
 3سلسلة التراث

 من طرائف المخطوطات

 

 النفحة المسكية

 والتحفة المكية

 

ِِ بن أبي بكر السيوطي  تأليف عبد الرحمِن

 

 تحقيق

 السائح علي حسين

 

 منشورات كلية الدعوة اإلسالمية

 

 الطبعة األولى

 

 من وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 1402

 ميالدية 1992

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 والكتاب: المؤلف

 

بل علماء هذه األمة إنتاجاً, وأكثرهم  هـ( رحمه هللا من أغزر علماء مصر,911يعد السيوطي )ت 

 تنوعاً ومشاركة في شتى فنون المعرفة اإلنسانية.

 في سبعة علوم هي: التفسير, والحديث, والفقه, والنحو,ويحدثنا عن نفسه بأنه رزق التبحر 

يعتقد أنه وصل في هذه العلوم سوى الفقه إلى مرتبة لم يصل إليها والمعاني, والبديع, والبيان, و

 أشياخه, وفي الفقه إلى مرتبة االجتهاد الداخلي في مذهب الشافعي.

وإذا كان في هذه العلوم يعد حجة فإنه قد شارك في معارف عصره وألف في فنون كثيرة قلما 

يوطي ورسائله فكانت نتائج هذه اجتمعت عند غيره ولق اهتم مؤرخو الفكر بإحصاء كتب الس

 اإلحصاءات جد مدهشة.

كتاباً, وفلوغل  415كتاباُ وبروكلمان  590فهذا إسماعيل البغدادي في هدية العارفين يسمي له 

كتاباً, وقد كتب السيوطي فهرساً لمؤلفاته قبل  460كتاباً والشعراني  576كتاباً, وجيل العظم  560

عنواناً, وهذا يجعلنا نقبل تقديرات ابن إياس والزركلي بأنها  532وفاته بسبع سنوات بلغت فيه 

 كتاب. 600

وعلى الرغم من أن الكثير من هذه العناوين هي رسائل صغيرة وتسميتها كتاباً فيه شيء من 

صفحة,  750بلغ في مجموع باسم الحاوي للفتاوى  عنوانا من كتبه طبعت 78التسامح حيث إن 



وبعضها قليل األهمية من الناحية العلمية, ولكن هذا ال يقلل من فحات,فكأن كل كتاب منها عشر ص

 اإلعجاب والتقدير لعظمة هذا العالم الكبير لسببين:

 األول:

 يرة.تنوع الموضوعات وسعة اطالع المؤلف ومشاركته في فنون علمية كث

 الثاني:

بها ومن أمثلة ذلك: همع الهوامع, األهمية الكبيرة التي تمثلها بعض مؤلفاته, وثقة العلماء والباحثين 

واألشباه والنظائر, واإلتقان في علوم القرآن, والمزهر, والجامع الصغير, وبغية الوعاة, وتاريخ 

  الخلفاء, وغيرها كثير.

ليه والطعن في صحة نسبته إ بالتهوين من قيمته الغزارة ال بد أن يقابل من المعاصرين وإنتاج بهذه

طو على أعمال سابقيه ومعاصريه, ومن هؤالء المتهمين والطاعنين واتهامه بالسرقة والس

 السخاوي, وبرهان الدين الكركي, وابن الغليف والقسطالني.

 ً فكتب في ذلك كتباً  وبعض الذي قاله هؤالء صحيح, ولكن السيوطي قد رد على هؤالء رداً عنيفا

بن الكركي, والقول المجمل في منها: الكاوي على تاريخ السخاوي, والجواب الزكي على قمامة ا

 الرد على المهمل.

وثقة الرجل بنفسه جعلته يقف شامخاً يتحدى سهام خصومه دون أن تفت في عزيمته, أو تصيبه 

 بشيء من اإلحباط, أو تقلل من كمية إنتاجه حتى آخر ساعة من حياته.

لعالم الفذ فكرة تأليف وفي ساعة من ساعات العطاء اإللهي واإللهام الرباني لمعت في ذهن هذا ا

هذه الرسالة, التي تمثل حجة قوية من حججه الدامغة لمن يتهمونه بسرقة أعمال السابقين ونسبتها 



لنفسه, ألن من يؤلف هذا النوع من األعمال المعجزة ليس بحاجة إلى أن يسرق أعماالً ذوات نسق 

 معتاد وأسلوب هين ميسور.

سرقها السيوطي, فال يمكنه أن يدعي ذلك في هذه الرسالة وإذا كان ألحد أن يدعي أن رسالة ما 

 التي يمثل الحرف األخير من أسطرها ترجمة المؤلف ويستحيل أن تكون من تأليف غيره.

هذا سبب من دواعي تأليف هذه الرسالة خطر بذهني وإن لم يصرح به المؤلف نفسه, وقد ذكر 

دهشت العلماء والباحثين ليبرهن بها فه التي أصراحة في المقدمة أنه جعلها على منوال جهود أسال

 على أنه ليس دون ذلك المستوى.

 

 جهود السابقين:

 

مما الشك فيه أن أمثال هذا النوع من التأليف الذي يلتزم فيه ما ال يلزم يدل على تمكن المؤلف من 

تجارى, وأن مثل هذا  مادته العلمية ووسيلته اللغوية في التعبير عن األفكار التي يعالجها بعبقرية ال

 النوع من التأليف يمثل نوعاً من استعراض القدرات أكثر من أهميته في عرض المسائل العلمية.

 

ولعل أول من تطرق إلى الكتابة بهذا الترف والكماليات هو المجد الشيرازي صاحب القاموس 

أول كل احب اليمن, يبدأ إسماعيل بن العباس( صالمحيط, الذي كتب كتاباً للسلطان األشرف الثاني )

اسمه  سطر منه باأللف فاستعظمه السلطان,وكان من معاصري صاحب القاموس هذا عالم يمني

فكتب للسلطان األشرف هذا كتاباً إسماعيل بن أبي بكر المقرئ, فأراد أن يأتي بعمل يفوق سابقه 



قوافي(, فأول األسطر والنحو وال الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخأسماه )عنوان 

اءة األسطر , وآخر األسطر قواٍف, وقرعروض, وما بعده تاريخ دولة بني رسول, يلي ذلك النحو

 هـ.804وكان الفراغ من تأليفه في مدينة تعز سنة بالصورة المعتادة فقه, 

روف , فألف القاضي بدر الدين محمد بن محمد المعثم توالت محاوالت العلماء لمحاكاة ابن المقرئ

 هـ كتاباً على نمط )عنوان الشرف الوافي( بزيادة ِعْلَمين.878بابن كميل الدمياطي المتوفى سنة 

هـ كتاباً فيه خمسة 881محمد بن محمد بن طنبل الشغري المتوفى سنة وألف الشهاب أحمد بن 

 علوم على نسق )الشرف الوافي(.

الرايض في  البرهانبرهان كتاباً أسماه ) هـ920كما ألف إبراهيم بن عمر البجلي المتوفى بعد سنة 

, وقد جعله على شكل أعمدة وجداول على طريقة الجبر والحساب والخطائن واألقدار والفرائض(

 كتاب )عنوان الشرف( للمقرئ.

وقد أراد السيوطي أن يثبت أن ما فعله المقرئ شيء في اإلمكان فكتب هذه الرسالة بمكة المكرمة 

لغرض من تأليفها قد تحقق على هذه الصورة فلم يعطها المؤلف مزيد عناية , وألن افي يوم واحد

 من المراجعة والتهذيب, لهذا لم يخل نسيجها من بعض الهنات والضعف كما سيأتي.

 

 قيمة هذه الرسالة:

 

التي خصصها من الناحية العلمية ال تحتوي هذه الرسالة على جديد يلفت النظر فالمساحات 

والبديع مساحات صغيرة لم تحتمل إال بعض اإلشارات السريعة لرؤوس  للعروض والمعاني



بين النحاة أكثر من أن تحتملها هذه الرسالة  العناوين, واإلشارات الكثيرة إلى نقاط االختالف

 القصيرة, وقد تركز إبداع السيوطي في الجانب الفني من الصياغة وهو جهد ليس بالهين.

لعلم البديع,  عروض, واألصفر لعلم المعاني, والسماويفالعمود األخضر مخصص لعلم ال

والبرتقالي ترجمة حياة المؤلف, بينما الصفحة كلها بغض النظر عن األعمدة الملونة تمثل رسالة 

 في علم النحو.

وقد أضفت شريطاً أحمراً في أسفل كل صفحة جمعت به ترجمة المؤلف, وأضفت مالحق ملونة 

 ي آخر الرسالة.للعروض والمعاني والبديع ف

أو أقل  1/444وألن هذه الرسالة لم تأخذ من اهتمام المؤلف إال يوماً واحداً كما ذكر في بغية الوعاة 

من ذلك كما تشير صفحة غالف المخطوطة )ت(, فقد احتوت الصياغة على هنات قليلة كان 

 بإمكانه تالفيها لو أمعن النظر إن لم تكن من تصحيفات النساخ.

 :ارة إلى نماذج منها فيما يليوتمكن اإلش

 .27و  26ضعف الربط بين السطرين  -1

بالسين صحيحة في سياق العروض, بينما في قراءتها في سياق النحو  (الكسف) 34س  -2

 يتحتم أن تقرأ بالشين.

يجب أن تكتب )ذكرو( بدون ألف بعد الواو إذ لو الكلمة األخيرة في هذا السطر  32س  -3

 واطي(!.السيوطي( وأصبحت )السيكتبت األلف لفسدت عبارة )

 وهو استعمال عربي سائغ. 2تسهيل الهمزة المضمومة ونطقها واواً في آخر س  -4

 كلمة )فصل( بالصاد في القراءة األفقية وبالضاد في العمودية. 8س  -5



 هذا باإلضافة إلى عبارات قلقة تجعل الفهم صعباً بالنسبة للقسم الخاص بالنحو.

 ي بابه من غير شك.ومع هذا فالكتاب تحفة ف

 

 :رسالةطبعات ال

 

وقد تلقيت رسالة من الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو المدير العام لمركز األبحاث والفنون 

م, أكد فيها أن هذه الرسالة قد طبعت في 19/9/1986والثقافة اإلسالمية باسطنبول بتاريخ 

وقد حاولت االطالع على  هـ في بومباي مع رسائل أخرى للسيوطي,1304الهور, وفي سنة 

 هذه الطبعات فلم أفلح.

 

 مخطوطات الرسالة:

 

أول اطالع لي على هذه الرسالة عن طريق نسخة مهداة من الداعية المالي الشيخ علي  -1

رجب  10نسخها قالو رحمه هللا, وهي نسخة بخط حديث بقلم مصطفى بن محمد األن

قديم مبتور من أوله وقد سقطت هـ, وذكر ناسخها في الهامش أنه ينقل من أصل 1405

منه سبعة أسطر كاملة, وباألصل عبارات غير مستقيمة وقد نبه الناسخ على ما يراه 

 الصواب فيها ورمزت لها بالحرف )م(.



, وهي نسخة مجهولة اسم الناسخ, 162نسخة محفوظة بالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم  -2

سخي ضعيف ورمزت لها بالحرف هـ, وخطها ن1126األولى  وتاريخ النسخ في جمادى

 )ص(.

مجهولة اسم الناسخ  3563نسخة محفوظة بمكتبة أسعد أفندي باسطنبول تحت رقم  -3

وتاريخ النسخ, وهي من أجود النسخ الثالث من حيث الخط والترتيب, ولكنها دونها من 

, لكن األصل محتاج إلى حيث الدقة والضبط, وكتب ناسخها في الهامش: "قوبل مع أصله

 مقابلة بالنسخة المصححة", ورمزت لها بالحرف )ت(.ال

أن بينها اختالفات كثيرة في مواضع متعددة, وقد حاولت  والمالحظ على هذه النسخ الثالث

الجمع بينها قدر المستطاع واستخلصت من مجموعها نصاً أحسب أنه أقرب شيء لما قصده 

شه بذكر االختالف بين النسخ ومستندي فلم أثقل هوام المؤلف, وحتى ال أشوه هذا األثر الجميل

 في االختيار والترجيح.

فإن وفقت في تقديم نص صحيح أو قريب من الصحة فأولى بالشكر وأحق بالثناء مؤلف 

 األصل رحمه هللا, وإن كان غير ذلك فمرجعه إلى عجلتي وتقصيري.

 وهللا من وراء القصد.

 

 السائح علي حسين

 م24/3/1992

 



 غالف النسخة )ت(:

 

 ناة المكية تأليف شيخ اإلسالم موالكتاب النفحة المسكية والتحف

 الشيخ جالل الدين السيوطي نفعنا هللا تعالى

 ببركاته وأعاد علينا وعلى المسلمين

 من صالح دعواته في الدين

 والدنيا واآلخرة

 آمين يا رب

 العالمين

 م

 

 قال مؤلفها ومصنفها أفقر الورى قد أعانني

 في دلك , فابتدأتالى على تصنيفها بأم القرىهللا سبحانه وتع

 المبارك, بعد صالة الظهر وأتممتها بعد صالةفي يوم األربعاء 

 هلل على ما وفق واختار,العصر تصنيفاً وكتابة, والحمد 

 وآله وصحبه األخيار, صالة وصلي هللا وسلم على نبيه المختار

 تعاقب الليل والنهار, وسالماً دايمين متالزمين ما

 وحسبنا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.



 

 الصفحة األولى من النسخة )ت(

 

علم 

ض
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علم المعان
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 ذلك كله

 علم العربية
 ـم وعـكتابه العزيز المبين  بحمده لعالمين, كما بدأ سبحانهرب ا إليه هللا المبدي الذي المرجع أحمد

 ـو ويرقى به إلى أعلى العلـ تديأه ى الذرى من بهإلى أسن يصعد بنواله وأفضاله المتقين دائما 

 ـل المصطفى خير من أرسـ وعلى محمد في الجنة خاتمة الندا الكلم فهو من أفضل وأطيب سرمدا

 ف صالة متوالية تبلغ الغر أصلي قالمنعوت الجميل الخالي الطيب إلى جميع الخالئق الوهاب

 ـه كتاب عزيز بديع الصفـ هذا النبي وصحبه أولي الفضل والشرف هذا آل وأترضى على وأسلم

 

 

 غالف النسخة )ص(

 

 ة المكيةالمسكية والتحفالنفحة 

 علم األيد األعالمتأليف الشيخ اإلمام 



 م الدينخاتمة المجتهدين ومحيي معال

 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

 يالسيوطي الشافعي ثم المقر

 قدس هللا روحه...

............. 

.... 

 اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا

 محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه

 الراشدين

..... 

.. 

                                                             ..... 

                                                          ...... 

                                                          ...... 

                                                        ...... 

 الصفحة األولى )ص(

_ _ _ _ 

 



 النسخة )م(

_ _ _ _ 
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 ـم وعـ كتابه العزيز المبين, بحمده رب العالمين, كما بدأ سبحانه إليه هللا المبدي الذي المرجع أحمد 1

 ـو لعلـويرقى به إلى أعلى ا أبتدي إلى أسمى الذرى من به يصعد بنواله وأفضاله المتقين دائما  2

 ـل المصطفى خير من أرسـ وعلى محمد في الجنة خاتمة الندا الكلم فهو من أفضل وأطيب, سرمدا 3

 ف صالة متوالية تبلغ الغر أصلي المنعوت الجميل الخالئق, الطيب إلى جميع الخالئق الوهاب 4

 ـه يع الصفـكتاب عزيز بد هذا النبي وصحبه أولي الفضل والشرف, هذا وأترضى عن آل وأسلم 5

 ـذ ة من علوم تفرقت في األركان تؤخـ يسير من النحو يروي الظمآن, وفيه نبذ شيء نمط العنوان في مجموعه فيه على 6

 ا ما كتب باألحمر على نمط جميل ويلي هذ من علم العروض مخترع الخليل تجمعها من أوله جمل من المسائل من 7

 ا ـيلفق من آخر كل سطر م البديع, و البديع بعض مبان باللفظ الوجيز فن من المعاني منيع, ويليه من 1فضل 8

 ـل يفعل واستقم وقام الفاضـ هو )الكالم( قول مفيد مقصود نحو المعاني األحمر اسم محرر هذه بالكتاب 9

 جزء تنوين, ال ما فيفيه الجر وال ما يحسن زاد فيها الخالفة )فاالسم( الفصاحة من اسم, وفعل, وحرف, وغير ذي يركب 10

 ـع فيه, ألن يا للتنبيه في األنفـ الكالم والنداء, ونحو يا ليتني ليس مما يوصف واإلسناد إليه وال وكونه الشعر 11

 ـب هل وفي ولم والخالفة لقـ مثل التاء الساكنة وتاء الفعل و)الحرف( بها المتكلم التأويلين, و)األفعال( ما وصل من 12

 ـد أنه ثقيل والسكون كم عهـ المطابقة: هي فيما بنى عليه أصله السكون والعلة والكالم االسم( مشابهة الحرف )بناء سبب 13

 ا كحيث ومنذ والساكن هذ الضم وعلى الكسر كأمس وجير وعلى وهي ويبنى على الفتح أيضاً كضرب خفيف 14

)اإلعراب( نفس السكون والحركات  و ,ككم 15

 التي

 ـل االسم والفعل وجر وهو كما قيـ بين وهي رفع ونصب مشتركانبه  في المتكلم

 ـرح فإنه اختص بالفعل كلم يبـ الضدين االسم وجزم وهو والجر مثل ملكه لم يدخل الفعل بل ,ثقيل 16

)الفعل( ماٍض وأمر ومضارع زيد أوله  و 17

 ياء نحو

ً  في الجملة و وهي للغائب أو تاء مخاطب نحو تعلم يقتدر  ـم  للغائبة وهمز ونون كنعلـهي أيضا

 ـا هو الرباعي تضم الهمزة لمتكلم لـ المقابلة و أصلية وتفتح في غير الرباعي ماضيه وفي بها مر ونرجس وأكرم الحروف التي وتد 18

 ـن ارع واألمر مسكـمع المض التناسب الماضي وهو يبنى على الفتح لما فيه من على النون له عظيماً ومجموعاً والتاء دليل مجموع و 19

                                                
1 - .فصل( بالصاد في القراءة األفقية وبالضاد في العمودية( 



 مؤلف هذا الجزء عبد الرحمن

 ب لالسم ال تصلح علة لكونه بالرفع أعر شاكلةموال ابن مالك أن المضارع معرب مرفوع تأليف من المضارع بالبناء على األصح وفي ,مفروق 20

 ن ينها وبين لم في النفس ثابتة وأب والمزاوجة من ناصب وجازم فاألول لن الكالم النزاع وفاقاً للفراء خلوه في وفاصلة 21

 ـا جاء وكي وإذن والنحاة في تركيبهـ والعكس ال التي بعد علم وبعد ظن تنصب الفصيح تأتي ظاهرة ومقدرة في وهي  22

و)الجازم( الالم وال ولم ولما وذو  .قسمان 23

 الشرط

 ـب تـحكام مبسوطة في مطوالت الك واال أن وما ومهما وأي ومتى وأخواتها وهو

 ي دن قوم بكر )وتنوب( الواو عن الضم في ذ يها أصل والجر بالكسر والجزم بالسكون كزيد لم ما الرفع بالضم والنصب بالفتح هو )فصل( 24

 ب وفي الجمع المذكر السالم كزيدون ونا م الميم وذو بمعنى صاحب وهٌن نقله األعال خلص من من أب وأخ وحم وفم أن العلل 25

 ك خوات كيفعلون واأللف عن الفتح في أباك وأخا واال والنون في تفعالن ويفعالن ضعف ف في المثنى وكال والقول بأنه مثنىل اال 26

 ـر مت الياء عن الفتح والكسـ ستخد حققنا مذهب عمرو وفي المثنى والجمع وا التأليف والياء عن الكسر فيه وفي غير هذا ذاله 27

 ـا )جمع( طرق الخالف وجمع المؤنث السالم جـ ام فيها عن الفتح والسكون وقدد وتنا فيها حذف النون فعال السابقة ناب واال 28

سماء التي ال تنصرف الفتح عن الكسر فيها  واال فيه عن الفتح ولو سمى به وأُو الت فر وكسراً على األصل والكسر سا ضما 29

 حاصـ

 ـل

 س عن السكون في المعتل نحو ال تأ رصاد المؤنثة والحذف )جعل( باإل الكلمات جوعاً إليه وحمالً عليه كما في جميع ر 30

 ـى للحركات فيما آخره ألف كمصطفـ والنشر وغيرها الحبس عن اإلضهار الفصيحة في األسماء في اللغة والقصر 31

 و ألمر منه يوجب حذف الياء كما ذكرل والتجريد مما آخره ياء كالقاضي واجب وعدم التعقيد للضم والكسر لالستثقال والحذف 32

ً  في الكلمات عليه له أحكام في غير هذا و والوقف 33  ـط عد عن الضم والكسر منتف ضابـ والمبا المذكورة يظهر النصب حتما

 ـي أنا وأنت وهـالعرب أن المعرفة مضمر ك لغة فيهما الحد كما في شرح التسهيل و ما خلص عن )النكرة والمعرفة( مطلوب و 1والكسف 34

 بن أبي بكر السيوطي

 ا هو متصل ومنفصل واسم إشارة وكذ و قدمه رتبة أصاب األعلى اسم هللا من لالنتشار علة وضعه و والطي 35

 ل وعلم كزيد وأبي عبد هللا وموصو غراال ال نحوأقوالهم فيه مشهور وذو  تنافر زائدة أم ال أولى ولفه اعن  والقبض 36

 ش العرب. )المرفوعات( عدها فا اق ى وعرام ومضاف إلى معرفة نحو ابن حر بجملة خبرية وعائد له عن الصلة والقطع 37

 ا ذلك ظاهر وهو المفرغ له العامل نحو نزل الند وحسن مة النحاة بدأ قبل المبتدأ بالفاعل وفها عن التطويل فيهما أحسن والكف 38

 ف باطل واستثاره وجوباً معرو التعليل في قول الكسائي ظاهرة وما قاله من لغرابةوا يانع ثمره وال يحذف أصالً  والقطف 39

 ع على قول البصريين أنه كالبعض بال نزا والتفريع التي أبداها ابن هشام ليس ذا محلها والمخالفة بإثارة البحث في ذلك والتشعيت 40

 {ى فريقا هد}األول أنه قد سبق الفعل نحو  وتأكيد تزم ويلتزم األصلمخالف وقد يل للقياس من فعله فتأخره عن المفعول والجزء 41

 ـو وسرق المال فينوب ما هـ المدح )حذفه( نحو أهدى قد تقتضي والبالغة لفعله جائز وقد يجب لبتروا 42

 ل رع ثابت ومصدر قيـقبل آخر المضا بما والكسر لما قيل آخر الماضي والفتح في الكالم قع مفعوالً به ويضم أول الفعل وا 43

 د الظرف وشرط لكل االختصاص كسير في البر يشبه ووجوده والظرف كسير يوم وما مطابقته المفعول به وقيل بل مع لخبن 44

ً  و)ا 45  ف درهم ويجب أن يعر حسبكوبمكروه  الذم من العوامل اللفظية غير المزيدة نحو لمقتضى لمبتدأ( اسم لم يقع تاليا

 ـي هللا بر واأليادي شاهدة ومحمد النبـ نحو يجوز و)الخبر( الجزء المتم الفائدة الحال ئدة من النكرة فإن أفاد فكذاالفا لنهك 46

 ر نه قد يقدم وقد يجب وما أستحق منهما الصد بيد أ االلتباس وحصره ونحو ذلك يجب مع اب طهور المسلم واألصل تأخره و والتر 47

 ج فصبر جميل ولوال زيد لغرق عمرو في أموا ني مشهورة وقد يحذف نحو أما تعد فصاحته حذف ما علم ـفي تقديمه واختيار فيلـ 48

أصبح أمسى وما أخواتها ظل وبات وأضحى  من تصرف منها ثبت هذا الحكم و وفي الذي )كان( ترفع المبتدأ وتنصب الخبر البحور 49

 اشتهر في الكتـ

 ـب

                                                
1- نالكسف بالسين صحيحة في سياق العروض, بينما في قراءتها في سياق النحو يتحتم أن تقرأ بالشي. 



 ـس رته في غير هذا ومن أخواتها ليـ قر وله تقديمه وقد يجبان أو يمنعان و تكلم ما منـة, ويوسط الخبر بينه الطويلـ 50

 ـن وأن( وكأن وليت ولعل ولكـ إن  و) يش بسط في المطوالت أزهى من زهر العر اكم ملت معاملتها ما وال وأن والت فعو 51

 ـه الكالم مفهوم من إن  وأن ومن عل ترجيـ تأكيد ظرف ونحووال يسبق خبرها االسم إال ال تقدم تعمل هذا العمل بل عكس ما لن 52

 الشافعي ولد في رجب سنة

 ة ال فائدة فيه وحذف الخبر بال فائد الذم التبرئة( تركب مع النكرة وتنصب نحو كن )ال,ل ت تمن واستدراكه مند ومن لي مفا 53

 ـس بسط في المطوالت, ) المفعول معه( مقيـ بما واختصت لخبربأنها تنصب المبتدأ وا توصف )وظن( ورأى وأعلم وأخواتها يع 54

يقصر على السماع, وهو تالي واومع  لن 55

 و

 ـع الفعل في المعنى والحذف في القول الشائـ يشبه نصبه عند بعض وبالسابق من فعل وما بها

 ـو ع لمن قدمه على المفعول به نحـاق المدح و المصدر و )المفعول المطلق( هو كلمة و تضاه المفعول به بأخصر ار 56

 ـا وهي ضربت زيداً أن ضربت وصحبـ التجاهل عن األخفش تحرير مسألة تشبه البديع بيعاً وسرت كل السير ونقل في بعت 57

والقول  بالضعف مع اتفاقهم على أنه مضاف ال يوصف مقرب اختلفا في تأويله وكللوا البسيط 58

 بالموجب

 ـر في االرتشاف وذكـله وقد بسط كالمهما 

 ـب باتفاق ويأتي الواجـ ثابت له طرادواإل , )المفعول له(هذا الخالف به ألفاظ من هذا القبيل كل أربعة 59

هذا معنوي  الزمان فإن لم يكن جر وال يعمل في المتكلم و شاركه فيلحدث  معلالً  صدراً ـ ـم 60

 و

 ـع ـ)المفعول فيه( وقت أو مكان ضمن في سم

أحاديث, هذا وال ينصب المكان إال  ست  61

 مبهم

 ي والمقدر, )الحال( وصف فضله أبان هيئة ذ اللفظي الدال عليه ويعمل فيه الفعل للبرهان

 ـن وهو الغالب مشتق ومنه جامد ويأتي مـ منه ا عن الصواب كما قرره والدي و حيد منتصب وليس ذكر النصب فعل 62

 ـو عليه وظفرنا بالنقل وضمناه شرحنا وهـ جنا ابن مالك واستغربه أبو حيان نقالً و ره هما كما قرومفعول وما في معنا فاعلن  63

 ـث ومخلصاً زيد دعا وقارنا عمرو مكـ س داعياً وما أرسلناك إال كافة للنا الرومي بالتحقيق والبحر الزاخر بالتدقيق كجا الوافر 64

 ـم محوالً عن الفاعل والمفعول وغيره فاعلـ وهو يأتي تشتر إال عشرين رطالً وللنسب كال د )التمييز( التفسير للمقادير مفا 65

 م حسن  ـى أن شرطه التنكير ودوا علـ 66

 

 ـا ومشتق وقد يجر باإلضافة والبصريون مـ لفظي معنى من فيه ونصبه بما فسره من جامد

 ن الكالم بدونه وهو الغالب دو تام سائي الجواز وفارق الحال فإنهابن مالك كالك قرره ـافروا في منع تأخير عامله والذي تنـ 67

 م في عصره محي الدين الجامع لمهمات العلو والمماثلة عالمة دهره العديم النظير شيخنا مثالً ال يتم بغيره وال في جملة قال ست 68

 ـا ستثناء(بإال إن كان موجبـو)اال وغير ذلك مجيئه جملة اسمية طال هو مرادف للكالم والحالفيجي  الكا 69

 يـ من الفارغ على حسب ما يأتـ ورد العجز وتالي النفي واالستفهام يدل عمره ال فارغاً ينصب كرأيت النساء إال مل 70

إال في  تاليـن العوامل قبله وغير ك مـ 71

 هذه

 ـه ومدا ومثلـاإلضافة وسوى مثلثا قصرا  على وفي إعرابها بحث والمستثنى بها مجرور المعاني

 تسع وأربعين وثمانمائة

ـاد حاشى وتنصب وما خال وعدا مع  تفـ 72

 ما

 ـو األول وبدون ما جاز الجر ونحـ الصدر به وجب النصب وقال بعض أهل تعرف

والموازنة  المستثنى مبسوطة في المطوالت حوال اللفظأ األمر ماخال سرك وما عدا سرك و علن ا 73

 و

 ـق غير هذا تحقيـ تحرير األقوال في

ً  ست 74  ـر وإلى والالم والفاء والباء وعلى والكاف كبحـ السجع وضعت )للجر( من كأكثر من العرب يلزم فيها خمسة و إال خمساً إال أربعا

في الوزن, ومذ منذ وجرهما المضمر  هزجال 75

 أبـ

 ا جار فيها أيضاً ويثبت في غير هذ وهو ورب والكاف والواو والتاء ـي



 ـع قول األخفش ونص سيبويه وهو المتبـ في يجر االسم المضاف إليه التي بها د هذه الحروف )اإلضافة( هي مفا 76

يطابق مقتضى  ـلى أنه المضاف وقال ابن مالك عـ 77

 الحال

 ل واللم كغالم زيد وقا النثر أنه بالحرف المقدر وهو من كخطبة

 ي د يل زيد وهند وتفيد تخفيفاً وفي غير كقا لفظية ومعنوية فاألولى إضافة الوصف وتنحصر في ـي هذا في نحو مكر الليل أي فيه يلـ 78

 ـق األول تحقيـ إن كان نكرة تخصيص فيه المضاف إن كان التالي معرفة و سم أحوال اال ـدعي بها إفادة التعريف في نستـ 79

 ا وهو إضافة الشيء إلى نفسه وكذ الشعر عريفه وقد ورد محذور فيه باإلضافة ت سناد أريد به الدوام أفاد إأيين إذا  الر 80

 ـض يئيـ ومنها التذكير وضده وبذلك أنواع اإلضافة يحصل في أحدهما باكتسابه من اآلخر وجزء ئه وهو مسؤول وبعض يلزم اإلضافة جز 81

ـدعياً الحذف لألول فإن لم يصلح  مستـ 82

 كقطفت يد

 ي في الطلب وأيا وهيا وأ التشريع الهمزة وهي تقتضيفال, ناصب )المنادى( ب يه

ومتعلقات  مضمٌر وجوباً تقديره أدعو فعلن 83

 الفعل

 ـا ضم المفرد شائع ويقدر في المبنى كيـ ولزوم أعرض وهي الحروف وقد تحذف كيوسف

 ـل كيا ناقـراد بل جاء مضافاً ينصب اإلف ما ال يلزم على المفرد يشمل النكرة والمعرفة و والقصر سيبويه وقس عشرة ويا ست 84

 ـق فضم ميل الوجه لم يحقـ فصل ودعوى نفي الخالف ألن منبه يتمم معناه  والوصل وكذا شبهه وهو الذي لم يفرد الرمل 85

 ـض كذلك عن العرب كيا رجالً عد المريـ االقتباس من القول نصب النكرة غير المقصودة و والفصل األقوال نصب ذلك فاعال 86

 ا جائز بالصم والفتح فكل من االر وهو للشعر قد يحوج إلى تنوين المضموم واإلنشاء ـر أهلك ويا رجالً خذ بيدي تنستـ 87

 ة يفتح إذا نون للضرور أن ستدالل بنحو يا عد يا كما يجوز في غير المنصرف واال معناها انجلى للذهن فاعلم السريع 88

 وقرأ على قاضي القضاة

 ـع الرضى التصريح بالجر وسواه لم يمنـ يضمن منه ولم يصرحوا بالفتح ولكن يجا ـندي في ذلك المنادي وقد قلته تخر تـمس 89

 ل في اإلعراب نعت وهو الوصف وبد أشياء ونحوه في المنادى. )التوابع( يتبع األول ز ـى اعتبار سكوته يعرف في هذا الجوا فعلـ 90

 ـم المشتقات وما يشبهها كاسـ من اآلن )النعت( وهو وصف مبين المقصود ـعنيهما وعطف وتوكيد نـ 91

مستفعلن  92

 مفعوالت

 ا الذم والتوضيح وكذ أو القرآن ويأتي للمدح كأولشارة والمنسوب  من اال وشبهها

 ـل زيد الفاضل والرجـكمررت ب الحديث ي, ومنه حقيقي وهو الجاري على من له خبار اال آخران يأتيات والتوضيح كزيد اثنان 93

 ـد السببي منه كمررت بزيـ ال التذكير واإلفراد وفروعهما فادةإ يتبع منعوته مع ما ذكر في المنسرح 94

 ي هذا هندغير من هو له ومنه  على وضابطه أنه الجاريفيما أشبهه  الحكم سيده وضارباً أمته وكذا مستفعلن 95

 ـن يجوز النعت بجملة ولكـ أنه أحكامه ويتبع في التعريف وضده ثم مةالز أو ماضيةحوائجه وقاض  مفعوالت 96

 ـا تغنى مـالمضمر واإلشارة ويس منه صيل الرابط وال يقتضي البسط في تف والمقام ـع رابط كما لو كانت خبرا مـ 97

 ل بعضهم بمذق هل رأيت الذيب مؤو   كقول قد ورد واألول الجائز مطرد والثاني ابتدائي وطلبي ـيق لعموم أو تفخيم عنه و سـ 98

ل ويجـ بعضهم بالمصدر وهو عند شيء قدر وينعث يحسن فيه ـسيره بمذق مقول فيه هل وما تفـ 99  ـب على حذف مضاف وقيل مؤو 

 ل زيد المسكين وقا قال لي ذلك بالنعت والترحم مثال التأكيد ـى األول إفراده وتذكيره ويقصد علـ 100

 ـق الشاهد قائم وعبدان قاال الحـ أن رقيبي له ومثال التأكيد إنكاري و عبد ظالم للحق أـصر جاء  نـ 101

 ـي حذف ما علم من نعت ومنعوت رغبة فـ سيء ما يجب في السببي وغير يجب فيه وكل من هذين اثنان 102

فصدق الخبر  ن الحذف يورث خفه االخفيف ف 103

 مطابقة

 ـن ولكـ {وعندهم قاصرات الطرفقال: } الخلق لقذلك عنهم نحو فلم أعط شيئاً وخا

ً  في الواقع حذف المنعوت وقل على 104  ـي ل على جوازه واستعمل أعنـ فد حذف النعت لكنه ورد أيضا

 علم الدين البلقيني

 ـو مستغنى عنه نحـإن اغتنى المبعض بقطع ال اره من النعت وغيره المستغنى عنه في تكر وكذبه ـحسيناً ال وجوباً قطع ما تـ 105



 ا هل يجوز إظهاره قلت ال وكذ قلت والقطع إلى الرفع بإضمار مبتدأ فإن عدمها ـحمد هللا الحميد بالضمة و نـ 106

ـندهم إذا قطعوا بالنصب إلى فعل  مستـ 107

 مضمر

 ـل الذم وإنما يقدر كما قيـ د وامرأته حمالة..{ أرافي ذلك إلى قوله تعالى: } واالستناد

 ع بها الذات والنفس وفي االتبا يعن معنوي وهو يكون بالعين وقد منه يالئم المقام. )التوكيد( فعل 108

 ل عسكر زيد جاز لك أن تقو ـوجهك أريدت يؤتى بها فإذا تـ حقيقة ـصل بها مضمراً مطابقاً لتقرير نـ 109

جأني زيد فإن قلت ذلك جاز أن يكون  فا 110

 حقيقة

 ـا يحتمل أن تريد مثلها وأجمعهمـ الجنة ك بالتوكيد وعن رأيتا فترفع ذل ومجاز

 ـم الحلى رؤوسهما أنفسهما فاعلـ حفت جاءا أنفسهما أو عينهما وقد عقليان أفعل في المثنى على األفصح نحو على 111

 ه لنعت وكال أذكر با التوكيد في االتباع كما وأحوال ـبيه يلي ذلك اإلفراد والتثنية تنـ 112

 م نه وجب له أن يقد لمكا في عد األلفاظ الستغراق علم و المسند إليه الشمول و منه يوهم عدم المتقا 113

تعريفه  عاية على أجمع وأخواته وكل من هذه ر 114

 بالعلمية

 ح مؤيد اله في الشر ره كما قاله ابن الحاجب وقر

 ي روها جمعاء أجمعون جمع وعند وحر كما قال ابن مالك وإخوانه المعنوية أو باإلضافة ـمثابة منع الصرف فراجعه منه بـ 115

 ـا والتـ ورد في التوكيد مه ورد ذلك ولفظ عاحاديث  وباال كل ال يمنع التوكيد بهذه األوصافـقد  فـ 116

 ـل والمطلع على النقـمنها جميعاً  بعضهم في المذكر والمؤنث وعد ضما ملت معاملتها في النافلة عو 117

 ـد للمثنى اتصال الضمير كما عهـ شرعا كجميع وكذا كال وكلتا وقد ر ونحوها يمنعه قال في الكتاب وفي كل تقر لن 118

 ـى ـالجمهور ألن النكرات أحوج إل وجوزه مع متبوعه منعه الزمخشري وتنكيره )عطف البيان( تابع كاشف ثم 119

 ـن بع منه لمفرد أو مذكر أو غير ذيـ التا ئر التوابع ممنوع وهو وسا وتقديمه من غيرها وفصل بعضهم لبيان ا 120

 والعالمة محي الدين

ـعطيه أحكام النعت من الموافقة  نـ 121

 لموصوفه

 ـا بشر جاء وكل مـوالعالم  ج له في ذلك مثاله أبو حفص عمر خر واتباعه

 ل هشام االستثناء وقا ابن تشكلهذا في مسألتين واس ومخالفة ـصلح بياناً يصلح إعرابه بدالً  يـ 122

 ـك بكر لنقصه المسلـ التقي وهما يا غالم يغفر والتارك الظاهر ـال اغتفروا للتواني ما يلزم وهو هـ 123

 ـا اللفظ والمعنى والواو لهـ في وأم وحتىقروا الفاء وثم وأو  امن قلب و هي لهم )عطف النسق( بالواو نحو المضا 124

 ف من العلماء إال قليالً قالوا عر الطبقات عل فال يعطف غيرها ثم إن لتفا وذلك ألنها صيةـاية خصو رعـ 125

 {ـي اسجدي واركعـ}ال يحصى نحو  واستدل بما وما تقدم أو تأخر بعض محتمل ت دها أنه مطلق جمع وال تدل على مرتبا مفا 126

 ج قال من لهذا الفن استخر ال طف كثيرة ومنها بل ولكن وحروف الع وأحوال إفادتها الترتيب قال به حمع ـلى أن عـ 127

 ـي ذلك أن نطق اإلمام الشافعـ دليل عند الكوفيين في إلحاق ليس بها قوي المسند إليه و المعنىـعطف بها في اللفظ ال  يـ 128

 ـو السماع نحـيشهد  فيه ال يمنع اختياره و لم يقل به البصريون كونه يخالف الفصيح وقد نطق به و لن 129

ً  جأ زيد ليس عمرو وأعطف فا 130  ـا اسم الفاعل وأعطف أيضـ ومنها شبه فعل على فعل والمشبهات معروفة اسما

ً  على 131  ـال للشواهد واألمثلة تورث تطويـ التضمين وفعالً على فعل إن اتحدا في الزمان و أو فعالً  اسم مشبه اسما

 ـم التعبير بهذا ثـ واألحسن بالحكم بال واسطة وهو بدل شيء من شيء له ـبيه )البدل( تابع مقصود تنـ 132

 ا وابل ويدل الكل من البعض روو ما زاد بعضه واشتمال وغلط وفيه دوا مفعول ـا هو بدل بعض من شيء كالتوب مـ 133

ستغرب وهل يأتي غير األول بال  فا 134

 ضمير

 ـم ونص أهل هذا العلـ لنكتة قوالن صحح ابن مالك األول, والبدل يكون أوال

 ت صه كثرت وقلت ما أفاد نحو )أسماء األفعال( ما يجيء بمعنى أفعل منها مفرد وجملة ـلى أن البدل يجري في فعل و عـ 135

 ـق عديت فبحرف فعلها تحقيـ إذا كفعلها تعدياً ولزوماً و وأحوال هذه ـفعل كاوه وفعل شتان يـ 136



 ـي قولهم في بمعنى اكفف وفـ الوهم ما نون منها نكرة وغيره ال ومن المتعلقات عليها ما لها منيجوز أن يتقدم  لن 137

 الكافيجي واإلمام تقي

في نسبة  للمبرد واالرتشاف مسائل المقتضب 138

 الفعل

 ـا ه أهل هذا الفن فراجعهـ أبدا أقوال في حقيقتها وغير ذلك

 ـل تقرر ويدخل يفعـ لي لما كاضربن وأذهبن وآتين إلى الفاعل األمراد النون التوكيد( في إلقاء ـ )مفـ 139

 ـد ونحوه من أسماء الفعل ال يؤكـ ها وكان مثبتاً في قسم مستقبالً و ونحوه لي ما قبله من األمر العو 140

 ي قو قبالً شائع غرهاوث في الوقف وقلبها في الوقف ألفا نحو وحذفه ـبيه ال تلزم إال في القسم تنـ 141

 ن في المطوالت وزائداً فعال تذكر شامل لصور كثيرة وذكره ـوانع الصرف( ألف التأنيث )مـ 142

 ا ذكروا ووزن فعل عد ت ما ثالثة أحرف دليل زيادا وتقدم ـواء كانا في اسم أو وصف سـ 143

أو غيره مما اختص أو غلب في الفعل  تفعل 144

 و

 ـل ما استوى فيه االسم والفعـ بين بينه والنحاة المتقدمين قال ال فرق  بعض

 ش منهى الجموع كغوا ر له وصيغة العذ في هذا الفن كافلة بإقامة المعموالت ـعني إذا نقل ولتصانيف نـ 145

 ـم للصواب أن سراويل مفرد فاعلـ يب سم المسمى به مئة مثله والقر وأحوال اال ـندد النقلة ومنه مساجد مستـ 146

 ن هذا القول مؤيد بما وردتم أ وبارق نقل هو جمع سراولة نشأ منع الصرف منه الشبه به وإن فعلن 147

 ي مها التأنيث مع العلمية أ ويذكر الموانع كزفر والوصف من بر يكتفي بالرموز فالعدل المتد 148

 ـو عن سعاد وعجمة وتركيب مزج نحـ ني ها واضح من اشتراط كونها علمية كصد أمر ذا كان بالتاء أو معنوياً والمعرفة و ا 149

ونحوه  ـبت إلى بعلبك وحضرموت ركـ 150

 وأحوال

 ل مه في الفن راسخة وال يمنع منها والمنقو من قد هذه العلل كثيرة يعرفها

ـي الجمع أنه يمنع وحده وكذا األلف  فـ 151

 ذات

 ـه نظرك في فروعها ثم إنـ ها ومد والمد للزومها فخذ الفصل

 ـم غير شائع وإن جاز عكسه نعـ ا معي ـى جواز منع الصرف للضرورة قال هذ دعـ سيبويه وغيره بتخطئة من ا علنا 152

 و وممن ولدوا عامر ذ البيت التسهيل وابن السراج وأنشدوا ى كذأو أكثر قالوا بجوازه  ثمانية 153

 ل حينئذ كالتصغير أن يقا وينبغي قمنهم قالوا إذا دخله ال فهو با فرادا و ل والعرض وغيره الطو 154

 ـف يؤتى بالتاء في المذكر كيا شريـ أن , )العدد( يجب في ثالثة إلى عشرة ي وبه قال جمع وهو القو ـي الصرف يلـ 155

 ـا عتق عشر إمـ تجتهد في وعكسه في المؤنث نحو ينبغي أن ونحو ذلك والء القوم ثالثة رجال أطولها 156

 ت أحكامه التي تقرر االبتداء ثالثة عشر إلى تسعة عشر الذي به وأحوال ع نسوة قسم لهنتزوج أرب ومن 157

 الدين الشمني وله مؤلفات

الوصل  وعشرة بالعكس و ما سبق 158

 والفصل

 ع من هذا المخالف للقواعد والفرو والتخلص ال يغير حكم ثالثة وما بعدها

 د إلى األحكام المذكورة في العد واالنتهاء بالتاء في المؤنث دون المذكر من كمال في إحدى وإثنا عشر فهما على األصل قرر 159

 يـ ذكروا مجرور وإنما يأتـ كما )تمييز الثالثة( إلى العشرة وغيره أتى ذكرها باختصار من مميز ان 160

 د مائة واأللف بمفرد مجرور وورميزوا ال قد اقتضى ترك ذكر الخالف و واإليجاز جمع قلة ال غير ذلك في األكثر بناء 161

 ة أ ألف ختمة وخذ مائة در قر نون وإضافته كمائتي عام و من حذف بخالفه نحو مائتين والصواب الشعر 162

 م بما أشرنا إلى البحث في كال ر أوجزنا فيها لبسطها في المطوالت و وغيره وأحكام هذا الباب من بحرين 163

 ـر أزهى من النجوم الزواهـ انتهى يوم ابتداه وفاح عرفه وشذاه تم هذا الكتاب البديع و , ولما )انتهى( ليس بجيد 164

 ض وفقنا له بالبلد األمين أر والشكر لمن هلل تعالى من السلسبيل المعين وذلك والحمد أبهى من عقود الجواهر وأروى و 165

ً  حمد هللا 166  ى في هللا لومة الئم غو ال تأخذه لنفحة المسكية والتحفة المكية وعلى منوسميته ا على الدوام تعالى عوداً على بدء أبدا



167  ً  ةـ ـتسع وستين وثمان مائ سنة تعالى رجب في يوم األربعاء الثالث والعشرين منه هلل الصالة والسالم وذلك في شهر ا دائما

 عديدة مرضية

 

 :المالحق

 

 :ترجمة المؤلف

 

تسع وأربعين  الشافعي ولد في رجب سنة أبي بكر السيوطي بن مؤلف هذا الجزء عبد الرحمن

 الكافيجي واإلمام تقي والعالمة محي الدين علم الدين البلقيني وقرأ على قاضي القضاة وثمانمائة

 .عديدة مرضية الدين الشمني وله مؤلفات

 

 

 

 :العروضعلم 

 

 وثقيل ,ككم خفيف سبب من الشعر يركب ,بالكتاب فضل من على وأسلم, الوهاب دائما سرمدا أحمد

 .قسمان وهي وفاصلة, ومفروق مجموع  ووتد, 

, والقطع, والقبض, والطي, والكسف, والوقف, والحذف, والقصر, رضماواإلة ذالاإل العلل فصل

 .والترفيل, النهكو, والخبنوالبتر, , والجزء, والتشعيت, والقطف, والكف



 :البحور

 .ةربعأ لنيمفاع فعولن: الطويل

 ن.فاعل فعلستمـ أربعة: طالبسي

 .ست مفاعلـتن: الوافر

 .ست علنامـتف: الكامل

 .ست نمفاعـيل: هزجال

 .ست مستـفعلن: الرجز

 .ست فاعالتن: الرمل

 .اثنان مفعوالت مستفعلن مستفعلن: السريع

 .اثنان مستفعلن مفعوالت مستفعلن: المنسرح

 .فاعلتن مستفعلن تنعالاف: الخفيف

 .نيهثمان فـعول: المتقارب

 .لنمفاعي تنفاعال لنمفاعي: المضارع

 .فعلنمست تفعلنمـس مفعوالتن: المقتضب

 .ثمانية علناف :ركاالمتد

 .أطولها يلالطو

 .ليس بجيد من بحرين الشعر بناء نأ قرر ما سبق ومن

ً  وحمد هللا  .دائما



 

 :المعانيعلم 

 

 .الطيب الكلم يصعد إليه

 بها يقتدرة ملك في المتكلم وهي, والكالم ا المتكلمبه يوصف الفصاحة, المعاني فن من شيء هذا

وعدم . الفصيحة الكلمات وتنافر التأليف ضعف خلص من ما وهو, الفصيح الكالم تأليف على

 قياس.لل والمخالفة والغرابة, حروفها تنافر من ما خلص في الكلمات التعقيد

 توصف كن الل تقدما كم تكلم ذيوفي ال, فصاحته مع الحال لمقتضى مطابقته في الكالم والبالغة

 طال شيخنا كالم حسن قرره, الرومية رحيد وللبرهان ,المتكلم به ال يوصف والبديع .كلمة بها

 .عمره

 سنادأحوال اإل تنحصر في. ويطابق مقتضى الحال التي بها العربي حوال اللفظأ تعرف المعاني

 .ءواإلنشا والفصل, والوصل والقصر, ومتعلقات الفعل وجزءيه

, التأكيد يحسن فيه ابتدائي وطلبي والمقام, أو الزمة الحكم فادةإ خبارمن األ المقصود يجازواإل

 .يجب فيه إنكاريو

المسند  وأحوال. عقليان ومجاز حقيقة منه واالستناد, عدمها وكذبه في الواقع فصدق الخبر مطابقة

من  ومخالفة الظاهر واتباعه وتقديمه هوتنكير, ضمار ونحوهاوباإل أو باإلضافة تعريفه بالعلمية إليه

ً  كونه المسند إليه وأحوال, لتفاتاقلب و  .مفرد وجملة, الً أو مفعول له أو فعالً  اسما



 المعموالت بعض وتقدم, وذكره وحذفه ونحوه, إلى الفاعل في نسبة الفعل المتعلقات وأحوال هذه

 الوصل والفصل وأحوال. نحو ذلكو فراديى إدع الفصل وأحوال. ونحوه أمر مناء نشوأحوال اإل

 .وغيره من حذف واإليجاز, وغيره من كمال

 .هلل على الدوام والحمد تم
 

 

 :البديععلم 

 

 أصلي. وعلى محمد, يبتدأ بحمده

 ,في الجملة الضدين بين الضم المطابقة: هي مثل الكالم ما يحسن البديع, وهو من يسير هذا

, والنشر, واألرصاد, ستخدامواال, يهامواإل, والعكس, زاوجةوالم, شاكلةموال, والتناسب ,والمقابلة

 بيد أني: "نحو الذم يشبه بما المدح وتأكيد, والتفريع, التعليل وحسن, غراقاإلو, والمبالغة والتجريد

 .طرادواإل والقول بالموجب والتجاهل ,المدح يشبه بما الذم تأكيد", قريش من

, الصدر على ورد العجز وغير ذلك والمماثلة, تام لفظي يوهو يأت, جناس منه هذا معنوي واللفظي

 االقتباس فصل ما ال يلزم ولزوم, التشريع أنواع الشعرة فيكقا النثر في وهو والسجع, والموازنة

 :بعضهم كقول منه أنه على ال الحديث القرآن أو من أشياء يضمن أن وهو

 

 فداره الخلق سيء أن رقيبي قال لي



 .1بالمكاره حفت نةالج وجهكي عند قلت

 

ً  بعضهم وحرمه  .فيه دليل ال واستدل بما, الطبقات في التقي ابن التاج وجوزه, شرعا

 :نحو لنكتة ما زاد واألحسن التضمين ومنها

 

 غرهاثو لماها ىلإ أبد الوهم إذا

 وبارق العذيب بين تذكرت ما

 

 البيت معيامن قدها ومد ويذكرني

.........................................1 

 

 .قرر قد كما واالنتهاء والتخلص االبتداء تجتهد في أن وينبغي

 .سنة ال تأخذه والشكر لمن انتهى
                                                

1 -  وشروح التلخيص. 145البيت البن عباد ذكره المؤلف في إتمام الدراية ص 
1 - .تكملة البيت: بحر عوالينا ومجرى السوابق 

 والبيتان اشترك فيهما شاعران:

 فالمصراعان ألبي الطيب المتنبي وهما مطلع قصيدة إذ قال:

 

 تذكرت ما بين العذيب وبارق

 بحر عوالينا وحجرى السوابق

 
 ذيب وبارق من اسمين لموضعين إلى ثغرها وأسنانها وريقها.والثاني صاحب التحبير زكي الدين عبد السالم بن عبد الواحد الشهير بابن أبي األصبع فقد أضاف الشطر األول وضمنه الثورية حيث نقل الع

 والشطر األول من البيت الثاني فيه تضمين مشتمل على التشبيه.

 .355ص  1م, وكشف الظنون ج 1937وما بعدها ط عيسى الحلبي  518ص  4ج  انظر شروح التلخيص



 


