
 1 

 مقدمات العالمة حممد حممد أبوموسى
 

 مراجعات بالغيةكتاب 
 

 مقدمة الطبعة الثانية
 من األصول الغائبة

 
 وبعد:اللهم اهدان إىل الصواب وأعنا عليه، واصرف عنا كلَّ ما يُردُّ به عملنا عندك، 

سإإيا   ىف ى املراجعإإاا البيةيإة هإإو أ  هنإإاك أف إارا   إإىف أريإإد البنبيإه إليإإه  فإن  مإإن أهإم مإإا
أثنإإا  املنااتإإاا أو ا إإوار أو ا صإإوماا أو مإإا  إإ    صإإورأ أف إإار ج ئيإإة ىف كإإيا العلمإإا  ىف

، و إإدبرانها، وأعطيناهإإا اإإدرا ممإإا ي بإإه فيإإه العلمإإا ، فإإنذا أفإإردان هإإية األف إإار ا  ئيإإة وراجعناهإإا
اإإد صإإار  صإإور ه وردا ىفى مإن العنايإإة، رأيناهإإا  بسإإا ا سإإاعا أإإاهرا، ورأينإا هإإيا البل إإي  الإإي

كإإإيا   اباب مبسإإإعا مإإإن أبإإإواب العلإإإم تبإإإال إىل أ  نبإإإوفر عليإإإه أو يبإإإوفر عليإإإه ةإإإ ان وأ  نبببعإإإه ىف
 العرب ودواوين التعرا .
يإإإ داد ا سإإإاعا  –سإإإيا  ال إإإيا  أصإإإله ج ئيإإإة ائهإإإة جإإإا ا ىفى الإإإي –مث إ  هإإإيا البإإإاب 

فبحبإه أبإإوااب مبسإعة، و ع إإه  ى حإ   إإرى ورا  البإاب الإإي مبقإدار مإإا  إوفر العنايإإة واليقدإة وا إإد
 كيف ةاب كل هيا؟ وأرى هيا وجها من وجوة معىن اول أوائلنا إ  العلم يربو ابملراجعة.

معمعإإإة منااتإإإبه ا صإإإبة للإإإيين يإإإرو   ومإإإن ذلإإإ  كلمإإإة ااعإإإا التإإإيو عبإإإد القإإإاهر وهإإإو ىف
ورا وأحإإوا  مرّكبإإةت  ركيبإإا يُنإإبم عإإا ومنهإإا صإإى حماسإإن ال إإيا راجعإإة إىل أل اأإإه   مإإن حيإإ  هإإ

أصإواات م إردأ، وهإيا    إ  مإيهه ةريإه ول نإه  إا  وكثإر ى وهي إاا، ول إن مإن حيإ  هإ
بإإإه  مإإن عبإإإد القإإإاهر فإإهرر عبإإإَد القإإإاهر واسإإب رل مإإإن الإإرد عليإإإه ُجإإإلَّ علمإإه، وكإإإه  هإإإيا اللَّغَإإُ  

 ا طه كا  من نعم هللا علينا.
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أةإإإراهم  إإإيا ى ن السإإإبه الإإإيعقإإإوعم عإإإ حإإإوارة عإإإث   و ثإإإه ىف واإإد ذكإإإر التإإإيو ا مإإإاا ىف
أ  ختبلإف  ا طه "واد علمنا أ  أصل ال ساد، وسبه اآلفة هو ذها م عن أ َّ من  إه  املعإاى

 ، وحتدث فيها خواص وم ااي بعد أ    و "عليها الصور
أ  ختبلإإإف عليهإإإا  اولإإإه "مإإإن  إإإه  املعإإإاىى هإإإيا الإإإن  ال إإإره امل بصإإإر هإإإ وا ملإإإة األا ىف
أ  ختبلإإإف  ا "وحتإإإدث فيهإإإا خإإإواص ومإإإ ااي" بيإإإا  لقولإإإه: مإإإن  إإإه  املعإإإاىالصإإإور" واولإإإه بعإإإده

 وكلمإإإة "مإإإن  إإإإه  املعإإإا؛" عإإإا هنإإإا  إإإه   وذلإإإإ  أل إإإا   يإإإد أ  هإإإيا أصإإإإل ىف عليهإإإا الصإإإور،
 إإيا ا نطإإإوا  علإإإى الصإإإور  يإإإ  ى علإإإى صإإإور كثإإإ أ وهإإإى ، وكهنإإإه فطإإإرأ فيهإإإا وأ إإإا  نطإإو املعإإاى

 ُإْنسإإإه إىل اائإإإل دو   العبإإإارأ عنهإإإا وأ  هإإإية املعإإإاى بإإإهّن  ىفألصإإإحاب البيإإإا  بإإإال ا بإإإدا  وال
مإإإن الصإإإور، و   نسإإإه ألحإإإد دو  أحإإإد إذا عإإإ ان  اائإإإل مبقإإإدار هإإإدايبهم إىل مإإإا انطإإإوا عليإإإه

من  ه ا. فسرعة ال رس معإىن عإاا   ينسإه لقائإل دو  ى ه عنها مبع ل عن هية الصور، ال 
وعإ   إإية الصإورأ عإن هإإيا  أ مإن صإور سإإرعة ال إرساائإل، وإاإا ينسإإه إذا أصإاب القائإل صإإور 

، فإإر  كبإإ  بإإع السإإرعة وايإإد األوابإإد، املعإإىن، كمإإا اإإال امإإر" القإإيا "ايإإد األوابإإد" وأراد السإإرعة
الطبإا   وايإد األوابإد لإيا مغروسإا ىف الطري ، الطبا  أو مطروح ىف أل  السرعة معىن مغروس ىف

واإإد عإإدَّة  البصإإوير، يإإال امإإرق القإإيا وايإإاس ادر إإه ىفالطريإإ ، وإاإإا هإإو نبإإال خ و  مطروحإإا ىف
ايإإإاس الب ا إإإل، وإاإإإا صإإإور ى هإإإ أهإإإل العلإإإم ابلتإإإعر ممإإإا ةلإإإه بإإإه امإإإر" القإإإيا، ليسإإإ  املعإإإاى

، و  بإإد مإإن الواإإوف عنإإد الصإإورأ ، وعإإيا وجإإه الواإإوف عنإإد الصإإور، ولإإيا عنإإد املعإإاىاملعإإاى
اَإإإرََّب هإإية ى إليهإإا براعبإإه واإإد  إإرى أ  الإإيأل بإإع كيإإف أنب هإإا خيإإال التإإاعر، وكيإإف نَإَ إإَيا 

الصَّإإْيد  ا إإرب فقإإ  وإاإإا ىف الصإإورأ مإإن خيإإال التإإاعر امللإإ  أنإإه كإإا  يركإإه أكإإرا ا يإإل   ىف
أيضإإإإا ى هإإإإ سإإإإرعبه ألوابإإإإد الإإإإوح  الإإإإ  ىفوالصإإإورأ هنإإإإا أَنَب ْبهإإإإا مطإإإإاردأ فإإإإرس  إإإإديد الب إإإإو  

حإإإ   إإإا فحسإإإه وإاإإإا كإإإا  تو هإإإا، وأ  فإإإرس التإإإاعر ي ي إإإن يل سإإإرعبها،  إإإديدأ الب إإإو  ىف
وحإإع نقإإول هإإيا ن إإو  اإإد االبنإإا مإإن اإإول  وميسإإ   إإا كمإإا تإإو  القيإإد الإإوح  ويقإإب  عليإإه،

أ عر الناس إذا ركه، وي و  اد بر  لنا من اإوعم هإيا معإىن كإا  ةائبإا وهإو ى أوائلنا إ  ال ند
 الوصف. أ  جترببه ا يا ية ا اصة به كمل  كا  مما يلهمه ا حسا  ىف
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َتإإإ ّهَلة للتإإإعر هإإو حتليإإإل ىف أ  الندإإإر ىف و   إإ  ىف
ُ
جإإإوهر التإإإعر،  حتليإإإل هإإية الصإإإور امل

البيةإإإة إ  وهإإإيا الندإإإر  أنب إإإ  هإإإية الصإإإور، و  أرى ندإإإرا ىف جإإإوهر التإإإاعرية أيضإإإا الإإإ  وىف
 أفضل منه.

 إعر  ىفأ   ببّإا صإور سإرعة ال إرس  حنإن فيإه فعليإ ى وإذا أردا م يدا من البيإا  عإيا الإي
املعلقة وحدها لبَإَببعَّ كيف اخبل إ  عليهإا الصإور، وسإب د مإن هإية الصإور  امرق القيا أو ىف

 فََه ََقنإإإإا ابعإإإإاداياه َودونَإإإإهُ اولإإإه "ايإإإإد األوابإإإإد" واولإإإإه "يُإإإ ل الغإإإإيَا ا هإإإإّف عإإإإن صإإإهوا ه" واولإإإإه "
ُرهإإإا " ولإإإو  عإإإ  واولإإإه "ك لمإإإود صإإإ ر ا"دراكإإإ فعإإإادى عإإإدا  بإإإع ثإإإور ونع إإإة" واولإإإه "َجواحه

ذلإإ  مإإن الإإديوا  لوجإإدا صإإورا كثإإ أ وهإإية الصإإور ال ثإإ أ ثإَإإْرَوأت ن يسإإة أل إإا مإإن صإإ و صإإنعة 
 إدلنا علإى اإدرأ التإاعر علإى اسإب رال الصإور  وحإدها الإ ى وهإ ،وص و صنعة التعرالتاعر، 

اإوأ الطبإا وهية القدرأ ليس  ابعّينة أل ا نبال خصإوبة الإن ا وثإرا  ا يإال و  ،من املعىن الواحد
، وي ي إإإن التإإإعر  إإإعرا إ  بإإإه، للتإإإعرى وكإإإل هإإإيا وةإإإ ة هإإإو الصإإإانا ا قيقإإإ ،وداإإإة ا حسإإإاس

دراسإإبنا، ي نقإإف  ايإإاس الب إإو  وايإاس القإإدرأ، وكإإل هإيا ائإإه ىفى هإإيا هإ وخطإواا التإإاعر ىف
م، صإإوره أ إإمروها ىف  سإإب رل الطااإإة ا بداعيإإة ل بإإار  إإعرائنا والإإ  عنإإدة الوا إإة الي مإإة الإإ 

َمدهنَّإإُة ا بإإدا  وميإإدا  ا ابإإدار، وعإإيا كانإإ  جإإديرأ    ى مإإو ن الصإإنعة وهإإى وهإإية الصإإور هإإ
عصإإرة  سإبهثر ابلندإر واملراجعإة والصإ  واليقدإة. مث إنإإ  إذا جتإاو ا ديإوا  التإاعر وانبقلإ  إىل 

يإإد، و ببعإإ  صإإور املعإإىن الواحإإد عنإإد  إإعرا  العصإإر لرأيإإ   إإرواب مإإن ا فبنإإا  والب إإو  والب و 
وكهنإإ  نتإإرا بإإع يإإدي  صإإ حة مإإن صإإ و صإإنعة التإإعر مإإن هإإيا العصإإر، وأةإإراك ذلإإ  ببببإإا 

يصإّور لإ  جانبإإا ى العصإر و إإوارد الصإور عليهإا وبإإيل  ي إو  بإع يإإدي  كنإ  التإعر الإإي معإاى
  عر هيا العصر. من أراى جوانه ا بدا  ىف

وأنإه اإال إ  أصإل ال  إ  عبد القاهر كإا  مإن علمإه أنإه يبحإ  عإن سإر خطإه مإن أخطإه 
ال ساد عند هإية ا ماعإة أ إم جهلإوا أ  املعإىن الواحإد ختبلإف عليإه الصإور، مث ي ي بإف بإيل  
وإاإإا انبقإإل إىل البحإإ  عإإن سإإبه السإإَبه وأصإإل أصإإل ال سإإاد، وهإإو أ إإم ي تسإإنوا فهإإم كإإيا 

ي هإم علإى  هيا الباب، وأهل العلم ابلتعر هم أعلم الناس به، وكيمهم جيإه أ  ىف أهل الته 
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هإإيا إ  مإإن أخإي املعإإىن عإإاراي ف سإاة ل دإإا مإن عنإإدة كإإا  أحإ  بإإه، وهإإية  وجهإه، واإإد اإالوا ىف
فهم التإعر واإد أسإا  هإيا ال ريإ  فهمهإا، أل إم اعبقإدوا أ  ال إيا ل إ   عبارأ  ري ة وانفيأ ىف

 حقيقإإة املعإإىن ىفاملعإإىن فإإي مرجإإا عإإا إ  الل إإ . وي ي طنإإوا إىل  ومعإإىن وأ  امل يإإة إذا ي   إإن ىف
وأنإإه يسإإبحيل أ  يإإراد بقإإوعم ف سإإاة ل دإإا مإإن عنإإدة هإإو الل إإ  امل إإرد، ألنإإه لإإيا  هإإية ال لمإإة

وكإإا  هإإيا كافيإإا عنإإدان هإإو اللكيإإه والبإإهليف املنإإبم للصإإورأ، ى أل إإاو وإاإإا الإإي عنإإد أحإإد منإإا
ا معإإىن عإإاراي عإإن  دراك مإإراد أهإإل العلإإم، مث إ  اإإوعم أخإإي املعإإىن عإإاراي يسإإبحيل أ  يإإراد بإإه هنإإ

ابألل إإإاو الدالإإإة عليهإإإا، وهإإإيا يوجإإإه أ  ي إإإو   األل إإإاو أل  هإإإيا ةإإإ  موجإإإود  ر بإإإا  املعإإإاى
مإإن الصإإإنعة، مث إ  اإإوعم كإإا  أحإإ  بإإإه يوجإإه أ  ي إإو  اإإإد  املعإإإىن ا إإاىلى املإإراد ابملعإإىن العإإار 
واعيإهأ، واإد املعإىن حإ  ي إو  أحإ  بإه وهإيا التإإ  لإيا إ  الصإورأ وا اصإية  أحدث  ي ا ىف
ال بإإاب وإاإإا ذكر إإه هنإإا ألنإإه يعلمنإإا كيإإف نقإإرأ كإإيا العلمإإا ، وأ  القإإرا أ مإإن  ذكإإرا ذلإإ  ىف

ةإ   إإدبر و مإإل ومراجعإة  إإارأ ابلعلإإم، واإد جتإإد الرجإإل يقإرأ ويقإإال لإإه اإارق وي بإإه ويقإإال لإإه  
 كا ه وهو ي ينب ا مبا ارأ وي ين ا مبا كبه.

هإإإإيا السإإإإيا  إىل أ  أوائلنإإإإا فطنإإإإوا أل يإإإإة هإإإإيا البإإإإاب  مث إ  التإإإإيو عبإإإإد القإإإإاهر يتإإإإ  ىف
اسإإإب رال الصإإإور ى وأفإإإردوة ابلبإإإهليف فو إإإعوا أيإإإديهم علإإإى حقيقإإإة مإإإن أهإإإم حقإإإائ  التإإإعر وهإإإ

املهلوفإإإإة الإإإإدائرأ علإإإإى ألسإإإإنة النإإإإاس، وأ  هإإإإيا ميإإإإدا  مإإإإن ميإإإإادين  ا ديإإإإدأ والرائعإإإإة مإإإإن املعإإإإاى
يصإإإ  املإإهلوف ةإإإ  مإإهلوف، ويصإإإ  القريإإإه ى يهإإإو الإإى وا يإإإال الثإإر ى ا بإإدا  أل  العقإإإل ا إإ

التإإعر    يإرو ، وإذا كإا  هإيا ىفى يإرو  مبإا يسإب رجه مإن الإيى املببإيل بعيإدا ةريبإا، وهإو الإي
يبنإإإاول ال  إإإإرأ ى العلإإإإوا كلهإإإا،   أعإإإرف عقإإإإي أنبإإإل مإإإن العقإإإإل الإإإي ىف -ا قيقإإإة  ىف –فهإإإو 

ارة حإ   صإ  ف إرأ حيإة ومبهإرأ ومثإ أ، التائعة مث ين   فيها من جدة وصإ ة واإوأ  بعإه واابإد
وهإإإيا هإإإو الب ديإإإد ا إإإ  وا حيإإإا  ا إإإ  والبنإإإوير ا إإإ ، وك إإإى  لبيسإإإا وجهالإإإة، و ل يقإإإا، ولإإإيا 

علإإإى البقليإإإإد ّى علإإإى ا جبهإإإإاد، ولإإإيا حإإإإ ىّ حإإإإى املنإإإادى أمامنإإإا إ  ا إإإإد، والواجإإإه أ  ينإإإإاد
بإإإإإا يعينإإإإإه، وعلإإإإإم يعينإإإإإه علإإإإإى لإإإإإه  ى وا اببإإإإإاس والبل يإإإإإ ، و   إإإإإ  أ  ا بهإإإإإد الصإإإإإاد  الإإإإإي

ال  إإإإإرأ القدميإإإإإة جديإإإإإدا أو ي يسإإإإإبطا أ  ين إإإإإ  فيهإإإإإا روحإإإإإا جديإإإإإدأ،  ا جبهإإإإإاد إذا ي جيإإإإإد ىف
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ن سإإه ف إإرأ جديإإدأ ليسإإ  هإإية ال  إإرأ ا ديإإدأ  ال  إإرأ القدميإإة أ   ثإإ  ىفى أى اسإإبطاع  هإإ
ديإدا والقريإه بعيإإدا ، وعإيا كإإا  علمإا"ان ي راإو  بإإع مإن ُيصإّ و  القإإده جمنهإا وإاإا كانإإ   إا

واملببيل ةريبا وبع من يبدعو  ف رأ ي يسبقوا إليها، وإاا ارنإوا بينهمإا أل مإا  وأمإا    نرجإا  
إإإمه ا إإإد واملي مإإإة والصإإإد  والصإإإ  ىف أ    إإإو    لإإإه النإإإافا وإن إإإار الإإإياا، يعإإإىن إ  مإإإن َرحه

 اعدف املطلوب حضورة وليا ذا ه.ى ا قيقة ه
 إإإرو  مإإإن  حنإإإن فيإإإه وهإإإو اسإإإب رال الصإإإور ا ديإإإدأ الإإإ ى ا املو إإإو  الإإإيوإاإإإا جإإإّر إىل هإإإي

الطريإإ  وأ  مإإن أهإإم صإإنعة التإإعر هإإو  إإوارد الصإإور علإإى املعإإىن   إإم  املعإإىن التإإائا املطإإروح ىف
الواحإإد، والإإ  إ  هإإيا يبسإإا ويإإدخل فيإإه كإإل مإإا يعا إإه ال  إإر، وأعإإود إىل التإإيو وهإإو يتإإرح 

ومتييإإ   وجإإدا فيهمإإا اإإدرأ فائقإإة علإإى انبقإإاد املعإإاى وا بإإع لإإههإإية ا قيقإإة الرائعإإة ألاإإف عنإإد 
الوا إإة األوىل، والثانيإإة ى املعإإىن حإإع ي إإو  عإإاراي مإإن الصإإنعة، وحإإع  داخلإإه الصإإنعة، وهإإية هإإ

صإإور ع مإن صإور التإعر، وو إإا هإيا كلإه بإإع  عر إه املعإىن الواحإإد واإد دخلبإه الصإنعة ىفى هإ
ى أل  و إإا اليإإد علإى املعإإىن العإإار ّى ى هإإيا البإإاب ا  إالإإدارس ليبهمإل وي إإر  ويإإرا  علإى يإد

مإإن الصإإنعة وو إإا اليإإد علإإى الصإإنعة والب ريإإ  بإإع صإإنعة وصإإنعة كإإل ذلإإ  مإإن صإإميم الإإدرس 
وكل ذل    يبه ى إ  بطول امل اولة، وعيا أكثر عبد القاهر مإن  إواهد كإل هإيا، واإد ى البية

 ْيلة نا ه مسلمة بن عبد املل :نَُ  بدأ عبد القاهر هيا الباب بقسميه بقول أىب
 يقضى صا اوما كل من أوليبه   الت ر حبل من البقى  إ  ر   
 نبه من بع أول ن بع  اليكر   ذكرى وما كا  خامي ىل وأنْإبَإْه َ 

 :اال التيو فعمد أبو متاا إىل هيا البي  األخ  فقال
 َهيً األر  بَْ   يماً و  أر ى من  داداً وي أكنبماى احه أو َ  لقد  داَ 
س ن أايٍد صاَدفَبىنإول   يإرَّ حمَُ َّ إأَةَ  رَّ َفَهوَف  ىبإأَةَ   اُمهاإإجه

 ونبه التيو إىل أ  هيا من أحسن ما اخبل   فيه الصور على املعىن الواحد.
 اولإإإه "أنبهإإإ  ىلى جعلهإإإا مإإإن أنإإإف كيمإإإه وهإإإ ُنْيلإإإة ا ملإإإة الإإإ  بيإإإ  أىب ورأُس املعإإإىن ىف

أل  اولإإه "ومإإا كإإا  خإإامي" اسإإبدراك بعإإدها  بمإإيم و ثقيإإف عإإا وبنإإا  عليهإإا،  " ومإإا جإإا ىذكإإر 
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إىل وجإإه مإإن وجإإوة الثنإإا  ّى علإإى ا ملإإة األوىل أنصإإف التإإاعر فيإإه ن سإإه، ونبّإإه مإإن  إإرف خ إإ
القإإإدر، واولإإإه "وبعإإإ  ى علإإإى املمإإإدوح، وهإإإو أنإإإه يبعّهإإإد ب رمإإإه كإإإراا النإإإاس، ويعإإإرف اإإإدر ذو 

ااعإإدأ كليإإة  إبدخالإإه ىف مإإن البيإإ  كلإإه و عمإإيم ملعنإإاة ا إإاصالإإيكر أنبإإه مإإن بعإإ " مسإإب ل  
 إإإعر  هإإإ   ا اناعيإإإة، وهإإإو كثإإإ  ىف الب ييليإإإة ابملعإإإاى وهإإإيا مإإإا كإإإا  يسإإإميه حإإإا ا إ بإإإا  املعإإإاى

القإإر، ، وكهنإإه مإإن فواصإإل التإإعر إذا جإإا   التإإعر يتإإبه ال اصإإلة ىف الطيإإه، وهإإو ىف و إإعر أىب
 التعر. لنا أ  نسبعمل ال واصل ىف

بنإإإا  معنإإاة، وهإإإيا مإإإن حم مإإاا عبإإإد القإإإاهر  نيلإإإة ىف وييحإإ  أ  أاب متإإإاا حإإإيا حإإيو أىب
مإإا  أحسإإنا إإيو وإ  ي يإإب لم عنإإه وإاإإا َدّل عليإإه ملإإا اإإال إنإإه مإإن   إإ  هإإيا البتإإابه ىفى الإإي

 اخبل   فيه الصور على املعىن الواحد.
بقولإإه "لقإإد  دا أو إإاحإ"  ذكإإرى" ىلنيلإإة "أنبهإإ   بيإإا  ذلإإ  أ  أاب متإإاا اابإإل اإإول أىب

" ومسإإإبوعبة معناهإإإا ىذكإإإر  أخإإإ  "أنبهإإإ  ىلى متإإإاا وهإإإ أىب رأس معإإإىن بَإْيإإإَ ْ ى وهإإإية ا ملإإإة هإإإ
وي تإدث عإن ن سإه حإديثا مبا إرا كمإا فعإل  أنإه نقإل املعإىن إىل ال إرس متإاا ىف ول ن صإنعة أىب

يقإإإول ومإإإا كإإإا  أ  ، وبإإإد  مإإن وهإإإو بيإإإا  حممإإود ىف ال إإإرس واألو إإإاح  إإا و إإإ أبإإو نيلإإإة، 
خامي كما اال أبو نيلة اال "وي أكن  يما" وملا نقإل ا إدي  عإن ن سإه ىف هإية ا ملإة ذكإر  

  و إإ  فيإإه، وأبإإو متإإاا ىف ى كلمإإة " إإيم" الإإ  هإإى مإإن أوصإإاف ا يإإل وال إإرس البهإإيم هإإو الإإي
املعإىن علإى  بيبه تيو حيوين حيو هو فيه جيارى أاب نيلة ىف  ريقإة البنإا  وحإيو هإو فيإه جيإرى

 ريقة البمثيل وجيعل ال رس إب ائه، ومعإ ا عنإه، واولإه "و  أر إى مإن األر  بهإي" معإىن  ائإد 
 نيلإة "ومإا كإا  خإإامي" نيلإة ألنإه أ إ  بقولإه "وي أكإإن  يمإا" املقابإل لقإول أىب علإى معإىن أىب

عإإّ  ابمل إإا  عإإن أهلإإه ذكإإَر اومإإه أل  نباهإإة الرجإإل مإإن نباهإإة اومإإه واإإد نقإإل ا إإا  إىل األر  ف
 .)واسهل القرية(ووصف األر  وأراد أهلها كما اال  عاىل 

سإإإاُمها ول إإإن أايٍد صإإإاَدفَبىنواولإإإه " " إىل ،خإإإرة نإإإإ  علإإإى معإإإىن أ إإإمرة أبإإإو نيلإإإة وهإإإإو جه
اإإإول أىب نيلإإة "أنبهإإإ  ىل ذكإإإرى" واإإد ذكرهإإإا أبإإإو متإإإاا  صإإنائا املمإإإدوح واإإإد جإإا ا  إإإمنا ىف

أو إإاحه، وصإادفبه أةإإر فهوفإ  بإإه  ا هإى الإإ  رفعإ  ذكإرة، و ادا ىفليتإ  إىل أ  ا سإاا منهإإ
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أةإإرَّ حُمّ إإيً أل  مثإإل أىب متإإاا الإإيى لإإيا  يمإإا وليسإإ  أر إإه بهإإي   يرفإإا اإإدرة إ  الصإإنائا 
وعقإإد النتإإوأ  خإإرة ىف   وهإإيا جيإإد وكإإه  التإإاعر اعل إإه نتإإوأ ف إإا   إإيا البيإإ  الثإإاى ا سإإاا،
 ".أََةرَّ حمَُ َّيكلم  "

صإإورأ املعإإىن ولإإيا ىف أصإإله، وال إإر  بإإع الصإإور هإإإو  املعإإىن واحإإد ىف ال يمإإع وال إإر  ىف
 املثارأ عند التاعرين وإ  كا  املث  واحدا.ال ر  بع ا يال الصانا للمعىن وخوا ر الن ا 

وحتليل الصور هإو ىف حقيقبإه انبقإال إىل القإوى الن سإية الصإانعة للصإور، وال إر  بإع صإورأ 
رأ هو فر  بع هية القوى، وسر التعر هإو ذا إه سإر الإن ا أل إا بقواهإا هإى الإ  صإنع  وصو 

هيا التإعر، وإذا ةإاب هإيا عنإا وحنإن حنلإل الصإور ي إو  حالنإا حإال مإن ينإ   ال إر  مإن أصإله 
 مث يدرسه، وماداا ن   ال ر  من أصله وع ل عن نبعه في بد أ  يبغتاة التحوب.

 رية ة ي اول أىب متاا:ومن املعاى ال  جا ا عا
 مهن َة هةه اهبُبغهَي  َو  أَعياه   الُصبُ  َمتهورت بهَغ ه َد ئهلٍ 

 الطيه: اول أىب واد جا  هيا املعىن واد داخلبه الصنعة ىف
 إهذا اهحباَل الَنهاُر إهىل َدليله   اأَلفهااه َ إ ت  َولَيَا َيصه ُّ ىف

يقإول الصإب  متإهور بغإ  د ئإل وهإيا معإىن أإاهر  وراجا ال ر  بع ال يمع جتإد أاب متإاا
، وي يسإإإإ ه فيإإإه أبإإإإو متإإإاا  إإإإي ا مإإإن ا ررأ وا سإإإإب  ا  ألنإإإه ي جيإإإإد أحإإإإداً   نإإإالف فيإإإإه أحإإإد

إإ ُّ ىفينقضإإه، وهإإيا مإإيف مإإا وجإإد أبإإو الطيإإه اذى بإإدأ هإإيا املعإإىن  ملإإة ةا إإبة "  لإإيَا َيصه
مثإإ ا ومسإإإب  ا اإإد أرر التإإإاعر واسإإب  ة، وهإإإيا وهإإإية ا ملإإة  إإإدل علإإى أ  أمإإإرا  "األَفهإإااه َ إإإ ت 

حاجإإة النهإار إىل دليإإل ى كإيا أىب متإإاا وهإ  األمإر هإإو مإا ر،ة مإإن نقإ  هإإية ا قيقإة املسإإلمة ىف
من خارجه، والته  ىف من يطلبو  دليي على النهار أ  ي و  األمر اإد صإار عنإدهم إىل إلغإا  
العقإإول واألفهإإاا وثواببهإإا الثاببإإة فيهإإا و إإا، وأصإإل كإإيا أىب الطيإإه إذا احبإإال النهإإار إىل دليإإل 

ا ليصإإإنا ا ملإإإة فلإإإيا يصإإإ  ىف األفهإإإاا  إإإإ ، ول إإإن أاب الطيإإإه اإإإدا مإإإا أخإإإر وأخإإإر مإإإا اإإإد
الغا إإبة املثإإ أ ىف أنإإف كيمإإه، واألصإإل فيهإإا أ إإا جإإواب والتإإر  ول إإن صإإنعة التإإعر اابضإإ  
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ا ملإإة األمإإر بغإإر  ى األهإإم، ليَإْبإإَدة القإإارق والسإإاما  إإيا األمإإر املثإإ ، وهإإى  قإإدميها أل إإا هإإ
 التاعر واألمر ابلتعر.

  مث  إإراة واإإإد اسإإإب رج  منإإإه صإإإورأ ومإإن هإإإيا البإإإاب الإإإيى  إإرى فيإإإه املعإإإىن عإإإاراي ىف البيإإإ
 بي  ،خر اول أىب متاا: وهيهأ وخصوصية ىف

ْ َب  على الترف القده  وىف  رف ا دي  دليل صد 
ُ
 مل
النبيلإإة الإإ   أ  التإإرف واملإإرو أ واملعإإاى وا إإدي  املإإراد بإإه الطريإإف ا ديإإد ا إإادث، واملعإإىن

 بو الطيه:ي و  عليها األبنا  دليل على كرا اآلاب ، واال أ
لُغُصنه ى َجدّ   اإأَفعالُُه َنَسهت َلو َي يَإُقل َمَعه  اَ صيُه َعَرفنا العهرَ  ابه

راجإإإا بداإإإة لإإإلى أ  أاب الطيإإإه  ّإإإَ  بيإإإ  أىب متإإإاا ىف كلمبإإإع "أفعالإإإه نسإإإه" ولإإإيا ىف 
متإاا معإىن  ائإدت عإن هإية ا ملإة القصإ أ جإدا، بإل إ  هإية ا ملإة فيهإا معإىن  ائإد عإن  بيإ  أىب

بيإ  أىب متإاا وهإإو أنإه حإإّول أفعإال املمإإدوح وممارسإا ه وكإإرا هائلإه ومرو ا إإه إىل نسإه واملمإإدوح 
واإإإد أخإإإ  التإإإاعر ابإإإل هإإإيا البيإإإ     نسإإإبه  ى،هإإإو ابإإإو عبيإإإد هللا حممإإإد بإإإن عبإإإد هللا األنطإإإاك

 اوله: إىل ا صيه وذل  ىفى ينبه
ّه إ  ىل ابدوا َم ارهُمُهمو أَلقى ال هراُا األُ    عهنَد الَ ر ه َوالُسَننه ىل اَ صيبه

حنإإن فيإإه، وال إإراا األوىل ابدوا هإإم ،اب"ة ى وهإإيا البيإإ  يتإإبه أ  ي إإو  إرهاصإإا ابلبيإإ  الإإي
صارا م ارمهم عندة دينإا كإال ر  والسإنن  والسنن يعىن وأ م أْلَقْوا م ارمهم إليه عند ال ر 

ة نسإإبه ليسإإ  أيإإا  يإإيكر أ  سلسإإل وهإإو   يضإإّيا فر إإا و  سإإنة، واولإإه "أفعالإإه نسإإه" يعإإىن
م إإارا مإإن م إإارا مإإن ى فيإإه ايإإه واسإإم أبيإإه واسإإم جإإدة كمإإا هإإو املعإإروف ىف النسإإه، وإاإإا هإإ
 م ارا واد أاب  عن هيا املعىن ىف البي  اليى يليه وذل  اوله املتهور

ه اهب ُ اهبُن العاره ه اعِته ه اهبنه العاره ه اعَ إ  إالعارهُ  اعِته ه نه العاره ه اعِته  ِته
السإإحاب املمطإإر م إإا  ايإإه واسإإم أبيإإه واسإإم جإإدة واسإإم جإإد  فو إإا العإإار  اعإإِت يعإإىن

أبيإإه، وهإإإيا هإإإو معإإإىن "أفعالإإإه نسإإإه" ولإإإيا  إإإإ  منإإإه ىف كإإإيا أىب متإإإاا، ولإإإو ي يقإإإل إ  هإإإية 
لى َجإإدّ  لَإإو َي يَإُقإإل َمَعهإإامتإإاا، واولإإه " ا ملإإة لإإرج   إإا بيإإ  أىب " ُغُصإإنه اَ صإإيُه َعَرفنإإا العهإإرَ  ابه
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حإ     لبإإبا فيإه معإىن خ إّى، وهإو أ  املمإدوح عمإد إىل ذاا امل إإارا الإ  كانإ  أفعإال ،ابئإه 
أل إإإا     إإإو  نسإإإبا إ  إذا كانإإإ  هإإإى ن سإإإها، واإإإد دل علإإإى م ارمإإإه مب إإإارا كإإإراا ةإإإ  ،ابئإإإه 

َرفنإا عَ ذل  ابسبعمال العار  اعِت با ا عن ايه واسم أبيه واسإم جإدة واسإم جإد أبيإه، واولإه "
لُغُصإإنه  " كإإيا ةإإ  اإإول أىب متإإاا "دليإإل صإإد  مل بإإ " أل  ةصإإن التإإ ر لإإيا لإإه عإإر  العهإرَ  ابه

إ  هإإإية التإإإ رأ، فقإإإد ُنبلإإإف ىف نسإإإه الرجإإإل، ومإإإن املسإإإبحيل أ  نبلإإإف ىف نسإإإه الغصإإإن 
وأ  هإإإيا الغصإإإن مإإإن حمإإإ  هإإإيا العإإإر ، ودليإإإل امل بإإإ  اإإإد يبطإإإر  إليإإإه ا حبمإإإال فيسإإإق  بإإإه 

وراجإإا لبإإدرك الصإإورأ واعيإإهأ وا صوصإإية الإإ  اسإإب رجها أبإإو الطيإإه مإإن معإإىن أىب  ا سإإبد ل،
متإإاا والإإ   اد  إإإا وةلإإه، وهإإإية هإإى صإإنعة أىب الطيإإإه وهإإيا هإإإو عملإإه الإإيى هإإإو مإإن صإإإميم 

 التعر، وحتليُله حتليل  وهر التعر. ومن  واهد هيا الباب اول أىب متاا:
 الُعيرُ  سو ه الَقضا ه ىل ىَأساَ  َف   َأ َّ َأحَسَن َمطَلب ن كاَ  َذنبل 

 واول البحلى:
ىنَ  ا ىالي  إهذا حَماسه  َكيَف أَعَبيهرُ   فَإُقل ىل ا ُذنوىبر اص  أُدهلُّ  ه
 ىف هيا الباب من مراجعة ا  ااي ال  متثل ال رو .  م ر لنا وحنن 

أحسإنها ول إن  أبو متاا يقول ذنب هو أ  أحسن مطلب أسإا ، يعإىن أنإه اصإد مإن املطالإه
القدر  دّخل ف ان  ا سا أ هى مثإرأ هإيا املطلإه األحسإن، وهإيا لإيا ذنبإا ألنإه ي يسإ  وأ  

وبإإيل  بإإرق هإإو مإإن الإإينه،  -وهللا يغ إإر لنإإا وألىب متإإاا  -الإإيى كإإا  منإإه السإإو  هإإو القضإإا  
 وهيا كيا وا   وليا فيه صنعة.

 سإإإه واإإإال "حماسإإإىن الي إإإى أدلُّ  إإإا" والبحإإإلى ي جيعإإإل ا سإإإن ملطلبإإإه، وإاإإإا أ إإإافه إىل ن
ف مإإا ا سإإن وجعلإإإه حماسإإن مث ميإإ  هإإإية الاسإإن بقولإإه أُدلُّ  إإإا، و  يُإإدلُّ إ  مبحاسإإن يب إإإرد 

حإ أ مبهمإإة ي   إا، مث فإوج    إإا صإارا عنإد النإإاس عيإواب، وهإإية امل اجإهأ أذهلبإه، وأواعبإإه ىف
يعإإرف ومإإن   يعإإرف، واإإال عإإم اولإإوا ىل   جيإإد لن سإإه  رجإإا منهإإا، فسإإهل القإإارق والسإإاما ومإإن

 يإدلو   إا، وهإيا وااإا ةريإه   أعإرف كيإف يعبإير النإاس عإن حماسإنهم الإ  كيف أعبير ألى
عإيا ا سإإب هاا الإيى هإإو أكإرا مإإا ىف البيإ ، البحإإلى وم إاج  وكإإل مإا ىف البيإإ  مقدمإة  يإإ  
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و يإإإإإل ال عإإإإإال الإإإإإ   إإإإإوا را  يواجإإإإإه انب اسإإإإإا واخإإإإإبي  ىف  قإإإإإدير املإإإإإرو اا وم إإإإإارا األخإإإإإي 
األجيإإال علإإى ا  إإاوأ  إإا، و قإإدير و،إإد فاعليهإإا، فقإإد صإإار كإإل ذلإإ  ىف النإإاس عيإإواب، وهإإيا 

النإإاس ويقإإول  مواإف ةريإإه   يعإإرف كيإإف يبعامإإل معإإه، وكهنإإه بإإيل  تإإبم ويإإرف  ويصإإر  ىف
ذكإإرة أبإإو  بيإإ  أىب متإإاا، املعإإىن الإإيى علمإإوان كيإإف يعبإإير السإإنو ، ولإإيا  إإإ  مإإن ذلإإ  ىف

ىف الصإإورأ الإإ  عر إإناها صإإار رفضإإا واحب اجإإا وإن إإارا وحإإ أ واخإإبي  ىف بيإإ  البحإإلى،  متإإاا
وه إيا رأينإا املعإىن عإاراي عنإد أىب متإاا  وهية هى ال ايداا ال  أ إافها البحإلى ألصإول املعإاى.

 .الطيهمث كساة البحلى ل دا من عندة، ف ا  أح  به، وكيل  يقال ىف أىب متاا وأىب 
داخلبإإإإه الصإإإإنعة الب ويإإإد والبصإإإإوير والبثقيإإإف عنإإإإد  إإإإاعرين، ى وأنبقإإإل اآل  إىل املعإإإإىن الإإإي

وأكب إإى بتإإاهد واحإإد مإإن  إإواهد عبإإد القإإاهر الإإيى كإإا  يإإيهلىن بقدر إإه ال ائقإإة الإإ  كإإا  مييإإ  
لتإعر  ا بع املعإاى العاريإة واملعإاى امل سإوأ، مث مييإ  ال إرو  بإع كسإوأ وكسإوأ، ولإيا ىف علإم ا

فيإإه  إريف بن سإه يإإرو   وبيةبإه  إإ  أن إا و  أةمإإ  مإن هإيا، واإإد اخإلا  إاهدا  املعإىن
الب ويإإإد وحسإإإن البصإإإوير كرمإإا ونإإإبي فإإإهو ى ا سإإإن مإإإن  ويإإرو  وهإإإو عإإإار مإإإن ال سإإوأ، مث  ادة

 ا هبع، جهة الل   وجهة املعىن.
 اال التيو ر،ه هللا وأ قنا به كرامة ن ا وارأ عع:

مإإن ا إإوارل إىل ا  إإإال ىف  اعإإة مإإن أصإإحاب َاطَإإإرهّى فقإإبلهم ومإإّن عليإإه ليإإإد  برجإإل ى أُ إإ
 فهىب واال: كان  عندة، وعاد إىل اطرّى فقال له اطرّى عاود ابال عدو هللا ا  ال

 و  هإإإإ  ا م رُّ قه بيد  ُ   ال عن سلطانهأأاا ل ا  ّ 
 ه ُ له فعي  ْ واحب ّ  الصفّ  ىف  إ ا"ة  ُ  ْ اإَ ماذا أاول إذا وَ 

 هني ُ   ْ لَ دَ نْ فحَ  ىَّ ةرس  لد  ث األاواا أ  صنائعاً وحتدّ 
 متاا: ما اول أىب

 ىعنه معروفه عند ع اى  ْ إذ  ه ُ وْ  َ من لو هَ  القوله  رَ  ْ هُ  لُ به رْ سَ أُ 
اارأ ال يمع و ا ا صبا على أ د ا ملبع  قاراب عند التاعرين كما فعإل عبإد القإاهر، 

اإإول ا إإارجّى "واحب إإ  لإإه فعي إإه"  مإإن الب ّقإإد، وسإإب د هإإيا ىف ولإإن  سإإبطيا ذلإإ  إ  مب يإإد
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وهإاا  ا ملبإا  مإا  إدأ  قار مإا  بل بإا  اخبيفإا  ى"عنه معروفإه عنإد ع اىواول أىب متاا "
 أ د من هيا ا الاب وهية هى أن ا ص اا التعر.

ه اب إإإإارجى سإإإإواب  املعإإإإروف عنإإإإد ا إإإإارجّى حتإإإإبم وعنإإإإد أىب متإإإإاا   إإإإو، وا حب إإإإال أ إإإإب
التإاعر، واي بعإد مإا بإع مإن تإبم ومإن يَإْهُ إو ى صاحه النحلة وامليهه، واع و أ به ابلطإائ
 اال التيو "وم  كا  احبم وه ا واحدا".

كيمإإه مإإن أولإإإه،   وراجإإا اإإول ا إإارجى و بإإإع كيإإف سإإ ن  هإإإية ال  إإرأ سإإ وان خ يإإإا ىف
" و بإإّع صإإورأ ال عإإيا وهإإى ل عإإن سإإلطانها أأاا إإل ا ّ إإهإإيا ا سإإب هاا ا ن إإارى "  بيإَّْنهإإا ىف

 ىَّ ةرسإإ  لإإد صإإنائعاً " و   إإ  أنإإ   سبحسإإن اولإإه "  إإا مو  إإه رُّ قهإإ ُ  طإإل عليإإ  مإإن اولإإه "
ملقامإإه  ي أاإإرأ أفضإإل منهإإا ىف معناهإإا، وإاإإا ،ثإإر الن إإل هني ُإإ  ْ لَإإدَ نْ حَ " وكلمإإة هني ُإإ  ْ لَإإدَ نْ فحَ 

ندإل، وأ  الصإنيعة إذا ةرسإ  ىف ن إا ل إيم خسإيا من الثمإار وأ  مثإرة أبعإد مإا ي إو  عإن ا 
نإإيل يصإإ  نلهإإا حإإندي. وهإإية األبيإإاا جيإإدأ جإإدا وإ  كإإا  أهإإل العلإإم ابلتإإعر يعرفإإو  مإإن 
البي  الواحد م ا  الرجل من ال ضل وأنه من ايل اائل فحإل، فهإيا ال إيا دال علإى أ  هإيا 

 ا ارجّى كا  من هية الطبقة.
أة اب سإإب هاا الإيى فيإإه معإىن الإإرف  وا ن إار مثّ صإإّور ه إإا ة واإول أىب متإإاا اإول جيإإد بإد

لإيى املعإإروف ىف صإورأ منّ إإرأ ملإإا ذكإر السإإرابل املنسإإول مإن ه إإر القإإول، وهإيا إحسإإاس عميإإ  
ببتإإإاعة م افإإإهأ ا سإإإن ابلقبإإإي ، وأصإإإل هإإإيا أ  العإإإرىب ي إإإاف  صإإإاحه الصإإإنيعة إبلقإإإا  ردائإإإه 

  ر إإوا  هللا عليإإه، وبنإإا  صإإورأ أىب متإإاا ىف اولإإه مإإا كعإإه بإإن  هإإ عليإإه كمإإا كإإا  رسإإول هللا 
الإيوف، و   إ  ى ا ن إار "أسربل ه ر القول" مثسا على هإيا وال إيا علإى ا سإب ناف 

ا إإارجى مغتإإاأ مبإإا هإإو عليإإه مإإن التإإعر، وصإإورأ ى أ  صإإورأ أىب متإإاا منب عإإة مإإن حرفبإإه الإإ  هإإ
 حي  هو حامل لسيف َتْمى به ميهبا.

ىف هإيا البإاب أفضإل مإن هإيا ذا  بإا حإىٍّ   يضإيا عنإدة معإروف ولإه كإيا  وكا  أبو متإاا
 البي  كقوله:

عروَف ُسحباً ى َوَة  
َ
 َوَ تُحُه عهنَدُة بيُ  اأَلايدي ََيُكُل امل
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واد ذكرة عبد القاهر ىف  واهد  قده مثل وة ، وهو   يصل  للموا نإة مإا اإول ا إارجى 
 اليى ي اف  املعروف ابملن ر. ف، وكيا ا ارجى ىفألنه ييكر أنه   يضيا عندة معرو 

  أعإرف اباب ىف دراسإإة التإعر وبيةإة البيإإا  أفضإل مإن هإإيا البإاب، ألنإه دراسإإة  إنإىن الإ 
 هإإو حمإإ  التإإعر، وي أجإإد أمبإإا لإإن ا و  أبإإر  إإا مإإن فإإر  البهمإإل ىفى حمإإ  البصإإوير الإإي ىف

 إإإرو  كلمإإإا أوةلإإإ  ىف الداإإإة وا  إإإا  كإإإا  الصإإإيا والصإإإور وإدراك ال إإإرو  الإإإ  بينهإإإا، أهإإإية ال
 إدراكها أمبا وأن ا.

بعإ  كيمإه يقصإر البيةإة عليهإا كمإا رأيإ   ا قيقة أدركها عبد القاهر واإد رأيبإه ىف وهية
القا إإى علإإى بإإن عبإإد الع يإإ  يقصإإر علإإم التإإعر عليهإإا، وسإإهبع كإإيا القا إإى بعإإد ذلإإ ، أمإإا  

ةإإة علإى هإإيا البإإاب فهإإو اولإه وهإإو يإإيكر املعار إإة عبإإد القإإاهر الإإيى يقصإر فيإإه علإإم البي كإيا
وأ  املعإار  ل إيا   سإبيل لإه إىل معار إبه إ  أ  يعار إإه مإن جهإة ال صإاحة والبيةإة، اإإال 

عادا املعار ة إىل جهة املعإىن، وكإا  ال إيا يعإار  مإن حيإ  هإو فصإي  وبليإا  وإذاالتيو: 
ختإإ  الل إ  عبإإارأ عإن خصإإائ  ووجإإوة الل إإ  حصإل مإإن ذلإ  أ  ال صإإاحة والبيةإة و  ومب إّ  
، 259 ]د ئإإإإل ا ع إإإإا  ص أصإإإإول املعإإإإاى  ايداا حتإإإإدث ىفو ال إإإإيا عليهإإإإا،  معإإإإاى   إإإو 
260.] 

أصإول   ايداا حتإدث ىفو ال إيا عليهإا،  معإاى خصائ  ووجوة   إو راجا اول التيو: 
لتإاعر ل دإا مإن عنإدة . وراجا التواهد ال  اإدمناها، وراجإا املعإىن العإارى الإيى كسإاة ااملعاى

ف إا  أحإإ  بإإه، وراجإا حسإإن الد لإإة ومتامهإإا فيمإا لإإه كانإإ  د لإإة، وراجإا  إإوخى معإإاى النحإإو 
على وف  األةرا  ال  يقصإد إليهإا املب لمإو ، واصإ  علإى هإية املراجعإة لببهكإد مإن معرفإة مإا 

اولإإه: إاإإا بإإع هإإيا كلإإه مإإن و إإائم، مث خإإي كإإل هإإية العائلإإة معإإ  واذهإإه إىل ا إإاح  وااإإرأ 
 التعر صياةة و رب من النسم ونو  من البصوير، جتد كلمة ا اح  هى أا ذل  كله.

وا يصإة أ   إإ  الصإور واعي إإاا وا صوصإإياا الإ    إإو  عليهإإا املعإااى والإإ ايداا الإإ  
حتإإإإدث ىف أصإإإإوعا كإإإإل ذلإإإإ  هإإإإو حمإإإإإ  الإإإإدرس البيةإإإإى، مث إ  ماد إإإإه األأهإإإإر واألنإإإإور هإإإإإى 
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ملعإإاى الواحإإدأ الإإ  ختبلإإف عليهإإا الصإإور، واإإد أفردهإإا علمإإا"ان ابلبإإهليف ومهإإدوا املإإوا انا بإإع ا
 الطري  إليها، ول ننا  غلنا عن ذل  مبا  غلنا به.

وبعإإإإ  املصإإإإن اا أو كثإإإإ  منهإإإإا اإإإإد أدخلإإإإ  هإإإإيا البحإإإإ  ابب السإإإإرااا التإإإإعرية، وهإإإإم 
نسإإإم والإإإإ ايداا الإإإإ  البصإإإإوير وال يعلمإإإو  أنإإإإه لإإإيا مإإإإن السإإإرااا أل  السإإإإراة     إإإو  إ  ىف

حتإإإإإدث ىف أصإإإإإول املعإإإإإاى، و    إإإإإو  ىف أصإإإإإل املعإإإإإىن، وي يقإإإإإل أحإإإإإد إ  أاب متإإإإإاا سإإإإإر  معإإإإإىن 
 ا ارجى أو سر  معىن أىب نيلة، و  أ  البحإلى سإر  معإىن أىب متإاا، ورمبإا ي إو  الإيى أةإرى

وههم علمإإإا ان بإإإدخول هإإإيا ىف ابب السإإإرااا أ إإإم وجإإإدوا خصإإإوا التإإإعرا    يتإإإهرو  ىف وجإإإ
سيحا أفعل من سيح السراة كمإا فعإل ا إامتى مإا أىب الطيإه وكبإاب الوسإا ة أكثإرة ىف هإيا 

 الباب.
وكا  على بن عبد الع يإ  مإن أعلإم النإاس ابلتإعر، وكإا  يبهإّدى بإيكا  ع يإه و بإا اندر 

لإإه، إىل حماسإن التإإعر، وكإإا  ذا درايإإة وذا روايإإة وذا  بإا وذا دربإإة وراي إإة وكإإا  اندرا ىف ذلإإ  ك
وي ي إإإن  إإإعر أىب الطيإإإه وحإإإدة حتإإإ  لسإإإانه، وإاإإإا كإإإا  التإإإعر كلإإإه حتإإإ  لسإإإانه، وي أعإإإرف 
أوسا حم وأا منه، و  أادر علإى اسبحضإار التإبيه والندإ  مإن  إعر  إعرا  العصإور كلهإا منإه، 
وي أعإإإرف أاإإإدر علإإإى إدراك ال إإإرو  بإإإع هإإإية األ إإإباة والندإإإائر منإإإه، ولإإإو اسإإإبطع  أ  أح إإإ   

ة   دبه ملا فيه من  بإار التإعر وإ  كإا  ذلإ  كافيإا، وإاإا ألنإ   إرى فيإه  بعإا كباب الوسا 
ىف فهإإم التإإعر حتإإه أ   ي مإإه، يرواإإ  هإإيا القا إإى حإإع  إإراة يقإإف عنإإدما يتإإببه مإإن التإإعر 
ويسإإإب رل لإإإ  منإإإه مإإإا نبلإإإف، وحإإإع يقإإإف عنإإإدما يبباعإإإد مإإإن ىف أإإإاهرة ويبقإإإارب ىف اب نإإإه، 

رب والبباعإإإد بداإإإة  إإإديدأ، وا يصإإإة أنإإإه يعلمنإإإا كيإإإف نقإإإإرأ وحإإإع تإإإدد لإإإ  مسإإإافاا البقإإإا
 التعر.

واإإإد ذكإإإرة عبإإإد القإإإاهر ىف كلمإإإاا  بصإإإرأ ول نهإإإا  إإإدل علإإإة  قإإإدير وإكبإإإار ومعرفإإإة بقإإإدر 
 الرجل ىف ابب الوعى اليق  ابلصنعة ا  ية ال   قوا عليها صناعة التعر.

ابب دراسإإة  إإوارد الصإإور علإإى  هإإيا العإإاي البصإإ  ابلتإإعر ذكإإر ىف ابب السإإرااا الإإيى هإإو
يإنه    "املعىن الواحد أ  علم هيا الباب هو امل ب  اليى  عرف بإه أاإدار علمإا  التإعر وأنإه 
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 اسإإبوفاة ، و  كإإل مإإن أدركإإهولإإيا كإإل مإإن  عإإّر  لإإه أدركإإه ،بإإه إ  النااإإد البصإإ ، والعإإاي املإإ ّه 
 تإإإعر، حإإ  متيّإإإ  بإإإع أصإإإنافه وأاسإإإامهه،مإإإن جهابإإيأ ال إإإيا، ونُإّقإإإاد ال عإإإدُّ ولسإإإَ   ُ  ،واسإإب مله

 .[183وحتي  علما بر به ومنا له" ]الوسا ة ص
النااإإإد هإإإيا الإإإن  الصإإإادر عإإإن واحإإإد مإإإن أكإإإابر علمإإإا  التإإإعر و ّمإإإل كلمإإإاا ..  وراجإإإا

، وأ  هإية األوصإاف العاليإة الإ    ونُإّقإاد التإعر .. جهابإيأ ال إيا.. و  والعاي امل ّه  .. البص 
إ  الة اليلإة مإن علمإا  التإعر لإيا لبحصإيلها سإبيل إ  علإم هإيا البإاب الإيى هإو يوصف  ا 

 . وارد الصور على املعىن الواحد، وأنه   ت م فهم هيا الباب إ  رجال هية الطبقة
ومإإإن امل يإإإد أ  نضإإإإا هإإإيا الإإإن  مإإإإا نصإإإوص عبإإإد القإإإإاهر ىف  عريإإإف ال صإإإاحة والبيةإإإإة 

الإإيى ذكإإرة ا إإاح  لببإإا ر هإإية النصإإوص و ثكإإد أ يإإة هإإيا  والد لإإة والإإندم، والإإندم والبصإإوير
 الباب اليى عقدا عليه هية املقدمة  برا ة ملا رأيبه  به ُمْهَمل ىف دراسبنا البيةية واألدبية.

وأخإإإبم هإإإية املقدمإإإة ب لمإإإاا عإإإيا القا إإإى ا ليإإإل  لبقإإإى ب لمإإإاا لعبإإإد القإإإاهر ىف هإإإيا 
 الباب.

 اال أبو الطيه:
 اإإف يف إذا كا  ن اريًة ُعْرب  دُ إحدائى اعند وهُ اب ُسيوُف 

 ف يف إذا كا  الليوُث له َصْحبا  ويُرهُه انُب اللي ه والليُ  وحَدة
 اإف يف مبْن يْغتى البيَد إذا عبّ   هإوُنتى ُعباب البحره وهو م ان

بل إ  معإىن هإية األبيإاا الثيثإة واحإد، وإ  اخاال القا ى ىف  عقيبه علإى هإية األبيإاا "
[ و إإإا هإإإيا إب ا   إإإوارد الصإإإور علإإإى معإإإىن واحإإإد مإإإا 203" ]الوسإإإا ة ص املعإإإار  واألمثلإإإة

 ميحدة أ  املراد ابملعار  الصور.
 

 و،خر دعواان أ  ا مد هلل رب العاملع وهيا حسب
 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى ،له وأصحابه ومن  بعهم إبحسا  إىل يوا الدين
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 حممد أبو موسى
 

 1428ذى القعدأ  20امل رمة ىف م ة 
 2007نوفم   30املواف  
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