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[منظومة الجوهر المكنون]

ِايْْْ ه ِ ِ
احل ُمْْ ل ِله ْْبِالَِْْْ ه ه
َ
َـ َ
ْْم ِ
مِاا
أمْْ أ ِ َأاَْْ َ نِالى َوْْ
َ
َ
فأَصْْْْ ااِمةَْْْقَُِال ل ْْْ ُ هِ ِ
َ
َا َشْْْ َِ ل ااِ َم َ
اا ِ
لـِاارْْْ هِ
طْْْ َ
نِِِاَ ه ْْب ِ
أ
فىق ْْ اِال ْْ َ

[منظومةاجلهراملكنون]

َ ِ
ِاَِاْْْْْ ه ِ َم ُو َاْْْْ هـِال أ َشْْْْْ هِ ِ
شمسِال َِ َاْ ِِِةْ ل ه
ااِال لة َ َمْ ِ
َ
اـِالة ْْ ْ هِ ِ
اا ْْ ْ اةَِسْْ ْ ه

ِأرس ه
ااِ ِ
امْْ ِااتْْ ُ
لِع اْْ هب هِمْْ ُ ُ َ
كْ ْ َ ِعْْ ه
اأاا ل ااِال هر ُ
ْبِا َا ْ ْ هِب ِ
َ
ِِِأاض ه
م ِ
ِاحل َِم ِ
ِالةاس
ا دَِس لق
ِ
ه
َ
ل
ل
لضْْْ هِ ِ
أجْْْك
ِوْْْكِرْْْ ا د َِ أ

رمْ ْْ ِ
ثْْْـِةُِْْْْلِاتهِمْ ْ ِ أ
ِايْْ ه ِ ِ
عْْْبِرِاىْْ ِاحلِاْْ ه
ْي َ
حممْْْ ْ د ِ ْْْ ْ لا ه ِ ْْْ ْ ه ِاته ِ
ِالصْْ ل َ ه ِ ِ
لثْْ أـِعْْبِةْْ اِه هب ل

ه
ااقِ ِ
اِاِْْْ ْ هبِاعمْْْ ْ َ ِالرْْْ ْ
ه

ِ

ِ

لث ْ أـِأعِ َعم ْ داِِم ْ هاِالة َه ْ ه َ

لثْْْ أـِعْْْبَِ اْْْ هةِالصْْْ َة ِ
ِاالةاعْْة ِ
ااملَْْ ه ِاال لر َ
ةْْ هة َ
ْيِعْبِال ْ
م ِ َعكفَِ ِال
ل

هِ ِ

ْْْْْ ْ اِاِ أ ِ ل َا َاِالِاْْْْْ ْ هِ ِ
هتْْْ ه ِِاِمْْْ اا دِ َرْْْْة ِ
ه
ِأرسااِال ل سْ ه ِالةْ ع ِ
هم ِع هـ
انِ ِ
ابِل عْْْ ه
أ
ارْْْبِوْْْ ل ه
ِالطِْن ِ
هِ
ا َق ِ عْ َِةْ م ِمْ

الةْْْْْْْ عِالطْْْْْْْ

ه ِاااا هِ ِ

ا َ ْْْ ُ
ِالقا ه ْْْ ه َ
ط َ هُِاتهِِمْْْ ها أ

ه
مِاالرضْْكِااةر َْْة ِ
ذا ِالت َ ْْ
ه
ااحلْْْق هاِاالىَْ ْ هُِاال َْْْ عة ِ

م ه ااْْْْ ه
ِحل ُضْْْْْ َ هُِال هة ُ َفْْْْ هِ ِ
ل
َـِااملةْْْْْ ه ِ ِ
اغْْْ ْ َ َاِالِْْْْْ ه
د
َةْْْْْْةِلطارْْْْْْة ِ
ا لر َِْْْْْْ د َِ
ا َ ُا ه
ي ِ
ِعَْ ه ِ
هَِْ هبِمْ
َ
كِمْ ِ ل ْ أ

نِ ِ
ا ُ ْ ْ َ ِل هة ْ ْ هـِالى ْ ْ ه ِو ل ِْ ْ ه
ان ِ
ل َ َجْْ ْ دقِإْْ ْ ِِاِالصْْ ْ ه ِ

فَئتْْْْْ لبَِ َجْْْْْ دقِمراْْْْْ هِ ِ
ل

موْْْْْ أ د
ِمْْْْْى أ د ِ ْْْْْ َ هِ ِ
ن ل

لم ت َِ ا
طْْ ِمْْ ِ ل ه
ْْاهِ ِ
ااِالت
ه

ْاهِ ِ
جْْ ْ ا ا اَِ َةْْ ْ َةِالت ْْْ ه

اْيِ ِ
ل
كتِم ِأَُ َ ىِمْ َ ِالت ه
َ ْْْ أما لت لبَِْْْ ا ه ِاملكىْْْ هِ ِ

َيِ ِ
امْْ ِألْْ ل
ِااوْْ َ ِِِالتوْْ ه
ل ل
ِِةْْْْ َ ه
لِال أةِثْْْْ هةِالرىْْْْ هِ ِ
َ
ل
ِمْْْ َِ ْْْ ا ِااافهةْْْ ِ
لكْْْك َ

ااتَِأاجْْ ِأ َِكْْ َ ِر فهةْْ ِ

نِ ِ
ن ِ ام ْْ هةِاة ْْ ا ه ِاااةْْ
اأ َِكْْْ ِف اْْْْا ِل ِْْْ ه ِ
ه
املقدمـــــــــة
د
ه ه
ِمْ ُِ ِ َ َىْْْ لف دِِ َغ َ هاَْْْةِ ْْْفِ لِوْْْ ِ
ص َا لةِاملرْ َ هِِأ ُ َ
َِي ل ْ َ
َف َ
د
ـ ِ ا َ ْْ ه
اِِالكِ ها ه
ِ:مْ ِ َ َىْ لف ه ِال َ
ـ ِ
ْْألافِا ة اْْ د ِ َ ْْ ه ُِ
ةفِ
ك هْ ُِ
اذ ِالكِ ها ه
ِ:ةْر مةِاْ ِ لَطاْ ِ أ َْْ َةِامل صْْ هَِْْ ل ر ه ِااراْْ ِ
ِ

ِ

اجة ْْ ْ اَِِغْْْْةِالكِْْْْا ِ

اِ قْْْْْبِمل تضْْْْْْمِامل ْْْ ْ ا ِ

ااْْْْ ف مِِ أ َْْْْ َِةِاملةْْْْ

ِ

عْْْ ِ طْْْأَِةْْْ لَِ ملةْْْ

ِ

ام ِم ِالتة ا ِِِاملةىْمَِ ْ

ِ

لْْبِالِاْْ ِعىْْ ـِقْْ ِار لتِ ْْ

ِ

ام َِْبِاجْ ِاسْلِالكِْا ِ ةْ لَِْ عمَِ لِْ َـِاالسِْْا ِ
الفن األول :علم املعاني
ى ِ لرْْْ مِِمط َ ْْْ اِِافاْْْْبِ لِذوْْْ ا ِ
َِْ َِ ِ
ع ـَِْبِمل تضْْمِاحلْ ل ِ
ِ

ِ

ِ ْْْى ِمسْْْى ِِلاْْْبِمسْْْى ِ

امتة ْْْ ْ لِفةْْْْْكِ ْْْ ْ ا ِ

اأاا ِ
نِمسْْْ اا مُِِ ُِ
أا ِ ِجيْْْ مِِااىْْْ م ِ
كِ ُِ
ةْ م ِ
افصْكِ َِا ُ ِ
مِ
قصِاِر مِءِ
مِ
الباب األول :أحوال اإلسناد اخلربي
ه
ي ه
احل ُ
ن ِ
ِابطْْ ه ِ
صْْ ل ِذ
ِأاِاةجيْْ ه ِ
كْْ لـَِ لسْْ ه
ِا َق ُ
ن ِ ِه ُ ْْى ل ِ ُـ َ
ل
ِرْْْ ه د
أا َ
ُ
ةَِْْْْبِذاِ هع ُ ْْْـ ِ
ـ ِ
ِاحلكْْ هِ
س
ِوْْْ ُ َ ل ُ
ُ
مـِ َر ُرْْ َ
ِفْْ ُلِالسْْ ه
ِ

فْْْْْأا م ِف وْْْْْ ُمِاالةْْْْْ

ِ

ِ

َِْْ َ ىِاا ه ْْ هكِ ِ
ااَْْأِ لأ ُجْْ ه َ ل ُ

ال ه لموْْْ ِ هع ُىْْْ َ ِذا ِااذ ْْْ هِ ِ
لر َ
ْكِ ِ
يِِه ُ ِوْ ْ َ ِغْ ْ َ ِع مْْ ه
اْ ْ م

و لىْْْ ِلةْْْ لدِذ ِغر ْْ ْ هة ِِ :

نِاحلضْْْ هُِ ِ
الْْ و ل ِمرتْْ مبِلِْْ ه

ة ِْْ هِا ِ
فاىِغْْ ِاقتصْْ لاِذ ِا ه
ةِابْ ْ وَِِِْْْ واْ ْ هِ ِ
ف لا ُ ْ ْ ه ل

عْْْبِاملراْْْ ِ َ ُ ْْْا َةِاةوةْْْ هِا ِ

َف َ َسْْْ م ِا لمى ه
ُكْْْ ل ِااَ ِْْْ هاِ ِ
و لبِ ﴿ِ:ه أر ِِه َل ُاكلـِم ُ َ ْ ل َِ﴾ ِ
له أ رْْ ه ِاالَتْْ ه
ْْي ِ
هِ
ِثْْـِالط
اء أ
تِ َل ِبُْ ِ
اا ُ َت ُ هس ه ِال أت ُ وا َ ِ هِ ُ ِ َل أ ُا َ
اَِْْ ُِب ِ
اأحل ْْ اِ َأمْْ اَُِاةهركْْ ه

ِِِاحل ُ
مْْ َِلُِ ََ ل
كْْ هـِذاِ َ ُ َْْ هِ ِ
كْْ ُِ
ل
يِاةركْْْ هِا ِ
َاْْْ ُِت مِ
ـِلْْْبَِه َ َسْْْ ه
ه
ِاملىك ْ ا ُِ ِ
فْْقا َِة ْ ل ِم ْ ِاقتض ْ ل

يِ ِ
لِث أمْْ َ
رسْْ ه
تِاالُركْْ هاِالةِثْْ َةِ ُا ل
َه َ ْْْْ َ د
ةِوَسْْْْ هو دكِِِا ُل َمىُقه َلْْْْ ُِة ِ
َو َةك هُسْْْْ هبِلهىلك َُتْْْْ دة َِلُِ َ ُ ْْْْ َتِه ُِب ِ
ِا ُا ُ ْ ْ دـِ َأ لوْ ْ ا ِ
ل
ارْ ْ َ ه ِا ُل أت ُ واْ ْ ه َ
ن ِ
جيْْ ِعْْبِالةِثْْ هةِااَ ُل ْْ ه ِ
َُ

َه َ َسْْْ دـ َِقْْْ ُ ِِه أ ِال هاِاالَُُ هتْْْ ا ِ
االىأ ُر ل ِو ةثِْ ه
ن ِ
لِِِذاِا ُلِْ ه ِ
اسِالر ل َِْ امل» ِ
ُِ
هَْْْنه ُ ِ َاوْْ َ ِال داِ َأ ُا ََِْْ دءِ ََ
مْْل ِ وَْ«م ِج ل
ِ
ِ
فصل :يف اإلسناد العقلي
د
َلِأمْ ْ ِا لملِتْ ْ ا ِ
ْكِمىسْ ْ
احل ا ْْْْْْْةَِْْْْْْْ د ِاا ا ِ ل ة ْْ ِ ه
أ
ِ ْْْى ل ِفه ُةْْ دكِأاِمضْْ ا هبِِا ِ ةْْ هاِه هب َ
ِمْْ ِ َ َِْْتأِ» ِ
ِوْْْ«فْْ َ َ ِ
أقسْْ لم ه
ل
ِااْْتِاالعت ْْ لِ ِ
بِمْْ ُ
س ِ
مَِْ ْ هِ
االةْ ْ ه ِ َأ ُ ِ لَ ُسْ ْىَ َ ِل
َ
ِالىْْ ُ َع ُ ه
ِِ ِ
ل ُِ
ي أ
أقسْْ لمبَِه َ َسْْ ه
تِق َىْْْْ مةِلر أاْْْْ ُِة ِ
َا َا َج َِْْْْ ُ
ِ

اااقْْْْْْـِأاَةْْْْْْ مةِ رْْْْْْ لِ ِ
م
ىْمِوْْ«ثْ د
َ
س» ِ
ِالَْ هِ
لاسِ َل لبِ لَ ُِ
ن ه
َ
لج ُقأَْْْ هبِ َأ ُا ََْْْ مـَِِِْْْ َ َ
ف ِ
ك ْْْ ه ِ
ِاِه ُ ِع ه أَْْْْْْْ ُةِ ِ
َأ ُاِمةىَ ه أَْْْْْْْ مة َ
ِ

الباب الثاني :يف املسند إليه
ة ُركْْْْ هِا
ُيْْْْ َ ل
ةْْْْ أ هةِا ه
ـدِا َ
لِله ُ هة ُ ْْْْ هـ َِاال ُ هتِْْْْ هِا ِ لم ُسْْْْتِ هَم َ
لُ
َ ْْ ُ د
اع ه
كُسْْْْ هب َِا َر ُْْْْ دـِا ُ ْْْْ هت ُةأ هِ
ةْْ دةِِ ُهجِْْ هِ ِ
َ
ت َِا ه ْْا ه ِ لف ُ َ
َوْْ ِْ«اِْْ اِا َ ْْ ل
ْةِالصْْ فأِا ُِة ِ هتْْْْْ ِِاِامل َ َِْْْْْ هةِالة أاْْْْْ ُِة
ااذوْْ ُ ل ِله َ
ل
ِااالا هتاْْ هِ ِ َغِْْْْْ َا دُِِهَضْْْْْ دبِا ُرِهسْْْْْ هِ
ةْْ هك
ُ
ص ُ
ْْْْ ْ دذِ َْْْْ ْة د
كِِ ُهع ْْْْ ْ هِا ِ هِ َرْْْْْْ دةِ َ َ ْْْْْْ دقِ هر ْْْْْْ هِا
َ
َ َةِْْْْْ د ِ َ َةَْْْْْ د
َاك
َْْْْْك ِ َ ُ َْْْ د ِ ُااِِ ُهشْْْو دِ ُا ُاِ َ ُسْْْ هِ
هِ
ِهت
ي َُ
َاوَ ُ هرْْْْ هبِ لم َة أ فْْْْ ا َِ لهم ُضْْْْ َم هِ ِ
َ
ة ْ لكِِِامل َ
ْل ِ
يِال أت ُةاْ لِ
اْ ه
ااا ُ

ِ ِ
او لرْْْْ لبِ هَ َة َ ْْْْ دـِله َا ُ لصْْْْ ِ
َْْْْْْة د
كِ َ َ ْْْْْْ دِذِ هعى ََْْْْْْ ُِة ِ
َ
ْْْاـ ِ
هِ
ةْْْ هكِله أت ُر
او لرْْْ لبِ هَ ل َ ُ
ْأءِأاِ جْْْ هبِالسْْْ هم هـ َِلْْْ ُِب ِ
َِْْ دِ
َا هَنهشْْ ْ َا دُِلهكَ ُ ْْ ْ ه
فِاحلْْ ْ هِ ِ
ْْْاـ ِ
هِ
أاِغ َْْْ هةِالت ُيمااْْْقه ِاالتة
ُ
او لرْْ لبَِْْ أ
ـ ِ
ِع هْْ ُِ
لِ هاِِِال أى ْْ ه ل

ِِ
ِاِا ا ْْْْ ْ َِا لعْْْْ ْ ُ ِ َِا ِ
د
ِحل ُصْْْ د َِاا ُ هتصْْ ُِا ِ
َاَهن ْْ َفة ه َ
د
َكْْْْْ د
ْْْْْامةِ هِ ُ رْْْْْ هِء ِ
فمِ
اِأاِ َكُةْْْ ِا ِ
َا َر يكْْْ ااِِهفْْْ ا ا ُ
ْك ِ
ِهت َْْْ هِ
وََ ُوْْ ْ دك ُ
َ
ِأاِ ِ ل ْْ ْ دك َ ُ
د
ِأا َِِ ه
اه ِ
ُصْْ هِ
ةْْ هر هبِلهكَ ُ ْْف ُ
َا َا ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

هَ َ َسْْْيِامل ْْْ اِِِالى ْْْ ه ِ ل ا ِ ِ
َِل ِ
ِمسْْْْت لِ
االْْْْت لكِله ْْْْم ه ُ
أُ

هَْْْ ه ُ ه ِ ْْْ همـدِ هَ َ ْْْ ُ د
ال ِ
ِأا ِ
ه أ
ِ ُهجِْْْْْ دِِِأاِ هِ َرْْْْْ دِةِ هوى ََْْْْْ ُِة ِ
د
اـ ِ
ِأاِ َْْْْ ُ هِ
َ َىْْْْة ُ
ِأاِ ل ُ
َ ُ َْْْْ د ُ
أاِ َف ُ ْ ه ِ هع ُ ْ هـِ ْ هم َ
هِالص ْ ُِة ِ
ـدِغ ْ ُ ل
ُ
د
همْْ ُ لِقْْ ُ د
َو هِ ِ
ِأا لَِ ُةْْ ِ َأ هاِا ُ ْْ هت ُ
ن ُ
ااحلْْْْ ل
ْْْْاـ ِ
هِ
اِاالتىِاْْْْ هبِاالتر
َ

ه
لكْ ْ أ ِاال ُ ْ ْ هت ُغ َ
ـ ِ
اقِ هفاْ ْ هبِ ََ ُى َِ هسْ ْ ُِ
د
ـِ َفْْ ُقلِتر ِ ِ
ِاا ُمْْ هـِ َأ َعْْ ِ
َفْْ هِمْْ َ َ
د
َ ْْْ ُْ ه
اا هت ْْْ ُِا ِ
َفِ َأ أا د َِاثْْْ َِا ُ
َا َاْْْْ و
قاء ِ
َِْْْْ د ِا ُ ْْْْ هت ُو هِ
دِاا َ َ
تْ ُ
ِأاِا ْْ ْ ِا ِ
امْْ ْ
َُ
َةْْ ْ ُ
َ ُى ا
ِااِ ة ا
د
ِااِ َ ُ
ِأاِ َ ُ
اْْْْك ِ
هِ
ِْْْْاس ُ
َ ُهتْْْْ َ د ُ
د
اه ِ
ِأاِ َىُصْْْْ هِ
َذاِ َثىْْْْ ِ َ واْْْْ ُ

ص ِ
ب ُِ
اِأاِقص َ ِا ل
اأو ااِ َ ا ُ
اِع َ ُاْْْ ْ هبَِ ل َِاْْْ ْ هِ ِ
َا َعطرْْْ ْ َ
ِ ِ
اأَْْْ َ ل اِ َْْْ ااِأاِاصْْْا ِ
َ
ا ِ
ِااْْْْْ ُقأَ ه ِ َأ ُا َِا ِ هِ ِ
ا َاْْْْْ ه ل
اال ْْ ه ِاالت ْْكا ه ِااةهاْْ هِا ِ
َا َف ُصْْ لبِ لَراْْ ل ِ َق ُصْْْ َ ل
ِامل ُسْْ َى هِ ِ
َف ِ
ِأاِِ ْْ ه ِ
اقْْ أ م
اِلصةْْك ُ
ه
د
ْْْْاـ ِ
هِ
ِأاِ ى
َا َاْْْْاِا ُ ْْْْ هتأ دا ُ
ي ل
ي ِ
ِالس ه ِ
ِا ُ ل
ِامل ُسى َ َ
هِ ُ ِة َا َ
ل أ

ص ِ
ِأاِ ل صْ ُ ِ
ِااَِ د ُ
هم ُ ِظ ل ِ َ ُو د ُ
َِيْْْْتَهِل ِاْْْْ هِ ِ
هَ ُ ْْْْ دـ هَِْْْْ هب َ ُ
ِ ِ
اعطرْْْ ْ اِ هَى ََسْْْ ْ د ِ رصْْْْْا ِ
ْ ه
ِاحل ُ
كْْ هـِله ي ْْ
ل ل
َاْْ َِا َ ُ
ِذلْْْ َ هِمْْْ َ َ
َا َغْْْ ُ ه ه
ِاا ُاكْْْ هِا ِ
ِ ِ
ِ َْْ ِ

َع ا هبِو ِْ«الصْ ِِ ْْْ لْ َ ِاملوتْ ِ» ِ
بْْْْْ د
َف ِ
ْةِ ْْْْ ْ دذِ ْْْْْْْ ه ِ
رْْ ْ ا د ِِصْْْ د
ْاـ ِ
ِأاِ ةمْْْ هِ
ْاه ُ

هِ ُذ َ
ي ِ
ِالسْْ ُ ه ِ
ِذاكََِِ تضْْْ ل
ِعمْْ َا أ
فصل :يف اخلروج عن مقتضى الظاهر
ا ج ْ اِع ْ ِ لم ت ْ ِْىضِال أ ْ ا هِ ِ َو َ ُ ْ هِـِ لم ُضْ َم د ِا َملكْ َ ِظْ ه هِ ِ
د
د
د
ِاا َ
ااْْْْقِا ل ْْْْ ُ ه ََ دةِِ ُهجوْْْْ هِ ِ
له لىك َُتْْْْْةِ َو َِ ُةْْْْْت ُ
ِوْْْْْأ هِ ِ ََت ُ
ِعك د
ه
ِأاِ َ ع ىِال و ها َِا َاملْ َ ُِ ِ له لى ُ
لِالصْ َم ُِ» ِ
ك َت هةِالت
َأ ُا َ
يمكلِ َو ِْ«ات أ
ُس ُ
ِ

اقصْْ ه ِاال ْْتةط ه
ن ِ
لِااةا ْْ ه ِ
َا هم ُ ِ ه ه
ِمْ ِْ ا ُِ ِ
ل لِ
ِلِا لمل ت
َىضِْ ل
َ ُ

اَِْْْْْ هب َِا َأ ُجْْْْْ َِاِا ِ
لهكَ ُ هرْْْْْ هبِ َأ ُا ه
ل َِا ُ ْْ َ ِاال ُر هت ْْ ل هِمْْ ُِ ِ
اااللترْْ ل
ن ِ
َِنِله ُ ه طْْ ه ِ
اال َ ُجْْ لبِاال ُ ْْ هت
ل
د
ل
وِرلِ َأ ُاا اِا ِ
ةْْْْاغةِاملْْْْ
َا
د
ة دُِ َأ ُاجْْْْْ ا لِ ِ
َا َم ُو َمْْْْْبِ لم ُغْْْْْ َ أ
ِ

ِ

ر ل «ِ:ااَمْ لِ ه
ن»
فَِ لِْ ه ِ
ِااقْ م
ذ ِ لر ُ
ِااِ ل ُم د ِله َغْ ُ هِمْ ِ َأاا ُِ ِ
طد ُ
ى
َْْ هَ َِاال َ َِ ُة َةْْ ِ
ِاحل أ
َو ه أ
صْْ هة َ
د ِقم ُِ ِ

لايِِهاََِ ُة
ََ ُة ه ِاا
ه
َا لرك َُتْْ دة َ ل
ن
ِِْْهََِ ُةْْ َ ِالِْْ ه ِ
َا َق َ ِْْ ْ اِله لىك َُتْْ ْ دة َِا َأ ُر َ ْْ ْ اِا ِ
َوْْْ َأ أ َِلْْْ ُ َ ِ َأ ُا ه ْْْ هبِ َ ْْْأا لِ ِ
ِ

الباب الثالث :املسند
ِ
االتقمْْْْ اِق َىْْْْ اة هِلْْْْ لا ُة َ أ ِ
ُيْْْ لِمسْْْى م ِملْْْ ِ ْْْ م ِ
ى ِ
ا هذ ُوْْ ل ِله َمْْ ِ َمضْْْمِ َأ ُا هِلْْ ل ِ
اأفْْْ ا ل ِالرةْْْ ا هاِالت ه ََْْْ ُِة ِ
َا َو لرْْْ ْ لبِفه ُةْْْ ِْاِ َف ه ت ااْْْ ْ هِ ِ
َا َو ُ لرْ لبِا ُ ْ ام ِله يةِْ ه
لِاالْ أ اا ُِا ِ
َا َ وْْْ ْ اِ َ ااْْْْْ َ ل ِلهىلك َُتْْْْْ هِة ِ
ة ه
ة ْ َف ُِة ِ
فِ َاا ه
صص اِ َ ل َ ُ
َا َ أ

فه ُةْْ اِِ َأ هاِا ُ ْْ ام ِ َف لاراْْ ل ِا لمل ُ ِْْ َةا ِ
َا َ َِ د
ِاأسِالتقوا ُِة» ِ
يِ وَْ«الق ل
ل

َه ل َ ُقْْ ه
أَ َْْ هِ ِ
ت َِمْْ ُـِِهفْْ َ هُِالت ُ
َا َق أاْْ ااِ َو ل هر ُةْْ هك َِا ُعاْْ ا ِله ْْتأأ ُِا ِ
وَسْْ ْ ُ د
ةْْ ْ هِة ِ
تُِ َأ هاِا ُرتوْْ ْ ه ِ لف ُ َ
َ
ل
َا َ وْْْ اِله لم ُ ْْْ َت د ِ ه َ
ِفْْْ ُِب ِ

َا َو ُ َرْْْْ لبِ لم َة أِ ْْْْ ا َِه ل أ ْْْْْ ُ هِ ِ

َف همةْْْْ ِ َأ َ ه
االِال ي َْْْْْ ُ هِ ِ
د
ِأاِ ةمْْاأ ِ
ِا َف ُ ْْ َ ِ َع ُوْْ ُ
َاطْْ َ
َهىه ُسْْْْ ِْ َِ دةِ َأ ُاِال داِله ُ ل ُ
ـ ِ
كْْْْْ هِ

امج ْْْْ اةِله َسْْْْ َِ د
يِ َأ ُاِ َ ُ ه ََْْْْ ُةِ ِ
اا ْْْ هم أا َةِاام ْْْ هةِاالرة اْْْْة ِ

ِلط َْ ه
ِالتصْراة» ِ
ُِ

ا

اأ ْْْْ ااِأةْْْْ لةِاقْْْْ م ا ِ
د
ل ِ
ِااِ رْْْْ ا د ِ ْْْْ ه ِ
ىِاْْْْب ُ

اْْبُِي َ
كْْ لـِ ِ
صْْْ ِمْْ َِْْبِع
ل ُ
لُ
ل» ِ
وَْ«ف َ َِ حلضْْ هُِذاِ صْ ه ِ

َا َر أ
ِأاِ ر ْْْْاأ ِ
كْْْ ااِِ ُِِ اعْْ ْ ُ
َا َع أ فْْْْْ اِِهفْْْْْ َ ُاِله ُ هة ُ ْْْْْ هـِ ِ
ِأاِ لمِ َل َغْْْ ُِة ِ
صْْْْ ااِا ا ا ْْْ ُ
َا َق َ

َه لِة ُ ه
ل ه
ِجى هُس هب َ
ِوْْ« ه ُىْ لِِالِ لغْ ُِة» ِ
و ِْ«ال و ل ِإ

اوْْْْ ِلىكتْْْْةِج اْْْْة ِ

الباب الرابع يف متعلقات الفعل
ـ ِ ف هع هْْ هب ِ
َ
ل
ِاجت ََمْْ ُِ
ـ
ِمْ ُـِمرة لْ هبِ َو ل هر ُةْ هك َِمْ ُِ
ِفْْاأِلْْ لبِ َم ُةْْ لب ُ
االرةك َ
َا َ
س ِ َ اا ْ د هِم ْ ُ ِة ْ اِا هب َِف ْ ُوت هِ
َس
ضِاة ُهشْْْة لا هَِْْْ ل أت َ ِ هِ
الغْْْ َ ل
ِْو ْْْ ه د
اغْْْ ل ِقْْْ د
ِْ لَ َةْْْ ُِ ِ َم ُوأِ ََ ل ِا َمل ُِصْ ل ِ ره ُسْ َِ اةِ َف َ ْ ُِ
ـ ِ ا ل َىْْْ د
ْةِف ه
ةْْ ْ َ دةِ َ ُروْْْْا هِ
ـ
لِاملرةْْ ْ ل ِل تةمْْْْا هِ
اُيْْ ْ ل
ل
ُ
مْْْ َِةْْْ ِِاْْْ داِاال تصْْْ هِا ِ وْْْ«َ ْْاِامل لْْـَِ اذوْْ هِا»
ِ

ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ك ِ َهتمْْْ ْ دـِ ْْْ ْ د
صْْْ ْ هكِ ِ
اجْْ ءِل ت صْْاهِقِْْكِال هر ُةْْ هِ
ةكِا َف ُ
ي
َ
ايِفاو ِ لم ُ تَوه ُِ ِ
اااكْْْـِملة ال هْْْ هبَِْْْأِ لذ هوْْْ ُِ ِ االسْ ِِِالت ه
ب الْخَامِسُ:الْقَصْ ُر
ا ْلبَا ُ
َِ ه
ط َ ا ْْْ هَِْْْ َأ ُم هِ ِ َ َ أ
اهِ َأ ُمْْْ د ِ لم ُ
صْْ هِ ِ
اِالْ ِ ه ِ ََ ُ لع َرْ لبِ َه ُل َ ُ
ُصْْْ ل
ة ه
ََ ل
ِ ِ
ِا ه ا ه ْْ و ِو ََمْْ ِِه َ ْْ ه ِ
ةْ ه ِ
ل ِ َا ل ْْ َ َ
ِاااَ ُا َ
ل َ
ك ل هِِِا ُل َم ُ ل
ِااِ َ ُة هاْْْْ د
له َ ُ ْْْْ د
ِااِِ ُهفْْْْ َِا هِ ِ وَن أر َمْْْ ِ َ ُ َقْْْمَِه ال ُ ْْْته ُة َ ا هِ ِ
ل ُ
ي ُ
ِ

ِ

الأ»ِ«ِه أر َمْ ْ » ِ َع ُ
َـِو ََم ْ ِ َ َ ْ أ َم ِ
صْ ْْ ه ِ«ِ:ه ِ
طْ م
َا َأ َ َا ل
ف َ
الِا ُل َ ُ
ِا َ ُ ْ ه م
إلنْشَاءِ
ب السَّادِسُ :فِي ا ِ
ا ْلبَا ُ
ق ِ َاا ُل َ
َمْْ َِلُِ ََ ل
حل ل ِ»
صْْ ُ ه ِ
نِا ه
كْْ ُ ل ُ
ك ه ِه
ِحمْْ َت هِمِاِله ل
ة ُر َ ِ وَْ« لو ُ ِ َه ُ َ
ِ

ِ

ِمْ َ
َاال أ
صْ هكِ ِ
ُِي ل
طَ ل
ِل ُ َ ُ
يِا ُ ْته ُ َع لء َ
ِا هرْْْ َ ا ِ
ِا ل َعْْْ مء َ
يْْْ م َ
َأ ُمْْْ م َ
ِا َ ُ

َُ ه ِ ِ
َأ ُق َسْْْْ لم لبِو هَةْْْْ َ ُمِ َ ْْْْ َتى َ
ى
ِاي ِْ َ ِ
ََت َْ ِا ْْترو اِ لا ُعطهاْ َ
ْت ُ ل

أصْ ْ هاِ ِ
ِاالت َ
أصْ ْ ه َ ه َ
اي ُمْ ْ لقِله ت ُ
َا ُ َ
ِمْ َ
َصْ ه َ د َِه َة ُ
ة ِ
ِغْ َ ُِ
كْ ه
َا َ ُكِلهت ُ
س َ

ِاْْ ه ِ ِ
َاَه ألْْ ه ِ ََ هاْْ هبِ َم ُة َىْْ ل َ
ة ِ
ِعْْ َ ُِ
اِاَأ َمْْ َ
َا َل ُرْْ ل ِاال ْْترو ل

ِا ه
اال ترو اِ َ ْ ُكِ ِ
ِا
َا َا ُ َ
َ
ل َ
فِ َأ َ ْ َ
ع ْ مقِ لع ه َم ْ ِ
َاو َُا ْ َ
مِو ْ ُـ َ
ِا َ ُ

ِا َ ْ ُكِ َل َةْ ُكِ ِ
َاا ُ َت ُة َم ل اِ َو َ ُا َ
تِ َل ُ َ
ِا َمْْ ِ
َأ و ِ َم َتْْمِ َأ أَْْ َ ِ َأ َُْْ َ َِمْْ ُ َ

اَمْْْْ د ِا ْْْْتهِ َ د
ِأاِ َ ُ ه َْْْْ هِ ِ
طء ُ
ُ
ُ
ُِ
د
د
ْي ِ
ِأاِ َ ُ ه اْْْ ه ِ
َىُِهاْْْْبِا ُ ْْ ْته ُة َِ ُ

َ َةَْْْ ْ د
ِا ه ْْْ ْ هِ ِ
ِهتكْْْ ْ دـ َ ُ
ي ََ
كْْ هاِ هذ ِ َْْ ُ َ د
ِأاِ َ ُ
ِه ُر َ
كْْ ه ه ِ
َي
هاو ُ

هِ َ
ِغْْ ُ ه ِ َم ُة َىْْ ل ِاَ ُمْْ د ِ لق هصْْ َ ا ِ
ِأا ه
ِا ْ ُ د
ن ِ
ِا َأ َ ُ ِ
ِا َ ُ
ْ ْ دك َ
ص َ
له َر ِْ د ُ

َا َقْْ ُ َ ه
ِا هرْْ َ ا ِ
يْْ م َ
ِجيْْ ِ َأ ُمْْ م َ
ِا َ ُ
َا ه
ة ْا َغ لةِااَ ُ َِ ْ هاِ َ ْ ُأ هطِله أ
ي ِ
ط َْ ُِ

ب السَّابِعُ:ا ْلفَصْلُ وَالْوَصْ ُ
ل
ا ْلبَا ُ
ا ُل َر ُصْ لكِ َ ْ ُ لك َِع ُطْ ه
تِ
كُس َِا ُة دكِ َق ُ ِ َث َِ ُ ِ
ِمج َ ْ دةِ َأ َ ْ ُ ِ
ت ِ هم ُ ََِ ُة ه ِ لأ ُ َ َ
ف لُ
ىِع ل
لكُتْْْْْْ دة َِا هر أاْْْْْْ هةِالسْْْْْْ َِما هِ ِ
اةهَْ َ ا هِ ِ هلى َ
َف ُف هصْ ُك َِلْ َ ىِال أت ُ هواْ ه َِا ُ
د
ةِا ِ
ِجْ َ ِ
ِا ُكْ دـ َ
َا َع َ هاِال أت ُ ْ ه َ ه هِِ ل
ى ِ َأاِا ُ ْْْ ْ هتِلِ َا َ ِْْْ ْ ا ِ ِا َ ْْْ ْ َ َ
ِ

ِ

ِ

ـدِا َمْْْ ُـِِ َهإْْْ هِا ِ
ِجْْْ هم َ
َا َف ُ ْْْ ه َ
ان ِ
ِاةع َ ه ِ
َا هة ُكِ َل َ ىِال أت ُ ْ هَِ ه هِِ ُ
َا هِِا ل َرْْْْ دق َِمْْْْ َـِاال ل َصْْْْ هِ ِ
َاا ُل َ ُة لك َِم ُـِ َ َى ل ْ د
ِِ
ي هِِِا ُ ْ دـ َِا ه ِ

َع ُط د
ِا ِ
فِ ه ْ َ ىِا ُل َم ُ لصْ ه هِِِا ُل َكْ هِ
ان ِ
ِِِااْْ َ ه ِ
س
َا َق ُصْْ ه ِ َا ُفْْ هـِال أ ْْ ُِ ه
َ
ِأاِ َ َاْْْ هِ ِ
ِأا هِِ َِا ُ ْْْ دـ ُ
هِ َِع ُ ْْْ دك ُ
هف ُةْْ دك َِا َف ُ ْْ ه َِمْْ هر َ
ِاةْْ لط هر ِ ِ
ـدِقْْ ه ُ

إلطْنَابُ وَالْمُسَاوَا ُة
ب الثَّامِنُ :اإلِجيَازُ وَا ِ
ا ْلبَا ُ
د
َ ُأ ه ََْْ لةِا ُل َم ُة َىْْمَِه َ ُرْْ ِِ َقْْ ُ ها هِ ِ ه ْ َ ِا ُل ِ لم َس ْ َااُ َ
رسَِه ْ ه ُو ه هِ» ِ
لِو ْْ« ه ُ
ـ ِ ا لِ ِ ِ َهاِ َقصْْ د ِااْ ُ د
ـ ِ
لِ ََىُ َ هسْ ُِ
هجيْْْ م ِ لع هْْْ ُِ
َ َ
ُ
َ َ
َاَ َهأ َقْْْ أكِ هم ُىْْْ لبِِ َ
ِ

ِ

سِا ُل لر لسْ هقَِل ُةْ َ ا ِ
وَْ« َع ُ َ َ ِ
َِْ له ه
ة ُ
ن ِ
ا َىْْ ه ِ
َا َعك لُسْْ لبِ لَ ُةْْ َ ل
لَِه ه
َه
سِ ِ
جي ْ لءَِه ة َ
هَض ْ هبََِ ُة ْ َ ِال أ ْ ُِ ه
َا َجْْْ َءَِه ة َ
هك ِ
التْْْ ُ هَا هِ
ِا أ
هَغْْْ ه َ

ى»
تَ ِ
صْْ ها ُ
َاالِ ل َ
يِ َف ه ْْ ا َِفْْ َ ُ
ِا َعْ َ
كِات َ
ن» ِ
لِقْ ُ َ ِا ُل َِْ ه ِ
وَْ«ا ُل َق ُا َ
س ِ
ِأا ََِتَكْْْ د هِِِالْْْىأ ُر هِ
له َ ْْْ ُ دق ُ
ت د
ِأاِ َ ُ
َ ُ
اْْْك ِ
ك هم هِ
ك ه َْْْ د ُ
اض ُ
ِاعْْْ ه َ

اهِ َذاِال أت ُة همْا هـِ
ِاال أتت هُمْْا هِ
لَْْ ُ َع ه
ـ ِ َا َق ُر هِِ هذ ِال أت ُ هص ه
ت ه
اس َ
مَِْْ ُ
الا ه َ
ِاال أت ُ
اك ِ
احل ُ ْْ هِِ َمْْ ُ ل ا م هَِِِْْ َ ُر هصْْ هِ
ط ه َْ هِ
ة ْ َم لةِا ه
ة ُ ِْ ه َ
َا َا ُ
ْك ِ َا ُ َ
علْ ُم ا ْلبَيَانِ
ن الثَّانِيِ :
ا ْلفَ ُّ
ِعْ ه لُِ ِ َ ُأ ه ََْْ لة ِِا ُل َم ُة َىْْمَِ ل
هطْْ ُ دق ل
ِر ُ َت هْْفُِ ِ
َفْ ِا ُل َِ َاْ ه ِ هع ُ ْ لـ َِمْ َِهْ هب ل
د
صْْ ُ ل هِِِ َث َ
ِأاِ هوىَ ََْْْْ هِة ِ
ِأا َ َ
َِْْْْ د ُ
ِثْ هِة ِ َ ُ ِْْْْهاب ُ
اا ل
ِا ُ
لا ل لا َو َ
ِ

ِ

ضعِ َّي ِ
ة
ة ا ْلوَ ْ
فَصْلٌ فِي الدَّال َل ِ
اللْْ هةِا ُل َ ُ ْْ هة أا ُِة ِ َعْْ َب ِ
صْْ ل َِه ل أ َ
ِالِاحل ُاةه أاْْ ُِة ِ
ةْْ أ ِا ُل َر ُوْْ لـ
َاا ُل َ ُ ِ
ِااَ َ
َُ
ِثْْْْ مةِ لم َ
َأ ُق َسْْْْ لم َو ِ َث َ
ِالسْ ْ َه َ ُِة ِ
ِأمْ ْ أ
ط ََ َ ْْْْ ُِة ِ َ َضْ ْم م ِا ُل هتْ ْ َقا ما أ
ِ

ِ

س هِِِ َف ل ِا ُل َِ َاْ هِ ِ ََ ُ ْْ م
ِا َعك لُسْْ لبِال َة ُ ه أا َتْْ هِ ِ
ِيْْ َ
ِاحل ه ا َ لةِ َل ُا َ
َفوه َ ُ َ
ت ََ
شبِيهُ
ا ْلبَابُ األَ َّولُ:التَّ ْ
هاوىَ ِ َ َ
ِع ْ َب ُ
ك ِ
َأ ُمْْْ َ َُِ ه هِِِ َم ُة اىْْْمَِ َهالْْْ دةِ َأ َْْْ ُِ
اك ِ
ت ُِ
الل ْ مة َ
َ ُ ِْ ل
ِاش ْ ه َ
َا َ
أَْْ ُُِ ِ
ِا ُجْْْ مبِ َأ َ ا ُُِ ِ
ا َ َفْْ ل َِفْْ أِ ُهـِ ل ْْ ُِ َكِالى َ
َأ ُا َو لرْْْ لبِ َأ ُاََ َةْْْ مة َ
ِ

ِ

ِا ها لسْ أا ه ِ هم ُىْ لبِال أ
ط َ َفْ ُِ ِ
ص مك َ
َف ُ
َاا ُل َ ُجْْ لب َِمْْ ِ ََ ُ ْْ َ ه
ت َو ه ِفهاْْ هِب ِ

ِا َع ُ ه أاْْْ ه ِ َأ ُا ل
ِر ُ َت ه َرْْْ ُِ ِ
َأ َُ اضْْْ َ
اِا َ هاجْْْْ ا ِ ل ُ هراْْْْ هِب ِ
َا َ ا ه ِْْْْ َ
ِاره ُسِْْه ِ َِْْ ِ
ِأاِ َع ُ ْْ دك َ
َه ه ْْس ُ
ِا لوْْْ ْ وكِ لع ه َفْْْ ْ ِ
َأ ُاِ لمت ََةْْْ ْ ل اا َ

ِجِْ ِ
ة م
ِا ه ا ْ و َ
ف َ
ِا ُ
َا َ ها مَ َ
َا َا ه
ااْْْ ااِ ََ ل
كْْْ ل ِ َأ ُاِ لم َم أل َرْْْ ِ
َه ه سِ َأاِ َِع ُ ْ دكِا َ ُ ِْ د
ِاالْ ْت َأوك هِ
ـ
هابِ لر همْ ِ
هِ ل
ِالضْ ِْ ل ِله أت ُ همْ ْا ه َ
َ
ُ
شبِيهِ وَغَا َيتِهِ وَأَقْسَامِهِ
فَصْلٌ فِي َأدَاةِ التَّ ْ
ك ِ َا لوْْك َِ
ل َ
َأ َ ا لْْْ لب َ
ةْْ ل ِ
ك
ِوْْْ َأ أ ِ هم ُةْْْ ل ِ
ِوْْْ م
ِمْْ ِ َ ْْ َ ل لِثْْ أـِااَ ُ
كْ ه
ِمْ ل
ِشْ لِ َب هَِْ ُِب ِ َه َة ُ
ِهَِ لءِ َم ِ َو ُل َ
ِاا ُرتَِه ْ ُِب
كْ ه
س َِم ْ ِ ه ْ َ ا ل َِف ْ ُع َ ُـ َ
ل َ
كْْْ د
ِاحلْ هِ ِ هم ُ ْْْ َ د
ِأاِ َم َ
هَصْْ ْ هِ
َا َغ ََْ لةِال أت ُ ِْها هبِ َو ُ ْ ل
ِأاِِ َ
ُ
اا ُ
ف َُ
د
د
د
َْْْ ُقَ د
هإْْْْ هِا
هل ُ
ِأاِ َ ُ ْْْ ه َبِا ُ ته َمْْْ هِا ِ َىُ ه َْْْْبِا ُ ْْْْته ُ َ الِ ِأ ُاِِ َ
ن ِ َو ل أ ُا ل
صْ ل ه ِ
ن
لا ُج َ لر لب هِِ ِا ُل َ ُج هب هَِْ ُل َم ُ ل ه ِ
تِ هم ُة لكِا ُل َر ه ه ِا ُل َِم ُ
ِ

َاَه ُعته َِْ ْ ها أ
ِالطْ ْ َ َف ُ ه
لِ ََىُ َ هسْ ْ ُـِ ِ
ِعْْ َ دِم ُ لرْ ِْ د
لِا ُِا ِ
َاَه ُعته َِْْ ها َ
َ
َاَه ُعته َِْ ْ هاِا ُل َ ُجْ ْ هب ََِتُةهاْْ م
ْكِِه َذا ِ

ِ

ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َأ ُاََ َةْْْ اةِ َ ُ هواِْْْ ا ِا ُفْْْ َ ا ا اِ لع هْْْ ُـِ ِ
م ُرْْْ د
دِا َأ ُاا ِ
اقِا ُاِ َ ُسْْْ َ ََ دِةِ َ ُ
مجْْْـ َ
ل
َ
همْْْْ ُ ِ لمت ََةْْْْ ل دِ َْْْْ َ ا ل ِ لأ ه ْْْْ َ ا ِ
ك ِ
صْْْْ ل ِ
ِأاِ لم َر أ
ِجْْْْ ه و ُ
ِأا َ
َ هرْْْْ و ُ

َِ ُ َمْ لكِ ِ
َاَه ُعته َِ هاِا ُل َ ُجْ هبِ َأ َُضْ ا ل
َْي ِ
ِج ه ِا ُل َ ُجْ هبِ َعك لُسْ لبِا ُل َغ ه ُ ِ
َا هم ُىْْ لبَِه ُعته َِْْ ها هِ َأ َُضْْ ا ِ َق ه َْ ُ ِ
ْي ِ َا ل َ َ
اْي هِِ َ
ِوْْ« ليُ َاْ هِة»
لت ه ه
لهك َُةْ ْ َ هُِال أت ُر هصْ ْ ه
اكِ َأ ُاِله لىْ ِْ ُ َا هُِ ِ هِِال ل ُِ ه ِ َو أ ُ
د
ِا لم ُ َ ْْ ْ مكِِه ُذِ لِ َجْْ ْ لِ ِ
َاَه ُعته َِْْْ ْ هاِ َلْْْ ْةِ لم َم أوْْْ ْ لِ ِ َه َ ْْ ْ ُ فه َو َ
ف ِ
َا هم ُىْ ْ لبِ َم ُ لِْ ْ م َِه َغ ََْ ْ دةِ ََ هرْ ْ ِ َا َعك لُسْْ لبِا ُل َمْْ ُ ل ا ل ِ لِذاِال أت َةسْْ ه ِ
ِعْْْ ه لُِ ِ
ِا َلْْْ مةِ ََ هاْْْ هب َِمْْْ ل
ِاْ ه لُِ ِ َا ُجْْْ مب َ
ِمْ ِ هم ُىْ لب ل
َا َأَُ َ لاِال أت ُ ِها هب َ
ِ

ِ

ب الْثَانِي الْحَقِي َقةُ وَالْمَجَازُ
ا ْلبَا ُ
لِ هذ ِ ُ ه
ةْْ ُ ه
اب َ
هـ ِ
ن َِفْْ أِ ُِ
َلْْ لبََِ ل ِ
ـ ِ
ِا ه ْ ُِ
طْْ ه
امْ ل
َا ه ا َ مةِ لم ُسْ َت ُة َم مكِ فه َ
َْ ل َ
َا َقْْْ ُ َ ه
ِقْ ُ ِ َ ه
ِجيْْْ ِ لم َ و اأِْْْ ِ َف ُل لم ُِ َتْْْ َ ا ِ
جيْ لءِ لم ُرْ َ َ ا ِ
لث أـِا ُل َم َ
ِغْ ََ َ ه
ت ُ
هو ُ َم مة َ
ِالْْْ َ َا ُِ ِ
ـ ِ
ِمْ ُِ
َق ه ََىْْْ دةِله لة ُ َ ْْْ دةِره ُ ْْْ َ
لِا ُل َم ُ ل ْ َ َ
َا لغ أ ِ َ
كُ ه َ
َو ُ َ ُـِ ره َة َ ِا ُل َ
ِعْ ُ ِ ه ْ َ ا لِ ِ
ِوْ ُ ِ َْ َ ا لِ ِ
اُ َ
ي َ
لِا ُل َ ُ ْ ه
ِ«اا َ َ مِله ُ َ ُضْ َ هُِالصْ هِ ِ
ِ ِ
ِعْْْ ُ ه ِ
ِأا ل
ِعْْْ ِ َ ُ هعْْْ و ُ
َر ُ ل ُ
هو ل َ
ك ِ
َْْ ل ِ لم ُ َ ْْ ل ِ
ِاا ُل َم َ
َأ ُاِ لل َغْْ ه و َ
َف َمْْ ِ ه ْْ َ ىِ َ َ ْْ َل دبِ َعِ َق لتْْ ُِب ِ

َ
يِ ِ
ِا َم ُ ل م
ظُ م
يِ َ َِ ُ
الِ لم َس أِ م
ل َ
ِ

َأ هاِا ُ ْْْْْْته َة َاُمِ َف َأ أمْْْْْْ ِااَ أا ل ِ ِ
ِحمْْْ وكِ َل لتْْْ ُِب ِ
ِا لوْْْ وكِ َأ ُا َ َ
لجْْْ ُق مء َ
فِله َمْ د
ي ِ
ِمْا د ِ لم ُ َ َ ْ ُ ِ
ة م
َِا ُ
ضِ َأ ُا َ
ِ

س ِتعَارَاتِ
فَصْلٌ فِي اال ْ
لَِْْْْ م ِ لع ُ َ لتْْْْ ُِب ِ َ َ ْْْْ َِل مبِو ََأ َ ْْْْ د َ
َ َع لت ُِب ِ
َااال ُ ْْْْته َة َاُ َ َ
ِشْْْْ َ
ت هِِِ َع َ ْْ دـِله َمْْ ِا أ َضْْ ُ ِ ِ
ةْْ ُ ِ ِ َا لمىه َةْْ ُ
َِْْ م ِ لل َغْْ اة َ
َا ُ ْْ َ َ َ
ِعْْ َبِااَ َ
ه
ِيْْْ َِقْْْ ُ ِ لأله َرْْْ ِ
اِأاِ َم ُةْْْ ل ا ا ُ
َا َفْْْ ُ ا ُ
اِأاِ لم َم أل َرْْْ ِ م ُىْْْ لبِ َق ه ََىْْْ مة َ َ
َا َمْ ْ ُـِ َ َىْ ْ هِِ َ
ـ ِ
ا َ َف ُا َوْ ْ ِ َىُت هَمْ ْ ِ ِ َهاِا ُل هة َىْْ هِالِا ُل ه َفْْ هق َِفْْ ُع َ هِ
مِهتك هم أاْ ْ ُِب ِ
لثْْْْْ أـِا ُل هةىَ ه أَْْْْْ لةِ َ ُ هما ه أاْْْْْ ُِب ِ ل ُ َرْ ْمِو ََمْ ْ ِ ل ُ َرْ ْ َ َ
ِجْْْ ْ همـدِ َق ه ََِْْْ ْ ُِة ِ َو َ َمْْْ ْ م ِ ََ ُ ْْْ ْ َ لأِ َأ ُاِ َغ ه ََِْْْ ْ ُِة ِ
َا َِه ُعته َِْْْ ْ ها َ
دِا َ
اْْ ْ َ َف ُ ه
لِ ِ
ِجْْ ْ همـ َ
َاَه ُعته َِْْ ْ ها َ
َاال أ ُر ْ ل ِِه ُ ه
ة ْ ه أا ُِة ِ
ِجىُس ْ ا ِ َف ل ْ ُكِ َأ ُ
ِِ
لِوَ َ ْ ه ِالصْ ه ِ
احلْ ُ ل
َاا ُل هر ُة لك َ
ِا ُ َ

َا لِأ ُ
ِا ُ ْ َ ِا ألته ْ َِلُِ َ ُ ْ َ ه
ت ُِ ِ
ا هِ َ ْ ُ
ت َ
لَِ ه
ك ِ
صْْْ هِ
َا لجْْْ ل َ ُ
هِوْْْ د َِه ُل َر ُ
س ِ
ِالسْ َِم هءِا ُل ل ْ ُ هِ
ِاا َ َ مِ ِ َها أ
َر ُ ل ُ
ِالت هشْْْْا ل ِالَُتهىَ هوْْْْ ُِب ِ
َأَُ َ لغ َوْْْْ أ ُ

هِم ْ ُ ه
لِ ِ
هاس ْ َ
ِا َع ُ ِْاِ ه ْ أت مةَِ َهغ ْ ُ َ
ةْْْْ هر أا ُِة ِ
َا َ َِ هة أاْْْْ مة َِلْْْْ َ ىِا ُل َ ُ
ََى ه
ِ ِ
اْْيِا ُل لمْْ ه ِ
ُطْْ ل ِ َأ أرْْ لبِا ُل لمىه ل
د
َـِ َأ ُمْ د ِ َف ُ ْ َتِه ُِ ِ
ةف ُ
َه َ ُ
ِأاِ َ ُر ه ه
تَِ ه
ك ِ
ةْْْ هِ
َا لا لشْْْ َ ُ
هِوْْْ د َِه اَ ُ

ض ُه
سِ ِ
ِمْ ُ ِ َ أ ْ َ
فِ َأ ُا َ
ِاحلْ ل
َف َر َق َ
ِاا ُرته َر هوْْ ُِب ِ
َعْْ َبِ َ َىْْ ه ِال ل ْْ ُِ هب َ

ِ

ِ

فَصْلٌ فِي التَّحْقِيقِ َّيةِ وَا ْلعَ ْقلِيَّ ِ
ة
الِمة اىْْمِ َث هَْْ د
ِأا ِ َع ُ ْْْ دكِ َف َت ُ ه ا ه أاْْْ مة َ
ِوْْْ
تَِه ه ْْس ُِ
َا َذ ل َ ُ
ِاحل ُضْ َ هُِا ُل ل
َوْْْ« َأ ُ َ َق ُ
صْْ هو ل ِالصْْ فه أا ُِة ِ َه َ ُم ه
تََِ َ
سِ لر ها ُ َ

اِا َأ ُاا ِ
َ َ
ُ ه أا ُة ِ

فَصْلٌ فِي الْمَكْنِيَّةِ
د
تِ َ ُ ِْْها مب هَِْْىَ ُر د
َا َا ُاْْ ل
سِ لأ ُ ْْ هم َ ا ِ َا َمْْ ِ ه ِْْ َ ىِ لم َ ْْ أِب َِل ُ لَِْْ ُ َو َ ا ِ
َا َ أ ِال ه ماِله َمْْْْْ ل
ِشْْْْْ لِ َب هَِْْْْْ ُِب ِ َف ْ َ له َ ِال أت ُ ِْها لبِ هعىُ ْ َ ِا ُل لمىُتَِه ْ ُِب ِ
ِ

ِ

لَِه ُ ْْْْته َة َا هُِا ُل ه
كىَ ََْْْْ هِة ِ َا هذ ُوْْْْْْ ل ِال ه داَِه َت ُ هِاا ه أاْْْْْْ هةِ ِ
لَ ُةْْْْ َ ل
تِ َمىه أاْْ ْ مةِ َأ ُ
تِ َا ُضْ َ لِ ِىَ ِ َأ ُر َ َاا َ ِ
ظ َر َا َ ْْ ْ ِ َا« َأ ُ َ َق ُ
َوْْ ْْ« َأ ُر َ َِ ُ
س ِتعَا َرةِ
ني اال ْ
فَصْلٌ فِي تَحْسِ ِ
د
احل ُسْ ه ِله أت ُ ِْها هِب ِ
لحم َ لسْْْْْ ل ِا ُ ِ
ْْْْْته َة َاُِ َ ُ هاَْْْْْ هِب ِ َه َِ ُع ِْ ِ ِ َا ُجْ هِبِ ُ ل
د
سِا ُل َ ُج لبِ َأ ُل َغ ااِ لق هرْ ِ
َاا ُل لِ ُةْْ هِِ َعْْ ُ َِاا هو َ ْْ هةِال أت ُ ِْْها هب ه ِ
ِا َل ُا َ
ِِ ِ َل ُر َ
ِ

ِ

ب الْمَجَا ِز
فَصْلٌ فِي تَ ْركِي ِ
صِْْْ ِ هِِره ُسْْ َِ دِةِ َأ ُاِ هم ُةْْ هك ََِتُةه د
ِجِْْ ِ
َْْْ ه َِمْْْ َ َ
اْْك َ
ِا أ
يِا ُِل َم َ
لم َ أوْْْ ل
مِاالِ لَى أ
ي ِ
َكْْْ ل ِ
ْْْْمِا ُ ْْْْته َة َا اُِِ لم َ أوْْْْ ل ِ
َاِه ُ ِ َِأ َ ِ
ي ِ َف َمْْْ َةِ لاَِْْْ ُ َع َ
ِ

ِ

ري اإلعْرَا ِ
ب
فَصْلٌ فِي َتغْيِ ِ
َا هم ُىْْْْ لب َِمْْْْ ِِه ُع َ لاَْْْْ لبِ َ َغْْْْ أ َ ا ِ َه َ ْْ ُ هِ
ى ِ
لِ َِل ُرْْ د ِ َأ ُاِ ه ََْْ َ دُِ لْْ َ ِ
ب الثَّالِثُ :الْكِنَا َيةُ
ا ْلبَا ُ
َل ُرْْْ م هَِْْْ هبِال ه لاِ َم ُة َىْْْ ل ِ لق هصْْْ ُِ ِ َمْْ َـ َ ِ
ةْْ لب ََِْْ ه ُِ ِ
ِجْْ َ ا ه ِ َق ُصْْ ه هِ َِم ُ ِ
ِ

ِ

ِ

ِ

ة ه
ل ِ
ة هِ
ِ َهاِا ُ هت َص ه
فِ هَ ُل َم ُ ل
صِا ُل َ ُ
لِااة د
ار ُرسِم ة د
ض ِ
ف َِاا ُل َغ َ ُ ِ
َ َ ُ
ََ ل َُ ل
َ هِ ِ
َأاِا ُر هت َ ْْ ْ هءِال أ ُرْْ ْ ه ِال ُ ْْ ْ هت ُو َ
ِ

ِِ
ب ُ ه هِِِا ُل لة ُق َلْ هة ََِْ ِ َذاِالصْ ه ِ
َوْ ُ َ
ضِ
ِع َ ُ ِ
ِة ُ م َ
ِ َ
ِأا َ
هَض مبِا ُ هت َص ما ُ
ة ُ َاْْْ هِ ِ
س َِاا ه
َا َر ُ ْْْ ه ه َِوْْْ ل أ ُم ه
ِ

ب الْمَجَازِ وَالْكُنَى
فَصْلٌ فِي مَرَاتِ ِ
د
ِا ه ا َ ْة َ
ِو ْ َ اِ ل هو ْ ُِ
ص ِْْ ه َِ د ِا ُا َ
ِاالك َلىْْمِ َأَُ َ ْْ لا هِمْْ ُِ ِ َ ُ
َْْ ل َ
لثْْ أـِا َمل َ
ِالرْْ ِ َ ُ ْْ ه َـِا ْْتهة ا دُِعْْب ِ َ ُ ِْْ د
هابِأ َُ اضْْ َِه ل َرْْ هقِال لة َ ِْْ
هِ َ ل
ل ُ َ َ
علْ ُم البَدِيعِ
ن الثَّالِثُِ :
الفَ ُّ
لََِِ ُةْ َ َِا ُعْ ه ِ َ ْ َه ه َ
ِا هسْ ه
ِاملْ َ ا هِا
لِالكِْْ هِا ِ لَ ُةْ َ ل
ِا لجْ ل َ ُ
هع ُ ْ مـَِهْ هب ل
يِااَ ُل َرْْْ ه
ِاا َمل َةْْْ ه ِ
ِا ُسْْْىه هبِ َ ُ ََْْْ هِ ِ َه َ َسْْْ ه
مل َ
ِا لجْْْ ل ل
لثْْْ أـ ل
ِ

ِ
ِ

ِ

ِ
ِ

معْ َنوِ ُّ
ي
الْضَرْبُ األَ َّولُ :الْ َ
اْ ْ َ ه
ط ََ َ ْ ْ ُِة ِ َ َ ْ ْ َل لِبِااَ ُ
َا لعْ ْ أ هِمْ ْ ُ ِ َأ ُل َ هَْ ْ هبِا ُل لم َ
ِاا ُِل لم َ ا َف َ ْ ْ ُِة ِ
ال َ
اا مَ لِا لجْْْْ م ِا ُاِ لم َ ََ َ ْْْْ ُِة ِ
ُسِ َاالت ُأسوه ا هـِ َاا ُل لم َ ْ َو َ ُِة ِ َْْْْ َق ل
َاا ُل َةك ل
ِ

ِ

هإْْْ داِله َمْْْ ِ
َ ُ ها ََْْْ مةِ لْْْ ُ َعمَِهن َ
تَِ َهم ْ ِ لَ ه
ْي ِ
ِو ْ لـِا ُل َ ه َْ ُ ِ
َا لا لش ْ َ ُ

لأ هاَْْْ َ ِ َم ُة َىْْْ ل ِا ُل َِ هةاْْْ ل ِ همى لُو َمْْْ ِ
لَِه َر ُ ْْ ه هِ َف ل
اْْي ِ
كْْ ُ ِ لمىه ُ ِ
َا لجْْ ل َ ُ
ِا ه
ـ ِ
ِمجْْ مـِ ََ َ ْْ ُِ
ااْْ د َ ُ
هو َ ُاوه َمْْ ِ َأ ُا َ
ِا َ ُ ه َْْْ م َِلْْْ لبِ َأ ُق َسْْْ لِا ِ
َأ َُضْْْْا َ

ف لَِْْ أ َعم ِ
ةْْ م
ِا ُ
لثْْ أـِا ُل لم َِ َل َغْْ لة َ
ِعْ ْ َبِ َأ ُر َ ْ ْ هِء ِِ :
ِا ل ْ ْ َ َ
َأ ُاِ َر هواْ ْْا َ

ىِت ُ َتى ََةْْْ ِ
اَِْْْ َ ل
َل ل لغْْْ لب َِقْْْ ُِ اا ل
اقِ لغ ل ْْْ ِِ َجْْْ هِء
اِِ ُهغْْْ َ د ِ
َ ُِ هاْْْ دِ

َْْْـِ ِ
ِاا َِمْْْ ُ ل ا ا اِال أت ُر ه
ل
َم ُ لِْْْ اال ُ
يِالك ه
َا َق ُ ِ َأ َ ُ ه
َِمْ ِ
اِِِا ُل َمْ ُ َ ه
ااِمْ ْ ُ ا ا َِه ه ْ ْ ُِ هبِالْ ْ أ لِا ِ
َا َأ أوْ ْ ل َ

َا لا ُسْْْ ل ِ َ ُة ه
د
اْْْك َِلْْْ لبِ َىُ ه
َْْْـِ ِ
ل
َْْْْ دَِو ََم ُو َاْْْْ هـِا ُِل َ
كِْْْْ هِا ِ
َه ل َ

ِا َمْْ ُـِ ِ
َُ
اـ َ
ِا َ ُر ه َْْ م َ
مجْْ مـ َ
ِا َ ُ هسْْ م
ِااال ُ ْْته ُ َ ا لِا ِ
ِاالىأ ُ ِْْْ ل َ
َاال أ ْْف َ

ِاال أت ُِ هجا ْ لب َِم ِْ ِ
َا َج ْ َءِاال ُ ْته ُت َِ ل َ
ص ْ ل ُه
ي ُق ه ِو ََم ْ ِ
َا همىُ ْ لبِ َق ُ
ِاا ِْ ل َِه ْ ُ َ
ك ِ
ِج هوْ َ ِ
ِمْ ل
َا َ ُ لقِ َم ُة ل داِ َم َسْ َق َ
ي لِقْ ُكِ َ ُ ََْ هِ ِ
َاا ُل َ ُ ل َِه ُل لم َجْ ه
االاْْْ َ ا ل ِا ُل َة ُ
َا ل
فَِه ُر ََْْْ هِء ِ
طْْْ ل
ِ

ـِ
ة ُ َم لَ هِم ُ ِ َذاِا ُل هة ُ ْ هِ
وَ ُل َة هِ
كُس َِ ِ،اا ه
ُيت هَمْْ لك ُ
ِالْْ َ ُج َو ُ ه
لِ هع ُىْْ َ ِا ُل لة َ َمْْ ِ
َُ
َمْم ِ
بِا ُل َر ل هاِ ه ِ َم ِا ُعت َ ِ
لَةى ِ َع َ ِ
ك ِ
ِعْ ْى لُو ُـِ لر ه ْ ْ ُ ِ
لهىلك َُتْ ْ دِة َ َ ِ،ل ْ ْ مك َ
ِعْْْ هِِِا ُل َرْْْ ل ِ َم ُة ل َمْْْ هِ ِ
هو ل َ
ِعْْ َب ُ
هِ لم ُ
الء ِ
ِالْْ َ هِ
ط َ ْْ ا َ
ل أ ْْ ُ ه
ِ

ب الثَّانِي:اللَّفْظِ ُّ
ي
الضَّرْ ُ
ِاحلْ ْ ُ ه
هم ُىْ ْ لب ُه
ِاالىأ َْ ْ هِا ِ
اَِتْ ْ هِا ِ َمْ ْ َـ لِ َ
ل َ
س َ
ِاا َىْ ْ ل
ِا ل ْ ْ َ ِ لذ َ َ
ِااْ ْ ه ُ َ
ِا لم ُس َت ُ اًفِِه َذاِالىأ ُ ل ِا ُ َت َ ْفُِ
َا لمت ََمْْْ ثهِاِ ل هعْْْ ِِه ه ِا ُو َت َ ْْْفُِ ِ َر ُ اع َ
ِا ه
لِا ُل َ ه
اا ْ َ ا ِ
َل ْ ُ ِ ََ ُة ْ ه َ
اا ْ ل ِِهالأ َ
ْيِ لذاِ َ َ ْ ْ َل هِب ِ
اِالت هواْْ ه
َا هم ُىْ ْ لبِ لذ أ ُ

ك ُ هِ َ ل
َف ُ ل َُِ َع ه ِا ُل َ
ك ُ ِ لم َ ه َ ا ِ
ِا َم ُرْْْ ل م
اق هَِْ ِِْ َ َ ْْْ َل هِب ِ
َ طْ ْ َ

َا ل َ ه
ِا ُاْ ل
فِ
َِي َت هْ ُِ
ت َُ
سِا ُل َ ُ ه
ي َ
ِج َى ل

َ ُ ها لِ َو ِ له ُ ل
ِا ُالْ َِ ُة َ ِ َأ ه ْفُِ ِ
كْ لك َ
ََ ُاتْْْ ا ِ َف َ
ِا َ ه ََتْْْ
ك َرْْْ ِ َف ه ا
اْْْ َ

ِاحلْْْ ل ه
الِا ُ َت َ َرْْْ ِ
َاِه ُ ه َ
ِا ُا َئْْْ هة ُ ل
ار هقهِمْـِا ُ ْته د
ِل هِِِا ُل َةْ َِ ُِ ِ
م َ َ
َ
َا َمْْ ُـِ َ َ ْْ لا د
نِ لم َضْْ ها اع ِ لأ هلْْفُِ ِ
لََىأ ْْ ْ ا لَِْْ ْ ُ َعمِِه َذاِ َ َ َ ْْ ْ َم ِ
او أ
ِالطْ ْ َ َف ُ ه
لِ لع ه َفْ ْ ِ
َا َمْ ْ ُـِ َْ ْ َ ه
يِال أ ُر َْْْ ُ ه
ق ِ
لَِه ُشْْْته َ ه ِ
َىَ ل ْْْ ل

اسَِه ة َهشْْْ َا هُِ ِ
أَ هىْْْ ل
َا ََْْْ ه ل ِالت ُ
ب ِ
ِعْ ِْ َ ِ
َْ ْقه ِال أِ ُرْ ْ ه َ
َا هم ُىْ ْ لب َِا ِ َع ل

لم ُ
ِأاال ِ
ِاالْْْْىأ ُ لـِاا أا ل أ
ك َتىه ارْْْْ َ

َِف لوْْ َ أ
ِالْْ ه ِ ََ ُ لع َرْْ لبِا ُل لم َ أ َفْْ ِ
ِا ه
َا َ ُ ل ِ ل ُ ه
ااْ م ِ َف َ ْ ُِ ِ
فِالىأ ُ ه َ
َا َمْْ ُـِ َ َِ لعْْ د َِ ه
ِا ه
ةْْفُِ ِ
هِاْْ د ل

ِج َىْْْ د
ِوْْْك ه
لم ُق َ هاجْْْ ا ل
سِ لأله َرْْْ ِ
َا هشْْْ ُِوه هب َِفْْْ َ َ
اكِ لذاِا ُلته َ ْْ ِْ ه ِ
ق
همْْ ُ َ
ِغْْ ُ هِ َأ ُ لَِْْ ُ َو َ هِِِا ُل هة َِْْ َا هُِ ِ
د
ِجِْْ
ةْْ ُ داِ َف هرْْ ِ َر ُةْْ د َِه َر ُ ْْ َ ُ َ
َ
صْْْ َ ا دِ َف َمْْ ِ َق ُِْْ لكِ َِْْ
ه ْْ َ ِ هم ُ

لم َ
ِااتلِ َأ َاْ ُ ِ»
كْ ْ أ اا ل
س َ
ِا َمْ ْ ِا ُل َت َ ْ ْ ُ ِ ِ ََ ُأ هطِ وَْ« َِ َُشِالىأ َ
اَِ َ ره اسْ ْ َ
جعِ
فَصْلٌ فِي السَّ ْ
د
َ لـ هِِِ َف َ ه
اةْْ دك هِِِالى ُأةْْ هِ ِ لم ُ ْْْْ ِ َهوةِ َق فه َاْْْْ اة هِِِال ل ْْْْ ُة هِ ِ
السْْ ُ
َا أ
اَْْْْ لبِ َث َ
ِثْْْْ مة هِِِا ُل َرْْْْ لِ ِ
ل ل ل
ةْْ مـِِه ُ َ
ِوْْ َ َِمْْ هِِِال أة ره َاْْ ُِة ِ
لم َ أ
َا َمْ ِْ ِ ه ْ ْ َ ا ل ِا ُل لم َتْ ْ َ ا ه َِفْ ْ ُ هاِ ِ
َأَُ َ ْ ْ لاِ َذ َ
ى ِ
اكِ لم ُسْ ْ َت د ِ َف َمْ ْ ِ لْْْ َ ِ

ل َِمْْ َـِا ُ ْْ ِته ه
ِل ُ
لم َ
ِالْْ َ ُ هِ
طْْ أ م
ِعْْ َب ه
ِا َفْْ هقِا ُل َم ه ْْ َا ُِة
ِج ْْ لب َ
َأ ُا ل

رس ماِ َم ُ لف َعْ مِة﴾ِ هِِالْ ل ُو هِ ِ
َوْْ ﴿ِ:ل ل
لأ ُ ْْ َ ىِا ُل َ ْْ ه َىَت ُ ه
َلِفهاْْ هبِ َأو َُةْْ َ ا ِ

ُِي لسْ لِ ِ َا لم ُ
َ ل َ ْْْ ِ ل َسْْْ أ
ُسِِه ُ ِ ََ ُ
ك لِ
ط َ ْْْْا ِأ ُع َ
ك لة َ ِ َف َ ْ ُا َ
َاا ُل َةك ل
س َُ
ِشْ ُ
طد َ
َ هـِو للك َ
ِمْ ِ هِِار َ ْ ه ِال أت ُ ْطه ل ِ هعىُْ َ ِا ُل لة َ َمْ
َا َج ُة لكِ َ ُ
ِغْ ُ َ َ
موَا َزنَةِ)
فَصْلٌ فِي الْ ُ
ِا ُ ْْ َ ِالت ُأسْْ ه ََ ُِة ِ له َر ه
ة ْ ِ دك هِِ ُ
ِال ْ َ ُ ه ه
ِالِِِال أت ُ هر َا ْ ُِة ِ
لثْْ أـِا ُل لم َِا َ َرْْ لة َ
ِا ُاْْ ل
تِ ََت هأرْْ ُ ِ ِ هِِا ُل َ ُ ه ِ َل ُرْ ل ِ َف ُ َ َ ُاوْ ِ َف ُ ْ َت هر ُ ِ
َا ُ ْْ َ ِا ُل لم َم َث َ ْْ لة َ
ِمْ ِ َق ُِْْ َكِالْْ أ ها ل ِ هذ ُوْْ ل ل َِلْْ ُ ِ ََ ُ َق َمْْ
َـ َ
ِاال أت ُ ْْ ه ل
ي َ
َاا ُل َ ُ ل
ِاا ُل هتْ َقا لا َ
السَّرِقَاتُ
ِشْ ْ هع د ِوَِمْ ْ ا ِ َ ْ ْ َِ َ ُِب ِ ل ْْ َ أ ِ
َا َأ ُ ْ ْ ل َ
لسْْْ ه َق ُِة ِ
ِالْْ ه ِ ََ ُ لع َرْْ لبَِه أ
ن ِ َأا َ د
ن ِ
س هِمْْ ُ ِ َذاِا ُل َِْْ ه ِ
َا لوْْْك َِمْْْ لِقْْْ ل َا هِِِااَ ُل َِْْْ ه ِ
ِعْْ َ ُِ َف َ ْْ ُا َ
ُ
لِ َع ُىْْ َ ل ُـِ هق ُسْْ َم ه ِِ :
السَْْْ ه َق ل
َا ي
َِ ِ
َ َضْم ل ِا ُل َم ُةىَْ َ
اةْ ِ لم ُسْ َ
مِمجه ا

حل ل ْْْْ اِا ُل لم َ ا ه َفْْْْ ِ
َه َ هلْْْْ هب َ
ِا َأ ُ َ
اِا ل ه
ْْْْْْ َ ا ِ
لهىَ ُ همْْْْْ هبِِ َهغْْْْْ َاُ َ

ِا أ
الةْْْْْ ه ِ ِ
ِج ه أاْْْْْ مة َ
َ هر أاْْْْْ مة َ
َأ ُا َ لا ل ِا ُرته َ ْْ ل َِمْْ َِقْْ ُ ِ لر ه ِْْ

مِمْْ ِ َأ َْْ ل
مِر َ له َرْْ
هَْْ هب َ
ِا لَْْ ُ َع َ
َا ُا ل
ِالسْ َه ه َ
ِوْ َ ِ َأ ُجْ َ َ ا ِ
ت هِمْ َ أ

ام َِفْْ هـِ
َا َأ ُ ْْ ل ل ِا ُل َم ُة َىْْ ل َ
مَِْْ أ ا اِ لِ هعْْ ِ َ ْْ ُ ا ِ َاِه ُل َم امْْ َ
ِا َِ ُ هسْْ ا
خفِيَّةُ
ة الْ َ
السَّرِ َق ُ
د
ى ِ
ِا َحم ُ لمْ اا لَِْ َ ِ
َا َمْْ ِ ه ْْ َ ىِال أْْ ه ه ِ َأ ُ ِ لَ َغْْ أ َ ا ِ َم ُةىاْمَِهِ َ ُجْبِ أم ِْ َ
لهىَ ُ ْْ دكِ َأاِ َ ُ ْْ د
ِالةْْ ه ِ ِ َا َق ُ ْْْْ د
ِشْْ لم ه أ
ا ل
ِااِ َ َ ْْْْ َل هبِا ُل َم َةْْْْ ه ِ
ي ُ
ُ
ي ُ
ِاحل ُسْ ْ ه ِ َاال أة َىْ ْ هءِ
ِابَ َرْْْْ هِء ِ َ َر َ ْ ْ َ ُ
َأ ُا َ لالْْْْ لبَِه َ َسْْْْ ه
ت هِِ ُ ل
اال ْق ِتبَاسُ
ِا ْ ه َ
سِ َأ ُ ِ لَ َضْْ أم َ ِا ُل َ
َتِ َ ْ لا ه ِااَ َر ْ ُِا ِ
كِْْ ُِا ِ لق ُ ر ْْا ِِا ُا َ
َااال ُقته َِْْ ل
سِ هع ُىْْ َ ل ُـِ َ ُ ََْْ ه ِِ :
َااال ُقته َِْْ ل
َا َجْْْْ هو مق هِلْْْْ َ ُ د ِ َأ ُاِ ه ْْْْ َ ا لِ ِ

تِا ُل َم َةْْْْ ه ِ
ِا َث هَْْْْ ل
لَ
حمْْْْ أ م َ
ْق هاِال أ ُرْ ْ ه ِالِ َم ُة َىْ ْ لِ
َ ُغ هاْ ْ ل ِرْْ ُ

التَّضْمِنيُ وَالْحَلُّ وَا ْلعَقْ ُ
د
َاااَ ُ ل ِ هم ُ ه
ة هكِ ََ هرْ ِ
ِمْ ِ َ هرْ
ِا َِم ِ َع َبِااَ ُ
َ ُض هماى لِلو ُـ َ
ِش ُة د َِه َة ُق ها َ
ى
ِا َمْْ ِ هم ُىْْ لب لَِْْ َ ِ
ِأمج ل ِ
َِهىلك َُتْْْْْ دة ُ َِ
ِاا ُغت هلرْْْْْ َ ا ِ ََ هسْْ ل ِ َ ُغ هاْْ د َ
ْْْْْ لب َ
ِعْْ ه لُِ ِ َا َش ْ ُ
ط ا اِا ُاِ َأ ُ َر ْمَِهنهَ ْ َ ا دِ لأله ْفُِ ِ
ََ ُاتْْ ا َِفْْ َأ ُع َبَِه ُ ْْته َة َر دة ل
سِ ِ
َاا ُل َة ُ ل ِ َر ُ لـِالى ُأةْ ه ِالِ َه ال ُقته َِْ ُ
ت ل
َا ُ
ا اِال ْْ ُو َ ُ هَِِِا ُل َ
كِْْ هِا ِ
اشْْ َ َ

ِ َهشْْ َاُمِله
همْْ ُ ِ َذ هلْْ

احلكِ َر ُة ل ِال أى ُ هـِ َف ُع ه ه
سِ ِ
لِا ُل ه َا ُ
َا ُ َ
يِاة َهم ْ هِا
ة ْ لك َِم ْ ُ َ ه
َاا ُل َمىُ ْ لـِ َأ ُ

ال َّتلْمِيحُ
صْ ْ دة ه
هم ِ ُ َ
ِغْ ُ هِ هذ ُوْ هِ هِ َف َت ُ همْا م ِو ََمْ ُ ِ
ك
ك ِ
ِشْ ْ ُة د ِ َم َةْ ْ ُ ِ
ه أ
ن ا ْلفَنِّ
ذنِيبٌ فِي أَلْقَابٍ مِ َ
تَ ْ
تا م ِ َأ ُاِ َ ُة ه َْْْ لِ ِ
الت هَْْ لِ ِ َ ُ ه ِ م
اـ َ
َ ِال أت ُ هشْْ ل
اْْْيِا ُ ْْْ ه َ
ِا أ ُ

ِاحل هم ْ ل ا ُِ ِ
َو ألت ْ هو لِ َ ِا ُل َة َه ْ ل ا َ ُ َ
َ ُ
هاَِا ُ ته ُ ْْْ َو لِ ِ
طه م
ِأاِ َْْْ ُ َ م
َْْْق ُ
ِأا َ ُ
هاْْْْك ِ
لِ
ِِا
ِ َها َلْْْْ مةِ َ ُ ْْْْ هَِ م ُ
ا ه َاْْْْْ مةِا ُاِ َر ُرْْْْْ مكِا ُا َ َ
ِِْْْْْت لـِ ِ
َُ
ِاا ه َ ْْ ْ لِء ِ
َِ ُةْْ ْ ه َ م ِا ُاِِه ُل َغْْ ْ م ُ

ِالس هج ل ا ُِ ِ
الس هو ل َ ِال أ ا هو لة َ أ
أ
ِلِا ُ ْْْته ُ
هَضْْْ مب ُ
ط َ ا لِ ِ
ِاوْْْته م
ِ َ
ِأاِ َ ُة ه ل
ةْْْ مةِ َ ُسْْْ هم م
اْْْكِ
اا ُ
َا لف ُ َ
ِهتكْْْ لِ
ـ
َ ُ ه َْْْ م ِا ُ ْْْته ُ ِ م ُ
ِأا َ َ

م
هَمْْْ لءِ
َىُقه
َْْْكِا ُاِ َْْْ ُأره م
اسِا ُاِِ َ
ِِ ْْ د
لا ُسْْ ل َ َ
ه هَِِِْْ لمىَ َ َعْْ ُِة
اج َةْ ُِة ِ
ة م
ِااِ لم َ َ
ف ُ
ِا ُ
لا ُس ل ِا ُل َِ َا ه َ
ذبًا
د كَ ِ
فَصْلٌ فِيمَا ال ُيعَ ُّ
ـ ِ َاالِالت َِأغْْْ هوَِ ههسْْْ َ ىِا ُل لم َ ْْْ أ هِا ِ
ِاالْْت َأوك هِ
هإْْ ها َ
َا َلْْ ُا َ
س هِِِاة َ
هم ُ ِ َو ه د
ن ِ َه َ ُا ل
ِعْ ه ِا ُل َ
كْ ه ُ ِ
ن
ابِ َق ُ َِلْقه ُ ِ
ااْ َة َ
تِالِ َمىُ ل َ
ن َ
ِا هِِا ُل هم َق ه
خَاتِمَ ٌ
ة
ِا ُ ه
يِا ُل َ
اب َتْْْْْ هِا ِ
كِْْ هاِ ِ
صْْ ها ه
َْْْْْ َأرِ م هِِِا ُِل َِْْْْْ ُ هء َ
َا ََىُ َِ هغْْ ِله َ
َ َهم ُ
اعْْْ هةِا ُ ْْْته ُوِ هِ
ِا لا ُسْ ه ِا ُل َ ْ هِ ِ
َا َ ْْْ ُِ د ِا ُاََِ َ َ
دِا َسْ د َ
ط َـ َ
ِِ د
احل ُس ل هِِ َ َ
نِ ِ
هِ َأاِا ُقته َض ُ
َا ُ ل

ص َك ُ ه
ِاب َ
نِ
طْ ُ
َا هِِا أل ه ِ ََ ُ لع َر لبِ َف ُ

َا هم
َْ

ِاحل ُس ه هِِ ُ ه
ُ ِ ه َم ه
ِاب َتْ هاِ ِ
ل ُل
َ َ
صْ َ ُُِ ِ
ِاا ُم َ ْ هةِا ُل َم ُ ل
اَِت َْ لا ل

ِة ُِْلِال أ ْ هب ل
ِا ْ َ ِااَ َم ْ هِ ِ
لث ْ أـ َ
ةْْْ ُ ِه هبِااَ ُ َاْْْ هِا ِ
َا هلْْْ هب َِ
ِا َ
َا َ ْ ْ أ ِ َ ْ ْ هج ااِِ َهاِااَ ُذ َقْ ْ هِ ِ
َْْ أـَِه َ ْْ ُو ه ُه
َْْ هةِا ُل َم ُا لمْْ هِ ِ
ِاحل أ

ِ ُها َ لافْْْْْ لبَِ لهم ُ ْْْْْ هة ه ِالت َأمْْْْْ هاِ ِ
ةْْ ِىُ َة هِةِا ُل َِ َ
ِغ ْ هةِا ُل َم ُ لمْْ َ ُُِ ِ
هم ْ ُ ِ َ
صْْ َ
مِحم َ أمْْ هِ
ط َر ل
َعْْ َبِالى هأِْْ ل ِا ُل لم ُ
َمْْ َ
ِغْْ أ َ ِا ُل لم ُ ْْ َت لقَِه اَ ُ ْْ َ هِا

ْ هِ
ِا ه ْْْْا َ اةِِ َهاِالْْْْ أ ُ َ
ََ ُِ هغْْْْ َ
صْ ْ ه
ِعْ ْ ه ه ِال ل ْ ْ ل ا هِ
ف َ
لمْ ْتهـِِره ُ

۞۞۞۞۞

ِ
[ترمجة الشارح]

اسمه :أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري ،ولد
سنة (1101هـ1689/م) بمدينة َد َمن ُْهور ،ووفاته سنة (1192هـ).

شيخ اجلامع األزهر يف عرصه ،وأحد علامء مرص املكثرين من التصنيف يف

الفقه وغريه ،تعلم باألزهر ،وويل مشيخته ،وكان قواال للحق ،هابته األمراء،
وقصدته امللوك ،وتويف بالقاهرة.
من مؤلفاته:
 حلية اللب املصون برشح اجلوهر املكنون ،وهو هذا الذي بني يديالقارئ.
الـمن َْو َرق يف علم املنطق.
 إيضاح املبهم من معاين ُّالس َّلم يف رشح السلم ُ
 هناية التعريف بأقسام احلديث الضعيف -خ. سبيل الرشاد يف نفع العباد ،يف األخالق. الفيض العميم يف معاين القرآن العظيم-.خ. منتهى اإلرادات يف حتقيق االستعارات. الفتح الرباين بمفردات ابن حنبل الشيباين -خ. عني احلياة يف استنباط املياه -خ رسالة. -القول الرصيح يف علم الترشيح ،وغريها(.)1

( -)1انظر :األعالم للزركيل.

[ترمجة صاحب اجلوهر املكنون]

عبد الرمحن بن حممد األخرضي ،ولد سنة (918هـ 1512/م) ،حكيم،
منطقي ،مشارك يف أنواع من العلوم ،وهو من أهل بسكرة ،يف اجلزائر ،تويف سنة
(983هـ 1575/م) ،وقربه يف زاوية بنطيوس (من قرى بسكرة).
من مؤلفاته:
 السلم املنورق ،أرجوزة يف علم املنطق. اجلوهر املكنون ،أرجوزة يف علم الثالثة الفنون. رشح الرساج يف علم الفلك. -خمترص األخرضي ،يف العبادات عىل مذهب مالك ،وغريها(.)1

( -)1انظر :األعالم للزركيل ،ومعجم املؤلفني لكحالة.

ِ
[تقديم الشارح]

َّ
وتباهت ببديع ُأ ْن ِس ِه قلوب أهل
إن أفضل ما َحت َّل ْت به ِجياد املعاين والبيان،
ْ
العرفان ،الثناء عىل اهلل املختص عىل احلقيقة بالكامل ،املنزه يف ذاته وصفاته عن
شائبة املثال ،والصالة والسالم عىل أفصح األنام ،حممد الذي بلغ املسند إليه
غاية املرام ،وعىل آله وأصحابه الطيبني ،الباذلني نفوسهم يف تشييد قواعد الدين.
وبعد:
فيقول العبد الفقري احلقري ،الراجي من مواله اخلروج من سجن التقصري،
أمحد الدمنهوري ،م َّت َع ُه اهلل بحصول آماله ،و َم َّن عليه بكامل التوفيق يف أقواله

وأفعاله :هذا بيان للرسالة املوسومة بِـ«:اا

ِ املكى

» يف علم البيان

الرمحن األخرضي -رمحه اهلل تعاىل -ونفعنا به قد
للعارف باهلل تعاىل سيدي عبد َّ
الرمحن السويس
التمسه مني العالمة النبيل والنِّحرير الدَّ َّراك ُة اجلليل سيدي عبد َّ

أفاض اهلل علينا وعليه من بحر النوال ،ورزقنا وإياه النسج عىل أحسن منوال،

طال ًبا مني السهولة يف البيان؛ لينتفع به املبتدئون يف علم البيان؛ فأجبته وإن كنت
لست ً
أهال لذلك وال من رجال تلك ا َمل َها ِم ِه واملسالك؛ ولكن حسن ظني
بمفيض اإلنعام هو الذي محلني عىل احللول يف هذا املقام ،راج ًيا منه سبحانه
وتعاىل حسن القبول ،والفوز برضاه بمحض فضله فإنه املأمول.
وسميته« :ا اةِ ال يِ املص ِ َرشبِ اا

ِ املكى

» واهلل أسأل من

فيضه العميم أن ينفع به من تلقاه بقلب سليم ،إنه مفيض اخلري واجلود ،وهو
حسبي ونعم الوكيل.

ق ( :بسم اهلل الرمحن الرحيم)

ً
وعمال بخرب(( :كل أمر ذي
أق ِ :ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز،

بال( )1ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرمحن الرحيم فهو أبرت)) ،ويف رواية(( :كل كالم ال
يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أجذم)) .وال تعذر يف العمل باحلديثني؛ حلمل االبتداء فيهام
األول( ،)3ويف الثاين
األول عىل َّ
عىل األعم من احلقيقي واإلضايف( ،)2أو حلمله يف َّ
عىل الثاين؛ كام يف القرآن ا ْل ُم َب ِّني كيفية العمل هبام .عىل أن اشرتاط حتصيل الربكة

باالبتداء هبام م ًعا حممول عىل الكامل( ،)4وأ َّما أصلها( )5فحاصل بأحدهام ،بل بكل
ذكر غريهام كام يدل له( )6رواية(( :بذكر اهلل)) الدالة عىل اعتبار جهة عمومها.
ويف وصف األمر بام بعده فائدتان:
ا :تعظيم اسم اهلل تعاىل؛ حيث ال يبدأ به إال يف األمور التي هلا شأن وخطر.
ااا ِ
الة راة :التيسري عىل الناس يف حمقرات األمور.
َا لأ ُا ها ََِّ :
أن ك اُال من البسملة واحلمدلة من أفراد موضوع قضية احلديث
فيحتاج كل منهام حينئذ إىل سبق مثله ،ويتسلسل(.)7
( -)1ذي بال أي :صاحب بال .واملراد بالبال هنا :هو احلال والشأن ،أي :ذي حال ُُيتم به رشعي ًا،
واملقصود بقوله ÷(( :أبرت ،أجذم)) :أنه منزوع الربكة.
( -)2االبتداء احلقيقي معناه :أن يكون اليشء متقدما حقيقة بحيث ال يكون يشء مقدَّ ًما عليه .ومعنى
ومتأخرا عن يشء آخر .هامش حاشية ُم َّال عبد اهلل
االبتداء اإلضايف :أن يكون مقدما بالنسبة إىل يشء
ً
عىل التهذيب.
( -)3يعني :حيمل يف احلديث األول -وهو حديث ال يبدأ فيه ببسم اهلل -عىل األول ،أي :عىل االبتداء
احلقيقي .وقوله« :يف الثاين عىل الثاين» ،أي :حيمل االبتداء يف احلديث الثاين –وهو حديث ال يبدأ فيه
باحلمدلة -عىل االبتداء الثاين وهو االبتداء اإلضايف؛ ألن احلمد مبتدأ به بالنسبة إىل ما بعده.
( -)4أي :كامل الربكة .خملوف.
( -)5أي :الربكة.
( – )6قوله« :كام يدل له» أي :حلصوهلا بكل ذكر .وقوله« :الدالة» صفة للرواية  .وقوله« :جهة عمومها»
أي :األمر املوصوف بعمومه اخلاص يف الروايتني وهو الذكر .خملوف
( -)7معنى هذا اإليراد :أن البسملة من األمور التي هلا بال فتحتاج إىل بسملة أخرى تتقدم عليها والبسملة
إىل بسملة وهكذا إىل ما ال هناية ،فيلزم التسلسل.

اأجاي :بأن ا
حي ِّص ُل الربكة لغريه ويمنع نقصه كذلك جيب أن
كال منهام كام ُ َ
ُحي ِّصل مثل ذلك لنفسه ،كالشاة من األربعني تزكي نفسها وغريها.
والباء يف البسملة متعلقة بمقدَّ ر ،وكو ُنه ً
فعال ،ومن مادة التأليف هنا،
ومتأخرا -أوىل.
ً

أم ِااا  :فألصال ِة الفعل يف العمل.
أمس باملقام؛ إذ ال يشعر تقدير خالفه بام جعلت البسملة مبد ًأ له.
اأم ِالة ِ :فألنه ُّ
ٌّ
ودال عىل
اأم ِ الة لتِ :فألن تقديم املعمول هنا أدخل يف التعظيم،

االختصاص كام يف﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ [الفاتحة.]5

واالسم -عند البرصيني :-أحد األسامء التي ك ُثر استعامهلا فخفف بحذف

أعجازها وتسكني أوائلها ،ثم اجتلبت مهزة الوصل عند االبتداء هبا؛ توصال
للنطق بالساكن.

الس ُم ِّو( ،)1فأصله عند البرصينيِ :
ُـم ٌو» ،ووزنه « ُفـِ ْع ٌل»،
واشتقاقه :من ُّ
«سـ ْ

وبعد التغيري« :افع».

«و ْس ٌم» ،حذفت الواو وعوض عنها مهزة الوصل.
وعند الكوفيني :أصلهَ :
الس َمة ،وهي العالمة ،فالوزن قبل التغيريَ « :ف ْع ٌل» ،وبعده« :اعل».
واشتقاقه :من ِّ
و(اهلل(َ :))2ع َل ٌم عىل الذات الواجب الوجود .ووصف الذات بام بعدها(ٌ )3
بيان

للمسمى ،ال العتباره فيه؛ وإال لكان املسمى جمموع الذات والصفة ،وليس
كذلك؛ بل هي وحدها ،وقيل :مع الصفة.
( -)1وهو العلو.
( -)2اختلف يف لفظ اجلاللة هل هو علم أو ال؟ فقالت الزيدية وأكثر املعتزلة :إنه اسم بإزاء صفة ذات،
وتلك الصفة هي صفات الكامل التي ألجلها حيق له العبادة ،ومعنى أنه موضوع بإزائها :أنه إذا أطلق
تفهم تلك الصفات .قالوا :وليس ب َع َلم؛ ألن األعالم ال تفيد أكثر من متييز مسمياتا .وهو يف األصل
من أسامء األجناس؛ ألن أصله «اإلله» يطلق عىل كل معبود بحق أو باطل ،وقال الرازي :إنه علم هلل،
وحكاه يف األساس عن النحاة .من مفتاح السعادة.
( -)3وهو قوله« :الواجب الوجود» .خملوف.

ااعتض عىل جعل اهلل َع َل ًما َّ
فرع تعق ِل ِه،
بأن وضع العلم بإزاء ذاته تعاىل ُ
وال َت َع ُّقل ،فال وضع.
اأجاي :بتعقله تعاىل بصفاته ،واملنفي تعقله بِ ُكنْ ِه حقيقته ،وهو غري الزم يف
وضع ال َع َلم .عىل أن الواضع مطل ًقا( ،)1أو واضع هذا االسم هو اهلل تعاىل َع َّل َم ُه
لغريه بوحي أو إهلام.
«ر ُح َم( »)2أي :من
و(الرمحن الرحيم) :اسامن ُبنيا للمبالغة ،مشتقان منَ :
مصدر ذلك.
َ
َ
واإلحسان .وأسامؤه املامثلة
التفضل
وانعطاف يقتيض
والرمحةِ :ر َّق ٌة يف القلب
ٌ
هلذه مأخوذة باعتبار الغايات التي هي أفعال ،دون املبادئ التي هي انفعاالت؛
الستحالة الكيفيات النفسانية عليه تعاىل ،فالرمحة هنا جماز مرسل عن اإلحسان أو
ً
استعامال السم السبب يف املسبب .واألول أبلغ من الثاين؛ لزيادة بنائه ،كام
إرادته،
ِـ«:ح ِذر» و«حاذر»؛ لعدم التالقي يف االشتقاق(.)3
يفَ « :ق َط َع» و« َق َّط َع» .وال نقض ب َ

وقدّ م «اهلل» عىل تالييه؛ ألنه اسم ذات ،وهي مقدَّ مة عىل الصفة؛ فقدَّ م ما ُّ
يدل
عليها ،وهذا التقديم َت َع ُّق ِ ٌّيل ،وإال فذات اهلل تعاىل وصفاته ليس فيها تقديم وال
تأخري بحسب الواقع.

وقدم «الرمحن» عىل تاليه ألنه صار َع َل ًما بالغلبة التقديرية( ،)4من حيث إنه ال

يوصف به غريه تعاىل.

( -)1قوله« :عىل أن الواضع ..إلخ» أي :واضع اللغات عىل اإلطالق ،أو واضع هذا االسم هو اهلل تعاىل،
فال يرد هذا االعرتاض؛ ألن علم اهلل ليس بتصور.
( – )2بضم احلاء منقو ً
ال من رحم بكرسها .خملوف
( -)3أي :نوع االشتقاق؛ أي :أن نوعهام املشتق من املصدر خمتلف ،فـ«حذر» صيغة مبالغة ،و«حاذر» اسم
فاعل .خملوف.
( -)4الفرق بني الغلبة التقديرية والغلبة التحقيقية :أن التحقيقية هي احلاصلة بعد استعامل اللفظ بالفعل يف
غري ما غلب عليه كغلبة النجم عىل الثريا .والتقديرية :هي احلاصلة من غري أن يستعمل اللفظ بالفعل يف
غري ما استعمل فيه؛ لكنه صالح ِأل ْن يستعمل يف الغري .خملوف.

وأما قوله:
ـت غيـ ُ
ـت رحامنــا ِ
ـث الــورى ال زلـ َ
وأنـ َ
فخطأ نشأ عن التعنت يف الكفر .
ِ

()1

ااعتض :بأن الصناعة تقتيض الرتقي لألبلغ من غريه كام يف« :عامل نِ ْحرِ ير».
اأجاي :بجعل الثاين كالتتمة لألول باعتبار جاللة النعم فيه دون الثاين.
ومن أراد حتقيق الكالم عىل البسملة فعليه برسالتنا( :كشف اللثام عن مُخَدَّرات

األفهام) ،فإهنا من ِّ
ف يف هذا املقام.
أجل ما ُأ ِّل َ
قْْْْ :
ِاَِاْْْْ ه ِ َم ُو َاْْْ هـِال أ َشْْْْ هِ ِ
ِايْْْ ه ِ ِ
َِ
احل ُمْْ ل ِله ْْبِالِْْ َْ ه ه
َ
َـ َ
أق  :احلمد لغة :هو الثناء بالكالم عىل املحمود بجميل صفاته.
ِ

ِ

واصطالحا :فعل ينبئ عن تعظيم املنعم بسبب إنعامه.
ومعنى الشكر لغة :هو معنى احلمد اصطالحا بإبدال لفظ احلامد بالشاكر.
واصطالحا :رصف العبد مجيع ما أنعم اهلل به عليه إىل ما ُخ ِل َق ألجله.
ً
()2
ومجلة احلمد مفيدة له ولو كانت خربية؛ ألن اإلخبار بالثناء ثناءِ ،
والختصاص
مجيع أفراده به تعاىل وإن أشري بـ«أل» إىل غري كل األفراد؛ لكون( )3احلمد صفة ذات ،أو
صفة فعل.
()4
وعرف بـ«أل» ليتأتى ما يصلح أن يراد هبا(.)5
وقدم املسند إليه لألصل والبالغة ِّ ،

اص باهلل -عز وجل -عىل خملوق ،وقد رد بعض األدباء عىل هذا البيت بقوله:
( -)1حيث أطلق ما هو خ ٌّ
صصتَِ مل ه
اأرْْتِ ِالْ اىِالِ لْْتِشْْاط ر ِ
ِ
تَِ ِاَ ِاا ِةلِأَا ِ
ِ

ِ

( -)2معطوف عىل ضمري «له» .خملوف.
( -)3قوله« :لكون» ٌ
علة لالختصاص؛ أي :وإنام اختص مجيع أفراد احلمد به تعاىل لكون احلمد صفة
..الخ .خملوف.
( -)4أي :املطابقة ملا يقتضيه مقام احلمد من تقديم ما يدل عليه .خملوف.
( -)5أي :من فرد خمصوص فتكون «أل» للعهد ،أو كل فرد فتكون «أل» لالستغراق.

واصطالحا والنسبة بني أفراد
وحتقيق الكالم عىل احلمد والشكر واملدح لغ ًة
ً
اجلميع يف الرسالة املتقدمة.
والبديعِ :
املبدع لليشء عىل غري مثال فهو« :فعيل» بمعنى« :فاعل» ،ويطلق
عىل اليشء املبدَ ع فهو بمعنى« :مفعول» ،وإطالقه عىل اهلل تعاىل صحيح باملعنى
األول ،مستحيل باملعنى الثاين.
َّ
واهلادي :يطلق عىل الدَّ ال عىل الطريقة املوصلة إىل املطلوب ،وعىل خالق
اهلداية يف القلب( .)1وهو باملعنى األول :مشرتك بني اهلل ،وأنبيائه ،وأوليائه ،وكل
خاص به تعاىل.
داع إليه تعاىل من خلقه ،وهو املراد هنا .وباملعنى الثاين:
ٌّ
والبيان :اإليضاح .وا َمل ْه َيع :الطريق( .)2والرشاد :الصواب .ويف ذكر:
(البديع) و(بيان) براعة استهالل ،وهي :أن يذكر املتكلم يف أول كالمه ما يشعر
بمقصوده كام يأيت يف الف ِّن الثالث.
قْْْْ :
ْْم (ِ )3
أمْْ أ ِ َأاَْْ َ نِالى َوْْ
مِاا َ
َ

مسِال َِ َا ه ِِِةْ ل ه
ااِال لة َ َمْ ِ
َش َِ
ِ

ِ

أق

 :اةم ا  :إعطاء املدد ،وهو الزيادة يف اخلري .ااااَ ن :مجع رب،

واملراد به هنا :الصاحب.
االىوم :مجع هنية ،وهي العقل .اال ـ هنا :عبارة عن اإلثبات .االِا :
«جل ْني املاء(»)4
املنطق الفصيح ا ْل ُم ْعرِ ُب عام يف الضمري ،وإضافته ملا قبله من قبيلَ ُ :
وحيتمل :تشبيه البيان بالنهار ففيه َم ْكنِ َّية وختييلية .وحيتمل :استعارة الشمس

لقواعد علم البيان ،فاالستعارة حتقيقية.

( -)1ويسميها بعضهم هداية التوفيق التي هي انرشاح الصدر للحق وقبوله.
( -)2املراد به هنا اإلسالم .خملوف.
(« -)3رسام» معطوف عىل «أمدَّ » واأللف إلطالق الروي ،واهلل أعلم.
( -)4أي :من إضافة املشبه به للمشبه ،فقوله« :ورسام شمس البيان» معناه البيان الذي كالشمس ،فقد شبه
البيان بالشمس بجامع الظهور يف ٍّ
كل.

ومعنى كون البيان كالشمس :أنه يظهر به غريه ،وهو املعاين ،كام أن الشمس
يظهر هبا غريها ،وإن كان الظهور األول معنو ايا ،والثاين حس ايا ،أي :باعتبار
املتعلق فيهام( ،)1والرسم( )2ملعنى البيا ِن َال َل ُه.
االص ا ِا :مجع صدر ،مرا ًدا به هنا :القلب ،أي :اللطيفة ،فهو جماز بمرتبتني(.)3
و«أل» يف العلامء للكامل ،أي :العاملني .وفيه( )4تنبيه عىل أن العلم ال يستقر،
وال يثبت إال يف قلب َّ
ختىل عن الرذائل؛ ملصادفته قل ًبا خال ًيا ،فيتمكن ،فإن
احلكمة إذا مل ِ
القلب كذلك فإهنا ترجع من حيث أتت.
جتد
َ
قْْْْ :
صْ ْْ ااِمةَْْْقَُِال ل ْ ْ ُ هِ ِ
فأَ َ
ِ

أق

ِالة ْْْ هِ ِ
اا ه ِْْْ اةَِهسْْْ اه هـ ل

 :الفاء تفريع َّية .واملراد باإلبصار هنا :القلبي ،أي :النظر بعني البصرية.
ِ

واملعجزة :أمر خارق للعادة مقرون بالتحدِّ ي ،فإضافته ملا بعده بيانية؛ إ ِذ

املراد به( )5النظم املعجز ،وإن كان يطلق باالشرتاك اللفظي عىل الصفة القديمة
أيضا -فاإلضافة قرينة معينة.
 ًوقوله( :بساطع الربهان) من إضافة الصفة للموصوف ،أي :الربهان
الساطع ،أي :الظاهر.
االة

ِ الة

 :قياس مركب من قضايا يقينية .واملراد به هنا :ما يعم

النقيل ،وال شك أن كون القرآن من كالم اهلل -تعاىل -الناشئ عن اإلعجاز
َّ
ثابت بالربهانني.
املفهوم من معجزة ٌ
( -)1أي :أن حسية الظهور ومعنويته باعتبار متعلقه وهو املحسوس واملعقول .خملوف.
( -)2استئناف بياين جواب عام يقال :إن البيان بمعنى املنطق ال يرسم يف القلب .خملوف.
( -)3ألن معناه احلقيقي حمل القلب بمعنى اللحمة ،وهو حمل اللطيفة ،فالعالقة املحلية بواسطة حملية
سابقة .خملوف.
( -)4أي :يف البيت .خملوف.
( -)5أي :بالقرآن.

أم ِ ااا ِ( :)1فكقولنا« :هذا الكالم معجز ،وكل معجز ليس من تأليف
املخلوق» ،ينتج« :هذا الكالم ليس من تأليف املخلوق» ،فيكون من تأليف اخلالق؛
إذ ال واسطة.

اجت ََم َع ِ
ت
اأم ِالة (- )2وإن ترتب عىل األول( :-)3فكقوله تعاىلُ ﴿ :قل َّل ِئ ِن ْ
اجل ُّن َع َىل َأن َي ْأ ُتو ْا بِ ِم ْث ِل َه َ
ِنس َو ِْ
ـذا ا ْل ُق ْرآ ِن  ﴾..اآلية [اإلسراء.]88
اإل ُ
قْْْْ :

َا َشْْْ َ ل ااِ َم َ
طْْْ له َـِاارْْْ ه
ااِ ِ
ِ

أق

لِع اْ هب ه
ِأرس ه
ااِ ِ
ام ِِااتْ ُ
ِمْ ُ ُ َ
ِ

أيضا.
( :شاهدوا) معطوف عىل (أبصروا) ،فهو من ثمرات رسم البيان
ً
()4

واملراد :املشاهدة بعني البصرية.
واملطالع :مجع مطلع ،وهو حمل الطلوع .واألنوار :مجع نور ،وهو ما به ظهور
رس ،وهو
األشياء .واملراد به هنا :العلم؛ ألن به تظهر املعلومات .واألرسار :مجع ٍّ

املعنى اخلفي.

ومعنى البيت :أهنم بواسطة إمعان النظر ،الناشئ عام رسم يف قلوهبم،
شاهدوا معاين كلامت القرآن ،التي هي كمطالع األنوار احلسية ،بجامع ما ينشأ عن
ً
ٍّ
ومعقوال يف األول ،وشاهدوا ما اشتملت
حمسوسا يف الثاين،
كل من النور ،وإن كان
ً

عليه تلك األنوار -أي :العلوم -من أرسار ،أي :نكات خفية؛ إذ خبايا القرآن
وخفاياه تقف دون آخرها العقول؛ بدليلَ ﴿ :و َما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه ِإ َّ
ال ال ّل ُه﴾ [آل عمران،]7
وإدراك بعضها إنام يكون بالتنوير .جعلنا اهلل من أهله.

( -)1أي :الربهان العقيل ،وهو الناتج عن مقدمتني عقليتني يقينيتني أو أكثر.
( -)2وهو الربهان النقيل :وهو الناتج عن مقدمتني نقليتني ،أو إحداهام نقلية.
ُّب :أن هذا الدليل يف ذاته دعوى حتتاج إىل إثبات بالعقل ،فثبوتا مرتتب عىل الدليل العقيل.
الرتت ِ
( -)3وجه َّ َ
خملوف.
( -)4معنى ذلك :أنه أثبت شمس البيان يف صدور العلامء فأبرصوا  ..وشاهدوا...

قْْْْ :
نِِِاَ ه ْْب ِ
أ
فىق ْْ اِال ْْ َ
ِ

أق

ه
اأاا ل اا(ِ)1ال هر ُ
ِعْبِا َا
كَ
َِ

ْ هبِ ِ

 :الرياض :مجع روضة  ،واملضاف إليه :ضمري القرآن ،عىل تقدير
ِ

()2

مضاف ،هو :معاين .وملا كانت النفوس الناطقة تنتعش باقتناص املعاين كام
األشباح واملباين .ش َّب َه معاين القرآن بالرياض ،بجامع تنزه
تنتعش باألقوات
ُ
النفس الناطقة بمالبستها؛ كتنزه القا َلب اجلسامين بالرياض املحسوسة،
فإضافة(( )3رياضه) من قبيل« :جلني املاء( ،»)4مع مراعاة املضاف

املتقدّ م(،)5

كإضافة (حياض) بعده ملا بعده ،وإن كان املقصود نو ًعا من املتوسط بني
املتضايفني(.)6
والفكر :حركة النفس يف املعقوالت .وحركتها يف املحسوسات ختييل(.)7
واحلياض :مجع حوض( ،)8وقعت واوه بعد كرسة فقلبت يا ًء ،أي :عىل معانيه
التي هي كاحلياض املحسوسة ،بجامع شفاء الصدر يف كل منهام .وال خيفى
عليك تفريع هذا البيت عىل ما قبله.

( -)1اإليراد هنا بمعنى اإلحضار.
َ
ات
( -)2الروضة :ما اشتمل من األرض عىل غرس نافع .خملوف .ويف لسان العرب :الروضة :األرض َذ ُ
ضةِ :
والر ْو ُ
ضة :ال ُب ْس ُ
والر ْو ُ
املوضع َ ْجيت َِم ُع إِليه ا ْل َما ُء َيكْ ُثر َن ْبتُهَ ،و َال ُي َق ُال
احل َس ُنْ ،
ا ُ
عَن َث ْع َلبَّ .
خل ْرض ِةَّ .
تان َ
ِ
َ
ِ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ٌ
الر ْو َضة ْ
ِيف َم ْوض ِع َّ
عُشب َو َما ٌء َوال َتكُون َر ْوضة إِال ب َِماء َم َع َها أو إِىل َج ْن ِب َها .مادة
الش َجرِ َر ْو َضةَ ،وقيلَّ :
«روض».
( -)3قوله« :فإضافة »..الخ تفريع عىل قوله« :واملضاف إليه ضمري القرآن» إىل هنا .خملوف.
( -)4يعني معاين القرآن التي هي كالرياض .وال ُل َج ْني :الفضة.
( – )5قوله :مع مراعاة ..إلخ إذ هو الشمبه  .خملوف
( -)6قوله« :وإن كان املقصود ..إلخ» أي :أن املقصود باملتوسط نوع منه؛ إذ معاين القرآن ال طاقة للبرش
عىل استقصائها حتى يتنزه يف مجيعها ويورد عليه .خملوف
فكرا ،وحركتها يف املحسوسات يسمى ً
ختييال.
( -)7أي :حركتها يف املعقوالت يسمى ً
( -)8وهو ما ُيمأل باملاء من مكان واسع يعد للرشب .خملوف.

قْْْْ :
رمْْْ ِ
ثْْْـِةُِْْْْلِاتهِمْْ ِ أ
ِايْْ ه ِ ِ
عْْبِرِاىْْ
ه
ِاحلِاْْي َ
حممْْْْ د ِ ْْْْ لا ه ِ ْْْْ ه ِاته ِ
ِ

أق

ِِِأاض ه
م ِ
ِاحل َِم ِ
ِالةاس
َِس لق
ا د ِ
ِ
ه
َ
ل
ل
لضْْْ هِ ِ
أجْْْك
ِوْْْكِرْْْ ا د َِ أ
الةْْْْْْْ عِالطْْْْْْْ ه ِاااِا هِ ِ

 :الصالة لغ ًة :العطف ،فإن أضيف إىل اهلل تعاىل سمي رمح ًة ،أو إىل
ِ

استغفارا ،أو إىل غريهام سمي دعا ًء ،فهي مقولة عىل هذه املعاين
املالئكة سمي
ً
باالشرتاك املعنوي.
الـم َغنِّي هلا؛ ليحصل هلا
االترـ :التغني .وال ِع ْيس :اإلبل ،وحادُيا :سائقها ُ
()1
نشاط يف السريِْ .
واحل َمى :املمنوع من قربه ،واملراد به :أرض احلجاز؛ ملنع

الكفار من اإلقامة هبا .واملقصود :طلب تأبيد الصالة بجملتها( ،)2ال التأقيت(.)3
ً
أيضا .وهو
والنبي :إنسان أوحي إليه برشع ،فإن ُأ ِمر بتبليغه سمي:
رسوال ً

باهلمز :من النبأ ،أي :اخلرب ،فيصح أن يكون بمعنى« :فاعل» باعتبار أنه ُخم ِرب -
بكرس الباء -عن اهلل -عز وجل ،-أو بمعنى« :مفعول» باعتبار أن جربيل أخربه
عن اهلل تعاىل .وبالياء :من النبوة ،وهي الرفعة ،فيصح أن يكون بمعنى:
«مفعول»؛ ألنه مرفوع الرتبة عن غريه ،أو« :فاعل»؛ لرفعه غريه؛ إذ ما من
وباب رفعتِ ِه النبيء(.-÷- )4
مرفوع إال
ُ
واحلبيب :يصح أن يكون بمعنى« :فاعل» أو بمعنى« :مفعول» .واهلادي:
املرشد غريه .وأجل :بمعنى أعظم.
( -)1قوله« :ملنع» علة لصحة إرادتا باحلمى .خملوف.
( -)2قوله« :بجملتها» متعلق بـ«طلب» .خملوف.
( -)3كام قد يفهم البعض أن الرتنم مدة ترنم احلادي ،فتكون الصالة مؤقتة هبذه املدة؛ بل أراد التأبيد؛ ألن
احلادي :الذي يسوق احلجيج إىل أرض احلجاز ،واحلادي ال ينقطع؛ ألن احلج باق إىل أن يرث اهلل
األرض ومن عليها ،إ ًذا فالصالة مؤبدة .هكذا قال رشاح نظم اجلوهر ،واهلل أعلم.
( -)4استبدلنا الصالة البرتاء يف هذا الكتاب بالصالة عىل النبيء وآله ÷ ،وهذا تنبيه ملا سبق وما
سيأيت؛ ليكون معلو ًما للقارئ.

متكلما فيه
وكل ناطق بالضاد :أشار به إىل قوله  -÷-فيام روي عنه
ً

بالوضع(( :أنا أفصح من نطق بالضاد بيد( )1أين من قريش)) ،ومقصوده :الثناء
عىل املصطفى  -÷-بكامل فصاحته .ويف بعض النسخ:
عْْبِرِْْ ِاةْْطر ِايْْ
ِ

ِ ِ

أجكِِِِِِ...الوِ
ِ

ِ

و(حممد)َ :ع َل ٌم عىل ذاته  .-÷-و(سيد خلق اهلل) أي :أفضلهم وأرشفهم

عىل اإلطالق بتفضيل من املوىل سبحانه وتعاىل؛ بدليل(( :أنا سيد ولد آدم وال

فخر)) .وأما ما ورد من األحاديث الدالة عىل هنيه عن تفضيله عىل غريه من
األنبئاء فأجابوا عنها بأجوبة ،منها :أنه قال ذلك تواض ًعا منه [÷].
ومعنى( )2عن شائبة
حسا
ً
و(العربي) :نسبة إىل العرب .و(الطاهر) :ا ُملن ََّز ِه ا
وصف ٍّ
النبوة
كبريا ،قبل
خمل بيشء من كامله ،-÷-
َّ
صغريا كان أو ً
ً
التأو ِه من خشية اهلل تعاىل ،وقد ورد :أنه
سهوا .و(األوَّاه) :كثري ُّ
وبعدها ،عمدً ا أو ً

أزيز كأزيز ا ْل ِم ْر َجل ،أي :غليان كغليان ا ْل ِقدْ ِر؛ ألن
كان ُيسمع لصدره ÷ ٌ
أعرف خلق اهلل تعاىل باهلل.
اخلوف عىل َقدْ ِر املعرفة ،وهو
ُ
قْْْْ :

ِالصْْ ل َ ه ِ ِ
لثْْ أـِعْْبِةْْ اِه هب ل
لث ْ أـِأعِ َعم ْ دِاِِم ْ هاِالة َه ْ ه َ ِ
ِ

ااق ِ
هِ
اِاِْْْْ هبِاعمْْْْ َ ِالرْْْْ
ِه
ا َ ْْ ُ
ِالقا ه ْْ ه َ ِ
ط َ هُِاتهِِمْْ ها أ

أق ِ :صاحب بمعنى :صحايب ،وهو َمن اجتمع به  -÷-مؤمنا به بعد
ِ

نبوته حال حياته اجتامعا متعارفا( .)3وأما قوهلم« :ومات عىل ذلك» فبيان لثمرة
َّ
الصحبة؛ إذ حتققها ال يتوقف عىل ذلك .و(الصدِّيق) :لقب لسيدنا أيب بكر –ريض
(« -)1بيد» بمعنى «غري» ،ويف احلديث شاهد بالغي ،وهو تأكيد املدح بام يشبه الذم كام ستعرفه يف فن
البديع.
ظاهرا وباطنًا.
( -)2أيً :
( – )3قوله :اجتامع ًا متعارف ًا إن أراد باملتعارف الظهور بني الناس فاشرتاطه ممنوع ألدائه إىل إخراج عيسى
واخلرض ،وإن أراد به كون االجتامع عىل وجه األرض فاملشهور اشرتاطه .خملوف باختصار يسري.

اهلل عنه -واسمه :عبد اهلل ،وهو قريش يلتقي مع النبيء  -÷-يف ُم َّرة بن
()2
()1
احل ْم ِق
كعب .من كالمه –ريض اهلل عنه« :-أكيس ال َك ْي ِ
س التقى ،وأمحق ُ
الفجور ،وأصدق الصدق األمانة ،وأكذب الكذب اخليانة» .وكان –ريض اهلل
شم ِم ْن فيه
عنه -يأخذ بطرف لسانه ويقول« :هذا الذي أوردين املوارد» ،وكان ُي ُّ
املشوي لشدَّ ة خوفه -ريض اهلل عنه .-و(عمر الفاروق) :هو سيدنا
رائحة الكبد
ِّ
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-لقب بالفاروق؛ لفرقه بني احلق والباطل.
جيتمع نسبه مع النبيء  -÷-يف كعب .من كالمهَ « :من خاف ِمن اهلل مل ِ
يشف
غيظه ،ومن اتقى اهلل مل يصنع ما يريد» .وكان يأخذ اللبنة من األرض ويقول« :يا
ليتني كنت هذه اللبنة ،ليتني مل أخلق ،ليت أمي مل تلدين ،ليتني مل ُ
أك شيئا ،ليتني

كنت نس ًيا منس ايا» ،وكان حيمل جراب الدقيق عىل ظهره لألرامل واأليتام ،فقال له
بعضهم :دعني أمحله عنك ،فقال :ومن حيمل عني يوم القيامة ذنويب.
و(أبو عمرو) املراد به :سيدنا عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه .-جيتمع نسبه مع
النبيء  -÷-يف عبد مناف .وكان -ريض اهلل عنه -شديد احلياء ،وكان
يصوم النهار ويقوم الليل إال هجعة من ّأوله ،وكان خيتم القرآن يف ركعة واحدة
مر عىل املقربة بكى حتى َّ
يبل حليته -ريض اهلل عنه.-
كثريا ،وكان إذا َّ
ً

كرم اهلل وجهه،-
و(سطوة اهلل إمام الزاهدين) املراد به :سيدنا عيل بن أيب طالب َّ -

وعرب عنه بالسطوة لشدِّ ة بأسه عىل أهل الزيغ ،وبام بعده لشدِّ ة إعراضه عن الدنيا.
َّ

كان -ريض اهلل عنه -يقول( :الدنيا جيفة ،فمن أراد منها شي ًئا فليصرب عىل خمالطة
الكالب) .وكان خياطب الدنيا ويقول( :يا دنيا ُغ ِّري بغريي( )3فقد ط َّلقت ُِك ثال ًثا،

عمرك قصري ،وجملسك حقري ،وخطرك كبري ،آه آه من قلة الزاد ،وبعد السفر،
فرحا ،وما فاتك
ووحشة الطريق) ،وكان يقول( :ما نِ ْل َت من دنياك فال تكثر به ً

( -)1الكيس -بفتح الكاف وسكون الياء :-وفرة العقل وقوته .واملعنى :أحسن آثار الكيس التقى.
( -)2بضم احلاء وسكون امليم :قلة العقل .واملعنى :أقبح آثار احلمق الفجور.
( -)3قوله« :غري» أي :اخدعي ،وضمنه معنى العبي فعداه بالباء .ويف نسخة «غريي» فال تضمني .خملوف.

منها فال تأس عليه حز ًنا ،وليكن مهك فيام بعد املوت) .ريض اهلل عنه.
قْْْْ :

لثْْْ أـِعْْْبَِ اْْْ هةِالصْْْ َة ِ
ِاالةاعْْة ِ
ااملَْْ ه ِاال لر َ
ةْْ هة َ
ْيِعْبِال ْ هِ ِ
كفِال
م ِ َع َ
ل
ِ

أق

ذا ِ ِالت َ
ه
مِاالرضْكِااةر َْة ِ
ه
ااحلْْق هاِاالىَ ْ هُِاال َْْ عة ِ

م َِ ااْْ ِلهْ َِ ُضْْْ َ هُِال هة ُ َفْْ هِ ِ
( :التُّقى) من قوهلم :وقاه فاتقى .والوقاية :احلفظ .واملتقي :من يقي
ِ

نفسه ،أي :حيفظها عام يرضها يف اآلخرة .وللتقوى مراتب:
اااا :التوقي عن العذاب األبدي ،وهي حاصلة بعدم الرشك باهلل تعاىل.
االة راة :التنزه عن ِّ
كل مأثم فعال أو تركا.
االة لةة :التنزه عام يشغل الرس من األكوان( )1عن احلق َّ -
جل جالله .-وهذا
القسم مطلوب للموىل من عبيده بقوله﴿ :ا َّت ُقو ْا ال ّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه﴾ [آل عمران]102؛
ألنه تعاىل ال ُيقبِل( )2عىل القلب املشرتك.
و(الفضل) :الزيادة يف اخلري .و(اإلنابة) :الرجوع إليه سبحانه وتعاىل .و(اجملد):
الكرم .و(الفرصة) :من قوهلم :فرصت الرجل وأفرصته ،إذا أعطيته فهي ،بمعنى:
ً
براعة ،إذا فاق أصحابه يف
العطية .و(الرباعة) :من :بَ َر ُُع الرجل -بالفتح والضم-
العلم وغريه .و(احلزم) :ضبط األمر باإلتقان وحسن التدبري .و(النجدة) :اإلعانة

برسعة ،وتطلق عىل الشجاعة .فعطف ما بعدها عىل هذا عطف مرادف ومغاير
عىل األول .و(الشجاعة) :شدة القلب عند البأس .والعكوف :اإلقامة .و(القرآن):
ِّ
الدال عىل
يطلق عىل الصفة القديمة ،وليس مرادا هنا ،وعىل النظم املعجز
متعلق( )3الصفة القديمة ،ال عليها نفسها عىل التحقيق ،خالفا لظاهر عبارات
«كَون» ،واملراد هنا :املوجود .خملوف.
( -)1مجع ْ
( -)2قوله« :ألن اهلل تعاىل ال يقبل ..إلخ» تعليل ملحذوف بعد قوله« :مطلوب ..إلخ» ،أي :وال حيصل
إقباله تعاىل عىل قلب عبده إال به؛ ألنه  ..الخ .خملوف.
( -)3قوله« :عىل متعلق ..إلخ» أي :من أمر وهني وغريها .خملوف.

مجهور املتكلمني ،وهو املراد هنا .وبني (على) و(القرآن) :مضاف ،وهو «معاين».
ومعنى اإلقامة عىل املعاين :اإلقامة عىل التأمل فيهاَّ ،
فإن ذلك هو العروة الوثقى يف
الوصول إىل حالة يقف دون أوهلا سليمو العقول ،وهو ما أشار إليها بقوله:
(مرتقيًا  )..إلخ ،وليس مقصوده بِـ(:ما عكف) التقييد ،بل املقصود هنا :التأبيد.
قْْْْ :

ْْْْْْ اِاِ أ ِ ل َا َاِالِاْْْْْْ هِ ِ
هتْْْ ه ِِاِمْْْ اا دِِ َرْْْة ِ
ه
ِأرسااِال ل سْ ه ِالةْ ع ِ
هم ِع هـ
انِ ِ
ابِل عْْْ ه
أ
ارْْْبِوْْْ ل ه
ِ

أق

َـِااملةْْْْ ه ِ ِ
لِ
اغْْْْ َ َاِالِْْْْ ه
د
َةْْْْْةِلطارْْْْْة ِ
ا لر َِْْْْْ د َِ
ا َ ُا ه
ي ِ
ِعَْ ه ِ
هَِ هبِمْ
َ
كِم ِ ل أ

نِ ِ
ا ُ ِْْ َ ِل هة ْْ هـِالى ْْ ه ِو ل ِْْ ه
ِ

 :لفظة (هذا) :خرب ملبتدأ حمذوف ،أي :األمر هذا ،أو :مبتدأ ،واخلرب

حمذوف ،أي :هذا كام ذكر .وهو( )1لالنتقال من كالم إىل آخر .ويسمى
االقتضاب()2؛ لعدم املالئمة بني املنتقل عنه واملنتقل إليه ،فإن كانت مناسبة
سمي َ َ
خت ُّل ًصا كام يأيت الكالم عىل ذلك يف فن البديع إن شاء اهلل تعاىل.
املعني
والواو يف( :وإنَّ) واو احلال .و(درر البيان) :أراد هبا مسائل علم البيان -
ِّ
به :إدراك املسائل -عىل سبيل االستعارة املرصحة .و(غرر البديع واملعاني):
نظرا( )3لألصل يف معنى الغرة .وحيتمل أن يكون املراد بالبيان وتال َي ْي ِه:
كذلكً ،
ـج ْ ِ
ني املاء» .وسيأيت حتقيق معنى العلم يف أول
املسائل ،فاإلضافة من قبيلُ « :ل َ
الفن األول.
و(تهدي) :توصل .واملوارد :مجع مورد ،مرا ًدا به :املعنى ،سمي بذلك لورود
( -)1أي :لفظ «هذا» .خملوف.
( -)2أي :االقتطاع لكالم آخر .خملوف.
( -)3حال من فاعل الفعل املحذوف الدال عليه قوله« :كذلك» أي :أراد هبا املسائل نظرا  ..الخ ،أي :ناظرا
له حال اإلرادة ومالحظا عالقة بينه وبني املراد وهي اشتهار حسن كل .خملوف.

األفكار عليه؛ لتشتفي من ظمأ اجلهل ،كالورد املحسوس الشايف من حرارة الكبد،
فاملوارد استعارة مرصحة .و(نبذ) :مجع نبذة ،مرادا هبا :بعض املعنى .و(بديعة):
بمعنى حسنة .و(لطيفة) :دقيقة .و(مِن) :تبعيضية .و(علم اللسان العربي) :علم اللغة.
و(أسراره) :دقائقه .و(درك) :بمعنى :إدراك ،معطوف عىل موارد.
و(ما) :واقعة عىل املعاين الدقيقة التي خص هبا اللسان العريب .و(من عجب):
بيان هلا ،والعجب :بمعنى العجيب ،أي :ما ُيتعجب منه للطافته .وقوله( :ألنه)

أي :املذكور من البيان وتالييه .ومراده باإلعراب :املعرب .ولباب كل يشء:
خالصه .ومعنى كون هذه الفنون –أي :مؤداها -كالروح للمعرب من
الكلامت :أهنا موصلة إىل معرفة املزايا الزائدة عىل معاين الكلامت األصلية ،التي
هي من خواص الرتاكيب .كاملطابقة ملقتىض احلال ،وهذا هو ُّ
حمط نظر البلغاء،
فالكلامت املعربة املجردة عن هذه اخلواص كاألشباح اخلالية عن األرواح،
فليست معتربة بدوهنا ،كام أن اجلسم ال يعترب بدون الروح ،فاخلواص للكلامت
بمنزلة األرواح لألشباح .ففي كالمه احلكم عىل اليشء( )1بحكم مؤداه .وحيتمل
أن يكون املراد باإلعراب :العلم الباحث عنه ،وهو النحو ،فيكون احلكم عىل
البيان وما معه ،ال عىل املؤدى ،ويكون املصنف قد جعل له منزلتني:
األوىل :منزلة الروح من اجلسم .والثانية :منزلة اللباب من القرش.
ومراده هبذه األبيات :مدح هذا الفن املتضمن مدح كتابه .وهذا الفن جدير
بذلك؛ إذ ال تدرك دقائق التفسري وما اشتمل عليه من االعتبارات اللطيفة إال
بواسطة مراعاة هذا الفن ،فهو من أعظم آالت العلوم الرشعية؛ ولذلك كان
االشتغال به فرض كفاية.
واعلم أن تعريف كل علم يأيت يف أوله .ام

عب :الكلامت العربية من

احليثيات اآلتية( .)2اال ا ـِ لب :الشيخ عبد القاهر .ااال ـ( :)1يأيت يف آخر
( -)1قوله« :اليشء» أي :ما ذكر من الفنون الثالثة .وقوله« :بحكم مؤداه» أي :األرسار.
( -)2أي :يف التعاريف .خملوف.

املقدمة .ام ب :من أرسار العربية .وتقدم حكمه .وستأيت مسائل كل.
افضا تب :إدراك معجزة القرآن به .ارسِتب :تقدمت يف قوله( :ألنه) كالروح
الخ .اف و ب :تأيت عند قوله( :وحافظ  )..الخ.

[سبب تأليف اجلوهر املكنون]

قْْْْ :
َ
ِْن ِ
اق ْ ِ ع ْ َِة ْ م ِم ْ ِالطْ ه ِ
فَئتْْْْْ لِب(َِ)2ه َ َجْْْْْ دقِ لم هراْْْْْ هِ ِ
ل
لم َت َِ ا
طْْْ هِمْْْ ِ ل ه
ْْْاه ِ
هِ
ااِالت
اْيِ ِ
ل
ِأَْ َ ىِمْ َ ِالت ه
كتِمْ ُ

ِ

أق

انِ ِ
لَ َ ِ
جْْْ دقِإْْْ ِِاِالصْْْ ه
موْْْ ْ أ د
ِمْْْ ْى أ د ِ ْْْ ْ َ هِ ِ
ن ل
ْْْاهِ ِ
جْْْ ا اِاَِ َةْْْ َةِالت
ه
َي ِ
ِالَْْو َ ِِِالتوْ ه ِ
ل
ام ِأل ل
ل
ِ

والر َج ُز :نوع من
( :دعا) :بمعنى طلب ،فالالم يف قوله( :لرجز) :زائدةَّ .

ست مرات ثاين دائرة املشتبه منفكاا عن َّأوهلا من
الشعر ،أجزاؤهُ « :م ْس َت ْف ِع ُل ْن» َّ
س َب َبي «مفاعيلن» ،وهذه املنظومة وما أشبهها من مشطور الرجز ،ويف كونه
عروضا أو رضبًا أقوال تعلم من ِع ْل ِم ال َعروض.
ً
و(الصواب) :كالم طابق حكمه الواقع من غري اعتبار املطابقة من جانب
احلق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه(.)3
بخصوصه .بخالف ِّ
وبخالف الصدق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبته إىل الواقع( .)4ويقابل األول:
اخلطأ .والثاين :الباطل .والثالث .الكذب.
و(رجز مفيد) :حيتمل أنه جماز عقيل مام بني الفعل فيه للفاعل وأسند إىل املفعول
كعيشة راضية؛ ألن الرجز مفاد ال مفيد .وحيتمل أن يكون من باب االستعارة
( -)1أي :اسم الكتاب.
( -)2قوله« :فجئته» يتبادر منه أن نظمه قبل اخلطبة .وحيتمل أنه عرب باملايض للتفاؤل قاله بعض الرشاح .خملوف.
( -)3أي :نسبة مطابقة الواقع إليه ،بأن يقال :طابق الواقع .خملوف.
( -)4أي :نسبة مطابقته إىل الواقع بأن يقال :طابقه الواقع .خملوف.

بالكناية والتخييلية ،بأن جعل اإلنسان املضمر املرموز إليه بِـ(:مفيد) ،أو التشبيه
املضمر يف النفس ،أو الرجز املدَّ عى أنه من أفراد اإلنسان املشبه به -استعارة
بالكناية عىل املذاهب فيها ،وإثبات الالزم -وهو «مفيد» -استعارة ختييلية.
و(مهذب) أي :مصفى من شائب ِة ما ال فائدة فيه .و(منقح) بعده :بمعناه.
و(سديد) :بمعنى أنه ال خلل فيه ،وأتى به لدفع توهم خلل يف املعنى ناشئ عن
املرصح هبا فيام بعد ،وفيه مدح لتأليفه؛ ل ُيق َبل
اإلجياز الناشئ عن هذه األوصاف
َّ
فيحصل به النفع .وهذه عادة املصنفني ،وال بأس بذلك لصحة الغرض.
و(التلخيص) :هو خمترص اخلطيب القزويني للقسم الثالث من املفتاح
للسكاكي .ودرره :مسائله التي يشتمل عليها ،فالدرر -أي :اجلواهر -أو
استعامهلا( )1استعارة ترصحيية .و(من) :تبعيضية .و(جواهراً) :معمول لِـ(:ملتقطا).
و(بديعة التخليص) :حسنته.
ومعنى البيت :أنه مل يأخذ مجيع مسائل التلخيص ،وإنام أخذ بعضها .وقوله:
(سلكت ما أبدى من الرتتيب) :يعني أنه رتب مؤلفه ترتيبا مثل ترتيب تلخيص
املفتاح .وقوله( :وما ألوت اجلهد) :أي :ما َمنَ ْع ُت ُه ،و(اجلُهد) –بالضم :-الطاقة.
و(التهذيب) :التصفية.
قْْْْ :

َ ْْْ أما لت لبَِْْْ ا ه ِاملكىْْْ هِ ِ
ااتَِأاجْْ ِأ َِكْْ َ ِر فهةْْ ِ
اأ َِكْْْ
ِ

أق

نِ ِ
ِف اْْْْا ِل ِْْْ ه

ِِةْْْ َ ه
لِال أِةِثْْْ هةِالرىْْْ هِ ِ
َِ
لكْْ ل
ْك َِمْ ْ َِ ْ ْ ا ِااافهةْ ْ ِ

نِ ِ
ام هةِ اة ْ ا ه ِ اااةْ
ه

وس َّمى :يتعدَّ ى
 :ضمري (مسيته) يرجع إىل املؤ َّلف املفهوم من السياقَ .
ِ

( -)1أي :عىل اخلالف يف تعريف االستعارة هل هي اللفظ املستعمل فيام يشبه بمعناه األصل ،أو استعامل
اللفظ فيام  ..الخ.

ملفعولني ،تارة بنفسه ،وتارة للثاين بالباء كام هنا .و(اجلوهر  )..إىل آخر البيت :هو
اسم هذا الكتاب .و(املكنون) :املستور .و(الصدف) :وعاء اجلوهر .و(الثالثة):
بدل مام قبله.
و(الفنون) :مجع ف ٍّن ،وهو النوع من ِّ
كل يشء ،واملراد هنا :علم املعاين
والبيان والبديع.
و(الرجاء) :األمل .وقدَّ م املعمول لالختصاص .وقوله( :يقرؤه) أي :عىل
غريه ،أو لغريه .و(رافعا) :له عىل غريه من أقرانه.
وقوله( :للباب) أي :باب الفهم للكتب املطولة يف هذا العلم .وال خيفى ما فيه
من التواضع؛ حيث جعل كتابه وسيلة غري مقصود .و(اإلخوان) :مجع أخ يف اهلل،
ال من النسب ،ومجعه من النسب :إخوة .و(األصحاب) :مجع صاحب .ومقصوده
تعميم النفع .وقد أخربنا شيخنا سيدي عبد اهلل املغريب القرصي عن أشياخه أن
املصنف كان جماب الدعوة ،وقد شاهدنا ذلك .نفعنا اهلل به.

۞۞۞۞۞

قْْْْ :
املقدمـة

املقدمـــــــــة
أق

 :رتب املصنِّف كتابه كأصله( )1عىل :مقدمة وثالثة فنون ،فجعل اخلامتة

داخلة يف فن البديع .وهو الوجه؛ بدليل كالم صاحب األصل يف اإليضاح(.)2
وقال بعض شارحي األصل بعدم الدخول.
األول :أن املذكور يف الكتاب :إما أن يكون من قبيل
فوجه احلرص عىل َّ
املقاصد يف هذا الفن ،أو الِ.الة  :املقدمة.
اااا ( :)3إن كان الغرض منه االحرتاز عن اخلطأ يف تأدية املعنى املراد فهو
الفن األول ،وإال :فإن كان الغرض منه االحرتاز عن التعقيد املعنوي فهو الفن
الثاين ،وإال فهو الفن الثالث.
ووجهه عىل الثاين :أن املذكور يف الكتاب إما من قبيل املقاصد ،أو ال.
فإن كان من قبيل املقاصد :فإن كان الغرض منه االحرتاز عن اخلطأ يف تأدية
املعنى املراد فهو الفن األول ،وإن كان الغرض منه االحرتاز عن التعقيد املعنوي
فهو الفن الثاين ،وإن كان الغرض منه معرفة وجوه حتسني الكالم فهو الفن الثالث.
وإن مل يكن من قبيل املقاصد :فإما أن يتعلق هبا تعلق السابق بالالحق ،أو
تعلق الالحق بالسابقِ،ف اا هو املقدمة ،االة

هو اخلامتة.

( -)1وهو كتاب التلخيص للقزويني.
( -)2قال السعد :قال يف اإليضاح يف آخر بحث املحسنات اللفظية« :هذا ما تيرس يل -بإذن اهلل -مجعه
وحتريره من أصول الفن الثالث ،وبقيت أشياء يذكرها يف البديع بعض املصنفني ،وهي قسامن :أحدهام:
ما جيب ترك التعرض له؛ لعدم كونه راجعا إىل حتسني الكالم ،أو لعدم الفائدة يف ذكره؛ لكونه داخال
فيام سبق من األقوال .الثاين :ما ال بأس بذكره الشتامله عىل فائدة مع عدم دخوله فيام سبق ،مثل القول
يف الرسقات الشعرية وما يتصل هبا» .فأنت تراه جعل املقصود باخلامتة ،وهو «الرسقات ...إلخ» مام
يذكر يف البديع ،فتعني كون اخلامتة داخلة فيه .خملوف.
( -)3أي :الذي من قبيل املقاصد .رشح احلازمي عىل اجلوهر.

فن ِق ت :هذا التقسيم غري شامل للخطبة والرتاجم؛ لظهور عدم دخوهلا يف
يشء من األقسام ،مع أهنا من مجلة ما ذكر يف الكتاب.
ِ
ِ
املذكور( )1يف التقسيم -ما له مدخل
باملذكور يف الكتاب
ف ا ان :أن املراد
املقسم حتى
وخصوصية هبذا الفن ،فحينئذ ال تكون اخلطبة ونحوها داخلة يف َّ
يلزم عدم شمول األقسام هلا.
رس :-مأخوذة من ُمقدِّ مة اجليش للجامعة املتقدمة منه ،أي:
واملقدِّ مة -بال َك ْ ِ
منقولة( )2من ذلك؛ ملناسبة بينهام؛ ألن هذه املقدمة تقدم اإلنسان ملقصوده ،كام
أن مقدمة اجليش ُتقدِّ ُم ُه ،أي :جترسه عىل التقدم ،فيكون استعامل لفظ :املقدمة
يف مقدمة العلم ومقدمة الكتاب حقيق ًة عرفي ًة.
جمازا ،فهي من:
وحيتمل أهنا مأخوذة منها ،أي:مستعارة ،فيكون استعامهلا ً
قدم املتعدي .وحيتمل أن تكون من الالزم بمعنى :متقدمة.
و-بِال َف ْت ِح -من األول( )3ال غري؛ ألن املؤلف قدمها أمام مقصوده ،وهي
قسامن :مقدمة علم ،ومقدمة كتاب.
فمقدمة العلم :ما يتوقف عليها الرشوع يف ذلك العلم ،وهو :تصوره بوجه ما ْ
إن

ُأ ِريدَ جمرد الرشوع ،أو تصوره برسمه أو حدِّ ه وتصور موضوعه وغايته إن أريد
الرشوع عىل بصرية .وهذه معان حمضة .وذكر األلفاظ لتوقف اإلنباء عنها( )4عليها(،)5
ال أهنا مقصودة لذاتا ،حتى لو تيرس فهم املعنى من غري ألفاظ مل حيتج إليها أصال.
( -)1قوله« :املذكور» باجلر نعت للمذكور قبله ،و«ما» خرب «أن».
( -)2قوله« :أي :منقولة» تفسري لـ«مأخوذة» ثم فرس «مأخوذة» مرة أخرى بـ«مستعارة».
( -)3أي :إذا كانت بالكرس فيجوز أن تكون مأخوذة من «قدم» املتعدي ،أو من «قدم» الالزم .وأما إذا
كانت بالفتح فهي مأخوذة من «قدم» املتعدي فقط؛ ألن اسم املفعول ال يشتق من الالزم.
( -)4أي :عن املعاين.
( -)5أي :عىل األلفاظ.

ومقدمة الكتاب :اسم لطائفة من كالمه قدمت أمام املقصود؛ الرتباط له

()1

هبا وانتفاع هبا فيه.
ف ااا :معان ،االة راة :ألفاظ ،فبني املقدمتني تباين.
واملقدمة هنا :مقدمة كتاب ال علم ،خال ًفا لصاحب املتن( )2يف رشحه؛ ألهنا
طائفة من الكتاب -وهي ألفاظ -ذكرت أمام املقصود -وهو املعاين والبيان
والبديع -الرتباط ٍّ
كل بام ذكره هنا من معنى الفصاحة والبالغة ،وانحصار علم
عرب املصنف بِـ«:مقدمة»
البالغة يف علمي املعاين والبيان ،وما يالئم ذلك .ولو َّ َ

بالتنكري -كام عرب أصله -لكان صوابا؛ إذ ال وجه للتعريف؛ ألن طرقه أربعة:
العهد اخلارجي ،أو الذهني ،أو اجلنس ،أو االستغراق ،وال يصلح املقام ليشء
من ذلك ،بخالف التعريف يف الفنون الثالثة فله وجه ،وهو :تقدم العلم هبا من
قوله( :وما من التعقيد  )..البيتني ،فناسب اإليراد بالتعريف.

[فصاحة املفرد]

قْْْْ :
ه هِمْ ُِ ِ
ص َا لةِاملرْ َ هِأ ُ َ
َِي ل ْ َ
َف َ

َىَ ْ ِ لف د ِ َغ َ اَه ْ دِة( ِ)3ل ُ ْف( ِ)4ل و ْ

أق  :الفصاحة يف اللغة تنبئ عن الظهور واإلبانة ،يقالَ « :ف ُص َح األعجمي»
إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من ال ُّل ْكنَة ،وقال تعاىل -حكاية عن سيدنا
ََ
َ ُ ُ َُ َْ َ ُ ي َ ً
ً
ني منِّي قوال.
موسى﴿ :-وأ يِخ هارون هو أفصح ميِّن ل يسانا﴾ [القصص ،]34أي :أبْ َ ُ
ومعناها اصطالحا خيتلف باختالف موصوفها ،وموصوفها :الكلمة،
ِ

ِ

والكالم ،واملتكلم ،يقال« :كلمة فصيحة» و«كالم فصيح» يف النثر ،و«قصيدة
فصيحة» يف النظم ،و«متكلم فصيح».
( -)1أي :الرتباط للمقصود بالطائفة املقدمة ،وانتفاع بالطائفة املقدمة يف املقصود.
( -)2أي :صاحب اجلوهر ،وهو عبد الرمحن األخرضي كام تقدم يف ترمجته.
( -)3معطوف عىل «تنافر» بحذف العاطف ،وهذا جيوز يف الشعر ال يف النثر.
( -)4أي :خمالفة لقواعد لغة العرب ك َف ِّك ما جيب إدغامه.

ِ

وأما البالغة فيوصف هبا املتكلم والكالم فقط ،فيقال« :كالم بليغ»،
و«متكلم بليغ» ،وال يقال« :كلمة بليغة».
وذكر املصنف فصاحة الكلمة ،وهي مقصو ُد ُه بِـ(املفرد) يف هذا البيت ،فذكر
أهنا عبارة عن خلوصه من ثالثة أمور:
ااا  :التى ف  ،وهو :وصف يف الكلمة يوجب ثقلها عىل اللسان ،وعرس
النطق هبا.
َـ«:الـه ْع ُخ ِع» -بضم اهلاء
فمنه ما تكون الكلمة بسببه متناهية يف الثقل( ،)1ك
ُ

واخلاء املعجمة وسكون العني املهملة األوىل -من قول أعرايب وقد سئل عن ناقته،

فقال« :تركتها ترعى اهلعخع» ،واهلاء والعني ال يكادان جيتمعان من غري فصل،
ُ
«الـخعخع»
وهو َش َج ٌر مستحدث ،قيل :وال أصل له يف كالمهم ،وإنام هو:

بخاءين معجمتني.

امىب :ما دون ذلك كَـُ «:م ْست َْشزِ َرات» من قول امرئ القيس([ )2الطويل]:
َغْْْ َ ا هو ِمس َت ُ ْْْقه ا د
ِِاِالةْْْب ِ
ال
ل
َ
ل ل ل ُ
أي :ذوائبه ،مجع غديرة ،والضمري للفرع قبله  .والفرعَّ :
الش َعر التام،
ِ

()3

ومستشزرات ،أي :مرتفعات إن قرئ بكرس الزاي ،أو مرفوعات إن قرئ بفتحها.

(-)1قال اإلمام حييى بن محزة  #يف الطراز« :فنقول :قد بان من حسن ترصف واضع اللغة امتناعه من
اجلمع بني العني واحلاء ،وبني العني واخلاء ،ومن اجلمع بني اجليم والصاد ،وبني اجليم والقاف ،وبني
الذال والزاي وما ذاك إال ملا حيصل من تأليف هذه من البشاعة والثقل عىل األلسنة .انظر الطراز ص59
الطبعة األوىل حتقيق د .عبد احلميد هنداوي.
( -)2البيت من معلقته ،وهو يف رشح املعلقات السبع للزوزين ص ،33وعجز البيت:
ك ِ
صِِِ لم َة أىْْمِا لم ُ َ ْْ هِ
َ هضْْكِال هِة ْْ ل
والغدائر :مجع غديرة ،وهي اخلصلة من َّ
الشعر.
( -)3وهو قوله:
د
َ
ك ِ
ِالْْْم َت َة ُةكه هِ
أثهِ ُاْْتِ َو ه ُىْْ ه ِالى ْْ هة
ـ ِ
افْْ َدَِْْقه َُ ل ِاملْْت َ ِأ ْْ َ َ ِفْْ ا دِ
ل
ِ

ِ

ِ

ا

َاِالتى ف ُّ :
الذوق السليم الصحيح ً
ُ
متعرس النطق،
ثقيال
كل ما عدَّ ُه
َ

ب املخارج ،أو بُ ْع ِدها ،أو غري ذلك(.)1
سواء كان من ُق ْر ِ

الة  :الغ اَة ،وهي :كون الكلمة َو ْح ِش َّي ًة غري ظاهرة املعنى( ،)2وال مألوفة

االستعامل( ،)3فتحتاج معرفتها إىل تفتيش عنها يف كتب اللغة املبسوطة -كام روي
عن بعضهم( )4أنه سقط عن حامره فاجتمع عليه ناس ،فقال« :ما لكم تكأكأتم
عيل ك َتك َْأ ُك ِئك ُْم عىل ِذي ِجنَّة ،ا ْف َر ْن ِق ُعوا عنِّي» أي :اجتمعتمَ ،تن ََّحوا عني -أو
َّ
رسج» يف قول ال َع َّجاج [الرجز]:
ختريج هلا عىل معنى بعيد ،نحوُ « :م ْ َّ
ْْْْ ِا َم ُ ه ْْْىا ِ لم َسْْْْ أ ج (ِ )5
اف ه ا
ِ

فإنه مل ُيعرف ما أراد بقوله« :مرسجا» حتى اختلف يف خترجيه:
فقيل :هو من قوهلم يف السيوف :رسجيية ،منسوبة إىل َق ْني -أي :حداد -يقال
له :رسيج ،يريد أنه يف الدقة واالستواء كالسيف الرسجيي.
وقيل :من الرساج ،يريد أنه( )6يف الربيق واللمعان كالرساج ،وهذا يقرب من
قوهلم :رسج اهلل وجهه ،أيَّ َ :هب َج ُه وحسنه.
معطوف عىل منصوب قبله.
شعرا أسو َد كالفحم-
ٌ
وفاح ًام -أيً :
( -)1أي :كوقوع حرف بني حرفني مضاد لكل واحد منهام بصفة ،كوقوع الشني بني التاء والزاي
يف «مستشزرات».
( -)2املراد باملعنى هنا :املعنى الذي وضع له اللفظ ،فال يرد املجمل؛ ألن املعنى الذي وضع له املجمل يف
لغة العرب معلوم ،فاإلجامل وعدم الظهور فيه حصل ال من جهة أصل املعنى الذي وضع له ،وإنام
حصل من جهة ما املراد هبذا اللفظ؟
( -)3يعني غري مألوفة االستعامل يف لغة العرب العرباء.
( -)4هو أبو سلامن عيسى بن عمر النحوي من أئمة اللغة ومن شيوخ سيبويه واخلليل (ت 766هـ).
( -)5صدره:
َْْْْ ْ ِ
ا لم ُ َ ْْْْ ْ اةِاا هج اِْْْْ ْ ِ لمقَ أج َ
انظر ديوان العجاج  34/2ولسان العرب مادة «رسج» و«رسن».
( -)6أي :األنف.
ِ

وا ْل َم ْرسن -بفتح امليم مع فتح السني وكرسها :-األنف.
ت :امل لرةِ ل
الة ل ِ

اع ِ( ،)1بأن تكون الكلمة عىل خالف قانون مفردات

ِّ
كالفك فيام جيب إدغامه وعكسه ،نحو قول أيب النجم [الرجز]:
األلفاظ املوضوعة،
الواحــ ِ
األو ِل ِ
ِ
ـل ِ
ـد الفـــر ِد القـــدي ِم َّ
ـيل األجلــــ ِ
احلمـــــدُ هللِ العــــ ِّ
ِ

()2
ّ
األجل باإلدغام؛ الجتامع مثلني مع حترك الثاين .فنحو  :ماء(،)3
والقياس:
ِ

فصيح؛ ألنه ثبت عن الواضع كذلك ،فهو يف حكم
وآل ،و َعوِ َر ،و َقطِ َط
ٌ
االستثناء( )4من القياس.
أمرا راب ًعا ،وهو :اخللوص من الكراهة يف السمع؛ بأن تكون
وزاد بعضهم ً
يم ُّجها( )5السمع ،نحوِْ :
«اجلرِ َّشى» -أي :ال َّن ْفس -يف قول
الكلمة بحيث ُ
أيب الطيب[ :المتقارب]:

ـريم ِ
ـف الن ََّسـب
اجلرِ َّشـى( )6رشيـ ُ
كـ ُ

()7

َِا لاِ أ ِذل
و(زُكِنْ)ُ :ع ِلم.

ِ

بأن الكراهة يف السمع من قبيل الغرابة ،فال زيادة عىل الثالثة.
ِ

( -)1أي :بأن تكون الكلمة عىل خالف قواعد علم الرصف.
( -)2هذا تفريع عىل الضابط املذكور بتفسري القانون بام سبق .خملوف.
( – )3ماء أصله :ماه فقلبت اهلاء مهزة ،وآل أصله أهل قلبت اهلاء مهزة أيض ًا فصار أأل فأبدلت الثانية ألف ًا،
وعور حتركت فيه الواو وانفتح ما قبلها ومل تقلب ألف ًا  .وقطط من قوهلم :ق ِط َط شعره ،فالقياس يف ماء
وآل :عدم إبدال اهلاء مهزة ،والقياس يف (عور) عار بقلب الواو ألف ًا ،والقياس يف َق ِط َطَّ :
قط باإلدغام؛
لكنها ثبتت عن الواضع كذلك.
( -)4أي :املستثنى؛ ألنه بتقرره عن الواضع مع استنباط خالفه من تتبع مفردات اللفظ كأنه قيل :القياس
كذا إال يف كذا ،فاملراد بالقياس املستثنى منه :املستنبط من التتبع املذكور ،وهو الترصيفي .خملوف.
( -)5أي :يتربأ منها .خملوف.
(ِْ -)6
اجلرِ َّشى عىل وزن « ِف ِع َّىل» لسان العرب.
( -)7البيت أليب الطيب املتنبي يمدح سيف الدولة .وصدره:
مبــــ ُ
ـارك االســـــم أغــــ ُّـر النســـــب
انظر ديوان املتنبي.438 :

[فصاحة الكالم]

قْْْْ :

د
ا َ ِ ه
اِِالكِْْ ها ه
ِ:مْ ِ َىَْ لف ه ِال َ
ـ ِ
ْألافِا ة اْ د ِ َ ْ ه ُِ
ةفِ
ـ ِ
ك هْ ُِ
جمازا ،من باب إطالق اسم اخلاص عىل
أق  :املراد بالكالم :املركبً ،
ِ

ِ

العام ،ومقابلته باملفرد قرينة لذلك .فيشمل املركب الناقص كَـ«:إن قام زيد»،
والتا َّم كَـ«:زيد قائم» ،فالتعميم يف جانب الكالم ،أي :الكالم :ما ليس بمفرد.

وقيل :إن املركب الناقص داخل يف املفرد ،والتعميم فيه ،أي :املفرد :ما ليس

بكالم ،أي :مركب تام ،وهو خمتار السعد( )1يف رشح األصل ،واملرجح :األول.
قوله( :من تنافر  )..الخ أي :خلوصه من هذه األمور الثالثة .و َت َر َك راب ًعا
احرتازا من نحو« :زيد أجلل» فليس بفصيح.
ذكره أصله ،هو فصاحة كلامته؛
ً

ف لتى ف  :أن تكون الكلامت ثقيلة عىل اللسان وإن كان كل منها فصيحا.
االة ك يكون متناه ًيا كام يف قوله [السريع]:
رب(ِ )2
ولــيس ُق ـ ْر َب َق ـ ْ ِرب َح ـ ْرب َق ـ ْ ُ
وغري متناه ،كام يف قوله [الطويل]:
َ
ـو َرى ِ
كريم متى َأ ْمدَ ْح ُه َأ ْمدَ ْحـ ُه َوالـ َ
ٌ
ِ

ِ

وحـ ِدي
متـ ُه ُل ُ
معي ِوإذا ما ُل ُ
متـ ُه ْ

()3

ومنشأ الثقل يف األول نفس اجتامع الكلامت ،ويف الثاين حروف منها ،وهو يف
ِ

تكرار «أمدحه» ،دون جمرد اجلمع بني احلاء واهلاء؛ لوقوعه يف التنزيل نحو:
( -)1أي :سعد الدين التفتازاين يف رشح تلخيص مفتاح العلوم املوسوم باملطول.
( -)2البيت ملجهول ،ويدَّ عي بعض النسابني أنه جلِ ن ٍِّّي رثى به حرب بن أمية جد معاوية بعد أن َهتف عليه
فامت .وقفر :خال من املاء والكأل .وقرب :اسم «ليس» مؤخر ،وقرب :خربها مقدم.
(*) -قيل بأن هذا البيت ال يمكن إنشاده ثالث مرات متوالية إال ويغلط املنشد له؛ ألن اجتامع كلامته وقرب
خمارج حروفها أحدثا ً
ظاهرا ،مع أن كل كلمة وحدها ليست ثقيلة .وصدر البيت:
ثقال ً
د
ةِاْْْْ د
نَِمكْْْْ ِقرْْْْ لِ ِ
اقْْْْ ل
ذكر هذا البيت اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني (.)65/1
( -)3ديوان أيب تامم 116/2 :من قصيدة يف مدح أيب املغيث الرافقي.
ِ

ِ

َ ي
﴿ف َسب ْح ُه﴾ [ق ،]40فال يقال :إن مثل هذا الثقل ٌّ
خمل بالفصاحة(.)1

ا ةفِ التألاف :أن يكون تأليف الكالم عىل خالف القانون الن َّْحوِ ي،

وحكما ،نحو« :رضب غال ُمه زيدً ا» ،بخالف:
كاإلضامر قبل الذكر لف ًظا ومعنى
ً
«رضب زيدٌ غال َمه» ،و« :رضب غال َمه زيدٌ » ،و«:هو زيد قائم».
االتة ا  :أن ال يكون الكالم ظاهر الداللة عىل املعنى املراد خللل واقع:
 إما يف نظم الكالم بسبب تقديم أو تأخري أو حذف أو غري ذلك ماميوجب صعوبة فهم املعنى املراد.
 وإما يف انتقال الذهن من املعنى األصيل إىل املعنى املقصود.ف اا  :كقول الفرزدق يف خال هشام بن عبد امللك وهو إبراهيم [الطويل]:
ومـــا مثلـــه يف النـــاس إال ُمم َّل ًكـ ـا ِ
يقاربــه(ِ )2
حــي أبــو ُه
أبــو ِ ِّأمــ ِه
ٌّ
ُ

أي :ليس مثله يف الناس أحد يقاربه -أي :يشبهه يف الفضائل -إال ُمم َ َّل ٌك،
أيٌ :
رجل أعطي امللك ،يعني هشاما ،أبو أ ِّمه ،أي :أبو أ ِّم ذلك املم َّل ِك أبوه ،أي:
ِ

ِ

أي :ال يامثله أحد إال ابن أخته ،وهو هشام ،ففيه فصل بني
أبو إبراهيم املمدوحْ ،
ٌ
وفصل بني
املبتدأ واخلرب -أعني «أبو أمه أبوه» -باألجنبي الذي هو «حي»،
املوصوف وصفته -أعني «حي يقاربه» -باألجنبي الذي هو «أبوه» ،وتقديم

املستثنى -أعني «مملكا» -عىل املستثنى منه -أعني «حي» ،-وفصل كثري بني
البدل -وهو «حي» -واملبدل منه وهو «مثله» ،فـ«مثله» :اسم «ما» ،و«يف
الناس» :خربه ،و«إال مملكا» :منصوب لتقدمه عىل املستثنى منه.
( -)1يعني أن يف «أمدحه» ثقال ما؛ ملا بني احلاء واهلاء من القرب يف املخرج لكن ليس ذلك خمرج له من
الفصاحة ،ولكنه ملا كرر «أمدحه» بلغ الثقل حدا ا ال يتحمله الفصيح .من األطول بترصف يسري.
(-)2كان حقه أن يقولِ:وما مثله يف الناس حي يقاربه إال مملك أبو أمه أبوه.
ومعنى البيت :وليس مثل إبراهيم يف الناس أحد يشبهه يف الفضائل إال ابن أخته هشام ،وضمري «أمه»
عائد عىل «اململك» وهو هشام ،وضمري «أبوه» عائد عىل إبراهيم بن هشام بن إسامعيل املخزومي أمري
املدينة املنورة .اإليضاح ص 12حتقيق حممد الفاضيل.

االة  :كقول اآلخر([ )1الطويل]:
ِ
الدار عنكم لتقربــوا ِ
سأطلب بُ ْعدَ
ُ
ِ

ـدموع لت َْج ُمـدَ ا
ـاي الـ
َ
ُب عينـ َ
وتسك ِ ُ

()2

جعل سكب الدموع كناية عام يلزم فراق األحبة من الكآبة واحلزن،
ِ

وأصاب ،لكنه أخطأ يف جعل مجود العني كناية عام يوجبه التالقي من الفرح
والرسور؛ فإن االنتقال من مجود العني إىل بخلها بالدموع حال إرادة البكاء -
وهي حالة احلزن -ال إىل ما قصده من الرسور احلاصل باملالقاة.
وزاد بعضهم :اخللوص من كثرة التكرار ،وتتابع اإلضافات ،ف اا :
كقوله [الطويل]:
االة

ليهـا َشـ َو ِ
اهدُ
وح هلــا ِمنهــا َع َ
َس ُب ٌ

()3

ِ

ِ

كقوله([ )4الطويل]:

ـج ِعي(ِ )5
ََ
الـجنْدَ ِل اسـ َ
محام َة َج ْر َعى َح ْو َم ِة َ
ُ
اا أِ بأن ذلك ْ
اللفظ بسببه عىل اللسان فقد حصل االحرتاز عنه
إن َث ُق َل
لِ
بالتنافر ،وإال فال ُّ
خيل بالفصاحة ،كيف وقد وقع يف القرآن؟! قال اهلل تعاىل:
ِ

( -)1هو أبو العباس بن األحنف شاعر غزل رقيق (ت 192هـ).
( -)2الشاهد يف قوله« :لتجمدا» أراد الشاعر أن يكني عام يوجبه التالقي من الرسور باجلمود ،ولكنه
أخطأ؛ ألن اجلمود خلو العني من البكاء يف حال إرادة البكاء منها ،فال يكون كناية عن املرسة.
َ
أورث يف البيت ثقال عىل اللسان .والبيت أليب
( -)3الشاهد :كثرة الضامئر فمجيء «هلا -منها -عليها»
الطيب وصدره:
د
د
َا لسْْْ هة ل ِِِغ َُمْْْ َ ََُِ ُةْْْ َ ِغ َُمْْْ َ ُِ ِ
والسبوح :وصف للفرس إذا كانت حسنة اجلري كأهنا تسبح ،ويريد بالغمرة :الشدة ،وهي يف األصل
ما يغمر من املاء ،وتسعدين :تعينني.
( -)4القائل هو عبد الصمد بن منصور –املعروف بابن بابك ،وهو شاعر جميد ،تويف يف بغداد سنة 410هـ.
( -)5وعجزه:
ـ ِ
فأرْْتَِهمْْ أىِمْْ ِ ل ْْة َ ِا َم ُسْْ َم هِ
وجرعى :مقصور جرعاء مؤنث األجرع ،وهلا معان كثرية أنسبها لبقية البيت أهنا :الكثيب جانب منه
رمل وجانب حجارة ،وحومة اليشء :معظمه ،واجلندل :أرض ذات حجارة ،والسجع :هدير احلامم.
والشاهد يف البيت :إضافة «حاممة» إىل «جرعى» ،و«جرعى» إىل «حومة» ،و«حومة» إىل «اجلندل».
ِ

ِ

ِ

﴿ َو َّ
اها﴾ [الشمس ]1الخ ،فكرر الضامئر ،وقالَ ﴿ :ربَّنَا َوآ ِتنَا َما َو َعد َّتنَا
الش ْم ِ
س َو ُض َح َ
ف َعنَّا َو ْ
محنَا﴾ [البقرة ،]286وقال
اع ُ
اغ ِف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
َع َىل ُر ُس ِل َك﴾ [آل عمران ،]194وقالَ ﴿ :و ْ
ب ِ
آل
تعاىل يف تكرير اإلضافاتِ ﴿ :ذك ُْر َر ْ َ
مح ِة َربِّ َك َع ْبدَ ُه َزكَرِ َّياء﴾ [مريمَ ﴿ ]2كدَ ْأ ِ
ِف ْر َع ْو َن﴾ [آل عمران.]11
ذكر بعض الفضالء أن من خصائص القرآن أنه اجتمع فيه ثامن ميامت
متواليات ومل حيصل بسببها ثقل عىل اللسان أصال ،بل ازدادت خفة ،وذلك يف
قوله تعاىلَ ﴿ :و َع َىل ُأ َمم ِّممَّن َّم َع َك﴾ [هود ،]48فإن التنوين يف ﴿ ُأ َمم﴾ ،والنون يف:

﴿ ِّممَّن َّم َع َك﴾ يدغامن يف امليم بعدهام ،فيصريان يف حكم ميم أخرى ،وامليم
املشددة يفِّ ﴿ :ممَّن﴾ بميمني ،وفيه أربع أخر ،فهذه ثامنية.
ص ،خرب مبتدأ معلوم من املقام( ،)1وهو مؤول
وقوله( :سلم) :أيَ :خ ُل َ
بمصدر( ،)2و(من تنافر) :متعلق به ،أي :والفصاحة يف الكالم :خلوصه من تنافر
الكلم.
قْْْْ :

[فصاحة املتكلم]

اذ ِِالكِ ها ه
ِ:ةْر مةِاْ ِ لَطاْ
ِ

أق

أ َِ َةِامل ص هَِْ ل ر ه ِااراْ

ِ

()3

( :ذي الكالم) :معطوف عىل الكالم يف البيت قبله ،أي :والفصاحة يف
ِ

ذي الكالم ،أي :صاحبه ،وهو املتكلم( :صفة  )..الخ ،واملراد بالصفة :امللكة.
امةىمِ الِات :والفصاحة يف املتكلم :ملكة يقتدر( )4هبا عىل التعبري عن
املقصود بلفظ فصيح.
( -)1وهو الفصاحة .خملوف.
( -)2أي :من غري سابك .خملوف.
( -)3قال يف القاموس :أنيق كأمري ،أي :حسن ُم ْع ِجب؛ لكن أراد به هنا الفصيح.
عَرب باالقتدار ليشمل حالتي النطق وعدمه ،فهو فصيح بالفعل أو بالقوة.
(َ َّ -)4

ِ

ض ال يتوقف
وامللكة :هي الكيفية( )1الراسخة يف النفس( .)2والكيفيةَ :ع َر ٌ

تعقله عىل تعقل غريه ،وال يقتيض القسمة والالقسمة اقتضاء أول ايا .فخرج
بالقيد األول األعراض النسبية ،وهي :اإلضافة ،وامللك ،والفعل ،واالنفعال،
واألين ،واملتى ،والوضع .وبالقيد الثاين( :)3الكم( ،)4متصال كان أو منفصال.
وبالثالث( :)5النقطة(.)6
وبالقيد الرابع( :)7دخل مثل العلم باملعلومات املقتضية للقسمة والالقسمة،
فإن اقتضاء العلم لذلك ثانوي بواسطة املعلوم .فعلم أن َمن تكلم بالفصيح

وليس له ملكة غري فصيح ،ومن له ملكة فهو فصيح ،تكلم أو ال.

[بالغة الكالم واملتكلم]

قْْْْ :
اج َة ْْْ اََِ َ
ِغْْْ َةِالكِْْْا ِ
َ
ِ

ْم ت ََضْْْْمِامل ْْْ ا ِ
اهِ ِ َ ِ
قْْْ لبِله ل
ِ

أق

 :بالغة الكالم :مطابقته ملقتىض احلال مع فصاحته.

( -)1قوله« :كيفية» أي :صفة وجودية ،ومل يقل :امللكة صفة؛ إشارة إىل أن امللكة من مقولة الكيف الذي
هو مع الكم من األعراض الغري النسبية .والنسبية سبعة )1 :اإلضافة )2 .املتى «الزمان» )3 .األين
«املكان» )4 .الوضع )5 .امللك)6 .الفعل )7 .االنفعال .وجمموع املقاالت تسع ،هؤالء السبع،
ومقولتا الكم ،والكيف ،وهذا الكالم من مواضع علم املنطق فال طائل حتته .وقوله« :يف النفس» :أي:
عُرب عنها
ال يف اجلسم كالبياض؛ ألن الكيفية إذا استقرت يف النفس قيل :ملكة ،وإن اختصت باجلسم ِّ
بكيفية أو عرض.
( -)2يعني ليست صفة توجد يف حال ثم ُتفقد؛ وإنام هي راسخة يف النفس ،متى ما أراد أن يتكلم بكالم
فصيح تك َّلم ،فهي صفة ثابتة فيه..
( -)3وهو قوله« :وال يقتيض القسمة».
( -)4خرج «الكم» ألنه عرض يقبل القسمة لذاته كاألعداد ،واملقادير كاخلط والسطح .فاخلط :ما تركب
من أزيد من نقطة ,والسطح :ما تركب من أزيد من خط ،فللخط طول فقط ،وللسطح طول وعرض.
حاشية دسوقي.
( -)5وهو قوله« :والالقسمة».
(« -)6النقطة» :هي طرف اخلط وغايته ،فال تقبل القسمة يف جهة قط.
( -)7وهو قوله« :اقتضاء أوليا».

وأسقط املصنف هذا القيد؛ لضيق النظم ،واحرتز به عن نحو« :شعره
مستشزر» إذا أل ِق َي إىل خايل الذهن( ،)1وبقيد املطابقة عن نحوَّ :
«إن زيدا قائم»

َرب مع الكالم
إذا ألقي خلايل الذهن .واحلال :هو األمر الداعي [للمتكلم] إىل أن َي ْعت ِ َ
الذي ُيؤدى به أصل املراد خصوصي ًة َّما ،وهي -أي :موصوفها( -)2مقتىض

منكرا للحكم ٌ
احلال ،مثالُ :
كيل،
كون املخاطب
ً
حال يقتيض كالما مؤ َّكدً ا ،وهو ٌّ
مطابق
قائم» فر ٌد من أفراد ذلك الكيل،
ٌ
وهذا الكيل مقتىض احلال ،و«إن زيدً ا ٌ

له( ،)3بمعنى :أنه مصدوق لذلك الكيل ،وفرد من أفراده ،وهذا عكس مطابقة
الكيل جلزئياته؛ إذ هي صادقيت ُه عىل كل واحد منها.
ومل يتكلم املصنف عىل البالغة يف املتكلم؛ للعلم هبا من الفصاحة فيه ،فهي:
ملكة يقتدر هبا عىل تأليف كالم بليغ .فعلم مام ذكر يف حد البالغة أن َّ
كل بليغ

فصيح؛ جلعل الفصاحة رش ًطا للبالغة ،وليس ُّ
كل فصيح
متكلما
كال ًما كان أو
ٌ
ً
متكلما؛ ألن الفصيح قد يعرى عن املطابقة كام تقدم(.)4
بلي ًغا ،كالما كان أو
ً
ولبالغة الكالم ا ف (ِ:)5أعب :وهو ما يقرب من حدِّ اإلعجاز ،وهو( )1أن
يرتفع الكالم يف بالغته إىل أن خيرج عن طوق البرش ،ويعجزهم عن معارضته.
( -)1أي :فإنه وإن كان مطابقا ملقتىض احلال لكنه ليس فصيحا؛ لتنافر بعض حروف كلامته؛ فليس بليغا .خملوف.
( -)2هو الكالم الكيل كام سيذكره .خملوف .وقوله« :أي :موصوفها» إشارة إىل ما قال السعد :إنه التحقيق
يف مقتىض احلال ،واحلاصل أن اخلصوصية إما أن جتعل هي مقتىض احلال أو جيعل موصوفها هو
مقتىض احلال ،إن جعلت مقتىض احلال فمعنى كون الكالم مطابقا ملقتىض احلال أنه مشتمل عىل
مقتىض احلال ،فمثال كون املخاطب منكرا حال يقتيض التأكيد ،فالتأكيد مقتىض احلال ،وقولك« :إن
زيدا قائم» مطابق ملقتىض احلال ،أي :مشتمل عليه .وإن جعل موصوفها هو مقتىض احلال فمعنى كون
الكالم مطابق ًا ملقتىض احلال أنه فرد من أفراد مقتىض احلال ففي املثال السابق اإلنكار حال يقتيض كالما
مؤكدا ،فمقتىض احلال الكالم املؤكد ال التأكيد كام يف األول ،وقولك« :إن زيد ًا قائم» مطابق ملقتىض
احلال ،أي :فرد من أفراد مقتىض احلال الذي هو الكالم املؤكد.
( -)3أي :للكيل.
( -)4أي :يف قوله« :وبقيد املطابقة» .خملوف.
(-)5قوله« :طرفان» أي :مرتبتان ،وقوله« :طوق البرش» أي :طاقتهم وقدرتم .دسوقي.

وخص البرش ألهنم أقوى أصناف املخلوقني عىل ذلك ،فإذا عجزوا فغريهم
َّ
أوىل ،أو ألنه مل يوجد معاند إال منهم.
اأ رك :وهو ما إذا ُغ ِّ َري الكالم عنه إىل ما دونه -أي :إىل مرتبة هي أدنى
منه -التحق -وإن كان صحيح اإلعراب( -)2عند البلغاء بأصوات احليوانات(.)3
وبني الطرفني مراتب كثرية ،بعضها( )4أعىل من بعض بحسب تفاوت
املقامات( ،)5ورعاية االعتبارات .ويتبعها( )6وجوه ُأ َخ ُر غري املطابقة والفصاحة،
تورث الكالم ُحسنًا ،وهي أنواع البديع.
قْْْْ :
ااْْْ ف مِِ أ َْْْ َِةِاملةْْْ

()7

ِ

لَِ ملةْْ
عِْْ ِ طْْندِ لَةْْ ل

ِ

ل لبِالِا ِعىْ ـِقْ ِار لت ه ْ

ام ِ هم ِالتة ا ه ِِِاملةىمِ ََ ه ْ
ه
ِاسْلِالكِْ ُِا ِ
ام ِ َه هبِاجْ ل
ِ

أق

 :قد علم مام تقدم

()9

ِ
()8

ِ

َـِاالسِْ ُاِ ِ
لة ل
لِ لَ َعمَِ لِ ه
أن البالغة مرجعها -أي :ما جيب
ِ

( -)1أي :حد اإلعجاز .خملوف.
( -)2لو قال« :وإن كان فصيحا» لكان أحسن؛ ليعلم منه ما ذكره بالطريق األوىل؛ ألنه إذا التحق بأصوات
احليوانات مع الفصاحة فأحرى أن يلتحق هبا عند عدم الفصاحة مع صحة اإلعراب ،بخالف ما ذكره،
فإنه ربام يوهم أنه إذا كان فصيحا ال يلتحق بأصوات احليوانات؛ ألن الفصاحة أرقى .دسوقي.
( -)3ألن أصوات احليوانات تصدر منها من غري اعتبار اللطائف واخلواص.
( -)4بيان للتفاوت .دسوقي.
( -)5مثال مقام اإلنكار التام إذا أكد فيه بتأكيد واحد فهذا االعتبار مرتبة ،وإذا أكد فيه بتأكيدين فهذا
االعتبار مرتبة هي فوق األوىل ،وإذا بولغ يف التأكيد فهذا االعتبار مرتبة أعىل مام قبلها ،فتتفاوت الرتب
واالعتبارات يف املقام الواحد .وتفاوت الرتب يف املقامات من جهة أن ما يراعى مث ً
ال يف مقام هو أعىل
وأصعب مام يراعى يف مقام آخر ،كمقام احلقيقة مع مقام املجاز ،فرعاية اعتبارات املجاز أعىل .يعقويب.
( -)6أي :بالغة الكالم.
( -)7أي :الزائدة عىل أصل املراد .وقوله« :باملعاين» أي :بعلم املعاين ،و«حافظ» مبتدأ ،وقوله« :يعرف» خربه.
(« -)8ما» مبتدأ .وقوله« :له البيان ..إلخ» البيان :مبتدأ ،ومجلة «قد انتقي» خربه ،و«له» متعلق بـ«انتقي»،
واملبتدأ وخربه خرب «ما».
( -)9أي :من تعريف البالغة .خملوف.

حصوله لتحصل -أمران:

ااا  :متييز الكالم الفصيح من غريه ،وإال لربام(ُ )1أ ِّد َي الكال ُم املطابق
غري فصيح( )2فال يكون بليغا؛ لوجوب الفصاحة يف البالغة.
ملقتىض احلال َ
الة  :االحرتاز عن اخلطأ يف تأدية املعنى املراد( ،)3وإال لربام ُأ ِّدي املعنى
املراد بلفظ فصيح غري مطابق ملقتىض احلال فال يكون بلي ًغا.

أم ِااا ( :)4فبعضه يعرف من علم اللغة ،وهي الغرابة .وبعضه من علم
الترصيف ،وهو خمالفة القياس .وبعضه من علم النحو ،وهو ضعف التأليف،
باحلس ،وهو التنافر .فاستغني عن ذكر ما
والتعقيد اللفظي .وبعضه يدرك
ِّ
يعرف به يف هذا الكتاب وغريه من كتب البالغة .وهذا الذي يعرف من هذه
العلوم ويدرك باحلس ما عدا التعقيد املعنوي .فلم يبق مام ترجع إليه البالغة إال
الثاين ،وكذلك ما حيرتز به عن التعقيد املعنوي عىل ما تقدم( ،)5فوضع للثاين -
علم املعاين ،ولِ َما حيرتز به عن
أعني ما حيرتز به عن اخلطأ يف تأدية املعنى املرادُ -
علم البديع.
علم البيان ،وللوجوه التابعة للبالغةُ :
التعقيد املعنويُ :
وأشار إىل ااا بقوله( :وحافظ ) ..البيت .وليس يف املعاين األول والثاين
اإليطاء()6؛ الختالف املعنى؛ ألن األول :مجع ،والثاين :مفرد.

( -)1أي :وإن مل حيصل التمييز بأن مل يتميز الفصيح من غريه وأيت بالكالم اتفاقي ًا أمكن أن يؤتى به غري
فصيح فتنتفي البالغة ،بل الغالب حينئذ ذلك.
مرسج ،وشعرك مستشزر» ،فهذا مطابق ملقتىض احلال ،إال أنه غري فصيح.
( -)2كام لو قيل« :أنفك َّ
( -)3قوله «املعنى املراد» أي ما أراده البليغ من الغرض املصوغ له الكالم.
( -)4أي :متييز الفصيح من غريه .خملوف.
( -)5قوله« :عىل ما تقدم» ،أي :وهذا -أي :قولك :وكذلك ..الخ -جار عىل ما تقدم إفادته لك ،وهو أن ما
ذكر من هذه العلوم ال حيرتز به عن التعقيد املعنوي ،واملقيد هو قوله« :وهذا الذي يعرف ..إلخ»  .خملوف.
( -)6اإليطاء :هو إعادة القافية .وهو عيب.

ال ة

بقوله( :وما من التعقيد  )..البيت ،فقوله( :يقي) أي :حيفظ ،و(من

التعقيد) :يتعلق به ،و(انتُقي) :اختري.
ت بقوله( :وما به  )..البيت ،و(ما) :مبتدأ ،و(به) :متعلق بِـ(:تعرف)،
ال ة ل ِ
و(يُدعى) -أي :يسمى -خرب (ما).
وقوله( :والسالم) :أي :عىل من اتبع اهلدى ،تكميل.
وملا كان هذا التأليف يف علم البالغة وتوابعها انحرص مقصوده يف ثالثة فنون.
وكثري من الناس يسمي اجلميع :علم البيان ،وبعضهم يسمي األول :علم املعاين،
علم البديع.
ويسمي األخريين -أي :البيان والبديع -علم البيان ،والثالثةَ :
أم ِ سماةِااا َِ ملة ِ فلتعلقه باملعاين؛ ألن به االحرتاز عن اخلطأ يف املعنى.
اأم ِ سماةِالة َِ لِا فلتعلقه بإيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة؛ ألجل
بيان املعنى وإيضاحه.
اأم ِ سماةِالة لتَِ لِ َ ِـ فلبحثه عن املحسنات ،وال شك يف بداعتها وظرافتها.
اأم ِ سماةِالرى ِالةِثةَِ لِا فألن البيان هو املنطق الفصيح ا ْل ُم ْعرِ ب
عام يف الضمري ،وال شك يف تعلق الثالثة به( )1تصحيحا وحتسينا.
اأم ِ سماةِالرىلِاا

َ َِ لِا فلتغليب حال الفن الثاين عىل الثالث.

واألول باملعاين ملا تقدم.
وأما تسمية الفنون الثالثة بالبديع :فألنه ال خفاء يف بداعتها( )2وظرافة
لطائفها واهلل أعلم.

تصحيحا وحتسينًا.
( -)1يعني أن هذه الفنون الثالثة هلا تعلق بالكالم الفصيح
ً
( -)2أي :أن هذه العلوم الثالثة ملا فيها من بديع الصنعة سميت بدي ًعا.

قْْْْ :
الفن األول :علم المعاني

قدَّ َم ُه عىل علم البيان لكونه منه( )1بمنزلة املفرد من املركب ؛ ألن رعاي َة
املطابقة ملقتىض احلال -التي هي ثمرة علم املعاين -معترب ٌة يف علم البيان ،مع
لفناألول:علمملعاني

()2

يشء آخر وهو إيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة( ،)3كالتعبري عن اتصاف زيد
بالكرم بِـ«:زيد كثري الرماد»« ،جبان الكلب»« ،مهزول الفصيل».
قْْْْ :
ى ِ
َِْ َِ ِ
ع ـَِبِمل تضْْمِاحلْ ل ِ

ِ
لرْْْ مِِمط َ ْْْ اِِافاْْْبِ لِذوْْْ ا ِ

ِ ْْْى ِمسْْْى مِِِلاْْْبِمسْْْى لِ ِ

امتة ْْْْ لِفةْْْْكِ ْْْْ ا ِ

ك ِا ُاِ ِ
ةْ م ِ
افصك ِ َِا ُ ِ
مِ
قص ِاِر مِء ِ
مِ
أق  :العلم يطلق عىل ملكة يقتدر هبا عىل إدراك املسائل ،ويطلق عىل نفس

اأاا ِ
نِمسْْ اا مُِِ ُِ
ِجيْْ مِِااىْْ م ِ

ِ

ِ

اإلدراك ،ويطلق عىل نفس املسائل .واألنسب بام هنا :املعنى الثالث .فقوله:
(علم) إىل قوله( :مطابقا) تعريف لعلم املعاين ،وقوله( :يرى) أي :يعلم ،و(به)

نائب فاعل (يُرَى) ،وهو املفعول األول ،و(مطابقا) :مفعول
يتعلق به ،و(لفظٌ)ُ :
ثان ،وهنا مضاف حمذوف ،هو أحوال ،أي :علم يعلم به أحوال اللفظ مطابقا
ملقتىض احلال .ومقصوده :أنه علم يعلم به أحوال اللفظ التي هبا يطابق مقتىض
احلال ،فـ(:عِلْم) :جنس ،و( :يعلم به أحوال اللفظ) :خمرج ملا يعلم به أحوال غري
اللفظ كاحلساب ،فإن به يعلم أحوال العدد مجعا وتفريقا.

( -)1أي :لكون علم املعاين من علم البيان.
( -)2يعني أن منزلة علم املعاين كمنزلة املفرد وعلم البيان كمنزلة املركب.
( -)3لفظ املطول :قدمه عىل علم البيان لكونه منه بمنزلة املفرد من املركب؛ ألن البيان :علم يعرف به إيراد
املعنى الواحد يف تراكيب خمتلفة بعد رعاية املطابقة ملقتىض احلال ،ففيه زيادة اعتبار ليست يف علم
املعاين ،واملفرد مقدم عىل املركب.

وقو ُله( :اليت بها يطابق مقتضى احلال) أي :من حيث( )1إن اللفظ يطابق هبا ال
خمرج
من حيث ذاتا( ،)2كالتقديم( ،)3والتأخري ،والتعريف ،والتنكري-
ٌ
لألحوال التي ليست هبذه الصفة( ،)5كالرفع والنصب ،ولعلم البيان()6؛ ألن

()4

البحث فيه عن أحوال اللفظ ال من احليثية املذكورة( ،)7وكذلك املحسنات
البديعية( )8كالتجنيس ونحوه مام ُيعترب بعد رعاية املطابقة.
والتحقيق يف مقتىض احلال :أنه ذو األحوال(.)9
وقوله( :وفيه ذكرا  )..الخ :أشار به إىل أن هذا العلم بجملته منحرص يف ثامنية
أبواب ،انحصار الكل يف أجزائه( .)10ووجه االنحصار :أن الكالم إما خرب أو إنشاء.
ااا  :البد له من :إسناد ،ومسند إليه ،ومسند ،فهذه ثالثة أبواب.
واملسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعال أو ما يف معناه( ،)11وهو الباب الرابع.
ٌّ
وكل من التعلق واإلسناد قد يكون بقرص ،وقد ال يكون ،وهو الباب اخلامس.
االة  :هو الباب السادس.

( -)1قوله« :من حيث  »..متعلق بـ«يعلم» بعد مالحظة نائب الفاعل وصفته.
( -)2أي :ال من حيث ذات األحوال؛ إذ لو كان كذلك القتىض أن علم املعاين مسائل أو ملكة أو إدراك
يتصور هبا أحوال اللفظ ،مع أن علم املعاين ال يتصور به يشء من تلك األحوال ،بل املراد املعرفة
كَم بسببه بأن هذه األحوال هبا يطابق اللفظ مقتىض احلال.
وحي ُ
التصديقية ،أي :علم ُي َصدَّ ُق ُ ْ
( -)3قوله« :كالتقديم ..إلخ» متثيل لألحوال التي هبا املطابقة املذكورة .خملوف.
( -)4خرب عن قوله« :وقوله».
( -)5أي :املطابقة هبا ملقتىض احلال .خملوف.
( -)6أي :وخمرج لعلم البيان.
( -)7ألنه وإن كان يعرف بعلم البيان أحوال اللفظ من كونه حقيقة أو جمازا أو كناية لكنه ال يعلم به أحواله
من حيث إن هبا يطابق اللفظ مقتىض احلال ،بل من حيث ما يقبل منها وما ال يقبل ،ومن حيث حتقيق
تفاصيلها ،وأصول رشوط املجاز؛ ليحرتز بذلك عن التعقيد املعنوي.
وخمرج للمحسنات البديعية مثل التجنيس والرتصيع.
( -)8أي:
ٌ
( -)9أي :الكالم الكيل ذو األحوال الكلية ،ال نفس األحوال من التعريف والتنكري ونحو ذلك .خملوف.
( -)10وليس انحصار الكيل يف جزئياته؛ ألنه لو كان كذا لصدق علم املعاين عىل كل باب من األبواب الثامنية.
( -)11كاملصدر واسم الفاعل واسم املفعول ونحو ذلك.

واجلملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة عىل األوىلْ ،أو َال ،وهام:
الفصل والوصل ،وهو الباب السابع.
والكالم البليغ :إما ناقص عن أصل املراد ،أو زائد ،أو مساوِِ.اااا :
اإلجياز ،االة  :اإلطناب ،االة لت :املساواة ،وهو الباب الثامن.
املطول عىل األصل.
وأما وجه( )1إفراد كل واحد من هذه بباب ففي َّ
والكالم( :)2إما خرب ،وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته( ،)3كـ«زيد
قائم» ،وإما إنشاء ،وهو بخالفه ،كـ«اعلم واعمل».
وال ثالث هلام ،خال ًفا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث؛
لدخوله( )4يف اإلنشاء.
قْْْْْْ :

الباب األول :أحوال اإلسناد اخلربي

احلكم
ضم كلمة أو ما جيري جمراها إىل أخرى بحيث يفيد
أق  :اإلسنادُّ :
َ
منفي عنه.
بأن مفهوم إحداهام ثابت ملفهوم األخرى أو ٌّ
فقولنا« :أو ما جيري جمراها» إلدخال نحو« :زيد قام أبوه» ،و« :بحيث يفيد

احلكم» الخ إلخراج اإلسناد اإلنشائي .واملراد باملفهوم :ما يفهم من الكلمة(.)5
( -)1أي :أن القرص والفصل والوصل واإلجياز واإلطناب واملساواة إنام هي من أحوال اإلسناد أو املسند إليه أو
املسند ،مثل التقديم والتأخري وغري ذلك ،فالواجب بيان سبب إفرادها عن غريها من األحوال .وحاصل ما
ذكره يف املطول :أنه إنام أفردها لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها بكثرة مباحثها ،بخالف غريها من األحوال
كالتعريف والتنكري والتقديم والتأخري وغريها من األحوال؛ فلذا مل تفرد بأبواب .دسوقي بترصف.
(« -)2الكالم» نخ.
( -)3تقييد االحتامل بالذات إلدخال ما قطع بصدقه لكونه رضوريا ،أو بالنظر لقائله كاهلل ورسوله ،وما
قطع بكذبه ككونه رضوري الكذب ،أو بالنظر لقائله؛ فإن موجب الصدق يف األول والكذب يف الثاين
أمر خارجي ،وأما بالنظر إىل ذات اخلرب فهو حمتمل للصدق والكذب.
( – )4قوله :لدخوله تعليل لقوله  :خالف ًا .خملوف
( -)5أي :ليس املراد باملفهوم ما قابل الذات واملاصدق حتى يرد أن املراد من جانب املوضوع الذات ومن
جانب املحمول املفهوم ،أي :الوصف الكيل ،فإذا قلت« :اإلنسان حيوان» فاملراد من جانب اإلنسان ما
صدق عليه من األفراد كزيد وعمرو ..الخ ،ومن جانب احليوان مفهومه ،أي :اجلسم النامي احلساس
=

فال َيرِ ُد :أن املعترب من جانب املوضوع الذات ،ومن جانب املحمول املفهوم؛
أيضا مام يفهم من اللفظ .وقدَّ م َ
بحث اخلرب عىل بحث اإلنشاء لعظم
ألن الذات ً
شأنه( ،)1ولتفرع اإلنشاء عليه يف نحو« :زيد يف الدار» ،وَ « :أ َز ْيدٌ فيها()2؟».
وقدم أحوال اإلسناد عىل أحوال املسند إليه واملسند مع تأخر النسبة عن
الطرفني؛ ألن البحث( )3إنام هو عن أحوال اللفظ املوصوف بكونه مسندً ا إليه أو
مسندً ا ،وهذا الوصف إنام يتحقق بعد حتقق اإلسناد ،واملتقدم عىل النسبة ذات
الطرفني ،وال بحث هلم عنها.
واخلربي :نسبة للخرب ،وتقدم أنه ما احتمل الصدق والكذب.
ويف حدِّ الصدق والكذب أقوال أربعة:
ااا -وهو أصحها :-أن الصدق :مطابقة حكم اخلرب للواقع ،والكذب:
عدم مطابقته له ،ولو كان االعتقاد بخالف ذلك يف احلالني(.)4
الة

املخرب ولو خطأ(،)6
وهو للنظام( :-)5أن الصدق :املطابقة العتقادِ

والكذب :عدم مطابقته لالعتقاد ولو صوابًا( .)7وما ال اعتقاد معه عىل هذا
ال ما صدق عليه كاجلمل والفرس ،فعندما قال :بأن مفهوم إحداهام -أي :املحكوم به -ثابت ملفهوم
األخرى قالوا :أخطأ هنا ،فكان عليه أن يقول :لذات األخرى؛ ألن املراد من جانب املوضوع الذات
كام تقدم ،فأجاب بأن املراد باملفهوم :ما يفهم من اللفظ ،والذات مام يفهم من اللفظ؛ ال أن املراد
باملفهوم الوصف الكيل حتى يرد االعرتاض.
( -)1رشعا ألن أكثر االعتقاديات أخبار ،ولغة فإن أكثر املحاورات أخبار .دسوقي.
( -)2فإن أصل «أزيد يف الدار» خرب وهو «زيد يف الدار» صار إنشا ًء بزيادة مهزة االستفهام عليه.
( -)3أي :يف علم املعاين.
( -)4أي :حال املطابقة الذي هو الصدق ،وحال عدمها الذي هو الكذب .خملوف.
( -)5هو إبراهيم بن سيار النظام املعتزيل ،من الطبقة السادسة من طبقات املعتزلة ت سنة بضع وعرشين ومائتني.
( -)6أي :ولو كان االعتقاد خطأ غري مطابق للواقع وإذا كان صوابا فبطريق األوىل؛ لتحقق املطابقتني.
ٌ
كذب ،عىل
( -)7فقول القائل« :السامء حتتنا» معتقدً ا لذلك
صدق ،وقوله« :السامء فوقنا» غري معتقد لذلك ٌ
قول النظام.

القول داخل يف الكذب( ،)1ال واسطة.
خرب
الة لت -وهو للجاحظ( :-)2أن الصدق :املطابقة للخارج مع اعتقاد امل ِ
املطابقة ،والكذب :عدم املطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها ،وما عدا ذلك ليس
بصدق وال كذب ،أي :واسطة بينهام ،وهو أربع صور:
 املطابق وال اعتقاد ليشء(.)3 واملطابق مع اعتقاد عدم املطابقة. وغري املطابق مع اعتقاد املطابقة. وغريه( )4وال اعتقاد.ال

ـ :للراغب وهو مثل قول اجلاحظ ،غري أنه وصف األربع صور
ِال اَ ِ

بالصدق والكذب باعتبارين :فالصدق باعتبار املطابقة للخارج أو لالعتقاد،
والكذب من حيث انتفاء املطابقة للخارج أو لالعتقاد.
ني َلكَا ِذبُ َ
ون﴾
واستدل النظام بقوله تعاىل﴿ :إ َِّن ا ْل ُمنَافِ ِق َ

قوهلم﴿ :إِ َّن َك َل َر ُس ُ
ول ال َّل ِه﴾؛ لعدم مطابقته العتقادهم.

[المنافقون ،]1أي :يف

ور َّد استدالله بأن املراد :لكاذبون يف الشهادة ،أي :يف ادعائهم مواطأة( )5القلب
ُ
كذب(.)6
للسان؛ لتضمن قوهلمِ ﴿ :إ َّن َك ﴾..الخ :شهادتنا من صميم القلب ،وهذا ٌ

( -)1أي :أن النظام ال يثبت واسطة بني الصدق والكذب فاعرتض عليه بخرب الشاك؛ لعدم صدق حد
الصدق والكذب عليه؛ وذلك ألنه ال اعتقاد له حتى يطابقه حكم اخلرب أو ال يطابقه؛ فلزم ثبوت
الواسطة .فأجيب بأنه كاذب؛ ألن الشاك ملا كان ال اعتقاد له صدق عىل خربه أنه غري مطابق لالعتقاد.
( -)2هو عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين من معتزلة البرصة.
( -)3من مطابقة أو عدمها .خملوف.
( -)4أي :غري املطابق.
( -)5أي :موافقة القلب.
كاذبا غري مطابق للواقع،
( -)6فالتكذيب راجع إىل قوهلم« :نشهد إنك لرسول اهلل  »..باعتبار تضمنه خ ًربا ً
وهو شهادتنا هذه من صميم القلب.

رتى َع َىل ال َّل ِه ك َِذب ًا َأم بِ ِه ِجنَّ ٌة﴾ [سبأ ،]8ألن
واستدل اجلاحظ بقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْف َ َ

اإلخبار حال اجلنة( )1غري الكذب؛ ألنه قسيمه ،وغري الصدق؛ ألهنم يعتقدون
عدم صدقه ،فثبتت الواسطة.

يفرت ،فعرب عن عدم االفرتاء ِ
ور َّد بأن املعنى( :)2أم مل ِ
باجلنَّة؛ من جهة أن
ُ
املجنون ال افرتاء له؛ ألن االفرتاء :الكذب عن عمد ،فهذا حرص للخرب الكاذب
بزعمهم يف نوعيه ،أي :الكذب عن عمد ،وال عن عمد
قْْْْ :
ي ه
احل ُ
نِ ِ
ِأاِاةجيْْ ه
كْْ لـَِ لسْْ ه
ل
ُ
ـ ِ
ِاحلكْْ هِ
س
مـِ َر ُرْْ َ
ِفْْ ُلِالسْْ ه
فْْْْْأا م ِف وْْْْْ ُمِاالةْْْْْ ِ
ِ

أق

()3

ه
نِ ِ
صْ ل ِذ
ِه ُ ى ل ِ ُِ
ِابطْ ه
ـَ ِ .ا َق ُ
ِرْْْ ه د
أا َ
ةَِْْْبِذاِ هع ُ ْْْـ ِ
ِوْْْ ُ َ ل ُ
ُ
ال ه لموْ ْ ِ هع ُىْ ْ َ ِذا ِِااذ ْ ْ هِ ِ

ف ،و(احلكم
معر ٌ
( :إسنادُهم)- :أي :اخلربي؛ بدليل ما يف الرتمجةَّ -
ِ

تعريف .واملراد :احلكم بأن النسبة واقعة كـ«:زيد قائم» ،أو
بالسلب أو اإلجياب):
ٌ
ليست بواقعة كـ«:زيد ليس بقائم».
وال خمالفة بني هذا التعريف وما تقدم؛ ملراعاة املعنى هنا واللفظ هناك؛ ألن
اخلرب يكون معقوال وملفوظ ًا ،فالتعريفان باالعتبارين.
املخرب ،أي:
وقوله( :وقصد  )..إىل آخر البيت الثاين :املراد بذي اخلطاب:
ِ
املخرب
الذي هو بصدد اإلخبار واإلعالم ،ال كل ُخم ِرب()4؛ إذ قد يكون مقصود
ِ
إظهار الضعف ،نحو﴿ :إ ِِّين َو َه َن ا ْل َع ْظ ُم ِمنِّي﴾ [مريم ،]4أو التحزن والتحرس،
نحو﴿ :إ ِِّين َو َض ْعت َُها ُأن َثى﴾ [آل عمران]36؛ إذ املوىل سبحانه عامل بالفائدة والزمها يف
( -)1أي :املذكور يف قولهَ ﴿ :أم ِب ِه ِجن ٌَّة﴾.
( -)2أي :معنىَ ﴿ :أم ِب ِه ِجن ٌَّة﴾.
( -)3وحينئذ فاإلخبار حال اجلنة كذب أيضا؛ فال واسطة .دسوقي.
( -)4لفظ املطول« :ال شك أن قصد املخرب» أي :من يكون بصدد اإلخبار واإلعالم ،ال من يتلفظ باجلملة
﴿ر ِّب إ ِِّين
كثريا ما تورد اجلملة اخلربية ألغراض أخرى ،مثل :إظهار التحرس نحو :قوله تعاىلَ :
اخلربية؛ فإنه ً
﴿ر ِّب إ ِِّين َو َه َن ا ْل َع ْظ ُم ِمنِّي﴾ [م َ ِـ .]ِ 4بترصف.
َو َض ْع ُت َها ُأن َثى﴾ [ ِعم ا ِ ،]ِ 36أو إظهار الضعف نحوَ :

اخلربين .أي :قصد املخرب بخربه أحد أمرين :إما احلكم ،أي :النسبة بني
الطرفني املحكوم هبا ،كقولك« :زيد قائم» ملن مل يعلم قيامه ،أو كونه عامل ًا به،
كقولك ذلك للعامل به ،قاصدً ا إعالمه بأنك عامل بذلك.
ويسمى ااا ِ :فائدة اخلرب؛ ألن من شأنه أن يستفاد من اخلرب ،وإ ِن استُفيد من
غريه ،االة ِ :الزمها؛ ألنه ك ُّلام أفاد احلكم َأ َفا َد أنه عامل به ،وليس كلام أفاد أنه عامل
باحلكم أفاد نفس احلكم؛ جلواز أن يكون احلكم معلو ًما قبل اإلخبار كام تقدم.
قْْْْ :
َِ ُ ْ َ ىِاا ه ْ هكِ ِ
ااَْْأِ لأ ُج ْ ه َ ل
و لىْْْ ِلةْْْ لدِذ ِغر ْْْ هة ِِ :

لر ِ َ
مْْكِ ِ
يِِه ُ ِوْْ َ ِغْْ َ ِع
ه
اْْ م
نِاحلضْْ هُِ ِ
ال و ل ِمرتْ مبِلِْ ه

ِ
العامل ُ بفائدة اخلرب والزمها أو بأحدهام منزل َة
ب
أق  :قد ُي َّنزل املخا َط ُ
اجلاهل ،كقولك لتارك الصالة -وهو يعتقد وجوهبا« :-الصالة واجبة»؛
ِ

ِ

موجب العلم؛ ألن َمن مل يعمل بعلمه هو واجلاهل سواء،
لعدم( )1جريه عىل َ

وكقولنا للعامل الغافل عن ذكر اهلل تعاىل -مع علمه بأنه وسيلة إىل حرضة

املذكور(« :-)2الذكر مفتاح لباب احلرضة» ،أي :اإلهلية ،واملراد باحلرضة -ويعرب
عنها بحرضة القدس ،وهي احلالة التي إذا وصل إليها السالك سمي عار ًفا
وواصال :-أن يكون يف حالة ال يرى فيها إال املوىل سبحانه وتعاىل ،فان ًيا عن
متوجها بقلبه إىل الرمحن ،متلق ًفا ما يلقيه املوىل سبحانه وتعاىل يف قلبه
األكوان،
ً
من لطائف العرفان .وال شك أن الوسيلة إىل هذه احلالة ذكر املوىل سبحانه
ترغيب
وتعاىل ،قال املصنف يف رشحه :والغرض من املثال املذكور يف البيت
ُ
طالب العلم يف الدخول يف حرضة املنقطعني إىل اهلل تعاىل ،الذين تلذذوا بعبادة
رهبم ،وهم يف الدنيا متنعمون بام يرد عىل قلوهبم من املعارف ،وما يتجىل هلم من
( -)1علة لـ«ينزل» .خملوف.
( -)2أي :الذي يذكره الذاكر ،وهو اهلل تعاىل .خملوف.

وحتذيره من الغفلة التي
صفات اجلالل واجلامل ،ويف اآلخرة أسعد وأفضل،
ُ
قطعت ظهور كثري من طلبة العلم ،وطمست بصائرهم حتى تومهوا أن العلم
مقصود بالذات ،وما هو مطلوب إال للعمل؛ إذ ال يصح إال به ،فليحذر طالب
العلم من الغفلة ،وليأخذ نصيبه من األوراد من بدايته إىل هنايته ،بقدر ما ال
يشغله عن العلم ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل ﴿ َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار ِخ ْل َف ًة ِّل َم ْن َأ َرا َد
ُورا﴾ [الفرقان ،]62فمن زعم أن األوراد وإن ق َّلت تشغله
َأن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُشك ً
فذلك من تسويل الشيطان ،ومن عالمات الطرد واخلذالن اهـ.
قْْْْ :
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املخرب بخربه إفادة املخاطب فينبغي
 :الفاء :تفريعية ،أي :إن كان قصد
ِ
ِ

له أن يقترص يف الرتكيب عىل قدر احلاجة()2؛ فإن كان املخاطب خا َيل الذهن من

احلكم والرتدد فيه(- )3أي :غري عامل بوقوع النسبة أو ال وقوعها ،وال مرتد ًدا يف
( -)1قوله« :فزاد» باإلفراد ،وضمريه للقائل وهم الرسل ،وقوله« :بعدُ » بالبناء عىل الضم؛ حلذف املضاف
إليه ونية معناه ،أي :بعد اقتضاء إنكار املنكرين لتلك الزيادة .وقوله« :ما اقتضاه» مفعول «زاد»،
واملنكرون :فاعل اقتىض عىل حذف مضاف هو إنكار .واملعنى فزاد القائل بعد اقتضاء إنكار املنكرين
لتلك الزيادة ما اقتىض املنكرون زيادته.
( -)2أي :عىل مقدار حاجة املخرب يف إفادة احلكم أو الزمه ،أو حاجة املخاطب يف استفادتام .صبان عن
األطول .خملوف.
( -)3املراد باخللو من احلكم :عدم العلم بوقوع النسبة أو بعدم وقوعها ،أي :غري مصدق بوقوع النسبة وال
بعدم وقوعها .وقوله« :والرتدد فيه» الضمري يف «فيه» عائد عىل احلكم بمعنى الوقوع أو عدم الوقوع،
أي :غري متصور للوقوع أو عدمه ،ففي الكالم استخدام ،فال يرد االعرتاض بأن املخاطب إذا كان خايل
الذهن من احلكم فهو خال من الرتدد فيه؛ ألنه إنام يلزم ذلك لو كان املراد باحلكم يف قوله« :و الرتدد
فيه» ما أريد باحلكم يف قوله« :خايل الذهن من احلكم».

غري مؤكد ،فيقول له« :زيد قائم» -
أهنا واقعة أو غري واقعة -يلقى له اخلرب َ

مكثرا عليه بال فائدة .وإن كان مرتد ًدا يف
مثال ،-وال يزيد عىل ذلك؛ لئال يكون
ً
منكرا
اخلرب طال ًبا له َح ُس َن اإلتيان بمؤكد واحد ،نحوَ « :لزيد قائم» .وإن كان
ً

وجب توكيده بحسب اإلنكار ،أي :بقدره قو ًة وضع ًفا ،فكلام زاد اإلنكار زاد يف
التوكيد ،كقوله تعاىل -حكاية عن رسل عيسى إذ ُكذبوا يف املرة األوىل﴿ :إِ َّنا
ون﴾ [يس ،]14فأكد بِـ َّ
إِ َل ْيكُم ُّم ْر َس ُل َ
«إن» و«اسمية اجلملة» ،ويف املرة الثانيةَ ﴿ :ربُّنَا
َي ْع َل ُم إِ َّنا إِ َل ْيك ُْم َل ُم ْر َس ُل َ
ون﴾ [يس ،]16فأكد بالقسم املشار إليه بِـ﴿ َربُّنَا َي ْع َل ُم﴾،
َّ
و«إن» ،و«الالم» ،و«اسمية اجلملة»؛ ملبالغة املخاطبني يف اإلنكار ،حيث قالوا:
يشء إ ِْن َأن ُت ْم إِالَّ َتك ِْذبُ َ
ون﴾ [يس.]15
رش ِّم ْث ُلنَا َو َما َأ َنز َل َّ
الر ْمحن ِمن َ ْ
﴿ َما َأنت ُْم إِالَّ بَ َ ٌ

ويسمى الرضب ااا ( :)1ابتدائ ايا .االة ( :)2طلب ايا .االة لت( :)3إنكار ايا.
وهذا معنى قوله( :للفظ االبتداء ثم الطلب) البيت.
ويسمى إخراج الكالم عىل هذه الوجوه -أي :اخللو عن التوكيد يف األول،
والتقوية بمؤكد استحسا ًنا يف الثاين ،ووجوب التوكيد بحسب اإلنكار يف
إخراجا عىل مقتىض الظاهر ،وهو أخص مطل ًقا من مقتىض احلال(.)4
الثالث-
ً
( -)1الرضب األول هو اخللو عن التأكيد ،ويسمى ابتدائي ًا لكونه غري مسبوق بطلب وال إنكار.
( -)2الرضب الثاين هو التأكيد استحسان ًا عند الرتدد والطلب للحكم ،ويسمى طلبي ًا ألنه مسبوق بالطلب،
أو لكون املخاطب طالب ًا له.
( -)3الرضب الثالث هو التأكيد وجوب ًا ،ويسمى إنكاري ًا ألنه مسبوق باإلنكار ،أو لكون املخاطب بالكالم
املشتمل عليه منكر ًا.
( -)4اعلم أن احلال :هو األمر الداعي إىل إيراد الكالم مكي ًفا بكيفية ما ،سواء كان ذلك األمر ثابتا يف
الواقع ،أم كان ثبوته بالنظر ملا عند املتكلم ،كتنزيل املخاطب غري السائل منزلة السائل .وظاهر احلال:
هو األمر الداعي إىل إيراد الكالم مكي ًفا بكيفية خمصوصة برشط أن يكون ذلك األمر الداعي ثابتا يف
الواقع؛ فلذا كان ظاهر احلال أخص من احلال مطلقا ،فالتطبيق عىل الثاين إخراج للكالم عىل مقتىض
ظاهر احلال وعىل مقتىض احلال ،وعىل األول إخراج له عىل خالف ظاهر احلال وعىل مقتىض احلال ،ثم
إن تلك الكيفية هي املقتىض للحال أو لظاهره .فكل كيفية اقتضاها ظاهر احلال اقتضاها احلال ،وليس
كل كيفية اقتضاها احلال اقتضاها ظاهره ،فعموم املقتيض -بالكرس -يقتيض عموم املقتىض .دسوقي.

قْْْْ :
ت َِلْ ُِب ِ
اا ُ َت ُ هس ه ِال أت ُ وا َ ِِه ُ ِ َل أ ُاْ َ
اَِْْْ ُِب ِ
اأحل ْْْ اِ َأمْْْ اَُِاةهركْْْ ه
ِ

أق

َ ه َ ْ ْ َِ د
ةِوَسْ ْ هو دكِِِا ُل َمىُقه َلْ ْ ُةِ(ِ )1
َو َةك هُسْْْ هبِلهىلك َُتْْْ دة َِلُِ َِ ُ ْْْ َتِه ُِب ِ
ِ

 :تقدم أن إخراج الكالم عىل الوجوه املتقدمة إخراج عىل مقتىض

خي َر ُج الكالم عىل خالفه ،فيؤتى بمؤكد استحسا ًنا خلايل الذهن إذا
الظاهر ،وقد ُ ْ

()2
استرشاف املرتد ِد الطالب ،نحوَ ﴿ :والَ
ُقدِّ م إليه ما يلوح باخلرب ،فيسترشف له
َ

ُختَاطِ ْبنِي ِيف ا َّل ِذي َن َظ َل ُمو ْا﴾ [هود ،]37أي :ال تدعني يا نوح ،يف شأن قومك ،فهذا
ف
الكالم يلوح باخلرب ،ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب؛ ألن النهي ُم َش ِّو ٌ

()3

للنفس عاد ًة إىل طلب السبب ،فصار املقام مقام أن يرتدد( )4املخاطب يف أهنم
هل صاروا حمكو ًما عليهم باإلغراق أم ال؟ فقيل﴿ :إ َِّهنُم ُّم ْغ َر ُق َ
ون﴾ بالتأكيد.
وهذا معنى قوله( :واستحسن  )..البيت.
والضمري يف (له) :للمخاطب .وقوله( :كسائل) :أي :كطالب( .يف املنزلة)،
()5
املقر كاملنكر إذا ظهر عليه يشء من
وجي َع ُل
ُّ
أيُ :من َِّز ًال له منزل َة الطالب للخربْ ُ .

أمارات اإلنكار ،فيؤكد له الكالم تأكيد املنكر ،نحو [السريع]:
حمـــ ُه ِ
شـــقيق
جـــا َء
ٌ
عارضـــا ُر َ
ً
ِ

عمــك فــيهم رمــاح
إن ِبنــي ِّ

()6

ِ

( -)1أي :يف املكانة ،أي ُنزِّ ل غري السائل مكان السائل.
(« -)2فيسترشف» أي :غري السائل «له» أي :للخرب ،يعني ينظر إليه ،يقال :استرشف اليشء إذا رفع رأسه
ينظر إليه وبسط كفه فوق احلاجب كاملستظل من الشمس.
( -)3يقالَ :
ف فالن لكذا إذا طمح برصه إليه ،ثم استعمل يف تعلق اآلمال وطلبها.
تش َّو َ
( -)4أي :صار املقام بسبب امللوح إىل جنس اخلرب مظنة الرتدد والطلب وإن مل يرتدد املخاطب ومل يطلب
بالفعل ،وإال لكان إخراجا عىل مقتىض الظاهر.
( -)5معطوف عىل قوله« :فيؤتى بمؤكد استحسانا».
( -)6هذا البيت للشاعر اجلاهيلَ :ح َجل بن نضلة القييس ،والشاهد فيه :تأكيد اخلرب بـ«إن» تنزيال لشقيق
منزلة املنكر َّ
رماحا.
أن يف بني عمه ً

ِ

رماحا ،لكن جميئه واضع الرمح عىل ال َع ْرض
فشقيق ال ينكر أن يف بني عمه
ً
من غري التفات وتيؤ أمارة أنه يعتقد أن ال رمح فيهم ،بل كلهم ُع ْز ٌل ،أي :ال
سالح معهم ،فن ُِّزل منزلة املنكر ،و ُأ ِّكدَ له اخلطاب .وهذا معنى قوله( :وأحلقوا

أمارة اإلنكار به) ،أي :باإلنكار ،أي :أحلقوا عدم اإلنكار املصاحب ألمارة
اإلنكار باإلنكار.
كاملقر إذا كان معه دالئل وشواهد لو تأملها
وقوله( :كعكسه) أي :جعل املنكر
ِّ
ارتدع عن إنكاره ،فال يؤكد له ،وهو املراد( )1بقوله( :لنكتة مل تشتبه) ،كقولك ملنكر
اإلسالم« :اإلسالم حق» بال تأكيد؛ ألن مع املنكر( )2دالئل دالة عىل حقية اإلسالم.
ب ِفي ِه﴾ [البقرة ]2فليس من هذا القبيل( ،)4بل
وأما متثيل األصل( )3بقوله تعاىل﴿ :الَ َر ْي َ
تنظري للمسألة( )5بتنزيل وجود اليشء منزلة عدمه ،بناء عىل وجود ما يزيله ،فإنه َن َّزل
ً
تعويال عىل ما يزيله حتى صح نفي الريب عىل سبيل
ريب املرتابني منزلة عدمه،
َ
االستغراق ،كام نزل اإلنكار منزلة عدمه؛ لذلك ،حتى صح ترك التأكيد.

( -)1قوله« :وهو املراد ..إلخ» أي :كون املنكر معه من الدالئل ،فيكون قول املصنف« :لنكتة» راجعا
لقوله« :كعكسه» فقط .خملوف.
( -)2معنى كونه مع املنكر :أن يكون معلوما له أو حمسوسا عنده.
( -)3املراد باألصل :تلخيص مفتاح العلوم جلالل الدين القزويني (ت 739هـ).
( -)4ألن اخلطاب للنبيء ÷ وألصحابه وال إنكار هلم حتى جيعلوا كغري املنكرين فيرتك التأكيد.
( – )5قوله :للمسألة أي  :مسألة جعل املنكر كغري املنكر .وقوله  :بتنزيل الباء سببية  ،أي أن التنظري حصل
بسبب تنزيل وجود اليشء منزلة عدمه يف ٍّ
كل بناء عىل وجود ما يزيله .خملوف

قْْْْ :
َه َ َسْْْ دـ َِقْْْ ُ ِِه أ ِال هاِاالَُُ هتْْْ ا ِ
االىأ ُر ل ِو ةثِْ ه
ن ِ
لِِِذاِا ُلِْ ه ِ
ْل ِ
َه ْْنه ُِِ َاو ْ َ ِال داِ َأ ُاََِ ْ دءِ ََمْ ُِ
ِ

أق

ني بعض ما يؤكد به اخلرب:
 :بَ َّ َ

ِا ُا ُ ْ ْ دـِ َأ لوْ ْ ا ِ
ل
ارْ ْ َِ ه ِا ُل أت ُ واْ ْ ه َ
ن ِ
جيْ ْ ِعْْْبِالةِثْ ْ هةِااَ ُل ْ ْ ه ِ
َُ
اسِالر ْ لَِْ امل» ِ
وَْ«م ِج ل
ِ

 فالقسم نحو« :واهلل زيد قائم». و«قد» نحو« :قد قام زيد».َّ
و«إن» نحو« :إن زيدً ا قائم».
 و«الم االبتداء» نحو« :لزيد قائم». و«نونا التوكيد» نحو« :ليقوم َّن زيد» ،بتشديد النون وختفيفها. و«االسم» أي :اسمية اجلملة نحو« :زيد عامل».فقوله( :بقسم) متعلق بـ(أكدا) آخر البيت ،وألِ ُف ُه :لإلطالق ،أو مبدلة من نون

التوكيد اخلفيفة ،أيْ :
أكدن بقسم وقد إىل آخر املعطوفات بحرف العطف املحذوف.

وقوله( :والنفي  )...البيت :يعني أن اخلرب املنفي كاخلرب املثبت يف وجوهه
الثالثة املتقدمة :من التجريد عن املؤكدات يف االبتدائي ،وتقويته بمؤكد
استحسا ًنا يف الطلبي ،ووجوب التأكيد بحسب اإلنكار يف اإلنكاري ،ويف
قائما»،
اإلخراج عىل خالف مقتىض الظاهر ،تقول خلايل الذهن« :ما زيد ً
وللطالب« :ما زيد بقائم» ،وللمنكر« :واهلل ما زيد بقائم».
ومن هذه تعلم أمثلة اخلروج عن مقتىض الظاهر يف النفي.
و(األلقاب) :األنواع .وقوله( :بإنْ وكان  )..البيت :إشارة إىل بعض مؤكدات
اخلرب يف النفي ،وهي:
 «إن الزائدة» نحو« :ما إن زيد قائم».قائما».
 -و«كان» نحو« :ما كان زيد ً

 و«الم اجلحود» نحو« :ما كان زيد ليقوم». و«الباء» نحو« :ما زيد بقائم» ،ومنه مثال الكتاب ،وهو« :ما جليسالفاسقني باألمني» ،أي :عىل الرشيعة؛ ألن من ختلق بحالة ال خيلو
حارض ُه منها.
ِ ُ

قائما».
 -و«اليمني» نحو« :واهلل ما زيد ً

قْْْْ :

د
ْْْْْْْةَِْْْْْْْ د ِاا ا ِ
احل ا
ِ ْْى ل ِفه ُةْْ دكِأاِمضْْ ا هبِِا ِ
أقس ْ لم ه
بِم ْ ُ ِااْ ل
ْتِاالعت ْ هِ ِ
ِ

أق

أم ْ ِا لملِت ْ ا ِ
ل ةِْ ه
ْكِمىس ْ َل ِ،أ
ة ْ هاِه هب َ
ِو ْْ«ف ْ َ َِم ْ ِ َ َِْْتأِ» ِ
اااقْْْْْـدِأاَةْْْْْ مةِ رْْْْْ لِ ِ

واصطالحا :مجلة من الكالم ،ويعرب عنها
 :الفصل :معناه لغة :القطع،
ً
ِ

تارة بالكتاب ،وتارة بالباب ،فإن مجع بني الثالثة كان األول والثالث مندرجني
مندرجا حتت الثالث.
حتت الثاين ،واألول
ً

وهذا الفصل معقود لبيان أن اإلسناد مطل ًقا( )1ينقسم إىل :احلقيقة العقلية
واملجاز العقيل ،وأقسام(ٍّ )2
كل.
ف حل ا ةِ الة اة :إسناد الفعل أو ما يف معناه كاملصدر ،واسم الفاعل،
واسم املفعول ،والصفة املشبهة ،واسم التفضيل ،والظرف -إىل ما هو له عند

()3
مرا»،
املتكلم يف الظاهر  ،كالفاعل فيام بني له ،نحو« :رضب زيد َع ً

( -)1أي :ال بقيد كونه إسناد يشء إىل ما هو له أو لغريه .خملوف .ويف السعد :ثم اإلسناد مطلقا سواء كان
إنشائيا أو إخباريا.
( -)2قوله« :وأقسام كل» باجلر عطف عىل قوله« :أن اإلسناد ..إلخ»؛ لتأوله بمصدر /أي :لبيان انقسام
اإلسناد  ..الخ وأقسام كل .خملوف بترصف يسري.
( -)3أي :يف ظاهر حال املتكلم بأن ال ينصب قرينة عىل أنه غري ما هو له يف اعتقاده.

عمرو» ،فإن الضاربية لزيد ،واملرضوبية
واملفعول فيام بني له ،نحوُ :
«رضب ٌ

لعمرو ،بخالف نحو(« :)1هناره صائم(.»)2
فـ«:عند املتكلم» ُم ِ
ٌ
مدخل
دخ ٌل ملا يطابق االعتقاد دون الواقع ،و« :يف الظاهر»

ملا ال يطابق االعتقاد( ،)3وكل منهام متعلق بِـ«له( .»)4ومعنى كونه له ،أن معناه قائم

صادرا عنه باختياره ،أو بغري اختياره ،نحو:
به ،وحقه أن يسند إليه ،سواء كان
ً
«رضب زيد» ،و«مات عمرو» ،عىل ما فيه( .)5ومنه( :)6مثال الكتاب.

وبمقتىض هذا التعريف تكون أقسام احلقيقة العقلية من جهة الواقع
واالعتقاد أربعة:
ااا ِ :ما طابق الواقع واالعتقاد ،كقولنا معارش املؤمنني« :أنبت اهلل البقل».
الة ِ :ما طابق االعتقاد فقط ،كقول اجلاهل –أي :الكافر« :-أنبت الربيع البقل».
الة لت :ما طابق الواقع فقط ،كقول املعتزيل ملن ال يعرف حاله وهو خيفيها
عنه(« :)7خلق اهلل األفعال كلها».
ال اَـ :ما ال يطابق واحدً ا منهام ،كقولك« :جاء زيد» ،وأنت تعلم أنه مل
جييء دون املخاطب(.)8
فقوله( :وحلقيقة) :الظاهر أنه متعلق بـ«أثبتن» حمذوفا .و(جماز) :معطوف
( -)1أي :مام أسند فيه املبني للفاعل لغري الفاعل .خملوف.
( -)2فإن الصوم ليس للنهار.
( -)3أي :سواء طابق الواقع أم ال بأن كان غري مطابق لواحد منهام .دسوقي.
( -)4أي :متعلق بعامله املسترت الذي هو استقر ،فال يرد أن الظرف ال يتعلق بمثله ،كذا قيل .وقد يقال :ال
مانع من تعلقه به حيث كان مستقر ًا؛ الستقرار معنى العامل فيه عند حذف لفظه ،تأمل .دسوقي.
( -)5أي :من كون املوت ليس صادرا عنه أصال ال باختياره وال بغري اختياره.
( -)6أي :من الشق الثاين عىل ما فيه أيضا مام مر .خملوف.
( -)7قوله« :وهو خيفيها عنه» أي :ممن ال يعرف حاله ،أما لو عرف املخاطب حال املتكلم ،وكان املتكلم
يعلم أن املخاطب عارف بحاله -كان اإلسناد حينئذ جمازا عقليا من اإلسناد إىل السبب وهو اهلل عند
املعتزيل؛ ألن تلك املعرفة قرينة صارفة عن كون اإلسناد ملا هو له.
( -)8إذ لو علمه املخاطب أيضا ملا تعني كونه حقيقة؛ جلواز أن يكون املتكلم قد جعل علم السامع بأنه مل
جييء قرينة عىل أنه مل يرد ظاهره فال يكون اإلسناد إىل ما هو له عند املتكلم يف الظاهر .سعد.

بعاطف حمذوف .و(منسوبني) :حال من ضمري( :وردا) ،البارز .و(للعقل) :متعلق
به( ،)1أي :فيقال( :)2حقيقة عقلية ،وجماز عقيل .ويصح َت َع ُّل ُق ُه( )3بـ(ورد) العائد
ضمريه لإلسناد ،وألِ ُف ُه( )4لإلطالق ،و(منسوبني) :صفة هلام ،و(للعقل) :متعلق به،
أي :ورد اإلسناد إىل حقيقة وإىل جماز منسوبني للعقل .وقوله( :أما املبتدأ) :أي:
مشاهبه يف الداللة عىل احلدث .و(فاز
احلقيقة العقلية ،وقوله( :أو مضاهيه) :أي:
ِ

من تبتال) :أي :أفلح من انقطع إىل مواله .والتبتل قسامن :تبتل البداية :وهو
االنقطاع عن اخللق بالعزلة ،وهو وصف املريدين .وتبتل النهاية :وهو خلو
الس َوى ،وهو وصف الواصلني.
القلب وانقطاعه عن ِّ

وقوله( :أقسامه) :الضمري للمبتدأ ،ولو نظر للمراد به -وهو احلقيقة -أل َّنث
الضمري كام هو ببعض النسخ .ومل ِ
يأت املصنف بأداة حرص؛ ليفيد أن بعض

اإلسناد ليس بحقيقة وال جماز ،نحو« :اإلنسان حيوان»؛ لعدم كون املسند ً
فعال
أو ما يف معناه.
واعلم َِأ أِِِاحل ا ةِ ااملَ ِ يتصف هبام اإلسناد َّأو ًال وبالذات ،واللفظ ثان ًيا
وبالعرض( ،)5وبذلك( )6ناسب ذكرهام يف فن املعاين الباحث عن أحوال اللفظ التي هبا
يطابق مقتىض احلال ،وقد تبع األصل يف إيرادهام هنا ،وفيه نظر يعلم من املطول(.)7
( -)1أي :متعلق بمنسوبني.
( -)2قوله« :أي :فيقال ..إلخ» بيان للنسبة إىل العقل املأخوذة من قوله« :للعقل ..إلخ» .
( -)3أي :قوله :حلقيقة ،فهو مقابل للتعلق بالفعل املحذوف .خملوف.
( -)4أي :ألف «وردا».
( -)5قوله« :ثانيا» أي :اتصافا ثانيا .وقوله« :بالعرض» أي :ومتلبسا بالعرض ،أي :العروض بواسطة
اإلسناد .خملوف .أي :اتصاف الكالم باحلقيقة العقلية أو املجازية العقلية بالتبع لألمر العقيل وهو
اإلسناد ،فاتصاف الكالم هبام باعتبار ما اشتمل عليه من اإلسناد.
( -)6أي :بوصف اللفظ هبام .والباء للسببية .خملوف.
( -)7قال يف املطول :وفيه نظر؛ ألن علم املعاين إنام يبحث عن األحوال املذكورة من حيث إنه يطابق هبا
وظاهر أن البحث يف احلقيقة واملجاز العقليني ليس من هذه احليثية فال يكون
اللفظ مقتىض احلال،
ٌ
داخال يف علم املعاين.

اأ أِِِاحل ا ِة تنقسم أربعة أقسام باعتبار الطرفني()1؛ ألهنام إما مستعمالن يف
حقيقتهام اللغوية ،أو جمازهام ،أو املسند إليه يف حقيقته واملسند يف جمازه ،أو عكسه.
البحر زيدً ا» تريد:
ف اا  :نحو« :خلق اهلل زيدً ا» .االة  :نحو« :أحيا
ُ
الكريم زيدً ا( .)2االة لت :نحو« :أحيا اإلله البقل( .»)3اال اَـ :نحو:
أعطى
ُ
«جاء زيد» وأنت تريد غالمه(.)4
قْْْْ :
س ِ
مَِْْ هِ
االةْْ ه ِ َأ ُ ِ لَ ُسْْىَ َ ِل
َ
ِ ِ
ل(ُِ ِ )5
ِالىْ ُ َع ُ هِ
ي أ
أقس لمبِ َه َ َسْ ه
ِ

ىمِوْْ«ثْ د
لاسِ َل لبِ لَ ُِ َ
س» ِ
نِال هَْ هِ
َِ
لج ُقأَْْ هِب(َ ِ)6أ ُا ََْْ مـَِِِْْ َ َ
ف ِ
ك ْْ ه ِ
ِ

أق  :مراده بالثاين :املجاز العقيل ،وهو إسناد الفعل أو شبهه إىل مالبَس
بالفتح -له غري ما هو له( ،)8بتأويل( ،)9أي :غري املالبس الذي ذلك الفعل أو ما()7

يف معناه مبني له( ،)10أي :غري الفاعل يف املبني للفاعل ،وغري املفعول به يف املبني
للمفعول به .ومعنى التأويل :نصب قرينة صارفة عن كون اإلسناد إىل ما هو له.

( -)1أي :املسند واملسند إليه .وقوله« :باعتبار» متعلق بـ«تنقسم».
( -)2فاإلحياء حقيقة :إجياد احلياة ،وهي صفة تقتيض احلس واحلركة ،ثم استعري إلعطاء اليشء املنعم به،
بجامع صالحية اجلسم بكل ،واشتق من اإلحياء أحيا بمعنى أعطى استعارة ترصحيية تبعية ،واستعارة
البحر للكرم معروفة.
( -)3استعري اإلحياء لإلنبات بجامع إطالق اإلجياد .خملوف.
( -)4ففيه جماز باحلذف ،أو هو من باب التجوز يف ال َع َلم عىل ما بحثه بعضهم .خملوف.
( -)5أي :نوع احلقيقة ،ونوع املجاز .خملوف.
( -)6وهام املسند واملسند إليه.
( -)7شبه الفعل :هو املصدر واسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة.
( -)8معنى كونه غري ما هو له :أنه ليس من حقه أن يسند إليه؛ ألنه ليس بوصف له.
( -)9يشمل هذا التعريف إسناد الفعل املبني للفاعل وما يف معناه كاسم الفاعل إىل غري فاعله :كاملفعول
واملصدر والزمان واملكان والسبب مام له عالقة بالفاعل ،وإسناد الفعل املبني للمفعول وما يف حكمه
كاسم املفعول إىل غري نائب الفاعل مام له عالقة به :كالفاعل واملصدر ونحوهام.
( -)10أي :مسند إليه حقيقة .صبان .خملوف.

ُ
فخرج ُ
األقوال الكاذبة(.)1
قول الكافر« :أنبت الربيع البقل»؛ ألنه معتقده ،وكذا
وهذا معنى قوله( :والثان أن يسند) :أي :الفعل الخ.
وللفعل مالبَسات شتى .واقترص األصل عليه -وإن كان ما يف معناه كاسم

الفاعل كذلك -ألنه األصل .يالبس( )2الفاعل لوقوعه منه ،واملفعول به لوقوعه
عليه ،واملصدر ألنه جزء معناه( ،)3والزمان واملكان لوقوعه فيهام ،والسبب
ألنه حيصل به .فإسناده إىل الفاعل أو املفعول إذا كان مبن ايا له( )5حقيق ٌة كام مر،

()4

وإىل غريهام -أي :غري الفاعل يف املبني للفاعل ،وغري املفعول به يف املبني
جماز ،كقوهلم« :عيشة
للمفعول جلامع بينهام( ،)6وهو مالبسة كل منهام للفعلٌ -
راضية» فيام بني للفاعل وأسند للمفعول به؛ إذ العيشة مرضية .وحقيقة الكالم:
يض املر ُء عيش َت ُه ،ثم أسند الفعل إىل املفعول من غري أن يبنى له ،فبقي َر ِض َي ِ
ت
َر ِ َ
جمازا ،ثم سبك من الفعل املبني للفاعل اسم فاعل،
ال ِعيش ُة ،وهو معنى كونه ً
وأسند إىل ضمري العيشة ،فآل األمر إىل أن صار املفعول ً
فاعال.
ومنه :مثال الكتاب ،وهو« :ثوب البس» ،واألصلَ « :لبِس زيدٌ ثوبًا» ،ثم
ثوب» ،ثم
أسند الفعل إىل املفعول يف التقدير من غري أن يبنى له ،فصارَ « :لبِ َس ٌ
سبك من الفعل اسم فاعل ،وقيل« :ثوب البس».

و« :سيل ُمف َعم» فيام بني للمفعول وأسند إىل الفاعل ،وحقيقة الكالمَ « :أ ْف َع َم
ُ
السيل الوادي» ،أي :مأله ،فأسند الفعل إىل املفعول يف التقدير من غري أن يبنى
َ
السيل» ،ثم حذف الفاعل،
الوادي
له ،فصار الكالم هكذاَ « :أ ْف َع َم
ُ
( -)1أي :ألن املتكلم يروج حقيقة إسنادها فال نصب .خملوف.
( -)2قوله« :يالبس» مستأنف استئنافا بيانيا ،أتى به لتفصيل املالبس .وقوله« :يالبس الفاعل» أي:
احلقيقي .دسوقي.
( -)3فيالبسه بداللته عليه تضمنا .وكذا يقال يف الزمان .أو أن مالبسته للزمان لكونه الزما لوجوده،
ويالبس املكان بسبب داللته عليه التزاما باعتبار أنه ال بد له من حمل يقع فيه .دسوقي معنى.
( -)4قوله« :والسبب ..إلخ» سواء كان السبب مفعوال له نحو :رضب التأديب ،أو ال نحو :بنى األمري املدينة.
( -)5أي :للفاعل أو املفعول به ،فالضمري راجع هلام ،وأفرد الضمري ألن العطف بـ«أو».
( -)6أي :بني ذلك الغري وأحد األمرين الفاعل واملفعول .خملوف.

جمازا؛
وأقيم املفعول مقامه ،وبني الفعل له ،فصارُ « :أ ْف ِع َم السيل» ،وهو معنى كونه ً
نظرا إىل الرتكيب األول ،ثم سبك منه اسم مفعول ،وقيل« :سيل مف َعم» -بفتح
ً

العني ،-فأسند اسم املفعول إىل ضمري املفعول الذي كان يف األصل فاعال.

«جدَّ جدُّ ه» يف املصدر ،حقيقته« :جد الرجل يف جده( ،»)1فحذف الفاعل،
وَ :
جمازا؛ ألن اجلاد هو
«جدَّ ِجدُّ ُه» ً
وأسند الفعل املبني له إىل املصدر مبالغة ،فصارَ :
صاحب اجلد -أي :من قام به اجلد -ال نفس اجلد.
هناره» ،أي :يف هناره ،ثم
و« :هناره صائم» يف الزمان ،حقيقته« :صام املر ُء َ

هناره» ،وهذا
حذف الفاعل ،وأسند الفعل املبني له إىل الزمان ،فصار« :صا َم ُ
جمازا ،ثم سبك من الفعل اسم فاعل ،وأخرب به عن النهار فقيل:
معنى كونه ً

جماز؛ ألن الصائم هو الشخص.
«هناره
صائم» ،فإسناد الصوم إىل ضمري النهار ٌ
ٌ
ُ

و« :هنر جار» يف املكان ،وحقيقته« :جرى ما ُء النهرِ » ،أي :يف النهر ،فحذف

جمازا ،ثم
النهر» ،وهذا معنى كونه ً
الفاعل ،وأسند فعله إىل املكان ،وقيل« :جرى ُ

سبك من الفعل اسم فاعل ،وأسند إىل ضمري النهر إسنا ًدا جماز ايا؛ ألن اجلاري

املاء يف النهر ال النهر.

و« :بنى األمري املدينة» يف السبب ،وحقيقته« :بَن ِ
َت ال َف َع َل ُة املدين َة بسبب أمر

األمري» ،فحذف الفاعل ،وأسند فعله إىل األمري ،فقيل« :بنى األمري املدينة»،
جمازا.
وهذا معنى كونه ً
أيضا يف النسبة اإلضافية ،نحو« :أعجبني إنبات الربيع
واملجاز العقيل جيري ً
ني﴾ [الشعراء .]151فيكون معنى
البقل» ،ويف اإليقاعية ،نحوَ ﴿ :و َال ُت ِطي ُعوا َأ ْم َر ا ْل ُم ْ ِ
رس ِف َ
قوله( :أن يسند )..الخ :مطلق النسبة :إسنادية كانت أو إضافية( )2أو إيقاعية ،وال

( -)1قوله« :يف جده» مل أر هلذا اجلار وجها مع عدم ظهور املعنى عليه ،فالظاهر حذفه ونصب «جده».
خملوف .وعبارة الدسوقي :وأصله :جد زيد جدا ا ،أي :اجتهادا.
( -)2النسبة اإلسنادية :هي النسبة الواقعة بني املسند واملسند إليه .واإلضافية :هي النسبة الواقعة بني
املضاف واملضاف إليه .واإليقاعية :هي نسبة الفعل للمفعول ،فاملجاز العقيل يف اإلسنادية تقدم .وأما
يف اإلضافية فهو إضافة ما ينبغي للفاعل لغريه ،ويف اإليقاعية هو إيقاع الفعل عىل غري املفعول به

يرضنا اقتصاره عىل التمثيل بالنسبة اإلسنادية؛ إلتيانه بالكاف التي ال تفيد احلرص.
وقوله( :أقسامه) الخ :يعني أن املجاز ينقسم إىل أربعة أقسام باعتبار
طرفيه()1؛ ألهنام إما حقيقتان لغويتان ،أو جمازان ،أو املسند إليه حقيقة واملسند
جماز ،أو عكسه.
مة ِ ااا « :أنبت الربيع البقل» .امة ِ الة « :أحيا األرض شباب
الزمان»؛ ألن املراد بإحيائها :نضارتا بأنواع الرياحني والنبات ،واإلحياء يف
احلقيقة إعطاء احلياة ،وهي( )2صفة تقتيض احلس واحلركة .وكذلك املراد بشباب
الزمان :زمان ازدياد قواها النامية ،وهو يف احلقيقة( )3عبارة عن كون احليوان يف
زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة ،أي :قوية مشتعلة.
ت« :أحيا األرض الربيع»ِ .امة ِال اَ ِـ« :أنبت البقل شباب الزمان».
امة ِالة ل ِ
ومراد املصنف بالنوعني :احلقيقة واملجاز ،وباجلزأين :املسند إليه واملسند.
واختلف يف املجاز العقيل ،ويف املفرد :هل وقعا يف القرآن أم ال؟
فذهب قوم إىل األول ،وآخرون إىل الثاين ،والصحيح األول ،وهو خمتار
َاءه ْم﴾
األصل ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ُت ِل َي ْت َع َل ْيهِ ْم آ َيا ُت ُه َزا َد ْ ُت ْم﴾ [األنفالُ ﴿ ،]2ي َذبِّ ُح َأبْن ُ
جي َع ُل ا ْلوِ ْلدَ َ
ان ِشي ًبا﴾ [المزمل.]17
[القصصَ ﴿ ،]4ي ْو ًما َ ْ
ويكون يف اإلنشاء ،كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َها َم ُ
رص ًحا﴾ [غافر،]36
ان ابْ ِن ِيل َ ْ
و«:لينبت الربيع ما شاء» ،و«:ليصم هنارك» ،ونحو ذلك.
قْْْْ :
تِق َىْْْْ مةِلر أاْْْْ ُةِ ِ
َا َا َج َِْْْْ ُ
ِ

ِاِه ُ ِع ه أَْْْْْْ ُةِ ِ
َأ ُا ِِمةىَ ه أَْْْْْْ مة َ

أق ِ :املجاز العقيل البد له من قرينة ،وهي :ما دل عىل املراد ال بالوضع( ،)4وهي:
ِ

( -)1أي :املسند واملسند إليه.
( -)2أي :احلياة تقتيض احلس-أي :اإلحساس بمعنى اإلدراك باحلواس اخلمس الظاهرة -واحلركة ،أي :اإلرادية.
( -)3أي :يف اللغة .دسوقي
( -)4أي :بل بطريق اإلشارة إليه إن كانت القرينة لفظية ،أو بواسطة العقل أو العادة إن كانت عقلية أو
عادية .خملوف.

ب رأيس توايل اهلموم واألحزان ،ولكن
ِ -م ِلر اة ،كقولك« :ش َّي َ

()1

اهلل يفعل ما يشاء».
ِ،
 اِ ِم ِ مةى َ ِة ،وهي أنواع :كاستحالة قيام املسند باملسند إليه ع ا ِنحو« :حمبتك جاءت يب إليك(»)2؛ لظهور استحالة قيام املجيء باملحبة؛
ألن ال َع َرض ال يقوم بال َع َرض .أاِع ُِ نحو« :هزم األمري اجلند»؛
وحدَ ُه عادةً ،وإن كان ممكنًا ً
عقال.
الستحالة قيام هزم اجلند باألمري ْ
أو صدوره( )3من املوحد يف مثل« :أنبت الربيع البقل».
ثم الفعل يف املجاز العقيل جيب أن يكون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إليه
يكون حقيقة ،فمعرفة ذلك( )4ق ِ ك ِ ظ ُِ كقوله تعاىلَ ﴿ :ف َما َرب َِحت
ِّ َجت َار ُ ُت ْم﴾ [البقرة ،]16أي :فام ربحوا يف جتارتمِِ،اق ِ ك ِ راة ال تظهر إال

بعد نظر وتأمل ،نحو« :رستني رؤيتك» أي :رسين اهلل وقت رؤيتك.

وهذا مذهب األصل ،وقال الشيخ عبد القاهر :ال جيب يف املجاز العقيل أن
يكون الفعل له فاعل إذا أسند إليه يكون اإلسناد حقيقة؛ فإنه ليس لـ«:رستني»
ونحوه فاعل يكون اإلسناد إليه حقيقة .وبيان مراده( )5مذكور يف املطوالت.
وأنكر السكاكي

()6

املجاز العقيل ،وقال :الذي عندي نظمه يف سلك

( -)1فقوله« :ولكن اهلل ..إلخ» دل عىل أنه يسند األفعال إىل اهلل ،وأن إسناد الشيب إىل التوايل متجوز فيه
عنده .خملوف.
( -)2وأصله :نفيس جاءت يب إليك ألجل املحبة ،فاملحبة سبب داع إىل املجيء ال فاعل له ،فلام كانت
املحبة مشاهبة للنفس من حيث تعلق املجيء بكل منهام صح اإلسناد للمحبة عىل جهة املجاز .دسوقي.
( -)3عطف عىل «استحالة» أي :وكصدور الكالم عن املوحد .سعد.
( -)4أي معرفة فاعل الفعل أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون حقيقة.
ً
( – )5مراده نفي وجوب فاعل حمقق يف اخلارج أسند إليه الفعل حقيقة إسنادا يعتد به بأن يقصد يف العرف
واالستعامل إسناد الفعل إىل ذلك الفاعل ،وأما أن املوجد هو اهلل تعاىل فال نزاع فيه ،إنام النزاع يف الفاعل
بالوجه املذكور ،فليس مراده أن الفعل قد خيلو عن الفاعل رأس ًا .أفاده الصبان .متت خملوف
( -)6السكاكي هو :أبو يعقوب يوسف بن حممد بن عيل السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم (ت 626هـ).

االستعارة بالكناية( ،)1بجعل الربيع -مثال يف املثال -استعارة عن الفاعل
احلقيقي بواسطة املبالغة يف التشبيه ،وجعل نسبة اإلنبات إليه -الذي هو من
لوازم الفاعل احلقيقي -قرينة االستعارة.
ور َّد ُه األصل( )2بوجوه مل تسلم له ،ليس هذا االختصار حمل بسطها ،فلريجع
َ
إىل األصل ورشحه للسعد من أراد الوقوف عىل ذلك.

( -)1وتعريف االستعارة بالكناية عند السكاكي :أن تذكر املشبه وتريد املشبه به بواسطة قرينة وهي أن
تنسب إليه شيئًا من اللوازم املساوية للمشبه به ،مثل أن تشبه املنية بالسبع ثم تفردها بالذكر وتضيف
إليها شيئًا من لوازم السبع فتقول :خمالب املنية نشبت بفالن .املطول.
( -)2قال يف التلخيص ورشوحه( :وفيه نظر؛ ألنه يستلزم أن يكون املراد بعيشة يف قوله تعاىل ِ{ :هِِ هعِا َِةِد
َاا ه َا دِةِِ}21صاحبها؛ ملا سيأيت) يف الكتاب من تفسري االستعارة بالكناية عىل مذهب السكاكي،
ويستلزم أال تصح اإلضافة يف نحو :هناره صائم؛ لبطالن إضافة اليشء إىل نفسه ،ويستلزم أال يكون
ِْ اا ِ} هلامان؛ ألن املراد به حينئذ هو العملة أنفسهم ،ويستلزم أن
األمر بالبناء يفَ َ ََ ِ{ :م ل ُ
ِاَ ه هِو َ ُ
يتوقف نحو :أنبت الربيع البقل مام يكون الفاعل احلقيقي هو اهلل تعاىل عىل السمع ،واللوازم كلها
منتفية ،فينتفي كونه من باب االستعارة بالكناية.
واجلواب أن مبنى هذه االعرتاضات عىل أن مذهب السكاكي يف االستعارة بالكناية أن يذكر املشبه ويراد
املشبه به حقيقة ،وليس كذلك؛ بل مذهبه أن يراد املشبه ادعاء ومبالغة؛ لظهور أن ليس املراد باملنية يف
قولنا :خمالب املنية نشبت بفالن هو السبع حقيقة .باختصار

قْْْْ :

الباب الثاني :يف املسند إليه

أي :بيان أحوال املسند إليه ،أي األمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه(:)1
كاحلذف والذكر والتعريف والتنكري وغري ذلك .وقدمه عىل املسند ألنه
كاملوصوف واملسند كالصفة ،واملوصوف أجدر بالتقديم؛ ألنه املوضوع ،والصفة
هي املحمول ،واألول أرشف من الثاين ،وألنه الركن األعظم يف الكالم.
قْْْْ :
ِاال ُ تهِْْْ هِا ِ
ُيْْْ َ ل
لِله ُ هة ُ ْْْ هـ َ
لُ
َ ْْ ُ د
ةْْ دةِِ ُهجِْْ هِ ِ
ِا ه ْْا ه ِ لف ُ َ
ت َ
َوْْْ«اِْْ اِا َ ْْ لةِالصْْ ف أا ُِة ِ
ِ

أق

ة ُركْْْ هاِ ِ
دِا ه ِ
سْْْ َت همـ َِ
لم ُ ِ
ةْْْ أ هةِا ه
ِا َر ُْْْ دـِا ُ ْْْته ُةأ هِ ِ
ا َعك هُسْْْ هب َ
هتْْْ ِِاِامل َ َِْْْ هةِالة أاْْْ ُِة ِ
ِ

 :قدم حذف املسند إليه عىل سائر أحواله لكون احلذف عبارة عن عدم

اإلتيان به ،وعدم احلادث سابق عىل وجوده(.)2
ويف املسند إليه باعتبار أحواله أبحاث:
الِ تِااا  :يف حذفه ،وحذفه يتوقف عىل أمرينِ :أا أ :قابلية املقام
له ،بأن يكون السامع عار ًفا به( )3بقرينة.
ث راوأ :ما يقتيض رجحان احلذف عىل الذكر(.)4
( -)1احرتز بذلك عن األمور العارضة له ال من هذه احليثية ككونه حقيقة أو جمازا فإهنام عارضان له من
حيث الوضع ،وككونه كليا أو جزئيا فإهنام عارضان له من حيث كونه لفظا ،وككونه جوهرا أو عرضا
فإهنام عارضان له من حيث ذاته ،وككونه ثالثيا أو رباعيا مثال فإن ذلك عارض له من حيث عدد
حروفه ،فال تذكر هذه العوارض يف هذا املبحث .دسوقي.
( -)2أي :فاحلذف مقدم عىل الذكر.
( -)3أي :باملحذوف.
( -)4أي :وجود مقتضيات ودواع بالغية ترجح حذف املسند إليه عىل ذكره.

واألول معلوم من النحو ،وأشار إىل تفصيل الثاين بقوله( :حيذف  )..الخ،
فمن مرجحات احلذف:
العلم باملسند إليه بالقرينة ،كقولك« :عابد» ،يف جواب من قال لك« :ما
حرفة زيد؟».
امىو  :اختبار تنبه السامع عند القرينة هل يتنبه أم ال()1؟
امىو  :اختبار مقدار تنبهه هل يتنبه بالقرائن اخلفية أم ال()2؟
امىو  :صحة اإلنكار عند احلاجة ،نحو« :فاجر فاسق» عند قيام القرينة عىل
إرادة زيد؛ ليتأتى أن تقول« :ما أردت زيدً ا بل غريه».
امىو  :قصد سرته وإخفائه عىل غري املخاطب من احلارضين ،نحو« :جاء»
تريد :زيدً ا ،ملن عرفه معك.
امىو  :ضيق الفرصة ،وهي املبادرة ،أي :ضيق زماهنا ،كقول الصياد:
«غزال» ،أي :هذا غزالِ ِ.
امىوِ :إجالله وتعظيمه بصونه عن لسانك( ،)3امىوِ :حتقريه بصون لسانك عنه(.)4
امىوِ :رضورة النظم من جهة الوزن( ،)5أو القافية( ،)6ويف معناه(:)7
رضورة السجع(.)8
( -)1نحو« :نوره مستفاد من نور الشمس» تريد القمر.
(*) -وقوله« :عند القرينة» :أي عند ذكر القرينة.
( -)2نحو« :هو واسطة عقد الكواكب» تريد القمر.
( -)3نحو قولك« :مبلغ الرشائع ،فيجب اتباعه» تريد حممدً ا ÷.
( -)4أي :رغبة املتكلم يف إظهار حتقريه كمن يقول يف وصف شخص يرىض اهلوان والذلُ« :يان
و ُيذل فال يغضب».
( -)5كقوله:
م ِ
فأجِْْْتِاق ْْْتِ:وْْْ َتِمتْْْ ِ
ِ
م ِ
قْْْ ِقْْْ ِعْْْ اوِ:فتْْْ كِأ ْْْ ِ
م ِ
اوِْْْْ ِالسْْْْ ِف ْْْْتِ:فتْْْْ ِ
ف ْْْْْْ ِاِاِْْْْْْ ِذاِ رْْْْْْ ِ
فاملسند إليه حمذوف ألجل املحافظة عىل القافية تقديره :متى اإلتيان ،وهو فتى .دسوقي.
( -)6نحو قول َل ِب ْيد:
اوْْْـ ِ
لِ
االَِْْْ أ َِ امْْْ ِأ ِ ْْْ أ ِال
ْـ ِ
امْْ ِاملْ ْ ِااا ْْ ِِالِا اوْْ مِ
ِ ل
فلو قال« :أن يرد الناس الودائع» الختلفت القافية؛ لصريورتا مرفوعة يف األول منصوبة يف الثاين.
( -)7أي :النظم .خملوف.
ِ
دت سري ُته».
( -)8نحوَ « :من طابت رسير ُته ُمح ْ
ِ

ِ

ِ

ِ

امىو  :اتباع استعامل العرب ،كقوهلم« :رمية من غري رام» ،أي :هذه رمية،
وهو مثل يرضب ملن يقع منه الفعل وهو غري أهل له.
ام ِ ذل ِ( :)1املواضع التي جيب فيها حذف املبتدأ ،وذكر املصنف منها
خمصوص «نعم» ،نحو« :نعم الرجل زيد» ،فزيد:
موض ًعا ،وهو ما إذا كان اخلرب
َ
خرب مبتدأ حمذوف وجوبًا يف بعض األوجه .امى ِب« :طريقة» يف قوله( :كحبذا

طريقة الصوفية) فإنه خرب ملبتدأ حمذوف وجوبًا.

وإنام كانت طريقة الصوفية حممودة ألهنا توصل إىل املرتبة العلية ،وهو مقام

اإلحسان ،وهو أن تعبد اهلل كأنك تراه؛ ألن طريقتهم عبارة عن صفاء الباطن،
والوقوف عند األمر والنهي ،فينبغي لكل طالب علم أن يسلكها ،فإنه وإن مل
يصل إىل غايتها العظمى ،وهي معرفة اهلل جل جالله ،فال أقل من الدخول يف
دائرة الورع ،ورقة القلب ،والتخلق باألخالق املحمودة ،والسالمة من حظوظ
النفس ،والتهاون باحلقوق الرشعية .قال املصنف يف رشحه :وكل من أعرض عن
هذا العلم مجلة ال خيلو من الفسق ،وضيعة العمر ،والرغبة يف الدنيا ،ومن ال قدم
له يف علم التصوف خيشى عليه من سوء اخلامتة اهـ.
قْْْْ :
ااذوْْ ُ ل ِله َ
ل
ِااالاتهاْْ هِ ِ
ةْْ هك
ُ
ص ُ
ْْْْْ دذِ َْْْْْة د
كِِه ُع ْْْْْ هِا ِ
َ
َ َةِْْْ ْ د ِ َ َةَْْْ ْ د
ْك ِ
ِهت َْْْْ هِ
ي َُ
ِ

أق

ِْْْْ َا دُِِهَضْْْْ دبِا ُرِهسْْْْ هِ ِ
َغ ِ
ِه َرْْْْْ دةِ َ َ ْْْْْ دقِره ْْْْْ هِا ِ
َاك ِ
َ ُ َْْ دِِ ُااِِ ُهشْْو دِ ُا ُاِ َ ُسْْ هِ

 :البحث الثاين :يف ذكره ،وله مرجحات:
ِ

مىو  :أن ذكره األصل وال مقتيض للعدول عنه من قرينة( )2أو غريها.

( -)1أي :مام حذف فيه املسند إليه التباع االستعامل.
( -)2أي :كون الذكر هو األصل وال داعي للعدول عنه ،نحو :اإلخالص خري من اخليانة.

امىو  :االحتياط؛ لضعف التعويل( )1عىل القرينة؛ بسبب ضعفها أو ضعف
فهم املخا َطب.
امىو  :غباوة السامع ،كقولك لعابد الصنم« :الصنم ال يرض وال ينفع».
امىو  :اإليضاح ،كقولك« :زيد عندي» ملن قال« :أين زيد؟»
امىو  :االنبساط ،أي :بسط الكالم يف مقام يكون إصغاء السامع مطلوبًا
اي([ ﴾)3طه.]18
للمتكلم()2؛ لعظمته ورشفه ،نحوِ ﴿ :ه َي َع َص َ
امىو  :التلذذ ،نحو« :احلبيب راض(.»)4
امىو  :التربك ،نحو« :حممد وسيلتنا إىل ربنا(.»)5
امىو  :التعظيم( ،)6نحو« :حممد شفيعنا(.»)7
امىو  :اإلهانة ،نحو« :العايص ذليل».
امىو  :التشوق إىل مسامه ،نحو« :حممد أفلح من رآه».
امىو  :رضورة النظم إىل وزن أو قافية( ،)8ويف معناه رضورة السجع(.)9
( -)1أي :االعتامد.
( -)2قوله« :للمتكلم» متعلق بـ«مطلوبا» بمعنى حمبوبا .وقوله« :لعظمته» أي :السامع .دسوقي.
( -)3وكان يكفيه يف هذا املقام أن يقول يف اجلواب« :عصا»؛ ألن السؤال عن اجلنس ،فزاد املبتدأ واإلضافة
واألوصاف لذلك .دسوقي.
( -)4أي :يف جواب من قال« :هل احلبيب راض؟» ويكفي لوال التلذذ أن يقال« :راض» .خملوف
( -)5أي :يف جواب من قال« :هل حممد ..إلخ» ،ويكفي يف اجلواب لوال التربك أن يقال:
«وسيلتنا» .خملوف.
( -)6أي :إظهاره ،وكذا اإلهانة .خملوف.
( -)7يف جواب من قال« :هل حممد شفيعكم؟».
( -)8نحو قول الشاعر:
ه
ِ:ا لِْ ِ لمرْ لِ ِ
ف
ِاأىِا َ هي ْ هَِْْ هبِ :
ق ْ ِالة ْ ا ِاقْْ
ةُِ
ِوِاِاِْ َ ِِ ،ق ْ ل
ْت ل
َ
َ
ف ْْ اِِذاِمْْ ِغْْ نِعىْْ ِ ْْا

ْتِ:أَ ْ ِالسْْا ل
ْ َقِالرضْ ِايَْ ل

ِ

الشاهد :هو ذكره لـ«حبي» و«السيد» فهام معلومان مام قبلهام ،لكنه ذكر «حبي» الستقامة الوزن،
و«السيد» الستقامة القافية.
( -)9نحو :طلب احلبيب جرعتني إلزالة الظام ،فقلت له :يا سيدي ،أين هام؟
ِ

ِ

ِ

امىو  :التعبد بذكره ،كـ«:اهلل أكرب» يف النحر ونحوه.
امىو  :التعجب( ،)1نحو« :زيد يقاوم األسد!».
امىو  :التهويل والتخويف ،كقولك ملن تعظه« :اهلل ربنا أمر هبذا».
امىو  :التقرير ،أي :التمكن يف نفس السامع ،نحوُ ﴿ :أ ْو َلـ ِئ َك َع َىل ُهدً ى ِّمن
َّر ِّهب ِْم َو ُأ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ون﴾ [البقرة ،]5ففي تكرير اسم اإلشارة تنبي ٌه عىل أنه
كام خصصهم باهلدى يف الدنيا خصصهم بالفالح يف اآلخرة.

امىو  :اإلشهاد يف قضية ،نحو« :زيد تسلف مني» ،أو التسجيل -أي:
الضبط -عىل السامع يف وثيقة حتى ال يكون له سبيل إىل اإلنكار ،كقول
و«أجر فالن» ونحوه ،هذا حاصل ما يف هذه األبيات.
املوثقني« :باع فالن(،»)2
َّ
والنظام يف كالمه :مجع نظم .و(غباوة) وما بعده :معطوف بحرف العطف
املحذوف ،إال األخريين(.)3
قْْْ :
رْْْْ لِبِ لم َة أ فْْْْ ا َِ لهم ُضْْْْ َم هِ ِ
َا َو ُِ ل ِ
ة لكِ ِِ امل َ
اْل ِ
يِال أت ُة لِ
ا ه
اااَ ُ
ِ

َه َ َِسي(ِ)4امل اِِِالى ْ ه ِ ل ا ِ ِ
االْْت ل
َِل(ِ )5
ِمسْْت لِ
كِله ْْم ه ُ
أُ
ِ

( -)1أي :إظهار التعجب من املسند إليه؛ إذ نفس التعجب ال يتوقف عىل الذكر .دسوقي.
( -)2إذ لو قيل« :بيع كذا» لتأتى اإلنكار للبائع .وهذا التمثيل غري مناسب ملا نحن فيه؛ ألنه قد مر أن
احلذف يف هذا الباب ما كان منويا يف التقدير ال ما كان نسيا منسيا مل تقم عليه قرينة كحذف فاعل املبني
للمفعول وحذف فاعل املصدر؛ فكان املناسب أن يقول :كام إذا قال احلاكم لشاهد واقعة :هل أقر هذا
عىل نفسه بكذا؟ فيقول :نعم ،زيد هذا أقر عىل نفسه بكذا ،فيذكر املسند إليه لئال جيد املشهود عليه
سبيال لإلنكار بأن يقول للحاكم عند كتابة احلكم :إنام فهم الشاهد أنك أرشت إىل غريي فأجاب؛
ولذلك مل أنكر ومل أطلب األعذار فيه .خملوف.
( -)3أي :فعطفهام بمذكور هو أو .خملوف.
( -)4قوله« :بحسب املقام» خرب املبتدأ ،ومجلة «يف النحو دري» حال من املقام ،أو بحسب نعت ملضمر،
واجلملة بعده خرب ،قاله املصنف .خملوف.
( -)5قوله« :مستبني» خرب قوله« :والرتك» ،يعني أن ترك التعيني قصدا للشمول متبني واقع يف كالم البلغاء .خملوف.

أق  :البحث الثالث :يف تعريفه ،أي :إيراده( )1معرف ًة ،وهو :ما وضع
ليستعمل يف يشء بعينه.
وقدم املصنف هنا التعريف ،ويف املسند التنكري؛ ألن األصل يف املسند إليه
()2
أتم
التعريف  ،ويف املسند التنكري .واإلتيان باملسند إليه معرف ًة إلفادة املخاطب َّ
فائدة؛ ألن النكرة وإن أمكن أن ُختصص بالوصف بحيث ال يشاركها فيه غريها
إلـها خلق السامء واألرض( »)3ال يكون يف قوة ختصيص املعرفة؛
كقولكَ « :أع ُبدُ ً
ألنه( )4وضعي ،بخالف ختصيص النكرة.
والتعريف يكون عىل وجوه متفاوتة تتعلق هبا أغراض خمتلفة ،أ َّما تعريفه
باإلضامر فلكون املقام مقام تكلم( ،)5نحو« :أنا رضبت» ،أو خطاب ،نحو:
رضبت» ،أو َغيبة ،نحو« :هو رضب»؛ لتقدم ذكره(ِ :)6م ِلر ا ِا ا ا
«أنت
َ
نحو« :جاء زيد وهو راكب» ،أو َ ا ا نحو« :جاء وهو راكب زيد(.»)7
اع ِد ُلو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب لِلت َّْق َوى﴾ [المائدة،]8
اِ
اِم ِ
مةىم لداللة لفظ عليه ،نحوْ ﴿ :
( -)1قوله« :أي :إيراده» يعني ليس املراد بتعريفه جعله معرفة؛ ألن ذلك وظيفة الواضع ،بخالف اإليراد
معرفة فإنه من وظيفة البليغ املستعمل ،وذلك هو املراد .دسوقي.
( -)2وإنام كان األصل يف املسند إليه التعريف ألنه حمكوم عليه ،واحلكم عىل املجهول غري مفيد .وكان
األصل يف املسند التنكري ألنه حمكوم به ،واحلكم باملعلوم ال يفيد .دسوقي.
( -)3ونحو :لقيت رجال سلم عليك اليوم قبل كل أحد .املطول.
( -)4قوله« :ألنه ..إلخ» أي :ختصيص املعرفة ،أي :صريورة مدلوهلا خاصا ،وقوله« :وضعي» أي :يفهم
من نفس املعرفة بالوضع ،وقوله« :بخالف ختصيص النكرة» أي :بخالف التخصيص احلاصل للنكرة
فإنه يفهم من مالحظة انحصار الوصف ،وأما من حيث املفهوم فالشيوع باق .خملوف.
( -)5فإذا قيل« :من أكرم زيدا؟» وكنت أنت املكرم له فتقول« :أنا» وال تقول «فالن» ،وإن كان املكرم له
املخاطب قلت« :أنت» ،وإن كان الغائب وكان قد تقدم له ذكر قلت« :هو» ،وقوله« :ألن املقام مقام
تكلم» أي :وال يشعر بخصوص التكلم وكذا اخلطاب والغيبة إال الضمري ،وهذا ال ينايف أن االسم
يشعر بالتكلم والغيبة واخلطاب إال أنه ليس نصا يف ذلك ،فقول اخلليفة« :أمري املؤمنني فعل كذا» حيتمل
التكلم وحيتمل اإلخبار عن غريه؛ فليس نصا يف التكلم ،بخالف «أنا رضبت» فإنه نص يف ذلك ،كذا
قرر شيخنا العدوي .دسوقي.
( -)6قوله« :لتقدم ذكره» علة لكون املقام مقام غيبة ،أي :وإنام كان املقام للغيبة لتقدم ذكره ،أي :ذكر
مرجحه .دسوقي.
( -)7فـ«زيد» يف تقدير التقدم؛ إذ هو فاعل ،ورتبته التقدم عىل كل الفضالت.

اع ِد ُلو ْا﴾ ،أو قرين ِة حال( ،)1نحو:
فضمري ﴿ ُه َو﴾ راجع للعدل املفهوم منْ ﴿ :
﴿ َحتَّى َت َو َار ْت ب ِْ
اب﴾ [ص ،]32فسياق الكالم الدال عىل فوات وقت الصالة
ِاحل َج ِ

مع قرينة ذكر العيش والتواري باحلجاب -يدل عىل أن الضمري راجع للشمس.
ِاكمِ( ،)2نحو ضمري الشأن وضمري ُر َّب ،نحوُ ﴿ :ق ْل ُه َو ال َّل ُه َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص،]1
اِم
ا
و«ربَّ ُه رجال».
ُ

وأصل اخلطاب أن يكون ملعني واحدً ا كان أو أكثر؛ ألن وضع املعارف عىل

أن تستعمل ملعني ،وقد ال يقصد به معني؛ ليعم كل خماطب عىل سبيل البدل،
نحو« :فالن لئيم ،إن أكرمته أهانك ،وإن أحسنت إليه أساء إليك» ،ال تريد به
خماط ًبا بعينه ،بل تريد إن ُأكرِ م أو ُأ ِ
حسن إليه .ومنه :قوله تعاىلَ ﴿ :و َل ْو َت َر َى إِ ْذ
ُو ِق ُفو ْا َع َىل الن َِّار﴾ [األنعام ،]27ونحوه( ،)3أخرج عىل صورة اخلطاب ليعم؛ إذ املراد:
أن حاهلم تناهت يف الظهور( )4بحيث ال ختتص َبراء دون آخر ،فال خيتص
باخلطاب خماطب دون خماطب ،بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل( )5فيه.

فن ِ ق ت :إن هذا مشكل من جهة أنه يزيل اختصاص الضمري وجيعله
شائ ًعا ،فيكون نكرة ،والضمري ال يكون إال معرفة.
ن :أنه مجع بني احلقيقة واملجاز ،فخوطب اجلميع ليكون اخلطاب
ِف ا ا ِ
جمازا ،وال يرضنا عدم التعني( )6يف اخلارج؛ ألن التعني مطلق.
لواحد حقيقة ،ولغريه ً
( -)1قوله« :أو قرينة حال» عطف عىل «لفظ» ،وإضافة «قرينة» إىل «حال» بيانية .خملوف.
( -)2فاملرجع متأخر لكنه يف حكم املتقدم؛ ألن وضع الضمري أن يرجع ملتقدم ،فإن أخر لغرض التفصيل
بعد اإلجامل كان يف حكم املتقدم .دسوقي.
َ
﴿و َل ْو َت َرى ِإذِ
ِ
ْ
( -)3نحو قوله تعاىلَ ﴿ :أ َملْ َت َر كَ ْي َ
ف َف َع َل َر ُّب َك ِبأ ْص َح ِ
يل﴾ [الرا ِك ،]ِ 1وقوله تعاىلَ :
اب الف ِ
ا ْل ُم ْجرِ ُم َ
ون﴾ [السَ ُِ ،]ِ 12فيحتمل أن يكون اخلطاب للرسول ÷ وحيتمل أن يكون عىل جهة
عظيما يف
العموم من غري تعيني ،ويكون املعنى :أن حال أصحاب الفيل وحال املجرمني قد بلغا مبلغًا
ً
الظهور بحيث ال خيتص به خماطب؛ لبلوغهام يف االنكشاف كل غاية .الطراز لإلمام حييى بن محزة .#
( -)4قوله« :تناهت يف الظهور» أي :ألهل املحرش.
( -)5أي :حظ ونصيب .خملوف.
( -)6قوله« :عدم التعني» أي :تعني مدلول الضمري .وقوله« :ألن التعني مطلق» أي :عن التقييد باخلارج.
=

وقوله( :والرتك) أي :ترك التعني(( )1مستبني) أي :ظاهر ألجل الشمول(.)2
قْْْْ :
صِْْْْ ِ
او لرْْْْ لبَِه َة َ ْْْْ دـِله َا ُ ل
َْْْْ ْة د
كِ َ َ ْْْْ ْ دِذِ هعى ََْْْْ ْ ُِة ِ
َ
ِ

هَْْ هِ ُ ه ِ ْْ همـدَِه َ ْْ ُ د
ِأاال ِ
ه أ
ِ ُهجْْ ِْ د ِااِِه َرْْ ْ دِةِ هوى ََْْ ْ ُِة ِ

أق ِ :من مرجحات كون املسند إليه َع َل ًما ،أي :شخص ايا :إحضاره( )3بعينه يف
ِ

ذهن السامع ابتداء باسمه اخلاص به ،فاحرتز بـ«عينه» -أي :شخصه -عن إحضاره

باسم جنسه ،نحو« :رجل عابد زارين( ،»)4وبـ«ابتداء» -أي :أول مرة -عن نحو:
«جاءين زيد وهو راكب( ،»)5فإنه وإن حصل فيه اإلحضار يف ذهن السامع بواسطة
أيضا لكن ال ابتدا ًء ،بل ثان ًيا ،وبـ«اسمه اخلاص به» :عن إحضاره بضمريه ،أو
ال َع َلم ً
إشارته ،أو غري ذلك( ،)6نحو قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُه َو ال َّل ُه َأ َحدٌ ([ ﴾)7اإلخالص.]1
امىو  :التربك ،نحو« :حممد رسول اهلل».
امىو  :التلذذ بذكره ،نحو« :حممد جيب عىل كل أحد حمبته».
خملوف بترصف.
(« -)1التعيني» نخ.
( -)2ظاهره أن قوله« :ألجل الشمول» متعلق بـ«ظاهر» .والظاهر أنه متعلق بالرتك ،فكان املناسب تقديم
«ألجل الشمول» عىل «مستبني» كام قدمه املصنف يف قوله« :والرتك للشمول مستبني».
( -)3قوله« :إحضاره» أي :إحضار مدلوله .وقوله« :بعينه» اجلار واملجرور حال من مفعول املصدر ،أي:
حال كون املسند إليه ملتبسا بعينه ،أي :تعينه وتشخصه.
( -)4فالتعبري عن املسند إليه بـ«رجل» وإن تعني بالقرينة أنه «زيد» ال يفيد حضوره يف ذهن السامع إال من
جهة اجلنسية املنافية من حيث هي للشخصية .فالشاهد يف «رجل» ،وإنام أتى بـ«عابد» ألجل صحة
االبتداء بالنكرة.
( -)5الشاهد يف قوله« :وهو راكب» فالضمري أحرض الذات ملتبسة بالتعيني يف ذهن السامع ،ولكن هذا
اإلحضار ثانوي؛ ألن الضمري متوقف عىل املرجع.
( -)6مثل إحضاره باالسم املوصول واملعرف بـ«الم العهد» واإلضافة؛ ألن «أنا» -مثال -موضوعة لكل
متكلم ،و«أنت» لكل خماطب ،و«ذا» لكل مشار إليه ،و«الذي» لكل مفرد مذكر ،واملعرف بالم العهد
واإلضافة موضوعان لكل فرد.
( -)7هذا هو مثال إحضاره بعينه يف ذهن السامع ..الخ إذا أعرب «هو» ضمري الشأن مبتدأ أول ،و«اهلل»
مبتدأ ثان ،واجلملة خربه فـ«اهلل» مسند إليه عرف ..الخ.

امىو ِ :االعتناء بشأنه :إما لرتغيب ،أو حتذير ،أو تنبيه ،وهو املراد بقوله( :عناية).
مة ِااا « :زيد صديقك فال تمله» ،امة ِالة « :زيد خمادع فال تركن
إليه» ،امة ِالة لت« :زيد ال ينبغي االجتامع عليه».
ام ِذل  :التفاؤل ،نحو« :سعد يف دارك!» ،والتطري ،أي :التشاؤم ،نحو:
«السفاح يف دارك» ،أو التسجيل عىل السامع وغريه كام تقدم.
امىو  :التعظيم ،نحو« :حممد سيد األنام».
امىو  :اإلهانة ،نحو« :مسيلمة كذاب».
امىو  :الكناية عن معنى يصلح له العلم( ،)1نحو« :أبو هلب فعل كذا» كناية
عن كونه جهنم ايا بالنظر إىل الوضع األول اإلضايف ،ال الثاين اللقبي؛ ألن معناه
مالزم النار( )2ومالبسها ،ويلزمه أنه جهنمي( ،)3فيكون انتقاال من امللزوم إىل
()4
حل َظ
الالزم ،وهذا القدر كاف يف الكناية  .وليس املراد أن واضع هذه الكنية َ َ
من املكنى هبا( )5ذلك املعنى لغة؛ ألن الظاهر خالفه؛ إذ قيل :إنام سمي بذلك

ألن لونه كان ملته ًبا.
( -)1يصلح العلم له بحسب معناه األصيل قبل العلمية ،كام يقال :أبو الفضل وأخو احلرب ،فإطالق ذلك
إطال ًقا عَ َلم ايا جيوز أن يالحظ فيه األصل ،فيلمح يف األول أنه مالبس الفضل فهو صاحب املكارم ،ويف
الثاين أنه مالصق للحرب فهو شجاع .علوم البالغة للمراغي.
( -)2أي :الكاملة وهي جهنم.
( -)3قوله« :ويلزمه» أي :يلزم الشخص املالبس للنار الكاملة أنه جهنمي ،أي :لزوما عرفيا؛ ألنه يكفي
عند علامء البيان؛ ألهنم يكتفون باملالزمة يف اجلملة ،وهو أن يكون أحد األمرين بحيث يصلح لالنتقال
منه لآلخر وإن مل يكن هناك لزوم عقيل .دسوقي.
( -)4قوله« :وهذا القدر كاف ..إلخ» أي :االنتقال من املعنى املوضوع له أوال  -وإن مل يكن هو املستعمل فيه
اللفظ  -إىل الزمه كاف يف الكناية ،وال تتوقف عىل إرادة الزم ما استعمل فيه اللفظ وهو الذات املعينة.
وهذا جواب عام يقال :إن الكناية جيب فيها أن يكون املراد من اللفظ الزم معناه ،وهنا ليس كذلك؛ ألن
املعنى الذي استعمل فيه اللفظ الذات ،والكون جهنميا ليس من لوازمها .وحاصل اجلواب :أن قوهلم
ذلك إنام جيب إذا كانت الكناية باعتبار املسمى هبذا االسم ،وأما إذا كانت الكناية باعتبار املعنى األصيل كام
هنا فال جيب فيها أن يكون املراد من اللفظ الزم معناه املستعمل فيه ،بل يكفي فيها االنتقال من املعنى
األصيل املوضوع له ً
أوال -وإن مل يكن اللفظ مستعمال فيه -إىل الزمه .دسوقي بترصف.
( -)5وهو عم النبيء ÷ املسمى عبد العزى .وقوله« :ذلك املعنى» أي :كونه جهنميا .وقوله« :لغة»
=

واملراد( )1بأيب هلب يف املثال :الشخص املعلوم .و َمن فهم خالف ما تلوته

عليك()2فيكفيه رد السعد( )3عليه يف رشح األصل.
قْْْْ :

ةْ ْ هكِله أت ُر ْْْا هـِ ِ
او لرْ ْ لِبَِه ل َ ُ
د
َِْْأءِااِ جْْ هبِالسْْ هم هـ َِلْْ ُِب ِ
ِ

د
ِااِ َْ ْ ُ ا هـِ ِ
َ َىْ ْة ُ
ِااِ ل ُ
َ ُ َِْ ْ د ُ
أاِ َف ُ ه ِ هع ُ هـِ همـ َ
هِالصْ ُِة ِ
ل
ُ
دِغْ ُ
ِ

أق

اسما موصو ًال :التفخيم.
 :من مرجحات كون املسند إليه ً

وقدمه عىل اسم اإلشارة -مع أن اسم اإلشارة أعرف منه؛ ملعرفة السامع
مدلوله بالقلب والبرص ،بخالف املوصولً -
عمال بقوله يف اخلطبة( :سلكت ما
أبدى من الرتتيب) فهو تابع ،وال لوم عىل التابع.
نحوَ ﴿ :ف َغ ِش َي ُهم ِّم َن ا ْل َي ِّم َما َغ ِش َي ُه ْم﴾ [طه ،]78أي :موج عظيم ال ُي ْك َتنَ ُه ُكن ُْه ُه،

وال يمكن وصفه ،فإن يف هذا اإلهبام من التفخيم ما ال خيفى( ،)4فلو قيل:
«فغشيهم الغرق» مل ُي ِفدْ هذا التفخيم.
امىو  :تقرير الغرض املسوق له الكالم -أي :زيادة التقرير والتقوية(-)5
وقيل :تقرير املسند( ،)6وقيل :املسند إليه ،نحوَ ﴿ :و َر َاو َد ْت ُه ا َّلتِي ُه َو ِيف بَ ْيتِ َها
متعلق بمحذوف ،أي :امللحوظ لغة ،أي :بعد املعنى األصيل .وقوله« :ألن الظاهر» علة للنفي يف قوله:
«وليس املراد» .وقوله« :إذ قيل» علة لكون الظاهر خالفه .خملوف بترصف.
( -)1قوله« :واملراد» راجع ملا قبل قوله« :وليس املراد» أتى به إلفادة ما انبنت عليه الكناية .خملوف.
( -)2أي :بأن قال :املراد بالكناية هنا أن يطلق اللفظ ويراد به الزم معناه الذي اشتهر به كام يقال يف شخص
ما :جاء حاتم ،ويراد به الزمه ،أي :جواد ،أو الذي مل يشتهر به كام يقال :جاء أبو هلب ،ويراد به الزمه يف
اجلملة ،أي :جهنمي ،وال يراد به الشخص املسمى بحاتم وال بأيب هلب .من اليعقويب .خملوف.
( -)3انظر املطول رشح مفتاح العلوم لسعد الدين التفتازاين ص -217حتقيق د .عبد احلميد هنداوي.
( -)4وذلك ألنه يشري إىل أن ما غشيهم بلغ من العظم غاية ال تدرك وال تفي العبارة ببياهنا .والعظم :من
حيث الكم؛ لكثرة املاء املجتمع وتضمنه أنواعا من العذاب ،ومن حيث الكيفية؛ لرسعته يف الغشيان؛
ألن املاء املجتمع بالقرس إذا أرسل عىل طبعه كان يف غاية الرسعة ،وإلحاطته بجميعهم بحيث ال
يتخلص واحد منهم .دسوقي.
( -)5يف نفس السامع .خملوف.
( -)6أي :من حيث وقوعه وثبوته .وقوله« :وقيل :املسند إليه» أي :من حيث تعينه .خملوف.

َعن َّن ْف ِس ِه﴾ [يوسف ،]23فإن الغرض املسوق له الكالم هو نزاهة يوسف -عليه
الصالة والسالم ،-فلو قيل« :راودته امرأة العزيز أو زليخا» مل يفد ما أفاده
املوصول باعتبار صلته ،فهو ُّ
أدل عىل الغرض املسوق له ،وهو النزاهة؛ ألنه إذا
عف عنها ومل يفعل -كان
كان يف بيتها ومتكن من نيل املراد منها( ،)1ومع ذلك َّ
ذلك غاية يف النزاهة عن الفحشاء.
وقيل :معناه زيادة تقرير املسند  ،أعني املراودة؛ ملا فيه( )2من فرط االختالط
واألُلفة( ،)3فلو قال« :زليخا أو امرأة العزيز» مل يفد ما أفاده املوصول من ذكر
السبب ،الذي هو قرينة يف تقرير املراودة باعتبار كونه يف بيتها.
وقيل :هو تقرير للمسند إليه؛ إلمكان وقوع اإلهبام واالشرتاك يف امرأة
العزيز أو زليخا( )4لو ذكر أحدهام ،وال يتأتى ذلك يف﴿ :ا َّلتِي ُه َو ِيف بَ ْيتِ َها﴾؛ ألهنا
واحدة معينة مشخصة(.)5

اهل ْجنَة( ،)6أي :استقباح ذكر املسند إليه ،نحو« :جاء الذي لقيك
امىو ُ :
أمس» تريد ً
رجال اسمه الكلب.
امىو  :التوهيم ،أي :إظهار وهم املخاطب ،أي :غلطه وخطئه يف اعتقاده،
ون ِمن ُدو ِن ال َّل ِه َال َي ْم ِلك َ
نحو﴿ :إ َِّن ا َّل ِذي َن َت ْع ُبدُ َ
ُون َلك ُْم ِر ْز ًقا﴾ [العنكبوت ،]17ومنه:
قول الشاعر [الكامل]:

( -)1قوله« :ألنه إذا كان يف بيتها» إىل قوله« :منها» أي :وهذا ما يقتضيه املوصول .خملوف .واحلاصل أن
الغرض املسوق له الكالم يدل عليه كل من املوصول واسم اجلنس الذي هو امرأة العزيز ،وال َع َلم الذي
هو زليخا ،إال أن املوصول يدل عىل ذلك أكثر من غري ألنه يقتيض أنه متكن منها ومل يفعل ،بخالف
غريه فإنه ال يدل عىل التمكن .دسوقي.
( -)2أي :يف الكون يف بيتها الذي يدل عليه املوصول بصلته .خملوف.
( -)3من فرط االختالط :أي زيادته وشدتهُ ،
واأللفة -بالضم :-االسم من االئتالف.
( -)4قوله« :يف امرأة العزيز» راجع لإلهبام ،وقوله« :أو زليخا» راجع لالشرتاك ،وعرب يف األول باإلهبام
ويف الثاين باالشرتاك؛ ألن األول اسم جنس ففيه إهبام ،والثاين عَ َلم يقع فيه االشرتاك اللفظي.
( -)5ألنه معلوم من خارج أن التي هو يف بيتها زليخا امرأة العزيز .دسوقي.
( -)6اهلجنة :الكالم املعيب املستقبح .رشح األخرضي.

إن الـــذين ُتـــ ُر ْو َهن ْم إخـــوا َنكم ِ
ِ

يشفي ِ َ
غليل صـ ِ
ــر ُعوا(ِ )1
ـدورهم أن ُتصـ َ
ِ

امىوِ :اإليامء إىل وجه( )2بناء اخلرب ،أي :اإلشارة إىل أن بناء املسند عليه( )3من أي
َكْرب َ
ون
طريق :من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو غري ذلك( ،)4نحو﴿ :إ َِّن ا َّل ِذ َ
ين َي ْست ِ ُ
َع ْن ِع َبا َد ِيت َس َيدْ ُخ ُل َ
ين﴾ [غافر ،]60فإن االستكبار الذي تضمنته الصلة
ون َج َهن ََّم َد ِاخرِ َ
مناسب( )5إلسناد ﴿ َس َيدْ ُخ ُل َ
ين﴾ -أي :ذليلني -إىل املوصول.
ون َج َهن ََّم َد ِاخرِ َ
وربام جعل( )6ذريعة إىل التعريض بتعظيم شأن املسند ،نحو [الكامل]:
بيتـِــًا دعا ِئ ُمــ ُه أعـــزُّ وأطــ ُ
إن الــذي َسـ َم َك الســامء بنـى لنــا ِ
ـول(ِ )7
ِ

ِ

فإن ذكر الصلة -التي هي سمك السامء -مشعر( )8بتعظيم املبني عليه( ،)9وهو
البيت الذي بناه سامك السامء ورافعها.
أو بتعظيم غريه ،نحو« :الذي يوافقك يستحق اإلجالل(.»)10
وقد يكون ذريعة لإلهانة ،نحو« :الذي خيالفك يستحق اإلذالل».
امىو  :توجه ذهن السامع واستفراغه ملا يرد بعده( ،)11فيقع منه موق ًعا ما إذا
ورد ،نحو [الخفيف]:
ِ
ٌ
حيِـ ٌ
حـــارت َ ِ
الرب َّيـــ ُة فيـــ ِه ِ
والـــذي
ـتحدث ِم ـن جــام ِد(ِ )12
ـوان مسـ
ِ

ِ

( -)1البيت لعبدة بن الطيب وهو شاعر خمرضم .انظر ديوانه ص 155ومفتاح العلوم ص.275
( -)2أي :إىل طريقه ،واملراد بطريقه نوعه وصفته.
( -)3أي :عىل املسند.
( -)4نحو :االستهزاء.
أمر من جنس العقاب واإلذالل .سعد.
املبني عليه ٌ
( -)5أي :ففيه إيامء إىل أن اخلرب َّ
( -)6أي :اإليامء املذكور ذريعة ،أي :وسيلة .وقوله« :إىل التعريض» هو اإلشارة من عرض الكالم ،أي:
داللة الكالم عىل معنى ليس له يف الكالم ذكر ،نحو« :ما أقبح البخل» تريد أنه بخيل.
( -)7البيت للفرزدق انظر ديوانه  . 155/2وقوله« :سمك» أيَ :ر َف َع.
( -)8قوله« :مشعر» أي :بواسطة إيامئه إىل أن اخلرب املبني عىل املوصول من جنس الرفعة والبناء .خملوف.
( -)9أي :اخلرب املبني عىل املسند إليه .خملوف.
( -)10ففيه إيامء إىل أن اخلرب املبني عليه من جنس الرفعة لوروده يف مقام املدح ،ويف هذا اإليامء تعظيم
لشأن املخاطب حيث أوجبت موافقته رفعة وخريا .خملوف.
( -)11قوله« :استفراغه» أي :تفرغه ،وقوله«:بعده» :أي :بعد املسند إليه املوصول.
( -)12البيت أليب العالء املعري يف داليته املشهورة ِبـ«سقط الزند» ج.2

امىو  :عدم علم السامع باألحوال املختصة به سوى الصلة ،نحو« :الذي
أطعمناه أمس جاءنا اليوم» .ويف معناه( :)1عدم علم املتكلم وحده ،أو مع
املخاطب ،نحو« :الذي( )2حولنا من اجلن ال أعرفهم ،أو ال نعرفهم».
قْْْْ :

ك ُ ْْْ ه
َاَهنهشْْْ َا دُِله َ
فِاحلْْْ هِ ِ
ـ ِ
أاِغ َْْ هةِالت ُيمااْْْقه ِاالتة ْْْا هِ
ُ
ِ

أق

د
هم ُِِ لق ُ د
َو هِ ِ
ِااَِل ُة ِ َأ هاِا ُ ْته ُ
ن ُ
ااحلْْ ل
ـ ِ
اِاالتىِاْْ هبِاالتر ْْا هِ
َ
ِ

 :من مرجحات كون املسند إليه اسم إشارة :بيان حال املشار إليه من

قرب ،نحو« :هذا زيد» ،أو بُعد ،نحو« :ذاك زيد» ،أو «ذلك زيد» .فالسم
اإلشارة مرتبتان عند املصنِّف تب ًعا لسيبويه وابن مالك ،واألَ ْص ُل َج َع َل املراتب
ثال ًثا ،فيكون اسم اإلشارة للمتوسط «ذاك» ،وللبعيد «ذلك».
امىو  :استجهال املخاطب ،أي :جتهيله والتعريض بغباوته حتى إنه ال يتميز
جريرا [الطويل]:
له اليشء إال باإلشارة إليه ،كقول الفرزدق خياطِب
ً
ـك آبــا ِئي ِ
أولئـ َ
هم ِ
ـامع(ِ )3
إذا َ ِ َ
مج َعتْنـــا يـــا جريــ ُـر املجــ ُ
فجئنــي ب ِِمــث ِل ْ
ِ

ِ

حسا باإلشارة ،كقول
امىو  :متييزه غاية التمييز؛ إلحضاره يف ذهن السامع ا

ابن الرومي [البسيط]:
هذا أبو الصــقرِ َفـ ْر ًدا يف ِ
حماسـنِ ِه ِ
ِ

الض ِ
َ
والسـ َل ِم(ِ )4
نسل
بني َّ
شيبان َ
ِمن ِ ِ
ال َّ
ِ

ـذا ا ْل ُق ْر َ
امىو  :التعظيم ،أي :قصد تعظيمه بالقرب  ،نحو﴿ :إ َِّن َه َ
آن
ِ ُْي ِدي( )6لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم﴾ [اإلسراء ،]9أو ال ُب ْعد نحوَ ﴿ :ذلِ َك ا ْل ِ
َاب﴾ [البقرةَ ،]2ن َّز َل
كت ُ
()5

( -)1أي :يف حكمه من كون طريقه التعريف باملوصولية .خملوف.
( -)2املناسب «الذين» .خملوف.
( -)3انظر ديوان الفرزدق  .418/1ويف البيت تعريض بغباوة جرير حيث قال« :أولئك» بخالف ما لو
قال« :فالن وفالن وفالن آبائي» مل حيصل التعريض بذلك.
( -)4انظر ديوانه واإليضاح واملفتاح ،و«فر ًدا» منصوب عىل احلال أو املدح.
( -)5أي :تعظيم درجته بالقرب.
( -)6ففي اإلشارة بـ«هذا» إىل القرآن إعالم بأنه خمالط للنفس ال يغيب عنها ،وفيه من التعظيم ما ال خيفى .خملوف.

ات ال ّل ِه﴾ [البقرة،]252
بُ ْعدَ درجته ورفع ِة قدره منزل َة بُ ْعد املسافة ،ومنه﴿ :تِ ْل َك آ َي ُ
ات ا ْل ِ
َاب﴾ [يونس ،]1وغري ذلك.
و﴿ :تِ ْل َك آ َي ُ
كت ِ
ب
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا إِالَّ َل ِع ٌ
احل ُّط ،أي :التحقري بالقرب ،نحوَ ﴿ :و َما ّه ِذ ِه ْ َ
امىو َ :
َو َ ْهل ٌو﴾ [العنكبوتُ ]64ن ِّز َل ْت دناءتا وخسة قدرها منزل َة قرب املسافة ،وبالبعد نحو:
«ذلك الفاسق فعل كذا(.»)1
امىو  :التنبيه عند ذكر أوصاف بعد املشار إليه عىل أن املشار إليه حقيق بام
يرد بعد اسم اإلشارة بسبب تلك األوصاف( ،)2نحوُ ﴿ :أ ْو َلـ ِئ َك َع َىل ُهدً ى ِّمن
َّر ِّهب ِْم َو ُأ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ون﴾ [البقرة ،]5فأتى بعد املشار إليه وهو﴿ :ا َّل ِذي َن
ُي ْؤ ِمن َ
ُون﴾ [البقرة ]3بأوصاف متعددة من :اإليامن بالغيب ،وإقام الصالة ،وغري
()3
عرف املسند إليه باإلشارة إليه تنبيها عىل أن املشار إليهم ِ
أح َّقاء بام
ذلك  ،ثم َّ
يرد بعدُ ﴿ :أ ْو َلـ ِئ َك﴾ -وهو كوهنم عىل اهلدى عاج ًال ،والفوز بالفالح ً
آجال-
أجل( )4اتصافهم باألوصاف املذكورة.
من ْ
امىو  :التفخيم ،ومل يذكره األصل اكتفاء بالتعظيم ،وزاده املصنف؛ ألن فيه
زيادة التعظيم ،نحو« :هذا زيد الذي تسمع به».
قْْْْ :
ه
لكِْ أ ِاال ُ ْته ُغ َ
او لرْ لبَِْ أ
ـ ِ
اقِفهاْ هبِ ََىُ َ هسْ ُِ
ـ ِ
لِ هاِِِالىأ ْ ه ِ لع هْ ُِ
د ()5
ِ ِ
ِا ِ
ِاا ُمْ هـِ َأ َعْـِِ َفْ ُق لِتر ِ
ِا لعْْْْْ ُ ِ َ
ِاِا ا ْْْْْ َ
َف ِ ِ هم َ َ
ِ

أق

معر ًفا بالالم :اإلشارة هبا إىل معهود
 :من مرجحات كون املسند إليه َّ
ِ

()6

أو حقيقة.

( -)1تنزيال لبعده عن ساحة ِعزِّ احلضور واخلطاب منزلة بعد املسافة .سعد.
( -)2وبعبارة أخرص منها :التنبيه عىل أن املشار إليه َّ
املعقب بأوصاف جدير بام يذكر بعد اسم اإلشارة.
( -)3أي :كاإلنفاق مام رزقوا .دسوقي.
(« -)4من أجل» متعلق بـ«أحقاء» .خملوف.
( -)5قوله« :ويف فرد» الواو استئنافية ،والظرف حال من الضمري يف خرب املبتدأ املحذوف العائد إىل االستغراق.
( -)6أي :إىل حصة من احلقيقة -أي :من أفرادها -معهودة تلك احلصة -أي :معينة -بني املتكلم
واملخاطب واحدا كان أو اثنني أو أكثر ،وذلك كام إذا قلت« :جاءين رجل أو رجالن أو ثالثة» فيقال:
«أكرم الرجل أو الرجلني أو الرجال.

حيا أو كناي ًة ،نحو:
ف اا  :ثالثة أقسام :ااا  :معهود يف الذكر رص ً
﴿ َو َل ْي َس َّ
حيا يف قوله﴿ :إ ِِّين
الذك َُر كَاألُن َثى﴾ [آل عمران ،]36فاألنثى تقدم ذكرها رص ً
َو َض ْعت َُها ُأن َثى﴾َّ ،
والذكَر تقدم يف قولهَ ﴿ :ما ِيف بَ ْطنِي ُحم َ َّر ًرا﴾ [آل عمران]35؛ ألن
«ما» كناية عنه؛ ألن التحرير إنام كان للذكور.
()1
مها ِيف ا ْل َغ ِ
ار﴾ [التوبة.]40
الة  :معهود يف الذهن  ،نحو﴿ :إِ ْذ ُ َ
الة لت :معهود يف احلضور( ،)2نحو﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم﴾ [المائدة.]3

و«أي» يف النداء(.)3
ومنه :الواقعة بعد اس ِم اإلشارة
ّ
أيضا:
االة  :ثالثة أقسام ً

ااا  :اإلشارة إىل احلقيقة من حيث هي( ،)4نحو« :الرجل خري من املرأة»،
املعرف -بفتح الراء -نحو« :اإلنسان حيوان ناطق»؛ إذ
ومنه« :أل» الداخلة عىل َّ

التعريف إنام هو للامهية ال لألفراد.

الة  :اإلشارة إىل احلقيقة باعتبار وجودها يف بعض األفراد غري معني،
كقولك« :ادخل السوق» حيث ال عهد يف اخلارج( .)5ومنه :قوله تعاىل:
اف َأن َي ْأ ُك َل ُه ِّ
ْب﴾ [يوسف .]13وهذا املعرف يف املعنى كالنكرة؛ ولذا
﴿ َو َأ َخ ُ
الذئ ُ
عومل معاملتها يف الوصف باجلملة ،نحو [الكامل]:
ِ ()6
أمر َعىل اللئي ِم ُي ُس ُّبني
َول َقدْ ُّ

ِ

( -)1كأن مراده بـ«الذهن» ال ِع ْلم؛ إذ الواقع يف كالم غريه التعبري بالعلم يف هذا القسم ،واملسمى عندهم
معهودا يف الذهن هو الداخلة عليه «أل» املشار هبا إىل احلقيقة يف ضمن فرد غري معني ،ولو أبدل
«الذهن» بـ«العلم»ألحسن .خملوف.
( -)2أي :بسبب احلضور .خملوف.
( -)3نحو «قام هذا الرجل» ،و«يا أُيا الرجل».
( -)4أي :من غري نظر إىل األفراد .خملوف.
( -)5أي :إذا مل يكن بينك وبني املخاطب ُسوق معهود يف اخلارج.
( -)6ينسب لعمرية بن جابر احلنفي ،ولرجل من بني سلول .انظر خزانة األدب  173/1وعجزه:
ْْتِ:الَِةىاىْْ ِ ِ
تِق ل
فمضْْاتِ َث أمْْ َ
ل
ِ
والشاهد يف البيت :أن مجلة «يسبني» وقعت صفة لـ«اللئيم» ومل تعرب ً
حاال؛ ألن الغرض أن اللئيم دأبه
السب ومع ذلك حتمله القائل وأعرض عنه ،ال تقييد السب بوقت املرور فقط الذي هو مقتىض كوهنا
حالية؛ إذ هي مشعرة بالتحول من أصلها .كذا قيل ،لكن املناسب لقوله« :ثمت قلت :ال يعنيني» كوهنا
ِ

=

وإن كان يف اللفظ جيري عليه أحكام املعارف من وقوعه مبتدأ ،وذا حال،
ووص ًفا للمعرفة ،وموصوفا هبا ،ونحو ذلك( .)1وإنام قيل :كالنكرة ملا بينهام من
تفاوت ما ،وهو أن النكرة معناه :بعض غري معني من مجلة احلقيقة ،وهذا معناه:
نفس احلقيقة ،وإنام تستفاد البعضية من القرينة كالدخول واألكل فيام مر،
فاملجرد وذو الالم بالنظر إىل القرينة سواء( ،)2وبالنظر إىل أنفسهام خمتلفان(.)3
ت :اإلشارة إىل احلقيقة باعتبار وجودها يف كل فرد من األفراد ،فيفيد
الة ل ِ
ِنس َ
ان َل ِفي ُخ ْرس﴾ [العصر]2؛ بدليل صحة االستثناء الذي
االستغراق ،نحو﴿ :إ َِّن ْاإل َ
()4

رشطه دخول( )5املستثنى يف املستثنى منه لو سكت عن ذكره ،وهو

()6

اا

َ ِ:

 :وهو أن يراد كل فرد مام يتناوله اللفظ بحسب متفاهم اللغة ،نحو:

﴿ َع ِ
ب َو َّ
الش َها َد ِة﴾ [األنعام ،]73أي :كل غيب وكل شهادة.
امل ُ ا ْل َغ ْي ِ
ِ :وهو أن يراد كل فرد مام يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف ،نحو:
اع ِ
الصا َغ َة» ،أي :صاغة بلده( ،)7ال كل الصاغة.
«مجع األمري َّ
واستغراق املفرد أشمل من اجلمع ،فقولك« :ال رجال يف الدار» يصدق إذا
كان فيها رجل أو رجالن ،بخالف قولك« :ال رجل فيها» .وهذا يف النكرة
حالية؛ ألن املتبادر من قوله« :قلت ال يعنيني» أنه قال ذلك يف حال سامع السب حال املرور ال أنه قاله
فيمن دأبه السب ولو يف غري حال املرور .يعقويب باختصار يسري.
ِ
اسما لـ«كان» ،ومعموال
( -)1كعطفه عطف بيان عىل املعرفة ،وعطف املعرفة عليه عطف بيان ،وكوقوعه ً
أو ً
ال لِـ«ظن».
بعضا غري معني ،وإن كان يف النكرة بالوضع ويف ذي الالم بالقرينة.
( -)2يف إفادة كل منهام ً
(-)3فإن املجرد من «أل» موضوع للفرد املنترش ،وذو الالم للحقيقة املتحدة يف الذهن ،وإنام أطلق عىل
الفرد للقرينة باعتبار وجود احلقيقة فيه .خملوف.
( -)4أي :ذو اإلشارة إىل احلقيقة باعتبار وجودها ،فالضمري املسترت يعود إىل ما ذكر من اإلشارة عىل حذف
مضاف ،ويصح عوده إىل املعرف بالالم املفهوم من السياق .خملوف.
(.-)5والدخول ال يتأتى بدون االستغراق.
( -)6أي :االستغراق.
( -)7ألن هذا هو املفهوم عر ًفا.

املنفية مسلم ،وأما املعرف بـ«الالم» فال ،بل اجلمع املعرف بـ«الم االستغراق»
يتناول كل واحد من األفراد عىل ما ذكره مجهور األصولينيَّ ،
ودل عليه
ني﴾ [المائدة ،]93أي :كل حمسن.
ب ا ْل ُم ْح ِسنِ َ
االستقراء يف نحوَ ﴿ :وال ّل ُه ُحيِ ُّ
فن ِ قاك :إفراد االسم يدل عىل الوحدة ،واالستغراق يدل عىل التعدد،
فيتنافيان(.)1
ف ا ان :أن احلرف إنام يدخل عليه عند إرادة االستغراق جمر ًدا عن الوحدة
والتعدد(.)2
وقوله( :يف النحو علم) :أشار به إىل األقسام املتقدمة ،وإىل اخلالف يف كون
املعرف« :أل» بتاممها ،ومهزتا مهزة قطع أو وصل.
أو «الالم» وحدها ،وهو مذهب علامء املعاين ،ولذا يقولون :وأما تعريفه
بـ«الالم» كاملصنف يف قوله( :بالالم) .أو اهلمزة ،والالم للفرق بينها وبني مهزة
االستفهام ،وإىل( )3ما يتفرع عىل ذلك .وقوله( :فاقتفي) :تكملة.
قْْْْ :
د
ِاا ُ تهصْْ ُِا ِ
صْْْ د َ
ِحل ُ
َاَهن ْْ َفة ه َ
فمِ ْْْْ د
َكْْْ ْ د
ْامةِِه ُ رْْْ ْ هِء ِ
ِ

د
َ ُ ِْْ ه
ااته ْ ُاِ ِ
ِا ُ
ِاثْ َ
َفِ َأ أا د َ
قاء ِ
َِْْْ د ِا ُ ْْْته ُو هِ
اا َ َ
َا َاْْْتِِ ُ

أق ِ :من مرجحات كون املسند إليه مضا ًفا ملا بعده  :احلرص حيث ال تضبط
ِ

()4

أفراد املسند إليه إال باإلضافة ،نحو« :أهل اهلل ساكنون حتت جماري األقدار(.»)5
( -)1أي :وحينئذ بطل كون املفرد مستغرقا.
( -)2أي :أن احلرف الدال عىل االستغراق كحرف النفي والم التعريف إنام يدخل «عليه» أي :عىل االسم
املفرد حال كونه جمر ًدا عن الداللة عىل معنى الوحدة أو التعدد ،أي :فيصري حمتمال للوحدة والتعدد؛
ألنه قصد به اجلنس ،وبدخول حرف االستغراق تعني للتعدد .دسوقي .واملناسب حذف قوله:
«والتعدد»؛ ألنه ال تعدد قبل جتريده عن الوحدة وقبل االستغراق.
( -)3أي :وأشار إىل ما يتفرع عىل اخلالف واألقسام.
( -)4أي :معر ًفا باإلضافة إىل يشء من املعارف.
( -)5املراد بـ«جماري األقدار» :األمور التي جتري هبا األقدار .خملوف.

امىو  :االختصار نحو [الطويل]:
ني ُم ْصـعدٌ ِ
ْب اليامنِـ ْ َ
الرك ِ
هو َ
َ
اي َم َع َّ
ِ

ـب َو ُج ْث َم ـاين بِمك ـ َة ُم ْو َث ـ ُق(ِ )1
َجنِِيـ ٌ
فهو أخرص من الذي أهواه ،وأوىل؛ لضيق املقام بسبب كونه يف السجن
ِ

وحبيبه عىل الرحيل(.)2
امىو  :ترشيف املضاف ،نحو« :أمة حممد مرحومة» ،أو املضاف إليه ،نحو:
«نبينا حممد أفضل األنام».
امىو  :حتقري املضاف ،نحو« :ولد احلجام حارض» ،أو املضاف إليه ،نحو:
«أخوك اللئيم حارض(.»)3
فقوله( :واحتقار) أي :احتقار ٍّ
كل من األول والثاين( ،)4أي :املضاف
واملضاف إليه.
امىو  :التكافؤ ،أي :التامثل يف الرتبة بحيث ال مرجح للبداءة بأحد أفراد
املسند إليه ،نحو« :علامء البلد حرضوا».
امىو  :سآمة املتكلم أو السامع من ذكر أفراد املسند إليه لكثرتا ،نحو:
«أهل البلد حرضوا».
امىو  :إخفاء املسند إليه وسرته عن غري املخاطب من السامعني ،نحو:
«صاحبك تغري حاله».
امىو ُّ :
حث السامع وحتريضه عىل إكرام أو إذالل ،فاألول نحو« :صديقك
أتى إليك» ،والثاين نحو« :عدوك يريد أن يظهر عليك».

( -)1البيت جلعفر بن علية احلارثي ،وهو شاعر غزل ُم ِق ّل من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية.
والبيت موجود يف األغاين ورشح عقود اجلامن  . 64/1وحمل الشاهد :قوله« :هواي» فإضافته إىل
الضمري أخرص من «الذي أهواه».
( -)2أي :عازم عىل الرحيل .دسوقي.
( -)3ففيه حتقري للمضاف إليه بأن أخاه لئيم .خملوف.
( -)4ففي البيت احلذف من الثاين لداللة األول عليه ،أي :أن املقصود ترشيف أول وثان ،وحتقري أول وثان.

ني([ ﴾)1النحل،]30
جمازا لطي ًفا ،نحوَ ﴿ :و َلنِ ْع َم َد ُار ا ْل ُم َّت ِق َ
امىو ِ :تضمن اإلضافة ً

أضيفت الدار للمتقني مع أهنا دار املتقني وغريهم()2؛ الختصاصهم بنعيمها.

امىوِ :االستهزاء ،كقولك ملن يعتقد صالح ذي بدعة« :صاحبك تارك الصالة(.»)3
امىو  :غري ذلك ،كاالستغراق ،نحو« :فِ ْع ُل اهلل مجيل» أي :كل فرد من أفراد
فعله ﴿ َال ُي ْس َأ ُل َع َّما َي ْف َع ُل﴾ [األنبياء.]23
وهبذا احلال متت أنواع املعرفة.

قْْْْ :
َا َر ي
كْْْ ااِِهفْْْ ا ا اِا ُاِ َكُةْْْ ا ِ
َْْْك ِ
هِ
ِهت
و َ
ََ ُوْْْ دكِا ُاِ ل ْْْ دك َ ُ

اِا ْْ ا ِ
امْْ ِا َ ُ
َ ىُ ِ ا
َةْْ ِا ُاِ ة ا
هتْْ َ د ِا ُاِ َ ُ ِْْ د
ْك ِ
ْاسِا ُاِ َ ُ اْْ هِ
َُ

أق ِ :البحث الرابع يف تنكريه ،فمن مرجحاته :القصد إىل فرد مام يصدق عليه
اسم اجلنس ،نحوَ ﴿ :و َجاء َر ُج ٌل ِّم ْن َأ ْق ََص ا ْل َم ِدي َن ِة﴾ [القصص ]20أي :رجل واحد(.)4
ِ

ِ

امىو  :التكثري ،بمعنى أن ذلك اليشء لكثرته ال حيتاج إىل تعريف ،نحو:
«إن له ً
َّ
إلبال».

امىو ِ :التنويع بأن يراد باملسند إليه نوع خمالف لألنواع املعهودة ،نحوَ ﴿ :و َع َىل
َأبْ َص ِار ِه ْم ِغ َش َاو ٌة﴾ [البقرة ،]7أي :نوع غريب من الغشاوة ،وهو ما يتعامى به عن احلق.
اءه ْم َر ُس ٌ
يم﴾ [الدخان.]17
امىو  :التعظيم( ،)5نحوَ ﴿ :و َج ُ
ول كَرِ ٌ
( -)1أي :فهو إما :استعارة ترصحيية أصلية بأن يشبه االختصاص النعيمي باالختصاص امللكي ويستعار
الرتكيب من الثاين لألول ،أو تبعية بأن يشبه مطلق األول بمطلق الثاين فيرسي التشبيه للجزئيات،
فتستعار الالم من الثاين لألول .وإما جماز يف النسبة بني املتضايفني حيث نسبت الدار للمتقني مع انتفاء
ملكهم؛ للمالبسة .خملوف.
( -)2كأن مراده بالغري املالئكة واحلور ونحوهم ممن ال يتأتى فيهم معنى التقوى .خملوف.
( -)3اعلم أن االستهزاء إنام يتحقق إذا ذكرت شيئا من املدح غري مريد به ظاهره ،ومثال الشارح مل يتحقق
فيه ما ذكر فال يصلح لالستهزاء .خملوف.
( -)4أي :فرد من جنس الرجال.
( -)5أي :إفادة تعظيمه وأنه بلغ يف ارتفاع الشأن مبلغا ال يمكن معه أن يعرف؛ لعدم الوقوف عىل ِع َظ ِمه .خملوف.

امىو  :التحقري ،نحو قولك عند مالقاة حجام« :لقيني رجل».
وقد اجتمعا يف قوله [الطويل]:
حاجب عــن كـ ِّـل أمــر يشــينُ ُه ِ
له
ٌ
ِ

العـ ِ
ـب(ِ )1
وليس ِله عن طالـ ِ
رف حاجـ ُ
ـب ُ
فتنكري حاجب األول :للتعظيم ،والثاين :للتحقري.
ِ

امىو  :اجلهل به ،نحو« :جاءين رجل» إذا كنت ال تعرفه(.)2
امىو  :التجاهل ،كقولك ذلك( )3وأنت تعرفه.
امىو  :التهويل( ،)4كقولك ملن أردت تفزيعه وختويفه« :وراءك حساب».
امىو ِ :التهوين -بالنون ،-كقولك ملن عليه بقية دين« :بقي يشء» ،أي :قليل.
امىو  :التلبيس ،أي :اإلخفاء عىل السامع ،نحو« :قال يل قائل :إنك خائن».
امىو  :التقليل ،كقولك للظمآن« :هنا يشء من املاء».
ومام له مناسبة بالتعريف والتنكري قاعدة وهي :أن االسم إذا كرر مرتني:
 فإن كانا نكرتني فالثاين غري األول. أو معرفتني أو الثاين فقط فهو عينه. أو األول معرفة والثاين نكرة فقوالن.رسا 5إ َِّن
ف اا ِاالة  :كالعرس واليرس يف قوله تعاىلَ ﴿ :فإ َِّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
رس ُي ْ ً
اح﴾ [النور.]35
َم َع ا ْل ُع ْ ِ
اح ا ْل ِم ْص َب ُ
يها ِم ْص َب ٌ
رسا [ ﴾6الشرح] .االة لت :نحو﴿ :فِ َ
رس ُي ْ ً
اال اَـ :كقوله [الهزج]:
َصــ ـ َف ْحنَا َعــ ـ ْن بَ ِنــ ـي ُد ْهــ ـل
األيـــ ـا ُم ْ
أن َي ْر ِج ْعـــ ــ ِ
َع َســـ ـى َّ
ِ

ُ
لنـــــاَ :
إخـــــوان
القـــــو ُم
ُو ُق ِ
ومـــا ِّ
كالـــ ِذي كـــا ُنوا(ِ )5
ــــ َن َق ً

وهذه القاعدة أغلبية كام يعلم من املطوالت.
ِ

( -)1البيت أليب السمط مروان بن أيب حفصة ،انظر البيت يف التبيان ،171/1وديوان املعاين ،ومغني اللبيب.
( -)2أي :ال تعرف من أوصافه سوى كونه رجال .خملوف.
( -)3قوله« :كقولك ذلك» ،أي :كقولك« :جاءين رجل».
( -)4أي :بشأن املسند إليه وأنه بلغ إىل حيث تقرص العبارة عن تعيينه .خملوف.
( -)5البيتان لشهل بن شيبان الزماين امللقب بالفند .والفند يف اللغة :القطعة العظيمة من اجلبل.

قْْْْ :

د
ِِ ه
ِاا َ
ةر هبِ له َ
اهِ ِ
ُصْ ه
ك ُ ْف ُ
َا َا ُ
ِ

أق

 :البحث اخلامس يف إتباعه.

ْاهِ ِ
َذاِ َثِىْ ْ ِ َ واْْْ د ِا ُاِ َىُصْْ ه
ِ

أما وصفه فألمور:
مىو  :كشف معناه ،نحو« :اجلسم الطويل العريض العميق حيتاج إىل فراغ
ني اجلسم بوجه ما ،واملجموع
يشغله» ،فكل من هذه األوصاف الثالثة ُي َب ِّ ُ
وصف( )1كاشف بالغ مرتبة احلدِّ عىل مذهب املعتزلة ،وأما عىل مذهب أهل
ٌ
السنة فهو :اجلوهر القابل للقسمة ،فإن مل يقبلها فهو اجلوهر الفرد.
امىو  :ختصيصه بتقليل االشرتاك ،أو رفع االحتامل( ،)2فاألول :نحو «زيد
العابد عندنا» إذا كان هناك مشارك له يف العبادة ،والثاين :نحو «زيد العامل عندنا»
إذا مل يكن عامل غريه.
امىو  :الذم ،نحو« :زيد اجلاهل يف السوق».
امىو  :الثناء ،أي :املدح ،نحو« :زيد العابد يف املسجد» إذا كان املوصوف
معينًا( )3بدون الوصف فيهام(.)4

( -)1أي :بحسب املعنى وإن كان هناك تعدد بحسب اللفظ واإلعراب ،كأنه قيل :اجلسم املمتد يف
اجلهات ،كام أن قولك« :حلو حامض» خرب واحد معنى كأنه قيلُ « :مزٍّ » مع تعدد اللفظ واإلعراب.
( -)2رفع االحتامل يف املعارف وتقليل االشرتاك يف النكرات .وأراد باالشرتاك هنا االشرتاك املعنوي،
واملشرتك املعنوي :ما وضع ملعنى واحد مشرتك بني أفراد ،نحو« :رجل تاجر عندنا» ،فتمثيل الشارح
بـ«زيد العابد عندنا» فيه ما فيه .واملراد باالحتامل يف املعارف :االحتامل الذي يقتضيه االشرتاك اللفظي،
واملشرتك اللفظي :ما وضع ملعنيني فأكثر بأوضاع متعددة ،كـ«زيد» فإنه وضع للشخص العامل والتاجر،
فنعته بقولك« :العامل» رافع الحتامل التاجر .دسوقي بترصف.
( -)3والتعني :إما بأن ال يكون له رشيك يف ذلك االسم ،أو بأن يكون املخاطب يعرفه بعينه قبل ذكر
الوصف .املطول ص.239
( -)4أي :يف املدح والذم.

عظيما(.»)1
امىو  :التوكيد ،نحو« :أمس الدابر كان يو ًما
ً

امىو  :التنصيص ،أي :البسط والبيان()2؛ لكون داللة املنطوق أقوى ،نحو:
«جاءين رجل واحد(.»)3
ضمريا ال يصح وصفه كام هو مقرر يف حمله.
واعلم أن املسند إليه إذا كان
ً

قْْْْْْ :

صِ ِ
اأو ااِ َ ا ا ِا ُاِقص َ ِابل ُ
أق  :أما توكيده فألمور:
ِ

ص ِ
هم ُ ِظ ل ِ َ ُو د ِِا ُاَِ د ِِا ُاِ ل ص ُ ِ
ِ

مىو  :التقرير ،أي :تقرير املسند إليه وحتقيق مفهومه بحيث ال يظن به

()4

غريه ،نحو« :جاءين زيد زيد».
امىو  :دفع توهم السهو إذا خاف املتكلم أن السامع ظ َّن به السهو فأسند
احلكم إىل غري من هو له ،نحو املثال املتقدم.
امىو  :دفع توهم املجاز ،نحو« :جاء األمري نفسه» ،دف ًعا لتوهم أن إسناد
املجيء إىل األمري جماز وإنام اجلائي بعض خدمه.
امىو  :دفع توهم التخصيص وعدم الشمول ،نحو« :جاء القوم كلهم»،
دف ًعا لتوهم أن اجلائي البعض وعرب عنه باللفظ الدال عىل الكل.
قْْْْْْ :

َا َعطرْْْْ اِ َع َ ُاْْْْ هبَِ ل َِاْْْْ هِ ِ
ِ

أق

َِيْْْتَهِل ِاْْْ هِ ِ
َه ُ ِْْْ دـِ هَْْْ هب َ ُ
ِ

 :وأما تعقيب املسند إليه بعطف البيان فإليضاحه باسم خمتص به،

( -)1فإن لفظ «األمس» مام يدل عىل الدبور ،فوصفه بِـ«الدابر» توكيد.
( -)2املراد البيان ملا استفيد من املسند إليه ،وقوله« :لكون ..إلخ» علة للبيان ،واملراد باملنطوق :اللفظ الذي
به البيان .خملوف.
( -)3ففي قوله« :واحد» :بيان ملا استفيد من املفرد ،وهو «رجل».
( -)4أي :السامع .وقوله« :به» أي :منه ،أي :من ذلك اللفظ ،واملراد بالظن :ما يشمل التوهم .دسوقي.

نحو« :قدم صديقك خالد» ،وال يلزم أن يكون الثاين أوضح؛ جلواز أن حيصل
اإليضاح من اجتامعهام.
والفرق( )1بني النعت وعطف البيان :أن األول يدل عىل معنى يف متبوعه،
والثاين يكشف حقيقته .
وقد يكون عطف البيان للمدح ال لإليضاح ،نحوَ ﴿ :ج َع َل ال ّل ُه ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْي َت
َّاس﴾ [المائدة ،]97فالبيت احلرام جيء به للمدح( )2ال لإليضاح(.)3
احل َرا َم ِق َيا ًما ِّللن ِ
َْ

والبيان األول يف البيت املراد به :التابع املخصوص ،والثاين :اسم مصدر

ني ،فال إيطاء يف البيت.
بَ َّ َ
قْْْْْ :

اأَْْ َ ل اِ َْْ ااِأاِاصْْاِ ِ
ِااْْْْ ُقأَ ه ِ َأ ُا َِا ِِها ِ
اَ َاْْْْ ه ل
اال ه ِ االت ْكا ه ِ ااةهاْ هِا ِ
ِ

أق

 :وأما البدل من املسند إليه:

اعطرْْْ اَِهى ََسْْْ د ِ رصْْْاِ ِ
ِ
ْ ه
ِاحل ُ
ك هـِ له ي ِ َِْ ِ
َا َ
ل ل
ِا َ ُ
َا َغْْ ُ ه ه
ِذلْْ َ هِمْْ َ ِااَ ُاكْْ هِا ِ
ِ

فلتقرير احلكم بسبب تقديم التوطئة( )4لذكر البدل ،فتتشوف النفس إليه،
فيتقرر احلكم ويثبت ،وذلك يف بدل الكل ،نحو« :جاء أخوك زيد».
أو لتحصيل احلقيقة ،وذلك يف :بدل البعض ،نحو« :مات العلامء أكثرهم»،
()5
«سلب الناس عقوهلم».
واالشتامل  ،نحوُ :

( -)1هذا بيان لألصل يف كل ،وإال فقد يكون النعت للكشف كام يف قولك« :اجلسم الطويل ..إلخ» ،وقد
يكون عطف البيان للمدح كام ذكره الشارح هنا .خملوف.
إشعارا باعتبار الوضع الرتكيبي إىل كونه حمرما فيه القتال والتعرض ملن التجأ إليه ،وإن
( -)2أي :ألن فيه
ً
ً
كان هنا مستعمال يف معناه العلمي ،ولذا جعل املجموع عطف بيان .دسوقي.
( -)3أي :ألن الكعبة اسم خمتص ببيت اهلل ال يشاركه فيه يشء .خملوف.
واملمهد له وهو املسند إليه .خملوف.
( -)4التوطئة هنا بمعنى املو َّطئ
َّ
ً
مشتمال عليه.
( -)5وسمي بذلك لكون املبدل منه

وأما بدل الغلط( )1فال دخل له هنا؛ ألنه ال يقع يف فصيح الكالم.
وأما العطف –أي :جعل اليشء معطو ًفا عىل املسند إليه بحرف -فألمور:
مىو  :تفصيل املسند إليه مع االختصار ،نحو« :جاء زيد وعمرو» ،فإن فيه
تفصيال للفاعل بأنه زيد وعمرو من غري داللة عىل تفصيل الفعل بأن املجيئني
كانا معا ،أو مرتبني ،مع مهلة ،أو بال مهلة(.)2
امىو  :تفصيل املسند كذلك( ،)3نحو« :جاءين زيد فعمرو أو ثم عمرو» ،أو
«جاء القوم حتى خالد» ،فالثالثة تشرتك يف تفصيل املسند( ،)4إال أن «الفاء» تدل
عىل التعقيب من غري تراخ ،و«ثم» عىل الرتاخي ،و«حتى» عىل أن أجزاء ما قبلها
مرتبة يف الذهن من األضعف إىل األقوى ،أو بالعكس ،فمعنى تفصيل املسند
فيها -أي« :حتى» :-أن يعترب تعلقه باملتبوع ً
أوال ،وبالتابع ثان ًيا من حيث إنه
أقوى أجزاء املتبوع( )5أو أضعفها .وال يشرتط فيها الرتتيب اخلارجي()6؛ جلواز
أن يكون مالبسة الفعل ملا بعدها قبل مالبسته لألجزاء األُ َخر التي قبلها ،نحو:
«مات كل أب يل حتى آدم( .»)7وهذا معنى قوله( :تفصيلًا ألحد اجلزأين) :أي:
املسند إليه أو املسند.

( -)1أي :بدل تدارك الغلط ،وليس غل ًطا يف نفسه.
(-)2واحرتز بقوله« :مع اختصار» عن نحو« :جاءين زيد وجاءين عمرو» فإن فيه تفصيال للمسند إليه مع
أنه ليس من العطف عىل املسند إليه الذي كالمنا فيه.
( -)3أي :مع االختصار .ووجه االختصار أن حروف العطف تغني عن «جاء زيد وعمرو بعده بيوم أو
سنة أو نحو ذلك ،فالفاء تدل عىل أن ما بعدها متأخر عام قبلها يف املجيء بدون مهلة ،و«ثم» تدل عىل
ذلك بمهلة ،وهكذا فعندها نستغني عن كلمة «بعده».
( -)4أي :من حيث حصوله من أحد املذكورين ً
أوال ومن اآلخر بعده مرتاخيا أو غري مرتاخ .مطول.
( -)5قوله« :من حيث إنه» أي :التابع  .وقوله« :أقوى أجزاء املتبوع» أي :أرشفها .خملوف.
( -)6أي :أن املشرتط هو الرتتيب الذهني سواء طابقه الرتتيب اخلارجي -أي :الواقع -أم ال .خملوف.
( -)7ففي املثال قد تعلق الفعل «مات» بام بعد «حتى» وهو «آدم» قبل تعلقه بام قبل «حتى» وهو «كل أب
يل» ،فلو اشرتط الرتتيب اخلارجي ملا صح هذا املثال؛ ألن الواقع أن آدم مات قبل كل اآلباء.

امىو  :رد السامع عن اخلطأ يف احلكم إىل الصواب ،نحو« :جاءين زيد ال
مرا جاءك دون زيد ،أو أهنام جاءاك مجي ًعا ،فيكون عىل
عمرو» ملن اعتقد أن َع ً

األول :قرص قلب ،وعىل الثاين :قرص إفراد( .)1ومراده بـ(احلق) :الصواب.

امىو ِ :رصف احلكم عن حمكوم عليه إىل حمكوم عليه آخر ،نحو« :جاء زيد
بل عمرو( ،»)2و«ما جاء زيد بل عمرو» ،فإن «بل» لإلرضاب عن املتبوع ورصف
احلكم إىل التابع ،ومعنى اإلرضاب عن املتبوع :أن جيعل يف حكم املسكوت عنه،
ال أن ينفى عنه احلكم قط ًعا.
امىو  :الشك من املتكلم يف املسند إليه ،نحو« :جاء زيد أو عمرو» إذا علم
بمجيء أحدهام ال بعينه.
السامع يف الشك ،بأن يكون املتكلم
امىو  :التشكيك ،أي :إيقاع املتكلم
َ
عالـما ،لكنه يريد تشكيك املخاطب ،كاملثال املتقدم.
ً
عالـما بالنسبة ،ولكنه أهبم عىل
امىو  :اإلهبام( ،)3وهو أن يكون املتكلم
ً

املخاطب لنكتة ،نحو ﴿ َوإِ َّنا َأ ْو إِ َّياك ُْم َل َع َىل ُهدً ى َأ ْو ِيف َض َالل ُّمبِني﴾ [سبأ،]24
والنكتة يف اآليةْ :
أن ال يزيد إنكار املخاطبني وجلاجهم(.)4

( -)1قرص القلب :هو ختصيص أمر بأمر مكان آخر ،وخياطب به من يعتقد العكس كقولك« :جاءين زيد
عمرا هو الذي جاءك ،فأنت تقلب وتعكس ما يعتقده؛ ولذا سمي قرص
ال عمرو» خما ِط ًبا َمن يعتقد أن ً
القلب .وقرص اإلفراد :هو ختصيص أمر بأمر دون آخر ،وخيا َطب به من يعتقد الرشكة ،كقولك« :حممد
العامل ال خالد» ملن اعتقد أهنام يشرتكان يف صفة العلم.
( -)2قوله« :نحو :جاء ..إلخ» إنام اقترص عىل اإلثبات وترك النفي مع متثيل األصل به أيضا لعدم ظهور
رصف احلكم عىل مذهب اجلمهور؛ ألن «بل» بعد النفي تنقل ضد حكم ما قبلها ملا بعدها ،وإنام تكون
لرصف احلكم عىل مذهب املربد القائل بأهنا تنقل النفي ملا بعدها.
( -)3الفرق بني التشكيك واإلهبام :أن املقصود يف التشكيك :هو إيقاع املخاطب يف الشك وإيقاع الشبهة
يف قلبه ،واملقصود يف اإلهبام :اإلخفاء عنه وترك التعيني .فإن قيل :يلزم من اإلهبام إيقاع الشك يف قلب
املخاطب؟ قلنا :التشكيك حصل بقصد واإلهبام حصل بدون قصد.
( -)4أي :خصومتهم.

وقوله( :وغري ذلك من األحكام) :كالتخيري ،واإلباحة ،واملثال ظاهر( ،)1والفرق
بينهام مثله(.)2
قْْْْْْ :
صْْ لبِ لَراْْ ل ِ َقصُْْْ َ ِا لمل ُسْْىَ هِ ِ
َع ا هبِو ِْ«الص ِِ لِْْ أِِاملوتْ ِ(ِ »)3
َا َف ُ
أق ِ :من أحوال املسند إليه فصله ،أي :تعقيبه بضمري فصل ،ويكون لنكت ،مىوِ:
ِ

ِ

ختصيصه باملسند(- )4وعليها( )5اقترص املصنف كأصله -نحو« :زيد هو العامل» ،أي :ال
غريه .ولذا يمتنع أن تقول :وغريه .ومنه :مثال املصنف باعتبار الكامل يف االهتداء(.)6
امىو  :الداللة عىل أن ما بعده خرب ملا قبله ال صفة.

امىو  :التأكيد ،وذكرهام يف الكشاف مع األول يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ ْو َلـ ِئ َك
ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ون﴾ [البقرة.]5
قْْْْْ :
َف ِ
ِأاِ ْْ ه ِ
اقْْ أ م
اِلصةْْك ُ
ه
َا َاْْْْاِا ُ ْْْْتهأ داِا ُاِ ى ْْْْا هـِ ِ
ي ِ
ِالس ه ِ
ِا ُ ل
يِا لمل ُسى َ َ
ِه ُ ِة َا َ
ل أ
ِ

أقْْ

بْْْ ِْ د
َف ِ
ْةِ ْْْْ دذِ ْْْْْْ ه ِ
رْْ ا د
د
ـ ِ
ِااِ ةمْْا هِ
ِِصْْاه ُ
ِه ُذ َ
يِ ِ
ِالسْ ُ ه
ِذاكِ ََ تْيضِ لعم َا أ

 :البحث السادس يف تقديمه لالهتامم وله مرجحات:
ِ

نحوا أو رص ًفا» .والفرق بني التخيري
( -)1مثال التخيري:
«تزوج هندً ا أو أختها» ومثال اإلباحة« :تع َّلم ً
ْ
واإلباحة :أن التخيري يكون بني ما ال يصح اجلمع بينهام ،واإلباحة بني ما يصح اجلمع بينهام.
( -)2يعني الفرق بني التخيري واإلباحة ظاهر .انظر احلاشية السابقة.
( -)3أي :قوله« :الصويف» الكاف داخلة عىل اجلملة االسمية املقصود لفظها ،و«هو» بتشديد الواو
عىل لغة .خملوف.
( -)4أي :جعل املسند إليه من بني ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه خمتصا بأن يثبت له املسند ،فالباء يف
قوله« :باملسند» داخلة عىل املقصور.
( -)5أي :عىل هذه النكتة ،وإنام اقترص عليها ألهنا أم نكاته.
(-)6أي :أن مثال املصنف وهو «الصويف هو املهتدي» ال يصح كونه من التخصيص إال إذا اعتربت الكامل
يف االهتداء املأخوذ منه املهتدي ،أي :إذا أردت االهتداء الكامل ،أما إذا أردت مطلق االهتداء فال.

مىو ِ :أن تقديمه األصل(- )1ألنه املحكوم عليه ،والبد من حتققه قبل احلكم،
أيضا مقد ًما( -)2وال مقتيض للعدول عنه()3؛ إذ لو كان أمر
فقصدوا أن يكون يف الذكر ً

يقتيض العدول عنه فال يقدم ،كام يف الفاعل ،فإن مرتبة العامل التقدم عىل املعمول.
امىو ِ :متكن اخلرب يف ذهن السامع؛ ألن يف املبتدأ َت ْشو ًيقا( )4إليه ،كقوله [الخفيف]:
والـــذي َحـــ َار ِ
ان ُم ْســت َْحدَ ٌ
َح َيــِ َو ٌ
ت َِ
الرب َّيـــ ُة فِيـــ ِه ِ
مجــا ِد(ِ )5
ث ِمــ ْن َ َ
ِ

أي :اإلنسان من حيث عوده بعد الفناء ،يعني :حتريت اخلالئق يف املعاد
ِ

اجلسامين .وليس املراد آدم ،وال غريه مام قيل(.)6
امىو  :التلذذ بذكره( ،)7نحو« :حممد حبيبنا».
امىو  :الترشيف ،أي :التعظيم( ،)8نحو« :حممد نبينا».
امىو  :احلط ،أي :التحقري ،نحو« :مسيلمة كذاب».
امىو  :االهتامم ،وهو أعم اجلهات ،أي :جهات التقديم ،وكلها من أفراده،
( -)1أي :الراجح يف نظر الواضع .دسوقي.
( -)2أي :قصدوا يف اللفظ أن يكون ذكره قبل ذكر احلكم عليه .مطول.
( -)3أي :عن ذلك األصل الذي هو التقديم ،فهذه اجلملة حال من األصل ،والعامل فيها َّ
أن ،أي :واحلال
أنه ليس هناك نكتة تقتيض العدول عن ذلك األصل ،أما لو وجدت نكتة من نكات التأخري فال يقدم؛
ألن األصالة نكتة ضعيفة فريجح عليها غريها بمجردها.
( -)4أي :ملا معه من الوصف املوجب لذلك ،أو الصلة كذلك.
( -)5فكون املسند إليه موصوفا بحرية الربية فيه يوجب االشتياق إىل أن اخلرب عنه ما هو؟ وقوله« :حيوان
مستحدث من جامد» خرب مسوق بعد التشويق إليه فيتمكن يف ذهن السامع .يعقويب.
( -)6من نحو قوهلم :إنه ثعبان موسى  ،#أو ناقة صالح  ،#أو طائر باهلند يرضب به املثل يف البياض
يعيش ألف سنة ثم يلهمه اهلل بأنه يموت فيجمع احلطب حواليه فيرضب بجناحيه عىل احلطب حتى
خترج منه النار ثم حيرتق فيها .خملوف.
( -)7هو حيصل بذكر َّ
املتلذذ به مطلق ًا ،فالظاهر أن املراد تعجيله ،ولك أن تقدر إُيام؛ بناء عىل أن املراد
التلذذ احليس .خملوف.
( -)8أي :إظهار تعظيمه ،أي :التعظيم املستفاد من جوهر لفظ املسند إليه ،نحو :أبو الفضل ،أو اإلضافة
نحو :ابن السلطان ،أو بوصفه نحو :رجل فاضل ،وكذا احلط نحو :مسيلمة ،وابن احلجام ،ورجل
جاهل .خملوف بترصف.

فكان ينبغي له أن يسلك ما سلكه األصل من جعله االهتامم سب ًبا يف التقديم،
وجعل هذه اجلهات من أفراده.
امىو ِ :التنظيم ،أي :النظم ،أي :رضورته من وزن( )1أو قافية ،ويف معناه السجع.
امىو  :تعجيل املرسة بسبب التفاؤل( ،)2نحو« :سعد يف دارك» ،ومثله
تعجيل املساءة بسبب التطري والتشاؤم ،نحو« :السفاح يف دار صديقك».
امىو  :التخصيص ،أي :ختصيص املسند إليه باملسند الفعيل(- )3أي :جعل
مقصورا عىل املسند إليه -إن تقدم عىل املسند إليه حرف السلب،
املسند الفعيل
ً

نحو« :ما أنا قلت هذا» ،أي :مل أقله مع أنه مقول لغريي؛ إذ ال يقال ذلك إال يف

يشء ثبت يف اجلملة( )4لغري املسند إليه .فالتقديم يفيد نفي الفعل عن املتكلم
وثبوته لغريه عىل الوجه الذي نفي عنه من العموم أو اخلصوص(،)5
( -)1أي :حمافظة عىل وزن نحو:
اال ْْيِأعْْ
ِ
اسِْْ َِ ِْ ِشْ ا اِوِِِايْ ى ِ
روُيا ملا قبله كقوله:
وقوله« :قافية» :أي :حمافظة عليها من حيث موافقة ِّ
ِ

ْتِ ِ
الَِغ رْْْْ ْ ِثاْْْْ ْ نِر اْْْْْ ُ
لِ ِ
ِْْْْبِالِاضْْْْةِملْْْْ ِفسْْْْ ُ

ِشْْ

د ِ لَست ْْو لِ ِ

ِ

فوْْْ َِ لصْْْ َ
ِ
ق ْْْْ

ِأَْْْا

ِااملْْْ ءِر ارْْْة ِ
ِاالِْ ْ ا ِجارْْْة ِ

فإنه لو قال :وجيفة الباطن لفاتت املوافقة .ومثال السجع :ق تِ:متمِال ةكِأإ ِاحلِايِ،ف
ي.
ق ِف ل ةكِق َ ِ
( -)2قوله« :بسبب التفاؤل» راجع لـ«تعجيل» ،ووجه السببية أن اللفظ الذي افتتح به الكالم إذا كان داال
عىل ما متيل إليه النفس تفاءل منه السامع -أي :تبادر إىل ذهنه حصول اخلري -فينشأ من ذلك التفاؤل
تعجيل املرسة .أفاده الصبان .خملوف.
( -)3أي :املسند املبدوء بفعل ،نحو« :قلت» يف مثال املؤلف .أي :بنفي املسند الفعيل ،فهو عىل حذف
مضاف؛ ألن املقصور عىل املثال الذي ذكره نفي القول ،وأما الفعل الذي هو القول فهو ثابت لغريه.
( -)4قوله« :يف اجلملة» أي :ال ثبو ًتا عا اما يف مجيع ما غاير املسند إليه ،فقد أشار بقوله« :يف اجلملة» إىل أنه ال
يلزم الثبوت جلميع من سواك؛ وذلك ألن التخصيص إنام هو بالنسبة إىل َمن توهم املخاطب اشرتاكك
معه يف القول؛ فيكون القرص يف كالمك قرص إفراد ،أو انفرادك به؛ فيكون قرص قلب .خملوف.
خاصا كان الثبوت
( -)5قوله« :من العموم أو اخلصوص» بيان للوجه ،فإذا كان النفي عا اما أو
ا
رأيت أحدً ا» فقد نفي عن املسند إليه رؤية كل أحد وأثبتت لغريه,
كذلك .مثال العموم« :ما أنا
ُ
ومثال اخلصوص« :ما أنا قلت هذا» فقد نفي عن املسند إليه قول هذا القول بخصوصه وأثبت
ِ

ِ

ِ:الِ

=

وهلذا ال يصح« :ما أنا قلت هذا وال غريي»؛ ألن مفهوم «ما أنا قلت( »)1يناقض
منطوق «ال غريي» ،وال «ما أنا رأيت كل أحد(»)2؛ القتضائه أن غريه رأى كل
أحد؛ لقرص سلب الرؤية عىل وجه العموم ،وهو يقتيض ثبوتا للغري كذلك .وال
«ما أنا رضبت إال زيدً ا»؛ ألنه يقتيض أن إنسا ًنا غريه قد رضب كل أحد سوى
زيد ،فهذه ثالث صور ممتنعة للجهة املذكورة(.)3
فإن مل َي ِل املسند إليه حرف النفي -بأن يفقد من الكالم ً
أصال ،أو يتأخر عنه(-)4
فتارة يكون التقديم للتخصيص والرد عىل من زعم انفراد غري املسند إليه بالفعل أو
مشاركته له ،نحو« :أنا سعيت يف حاجتك» ال غريي( )5إن قصد الرد عىل من زعم
انفراد «غريه» ،أو «وحدي» إن قصد الرد عىل من زعم املشاركة.
وتارة يرد لتقوية احلكم وتقريره عند السامع دون التخصيص ،نحو« :هو يعطي
اجلزيل» ،بقصد أن يقرر يف ذهن السامع أنه يفعل ذلك ،ال أن غريه ال يفعله.
وكذلك

()6

إذا كان الفعل منف ايا( ،)7نحو« :أنت ال تكذب» ،فإنه أبلغ

()8

يف

لغريه ،فالعموم واخلصوص بالنسبة إىل املعمول .خملوف.
( -)1وذلك ألن مفهومه ثبوت قائلية هذا القول لغري املتكلم ،ومنطوق «ال غريي» نفيها عنه ،وهام
متناقضان .خملوف.
( -)2هذا إنام يفيد سلب عموم الرؤية لكل أحد ال عموم سلب الرؤية؛ فال يالئم قوله بعد« :لقرص سلب
الرؤية ..إلخ» فاملناسب أن يمثل بام مثل به األصل وهو« :ما أنا رأيت أحدا» .خملوف.
( -)3وهي أن التقديم مع مواالة النفي يفيد التخصيص إىل آخر ما تقدم .خملوف.
( -)4أي :يتأخر حرف النفي عن املسند إليه.
( -)5اعلم أن «ال غريي» ليس من تامم التمثيل كام يومهه الشارح ،وكذلك «وحدي» ،وإنام هام تأكيد ملا
قصد من الرتكيب؛ فكان األوضح أن يعرب بعبارة األصل بأن يقول بعد قوله« :أنا سعيت يف حاجتك»:
ويؤكد عىل األول بنحو «ال غريي» ،وعىل الثاين بنحو «وحدي» تأمل .خملوف.
( -)6قوله« :وكذلك ..إلخ» عطف عىل حمذوف ،أي :هذا إذا كان الفعل مثبتا .واملشار إليه بـ«كذلك» هو
البيان املذكور يف «أنا سعيت» ويف «هو يعطي اجلزيل» .خملوف.
( -)7أي :أن الفعل املنفي كاملثبت؛ فتارة يفيد التخصيص ،نحو« :أنت ما سعيت يف حاجتي» ،وتارة يفيد
التقوية ،نحو مثال املصنف وهو« :أنت ال تكذب».
( -)8قوله« :فإنه أبلغ ..إلخ» تعليل ملحذوف ،أي :وهذا مثال لتقوية احلكم وتقريره .ومعنى أبلغ :أشد .خملوف.

نفي التكذيب من« :ال تكذب»؛ ملا يف األول من تكرير( )1اإلسناد املفقود يف الثاين،
ومن« :ال تكذب أنت» وإن كان فيه تأكيدها بلفظ «أنت»؛ ألنه( )2لتأكيد املحكوم
عليه بأنه( )3ضمري املخاطب ً
حتقيقا ،ال لتأكيد احلكم؛ لعدم تكرار اإلسناد(.)4
()5
معرف ،فإن بني عىل
وهذا املذكور من التخصيص والتقوي إذا بني الفعل عىل َّ

منكَّر فإنه يفيد ختصيص اجلنس أو الواحد به( ،)6نحو« :رجل جاءين ال امرأة» إن
أريد األول ،أو «ال أكثر» إن أريد الثاين( .)7ومن أراد زيادة عىل ذلك فعليه باألصل
ورشحه.
امىو ِ :عموم السلب ،وهو مراده بالتعميم ،وذلك إذا كان لفظ «كل» مضا ًفا إىل
املسند إليه واقرتن باملسند حرف السلب ،نحو« :كل إنسان مل يقم» ،أي :مل يقع قيام
من فرد من أفراده ،فهو من عموم السلب .ومنه احلديث((( :)8كل ذلك مل يكن))
أنس ومل تقرص)).
أي :مل يقع قرص وال نسيان ،كام يف احلديث اآلخر(( :مل َ

( -)1وهو يوجب تكرير نفي الكذب .خملوف.
( -)2قوله« :ألنه» أي :ألن لفظ «أنت» أو ألن لفظ «ال تكذب» .سعد.
( -)3قوله« :بأنه» متعلق بـ«تأكيد» ،وضمري «أنه» للمحكوم عليه .دسوقي.
( -)4قوله« :لعدم تكرار اإلسناد» أي :املوجب لتأكيد احلكم .وتأكيد احلكم أوىل من تأكيد املحكوم عليه .دسوقي.
معرف.
( -)5أي :أخرب به عن َّ
( -)6أي :الفعل .واملقصود بالواحد هنا :العدد املعني؛ ليدخل املثنى واجلمع ،فيكون من باب إطالق
اخلاص وإرادة العام.
( -)7ألن أصل النكرة أن تكون لواحد من اجلنس ،فيقع القصد هبا تارة إىل اجلنس فحسب ،كام إذا كان
املخاطب هبذا الكالم قد عرف أنه قد أتاك آت ومل يدرِ جنسه ٌ
أرجل أم امرأة ،وتارة إىل الواحد فقط ،كام
إذا قد عرف أنه قد أتاك َمن هو من جنس الرجال ومل يدرِ أرجل هو أم رجالن ،أو اعتقد أنه رجالن.
علوم البالغة للمراغي.
( -)8قاله ÷ عندما سلم عن ركعتني يف صالته فقال له ذو اليدين :أقرصت أم نسيت فقال ÷:
((كل ذلك مل يكن)) .رواه أبو داوود ( )1015واحلاكم يف املستدرك  626/3وأخرجه البخاري يف
كتاب الصالة ويف كتاب األذان.

وأما إذا تقدم حرف السلب عىل «كل» فإهنا لسلب العموم ،نحو [البسيط]:
َما ُكـ ُّل َمـا َيت ََمنَّـى ا ْل َمـ ْر ُء ُيدْ ِر ُكـ ُه ِ
السـ ُف ُن(ِ )1
َْ
الر َي ُ
اح ب َِما ال َت ْشـتَهِ ي ُّ
جترِ ي ِ ِّ
ِ

وسلب العموم مقتض لثبوت احلكم للبعض .ومن أراد زيادة يف هذا املقام
ِ

فعليه باألصل ورشحه.
قْْْْ :
ا ج اِ ع ِ لم تضْْمِال أْ ا هِ ِ
ِ د
د
ِاا َ
ِوْْْْْأ هِ ِ
ةْْْْْت ُ
لهىلك َُتْْْْْةِ َو َِ ُ
َأ ُاِ َعك د
ِاا َمل َ ُِ ِ
ِااِ َ ع ىِال و ها َ
ُس ُ
اقص ْ ه ِاال ْْتةط ه
ن ِ
لِااةا ْ ه ِ
ِ

أق

َو َ ُ هـِ لم ُض َم د ِ َمكْ َ ِال ْ ه هِ ِ
د
ااْْْقِا ُاِ ل ْْْ ُ ه ََ دةِِ ُهجوْْْ هِ ِ
ََت ُ
ه
لهىل ُ
لِالص َم ُِ» ِ
ك َت هةِ الت
يمكلِ وَْ«ات أ
ر ل «ِ :ااَم ل ه
ن» ِ
فَِ لِْ ه ِ
ِااقْ م

 :مجيع ما تقدم من املقامات املذكورة من احلذف والذكر وغري ذلك
ِ

مقتىض ظاهر احلال .وذكر يف هذا الفصل اخلروج عن مقتىض ظاهر احلال إىل
أخص
مقتىض احلال ،وهو املشار إليه بنكتة ،ومن املعلوم أن مقتىض ظاهر احلال
ُّ
من مقتضاه.
وصور اخلروج عن مقتىض ظاهر احلال كثرية ،ذكر املصنف بعضها:
فمىوِ :وضع املضمر موضع املظهر ،نحوُّ ﴿ :
كُل َم ْن َع َل ْي َها َفان([ ﴾)2الرحمن ،]26يعني:

األرض ،ومنه« :هو زيد عامل»؛ لبعث( )3اإلضامر عىل توجه نفس السامع إىل اخلرب.

( -)1البيت أليب الطيب املتنبي انظر التبيان  .478/2واملعنى يف البيت أن اإلنسان ال يدرك كل أمانيه وإنام
يدرك بعضها ويفوته بعض.
( -)2قوله :كل  ..الخ املناسب االقتصار عىل ما بعده؛ ألنه ليس من هذا الباب ،مع عدم تأيت النكتة
املذكورة فيه كام سيتضح .خملوف.
( -)3قوله« :لبعث» الالم لألجل ،ومفعول املصدر حمذوف وهو السامع ،ويف الكالم حذف ،أي :أن
الوضع املذكور ليكون اإلضامر باعثا -أي :حامال -للسامع عىل توجه نفسه إىل ما يعقب الضمري
فيتمكن يف ذهنه .وإنام كان باعثا عىل ما ذكر ألن السامع إذا مل يفهم من الضمري معنى انتظر ما يعقبه
=

امىو ِ :وضع املظهر موضع املضمر ،فإن كان املظهر اسم إشارة فالنكتة كامل
العناية بتمييز املسند إليه؛ الختصاصه بحكم بديع ،كقول ابن الراوندي [البسيط]:
وجاهــل جاهــل َت َ
لقــا ُه مرزوقــا
ِ
مذاهبـه
كــم عاقــل عاقــل أ ْع َيـ ْت
ُ
ـم الن ِّْحرِ ْي ـ َر ِز ْن ـ ِدي َقا ِ
هذا الــذي تــرك األوهــا َم حــائر ًة ِ
َ
وص ـ َّ َري ال َعالِ ـ َ
ِ

واألصل « :هو» ،أي :ما تقدم من إعياء مذاهب العاقل ورزق اجلاهل ،فعدل
ِ

()1

إىل اإلشارة لكامل العناية بتمييزه؛ لريي السامعني أن هذا املعنى( )2املتميز هو الذي
له احلكم العجيب ،وهو( :)3جعل األوهام حائرة ،والعامل النحرير زنديقا.
()4
والتهكم ،كام إذا كان السامع أعمى فقالَ « :م ْن قام؟» ،فقلت
أو السخري ُة
ُ
تكما به.
مشريا إىل جمهول أو مفقود؛
له« :هذا(»)5
ً
ً

أو إجهال السامع ،أي :نسبته إىل اجلهل والبالدة ،حتى إنه ال يدرك إال

املحسوس ،كقول الفرزدق [الطويل]:
أولئـــك آبـــائي فجئنـــي بمـــثلهم ِ
ِ

ومقتىض الظاهر« :هم».

مجعتنـــا يـــا جريـــر املجـــامع ِ
إذا ِ
ِ

أو عكس ذلك ،وهو التعريض بفطانة السامع وذكائه ،حتى إن غري املحسوس
مشريا إىل معنى معقول« :هذا مرادي».
عنده بمنزلة املحسوس ،كقولك ً

أو ادعاء كامل ظهور املسند إليه حتى كأنه حمسوس ،كاملثال املتقدم باعتبار

ادعاء كامل الظهور(.)6
ليفهم منه معنى؛ فيتمكن عند وروده.
( -)1أي :القياس ما ذكر؛ لتقدم ذكره مع كونه غري حمسوس .خملوف.
( -)2هو كون العامل حمروما واجلاهل مرزوقا .دسوقي.
( -)3أي :احلكم العجيب.
( -)4قوله« :والسخرية» بالرفع عطف عىل «كامل العناية» .وقوله« :والتهكم» عطف مرادف .خملوف.
( -)5أي :هذا هو الذي قام ،وكان القياس« :هو زيد» مثال؛ ألن املقام مقام الضمري؛ لتقدم مفاده يف
السؤال .يعقويب.
( -)6فليس معتربا حينئذ كون السامع فطنًا .خملوف.

غري اسم اإلشارة فالنكتة :املدد ،أي :الزيادة بنكتة هي التمكني(،)1
وإن كان َ

أي :زيادة متكني املسند إليه وتقريره يف نفس السامع ،نحو« :جاء زيد وزيد
فاضل» ،ومنه :مثال املتن.
قصدُ يف احلوائج.
و(الصمد) :هو الذي ُي ْص َمدُ إليه و ُي َ

أو االستعطاف ،أي :طلب العطف والرمحة ،كقول الداعي« :إهلي ،عبدك

العايص دعاك معرتفا بذنبه ،فتب عليه توبة متحو األغيار( )2من قلبه» ،ومقتىض
الظاهر« :أنا العايص».

أو اإلرهاب ،أي :التخويف ،نحو﴿ :إ َِّن ال ّل َه َي ْأ ُم ُرك ُْم َأن ُتؤ ُّدو ْا األَ َما َن ِ
ات إ َِىل

َأ ْه ِل َها﴾ [النساء ،]58مل يقل« :أنا آمركم»؛ ألن يف إظهار االسم ترهي ًبا( ،)3ومنه :مثال
املتن ،مل يقل« :أنا واقف» ترهي ًبا بإظهار لفظ «األمري».
قْْْْ :
َا هم ُ ِ ه ه
لِ لم ا ُِ ِ
ِلِا لمل ت
َْىضِْ ل
َ ُ
له َ
ِا َأ ُجْْْ ْ َ اا ِ
ك ُ هرْْْ ْ هبِ َأ ُا ه
اَِْْْ ْ هب َ
ِ

أق

ذ ِ لر ِ ُ
ِااِ ل ُم د ِله َغ ُ هِم ِ َأاا ُِ ِ
طد ُ
ى ِ
ِاال َ َِ ُة َة ْ ِ
َْ هَ َ
ِاحل أ
َو ه أ
صْ هة َ
ِ

 :من خالف مقتىض الظاهر :جماوبة املتكلم بغري ما يرتقب -وسامها

عبد القاهر :املغالطة ،والسكاكي :األسلوب احلكيم -وذلك بحمل كالمه عىل
تنبيها عىل أنه أوىل بالقصد ،من ذلك ما حيكى أن احلجاج توعَّدَ
خالف قصده؛ ً
شاعرا يقال له :القبعثرى بأن قال له« :ألمحِ َلنَّك عىل األدهم» ،يعني القيد ،فقال
ً

ُ
له القبعثرىِ « :م ْث ُل األمريِ
حيمل عىل األدهم واألشهب» ،فحمل وعيده عىل

( – )1يف األصل :التمكن.
( -)2أي :تزيل مشاهدتا بحيث يصري القلب ال يشاهد إال الذات .خملوف.
( -)3ألن لفظ «اهلل» الدال عىل الذات املتصفة بجميع املحامد التي من مجلتها القهر والغلبة ،دون الضمري الذي
ِ
ِ
وإلدخال الروع؛ حيث دل لفظ «اهلل» عىل ما ذكر فيشعر
لتقوية الداعي عىل االمتثال،
موجب
هو «أنا»-
ٌ
باخلوف منه وأن ُيلك العايص بقهره .وكذا يقال يف مثال املتن :دل لفظ «األمري» عىل السلطان والقهر.

الوعد( ،)1فقال له احلجاج« :إنه َحديد( ،»)2فقال القبعثرى« :ألن يكون حديدً ا

()3

خري من أن يكون بليدً ا».
امىو ِ :إجابة السائل بغري ما سأل عنه؛ تنبيها عىل أنه( )4الالئق بسؤاله ،كقوله
تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلو َن َك َع ِن ِ
احل ِّج﴾ [البقرة ،]189سألوا عن
األه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم َوا ِق ُ
يت لِلن ِ
َّاس َو ْ َ

ـم يبدو ً
دقيقا ثم يتزايد حتى يستوي ثم ينقص حتى يعود كام بدا؟ فأجيبوا
اهلالل لِ َ

ببيان حكمة ذلك ،وهي :معرفة املواقيت ،واحللول( ،)5واآلجال ،ومعامل احلج
يعرف هبا وقته؛ للتنبيه عىل أن الالئق السؤال عن احلكمة .قال السعد :ألهنم ليسوا
ممن يطلعون بسهولة عىل دقائق علم اهليئة .قال السيوطي( )6يف رشح عقود اجلامن:
وهذه قلة أدب منه ،وجهل بمقدار الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-وشنع عليه بكالم
يراجعه من أراد الوقوف عليه ،وذكر أنه ورد ما يدل عىل أن املسؤول عنه هو
احلكمة يف خلق ِ
األه َّلة ،ال سبب الزيادة والنقصان ،و َن ُّ
ص السؤال :يا رسول اهللِ ،مل َ
ُخ ِل َق ِ
ت ِ
األه َّلة؟ فعىل هذا ال تكون املسألة من خالف مقتىض الظاهر.
وقوله( :سؤل) -عىل وزن « ُق ْفل» -لغة يف السؤال.
وضم
( -)1حيث محل األدهم يف كالمه عىل الفرس األدهم ،أي :الذي غلب سواده حتى ذهب البياض،
َّ
إليه األشهب ،أي :الذي غلب بياضه ،ومراد احلجاج :القيد ،فنبه عىل أن احلمل عىل الفرس األدهم هو
األوىل بأن يقصده األمري .خملوف
( -)2أي :إن األدهم حديد ال فرس .خملوف.
أيضا محل احلديد يف كالم احلجاج عىل خالف مراده ألن مراد احلجاج املعدن املعروف ،ومحله
( -)3فيه ً
ِ
عىل ضد البليد من احلدة .خملوف.
( -)4أي :ذلك الغري .خملوف.
( -)5أي :للدَّ ين والصوم ونحو ذلك ،ويكون عطف احللول عىل املواقيت من عطف اخلاص عىل العام .خملوف.
( -)6السيوطي هو :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر حممد اخلرضي السيوطي ،إمام ،حافظ ،مؤرخ،
أديب ،ولد يف  849هـ ونشأ يف القاهرة وتويف يف 911هـ ،له مؤلفات كثرية أمهها اإلتقان يف علوم
القرآن ،وتفسري اجلاللني ،وهو تفسري أتم فيه تفسري جالل الدين حميل فنسب إليهام وطبع ،ومجع
اجلوامع ،وعقود اجلامن ورشحه.

قْْْْ :
ِا ُ َ ِاال ُرته ْ ل ه
لايِ ِهاََِ ُة د ِقمْ ُِ ِ
ََ ُة هِِاا
ِمْ ُِ ِ
اااللتر ل
ه
ل َ
اال َ ُج لبِاال ُ ته
َا لرك َُتْْ دة َ ل
ن ِ
ِِْْهََِ ُةْْ َ ِالِْْ ه ِ
ن ِ
َِنِ ِله ُ ه ط ه ِ
ل
أق ِ :من خالف مقتىض الظاهر :االلتفات( ،)1وهو عند اجلمهور :التعبري عن
ِ

ِ

معنى بطريق من الطرق الثالثة -أعني :التكلم ،واخلطاب ،والغيبة -بعد التعبري عنه
بغريه منها .وال يشرتط التعبري عنه بالغري عىل مذهب السكاكي ،فهو عنده أعم( )2منه
عند اجلمهور ،فقول اخلليفة« :أمري املؤمنني يأمرك بكذا» التفات عىل مذهبه؛ ألنه
منقول عن «أنا» ،ال عىل مذهب اجلمهور؛ لعدم تقدم خالفه .فأقسامه( )3ستة حاصلة
من رضب اثنني يف ثالثة؛ ألن كل قسم من الثالثة ينقل إىل قسيميه:
ااا  :من التكلم إىل اخلطاب ،نحوَ ﴿ :و َما ِيل الَ َأ ْع ُبدُ ا َّل ِذي َف َط َر ِين َوإِ َل ْي ِه
ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [يس ]22األصل( :)4وإليه أرجع.
الة ِ :منه إىل الغيبة ،نحو﴿ :إِ َّنا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َرَ 1ف َص ِّل لِ َربِّ َك
َوا ْن َح ْر[ ﴾2الكوثر] األصلِّ :
فصل لنا.

الة لت :من اخلطاب إىل التكلم ،نحو قوله [الطويل]:
قلب يف ِ
اب َع ْصـَر َح َ
بُ َع ْيدَِ َّ
يب
وب ِ
الش َب ِ
ان َم ِشـ ُ
احلسا ِن َطـ ُر ُ
َط َحا ب َِك ٌ
ُي َك ِّل ُف ِنــي لــيىل َ
و َعا َد ْت َعـ َواد بيننــا ُ
وقــد َشــ َّط َو ْل ُي َهــا ِ
وخطــوبْل(ِ )5
ِ

ِ

عرفه اإلمام حييى بن محزة  #يف الطراز بقوله :هو العدول من أسلوب يف الكالم إىل أسلوب آخر
(َّ -)1
خمالف لألول .الطراز /2ص.71
عرب عنه بطريق آخر،
عرب عن معنى بطريق من الطرق الثالثة ثم َّ
( -)2ألن النقل عنده أعم من أن يكون قد َّ
أو يكون مقتىض الظاهر التعبري عنه بطريق منها -أي :الطرق الثالثة -فعدل إىل اآلخر ،وعند اجلمهور
خمتص باألول .املطول ص 288حتقيق د .عبد احلميد هنداوي.
( -)3قوله« :فأقسامه ستة» تفريع للمذهبني؛ إذ األقسام الستة جارية يف كل كام ال خيفى .خملوف.
( -)4أي :القياس.
( -)5البيت لعلقمة الفحل بن عبدة التميمي ،شاعر جاهيل ،انظر ديوانه ص ،33والشعر والشعراء
 ،221/1والعمدة .57/1

الشاهد يف« :بك» و«يكلفني» بالياء التحتية ،واألصل« :يكلفك».
ال اَـ :منه إىل الغيبة ،نحوَ ﴿ :حتَّى إِ َذا كُنت ُْم ِيف ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْي َن ِهبِم﴾

[يونس]22

األصل :بكم.
ينِ 4إ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾
اب م ِ
س :من الغيبة إىل اخلطاب ،نحوَ ﴿ :مالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ

[الفاتحة]

األصل :إياه نعبد.
اح َف ُتثِ ُري َس َحابًا
الر َي َ
الس س :منها إىل التكلم ،نحوَ ﴿ :وال َّل ُه ا َّل ِذي َأ ْر َس َل ِّ
َف ُس ْقنَا ُه﴾ [فاطر ]9األصل :فساقه.
ووجه( )1االلتفات ونكتته :استجالب نفس السامع للخطاب ،أي :الكالم
املخاطب به؛ ألن النفس جمبولة عىل حب املتجدد ،فإذا جتدد الكالم إىل أسلوب
كان أدعى لإلصغاء إليه .وهذه النكتة عامة يف مجيع أقسام االلتفات ،وربام
اختص كل موضع منه بلطائف ونكت ،كالفاحتة ،فإن العبد إذا ذكر اهلل وحده،
ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث عىل شدة اإلقبال ،وآخرهاَ ﴿ :مالِ ِك َي ْو ِم
ين ﴾4املفيد أنه مالك األمر كله يف يوم اجلزاء ،فحينئذ يوجب( )2اإلقبال
الدِّ ِ
عليه ،واخلطاب بغاية اخلضوع( )3واالستعانة يف املهامت ،وهو معنى :قوله:
(ونكتة  )..الخ.
ومام هو شبيه بااللتفات( )4وليس منه :مسألتان ذكرهام السيوطي يف عقود اجلامن:

( -)1أي :وجه حسنه .وقوله« :ونكتته» عطف مرادف.
( -)2أي :الذكر املفهوم من الفعل املذكور سابقا .خملوف.
( -)3غاية اخلضوع هو معنى العبادة ،وعموم املهامت مستفاد من حذف مفعول نستعني ،والتخصيص
مستفاد من تقديم املفعول .سعد.
( -)4أي :بجامع النقل من أسلوب إىل آخر يف كل .خملوف.

اااا :التعبري بواحد من املفرد واملثنى واملجموع عن آخر منها .وهو( )1من
أنواع املجاز ،بخالف االلتفات واملسألة اآلتية فإهنام حقيقتان.
مثال املفرد عن املثنى :قول األعشى [الوافر]:
اخلــري وانتظــري إيــايب ِ
َف َر ِّجــي
َ
ِ

إذا مــِــا القــــارظ العنــــزي آبــــا ِ

وإنام هام« :القارظان»؛ ألن املثل« :حتى يؤوب القارظان ».
ِ

()2

ومثاله عن اجلمع [الطويل]:
ُ
النعــل
وذبيــان قــد َز َّل ـ ْت بأقــدامها

()3

أي :النعال.

ِ

ِ

ومثال املثنى عن املفردَ ﴿ :أ ْل ِق َيا ِيف َج َهن ََّم﴾ [ق ]24أيِ :
ألق.
رص ك ََّر َت ْ ِ
ني﴾ [الملك]4؛ إذ املراد التكثري ،ال مرتان.
وعن اجلمعُ ﴿ :ث َّم ْار ِج ِع ا ْل َب َ َ
ومثال اجلمع عن املفردَ ﴿ :ر ِّب ْار ِج ُعو ِن﴾ [المؤمنون ،]99أي :ارجعني.

وعن املثنىَ ﴿ :ف َقدْ َص َغ ْت ُق ُلوبُك َُما﴾ [التحريم ]4أي :قلباكام.
الة راة :االنتقال من خطاب واحد من الثالثة إىل آخر منها ،مثاله من اخلطاب
ُون َلك َُما ا ْل ِ
لواحد إىل االثنني﴿ :لِ َت ْل ِف َتنَا َع َّما َو َجدْ َنا َع َل ْي ِه آبَاء َنا َو َتك َ
ك ْ ِرب َياء ِيف
ض﴾ [يونس.]78
األَ ْر ِ
وإىل اجلمعَ ﴿ :يا َأ ُّ َُيا النَّب ُِّي إِ َذا َط َّل ْقت ُُم الن َِّساء﴾ [الطالق.]1

رص
( -)1أي :التعبري املذكور من أنواع املجاز ،والعالقة يف كل تركيب ما يناسبه ،ففي ﴿ ُث َّم ْار ِج ِع ا ْل َب َ َ
كَر َت ْ ِ
ني﴾ [امل ِ ]ِ 4العالقة اللزوم؛ ألن املراد الزم الكرتني وهو التعدد ،ثم يصح كونه بمرتبة
َّ
وبمرتبتني عىل ما ال خيفى .خملوف.
( -)2هذا مثل يرضب ملن يغيب وال ُيرجى رجوعه .والقارظان :رجالن خرجا جلمع القرظ فلم يرجعا.
لسان العرب مادة «قرظ» بترصف.
( -)3هذا عجز بيت ،وصدره:
لأِعِسْْ ِاقْْ لِثْْ أكِع شْْو ِ
ْْ ااوت
ا
وهو لزهري بن أيب سلمى ،شاعر جاهيل من أصحاب املعلقات السبع.
ِ

وسى﴾ [طه.]49
ومثاله من االثنني إىل الواحدَ ﴿ :ق َال َف َمن َّربُّك َُما َيا ُم َ

رص بُ ُيو ًتا َوا ْج َع ُلو ْا
ومثاله من االثنني إىل اجلمعَ ﴿ :أن َت َب َّو َءا لِ َق ْو ِمك َُما بِ ِم ْ َ
بُ ُيو َتك ُْم ِق ْب َل ًة﴾ [يونس.]87

الص َ
ني﴾ [يونس.]87
ال َة َوبَ ِّ ِ
رش ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
يمو ْا َّ
ومثاله من اجلمع إىل الواحدَ ﴿ :و َأ ِق ُ
رش ِْ
ِنس ِإ ِن ْاس َت َط ْعت ُْم َأن َتن ُف ُذوا ِم ْن َأ ْق َط ِار
اجل ِّن َو ْاإل ِ
وإىل االثننيَ ﴿ :يا َم ْع َ َ

الس َم َاو ِ
ض َفان ُف ُذوا َال َتن ُف ُذ َ
ون إ َِّال ب ُِس ْل َطانَ 33فب َِأ ِّي َآالء َربِّك َُما
ات َو ْاألَ ْر ِ
َّ
ُتك َِّذبَا ِن[ ﴾34الرحمن].
والنكتة يف هذه املسألة كالنكتة يف االلتفات.

قْْْْ :
د
وِرلِ َأ ُاا اا ِ
َاةْْاغ لةِاملْْ
د
ة دُِ َأ ُاجْْْْ ا لِ ِ
َا َم ُو َمْْْْبِ لم ُغْْْْ َ أ
ِ

د
ِا َأ ُر َ ْْْ اا ِِ :
َا َق َ ِِْْْ اِلهىلك َُتْْْة َ
َوْْْ َأ أ ِ َلْْْ ُ َ ِ َأ ُا ه ْْْ هبِ َ ْْْأا لِ ِ
ِ

أق ِ :من خالف مقتىض الظاهر :التعبري عن املعنى املستقبل بلفظ املايض

الس َم َاو ِ
الص ِ
ات
تنبيها عىل حتقق وقوعه ،نحوَ ﴿ :و َي ْو َم ُين َف ُخ ِيف ُّ
ً
ور َف َفزِ َع َمن ِيف َّ
ض﴾ [النمل ،]87أي :يفزع ،ونحوَ ﴿ :أ َتى َأ ْم ُر ال ّل ِه﴾ [النحل ،]1أي :يأيت.
َو َمن ِيف ْاألَ ْر ِ

ومنه( :)1التعبري باسم الفاعل أو املفعول نحوَ ﴿ :وإ َِّن الدِّ ي َن َل َوا ِق ٌع﴾6
َّاس﴾ [هود]103؛ ألن الوصفني املذكورين حقيقة
وع َّل ُه الن ُ
[الذاريات] ﴿ َذلِ َك َي ْو ٌم َّجم ْ ُم ٌ
يف احلال جماز فيام سواه(.)2
ومن خالف املقتىض :القلب ،وهو أن جيعل أحد جزأي الكالم مكان اآلخر،
نحو« :عرضت الناقة عىل احلوض( »)3أي :أظهرته عليها لترشب ،مكان:
(« -)1ومنه» -أي :من خالف مقتىض الظاهر -التعبري عن املستقبل بلفظ اسم الفاعل أو اسم املفعول.
( -)2أي :يف املايض واملستقبل.
( -)3ومثله قوهلم« :أدخلت القلنسوة يف الرأس ،واخلاتم يف األصبع» ونحو ذلك؛ ألن القلنسوة واخلاتم
ظرف ،والرأس واألصبع مظروف .املطول.
=

«عرضت احلوض عىل الناقة»؛ ألن( )1القاعدة أن املعروض عليه يكون له ميل إىل
املعروض ،واحلوض مام يميل إليه احليوان ،فيعرض هو عىل احليوان ،ال احليوان عليه.
واختلف يف قبوله ،فقيل :يقبل مطل ًقا؛ ألنه يورث الكالم مالحة ،وقيل :ال
يقبل مطل ًقا؛ ألنه عكس املطلوب ونقيض املقصود ،واحلق ما عليه األصل،
وهو التفصيل :فإن تضمن معنى لطي ًفا ُقبِل ،وإال فال.
ف اا  :نحو قوله [الرجز]:
جـــــاؤ ُه ِ
ربة ْأر
ُ
و َم ْه َمـــــه ُم ْغـــــ َ َّ
ِ

لـــون ِ
َ
ِ َّ
ســـامؤ ُه
أرضـــ ِه
كـــأن
ُ
لون سامئه لغربته ُ
واألصل« :كأن َ
لون أرضه» ،أي :كلوهنا ،والنكتة فيه:
()2

ِ

ِ

املبالغة يف وصف لون السامء بالغربة حتى صار بحيث يشبه به لون األرض يف
()4
()3
غبارا.
ربة :اململوءة ً
ذلك ،مع أن األرض أصل فيه  .واملهمه :املفازة  .وا ْل ُم ْغ َ َّ

واألرجاء :النواحي ،مجع رجى بالقرص كرحى.

االة  :نحو قوله [الوافر]:
فلـــام ْ
ِ
أن َجـــ َرى ِســـ َم ٌن َعليهـــا ِ
الســ َيا َعا(ِ )5
كــام ط َّي َنــ ْت بِا ْل َفــدَ ِن ِّ
بالس َم ِن .وال َفدَ ِن :القرص .والسياع :الطني املخلوط بالتبن.
يصف ناق ًة ِّ
ِ

ِ

واألصل :كام طينت بالسياع الفدن ،وليس يف هذا القلب معنى لطيف.

(*) ويف القلب يف «عرضت الناقة عىل احلوض» اعتبار لطيف ،وهو أن املعتاد أن يؤتى باملعروض عىل
املعروض عليه فحيث أيت بالناقة إىل احلوض جعلت كأهنا معروضة واحلوض معروض عليه .خملوف.
( -)1قوله« :ألن القاعدة ..إلخ» تعليل لكون املثال من قبيل القلب .خملوف
( -)2البيت لرؤبة بن عبد اهلل العجاج التميمي ،راجز من الفصحاء املشهورين ،وهو من خمرضمي الدولتني
األموية والعباسية مات يف سنة 154هـ .انظر األعالم ،والبيت موجود يف ديوانه ص 3واملفتاح ص.113
( -)3قوله« :مع أن األرض» أي :لون األرض ،وقوله« :أصل فيه» أي :يف ذلك التشبيه ،فحق لون األرض
مشبها ،بأن يقال :كأن لون سامئه لون أرضه .خملوف.
مشبها به ولون السامء ً
أن جيعل ً
( -)4هي اسم للمكان الذي ال ماء فيه وال مرعى.
( -)5البيت للقطامي عُمري بن ُشييم .انظر األغاين وديوان القطامي ص.46

ِ

قْْْْ

الباب الثالث :املسند

أق َِّ :
أخ َر ُه عن املسند إليه ألنه فرع عنه ومسوق ألجله؛ ألن املسند إليه حمكوم

عليه ،واملسند حكم ،والثاين مؤخر عن األول .واملقصود من هذا الباب :بيان
األحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسندً ا ،كاحلذف والذكر وغري ذلك.
قْْْْ :

االتقمْْْْ اِق َىْْْْ اة هِلْْْْ لا ُة َ أ ِ
ِ

ُيْْْ لِمسْْْى م ِملْْْ ِ ْْْ م ِ
ِ

أق

 :يتعلق باملسند أبحاث:

ِ

البحث األول يف حذفه ،ويكون للنكت املاضية يف حذف املسند إليه:
فمىو  :االحرتاز عن العبث ،أي :اإلتيان بام ال فائدة فيه؛ للعلم به ،نحو:
«زيد» يف جوابَ « :من قام؟» ،وقوله [الطويل]:
َو َمـ ْن َيـ ُك أمســى باملدينـ ِة َر ْح ُلـ ُه ِ
ب(ِ )1
َفـــِ ِّإين َو َق َّيـــ ٌار ِهبـــا َل َغرِ ْيـــ ُ
ِ

الرحل :هو املنزل واملأوى ،وقيار :اسم فرس للشاعر ،وهو ضابئ بن
ِ

احلرث ،فاملسند إىل قيار حمذوف()2؛ لداللة خرب ما قبله عليه ،ولضيق املقام
أيضا.
بسبب التوجع ،ولالختصار ،وحلفظ الوزن ً
ومن ذلك(ُ ﴿ :)3قل َّل ْو َأنت ُْم َمت ْ ِلك َ
مح ِة َر ِّيب﴾ [اإلسراء ]100واألصل:
ُون َخ َزآ ِئ َن َر ْ َ

احرتازا عن العبث؛ لوجود املفرس ،فانفصل
لو متلكون متلكون ،فحذف الفعل
ً
الضمري .وليس «أنتم» مبتدأ وما بعده خرب ،بل فاعل لفعل حمذوف كام رأيت؛
ألن «لو» ال تدخل عىل االسم.
( -)1انظر البيت يف خزانة األدب  326/6والشعر والشعراء .358
أيضا غريب؛ لقصد االختصار واالحرتاز عن العبث يف الظاهر ،مع ضيق
( -)2املعنى :فإين لغريب وقيار ً
املقام بسبب التحرس.
( -)3عدد املثال؛ ألن املسند يف املثال األول اسم ،ويف هذا املثال فعل .خملوف.

ويشرتط للحذف قرينة تدل عىل املحذوف ،كوقوع الكالم جوابًا لسؤال
حمقق أو مقدر(.)1
ات َو ْ َ
الس َم َاو ِ
ض َل َي ُقو ُل َّن
األ ْر َ
ف اا ِ :نحوَ ﴿ :و َل ِئن َس َأ ْلت َُهم َّم ْن َخ َل َق َّ
ال َّل ُه﴾ [لقمان ]25أي :خلقهن اهلل ،فحذف املسند؛ بدليل الترصيح به يف اآلية األخرى
يم﴾ [الزخرف ]9فهو فاعل( ،)2ال مبتدأ.
يف قولهَ ﴿ :ل َي ُقو ُل َّن َخ َل َق ُه َّن ا ْل َعزِ ُيز ا ْل َع ِل ُ
االة  :نحو [الطويل]:
لِ ُي ْبــ َك(َ )3يزيــدٌ َضــ ِ
ار ٌع ِخلُ ُصــو َمة ِ
ِ

َو ُخم ْ َِتــ َب ٌط مــام ُت ِطــ ْي ُح َّ
الطــ َوا ِئ ُح(ِ )4
ِ

واملختبط :الذي يأيت إليك للمعروف من غري وسيلة( ،)5وتطيح :من اإلطاحة

وهي اإلذهاب واإلهالك ،فالطوائح :مجع مطيحة عىل غري قياس( ،)6فـ«خمتبط»
معطوف عىل «ضارع» .ومقصود الشاعر :أنه ينبغي أن يبكي عىل يزيد رجالن:
ٌ
وفقري أصابته حوادث الزمان فأهلكت ماله وأذهبته؛
ذليل؛ لكونه النارص له،
ٌ
ألنه كان نارص كل ذليل ،وجابر فقر كل فقري .وهذا عىل قراءة« :ل ُي َ
بك» بصيغة
املبني للمجهول ،ولو قرئ بصيغة املبني للفاعل ،و«يزيد» مفعول مقدم،
و«ضارع» فاعل مؤخر -مل يكن مام نحن بصدده.

( -)1ليس املراد املقدر يف نظم الكالم ،بل السؤال املعنوي الناشئ عن املقام .من األطول.
( -)2أي :لفظ اجلاللة «اهلل» فاعل لفعل حمذوف التقدير :ليقولن خلقهن اهلل.
( -)3عىل صيغة املبني للمجهول ،و«يزيد» نائب فاعل ،فكأنه قيلَ :من َيبكه؟ فقال :ضارع.
( -)4البيت للحارث بن هنيك النهشيل ،وينسب ملزرد أخي الشامخ ،ويروى لنهشل بن حري ،منسوب إىل
احلرة ،يرثي يزيد القايض القييس .إيضاح شواهد اإليضاح ص 11حتقيق د .الدعجاين.
وابتيل بالسؤال؛ ألجل إهالك املهلكات ماله.
( -)5أي :أخفى عن الناس سؤاله؛ ألنه كان أهل ثروة
َ
خملوف.
( -)6والقياس مطيحات ،وقيل :مطاوح.

قْْْْ :
ى ِ
ا هذ ُو ْ ل ِله َم ْ ِ َمضْْْمِ َأ ُاِله ْ ل ِ
ِ

أق

فه ُة ِْ اِِ َأ هاِا ُ ْ ام ِ َف لارا ْ ل ِا لمل ُ ْ َةا ِ
ِ

 :البحث الثاين :يف ذكره ،وذلك للنكت املاضية يف ذكر املسند إليه ،من

كون الذكر األصل مع عدم املقتيض للعدول عنه( ،)1ومن االحتياط لضعف
التعويل عىل القرينة ،ومن التعريض بغباوة السامع( ،)2وغري ذلك ،نحو« :جاء
زيد( »)3يف جواب« :من جاء؟».
و ُيزاد هنا :أنه يذكر لريى -أي :يعلم -أنه فِ ٌ
عل فيفيد التجدد واحلدوث ،أو
املخرب -بفتح الباء -أي :السامع -فائدة زائدة عىل ما
اسم فيفيد الثبوت ،فيفيد
َ
ٌ
تقدم؛ ألنه( )4إذا حذف ال ُيدرى هل هو اسم أو فعل؟
مة ِااا « :زيد قائم» ،فهذه اجلملة تدل عىل ثبوت القيام لزيد؛ ألن أصل
االسم مشت ًقا كان أو ال الداللة عىل الثبوت؛ لعدم داللته عىل االقرتان بالزمان.
امة ِالة « :زيد قام» ،فإهنا تدل عىل جتدد القيام وحدوثه لزيد؛ لداللة
الفعل عىل االقرتان بالزمان .فلو كان املسند ظر ًفا ،نحو« :الفوز ملن ريض عنه
مواله» احتمل الثبوت والتجدد ،بحسب املتعلق ،أي :حاصل أو حصل(.)5
فن ِق ت :املشهور أن اجلملة االسمية تدل عىل الثبوت ،فكيف جعلتها يف
نحو« :زيد قام» دالة عىل احلدوث؟
خري من املال».
( -)1نحو« :العلم ٌ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِآهلتنَا َيا
﴿بل ف َعل ُه كَ ب ُِري ُه ْم َهذا﴾ [اارِا ِء ]ِ 63بعد قوله تعاىل﴿ :أأ َ
( -)2نحو قوله تعاىلَ :
نت ف َعل َت َهذا ب َ
يم﴾ [اارِا ِء.]ِ 62
إ ِْب َر ِاه ُ
( -)3هذا املثال يصلح للتعريض بغباوة السامع ،ولالحتياط لضعف االعتامد عىل القرينة.
( -)4تعليل لرتتب اإلفادة املذكورة عىل الذكر ،وأراد «ال يدرى» رصحيا كام علمت .خملوف.
( -)5يفيد الثبوت إذا قلنا :إن اجلار واملجرور -ملن -متعلق بمحذوف تقديره :حاصل ،ويفيد التجدد إذا
قلنا :إن اجلار واملجرور متعلق بمحذوف تقديرهَ :ح َص َل.

ق ت :داللتها عىل احلدوث باعتبار أحد جزأُيا ،وهو الفعل ،أيُّ :
الدال عىل
ُ
الفعل ،وأما اجلملة فهي دالة عىل ثبوت نسبة املسند املتجدد معناه،
احلدوث
فالقيام متجدد ،وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر.
قْْْْ :
اأفْ ْ ا ل ِالرةْ ْ ا هاِالت ه ََْ ْ ُةِ ِ
ِ

أق

َا َ َِ د
يِ َ
ِاأسِالتقواْ ُِة» ِ
ِوْْ«الق ْ ل
ل
ِ

 :البحث الثالث يف إفراده ،أي :كونه اسام مفر ًدا ،واملفرد عند النحاة

يطلق عىل معان :ففي باب اإلعراب :ما ليس مثنى وال جممو ًعا ،ويف باب العلم:
شبيها به ،ويف باب
ما ليس مرك ًبا ،ويف باب «ال» واملنادى :ما ليس مضا ًفا وال
ً
اسما مفر ًدا لعدم إفادة
اخلرب :ما ليس مجلة وال شبيها ،وهو املراد هنا ،فيؤتى به ً
سببي( ،)1نحو« :زيد قائم( ،»)2ومنه :مثال املصنف.
تقوية احلكم ،وكونه غري
ٍّ
وإنام كان الزهد رأس التزكية -أي :اخللوص من الكدرات -الستعداد
صاحبه للحرضة اإلهلية.
فإن أريد التقوية أو كان سبب ايا أيت به مجلة كام سيأيت .والسببي :مجلة علقت
عىل مبتدأ( )3بعائد غري مسند إليه فيها .فخرج املسند يف نحو« :زيد منطلق أبوه»؛
ألنه مفرد ،ويف نحوُ ﴿ :ق ْل ُه َو ال َّل ُه َأ َحدٌ [ ﴾1اإلخالص]؛ لعدم العائد ،ويف نحو:
«زيد قام»؛ ألن العائد مسند إليه.

تشبيها له
( -)1قوله« :غري سبيي» :أي :غري منسوب للسبب الذي هو الضمري ،وسمي الضمري سب ًبا:
ً
بالسبب اللغوي الذي هو احلبل؛ ألن الضمري ُتربط به الصالت والصفات كام أن األمتعة ُتربط باحلبل.
خملوف.
(ٌ -)2
مثال للمفرد املنتفي فيه التقوية والسببية .خملوف.
( -)3قوله« :علقت عىل مبتدأ» :أي ربطت به .خملوف.

قْْْْ :
َا َو لرْْْْ لبِفه ُةِْْْْاِ َف ه ت ااْْْْ هِ ِ
َا َو ُ لر لبِا ُ ام ِ له يةِْ ه
لِاالْ أ اا ُِا ِ
ِ

أق

َه ل َ ِ ُقْْ ه
أَ َْْ هِ ِ
ت َِمْْ ُـِِهفْْ َ هُِالت ُ
ِ .................................

 :املسند املفرد :يكون ً
اسما.
فعال ويكون ً
ِ

أم ِااا  :فللتقييد بأحد األزمنة الثالثة :املايض ،واحلال ،واالستقبال ،عىل
أخرص وجه()1؛ لداللة( )2الفعل عىل الزمان بصيغته ،وال يتأتى ذلك يف االسم إال
بقيد« :أمس» ،أو «اآلن» ،أو «غدً ا» ،مع إفادة التجدد واحلدوث -أي :التكرار
والوقوع مرة بعد أخرى-؛ للزوم ذلك( )3للزمان الذي هو جزء مفهوم الفعل،
()4
قار الذات ،أي :ال جتتمع
والزم اجلزء الزم الكل؛ إذ الزمان عرض غري ِّ
أجزاؤه يف الوجود ،كقوله([ )5الكامل]:
َأو ك َُّلـــام َو َر َد ْت ُع َكـــ َ
بَ َع ُ ِ
اظ قبيلـــ ٌة ِ
ثـــوا إ َّيل َعـــرِ ْي َفهم َيت ََو َّســـ ُم(ِ )6
ِ

أي :يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شي ًئا فشي ًئا وحلظة فلحظ ًة(.)7
ِ

اأم ِ الة ( :)8فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد وإرادة الثبوت والدوام
( -)1قوله« :عىل أخرص وجه» :أي :ال حيتاج إىل قرينة خارجية ،بخالف االسم فإنه ال يدل عىل أحد
األزمنة إال بقيد ،نحو« :زيد قائم أمس» أو «اآلن» أو «غدً ا» ،وأما الفعل فأحد األزمنة جزء مفهومه،
«رض َب» يدل
فهو بصيغته يدل عىل أحد األزمنة ،أال ترى أن مفهوم الفعل هو احلدث والزمان ،فقولناَ َ :
عىل احلدث «الرضب» والزمن املايض.
( -)2قوله« :لداللة ..إلخ» علة لقوله« :فللتقييد» .خملوف.
( -)3أي :التجدد ،وهذا تعليل لكون الفعل يفيد التجدد .خملوف.
( -)4أي :وما هو كذلك يلزمه التجدد ،فهذا تعليل للزوم التجدد للزمان .وقوله« :أي :ال جتتمع »..تفسري
لقوله« :غري قار الذات» .خملوف باختصار.
( -)5قوله« :كقوله» شاهد للمسند الفعل الذي هو إلفادة ما ذكر .خملوف.
( -)6البيت لطريف بن متيم العنربي .انظر األصمعيات ص 67ودالئل اإلعجاز ص.142
( -)7قوله« :وتأملها شيئا فشيئا» هذا التفسري للسعد وغريه .قال الصبان :هو تفسري بحسب املقام؛ فال ينايف
الصحيح من أن الالزم للفعل هو التجدد بمعنى احلصول بعد أن مل يكن ال بمعنى التقيض شيئا فشيئا.
( -)8أي :االسم .وقوله« :فلعدم ..إلخ» أي :فإلفادة عدم  ..الخ .وقوله« :وإرادة الثبوت» أي :إرادة إفادة
ما ذكر .خملوف.

ألغراض تتعلق بذلك( )1كقوله [البسيط]:
َلك ِْ
ـو ُمن َط ِلـ ُق
ن َي ُمـ ُّر عليهــا َوهـ َ

رص َتنا ِ
ره ُم
ال
ُ
يألف الدِّ َ
املرض ُ
وب ُ َّ
ُ
يعني َّ
أن االنطالق من الرصة ثابت للدرهم من غري اعتبار جتدد.
ِ

ِ

قْْْْ :
ِ ...........................
َا َ وْْْْ اِ َ ااْْْْ َ ل ِلهىلك َُتْْْْ هِة ِ
ِ

()2

ِ

أق

َا َق أا ِْ ااِ َو ل هر ُة ْ هك َِا ُعا ْ ا ِله ْتأأ ُاِ ِ
وَسْْْ ُ د
ةْْْ هِة ِ
تُِ َأ هاِا ُرتوْْْ ه ِ لف ُ َ
َ
ل

اسما أو ً
فعال( )3يعمل عمله-
 :البحث الرابع يف تقييده -سواء كان ً
ِ

بواحد من املفاعيل اخلمسة أو شبهها كاحلال والتمييز واالستثناء؛ وذلك لتتميم

خصوصا زاد بُعدً ا عن االحتامل ،وكلام بعد عن
الفائدة وتقويتها؛ ألنه كلام ازداد
ً

االحتامل قويت الفائدة ،فإن قولك« :رضبت زيدً ا» أخص من« :رضبت»،

وأقوى فائدة ،وكذا« :رضبته رضبًا شديدً ا» أخص من الفعل وحده؛ إلفادة نوع

من الرضب ،وقس بقية املقيدات.

فقوله( :كالفعل) أي :شبه الفعل ،أي :الفعل وشبهه ،من اسم فاعل ،أو
مفعول ،أو غري ذلك من كل ما يعمل عمله( .)4ومل يبني املقيد به للعلم به من علم
()5
قائما»،
النحو ،ويستثنى -من شبه املفعول به -خرب «كان» يف نحو« :كان زيد ً

فإن التقييد به ليس لتامم الفائدة لعدمها بدونه()6؛ ألنه هو املسند( ،)7فهو ليس

( -)1أي :كام إذا كان املقام يقتيض كامل الذم أو املدح أو نحو ذلك مام يناسبه الدوام والثبات .دسوقي.
( -)2البيت للنرض بن جؤبة .انظر دالئل اإلعجاز ص 141واإليضاح ص.95
( -)3املناسب تقديم الفعل عىل االسم؛ ألنه األصل يف العمل فيحمل عليه غريه كام ال خيفى .خملوف.
( -)4اسم التفضيل والصفة املشبهة واملصدر وصيغ املبالغة واسم الفعل.
( -)5أي :من حيث االنتصاب.
( -)6إذ ال فائدة يف نحو« :كان زيد» بدون اخلرب.
( -)7أي :اخلرب هو املسند؛ ألن أصل الكالم «زيد قائم».

قيدً ا للفعل ،بل مقيد به( ،)1فاملعنى :تقييد نسبة القيام لـ«زيد» بالزمان املايض
املدلول لـ«كان» فقط( ،)2وإن دلت وض ًعا عىل احلدث ففي كل من الفعل وخربه
فائدة مفقودة يف اآلخر ،فإن األول يدل وض ًعا عىل حدث مطلق يعينه خربه،
والثاين يدل عقال عىل زمن مطلق يعينه الفعل.
اأم ِ كِ اا ِفصم ا:
مىو  :سرت القيد( )3من زمان الفعل ،أو مكانه ،أو سببه ،أو نحو ذلك -عن
املخاطب ،أو غريه من احلارضين.
امىو  :انتهاز الفرصة ،أي :املبادرة( ،)4أي :انقضاؤها(.)5
امىو  :اجلهل بالقيود( .)6امىو  :عدم احلاجة إليها(.)7
قْْْْ :
دِ ه َ
ِفْْْ ُبِ ِ

ة ه
وْْْ اِله لم ُ ْْْ َت
َا َ ِ
ة ْ َف ُِة ِ
فِ َاا ه
صص اِ َ ل َ ُ
َا َ أ
أق  :قد يكون تقييد املسند بالوصف كقولك« :أخوك رجل صالح( ،»)8أو
ِ

ِ

اإلضافة نحو« :أخوك غالم زيد» ،لقصد التخصيص ،وقد ترك تقييده لغرض
اقتىض خالف التخصيص ،كسرت أو انتهاز فرصة( ،)9ونحو ذلك مام تقدم من
مقتيض ترك تقييد الفعل بمفعول ونحو ذلك.
«قائما» يف املثال مقيد بالفعل ،ففي
«قائما» يف املثال قيد ًا للفعل «كان» ،بل اخلرب الذي هو ً
( -)1أي :ليس ً
ذكر «كان» داللة عىل زمن نسبة القيام لزيد كام يف قولك« :زيد قائم يف الزمان املايض».
( -)2قوله« :فقط» راجع ملدلول ،واألوضح جعله بجانبه .خملوف.
( -)3نحو قولك« :زيد فعل كذا» من غري قيد.
( -)4قوله« :أي :املبادرة» تفسري للفرصة ،وقوله« :أي :انقضاؤها» تفسري لالنتهاز ،ويف الكالم حذف
مضافني ،أي :وتركوا التقييد خلوف انقضاء زمن املبادرة .خملوف.
( -)5أي :خوف انقضاء زمن الفرصة ،نحو قولك« :غزال وقع» .خملوف.
( -)6بأن جهل املتكلم مفعول الفعل أو زمانه أو مكانه أو نحو ذلك .خملوف.
( -)7لعلمها من املقام ً
مثال .خملوف.
( -)8األوىل التمثيل بنحو« :زيد كاتب جميد» فتخصص كتابته باإلجادة ،وأما مثال الشارح فقد يدعى أنه ال
فائدة إال بالوصف فال ختصيص ،فيحتاج إىل اجلواب بأن زيدا قد يكون صبيا ،والرجل هو البالغ ،وما
ال حيوج إىل اجلواب أوىل.
وصفت ربام فاتت الفرصة ،نحو أن تقول« :هذا غزال» من
( -)9يعني ترك الوصف النتهاز فرصة ،فلو
َ
غري وصفه بِـ«صغري» أو «كبري» أو «سمني» أو نحو ذلك.

قْْْْ :
َا َو ُ َرْْْ لبِ لم َة أ ا ْْْ َِه ل أ ْْْْ ُ هِ ِ
ِ

أق

مةْْْْ ِ َأ َ ه
ْْْْْ ُ هِ ِ
االِال أ ِ
َف ه ِ
ِ

 :قد يقيد املسند بالرشط لتحصيل معنى أداته ،نحو« :إن تكرمني

أكرمك» ،ففيه تقييدُ إكرام املتكلم بإكرام املخاطب املفا ُد بـ«إن(»)1؛ ألن الرشط
قيدٌ يف اجلزاء مع اإلشعار بأنه سبب فيه .وملا دعت احلاجة إىل معاين أدوات
الرشط تكلم عليها أهل املعاين وإن كانت من مباحث علم النحو ،وأكثر ما وقع
بحثهم عىل معاين« :إذا» و«إن» و«لو» ،وبيان ذلك يف األصل ورشحه(.)2
قْْْْ :
َا َر أ
ِااِ ر ْْْاأ ِ
كْْْ ااِِ ُِِ اعْْْ ُ
ِ

أق

د
ِااِ ةمْْاأ ِ
َا ِ
ِا َف ُ ْْ َ ِ َع ُوْْ ُ
طْْ َ
ِ

 :البحث اخلامس يف تنكري املسند ،وأسباب تنكريه كثرية:

ٌ
«رجل ِمن الكرام حارض»؛ إذ ال
مىو  :إتباع املسند إليه يف التنكري ،نحو:
يكون املسند معرفة مع تنكري املسند إليه إال يف نحو(« :)3كم مالك؟».
( -)1قوله« :املفاد بـ«إن» أي :املفاد للكالم بإن ،أي :الذي أفاده الكالم بسببها .واملفاد بالرفع صفة
لـ«تقييد» .خملوف.
( -)2حاصله أن «إن» و«إذا» للرشط يف االستقبال ،لكن أصل «إن» عدم اجلزم بوقوع الرشط ،وأصل
«إذا» اجلزم بوقوعه ،وقد تستعمل «إن» يف مقام اجلزم بوقوع الرشط؛ للتجاهل ،أو لعدم جزم املخاطب
بوقوع الرشط ،أو لتنزيل املخاطب العامل بوقوع الرشط منزلة اجلاهل ،أو للتوبيخ ،أو تغليب غري
املتصف بالرشط عىل املتصف به ،ولكون «إن» و«إذا» لتعليق حصول مضمون اجلزاء بحصول
مضمون الرشط يف االستقبال -كان كل من مجلتي الرشط واجلزاء فعلية استقبالية ،وال خيالف ذلك
لفظا إال لنكتة ،كإبراز غري احلاصل يف معرض احلاصل؛ لقوة األسباب ،أو التفاؤل ،أو إظهار الرغبة يف
وقوع الرشط ،أو للتعريض  .و«لو» لتعليق مضمون اجلزاء بحصول الرشط فرضا يف املايض مع القطع
بانتفاء الرشط؛ فيلزم يف مجلتيها الفعلية املاضوية وال يعدل عنها إال لنكتة.
( -)3أي :من كل ما كان من باب االستفهام فقد جوزوا فيه أن يكون «كم» مبتدأ وهو نكرة ،و«مالك» خرب
وهو معرفة .خملوف.

ني([ ﴾)1البقرة.]2
امىو  :التفخيم ،نحوُ ﴿ :هدً ى ِّل ْل ُم َّت ِق َ
امىو ُّ :
احلط ،أي :التحقري ،نحو« :ما زيد شي ًئا(.»)2
امىو  :أن ال يكون معهو ًدا ،نحو« :زيد شاعر(.»)3
خاصا باملسند إليه ،كهذا املثال.
امىو  :إرادة التعميم( )4بأن ال يكون ا
قْْْْ :

سْْْْ ْ َِ دةِ َأ ُاِال داِله ُ ل ُ
كْْْْ ْ هـِ ِ
َهىه ُ ِ
ـ ِ
َا َع أ فْْْْ اِِهفْْْْ َ ُاِله ُ هة ُ ْْْْ هِ
أق  :البحث السادس يف تعريفه ،فيؤتى به معرفة ليستفيد السامع ال ِع ْلم بأن
ِ

ِ

ذلك املسند املعلوم حاصل لذلك املسند إليه املعلوم له()5؛ إذ ال يلزم( )6من العلم
بالطرفني العلم بنسبة أحدهام لآلخر ،فإذا كان السامع يعلم زيدً ا ،ويعلم أن له

()7

ً
أخا ،وال يعرف اسمه ،فقيل له« :زيد أخوك» حصل له العلم بالنسبة التي كان
جيهلها .وال يشرتط احتاد طريق تعريفهام( ،)8بل تغاير املفهومني( ،)1ولذلك(ُ )2أ ِّو َل
( -)1فالتنكري يف «هدى» للداللة عىل فخامة هداية الكتاب وكامهلا .وال يكون من هذا الباب إال إذا أعربناه
خ ًربا لِـ«ذلك الكتاب» أو خربا ملبتدأ حمذوف تقديره «هو» ،أما إذا أعرب ً
حاال فهو خارج عن هذا
أيضا .خملوف.
الباب ولو كان التنكري فيه للتفخيم ً
( -)2أي :أنه ملحق باملعدومات فليس شيئا حقريا فضال عن أن يكون شيئا عظيام .قال بعضهم :والظاهر
أن التحقري فيه مل يستفد من التنكري ،بل من نفي الشيئية ،فاألوىل التمثيل بقولك« :حصل يل من هذا
املال يشء» أي :حقري .دسوقي.
( -)3فتنكري «شاعر» يف املثال إلرادة عدم العهد ،ولو أريد العهد لقال« :زيد الشاعر».
( -)4أي :جعل املسند عا اما للمسند إليه وغريه.
( -)5أي :للسامع.
( -)6قوله« :إذ ال يلزم ..الخ» تعليل ملحذوف مستفاد مام قبله ،أي :وإنام صح االحتياج إىل احلكم بأمر
معلوم عىل أمر معلوم حتى عرف املسند ألجل ما ذكر؛ ألنه ال يلزم من العلم بالطرفني العلم بنسبة
أحدهام لآلخر .خملوف .وانظر حتقيق هذا الكالم يف املطول ص 345وما بعدها.
( -)7أي :لنفس السامع .خملوف.
( -)8كأن يكونا معرفني بِـ«أل» ،نحو« :الراكب هو املنطلق» ،أو موصولني ،نحو« :الذي عندك هو الذي
=

نحوِ :
«ش ْعرِ ي ِش ْعرِ ي» بِـ«شعري اآلن مثل شعري املايض املشهور باحلسن».
أيضا إلفادة السامع العلم بأن املتكلم عامل بالزم احلكم(،)3
ويؤتى به معرفة ً
كقولك« :زيد أخوك» ملن يعلم أنه أخوه؛ لتفيده أنك عامل بذلك .فـ(الزم)

معطوف عىل (نسبة).
قْْْْ :
ِااِ لمِ َل َغْْ ُِة ِ
صْْْ ااِا ا ا ْْ ُ
َا َق َ

َهة ُ ِ ه
ل ه
ِجى هُس هِب(ِ )4وَْ« ه ىُ لِ ِالِ لغ ُِة» ِ

ف( )5لقصد قرصه عىل املسند إليه :حتقي ًقا( ،)6كقولك:
عر ُ
أق  :املسند قد ُي َّ
«زيد األمري» ،إذا مل يكن أمري غريه ،أو :مبالغ ًة( ،)7كقولك« :زيد ال َفقيه» ،أي:
ِ

ِ

الكامل يف الفقه ،كأنك مل تعتد بفقه غريه ،ومنه :مثال املصنف.
قْْْْ :
امج ْْ ْ اةِله َسْْ ْ َِ د
يِ َأ ُاِ َ ُ ه ََْْ ْ ُِة ِ وْ«ال ِو ل ِإ ِلط َْ ه ِالتصْرا ُِة» ِ
أق  :البحث السابع يف كون املسند مجلة ،وذلك :إما لكونه سبب ايا ،أي:
ِ

ِ

كان معي باألمس» .خملوف.
(*) -بل جيوز سواء اتفقا كام يف املثالني أم اختلف الطريقان ،نحو« :عيل هو املنطلق».
( -)1معنى قوله« :بل تغاير املفهومني» أي :بل يشرتط تغاير املعنيني للجزأين وإن احتدا مصدوقا ،فقولك:
«الشاعر هو الضاحك» مصدوق اجلزأين واحد ،ومعناهام خمتلف؛ إذ معنى األول :ذات ثبت هلا الشعر،
ومعنى الثاين :ذات ثبت هلا الضحك .خملوف.
( -)2أي :الشرتاط تغاير املفهومني .خملوف.
( -)3قوله« :بالزم احلكم» ،املناسب حذف «الزم»؛ ألن الزم احلكم هو كون املتكلم عاملا بنفس احلكم.
واملراد هنا احلكم الذي بني املعلومني .خملوف.
فـ«عٌرف» بمعنى
( -)4أي :بتعريف بام يدل عىل إرادة جنسه ،أي :جنس املسند ،وهو «أل» اجلنسية،
ْ
تعريف ،وإضافته إىل جنس ألدنى مالبسة .ثم هذا الظرف متعلق بـ«قرصوا» والباء للسببية .خملوف.
( -)5أي :بِـ«أل» اجلنسية.
ً
قرصا ً
مطابقا للواقع.
حمققا
( -)6أيً :
ً
مبالغة» أي :للمبالغة ال إلفادة الواقع.
(*) -وقوله« :أو
( -)7لقصوره عن صفة الكامل.

مشتمال عىل السبب ،وهو ضمري املسند إليه؛ ألنه( )1سبب لربط اجلملة به ،نحو:
«زيد قام أبوه( .»)2وإما لتقوية احلكم بنفس الرتكيب( ،)3أي :ال بالتكرير

()4

واألداة( ،)5نحو« :أنا قمت( ،»)6ومنه :مثال املصنف .وال يشرتط يف اجلملة أن
تكون خربية .و(مجلة) معطوف عىل (معلقا).
قْْْْ :
اا ْْْ هم أا َةِاام ْْْ هةِاالرة اْْْة ِ
ِ

أق

ا ِ اوْْْْ ِل ِىلكتْْْْ هِةِج اْْْْ ُةِ ِ

 :اسمية اجلملة( )7وفعليتها ورشطيتها ملا مىض من أن اال ماة :للدوام
ِ

والثبوت ،االرة اة :للتجدد واحلدوث ،االرشااة :لالعتبارات املختلفة
احلاصلة من أدوات الرشط( ،)8إىل آخر ما تقدم.
قْْْْ :
اأ أ ْ ْ ل ااِأةْ ْ لة(ِ)9اقْ ْ م ا ِ
د
ل ِ
ِااِ رْْ ْ ا د ِ ْْ ْ ه ِ
ىِاْْْْب ُ
ِ

()10
ل ُِ
ْبُِي َ
كْْ لـِ ِ
صْْْ ِمْْ َِْْبِع اْ ل ُ
ل» ِ
وَْ«ف َ َِ حلضْْ هُِذاِ صْ ه ِ
ِ

( -)1قوله« :ألنه سبب ..إلخ» تعليل ملحذوف مفهوم مام قبل ،أي :وإنام سمي سببا.
( -)2هذا مثال للسببي.
( -)3بأن يكون املسند مجلة مشتملة عىل اإلسناد إىل ضمري املسند إليه .خملوف.
( -)4إذ ال يقتيض كون املسند مجلة حلصوله مع اإلفراد ،نحو« :عرفت عرفت» .خملوف.
( -)5مثاله« :إن زيدً ا عارف» فهنا ُق ِّو َي احلكم باألداة.
( -)6هذا مثال لكون املسند مجلة لتقوية احلكم بنفس الرتكيب.
( -)7أي :اجلملة الواقعة مسندً ا ،مثال االسمية« :زيد أبوه نشيط» ،ومثال الفعلية« :زيد ُيتم أبوه باملساكني».
( -)8فتأيت بِـ«إن» يف املشكوك فيه ،نحو «زيد إن تلقه يكرمك» ففي هذا املثال إخبار باإلكرام املعلق بوقوع
الـم َت َيقن املقطوع به ،نحو« :زيد إذا لقيته يكرمك» ففي هذا املثال
اللقاء املشكوك .وتأيت بِـ«إذا» يف ُ
إخبار باإلكرام املعلق بوقوع اللقاء املحقق.
( -)9أي :لقصد إفادة األصالة؛ إذ األصل يف املسند التأخري؛ ألنه وصف للمسند إليه .خملوف.
(« -)10ما» واقعة عىل مسند إليه ،و«به» متعلق بـ«حيكم» ،وضمريه للمسند ،وكذا «عليه» ،وضمريه
ُ
وصلة « َق ْرص» حمذوفة أي :عليه ،أي :املسند ،فقد أفاد املصنف أن التقديم لقرص املسند
للمسند إليه،
إليه عىل املسند ،وهو املختار ،وسيأيت الكالم عليه مع ما ذكره الشارح مام خالفه .خملوف.

أق

 :البحث الثامن يف تقديمه وتأخريه ،فتأخريه لألصل ،وينبغي( )1إذا كان

ذكر املسند إليه أهم.
يها َغ ْو ٌل([ ﴾)3الصافات،]47
وتقديمه :إما لقرصه عىل املسند إليه( ،)2نحوَ ﴿ :ال فِ َ
ب فِي ِه﴾ [البقرة ]2بأن يقال« :ال
بخالف مخر الدنيا( ،)4ولذا مل يقدم يف قوله﴿ :الَ َر ْي َ
فيه ريب»؛ لئال يفيد ثبوت الريب يف سائر كتب اهلل تعاىل.
أو للتنبيه عىل أنه خرب من أول َو ْه َلة( ،)5ال نعت ،نحو [الطويل]:
مهــ ٌم ال ُمنْتَهــى لِ ِ
ك َب ِ
ارهــا(ِ )6
َلــ ُه ِ َ
ِ

إذ لو قيل« :مهم له» توهم أنه نعت ؛ لشدة طلب النكرة للنعت.
()7

«س ِعدَ ْت بِ ُغ َّر ِة( )8وجهك األيام»
أو للتفاؤل نحوَ :
( -)1أي :ويتأكد تأخريه إذا كان ذكر املسند إليه أهم ،نحو« :املؤمن عزيز».
( -)2قوله« :إما لقرصه عىل املسند إليه» يفيد ظاهره أن القرص من قرص الصفة عىل املوصوف ،وقد رده
السعد ،وارتىض أنه قرص موصوف عىل صفة ،وعلله الفنري بأنه القانون يف االستعامل؛ فكان املناسب
للشارح أن يقول« :إما لقرص املسند إليه عليه» ال سيام وكالم املصنف كالرصيح فيه .خملوف.
( -)3الغول :هو ما حيصل برشب اخلمر من وجع الرأس وثقل األعضاء.
(*) -وقوله« :بخالف مخر الدنيا» :أي :فإن فيها ً
غوال .خملوف.
( -)4قال السعد :فإن قلت :املسند هو الظرف أعني «فيها» ،واملسند إليه ليس بمقصور عليه ،بل عىل جزء
منه أعني الضمري املجرور الراجع إىل مخور اجلنة .قلت :املقصود أن عدم الغول مقصور عىل االتصاف
بفي مخور اجلنة ال يتجاوزه إىل االتصاف بفي مخور الدنيا [ِ ِاعتةلِالىر ِِِج ريِاملسى ِِلاب ِ]،
وإن اعتربت النفي يف جانب املسند فاملعنى أن الغول مقصور عىل عدم احلصول يف مخور اجلنة ال
يتجاوزه إىل عدم احلصول يف مخور الدنيا ،فاملسند إليه مقصور عىل املسند قرصا غري حقيقي.
( -)5قوله« :من أول وهلة» متعلق بمحذوف حال من التنبيه .ومعنى من أول وهلة :من أول يشء ،فهو
بمعنى قول األصل من أول األمر .خملوف باختصار يسري.
( -)6عجزه:
اع لتْْ لبِالصْْغ ىِأجْْكِمْْ ِالْْ هِ ِ
هأ
وهو لبكر بن النطاح .انظر األغاين واإليضاح ص ،107وقيل :إن البيت حلسان بن ثابت.
( -)7أي :لتوهم كون «له» صفة ملا قبله ،ففي تقديم «له» عىل «مهم» تنبيه عىل أن «له» خرب ال نعت؛ ألن
النعت ال يتقدم عىل املنعوت ،بخالف اخلرب فإنه يتقدم عىل املبتدأ.
( -)8قوله« :سعدت ..إلخ» ال يقال :هذا فعل جيب تقديمه عىل فاعله فليس التقديم للتفاؤل؛ ألنه
ِ

=

أو لتشوق( )1النفس إىل ذكر املسند إليه بأن يكون يف املسند طول( )2يقتيض
ذلك ،نحو [البسيط]:
َ
هجتِهــا ِ
إسحاق والقمـ ُـر(ِ )3
الضحى وأبو
شمسِ ُّ
ثالثــ ٌة ُتشـــرِ ُق الــدُّ نيا بِ َب َ
ُ
ومنه :مثال املتن ،وتقدم الكالم عليه(.)4
ِ

ِ

قْْْْ :
أق

الباب الرابع يف متعلقات الفعل

 :املتعلقات :مجع متعلق -بكرس الالم وفتحها :-املعموالت التي

تتعلق بالفعل ،أي :يرتبط معناها به كاملفاعيل وشبهها من حال ومتييز.
واملقصود من هذا البابُ :
بيان أحوالِـها( )5من ذكر ،وحذف ،وتقديم ،وتأخري،
وحكم( )6أحوال معموالت ما يعمل عمله كاسم الفاعل كذلك،
ونحو ذلك.
ُ

واقترص يف الرتمجة عىل الفعل؛ ألصالته يف العمل.
قْْْْ :
ل
االرةكِ َم ُـِمرة ل هبِ َو ل هر ُة هكِ َم ُـِ ِ
سِ ِ
َاال َغ َ ل ِ
ض(ِ )7اة ُهشْة لا هَِْ ل أت َ ِ ه

َ
ِاجت ََمْْ ُـِ ِ
ف هِع هْْ هب
ِفْْاأِلْْ لبِ َم ُةْْ لب ُ
َس ِ
َ اا ْ د هِم ْ ُ ِة ْ اِا هب َِف ْ ُوت هِ

[يقال] :جيوز تأخريه يف تركيب آخر بأن يقال :األيام سعدت .يعقويب.
( -)1قال ع ق :إن املصنف عرب بالتشوق عن التشويق ،قال يف رشح األصل :والغرض من التشويق أن يقع
املشوق إليه يف النفوس ،ويكون له فيها حمل .خملوف.
( -)2أي :إذا كان يف املسند املتقدم طول يشوق النفس إىل ذكر املسند إليه ،والطول بسبب اشتامل املسند
عىل وصف أو أوصاف متعلقة باملسند إليه ،فيكون ذكره بعدئذ أوقع وأتم.
( -)3قائله :حممد بن وهيب ،وقد أورده اجلرجاين يف اإلشارات ص ،79والقزويني يف اإليضاح ص،107
ويف التلخيص ص .33واملراد بأيب إسحاق :حممد املعتصم بن هارون املسمى بالرشيد .والشاهد فيه:
تقديم «ثالثة» وهو املسند.
( -)4قوله« :وتقدم ..إلخ» :هو ما ذكره يف الباب األول عند قول املصنف :الذكر مفتاح لباب احلرضة .خملوف.
( -)5قوله« :بيان أحواهلا» أي :بيان حكم أحواهلا .خملوف.
( -)6قوله« :وحكم» مبتدأ خربه «كذلك» .خملوف.
( -)7قوله« :والغرض» ،أي :الذي اشرتك فيه كل من الفعل مع الفاعل والفعل مع املفعول املجمل يف
=

ِ

أق

 :الفعل مع املفعول كالفعل مع الفاعل يف أن الغرض من كل منهام
ِ

()1

إفادة التلبس به ،ال إفادة وجوده فقط( )2وإال لقيل(« :)3وجد الرضب» -مث ً
ال،-
إال أن جهة( )4التلبس خمتلفة ،ففي الفاعل :من جهة وقوعه منه ،ويف املفعول :من
جهة وقوعه عليه ،واملميز لذلك( :)5الرفع يف األول ،والنصب يف الثاين ،فقوله:
(فيما له معه اجتمع) :أي :يف الغرض الذي ألجله اجتمع ،فضمري (له) عائد عىل
املوصول ،والالم :للتعليل ،وضمري (معه) عائد إىل الفعل أو الفاعل ،وفاعل
أيضا ،و(صاحبيه)- :أي:
(اجتمع) :إما يعود إىل الفعل أو الفاعل عىل التقديرين ً
الفعل -املراد هبام الفاعل واملفعول.
قْْْْ :

ِْو ْْ ه د
اغْْ ل ِقْْ د
ِْ لَ َةْْ ُِ ِ
ِ

أق

أَِْ ل ِا َمل ُ صْ ل ِره ُسْ َِ اِةِ َف َ ْ ُِ ِ
َم ُو ِ َ
ِ

قارصا -أي :غري متعدٍّ  ،-أو ال.
 :الفعل :إما أن يكون
ً

ااا  :يقترص عىل ذكر فاعله معه ،نحو« :قام زيد».

االة ِ -أي :املتعدي :-إما أن يقصد اإلخبار باحلدث يف املفعول دون الفاعل فيبنى
«رض َب عمرو» ،أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه عنه من غري اعتبار تعلقه
للمفعول ،نحوِ ُ :
بمفعول فينزل منزلة القارص ،وال يقدر املفعول؛ ألن املقدر كاملوجود ،نحو( )6قوله
ين َال َي ْع َل ُم َ
ين َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الزمر ]9أي :هل يستوي من
ون َوا َّل ِذ َ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْس َتوِ ي ا َّل ِذ َ
قوله« :فيام له ..إلخ» ،وقوله« :اإلشعار» ،أي :إشعار الرتكيب ،وقوله« :بالتلبس» أي :تلبس الفعل
بواحد من صاحبيه ،وهو الفاعل يف األول واملفعول يف الثاين .خملوف.
( -)1قوله« :من كل منهام» أي :من الفعل مع الفاعل والفعل مع املفعول .وقوله« :إفادة التلبس به» أي:
تلبس الفعل بام ذكر معه املفهوم من السياق .خملوف.
( -)2قوله« :فقط» أي :من غري إرادة بيان من وقع منه أو قام به أو وقع عليه .خملوف.
( -)3قوله« :وإال لقيل» أي :من غري ذكر الفاعل معه وال املفعول؛ إذ ال يتعلق هبام غرض .خملوف.
( -)4قوله« :إال أن» استدراك عىل قوله« :إفادة التلبس» .خملوف.
( -)5أي :الوقوع عليه والوقوع منه .خملوف.
( -)6قوله« :نحو قوله ..إلخ» متثيل للمنزل منزلة الالزم .خملوف.

ثبتت له حقيقة العلم ومن مل تثبت له؟ واالستفهام :إنكاري ،أي :ال يستوي.
وقوله( :فقد) :بمعنى حسب.
قْْْْ :

د
ىْْْْةِف ه
ةْْْْ َ دةِ َ ُروْْْْا هـِ ِ
َ
ا ل ُِ
وْْْ«َ ْْاِامل لْْـَِ اذوْْ هِا» ِ

لِاملرةْ ْ ل ِل تةمْْْا هـِ ِ
اُيْ ْ ل
ل
مْْ َِةْْ ِِاْْ داِاال تصْْ هِا ِ
ِ

أق

ِ

 :حيذف املفعول إلرادة العموم يف أفراده ،نحو« :قد كان منك ما يؤمل»
()1

ال ِم﴾ [يونس ]25أيَّ :
الس َ
كل أحد.
أي :كل أحد ،ومنهَ ﴿ :وال ّل ُه َيدْ ُعو إ َِىل َد ِار َّ
وحيذف الستهجان الذكر ،كقول عائشة -ريض اهلل عنها« :-ما رأيت منه
وال رأى مني» ،أي :الفرج.
وحيذف لرعاية الفاصلة ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ما َو َّد َع َك َربُّ َك َو َما َق َىل﴾ [الضحى،]3
أي :وما قالكُ ،حذف؛ ألن فواصل اآلي عىل األلف.
وحيذف للتفهيم ،أي :البيان بعد اإلهبام( ،)2كام إذا وقع( )3فعل املشيئة رش ًطا
ني﴾ [النحل ،]9أي :ولو شاء
مج ِع َ
فإن اجلواب يدل عليه( ،)4نحوَ ﴿ :و َل ْو َشاء َ َهلدَ اك ُْم َأ ْ َ
ً
مبهما،
هدايتكم ،فإنه( )5ملا قيل« :لو شاء» علم السامع أن هناك
متعلقا للمشيئة ً
فإذا سمع اجلواب تعني عنده ،وهو( )6أوقع يف النفس من ذكره ً
أوال.

( -)1قد يستفاد التعميم من ذكر املفعول بصيغة العموم ،بأن يقال« :قد كان منك ما يؤمل كل الناس» أو «كل
أحد» ،ولكنه ُي َف ِّو ُت االختصار.
( -)2أي :اإلظهار بعد اإلخفاء.
( -)3أي :كحذف مفعول فعل املشيئة يف حال وقوع فعل املشيئة رشطا .خملوف.
( -)4أي :عىل ذلك املفعول .دسوقي.
( -)5قوله« :فإنه ملا قيل ..إلخ» تعليل لداللة اجلواب .خملوف.
( -)6قوله« :وهو» أي :حذف املفعول والداللة عليه .وقوله« :أوقع يف النفس» أي :بسبب متكن املحذوف
فيها؛ حيث أشري إليه إجامال ثم ذكر ما يفيده تفصيال .خملوف.

أيضا لالختصار( ،)1نحوَ ﴿ :ر ِّب َأ ِر ِين َأن ُظ ْر إِ َل ْي َك﴾ [األعراف ،]143أي:
وحيذف ً

ذاتك ،ومنه« :بلغ املولع باألذكار» ،أي :الدرجة العليا.
قْْْْ :

د
صْْْْْ هكِ ِ
هت ِ
ك ِ
اج ءِل ت صاهِقِْكِال هر ُةْ هِ
مْْْْْ دـِ ْْْْْةكِا َف ُ
ََ
عمرا» ،وقد
أق ِ :األصل يف املفعول التأخري عن الفعل ،نحو« :أكرم زيد ً
ِ

ِ

يتقدم ألغراض:

مىو ِ :التخصيص ،أي :قرص احلكم عىل ما يتعلق به الفعل ،نحو« :زيدً ا عرفت»
أي :ال غريه ،جوابا( )2لِـ« ِإنك عرفت غري زيد» ،ومنهِ ﴿ :إ َّي َ
اك َن ْع ُبدُ ﴾ [الفاتحة ،]5أي:
ال غريك ،ولذا( )3ال يقال« :زيدً ا عرفت وغريه» ،وال« :ما زيدً ا عرفت وال غريه»؛
القتضائه( )4يف األول :قرص املعرفة عىل زيد وسلبها عن غريه ،والعطف ينايف
ذلك( ،)5ويف الثاين :سلبها عن زيد وثبوتا لغريه ،والعطف ينايف ذلك(.)6
امىو  :االهتامم به ،نحو« :حممدً ا اتبعت(»)7؛ ولذلك

()8

كان األوىل عند

متأخرا.
اجلمهور تقدير العامل يف« :بسم اهلل»
ً

ِاس ِم َربِّ َك ا َّل ِذي َخ َل َق[ ﴾1العلق].
فن ِقا ِ
ك :قد ذكر مقد ًما يف قوله تعاىل﴿ :ا ْق َر ْأ ب ْ

()9
أجايِع ِذل  :بأن
َّ
األهم َث َّم القراءةُ؛ ألهنا أول سورة نزلت إىلَ ﴿ :ما َمل ْ
َي ْع َل ْم﴾ [العلق.]5

( -)1قوله« :لالختصار» أي :ملجرده وإال فكل حذف مام سبق ال خيلو عن اختصار .خملوف.
( -)2قوله« :جوابا إلنك ..إلخ» بكرس اهلمزة ،أي :لقول القائل :إنك عرفت غري زيد.
( -)3قوله« :ولذا» أي :لكون التقديم يفيد التخصيص .خملوف.
( -)4أي :التقديم.
( -)5ألنه رصيح يف ثبوت معرفتك للغري ،فرصيح العطف خيالف مقتىض ما قبله .خملوف.
( -)6ألن رصحيه ثبوت نفي املعرفة .خملوف.
( -)7أي :حيث يقوم الدليل عىل عدم قصد التخصيص فيكون تقديم االسم الرشيف ملجرد االهتامم .خملوف.
( -)8أي :لكون التقديم يفيد االهتامم .وقوله« :كان األوىل ..إلخ» ليفيد تقديم املعمول االهتامم الالئق باسم اهلل،
ثم كون التقديم هنا لالهتامم ال ينايف قصد التخصيص به؛ إذ ال مانع من قصد األمرين معا .خملوف.
( -)9وقيل :أول ما نزل سورة الفاحتة ،وقيل :أول ما نزل أول سورة املدثر .دسوقي.

امىو  :التربك ،كاملثال املتقدم( ،)1فهو صالح له كسابقه(.)2
يم َص ُّلو ُه[ )3(﴾31الحاقة].
اجل ِح َ
امىو  :رعاية الفاصلة ،كقوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ْ َ

قْْْْ :

اااكـِملةم ال هْ هبَِْأِ لذ هوْ ُِ(ِ )4
ِ

أق

ايِفاو ِ لم ُ تَوه ُِ ِ
االس لْ ِِِالت ه
ِي
ِ

ُ :ح ْك ُم بقية معموالت الفعل كاحلال والتمييز -كاملفعول ،نحو« :راكبا

جاء زيد» ،فيفيد ذلك قرص املجيء عىل حالة الركوب ،وقس الباقي.
فإذا اجتمعت املعموالت للفعل قدم الفاعل ،ثم املفعول األول من باب
أعطى؛ ألنه فاعل يف املعنى ،ثم الثاين .فإذا اجتمعت املفاعيل قدم املفعول به،
ثم املصدر ،ثم املفعول له ،ثم ظرف الزمان ،ثم ظرف املكان ،ثم املفعول معه،
إىل آخر ما هو معلوم يف علم النحو.
قْْْْ :

الْبَابُ الْخَامِسُ :الْقَصْرُ

َِ ه
اه(َ ِ)5أ ُمْْ د ِ لم ُ
ط َ ا ْْ هَِْْ َأ ُم هِ ِ
ُصْْ ل ِ
ة ه
ََ ل
ل ِ
ةْ ه ِ
ِاااَ ُا َ
ل َ
ك ل هِِِا ُل َم ُ ل
يِا ُاِ َ ُة هاْْْْ د
له َ ُ ْْْْ د
لِا ُاِِ ُهفْْْْ َ ا هِ ِ
ِ

ص ْْ هِ ِ
ل ْ َِِ أال ِْ ه ِ ََ ُ لِع َر ْ لبَِه ُل َ ُ
ِ ِ
ِا ه ا ه ْْ و ِو ََمْْ ِِه َ ْْ ه ِ
َا ل ْْ َ َ
وْْْ«ِ أر َم ِ َ ُ َقْْمَِه ال ُ ْْته ُة َ ا هِ ِ
َ ِ

ات ِيف ْ ِ
اخل َيا ِم﴾ [الرحمن.]72
ور ٌ
ور َّم ْق ُص َ
أق ِ :القرص معناه لغة :احلبس ،ومنهُ ﴿ :ح ٌ
ِ

( -)1وهو قوله« :حممدً ا اتبعت».
( -)2هو االهتامم .خملوف.
ُّ
ُّ
ُ
َ
َ
ُ
اسلكُو ُه﴾ ..الخ.
يم﴾ عىل َ
﴿صلو ُه﴾؛ ألن فواصل اآلي باهلاء ،مثل﴿ :فغلو ُه﴾﴿ .ف ْ
﴿اجل ِح َ
( -)3بتقديم ْ َ
( -)4قوله« :بام ذكر» أي :بجميع األحوال املذكورة .خملوف.
( -)5املراد بتخصيص األمر باألمر :اإلخبار بثبوت األمر الثاين لألمر األول دون غريه ،فالقرص مطلقا
يستلزم النفي واإلثبات .وقوله« :مطلقا» أي :سواء كان ذلك األمر صفة أو موصوفا ،فإن أريد به الصفة
كان املراد باألمر الثاين املوصوف ،وإن أريد به املوصوف كان املراد باألمر الثاين الصفة .دسوقي معنى.

ويف االصطالح :ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص( ،)1كتخصيص زيد
بالقيام يف قولنا« :ما قائم إال زيد».
وهو قسامن :حقيقي ،وإضايف.
ف اا  :ما كان التخصيص فيه بحسب احلقيقة( ،)2بحيث ال يتجاوز
املقصور ما قرص عليه إىل غريه.
االة  :ما كان التخصيص فيه بحسب اإلضافة إىل يشء آخر(.)3
مة ِااا « :إنام السعادة للمقبولني» .امة ِالة « :إنام العامل زيد» جوابا
ملن قال« :زيد وعمرو عاملان».
اوكِ مىوأ :قرص موصوف عىل صفة بأن ال يتجاوزها إىل صفة أخرى،
وجيوز أن تكون تلك الصفة ملوصوف آخر.
وقرص صفة عىل موصوف بأن ال تتجاوزه إىل موصوف آخر ،وجيوز أن
يكون لذلك املوصوف صفات أخر.
واملراد بالصفة هنا :املعنوية( ،)4وهي أعم( )5من النعت النحوي ،فاألقسام أربعة.
( -)1أي :معهود معني من الطرق املصطلح عليها عندهم ،وهو واحد من الطرق األربع اآلتية .واحرتز بقوله:
«بطريق خمصوص» عن قولك« :زيد مقصور عىل القيام» فال يسمى قرصا اصطالحا .دسوقي باختصار.
( -)2أي :نفس األمر .خملوف.
( -)3أي :بأن ال يتجاوز املقصور املقصور عليه إىل ذلك اليشء اآلخر وإن أمكن أن يتجاوزه إىل يشء آخر.
مصدرا أو ا
( -)4وهي املعنى القائم بالغري سوا ًء كان ً
وجمرورا أو غري ذلك.
جارا
فعال أو
ً
مشتقا أو ظر ًفا أو ا
ً
واملراد باملوصوف هنا :كل ما قام به غريه ،فيقع القرص بني املبتدأ واخلرب ،نحو« :وما حممد إال رسول»،
كتابا» ،يف قرص
والفعل والفاعل نحو« :ال ينجح إال حممد» ،واملفعولني نحو« :ما أعطيت حممدً ا إال ً
كتابا إال حممدً ا» .واحلال
املفعول األول عىل الثاين ،أما قرص الثاين عىل األول فمثاله« :ما أعطيت ً
راكضا إال خالد» هذا مثال قرص احلال عىل صاحبها أما العكس فنحو «ما جاء
وصاحبها ،نحو« :ما جاء ً
راكضا» ومثل ذلك متعلقات الفعل فإن القرص جيري فيها ما عدا اثنني :ااا ِ :املصدر املؤكِّد
خالد إال ً
َّ
َ
ُ
ن إِال ظ انا﴾ [اا ثا ِة]ِ 32
رضبا» ،وأما قوله﴿ :إِن َّنظ ُّ
فال يقع القرص بينه وبني الفعل فال جيوز «ما رضبت إال ً
فتقديره :ظناا ضعيفا .الة ِ :املفعول معه فإنه ال جييء بعد «إال» ولذلك ال يقال« :ما رست إال واحلائط».
( -)5قوله« :وهي أعم ..إلخ» أي :أعم من وجه؛ لتصادقهام يف مثل« :أعجبني هذا العلم» ،وينفرد النعت
بنحو «مررت هبذا الرجل» فإن لفظ «الرجل» نعت السم اإلشارة ،ومل يدل عىل معنى قائم بالغري بالنظر
ألصله؛ فليس صفة معنوية .وتنفرد الصفة املعنوية بنحو« :العلم حسن» فإن «العلم» صفة معنوية ال
=

مة ِ ااا ِ م ِ احل ا ِ ،أي :قرص املوصوف عىل الصفة« :ما زيد إال
عزيز ال يكاد يوجد؛ لتعذر اإلحاطة
كاتب» ،أي :ال صفة له غريها ،وهو
ٌ
بصفات اليشء حتى يمكن إثبات يشء منها ونفي ما عداه بالكلية.
امة ِ الة ِ مىب ،أي :قرص الصفة عىل املوصوف« :ما يف الدار إال زيد»
وهو كثري.
امة ِااا ِم ِاة

ِ ،أي :قرص املوصوف عىل الصفة« :ما زيد إال
ِ

كاتب» ملن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر.
امة ِالة ِمىب ،أي :قرص الصفة عىل املوصوف« :ما كاتب إال زيد» ملن
اعتقد اشرتاك زيد وعمرو يف الكتابة ،ويسمى( )1هذا :قصِ ِف ا  ،وهو
ختصيص أمر بأمر دون آخر ،جوابا ملن اعتقد اشرتاكهام فيه.
وهذا هو ال سـِااا من أقسام اإلضايف.
الة  :قصِ ال ي ،وهو ختصيص أمر بأمر مكان آخر ،اعتقد السامع
فيه العكس.
مة لبِِِقصِامل ة ل« :ما زيد إال عامل» ملن اعتقد أنه جاهل.
ِِقص « :ما العامل إال زيد» ملن اعتقد أن العامل عمرو.
امة لبِ ِ
االة لت :قصِ التةال ،وهو ختصيص أمر بأمر مكان آخر ،أشكل عىل
السامع تعيني أحدهام.
مة لبِِِقصِامل ة ل« :ما زيد إال قائم» ملن تردد يف قيامه وقعوده.
امة لبِِِقص « :ما قائم إال زيد» ملن تردد يف أن القائم زيد أو عمرو.

نحوية؛ ألنه مبتدأ.
( -)1قوله« :ويسمى» أي :القرص يف هذين املثالني .خملوف.

فقوله( :لقلب) :صفة لإلضايف ،يعني :أن القرص اإلضايف ينقسم إىل ثالثة
أقسام ،ومثاله صالح هلا(.)1
قْْْْ :
هال»ِ«ِه أر َمْ » ِ
صْ ه  ِ«ِ:أ ِ
َا َأ َ َا ل
الِا ُل َ ُ
ِ

أق

 :للقرص طرق:

َـِو ََمْْ ِ َ َ ْْ أ َم ِ
َع ُ ِ
طْْ م
ف َ
ِا َ ُ ْْ ه م
ِ

نت إ َِّال َن ِذ ٌير﴾ [فاطر.]23
مىو ِ :النفي واالستثناء بِـ«إال» أو بغريها( ،)2نحو﴿ :إ ِْن َأ َ
امىو « :إنام»؛ لتضمنها معنى ما قبلها( ،)3نحو« :إنام زيد عامل».
امىو  :العطف( ،)4نحو« :جاء زيد ال عمرو».
( -)1مثاله :كـ«إنام ترقى باالستعداد» .وقوله« :صالح هلا»[ :أي :للثالثة] َّ
ألن قرص الرقي عىل كونه
باالستعداد حيتمل أن يكون ر ادا عىل من اعتقد حصول الرقي باالستعداد وبغريه؛ فيكون قرص إفراد ،أو
عىل َمن اعتقد حصول الرقي بغريه؛ فيكون قرص قلب ،أو يكون ملن تردد بينه وبني غريه؛ فيكون قرص
تعيني .خملوف.
( -)2أي :غريها من أدوات االستثناء ،مثل« :غري» ،تقول« :ما زيد غري شاعر» ،ونحو« :ال شاعر غري
زيد» .اإليضاح.
( -)3أي :وجه إفادة «إنام» القرص :تضمنها معنى «ما» و«إال» ،وقد استدلوا عىل ذلك بوجوه -)1 :قول
كُم ا ْل َم ْيت ََة﴾ [الِ ُِ :]ِ 173ما حرم
املفرسين كابن عباس وجماهد حيث قالوا :إن معنى ﴿ ِإ َّن َما َح َّر َم عَ َل ْي ُ
عليكم إال امليتة.
 -)2قول النحويني :إن «إنام» إلثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه ،فهذا الكالم منهم يقتيض تضمنها
إلثبات ونفي كـ«ما» و«إال».
 -)3صحة انفصال الضمري بعدها فتقول« :إنام يسافر أنا» ،واالنفصال إنام جيوز عند تعذر االتصال وال
تعذر هنا إال بكون املعنى ما يسافر إال أنا فيقع بني الضمري وعامله فصل لغرض وهو احلرص ،فتعني
كوهنا للحرص كـ«ما» و«إال».
ف و ُِ :املقصور عليه يف النفي واالستثناء هو املستثنى ،أي :الواقع بعد األداة سواء تقدم أو تأخر ،تقول« :ما
دائما ،تقول يف قرص العلم عىل
جاء إال زيد» فتقرص املجيء عىل زيد .واملقصور عليه بِـ«إنام» هو املؤخر ً
حممد« :إنام العامل حممد» ،ويف قرصه عىل العلم« :إنام حممد عامل» .واملقصور عليه يف التقديم هو املقدم.
( -)4أي :العطف بِـ«ال» و«بل» و«لكن» .إال أن «لكن» خمتصة بقرص القلب ،وقيل :إهنا صاحلة لكل أنواع
القرص؛ لكن يشرتط لداللة «ال» عىل القرص أن يكون املعطوف هبا مفر ًدا ،وأال يتقدمها نفي أو هني،
وأال يكون ما بعدها داخال يف عموم ما قبلها .و«بل» و«لكن» :تفيدان القرص إذا وليهام مفرد وتقدمهام
نفي أو هني.

امىو  :تقديم ما حقه التأخري ،نحو« :العامل َ صحبت».

امىو  :غري ذلك ،كتعريف الطرفني ،نحو« :زيد العامل».
واقترص املصنف( )1عىل هذه األربعة لشهرتا.
وطرق احلرص خمتلفة يف وجوه:
مىو  :أن التقديم يفيد بالفحوى ،أي :بمفهوم الكالم ،بمعنى :أن الذوق
السليم إذا تأمل فيه فهم القرص وإن مل يعرف اصطالح البلغاء يف ذلك ،والبواقي
تفيده بالوضع؛ ألن الواضع وضعها ملعان تفيد احلرص.
امىو

 :غري ذلك مام هو يف املطوالت(.)2

قْْْْ :

الْبَابُ السَّادِسُ :فِي اإلِنْشَاءِ

ة ُر َ ِ وَْ« لو ُ ِ َه ُ
َاا ُل ِ َ
حل ل ِ» ِ
نِا ه
كه ه

َمْْ َِلُِ ََ ل
ق ِ
صْْ ُ ه ِ
كْْ ُ ل ُ
ِحمْْ َت همِاِله ل
أق  :اإلنشاء :مركب ال حيتمل الصدق والكذب كـ«استقم» .فـ(ما)
ِ

ِ

الواقعة عىل املركب :جنس ،و(مل يكن  )..الخ :فصل خمرج للخرب ،وهو ما
احتمل الصدق والكذب لذاته ،كـ«اخلري يف االستقامة».
فقوله( :ككن باحلق) :مثال بعد تامم التعريف .واحلق :اسم من أسامئه تعاىل،

( -)1قوله« :واقترص املصنف ..إلخ» أي :مع أن القرص حيصل بغريها كضمري الفصل.
( – )2ذكر يف التلخيص من الفروق ما ييل:
 -1أن األصل يف العطف النص عىل املثبت واملنفي فال يرتك النص عليهام إال لكراهة اإلطناب،
واألصل يف الثالثة الباقية النص عىل املثبت فقط.
 -2أن النفي بال العاطفة ال جيامع النفي واالستثناء فال يصح« :ما زيد إال قائم ال قاعد» ،وجيامع
«إنام» والتقديم فيقال« :إنام أنا متيمي ال قييس ،وهو يأتني ال عمرو» .
 -3أن أصل النفي واالستثناء أن يكون احلكم الذي استعمل فيه من شأنه أن جيهله املخاطب
وينكره ،وأصل «إنام» أن يكون احلكم الذي استعمل فيه من شأنه أن ال جيهله املخاطب وال
ينكره ،وقد ينزل املجهول منزلة املعلوم فيستعمل له «إنام» وقد يستعمل املعلوم منزلة املجهول
فيستعمل له «ما ،وإال» .

ومعناه :الثابت الذي ال يعرتيه زوال .أي :كن( )1بموالك يف مجيع حركاتك
وسكناتك لعلك تنتظم يف سلك املقبولني.
قْْْْ :
يِا ُ ته ُ َع لءِ َم َ
َاال أ
ك ِ
صْ هِ
ُِي ل
طَ ل
ِل ُ َ ُ
ِا هرْْْ َ ا ِ
ِا ل َعْْْ مء َ
يْْْ م َ
َأ ُمْْْ م َ
ِا َ ُ
ِ

أق

 :قسم اإلنشاء إىل :طلب وإىل غريه.

َُ ه ِ ِ
َأ ُق َ ِ
سْْ ْ لم لبِو هَةْْ ْ َ ُمِ َ ْْ ْ َتى َ
ى ِ
ِايْ َ ِ
ََت َْ ِا ْْترو ماِ لا ُعطهاْ َ
ْت ُ ل
ِ

ِ
حصول غريِ حاصل وقت
ف لط ي :استدعاء غري حاصل ،أي :طلب
الطلب؛ ألن طلب حصول احلاصل حمال ،كاألمر والنهي(.)2
اغ ِالط ي :إنشاء ليس فيه استدعاء حصول ،كأفعال املدح والذم ،نحو:
«نعم» و«بئس».
واملقصود هنا :األول .وأقسامه كثرية ،ذكر املصنف منها ستة:
الصال َة﴾ [البقرة.]43
يمو ْا َّ
ااا  :األمر ،وهو طلب الفعل ،نحوَ ﴿ :و َأ ِق ُ

الكف عن الفعل ،نحوَ ﴿ :و َ
الز َنى﴾ [اإلسراء.]32
الة ِ :النهي ،وهو طلب
ِّ
ال َت ْق َر ُبو ْا ِّ

الة لت :الدعاء ،وهو طلب الفعل مع التذلل واخلضوع ،نحو﴿ :ربَّنَا

ا ْغ ِف ْر﴾ [آل عمران.]147

ال اَـ :النداء ،وهو طلب اإلقبال بحرف نائب مناب «أدعو» ،نحو« :يا

غياث املستغيثني».
س :التمني ،وهو طلب املحبوب ولو ً
حماال ،نحو« :ليت الشباب يعود».
اب م ِ
الس س :االستفهام ،وهو طلب حصول

()3

ما يف اخلارج يف الذهن.

( -)1قوله« :كن بموالك» أي :معتصام به .خملوف.
( -)2قوله« :كاألمر والنهي» مثال للطلب امل َع َّرف ،فاألمر طلب لفعل غري حاصل ،والنهي طلب لرتك غري
حاصل .خملوف.
( -)3قوله« :طلب حصول صورة ما يف اخلارج» أي :حصول صورة اليشء املستفهم عنه الذي يف اخلارج.
وقوله« :يف الذهن» متعلق بـ«حصول» .خملوف.

فيشمل( :)1التصور ،والتصديق .وستأيت أدواته ،واختالف معانيها.
و(أعطيت اهلدى) :تكملة للبيت قصد هبا الدعاء.
قْْْْ :
ك(َ ِ)2ل َة ُكِ ِ
ِا َ ُ ِ
َاا ُ َت ُة َم ل اِ َو َ ُا َ
تِ َل ُ َ
ِا َمْْ ِ
َأ و ِ َم َتْْمِ َأ أَْْ َ ِ َأ َُْْ َ َِمْْ ُ َ

اال ترو اِ َ ُكِ ِ
ِا هِ
ِا
َا َا ُ ِ َ
َ
ل َ
فِ َأ أر ْ َ
ع ْ مقِ لع ه َم ْ ِ
َاو َُا ْ َ
مِو ْ ُـ َ
ِا َ ُ

اَمْْْْ د ِا ْْْْتهِ َ د
ِأاِ َ ُ ه َْْْْ هِ ِ
طء ُ
ُ
ُ
ُ
د
د
ْي ِ
ِأاِ َ ُ ه اْْْ ه ِ
َىُِهاْْْْبِا ُ ْْ ْ ِته ُِ َِة ُ

َ َةَْْْْ د
ِا ه ْْْْ هِ ِ
ِهتكْْْْ دـ َ ُ
ي ََ
ك ْ هاِ هذ ِ َ ْ ُ َ د
ِااِ َ ُ
ِه ُر َ
َي ِ
كْ ه هِ
هاو ُ

أصْ ْ هاِ ِ
ِاالت َ
أصْ ْ ه َ ه َ
اي ُمْ ْ لقِله ت ُ
َا ُ َ
ِمْ َ
َصْ ه َ د َِه َة ُ
ة ِ
ِغْ َ ُِ
كْ ه
َا َ ُكِلهت ُ
س َ

ِ

ِاْْ ه ِ ِ
َاَه ألْْ ه ِ ََ هاْْ هبِ َم ُة َىْْ ل َ
ة ِ
ِعْْ َ ُِ
اِاَأ َمْْ َ
َا َل ُرْْ ل ِاال ْْترو ل

()3
ٌ
ألفاظ:
جمازا
أق  :يستعمل يف التمني ً
مىو ِ« :لو» ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ْو َأ َّن َلنَا ك ََّر ًة َف َنك َ
ني﴾ [الشعراء،]102
ُون ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ِ

بنصب ﴿ َف َنك َ
ُون﴾ بـ«أن» مضمرة جوابا لـ«لو» املضمنة معنى التمني.

( -)1قوله« :فيشمل» أي :االستفهام باعتبار املطلوب به الذي هو احلصول يف الذهن ،فإن كانت الصورة
التي طلب حصوهلا يف الذهن وقوع نسبة بني أمرين أو ال وقوعها -أي :مطابقة النسبة للواقع ونفس
األمر أو عدم مطابقتها للواقع -فحصوهلا -أي :فإدراك تلك الصورة التي هي مطابقة النسبة للواقع أو
عدم مطابقتها له -تصديق ،وإال تكن تلك الصورة وقوع نسبة أو ال وقوعها ،بل كانت تلك الصورة
موضوعا أو حمموال أو نسبة جمردة أو اثنني من هذه الثالثة أو الثالثة فحصوهلا -أي :تصورها -تصور.
دسوقي بترصف.
( -)2قوله« :وهل» الغرض من استعامل «هل» موضع «ليت» إظهار كامل العناية باملتمنى حيث أبرز يف
صورة غري املمتنع الذي هو املستفهم عنه .منه .خملوف.
( -)3وجهه يف «هل» أنه شبه مطلق التمني بمطلق االستفهام بجامع مطلق الطلب يف كل؛ فرسى التشبيه
للجزئيات ،فاستعريت «هل» املوضوعة لالستفهام اجلزئي للتمني اجلزئي عىل سبيل االستعارة التبعية،
أو عىل سبيل املجاز املرسل من استعامل املطلق يف املقيد ،ثم استعامله يف املقيد ،بيان ذلك أن «هل»
لطلب الفهم فاستعملت يف مطلق الطلب ثم استعملت يف طلب حصول اليشء املحبوب .وكذا
الكالم يف «لو» و«لعل».

امىو « :هل» ،نحوَ ﴿ :ف َهل َّلنَا ِمن ُش َف َعاء﴾ [األعراف ،]53للجزم( )1بانتفاء
الشفعاء ،واالستفهام يقتيض اجلهل باحلكم.
امىو ِ« :لعل» ،نحوِّ :
فأزور احلبيب» بنصب فـ«أزور»؛ ملا تقدم.
«لعيل أسافر
َ

امىو  :حروف التحضيض( ،)2نحوَّ :
«هال أكرمت زيدً ا» عىل معنى التمني.
وقوله( :واالستفهام هل) :رشوع يف أدوات االستفهام وما يطلب هبا ،فذكر
إحدى عرشة أداة :اهلمزة و«هل» حرفان ،وبقية األدوات أسامء ،وهي ثالثة أقسام:
 ما يطلب به التصور فقط ،وهو :ما عدا احلرفني ،نحو« :ما زيد(.»)3 وما يطلب به التصديق فقط ،وهو« :هل» ،نحو« :هل زيد قائم»،وال جيوز« :هل زيد قائم أم عمرو(.»)4

 وما يطلب به التصور والتصديق ،وهو :اهلمزة ،ولذلك كانت(ُ )5أ َّمأدوات االستفهام ،نحوَ « :أ ِدبْ ٌس( )6يف اإلناء أم عسل» ،يف تصور املسند
إليه( ،)7و«:أيف الدار زيد أم يف املسجد» يف تصور املسند ،ونحو« :أقام
زيد( .»)8واملطلوب هبا ما يليها ،كالفعل يف« :أفهمت العلم» ،والفاعل يف
نحو« :أأنت عملت به» ،واملفعول يف نحو« :أرضاء اهلل طلبت».
( -)1تعليل ملحذوف ،أي :وإنام مل تكن «هل» يف هذا الرتكيب لالستفهام وكانت للتمني للجزم ..الخ .خملوف.
( -)2وهيَّ :
هال وأال ولوال ولوما.
( -)3أي :فاملطلوب هنا إدراك حقيقة صنفه وهو تصور .خملوف.
( -)4ألن وقوع املفرد بعد «أم» دليل عىل أهنا متصلة ،وهي لطلب تعيني أحد األمرين مع العلم بثبوت
أصل احلكم فهي ال تكون إال لطلب التصور بعد حصول التصديق بنفس احلكم ،و«هل» ليس إال
لطلب التصديق ،فبينهام تدافع؛ فيمتنع .مطول .خملوف.
( -)5ويف نسخة« :ولذلك سميت .»..
( -)6الدِّ ْبس -بكرس الدال وسكون الباء :-عصارة الرطب .املصباح املنري.
( -)7أي :يف طلب تصوره ،أي :إدراك صورته ،والظرف متعلق بقول مقدر بعد «نحو» أي :نحو قولك
كذا يف طلب..إلخ .خملوف.
( -)8أي :يف طلب التصديق ،أي :فقد تصورت القيام وزيدً ا والنسبة بينهام وسألت عن وقوع النسبة بينهام
هل هو حمقق خارجا أو ال ،فإذا قيل« :قام» حصل التصديق.

فقوله( :وبالذي يليه) :متعلق بـ(حري) ،أي :معنى اهلمزة -وهو االستفهام-
حقيق بام يليه اهلمز ،وهو غريها من األدوات(.)1

وقوله( :بعكس ما غرب) أي :بقي ،معناه :أن ما بقي من األدوات لطلب
التصور فقط ،عكس «هل» التي هي لطلب التصديق فقط.
ثـِِ ِلر ِاال ترو اِق َِستةمك(:)2
ِِ اام  :نحو ،قوله تعاىلَ ﴿ :أ َأ ْس َل ْمت ُْم﴾

[آل عمران ،]20أي :أس ِلموا ،وكذا

تقول ملن تأمره بيشء« :هل امتثلت؟» ،أي :امتثل .فقوله( :رمبا عرب) أي :جتاوز
ف عليه.
معناه األصيل إىل األمر وما ُع ِط َ
اِِاال تِط ء ،نحو« :كم دعوتك(.»)3
اِِالت َ ( ،)4أي :محل املخا َطب عىل اإلقرار بام استقر عنده ثبوته أو نفيه،
ِ
ِآهلتِنَا﴾ [األنبياء.]62
نحوَ ﴿ :أ َأ َ
نت َف َع ْل َت َه َذا ب َ
()5
َ
اهلدْ ُهدَ ﴾ [النمل.]20
اِِالتةَيِ  ،نحوَ ﴿ :ما ِ َيل َال أ َرى ْ ُ
اِِالتوكـِ( ،)6نحوَ ﴿ :أ َص َ
ال ُت َك َت ْأ ُم ُر َك﴾ [هود.]87
( – )1قيل :هذا التفسري للمتن ضعيف ألنه قد تقدم أن غريها من األدوات لالستفهام يف قوله :واالستفهام
هل ..إلخ ،والظاهر أن املراد أن معنى اهلمزة وهو االستفهام حقيق بام ييل اهلمز وهو الفعل أو الفاعل أو
املفعول فيكون قول الشارح :فقوله :وبالذي يليه ..إلخ متفرع عىل قوله :واملطلوب هبا ما يليها ،ولكن
تكون عبارة :وهو غريها من األدوات هكذا :كغريها من األدوات كام هي كذلك يف بعض النسخ،
وهذا التفسري هو املوافق للتلخيص ورشوحه.
( -)2أي :جمازا .وبيانه يف األمر أنه استعمل اللفظ املوضوع لالستفهام يف الطلب املطلق ،ثم نقل للطلب عىل
وجه األمر؛ فيكون جمازا مرسال بمرتبتني ،ولك أن تعترب أن األمر فرد من أفراد الطلب فيكون بمرتبة.
( -)3وبيان املجاز فيه :أن االستفهام مسبب عن اجلهل ،وهو عن كثرة الدعوة -إذ يبعد جهل القليل-
وهي عن االستبطاء ،فأطلق املسبب وأراد السبب ولو بوسائط .صبان .خملوف.
( -)4أي :ألن االستفهام يلزمه احلمل عىل اإلقرار باملستفهم عنه املعلوم للمخاطب ،أو يقال :االستفهام
طلب اإلقرار باملستفهم عنه مع سبق اجلهل من املتكلم ،فاستعمل يف مطلق الطلب ،ثم يف الطلب مع
العلم وهو نفس التقرير .صبان.
( -)5إذ االستفهام يستلزم اجلهل؛ وهو يستلزم التعجب ،فاستعامل لفظ االستفهام يف التعجب جماز مرسل
من استعامل اسم امللزوم يف الالزم .دسوقي معنى.
( -)6أي :وذلك أن االستفهام عن اليشء يقتيض اجلهل به ،واجلهل به يقتيض اجلهل بفائدته ،واجلهل
=

( ،)1نحوَ « :م ْن أنت؟» ملن حتقر شأنه.
اِِالت
اِِالتىِابِعبِالضِ ( ،)2نحوَ ﴿ :ف َأ ْي َن َت ْذ َه ُب َ
ون﴾ [التكوير.]26

اِِاال تِة ( ،)3نحوَ ﴿ :أ َّنى َ ُهل ُم ِّ
الذك َْرى﴾ [الدخان.]13
ني﴾ [المرسالت.]16
اِِالت ايِ -أي :التخويف ،-نحوَ ﴿ :أ َمل ْ ُهنْ ِل ِك ْاألَ َّولِ َ
اِِاةرك اِالت َا ( )4وهو الذي يقتيض أن ما بعده واقع( )5وأن فاعله
ون َما َتن ِْحت َ
ملوم ،نحوَ ﴿ :أ َت ْع ُبدُ َ
ُون﴾ [الصافات.]95
و وهو ما اقتىض أن ما بعده غري واقع( )6وأن مدعيه كاذب ،نحو:
ااةَط ِ
ني َو َّاخت ََذ ِم َن ا ْل َمآل ِئ َك ِة إِ َنا ًثا﴾ [اإلسراء .]40وهو( )7املشار
﴿ َأ َف َأ ْص َفاك ُْم َربُّكُم بِا ْل َبنِ َ
إليه بـ(تكذيب).
قْْْْ :
َا َقْْ ُ َ ه
ِا هرْْ َ ا ِ
يْْ م َ
ِجيْْ ِ َأ ُمْْ م َ
ِا َ ُ
َا ه
ةا َغ لةِااَ ُ َِْ هاِ َْ ُأ هطِله أ
ي ِ
ط َْ ُ ِ
ِ

ِغْْ ُ ه ِ َم ُة َىْْ ل ِاَ ُمْْ د ِ لق هصْْ َ ا ِ
هِ َِ
ِاا ه
ِاْ ُ د
ن ِ
ِا َأ َ ُ ِ
ِا َ ُ
ْْ دك َ
ص َ
له َر د ُ
ِ

بفائدته ينشأ عنه اهلزؤ ،فهو جماز مرسل عالقته اللزوم ،كذا قيل ،واألحسن أن يكون استخدام أداة
االستفهام يف التهكم من باب الكناية .دسوقي.
( -)1والعالقة اللزوم؛ ألن االستفهام عن اليشء يقتيض اجلهل به ،وهو يقتيض عدم االعتناء به ،وعدم االعتناء
باليشء يقتيض استحقاره ،فاستعامل االستفهام فيه إما جماز مرسل عىل ما قيل ،أو أنه كناية .دسوقي.
( -)2والعالقة استعامل اسم امللزوم يف الالزم؛ ألن االستفهام عن اليشء يستلزم تنبيه املخاطب عليه ،فإذا
نبه عليه كان تنبيه ًا عىل ضالله  .وقيل :اللفظ مستعمل يف االستفهام ليتوصل به إىل التنبيه عىل طريق
الكناية .دسوقي معنى
( -)3والعالقة أن االستفهام مسبب عن استبعاد الوقوع؛ ألن ُب ْعد اليشء يقتيض اجلهل به ،واجلهل به
يقتيض االستفهام عنه .دسوقي معنى.
( -)4والعالقة بني االستفهام واإلنكار :أن املستفهم عنه جمهول ،واملجهول منكر ،أي :منفي عن العلم ،فاستعمل
لفظ االستفهام يف اإلنكار هلذه املالبسة املصححة للمجاز اإلرسايل بمعونة القرائن احلالية .يعقويب.
( -)5أي :يف املايض أو احلال أو االستقبال .وقوله« :وأن فاعله» أي :فاعل متعلقه ،وهو املنكر .خملوف.
وها﴾ [ ِ .]ِ 28خملوف.
كُم َ
( -)6أي :فيام مىض كمثال الشارح ،أو يف احلال أو االستقبال نحوَ ﴿ :أ ُن ْلزِ ُم ُ
( -)7أي :اإلنكار اإلبطايل .وقوله« :بتكذيب» أي :املسلط عليها «ذي» املجعولة صفة إلنكار أو املضاف
إليها إنكار .خملوف.

أق

 :قد خيرج األمر والنهي والنداء عن معانيها األصلية لنكتة.

أم ِ اام فقد يأيت ملعان كثرية ،منها :اإلباحة( )1نحوُ ﴿ :ك ُلو ْا ِممَّا َر َز َقك ُُم
ال ّل ُه﴾ [األنعام.]142
اأم ِالىو فإنه يأيت ملعان كثرية أيضا ،منها( :)2قصد االمتثال( ،)3كقولك ملن
عَص أمرك« :ال تعص أمري( »)4أي :امتثله.
أيضا:
اأم ِالى اء فيأيت ملعان ً
مىوِ :اإلغراء( ،)5كقولك ملن تظ َّلم إليك« :يا مظلوم» ،تريد إغراءه عىل زيادة التظلم.
ثم إن صيغة اخلرب قد يقصد منها الطلب لنكتة:
«و َّف َقنَا اهلل ملا فيه رضاه».
كالتفاؤل( ،)6نحوَ :
( -)1والعالقة بني األمر واإلباحة مطلق اإلذن العام ،فهو من استعامل األخص يف األعم جمازا مرسال.
ورة
ُم﴾ [فص ِ
ومنها :التهديد ،نحو قوله تعاىل:
ت ،ِ ]40والتعجيز ،نحو قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْأ ُتو ْا ب ُِس َ
﴿اعْم ُلوا َما ِش ْئت ْ
َ
ِ
ِ
ِ
﴿ر َّبنَا اغْف ْر ِيل َول َوالدَ َّي﴾ [َِ ا ا ِـ ،]ِ 41وااللتامس،
ِّمن ِّم ْث ِل ِه﴾ [الِ ُِ ،]ِ 23والدعاء ،نحو قوله تعاىلَ :
كقولك ملن يساويك رتبة« :افعل» ،والتمني ،نحو قول امرئ القيس:
ه
َْْك َ
ل
ِأإْْ ِال ل
َ
َْْ ِ ِ
اْْكِالط
ِأالِا ُر َ
أال َ
ِ
ِ
َ
َ
نكُم﴾ [الت َ ِةِ]53وغريها.
كَر ًها َّلن ُيت ََق َّب َل م ْ
والتسوية ،نحو قوله تعاىل﴿ :أنف ُقو ْا َط ْوعًا أ ْو ْ
َ
َ
ال تُؤَ ِاخ ْذ َنا﴾ ِ[الِ ُِ .]ِ 286واإلرشاد ،نحوَ ﴿ :
﴿ر َّبنَا َ
عَن أ ْش َياء إِن ُت ْبدَ
ال َت ْسأ ُلو ْا ْ
( -)2ومنها الدعاء ،نحوَ :
كُم﴾ [امل و ُِ .ِ ]101والتهديد ،نحو قولك البنك« :ال تطع أمري» وغريها.
كُم َت ُسؤْ ْ
َل ْ
( -)3أراد بالقصد الزمه وهو الطلب .خملوف.
( -)4يف كون صيغة النهي يف هذا املثال مستعملة يف غري معناها َن َظ ٌر ظاهر؛ إذ لو كان قصد ما تضمنته من
األمر يصريه كذلك للزم أن كل هني مستعمل يف غري معناه ،فقولك« :ال تمل زيدا» مستعمل يف طلب
اعتباره ،وقولك« :ال تقم» مستعمل يف طلب ما ُي َع ِّي ُن ُه املقام مام يقابل القيام ،وهكذا ،فال يوجد هني
حينئذ مستعمل يف معناه ،وهذا خالف ما يفيده موضوع الكالم من كون النهي تارة يستعمل يف معناه
وتارة يف غريه ،ومع هذا مل يقل به أحد ،فاملناسب أن يقول بدل قوله« :منها قصد االمتثال ..إلخ»« :منها
التهديد كقولك لعبد ال يمتثل أمرك« :ال متتثل أمري» .خملوف .والعالقة بني النهي والتهديد السبيية؛
ألن النهي عن اليشء يتسبب عنه التخويف عىل خمالفته .دسوقي.
(-)5وهو احلث عىل لزوم اليشء ،والعالقة بني النداء وبني اإلغراء املستعمل هو فيه أن اإلغراء ملزوم
لإلقبال؛ إذ ال معنى إلغراء غري املقبل معنى بأن يكون بحيث ال يسمع .يعقويب.
(*) -وقد يستعمل لالختصاص ،نحو« :اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» ،أي :متخصصني من بني العصائب.
( -)6وال يكون التفاؤل إال بلفظ املايض .دسوقي .وقوله« :نحوَ :و َّف َقنَا ..إلخ» أي :فاملقصود طلب
التوفيق ،وصيغة األمر هي الدالة عليه ،وعدل عنها إىل صيغة امليض الدالة عىل حتقق الوقوع تفاؤال
ِ

=

وإظهار احلرص يف وقوعه ،كقولك ملن استبطأك« :أتيتك(.»)1
والتصديق( ،)2كقولك ملن ال حيب تكذيبك« :تأتينا غدً ا» فتحمله عىل املجيء
بلطف؛ العتيادك تصديقه إياك.
والتأدب مع املخاطب برتك صيغة األمر ،نحو« :أمري املؤمنني يقيض حاجتي».
كثريا من االعتبارات( )3املذكورة يف األبواب السابقة( )4جتري يف
ثم إن ً
اإلنشاء ،كالتقديم والتأخري والقرص ،فقسها عليها.
قْْْْ :

الْبَابُ السَّابِعُ:الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ

ِع ُط ه
ت ِ
ِمج َ دةِ َأ َْ ُ ِ
ف لُ
ا ُل َر ُص لكِ َ ُ لك َ
ِ

تِ
كُس(َ ِ)5ا ُة دكِ َق ُ ِ َث َِْ ُ ِ
ىِع ل ِ
هم ُ ََِ ُة ه ِ لأ ُ َ َ
ِ

أق  :الفصل لغة :القطع .ويف االصطالح :ترك عطف مجلة عىل أخرى.
والوصل لغة :اجلمع .ويف االصطالح :عطف بعض اجلمل عىل بعض.
مة ِااا « :عمرا أهنته زيدا رضبته».
امة ِالة « :زيد قائم وعمرو جالس».
وهذا الباب أغمض أبواب املعاين حتى قيل لبعضهم :ما البالغة؟ فقال:
معرفة الفصل والوصل.
قْْْْ :
بتحققه ،قاله اليعقويب .وظاهر أن العالقة بني اخلرب والطلب الضدية .خملوف.
( -)1يف كون صيغة اخلرب مستعملة يف الطلب يف هذا املثال نظر ظاهر ،والظاهر أنه مام استعمل فيه املايض
موضع املستقبل إشارة إىل قرب وقوعه جدا ،فاملناسب التمثيل بنحو« :رزقني اهلل لقاءك» .خملوف.
( -)2أي :محل املخاطب عىل التصديق للمتكلم بإتيانه –مثال -املطلوب للمتكلم .وقوله« :فتحمله عىل
املجيء ..إلخ» أي :ألنه إن مل يأت رصت كاذبا من حيث الظاهر؛ لكون كالمك يف صورة اخلرب.
( -)3أي :املعتربات .خملوف.
( -)4يعني أحوال اإلسناد اخلربي ،واملسند ،واملسند إليه ،ومتعلقات الفعل ،والقرص ،فإن اإلسناد
أيضا إما مؤكد أو غري مؤكد .وكذا املسند إليه إما مذكور أو حمذوف ،مقدم أو مؤخر ،معرف
اإلنشائي ً
أو ُمنَّكر ،إىل غري ذلك .وكذا املسند اسم أو فعل ،مطلق أو مقيد بمفعول أو رشط أو غريه ،وإسناده
أيضا إما بقرص أو بغري قرص .املطول.
وتعلقه ً
( -)5قوله« :عكس وصل» خرب ملحذوف ،أي :وهو عكس وصل ،وقوله« :قد ثبت» صفة لوصل ،أي:
ثبت عندهم وتقررت حقيقته .خملوف.

ِااة ُهَْ َ ا هِ ِ
َف ُف هص ُكِ َل َ ىِال أت ُ هواْ ه َ
ِا ُ
ى ِ
ِجْ َ ِ
ك دـ َ
َا َع َ هاِال أت ُ ْ ه َ ه هِِ ل
هإْْْ هِا ِ
ِجْْْ همـ َِ
َا َف ُ ْْْ ه َ
دِا َمْْْ ُـِِ َ
ِ

أق

 :جيب الفصل يف مواضع:

لكُتْْْْ ْ دة َِا هر أاْْْْ ْ هةِالسْْْْ ْ َما هِ ِ
لهى َ ِ
َأاِا ُ ْْْْ هت د
ِلِ َ
ةِا ِ
ا َ ِْْْْ ا ِِ َِا َ ْْْْ َ َ
َع ُط د
فِ ه َ ىِا ُل َم ُ لص ه هِِِا ُل َكِْ هِا ِ
ِ

مىو  :أن ُتن ََّز ُل اجلمل ُة الثاني ُة( )1من األوىل منزل َة :التوكيد املعنوي يف إفادة
التقرير( )2مع اختالف املعنى ،أو اللفظي يف إفادة التقرير مع احتاد املعنى.
ب فِي ِه﴾ [البقرة ]2بالنسبة إىلَ ﴿ :ذلِ َك ا ْل ِ
َاب﴾ إذا جعل
كت ُ
مة ِااا ﴿ :الَ َر ْي َ

كل منهام مجلة مستقلة ،فهي بمنزلة «نفسه» من «جاء زيد نفسه»(.)3

امة ِالة « :جاء زيد هو الصويف( ،»)4أي :الصايف من دينء األوصاف،
فهي بمنزلة «زيد» الثاين من« :جاء زيد زيد».
امىو  :أن تكون الثانية منزلة البدل من األوىل لنكتة ،ككون املراد لطي ًفا( )5أو
مطلوبًا يف نفسه ،فتنزل الثانية بمنزلة البدل املطابق ،نحو(َ ﴿ :)6ف َو ْس َو َس إِ َل ْي ِه
( -)1وهذا هو املسمى بكامل االتصال.
( -)2أي :تقرير الالحق للسابق .وقوله« :مع اختالف املعنى» أي :معنى كل من السابق والالحق ،وكذا
يقال يف االحتاد .خملوف.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
منزلة ﴿ َ
َاب﴾ ُ
( -)3أي :أن َ
منزلة «نفسه» من «جاء زيد نفسه» ،فإنه ملا بولغَ يف
ال َر ْي َب فيه﴾ من ﴿ َذل َك ا ْلكت ُ
وتعريف املسند إليه باسم
بجعل املبتدأ اسم إشارة-
وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكامل
ُ
ِ
اإلشارة َيدُ ُّل عىل كامل العناية بتمييزه ،-وتعريف اخلربِ باأللف والالم  -كان عند السامع قبل أن يتأمله
مظنة أنه مام ُيرمى به جزا ًفا من غري حتقق ،فجاء بقولهَ ﴿ :
ال َر ْي َب ِفي ِه﴾ نف ًيا لذلك ،كام أن اإلتيان بِـ«نفسه»
بعد قولك« :جاء زيد» لرفع ما يتوهم أنك يف هذا القول تريد التجوز ،أي :املجاز .اإليضاح للقزويني.
( -)4ينظر يف هذا املثال؛ فإن قوله« :هو الصويف» ليس بمعنى «جاء زيد» ،فكان األوىل التمثيل بقوله تعاىل:
﴿هدً ى ِّل ْل ُم َّت ِقنيَ ﴾ [الِ ُِ ،]ِ 2فإنه موضح لقولهَ ﴿ :
﴿هدً ى ِّل ْل ُم َّت ِقنيَ ﴾ :أنه يف
ال َر ْي َب ِفي ِه﴾ ،فمعنى ُ
ُ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َاب﴾؛ ألن
اهلداية بالغ درجة ال يدرك كنهها حتى كأنه هداية حمضة ،وهذا هو معنى قوله﴿ :ذلك الكت ُ
معناه الكامل ،واملرا ُد بكامله :كام ُله يف اهلداية .انظر اإليضاح للقزويني.
( -)5قوله« :ككون املراد لطيفا» راجع للبدل املطابق ،وقوله« :أو مطلوبا ..إلخ» راجع لبدل البعض
واالشتامل .خملوف .وقوله« :لطيفا» أي :طريف ًا مستحسنا فيقتيض ذلك االعتناء به إلدخال ما يستغرب
يف أذهان السامعني .دسوقي.
( -)6يف التلخيص واملطول وخمترصه وغريها من كتب البالغة تركوا البدل املطابق وجعلوا اآلية ً
مثاال
=

الش ْي َط ُ
َّ
ان َق َال َيا آ َد ُم﴾ [طه ]120ففصل مجلةَ ﴿ :ق َال﴾ ألهنا بمنزلة البدل املطابق من

وسوس ،والنكتة يف اإلبدال :لطافة املراد ودقته.
أو منزلة بدل البعض نحوَ ..﴿ :أ َمدَّ كُم ب َِما َت ْع َل ُم َ
ونَ 132أ َمدَّ كُم ب َِأ ْن َعام
نيَ 133و َجنَّات َو ُع ُيون [ ﴾134الشعراء] ففصل مجلةَ ﴿ :أ َمدَّ كُم﴾ الثانية ألهنا
َوبَنِ َ

كبدل البعض؛ إذ مضموهنا بعض ما يعلمون .والنكتة يف إبداهلا كون
مضموهنا( )1مطلوبًا يف نفسه(.)2
أو منزلة بدل االشتامل ،نحو [الطويل]:
أقـ ُ
ـول َل ـ ُه ْار َح ـ ْل َال ُت َق ـ ْي َم َّن ِعنــدنا

()3

ِ

فـ(ال تقيمن) :بدل من (ارحل) بدل اشتامل ،والنكتة كالذي قبله(.)4
ِ

وإنام وجب الفصل يف التوكيد واإلبدال ألن الوصل يقتيض التغاير ،وليس
موجو ًدا فيهام.

امىو  :نية السؤال( ،)5أي :تقديره من اجلملة السابقة ،نحوَ ﴿ :والَ ُختَاطِ ْبنِي
ِيف ا َّل ِذي َن َظ َل ُمو ْا إ َِّهنُم ُّم ْغ َر ُق َ
ون﴾ [هود ،]37فجملة النهي تقتيض سؤاال من شأن

املنهي أن يسأل عنه فيقول :مل ال أخاطبك يف شأهنم؟

ووجب الفصل لصريورة اجلملة الثانية كاملقطوعة عام قبلها بسبب كوهنا
جوابًا لذلك السؤال املقدر.
لعطف البيان .قال اليعقويب :ومل يعترب بدل الكل يف اجلمل التي ال حمل هلا من اإلعراب؛ لنه ال يفارق
اجلملة التأكيدية إال باعتبار قصد نقل النسبة إىل مضمون الثانية يف البدلية دون التأكيدية ،وهذا املعنى ال
يتحقق يف اجلمل التي ال حمل هلا من اإلعراب؛ إذ ال نسبة تنقل.
( -)1املناسب مضمون ما قبلها .أي :وما قبلها غري وافية به ،وهي وافية؛ فأيت هبا لتتميمه .خملوف.
( -)2ألنه تذكري بالنعم لتشكر ،وهو ذريعة لغريه كاإليامن والعمل بالطاعة .خملوف.
( -)3عجزه:
أ
اِال ل
ِِِالسْْْ ل ِاااوْْ ه ِ لمسْْ هأ ِ
ِفكْْ ُ
أ
ذكر هذا البيت صاحب مفتاح العلوم دون نسبة ،وكذا اجلرجاين يف اإلشارات ،وكذا صاحب مغني اللبيب.
( -)4وهي أن املقام مطلوب يف نفسه ألنه إلظهار الكراهة إلقامة املخاطب واجلملة الثانية أوىف بتأديته .خملوف.
( -)5وهذه هو املسمى بشبه كامل االتصال.
ِ

امىو  :عدم اشرتاك الثانية مع األوىل يف احلكم ،نحوَ ﴿ :وإِ َذا َخ َل ْو ْا إ َِىل
َش َياطِينِهِ ْم [ ﴾...البقرة ]14إىل﴿ :ال ّل ُه َي ْست َْهزِ ُئ ِهب ِْم﴾ [البقرة ،]15مل تعطف مجلة:
﴿ال ّل ُه َي ْست َْهزِ ُئ ِهب ِْم﴾ عىل قوله﴿ :إِ َّنا َم َعك ْْم  ﴾...اآلية [البقرة ]14لعدم اشرتاكهام
يف احلكم؛ إذ ليست الثانية من مقوهلم.

امىو  :اختالف اجلملتني يف اخلربية واإلنشائية( ،)1بأن تكون إحداهام إنشائية
واألخرى خربية ،نحو [البسيط]:

ـها
وقال را ِئدُ همَ :أ ْر ُسوا ُن َز ِاو ُلـ َ

()2

ِ

وما أجازه النحويون من عطف اإلخبار عىل اإلنشاء وعكسه مستدلني بآيات
ِ

أجاب عنها البيانيون باتفاقهام معنى(.)3
امىو  :أن ال يكون بني اجلملتني جامع( )4عقيل أو ومهي أو خيايل ،فال تقول:
«زيد عامل وعمرو قائم»؛ لعدم اجلامع ،بخالف« :زيد عامل وعمرو جاهل»
و«نعم اليأس من اخللق وبئس الطمع فيهم» وسيأيت ذلك.
امىو  :إُيام العطف خالف املقصود( ،)5نحو [الكامل]:
ِ
وتظــ ُّن ســلمى أننــي أبغــي هبــا ِ
الضــالل َ ِتــ ْي ُم(ِ )6
َبــدَ ًِال ُأ َراهــا يف
ِ

ِ

( -)1وهذا وما بعده هو املسمى بكامل االنقطاع.
(-)2عجزه:
ِا ُتْْ ه
فِامْْ د ِجيْْ َِم ِْْ ااهِ ِ
فكْْك َ
والبيت لألخطل انظر كتاب سيبويه  .450/1والشاهد فيه :أنه مل يعطف «نزاوهلا» عىل «أرسوا»؛ ألنه
خرب لف ًظا ومعنى ،و«أرسوا» إنشاء لف ًظا ومعنى .والرائد :هو الذي يتقدم القوم لطلب املاء والكأل.
وأرسوا :أي :أقيموا .ونزاوهلا :أي :نحاول أمر احلرب ونعاجلها.
( -)3بأن ترجع اإلنشائية إىل اخلربية أو عكسه .خملوف.
( -)4يعني مع كوهنام متفقتني يف اخلربية واإلنشائية ،وإنام قلنا ذلك لئال يدخل القسم الذي قبل هذا فيه.
( -)5وهو -أعني خالف املقصود -عطفها عىل غري ما لو عطف املتكلم لقصد كون العطف عليها .وهذا
هو املسمى بشبه كامل االنقطاع.
( -)6ذكره صاحب مفتاح العلوم دون نسبة ،والشاهد فيه :عدم عطف «أراها» عىل «تظن»؛ لئال يتوهم
السامع أنه معطوف عىل «أبغي»؛ لقربه منه ،مع أنه ليس بمراد .اإليضاح بترصف.
ِ

مل يعطف «أراها» عىل «تظن» مع أن بينهام مناسبة يف املسند( )1واملسند إليه؛
لئال يتوهم عطفه عىل «أبغي» .فيكون من مظنونات سلمى ،وهو( )2خالف
املقصود؛ إذ املقصود أنه يظنها كذلك.
قْْْْ :
َا ه
ان ِ
ِِِااْ َ ه ِ
س
ِاةعْ َ ه ِ
ة ُكِ َل َ ىِالت ُ ه
أرشَ ه هِِ ُ
ِا ُف هـِال أ ُِ ه
ان ِ َا َق ُ
ص ه َِ
َ
ِأاِ َ َا ْ هِ ِ
ِأا هِِ َِ
ِا ُ ْ دـ ُ
صْْْْ هِ ِ هِِ َع ُ ْ دك ُ
َا هِِا ل َرْْْْ دق َِمْْْْ َـِاال ل َ
أق  :ذكر يف هذين البيتني مقتضيات الوصل:
ِ

ِ

ربا ويقصد ترشيك
مىو  :أن يكون لألوىل حمل من اإلعراب كأن تكون خ ً

الثانية هلا يف حكم( )3ذلك اإلعراب ،نحو« :زيد قام أبوه وقعد أخوه».

امىو  :القصد لرفع إُيام خالف املراد من اجلواب( ،)4كام إذا قيل لك« :هل
قام زيد؟» وقلت« :ال» وأردت أن تدعو للسائل فالبد من الوصل فتقول« :ال
ورعاك اهلل»؛ إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء عىل املخاطب بعدم الرعاية ،ولوال
ربا وإنشاء.
هذا اإلُيام لوجب الفصل؛ الختالفهام خ ً

امىو  :أن تتفق اجلملتان يف اخلربية واإلنشائية مع االتصال( ،)5أي :اجلامع
بينهام من عقل أو وهم أو خيال ،نحو﴿ :إ َِّن ْاألَبْ َر َار َل ِفي َن ِعيمَ 13وإ َِّن ا ْل ُف َّج َار
ارشبُو ْا َوالَ
َل ِفي َج ِحيم[ ﴾14االنفطار] ،واجلامع بينهام التضاد ،ونحو﴿ :و ُك ُلو ْا َو ْ َ
رس ُفو ْا﴾ [األعراف ]31واجلامع كذلك ،وهو ومهي.
ُت ْ ِ

والكال ُم عىل القوى الباطنية التي أثبتها احلكامء وبيان اجلامع العقيل والومهي

( -)1قوله« :يف املسند» الحتاد مسند كل مع مسند األخرى يف احلدث؛ ألن معنى أراها :أظنها .وقوله:
«واملسند إليه» ألنه يف األوىل حمبوب ويف الثانية حمب .خملوف.
( -)2قوله« :وهو» أي :كون أراها  ..الخ من مظنونات سلمى .خملوف.
( -)3قوله« :يف حكم ..إلخ» وهو اخلربية يف املثال.
( -)4وهذا هو املسمى بكامل االنقطاع مع اإلُيام.
( -)5وهذا هو املسمى بالتوسط بني الكاملني.

واخليايل(ُ )1ي ْر َج ُع إليه يف رشح األصل؛ لضيق هذا الرشح عن ذلك.

قْْْْ :
ة لكِ َم ُـِ َىَ ل د
ِاةْ ل
ِمْ رهـ َ
ط هر ِ
ِ ِ
ِا ه ِ
دِقْ ه ُ
فه ُة دك ِ َ
ي هِِِا ُ دـ َ
َاا ُل َ ُ
ِا َف ُ ه َ
أق  :من حمسنات الوصل بعد وجود مصححه تناسب اجلملتني يف االسمية
ِ

ِ

والفعلية ،وتناسب الفعليتني يف امليض واملضارعة ،نحو« :زيد قائم وعمرو
قاعد» و«زيد قام وعمرو قعد» ،ال« :قاعد» و«يقوم» يف األول( ،)2و«يقعد» يف
مانع فيجب تركها ،ويكون الوصل عىل
الثاين ،ما مل( )3يمنع من تلك املناسبة ٌ
احلالة التي اقتضاها احلال ،كام إذا أريد يف إحداهام التجدد ويف األخرى الثبوت
نحو« :قام زيد وعمرو قاعد».
واملقصود من البيت :أن الوصل مع املناسبة املذكورة أوىل منه مع عدمها -ال
من الفصل كام يومهه ظاهر املتن -ما مل يمنع من تلك املناسبة مانع واهلل أعلم.
( -)1أ) -اجلامع العقيل هو أمر بسببه يقتيض العقل اجتامعهام يف املفكرة ،وذلك بأن يكون بني اجلملتني:
 )1إما احتاد يف املسند إليه أو يف املسند أو يف قيد من قيودهام ،نحو «زيد يصيل ويصوم» ،و«يصيل زيد
وعمرو» ،و«زيد الكاتب شاعر وعمرو الكاتب عامل».
 )2وإما تامثل واشرتاك يف املسند واملسند إليه أو يف قيد من قيودهام ،وال حيسن إال إذا كان بينهام مناسبة ،فنحو
«حممد شاعر وعمر كاتب» ال حيسن إال إذا كان حممد وعمرو أخوين أو نظريين أو صديقني أو رشيكني.
 )3وإما تضايف بينهام بحيث ال يتعقل أحدهام إال بالقياس إىل اآلخر ،كاألبوة مع البنوة ،والعلو مع السفل،
واألقل مع األكثر ،والعلة مع املعلول ،إىل غري ذلك.
 ب) -اجلامع الومهي :هو أمر بسببه حيتال الوهم يف اجتامع اجلملتني يف املفكرة وذلك بأن يكون بني اجلملتني: )1إما شبه تامثل كلوين بياض وصفرة فإن الوهم يربزهام يف معرض املثلني ،لكن العقل يعرف أهنام لونان
متباينان داخالن حتت جنس واحد وهو اللون.
 )2أو تضاد :وهو التقابل بني أمرين وجوديني بينهام غاية اخلالف ويتعاقبان عىل حمل واحد كالسواد والبياض.
 )3أو شبه تضاد كالسامء واألرض فإهنام وإن كان بينهام غاية اخلالف من جهة االرتفاع واالنخفاض إال أهنام
ال يتعاقبان عىل حمل واحد كام يف التضاد.
 ج) -اجلامع اخليايل :وهو أمر بسببه يقتيض اخليال اجتامع األمرين يف الفكر ألسباب خمتلفة باختالفاملتكلمني كصناعة خاصة أو عرف عام ،كالسيف والرمح يف خيال الفارس ،والقلم والورق يف خيال
الكاتب ،والدرس والسبورة يف خيال الطالب ،وهكذا .من الطراز وعلوم البالغة.
( – )2أي :لعدم تناسب اجلملتني يف االسمية .وقوله :ويقعد يف الثاين ،أي :وال يقال :ويقعد يف الثاين لعدم
تناسبهام يف امليض .خملوف
( -)3قوله« :ما مل يمنع ..إلخ» ما :مصدرية ظرفية ملحذوف ،أي :وترتكب هذه املناسبة ما مل يمنع ..الخ،
أي :مدة انتفاء منع املانع .خملوف.

قْْْْ :

الْبَابُ الثَّامِنُ :اإلِجيَازُ وَاإلِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ

َ ُأ ه ََْْ لةِا ُل َم ُة َىْْمَِه َ ُرْْ د َِقْْ ُ ها هِ ِ
ـ ِ
هجيْْْ م ِ لع هْْْ ُِ
َاَ َهأ َقْْْ أكِ هم ُىْْْ لبِِ َ
سِا ُل لر لسْ هقَِل ُةْ َ ا ِ
وَْ« َع ُ َ َ
َِْ له ه

هْ

َ ِِا ُل لم َس ْ َااُ َ
رسَِه ْ ه ُو ه هِ» ِ
لِو ْْ« ه ُ
ِِ َهاِ َقصْ دِ(ِ)1اا ُ د
ـ ِ
لِ ََىُ َ هسْ ُِ
َ َ
ُ
َ

َا ل
ى» ِ
تَ ِ
صْْ ها ُ
َاالِ ل َ
يِ َف ه ْْ ا َِفْْ َ ُ
أق  :املساواة :كون اللفظ بقدر املعنى املراد ،أي :مثله ،نحوَ ﴿ :و َال َحيِ ُيق
الس ِّي ُئ إ َِّال ب َِأ ْه ِل ِه([ ﴾)2فاطر ]43و(سر( َِِ)3و ) تعاىل ،أي :إىل احلرضة
ا ْل َمك ُْر َّ
العلية؛ ألنه أعظم وسيلة إليها.
ِ

ِ

واإلجياز :كون اللفظ أقل من املعنى( )4من غري إخالل ،نحو« :عفو اهلل
نرجو»؛ إذ املراد :قرص الرجاء عىل عفو اهلل تعاىل دون غريه ،وهذا املعنى يؤدى
بعبارة أكثر من املثال .فإن حصل إخالل رد كام يأيت.
وهو قسامن :إجياز قرص( ،)5وإجياز حذف(.)1
( -)1قوله« :و َقرص» بفتح القاف وسكون الصاد ،هذا هو املشهور .وحقق بعضهم أنه بكرس القاف وفتح
الصاد ،ذكره الدسوقي .خملوف.
( -)2إن قيل :التمثيل باآلية غري صحيح؛ ألن فيها حذف املستثنى منه ،فيكون إجيازا .قلنا :اعتبار هذا
احلذف ألمر لفظي ال يتوقف إفادة املعنى عليه يف االستعامل ،وإنام جر إليه مراعاة القواعد النحوية
املوضوعة ألصل تراكيب الكالم .وحاصل الفرق بني األمر اللفظي وغريه :أن ما جرى عرف
املأيت به يكون مراعاة للقواعد املتعلقة
االستعامل باالستغناء عنه بال قرينة خارجة عن ذلك الكالم ِّ
باللفظ ،فال يكون حذفه إجيازا .وما جرى العرف بذكره بحيث ال يستغنى عنه يف نفس الرتكيب إال
لقرينة خارجية يكون حذفه إجيازا؛ لالفتقار إليه يف املعنى .خملوف باختصار.
( -)3قوله« :ورس بذكره» فيه أنه من اإلجياز؛ ألن يف املثال حذف املفعول الذي ال يعلم إال بالقرينة؛
الحتامل اللفظ يف ذاته ملعنى :رس بذكره لقضاء حاجتك ونحو ذلك ،ويف بعض النسخُ :سدْ بذكره،
وهو املناسب .خملوف.
عر َفه اإلمام حييى بن محزة  #يف الطراز بقوله :هو عبارة عن تأدية املقصود من الكالم بأقل
( -)4وقد َّ
عبارة متعارف عليها .ثم قال :ثم إنه يأيت عىل وجهني :أحدهام القرص :وهو اإلتيان بلفظ قليل حتته معان
َمجَّة .وثانيهام :إجياز باحلذف .باختصار من الطراز ج.3
( -)5إجياز القرص :هو الداللة عىل املعاين الكثرية بألفاظ قليلة ،أي :تضمني العبارات القليلة القصرية
معاين كثرية غزيرة من دون أن يكون يف تراكيبها لفظ حمذوف.

اص َح َيا ٌة﴾ [البقرة]179؛ ألن
ف اا  :نحو قوله تعاىلَ ﴿ :و َلك ُْم ِيف ا ْل ِق َص ِ
الناس إذا علموا أن من َقتل ُقتل كان ذلك أدعى إىل عدم قتل بعضهم بعضا،
فيكون ذلك حياة هلم ،وليس يف ذلك حذف.
اس َأ ِل ا ْل َق ْر َي َة﴾ [يوسف ]82أي :أهل القرية.
االة  :نحوَ ﴿ :و ْ
ارضب بِّ َع َص َ
اك ا ْل َب ْح َر
اامل ا ِ
ل إما جزء مجلة ،كاملثال ،أو مجلة ،نحوَ ﴿ :أ ِن ْ ِ
َفان َف َل َق﴾ [الشعراء ]63أي :فرضب فانفلق .ومنه :مثال املتن؛ إذ التقدير :أبعد بعدا.
وبقية البيت تكملة .ويف البيت النهي عن جمالسة الفساق ومصاحبتهم؛ ألن
من ختلق بحالة ال خيلو حارضه منها ،واخللطة كام تورث اخلري تورث الرش ،ويف
العزلة عن الفساق ختلص من رشورهم.
قْْْْ :
ِا َعْ َ
ة ُ
ن» ِ
كِات َلِقْ ُ َ ِا ُل َِْ ه ِ
ن ِ
ا َىْْ ه ِ
َا َعك لُسْْ لبِ لَ ُةْْ َ ل
لِ َ ه ه
وَْ«ا ُل َِق ُا َ
َه
س ِ
ِاا ََِتَكْْْ د هِِِالْْْىأ ُر هِ
س ِ
هَض هبََِ ُةْ َ ِال أ ْ ُِ هِ
جي لِء(َِ )3ه ة َ
له َ ْْْ ُ دق ُ
ت د
َا َجْْْ َءَِه ة َ
ِااِ َ ُ
َ ُ
ْك ِ
ك هماْْ هِ
هك ِ
التْْْ ُ هَا هِ
ِا أ
ك ه َْْْ د ِ ُ
اض ُ
هَغْْْ ه َ
اعْْْ ه َ
()2

اهِ َذاِال أت ُة هما هـِ ِ
ـ ِ
ِاال أتت هُم ْا هِ
َا َق ُر ه ِ هذ ِال أت ُ هص ه
ت ه
اس َ
لَ ْ ُ َعمَِه ْ ُ
الا ه َ
أق  :اإلطناب :تأدية املعنى بلفظ أزيد منه لفائدة .فهو عكس اإلجياز.
نحو« :اللهم متعنا بالنظر إىل وجهك الكريم بفضلك مع أحبابنا يف جنة النعيم»،
والفائدة يف ذلك :إظهار شأن اجلنة بوقوع الرؤية فيها .ومن ذلك :مثال املتن،
وفائدة (رعاك اهلل) :أن لزوم قرع الباب ال يفيد مع عدم رعاية اهلل وعنايته.
َ:
وقو ُلنا« :لفائدة» ر م ِ
ِ

ِ

ل تط َك ِ :وهو زيادة لفظ غري متعني ال لفائدة ،كقوله [الوافر]:
عر َفه البالغيون بأنه :التعبري عن املعاين الكثرية بعبارة قليلة وذلك بحذف يشء من الرتكيب مع عدم
(َّ -)1
اإلخالل بتلك املعاين.
(*) واعلم أنه ال بد يف كل حذف من وجود أمرين :داع يدعو إليه ،وقرينة تدل عىل املحذوف وترشد إليه،
واملحذوف إما أن يكون حر ًفا أو كلمة أو مجلة أو أكثر.
( -)2قوله« :ألن الناس ..إلخ» لعل معناه أن الناس  ..الخ كام يف عبارة السعد .أي :وهذا معنى طويل مجعه
لفظ قليل ،فقوله« :ألن ..إلخ» علة لكون الرتكيب من إجياز اللفظ فافهم .خملوف.
( -)3قوله« :جييء» أي :حيصل ويتحقق .خملوف.

َ
وألفـ ـى َق ْو َهلـ ـا َكـ ـ ِذبًا َو َم ْينـــا(ِ )1
فإن الكذب واملني واحد ،والزائد أحدهام غري معني.
ِ

ااحل

 :وهو زيادة متعينة ال لفائدة ،كقوله [الطويل]:
ـس َق ْب َلـ ُه(ِ )2
لم اليــو ِم واألمـ ِ
وأعلم ِع َ
ُ

فـ«قبله» حشو.

ِ

اَك ِاةاى نَِأم ا:
مىو  :اإليضاح بعد اللبس ،أي :البيان بعد اإلهبام()3؛ ألن ذلك( )4أوقع يف
النفس؛ لرؤية املعنى( )5يف صورتني :أوالهام :مبهمة ،واألخرى :موضحة،
موضحا ،فقوله( :لشوق) الخ :علة
مبهما ،ويتمكن منها
فتتشوق النفس إليه
ً
ً
لإليضاح بعد اللبس.
امىو ِ :اإليغال ،وهو ختم الكالم بام يفيد نكتة يتم الكالم بدوهنا ،نحو:
ني 20ا َّت ِب ُعوا َمن الَّ َي ْس َأ ُلك ُْم َأ ْجر ًا َو ُهم ُّم ْهتَدُ َ
ون [ ﴾21يس]،
﴿...ا َّت ِب ُعوا ا ْل ُم ْر َس ِل َ
ومعلوم أن الرسول مهتد ،لكن فيه زيادة حث لإلتباع وترغيب يف الرسل.
امىو  :التذييل ،وهو تعقيب مجلة بجملة حتتوي عىل معناها للتأكيد .فبينه
()6
احل ُّق َو َز َه َق ا ْل َباطِ ُل إ َِّن ا ْل َبا ِ
ط َل
وبني اإليغال عموم من جهة  .نحوَ ﴿ :و ُق ْل َجاء ْ َ
( -)1صدره:

اقْْْْْ أ َ ه
َ
َْْْْْـِله َ ا ه َ ْْْْْ ُا هِب ِ
لِاا
َ
والبيت يف لسان العرب مادة «مني» وقوله :راهشيه :مثنى راهش ،وهام عرقان يف باطن الذراع.
(-)2عجزه:
د
ـ ِ
ِعْْ هِ
الكىىْْ ِعْْ ِع ْْ هـِمْْ ِِِغْْ َ
عم :أي :أعمى.
والبيت لزهري بن أيب سلمى ،انظر ديوانه ص 29ورشح املعلقات السبع ص .69وقولهِ :
﴿و َق َض ْينَا ِإ َل ْي ِه َذلِ َك ا َ
وع ُّم ْصب ِِحنيَ ﴾ [احلَ ِ ]ِ 66فإن قوله:
أل ْم َر َأ َّن َداب َِر َهؤُ الء َم ْق ُط ٌ
( -)3مثاله قوله تعاىلَ :
َ
ِ
وع ُّم ْصبِحنيَ ﴾ إيضاح لإلهبام الذي تضمنه لفظ ﴿األ ْم َر﴾.
﴿ َأ َّن َداب َِر َهؤُ الء َم ْق ُط ٌ
( -)4قوله« :ألن ذلك» أي :البيان بعد اإلهبام ،تعليل ملحذوف ،أي :وإنام ارتكب اإليضاح املذكور ألن ..الخ.
( -)5قوله« :لرؤية ..إلخ» علة لألوقعية .خملوف.
( -)6فيجتمعان فيام هو بجملة للتأكيد يف ختم الكالم ،وينفرد اإليغال فيام هو باملفرد وفيام هو لغري التوكيد:
سواء كان بجملة أو بمفرد ،وينفرد التذييل فيام هو يف غري ختم الكالم .صبان .خملوف.
ِ

ِ

ك َ
َان َز ُهو ًقا﴾ [اإلسراء .]81وهو قسامن:
ااا  :ما جرى جمرى املثل :وهو أن تكون الثانية مستقلة بنيل املراد وغري
متوقفة عىل ما قبلها ،نحو :املثال املتقدم(.)1
خي َرج خمرج املثل :وهو أن تتوقف الثانية عىل األوىل يف إفادة
الة  :ما مل ُ ْ
ور[ ﴾1سبأ] أي:
املراد( .)2نحوَ ﴿ :ذلِ َك َج َز ْين ُ
جي َازى إ َِّال ا ْل َك ُف ُ
َاهم ب َِما َك َف ُروا َو َه ْل ُ َ

وهل جيازى ذلك اجلزاء املخصوص.
ف َت ْع َل ُم َ
ونُ 3ث َّم َّ
ف َت ْع َل ُم َ
امىوِ :التكرير ،نحوَّ ﴿ :
كر َر
كَال َس ْو َ
كَال َس ْو َ
ون[ ﴾4التكاثر] َّ
لِتأكيد اإلنذار والردع ،وأتى بـ«ثم» للداللة عىل أن الثاين أبلغ( )3من األول.
امىو  :االعرتاض :وهو أن يؤتى بجملة فأكثر بني شيئني متالزمني ،نحو:
«اهلل تعاىل فعال ملا يريد» و«اعلم رعاك اهلل أنه ال يضيع من قصده» ،والنكتة يف
األول :التنزيه ،ويف الثاين :الدعاء.
امىو ِ :التكميل -ويسمى االحرتاس -وهو أن يؤتى يف كالم يوهم خالف
ين([ ﴾)4المائدة.]54
املقصود بام يدفعه ،نحوَ ﴿ :أ ِذ َّلة َع َىل ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني َأ ِع َّزة َع َىل ا ْلكَا ِفرِ َ

امىو  :التتميم ،وهوأن يؤتى يف كالم ال يوهم خالف املقصود بفضلة
ون ال َّط َعا َم َع َىل ُح ِّب ِه ِم ْس ِ
لنكتة .كاملبالغة( )6يف نحوَ ﴿ :و ُي ْط ِع ُم َ
كينًا﴾ [اإلنسان]8
()5

احل ُّق َوزَ َه َق ا ْل َبا ِط ُل﴾ اآلية ،فال شك أن الثانية مشتملة عىل معنى األوىل،
( -)1وهو قوله تعاىلَ :
﴿و ُق ْل َجاء ْ َ
مؤكدة هلا ،وليس فيها ما يربطها باألوىل فهي مستقلة فقد جرت جمرى املثل يف االستقالل.
﴿و َه ْل ُ َجيازَ ى إ َِّال ا ْل ُ
ور﴾ تذييل لقوله:
( -)2أي :إن الكالم ال يفهم املراد منه إال بمعونة ما قبله .فقوله تعاىلَ :
كَف َ
﴿ َذ ِل َك َجزَ ْين َُاهم ب َِما َ
كَف ُروا﴾ وقد جاء هذا التذييل توكيدً ا ملا قبله الشتامله عىل معناه ،ولكنه غري مستقل
بمعناه ،وال يفهم الغرض منه إال بمعونة ما قبله؛ إذ املعنى وهل نجازي ذلك اجلزاء الذي ذكرناه إال الكفور.
( -)3وذلك ألن أصل «ثم» الداللة عىل تراخي الزمان ،لكنه قد يأيت ملجرد التدرج يف درج االرتقاء من غري
اعتبار الرتاخي والبعد بني تلك الدرج .املطول.
( -)4ألنه لو اقترص عىل قولهَ ﴿ :أ ِذ َّلة َ
عَىل ا ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ لتوهم أن ذلك لضعفهم ،فأتى عىل سبيل التكميل
بقولهَ ﴿ :أ ِعزَّ ة َ
وإشعارا بأن ذلك تواضع منهم للمؤمنني .األطول.
ين﴾ دف ًعا هلذا الوهم،
عَىل ا ْلكَا ِفرِ َ
ً
( -)5أي :يأيت بمفعول أو حال أو متييز أو جار وجمرور.
( -)6أي :يف املدح املسوق له الكالم .خملوف.

بجعل الضمري عائدً ا عىل الطعام( ،)1أي :عىل حب الطعام واالحتياج إليه.
الص َل َو ِ
ات
امىو  :عطف اخلاص عىل العام لنكتة ،نحوَ ﴿ :حافِ ُظو ْا َع َىل َّ
والص َ
ال ِة ا ْل ُو ْس َطى﴾ [البقرة ]238والنكتة :االهتامم باملعطوف.
َّ
قْْْْ :
ِاال أت ُ
ك ِ
ط ه َْ هِ
ةْ َم لةِا ه
ة ُ ِْ ه َ
َا َِا ُ
ِ

أق

اكِ ِ
احل ُ هِ ِ َم ُ ل ا مِ( ِ )2هَِِْ َ ُر هصْ ه
َا ُِ َ
 :الوصمة :العيب .واإلخالل :إفساد املعنى املؤدى بعبارة أقل منه.
ِ

والتطويل :الزيادة الغري املتعينة ال لفائدة .واحلشو :الزيادة املتعينة ال لفائدة.
والثالثة مردودة عند علامء البالغة واهلل أعلم.

۞۞۞۞۞

( -)1أما إذا جعل الضمري عائدا عىل «اهلل» أي :ويطعمون الطعام عىل حب اهلل فال يكون مام نحن فيه؛ ألنه
لتأدية أصل املراد .والشاهد يف املثال :قولهَ :
﴿عَىل ُح ِّب ِه﴾ فقد أتى بفضلة وهو اجلار واملجرور للتتميم.
( -)2قوله« :مردود» ذكر باعتبار معنى الوصمة وهو العيب .خملوف.

قْْْْ ِِ :
ان
ْالفَ ُّن الثَّانِيِ :ع ْل ُم ْالبَيَ ِ

ِالْْ َم ُةىَمِ َ ل
هطْ ُ دق ل
ِر ُ َت هْفُِ ِ
َ ُأ ه ََ لة ِ ُ ِ
َ ُ ِْْْْ د
َِْْْْ د ِا ُاِ هوىَ ََْْْْ هِة ِ
هابِا ُا َ َ

ِع ْ ه لُِ ِ
َف ْ ِا ُل َِ َا ْ ه ِ هع ُ ْ لـ َِم ْ َِه ْ هب ل

صْْْ ُ ل هِِِ َث َ
ِثْْ هِة ِ
اا ل
ِا ُ
لا ل ْْ لا َو َ
أق َّ :
أخ َر علم البيان عن علم املعاين ملا تقدم( )1هناك.
ِ

ِ

وهو :علم يعرف به إيراد املعنى الواحد املدلول عليه بكالم مطابق ملقتىض

احلال بطرق خمتلفة يف إيضاح الداللة عليه ،بأن يكون بعض الطرق واضح
وبعضها أوضح.
الدالل ِة
ُ
فخرج معرفة إيراده بطرق خمتلفة يف اللفظ والعبارة فقط.
واملراد باملعنى الواحد :كل معنى واحد يدخل حتت قصد املتكلم وإرادته،
فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا« :زيد جواد» بطرق خمتلفة -مل يكن بمجرد ذلك
عاملا بالبيان .واملراد بالطرق :الرتاكيب.
امة ِ ذل ( :)2إيراد معنى «زيد جواد» يف طرق التشبيه« :زيد كالبحر يف
الكرم» «زيد كالبحر» «زيد بحر».
وهذا الفن حمصور يف ثالثة أشياء :التشبيه ،واملجاز ،والكناية.
ااجبِ احلص :أن اعتبار املبالغة يف إثبات املعنى( )3لليشء إما عىل طريق
اإلحلاق( ،)4أو اإلطالق(.)5

( -)1أي :ملا تقدم يف سبب تقديم علم املعاين عىل علم البيان ،فارجع إليه.
( -)2أي« :إيراد املعنى ..إلخ»  .خملوف.
(« -)3املعنى» أي :الذي يف األصل ،وقوله« :لليشء» أي :الذي هو الفرع .خملوف.
( -)4اإلضافة للبيان ،واملراد باإلحلاق :إحلاق املبالغ فيه بام هو أصل يف الوصفية .خملوف.
( -)5أي :إطالق دال األصل عىل املبالغ فيه .خملوف.

االة ( :)1إما إطالق امللزوم عىل الالزم( ،)2أو عكسه.
وما يبحث فيه عن ااا ( :)3التشبيه ،وعن الة  :املجاز ،وعن الة لت:
الكناية.
قْْْْ :

فَصْلٌ :فِي الدَّاللَةِ الْوَضْعِيَّةِ

صْْ ل َِه ل أ َ
اللْْ هةِا ُل َِ ُ ْْ هة أا ُةِ ِ
َاا ُل َ ُ
ِثْْْ مِة ِ:لم َ
َأ ُق َسْْْ لم َو ِ َث َ
ط ََ َ ْْْ ُِة ِ

ِالِاحل ُاةه أاْ ُةِ(ِ )4
ة ل ِا ُل َر ُو لـ
َع َبِِااَ َ
َُ
السْْ َه َ ُِة ِ
َ َضْْم م ِا ُل هتْْ َقا مِاِ ِ،أ أمْْ ِ أ

ََ ُ م
س هِِِ َف ل ِا ُل َِ َا هِ ِ
ِي َ ِ ،ا َعك لُس لو ِال َة ُ ه أا َتْ هِ ِ
ِاحل ه ا َ ُةِ َل ُا َ
َف ُو َ ُ َ
ت ََ
أق  :الداللة :فهم أمر من أمر ،واألول :املدلول ،والثاينُّ :
الدال:
ِ

ِ

فإن كان لف ًظا( )5ا
داال عىل تامم ما وضع له فالداللة مط َ اة( ،)6كداللة
«اإلنسان» عىل «احليوان الناطق» .أو عىل جزئه يف ضمن كله فتضمىاة ،كداللته
عىل «احليوان» يف ضمن «احليوان الناطق» .أو عىل أمر خارج عن معناه الزم له
( -)1أي :اإلطالق .خملوف.
( -)2أراد بالالزم ما له ارتباط بغريه ،وليس املراد خصوص الالزم العادي ،وهو ما ال يقبل االنفكاك
عادة ،وال العقيل ،وهو ما ال يقبل االنفكاك ً
عقال .خملوف.
( -)3قوله« :عن األول» :أي :اعتبار املبالغة عىل وجه االحلاق .وقوله« :وعن الثاين» :أي :اعتبار املبالغة
عىل وجه إطالق امللزوم عىل الالزم .وقوله« :عن الثالث» :أي :اعتبار املبالغة عىل وجه إطالق الالزم
عىل امللزوم .خملوف.
( -)4قوله« :والقصد» أي :املعنى الذي يقصد ،وقوله« :الوضعية» ،أي :التي هي اللفظية ،وقوله« :ال
احليثية» ،أي :التي هي كون اللفظ املوضوع بحيث يفهم منه املعنى عند إطالقه .منه .ولعل وجه اختيار
الفهم عىل احليثية ما قاله الصبان يف حاشية امللوي من أهنم أخرجوا «حيث» يف مثل هذه العبارة عن
موضوعها من وجهني :فإهنم جتوزوا هبا وهي ظرف مكان إىل احلالة تشبيها هلا باملكان ،وأدخلوا عليها
الباء مع أهنا ال خترج عن النصب حمال عىل الظرفية إال إىل اجلر بـ«من» اعتامدا عىل قول بعض النحاة
بترصفها قليال تأمل .خملوف.
( -)5أي :فإن كان الدال لفظا ..الخ .خملوف.
( -)6سميت األوىل بداللة املطابقة لتطابق اللفظ واملعنى .وسميت الثانية بالتضمن لكون اجلزء يف ضمن
املعنى املوضوع له .وسميت الثالثة بااللتزام لكون اخلارج الز ًما للموضوع له .مطول.

ف لتقاماة ،كداللته عىل «قبول العلم(.»)1
ُّ
غري لفظ فالداللة غري لفظية .وبيان أقسامها كاللفظية وما
وإن كان
الدال َ
يتعلق هبا يف رشحنا لـ«السلم يف املنطق» للمصنف .واملطابقية ليس للبيانيني
بحث عنها ،وإنام بحثهم عن داللة التضمن وااللتزام العقليتني()2؛ لقبوهلام

()3

للوضوح واخلفاء ،بخالف األوىل الوضعية؛ ألن السامع إن كان عاملا بوضع
أوضح عنده من بعض ،وإن مل يكن عاملا
األلفاظ لذلك املعنى مل يكن بعضها
َ
بذلك مل يكن كل واحد من األلفاظ داال عليه؛ لتوقف الفهم عىل العلم
بالوضع ،بخالف العقليتني؛ جلواز اختالف اللوازم يف الوضوح()4؛ إذ قد يكون
اليشء جز َء اليشء أو جز َء جزئه( ،)5وقد يكون الز ًما أو الز َم الزم( ،)6فوضوح
الداللة بحسب قلة الوسائط وكثرتا ،واهلل أعلم.

ً
شاغال للجهة ،وعىل كونه
( -)1أي :كداللة لفظ «اإلنسان» عىل قبول العلم ،وعىل كونه متحركًا ،وكونه
ضاحكًا ،وغريها.
( -)2سميت داللة التضمن وااللتزام داللة عقلية ألن داللة اللفظ عىل كل من اجلزء واخلارج إنام هي من
جهة أن العقل حيكم بأن حصول الكل يف الذهن يستلزم حصول اجلزء فيه ،وحصول امللزوم يستلزم
ً
مدخال فيها .مطول.
حصول الالزم .واملنطقيون يسمون كل الثالث وضعية بمعنى أن للوضع
( -)3تعليل لقوله« :وإنام بحثهم عن داللة التضمن وااللتزام» .خملوف.
وضوحا وخفا ًء؛ إذ لوازم اليشء كثرية
( -)4قال يف علوم البالغة يف سياق العقليتني :ويتأتى فيهام االختالف
ً
بعضها قريب اللزوم يسبق إىل الذهن فهمه برسعة ،وبعضها بعيد ،فيصح اختالف الطرق فيها ،ويكون
وجزءا جلزء من يشء آخر،
جزءا من يشء
ً
بعضها أكمل من بعض يف اإلفادة ،وكذا جيوز أن يكون املعنى ً
فداللة اليشء الذي ذلك املعنى جزء منه عىل ذلك املعنى أوضح داللة من اليشء الذي ذلك املعنى جزء
من جزئه عىل ذلك املعنى ،فداللة احليوان عىل اجلسم أوضح من داللة اإلنسان عليه؛ ألن داللة احليوان
عليه بال واسطة ،بخالف اإلنسان ،ومثله داللة اجلدار عىل الرتاب أوضح من داللة البيت.
( -)5قوله« :إذ قد يكون اليشء ...إلخ» فداللة اللفظ عىل اليشء وهو جزء معناه كداللة احليوان عىل
اجلسم أوضح من داللة لفظ آخر عليه وهو جز ُء ج ِ
زء معناه كداللة اإلنسان عىل اجلسم .خملوف.
( -)6وقوله« :وقد يكون الز ًما ..إلخ» فداللة اللفظ عىل اليشء وهو الزم معناه كداللة كثرة الضيافات
عىل الكرم أوضح من داللة لفظ آخر عليه وهو الزم الزمه كداللة كثرة الطبخ عىل الكرم .خملوف.

قْْْْ :

الْبَابُ األَوَّلُ:التَّشْبِيهُ

ت ُ
هاوىَ ِ َ َ
ِعْْ َب ُ
اكِ ِ
اللْْ مة َ
َ ُ ِْْ ل
ِاشْْ ه َ
َأ ُا َو لرْْْ لبِ َأ ُاََ َةْْْ مِة َِ ِ:ا ُجْْْ مبِ َأ َ ا ُِ ِ
ِ

أق

َأ ُمِْْ َ َُ ه هِِِ َم ُة اىْْمَِ َهالْْ دةِ َأ َْْ ُ
كِ ِ
َا َ
أَْْ ُِ ِ
ا َ َفْْ ل َِفْْ أِ ُهـِ ل ْْ ُِ َكِالى َ

 :التشبيه لغة :التمثيل .واصطالحا :الداللة عىل مشاركة أمر ألمر يف
ِ

َ( )1نحو« :جاء زيد

معنى بآلة خمصوصة كـ«الكاف» ملفوظة أو مقدرة .ف
عمرا» ،واالستعارة التحقيقية ،نحو« :رأيت أسدً ا يف
وعمرو» و«قا َت َل زيدٌ
ً
ِ
«أنشبت املني ُة أظفارها» ،والتجريد اآليت يف البديع،
احلامم» ،وا ْل َم ْكنِ َّية ،نحو:
نحو« :رأيت من زيد أسدا(.»)2
ا

ك :نحو« :زيد أسد» فإن املحققني عىل أنه تشبيه بليغ ال استعارة؛ ألن

املستعار له مذكور ،وال تكون االستعارة( )3إال حيث يطوى ذكره ،وجيعل
الكالم خاليا عنه.
اأاو ربِأاَةة :وجه ،وأداة ،و طرفان.
نحو« :زيد كاألسد يف الشجاعة» ،ف ل جب :املعنى اجلامع بني زيد واألسد،
وهو الشجاعة ،ااا ا ُِ :آلة وهي «الكاف» .االط ف « :زيد» و«األسد» ،وقد
يقترص عىل لفظهام(.)4
قْْْْ :
ك(َ ِ )5ا ها لس أا ه ِ همىُ لبِال أ
ط َ َفْ ُِ ِ
ص مِ
َف ُ
ِ

َأ َُ ا ِ
ِا َع ُ ه أاْْ ه ِ َأ ُا ل
ِر ُ َت ه َرْْ ُِ ِ
ضْْ َ
ِ

( -)1أي :خرج بقيد« :بآلة خمصوصة»؛ إذ ليست موجودة فيام ذكر .قوله« :نحو :جاء ..إلخ» أي :داللة
نحو :جاء  ..الخ .خملوف.
( -)2أصله :لقيت زيد املامثل لألسد ،ثم بولغ يف تشبيهه به حتى إنه جرد من زيد ذات األسد وجعلت
منتزعة منه .دسوقي.
( -)3أي :الترصحيية التي ا ُّد ِع َي أن منها «زيد أسد» .خملوف.
( -)4فيكون تشبيها بليغا حذفت منه األداة والوجه .خملوف.
( -)5قوله« :فصل» هو من مجلة البيت .وقوله« :أيضا» مقدم من تأخري ،أي :وعقليان أيضا .خملوف.

أق

 :طرفا التشبيه :إما ِح ِّسيان

()1

كاخلد والورد ،أو عقليان كالعلم

واحلياة( ،)2أو خمتلفان :بأن يكون املش َّبه حس ايا واملش َّبه به عقل ايا كالسبع

()3

واملوت ،أو عكسه( )4كاملوت والسبع.
اامل ا ِ َ حليس :املدرك هو أو مادته( )5بإحدى احلواس اخلمس الظاهرة.
فدخل اخليايل ،وهو املعدوم الذي فرض جمتمعا من أمور كل واحد منها مام
يدرك باحلس ،كقوله [مجزوء الكامل]:
َّ
وكــــــأن ُحم َمــــــ َّر الشقيـــــــ
أعــــــال ُم يــــــاقوت ُن ِشــــ ـ ْـر ِ
ِ

ـــــق إذا َت
ِ
صــــو َب أو َتصــــ َّعدْ
َّ
َن عـــىل رمـــاح ِمـ ـن َزبَ ْر َجـ ـدْ (ِ )6
ِ

فإن كال من األعالم والياقوت والزبرجد والرمح حمسوس ،لكن املركب

()7

الذي هذه األمور مادته ليس بمحسوس؛ ألنه غري موجود ،واحلس ال يدرك إال
ما هو موجود.
( -)1قال اإلمام حييى بن محزة  -#-يف الطراز :االشرتاك يف األوصاف احلسية هي باإلضافة إىل احلواس
ي أِ
التي هي طريق اإلدراك -مخسة :ااا ِ :االشرتاك يف الصفة املبرصة ،نحو قوله تعاىلِِ﴿ :وَ َأ أ ل
ِاا ُل َم ُ َج لِ[﴾58ال ْ ِ] ،فاجلامع احلمرة ،ونحو :تشبيه اخلدِّ بالورد .الة ِ :االشرتاك يف
ا ُل َا لق ل
ل َ
ت :االشرتاك يف الكيفية املذوقة،
الكيفية املسموعة ،نحو :تشبيه األسلحة يف وقعها بالصواعق .االة ل ِ
ـ :االشرتاك يف الكيفية املشمومة ،نحو :تشبيه َش ِّم الرحيان
نحو :تشبيه الفواكه احللوة بالعسل .اال اَ ِ
س :االشرتاك يف الكيفية امللموسة ،نحو :تشبيه اجلسم –أي :اجللد -الناعم باحلرير.
باملسك .ااب م ِ
باختصار من الطراز .139/1
( -)2ووجه الشبه بينهام كوهنام جهتي إدراك ،كذا يف املفتاح واإليضاح ،فاملراد بالعلم هاهنا :امللكة التي
يقتدر هبا عىل اإلدراكات اجلزئية ال نفس اإلدراك ،وال خيفى أهنا [أ  ِ:امل كة ِ] جهة وطريق إىل
اإلدراك كاحلياة .سعد.
( -)3فالسبع حيس واملوت عقيل ،واجلامع يف هذا املثال اإلهالك.
( -)4أي :بأن يكون املشبه عقليا واملشبه به حسيا ،كتشبيه املوت بالسبع ،واجلامع رسعة اغتيال كل.
( -)5قوله« :أو مادته» أي :مجيع أجزائه التي تركب منها وحتققت هبا حقيقته الرتكيبية .دسوقي .وقوله:
«فدخل» أي :يف احليس بسبب زيادة قوله« :أو مادته» .سعد.
( -)6قائله الصنوبري ،انظر أرسار البالغة ص 159واإليضاح ص .207والشقيق :نوع من الورد أمحر
اللون .و َت َص َّوب :اجته إىل األسفل .وتصعد :اجته إىل األعىل .والزَّ َب ْر َجد :حجر كريم أخرض اللون.
وأعالم :مجع علم وهو الراية.
( -)7أي :األعالم الياقوتية املنشورة عىل الرماح الزبرجدية .فهذا كالم مركب من األعالم والياقوت  ..الخ.

االة

 :ما عدا ذلك( .)1فيشمل :الومهي ،وهو ما ليس مدركا( )2بإحدى

احلواس ،ولكنه لو أدرك لكان هبا مدركا ،كقوله [الطويل]:
الـم ْش ـ َـر ُّيف ُم َض ـ ِ
اج ِعي ِ
أيق ُت ُلنــي َو َ
ِ

َو َم ِْ
ـاب َأ ْغـ َو ِ
سـنُو َن ٌة ُز ٌ
ال
رق كأنيـ ِ

()3

ِ

ِ

فأنياب األغوال مام ال يدركه احلس؛ لعدم وجودها ،ولو أدركت مل تدرك إال

بحس البرص.
قْْْْ :
اال جْْ لب َِمْْ َِ ْْتو ه ِفاْْ هِب ِ
فِ َا ه ا وِ(َ ِِ)5جِ ِ
ة م
َا َ ها مَِ َا ُ
َا َا ه
ااْْ ا ا( ََ ِ)6ل
كْْ ل ِ َأ ُاِ لم َم أل َرْْ ِ
ِ

ِ،ا َ ُ ِها مِبِ لر همْ
َه ه سِ َِا ُاِ َع ُ دِ
ك َ

()7

ِ

ِ(َ ِ)4ا َ هاجْْْا ِ ل ُ هراْْ هِب ِ
َا َ ا ِ ه ْْ ا ِ
ِاره ُسِْْه ِ َِْْ ِ
ِااِ َع ُ ْْ دك َ
َه ه ِْْس ُ
ِا لوْْْْ وكِ لع ه َفْْْْ ِ
َأ ُاِ لمت ََةْْْْ ل اا َ
ِ

ِاالْْت َأوك هـِ ِ
هِ ل
ِالضْْ ل ِله ت ُأم هْْا ه َ

أق ِ :اجبِالت ِا ِب :هو املعنى الذي ُق ِصدَ اشرتاك الطرفني فيه ،كالشجاعة يف
تشبيه الرجل الشجاع باألسد .ويكون داخال يف حقيقة الطرفني وخارجا عنها.
ِ

ِ

( -)1قوله« :ما عدا ذلك» أي :ما ال يكون هو وال مجيع مادته مدركا بإحدى احلواس اخلمس الظاهرة .دسوقي.
( -)2أي :ال هو وال مادته.
( -)3البيت المرئ القيس يف ديوانه ص.150
( -)4واملراد بكونه داخال أال يكون خارجيا وهو ثالثة أقسام ألنه إما أن يكون تامم ماهيتهام وهو النوع ،أو
جز ًءا منها مشرتكا بينهام وبني ماهية أخرى وهو اجلنس ،أو جزءا منها مميزا هلا عن غريها من املاهيات
وهو الفصل .دسوقي معنى.
( -)5أي :واخلارج صفة ،أي :معنى قائم بالطرفني .وتلك الصفة إما حقيقية -أي :هيئة متقررة يف الذات،
أي :ثابتة فيها بحيث ال يكون حصوهلا يف الذات بالقياس إىل غريها .-وإما نسبية ،أي :معنى متعلق
بشيئني بحيث يتوقف تعقله عىل تعقلهام كاألبوة والبنوة .وقوله« :جال» أي :ظهر تصوره من غري توقف
عىل شيئني .وقوله« :بحس» خرب ملحذوف ،أي :وظهوره بحس ،أي :بسببه .وكذا يقال يف «أو عقل».
وقوله« :تال» أي :تبع احلقيقي يف الذكر ،وهو تكملة .دسوقي وخملوف.
( -)6قوله« :وواحدا ..إلخ» أي :وينقسم وجه التشبيه ثانيا قسمة أخرى وهي أن يكون واحدً ا ..الخ .خملوف.
( -)7قوله« :وتشبيه» مبتدأ خربه «نمي» ،أو هو صفة له واخلرب «للتمليح» .وقوله« :نمي» أي :نسب.
وقوله« :يف الضد» حال من نائب فاعل «نمي» .وقوله« :للتمليح» متعلق بـ«نمي» .خملوف.

ف اا  :كام يف تشبيه ثوب بآخر يف اجلنس ،كقولك« :هذا القميص مثل
هذا» يف كوهنام كتانا.
االة  :كمتلو( )1هذا املثال ،وهو :إما وصف حقيقي ،أو إضايف.
اااا  :قسامن :ايس :أي :مدرك بإحدى احلواس َ لِص من األلوان

()2

واألشكال واملقادير واحلركات ،االسمـ من األصوات الضعيفة والقوية وما
بينهام ،اال اق من الطعوم( ،)3اال ـ من الروائح( ،)4اال مس من احلرارة
والربودة والرطوبة واليبوسة واخلشونة واملالسة واللني والصالبة واخلفة
والثقل ،وما يتصل هبا من الب َّلة واجلفاف واللزوجة وغري ذلك(.)5
اع

 :كالكيفيات النفسانية من الذكاء والعلم والغضب واحللم والكرم

والبخل والشجاعة واجلبن وسائر الغرائز.
ااة

ِ :أن يكون معنى متعلقا بشيئني ،كإزالة احلجاب يف تشبيه احلجة
ِ

بالشمس ،فإهنا( )6ليست هيئة متقررة يف ذات احلجة وال يف ذات احلجاب .فمراد
املصنف بالنسبي :اإلضايف.
أيضا إىل ثالثة أقسام :واحد ،ومركب من متعدد :تركيبا
وينقسم وجه الشبه ً
حقيق ايا :بأن يكون حقيقة ملتئمة من أمور خمتلفة ،أو اعتبار ايا :بأن يكون هيئة
انتزعها العقل من عدة أمور ،وإىل متعدد بأن ينظر إىل عدة أمور ويقصد اشرتاك
( -)1يعني الشجاعة يف تشبيه الرجل الشجاع باألسد .خملوف.
( -)2فيقال عند التشبيه يف اللون« :خده كالورد يف احلمرة» ،ويف الشكل« :رأسه كالبطيخ الشامي يف الشكل»،
ويف املقدار« :جهنم ترمي برشر كالقرص يف املقدار» .وقوله« :واحلركات» هي حصول اجلسم يف مكان بعد
حصوله يف مكان آخر .فيقال عند التشبيه يف احلركة« :كأن فالنا يف ذهابه السهم الرسيع».
( -)3نحو« :هذا الطعام كالعسل يف احلالوة ،وهذا كالصرب يف املرارة» .يعقويب.
( -)4نحو« :هذا النبات كالورد يف رائحته ،وهذا الدهن كالقطران فيها» .يعقويب.
( -)5تقول يف احلرارة أو الربودة« :هواء اليوم كالنار يف حرارته ،أو كالثلج يف برودته» .ويف الرطوبة أو
اليبوسة« :هذا الطعام كالزبد عند انفصاله من اللبن يف رطوبته ،أو هذا اخلبز كاحلجر يف يبوسته» .وعىل
هذا فقس .يعقويب.
( -)6أي :اإلزالة .وقوله« :وال يف ذات احلجاب» األوىل حذفه؛ ألن الكالم يف كون وجه الشبه خارجا عن
الطرفني ،واحلجاب ليس واحدا منهام ،وإنام هو متعلق اإلزالة .دسوقي.

الطرفني يف كل واحد منها ليكون كل منها وجه تشبيه ،بخالف املركب فإنه مل
يقصد اشرتاك الطرفني يف كل من تلك األمور ،بل يف اهليئة املنتزعة( )1أو يف
احلقيقة امللتئمة منها.
اوكِااا ِم ِ

ِالةِثة :إما حيس ،أو عقيل؛ فهذه ستة.

وخيتص املتعدد :باالختالف بأن يكون بعضه حس ايا وبعضه عقل ايا فاألقسام سبعة.
مثال ال اا ِاحليس :تشبيه ثوب بآخر يف لونه.
 :تشبيه العلم بالنور يف االهتداء.

االة

ومثال امل ويِاحليس قوله [الطويل]:
َو َقدْ َال َح بال َف ْجرِ ( )2ال ُّث َر َّيا كام تــرى ِ
ِ

ك ُعن ُِْق ـو ِد ُم ِ
ني َن ـ َّو َرا(ِ )4
الح َّي ـة(ِ )3ح ـ َ

فالوجه هنا :اهليئة احلاصلة من تقارن الصور البيض املستديرات الصغار
ِ

املقادير يف رأي العني ،فنظر( )5إىل عدة أشياء وقصد إىل اهليئة احلاصلة منها.
وها ك ََم َث ِل ِْ
احل َم ِار
ين ُ ِّ
حي ِم ُل َ
االة ِ كقوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذ َ
مح ُلوا الت َّْو َرا َة ُث َّم َمل ْ َ ْ
حي ِم ُل َأ ْس َف ًارا﴾ [الجمعة ،]5الوجه :حرمان االنتفاع بأبلغ نافع مع حتمل التعب يف
َْ
اصطحابه وهو أمر عقيل مأخوذ من أمور متعددة؛ ألنه روعي من جهة احلامر فعل
خمصوص وهو احلمل ،وحممول خمصوص وهو األسفار املشتملة عىل العلوم
أيضا فعل خمصوص
وكون احلامر جاهال بام فيها( ،)6وكذلك روعي من جهة املشبه ً
( -)1قوله« :بل يف اهليئة املنتزعة» أي :إذا كان مركبا تركيبا اعتباري ًا ،كام يف قوله:
اأ ْْْا فى ِلاْْْكِهتْْْ اىِو اوِْْْب ِ
ِ
وْْأ ِمةْْ اِالى ْْـِفْْ قِااا ْْى ِ
وقوله« :أو يف احلقيقة امللتئمة» أي :فيام إذا كان مركبا تركيبا حقيقيا ،نحو« :زيد كعمرو يف اإلنسانية»،
فالذي قصد اشرتاك الطرفني فيه اإلنسانية ،وهي حقيقة مركبة من احليوانية والناطقية .دسوقي.
( -)2مل أجده هبذا اللفظ وإنام املروي فيه فيام اطلعت عليه من املراجع «وقد الح يف الصبح .»...
( -)3قوله« :مالحية» -بضم امليم وتشديد الالم -عنب أبيض يف حبه طول ،وختفيف الالم أكثر ،قاله
السعد .وقوله« :نورا» أي :انفتح نوره .خملوف.
( -)4هذا البيت منسوب إىل أحيحة بن اجلالح األويس ،شاعر جاهيل من دهاة العرب ،ومنهم من نسبه إىل
قيس بن األسلت من شعراء اجلاهلية.
( -)5قوله« :فنظر» أي :الشاعر يف وجه الشبه .وكذا الضمري يف «قصد» ،وحيتمل بناء الفعلني للمفعول .خملوف.
( -)6قوله« :جاهال بام فيها» أراد الزم اجلهل وهو عدم االنتفاع؛ ألن اجلهل عدم العلم عام من شأنه أن
ِ

ِ

=

وهو احلمل للتوراة ألهنا بأيدُيم ،وحممول خمصوص وهو التوراة املشتملة عىل
العلوم وكون اليهود جاهلني بام فيها حقيقة أو حكام( )1لعدم عملهم بمقتضاها.
ومثال املتة ِاحليس :تشبيه فاكهة بأخرى يف اللون والطعم والرائحة.
االة  :تشبيه رجل بآخر يف العلم واحللم واحلياء.
ومثال املتة ِ امل ت ف :حسن الطلعة وكامل الرشف( )2يف تشبيه
رجل بالشمس.
ثم وجه الشبه يكون مأخو ًذا من التضاد فينزل( )3منزلة التناسب ،فيشبه اليشء بام
قام به معنى مضاد ملا قام بذلك املشبه ،وذلك إذا كان القصد التهكم -أي:
االستهزاء باملشبه -أو التمليح ،أي :جعل الكالم مليح ًا مستظرف ًا ،كتشبيه البخيل
بحاتم ،فإن كان القصد السخرية فاألول ،أو االنبساط مع املخاطب فالثاين.
فالتمليح هنا بتقديم امليم ،خالف ما يأيت يف البديع فإنه بتقديم الالم.
قْْْْ :

فَصْلٌ فِي أَدَاةِ التَّشْبِيهِ وَغَايَتِهِ وَأَقْسَامِهِ

ل َ
َأ َ ا لْْْ لب َ
ِوْْْ َأ أ ِ هم ُةْْْ لكِ ِ
ِوْْْ م
ل(َ ِ )4م ل
ِهَِ لءِ َم ِ َو ُل َ
ِشْ لِ َب هَِْ ُبِ ِ
ك هِ
ِ

أق

ةْ لكِ ِ
َا لوِْك َِمْ ِ َ ْ َِ ل لِثْ أـِا ِ
الَ ُ
ُسِ َم ِ ه َ ا ل َ
ِاا ُرت هَِْ ُِب ِ
َه َةك ه
ِفْ ُع َ ُـ َ

 :أ اُِالت ِاب« :الكاف» و«كأن» و«مثل» ونحوها مام يشتق من املامثلة
ِ

كـ«نحو» و«مثل»(.)5

يعلم فال يتصف به احلامر .خملوف.
( -)1قوله« :حقيقة أو حكام» املناسب االقتصار عىل «حكام» كام هو واضح ،وقد اقترص عليه غريه .خملوف.
( -)2فحسن الطلعة حيس ،وكامل الرشف عقيل ،أي :رشفه واشتهاره به .واملراد بالطلعة :الوجه.
( -)3قوله« :فينزل» أي :التضاد .وليس وجه الشبه هو التضاد ،بل نزلنا تضاد الوصفني كاجلبن والشجاعة منزلة
تناسبهام ،وجعلنا اجلبن بمنزلة الشجاعة ،فاجلبان شجاع تنزيال عىل سبيل اهلزؤ والتمليح؛ فجاء االشرتاك.
( -)4قوله« :ما كالكاف» أي :من كل ما يدخل عىل املفرد كمشابه ومامثل ،بخالف ما يدخل عىل اجلملة
مثل َّ
كأن ،أو يكون مجلة بنفسه كيشابه ويامثل ويضاهي ،فإن هذه ال يليها املشبه به ،بل املشبه .دسوقي.
( -)5قوله« :ومثل» املناسب حذفه ملا يف ذكره من تشبيه اليشء بنفسه .خملوف.

اااةك يف الكاف وما أشبهها كلفظ« :نحو» و«مثل» و«شبه» أن يليه املشبه
الس َم ِ
اء﴾
ديرا ،نحوَ ﴿ :أ ْو ك َ
َص ِّيب ِّم َن َّ
به :لفظا ،نحو« :زيدٌ كأسد» أو :تق ً

ارض ْب َ ُهلم َّم َث َل
[البقرة ]19أي :كمثل ذوي صيب( ،)1وربام يليه غريه( ،)2نحوَ ﴿ :و ْ ِ
احل َيا ِة الدُّ ْن َيا ك ََماء َأ َنز ْلنَا ُه﴾ [الكهف ]45اآلية ،ليس املراد تشبيه الدنيا باملاء ،بل تشبيه
َْ

حاهلا يف هبجتها وما يتعلق هبا من اهلالك بحال النبات( )3احلاصل من املاء يكون

أخرض ثم ييبس فتطريه الرياح .بخالف عكس الكاف ونحوها ،نحو« :كأن»
فإنه يليها املشبه ال املشبه به ،نحو« :كأن زيدا أسد».
قْْْْ :
ِاحل ْ هِ ِ
َا َغ ََ ْ لةِال أت ُ ِْها هبِ َو ُ ْ ل
ف َُ
هلِااِ َ ُ ْْْ ه د
َبِا ُ ته َمْْْ هِا ِ
َْْْ ُقَ د ُ

نِ ِ
لا ُج َ لر لب هِِِا ُل َ ُجْ هب هَِْ ُل َم ُ ل ه
ِ

أق

د
هم ُ ْْْ َ ِ د
ااِا ُاِ َم َ
هَصْْْ هِ ِ
كْْْ ِا ُاِِ َ
َْْْْبِا ْْْْته ُِ د
د
َ ىُ ه
هإْْْْ هِا ِ
ُ
ط َ الِا ُاِِ َ
َو ل أ ُا ل
ن ِ
ص ل هِ
تِ هم ُة لكِا ُل َر ه ه ِا ُِلْ َم ُ

 :غاية التشبيه -أي :فائدته -أمور:
ِ

مىو  :كشف حال املشبه ،أي :بيان أنه عىل أي وصف من األوصاف ،كتشبيه
ثوب بثوب يف لونه ،إذا كان لونه( )4جمهوال للمخاطب.
امىو  :بيان مقدار حال املشبه( )5إذا كان السامع يعلمها( )6إجامال ،كام يف
ِالص َ ه
اع هِ﴾ [الِ ُِ ]ِ 18عليه؛ ألن
جي َة ل َ ِ َأ َة َ َهة لِو ُِـِ هِ َِءا َذ هاي ُهـ هِم َ أ
( -)1فحذف «ذوي» لداللة قوله تعاىلُ َ ِ﴿ :
ه
أ
َ
وَمة هكِال ِ
هذه الضامئر ال بد هلا من مرجع وحذف «مثل» لقيام القرينة أعني عطفه عىل قوله تعاىلَ ِ﴿ :
ا ُ َت ُ َق َ ِ َر اااِ﴾ [الِ ُِ ]ِ 16فاملثل املشبه به قد ويل الكاف؛ ألن املقدر يف حكم امللفوظ .مطول.
ِاحل َا هُِال ُر َاِ﴾ اآلية
( -)2أي :قد يليها غري املشبه به إذا كان التشبيه مرك ًبا ،نحوَ ِ﴿ :اا ُ ه ُ
ِي ُـِ َم َة َك ُ َ
ن َل
ف]ِ 44؛ إذ ليس املراد تشبيه حال الدنيا باملاء وال بمفرد آخر يتمحل تقديره؛ بل املراد تشبيه حاهلا يف
[الكو ِ
نضارتا وهبجتها وما يعقبها من اهلالك والفناء بحال النبات يكون أخرض ثم ُييج فتطريه الرياح كأن مل
يكن .علوم البالغة.
( -)3قوله« :بحال النبات» أي :صفته ،وال شك أنه غري وال للكاف لفظا وال تقديرا .دسوقي.
( -)4لفظ اإليضاح :إذا عُلم لون املشبه به دون املشبه .وهو أوضح من هذا اللفظ.
( -)5يف القوة والضعف والزيادة والنقصان .من اإليضاح.
( -)6قوله« :إذا كان ..إلخ» هذا هو الفارق بني بيان احلال وبيان املقدار .خملوف.

تشبيه الثوب األسود بالغراب يف شدة السواد(.)1
()2
ف فيه
أمرا غري ًبا يمكن أن ُخيَا َل َ
امىو  :بيان إمكان وجوده ؛ بأن يكون ً

و ُيدَّ َعى امتنا ُعه فيستشهد له بالتشبيه ،كقوله [الوافر]:
ـض د ِم الغـ ِ
َّ
ـزال(ِ )4
ـت ِم ـن ُْه ْم(ِ )3
فــإن َت ُف ـ ِق األنــا َم وأنـ َ
فإن ِا ْل ِم ْسـ َك بعـ ُ
فإنه ملا ادعى أن املمدوح فاق الناس حتى صار أصال برأسه وجنسا بنفسه
ِ

ِ

وبني إمكاهنا بأن ش َّبه هذه
وكان هذا يف الظاهر كاملمتنع( )5احتج هلذه الدعوى َّ َ

احلالة بحالة املسك الذي هو من الدماء ثم إنه ال يعد من الدماء ملا فيه من

األوصاف الرشيفة التي ال توجد يف الدم ،والتشبيه فيه ضمني( )6ال ترصحيي.
امىو  :إيصال حال املشبه -أي :تقريرها يف نفس السامع -وتقوية شأنه ،كام
يف تشبيه من مل حيصل من سعيه عىل طائل بمن يرقم عىل املاء(.)7
امىو  :تزيني املشبه لريغب فيه ،كتشبيه وجه أسود بمقلة الظبي.
امىو  :تشوُيه -أي :تقبيحه -لريغب عنه ،كتشبيه وجه جمدور بسلحة
جامدة وقد نقرتا الدِّ َي َك ُة.

()8

( -)1ومثله تشبيه املاء بالثلج يف شدة الربودة.
( -)2أي :بيان أن وجود املشبه ممكن.
( -)3قوله« :وأنت منهم» مجلة حالية ،أي :واحلال أنك منهم ،أي :بحسب األصل؛ ألنك آدمي باألصالة،
فال ينايف صريورته جنسا برأسه .دسوقي.
( -)4البيت أليب الطيب املتنبي يف رشح ديوانه  16/2وأرسار البالغة ص.95
( -)5الستبعاد أن يتناهى بعض آحاد النوع يف الفضائل اخلاصة بذلك النوع إىل أن يصري كأنه ليس منها .مطول.
( -)6أي :مدلول عليه بالالزم؛ ألنه ذكر يف الكالم الزم التشبيه وهو وجه الشبه -أعني فوقان األصل-
وأراد امللزوم وهو التشبيه .دسوقي .التشبيه الضمني :هو تشبيه ال يستعمل فيه طرفا التشبيه «املشبه
واملشبه به» يف صورة التشبيه املعروفة؛ بل يلمح إليهام ويفهامن من سياق الكالم ،ويكون املشبه به برها ًنا
عىل أن ما أسند إىل املشبه ممكن.
( -)7فإنك جتد منه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما ال جتده يف غريه؛ ألن الفكر باحلسيات أتم من العقليات؛
لتقدم احلسيات [أي :يف احلصول عند النفس عىل العقليات] وفرط إلف النفس هبا .سعد ودسوقي.
( -)8السلحة :ال َع ِذ َرة ،أي :فضالت اإلنسان.

امىو  :االهتامم باملشبه به ،كتشبيه اجلائع وجها كالبدر يف اإلرشاق
واالستدارة بالرغيف ،ويسمى إظهار املطلوب.
امىو  :التنويه( )1باملشبه يف إظهاره وشهرته ،كتشبيه رجل خامل الذكر برجل
مشهور بني الناس.
امىو ِ :استطراف( )2املشبه ،أيَ :عدُّ ُه طري ًفا حدي ًثا بدي ًعا ،كام يف تشبيه فحم فيه
مجر مو َقد ببحر من املسك َم ْو ُج ُه الذهب؛ إلبراز( )3املشبه يف صورة املمتنع عادة.
امىو  :إُيام رجحان املشبه عىل املشبه به يف وجه الشبه ،وذلك يف التشبيه

املقلوب كقوله [الكامل]:

َّ
َو ْ ِ
كـــأن ُغ َّر َتـــ ُه ِ
اح
ني ُي ْم َتــدَ ُح(ِ )4
جــ ُه اخلليفــ ِة ِحــ َ
الصـــ َب ُ
َو َبـــدا َّ
ففيه إُيام أن وجه اخلليفة أتم من الصباح يف الوضوح والضياء .ومنه :مثال
ِ

ِ

املتن :وهو الليث مثل الفاسق املصحوب ،فالفاسق الصاحب مثل األسد يف
عدم أمن غائلته وعوده عىل صاحبه بالرضر ،ففيه إُيام أن الفاسق املصحوب
أرجح من الليث يف وجه الشبه(.)5
قْْْْ :
َاَه ُعته َِْ ْ ها أ
ِالطْ ْ َ َف ُ ه
ـ ِ
لِ ََىُ َ هسْ ْ ُِ
ِ

أق

َأ ُاََ َِةْْ اةِ َ ُ هو ااِْ ِْ ِا ُفْْ َ ا ا اِ لع هْْ ُـِ ِ

 :ينقسم التشبيه باعتبار الطرفني إىل أربعة أقسام:

ِ

ااا  :تشبيه مفرد بمفرد ،كتشبيه اخلد بالورد.

( -)1قوله« :التنويه باملشبه» أي :رفع ذكره ،وقوله« :يف إظهاره» أي :يف حال إرادة إظهاره .خملوف.
( -)2قوله« :استطراف» بالطاء املهملة .صبان .خملوف.
( -)3قوله« :إلبراز» أي :إنام استطرف املشبه يف هذا التشبيه إلبراز  ..الخ .سعد .ووجه الشبه يف املثال :هو
اهليئة احلاصلة من وجود يشء مضطرب مائل إىل احلمرة يف وسط يشء أسود .دسوقي.
( -)4البيت أليب جعفر حممد بن وهيب احلمريي يمتدح املأمون .انظر إشارات اجلرجاين ص191
واإليضاح ص.214
( -)5حيث جعل مشبها به ،،واملتبادر من أصل التشبيه أن املشبه به أقوى ،وكذا يقال يف املثال األول.

الة ِ :تشبيه مفرد بمركب ،كتشبيه الشقيق بأعالم ياقوت نرشن عىل رماح من
زبرجد(.)1
الة لت :تشبيه مركب بمركب ،بأن يكون يف كل من الطرفني كيفية حاصلة
من عدة أشياء قد تضامنت حتى عادت شيئا واحدا ،كام يف قوله [الطويل]:
ِ
ـأن ُم َث ـار الن َّْق ـ ِع َف ـ َ
كـ َّ
رؤوس ـنا ِ
وق
اوى ك ََوا ِك ُب ـ ْه(ِ )2
وأسِـ َيا َفنَا ليـ ٌـل َ َت ـ َ
ْ
الربَا
ال اَـ :تشبيه مركب بمفرد ،كام يف تشبيه هنار مشمس قد شابه زهر ُّ
بليل مقمر( ،)3فاملشبه مركب ،واملشبه به مفرد(.)4
ِ

ِ

قْْْْ :
ِعْ ْ َ دِم ُ لرْ ْ د
لِا ُِا ِ
َاَه ُعته َِْ ْ ها َ
َ
ِ

م ُرِْْ د
دِا َأ ُاا ِ
ااِ َ ُسْْ هِ ََ دِةِ َ ُ
اقِ ُ
مجْْـ َ
َ ل

أق  :ينقسم التشبيه باعتبار تعدد طرفيه:
إىل م ر ل :وهو أن يؤتى َّأو ًال باملشبهات عىل طريق العطف أو غريه( )5ثم
ِ

باملشبه هبا كذلك( ،)6كقوله يف وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور [الطويل]:

( -)1فاملشبه مفرد وهو الشقيق ،واملشبه به مركب وهو اهليئة احلاصلة من جمموع األعالم الياقوتية املنشورة
عىل الرماح الزبرجدية ،ووجه الشبه هو اهليئة احلاصلة من نرش أجرام مبسوطة عىل رؤوس أجرام
خرض مستطيلة .خملوف.
( -)2فاملشبه هو جمموع الغبار والسيوف فيه مضطربة ،واملشبه به هو الليل والكواكب فيه تتساقط يف
جهات خمتلفة ،ووجه الشبه :اهليئة احلاصلة من سقوط أجرام مستطيلة منرية متفرقة يف أماكن خمتلفة.
والبيت للشاعر بشار بن برد يف ديوانه  318/1واإليضاح ص .222وأسيافنا :الواو بمعنى مع فأسيافنا
مفعول معه والعامل فيه «مثار» ألن فيه معنى الفعل وحروفه.
( -)3يف هذا إشارة إىل قول أيب تامم:
صْْ أ لِا ِ
َْْْ ِةْْْ اِ أ ِ صْْْا ِر ْْْ َكأ ِ
َِْْ ِاجْْ ِاااضِواْْفِ ل َ
ْ ْ ِال َْ ْ ِفكْْْأرأِ ْ ْ ِم مْ ْ لِ ِ
مسْ ْ ِقْ ْ ِشْ ْ َب ِ
َْ ْ ِيْ ْ اااِ لم
ا
( -)4ألنه شبه النهار املشمس الذي اختلط به زهر الربا ف َن َّقصت باخرضارها ضوء الشمس حتى صارت
ترضب إىل السواد -بالليل املقمر .انظر املطول ص.552
( -)5الذي بغري حرف العطف ،نحو :الزيدان كالشمس والقمر ،إذا أردت تشبيه كل واحد بواحد بقرينة .خملوف.
( -)6أي :عىل طريق العطف -كام يف البيت اآليت -أو غريه ،كقولك« :زيد وعمرو كالقمرين» .خملوف.
ِ

ِ

َّ
ـوب الطــريِ َر ْط ًبـا َو َياب ًِسـا ِ
كأن ُقلـ َ
ِ

ف البــايل(ِ )1
واحل َش ُ
لدى َوِكْرِ َها ال ُعن ُ
َّاب ْ َ

شبه الطري من قلوب الطري بال ُعنَّاب ،واليابس منها باحلشف البايل.
ِ

وإىل مر اق :وهو أن يؤيت بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر ،كقوله:
ِنــ ْ ٌِ
والو ُجــو ُه َد َنــا ِ
ف َعــن َُم(ِ )2
ري َو
أطــراف األَ ُكــ ِّ
ُ
الن َّْشــ ُـر ِم ْســ ٌك ُ
ِ

وإىل

ِابِالتس َة :وهو أن يتعدد املشبه [دون املشبه به] ،كقوله [المجتث]:
ِ

ُصـــــدْ ُغ احلبيـــــب وحـــــايل ِ
ِ

وإىل

ِابِاامـ :وهو أن يتعدد املشبه به دون املشبه ،كتشبيه الثغر باللؤلؤ
ِ

الربد أو األقاح يف قوله [السريع]:
املنضد أو َ َ
كــــأنام(َ )4ي ْب ُســ ـ ُم َعــ ـ ْن ُلؤلــــؤ ِ
قْْْْ :
َاَه ُعته َِْْْ هاِا ُل َ ُجْْْ هب ََِتُةه م
اْْْكِِه َذا ِ
ِ

ِ

أق

ِ
كالهـــــــــام كالليـــــــــايل

()3

ِ

 :ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه:

ُمن َّ ِ
َضــــد أو َبــــ َرد أو َأ َقــــاح(ِ )5
ِ

همِْْْ ُ ِ لمت ََةْْْ ل دِ َْْْ َ ا ل ِ لأ ه ْْْ َ ا ِ
ِ

( -)1البيت المرئ القيس قي ديوانه ص 38ويف اإليضاح ص .240واحلشف :نوع من التمر رديء.
( -)2البيت لربيعة بن سعد بن مالك املر َّقش األكرب ،شاعر جاهيل ،ذكره يف اإليضاح ص .242والنرش:
الرائحة الطيبة ،والعنم :شجر لني األغصان أمحر.
الصدغ بضم الصاد :هو ما بني األذن والعني ،ويطلق عىل
( -)3البيت موجود يف تاج العروس بدون نسبةُ .
الشعر املتديل من الرأس ،وهو املراد هنا ،فاملشبه :صدغ احلبيب -أي :شعرها -وحاله ،وهو متعدد.
واملشبه به :هو الليايل ،وهو متحد .ووجه الشبه :هو السواد إال أنه يف «حاله» ختيييل؛ ألن احلال ال عالقة
له باأللوان .قد يقال :إن هذا البيت من تشبيه متعدد بمتعدد ألن الليايل متعدد لكونه مج ًعا .واجلواب :أن
املراد باملتعدد وجود معنيني خمتلفي املفهوم واملصدوق ال وجود أجزاء اليشء مع تساوُيا كالليايل.
( -)4قوله« :كأنام يبسم» قال السعد :شبه ثغره بثالثة أشياء ،أي :جعل كل واحد منها مشبها به ،وقد ن َّبه عىل
هذا بـ«أو» .و ُن ِّظر كون هذا البيت من باب التشبيه بأن املشبه -أعني الثغر -غري مذكور لفظا وال تقديرا.
وأجيب بأن تشبيهه ضمني ،وذلك ألن أصل اللفظ كأنام يبسم تبسام كتبسم املذكورات جمازا ،وتشبيه
التبسم بالتبسم يستلزم تشبيه الثغر باملذكورات.
( -)5البيت للبحرتي ،انظر ديوانه  .229/1ومعنى منضد :أي :منظم ،والربد :معروف وهو حب املطر،
واألقاح :مجع أقحوان ،وهو نوع يتفتح كالورد ،وأوراقه أشبه يشء باألسنان يف اعتداهلا ،ومنه نوع
أبيض ،وهو املراد هنا ،وهو املسمى بالبابونج .ووجه االستشهاد :أن الشاعر شبه ثغر املمدوح بثالثة
أشياء :اللؤلؤ والربد واألقاح ،فاملشبه به متعدد واملشبه غري متعدد.

ك :وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد ،كام يف« :إين أراك
إىل َتةا ِ
تقدم رجال وتؤخر أخرى( »)1فاملشبه هيئة منتزعة من أمور متعددة ،واملشبه به كذلك.
وإىل غ َِتةاك :وهو ما ليس وجهه كذلك ،نحو« :الصالح يف هذا الزمان
كالكربيت األمحر(.»)2
قْْْْ :
ك ِ
َِ ُ َم ْ ل ِ
َاَه ُعته َِْ هاِا ُل َ ُج ْ هبِ َأ َُ اضْ ل
ِ

أق

َِ ه ِ
ك ِ
صْْْ ل ِ
ِأاِ لم َر أ
ِجْْْ ه و ُ
ِأا َ
رْْْ و ُ

 :ينقسم التشبيه أيضا باعتبار الوجه:

ِ

ك :وهو ما مل يذكر فيه وجه الشبه ،كاملثال املتقدم ،والوجه :ال ِع َّزة .ومن
إىل َم ِ
املجمل :ما هو خفي ال يفهمه إال اخلواص ،كقول بعضهم« :هم كاحللقة املفرغة ال
ُيدرى أين طرفاها» أي :هم متناسبون يف الرشف كام أن احللقة متناسبة األجزاء يف
الصورة(.)3
ومنه :ما هو ظاهر يفهمه كل أحد ،نحو« :زيد كاألسد».
وإىل مرصك :وهو ما ذكر فيه وجه الشبه ،كقوله [المجتث]:
()4
ِ
صــــــــــفاء
َو َث ْغــــــــــ ُر ُه يف
و َأ ْد ُِم ِعـــــــ ـي كـــــــــالآليل
قْْْْ :
َْْي ِ
َا هم ُىْْ لبَِه ُعته َِْْ ها هِ َأ َُ اضْْ ِ َق ه ُ ِ
اكِ َأ ُاِله لىْْْ ُ َا هُِ ِ
لهك َُةْْْ َ هُِال أت ُر هصْْْ ه
ِ

َْيِ ِ
ِج ه ِا ُل َ ُج هبِ َعك لُس لبِا ُل َغ ه ُ
َا ل َ ِ َ
اي هِِِ وَْ« ليُ َاْ هِة» ِ
لت ه ه
هِِال ل ُ ه ِ َو أ ُ
ِ

( -)1إذ األصل :أراك يف ترددك مثل من يقدم ً
رجال مرة ثم يؤخرها مرة أخرى.
( -)2أي :يف القلة والندرة.
ً
( -)3أي :هم متناسبون يف الرشف يمتنع تعيني بعضهم فاضال وبعضم أفضل منه كام أن احللقة املفرغة
متناسبة األجزاء يف الصورة يمتنع تعيني بعضها طر ًفا وبعضها وس ًطا ،وال يدرى طرفاها األعىل
واألسفل؛ لكوهنا مفرغة :أي :مصمتة اجلوانب كالدائرة .انظر املطول ص.555
( -)4البيت بال نسبة يف تاج العروس مادة «صدع» .ووجه االستشهاد أنه قد ذكر وجه الشبه وهو الصفاء
بني املشبه وهو الثغر واألدمع واملشبه به وهو الآللئ.

أق

 :ينقسم التشبيه أيضا باعتبار وجهه إىل :ق َيِمِت

 ،وهو :ما ينتقل

فيه من املشبه إىل املشبه به من غري احتياج إىل تأمل ،كتشبيه اجلرة الصغرية
بالكوز يف املقدار والشكل.
ي :وهو ما ال ينتقل فيه إال بعد الفكر ،كتشبيه الشمس باملرآة يف كف
وإىل غ َ ِ
ِّ
األشل ،إما لكثرة التفصيل يف الوجه( )1كهذا املثال ،أو ندور حصول املشبه به يف
الذهن لكونه ومه ايا( ،)2كأنياب األغوال ،أو مرك ًبا خيال ايا :نحو [مجزوء الكامل]:
َن َ ِ
أعــــــال ُم َيــــ ـا ُقوت ُن ِشــــ ـ ْـر ِ
عـ ـىل ِرمـــاح ِمـ ـن َزبَ ْر َجـ ـدْ (ِ )3
أو مرك ًبا عقل ايا ،نحو﴿ :ك ََم َث ِل ِْ
احل َم ِ
حي ِم ُل َأ ْس َف ًارا﴾ [الجمعة.]5
ار َ ْ
ِ

ِ

واملراد بالنهية :العقل أي :كاملركب العقيل

ويف بعض النسخ:
لكة ْ هُِالت ه
اكَِل ُة ْ ِالىسِْْة ِ
أرص ْ ه

ِ ..........................ِ ....
ِ

ِ

وهو بضم الباء معطوف بحذف العاطف  ،و«أل» يف النسبة عوض من
()4

املضاف إليه ،أي :ومن أسباب الغرابة :بُ ْعدُ نسبة املشبه به عن املشبه فيقل بذلك
حضور املشبه به يف الذهن حني حضور املشبه.
قْْْْ :
َاَه ُعته َِْْْْْ هاِ َلْْْْْ دةِ لم َم أوْْْْْ لِ ِ
َا هم ُىْ ْ لبِ َم ُ لِْ ْ م َِه َغ ََْ ْ دةِ ََ هرْ ْ ِ
ِاْ ه لُِ ِ
ِمْ ِ هم ُىْ لب ل
َا َأَُ َ لاِال أت ُ ِْها هب َ
ِ

أق

ِا لم ُ َ ْْ مكِِه ُذِ لِ َجْْ لِ ِ
َه َ ِْْ ُ فه َو َ
ف ِ
َا َعك لُس لبِا ُل َم ُ ل ا ل ِ لِذا ِال أت َةسْ ه ِ
ِعْْ ه لُِ ِ
ِا َلْْ مةِ ََ هاْْ هب َِمْْ ل
َا ُجْْ مب َ

 :ينقسم التشبيه باعتبار أداته إىل مؤكد ومرسل.
ِ

ف ملمو  :ما حذفت أداته ،نحو« :زيد أسد» .اامل

ك :ما ذكرت فيه األداة،
ِ

( -)1انظر اإليضاح ص 223والطراز .180/1
( -)2أي :وهو بعيد عن الفكر؛ لعدم وجوده أصال ،وكذا املركب اخليايل .خملوف.
( -)3تقدم الكالم عليه.
( -)4أي :عىل كثرة التفصيل .خملوف.

نحو« :زيد كالبدر» .وسمي مرسال إلرساله عن التأكيد املقتيض( )1بظاهره أن
املشبه عني املشبه به.
ثـِ م ِ الت ِاب ما هو م ِ

 :وهو الوايف بأي غرض من األغراض

املتقدمة( ،)2ومنه ما هو م ا  :وهو عكسه ،أي :الغري الوايف بذلك(.)3
االِ ااِ م ِ الت ِاب :ما حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه ،نحو« :زيد
أسد» ،أو مع حذف املشبه ،نحو« :أسد» يف مقام اإلخبار عن زيد.
و(يليه) :حذف أحدهام ،أي :الوجه أو األداة ،أي :فقط أو مع حذف املشبه،
نحو« :زيد كاألسد» ،ونحو« :كاألسد» عند اإلخبار عن زيد ،ونحو« :زيد أسد
يف الشجاعة» ،ونحو« :أسد يف الشجاعة» عند اإلخبار عن زيد.
وال قوة لذكرهام م ًعا مع ذكر املشبه أو بدونه ،نحو« :زيد كاألسد يف
ربا عن زيد.
الشجاعة» ،ونحو« :كاألسد يف الشجاعة» خ ً
قْْْْ :

الْبَابُ الْثَانِي الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ

ِا ه ْ ُـِ ِ
امْ ل
َا ه ا َ مةِ لم ُسْ َت ُة َِم مكِ فه َ
ِ

أق

ُه
َل لبِ َِهِ لةْ ُ ه
ن َ
ِاب َ
ِفْ أِ ُهـِ ِ
لِ هذ
طْ ه

 :املقصود من هذا البحث :املجاز؛ إذ به يتأتى اختالف الطرق ،فذكر
ِ

احلقيقة ملقابلتها له ،ال لتوقفه عليها؛ ألن التحقيق عدم التوقف(.)4
( -)1قوله« :املقتيض ..إلخ» ظاهره أن املقتيض وصف للتأكيد ،وعبارة السعد :فصار مرسال عن التأكيد
املستفاد من حذف األداة املشعر بحسب الظاهر بأن  ..الخ ،فهو فيها وصف للحذف ،وهذا هو املتعني؛
ألن التأكيد إنام حصل من احلذف بسبب هذا اإلشعار بالعينية ،فليس هو املقتيض هلا ،تأمل .خملوف.
( -)2أ) كأن يكون املشبه به أعرف من املشبه يف وجه الشبه إذا كان الغرض بيان حال املشبه أو بيان املقدار.
أتم يشء يف وجه الشبه إذا قصد إحلاق الناقص بالكامل.
ب) أو أن يكون املشبه به َّ
ج) أو أن يكون املشبه به يف بيان اإلمكان مسلم احلكم ومعرو ًفا عند املخاطب إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود.
( -)3كام يف تشبيه املمدوح بفوقه األقران بإنسان آخر ال يسلم فيه الوجه .ع ق .خملوف.
( -)4اعلم أن احلقيقة ال تستلزم املجاز اتفا ًقا؛ إذ من احلقائق ما ال جماز له ،واختلف يف استلزام املجاز
للحقيقة :فاجلمهور :ال يلزم أن يكون للمجاز حقيقة ،فقد يوجد املجاز وال حقيقة له ،كـ«رمحن» فإنه
جماز يف الباري تعاىل ومل يستعمل يف حقه عىل احلقيقة؛ إذ معناه ذو الرمحة ،ومعناها احلقيقي ال وجود له
فيه تعاىل؛ ألن معناها رقة القلب ،ومل يستعمل يف غريه تعاىل .ومنهم من يقول بأنه من املحال أن يكون
=

ااحل ا ة يف األصل :من َح َّق اليش ُء[ ،إذا] ثبت ،سميت بذلك لثبوت اللفظ

عىل أصل وضعه.

ااملَ  :من جاز املكان جيوزه إذا تعداه إىل مكان آخر ،سمي بذلك ألهنم
جازوا به معناه األصيل إىل معنى آخر.

ااحل ا ِة عرفا :اللفظ املستعمل فيام وضع له يف اصطالح املخا ِطب.

فخرج :املهمل( ،)1فال يوصف بحقيقة وال جماز.
وجمازا إن كانت.
واملستعمل يف غري ما وضع له غل ًطا( )2إن مل تكن عالقةً ،
واملستعمل فيام وضع له يف غري عرف املخا ِطب ،كالصالة املستعملة عند
اللغوي يف الدعاء إذا استعملها يف اهليئة املخصوصة فإهنا حينئذ ليست حقيقة؛ ألن
هذا ليس عرف اللغة ،ومثلها الفعل إذا استعمله اللغوي يف احلدث والزمان.
فقوله( :مستعمل) أي :لفظ مستعمل ،و(ما) :واقعة عىل املعنى ،واملراد بـ(ذي

اخلطاب) :املخاطِب -بكرس الطاء.-
قْْْْ :

َ ْ ل َِق ْ ُ َ ه
ِجي ْ لءِ لم ُر ْ َ َ ا ِ
لث ْ أـِا ُل َم َ
ِغْ ََِ َ ه
هو ُ َم مة َ
ـ ِ
ِمْ ُِ
لِا ُل َم ُ ل ْ َ َ
كْ ُ ه َ
َو ُ َ ُـِره َة َ ِا ُل َ
ِوْ ُ ِ َْ َ ا لِ ِ
ِ

أق

 :املجاز قسامن :مفرد ،ومركب.

َا َ ِ
قْْ ُ َ ه
أِْْ ِ َف ُل لم ُِ َتْْ َ ا ِ
ِجيْْ ِ لم َ و ا ِ
ت ُ
ِالْْ َ َا ُِ ِ
َق ه ََىْْ دةِله لة ُ َ ْْ دةِره ُ ْْ َ
َا لغ أ ِ َ
يِ َع ُ ِ ه َ ا لِ ِ
اُ َ
لِا ُل َ ُ ه
ِ

ف ملر  :الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له لعالقة وقرينة مانعة من
إرادته( .)3كاألسد الذي استعمله اللغوي يف الرجل الشجاع ،واستعامل( )4اخللع
هناك جماز بدون حقيقة .ومن أراد االستقصاء فعليه باملطوالت.
( -)1خرج بقوله« :املستعمل».
مشريا إىل كتاب بني يديك،
( -)2أي :خرج ما استعمل يف غري ما وضع له غل ًطا كقولك« :خذ هذا الفرس» ً
فإن لفظ الفرس يف املثال قد استعمل يف غري ما وضع له.
( -)3أي :إرادة املوضوع له .خملوف.
( -)4قوله« :واستعامل» نبه بذلك عىل أن املجاز يطلق عىل االستعامل كام يطلق عىل الكلمة  ..الخ .خملوف.

والغض يف اإلعراض عام سوى اهلل تعاىل .فخرج :املهمل والغلط والكناية(.)1
و(غابرت) :جتاوزت .و(الورع) :ترك ما ال شبهة فيه خوفا من الوقوع يف
الشبهة ،وهو ِمالك الدِّ ين( )2كله ،فقليل العمل معه كثري ،وكثريه مع عدمه قليل.
بخالف الطمع فإنه مفسدة الدين ،ومذلة الرجال.
قْْْْ :
ِ ِ
ِعْْْ ُ ه ِ
ِعْْْ ِ َ ُ هعْْْ و ِا ُا ل
هو ل َ
ك ِ
َْْ ل ِ لم ُ َ ْْ ل ِ
ِاا ُل َم َ
َأ ُاِ لل َغْْ ه و َ
َف َمْْ ِ ه ْْ َ ىِ َ َ ْْ َل دبِ َعِ َق لتْْ ُِب ِ
َ
ي ِ
يِ َ ْ َِ ُ ِ
ِا َم ُ ل م
ظُ م
الِ لم َس أِ م
ل َ

ِ«اا َ َ مِ له ُ َ ُضْ َ هُِالص هِ ِ
َر ُ ل ِ ُ
َأ هاِا ُ ْْْْْْته َة َاُمِ َف َأ أمْْْْْْ ِااَ أا ل ِ ِ
ِحمْْْ وكِ َل لتْْْ ُِب ِ
ِا ل ِ
وْْْ وكِ َأ ُا َ َ
لجْْْ ُق مء َ
فِ له َم د
ي ِ
ِمْا د ِ لم ُ َ َ ْ ُ ِ
ة م
َا ُ
ضِ َأ ُا َ

وعريف ،كالصالة املستعملة
ورشعي،
لغوي،
أق  :كل من احلقيقة واملجاز:
ٌّ
ٌّ
ٌّ
لغة يف الدعاء ،واهليئة املخصوصة( ،)3والعكس ،أي :الصالة املستعملة رش ًعا يف
اهليئة ،والدعاء( ،)4وكالدابة املستعملة لغة يف كل ما يدب عىل األرض ،ويف
ذوات األربع.
االة ل ع ا :وهو ما ال يتعني ناقله عن املعنى اللغويِ ،ا ص :وهو ما
ِ

ِ

يتعني ناقله عن املعنى املنقول عنه ،كـ«الفعل» املنقول عند النحاة عن احلدث -
املعنى اللغوي -إىل الكلمة املخصوصة ،ومنه( )5مثال املتن ،فإن االرتقاء
حقيقة يف املحسوسات ،جماز يف الرتقي يف مقامات السلوك ،وكاحلرضة فإن
مشريا
( -)1خرج املهمل بقوله« :املستعملة» ،وخرج الغلط بقوله« :لعالقة» نحو قولك« :خذ هذا الثوب» ً
إىل كتاب ،وخرجت الكناية بقوله« :وقرينة مانعة من إرادته»؛ ألن الكناية مستعملة يف غري ما وضعت
له مع جواز إرادته.
يتقوم وينتظم به .خملوف.
( -)2أي :قوامه ،أيَّ :
ِ
( -)3يعني أن لفظ الصالة إذا استعمله املخاطب بعرف اللغة يف الدعاء يكون حقيقة لغوية ،وإذا استعمله
يف اهليئة املخصوصة يكون جمازً ا لغو ًيا.
( -)4يعني أن لفظ الصالة إذا استعمله املخاطب بعرف الرشع يف اهليئة املخصوصة يكون حقيقة ،ويف
الدعاء يكون جمازً ا.
( – )5أي من العرف اخلاص ،أي حقيقته.

الصوفية نقلوها من املحسوسات إىل دائرة الكامل( .)1و(الصويف) :من صفا من
الرعونات( )2البرشية حتى وصل بذلك إىل خالق الربية.
ثم املَ ِاملر :
ِم م ك( :)3وهو ما كانت العالقة فيه غري املشاهبة ،كاستعامل اسم اجلزء يف
جي َع ُل َ
ون
الكل كالكلمة يف الكالم .وعكسه ،كاستعامل األصابع يف األنامل يفْ َ ﴿ :
َأ ْصابِ َع ُه ْم ِيف آ َذ ِاهنِم([ ﴾)4البقرة.]19

امىو  :إطالق اسم احلال عىل املحل ،وعكسه ،وقد اجتمعا يف قوله تعاىل:
﴿ ُخ ُذو ْا ِزينَ َتك ُْم ِعندَ ك ُِّل َم ْس ِجد﴾ [األعراف]31؛ إذ املراد بالزينة :الثوب(،)5
وباملسجد :الصالة(.)6
اج َعل ِّيل لِ َس َ
ان ِصدْ ق ِيف ْاآل ِخرِ ي َن﴾ [الشعراء ،]84أي:
امىو  :اآللة ،نحوَ ﴿ :و ْ
ذكرا حسنا( ،)7فاستعمل اللسان يف الذكر ألنه آلته.
«رشبْ ُت ك ُْو ًزا» ،أي :ما ًء،
امىو  :استعامل الظرف يف املظروف ،نحوِ َ :
مح ِة ال ّل ِه﴾ [آل عمران ]107أي :اجلنة التي هي ظرف للرمحة.
وعكسه نحوَ ﴿ :ف ِفي َر ْ َ
امىو  :إطالق اسم املس َّبب عىل السبب ،نحو« :أمطرت السامء نباتا» ،أي:
غيثا ،وعكسه ،نحو« :رعينا غيثا» أي :نباتا.
َ
اهل ْم﴾ [النساء ]2سامهم يتامى
امىو  :اعتبار ما كان ،نحوَ ﴿ :وآ ُتو ْا ا ْل َيتَا َمى أ ْم َو َ ُ
باعتبار وصفهم املايض.
( -)1هي احلالة التي إذا وصل إليها الشخص سمي عار ًفا .خملوف.
( -)2الرعونات :األوصاف الذميمة .خملوف.
ً
مرسال إلطالقه عن التقييد بعالقة خمصوصة ،بل له عالقات كثرية .بخالف االستعارة فإن
( -)3سمي
عالقتها خمصوصة باملشاهبة.
( -)4أي :أناملهم ،والقرينة استحالة دخول األصابع بتاممها يف اآلذان عادة .دسوقي.
( -)5فقد أطلق اسم ِّ
احلال -وهو الزينة -عىل املحل وهو الثوب ،بقرينة أنه ال يعقل التكليف بأخذ الزينة،
وإنام يعقل بأخذ حملها .خملوف.
( -)6فقد أطلق اسم املحل -وهو املسجد -عىل ِّ
احلال وهو الصالة؛ ألن املسجد مكان للصالة ،والقرينة
السياق الذي نزلت اآلية من أجله .خملوف.
( -)7قوله« :ذكرا حسنا» أي :فيهمَ ،أ َخ َذ احلسن من إضافة اللسان للصدق .دسوقي.

امىوَِ :
مخ ًرا﴾ [يوسف ]36أي :عصريا يؤول إىل اخلمر.
رص َ ْ
األ ْو ُل ،نحو﴿ :إ ِِّين َأ َر ِاين َأ ْع ِ ُ
اِم ِ ا تة ا ُِ :وهو ما كانت العالقة فيه املشاهبة ،كاألسد املستعمل يف
الرجل الشجاع يف قولك« :رأيت أسدا يف احلامم».
ثم إن عالقات املجاز املرسل أكثر مام ذكره املتن ،ومن أرادها فعليه بام كتبناه
عىل «عصام االستعارات».
قْْْْ :

فَصْلٌ فِي االسْتِعَارَاتِ

لَِْْْ م ِ لع ُ َ لتْْْ ُبِ ِ
َااال ُ ْْْته َة َاُ َ َ
ةْ ُ ِ ِ
َِ َْ م ِ لل َغْ اة َ
َا ُ ْ َ َ
ِعْ َبِااَ َ
اِأاِ لم َم أل َرْْ ِ
اِأاِ َم ُةْْ ل ا ا ُ
َا َفْْ ُ ا ُ
ِ

أق

َ َ ِْْْ َل مبِو ََأ َ ْْْ د َ
َ َع لت ُبِ(ِ )1
ِشْْْ َ
ت هِِِ َع َ ْْ دـِله َمْْ ِا أ َضْْ ُ ِ ِ
َا لمىه َة ْ ُ

()2
ه
ِيْْ َِقْْ ُ ِ لأله َرْْ ِ
م ُىْْ لِب ِ َق ه ََىْْ مة َ َ
 :االستعارة :اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة
ِ

كاألسد املستعمل يف الرجل الشجاع فقوله( :كأسد شجاعته) أي :كاألسد إذا
أطلق عىل الرجل الشجاع ،و(شجاعته) العالقة بينهام ،أي :عالقته شجاعته.
واألصح أهنا من املجاز اللغوي الذي هو استعامل اللفظ يف غري ما وضع له.
وقيل :من العقيل ،بمعنى :أن الترصف يف أمر عقيل ال لغوي؛ ألهنا( )3ملا مل تطلق
عىل املشبه إال بعد ادعاء دخوله يف جنس املشبه به كان استعامهلا فيام وضعت له.
ور َّد ُه يف األصل(.)4
َ
( -)1بأن جعل الرجل الشجاع مثال فر ًدا من أفراد األسد.
( -)2قوله« :أو مؤلفا منه» أي :أو تكون القرينة مؤلفا منه ،أي :من املعدود ،أي :املتعدد.
( -)3قوله« :ألهنا» أي :االستعارة بمعنى الكلمة كلفظ أسد .وقوله« :عىل املشبه» أي :كالرجل الشجاع،
فقوله« :ألهنا ..إلخ» دليل لكوهنا ليست جمازا لغويا بل عقليا .دسوقي بترصف.
( -)4عبارة األصل مع السعد( :ورد) هذا الدليل (بأن ادعاء) أي :ادعاء دخول املشبه يف جنس املشبه به (ال
يقتيض كوهنا) أي :االستعارة (مستعملة فيام وضعت له)؛ للعلم الرضوري بأن أسدً ا يف قولنا« :رأيت
أسدا يرمي» مستعمل يف الرجل الشجاع ،واملوضوع له هو السبع املخصوص .وانظر بسط الكالم يف
املطول ص.585

ويمتنع أن تكون االستعارة يف ال َع َلم؛ ملا اتضح عندهم من أهنا تقتيض إدخال
املشبه يف جنس املشبه به( )1بجعل أفراده قسمني :متعار ًفا وغري متعارف ،وال
نوع وصفية بواسطة
يمكن هذا يف العلم ملنافاته اجلنسية ،إال إذا تضمن ال َع َل ُم َ

()2

اشتهاره بوصف من األوصاف ،كـ«حاتم» املتضمن االتصاف باجلود ،فيتأول
فيه( ،)3فيجعل كأنه موضوع للجواد ،سواء كان ذلك الرجل املعهود أو غريه،
«حاتم» حينئذ الفرد املتعارف املعهود والفرد الغري املتعارف ،ويكون
فيتناول
ٌ

إطالقه عىل املعهود -أعني حامت ًا الطائي -حقيقة ،وعىل غريه ممن يتصف باجلود

استعارة ،نحو« :رأيت اليوم حاتام».

أمرا واحدا ،نحو« :رأيت أسدا يرمي».
اق َىةِاال تة ا ُِ تكون :ف ِا ،أيً :

أو مة ا ا ا ،أي :أكثر من أمر :اثنني فأكثر ،فيكون كل واحد منهام أو منهم
قرين ًة ،كقولك« :رأيت أسدا يرمي عىل فرسه» أو مع زياد ِة« :يف اهليجاء».
أو تكون مة (ِ)4م تئمة ،أي :مربوطا بعضها ببعض يكون اجلميع قرينة ال
كل واحد ،كقوله [الطويل]:
وصاعق ٌةُ(ِ )5من َن ْص ِل ِه َتنْك َِفـي هبــا ِ
ِ

ِ
ب
س
األقران َمخ ُس َس َحا ِئ ِ
عىل ِ َأ ْر ُؤ ِ

()6

ِ

( -)1أي :أن االستعارة مبنية عىل ادعاء أن املشبه فرد من أفراد املشبه به ،فعىل هذا ال بد أن يكون املشبه به
كل ايا ،وال َع َلم الشخيص ليس كذلك ،بل يدل عىل واحد بعينه.
َ
( -)2قوله« :بواسطة» متعلق بـ«تضمن» ،وقوله« :اشتهاره» أي :ال َعلم ،أي :اشتهار مدلوله وهو الذات،
فال َع َلم املتضمن نوع وصفية هو أن يكون مدلوله مشهورا بوصف بحيث متى أطلق ذلك العلم فهم منه
ذلك الوصف ،فلام كان العلم املذكور هبذه احلالة جعل كأنه موضوع للذات املستلزمة لذلك الوصف
فيكون كل ايا ً
تأويال ،فإذا أطلق ذلك العلم عىل غري مدلوله األصيل صح جعله استعارة بسبب ادعاء أنه
من أفراد ذلك الكيل .دسوقي.
( -)3قوله« :فيتأول فيه» أي :فحني إذ تضمن العلم كحاتم نوع وصفية جيوز أن يشبه شخص بحاتم يف اجلود
فيتأول ..الخ فقد نقص من عبارته هذا الكالم وال بد منه .وقوله« :فيتأول» أي :فالتأويل بعد التشبيه ،وال
يتوقف هو عىل التشبيه ،وهبذا اندفع ما يقال :إنه إذا كان فر ًدا من أفراده فكيف يصح التشبيه حينئذ؟
( -)4قوله« :أو تكون معاين» عطف عىل «فردا» ،وإنام أعاد العامل للطول .خملوف
( -)5روي باجلر عىل إضامر ُ«ر َّب» ،وروي بالرفع عىل أنه مبتدأ موصوف بقوله« :من نصله» وخربه قوله« :تنكفي».
( -)6البيت للبحرتي ديوانه  179/1واإليضاح ص.282

ِ

أي :أنامله اخلمس التي هي يف اجلود وعموم العطايا كالسحائب ،ملا استعار
وبني أهنا من نصل سيفه ،ثم
السحائب ألنامل املمدوح ذكر أن هناك صاعقةَّ ،

قال :عىل أرؤس األقران ،ثم قال :مخس سحائب ،فذكر العدد الذي هو عدد

األنامل ،فظهر من مجيع ذلك أنه أراد بالسحائب األنامل.
والضمري يف (ألفا) :للقرينة ،وذكره للرضورة ،وألفه لإلطالق كالذي قبله.
قْْْْ :
َا َمْْ ُـِ َ َىْْ هِِ َ
ا َ َف ُا َوْْ ِ َىُت هَمْْ

ِ

لثْْْ ْ أـِا ُل هةىَ ه أَْْْ ْ لة ََِت ُ هِا ه أاْْْ ْ ُبِ ِ
ِ

أق

ِ َهاِاِ ُل هة َىْْ هِالِا ُل ه َفْْ هق َِفْْ ُع َ هـِ ِ
مِهتك هم أاْ ْ ُِب ِ
ل ُ َرْ ْمِو ََمْ ْ ِ ل ُ َرْ ْ َ َ

 :تنقسم االستعارة باعتبار الطرفني -أعني املستعار منه واملستعار له-
ِ

ِا ِِِ:عى َ ِة وهي التي يمتنع اجتامع طرفيها( ،)1كاستعارة اسم املعدوم
للموجود الذي ال منفعة فيه( ،)2واستعارة اسم امليت للحي اجلاهل(.)3
اِاِ اف قاة :وهي التي يمكن اجتامع طرفيها يف يشء ،كاستعارة اإلحياء
لالهتداء( )4يف قولهَ ﴿ :أ َو َمن ك َ
َان َم ْيت ًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه﴾ [األنعام.]122
ثم اااا :إما متليحية :أي :املقصود منها التمليح والظرافة.

( -)1أي :يف يشء؛ لتنافيهام ،فال يصح كوهنام وصفني له .خملوف.
( -)2فيكون مشاركًا للمعدوم يف عدم املنفعة .فتقول يف زيد الذي ال نفع فيه« :رأيت اليوم معدوما» ،أو
تقول« :جاء املعدوم» ونحو ذلك ،فشبه الوجود الذي ال نفع فيه بالعدم ،واستعري العدم للوجود،
واشتق من العدم معدوم بمعنى موجود ال نفع فيه؛ فهو استعارة مرصحة تبعية عنادية .دسوقي.
اجلاهل ِ
َ
عَد َم فائد َة احلياة واملقصو َد هبا الذي هو العلم ،فيكون لفقده ذلك مشاركًا للميت
احلي
( -)3ألن َّ
ً
يف كون كل منهام فاقدا للعلم.
( -)4قوله« :لالهتداء» املناسب للهداية كام يف غريه؛ ألن الفعل املستعار مسند هلل فال يصح كونه لالهتداء؛
ألنه ليس من صفاته تعاىل ،واإلحياء واهلداية جيتمعان يف يشء واحد هو اهلل تعاىل .خملوف .فقد شبه
اهلداية باإلحياء ،واشتق من اإلحياء أحييناه بمعنى هديناه ،ووجه الشبه بني اإلحياء واهلداية ترتب
أيضا استعارة عنادية يف قولهَ ﴿ :ميتًا﴾ حيث استعار املوت
االنتفاع واملآثر عىل كل منهام .ويف اآلية ً
للضالل بجامع ترتب نفي االنتفاع يف كل منهام ،وهي عنادية؛ ألنه ال يمكن اجتامع املوت والضالل يف
يشء واحد.

أو تكمية :بأن يكون املقصود التهكم واالستهزاء ،بأن( )1يستعمل اللفظ يف ضد
معناه ،نحو« :رأيت أسدً ا» تريد جبانا ،قاصدا التمليح والظرافة أو التهكم والسخرية.
قْْْْ :
ِجْْْْ همـدِ َق ه ََِْْْْ ُِة ِ
َاَه ُعته َِْْْْ ها َ
دِا َ
ل ِ
اْْْ َ َف ُ هِ
ِجْْْ همـ َ
َاَه ُعته َِْْْ هِا َ
ِ

أق

َ ِ
وْْْْ« َق َم م ِ ََ ُ ْْْ َ لأ ِ َأ ُاِ َغ ه ََِْْْ ُةِ ِ
ل ِ
هِم ْ ُ هِ
هاسْ َ
ِا َع ُ ِْاِ ه ْ أت مةَِ َهغْ ُ َ

 :تنقسم االستعارة باعتبار اجلامع :إىل قريبة ،وغريبة.
ِ

ا :ما كان اجلامع فيها ظاهرا ،نحو« :رأيت أسدا يرمي» ،و«رأيت
ف اا ِ
قمرا يقرأ(.»)2
ً

االة راة :ما كان اجلامع فيها خف ايا ال يدركه إال اخلاصة ،نحو [الكامل]:
()4
ِ
 ...................البيـــــــت
وســ ُه( )3بِ ِعن َِانــ ِه ِ
وإذا ْ
احت ََبــى َق ْربُ ُ
ِ

ش َّبه هيئة وقوع العنان يف موقعه من قربوس الرسج ممتدا إىل جانبي فم

الفرس هبيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي املحتبي ممتدا إىل جانبي ظهره ثم
استعار االحتباء -وهو أن جيمع الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه -لوقوع

( -)1قوله« :بأن يستعمل ..إلخ» تصوير للتمليحية والتهكمية .خملوف.
( -)2فإن اجلامع يف املثال األول اجلرأة وهي ظاهره ،ويف الثاين اجلامل التام وهو ظاهر .خملوف.
( -)3حيتمل أن «قربوسه» فاعل «احتبى» بتنزيل القربوس منزلة الرجل املحتبي ،فك َأن القربوس ضم فم
الفرس إليه بالعنان كام يضم الرجل ركبتيه إىل ظهره بثوب مثال ،وحيتمل أن يكون مفعول «احتبي»
مضمنا معنى مجع ،والفاعل عىل هذا ضمري عائد عىل الفرس ،فكأنه يقول :وإذا مجع هذا الفرس
قربوسه بعنانه إىل نفسه كام يضم املحتبي ركبتيه إليه ،فعىل األول ينزل خلف القربوس يف هيئة التشبيه
منزلة الظهر من املحتبي ،وفم الفرس بمنزلة الركبتني ،وعىل الثاين بالعكس ،أي :ينزل القربوس يف
اهليئة منزلة الركبتني ،وفم الفرس منزلة الظهر .دسوقي
( -)4عجزه:
ْكاـِِاِارصْْْ الِالقاو ْ هِ ِ
َع َ ْ َ ِال ْ َ
والبيت منسوب إىل حممد بن يزيد بن مسلمة ،انظر الكامل يف اللغة .351/1
مفردات البيت :القربوس –بالتحريك :-مقدم الرسج .احتبى :يقال احتبى بثوبه ،إذا أداره حول ظهره
وركبتيه .والشكيمة :حديدة اللجام التي تكون يف فم الفرس .علك :مضغ.
ِ

العنان يف قربوس الرسج( ،)1فجاءت االستعارة غريبة لغرابة الشبه(.)2
أيضا باعتبار الطرفني واجلامع إىل ستة أقسام؛ ألن
وتنقسم االستعارة ً
الطرفني إما حسيان ،أو عقليان ،أو املشبه حيس واملشبه به عقيل ،أو عكسه.
فن ِو ر ِاسال؛ ِف ا مـ ِِم ِايس :نحوَ ﴿ :ف َأ ْخ َر َج َ ُهل ْم ِع ْج ً
ال َج َسد ًا َل ُه
ُخ َو ٌار﴾ [طه ]88فإن املستعار منه :ولد البقرة ،واملستعار له :احليوان الذي خلقه
اهلل تعاىل من ُح ِ ِّيل القبط ،واجلامع :الشكل( ،)3واجلميع( )4حيس(.)5
اِم ِع

 :نحوَ ﴿ :وآ َي ٌة َّ ُهل ْم ال َّل ْي ُل َن ْس َل ُخ ِمنْ ُه الن ََّه َار﴾ [يس ،]37فإن املستعار

()6

منه :كشط( )7اجللد عن نحو الشاة ،واملستعار له :كشط الضوء عن مكان الليل
وهام حسيان واجلامع :ما يعقل من ترتب أمر عىل آخر(.)8
اِم ِ رت ف( :)9كقولك« :رأيت شمسا» وأنت تريد إنسانا كالشمس يف
حسن الطلعة ونباهة الشأن(.)10

( -)1ووجه الشبه هو هيئة إحاطة يشء لشيئني ضا اما أحدهام إىل اآلخر عىل أن أحدهام أعىل واآلخر أسفل،
قاله الدسوقي .خملوف.
( -)2وجه الغرابة يف هذا أن االنتقال إىل االحتباء الذي هو املشبه به عند استحضار إلقاء العنان عىل
القربوس يف غاية الندور ،كان أحدهام من وادي القعود واآلخر من وادي الركوب ،مع ما يف الوجه من
دقة الرتكيب وكثرة االعتبارات املوجبة لغرابة إدراك وجه الشبه ،وبعده عن األذهان .دسوقي.
( -)3فإنه كان عىل شكل ولد البقرة.
( -)4أي :املستعار له واملستعار منه واجلامع.
( -)5أي :مدرك بالبرص.
( -)6معنى لفظ السلخ.
نحى جلدهام وأزاله.
( -)7أي :إزالته وتنحيته ،يقال :سلخ الشاة وكشط البعري ،إذا َّ
( -)8ففي األول ترتب ظهور اللحم عىل كشط اجللد ،أي :إزالته عن اللحم ،ويف الثاين ترتب ظهور الليل
أي :ظلمته -عىل كشف ضوء النهار .خملوف.( -)9أي :أن الطرفني حسيان ،واجلامع خمتلف :بعضه حيس وبعضه عقيل.
( -)10فحسن الطلعة حيس ،ونباهة الشأن عقيل؛ ألن معنى حسن الطلعة حسن الوجه ،ويسمى الوجه
طلعة ألنه املطلع عليه عند الشهود واملواجهة ،وهو أمر حيس .ومعنى نباهة الشأن :شهرته ورفعته عند
النفوس ،وهي عقلية؛ ألهنا ترجع الستعظام النفوس لصاحبها .خملوف بترصف يسري.

اِ ِو ر ِع الِف ا م ِـ ال يكون إال عقل ايا ،نحوَ ﴿ :من َب َع َثنَا ِمن َّم ْر َق ِد َنا﴾ [يس ،]52فإن
املستعار منه :الرقاد( ،)1واملستعار له :املوت ،واجلامع بينهام عدم ظهور الفعل(،)2
واجلميع عقيل.
اِ ِ و ِ املستة اِ مىبِ اسا ِ ااملستة اِ لبِ ع ا فكذلك( ،)3نحو:
اصدَ ْع ب َِما ُت ْؤ َم ُر﴾ [الحجر ،]94فإن املستعار منه :كرس الزجاجة ،وهو حيس،
﴿ َف ْ

واملستعار له :التبليغ ،واجلامع التأثري ،وهام عقليان.
أاِعكس ِب ،نحوِ ﴿ :إ َّنا َل َّما َط َغى ا ْل َماء﴾ [الحاقة ،]11فإن املستعار له :كثرة املاء،
وهو حيس ،واملستعار منه :التكرب( ،)4واجلامع االستعالء املفرط( ،)5وهام عقليان.
قْْْْ :
َاال أ ُرْْ ل ِِه ُ ه
ةْْ ه أا ُةِ ِ
ِجى اُسْْ ِ َف ل ْْ ُكِ َأ ُ
ِ ِ
ْ«ا ل ِ ِالص ه ِ
احل ُ ه ِ
َِاا ُل هر ُة هِ
ل ِ َِو َ
كِِ َا ُ َ
ِ

أق

َا َ َِ هة أ ِ
ةْْْْ هر أا ُةِ ِ
اْْْْ مة َِلْْْْ َ ىِا ُل َ ُ
اي ُ
ََىُطهْ ل ِ َأ أرْ لب ُ
ِ ِ
ِال ِْْ لم ه ِ
ِال ِْْ لمىه ل

 :تنقسم االستعارة باعتبار اللفظ :إىل أصلية .وتبعية.
ِ

س( )6فاالستعارة أة ا ِة ،نحو« :رأيت أسدا يف
فن ِ و ِ املستة اِ ا ـِ جى ِ
احلامم».
اِ ِو ِةرة( ،)7نحو« :احلال ناطقة بكذا» ،أو فع ً
ال ،نحو« :نطقت احلال
بكذا» ،ومنه :مثال املصنف ،أو حرف ًا ،نحوَ ﴿ :فا ْل َت َق َط ُه ُآل فِ ْر َع ْو َن لِ َيك َ
ُون َ ُهل ْم
مصدرا ،وتكون االستعارة أصلية .خملوف.
( -)1قوله« :الرقاد» أي :النوم ،عىل أن يكون املرقد
ً
( -)2ألن كال من النائم وامليت ال يظهر منه فعل ،واملراد الفعل االختياري املعتد به؛ فال يعرتض بأن النائم
يصدر منه فعل .خملوف.
( -)3أي :فاجلامع ال يكون إال عقليا.
كبريا ذا رفعة :إما مع اإلتيان بام يدل عليها ،أو باعتقادها ولو مل تكن .خملوف.
( -)4أي :عد الشخص نفسه ً
( -)5أي :الزائد عىل احلد.
( -)6اسم اجلنس :هو ما دل عىل ذات صاحلة للصدق عىل كثريين من غري اعتبار وصف ،واملراد بالذات
كـ«رضب».
هنا :ما يستقل باملفهومية :عينًا كـ«أسد» ،أو معنى َ ْ
( -)7يراد بالصفة :اسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة واسم التفضيل ويلحق هبا املصغر
كـ«ر َج ْيل» .انظر جواهر البالغة للسيد أمحد اهلاشمي.
واملنسوب ُ

عَدُ اوا َو َح َز ًنا﴾ [القصص ]8ف تة اُِ ِةاة( )1لالستعارة األصلية املقدرة يف مصدر
املشتق اسام أو فعال ،وللتشبيه يف متعلق احلرف(.)2
قْْْْ :
ِا ُ َ ِا أل هتْ َ
َا لِأ ُ
ِلُِ َ ُ ْ َ ه
ت ُِ ِ
ا هِ َ ُ
ت َ
لَِ ه
ك ِ
صْْْ هِ
َا لجْْْ ل َ ُ
هِوْْْ د َِه ُل َر ُ
س ِ
هاِ َ ْ َم هءِا ُل ل ْ ُ هِ
ِاا َ َ مِ ِ َ ِ
َر ُ ل ُ
ِالت هشْْْا ل ِالَُتهىَ هوْْْ ُبِ ِ
َأَُ َ لغ َوْْْ أ ُ
ِ

أق

د
َـِ َأ ُمْ دِ(َ ِ)3ف ُ ْ َتِه ُِ ِ
ة ِف ُ
َه َ ُ
ِااِ َ ُر ه ه
تَِ ه
ك ِ
ةْْْ هِ
َا لا لشْْْ َ ُ
هِوْْْ د َِه اَ ُ

ض ُه
سِ ِ
َف َر ْ َق َِم ْ ُ ِ َ أ ْ َ
فِ َأ ُا َ
ِاحل ْ ل
ِاا ُرته َر هوْْ ُِب ِ
َعْْ َبِ َ َىْْ ه ِال أت ُ ِْْه ُِا هب َ
ِ

 :تنقسم االستعارة باعتبار ذكر ما يالئم الطرفني وعدمه:

ِاِمط ة :وهي التي مل تقرتن بيشء من مالئامت املستعار منه واملستعار له،
نحو« :رأيت أسدا» ،إذا كانت القرينة حالية(.)4
اِاَِ ُِ :وهي ما اقرتنت بام يالئم املستعار له ،نحو« :رأيت أسدا يرمي» إذا
( -)1وإنام كانت تبعية ألن االستعارة تعتمد التشبيه ،والتشبيه يعتمد كون املشبه موصو ًفا بوجه الشبه ،وإنام
يصلح للموصوفية احلقائق كام يف قولك« :جسم أبيض» و«بياض صاف» ،دون معاين األفعال
والصفات املشتقة منها ومعاين احلروف.
( -)2أي :متعلق معنى احلرف ،واملراد بمتعلقات معاين احلروف :ما يعرب هبا عنها عند تفسري معانيها ،مثل
قولناِ :
«م ْن» معناها :ابتداء الغاية ،و«يف» معناها :الظرفية .وبيان تبعيتها للتشبيه يف اآلية التي مثل هبا
الشارح :أنا قدرنا تشبيه مطلق ترتب نحو العداوة واحلزن من كل ما ال يناسب كونه علة بمطلق ترتب
العلة الغائية ،بجامع مطلق الرتتب ،فرسى التشبيه للجزئيات؛ فاستعريت الالم من جزئي من املشبه به
جلزئي من املشبه.
( -)3أي :مل تقرتن بصفة تالئم -أي :تناسب -أحد الطرفني ،وال بتفريع كالم يناسب ويالئم أحد
الطرفني .والفرق بني الصفة والتفريع أن املالئم إن كان من بقية الكالم الذي فيه االستعارة فهو صفة،
وإن كان كالما مستقال جيء به بعد ذلك الكالم الذي فيه االستعارة مبنيا عليه كام يف قوله تعاىل:
الض َ
ِاهلدَ ى﴾ بعد قولهَ ﴿ :ف َما َرب َِحت ِّ َجت َار ُ ُت ْم﴾ [الِ ُِ ،]ِ 16فهو تفريع،
ين ْاش َ ُرت ُو ْا َّ
﴿ ُأ ْو َلـ ِئ َك ا َّل ِذ َ
ال َل َة ب ْ ُ
سواء كان بحرف التفريع أم ال .دسوقي.
( -)4اعلم أن االستعارة نوع من املجاز فال بد هلا من قرينة ترشد إىل املقصود ،ويمتنع معها إجراء الكالم
عىل حقيقته ،وهي قسامن:
فصيحا.
قسا خيطب» أي :خطي ًبا
 )1حالية :تفهم من سياق احلديث ،نحوُ
ً
«رأيت ا
 )2-مقالية :نحو «رأيت أسدً ا يف احلامم» أو «يسوق  »..أو «يرمي ..إلخ» .

كانت القرينة حالية؛ ألن التجريد كالرتشيح إنام يكون بعد تامم االستعارة(.)1
اِاِ لم َ أش َ دِة :وهي ما اقرتنت بام يالئم املستعار منه ،نحو« :رأيت أسدا له

لبد» والقرينة حالية .ومنه :مثال املصنف؛ فإن االرتقاء -وهو التصاعد من سفل إىل

علو -يالئم السامء املستعار حلرضة القدس ،وال خيفى ما يف (ارتقى) و(فاق) من
األصلية والتبعية والرتشيح؛ حيث استعري االرتقاء النتقال حال السالك من حال
إىل حال أعىل منه .و(فاق) :بمعنى :عال وهو مام يالئم املستعار منه ،وأما بقية البيت
فاستعارة جمردة حيث استعري األرض للصفات الدنيئة ،واحلس يالئمها؛ إلدراكها
املكون من غاب من األكوان.
به ،فـ(مَنْ) :فاعل ارتقى ،أي :ارتقى إىل حرضة ِّ
ومراد املصنف بـ(الفصل) :املستعار له ،وبـ(األصل) :املستعار منه.
وقد جيتمع الرتشيح والتجريد يف كالم واحد ،كقوله [الطويل]:
الح ُم َقـ َّذف ِ
َلـــ ِ ُه لِ َبـــدٌ أ ْظ َفـــ ُار ُه مل ُت َق َّلـــ ِم(ِ )2
أسد َشا ِكي ِّ
َلدَ ى َ
السـ ِ
ِ

فالسالح للتجريد ،واألظفار للرتشيح  .والرتشيح أبلغ من التجريد؛ ألنه
ِ

()3

مبني عىل تنايس التشبيه( .)4واإلطالق أبلغ من التجريد .والتجريد مع الرتشيح
متكافئان(.)5
ثم إن عدم ورود الرتشيح يف كتاب اهلل تعاىل -عىل ما زعمه بعضهم -ال ينايف
األبلغية املذكورة كام ال خيفى؛ ألن ذكر غريه ألمهية عرضية ال يقتيض عدم هذه
املزية الذاتية ،ومن عرف موقع الكالم هان عليه هذا املقام.
( -)1أي :فإذا اعترب «يرمي» قرينة ال يعد جتريدا ،وهذا تعليل ملحذوف واضح .خملوف .وقوله« :رأيت
فاستعرت منه سيفا» .ع ق .خملوف.
أسدا يرمي» مثال الوصف ،ومثال التفريع «رأيت أسدا
ُ
( -)2البيت لزهري بن أيب سلمى ،انظر ديوانه ،واإليضاح.
( -)3فالسالح وصف يالئم املستعار له -أعني الرجل الشجاع -واألظفار يالئم املستعار منه ،أعني األسد
احلقيقي.
( -)4وا ِّدعَاء أن املستعار له هو نفس املستعار منه ال يشء شبي ٌه به وكأن االستعارة غري موجودة ً
أصال.
( -)5يعني إذا اجتمع ترشيح وجتريد فإنه يؤدي إىل تعارضهام ،وبسبب ذلك التعارض يتساقطان؛ فتكون
االستعارة وقتئذ يف رتبة املطلقة.

قْْْْ :

فَصْلٌ :فِي التَّحْقِيقِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ

()1

د
ِأاِ ِ
َا َذ ل
الِ َم ُةىا ْمِ َث َه ْتَِه ه ْس ُ
ص ْ هو ل ِالص ْ فه أا ُِة ِ
َو ْْ« َأ ُ َ َق ُ
تََِ َ
ِ

أق

َع ُ ِْْْ دكِ َف َت ُ ه ا ه أاْْْ مة َ
اِا َأ ُاا ِ
ِوْْ ِْ َ َ
ِاحل ُضْْ َ هُِا ُل ل ُ ه ْ أا ُة ِ
َه َ ُم ه
سِ لر ها ُ َ
ِ

 :قسم االستعارة :إىل حتقيقية ،وختييلية ،فمراده بالعقلية :التخييلية؛

بدليل املقابلة.
حسا ،نحو« :رأيت أسدا يف احلامم( ،»)2أو ً
عقال
فاالستعارة إن حتقق معناها ا
نحوِ ﴿ :
الرص َ
يم[ ﴾6الفاتحة] -فإن املستعار له :قواعد الدين،
اط ا ُملس َت ِق َ
اهد َنــــا ِّ َ
وهي حمققة عقال -فاالستعارة حتقيقية(.)3
حسا وال ً
عقال ،بل كان أمرا متوهام ،فاالستعارة ختييلية،
وإن مل يتحقق ال ا

كاألظفار يف« :أنشبت املنية أظفارها( ،»)4كام سيأيت يف كالمه.

( -)1يف نسخة إسقاط «العقلية» ،وقد اعتمد الشارح نسخة ذكرها مفرسا هلا فيام بعد بالتخييلية ،بانيا عىل
اعتبار املنطوق يف التحقيقية واملفهوم يف التخييلية؛ ليكون الفصل مستوفيا للتقسيم املشهور عن
السكاكي ،واعتمد املصنف نسخة إسقاطها؛ فجعل الفصل قارصا عىل التحقيقية ،وادعى أن قسيمها
وهو التخييلية مذكور يف الفصل بعده ،وصنيع الشارح هو اجلدير بالقبول؛ ألن التخييلية املذكورة فيام
بعد بمعنى إثبات الزم املشبه به للمشبه ،وليست هبذا املعنى قسيام للتحقيقية ،بل قسيمها سيذكره
الشارح وسنوضحه كام اشتهر نقله عن السكاكي يف صغار الكتب وكبارها .خملوف.
حسا.
( -)2استعار األسد للرجل الشجاع ،وهو -أي :الرجل -حمقق ا
( -)3التحقيقية :هي ما كان املستعار له فيها ً
حسا أو عقال بأن كان اللفظ منقوال إىل أمر معلوم يمكن
حمققا ا
حسا وال عقال،
اإلشارة إليه إشارة حسية أو عقلية .والتخييلية :هي ما كان املستعار له فيها غري حمقق ال ا
بل هو صورة ومهية ال يشوهبا يشء من التحقيق .علوم البالغة.
( -)4فإنه ملا شبه املنية بالسبع يف االغتيال أخذ الوهم يصور املنية بصورة السبع وخيرتع لوازمه هلا ،فاخرتع هلا مثل
صورة األظفار ،ثم أطلق عىل هذه الصورة لفظ األظفار ،وكل هذا عىل مذهب السكاكي يف التخييلية.

فقوله( :كأشرقت) الخ :مثال لالستعارة التحقيقية املتحقق معناها عقال؛ إذ
املستعار منه( :)1االستنارة بالنور املحسوس ،واملستعار له :انرشاح الصدر واتساعه،
وهو أمر حمقق عقال .وكذا الشمس( )2فإن املستعار له :املعارف الربانية(.)3
قْْْْ :

فَصْلٌ :فِي الْمَكْنِيَّةِ

تِ َ ُ ِْها مب هَِْىَ ُر د
َا َا ُاْ ل
سِ لأ ُ ْ هم َِا ِ
َا َ أ ِال ه ماِله َمْْْْ ل
ِشْْْْ لِ َب هَِْْْْ ُِب ِ
لَِه ُ ْْْته َة َا هُِا ُل ه
كىَ ََْْْ هِة ِ
لَ ُةْْْ َ ل
تِ َمىه أاْْ مةِ َأ ُ
ظ َر َا َ ْْ ِ
َوْْْ« َأ ُر َ َِ ُ
ِ

َا َمْ ْ ِِ ه ْ ْ َ ىِ لم َ ْ ْ أِ دب َِل ُ لَِْ ْ ُ َو َ ا
َفْْ َ له َ ِال أت ُ ِْْها لبِ هع ُىْْ َ ِا ُل لمىُت هَِْْ ُِب
َا هذ ُوْْْْْْْ ل ِال ه داَِه َت ُ اها ه أاْْْْْْْ هِة
ِا ُض ْْ َ ل ِىَ ِ َِأ ُر َ َاا َ ْ
َا« َأ ُ َ َق ْ ُ
ت َ

أق ِ :إذا مل يذكر يشء من أركان التشبيه سوى املشبه ،ودل عىل املشبه به بذكرِ
ِ

الزمه ،قيل لذلك التشبيه املضمر يف النفس -أي :الذي مل يدل عليه بأداته-
ا تة اَُِ لكى َ ِة ،ويسمى الالزم( :)4استعارة ختييلية؛ ألن معناها مل يكن حمققا،
حسا ،وال عقال ،كأظفار املنية يف قولنا« :أنشبت املنية أظفارها» ،فإن األظفار
ال ا
مستعملة يف يشء متوهم للمنية -أي :املوت -شبيه باألظفار احلقيقية.

وتبع املصنف األصل يف جعل التشبيه استعارة بالكناية ،واحلق أهنا لفظ
املشبه به املستعمل يف املشبه املضمر يف النفس املرموز إليه بالزمه ،كلفظ السبع
هنا؛ إذ االستعارة :اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له ،أو استعامله ،والتشبيه
ليس واحدا منهام .وقيل :إهنا لفظ املشبه املستعمل( )5يف املشبه به بادعاء أنه عينه،
( -)1أي :املعنى الذي استعري منه لفظ اإلرشاق .خملوف.
( -)2أي :أهنا استعارة ملعنى متحقق ً
عقال .خملوف.
( -)3أي :املعارف املتعلقة بالرب تعاىل وتقدس .خملوف.
( -)4قوله« :ويسمى الالزم ..إلخ» هذا انتقال من مذهب اخلطيب ملذهب السكاكي ،فاملناسب :ويسمى
إثبات أو ذكر الالزم استعارة ختييلية ،مع اإلعراض عن التعليل بعد؛ ألنه ال يناسب هنا؛ إذ األظفار عىل
ما هنا ليس مستعمال يف أمر متوهم ،بل يف معناه احلقيقي ،وإنام املجاز يف اإلثبات .خملوف.
( -)5قوله« :وقيل :إهنا لفظ املشبه ..إلخ» حاصل املذهب أن جيعل للمشبه به فردان :حقيقي وادعائي هو
=

ِ
ِ
ِ
ِ

وهذا مذهب السكاكي ،وهو مردود

()1

كاألول ،والثاين مذهب السلف،

وهو املختار(.)2
وقوله( :أشرقت) بعد ما قبله :شاهد ثان ،حيث شبه احلرضة بالشمس تشبيها
مضمرا يف النفس ،وأثبت ما هو من لوازم املشبه به وهو األنوار ،املنصوب
ً

()3

عىل نزع اخلافض.
قْْْْ :

فَصْلٌ فِي َتحْسِنيِ االسْتِعَارَةِ

ْْْْته َة َا دُِ َ ُ هاَْْْْ هِب ِ
لحم َ لسْْْْ ل ِا ُ ِ
ِِ ِ
َاا ُل لِ ُة هِِ َعْ ُ َِاا هو َ ْ هةِال أت ُ ِْها هب ه ِ
ِ

ِاحل ُسْ ه ِله أت ُ ِْها هبِ(ِ )4
َه َِ ُِعِ ِ َا ُجْ هب ُ ل
د
سِا ُل َ ُج لبِِ ُل َغْ ا اِ لق هرْ ِ
ِا َل ُا َ
َل ُر َ

أق ِ :حسن االستعارة إنام يكون برعاية جهات حسن التشبيه ،بأن يكون وجه
ِ

الشبه شامال للطرفني ،والتشبيه وافيا بام علق به من الغرض ،وبأن ال يشم رائحته
لفظا؛ ألن ذلك يبطل الغرض من االستعارة ،أعني ادعاء دخول املشبه يف جنس

نفس املشبه مدعى كونه فرد ًا من املشبه به ،ويستعار لفظ املشبه للمشبه به االدعائي ،فاالستعارة هي
لفظ املشبه املستعمل يف املشبه به بادعاء أن املشبه عني املشبه به وإنكار أن يكون شيئا آخر؛ بقرينة إضافة
مالئم املشبه به إليه .خملوف.
( -)1أي :بأن لفظ املشبه به مستعمل فيام وضع له حتقيقا؛ للقطع بأن املراد باملنية هو املوت ال غري ،غاية
األمر أنا ادعينا احتاد املوت بالسبع ،واالستعارة ليست كذلك؛ ألنه فرسها بأن تذكر أحد طريف التشبيه
وتريد الطرف اآلخر .من األصل والسعد مع زيادة .خملوف.
( -)2خالصة الكالم :أن يف تعريف املكنية ثالثة مذاهب:
 -)1عند اخلطيب القزويني –وهو «صاحب األصل» املشار إليه بقوله« :وتبع املصنف األصل» أي :كتاب
املضمر يف النفس املرموزُ إليه بإثبات الزم املشبه به للمشبه.
التلخيص للقزويني :-أن املكنية هي التشبيه
ُ
 -)2عند القدماء :أن املكنية اسم املشبه به املستعار يف النفس للمشبه.
 -)3عند السكاكي :أن املكنية هي لفظ املشبه مرا ًدا به املشبه به.
رش َق ْت َح ْض َـر ُتنَا َأ ْن َو َار َها»؛ فالتقدير :بأنوارها ،ثم نزع حرف اجلر فن ُِص َب «أنوارها».
( -)3أي :يف قول الناظمَ :و« َأ ْ َ
( -)4قوله« :للتشبيه» حال من «وجه» ،وقوله« :وليس الوجه» معطوف باعتبار معناه عىل رعي ،أي :وعدم
الرشط ِ
ُ
وعُم َل بمقتضاه .ع ق .خملوف.
كون الوجه إلغازً ا .وقوله« :قفي» أي :ا ُّتبِع ذلك

املشبه به( ،)1ولذلك اشرتط أن يكون ما به املشاهبة بني الطرفني جل ايا؛ لئال تصري
معمى( ،)2كام لو قيل« :رأيت أسدا» وتريد إنسانا أبخر؛
االستعارة ً
إلغازا ،أي :كال ًما ا

إذ وجه الشبه بني الطرفني خفي .فظهر أن التشبيه أعم حمال؛ إذ كل ما يتأتى فيه

االستعارة يتأتى فيه التشبيه ،من غري عكس()3؛ جلواز أن يكون وجه الشبه غري جيل،
كام يف املثال .وال منافاة بني هذا وبني اشرتاط عدم ابتذال وجه الشبه ،أي :بأن
يكون بعيدً ا؛ ألن البعد مام يقبل الشدة والضعف ،فاملراد أن ال يصل بُ ْعدُ ُه إىل

اإللغاز.

قْْْْ :

فَصْلٌ فِي تَرْكِيبِ الْمَجَازِ

صِْْ ِ
َْْ ه َِمْْ َ َ
ِا أ
يِا ُل َم َ
لم َ أوْْ ل
ي ِ
َاِه ُ ِ َأ َْْْمِا ُ ْْْته َة َاُاِ لم َ أوْْْ ل ِ
ِ

أق

قسم املجاز املركب إىل قسمني:
َّ :

هِِرهِ ُسْْ َِ دةِ َأ ُاِ هم ُةْْ هك ََِتُةه د
ِجِْْ ِ
اْْك َ
مِاالِ لَى أ
يِ ِ
َكْْْ ل
َف َمْْْ َةِ لاَِْْْ ُ َع َ
ِ

ااا  :ما حتصل -أي :تقدم -يف اإلسناد اخلربي.
الة  :ما استعمل فيام شبه بمعناه األصيل وكان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة
من متعدد ،وهذا يسمى استعارة متثيلية.
فقوله( :أو مثل متثيل جال) :أي :ظهر مثل تشبيه التمثيل يف الوجه ،نحو« :إين
أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى( »)4املستعمل يف تردد شخص يف أمر ،شبهت
صورة تردده يف األمر بصورة من قام يميش إىل أمر فرتك امليش فتارة يقدم رجله

( -)1ملا يف التشبيه من الداللة عىل أن املشبه به أقوى يف وجه الشبه فال يتأتى ادعاء ما ذكر .خملوف.
( -)2التعمية :هي اإلخفاء والتلبيس .معجم املصطلحات البالغية.
( -)3أي :ليس كل ما يتأتى فيه التشبيه تتأتى فيه االستعارة؛ جلواز أن يكون وجه الشبه يف التشبيه خف ايا.
( -)4هذا القول كتب به الوليد بن يزيد بن عبد امللك إىل مروان بن حممد وقد بلغه أنه متوقف يف البيعة له.
فقد شبه تردده يف املبايعة بصورة تردد َمن قام ليذهب يف أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجال ،وتارة ال
يريد فيؤخر أخرى.

وتارة يؤخرها ،فكل من الطرفني واجلامع( )1هيئ ٌة منتزعة من متعدد ،وهذا كام
أيضا ،ورشط هذه التسمية( :)2فشو
يسمى استعارة متثيلية يسمى مثال ً
االستعامل( )3يف االستعارة دون التشبيه.
حي َّو ُل اللفظ الدال عىل املشبه؛ لوجوب بقاء
فقوله( :وال ينكب) :أي :ال ُ َ
االستعارة عىل اهليئة التي يستحقها املشبه به.
قْْْْ :

فَصْلٌ فِي تَغْيِريِ اإلعْرَابِ

()4

َه َ ِْْ ُ ه
ى ِ
لِ َل ُرْْ د ِ َأ ُاِ ه ََْْ َ دُِ لْْ َ ِ
َا هم ُىْْْ لب َِمْْْ ِِه ُع َ لاَْْْ لبِ َ َغْْْ أ َ ا ِ
أق  :من املجاز نوع آخر غري ما تقدم ،وهو كل كلمة تغري إعراهبا بحذف
لفظ أو زيادته ،نحوَ ﴿ :و َجاء َربُّ َك﴾ [الفجر ،]22أي :أمره ،وَ ﴿ :ل ْي َس َك ِم ْث ِل ِه
ِ

ِ

يش ٌء﴾ [الشورى ،]11أي :مثله عىل ما فيه( ،)5فاحلكم األصيل لـَ ﴿ :ربُّ َك﴾ :اجلر،
َ ْ
ولـِ ﴿ :م ْث ِل﴾ :النصب( ،)6فتغري باحلذف يف األول ،والزيادة يف الثاين.

مغايرا ملا تقدم؛ ألن املجاز :اللفظ املستعمل يف غري ما
وإنام كان هذا النوع
ً

وضع له أو استعامله ،والتغيري بمعنى التغري وليس واحدا منهام.
ورد بعضهم هذا النوع إىل املجاز اإلسنادي.

( -)1الطرفان :هام الصورتان وهام -)1 :املشبه :صورة تردده يف األمر -)2 .املشبه به :صورة َمن قام يميش
إىل أمر  ...واجلامع :اإلقدام تارة واإلحجام تارة أخرى.
( -)2لفظ املطول« :ومتى فشا استعامله» أي :استعامل املجاز املركب «كذلك» أي :عىل سبيل االستعارة ال
عىل سبيل التشبيه «يسمى ً
مثال» .انظر ص.605
( -)3قوله« :االستعامل» أي :استعامل املجاز املركب .وقوله« :يف االستعارة» يف بمعنى «عىل» ،أي :عىل
سبيل االستعارة دون التشبيه .خملوف.
( -)4اعلم أن الكلمة كام توصف باملجاز لنقلها عن معناها األصيل فكذلك توصف باملجاز لنقلها عن
ِ
حلذف لفظ أو زياد ِة لفظ ،أما إذا كان احلذف أو الزيادة ال يوجب تغيري
إعراهبا األصيل إىل غريه
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
َ
َ
اإلعراب فال توصف الكلمة باملجاز ،مثل ﴿فب َِما َر ْمحَة م َن الله﴾ [ ِعم ا ِ ،]ِ 159ونحو ﴿فب َِما َنقضهِ ْم
ِمي َثا َق ُه ْم﴾ [الىس ِء.]ِ 155
( -)5أي :من كون القول بزيادة الكاف ً
أخذا بالظاهر ،وحيتمل َّأال زيادة وأن الكالم كناية عن نفي املثل .خملوف.
( -)6ألنه خرب «ليس».

فحذف االسم تقدم
واحلذف والزيادة بصدق كل منهام عىل االسم واحلرف،
ُ
اب﴾ [غافر]46؛ إذ املراد:
يف املثال ،وزيادته :نحوَ ﴿ :أ ْد ِخ ُلوا َآل فِ ْر َع ْو َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ

فرعون نفسه ،وزيادة احلرف :تقدمت يف املثال( ،)1ونقصه :نحوَ ﴿ :تاهلل َت ْفت َُأ
ف﴾ [يوسف ]85أي :ال تفتأ.
وس َ
َت ْذك ُُر ُي ُ
قْْْْ :

البابُ الثَّالِثُ :الكِنايَة

َل ُرْْْ م هَِْْْ هبِال ه لاِ َم ُة َىْْْ ل ِ لق هصْْْ ُِ ِ
ة ه
ل ِ
ة هِ
ِ َهاِا ُ هت َص ه
فِ هَ ُل َم ُ ل
صِا ُل َ ُ
لِااة د
سِم ة د
ض ِ
ف َِاا ُل َغ َ ُ ِ
َ َ ُ
َا َر ُر ه َ ُ ل
َ هِ ِ
َأاِا ُر هت َ ْْ ْ هءِال أ ُرْْ ْ ه ِال ُ ْْ ْ هت ُو َ
ِ

أق

َمْْ َـ َ ِ
ِجْْ َ ا ه ِ َق ُصْْ ه هِ َم ُةْْ لب ََِْْ ه ُِ ِ
ِِ
ب ُ ه هِِِا ُل لة ُق َلْ هة ََِْ ِ َذاِالصْ ه ِ
َوْ ُ َ
ض ِ
ِع َ ُ ِ
هَض م ِ
ِة ُ م َ
ِ َ
ِأا َ
بِا ُ هت َص ما ُ
ة ُ َاْْْ هِ ِ
س َِاا ه
َا َر ُ ْْْ ه ه َِوْْْ ل أ ُم ه

 :قد عرف الكناية :بأهنا اللفظ الذي أريد به الزم معناه مع جواز
ِ

إرادته( ،)2نحو« :زيد طويل النجاد( »)3فإن املراد :الزم معناه وهو طول القامة
وجيوز مع ذلك إرادة طول النجاد الذي هو املعنى احلقيقي.
()4
فار َق ِ
املجاز؛ ألنه البد من كون القرينة فيه مانعة عن إرادة
ت
وهبذا القيد
َ
َ
املعنى احلقيقي ،نحو« :رأيت أسدا يف احلامم» ،فـ«يف احلامم» قرينة مانعة من إرادة
املعنى احلقيقي وهو احليوان املفرتس ،كذا قالوا برمتهم.
ض ذلك( )5عصام الدين يف كتابته عىل متن السمرقندية بام يعلم بمراجعته.
ااعت ِ
( -)1أي :يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ِ
يش ٌء﴾.
كَم ْث ِل ِه َ ْ
( -)2أي :إرادة املعنى.
( -)3النجاد :حامئل السيف التي يعلق هبا عىل الكتف ،أي :عالقة السيف.
( -)4وهو قوله« :مع جواز إرادته» ،أي :إرادة املعنى.
( -)5حاصله :أن الكناية يصح فيها إرادة املوضوع له ال لذاته ،بل ليتوصل به إىل االنتقال إىل املراد ،ففيها
القرينة املانعة عن إرادته لذاته ال للتوصل ،واملجاز كذلك ال متنع فيه القرينة إال إرادته لذاته ،وجيوز
إرادته لالنتقال مث ً
ال :جاءين أسد يرمي ليس فيه مع األسد إال الرمي الذي يمنع أن يكون املقصود لذاته
=

اأجِت عن اعرتاضه فيام كتبته عىل رشحه املذكور.
وترد إىل أقسام ثالثة:
بني ثوبيه والكرم
ااا ِ :اختصاص الوصف باملوصوف( ،)1كقوهلم:
«املجدُ َ
ْ
بني بُ ْر َد ْي ُه»( ،)2جعل إحاطة الثوبني والربدين بالوصفني كناية عن اختصاص
املمدوح هبام ،ومن ذلك« :اخلري يف العزلة» الخ كناية عن اختصاص الصويف هبا(.)3
الة ِ :ما يطلب هبا نفس املوصوف( ،)4كقولك« :جاء املضياف» تريد زيدً ا؛
لكثرة إقرائه للضيف ،حتى صار اختصاصه بذلك كالالزم ينتقل من املضياف إليه.
الة لت :ما يطلب هبا نفس الصفة ،نحو« :كثري الرماد» كناية عن املضياف،
ونحو« :طويل النجاد» كناية عن طول القامة.
السبع املعروف وال يمنع أن يقصد األسد لالنتقال إىل الشجاع فال يثبت املجاز متميز ًا عن الكناية يف
يشء من االستعامالت.
وأجابوا عنه بام ملخصه :أنه إن أراد بجواز إرادة املوضوع له مع املجازي لالنتقال حضوره يف الذهن
وتصوره لالنتقال – فال بد ع يف ذلك ،لكن ليس هذا معنى إرادته مع الكنائي ،بل معناها قصد اإلخبار
به مع الكنائي وإن مل يكن مقصود ًا بالذات بل ينتقل منه إىل الكنائي .
خمرب ًا به مع املجازي حتى يكون معنى :رأيت أسد ًا يرمي أنه رأى األسد
وإن اراد أن املوضوع له يكون َ
والرجل الشجاع فهو باطل ،فإن يرمي يمنع ذلك ،فعلم أن الكناية قد يراد منها املوضوع له مع الزمه
بالفعل ،وقد ال ،وأنه عند إرادة املوضوع له والزمه مع ًا يف الكناية يكون اللفظ مستعم ً
ال فيهام عىل أن
املوضوع له غري مقصود بالذات  .ذكره الصبان يف رسالته البيانية  .خملوف.
( -)1وهذا القسم هو املطلوب هبا نسبة .وقد يكون طرفا النسبة مذكورين رصحيني فتنفرد الكناية يف
النسبة ،أو أحدهام مذكور ًا رصحي ًا واآلخر كناية فتجتمع مع الكناية عن املوصوف أو الصفة ،أو كالهام
مذكور كناية فتجتمع الثالثة  .نقله الصبان عن األطول  .خملوف
( – )2قوله :املجد ،أي نيل الرشف والكرم ،وقوله« :بني ثوبيه» يريد بالثوبني :الرداء واإلزار ،وكذا املراد
بالربدين يف قوله :والكرم بني برديه .خملوف.
( -)3أي :بالعزلة .وال وجه هلذا ً
أصال ،ولعل تأنيث الضمري حتريف ،واألصل اختصاص الصويف به ،أي:
باخلري ،وحينئذ تكون الكناية بواسطة ،وذلك أنه يلزم من كون اخلري يف العزلة اختصاصها به ،ومن
اختصاصها به اختصاص الصويف به؛ ألنه خمتص هبا ،واملختص بيشء خمتص بام اختص به ذلك اليشء.
هذا ،والذي يف رشح املصنف أن جعل العزلة ظر ًفا للخري كناية عن ختصيصه هبا ،وهو أقرب .خملوف.
( -)4رشطها االختصاص باملكني عنه ليحصل االنتقال منها إليه ،مثل قولك« :قتلت ملك الوحوش»
كناية عن األسد ،وهذا أوضح من مثال املؤلف.

ااااا( :)1بعيدة؛ لكثرة الوسائط( ،)2االة راة( :)3قريبة؛ لعدم الواسطة.
ثم الغرض من الكناية:
 اإليضاح كـ«:طويل النجاد» لطول القامة(.)4 أو االختصار :كـ«:فالن مهزول الفصيل( »)5أي :لكثرة َن ْحرِاألمهات ،كناية عن كرمه.
 أو السرت :وهو املراد بالصون ،كـ«:أهل الدار» كناية عن الزوجة صيانة هلا. أو اختيار الفصحاء اللفظ( )6الستهجان املكنى عنه ،نحوَ ﴿ :ف َاآلن
وه َّن﴾ [البقرة ،]187ونحو« :فالن ملس زوجته» أو« :أتاها» كناية
ارش ُ
بَ ِ ُ
عن املجامعة.

قْْْْ :

فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ الْمَجَازِ وَالْكُنَى

ِا ه ا َ ْ دة َ
ِوْ َ اِ ل هوْ ُِ ِ
ص ِْ ه َ د ِا ُا َ
َ ُ
َ ُ ِْْ د
هابِأ َُضْْ ا َِه ل َرْْ هقِال لة َ ِْْ ِ

ِاال ل
ا( ِ )7همْ ُِ ِ
كىَمِ َأَُ َ ْ لِ
َ ل َ
لث أـِا َمل َ
هِ َ
َـِا ُ ْته َة َا دُِعْْب ِ
ِالرْ ل ِ َ ُ ْ ه ل
ِ

أق

 :املجاز أبلغ من احلقيقة ،والكناية أبلغ من الترصيح؛ ألن االنتقال
ِ

()8

( -)1وهي« :كثري الرماد».
( -)2فإنه ينتقل من كثرة الرماد إىل كثرة إحراق احلطب ،ثم منها إىل كثرة الطبائخ ،ومنها إىل كثرة األكلة،
ومنها إىل كثرة الضيفان ،ومنها إىل املقصود وهو الضيافة والكرم .خملوف.
( -)3وهي :طويل النجاد .خملوف.
( -)4أي :إذا كان املخاطب يعلم استلزام طول النجاد ملعنى طول القامة من غري أن يعلم اللفظ الدال عىل
طول القامة لعدم إدراك الوضع .خملوف.
كثريا لكرمه» .واهلزيل :الضعيف.
( -)5فإنه يغني عن قولك« :فالن ينحر أمهات األوالد من إبله ً
والفصيل :ولد الناقة؛ ألنه يفصل عن أمه ،فهو «فعيل» بمعنى «مفعول» ،أي :مفصول.
( -)6قوله« :أو اختيار» تفسري لالنتقاء يف املصنف ،وقوله« :اللفظ» أي :لفظ الكناية .خملوف.
( -)7من املبالغة ال البالغة .ومعنى كون املجاز والكناية أبلغ :أهنام يفيدان زيادة تأكيد لإلثبات؛ ال أن شيئا
منهام يوجب أن حيصل يف الواقع زيادة ال توجد يف احلقيقة والترصيح.
( -)8وذلك ألن اللفظ جمازً ا كان أو كناية إذا ُس ِمع فأول ما خيطر منه معناه األصيل ،فإذا ِ
دلت القرينة عىل
عدم إرادته انتقل الذهن منه إىل مالبسه .خملوف.

فيهام من امللزوم إىل الالزم ،وهو كدعوى اليشء ببينة ،فإن وجود امللزوم

()1

يقتىض وجود الالزم؛ المتناع انفكاك امللزوم عن الزمه .واالستعارة أبلغ من
التشبيه؛ ألهنا نوع من املجاز ،والتشبيه حقيقة ،وقد علمت أن املجاز أبلغ منها،
واهلل أعلم.

۞۞۞۞۞

(-)1أي :الذي هو امللحوظ ً
أوال ،وقوله« :يقتيض وجود الالزم» أي :الذي هو املقصود ،وحينئذ فأنت
حال اإلتيان باملجاز أو الكناية كأنك قد استدللت عىل وجود الالزم بوجود ملزومه ،فإذا قلت« :زيد
طويل النجاد» فكأنك قلت« :زيد وجد طول قامته لوجود طول نجاده» ،وإذا قلت« :رعينا الغيث»
فكأنك قلت« :رعينا نباتا وجد لوجود الغيث» خملوف.

قْْْْ :
الفَ ُّن الثَّا ِل ُ ْ
ِيع
ثِ :عل ُم البَد ِ

ِا هسْ ه
لِالكِْ هاِ ِ
ِا لجْ ل َ ُ
هع ُ مـَِه هب ل
ِا ُسْْىه هِب( ََْْ ُ َ ِ)3هِ ِ
ِا لجْْ ل ل
لثْْ أـ ل
ِ

()1
ِا ُع ه ِ(َ ْ َ ِ )2ه ه َ
ِاملْ َ ا هاِ ِ
لِ ُة َ للِ ِ ََِ ُة َ َ
يِااَ ُل َرْْْْ ه
َه َ َ ِ
ِاا َمل َةْْْْ ه ِ ِ
سْْْْ ه
مل َ
ِ

أق  :تقدم أن فن البديع ليس جزءا من البالغة ،بل هو تابع هلا فالنظر فيه
فرع النظر فيها ،فلذلك ِّ
أخر.
ِ

ِ

وهو :علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح الداللة(.)4
فقوله( :علم) :خرب مبتدأ حمذوف ،ودليل مفاده الرتمجة .و(سابق املرام) :أي:
املطلوب السابق ،وهو املطابقة ووضوح الداللة اللذان هام مفادان للفنني قبله.
ثم وجوه التحسني:
مىو  :ما يتعلق باللفظ فيكسوه حسنا وجامال ،كاجلناس التام.
امىو  :ما يتعلق باملعنى كذلك ،كاملطابقة .وسيأيت مثاهلام.
وقدم األلفاظ يف البيت ألهنا طريق للمعاينَّ ،
وأخر الكالم عىل ما يتعلق هبا
اهتامما بشأن املعاين؛ ألهنا املقصودة ً
أوال بالذات ،وقصد األلفاظ عريض.
قْْْْ :

( -)1قوله« :تعرف» أي :تتصور معانيها وتعلم أعدادها بقدر الطاقة .سعد.
( -)2قوله« :بعد رعي ..إلخ» متعلق بـ«حتسني» ،فقد أفاد أن هذه املحسنات إنام تعد حمسنة بعد رعاية
املطابقة ووضوح الداللة .أفاده السعد .خملوف.
( -)3قوله« :حسنه» أي :الكالم البليغ .خملوف.
( -)4أي :وضوح الداللة عىل املعنى املراد.

الْضَرْبُ األَوَّلُ :الْمَعْنَوِيُّ

اْْ َ ه
َ َ ِْْ َل لبِااَ ُ
ِاا ُل لم َ ا َف َ ْْ ُةِ ِ
ال َ

َا لعْْ أ هِمْْ ُ ِ َأ ُل َ هَْْ هبِا ُل لم َ
ط ََ َ ْْ ُةِ ِ
أق  :تقدم وجه تقديم الرضب املعنوي .فمن ألقابه :املطابقة ،وتسمى:
ِ

ِ

الطباق ،والتضاد ،والتكافؤ ،وهي :اجلمع بني متقابلني( )1يف اجلملة( ،)2أي:
سواء( )3كان تقابل ضدين ،أو نقيضني ،أو عدم وملكة.
اَك :
حت َس ُب ُه ْم َأ ْي َقاظ ًا َو ُه ْم ُر ُقو ٌد([ ﴾)4الكهف.]18
َ ر لِم ِر ِِ:ا مل ،نحوَ ﴿ :و َ ْ
يت([ ﴾)5يونس.]56
حييِي َو ُي ِم ُ
أاِفة ل ،نحوْ ُ ﴿ :
أاِا فل ،نحوَ َ ﴿ :هلا َما ك ََس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْت([ ﴾)6البقرة.]286
أاِم ِر عل ،نحوَ ﴿ :أ َو َمن ك َ
َان َم ْيت ًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه﴾ [األنعام.]122
االطِ ق قسامن:
 اِ قِاةجي ن :كام مثل. ااِ قِ الس ي :وهو اجلمع بني فعلني من نوع واحد( ،)7أحدهاممثبت واآلخر منفي ،أو أحدهام أمر واآلخر هني ،نحوَ ..﴿ :و َل ِ
ك َّن
( -)1املتقابالن :هام اللذان ال جيتمعان يف يشء واحد يف وقت واحد.
( -)2قوله« :يف اجلملة» أي :يكون بينهام تقابل وتناف ولو يف بعض الصور ،كام يف االعتباري فإن التنايف فيه
باعتبار املتعلق.
( -)3قوله« :أي :سواء ..إلخ» جعله تفسريا لقوله« :يف اجلملة» وهو ال يصح ،والصواب ما علمته .خملوف.
( -)4فاليقظة تشتمل عىل اإلدراك باحلواس ،والنوم يشتمل عىل عدمه ،فبينهام شبه العدم وامللكة باعتبار
الزميهام ،وبينهام باعتبار أنفسهام التضاد؛ ألن النوم عرض يمنع إدراك احلواس ،واليقظة عرض يقتيض
اإلدراك هبا .وإن قلنا :إن اليقظة نفي ذلك العرض -كان بينهام عدم وملكة حقيقة .وقد دل عىل كل
منهام باالسم .يعقويب.
( -)5فإن اإلحياء واإلماتة ولو صح اجتامعهام يف املحيي واملميت لكن بينهام باعتبار متعلقهام -أعني احلياة
واملوت -العدم وامللكة ،أو التضاد بناء عىل أن املوت عرض وجودي ،فالتنايف بينهام اعتباري .دسوقي.
( -)6فإن يف الالم معنى االنتفاع ،ويف عىل معنى الترضر؛ فصار تقابل «الالم» و«عىل» كتقابل النفع
والرضر ،وهام ضدان .دسوقي.
( -)7فوله« :من نوع واحد» أي :معنى واحد كالعلم يف املثال ،واألوضح ِف ْع َيل مصدر واحد كام يف السعد .خملوف.

ون َظ ِ
ونَ 6ي ْع َل ُم َ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
اه ًرا﴾ [الروم] ،وَ ﴿ :ف َ
ال َخت َْش ُو ْا
َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َو ْ
اخ َش ْو ِن﴾ [المائدة.]44
الن َ

امىو  :تشابه األطراف ،وهو التناسب بني أول الكالم وآخره يف املعنى،
يف ْ
اخلَب ُِري([ ﴾103)1األنعام].
نحو﴿ :الَّ ُتدْ ِر ُك ُه األَبْ َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك األَبْ َص َار َو ُه َو ال َّلطِ ُ

أيضا ،-ومراعاة النظري،
امىو  :املوافقة ،وتسمى :التناسب ،والتوافق ً -
وهو :مجع أمر وما يناسبه ،ال بالتضاد( ،)2نحوَّ ﴿ :
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر
ب ُِح ْس َبان([ ﴾5)3الرحمن].
قْْْْ :
َاا ُل َة ُ
ااِ مَ لِا لجْْْ م ِا ُاِ لم َ ََ َ ْْْ ُِة ِ
ِاالت ُأس ْوه ا لِ
ـِ َاا ُل لم َ ْ َو َ ُِة ِ َْْْ َق ل
س َ
كْ ل
أق  :اشتمل هذا البيت عىل ستة ألقاب:
«عادات
ااا  :العكس :وهو أن يتقدم يف الكالم جزء ثم يؤخر ،نحو:
ُ
ِ
ِ
العادات».
سادات
السادات
ُ
ِ

ِ

الة  :التسهيم -ويسمى اإلرصاد -وهو أن جيعل قبل العجز( )4من الفقرة
َان ال َّل ُه لِ َي ْظ ِل َم ُه ْم َو َل ِ
الر ِو ّي( ،)5نحوَ ﴿ :و َما ك َ
كن
أو البيت ما يدل عليه إذا عرف َّ

كَا ُنوا َأن ُف َس ُه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ون﴾ [العنكبوت ،]40وقوله [الوافر]:
تســــتطع َشــــي ًئا َفدَ ْعــــ ُه ِ
إذا مل
ْ
ِ

جـــ ِ
َو َ ِ
او ْز ُه إىل َمـــا تســـتَطيعْل

()6

ِ

( -)1فاللطيف مناسب لكونه غري ُمدْ َرك باألبصار ،واخلبري مناسب لكونه ُمدرِ ك ًا لألبصار؛ ألن املدرِ ك
خبريا به ً
عاملا .خملوف.
لليشء يكون ً
( -)2قوله« :ال بالتضاد» أي :بل بالتوافق يف كون ما مجع من واد واحد؛ لصحبته يف إدراك ،أو ملناسبة يف
شكل ،أو لرتتب بعض ،عىل بعض أو ما أشبه شيئا من ذلك .خملوف.
جسما نوران ايا سامو ايا .خملوف
(-)3أي :فهام متناسبان من حيث تقارهنام يف اخليال؛ لكون كل ً
﴿و َما
( -)4ال َع ُجز :هو الكلمة التي نختم هبا الفقرة أو بيت الشعر .فاالستدراك يف اآلية وهو قوله تعاىلَ :
َ
كَان ال َّل ُه لِ َي ْظ ِل َم ُه ْم﴾ يدل عىل ال َع ُجز.
( -)5الروي :هو احلرف الذي يبنى عليه أواخر األبيات الشعرية أو الفقرات ،وجيب تكرره يف كل منهام.
( -)6البيت لعمرو بن معدي كرب يف ديوانه ص ،154وتاج العروس مادة «طوع».

ِ

()1
تقديرا.
الة ل ِ
ت :املشاكلة :وهي ذكر اليشء بلفظ غريه؛ لوقوعه يف صحبته حتقيقا أو ً

ف اا ( :)2نحو قوله [الكامل]:
اقرت ْح شي ًئا ُن ِجدْ َ
قالواِ َ :
لك َط ْب َخـ ُه ِ
ِ

ُ
ُِ
اطبخوا يل ُج َّبـ ًة و َق ِميصــا
قلت:

()3

أي :خيطوا ،فعرب عنه بلفظ «الطبخ»؛ لوقوعه يف صحبة طبخ الطعام .ومنه:

﴿ َو َمك َُرو ْا َو َمك ََر ال ّل ُه﴾ [آل عمران.]54

االة  :نحوِ ﴿ :ص ْب َغ َة ال ّل ِه﴾ [البقرة ،]138وهو مصدر مؤكد لِـ﴿ :آ َمنَّا بِال ّل ِه﴾

أي :تطهري اهلل()4؛ ألن اإليامن يطهر النفوس .واألصل فيه( :)5أن النصارى كانوا
يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر يقال له :املعمودية ،ويقولون :إنه تطهري هلم،
فعرب عن اإليامن باهلل بصبغة اهلل؛ للمشاكلة؛ هلذه القرينة(.)6
ال اَـ :املزاوجة :وهي أن يزاوج(- )7أي :يقارن -بني معنيني يف الرشط
واجلزاء ،كقوله [الطويل]:
إذا َما َهنَى الن ِ
اهلوى ِ
يب َ
َّاهي َف َل َّج(َ ِ )8

ِ
أص َ
اهل ْجـ ُر
َ
اخِ ْت إىل الوايش َف َل َّج ِهبا ْ َ

()9

ِ

( -)1قوله« :لوقوعه» أي :اليشء ،وقوله« :يف صحبته» أي :صحبة الغري .دسوقي.
( -)2ومنه ما روي يف األثر« :إن اهلل ال يمل حتى متلوا» فقد وضع« :ال يمل» موضع« :ال يقطع عنكم
ثوابه»؛ ألن املعنى :إن اهلل ال يقطع عنكم نعمته وفضله وثوابه حتى متلوا عن مسألته.
( -)3البيت للشاعر أمحد بن حممد أنطاكي املكنى بأيب الرقعمق ،انظر أخباره يف يتيمة الدهر ،238/1
ووفيات األعيان 113/1
( -)4قوله« :تطهري اهلل» تفسري لصبغة اهلل ,وقوله« .ألن اإليامن ..إلخ» علة ملؤكد .دسوقي.
( -)5قوله« :واألصل فيه» أي :يف هذا املعنى ،وهو ذكر التطهري بلفظ الصبغ .سعد.
( -)6جيء بلفظِ :
﴿ص ْبغ ََة ال ّل ِه﴾ للمشاكلة وإن مل يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ للقرينة ،أي :قرينة احلال التي
هي سبب النزول من غمس النصارى أوالدهم يف املاء األصفر.
( -)7قوله« :يزاوج» أيُ :جيعل معنيان واقعان يف الرشط واجلزاء مزدوجني [أي :مستويني] يف أن يرتب
عىل كل منهام معنى مرتب عىل اآلخر .خملوف ودسوقي.
( -)8قوله« :فلج» عطف عىل« :هنى» ،وجواب الرشط «أصاخت» ،وقوله« :فلج هبا» عطف عليه.
دسوقي.
لج :بالغ وتامدى .وأصاخت :استمعت .والشاهد فيه :أنه زاوج
( -)9البيت للبحرتي ،انظر ديوانه .ومعنى َّ
بني النهي واإلصاخة يف الرشط واجلزاء برتتيب اللجاج عليهام.

زاوج بني هني الناهي وإصاختها إىل الوايش الواقعني يف الرشط واجلزاء بأن رتب
عليهام جلاج يشء ،وإن كان يف األول :جلاج اهلوى ،ويف الثاين :جلاج اهلجر.
س :الرجوع :وهو العود إىل الكالم السابق بالنقض لنكتة ،كقوله [البسيط]:
اب م ِ
()1
يار التــي مل َي ْع ُفهــا ِ
ف بِالدِّ ِ
بَ ـ ِ
القـدَ ُم ِ
ِق ْ
األرواح والــدِّ َي ُم
ىلَ ،و َغ َّ َريهــا
ُ
ْ

أخرب ً
أوال أن هذه الديار مل يبلها تقادم العهد ،ثم نقض هذا اخلرب بقوله« :بىل

وغريها األرواح» -أي :هبوهبا ،-و«الديم» أي :القطر .والنكتة :إظهار التحري،
كأنه أخرب أوال بام ال حتقق له ،ثم ملا أفاق بعض إفاقة نقض الكالم السابق قائال:
بل عفاها القدم ،وغريها األرواح والديم.
الس س :املقابلة :وهو أن يؤتى بمعنيني متوافقني أو أكثر ثم يقابل ذلك
عىل الرتتيب ،نحوَ ﴿ :ف ْل َي ْض َحكُو ْا َق ِلي ً
ال َو ْل َي ْبكُو ْا َكثِ ًريا﴾ [التوبة .]82ومنهَ ﴿ :ف َأ َّما
رسى﴾ [الليل] ،وقوله [البسيط]:
ِاحل ْسنَى ﴾6إىل﴿ :لِ ْل ُع ْ َ
َمن َأ ْع َطى َوا َّت َقىَ 5و َصدَّ َق ب ْ ُ
ما أحس َن الدِّ ي َن والــدُّ نيا إذا اجتمعــا ِ

ُ
األصل هذا النوع يف املطابقة.
وأدخل

ـل
ـالس بالرجـ ِ
الكفر واإلفـ َ
َ
وأقبح ِ َ

()2

قْْْْ :
هإْْْ داِله َمْْْ ِ
َ ُ ها ََْْْ مةِ لْْْ ُ َعمَِهن َ
تَِ َهم ْ ِ لَ ه
ْي ِ
ِو ْ لـِا ُل َ ه َْ ُ ِ
َا لا لش ْ َ ُ
أق

ىْْْ ل ِا ُل َِ هةاْْْ ل ِ همى لُو َمْْْ ِ
لأ هاَْْْ َ ِِ َم ُة َ ِ
لَِه َر ُ ْْ ه هِ َف ل
كْْ ُ ِ لمىه ُ ِ
اْْي
َا لجْْ ل َ ُ

 :من ألقاب املعنوي :التورية ،وتسمى اإلُيام؛ الشتامهلا عىل إُيام إرادة

أيضا ،وهي أن يذكر لفظ له معنيان :قريب وبعيد ويراد البعيد(،)3
املعنى القريب ً
است ََوى[ ﴾5طه] فمعنى االستواء القريب:
الر ْ َ
مح ُن َع َىل ا ْل َع ْر ِ
ش ْ
نحوَّ ﴿ :
( -)1البيت لزهري بن أيب ُس ْل َمى انظر ديوانه ص . 78ومعنى مل يعفها :مل يمحها ،واألرواح :الرياح،
والديم :األمطار الدائمة دون رعد أو برق.
( -)2البيت أليب دالمة زند بن اجلون  ،العمدة ص .305والشاهد فيه :مقابلة ثالثة بثالثة :فقد قابل بني
احلسن والقبح ،وبني الدين والكفر ،وبني الدنيا واإلفالس.
( -)3أي :اعتامدا عىل قرينة خفية .خملوف.

االستقرار ،ومعناه البعيد :االستيالء ،وهو املراد(.)1
وهي قسامن:
َ ُِ :وهي التي ال جتامع شيئا مام يالئم القريب ،كهذا املثال.
َاها
الس َماء بَنَ ْين َ
ام ش ة :وهي التي قرنت بام يالئمه ،نحوَ ﴿ :و َّ
ب َِأ ْيد﴾ [الذاريات ]47فمعنى األيدي القريب :اجلارحة ،والبعيد :القدرة ،وهو املراد،
وقرنت بام يالئم القريب وهو البناء.
وقوله( :منيب) :خرب كان ،وقف عليه بالسكون عىل لغة ربيعة.
قْْْْ :
ِا ه
ِمجْْ مـِ ََ َ ْْ ُـِ
ـ ِ
ِا َمْْ ُِ
ااْْ د َ ُ
َُ
هو َ ُا ِوه َمْْ ِ َأ ُا َ
اـ َ
ِا َ ُر ه َْْ م َ
مجْْ مـ َ
ِا َ ُ هسْْ م
أق

 :ذكر يف هذا البيت ستة ألقاب من الرضب املعنوي:

ااا  :اجلمع ،وهو أن جيمع بني متعدد يف حكم ،كقوله تعاىل﴿ :ا ْل َم ُال
َوا ْل َبن َ
احل َيا ِة الدُّ ْن َيا﴾ [الكهف ،]46ونحو [الرجز]:
ُون ِزينَ ُة ْ َ
()2
لمـــ ِ
َّ
إن َّ
َم ْف َ ِ
واجلـــدَ ْة ِ
أي َم ْف َســـدَ ْة
رء ُّ
الشـــ َ
ســـدَ ٌة لِ َ
باب والفـــرا َغ ِ َ
الة ِ :التفريق ،وهو إيقاع تباين بني أمرين من نوع ،يف املدح أو غريه ،نحو:
اج﴾ [فاطر ،]12وكقوله [الخفيف]:
﴿ َه َذا َع ْذ ٌب ُف َر ٌ
رشابُ ُه َو َه َذا ِم ْل ٌح ُأ َج ٌ
ات َسا ِئ ٌغ َ َ
ال األمـــريِ يـــو َم َســـ َخ ِ
َنـــ َو ِ
اء
كَ ِ
ربيــع
مــا َنــ َو ُال الغــام ِم َو ْقــ َت
ِ
ِ ()3
َف َنـــ َو ُال األمــــريِ َبـــدْ َر ُة َعـــ ْني ِ
طـــر ُة َمـــاء
َو َنـــ َو ُال ال َغ َمـــا ِم َق َ
الة لت :التقسيم ،وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه عىل التعيني،
( -)1والقرينة اخلفية :هي استحالة القريب يف حقه تعاىل .وكذا فيام بعد .خملوف.
( -)2البيت أليب العتاهية ،انظر ديوانه ص 446واألغاين  . 22/4ويف اآلية التي قبل البيت مجع بني اثنني
كُم ِف ْتن ٌَة﴾ [اارر ِ .]ِ 28ويف
وهام املال والبنون ،ومثلها قوله تعاىلَ :
كُم َو َأ ْو َال ُد ْ
﴿واعْ َل ُموا َأ َّن َما َأ ْم َوا ُل ْ
َ
ِ
ْ
ْ
ْ
اب
رس َواأل ْن َص ُ
البيت مجع بني ثالثة :الشباب ،الفراغ ،واجلدة ،ومثاله من القرآن ﴿ ِإ َّن َما َ
اخل ْم ُر َوال َم ْي ُ
َو ْ َ
الش ْي َط ِ
عَم ِل َّ
ان﴾ [امل و ُِ .]ِ 90ومعنى اجلدة :االستغناء.
األزْ َال ُم رِ ْج ٌس ِم ْن َ
( -)3البيتان للشاعر رشيد الدين الوطواط ،انظر اإليضاح ص ،352ومفتاح العلوم ص .535والبدرة:
كيس فيه ألف دينار ،أو عرشة آالف درهم .والعني :الذهب .والشاهد فيه :أن الشاعر أوقع فيه التباين
بني النوالني ،فنوال األمري :بدرة عني «عرشة آالف درهم» ،ونوال الغامم :قطرة ماء.

كقوله:

ـيم عــىل َضـ ْيم ُيـ َرا ُد بِـ ِه إ َِّال
وال ُيقـ ُ
اخلَ ْسـ ِ
َهذا عــىل ْ
ف َمربـ ٌ
ـوط ب ُِر َّمتِـ ِه ِ

والو َتــ ـدُ
احلــ ـ ِّي َ
األ َذِ َّال ِن َعــ ـ ْ ُري ْ َ
()1
وذا ُي َش ـ ُّج َف ـال َي ْرثِ ـى َل ـ ُه َأ َح ـدُ

ال اَـ :اجلمع مع التفريق ،وهو أن يدخل شيئان يف معنى ويفرق بني جهتي
اإلدخال ،كقوله [المتقارب]:
كالنـــ ِ
ار يف َضـــ ْو ِئها ِ
َف َو ْج ُهـــ َك َّ

كالنــــ ِ
ار يف َح ِّرهــــا
لبــــي َّ
َو َق ِ َ

()2

س :اجلمع مع التقسيم ،وهو مجع متعدد حتت حكم ثم تقسيمه ،أو بالعكس.
اب م ِ
فاألول :كقوله [البسيط]:
اض َخ ْر َش ـنَة
حتــى َأقـا َم عــىل َأ ْربَـ ِ
َحواَ ،
والقت ِْل َما َو َلدُ واِ ،
لس ْب ِي َما َنك ُ
لِ َّ

والصـ ْل َب ُ
ان َوالب َِيـ ُع
َت ْش َقىِ بِ ِه الــرو ُم ُّ
()3
مج ُعوا ،والن َِّار َما َز َر ُعوا
ب َما َ َ
َوالن َّْه ِ

والثاين :كقوله [البسيط]:

أو َح ِاولوا النَّ ْف َع يف ْ
أش َيا ِعهِ ْم َن َفعــوا
رضوا َعــدَ َّو ُه ُم
ّقــ ْو ٌم إذا َحــ َاربُوا َ ُّ
()4
َّ
َســ ِج َي ٌة َت َ
يهم َغــ ُري ُحم ْدَ َثــة ِ
البـدَ ُع
إن
َ
رش َها ِ
لــك ِفــ ْ
اخلالئق َ -فا ْ
علمُّ َ -
الس س :اجلمع مع التفريق والتقسيم ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َي ْأ ِ
ت( )5الَ َت َك َّل ُم

يها َزفِ ٌري
َن ْف ٌس إِالَّ بِإِ ْذنِ ِه َف ِمن ُْه ْم َش ِق ٌّي َو َس ِعيدٌ َ 105ف َأ َّما ا َّل ِذي َن َش ُقو ْا َف ِفي الن َِّار َ ُهل ْم فِ َ

( -)1البيتان للمتلمس يف ديوانه ص .72ومعنى العري :احلامر ،والوتد :ما ُر ِكز يف األرض أو اجلدار ويكون
والرمة :القطعة من احلبل البايل.
من اخلشب يف األصلُّ ،
( -)2البيت لرشيد الدين الوطواط ،انظر اإليضاح .والشاهد فيه :أن الشاعر شبه وجه احلبيب وقلبه هو
بالنار ،ثم فرق بني وجهي املشاهبة بأن جعله يف الوجه الضوء ،ويف القلب احلرارة واالحرتاق.
( -)3البيتان أليب الطيب املتنبي ،انظر ديوانه ص .312واألرباض :مجع ربض ،وهو ما حول املدينة ،أي:
أطرافها .وخرشنة –بفتح أوله وتسكني ثانيه وشني معجمة ونون :-بلد بالروم .والسبي األرس.
والشاهد فيه :أنه مجع يف البيت األول شقاء املقيمني بنواحي تلك البلدة مام يلحقهم من اإلهانة ،ثم
قسمه يف البيت الثاين.
( -)4البيتان للشاعر اإلسالمي حسان بن ثابت ،انظر ديوانه  .102/1ومعنى أشياعهم :أتباعهم.
خل ُلق .وحمدثة :جديدة .واخلالئق :الطبائع .والشاهد فيه :أنه قسم يف البيت األول صفة
والسجية :ا ُ
املمدوحني إىل رض األعداء ونفع األولياء ثم مجعها يف الثاين حتت كوهنا سجية.
( -)5قولهَ ﴿ :ي ْو َم َي ْأ ِ
ت﴾ يعني يأيت اهلل ،أي :أمره ،أو يأيت اليوم ،أي :هوله .والظرف منصوب بإضامر اذكر،
=

يها َما َدا َم ِ
ض إِالَّ َما َشاء َربُّ َك إ َِّن َربَّ َك
او ُ
ات َواألَ ْر ُ
الس َم َ
َو َشهِ ٌيقَ 106خالِ ِدي َن فِ َ
ت َّ
يها َما َدا َم ِ
ات
او ُ
الس َم َ
اجلنَّ ِة َخالِ ِدي َن فِ َ
ت َّ
َف َّع ٌال ِّل َما ُيرِ يدُ َ 107و َأ َّما ا َّل ِذي َن ُس ِعدُ و ْا َف ِفي ْ َ
مج َع يف قوله﴿ :الَ َت َك َّل ُم
ض إِالَّ َما َشاء َربُّ َك َع َطاء َغ ْ َري َجم ْ ُذوذ[ ﴾108هود]َ َ ،
َواألَ ْر ُ

َن ْف ٌس﴾؛ ألهنا نكرة يف سياق النفي ،ثم َف َّر َق بأن بعضهم شقي وبعضهم سعيد،

ثم قسم بأن أضاف إىل األشقياء ما هلم من عذاب النار ،وإىل السعداء ما هلم من

نعيم اجلنة.
فقوله( :ومع كليهما) الخ يعني :أن اجلمع يقع مع التفريق تارة ،ومع التقسيم
تارة أخرى ،ومع كليهام وتقدم كل ذلك.
قْْْْ :
ِااال ُ ْته ُ َ ا لاِ ِ
ِاالىأ ُ ْْ ل َ
َاال أ ف َ
أق  :ذكر يف هذا البيت ثالثة ألقاب:
ااا  :ال أ فِاالىرش ،وهو ذكر متعدد عىل التفصيل واإلجامل ثم ذكر ما
لكل من غري تعيني؛ ثق ًة بأن السامع يرده إليه(.)1
ف اا رضبان؛ ألن النرش:
محتِ ِه َج َع َل َلك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار لِت َْس ُكنُوا
إما عىل ترتيب اللف ،نحوَ ﴿ :و ِمن َّر ْ َ
فِي ِه َولِ َت ْب َت ُغوا ِمن َف ْض ِل ِه([ ﴾)2القصص.]73

َأ َُ ِ
ِا َ ُ ه َْ ْ م َِلْ ْ لبِ َأ ُق َسْ ْ لاِ ِ
ضْ ْْا َ
ِ

وإما عىل غري ترتيبه ،كقوله [الخفيف]:
ِ
ف َو ُغ ْصـ ٌن ِ
أس ُلو
وأنت ِح ْق ٌ
َ
كيف ْ

غــ ٌ
حلظـــًا وقــدا ا ِ
َو َ ِ
ور ْد َفــا
زال َ ْ

()3

أو بقولهَ ﴿ :
ال َتكَ َّل ُم﴾ .خملوف .قال يف الكشافُ :قرِ َئ« :يوم يأت» بغري ياء ،ونحوه قوهلم :ال أدر،
حكاه اخلليل وسيبويه ،وحذف الياء واالجتزاء عنها بالكرسة كثري يف لغة هذيل.
( -)1أي :يرد ما لكل إىل ما هو له؛ لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو املعنوية .خملوف.
( -)2ذكر الليل والنهار عىل التفصيل ،ثم ذكر ما لليل :وهو السكون فيه ،وما للنهار :وهو االبتغاء من
فضل اهلل فيه -عىل الرتتيب .خملوف.
( -)3البيت البن حيوس ،انظر ديوانه  ،47/2واملصباح .ومعنى أسلو :أنسى ،واحلقف :الرمل املرتاكم.
لكل بدون ترتيب ،فـ«اللحظ» للغزال ،و«القدّ » للغصن ،و«الردف» ِ
والشاهد فيه :ذكر ما ٍّ
للح ْقف.

()1
اجلنَّ َة إِالَّ َمن ك َ
َان ُهو ًدا َأ ْو
االة
كقوله تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلو ْا َلن َيدْ ُخ َل ْ َ
َن َص َارى﴾ [البقرة ،]111أي :وقالت اليهود :لن يدخل اجلنة إال من كان هو ًدا،
ف( )2بني الفريقني؛
وقالت النصارى :لن يدخل اجلنة إال من كان نصارىَ ،ف َل َّ

لعدم اإللباس( ،)3والثقة بأن السامع يرد إىل كل فريق مقوله.
الة  :اال ت

اآلخر،
اا وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدُ ُهام ،ثم بضمريه
ُ

َ
اآلخر.
باآلخر
أو يراد بأحد ضمرييه أحدُ ُهام ،ثم
ُ
ف اا  ،كقوله [الوافر]:
ض َقــ ْوم ِ
الســ َما ُء ِبــ ْأر ِ
إذا َنــ َز َل َّ

َر َع ْي َِنـــا ُه ْ
وإن كـــا ُنوا ِغ َضـــابا

()4

االة  ،نحو« :أتينا غيثا فرعيناه ورشبناه».
آخر مثله فيها؛ مبالغ ًة يف
الة لت :التَ َ وهو أن ُينْ َت َز َع من أمر ذي صفة ُ
كامهلا فيه ،وهو أقسام:
صديق محيم»
مىو  :ما يكون بـ« ِمن» التجريدية ،نحو قوهلم« :يل ِمن فالن
ٌ
أي :بلغ من الصداقة حدا ا صح معه( )5أن يستخلص منه آخر مثله فيها؛ مبالغة يف
كامهلا فيه.
امىوِ :ما يكون بـ«الباء» التجريدية الداخلة عىل املنتزع منه ،نحو قوهلم« :لئن سألت
()6
بحرا يف السامحة.
فال ًنا ،لتسألن به البحر » ،بالغ يف اتصافه بالسامحة حتى انتزع منه ً
يها
امىو  :ما يكون بـ«يف» الداخلة عىل املنتزع منه ،نحو قوله تعاىلُ َ ﴿ :هل ْم فِ َ

( -)1وهو أن يكون ذكر املتعدد عىل اإلجامل ،وال يتصور فيه ترتيب وال عدمه؛ لعدم التفصيل ً
أوال .خملوف.
( -)2أي :مجع اليهود والنصارى يف الواو يف «قالوا» بحيث مل يبني كل فريق باسمه.
( -)3ملا علم من التعادي بني الفريقني وتضليل كل واحد منهام لصاحبه .اإليضاح.
( -)4البيت ملعاوية بن مالك بن جعفر ،انظر أدب الكاتب  77/1وخزانة األدب .120/1
والشاهد فيه :أنه أراد بالسامء املطر ،وبضمريه يف «رعيناه» النبات.
( -)5أي :مع ذلك احلد ،وقوله« :يستخلص منه» :أي :من فالن .وقوله« :فيها» :أي :يف الصداقة.
واحلميم :هو القريب الذي تتم ألمره.
( -)6أي :لتسألن البحر معه ،أي :شخصا كريام مصاحبا له .منه .خملوف.

َد ُار ْ
اخلُ ْل ِد([ ﴾)1فصلت.]28
امىو  :ما يكون من غري توسط حرف ،نحو قوله [الكامل]:
()3
()2
يــت َألَ ْر َح َلــ َّن ب َِغــ ْز َوة ِ
ـريم
َو َلــ ِئ ْن بَ ِق ُ
َ ْحتوِ ِي ال َغنَا ِئ َم أو َي ُم َ
وت كـ ُ
يعني نفسه ،انتزع من نفسه كريام مبالغة يف كرمه.
امىو  :خماطبة اإلنسان نفسه ،كقوله [البسيط]:
َال َخ ْي َل ِعندَ َك ُ ْت ِد ْ َُيا وال َم ُال(ِ )4

شخصا( )5آخر مثله يف فقد اخليل واملال.
انتزع من نفسه
ً
قْْْْ :
ف لَِْْ أ َعم ِ
ةْْ م
ِا ُ
لثْْ أـِا ُل لم َِ َل َغْْ لة َ
ْْ َِِ َعْْ َبِ َأ ُر َ ْْ هِء ِِ :
ِا ل ِ
َأ ُاِ َر هِواْْْا َ

ىِت ُ َتى ََةْ ْ ِ
اَِْ ْ َ ل
َل ل ِ لغْ ْ لب َِقْ ْ ُ اا ل
ه ()6
اقِ لغ ل ْْ ِِ َجْْ ِء
اِِ ُهغْْ َ د ِ
َِ ُِ هاْْ دِ

َْـ(ِ ،)7
ِأاِ َم ُ ل ا ا اِ .ال أت ُر ه لِ
َم ُ لِ اال ُ

َا لاِ ُسْ ْ ل ِ َ ُة هاْْ د
ْـِ
ْك َِلْ ْ لبِ َىُ ه َْْ ل

أق

 :ذكر يف هذه األبيات ثالثة ألقاب:

ااا املِ لغة :وهي ا ِّدعاء بلوغ وصف يف الشدة أو الضعف إىل حدٍّ
مستحيل ،أو مستبعد؛ لئال يظن أنه غري متناه فيه( ،)8وهو ثالثة أقسام :تبليغ،
وإغراق ،وغلو.
دارا أخرى وجعلها ُمعدَّ ًة يف جهنم ألجل الكفار؛
( -)1أي :يف جهنم ،وهي دار اخللد ،لكنه انتزع منها ً
ً
تويال ألمرها ،ومبالغة يف اتصافها بالشدة .خملوف.
( -)2منصوب ب ْ
ِـ«أن» مضمرة بعد أو التي بمعنى إال ،كأنه قال :إال أن يموت كريم.
( -)3البيت لقتادة بن مسلمة احلنفي ،انظر اإلشارات ص.287
( -)4البيت أليب الطيب املتنبي ،انظر ديوانه :رشح العكربي  ،276/3وعجزه:
َف لا ُسْْ هة ه ِالى ُ
طْْ ِِ ُ ِلِ لَ ُسْْ هة ه ِاحلْْ ل ِ ِ
( -)5وسمي هذا النوع جتريدً ا ألن العرب تعتقد أن يف اإلنسان معنى كامنًا فيه كأنه حقيقته ،فتخرج ذلك
املعنى إىل ألفاظها جمر ًدا عن اإلنسان كأنه غريه ،وفائدة هذا النوع مع التوسع أن يثبت اإلنسان لنفسه ما
ال يليق الترصيح بثبوته.
( -)6ضمري «جاء» :للغلو ،و«مقبو ً
ال» و«مردود ًا» حاالن من الضمري .خملوف.
( -)7قوله« :التفريع» معطوف عىل ما قبله من ألقاب الرضب املعنوي .خملوف.
( -)8قوله« :لئال يظن» أي :وإنام يدعي ذلك لئال ..إلخ  .وقوله« :أنه» أي :ذلك الوصف .وقوله «فيه» أي:
يف الشدة أو الضعف .وتذكري الضمري وإفراده باعتبار عوده إىل أحد األمرين .خملوف.
ِ

ف لتِ اا :أن يكون الوصف املدعى ممكنا عقال وعادة ،كقوله [الطويل]:
()1
ني َث ـ ْور َو َن ْع َج ـة ِ
ِد َرا ِكًا َف َل ْم َين َْضـ ْح ب َِمـاء َف ُي ْغ َسـ ُل
َف َع ـا َدى ِع ـدَ ا ًء بَ ـ َ
ذكرا وأنثى من بقر الوحش -يف
ثورا ونعجة -أيً :
ا َّدعى أن فرسه أدرك ً
مضامر واحد ومل َي ْع َر ْق ،وهذا ممكن عقال وعادة.
ااةغ اق :ما أمكن عقال ال عادة ،كقوله [الوافر]:

و ُنكـــرِ ُم َج َارنـــا َمـــا َدا َم فينـــا ِ

َو ُن ْتب ِ ُِعــ ُه الكرامــ َة َح ُ
يــث َمــ َاال

()2

وهذا ممكن عقال ال عادة ،وهذا املمكن العادي( )3غري واقع يف زماننا ،بل كاد
أن يلحق باملمتنع العقيل.
وهذان النوعان مقبوالن ،أي :مرضيان مستحسنان.
االغ  :ما ال يمكن ال عقال وال عادة ،كقوله:
()4
َ
وأخ ْف َت أهـ َـل ِّ
الشــر ِك حتــى َّإنـ ُه ِ
ف التــي مل ُخت َْلـ ِق
َلت ََخ ِ ُافـ َك النُّ َطـ ُ
فخوف النطف مستحيل عقال وعادة.
ُ
ومنه :مقبول ومردود.

ف مل ِ ِمىب :ما أدخل فيه ما يقربه إىل الصحة ،نحوَ ﴿ :يكَا ُد َز ْيت َُها ُي ِيض ُء
َو َل ْو َمل ْ َمت ْ َس ْس ُه َن ٌار﴾ [النور ،]35فـَ ﴿ :يكَا ُد﴾ َق َّر َب ذلك من الصحة .امىب( )5ما
أخرج خمرج اهلزل واخلالعة ،كقوله [المنسرح]:
( -)1البيت المرئ القيس يف ديوانه ص ،22ويف اإليضاح ص .385ومعنى قوله« :عداء» :العداء -
بالكرس :-املواالة بني الصيدين برصع أحدهام عىل إثر اآلخر يف طلق واحد .وقوله« :بني ثور ونعجة»:
أراد بالثور :الذكر من بقر الوحش ،وبالنعجة :األنثى منها .وقوله« :دراكا» :أي متتاب ًعا .وقوله:
«فيغسل» :أي :يعرق ،وهو جمزوم عط ًف ًا عىل «فلم ينضح».
( -)2البيت لعمرو بن األُيم التغلبي ،يف اإلشارات ص.279
والشاهد فيه :أن الشاعر ا َّدعى أن جاره ال يميل عنه إىل جانب إال وهو يتبعه الكرامة.
( -)3قوله« :العادي» املناسب العقيل.
النطف
املمدوح
خياف
أنه
ادعى
الشاعر
أن
:
فيه
الشاهد
و
.
452
ص
( -)4البيت أليب نواس ،انظر ديوانه
ُ
َ
الغري خملوقة وهذا ممتنع عقال وعادة .والضمري يف قوله« :حتى إنه» للشأن.
( -)5أي :من الغلو املقبول.

ب َِغـــدً ا َّ
ب
إن ذا ِمـــ َن ال َع َجـــ ِ
ِ

باألمس ْ
مت َعىل ُّ
الش ْـر ِ
أسكر
إن َع َز ُ
ِ
ُ
اامل ا ِمى ِب :ما ليس كذلك(.)2
الة  :التر َـ ،وهو أن يثبت ملتع ِّلق أمر حكم( )3بعد إثباته ملتعلق له آخر
()1

عىل وجه يشعر بالتفريع ،كقوله [البسيط]:
ـل َش ـافِي ٌة ِ
أحال ُم ُك ـ ْم لِ َس ـ َقا ِم اجلهـ ِ

ب
ك ََما ِ ُ
دماؤكُم َت ْش ِفي ِم َن الك ََلـ ِ

()4

َّفر َع عىل وصفهم بشفاء أحالمهم من داء اجلهل وص َفهم بشفاء دمائهم من داء
ب.
الك َلب -بفتح الالم -وهو داء شبه جنون حيدث لإلنسان من ِّ
ب الكَ ِل ِ
عض الكَ ْل ِ
الة لت :اس ِ التة اك ،وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار
لطيف غريِ حقيقي( .)5وهو أربعة أنواع؛ ألن الصفة التي أدعى هلا علة مناسبة:
إما ثابتة ُق ِصد بيان علتها ,أو غري ثابتة أريد إثباتا.
ااااا :إما أن ال يظهر هلا يف العادة علة وإن كانت ال ختلو يف الواقع عنها،
كقوله [الكامل]:
()6
حاب وإ َّن َم ـا ِ
الر َح َضــا ُء
ُ َّ
الس ـ ُ
محــ ِ ْت ِبــ ِه َف َصــبِي ُبها ُّ
حي ـ ِك َنا ِئ َل ـ َك َّ
مل َ ْ
أي :املصبوب هو عرق احلمى .فنزول املطر من السحاب صفة ثابتة ال يظهر
هلا يف العادة ِع َّلة ،وقد علله بأنه( )7عرق حامها بسبب عطاء املمدوح.
( -)1أورد هذا البيت اجلرجاين يف اإلشارات بال نسبة ،وهو يف اإليضاح غري منسوب إىل أحد.
( -)2أي :الذي مل ُيدْ َخل فيه ما يقربه إىل الصحة ومل خيرج خمرج اهلزل.
(-)3فاألمر يف البيت املخاطبون ،ومتعلقه هو الدماءُ ،أ ْثب َِت هلا حكم وهو الشفاء من الكلب بعد إثبات هذا
احلكم ملتعلق هلم آخر وهو األحالم.
( -)4البيت للكميت بن زيد األسدي من قصيدة يمدح هبا أهل البيت .%انظر رشح عقود اجلامن
 ،119/2والعمدة .42/2
معنى أحالمكم :عقولكم ،والسقام بفتح السني :املرض ،والكلب :بفتح الكاف والالم.
( -)5أي :جيب أال يكون ما اعترب علة هلذا الوصف علة له يف الواقع.
( -)6البيت أليب الطيب املتنبي انظر اإليضاح .ومل حيك أي :مل يشابه  .نائلك ،أي :عطاءك .ومحت به أي:
صارت حممومة بسبب نائلك وتفوقه عليها ،والرحضاء كالسفهاء .خملوف.
( -)7أي :املطر .خملوف.

أو يظهر لتلك الصفة علة غري العلة املذكورة؛ لتكون( )1املذكورة غري
حقيقية ،فيكون من حسن التعليل ،كقوله [الرمل]:
()2
مـــا ِبـ ـ ِه َق ْتـــ ُل أ َعا ِد ْيـ ـ ِه َولكـــ ْن ِ
ـذئاب
ي َّت ِق ِي
َ
إخالف ما ترجــو الـ ُ
فإن قتل األعداء يف الغالب لدفع مرضتم ،ال ملا ذكر من أن طبيع َة الكر ِم
ِ
صدق رجاء الراجني بَ َع َث ْت ُه عىل قتل أعدائه؛ ملا علم من أنه إذا توجه
غلبته ،وحمب َة
للحرب صارت الذئاب ترجو اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من األعداء.
االة راة( :)3إما ممكنة ،كقوله [البسيط]:

َن َّج ِى َح َذ ُار َك إ ْن َس ِاين ِم َن َ
الغـ َر ِق

نت فينــا إســا َء ُت ُه ِ
حســ ْ
يــا واشــ ًيا ُ
فإن استحسان إساءة الوايش ممكنة ،لكن ملا خالف الشاعر الناس فيه -إذ ال
يستحسنه الناس -ع َّق َب ُه بأن حذاره منه -أي :الوايش -نجى إنسان عينه من
()4

الغرق يف الدموع ،حيث ترك البكاء خوفا منه.
أو غري ممكنة ،كقوله [البسيط]:
ِ ()5
َل ـو مل َتك ـ ْن نِ َّي ـ ُة اجلـ ِ
ـوزاء َخدْ َم َت ـ ُه ِ
ـت عليهــا ِع ْقـدَ ُمنْتَطـ ِق
َل َما ِرأيـ َ
ْ
ِمن :انتطق ،أي :شدَّ النطاق .وحول اجلوزاء كواكب يقال هلا :نطاق اجلوزاء .فنِ َّية
ِ
وبحث شارح
اإليضاح،
اجلوزاء خدمة املمدوح صفة غري ممكنة قصد إثباتا ،كذا يف
ِ

األصل( )6بام يعلم بمراجعته ،فثبت أن يف الصفة الثابتة نوعني ،ويف غريها كذلك.

( -)1قوله« :لتكون ..إلخ» الظاهر أنه تعليل ملحذوف أي :فيعدل عن الظاهرة لتكون  ..الخ .خملوف.
( -)2البيت للمتنبي ،انظر رشح ديوانه  .144/1ومعنى يتقي :خيشى.
( -)3أي :الصفة الغري الثابتة التي أريد إثباتا .خملوف.
( -)4البيت ملسلم بن الوليد ،انظر ديوانه ص 328وطبقات الشعراء .ومعنى إنساين :إنسان عيني ،وهو سوادها.
( -)5هذا البيت مرتجم عن بيت فاريس يف اإليضاح ص.362
( -)6حاصل ما ذكره السعد يف رشح األصل :أن هذا من الرضب األول؛ ألن مفهوم هذا الكالم هو أن نية
اجلوزاء خدمة املمدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق املنتطق وهذه صفة
ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة املمدوح .قال :واألقرب أن جتعل «لو» هنا مثلها يف قوله تعاىلَ ِ{ :ل ُ ِوَ َ ِ
ه
ه
هالِال أ لبِ َل َر َس َ َ ِ} [األنبياء ،]22:أعني لالستدالل بانتفاء الثاين عىل انتفاء األول فيكون
اي مةِ ِ أ ِ
فاوه َم ِ َء َ
االنتطاق علة لكون نية اجلوزاء خدمة املمدوح أي :دلي ً
ال عليه ،وعلة للعلم مع أنه وصف غري ممكن.

فقوله( :مقبوال أو مردودا) :حاالن من ضمري الغلو يف (جاء).
والتفريع :ابتداء كالم.
قْْْْ :
َا َق ُ ِ َأ َ ُ ه
يِالكَِ هم ِ
اِِِا ُل َم ُ َ ه
ااِمْْ ُ اا َِه ه ْْ ُِ هبِالْْ أ لِا ِ
َا َأ أوْْ ل َ
أق

َْْْْ دَِو ََم ُو َاْْْْ هـِا ُل َ
كِْْْْ هاِ ِ
َه ل َ ِ ِ
ة ُ َم لَِ هم ُ ِ َذاِا ُل هة ُ هِ
ـ
ِاا ه
َو ُل َةك ه
ُس َ

 :ذكر يف هذين البيتني أربعة ألقاب :ااا  :امل يِالكِم ِ ،وهو

إيراد حجة للمطلوب عىل مذهب أهل الكالم ،بأن تكون بعد تسليم املقدمات
ِ
مستلزمة للمطلوب ،نحوَ ﴿ :ل ْو ك َ ِ
آهل ٌة إ َِّال ال َّل ُه َل َف َسدَ َتا﴾ [األنبياء،]22
َان فيهِ َما َ

والالزم -وهو الفساد ،أي :اخلروج عن النظام -منتف ،فامللزوم -وهو تعدد
اآلهلة -مثله .وهذه املالزمة من املشهورات الصادقة التي يكتفى هبا يف
اخلطابيات( ،)1دون القطعيات .واملهيع :الطريق.
الة  :أوا ِامل بَِأَِ ِبِال ا :وهو رضبان ،أفضلهام :أن يستثنى من
صف ِة ذ ٍّم منفية عن يشء صف ُة مدح بتقدير دخوهلا فيها( ،)2كقوله [الطويل]:
()3
يهم َغـ َري َّ
ِ ِهب َّن ُِف ُلـ ٌ
أن ُسـ ُيو َف ُه ْم ِ
ب
اع الكت َِائـ ِ
وال عيـ َ
ـب فِـ ْ
ول ِمـ ْن ِقـ َر ِ
أي :إن كان فلول السيف عي ًباُ ،فأ ْثب َِت شيئا منه( )4عىل تقدير كونه منه(،)5

وهو

()6

حمال ،فهو

()7

يف املعنى تعليق باملحال ،واملعلق باملحال حمال،

( -)1أي :األمور اخلطابية املفيدة للظن .خملوف.
( -)2قوله« :دخوهلا فيها» ،أي :دخول صفة املدح يف صفة الذم .خملوف.
ٍّ
َ
( -)3البيت للنابغة الذبياين .انظر ديوانه ص ،44واإليضاح ص .366والفلول :مجع فل ،وهو الكرس أو
الثلمة يف حد السيف .وقراع الكتائب :أي :مضاربة اجليوش.
( -)4قوله« :منه» :أي :من العيب.
( -)5أي :كون فلول السيف من العيب.
( -)6قوله« :وهو» أي :هذا التقدير -وهو كون الفلول من العيب -حمال.
اجل َم ُل
( -)7أي :وإثبات العيب عىل هذا التقدير يف املعنى تعليق باملحال ،كام يف قول اهلل تعاىلَ :
﴿حتَّى َي ِل َج ْ َ
اخل َي ِ
ِيف َس ِّم ْ ِ
ل.]ِ 40
اط﴾ [ااع ا ِ

والتأكيد فيه( )1من جهة أنه كدعوى اليشء ببينة( ،)2وأن األصل( )3يف مطلق
االستثناء االتصال ،فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج يشء مام قبلها(،)4
فإذا وليها صفة مدح جاء التأكيد.
االة  :أن يثبت ليشء صفة مدح ،ويعقب بأداة استثناء ،يليها صفة مدح
أخرى له ،نحو(( :أنا أفصح من نطق بالضاد بيد( )5أين من قريش)).
أيضا أن يكون منقطعا ،لكنه مل يقدر متصال( )6كام قدر
وأصل االستثناء فيه ً
يف الرضب األول؛ فال يفيد التأكيد إال من الوجه الثاين ،وهو أن ذكر أداة
االستثناء قبل ذكر املستثنى يوهم إخراج يشء مام قبلها من حيث إن األصل يف
مطلق االستثناء هو االتصال ،فإذا ذكر بعد األداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد،
وال يفيد التوكيد من جهة أنه كدعوى اليشء ببينة؛ ألنه مبني عىل التعليق باملحال
املبني عىل تقدير كون االستثناء متصال؛ وهلذا( )7كان الرضب األول أفضل.
الة لت :أوا ِال اَِأَِ ِبِامل ب ،وهو مراده بالعكس ،وهو رضبان:
أا أ :أن يستثنى من صفة مدح منفية عن اليشء صف ُة ذ ٍّم بتقدير دخوهلا
فيها ،كقولك« :فالن ال خري فيه إال أنه ييسء إىل من أحسن إليه(.»)8
( -)1أي :تأكيد املدح ونفي صفة الذم يف هذا الرضب.
( -)2ألنه علق نقيض املدعى وهو إثبات يشء من العيب باملحال ،واملعلق باملحال حمال ،فيكون عدم العيب
ً
حمققا ،فكأنه استدل عىل أنه ال عيب فيهم بأن ثبوت عيب هلم معلق بكون فلول السيف عي ًبا ،وهو حمال.
( -)3قوله« :وأن األصل» أي :ومن جهة أن .خملوف.
( -)4أي :إذا ذكر املتكلم «غري» أو «إال» دار يف ذهن السامع قبل النطق بام يذكر بعدها أن اآليت مستثنى من
املدح السابق وأنه يراد إثبات يشء من الذم ،فإذا أتى بعد أداة االستثناء صفة مدح تأكَّد املدح؛ ملا فيه من
املدح عىل املدح ،واإلشعارِ بأنه مل جيد صفة ذم يستثنيها فاضطر إىل است ِ
وحتويل االستثناء
ثناء صفة مدح،
ِ
ِ
إىل االنقطاع.
(«-)5بيد» بمعنى «غري» ،وهو أداة االستثناء.
( -)6قوله« :لكنه ..إلخ» إذ ليس هاهنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة املدح فيها .خملوف.
( -)7أي :ألن التأكيد من الوجه الثاين فقط .خملوف.
خريا ،فال خري فيه أصالً.
خريا ،لكنها ليست ً
( -)8أي :انتفت عنه صفات اخلري إال هذه الصفة إن كانت ً
هذا من جهة التعليق باملحال ،وأيضا األصل يف االستثناء االتصال فذكر أداته ..الخ.

اث راوأ :أن يثبت ليشء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى،
كقولك« :فالن فاسق إال أنه جاهل» ،وحتقيقهام عىل قياس ما تقدم(.)1
َ ،وهو أن يضمن كالم سيق ملعنى( )2معنى آخر ،كقوله [الوافر]:
ـ :اة م ِ
ال اَ ِ
()3
َأ ُعــ ِدُّ ِهبــا عــىل الــدَّ ْهرِ ُّ
أج َفــ ـاين َكــ ـ ِّأين ِ
الــذ ُنوبا
ب فيــ ـ ِه ْ
أ َق ِّلــ ـ ُ
ضمن وصف الليل بالطول الشكاي َة من الدهر.
فإنه َّ
قْْْْ :

()4
ِمْ ِ
َا َج َءِاال ُ ته ُت َِ لِ ِ َاال أت ُ هجا لب َ

أق

ُيت هَِمْ لك ُ
ِالْ َ ُج َو ُ ه
لِ هعىُْ َ ِا ُل لة َ َمْ
َُ

 :ذكر يف هذا البيت نوعني :ااا  :اال تتِ  ،وهو املدح بيشء عىل

وجه يستتبع املدح بيشء آخر .فهو أخص من اإلدماج( ،)5كقوله [الطويل]:
()6
ـهنِّ َئ ِ
َ ِهن ْب َت ِمـ َن األعـ ِ
َلــ ُِ
ـامر َمـا لــو َح َو ْي َتـ ُه ِ
بأنــ َك َخ ِالــدُ
ت الــدُّ نيا َّ
مدحه بالنهاية يف الشجاعة ،عىل وجه استتبع مدحه بكونه سب ًبا لصالح الدنيا ونظامها.
الة  :الت جاب ،وهو إيراد الكالم حمتمال لوجهني خمتلفني .كقول من قال
ألعور« :ليت عينيه سواء( ،»)7حيتمل صحة عينه العوراء؛ فيكون دعاء له،
وبالعكس ،فيكون دعاء عليه.
( -)1من أن التأكيد يف الرضب األول من جهتني ،ويف الثاين من اجلهة الثانية فقط.
( -)2قوله« :ملعنى» مدحا كان أو غريه .خملوف.
( -)3البيت للمتنبي ،انظر ديوانه  140/1واإليضاح ص .368فقد ضمن الشاعر وصف الليل بالطول
الشكاية من الدهر ،يعني لكثرة تقليبي ألجفاين يف ذلك الليل كأين أعد عىل الدهر ُذنوبه .املطول.
( -)4قوله« :وجاء االستتباع» أي :معدودا من املعنوي ،وكذا يقال يف التوجيه .وقوله« :ما حيتمل» أي:
وهو ما  ..الخ أفاده ع ق .خملوف.
( -)5قوله« :فهو أخص ..إلخ» الختصاصه باملدح بخالف ذاك كام علمت .خملوف.
( -)6البيت للمتنبي يف مدح سيف الدولة .انظر ديوانه  ،277/1واإليضاح ص .368ومعنى حويته :مجعته.
والشاهد فيه :أنه مدحه ببلوغه النهاية يف الشجاعة؛ إذ كثر قتاله بحيث لو ورث أعامرهم خللد يف الدنيا،
عىل وجه استتبع مدحه بكونه سب ًبا لصالح الدنيا ونظامها حيث جعل الدنيا مهنأة بخلوده .اإليضاح.
( -)7هذا عجز بيت من جمزوء الرمل وصدره:
ْْْْْْْ َ ِوِعمْْْْْْْ م اِقِْْْْْْْ ء ِ
وهو لبشار بن برد ،فيكون دعاء له إذا أراد سواء يف الصحة ،ويكون دعاء عليه إذا أراد سواء يف العور.
ِ

قْْْْ :
َمْم
لَةى ِ ِ َع َبِا ُل َر ل هاِ ه ِِ َم ِا ُِعت َ ِ
ي ُق ه ِو ََمْ ِ
صْ ل ُه ِ
َا همىُ لبِ َق ُ
ِااْ ل هَِْ ُ َ
أق  :ذكر يف هذا البيت نو ًعا واحدً ا ،وهو إيراد اجلد يف قالب اهلزل(،)1
كقوله [الطويل]:

اك ُم َفــ ِ
إذا َمــا َتـــ ِمي ِم ٌّي َأتــ َ
اخ ًرا ِ

ب؟
َف ُق ْل :عَدِِّ ِع ْن ذا َ
كيف أكْ ُل َك َّ
للض ِّ

()2

فقوله( :يثين) :أي :يعطف ،ويرد عىل الفخور بضد ما اعتمى :أي :اختار
لنفسه .والفخور :املفتخر بام أعطى.
قْْْْ :
ِج هوْ َكِ ِ
َا َ ُ لقِ َم ُة ل داِ َم َس َقِ َم ل

ِعْْى لُو ُـِ لر ه ْْ ُكِ
لهىلكِ َُتْْ دِة َ َ ِ،ل ْْ مك َ

 :ذكر يف هذا البيت نو ًعا واحدً ا ،وهو جتاهل العارف ،وسامه السكاكي:

أق
َس ْو ُق املعلوم مساق غريه؛ لنكتة ،كاملبالغة يف املدح يف قوله [البسيط]:
ِ ()3
باح ِ
الض ـاحي
أ ِم ابِْتِ َس ـا َمتُها بِ ـاملنظرِ َّ
َأ َل ْ
رسى أم َضو ُء ِم ْصـ ِ
ـم ُع بَ ْرق َ َ
والتوله( )4والتحري يف احلب يف قوله [البسيط]:
()5
بــاهللِ يــا َظ َبيـ ِ
ـات َ
اع ُقل ـ َن لنــا ِ
َل ْي َالِ َي ِمنْ ُك َّن أم ليىل ِم َن ال َبشـــرِ
الق ـ ِ
قْْْْ :
ك ِ َ ُ ََْ هِ ِ
يِ لق ُ ِ
َاا ُل َ ُ ل ِ َه ُل لم َج ه

ِعْْْ هِِِا ُل َرْْْ ل ِ َم ُة ل َمْْْ هِ
هو ِ ل َ

( -)1وتعريفه :أن يقصد املتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج ذلك املقصد خمرج اهلزل .واهلزل :اللعب.
( -)2ينسب البيت أليب نواس ،وليس يف ديوانه.
ومعنى البيت :تباعد عن هذا التفاخر ،وخربين كيف تأكل الضب؟ وال مفاخرة مع من يأكله؛ ألن
أرشاف الناس تعافه .علوم البالغة.
( -)3البيت للبحرتي .انظر ديوانه  .243/1ومعنى الضاحي :الواضح والظاهر.
والشاهد فيه :أنه بالغ يف مدح ابتسامتها حيث مل يفرق بينها وبني ملع برق وضوء املصباح.
( -)4التوله :ذهاب العقل والتحري من شدة الوجد .صحاح.
( -)5اختلف يف قائل البيت فقيل :ملجنون ليىل ،وقيل :لذي الرمة ،وقيل :للعرجي ،وقيل :للحسني بن عبد
اهلل الغريبي ،ونسبه يف اإليضاح لألخري ،وكذا يف علوم البالغة .انظر اإليضاح ص 371وعلوم البالغة
ص .324والشاهد فيه :حتري الشاعر هل لياله من اإلنس أو من الوحش.

 :ذكر يف هذا البيت نو ًعا واحدً ا ،وهو القول باملوجب ،وبَ ْس ُط الكالم

أق

فيه يف كتب األصول ،وهو

َ :

أا أ :أن تقع صفة يف كالم الغري كناية( )1عن يشء أثبت له حكم،
فتثبتها( )2لغريه من غري تعرض لثبوته له وانتفائه عنه ،نحوَ ﴿ :ي ُقو ُل َ
ون َل ِئن َّر َج ْعنَا
ني﴾ [المنافقون،]8
إ َِىل ا ْل َم ِدينَ ِة َل ُي ْخرِ َج َّن ْاألَ َعزُّ ِمن َْها ْاألَ َذ َّل َولِ َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
فاألعز صفة وقعت يف كالم املنافقني كناية عن فريقهم ،واألذل كناية عن

املؤمنني ،وقد أثبت املنافقون لفريقهم إخراج املؤمنني من املدينة ،فأثبت اهلل
تعاىل تلك الصفة التي علقوا عليها احلكم لغري فريقهم ،وهو اهلل ورسوله
واملؤمنون؛ ر ادا عليهم ،ومل يتعرض لثبوت حكم اإلخراج ملن أثبت هلم العزة
وال لنفيه عنهم؛ ألن الغرض إنام هو إبطال دعواهم( )3إثبات احلكم املعلق عىل
تلك الصفة ألنفسهم.
الة  :محل لفظ وقع يف كالم الغري عىل خالف مراده مام حيتمله( )4بذكر
متعلقه كقوله [الخفيف]:
رارا ِ
لــتَ :ث َّق ْلــ ُت إذ
ُ
ُق ُ
أتيــت ِمــ ً
،

ـت َك ـ ِ
َق ـ َِ
اهيل باأليــادي
الَ :ث َّقلـ َ

()5

فحمل لفظ «ثقلت» الذي وقع يف كالم الغري عىل خالف مراده مام حيتمله بأن
ذكر متعلقه الذي هو األيادي ،ومنه :ما إذا قال لك شخص« :أنا أعلم منك»
فتقول« :بطرق الضالل».
( -)1أي :ا
داال عليه داللة خفية ،وليس املراد الكناية االصطالحية.
( -)2أي :تثبت تلك الصفة يف كالمك لغري ذلك اليشء من غري تعرض لثبوت ذلك احلكم لذلك الغري
وانتفائه عنه.
( -)3قوله« :دعواهم» أي :املنافقني ،وكذا ما بعده .خملوف.
( -)4قوله« :مام حيتمله» حال من «خالف» .وقوله« :بذكر متعلقه» متعلق بـ«محل» ،والباء سببية .واملراد
بمتعلقه :ما يناسب املعنى املحمول عليه اللفظ سواء كان متعلقا اصطالحيا أم ال .يعقويب.
( -)5البيت ملحمد بن إبراهيم األسدي.
والشاهد فيه :يف لفظ«ثقلت» فقد وقع يف كالم الغري بمعنى محلتك املؤنة ،وقد محله عىل تثقيل عاتقه
باأليادي والنعم.

قْْْْ :
االاْ ْ َ ا ل ِا ُل َة ُ
َا ل
فَِه ُر ََْ ْ هِء ِ
طْ ْ ل
أق

ِالْ َ ه
ط َ ا (َ ِ )1ع َب ُ
هِ لم ُ
الءِ
ل أِ ُ ه

 :ذكر يف هذا البيت نوعا واحدا وهو االطراد ،وحقيقته :أن تأيت بأسامء

املمدوح أو غريه وآبائه عىل ترتيب الوالدة من غري تكلف( ،)2كقوله [الكامل]:
()3
ـار ِ
إن َيقتُلـ َ
ْ
تيب َة بِـ ِن احلـ ِ
ـت ُع ُر َ
بِ ُع ِ
هم ِ
اب
ـوك َف َقـد َث َللـ َ
ث بـ ِ
ـن ِشـ َه ِ
وشـ ْ
وثلل َت :هدمت ،يقالَّ :ثل اهلل عروشهم ،أي :هدم ملكهم .واملثلول:
املهدوم .ومنه قوله عليه وعىل آله الصالة والسالم(( :الكريم ابن الكريم ابن
الكريم ابن الكريم :يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)).
قْْْ :

الضَّرْبُ الثَّانِي:اللَّفْظِيُّ

هم ُىْْ لب ُه
اَِتْْ هاِ ِ
س َ
ِاا َىْْ ل
ِا ل ْْ َ ِ لذ َ َ
َا لمت ََمْ ْ ثهِاِ ل هعْ ْ ِِه ه ِا ُو َت َ ْ ْفُِ ِ
ِا ه
لِا ُل َ ه
ااْ َ ا ِ
َل ُ ِ ََ ُةْ ه َ
ااْ ل ِِهالأ َ
أق

ِاحلْْ ُ ه
ِاالىأ َْْ هاِ(ِ )4
َمْْ َـ ِ ل َ
ل َ
ِااْْ ه ُ َ
َر ُ اع ِ َا لم ُس َت ُ اًفِِه َذاِالىأ ُ ل ِا ُ َت َ ْفُِ
ك ُ هِ َ ل
َف ُ ل َُِ َع ه ِا ُل َ
ك ُ ِ لم َ ه َ ا

 :تقدم وجه تقديم النوع املعنوي عىل اللفظي .وأنواع اللفظي كثرية،

ذكر املصنف كأصله بعضها:
س ،وهو تشابه اللفظني يف التلفظ .فيخرج املرتادفان ويدخل املشرتك.
مىوِ :ااى ِ
ثم هو :تام وغري تام.
( -)1قوله« :مطلقا» حال من الشخص ،أي :كان ممدوحا أو غريه ،وقوله« :للشخص» حال من اآلباء،
وقوله« :عىل الوالء» أي :عىل التوايل من غري تكلف .خملوف.
(-)2أي :من غري تكلف يف السبك ،مثل أن يقع الفصل بني األشياء بلفظ غري دال عىل نسبة ،كقولك:
«رأيت زيدً ا الفاضل ابن عمرو بن بكر» .خملوف بترصف يسري.
( -)3البيت لربيعة األسدي .انظر دالئل اإلعجاز ص ،196ولسان العرب ،وتاج العروس مادة«عتب» .ومعنى
البيت :إن تبجحوا بقتلك وصاروا يفرحون به فقد هدمت أساس جمدهم بقتل رئيسهم عتبة بن احلارث.
( -)4مراده باحتاد احلرف :االحتاد يف أنواع احلروف وأعدادها ،وباحتاد النظام :االحتاد يف هيئاتا وترتيبها .خملوف.

ف لت ا :أن يتفقا يف أنواع احلروف وأعدادها وهيئاتا( )1وترتيبها:
السا َع ُة ُي ْق ِس ُم
فإن كانا من نوع كاسمني ُس ِم َي :متامثال ،نحوَ ﴿ :و َي ْو َم َت ُقو ُم َّ
ا ْل ُم ْجرِ ُم َ
ون َما َلبِ ُثوا َغ ْ َري َسا َعة([ ﴾)2الروم ]55ومنه :مثال املصنف.
وإن كانا من نوعني ُسمي :مستوىف ،كقوله [الكامل]:
()3
فإن ـ ُه ِ
حي َيــِا َلــدى حييــى بــن عبــد اهلل
َم ـا َم ـ َ
ات ِم ـ ْن َك ـ َر ِم َّ
الزمــا ِن َّ
َْ
قْْْْ :
اْْيِ لذاِ َ َ ْْ َل هِب ِ
اِالت هو ه
َا هم ُىْْ لبِ لذ أ ُ
ِاحلْْ ل ه
الِا ُ َت َ َرْْ ِ
َاِه ُ ه َ
ِا ُا َئْْ هة ُ ل
أق

َ ِ
طْْ َ ِ،ا َم ُرْْ ل م
اق هَِِِْْ َ َ ْْ َل هِب ِ
َف لو ْ َ أ
ِال ْ ه ِ ََ ُ لع َر ْ لبِا ُل لم َ أ َف ْ

 :من اجلناس التام :امل وي ،وهو ما كان أحد لفظيه مرك ًبا(:)4

فإن اتفقا يف اخلط ُس ِّمي :متشا ًهبا ،كقوله [المتقارب]:
()5
عـــــ ُه َفدَ ْو َل ُتـــــ ُه َذ ِ
َفدَ ْ ِ
إذا َم ِلــــ ٌك مل َيكــــ ْن ذا ِه َبــــ ْة ِ
اهبـــــ ْة
وإن مل يتفقا يف اخلط ُس ِّمي مفرو ًقا كقوله [المديد]:
ـم َقــــدْ َ
وال َجـــــــــــا َم َلنـــــــــــا
َم ِ
اجلــــا ِ
كُلكــــ ْ
أخــــ َذ ْ َ
()6
َمــ ـا الـــ ِ
رض ُمــ ـدْ ي َِر ا ْلــــــ ِ
َجــــــا ِم َلــــــو َجا َم َلنــــــا
ـذي َ َّ

( -)1أي :حركاتا.
( -)2فاملراد بالساعة األوىل يوم القيامة ،وبالساعة الثانية املدة من الزمان.
( -)3البيت أليب تامم يف ديوانه .347/3
والشاهد فيه :قوله« :حييا لدى حييى» فاألول فعل مضارع ،والثاين اسم املمدوح.
( -)4اجلناس املركب :ما اختلف ركناه إفرا ًدا وتركي ًبا.
( -)5البيت أليب الفتح البستي.
والشاهد فيه :قوله« :ذا هبة» ،و«ذاهبة» ،فاألول مركب من «ذا» و«هبة» بمعنى :صاحب عطية ،والثاين
مفرد ،بمعنى :غري باقية.
( -)6البيتان أليب الفتح البستي .انظر رشح عقود اجلامن  ،141/2واإليضاح ص 376بتحقيق الفاضيل.
والشاهد فيه :يف آخر البيت األول وهو «جام لنا» وآخر البيت الثاين وهو «جاملنا» أي :عاملنا باجلميل،
وهام خمتلفان يف اخلط كام ترى .واجلام :هو الكأس.

الرب ِد ُجنَّ ُة
وإن اختلفا يف هيئات احلروف فقط ُس ِّميُ :حم َ َّر ًفا( ،)1كقولهُ :
«ج َّب ُة ُ ْ
الرب ِد» .واحلرف املشدد يف حكم املخفف(.)2
َْ
قْْْْ :
ار هقهِ مـِا ُ ته د
ِل هِِِا ُل َةْ َ ُِ ِ
م َ َ
َ
َا َم ُـِ َ َ لا د
نِ لم َضْ ها اع ( ِِ)3لأ هلْفُِ ِ
أق

ِا ه
َا َ ُِ ل ِ ل ُ ه
اا م ِ َف َ ُِ ِ
فِالىأ ُ ه َ
َا َمْْ ُـِ َ َِ لعْْ د َِ ه
ِا ه
ةْْفُِ
هِاْْ د ل

 :اجلناس الناقص :ما اختلف اللفظان فيه يف أعداد احلروف:

ِم َِ

لِااا :

 يف األول ،نحوَ ﴿ :وا ْل َت َّف ِِالس ِ
الس ُ
اق 29إ َِىل َربِّ َك َي ْو َم ِئذ
اق ب َّ
ت َّ
ا ْل َم َس ُ
اق([ ﴾30)4القيامة].
 أو يف الوسط ،نحوِ :«جدِّ َي جهدي».
 أو يف ِاآلخر ،كقوله [الطويل]:
َي ُمدُّ ْو َن ِمن َأ ْيد َعـ َواص َع َو ِ
اصـ ِم(ِ )5
وربام ُس ِّمي هذا ُم َط َّر ًفا(.)6

اِم َِأوة  ،كقوهلا [الكامل]:
َّ
إن ال ُبكــا َء ُه ـ َو ِّ
الش ـ َفا ُء ِم ـ َن ا ْلــــ ِ

َِ
اجلـــــ َوانح
ـجـــــ َوى َبـــــ َ
ني ْ َ

()1

( -)1النحراف هيئة أحد اللفظني عن هيئة اآلخر.
الربد» فاألول بضم الباء ،وهو الثوب املخطط ،والثاين بالفتح وهو
«الربد َ ..
والشاهد يف مثاله :يف قولهُ :
معروف ،وأما لفظ «اجلبة» و«اجلنة» فمن التجنيس الالحق.
( -)2أي :أن احلرف املشدد يف هذا الباب يقوم مقام املخفف ،ومثاله« :اجلهول إما ُم ْفرِ ٌط أو ُم َف ِّرط» ،وإنام
كان املشدد يف حكم املخفف التفاقهام يف الصورة اخلطية.
( -)3قوله« :مضارعا» حال من ضمري ُألِف ،أي :سمي هبذا االسم .والضمريان يف «ألف» و «وصف»
للجناس .خملوف.
( -)4فهنا زاد حر ًفا يف أول الكلمة ،وهو امليم ،فاللفظ األول «الساق» ،والثاين «املساق».
( -)5البيت أليب تامم .انظر رشح ديوانه ص ،46وعجزه:
صْْ ل َِأ ْْا د
د
ْْي ِ
هِ
اضِق ا
لِقْْ
وعواص :مجع عاصية ،من عصاه إذا رضبه ،وعواصم :مانعة ،والقوايض :القاتلة ،والقواضب :القاطعة.
( -)6لتطرف الزيادة فيه.
ِ

وربام سمي هذا مذ َّي ًال(.)2
وإن اختلفا يف أنواعها( )3فيشرتط أن ال يقع بأكثر من حرف.
ثـِاحل ف (:)4
ِ ِو ر ِمت اَل( ِ)5م  :مض ا اع  ،وهو:
 إما يف األول ،نحو« :بيني وبني ِكنِّي ٌطامس(.»)6
دامس وطريق
ليل
ٌ
ٌ
 -أو يف الوسط ،نحوَ ﴿ :و ُه ْم َين َْه ْو َن َعنْ ُه َو َين َْأ ْو َن َعنْ ُه﴾ [األنعام.]26

 أو يف اآلخر ،نحو(( :اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة(.)))7أيضا:
اِ ِلَِك ر ِمت اَل سمي :الا ا  ،وهو ً
مه َزة ُّل َم َزة﴾ [الهمزة.]1
 إما يف األول ،نحوَ ﴿ :و ْي ٌل ِّلك ُِّل ُ َ أو يف الوسط ،نحوَ ﴿ :ذلِكُم ب َِما كُنت ُْم َت ْف َر ُح َاحل ِّق
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ض بِ َغ ْ ِري ْ َ
َوب َِما كُنت ُْم َمت ْ َر ُح َ
ون[ ﴾75غافر].
اءه ْم َأ ْم ٌر ِّم َن َ
اخل ْو ِف﴾ [النساء.]83
 أو يف اآلخر ،نحوَ ﴿ :و ِإ َذا َج ُاأل ْم ِن(َ )8أ ِو ْ َ

قْْْْ :

ِا ُا ل
ف ِ
َِي َت ه ُِ
ت َُ
سِا ُل َ ُ ه
ي َ
َا ل َِ( ِ )9هج َى ل

ِاا ُل َِ ُة َ ِ َأ ه ْفُِ ِ
َ ُ ها لِ َو ِله ُ ك للك َ

( -)1البيت للخنساء .انظر اإلشارات ص 292وعقود اجلامن  .144/2ومعنى اجلوى :شدة الوجد،
واجلوانح :الضلوع.
( -)2ألن أحد ركنيه زاد عىل اآلخر يف آخره فصار كالذيل ،والفرق بينه وبني املطرف :أن زيادة املطرف
حرف واحد ،أما املذيل فتكون بأكثر من حرف.
( -)3أي :يف أنواع احلروف.
( -)4أي :احلرفان اللذان وقع بينهام االختالف.
( -)5أي :يف املخرج.
( -)6الكن :البيت ،والدامس :املظلم ،والطامس :غري الواضح ،وقيل :الطامس هو البعيد .والشاهد يف
دامس وطامس.
( -)7والنوايص :مجع ناصية ،وهي مقدم الرأس.
( -)8الشاهد يف :أمر وأمن.
( -)9قوله« :وهو» أي :اجلناس .خملوف.

لََىأ ْْْْ ا لَِْْْْ ُ َعمِِه َذاِ َ َ َ ْْْْ َم ِ
او أ
ل( ِ)1لع ه َفْ ْ ِ
ِالطْ ْ َ َف ُ هِ
َا َمْ ْ ُـِ َْ ْ َ ه
يِال أ ُر َْْْ ُ ه
لَِه ُشْْْته َ هقِ
َىَ ل ْْْ ل

()2

أق

ِ

ََ ُاتْْْ ا ِ َف َ
ِا َ ه ََتِْْْ
ك َ ِ
رْْْ ِ َف هاْْْ ا َ
ِج َىْْ د
ِوْْك ه
لم ُق َ هاجْْ ا ل
سِ لأله َرْْ ِ
َا هشْْْ ُِوه هب َِفْْْ َ َ
اكِ لذاِا ُلته َ ْْْ هقِ

 :إذا اختلف اللفظان يف ترتيب احلروف سمي :جى سِال ي ،نحو:

«حسامه فتح ألوليائه حتف ألعدائه» ،ويسمى :ق يِ وك( ،)3ونحو« :اللهم
اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا» ويسمى :ق يَِة

.

وإذا وقع أحدهام( )4يف أول البيت واآلخر يف آخره سمي :م

َ َِى (،)5

نحو [الرمل]:

َفـــــ ـ ِه يف ُكـــــ ـ ِّل حـــــــال
ك ِّ ِ
اهلـــــدَ ى ِمـــــن ِ
َ
الح ْأنـــــ َو ُار ْ ُ
اآلخر سمي :مق اج ِ ،نحوَ ﴿ :و ِج ْئت َُك ِمن َس َبإ ِب َن َبإ
وإذا َو ِ َيل أحدُ املتجانسني
َ

َي ِقني﴾ [النمل.]22

ويلحق باجلناس شيئان:

ين ا ْل َق ِّي ِم([ ﴾)6الروم.]43
أا ِأ :أن جيمع اللفظني اشتقاق ،نحوَ ﴿ :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك ِللدِّ ِ
االة  :أن جتمعهام املشاهبة ،وهو ما يشبه( )7االشتقاق ،نحوَ ﴿ :ق َال إ ِِّين
ني([ ﴾)8الشعراء.]168وأشار إىل هذا بقوله( :تناسب) البيت.
لِ َع َم ِلكُم ِّم َن ا ْل َقالِ َ
( -)1قوله« :الطرفني» أي :املتجانسني ،سواء كان جنساهام مقلوبا أو تاما أو غري ذلك ,خملوف.
( -)2قوله« :تناسب» مبتدأ خربه مجلة «فذاك» ،وباشتقاق وشبهه متعلق بتناسب ،والباء للسببية ،ومتعلق
التحاق حمذوف ،أي :باجلناس .خملوف.
( -)3النعكاس ترتيب احلروف كلها ،قاله السعد .أي :احلروف التي يتأتى فيها االنعكاس فال ترد التاء.
خملوف.
( -)4أي :أحد املتجانسني جتنيس قلب.
( -)5ألن اللفظني كأهنام جناحان للبيت.
( -)6فإهنام مشتقان من «قام» ،عىل مذهب الكوفيني ،ومن «القيام» عىل مذهب البرصيني.
( -)7قوله« :ما يشبه» أيٌ :
اتفاق ُي ْش ِب ُه .خملوف.
( -)8فاألول من القول والثاين من القىل وهو البغض .خملوف.

قْْْْ :
اسَِه ة َهشْْْ َا هُِ ِ
أَ هىْْْ ل
َا ََْْْ هِ ل ِالت ُ
ب ِ
ِعْْ َ ِ
َْْقه ِال أ ُرْْ ه َ
َا هم ُىْْ لب َِا ِ َع ل

لم ُ
ِأاال ِ
ِااا ل أ
ك َتىه ارْْ َ ِ،االْْىأ ُ لـ أ
لم َ
ِا َمْْ ِا ُل َت َ ْْ ُ ِ ِ
كْْ أ اا ل
اَِ َ ره اسْْ َ

همْْ ُ َِ
ِغْْ ُ ه ِ َأ ُ لَِْْ ُ َو َ هِِِا ُل هة َِْْ َا هُِ ِ
د
ِجِْْ
ةْْ ُ داِ َف هرْْ ِ َر ُةْْ د َِه َر ُ ْْ َ ُ َ
َ
ِْْ لكِ َِْْ
صْْْ َ ا دِ َف َمْْ ِ َق ُ ِ
ه ْْ َ ِ هم ُ

ََ ُأ هطِ وَْ« َ ُ
ِااتلِ َأ َاْ ُ ِ»
ِْ َش أ
س َ
ِالىْ َ

أق  :من أنواع اجلناس:جى سِ اةش ا ُِ( ،)1بأن يكون أحد اللفظني غري
مرصح به ،كقولك يف رجل يسمى أسدً اَ « :ف َّر األسد من اسمه».
ومن أنواع اجلناس اللفظي :رد العجز عىل الصدر ،ففي النثر :أن جيعل أحد

اللفظني يف أول الفقرة واآلخر يف آخرها ،وهذا معنى قوله( :مكتنفا) ،نحو:
«وختشى الناس واهلل أحق أن ختشاه».
ويف النظم :أن يكون أحدهام يف آخر البيت واآلخر يف صدر املرصاع األول،
أو حشوه ،أو آخره ،أو صدر املرصاع الثاين ،وكله داخل حتت قوله( :قبل)،
كقوله [الطويل]:
العـ ِّم َي ُ
لطـ ُم َو ْج َهـ ُه ِ
رسيع إىل ابـ ِ
ـن َ
ٌ

َو َِ
ليس إىل َدا ِعي النَّدَ ى ب َِســرِ يع

()2

مكررا
وقوله( :مكررا  )..البيت :يعني أن رد العجز عىل الصدر يأيت تارة
ً
جمانسا وتارة ملح ًقا ،وصور ذلك يف األصل(.)3
وتارة
ً

وعرفه اإلمام حييى بن محزة  #يف الطراز بقوله :جتنيس اإلشارة :هو أال يذكر احد املتجانسني يف
(َّ -)1
الكالم ولكن يشار إليه بام يدل عليه ،وهذا كقول بعضهم:
ااْْْْْْ اا َ
ِِذاِمْْْْْْ ِ لق ه َِْْْْْْ ِ
ِ
ْت هِلْ ْْ ُ َا لةِم ْْْمَِ ْْْم هِب ِ
لا ه ْْ ُ
َ
وال شك أنك إذا قلبت «هارون» من آخره فهو يكون «نوره» لكنه مل يذكر لفظ النورة وإنام أشار إليه
بقوله»:وهبارون إذا ما قلبا».الطراز ج.2
( -)2البيت للمغرية بن عبد اهلل املعروف باألقيرش األسدي .وهو يف اإليضاح ص 385ودالئل اإلعجاز.
( -)3انظر األصل ص 104وما بعدها حتقيق د .عبد احلميد هنداوي .واملطول ص 690وما بعدها.
ِ

ِ

قْْْْ :

فَصْلٌ :فِي السَّجْعِ

َ لـ هِِِ َف َ ه
اة ْ دك هِِِالىأ ُة ْ هِ ِ
الس ْ ُ
َا أ
اَْْْْ لبِ َث َ
ِثْْْْ مة هِِِا ُل َرْْْْ لِ ِ
ل ل ل
ة ْ مـِِه ُ َ
ِو ْ َ َِم ْ هِِِال أة ره َا ْ ُِة ِ
لم َ أ
َا َمْْ ِ ه ْْ َ ا ل ِا ُل لم َتْْ َ ا ه َِفْْ ُ هاِ ِ

لم ُ ِْْ ِْ َهو دةِ َق فه َاْْ ْ اة هِِِال ل ْْ ْ ُة هِ ِ
ل َِم ْ َـِا ُ ْته ه
ِل ُ
لم َ
ِال ْ َ ُ هِ
طْ أ م

ِع ْ َب ه
ِا َف ْ هقِا ُل َم ه ْ َا ُةِ
ِج ْ لب َ
َأ ُا ل
ِِالْ ل ُو هِ
رس ماِ َم ُ لف َع مِة﴾ِ ه ِ
وَْ ﴿ِ:ل ل

أق ِ :من اجلناس اللفظي :السَ ِـ ،وهو توافق الفاصلتني من النثر عىل حرف
ن:
ِ
واحد ،وهذا معنى قول السكاكي :هو يف النثر كالقافية يف الشعر( .)1وهو ثِثةِأ
ااا  :ا ْل ُم َط َّرف :إن كانا خمتلفني يف الوزن ،نحوَّ ﴿ :ما َلك ُْم َال َت ْر ُج َ
ون لِ َّل ِه
َو َق ًاراَ 13و َقدْ َخ َل َقك ُْم َأ ْط َو ًارا([ ﴾14)2نوح].
ةـ( ،)3وهو ما استوت فواصله يف الوزن والتقفية( ،)4وكان
ْم َ أ
االة  :ا ُل ل

كل ما يف إحدى الفقرتني أو جله من األلفاظ مثل ما يقابله من األخرى ،كقول
احلريري« :فهو يطبع األسجاع بجواهر لفظه ويقرع األسامع بزواجر وعظه(.»)5

الة لت :املت ا ِ ،وهو أن تستوي الفاصلتان يف اللفظ ومل توافق سائر
يها
ألفاظ إحداهام وال ُج ُّلها ما يقابلها من أختها( )6يف الوزن والتقفية ،نحو﴿ :فِ َ

اب َّم ْو ُضو َع ٌة([ ﴾14)7الغاشية].
رس ٌر َّم ْر ُفو َع ٌةَ 13و َأك َْو ٌ
ُُ

( -)1يعني كام أن القوايف هي األلفاظ املتوافقة يف أواخر األبيات كذلك األسجاع هي األلفاظ املتوافقة يف
أواخر ِ
الف َقر .مطول.
( -)2فإن الفاصلة األوىل عىل وزن فعاال ،والثانية عىل وزن أفعاال .خملوف.
( -)3وبعبارة أسهل :هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر البيت بلفظة عىل وزهنا وروُيا.
( -)4أي :التوافق عىل احلرف األخري .واملراد بالوزن هنا الوزن العرويض وليس الترصيفي.
( -)5فجميع ما يف الفقرة الثانية يوافق ما يقابله من األوىل يف الوزن والتقفية :فـ«يقرع» بإزاء «يطبع»،
و«األسامع» ،يف مقابلة «األسجاع» و«زواجر» بإزاء «جواهر» ،و«وعظه» يف مقابلة «لفظه» .وأما لفظة
«فهو» فال يقابلها يشء من الفقرة األوىل .ومعنى يطبع :يعمل ،ويقرع :يدق.
( -)6أي :مل يكن ما يف إحدى الفقرتني وال أكثره مثل ما يقابله من األخرى .مطول.
( -)7التفاقهام يف« :مرفوعة» ،و«:موضوعة» ،واختالفهام يف« :رسر» ،و«:أكواب» يف الوزن والتقفية.
خمترص السعد.

قْْْْ :
َأَُ َ ْ ْ لاِ َذ َ
ى ِ
اكِ لم ُسْ ْ َت د ِ َف َمْ ْ ِ لِْْْ َ ِ
ُسِِه ُ ِ ََ ُ
ُِي لسْ لِ ِ
ك لة َ ِ َف َ ْ ُا َ
َاا ُل َةك ل
س َُ

فها هبِا ُل ِ َ ه َىَت ُ ه
َلِاالل ُ ْ َ ىِ َأو َُةْ َ ا(ِ )1
َا لم ُ
َ ل َ ْ ْ ِ ل َسْ ْ أ
ك لِ
ط َ ا ْ ْ ِأ ُع َ

ِشْ ُ
طد َ
َ هـِو للك َ
ِمْ ِ
هِِار َ ه ِال أت ُ طه ل ِ هع ُىْ َ ِا ُل لة َ َمْ
َا َج ُة لكِ َ ُ
ِغْ ُ َ َ
أق  :القرينة( :)2طائفة من الكالم مشتملة عىل الفاصلة( ،)3سميت بذلك
ألهنا مقارنة لصاحبتها.

وأحسن السجع ما تساوت فيه فقراته ،نحوِ ﴿ :يف ِسدْ ر َّخم ْ ُضودَ 28و َط ْلح

نضود [ ﴾29الواقعة].
َّم ُ

ثم ما طالت فقرته الثانية ،نحوَ ﴿ :والن َّْج ِم إِ َذا َه َوىَ 1ما َض َّل َص ِ
اح ُبك ُْم َو َما

َغ َوى[ ﴾2النجم].

يم َص ُّلو ُه[ ﴾31الحاقة].
اجل ِح َ
والثالثة :نحوُ ﴿ :خ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُهُ 30ث َّم ْ َ
وال حيسن أن يؤتى بعد فقرة بفقرة أخرى أقرص منها كثريا.

واألسجاع مبنية عىل سكون األعجاز ،كقوله« :ما أبعد ما فات ،وما أقرب
ما هو آت» .
قيل :السجع غري خمتص بالنثر ،بل يكون يف النظم كقوله [الطويل]:
ِ ()4
َ َجت َّىل بِ ِه ُر ْشـ ِدي ْ
وأثـ َر ْت بـ ِه يــدي ِ
اض ِب ِه ِث ْم ِدي َو َأ ْو َرى ِب ِه َز ْندي
َو َف ِ َ
ومنه عىل هذا القول ما ذكر املصنف وهو املسمى :بالتشطري ،وهو جعل كل
( -)1قوله« :فام ُترى» بالبناء للفاعل ،و«القرينتني» مفعول أول ،و«األخرى» بدل منه ،و«أكثر» مفعول ثان،
ويف نسخة «فام ترى أخرى القرينتني فيه أكثرا» وهي أقرب .خملوف.
( -)2القرينة :هي الفقرة ،وسميت ً
قرينة ألهنا تقارن أختها.
( -)3الفاصلة :هي الكلمة التي ختتم هبا اآلية الكريمة أو الفقرة.
( -)4البيت أليب تامم .انظر رشح ديوانه ص ،111واإليضاح ص .386وأثرت :صارت ذا ثروة .وأورى
بفتح اهلمزة والراء :-صار ذا وري أي :نار ،وهو فعل ماض  .وزندي فاعله ،وضمري به للممدوح ،و ِثمدي -بالكرس -املاء القليل؛ واملراد هنا املال.

من شطري البيت سجعة( )1خمالفة ألختها ،كقوله [البسيط]:
()2
َتـــدْ ب ُِري ُم ْعت َِصـــم ِبـــاهللِ ُم ْنـــ َت ِقم ِ
ب
هللِ ُمِ ْر َت ِغــــب يف اهللِ ُم ْر َت ِقــــ ِ
فإن سجع الشطر األول مبني عىل امليم ،والثاين عىل الباء.
قْْْْ :

فَصْلٌ فِي الْمُوَازَنَةِ

ِا ُ ْْ َ ِالت ُأسْْ ه ََ ُِة ِ
لثْْ أـِا ُل لم َ ا َ َرْْ لة َ
ِا ُاْْ ل
تِ ََت هأرْْ ُ ِ ِ
َا ُ ْْ َ ِا ُل لم َم َث َ ْْ لة َ
ِمْ ِ
َـ َ
ِاال أت ُ ْ ه ل
ي َ
َاا ُل َ ُ ل
ِاا ُلته َقا لا َ
أق

له َر ِ ه
ة دك هِِِا ُل َ ُ ه ه
ِالِِِال أت ُ هر َاْ ُِة ِ
هِِا ُل َ ُ ه ِ َل ُر ل ِ َف ُ َ َ ُاو ِ َف ُ ْ َت هر ُ ِ

َق ُِ ْ َكِال ْ أ ها ل ِ هذ ُو ْ ل ل َِل ْ ُ ِ ََ ُ َق َم ْ

 :من أنواع اللفظي :امل ا رة ،وهي تساوي الفاصلتني يف الوزن دون

التقفية ،نحوَ ﴿ :و َن َم ِ
ايب َم ْب ُثو َث ٌة[ ﴾16الغاشية] ،فإن كان ما يف
ار ُق َم ْص ُفو َف ٌةَ 15و َز َر ِ ُّ
ص
إحدى القرينتني من األلفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من األخرى يف الوزنُ ،خ َّ
()3
َامها ا ْل ِ
الرص َ
اط
َاب ا ْل ُم ْس َتب َ
كت َ
ِنيَ 117و َهدَ ْين ُ َ
باسم املامثلة  ،نحوَ ﴿ :وآ َت ْين ُ َ
َامها ِّ َ

يم[ ﴾118الصافات] ،وقوله [الطويل]:
ا ْل ُم ْس َت ِق َ

ش َّإال َّ
أن َه َاتـا َأ َوانِـ ٌس ِ
ـو ْح ِ
َم َها الـ َ

اخلــ ِّط َّإال َّ
أن تِ َ
لــك َذ َو ِابــ ُل
َق َنــاِ ْ َ

()4

امىو  :ال ي ،وهو أن يكون حروف الكالم عىل ترتيب بحيث لو افتتح
من آخره إىل أوله خلرج النظم األول بعينه ،نحو﴿ :ك ٌُّل ِيف َف َلك﴾ [األنبياء]33
َرب[ ﴾3المدثر] فإنه يقرأ من آخره كام يقرأ من أوله(.)5
﴿ َو َربَّ َك َفك ِّ ْ
( -)1قوله« :سجعة» يف موضع املصدر ،أي :مسجوعا سجعة ،وليس مفعوال ثانيا جلعل؛ ألن الشطر نفسه
ليس بسجعة.
( -)2البيت أليب تامم .انظر علوم البالغة للمراغي ص ،363والبالغة العربية حلبنكة .508/2
( -)3أي :فيقال :هذه املوازنة مامثلة ،فاملامثلة نوع من مطلق املوازنة ،فهي بمنزلة الرتصيع من السجع .دسوقي.
( -)4البيت أليب تامم .انظر ديوانه ص 241واإليضاح ص.388
( -)5ومثله:
=

امىو  :الترشَـ :،وهو بناء البيت عىل قافيتني( )1يصح املعنى عند الوقوف
عىل ٍّ
كل منهام ،كقوله [الكامل]:
()2
َيــا َخ ِ
الــر َدى َو َقــ َر َار ُة ْ
إهنــا ِ
األكــدَ ِار
اطــ َ
رش ِ ُك َّ
ب الــدُّ ْنيا الدَّ نِ َّيــ ِة َّ َ
ََ

الر ِو ِّي( )3أو ما يف معناه
امىو  :لقااِم ِال َِ قا ،وهو أن جييء قبل حرف َّ
السا ِئ َل
يم َف َال َت ْق َه ْرَ 9و َأ َّما َّ
من الفاصلة -ما ليس بالزم للسجع ،نحوَ ﴿ :ف َأ َّما ا ْل َيتِ َ

َف َال َتن َْه ْر([ ﴾10)4الضحى].

قال يف األصل :وأصل احلسن يف ذلك كله( )5أن تكون األلفاظ تابعة للمعاين

دون العكس(.)6

و
ْْْْكِوْْْْكِم أ لْْْْ لبِ ْْْْ ا لاِ ِ
اِ
م َ أ لْْْْ لبِ ْْْْ ا لاِلكْْْْكِ َ ْْْْ دِ ِ
مالحظة :احلرف املشدد يف هذا الباب يف حكم املخفف؛ ألن املعترب صورة احلرف.
( -)1والقافية عند اخلليل من آخر حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه مع احلركة التي قبل ذلك الساكن.
مطول.
( -)2البيت أليب القاسم احلريري ،انظر املثل السائر  217/3واإليضاح ص .389ومعنى رشك الردى:
مصيدة الردى ،وقرارة األكدار :مستقر األكدار .فقد بنى البيت عىل قافيتني؛ إذ يصح أن يقال فيه:
ْْْْْْْةِِيْْْْْْ ِ كِالْْْْْْ ى ِ
ِ
َْْْْ ِ اْْْْيِالْْْْ را ِال راْْْْْْ ِ
ِ
ِ
ِ

ِ

( -)3وهو حرف تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال :قصيدة المية أو رائية... ،
( -)4فالراء بمنزلة حرف الروي ،وجميء اهلاء قبلها يف الفاصلتني لزوم ما ال يلزم؛ لصحة السجع بدوهنا،
نحو :فال تنهر وال تسخر .خملوف.
( -)5أي :مجيع املحسنات اللفظية .خملوف.
( -)6أي :ال تكون املعاين توابع األلفاظ بأن يؤتى بألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعها املعنى كيفام كانت.
خملوف.

قْْْْ :

السَّرِقَاتُ

َا َأ ُ ْ ل َ
ِش ْ هع د ِوَِم ْ ا ِ َ ْ َِ َ ُبِ(ِ )1
ن ِ
ِمْْ لِقْْ ل َا هِِِااَ ُل َِْْ ه ِ
َا لوْْك َ
أق

ل ْ َِ أ
لس ِْْ ه َق ُةِ ِ
ِال ْ ه ِ ََ ُ لع َر ْ لبَِه أ
َأا َ د
س هِم ْ ُ ِ َذاِا ُل َِ ْ ه ِ
ن
ِعْ َ ُِ َف َ ْ ُا َ
ُ

ل إ ْن
 :الرسقة :أن يأخذ الشاعر كالم شاعر تقدم عليه .اا ر قِال هو َ هِ

كان يف الغرض عىل العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء فال ُيدعى رسقة(،)2
ومثله وجه الداللة( )3املشرتك يف معرفته()4؛ لتقرر ذلك يف العقول والعادات،
السبق( )5االقَ لُِ( )6بأن
وإن مل يشرتك يف معرفة وجه الداللة جاز أن يدعى فيه
ُ
ل فيه بالتفاضل ،بأن يقال :زاد أحدهام عىل اآلخر أو نقص
حيكم بني ال هو َ هِ
عنه ،وهذا قسامن كام سيأيت.
قْْْْ :
لِ َع ُىْ َ ل ُـِ هق ُسْ َم ه ِِ :
السَْ ه َق ل
َا ي
َِ ِ
َ َضم ل ِا ُل َم ُةى َ
اةْ ِ لم ُسْ َ
َمِمجه ا

حل ل ْْْ اِا ُل لم َ ا ه َفْْْ ِ
َه َ هلْْْ هب َ
ِا َأ ُ َ
اِا ل ه
ْْْْ ْ َ ا ِ
لهىَ ُ همْْْ ْ هبِِ َهغْْْ ْ َاُ َ

ِج ه أاْْْْْ مةِ َف ألةْْْْْ ه ِ ِ
َ هر أِاْْْْْ مة َ
َأ ُا َ لا ل ِا ُرته َ ْْ ل َِمْْ َِقْْ ُ ِ لر ه ِْْ

مِمْْ ِ َأ َْْ ل
مِر َ له َرْْ
هَْْ هب َ
ِا لَْْ ُ َع َ
َا ُا ل
ِالس َه ه َ
ِوْ َ ِ َأ ُجْ َ َ ا ِ
تِ هم َ أ

ام َِف ْ هـِ
مَِ َ ْ أ ا اِ ل هعْْ ِ
َا َأ ُ ْ ل ل ِا ُل َم ُةىَ ْ ل
ِاِه ُل َم ام ْ َ
َُْ ا َ
ِا َ ُ هسْ ا
أق  :الرسقة قسامن :خفية وجلية ،أي :ظاهرة.

( -)1أي :سبق هذا الكالم الشاعر ،بمعنى :تقدم عىل نظمه الذي ُأ ِخذ فيه .خملوف.
( -)2لتقرر هذا الغرض العام يف العقول ،ويشرتك فيه الفصيح واألعجم ،والشاعر واملفحم .مطول.
( -)3أي :وج ُه الداللة ُ
مثل الغرض العام يف كون االتفاق فيه ال يعد رسقة ،ووجه الداللة كالتشبيه،
واملجاز ،والكناية ،وذكر هيئات تدل عىل الصفة الختصاصها بمن ثبتت له تلك الصفة ،كوصف
اجلواد بالتهلل عند ورود السائلني ،والبخيل بالعبوس عند ذلك مع سعة املال.
( -)4نحو :تشبيه الشجاع باألسد ،واجلواد بالبحر.
( -)5أي :فيحكم بأنه رسقة.
( -)6معطوف عىل «السبق».

ف ااا :تأيتِِ،االة راة :أن يؤخذ املعنى كله :إما بلفظه كله أو بعضه ،أو
وحده( ،)1وهذا معنى قوله( :مسجال):

ً
ً
ونسخا( ،)3وهو مذموم،
انتحاال
فإن أخذ اللفظ كله من غري تغيري( )2سمي:

الزبِ ْري
وهذا معنى قوله( :أردؤه انتحال ما قد نقال حباله) كام حكي عن عبد اهلل بن َّ
أنه فعل ذلك بقول ُم َعن بن أوس [الطويل]:
ِ
أخ ـ َ
إن كـ َ
اهل ْجـ َرا ِن ْ
ف َ
ـان َي ْع ِقـ ُل
اك َو َجدْ َت ـ ُه
ـت َمل ْ ُتن ِْص ـ ْ
إذا أنـ َ
عىل َط َرِف ْ ُ
الســـ ْي ِ
الس ْي ِ
ف ِمـن ْ
ف
يم ُه ِ إذا مل َي
ْ
َو َي ْرك ُ
كـــن َعـــن َشـــ ْف َر ِة َّ
أن َت ِضـ َ
َب َحدَّ َّ
َم ْز َحــــــــــــــــــــــــــــ ُل

()4

فإهنام من قصيدة لِ ُمعن أوهلا:
ألو َجــ ُل ِ
َل َع ْمــ ُر َك َمــا أ ْد ِري ِّ
وإين ْ

َعـــِىل أ ِّي َنـــا َت ْعـــدُ و ا ْل َمنِ َّيـــ ُة َّأو ُل

ويف معناه( :)5أن يبدل بالكلامت أو بعضها ما يرادفها( ،)6وهذا معنى قوله:
(وأحلقوا املرادفا به).

ً
ومسخا(،)8
وإن كان( )7مع تغيري لنظمه ،أو َأ َخ َذ بعض اللفظ -سمي :إغارة

( -)1عطف عىل قوله« :إما بلفظه» ،أي :أو يؤخذ املعنى وحده من غري أخذ اللفظ كله وال بعضه.
( -)2أي :من غري تغيري لنظمه ،أي :لكيفية الرتتيب والتأليف الواقعة بني املفردات.
( -)3واشتقاقه من قوهلم :نسخت الكتاب ،إذا نقلت ما فيه إىل غريه؛ وذلك ألن أحد الشاعرين يأخذ
معنى صاحبه وينقله إىل تأليف آخر .الطراز ج.3
( -)4البيتان موجودان يف خزانة األدب ،واإليضاح ص ،394وتاج العروس مادة «وجل» ،ولسان العرب.
( -)5أي :معنى أخذ الفظ من غري تغيري للنظم .خملوف.
( -)6كقول العباس بن عبد املطلب –ريض اهلل عنه:-
ْـ ِ
ْتِ ة ْ لِ
ِ
ـ ِ
سِالْ َ ِعوْ َهت ُِ
االِالْ ااَِ لْ ااه ِالتْ ِوىْ َ
سَِ لىْ ه
ام ِالى ل
فإن هذا البيت أورده الفرزدق يف شعره إال أنه أبدل «تعلم» بتعرف حيث قال:
ْتِ ةْ للِ ِ
ِ
ـ ِ
سِالْ َ ِعوْ َهت ُِ
االِال ااَِ ل ااه ِالتْ ِوىْ َ
سَِ لىْ ه
ام ِالى ل
ِ

ِ

ِ

ِ

( -)7أي :أخذ اللفظ .خملوف.
( -)8واشتقاقه :من قوهلم :مسخت هذه الصورة اآلدمية إىل صورة القردة واخلنازير ،فتارة تكون صورة
الشعر حسنة فتنقل إىل صورة قبيحة ،وهذا هو األصل يف املسخ ،وتارة تكون الصورة قبيحة فتنقل إىل
صورة حسنة .الطراز لإلمام حييى بن محزة  #ج.3

فإن كان الثاين أبلغ -الختصاصه بفضيلة كحسن السبك -فممدوح،
كقول بشار [البسيط]:
اجتِـ ِه ِ
َّاس مل ْ َي ْظ َف ْر ب َِح َ
ب الن َ
من َرا َق َ
وقول َس ْلم([ )2مخلع البسيط]:
مهــا ِ
ب َّ
اس َمــ َ
النــ َ
مــن َر َاقــ َ
ات َ ا

از بِال َّط ِّي َبـ ِ
َو َف َِ
ات ال َفاتِـ ُك ال َل ِهـ ُج

()1

فـــ ـ َاز ب ّ
َو َ ِ
ور
اجل ُســـ ـ ُ
ِاللـــ ـ َّذ ِة ْ َ

()3

وإن كان دونه( )4فمذموم ،كقول أيب تامم [الكامل]:
()5
ان بِ ِم ْث ِلــ ـ ِه َل َب ِ
الز ُ
الز َمــ ـ َ
َّ
مــان بِ ِم ْث ِلــ ِه ِ
خ ْيــ ـ ُل
َه ْي َهــ َ
ات َال َيــ ِأيت َّ
إن ِ َّ
وقول أيب الطيب [الكامل]:
َ
اؤ ُه َف َسـ َخا بِـ ِه ِ
أعَدَ ى
الزمان َسـ َخ ُ

ان بَ ِ
الز َمـ ُ
َو َل َق ِدْ يكـ ُ
خـيال
ـون بِـ ِه َّ

()6

وإن كان مثله فأبعد من الذم ،والفضل لألول ،كقول أيب تامم [الكامل]:
()7
لــو َحــ َار ُم ْر َتــا ُد ا ْل َمنِ َّيــ ِة َمل ْ َ ِ
جيــدْ ِ
وس َدلِـيال
َّإال ِال ِف َر َاق عــىل النُّ ُفـ ِ

وقول أيب الطيب [البسيط]:
األحباب َما َو َجـدَ ْت ِ
لوال ُم َف َار َق ُة
ِ

نايــا إىل ْأر َو ِ
احنــا ُســ ُبال
هلــاِا ْل َم َ

()8

لح.
الـم ُّ
( -)1البيت لبشار بن برد .انظر األغاين 196/3واإليضاح ص .396ومعنى الفاتك :اجلريء ،واللهجُ :
( -)2هو سلم اخلارس شاعر مرصي ماجن ،وسمي باخلارس ألنه باع مصح ًفا ورثه واشرتى بثمنه عو ًدا
يرضب به .انظر اإليضاح.
ً
( -)3بيت سلم أجود سبكًا؛ لداللته عىل املعنى من غري تأمل؛ لوضوحه ،وأخرص لفظا؛ ألن لفظ اجلسور
قائم مقام الفاتك اللهج.
( -)4أي :إذا كان الثاين دون األول يف احلسن فمذموم.
( -)5انظر رشح ديوان أيب تامم ص 363واإليضاح.
( -)6فاملرصاع الثاين مأخوذ من املرصاع الثاين أليب تامم؛ لكن مرصاع أيب تامم أجود سبكا؛ ألن قول أيب
الطيب« :ولقد يكون» بلفظ املضارع مل يقع موقعه؛ إذ املعنى عىل امليض كام دلت عليه اجلملة االسمية
من األول ،وأيضا املراد أن الزمان كان بخيال به حتى أعداه بسخائه فال تناسب املضارعة.
(-)7انظر رشح ديوان أيب تامم ص .228ومعنى مرتاد املنية :طالبها.
(-)8انظر رشح ديوانه  .59/1فاملتنبي قد أخذ املعنى كله مع بعض األلفاظ كاملنية والفراق ،وبدَّ ل
النفوس باألرواح.

ً
وسلخا(.)1
وحدَ ُه سمي :إملا ًما
وإن أخذ املعنى ْ

أيضا
وقوله( :وتقسيما فع) :أي :اضبط تقسيام تقدم آنفا ،وهو ثالثة أقسام(ً )2
وأمثلتها باألصل.
قْْْْ :

السَّرِقَةُ الْخَفِيَّةُ

َا َم ْ ِ ه ْ َ ىِال أ ْ ه ه ِ َأ ُ ِ لَ َغ ْ أ َ ا ِ
لهىَ ُ ْ دكِ َأاِ َ ُ ْ د
ِشْ لم ه أ
ا ل
ِالةْ ه ِ ِ
ُ
ي ُ
ِابَ َرْْ ْ هِء ِ
َأ ُا َ لالْْ ْ لبَِه َ َسْْ ْ ه
أق

ى ِ
اَِْ َ ِ
َم ُةى ِامَِه َ ُج دب أ ِ
ِا َحم ُ لمْ ا ل
ِمْ َ
َا َق ُ ْْْ د
ِااِ َ َ ْْْ َل هبِا ُل َم َةْْْ ه ِ
ي ُ

ِاال أة َىْْ هءِ
َ َر َ ْْ َ ُ
ِاحل ُسْْ ه َ
ت هِِ ُ ل
 :هذا هو القسم الثاين :وهو الرسقة اخلفية ،وهو أن يغري املعنى بوجه

لطيف ،بحيث ال يظهر أنه مرسوق إال بعد تأمل ،وهو حممود.
( -)1مشتق من سلخ أديم الشاة ،وهو أخذ بعض جسم املسلوخ .الطراز ج.3
( -)2ألن الثاين إما:
 )1أبلغ من األول كقول أيب تامم:ْْـِأررْْـ ِ
لِ
ف ِ َْْتَِِِةْْ ِامل ا
ِالصىـِِ َِةَكِف ِاِ َِ ث ِ
وقول أيب الطيب:
أرس ِالسْْ يِِِاملسْْ ِااوْْ ا ِ
ِ
امْْ ِابْْ َِْْاءِ ْْاِ ِعىْْ ِ ِ
ففي بيت أيب الطيب زيادة بيان ،الشتامله عىل رضب املثل بالسحاب.
 )2دون األول ،كقول البحرتي:ْمص ِ تِلسْ ربِمْ ِعضِْْب ِ
ِ
ِِِالىْ ْ ه ِوِمْْْبِالْْْْ ِ
أ
اِذاِ ْْْأل
وقول أيب الطيب:
عِْْبِام ْ اوـِِِالطة ْ ِ ة ْ ر ِ
وأ ِألسْْىوـِِِالىطْ ِقْ ِجة ْْت ِ
فبيت البحرتي أبلغ؛ ملا يف لفظي تألق واملصقول من االستعارة التخييلية ،ولزم من إثبات التألق
والصقالة للكالم تشبيه كالمه بالسيف وهو استعارة بالكناية.
 )3مثل األول ،كقول أيب الزناد:الكْْْ ِوْْْ ِأااِْْْوـِذااعْْْ ِ
ِ
الَِْْ ْ ِأوةْْ ْ ِالرتاْْ ْ ِمْْ ْ ال ِ
وقول أشجع:
الكْْْْ ْ ِمة افْْْْْْبِأا ْْْْْْـ ِ
ِ
م ِ
الْْْْاسَِأا ْْْْةوـِِِالغىْْْْ ِ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

وتغيري املعنى من وجوه:
مىو  :نقله ،وهو أن ينقل املعنى إىل حمل آخر ،كقول البحرتي [الكامل]:
()1
أرش َق ـ ِ
ُحم ْ َ ِ
ـيهم ِ
مــ ـ َّر ًة َف َكــ ـ َّأهن ْم َمل ْ ُي ْســ ـ َل ُبوا
ت الــدِّ َم ُاء علـ ُ
ُس ـ ِل ُبوا َو ْ َ
وقول أيب الطيب [الكامل]:
جمــ َر ٌد ِ
يــع عليــ ِه َو ُهــ َو ُ َ
َيــب َِس الن َِّج ُ

ِمـ ْنِ ِغ ْمـ ِد ِه َفكأ َّن َمـا ُهـ َو ُم ْغ َمـدُ
امىو ِ :أن يضاف إىل املعنى( )3ما حيسنه ،وهو املراد باخللط ،كقول َ
األ ْف َو ِه([ )4الرمل]:
أيِ َعــــني ثِ َقــــ ًة ْ
وتـــ َرى َّ
الطـــ َري َعـــىل آ َث ِ
أن َســــت َُم ُار
ارنــــا ِ
َ
َر َ
()2

وقول أيب تامم [الطويل]:
و َقدْ ُظ ِّل َل ْت ِع ْق َب ُ
ان أ ْعال ِم ِه(ُ )5ض َح ًى
ام ـ ْت َم ـ َع ا َّلر َاي ـ ِ
كأهنَ ـا ِ
ات َح َّت ـى َّ
أ َق َ

بِ ِع ْق َبــِا ِن َطــري يف الــدِّ َم ِ
اء َن َو ِ
اهــ ِل
()6
ش َّإال َّأهنــا َمل ْ ُت َق ِاتــ ِل
اجلــ ْي ِ
ِمــ َن ْ َ
امىو  :أن يكون معنى الثاين أشمل ،كقول جرير [الوافر]:

( -)1انظر ديوانه  .76/1ومعنى البيت :أهنم ُسلبوا ثياهبم وقتلوا فكانت الدماء عليهم بمنزلة الثياب.
( -)2انظر ديوانه  337/1واإليضاح .يريد الشاعر أن النجيع -أي :الدم -قد يبس عىل السيف حتى صار
بمنزلة الغمد.
والشاهدُ :
نقل املعنى من القتىل واجلرحى إىل السيف.
(« -)3أل» يف «املعنى» للجنس الصادق بالبعض؛ ألن املراد :بعض املعنى ،فاخللط أن يؤخذ بعض املعنى
ويضاف إليه ما حيسنه .خملوف.
( -)4األفوه :هو أبو ربيعة صالءة بن عمرو بن مالك ،شاعر جاهيل .انظر البيت يف ديوانه ص 130ويف
اإليضاح .ومعنى ستامر :س ُت ْط َعم ،وثقة :منصوب عىل أنه حال أو مفعول له من العامل الذي يتضمنه
قوله« :عىل آثارنا» أي :كائنة عىل آثارنا لوثوقها .خملوف.
( -)5قولهُ « :ظللت» بالبناء للمفعول ،أي :ألقي عليها الظل ،و«عقبان أعالمه» نائب فاعل ،وإضافته
لألعالم من إضافة املشبه به إىل املشبه ،أي :أعالمه الشبيهة بالعقبان يف تلوهنا وفخامتها ،و«نواهل»
صفة لـ«عقبان طري» ،و«يف الدماء» متعلق بـ«نواهل» ،و«يف» بمعنى «عىل».
( -)6الشاهد :أن أبا تامم مل يلم بيشء من معنى قول األفوه« :رأي عني» الدال عىل قرب الطري من اجليش
بحيث ترى عيا ًنا ال خت ُّي ًال ،وال بيشء من معنى قوله« :ثقة أن ستامر» الدال عىل وثوق الطري باملرية -
الطعام -العتيادها ذلك ،إال أن أبا تامم زاد عىل األفوه بقوله« :إال أهنا مل تقاتل» ،وبقوله« :يف الدماء نواهل»
وإقامتها مع الرايات ،وهذه الزيادات حسنت املعنى املأخوذ من األفوه؛ أعني تساير الطري عىل آثارهم.

ـك بَ ُنـ ـو َ ِ
إذا َغ ِضـ ـ َب ْت َعليــ َ
متـ ـيم ِ
وقول أيب نواس [السريع]:
ـيس َعــــىل اهللِ ب ُِم ْســــ َتنْكَر ِ
لــــ َ

ـم ِغ َضـابا
َو َجِدْ َت النَّـ َ
اس ُك ُّلهـ ُ

()1

ْ
احـ ـ ِد
ـم يف َو َ
جي َمـ ـ َع ال َع َالـ ـ َ
أن ِ َ ْ

()2

امىو  :القلب ،وهو أن يكون معنى الثاين نقيض معنى األول ،كقول أيب
الشيص [الكامل]:
ِ
أجــدُ ا ْل َم َال َمــ َة يف َهــ َوا ِك َل ِذ َ
يــذ ًة ِ

بــا ِلــ ِذكْرِ ِك َف ْل َي ُل ْم ِنــي ُ
ُح ا ِ
اللــ َّو ُم

وقول أيب الطيب [الكامل]:
ب فِيـــ ِه َم َال َمـــ ًة ِ
أ ُأ ِح ُّبـــ ُه َو ُأ ِحـــ ُّ

َّ
إن اِ ْل َم َال َمــ َة فِيــ ِه ِمــ ْن أعْدَ ِائــ ِه

()3

()4

امىو  :أن يتشابه املعنيان( ،)5كقول جرير [الوافر]:
()6
امــ ِة َو ْ ِ
اخل َمــ ِ
َ ِ
اه ْم ِ
ار
حلــ ُ
ســوا ٌء ُذو ال َع َم َ
فــال َي ْمن َْعــ َك ِمــ ْن َأ َرب ُ َ
وقول أيب الطيب [الوافر]:
()7
َو َمــ ـ ْن يف ك َِّفــ ـ ِه ِمــ ـن ُْه ْم َق َنــ ـا ٌة ِ
اب
ك ََم ِـ ْن يف ك َِّف ـ ِه ِم ـن ُْه ْم ِخ َض ـ ُ
( -)1البيت جلرير من قصيدة ُيجو فيها الراعي النمريي ،انظر ديوانه ص 78واإليضاح.
( -)2البيت أليب نواس من قصيدة يمدح هبا الفضل بن الربيع  .انظر ديوانه ص.146
والشاهد فيه :أن بيت أيب نواس أشمل من بيت جرير ؛ ألن بيت جرير خيتص ببعض العامل وهم الناس،
وهذا يشمل الناس وغريهم بقوله« :جيمع العامل».
( -)3البيت أليب الشيص حممد بن رزين اخلزاعي ،انظر اإليضاح ص 404واإلشارات ص.314
( -)4االستفهام يف قوله« :أأحبه» لإلنكار باعتبار القيد الذي هو احلال ،أعني قوله« :وأحب فيه مالمة» ،كام
يقال :أتصيل وأنت حمدث ،وجيوز أن تكون الواو للعطف واإلنكار راجع إىل اجلمع بني أمرين ،أعني:
حمبته ،وحمبة املالمة فيه.
والشاهد فيه :أن معنى بيت املتنبي نقيض معنى بيت أيب الشيص .خمترص السعد.
( -)5أي :معنى البيت األول املأخوذ منه ومعنى البيت الثاين املأخوذ من غري نقل للمعنى إىل حمل آخر،
فغاير ما بعده .دسوقي.
( -)6انظر رشح ديوان جرير ص 147واإليضاح ص.404
ومعنى البيت :ال يمنعك من َأ َرب –أي :حاجة« -حلاهم» مجع حلية ،يعنى كوهنم يف صورة الرجال،
«سواء ذو العاممة واخلامر» يعنى أن الرجال منهم والنساء سواء يف الضعف.
( -)7البيت للمتنبي انظر رشح ديوانه .137/2
والشاهد فيه :مساواته للبيت املأخوذ منه وهو بيت جرير .ومعنى قناة :حربة ،واخلضاب :احلناء.

ثم إن تفاضل الرسقة يف احلسن والقبول بحسب مراتب اخلفاء ،فكلام كانت
أشد خفاء( )1كانت أقرب للقبول( .)2والبد من العلم بأن الثاين أخذ من األول،
إما بإخباره عن نفسه ،أو بغري( )3ذلك؛ جلواز( )4أن يكون االتفاق( )5من قبيل
توارد اخلاطر أي :جميئه عىل سبيل االتفاق من غري قصد إىل األخذ فإذا مل يعلم أن
الثاين أخذ من األول قيل :قال فالن :كذا ،وسبقه إليه فالن فقال :كذا؛ ليغتنم

()6

بذلك فضيلة الصدق.
قْْْْ :

االقْتِبَاسُ

ِاْ ه َ
َتِ َ ْ لا ه ِااَ َرْ ُاِ ِ
لق ُ رِْ ا ِا ُا َ
تِا ُل َم َةْْْْ ه ِ
ِا َث هَْْْْ ل
لَ
حمْْْْ أ م َ

سِ َأ ُِِ لَ َضْ أم َِ(ِ)7ا ُل َ
كِْ ُاِ ِ
َااال ُقته َِ ل
سِ هع ُىْ ْ َ ل ُـِ َ ُ ََْ ْ هِ ِ
َااال ُقته َِْ ْ ل
ِرْْق هاِال أ ُرْْ ه ِالِ َم ُة َىْْ لِ
َا َجْْْْ هو مق هِلْْْْ َ ُ د ِ َأ ُاِ ه ْْْْ َ ا لِ ِ
َ ُغ هاْْ ل ُ
نظما شي ًئا من القرآن
نثرا أو ً
أق  :االقتباس يف االصطالح :تضمني الكالم ً
أو احلديث ال عىل أنه منه( .)8كقول احلريري« :فلم يكن إال كلمح البرص أو هو
أقرب حتى أنشد فأغرب( ،»)9وقول اآلخر [السريع]:
كنــت ْأز َم ْعــ ِ
ِ
ْ
رب َمجِيـ ْـل»
ت عــىل َه ْجرِ نــا
إن
ِم ْنِغريِ َمـا ُجـ ْرم « َف َصـ ْ ٌ
( -)1بحيث ال يعرف أن الثاين مأخوذ من األول إال بعد التأمل الطويل .مطول.
( -)2لكونه أبعد من الرسقة وأدخل يف اإلبداع والترصف .مطول.
( -)3بأن يعلم أنه كان حيفظ قول األول حني نظم شعره .خملوف.
( -)4علة ملحذوف ،أي :وإال فال حيكم بيشء من ذلك جلواز ..الخ .خملوف.
( -)5يف اللفظ واملعنى ،أو املعنى فقط .خملوف.
( -)6قوله« :ليغتنم ..إلخ» علة ملحذوف ،أي :وال يقال :إن الثاين أخذه من األول؛ ليغتنم ..الخ .دسوقي.
( -)7قوله« :أن يضمن» أي :يؤتى بيشء من لفظ القرآن أو لفظ احلديث يف ضمن الكالم .دسوقي.
( -)8يعني عىل وجه ال يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو احلديث.
( -)9اقتباس من سورة النحل آية .77
وهو مثال لالقتباس من القرآن يف النثر ،وما بعده مثال لذلك يف النظم.

وإن َت َبـــــدَّ ْل ِ
ْ
ْ
ت ب َِنـــــا َغ َري َنـــــا ِ
الوكيــل»
« َف َح ْســ ُبنَا اهللُ َونِ ْعــ َم
ِ
شاهت الوجو ُه و َق ُب َح ال ُلك َُع و َمن يرجوه(.»)2
وقول احلريري« :قلنا:
وقول ابن عباد [مجزوء الكامل]:
َ
قـــــــــال يلَّ :
ـق فـــــ ِ
َســــ ـ ِّي ُئ اخللـــــ ِ
ـدار ْه
ُ ِ
إن َر ِقيبـــــــــي
()3
ِ
«اجلنَّـــــ ِ
باملكـــــار ْه»
ــــــ ُة ُح َّفـــــ ْت
ُ
قلــتَ :د ْع ِنــي َو ْج ُهــ َك ْ َ
()1

ا ِ َ ِ:
ما مل ينقل فيه املقتبس عن معناه األصيل ،كام تقدم( ،)4وهو املراد بـ(ثابت
املعاني).
وخالفه -وهو املراد بـ(احملول) -أي :ما نقل فيه املقتبس عن معناه األصيل.
كقوله [الهزج]:
َلــــ ِئ ْن ْ
ـــ ِ َ
ـأت يف َمن ِْعـ ـي
طــــأت يف َمدْ ِح ْيــــــ
أخ
ــك َمـ ـا أخطــ َ
ُ
اجــــ ـايت ِ
«بــــــ َواد غــــــ ِري ِذي َز ْر ِع(»)5
َل َقـــــدْ أ ْن َزلـــــ ُ
ِ
ـت َح َ
وال بأس بتغيري يسري للوزن أو غريه( ،)6وهو مراده بـ(النزر) ،كقوله [مخ َّلع البسيط]:
()7
كــان َمــا ِخ ْفــ ُت ْ
َ
َّ ِ
أن يكونــا ِ
إنـــــــا إىل اهللِ راجعونـــــــا
َقــدْ
وقوله( :ال معناه) أي :ال جيوز تغيري معنى اللفظ.
قْْْْ :

( -)1البيت أليب القاسم بن احلسني الكاتبي وفيه اقتباسان :األول« :صرب مجيل» مقتبس من سورة يوسف
آية  ،18والثاين« :حسبنا اهلل ونعم الوكيل» مقتبس من سورة آل عمران آية .173
( -)2اللكع :اللئيم ،وقال أبو عبيد هو العبد ،ويف قوله اقتباس من قول النبيء  -÷-يوم حنني
للمرشكني(( :شاهت الوجوه)) .وهذا مثال لالقتباس من احلديث يف النثر.
( -)3قوله« :اجلنة حفت باملكاره» مقتبس من قول الرسول ÷(( :حفت اجلنة باملكاره)).
( -)4أي :من األمثلة.
( -)5البيتان البن الرومي ،انظر اإليضاح ص .409وقوله« :بواد غري ذي زرع» اقتباس من سورة
إبراهيم اآلية .37
( -)6قوله« :أو غريه» أي :غري الوزن كاستقامة القرائن يف النثر .دسوقي.
( -)7البيت لبعض املغاربة عند موت صاحب له .وفيه اقتباس من اآلية  156من سورة البقرة .وحذف
منها ثالثة أشياء :الالم من «هلل» ،و«إنا» ،والضمري من «إنا إليه» ،وزاد لفظ «إىل» ألجل استقامة الوزن.

التَّضْمِنيُ وَالْحَلُّ وَالْعَقْدُ

َاااَ ُ ل ِ هم ُ ه
ِش ُة د ِ َه َة ُق هاِ َم ِ َ هر
أمج ل ْْْ ِْ لِبِ َاا ُغت هلرْْْ ْ َ ا ِ
َِهىلك َُتْْْ ْ دةِ ُ َِ
ِع ْ ه لُِِ ،
ََ ُات ْْا َِف ْ َأ ُع َبَِه ُ ْته َة َر دة ل
أق

ة هكِ ََ هرْ
َ ُض هماىِ للو ُِ
ـَ ِ ،ا َم ِ َع َبِااَ ُ
ى
ََ هسْْ ل ِ َ ُغ هاْْ دَِ ِ،ا َمْْ ِ هم ُىْْ لب لَِْْ َ ِ
َا َشْْ ُ
اِااِ َأ ُ َرْْمَِهنهَْْ َ ا دِ لأ هلْْفُِ
طا ُ

 :التضمني اصطالحا :أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغري مع التنبيه

()1

عليه إن مل يكن مشهورا عند البلغاء ،كقوله [الوافر]:
()2
َِ
َعـــ َىل ِّأين َس َأ ْن ِشـــدُ يـــو َم بَ ْي ِعـــي ِ
أضـا ُعوا»
وأي َفت ًَى َ
«أضا ُعوين َّ
وأحسنه ما زاد عىل األول بنكتة ،كالتورية والتشبيه يف قوله [الطويل]:
الو ْه ُم أبْدَ ى يل َل َماهــا َو َث ْغ َرهــا
إذا َ
ُيــ َذ ِّك ُر ِين ِمــن َقــدِّ ها َو َمــدَ ا ِم ِعي ِ

ب َوبَـ ِ
ار ِق»
« َت َذِك َّْر ُت ما بَ َ
ني ال ُع َذ ْي ِ
السـ َواب ِِق(»)3
َ
«جم َ َّر َع َوالِينا َو َجم ْ َرى َّ

واغتفر التغيري اليسري(.)4
( -)1وهبذا يتميز عن الرسقة.
( -)2هذا البيت للحريري ،حيكي ما قاله الغالم الذي عرضه أبو زيد للبيع ،واملرصاع الثاين صدر بيت
للعرجي وتاممه:
د
إْْْْةِا ه ْْْْ ا ل ِ َث ُغْْْْ هِ ِ
لاْْْْ هاِ َو ه َ
فقد ضمن الغالم شعره الذي أنشده عند بيعه املرصاع األول من بيت العرجي ،ونبه بقوله :سأنشد عىل
«أي فتى» مفعول لـ«أضاعوا»
أن املرصاع الثاين لغريه ،واحلريري حكى ما قاله ذلك الغالم .وقولهَّ :
مقدم عليه ،و«أي» استفهامية أريد هبا التعظيم والكامل.
( -)3البيت البن أيب األصبع املرصي .ومعنى ملاها :سمرة شفتيها ،جمر عوالينا :جر الرماح ،وجمرى
السوابق :جري خيلنا التي تسبق غريها ،وقوله:
َْْْ ِع الاىْْْ ِاَْْْ ىِالسْْْ اَ ِ
ِ
ْْ و لِمْْ َِْْلِالةْْ َيِاَْْ اق ِ
مطلع قصيدة أليب الطيب .والعذيب وبارق :موضعان ،فالشاعر الثاين أراد بالعذيب :تصغري العذب
يعني شفة احلبيبة ،وببارق :ثغرها الشبيه بالربق؛ وبام بينهام :ريقها ،فزاد عىل أيب الطيب بالتورية يف ثالثة
مواضع ،وبالتشبيه الضمني حيث شبه تبخرت قدها بتاميل الرمح ،وتتابع دموعه بجريان اخليل السوابق.
سعد ودسوقي.
( -)4أي :التغيري اليسري ملا قصد تضمينه ليدخل يف معنى الكالم ،كقول الشاعر يف ُيودي به داء الثعلب،
وهو داء تفسد به أصول َّ
الش ْعر فيتساقط:
ِ

ِ

ِ

=

ِ

ورفوا(.)1
ويسمى تضمني البيت فأكثر :استعانة ،وتضمني املرصاع فام دونهً :
إيداعا ً
قْْْْ :
سِ ِ
َاا ُل َة ُ ل ِ َر ُ لـِالىأ ُة ه ِالِ َه ال ُقته َِ ُ
ت ل
ا اِال ْ ُو َ ُ ه
َا ُ
َِِِا ُل َ
كِْ هِا ِ
اش َ َ
أق

احل ِكِ َر ُة ل ِال أى ُ هـِ َف ُع ه ه
سِ ِ
لِا ُل ه َا ُ
َا ُ َ
يِاة َهمْْ هِا
ةْْ لك َِمْْ ُ َ ه
َاا ُل َم ُىْْ لـِ َأ ُ

 :الة  :هو نظم النثر ال عىل طريق االقتباس( ،)2كقوله [السريع]:

مـــا َبـــ ُال َمـــ ْن َّأو ُلـــ ُه ُن ْط َفـــ ٌة ِ

َو ِجِ ْي َفـــــ ٌة ِ
آخـــــ ُر ُه َي ْف َخـــــ ُر

()3

عقد( )4قول عيل -ريض اهلل عنه( :-وما البن آدم والفخر وإنام أوله نطفة
وآخره جيفة).
اأم ِاحلك :فهو أن ينثر النظم ،كقول بعض املغاربة« :فإنه ملا َق ُب َح ْت فِ ْع َال ُت ُه،
مه ُه الذي َي ْعتَا ُد ُه(َّ »)5
حل
َو َحنْ َظ ْ
لت َن ْخ َال ُت ُه ،مل َي َز ْل ُسو ُء ال َّظ ِن َي ْقتَا ُد ُه ،و ُي َصدِّ ُق َت َو ُّ َ
قول أيب الطيب [الطويل]:
إذا َسا َء فِ ْع ُل ا ْل َم ِ
ُونـ ُه ِ
رء َسـا َء ْت ُظن ُ

َو َصِـدَّ َق َمـا َي ْع َتـا ُد ُه ِمـ ْن َتـ َوهُّ ِم

()6

أقْ ْ ِملة ْْْْ د ِغ طْ ْ اِاغَضْ ْ ا ِ
ْ ْ ِاَْ ْ ِجِِْْْااِْْْ ِِالةى َْ ْ ِ
فالبيت الثاين هو لسحيم بن وثيل وهو:
ِجْْْ َِ َِا َ
ِ
متْْْمِأ َ ْْْ هـِالةأمْْْ َةِ ة فْْْ
ِ
اْْْ أِ ل ِالةى َْْْ ِ
أرْْْ ِاَْْْ ل َ
«أنا ابن جال  »..عىل طريقة املتكلم فغريه إىل طريقة الغيبة ليدخل يف املقصود.
ورفوا؛ ألنه جعل شعر الغري مطمئنا يف صحبة
( -)1إيداعًا؛ ألنه أودع شعره شيئا قليال من شعر الغريً .
شعره ،والرفو :جعل الغري مطمئنا .أطول .وقيل :ألنه َر َفا خرق شعره بيشء من شعر الغري.
غُري تغيريا كثريا أو أشري إىل أنه من القرآن أو
( -)2يعني أن النثر إذا كان قرآنا أو حدي ًثا فإنام يكون عقدً ا إذا ِّ َ
احلديث ،كقول الشاعر:
ِاةرس ِم ِعَْْك ِ
ِِ رب«ِ:
اا تةمكِاحل ِااار ِق َِ اوىْ ِ
عْ ْ ِال ْْْاوِال شْْْا ه ِاأركْ ْ ل ا ِ
ِ
َ
متْْْْمَِضْْْْـِالةأمْْْةِ ة فْْْ ِ
ِ

ِ

ِ

ِ

( -)3البيت أليب العتاهية ،انظر اإليضاح واملطول.
( -)4أي :أن أبا العتاهية نظم قول اإلمام عيل  #يف شعره.
( -)5قوله« :حنظلت نخالته» :أي :صارت ثامر نخالته كاحلنظل يف املرارة ،ويقتاده :يقوده إىل ختيالت
فاسدة وتوهامت باطلة ،وتومهه الذي يعتاده :أي :يعاوده ويراجعه فيعمل عىل مقتىض تومهه.
( -)6البيت للمتنبي ،انظر اإليضاح ص 415وعقود اجلامن.191/2
ِ

ِ

مشهورا؛ لئال يؤدي
ويشرتط يف احلل والعقد والتضمني :أن يكون الكالم
ً
مذهب
غري مشهور-
إىل تمة فاعله بالكذب .واملنع مطلقا -
ُ
ً
مشهورا كان أو َ
اإلمام مالك -رمحه اهلل تعاىل.-
قْْْْ :

التَّلْمِيحُ

صْ ْ دة ه
ِشْ ْ ُة د ِ َم َةْ ْ ُكِ ِ
ِ َهشْ ْ َاُمِله ه أ

هم ُ ِ َغ ُ هِ هذ ُو ه هِ َف َت ُ همْا م ِ و ََمْ ُكِ

()1

أق ِ :الت ما ِ( :)2اإلشارة إىل قصة أو شعر أو مثل من غري ذكره( )3كقوله [الطويل]:
()4
أ َل َّم ِْت بِنا أم َ
َفــ َواهللِ مــا ِ
أأحــ َال ُم َنــا ِئم ِ
ب ُي ْو َشـ ُع
الر ْكـ ِ
أدري ْ
كان يف َّ
إشارة إىل قصة يوشع  #واستيقافه( )5للشمس ،وكقوله [الطويل]:
()6
الر ْم َض ِ
َأر ُّق و َأِ ْح َفى ِم َ
اء والن َُّار َتلتَظِـي ِ
نك يف ســاع ِة َ
الكـ ْر ِب
مرو َم َع َّ
َل َع ٌ
إشارة إىل البيت املشهور [البسيط]:
َجري بِعمــرو( )7عنــدَ ك ُْربَتِ ـ ِه ِ
ا ْل ُمس ـت ُ

الر ْم َضـ ِ
اء بالنَّـ ِ
ار
كَا ْل ِ ُمستجريِ ِمـ َن َّ

( -)1قوله« :كمل» أي :حد التلميح ،وهو تكميل .خملوف.
( -)2التلميح -بتقديم الالم عىل امليم :-من ملحه ،إذا أبرصه ونظر إليه ،وكثريا ما تسمعهم يقولون يف
تفسري األبيات :يف هذا تلميح إىل قول فالن ،وأما التمليح -بتقديم امليم عىل الالم -فهو مصدر ملح
الشاعر ،إذا أتى بيشء مليح .مطول.
( -)3أي :ذكر واحد من القصة أو الشعر أو املثل.
( -)4هذا مثال عىل التلميح إىل قصة ،والبيت أليب تامم انظر اإليضاح ص ،416وقبله:
أ
ـ ِ
ِاقْْ لِ
ق ِ َْْ ِعوْْ ر ِا ْْ ِا ْْ
ِاْ أ اِايْ ى ِ
حل ى ـَِا
ـِاق َ
ْـ ِ
َ مسِيـِم ِج ريِابْ اِ ط ْ لِ
لِع اى ِال مسِاال اْْكِااغْْـ ِ
اا ُ
والشاهد :إشارته يف عجز البيت إىل قصة يوشع بن نون فتى موسى ،فإنه روي أنه قاتل اجلبارين يوم
اجلمعة ،فلام أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فال حيل قتاهلم فيه ،فدعا
اهلل تعاىل فرد له الشمس حتى فرغ من قتاهلم .اإليضاح واملطول.
( -)5أي :طلبه وقوف الشمس.
( -)6قائله :أبو تامم ،انظر ديوانه  ،433وهو مثال اإلشارة إىل شعر.
( -)7عمرو هو جساس بن مرة؛ وذلك ألنه ملا رمى كلي ًبا بالسهم ووقف عىل رأسه قال له كليب :يا عمرو،
ِ

ِ

=

عجل ُحت َرم»،
وكقولك لشخص تعجل السيادة والتصدر قبل أواهنام« :ال َت َ

تشري إىل قوهلم« :من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه».
قْْْْ :

تَذْنِيبٌ فِي أَلْقَابٍ مِنَ الْفَنِّ

الت هَ ْ لِ ِ
اـ َ
هم ْ ُ ِ َذلهْ َ ِال أت ُ هش ْ ل
ِا أ ُ
ِاحل همْ ل ا ُِ ِ
َو ل أت هو لِ َ ِا ُل َة َه ل ا َ ُ َ
أق

تا م ِ َأ ُاِ َ ُة ه َْْ ْ لِ ِ
َ ُ هاِْْْ م
ْيِا ُ ْْْ ه َ
الس هج ل ا ُِ
الس هو ل َ ِ ال أ ا هو لة َ ِ أ
أ

 :الت راي :جعل اليشء ذنابة لليشء وتكميال له .واأللقاب :األسامء.

وما ذكره هنا:
مىب ما يرجع للرضب املعنوي( )1من البديع ،ومنه ما يرجع إىل اللفظي.
()2
مفرسا بمتعاطفني ،كقوله عليه
من ذلك :الت شا ِـ  ،وهو ذكر يشء يف عجز الكالم ً

ويشب معه خصلتان :احلرص وطول األمل)).
الصالة والسالم(( :يشيب ابن آدم
ُّ

امىب :الت َ ( ،)3وهو تعليق الكلمة يف الفقرة أو املرصاع بمعنيني ،نحو:
جي َع ُل ِر َس َاالتِ ِه﴾ [األنعام.]124
﴿ َحتَّى ُن ْؤ َتى ِم ْث َل َما ُأ ِ َ
ويت ُر ُس ُل ال ّل ِه ال ّل ُه َأ ْع َل ُم َح ْي ُث َ ْ
وكقوله [البسيط]:
صهبا ُء ال َت ُ
نزل األحـ ُ
ـاحتَها ِ
ـزان سـ َ

رسا ُء
إن َمِ َّسـ ـها َح َجـ ـ ٌر َّ
مسـ ـ ْت ُه َ َّ

()4

أغثني برشبة ماء ،فأجهز عليه ،فقيل« :املستجري بعمرو ...الخ .وهو للتكالم الضبعي.
( -)1كالتوشيع والرتديد والرتتيب واالخرتاع .وقوله« :ومنه ..إلخ» كالتعديد .خملوف.
( -)2التوشيع :لف القطن بعد الندف .صحاح.
( -)3الرتديد :هو أن يعلق املتكلم لفظة من الكالم بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر ،ففي قوله
ويت ُر ُس ُل ال ّل ِه ال ّل ُه َأعْ َل ُم﴾ ربط لفظ اجلاللة ً
أوال بـ«رسل» وثان ًيا بـ«أعلم».
﴿حتَّى ُنؤْ َتى ِم ْث َل َما ُأ ِ َ
تعاىلَ :
( -)4البيت أليب نواس من قصيدة مطلعها:
اِ اا َِْْ لت ِو رْْتِ ْْ ِالْْ اء ِ
ِعى ْ ِل ْ م ِفْْن ِال ْ اِِغ ْ اء ِ
انظر ديوان أيب نواس.
اجلمل .فعلق املس أوال باحلجر ،ثم
والشاهد يف قوله« :إن مسها  ..مسته» ويسمى هذا النوع ترديد ُ
علقه ثانيا بالرساء ،ولك أن تقول :علق أوال املس بالصهباء ،ثم علقه ثانيا باحلجر ،واألول منظور فيه
ِ

ِ

=

امىب :الت اي ،وهو ترتيب يشء عىل آخر( )1لنكتة ،نحوَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ ْذ َنا ِم َن
ني ِمي َثا َق ُه ْم َو ِم َ
نك َو ِمن ُّنوح﴾ [األحزاب.]7
النَّبِ ِّي َ
امىب :اال تا  ،وهو اإلتيان برتكيب مل يسبق إليه ،مثلَ ﴿ :و َل َّما ُس ِق َط َيف
َأ ْي ِدُيِ ْم﴾ [األعراف ]149مل يسمع قبل نزوله يف القرآن.
امىب ِ:التة َ ِ ِ،ا ِ

الة َ ا احل م ا ِالس و

قِ املر الِ ا ِ عطفِ ِ،وَْ( ِ:الت وِ ِ
)ِالِات وكحديث األسامء احلسنى(.)2

قْْْْ :
ِ َِ
ِلِا ُ ْ ْته ُ
َ ُ
هَضْ ْ مب ُ
ط َ ا لِ
هاَِا ُ ته ُ ْ ْ َو لِ ِ
ِاوْ ْته م
ط ه َْْ م
ْقِا ُاِ َْ ْ ُ َ م
أق  :التط َق :اشتامل الصدر عىل جزأين :خمرب عنه ومتع ِّلقه ،والعجز عىل
اخلرب مقيدً ا بمثله ،كقوله« :التسبيح يف الصالة نور عىل نور» .
االت َاَ :أن يكون للكالم يف معرض مدح أو غريه لونان فصاعدً ا؛ لقصد
الكناية أو التورية .كقوله [الطويل]:
ِ
محـ ًرا فــام أ َتـى ِ
ثياب
املوت ُ ْ
َت َر َّدى َ

هلا ُ
الليلِ َّإال َو ْه َي ِمن ُسـنْدُ س ُخ ْضــِر

()3

أراد( )4الثياب امللطخة بالدم فام أتى عليها الليل إال وقد صارت من ثياب
اجلنة ،وكنى باألول :عن القتل ،وبالثاين :عن دخول اجلنة.
لعمدية املعلق به ،والثاين لقربه .والصهباء :اسم للخمر .خملوف.
( -)1أي :جعل مرتبته يف الذكر قبل اآلخر كام يدل له قول املصنف :وهو تقديم يشء ..الخ ،خالفا ملا
يتبادر من عبارة الشارح من أن املعنى جعل يشء متوقفا عىل آخر؛ إذ ال يظهر هنا ،تأمل .وقوله« :لنكتة»
كإفادة أفضلية املقدم يف اآلية .خملوف.
( -)2نصه(( :إن هلل تسعا وتسعني اسام من أحصاها دخل اجلنة ،هو اهلل الذي ال إله إال هو امللك
القدوس)) .خملوف.
( -)3البيت أليب تامم يف رثاء الطويس ،انظر اإليضاح.
( -)4عبارة السعد :يعني ارتدى الثياب وهذا مثال لتدبيج الكناية .ومثال تدبيج التورية قول احلريري :فمذ
اغرب العيش األخرض ،وازور املحبوب األصفر ،اسود يومي األبيض ،وابيض َف ْودي األسود ،حتى
رثى يل العدو األزرق ،فيا حبذا املوت األمحر .فاملعنى القريب للمحبوب األصفر هو اإلنسان الذي له
صفرة ،والبعيد هو الذهب ،وهو املراد ،فيكون تورية .وجعله السعد من الطباق.

ااال ت و ( :)1االستدالل ،كقوله [مجزوء الرمل]:
َو َق َِعـــــ ْت فيـــــ ِه الـــــ َّـز ِ
الز ْل
كــــــان يل ُر ْكــــــ ٌن َوثِ ْيــــــ ٌق
النـــــ َو ِاز ْل
ات َّ
َز ْع َز َع ْتـــــ ُه ُنـــــ َو ُب الدَّ ْهــــــ
ـــــــرِ َو َكـــــ َّر ُ
()2
ِ
ــــد َعـــىل َو ْقـــ ِع ا ْل َم َعـــ ِ
الص ْلـــــ ِ
او ْل
احل َجــــرِ َّ
مــــا بَ َقــــا ُء ْ َ
الشاهد يف البيت الثالث.
ااةَض ب :أن يكون يف الكالم خفاء داللة فيؤتى بكالم يبني املراد
ويوضحه .كقوله [الطويل]:
َ
اخلــري َّ
والشــ ُـر كُلــ ُه
فيــك
ُيــذك َُر
ُ
َ
فألقــاك َعــن َمــ ْذ ُمو ِمها ُم َتن َِّزهـــًا ِ

ُ
واجلهل
واحللم
والعلم
وقيل اخلَنَا
ِ
ُ
ُ
()3
َ
وألقاك يف َحمْ ُمو ِدها َو َل َك ال َف ْض ُل

فالثاين :بني املراد باألول.
ااالوتِلِ( :)4اجلمع بني متناسبني لفظا أو معنى ،نحوَّ ﴿ :
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر
ب ُِح ْس َبان﴾ [الرحمن.]5

ااال تط ا ِ :أن يكون املتكلم يف فن من الفنون ثم يظهر له من آخر مناسبة
فيورده ثم يرجع إىل األول ويقطع االستطراد .كقوله تعاىل(َ ﴿ :)5و َه ْل َأ َت َ
اك َح ِد ُ
يث

وسى[ ﴾9طه] إىل قولهَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َر ْينَا ُه آ َيا ِتنَا ُك َّل َها َفك ََّذ َب َو َأبَى[ ﴾56طه.]56
ُم َ
قْْْْ :

ِِاهاْْْ ل
ِأا َ ُ
ْكِ ِ
َِ َا َلْْ ْ مةِ َ ُ ْْ ْ ه َ م ُ

ِااِ َ ُة هاْ ل
ة ْ مِة(ُ َ ِ)6س ْ هم م
ْكِ
اا ُ
َا لف ُِ َ

( -)1هو أن تأيت بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر جيري جمرى االستشهاد عىل األول واحلجة عىل صحته.
( -)2أورد هذه األبيات أبو اهلالل العسكري يف كتابة الصناعتني ناسبا هلا إىل نفسه.
( -)3فلو اقترص عىل البيت األول ألشكل املراد عىل السامع؛ جلمعه بني ألفاظ املدح واهلجاء ،فلام قال
بعده :فألقاك عن مذمومها متنزها ...الخ أوضح املعنى املراد ،ورفع اللبس.
( -)4ويسمى مراعاة النظري والتناسب والتوفيق والتلفيق .معجم املصطلحات البالغية.
َ
ْ
َ
ض َم ْهداً
كُم األ ْر َ
( -)5اآليات من آية  9إىل آية  53يف قصة موسى  #ثم استطرد بقوله﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل ل ُ
كُم ِف َيها ُس ُب ً
الس َم ِاء َما ًء َف َأ ْخ َر ْجنَا ِب ِه َأزْ َواج ًا ِّمن َّن َبات َشتَّى﴾ من آية  53إىل آية ،55
ال َو َأنزَ َل ِم َن َّ
َو َس َل َك َل ْ
﴿و َل َقدْ َأ َر ْينَا ُه آ َيا ِتنَا﴾ اآلية.
ثم رجع إىل قصة موسى  #بقولهَ :
( -)6قوله« :فرصة» أي :انتهاز فرصة .خملوف.

أق

 :اةا لة :مصدر أحلته عىل كذا ،وهي قسامن :خفية ،وجلية ،كقوله

تعاىلَ ﴿ :و َقدْ
َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن

َن َّز َل َع َل ْيك ُْم ِيف ا ْل ِ
َاب([ ﴾)1النساء ،]140إحالة عىل قولهَ ﴿ :وإِ َذا
كت ِ
ُوض َ
ون ِيف آ َياتِنَا( ﴾)2اآلية [األنعام .]68وكقولهَ ﴿ :وآ َت ْينَا َد ُاوو َد
َخي ُ

ورا﴾ [النساء ]163واإلحالة يف اآلية األوىل ظاهرة ،ويف الثانية خفية ،ملا قيل إهنا
َزبُ ً
الزبُ ِ
ور( ﴾)3اآلية
إحالة عىل قولهَ ﴿ :و َل َقدْ َك َت ْبنَا ِيف َّ
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لتضمنه تفضيل

حممد ÷.
االت َ  :الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط بني الالزم وامللزوم،
كـ«كثري الرماد».
ك(- )4ويقال له :اإلُيام :-وهو أن يذكر لفظ له معنيان :قريب وبعيد
االت اا ِ
ويراد البعيد()5؛ وهو أقسام تسعة مذكورة يف املطوالت من أرادها فلريجع إليها.
االر ةة :استدراجك املخاطب لتأخذه ،كقولك ملنكر املعاد« :هل كنت
( -)1تامم اآليةَ ﴿ :أ ْن ِإ َذا َس ِم ْعت ُْم آ َي ِ
ات ال ّل ِه ُيكَ َف ُر ِ َهبا َو ُي ْست َْهزَ ُأ ِ َهبا َف َ
ُوضو ْا ِيف َح ِديث
ال َت ْق ُعدُ و ْا َم َع ُه ْم َحتَّى َخي ُ
ين ِيف َج َهن ََّم َ ِ
ِْ
مجي ًعا﴾.
كُم إِذ ًا ِّم ْث ُل ُه ْم إ َِّن ال ّل َه َج ِام ُع ا ْل ُمنَا ِف ِقنيَ َوا ْلكَا ِفرِ َ
غَري ِه ِإ َّن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ال َت ْق ُعدْ َب ْعدَ ِّ
الش ْي َط ُ
ان َف َ
غَريه َو ِإ َّما ُينس َين ََّك َّ
ُوضو ْا ِيف َحديث ْ ِ
كْرى
ض عَ ن ُْه ْم َحتَّى َخي ُ
( -)2وتاممهاَ ﴿ :فأعْرِ ْ
الذ َ
َم َع ا ْل َق ْو ِم ال َّظالِ ِمنيَ ﴾ .صدق اهلل العظيم.
الذكْرِ َأ َّن ْ َ
( -)3وتاممهاِ :
احل َ
﴿من َب ْع ِد ِّ
ون﴾ .صدق اهلل العظيم.
األ ْر َ
ض َيرِ ُث َها ِع َبا ِد َي َّ
الص ِ ُ
( -)4عرفه اإلمام حييى بن محزة  #يف الطراز بقوله :هو اللفظ الدال بظاهره عىل معنى واملراد غريه عىل
جهة التصوير.
ِ
ْ
َ
﴿بل َيدَ ا ُه َم ْب ُسوطتَان﴾ [امل و ُِ ]64له معنى قريب وهو حقيقة اليدين ،ومعنى بعيد هو
( -)5مثل قوله تعاىلَ :
النعمة وهو املراد؛ ألن املعنى احلقيقي ممتنع يف حقه تعاىل وتقدس عام يقوله اجلاهلون فقد قال تعاىل:
﴿ َل ْي َس ِ
ص ]ِ 4وقالَ ﴿ :ف َ
رض ُبو ْا لِ ّل ِه
﴿و َمل ْ َيكُ ن َّل ُه كُ ُفو ًا َأ َحدٌ ﴾ [اة ِ ِ
يش ٌء﴾ [ال ا ِ
ال َت ْ ِ
ى ]ِ 11وقالَ :
كَم ْث ِل ِه َ ْ
ا َ
أل ْم َث َال﴾ [الى ِك.]ِ 74
* -ذكر احللبي والنويري أن اإلُيام يقال له :التورية والتخييل ،وهو أن تذكر ألفا ًظا هلا معان قريبة
وبعيدة فإذا سمعها اإلنسان سبق إىل فهمه القريب ،ومرا ُد املتكلم البعيدُ  ،وقاال عن قوله تعاىل:
﴿و ْ َ
ض َِ
ات ِب َي ِمينِ ِه﴾ [القم ِ ]ِ 67إنه من التخييل وهو تصوير
ات َم ْطوِ َّي ٌ
امو ُ
األ ْر ُ
الس َ
َ
مجيع ًا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َّ
حقيقة اليشء للتعظيم .انظر معجم املصطلحات البالغية للدكتور أمحد مطلوب ،وحسن التوسل
ص ،249وهناية األرب .131/7

عدما؟» فيقول« :نعم» ،فتقول له« :هل أنت من ماء مهني؟» فيقول« :نعم»،
فتقول« :الذي سواك من ذلك قادر عىل إعادتك».
االتسماا :كون بعض أجزاء البيت سجعا وبعضها( )1خالف الروي ،بأن
جيعل البيت أربع سجعات :ثالث عىل روي غري روي البيت ،كقول بعضهم
يف بديعته [البسيط]:
يف َر ِ
أســــــــــ ِه َغ َســــــــــ ٌق
يف َث ْغـــــــــــرِ ِه َن َســـــــــــقْم ِ

()2

يف َِو ْج ِهـــــــــ ـ ِه َف َلـــــــــ ـ ُق
َت ْســــــــــ ِم ُ
يط ِ
دار ِهــــــــــ ُم

االتة اك :هو أن يريد املتكلم ذكر حكم فيقدم عليه ذكر علة وقوعه ،كقول
الصفي احليل يف بديعته [البسيط]:
أســام َســ َوام غــريِ خافيــة ِ
هلــم َ

االسم بــال َع َل ِم
أج ِلها َص َار ُيدعى
ِمن ْ
ُ

قْْْْ :
ا ه َاْْْْ مةِا ُاِ َر ُرْْْْ مكِا ُا َ َ
ـ ِ
ِِْْْْت لِ
َُ
أق

َُ ه ِ
ِهتكْْْ لـِ ِ
َْْْ م ِا ُ ْْْته ُ ِ م ُ
ِأا َ َ
ِ

 :الت اة :عقد نثر القرآن أو احلديث بزيادة عىل ألفاظهام .فهي نوع

من العقد ،كقوله [البسيط]:
احلمـــــــــــدُ هللِ َم انـــــــــــا
أهــــــدَ ى بِأمحـــــــدَ ِم َّنـــــ ـا ِ
َ

باعــــــــــ ِ
ـل
ِ
ـث الرســــــــــ ِ
()3
ـبل
أمحـــــــــــدَ الســــــــــ ِ

ني﴾ اآلية [آل عمران.]164
َع َقدَ قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َم َّن ال ّل ُه َع َىل ا ْل ُمؤ ِمنِ َ
وقول اآلخر [السريع]:

( -)1عبارة املصنف وهي :كون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا عىل خالف الروي ،وهي املستقيمة .خملوف.
( -)2هو السيوطي.
( -)3هذان البيتان من قصيدة مكونة من  133بيتا للشاعر عبد اهلل بن حييى بن عيل التوزري من شعراء
العرص األندليس .وقولهَ « :مناا» أي :إنعاما :مفعول ألجله ملتعلق الظرف قبله ،و«باعث» صفة هلل،
وقولهِ « :منَّا» حال من أمحد ،أي :حال كونه منا معارش العرب .خملوف.

ُ
َو ِِ
بـــال َمـــ ْن َّأو ُلـــ ُه ُن ْط َفـــ ٌة ِ
مـــا
آخـــــ ُر ُه ِج َيفـــــ ٌة َي ْف َخـــــ ُر
عقد قوله (( :-÷-وما البن آدم والفخر وإنام أوله نطفة وآخره جيفة)).

()1

االى ك :قريب من التحلية؛ إال أنه عقد ال يكون فيه يشء من لفظهام ،بل
يكون( )2كله يف ترمجة أخرى.
االت تـ :عقد قرآن وحديث اشتمل عىل يسري من لفظهام ،كقوله [الكامل]:
وبَدَ ْت لنا ال َب ْغ َضـا ُء ِمـن ْأفـ َو ِ
هم فيهــا أ َذ ًى وحقــو ُد
ُ ِ
اههِ ْم ِ
ور ْ
وصــدُ ُ
االتَ َ  :نفي امللزوم النتفاء الالزم ،كقوله تعاىل﴿ :الَ َي ْس َأ ُل َ
َّاس
ون الن َ

ِحلا ًفا﴾ [البقرة ]273أي :ال يكون منهم سؤال فال يكون إحلاف.
إ َْ

ااال ت ِ  :كناية عن مجلة يف معناها مجل كجمل اآلي ،كقوله:
()3
ِوصــ َا ُلك ُُم َصــدٌّ َو ُحــ ُّبك ٌُم ِقــىل ِ
كُم َحـ ْر ُب
كُم ِغ ٌّش ُ
وص ْل ُح ُ
َو ُن ْص ِ ُح ُ
نت
االتوكـ :إبراز املقصود يف صور ِة ضدٍّ استهزا ًء ،نحوُ ﴿ :ذ ْق إِ َّن َك َأ َ

يم[ ﴾49الدخان] ،ومقتىض الظاهر« :إنك أنت الذليل املهان».
ا ْل َعزِ ُيز ا ْلكَرِ ُ
قْْْْ :

َىُقه َِْْ م
هَمْ ْ لءِ
ِاا ه َ ْْْ لِء ِ
ْكِا ُاِ َْ ْ ُأره م
اسِا ُاِِ َ
َ ُةْْْ ه َ م ِا ُاِِه ُل َغْْْ م ُ
أق  :التة َ  :أن يميل باللفظ إىل جانب يفهم منه املقصود ال من جهة
الوضع احلقيقي وال املجازي ،بل من عرض اللفظ ،أي :جانبه .كقول السائل
ملن يتوقع منه صدقة« :إين حمتاج».
ااةلغ ( :)4تعمية املراد ،أي :تغطيته.
( -)1وليس يف البيت زيادة عىل احلديث إال يشء تافه ال يعد زيادة .خملوف.
( -)2قوله« :بل يكون» أي :العقد ،وقوله« :يف ترمجة أخرى» بأن يرتجم عن املعنى املأخوذ بلفظ يرادف
املأخوذ منه .خملوف.
( -)3البيت للعباس بن األحنف ،وقد اختلفت روايته فتارة هبذا اللفظ وتارة بلفظ:
اعطركْْـِةْْ ِا ْْ مكـِاْْ ن ِ
ِ
اةْْْ لكـِ َْْْ ِااِْْْكـِقْْْب ِ
ِ

ِ

( -)4قال اإلمام حييى بن محزة  #يف الطراز :وهو ميلك باليشء عن وجهه ،واشتقاقه من قوهلم :طريق
لغز ،إذا كان يلتوي ويشكل عىل سالكه ،ويقال له املعمى أيضا ،ومن األمثلة ما قال بعض الشعراء يف
=

ااالا ء :االنتقال من األدنى إىل األعىل يف الوجه املراد .نحو« :ال أبايل
بالوزير وال بالسلطان».
االتىقَك :عكس الرتقي .نحو« :هذا األمر ال يعجز السلطان وال الوزير».
االتأراس :تقديم ما يؤنس املخاطب قبل إخباره بمكروه(.)1
ااةَأء -عند السكاكي -الكناية القليلة الوسائط دون خفاء يف امللزوم.
وفرق بني التلويح والرمز واإليامء بأن التلويح :ما كثرت وسائطه ،والرمز :ما
ق َّلت وسائطه مع خفاء يف امللزوم ،كـ«عريض القفا» ،واإليامء :ما قلت وسائطه
دون خفاء ،كـ«طويل النجاد».
قْْْْ :
ِِ ْْ د
لا ُسِْْ ل َ َ
ه هَِِِْْ لمىَ َ َعْْ ُِة
اج َةْ ُِة ِ
ةْ م
ِااِ لم َ َ
ف ُ
لا ُس ل ِا ُل َِ َا ه ِ َِا ُ
أق  :اس ِالِا  :كشف املعنى وإيصاله للنفس بسهولة(.)2
اال ةف :وضع كل كلمة يف موضع يناسبها معنى ولفظا ووجها ،وال يتم
ذلك عىل أكمل حال إال يف كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله .÷-
اامل اجة ِة :حكاية التقاول ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ق َال ِف ْر َع ْو ُن َو َما َر ُّب
أيام األسبوع ولياليه:
شْْْْاـِ سْْْْ قَِسِْْْْةةِ ْْْْ هِ ِ
ِ
م ِ
ِـِااااْْكِمْ َِْْى ِمْ ِالْ ر ِ
َْْْْ قِ ة قِوْْْْ ِعْْْْبِالْْْْ هِ ِ
مت اةِْْْلِالِالْ ْ اانَِم وْ ْ ِ
ومثل قول اآلخر يف ساقية:
ْك ِ
ِ ْ ِالْْاسِي ْ ِاه جْ ل ِ
أش ْ
ِ
اج اَْْةِلْْ الِاحلْْ اف ِمْْ ِجْْ ل ِ
ل
ْك ِ
الْْاسِي ْ ِث ْ ِالْْاسِي ْ َِةْ ِ
ا ْْـِأارْْ الِاالِ ْْ ِأموْْـ ِ
الطراز .38/3
( -)1كقولك :إن اهلل قىض باملوت عىل كل أحد ،وأجزل الثواب ملن صرب عىل املصيبة ،وإن ولدك قد مات.
وزاد املصنف [أي عىل إخبار املخاطب بمكروه] أو عتابه كقولك ملن خيافك وقد رسق عليك شيئا:
«ساحمك اهلل ،مل فعلت كذا» ،ومنه قوله تعاىل﴿ :عَ َفا ال ّل ُه َ
نت َ ُهل ْم﴾ [الت َ ِة .]43خملوف.
عَنك ِملَ َأ ِذ َ
( -)2وهو ثالثة أنواع :قبيح ،وحسن ،ومتوسط ،ومثاله إذا قيل :كم أصحاب الكساء؟ فقيل :مخسة ،فهذا
بيان متوسط ،أما إذا كان كام قيل :إن رجال كان يف يده قطعة زجاج فقيل له :كم أصحاب الكساء؟
ففتح كفه وأشار بأصابعه اخلمس فسقطت قطعة الزجاج وانكرست -فهذا قبيح؛ ألن فيه داللة عىل
ال َع ِّي .الطراز حتت عنوان كامل البيان.
ِ

ِ

ِ

ِ

ني[ ﴾23الشعراء] إىل قولهَ ﴿ :ق َال َف ْأ ِ
ني[ ﴾31الشعراء].
ت ِب ِه إِن ك َ
الصا ِد ِق َ
ا ْل َعا َل ِم َ
ُنت ِم َن َّ
ااس ِ الت ه( :)1مالءمة اخلروج من فن من الكالم إىل فن آخر.
ويسمى :براعة املخلص.
قْْْْ :

فَصْلٌ فِيمَا ال يُعَدُّ كَذِبًا

ِاالْْت َأوك هـِ ِ
هإْْ ها َ
َا َلْْ ُا َ
س هِِِاة َ
هم ُ ِ َو ه د
ن ِ
ابِ َق ُ َِلْقه ُ ِ
ِا ه ِ
ن َ
ِِا ُل هم َق ه
أق

َاالِالِت َأغْ ْ هوَِ ههسْ ْ َ ىِا ُل لم َ ْ ْ أ هاِ ِ
َه َ ُا ل
اا َةِ َع ه ِا ُل َ
كْ ه ُ ِ
ن
تِالِ َمىُ ل َ

 :ليس يف اإلُيام -وهو التورية -كذب؛ ألن املصطفى  -÷-كان

يامزح هبا ،كقوله للعجوز التي طلبت منه الدعاء بدخول اجلنة (( :إن اجلنة ال
تدخلها عجوز)) .ومثله التهكم؛ لوروده( )2يف الكتاب العزيز .وكذلك املبالغة
كفرا ،كمن يصف أمريا بأنه قهر أهل
-وهو املراد بالتغايل -ما مل تكن حمرمة أو ً

السامء ،أو عارض القدرة بقوته.

وأما املزاح بالكذب عىل غري تأويل من تورية أو نحوها فحرام؛ ألن اللعب
ال يبيح حمرما ،وهذه املصيبة عمت هبا البلوى يف زماننا؛ إذ ال يكاد جملس خيلو
عن املزاح بالكذب ،وربام كفر املامزح يف بعض األحيان.
وأما املزاح العاري عن الكذب فهو مباح؛ ألن املصطفى  -÷-كان
يامزح بعض األحيان وال يقول إال ح اقا -زاده اهلل رشفا وكرما.-
و( َلزِب) :أي :لزم ارتكاب ما ذكر من التورية ونحوها يف املزاح ملن أراده
لتكون له مندوحة عن الكذب.

۞۞۞۞۞
( -)1ويسمى براعة التخلص واخلروج ،ويراد به االنتقال من غرض إىل آخر يف القصيدة أو النثر ،وهو كثري
يف القرآن.
ِ].
يم[ ﴾49ال
( -)2كقوله تعاىلُ ﴿ :ذ ْق ِإ َّن َك َأ َ
نت ا ْل َعزِ يزُ ا ْلكَرِ ُ

قْْْْ ِِ :

خَاتِمَــــةٌ
يِا ُل َ
كْ ِْ هاِ ِ
صْ ْ ها ه
َا ََىُ َِ هغْ ْ ِله َ
َ َهم ُ
ِا لا ُسْ ه ِا ُِل َ ِْ هِ ِ
دِا َسْ د َ
ط َـ َ
ِِ د
احل ُس ل هِِ َ َ
نِ ِ
هِ َأاِا ُقته َض ُ
َا ُ ل
ِاحل ُسْ ه هِِ ُ ه
َا هم ُ ِ ه َم ه
ِاب َتْ هِا ِ
ل ُل

َْْْْْ َأرِ م

ِا ُ ه
اب َتْْْْْ هاِ ِ
هِِِا ُِل َِْْْْْ ُ هء َ
اعْْْ هةِا ُ ْْْته ُوِ هِ
د ِا ُاََِ َ َ

َا َ ْْْ ُِ
ص َك ُ ه
ِاب َ
طْ ُ ِ
ن
َا هِِا أل ه ِ ََ ُ لع َر لبِ َف ُ
ِ ُها َ لافْْْْْ لبَِ لهم ُ ْْْْْ هة ه ِالت َأمْْْْْ هِا

أق  :ينبغي للمتكلم أن يتأنق(- )1أي :يتتبع اآل َن َق واألحس َن -يف أول
كالمه وآخره ،فاألول :موجب إلقبال نفس السامع .والثاين :يزيدها إقباال عىل
وجابر( )2ملا قد يقع قبله من التقصري يف التعبري.
ما مىض،
ٌ

فاألول يكون بحسن االبتداء؛ ألنه أول ما يقرع السمع .وأحسنه ما يسمى:

باملطلع ،ويسمى :باإلملاع ،ويسمى َ :اعة(ِ)3اال توِ  ،وهو أن يقدم يف أول
كالمه إشارة إىل ما سيق الكالم ألجله ،كقوله يف التهنئة:
برشى فقد أنجز اإلقبال ما وعــدا ِ

ِ
وكوكب املجد يف أفق العال صــعدا

()4

امىب( :)5مطلع سورة النور(.)6
ومن حماسن االبتداء :صنعة االنتقال من املطلع إىل املقصود وهو ثالثة أقسام:

( -)1يقال :تأنق يف الروضة ،إذا وقع فيها متتب ًعا ملا يؤنقه ،أي :يعجبه .مطول.
«وجابر» عطف عىل «يزيدها» من عطف شبه الفعل عليه.
( -)2قوله:
ٌ
( -)3من قوهلم :برع الرجل براعة ،إذا فاق أصحابه يف العلم أو غريه.
( -)4البيت أليب حممد اخلازنَ ،هنَّأ به الصاحب بن عباد بمولود له .وإنام كان من الرباعة ألنه يشعر بأن ثم
أمرا مرسورا به ،وأنه أمر حدث وهو رفيع يف نفسه ُينأ به ويبرش ،ففيه اإليامء إىل التهنئة والبرشى التي
هي املقصود من القصيدة .يعقويب.
( -)5أي :من براعة االستهالل.
( -)6ملا كان هلا تعلق بالرمي بالزنا صدرت بحكم الزنا والرمي به .خملوف.

 :الت ه :وهو االنتقال مام افتتح به الكالم إىل املقصود مع رعاية

أا

املناسبة بينهام(.)1
الة  :االقتض ن( :)2وهو االنتقال إىل ما ال يالئم(.)3
ن :وهو متوسط بينهام ،وهو االنتقال إىل ما يقرب من
ت :فصكِابط ِ
الة ل ِ
التخلص بأن يشوبه يشء من املالءمة .وعدَّ ه بعضهم قسام من االقتضاب ،ومنه -
قوهلم بعد محد اهلل والصالة والسالم عىل النبي « :-÷-أما بعد فهذا» الخ.
ومن حسن الكالم ختمه بام يشعر بتاممه ،بحيث ال يكون بعده للنفس
تشوق ،كقوله [الطويل]:
ـف ِ
أهلـ ِه ِ
بقيت ب َقا َء الدَّ هرِ َيـا كهـ َ
َ

للرب َّيــ ِة َشــا ِم ُل
َو َهــذا ُدعــا ٌء َ َّ

()4

ومجيع سور القرآن عىل هذا األسلوب يعلم ذلك بأدنى تدبر.
قْْْْ :
َْ َ َ
صْ َ ُُِ ِ
ِاا ُم َ ْ هةِا ُل َم ُ ل
اَِت َ ِْ لا ل
ِة ُِْلِال أ ْ هب ل
ِا ْ َ ِااَ َم ْ هِ ِ
لث ْ أـ َ
ةْْْ ُ ِه هبِااَ ُ َاْْْ هاِ ِ
ِا َ
َا هلْْْ هب َ

هم ُِِة ِىُ َة هةِا ُل َِِ َغ هةِا ُل َم ُ لمْ َ ُُِ ِ
صْ َ
مِحم َ أم ِْ هِ
ط َر ل
َعْ َبِالىأِهْ ل ِا ُل لم ُ
َم َ
ِغْ أ َ ِا ُل لم ُ ْ َت لقِ َه اَ ُ ْ َ هاِ

( -)1مثاله:
َأجْْ أ ه
وْْأ ِ ل ج ْْ ِمْْ ِق ارْْ ِ لَى َ ْْْ لِ ِ
ِ
نِلا ْْة ِ
كِ ْْكِ ْْ اَ ِ َأ ُ لِا أ
وغْْ ُُِياْْمِاْْلَِْْ و ل ِجةرْْ لِ ِ
تَِغْْ ُ ِ
رصِْْتِيْْ ِاتْْمِ أ ْْ ُ
فقد ختلص من الغزل إىل املديح .انظر الطراز.
( -)2االقتضاب :هو االقتطاع واالرجتال .مطول.
( -)3مثاله قول أيب تامم:
جِ اا ْْبِااَْْ لااِِِاب ْْ ه ِشْْاِ ِ
لْْْ ِاأىِاتِأ ِِِال ْْْايِ ْْْ ا ا ِ
ثم انتقل من هذا الكالم إىل ما ال يالئمه فقال:
ِ ْْْ ِمْْْ ِأعِ ْْْْةا ِغ َِْْْ ِ
وْْكَِْْ اِ ِْْ ِْالِال اْْ و ِ
مطول.
( -)4البيت للمعري انظر املطول واإليضاح .وإنام آذن هذا الدعاء بانتهاء الكالم ألنه قد تعورف اإلتيان
بالدعاء يف اآلخر ،فإذا سمع السامع ذلك مل يتشوف ليشء وراءه .دسوقي.
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

َا َ ْْ أ ِ َ ْْ هج ااِِ َهاِااَ ُذ َقْْ هِ(ِ )1
َْْ أـَِه َ ْْ ُو ه ُه
َْْ هةِا ُل َم ُا لمْْ هِ ِ
ِاحل أ
أق

ْ هِ
ِا ه ْْْا َ اةِِ َهاِالْْْ أ ُ َ
ََ ُِ هغْْْ َ
صْْ ه
ِعْْ ه ه ِال ل ْْ ل ا هِ
ف َ
لمْْتهـِِره ُ

 :املشار إليه مجيع ما تقدم سوى اخلطبة؛ إذ ليست مقصوده بالذات.

و(البالغة) :عبارة عن فني املعاين والبيان ،فإطالقها عىل البديع تغليب .وإنام
كانت حممودة ألن هبا ُي َّطلع عىل أرسار كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله .-÷-
وتقدم معنى الصالة .و(األمد) :الوقت املستقبل .و(املصطفى) :املختار
و(األخيار) :مجع َخ ِّري بالتشديد ،و(غرد) :من التغريد ،وهو التطريب يف الصوت
والغناء ،و(املشتاق) :أي :إىل احلرضة العلية ،بدليل السياق.
و(امليمون) :من ال ُيمن ،وهو الربكة ،وكان ميمونا ألنه من األشهر احلرم.
تم سنة
و(القرون) :مجع قرن ،وهو مائة سنة ،وتامم نصفه مخسون .أخرب أن نظمه َّ
مخسني وتسعامئة من اهلجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم.
قال أسري مساويه أمحد الدمنهوري :هذا آخر ما أردنا كتابته حتريرا يف العارش
من اخلامس من الرابع من الثالث من الثاين عرش من اهلجرة النبوية عىل صاحبها
أفضل الصالة والسالم.
نسأله سبحانه وتعاىل أن حيسن عاقبتنا يف األمور كلها ،وأن يدخلنا دار كرامته
وحمبينا من غري حمنة ،بجاه حبيبه لديه تفضال منه ال وجوبا عليه .وصىل اهلل عىل
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم،
وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني.

۞۞۞۞۞
( -)1قوله« :وخر ساجدا» الخ أي :سقط إىل ناحية األذقان ،وهي األرض .قاله املصنف .خملوف.
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