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 تقريض الكتاب
 

بقلم العالمة اجلليل األستاذ األكرب اهلمام موالان الشيخ سيدي حممد بن يوسف شيخ 
 اإلسالم احلنفي أبقى هللا النفع به.

محداً ملن نظم جواهر البالغة أبسالك البيان، وأهلم كلل بليلمل ملقت لى احللال والشلان، وأكلرم 
من شاء بف يلة اإلحسان، والكلم احلسان، وصالة وسالماً عللى سليدان وملوالان حمملد أ  ل  
من نطق ابل اد من بل  معلد وعلدانن، امل يلد ابلقلرلن، اللزي أعنل  م لانع البلالاء ملن  لا  

كللن هلللم ا معا يللته يللدان، صلللى هللا عليلله وعلللى لللله وأصلل ابه الف لل اء اجللللة ودان،  لللم ي
األعيلللان، وبعلللد  قلللد أجللللو النظلللر ا غ لللون هلللزل الرسلللالة اللللوجي ة، واللللد ة ال مينلللة الع يللل ة، 
 و فللو من للا علللى  ويللة هاهللرة هاهيللة،  طو  للا دانيللة ال فسللمع  ي للا الغيللة،  ي للا مللن فقريلل  

ملا فتلقلال املد كلة دنلرد االلتفلا ، وال يشلى  يله احلا ظلة الفللوا ، العبلا ة، وفويلي  اإلشلا ة، 
معلل هة القواعلللد دتتلللا ا  الشلللواهد، و را لللد الفوا لللد، ،  اعتبلللا ا  لطيفلللة، و قيقلللا  شلللريفة، 
وأهنلللا لتب لللرة للناشلللة ، وفلللزكرة للشلللادين واملتب لللرين، جلللديرة ابلتت لللي ، ألن فكلللون مبلللدأ 

ذللللهل اهلملللام انشلللراً لويلللة العللللوم، وكشلللا  غلللوام   لد اسلللة التلتلللي ، حسلللنة ملللن حسلللنا 
املف للوم، مللدبح صللف ا  امل للا   ببللدا ع الت بللا والت ريللر، العالمللة اجل بللز األسللتاذ الد اكلللة 
الن ريلللر، صلللفوة ا لللاة أل عبلللد هللا الشللليخ سللليدي حمملللد الطلللاهر ابلللن عاشلللو  شللليخ اإلسلللالم 

يلللدة، وم للنفا   ا قلللة مفيللدة، متلللع هللا املللالكي أدام هللا   لللله، وكللم لللله ا الفنللون ملللن يللد مح
بلن يوسلف  األمة دواهبه العلمية، وحمر افله العبقريلة، دنله فعلا  وكرمله كتبله الفقلا ،   بله حمملد

  بيع ال اين سنة ،حدى ومخس  وثالمثا ة وألف. 12شيخ اإلسالم احلنفي لطف هللا به ا 
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 قرار النظارة العلمية
النظا ة العلمية فلد ي  ملوج  عللم البالغلة ألهلل السلنة األو   احلمد هلل أما بعد  قد  ر  

سلللبتمرب  10مجلللادى األو  وا  10ا املرفبلللة املتوسلللطة عويلللاً علللن  سلللالة الويلللع وكتللل  ا 
 .1932 – 1351سنة 

 ، حممد الطي  بام، صاحل املالقي.حممد بن يوسف، حممد الطاهر ابن عاشو 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 لسالم على سيدان وموالان حممد وعلى لله وص بهوال الة وا

 
 هذا موجز علم البالغة

للًوا ا ا فاللاء،  للر  ح س  أمللا بعللد محللداً هلل الللزي أنطللق البلاللاء و  وللل النباللاء، وميلل هم عمللن ياس،
اء، وكللل مللن صللاى ،  دعوفلله ا  وال للالة والسللالم علللى املرسللل ابحلنيفيللة ال أمللو  ي للا وال شالل

و طلبلة العللم ي اوللون عللم البالغلة بطريقلة بعيلدة علن اإليفلاء ابملق لود أ  ل صااء،  لينين  أيل
،ذ يبتللدنون د اولللة  سللالة االسللتعا ا  ألل القاسللم اللي للي السللمر ندي وهللي هبللدة مستتل للة 
من  قيقا  املطلول واملفتلاحي ستسلوهنا  بلل ،ابهنلا ا يتنلاولون لت لر التفتلاهاين  بلل أن   لزوا 

يلل اً ج وا ابتللدا  م شللو  وا انتقللاهلم طفللرة  رأيللو أن أيللع هلللم لت للراً و شلليةا مللن علللم املعللاين
يلم د ما  علم البالغة ليكون هلم كاملقدملة مل اوللة د وخم لت لر التفتلاهاين ويلعته ويلع ملن 
يق لللد ،  ف قيلللف طلبلللة هلللزا العللللم ابملسلللا ل النا علللة اةلللردة علللن املباحللل  الطفيفلللة ا  نلللون 

فقنللول   ملللاً يلللمنو هللللم أن ينطقللوا بلسلللان   لللي ، و للل وا أوطلللا  أهلللم البالغللة ال الثلللة  لللينن 
 أذهاهنم من احمل  ال ري .
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 مقدمة
البالغة  عالة م د  بلامل ب م الالم كفقه وهو مشتق من بل مل بفت  الالم بلوغاً دعىن وصلل 

مجيلع ملرادل  و،منا مسي هزا العلم ابلبالغة ألنله دسلا له ودعر ت لا يبللمل امللتكلم ،  اإل  لاحي علن
بكالم س ل وواي  ومشتمل على ما يع  على  بول السلامع لله ونفلوذل ا نفسله  لملا صلا  
هلزا البلللومل املعنللوي سلنية سللاول   لليل ا صللزا العللم صللاغوا للله وهن  عالل ب للم العلل  للداللللة 

ا يلمال ،ذا فكلم  ينمنا اهتمامه أبن ينقلل ملا   ينن املتكلم (1)على السنية  قالوا علم البالغة 
،  ذهلللن سلللامعه   لللو حمتلللا   بلللل كلللل شللليء ،  معر لللة اللالللة الللل  يريلللد أن  اطللل  صلللا ملللن 
مفرداهتللا وكيفيللة فركيب للا  للينذا ل يعلللم ذلللهل ل يكللد كالملله أن يف للم وهللزل املعر للة   للل للله مللن 
عللم اللالة والن لو وال لر   لينن حلاول فكلم لا بلدون هلزل املعر لة كلان م لله كملا  لال احلطيةللة 

م اللالة والن لو وال لر   ينمنلا يسلتطيع أن عل،ذا ولكنه  (2)((ربه  يعنبهعالشعر ))يريد أن ي ا
حاصللل املللراد وأصللل املعللىن وال يسللتطيع أن يف لل  عللن أللام املللراد  لللو أ اد أن  للربك يعللرب عللن 

حب للو  فلميللز واحللد مللن فالمللزة د سلله ويلللف البللا    قللال لللهل ح للر ه د ل فف للم ،ال أنلله 
 و  ه د لةال فكتبه متتلفاً ا ،ذا علمو أن بقيلة التالملزة ل س لروا  قللو لله  ملا أ ربك حب

ابلهل ل يربين بعدم ح و  أن  وان ع وغامها؟  ال لهل  ألسوا  د أ ربفهل حب لو  ه د ول 
أذكللر لللهل غللال؟  للدلهل بقوللله ذلللهل علللى   للو ل ا معر للة أداء مجيللع مللرادل علللى أنلله لللو فنبلله 

لقللال ح للر ه د ول س للر أنلل  ل س للر ان للع ل س للر ههللا وأ للز يعللدد بقيللة للل  دة البيللان 
التالمزة أو استعان حبركة يديه  قال لهل ح ر ه د ا ير  بيديله كالنلا   هلملا ك نله يشلا 
،  معلىن  قللح   ينةللز أدى مجيللع مللرادل لكللن بعبللا ة غللا سلل لة ومللع ،شللا ة  للينذا كللان  للد علللم 

عن هزا املراد وهي أن يقول ما ح ر ،ال ه د كان  د بلمل ،  أداء  الكيفية ا  وصية للتعبا
                                                

كللالم   ( وبيللان ذلللهل أن اشللتمال الكللالم علللى الكيفيللا  اللل  فعا   للا  اصللة   لل اء العللر   كللان كالم للم أو للع مللن1)
عللامت م وأنفللز ا نفللوخم السللامع  وعلللى مللا شللابه فلللهل الكيفيللا   للا أبتكللرل امل اولللون لكالم للم وأدصللم وعلللى مللا سسللن 

 ذلهل  ا و ع ا كالم العر  وابتكرل املولعون بلساهنم يعد بلوغاً من املتكلم ،  منت ى اإل  احي عن مرادل.

يالً ا العربيلة علن صلخ أ زفله الشلرطة ا سلر ة أهتلم صلا  لا الً ا  ( م ال ذلهل ملا حكلال اجللاحن أنله سل ل  جلالً د ل2)
أي شلليء أسلللموا هللزا ال للخ؟   جللا  ))ا أصلل ا  سللند نعللال(( أي ا أصلل ا  النعللال السللندية، و للال مللرة يشللتم 

ي لة، غالماً للناحن ))النلاخم ويللهل أنلو حيلاء كل لم أ لل(( يريلد أنلو أ لل النلاخم حيلاء واسلم هلزا اللد يل نفلي  بلن بر 
وكما يريد أحد أن يقول ابع  رس   يقول بيع  رخم و رخم ألنه ال يعر  كيف ي ومل مايي ابع وال يعلر  صلياة امل لىن 

 وال اإلعرا .
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مجيع مرادل بكالم س ل وكزا ،ذا أ اد أن  ربك عملا أبلالل عنلمة ملن الشلناعة والفتلهل ا يلوم 
ويلر  الفلرخم   دملال وهلر   اكبله من أ مه  نعل يقول  تل  الانً وجرحي  الانً وير   لالانً 

يننلله  للد دلللهل علللى مجيللع مللرادل بعبللا ة غللا وايلل ة ا الداللللة وسللن نسللاءهم وحطللم مشللاهتم  
على مجيع املراد بكالم واي  الداللة عليه، ومللا كانلو الكيفيلا  امللزكو ة ال فقلع ،ال ا كلالم 
 اصللة أهللل اللسللان العللرل مسوهللا اب  وصلليا  نسللبة ،  ا  للو  وهللو يللد العمللوم الللزي 

 .أي اً هو دعىن اجلم و  وفسمى ابلنكو 
لعلم الباحلل  عللن القواعللد اللل  ف للا الكللالم داالً علللى مجيللع املللراد ووايلل  الداللللة عليلله  للا

يلللدعى عللللم البالغلللة، ا ،ن هناللللهل حمسلللنا  للكلللالم ملللب اشلللتمل علي لللا اكتسللل   بلللوالً عنلللد 
سامعه وملا كان حسن القبول يبع  السامع على اإل بال على الكالم بشراشلرل وكلان ا ذللهل 

ع امللراد جعللوا فللهل احملسلنا  اللفظيلة ملن لواحلق مسلا ل هلزا العللم سلواء  عون على ،يعلاء مجيل
 ا  ول أل ذني  اهلزيل كاملطابقة   (1)املعنويكان حسن ا عا ياً للفن من ج ة مو عه 
 أمللللللللا والللللللللزي أبكللللللللى وأيلللللللل هل والللللللللزي

 
 أملللللللللللا  وأحللللللللللل  واللللللللللللزي أملللللللللللرل األملللللللللللر 

   ول احلريري أم كان حسن ا عا ياً له من ج ة فركي  حرو ه كاجلناخم ا 
لللللللللللللللللللللللللم  مس، لللللللللللللللللللللللللًة  ملللللللللللللللللللللللللد ل  هلللللللللللللللللللللللللا  س،

 
لللللللللللم ة   س،

 واشلللللللللللكر مللللللللللللن أعطلللللللللللى وللللللللللللو مس،
  كل ا فسمى احملسنا  وفوابع البالغة ويلقبوهنا ابلبديع. 

 احن للر علللى البالغللة لللزلهل ا ثالثللة  نللون  للن املعللاين وهللو املسللا ل اللل  دعر ت للا يسللتطيع 
م املعللاين ألن مسللا له فعلمللهل كيللف املللتكلم أن يعللرب عللن مجيللع مللرادل بكللالم  للا ، ومسللي عللل

مللل جبففيلد معلاين ك لاة ا ألفلاي  ليللة، أملا بل  دة لفللن  ليلل يلدل عللى معلىن حقله أن يل دى 
م ل صياة ،منا ا احل ر، وكلمة ،ن ا الت كيد و د اإلنكلا  معلاً وأملا أبن ال ي يلد شليةاً ولكنله 

م لل فقلدا املفعلول والظلر  إل لادة يرف  الكالم على كيفيلة فل دي بلزلهل المفيل  معلىن ها لداً 
احل للر ا حنلللو  هللا أحلللد، و، ك نعبلللد وهللزا الفلللن هلللو معظلللم علللم البالغلللة، و لللن البيلللان وهلللو 

                                                

( املراد دو ع اللفلن املعنلوي أن معنلال املويلوع لله ا اللالة هلو هلو حبيل  ال صلد لله   وصلية ا ا لتال  معنلال حلب 1)
ل يوجللد مو للع يكللون  يلله لو للوع ذلللهل اللفللن أحسللن مللن و للوع غللال  يننلله لللو  للال ))أمللا ي للا مللن مسللا ل علللم املعللاين بلل

واللزي أبكلى وأ شللد(( لكلان و للوع لفلن أ شللد أ لل مللن و لوع لفلن أيلل هل وكلزلهل لفللن أبكلى لللو و لع مللع  ولله والللزي 
 أما  ل يكن له من احلسن ما كان له ا مويعه األول.
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يعر  ويوحي الداللة على امللراد كقوللهل  عنلمة أسلد، وحلا  ك لا الرملاد،  املسا ل ال  دعر ت ا
 ا فقدم.و ن البديع وهو املسا ل ال  فب   عن احملسنا  اللفظية كم

 تعريللف علللم البالغللة هللو العلللم ابلقواعللد اللل  صللا يعللر  أداء مجيللع الماكيلل  حق للا و،يللراد 
 أنواع الشبيه واةاه والكناية على وج  ا و،يداع احملسنا  بال كلفة مع   احة الكالم.

)ات  لله( كللان هللزا العلللم من للو اً ا كتلل  ففسللا القللرلن عنللد بيللان ،عنللاهل وا كتلل  شللرحي 
ونقللدل وحمايللرا  األدابء مللن أثنلاء القللرن ال للاين مللن اهلنللرة  ل لف أبللو عبيللدة معمللر بللن  الشلعر

  344كتللا  زللاه القللرلن وألللف اجلللاحن عمللر وبللن حبللر املتللوة سللنة   144امل للىن املتللوة سللنة 
كتباً ك اة ا األد  وكان بع  من هزا العلم من و اً أي اً ا كت  الن و م ل كتلا  سليبويه 

تللل ليف ،ال ا أوا لللر القلللرن ال الللل  ،ذا أللللف عبلللد هللا بلللن املعتللل  ا ليفلللة العباسلللي ول  للل  ابل
 تللليالً بعلللد أن بويلللع لللله اب ال لللة ومكللل  يوملللا واحلللداً  296واملتلللوة سلللنة 247)املوللللود سلللنة

 البديع أودعه سبعة عشر نوعاً وعد االستعا ة من ا(. ليفة( كتا  
 لل لف كتابيللله  471الشلللا عي املتللوة سلللنة  ا جللاء الشلليخ عبلللد القللاهر اجلرجلللاين األشللعري

دال لل اإلعنللاه وأسللرا  البالغللة أوهلمللا ا علللم املعللاين وال للاين ا علللم البيللان  كللاان أول كتللاب  
  مللا م للل د  متنللاثر  غللال ولكن مللا كللاان غللا ملت لل  وال اتمللي المفيلل  ميلل ا هللزا العلللم عللن 

يوسلللف بلللن حمملللد بلللن عللللي ا  اللللدين كنللل ل صلللاحبه ليلللنظم منللله عقلللداً عنلللد   يللله  لللانربى سلللر 
،  نظلم فللهل اللد    ل لف   626واملتوا سلنة  555السكاكي ا وا همي املعت يل املولود سنة 

كتابللله العنيللل  املسلللمى مفتلللاحي العللللوم ا عللللوم العربيلللة وأودع القسلللم ال الللل  منللله اللللزي هلللو 
د ي  وال لبح  كلان املق ود من الت ليف مسا ل البالغلة دوهنلا عللى طريقلة علميلة صلاحلة للتل

الكتا  الوحيد ا تبسه ملن كتلال الشليخ عبلد القلاهر وملن مسلا ل الكشلا  ا ففسلا القلرلن 
لل لشلللري   صلللب  عملللدة الطلللالب  هللللزا العللللم وفتلللابع األدابء بعلللدل ا التللل ليف ا هلللزا العللللم 

 اجلليل.
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 فن املعاين
 (1)يالاً   لي اً ا أ لرادل وفركيبلهاللفلن العلرل الل  صلا يكلون بلاملعاين علم يعلر  بله أحلوال 

يسللللم ملللن عيلللو  أن يكلللون الكلللالم  ال لللاً أي سلللاملاً  لللا يعلللد عيبلللاً ا اللالللة أبن  الف لللاحة 
العا يللللة   للللالعيو  (2)فعللللرك للكلمللللا  اللللل  فركلللل  من للللا الكللللالم أو فعللللرك ةمللللوع الكللللالم

  العا يللة ةمللوع للكلمللا  ثالثللة الارابللة، وفنللا ر احلللرو ، ولالفللة  يللاخم الت للريف، والعيللو 
 وفنا ر الكلما ، ولالفة  واعد الن و ويسمى يعف الت ليف. (3)الكالم ثالثة التعقيد 

أما الارابة   ي  لة اسلتعمال الكلملة ا متعلا   أهلل اللالة أو فناسلي ا ا متعلا   األدابء 
 علقمللة وا لر نقلع دعلىن ففلر  ا  لول ألم لل السلاهو  اسلم اهللالل وم لل فك كل  دعللىن اجتملع 

أحد املوسوس  و د أصلابه صلرع   حاطلو بله النلاخم )) ملالكم فك كل   عللي كملا فك كل ون 
احلللرو    للو ثقللل  للوي ا النطللق ابلكلمللة الجتمللاع  وأمللا فنللا ر (4)علللى ذي جنللة ا للر نقعللوا((

حلللرو   ي لللا س لللل ملللن اجتماع لللا ثقلللل حنلللو ا عتلللع نبلللو فرعلللال اإلبلللل وأ لللل منللله ا ال قلللل 
                                                

كلون   لي ة وفعلر  أحلوال األلفلاي املركبلة وهلي اجلملل والكلالم ليكلون كالملاً ( يع  فعر  أحلوال األلفلاي املفلردة لت1)
   ي اً وبليااً.

( اعلم أن الف احة من أ   أوصا  كالم العر  وعدها ا علم املعاين ملن حيل  ،هنلا شلر  ا البالغلة ،ذ ال يعتلد 2)
الف للاحة ذكروهلا هنلا لللةال سيللوا املللتعلم  ابلكلالم البليلمل ،ال ،ذا كللان   لي ا  لملا فو للف وصلف البالغلة علللى فعقلل معلىن

على عللم ل لر و لد كلان الشل ن أن فعلد الف لاحة ملن مسلا ل عللم اإلنشلاء واملتقلدمون علدوها ا احملسلنا  البديعلة نظلرا 
لكوهنللا حسللنا لفظيللا لكللن احلللق أن كوهنللا أ للوى اعتبللا ا مللن البالغللة مللانع مللن عللدها ا احملسللنا  اللل  هللي فوابللع  الوجلله 

من مسا ل اإلنشاء وأن ذكرها هنا مقدمة للعلم و،منا اشمطو الف احة ا  قيلق البالغلة ألن الكلالم ،ذا ل يكلن عندها 
   ي ا ل فقبل عليه ،  ام السامع   يفوهتا ك ا  ا أودعه املتكلم ا كالمه من الد ا ق.

نايلة الل  يفلي لواهم لا  فلاء شلريدا كملا  لال ( ويقال له التعقيد اللفظي وهنالهل فعقيد يوصف ابملعنلوي يرجلع ،  الك3)
 بع  امل وس  ا مدحي بع  علماء فون 

*    ري  الع د ملن شلر  الللو* و لال أ د  أنله انل العللم عللى صلار سلنة وال حاجلة ،  التعلرك لله هنلا لقللة جلدوال 
ان وال من  ن املعاين بل هي ملن وألنه ال عال ة له ابللفن الزي هو معروك الف احة وألن الف احة ليسو من  ن البي

 مقدما  الفن والشيء من املقدما  دسا ل.

( اعلم أن احلكم على الكلمة ابلارابة عسلر جلدا ابلنسلبة للموللدين ألن اسلتعمال العلر  بعلد عنلا وعليله  لن ن نعلر  4)
و  أي يلوم ذوغليم. وأملا بكلون الكلملة غرابة الكلمة أما بكوهنا غا جا ية على األوهان املتعا  ة واحلرو  امل لو ة حنلو ه ل ل

 غا متكر ة االستعمال ا احملفوي من   ي  نظم العر  ون رهم حنو  نفقيق أي الداهية امل لكة  قد  ال امل ل ل
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ح لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن يردونللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

 
 
 

 لاتل

 أو ي لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللربوا لل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليلم ا نفقيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللق 
  يننه و د ا كالم م بقلة.وأما بوجود مراد  ك ر استعماله ونسي اآل ر حنو حيد  دعىن   ا  
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اللسللان  للال ي للر حنللو وسللب ه و للول  مرففعللا  وأمللا ال قللل الللزي ال ي للنر مستشلل  ا  دعللىن
 أسبا  املنا  ينلنه*ها  هها * ومن 

 وأما لالفة  ياخم الت ريف   و النطق ابلكلمة على  ال   واعد ال ر .
جل لله أبن حلر  العللة ،ذا  لرك وانفلت  ملا  بلله  ع  ي لكما يقول ا الفعلل املايلي ملن البيلع بل  

 فا.يقل  أل
 للتالل ا نظملله ولللو كللان ذلللهل الوأمللا التعقيللد   للو عللدم ة للو  داللللة الكللالم علللى املللراد 

ا الن للو كقللول الفللرهد   للدحي ،بللراهيم بللن هشللام  حاصللال مللن زمللوع أمللو  جللا  ة اال للتالل
 املت ومي  ال ا ليفة هشام بن عبد امللهل
 وملللللللللللللللللا م لللللللللللللللللله ا النلللللللللللللللللاخم ،ال  لكلللللللللللللللللا

 
 أبلللللللللللللللللللو أمللللللللللللللللللله حللللللللللللللللللللي أبلللللللللللللللللللول يقا بلللللللللللللللللللله 

اد ومللا م للله ا النلللاخم حللي يقا بللله أي ا اةللد ،ال ملكللاً أبلللو أم امللللهل أبلللو هللزا اململللدوحي أ   
وأمللللا التنلللا ر   لللو ثقللللل الكلملللا  عنللللد  (1) شلللتو أوصلللال الكللللالم فشلللتيتاً ف لللل  يلللله األ  لللام

 اجتماع ا ح  صتمع حرو  يعسر النطق صا حنو  ول الراج  الزي ال يعر .
 و لللللللللللللللللللللللرب حللللللللللللللللللللللللر  دكلللللللللللللللللللللللان  فللللللللللللللللللللللللر

 
    لللللللللللللللللرب حلللللللللللللللللر   لللللللللللللللللربوللللللللللللللللللي   لللللللللللللللللر  

 كل كلمة منه ال فنا ر  ي ا و،منا ح ل التنا ر من اجتماع لا حلب  يلل ،نله ال يت يل  ألحلد  
 أن ينشد الن ف اآل ر ثالث مرا  متواليا   ال يتلع م لسانه.

وأمللا لالفلللة  يللاخم الن لللو   لللو عيلل  كبلللا ألنلله ي لللا الكلللالم لالفللاً السلللتعماال  العلللر  
دين واملراد منله لالفلة ملا أمجلع الن لاة عللى منعله أو ملا كلان القلول الف  اء   و يعرك للمول

جبواهل يعيفاً وو ودل ا كالم الار  شاذاً حنو فعريف غا ا كقول ك لا ملن طلبلة العللم الالا  
 كزا وحنو فقدا الت كيد على امل كد ا  ول املعري

 فعلللللللللللللللل  كل لللللللللللللللللا احليلللللللللللللللللاة  ملللللللللللللللللا أعللللللللللللللللللل
 

 للللللللللللللللللللللللن  ،ال ملللللللللللللللللللللللن طلللللللللللللللللللللللامع ا اهد د 
زلهل كل ما جوهل ا يرو ة الشعر ،ذا و ع شيء منه ا الن ر   لعف التل ليف عيل  ال وك 

 يوج  ،نب ام املعىن خبال  التعقيد.
صلللا معلللان ها لللدة عللللى أصلللل فسلللتفاد  (1)والبالغلللة اشلللتمال الكلللالم عللللى أحوالللله   وصلللية

حالللللة    للللاحته كاشللللتمال  وللللله فعللللا   )) قللللالوا ،ان ،للللليكم مرسلللللون(( علللللىبشللللر   (2)املعللللىن
                                                

( ،ذ يتللوهم السللامع أنلله يقللول ال م للل للله ،ال ملكللاً جللدل للل م حللي وأبللول يقللا   جللدل للل م ا اةللد أو ا العمللر وهللزا 1)
 معىن م  هل.
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  وصلية وهلي الت كيلد أبن إل لادة معلىن ها لد وهللو فوكيلد ا لرب ألجلل ،بطلال فلردد املتللاطب  
يقلال   يه وذلهل أمر ها د على أصل املعىن وهو اإلعالم بكلوهنم  سلالً اللزي يكفلي إل ادفله أن

أ سلنا ،ليكم أو حنن ،ليكم مرسلون وفسمى هزل األحوال ا  وصية ابلنكو واب  وصيا  
ك للر وفقلل ا الكللالم حبسلل  وجلود الللدواعي واملقت ليا  مللن ك للرة و للة كاألدويللة  ينهنللا وهلي ف

فشللتمل علللى عقللا ا ك للاة ات ة و ليلللة أ للرى حبسلل  مللا ستاجلله امللل ا  إلصللالحه، انظللر ملل الا 
 وللله فعللا   ))هللو الللزي ينلل ل علللى عبللدل ل   بينللا  ليتللرجكم مللن الظلمللا  ،  النللو (( 

(   وصلليت   ،حللدامها التعبللا ب للياة )) ع للل(( الدالللة علللى التكريللر، ))ينلل ل( ننللد ا  وللله 
وال انية التعبا ب ياة امل ا ع الدالة على التندد واالستمرا  ألن املقام للتبشا ب  دة اإل را  
مللن الظلمللا  ،  النللو  يومللاً  يومللاً وا كللل حللال، وانظللر  وللله ا اآليللة األ للرى ))نلل ل عليللهل 

 للال صللد ا ))نلل ل(( ،ال   وصللية واحللدة وهللي التعبللا ب للياة ) عللل( ألن  الكتللا  ابحلللق((
املقام لالمتنان، واالمتنان يكون دلا و لع ال دلا سليقع والبليلمل ا ،فيانله صلزل األحلوال ا كالمله 

بنكتلللة و  وصلللية ،ال ،ذا  أى أن  لللد  يت لللال   (3)يراعلللي أحلللوال املتلللاطب  ومقاملللا  الكلللالم
  واسللتدعاها مقللام الكللالم ودقللدا  ففللاو  املتكلملل  ا فن يل للا علللى ا ت للاها حللال املتاطلل

موا ع لا يتفلاو  الكلالم ا مرافلل  البالغلة ،  أن ي لل ،  حلد اإلعنللاه اللزي يعنل  البشللر 
عن اإلفيان د له وهو الزي ا ت  به نوابلمل بلالاء العلر  م لل املري القلي  والنابالة واألعشلى 

 وس بان ا أك ر كالم م.
كانو البالغة يت ف صا الكالم ابعتبا  ، ادفه عند المكيل  واإلسلناد  لال جلرم ،ن  وحي   

كللان مللالك األمللر  ي للا  اجعللاً ،  مللا يتقللوم بلله اإلسللناد وكللزلهل كيفيللا  اإلسللناد واملسللند ،ليلله 
                                                                                                                                       

( نسبة للت و  وهم  اصة الناخم ا هزا البا  أع  بلااء الكالم ألن هافله األحلوال ال فوجلد ،ال ا كلالم البلالاء 1)
 الم السو ة ولةن وجد  ا كالم السو ة  ينهنا غا مق ود صا مرماها.دون ك

( أصلل املعلىن هللو املقلدا  اللزي يتعلللق غلرك املللتكلم ط ادفله املتاطل  سللواء كلان  للليالً حنلو نل ل املطللر أو بل  دة معللىن 2)
كلملا  و لد فكلون الل  دة ا حنو ن ل اجلود و سف  الن  يننه يفيد أهيد من ن ل املطر ومشى  لالن لكنله أ لادل دلدلول ال

املعللىن حنللو جللاء  للالن الكافلل  وكللل هللزا مللن  بيللل أصللل املعللىن ألن مجيعلله فعبللا ل مللو ، ادفلله  احلاصللل أن أصللل املعللىن 
 يطول ويق ر حبس  الارك وهو  وا د أصلية، ا ،ذا كيف املتكلم بكيفيا   تلهل الكيفيا  ها دة على أصل املعىن.

حللال املنكلللر واملللمدد واملعتقلللد العكلل  ا الق لللر وحللال اللللزكي والاللخ ا ،يلللراد الكنايللة وأملللا ( أحللوال املتللاطب  م لللل 3)
املقاملا    لي أغلراك الكلالم واملوا لع الل  يلتلكم  ي لا البليللمل م لل مقلام احللر  ومقلام السللم ومقلام احلل  ومقلام املوعظللة 

 ومقام االستدالل العلمي ومقام ا طابة اال ناعي.
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واملسلللند ا فتفلللرع البالغلللة ا متعلقاهتلللا ملللن املعملللوال  أحلللوال اجلملللل وسلللينيء كلللل نلللوع ملللن 
 ذلهل ا اببه.

 
 ب اإلسناداب

حنللو حللا    ىاأل للر اإلسللناد يللم كلمللة ،  أ للرى يللما يفيللد ثبللو  مف للوم أحللدامها ملف للوم 
كرا وأكرم حاألاً، أو انتفلاءل عنله حنلو ملا  اللد جبلاانً وال فقافلل  اللداً سلواء كلان ابلتعيل  أم 

 .(1)ابلمديد
 (2)حكللم الكلمللة وحكللم مللا جمللري زللرى الكلمللة حنللو ال للما املسللتم واجلملللة الوا عللة  للرباً 

 الكلمة الدالة على احملكوم عليه ما فسمى مسنداً ،ليه والكلمة الداللة عللى احملكلوم بله فسلمى 
مسلللنداً واحلكلللم احلاصلللل ملللن ذللللهل يسلللمى اإلسلللناد ولكلللل ملللن املسلللند ،ليللله واملسلللند واإلسلللناد 

 عوا ك بالغية يت  به.
 

 عوارض اإلسناد وأحواله
للزلهل ك لر أن ي لفول اب لربي بنلاء عللى أن اإلنشلاء  شاع أن اإلسناد من   ا   ا لرب  

كلاألمر والن للي واالسللتف ام ال ،سللناد  يلله والت قيللق أن اإلسللناد ي بللو للتللرب واإلنشللاء  للينن ا 
اجلملل اإلنشلا ية مسلنداً ومسلنداً ،ليله  الفعلل ا  وللهل أكلرم صلديقهل مسلند وال لما املسللتم 

  يه مسند ،ليه.
امللللتكلم و  لللد  (3)ملللن  لللربل هلللو ، ادفللله املتاطللل  احلكلللم واعللللم أن الق لللد األول للمتلللرب

ابجلملة اإلنشا ية ،جماد مدلول اإلنشاء  في األمر يق د ،جماد امل مو  به ويسلمى االمت لال وا 

                                                

 ل  دة ،د ال حنو  ام هيد أو عمرو و،د ال االستف ام.(   د  صزل ا1)

( اعلم أن  نق و فعريف م لإلسناد   فيو بتعريف ينطبق عللى ا لرب وعللى اإلنشلاد وللزلهل ل أذكلر ا التعريلف لفلن 2)
 احلكم بل  لو يفيد ثبو  مف وم اخل ألن ا اإلنشاء ثبواتً وانتفاء لكن بال حكم.

 من كالمه زرد النطق به كالسعال واألن  وأما  ول احلطيةة ( ،ذ ال يق د املتكلم 3)
 ابلللللللللللللللللللللللللللللللو شلللللللللللللللللللللللللللللللفتاي اليلللللللللللللللللللللللللللللللوم ،ال فكلملللللللللللللللللللللللللللللللا

 
 بسللللللللللللللللللللللللللللللللللوء  مللللللللللللللللللللللللللللللللللا أد ي ملللللللللللللللللللللللللللللللللللن أان  ا للللللللللللللللللللللللللللللللللله 

  زلهل ير  من التملي  ،ذ جعل نفسه ال يستطيع البقاء بال هناء. 
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نكفلللا  وا االسلللتف ام يق لللد اجللللوا  ابإل  لللام الن لللي يق لللد علللدم ،جملللاد الفعلللل ويسلللمى اال
 وهكزا.

اط  ابإلنشاء من ح ل منه الفعل املطلو   لياعلم علم مدلوله و يو د  اط  اب رب من 
نكتلة  لد فتعللق ابملتاطل  أملا لعلدم جلري العلال لأن املتكلم   د فن يلل املوجلود من للة املعلدوم 
 على موج  علمه كقول عبد ب  احلس اخم.

* كفى الشي  واإلسالم للمرء انهياً*  ينن املق ود منه فزكا من ل ي عه الشي  واإلسالم 
د علم كل الناخم ،هنما واهعان، وأما ألن حاله ك ال يدل كقولهل للتلميز ب  يلديهل ،ذا ،ذ  

للل  ، باللله وهللو حايللر ألنلله كالاا لل ، وأمللا لق للد اللل  دة مللن ل يللتقن الف للم    للب  يننللهل فط
الفعل حنلو ))  أي لا اللزين لمنلوا لمنلوا ابهلل و سلوله((  طلل  ملن م اإل لان بعلد أن وصلف م بله 

 دة والتملي منه وأملا ال لتالل الفعلل حلب كلان غلا زلد لفاعلله م لل  ولله صللى هللا لق د ال  
عليه وسلم للزي  لل ي للي ينقلر نقلر اللديهل ))صلل  يننلهل ل ف لل(( وهلزا ك لا ا كالم لم، 
و للد فتعلللق النكتللة ابملللتكلم لايللهل أنلله عللال اب للرب كقولللهل ل للاحبهل سلل ر  البا حللة ابلنللادي 

 و ول عنمة
 أهمعللللللللللللللللو الفللللللللللللللللرا   ينمنللللللللللللللللا،ن كنللللللللللللللللو 

 
لللللللللللللللللللللللو  كلللللللللللللللللللللللابكم بليلللللللللللللللللللللللل مظللللللللللللللللللللللللم   هام 

وعالمة هزا أن يكون الكلالم داالً عللى أن املتاطل  ال جم لل ا لرب  يننلهل ،ذا حدثتله علن  
 أحواله ال فق د أن فعلمه دا هو معلوم لديه.

والنفللي مرافلل  ويللرو  حبسلل   للد احلاجللة ا ، نللاع املتاطلل ، وللكللالم ا  للوة اإلثبللا  
اط   ايل الزهن من احلكم وال فلردد لله  يله  لال حاجلة ،  فقويلة الكلالم، و،ن   ينن كان املت

كللان املتاطلل  مللمدداً ا احلكللم  احلسللن أن يقللوى للله الكللالم د كللد لللةال ي للا فللرددل ،نكللا اً  
ألهنلللم كلللزبوا الرسلللول  األولللل   لملللا عللل ها   )) قلللالوا ،ان ،لللليكم مرسللللون(( كملللا  لللال هللا فعلللا 

 م حبي  يمددون ا صد ه.ب ال  كان القو 
))،ين لكللم نللزير مبلل ((  وحنللن املتاطلل  منكللرا وجلل  فوكيللد ا للرب علللى  للد  اإلنكللا  و، 
ويسللللمى ال للللر  األول  )) بنللللا يعلللللم ،ان ،للللليكم ملرسلللللون(( وحنللللو ))،ان ،للللليكم مرسلللللون((وحنللللو

 ابتدا يا. وال اين طلبيا وال ال  ،نكا  .
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وحلللرو  ، واحللللرو  ال ا لللدة ،والقسلللم ،والم القسلللم ،ءاالبتلللداوأدوا  التوكيلللد ،ن وأن والم 
ويما الف ل ولن النا ية هزل ا األمساء و لد و،ملا الشلرطية ونلون التوكيلد ا األ علال  ،التنبيه

و للد ينلل ل املتاطلل  املسللت ق ألحللد هللزل األيللر  من لللة صللاح  غللال من للا لنكتللة  يسللمى 
  ذلهل ، را  الكالم على  ال  مقت ى الظاهر  ال طر ة

 لعمللللللللللرك ،ن املللللللللللو  مللللللللللا ا طلللللللللل  الفللللللللللب
 

 لكللللللللللللللللللالطول املر للللللللللللللللللى وثنيللللللللللللللللللال ابليللللللللللللللللللد 
  فى ب الث م كدا  القسم وأن والم االبتداء لق د الرد عللى ملن كلان حالله ا لومله ، ل  

على الكرم وفناول اللزا  حال من ينكر ،د اك املو  ، ل ملع أن زليء امللو  وللو بعلد طلول 
 العمر أمر معلوم لكل أحد.

  ن ةللرد االهتملام اب لرب دون ،نكلا  كقللول النلخ صللى هللا عليله وسلللميء التوكيلد طو لد جمل
و،ن مللن البيللان لسلل را(( ومللن ذلللهل أن يكللون ا ا للرب غرابللة كامل للل  ))،ن مللن الشللعر حلكمللة

))،ن الباللاث أب يللنا يستنسللر(( أو هتويللل حنللو ))وال يللاطب  ا الللزين ةلمللوا ،هنللم مار للون(( 
النوع  أن ينكرمها السامع  ي كد لله ملن  بلل ح لول اإلنكلا  احتياطلاً فنل يالً ألن ش ن هزين 
 له من لة املنكر.

واإلسللناد نوعللان حقيقللة عقليللة وزللاه عقلللي،  احلقيقللة العقليللة ،سللناد الشلليء ،  شلليء هللو 
 من األمو  ال ابتة له ا متعا   الناخم ،ثبااتً أو نفياً اإلثبا  كقول ال لتان العبدي 

 ال للللللللللللللللللاا وأ للللللللللللللللللىن الكبللللللللللللللللللاأشللللللللللللللللللا  
 

 كلللللللللللللللللللللللللر الالللللللللللللللللللللللللداة وملللللللللللللللللللللللللر العشلللللللللللللللللللللللللي 
ألن الشاعر جاهلي وةاهر كالمه يشعر أبنله يعتقلد أن ملرو  ال ملان هلو سلب  الشلي  ،ذا  

ل ين ل   رينلله علللى أنلله يعللم أن ذلللهل لللي  سللبباً للشللي ، والنفلي كقوللله فعللا   ))ومللا كللانوا 
ا متعلللا   النلللاخم ،ثبلللااتً أو نفيلللاً  م تلللدين(( واةلللاه العقللللي ،سلللناد الشللليء ،  غلللا ملللا هلللو لللله

ملالبسللة بلل  املسللند واملسللند ،ليلله، ومعللىن املالبسللة املناسللبة والعال للة بين مللا،   شلل ر ذلللهل أن 
يسند الفعل ،  املتسب   يه كقولله أم ه   ع ))أانخم ملن حللي أذين وملال ملن شل م ع لدي(( 

أانخم أذني ا وهلزا  ريل  ملن احلقيقلة  ينن وهج ا ملا اشمى هلا النواخم لتلبسه ا أذني ا   و  د 
ع لدي ا ابلشل م، وهلزا زلاه  الراحلة حلب مسنلو  قلد فسلب  ا ملإلإ وملا أ اك علي لا ا لا و 

عقللي ملالبسللة السلببية وهنللاك مالبسلا  ك للاة حنلو ))عيشللة  ايلية(( مللع أن الرايلي صللاح  
ربيع همن اإلنبا ، يوماً العيشة، وحنو هنر جا  مع أن اجلا ي مانل وانبو الربيع العش  ألن ال

جمعل الولدان شيباً، ))يوماً عبوساً  مطريراً(( والنفي كقولله فعلا   )) ملا  حبلو صلا هتم((  لينن 
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نفللي الللرب  ل يتعللا   ،سللنادل للتنللا ة بللل ،منللا ي بللو الللرب  وينفللي عللن التللاجر، وهللو حمتللا  ،  
 اذي والاخ. رينه لفظية أو معنوية ليفا   كالم البليمل كالم الاالح واهل

 
 عوارض أحوال املسند إليه

م م للل املبتللدأ، والفاعللل، وان لل  الفاعللل، د،ليلله هللو كامسلله مللا يللم ،ليلله غللال كمللا فقللاملسللند 
واسلم كلان، واسللم ،ن، واألصلل أن يكلون املسللند ،ليله ملزكو اً ا الكللالم و لد سلز  ،ذا دلللو 

أي أان عنلوه، أو ل ليق  (عليه  رينة حنلو  ولله فعلا  ))  لكو وج  لا و اللو عنلوه عقليم(
 ميلة ملن -املقام حنو  ول   يق ال ياد )غ ال( أو لينري اللفن زرى امل لل  يكلون ملوج اً حنلو 

 أي  ميتهل هزل. -غا  ام
واألصللل ا املسللند ،ليلله التعريلللف ألن احلكللم ،منللا يكللون عللللى معللرو   يكللون املسللند ،ليللله 

فعلل  طريللق مللن فلللهل الطللر  السللتة وجلل   معر للة مللن املعللا   السللتة املللزكو ة ا الن للو،  للينذا
اال ت ا  عليه وأن أمكن اإلفيان ا فعريفه بطلريق    لاعداً كملا ،ذا أمكلن التعبلا عنله ابمسله 
العلم أو ابملوصول وصلته أو ابل ما يا البليمل ا ذلهل وهو يراعي ما هو أنس   قلد  تلا  

لدين والريا أو  يه ،هانة حنلو بلوالن ويسلا فعريفه ابمسه العلم ألن ا االسم فعظيماً م ل مع  ا
  يق د املتكلم اإلشا ة ،  أن املسمى له حن من امسه  لزلهل  ال الشاعر 

 *و  ل يسا ا البالد يسا*
أو ألن ا االسللم حمبللة  (1)و للال النللخ صلللى هللا عليلله وسلللم ))عا  للي ة ع للو هللا و سللوله((

 وابت اج ا بزكرل كما  ال...
 بيلللللللللللللللللا  القلللللللللللللللللاع  للللللللللللللللللن لنلللللللللللللللللاابهلل   ة

 
 للللللللللللليالي مللللللللللللنكن أم ليلللللللللللللى مللللللللللللن البشللللللللللللر 

 .(2) لم يقل أم هي من البشر ليعيد امس ا 

                                                

ملن  4يلدعي ببةلر معونلة سلنة  ( ع ية بطن من ب  سليم كانوا كفا اً  اد وا ببع  املسلم  يقال هلم القراء ا مويع1)
 اهلنرة.

( و د سبق علماء البالغة ،  التنبيه على ،يراد العلم لق د التلزذ أبو الطي  املتنخ ،ذ  لال ا ملدحي أل شلناع ع لد 2)
 الدولة.

 أسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاميا ل فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دل معر لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
 

 و،منلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزة ذكرانهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 
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ة م لل معلىن شلعا  للمبالا اجل ىدعىن ال  كلن أن يل د   و د  تا  املوصول ألن ال لة فشعر
ال لللة ابلتفتللليم ا  ولللله فعلللا   )) اشللي م ملللن الللليم ملللا غشللي م((، وكا تيلللا  املوصلللول عللللى 

 عر  أبل ا  ول هها امل
 حويللللللللله بسللللللللللالحهوملللللللللن ل يلللللللللزد علللللللللن 

 
 ي للللللللللللدم ومللللللللللللن ال يظلللللللللللللم النللللللللللللاخم يظلللللللللللللم 

 يننلللله ل يقللللل  املستسلللللم م  للللوم ملللل الا بللللل أفللللى ابملوصللللول ليشللللا ابل لللللة ،  علللللة احلكللللم  
 وكا تيا  امل ا  على االسم العلم ا  وله فعا   ))  أي ا الناخم اعبدوا  بكم((.

نكللرة لعللدم الللداعي للتعريللف حنللول ))وجللاء  جللل مللن أ  للى املدينللة و للد يلل فى ابملسللند ،ليلله 
يسللعى((  للدل علللى أن املسللند ،ليلله  للرد مللب م مللن جللن  ا يتوصللل املللتكلم بللزلهل ،  ، للادة 

  (1)التعظيم ات ة والت قا أ رى و د مجع ما  ول مروان بن أل حف ة
 للللللللللله حاجلللللللللل  عللللللللللن كللللللللللل أمللللللللللر يشللللللللللينه

 
 ولللللللي  للللللله عللللللن طاللللللل  العللللللر  حاجلللللل  

 عر  ذلهل ابلقرينة وسيا  الكالم كقول عباخم بن مرداخم وي 
 و لللللللللللللللللد كنلللللللللللللللللو ا احللللللللللللللللللر  ذا فلللللللللللللللللد ا

 
  للللللللللللللللللللللللللم أعلللللللللللللللللللللللللح شللللللللللللللللللللللللليةاً ول أمنلللللللللللللللللللللللللع 

 أي ل أعح شيةاً عظيماً بقرينه  وله ول أمنع. 
فقدا  ينن فقد له و،ن كلان هلو األصلل ،ال أن امللتكلم  لد ومن أهم أحوال املسند ،ليه حالة 

   لال كلل ن  يت بلله مبتللدأ مللع ،مكلان اإلفيللان بلله  للاعالً ،ذا كللان يشلا اب تيللا  فقد لله مللع  يت
كملا ا   الفعللملع أن األصلل حينةلز فقلدا   علا رب  عاًل وكاإلفيان به مبتدأ وهو نكرة وا رب 

 للوهلم بقللرة فكلمللو لإلشللا ة ،  أن ذلللهل لالهتمللام بشلل نه، أمللا ألن  يلله  للاال حنللو سللعد أاتك 
 عري وأما للتشويق حنو  ول امل

 الربيللللللللللللللللللللللة  يلللللللللللللللللللللله    والللللللللللللللللللللللزي حللللللللللللللللللللللا  
 

 حيلللللللللللللللللللوان مسلللللللللللللللللللت دث ملللللللللللللللللللن مجلللللللللللللللللللاد 
يريد حشلر األجسلاد، و لا الت ملو العلر   يله التقلدا لفلن م لل وغلا ا  لوهلم ))م للهل ال  

يبتلللل وغلللاك ال جملللود(( ،ذا أ يللللد أنلللو ال فبتلللل وأنللللو صلللود  نعلللل م للللل وغلللا كنايلللة عللللن 
هتملام ،ذ ال وجله هللزا االهتملام ،ال فنبيله املتاط  ويشلاون ،  هلزا اجلعلل ابلتقلدا املفيلد لال

 ،  أن املراد د ل وغا معنامها الكنا ي.
 

                                                

د األدابء و للد نسلل  هللزا البيللو ،ليلله بعنللوان هلللزل ( هللو املكللىن اببللن أل السوللمح وهللي كنيللة أل حف للة ل فشللت ر عنلل1)
 الكنية  تو ف ا معر ته الكافبون حب أن صاح  معاهد التن ي  فرك مويع فرمجته هنا بياياً.
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 عوارض أحوال املسند
 د عر و أن املسند هو الكلمة امل مومة ،  غاها إل ادة مدلوهلا حمكوم بله للزلهل الالا، 

الفعللل، واملبتلللدأ   املسللند هللو   للرب املبتللدأ، و عللل الفاعللل أو ان بللله ،ذا كللان الفعللل اتمللاً، واسللم
الوصللف املسللتا  در وعلله عللن ا للرب ألن ذلللهل املبتللدأ ا  للوة الفعللل  لللزلهل عمللل ا الفاعللل، 

 و رب كان وأ واهتا، و رب أن وأ واهتا.
املسند  د يكون امساً و لد يكلون  علالً  لال جلرم أنلهل فتطلل  الفلر  أن و د نب هل هزا ،  

اً وملرة  علاًل   لاعلم أنله  يت بله  علالً ،ذا أ اد التقييلد ب  الداعي للبليمل أن  يت ابملسند ملرة امسل
أبحد األهمنة املايي واحلال واملستقبل على أ  ر وجه  يانيه أن يقول  دم صلديقهل علن أن 
يقول  دوم صديقهل أم   يكون اإلفيان ابلفعل طريقاً من طر  اإلجماه عند ، ادة ال ملان ملع 

ذايت للمسللند ،ليلله وي يللد امل للا ع  يللدل علللى صللدد مللا ا الفعللل مللن ، للادة كللون الوصللف غللا 
البليللمل ابملسللند امسللا عنللد ، ادة علللدم بعللد لن حنللو ))هللا يسللت  ي صللم((، و يت  لانً  (1)احل للول

و، ادة عللدم التنللدد  قوللهل هيللد منطللق ال فعللرك  يلله ألك لر مللن ،ثبللا  التقييلد أبحللد األهمنلة 
 ال داللة هللا عللى شليء ملن احللدوث حنلو وصف االنطال  له   و شبيه حينةز ابل فا  ال 

هيللد طويللل م للال ذلللهل  وللله فعلللا  حكايللة عللن املنللا ق  )) و،ذا  لللوا ،  شللياطين م  لللالوا ،ان 
معكلم ،منللا حنللن مسللت  نون(( أشلا وا ،  أن االسللت  اء ابمللل من  صللفة مالهملة هلللم ليسللو أبمللر 

 حادث  ي م.
شلللر  علللى معللىن أداة مللن أدوافلله املللزكو ة ملللع ا مللن أحللوال املسللند الفعلللي أن يقيللد ابل   

معاني للا ا كتلل  الن للو  للال  ا للدة ا ذكللر ففاصلليل ا ا هللزا العلللم و،منللا يتعلللق الاللرك ببيللان 
الن للاة أمهللوا  ينهنملا مشلمكتان ا الدالللة عللى أصللل ألن الفلر  بل  الشلر  طن والشلر   لينذا 

  طن أن يللدل علللى عللدم اليقلل  بو للوع التعليللق واالسللتقبال دون ه دة لكللن الااللل  ا الشللر 
الشلللر  سلللواء كلللان مسلللتقر  الو لللوع لكلللن بلللال جللل م كقولللله فعلللا )) و،ن ف منلللوا وفتقلللوا يللل فكم 

                                                

( أشر  ،  أن التندد ينباي أن    ابمل ا ع، وأما املايي واحلال  ال يدالن ،ال عللى كلون الوصلف غلا ذايت و لد 1)
 تندد.عربوا عن األمرين ابل
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مشلكوكا ا و وعله يلعيف االحتملال كقلول  أو كلان (1)أجو كم((  ينن ، اهنم وفقواهم وا علان 
 املعري

  للللللللينن اسللللللللتطع ا احلشللللللللر لفللللللللهل ها للللللللر
 

 االوهي للللللللللللللللا  يل يللللللللللللللللوم القيامللللللللللللللللة ،شلللللللللللللللل 
  

و،ما ،ذا  اصل ا الداللة عللى اليقل  بو لوع شلرط ا حنلو)) ،ذا جلاء ن لر هللا والفلت (( اآليلة 
هللزا هللو األصلللل و للد جللاء عللللى ذلللهل  وللله فعلللا ))  للينذا جللاءهتم احلسلللنة  للالوا لنللا هلللزل و،ن 
ف للب م سلليةة يطللاوا دوسللى ومللن معلله(( ألن نعللم هللا علللى العبللاد ك للاة وامل للا   اند ة) ولللو 

 ا للز هللا النللاخم دللا كسللبوا مللا فللرك علللى ة رهللا مللن دابللة( و للد فسللتعمل أن ا مقللام اليقلل  ي
لتن يل اليق  من لة الشهل كما ،ذا كان حال املتاطل  حلال ملن يشلهل ا األملر اليقل  كقلول 

 طر ة
 أال أي للللللللللا ذا ال اجللللللللللري أح للللللللللر الللللللللللوغى

 
 ة،ن أشلللللل د اللللللللزا  هللللللل أنللللللو للللللللدي 

   للللللللللينن كنللللللللللو ال فسللللللللللتطيع د للللللللللع منيلللللللللل 
 

  للللللللللدع  أابد هلللللللللللا دلللللللللللا ملكلللللللللللو يلللللللللللدي 
و وعللله لشلللدة فعللللق القلللل   ك لللاامقلللام علللدم اليقللل  كت لللو  امللللر احملبلللو   ا وفسلللتعمل ،ذا  

 بك رفه كقول الناباة
 ،ذا فاللللللللللللللللىن احلمللللللللللللللللام الللللللللللللللللو   ذكللللللللللللللللرين

 
 ولللللللللللللللللللو فرحلللللللللللللللللللو عن للللللللللللللللللا أم عمللللللللللللللللللا  

،ليله عللى املسلند واصل املسند الت  ا عن املسند ،ليه. و د يقدم ليفيد فقد ه   ر املسند  
حنو)) ال  ي ا غول((أي أن عدم الاول مق و  عللى الكلون ا مخلر اجلنلة وسلي يت ا الق لر. 
و لللد شلللاع عنلللد العلللر  فقلللدا أمسلللاء األعللللداد عنلللد   لللد مجلللع أشلللياء ليفيلللد التقلللدا فشللللويقا 
 للمعللدود حنللو  وللله صلللى هللا عليلله وسلللم )) سللبعة يظل للم هللا بظللله يللوم ال ةللل ،ال ةللله أمللام
عادل ،خل(( وحنو)) كلمتان حبيبتان ،  الرمحن احلدي (( وحنو  ول حممد بلن وهيل  ا ملدحي 

 املعت م العباسي
 ثالثللللللللللللللللللة فشللللللللللللللللللر  الللللللللللللللللللدنيا بب نت للللللللللللللللللا

 
 مشلللللل  ال لللللل ى وأبللللللو ،سلللللل ا  والقملللللللر 

ل يكن التقدا لسب  ستم التقدا ا الن و م ل فقدا أدوا  ال د  ا حنلو   وهزا كله ما 
أو لسب  يعر  أنه لفظي ى غرك  يه لاا اللفن م ل  قاء ومب الظعن.كيف أنو وأين الل

                                                

( وهللا يعللم مللن يلل من ومللن ال يلل من و،منللا أبللره الكللالم ا صللو ة مللا ال جلل م  يلله علللى طريقللة العللر  لللو فكلمللوا ا م للل 1)
 هزا املقام لق د ح  املسلم  على ال با  ا اإل ان والتقوى كي جم م املتكلم حب وهلما من م.
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ذا هللو م للا ن لتلميللز. علللى  بلل  التقللدا ألجللل السللنع كقللول احلريللري ا املقامللة ال انيللة))  للين
وعنلللل حنيلللز و بالت ملللا  ابيلللة نبيلللز((  تقلللدا  ولللله  بالت ملللا عللللى املسلللند ،ليللله لق لللد  مسيلللز،

وأصلللل املسلللند التنكلللا و لللد يعلللر  إلغلللراك أمه لللا ، لللادة  السلللنع ،ذ ال ستملللل معلللىن الق لللر.
  الق ر كما سي يت ا اببه .

 
 عوارض أحوال متعلقات الفعل

البليلمل هلو  وهي املفاعيل؛ والظرو ؛ واةرو ا ؛ واحلال، والتميي ، وأهم ما يتعلق به غرك
ل ملن املفاعيلل أحوال املفاعيل و اصة املفعول به  يننه الزي فعرك له أحكام احلز  دون غا 

ألنه ،ذا ل يزكر علمنا أنه حمزو  ،ذ الفعل املتعدي يطل  مفعوله طلبا ذافيا انشةا عن ويلع 
هم ويع ليدل عللى حلدث صلاد  ملن ذا  واحلدة والفعلل المعىن الفعل املتعدي  ينن الفعل ال

ل  املتعدي ويع ليدل على حدث صاد  من ذا  ومتعلق أب رى. أما بقيلة املفاعيلل  ينهنلا ،ذا
وكلزلهل أحكلام التقلدا  ا حلز  ا  (1)فزكر ال يوجد دليل يدل على أن امللتكلم   لد ذكرهلا 

 ،منا فال  مراعاهتا ا املفعول به.
 ينذا ل يزكر املفعول به مع  عله املتعلدي ،ليله ول فكلن  رينلة عللى فقلديرل   ز له حينةلز  لد 

الفعلل حينةلز من للة اللالهم حبيل    ينل لغرك بتعليلق ذللهل الفعلل دفعولله  يكون إلة ا  أن ال
يكون النطق به لي  ،ال لق د الدالللة عللى أصلل معنلال احللدثي ،ذا ل جملد امللتكلم  علال ل لر 

))هل يسلتوي  الفعل مفعول حنويدل على ذلهل املعىن أو ل يست  رل   ينةز ال يقد  لزلهل 
  العباسيو ول الب مي  دحي املعت  ابهلل يعلمون والزين ال يعلمون(( الزين

 شلللللللللللللللنو حسلللللللللللللللادل وغلللللللللللللللي  علللللللللللللللدال
 

 أن يلللللللللللللرى مب للللللللللللللر ويسلللللللللللللمع واعللللللللللللللي 
 لللم يلللزكر مفعللول يلللرى ويسللمع ألنللله أ اد أن يوجلللد  اء وسللامع  لللال غللرك ملعر لللة مفعلللول.  

واملعىن أن الرأي ال يرى ،ال ل   ا ليفة احلسىن والسامع ال يسمع ،ال ثناءل. و رينة ذللهل  ولله 
لق للد و للد يكللون احلللز  ادل وياللي  عللدال شللنو حسللادل.ألن ذلللهل هللو الللزي يشللنو حسلل

                                                

ا و،ن كللان  للد يوجللد دليللل لفظللي م للل و للوع الفعللل ا ( أي ال يوجللد دليللل مللن ج للة نفلل  ا ت للاء الفعللل لواحللد من لل1)
 جوا  س ال مقيد ببع  فلهل املفاعيل ،ال أن املقد  كاملزكو  كقول الشاعر

 أف لللللللللللللللللللللللللللللللل وا أم  لللللللللللللللللللللللللللللللل ادك غللللللللللللللللللللللللللللللللا صللللللللللللللللللللللللللللللللاحي
 

 عشلللللللللللللللللللللللللللللية هلللللللللللللللللللللللللللللم  وملللللللللللللللللللللللللللللهل ابلللللللللللللللللللللللللللللللرواحي 
  يننهل لو  د   له جوااب  قلو نعم أص وا لكان التقدير أص و عشية هم  ومي. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

التعميم م ل)) وهللا يدعو ،  دا  السالم(( أي يلدعو كلل أحلد و،منلا  لنلا لنفلا)) ول فقلم  رينلة 
علللى فقللديرل(( ألنلله ،ن كللان املفعللول مقللدا  منللوي اللفللن   للو كاملللزكو  والقرينللة أمللا مللن نفلل  

 ه كقول عمرو بن معد يكر الفعل أبن يكون مفعوله معينا ألنه ال يتعدى ،ال ،لي
  لللللللللللللو أن  للللللللللللومي انطقتلللللللللللل   مللللللللللللاح م

 
 

 نطقلللللللللللللللللن ولكلللللللللللللللللن الرملللللللللللللللللاحي أحلللللللللللللللللرب  
 للينن  عللل أجللر معنللال شللق اللسللان  مفعوللله متع .و،مللا أبن يكللون عليلله  رينللة لفظيللة وهللو   

 ك ا.
وأملللا فقلللدا املفعلللول وملللا معنلللال كاجللللا  واةلللرو  والظلللر   قلللد يكلللون لل  لللر حنلللو)) ، ك 

وهلو ك لا ا كالم لم. و لد  (1)  ال  ي ))  في ما  ناهلد(( يعل  األبلويننعبد(( وا احلدي
يكللون ةللرد االهتمللام حنللو)) وأمللا مثللود   للديناهم(( ا  للراءة الن لل  و للد يكللون لاللرك لفظللي  
كالسلللللللنع والفاصللللللللة ا حنلللللللو)) ا اجل للللللليم صللللللللول. ا ا سلسللللللللة ذ ع لللللللا سلللللللبعون ذ اعلللللللا 

  اسلكول((.
  (2)القصر

 كوم عليه حبيل  ال ي بلو ذللهل احلكلم لالا ذللهل احملكلوم عليله. الق ر ي ي  حكم د
أو ي ي  حمكوم عليه حبكم حبي  ال يت لف ذللهل احملكلوم عليله بالا ذللهل احلكلم بواسلطة 
طريقة لت رة ففيد التت ي    دا لإلجما   تر  بقولنا بواسطة طريقة لت رة ،خل حنو  ول 

 السموأل
 فسلللللللليل علللللللللى حللللللللد الظبللللللللا  نفوسللللللللنا

 
 سلللللللو عللللللللى غلللللللا الظبلللللللا  فسللللللليلولي 

 ينن هزا امل ال ا ت ى ي ي  سيالن النفوخم أي الدماء ابلكون عللى حلد الظبلا  لكلن  
 ذلهل لي  مدلوال بطريقة لت رة بل جبمل  ،ثبا  ونفي.

                                                

 ن يوج ه للن اد  قال له لهل أبوان  ال نعم  ال  في ما  ناهد. وكاان كباين.( ألن السا ل طل  منه أ1)

( الق للر مللع كونلله اباب للله مباحلل  م مللة ا علللم البالغللة هللو أي للا للله فعليللق كبللا ابألبللوا  ال الثللة اللل  م للو  للينن 2)
،ليللله وا املسلللند وغللللي اإلسلللناد والتعليلللق يتكيفلللان ابلق لللر ا بعلللل  األحلللوال  كانلللو مسلللا ل الق لللر صللللري ا املسلللند 

متعلقا  الفعل وشب ه أع  املفاعيلل واحللال والظلر  والتمييل  واملوصلو  وال لفة وللزلهل أ لر اببله علن األبلوا  املايلية 
لكونله لللي  أشللد فعلقللا بواحلد من للا منلله ابآل للر. م للال   لر احلللال علللى صللاحب ا والعكلل  ملا جللاءين  اكبللا ،ال هيللد ومللا 

   ر التميي  ما طا  هيد ،ال نفسا وما طا  نفسا ،ال هيد. جاءين هيد ،ال  اكبا. وم ال
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واملللراد ابحلكلللم واحملكلللوم عليلله األملللر املق لللود   للرل أو الق لللر عليللله سللواء كلللان أحلللد  كللل  
 سللول هللا (( أم كللان متعلللق أحللدمها كللاةرو  املتعلللق ابملسللند ا  اإلسللناد حنللو)) مللا حممللد ،ال

  ول كع  بن هها
 ال يقلللللللللللللللللللع الطعلللللللللللللللللللن ،ال ا حنلللللللللللللللللللو هم

 
 ومللللللللللا هلللللللللللم عللللللللللن حيللللللللللاك املللللللللللو  هتليللللللللللل 

 ق لللر و لللوع الطعلللن عللللى الكلللون ا حنلللو هم وكاحللللال املت  لللة للمسلللند ،ليللله حنلللو  ،منلللا  
الته هزل) لقلوهلم  ههلا ،ذا  غ ،والنابالة ،ذا الشاعر هها  اغبا. ،ذا أ د    را أدعا يا ا ح
  ه ، واألعشى ،ذا طر ، وعنمة ،ذا  ك (.

 وكالظرو  ا  ول عمر بن أل  بيعة
  قالللللللللو وألقللللللللو جانلللللللل  السللللللللم ،منللللللللا

 
 معللللللللللي  ت للللللللللدث غللللللللللا ذي   بللللللللللة أهلللللللللللي 

شلللةو.  املت لللو  بشللليء يسلللمى مق لللو ا  أي ،نلللهل ال فت لللدث اآلن ،ال معلللي  قلللل ملللا 
ء يسلمى مق لو ا عليله واملق لو  هلو اللزي ال يتنلاوه املق لو  عليله لالال واملت و  به شلي

 ا الشيء املق و .  اال ت ا  واحل ر مماد ان.  واملق و  عليه هو الزي ال يشا كه غال
والق لللر ،ملللا الق لللر موصلللو  عللللى صلللفة دعلللىن أن ال يتنلللاوه املوصلللو  فللللهل ال لللفة ،  

امللراد ابل للفة واملوصللو  هنلا احلكللم واحملكللوم صلفة أ للرى. وأملا الق للر صللفة عللى موصللو  و 
 عليه ال ال فة املعرو ة ا الن و.

وطر  الق ر ستة وهي  النفي ملع االسلت ناء، و،منلا ، والتقلدا، مللا حلقله التل  ا ملن مسلند 
ومفعللول ومعمللول  عللل. والعطللف بللال وبللل ولكللن. أو مللا يقللوم مقللام العطللف مللن الداللللة علللى 

نفي أو عكسه. وفعريف املسند. وفوسيح يما الفعل. وهلزل أم لت لا االستد اك إلثبا  بعد 
 على المفي    ول لبيد

 ويللللللللو ه (1)،ال كالشلللللللل ا  وأمللللللللا املللللللللرء
 

 سللللللللللو   ملللللللللللادا بعللللللللللد ،ذ هلللللللللللو سلللللللللللاطع 
و ولللله فعلللا )) ،منلللا حلللرم علللليكم امليتلللة(( . و ولللله فعلللا  )) لكلللم ديلللنكم ويل ديلللن(( و ولللله  

 ( وا ذلهل))  ليتنا   املتنا سون(( .فعا )) ، ك نعبد و، ك نستع (
وم ال طريق العطف بلكن بعد الواو  وله فعا )) ما كان ،براهيم ي لود  وال ن لرانيا ولكلن  

وكزا  وله فعا )) من كفر ابهلل من بعد ، انه ،ال من أكرل و لبه مطملةن  كان حنيفا مسلما((

                                                

 ( املراد ابلش ا   ب  النا  ومعىن سو  يرجع كقوله فعا )) ،نه ةن أن لن سو ((.1)
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((   لو   لر بعلد   لر ألن  ولله ابإل ان ولكن من شرحي ابلكفر صد ا  علي م غ   ملن هللا
)) ،ال من أكلرل(( أ لر  املكلرل ملن الكلا ر ا أ لر  منله ملن شلرحي ابلكفلر صلد ا  التقلدير ملن  
كفللر ابهلل مكرهللا ال غ لل  عليلله ولكللن مللن شللرحي ابلكفللر صللد ا. وأعلللم أن هللزل اآليللة  ي للا 

 لللالواو ها لللدة  ثالثلللة طلللر  ملللن طلللر  الق لللر. وم لللال العطلللف بلللال)) الل لللم حوالينلللا وال علينلللا((
 واملعىن ال فن ل املطر ،ال حوالينا.

وأمللا طريللق فعريللف املسللند  لل علم أن التعريللف الللزي يفيللد الق للر هللو التعريللف بللالم اجلللن  
 ينذا عر  املسند صا أ اد   لر اجللن  عللى املسلند ،ليله حنلو)) أنلو احلبيل ((   لر  قيلق و 

((   ر  ل  )) ،ن شانةهل هو األبم((  ))هو العدو((   ر ،دعاء)) واحل م سوء الظن ابلناخم
 كزلهل.

و،ملا فوسلليح يللما الف لل  ن للو)) أل يعلمللوا أن هللا هلو يقبللل التوبللة علن عبللادة(( وحنللو))  
كنو أنو الر ي  علي م(( و)) أن فرن أان أ ل منهل ماال ووللدا(( ويلما الف لل هلو يلما 

 لعدم احلاجة ،ليه ا  بح.يتقدم على ا رب وحنول. وال يفيد أك ر  ا أ ادفه النسبة 
ولكن؛ متعينة للق ر. و،ملا التقلدا وبل و،منا والعطف بال  واالست ناءوأعلم أن طريق النفي 

وفعريلللف املسلللند والف لللل  قلللد فكلللون للق لللر و لللد فكلللون لالللال ولكلللن الاالللل  كوهنلللا للق لللر 
 . يستدل عليه من ا دعونة القرا ن ا املقام ا طال

ايل ي ألن التت للي  لشليء ،ن كللان مبنيلا علللى أنلع كللزلهل ا والق لر نوعلان حقيقللي و 
الوا ع ونف  األمر   و الق ر احلقيقي. و،ن كان مبنيا عللى النظلر لشليء ل لر يقابلل الشليء 
املت لل  بلله  قللح إلبطللال د للول ذلللهل املقابللل   للو   للر ،يللاا فللدل عليلله القرينللة.  للاألول  

افل  هيلد أي ،ال عملرو  دا عللى ملن هعلم أن كقولهل ،منا ا ليفة  الن. ال لاين كقوللهل ،منلا الك
عمللرا كافلل  وال فريللد أن هيللد هللو الكافلل  ا األ ك أو ا البلللد دون غللال واحللل م سللوء الظللن 
ابلناخم أي لي  حسن الظن حب م ول يرد أن احل م كله ا سوء الظن. ومن الق ر احلقيقلي ملا 

املبالالة حنلو  ولله فعلا ))  وهو أن فدعي   ر ال فة على املوصو  لق لد دعاءييسمى ابال
أن يدعون من دونه ،ال ،ان (( مع أهنم دعوا هبل وياوث ويعو  لكن م ملا أك لروا دعلوة الللو 
والع ى ومناة جعلوا كالزي ال يدعو ،ال ،ان . و وله ا حق املنا ق )) هلم العلدو  احلز هم(( 
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اوة املنللا ق  أشللد جعلللو مللع أن املتظللاهرين ابلشللرك والكفللر أعللداء لكللن ملللا كانللو م للرة عللد
 عداوة غاهم كال عداوة.

 
 اإلنشاء

الكالم كله ،ما  رب أو ،نشاء.  ا رب هو الكالم الزي ستمل ال د  والكز  أبن يكلون 
للنسللبة املعنويللة اللل  ف للمن ا الكللالم  للا   أي وجللود ا نفلل  األمللر يوا ق للا ات ة وال يوا ق للا 

ن  الف لا   لي كاذبلة ألن ا لرب يق لد منله حكايللة أ لرى.  لينن وا ق لا ا لا     لي صلاد ة و،
مللا ا الوجلللود ا لللا جي  لللال جلللرم للل م علللرك نسلللبته عللللى ملللا ا ا للا  .  لللينن نشللل  علللن ذللللهل 

 العرك علم أبهنا مطابقة بل هي لالفة للتا     ي كاذبة.
واإلنشاء الكالم الزي ل ستمل ال لد  والكلز  ألنله ل يق لد منله حكايلة ملا ا ا لا   

فقللدم  أحللداث معللىن ابلكللالم ل يكللن حللاد  مللن  بللل ا   للد املللتكلم. وكللل مللا كامسللهو  بللل هلل
من األحكام ا األبوا  املايية جمري ا ا رب واإلنشلاء  لال غلرك للزكر اب   ل  اإلنشلاء 

 هنا ،ال للتنبيه على الفر  بينه وب  ا رب ولإلشا ة ،  أحكام  ليلة بالغية يت  ابإلنشاء.
واالسلللتف ام، شلللاء ،   سلللم  طللللخ وغلللا طللللخ.  لللالطلخ هلللو األملللر، والن ي،ينقسلللم اإلن

والتملل ، والمجلللي، والنلللداء. وغلللا الطللللخ. القسلللم، والتعنللل ، و،نشلللاء امللللدحي واللللزم حنلللو نعلللم 
وبللللة . و،نشللللاء الوجللللدانيا  كالت سللللر والفللللرحي والللللمحم. وصلللليمل العقللللود حنللللو أبيللللع وأشلللل د. 

نلللوا  النللللداء حنلللو لبيللللهل ومسعلللا وطاعللللة. وصللليا ا وأدواهتللللا واألجوبلللة الدالللللة عللللى االمت للللال ك
 وأحكام ا مقر ة ا الن و. و،منا الزي ي م البليمل من أحوال اإلنشاء مسا ل 

 للد  يت اإلنشللاء ا صللو ة ا للرب وهللو مللا يعللربون عنلله اب للرب املسللتعمل ا اإلنشللاء  -األو 
طللل  حنللو  للول الظمةللان ،ين عطشللان. م للل اسللتعماله ا الللدعاء ا حنللو))  محلله هللا(( . وا ال

 والت سر حنو  ول جعفر بن علبة احلا ثي
 هلللللللللواي ملللللللللع الركللللللللل  اليملللللللللان  م لللللللللعد

 
 جنيللللللللللللللللل  وج ملللللللللللللللللاين دكلللللللللللللللللة موثلللللللللللللللللق 

 والس ال حنو))    ملا أن لو ،يل من  ا  قا(( . 
 يستعمل بع  صيمل اإلنشاء ا بع   ينيء األمر للتم  حنو  ول امري القي  -ال انية

 الليلللللللللللللللل الطويللللللللللللللل أال ا للللللللللللللللأال أي للللللللللللللا 
 

 ب للللللللللب  ومللللللللللا اإلصللللللللللباحي منللللللللللهل أبم للللللللللل 
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 قولللله ا لللل ألللن. وللتعنللل  حنلللو  ولللله فعلللا )) انظلللر كيلللف يلللربوا للللهل األم لللال(( وجمللليء 
. ول ملر حنلو))   لل أنلتم منت لون(( االستف ام للن ي حنو))ايشلوهم  لاهلل أحلق أن يشلول(( .

 عام(( .وللتعن  حنو)) و الوا ما هلزا الرسول  كل الط
 وجميء النداء للتعن  ا اب  االستااثة حنو  ول امري القي 

  يلللللللللللا للللللللللللهل ملللللللللللن ليلللللللللللل كللللللللللل ن  ومللللللللللله
 

 بكلللللللللل مالللللللللا  الفتلللللللللل شلللللللللد  بيلللللللللزبل 
املللزكو ة ا املسلل لت  مللن  بيللل اةللاه املركلل  املرسللل. والعال للة  االسللتعماال )فنبيلله( هللزل  

ستعماالفه عال ا  أ لرى حبسل  العامة ا مجيع ا هي الل وم ولو بعيدا. و د فتطل  لبع  ا
 املوا ع.

 للد فسللتعمل صلليمل اإلنشللاء ا مللن حاللله غللا حللال مللن يسللا  ،ليلله ذلللهل  -املسلل لة ال ال للة
اإلنشللاء كلل مر املتلللب  بفعللل أبن يفعللله حنللو))   أي للا الللزين لمنللوا(( . وكن للي مللن ل يت للف 

 .بفعل عن أن يفعله حنو)) وال  سو هلل غا ال عما يعمل الظاملون((
والق د من ذلهل طل  الدوام.  ين ل املت ف من لة غا املت ف  ري ا عللى اللدوام عللى 
االف لا . وكنلداء املقبلل عليلهل حنللو  وللهل للسلامع   هلزا. ونللداء ملن ال ينلادى بتن يلله من لللة 

وهللزل زللاها  ةللاهرة  مللن ينللادى حنللو))   حسللرة علللى العبللاد(( أي اح للري   للزا مويللعهل.
 وففريع ا س ل.

هنايللة القللول ا األبلللوا  املتت للة بللزكر األحكللام البالغيلللة اللل  فعللرك للمفلللردا  ا  هللزا
حلال فركيب للا. ومللن األحكللام مللا هللو عللا ك للنملل امل فلللف من للا الكللالم البليللمل ففريقللا ومجعللا 
وفطللويال وا ت للا ا. و للد  لل  للللزلهل ابابن  اب  الوصللل والف للل واب  اإلجمللاه واإلطنلللا  

  ع  ي ما ،كماال ألبوا  علم املعاين.نزا شااواملساواة. وها 
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 الوصل والفصل
الوصللل عطللف بعلل  اجلمللل علللى بعلل  والف للل فركلله. وحللق اجلمللل ،ذا ذكللر بع لل ا بعللد 
بعللل  أن فلللزكر بلللدون عطلللف ألن كلللل مجللللة كلللالم مسلللتقل ابلفا لللدة ،ال أن أسللللو  الكلللالم 

ا  أو ابإلفبلللاع أو العلللرل غلللل   يللله أن يكلللون مت لللال بع للله بلللبع  دعموليلللة العواملللل واألدو 
وال كلمافه فعدادا ،ال ا الوا ع ال  يق د  ي لا التعلداد حنلو   ال فزكر مجل الكالم (1)ابلعطف

حكايللة احملللاو ا  حنللو))  للالوا سللالما  للال  وللله))  ي للا علل  جا يللة  ي للا سللر  مر وعللة(( أو ا 
  للللد ،ة للللا   أو أو ،مللللالء احلسللللبان حنللللو واحلللد اثنللللان (2)سلللالم(( و ولنللللا سللللةل  للللالن أجلللا 

انف ال اجلمل واسلتقالهلا كقولله فعلا )) ،ان كاشلفو العلزا   لليال ،نكلم عا لدون. يلوم نلبط  
 البطشة الكربى ،ان منتقمون((.
 أو ا موا ع الف ل اآلفية 

 عطف اجلمل ،ما ابللواو املقت لية ألصلل التشلريهل ا احلكلم امللتكلم  يله. و،ملا حبلر  ل لر 
يهل أو علللى يللد التشللريهل ،ذا وجللد معللىن ذلللهل احلللر  حنللو يللدل علللى معللىن ها للد علللى التشللر 

 الفاء وحب و أو وبل.
                                                

(  ينن الكلما  اةتمعة ،منا جممع ا معىن عامل حنو كت  هيد الكتا  وكسو  هيدا حبة وأ ربفهل هيدا  ا ملا وكلزلهل 1)
   ب يد،  ينن انن و  وة العامل أي أ ز من املعموال  ما يقت يه معنلال فوصلل ،  غلا ذللهل ابإلفبلاع ابألدوا  حنو مر 

من نعلو أو بيلان أو بلدل وهلزل التوابلع هلي ا احلقيقلة عل  املتبلوع ا املعلىن أملا طريلق فوصلل العواملل مللا هلو أجنلخ علن 
فعدي كسلا مل ال ألك لر ملن مفعلول  ل صلد مسللكا  معموالهتا  زلهل من  ر ا طريق عطف النسق  يننهل ،ذا أ د  أن

للزلهل ،ال العطلف  تقلول كسلوفهل جبللة وبرنسلا و مي لا  لال جللرم كلان عطلف النسلق هللو اللزي جمملع الكلملا  األجنللخ 
بع  ا عن بع  ا ملعىن والبعيد بع ل ا علن أن ي لل ،ليله عملل العاملل. وم لل ملا  يلل ا املفلردا  يقلال ا اجلملل بلل 

أحو  ألن أك رها أجنلخ بع له علن بعل  ،ذ األصلل ا اجلملل االسلتقالل وللزلهل لقل  عطف لا ابلوصلل  اجلمل للعطف
ألن له م يد أثر ا اللربح لشلدة فباعلد اجلملتل . ا أعللم أن مسلا ل الف لل والوصلل الالرك من لا معر لة أسلالي  العلر  

ب . ولللزلهل ملللن حللق مسللا ل هللزا البللا  أن ا  بللح مجللل الكللالم حللب جملليء املللتكلم بكللالم ال يو للع   للم السللامع ا للل
فكلون أعلللق بعلللم الن للو ،ذ للي   ي للا مللا يفيللد   وصليا  بالغيللة غللا أن الللزي دعلا علمللاء البالغللة ،  ذكرهللا ا هللزا 
الفن أمو  ثالثة  أحدها أن الن اة فكلملوا عللى أحكلام العطلف ول يتكلملوا عللى أحكلام فلرك العطلف.  ني لا أهنلم فركلوا  

سا ل املناسلبا .  ل  لا أنله مللا كلان العطلف وفركله  لد يالحلن  ي ملا أملو  ادعا يلة ا الشلعر وا طابلة انسل  ك اا من م
 أن يزكر مع   وصيا  علم املعاين.

 ( ومنه  ول الشاعر 2)
  لللللللللللللللللللللال يل كيلللللللللللللللللللللف أنلللللللللللللللللللللو  للللللللللللللللللللللو عليلللللللللللللللللللللل

 
 سلللللللللللللللللللللللللللللللللل ر دا للللللللللللللللللللللللللللللللللم وحلللللللللللللللللللللللللللللللللل ن طويللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
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 وهزا األصل الزي أشر  ،ليه يعدل عنه ألحد أمرين  ملانع  نع منه أو لشيء يا  عنه.
ا شر  ص ة العطف مطلقا ا املفردا  واجلمل وابلواو وبااها وجود املناسلبة الل  صملع 

عنلللد  (1)ملعطو للة علي لللا ا فعقللل العقلللول املنتظمللة حبسللل  املتعللا   اجلملللة املعطو للة واجلمللللة ا
 املتكلم  بتلهل اللاة.

ويشلعر. )) وهافه املناسبة ال فعدو التماثل أو الت اد أو القر  من أحدها حنو هيد يكتل  
يكتللللللل   خبلللللللال  حنلللللللو هيلللللللد (2)والسلللللللماء   ع لللللللا(( ،   ولللللللله)) واأل ك ويلللللللع ا لللللللل انم(( 

ن كللان كللل ،لقللي  ا شللعرل.و اشللعر.و رجو مللن السللو  وأبللدع امللرن وينللام.ويعطي ويللنظم ال
ذللللهل كالملللا صلللاد ا حلللب كلللان العطلللف ا املقلللام اللللزي ال فوجلللد  يللله املناسلللبة مللل ذان دق لللد  

 لللول كعللل  ))أن أالملللاين واألحلللالم ف لللليل((. ينن الكلللالم عللللى مواعيلللد كمق لللد التشلللبيه ا 
حالم على األماين علمنا أنه   د فشلبيه سعاد وأماني ا وال كالم على األحالم  لما عطف األ

 أمانيه الناشةة عن دعواها ابألحالم ا اللزاذة وعدم الت قق.
اه  يمللا م للى بقللويل ))املنتظمللة حبسلل  املتعللا  (( و للد يكللون التناسلل  وهللزا وجلله االحللم 

 موهوما وزرد دعوى ا املقاما  الشعرية واللطا ف كقوله 
 ثالثللللللللللللللللللة فشللللللللللللللللللر  الللللللللللللللللللدنيا بب نت للللللللللللللللللا

 
   ال للللل ى وأبلللللو ،سللللل ا  والقملللللرمشلللل 

و للد يكللون التناسلل  غريبللاً انبعللاً لتناسلل  شللية  ل للرين كقوللله فعللا   ))والللننم والشللنر  
يسلندان((  لينن التناسلل  أوجلدل ملا  يت بعللدل ملن  ولله ))والسللماء   ع لا(( و وللله ))واأل ك 

هللزل املناسللبة ويللع ا(( ألن الللننم مللن فوابللع السللماء والشللنر مللن فوابللع األ ك ا يكفللي ا 
 التقا ن ا الارك املسو  له الكالم.

وهلزا كان العطلف ابلفلاء وا وحلب أوسلع ا هلزل املناسلبة املشلروطة، ألن المفل  أو امل للة 
 أو الااية كل ا مناسبا  كا ية لت  ي  العطف ألهنا دالة على التقا ن ا الوجود.

د حسللناً ،ذا  للوي التناسلل  ولللزا  وهللزا التقللا ن م لليء للمناسللبة ومسللومل للعطللف لكنلله يلل دا
كلان أصللل الفللاء التفريللع مللا ل فبعللد املناسللبة، أال فلرى كيللف حسللن العطللف ا  للول عمللرو بللن  

 كل وم 
                                                

 املتعا  ((.( سي يت بعيد هزا ما ب  املراد من  ويل)) املنتظمة حبس  1)

م للال للن للاد و وللله والسللماء   ع ا((اآليللة م للال لشللبه  -يعطللي و نللع -م للال للتماثل.و وللله -هيللد يكتلل  اخل -(  قوللله2)
 الت اد.وجممع أم لة القر  من التماثل والت اد  وله فعلى))أ ال ينظرون ،  اإلبل كيف  لقو((اآلية  
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 نللللللللللللللللللللل لتم منللللللللللللللللللللل ل األيللللللللللللللللللللليا  منلللللللللللللللللللللا
 

  (1) عنلنللللللللللللللللللا القللللللللللللللللللرى أن فشللللللللللللللللللتموان 
وكيف يقب  العطف ابلفاء لو  لو جلاء هيلد   لفعول وي يلد  ب لاً للو  للو جلاء هيلد  ن لق  

 وكيف سسن أن فقول طلع الفنر   ذن امل ذن. (2)بعد املناسبةاحلما  ل
 و ول ابن همرك 

 هلللل   النسلللليم علللللى الللللر ك مللللع السللللل ر
 

  اسللللللتيقظو ا الللللللدوحي أجفللللللان ال هللللللر 
وكيلللف يقلللب  أن فقلللول طللللع الفنلللر  -طللللع الفنلللر   لللاحي اللللديهل-ويكلللون دونللله حسلللناً  

  استيقن هيد ،ذا ل يكن احلدي   بل ذلهل على هيد.
 ققو هزا  اعلم أنه يتع  الوصل ،ذا أ يد فشلريهل اجلمللة املعطو لة للنمللة املعطلو   ،ذا

أو  (3)علي للا ا حكم للا ا اإلعللرا  كعطللف اجلمللل املعمولللة لعامللل واحللد بع لل ا علللى بعلل 
 التشريهل ا حكم ا ا املعىن و،ن ل يكن للمعطو  علي ا حمل من اإلعرا .

ملف للوم اجلملللة املعطللو  علي للا م للل حكللم الق للر ا  وللله  واملللراد مللن احلكللم الكيفيللة ال ابتللة
 قد عطف مجلة ))ولكلل  لوم هلاد(( عللى مجللة ،منلا  فعا   ))،منا أنو منز  ولكل  وم هاد((

أنللو منللز  ألن املق للود فشللريك ا ا حكللم الق للر، ،ذ املق للود مللن اجلملتلل  الللرد علللى مللن 
  .للنملت  حمل من اإلعراولي   (4)اعتقد  ال  ذلهل

مشا كة هللا ويتع  الف ل ،ذا أ يد التنبيه على أن اجلملة ال انية منقطعة عن األو  أي غا 
ال ا احلكم اإلعرال حنو  وله فعا   )) الوا ،ان معكم ،منلا حنلن مسلت  ءون هللا يسلت  ي صلم(( 

                                                

بقتللالكم،  نعللل نلل وهلم يلليا ة و تاللله ، هللم  للرى،  لمللا عللرب عللن املعنيلل   ( هللزا هتكللم أي نلل لتم أب يللنا حلربنللا  بللاد ان1)
املتناسلللب  ا احلقيقلللة دعنيللل  زلللاهي  متناسلللب  وكلللاان ممفبللل  ا الوجلللود حسلللن العطلللف ابلفلللاء واو غلللا أحلللدمها لقلللب  

لتم منلل ل األعللداء * منللا  عنلنللا العطللف،  لللو  للال نلل لتم ،خل  قافلنللاكم أن فشللتموان لكللان فرفبللاً غريبللا  بي للا، ولللو  للال نلل  
 القرى ،خل لكان  بي اً كزلهل.

( ألن ال فع ال يم   ح وله ،ثر اةيء لكنه لتعلقه ب يد كان  يه  ا نة مناسبة  كلان  ب له أيلعف ملن  لب  امل لال 2)
 الزي بعدل.

ل جممع لا عاملل ،علرال  لال يعطلف ( شر  هزا العامل أن يفيد حكماً معترباً  لزلهل فعترب اجلمل احملكية ابلقلول ك هنلا 3)
ال انية من ا على األو  و،منلا   لز حكلم اجلملل حل  نطلق صلا  ا ل لا، ،ال ،ذا أ يلد التنبيله عللى فكلر  القلول حنلو ))و لالوا 

 حسبنا هللا ونعم الوكيل(( ،ذا جعلنا الواو للعطف ا املقول.

وا أنه ال  سول ،ال الرسل اللزي م لوا أو اعتقلدوا ،نله ال  سلول ( أي الزين اعتقدول أنه غا منز  وكزبول والزين اعتقد4)
 بعد موسى عليه السالم عليكم و محة هللا وبركافه.
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احلكلللم ل فعطلللف مجللللة ))هللا يسلللت  ي صلللم(( للللةال يظلللن السلللامع ،هنلللا ملللن  لللوهلم، وال ا زلللرد 
املعنوي حي  ل يكن ،عرا  حنو  ولله فعلا   ))،منلا أنلو منلز  ولكلل  لوم هلاد * هللا يعللم ملا 
 مللل كللل أن للى(( ل فعطللف مجلللة هللا يعلللم ألنلله ل يق للد د وهلللا ا حكللم الق للر ،ذ ال   للد 

هلل للرد على معتقد أن هللا ال يعلم ما  مل كل أن ى ،ذ ل يكلن ا املتلاطب  ملن املشلرك  وأ
لظلن أن  - محله هللا- للو عطلف  -ما   الن  محه هللا-الكتا  من يعتقد ذلهل، وكزا  وهلم 

 اجلملة الدعا ية أ با  عن  عل هللا معه.
  الف ل ا هافه األم لة كل ا ألجل انقطاع اجلملت  بع  ما عن بع  كما  أيو.

ىن أو ا حم لل الفا لدة ألن ويتع  الف ل أي اً ،ذا كانو اجلملة ال انية ع  األو  ا املع
 العطف يقت ي املاايرة   ال  هي ع  األو  ا املعىن حنو  ول الشاعر الزي ل يعر  

 أ لللللللللللول لللللللللللله  احلللللللللللل ال فقللللللللللليمن عنلللللللللللدان
 

 و،ال  كللللللللن ا اجل للللللللر والسللللللللر مسلللللللللما 
 ينن معىن ال فقيمن هو ملا يفيلدل معلىن  ولله ا حلل،  كانلو اجلمللة ال انيلة كبلدل االشلتمال  

هي ع  األو  ا حم ل الفا دة م ل امل كدة حنو ))ذلهل الكتلا  ال  يل   وال  (1)و من األ
  يه((  نملة ال  ي   يه م كدة ملعىن ذلهل الكتا .

طا فلة أ لرى حبيل  فعطلف   للة وملن أنلواع الوصلل عطلف طا فلة ملن اجلمللل عللى زملوع 
الق للللة والق للللة عللللى   للللة أو غللللرك علللللى غلللرك ا الكللللالم  للللال فالحللللن ،ال املناسلللبة بلللل  

والالللرك والالللرك ال بللل  أجللل اء كلللل ملللن الق لللت  حلللب ،ذا وليلللو اجلمللللة األو  ملللن الق لللة 
املعطو ة ،حدى مجل الق ة املعطو  علي ا ال يتطل  وجه لتلهل املواالة ألهنا مواالة عا يلة، 
وهللزا حنللو عطللف  وللله فعللا   ))وبشللر الللزين لمنللوا وعملللوا ال للاحلا  أن هلللم جنللا (( ،خل، 

 -و،ن كنللتم ا  يلل -ألن  وللله  ى  وللله فعللا  ))و،ن كنللتم ا  يلل   للا ن لنللا علللى عبللدان((عللل
مسلو  لبيلان ثلوا  املل من ، ونظلال ملن عطلف  -وبشر-مسو  لبيان عقا  الكا رين و وله 

املفللردا   وللله فعللا   ))هللو األول واآل للر والظللاهر والبللاطن((  يننلله لللو   للد عطللف الظللاهر 
و،منلللا الق للللد عطللللف وصلللف  متقللللابل  علللللى وصلللف  متقللللابل  وكل للللا عللللى اآل للللر ل سسللللن 

 ملوصو  واحد.

                                                

بيللان للوسوسللة  كانللو   -  لدم-( وكللزلهل  وللله فعللا   )) وسللوخم ،ليلله الشلليطان  للال   لدم(( اآليللة  للينن مجلللة  للال 1)
 كعطف البيان  لم  تح للربح.
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عطللف اإلنشللاء علللى ا للرب وعكسلله منللع بعلل  علمللاء العربيللة عطللف اإلنشللاء علللى ا للرب 
وعطلف ا لرب عللى اإلنشلاء واحللق أن ذللهل لللي  دمنلوع وهلو ك لا ا الكلالم البليلمل و لد  للال 

األيلللد ،نللله أوا  ،ان سلللتران اجلبلللال معللله يسلللب ن ابلعشلللي  هللا فعللا   ))واذكلللر عبلللدان داوود ذا
هلل أاتك وشددان ملكه ولفينال احلكمة و  ل ا طا  و  أوا واإلشرا  والطا حمشو ة كل له 

 .-أ با  داوود-على  -وهل أاتك-را (( عطف نب  ا  م ،ذ فسو وا احمل
لق للد د للع ،ي للام الف للل وبعكسلله  مقللامواعلللم أنلله  للد  للالف الظللاهر  يلل فى ابلوصللل ا 

 ينش  عن ا فكا  مقت ى الظاهر كما جاء الف ل ا  ول الشاعر الزي ل يعر  
 وفظلللللللللللللللن سللللللللللللللللمى أنللللللللللللللل  أبالللللللللللللللي صلللللللللللللللا

 
 بللللللللللللللللدالً أ اهللللللللللللللللا ا ال للللللللللللللللالل هتلللللللللللللللليم 

لكنلله   للل ا لللةال يتللوهم السللامع أن ذلللهل  للا  ةنلله  -أ اهللا-كللان الظللاهر عطللف مجلللة  
 سلمى  الوصل سب  منع منه مانع.

ل ا حنلللو  لللوهلم )ال وأيلللدك هللا((  لللينن الظلللاهر الف لللل ألن اجلملتللل  غلللا وكملللا جلللاء الوصللل
أن أحلدمها  لرب واأل لرى ،نشلاء  قلد وجلد ملانع الوصلل ولكنله  يلرو ة (1)مشمكت  ا احلكلم

  لفه مقت  ،ذ لو   ل لتوهم الدعاء بنفي  ييدل.
لي مللا الوصللل عهللزل معا للد أحللوال الف للل والوصللل وا وجللول االف للال واالنف للال املرفلل  

 .(2)والف ل ففاصيل واعتبا ا  د يقة جم  ، جانها لكت  مرفبة أ  ى من هزل
 
 

 اإلجياز واإلطناب واملساواة

                                                

اب بكر ال ديق  يي هللا عنه مر برجل ا يدل ثو   قال له أبو بكلر  أفبيلع هلزا ال لو ؟  لال ال ( حكى األدابء أن أ1)
 محللهل هللا،  قلللال أبللو بكلللر )) للد  وملللو ألسلللنتكم لللو فسلللتقيمون ال فقللل هكلللزا  لللل  محللهل هللا ال، و يلللل  للال لللله  لللل ال 

 و محهل هللا((.

مللا  ي لللا مللن التفاصلليل الللل  يعسللر يللبط ا بقاعلللدة ( مسللا ل الف للل والوصللل ملللن أصللع  مسللا ل  لللن البالغللة لك للرة 2)
صمع لللا ولقلللد  رع لللا السلللكاكي ففريعلللاً هادهلللا صلللعوبة، وأان  الفلللو طريقتللله وطريقلللة التلتلللي  ا هلللزل الرسلللالة  ابتلللدأ  
البا  دا يفلت  ب لا ر املتعلمل  ا أييل   ليط لا وا ت لبو ا  لالل ذللهل ملن م لم كلالم القلوم ملا  كلن أبيلدي الطلبلة 

 ي  معا دها ويربو صف ًا عما عدا ذلهل ات كاً ، ل ،  أن فت ي  األ  ام بعد هزل املرفبة.مفاف
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األصل ا الكالم أن يكلون  ديلة للمعلاين أبلفلاي عللى مقلدا ها أي أبن يكلون لكلل معلىن 
لكيفيللة مسللاواًة داللللة الكلالم صافلله ا وفسللمى (1)  لدل املللتكلم لفللن يلدل عليلله ةللاهر أو مقلد 

يفا  لللا ،ألن األلفلللاي كانلللو مسلللاوية للملللدلوال   لللينذا نق لللو األلفلللاي علللن علللدد املعلللاين ملللع 
جبميع فلهل املعاين  زلهل اإلجملاه م لل احللز  مللا شلانه أن يلزكر ا كالم لم ،ذا  املو القرينلة 

 لل وم ل فو ي لفن يدل على زموع معلان ،ذا كانلو الاالل  ا الكلالم ،ذا  املو القرينلة وم
فو ي لفن يدل على زموع معان ،ذا كانو الاال  ا الكالم الداللة على فلهل املعاين بعدة 

 ألفاي،  قول بشا  
 مللللللللللن  ا لللللللللل  النللللللللللاخم ل يظفللللللللللر حباجتلللللللللله

 
 و لللللللللللللاه ابلطيبلللللللللللللا  الفافلللللللللللللهل الل لللللللللللللح 

 مساواٌة، و ول س ل م 
 مللللللللللللللن  ا لللللللللللللل  النللللللللللللللاخم مللللللللللللللا  كمللللللللللللللداً 

 
 و للللللللللللللللللللللللللللللللاه ابللللللللللللللللللللللللللللللللللزة اجلسللللللللللللللللللللللللللللللللو  

،جمللاه، و،ذا هاد  األلفلللاي عللللى علللدد املعلللاين ملللع علللدم ه  ة املعلللاين  لللزلهل اإلطنلللا  م لللل  
التوكيد اللفظي والتكريلر وذكلر ا لا  بعلد العلام والتفسلا حنلو ))أن اإلنسلان  للق هلوعلاً ،ذا 

  خل، وم ل  وله،مسه الشر ج وعاً(( 
 اللللللللللللللزي يظلللللللللللللن بلللللللللللللهل الظنلللللللللللللل األملعلللللللللللللي

 
 لللللللللللللللن كلللللللللللللل ن  للللللللللللللد  أى و للللللللللللللد مسعللللللللللللللا 

 كللالم العللر  علللى اإلجمللاه مللا وجللدوا ،ليلله سللبيالً ألن األمللة العربيللة أمللة ذكيللة  للابتىن  ومبللىن 
املللربد ا كامللله ))مللن كللالم العللر  اإلجمللاه املف للم   قللول (2)كالم للا علللى مراعللاة سللبق ،  ام للا

واإلطنا  املفتم(( فنويع للكالم ال   د للتساوي بين ما، وكل ا صري على حسل  مقت لي 
 احلال.
ملسللاواة  ن لللو  وللله فعلللا  ))وال سيللق املكللر السللليز ،ال أبهللله(( واإلجملللاه يكللون ،جملللاه أمللا ا

حز  و،جماه ا ت لا  أو   لر )بكسلر القلا  و لت  ال لاد(  ينجملاه احللز  ك لز  املسلند 
،ليله واملسللند واملفعللول والت للزير واإلغللراء، وحللز  املفعلول أك للر أنللواع احلللز  ا اإلجمللاه حنللو 

ء أي كللللو احلللد حنلللو ))وهللا يلللدعو ،  دا  السلللالم علللليكم و محلللة هللا  لللد كلللان منلللهل ملللا يسلللو 
وبركافللله(( وحلللز  امل لللا  حنلللو ))واسللل ل القريلللة(( وحلللز  ال لللفة حنلللو )) للل  د  أن أعيب لللا 

                                                

( ألن ملا كلان أسللو  كالم لم عللى فقلديرل كال لما املسللتم ا  علل األملر وك لز  املسلت ىن منله ا االسلت ناء املفللرمل 1)
 يعترب كاملزكو   ال يعد حز ه ،جماه.

 ملقام كمقام  طا  الاخ ومقام الت ويل  كالمها مقام ،طنا .( أي ،ال ،ذا منع منه مانع ا2)
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وكان و اءهلم مللهل   لز كلل سلفينة(( أي صلاحلة، وحلز  اجلمللة أو اجلملل الل  يلدل علي لا 
( أي   لللر  وحنللو ))   سللللون يلللو  أي لللا السلليا  حنلللو ))أن ايلللر  بع للاك احلنلللر  لللانفلق(

 ال ديق((، أي    سلول  قال وك ا من أم ال العر  يشتمل على ،جماه حلز .
و،جملاه اال ت للا  أداء املعللاين أبلفللاي أ للل من للا علدداً دون حللز  بللل بتللو ي مللا يفيللد مللن 

كللللم ا ))ول األلفللللاي عللللدة معللللان حنللللو  للللوهلم ا امل للللل ))القتللللل أنفللللى للقتللللل(( و وللللله فعللللا  
الق لللا  حيلللاة(( و ولللله ا احللللدي  ))لللليكن ثوبلللهل ،  الكعبللل   يننللله أنقلللى وأبقلللى(( و لللول 
املعري  ))أولو الف ل ا أوطاهنم غرابء(( أ اد أن يقول ،هنم لالفون ألحوال عامة الناخم كما 

 .(1)بينه ا بقية البيت 
مللللاء، وأمللللا وك للللا مللللن أم للللال العللللر  يشللللتمل علللللى ،جمللللاه اال ت للللا  وكللللزلهل حكللللم احلك

اإلطنللا   بللالتكرير ا مقللام الت ويللل حنللو ))ويللل يومةللز للمكللزب (( ا سللو ة املرسللال  وحنللو 
)) للراب ملللربح النعاملللة مللل (( ا   للليدة احللللرث بللن عبلللاد ملللن ،بطلللال حلللر  البسلللوخم، وكن لللو 

 ذلهل.
ا الالللللرك املسلللللو  لللللله الكلللللالم  واإلجملللللاه  لللللد يطلقلللللان علللللى التوسلللللع واعلللللم أن اإلطنلللللا 

 يللله  يعلللد ملللن اإلطنلللا  اإلفيلللان ابجلمللللة املعميلللة أو ك لللرة البيلللان واإلي لللاحي، وملللن  واال ت لللاد
هلزا النلوع بفلن البالغلة يلعيف  وفعللق (2)اإلجماه فرك املقدما  ا ا طل  ل ليق املقلام وحنلول

 .(3)بل هو من مباح  صناعة اإلنشاء

                                                

 ( أام البيت  * فشز وفن ى عن م القرابء 1)
  ملللللللللللللللللللللللا سلللللللللللللللللللللللب وا الللللللللللللللللللللللللراحي الكميلللللللللللللللللللللللو للللللللللللللللللللللللللزة

 
 وال كلللللللللللللللللللللللللللللان مللللللللللللللللللللللللللللللن م للتلللللللللللللللللللللللللللللراد سللللللللللللللللللللللللللللللباء 

  

أوهللللم ( كقلللول أل العاصلللي ال قفلللي ل قيلللف حللل  مهلللوا ابال فلللداد علللام اللللردة ))كنلللتم ل لللر العلللر  ،سلللالماً  لللال فكونلللوا 2)
ا فداداً(( وكزلهل يرفك  اإلجماه ا الالرك لق لد أن يعل  السلامع الكلالم كملا كتل  البلديع البلن أ تله ))أنلو ابل  ملا 

 دمو والعلم شانهل، واملد سة مكانهل، واحملربة حليفهل، والد م ،ليفهل،  ينن   ر  وال ، الهل،  ااي  الهل((

 التلتي .(  يه فعري  دن ذكر بع ه ا  ن املعاين ك اح  3)
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 فن البيان
لتلفللة ا ويللوحي الداللللة علللى هللو علللم بلله يعللر  البليللمل كيفيللة ،يللراد املعللىن الواحللد بطللر  

 حس  مقت ى احلال  تلهل الطر  هي  احلقيقة، واةاه، والتشبيه، والت ري ، والكناية.
 

 التشبيه
ولكنلله لك للرة و ودل ا كللالم البلاللاء وشللدة عنللايت م بلله منللز حفللن الشللعر احلقيقللة هللو مللن 

علل  أنلللواع اةلللاه العللرل اسلللت ق التت لللي  ابلتبويلل  واسلللت ق التقلللدا علللى اةلللاه لتو لللف ب
حلا  شيء بشليء ا وصلف اشلت ر  يله املل لق بله فقريبلا ،عليه. التشبيه الداللة ال رسة على 

واملللللراد  (1)املشللللي ا سللللرعةفللللرخم كالطللللا ر لاهللللزا لكمللللال الوصللللف املللللراد التعبللللا عنلللله كقولللللهل 
 يد.الستعا ة والتنر اابل رسة ما كانو بلفن دال على أال حلا  ملفوي أو مقد .و ر  به 

وأ كانه أ بعة  طر ال  ومها املشلبه واملشلبه بله ووج له  وهلو ملا يشلمك  يله الطر لان. وأدوافله  
وهللي ملللا يللدل عللللى اإلحللللا . أمللا الطر لللان  قلللد يكللوانن حسلللي  وهلللو الااللل . و لللد يكلللوانن 
عقلي  كتشبيه العلم ابلنو  والسيو  أبنيا  األغلوال. وأملا وجله الشلبه   لو ملا يتومهله امللتكلم 

م كلللان  بتلللا ا العلللر   أ سلللدصلللفا جامعلللا سلللواء كلللان  بتلللا ا نفللل  األملللر كالشلللناعة ا األو 
وفشبيه املعا   على ذن  غال بسلبابة املتنلدم حل  يع ل ا ا  لول  عالةكتشبيه العنوه ابلسو 

 (490ابن شر  القاواين ) املتوة سنة 
 غللللللللللاي جللللللللللىن وأان املعا لللللللللل   لللللللللليكم

 
  كللللللللللللللللللللللللللللللللل ن  سلللللللللللللللللللللللللللللللللبابة املتنللللللللللللللللللللللللللللللللللدم 

ا  لول  االبتلداعن  بتا ا الوهم وا يال كتشبيه الننوم ا الظلالم ابلسلنن ا  لالل أم كا 
 (342القايي التنو ي )املتوة سنة 

 وكلللللللللللللللل ن الننللللللللللللللللوم بلللللللللللللللل  دجاهللللللللللللللللا
 

 سلللللللللللللللللللللللللللللنن الحي بيلللللللللللللللللللللللللللللن ن ابتلللللللللللللللللللللللللللللداع 
 واألك ر حز ه ا الكالم و د يزكر  فا ه. 

                                                

( أمنا هد   يد ال رسة ا فعريف التشبيه ال  را  ما دل على مشلا كة أملر ال ملر ا وصلف دالللة غلا صلرسة وذللهل 1)
أنلواع االسللتعا ة.الن صللو ة االسللتعا ة ال فنبللز ابملشللا كة بللل هللي أثبللا  الوصللف ملللن لللي  مت للفا بلله و أمنللا   للد التشللبيه 

اآليت ا  لن البلديع  لال حاجلة ،  ملا أطلال بله صلاح  التلتي .كملا أننلا علدلنا  ابلقرينة كما  يت و ر  أي لا التنريلد
 عن لفن املشا كة الوا ع ا التلتي  لةال يرد حنو ف ا  . 
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رة حنللو كللالب ر وكالملله  وأدافلله الكللا . وكلل ن. وم للل. وشللبه. وم للل. وحنوهللا وهللي ،مللا ةللاه
كالد . أو مقد ة حنو هو أسد و وله فعا )) صم بكم عمي(( ويسلمى ابلتشلبيه البليلمل وللي  

 ابستعا ة على أص  القول .
وأعللللم أن وجللله الشلللبه ،ذا كلللان وصلللفا منت علللا ملللن أملللرين  للل ك ر مسلللي ذللللهل التشلللبيه فشلللبيه 

 التم يل سواء كان طر ال مركب  كقول بشا 
 قلللللللللللع  لللللللللللو   نوسلللللللللللنا كللللللللللل ن م لللللللللللا  الن

 
  (1)وأسلللللللللللللليا نا ليللللللللللللللل هتللللللللللللللاوى كواكبلللللللللللللله  

 أم كان أحدمها أو كالمها مفردا كقول الناباة 
 لكلفتلللللللللللللللل  ذنلللللللللللللللل  امللللللللللللللللري وفركتلللللللللللللللله

 
 كلللللللزي العلللللللر يكلللللللوي غلللللللال وهلللللللو وافلللللللع 

 يننه شبه نفسله ابلبعلا املكلوي مللرك غلال ألن ذللهل هلو املق لود كملا شلبه امللرا بلزي العلر  
 به اهليةة وفرك  الطر   معا يستل م فرك  وجه الشبه. وكال املشب   مفرد واملشبه

 ابلتشبيه البليمل ما حز و أدافه   ا  املشبه به  ربا عن املشبه حنو وج هل البد ويسمى 
 ا  ول 

 وج للللللهل البللللللد  ال بللللللل الشللللللم  لللللللو ل
 

 فقلللللللللللللللل  للشللللللللللللللللم  كسللللللللللللللللفة وأ للللللللللللللللول 
 أو صا  حاال حنو والسماء بناء ومنه  ول أل الطي   

 لللللللللللللللو  للللللللللللللو  ابنبلللللللللللللد   مللللللللللللللرا وما
 

 و احلللللللللللللللللللو عنلللللللللللللللللللربا و نلللللللللللللللللللو غللللللللللللللللللل اال 
 أو م ا ا ،  املشبه حنو أر مر الس ا  وحنو ذه  األصيل وجل  املاء. 

 ا  ول شاعر ل يعر  
 واللللللللري  فعبللللللل  ابلا لللللللون و لللللللد جلللللللرى

 
 ذهللللللللللل  األصلللللللللللليل عللللللللللللى جللللللللللللل  املللللللللللللاء 

 و د يعك  التشبيه ،دعاء كقول حممد بن وهي   
 وبللللللللللللللللللللدا ال لللللللللللللللللللللباحي كلللللللللللللللللللل ن غرفللللللللللللللللللللله

 
 ليفلللللللللللللللللللللة حللللللللللللللللللللل   تلللللللللللللللللللللدحيوجللللللللللللللللللللله ا  

و د سز  املشبه به  يكون التشبيه مكنيا ويشلا  ،ليله بلبع  ملا هلو ملن   لا   املشلبه  
 به كقول الناباة

  بلللللللللللللو كللللللللللللل ن العا لللللللللللللدا   رشلللللللللللللن يل
 

 هراسللللللللللا بلللللللللله يعللللللللللللى  راشللللللللللي ويقشللللللللللل  
 

                                                

 ( املتتا  أن الواو للمعية.1)
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 املشبه به هو املري  الزي يشتد أمله ابلليل و د حز ه وأشا  ،ليه ابلعا دا  ألن املق ود 
نفسه ال فشبيه العوا د و،منا جلاء بلزكر  رشلن يل ه دة ا هتويلل لالمله. وهلزا النلوع هلو فشبيه 

 الزي فتفرع منه االستعا ة املكنية ول يزكرل املتقدمون.
 

 احلقيقة واجملاز
احلقيقلللة الكلملللة املسلللتعملة  يملللا ويلللعو لللله واةلللاه اللفلللن املسلللتعمل ا غلللا ملللا ويلللع لللله 

 ادة احلقيقللة و،منللا  لنللا اللفللن دون الكلمللة ليشللمل هللزا التعريللف لعال للة مللع  رينللة مانعللة مللن ،
 اةاه املفرد واةاه املرك  كما سي يت.

و،منلا  لنللا املسللتعمل ا غللا املعللىن املويللوعة هلي للله ا اللاللة سللواء كللان اسللتعماهلا ا املعللىن 
ه  لد يشلت ر ويسلمى اةاهي أ ل من استعماهلا ا املعىن احلقيقي أم مسلاو  أو أشل ر  لينن اةلا

و للويل لعال للة إل للرا  الالللح  (1)ابحلقيقللة العر يللة م للل ال كللاة والتلليمم. وم للل الفاعللل. والقيللاخم 
و، للرا  املشللاكلة اآلفيللة ا البللديع. و للويل مللع  رينللة مانعللة إل للرا  الكنايللة ولبيللان شللر  ماهيللة 

 اةاه. 
سلدا يرملي أو صلياة حنلو  لول والقرينة ما يف   عن املراد ال ابلويلع ملن كلملة حنلو  أيلو أ

ون  لللينن صلللياة مجلللع العقلللالء  رينلللة و،ال لقلللال ال لللا ية. أو حلللال املسلللتنند أيلللن األسلللود ال لللا ا 
 الكالم حنو لقيو أسدا واملتكلم من أهل احلايرة.

وفقييللد القرينللة ابملانعللة إل للرا  املعينللة ملعللىن كقرينللة أ ادة أحللد معللاين اللفللن املشللمك أو اللل  
اه من ب  أنواع ستمل ا املقام  ينن فلهل البد من ا ،ذا ل يكن امللراد ،ذهلا  نفل  فع  نوع اة

  كن كما فقول هو حبر  ي تما الكرم والعلم.السامع كل مزه  
والعال ة هي الناسبة ال  ب  املعىن احلقيقلي واملعلىن اةلاهي والعال لا  ك لاة أهناهلا بع ل م 

والبع للية.ويعرب عن للا ابجل  يللة نسللبة  ،واةللاو ة ،والسللببية ،  مثللان وعشللرين وأشلل رها املشللاصة.
  (2)للنللللللللل ء. والتقييلللللللللد. أي أطلللللللللال  اللفلللللللللن املويلللللللللوع ملعلللللللللىن مقيلللللللللد عللللللللللى املعلللللللللىن املطللللللللللق

                                                

امللت  ( أ د  صزا أن أشا ،  عدم االحتيا  ،  ه دة  يد ا اصطالحي التتاط  ا فعريف اةلاه وأن ملن هادل كل1)
 نظر للظاهر.

 ( و د ةفر  له د ال  من كالم العر  أ د  ذكرمها هنا لقلة أم لته امل ال األول  ول سالمة بن جندل2)
 ويل ح ي لللللللللللللللللللللللللللا وهلللللللللللللللللللللللللللزا الشلللللللللللللللللللللللللللي  يتبعللللللللللللللللللللللللللله

 
 للللللللللللللللللللللو كلللللللللللللللللللللان يد كللللللللللللللللللللله  كللللللللللللللللللللل  اليعا يللللللللللللللللللللل  
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ة واللللتالهم ألن املللراد اللللل وم عر لللا.  اةلللاه ،ن كانلللو واملةال.وأيللدادها.و كن  دهلللا ،  املشلللاص
عال ته غا املشاصة مسي زاها مرسال و د  لتلح زلاه عال ته املشاصة مسي استعا ة و،ن كانو 

لشدة عناية بلاا  م ابلتشبيه وفنا س م  يه منز  االستعا ةالل وم ابلكناية. وأهم أنواع اةاه هو 
املعتلرب  ل يلو عللى املشلاصة ابملرسلل ألنله املطللق علن التشلبيه همن امري القي  وللزلهل مسلوا ملا

 . (1)عندهم 
فعريفلله.  م علللى اةللاه املفلرد ا نتبعلله ابةللاه املركلل  أمللا اةلاه املفللرد  قللد فقللدمولنبلدأ ابلكللال

عللللى اللللنعم ا  ولللله * أ دي ل ألللنن و،ن هلللي جللللو*  األ ديطال  ين اةلللاه املرسلللل املفلللرد كللل
و،طلال  العلل  علللى الر يلل  و،طللال  اللسللان علللى الللزكر احلسللن ا  وللله فعللا   ))واجعللل يل 

 آل رين(( وحنو ذلهل وففاصيل ا غا صعبة.لسان صد  ا ا
واالسلللتعا ة املفلللردة صلللري ا األمسلللاء واأل علللال واحللللرو   كلللل كلملللة ملللن هافللله األنلللواع ،ذا 
اسلللتعملو ا غللللا ملللا ويللللعو لللله ملشللللاصة مللللا اسلللتعملو  يلللله مللللا ويللللعو لللله   للللي اسللللتعا ة 

ابلشللللكاية أنطللللق*  اسللللتعا ة األمسللللاء ك للللاة واسللللتعا ة األ عللللال واحلللللرو  حنللللو * لسللللان حللللايل 
 رعلون ليكللون واسلتعا ة احللر  ا حنلو ))وألصلللبنكم ا جلزوع النتلل(( و وللله )) التقطله لل 

االسللم العلللم ،ال ،ذا ف للمن  وال يسللتعا  (3)وال جللدوى ا فسللميت ا فبعيللة (2)هلللم عللدواً وحلل انً((
 وصفا مشت راً ك ا  ابجلود وس بان ابلف احة.

                                                                                                                                       

نيلو ف لطد*  ل طلق عللى  نعل لليعا يل  وهلي ذكلو  احلنلل  ك لا. ال لاين  لول طر لة ا املعلقلة* و،ن فلتمسل  ا احلوا
 لقا ه لفن االصطياد. 

( هزا هو الوجه وال ي    ول من  ال أنه أ سل  لم يقيد بعال ة  اصة لك رة عال افله ألن هلزا ال يسلمى ، سلاال بلل 1)
 فك اا ،ذ اإل سال ال يكون ،ال ا مقابلة فقييد. 

ر   حقيقيل  ومهلا عللى و لاء التفريلع و لد فكلون اسلتعا ة ( هزان امل االن استعا  ي ما حر ان ملعني  أكن  ديت ما حب2)
احللللر  ملعلللىن للللي  لللله حلللر  يللل دوى بللله كقولللله فعلللا  ))أل فلللرى ،  اللللزي حلللا  ،بلللراهيم ا  بللله أن لاتل هللا املللللهل((  لللينن 

 مويع الشكر. هنالهل استعا ة فبعية ألن الم التعليل حمزو ة و د جعل ،فيانه امللهل علة إلنكا  الربوبية  كان الكفر ا

( أشر  ،  أن فقسيم االسلتعا ة ،  أصللية وفبعيلة فقسليم ال طا لل  تله سلوى ملا يفيلدل كلالم أسلرا  البالغلة ملن كلون 3)
التبعية أبلمل والظلاهر أن العلملاء ايلطروا ،  اعتبلا  االسلتعا ة التبعيلة فنبي لاً عللى ملا جلاء ملن االسلتعا ا  ا  علل و اعلل 

عتبلا  االسللتعا ة ا الفعلل بتشلبيه الداللللة ابلنطلق واعتبا هلا ا الفاعللل بتشلبيه احللال ابللسللان م لل نطلق احللال مللع صل ة ا
وكزا  ول عنمة *وشكى ،يلو بعربة و م م*  نظروا ،  استعا ة  عل الفاعل ولزا جعلوا استعا ة الفعلل املناسل  السلتعا ة 

احلدث ال  اعله ا ،ذا جر  ا الفعل مسوهلا فبعيلة ألهنلا انشلةة الفاعل استعا ة فبعية فنبي اً على أن املق ود ابلتشبيه هو 
عن استعا ة امل د  هزا  أي اجلم و  وهلو  ليلل اجللدوى، والسلكاكي نظلر ،  أن املق لود أوالً هلو فشلبيه صلاح   علل 
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 ية.فنقسم االستعا ة ،  م رحة ومكن
 امل رحة هي ال  صرحي  ي ا بلفن املشبه بله واسلتعمل ا املشلبه ملفوةلا بله أو مقلدا اً حنلو 

 )لدي أسد(، وحنو  ول اةي  نعم ملن  ال له م الً ))فناغي غ االً عند اب  ابن عامر؟((.
واملكنيلللة ويقلللال اسلللتعا ة ابلكنايلللة وهلللي أن يسلللتعا  لفلللن املشلللبه بللله للمشلللبه وسلللز  ذللللهل 

 ملستعا  ويشا  ،  استعا فه بزكر شيء من لواهم مسمال حنو  ول أل ذني  اللفن ا
 و،ذا املنيلللللللللللللللللللللللللة انشلللللللللللللللللللللللللبو أةفا هلللللللللللللللللللللللللا

 
 ألفيللللللللللللللللللللو كللللللللللللللللللللل أيمللللللللللللللللللللة ال فنفللللللللللللللللللللع 

  قد ة ر من ذكر األةفا  أن املنية شب و ابلسبع و ول أل  راخم  
  لمللللللللللللللللللللا اشللللللللللللللللللللتد  اهلينللللللللللللللللللللاء كنللللللللللللللللللللا

 
 أشللللللللللللللللللللللللللللللللد لالبللللللللللللللللللللللللللللللللاً وأحلللللللللللللللللللللللللللللللللد اناب 

 الكالم ألنه صا  مزكو اً لاا   د التشبيه بلل إلكملال معلىن وال ي ر بقاء لفن املشبه ا 
الالهم املزكو  أال فرى أنه جميء م ا اً ،ليه كما ا بيلو أل ذنيل  أو يكلون ملزكو اً ا ا لرب 

 .(1)السابق كما ا بيو أل  راخم
واعلللم أن هللزا الللالهم الللزي هللو مللن مال مللا  املشللبه بلله ا املكنيللة  للد يكللون غللا صللاحل 

السللتعا ة  اإلفيللان بلله ،ذاً ةللرد كونلله مللن لللواهم ماهيللة اللفللن احملللزو  كاألةفللا  ا بيللو أل ل
 ذني  وكقول لبيد ا املعلقة 

 وغللللللللللللللداة  يلللللللللللللل   للللللللللللللد كشللللللللللللللفو و ،للللللللللللللر ة
 

لللللللللللمال هماما لللللللللللا   ،ذا أصلللللللللللب و بيلللللللللللد الش 
 شبه  ي  الشمال براك  أمسهل ب مام  رخم الربد وجعل له يداً وال ي ل  اليلد ألن فكلون  

بي ا لشلليء ا معلللاين هللزا البيللو، وكلللزلهل  وللله فعلللا   )) كلللول هنيةللاً مريةلللا(( شللبه امللللال فشلل
امل  وذ ابلطعام والشرا  وجعل له اهلناء واملري و لد يكلون هلزا اللالهم صلاحلاً لالسلتعا ة أي لاً  
كمللا ا  وللله فعللا   ))الللزين ينق للون ع للد هللا((  للينن الللنق  مللن لللواهم احلبللل الللزي شللبه بلله 

                                                                                                                                       

و  و لول ب اح   عل ل ر وفرفل  عللى ذللهل فشلبيه  علله بفعلل اآل لر  وجلدها نوعلاً ملن االسلتعا ة املكينلة  قلول اجلم ل
السكاكي هنا كقوهلم ا اةاه العقلي سواء بسواء  التقسيم ،  التبعية عنلد اجلم لو  للي  مبنيلاً عللى مالحظلة االشلتقا   

 كما فومهه ك ا من الناخم ألنه لو كان كزلهل لكان حب  علماء البيان  يه فطفاًل.

ه هنلا وهلو ملزه  السللف ملن أنله يقت لي اجلملع ( أشر  صزا ،  اجلوا  عما يلرد عللى ففسلا املكنيلة اللزي اعتمدفل1)
ب  املشبه واملشبه به  ي ا فشبي اً بليااً ال اسلتعا ة، وحاصلل اجللوا  أننلا بعلد فسلليم كلون التشلبيه البليلمل للي  ابسلتعا ة 

ن أن  للال نسلللم أن هنالللهل مجعللاً بلل  املشللبه واملشللبه بلله ألن ذكللر لفللن املشللبه بلله لللي  مق للوداً ابلللزا  بللل جلليء بلله لبيللا
 الالهم ل يرد به احلقيقة  ت مل.
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د وي لللل  مللللع ذلللللهل أن يكللللون مسللللتعا اً ألبطللللال الع للللد وكاألةفللللا  ا  للللول حسلللل  بللللن الع لللل
 ال  اك  اط  عمرو بن مسعدة ليشفع له لدى امل مون ا ليفة 

 أنللللللللللللللللللو   عملللللللللللللللللللرو  لللللللللللللللللللويت وحيلللللللللللللللللللايت
 

 ولسللللللللللللللللللللللللاين وأنللللللللللللللللللللللللو ةفللللللللللللللللللللللللري وانل 
 يننلله أ اد فشللبيه نفسلله بسللبع وفشللبيه املتاطلل  ابلشلليء الللزي بلله يللدا ع السللبع عللن نفسلله  

هل ال يبطللل داللتلله علللى املكنيللة ألن زللرد ،شللعا  اللفللن بللالهم مللن لللواهم املشللبه بلله املكللىن  وذللل
 .(1)كا  ا كونه دليالً على املكنية

عليه لعال لة ملع  رينله  وأما اةاه املرك    و الكالم التام املستعمل ا غا ما ويع للداللة 
 كاملفرد.

غللا املشلاصة كللاحلرب املسلتعمل ا الت سللر  وال  لت  بعال للة املشلاصة بللل  لد فكللون عال تله
لعال ة الل وم حنو *هواي ملع الركل  اليملان  م لعد* وكاإلنشلاء امللراد بله ا لرب كقولله *جلاءوا 
دللز  هللل  أيللو الللز    للح*  يسللمى حينةللز زللاهاً مركبللاً  قللح، و للد فكللون عال تلله املشللاصة 

جللالً وفل  ر أ رشللل شلب و حالللة املللمدد ا  يسلمى اسللتعا ة أ يليلة وأ لليال حنلو  ،ين أ اك فقللدم   
الللرأي حبللال املللمدد ا املشللي واسللتعا املرك لل  الللدال علللى الللمدد ا املشللي للداللللة علللى معللىن 

 المدد ا الرأي، وكزا  ول عبد هللا ابن املعت  
 اصلللللللللللللللللللرب عللللللللللللللللللللى م للللللللللللللللللل  احلسللللللللللللللللللللو

 
 د،  للللللللللللللللللللللللللللللللللللينن صلللللللللللللللللللللللللللللللللللللربك  افلللللللللللللللللللللللللللللللللللللله 

  النلللللللللللللللللللللللللللللللللللا   كللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نفسلللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا 
 

 ،ن ل صللللللللللللللللللللللللللللللللللللد مللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  كللللللللللللللللللللللللللللللللللللله 
قوللله  النللا   كللل ،خل مركلل  مسللتعمل ا غللا مللا ويللع للداللللة علللى معنللال ،ذ هللو اآلن   

مسلللتعمل ا معلللىن أن احلسلللود يرجلللع وابل حسلللدل عليللله وال ي لللر بللله ،ال نفسللله كالنلللا   كلللل 
الفرصلللة شللبه هيةلللة املبلللاد   لللوهلم انت لل   وكللزلهل (2)نفسلل ا ،ذا فركلللو ول يلللق  ي لللا شلليء  ر للله

 شر  املاء، واالستعا ة التم يلية فتفرع عن التشبيه املرك  املتقدم ذكرل. للفعل ابملباد  لنوبة
                                                

( أ د  صلللزا أن أجيللل  عملللا يلللرد عللللى صلللوي  كلللون الهم املشلللبه بللله ا املكنيلللة مسلللتعمالً ا معلللىن زلللاهي عللللى طريقلللة 1)
امل للرحة عللللى ملللا جلللوهل صللاح  الكشلللف ا ))ينق لللون ع لللد هللا(( وا ))  ذا  لللا هللا لبللاخم اجللللوع(( ملللن أنللله ،ذا كلللان 

  زاهي ل يكن حينةز من لواهم املكنية.مستعماًل ا معىن

( ويقللاخم عللللى هللزا امل لللال غلللال واعلللم أن كلللل فشلللبيه وج لله مركللل  مللن متعلللدد ي لللا اسللتعا ة أ يليلللة أبن  لللز  أداة 2)
التشلللبيه وفسلللتعا املركللل  املشلللبه بللله للمعلللىن املشلللبه كملللا فعملللد ،  بيلللو بشلللا   ت لللال )) سلللقطو شللل بنا عللللي م ا ليلللل 

ا فقول )) لالت مت م نلاان الرملاحي وهللا ا د لان الابلا  ايلطرام(( وبلزلهل فك لر للديهل أم للة صلاحلة للتم يليلة القتام(( وكم
 ال  ل يك روا هلا التم يل.
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نلللون  يللل فون ملللع االسلللتعا ة دلللا يناسللل  املعلللىن املسلللتعا  ،غرا لللاً ا ا يلللال نهلللزا والبلالللاء يتف
  يسمى ذلهل فرشي اً حنو  ول هها 

 للللللللللللدي أسدشلللللللللللاكي السلللللللللللالحي مقلللللللللللزو 
 

 لللللللللللللللللللللللللله لبلللللللللللللللللللللللللد أةفلللللللللللللللللللللللللا ل ل فقللللللللللللللللللللللللللم 
  ل ل فقلم فرشي ان، و ول الناباة  قوله له لبد أةفا 

 وبنللللللللللللللللللللو سلللللللللللللللللللللولءة ال حمالللللللللللللللللللللة ،هنلللللللللللللللللللللم
 

 لفلللللللللللللللللللوك غلللللللللللللللللللا مقلملللللللللللللللللللي األةفلللللللللللللللللللا  
و للد  فللون مللع االسللتعا ة دللا يناسلل  املعللىن املسللتعا  للله ،غرا للاً ا ا يللال أي للاً بللدعوى أن  

املشبه  د ا د ابملشبه به   ا ا حقيقة واحلدة حلب أن األسلد سملل بيلدل سليفاً ا  ولله للدي 
للللمال  أسللللد شللللاكي السللللالحي وحللللب أن  يلللل  الشللللمال أسللللهل بيللللدها همامللللاً ا  وللللله ))بيللللد الش 

همام لا(( ويسلمون ذللهل صريللداً ألن االسلتعا ة جلرد  علن دعللوى التشلبيه ،  احلكلم ابال للاد 
والتشابه التام ويكلون ذللهل ملع امل لرحة واملكنيلة كملا علمتله ا امل لرحة، وأملا املكنيلة  لينن ملا 

هم املشلللبه بللله صلللاحل أبلللداً ليكلللون فرشلللي اً  كلللل ملللن التنريلللد والمشلللي  ،كملللال يلللزكر ملللن للللوا
لالسللتعا ة و،غللرا  ا ا يللال ومللن ا ل  تنللع اجلمللع بين مللا ا ك للا مللن كالم للم كمللا ا بيللو 

 هها املتقدم.
 (1)وهزا سقق لكم أن كال من المشلي  والتنريلد مشلتمل عللى مبالالة ا التشلبيه ملن ج لة

وأن  (3)علللللن االسلللللتعا ة اجلريلللللد للللللي  بنكلللللول وأن  (2)  والتنريلللللد  الفلللللان القرينلللللةالمشللللليوأن 
التشري   د يكون اب ياً على حقيقتله ،ذا ل يكلن ملعنلال الويلعي شلبيه كملا ا  ولله ))لله لبلد(( 
و وللله فعللا  )) كلللول هنيةللاً مريةللاً(( ،ذا كللان معللىن  كلللول  تللزول أ للزاً ال  د  يلله واهللل ء املللري 

ألن معلىن اإلابحلة  لد كاإلابحلة   الطعام ول يق د هنا استعماهلما ا وصف للمال  من صفا
استفيد من األمر ا  وله كلول ألن األمر هنا لإلابحة، و د يكون استعا ة ،ذا كان ملعنلال شلبيه 
يناسلل  التشللبيه كمللا ا  وللله فعللا  ))واعت للموا حببللل هللا مجيعللاً((   للو اسللتعا ة علللى اسللتعا ة 

                                                

( و يه  د على  ول من  أى أن اجتماع المشي  والتنريد ي ا االستعا ة مطلقة ود ع ملا يقلال كيلف جمملع بل    لد 1)
  استعا ة واحدة كبيو هها.املبالاة و  د الت عيف ا

( ألن القرينة ا الاالل  حاليلة  لينذا كانلو لفظيلة  لاملتكلم ل يلرد من لا فرشلي اً أي ،غرا لاً ا التشلبيه عللى أنله  لد يقلال 2)
أن المشي  والتنريد س الن ولو مع اعتبا   رينة امل رحة صريلداً و رينلة املكنيلة فرشلي اً إلمكلان دالللة كلل عللى األملرين 

 ا لن واحد ،ذ هي اعتبا ا  أدبية يعتربها املتكلم وينبه السامع ،لي ا.

( أ د  صزا بيان الفلر  بل  المشلي  اللزي يعلد زلرد فرشلي  وبل  ملا يتعل  أن يعلد اسلتعا ة لللرد عللى السلمر ندي ا 3)
  وله وستمل الوج  .
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ان صللاحلاً لللزلهل ل يظللن ابلبليللمل أن يفلتلله، ومللن النللاد  أن يق للد املللتكلم مللن التنريللد و،ذا كلل
 ،بطال االستعا ة  يكون التنريد دن لة ، را  ا  ء كقوهلا

 انت ف الليل ول أصله  تلو ةبياً انعماً ا دله  استافر هللا ألمري كله 
ا براعة املنظر نب لو عللى أن الظلخ  ينهنا ملا أ اد  فشبيه القرلن ا براعة مستمعه ابلظخ 

 للرلن ي لللي بلله، و،ذا جعللل المشللي  اسللتعا ة ل يبطللل فرشللي ه لالسللتعا ة األو  ألن اسللتفادة 
 .(1)المشي  حاصلة من صو ة لفظه

ومللا جمللري مللن المشللي  والتنريللد ا اةللاه املفللرد جمللري ا التم يللل  م للال التنريللد  يلله  وللله 
ي اسللتو د ان اً(( ،   وللله ))ذهلل  هللا بنللو هم((  للينن مجللع ال للما فعللا   ))ملل ل م كم للل الللز

مراعللاة للمشللبه ال للمشللبه بلله ألنلله مفللرد، وم للال فرشللي  التم يليللة  وللله فعللا   ))  أي للا الللزين 
لمنوا ما لكم ،ذا  يل لكم انفروا ا سبيل هللا ا  لتم ،  األ ك((  نملة ا  للتم أ يلل هليةلت م 

  رو  صيةة اجلسم ال قيل ا صعوبة فنقله و وله ،  األ ك فرشي .ا التن ل من ا
 

 الكناية
هي ما يقابل الت ري  واملراد صا هنلا لفلن أ يلد بله ملل وم معنلال ملع جلواه ، ادة املعلىن اللالهم 

 ي ا أن يلراد املعلىن ملع  واألصل (2)وصزا القيد األ ا  الفو اةاه املرسل الزي عال ته الل وم
ويكللون الللالهم هللو املق للود األول  للينن البللدوي ،ذا  للال )) للالن جبللان الكللل  وم لل ول  الهملله

الف يل(( أ اد أن كلبه و  يله كزلهل واملق د وصفه ابلكرم  ينذا شاع ذلهل ص  ،طال ه ولو 
 ل يكن له كل  وال   يل كما ،ذا  يل ا وصف احل ري  الن جبان الكل .

هللي اللل  ال  تللا  ،  ،عمللال  ويللة حنللو  للوهلم  وهللي فنقسللم ،  وايلل ة و فيللة  الوايلل ة
طويل النناد كناية عن طلول القاملة و لول العلر  م للهل ال يفعلل كلزا وغلاك ال يفعلل يريلدون 
أنو ال ففعل  ال فعا   ))ويتبع غا سبيل امل من (( أي ال يتبع سبيل امل من ، وا فية الل  

                                                

تعمالً ا مال للم املشلبه بلله بللل ا مال لم املشللبه  ي للا (  لال يللرد  لول مللن  للال أن المشلي  ،ذا جعللل اسللتعا ة ل يبلق مسلل1)
 صريداً.

( ةفر  د ال يتع  به أن يكون أ يد الهم املعلىن ملع املعلىن وذللهل  ولله فعلا   ))وأنله هلو أيل هل وأبكلى(( أ اد ا لرحي 2)
 واح ن وال  هل والبكاء كزلهل.
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ي  القفللا كنايلة عللن الابلاوة وأمللا لك لرة الوسللا ح  تلا  ألعملال  ويللة أملا ا فللاء اللل وم حنللو علر 
 .(1)حنو ك ا الرماد دعىن كرا

 والكناية أبلمل من الت ري  ملن كان ذكياً.
 

 ختريج الكالم على خالف مقتضى الظاهر
بلل  أهللل اعلللم أن البلاللاء يتفننللون ا كالم للم  يلل فون  يلله دللا ال جمللري علللى الظللاهر الشللا ع 

لتملي  والت سل  أو يعتملدون عللى نكلو  فيلة يقت لي ا احللال وال البالغة يق دون بزلهل ا
 .(2)يتفطن هلا السامع لو ل يلق ،ليه ما  الف ةاهر احلال

 ال ينباي أن يعد ا  ال  مقت ى الظاهر ما كان انشةاً عن ا تال  الدواعي والنكلو 
طنلا  ا مقلام مع ويوحي اال تال  كالوصلل ا مقلام الف لل وعكسله للد ع اإلي لام، وال اإل

لظ لو  نكتلة ذللهل، وكللزا ال يعلد ملا كلان انشلةا علن عال لة زاهيللة  اإلجملاه الست لااء السلامع، 
وال ما كان انشةا عن فن يل الشيء من لة غال مع ويوحي ألنه ملن  اإلنشاءكاستعمال ا رب ا 

أبوابله  اةاه كالق ر االدعا ي وكعك  التشبيه،  تع  أن يويع ذلهل ونظا رل ا موايعه من
و،ن كللان  يلله  ا  لللة مللن يلللريح الكللالم عللللى  للال  مقت لللى الظللاهر ملللن حيلل  أن األصلللل 
 ال لله وأن الللزهن ال ين للر  ،ليلله ابتللداء و،منللا يعللد مللن يللريح الكللالم علللى  للال  مقت للى 
الظاهر ما ل يكن انشةا عن نكتة أصلالً وهلزا ال يوصلف دوا قلة مقت لى احللال وال دتالفتله، 

ا كلان انشلةاً علن نكتلة  فيلة ال يتبلاد  للسلامع ،د اك لا بسل ولة وهلزا يوصلف وكزا يعد منه مل
 أبنه مقت ى حال لكنه  في غا ةاهر.

                                                

الرمللاد فسللتل م ك للرة ،حللرا  احلطلل  وهللو يسللتل م ك للرة  (  للينن اسللتل م ع للرك القفللا للابللاوة  فللي ألنلله مللن الفراسللة، وك للرة1)
الطبخ  ك رة اآلكلل   ك لرة ال ليو  وذللهل يسلتل م الكلرم وهلزل كنايلة عربيلة موجلودة ا أدصلم،  لال ملن  ثلى طريفلاً ابلن 

 أيم العنربي 
 عظللللللللللللللللللللللللللللللللليم  ملللللللللللللللللللللللللللللللللاد النلللللللللللللللللللللللللللللللللا  ال متعلللللللللللللللللللللللللللللللللب 

 
 وال ملللللللللللللللللللللللللللللللوي  من لللللللللللللللللللللللللللللللا ،ذ هلللللللللللللللللللللللللللللللو أو لللللللللللللللللللللللللللللللدا 

  

نسلللبة بللل  مقت لللى الظلللاهر ومقت لللى احللللال العملللوم وا  لللو  اللللوج ي  يكلللون بللل  ( أ د  صلللزا أن أشلللا ،  أن ال2)
نقي للي ما ومهللا  للال  مقت للى الظللاهر و للال  مقت للى احلللال و للال أن مقت للى احلللال  للد يكللون مقت للى ةللاهر و للد 

صلطالحي يكون غا مقت ى الظاهر  تكون النسبة ب  املقت ي  وب   لال  املقت لي  العملوم وا  لو  مطلقلاً وهلو ا
 واألول أو .
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 من األول االلتفا  وهو انتقال املتكلم من طريق التكلم أو طريق ا طا  أو طريق الايبلة 
عللامل  ،   وللله احلمللد هلل    الحنللو  (1)،  طريللق ل للر من للا انتقللاال غللا ملتلل م ا االسللتعمال

و ولله ))وهللا اللزي أ سلل اللر حي  ت لا ))، ك نعبلد((  لينن مقت لى الظلاهر أن يقلول ، ل نعبلد 
سلل اابً  سللقنال((  للينن مقت للى الظللاهر أن يقللال  سللا ه وللله نكللو ف يللدل حسللناً ا الكللالم هلللا 

 بيان ا املطوال .
 لل  أو سللا لهل باللا مللا ومنلله أي للاً األسلللو  احلكلليم وهللو فلقللي مللن  اطبللهل باللا مللا يم 

يتطل ، أبن  مل كالم لاطبهل )بكسر الطاء( على  لال  ملرادل فنبي لاً عللى أنله األو  لله 
ابلق د كقول القبع ري لل نا  و لد  لال لله احلنلا  متوعلداً ، ل ))ألمحلنلهل عللى األدهلم(( 

ملرادل للفلرخم  يع  القيد  قال له القبع ري ))م ل األما سمل على األدهم واألشل  ((   لا
 ومنه  ول..

 أفلللللللللللو فشلللللللللللتكي مللللللللللل  م اوللللللللللللة القلللللللللللرى
 

 و للللللللللد  أ  االيلللللللللليا  ين للللللللللون منلللللللللل يل 
  قلللللللللللللللو هلللللللللللللللا ملللللللللللللللا مسعللللللللللللللو كالم للللللللللللللا 

 
 هللللللم ال لللللليف جللللللدوي ا  للللللراهم وعنللللللل 

وأبن صيلل  سلل ال السللا ل باللا مللا يتطللل  فنبي للاً علللى أنلله األو  حباللله أو امل للم للله كقوللله  
 موا يو للناخم واحلح((فعا   ))يس لونهل عن األهلة  ل هي 

ومنلله القللل  وهللو جعللل أحللد أجلل اء الكللالم مكللان اآل للر لاللا داع معنللوي دون فعقيللد وال 
البلالاء ف يينلاً للكلالم  منله ملا  للي  دطلرد حنلو عريلو النا لة عللى ويق لدل  (2) طا وال للب 

 احلللوك وأد لللو ا للا  ا ،صللبعي ومنلله مطللرد ا الكللالم ك للا عنللدهم حللب صللا  أك للر مللن
 األصللل حنلللو  لللوهلم ملللا كلللاد يفعللل كلللزا يريلللدون كلللاد ملللا يفعللل وعليللله  ولللله فعلللا   ))وملللا كلللادوا
يفعلون(( و وله ))ل يكد يراها(( ومن هزا النوع التشلبيه املقللو  امللزكو  كلله ا البيلان وعليله 

  ول  نية
 وم ملللللللللللللللللللللللللللللللللله ماللللللللللللللللللللللللللللللللللربة أ جلللللللللللللللللللللللللللللللللللانل

 
 كلللللللللللللللللللللللل ن لللللللللللللللللللللللللون أ يلللللللللللللللللللللللله مسللللللللللللللللللللللللانل 

 قت يه ولكنه ألي  ا الكالم.و د ة ر أن هزا النوع كله ال حال ف 

                                                

( احللماه مهللا كللان ملت مللاً ا االسللتعمال حبسلل   يللاخم الكللالم م للل أان هيللد وأنللو عمللرو أو حبسلل  الطريقللة املتبعللة ا 1)
 نظا رل م ل حنن الزين  علوا كزا  ينن طريقة العر  ا يما املوصول أن يعود ،ليه بطريق الايبة.

 م أو كان عن  ط  أو كان موجباً للب .( احماه عما كان  لباً يوج  فعقيد الكال2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 41 

ومللن النللوع ال للاين مللن أنللواع يللريح الكللالم علللى  للال  مقت للى الظللاهر مللا فقللدم ا اب  
اٌسناد من فن يل غا السا ل من لة السا ل ومنه لاطبة الزي يفعل ابألمر ابلفعل لق لد اللدوام 

بفعلللله كمللا ا احللللدي   علللى الفعلللل كمللا ا ))  أي لللا الللزين لمنلللوا لمنللوا(( أو لعلللدم االعتللداد
 ))صلو  يننهل ل ف ل((.

ومنه التعبا عن املستقبل بلفن املايي فنبي ا على  قيلق و وعله ألن املسلتقبل مشلكوك ا 
ح للوله  للينذا أ د  أن  ققلله عللرب  عنلله ابملايللي ،ذ املايللي  عللل  للد ح للل حنللو  وللله فعللا  

 .(1)))ويوم ينفخ ا ال و    عق من ا السموا  ومن ا األ ك((
ومنه التالي  وهو ،طال  لفلن عللى مدلولله وغلال ملناسلبة بل  امللدلول وغلال واللداعي ،ليله 
أملللا اإلجملللاه  يالللل  أ لللف اللفظللل  حنلللو  لللوهلم األبلللوين والعملللرين ألل بكلللر وعملللر  يلللي هللا 
عن ملا، وأملا مراعلاة أك ريلة اسلتعمال لفلن أو صلياة ا الكلالم  تالل  عللى اللفلن أو ال للياة 

حة حنو  وله فعا   ))وكانو من القانت ((، وأما لتالي  جانل  املعلىن عللى اللفلن حنلو املرجو 
 .(2)))بل أنتم  وم ص لون(( ولعل هزا من االلتفا 

                                                

( شبه املستقبل ابملايي ا الت قق  استعا للداللة عليه الفعل اللدال عللى املايلي والقرينلة  ولله  ))يلنفخ ا ال لو (( 1)
 ب لياة املسلتقبل، وملن هلزا القبيلل التعبلا علن املسلتقبل ابسلم الفاعلل أو اسلم املفعلول حنلو ))و،ن اللدين لوا لع، ذللهل يلوم

 زموع له الناخم(( ألن اسم الفاعل واسم املفعول حقيقة احلال.

( التاليلل  مللن  للال  مقت للى الظللاهر الراجللع ،  اةللاه كمللا صللرحي بلله ا املطللول   للو ذو  رينللة  فيللة وهللو ،مللا زللاه 2)
ىن الللزي ل يويللع للله مرسللل عال تلله الللل وم العللرا االدعللا ي وأمللا اسللتعا ة عال ت للا املتشللاصة ا اجلملللة، وهللزا ابلنسللبة للمعلل

اللفللن وأمللا ابلنسللبة للمعللىن الللزي معلله   للو حقيقللة  يكللون مللن اسللتعمال اللفللن ا حقيقتلله وزللاهل  يكللون هللزا التاليلل  
 مست ىن من ا ال  ا ص ة استعمال اللفن ا حقيقته وزاهل.
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 فن البديع
هللو احملسللنا  ال ا للدة ا الكللالم علللى املطابقللة ملقت للى احلللال وفلللهل احملسللنا  أمللا البللديع 

سللنه وفكسللبه ه دة  بللول ا علللى لطللا ف مف ومللة    اجعللة ،  معللىن الكللالم ابشللتمال املعللىن
على لطا ف مسلموعة فونقله وفوجل  لله ذهن املتاط .وأما  اجعة ،  لفن الكالم ابشتماله 

 صنة ا مسع السامع .
ن أليف من  نون البالغلة و ن  ن البديع هو أول ما أ رد ابلت هزا املوج  أ مقدمةو د مر ا 

   العباخم.مدونه هو عبد هللا ابن املعت
البديعيللة ك للرة ال فن  للر عللدا وابتكللا ا ويكفللي املبتللدي أن يعللر  مشلل و ها مللن واحملسللنا  

 القسم  اللفظي واملعنوي.
ينتلل ع مللن أمللر ذي صللفة أمللر ل للر م للله ا فلللهل الللزا   أمللا املعنللوي  منلله التنريللد وهللو أن 

لاطبللة املللرء نفسلله  كقلوهلم يل منللهل صللديق محليم ولللةن سلل لو  للالانً لتسل لن بلله حبللراً ومللن هلزا
 وذلهل ك ا ا الشعر كقول الناباة 

 دعللللللللللللاك اهلللللللللللللوى واسللللللللللللتن لتهل املنللللللللللللاهل
 

 وكيللللللللف ف للللللللال املللللللللرء والشللللللللي  شللللللللامل 
 ومنه طالع   يدة الربدة الب رية ))أمن فزكر جاان البيو(( 

ومنلله املبالاللة املقبولللة وهللي ادعللاء بلللومل وصللف ا شللدفه أو يللعفه مبلاللاً يبعللد أو يسللت يل 
وأصد  ا ما  رن بلفن التقري  حنو يكاد هيت ا ي يء، ودونه ما علق على ملا ال يقلع   و وعه،

 كقول املتنخ 
 عقللللللللللللللللد  سللللللللللللللللنابك ا علي للللللللللللللللا ع للللللللللللللللاا

 
 لللللللللللللللو فبتاللللللللللللللي عنقللللللللللللللاً عليلللللللللللللله ألمكنللللللللللللللا 

 وما عدا ذلهل سسن منه ما ف من ألي اً كقول املتنخ 
 كفللللللللللللى جبسللللللللللللمي حنللللللللللللوال أنلللللللللللل   جللللللللللللل

 
 للللللللللللللللللللللللللللوال للللللللللللللللللللللللللللاطب  ، ك ل فلللللللللللللللللللللللللللرين 

التو يللة  وهللي أن يللزكر لفللن للله معنيللان  ريلل  وبعيللد ويللراد املعللىن البعيللد اعتمللاداً علللى ومللن  
القرينللة لق للد ،يقللاع السللامع ا الشللهل واإلي للام ول فكللن معرو للة ا شللعر العللر  ،ال ا  للول 

 لبيد يزكر  تالهم ويو ي أببيه  بيعة  تل يوم ذي علق
 وال مللللللللللللللللللللن  بيللللللللللللللللللللع املقللللللللللللللللللللمين  ه تلللللللللللللللللللله

 
 اءك واصلللللللللربيبلللللللللزي عللللللللللق  لللللللللا   حيللللللللل 

 و ول عنمة  
 جللللللللللللللاد  عليللللللللللللللله كللللللللللللللل بكلللللللللللللللرة حلللللللللللللللرة

 
  لللللللللللللللللللللمكن كلللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللرا ة كاللللللللللللللللللللللد هم 
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البكر الس ابة السابق مطرها واحلرة ا ال لة ملن اللربد، و لد اشلت ر ابإلبلداع ا هلزا النلوع 
 كقوله   1183علي الارا  ال فا سي املتوة سنة 

 مجعلللللللو هلللللللوى ةلللللللخ و لللللللد كلللللللان جامعلللللللاً 
 

 لتلللللللللللوىل يتونللللللللللة ملللللللللللن  للللللللللو  أغ لللللللللللاهنا ا 
  يلللللللللللا جلللللللللللامع ال يتونلللللللللللة الفلللللللللللافن اللللللللللللو ى 

 
 فف للللللللل دعللللللللرو  علللللللللى جللللللللامع اهلللللللللوى 

ومنه التلمي  )بتقدا الالم على امليم( وهو اإلشا ة ا الكالم ،    ة أو مسل لة علميلة أو  
 شعر مش و  كقول أل أام 

  للللللللللللللللللوهللا مللللللللللللللللللا أد ي أأحللللللللللللللللللالم ان للللللللللللللللللم
 

 أمللللللللللو بنلللللللللا أم كلللللللللان ا الركللللللللل  يوشلللللللللع 
أن الشللللم   د  ليوشللللع النللللخ عليلللله السللللالم  اإلسللللرا يليا املللللزكو ة ا يشللللا ،  الق للللة  

عللليكم و محللة هللا وبركافلله ا بعلل  غ وافلله لللةال يللد ل السللبو وهللو ب للدد  للت  القريللة، و للول 
 ابن ا طي  شاعر األندل  

 و وى النعملللللللللللللللان علللللللللللللللن ملللللللللللللللاء السلللللللللللللللما
 

 كيلللللللللللللف يلللللللللللللروي ماللللللللللللللهل علللللللللللللن أنللللللللللللل  
وايللللة اإلمللللام مالللللهل عللللن ال لللل ال مسللللقطاً يشللللا ،  نسلللل  النعمللللان ملللللهل العللللر  و،     

 الواسطة وهو احلدي  املرسل، أي أن شقايق النعمان  و  عن ماء السماء بواسطة األ ك.
ومنه املشاكلة وهي أن يعمد املتكلم ،  معلىن غلا موجلود  يقلد ل موجلوداً ملن جلن  معلىن 

دعون هللا وهلو  لادع م(( علرب  ابله به مقابلة اجل اء أو العوك ولو فقلديراً كقولله فعلا   )) لا
 .(1)عن العقا  اب داع لو وعه ج اء عن ا داع و ول أل الر عمق

  لللللللللالوا ا لللللللللمحي شللللللللليةا  لللللللللد للللللللللهل طبتللللللللله
 

  للللللللللللللللو اطبتلللللللللللللللوا يل جبلللللللللللللللة و مي لللللللللللللللا 
عرب عن صنع اجلبة والقمي  ابلطبخ لو وعه عوياً عن الطلبخ، و لويل وللو فقلديراً إلد لال  

ظلان ولكلن معلىن أحلد اللفظل  حايلر ا اللزهن  يل فى ابللفلن املشاكلة ال  ل جمتملع  ي لا لف
 املناس  للفن املقد  حنو  ول أل أام 

 ملللللللللللللللن مبللللللللللللللللمل أ نلللللللللللللللاء يعلللللللللللللللر  كل لللللللللللللللم
 

 أين بنيلللللللللللللللللللو اجللللللللللللللللللللا   بلللللللللللللللللللل املنللللللللللللللللللل ل 
 

                                                

و بللل هللزا  399ا سللنة ( هللو أمحللد بللن حممللد األنطللاكي مللن شللعراء الشللام ومللدحي ملللوك م للر وكللان ا همللن كللا و  فللو 1)
 البيو بيو ل ر وهو  

 أ واننللللللللللللللللللللللللللللا   للللللللللللللللللللللللللللدوا ال وللللللللللللللللللللللللللللبوحي بسلللللللللللللللللللللللللللل رة
 

  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فى  سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوهلم ،يل   ي لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 
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ومنلله  كيللد الشلليء دللا يشللبه يللدل حللب  يللل للسللامع أن الكللالم األول  للد انللتق   للينذا 
  مله وجدل هاد  كدا كقول الناباة

 ال عيللللللللللللل   لللللللللللللي م غلللللللللللللا أن سللللللللللللليو  مو 
 

 (1)صلللللللللللن  للللللللللللول ملللللللللللن  لللللللللللراع الكتا للللللللللل  

ومنله براعلة االسللت الل وهلي اشللتمال أول الكلالم عللى مللا يشلا ،  املق للود منله كقوللله ا  
 طالع   يدة هناء 

 بشللللللللرى  قللللللللد أ لللللللل  اإل بللللللللال مللللللللا وعللللللللدا
 

 وكوكللللللللل  اةلللللللللد ا أ لللللللللق العلللللللللال صلللللللللعدا 
يسللمى اجلنلاخم وهللو فشللابه اللفظل  ا النطللق مللع وأملا احملسللنا  اللفظيللة  من لا التننللي  و  

ا تال  املعىن وهو  دا ا كالم العر  كما ا امل ل العرل القدا ))هلزا جنلاي و يلا ل  يله، 
 ،ذ كل جان يدل ،   يه(( وا القرلن منه ك ا و ول أل أام 

 ملللللللللللا ملللللللللللا  ملللللللللللن كلللللللللللرم ال ملللللللللللان  يننللللللللللله
 

 سللللللللللللل  لللللللللللللللدى سللللللللللللل  ابللللللللللللللن عبللللللللللللللد هللا 
 ي و ول احلرير  

 سلللللللللللللللللللللللللم مسلللللللللللللللللللللللللة  ملللللللللللللللللللللللللد ل  هلللللللللللللللللللللللللا
 

 وأشلللللللللللكر مللللللللللللن أعطلللللللللللى وللللللللللللو مسسلللللللللللمة 
 واملكللللللللللللللر م ملللللللللللللللى اسلللللللللللللللتطعو ألاتفللللللللللللللله 

 
 لتقتلللللللللللللللللللللللللللللل  السللللللللللللللللللللللللللللللودد واملكرمللللللللللللللللللللللللللللللة 

 ينن كان التشابه ا غال  حرو  اللفظ    و غا اتم كقوله فعلا   ))وهلم سسلبون أهنلم  
 سسنون صنعا((.

أفلله مللن حر لله األ للا ومنلله القللل  ويسللمى الطللرد والعكلل  وهللو أن يكللون الكللالم ،ذا ابتد
وذهلل  كللزلهل ،  حر لله األول س للل منلله علل  مللا س للل مللن ابتدا لله كقللول القايللي أمحللد 
األ وجللاين )نسللبة ،  أ   جللان بفللت  اهلملل ة وفشللديد الللراء املفتوحللة كللو ة مللن كللو  األهللواه وجمللوه 

 يفيف  ا  ا(
 مودفللللللللللللللللللللللله فلللللللللللللللللللللللدوم لكلللللللللللللللللللللللل هلللللللللللللللللللللللول

 
 وهللللللللللللللللللللللللل كلللللللللللللللللللللللللل مودفلللللللللللللللللللللللله فلللللللللللللللللللللللللدوم 

 فه من حر ه اآل ر ،  حر ه األول كان م ل ابتدا ه من حر ه األول.  زا البيو ،ذا ابتدأ 
                                                

( وهزا الزي سلكه الناباة هو أحسن أنواعه وهو ما يوهم عيباً ا الظاهر أو حنو العي  ملن امللدحي ،ذا كلان ال لد ذملاً 1)
 وم له أي اً  ول احلريري 

 ملللللللللللللللللللللللا  يللللللللللللللللللللللله ملللللللللللللللللللللللن عيللللللللللللللللللللللل  سلللللللللللللللللللللللوى أنللللللللللللللللللللللله
 

 م النلللللللللللللللللللللللللللللللللللدى  سلللللللللللللللللللللللللللللللللللمته يلللللللللللللللللللللللللللللللللللي ىيلللللللللللللللللللللللللللللللللللو  
 خبال  ما يكون  يه من اإلي ام ،ال ذكر لفن االست ناء أو االستد اك حنو  وله  

 هلللللللللللللللللللللللللو البلللللللللللللللللللللللللد  ،ال أنللللللللللللللللللللللللله الب لللللللللللللللللللللللللر ها لللللللللللللللللللللللللراً 
 

 سلللللللللللللللللللللللوى أنللللللللللللللللللللللله ال لللللللللللللللللللللللرغام لكنللللللللللللللللللللللله الوبلللللللللللللللللللللللل 
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ومن للا اال تبللاخم والت للم   اال تبللاخم هللو أ للز شلليء مللن القللرلن أو كللالم النبللوة والت للم  
ن لراً وللو ملع ا لتال  الاريل  وللو  أ ز شيء من الشعر املش و  وم جه ملع الكلالم نظملا أو

ريللري ا املقامللة ال انيللة )) لللم يكللن ،ال كلملل  الب للر أو مللع فايللا يسللا  مللن اال تبللاخم  للول احل
هر أ ر  حب أنشد   غر ((، ومن الت م   لول يلياء اللدين موسلى ملن مل لم الكافل  ا 

 هناء الرشيد عمر الفوي وكان أصلع وأسنانه اب هة
 أ لللللللللللللللللللول ملعشلللللللللللللللللللر ج للللللللللللللللللللوا وغ لللللللللللللللللللوا

 
 مللللللللللللللللللن الشلللللللللللللللللليخ الرشلللللللللللللللللليد وأنكللللللللللللللللللرول 

 هللللللللللللللو ابلللللللللللللللن جللللللللللللللال وطلللللللللللللللالع ال نلللللللللللللللا  
 

 ي لللللللللللللللللللللع العماملللللللللللللللللللللة فعر لللللللللللللللللللللول مللللللللللللللللللللب 
وجمللوه  ي مللا التايللا اليسللا كمللا ا امل للراع األ للا املتقللدم وكقللول أل القاسللم ابللن احلسللن  

 الكافخ 
 ،ن كنللللللللللللللللو أهمعللللللللللللللللو علللللللللللللللللى هنللللللللللللللللران

 
لللللللللللرم   لللللللللللرب مجيلللللللللللل   ملللللللللللن غلللللللللللا ملللللللللللا جا

 و،ن فبلللللللللللللللللللللللللللللللللدلو بنللللللللللللللللللللللللللللللللللا غللللللللللللللللللللللللللللللللللاان 
 

   سللللللللللللللللللللللللللللبنا هللا ونعللللللللللللللللللللللللللللم الوكيللللللللللللللللللللللللللللل 
أ ى  يه للقانع من هلزا العللم مقنعلة وبالغلة، ا علم البالغة، و  ،مالءلوهزا ل ر ما أ د   

وكان أامه ا منت ى ش ر  م ان من عام ثالثة وأ بع  وثالمثا ة وألف درسى جلر احي ابملرسلى  
 كتبه م لفه حممد الطاهر ابن عاشو .
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