدخل في القلوب 
كالوعظ  ،وجه اهلللحينئذ وال يقتبس إال  ، أو قال رسول اهلل الحديث ويقول: قال اهلل

فما تفعله  ؛وال يقتبس في المعصية وال في اللهو واللعب وال في المباح ؛والدرس واإلقراء
وال يجوز أيضا ذكر القرآن أو الحديث  ،عندي ،المرأة التي ال تتكلم إال بالقرآن ال يجوز

 يتوصل به إليهما.  بال اقتباس في المعصية أو اللهو
                                                           

 .5/85ينظر: الديون:  (1)
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ذا أودع االقتباس على الوجه الجائز في النظم أو في الكتاب جاز ولو كان ربما  وا 
 .اطلع عليه من ال يفهمه

 تُ هْ جَّ ي وَ ن  إِ »/:لوجه اهلل وكان على الشرط الجائز قولهودليل الجواز إذا كان  
ر رن  بَ سْ حُ  رَ مَ القَ وَ  َس مْ الشَّ ر وَ ن  كَ سَ  يلِ اللَّ  لَ رعِ جَ وَ  رحِ بَ صْ اإلِ  رلقَ فَ  مَّ هُ اللَّ »:وقوله ،(1)«يَ هِ جْ وَ 
وفي سياق كالمه ألبي بكر الصديق رضي اهلل  ،(2)«رِ قْ الفَ  نَ ي مِ نِ نِ اغْ وَ  ي الدَّينَ ن  عَ  ضِ اقْ 

قد كان لكم »:وفي حديث البن عمر، (3)«منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي  » :عنه

                                                           
ي وم  الذَّبح ك ْبش يِن  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: ذ ب ح  النبي   -رضي اهلل عنهما-ورد ذلك من حديث جابر بن عبد اهلل ( 1)

ه ُهما قال:  يِن م وُجوء يِن، ف لمَّا و جَّ ْهُت و ْجهي  للذي ف ط ر  السَّم اوات »أ ْقرن ْيِن أ ْمل ح  ِنيفًا، إن ي و جَّ لى ِمل ِة إْبراِهيم  ح  ، ع  واألرض 
، ال ش ِريك  له، وبذلك ُأِمْرُت، وأن ا  م م اتي هلل ر ب  العال مين  ْحي اي  و  م  ا أنا ِمن  المْشركين، إنَّ ص التي ونُسكي و  ِمن  وم 

ِتِه، بسم اهلل ، وُأمَّ م د  ، اللَُّهمَّ ع ْن ُمح  رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، «.  واهلل أكبر، ثم ذ ب ح  الُمْسِلمين، اللَُّهمَّ ِمْنك  ول ك 
، جامع األحاديث: المؤلف: عبد الرحمن بن 3/392والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ينظر: جامع األصول: 

،  البدر المنير في تخريج 50/225أبي بكر السيوطي، ضبط وتخريج: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة، دت: 
األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين، تح: مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر 

 .5/359م: 2001-5السعودية، ط/-الرياض -بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع 
اهلل عليه وسل م كان يدُعو فيقول: " اللَُّهمَّ ورد الحديث من طريق يحيى بن سِعيد، أن ه بلغه، أ ن  رسول اللَّه صل ى (   2)

، و أ ْغِنِني مِ  ِر ُحْسب اًنا، اْقِض ع ن ي الدَّْين  اِعل  اللَّْيِل س ك ًنا، و الشَّْمِس و اْلق م  ْصب اِح، و ج  ن  اْلف ْقِر، و أ ْمِتْعِني ِبس ْمِعي ف اِلق  اإْلِ
ِتي ِفي س ِبيِلك  ".رواه مالك ُقوَّ ِري، و  ب ص  في الموطأ، وأسنده ابن عبد البر. ينظر: التمهيد،  ابن عبد البر القرطبي، تح:  و 

هـ:  5385 -المغرب –مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بيروت،  –لكتب العلمية ، االستذكار، ابن عبد البر القرطبي، تح: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار ا21/90
 .2/925م: 2000 – 5ط/

بل هو من كالم أبي بكر الصديق من طريق يوسف بن محمد قال: بلغنى أن أبا بكر الصديق أوصى فى مرضه ( 3)
فقال لعثمان اكتب: بسم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها 

ه باآلخرة داخال فيها حين يصدق الكاذب ويؤدى الخائن ويؤمن الكافر، إنى استخلفت بعدي عمر بن الخطاب وأول عهد
ن بدل وجار فال أعلم الغيب ولكل امرئ ما اكتسب"وسيعلم الذين ظلموا أي   فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه وا 

(. ينظر: جامع األحاديث 3/555ا: ابن سعد )(، وأخرجه أيضً 52393، رقم 8/515منقلب ينقلبون".أخرجه البيهقى )
، تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، عبد اهلل بن يوسف الزيلعي، تح: عبد 25923برقم 

 .2/185هـ: 5151، 5الرياض، ط/ –اهلل بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة 

[ظ93]  
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 فهذا غير نظم وال رياء وال معصية وال مباح بل طاعة منه  ،(1)«حسنة   سوة  في رسول اهلل أُ 
لوحماه اهلل في مباح أو طاعة طاعة إذا أراد بمباحه المعونة على الطاعة أو  

واستعمله  ،مشحونة بذلك (2)يري  شَ القُ الخالص عن الذنب، وكتب الوعظ التي ككتاب 
واستدل   ،من الشافعية ،(4)مالسال ابن عبدوأجازه ، (3)"فرالش  "في مواضع من خطبة  عيرض

اليمني ما كان منه في الخطب  ئإسمرعيل بن المقر وأجازه أيضا  ،باألدلة السابقة
مقبول وهو ما  :االقتباس ثالثة "وآله وصحبه ولو في النظم، وقال: والمواعظ ومدحه 

كان في الخطب والمواعظ والعهود، ومباح وهو ما كان في القول والرسائل والقصص، 
كما روي أنه وق ع  ،دود وهو ما نسبه اهلل إلى نفسه أن ينقله اإلنسان إلى نفسه أو غيرهومر 

 نا حسابهم"، ــنا إيابهم ثم إن عليـــــ"إن ا إلي :بعض بني مروان على مطالعة فيها شكاية عماله

 

                                                           
س ألنا ابن  »قال:  -رحمه اهلل-لفة، منها ما جاء عن عمرو بن دينار هذا السياق ورد عن ابن عمر في مواضع مخت(  1)

: أ يق ُع الرَُّجُل على اْمرأِتِه في الُعمرِة قبل  أْن يطوف  بين الصفا والمروة؟ فقال: ق ِدم  رسوُل اهلل  صلى اهلل عليه -ُعم ر 
ْكع ت ْيِن، -وسلم ْلف  المقام ر  لَّى خ  فا والمروِة وقال: }لقد كان لكم في رسوِل ، ف طاف  بالبيِت سبعًا، ثم ص  وطاف  بين الصَّ

 .50/322، المسند الجامع:  3/305اهلل ُأسو ة  حسن ة {. أخرجه البخاري ومسلم. ينظر: جامع األصول: 
هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، الُقش يري، أبو القاسم، زين اإلسالم: شيخ خراسان في عصره، زهدا وعلما  (2)

هـ. كانت إقامته بنيسابور، وكان ذا حظوة لدى سلطانها. من كتبه: " الرسالة القشيرية"، و"  352بالدين. ولد سنة 
 .1/95، األعالم: 3/209هـ.ينظر: وفيات األعيان:  129التيسير في التفسير". وتوفي بنيسابور سنة 

 الزهد والرقائق.والكتاب المشار إليه، هو المعروف بـ"الرسالة القشيرية"، وهو في 
ر ُه  (3) ب ع ث  فيهم رسوال من أْنُفِسهم أ ْنف ُسهم ُعْرًبا و ُعْجًما،... ف آم ن  ِبِه و ع زَّ ر ُه كقوله مثال في أول خطبة الكتاب:".. و  ن ص  و 

ْن ك ت ب  اللَّ  ْن آي اِتِه م  د ف  ع  ك ذَّب  ِبِه و ص  ْتًما، "م ْن جعل اهلل له في مغنم السَّع اد ِة ِقْسًما، و  ل ْيِه الشَّق اء  ح  َوَمْن َكرَن ِفي ُه ع 
. ينظر: الشفا بتعريف حقوق 53. والجملة األخيرة مقتبسة من سورة االسراء آية َهِذِه َأْعَمى َفُهَو ِفي اآْلتِخَرِة أعمى"

-525، شرح عقود الجمان: 25-5/22هـ:  5105 - 2عمان، ط/ –المصطفى، القاضي عياض، دار الفيحاء 
528-525. 

، عز الدين الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي  بلغ رتبة  (4) هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم الدمشقي 
هـ.وتولى القضاء بمصر.من كتبه: "التفسير الكبير" و" قواعد األحكام في إصالح  955االجتهاد. ولد في دمشق سنة 
 .1/25، األعالم: 2/390.ينظر: فوات الوفيات: هـ 220األنام" فقه. توفي بالقاهرة سنة 
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 ] السريع [ :وتضمين آية في الهزل كقوله

 ونْ دُ وع  ا تُ م  لِ  ات  ه  يْ ه   ات  ه  يْ ه    هُ ف  رْ ط   هِ اقِ شَّ ى عُ ل  إِ  (1)ىـخ  رْ أ  

 (2)"ونْ لُ ـــــامِ الع   لِ م  عْ ي  لْ ا ف  ذ   لِ ثْ مِ لِ   هِ ــــفِ لْ خ   نْ ـــمِ  قُ ــطِ نْ ي   هُ ــــــــفُ دْ رِ و  

 .(3)وكافه "ذلك"نعوذ باهلل من ذلك، ومع هذا أسقط الم 

أولى أن وما جاز في القرآن ف ؛لكن الحديث مثله ،وكالم هؤالء كله في اقتباس القرآن
 يجوز في الحديث، وما منع فيه من ذلك منع في الحديث. 

عربي  الابن وأجاز 
االقتباس في النثر وكرهه في النظم، ومن نظم  ،من المالكية، (4)

 ] الرجز [ :(5)التميمي البغدادي من كبار الشافعية عبد القرهر بن الطرهر

 فْ ر  ت  اعْ  مَّ ى ثُ و  ع  ارْ  مَّ ى ثُ ــه  ت  انْ  مَّ ثُ   فْ ر  ت  اقْ  مَّ ى ثُ د  ت  اعْ  مَّ ا ثُ د  ن ع  ا م  ي  

 فْ ل  س   دْ اق  م   مْ هُ ل   ْر ف  غْ وا يُ هُ ت  نْ ي   نْ إِ   هِ ــــــــاتِ ـــي آي  ــــــــفِ  اهللِ  لِ وْ ــــق  بِ  ـــْر ــــــشِ بْ أ  

                                                           
، أنوار الربيع: 2/199، خزانة األدب البن حجة الحموي: 5/385الصواب: "أوحى". ينظر: اإلتقان:  كذا. ولعل (1)

525. 
ن ، خزانة األدب الب5/385هذا الكالم نسبه السيوطي كذلك البن حجة في شرح بديعيته.واهلل أعلم. ينظر: اإلتقان:  (2)

 .525، أنوار الربيع: 2/199حجة الحموي: 
". الصافات:( 3) ِل اْلع اِمُلون  . 25وهذا سهو من الشيخ، فإن اآلية وردت باسم اإلشارة "هذا"؛ قال تعالى:" ِلِمْثِل ه ذ ا ف ْلي ْعم 

ا تُ  ". المؤمنون:وسيتكرر معه ذلك قريبا. وعجز البيت األول اقتبسه من قوله تعالى:"ه ْيه ات  ه ْيه ات  ِلم   . 32وع ُدون 
: قاض، من حفاظ الحديث، بلغ رتبة االجتهاد في  (4) هو محمد بن عبد اهلل بن محمد، اإلشبيلي، أبو بكر ابن العربي 

هـ، ورحل إلى المشرق. من كتبه: "العواصم من القواصم"، و"أحكام القرآن". مات  128علوم الدين.ولد بإشبيلية سنة 
 .3/229، الوافي بالوفيات: 1/252ت األعيان: هـ. وفيا913بفاس سنة 

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، اإلسفراييني، أبو منصور: عالم متفنن، من أئمة األصول. كان صدر  (5)
اإلسالم في عصره. ولد ونشأ في بغداد، كان يدرس في سبعة عشر فن ا. من تصانيفه:" أصول الدين" و" الناسخ 

 .1/18، األعالم: 3/203هـ.ينظر: وفيات األعيان:  125ات في إسفرائين سنة والمنسوخ" .م
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ألن ه من أئمة الدين  ؛ولو في الشعر ،فزعم بعض الشافعية أن االقتباس جائز
ألن ه قد نسب اآلية هلل، ومن جهة أنه  ؛هذا ليس باقتباس عندهم، وهو خطأ من جهة أن

 ،جاء بآية من كتاب اهلل على وزن الشعر لفظا، إذ يلفظ بها على وزنه ونغمته، هذا
نما يجوز أن يقالحرام بال اقتباس أو به ،عندي هذه آية أو هذا الحديث على وزن  :. وا 
 وال يقرأ على وزنه. ،الشعر

وهو من كتب المعاني والبيان والبديع، ومؤلفه  "،ألفراحعروس ا"وقد قال صاحب  
 أن الورع اجتناب ذلك كله، وأن ينزه عن مثله كالم اهلل ورسوله نثرا ونظما. ،شافعي

 ] الكامل [ :(1)الرافعي لتباس في النظم قو ومن االق

 ابُ ب  رْ األ   هُ د  ــــــــنْ عِ  تْ ــلَّ ذُ ل ُه و   هُ   وـــــــجُ الوُ  تِ ــن  ــي ع  ذِ ــالَّ  هللِ  كُ ــلْ المُ 

 واـــــابُ خ  و   وهُ ـــــبُ اذ  ج  ت   ين  ذِ الَّ  ر  سِ خ    دْ ــــــــق   انِ ط  لْ الس  و   كِ لْ المُ ا بِ دً ر  ـــــــف  ت  مُ 

 ابُ ذَّ الك   نِ ـــــا م  دً ــــــغ   ون  مُ ل  عْ ي  س  ف    مْ هِ ورِ رُ غُ  م  وْ ي   كِ لْ المُ  م  عْ ز  و   مْ هُ عْ د  

" ، قال:(2)ميلَ أبي عبد الرحمن الس  عن شيخه  "إليمرنشعب ا"في  البيهقيوروى 
 ] المتقارب [ :لنفسه أنشدنا أحمد بن محمد بن يزيد

ِل اهلل  ِمْن ف ْضِلِه و اتَِّقهْ    ا ُيْكت س بْ ـــــف ِإنَّ الت ق       س  ْيُر م   ى خ 

    
                                                           

هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي؛ نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي: فقيه، من كبار  (1)
ين في ذكر أخبار قزوين"، هـ. كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث. من مؤلفاته: " التدو  995الشافعية، ولد سنة 

". توفي في قزوين سنة   .1/99، األعالم: 3/ 2هـ. ينظر: فوات الوفيات:  223و"شرح مسند الشافعي 
، أبو عبد الرحمن: شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم  (2) هو محمد بن الحسين بن محمد، السلمي النيسابورى 

يفه:" طبقات الصوفية" و"عيوب النفس ومداواتها". توفي بنيسابور سنة هـ. من تصان 329وتفسيرهم.ولد بنيسابور سنة 
هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، تح: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو،  152

 .2/55،  األعالم: 1/513هـ: 5153، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط/
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م   يْ     ُه ـــْن ي تَِّق اهلل  ي ْصن ْع ل  ـــو  ي ْرُزْقُه ِمْن ح   (1)"ُث ال  ي ْحت ِسبْ و 

يكره  تخعيالن  والتحقيق كما ذكرته لك أيضا أنه ال يقرأ القرآن مراد به الكالم، وكان       
عمر بن . وأخرج عن  (2)ابن أبي داودأن يتناول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا ذكره 

ْيُتوِن ﴿ :أنه قرأ في صالة المغرب بمكةالتخطرب  ثم   (3)﴾(2)ُطوِر ِسيِنين  و   (5)و الت يِن و الزَّ
﴿و ه ذ ا اْلب ل ِد اأْل ِميِن﴾:رفع صوته فقال

 ،رعلي  أن رجال أتى  حكيم بن سعيدأخرج عن و  ،(4)
﴾:فقال له ،وهو في صالة الصبح ﴿ل ِئْن أ ْشر ْكت  ل ي ْحِبط نَّ ع م ُلك 

فأجابه في الصالة  (5)
ق  و ال  ي ْست   ﴾﴿ف اْصِبْر ِإنَّ و ْعد  اهلِل ح    .(6)ِخف نَّك  الَِّذين  ال  ُيوِقُنون 

، كيف يجيب في الصالة، فإن الجواب من علي  قلت: لعل هذا ال يصح  عن       
: يكره ضرب األمثال من (7)البغويتلميذ  ،العمردالصالة ال يجوز ولو بالقرآن. وقال 

 جائزة في النظم والنثر.  :القرآن، وأما األلفاظ المفردة فقيل

 ] المتقارب [: ريف الحسينيالشقال 

                                                           
و بكر البيهقي، تح: عبد العلي عبد الحميد حامد، ومختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد للنشر ينظر: شعب اإليمان، أب (1)

 .5/385، اإلتقان: 2/159م:  2003 - 5والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط/
: قال النووي في "التبيان": ذكر ابن قال السيوطي عما هو قريب من االقتباس، من نحو قراءة القرآن يراد بها الكالم (2)

أبي داود في هذا اختالفا فروى النخعي أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. ينظر: اإلتقان: 
5/385. 
 .2-5التين:  (3)
 . 3التين:  (4)
 .29الزمر:  (5)
 .20الروم:  (6)
رَّاء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السن ة، البغوي: فقيه، محدث، مفسر. الحسين بن مسعود بن محمد، الفر اء، أو ابن الف   (7)

هـ. له "التهذيب" في فقه الشافعية، و"شرح السنة" في الحديث. توفي  132نسبته إلى )ب غ ا( من قرى خراسان.ولد سنة 
 .2/295، األعالم: 532/ 2هـ. ينظر: وفيات األعيان:  950بمرو سنة 
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 وا ه ْون ه ا ف ت ِهنْ ــرُ مُ عْ ت   ال  و    وارُ ـــــــبُ اعْ ا ف  ــه  تُ يق  قِ ح   از  ج  م  

 (1)نْ ــــــــكُ ي   مْ ل   تْ ل  زِ لْ ا زُ ذ  إِ  اهُ ر  ت    ف  رُ خْ زُ  هُ ل   ت  يْ ب   نُ سْ ا حُ م  و  

 ابنلشعر، فسأل فخشي أن يكون قد ارتكب حراما الستعماله هذه األلفاظ القرآنية في ا
 أفدتني وأفتيتني. ،فقال: يا سيدي/  ،"ف  هْ ك   نُ سْ ا حُ م  و  "وأنشدهما فقال:  (2)دقيق العيد

 :قوله الحريريال يجوز تعدي األمثلة القرآن، ولذلك أنكر على ": الزركشيقال 
ل ني بيتًا أحرج  من الت ابوِت، و  " أبلغ من معنى  معنىً  وأي   ؛(3)"ى مْن بيِت العنك بوتِ ه  وْ أ  فأدخ 

أكده اهلل من ستة أوجه إن وأفعل التفضيل ومادة الوهن واإلضافة إلى الجمع  وتعريف 
نَّ   (4)أ ْوه ن  اْلُبُيوِت ل ب ْيُت اْلع ْنك ُبوِت﴾الجمع بأل والالم في خبر إن  ] في قوله تعالى[:﴿و اِ 

ا  ِإنَّ اللَّه  ال  ي ْست ْحِيي أ نْ لكن استشكل هذا بقوله تعالى:﴿ ًة ف م  ا ب ُعوض  ث اًل م  ي ْضِرب  م 
ف ْوق ه ا﴾
 نُ زِ ر يَ نيَ الد   تِ لو كرنَ »المثل بما دون البعوضة، فقال: وقد ضرب النبي. (5)

  (6)".«ةٍ وضَ عُ بَ  رحَ نَ جَ  اهللِ  عندَ 

"، فما فوقها" قد قال قوم في اآلية: إن معنى :جل  ذلكلالذاكر  ،السيوطيقال   
وشهر المنع عن  .فزال اإلشكال ؛هذا بقوله: معناه فما دونها ة، وعبر بعض عنفي الخس  
 بقوله: "عقود الجمرن في علمي المعرني والبيرن"ذلك في كتابه  السيوطيونظم  ،المالكية

                                                           
 .203،  أنوار الربيع: 5/385تهن". ينظر: اإلتقان: وفي رواية: "هونوها  (1)
هو محمد بن علي بن وهب، أبو الفتح، تقي  الدين، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد: قاض، من أكابر العلماء  (2)

 هـ. له تصانيف، منها:" حكام األحكام" 259هـ، وولي قضاء الديار المصرية سنة  229باألصول، مجتهد. ولد سنة 
 .2/283، األعالم: 112/ 3هـ.ينظر: فوات الوفيات:  502و"اإللمام بأحاديث األحكام".توفي بالقاهرة سنة 

ن (  3) ل ني بيتًا أحرج  من الت ابوِت، وأْوه ن  مْن بيِت العنك بوِت"؛ بـ"أوهن" بدال من "أوهى"، وا  رواية "المقامة الف ر ضي ة": "فأدخ 
 .515ت الحريري: كان المعنى واحدا. ينظر: مقاما

 . 15العنكبوت:  (4)
 . 22البقرة:  (5)
 .5/181قاله الزركشي في البرهان، وقد تصرف الشيخ فيه قليال. ينظر: البرهان في علوم القرآن:  (6)

[و91]  
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 عِ ــــنْ ي الم  ـــــفِ  د  د  ـــــــــــش  ـــمُ  ك  الِ م  ف         عِ رْ ي الشَّ ــــــــفِ  هُ ـــــمُ كْ ا حُ مَّ أ  و   لتُ قُ     

 .......................ـــــــْه      اح  ر  ا ص  ن  د  ـــــــــــــنْ عِ  هِ ـــــــيـــــــفِ  س  يْ ل  و      

 يعني عند الشافعية ـ قال متصال بذلك .

يوِ و  ــــي النَّ ي  حْ ي   ن  ــــــكِ ل             ........................      
 هْ ـــــــاح  ب  أ   

 اق  ــــــــقَّ ح   يهِ فِ  ئُ رِ ــــــــقْ ُـــ الم فُ ر  الشَّ و         اق  ل  طْ مُ  م  ظْ ن   ون  دُ  النَّـثر و عًظا يفِ    

 ـــيفِ تُ اقْ ف   م  ظْ ن  بِ  وْ ل  ي و  بِ النَّ  حِ دْ ـــم       ي ـــــفِ و   دِ ــــــهْ الز  و   ظِ ــعْ ي الو  ـــــفِ  هُ از  و  ــــــج     

 ْر عُ ش   دْ ــــق   لُ ــــيلِ الج   ي  ـــيمِ مِ التَّ  اذإِ       ْر ـــــــص  ن   هُ از  و  ـــــــــي ج  ـِــــــكبْ ا الس  ــن  ــاجُ ت  و     

 (1)هْ ل  مَّ ك   اء  ــــــح  ل  صُ  نْ ـــــــــــمِ  هُ رُ ــــــــيْ غ  و       هْ ــــــــل  م  عْ ت  اسْ  يَّ ـــــــعِ افِ الرَّ  تُ ــــــيْ أ  ر   دْ ــ ــــــقو      

قرأ عليه  ،األمداد واسمه محمد وكنيته أبو ،نالصب روهو من شيوخ  ،(2)األميروقال 
على ما  : الظاهر حمل المنع،رحمه اهلل ،الييعمرو الي  وهما في زمان الشيخ  ،الصب رن

 ] مجزوء الرمل [ :(3)زهيرإذا تضمن شدة إساءة أدب كقول 

 ونْ زُ وْ م   رِ عْ الش   عِ ـــــــيدِ ب   نْ ـــمِ   ر  طْ س   (4)انِ د  رْ ي األ  ـــفِ  طَّ ــخُ 

 ونْ ــــــــــــب  حِ ا تُ ــــمَّ ـــــوا مِ ــــــــقُ ـــفِ ــنْ ـُـت  ىــــتَّ ح   رَّ ـــــــوا البِ ـــــــــــالُ ن  ت   نْ ـــــــل  
                                                           

 .522ينظر: شرح عقود الجمان:  (1)
ن فقهاء المالكية. ولد في هو محمد بن محمد بن أحمد، السنباوي األزهري، المعروف باألمير: عالم بالعربية، م (2)

هـ، وتعلم في األزهر. أشهر كتبه:"حاشية على مغني اللبيب البن هشام"، و"ضوء  5591ناحية سنبو بمصر سنة 
 .55/583، معجم المؤلفين: 5/50هـ.ينظر: األعالم:  5232الشموع على شرح المجموع" في الفقه.توفي بالقاهرة سنة 

، بهاء الدين: شاعر، كان من الكت اب، يقول الشعر ويرققه فتعجب به لعله: زهير بن محمد بن علي ا (3) لمهلبي العتكي 
هـ. اتصل بالملك الصالح أيوب فجعله من خواص  كت ابه بمصر.  985العامة وتستملحه الخاصة. ولد بمكة سنة 

 .3/92، األعالم: 332/ 2هـ. ينظر: وفيات األعيان:  292له"ديوان شعر". توفي بمصر سنة 
كذا، ولعله تصحيف كلمة "األرداف"، وعليه الرواية المشهورة. ورواية البيت األول في "السبكي" و "ابن معصوم"،  (4)

ْحُبوُب س ْطًرا    ِفي ِكت اِب اهلِل م ْوُزونْ   من غير نسبة، هكذا:       ك ت ب  الم 
 .525يع: ، أنوار الرب5/558ينظر: الشروح:  ونسبهما بعض  ألبي نواس. واهلل أعلم.
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 ] الطويل [ :وأما نحو قوله

 اوس  بُ لْ م   ةِ ح  ال  الم   بِ وْ ث   نْ مِ  س  بِ لْ أُ و    ؤ  لُ ؤْ لُ  رِ شْ قِ  نْ ع   امِ مَّ ي الح  فِ  د  رَّ ج  ت  

 (1)ىوس  ا مُ ي   ك  ل  ؤْ سُ  يت  وتِ أُ  دْ ق  ل   تُ لْ قُ ف    هِ رِ عْ ش   ينِ يِ زْ ت  ى لِ وس  المُ  د  رَّ ـــج   دْ ـــــق  و  

ما يحلق  "ياموسىـ"جسمه، وأراد ب "اللؤلؤـ"ثوب ذلك الصبي الذي يمدح، وب "القشرـ"أراد ب
 ] من مجزوء الرجز [  :(2)محمد بن العفيف اليلمسرنيوقول  به.

 هِ رِ ـــــــــغْ ث   نْ ـــــا مِ مً سِ ت  بْ مُ   وا رُ اذِ ح   ين  قِ اشِ ا ع  ي  

 هِ رِ ــــمْ ي أ  ــــفِ  مُ تُ ـــــــكْ ك  ش     ُمـــذْ  رُ احِ السَّ  هُ فُ رْ ط  ف  

 هِ رِ ــحْ سِ بِ  مُ كُ ضِ رْ أ   نْ ــمِ   مْ كُ ــــــج  رِ خْ يُ  نْ أ   دُ ـــــيرِ يُ 

ل في اإلساءة  .فالظاهر كراهته إال أنه ال يبلغ مبلغ األو 

والحمد هلل الذي هدانا لهذا وما ": "رسرليه"آخر  ،من أئمة المالكية ،(3)زيد أبيوأما قول 
 فال بأس به.انتهى  ،(4) "ا لنهتدي لوال أن هدانا اهللكن  

هو أن يضم ن الكالم نظما كان أو نثرا شيئا من الحديث أو القرآن،  :واالقتباس
يتم فيه الكالم ال على طريق بحيث يكون مقدار يمتاز أن ه من القرآن أو الحديث، ولو لم 

                                                           
 .539ولعلهما لزهير بن محمد أيضا. وأورده ابن معصوم من غير نسبة. ينظر: أنوار الربيع:  (1)
هو محمد بن سليمان بن علي، التلمساني، شمس الدين، المعروف بالش اب  الظَّريف، ويقال له ابن عفيف الدين  (2)

دمشق وولي عمالة الخزانة بها. له "ديوان شعر"،  هـ.وانتقل إلى 225التلمساني: شاعر مترقق. ولد بالقاهرة سنة 
 .50/93، معجم المؤلفين: 2/590هـ.ينظر: األعالم:  288و"مقامات العشاق". توفي بدمشق سنة 

هو عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني، أبو محمد : شيخ المالكية بالمغرب، وكان واسع العلم كثير (  3)
وعف ة. وهو الذي لخص المذهب، وكان يسمى مالك الصغير. من تآليفه:" النوادر والزيادات"، الحفظ ذا صالح وورع 
 .55/535، الوافي بالوفيات: 52/150هـ. ينظر: سير أعالم النبالء:  382و"الرسالة". توفي سنة 

ا ُكنَّ  (4) م  ْمُد ِللَِّه الَِّذي ه د ان ا ِله ذ ا و  ق اُلوا اْلح  ا ِلن ْهت ِدي  ل ْوال  أ ْن ه د ان ا اللَُّه"، اقتبسها من سورة وهي من قوله تعالى:" و 
 . 550. ينظر: متن الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني، المالكي، دار الفكر، دت: 13األعراف، من اآلية رقم 
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، أو تعرف أنه من القرآن أو الحديث، فلو قيل: قال اهلل تعالى، أو قال رسول اهلل 
، ونحو ذلك لم يكن اقتباسا أخذا من اقتباس نور كقوله تعالى، وكقول رسول اهلل 

ُكْن إالَّ ك ل ْمِح ف ل ْم ي   " ،:لوانيةفي المقامة الثانية المعروفة بالحُ  ،الحريريالمصباح، كقول 
تَّى أ ْنش د  ف أ ْغر ب   ُب ح  ِر أ ْو ُهو  أ ْقر  أتى بشعر غريب، وضمير يكن ألبي زيد  :أي ؛(1)"اْلب ص 

ر   (2)إليه فاْبت د ر " :وقبله معه ق، وهو نثر.الموهوم ال المحق   وقال: أعِرُف  ،أحُد م ْن حض 
ْت  اخِتالب  الُقلوِب. فاْنِظْم  (3)أردتق ريحة  بِمثاِلِه. فإْن بْيتًا لْم ُينس ْج على ِمْنواِلِه. وال سم ح 

 على هذا األْسلوِب. وأْنش د :

س ق تْ  ْت ُلْؤُلؤًا ِمْن ن ْرِجس  و  دِ   ف أ ْمط ر  ل ى اْلُعنَّاِب ِباْلب ر  ْت ع  ْرداً و ع ضَّ و 
(4) 

تَّى أ نْ  ُب ح  ِر أ ْو ُهو  أ ْقر  :ف ل ْم ي ُكْن إالَّ ك ل ْمِح اْلب ص   ش د  ف أ ْغر ب 

ْت ن ْضو  ُبْرُقِعه ا اْلـ    ب رِ ــــق انِ   س أ ْلُته ا ِحين  ز ار  يد اع  س ْمِعي أ ْطي ب  اْلخ   ي و اِ 

س اق ط ْت ُلْؤلُ   ر  ـــــى س ن ا ق م  ـــقًا غ شَّ ــْت ش ف  ــــف ــز ْحز ح   ات  ـــؤًا مِ ـــــو   م  ع ِطرِ ـــــْن خ 

ِر أ ْو ُهو  أ ْقر ُب﴾وذلك من قوله تعالى:﴿ ِة ِإالَّ ك ل ْمِح اْلب ص  ا أ ْمُر السَّاع  م  و 
(5). 

 ] السريع [ : وقول الشاعر

ل ى ه ْجِرن ا أ ْزم ْعتِ  إْن ُكْنِت  ِميلْ   ع  ْبر  ج  ا ُجْرم  ف ص  ْيِر م   ِمْن غ 

ْن ت   ن اــــــــيْ ـــــــا غ  ــــن  ــــــبِ  تِ ــــــــدَّلْ ـــب  ـــو اِ  ْسبُ ف    ر  نِ ــــــح  ِكيـــم  الْ ــــــعْ ــن ا اهلُل و   (6)لْ ـــــــــو 

                                                           
 .32ينظر: مقامات الحريري:  (1)
 32لفظة "إليه" مقحمة. ينظر: مقامات الحريري:  (2)
 32مقامات: "فإن آثرت". ينظر: مقامات الحريري: كذا. وفي ال (3)
ينسب هذا البيت للشاعر الوأواء الدمشقي، وقد سبقت اإلشارة إليه. والبيتان بعده أنشدهما الحريري لنفسه. ينظر:  (4)

 .55، علوم البالغة: 35، نفح األزهار في منتخبات األشعار: 2/55معاهد التنصيص: 
 .55النحل:  (5)
 . 532، أنوار الربيع: 1/522ية اإليضاح: ينظر: بغ (6)
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ْبر  زائدة، اقتبس ذلك من قوله تعالى:﴿  "ما"أي عزمت و ل ْت ل ُكْم أ ْنُفُسُكْم أ ْمًرا ف ص  ب ْل س وَّ
ِميل ﴾ ِكيُل قوله تعالى:﴿من ، و (1) ج  ِنْعم  اْلو  ْسُبن ا اللَُّه و  ق اُلوا ح  ل ُبوا ِبِنْعم ة  ِمن  اللَِّه ف اْنق   (553)و 
﴾ ف ْضل  و 
فلما رأينا  ":"الصحاريةـ"في المقامة التاسعة والثالثين وتعرف ب الحريري. وكقول (2)

وقُبح الل ك ُع ومن /  شرهت الوجوهنار هم نار  الُحب اِحِب وُخب ر ُهم كسراِب السَّباِسِب قلنا لهم : 
بضم القاف  -ومعنى قبح اللكع ،-م الباءبض-حت قبُ  :"شاهت"ومعنى  .(3)."يرجوه!

: اللئيم والعبد "اللكع"قبحه بفتحهما بمعنى أبعده من الخير، و :عن، يقاللُ  :-كسر الباءو 
: ما تطاير من الشرار في الهوى بتصادم حجرين أو ضرب "نار الُحباحب"األحمق. و

وال سخونة للدفء، ال أكال وال هداية  ،حافر لحجر، وذلك أنها نار ال نفع فيها للضيف
فإن أحس بإنسان أطفأها  ،وقيل: الحباحب: رجل بخيل كان يوقد نارا ضعيفة لئال يقصد

ولبخله إذا جاء أحد يوقد نارا  ،لئال يقتبس أحد من ناره، وقيل: نار الحباحب: نار سراجه
 : األراضي"السباسب"اع كالسراج. وعالحباحب: ذباب يطير بالليل له ش :منه أطفأه، وقيل

حين اشتد ، (4)«وهُ جُ الوُ  ِت رهَ شَ »:اقتبس ذلك من قوله. بس  بْ المستوية، والواحدة س  
 فرمى بها وجوه المشركين. ،الحصباء :ويروى ،ا من الحصىفأخذ كفًّ  ؛نينالحرب يوم حُ 

 :من الرمل المجزوء ،ردابن عب  وقول      

 اِرهْ ــد  ـــــــف   قِ ـــــــلْ الخُ  ءُ ي  ـــس    يـــــبِ ــــــيـــقِ ر   نَّ ي إِ ـــــلِ  ــال  قــ  

                                                           
 . 83-58يوسف:  (1)
 . 551-553آل عمران:  (2)
 .155ينظر: مقامات الحريري:  (3)
ْونا مع رسوِل اهلل »قال:  -رضي اهلل عنه  -الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سلمة بن األكوع ( 4)  -غ ز 

نزل عن بغلته، ثم قبض  -صلى اهلل عليه وسلم -فلما غ ُشوا رسول  اهلل : » ، وفي آخره«ُحن ْينًا.. -صلى اهلل عليه وسلم
ة من تراِب األرض، ثم استقبل  به وجوه هم، وقال:  الحديث. وفي رواية الطبراني من طريق « ،..شرَهِت الوجوهق ْبض 

كتاب الجهاد، باب:  ( في5555حكيم بن حزام في غزوة بدر.قال الهيثمي: إسناده حسن. ينظر: صحيح مسلم: رقم )
 . 2/81، 5558، مجمع الزوائد: رقم 8/355غزوة حنين، جامع األصول: 

[ظ91]  
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 (1)هْ ارِ ـــــــك  ـــالم  بِ  تْ ــــــــفَّ ـــُة حُ ــــ  نـ  ـالج   ك  هُ جْ ي و  نِ عْ د   تُ لْ قُ    

فال يمنعني  ،ه لتنال المقصودحارسي غليظ الطبيعة فالطفْ  ألن   :قال الحبيب لي :أي
وهو  ،محاط بالمكروه ،رغوب فيهة مألن  وجهك كالجن   ؛عنك، فقلت: دعني من هذا الكالم

ت الجنة بما تكره النفس من الطاعة وترك المعصية، وهي مرغوب فيها يب، كما حف  قالر 
فال يتوصل إليه إال بمقاساة طبع الرقيب، كما ال يتوصل إليها إال بالطاعة وترك 

واهلل   ،(2)«اتِ وَ هَ رلشَّ بِ  رُ رالنَّ  تِ فَّ حُ وَ  هِ ررِ كَ رلمَ بِ  ةُ نَّ الجَ  تِ فَّ حُ »:المعصية. واقتبسه من قوله
 أعلم.

 

 الذي نقل فيه املقتبس عن معناه األصلي االقتباس باب

مدح  (3)اسمرعيل القراطيسيلما مدح أميرا ولم يعطه، وقيل:  ابن الروميكقول 
 [ الهزج]  :ولم يعطه الفضل بن الربيع

 يــــــــــــعِ ــــفْ ــــى ن  ـــــل  إِ  اهللُ  هِ دِ ـــــــــ  ـهْ ي   مْ ــــي ل  ذِ ـــلَّ لِ  ــلْ ـــقُ  ال  أ  

 ـعِ ــــــطْ ــالق  و   عِ ـــــيـلِ خْ ى التَّ ــــــل  إِ   اج  ـــت  حْ مُ  هِ ـــــيي فِ ـــــانِ ـــس  لِ 

ْدحِ  ْنِعيــ   يـل ِئْن أ ْخط ْأُت ِفي م  ا أ ْخط ْأت  ِفي م   ـك  م 

لْ ـــــل ق   اج  ـــــْد أ ْنز  يْ ــــــــــــبِ   ي  ــــاتِ ــُت ح  ْرعِ ـــــــــــو اد  غ   ِر ِذي ز 

                                                           
 الرواية برفع" وجهك" على التشبيه البليغ، وقد بي نه الشيخ خالل الشرح.  (1)
أخرجه ، و «حجبت النَّار بالشهوات، وحجبت اْلجنَّة بالمكاره » الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة قال: ( 2)

ُحف ت الجنَُّة : »-صلى اهلل عليه وسلم -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -مسلم من رواية أنس بن مالك 
، كشف الخفاء: 305، المقاصد الحسنة: 3/259ينظر: الجمع بين الصحيحين: «. بالمكاِرِه، وحفَِّت النار بالشهوات

5/152. 
: الشاعر المجيد البارع، كان بيته مألفًا للشعراء، وكان يجتمع عنده أبو هو إسماعيل بن معمر الكوفي القراطيسي (3)

نواس وأبو العتاهية ومسلم ونظراؤهم يتفاكهون وعندهم القيان. ينظر: الكشكول،  بهاء الدين العاملي الهمذاني، تح: 
 .5/539افي بالوفيات: ، الو 2/532م: 5558- 5لبنان، ط/ –محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، بيروت 
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وهي مضاف إليها فاعل، والكاف  "،مدحيكياء " الثالثواألبيات من الهزج، ونصف 
 اقتبس قوله:  ،مفعول به، ومحتاج بمعنى احتياج

ْرعِ  ْيـــــــــــِر ِذي ز  ــاِتــــي  ِبــــــــــــو اد  غ  اج  ْلـــــُت ح   ل ق ـــــْد أ ْنز 

﴾قوله تعالى:﴿ من ْرع  ْيِر ِذي ز  يَِّتي ِبو اد  غ  بَّن ا ِإن ي أ ْسك ْنُت ِمْن ُذر  ر 
والمراد  بال ماء فيه  ،(1)

أنك  ":ما أخطأت في منعي"ومعنى  .يزرع. ونقله الشاعر إلى جناب ال خير فيه وال نفع
ريق لم تخطأ في عدم اإلعطاء إذ مدحتك وأنت ال تستحق المدح، وذلك النقل على ط

المجاز المرسل واالستعارة، وال يقال: وجهك الجنة حفت بالمكاره مما نقل عن معناه 
لى حفوف بالمكاره التي هي مشاق  ؛األصلي ألن الحديث نقل إلى جنة هي الوجه وا 

ال مجاز هنا، فإن  :ألن ا نقول ؛الرقيب، واألصل الجنة الحقيقة، والمكاره التي هي التكاليف
وهو أحد  ،أريد بها مشاق الرقيب إذ ؛ريد بها مصدوقهاأ، والمكاره الوجه شب ه بالجنة

واالتحاد في المفهوم يكفي، وال عبرة باختالف المصدوق بعد اتحاد المفهوم بال  ،مصادقها
 ."وجهك الجنة"فكذا  ،من االستعارة "،زيد أسد" :تجو ز. وقيل

 :من قوله "موسىـ"راد بأ هفإن ؛. البيتين"تجرد للحمام"ومن لطيف هذا الباب قوله: 
 ما يحلق به. واهلل أعلم. :"فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى"

 

 باب االقتباس مع تغيري يسري

كالتقفية والقافية والفاصلة واستواء القرينتين. والحق أنه ال  ،جائز للوزن وغيره :قيل
ن ؛يجوز عض المغاربة أراد عبارة أخرى أشار بها إلى القرآن، فقد يجوز، ومثاله قول ب وا 

 الكامل المجزوء:من بحر  ،عند وفاة بعض أصحابه

                                                           
 .35إبراهيم: ( 1)
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 (1)اون  ــــــعُ اجِ ر   ى اهللِ ــــل  ا إِ نَّ إِ   اون  كُ ي   نْ أ   تُ فْ ا خِ م   ان  ك   دْ ق  

ِإنَّا ِللَِّه أو بمدهما باأللف. اقتبس ذلك من قوله تعالى:﴿ "،راجعون"و "يكون"بإسكان نون 
﴾ نَّا ِإل ْيِه ر اِجُعون  و اِ 
 "إنا"و ،"لل ه"والذي خاف أن يكون هو الموت أسقط الالم من ، (2)

 *ونْ لُ امِ الع   لِ م  عْ ي  لْ ا ف  ذ   لِ ثْ مِ لِ *  :للوزن. وقول بعض   "إنا هلل"والضمير من 

  .بحذف الم ذلك وكافه. وقد مر  

 ] البسيط [ :الصفي  قول و 

آِرُب ِلي ي  هِ  اي  الَِّتي ِفيه ا م  ق ْد أ ُهش  ِبه ا   ع ص  ل ى غ ن ِميو   (3)ي ْومًا ع 

ن ِمي﴾ر قوله تعالى:﴿فغي   ل ى غ  و أ ُهش  ِبه ا ع 
، وغي ر قوله "يوما" و"قد"بزيادة قليلة وهي:  (4)

آِرُب ُأْخر ى﴾تعالى:﴿ ِلي  ِفيه ا م  و 
ذا اعتبرت ذلك كله "لي" على "مآرب"بتقديم فيها  (5) ، وا 

ذا ك ثر التغيير حتى ظهر أنه شيء آخر لم كان كثيرا وعد فيه حذف لفظ أخرى وغيره، وا 
 واهلل أعلم. /،أو تغيرت الوجوه ،قبحت الوجوه :يسم  اقتباس، كما لو قيل

  

 باب التضمني

سواء أكان الشعر اآلخر لغير صاحب  ،هو أن يضم ن الشعر شيئا من شعر آخر
أو  سواء أضمن بيتا أو ما فوقه أو مصراعا ؛أو لصاحبه، وهو الكثير، نالشعر المضم  

ن كان  .أقل أو أكثر، مع التنبيه على أنه من شعر غيره أومن شعره في قصيدة أخرى وا 

                                                           
ينسب البيت ألبي تمام في رثاء ابنه. وقيل: هو للوزير أبي العالء بن أزرق في رثاء الرئيس أبي عبد الرحمن محمد  (1)

 . 1/523بن طاهر، كما يفيده ظاهر كالم الخطيب. ينظر: بغية اإليضاح: 
 . 592البقرة:  (2)
ل ى غ ن ِمي. ينظر:الديوان: رواية الديوان: هذي ع ص   (3) ق ْد أ ُهش  ِبه ا طورًا ع  آِرُب ِلي    و   .502اي  الَِّتي ِفيه ا م 
 .58طه:  (4)
 .58طه: ( 5)

[و92]  
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فال تضمين في النثر، وليس تضمين النثر  .مشهورا عند البلغاء لم يجب التنبيه بل يجوز
ألن  السرقة ال تنبيه  ؛وخرج األخذ والسرقة بقيد التنبيه .تضمينا في االصطالح، بل عقد

ن يأتي به منسوجا في كالمه مظهر ارق يجتهد في إظهار كونه له، والمضم  فيها؛ ألن الس
نما ضمنه ليظهر فائدته وفائدة حالوة إدخاله على الوجه الحسن.  أنه لغيره، وا 

 [ ] البسيط :ومثال التضمين قوله

 مِ ي  الد   ي واكفِ ي فِ ادِ و  الغ   ك  تْ ق  س   ال  و    ز م نِ  نْ يت  مِ ي  حُ  ال   ؟ستيني ـام  اع  ي  

 (1)مِ د  ة  بِ ل  قْ مُ  نْ ى مِ ر  ا ج  عً مْ د   ت  جْ ز  م    مْ ك  و   وكِ لُ المُ  افِ ر  شْ إِ بِ  ت  وْ ط  س   مْ ك  ف  

الحل والعقد والتضمين  مرلكولم ينب ه عليه لشهرته.ومنع  "البردة"ضم ن نصف البيت من 
مطلقا سدا للذريعة عن الكذب أو التهمة بالكذب، ومقال بعضهم من ذلك قول صاحب 

 [ ] البسيط :"ةالبرد"

 (2)مِ لُ ت   مْ ل   ت  فْ ص  نْ أ   وْ ل  و   ك  يْ ل  ي إِ ن  مِ   ةً ر  ذِ عْ م   ي  رِ ذْ ى العُ و  ي اله  ي فِ مِ ئِ ا ال  ي  

في الشعر  ةتضمين للقص ذافه ؛فإن ه أشار قصة بني عذرة؛ وهي أنهم يموتون من الوجد
 .بال تنبيه لشهرتها

  ":الزبيديةـ"ين المعروفة بفي المقامة الرابعة والثالث الحريريقول و        

ا ت ْشب  ــــِلك يْ   ب اعُ ــــــي يُ ــــــــــلـِ ْل ِمثْ ــــــــاك  اهلُل ه  ـــــل ح    ي اعُ ــــُع الك ِرُش الجِ ــم 

اِف أ ن يــــْل فِ ـــــــو ه   ِة اإلْنص   ط اعُ ـــت ـ ة  ال ُتسْ ـــــطَّ ــــُف خُ ــــــلَّ ـــُأك    ي ِشْرع 

ْوع  ب  ـــــــى بِ ــــــــــل  ــــــبْ و أ ْن أ   ْوع  ــــــــعْ ــــــر  ِمْثلِ   د  ر   راعُ ــــــى ال يُ ــــن  ُيْبل  ــــي ِحيـــو 

                                                           
 الغوادي: جمع غادية، وهي السحابة تنشأ صباحًا. (  1)
 . 585ينظر: الديوان:  (2)
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بْ ــــا ج  ـــأ م   بـــــــــنِ ــــــــت  ــرَّ ائِ   يــــــْرت  ِمن  ــــ  ي ف خ  اِزجْ ـــح  ل  ــــن ص   د اعُ ـــــه ا خِ ــــْم ُيم 

ك   ْدت نِ ــــــــــو  يْ ـــي ش  ـــــــْم أ ْرص  كًا ِلص  فِ   د  ــــــر  ب اِئلِ ـــف ُعْدُت و   ي الس ب اعُ ـــــــي ح 

اِعب  ف اْست قاد تْ  ُنْطت  ِبي  اْلم ص  ك ان  بِ ــــــُمط اِوع  و   اعً ـن  ــــــا اْمتِ ـ  هـــًة و 

 ِه ب اعُ ــــــي ِفيــــــْن لِ ــــْم ي كُ ـــو ُغْنم  ل    ه اـــــــــيــِل فِ ـــــــْم ُأبْ ــة  ل  ـــــــــه  ـــــِريــــــــو أ ي  ك  

ا أ بْ  م  ِتي اْلِقن اعُ   ْرماً ــــــــــاُم جُ ـــــي  األ يَّ ــــــــــد ْت لِ ـــــو  م  ار   ف ُيْكش ف  في ُمص 

ل   ل    يــــــــِد اهلِل ِمن  ــــــــــــمْ ــــح  ــْر بِ ــــــْم ت ْعثُ ــــو  يْ ــــــع   ذاعُ ــــــــــب  ُيك تَُّم أ ْو يُ ـــــــى ع 

ا ن ب  ـــك    ِديـــــد ك  ن ْبُذ ع هْ ــــــــاغ  ِعنْ ــى س  ـــف أ نَّ   ن اعُ ــــه ا الصَّ ـــت  ـــذ ْت ُبر اي  ــــم 

لِ  ا ُيشْ  و ا ْن ُأْشر ى  يــــــك  ِباْمِته انِ ـــــْت ق ُرونُ ــــْم س م ح  ـــو   ر ى الم ت اعُ ـتك م 

ل   اُعوا  يــــــــد  ب ْيعِ ــــُد ِعنْ ــــي سُأْنشِ ــــــى أ ن  ـــع  اُعوني و أ يَّ ف تًى أ ض   (1)أض 

: األمر. وكل "الخطة"عياله وصغار أوالده، و :للرجل "الكرش": أبعدك، و"لحاك"ومعنى 
وخيل رجال اسمه أبو زيد،  هلقة؛ خي  من الغالم والبيع والشراء وأبي زيد موهومات ال محق

وهو  "،سأنشد"يعرضه للبيع ويأبى الغالم، فضم ن مصراعا مع التنبيه بقوله:  اغالم له
 ] الوافر [ هكذا: ،(2)للعرجيوهو شطر بيت  "،فتى أضاعوا أضاعوني وأي  :"قوله

 رِ ـــــْـغـــث   ادِ د  ــ ــــــهة وســــوم كريـــلي  أضاعوا فتىً  أضاعوني وأي  

 ورِ مْ ع   ي آلِ ي فِ تِ ب  سْ نِ  كُ ت   مْ ل  و    اطً ــيـسِ و   همْ ــيفِ  نْ ـكُ أ   مْ ــي ل  ـــ ـنـأ  ك  

                                                           
 .325ينظر: مقامات الحريري:  (1)
و، أبو عمر: شاعر، غزل مطبوع. كان مشغوفا باللهو والصيد. وكان من األدباء هو عبد اهلل بن عمر بن عمر ( 2)

هـ." له " ديوان شعر". ينظر: األعالم:  520الظرفاء األسخياء. سجنه والي مكة، فلم يزل في السجن إلى أن مات سنة 
 .2/59، معجم المؤلفين: 1/505



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
656 

 

عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان، نسب للعرج  ،:بسكون الراء ،والعرجي
. ويوم الكريهة يوم الحرب (1)لتمية بن أبي الص  ألمنزل بطريق مكة، وقيل:  :-كونسب-

وهو موضع الخوف من  ،: سد الثغر،بكسر السين ،أو يوم الشدة مطلقا، وِسداد الثغر
، و متعلقه  "،في": توقيته بمعنى "ليوم": استفهام تعظيم، والالم في "فتى أي  "العدو 

 ،إني فتى عظيم ال يوجد مثلي، أضاعوني يوم كانوا أشد حاجة إلي :أي "؛أضاعوا"ب
، أي: أنا أكمل الفتيان "أي  "أو متعلقه بالكمال المستفاد من  ؛وهو يوم الكريهة وِسداد الثغر
الكريهة والس داد  غير زمان وعلى هذا يكون زمن اإلضاعة ،في يوم الكريهة وِسداد الثغر

أنهم  :أن يكون زمانها غير زمانهما على معنى "أضاعواـ"إذا علقت ب ،عندي ،.ويصح
 داد.اعتي يوم الكريهة والس  نهم في إضل ظهور خسراوأج   ،اآلن ،أضاعوني

 [كامل] ال :وقول الشاعر      

 ة  آسِ ض  وْ ر   ض  الغ   يقِ قِ الشَّ  ل  وْ ح    اتُــهُ ن  ج  ا أ ْطل ع ْت و  مَّ ُت ل  لْ قُ  دْ ق  

ف قاً  ول  جُ اري الع  ار ُه السَّ أ ِعذ    (2)ِمْن باسِ  ةً اع  س   ك  وفِ قُ ي وُ ا فِ م    ت ر 

  :بيته هكذا في در أولوهو ص ،رمألبي يم  المصراع األخير 

ًة ِمْن ب اسِ  ا ِفي ُوُقوِفك  س اع   (3)ن ْقِضي ُحق وق  األ ْرُبِع الد رَّاسِ   م 

: "الشقيق": ما ارتفع من الخد. و"الوجنة". وهضم ن المصراع بدون التنبيه الشتهاره لصاحب
مراد : ورد أخضر؛ وال"اآلس": الطري؛ والمراد به خد الحبيب. و"الغض"و .ورد أحمر

: أمر من "ترفقا". و: شعره النابت"العذار"الشعر النابت على وجهه. والهمزة للنداء. و
                                                           

لت، وأبو الصلت هو عبد اهلل (1) بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيم، من أهل   هو أمي ة بن أبي الصَّ
الطائف. قدم دمشق قبل اإلسالم. وكان مطلعا على الكتب القديمة. أخباره كثيرة، وشعره من الطبقة األولى. توفي سنة 

 .2/23، األعالم: 5/229هـ. ينظر: الوافي بالوفيات:  9
 . 980ينظر: معاهد التنصيص:  (2)
 .552يوان:"األ ْدراس". ينظر: الديوان: رواية الد (3)
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أو هو مفعول مطلق، فالفاء  ،واأللف عن نون التوكيد الخفيفة والفاء مفتوحة ،الترفق
 مضمومة واأللف عن التنوين.

 ] المتقارب [ :(1)التميمي رهرطعبد القرهر بن الوقول 

 قْ ـــــــيلِ ي ي  ـــــــالِ ح  ا بِ تً يْ ب   تُ لْ ثَّ م  ت    اد  العِ  تُ فْ خِ ي و  رِ دْ ص   اق  ا ض  ذ  إِ 

 قْ ـــــيطِ أُ  ا ال  ـــــُع م  ـــــف  أ دْ  اهللِ بِ و    يــــــــــــجِ ــــت  رْ أ  ا ــــم   ـغُ ـــــــلُ ـــــــبْ أ   اهللِ ـــبِ ــــف  

  ه.، وقد ضمن البيت كامال من شعر غير "تمثلت :"فالتنبيه بقوله

 ] الكامل [  :وقوله

 لِ مِ جْ ة  مُ ير  ُت سِ ْبد لْ ت  اسْ ُت و  وْ ح  ص  ف    ةً ر  كْ ِة س  يب  بِ ُة الشَّ ي  نِ هْ ل  ْت بُ كان  

 (2) لِ زِ نْ ون  الم  ات  دُ ب  ف   لَّ ح  ف  الم  ر  ع    ب  اكِ ر  اء  ك  ن  الف   أ ْنت ِظرُ  تُ دْ ع  ق   و  

 ةُ ي  نِ هْ ل  ولشهرته لم ينبه. وبُ  وهو مشهور لمسلم بن الوليد األنصاري، ،ضم ن البيت الثاني
  : اآلتي بالجميل.لُ مِ جْ . والمُ هُ تُ ع  : س  -بضم الباء -عيشال

 ] البسيط[ :(3)ابن العميدوقول    

 ينِ د  ش  نْ أ   رِ ــــــهْ الدَّ  يمِ دِ ي ق  ـــفِ  نْ كُ ي   مْ ل  و    ن  ـــــح  ى إِ ــل  ا ع  يًّ ــوِ طْ م   ان  ك   هُ ــــــنَّ أ  ك  

                                                           
 سبقت ترجمته. (1)
البيتان للشاعر ابن التلميذ، واسمه: هبة اهلل بن صاعد بن هبة اهلل، أبو الحسن، أمين الدولة، المعروف بابن التلميذ:  (2)

كتبه: " حاشية على هـ. من  129انتهت إليه رياسة األطباء في العراق. له شعر، كله ملح ولطائف. ولد ببغداد سنة 
، األعالم: 2/52هـ. ينظر: وفيات األعيان:  920القانون البن سينا " و" الكناش في الطب ". توفي ببغداد سنة 

8/52. 
هو محمد بن الحسين العميد بن محمد، أبو الفضل، المشهور بابن العميد: وزير، من أئمة الكتاب. كان متوسعا في  (3)

الوزارة لركن الدولة البويهي. وكان حسن السياسة خبيرا بتدبير الملك، كريما ممدوحا. له  علوم الفلسفة والنجوم. ولي
 2/58، األعالم: 9/503هـ.ينظر: وفيات األعيان:  320"مجموع رسائل"، و"شعر رقيق".توفي بهمذان سنة 
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ِشنِ      ما أ ْسه ُلوا ذ ك روا/ رام  ِإذ ا ــــِإنَّ اْلكِ        ْنِزِل اْلخ  م ْن ك ان  ي ْأل ُفُهْم في اْلم 
(1) 

وهو أبو تمام،  ،مع أنه مشهور لغيره  "أنشدواـ"ضم ن بيتا كامال هو ألبي تمام، ونبه عليه ب
الضمير و  .قائله أو لم يعرف، والتنبيه مع الشهرة تأكيد عرف  وسواء في القائل المضمن أ  

أيسر تركه، وشبه بمن كان على  اه في الفقر ولمب  رجال صاح   يشكو ؛"يكن"لصاحبه في 
بعدم  ؛حتى أيسر أظهرها ؛ضغائن وأحقاد، ولم يظهرها بل طوى عليها :يعني ؛إحن

أنهم إذا  :ومعناه "،إن الكرام ...الخ:"مراعاته لي، وكان ينشد له قبل أيساره البيت المشهور
لمنزل السهل كن ى به عن الغنى، ذكروا من كان بإلفهم في المنزل الخشن، ما دخلوا في ا

 للدخول.  "أسهلوا"كنى به عن الفقر. وهمزة 

 ] البسيط [ :وقول الشاعر    

 ىذ  أ  ى و  ذً ي ق  ا فِ نَّ مِ  بُ لْ الق  و   نُ يْ الع  و    هُ ــدُ ابِ ك  نُ  س  ؤْ ي بُ ِس فِ مْ ا أ  عً ا م  نَّ كُ 

ل يْ ــاآلن  أ ْقب ل  و            اــــك  بِ ـــــِت الد ْنيا ع   (2) نَّ الِكرام  ِإذاإوى ف ال ت ْنس ِني ـــــــت هْ     م 

لشهرته، وليس هذا  ؛.البيت"إن الكرام إذا:"يشير إلى قوله ،فضمن أقل من شطر بال تنبيه
فإن التضمين لما هو أقل من  ،ه، ولو توقف المعنى على تمامهمن تضمين البيت كل  

 ودون تمامه كهذا البيت. واهلل أعلم. ،في األمثلة كما مر   ،كون مع تمام المعنىالبيت ي

كالتورية  ،وأحسن التضمين ما زاد على الكالم المشار إليه في التضمين نكتة
 ] الطويل [ ،:كتاب في المعاني والبيان ووه ،(3)"اليحبير"كقول صاحب  ؛والتشبيه

                                                           
ق برهان الدين محمد ، غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة، أبو إسح3/202ينظر: يتيمة الدهر:  (1)

م:  2008 - 5لبنان، ط/ –بن إبراهيم المعروف بالوطواط، تح: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
951 . 

 سبقت اإلشارة إلى نسبتهما. (2)
شعر هو ابن أبي األصبع، وقد سبقت ترجمته. و"التحبير"، هو عنوان كتابه اختصارا: تحرير التحبير في صناعة ال (3)

 والنثر.

[ظ92]  
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ث ْغر ه ا ِإذ ا اْلو ْهُم أ ْبد ى ِلي ل م اه ا ا ب ْين  اْلُعذ يْ   و  ب ارقِ ـــــت ذ كَّْرُت م   ِب و 

ُيْذِكرن م داِمعِ ـــْن ق  ـــي مِ ـــو  م جْ   يــد ه ا و  ر  ع و الين ا و  ر ى السَّواِبقِ ــــم ج 
(1) 

 "ذيبالعُ ": أسنانها. و"ثغرها": الحمرة الشديدة في الشفة. و"ىم  اللَّ ": الخيال. و"الوهم"
والمراد هنا البعيد، وهما الشفة واألسنان  ؛موضعان على المعنى المشهور القريب :"بارق"و

، وقوله: "السوابق"إلى  "مجر"قوله: و  .الشبيه بالبرق؛ فذلك تورية. وأراد بما بينهما ريقها
  :هكذا بأبي الطي  وهو مطلع قصيدة  ، بيت    "بارق"إلى  "تذكرت"

ْيـــ ا ب ْين  اْلُعذ  ب ارقِ ت ذ كَّْرُت م  ْجــــر ى السَّواِبقِ   ــِب و  م  ر  ع و الين ا و   (2) م ج 

وهي  ،فكانوا يجرون العوالي ،أنه وقومه كانوا نازلين بين هذين الموضعين أبو الطيبوأراد 
ويسابقون على  ،مصدر ميمي بمعنى الجر   ":المجرـ"ف .عند مطاردة الفرسان ،الرماح
جر   تذكر :"؛ أيتذكرت"وهما مفعوالن  ،لجريفالمجرى مصدر ميمي بمعنى ا .الخيل

فهو ظرف أو مفعول،  ،اسم موصول واقع على المكان": ما"و .العوالي وجري السوابق
، ومراد أبي "تذكرتـ"أو مفعولين ل "ما" اسمي مكان بدلين من "مجرى"و "مجر"ويجوز كون 

 الطيب الموضعان. 

جريان الخيل السوابق، بوتتابع دموعه  ،تبختر قد ها بتمايل الرمح "صاحب التحبير"وشبه 
 بالتوريتين والتشبيهين. واهلل أعلم.أبي الطيب  فقد زاد على

وال يضر  في التضمين التغيير القليل، وأما الكثير فيدخل في السرقة إن لم ينبه 
وعرف أنه لغير المتكلم به، والفرق بين القليل والكثير موكول إلى عرف البلغاء، فما يقال 

                                                           
، ذيل مرآة الزمان، موسى بن محمد اليونيني، عناية: وزارة التحقيقات الحكمية واألمور 382ينظر: تحرير التحبير:  (1)

، خزانة األدب البن حجة الحموي: 5/22م:  5552 - 2الثقافية للحكومة الهندية، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط/
2/325. 
 .2/512ينظر: الديوان:  (2)
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ليس هو  :وما يقال فيه ؛فقليل   ،هو ذاك بعينه وال فرق بينهما إال هذا األمر الخفيف :فيه
 .فكثير   ،خالفته إياه في أمور تبعدهمل

]  :له بكونه أقرع ذم ا ،"داء الثعلب"به  ،القليل قول بعضهم في يهوديالتغيير ومن 
 الوافر [

 وهُ رُ ك  نْ أ  و   يدِ شِ الرَّ  خِ يْ الشَّ  ن  مِ   واض  غ  وا و  طُ لِ غ   ر  ش  عْ م  لِ  ولُ قُ أ  

ال  وط الَّع الثَّن اي ا ام ة  ت ْعِرُفو ي  م ت ى   هو اْبُن ج  ِع الِعم   (1)ُه ض 

 (2):حيم بن وثيللسُ غي ره من التكلم للغيبة، وأصله 

ال  وط الَّع الثَّن اي ان  أ   ام ة  ت ْعِرُفوِني  ا اْبُن ج  ِع الِعم   م ت ى أض 

ومعنى أنهم  .عل ة يتناثر منها الشعر :"داء الثعلب"و ."تعرفوني"و "ضع"أو "أناـ"بالتكلم ب
غضوا: غضوا أبصارهم عنه استقذارا له أو لم يحترموه فحط وا قدره. وسمي اليهودي رشيدا 

انكشف  ،-بفتح الشين والعين  -صاحب ش ع ر :أي ،، وأنه ابن شعرغوي   :والمراد ا،تهك م
وهي مشاق  ،اب صعاب األموربمعنى رك   "،ع الثناياطال"عن الرأس بداء الثعلب، وأنه 

ذا وضع العمامة يُ  ،داء الثعلب  حيم  رد سُ ولم يُ  ؛عرف داؤه وعيبهومشاق الذل والهوان، وا 
ذا وضع  ،ذلك، بل أراد مدح نفسه بأنه كشف األمور وجر بها أو ابن رجل مشهور، وا 

ذا وضع عن رأسه تعرف نكايته في الع، وهي البيضة، عمامة الحرب على الرأس دو، وا 
 عمامته وزال نقابه بها عرف لشهرته. واهلل أعلم.

 
                                                           

، وكان به داء الثعلب.  (1) نسبهما ابن أبي األصبع إلى ضياء الدين موسى بن ُمْله م، الكاتب، في الرشيد عمر الُفو ي 
 .5/298، خزانة األدب للبغدادي: 222-952ينظر: تحرير التحبير: 

ِثيل بن عمرو، الرياحي  التميمي: شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية وا (2) ْيم بن و  إلسالم، وناهز عمره المئة. هو ُسح 
كان شريفا في قومه، نابه الذ كر. له أخبار مع زياد بن أبيه ومفاخرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق. توفي نحو 

 .3/55األعالم:  2/85هـ.ينظر: وفيات األعيان:  20سنة 
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 باب العقد

وهو أن ينظم النثر حديثا أو كالما، وكذا يسم ى نظم القرآن عقدا، ولكن ال يجوز وال 
يسم ى نظم القرآن أو الحديث عقدا إال إن غي ر كثيرا أو أشير إلى أنه من القرآن أو 

لم يقل: قال اهلل أو قال إن  ،ألن ه إن غي ر يسيرا كان اقتباسا ؛ثيراالحديث مع أنه غي ر ك
ن  و  .رسوله ]  :ومثال ذلك قول الشاعر .قال اهلل أو قال رسول اهلل فعقد :ديسيرًا، وقي غي ر ا 
 الوافر [

ًطا ت  ضْ ر  قْ ت  ي اسْ ذِ الَّ بِ /ي نِ لْ نِ أ    وهُ دُ ــــــاه  ش   دْ ـــــا ق  رً ش  عْ م   ـدْ ــــهِ شْ أ  و    خ 

 وهُ ـــــجُ الوُ  هِ تِ ب  يْ ه   لِ ال  ـــــج  لِ  تْ ن  ع    اـــــــــــاي  ر  ــــــــــــالب   قُ الَّ ـــــــــــــخـ   اهلل   نَّ إِ ــف  

 (1)وهُ ــــــبُ تُ اكْ ى ف  ــمًّ س  مُ  ل  ــ ــجى أ  ـــل  إِ   ن  ـــــــــيْ د  ـــبِ  مْ ــــتُ ــــنْ ــــاي  د  ــا ت  ذ  إِ  ــولُ ـــــــقُ ـُـي

وعنت: خضعت. وقول  ،"الذي"لالستقراض أو  "شاهدوه"للعوض، وهاء  "بالذي"الباء في و 
 ] الخفيف [ :(2)الشرفعي

 هْ يَّ رِ الب   رُ يْ خ   نَّ ــهال  ق   ـــع  ب  رْ أ    ات  م  لِ ا ك  ن  ـد  نْ عِ  رِ يْ الخ   ةُ د  ـــمْ عُ 

 هْ يَّ نِ بِ  نَّ ل  م  اعْ و   يك  نِ عْ ي   س  يْ ل    ام   عْ د  و   دْ ه  ازْ و   اتِ ه  بُ الش   قِ تَّ اِ 

                                                           
اء (1) ، من أهل دمشق.أورد ياقوت طائفة هو الحسين بن الحسن بن واسان بن محمد، أبو القاسم، الواساني: شاعر هجَّ

، األعالم: 25 – 55/ 1هـ. ينظر: معجم األدباء:  351حسنة من شعره، ومنها: "القصيدة النونية". توفي سنة 
2/239. 
هو محمد بن إدريس بن العباس، القرشي المطلبي، أبو عبد اهلل: أحد األئمة األربعة عند أهل السنة. ولد في غزة  (2)

رع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه والحديث، وأفتى وهو ابن عشرين سنة. أشهر هـ. ب 590سنة 
هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، دار  201كتبه:"األم" في الفقه، و"المسند" في الحديث. توفي بمصر سنة 

  .2/22، األعالم: 229/ 5م:5558 -5لبنان، ط/-الكتب العلمية بيروت

[و92]  



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
662 

 

واْزَهْد في »:وقوله ،(1)«الَحاَلُل َبي ٌن والحَرام َبي ٌن َوَبْيَنُهمر ُأُموٌر ُمْشَيِبهرتٌ »:عقد قوله
ِإنََّمر »:وقوله ،(3)«ِنيهِ َيْرُكُه مر ال َيعْ  رءِ من ُحْسِن إسالِم المَ  »:وقوله ،(2)«الد ْنَير ُيِحبََّك اهللُ 
  .(4)«اأْلَْعَمرل ِبرلن يَّرِت 

  ] السريع [  :العيرهية أبيوقول 

 رُ ـــــــــب  قْ يُ  هِ رِ بْ ي ق  ــــا فِ ــدً ــــــغ   و  ـــــهْ و    هِ رِ خْ ي ف  ـــفِ  انِ س  نْ إلِ لِ  تُ بْ جِ ع  

ا ب   لُ ــــــاُل م  ـــم   رُ ــــــــــخ  ـــــُرُه ي فْ ـــــــــــــــة  آخِ ـــــــف  ــــيـــــو جِ   ة  ــُه ُنْطف  ــــــــْن أ وَّ

 رُ ــذ  ــحْ ا ي  م   ر  ـــيخِ أْ ت   ال  و و  ـــــــجُ رْ ي    ام   م  ــــيدِ قْ ت   كُ لِ مْ ي   ال   ح  ـــــب  صْ أ  

 رُ دِ قْ ا ي  م  ي و  ضِ قْ ا ي  م   ل  ي كُ فِ   هِ رِ ــــــيْ ى غ  ـــــل  إِ  رُ ــــمْ األ   ح  ب  صْ أ  و  

ن م  ر  خْ الف  و   آدم   ما البنِ »:علي  عقد قول  لهُ ، وا  يرفع هذه  :وقيل ،(5)«ة  يف  جِ  هُ رُ آخِ و   ة  ف  طْ نُ  ا أو 
 ؛مفعول معه :"الفخر". األتخضريأخذها منه، ورج حه  فعلي   الحكمة إلى رسول اهلل 

 ما ثبت له مع الفخر. واهلل أعلم. :أي

                                                           
ب ْين ُهما ُأُمور  ُمْشت ِبهات  ال  ي ْعل ُمها كِثير  ِمن  النَّاِس"، أخرجه الشيخ(  1) ال ُل ب ي ن  والحر ام ب ي ن  و  ان من طريق حديث: "الح 

 .5/120، كشف الخفاء: 50/922النعمان بن بشير. ينظر: جامع األصول: 
، أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق «اْزه ْد فيما في أْيِدى النَّاِس ُيِحبَّك  النَّاُس اْزه ْد في الد ْني ا ُيِحبَّك  اهلُل و :»حديث ( 2)

سهل بن سعد. وذكره النووي في األربعين، وقال السخاوي: حس ن هذا الحديث النووي، ثم العراقي رحمهما اللَّه. ينظر: 
 .  5/509، المقاصد الحسنة: 5353/ 2سنن ابن ماجه: 

، أخرجه مالك في الموطأ والترمذي في السنن عن علي بن «ْسِن إسالِم المرء ت ْرُكُه ما ال ي عِنيهمن حُ »حديث:  (3)
 .8/58، مجمع الزوائد: 55/525الحسين. وهو حديث حسن. ينظر: جامع األصول: 

ا ن وى، ف من ك ان ت هجرته إِ » حديث: (  4) نَّم ا المرئ م  ا اأْل ْعم ال ِبالن يَّاِت، و اِ  ُسوله، ِإنَّم  ته ِإل ى اهلل و ر  ُسوله، ف هجر  ل ى اهلل و ر 
ته ِإل ى م ا ه اجر ِإل ْيِه  من ك ان ت هجرته ِإل ى دنيا ُيِصيبه ا أ و اْمر أ ة يْنِكحه ا ف هجر  متفق عليه. ينظر: اللؤلؤ والمرجان « و 
محمد الحلبي، دت: المقدمة،  جامع  -فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد بن عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

 .55/999األصول: 
 .2/915، البالغة العربية: 1/525، بغية اإليضاح: 112، تحرير التحبير: 2/50ينظر: الكامل: (5)
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 ] الطويل [ :(2)األشعث بن قيس (1)وقول

 آِثِم الم   ك  لْ ض  تِ عْ ب   هِ يْ ل  ع   اف  خ  و    ث  ع  شْ ي أِل  ازِ ع  ي التَّ ي  فِ لِ ع   ي ُقولُ 

ر  أ ْم ت ْسلو ُسلُ   ةً ـــــــي  شْ خِ ز اًء و  ـــــو ى ع  ـــــت ْصِبر ِلْلب لْ لِ   (3)مِ ــــوَّ الب ه ائِ ـــــف ُتْؤج 

 "مِ ائِ ه  الب   وَّ لُ سُ  ت  وْ ل  س   الَّ ا ِ و   ارِ ر  حْ األ   ر  بْ ص   ت  رْ ب  ص   نْ إِ "في تعزيته له:  علي  نظم قول 

لنفاسة تحلية  ؛الحديث بزيادة أو تحويل تصريفا أو ترتيبا عقد القرآن أو يوسم
ن لم يكن شيء من اللفظ بل المعنى سمي   ،المعقود، وهو زينة للكالم ن اشتمل  وا  النقل، وا 

وهو الذي استدار البياض فوق  ،متَّ خ  من قولهم: فرس مُ  ،م  على يسير من لفظهما فتخت  
 ] الكامل [ :ه كلها. كقولههاتجحافره  متصال، كالحلقة على الحافر من 

 (4)ودُ قُ حُ ى و  ذً ا أ  يه  فِ  مْ هُ ورُ دُ صُ و    مْ هِ اهِ و  فْ أ   نْ مِ  اءُ ض  غْ ا الب  ن  ل   تْ د  ب  و  

 واهلل أعلم.

 

 ّلباب احَل

نما يقبل بشرط كون سبكه مختارا ال يقصر عن سبك النظم،  ،وهو نثر النظم وا 
ا مَّ ل   هُ نَّ إِ ف   :"على نفسه يقيس غيره ،كقول بعض المغاربة في وصف شخص بسوء الظن

                                                           
 .5/85قائل البيتين هو أبو تمام. ينظر: الديوان:  أن الصوابكذا، و  (1)
ق.هــ،  23أمير كندة في الجاهلية واإلسالم. ولد سنة  هو األشعث بن قيس بن معدى كرب، الكندي، أبو محمد: (2)

ووفد على النبي صل ى اهلل عليه وسلم بعد ظهور اإلسالم، فأسلم، وأخباره كثيرة في الفتوح اإلسالمية. وكان من ذوي 
 –الفكر هـ.ينظر: أسد الغابة، ابن األثير الجزري ، دار  10الرأي واإلقدام، موصوفا بالهيبة. توفي بالكوفة  سنة 

 .3/322، سير أعالم النبالء: 5/558م: 5585 -بيروت
كذا، وفي وزن البيت الثاني خلل. ورواية الديوان: "أتصبر" بهمزة االستفهام، وبلفظة"حسبة" بدال من "خشية". ينظر:  (3)

 .5/85الديوان: 
 لم أتعرف على قائله. (4)
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"؛ هُ ادُ ت  عْ ي ي  ذِ الَّ  هُ م  ه  و  ت   قُ د  ص  يُ ، و  هُ ادُ ت  قْ ي   نَّ الظَّ  وءُ سُ  لْ ز  ي   مْ ، ل  هُ تُ ال  خ  ن   تْ ل  ظ  نْ ح  و   هُ تُ ال  ع  ف   تْ ح  بُ ق  
 ] الطويل [ :بأبي الطي  قول  لَّ ح  

و ه مــــْن ت  ــــا ي ْعت اُدُه مِ دَّق  م  ــو ص    ِإذ ا س اء  ِفْعُل اْلم رِء س اء ْت ُظُنوُنُه 
(1) 

 نخالته: "حنظلت"ومعنى  واستماعه لقول أعاديه. سيف الدولةيشكو  أبو الطيب قاله
لت أوصافه الحسنة بغاية شبه حال من تبد   ؛فسدت أفكاره فصارت تنتج سوء الظن وتثمره

ثمار ك امر مر بحال من له نخالت تثمر الحلو ثم انقلبت تث ،ما يستقبح من األوصاف
في كون كل منهما تبدل مما يستملح إلى االتصاف بما يستقبح، فاستعمل  ،نبات الحنظل

لم يزل " ومعنى .الكالم الذي يدل على الحالة الثانية في الحال األولى على وجه التمثيل
ا كان قبيحا في نفسه قاس الناس على نفسه فساء ظنه بهم في كل لم   ":سوء الظن يقتاده

الت الفاسدة. خي  تفصار سوء الظن يقوده إلى ما ال حاصل له في الخارج من ال ،شيء
 ،أنه لما اعتاد القبيح من نفسه توه م أن الناس كذلك ،ومعنى يصدق توهمه الذي يعتاده

 ؛فلم يحصل بسبب ذلك إال اإلثم والعداوة ،فصار يصدق ذلك التوهم الذي أصله ما اعتاده
 بأبي الطي  على  المغربيفزاد  ؛لة الناس باعتقاد السوء عداوةومعام ،إثم ألن  أكثر الظن  

 . واهلل أعلم"وحنظلت نخالته"

 

 باب التلميح

أحسن " قدامةو ابن المعيزبتقديم الالم على الميم، ويسمى التلويح، وسماه 
 ،د للمبالغةإذا أبصره ونظر إليه، ولكن شد   ؛-بتخفيف الميم -. وهو من لمحه"التضمين

أو  في هذا البيت  ،لمح فالن هذا البيت فقال كذا :، تقول-بتشديدها -حهلم  فهو مصدر 
فقد  .ح إليهتلميح إلى قول فالن، فالشاعر أو الناثر يراعي القصة أو المثل أو الشعر فيلو  

                                                           
 .2/592ينظر: الديوان: (1)



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
665 

 

 فوا التلميح بأنه يشار في الكالم أو الشعر إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكره،عر  
 [] الطويل  :كقول الشاعر

اِء و النَّاُر ت ْلت ِظي  و م ع  الرَّْمض  ِة اْلك ْربِ   ل ع ْمر  أ ر ق  و أْحف ى ِمْنك  في س اع 
(1) 

 [ ] البسيط :أشار إلى البيت المشهور

 (2)ارِ ـنَّ ــاِء بالــن الرَّْمضِ ـــِر مــكالُمْست ِجي  هِ ــــــد ُكْرب تِ ــــــرو  عنــــــُر بع مْ ــــالُمْست ِجي

متعلق بمحذوف حال من المبتدأ على  ":مع الرمضاء"الم االبتداء، و ":لعمرو"لالم في وا
اسم تفضيل ال يتقدم عليه الحال إال  "أرق  "ألن   "؛أرق  "ال من الضمير في  ،قول سيبويه

اللهم إال للضرورة  ؛اعانً و مُ من عمر   أنفعُ  مفرداً  في مثل: هذا بسرا أطيب منه رطبا، وزيد  
: األرض الحارة التي "الرمضاء"ال هنا ظرفية أيضا، والظرف قد يتوسع فيه. ومع أن الح

خبره، والجملة حال،  ،: تتوقد"تلتظي"و ،مبتدأ "النار"تحترق. و :أي ؛ترمض فيها القدم
، "مع الرمضاء"، أو المستتر فيسيبويهالحال المبتدأ على قول / والواو للحال، وصاحب 

على الرمضاء، وعلى الوجهين  اً عطف جر  ، أو يُ "عمرو"معطوف على  "النار"أو  :قيل
حال من النار ال صلة لنعت محذوف أي والنار التي تلتظي ألن ه تعسف، ولم  "تلتظي"

يذكر موصول يدل  عليه وال حاجة إليه، وأرق خبر عمرو ولو عطف عليه النار، ألن أرق 
إلخبار به عن واحد اسم تفضيل نكرة غير مضاف لمعرفة، بل لم يضف البتة فصح  ا

فصاعدا، وفي عطف النار على عمرو فيخبر عنهما بأرق بحث، ألنه ليس المراد أن 
النار أرق من المخاطب مع ظهور ذلك المعنى، اللهم إال أن يقال: إن النار ترتجى معها 

                                                           
، تحرير التحبير: 2/88" وأحنى" ، و"في ساعة الهجر". ينظر: العمدة في محاسن الشعر: البيت ألبي تمام. ويروى (1)

 .5/105، خزانة األدب البن حجة: 515
ليه ذهب الزمخشري وغيره. ينظر: المستقصى:  (2) ، 2/55الظاهر أن قائل البيت هو ُكليب، وهو ما تفيده القصة. وا 

 .2/913، البالغة العربية: 1/519ح: ، بغية اإليضا2/525خزانة األدب للبغدادي: 

[ظ92]  
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رق منك يا مخاطب؛ وهذا وصف أليب القاتل لكُ  :والمعنى ؛الحياة وال ترتجى مع المخاطب
 .ومعنى أرق وأحفى: أرحم وأشفق .ة الشديدةبالقساو 

المستجير  :"وعمرو هذا المفضل على المخاطب هو الموصوف في قول القائل      
وهو عمرو بن الحارث أب لعمرو الذي ذكره معه الرمضاء والنار في قول  ،البيت".بعمرو

و الذي اجتمع أو لعمر  ،البالغة القسوة العظمى أرق منك يا مخاطبي "المستجير ... الخ"
 مع الرمضاء والنار على تعذيب اإلنسان أو إهالكه أرق وأحفى. 

بعه عمرو بن الحارث  فلم يدركه ة ركب فرسه وأخذ رمحه، وات  اس بن مر  روي أن جس     
 :اس أغثني بشربة ماء، فقالثم وقف عليه فقال: يا جس    ،صلبه حتى طعن كليبا فقد  

 :بق لك ماء، فلحقه عمرو، فقاليني أنك تموت ولم يع .تركت الماء وراءك وانصرف عنه
 .عليه أغثني بشربة ماء، فنزل عمرو إليه وأجهز   عمرويا

 ،-بفتح الهاء وقيل بكسرها -ةل  يْ زارت أختها اله   -بفتح الباء -وسسُ وذلك أن الب         
ليب بن ربيعة  أخو مهلهل ناقة، وكُ له بجار لها من جرم بن ريان  ،اسوهي أم جس  

قد حمى أرضا من العالية ولم يكن يرعاها إال إبل  ،وهو خال امرئ القيس ،الطاهر
اس ناقة الجرمي، أعني جار البسوس الذي اس لمصاهرة بينهما، فخرجت في إبل جس  جس  

ليب، فرماها فاختل  ضرعها، فولت ليب، فأنكرها كُ جاء معها في الزيارة، فرعت في حمى كُ 
 ،!اهت  ب  رْ غُ  او   !هالَّ ذُ  اها يشخب دما، فصاحت البسوس: و  حتى بركت بفناء صاحبها وضرع

على أهله منها. فلم يزل  لهذا فواهلل ألعقرن  فحال هو أعز   ،اس: أيتها المرأةفقال جس  
اسا خروجه، فخرج ، فبلغ جس  ليب غفلة حتى خرج وتباعد عن الحي  اس يتوق ع من كُ جس  

يا عمرو أغثني  :مرو بن الحارث، فقالعلى فرسه فاتبعه، فرمى صلبه، ثم وقف عليه ع
 "المستجير بعمرو عند كربته"فأجهز عليه، أعني أسرع قتله. فقيل في ذلك:  ،بشربة ماء

أشأم "لب وبكر أربعين سنة كلها لتغلب على بكر، ولهذا قيل: تغبين  ر  ونشب الش   .البيت
 ."من البسوس
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ا كان أعز  الناس في ليب هذاس، وكُ ليب، وبكر قبيلة جس  وتغلب هي قبيلة كُ 
ه كالب قذف ذلك الجرو فيه العرب وبلغ عز ه أنه اتخذ جرو كلب، فإذا نزل بمنزل في

ذا جلس ال يمر ؤ حيث بلغ عواف ،فعوى ه ال يرعى أحد عشب ذلك الموضع إال بإذنه، وا 
ه، وال توقد نار غير ناره، وال في مجلسه غير   أحد بين يديه إجالال له، وال يخشى أحد  

فيقول: صيد  ،الصيد إال  بإذنه، وكان مجير   أرضا يحمي التغلبي وال بكري رجال و  يحمي
 فال يصيب أحد منه شيئا.  ،كذا في جواري

لى وراء مكة وهي الحجازـ  ولما بلغ كليبا أوالعالية: ما فوق نجد إلى  رض تهامة وا 
 .إنما أراد كليبا ال فحلهان، وهو يَّ ل  ظن  أن ه أراد فحله عُ  ..إلخ"عقرن  فحال أل :"قول جساس

في  الفنريكما قال به  ،ما قلته أولى اس، ولعل  ظن أن عمرا هو جس   عدالس  و 
 . والبيت من التلميح في الشعر إلى الشعر.(1)"حواشي المطول"

 [متقارب ] ال:(2)عمرو بن كلثومومثال التلميح في الشعر إلى المثل قول 

ْرُط الق ت ادِ *  (3)*وِمْن ُدوِن ذِلك  خ 

وذلك أنه لما  ؛المذكور آنفا في قصته ،أشار به إلى المثل السائر. وأصله لكليب
، ظن  أنه يريد فحله "على أهله منها فحال هو أعز   ألعقرن   :"سمع كليب قول جساس

فصار مثال يضرب لكل أمر شاق ال يتوصل إال  "،ادِ ت  الق   طُ رْ خ   ان  يَّ ل  دون عُ :"ان، فقاليَّ ل  عُ 

                                                           
 .512-1/519ينظر: بغية اإليضاح:  (1)
هو عمرو بن كلثوم بن مالك، من بني تغلب، أبو األسود: شاعر جاهلي، من الطبقة األولى.ولد في بالد ربيعة.  (2)

مات في الجزيرة وكان من أعز الناس نفسا، وهو من الفتاك الشجعان. ساد قومه )تغلب( وهو فتى، وعمر طويال. 
 .9/81، األعالم: 202ق. هـ. ينظر: معجم الشعراء:  10الفراتية نحو سنة 

ْرب  وط ْعن  ُيِقر  الُعُيون ا* (3)  صدر بيت، وعجزه:               *وض 

: بن. ينظر: الكامل في اللغة واألدونسبه المبرد والثعالبي وغيرهما لك ْعب بن ُجعيل، ش اِعر معاوية بن أبي سفيا
 ، تاج العروس: خرط.2/83، المستقصى: 959، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: 5/298
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المأخوذ مثال ف ،دونه خرط القتاد. فنظمه عمرو بن كلثوم المذكور :فيقالبتكلف عظيم، 
شجر صلب له شوك كاإلبر. وخرطه: أن تمر اليد  ":القتاد"ان. وذلك الكالم غير علي  

  .عليه من أعاله إلى أسفله حتى ينتثر منه شوكه

أشار  ،(1)" غي ة  فِبت  بل يل ة  نابِ  :"الحريريومثال التلميح في النثر إلى الشعر قول /
 ] الطويل[ :إلى قول النابغة

ِئيل ة   ْتِني ض  ر  ْقِش ِفي أ ْني اِبه ا الس م  ن اِقعُ   ف ِبت  ك أ ن ي س او   (2)ِمن  الر 

: جمع رقشاء: ،بضم الراء"، الرقش"و ،: الرقيقة من الحيات"الضئيلة"و ،: قاتلتني"ساورتني"
 وهي ما فيها نقط.

 :متصال بكالمه المذكور آنفا ،الحريريميح في النثر إلى القصة قول ومثال التل       
على نبينا وعليهما الصالة  ،أشار إلى حزن يعقوب على يوسف"، وأْحزان  ي عقوبي ة  "

 .والسالم

 :أشار إلى قولهم "،أوالدها ة تعق  فيا لها من هر  :" ومثال التلميح إلى المثل في النثر
 .(3)"دهاة تأكل أوالمن الهر   أعق  "

 ] الطويل [ :رمأبي يم  ومثال التلميح في النظم إلى القصة قول 

ق  ـــل ِحْقن ا ِبُأخْ  م  اْله  ــــْد ح  ـــــــر اُهْم و  هِ ــــقُــلُ   و ىــــــوَّ  ــعُ ــــــي  ُوقَّ ــــــر ه ا و هْ ـــــْدن ا ط يْ ــــوبًا ع 

ل يْ  دَّْت ع  اِنِب الِخــْدِر ت ْطل عُ هُ ِبش ْمس  ل    م  ِغــــــار  ُل ُس و اللَّيْ ـــن ا الشَّمْ ـــف ر   م ِمْن ج 

                                                           
ب ري ة". ينظر: مقامات الحريري: ( 1)  . 253من "المقامة الو 
 .33ينظر: الديوان: (2)
من الهرة"؛ ألنها  قال أبو هالل العسكري: يقال:"أبر  من الهرة"؛ ألنها تأكل أوالدها من المحبة..، ويقولون أيضا:"أعق (3)

ده ا  تأكل أوالدها، وعلى هذا المذهب قال ابن المعتز:    أما ترى الد ْني ا فدتك الورى    كهرة ت ْأُكل أ ْوال 
بيروت، لبنان،  -ينظر: مجمع األمثال، أحمد بن محمد الميداني، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة 

 .5/213بيروت، دت:  –و هالل العسكري، دار الفكر ، جمهرة األمثال، أب5/552دت: 

[و94]  



  حمققا" البديع ربيع" كتاب ..................  التحقيق

 
669 

 

ْبغ  الد   ا ضوُؤه ا ص   زَّعُ ــــــــج  ـــاِء اْلمُ ــْوب  الس مــــــــِتــــه ا ث  ـــِلب ْهج    ِة واْنط و ىنَّ جُ ن ض 

ْكِب ُيوش عُ   م  ــــــــــــــــائِ ــال ُم ن  ــــــــــــــا أ ْدِري أ أ حْ ـــواهلِل م  ــــف ــ  (1)أ ل مَّْت ِبن ا أ ْم ك ان  ِفي الرَّ

يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف  ،ارينإذ قاتل الجب   ،يوشع: أشار إلى قصة يوشع
ال، فدعا اهلل، فرد  عليه تأن تغيب قبل فراغه من قتالهم، فتدخل ليلة السبت، فيحرم الق

والضمير  .منعها عن الغروبو ردها  :وقيل ،فرغ أوقفها في مكانها حتى الشمس. وقيل:
: "متهحو  "و أبي تمام المرتحلين. وحام الطير على الماء: دار، ةحبأل "لهم"و "أخراهم"في 

م الهوى  قلوبا"حجعلته حائما، فمعنى  : ما "طير القلوب": جعلها دائرة حول األحباب. و"و 
: جمع واقع. والشمس -ح القاف المشددةبضم الواو وفت-يختلج فيها من الخواطر. والُوقَّع 

وهو التراب،  ،غام، وأصله لصوق األنف بالر  : الذليل"الراغم"و ،األولى: الحقيقة ادعاءً 
 "،صبغ الدجى اهؤ ضا ضو "ن: الهودج. و"الخدر"حوه بظهور الشمس. وم: "ذلة الليل"و
الطالعة من الخدر.  للشمس "بهجتها"و "هاؤ ضو "والضمير في  جية: الظلمة.أزاله. والد   :أي
ع ز : انضم. والمراد بنضو الثوب المج"انضوى"و : الظلمة."ةجن  الد  ": اللون. و"الصبغ"و

لون الكواكب. وطلوع الشمس  غيرألن  لون السماء  ؛ذو لونين :"عز المج"الكواكب. و ءخفا
من جانب الخدر: ظهور وجه الحبيب في جانب الليل، استعظم ذلك حتى كأنه ال يمكن 

أهذا حلم في النوم أم كان في الركب  :وقال ،راكرد الشمس، واستغربه وتجاهل تحي   ،ةعاد
خلط علي األمر لما  :كأنه قال ؟،يوشع على نبينا وعليه الصالة والسالم، فرد  الشمس

نزلت في  ،وجه الحبيب :أي ؛شاهدت، فلم أدر هل أنا نائم وما رأيت حلم أم شمس الخدر
 .؟أو حضر يوشع فرد الشمس ؟،الركب فعاد ليلهم نهارا

ما في : نميريشريك الكما روي أن تميميا قال ل ،ومن التلميح ضرب يشبه اللغز
طا؛ أشار التميمي ، فقال النميري: خاصة إذا كان يصيد الق  الجوارح أحب إلي من البازي  

 ] الوافر [ :جريرإلى قول 
                                                           

 .550ينظر: الديوان:  (1)
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ْير  ا الب  أ ن   ل ى ُنم  اِء ل ه ا اْنصباباُأِتيح  مِ   اِزي الُمِطل  ع  ن  السَّم 
(1) 

 ] الطويل [   :(2)رحرم  الط  وأشار شريك إلى قول 

لَّتِ   ت ِميم  ِبُطْرِق الل ْؤمْ أ ْهد ى ِمن  ْالق ط ا ل ْكت  ُطْرق  اْلم ك اِرِم ض  ل ْو س  و 
(3) 

حة لقينا البار  ، فقال عبد اهلل: ماذاعبد اهلل بن يزيد الهالليودخل رجل من محارب على 
 الطويل [ ] :(4)األتخطلما تركونا ننام، أراد قول  ،من شيوخ محارب

 يرِ بْ ريُش وال ت  ْت ت  ان  ا خلُتها ك  م  و    اِرب   ح  يء  شيوُخ مُ ش   ال  بِ  (5)تعشى    

ب ْت  ضف ادعُ  ل ي  ِفي ظ ْلماِء ل ْيل  ت جاو  ْوتُ ه  ـــــف د لَّ ع  يَّة  الب حْ ه  ـــا ص   رِ ــا ح 

 الطويل [ ] :رقعا وكانوا في طلبه، أراد قول القائلأهُلك أضلوا البارحة بُ  :بيفقال المحار 

لُ ال  ج  و   ع  قُ رْ بُ  يد  زِ ي   نِ بْ اِل و    ع  قُ رْ بُ  مِ ؤْ الل ن  مِ  ي  لِ ال  هِ  ل  كُ لِ 
(6) 

: إن التلميح يكون باإلشارة إلى القرآن والحديث أيضا، ولم ينصا فرج والصفي  وقال 
 باآلية.على الحديث، لكن يعلم 

                                                           
و  اْنِصب اب ا". ينظر: العقد الفريد: 25ينظر: الديوان:( 1)  .2/300، ورواية ابن عبد ربه: "أ ت ْحُت له ِمن  الج 
الشام، وانتقل إلى الكوفة، فكان هو الط ِرمَّاح بن حكيم بن الحكم، من طي ئ: شاعر إسالمي فحل. ولد ونشأ في  (2)

اًء، معاصرا للكميت صديقا له، ال يكادان يفترقان. له "ديوان شعر". توفي سنة  هـ. ينظر:  529معلما فيها. وكان هج 
 . 3/229، األعالم:  228الشعر والشعراء: 

، 2/300ينظر: العقد الفريد: وقصة النميري مع التميمي ذكرها غير واحد، منهم السكاكي والبكري وابن عبد ربه.  (3)
 . 985، المفتاح:  5/823سمط الآللي: 

 55هو غياث بن غوث بن الصلت، أبو مالك، الملقب باأل ْخط ل: شاعر، مصقول األلفاظ، في شعره إبداع. ولد سنة (4)
فكان شاعرهم.  هـ، وهو أحد الثالثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير، والفرزدق، واألخطل.اتصل باألمويين

 .8/12، معجم المؤلفين: 9/523هـ. ينظر: األعالم:  50له " ديوان شعر".توفي سنة 
، وهو صوتها من جلدها وهو  (5) "، كما روي بها البيت. يقال: األفعى ت ِكش  وت ِفش  كذا. وهو تصحيف كلمة"ت ك ش 

، 9/225ق "، والنقيق: صياح الضفادع. ينظر: العين: الكشيش والقشيش، والفحيح: صوتها من فيها. ورواية الديوان: "ت نُ 
 . 585نقق. ينظر: الديوان: -، لسان العرب: كشش9/28
، 5/152، محاضرات األدباء للراغب األصفهاني: 2/300، العقد الفريد:2/522ينظر القصة في: البيان والتبيين:  (6)

 .982المفتاح: 
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 ] البسيط [ :ببيت نفسه الصفي  ومث ل  

ن ُعوا  (1)ِإذ ا ُأِتيُت ِبِسْحر  ِمْن ك الِمِهمِ   ِإْن ُأْلِقه ا ت ت ل قَّْف ُكلَّ م ا ص 

ن ُعوا﴾أشار إلى قوله تعالى:﴿   [ ] البسيط :ببيت نفسهرر  ابن القص  ، و(2)ت ْلق ْف م ا ص 

 مِ ل  الق  و   ونِ ي نُ فِ  هِ قِ ال  خْ أ  حِ دْ م  بِ   هُ م  ظَّ ع   قِ لْ الخ   هُ ل  إِ  يف  رِ ش   ق  لْ خُ 

 ] البسيط [  :بقوله نفسه أيضا وفرج بن محرز

 مِ هِ رِ صْ أ ى و  اف  ن و  إِ  ين  يئِ بِ ى النَّ ل  ع    هِ تِ ر  صْ نُ بِ  اق  يث  مِ  ذُ خْ ا أ  ن  اء  ج   دْ ق  

ذ  اللَّ وهي قوله تعالى:﴿ ،ومعنى البيت يشير إلى اآلية الشريفة :قال ْذ أ خ  ُه ِميث اق  النَِّبي ين  و اِ 
ل ت ْنُصُرنَّ  ا م ع ُكْم ل ُتْؤِمُننَّ ِبِه و  د ق  ِلم  ُسول  ُمص  اء ُكْم ر  ا آت ْيُتُكْم ِمْن ِكت اب  و ِحْكم ة  ثُمَّ ج  ُه ق ال  ل م 

ْرن ا ق ال  ف اْشه ُدوا و أ ن ا ِلُكْم ِإْصِري ق اُلوا أ ْقر  ل ى ذ  ْذُتْم ع  ْرُتْم و أ خ  ﴾ أ أ ْقر  م ع ُكْم ِمن  الشَّاِهِدين 
(3) 

 رسول اهلل  :أي ،وال عكس، وهو نبي   /ألن كل رسول ؛ويدخل الرسل بالتضمين :قال
أكرم الخلق على اهلل وأعالهم منصبا بنصرته، ثم كمل اآلية الشريفة بقوله جل  من 

ْرن ا﴿:قائل ﴾و أ ن ا ﴿:وتفضل وامتن فقال، ق ال  ف اْشه ُدوا﴾ ق اُلوا أ ْقر  فال  ؛م ع ُكْم ِمن  الشَّاِهِدين 
رتبة أعلى، وال منصب أرفع، وال محل أسنى، وال مكانة أزكى، وال روح أشرف، وال جسم 

إلى هنا تم  .موشرف وكرم وعظ  ، أترف، وال خلق أعظم، وال أكمل، وال وجه أحيى منه 
  كالمه واختتم.

حسانه والحـول وال قوة إال باهلل العلي  ،تبارك وتعالى ،بحمد اهلل" ربيع البديع"تم           وا 
 .العظيــم

 

                                                           
 . 502ينظر: الديوان:  (1)
 . 25طه:  (2)
 . 85آل عمران:  (3)

[ظ94]  
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 فهرس اآليرت القرآنية-1

 الصفحة السورة رقمهر طرف اآلية/الشرهد القرآني م
ْمُد ِللَِّه ر ب  اْلع ال ِمين    الفاتحة اْلح 

اِلكِ   الفاتحة ي ْوِم الد ينِ  م 

يَّاك  ن ْست ِعينُ   الفاتحة ِإيَّاك  ن ْعُبُد و اِ 
ر اط  اْلُمْست ِقيم    الفاتحة اْهِدن ا الص 

ل ْيِهمْ   الفاتحة ِصر اط  الَِّذين  أ ْنع ْمت  ع 

ْيب  ِفيِه ُهدً   البقرة ى ِلْلُمتَِّقين  ذ ِلك  اْلِكت اُب ال  ر 
 البقرة الَِّذين  ُيْؤِمُنون  ِباْلغ ْيِب 

 البقرة ر ض  ِفي ُقُلوِبِهْم م  
 البقرة أ ُنْؤِمُن ك م ا آم ن  الس ف ه اءُ 

نَّا ُنوا ق اُلوا آم  ذ ا ل ُقوا الَِّذين  آم   البقرة و اِ 
 البقرة ُه ي ْست ْهِزُئ ِبِهْم اللَّ 

اء  ل ُهمْ  ا أ ض   البقرة ُكلَّم 
ع ل  ل ُكُم اأْل ْرض  ِفر اًشا و السَّم اء  ِبن اءً   البقرة الَِّذي ج 

ِمُلوا الصَّ  ُنوا و ع  ب ش ِر الَِّذين  آم  اِت و   البقرة اِلح 
ث اًل م ا ..ِإنَّ اللَّه  ال  ي    البقرة ْست ْحِيي أ ْن ي ْضِرب  م 

ْهد  اللَِّه ِمْن ب ْعِد ِميث اِقهِ   البقرة الَِّذين  ي ْنُقُضون  ع 
ْن ُيْفِسُد ِفيه ا  البقرة أ ت ْجع ُل ِفيه ا م 

 البقرة ي ُسوُمون ُكْم ُسوء  اْلع ذ ابِ 
ي ْقُتلُ  ق  و   البقرة ون  النَِّبي ين  ِبغ ْيِر اْلح 

 البقرة م ْن آم ن  ِباللَّهِ 
 البقرة اُر اآْلِخر ُة ُقْل ِإْن ك ان ْت ل ُكُم الدَّ 

س ًدا ِمْن ِعْنِد أ ْنُفِسِهمْ    البقرة ح 



  .احممد بن يوسف أطفيش وجهوده البالغية........    الفهارس الفنية

 
675 

 

نَّ  ق اُلوا ل ْن ي ْدُخل  اْلج   البقرة ك ان  ُهوًدا  ة  ِإالَّ م نْ و 
ل ى ش ْيء   ار ى ع  ق ال ِت اْلي ُهوُد ل ْيس ِت النَّص   البقرة و 

اًما  اِعُلك  ِللنَّاِس ِإم   البقرة ق ال  ِإن ي ج 
لًّى  ق اِم ِإْبر اِهيم  ُمص   البقرة و اتَِّخُذوا ِمْن م 

ل ه  آب اِئك  ِإْبر اِهيم  ن ْعُبُد ِإل ه    البقرة ك  و اِ 
نَّا ِباللَِّه   البقرة ُقوُلوا آم 

 البقرة ِصْبغ ة  اللَِّه 
س ًطا   ع ْلن اُكْم ُأمًَّة و  ك ذ ِلك  ج   البقرة و 

ل ِئْن أ ت ْيت  الَّ   البقرة  ِذين  ُأوُتوا اْلِكت اب  و 
ْوِف و الْ  نَُّكْم ِبش ْيء  ِمن  اْلخ  ل ن ْبُلو   البقرة ُجوِع و 

نَّا ِإل ْيِه ر اِجُعون    البقرة ِإنَّا ِللَِّه و اِ 
ث ِل الَِّذي ي ْنِعُق  ث ُل الَِّذين  ك ف ُروا ك م  م   البقرة و 

ي ا اِص ح  ل ُكْم ِفي اْلِقص   البقرة ة  و 
ان  الَِّذي ُأْنِزل  ِفيِه اْلُقْرآنُ   البقرة ش ْهُر ر م ض 
ذ ا س أ ل ك  ِعب اِدي ع ن ي ف ِإن ي ق ِريب    البقرة و اِ 

ي اِم الرَّف ُث ِإل ى ِنس اِئُكمْ   البقرة ُأِحلَّ ل ُكْم ل ْيل ة  الص 
ج   ث ِة أ يَّام  ِفي اْلح   البقرة ث ال 

اء ْتُكُم اْلب ي ن اتُ  ل ْلُتْم ِمْن ب ْعِد م ا ج   البقرة ف ِإْن ز 
ُقِضي  األ ْمرُ   البقرة و 

ْن ي ش اُء ِإل ى ِصر اط  ُمْست ِقيم    البقرة و اللَُّه ي ْهِدي م 
ِسبْ  ل مَّا ي ْأِتُكمْ أ ْم ح  نَّة  و   البقرة ُتْم أ ْن ت ْدُخُلوا اْلج 

ْير  ل ُكمْ  ْيًئا و ُهو  خ   البقرة و ع س ى أ ْن ت ْكر ُهوا ش 
ِن اْلم ِحيِض ُقْل ُهو  أ ًذى ي ْسأ ُلون ك  ع   البقرة و 

ب ِقيَّة  ِممَّا ت ر ك   ب ُكْم و   البقرة ِمْن ر 
ل ب ْت ِفئ ًة ك ِثير ًة   البقرة ك ْم ِمْن ِفئ ة  ق ِليل ة  غ 
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ات   ُهْم د ر ج  ف ع  ب ْعض   البقرة و ر 
 البقرة اْلق ي وُم ال  ت ْأُخُذُه ِسن ة  و ال  ن ْوم  
 البقرة ِق ف ْأِت ِبه ا اللَّه  ي ْأِتي ِبالشَّْمِس ِمن  اْلم ْشرِ 

ل ى ق ْري ة    البقرة أ ْو ك الَِّذي م رَّ ع 
بَّة  أ ْنب ت ْت س ْبع  س ن اِبل   ث ِل ح   البقرة ك م 
نَّة   ُدُكْم أ ْن ت ُكون  ل ُه ج  د  أ ح   البقرة أ ي و 

ُعون    البقرة ِفيِه ِإل ى اللَّهِ  و اتَُّقوا ي ْوًما ُتْرج 
ل  ُمس مًّى ف اْكتُُبوهُ   البقرة ِإل ى أ ج 

 البقرة ال  ُيك ل ُف اللَُّه ن ْفًسا ِإالَّ ُوْسع ه ا
ًة   آل عمران و ه ْب ل ن ا ِمْن ل ُدْنك  ر ْحم 

 آل عمران يِل اللَِّه و ُأْخر ى ك اِفر ة  ِفئ ة  تُق اِتُل ِفي س بِ 
 آل عمران ُزي ن  ِللنَّاِس ُحب  الشَّه و اِت ِمن  الن س اءِ 

ق   ي ْقُتُلون  النَِّبي ين  ِبغ ْيِر ح   آل عمران و 
ْيرُ   آل عمران ِبي ِدك  اْلخ 

ُتوِلُج النَّه ار  ِفي اللَّْيلِ ُتوِلُج اللَّْيل  ِفي ال  آل عمران نَّه اِر و 
ُنوًحا  آل عمران ِإنَّ اللَّه  اْصط ف ى آد م  و 

م ك ر  اللَُّه  م ك ُروا و   آل عمران و 
ث ِل آد م   ث ل  ِعيس ى ِعْند  اللَِّه ك م   آل عمران ِإنَّ م 

ذ  ا ْذ أ خ   آل عمران للَُّه ِميث اق  النَِّبي ين  و اِ 
تَّى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحب ون    آل عمران ل ْن ت ن اُلوا اْلِبرَّ ح 

ق اُم ِإْبر اِهيم    آل عمران ِفيِه آي ات  ب ي ن ات  م 
 انآل عمر  م ْن آم ن   ِلم  ت ُصد ون  ع ْن س ِبيِل اللَّهِ 

د  ُوُجوه   ت ْسو   آل عمران ي ْوم  ت ْبي ض  ُوُجوه  و 
ِة اللَّهِ  ْت ُوُجوُهُهْم ف ِفي ر ْحم   آل عمران و أ مَّا الَِّذين  اْبي ضَّ

ل وُكُم اأْل ْدب ار   ْن ُيق اِتُلوُكْم ُيو   آل عمران و اِ 
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ُيِميتُ   عمران آل ُيْحِيي و 
ِكيلُ  ِنْعم  اْلو  ْسُبن ا اللَُّه و  ق اُلوا ح   آل عمران و 
ف ْضل    آل عمران ف اْنق ل ُبوا ِبِنْعم ة  ِمن  اللَِّه و 

 آل عمران لَّه  الَِّذين  ي ْذُكُرون  ال
ل ى ُرُسِلك   ْدت ن ا ع  بَّن ا و آِتن ا م ا و ع   آل عمران ر 

ا ن ك ح  آب اُؤُكمْ   النساء و ال  ت ْنِكُحوا م 
 النساء ف ك ْيف  ِإذ ا ِجْئن ا ِمْن ُكل  ُأمَّة  ِبش ِهيد  

ة  و أ ْنُتْم ُسك ار ى ُبوا الصَّال   النساء ال  ت ْقر 
 النساء م ْن آم ن   

 النساء ُت م ع ُهمْ ي ا ل ْيت ِني ُكنْ 
ْشي ةً   النساء أ ْو أ ش دَّ خ 

ِديثًا  النساء ال  ي ك اُدون  ي ْفق ُهون  ح 
اء ُهْم أ ْمر  ِمن  اأْل مْ  ذ ا ج  ْوفِ و اِ   النساء ِن أ ِو اْلخ 

ا ْن ي ْعم ْل ِمن  الصَّ م  اِت ِمْن ذ ك ر  و   النساء ِلح 
ْن أ ْحس ُن ِديًنا ِممَّْن أ ْسل م  و ْجه ُه ِللَّهِ  م   النساء و 

ُبوًرا  النساء و آت ْين ا د اُوود  ز 
ِئك ُة ي ْشه ُدون   ل ُه ِبِعْلِمِه و اْلم ال   النساء أ ْنز 

ْبًدا ِللَّ   النساء هِ ل ْن ي ْست ْنِكف  اْلم ِسيُح أ ْن ي ُكون  ع 
ل د    النساء ِإِن اْمُرؤ  ه ل ك  ل ْيس  ل ُه و 

ْلُت ل ُكْم ِدين ُكمْ   المائدة اْلي ْوم  أ ْكم 
 المائدة ِلُيِري ُه ك ْيف  ُيو اِري

 المائدة ف ال  ت ْخش ُوا النَّاس  و اْخش ْونِ 
ك ت ْبن   ل ْيِهْم ِفيه ا أ نَّ النَّْفس  ِبالنَّْفسِ و   المائدة ا ع 

ْن أ ْحس ُن ِمن  اللَِّه ُحْكًما ِلق ْوم  ُيوِقُنون   م   المائدة و 
 المائدة ُقُلوِبِهْم م ر ض   ِفي 
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 المائدة ف س ْوف  ي ْأِتي اللَّهُ 
نَّا ِباللَّهِ ه ْل ت ْنِقُمون  ِمنَّا إِ   المائدة الَّ أ ْن آم 

ْبُسوط ت انِ   المائدة ب ْل ي د اُه م 
غُ  ل ى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلب ال   المائدة م ا ع 
غُ  ل ى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلب ال   المائدة م ا ع 
ِبيُث و الطَّي بُ   المائدة ال  ي ْست ِوي اْلخ 

ْن أ ْشي اء    المائدة ال  ت ْسأ ُلوا ع 
 المائدة س أ ل ه ا ق ْوم  ق ْد 

 المائدة و اتَُّقوا اللَّه  و اْسم ُعوا
ا ِفي ن ْفِسك   ا ِفي ن ْفِسي و ال  أ ْعل ُم م   المائدة ت ْعل ُم م 

 المائدة ذ ْبُهْم ف ِإنَُّهْم ِعب اُدك  ِإْن ُتع  
ل ق ِد اْسُتْهِزئ  ِبُرُسل  ِمْن ق بْ    األنعام ِلك  و 

ل ى ن ْفِسِه الرَّْحم ة    األنعام ك ت ب  ع 
ل ُه م ا س ك ن    األنعام و 

ي اتُن ا الد ْني ا  نعاماأل ِإْن ِهي  ِإالَّ ح 
ل ْيك  ِمْن ِحس اِبِهْم ِمْن ش ْيء    األنعام م ا ع 

 األنعام ِلُكل  ن ب إ  ُمْست ق ر  
ة  و اتَُّقوهُ   األنعام و أ ْن أ ِقيُموا الصَّال 

ل ُكوت  السَّم او اِت و اأْل ْرضِ  ك ذ ِلك  ُنِري ِإْبر اِهيم  م   نعاماأل و 
ل ْيِه اللَّْيُل ر أ ى ك ْوك ًبا نَّ ع   األنعام ف ل مَّا ج 

ب ي  األنعام ف ل مَّا ر أ ى اْلق م ر  ب اِزًغا ق ال  ه ذ ا ر 
ب ي ًة ق ال  ه ذ ا ر   األنعام ف ل مَّا ر أ ى الشَّْمس  ب اِزغ 

ْهُت و ْجِهي  ِللَّذِ   األنعام ف ط ر  السَّم او اتِ ي و جَّ
ُمْخِرُج اْلم ي تِ  ي ِت و  يَّ ِمن  اْلم   األنعام ُيْخِرُج اْلح 
ار   اُر و ُهو  ُيْدِرُك اأْل ْبص   األنعام ال  ُتْدِرُكُه اأْل ْبص 
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اِنِهْم و أ ْقس ُموا ِباللَِّه ج    ألنعاما ْهد  أ ْيم 
ْيًتا ف أ ْحي   م ْن ك ان  م   األنعام ْين اُه أ و 

اِني   ْأِن ث م   األنعام ة  أ ْزو اج  ِمن  الضَّ
اُكُم اللَُّه ِبه ذ ا  األنعام أ ْم ُكْنُتْم ُشه د اء  ِإْذ و صَّ

رَّم    األنعام اللَّهُ و ال  ت ْقُتُلوا النَّْفس  الَِّتي ح 
س ن ِة ف ل ُه ع ْشُر أ ْمث اِله ا اء  ِباْلح   األنعام م ْن ج 

ر ج   ْدِرك  ح   األعراف ف ال  ي ُكْن ِفي ص 
ل ْيكُ  ْلن ا ع   األعراف ْم ِلب اًسا ي ا ب ِني آد م  ق ْد أ ْنز 

ب ي ِباْلِقْسِط و    األعراف أ ِقيُمواأ م ر  ر 
م لُ  تَّى ي ِلج  اْلج  نَّة  ح   األعراف و ال  ي ْدُخُلون  اْلج 

ْمُد ِللَِّه الَِّذي ه د ان ا  األعراف اْلح 
اب  النَّارِ  نَِّة أ ْصح  اُب اْلج  ن اد ى أ ْصح   األعراف و 

ل ى اْلع ْرشِ   ألعرافا اْست و ى ع 
ُكْم ِمْن أ ْرِضُكمْ   األعراف ُيِريُد أ ْن ُيْخِرج 

ب ن ا نَّا ِبآي اِت ر  ا ت ْنِقُم ِمنَّا ِإالَّ أ ْن آم  م   األعراف و 
ْمن اه ا ِبع ْشر   ِثين  ل ْيل ًة و أ ْتم  ْدن ا ُموس ى ث ال  و اع   األعراف و 

ل مَّا   األعراف ُسِقط  ِفي أ ْيِديِهمْ و 
س ن ةً و اْكُتْب ل ن ا ِفي ه ِذِه الد    األعراف ْني ا ح 

ُيْؤُتون  الزَّك اة    األعراف ف س أ ْكتُُبه ا ِللَِّذين  ي تَُّقون  و 
ُيِميتُ   األعراف ُيْحِيي و 
ة  و الَِّذين  ُيم س    األعراف ُكون  ِباْلِكت اِب و أ ق اُموا الصَّال 

ل خ  ِمْنه ا ل ْيِهْم ن ب أ  الَِّذي آت ْين اُه آي اِتن ا ف اْنس   األعراف و اْتُل ع 
ِتين    األعراف و ُأْمِلي ل ُهْم ِإنَّ ك ْيِدي م 

 األعراف أ ْم ل ُهْم أ ْيد  ي ْبِطُشون  ِبه ا أ ل ُهْم أ ْرُجل  ي ْمُشون  ِبه ا
ْيًرا أل  ْسم ع ُهمْ  ِلم  اللَُّه ِفيِهْم خ  ل ْو ع   األنفال و 
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 األنفال ُقْل ِللَِّذين  ك ف ُروا ِإْن ي ْنت ُهوا ُيْغف ْر ل ُهمْ 
 األنفال ِفي ُقُلوِبِهْم م ر ض  

 األنفال ال  ِكت اب  ِمن  اللَِّه س ب ق  ل م سَُّكمْ ل وْ 
ي ْشِف ُصُدور   ل ْيِهْم و  ي ْنُصْرُكْم ع  ُيْخِزِهْم و   التوبة و 

 التوبة ف ب ش ْرُهْم ِبع ذ اب  أ ِليم  
 التوبة ِإنَّ ِعدَّة  الش ُهوِر ِعْند  اللَِّه اْثن ا ع ش ر  ش ْهًرا

 التوبة اثَّاق ْلُتْم ِإل ى اأْل ْرِض أ ر ِضيُتمْ 
ْنك  ِلم  أ ِذْنت  ل ُهمْ  ف ا اللَُّه ع   التوبة ع 

ي ُقوُلون  ُهو  ُأُذن   ِمْنُهُم الَِّذين  ُيْؤُذون  النَِّبيَّ و   التوبة و 
 التوبة مْ ف م ا ك ان  اللَُّه ِلي ْظِلم هُ 

اِهِد اْلُكفَّار  و اْلُمن اِفِقين    التوبة ي ا أ ي ه ا النَِّبي  ج 
ا ن ق ُموا ِإالَّ أ ْن أ ْغن اُهُم اللَّهُ  م   التوبة و 

ُرون  ِمْنُهْم س ِخر  اللَُّه ِمْنُهمْ   التوبة ف ي ْسخ 
ُكوا ق ِلياًل  ْلي ْبُكوا ك ِثيًراف ْلي ْضح   التوبة  و 

ل ى اْلُمْحِسِنين  ِمْن س ِبيل    التوبة م ا ع 
ر  س ي ًئا اِلًحا و آخ  ل ُطوا ع م اًل ص   التوبة خ 

 التوبة ُجُرف  ه ار  ف اْنه ار  
اِمدُ   التوبة سَّاِئُحون  ون  الالتَّاِئُبون  اْلع اِبُدون  اْلح 

 التوبة ِفي ُقُلوِبِهْم م ر ض  
اء ُكْم ر ُسول  ِمْن أ ْنُفِسُكمْ   التوبة ل ق ْد ج 

ل ى اْلع ْرشِ   يونس اْست و ى ع 
م ا ك ان  النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة و اِحد ةً   يونس و 

ْدن اق اُلوا   يونس أ ِجْئت ن ا ِلت ْلِفت ن ا ع مَّا و ج 
ْين ا ِإل ى ُموس ى و أ ِخيِه أ ْن ت ب وَّآ  يونس ِلق ْوِمُكم ا و أ ْوح 

ْيت  ق ْبلُ  ق ْد ع ص   يونس آآْلن  و 
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يك  ِبب د ِنك    يونس ف اْلي ْوم  ُنن ج 
ْن ُيِرْدك   ْير  ف ال  ر ادَّ ِلف ْضِلهِ و اِ   يونس ِبخ 

ْنس ان  ِمنَّا ر ْحم ةً  ل ِئْن أ ذ ْقن ا اإْلِ  هود و 
رَّاء   ل ِئْن أ ذ ْقن اُه ن ْعم اء  ب ْعد  ض   هود و 

م  و اْلب ِصيرِ ك اأْل ْعم ى و اأْل    هود ص 
ْيُتُه ف ع ل يَّ ِإْجر اِميأ ْم ي ُقوُلون  اْفت ر ا  هود ُه ُقْل ِإِن اْفت ر 

و ْحِين ا  هود و اْصن ِع اْلُفْلك  ِبأ ْعُيِنن ا و 
اُء أ ْقِلِعي ي ا س م  ِقيل  ي ا أ ْرُض اْبل ِعي م اء ِك و   هود و 

 هود ِإن ي ُأْشِهُد اللَّه  و اْشه ُدوا
ْبُح ِبق ِريب    هود أ ل ْيس  الص 

ُتك  ي ا ُشع    ال   هود ْيُب أ ص 
 هود ي ْوم  ي ْأِت ال  ت ك لَُّم ن ْفس  

 هود ف أ مَّا الَِّذين  ش ُقوا ف ِفي النَّارِ 
ا د ام ِت السَّم او اُت و   اِلِدين  ِفيه ا م   هود اأْل ْرُض خ 

اِلِدين  ِفيه ا نَِّة خ   هود و أ مَّا الَِّذين  ُسِعُدوا ف ِفي اْلج 
اِدِقين   ل ْو ُكنَّا ص  ا أ ْنت  ِبُمْؤِمن  ل ن ا و  م   يوسف و 

ِميل   ْبر  ج  ل ْت ل ُكْم أ ْنُفُسُكْم أ ْمًرا ف ص   يوسف ب ْل س وَّ
ي ْعُقوب   اق  و  ْسح   يوسف و اتَّب ْعُت ِملَّة  آب اِئي ِإْبر اِهيم  و اِ 

 يوسف ُقِضي  اأْل ْمُر الَِّذي ِفيِه ت ْست ْفِتي انِ 
ق   ْصح ص  اْلح   يوسف اآْلن  ح 

ن ِميُر أ ْهل ن ا  يوسف و 
كَّلِ  ل ْيِه ف ْلي ت و  ك ُلون   و ع   يوسف اْلُمت و 

ل ُصوا ن ِجيًّا  يوسف ف ل مَّا اْست ْيأ ُسوا ِمْنُه خ 
 يوسف ْلق ْري ة  و اْسأ ِل ا

ِميل   ْبر  ج  ل ْت ل ُكْم أ ْنُفُسُكْم أ ْمًرا ف ص   يوسف ق ال  ب ْل س وَّ
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ر ًضاق اُلوا ت اللَِّه ت ْفت ُأ ت ذْ  تَّى ت ُكون  ح   يوسف ُكُر ُيوُسف  ح 
ل ى و ْجِه أ ِبي  يوسف ف أ ْلُقوُه ع 

ِلك  اْلق ِديمِ  ال   يوسف ت اللَِّه ِإنَّك  ل ِفي ض 
ْون ه ا  ف ع  السَّم او اِت ِبغ ْيِر ع م د  ت ر   الرعد ر 

 دالرع ِمْن و ال  
اب  الث ق ال    الرعد السَّح 

ا ي ت ذ كَُّر ُأوُلو اأْل ْلب ابِ   الرعد ِإنَّم 
ل ْت ِمْن ق ْبِله ا ُأم م    الرعد ِفي ُأمَّة  ق ْد خ 

ل  ِكت اب    الرعد ِلُكل  أ ج 
 إبراهيم يُدون  أ ْن ت ُصد ون اِإْن أ ْنُتْم ِإالَّ ب ش ر  ِمْثُلن ا ُترِ 

 إبراهيم ق ال ْت ل ُهْم ُرُسُلُهْم ِإْن ن ْحُن ِإالَّ ب ش ر  ِمْثُلُكمْ 
بَّن ا ِإن ي أ ْسك ْنُت ِمْن ُذر    إبراهيم يَِّتي ِبو اد  ر 

ْكُرُهْم ِلت ُزول  ِمْنُه اْلِجب الُ  ْن ك ان  م   براهيمإ و اِ 
ِلُيْنذ ُروا ِبهِ  غ  ِللنَّاِس و   إبراهيم ه ذ ا ب ال 

ل ْيِهْم ب اًبا ِمن  السَّم اءِ  ل ْو ف ت ْحن ا ع   الحجر و 
 الحجر ن ب ْئ ِعب اِدي أ ن ي أ ن ا اْلغ ُفوُر الرَِّحيمُ 

ْين ا ِإل ْيِه ذ ِلك  اأْل ْمر   ق ض   الحجر و 
ِتِهْم ي ْعم ُهون    الحجر ل ع ْمُرك  ِإنَُّهْم ل ِفي س ْكر 

تَّى ي ْأِتي ك  اْلي ِقينُ  بَّك  ح   الحجر و اْعُبْد ر 
 النحل ُر اللَِّه أ ت ى أ مْ 

ل ق ه ا ل ُكْم ِفيه ا ِدْفء    النحل و اأْل ْنع ام  خ 
اِنِهْم و أ ْقس ُموا  ْهد  أ ْيم   النحل ِباللَِّه ج 

ي ْجع ُلون  ِللَِّه اْلب ن اِت ُسبْ  ان ُه و   النحل ح 
 النحل ُكِلي ِمْن ُكل  الثَّم ر اتِ 

ِر  ِة ِإالَّ ك ل ْمِح اْلب ص  ا أ ْمُر السَّاع  م   النحل و 
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ِمْن أ    النحل ْصو اِفه او 
رَّ   النحل ت ِقيُكُم اْلح 

ْحس انِ   النحل ِإنَّ اللَّه  ي ْأُمُر ِباْلع ْدِل و اإْلِ
 النحل ف ِإذ ا ق ر ْأت  اْلُقْرآن  ف اْست ِعْذ ِباللَِّه 

ا ُعوِقْبُتْم ِبهِ   النحل ف ع اِقُبوا ِبِمْثِل م 
ل ى ب ْعض   ُهْم ع  ْلن ا ب ْعض   اإلسراء اْنُظْر ك ْيف  ف ضَّ

ْغُلول ًة ِإل ى ُعُنِقك    اإلسراء و ال  ت ْجع ْل ي د ك  م 
 اإلسراء رَّم  اللَُّه و ال  ت ْقُتُلوا النَّْفس  الَِّتي ح  

ُبوًرا  اإلسراء و آت ْين ا د اُوود  ز 
ل ى ش اِكل ِتهِ   اإلسراء ُقْل ُكل  ي ْعم ُل ع 
 اإلسراء ه ْل ُكْنُت ِإالَّ ب ش ًرا ر ُسواًل 

ُبُهْم أ ْيق اًظا و ُهْم ُرُقود   ت ْحس   الكهف و 
م ْن ش اء  ف ْلي ْكُفْر   الكهف ف م ْن ش اء  ف ْلُيْؤِمْن و 

ي اِة الد ْني ا اُل و اْلب ُنون  ِزين ُة اْلح   الكهف اْلم 
ت ر ى اأْل ْرض  ب اِرز ةً  ي ْوم  ُنس ي ُر اْلِجب ال  و   الكهف و 

ِغير ًة و ال  ك ِبير ةً   الكهف ال  ُيغ اِدُر ص 
ع ل ُه د كَّاء   ب ي ج  اء  و ْعُد ر   الكهف ف ِإذ ا ج 

 الكهف و ُهْم ي ْحس ُبون  أ نَُّهْم ُيْحِسُنون  ُصْنًعا
ب ك    مريم ِذْكُر ر ْحم ِت ر 
 مريم أ ْسِمْع ِبِهْم و أ ْبِصْر 
ك ان  ر ُسواًل ن ِبيًّا  مريم و 
ك ان  ر ُسواًل ن ِبيًّا  مريم و 

ْأِتيًّا  مريم ِإنَُّه ك ان  و ْعُدُه م 
ا ب ْيــــن  أ ْيِديـــــــــن ا  مريم م 

ا ب ْين  أ ْيِدين ا ب ك  ل ُه م  ا ن ت ن زَُّل ِإالَّ ِبأ ْمِر ر  م   مريم و 
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ي الَِّذين  اتَّق ْوا  مريم ُثمَّ ُنن ج 
ل ى اْلع ْرِش اْست و ىالرَّْحم ُن   طه ع 

 طه ِإنَّك  ِباْلو اِد اْلُمق دَِّس ُطًوى
ا ِتْلك  ِبي ِميِنك  ي ا ُموس ى م   طه و 

ن ِمي ل ى غ   طه ..و أ ُهش  ِبه ا ع 
ْيِر ُسوء   اء  ِمْن غ   طه ت ْخُرْج ب ْيض 

ِزيًرا ِمْن أ ْهِليو اْجع ْل ِلي   طه و 
ا ي ا ُموس ى ب ُكم   طه ف م ْن ر 

ْيل ُكْم ال   ل ى اللَّهِ ق ال  ل ُهْم ُموس ى و   طه ت ْفت ُروا ع 
ن ُعوا  طه ت ْلق ْف م ا ص 

اتِ  اِلح  ْن ي ْأِتِه ُمْؤِمًنا ق ْد ع ِمل  الصَّ م   طه و 
 طه و اْنُظْر ِإل ى ِإل ِهك  

ِئذ   ن ْحُشُر اْلُمْجِرِمين  ي ْوم   طه و 
نَِّة ف ت ْشق ى ا ِمن  اْلج  نَُّكم   طه ف ال  ُيْخِرج 
 طه ِإنَّ ل ك  أ الَّ ت ُجوع  ِفيه ا و ال  ت ْعر ى

ُأ ِفيه ا و   ىو أ نَّك  ال  ت ْظم   طه ال  ت ْضح 
ا آِله ة  ِإالَّ اللَُّه ل ف س د ت ا  األنبياء ل ْو ك ان  ِفيِهم 

 األنبياء ُكل  ِفي ف ل ك  
ع ْلن ا ِلب   م ا ج   األنبياء ش ر  ِمْن ق ْبِلك  اْلُخْلد  و 

ل ق ِد اْسُتْهِزئ  ِبُرُسل  ِمنْ   األنبياء ك  ق ْبلِ  و 
 األنبياء ب ْل ف ع ل ُه ك ِبيُرُهْم ه ذ ا 

ُسل ْيم ان   د اُوود  و  ْرثِ  و  اِن ِفي اْلح   األنبياء ِإْذ ي ْحُكم 
ُكالًّ آت ْين ا ُحْكًما و ِعْلًما  األنبياء ف ف هَّْمن اه ا ُسل ْيم ان  و 

ل   ْلز   الحج ة  السَّاع ِة ش ْيء  ع ِظيم  ز 
ْون ه ا ت ْذه ُل ُكل   ع تْ  ي ْوم  ت ر   الحج ُمْرِضع ة  ع مَّا أ ْرض 
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ْيًئا  الحج ِلك ْيال  ي ْعل م  ِمْن ب ْعِد ِعْلم  ش 
ق    الحج ذ ِلك  ِبأ نَّ اللَّه  ُهو  اْلح 

ْن ِفي اْلُقُبورِ و أ نَّ اللَّه  ي    الحج ْبع ُث م 
ا ق دَّم ْت ي د اك    الحج ذ ِلك  ِبم 

ي ُصد ون    الحج ِإنَّ الَِّذين  ك ف ُروا و 
ل ْيُكْم ف اْجت ِنُبوا ا ُيْتل ى ع   الحج و ُأِحلَّْت ل ُكُم اأْل ْنع اُم ِإالَّ م 

رَّ ِمن  السَّ   اِء ف ت ْخط ُفُه الطَّْيُر خ   الحج م 
ق    الحج الَِّذين  ُأْخِرُجوا ِمْن ِدي اِرِهْم ِبغ ْيِر ح 

 الحج ِفي ُقُلوِبِهْم م ر ض  
ِليم   نَّ اللَّه  ل ع ِليم  ح   الحج و اِ 

اق ب  ِبِمْثِل م ا ُعوِقب   م ْن ع   الحج ِبِه ..ذ ِلك  و 
 الحج النَّه اِر ذ ِلك  ِبأ نَّ اللَّه  ُيوِلُج اللَّْيل  ِفي 

ق  ذ ِلك  بِ   الحج أ نَّ اللَّه  ُهو  اْلح 
ُعف  الطَّاِلُب و اْلم ْطُلوبُ   الحج ض 

ل ة  ِمْن  ْنس ان  ِمْن ُسال  ل ْقن ا اإْلِ ل ق ْد خ   المؤمنون ِطين  و 
ع ْلن اُه ُنْطف ًة ِفي ق ر ار  م ِكين    المؤمنون ُثمَّ ج 

ل ْقن ا اْلع ل ق ة  ُمْضغ ًة  ل ق ًة ف خ  ل ْقن ا الن ْطف ة  ع   المؤمنون ُثمَّ خ 
ا ُتوع ُدون    المؤمنون ه ْيه ات  ه ْيه ات  ِلم 

ن ْحي ا ..ِإْن ِهي  إِ  ي اتُن ا الد ْني ا ن ُموُت و   المؤمنون الَّ ح 
ْيِهْم ف ِرُحون   ا ل د   المؤمنون ُكل  ِحْزب  ِبم 

ل د   ذ  اللَُّه ِمْن و  ا اتَّخ   المؤمنون  م 
ْن ي ْدُع م ع  اللَِّه ِإل ًها م  ر   و   المؤمنون آخ 

ل ْيِهْم أ ْلِسن ُتُهْم و أ ْيِديِهْم و أ ْرُجُلُهْم ..ي ْوم    النور ت ْشه ُد ع 
ث ُل ُنوِرِه اللَُّه ُنوُر السَّم او اِت و اأْل    النور ْرِض م 

ارِ   النور ي ك اُد س ن ا ب ْرِقِه ي ْذه ُب ِباأْل ْبص 
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 النور ار  نَّه  ُيق ل ُب اللَُّه اللَّْيل  و ال
ل ق  ُكلَّ د ابَّة  ِمنْ   النور م اء   و اللَُّه خ 

ْن ي ش اُء ِإل ى ِصر اط  ُمْست ِقيم     النور و اللَُّه ي ْهِدي م 
ُسوِلِه ِلي   ذ ا ُدُعوا ِإل ى اللَِّه و ر   النور ْحُكم  و اِ 

 النور ر ض  أ ِفي ُقُلوِبِهْم م  
اِنِهمْ  ْهد  أ ْيم   النور و أ ْقس ُموا ِباللَِّه ج 

ل ك ْت  ُنوا ِلي ْست ْأِذْنُكُم الَِّذين  م   النور ي ا أ ي ه ا الَِّذين  آم 
ي ْوم  ي ع   ل ى ي د ْيهِ و   الفرقان ض  الظَّاِلُم ع 

ب ك   ك ف ى ِبر  ن ِصيًراو   الفرقان ه اِدًيا و 
ل ى اْلع ْرشِ   الفرقان اْست و ى ع 

م ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين   ي ًة و   الشعراء ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 
 الشعراء ُكْم ِمْن أ ْرِضُكْم ُيِريُد أ ْن ُيْخِرج  

ي ًة و    الشعراء م ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين  ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 
ل ق ِني ف ُهو  ي ْهِدينِ   الشعراء الَِّذي خ 

ي ْسِقينِ   الشعراء و الَِّذي ُهو  ُيْطِعُمِني و 
ذ ا م ِرْضُت ف ُهو  ي ْشِفيِن   الشعراء و اِ 

 الشعراء ينِ و الَِّذي ُيِميتُِني ُثمَّ ُيْحيِ 
اِلِحين    الشعراء ر ب  ه ْب ِلي ُحْكًما و أ ْلِحْقِني ِبالصَّ

 الشعراء ي ْوم  ال  ي ْنف ُع م ال  و ال  ب ُنون  
نَُّة ِلْلُمتَِّقين    الشعراء و ُأْزِلف ِت اْلج 

 الشعراء ِكُبوا ف ُكبْ 
م ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين   ِإنَّ  ي ًة و   الشعراء ِفي ذ ِلك  آل 

م ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين   ي ًة و   الشعراء ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 
م ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين   ي ًة و   الشعراء ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 

م ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين  ِإنَّ ِفي ذ   ي ًة و   الشعراء ِلك  آل 
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ِلُكْم ِمن  اْلق اِلين    الشعراء ق ال  ِإن ي ِلع م 
م ا ك ان  أ ْكث ُرُهْم ُمْؤِمِنين   ي ًة و   الشعراء ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 

م ا ك ان  أ كْ  ي ًة و   الشعراء ث ُرُهْم ُمْؤِمِنين  ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 
ْيِر ُسوء    اء  ِمْن غ   النمل ت ْخُرْج ب ْيض 

نَُّكمْ   النمل ال  ي ْحِطم 
 النمل و ِجْئُتك  ِمْن س ب إ  ِبن ب إ  

دْ   النمل ُت اْمر أ ًة ت ْمِلُكُهْم ِإن ي و ج 
لَّْوا ُمْدِبِرين  و ال  ُتْسمِ   مَّ الد ع اء  ِإذ ا و   النمل ُع الص 

وِر ف ف ِزع   ي ْوم  ُيْنف ُخ ِفي الص   النمل و 
ت ر ى اْلِجب ال  ت ْحس ُبه ا اِمد ًة  و   النمل ج 

ْيِر ُسوء   اء  ِمْن غ   القصص ت ْخُرْج ب ْيض 
ل ِكنَّا كُ   القصص نَّا ُمْرِسِلين  و 

ْمُد ِفي اأْلُول ى و اآْلِخر ةِ   القصص ل ُه اْلح 
ع ل  ل ُكُم اللَّْيل   ِتِه ج  ِمْن ر ْحم   القصص و النَّه ار  و 

 العنكبوت ُه ِفي الد ْني ا و آت ْين اُه أ ْجر  
ْنِبهِ  ْذن ا ِبذ  ل ف ِمْنُهْم م نْ  ف ُكالًّ أ خ  ْلن ا ع   العنكبوت أ ْرس 

نَّ أ ْوه ن  اْلُبُيوِت ل ب ْيُت اْلع ْنك ُبوتِ   العنكبوت و اِ 
م    العنكبوت ْن أ ْظل ُم و 

 الروم و ْعد  اللَِّه ال  ُيْخِلُف اللَُّه و ْعد هُ 
ي اِة ال ي ْعل ُمون  ظ اِهًرا ِمن    الروم د ْني ا اْلح 

ُهمْ ف م ا ك ان    الروم اللَُّه ِلي ْظِلم 
ُرون    الروم ف ُأول ِئك  ِفي اْلع ذ اِب ُمْحض 

يُ  ي ِت و  يَّ ِمن  اْلم   الروم ْخِرُج اْلم ي ت  ُيْخِرُج اْلح 
ن امُ  ِمْن آي اِتِه م   الروم لنَّه اِر ُكْم ِباللَّْيِل و او 

ْيِهْم ف ِرُحون    ا ل د   الروم ُكل  ِحْزب  ِبم 
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 الروم  ظ ه ر  اْلف س اُد ِفي اْلب ر  و اْلب ْحرِ 
 الروم ف أ ِقْم و ْجه ك  ِللد يِن اْلق ي مِ 

ُة  ي ْوم  ت ُقوُم السَّاع   الروم اْلُمْجِرُمون   ُيْقِسمُ و 
ق    الروم ف اْصِبْر ِإنَّ و ْعد  اهلِل ح 

ُيوِلُج النَّه ار  ِفي اللَّْيلِ   لقمان ُيوِلُج اللَّْيل  ِفي النَّه اِر و 
ل ى اْلع ْرشِ   السجدة اْست و ى ع 

ا ُأْخفِ   السجدة ي  ل ُهْم ِمْن ُقرَِّة أ ْعُين  ف ال  ت ْعل ُم ن ْفس  م 
ل ْم ي ْهِد ل ُهْم ك ْم أ ْهل ْكن ا   السجدة ِمْن ق ْبِلِهْم أ و 
ْوا أ نَّا ن ُسوُق الْ  ل ْم ي ر   السجدة م اء  أ و 
ْذن ا ِمن  النَِّبي ين   ْذ أ خ   األحزاب و اِ 

 األحزاب ْم م ر ض  ِفي ُقُلوِبهِ 
ُيع ذ ب  اْلُمن اِفِقين  إِ   األحزاب ْن ش اء  و 

ك ف ى اللَُّه اْلُمْؤِمِنين  اْلِقت ال    األحزاب و 
ق  أ ْن ت ْخش اهُ  ت ْخش ى النَّاس  و اللَُّه أ ح   األحزاب و 

م ال   ل ى النَِّبي  ِإنَّ اللَّه  و  ل ون  ع   األحزاب ِئك ت ُه ُيص 
ْقُتمْ  ل ى ر ُجل  ُين ب ُئُكْم ِإذ ا ُمز   سبأ ه ْل ن ُدل ُكْم ع 

ُقُدور  ر اِسي ات   و اِب و   سبأ و ِجف ان  ك اْلج 
ْن ُقُلوِبِهمْ    سبأ ُفز ع  ع 

نَّا أ ْو ِإيَّ   سبأ ى ُهًدى اُكْم ل ع ل  و اِ 
ْلن اك  ِإالَّ ك افًَّة ِللنَّاسِ  ا أ ْرس  م   سبأ و 

ِمُلوا ْعِف ِبم ا ع  ز اُء الض   سبأ ف ُأول ِئك  ل ُهْم ج 
ا ي ْشت ُهون   ب ْين  م   سبأ و ِحيل  ب ْين ُهْم و 

ي اح  ف تُِثيرُ  اًبا أ ْرس ل  الر   فاطر س ح 
ا ي ْست ِوي اْلب ْحر ا م   فاطر ِن ه ذ ا ع ْذب  ُفر ات  و 

ُيوِلُج النَّه ار  ِفي اللَّْيلِ   فاطر ُيوِلُج اللَّْيل  ِفي النَّه اِر و 
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ي ْوم  اْلِقي   ِة ي ْكُفُرون  ِبِشْرِكُكمْ و   فاطر ام 
ا ي ْست وِ  م   فاطر ي اأْل ْعم ى و اْلب ِصيرُ و 

 فاطر و ال  الظ ُلم اُت و ال  الن وُر  
ُروُر    فاطر و ال  الظ ل  و ال  اْلح 

ا ي ْست ِوي اأْل ْحي اُء و ال  اأْل   م   فاطر ْمو اُت و 
ِمن  اْلِجب اِل ُجد د  ِبيض  و    فاطر ُحْمر  و 

ْثن ا اْلِكت اب  الَِّذين  اْصط ف ْين ا   فاطر ُثمَّ أ ْور 
 فاطر ي ْصط ِرُخون   

ل ِئْن ز ال ت ا ِإْن أ ْمس ك ُهم ا  فاطر و 
اِنِهمْ  ْهد  أ ْيم   فاطر و أ ْقس ُموا ِباللَِّه ج 

 فاطر ُر السَّي ُئ ِإالَّ ِبأ ْهِلهِ و ال  ي ِحيُق اْلم كْ 
 يس ِإْن أ ْنُتْم ِإالَّ ت ْكِذُبون  

ُلون   ب ن ا ي ْعل ُم ِإنَّا ِإل ْيُكْم ل ُمْرس   يس ق اُلوا ر 
ُعون   ل ْيِه ُتْرج  ِني و اِ  ا ِلي  ال  أ ْعُبُد الَِّذي ف ط ر  م   يس و 

 يس ِخُذ ِمْن ُدوِنِه آِله ًة أ أ تَّ 
 يس ه ار  و آي ة  ل ُهُم اللَّْيُل ن ْسل ُخ ِمْنُه النَّ 
ْلق هُ  ن ِسي  خ  ث اًل و  ر ب  ل ن ا م   يس و ض 

ل ق  السَّ  ل ْيس  الَِّذي خ   يس م او اِت و اأْل ْرض  ِبق اِدر  أ و 
 افاتالص واِصب  
 الصافات ثاِقب  
 الصافات ال ِزب  

 الصافات و ر ب  اْلم ش اِرقِ 
ِقُفوُهْم   الصافات و 

 الصافات ق اِصر اُت الطَّْرفِ  
ِرين   ب ي ل ُكْنُت ِمن  اْلُمْحض  ل ْوال  ِنْعم ُة ر   الصافات و 
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 الصافات ِلِمْثِل ه ذ ا ف ْلي ْعم ِل اْلع اِمُلون  
ْلن ا ِفيِهْم ُمْنِذِرين   ل ق ْد أ ْرس   الصافات و 

اِقب ُة اْلُمْنذ ِرين    الصافات ف اْنُظْر ك ْيف  ك ان  ع 
ا اْلِكت اب  اْلُمْست ِبين    الصافات و آت ْين اُهم 
ر اط  اْلُمْست ِقيم    الصافات و ه د ْين اُهم ا الص 

اِلِقين   ت ذ ُرون  أ ْحس ن  اْلخ   الصافات أ ت ْدُعون  ب ْعاًل و 
ل ْيِهْم ُمْصِبِحين   ون  ع  نَُّكْم ل ت ُمر   الصافات و اِ 

ِباللَّْيِل أ ف ال  ت ْعِقُلون    الصافات و 
ب اُح اْلُمْنذ ِرين   ِتِهْم ف س اء  ص   الصافات ف ِإذ ا ن ز ل  ِبس اح 

ع ل  اآْلِله ة  ِإل ًها و اِحًدا  ص أ ج 
ا ُهمْ  ق ِليل  م   ص و 

ي ْعُقوب   اق  و  ْسح   ص و اْذُكْر ِعب اد ن ا ِإْبر اِهيم  و اِ 
ة  ِذْكر ى الدَّاِر إِ  اِلص   ص نَّا أ ْخل ْصن اُهْم ِبخ 

نَُّهْم ِعْند ن ا ل ِمن  اْلُمْصط ف ْين  اأْل ْخي اِر   ص و اِ 
ذ ا اْلِكْفِل  اِعيل  و اْلي س ع  و   ص و اْذُكْر ِإْسم 
نَّ ِلْلُمتَِّقين  ل ُحْسن  م آب    ص ه ذ ا ِذْكر  و اِ 

 ص ق اِصر اُت الطَّْرِف 
نَّ ِللطَّاِغين    ص ه ذ ا و اِ 

ا ي ت ذ كَُّر ُأوُلو اأْل ْلب ابِ   الزمر ِإنَّم 
ْوِته ا فَّى اأْل ْنُفس  ِحين  م   الزمر اللَُّه ي ت و 

ا ل ى م  ت ا ع  ْسر   الزمر ف رَّْطُت  أ ْن ت ُقول  ن ْفس  ي ا ح 
 الزمر أ ْو ت ُقول  ل ْو أ نَّ اللَّه  ه د اِني  

 الزمر أ ْو ت ُقول  ِحين  ت ر ى اْلع ذ اب  ل ْو أ نَّ ِلي ك رًَّة 
 الزمر ل ِئْن أ ْشر ْكت  ل ي ْحب ط نَّ ع م ُلك  

 الزمر ِبي ِميِنِه  و السَّم او اُت م ْطِويَّات   
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نَّاِت ع ْدن   بَّن ا و أ ْدِخْلُهْم ج   غافر ر 
ِميم  و ال  ش ِفيع  ُيط اعُ  ا ِللظَّاِلِمين  ِمْن ح   غافر م 

اِئن ة  اأْل ْعُينِ   غافر خ 
 غافر ي ْوم  التَّن ادِ 

ي ْوم  ي ُقوُم اأْل    غافر ْشه ادُ و 
ل ق ُكْم ِمْن ُتر اب  ُثمَّ ِمْن ُنْطف ة    غافر خ 

ا ُكْنُتْم ت ْفر ُحون  ِفي اأْل ْرِض   غافر ذ ِلُكْم ِبم 
ل ْت آي اُتهُ   فصلت ُفص 

ْيِن  ل ق  اأْل ْرض  ِفي ي ْوم   فصلت خ 
 فصلت ُر اْلُخْلدِ ل ُهْم ِفيه ا د ا

ز اُء س ي ئ ة  س ي ئ ة  ِمْثُله ا  الشورى و ج 
ْن ي ش اُء ِإن اثًا  الشورى ي ه ُب ِلم 

ن اثًا و ُجُهْم ُذْكر اًنا و اِ   الشورى أ ْو ُيز 
ا ن ِسيُتْم ِلق اء  ي ْومِ    الجاثية ُكْم ه ذ ااْلي ْوم  ن ْنس اُكْم ك م 
 األحقاف ف أ ْصب ُحوا ال  ُير ى ِإالَّ م س اِكُنُهمْ  

 محمد ِفي ُقُلوِبِهْم م ر ض  
 محمد ِفي ُقُلوِبِهْم م ر ض  

ي ْنُصر ك  اللَُّه ن ْصًرا ع ِزيًزا  الفتح و 
ر ام  ِإْن ش اء  اللَُّه آِمِنين  ل ت ْدُخُلنَّ اْلم سْ   الفتح ِجد  اْلح 

ُسوُل اللَِّه و الَِّذين  م ع هُ  مَّد  ر   الفتح ُمح 
نَّا ُقْل ل ْم ُتْؤِمُنوا  الحجرات ق ال ِت اأْل ْعر اُب آم 

ش ِهيد   اء ْت ُكل  ن ْفس  م ع ه ا س اِئق  و   ق و ج 
ِمن  اللَّْيِل ف س ب ْحُه و أ ْدب ار  الس ُجودِ   ق و 

 الذاريات و الذَّاِري اِت ذ ْرًوا
ق   اِء و اأْل ْرِض ِإنَُّه ل ح   الذاريات ف و ر ب  السَّم 



  .احممد بن يوسف أطفيش وجهوده البالغية........    الفهارس الفنية

 
692 

 

نَّا ل ُموِسُعون    الذاريات و السَّم اء  ب ن ْين اه ا ِبأ ْيد  و اِ 
 الطور و الط ورِ 

ِكت اب  م ْسُطور    الطور و 
ْدب ار  الن ُجومِ  ِمن  اللَّْيِل ف س ب ْحُه و اِ   الطور و 

 النجم و النَّْجِم ِإذ ا ه و ى
م ا غ و ى اِحُبُكْم و  لَّ ص   النجم م ا ض 

ِمُلوا ِلي ْجِزي  الَّذِ    النجم ين  أ س اُءوا ِبم ا ع 
ك  و أ ْبك ى  النجم و أ نَُّه ُهو  أ ْضح 
 النجم و أ نَُّه ُهو  أ م ات  و أ ْحي ا
 النجم و أ نَُّه ُهو  ر ب  الش ْعر ى

 النجم ل ْيس  ل ه ا ِمْن ُدوِن اللَِّه ك اِشف ة  
ُة و اْنش قَّ اْلق م رُ  ب ِت السَّاع   القمر اْقت ر 

ي ُقوُلوا ِسْحر   ْوا آي ًة ُيْعِرُضوا و  ْن ي ر   القمر و اِ 
 القمر ِبم اء  ُمْنه ِمر  

 القمر ق ْد ُقِدر  
ل ق ْد ي سَّْرن ا اْلُقْرآن  ِللذ ْكِر ف ه ْل ِمنْ   القمر ُمدَِّكر   و 

ل ق ْد ي سَّْرن ا اْلُقْرآن  ِللذ ْكِر ف ه ْل ِمْن ُمدَِّكر    القمر و 
 القمر أ ب ش ًرا ِمنَّا و اِحًدا ن تَِّبُعُه 

ِن اْلك ذَّابُ  ًدا م   القمر س ي ْعل ُمون  غ 
ل ق ْد ي سَّْرن ا اْلُقْرآن  لِ   القمر لذ ْكِر ف ه ْل ِمْن ُمدَِّكر  و 

ل ق ْد ي سَّْرن ا اْلُقْرآن  ِللذ ْكِر ف ه ْل ِمْن ُمدَِّكر    القمر و 
 القمر ُمْقت ِدر   

 الرحمن الشَّْمُس و اْلق م ُر ِبُحْسب ان  
ُر ي ْسُجد انِ   الرحمن و النَّْجُم و الشَّج 
ا ُتك ذ ب انِ  ب ُكم  ِء ر   الرحمن ف ِبأ ي  آال 
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ل ْيه ا ف ان    الرحمن ُكل  م ْن ع 
ْنِس ِإِن اْست ط ْعُتْم   الرحمن ي ا م ْعش ر  اْلِجن  و اإْلِ

نَّت اِن  ب ِه ج  ق ام  ر  اف  م  ِلم ْن خ   الرحمن و 
ا ُتك ذ ب انِ   ب ُكم  ِء ر   الرحمن ف ِبأ ي  آال 

 الرحمن ذ و ات ا أ ْفن ان  
ا ُتك ذ ب انِ  ب ُكم  ِء ر   الرحمن ف ِبأ ي  آال 

ْين اِن ت ْجِري انِ   الرحمن ِفيِهم ا ع 
ا ُتك ذ ب انِ ف ِبأ ي  آ ب ُكم  ِء ر   الرحمن ال 

انِ  ْوج  ا ِمْن ُكل  ف اِكه ة  ز   الرحمن ِفيِهم 
ا ُتك ذ ب انِ  ب ُكم  ِء ر   الرحمن ف ِبأ ي  آال 

ل ى ُفُرش    الرحمن ُمتَِّكِئين  ع 
 حمنالر  ق اِصر اُت الطَّْرفِ 

ْحس انُ  ْحس اِن ِإالَّ اإْلِ ز اُء اإْلِ  الرحمن ه ْل ج 
ث ةً  ُكْنُتْم أ ْزو اًجا ث ال   الواقعة و 

ن ةِ  ْيم  اُب اْلم  ا أ ْصح  ن ِة م  ْيم  اُب اْلم   الواقعة ف أ ْصح 
ِة  اُب اْلم ْشأ م  ا أ ْصح  ِة م  اُب اْلم ْشأ م   الواقعة و أ ْصح 

 الواقعة و السَّاِبُقون  السَّاِبُقون  
 الواقعة ال  ي ْسم ُعون  ِفيه ا ل ْغًوا و ال  ت ْأِثيًما

ًما  ًما س ال   الواقعة ِإالَّ ِقياًل س ال 
اُب اْلي ِمينِ  ا أ ْصح  اُب اْلي ِميِن م   الواقعة و أ ْصح 

 الواقعة ِفي ِسْدر  م ْخُضود  
ْنُضود   ط ْلح  م   الواقعة و 
ْمُدود   ِظل  م   الواقعة و 

 الواقعة ف ال  ُأْقِسُم ِبم و اِقِع الن ُجوِم 
نَُّه ل ق س م  ل ْو ت ْعل ُمون  ع ِظيم    الواقعة و اِ 
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 الواقعة ْرآن  ك ِريم  ِإنَُّه ل قُ 
ان   ْيح  ْوح  و ر   الواقعة ف ر 

ل ى اْلع ْرشِ   الحديد اْست و ى ع 
ُيوِلُج النَّه ار  ِفي اللَّْيلِ   الحديد ُيوِلُج اللَّْيل  ِفي النَّه اِر و 

ْن أ ْنف ق    الحديد ال  ي ْست ِوي ِمْنُكْم م 
ا ف ات ُكْم  ل ى م   الحديد ِلك ْيال  ت ْأس ْوا ع 

ُقُلوُبُهْم ش تَّى ِميًعا و   الحشر ت ْحس ُبُهْم ج 
ِلُك اْلُقد وس  الحشر ُهو  اللَُّه الَِّذي ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو  اْلم 

 الممتحنة ال  ت تَِّخُذوا ع ُدو ي 
 الممتحنة  ُهنَّ ِحل  ل ُهْم و ال  ُهْم ي ِحل ون  ل ُهنَّ ال  
ُسوُلهُ    المنافقون و اللَُّه ي ْعل ُم ِإنَّك  ل ر 

نَّ اأْل ع ز   ِدين ِة ل ُيْخِرج  ْعن ا ِإل ى اْلم   المنافقون ل ِئْن ر ج 
 الطالق ْقُتُم الن س اء  ي ا أ ي ه ا النَِّبي  ِإذ ا ط لَّ 

ْيُث ال  ي ْحت ِسبُ  ي ْرُزْقُه ِمْن ح   الطالق و 
 التحريم ُمْسِلم ات  ُمْؤِمن ات  ق اِنت ات  ت اِئب ات   

اِهِد اْلُكفَّار  و اْلُمن اِفِقين    التحريم ي ا أ ي ه ا النَِّبي  ج 
نَّا ِبهِ ُقْل ُهو  الرَّ  ُن آم   الملك ْحم 

ِتين    القلم و ُأْمِلي ل ُهْم ِإنَّ ك ْيِدي م 
اقَّةُ   الحاقة اْلح 

اقَّةُ  ا اْلح   الحاقة م 
 الحاقة ُخُذوُه ف ُغل وهُ 

ل وُه  ِحيم  ص   الحاقة ُثمَّ اْلج 
 الحاقة ِسل ة  ذ ْرُعه ا س ْبُعون  ِذر اًعا ف اْسُلُكوهُ ُثمَّ ِفي ِسلْ 

ْنس ان  ُخِلق  ه ُلوًعا  المعارج ِإنَّ اإْلِ
ُزوًعا   المعارج ِإذ ا م سَُّه الشَّر  ج 
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ُنوًعا ْيُر م  ذ ا م سَُّه اْلخ   المعارج و اِ 
بَُّكْم  فَّاًرااْست ْغِفُروا ر   نوح ِإنَُّه ك ان  غ 

ق اًرا ا ل ُكْم ال  ت ْرُجون  ِللَِّه و   نوح م 
ل ق ُكْم أ ْطو اًرا ق ْد خ   نوح و 

ِطيئ اِتِهْم ُأْغِرُقوا ف ُأْدِخُلوا ن اًرا  نوح ِممَّا خ 
 الجن أل  ْسق ْين اُهْم م اءً 
 المدثر ي ا أ ي ه ا اْلُمدَّث ُر 

 المدثر ُقْم ف أ ْنِذْر 
بَّك  ف ك ب ْر   المدثر و ر 

ِثي اب ك  ف ط ه ْر   المدثر و 
 المدثر و الر ْجز  ف اْهُجْر 

 المدثر و ال  ت ْمُنْن ت ْست ْكِثرُ 
 المدثر ُقُلوِبِهْم م ر ض   ِفي

 المدثر ُكل  ن ْفس  ِبم ا ك س ب ْت ر ِهين ة  
ِئذ  ن اِضر ة    القيامة ُوُجوه  ي ْوم 

ب ه ا ن اِظر ة    القيامة ِإل ى ر 
 القيامة و اْلت فَِّت السَّاُق ِبالسَّاِق  

ب   ِئذ  اْلم س اقُ ِإل ى ر   القيامة ك  ي ْوم 
ْنس ان  ِمْن ُنْطف ة   ل ْقن ا اإْلِ  اإلنسان ِإنَّا خ 
ل ى ُحب ِه  ُيْطِعُمون  الطَّع ام  ع   اإلنسان و 

ُذل ل ْت ُقُطوُفه ا ت ْذِلياًل    اإلنسان و 
ب ُهمْ  س ق اُهْم ر   اإلنسان و 

ِت ُعْرًفا  المرسالت و اْلُمْرس ال 
 المرسالت ف اْلع اِصف اِت ع ْصًفا
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 
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ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   سالتالمر  و 
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 

ِث ُشع ب    المرسالت اْنط ِلُقوا ِإل ى ِظل  ِذي ث ال 
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 

ْيل  ي وْ  ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين  و   المرسالت م 
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 
ِئذ  ِلْلُمك ذ ِبين   ْيل  ي ْوم   المرسالت و 

ْرُء ِمْن أ ِخيهِ   بسع ي ْوم  ي ِفر  اْلم 
 التكوير ِإذ ا الشَّْمُس ُكو ر تْ 

ذ ا الن ُجوُم اْنك د ر تْ   التكوير و اِ 
ْوُءود ُة ُسِئل تْ  ذ ا اْلم   التكوير و اِ 

 التكوير ِبأ ي  ذ ْنب  ُقِتل تْ 
 التكوير و اللَّْيِل ِإذ ا ع ْسع س  

اُء اْنف ط ر تْ ِإذ ا ال  االنفطار سَّم 
ْنس اُن م ا غ رَّك    االنفطار ي ا أ ي ه ا اإْلِ

 االنفطار ِإنَّ اأْل ْبر ار  ل ِفي ن ِعيم  
ِحيم   ار  ل ِفي ج  نَّ اْلُفجَّ  االنفطار و اِ 

 االنشقاق ف ب ش ْرُهْم ِبع ذ اب  أ ِليم  
ا ن ق ُموا ِمْنُهْم ِإالَّ أ ْن ُيْؤِمُنوا م   البروج ِباللَّهِ  و 

ُدودُ   البروج و ُهو  اْلغ ُفوُر اْلو 
اِء و الطَّاِرِق   الطارق و السَّم 

ا الطَّاِرقُ  ا أ ْدر اك  م  م   الطارق و 
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 الطارق النَّْجُم الثَّاِقبُ 
اِفظ   ل ْيه ا ح   الطارق ِإْن ُكل  ن ْفس  ل مَّا ع 

 الغاشية ِفيه ا ُسُرر  م ْرُفوع ة   
 الغاشية و أ ْكو اب  م ْوُضوع ة  
اِرُق م ْصُفوف ة   ن م   الغاشية و 
ْبُثوث ة   ر اِبي  م   الغاشية و ز 
 الغاشية ِإنَّ ِإل ْين ا ِإي اب ُهْم 

ل ْين ا ِحس اب ُهمْ   الغاشية ُثمَّ ِإنَّ ع 
 الشمس ف ك ذَُّبوُه ف ع ق ُروه ا 

ْن أ ْعط ى و اتَّق ى    الليل ف أ مَّا م 
دَّق  ِباْلُحْسن ى  الليل و ص 

 الليل ي س ُرُه ِلْلُيْسر ىف س نُ 
ْن ب ِخل  و اْست ْغن ى  الليل و أ مَّا م 

ك ذَّب  ِباْلُحْسن ى  الليل و 
 الليل ف س ُني س ُرُه ِلْلُعْسر ى

ا ق ل ى م  ب ك  و  دَّع ك  ر   الضحى م ا و 
 الضحى و ى أ ل ْم ي ِجْدك  ي ِتيًما ف آ

االًّ ف ه د ى د ك  ض   الضحى و و ج 
اِئاًل ف أ ْغن ى د ك  ع   الضحى و و ج 
 الضحى ف أ مَّا اْلي ِتيم  ف ال  ت ْقه ْر 
 الضحى و أ مَّا السَّاِئل  ف ال  ت ْنه ْر 

د ثْ  ب ك  ف ح   الضحى و أ مَّا ِبِنْعم ِة ر 
ْيُتونِ   التين و الت يِن و الزَّ
ُطوِر ِسيِنين    التين و 

 التين و ه ذ ا اْلب ل ِد اأْل ِمينِ 
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ل ق   ب ك  الَِّذي خ   العلق اْقر ْأ ِباْسِم ر 
ل ق   ْنس ان  ِمْن ع  ل ق  اإْلِ  العلق خ 

لَّم  اإْلِ  ا ل ْم ي ْعل مْ ع   العلق ْنس ان  م 
ا ل ْيل ُة اْلق ْدرِ  ا أ ْدر اك  م  م   القدر و 

ْير  ِمْن أ ْلِف ش ْهر    القدر ل ْيل ُة اْلق ْدِر خ 
ْيًرا ي ر هُ  ْن ي ْعم ْل ِمْثق ال  ذ رَّة  خ   الزلزلة ف م 

ْن ي ْعم ْل ِمْثق ال   م   الزلزلة ذ رَّة  ش رًّا ي ر هُ  و 
ْبًحا  العاديات و اْلع اِدي اِت ض 

ب ِه ل ك ُنود   ْنس ان  ِلر   العاديات ِإنَّ اإْلِ
ل ى ذ ِلك  ل ش ِهيد   نَُّه ع   العاديات و اِ 

ْيِر ل ش ِديد   نَُّه ِلُحب  اْلخ   العاديات و اِ 
بَُّهْم ِبِهْم   العاديات ِإنَّ ر 

ُة    القارعة اْلق اِرع 
ا اْلق اِرع ةُ   القارعة م 

ْيل  ِلُكل  ُهم ز ة  ُلم ز ة    الهمزة و 
اِب اْلِفيِل  ب ك  ِبأ ْصح   الفيل أ ل ْم ت ر  ك ْيف  ف ع ل  ر 

 الفيل ع ْل ك ْيد ُهْم ِفي ت ْضِليل  أ ل ْم ي جْ 
 الماعون أ ر أ ْيت  الَِّذي ُيك ذ ُب ِبالد ينِ 

ب ك   ل  ِلر   الكوثر ف ص 
م دُ   اإلخالص اللَُّه الصَّ

 اإلخالص ل ْم ي ِلدْ 
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 واآلثرر نبويةفهرس األحرديث ال -2
 الصفحة طرف الحديث/أو األثر               م

ِطيُس  ِمي  الو   اآلن  ح 

 أ سجع   كسجع الكه ان

حُ  أ ن ا ادِ  ن ط ق   م نْ  أ ْفص   ِبالضَّ

 الُكهَّانِ  أ ُخو أ ْنت  

ا اأْل ْعم ال ِبالن يَّاتِ   ِإنَّم 

ْهتُ  ِإن ي  و ْجِهي   و جَّ

ِتين  ِإنَّ ه ذ ا   الد ين  م 

 لى خْلِقهِ إإن  اهلل نظر 

ا ن ط ْقت   ل ْت ك م   ُاْكتُْبه ا ف ق ْد ن ز 

 ُخِتم تْ  ِبه ا

 ُدْني اُكمْ  ِمنْ  ِإل يَّ  ُحب ب  

 حف ت الجنة بالمكاره 

ال ُل ب ي ن  والحر ام ب ي ن    الح 

 ن و اِصيه ا ِفي ُقود  م عْ  الخيلُ 

ةُ  الد ينُ   النَِّصيح 

ْوُجكِ  ْين ْيهِ  ِفي الَِّذي ز   ب ي اض   ع 

 ش اه ِت الُوُجوهُ 

ْفر ةُ  م الُ  الص  نَّةِ  أ ْهلِ  ج   الج 

 باأل ْبك ارِ  عليكم
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 ارِ ي الن  فِ  اإلزارِ  لُ ضْ ف  

  الكريمِ  بنِ  كريمِ ال بنُ  ريمُ الك  

  أُس الب   رَّ م  كن ا إذا احْ 

 وز  جُ ا ع  ه  لُ خُ دْ ال ت  

 ارً طائِ  امُ ن  الم   زالُ ال ي  

 هُ ان  ز   الَّ إِ  يء  ي ش  فِ  قُ فْ الر   عُ ق  ال ي  

  نُ زِ يا ت  نْ الد   كانتِ  وْ ل  

 باحِ صْ اإلِ  ق  فالِ  مَّ هُ اللَّ 

 وز  جُ ع   ةِ ي الجنَّ فِ   س  يْ ل  

ْتف  أ ْنِفهِ   م ات  ح 

 من ُحْسِن إسالِم المرء 

ل ى علي  مرة  م ْن ص 

  جُ سُ نْ ي   وهُ بُ أ   ا كان  ذ  ه  

 واْزه ْد في الد ْني ا 

 ءُ رْ الم   يبُ شِ ي  
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 األبيرت اليرمةفهرس  -3
 ص البيت لالقرئ

ْتفُ  ُحس اُمك  ِفيِه ِلأل ْحب اِب ف ْتح   األحنف بن قيس  935 و ُرْمُحك  ِمْنُه ِلأل ْعد اِء ح 
 303 كان  للد ر  حسن وجهك زينا      ذا الد ر  زاد  ُحْسن  ُوُجوهو ا ِ  حوص األ

ْن ع ص اك  ف م اِضي ِفعْ  األخضري  919 ُلُه ُصِرف اوفر  بالعْدِو ِمْن أ ْفع اِلِه ف ر قًا  وا 
اِرب    األخطل  و م ا خلتُها ك ان ْت ت ريُش وال ت ْبِري تعشى ِبال  ش يء  شيوُخ ُمح 

ب ْت  يَّة  الب ْحــرِ  ضف ادُع ِفي ظ ْلماِء ل ْيل  ت جاو  ْوتُـــه ا ح  ل يـــــه ا ص   ف د لَّ ع 
250 
250 

اإلربلي علي بن 
 عثمان

 بالهجر والتجنب حاليبعض هذا الدالل واإلدالل    حال 
ْذال        ِلي  صبر  أكثرت من إذاللي  ُجرت  إذ حزت ر ْبع  قلبي واِ 

252 
252 

ِفي ِرْجِل ع ْبد  ق ْيُد ُذل  ي ِشيُنهُ  ع ل ى ر ْأِس ُحر  ت اُج ِعز  ُيِزيُنهُ  اإلربلي شرف الدين  281 و 
ــــمَّ ت أ مَّـ األرجاني ــ ــــهم ثُـ ــ ــْلــتُـ ـ ــُهــمْ أ مَّ ــ  ف ال ح  ِلي أ ْن ل ْيس  ِفيِهْم ف ال حْ   ــْلـــتُــ

 ِمْن غ ْيِر بقع الرواح الرواحْ   ي ا ق ْوُم ق ْد ط ال  م ق اِمي ِبُكمْ 
اِل ِإل ْيِه ِمْفت اُح اْلِغن ى ل ق ْد ن ز ْلُت من  اْلُمُلوِك ِبم اِجد      ف ْقُر الر ج   و 

دَّتُُه ت ُدوُم ِلُكل  ه   دَّتُُه ت ُدومُ   ْول  م و   و ه ْل ُكل  م و 
يَُّل ِلي أ ْن ُسم ر  الش ْهُب ِفي الد ج ى ُشدَّْت ِبأ ْهد اِبي ِإل ْيِهنَّ أ ْجف اِني ُيخ   و 

 ِكْسوًة أعرْت ِمن  الل ْحِم اْلِعظ ام ا غ ال ط ْتني إْذ ك س ْت ِجْسمي ضنى
د ق ْت لِكْن ِسق امــا ثُمَّ ق ال ْت أ ْنت  ِعْنــــِدي في اله ــــوى  ِمْثُل ع ْيِني ص 
 ف د اِعي الشَّوق  ق ْبل ُكم ا د ع اِني د ع اِني ِمْن م ال ِمُكم ا س فاها
ــــي لم يبكني إال حديث فراقهم ــــي  مــــود عـ ــــه إلـــ ــ ــ  لــما أسر  بــ
 في مسمعي ألقيته من مدمعي هـــــو ذلك الدر  الــذي ألقيته

999 
999 
222 
951 
399 
382 
382 
993 
220 
220 

 909 يا ل ْيت  ِشْعري ما الَّذي أبالك يا د اُر غ يَّر ِك اْلب ال و م حاكِ  إسحاق الموصلي
ُكل ُهْم ِخير ُة اللَِّه اْصط ف اه ا ف م ا  ئإسماعيل بن المقر  اِئر  ل ُهمُ   و  ل ْيِهْم ض  ل  ش ْيء  ع   ُفض 

ياِتي  ِإالَّ حيث لم  أ ر ُهْم     ِذْكراه بالموِت ِإالَّ في ِجو اِرِهم أْرض ى ح 
د ْت هام  ع ل ى الِقم مِ  ل ى ُطاًل س ج  اِرُبها  ع   و بيض ِهْند  ِإذ ا ُصلَّْت م ض 

 ـِن اْلُمْفر ِد اْلع ل ِم اْبِن اْلُمْفر ِد اْلع ل مِ   اْلُمْفر ُد اْلع ل ُم اْبُن اْلُمْفر ِد اْلع ل ِم اْبـ

335 
389 
138 
195 
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 آي هي الدين والدنيا لمعتصم   وْهو الورى معه فرد  أتى سابقا
ُر ع ْنُه اْلب ْحُر في الك ر مِ   و اري الز ن اِد و ال  ق ْدح  ين اُل ِبِه   ب ر  ُيق ص 

ــــمِ  ــــِم ِباأل ل ــ ــ ــه ِة ق ْبـــل  اْلِعْل ــ  أ ْمض ى ِمن  اْلب ْرِق ي ْغش ى اْلم ْوت  ِمْن خ ط ف  يـْوم  اْلك ريــ

122 
182 
188 

ل ْيِه ت ِحيَّة  و س ال مُ  أشجع السلمي م ال ه ا األ يَّامُ   ق ْصر  ع  ل ْيِه  ج  لع ْت ع   خ 
ل ْيس  ِبأْوس ِعِهْم ِفي الِغن ى ــعُ    و  لِكــــنَّ م ْعُروف ـــُه أْوس   و 

903 
221 

ِلي  ِفي التَّع اِزي أِل ْشع ث   األشعث بن قيس ل ْيِه ب ْعض  ِتْلك  الم آِثمِ  ي ُقوُل ع   و خ اف  ع 
ــــةً  ــ ــــز اًء و ِخْشي ـ ـ ــــو ى ع  ــــوَّ الب ه اِئــــمِ  ِلت ْصِبر ِلْلب ْلـ  ف ُتْؤج ر  أ ْم ت ْسلو ُسلُـ

222 
222 

 203 اف ش اب  ِبه ا و اْعت اد  ه ْواًل ُمط وَّر   ت ب ار ك  م ْن أ ْحي ا اْلف ت ى ف ت ن وَّر ا طفي شأ
ل ْم ي ُك أ ْكث ر  الِفْتي اِن م االً  األعرابي أبو زياد ب ُهْم ِذر اع ا  و  ل ِكْن ك ان  أ ْرح   221 و 

ْير  م ْن ي ْرك ُب اْلم ِطيَّ و ال   األعشى  ي ْشر ُب ك ْأسًا ِبك ف  م ْن ب ِخال  ي ا خ 
د اعًا أ ي ه ا الرَُّجلُ  و ه ْل ُتِطيقُ   و د ْع ُهر ْير ة  ِإنَّ الرَّْكب  ُمْرت ِحلُ   و 

ل يها ُمسبِـــل  ه ِطلُ  ْرِث ُمعشب ة   خ ضراُء جاد  ع  ة  ِمن ِرياِض اْلح  وض   ما ر 
ــًدا    و ال ِبأ حس ـــن  ِمنــــها ِإْذ د نا اأُلُصلُ  ــ ــ  ي ـــوًمــــا ِبأ طي ب  ِمنـها نكهًة ونــ

 شباب ك وائلُ  وأنت الذي ترجو   أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد

315 
318 
352 
352 
102 

 بي ِمْحن ت اِن ُأالُم في اْله وى ل ُهما  ر ث ى ِلــــي  اْلق اِسياِن اْلح ب  و اْلح جرُ  ابن أبي األصبع
 ل ــْوال  الشَِّقيق اِن ِمـــْن ُأْمِني ــِة و أ ســــًى   أ ْودى ِبي  الُموِدياِن الشوُق والِفك رُ 

ث ْغر ه اِإذ ا اْلو ْهُم أ   ب ارقِ  ْبد ى ِلي ل م اه ا و  ــــِب و   ت ذ كَّْرُت م ا ب ْين  اْلُعذ ْيـ
م داِمِعــي ُيْذِكرنـــي ِمـــْن ق ـــد ه ا و  م ْجــــر ى السَّواِبقِ  و   م ج ر  ع و الين ا و 

128 
128 
298 
298 

ل ى آث اِرن ا األفوه األودي ت ر ى الطَّْير  ع   233 ن  ِثق ًة أْن س تُم ارُ ر ْأي  ع يْ        و 
دَّهُ  أقيشر األسدي ل ْيس  ِإل ى د اِعي النَّد ى ِبس ِريعِ  س ِريع  ِإل ى اْبِن الع م  ي ْلِطُم خ   302 و 
ة   امرؤ القيس ن ْعج  ْح ِبم اء  ف ُيْغس لِ  ف ع اد ى ِعد اًء ب ْين  ث ْور  و   ِدر اكًا ف ل ْم ُيْنض 

 ي ْثِرب  أ ْدن ى د اِره ا ن ظ ر  ع ال  ع ات  و أ ْهُله ات ن وَّْرتُه ا ِمْن أ ْذرُ 
ْول  ِخباِئنا   ْزُع الَِّذي ل ْم ُيث قَِّب   ك أ نَّ ُعُيون  اْلو ْحِش ح   و أ ْرُحِلن ا اْلج 
ْن ك ان  ب ْعُلها ِلم ْت س ْلمى و اِ  ق ْد ع  ل ْيس  ِبف عَّالِ  و   ِبأ نَّ اْلف تى ي ْهذي و 

 أ ف اِنين  ُجود  غ ْير  ك ز  وال وان ِطيك  ق ْبل  ُسؤ اِلهِ ع ل ى ه ْيك ل  ُيعْ 
ْرب  ال ن ْقُعـــدِ   ف ِإْن ت ْكتُُموا الد اء  ال  ُنْخِفهِ  ْن ت ْبع ث وا اْلح   و اِ 

395 
395 
395 
355 
190 
122 
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ــُكـــمُ  ــْلـ ــت ــ ــ ــ ــق ـ ــلــــون ا نُـ ــتُـ ــ ــْق ْن تـ  ْن ت ْقـــِصــــدوا ِلدم  ن ْقِصـ        و اِ  ــدِ و اِ  ــ  ــ
ْتُه و ال  ِبُمع طَّلِ  و جيد  ك جيِد الريم ل ْيس  ِبف اِحش    ِإذا ِهي  ن صَّ
 أ س اريُع ظ ْبي  أ ْو م س اِويُك ِإْسِحلِ  وت ْعُطو ِبر ْخص  غ ْيِر ش ْثن  ك أ نَّهُ 
ن ْشر  اْلُقُطْر   ك أ نَّ الُمد ام  و ص ْوب  اْلغ م امِ   و ِريح  اْلُخز ام ى و 

ــ ــ ــه ايُـع ـ ــ ــ ــ ــــْرُد أ ْني اِب ــ ــ ــــِه ب  ــ ــ ــرَّد  الطَّائــــُر اْلُمْست ِحــْر   ـــل  ِبــ  ِإذ ا غ 
ي اِبساً  ْكِره ا الُعنَّاُب واْلح ش ُف اْلباِلي   ك أ نَّ ُقُلوِب الطَّْيرِ ر ْطبًا و   ل د ى و 

اُء ِسرْ  ل ُه أ ْيط ال  ظ ْبي  و س اق ا ن ع ام ة   ْرخ  ت ْقِريُب ت ْتُفلِ و اِ  ان  و   ح 
م ْنِزِل   ِبِسْقِط الل و   ِبيب  و  ْوم لِ ِقف ا ن ْبِك ِمْن ِذْكر ى ح   ى ب ْين  الدَُّحوِل ف ح 

ذا ق ام ت ا ت ض وَّع  اْلِمْسُك ِمْنُهما اء ْت ِبر يَّا اْلق ر ْنُفلِ  ِِ ب ا ج   ن ِسيم  الصَّ
ــ ــِل  ُمْدِبــ ــــر  ِمف ــــر  ُمْقبـ ــًا ِمك  ْخر  ح طَُّه السَّْيُل ِمْن ع لِ  ر  م عــ  ك ُجْلُموِد ص 

مَُّلوا ْنظ لِ  ك أ ن ي غ د اة  اْلب ْيِن ي ْوم  ت ح   ل دى س ُمراِت اْلح ي  ن اِقُف ح 
 ُقوال ِلُدودان  ع بيِد الع صا    م ا غ رَُّكْم باألس ِد الباِسلِ 

ل ْيِه ِلسان   زَّانِ  هُ ِإذ ا اْلم ْرُء لْم ي ْخُزْن ع  ل ى ش ْيء  ِسو اهُ ِبخ   ف ل ْيس  ع 
ــــذ ا التَّد ل ِل  ــ ــ ْهـــاًل ب ْعض  ه  ْرِمي ف أ ْجِمِلي  أ ف اِطـــُم م  ْن ُكْنِت ق ْد أ ْزم ْعِت ص   و اِ 

ـــانِ  ــُذ أ ْزم  ــ ــــُه ُمْنـ ْبـــع  ع ف ْت آياتُــ ِبيب  و ِعرفاِن   و ر   ِقف ا ن ْبِك ِمْن ِذْكر ى ح 
لِـــي ْصب اُح ِمْنك  ِبأ ْمث لِ    أ ال  أ ي ه ا اللَّْيُل الطَِّويُل أ ال  اْنج  م ا اإْلِ  ِبُصْبح  و 

ــــاد   ــاد   أ ف ـــاد  ف س  ق ــ ــذ اد   و  اد  و ع اد      ف ــ لْ  و ش اد  ف ج   ف أ ْفض 
مَّلِ   ي قولون  ال ت هِلْك أ سىً  بي ع ليَّ م ِطيَُّهْم ُوُقوفًا ِبه ا ص حْ   وتج 

122 
152 
152 
152 
152 
153 
151 

159-902 
180 
180 
153 
912 
992 
955 
958 
958 
982 
255 

ْند ِل اْسِجِعي ابن بابك ْوم ِة اْلج  ْرع ى ح   921 ف أ ْنِت ِبم ْرأى ِمْن ُسعاد و م ْسم عِ   ح م ام ة  ج 
ــ ك اْلِقِسي  اْلُمع طَّف اِت ب لِ  البحتري ــ ــــًة بــ ِل األ ْوت ــــارِ  األ ْســ ــ ــِريَّـ ــ ْب ــُهمِ م   ــ

رَّم تْ  لَّْت د ِمي ِمْن غ ْيِر ُجْرم  و ح  ــــي    أ ح  ــ ــــْوم  الل ـــق اِء ك ال مــ ــ ــــب  ي  ــ ــــال  س ب   بِـ
ــلَّ  ـــ ــْلِتــــِه ِبــُمــح  ــلَّــ ــــِذي ح  ــ ــ ــــــل  ف ــل ــْيس  الَّــ ــــر امِ   ــ ــ ــ ـ ــــِه ِبح  ــ ــ رَّْمتِـ ــــِذي ح  ــ ــ ــ ل ــــْيس  الَّــ  و 

ْت ِإل ى الو اِشي ف ل جَّ ِبه ا اْله ْجرُ  اخ   ِإذ ا م ا ن هى الن اهي ف ل جَّ ِبي  اله و ى أ ص 
ْت ِدم اُؤه ا  ْت ُدُموُعهات ذ كَّر ِت الُقْرب ى ف ف اض   ِإذ ا اْحت ر ب ْت ي ْومًا ف ف اض 
ْن ُهمُ  ا والس اكنيه و اِ  و اِنحي و ُضُلوِعي  ف س ق ى اْلغ ض   ش ب وه ب ْين  ج 

ل ْو ل ْم ت ُكْن س اِخطًا ل ْم أ ُكنْ   أ ُذم  الزَّم ان  و أ ْشُكو اْلُخُطوب ا و 
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 أْم ابِتسامتُها بالمْنظ ِر الض احي أ ل ْمُع ب ْرق  س ر ى أ ْم ضوُء ِمْصباحِ 
 ُمن ضَّد  أ ْو ب ر د  أ ْو أ ق احْ  ا ي ْبِسُم ع ْن ُلْؤُلؤْ ك أ نَّم  

ة  ثُمَّ ل ْم ي ت ح وَّلِ  أ و م ا ر أ ْيت  اْلم ْجد  أ ْلق ى ر ْحل هُ   في آل ط ْلح 
ر ائُب أ ْبد ْعت ها في السَّم اح ِريب ا ض   ف ل ْسن ا ن ــــر ى ل ك  ِفيه ا ض 

م  ل مَّا ل ْم ي ِجْد ِفيك  م    و أ ْقد م  ل مَّا ل ْم ي ِجْد ع ْنك  م ْهر با ْطم عاً ف أ ْحج 
ذ ا ت ألَّق  ِفي النَِّدي  ك الُمُه الــ  ـــم ْصُقوُل ِخْلت  ِلس ان ُه ِمْن ع ْضِبهِ  و اِ 

ل ْيِهُم   ُمْحمَّرًة ف ك أ نَُّهْم ل ْم ُيسل ُبوا ُسِلُبوا و أ ْشر ق ِت الد م اُء ع 

355 
152 
181 
999 
983 
223 
225 

ْبلُ  ُهو اْلب ْدُر ِإال  أ نَُّه الب ْحُر زاِخراً  بديع الزمان الهمداني ْرغاُم لِكنَُّه و   355 ِسوى أ نَُّه الض 
اط  ِلي عمرو ق ب اءْ  بشار بن برد  ل ْيت  ع ْين ْيِه س و اءْ  خ 

ــــن ا ف ُقْلـــُت ل   ــ  ــُهــْم     م ا ِفــــي التَّالِقي و ال  ِفي ُقْبل ة  ح ر جُ قالــــوا حــــــرام  ت الِقيـ
ِتهِ  اج  ــــجُ     م ْن ر اق ب  النَّاس  ل ْم ي ْظف ْر ِبح  ــِهــ ــــاز  ِبالطَّـي ـب ـاِت اْلف اتِـــُك اللَّــ ــ ف ـ  و 

ــر  م ا   ِفـــي ُفــؤ اِدي الدَّهـْـر  ي ْعت ِلجُ أ ْشُكــــو ِإل ــــى اهلِل ه مًّا ال  ُيــف اِرقُنِـــي    و ش 

353 
251 
251 
251 

ْوُت و اْست ْبد ْلُت ِسير ة  ُمْجِملِ         كان ْت ُبل ْهِني ُة الشَِّبيب ِة س ْكر ةً  ابن التلميذ  ف ص ح 
 ع ر ف  الم ح لَّ ف ب ات  ُدون  الم ْنِزلِ  و  ق ع ْدُت أ ْنت ِظُر الف ن اء  ك ر اِكب  

295 
295 

 م ه ا اْلو ْحِش إال  أنَّ ه ات ا أ و اِنس    ق ن ا الخ ط  ِإالَّ أن  تِلك  ذ واِبلُ  أبو تمام
ــِرْف ِإالَّ و أ ْكف اُنُه األْجرُ  غ ز ا غ ْزو ةً و الْحْمدُ ن ْسُج ِرد اِئهِ   ف ل ْم ي ْنص 
 ي ِمْن ُسْنُدس  ُخْضرُ اللَّْيُل  إال  وهْ   ل ه ا ت ر دَّى ِثي اب  الموِت ُحْمرًا ف م ا أ تى  
 ُنجــُوم  س م اء  ز ال  ِمْن ب ْيِنه ا الب ْدرُ     كــأن  بني نبهان يـوم  وفاِتهِ 

ي ْغُمــُر ص ْرف  الدَّْهــِر ن اِئُلُه اْلغ ْمرُ   ث و ى في الثَّر ى م ْن ك ان  ي ْحيا ِبِه اْلو ر ى  و 
ق ْد ك ان ِت اْلِبيُض اْلق و ا ِضُب في اْلو غ    قـ واِطع  ف ْهي  اآلن  ِمْن ب ْعِدِه ُبْترُ   ىو 

ب ا ِبن ِسيِمه ا اد ه ا و ْهو  ه اِمعُ     ُربًى ش ف ع ْت ِريُح الصَّ تَّى ج   ِإل ى الُمْزِن ح 
اب  الُغرَّ غ يَّْبن  ت ْحت ه ا ــــعُ   ك أنَّ السَّح  ــ ــ ــــبًا ف ــــم ا ت ْرق ــــــى ل ُهنَّ م د اِمــ ِبيــ  ح 

ْيراً ل   او ر ْتُه األ ْخي اُر في اْلُخْلِد ِشيباً  ْو ر أ ى اهلُل أ نَّ ِفي الشَّْيِب خ   ج 
ــد  غ ِريــــبا ُكل  ي ْوم  تُْبدي ُصُروُف اللَّي اِلي ــ ــ  ُخُلــقًا ِمــــْن أ بِـــي سعيـ
ذ تْ  ق ْد أ خ   ِريَِّة القُـودِ ِمنَّا الس ر ى و ُخط ا اْلم هْ       ي ُقوُل في ُقوم س  قومي و 

ــــي أ ْن ت ــــُؤمَّ ِبــن ا ل ِكـــْن م ْطل ــُع الجـــــودِ  أ م ْطِلــع  الشَّْمــِس ت ْبـِغـ  ف ُقْلــُت ك الَّ و 
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ــــُم الظَّن  ِعْنــــد ك  و األ م اِنــي ــ ــــــالدِ  ُمِقيـ ْن ق ِلق ْت ِرك ابِـــي  ِفــــي الِب  و اِ 
ــ ــ ــا س اف ـ م  ــــي اآلف ـاِق ِإالَّ و  ــْدو اك  ر اِحل تِـــي و ز اِدي ــْرُت ِفـ ـــ ِمـــــْن ج   و 

ْن ي ِرثْ  ْير  و اِ  ْل ف خ  ْنُع ِإْن ي ْعج   ف ل ْلرَّْيُث ِفي ب ْعِض الم و اِضِع أ ْنف عُ    ُهو  الص 
ق ْد ُظل ل ْت ُعْقب اُن أ ْعال ِمِه ُضحىً   ي الد م اِء ن و اِهلِ ِبُعْقب اِن ظ ْبي  ِفـــــ   و 
ــه ا ــــى ك أ نَّــ تَـّ ــــع  الرَّاي اِت ح  ــــه ا ل ْم تُقاِتلِ  أ ق ام ْت م  ْيِش ِإالَّ أ نَّـ  ِمــــن  اْلج 

ِشنِ  ِإنَّ اْلِكرام  ِإذ ا ما أ ْسه ُلوا ذ ك روا  م ْن ك ان  ي ْأل ُفُهْم في اْلم ْنِزِل اْلخ 
ــد ُق ِإْنب ــــن  اْلُكُتِب السَّْيُف أ ْصــ د  ب ْين  اْلِجد  و اللَِّعِب  ــاًء ِمــ  فـي حــد ه الح 

اِئفِ  ف اِئِح ال ُسوُد الصَّح   فــي ُمُتوِنِهنَّ ج ال ُء الشَّك  والر ي ِب   ِبيُض الصَّ
ــْت م ـس اِوئ  ُكل  د ْهــــر   ــْد أ ْنس  ــــــي دؤادِ  ل ق ـ ــــُن أحمـــد  بِن أبـ اِسـ  م ح 
 ي ْحي ا ل د ى ي ْحي ى ْبِن ع ْبِد اهللِ  م ا م ات  ِمْن ك ر ِم اللَّي الي ف ِإنَّهُ 
 ت ُصوُل ِبأ ْسياف  ق و اض  ق و اِضِب  ي ُمد ون  ِمْن أ ْيد  ع و اص  ع و اِصمِ 

 ف م ا ِزْلت  ِباْلِبيِض اْلق و اِضِب ُمْغر ما  و م ْن ك ان  بالِبيِض الك و اِعِب ُمْغر ماً 
 ِللَِّه ُمْرت ِغِب ِفي اهلِل ُمْرت ِقب        ِبير ُمْعت ِصم  ِباللَِّه ُمْنت ِقم  ت دْ 

نَِّنــــي ِييُت و اِ  ْمدِ  س أ ْحم ُد ن ْصرًا م ا ح  لَّ ن ْصر  ع ِن اْلح   أل ْعل ُم أ ْن ق ْد ج 
ف اض  ِبِه ث ْمِدي و أ ْور ى بِـ لَّى ِبِه ُرْشِدي و أ ْثر ْت ِبِه ي ِدي  و  ْنـــِديت ج   ـــِه ز 

م ْرت عي  ف أ ْصب ح  ِلْلِهْنِديَِّة اْلِبيِض م ْرت عي ف تًى ك ان  ِسْربًا للصَِّفي  و 
ــــِه ل ب ِخـــيــــلُ  ه ْيه ات  ال  ي ْأِتي الزَّم اُن ِبِمْثِلــتهِ  ــــان  ِبِمْثِلــ ــ ــ ـ  ِإنَّ الزَّم 
م  ل مَّا ل ْم ي ِجْد ِفيك  م ْطم عاً   و أ ْقد م  ل مَّا ل ْم ي ِجْد ع ْنك  م ْهر با ف أ ْحج 
ل ى الن ُفوِس د ِليال ل ْو حار  ُمْرتاُد المَّني ِة ِلْم ي ِجْد   ِإالَّ اْلِفر اق  ع 
ْدو اُه أ ْحل ى ن ْغم ُة ُمْعت ف ج   ع ل ى ُأُذن ْيِه ِمْن ن غ ِم السَّم اعِ     و 
 ي ُحق وق  األ ْرُبِع الد رَّاسِ ن ْقضِ  م ا ِفي ُوُقوِفك  س اع ًة ِمْن ب اسِ 

اِء و النَّاُر ت ْلت ِظي أ ر ق  و أْحف ى ِمْنك  في س اع ِة اْلك ْرِب  و م ع  الرَّْمض   ل ع ْمر 
ــــي   ــــر ه ا و ْهــ ــْدن ا ط ْيـ ــــوَّم  اْله ــــــو ى ُقــُلــــوبًا ع ِهــ ــْد ح  ــ ــ ق ـ ــــعُ ُوقَّ ل ِحْقن ا ِبُأْخـــر اُهْم و  ــ  ــ

اِنِب الِخــْدِر ت ْطل عُ  ــــم  ِبش ْمس  ل ُهم ِمْن ج  ل ْيـــن ا الشَّْمـــُس و اللَّْيُل ر اِغــ  ف ر دَّْت ع 
ْبغ  الد ُجنَِّة واْنط و ى  ــــــزَّعُ   ن ض ا ضوُؤه ا ص  ــ ــــْوب  الس مــاِء اْلُمـــج  ــ ــِتــــه ا ث ــ ـ  ِلب ْهج 

ــــواهلِل م   ــــم  ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاِئــ ــــــال ُم ن  ــ ــ ــ  أ ل مَّْت ِبن ا أ ْم ك ان  ِفي الرَّْكِب ُيوش عُ    ـــا أ ْدِري أ أ ْحــ
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ْيِف ي ْغشاُهْم م ك اِريُم  تميم بن مقبل ام  و ُهمْ  ِلْلجا ِر و الضَّ  229 في د اِر ح ي  ُيِهيُنون  الل ح 
ْت ِبُلغ اِته ا الثعالبي  ذا اْلب الِبُل أ ْفص ح   991 ف اِنْف اْلب البل  ِباْحِتس اِء ب ال ِبلِ  و اِ 
اب ا         أ ْرِض ق ْوم  ِإذ ا ن ز ل  السَّم اُء بِ  جرير ْن ك اُنوا ِغض   ر ع ْين اهُ و اِ 

ِسْبت  الن اس  ُكلَُّهُم ِغضابا ِإذا غ ِضب ْت عليك بنو ت ميم    ح 
مَّع ْت أ ْحساب ها  ي ْوم  التَّفاُخِر ل ْم ت ِزْن ِمثْقاال ل ْو أ نَّ ت ْغِلب  ج 

اُهمْ   م ام ِة و الِخم ارِ س و اء  ُذو العِ  ف ال  ي ْمن ْعك ِمْن أ ر ب  ُلح 
اِشع   ل ْم   ِبس ْيِف أ ِبي ر ْغو ان  س ْيِف ُمج   ت ْضِرْب ِبس ْيِف اْبِن ظ اِلمِ ض ر ْبت  و 
ل ى ُنم ْير    أُِتيح  ِمن  السَّم اِء ل ه ا اْنصبابا أ ن ا الب اِزي الُمِطل  ع 

181 
381 
139 
228 
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ِديقة  ُمْقل   ابن الجن ان ان  أ ْهد اِبي ِبد ْمع ُتْزِهر تي أ و  م ا ت ر ىن ز لوا ح   915 أ ْغص 
ث   و ح ْرب  و ر ْدت   جنوب الهذلية ــــِه الِحب اال   و ِعْلج  ش د ْدت    ْغر  س د ْدت  و  ل ْي  ع 

ْيــت  و م ال  ح   ْيل  حم ْيت   و  ْيف  ق ـر ْيت    وخ  اُف الِوك اال   و ض   ي خ 
981 
981 

 102 ِمْن إي اِد بِن نزاِر بِن م ع د   اب  ح س ن  أ ْوُجُهُهمْ و ش ب الحارث بن دوس 
ــاِدرُ  الحارثي ــ ــ ــ ــــــب  ُمب  ــ ــ ــــُع س ْكـ ــ ــ ــــة  و الدَّْمــ ــ ــ ــ ــ ــل ـ ق ائِـ اِجــرُ    و  ق ْد ش ِرق ْت ِبالدَّْمِع ِمنَّا الم ح   و 

ــــْد أْبص ر ْت أ ْســواُن ِمـن ب ْعدِ  ــ ــ ق ــ ــــرُ    أُْنِسه ا و  ــ  بِـن ا و ْهــــي  ِمــنَّا ُمـــوِحش ات  د و اثِـ
ف ا ـُجوِن ِإل ى الصَّ ــــرُ    ك أ ْن ل ْم ي ُكْن ب ْين  الح  ــ ــة  س ـاِمــ ل ْم ي ْسُمـْر ِبم كَّ ــــس  و   أ ِنيـــ

ــــي  ــ ــ ــــُب ِمن  ــ ــْلـ ــ ــــُت ل ـــهــ ــا و الق ـ ــ ــــم افــ قُـْلـ ــ ــــرُ     ك أ نَّــ ــ ــ ــ ــــِح طا ِئ ــ ــ ـــو اِن ــــُه ب ْيــــن  الج  ــ ــ ــ ــ ــ  ُيق ل ُب
ــــهــ ا ف أ بـ ــــاد نــ ا  ُصُروُف اللَّي اِلي و الُجُدوُد ا ــل ـ ــ ــنَّــــا أ ْهـ ــ ــــُن ُكـ ــــى نــ حـْــ ــ ــ ــــرُ ب ــل ـ  لع و اثِـ
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اج ــــراراً  ابن الحج  ــ ــ  ُقْلــــُت ثقلت  غاربــي باأليــادي ق ـال  ث قَّْلــت  إذ أ ت ْيــــت  ِمـ
 قال أبرمت  قلُت حبلَّ ودادي قال طولت  قلُت أوليت طوال

ــــدي ــــي ُحسَّ ــــ ق ال ــــْت: ل ق ْد ش مَّتَّ بـ ــــُهْم ُمْعِل  ناِإْذ ُبْحــــت  ِبالسر  ل ـ
ــــْن؟ الَّ ف ــم  ــــُت: أ نــا؟ قالــــْت: و اِ  ال  أ ن ــا؟ ُقلـ ــــْت: وا  ــــُت: أ ن ــا؟ قالـ  ُقْلـ
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ب ِب   ي ْفت ر  ع ْن ُلْؤُلؤ  ر ْطب  و ع ْن ب ر د   الحريري  و ع ْن أ ق اح  و ع ْن ط ْلع  و ع ْن ح 
 وال ِذمام  لُه في مذه ِب العر ِب   وذي ِذمام  وف ْت بالع ْهِد ذم تُُه  

اِبهِ   و ال  ت ْلُه ع ْن ت ْذك اِر ذ ْنِبك  و اْبِكهِ  ال  م ص  ْبل  ح  اِهي اْلو   ِبد ْمع  ُيض 
ْقـــع هُ  ــــْيك  اْلِحــــم ام  و و  م ثـ ْل ِلع ْين  ــهِ   و  ــ ــ ابِـ ــم  ص  م ْطــع  ْلـــق ــاهُ و  ــــة  م  ــ ْوع   و ر 

ُدْني ا ِبه ا م ا ْخو ان  ت غ ال ْوا في اْلم ع اِنــــي      ِشْئت  ِمْن ِدين  و   و اِ 
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ــــاِت اْلم ث انِـــي ــ ــــي      ف م ْشُغـــوف  ِبآي ـ ــ ــــون  ِبر نَّـــاِت اْلم ث اِن ــ م ْفتُـ  و 
 ال حِ م ْلهًى ف ُسْحقًا ل ُه ِمْن ال ِئح    والح ي ْلح ى ع ل ى ج ر ي الِعن ان  ِإلى  

ُمْضط ِلع  ِبت ْلِخيِص  ُمطَِّلع  إلى ت   اْلم ع اِنيو   يِص عانيلِ خو 
ق اِري ك ْم ِمْن ق ارئ فيــها و   ُمِضــر  ِباْلُجُفوِن وبالِجف ــانِ         و 
ُحف ا         واْنُدْب ز م انًا س ل ف ا  س وَّْدت  ِفيِه الص 
ل ــْم ت ــــز ْل ُمْعت ِكــف ا  ق ِبيِح الشَِّنعِ ع ل ى الْ   و 

 الُمرت ب عِ  والمْعه دِ             األْرُبعِ  اد كار   خل  
   ود عِ  عْنهُ  وعد   المود ع             والظ اِعنِ  

ــهــــ ا ــــْم ل ْيل ًة أ ْود ْعتـ  ــه ا  ك ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمًا أ ْبــد ْعت ــ ــ  م آثِـ
ــــهـ   ــــو ة  أ ط ْعت ــ ــ ــ ــ ــعِ    ـــ اِلش ْهــ م ْضج   ِفي م ْرق د  و 

 ِفي ِخـْزي ة  أ ْحد ْثت ــــه ا و ك ْم ُخطًى م ش ْيت هـــ ا
ت ــْوب ة  ن ك ْثت هــــ ا ــْرتـ عِ       و  ـ م   ِلم ْلع ب  و 
ـــرَّْأت  ع ل ى ك ـْم ت ج   ر ب   السَّم ـو اِت اْلُعال  و 
لـ ْم تُـر اقــِْبـُه و ال   د ْقـت        و   ِفي م ا ت دَِّعي ص 

ك ـْم غ م ْطـت  ِبــرَّهُ  ك ـْم أ ِمْنت  م ْكـرهُ   و   و 
ك ْم ن ب ــْذت  أ ْمــر هُ   ن ْبـذ  اْلِحـذ ا اْلُمـر ق عِ   و 

ُفْهت  ع ْمـدًا ِباْلك ِذبْ    و ك ْم ر ك ْضت  ِفي اللَِّعـبْ   و 
ل ْم تُـــر اِع م ا ي ِجبْ   ِمْن ع ْهـِدِه اْلُمتَّب ــعِ   و 
 و اْسُكْب ش آِبيب  الـدَّمِ      ف اْلب ْس ِشع ار  النَّـــد مِ 
ــد مِ  و اِل اْلق ــ ق ْبل  ُســوِء اْلم ْصر عِ      ق ْبل  ز   و 

ْع ُخُضوع  اْلُمْعت ِرفْ  ــال ذ  اْلُمْقت ِرفْ     و اْخض  ُلْذ م   و 
ـِرفْ   ع ْنُه اْنِحــر اف  اْلُمْقِلعِ  و اْعِص ه و اك  و اْنح 

ُمْعظ ُم اْلُعْمـــِر ف ِني       ل ى م تـى  أ ْنت  ت ــِنيإِ   و 
ل ْست  ِباْلـُمْرت ــِدعِ  ِفيم ا ي ُضـــر  اْلُمْقت ِني  و 
ـطْ   و خ طَّ ِفي الـرَّْأِس ِخط طْ  أ م ا ت ر ى الشَّْيب  و خ 

 ِبف ْوِدِه ف ـق ْد ُنــِعي و م ْن ي ُلْح و ْخـُط الشَّم طْ 
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ِك ي ا ن فْ  ْيح   ع ل ى اْرِتيــ اِد اْلم ْخل صِ  ِسي اْحِرِصيو 
 و اْست ِمـِعي الن ْصح  و ِعي و ط اِوِعي و أ ْخِلــِصي

 ِمن  اْلقُـُروِن و اْنق ـض ى و اْعت ِبــِري ِبم ْن م ض ى
ا ـاِذِري أ ْن ُتْخـد ِعي و اْخش ْي ُمف اجاة  اْلق ـض   و ح 
ْشك  الرَّد ى و اذَِّكـِري و اْنت ِهِجي ُسْبل  اْلهُـد ى  و 
 ِفي ق ـْعـِر ل ْحـد  ب ْلق عِ         و أ نَّ م ثْـــو اِك غ د ا

 و اْلم ْنِزِل اْلق ْفِر اْلِخــال       آهـا  ل ُه ب ْيِت اْلبِـال  
ــْوِرِد السَّْفِر األُل ى م   والالَِّحــِق اْلُمتَّب ــعِ  و 
مَّـُه و اسْ  ب ْيت  ُير ى م ْن ُأوِدع ـهْ   تُـوِدع هْ ق ْد ض 
اِء و السَّع ـهْ   ِقيد  ثـ ــال ِث أ ْذُرعِ  ب ْعد  اْلف ض 
 د اِهي ـــة  أ ْو أ ْبـل ـهُ    ال  ف ْرق  أ ْن ي ُحلَّــهُ 

 ُمْلك  ك ـُمْلِك تُـبَّـعِ  أ ْو ُمْعِسر  أ ْو م ـْن ل هُ 
ب ْعد ُه اْلع ـْرُض الَِّذي ِييَّ و اْلب ِذي و   ي ْحِوي اْلــح 

م ـْن ُرِعيْ  ِدي و اْلُمْحت ِذيو اْلُمْبت   م ـْن ر ع ى و   و 
 و ِرْبـح  ع ْبــد  ق ْد ُوِقي      ف ي ا م ف از  اْلُمتَّــِقي

 و ه ـْول  ي ـْوِم اْلف ـز عِ  ُسوء  اْلِحس اِب اْلُموِبقِ 
ي ا خ س ار  م ْن ب ـغ ى م ـْن ت ع ـدَّى و ط ـغ ى و   و 
 م  أ ْو م ْطم ـعِ ِلم ْطع   و ش بَّ ِنير ان  اْلـو غ ى
ل ْيِه اْلُمتَّك ـلْ   ق ْد ز اد  م ا ِبي ِمـْن و ج لْ  ي ا م ْن ع 

يَّعِ  ِلم ا اْجت ر ْحُت ِمْن ز ل لْ   ِفي ُعـْمِري  اْلُمــض 
ـْم ُبك اهُ اْلُمْنس ِجمْ  ف اْغِفْر ِلع ْبد  ُمْجتـ ِرمْ   و اْرح 

ــْدُعو   ف أ ْنت  أ ْول ى م ْن ر ِحمْ  ْيـُر م   ُدِعي و خ 
اِطب  الد ْني ا الدَِّنيَِّة ِإنَّه ا ق ر ار ةُ األ ْكد ارِ     ي ا خ   ش ر ُك الرَّد ى و 

ك ْت ِفي ي ْوِمه ا  أ ْبك ْت غ دًا تب ا ل ه ا ِمْن د ارِ  د ار  م تى ما أ ْضح 
اُبه ا ل ْم ي ْنت ِقعْ  ذ ا أظ لَّ س ح  ه اِمِه الغ ر ارِ     واِ  دًى ِلج   ِمْنُه ص 

 ال  ُيْفت د ىِ بج ال ِئِل األ ْخط ارِ      تُه ا م ا ت ْنق ِضي و أ ِسيُره اغ ار ا
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تىَّ ب د ا اِوز  اْلِمْقد ارِ     ك ْم ُمْزد ه  ِبُغُروِره ا ح   ُمت م ر د ا ُمت ج 
ِن و أ ْول غ تْ  ن ز ْت أل ْخِذ الثَّارِ  ق ل ب ْت ل ُه ظ ْهر  اْلِمج   ِفيِه الُمد ى و 

يَّعاً ف اْرب ْأ ِبُعمْ   ِفيه ا ُسدًى ِمْن غ ْيِر م ا اْسِتْظه ارِ  ِرك  أ ْن ي ُمرَّ ُمض 
ِطالِبه ا  ت ْلق  اْلُهد ى و ر ف اه ة  األ ْسر ارِ  و اْقط ْع ع الِئق  ُحب ه ا و 

ث ب  اْلغ د ارِ  و اْرُقْب ِإذ ا م ا س ال م ْت ِمْن ك ْيِده ا ت و  ْرب  اْلِعد ا و   ح 
ل وْ و اْعل ْم ِبأ نَّ ُخطُ  ا و  ن ْت ُسر ى األ ْقد ارِ  وب ه ا ت ْفج   ط ال  اْلم د ى و و 

ــــه وتــرحمــــي    جودي على المستهتر الصب الجوي  وتعطفــــي بوصالــ
 ثم اكشفي عن حاله ال تظلمي ذا المبتلــــى المتفكــــر القلـــب الشحـــــي

ـــ ُأْس أ ْرم اًل ِإذ ا ع ر ى ــاو اْرع  ِإذ ا اْلم   ـْرُء أ س 
ــــة   ــ ــــا ن ب اه  ــ ــــْد أ خ  ــــاًء د نــــســـا  أ ْسِن ــ ــ ــ ـ  أ بِـــْن إخ 
ن اب  غ اِشـــم   ل ـــس ا ُأْســُل ج   ُمش اِغـــب  إْن ج 
ــــراً  ــــا ُأْسُر ِإذ ا ه ـــبَّ ِمــ ــــِه إذا رسـ ــ ــ ــ  و اْرم بِـ
ْقـــت  ن ك س ا ُاْسُكــْن ت ق ــــوَّ ف ع س ـــى  ُيْسِعُف و 
دَّ الس ال حْ  ــِدْد ِلُحسَِّادك  ح  ــــاحْ   أ ْعــ ــــم  ــ ــــل  ِوْرد  السَّـ ــ ــ ــ  و أ ْوِرِد اآلِمـ
اِرِم اللَّْهــو  و و ْصل  اْلم ه ا ــــاحْ  و ص  ــ ـ ــــوم  و س ْمر  الر م   وأ ْعِمِل اْلُكـ

ــ ـ ــــح  ـ ــــراحْ           ل  س ـــم او اْســـــع  إلْدراِك م  ــ ــ ــ ــ ــــاُدهُ ال الد ر اِع اْلِمــ ــ ــ ــــم   ِعـ
ْسُو الط ال ــِد ُرود  ر د احْ  و اهلِل م ا الس ْؤُدُد ح  ــ ــ ــْمــ ـ ــــر اُد الح  ــ ــ  و ال  ُمــ
ــْدُرهُ  ــ ـ ــــر  واســـــع  ص  ــ ــ ــ ــ ــــل  الصَّال حْ و ه م ُه م ا س           و اهًا ِلُحـ ــــر  أ ْهــ  ــ
ــــهِ  ــ ــ ــ ــــؤَّاِل ــ ــــو  ِلُسـ ــ ــ ــ ــــْوِرُدهُ ُحْل ــ ــ ــ ــ ــــط ــــاحْ   م  ــــوهُ ُمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا س أ ُل ــــُه م  ــاُلــ م   و 
ــــــل  ر د ًا و ال   ــ ــــع  اآلمــ ــ ـ ــا أ ْسم  ــــــؤم  ُصـــــر احْ م اط ل ــُه و اْلم ْطُل         م  ــ ــ ــ  لُـ
ـــا ــا د ع  ــمَّ ــــو  ل ـــ ــــُه ك ْأس  ر احْ         و ال  أ ط اع  الل ْهــ ــًا ل ــ ــ ــ ــ  و ال  ك ـــس ا ر احــ
ــــرَّهُ  ــ ــ ــ ــــُه ِسـ ــ د هُ ِإْصــــــالُحـ ــــو  ــ ــ ــــو اء          س  ــ ــ ــ ــــُه أ ْهــ ــ ــ ــ ْدُعـ ــــاحْ و ر  ــم   هُ و الط ـــ
ــــْدح  ل ــُه ِعْلُمهُ  ــ ــ ــ ــ ـــل  اْلم  احْ         و ح صَّ  م ا ُمِهر  اْلُعوُر ُمُهور  الص ح 

ن ي  نَّن ْتِني ت ج  ن ي ف ت ن ْتِني ف ج   ِبت ج ن  ي ْفت ن  ِغبَّ ت ج 
ْفِن ظب ْي غ ِضيض   ْفِني غ ِنج  ي ْقت ِضي ت غ ي ض   ش غ ف ْتِني ِبج   ج 

 ــِني ِبِزي  ي ِشف  ب ْين  ت ث ن ي غ ِشي ْتِني ِبِزين ت ْيِن ف ش فَّتْـ
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 ـــِني ِبن ْفث  ي ْشِفي ف ُخي ب  ظ ن ي   ف ت ظ نَّْيُت ت ْجت ِبيِني ف ت ْجِزيـ
ْيب  ِبت ْزييـ ِبيث  ي ْبِغي ت ش ف ي  ِضْغنِ    ث بَّت ْت في  ِغشَّ ج   ــــِن خ 

 ـنِـي ِبن ِشيج  ُيْشِجي ِبف ن  ف ف ن   ن بي ف ث ن تْـف ن ز ْت في ت ج  
ــــب اعُ  ــ ــــي ُي ــ ــ ــ ــــْل ِمثْـِل ــ ــ ـــــاك  اهلُل ه   ِلك ْيــــم ا ت ْشب ــُع الك ِرُش الِجــــي اعُ  ل ح 

اِف أ ن ي ــــْل ِفــــي ِشْرع ِة اإلْنص  ــ ــــُف ُخــــطَّـــــة  ال و ه ـ  ُتْسـتـ ــط اعُ  ُأك ـــلَّــ
ْوع   ــد  ر  ــ ــ ــْعــ ــ ــ ْوع  ب  ــــر  ــ ــــــى بِـ ــ ــل ــ ــ ــ ــــراعُ  و أ ْن أ ْب ِمْثلِـــي ِحيــــن  ُيْبل ــــى ال ُيــ  و 
ــــي ــ بــ ــْرت  ِمن  ــــي ف خ  ــ ــ ــنِـ ــ ــ ْبــت ــ ــــرَّ ـــا ج  اِئــــح  ل ـــْم ُيم اِزْجــــه ا خِ  أ م  ــــد اعُ ن ص   ـ
ــد   ــ ــ ْي ــــــي ش ـــر كًا ِلص  ْدت نِـ ــــْم أ ْرص  ــ ــ ــ ك  ــــي الس ب اعُ  و  ــ ب اِئلِـ ِفـــي ح   ف ُعْدُت و 
اِعب  ف اْست قاد تْ  ُنْطت  ِبي  اْلم ص  ــــن ـاعً  و  ك ان  بِـــهـ ا اْمِتــ ــــًة و   ُمط اِوعــ

ــــة   ــ ــ ــــه ـ ــِريـ ــ ــ ــ ــــه ا و أ ي  ك  ــ ــ ــــِل ِفــيـ ــ ــــِه ب اعُ  ل ــْم ُأْبـ ــــي ِفيــ ــ  و ُغْنم  ل ـــْم ي ُكــــْن ِل
ــْرماً  ــ ــ ــ ــــاُم ُجــ ــــي  األ يَّـ ــ ــ ــ ــد ْت ِل ــ م ا أ ْبـ ار م ِتي اْلِقن اعُ  و   ف ُيْكش ف  في ُمص 

ــِد  ــ ــ ــ ــ ــْمــ ــ ــــْر ِبــح  ل ــــْم ت ْعثُــ ــــيو  ــ ــ ــــذاعُ  اهلِل ِمن  ــ ــ ــــب  ُيك تَُّم أ ْو ُيــ ْيـــ ــــى ع  ل ــ  ع 
ــــد ك  ن ْبُذ ع ْهـــــِدي ــ ــاغ  ِعْنــ ــــن اعُ  ف أ نَّـــى س  ــه ا الصَّ ــــذ ْت ُبر اي ـــتـ   ك ـــم ا ن ب 
ــــي ــــْت ق ُروُنـــــك  ِباْمِته اِنــ لِـــْم س م ح   ُأْشر ى ك م ا ُيْشـتر ى الم ت اعُ  و ا نْ  و 
ــــــي ــد  ب ْيِعــ ــُد ِعْنــ ــــــي سأُْنِشــ ل ـــى أ ن  اُعوا ع  اُعوني و أ يَّ ف تًى أ ض   أض 
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وا ع ُدوَُّهمُ  حسان بن ثابت ار ُبوا ض ر  ُلوا النَّْفع  ِفي أ ْشي اِعِهم ن ف ُعوا ق ْوم  ِإذ ا ح  او   أ ْو ح 
ــــد عُ   س ِجيَّة  ِتْلك  ِمْنُهْم غ ْيُر ُمْحد ث ة   ــــر ه ا اْلبِـ ــ  ِإنَّ اْلخ الئِـــق  ف اْعل ــْم ش ـ

نَّم ا الش ْعُر ُلب   ْن ُحُمقا  الم ْرِء ي ْعِرُضهُ و اِ  اِلِس ِإْن ك ْيسًا و اِ   ع ل ى اْلم ج 
ــــهُ  ــ ــ ــــر  ب ْيــــت  أ ْنـــت  ق اِئلُـ ــ ــد ق ا   ف ِإنَّ أ ْشع  ــ ــ ــــُه ص  ــ ــــق اُل ِإذ ا أ ْنش ْدت ــ ــ ــ  ب ْيــــت  ُي

ف ن اُت اْلُغر  ي ْلم ْعن  ِبالض ح ى  و أ سْ  ــد ة  د م ال ن ا اْلج   ي اُفــــن ا ي ْقُطــْرن  ِمــــْن ن ْجــ
 ُشم  األُُنوِف ِمن  الط ر اِز األ و لِ  ِبيُض الُوُجوِه ك ِريم ة  أ ْحس اُبُهْم 
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ًطا الحسين الواساني ــْد ش   أ نِْلِني ِبالَِّذي اْست ْقر ْضت  خ  ــــْد م ْعش ًرا ق ـــ ــُدوهُ و أ ْشِهـ ــ ــ  اه 
ــــا ــ ــ ــ ــــر اي ـ ــ ــ ــ ــ ــــالَُّق الب  ــ ــ ــ ـــــال ِل ه ْيب ِتِه الُوُجـــــوهُ  ف ــِإنَّ اهلل  خــ ــ  ع ن ْت ِلج 
ــــن   ــ ــ ــــْم بِـــد ْيـ ــُت ــْنــ ــ ــــوُل ِإذ ا ت ــد اي  ــ ــ ــــ يـُـقُـ ــ ــى ف اْكتُُب  وهُ ِإل ـــى أ جــ ــل  ُمس مًّ
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ْمِد م ال هُ  الحطيئة اِمِد ُيْحم دِ    ت ُزوُر ف تًى ُيْعطي على الح   و مْن ُيْعط  أْثم ان  اْلم ح 
ــــد ِع اْلم   ــ ــــك اِرم  ال  ت ْذه ْب ِلُبْغي تِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و اْقُعْد ف ِإنَّك  أ ْنت  الطَّاِعُم اْلك اِسي     ه اـ
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ــــز الِ  ِإْن ُتِرْد ِعْلم ُهْم ف ُخْذ ع ْن ي ِقين    وسابن حي   ــ ــ ــــْوم  ن ائِـل  أ ْو نِـ  ف اْلق ُهْم ي ـ
الِ   ت ْلق  ِبيض  اْلُوُجوِه ُسود  ُمث اِر النَـّ   قـِْع ُخْضر  األ ْكن اِف ُحْمر  الن ص 

ــــــز ال  ل ْحظًا و    ك ْيف  أ ْسُلو و أ ْنت  ِحْقف  و ُغْصن   ِرْدف او غ  ــد ًا و  ــ ــ ــ  ق ـ
اِحب  ُيْغِني النَِّديم  ِبو ْجِههِ   ع ْن ك ْأِسِه اْلم أل ى و ع ْن ِإْبِريِقهِ  و ُمص 
ــــه ا ــ م ذ اُق ــــه ا و  ــ ل ْوُنــ ــــهِ  ِفْعُل اْلُمد اِم و  ــــي ُمْقل ت ْيـــِه و و ْجن ت ْيـــِه و ِريِقــ ــ  ِفـ
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ع دا ن الخاز  ق م ُر الم ْجِد في ُأْفِق اْلُعال ص   155 ُبْشر ى ف ق ْد أ ْنج ز  اإِلْقباُل ما و ع د ا و 
ْخرًا ل ت ْأت م  الس ر اةُ ِبهِ  الخنساء نَّ ص  ل م  ِفي ر ْأِسِه ن ارُ       و اِ   كأنَُّه ع 

ْخراً   ش ْمسِ و أ ْذُكُرهُ ِلُكل  م ِغيِب  ُيذ ك ُرِني ُطُلوُع الشَّْمِس ص 
ــــا و اِنح ِإنَّ الُبك اء  ُهو  الش فــ  ُء ِمن  الج و ى ب ْين  اْلج 
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ق ْد س م ا ق ْبلي ي زيد  طاِلباً  ابن دريد ن ى  و   ش ْأو  اْلُعلى ف ما و ه ى و ال و 
ْيهْ   م ا ك ان  ه ذ ا النَّْحُو ُيْعز ى ِإل ْيهْ  ل ْو ُأوِحي  النَّْحُو ِإل ى ِنْفط و 
ــــهِ  ــ ــــِف اْسِمـ ــــر ق ُه اهلُل ِبِنْصـ ــ ل ْيــهْ  أ ْحـ يَّر  الب اِقــــــي ُصر اًخا ع   و ص 
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ة   يا س ْلم   دعبل الخزاعي ـِلــك ا   ما بالشَّْيِب م ْنق ص   ال  ُســـوق ــًة ُيــْبــِقـــــي و ال  م 
ِبي ي ا س ْلم ِمْن ر ُجل    المشيُب ِبر ْأِسِه ف ب ك ى ض ِحك     ال  ت ْعج 
 س ْلم ى س ِمي ِك ُدكَّ الشَّاِهُق الرَّاِسي  ِإن ي ُأِحب ِك ُحب ًا ل ْو ت ض مَّن ُه 
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 285 و أ ْقب ح  الُكْفر  واإِلْفالس  بالرَُّجلِ  ما أ ْحس ن  الد ين  والد ْنيا ِإذا اْجت م عا أبو دالمة
ِلْن و اْخـ ـــش ْن و ِرْش و اْبِر واْنت ِدْب ِلْلم ع اِليُاْحُل واْمرُ  ديك الجن  ْر وُضرَّ واْنف ْع و 

ــِك ي ْنث ِني ــ ــ ــ ــــي ِلط ْيِف ــ ــ ــ ــ ِعي ِعْند  اْلم ن امِ  ُقوِل  ع ْن م ْضج 
ــــــي ــ ــ ــ ــــــى أ ن اُم ف ت ْنط ِف ــ ــــي  ف ع س  ــ ــ ــُد ِفــ ــ ــ ــ ــــوقَّـ  اْلِعظ امِ ن ــار  تُــ
ــــف   ــ ــ ــــُه اأْل ُكـ ــ ــ ــد  تُق ل ُبـ ــ ــ ــ ــ س  ــــْن ِسق امِ  ج  ــ ــ ــــر اش  ِمـ ــ ــ ــ ــــى ِفـ ل ــ  ع 
ــِْمـ ــ ــ ــ ــ ــ لـ ــــم ا ع  ــ ــ ــ ــ ــــا أ ن ا ف ك  ــ ــ ــ ـ ْصِلِك ِمْن د و امِ  أ مَّ  ـِت ف ه ْل ِلو 
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ْدتُـــه اأ   ذو الر م ة ل ــى الدَّاِر الَِّتي ل ْو و ج   و أ ْهِلي ِبه ا م ا ك ان  و ْحشًا م ِقيُلها ِلمَّا ع 
ـــــة   ــــرَّج  س اع  ــ ــــْن ِإالَّ ُمع  ــ ْن ل ْم ي ُكـ ــُلــها و اِ  ــــع  ِلــــي ق ِليــ ــ  ق ليـــاًل ف ِإن ــــي ن اِفــ
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ــــوالُمْلــُك هلِل ا الرافعي ــ ــن ــِت الُوُجـ ــــد هُ األ ْرب ابُ  لَّــِذي ع  ــ ُذلَّــْت ِعْنــ  ُه ل ُه و 
ــدْ  ــ ــ ًدا ِبالُمْلِك و الس ْلط اِن ق ــ ــــر  ــ اُبـــــوا ُمت ف ـ ــــوهُ و خ  اذ بُـ  خ ِسر  الَِّذين  ت ج 
ـــــِن الك ذَّابُ ف س ي ْعل ُمون  غ   د ْعُهْم و ز ْعم  الُمْلِك ي ْوم  ُغُروِرِهمْ  ــــًدا م   ــ

213 
213 
213 
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اِرِث بِن ِشه اِب   إْن ي ْقتُلوك  ف ق ْد ث ل ْلت  ُعروش ُهمُ  ربيعة بن عبيد   105 بُعت ْيب ة ْبِن الح 
 112 و ع الم  أ ْرك ُبُه إذا ل ْم أ ْنِزلِ  ز اِل ف ُكْنُت أ وَّل  ن اِزل  و د ع ْوا ن   ربيعة بن مقروم

ْين اه  في النَّد ى  القيروانيابن رشيق  و  ــــُذ ق ِديــــمِ    أ ص ح  و أ ْقو ى م ا ر  ــــوِر ُمْن ــ ــ ــــِر الم ْأثُــ ب ـ ــــن  اْلخ   ِمـ
ي ا  ـــِن الب ْحِر ع ْن ُجـــوِد األِميِر ت ِميمِ    أ حاديُث ت ْرويها الس يوُل عِن الح   ع 

لىً  ــــب ا س أْلُت األ ْرض  ِلْم ُجِعل ْت ُمص  ــ ِطيـ ــْهرًا و  ــ ــ ِلْم ك ان ْت ل ن ا طُـ  و 
ــــي ــ ــ ــ ــ ــــة  أل ن  ــ ــ ــــر  ن اِطق ـ ــ ْي ــــبا ف ـــق ـــال ـــْت غ  ــ ــيــ ــ بِـ ــُت ِلُكل  ِإْنس ان  ح  ْيـــ و   ح 

288 
288 
325 
325 

هُ  أبو الرقعمق ق الوا اقتِرْح شيئا ُنِجْد ل ك  ط ْبخ  ق ميصا       و   258 فقلُت اْطبخوا لي ُجب ًة و 
اِلح   ابن الرومي  ي ْرف ُعُه اهلُل إلى أ ْسف لِ  ف ي ا ل ُه ِمْن ع م ل  ص 

ْرُت ِبهِ  بَّازا م ر  ــرِ     ل ْم أ ْنس  ِباأل ْمِس خ  ْشك  اللَّْمِح ِباْلب ص   ي ْدحو الر ق ــاق ــة  و 
ــــر ةً م ا ب ْيـــن  ُرْؤي ِتــــه ا ِفــــي ك ف   ــ ــ ــــرِ   ــِه ُكــ ــ ــ ـ ــــْور اء  ك اْلق ـــم  ــ ــ ــــه ا ق ــ ــِتــ ــــن  ُرْؤي ـ ــ ــ ب ْي  و 

ــــر ة   ــ ــ ــ ــ ــد اُح د اِئــ ــْنـــ ــد اِر م ا تـ  ــ ــِمْقـ رِ   ِإالَّ ك ـ ـِة الم اِء ُيْرم ى ِفيِه ِباْلح ج  ْفح   ِفي ص 
اق ان   ــِدي ُأُموُرُكُم ب نِـــي خ  اِب   ِعْنــ اب  ِفـــي ُعج   ُعج اب  ِفــــي ُعج 

 ِصال ب  ِفي ِصال ب  ِفي ِصال ِب  ُقُرون  ِفـــي ُوُجوه  ِفــي ُرُؤوس  
 ي ُكــــوُن ُبك اُء الط ْفِل س اع ة  ُيـــــول دُ  ِلم ا ُتْؤِذُن الد ْني ا ِبِه ِمْن ُصُروِفه ا

ــْبِكيـ ــ ــا ُيــ الَّ ف ــــم  نَّــــه او اِ  ــْنــــه ا و اِ  ــــِه ِمــ ــدُ   ـ ــ ــ ـ ــيـــــِه و أ ْرغ  ــــمَّا ك ان  ِفــ  أل  ْوس ُع ِمـ
ــْل ِللَّـــِذي ل ــــْم ي ْهـ ــ ــــي أ ال  قُـ ــ ــ ــِعـ ــ ــ ــْفـ ــ ــِدِه اهلُل ِإل ـــــى ن  ــ ــ ــ  ـ
ــاج   ــــِه ُمْحتـ  ــــي ِفيـ ــــعِ  ِإل ــــــى لِـــس انِـ ــ ــــِع و الق ــْطـ  التَّْخِليــ

 ـــك  م ا أ ْخط ْأت  ِفي م ْنِعي ل ِئْن أ ْخط ْأُت ِفي م ْدِحيـ 
ــاِتــــي   اج  ــــُت ح  ْلـ ــْد أ ْنز  ــ ْرعِ  ل ق ـ ــــِر ِذي ز  ــ ــ ــ ْيـ ــــو اد  غ  ــ ــ ــ  ِبــ

191 
185 
185 
185 
988 
988 
209 
209 
295 
295 
295 
295 

ُر التـــي يالزمخشر  ــذه الد ر  ــ ــ ــ ــــة  مــا هـ ــ ــ ــ ــ  ُتساِقطُـها عينـــاك سمطين سمطين وقائلـ
 فقلُت هي الدر  التي قد حشا بها أبو مضر ُأْذني ت ساقط من عيني

220 
220 

 أ ق ْوم  آل حصن  أم نساءُ  و ما أ ْدري و س ْوف  إخاُل أدري زهير بن أبي سلمى
 ب ل ــى و غ يَّـــر ه ا األ ْرو اُح و الد ي ـــمُ   لَِّتي ل ْم ي ْعُفه ا اْلِقد مُ ِقْف ِبالد ي اِر ا

ــــقَّ مْقط ع ـُه ثـ ال ث    ي ِمين  أو ُشُهود  أو ِجالءُ    ف ِإنَّ اْلح 
ــْق ِبش ْأِوِهم ا ــــو اُد ف ِإْن ي ْلح  ــِفــِه مــــ ُهـــو  اْلج  ــ ــ ــ ــيــ ــُلُه ل ِحــــق اف ــف ــــي ت ك الِـ  ا ِمثْـ

اِلح  س ب ق ا ل ى م ا ك ان  ِمْن م ه ل      ف ِمْثُل م ا ق ْد ق دَّم ا ِمْن ص   أ ْو ي ْسِبق اهُ ع 

355 
302 
330 
332 
332 
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لِ  ــــْوِض ْلم ي ت ث لَّمِ  أ ث اِفــــي  ُسْفعًا في  ُمع ر ِس ِمْرج  ــْذِم اْلح  ُنْؤيًا  ك ِجــ  و 
ْفــــُت الدَّار   ُقلْ  ْبِعه اف ل مَّا ع ر  ب احًا أ ي ه ا الرَّْبُع و اْسل مِ  ُت ِلر   أ ال  ِعْم ص 

ة  ِمْنُه والنَّد ى ُخلُقا م ْن ي ْلق  ي ْومًا ع لى ِعالَِّتِه ه ِرماً   ي ْلق  السَّماح 
ل ى النَّاِس تُْعل مِ  ال ه ا ت ْخف ى ع  ْن خ  ِليق ة  و اِ   و م ْهم ا ت ُكْن ِعْند  اْمِرئ  ِمْن خ 

338 
338 
111 

122-228 
زهير بن محمد 

 المهل بي
ــــِع الش ْعِر م ْوُزونْ  ــ  ُخــطَّ ِفـــي األ ْرد اِن س ْطر      ِمـــْن ب ِديـ

تَّــــى ــــرَّ ح  ــ ــــوا البِـ ــ ــ ــالُـ ــــْن ت ن  ــ ــــو  ل ـ ــ ــ ــــا ُتِحـــب ـ ــمَّ ــــوا ِمـــ ــ ــُقــ  نْ تـُـْنــِفـ
212 
212 

ُمْر أ ِطعِ   ِتْه أْحت ِمْل و اْحت ِكْم أْصِبْر و ِعزَّ أ ُهْن  ابن زيدون ُقْل أْسم ْع و  ْع و  ُدل  أْخض   159 و 
اُلك ع ْنب ـــرُ  ابن زيالق ـــد ك  كافـــور  و خ  ــــؤ     و خ  ــْؤلُـ ــ ث ْغُرك  ُل  359 ِعــذ اُرك  ر ْيحــان  و 

ِع الِعم ام ة  ت ْعِرُفوِني اْبُن ج ال  وط الَّع الثَّن اي اأ ن ا  سحيم بن وثيل  220 م ت ى أض 
ن ْيِله ا سعد الدين التفتازاني ْيــــُت بإْحر اِز اْلُفُنــوِن و   ِرد اء  ش ب اِبي و الُجُنوُن فُُنــــونُ   ط و 

 ُجُنـــــونُ ت ب يَّن  ِلي أ نَّ الفنون    ف ِحين  ت ع اط ْيُت الفُُنون  و ح ظَّه ا
301 
301 

ي ْوم  ُهو  الدَّْهرُ  ف ب شَّْرُت آم اِلي ِبُمْلك  ُهو  اْلو ر ى السالمي  122 و دار  ِهي  الد ْنيا و 
ْلم الخاسر ـــن  ِفـــي ط ْرِفــِه ُفتـــورُ        أ ْهد ى ِلي  الشَّْوُق و ْهو  ُحْلو   س   أ غ 

ــــورُ  م ْن ر اق ب  النَّاِس م ات  غ م ًا   ــ ُســ ف ــاز  ِباللَّـــذَِّة الج   و 
253 
253 

نَّا ل ق ْوم  ال نــــرى الق ْتل  ُسبَّةً  السموأل ــــر  و س لولُ  و اِ  ــ  101 إذا ما ر أ ْتُه عاِمـ
ــدَّ ل هُ  السيوطي ــ ــ ــ ــــر  بحرًا  ِبم ْوج  ِمْنُه ُمْلت       ل ْو رام  ِإْغراق  مْن نأواه مـ  ِطمِ فــي الب 

ُلوا األ ْعال م  ُمْصط د ما   ــــوا األ ْعد اء  ُكلَِّهمِ   س اُدوا الو ر ى ط او  لُـ ك ْم أ ْهم  ــــْوا و  ل ــ  ع 
رِ  ْوض  ذ ُوو أ ر ح  ِرْدء  ذ ُوو و ز  ِرْد د ِرمِ  ر   وُزْر و و اِل د و ا د اء  و 
 يولونه كرما يزهو بوصلهم من جاُهُم بمديح عزهم شرفا

ْنــــعِ ُقلُت و أ  ــــي الم  ــد د  ِفـ ــ ــ ــ ـ ــــي الشَّْرِع       ف م اِلك  ُمـــش  ــ ــ ــُه ِف ــ  مَّا ُحْكُمـ
ــــ ــ ـ ــــْن ِلي ْحي ي النَّــــو ِوي أ ب اح  ــــْه     ل ِكــ ــ ـ ر اح  ــــد ن ا ص  ــ ــ ــ ــ ــِه ِعْنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ل ْيس  ِفـ  هْ و 

قَّــق اِفي النَّْظِم و عًظا ُدون   ــــِرُئ ِفيِه ح  ــ ــ  النَّْظِم ُمْطل ق ا       و الشَّر ُف الُمْق
ل ْو ِبن ْظم  ف اْقتُِفي ــْدِح النَِّبي و  ـ ِفـــــي      م  ــِد و  ــ ــــي الو ْعــِظ و الز ْهــ ــــو از هُ ِفـ ــ  ج 

ــْر  ــ ــ ـ ــــو از هُ ن ص  ــ ــ ـ ِــــــي ج  ت اُجــن ــا الس ْبكـ ــْد ش ُعْر      و  ِليــــُل ق ــ  ِإِذ التَِّميِمـــي  الج 
ــــا ــ ــــْن ُصل ح  ــ ــ ــ ــُرهُ ِمـ ــ ــ ــ ْي ــــْه     و غ  ــ ــــــيَّ اْست ْعم ل ــ ــــُت الرَّاِفِعـ ــْد ر أ ْيــ ــ قــ ــ  ء  ك مَّل هْ و 

392 
955 
200 
205 
219 
219 
212 
212 
212 
212 

 155 و و ْجه  الت هاني فاْهِنِه ُمت ق ب ال ْرز  األماِني" ت ي م ناً وسم يتُها "حِ  الشاطبي
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ْيِر ِعْنـد ن ا ك ِلم ات   الشافعي ْيُر الب ِريَّهْ   ُعْمـــد ةُ الخ   أ ْرب ـــع  ق ال هــنَّ خ 
د ْع م ا  ل ْيس  ي ْعِنيك  و اْعم ل نَّ ِبِنيَّهْ  ِاتَِّق الش ُبه اِت و اْزه ْد و 

225 
225 

ــُروا لشريف الحسينيا ــ ــ ِقيق تُــه ا ف اْعبُـ از  ح   و ال  ت ْعُمــُروا ه ْون ه ا ف ت ِهنْ    م ج 
ــــــنْ    و م ا ُحْسُن ب ْيت  ل ُه ُزْخُرف    ت ر اهُ ِإذ ا ُزْلِزل ْت ل ْم ي ُكــ

211 
211 

ــــن ا الشماخ ل ْي ــــْت ع  ْن ك ُرم  ـــا أ ْرو ى و اِ  م  ــــُرونِ  ِبأ ْكـــر م   و  قَّف ـــة  ح   912 ِمـــْن ُمو 
مُ  أ ِجُد اْلم ال م ة  ِفي ه و اِك ل ِذيذ ةً  يصأبو الش    235 ُحب ًا ِفي ِذْكِرِك ف ْلي ُلْمِني الل وَّ

ــــي الصاحب بن عباد ــبِـ ــ ِقـــيــ ــد ارِهْ  قــ ــال  لِـــــي ِإنَّ ر  ــ ــ ــ ــِق ف ـ ــ ــ ُء الُخْلـ  س ـــي 
ــــاِرهْ قُ  ــ ـ ـــك  ــــْت ِبالم  ــ ــــُة ُحـــفَّــ ــ ــ ــ ـنـ  ــ  ْلُت د ْعِني و ْجُهك  الج 

290 
290 

 225 أ م ا و الَِّذي أ ْبك ى و أ ْضح ك  و الَِّذي  أ م ات  و أ ْحي ا و الَِّذي أ ْمُرُه األ ْمرُ  أبو صخر الهذلي
ا ك ذ اك  يوُنُس ن اج ى ر بَّهُ  صفي الدين الحلي  ِمْن ب ْطِن ُحوت  ل ُه ِفي الي م  ُمْلت ِقم ف ن ج 

 ُعْذِري و ه ْيه ات  إن  اْلُعْذر  ل ْم ي ُقمِ  أ ط ْلتُها ِضْمن  ت ْقِصيري ف ق ام  بها
ل ِهي ِنيِني  أنيني ِفْكر ِتي و  ل ْيِهْم ِفيِهُم ِبِهمِ      و ْجِدي ح   ِمْنُهْم ِإل ْيِهْم ع 

ــــف جُ   ــ ــ ــ ــــوُد ك فَّ ـ ــ ــ ــ ائــ ــِــــــ ْيِه ل ْم تُْقِلْع س ح  ــ  ع ِن اْلِعب اِد و ُجوُد الس ْحِب ل ْم ي ُقمِ     ُبهُ ـ
ُمْنه ــِزمِ      أ ْفن ى ُجُيوش  اْلِعد ا غ ْزوًا ف ل ْست  ت ر ى م أُســــور  و   ِسو ى ق ِتيــــل  و 
ذَّر هُ  ِذر اُع الشَّاِة ح  اِدِق الرَّت مِ ع ْن ُسم   م ْن ِمْثُلُه و   ِه ِبِلس ان  ص 
 ع ْدل  ُيؤ ل ُف ب ْين  الذ ْئِب و اْلغ ن مِ  ِفي ِظل  أ ْبل ج  م ْنصور الل و اِء ل هُ 

اِر والُحُرمِ  ْون  الج  اِئُن الِعْرِض ص   الب اِذُل النَّْفِس ب ْذل  الزَّاِد ي ْوم  ِقًرى الص 
ْيُل سا ِبح   اُضوا ُعب اب  الو غ ى واْلخ  ْرب  ِبم ْوِج الم ْوِت ُمْلت ِطمِ    ة  خ   ِفي ب ْحِر ح 

ْوه ُرُهمْ   ويحملون  األذى عن كل  ُمْهت ِضمِ    ِمْن معشر  ُيرِخُص األ ْعراض  ج 
 إالَّ الد ُموع  عصاني ب ْعد  ُبْعِدِهمِ  ف ُكل  م ا س رَّ ق ْلبي و اْست ر اح  ِبهِ 
ْبري غ ْيُر ُمتَّ  ِرمِ   ِسع  ق اُلوا اْصط ِبر ُقْلُت ص   قالوا اْسُلُهْم قلُت ُود ي غيُر ُمْنص 

ْفُنك  ذا غاف  وذا أ ِرق   ْفني و ج   ف ل ْيت  هذا كهذا طول  ل ْيِلِهمِ     ج 
 ِباالْبِتداِء ف كان ْت  أ ْحُرف  اْلق س مِ  ِخْلُت اْلف ضاِئل  ب ْين  الن اِس ت ْرف ُعِني
ــــمِ   ما أ ْشب ْعت  ن ْفس ك  ِمْن ذ م ي ف ه اض ك   ـــْوِت النَّاِس ِبالت خ   ت ْلق ـــى و ْأك ث ُر م 

ــــ مَِّد الُمْصط ف ى الْهاِدي النَِّبي  أجــ  ــــل  المرسلين ابن عبد اهلل ذي الكرم ُمح 
ْوتُُكْم ُنص حاء  في الشداِئِد لي  ِلُضْعِف ُرْشدي  واْست ْسم ْنُت ذا و ر مِ     ر ج 

259 
305 
325 
328 
330 
315 
312 
385 
312 
358 
389 
350 
351 
352 
355 
103 
152 
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ُيْلِهُمُهمْ فاهلُل يْكلأُل ُعذَّال  ع ْذلي ف ق ْد ف رَّجوا ك ْربي ِبِذْكِرِهم      ي و 
ف ْت  ْرِبِه ِبد مِ   ك الن اِر ِمْنُه ِرياُح اْلم ْوِت ِإْن ع ص   أْغنى ع ِن اْلم اِء أ ْرض  ح 

مِ   و الذ ْئُب س لَّم  و اْلِجن ي  أ ْسل م  و الـثْـ  ـثْعبان ك لَّم  و اأْل ْمو اُت ِفي الرَّج 
م ة  مِ  مِ  ْن ُكل  ُمْعر ب ِة األ ْلفاِظ ُمْعج  ْيِر اْلُعْرِب و اْلع ج   ي ِزيُنه ا م ْدُح خ 

بًا و ر أ ى ُب ِمْنُه م ْرح   ِضدَّ اْسِمِه ِعْند  ه د  اْلِحْصِن واأُلُطمِ  ل ْم ي ْلق  م ْرح 
ِذم  ِفي م اِرق  أ م مِ  ل      بباِرق  خ   مِ أ ْو س اِبق  ع ِرم  ِفي ش اِهق  ع 

ُكل  ُمْعت ِزم  باْلح ق  ُمْلت ِزمِ    ِبُكل  ُمْنت ِصر  ِلْلف ْتِح ُمْنت ِظر    و 
 ع ل ى الُجُسوِم ُدُروع  ِمْن ُقُلوِبِهمِ      ال ق اُهُم بُكم اة  ِعْند  ك ر ِهمِ 

ْعب  ع ر اِئُكهُ  اِئُبُه في الُحْكِم واْلِحك مِ  س ْهل  خ ال ِئُقُه ص  م  ع ج   ج 
 و الُكْفُر ِفي ف ر ق  و الد يُن ِفي ح ر مِ  ِفي ُأُفق  و الش ْرُك ِفي ن ف ق   ف اْلح ق  

ْيُش و النَّْقُع ت ْحت  اْلجوِن ُمْرت ِكم    ِفي ِظل  ُمْرت ِكم  ِفي ِظل  ُمْرت ِكمِ   ف اْلج 
ُلوا اِبي ِعْند ما ر ح   ِهمِ ر ث ْيت  ِلي ِمْن ع ذ اِبي ي ْوم  ب ْينِ  ف ل ْو ر أ ْيت  ُمص 
 ِبم ا ر م ْوهُ ك م ْن ل ْم ي ْدِر ك ْيف  ُرِمي ه ْل م ْن ي ُنم  ِبُحب  م ْن ي ُنم  ل ُه 

ك ُموا  ِللَِّه ِإالَّ و ُعد وا س اد ة  األُم مِ  آُل الرَُّسوِل م ح ل  اْلِعْلِم م ا ح 
ق ْد أ ُهش  ِبه ا ي ْومًا ع   ِهي  ع ص اي  الَِّتي ِفيه ا م آِرُب ِلي  ل ى غ ن ِميو 
ن ُعوا  ِتيُت ِبِسْحر  ِمْن ك الِمِهمِ ِإذ ا أُ  ِإْن أُْلِقه ا ت ت ل قَّْف ُكلَّ م ا ص 

155 
122 
125 
952 
202 
959 
952 
955 
983 
981 
985 
952 
952 
955 
293 
250 

ا صم ة القشيري ـــم ارِ  ِحِبي واْلِعيُس ت ْهِويأ ُقوُل ِلص   بـِن ا ب ْيــــن  اْلُمِنيــــفِة فالضَّ
ــد   ــ ــــر اِر ن ْجــ ــ ــــْن ش ِميِم ع  ــــر ارِ  ت م تَّْع ِمـ ــ ــ  ف م ا ب ْعد اْلع ِشيَِّة ِمْن ع 

995 
995 

ْحبي ع ليَّ م ِطيَّ  طرفة بن العبد لَّدِ  أ سىً  ي قولون  ال ت هِلكْ  ُهمْ ُوُقوفًا ِبه ا ص   وت ج 
ِديم ة  ت ْهمي        ف س قى ِديار ِك غ ْير  ُمْفِسِدها ْوُب الرَِّبيِع و   ص 

255 
113 

لَِّت   ت ِميم  ِبُطْرِق الل ْؤمْ أ ْهد ى ِمن  ْالق ط ا رم احالط   ل ْو س ل ْكت  ُطْرق  اْلم ك اِرِم ض   250 و 
 ثُمَّ اْنت ــه ى ثُمَّ اْرع و ى ثُمَّ اْعت ر فْ  د ى ثُمَّ اْقت ر فْ ي ا م ن ع د ا ثُمَّ اْعت   عبد القاهر التميمي

ــــهِ  ــ ــ ــــي آي ـــاِت ــ ــــْر ِبق ــــْوِل اهلِل ِفــ ــ ــ  ِإْن ي ْنت ُهوا ُيْغف ْر ل ُهْم م اق ْد س ل فْ  أ ْبِشـ
ْدِري و ِخْفُت الِعد ا اق  ص  ــــ ِإذ ا ض  ــ الِـ ــــــقْ ت م ثَّْلُت ب ْيتًا ِبح   ي ي ِليـ
ــــــي ــ ــ ــِجــ ــــا أ ْرت ــ ــــُغ م  ــ ــ ــُل ــ ــ ــبِـــاهلِل أ ْبـ ــــقْ  ف ــ ــا ال  ُأِطيـ ـــ ِباهلِل أ ْدف ـــــُع م   و 

212 
212 
292 
292 

نُ  أ ب ى د ْهُرن ا ِإْسع اف نا في ُمراِدنا عبد اهلل بن عبيد اهلل ــِرمُ و أ ْسع ف ن ا فيـــم ْن ُنِحب  و   382 ْكــ
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ــه ا  382 و د ع أ ْمر نا إنَّ الُمِهمَّ الُمق دَّمُ  فُقْلُت ل ــُه ُنْعماك فيــهم أ ِتمَّ
ِة الذ ب اِب ي ضيرُ  ف د ِع اْلو ِعيد  ف م ا و ِعيُدك  ضاِئِري عبد اهلل المهل بي  أ ط ِنيُن أ ْجِنح 

 نعامته من عارض متهل ب  حذا بأبي أم الرئال فاجفلت
995 
919 

 955 وغائُب الموِت ال يؤوب ف ُكل  ذي غ ْيب ة  ي ؤوبُ  عبيد بن األبرص
اِفيرُ  ي ا ل ْيل ًة ِلي ِبُحوَّاِرين  ساِهر ًة   العتابي ْبِح اْلع ص  ت ى ت ك لَّم  ِفي الص   189 ح 
 

 العتاهية وأب
اِشُع ْبن  م ْسع د هْ  ِلْمت  ي ا ُمج   و الِجد هْ  أ نَّ الشَّب اب  و اْلف ر اغ   ع 

 م ْفس د ة  ِلْلم ْرِء أ ي  م ْفس د ه
ــــوُد يومـــا ــ ــــبُ  فيا ليت الشباب  يعــ ــ ــ ــ ــــر ه بما فعل المشيـ ــ ــ  فأخبـ
ــــرُ   ع ِجْبُت ِلإِلْنس اِن ِفـــي ف ْخرِهِ  ــ ــ ــًدا ِفــــي ق ْبرِِه ُيْقب ـ ــ ــ ــ ــــو  غ   و ْهـ

ــــْن  ــ ــــُه ُنْطف ــة  م ا ب ـــاُل م  ــ ــ ُل ــــرُ   أ وَّ ــ ــ ــ ــُرهُ ي ْفـــــخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  آِخـ ــ ــيــــف ـ ــ  و ِجـ
ــذ رُ   أ ْصب ـــــح  ال  ي ْمِلُك ت ْقِديــــم  م ا ــــو و ال  ت ْأِخيـــر  م ا ي ْحــ ــ  ي ْرُجـ
ــــِرهِ  ــ ْي م ا ي ْقِدرُ ِفي كُ   و أ ْصب ح  األ ْمــــُر ِإل ـــــى غ   ل  م ا ي ْقِضي و 

329 
329 
199 
222 
222 
222 
222 

ــــرِ  أضاعوني وأي  فتًى أضاعوا العرجي ــغـْـ ــد اِد ثـ  ــ  ليـــوم كريــــهة وســ ــ
ِسيـــًطا ل ْم ت ُك ِنْسب ِتي ِفي آِل ع ْمِرو ك ـأ نــ ــي ل ــْم أ ُكـْن ِفيــهْم و   و 

299 
299 

ِبيب   عروة بن الورد ِتِه ي ُفوقُ  ف ِإن ي ل ْو ش ِهْدُت أب ا ح   غ د اة  غ د ا ِبُمْهج 
م اِلي ــــقُ  ف د ْيُت ِبن ْفِسِه ن ْفِسي و   و م ا آلـــوه ِإالَّ م ا ُأِطيـ

310 
310 

اِذُروا  ابن العفيف التلمساني ــــرِهِ  ي ا ع اِشِقين  ح  ــ ــ ــــْن ث ْغـ  ُمْبت ِسًما ِمـ
ــِرهِ   اِحُر ُمـــذْ ف ط ْرُفُه السَّ  ــــتُُم ِفــــي أ ْمــ ــ  ش ك ْكـ

ــــُكمْ  ــ ــُد أ ْن ُيْخِرج  ــ  ِمــْن أ ْرِضُكُم ِبِسْحــرِهِ  ُيِريـ

215 
215 
215 

 إال  الفؤاد فغضبان لفقدهم وقد رضيت بما أمضاه صارمة العلوي
 ي ِد اْلع ل ِم اْبِن السَّي ِد اْلع ل مِ ـِن السَّ  السَّي ُد اْلع ل ُم اْبُن السَّي ِد اْلع ل ِم اْبـ

ْدت ُه أ ْصل ُه ِمْن ق ْبُل في الِقد مِ  ف ْرد  ُهو  اْلك ْوُن ِإْن ُعدَّْت م حاِسُنهُ   و ج 
ْصُل و التَّْمِكيُن ُمْنت ِظم    ِفي ِضْمِن ُمْنت ِظم  ِفي ِضْمِن ُمْنت ِظمِ   ف اْلُقْرُب و اْلو 

 بنظرة من قريب الشتفى ألمي وم نأوالو أن  أهل  الكثيب الفرد ي
ــن ا مــ ْوئِـــاًل و الي ــْوم  أ نــت  ل نا     ِحْصن  م ِنيع  ِبِه ن نُجو ِمن  السَّق مِ  أ ن لتـ 

389 
195 
122 
988 
952 
952 

د ِثه ا علي  بن أبي طالب  225 ع اِديه اإْن كان  ِمن ِحْزِبها أْو ِمْن أ    والع ْيُن ت ْعل ُم ِمْن ع ْين ْي ُمح 
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 ع ْمر ك  اللَّه ك ْيف  ي ْلت ِقي انِ   أ ي ه ا اْلُمْنِكُح الث ر يَّا ُسه ْيالً  عمر بن أبي ربيعة
ُسه ْيل  ِإذ ا اْست ق لَّ ي م اِني   ِهي  ش اِميَّة  ِإذ ا م ا اْست ق لَّتْ   و 
مَّا ع   ب ِعيد ةُ م ْهو ى اْلُقْرِط إمَّا ِلن ْوف ل    ْبُد ش ْمس و ه اِشمُ أ ُبوه ا و اِ 

355 
355 
183 

ار ن ا م ا د ام ِفين ا عمرو بن األيهم  ُنْكِرُم ج  ْيُث م اال        و  ُنْتِبُعُه الك ر ام ة  ح   392 و 
اِوْزهُ ِإل ى م ا ت ْست طيعُ   ِإذ ا ل ْم ت ْست ِطْع ش ْيئًا ف د ْعهُ          عمرو بن معدي كرب  251 و ج 

ــــن  ك أ نَّ  ابن العميد ـ ل ــى ِإح  ــــُه ك ان  م ْطــِويًّا ع  ــــِر أ ْنش د ِني ــ ل ْم ي ُكْن ِفـــي ق ِديِم الدَّْهــ  و 
ــــرام  ِإذ ا ما أ ْسه ُلوا ذ ك روا ــ ِشنِ  ِإنَّ اْلِكــ  م ْن ك ان  ي ْأل ُفُهْم في اْلم ْنِزِل اْلخ 

295 
295 

ــــن  الُحل لِ  الِبِسهِ ك أ نَّ كانون  أ ْهد ى ِمْن م   عياض القاضي ــوز  أ ْنــو اعًا ِمـ  ِلش ْهِر ت م 
ِرف تْ  م لِ  أ ِو اْلغ ز ال ة  ِمْن ُطوِل المدى خ  ــْدِي و اْلح  ــ  ف ـم ا تُـف ـــر ُق ب ْيــن  الج 

352 
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الُ  عيسى بن خالد اِل آج   922 و اله و ى للم رِء ق تَّالُ  ِحد ُق اآلج 
 925 ف د ْعُه ف د ْول تُُه ذ اِهب هْ      ذ ا م ِلك  ل ْم ي ُكْن ذ ا ِهب هْ إِ  أبو الفتح البستي

ــــرود  إذا حصلت ابن فتوح  لم تبُلِغ الِمعشار  مــــن در ه ِلْحي ُة أجــ
ــــره لو طلعت فاستقبلت وجهه ــ ــ  ألقسمـت ألنبتـــت شعـ
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ل ْم ت ْعل ْم ف   فرج بن محرز  لكْن ق ل ْيُت الحشا و اْلق ْلب في ضرمِ  ُقْلُت نعمق الوا ق ل يت  و 
ْرت  ف ُقْلُت النَّْوم  ب ْعد ُكمُ  ْلت  ف ُقْلُت الوهم  بالو ه مِ  قالوا ه ج   ق اُلوا و ص 
ــــهُ  ــ ــ ــ ــ ُت ــــُر ُغرَّ  و الشَّْمُس ط ْلع تُُه و الق د  ُغْصُن ن مي ف الليُل ُطرَّتُــُه و اْلف ْجــ

ِئمةيا ليت نفسي   لعلها ترتجي عفوا عن الجرم ارعوت يوما ِلال 
 إْرساُلُه فالرَّحيُم الجار والرحم ف ْهو  الرَّحيُم ِمن  اهلِل الرَّحيُم ل نا

 وال تحد ى سوى الر ُسل لألمم  لألولياء كرامات  لها أثر  
دَّق  ُيْؤِذي آخذ الك   ال ي ْبُطُل اْلم ن  بالمْذُموِم ِمْنُه و ال  ر مِ ِإذا ت ص 
ُيْقصي ف ْهو  ُمْؤت م ن    ُيْدني اْلُمطيع  ُويْقِصي ُكلَّ ُمْجت ِرمِ    في اهلِل ُيْدني و 
ِميع  األ ْوِلي اِء و ال   ِمياًل ج   ُيوِلي اْلِعد ا غ ْير  ب اس  ُرْغم  أ ْنِفِهمِ  ُيوِلي ج 

ف   ــْزِم ف وق  ص  ق ْد ُرِمي ـــْت بالع ـ ـــة  و  ــد مِ ك الم اِء ِضْمــن  ُزجاج  ْفـــواِن ِلْلع   ا الصَّ
اِحب  ِبد و اِم الدَّْهِر ُيْسِعفُِني ل ْم تُْبِصْرهُ ع ْين ائـــي و ص   ِفيم ا ُأِريُد و 
تَّى ِإذ ا ن ظ ر ْتُه اْلع ْيُن ف ار ق نـــــِي  أ ْبكي ب ِقيَّة  ُعْمِري ذ ِلك  النَّاِئي ح 

ِب   م ا أ ْحل م  اهلل و أْكـــِرْم ِبالنَّبِـــي   و اْحف ْظ ِكال  اْلِفْعل ْيِن ِفي التَّع ج 
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د ي ُمْحِرز  ن س ِبي ِإل ى الُحس ْيِن ف و ر ثِْني من  الح س ِب   ف ر ُج ْبُن أ ْحم د  ج 
ُكْن ش ِفيعًا أل ْهِلي ُكل ِهم و أ ِبي  ل ْن ي ِضيق  ر ُسول  اهلل جاُهك  ِبي و   و 

لَّى باسِم ُمْنت ِقمِ   ِإذ ا الك ريُم ت ح 
ــــالًة ِمْنـــك  زاِكــي ــةً   ِضْعف  المكاِرِم ِمْن ِذي الُجوِد و الك ر مِ  وضاِعف ـــنَّ ص 

ــــْم د ائــــًما أ بـ ــًدا ل ـ ــــى النَّبــِي  و س  ل ــ ــِهمِ  ع  اِب ُكل ــ لــ ى اآلِل و األ صح   كــ ذ ا ع 
ــــر مِ ُتز ف  مِ  أ ْسر ى ِبك  اهلُل ِفي ِعز  و في ك ر م   ــ  ـــْن ُحُرم  ل ْيــــاًل إلـــى ح 

لَّْت م ر اِتُبهُ  و اِسُدهُ ن دَّْت ِمن  الن ق مِ   ع زَّْت ن و اِئُلُه ج   ذ لَّْت ح 
ل ى ُبه مِ  غ ش مش ُم الك ر  ال  ي رت د  ع ْن ُبه مِ   ت ثِْني ع ل ى ُبه م  ت ثِْني ع 
 يقي ضرم مرض يقي جاره راج مدن يقي لينه نيل يقي ندم

ــــرم ــ ــ ــــل ذا كـ  قد ازدرى محجل غصنا فشمس ضحى بــطــلــعـــة والتــثــنـــي ظـ
اء ن ا أ ْخُذ ِميث اق  ِبُنْصر ِتهِ   ع ل ى النَِّبيِئين  ِإن و اف ى و أ ْصِرِهمِ  ق ْد ج 
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ــــي الدنيا تـقــــول بمــلء فيــــها أبو الفرج الساوي ــ  حذار حذار من بطشي وفتكي هــ
ــــن ابتسامــــي ــ  فقولــــي مضحك  والفعُل ُمْبكــــي فـــال يغــــرركـُُم حســ
ــــي ــ ــــــروا فإن ــ  هلكِ  أخذت الملك منــه بسيف بفخـــر الــــدولــة اعتبــ
ــــد كــان استطال علـــى البـــرايا ــــي سلك ملكِ  وقـ  ونظ م جمعــــهم فــ

ــــوا أف  منـــكِ  فلــو شمس الضحى جاءته يوما ــ ــ ــ ــــها عتـ  ــــال لــ ــ  لقــ
ــــــوم أبت رضـــاه  تأب ـــى أن يقـــول رضيـــت عنكِ  ولــــو زهـــــر النــجـ

ــ ــ ــــرايافامســـــى بعــ ــ ــــرع البــ ــ ــ  أسير القبــر في ضيق  وضنكِ  ـدما قــ
ــــــوما ــــاد يــ ــ ــ ــ ــ ــــــو عـ ــ ــ ــــه لـ ــــد ر أن ــ ــ  إلــــى الدنيا تسربل ثــــوب نسكِ  أقـ
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  الدَّاُر ِبالدَّاِر الَِّتي ُكْنت  ت ْعِرفُ و م ا النَّاُس ِبالنَّاِس الَّذين  ع ِهدت ُهْم  و ال   الفرزدق
ْكُت س ي د ُهْم  ُب النَّاُس أ ْن أ ْضح  ــِه اْلم ط رُ  أ ي ْعج  ــ ــــى ِبــ ــ ــــة  اهلِل ُيْست ْســق ـ ــ ِليف ـ  خ 
ــــ و م ا ن ب ا الس ْيُف ِمْن ُرْعب  و ال  د ه ش   ــــْن ُأخ  ــ ل ِكـ ــــِن األ ِسيـِر و  ــ ـ  ــــر  اْلق ــد رُ ع 
ــــه ا  ــ ــت ــــتِـ ــ ْيـ ــْفـــــسًا ق ــْبــل  م  ــد م  ن  ــ ــ ــــْن ُيــق ـ ل ــ ام ُة الذَّك رُ   و  ْمُع اْلي د ْيِن و ال  الصَّْمص   ج 
اِرم  ِإذ ا ن ب ا  و ال  ُيع اب  ش اِعر  ِإذ ا ك ب ا       ول ْن ُيع اب  ص 

اِشع  ِبس ْيِف أ ِبي ر ْغو ان   ل ْم ت ْضِرْب ِبس ْيِف اْبِن ظ اِلمِ  س ْيِف ُمج   ض ر ْبت  و 
ل ِكــــْن ن ُفك ُهمْ  ْمُل اْلم غ اِرمِ  و ال  ن ْقُتُل األ ْســــر ى و   ِإذ ا أ ْثق ل  األ ْعن اق  ح 
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اِعل ة  ل ُكمْ  ومي  ج  ْرب ُة الر   أ بًا ع ْن ُكل ْيب  أ ْو أ بًا ِمْثل  د اِرمِ  و ه ْل ض 
ُسُيوُف اْلِهْنِد ت ْنُبو ُظب اتُه ا ي ْقط ْعن  أ ْحي انًا م ن اط  التَّم اِئمِ  ك ذا ك    و 
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ــــا الفرزدقي ــتُـــُهُم ُدروعـ ِسْبــ ــــو ان  ح  ــ ْخــ ــــادي       و اِ  ــ ــ ـ ل ِكــــْن ِلأل ع  ــــوها و  ــ  ف ك اُنـ
ــــا صائباتو ِخْلتُــ ــ ــ لكـــْن في ُفــــــؤادي  ــُهُم ِســـهامــ ــــــوها و  ــ  ف كاُن

ف ْت ِمنَّا ُقُلوب   ــــوا ق ْد ص  ــ قالــ د ُقوا ولِكْن في ِودادي و  ق ْد ص   و 

385 
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ْبر   إْن ُكْنِت أ ْزم ْعِت ع ل ى ه ْجِرن ا أبو القاسم بن الحسن ِميلْ  ِمْن غ ْيِر م ا ُجْرم  ف ص   ج 
ــــر ن ا ــ ــ ــْي ــ ــ ـ ــــا غ  ــن  ــ ــِت ِبــ ــ ــ ــ ــدَّْل ــب ـ ْن تـ  ــــــلْ     و اِ  ــ ِكيـ ــــم  اْلـــو  ِنــْعــ ــــن ا اهلُل و  ــ ْسُب  ف ح 
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215 

ة  الثَّر ى قاسم بن هانئ ْفح  اِفْح ِرْجُله ا ص  ل ْو ل ْم ُتص  ــــُت أ ْدِري    و  ــ ــم ا ُكنـ ـــمِ  ل ــ ــــم   325 ِعلَّــــًة للتَّي 
لـــ نَّ ِبغ ْزو ة   قتادة بن مسلمة  312 ت ْحِوي اْلغ ن اِئم  أ ْو ي ُموت  ك ِريمُ   ف ل ِئْن ب ِقيُت أل ْرح 

ْوز اِء ِخْدم ت هُ  القزويني ل ْيه ا ِعْقد  ُمْنت ِطقِ  ل ْو ل ْم ت ُكْن ِنيَُّة اْلج   329 ل ما ر أ ْيُت ع 
ْبِري و الُفؤ اُد ِبِهمْ  قصارابن ال ــمِ   ع ْذِلي و ُعْذِري و ص  ُذو ل م  ــــرَُّم ظ اِهــــر  و اه  و   ُمح 

وا ي ْوم  ز ْحِفِهمُ  وُم ف ر  م    ف الُفْرُس و الر  اُلوا ع ل ى ع ج   يا ُحْسن ُهْم ع ر بًا ص 
ــُرمِ  واْست ْغِفِري اهلل     و أ ْخِلِصي ت ْخُلِصي ِمْن ُكل  ُموِبق ة   ــ ــ ِمْن ُجـ  ِمْن ذ ْنب  و 
ــةً  ـــاِلص  ــِه  خ  ــلَـّ ــًة لِـ ــ ــ ــــد دي ت ْوب  ــ ــ ْير  ِفي األ ْعم اِل و الت ِزِمي    و ج   و ال ِزِمي اْلخ 

ْوُض ي ْجِري ك ْوث رًا غ د قاً   ي ْروي اْلِعط اش  ِبم اء  ب اِرد  ش ِبمِ  ي ا م ْن ل ُه اْلح 
ل ْيس  ِلي ع م   اة  ِبهِ و   ِسوى ر جائي ِلع ْفِو اللِهو والك ر مِ  ل  أ ْرُجو النَّج 

ِة األفراسِ    أ و  ما ابُن حج ة شاِعر  ِمْثلي غ دا  في مصر  فوق ُخالص 
ف ْعتُُه ِبم داسي لِكنَّ ح ظ ي  ناقص  عن حظ ه  فلو اْست ط ْعُت ص 

 أ ْرف ُعُهْم ع ْطفًا على الر م مِ  و ُجرَّ    ض م وا الُجيوش  أل ْهِل اْلف ْتِح ف اْنك س روا
ْيُر ب ني مَُّد بن عبيد اهلِل خ   عدنان جد  قريش سادة الُحُرمِ  ُمح 

ِمْدُت ل ْيل  ُسهادي ق ْد ق ط ْعُت ِبهِ   م ساف ة  اْلب ْحِر في داج  ِمن  الظل مِ  ح 
 ع ْقِل واللَّم مُموا ِبالس ُيوِف م ح لَّ الْ  ر أ ْوا ْفساد  ُعُقوِل الُمْشِركين  ف أ ْمـ

لى األُم مِ   ي ا صاِحب  التَّاِج و اْلِمْعراِج و اْلع ل ِم اْلــم ْنصوِب و الِمْنب ِر اْلع اِلي ع 
 ِللَِّه ع مَّا م ضى ِبالذ ل  و اْعت ِصمي   يا ن ْفُس ُعوِدي قُب ْيل  اْلم ْوِت و اْعت ِذري

ِطيُب اْلع ْيِش في الس لمِ    ل ْو س ال م ْتني اللَّيالي ِباْلم سيِر ل ُهْم   ل ط اب  ع ْيشي و 
 اْبــِن الطَّي ِب النَِّسِم اْبِن الطيِب النَِّسمِ    الطيُب النَّس ِم اْبُن الطيِب النَّس ِم 
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 ل ِكْن ِلساِبق ة  ِمْن ساِبِق الِقد مِ  ف م ا السَّعاد ةُ في الد ْنيا ِلُمْست ِبق  
ق ْدرًا س ي د  األُم مِ  اْلغ م اُم ِبهِ ي ْجِري ه و ى اْلِبر  ب ر ًا و    و اْلب ْدُر ُنورًا و 

 و ال  ش ك ى جاِئع  ن ْوعا ِمن  السَّأ مِ  م ا سال  ِباْلم ْنِع ي ْومًا د ْمُع س ائِِلهِ 
ْأت  ِبــهِ  ب ْدر  ف ك ْهف  ِإْن ل ج  ب ْدر  ِإْن اْست ْرش ْدت  ِفي الظ ل مِ     ك ْهف  و   ت ْنُجو و 

د  ش ف وا و   ل ى أ ح  ل ى األ ْطف اِل و الرَِّحمِ  غ اُروا ف ل ْم ُيْبُقوا ع   ِمْنُهْم و أ ْبق ْوا ع 
ز ةً  ــــِهْم ُحل ــــُل الد يــــب اِج ُمْطــــر  ل ْيـ  ُطْرزًا ِمن  الدَِّم ي ْحِكي ُحْمر ة  الع ن مِ  ع 

ــــر  ُمْلت ِئــــمِ و اْلب ْدر   ي ا م ْن ل ُه الشَّْمس ُردَّْت ب ْعد م ا غ ُرب تْ  ــ ــ ْيــ  ُشقَّ و أ ْمس ى غ 
ل ــم   ــــُه ع  ــ ـــــْن ِعْلُمـ ــم  الر ْســِل ي ا م  اتـ  ــــمِ    ي ا خ  ــ ـ ــْدُل و الف ْضُل واإليف اُء ِبالذ م   واْلع 

اِلي ث ن اًء أ نَّنــــي ر ُجـل    د مِ ُذو ِغْلظ ة  ع اِجز  ق ْد ِشْبُت ِفي اْلخ   ك ـف ى بِـح 
 فضال وفضال لدى حكم وذا حكم أنت الولي لنا أنت الولي لنا

 في بحر جودك تبغي ساحل الكرم هذي سفينة آمالي التي سبحت
 في جنة الخلد والمأوى ومعتصمي جعلتها جنتي أرجــــو النجاة به

ل ى اْلُمْخت اِر ِمْن ُمض رِ  ْيِر اْلب ِريئ ِة ِمْن ُعْرب  و    يا ر ب  ص ل  ع  مِ خ   ِمْن ع ج 
ِزمِ   ُمراِصد  لزم  ُمكابد  ب ِرمِ  ُمجاِهد  ع ِزم  ُمكاِبد  ح 
 ِبالسَّْيِف ُمْعت ِصِم ِباْلح ق  ُمْحت ِزمِ  ِمْن ُكل  ُمْنت ِقل  ِبالر ْمِح ُمْشت ِمل  
ِظل ِه ِبِلواِء النَّْصِر ُمْرت ِقمِ   ِبس ْيِفِه ِمْن أ ع اِدي اهلِل ُمْنت ِقمِ     و 

اِدِث الع م مِ  آِثُرهُ ُخْضر  م ر اِبُعهُ ِبيض  م    ُسود  م ع اِرُكُه في الح 
ْرُب ِفي ل ه ب   ل ب  و اْلح  ْيُش ِفي ح   و اْلُكْفُر ِفي ح ر ب  و األ ْرُض ِفي ر م مِ    ف اْلج 

 في اثر مقتحم في أثر مقتحم والخيل خلفهم والرجل مقتحم
ــــُر ُمْنخ ِصمِ    ز ك ْت ُحُروُف اْسِمِه ف اْشُتقَّ ِمْنُه ل هُ  ْيـ ــــد  غ  م  م ْدح  و  ْمد  و   ح 

ْون ق  و س ن ا ْلتُْم ِعال ِني ر  ل ْو و ص  ي ا ُيْنِبُت األ ْزه ار  ِفي األُُكمِ    و   ِإنَّ الح 
ْلِق ع ظَّم هُ   ِبم ْدِح أ ْخال ِقِه ِفي ُنوِن و الق ل مِ  ُخْلق  ش ِريف  ِإل ُه الخ 
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 158 وُهُم ِلِحْفِظ ِجو ارِِه ُفْطنُ     ال ي ْفط ُنون  ِلع ْيِب جاِرِهمُ  قيس بن عاصم
ُمب رَّا   ِمْن ُكل  ُغبَّ  أبو كبير الهذلي ة  و  ْيض  داء  ُمْغِيل   ِر ح  ف ساِد ُمْرِضع ة  و   133 و 

بَّْبِت ُكلَّ ق ِصيــر ة   كثي ر عز ة ــــرُ  و أ ْنــــِت الَِّتــي ح  ل ــْم ت ْشُعــْر بِـــذاك  اْلق صائِـ ــــيَّ و   ِإل ـ
ل ْم ُأِرْد  اِل و  ار  اْلُخط ا ش ر  الن س      أ ر ْدُت ق ِصير اِت اْلِحج  اِترُ ِقص   اِء اْلب ح 
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ق ْد ع ِرق تْ  كعب بن زهير ق ْد ت ل   ك أ نَّ أ ْوب  ِذر اع ْيه ا و   315 فَّع  ِباْلُقوِر اْلع س اِقيلُ و 
ليم  ِإذا ما اْلِحْلُم ز يَّن  أ ْهل هُ  كعب بن سعد الغنوي  111 م ع  الِحْلِم في ع ْيِن الع ُدو  م ِهيبُ   ح 

ْهِل ش اِفي ة   أ ْحالُمُكمْ  الكميت  350 ك م ا ِدماُؤُكُم ت ْشِفي ِمن  الك ل ِب  ِلِسقاِم اْلج 
 كأن ك لم ت ْجز ْع على ابِن طريف أ يا ش ج ر  الخابوِر ما ل ك  ُموِرقاً  ليلى بنت طريف

 وال المال إال  ِمن قنا وسيوف فتى ال يِحب  الزاد إال  من التقى
358 
358 

ــــهِ و ال  ُيِقيــُم ع   المتلم س ــــُر اُد بِـ ــ ْيم  يـ ِتدُ  لــى ض   ِإالَّ األ ذ الَِّن ع ْيُر اْلح ي  و اْلو 
ْسِف م ْرُبوط  ِبُرمَِّتهِ  ل ى اْلخ  ــدُ  ه ذ ا ع  ــ ـ ــــي ل ُه أ ح  ذ ا  ُيش ج  ف ال  ي ْرِثــ  و 

325 
325 

ْبِح ُيْغِري ِبيو أ ْنث ِني  أ ُزوُرُهْم و س و اُد اللَّْيِل ي ْشف ُع ِلي المتنبي ب ي اُض الص   و 
د  ُمْدِبرُ  د  ُمْقِبل  و ال  اْلُبْخُل  ُيْبِقي اْلم ال  و الج   ف ال  اْلُجوُد ُيْفِني اْلم ال  و اْلج 

ل ْو ل ْم ت ُجْد ل ن ا ِثْقن ا ِبأ ْن تُْعطي و   ل ِخْلن اك  ق ْد أ ْعط ْيت  ِمْن ِشدَِّة اْلو ْهمِ   و 
ر  س ْيُفهُ  أ ْو ك ان   صادف   ــــْوِم م ْعر ك ة  أل ْعــــي ا ِعيس ى    ر أس  ع از  ــ ــــي  ي   ِفــ

از  ِفيِه موسى أ ْو ك ان  ُلج  الب ْحِر ِمْثل  ي ِميــــِنه تَّى ج   م ا انش قَّ ح 
ل ْيه ا ِعْثي راً  ل ْيِه أل ْمك ن ا ع ق د ْت س ن اِبُكه ا ع   ل ْو ت ْبت ِغي ع ن قًا ع 

نَّم ال ْم ي   اُب و اِ  اءُ  ْحِك ن اِئل ك  السَّح  ِبيُبه ا الر ح ض   ُحمَّْت ِبِه ف ص 
ق ْفت  و م ا ِفي اْلم ْوِت ش ك  ِلو اِقف   ْفِن الرَّد ى و ْهو  ن اِئمُ  و   ك ا نَّك  ِفي ج 
ــةً  ــ ــــر  ِبك  األ ْبط اُل ك ْلم ـــى ه ِزيم  ث ْغــُرك  ب   ت ُمــ  اِسمُ و و ْجُهك  و ضَّاح  و 
ِلي ًا ل ُمْنِصف   نَّ الَِّذي س مَّى ع  نَّ الَِّذي س مَّاهُ س ْيفًا ل ظ اِلُمهْ  و اِ   و اِ 
د هُ  ت ْقط ُع ل ْزب اُت الزَّم اِن م ك اِرُمهْ  و م ا ُكل  س ْيف  ي ْقط ُع اْله ام  ح   و 
م ش اِيخ   ق ــــي ِباْلق ن ا و   الت ث ُموا ُمْردُ ك أ نَُّهُم ِمْن ُطوِل م ا  س أ ْطُلُب ح 
ــد وا ِثق ال  ِإذ ا الق ْوا ِخف اف  إذ ا ُدُعوا ــ ــ  ك ِثير  ِإذ ا ش د وا ق ِليل  ِإذ ا ُعـ
 ع ل ى الشَِّكيِم و أ ْدن ــى س ْيِره ا س ـــر عُ  ق اد  اْلم ق اِنب  أ ْقص ى ُشْرِبه ا ن ه ل  
ْرش ن ة   ل ى أ ْرب اِض خ  تَّى أ ق ام  ع  ْلب اُن واْلِبي عُ ت ْشق ى بِ   ح  وُم والص   ه ا الر 

ل ُدوا م ا و الق ْتلِ  ن ك ُحوا م ا للسَّْبيِ  م ُعوا م ا و النَّْهِب     و  ر ُعوا م ا و النَّارِ  ج   ز 
ْيل  ِعْند ك  تُْهِديه ا و ال م الُ  الُ  ال  خ   ف ْلُيْسع ِد الن ْطُق ِإْن ل ْم ُيْسع ِد اْلح 

ْوُت األ ْرض   ك ان  ب نى  اإِلْسك ْند ُر السَّدَّ ِمْن ع ْزِمي  ِمْن ِخْبر ِتي ِبها ك أ ن ي د ح   و 
ِمْن ع ر ِق الرَّْكِض في واِبلِ  وجاؤوا ِمن  النَّقِع في عاِرض  و 
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ْيت هُ  و  ــدُ  ن ه ْبت  ِمن  األ ْعم اِر م ا ل ْو ح  ــ ــ الِـ ــــــك  خ   ل هُن ئــِت الد ْني ا ِبأ ن 
ل ى الدَّْهِر الذ ُنوبا      ف اِني ك أ ن يُأق ل ُب ِفيِه أ ج  ُأِعد  ِبه ا ع 

لِ  ق ْد كان  ِحْلُمك  ُخْلقًا ال تُك لَـّفُـهُ   ل ْيس  التَّك ح ُل في الع ْين ْيِن كالك ح 
ْيُل و اللَّْيُل و اْلب ْيداُء ت ْعِرُفني ْرُب و الط ْعُن و الِقْرطاُس و اْلق ل مُ  اْلخ   و الض 

 ف م ِن الُمطاِلُب و اْلق تيُل القاتلُ  ذي اْجت ل ب  اْلم ِنيَّة  ط ْرُفهُ و أ نا ال  
ل ْينا أ ْن ُنفاِرق ُهمْ   ِوْجداُننا ُكل  ش يء  ب ْعد ُكْم ع د مُ  يا م ْن ي ِعز  ع 
ذا ك ان ِت الن ُفــــوُس ِكباراً   ت ِعب ْت في ُمراِدها األ ْجسامُ   و اِ 

 عاِرِض اْله ِتِن اْبــِن اْلع اِرِض اْله ِتِن اْبِن العاِرِض اله ِتنِ اْلعاِرُض اْله ِتُن اْبُن الْ 
ُسْقُت ِإل ْيِه اْلم ْدح  غ ْير  ُمذ مَّمِ  ف س اق  ِإل يَّ اْلُعْرف  غ ْير  ُمك دَّرِ   و 
ت ى ت كاُد على أ ْحياِئِهْم ت ق عُ  ُيط م ُع الط ْير  ِفيِهْم ُطوُل أ ْكِلِهمُ   ح 

ي ْعِصي اْله و ى في ط ْيِفها و ْهو  راِقدُ  ـــــْن ث ْوِبها و ْهــــو  قاِدر  ي ُرد  ي دًا ع    و 
ْول هُ  نَّ اْلِفئ ام  الَّتِي ح   ل ت ْحُسُد أ ْرُجل ه ا األ ْرُؤُس  و اِ 

 و ز ال  ع ْنك إلى أ ْعدائك  األل مُ  اْلم ْجُد ُعوِفي  إذا ُعوفيت  واْلك ر مُ 
ْيُر ُمي مَّمِ  ُر ُمذ مَّمِ ِفر اق  و م ْن ف ار ْقُت غ يْ   و أ م  و م ْن ي مَّْمُت خ 

ــــد امُ  ــ ل ـــيــــِه الُمــ ــــا ُيس  ـ ــــؤ اد  م  ــ  و ُعْمــــر  ِمْثُل م ا ت ه ــُب الل ئــامُ   فُـ
ْمرُ  ْمرُ  أ ِريُقِك أ ْم م اُء اْلغ م ام ِة أ ْم خ   ِبِفيك ُبُرود  و ْهي  ِفي ك ِبِدي ج 

ِفي ا ِفيك  ف طان ة  و  اجا ت  و   ُسُكوِتي ب ي ان  ِعْند ه ا و ِخط ابُ  لنَّْفِس ح 
ــــهُ  ــْيـــُن ِفيـــــن ا ك أ نَّــ ــهُـْم و اْلب  ــ د ُعــ  ق ن ا اْبِن أ ِبي اْله ْيجاء في ق ْلِب ف ْيل قِ  نُـو 

 ُمْجم راً  ن ق ل ْت ي دًا ُسُرحًا و ُخف اً  أ ر أ ْيت  ِهمَّة  ن اق ِتي ِفي ساد ة
ْعن  أيِدي ُهنَّ ف ْوق  ت راِئبا ْلن  ت ْفِدي تي و ِخْفن  ُمراِقبًا       ف و ض  او   ح 

ــــانِ  م غاِني الش عِب ِطيبًا في الم غ اِني ــــن  الزمــ ــــِع ِمـ  ِبمنــزلِة الر بيــ
ا ِبه  اُؤُه ف س خ   ب ِخيالً  ول ق ْد ي ُكوُن ِبِه الزَّم انُ  أْعد ى الزَّم ان  س خ 
د ْت    ل ه ا الم ن اي ا ِإلى أ ْرواِحن ا ُسُبالً  ل ْوال  ُمف ار ق ة األ ْحب اِب م ا و ج 

ــــاد   ــد  ل غ ـ ــ ــ ــ ــــد  غ  ــ ْنــــك  ب ْعــ ن ـــــي ع  ــادِ  و اِ  ق لبــِـــي  عــ ــــْن ف ن ائك  غ يــْـُر غ   و 
ه ْت ِرك ابِ  ْيُث م ا اتَّج  ْيُث ُكْنُت ِمن  الِبالدِ  يُمِحب ك  ح  ْيُفك  ح   و ض 
ِمن  الخيِر ُبْطُء س ْيِبك  ع ني   ه امُ  و   أ ْسر ُع الس حِب في المسيِر الج 
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ان ا  ك أ نَّ أ ْلُسن ُهْم ِفي الن ْطِق ق ْد ُجِعل تْ   ع ل ى ِرم اِحِهُم ِفي الطَّْعِن ِخْرص 
ــــي ك ف ــــِه ِمْنُهْم ق ن اة   ــــْن ِفـ م  ابُ    و   ك م ْن ِفي ك ف ِه ِمْنُهْم ِخض 

رَّد   ل ْيِه و ْهو  ُمج   ِمْن ِغْمِدِه ف ك أ نَّم ا ُهو  ُمْغم دُ  ي ِبس  النَِّجيُع ع 
 ِإنَّ اْلم ال م ة  ِفيِه ِمْن أ ْعد اِئه  أ ُأِحب ُه و ُأِحب  ِفيِه م الم ةً 

اُت ِعند هُ ن غ م ات    ِبِه ِبُسؤ الِ ُسِبق ْت ق ْبل  س يْ  و الِجراح 
ب ارقِ  ــــِب و  م ْجــــر ى السَّواِبقِ  ت ذ كَّْرُت م ا ب ْين  اْلُعذ ْيـ  م ج ر  ع و الين ا و 

دَّق  م ا ي ْعت اُدهُ ِمْن ت و ه م ِإذ ا س اء  ِفْعُل اْلم رِء س اء ْت ُظُنوُنُه   و ص 

223 
225 
225 
235 
232 
295 
223 

ِب  أ ْسك ُر ِباأل ْمِس ِإْن ع ز ْمُت ع ل ى ابن المحتسب  392 الش ْرِب غ دًا ِإنَّ ذ ا ِمن  الع ج 
ن هي جلت سأشكر ع ْمـرًا إن تراخت مني تي ن سعيد محمد ب  أيــادي لم تمنن وا 

 فتى غير محجوب الغنى عن صديقه وال يظهر الشكوى إذا النعل زل ت
 وكانت قذى عينيه حتى تجل ت رأى خلتي من حيث يخفى مكانها

201 
201 
201 

دُ ط لال ِن ط ال  ع ليهما األم ُد    د رسا ف ال  ِعلْ  محمد بن وهيب  م  و ال  ن ض 
ــد ا     ب ْعد  األِحبَِّة مثل م ا أِجدُ  ــ ــ ــ  ل ِبس ا الِبل ى فكأنَّم ا و ج 

ب اُح ك أ نَّ ُغرَّت هُ  ب د ا الصَّ ِليف ِة ِحين  ُيْمت د حُ  و   و ْجُه اْلخ 

325 
325 
951 

 188 األ ن ام  أ ظ لَِّت  ِإذ ا م ا ه د ى اهللُ  و م ْضروب ة  ع ْمدا ِبغ ْيِر ِجن اي ة   محي الدين حراز
ن دعوا مروان بن أبي حفصة ن أعطوا أطابوا وأجزلوا    هم القوم إن قالوا أصابوا وا   989 أجابوا وا 

ُسن ْت ِفين ا ِإس اء تُهُ  مسلم بن الوليد  ن جَّى ِحذ اُرك  ِإْنس اِني ِمن  اْلغ ر قِ  ي ا و اِشيًا ح 
ــــه ــ ــ ــــي ف ْرِعــ ــ ْقِف النَّقا الد ه سِ ه ْيـــفاُء فـ ــــِرعلى ق ضيب  على ح   ا ل ْيل  على ق م 

م ْفِرق هُ  دَّْيِه و   و ال  ُيْمس ُح ع ْين ْيِه ِمن  اْلُكُحلِ  ال  ي ْعب ُق اْلِمْسُك خ 
ْيُر و الشَّر  ُكلَّهُ  ْهلُ       ُيذ ك ُرِنيك  اْلخ  ي ا و اْلِحْلُم و اْلِعْلُم و اْلج  ِقيُل اْلح   و 

321 
122 
150 
152 

ل ْيث  ف غ ْيث  ِحين  ت ْسأ ُلهُ  رأبو مسه   اِء ِضْرغ امُ  غ ْيث  و  ل ْيث  ل د ى اْله ْيج   159 ُعْرفًا  و 
ياِة و ال  ِإذ ا و اهلِل م ا خ ط ر  الس ُلو  ِبخاِطري ابن مطروح  192 ما ُدْمُت في ق ْيِد اْلح 

ــــِن الرَّْهطِ  المعر ي أبو العالء ـ  ل ه ا ِمْن ع ِقيل  ِفي م م اِلِكه ا ر ْهطُ  اإِلماِثي  غ ادة   تِحل  ع 
ل ْم ي ُكنْ  ــــر هُ النَّْقطُ  و ح ْرف  ك ُنون  تحت  راء  و  ــ ــــُؤم  الر سم  غ يَّـ ــ ــ  ِبــد ال  ي ـ
ــــرًا و اهلُل ش ـــاف     س ع ْت ذ اُت س م  ِفي ق ِميِصي ف غ اد ر تْ  ــ ــ ــــِه أ ثـ  ــ ــــن  الس ـــــم   ِب ــ ــ  ِمـ
تُــبَّــعاً  ــــاِل و  ــ م  ــــْوب  اْلج  ــــرًا ثـ  ــ ِكْسر ى و ع اد ْت و ْهي  ع اِري ة اْلِجْسمِ  ك س ْت ق ْيص   و 

288 
288 
185 
185 
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ــــاء  ِلْلب ِريَّـــِة ش اِمــــلُ  ب قيت  ب قاء  الدَّْهِر ي ا ك ْهف  أ ْهِلهِ   و ه ـــذا ُدع 
 م ناِزُل ع ْنها ل ْيس  ع ن ي ِبُمْقِلعِ  و ْجد ُكنَّ م ن اِزل  م ط ا ي ا م ط اي ا 

ْرتُْم ِمن  اإِلْحساِن ُزْرتُُكمُ  ُر لإِلْفراِط في الخ ص رِ    ل ْو اْخت ص   ف الع ْذُب ُيْهج 

950 
925 
998 

ب ْدر  و ُغْصن   ابن المعل ى ق د    ل ْيل  و   ش ْعر  و و ْجه  و 
ــ ــ ــْمـ ُدر  و و ْرد  خ  د    ــــر  و  ث ْغر  و خ   ِريــق  و 

151 
151 

ْدت ه  ُمع ن بن زائدة  ع لى ط ر ِف الِهْجر اِن ِإن كان  يعقلُ    ِإذا أْنت  لْم تُْنِصْف أخـــاك  و ج 
دَّ السَّْيِف ِمْن أ ْن ت ِضيم ُه   ِإذا ل ْم ي ُكْن ع ْن ش ْفر ِة السَّْيِف م ْزح لُ   وي ْرك ُب ح 

205 
205 

ل ِكْن ُبْشر ي انِ  ابن مقاتل الضرير انِ  ال  ت ُقْل ُبْشر ى و  ي ْوُم اْلم ْهر ج   909 ِعزَُّة الدَّاِعي و 
ِمْتال ف  ِإذ ا م ا أ ت ْيت هُ  ابن مي ادة  235 ت ه لَّل  و اْهت زَّ اْهِتز از  اْلُمه نَّدِ  ُمِفيد  و 

ل ْفُت ف ل ــْم أ تْـ النابغة الذبياني ــُرْك ِلن ْفِسك  ِريــــب ةً ح  ــ ــْرِء م ْطل ـــبُ   ــ ــ ــ ــ ل ْيس  و ر اء  اللَِّه ِلْلم   و 
ــــي أ غ ش  و أ ْكـــذ بُ   ل ِئْن ُكْنـــت  ق ْد ُبل ْغت  ع ن ي ِجن اي ةً  ــ ــ  ل ُمْبِلُغك  اْلو اِشــ
اِنب   ــــر ءًا لِـــي  ج  ل ِكنَّــِنــي ُكْنُت اْمـ م ْذه بُ ِمن    و   األ ْرِض ِفيِه ُمْست راُد و 
ــا م د ْحتُـُهمْ  ــ ــ ـ ْخــو ان  ِإذ ا م  ــــرَّبُ   ُملُـــــوك  و اِ  ــ ــ ــ ــ ــــِهْم و ُأق ـ ــ ــ ــ ــُم ِفــــي أ ْمو اِل ــ كَّ  ُأح 
 ُبـــــواف ل ْم ت ر ُهْم ِفي م ْدِحِهْم ل ك  أ ْذن    ك ِفْعِلك  ِفي ق ْوم  أ ر اك  اْصط ن ْعت ُهمْ 
 ِبِهنَّ ُفُلوُل ِمْن ِقر اِع اْلك ت اِئِب  و ال  ع ْيب  ِفيِهْم غ ْير  أ نَّ ُسُيوف ُهمْ 

ل ْيل  ُأق اسيِه ب طيِء اْلك واِكِب   ِكِليِني ِله م  ي ا ُأم ْيم ة  ن اِصب    و 
ِئيل ة    ن اِقعُ  ِمن  الر ْقِش ِفي أ ْني اِبه ا الس م    ف ِبت  ك أ ن ي س او ر ْتِني ض 

395 
395 
395 
395 
395 
353 
903 
225 

زتْ  الناشئ األكبر ْشيًا ِمْن ُخزوز  ت ط رَّ  م طاِرُفه ا ط ْرزًا ِمــن  الب ْرِق ك الت ْبرِ     ت س ْرب ل  و 
ــد   ــ ــ ن ْقش  ِبال  ي ـ ْقــــم  و  ــــي  ِبال  ر  ْشــ د ْمع  ِبال  ع ْين  و ِضْحك  ِبال  ث ْغرِ   ف ـو   و 

151 
151 

اِلهِ  ابن نباتة ْهل ة  في ِوص   ف م ْن ِلي ِبِخل  ُأوِدُع اْلِحْلم  ِعْند هُ  و ال  ُبدَّ ِلي ِمْن ج 
واجبُ  ل ْقن ا ِبأ ْطر اِف اْلق ن ا في ُظُهوِرِهم ُعُيونًا ل ه ا وْقُع الس ُيوِف ح   خ 

382 
259 

تَّى ِإنَّهُ  أبو نواس ْفت  أ ْهل  الش ْرِك ح   خاُفك  الن ط ُف الَِّتي ل ْم ُتْخل قِ ل ت   و أ خ 
ل ى الل ِه ِبُمْست ْنك ر    أْن ي ْجم ع  العال م  في واحدِ  ل ْيس  ع 
ــــالً  ــــالًّ ُقْلـــــُت م ْهـ  قال  ُقْل ِلي ُقْلُت ف اْسم عْ  قال ك ـ

ــــُت ت ْمن عْ  ف ق ال  ِصْفُه ُقْلُت ُيْعطي  ق ال  ِصْفني ُقْل
ْوُض ريحانِ  ــــُم العاِطرُ  ـــُكُم الزَّاهرُ ما ر  ــــذ ا ن ْشِرُكــ  وما ش 

391 
381 
355 
355 
355 
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ـــق  و ْجِدي والهوى قاهرُ   ُمْذ ِغْبتُُمو ل ْم ي ْبق  لـــي ناِظرُ  و ح 
 ...والقلُب ال سال  وال صابرُ 

ــــرا ــ  ف ق ْل ع د  ع ْن ذا كيف  أ ْكُلك  ِللضَّب   إذا ما ت ِميِمــــي  أتاك  ُمف اِخـ
هْ  ضاع  ِشْعري ع لى باِبُكمْ ل ق ْد  اِلص  ْلي  على خ   ك ما ضاع  ح 

هْ  ل ق ْد ضاء  ِشْعري على باِبُكمْ  اِلص  لْ ي  على خ   ك ما ضاء ح 
ت ها ْفراُء ال ت ْنِزُل األ ْحزاُن ساح   ل ْو م سَّها ح ج ر  م سَّْتُه س رَّاءُ  ص 

 قدرةأنت على ما لك من        قــــوال لهارون إمـــام الهـــدى
 ليــس مــــن اهلل بمستنكـــر    فلست مثل الفضل بالواحد

 أن يجمع العالم في واحد
ِدير  ِإْذ ب ل ْغُتك  ِباْلُمنى ن ي ج  ِديرُ  و اِ   وأنت  ِبم ا أ م ْلُت ِمْنك  ج 

ِميل  ف أ ْهُلهُ  ْن ُتوِلِني ِمْنك  اْلج  الَّ ف ِإن ي ع اِذر  و ش ُكورُ  و اِ   و اِ 
ِباإِلْقر اِر ُعْذُت ِمن  الُجُحودِ  ن ِدْمُت ِمن  الذ ُنوِب  أ ِفْدِني ق دْ   و 

 
 
355 
139 
139 
125 
123 
123 
123 
905 
905 
955 

 393 ِبع ار ِضِه ف اْسُتْؤِنف ْت ِفْتن ة  ُأْخر ى  غالم  أر اد  اهلُل ِإْطف اء  ِفْتن ة   ابن النبيه
 عقيق في عقيق في عقيق في يدها وفيها كأن  الكاس   أبو هالل العسكري

ِثيــــق   ــــن  و  ــــِه الــزَّال ِزلْ  كان  ِلــي ُرْكـ ــ ق ــــع ـــْت ِفـــيـ  و 
ــــوَُّب الدَّْهِــــــ  ــ ْتــُه ُن ــــو اِزلْ  ز ْعز ع  ــ ــ ــــرَّاُت النَّ ــ ــ ك  ــــِر و   ــ
ــ ْل ِر الصَّ ــِد ع ل ى  م ا ب ق اُء الح ج  ْقِع الم ع اِولْ ــ  و 

985 
950 
950 
950 

ل ى اْلُعنَِّاب ِباْلب ر دِ  الوأواء  151 ف أ ْمط ر ْت ُلْؤُلؤًا ِمْن ن ْرِجس  ف س ق ْت و ْردًا و ع ضَّْت ع 
ْيتُه ا ُرِزْقُت ِبْنتًا ل ْيت ها ل ْم ت ُكن اق سراج الدينالور    في ليلة  كالدَّْهِر قضَّ

ِقيل  م ا سمَّْيت ه ا قُ   م ُكْنُت ِمْنه ا ُكْنُت س مَّْيتُه ا ْلُت ل وْ و 
353 
353 

ْقت  ر ِبيع   الوطواط اءِ   م ا ن و اُل اْلغ م اِم و   ك ن و اِل األ ِميِر ي ْوم  س خ 
ْيـــــن   ــاءِ   ف ن و اُل األ مـِيـــِر ب ـْدر ةُ ع  ــاِم ق ْطر ةُ م  ن و اُل اْلغ م   و 

وْ  ــــر ه ا  ِئه اف و ْجُهك  ك النَّاِر ِفي ض  ـ ق ْلبِـــي  ك النَّاِر ِفــــي ح   و 
ُدو ِوْرًدا و ُوْرد ا  و ُأْدِرُك ِإْن ُزْرُت د ار  و   د  ُدر ًا و و ْرًدا و 

325 
325 
332 
200 

اد  ِبه ا  بديعية؟ ق ى ِمْن ش ر ه ا و ح م ى  و الع ْيُن أ ْشف ى و أ ْحال ه ا و ج   358 و ر دَّه ا و و 
ــــون ا   ق ْد ك ان  م ا ِخْفُت أ ْن ي ُكون ا غاربة؟بعض الم  292 ِإنَّا ِإل ــــى اهلِل ر اِجُعــ
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ل ْيُكم ا امرأة من بني عقيل؟ م اُل ع   912 ب ث ْهال ن  ِإالَّ أ ْن ُتش دَّ األ ب اِعــــرُ  ف م ا ُمْكثُن ا د ام  اْلج 
ل ْيك  ِبم   تاجر؟  198 ت ْهوى ف ال ت ْنس ِني ِإنَّ الِكرام  ِإذا اف اآلن  أ ْقب ل ِت الد ْنيا ع 
؟ ِمْن ِإس اء ِة أ ْهِل الس وِء ِإْحس ان ا ي ْجُزون  ِمْن ُظْلِم أ ْهِل الظ ْلِم م ْغِفر ةً  رجل   و 

ــي ـــِتــهِ  ـــْشــ ــــْق ِلخ  ــــك  ل ــــْم ي ْخــلُـ ــ بَّــ ْلِق  ك أ نَّ ر  ِميِع اْلخ   ِإْنس ان اِسو اُهُم ِمْن ج 
358 
358 

 353 س ِريع  و أ ْن ال  ش ْيء  ِمْنُهنَّ أ ْكس لُ  وال  ع ْيب  ِفيه ا غ ْير  أ نَّ ُقُطوف ه ا ؟
 250 و اِلْبِن ي ِزيد  ُبْرُقع  و ج ال لُ             ِلُكل  ِهال ِلي  ِمن  اللْؤِم ُبْرُقع   ؟
دَّ ك الِمْسِك ُصْدغاً  ؟ ق ْد ط     ق ِد اْسو   333 اب  ك الِمْسِك ُخْلق او 
ـــزال  عاِطل  حالــــــي ؟  ر ثى ِلــما أ ْبص ر  ِمْن حالـــــي  ُربَّ غ 

 و ك ان  لي ن ْصبًا على الحالِ   ُكْنُت ل ُه ر ْفعا على االبِتدا
352 
352 

 102 كيحيى بن عبد الواحد بن حفيظ أ ر دنا وحيدا في األ ناِم فلْم ن ِجدْ  ؟
مَّ  ؟ ــــح ل ُه  ف ْخر  على الناِس ي ْعلوك  مرادهمُمح  ــ  103 ـــد  بن قصــــي  بن الذبيـ
 322 م ْنف ع ة  ِلْلم ْرِء أ ي  م ْنف ع هْ   إنَّ الشَّب اب  و اْلف ر اغ  و السَّع هْ  ؟
اِرِخ اْلو غ ى ؟  319 حَّلِ ِبُمْست ْلِئم  ِمْثِل اْلف ِنيِق اْلُمر   و ش ْوه اء  ت ْعُدو ِبي ِإل ى ص 
ف جَّر ِت الس الُم الصم  م اء ا ف اْظم أ ِت السَّحاُب الُجرُد جودا ؟  191 و 
ــــي ي ا ق ْلُب أ نـــــي   ؟ ــ ـْدت ِن ـــْن ل ْيل ى تـ ُتوبُ  أ ل ْيس  و ع   ِإذ ا م ا تُْبُت ع 

ــــْن ُحــب  ل ْيل ى ــــم ا ذُ  و ه ا أ ن ا ت اِئب  ع  ــُذوبُ ف م ال ك  ُكلَّـ ــ  ِكــر ْت تـ 
152 
152 

ب اب ةً  ؟ ُن ش ْيء  ِعْند ن ا م ا ت م نَِّت     ت م ن ْت ُسل ْيم ى أ ْن أ ُموت  ص   990 و أ ْهو 
ــــهُ  ؟ ــْد ك ان  الث ر يَّا م ك ان   995 ث ر اًء ف أ ْضح ى اآلن  م ْثو اُه ِفي الثَّر ى ل ع ْمــــِري ل ق ــ
اتُها تُه ا خ ط يَّة  ِهْنِديَّة  ل حظ ا ؟  951 خ ط ر اتُها د اِريَّة  ن ف ح 
ِب    ه ا ق ْد ب ع ْثُت ر سولي م ْن ك ِلْفُت ِبهِ  ؟ ِفي ِكتابي ما أ ْلق ى ِمن  الو ص   و 

ــن ــي ل و اِحظ ــهُ  ــْل ع  س   السَّْيُف أ ْصد ُق ِإْنب اًء ِمـــن  اْلُكُتِب     ف ــد ْع ِكتابــي و 
229 
229 

 وألبس من ثوب المالحة ملبوسا    جرد في الحمام عن قشر لؤلؤت ؟
ــــد جـــرد الموسى لتزيين شعره   فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى  وقـ

215 
215 

 و ال  س ق ْتك  الغ و اِدي ِفي واكِف الد ي مِ    ي اع ـام  ِست ين  ال  ُحي يت  ِمْن ز م نِ  ؟
ك مْ ف ك ْم س ط ْوت  ِبِإْشر اِف المُ   م ز ْجت  د ْمًعا ج ر ى ِمْن ُمْقل ة  ِبد مِ  ُلوِك و 

293 
293 
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ــهْ  ؟ ــْيـــ نَّــا ِإل ـ ْيهْ  ِإنَّـــا ِإل ـــــى اهلِل و اِ  اء  ِبِه ِنْفط و  ــــــر  ج  ب   ِمْن خ 
ل ْيهْ  أ ْحر ق ُه اهلُل ِبِنْصِف اْسِمهِ  يَّر  الب اِقي ع ِوياًل ع   و ص 

202 
202 

ــــى ث م انِ ُحروُفــ ؟ ــــرف  ت ب قَّـــ ــ ــ ــ ـ ــــُدود ة  خ مس ة        إذ ا م ض ى ح  ــ ــ ــ  185 ــُه م عـ

 
 
 
 

 أنصرف األبيرت:فهرس -4
 الصفحة شطر البيت القرئل

ل  ل ْيُلك  ِباألث ُمـدِ * امرؤ القيس  *ت ط او 
ــدى بِـم نــاِرِه* ــــب  ال ُيْهتـ  ــ ــــى الِحـ ــ  *علــ

312 
125 

م اُم السَّواِجُع * ابن دريد  925 * ط ِرْبت  فأ ْبك ْتك  الح 
ق ـــْد ش طَّ * علقمة الفحل  315 ...*ُيك ل ُفنِـي ل ْيل ى و 
ْرُط الق ت اِد* عمرو بن كلثوم  225 *وِمْن ُدوِن ذِلك  خ 

م ا ِمْثُلُه ِفي النَّاِس.....* الفرزدق  315 *و 
 953 *ف ق ْلِبي اليوم  م ْتُبولُ *ب انْت ُسعاُد  كعب بن زهير
 239 ك الِمْطواِع ِمْر*.........*  ابن مالك

 901 ِباْلُفرق ِة غ د* اِبك  ب  حْ أ   دُ عِ وْ *م   ابن مقاتل الضرير
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 فهرس األعالم  -5
 

 الصفحة الَعَلم
 985-955 ابن األثير

 323-322 أجرود
 252 أحمد بن جابر األندلسي

 213 يزيد أحمد بن محمد بن
 935 األحنف بن قيس

 222-919-925-359-393 األخضري
 252-255 اإلربلي علي بن عثمان

 909 إسحاق الموصلي
 215-952-185-188-182-122-195-138-389-335 اليمني ئإسماعيل بن المقر 

 295 إسماعيل القراطيسي
 903 أشجع السلمي

 201 األشدق
 222 األشعث بن قيس

 230 األصمعي
 221 األعرابي أبو زياد

 102-352-318-315 األعشى
-120-101-350-385-383-358-353-309-259-255 ابن أبي األصبع

128-135-132-119-190-195-128-155-151 
 233 األفوه األودي

 995 األقيشر
-151-153-152-155-125-122-190-355-392-395 امرؤ القيس  

159-180-153-902-992-955-982-255-222 
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 212 األمير
 299 أمي ة بن أبي الصلت

-223-983-999-152-355-322-312-355-300-282 البحتري
221-225 

 355 بديع الزمان الهمداني
 222 البسوس

 251-353 بشار بن برد
 211 البغوي

 351 أبو بكر بن حجة
 128 أبو بكر القاضي

 135 بلعام
 985 البوصيري
 213-118 البيهقي

-920-955-952-951-905-198-325-328-253-221 تمام أبو
925-931-992-995-951-959-955-982-983-252-
255-258-255-220-222-229-232-233-231-239-

292-295-228 
 229 ن مقبلبتميم 

 993 الثعالبي
 222 الجرجاني السيد

 225-235-238-230-228-181-139-381-352 جرير
 222-229 جس اس

 190 بن الزبير أبو جعفر
 915 ابن الجن ان

 981 جنوب الهذلية
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 258-311 ابن جن ي
 222 الحارثي

اج الثقفي  385 الحج 
 958-388 الشاعر اجابن الحج  

 188 حر ازابن 
 225 حرقة بنت تبع  

-995-991-932-930-922-153-253-255-252-259 الحريري
955-952-981-955-952-953-959-955-955-200-

205-208-219-218-215-291-225-228 
 252-390-315-339 ان بن ثابتحس  

 922 أبو الحسن األشعري
 902 الحسن البصري

 355 الحسين بن عبد اهلل الغريبي؟
 255-250-112 الحطيئة

 211 حكيم بن سعيد
 923 الحوفي

 190 أبو حيان
 152-259 ابن حي وس الدمشقي

 155 الخازن أبو محمد
 391 الوليدخالد بن 

 139-131 هخالص
 205 ابن الخش اب

 905 الخصيب بن أحمد
 923 الخفاجي

 355 خلف السجستاني
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 939-121-395 الخنساء
 909-901 الداعي العلوي

 908-185 عليه السالم داود
 202-923-925-132 ابن دريد

 915-258 دعبل بن علي الخزاعي
 219 ابن دقيق العيد 

 285 أبو دالمة
 309 الدماميني
 355 الدميري

 155-151 ديك الجن الحمصي
 992 ذو الرمة

 952 ذو القرنين
 212-213 الرافعي

 150-325-288-250 ابن رشيق القيرواني
 922-155 الر م اني

 295-209-988-185-191 ابن الرومي
 219-152-159 الزركشي

 920 زكريا األنصاري
 220-155-150-121-322-308 الزمخشري
 923 الزملكاني

 228-151-122-111-355-338-332-330-302 زهير بن أبي سلمى
 212 المهل بي زهير بن محمد
 135 زيد بن ثابت

 215 ابن أبي زيد القيرواني
 159 ابن زيدون
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 212-129-121 بكيالس  
 220 لسحيم بن وثيل  

 999 الس ري الر ف اء
-121-153-385-388-325-301-302-252-253-228 سعد الدين التفتازاني

120-152-925-928-951-952-955-953-202-255-
258-232-225 

 285 السقطي
 999 سالمة أبو الفوارس

 259-253 سلم الخاسر
 185-113-332 عليه السالمسليمان 

 235-238-235 سليمان بن عبد الملك بن مروان
-195-355-359-331-328-355-359-289-280-255 اكيالسك  

183-990 
 101 السموأل
 229 سيبويه  

 223-228-331 سيف الدولة
-355-351-355-305-308-302-301-302-305-253 السيوطي

323-335-319-392-382-125-132-135-138-119-
159-155-952-953-933-931-915-925-955-952-

953-955-200-205-219 
 155 الشاطبي
 225 الشافعي

 255 شيشرف الدين التيفا
 211 الشريف الحسيني  

 919 الشماخ
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 232-235 أبو الشيص  
 150 ابن الصائغ

 290-205-155 ادالصاحب بن عب  
 212-992-353-328-359-259-251-255-223 انالصب  

 225 أبو صخر الهذلي
 939-121-395 أخو الخنساء صخر

 912-281 الصفدي
-333-330-325-355-305-253-252-252-255-250 يصفي الدين الحل  

335-315-312-358-385-389-350-351-352-355-
103-101-152-155-122-125-130-133-135-190-
199-195-125-122-125-125-150-159-158-185-
183-181-188-152-153-908-952-911-959-952-
955-983-981-985-952-959-955-202-293-250 

 995 صم ة بن عبد اهلل القشيري
 255-113 ن العبدطرفة ب

 225 اح  رم  الط  
 115-333 يبيالط  

 118 أبو العالية
 952-955 ابن عباس

 928-222 عبد الحكم التونسي
 213 أبو عبد الرحمن الس لمي

 305 عبد الرحيم العباسي
 215 ابن عبد السالم 

 292-212 عبد القاهر بن الطاهر التميمي  
 205-209 عبد اهلل بن الزَّبير
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 205 عبد اهلل بن الز بير
 383 عبد اهلل بن سليمان  

 992 عبد اهلل بن محمد المهل بي
 250 الهاللي عبد اهلل بن يزيد

 325-255 أبو عبيدة
 958 عبيد بن األبرص

 383 عبيد اهلل بن عبد اهلل
 189 العتابي

 222-322-329 أبو العتاهية 
 212 ابن العربي

 310 عروة بن الورد
 952-952-988-122-195-389 لعلوي  ا

 222-202-958-901 علي  بن أبي طالب
 209 عمرو بن عثمان

 295 ابن العميد  
 299 العرجي 

 232-951-959-352-350-228 عصام الدين اإلسفرييني
 215 ابن العفيف التلمساني     

 998-925-950-185-155-288 أبو العالء المعري
 258 أبو علي الفارسي

 183-355 عمر بن أبي ربيعة
 212-355 عمرو التالتي

 211-391 عمر بن الخطاب
 392 عمرو بن األيهم التغلبي

 222-229 اسصاحب جس  ، عمرو بن الحارث
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 139 أبو عمرو بن العالء
 225 عمرو بن كلثوم

 251 عمرو بن معدي كرب
 215-355 عياض القاضي

 222 الغياث
 150 ابن فارس

 925 تح البستيأبو الف
 983-999 الفتح بن خاقان

 322 ابن فتوح
 925 الفخر الرازي

-195-192-199-115-131-122-155-350-382-383 فرج بن محرز
125-122-150-155-152-158-181-189-188-185-
150-155-151-158-955-983-988-985-952-952-

958-205-202-228-250-255 
 900 أبو الفرج الساوي

 235-238-235-252-315 قالفرزد
 225-350-222 الفنري

 258-255   ابن فورجة
 325 قاسم بن هانئ

 359-253-252-253-223 ابن قاسم
 220-952-959-951-999-993-382-399-222 جانيالقاضي األر  

 385 القبعثري
 358 قتادة الصحابي
 312 قتادة بن مسلمة
 190-112-250 قدامة بن جعفر
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 921-935-935-352-388-322-329-328-305 القزويني
 215 أبو القاسم القشيري

-125-120-103-352-351-389-312-310-322-325 ارابن القص  
129-112-192-195-215-125-128-150-159-158-
185-152-153-151-159-905-959-952-955-983-

989-985-952-953-203-229-255 
 919 قطري بن الفجاءة
 123 لشعرىأبو كبشة عبد ا

 135 الكرماني
 315 كعب بن زهير

 225-222-229 ليبكُ 
 350 الكميت

 180-195 ةر عز  كثي  
 955 الشاعر لبيد

 358 ليلى بنت طريف
 291-219 مالك اإلمام

 239 ابن مالك األندلسي
 325 المتلم س
-392-390-315-318-335-331-330-325-289-283 أبو الطيب المتنبي

323-321-380-382-152-152-129-130-135-191-
195-125-125-155182-900-903-901-908-905-
950-959-912-958-259-252-255-258-255-220-
225-222-223-221-225-228-225-235-232-233-

295-223-221 
 325 مجاهد



  .احممد بن يوسف أطفيش وجهوده البالغية........    الفهارس الفنية

 
737 

 

 995-253 أبو نهشل حميدمحمد بن 
 201 محمد بن سعيد الكاتب

 115 محمد بن كعب
 325 يبمحمد بن ُوه

 202 مرحبا اليهودي
 989 مروان بن أبي حفصة  

 295-150-122-321 مسلم بن الوليد
 159 أبو مسه ر

 135 معاذ بن جبل
 250-205-351 معاوية

 221-991-915-130-225-221-220 ابن المعتز
 909-905 المعتصم باهلل
 255 ابن معصوم
 151 ابن المعل ى

 205 ُمعن بن أوس
 205 زائدةم عن بن 

 909-901 ابن مقاتل الضرير
 221 ابن منقذ

 309 ابن المنير
 222 مهلهل

 235 ابن مي ادة
 225-903-353-395-390 النابغة الذبياني

 259-382 ابن نباتة السعدي
 211 النخعي

 395 النعمان بن المنذر
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 128 ابن النقيب
 230-955-905-122-120-131-355-381-391 أبو نواس

 915-385-258 وح عليه السالمن
 922-920 موسى أخو هارون

 123-122-131-391-311 هارون الرشيد
 953 ابن هشام األنصاري
 250 أبو هالل العسكري

 200-332-325 الوطواط
 358 الوليد بن طريف

 251-222 العليمي -ياسين–يس 
 358 يزيد بن معاوية
 928 يحي البرمكي
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 النص في الواردة الكيب أسمرء فهرس -6
 

 الصفحة مؤلفه اسم الكيرب
 352-228-222 عصام الدين اإلسفراييني األطول

 923 الباقال ني  نتصاراإل
 283-282 القزويني اإليضاح

 920 أطفيش إيضاح الدليل إلى علم الخليل
 291 البوصيري البردة

 159 الزركشي البرهان في علوم القرآن
 252 ابن جابر األندلسي ميانبديعية الع

 255 ابن أبي األصبع تحرير التحبير
 155 طبيالشا حرز األماني

 225-350 الفنري حواشي المطول
 951 أبو تم ام ديوان أبي تم ام

 215 ابن أبي زيد القيرواني الرسالة
 923 الخفاجي سر الفصاحة

 953 السيوطي بانت سعاد شرح
 920 صاريزكريا األن الخزرجية شرح
 225-225 شأطفي   مخمسة أبي نصر شرح
 252 التفتازاني المفتاح شرح

 352-350 القزويني شرح المفتاح
 213 البيهقي شعب اإليمان

 215 القاضي عياض الشفا
 308 الترمذي الشمائل
 951 الجوهري الصحاح
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 213-950-923-195-315 السبكي عروس األفراح
 219 السيوطي عقود الجمان

 951 الفيروزأبادي القاموس المحيط
 155 الزمخشري الكشاف

 985 ابن األثير المثل السائر
 252 سعد الدين التفتازاني المختصر
 358 بدر الدين بن مالك المصباح
-385-355-350-323-228-238 الدين التفتازاني سعد المطول

252 
 155 الزمخشري المفصل

 955-135-398-332-355-225 شأطفي   هميان الزاد
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 فهرس المصردر والمراجع -7
 

  القرآن الكريم
 

 حرف الهمزة
إبراز المعاني من حرز األماني، عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شامة، -

 .دار الكتب العلمية، دت
الهيئة  اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،-

 .م 5551المصرية العامة للكتاب، ط/ 
إتمام الدراية لقراء النقاية، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تح: الشيخ إبراهيم العجوز، دار -

 م5589 -5بيروت، ط/ -الكتب العلمية 
أخبار النحويين البصريين، الحسن بن عبد اهلل، السيرافي، تح: طه محمد الزيني، ومحمد عبد -

 م5522:5عم خفاجي، نشر: مصطفى البابي الحلبي، ط/المن
أدب الكتاب، أبو بكر الصولي، تح: محمد بهحة األثري، مراجعة: محمود شكري اآللوسي، -

 هـ5315ببغداد، ط:  -بمصر، المكتبة العربية  -المطبعة السلفية 
الكتــب  االســتذكار، ابــن عبــد البــر القرطبــي، تــح: ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض، دار-

 .م2000 – 5بيروت، ط/ –العلمية 
 .م5585 -بيروت –أسد الغابة، ابن األثير الجزري ، دار الفكر -
أشعار النساء، محمد بن عمران المرزباني، تح: الدكتور سامي مكي العاني وهالل ناجي، دار -

 .م 5559 - 5عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط/
رآن بالقرآن، محمد األمين الشنقيطي، دار الفكر للطباعـة و النشـر أضواء البيان في إيضاح الق-

 م 5559لبنان،  -و التوزيع بيروت 
، 9مصــر، ط/ -إعجــاز القــرآن، ألبــي بكــر البــاقالني، تــح: الســيد أحمــد صــقر، دار المعــارف -

 .م5555
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 م5522-القاهرة –اإلعجاز واإليجاز، ألبي منصور الثعالبي، مكتبة القرآن -
 .2002بيروت -م، خير الدين الزركلي، ط/ دار العلم للمالييناألعال -
 .5592مصر -األغاني، أبو الفرج األصفهاني، ط/ دار الكتب-
إسماعيل بن القاسم القالي، عناية: محمد عبد الجواد األصمعي، دار الكتـب أبو علي األمالي، -

  م5522 - 2المصرية، ط/
المعـروف بـابن العمرانـي، تـح: قاسـم السـامرائي، دار  اإلنباء في تاريخ الخلفاء، محمـد بـن علـي-

 .م 2005 -5اآلفاق العربية، القاهرة، ط/
 5121، 5إنباه الرواة على أنباه النحـاة، جمـال الـدين القفطـي، المكتبـة العنصـرية، بيـروت، ط/-
 هـ
 -5اإلنصاف في مسائل الخـالف بـين النحـويين، كمـال الـدين األنبـاري، المكتبـة العصـرية، ط/-

 م2003
 أنوار الربيع، طبعة حجرية-
أهــدى ســبيل إلــى علمــي الخليــل، الــدكتور محمــود مصــطفى، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، -
 .م2002 - 5ط/
 5129 -األوراق، قسم أخبار الشعراء، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي،  شركة أمل، القـاهرة-
 .هـ
ألنصــاري، تحــق: محمــد محــي الــدين عبــد أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هشــام ا-

 بيروت، دت. -الحميد، ط/ المكتبة العصرية
، إســماعيل باشــا فــي الــذيل علــى كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون إيضــاح المكنــون-

 بيروت، دت.-البغدادي، ط/ دار العلوم الحديثة
فــاجي، ط/ دار اإليضــاح فــي علــوم البالغــة، الخطيــب القزوينــي، تحــق: محمــد عبــد المــنعم خ-

  .5553بيروت -الجيل
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 حرف البرء
 -البحـــر المحـــيط فـــي التفســـير، أبـــو حيـــان األندلســـي، تـــح: صـــدقي محمـــد جميـــل، دار الفكـــر -

 هـ 5120بيروت، ط: 
البدر المنيـر فـي تخـريج األحاديـث واألثـار الواقعـة فـي الشـرح الكبيـر، ابـن الملقـن سـراج الـدين، -

 -بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع  تــح: مصــطفى أبــو الغــيط وعبــد اهلل
 م2001-5السعودية، ط/-الرياض

البــديع فــي نقــد الشــعر، أســامة بــن منقــذ، تــح: الــدكتور أحمــد أحمــد بــدوي، الــدكتور حامــد عبــد -
وزارة الثقافـة واإلرشــاد  -المجيـد، مراجعـة: األسـتاذ إبــراهيم مصـطفى، الجمهوريـة العربيــة المتحـدة 

 .ومي، دتالق
عــالم الكتــب، منشــورات ، علــي أبــو زيــد، : نشــأتها، تطورهــا، أثرهــاالبــديعيات فــي األدب العربــي -
 .م5/5583ط
عرابــا وبالغــة، تــأليف: محمــد يحيــى حلــو، مراجعــة: محمــد علــي حميــد اهلل، دار - البــردة شــرحا وا 

 هـ 5122 - 3دمشق، ط/ –البيروتي 
هلل الزركشــي، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار البرهــان فــي علــوم القــرآن، محمــد بــن عبــد ا-

 م 5595، 5إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه،  ط/
بغيــة اإليضــاح لتلخــيص المفتــاح فــي علــوم البالغــة، عبــد المتعــال الصــعيدي، مكتبــة اآلداب، -
 م2009: 55ط/
الفضـــل إبـــراهيم، ط/  ود أبـــ، الســـيوطي، تحـــق: محمـــفـــي طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة بغيـــة الوعـــاة-

 م.5558صيدا -المكتبة العصرية
ــة الميــداني، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، - ب نَّك  البالغــة العربيــة، عبــد الــرحمن بــن حســن ح 

 .م 5552 -هـ  5152، 5بيروت، ط/
 .هـ 5123 ،بيروت -البيان والتبيين: عمرو بن بحر بالجاحظ، دار ومكتبة الهالل-
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 حرف اليرء
بيــــدي، تــــح: مجموعــــة مــــن - تــــاج العــــروس تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، المرتضــــى الزَّ

 .المحققين، دار الهداية، دت
 .تاريخ األدب العربي )العصر الجاهلي(، شوقي ضيف، دار المعارف، دت-
تـــاريخ دمشـــق، ابـــن عســـاكر، تـــح: عمـــرو بـــن غرامـــة العمـــروي، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر  -

 .م 5559 -والتوزيع
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي اإلصبع العدواني، تح:  -

 -المجلـس األعلـى للشـئون اإلسـالمية  -الدكتور حفني محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة 
 .لجنة إحياء التراث اإلسالمي، دت

األسفار، في تخريج ما في اإلحياء  تخريج أحاديث اإلحياء )المغني عن حمل األسفار في -
 لبنان -دار ابن حزم، بيروت  ي، العراق مزين الدين عبد الرحي ،من األخبار(

 م 2009 - 5ط/
تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن: علوي بن عبد القادر السَّقَّاف، دار الهجرة للنشـر -

 .م 5559،  2والتوزيع، ط/
واقعـة فـي تفسـير الكشـاف للزمخشـري، عبـد اهلل بـن يوسـف الزيلعـي، تخريج األحاديث واآلثـار ال-

 هـ5151، 5الرياض، ط/ –تح: عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة 
تخلــيص العــاني مــن ربقــة جهــل المعــاني، امحمــد بــن يوســف أطفــيش، تــح: محمــد زمــري، وزارة -

 م.2005/ 5،ط-سلطنة عمان-التراث والثقافة
 م5558 -5لبنان، ط/-ظ، شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية بيروتتذكرة الحفا-
، 5التــــذكرة الحمدونيــــة، محمــــد بــــن الحســــن بــــن حمــــدون البغــــدادي،  دار صــــادر، بيــــروت، ط/-

 هـ 5155
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، خليـل بـن أيبـك الصـفدي، تـح: السـيد الشـرقاوي، راجعـه: -

 م 5585 - 5القاهرة، ط/ -ة الخانجي الدكتور رمضان عبد التواب، مكتب
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، لبنان-بيروت-خالد بن عبد اهلل األزهري، دار الكتب العلمية ، التصريح بمضمون التوضيح-
 م2000 -هـ5125الطبعة: األولى 

التعريفات، الشريف الجرجاني، تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية -
 .م5583- 5لبنان، ط/–بيروت 

مهيد،  ابن عبد البر القرطبي، تح: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، الت-
 .هـ 5385 -المغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 -تهذيب اللغة، محمد بن أحمد األزهري، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التـراث العربـي -
 .م2005، 5بيروت، ط/

 
 حرف الثرء

 .القاهرة، دت – دار المعارف أبو منصور الثعالبي، وب في المضاف والمنسوب،ثمار القل-
ثمرات األوراق )مطبوع بهامش المستطرف في كل فن مستظرف للشهاب األبشيهي(، ابن -

 .حجة الحموي، مكتبة الجمهورية العربية، مصر، دت
 

 حرف الجيم
ضــبط وتخــريج: فريــق مــن  جــامع األحاديــث: المؤلــف: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي،-

 الباحثين بإشراف د على جمعة، دت
، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، تــح : أحمــد البردونــي -تفســير القرطبــي -الجــامع ألحكــام القــرآن -

براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية   م 5521 - 2القاهرة، ط/ –وا 
التتمــة و األرنــؤوط  جــامع األصــول فــي أحاديــث الرســول، ابــن األثيــر الجــزري، تــح : عبــد القــادر-

 م.5555-5مكتبة دار البيان، ط/ -مطبعة المالح  -بشير عيون، مكتبة الحلواني  :تحقيق
الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، ألبي الفرج النهرواني، تح: عبد الكريم سامي -

 م 2009 - 5لبنان، ط/ –الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 
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ِميدي، تح: د. علـي حسـين البـواب، الجمع بين الصحيح- ين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الح 
 .م2002 -2بيروت، ط/ -دار ابن حزم 

جمهــرة أشــعار العــرب، أبــو زيــد محمــد بــن أبــي الخطــاب القرشــي، تــح: علــي محمــد البجــادي، -
 .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دت

 بيروت، دت –ر جمهرة األمثال، أبو هالل العسكري، دار الفك-
 –جمهــرة اللغــة، محمــد بــن الحســن، ابــن دريــد،  تــح: رمــزي منيــر بعلبكــي، دار العلــم للماليــين -

 م5585 -5بيروت، ط/
جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، تح: د. يوسـف الصـميلي، المكتبـة -

 العصرية، بيروت، دت
 

 حرف الحرء
مصر -حق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/ عيسى البابي الحلبيحسن المحاضرة، السيوطي، ت-

5528 . 
الحماســة المغربيــة، ألبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الســالم الجــر اوي التــادلي، تــح: محمــد رضــوان -

 .م5555/ 5بيروت، ط -الداية، دار الفكر المعاصر 
دين أحمــد، عــالم الحماســة البصــرية، علــي بــن أبــي الفــرج، أبــو الحســن البصــري، تــح: مختــار الــ-

 بيروت، دت –الكتب 
 5121، 2حيــاة الحيــوان الكبــرى، محمــد بــن موســى الــدميري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط/-
 .هـ

 
 حرف التخرء

، عمــاد الــدين الكاتــب -2قســم شــعراء المغــرب واألنــدلس جـــ  -خريــدة القصــر وجريــدة العصــر -
ي، محمد العروسي المطـوي، الجيالنـي األصبهاني، تح: آذرتاش آذرنوش، عناية: محمد المرزوق

 .م 5555 -بن الحاج يحيى، الدار التونسية للنشر
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بيـروت، -خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة الحمـوي، تح:عصـام شـقيو، دار ومكتبـة الهـالل-
 م،2001بيروت، ط -دار البحار

مكتبـــة  خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب، عمـــر البغـــدادي، تحـــق: عبـــد الســـالم هـــارون،-
 .م  5555 -، 1الخانجي، القاهرة، ط/

 بيروت، دت.-، المحبي، ط/ دار صادرفي أعيان القرن الحادي عشر خالصة األثر-
 

 حرف الدال
الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، أحمــد بــن حجــر العســقالني، تــح: محمــد عبــد المعيــد  -

 .م5552، 2هند، ط/حيدر اباد/ ال -ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية 
 .بيروت، دت -الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  دار الفكر - 
دالئــل اإلعجــاز، عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني، تــح: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة -

 .م5552 - 3دار المدني بجدة، ط/ -المدني بالقاهرة 
، 5البــاخرزي، دار الجيــل، بيــروت، ط/دميــة القصــر وعصــرة أهــل العصــر، علــي بــن الحســن -

 هـ 5151
 م. 5500مصر  -محيي الدين الخياط، مطبعة محمد جمال :شرح ،ديوان أبي تمام الطائي-
 م. 5882ديوان أبي العتاهية، المطبعة اليسوعية بيروت -
 .م 5582 لبنان،-ديوان أبي نواس، دار بيروت للطباعة والنشر-
 م 5558محمد التونجي،دار صادر بيروتديوان األفوه األودي، تح: د. -
 م . 5550ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر -
 م . 2000ديوان البحتري، تح: د. يوسف الشيخ محمد،دار الكتب العلمية بيروت  -
 م. 5582هـ /  5102ديوان جرير دار بيروت للطباعة والنشر لبنان  -
 م 5582لبنان   -دار بيروت للطباعة والنشر ديوان الخنساء،-
دمشـق، ط  -زاعي، تح: عبد الكريم األشتر، مطبعة مجمـع اللغـة العربيـةخديوان دعبل علي ال -
 م. 5581/  2
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 م. 2/5552شرح التبريزي، تح: مجيد طراد، دار الكتاب العربي بيروت، طبديوان ذي الرمة -
 م. 5525مصر  -رقوقي،المطبعة الرحمانيةديوان حسان بن ثابت شرح عبد الرحمن الب-
 بيروت. -دار صادر ديوان صفي الدين الحلي،تح: كرم البستاني،-
 م  5555هـ /  5330ديوان عمر بن أبي ربيعة شرح محمد العناني، مطبعة السعادة -
 م. 5882ديوان زهير بن أبي سلمى، جمع الشيخ محمد سويد، مطبعة بريل -
 ن.لبنا -ي، تح: أحمد بن عباس األزهري، مطبعة بيروتديوان القاضي األر جان-
 م. 5555ديوان كثير عزة، تح: إحسان عباس، دار الثقافة بيروت -
 .م 2000بيروت  -ديوان المتنبي شرح مصطفى سبيتي، دار الكتب العلمية-
 .بيروت، دت -ديوان المعاني، أبو هالل العسكري، دار الجيل -
 م. 5589/  2ح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر، ط ديوان النابغة الذبياني، ت-
 

 حرف الذال
ذيل مرآة الزمان، موسى بن محمد اليونيني، عناية: وزارة التحقيقات الحكمية واألمور الثقافية -

 .م 5552 - 2للحكومة الهندية، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط/
 

 حرف الراء
 5152، 5ر، جار اهلل الزمخشري، مؤسسة األعلمي، بيروت، ط/ربيع األبرار ونصوص األخيا-
 ه
 .الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني المالكي، دار الفكر، دت -
روح المعاني،  محمود بن عبد اهلل األلوسي، تح: علـي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة -
 .هـ 5159، 5بيروت، ط/ -
، شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، تح: عبد الفتاح محمـد ريحانة األلب ا وزهرة الحياة الدنيا-

 م 5525 - 5الحلو، مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه، ط/
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 حرف الزاي
زهـر األكــم فــي األمثـال والحكــم ، نــور الـدين اليوســي، تــح: د محمـد حجــي، د محمــد األخضــر، -

 م 5585 -هـ  5105، 5المغرب، ط/ -دار الثقافة، الدار البيضاء  -الشركة الجديدة 
 ، دت.زهر اآلداب وثمر األلباب، إبراهيم بن علي الُحصري القيرواني، دار الجيل، بيروت-
 

 حرف السين
سحر البالغة وسر البراعة، ألبي منصور الثعالبي، تح: عبد السالم الحوفي، دار الكتب -

 .بيروت، دت -العلمية 
 م5582-5الكتب العلمية، ط/ سر الفصاحة، عبد اهلل بن سنان الخفاجي،  دار-
 م. 5585سقط الزند، دار بيروت للطباعة والنشر بيروت -
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة،  محمد ناصر الدين األلباني، -

 م 5552 - 5الممكلة العربية السعودية، ط/ -دار المعارف، الرياض 
ألبـي عبيـد البكـري األندلسـي، تـح: عبـد العزيـز الميمنـي، سمط الآللي في شرح أمـالي القـالي،  -

 .لبنان، دت -دار الكتب العلمية، بيروت 
سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث الس ِجْستاني، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، -

 بيروت، دت –المكتبة العصرية، صيدا 
 –د القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تح: عب-

  م 2003 - 3لبنان، ط/
سير أعالم النبالء، شمس الدين الذهبي، تح : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب -

 م 5589-هـ 5109: 3األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط/
 

 حرف الشين
 .2003بيروت -شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي، ط/ مؤسسة الرسالة-
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، تحق: مصطفى عبد القادر عطا، ط/ -
 .5558بيروت -دار الكتب العلمية

شــرح ابــن عقيــل علـــى ألفيــة ابــن مالــك، ابـــن عقيــل المصــري، تــح : محمـــد محيــي الــدين عبـــد -
 .م 5580 - 20القاهرة، دار مصر للطباعة، ط/ -الحميد، دار التراث 

لبنـان،  -رح األشموني على ألفية ابن مالك، نور الدين اأُلْشُموني، دار الكتب العلمية بيروتش-
 مـ 5558 -5ط/
 –شــــرح ديــــوان الحماســــة )ديــــوان حماســــة أبــــي تمــــام(،  يحيــــى بــــن علــــي التبريــــزي، دار القلــــم -

 ،دت.بيروت
العلميـة، بيـروت  شرح ديوان الحماسة، أحمد بن محمد المرزوقي، تح: غريد الشيخ، دار الكتب-
 .م 2003 - 5لبنان، ط/ –
عبـد -إبراهيم األبيـاري-شرح ديوان المتنبي، عبد اهلل بن الحسين العكبري ، تح: مصطفى السقا-

 .بيروت، دت -الحفيظ شلبي، دار المعرفة 
شــرح ســنن ابــن ماجــه ، مغلطــاي بــن قلــيج الحنفــي، تــح: كامــل عويضــة، مكتبــة نــزار مصــطفى -

 .م 5555 -5لعربية السعودية، ط/المملكة ا -الباز 
شــرح شــافية ابــن الحاجــب، محمــد بــن الحســن الرضــي اإلســتراباذي، تــح: لفيــف مــن األســاتذة  -

 .م 5559لبنان  -منهم:محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت 
 .شرح عقود الجمان، جالل الدين السيوطي، دار الفكر، دت -
منسوب ألبي عمرو الشيباني، تـح: عبـد المجيـد همـو، مؤسسـة األعلمـي شرح المعلقات التسع، -

 م 2005، 5لبنان، ط/ -للمطبوعات، بيروت 
نـي، دار احيـاء التـراث العربـي، ط/- ْوز   -هــ 5123 5شرح المعلقات السبع، حسـين بـن أحمـد الزَّ

 م 2002
بيــروت -العصــرية شــرح مقامــات الحريــري، الشريشــي، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة -

 .م5552
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شــعب اإليمــان، أبــو بكــر البيهقــي، تــح: عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، ومختــار أحمــد النــدوي، -
 – 5فية ببومبــــاي بالهنــــد، ط/مكتبــــة الرشــــد للنشــــر والتوزيــــع بالريــــاض بالتعــــاون مــــع الــــدار الســــل

  م.2003
 .2003الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ط/ دار عالم الكتب -
لخيص ) فيه كتاب اإليضاح للقزويني ـ مختصـر سـعد الـدين التفتـازاني علـى تلخـيص شروح الت-

المفتاح للقزويني ـ شرح تلخيص المفتاح البن يعقوب المغربي ـ عروس األفراح في شرح تلخيص 
المفتاح لبهاء الدين السبكي ـ حاشية الدسوقي على شرح السعد (، مطبعة مصطفى بابي الحلبي 

 .، دتمصر
 هـ 5105 - 2عمان، ط/ –بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، دار الفيحاء  فاالش  -
الشيخ أطفيش وثالثية مقاومة الجهل بالعلم والتخلف بالعمل واالستعمار بالجهاد: مصطفى بـن -

 .م2055الناصر وينتن، 
 

 حرف الصرد
، بيــروت، صــبح األعشــى فــي صــناعة اإلنشــاء، أحمــد بــن علــي القلقشــندي، دار الكتــب العلميــة-

الصــبح المنبــي عــن حيثيــة المتنبــي، يوســف البــديعي الدمشــقي، المطبعــة العــامرة الشــرفية، - دت
 .هـ 5308، 5ط/
بيـروت،  –صحيح ابن حبان، محمد بن حبان الُبستي، تح: شعيب األرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة -
 م.5553 – 2ط/
لباقي،  دار إحياء التراث صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تح: محمد فؤاد عبد ا-

  بيروت، دت –العربي 
الصناعتين، الحسن بن عبد اهلل العسكري، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل -

 .هـ 5155بيروت،  -إبراهيم، المكتبة العنصرية 
 الصورة األدبية تاريخ ونقد، علي علي صبح، دار إحياء الكتب العربية، دت-
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 حرف الضرد
 بيروت، دت-مع الصغير وزيادته، ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالميضعيف الجا -
 بيروت، دت.-، السخاوي، ط/ دار مكتبة الحياةألهل القرن التاسع الضوء الالمع-

 
 حرف الطرء

طبقـات الشـافعية الكبـرى، تـاج الــدين السـبكي، تـح: محمـود محمــد الطنـاحي وعبـد الفتـاح محمــد -
 هـ5153، 2ر والتوزيع، ط/الحلو، هجر للطباعة والنش

  جدة، دت.-طبقات فحول الشعراء، الجمحي، تحق: محمود محمد شاكر، ط/ مطبعة المدني-
 -الطــراز ألســرار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز، يحيــى بــن حمــزة العلــوي، المكتبــة العنصــرية-

 .هـ 5123/ 5بيروت، ط
 بعة المصرية القديمة، دتطرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم العراقي، الط-
 

 حرف العين
العبــر فـــي خبــر مـــن غبـــر، شــمس الـــدين الــذهبي، تـــح: أبـــو هــاجر محمـــد الســعيد بـــن بســـيوني -

 بيروت، دت –زغلول، دار الكتب العلمية 
  هـ 5101، 5بيروت، ط/ -العقد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي، دار الكتب العلمية -
 .ز عتيق، دار النهضة العربية بيروت،دتعلم العروض والقافية، عبد العزي-
 .علوم البالغة، أحمد بن مصطفى المراغي، دت-
العمـــدة فـــي إعـــراب البـــردة، مؤلـــف مجهـــول، تـــح: عبـــد اهلل أحمـــد جاجـــة، دار اليمامـــة للطباعـــة -

 هـ 5123 - 5دمشق، ط/ -والنشر
يـي الـدين عبـد العمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه، الحسـن بـن رشـيق القيروانـي، تـح: محمـد مح -

 م 5585 -هـ  5105، 9الحميد، دار الجيل، ط/
 هــ 5158بيروت، –عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية -
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 حرف الغين
هـ ج. 5395 5غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين ابن الجزري، مكتبة ابن تيمية، ط/-

 .برجستراسر
ر النقــائض الفاضــحة، أبــو إســحق برهــان الــدين محمــد بــن غــرر الخصــائص الواضــحة، وعــر  -

 5لبنان، ط/ –إبراهيم المعروف بالوطواط، تح: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .م 2008 -
غريب الحديث، أبو ُعبيد القاسم بن سـال م الهـروي، تـح: محمـد عبـد المعيـد خـان، مطبعـة دائـرة -

 م 5521 - 5اد، ط/المعارف العثمانية، حيدر آب
 

 حرف الفرء
 هـ 5125، 3الفاضل، محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط/-
فصل المقال في شرح كتاب األمثال، أبـو عبيـد البكـري، تـح: إحسـان عبـاس، مؤسسـة الرسـالة، -

 م 5555، 5لبنان، ط/–بيروت 
د بن أبي الحديد، تـح: أحمـد الحـوفي، بـدوي طبانـة، الفلك الدائر على المثل السائر، عبد الحمي-

 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دت
 53الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، ط/-
 . 5553بيروت -فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي، تحق: إحسان عباس، ط/دار صادر-
 

 حرف القرف
والقابوس الوسيط لما ذهب مـن كـالم العـرب شـماطيط، الفيروزأبـادي، مراجعـة القاموس المحيط -

 . 2009بيروت -قاعي، ط/ دار الفكروتصحيح: يوسف الشيخ محمد الب
 حرف الكرف

بيــروت -الكامــل فــي التــاريخ، ابــن األثيــر، تحــق: محمــد يوســف الــدقاق، ط/ دار الكتــب العلميــة-
5585 . 
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ن يزيــد المبــرد، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار الفكــر الكامــل فــي اللغــة واألدب، محمــد بــ-
 م 5555 3القاهرة، ط/ -العربي 

 -الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، محمــود بــن عمــرو الزمخشــري، دار الكتــاب العربــي -
  هـ 5105 - 3بيروت، ط/

سســة كشـف األسـتار عـن زوائـد البــزار، نـور الـدين الهيثمـي، تــح: حبيـب الـرحمن األعظمـي، مؤ -
 م 5555، 5الرسالة، بيروت، ط/

كشـــف الخفـــاء ومزيـــل اإللبـــاس، إســـماعيل بـــن محمـــد العجلـــوني، المكتبـــة العصـــرية، تـــح: عبـــد -
 م2000، 5الحميد هنداوي، ط/

 بيروت، دت.-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ط/ دار العلوم الحديثة-
تـح: محمـد عبـد الكـريم النمـري، دار الكتـب العلميـة،  الكشكول،  بهاء الـدين العـاملي الهمـذاني،-

 م5558- 5لبنان، ط/ –بيروت 
، أيــوب بــن موســى الكفــوي، تــح: عــدنان -معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغويــة-الكليــات -

 ، دت.بيروت –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -درويش 
 

 حرف الالم
باقي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة فؤاد بن عبد الاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد -

 محمد الحلبي، دت
 هـ 5151، 3بيروت، ط/ -لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي، دار صادر -
 .5555بيروت -لسان الميزان، ابن حجر العسقالني، ط/ مؤسسة األعلمي للمطبوعات- 
 دت لثعالبي، دار المناهل، بيروت،اللطائف والظرائف، أبو منصور ا-
 

 حرف الميم
المؤتلــف والمختلــف، أبــو الحســن علــي بــن عمــر الــدارقطني، تــح: موفــق بــن عبــد اهلل بــن عبــد -

 م5582 - 5بيروت، ط/ –القادر، دار الغرب اإلسالمي 
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المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، ضــياء الــدين بــن األثيــر، تــح: أحمــد الحــوفي، بــدوي -
 .القاهرة، دت -ر والتوزيعطبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنش

مجــــاني األدب فــــي حــــدائق العــــرب، رزق اهلل بــــن يوســــف شــــيخو، مطبعــــة اآلبــــاء اليســــوعيين، -
 .م 5553بيروت: 

 -مجمع األمثال، أحمد بن محمد الميداني، تح: محمد محيى الـدين عبـد الحميـد، دار المعرفـة -
 بيروت، لبنان، دت

الهيثمــي، تــح: حســام الــدين القدســي، مكتبــة القدســي، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الــدين -
 .م 5551القاهرة، 

محاضـــــرات األدبـــــاء ومحـــــاورات الشـــــعراء والبلغـــــاء، الحســـــين بـــــن محمـــــد المعـــــروف بالراغـــــب -
 هـ 5120، 5بيروت، ط/ –األصفهاني، شركة دار األرقم بن أبي األرقم 

ابـن عطيـة األندلسـي، تـح: عبـد  ،-تفسير ابن عطية-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-
 .ه 5122 - 5بيروت، ط/ -السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

المحكـم والمحـيط األعظـم، علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده، تـح: عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتــب -
 م 2000 - 5بيروت، ط/ –العلمية 

 -محمــد، المكتبــة العصــرية  مختــار الصــحاح، محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، تــح: يوســف الشــيخ-
 .م5555، 9صيدا، ط/ -الدار النموذجية، بيروت 

 -مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح، نـور الـدين المـال الهـروي القـاري، دار الفكـر، بيـروت -
 م2002 - 5لبنان، ط/

المستدرك على الصحيحين، الحـاكم محمـد بـن عبـد اهلل النيسـابوري، تـح: مصـطفى عبـد القـادر -
 م.5550، 5بيروت، ط/ -ا، دار الكتب العلمية عط
، 5بيــروت، ط/ –المســتطرف فــي كــل فــن مســتطرف، محمــد بــن أحمــد األبشــيهي، عــالم الكتــب -

 .هـ 5155
 م5585، 2بيروت، ط/ –المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، دار الكتب العلمية -
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عـادل مرشـد،  -ب األرنـؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بـن حنبـل، تـح: شـعي-
 .م 2005 5وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط/

المسند الجامع، تح: محمود محمد خليل، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الشـركة -
 .م 5553، 5المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، الكويت، ط/

 هـ5105، 5لرياض، ط/ا –مصنف ابن أبي شيبة، تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد  -
عرابه، أبو إسحاق الزجاج، عالم الكتب -  .م 5588 - 5بيروت، ط/ –معاني القرآن وا 
معاهد التنصيص على شـواهد التلخـيص، عبـد الـرحيم العباسـي، تـح: محمـد محيـي الـدين عبـد  -

 .بيروت، دت -الحميد، عالم الكتب 
 -كـر السـيوطي، دار الكتـب العلميـة معترك األقران فـي إعجـاز القـرآن، عبـد الـرحمن بـن أبـي ب-

 م 5588 - 5لبنان، ط/ -بيروت 
بيــــروت -معجــــم األدبــــاء، يــــاقوت الحمــــوي، تحــــق: إحســــان عبــــاس، ط/ دار الغــــرب اإلســــالمي-

5553 . 
-معجــم أعــالم الجزائــر، عــادل نــويهض، ط/مؤسســة عــادل نــويهض للتــأليف والترجمــة والنشــر-

 .5583بيروت 
 م 5559، 2اهلل الحموي، دار صادر، بيروت، ط/ معجم البلدان، ياقوت بن عبد-
معجــــم الشــــعراء، محمــــد بــــن عمــــران المرزبــــاني، تــــح : األســــتاذ الــــدكتور ف . كرنكــــو، مكتبــــة -

 لبنان  -القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت 
المعجــم الكبيــر، ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي، تــح: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن -

 .، دت2اهرة، ط/الق -تيمية 
 بيروت، دت.-معجم المؤلفين، عمر كحالة، ط/ دار إحياء التراث العربي-
، 3بيـروت، ط/ -، فخر الدين الـرازي، دار إحيـاء التـراث العربـي -تفسير الرازي-مفاتيح الغيب-

 هـ 5120
مفتـــاح العلـــوم، يوســـف بـــن أبـــي بكـــر الســـكاكي،  ضـــبطه وكتـــب هوامشـــه وعلـــق عليـــه: نعـــيم  -

 .م 5585 -هـ  5105، 2لبنان، ط/ -ار الكتب العلمية، بيروت زرزور، د
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المفصــل فــي صــنعة اإلعــراب، محمـــود بــن عمــر الزمخشــري، تـــح: د. علــي بــو ملحــم، مكتبـــة -
 م5553 -5بيروت، ط/ -الهالل 

المقاصد الحسنة في بيان كثيـر مـن األحاديـث المشـتهرة علـى األلسـنة، شـمس الـدين السـخاوي، -
 م5589، 5بيروت، ط/ -خشت، دار الكتاب العربي تح: محمد عثمان ال

 .هـ 5355مقامات الحريري، ألبي محمد القاسم بن علي الحريري، مطبعة المعارف، -
المنــتظم فـــي تــاريخ األمـــم والملــوك، عبـــد الــرحمن بـــن الجــوزي، تـــح: محمــد عبـــد القــادر عطـــا، -

 .م 5552 - 5مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/
المنصــف للســارق والمســروق منــه، الحســن بــن علــي الضــبي، المعــروف بــابن وكيــع، تــح: عمــر -

 .م 5551، 5خليفة بن ادريس، جامعة قات يونس، بنغازي، ط/
 .المنهاج الواضح للبالغة، حامد عونى، المكتبة األزهرية للتراث، دت-
دكتور محمد محمد أمـين،  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، يوسف بن تغري بردي، تح:-

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، دت
ـــين أبـــي تمـــام والبحتـــري، الحســـن بـــن بشـــر اآلمـــدي، تـــح: الســـيد أحمـــد صـــقر، دار - ـــة ب الموازن

 ، دت1ط/ –المعارف 
 

 حرف النون
وزارة الثقافة ، بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري، االنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -

 .، مصر5523-المصرية رشاد القومي، دار الكتبواإل
نشــوة الســكران مــن صــهباء تــذكار الغــزالن، محمــد صــديق خــان، عنايــة: محمــد عطيــه الكتبــي، -

 م 5520 -5المطبعة الرحمانية بمصر، ط/
نفــح الطيــب مــن غصــن األنــدلس الرطيــب، وذكــر وزيرهــا لســان الــدين بــن الخطيــب،  أحمــد بــن -

  م.5555، بيروت -عباس، دار صادرمحمد المقري، تح: إحسان 
النشــر فــي القــراءات العشــر، ابــن الجـــزري، قـــدم لــه: علــي محمــد الضــباع، خــرج آياتــه: زكريــا -

 م.2002بيروت -عميرات، ط/ دار الكتب العلمية
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نفـــح األزهـــار فـــي منتخبـــات األشـــعار،  شـــاكر بـــن مغـــامس البتلـــوني، تـــح: إبـــراهيم اليـــازجي، -
 م 5882، 3، ط/المطبعة األدبية، بيروت

 هـ5358، 3القاهرة. ط -نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي-
نهايـــة األرب فـــي فنـــون األدب، شـــهاب الـــدين النـــويري، دار الكتـــب والوثـــائق القوميـــة، القـــاهرة، -
 .هـ 5123/ 5ط
 - يطاهر أحمد الزاو  المبارك بن محمد ابن األثير، ، تح:، النهاية في غريب الحديث واألثر-

 .م5555بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 
 –النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبد القادر بن شيخ الع ْيد ُروس، دار الكتب العلمية -

 هـ5109، 5بيروت، ط/
 

 حرف الهرء
 بيروت، دت.-يثةرفين، إسماعيل باشا البغدادي، ط/ منشورات دار العلوم الحداة العيهد-
 

 حرف الواو
الــوافي بالوفيــات، خليــل بــن أيبــك الصــفدي، تــح: أحمــد األرنــاؤوط وتركــي مصــطفى، دار إحيــاء -

 .م2000بيروت،  -التراث 
الوســـاطة بـــين المتنبـــي وخصـــومه، علـــي بـــن عبـــد العزيـــر الجرجـــاني، تـــح: محمـــد أبـــو الفضـــل -

 .ي، دتإبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلب
-، ابــن خلكــان، تحــق: د إحســان عبــاس، ط/ دار صــادروأنبــاء أبنــاء الزمــانوفيــات األعيــان -

 .5551بيروت 
 

 حرف اليرء
منصور الثعالبي، تح: د. مفيد محمد قمحية،  وبأيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، -
 .م5583ـ 5لبنان، ط/ بيروت –ناشر: دار الكتب العلمية ال
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 فهرس الموضوعرت  -8
 الصفحة الموضوعرت

  اإلهداء

  شكر ويقدير

 أ مقدمة:

  القسم األول

 يمهيد:
 مراحل التأليف في علوم البالغة   
 إسهامات علماء الجزائر في البالغة   

3 
9 
52 

 أطفي ش: حيريه وآثرره  الفصل األول:
 المبحث األول: عصره وبيئته
 المبحث الثاني: حياته وآثاره

59 
58 
23 

 

 جهوده في علم البيرن الثرني:الفصل 
 كتابه"بيان البيان" المبحث األول:
 ووصف نسخه -المخطوط-تسمية الكتاب-            
 أبوابه وفصوله-            
 مصادره-            
 شواهد الكتاب ومنهج أطفي ش في شرحه-            
 القيمة العلمية للكتاب-           

 رح شرح االستعارات"كتابه"ش المبحث الثرني:
 ووصف نسخه -المخطوط-تسمية الكتاب-            
 أبوابه وفصوله-            

 
 

95 
95 
25 
21 
55 
55 
53 
503 
503 
502 
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 مصادره-            
 شواهد الكتاب ومنهج أطفي ش في شرحه-            
 القيمة العلمية للكتاب-           

 ملحق بصور عن نسخ المخطوطتين

505 
550 
525 
510 

 جهوده في علمي المعرني والبديع الفصل الثرلث:
 كتابه"تخليص العاني من ربقة جهل المعاني" المبحث األول:
 ووصف نسخه -المخطوط-تسمية الكتاب-            
 أبوابه وفصوله-            
 مصادره-            
 شواهد الكتاب ومنهج أطفي ش في شرحه-            

 القيمة العلمية للكتاب-           
 كتابه"ربيع البديع" المبحث الثرني:

 ووصف نسخه -المخطوط-تسمية الكتاب-            
 أبوابه وفصوله-            
 مصادره-            
 شواهد الكتاب ومنهج أطفي ش في شرحه-            
 القيمة العلمية للكتاب-           

512 
518 
595 
592 
599 
595 
585 
552 
555 
555 
203 
209 
235 

 215 التخريمة

 291 القسم الثاني

 وصف النسخة المخطوطة
 صور عن النسخة المخطوطة

 ربيع البديع محققا

299 
292 
295 
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الطباق باب  
التدبيج باب  
اآلخر يقابل بما أحدهما يتعل ق معنيين بين الجمع باب  
متقابلين غير معنيين بين الجمع باب  
  قابلةالم باسم يختص   ما باب
النظير مراعاة باب  
األطراف تشابه باب  
التناسب إيهام باب  
الكالم ترصيع باب  
األرصاد باب  
المشاكلة باب  
  العكس باب
  الرجوع باب
التورية باب  
االستخذام باب  
والنشر اللف   بـاب  
الجمع باب  
التفريق باب  
التقسيم باب  
  التفريق مع الجمع باب
والتقسيم الجمع باب  
والتقسيم التفريق عم الجمع باب  
والمختلف المؤتلف جمع باب  
المعنى مع اللفظ ائتالف باب  

220 
253 
255 
258 
255 
282 
285 
250 
255 
252 
259 
302 
302 
305 
359 
355 
329 
325 
328 
332 
331 
332 
332 
335 
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المعنى مع المعنى ائتالف باب  
الوزن مع المعنى ائتالف باب  
الوزن مع اللفظ ائتالف باب  
آخر وجه من اللفظ مع اللفظ ائتالف باب  
التجريد باب  
الكالمي   المذهب باب  
التعليل حسن باب  
  التفريع باب
الذم يشبه بما المدح كيدتأ باب  
المدح يشبه بما الذم تأكيد باب  
  االستتباع باب
  اإلدماج باب
االستتباع حسن باب  
  االستثناء باب
االستدراك باب  
بالموجب القول باب  
  المراجعة باب
  التوجيه باب
الجد به يراد الذي الهزل باب  
العارف تجاهل باب  
االط راد باب  
االستطراد باب  
اماالنسج باب  
  التفويف باب
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  التسليم باب
  المثل إرسال باب
  التخيير باب
  االفتنان باب
االقتدار باب  
اإلرداف باب  
االقتصاص باب  
التنكيت باب  
التعديل باب  
الترتيب باب  
  الترق ي باب
  التدل ي باب
التضمين باب  
النسق حسن باب  
نفسه المرء عتاب باب  
  العنوان باب
الفرائد باب  
  القسم باب

  المواربة ابب
النزاهة باب  
  اإلبداع باب
  التمكين باب
  الطي   باب
اإلسجال باب  
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االنتقال باب  
الخصم مجاراة باب  
التذييل باب  
االحتراس باب  
التكميل باب  
  التتميم باب
االستقصاء باب  
االعتراض باب  
  والعكس الطرد باب
التفسير باب  
  والتخصيص التعميم باب
  اإلشارة باب
  اتااللتف باب
  التهك م باب
  الجامع الكالم باب
  التمني باب
الترجي باب  
الحال لسان باب  
اإليجاز باب  
االكتفاء باب  
  التكرار باب
الترديد باب  
التعطف باب  
لحاقه الجزئي حصر باب   بالكلي وا 
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التعريض باب  
 باب المساواة

اإلعالن باب  
  النوادر باب
التوشيع باب  
التمثيل باب  
يجابهبإ الشيء نفي باب  
  التشبيه باب
التفسير باب  
اإليضاح باب  
والسلب اإليجاب باب  
لعصيانوا الطاعة باب  
اإلطناب باب  
  االت ساع باب
  االشتراك باب
لغيره الكالم إيماء باب  
  التخييل باب
الفرصة انتهاز باب  
  التأنيس باب
الكناية باب  
المجاز باب  
الترشيح باب  
التوهيم باب  
االختراع سالمة باب  
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األلغاز ابب  
  التاريخ باب
بالتعج باب  
التوس ل باب  
  السهولة باب
  البيان حسن باب
التفصيل باب  
  والتأديب التهذيب باب
االعتذار باب  
الداعي باب  
االحتباك باب  
التسمية باب  
التضعيف باب  
االستهالل براعة باب  
المطلب براعة باب  
الختام براعة باب  
المـ ْخل ص براعة باب  
التخل ص براعة من الغريب اباالقتض باب  
المطلب حسن باب  
 التخلص براعة من البعيد االقتضاب باب
  الجناس باب
 المتماثل التام الجناس باب
 المستوفي التام الجناس باب
 المتشابه المركب التام الجناس باب
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 المفروق المركب التام الجناس باب
  المرفو   المركب التام الجناس باب
 فالمحر   الجناس باب
  الناقص الجناس باب
  المضارع الجناس باب
 الالحق الجناس باب
 اللفظي الجناس باب
 القلب جناس باب
 المجنح المقلوب الجناس باب
  المزدوج الجناس باب
  الخط ي الجناس باب
  المقتضب الجناس باب
 اإلطالق جناس باب
 اإلشارة جناس باب
  الصدر على العجز رد باب
  السجع باب
  المطر ف السجع باب
 المرص ع السجع باب
  المتوازي السجع باب
  التجزئة باب
 التشطير باب
  التصريع باب
 الموازنة باب
  المماثلة باب

925 
930 
935 
933 
932 
935 
935 
935 
910 
915 
915 
912 
913 
911 
918 
920 
950 
955 
952 
953 
959 
955 
980 
982 



  .احممد بن يوسف أطفيش وجهوده البالغية........    الفهارس الفنية

 
768 

 

  التسميط باب
 التطريز باب
  االستشهاد باب
  عالتشري باب
  القلب باب
  الرقطاء باب
  الخيفاء باب
 الحذف باب
 عالمقط   باب
  الموصول باب
  ءالهجا حروف حصر باب
 االشتقاق باب
 يلزم ما لزوم باب
 الظاهرة المحضة السرقة باب
 ومسخا إغارة المسم اة الظاهرة السرقة باب
 لخاوس إلماما المسماة الظاهرة السرقة باب
 باإليداع المسماة الظاهرة السرقة باب
  االستعانةالمسماة ب الظاهرة السرقة باب
  الخفية السرقة باب
 المعنى بنقل الخفية السرقة باب
 ما معنى من أشمل السارق كالم معنى فيها يكون  التي الخفية السرقة باب
 سرق
 بالقلب المسماة الخفية السرقة باب
 يحسنه ما إليه ويضاف  المعنى بعض فيها يؤخذ التي الخفية السرقة باب
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 حسنا يزيده أو
 منها وليس سرقة أنه يتوه م ما باب
  األصلي معناه عن قتبسالم فيه ينقل لم الذي االقتباس باب
  األصلي معناه عن المقتبس فيه نقل الذي االقتباس باب
 يسير تغيير مع االقتباس باب
  التضمين باب
  العقد باب
 الحل باب
 التلميح باب
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 فهرس اآليات القرآنية-5
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 فهرس أنصاف األبيات-1
 األعالمفهرس -9
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