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الرحيم الرحمن هللا بسم

الَكِلم بجوامع وأنطقه والحرض، البدو بني الفصاحة بكمال الرسل سيد خصَّ ملن حمًدا
وأتاه األعراب، بلغاء مصاقع بتحديه امُلْفِحم الكتاب عليه وأنزل وُمَرض، ربيعَة بلغاء فأعجز
وخصَّ كلمه، جوامع يف الحكيم1 األسلوب ومنحه الخطاب، وفصل البالغة أرسار بحكمته
البالغة» «جواهر وأصحابه آله وعىل عليه هللا صىل وِحَكمه، آثاره ملقتفي األبدية» «السعادة
اإلعراب» «بجواهر اللََّكن بعد َفُفهنا واإلطناب، اإليجاز عقود يف البديع آللئ نَظموا الذين
الَعَلم» «املفرد فصارت األدب»، «بجواهر الطُّروس سطور وطرَّزنا الذهب» «بميزان ونطقنا

النسب. باب يف
شأنًا أجلها بينها من البالغة وعلم املآرب، وأنفع املطالب، أرفع العلوم فإن «وبعُد»
وإظهار التأويل، دقائق وإفصاح التنزيل، حقائق بإيضاح الكفيل هو إذ تبيانًا؛ وأبينها

اإليجاز. معالم ورفع اإلعجاز» «دالئل
كتاب تأليف إىل داعية البواعث كانت الثانوية باملدارس البيان بتدريس والشتغايل
— شأنه جل — املوىل وأسأل والتطبيقات، القواعد من للمهمات جامًعا البالغة» «جواهر

والصواب. للحق املوفق وهو الكتاب، بهذا ينفع أن

املؤلف
الهاشمي أحمد السيد



البالغة جواهر

هوامش

وجواهر اإلعراب، وجواهر البالغة، وجواهر األبدية، والسعادة الحكيم، األسلوب (1)
كتب بعض أسماء — الخطبة هذه يف الواردة — الَعَلم واملفرد الذهب. وميزان األدب،
األحاديث ومختار العربية، للغة األساسية القواعد من وغريها الكتاب. هذا ملؤلف مطبوعة

واألمثال. الحكم يف الحالل والسحر املحمدية، والحكم النبوية
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متهيد

األلفاظ. أبنية يف للنظر الرصف» «علم ُوِضَع ملَّا
منها. تركَّب ما إعراب يف للنظر النحو علم وُوضع

علوم: ثالثة وهو الرتكيب، هذا أمر يف للنظر «البيان»1 ُوِضَع
ذهن إىل إليصاله املتكلم يريده الذي املعنى تأدية يف الخطأ عن به يُحرتز ما األول: العلم

املعاني». «علم ى ويُسمَّ السامع،
واضح غري الكالم يكون أن عن أي — املعنوي التعقيد عن به يحرتز ما الثاني: العلم

البيان». «علم ويُسمى — املراد املعنى عىل الداللة
إذ لهما؛ تابع البديع فعلم البديع». «علم ى ويسمَّ الكالم، تحسني به يُراد ما الثالث: العلم

العريض. التحسني يُعرف وبه الذاتي، التحسني يُعرف بهما
يف النظر ألن اللفظ؛ حيث من «فصيٌح» إنه: يقال والبيان» «املعاني باعتباره والكالم

املعنى. دون اللفظ مجرَّد إىل الفصاحة
الجانبني.2 إىل فيها يُنظر البالغة ألن جميًعا؛ واملعنى اللفظ حيث من و«بليغ»

به يُراد خارجي أمر البديع ألن بليغ؛ وال فصيح إنه يقال: فال البديع باعتبار وأما
غري. ال الكالم تحسني

معنى معرفة فيه الرشوع قبل يعرف أن البيان طالب عىل وجب ذلك تقرر إذا
عندها يقف التي الغاية فهما أبحاثه، مرجع وإليهما محوره، ألنهما والبالغة»؛ «الفصاحة

ينشدانها. التي والضالة والكاتب، املتكلم
عىل املسرتشد يوقفوا أن بُغية إال األبواب بوَّبوا وال الفصوَل، البيان أئمُة عقد وما
من املطلوب الحد بلغت كتابه أو خطابه يف ُروعيت إذا وضوابط ومالحظات تحقيقات



البالغة جواهر

الفصاحة3 بصفة ثَمَّ ِمن واتصفت السامع؛ نفس يف املقصود األثر وإيجاد الفهم، سهولة
والبالغة.

هوامش

من الثالثة فنونها عىل يطلق البالغة أئمة من املتقدمني اصطالح يف البيان علم (1)
واالستعارة املجاز عن الباحث بالعلم املتأخرون وخصه البعض، باسم الكل تسمية باب
املقاصد، من املتكلم نفس يف ما تبني بطريقة الكالم صوغ والغرضمنه والكناية، والتشبيه

السامع. نفس إىل يريده الذي األثر وتوصل
اآللة ألن اللفظ؛ عىل مقصورة فهي البيان، آلة تمام الفصاحة أن ذلك وبيان (2)
والبالغة والكالم. الكلمة به توصف لفظي كمال هي فإذن املعنى؛ دون باللفظ تتعلق
الفصاحة أن عىل الدليل ومن املعنى. عىل مقصورة فكأنها القلب، يف املعنى إنهاء هي إنما
هو إذ بليًغا؛ يُسمى وال فصيًحا يُسمى الببغاء أن املعنى، تتناول والبالغة اللفظ، تتضمن
الكالم يُسمى أن هذا مع يجوز وقد يؤديه. الذي املعنى إىل قصد لها وليس الحروف مقيم
وال فج، مستكره غري السبك، جيد اللفظ، سهل املعنى، واضح كان إذا بليًغا فصيًحا الواحد
الحروف. وتقويم املعنى إيضاح من فيه ملا يشء االسمني أحد من يمنعه وال وخم، متكلَّف
مألوف ألنه بيِّنًا؛ ظاهًرا كان وإنما ، البنيِّ الظاهر هو األلفاظ من الفصيح أن واعلم
حسنه، ملكان والشعراء الُكتاب من النابهني بني االستعمال مألوف كان وإنما االستعمال،
مخارج من يتألف صوت ألنه اللفظ؛ هو إنما بالسمع يُدَرك والذي بالسمع، مدَرك وحسنه
هو والحسن القبيح، فهو كرهه وما الحسن، فهو منه السمع استلذذه فما الحروف،

قبحه. ملكان ضدها ألنه بالفصاحة؛ موصوف غري والقبيح بالفصاحة، املوصوف
والبالغة الفصاحة أن املتقدمني من وجمع الجرجاني القاهر عبد اإلمام يرى (3)
بعد الكالم بها يُوصف وإنما املفردات، بها تتصف ال مرتادفة ألفاظ والرباعة والبيان

لها. يُصاغ التي األغراض حسب الكلم بني فيما النحو معاني تحري
معنًى إىل ترجعان والبالغة الفصاحة الصناعتني: كتاب يف العسكري هالل أبو قال
له. واإلظهار املعنى عن اإلبانة هو إنما منهما واحد كل ألن أصالهما؛ اختلف وإن واحد،
والبالغة. الفصاحة بني يُفرقون يكادون ال البلغاء وأكثر اإليجاز: نهاية يف الرازي وقال

البالغة. هي الفصاحة َحاح: الصِّ كتاب يف الجوهري وقال

10



مقدمة
والبالغة1 الفصاحة معرفة يف

الفصاحة (1)

﴿َوأَِخي تعاىل: هللا قال والظهور، البيان منها كثرية؛ معاٍن عىل اللغة يف تُطلق الفصاحة:
قوًال. مني وأظهر منطًقا، منِّي أبني أي ِلَسانًا﴾؛ ِمنِّي أَْفَصُح ُهَو َهاُروُن

كالمه. وظهر بان إذا منطقه يف الصبي أفصح ويقال:
أيًضا. وفصح أضاء، إذا الصبح أفصح العرب: وقالت

ويُبني. يُفصح يكن لم أن بعد أبان إذا األعجمي: وأفصح
الخطأ. دون الصواب وجه عىل وأظهره نفسه، يف ا عمَّ عربَّ إذا اللسان: وفصح

املتباَدرة الظاهرة، البيِّنة األلفاظ عن عبارة املعاني: أهل اصطالح يف — والفصاحة
ُحسنها. ملكان والشعراء الُكتاب بني االستعمال واملأنوسة الفهم، إىل

أو وحدها، اللفظة الكاتب يعترب حسبما واملتكلِّم، والكالم، للكلمة، وصًفا تقع وهي
أخواتها. مع مسبوكة

الكلمة فصاحة (1-1)

عىل تَثُْقل وال اللسان، عىل تخف عذبة، رقيقة لتكون الحروف؛ تنافر من خلوصها (١)
«َفَدْوَكٍس»! لفظ من أخف «أسد» فلفظ السمع؛
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االستعمال. مألوفة وتكون الغرابة، من خلوصها (٢)
شاذة. تكون ال حتى الرصيف؛ القياس مخالفة من خلوصها (٣)

السمع.2 يف الكراهة من خلوصها (٤)

باللسان؛ أدائها وصعوبة السمع عىل ِثقلها يوجب الكلمة وصفيف فهو الحروف» «تنافر أما
نوعان: وهو املخارج. متقاربة الكلمة حروف كون بسبب

من اإلبل) ترعاه (لنبت ُهْعُجع ونحو: الخشن)، (للموضع كالظَّش الثقل؛ يف شديد (١)
أعرابي: قول

ال��ُه��ْع��ُج��ع ت��ْرَع��ى نَ��اق��ت��ي ت��رك��ُت

الصايف)، العذب (للماء والنَُّقاخ الضفادع) (لصوت كالنقنقة الثقل؛ يف وخفيف (٢)
ه: عمِّ ابنة َشعر يصف القيس امرئ قول من مرتفعات) (بمعنى مستشزرات ونحو:

وُم��ْرَس��ل3 ُم��ث��نٍّ��ى ف��ي ال��ع��ق��اَص تَ��ِض��ل ال��ع��ال إل��ى ُم��ْس��ت��ْش��ِزراٌت غ��دائ��رُه

الناجَمنْي الصادق والِحس السليم، الذوق سوى والصعوبة الثقل ملعرفة ضابط وال
أساليبهم.4 وممارسة البلغاء، كالم يف النظر عن

االستعمال مألوفة وال املعنى، ظاهرة غري الكلمة كون فهي االستعمال غرابة وأما
استعمالهم. ذلك يف عليه ل املعوَّ ألنَّ الفصحاء؛ العرب عند

قسمان: والغرابة
بني لرتددها الكلمة؛ من املقصود املعنى َفْهم يف السامع حرية يُوجب ما األول: القسم

قرينة. بال أكثر أو معنيني
الَعجاج: بن ُرؤبَة قول من ج» «كُمرسَّ املشرتكة األلفاظ يف وذلك

ُم��َس��رَّج��ا5 وَم��ْرس��نً��ا وف��اح��ًم��ا ُم��َزج��َج��ا وَح��اِج��بً��ا وُم��ْق��ل��ًة

تخريجه. يف اللغة أئمة اختلف حتى جا» «ُمرسَّ بقوله: أراد ما يُعلم فال
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مقدمة

يجي. الرسُّ كالسيف والدِّقة االستواء يف أنفه أن يريد دريد»: «ابن فقال
كالرساج.6 واللمعان الربيق يف أنه يريد ِسيَده»: «ابن وقال

معنيني. بني الكلمة لرتدد املقصود املعنى فهم يف السامع يحتار فلهذا
منهما. املقصود تُعنيِّ «قرينة» بدون

عىل ال ليشء، يشء نسبة مجرد عىل تدل «فعل» مادة أن وألجل الرتدد، هذا فألجل
غريبة. فصارت املعنى عىل الداللة ظاهرة غري الكلمة كانت التشبيهية؛ النسبة

وََعزَُّروُه ِبِه آَمنُوا ﴿َفالَِّذيَن تعاىل: قوله يف «َعزَّر» كلفظة غرابة، فال القرينة مع وأما
إرادة عىل قرينة النرص ذكر ولكن واإلهانة، التعظيم بني مشرتكة فإنها وُه﴾ َونََرصُ

التعظيم.
يف والتفتيش البحث وكثرة اللغات، تتبُّع إىل الحتياج استعماله يُعاب ما الثاني: القسم

املطولة». اللغة متن وقواميس «املعاجم

اجتمعتم» «بمعنى تكأكأتُم نحو: وبحٍث، َكدٍّ بَْعَد تفسري عىل فيها يُعثر ما فمنه (أ)
جنَّة8 ذي عىل َكتكأُكِئُكم عيلَّ تَكأَكأتُم7 لكم ما النحوي: عمرو بن عيىس قول من

األسد: يصف عوانة بن برش قول يف « «ُمشَمِخرٍّ ونحو عني.9 افرنقعوا

ُم��ش��َم��ِخ��را ِب��ن��اءً ب��ه َه��َدْم��ُت ك��أن��ي ِب��دٍم ُم��َدرًَّج��ا ف��خ��رَّ

اْلَهَميَْسع: أبي قول من «َجْحَلنَْجع» نحو تفسريه عىل يُعثر لم ما ومنه (ب)

ع ب��ال��ت��ن��وُّ ال��ج��دول ي��ح��ض��ه��ا ل��م َج��ح��ل��نَ��َج��ع10 َص��ِب��ي��ره��ا َط��م��ح��ة ِم��ْن

الرصيف القانون عىل جارية غري شاذة الكلمة كون فهو القياس» «مخالفة وأما
العربي الُعرف عن فيها ثبت ما خالف عىل تكون بأن العرب، كالم من املستنبط

النَّْجم: أبي قول يف «األْجَلل» مثل الصحيح،11

ِل األوَّ ال��َق��ِدي��م ال��َف��ْرِد ال��واح��ِد األْج��َل��ِل ال��َع��ل��يِّ ل��ل��ِه ال��ح��م��ُد
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لفكِه. غ مَسوِّ وال باإلدغام، « «األَجلَّ القياس فإن
جميل: قول يف «إثنني» وصل همزة وكقطع

َج��م��ل12 وم��ن م��نِّ��ي ال��دَّه��ر ح��دث��ان ع��ل��ى ِش��ي��م��ة أح��س��ن إث��ن��ي��ن أرى ال أال

فصيح. ولكنه للقياس مخالًفا العرب لدى استعماله ثبت ما ذلك من ويُستثنى
فتحها والقياس الراء، بكرس واملغرب» «املرشق لفظتا الفصاحة عن يخُرج لم لهذا
وكذا العني. وفتح امليم بكرس ِمْفَعل فيهما والقياس وامُلنُْخل»، «امُلدُهن لفظتا وكذا فيهما.

قبلها. ما وانفتاح الواو لتحرُّك عار؛ والقياس «َعور» قولهم: نحو
األسماع، وتمجها الطِّباع، وتأنفها وحشية، الكلمة كون فهو السمع» يف «الكراهة وأما
الطيب أبي قول يف للنْفس « «كالِجِرىشَّ املنكرة األصوات سماع عن تنبو كما عنها وتنبو

الدَّولة: سيف يمدح امُلتنبيِّ

ال��ن��َس��ْب ش��ري��ُف ��ى ال��ِج��ِرشَّ َك��ري��ُم ال��ل��ق��ْب أغ��رُّ االْس��م ُم��بَ��اَرُك

الغرابة، ومن الحروف، تنافر من بسالمتها تكون الكلمة فصاحة إن القول: وملخص
العيوب هذه من عيب بالكلمة لصق فإذا والضعف. االبتذال ومن القياس، مخالفة ومن

واطِّراحها. نبذها وجب السابقة

«١» تطبيق

يأتي: فيما الكلمات بفصاحة أخل الذي ما
وَشِربك، شْكِرها ثَمَن سأَلتَْك «أَِئْن إليه: امرأته حاكمته لرجل يعمر بن يحيى قال (١)

وتُضِهلها؟» تُطلها أخذَْت
املسجد يف وطرحها ِرقاًعا فكتب ه، أمُّ اعتلَّْت وقد العرب، أمراء بعض وقال (٢)
بأكل ُمنيت قد ُمْقَسِئنَّة، أنقُحلة، المرأٍة دعا وَرعا، امرٌؤ ِصنَي السالم: بمدينة الجامع
واالبرغشاش. باالطرعشاش عليها هللا يَُمنَّ بأن االسِتْمَصال أجله من فأصابها الطرموق،
والَفَدْوكس َصقيل. الَخنشليل وهذا حرام. اإلْسِفنط ِطحنًا. أرى وال َجعَجعة أسمع (٣)

ُمفرتس.
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َطَال. ْجَسج السَّ مأل وِهلَّوف، َعَصبصب، يوم (٤)

اْص��ِط��َراع ي��دِك ف��ي ول��آلم��ال َس��م��اٍح ع��ن َع ت��َص��رَّ أْن أِم��نَّ��ا (٥)

الفرزدق: وقال

األب��ص��ار ن��واك��س ال��رِّق��اب ُخ��ض��َع رأي��تَ��ُه��م يَ��ِزي��َد رأَْوا ال��رِّج��اُل وإذا (٦)

تمام: أبو وقال

َده��اري��س��ا ُغ��ي��ًس��ا ت��اِل��ي��ًة ع��ْش��َواءُ وان��ب��ع��ثَ��ْت األم��ُر اط��َل��َخ��مَّ ��ا ل��مَّ ق��ل��ت ق��د (٧)

ِشْمر: وقال

ُم��ب��رَِّد ن��ق��اٍخ ِم��ن واش��رْب ال��خ��م��َر دَِع ل��ي ق��ال ال��م��اءَ يَ��ك��َرُع ��ن ِم��مَّ وأح��م��ق (٨)

ال��م��س��ال��ك ظ��ه��ور ويَ��ع��روَرى َج��ِح��ي��ش��ا ب��غ��ي��ره��ا ويُ��م��ِس��ي ِب��َم��ْوَم��اٍة ي��ظ��ل (٩)

يُ��ب��ِرم ه��و ال��ذي األم��ُر يُ��ح��ل��ُل وال ح��اِل��ل ه��و ال��ذي األم��ُر يُ��ب��َرُم ف��ال (١٠)

ف��ُق��ْدُم��وًس��ا وُق��ْدُم��وًس��ا ف��ع��ي��ًص��ا َع��يْ��ًص��ا م��ن��ص��ب��ه األذواء ذُرا ف��ي م��ق��اب��ٌل

تمام: أبو وقال

ِج��بْ��ُس وال َج��يْ��َدٌر ال أَْوَرُع ب��ه َح��بَ��اك ال��دن��ي��ا م��ت��اُع ِن��ْع��َم

القيس: امرؤ وقال
ُمحربة، وقصيدة ُمستحَرضة، وخطبٍة ُمْسَحنِْفرة، وطعنٍة ُمثَْعنِْجَرة، َجفنٍة ُربَّ (١١)
بزيد نزل ألحبَنَْطى أنشدت إذا إني مادح الصُّ ورشبت العرين، أكلت — بأنقرة غًدا تبقى
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سفح من ينباع نُقاًحا ماء رأيت َمخلًصا. منها يجد لم عنَْقِفري به وحل خنْفيق، داهية
الجْرَدْحل. مأل البُعاق — َمْصُوون إنك إخال شامخ، جبل

وط��ب��ول ل��ه��ا بُ��وق��ات ال��ن��اس ف��ف��ي ل��دول��ة س��ي��ًف��ا ال��ن��اس ب��ع��ض ي��ُك ف��إن (١٢)

ب��َح��َق��لَّ��د وال ال��ق��رب��ى ذي ب��ن��ك��ه��ة غ��ن��ي��م��ة ي��ك��ثِّ��ر ل��م ت��ق��يٌّ ن��ق��يٌّ

َم��ْوَدده م��ن ص��دوره��م ف��ي م��ال��ي َزْه��َده َل��ِل��ئ��اٌم بَ��ِن��يَّ إن (١٣)

األَوال��س ت��ع��ْق��ُه ل��م َل��ْوٌط ال��وح��ش م��ن م��م��ض��ٍغ رم��ي ب��ال��ه��وى َم��يُّ رم��ت��ن��ي (١٤)
ش��ام��س ال��دُّرِّ ح��ل��ي وج��ي��د ض��م��ان ف��ي��ه��م��ا ي��ج��ر ل��م ن��ج��الوي��ن ب��ع��ي��ن��ي��ن (١٥)

امُلثَْعنَْجر. يف كالقرارة ِعلمك إىل ِعلمي (١٦)

إح��ك��ام وب��ع��ض��ه ش��ي��ئً��ا، ل��ي��س ُه��َراء ال��ق��ري��ض م��ن ب��ع��ًض��ا إن (١٧)
ال��ب��رس��ام ي��ج��ل��ب م��ا وف��ي��ه وال��ف��ه��م ال��ب��راع��ة ي��ج��ل��ب م��ا ف��ي��ه (١٨)

ال��خ��اَزبَ��اُز ك��أن��ه��ا ش��ع��راء ع��ل��ي��ه��م ت��ج��وز َم��ن ال��ن��اس وِم��ن (١٩)

اليشء تعطيها وتضهلها: حقها. بطالن يف تسعى وتطلها: النكاح. والشرب: الرضاع. الشكر: (١)
القليل.

الطني. بأكل ابتُِليَْت الطرموق: بأكل وُمنيت عجوز. مسنَّة وُمْقَسِئنَّة: يابسة. أنقُحلة: (٢)
بعده. ما معنى وكذا الربء، وباالطرعشاش: اإلسهال. واالسِتْمَصال:

الخمر. واإلْسِفنط: يفعل. وال يقول ملن يُرضب مثل وهو حروفها، لتنافر فصيحة غري جعجعة: (٣)
مألوفة. غري وحشية الثالثة األلفاظ هذه من فكل األسد، والَفَدْوكس: السيف. والَخنشليل:

صلبة. وال بسهلة ليست التي األرض السجسج: فيهما، الربد شديد (٤)
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يف «ولآلمال قوله: وأما منه، ويمنعه السماع عن يرصعه غالب يغلبه أن آمنوا أنهم أراد: (٥)
للفظة واستعماله وكرمه، نواله كثرة يريد يده، يف وازدحام وتغالب تنافس فمعناه اصطراع» يدك

بعيد. املعنى بهذا االصطراع

كما ملذكر ال عاقل ملؤنث وصف يف إال يطَِّرد ال وهذا شدوذًا، «فواعل» عىل «ناكس» جمع فقد (٦)
الرأس. مطأطئ والناكس: وهوالك». «فوارس موضعني يف إال هنا

القبيحني الوصفني جمعت التي املنكرة األلفاظ من «اطلخم» لفظ إن الثائر: املثل صاحب قال (٧)
أي واطلخم: «دهاريس». لفظة وكذلك الذوق، عىل كريهة السمع، يف غليظة وأنها غريبة، أنها يف
مثلها. الظالم الشديد وهي وغبًسا، أغبس جمع والغبسة: املظلمة. الليلة والعشواء: وعظم، اشتد

الدواهي. وهي دهريس جمع والدهاريس:

الصايف. العذب املاء ُمربَِّد: نقاٍخ (٨)

عريانًا. ركبها الفرس: اعرورى ويقال: جحيش. برأيه: للمستبد ويقال الواسعة. املفازة امَلْوَماة: (٩)
وفريد فريد، بمعنى أنها أليس — العجب وياهلل — القبيحة املنكرة األلفاظ من جحيش لفظة وإن
ا رشٍّ فتأبط وزنه، من يشء اختل ملا جحيش موضع البيت هذا يف ُوضعت ولو رائقة، حسنة لفظة
عن مندوحة له كانت أنه واآلخر القبيح، استعمل أنه أحدهما املوضع: هذا يف وجهني من ملوم ألنه

عنه. يعدل فلم استعماله

ومخالف شاذ وهو مسوغ، بال ويحلل» «حالل يف اإلدغام فك حيث من البيت هذا يف العيب (١٠)
الصحيح. العربي للكالم ومخالف الرصيف، للقياس

واملسحنفرة: السائلة. واملثعنجرة: عرشة. تُشبع مألى كيربة صحفة «َجفنة»: بقوله يريد (١١)
ليستنجده الروم ملك قصد ملا القيس امرئ كالم وهو أنقرة. ببلد متسمة وطعنة برسعة. املاضية
أو الشأم، بلغ إذا بالجنود يتبعه أن فوعده القيرص، ذلك وبلغ امللك، بنت فهوته أبيه، قتلة عىل
تساقط لبسها فلما مسمومة، بثياب إليه بعث بأنقرة كان فلما بنجدته، جنوده من بالشام من يأمر
الخالص. واملاء اللحم يريد مادح: الصُّ ورشبت العرين، وأكلت إلخ. … رب فقال: بالهالك فعلم لحمه؛
شاذة، ومصوون ويسيل. ينبع وينباع: عذبًا. ونُقاًحا: دهياء. وخنْفيق: بطنه. انتفخ واحبنطى:
وليستا الوادي، والجردحل: السحاب، مطر والبعاق: الرصيف. للقياس ملخالفتها فصيحة وليست

لغرابتهما. فصيحتني

أبواق. جمعه يف والقياس مزامري. بوقات: (١٢)

باإلدغام. مودة القياس َمْوَدده: (١٣)

النياق. واألوالس: الزق. لوط: (١٤)

القالئد. من رضب شامس: الدُّرِّ حيل وجيد ضمان (١٥)
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يف موضوًعا الصغري كالغدير علمك إىل مقيس علمي إن واملعنى: متنافرة، لفظة املثعنجر (١٦)
البحر. جانب

الحكمة. واملراد ُحكم، جمع وأحكام: له. نظام ال الذي الفاسد الكالم والهراء: عر. الشِّ القريض: (١٧)

الصدر. التهاب وكرسها: الباء بفتح — والربسام (١٨)

وتقبل. تروح وتجوز: الذباب. صوت الخاَزبَاز: (١٩)

«أ» تمرين

السبب. واذكر الكالم، ويف الكلمة، يف التنافر بني فرِّق (١)
أزله. ثم التعقيد، هذا سبب وبني اللفظي، للتعقيد مثاًال اذكر (٢)

بأمثلة ذلك وضح التنافر، عن الغرابة تنفرد وقد الغرابة، الحروف تنافر يالزم قد (٣)
مبتكرة.

بما عليها واستشهد العبارة، هذه ارشح عكس. وال فصيًحا يكون بليغ كالم كل (٤)
يحرضك.

«ب» تمرين

السبب: وبنيِّ يأتي، ما كل يف الفصيح غري من الفصيح الكالم ميِّز
ميًال. الفضيلة عن بَُعَدت شربًا املال من النفس َقُربَِت كلما (١)

بها. حلت َدْرَدبيًسا الشعر، ُمتعثكلة الرأس، َصَمْعَمَعُة امرأٌة َشَكِت (٢)

ك��ذاك��ا ذاك إنَّ ال��دم��ع، ش��اه��دي ك��راك��ا َك��َراَي أن��م ل��م وإن نَ��ْم (٣)

ق��ل��م��ا رس��وم��ه��ا ق��ف��ًرا ك��أن ب��ه��ج��ت��ه��ا خ��طِّ ب��ع��د ف��أص��ب��ح��ْت (٤)

ع��رف��ان��ه ال��ُع��ْرف ع��اف��ي وع��اف زائ��ًرا ل��ه ك��ان م��ن واْزَورَّ (٥)
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ال��ك��رام��ا ب��م��ْدح��ت��ه يُ��ح��ي��ي ف��تً��ى ُم��ْح��ٍل ع��ن��د غ��م��اٍم م��ن وأك��رم (٦)

ك��ل��ك��ل��ه ال��رك��اب ع��ل��ى يُ��ن��ي��خ وال ك��ن��ف��ي ع��ن ي��ن��ف��ك ك��ي ك��وك��ك أش��ك��وك (٧)

مِّ السَّ وذات النِّصاح، ذا «يا فقال: َفَقدهما وُمهر فرس عن خياًطا كويفٌّ سأل (٨)
املْرهف؟» الحاسن يتبعها القبَّاء، الخيفانة رأيت هل ِعًدا: لغري وغى غري يف بها الطاعن

أصبح أن يؤملني عيلَّ، وأعَززهم صواحبي أحبَّ «يا يقول: لصديقه أحدهم كتب (٩)
الجسد.» من الروح بمنزلة منِّي وأنت اإلقصاي، هذا عنك َمْقصويًا

الصغرية. الصمعمعة: الرأس (٢)

الديار. آثار الرسوم: (٤)

املعروف. طالب الُعْرف: وعايف كره. وعاف: أعرض. : اْزَورَّ (٥)

الجدب. واملحل: شوقي، أحمد له للمغفور (٦)

هللا. فتح حمزة الشيخ للمرحوم البيت وينسب صدره. بمقدَّم هبط بكلكله: أناخ (٧)

الخرص الدقيقة والقباء: الطويلة. الفرس والخيفانة: اإلبرة. السم: وذات الخيط. النِّصاح: (٨)
املسرتيح. واملرهف: الجميل. والحاسن: الضامرة.

تمرين

فصيح: غري البيتني هذين أجزاء أيَّ

ُم��ذاال ف��ع��اد م��ن��ه ات��ه ج��دَّ أخ��ل��ق��ت ق��د ال��ل��ب��ي��س ك��ال��ث��وب أص��ب��ح��ُت (١)

األوال��س ت��ع��ق��ه ل��م ل��وط ال��وح��ش م��ن م��م��ض��غ رم��ي م��يٌّ رم��ت��ن��ي (٢)
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املمتهن. واملذال: الجديد. الثوب صفة والجدة: البيل. واإلخالق: امللبوس. واللبيس: الرومي. البن (١)

الرسيعة. النوق واألوالس: الرسيع. الخفيف اللوط: (٢)

تطبيق

ييل؟ فيما الكلمات بفصاحة أخلَّ الذي ما

اف��ت��راق إل��ى اث��ن��ي��ن وك��ل الق��ي ح��ي ك��ل ص��ب��ًرا ن��ف��ُس ي��ا

ال��ظ��ل��م م��ن ع��ي��ن��ي ف��ي أس��وُد َألَنْ��َت ل��ه ب��ي��اَض ال بَ��ي��اًض��ا بَ��ِع��ْدَت أَبْ��ِع��ْد (١)

ال��راق��ِع ع��ل��ى ال��َف��تْ��ُق إتَّ��س��َع ُخ��لَّ��ة وال ال��ي��وَم نَ��َش��ب ال (٢)

ال��ه��وال��ك ف��ي ه��ال��ك أو غ��داتَ��ِئ��ذ ث��ائ��ر ذل��ك ع��ن��د أن��ي ف��أي��ق��ن��ُت (٣)

ض��ِن��نُ��وا وإن ألق��وام أج��ود أن��ي ُخ��ل��ق��ي م��ن ج��رَّب��َت ق��د أع��اذَل م��ه��ًال

ُم��ْم��ِل��ل وظ��ه��ر إم��الل ط��ول م��ن وأظ��ل��ل أْظ��َل��ل م��ن ال��وج��ى ت��ش��ك��و (٤)

جحدر: ابن وقال (٥)

َش��يْ��ظ��م ُخ��ل��ُق��ه��ا َه��م��رج��ل��ٌة ح��وَل��ه أَْرَق��َل��ْت ب��م��ا ح��ل��ف��ُت
زي��زي��زم ال��ج��ن وح��ي م��ن ب��ه��ا تَ��نُ��وِف��يَّ��ٍة م��ن َش��بْ��َرَق��ْت وم��ا
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الرُّمة: ذو وقال (٦)

ك��َش��ُب وال ن��أيً��ا ُم��ؤي��س ال وُه��نَّ أَْف��ُرخ��ه ش��ام أم��س��ى ال��ه��يْ��ُق إذا ح��ت��ى

نواس: أبو وقال

وس��ه��َال أه��ًال ن��س��ي��َت وم��الَّ ج��ف��ان��ي م��ن ي��ا

وخالف الشيب، يخاطب املتنبي قاله له. حسن ال له: بياض وال الشهر. آخر الثالث الليايل الظلم: (١)
وُحْمر. ُسود نحو من تفضيل اسم يبنى ال ألنه األسود؛ يف القياس

قطع حيث اتسع؛ يف القياس خالف وقد الفتق. مصِلح والراقع: الشق. والفتق: الصداقة. الخلة: (٢)
الوصل. همزة

هنا. كما العاقل وصف يف يطرد ال فواعل: هوالك: (٣)

األول تنبيهات: اإلدغام. بفك القياس وخالف البعري. خف باطن واألضلل: الحفا. الوجى: (٤)
ونحوهما. والشنطار كالفالق ساقطة؛ عامية أي مبتذلة؛ كونها املفردة اللفظة فصاحة عيوب من

بان: َرضْ واالبتذال

لدى استعماله وأصبح رتبته، وانحطت فسخف وضعه؛ عن تغريه ولم العامة استعملته ما (أ)
املتنبي: قول يف الربسام كلفظة معيبًا؛ الخاصة

إح��ك��ام وب��ع��ض��ه ش��ي��ئً��ا ل��ي��س ه��راء ال��ق��ري��ض م��ن ب��ع��ًض��ا إن
ال��ب��رس��ام ي��ج��ب م��ا وف��ي��ه وال��ف��ه��م ال��ب��راع��ة ي��ج��ل��ب م��ا ف��ي��ه

قوله: يف الخاَزبَاز وكلفظة

ال��خ��اَزبَ��ار ك��أن��ه��ا ش��ع��راء ع��ل��ي��ه��م ت��ج��وز م��ن ال��ن��اس وم��ن

املتلمس: كقول مكروه؛ وال بمستقبَح وليس له، ُوضع ما غري عىل داالٍّ العامة استعملته ما (ب)

م��ك��َدم ال��ص��ي��ع��ري��ة ع��ل��ي��ه ب��ن��اج اح��ت��ض��اره ع��ن��د ال��ه��م أت��ن��اس��ى وق��د
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نواس: أبي وكقول

ج��دال إل��ى ف��ص��ارا ف��ي��ك وال��ج��م��ال ال��ج��ود اخ��ت��ص��م
وال��ن��وال وال��ب��ذل ل��ل��ع��رف ل��ي ي��م��ي��ن��ه ه��ذا ف��ق��ال
وال��ك��م��ال وال��ح��س��ن ل��ل��ظ��رف ل��ي وج��ه��ه ه��ذاك وق��ال
ال��م��ق��ال ص��ادق ك��اله��م��ا ت��راٍض ع��ن ف��ي��ك ف��اف��ت��رق��ا

مختص يف وهو بالظرف الوجه الثاني ويف بالنوق، مختصة وهي بالصيعرية، البعري األول يف فوصف
ونحوهما. والشنطار، للفالق بالنطق

املراد املعنى أو اليشء، صورة وإحضار التعيني غرضك كان إذا املبهمة األلفاظ تستعمل ال الثاني:
الذهن. يف

املشرتكة. معانيه من املراد تبني قرينة مع إال املشرتك اللفظ تستعمل ال الثالث:

شربقت: والخيل. اإلبل من الجسيم الطويل الشيظم: الرسيعة. الناقة الهمرجلة: اإلرساع. اإلرقام: (٥)
الجن. أصوات حكاية زيزيزم: الخفي. الصوت الوحي: املفازة. والتنوفة: التنوفية قطعت.

للنظر هنا واستعمل يمطر، وأين يقصد أين إليه نظر الربق: شام النعام». «ذكر الظليم الهيق: (٦)
البعد. النأي: األفرخ. إىل

«١» تدريب

ييل؟ فيما الكلمات بفصاحة أخلَّ الذي ما
الذبياني: النابعة قال (١)

ب��َق��ْرَم��د يُ��ش��اد ب��آُج��رٍّ بُ��ن��ي��ت م��رف��وع��ة م��رم��ٍر ُدم��ي��ٍة أو

تمام: أبو وقال (٢)

خ��ف��ي��ف��ا وك��ان ث��ق��ل��ت إذا أج��أ وازن��ت ل��و ال��ت��ي ال��ح��ل��م ه��ض��ب��ة ل��ك
ظ��ري��ف��ا ع��اد ال��ف��دم ال��زم��ان خ��ل��ق م��ازج��ت ل��و ال��ت��ي ال��ش��ي��م وح��الوة
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املتنبي: وقال (٣)

االن��ت��ظ��ار ال ال��ط��ال��ب��ي��ن ِط��الب ي��وم ك��ل ال��م��ف��اوز ��ط��ه يُ��وسِّ

الرخام. املرمر: الحسن. يف مثًال تُرضب كالدم، حمرة فيها املزينة املنقوشة الصورة الدمية: (١)
عليها يوقد خروق لها حجارة وقيل: للزينة، به يُطىل ما القاف: بفتح — الَقْرَمد به. يبنى مما : اآلُجرُّ

املطبوخ. الخزف وقيل: بها، ويبنى فتنضج

بالعينني. خاصة وهي بالحالوة، الشيم وصف الجايف. الغليظ الفدم: جبل. أجأ: الرابية. الهضبة: (٢)
بالنطق. خاص وهو بالظرف، الزمان خلق ووصف

«٢» تدريب

يأتي؟ فيما الكلمات بفصاحة أخل الذي ما

ُم��س��ت��ع��دد ح��ازم ال��ح��وادث ي��خ��ش��ى ب��اس��ٍل ب��ش��ك��ة إال يَ��ْل��َق��ه��ا ل��م (١)

ُم��نْ��ِدف ق��ط��ن ال��ب��ي��ت س��روات ع��ل��ى ك��أن��ه ��ِري��ب ال��ضَّ م��ب��ي��ضَّ وأص��ب��ح (٢)

ال��ه��وال��ك ف��ي ه��ال��ك أو غ��دات��ئ��ذ ث��ائ��ر ذل��ك ع��ن��د أن��ي ف��أي��ق��ن��ت (٣)

ال��ل��ق��ائ��ق ص��ي��اَح ف��ي��ه��ا ال��ح��ص��ا ي��ص��ي��ح َربَ��ِع��يَّ��ة س��ي��ف��ي��ٍة وم��ل��م��وم��ٍة (٤)

��ل ال��ُم��ح��مِّ ال��ع��ي��اب ذو ال��ي��م��ان��ي ن��زول بَ��َع��اَع��ه ال��َغ��ب��ي��ط ب��ص��ح��راء وأل��ق��ى (٥)

ِش��يَ��ِم��ي م��ن ال��ع��ي��ش ب��ض��ن��ك ال��ق��ن��وع وال أرب��ي م��ن ب��اآلم��ال ال��ت��ع��ل��ل ل��ي��س (٦)

23



البالغة جواهر

الشجاع. الباسل: الخصلة. الشكة: (١)

ندف قولهم: من مندوف: مندف أعاليه. البيت: رسوات واملثيل. الشبيه الرضيب: الفرزدق، قائله (٢)
باملندف. رضبه القطن

ثأره. يدرك حتى يشء عىل يبقي ال الذي الثائر (٣)

ربيعة إىل نسبة ربعية: الدولة. لسيف نسبة سيفية: مجتمعة. كتيبة ملمومة: املتنبي، قائله (٤)
وحركة. اضطراب يف صوت كل هي أو «طائًرا»، اللقالق صوت وهي لقلقلة، جمع اللقالق: قبيلته.

البعاع: طرفاها. برفع املستوية الواسعة وقيل: املطمئنة. األرض الغبيط: القيس. امرؤ قائله (٥)
أي باعه؛ عليه وألقى بمكان، ألح إذا وبعاًعا ا بعٍّ يبع السحاب بع يقال: املطر، من السحاب ثقل
واملحل عيبته. يف متاعه خري الرجل جعل يقال: الثياب، فيه يجعل ما وهي عيبة، جمع العياب: ثقله.
بهذا نزل املطر هذا أن واملعنى جمًال، جعله عىل وبفتحها رجًال، اليماني جعل عىل امليم بكرس يروى

قبله. فيما السحاب إىل يرجع ألقى وضمري املوضع. ذلك يف الرجل نزل كما يربح ولم املكان

القناعة. واملراد سأل، إذا قنوًعا قنع يقال: املسألة، القنوع: (٦)

الكالم فصاحة (2-1)

منه،13 املراد دون ويحول معناه، يُبِْهُم مما مفرداته فصاحة بعد سالمته الكالم: فصاحة
عيوب: ستة من بخلوه فصاحته وتتحقق

مجتمعة. الكلمات تنافر (١)
التأليف. ضعف (٢)
اللفظي. التعقيد (٣)
املعنوي. التعقيد (٤)
التكرار.14 كثرة (٥)
اإلضافات. تتابع (٦)

مع تركيبها من السمع عىل ثقيلة الكلمات تكون أن مجتمعة: الكلمات تنافر ل: األوَّ
انفراده عىل منه جزء كل كان «وإن اللسان، عىل مجتمعة بها النطق عرسة بعضها،

فصيًحا».
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واحدة. كلمة بتكرير وإما الحروف، متقاربة كلمات بتجاور ا إمَّ يحصل: والتنافر
قوله: يف الثاني كالشطر الثقل: شديد ومنه (أ)

َق��بْ��ُر15 َح��ْرب َق��بْ��ِر ُق��ْرَب ول��ي��س َق��ْف��ر ب��م��ك��ان ح��رب وَق��بْ��ر

تمام: أبي قول يف األول كالشطر الثقل خفيف ومنه (ب)

وح��دي16 لُ��ْم��تُ��ه لُ��ْم��تُ��ه م��ا وإذا م��ع��ي وال��ورى أم��دْح��ه أم��دْح��ه م��ت��ى ك��ري��م

النحو قوانني من اشتهر ما خالف عىل جاريًا الكالم يكون أن التأليف: ضعف الثاني:
األعرف، عىل منهما األعرف غري وتقديم الضمريين، كوصل العلماء؛ جمهور عند املعتربة

املتنبي: كقول الحالة؛ تلك يف الفصل يجب أنه مع

ت��ح��زن��ا ال ك��ي ال��ل��ه ف��أع��اَض��ه��اك ل��ي��َل��ه��ا ال��غ��زال��ة م��ن ال��ب��الُد َخ��َل��ت

نحو: أبوابه17 غري يف وحكًما ورتبة لفًظا مرجعه ذكر قبل وكاإلضمار

«ُم��ط��ِع��م��ا»18 ال��ده��ر م��ج��ده أب��ق��ى ال��ن��اس م��ن واح��ًدا ال��ده��ر أخ��ل��د م��ج��ًدا أن ول��و

تكون بحيث به املراد املعنى عىل الداللة خفي الكالم كون هو اللفظي: التعقيد الثالث:
املعاني. ترتيب وفق عىل مرتبة غري األلفاظ

التي الكلمات بني بأجنبي فصل أو تأخري أو تقديم من التعقيد ذلك «وينشأ
املعنى اختالل يوجب ألنه مذموم؛ وهو ببعض»19 بعضها ويتصل تتجاور أن يجب

املتنبي: كقول بها؛ الالئقة املواضع غري يف ألفاظه وضع من واضطرابه،

دالئ��ل20 األغ��رِّ ال��ح��َس��ب ع��ل��ى ِش��يَ��م ب��ه��اب��ه��م يَ��ْج��َف��ُخ��ون ال وه��م ج��َف��َخ��ْت

بها. يجفخون ال وهم األغر، الحسب عىل دالئل شيم بهم «افتخرت» جفخت أصله:
يُفهم ال بحيث املراد املعنى عىل الداللة خفي الرتكيب كون املعنوي:21 التعقيد الرابع:

طويل. وتفكري عناء بعد إال معناه
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إيراد بسبب املقصود املعنى إىل األصيل املعنى من الذهن انتقال يف لخلل وذلك
املقصود عىل الدالة القرائن ظهور عدم مع كثرية، وسائط إىل املفتقرة البعيدة، اللوازم
بن عباس قول يف كما ُعرًفا»22 الفهم عن بعيًدا األول من الثاني املعنى فهم يكون «بأن

األحنف:

ِل��تَ��ج��ُم��دا23 ال��دم��وع ع��ي��ن��اي وت��س��ك��ب ل��ت��ق��رب��وا ع��ن��ك��م ال��دار بُ��ع��د س��أط��ل��ب

فأحسن والكمد؛ الحزن من األحبة فراق يف يلزم عما كناية الدموع سكب جعل
الفرح من التالقي يوجبه عما كناية العني جمود جعل يف أخطأ ولكنه ذلك، يف وأصاب
الدعاء عند العرب كالم يف يُعرف لم إذ وبعيد؛24 خفي وهو أحبته، بقرب والرسور
املعروف بل جامدة، عينك زالت ال أو: عينك» َجُمدت له: يقال «أن بالرسور لشخص
الخنساء: قول يف كما الحزن، حالة البكاء عدم عن به يُكنى إنما العني جمود أن عندهم

ال��ن��دى ل��ص��خ��ر ت��ب��ك��ي��ان أال ت��ج��م��دا وال ج��وًدا أع��ي��ن��يَّ

هبرية: ابن يرثي عطاء أبي قول يف وكما

ل��ج��م��ود25 دم��ع��ه��ا ب��ج��اري ع��ل��ي��ك واس��ط ي��وم تَ��ُج��د ل��م ع��ي��نً��ا إنَّ أال

بها ويريد املتكلم ويغريها ألغراض العرب تستعملها التي الكنايات كل وهكذا
يف تعقيًدا ذلك ويُعد استعماالتهم، يف العرب سنن عن خروًجا تعترب أخرى أغراًضا

واضًحا. بها املراد يكون ال حيث املعنى؛
حرًفا. أو فعًال أو كان اسًما الواحد اللفظ كون التكرار:26 كثرة الخامس:

كقوله: فائدة، بغري أخرى بعد مرَّة تعدد ضمريًا أو ظاهًرا االسم أكان وسواء

ن��ص��َرا ن��ص��ٌر ن��ص��ُر ي��ا ل��ق��ائ��ٌل س��ط��ًرا ُس��ط��رَن وأس��ط��اٍر إن��ي

املتنبي: وكقول

ِص��ل ُس��رَّ أَْدِن ��ْل ت��ف��ضَّ ب��شَّ ِه��شَّ ِزْد أِع��د َس��لِّ َع��لِّ اْح��ِم��ْل أَْق��ِط��ع أَِن��ْل أَِق��ْل
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املديح: يف تمام أبي وكقول

روح ج��س��م��ه م��ن ج��ارح��ة ك��ل ف��ي ل��ه ف��ي��ه ال��روح اج��ت��م��اع ف��ي ك��أن��ه

بابك: ابن كقول غالبًا، متداخلة إضافة مضاًفا االسم كون اإلضافات: تتابع السادس:

وَم��ْس��َم��ع27 ُس��ع��اد ِم��ن ب��م��رأى ف��أن��ِت اْس��َج��ِع��ي اْل��َج��نْ��َدِل َح��ْوَم��ِة َج��ْرَع��ا َح��َم��اَم��َة

ضعف ومن كلماته، تنافر من بخلوِّه تكون الكالم فصاحة إن القول: وملخص
بها. الالئقة املواضع غري يف ألفاظه وضع ومن معناه، وتعقيد تأليفه،

تطبيق

يأتي: فيما الكالم بفصاحة أخلَّت التي العيوب بنيِّ

الح��ق ال��الذق��ي��ة ب��غ��ي��ر وغ��ي��ري ال��غ��ن��ى غ��ي��رك م��ن رام غ��ي��ري ال��خ��ي��ر ل��ك

ع��رف��ان��ه ال��ُع��ْرف ع��اف��ي وع��اف زائ��ًرا ل��ه ك��ان م��ن واْزَورَّ (١)

م��ح��م��د؟ أن��ت وال��ث��ق��الن وأب��وك آدم ال��ب��راي��ا أب��ا ي��ك��ون أن��ى (٢)

ج��اه��ل ب��ي أن��ه ع��ل��م��ي وي��ج��ه��ل ج��ه��ل��ه ي��ج��ه��ل وه��و ب��ي ج��اه��ل وم��ن

ق��الق��ل ك��ل��ه��ن ه��م ق��الق��ل ال��ح��ش��ا ق��ل��ق��ل ال��ذي ب��ال��ه��م وق��ل��ق��ل��ت

يُ��ق��ارب��ه أب��وه َح��يٌّ أم��ه أب��و ُم��َم��لَّ��ًك��ا إال ال��ن��اس ف��ي م��ث��ل��ه وم��ا (٣)
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ت��ص��اه��ر ك��ل��ي��ب ك��ان��ت وال أب��وه م��ح��ارب م��ن أم��ه م��ا م��ل��ك إل��ى (٤)

م��س��ل��ول ِع��رض��ه دون س��ي��ف��ه ه��م��ام ع��ل��ي ي��ا إالك ل��ي��س (٥)

ال��م��ج��د ذُرا ف��ي ال��ن��َدى ذا ن��داه ورق��ى س��ؤدد أث��واب ال��ِح��ل��م ذا ِح��ل��ُم��ه ك��س��ا (٦)

ال��ش��ع��راء ي��ف��ع��ل ح��ت��ى ال��ق��ول ف��ي ي��ه��ت��دي ال م��ا ال��ف��ع��ل ف��ي ي��ه��ت��دي م��ن (٧)

��اُر ِس��ِن��مَّ يُ��ج��زى ك��م��ا ف��ع��ل وُح��س��ن ك��ب��ر ع��ن ال��َغ��ي��الن أب��ا ب��ن��وه ج��زى (٨)

ن��ب��ادل��ه ع��دي��ال م��ن��ه��م ن��ب��ت��غ��ي ب��ه واح��ًدا ال��ن��اس م��ن ك��نَّ��ا ف��تً��ى م��ن وم��ا (٩)

ي��ن��ت��ص��ر ال��م��ق��دور س��اع��د ل��و وك��اد ذع��روا م��ص��ع��بً��ا ط��ال��ب��وه رأى ل��م��ا

امللك «نرش والصواب أي: جواسيسه؛ مريًدا … املدينة يف ألسنته امللك نرش (١٠)
عيونه».

ي��ك��ن ل��م ذاك ول��ك��ن وك��ن��ت ك��ن��ا ك��م��ا ك��ن��ت ال��س��ر ك��ت��م��ت ك��ن��ت ك��ن��ت ل��و

ج��ان��ب ك��ل م��ن ج��ر م��ا ع��ل��ى زه��ي��ًرا ق��وم��ه ي��ل��وم��ن ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��ت أال

ش��رس ل��يِّ��ن م��م��ر ح��ل��و أغ��ر ب��ه��ج م��ب��غ��ض م��ح��ب ب��ع��ي��د داٍن (١١)
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ال��ظ��ل��م م��ن ع��ي��ن��ي ف��ي أس��ود ألن��ت (١٢)

ش��واه��د ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ه��ا ل��ه��ا س��ب��وح غ��م��رة ب��ع��د غ��م��رة ف��ي ت��س��ع��دن��ي (١٣)

أم��ي��ره��ا س��ي��ًف��ا ك��ان إذ أس��د ب��ه��ا خ��ال��د ك��ان ال��ت��ي خ��راس��ان ول��ي��س��ت (١٤)

وال��ق��م��را ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي ب��ك��اس��ف��ة ل��ي��س��ت ط��ال��ع��ة وال��ش��م��س (١٥)

ي��وج��د س��واه��ا ف��ي م��ث��ل��ك ك��ان ل��و م��ث��ل��ه��ا س��واه��ا ش��رف ل��ه��ا أرض

ب��ال��رض��ا إال م��ن��ك ال��م��ع��اش��ر ي��رض��ى ب��أن ت��رض��ى ب��أن ي��رض��ى ال وال��م��ج��د

ي��ش��رع م��ث��ل��ك ع ال��ش��ر ع��رش رف��ع ف��ي

يُ��ظ��َل��ِم ال��ن��اَس يَ��ظ��ل��ِم ل��م وَم��ن ي��ه��دَّم ب��س��الح��ه ح��وض��ه ع��ن ي��ذُد ل��م وم��ن (١٦)

��ل م��ت��أمِّ ن��اظ��ر أو ي��رى م��م��ا م��ت��ع��ج��ب ف��ب��اه��ت م��ت��ح��ي��ري��ن (١٧)

ق��ل��م��ا رس��وم��ه��ا ق��ف��ًرا ك��أنَّ ب��ه��ج��ت��ه��ا خ��ط ب��ع��د ف��أص��ب��ح��ت (١٨)

اب��ت��ش��اك��ا ت��وه��م��ه ان��ت��ه��ب��ت إذا ب��ح��ل��م ل��م��ق��ل��ت��ه أرض��ى وم��ا (١٩)
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معرفته. اإلحسان طالب وكره يزوره، كان من عنه انحرف واملعنى: الكلمات، تنافر يف العيب (١)

قد أنه يعني والجن؟ اإلنس أي الثقالن؛ وأنت محمد وأبوك الربايا أبا آدم يكون كيف يريد: (٢)
الخرب وُقدم ومحمد، أبوك وهما والخرب املبتدأ بني فصل وقد والكمال. الفضل من الخليقة يف ما جمع
يسلم لم التعسف هذا بعد أنه عىل وأنت» «والثقالن قوله: يف اللبس إىل يدعو قد تقديًما املبتدأ عىل

وهذر. سخف من كالمه

حي الناس يف مثله وما امللك، عبد بن هشام خال إسماعيل بن إبراهيم مدح الفرزدق يريد (٣)
وحي مثل بني وفصل منه، املستثنى عىل املستثنى فقدم أبوه، مملًكا إال «يشابهه» يقاربه «أحد»
ومنعوت، نعت وهما ويقاربه حي وبني وخرب، مبتدأ وهما وأبوه أمه أبو وبني منه، ومبدل بدل وهما
إال الفضائل يف يشبهه أحد الناس يف إبراهيم مثل وليس واملعنى: بأجنبي. منهما كل بني يُفَصل وال

الخال. إبراهيم عىل عائد أبوه وضمري امُلَملَّك، عىل عائد أمه فضمري هشام. أخته ابن

منهم. أمه ما أي محارب؛ من أمه ليست أبوه ملك إىل يريد: (٤)

«إياك». املنفصل وضع وحقه إال، بعد املتصل الضمري وضع حيث تأليف؛ ضعف فيه (٥)

املذكور الحلم لذا حلمه يف فالضمري والرفعة. السيادة حاز والكرم الحلم ديدنه كان من أي (٦)
الندى. لذا نداه يف الضمري وكذا وحكًما، ومعنى لفًظا املتأخر فهو بعُد،

يفعل. حتى القول يف الشعراء يهتديه ال ما الفعل يف يهتدي أي (٧)

مفعول، ألنه ورتبة؛ لفًظا متأخر وهو الغيالن، أبا عىل عائد بنوه ضمري أن جهة من فيه العيب (٨)
امرئ بن للنعمان الكوفة بظهر الخورنق قرص بنى رومي رجل وسنمار الفاعل، عن التأخر ورتبته

مثله. لغريه يبني لئال ميتًا؛ فخر أعاله من النعمان ألقاه منه فرغ فلما الحرية، ملك القيس

به. نبادله عديًال منهم واحًدا نبتغي كنا الناس من فتى من وما أي: (٩)

األلسنة. ال العيون هو إنما عادة األخبار إىل به يتوصل الذي ألن (١٠)

«املتنبي». عىل يُؤخذ مما وهذا ثقًال، الكالم يف يُحدث مما وذلك الصفات، توايل فيه (١١)

األلوان. عىل الدالة األفعال من التفضيل أفعل يُبنى ال ألنه سواًدا؛ أشد والقياس (١٢)

حسنة أي سبوح؛ فرس شدة بعد شدة يف والنجاة بالغنائم بالفوز وتسعدني البيت: معنى (١٣)
املاء. عىل تسبح فكأنما راكبها، تتعب ال العدو

إذ. إليه أضيف مما جزء هو الذي أسد تقديم من نشأ فيه والتعقيد عَلمان. وأسد: خالد (١٤)

ففيه أيًضا، عليك يبكي والقمر عليك، تبكي وهي الليل نجوم بكاسفة ليست والشمس أي: (١٥)
عليك». «تبكي بجملة نجوم هو الذي ومفعولها كاسفة، هي التي اللفظة بني الفصل من نشأ تعقيد
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بعيد. وهو الحقوق، عىل املحافظة عن بالظلم كنى حيث معنوي؛ تعقيد فيه (١٦)

مبهوت. فهو الرجل بُهت املستعمل العربي واللفظ رديئة، لغة مدهوش، بمعنى باهت (١٧)

رسومها. خط قلًما كأن قفراء بهجتها بعد فأصبحت أي: (١٨)

يُسمع لم الصاحب: قال الكذب. واالبتشاك: النائم. يراها التي الرؤيا والحلم: العني. املقلة: (١٩)
محدث. وال قديم شعر يف االبتشاك

املتكلم فصاحة (3-1)

املقصود عن التعبري عىل صاحبها بها يقتدر التي امللكة28 عن عبارة املتكلم: فصاحة
كان. غرض أي يف فصيح بكالم

من متمكنًا الكالم، صياغة عىل نفسه يف الثابتة الفصاحة بصفة قادًرا فيكون
ومناحيه. جهاته يف بالخوض بصريًا رضوبه، يف الترصف

أجوبتها يطلب الفصاحة عىل أسئلة

بالفصاحة؟ يُوصف الذي ما واصطالًحا؟ لغة الفصاحة هي ما
فصيحة؟ كونها عن الكلمة يُخرج الذي ما

ينقسم؟ كم وإىل الحروف؟ تنافر هو ما املفرد؟ فصاحة هي ما
ما السمع؟ يف الكراهة هي ما القياس؟ مخالفة هي ما موجبها؟ وما الغرابة هي ما
ع؟ يتنوَّ كم وإىل موجبه؟ وما الكلمات؟ تنافر هو ما تتحقق؟ وبَم الكالم؟ فصاحة هي

ما التكرار؟ كثرة هي ما ينقسم؟ كم وإىل التعقيد؟ هو ما التأليف؟ ضعف هو ما
املتكلم؟ فصاحة هي ما اإلضافات؟ تتابع هو

البالغة (2)

الركب وبلغ إليه، وصل إذا مراده فالن بلغ يقال: واالنتهاء» «الوصول اللغة يف البالغة
منتهاه. اليشء ومبلغ إليها،29 انتهى إذا املدينة

نفسه. يف ا عمَّ التعبري أحسن إذا بليغ فهو بالغة الرجل وبلغ
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فقط. واملتكلم للكالم وصًفا االصطالح يف البالغة وتقع
ولعدم غرضه، إىل باملتكلم الوصول عن لقصورها بالبالغة؛ «الكلمة» توصف وال

بذلك. السماع

الكالم بالغة (1-2)

«مفردها ألفاظه فصاحة مع الخطاب،30 حال يقتضيه ملا مطابقته الكالم: يف البالغة
ومركبها».

املخاطبني. أحوال تناسب بصورة املتكلم ره يصوِّ الذي هو البليغ: والكالم
عىل عبارته يورد أن عىل للمتكلم الحامل األمر هو باملقام) (ويسمى الخطاب وحال

أخرى. دون مخصوصة صورة
عليها تورد التي املخصوصة الصورة هو املناسب) االعتبار ى (ويُسمَّ وامُلْقتََىض

العبارة.
اإلطناب. صورة عىل العبارة إليراد يدعو حال املدح: مثًال:
اإليجاز. صورة عىل إليرادها يدعو حال املخاطب: وذكاء

«مقتىض». واإليجاز اإلطناب من وكل ومقام»، «حال والذكاء املدح من فكل
البالغة32 وليست للمقتىض» «مطابقة اإليجاز أو اإلطناب31 صورة عىل الكالم وإيراد
تتناول هي بل جزيلة، واضحة ألفاظ اختيار يف وال جليلة، معاٍن إيجاد يف منحرصة إذًا
واأللفاظ» املعاني تلك بني للتأليف مناسبة أساليب إيجاد «هو ثالثًا أمًرا األمرين هذين مع

وجماًال. قوة يكسبها ما
أخرى دون صورة يف كالمه إيراد عىل املتكلم يحمل الذي األمر أن القول وملخص
«مقتىض»، يُسمى الحال اقتضاها التي الصورة هذه عىل الكالم وإلقاء «حاًال»، يسمى

الحال. يقتضيه ملا الفصيح الكالم مطابقة هي والبالغة

املتكلم بالغة (2-2)

مطابق بليغ، كالم تأليف عىل صاحبها بها يقتدُر النفس33 يف َمَلكة هي املتكلم: بالغة
قصده. معنًى أي يف فصاحته مع الحال، ملقتىض
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تخاطبهم سنن وعرف ُخربًا، العرب بأساليب أحاط من إال إليها يصل لن غاية وتلك
حالة لكل ليلبس واعتذارهم؛ وشكرهم، وهجائهم، ومديحهم، ومفاخراتهم، منافراتهم، يف

مقال». مقام «ولكل لبوسها

البالغة يف والعبقرية النبوغ ذوي أقوال (3-2)

مذاهب: ثالثة البالغة قدامة: قال (١)
ناقًصا. وال زائًدا ال املعنى، اللفظ مطابقة وهي املساواة:

الدالة. كاللمحة اللفظ يكون أن وهي واإلشارة:
ويتأكد يفهمه، لم ملن ليظهر الواحد؛ املعنى عىل املرتادفة األلفاظ إعادة وهو والتذييل:

فهمه.34 من عند
كاشًفا بمعناك، محيًطا اللفظ يكون أن فقال: البيان؟ ما يحيى: بن لجعفر وقيل (٢)
من سامًلا ويكون الفكرة، بطول عليه تستعني وال الرشكة، من وتخرجه مغزاك، عن

التأمل.35 عن غنيٍّا التعقيد، من بريئًا الصنعة، سوء من بعيًدا التكلف،
يُسابق حتى البالغة اسم يستحق الكالم يكون ال البالغة: وصف يف قيل ومما (٣)

قلبك.36 إىل معناه من أسبق سمعك إىل لفظه يكون فال معناه، ولفظه لفظه، معناه
فال وتصيب تبطئ، فال تجيب أن قال: البالغة؟ ما العبدي: صحاًرا معاوية وسأل (٤)

تخطئ.37
غري يف واإلطناب عجز، غري يف اإليجاز قال: البالغة؟ ما ألعرابي قلت الفضل: وقال (٥)

خطل.38
وجوه يف تجري ملعاٍن جامع اسم البالغة فقال: البالغة؟ ما املقفع: ابن وسئل (٦)
اإلشارة، يف يكون ما ومنها االستماع، يف يكون ما ومنها السكوت، يف يكون ما فمنها كثرية:
ومنها جوابًا، يكون ما ومنها االحتجاج، يف يكون ما ومنها الحديث، يف يكون ما ومنها
يكون ما ومنها وخطبًا، سجًعا تكون ما ومنها شعًرا، يكون ما ومنها ابتداء، يكون ما
هو واإليجاز: املعنى، إىل واإلشارة فيها، الوحي األبواب هذه من يكون ما ة فعامَّ رسائل،

البالغة.
واإلطالة خطل، غري يف فاإلكثار البني؛ ذات إصالح ويف ماطني السِّ بني الُخَطب فأما
اإلطالة املستمع َملَّ فإن له: فقيل حاجتك. عىل دليل كالمك صدر يف وليكن إمالل، غري يف
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يجب بالذي وُقْمت حقه، مقام كل أعطيت إذا قال: املوقف؟ ذلك حق أنها ذكرت التي
رضا من فاتك ملا تهتم فال — الكالم حقوق يعرف من وأرضيت املقام، ذلك سياسة من
كان وقد منك، وليس منه فلسَت الجاهل وأما يشء، يرضيهما ال فإنه والعدو؛ الحاسد

يُنال».39 ال يشء الناس «رضاء يقال:
وتناسبت إعجازه، وكثر مجازه، وقل إيجازه، حسن ما الكالم: أبلغ املعتز: والبن (٧)

وأعجازه.40 صدوره
أن هللا» «رحمك اعلم فقال: الكالم، ويكثر يتكلم، رجًال صفوان بن خالد وسمع (٨)
الحجة.41 إىل والقصد املعنى، بإصابة ولكنها الهذيان، وكثرة اللسان، بخفة ليست البالغة
أنفس من رسالة والكاتب الخطيب عليه يكون أن يجب فيما املعتمر بن ولبرش (٩)

تصوير. أحسن وصورتها البالغة، حدود جمعت البليغة، األدبية الرسائل

ساعة نفسك من خذ قال: بموضوعنا، منها يتصل ما اإليجاز من يشء مع وسنذكر
حسبًا، وأرشف جوهًرا، أكرم الساعة تلك قليل فإن إياك، وإجابتها بالك، وفراغ نشاطك،
وغرَّة عني، لكل وأجلب الخطأ، فاحش من وأسلم الصدور، يف وأحىل األسماع، يف وأحسن

بديع. ومعنًى رشيف، لفظ من
واملجاهدة، واملطاولة ، بالكدِّ األطول يومك يعطيك مما عليك أجدى ذلك أن واعلم

واملعاودة. وبالتكلف
معانيك، يستهلك الذي هو والتعقيد التعقيد، إىل يُسلمك التوعر فإن ر؛ والتوعُّ وإيَّاك
الرشيف املعنى حق فإن كريًما، لفًظا له فليلتمس كريًما معنى أراد ومن ألفاظك، ويَشني

… نهما ويُهجِّ يفسدهما عما تصونهما أن هما حقِّ ومن الرشيف، اللفظ
سهًال، وفخًما عذبًا، رشيًقا لفظك يكون أن الثالث أوىل فإن منازل: ثالث يف وكن

معروًفا. وقريبًا مكشوًفا، ظاهًرا معناك ويكون
أردت، للعامة كنت إن العامة عند وإما قصدت، للخاصة كنت إن الخاصة عند ا إمَّ
من يكون بأن يتَّضع ليس وكذلك الخاصة، معاني من يكون بأن يرشف ليس واملعنى
وما الحال، موافقة مع املنفعة، وإحراز الصواب، عىل الرشف مدار وإنما العامة، معاني

والخايص. العامي اللفظ وكذلك املقال، من مقام لكل يجب
عىل واقتدارك مداخلك، ولطف قلمك، وبالغة لسانك بيان من تبلغ أن أمكنك فإن
تلطف ال التي الواسعة األلفاظ وتكسوها الخاصة، معاني العامة تُْفِهم أن عىل … نفسك

التام. البليغ فأنت — األْكفاء عن تجفو وال الدهماء، عن
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ويف نظرك، أول عند لك تسنح وال تعرتيك، وال تُواتيك ال األوىل املنزلة كانت فإن
أماكنها من ها حقِّ وإىل قرارها إىل تصل ولم موقعها، تقع لم اللفظة وتجد تكلفك، أول
يف قلقة وكانت بشكلها، تصل ولم نصابها، ويف مركزها يف تُحلَّ لم والقافية لها، املقسومة
أوطانها؛ غري يف والنزول األماكن، اغتصاب عىل تُكرهها فال — موضعها من نافرة مكانها،
برتك يِعبْك لم املنثور، الكالم اختيار تتكلف ولم املوزون، الشعر قرض تتعاَط لم إذا فإنك
عليك بما بصريًا لسانك، محِكًما وال مطبوًعا، حاذًقا تكن ولم تكلفته، أنت وإن أحد، ذلك

فوقك. أنه دونك هو من ورأى منه، عيبًا أقل أنت من عابك — لك ما أو
أول يف الطباع لك تسمح ولم الصنعة، وتتعاطى القول، تتكلف بأن ابتُليت فإن
أو يوِمك، بياَض ودعه تضجر، وال تعجل، فال — الفكرة إحالة بعد عليك وتعىص وهلة،
كانت إن واملواتاة، اإلجابة تعدم ال فإنك بالك؛ وفراغ نشاطك عند وعاوده ليلِك، سواَد

عرق. عىل الصناعة من جريت أو طبيعة، هناك
— إهمال طول غري ومن عرض، شغل حادث غري من ذلك بعد عليك تمنَّع فإن
ألن عليك؛ وأخفها إليك، الصناعات أشهى إىل الصناعة هذه من تتحول أن الثالثة فاملنزلة
مع به تجود كما الرهبة، مع بمخزونها تسمح وال الرغبة، مع بمكنونها تجود ال النفوس

هذا. فهكذا والشهوة، املحبة
وبني املستمعني، أقدار وبني بينها ويوازن املعاني، أقدار يعرف أن للمتكلم وينبغي
يقسم حتى مقاًما؛ ذلك من حالة ولكل كالًما، ذلك من طبقة لكل فيجعل الحاالت؛ أقدار
املستمعني وأقدار املقامات، أقدار عىل املعاني أقدار ويقسم املعاني، أقدار عىل الكالم أقدار

الحاالت. تلك أقدار عىل
فتوجز مقاًال؛ مقام لكل تجعل أن هو البالغة حد أن قالوه فيما ترى فأنت وبعُد؛
أو وتقدم التوكيد، موضع يف وتؤكد اإلطناب، يجُمل حيث وتُطِنب اإليجاز، يحسن حيث
به تخاطب ما بغري الذكي وتخاطب بغرضك، وأوىف لقولك أنسب ذلك رأيت إذا تؤخر

مختار. ومعنًى فصيحة، عبارة يف القول، من يناسبها ما حال لكل وتجعل الغبي،
فصاحة مع الحال ملقتىض الكالم مطابقة بأنها: «البالغة» العلماء َعرََّف هنا ومن

عباراته.
األلفاظ، وصف عىل مقصورة الفصاحة أن والبالغة الفصاحة بني الفرق أن واعلم
والكالم، للكلمة وصًفا تكون الفصاحة وأن املعاني، مع لأللفاظ وصًفا إال تكون ال والبالغة
فكل بالغته، يف رشط الكالم فصاحة وأن للكالم، تكون بل للكلمة، وصًفا تكون ال والبالغة
اإليجاز. يجب حني اإلسهاب فيه يقع كالذي بليًغا، فصيح كل وليس فصيح، بليغ كالم
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تمرين

ييل: فيما ومقتضاه الحال بنيِّ

��م��ا تَ��بَ��سَّ ح��ت��ى ال��م��ح��زوُن َع��بَ��َس ف��م��ا ال��م��ق��دَّم��ا ال��ع��زاءَ ذاَك َم��َح��ا َه��ن��اءٌ (١)

بالطاِرف ابة ذهَّ للِعباد، َمتَْلفة الحرب «إن الحروب: إثارة عن للرايض تقول (٢)
والتِّالد.»

«حريٌق». ،« «لصٌّ حريًقا: أو ا لصٍّ رأوا إذا الناس يقول (٣)
َرَشًدا﴾. َربُُّهْم ِبِهْم أََراَد أَْم اْألَْرِض ِيف ِبَمْن أُِريَد أََرشٌّ نَْدِري َال ﴿َوأَنَّا تعاىل: قال (٤)

الربامكة: راثي يقول (٥)

ال��َغ��م��ام ان��ق��ط��ع إذا نُ��ْس��َق��ى ب��ه��م ع��ي��ونً��ا ك��ان��وا ب��س��ادة أُص��ب��ُت

«هناء». كلمة وهي الرسور، عىل الدالة الكلمة تقديم هو واملقتىض املرسة، تعجيل هو هنا الحال (١)

الكالم. توكيد هو واملقتىض الحرب، من الرضر إنكار هو هنا الحال (٢)

هذا لص، هذا والتقدير: إليه، املسند بحذف االختصار هو واملقتىض املقام، ضيق هو هنا الحال (٣)
حريق.

األصل: إذ الفاعل؛ حذف هو واملقتىض تعاىل، هللا إىل الرش نسبة عدم هو أُِريَد﴾ ﴿أََرشٌّ يف الحال (٤)
األرض؟ يف بمن هللا أراده أرش

غري من الفاعل بقاء واملقتىض تعاىل، هللا إىل الخري نسبة هو َرَشًدا﴾ َربُُّهْم ِبِهْم أََراَد ﴿أَْم يف والحال
املبني صورة عىل الرشد ومع للمجهول، املبني صورة عىل الرش مع جاء اإلرادة فعل «أي حذف
إليه الرش نسبة بعدم تعاىل هللا جانب يف «التأدب» للمجهول األول بناء إىل الداعية والحال للمعلوم،

وأراده». تعاىل هللا قدره مما والرش الخري كان وإن رصاحة،

أُصبت. من الفاعل حذف واملقتىض الربامكة، ناكب «الرشيد» من الخوف هو هنا الحال (٥)
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مالحظات
الصادق.42 والحس السليم، «بالذوق» يُعرف التنافر: (١)

ف». الرصَّ «بعلم تُعرف القياس: مخالفة (٢)
النحو». «بعلم يُعرفان اللفظي: والتعقيد التأليف ضعف (٣)

املأنوسة. باملفردات واإلحاطة العرب، كالم عىل «االطالع» بكثرة تُعرف الغرابة: (٤)
البيان». «بعلم يُعرف املعنوي: التَّعقيد (٥)

املعاني». «بعلم تُعرف ومقتضياتها: األحوال (٦)
مطابقته: رعاية بعد ولطافة رقة تكسوه التي التَّحسني أوجه من الكالم ُخلوُّ (٧)

البديع». «بعلم يعرف

والبيان، واملعاني، والنحو، ف، والرصَّ اللغة، معرفة البالغة: طالب عىل وجب فإذًا
بكتُب وافرة خربة وصاحب العرب، كالم عىل االطالع كثري الذوق، سليم كونه مع والبديع،
ونظمهم، نثرهم من الفاخر للجيد واستظهار وأحوالهم، بعاداتهم تامة ودراية األدب،
والفضل اللغة، يف البني األثر لهم ن ممَّ وُكتَّاب وخطباء شعراء من بالنابغني كامل وعلم

املبني. العربي اللسان عىل األكرب

ونتائج أسباب (4-2)

يف املصوغ املعنى هو الذي «األسلوب» عن شيئًا يَْعِرف أن البالغة بطالب أيًضا يحُسن
نفوس يف وأفعل الكالم، من املقصود الغرض لنيل أقرب تكون صورة عىل مؤلفة ألفاظ

سامعيه.
ثالثة: األساليب وأنواع

العلمي األسلوب

عىل وأبعُدها املستقيم، والفكر السليم، املنطق إىل احتياًجا وأكثرها األساليب، أهدأ وهو
ال التي العلمية الحقائق ويرشح الفكر، ويُناجي العقل، يخاطب ألنه عري؛ الشِّ الخيال
فيه يبدو أن بدَّ وال «الوضوح»، األسلوب هذا ميزات وأظهر وخفاء، غموض من تخلو
عباراته، سهولة يف وجماله حججه، ورصانة بيانه، سطوع يف وقوَّته والجمال، القوة أثر
الكالم. وجوه أقرب من األفهام يف املعنى تقريره وحسن كلماته، اختيار يف الذوق وسالمة
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من الخالية معناها، يف الرصيحة الواضحة األلفاظ باختيار فيه يُعنَى أن فيجب
للمعنى شفاًفا ثوبًا تكون حتى وجالء؛ سهولة يف األلفاظ هذه تَُؤلَّف وأن االشرتاك،

والتأويل. للتوجيه ومجاًال للظنون، مثاًرا تُصبح ال وحتى املقصود،
ذلك من يجيء ما إال األسلوب، هذا يف البديع نات ومحسِّ املجاز عن التَّنحي ويحسن

ميزاته. من ميزة أو أصوله، من أصًال يمسَّ أن غري من عفًوا،
— مماثلها بذكر وتوضيحها األفهام، إىل الحقائق تقريب به يُقصد الذي التشبيه ا أمَّ

مقبول. األسلوب هذا يف فهو

األدبي األسلوب

وتصوير رائع، خيال من فيه ملا جماله؛ ومنشأ مميزاته، وأظهر صفاته، أبرز والجمال
وإظهار املحسوس، ثوب املعنوي وإلباس األشياء، بني البعيدة الشبه لوجوه س وتلمُّ دقيق،

املعنوي. صورة يف املحسوس
األسلوب، هذا موطنا هما الفني والنَّثر عر الشِّ أنَّ تعرف أن عليك السهل ومن هذا؛

والجمال. الفنِّ قنَّة وفيهما يزدهر، ففيهما

الخطابي األسلوب

يتحدث وهنا الخصيب، العقل وقوة والربهان، ة الحجَّ وقوة واأللفاظ، املعاني قوَّة تربز هنا
األسلوب هذا ولجمال هممهم. واستنهاض عزائمهم، إلثارة سامعيه إرادة إىل الخطيب
األسلوب هذا تأثري يف يزيد ومما النفوس. قرارة إىل ووصوله تأثريه، يف كبري شأن ووضوحه
وحسن صوته، ونربات ته، حجَّ وسطوع عارضته، وقوة سامعيه، نفوس يف الخطيب منزلة

إشاراته. وُمْحَكم إلقائه،
األمثال، ورضُب املرتادفات، واستعمال «التكرار»، األسلوب هذا مميزات أظهر ومن

الرَّنني. ذات الجزلة الكلمات واختيار
إىل ب، تعجُّ إىل استفهام، إىل إخبار، من التعبري: رضوب تتعاقب أن فيه ويحسن

قوية. واضحة ثم شافية، كافية الوقف مواطن تكون وأن استنكار،
يف واألخيلة التشبيهات وكثرت املجاز كثر كلما أنه األدب صناعة يف الناشئون ويظن
من أكثر األسلوب هذا بجمال يذهب ال فإنه ؛ بنيِّ خطأ وهذ حسنه، زاد — األسلوب هذا

الصناعة. د تعمُّ ِمن رشٌّ يفسده وال التكلف،
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هوامش

أمام تقدمت ألفاظ ألنها كتاب؛ مقدمة وهذه الالزم، قدم من مشتقة مقدمة (1)
املرشوع يتوقف معاٍن فهي العلم مقدمة بخالف فيه، بها وانتفاع بها، له الرتباط املقصود

وغايته. وموضوعه، فيه، املرشوع العلم حد كبيان عليها،
فرًعا، وأبسقها أصًال، وأرسخها قدًرا، األدبية العلوم أجلَّ البالغة علوم أن واعلم
من البيان درر استخراج عىل تستويل التي العلوم ألنها ِورًدا؛ وأعذبها جنى، وأحالها
ويلفظ الويش، يحوك لسانًا تَر لم (ولوالها مكامنها يف النكت محاسن وتُريك معادنها،
فهي الثمر)؛ من اليانع الحلو يديك بني وينثر الزهر، بدائع ويريك السحر، وينفث الدر،
كانت لهذا البحار؛ غاصة تتطلبها التي والآللئ النظر، أفكار إليها تنتهي التي الغاية

تعاىل. هللا بتوحيد العلم تلو منزلتها
غري من نطقها اللسان عىل يسهل متآلفة حروف من تكونها الكلمة ففصاحة (2)
الرصفية. للقواعد وموافقتها املتكلمني، بني تداولها وكثرة معناها، وضوح مع عناء،
مادتها، تسلم وبذلك الرصف؛ وقواعد اللغة، بمتن واإلملام السليم، الذوق ذلك ومرجع
قرب دائًما موجبه يكون الحروف تنافر ليس أنه واعلم الخلل. من ومعناها، وصيغتها،

خفتها. يوجب ال تباعدها أن كما دائًما، يوجبه ال قربها إذ الحروف؛ مخارج
«ملع» وكلمة الشفة، وهو واحد مخرج من وحروفها حسنة، «بفمي» كلمة هي فها
وكثرة الكلمة طول التنافر موجب ليس وأيًضا املخارج، متباعدة وحروفها ثقيلة، متنافرة

حروفها.
و«االستشزار»: قبله. البيت يف «فرع» إىل يرجع والضمري الضفائر، «الغدائر»: (3)
املفتول. الشعر و«املثنى»: الشعر. من الخصلة وهي عقيصة جمع و«العقاص»: االرتفاع.
وبعضه مثنى، وبعضه مرفوع، بعضه شعرها لكثرة عمه ابنة أي: ضده. و«املرسل»

ملوي. أي معقوص، وبعضه مرسل،
فالقسمان قبيح. وقسم حسنان، قسمان أقسام: ثالثة إىل تنقسم األلفاظ (4)
هذا، زماننا إىل القديم الزمن من والخلف السلف استعماله تداول ما أحدهما الحسنان:
يف ويختلف الخلف، دون السلف استعماله تداول ما واآلخر وحيش. أنه عليه يُطلق وال
لم ألنه العرب؛ عند استعماله يُعاب الذي هو وهذا وأهله، الزمن إىل بالنسبة استعماله

وحيش. عندنا وهو وحشيٍّا عندهم يكن
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كذا األلفاظ من تستعمل كانت العرب بأن النظر قرصاء قول إىل وهمك يسبق وال
هذا زماننا يف نحن نستحسنه الذي أن تعلم أن ينبغي بل حسن، أنه عىل دليل فهذا وكذا
مستقبًحا. عندهم كان الذي هو نستقبحه والذي مستحسنًا، العرب عند كان الذي هو
بحسن، ليس ما الكالم من اآلن نستعمل نحن فإننا الحسن، عىل بدليل ليس واالستعمال

األحوال. كل يف بممكن الحسن استعمال فليس لرضورة، نستعمله وإنما
ليس يشء ألنه العرب؛ من بالتقليد يُؤخذ ال واستقباحها األلفاظ استحسان أن واعلم
حسنه ُعلم ُوجدت إذا وعالمات وهيئات خصائص له يشء هو وإنما مجال، فيه للتقليد
ال وغريهم، العرب من كافة الناس عند حسنة مثًال «املزنة» لفظة أن ترى أال قبحه، من
العرب من كافة الناس عند قبيحة فإنها «البعاق» لفظ وكذلك حسنها، يف أحد يختلف
وال القبح، عن لها مخرًجا إياها استعمالهم يكون ال العرب استعملتها فإذا وغريهم؟
استعملها. حيث النكري له ويُغلظ مستعملها، يُعاب بل إياها، استعمالهم إىل إذن يُلتفت
هو وإنما به، النطق عليك ويثقل سمعك يكرهه ما األلفاظ من الوحيش أن تظن فال
عىل يثقل وتارة كراهة، به تجد وال سمعك عىل يخفُّ فتارًة استعماله، يقل الذي الغريب
ثقيًال وكونه االستعمال، غريب كونه عيبان: اللفظ يف وذلك الكراهة، منه وتجد سمعك
أجهل إال يستعمله وال أخرى، درجة القبح يف وراءه وليس الذوق. عىل كريًها السمع عىل

أصًال. الفن هذا معرفة من يشء بباله يخطر لم ممن الناس
بترصف. السائر، املثل عن انتهى

امليم بكرس «مرسنًا» كالفحمة. أسود شعًرا «فاحًما» مطوًال. مدقًقا ًجا» «مزجَّ (5)
أو كالرساج، ملعان ذا أنه ومعناه كمجلس، السني وكرس امليم بفتح أو كمنرب، السني وفتح
تُنسب اد َحدَّ َقنْي وهو يْج، ُرسَ إىل املنسوب أي يْجي؛ َ الرسُّ كالسيف واْحِديَداب صقالة ذا

واالستواء. الدقة يف السيوف إليه
مجرد عىل يدل إنما فعل ألن ذُكر؛ ما عىل الداللة ظاهرة غري مرسج ولفظة أي (6)
فهم يف السامع عىل الحرية أدخل لهذا بعيد؛ منها فأخذه التشبيه، عىل تدل ال وهي النسبة،
الشاعر: قول ومثله قرينة. بال أكثر أو معنيني بني لرتددها الكلمة من املقصود املعنى

أف��ع��ل ل��م م��ا ف��ع��ل��ت ال��رح��ي��ل ي��وم ع��ه��دك��م آخ��ر أن أع��ل��م ك��ن��ت ل��و
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كان أم رحلوا، إذا يبكي أكان أفعل» لم ما «فعلت بقوله: الشاعر أراد ماذا يُعلم فال
عىل امليض من يمنعهم أم ساروا، إذا يتبعهم أم لحقه، الذي الغم من وجهه عىل يهيم

الرحيل؟ عزمة
اجتمعتم. (7)
جنون. (8)

حوله. الناس فاجتمع دابته عن سقط حني ذلك وقال انرصفوا، (9)
وقبله: املرتاكم. السحاب والصبري: النظرة. الطمحة: (10)

ال��ث��ع��ث��ع ك��ض��ئ��ب ال��خ��د ع��ل��ى ي��ج��ري ال��م��دم��ع ص��وب ص��وب��ك ت��م��ن��ع��ي إن

يفرسوه. ولم جحلنجع ذكروا القاموس: صاحب قال اللؤلؤ. والثعثع: الحب. الضئب:
ا.ه. كالمه. نفهم نكاد ال وكنا َمْديَن، أعراب من الهميسع أبو كان وقالوا:

«فصيح» للقياس خالف وإن عليها املجمع قواعدهم من الرصفيون استثناه ما (11)
الهاء من الهمزة وإبدال همزة، فيهما الهاء أبدلت وموه، أهل أصلهما وماء» «آل فمثل
يف الباء بفتح يأبَى» «أبى ومثل الواضع، عن ثبت أنه إال القياس خالف عىل كان وإن
إال بالفتح يفعل عىل مضارعه يأتي ال العني بفتح فعل ألن فيه؛ كرسها والقياس املضارع،
خالف عىل بالفتح املضارع فمجيء ونََفع، كَساَل حْلق؛ حرف المه أو ماضيه عني كان إذا
يعار عار فيهما فالقياس أي يعور» «عور ومثل الواضع. عن ثبت الفتح أن إال القياس،
عن ثبت أنه إال القياس خالف الواو فتصحيح قبلها، ما وانفتاح لتحركها ألًفا الواو بقلب

الواضع.
فرسه. وجمل: الدهر. نوائب والحدثان: الُخلق. الشيمة: (12)

بها النطق اللسان عىل يسهل فصيحة كلمات من تكونه الكالم بفصاحة املراد (13)
املعاني. ترتيب وفق ألفاظها لرتتيب فهمها العقل عىل ويسهل لتآلفها،

سهل املعنى، واضح يكون بحيث النحو، بقواعد واإلملام السليم، الذوق ذلك ومرجع
عىل الداللة واضحة ألفاظه من لفظة كل تكون أن يجب ولذلك السبك؛ حسن اللفظ،
جاريًا الكلمات تركيب يكون كما سلسلة، عذبة الرصيف، القياس عىل جارية منها، املقصود
الفصاحة فمرجع التعقيد. ومن بعضها، مع الكلمات تنافر عن خاليًا النحوية، القواعد عىل
السليم». والذوق القواعد، «مراعاة أمرين: إىل املركبة الجمل يف أو املفردة اللفظة يف سواء
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اختالًفا املعاني من بالنفس يدور عما التعبري باختالف أحيانًا الكالم فصاحة وتختلف
ظاهًرا.

اتحاد مع غريهم، تعبري يف تجد ال ما والجودة الحسن من األدباء عبارات يف فتجد
أسلوبه، يف بعضهم يعلو فقد أساليبهم، يف أنفسهم األدباء ويختلف عنه، يعرب الذي املعنى
من نوع وذلك يبلغ، أن يشاء ما منها فيبلغ القلوب إىل ويصل وعذوبة، رقة يسيل فرتاه
من ذلك مع وهو كثريًا، أو قليًال املنزلة هذه دون يكون وقد سحًرا، يكون يكاد البيان

البيان. وحسن القول فصيح
عنهما احُرتز قد العيبني هذين إن الحق: أقول اإلضافات» وتتابع التكرار «كثرة (14)
َوَما ﴿َونَْفٍس تعاىل: قوله يف كما القرآن يف لوقوعهما أجازهما بعضهم أن عىل بالتنافر،

َزَكِريَّا﴾. َعبَْدُه َربَِّك َرْحَمِة ﴿ِذْكُر تعاىل: قوله ويف اآليات، َسوَّاَها﴾
و«قفر» عليه. صاح الجن من هاتف وهو البيت، هذا قائل قتله أمية: بن حرب (15)
ال البيت هذا إن قيل: مقدم. خربها وقرب مؤخر، ليس اسم وقرب والكأل. املاء من خاٍل
وقرب كلماته اجتماع نفس ألن فيه؛ املنشد ويغلط إال متوالية مرات ثالث إنشاده يمكن
كانت ما وحدها أُخذت لو منه كلمة كل أن مع ظاهًرا، ثقًال يُحدثان حروفها مخارج

ثقيلة. وال مستكرهة
إلسداء معي ويمدحونه مدحه، عىل الناس وافقني مدحته وإذا كريم، هو أي (16)
للوم املقتىض وجود لعدم لومه؛ عىل أحد يوافقني ال ملته وإذا إيلَّ، كإسدائه إليهم إحسانه
فرط ولو الهجو، يستحق ال أنه إىل إشارة املدح مقابل أنه مع هجوته عىل ملته وآثر فيه،
التنافر، من والهاء الحاء بني ملا «أمدحه» قوله: يف والثقل فقط. عليه يُالم فإنما يشء منه

عباد. بن إسماعيل الصاحب ذكره كما الحلق حروف من وهما بينهما، للجمع
بعضهم: قول يف املجموعة (17)

ح��ص��را وه��ذا ورت��ب��ة ل��ف��ًظ��ا ت��أخ��را ق��د ال��ض��م��ي��ر وم��رج��ع

وال��ب��دل ورب ال��ش��أن وم��ض��م��ر ال��ع��م��ل وت��ن��ازع ن��ع��م ب��اب ف��ي

ف��أخ��ب��ر ب��خ��ل��ف ف��اع��ل وب��اب ب��ال��خ��ب��ر م��ف��س��ر وم��ب��ت��دأ
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بعض عند صحة له قول إىل املشهور عن العدول من ناشئ التأليف ضعف أن واعلم
معترب، غري ففاسد املفعول ورفع الفاعل كجر عليه املجمع خالف إذا أما النظر، أويل

واعتبار». صحة له «تركيب يف والكالم
يُرى كما اللفظ يف متأخر وهو «ُمطِعًما» إىل راجع «مجده» يف الضمري فإن (18)
رؤساء أحد وُمطِعم: النحو. قواعد ملخالفته فصيح غري فالبيت به؛ مفعول ألنه الرتبة ويف
لخلوده سببًا اإلنسان مجد كان لو أنه البيت ومعنى ملسو هيلع هللا ىلص. النبي عن يدافع وكان املرشكني،
يُحْزه لم ما املجد من حاز ألنه بالخلود؛ الناس أوىل َعدي» بن «مطِعم لكان الدنيا هذه يف

الرشيعة. صحاب يد عىل غريه
وبني منه، واملبدل البدل وبني والصفة، املوصوف بني بأجنبي كالفصل وذلك (19)

شديًدا. واضطرابًا ارتباًكا يسبب ما منه؛ واملستثنى املستثنى وبني والخرب، املبتدأ
استعمل ولو منها، اقشعر السمع عىل مرت وإذا الطعم، مرة جفخت فلفظة (20)

باألحسن. استعماله يف وحظي البيت، الستقام «فخرت» جفخت عن عوًضا «املتنبي»
معانيها غري يف كلمات فيه فيستعمل معنى عن التعبري إىل املتكلم يعمد بحيث (21)
األمر ويلتبس التعبري، فيضطرب يريده؛ الذي للمعنى الكلمات اختيار فييسء الحقيقية؛
عيونه. نرش والصواب: جواسيسه، يريد املدينة، يف ألسنته امللك نرش نحو: السامع، عىل

كثرة ال السليم، الذوق أهل يتعاطاه ما عىل الجريان عدم الصعوبة يف فاملناط (22)
الرماد» كثري «فالن قولهم: يف كما صعوبة، غري من تكثر قد فإنها الحسية، الوسائط

تعقيد. ال ولكن فيه، كثرية الوسائط فإن املضياف، عن كناية
عطف قبيل من بعد، عىل عطف وبالنصب أطلت، عىل عطف بالرفع تسكب (23)
لئال أصله؛ ال السكب استمرار طلب واملراد بالفعل، التأويل من خالص اسم عىل الفعل

الحاصل. تحصيل يلزم
عند الدموع من جفافها العني جمود معنى أصل أن والبعد الخفاء ووجه (24)
ينتقل بأن وسائط إىل يحتاج ألنه بعيد؛ الرسور حصول إىل منه واالنتقال منها، إرادتها
مطلًقا، الدمع انتفاء إىل ومنه البكاء، إرادة حال منها الدمع انتفاء إىل العني جمود من
الحزن انتفاء ومن الدمع» يف غالبًا السبب هو ذلك «فإن ونحوه الحزن انتفاء إىل ومنه
فأورث الوسائط؛ هذه جميع وحذف طوى قد الشاعر أن يخفى وال الرسور. إىل ونحوه
البلغاء؛ أسلوب حينئذ وخالف املراد، املعنى إىل الحقيقي األصل املعنى من االنتقال بطء

املعنوي. التعقيد ذلك من فنشأ
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األحزان مقاساة عىل نفسه ويُعود والفراق، بالبعد يرىض أن أراد الشاعر أن واعلم
وصل إىل بذلك ليتوصل الدموع؛ عينيه من يفيض حزنًا أجلها من ويتحمل واألشواق،

الشاعر: قول حد عىل تزول، ال ومرسة يدوم،

ودادي غ��رس اس��ت��ث��م��ار ف��ي واح��ت��ل��ت م��غ��ال��ًط��ا ال��ف��راق اخ��ت��رت ول��ط��ال��م��ا
م��رادي خ��الف ع��ل��ى األم��ور ت��ب��ن��ي ألن��ه��ا ال��وص��ال ذك��ر ع��ن ورغ��ب��ت

بالدموع. لبخيلة أي: (25)
ثالثًا وذكره تكرار، ثانيًا اليشء فذكر الواحدة، فوق ما هنا ها بالكثرة املراد (26)
التوكيد لقبح وإال بالفصاحة، يخل ال كثرة بال التكرار ألن الكثرة؛ ُرشطت وإنما كثرة،

اللفظي.
الحجارة ذو املكان وهو األجرع، تأنيث وهو «َجْرعا» إىل حمامة إضافة ففيه (27)
معظم وهي «حومة» إىل مضاف و«جرعا» شيئًا. ينبت ال الذي الرمل مكان أو السود،
مكان هنا به واملراد الحجر، وهو النون بسكون «الجندل» إىل مضاف و«حومة» اليشء.

وقوله: الدال، وكرس النون بفتح الجندل بمعنى فهو الحجارة،

وم��س��م��ع س��ع��اد م��ن ب��م��رأى ف��أن��ت

فإن سبخة؛ قفرة أرض اسجعي يقول: كالمك. وتسمع سعاد تراك بحيث أنت أي
وتسمعك. تراك سعاد

قادًرا يكون صاحبها، نفس يف وثابتة راسخة العلم من وصفه كيفية أن أي (28)
ذلك وغري والرثاء والذم كاملدح املعاني من نوع أي من قصده ما كل عن يعرب أن عىل بها
من وأن يوجد، لم أو التعبري وجد سواء املذكور االقتدار عىل املدار فإذًا فصيح، بكالم
يكون ال وأنه فصيًحا، يكن لم املعاني تلك من واحد نوع يف فصيح كالم تأليف عىل قدر
عىل بها يقتدر «امللكة» ب املسماة وهي فيه راسخة العلم من صفة ذا كان إذا إال فصيًحا
بعدم (وذلك مادته يف الخلل عن خاٍل أي فصيح؛ بكالم قصده معنى أي عن يعرب أن
داللته يف الخلل وعن تأليفه)، ضعف بعدم (وذلك تأليفه يف الخلل وعن كلماته)، تنافر
أمامه اتسع شاعًرا كان فإن واملعنوي)، اللفظي التعقد بعدم (وذلك الرتكيبي املعنى عىل
ورثاء، ووصف، وهجاء، ومديح، وتشبيب، نسيب، من الشعر: فنون جميع يف القول ميدان
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املمتعة والخطب املحالة، الرسائل حاك ناثًرا كان وإن ذلك. وأشباه واعتذار، وعتاب،
واألعياد. والحفل واإلرشاد، الوعظ يف املوشاة

النفس يف لها فصيحة، صحيحة بعبارة واضًحا الجليل املعنى تأدية هي البالغة (29)
يخاطبون. الذين واألشخاص فيه، يقال الذي للموطن كالم كل مالءمة مع خالب، أثر
يف واملبالغة غريي، وبلغتها إليها، انتهيت إذا الغاية بلغت قولهم: من مأخوذة والبالغة
فيفهمه، السامع قلب إىل املعنى تنهي ألنها بالغة؛ البالغة فسميت غايته. إىل االنتهاء اليشء
ويقال: أيًضا، البالغ وهي فوقها. ما إىل بك فتنتهي بها، تَتَبَلَّغ ألنك بُلغة؛ البُلغة وسميت
تبليغ، أي للناس بالغ هذا ومنه التبليغ، أيًضا والبالغ اآلخرة. إىل تؤديك ألنها بالغ؛ الدنيا

نبيًال. صار إذا نبالة الرجل نبل يقال: كما بليًغا، صار إذا بالغة الرجل بلغ ويقال:
كثري. عىل بقليل والداللة الكلفة، من والتباعد البعيد، من التقرب البالغة أعرابي: قال
وقال الكالم. وجوه أقرب من األفهام يف املعنى تقرير البالغة يحيى: بن الحميد عبد وقال
مد البالغة العتابي: وقال الكالم. سفر يطل ولم املعنى، إىل البلوغ البالغة املعتز: ابن
ملعاٍن البالغة املقفع: بن هللا عبد وقال طال. إذا التأليف وحسن قرص، إذا بمعانيه الكالم
ما ومنها الحديث، يف يكون ما ومنها اإلشارة، يف يكون ما فمنها كثرية، وجوه يف ترى
يكون ما ومنها شعًرا، يكون ما ومنها االحتجاج، يف يكون ما ومنها االستماع، يف يكون
هذه فعامة رسائل. يكون ما ومنها خطبًا، يكون ما ومنها جوابًا، يكون ما ومنها ابتداء،
بالغة يسمى فالسكوت البالغة، هو واإليجاز أبلغ. املعنى إىل واإلشارة فيها الوحي األبواب
جاهل عند إما الحجج إقامة فيها ينفع وال القول، فيها ينجع ال حالة يف وهي مجاًزا،
وال بالهوى، يحكم سليط ظالم أو الجواب، يرهب ال وضيع عند أو الخطاب يفهم ال
أوىل. فالسكوت الرش يجلب أو الخري من يعرى الكالم كان وإذا التقوى، بكلمة يرتدع
اللفظ من بالقليل والداللة البغية، من والتقرب اإلطالة، من التباعد البالغة الرشيد: وقال
وكثر مجازه، وقل إيجازه، حسن ما الكالم أبلغ األدباء: أحد قال املعنى. من الكثري عىل

وأعجازه. صدوره وتناسبت إعجازه،
الكالم مقام يستلزمه ما أي الواقع؛ األمر إليه يدعو ما هو الحال: مقتىض (30)
عقول وفق كان إذا إال الحال يطابق ولن مخصوص، وجه عىل التكلم من املخاطب وأحوال
يصلح ال كالم فللسوقة واملنطق، البيان يف وقوتهم البالغة، يف طبقاتهم واعتبار املخاطبني،
مسده يسد ال آخر فن واألمراء القوم ولرساة له، يبنى الذي والغرض موضعه، يف غريه
واملقتضيات، االعتبارات تفاوت بقدر متفاوتة، البالغة مراتب كانت ذلك أجل من سواه.
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تنقطع حيث إىل صعًدا ويرتقي والقبح، الحسن يف الكالم شأن يرتفع رعايتها وبقدر
لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتوا أن والجن اإلنس ويعجز القوى، وتخور األطماع،
وقد العبارة. إىل تاقت لو الفصحاء ألسن عندها تخرس التي اإلعجاز مرتبة وتلك ظهريًا،
بالغة، وأجملها فصاحة، العصور أوىف يف نزل الكريم القرآن أن املتواتر بالخرب ُعرف
وخرست قلوبهم، فوجفت الحق، صيحة عليهم صاح عندما العرب أمام السبل سد ولكنه

العليا». الكلمة العزيز للكتاب «وحقت النكري وشد التحدي طول مع شقاشقهم،
مقام ولكل التعبري، من خصوصية هيئة يقتيض الظروف هذه اختالف فإن (31)
عىل كالمه يورد أن إىل يدعوه الذي األمر وهو الحال، أو املقام مالحظة املتكلم فعىل مقال،
أو املقتىض، تسمى عليها يورد التي الخاصة الصورة وتلك غرضه، تُشاكل خاصة صورة
فخًما فيه املورد الكالم كون يقتيض مقام والتهديد والزجر الوعيد فمثًال املناسب، االعتبار
والوعظ ولطيفه، الكالم رقيق يتطلب مقام — املودة واستجالب بالوعد، والبشارة جزًال،
اإلتيان يوجب رشيًفا أمريًا أو سوقيٍّا عاميٍّا املخاطب وكون واإلطناب، البسط يوجب مقام

عقله. بيانه يناسب بما
يف كتمكنه نفسه يف فتمكنه السامع، قلب املعنى به تبلغ ما كل البالغة ألن (32)
الصورة وقبول املعرض حسن جعلنا وإنما حسن، ومعرض مقبولة، صورة مع نفسك،
وإن بليًغا، يَُسمَّ لم — خلًقا ومعرضه رثة، عبارته كانت إذا الكالم ألن البالغة؛ يف رشًطا

املغزى. مكشوف املعنى، مفهوم كان
ثم وُحسنًا، وتأثريًا قوة يمنحها لأللفاظ» وتأليف ومعنًى «لفظ إذًا البالغة فعنارص
وحال وموضوعاته، ومواقعه، الكالم مواطن حسب عىل واألساليب، الكلمات اختيار يف دقة
يف حسنت كلمة فرب نفوسهم، عىل وتسيطر تتملكهم التي النفسية والنزعة السامعني،
إذا حتى خالبًا، حسنًا نفسه يف كان كالم ورب غريه، يف مستكرهة كانت ثم موطن،
لسهام غرًضا وكان البالغة، حد عن خرج — مسقطه غري يف وسقط مكانه، غري يف جاء

الناقدين.
أن بواسطتها يمكنه املتكلم نفس يف الثابتة الراسخة والصفة الهيئة أن أي (33)
فلو الخطاب، لحال مطابقة أي بليغة؛ بعبارات لغريه إفادتها يريد التي املعاني عن يعرب
بديع، وبيان رائع، بقول وفنونه الكالم أغراض يف الترصف عىل بها يقتدر ملكة ذا يكن لم

بليًغا. يكن لم — يريد ما كل مخاطبه من بالًغا
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أن يجب وهذه نفسه، يف تجيش التي املعاني يف التفكري من أوًال للبليغ: بد ال وإذًا
تنسيق وذوق النظر، وسالمة االبتكار، أثر فيها يظهر وقوة، قيمة ذات صادقة تكون
فألَّف املالئمة، املؤثرة الواضحة األلفاظ إىل عمد ذلك له تم فإذا ترتيبها، وحسن املعاني

وقوة. جماًال يكسبها تأليًفا بينها
لسالمة الزم أثر ولكنها وحده، املعنى يف وليست وحده، اللفظ يف ليست فالبالغة
مأخوذة ألنها أعم؛ والفصاحة أخص البالغة أن علم وقد انسجامهما. وحسن هذين تآلف
يف الخطأ عن االحرتاز األول: أمرين: عىل حصولها يتوقف البالغة وأن البالغة، تعريف يف
درجات للبالغة كان لهذا غريه؛ من الفصيح الكالم تمييز والثاني: املقصود، املعنى تأدية
جودة مقدار وعىل الحال، مقتضيات فيه تراعي ما بنسبة الكالم يف وتسفل تعلو متفاوتة
تلك وأعىل البديعية، واملحسنات البيانية والصور التعبري يف األساليب من فيه يستعمل ما
التحق دونه هو ما إىل عنه الكالم غري إذا ما وأسفلها اإلعجاز، حد من يقرب ما الدرجات
الطرفني هذين وبني اإلعراب، صحيح كان وإن العجم، الحيوانات بأصوات البلغاء عند

عديدة. مراتب
ص٨. ٧ جزء األرب نهاية (34)
ص٦. ٧ جزء األرب نهاية (35)

.٩١ صحيفة ،١ جزء للجاحظ والتبيني البيان كتاب من (36)
ص٨. ٧ جزء األرب نهاية (37)

ص٩١. ١ جزء للجاحظ والتبيني البيان (38)
.٩٢ ص٩١، ١ جزء والتبيني البيان (39)

ص١١. ٧ جزء األرب نهاية (40)
ص٩٨. الفريد العقد مختار (41)

غريزية قوة االصطالح: ويف املأكل. طعم بها يدَرك الحاسة اللغة: يف الذوق (42)
الدرس، عىل باملثابرة وتحصل الخفية، ومحاسنه الكالم لطائف بإدراك اختصاص لها
وتراكيبه، معانيه لخواص والتفطن السمع، عىل وتكراره الكتاب، أئمة كالم وممارسة
أسباب أقوى من ذلك فإن واألخالق؛ اآلداب يفسد عما والقلب العقل بتنزيه تحصل وأيًضا

الذوق. سالمة
من فيها ما وتمييز الكلمات حسن معرفة يف العمدة هو السليم» «الذوق أن واعلم
وينفر البلبل، لصوت يطرب فالذي أصوات، األلفاظ ألن االستكراه؛ ومظاهر البشاعة وجوه
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الحروف، متنافرة غريبة كانت إذا الكلمة عن سمعه ينبو — والغربان البوم صوت من
إليها يسكن عذبة سهلة كلتاهما املمطرة)» (للسحابة يمة والدِّ «امُلزنة كلمتي أن ترى أال
ذلك وأمثال األذن؟! تصك قبيحة، فإنها معناهما؛ يف التي «البعاق» كلمة بخالف السمع،

ذلك. رشح سبق وقد بذوقك، تُدركه أن تستطيع اللغة مفردات يف كثري
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وإذًا املخاطبني، أحوال تناسب بصورة املتكلم ره يصوِّ الذي هو البليغ: الكالم إن
كل يف كالمه به ر يصوِّ أن يجب ما ويعرف األحوال، هذه يدرس أن البالغة لطالب بد ال

مقاًال. مقام لكل فيجعل حالة،
التي العربي اللفظ أحوال به تُعرف الذي العلم تسمية عىل البيان رجال اتفق وقد

املعاني».1 «علم باسم: الحال اقتضاء يُطابق بها
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بها يكون التي العربي الكالم أحوال بها يُعرف وقواعد، أصول املعاني: علم (١)
له. ِسيق الذي الغرض وفق يكون بحيث الحال،1 ملقتىض مطابًقا

كالمك وكان خطابه يف أوجزت فإذا القول، إيجاز تقتيض حال املخاطب فذكاء
يف كالمك جاء فإذا — واإلطالة اإلطناب تقتيض حال وغباوته الحال، ملقتىض مطابًقا
أنك ولو بليًغا، الحالني يف كالمك ويكون الحال، ملقتىض مطابق فهو مطنبًا مخاطبته

البالغة. صفة كالمك من النتفت عكست
األغراض هي التي الثواني2 املعاني إفادة حيث من العربي اللفظ وموضوعه: (٢)
بها التي والخصوصيات اللطائف تلك عىل مشتمًال الكالم جعل من للمتكلم، املقصودة

الحال. مقتىض يطابق
وفائدته: (٣)

وُحْسن السبك، جودة من به هللا ه خصَّ ما جهة من الكريم، القرآن إعجاز معرفة (أ)
وجزالة الرتكيب، سهولة من عليه اشتمل وما اإليجاز، ولطف الرتاكيب، وبراعة الوصف،
عن العرب أقعدت التي محاسنه من ذلك غري إىل وسالمتها؛ ألفاظه وعذوبة كلماته،

وبالغته. فصاحته أمام عقولهم وحارت مناهضته،
كي ومنظومه؛ العرب كالم منثور يف والفصاحة البالغة أرسار عىل والوقوف (ب)

ورديئه. الكالم جيِّد بني وتفرق منواله، عىل وتَنسج حذوه، تحتذي

٤٧١ھ.3 سنة املتوىفَّ الجرجاني، القاهر عبد الشيخ وواضعه: (٤)
العرب. وكالم النبوي، والحديث الرشيف، الكتاب من واستمداده: (٥)

هو البيانيِّني: اصطالح ويف املقصود. اللغة: يف وهو معنًى، جمُع املعاني أن واعلم
اللفظ. من تُقصد حيث من الذِّهنيَّة الصورة هو أو الذِّهن، ره يتصوَّ عما باللفظ التعبري
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ركنني: جملة لكل أنَّ واعلم
به. ُمخربًا أو به، محكوًما ويُسمى مسنًدا:

عنه. ُمخربًا أو عليه، محكوًما ويُسمى إليه: مسنًدا
«إسناًدا». فتُْدَعى بينهما التي النسبة وأما

قيد فهو — ونحوهم وتمييز، وحال، مفعول، من إليه واملسند املسند عىل زاد وما
إليه.4 واملضاف املوصول، صلة إال تكوينها، عىل زائد

الحكم يقيد وجه عىل إليه» «املسند أخرى6 إىل «املسند» كلمة5 انضمام و«اإلسناد»
له. رشيك ال واحد هللا نحو: نفيًا، أو ثبوتًا األخرى عىل بإحداهما

ثمانية: املسند ومواضع

قادر. هللا قولك: من «قادر» نحو: املبتدأ، خرب (١)
األمري. حرض قولك: من «حرض» نحو: التام، والفعل (٢)

وآمني». – َوَوْي – «هيهات نحو: الفعل، واسم (٣)
أعارف قولك: من «عارف» نحو: بمرفوعه، الخرب عن املستغني الوصف واملبتدأ (٤)

اإلنصاف. قدر أخوك
ونظائرها». وإن ونظائرها، «كان النَّواسخ وأخبار (٥)

وأخواتها. لظن الثاني واملفعول (٦)

وأخواتها. ألرى الثالث واملفعول (٧)
الخري». يف «سعيًا نحو: األمر، فعل عن النائب واملصدر (٨)

ستة: إليه املسند ومواضع

العالم فؤاٌد حرض قولك: من وأبوه» «فؤاد، نحو: شبهه» أو التام «للفعل الفاعل (١)
أبوه.

كان قولك: من «املطر» نحو: وأخواتها» وإن وأخواتها، «كان النواسخ وأسماء (٢)
غزير. املطر إنَّ ونحو: غزيًرا، املطر

نافع. العلم قولك: من «العلم» نحو: خرب، له الذي واملبتدأ (٣)
وأخواتها. لظن األول واملفعول (٤)
وأخواتها. ألرى الثاني واملفعول (٥)
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اْلِكتَاُب﴾. ﴿َوُوِضَع تعاىل: كقوله الفاعل؛ ونائب (٦)

أقسام: أربعة إىل يتنوَّعان إليه واملسند املسند إن ثم

السالفة. األمثلة يف ترى كما حقيقة، كلمتني يكونا أن إما (١)
أي: النار» من قائلها ينجو هللا إال إله «ال نحو: حكًما، كلمتني يكونا أن وإما (٢)

النار». من نجاٌة اإلله «توحيد
باملعيديِّ «تسمع نحو: حقيقة، كلمة واملسند حكًما، كلمة إليه املسند يكون أن وإما (٣)

رؤيته». من خري بامُلَعيِْديِّ «سماعك أي: تراه»؛ أن من خري
ويُسمى قدومه» «قريب األمري أي: ُقدوُمه»7 َقُرَب «األمري نحو: بالعكس، وإما (٤)

الجملة. ركني إليه: واملسند املسند

عليه. الكالم سبق كما عليها زائًدا قيًدا يُعترب عداهما ما وكل
وخاتمة. أبواب ثمانية يف املعاني» «علم وينحرص

هوامش

خفية بخواطرهم املتصلة الناس عقول يف املتصورة املعاني العلماء: بعض قال (1)
املعاون وال رشيكه مراد وال أخيه، حاجة وال صاحبه، ضمري اإلنسان يعرف ال بعيدة،
والبعيد ظاهًرا منها الخفي وتجعل الفهم، من تقربها التي بالتعابري إال — أمره عىل
واملجهول مطلًقا، ظاهًرا منها الخفي وتجعل املنعقد، وتحل امللتبس، تخلص فهي قريبًا،
املعنى. ظهور يكون اإلشارة وصواب الداللة وضوح قدر وعىل مألوًفا، والوحيش معروًفا،
فينال زينة؛ أحسن يف عرائس بألفاظ يبديها ثم قلبه، يف املعاني يكسو والعاقل
قبل املعاني إظهار يف يستعجل والجاهل واالعتبار. العظمة بعني ويلحظ والفخار، املجد
وبالنقضمعروًفا، موصوًفا، بالذم فيكون محاسنها، واستكمال معارضها، بتزيني العناية

العارفني. سلك يف يُدرج وال السامعني، أعني من ويسقط
يفتقر التأويل إىل يذهب ومن معناه، ظاهر عىل يُحمل أن اللفظ يف األصل أن واعلم
يُلبَس، ما هو الثياب لفظ من الظاهر فإن ْر﴾ َفَطهِّ ﴿َوثِيَابََك القرآن: يف جاء كما دليل إىل
عن عدول ألنه دليل؛ من له بد ال وهذا امللبوس، ال القلب هو املراد أن إىل ذهب تأول ومن

اللفظ. ظاهر
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بني يرجع بحيث املعاني يرجع أن املعاني معاني صناعة عىل يجب أنه أيًضا واعلم
مجازين. أو حقيقتني، بني أو ومجاز، حقيقة

الخصوصية وتلك الكالم، يف خصوصية إيراد إىل للمتكلم الداعي األمر هو الحال (1)
يقتيض حال فالعهد بيشء، عهد مخاطبك وبني بينك كان إن مثًال الحال؛ مقتىض هي
املذكورة التعليل الم بعد ما هو فالحال الحال، مقتىض هو والتعريف معرًَّفا، الكالم إيراد
لالستغناء ُحذف الحذف: ويف األصل، ذكره لكون الذكر: يف كقولك خصوصية، كل بعد

جرٍّا. وَهلُمَّ عنه،
زيادة مع املعنى أصل وهو الرتكيب، بحسب اللفظ من يُفهم ما األَُول املعاني أي (2)
بالبالغة يُوصف الذي الكالم املعاني: أهل بعض قال والتنكري. التعريف من الخصوصيات
داللة املعنى لذلك تجد ثم الرشعي، أو العريف، أو اللغوي، معناه عىل بلفظه يدل الذي هو
أَُول، ومعاٍن ألفاظ فهناك نفيه، أو إثباته املتكلم يريد الذي املقصود املعنى عىل ثانية
النحو علم يف تسمى التي واأللفاظ الرتكيب، مدلوالت هي األَُول فاملعاني ثواٍن؛ ومعاٍن
الحال» «مقتىض قيل: لذا الكالم؛ لها يُساق التي األغراض الثواني واملعاني املعنى، أصل
األول فاملعنى قائم» زيًدا «إن قلنا: إذا مثًال الشك؛ ودفع اإلنكار كرد الثاني املعنى وهو
والذي جرٍّا. وهلم بالتوكيد، الشك ودفع اإلنكار، رد هو الثاني واملعنى املؤكد، القيام هو

والحال. والعقد، والكناية، واإلشارة، اللفظ، أشياء: خمسة املعاني عىل يدل
بيان يف وِعزِّها اللغة زهو إبَّان العباسية الدولة صدر يف الجدل احتدم ملا أنه اعلم (3)
بني للمناظرة ناِفَقٌة سوٌق قامت وملا ذلك، يف العلماء نزعات وتعددت القرآن، إعجاز وجوه
العرب، أساليب عىل املحافظة إىل َجنَحوا الذين القديم عر الشِّ أنصار والنحو؛ اللغة أئمة
الحديث عر الشِّ أنصار والشعراء، األدباء وبني أوضاعهم، عند الوقوف يف كله الخري ورأَُوا
آثاًرا، بلبانها غذوا التي للحضارة بأن وآمنوا أسالُفهم، عليه درج بما يحفلوا لم الذين
الكالم جيد بيان يف األدب أساطني بني الخالف شجر وملا قديم. كل من ِحلٍّ يف معها َغَدْوا
إليها يتحاكم وضوابط قواعد وضع إىل العلماء أنظار ولفتت البواعث هذه دعت ورديئه

واملنظوم». منها «املنثور العرب آداب يف للناظرين دستوًرا وتكون الباحثون،
أحمد بن الخليل تلميذ ٢١١ھ سنة املتوىفَّ — املثنى بن عبيدة أبا سبق أحًدا نعلم ال
من أول بالضبط نعرف ال كما القرآن»، «مجاز يُسمى البيان علم يف كتاب تدوين يف —
«إعجاز كتابه يف كالجاحظ البلغاء بعض عن نبذ فيه أثر وإنما املعاني، علم يف ألَّف

«الكامل». كتابه يف واملربد والشعراء» «الشعر كتابه يف قتيبة وابن القرآن»
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العبايس» املتوكل بن املعتز بن هللا عبد «الخليفة البديع يف ألف من أول أن نعلم ولكن
٢٩٦ھ. سنة املتوىفَّ

بكر «أبو اإلمام امليدان يف نزل حتى النمو، طريق يف تسري العلوم هذه زالت وما
فدون الجد، ساعد عن فشمر ٤٧١ھ سنة املتوىف الجرجاني» الرحمن عبد بن القاهر عبد
إثر جاء ثم والعمل. العلم بني فيهما وقرن اإلعجاز»، و«دالئل البالغة» «أرسار كتابيه
القرآن، إعجاز وجوه عن «الكشاف» تفسريه يف فكشف الزمخرشي» هللا «جار القاهر عبد
قواعد من كثريًا خاللها أبان وقد واملزايا، الخصائص من فيه ما وأوضح بالغته، وأرسار
يف فجمع ٦٢٦ھ، سنة املتوىفَّ كَّاكي» السَّ يوسف يعقوب «أبو بعده نهض ثم الفنون. هذه
فما السابع القرن علماء بعده وجاء عليه، مزيد ال ما «امِلفتاح» كتاب من الثالث القسم
كل يف للمتعلمني التعليم مناهج به تسمح ما حسب مؤلفاتهم ويضعون يخترصون بعده

واأللغاز. يَات بامُلَعمَّ أشبه غدت حتى األقطار من قطر
رئيسية جمل منها بل املعاني، أهل عند واحد مستًوى يف ليست الجمل أن اعلم (4)
قيًدا كانت ما والثانية غريها، يف قيًدا تكن لم التي املستقلة هي واألوىل رئيسية، غري وجمل

بنفسها. مستقلة وليست غريها، يف إعرابيٍّا
وكان التمييز، والحال، واملفاعيل، والتوابع، والنفي، الرشط، أدوات هي: والقيود

سيأتي. كما وأخواتها، وظن وأخواتها، وإن وأخواتها،
مجراها. يجري وما أي: (5)

سيأتي. كما مجراها، يجري وما أي: (6)
هي العقلية فالحقيقة عقيل. ومجاز عقلية، حقيقة قسمان: مطلًقا اإلسناد «تنبيه»:
تجري نحو: حاله، من الظاهر يف املتكلم عند له وضع ما إىل معناه يف ما أو الفعل إسناد
مجازيٍّا، إسناًدا (ويسمى العقيل واملجاز النبات. هللا وأنبت البرش، يشتهي ال بما األمور
له ُوضع ما غري إىل معناه يف ما أو الفعل إسناد هو اإلسناد) يف ومجاًزا حكميٍّا، ومجاًزا
تَشتهي ال بما الرياح تجري نحو: له، هو ما إىل اإلسناد إرادة من مانعة قرينة مع لعالقة

السفن.
أي العني؛ بفتح مفعم» «سيل نحو: منه، لوقوعه الفاعل فيالئم شتى: عالقات وله
مالبسته عقيل مجاز فاعل وهو السيل ضمري إىل للمفعول مبني وهو مفعم فإسناد مملوء،
وهو راضية، فإسناد راضية» «عيشة نحو: عليه، لوقوعه به املفعول ويالئم الفاعلية.
ويالئم املفعولية. مالبسته عقيل» «مجاز به مفعول وهي العيشة ضمري إىل للفاعل مبني
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ونهر صائم، ونهار امليزاب، وسال نهاَره، «صام نحو: فيهما، لوقوعه واملكان الزمان
وكما املدينة». األمري «بنى نحو: السبب، ويالئم جده». «جد نحو: املصدر، ويالئم جاٍر».
األنهار»، وجري الليل، «مكر ک اإلضافية: النسبة يف يقع اإلسناد يف العقيل املجاز يقع

بينهما. وشقاق
وال أمري «وأطيعوا نحو: اإليقاعية، النسبة ويف العرب» زعم «عىل البني وغراب
قوله نحو النفي، يف يكون اإلثبات يف يكون وكما النهر. وأجريت املرسفني» أمر تطيعوا
لييل. وسهر تجارتهم، خرست معنى: عىل لييل» نام «وما ِتَجاَرتُُهْم﴾ َرِبَحْت ﴿َفَما تعاىل:
إليه، اإلشارة سبقت كما اإلنشاء، يف أيًضا ويكون اإلثبات. نفي ال النفي، إثبات إىل قصد
نهارك، وليصم ًحا﴾ َرصْ ِيل ابِْن َهاَماُن ﴿يَا ونحو: تَأُْمُرَك﴾ ﴿أََصَالتَُك تعاىل: قوله نحو

ذلك. أشبه وما جاٍر، النهر وليت جدك، وليجد
لغويتان، حقيقتان إما ألنهما أربعة؛ ومجازيتهما طرفيه حقيقة باعتبار وأقسامه
املراد إذ الزمان»؛ األرضشباب «أحيا نحو: لغويان، مجازان أو البقل»، الربيع «أنبت نحو:
واإلحياء الرياحني. بأنواع نضارتها وإحداث فيها، النامية القوى تهييج األرض بإحياء
الزمان بشباب املراد وكذا والحركة. الحس تقتيض صفة وهي الحياة، إعطاء الحقيقة يف
تكون زمان يف الحيوان كون عن عبارة الحقيقة يف وهو النامية، قواها ازدياد زمان
مجازي إليه واملسند لغوية حقيقة املسند أو مشتعلة. قوية أي مشبوبة؛ الغريزية حرارته
لغوي، مجاز واملسند لغوية حقيقة إليه املسند أو الزمان. شباب البقل أنبت نحو: لغوي،
ونحو: تقدم، ما نحو كثري، القرآن يف العقيل املجاز ووقوع الربيع. األرض أحيا نحو:
اْألَْرُض ﴿َوأَْخَرَجِت ِلبَاَسُهَما﴾، َعنُْهَما و﴿يَنِْزُع إِيَمانًا﴾، َزاَدتُْهْم آيَاتُُه َعَليِْهْم تُِليَْت ﴿َوإِذَا

ِشيبًا﴾. اْلِوْلَداَن يَْجَعُل يَْوًما َكَفْرتُْم إِْن تَتَُّقوَن ﴿َفَكيَْف أَثَْقاَلَها﴾،
يتبادر القرينة لوال الفهم ألن األصيل؛ املعنى إرادة عن صارفة قرينة من له بد وال
وهو الجند األمري هزم كقولك: فاللفظية معنوية؛ وإما لفظية إما والقرينة الحقيقة. إىل
لو أنه بمعنى عقًال؛ معه املذكور إليه باملسند املسند قيام كاستحالة واملعنوية قرصه، يف
قيام الستحالة إليك. بي جاءت محبتك كقولك: محاًال؛ القيام ذلك عد ونفسه العقل خىلَّ
قيام الستحالة الجند. األمري هزم نحو: عادة، ذُكر ما وكاستحالة عقًال. باملحبة املجيء

نحو: املوحد، من يصدر وكان أمكن، وإن عادة. وحده باألمري الجند هزيمة

ال��َع��ِش��ي وَم��رُّ ال��َغ��َداِة َك��رُّ ـ��ر ال��ك��ب��ي��ـ وأف��ن��ى ال��ص��غ��ي��َر أش��اب
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الغداة كر إىل وأفنى أشاب إسناد أن عىل معنوية قرينة املوحد من ذلك صدور فإن
وال املبطلني. من كثري إليه ذهب قد إذ االستحالة؛ يف داخل غري هذا ثم مجاز. العيش ومر
له يكون تارًة بل حقيقة، إليه اإلسناد يُعرف فاعل للفعل العقيل املجاز يف يكون أن يجب

قوله: نحو ال، وتارًة تقدم، كما حقيقة إليه إسناده يُعرف فاعل

ن��ظ��ًرا زدت��ه م��ا إذا ح��س��نً��ا وج��ه��ه ي��زي��دك

يكون فاعل — الزيادة أي — لها وليس عقيل، مجاز للوجه الزيادة إسناد فإن
فهذه عليك. يل حق بلدك وأقدمني رؤيتك، رستني ومثله: حقيقة. معروًفا إليه اإلسناد
قال كما حقيقة، إليه اإلسناد يعرف له فعل ال الذي العقيل املجاز من ونحوها األمثلة
ومعرفته حقيقة، إليه اإلسناد يعرف فاعل من له بد ال وقيل: القاهر». «عبد الشيخ
كهذه خفية وإما تجارتهم، يف ربحوا فما أي ِتَجاَرتُُهْم﴾؛ َرِبَحْت ﴿َفَما نحو: ظاهرة إما

تعاىل. هللا والفاعل األمثلة،
منتظمة ونحوها السابقة أمثلته أن إىل ذاهبًا العقيل، املجاز «السكاكي» أنكر وقد هذا؛
الفاعل عن استعارة الربيع يجعل البقل» الربيع «أنبت فنحو: بالكناية، االستعارة سلك يف
وسيأتي االستعارة. قرينة إليه اإلثبات نسبة ويجعل التشبيه، يف املبالغة بواسطة الحقيقي

بالكناية. االستعارة عىل الكالم عند البيان فن يف تعاىل هللا شاء إن مذهبه
أحوال يف الفعلية» والحقيقة العقيل املجاز «مبحث املؤلفني بعض ذكر «تنبيه»:
حقيقة إىل اللفظ تقسيم عند البيان فن يف ذكرهما وبعضهم املعاني، علم من اإلسناد

وجهة. ولكلٍّ ومجاز،
ويف قدومه، قريب األمري الثاني: ويف خري، بامُلَعيِْديِّ سماعك يئول: األول ففي (7)

النار. من نجاة للموىل رشيك عدم النار» من قائلها ينجو هللا إال إله «ال نحو:
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األول الباب

إىلخربوإنشاء الكالم تقسيم يف

مباحث ثالثة الباب هذا ويف

الخرب حقيقة يف األول: املبحث (1)
لذاته.1 والكذب الصدق يحتمل كالم الخرب:

العلم نحو: به» النطق بدون الخارج يف مدلوله يتحقق ما هو «الخرب فقل: شئت وإن
السابقة بالجملة تلفظت (سواء له ثابتة الصفة وتلك للعلم، النفع صفة أثبتنا فقد نافع؛
اتفق ما تحكي أنت وإنما والواقع، الحقيقة يف حاصل أمر العلم نفع ألن تتلفظ)؛ لم أم
جديد. إثبات إىل نظر بدون العقول، إليه وهدت الرشائع، به وقضت قاطبة، الناس عليه

األمر. ونفس للواقع مطابقته الخرب بصدق واملراد
له. مطابقته عدم بكذبه واملراد

من املفهومة للعلم) النفع ثبوت (وهي الكالمية نسبتها كانت إن نافع» «العلم فجملة
وإال «فصدق» — والواقع الخارج يف ملا موافقة أي — الخارجية للنسبة مطابقة الجملة تلك
الخارجية.2 للنسبة وموافقة مطابقة ليست الكالمية فنسبته نافع» «الجهل نحو: «فكذب»

الخرب يُلقى أجلها من واألغراضالتي املقاصد (1-1)

غرضني: ألحد يُلَقى أن الخرب يف األصل

هذا ويسمى له، جاهًال كان إذا الجملة، تضمنته الذي الحكم املخاطب إفادة إما (أ)
املعاملة». «الدين نحو: الخرب» «فائدة النوع
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أخفى لتلميذ تقول كما الخرب، يعلم بأنه أيًضا عالم املتكلم أن املخاطب إفادة وإما (ب)
هذا ويُسمى االمتحان. يف نجحت أنت آخر: طريق من وعلمته االمتحان يف نجاحه عليك

به. ظنٌّ أو علم عنده به املخرب يكون أن خرب كل يف يلزُم ألنه الفائدة»؛ «الزم النوع:

ومن بالقرائن تُستفاد أخرى أغراض إىل السابقني الغرضني عن الخرب يخرج وقد
ها: أهمُّ الكالم، سياق

ربي.3 عفو إىل فقري إني نحو: واالستعطاف، االسرتحام (١)
وجهول. عالم سواء ليس نحو: تحصيله، يلزم ما إىل الهمة وتحريك (٢)
ِمنِّي﴾. اْلَعْظُم َوَهَن إِنِّي ﴿َربِّ نحو: والخشوع، عف الضَّ وإظهار (٣)
أُنْثَى﴾. َوَضْعتَُها ﴿إِنِّي نحو: محبوب، يشء عىل التحرسُّ وإظهار (٤)

اْلبَاِطُل﴾. َوَزَهَق اْلَحقُّ ﴿َجاءَ نحو: بُمدِبر، والشماتة بُمْقِبل الفرح وإظهار (٥)
طالعة». «الشمس للعاثر: كقولك والتوبيخ (٦)

ونشيط». كسالن يستوي «ال نحو: التفاوت، من املراتب بني بما والتذكري (٧)
الطالق». هللا إىل الحالل «أبغض نحو: والتحذير، (٨)
قريش». من اصطفاني هللا «إن نحو: والفخر، (٩)

كقوله: واملدح (١٠)

ك��وك��ُب م��ن��ه��ن يَ��بْ��ُد ل��م ط��ل��ْع��َت إذا ك��واك��ب وال��م��ل��وك ش��م��ٌس ف��إن��ك

السليم. والعقل الذوق إىل ذلك معرفة يف واملرجع أخرى، ألغراض يجيء وقد

تمرين

اآلتية: األمثلة يف الخرب من املستفادة األغراض عنيِّ

تُْخُفوُه أَْو أَنُْفِسُكْم ِيف َما تُبُْدوا َوإِْن اْألَْرِض ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف َما ﴿هلِلِ تعاىل: قال (١)
َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوهللاُ يََشاءُ َمْن َويَُعذُِّب يََشاءُ ِلَمْن َفيَْغِفُر هللاُ ِبِه يَُحاِسبُْكْم

يَذَّكَُّر أَْو * يَزَّكَّى َلَعلَُّه يُْدِريَك َوَما * اْألَْعَمى َجاءَُه أَْن * َوتََوىلَّ ﴿َعبََس تعاىل: وقال (٢)
َمْن ا َوأَمَّ * يَزَّكَّى أَالَّ َعَليَْك َوَما * تََصدَّى َلُه َفأَنَْت * اْستَْغنَى َمِن ا أَمَّ * الذِّْكَرى َفتَنَْفَعُه

ى﴾. تََلهَّ َعنُْه َفأَنَْت * يَْخَىش َوُهَو * يَْسَعى َجاءََك
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سنة.» ستنَي عبادِة من َخرْيٌ ُحكومٍة يف ساعٍة «عدُل ملسو هيلع هللا ىلص: وقال (٣)
عليه فأدخل حكمه، يف هللا أرشكه رجل القيامة يوم عذابًا الناس أشد «إن وقال: (٤)

عدله.» يف الجور
الرائَد «إنَّ اإلسالم: إىل قومه دعا حني بمكة والسالم الصالة عليه له خطبة ومن (٥)
الذي وِهللا َغَرْرتُكم، ما الناَس َغَرْرُت ولو َكذَبْتُكم، ما الناَس َكذَبُْت لو وِهللا أهَله، يَْكِذُب ال

ًة.» كافَّ الناس وإىل ا، حقٍّ إليكم ِهللا رسوُل إني هو إال إلَه ال
: الرَِّيضُّ الرشيف وقال (٦)

ي��ش��ف��ق ص��دي��ق وال ل��ل��ن��ائ��ب��ات يُ��ْرت��ج��ى ج��واد ف��ال ال��زم��ان ج��ار
األح��م��ق ب��ال��وداد ف��أول��ى ع��م��ًدا ص��دي��ق��ه ب��س��رِّ رم��ى ال��ح��ل��ي��م وإذا

املعري: وقال (٧)

ف��وع��ود خ��ي��ره وأم��ا ف��ن��ق��ٌد ش��روره أم��ا ال��ده��ر س��ج��اي��ا ع��رف��ت

وقال: (٨)

ب��خ��اس��ر ف��ل��س��ت رب��ًح��ا يُ��ف��د ل��م إذا ف��ل��زم��ت��ه م��ت��ج��ًرا س��ك��وت��ي رأي��ت

أيًضا: وقال (٩)

ع��ق��ي��م��ا أم��س��ى ال��ذي س��ع��د ل��ق��د ع��ل��ي��ه ع��ب��ئً��ا ال��ف��ت��ى ول��د أرى
ي��ت��ي��م��ا يُ��خ��لِّ��َف��ُه أن وإم��ا ع��دوٍّا ي��ربِّ��ي��ه أن ف��إم��ا

مادًحا: حيوس ابن قال (١٠)

ق��ص��دا م��ع��روف��ك��م أم م��ن وأح��ي��ي��ت��م َرَم��يْ��تُ��ُم م��ن أق��ص��ْدتُ��ُم ص��ال��ح ب��ن��ي
وك��دا ل��ه ال��ج��م��اح ك��ان وق��د ف��ذلَّ أله��ل��ه ال��زم��ان ص��ع��َب وذَلَّ��ْل��تُ��ُم
ا اس��ودَّ م��ا م��ن��ه��ن الب��ي��ضَّ ب��أذي��ال��ه��ا ت��وش��ح��ت ال��ل��ي��ال��ي أن ل��و م��ن��اق��ب
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فراس: أبو وقال (١١)

ال��ُم��س��اِع��ِد ق��ل��ي��ل ف��ي��ه��ا ال��ع��دا ك��ث��ي��ر ُح��رٍَّة اب��ن َص��بْ��َر ال��ألْواء ع��ل��ى ص��ب��رت
ال��ق��الئ��ِد ه��ذي ُغ��ر أه��ل��ي وق��ل��د ع��ش��ي��رت��ي وُس��ْدُت ق��وم��ي ِح��م��ى م��ن��ع��ُت

للمخاطب الخرب املتكلم إلقاء كيفية يف الثاني: املبحث (2)

املخاطب مع املتكلم يكون أن يجب واإلظهار اإلفصاح الكالم من الغرض كان حيث
يُناسبها. ما ويُعطيه حالته، ص يشخِّ املريض، مع كالطبيب

عنها؛ ناقًصا وال عبثًا، يكون لئال عنها؛ زائًدا ال الحاجة، بقدر يكون أن الكالم فحق
والبيان».4 «اإلفصاح وهو بالغرض، يُخلَّ لئال

يعرتيه الذي املخاطب أحوال باختالف اللغة أساليب يف الخرب صور تختلف لهذا
أحوال: ثالث

هذه ويف له، منكر وال فيه، مرتدد غري الخرب، من الذهن خايل املخاطب يكون أن أوًال:
َواْلبَنُوَن ﴿اْلَماُل تعاىل: قوله نحو التوكيد، إىل الحاجة لعدم الكالم؛ له يُؤكد ال الحال

نْيَا﴾. الدُّ اْلَحيَاِة ِزينَُة
يكون حني الرضب هذا ويُستعمل «ابتدائيٍّا» الخرب من الرضب هذا ويُسمى

خاليًا.5 إيَّاه ملصادفته فيه فيتمكن الخرب؛ مدلول من الذهن خايل املخاطب
حقيقته، عىل والوقوف ملعرفته، الوصول طالبًا الخرب، يف مرتدًدا املخاطب يكون أن ثانيًا:
الخالف ويطرح نفسه، من ليتمكن للحكم؛ تقوية إليه؛ امُلْلَقى الكالم تأكيد6 فيُستحسن

منترص. األمري إنَّ نحو: ظهره، وراء
يكون حني الرضب هذا من بالخرب ويؤتى «طلبيٍّا» الخرب من الرضب هذا ى ويُسمَّ

صدقه. من التثبت طالبًا الخرب، مدلول يف شاكٍّا املخاطب
الكالم تأكيد خالفه، معتقًدا إليه، إلقاؤه يُراد الذي للخرب منكًرا املخاطب يكون أن ثالثًا:
أخاك إنَّ نحو: وضعًفا، قوًة اإلنكار من حاله حسب عىل أكثر، أو مؤكدين أو بمؤكد له

عليه. يُعىل وال يعلو الحق إنَّ لعمري أو: لقادم، إنَّه وهللا أو: لقادم، إنَّه أو: قادم،
حني الرضب هذا من بالخرب ويُؤتى «إنكاريٍّا» الخرب من الرضب هذا ى ويُسمَّ

منكًرا. املخاطب يكون
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املقتصد ما نحو: أيًضا، النفي يف يكون اإلثبات يف التأكيد يكون كما أنه واعلم
بنادم. املستشري ما وهللا ونحو: بمفتقر،

تنبيهات

التنبيه، وأحرف االبتداء، والم ، وأنَّ ، إنَّ وأشهرها: كثرية، أدوات الخرب لتوكيد األول:
ا وأمَّ وقد، والتكرار، واستفعل» ل «تَفعَّ ک الزائدة والحروف التوكيد، ونونا والقسم،

املعنوي. الفاعل وتقديم الفصل، وضمري الجملة، واسمية وإنَّما، الرشطيَّة،
ظاهر مقتىض عىل إخراًجا السابقة الثالثة األرضب عىل الكالم إخراج يسمى الثاني:

الحال.7
العتبارات خالفه عىل الكالم ويورد مقتىضالظاهر، عن الُعدول تقتيضاألحوال وقد

البالغة). من شعبة الطريقة هذه (وسلوك املتكلم يلحظها

الجاهل منزلة — مًعا بهما أو الزمها، أو الخرب، بفائدة العالم تنزيل منها: (١)
كقولك به، الجاهل إىل يُلقى كما الخرب إليه فيُلَقى ِعلمه، موجب عىل جريِه لعدم بذلك؛
بمقتىض عمله عدم عىل توبيًخا واجبة.» «الصالة يُصيل: ال وهو الصالة وجوب يعلم ملن

أبوك. هذا أباه: يُؤذي ملن وكقولك علمه،
يُشري ما الكالم يف تقدَّم إذا املرتدد، السائل منزلة الذهن خايل تنزيل ومنها (٢)
وءِ﴾ ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس إِنَّ نَْفِيس أُبَرِّئُ ﴿َوَما وتعاىل: سبحانه كقوله الخرب، ُحكم إىل
وكقوله مدخولها، تضمنه فيما بالرتدد إلشعاره تقدمه؛ ما ملضمون مؤكد إنَّ فمدخول
«نوًحا» املوىل أمر ملا ُمْغَرُقوَن﴾ إِنَُّهْم َظَلُموا الَِّذيَن ِيف تَُخاِطبْنِي ﴿َوَال وتعاىل: سبحانه
غري كونه مع — صار فيهم، بالشفاعة مخاطبته عن ثانيًا ونهاه الفلك، بصنع أوًال

املرتدد.8 السائل مقام يف — سائل
ُمْغَرُقوَن﴾. ﴿إِنَُّهْم بقوله: فأجيب باإلغراق؟ عليهم هللا حكم هل

اإلنكار، أمارات من يشء عليه ظهر إذا املنكر منزلة املنكر غري تنزيل ومنها: (٣)
َشقيق): عم أوالد (من القييس نَْضلة بن َحَجل كقول

رم��اح ف��ي��ه��م ع��م��ك ب��ن��ي إن رم��ح��ه ع��ارًض��ا َش��ق��ي��ق ج��اء

بشجاعته، املعجب صورة عىل مجيئه ولكن عمه، بني رماح ينكر ال رجل «فَشقيق»
جهة يف كتفه عىل عرًضا له حامًال أو راكب وهو بالعرض فخذيه عىل رمحه واضًعا
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مقاوًما منهم يجد ولن رماًحا، عمه لبني أن إنكاره بمنزلة — به اكرتاثه بدون العدو
رمح. منهم أحد مع ليس ُعْزٌل، نظره يف كلهم كأنهم له

له ورميًا به، تهكًما غيبة؛ بعد التفات خطاب خوطب به، استهزاءً الكالم؛ له فأكد
الرأي. وخرق بالنزق

شهرته: مع مسافر قدوم يف للمرتدد كقولك الخايل، منزلة املرتدد9 تنزيل ومنها (٤)
األمري.» «قدم

«إنَّ الفرج: لحصول املستبعد للسائل كقولك املنكر، منزلة املرتدد تنزيل ومنها (٥)
لقريب.» الفرج

الرتدع تأملها لو وشواهد دالئل لديه كان إذا الخايل، منزلة املنكر تنزيل ومنها (٦)
الطب: منفعة يُنكر ملن وكقولك َواِحٌد﴾، إَِلٌه ﴿َوإَِلُهُكْم تعاىل: كقوله إنكاره، وزال

نافع.» «الطب
ضعيًفا: إنكاًرا األدب» «رشف يُنكر ملن كقولك املرتدد، منزلة املنكر تنزيل ومنها (٧)
عنك.» زائل غري فإنه باألدب الجاه وأما املال، صحبك ما يصحبك إنَّما باملال الجاه «إنَّ

كقولك إنكار، وال تردد فيه ليس أنه مع وتقويته، الحكم لرشف الخرب يؤكد قد الثالث:
كذا.»10 اللسان به نطق ما أفضل «إنَّ كالم: افتتاح يف

تدريب

يأتي: فيما منه واملقاصد الخرب أغراض بنيِّ

س��ه��م��ي يُ��ص��ي��ب��ن��ي َرَم��يْ��ُت ف��إذا أخ��ي أَُم��يْ��َم ق��ت��ل��وا ُه��ُم��و ق��وم��ي (١)

وس��اع��دي ال��زم��ان اش��ت��د إذا وي��دي ب��ه��ا أس��ط��و ال��ت��ي ُع��دَّت��ي ك��ن��ت ق��د (٢)

ال��ع��دى ع��ل��ى ن��ص��ًرا م��ن��ك أرج��و ال��م��س��ك أب��ا (٣)
ب��ال��دم ال��ب��ي��ض ي��خ��ض��ب ع��زٍّا وآم��ل
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ت��رن��ي ل��م إي��اك م��خ��اط��ب��ت��ي ل��وال رج��ل أن��ن��ي نُ��ح��وًال ب��ج��س��م��ي ك��ف��ى (٤)

أُب وال س��واك أم ل��ه ول��ي��س م��رض��ًع��ا ال��م��ل��ك ذا رب��ي��ت ال��ذي وأن��ت (٥)

األج��رب ك��ِج��ل��د خ��ل��ف ف��ي وب��ق��ي��ُت أك��ن��اف��ه��م ف��ي يُ��ع��اش ال��ذي��ن ذه��ب (٦)

ال��م��ج��رم وي��س��ت��ج��ي��ر ي��ل��وذ ف��ب��م��ن م��ح��س��ن إال ي��رج��وك ال ك��ان إن (٧)
يَ��ْرَح��ُم ذا ف��َم��ن ي��دي رددَت ف��إذا ت��ض��رًع��ا أََم��ْرَت ك��م��ا ربِّ أدع��وَك

ال��ش��ي��ن ال��ك��ن��ز ي��دي وف��ي وِض��ْع��ُت ��ى ال��م��ص��فَّ األدُب ف��م��ي وف��ي ظ��م��ئ��ُت (٨)

قرابته. من بيد أخيه موت عىل الحرسة إظهار (١)

معني. بال أصبح لكونه الضعف إظهار (٢)

األزر. وشد املساعدة بطلب االسرتحام (٣)

وصف. ما إىل صريه نحوله بأن الضعف إظهار (٤)

الفائدة. الزم فالغرض أعماله، وسابق بقصته عالم املتكلم أن املخاطب إفادة (٥)

فيهم. خري ال لئام إىل واملصري املروءة ذوي لفقد الحرسة (٦)

وأغراضاألخبار مقاصد بيان يف نموذج (1-2)

الحلم، مواضع يف يحلم والتدبري، السياسة حسن — عنه هللا ريض — معاوية كان (١)
الشدة. موضع يف ويشتد
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والعقاب. بالقسوة ال والرفق، باللني بَنِيك أدبَت لقد (٢)

ال��ص��ب��ر ي��ج��ب ول��م ط��وًع��ا األس��ى أج��اب واألس��ى ب��ع��دك ال��ص��ب��ر دع��وت ول��م��ا
ال��ده��ر ب��ق��ي م��ا ال��ح��زن ع��ل��ي��ك س��ي��ب��ق��ى ف��إن��ه ال��رج��اء م��ن��ك ي��ن��ق��ط��ع ف��إن

الهجرة. من وعرشين ثالث سنة — عنه ريضهللا — الخطاب بن عمر تويف (٣)
الحمداني: فراس أبو قال (٤)

األض��ي��اف وم��ن��زل ال��ك��رام م��أوى وم��ن��زل��ي ال��ن��ج��وم ع��دد وم��ك��ارم��ي

الطيب: أبو وقال (٥)

��م ب��م��ت��مِّ ل��ه ��ال ف��عَّ ك��ل وال ب��ف��اع��ل ل��ل��ج��م��ي��ل ه��اٍو ك��ل وم��ا

الدولة: سيف أخت يرثي أيًضا وقال (٦)

ل��ج��ب م��ن أس��ك��تَّ وك��م أص��ب��ت ب��م��ن ع��دد م��ن أف��ن��ي��َت ك��م م��وُت ي��ا غ��درَت

عليٍّا: ولده يرثي العتاهية أبو وقال (٧)

َش��يَّ��ا ع��ل��ي��ك ال��ب��ك��اء أغ��ن��ى ف��م��ا ع��ي��ن��ي ب��دم��ع ع��ل��يُّ ي��ا ب��ك��ي��تُ��ك
ح��يَّ��ا م��ن��ك أوع��ُظ ال��ي��وم وأن��ت ع��ظ��اٌت ل��ي ح��ي��ات��ك ف��ي وك��ان��ت

تَ��ْرج��م��ان إل��ى س��م��ع��ي أح��وَج��ْت ق��د وبُ��لِّ��ْغ��تُ��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ن إن (٨)

املعري: العالء أبو قال (٩)

ن��ازُل ��م��اك��ي��ِن ال��سِّ ب��ي��ن أن��ن��ي ع��ل��ى َم��ن��زل��ي ُك��نْ��َه ل��ي يَ��ْرَض ل��م م��ن��ط��ٌق ول��ي
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املأمون: يخاطب املهدي بن إبراهيم قال (١٠)

أه��ُل ل��ل��ع��ف��و وأن��َت ش��ن��ي��ًع��ا ُج��ْرًم��ا أت��ي��ُت
ف��َع��ْدُل ق��ت��ْل��َت وإْن ف��َم��نٌّ ع��ف��وَت ف��إْن

الكالم. تضمنه الذي الحكم املخاطب إفادة الغرض (١)

بنيه. تهذيب يف بحاله عالم املتكلم أن املخاطب إفادة الغرض (٢)

الكالم. تضمنه الذي الحكم املخاطب إفادة الغرض (٣)

وشمائله. بمكارمه يفاخر أن يريد إنما فراس أبا فإن الفخر؛ إظهار الغرض (٤)

ما لسامعيه يبني أن يريد الطيب أبا فإن الكالم؛ تضمنه الذي الحكم املخاطب إفادة الغرض (٥)
الخري. أعمال يف التقصري من الناس بعض يف يراه

والحزن. األىس إظهار الغرض (٦)

ولده. فقد عىل والتحرس الحزن إظهار الغرض (٧)

والعجز. الضعف إظهار الغرض (٨)

واللسان. بالعقل االفتخار الغرض (٩)

واالستعطاف. االسرتحام الغرض (١٠)

تطبيق

الثالثة: الخرب رضوب وبنيِّ التالية، العبارات يف املؤكدات أحِص

ون��ائ��ل وح��زم وإق��دام ع��ف��اف ف��اع��ل أن��ا م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي أال (١)

ل��ق��ري��ُب ِوْرده م��ن م��ن��ه��ل إل��ى ح��ج��ة خ��م��س��ي��ن س��ار ق��د ام��رأ وإنَّ (٢)

��م م��ت��ج��هِّ ب��اط��ن ع��ن م��ت��ب��س��ًم��ا ظ��اه��ًرا ي��ع��ي��رك ب��م��ن ال��ص��دي��ق ل��ي��س (٣)
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اِكِريَن﴾. الشَّ ِمَن َلنَُكونَنَّ َهِذِه ِمْن أَنَْجيْتَنَا ﴿َلِنئْ تعاىل: قال (٤)
النََّهاَر َوَجَعْلنَا * ِلبَاًسا اللَّيَْل َوَجَعْلنَا * ُسبَاتًا نَْوَمُكْم ﴿َوَجَعْلنَا تعاىل: قال (٥)

َمَعاًشا﴾.

ي��ول��ُد ب��ي��نً��ا أن ل��و تَ��ْوءَِم��ي ه��و أع��ه��ُد م��ا ف��إن��ه ال��ف��راق أم��ا (٦)

ا ج��دٍّ ل��م��خ��ت��ل��ف ع��م��ي ب��ن��ي وب��ي��ن أب��ي ب��ن��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ال��ذي وإن (٧)

ُمْرَسلُوَن﴾. إَِليُْكْم َّا ﴿إِن (٨)

ال��ص��ب��ر ع��ل��ى أَثْ��نَ��ى ال��ل��ه أن وَح��ْس��بُ��ك يَ��نُ��وبُ��ن��ي م��ا ع��ل��ى ل��ص��بَّ��اٌر وإن��ي (٩)

م��رص��د غ��ي��ر م��ن ج��اء م��ا إذا وأه��ًال م��رح��بً��ا ال��ب��ثِّ ل��ذي ل��ق��وَّال وإن��ي (١٠)
أَع��وَِّد ل��م ل��م��ا ل��ت��رَّاك وإن��ي م��رارة ت��ع��ت��ري��ن��ي ل��ح��ْل��ٌو وإن��ي

وي��وَه��ُب يُ��ب��اع م��ا أغ��ل��ى وال��ن��ص��ح ن��ص��ي��ح��ت��ي ق��ب��ْل��َت إن ن��ص��ح��تُ��َك ول��ق��د (١١)

ويُ��رَغ��ُب ل��دي��ه م��ا يُ��رج��ى وت��راه م��ك��رَّم ال��رج��ال م��ن ال��غ��ن��ى إن (١٢)

��ي��ب وال��شِّ ال��ش��ب��ان ف��ي ال��ِح��ل��م ي��وج��د ق��د ب��م��ان��ع��ة ِح��ل��م ع��ن ال��ح��داث��ة ف��م��ا (١٣)

الخرب رضب املؤكدات الرقم

طلبي وتنبيه» استفتاح «أداة أال (١)
واحد عىل املؤكدات لزيادة إنكاري «لقريب» يف الالم – قد – إن (٢)
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طلبي «بمن» يف الزائدة الباء (٣)
إنكاري التوكيد نون – التوكيد الم – القسم الم (٤)
طلبي جعلنا تكرار (٥)

جملة يف مؤكدة كل ألن طلبي أن – إن – أما (٦)
واحد عىل املؤكدات لزيادة إنكاري االبتداء الم – إن (٧)

﴿إِنَّا الرسل: لهم قال رسالتهم فأنكروا قومه إىل أرسلهم الذين عيىس رسل قصة القرآن روى ملا (٨)
َلُمْرَسلُوَن﴾ إَِليُْكْم َّا ﴿إِن لهم: فقالوا فكذبوا بمؤكِّدين، مؤكًدا الكالم إليهم فألقوا َلُمْرَسلُوَن﴾ إَِليُْكْم
فزادوا َلُمْرَسلُوَن﴾ إَِليُْكْم َّا إِن يَْعَلُم ﴿َربُّنَا لهم: فقالوا فجحدوا، ثالث، بمؤكد القول لهم مؤكدين

القسم. وهو رابًعا مؤكًدا

الخرب رضب املؤكدات الجملة الرقم

إنكاري االبتداء والم إن لصبار وإني (٩)
إنكاري االبتداء والم إن لقوال وإني (١٠)
إنكاري االبتداء والم إن لحلو وإني  
إنكاري االبتداء والم إن لرتاك وإني  
إنكاري وقد القسم نصحتك ولقد (١١)
ابتدائي االسمية الجملة أغىل والنصح  
طلبي االسمية والجملة إن الغنى إن (١٢)
ابتدائي   يرجى وتراه  
طلبي «بمانعة» الزائدة الباء إلخ … الحداثة فما (١٣)
طلبي قد الحلم يوجد قد  
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تمرين

التوكيد: وأدوات الخرب أرضب اذكر
َلَحقٌّ َُّه إِن َواْألَْرِض َماءِ السَّ َفَوَربِّ * تُوَعُدوَن َوَما ِرْزُقُكْم َماءِ السَّ ﴿َوِيف تعاىل: قال (١)

تَنِْطُقوَن﴾. أَنَُّكْم َما ِمثَْل
ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنْثَى ذََكٍر ِمْن َخَلْقنَاُكْم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: وقال (٢)

َخِبريٌ﴾. َعِليٌم هللاَ إِنَّ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم إِنَّ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل
ألسنتهم.» اتِّقاء يُكَرمون الذين الناس «رش ملسو هيلع هللا ىلص: وقال (٣)

فغلبني، الفقُر ومارسني فغلبْتُه، يشء كل «مارْسُت وجهه: هللا كرم عيل وقال (٤)
فضحني.» أذعتُه وإن أهلكني، سرتتُه إن

الطمع، عند لتقلون «إنكم األنصار: يصف والسالم الصالة عليه النبي وقال (٥)
الفزع.» عند وتكثرون

بُرد: بن بشار وقال (٦)

وص��دي��ق أٌخ م��ن��ه يَ��نَ��ْل ل��م إذا ب��داف��ع ل��ي��س ال��م��ال إن خ��ل��ي��ل��يَّ

العتاهية: أبو وقال (٧)

وال��دُّل��ج11 ال��روح��ات أخ��و ي��خ��ي��ب وق��د ب��رق��دت��ه ال��ه��ادي ال��راق��د يُ��دِرك ق��د

وقال: (٨)

ال��ف��ق��ر م��خ��اي��ل ع��ل��ي��ه ل��تُ��رى غ��نً��ى أف��اد وإن ال��ب��خ��ي��ل إن
ال��ش��ك��ر م��ث��وب��ة ي��داه ع��ن��ي وض��َع��ْت ام��رئ خ��ي��ر ف��ات��ن��ي م��ا

آخر: وقال (٩)

ف��ت��ي��ل م��ن ال��م��ع��ي��ش��ة ف��ي ب��أغ��ن��ى ح��ظ ب��غ��ي��ر ال��ل��ب��ي��ب ل��ب وم��ا
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آخر: وقال (١٠)

ظ��ل��م م��ن ��س تُ��َش��مَّ أن إال ال��ج��ه��ل م��ن َم��َغ��بَّ��ًة ف��اع��َل��َم��نَّ خ��ي��ر ول��ل��ِح��ل��م

ثابت: بن حسان وقال (١١)

ال��م��ال ف��ي ال��ع��رض ب��ع��د ال��ل��ه ب��ارك ال أدِّن��س��ه ال ب��م��ال��ي ِع��رض��ي أص��ون
ب��م��ح��ت��ال أودى إن ل��ل��ع��رض ول��س��ت ف��أك��س��ب��ه أودى إن ل��ل��م��ال أح��ت��ال

الشاعر: وقال (١٢)

ف��ج��م��ي��ل وج��ه��ه وأم��ا ف��ح��ل��و، م��ذاق��ه أم��ا ك��ال��م��ع��روف: أر ول��م

ُدر: رصَّ وقال (١٣)

ألرب��اب��ه��ا ال��ع��ب��ي��د ك��ذل ألط��م��اع��ه��ا ال��رج��ال ت��ذل
ل��م��ج��ت��اب��ه��ا12 زي أج��م��ل ف ال��ع��ف��ا ث��ي��اب أن وأع��ل��م

آخر: وقال (١٤)

واق��ي��ا ال��ل��ه ل��ه ي��ج��ع��ل ل��م ه��و إذا ي��ت��ق��ي ك��ي��ف ام��رؤ ي��دري م��ا ل��ع��م��رك

العتاب: يف حميد بن سعيد وقال (١٥)

وي��م��ي��ل ت��ارة ي��ع��دل وال��ده��ر ق��ل��ي��ل ف��ال��ب��ق��اء ع��ت��اب��ك أق��ل��ل
وت��ح��ول ب��ي��ن��ن��ا س��تَ��ْص��دَع ي��وًم��ا وال��رََّدى ال��م��ن��ي��ة أح��داث ول��ع��ل
ع��وي��ل م��ن��ك ع��ل��يَّ ول��ي��ك��ث��رن ب��ح��س��رة ل��ت��ب��ك��ي��ن س��ب��ق��ت ف��ل��ئ��ن
خ��ل��ي��ل ل��ديَّ ي��ش��اك��ل��ه ال م��ن ل��ي��م��ض��ي��ن — س��ب��ق��َت وال — س��ب��ق��َت ول��ئ��ن
ال��م��أه��ول ج��م��الُ��ه��ا ول��يُ��ْف��َق��دَّن م��روءة ك��ل ب��ه��اء ول��ي��ذه��ب��ن
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ي��ن��خ��ل��ع رثَّ م��ا إذا ث��وب وك��ل ن��خ��ل��ع��ه س��وف ل��ث��وب ال��ح��ي��اة إنَّ (١٦)

َلَميِّتُوَن﴾. ذَِلَك بَْعَد إِنَُّكْم ﴿ثُمَّ (١٧)

الخرب رضب املؤكدات الجملة الرقم

إنكاري االبتداء والم إن لثوب الحياة إن (١٦)
ابتدائي   إلخ … ثوب وكل  
إنكاري اإلنكار أمارات من تعد املوت عن غفلتهم (١٧)

تطبيق

يأتي: فيما املؤكدات وبنيِّ الخرب أرضب اذكر

ال��ط��ل��ب ف��ي واألي��ام ل��ن��غ��ف��ل إنَّ��ا ت��ارك��ه ال��م��ت��روك ط��ل��ب ف��ي وع��اد (١)

َمَعاًشا﴾. النََّهاَر َوَجَعْلنَا * ِلبَاًسا اللَّيَْل َوَجَعْلنَا * ُسبَاتًا نَْوَمُكْم ﴿َوَجَعْلنَا (٢)

ل��ك��ث��ي��ر ال��غ��ن��ى أس��ب��اب إن ب��ل��ى م��ت��ط��ل��ب ل��ل��غ��ن��ى م��ص��ر دون أَم��ا (٣)

نُ��س��ر وي��وم نُ��س��اء وي��وم ع��ل��ي��ن��ا وي��وم ل��ن��ا ف��ي��وٌم (٤)

لحكمة. الشعر من وإنَّ لسحًرا البيان من إنَّ (٥)
خلق. ورداؤه الفتى الرشَف يُدرك قد (٦)

الخرب رضب املؤكدات الجملة الرقم

ابتدائي   املرتوك طلب يف وعاد (١)
إنكاري االبتداء والم إن لنغفل إنا  
طلبي جعل تكرير إلخ … نومكم وجعلنا (٢)
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الخرب رضب املؤكدات الجملة الرقم

طلبي «أما» التنبيه حرف مرص دون أَما (٣)
إنكاري االبتداء والم إن لكثري الغنى أسباب إن  
طلبي التكرير علينا ويوم لنا يوم (٤)
إنكاري االبتداء والم إن لسحًرا البيان من إن (٥)
إنكاري االبتداء والم إن لحكمة الشعر من إن  
طلبي   يدرك قد (٦)

اسمية وجملة فعلية جملة إىل الخرب تقسيم يف الثالث: املبحث (3)

وهي: فاعل؛ ونائب فعل من أو وفاعل، فعل من تركبت ما الفعلية: الجملة (أ)
البخيل يعيش نحو: االختصار،13 مع معنيَّ زمن يف والحدوث التجدد إلفادة موضوعة
الظالم وىل وقد الشمس أرشقت ونحو: األغنياء. حساب اآلخرة يف ويُحاسب الفقراء، عيشة

هاربًا.
املايض. الزمان يف الظالم وذهاب للشمس، اإلرشاق ثبوت إال ذلك من يستفاد فال

وبمعونة املقام، بحسب فشيئًا شيئًا التجددي االستمرار الفعلية الجملة تفيد وقد
املتنبي: قول نحو مضارًعا الفعل يكون أن برشط الوضع،14 بحسب ال القرائن،

ش��اغ��ل ال��م��ج��د ع��ن ي��وًم��ا ل��ه��ا ول��ي��س ��ه ك��فُّ وال��غ��رب األرض ش��رَق ت��دبِّ��ر

عنه، يحيد ال الذي املستمر وشأنه ديدنه، املمالك تدبري أن عىل تدل املدح فقرينة
فآنًا. آنًا ويتجدد

ثبوت وضعها بأصل تفيد وهي وخرب، مبتدأ من تركبت ما هي االسمية: والجملة (ب)
فال متحركة، األرض نحو: — استمرار وال تجدد إىل نظر بدون — غري ليس ليشء15 يشء

حدوثه. وال ذلك تجدد إىل نظر بدون لألرض، الحركة ثبوت سوى منها يُستفاد
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القرائن بحسب واالستمرار الدوام وتفيد األصل، هذا عن االسمية الجملة تخرج وقد
معرض أو املدح، مقام يف الحديث يكون بأن وذلك مضارع؛ فعل خربها يف يكن لم إذا

َعِظيٍم﴾. ُخلٍُق َلَعَىل ﴿َوإِنََّك تعاىل: كقوله الذم
النرض قول ومنه الثبوت، مع االستمرار إرادة عىل دال املدح معرض يف الكالم فسياق

والكرم: بالغنى يتمدح جؤبة بن

م��ن��ط��ل��ق» «وه��و ع��ل��ي��ه��ا ي��م��ر ل��ك��ن ص��رَّت��ن��ا ال��م��ض��روب ال��دره��م ي��أل��ف ال

وتمرق منها، تنطلق دائًما فهي بقاء، وال الرصة يف لها ثبات ال دراهمه أن يريد
الحاجات. وأرباب املعوزين، عىل لتوزع ِقسيِّها؛ من السهام مروق

إال بالقرائن، االستمرار وال وضعها، بأصل الثبوت تفيد ال االسمية الجملة أن واعلم
هو الوطن نحو: اسمية، جملة خربها كان أو عزيز؛ الوطن نحو: مفرًدا، خربها كان إذا

سعادتي.
يف والحدوث التجدد إفادة يف الفعلية كالجملة تكون فإنها فعًال خربها كان إذا أما

ونحو: بأبنائه، يسعد الوطن نحو: مخصوص، زمن

ب��ال��م��ش��ي��ب أم��تَّ��ع أن ل��ي وم��ن ش��ي��ب��ي ع��ل��يَّ ال��غ��ان��ي��اُت ت��ع��ي��ب

اآلخر: وكقول

ت��ن��ق��ض��ي ال ع��اش م��ن وح��اج��ة ل��ح��اج��ات��ن��ا ون��غ��دو ن��روح

أجوبتها يُطلب أسئلة

بصدق املراد ما إليه؟ واملسند املسند مواضع هي ما اإلسناد؟ هو ما املعاني؟ علم هو ما
إلقاء يف األصل هو ما الخارجية؟ والنسبة الكالمية النسبة بني الفرق ما وكذبه؟ الخرب
هي ما الخرب؟ أرضب هي ما الخرب؟ إليها يُلقى التي األخرى األغراض هي ما الخرب؟
ُوضعت يشء ألي الخرب؟ ينقسم كم إىل الظاهر؟ مقتىض عن يعدل ملاذا التوكيد؟ أدوات

ألجله؟ ُوضعتا ما غري واالسمية الفعلية الجملة تُفيد هل والفعلية؟ االسمية الجملة
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تدريب

اآلتية: الرتاكيب يف الفعلية أو االسمية بالجملة التعبري فائدة بنيِّ
اْلِكتَاِب﴾. أُمُّ وَِعنَْدُه َويُثِْبُت يََشاءُ َما هللاُ ﴿يَْمُحو تعاىل: قال (١)

ت��ن��ق��ض��ي ال ع��اش م��ن وح��اج��ة ل��ح��اج��ات��ن��ا ون��غ��دو ن��روح (٢)

س��ق��ام ل��ي وذك��ره��م ح��س��رات ن��ف��س��ي ت��س��اق��ط إث��ره��م وع��ل��ى (٣)

الحرام. من أم الحالل أمن منه، أخذ ما املرء يبايل ال زمان الناس عىل يأتي (٤)

ي��ت��وس��م َع��ري��ف��ه��م إل��يَّ ب��ع��ث��وا ق��ب��ي��ل��ة ع��ك��اظ وردت أََوك��ل��م��ا (٥)

اإليضاح تفيده ما نوعها الجملة الرقم

وإثبات وإفناؤها، الخالئق بعض محو
التجدد. جهة عىل مستمر اآلخر البعض

االستمرار
التجددي

مضارعية هللا يمحو (١)

والقرينة: املحفوظ، اللوح الكتاب: أم
هللا. إىل اإلسناد

الدوام اسمية أم وعنده
الكتاب

 

عاش. من وحاجة قوله: والقرينة االستمرار
التجددي

مضارعية نروح
ونغدو

(٢)

  االستمرار
التجددي

مضارعية تساقط (٣)

واألىس. الحزن وهي حالية، القرينة: والدوام االستمرار اسمية وذكرهم
سقام يل

 

  التجدد مضارعية يأتي (٤)

بعد مرة القوم وجوه يف ليتفرس ورئيسها عريفها تبعث عكاظ سوق ترد قبيلة كل أن يريد (٥)
وأذقتها بها، أوقعت طاملا ألني بي؛ وتنكل مني، بثأرها لتأخذ معرفتي؛ إىل يهتدي لعله أخرى؛
ولترصيف ليًال، والتنافر للتفاخر فيها تجتمع كانت للعرب سوق وعكاظ: والهوان. املذلة صنوف

نهاًرا. املتاجر
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هوامش

احتمال يف يُنَظر وإنما الخرب، خصوص أو املخرب خصوص عن النظر بقطع أي (1)
كأخبار الصدق الواجبة األخبار لتدخل وذلك قائله؛ إىل ال نفسه الكالم إىل والكذب الصدق
املتعني والنظريات فوقنا» «السماء نحو: املألوفة، والبديهيات رسله، وأخبار تعاىل، هللا
األخبار ولتدخل وتعاىل، سبحانه للموىل والقدرة العلم كإثبات شكٍّا؛ تحتمل وال صدقها

النبوة. دعوى يف املتنبئني كأخبار الكذب الواجبة
املطابقة وعدم صدق، ونفيًا ثبوتًا الخارجية للنسبة الكالمية النسبة فمطابقة (2)
تُعرف التي والنسبة كالمية، تُسمى منه وُفهمت الخرب عليها دل التي فالنسبة كذب،
تُفَهم نسبة نسبتان: هناك فحينئذ خارجية. تُسمى الخرب عن النظر بقطع الخارج من
الخارج من تُعَرف أخرى ونسبة الكالمية، النسبة وتُسمى الكالم، عليها ويدل الخرب، من
خالف وما صدق، فهو الواقع وافق فما الخارجية. النسبة وتُسمى الخرب، عن النظر بقطع

كذب. فهو الواقع
طلب ولكنه عليم، تعاىل هللا ألن الفائدة؛ الزم وال الحكم إفادة هنا الغرض فليس (3)
الحكم، املخاطب إفادة بها يُقصد ال كثرية أخباًرا العربي الكالم يف ترى ولهذا ربه؛ عفو
أغراض إىل ذكره السالف األصيل معناها عن خرجت قد فتكون به، عالم املتكلم أن وال

أخرى.
واحدة، سياسة الناس نسوس أن لنا ينبغي ال فقال: عماله أحد إىل معاوية كتب (4)
ولكن املهالك، عىل الناس فنحمل جميًعا نشتد وال املعصية، يف الناس فيمرح جميًعا نلني ال

والرحمة. للرأفة أنا وأكون والغلظة، للشدة أنت تكون
وألكرمن الشدة، إال ينفع ال حتى اللني ألعملن فقال: السفاح العباس أبو وكتب
أرى ال حتى وألعطني الحق، يسله حتى سيفي وألغمدن العامة، عىل أمنتهم ما الخاصة

موضًعا. للعطية
(5)

َف��تَ��َم��كَّ��نَ��ا خ��ال��يً��ا ق��ل��بً��ا َف��ص��ادَف اْل��َه��َوى أَْع��ِرَف أْن َق��بْ��َل َه��واه��ا َع��َرْف��ُت

املسند. تأكيد وال إليه، املسند تأكيد ال الحكم، تأكيد الباب هذا يف بالتأكيد املراد (6)
فإذا الفعلية، بالجملة الخطاب من آكد وحدها االسمية بالجملة الخطاب أن واعلم
«إن»، مع بها أو وحدها، فباالسمية التأكيد أريد إن وأما بالفعلية، أتي اإلخبار مجرد أريد
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والالحقة املبتدأ عىل الداخلة هي االبتداء الم أن واعلم والقسم، بالثالثة أو وبالالم، بهما أو
الوعيد. أو للوعد كانت إذا إال التوكيد تفيدان ال وسوف السني أن كما للخرب،

أكان سواء ما، بكيفية مكيًفا الكالم إيراد إىل الداعي األمر هو «الحال» أن اعلم (7)
املخاطب كتنزيل املتكلم، عند ملا بالنظر ثبوته كان أو الواقع يف ثابتًا الداعي األمر ذلك

السائل. منزلة السائل غري
برشط مخصوصة بكيفية مكيًفا الكالم إيراد إىل الداعي األمر هو الحال» و«ظاهر
اقتضاها الحال ظاهر اقتضاها كيفية فكل الواقع، يف ثابتًا الداعي األمر ذلك يكون أن

ظاهره. اقتضاها الحال اقتضاها كيفية كل وليس الحال،
بالفعل؛ يطلب ولم املخاطب يرتدد لم وإن والطلب للرتدد مظنة الكالم فصار أي (8)
شخص يف ترتدد أن الخرب جنس إىل يشري ما لها قدم إذا الذكي نفس تكاد ألنه وذلك
ناظًرا فيكون أفراده، من فرد يف إال يوجد ال الجنس أن تعلم إنها حيث من وتطلبه الخرب،
جنس إىل يشري تخاطبني» «وال فقوله: السائل، كنظر فيه، مرتدد كأنه بخصوصه، إليه
ضمنًا إليه أشري الذي الخرب خصوص إىل يشري مغرقون» «إنهم وقوله: عذاب، وأنه الخرب،

الشاعر: كقول تخاطبني»، «وال قوله: يف

ع��ت��اب ب��ال��ج��ان��ي ال��رف��ق ف��إن ع��ل��ي��ه��م ال��م��ول��ى أي��ه��ا ت��رف��ق

الحكم، من الذهن خايل املخاطب ألن التوكيد؛ من خاليًا هنا الخرب يورد أن فاألصل
فنزل ملعرفته متشوًقا املخاطب أصبح الحكم بنوع يشعر ما الكالم يف تقدم ملا ولكن
مقتىض خالف عىل جريًا مؤكًدا؛ إليه الكالم إلقاء واستحسن الطالب، املرتدد السائل منزلة

الظاهر.
املنكر، منزلة املرتدد نزل ألنه وضعًفا؛ قوة التأكيد زيادة وجوب التنزيل وفائدة (9)
استحسان يف املرتدد منزلة املنكر تنزيل وهو عكسه، يف نفهم وهكذا حينئذ، حكمه فيُعَطى
عىل بإخراجه الظاهر مقتىض خالف عىل الكالم إخراج التبس إذا أنه واعلم له. التوكيد
صح قرينة توجد لم فإن ترجحه، أو املقصود تعني قرينة إىل يحتاج الظاهر مقتىض
فإن كاملنكر، املرتدد وجعل كالخايل، السائل كجعل وذلك األمرين، من كل عىل الكالم حمل

بأحدهما. الحكم واألصح بها، ُعمل قرينة وجدت
باختالف األساليب واختالف التعبري، يف الترصف دقة العربية: اللغة مزايا من (10)
هناك تكن لم إذا «اإلطناب» بها املعرفة ذوي عند الفاضح العيب فمن واألغراض، املقاصد
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عىل تراكيبها دقائق تخفى وقد الزيادة. تطلب حيث واالختصار» و«اإليجاز إليه حاجة
إبان الثالث القرن نابتة من الفطنة ذوي بعض عىل أمرها أشكل فقد العامة، بله الخاصة
ركب الكندي املتفلسف أن من الثقاة رواه ما ذلك إىل يُرشدك شبابها، ونرضة اللغة زهو
أي يف العباس: أبو فقال حشًوا. العرب كالم يف ألجد إني له: وقال امُلَربِّد، العباس أبي إىل
هللا عبد «إنَّ يقولون ثم قائم» هللا «عبد يقولون العرب أجد فقال: ذلك؟ وجدت موضع
العباس: أبو فقال واحد! واملعنى متكررة فاأللفاظ لقائم» هللا عبد «إنَّ يقولون ثم قائم»
سؤال عن جواب والثاني قيامه، عن إخبار فاألول األلفاظ، الختالف مختلفة املعاني بل
أحار فما املعاني. لتكرر األلفاظ تكررت فقد قيامه؛ منكر إنكار عن جواب والثالث سائل،

جوابًا. املتفلسف
كان وإال أزيد ال الحاجة، بمقدار الكالم يكون أن الحظت العرب أن نعلم هذا ومن

والبيان. اإلفصاح وهو بالغرض، أخل وال أنقص وال عبثًا،
الظالم. الدلج: (11)

البسها. (12)
لقرينة، احتياج بدون الثالثة األزمنة أحد عىل بصيغته دال الفعل أن وذلك (13)
كان وملا غًدا»، أو أمس أو «اآلن لفظه ذكر بقرينة الزمن عىل يدل فإنه االسم بخالف
— الوجود يف أجزاؤه تجتمع ال أي بالذات؛ قار غري الفعل مدلويل أحد هو الذي الزمان

أيًضا. للتجدد مفيًدا الثالثة األزمة بأحد التقييد إفادته مع الفعل كان
َكِثرٍي ِيف يُِطيُعُكْم ﴿َلْو نحو: االسمية الجملة يف الثبوتي االستمرار نظري وذلك (14)

ومشقة. عنت لكم لحصل فوقتًا وقتًا إطاعتكم عىل استمر لو أي: َلَعِنتُّْم﴾؛ اْألَْمِر ِمَن
إليه. للمسند املسند ثبوت ملجرد موضوعة االسمية فالجملة (15)

اقتضاء غري من لليشء اليشء به يثبت أن عىل االسم موضوع القاهر: عبد الشيخ قال
إثبات من ألكثر منطلق» «زيد نحو: يف نعرض فال فشيئًا، شيئًا ويحدث يتجدد أنه
هو والقرص الطول ثبوت أن أي قصري»؛ وعمرو طويل «زيد يف كما فعًال، له االنطالق
فالتمثيل وحينئذ الوصفني، هذين يف املالزمة فمن الدوام استفادة وأما الوضع، بأصل

للمنفي.
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وتقسيمه اإلنشاء يفحقيقة

اغفر نحو: لذاته،1 كذبًا وال صدًقا يحتمل ال كالم واصطالًحا: اإليجاد، لغة: اإلنشاء
كذب. أو صدق قائله إىل يُنسب فال وارحم،

إذا إال يتحقق وال مضمونه يحصل ال ما «هو اإلنشاء: تعريف يف فقل شئت وإن
يف املحبوب وطلب تفعل»، «ال يف الكف وطلب «افَعْل»، يف الفعل فطلب به» تلفظت
إال حصل ما ذلك كل «النداء»؛ يف اإلقبال وطلب «االستفهام»، يف الفهم وطلب «التمنِّي»،

بها. املتلفظ الصيغ بنفس
طلبي. غري وإنشاء طلبي، إنشاء نوعني: إىل اإلنشاء وينقسم

ويكون الطلب، وقت حاصل غري مطلوبًا يستدعي ال ما الطلبي» غري «فاإلنشاء
وكم ، ولعلَّ بُربَّ ويكون والرجاء، والتعجب والقسم، العقود، وصيغ والذم، املدح، بصيغ

الخربية.

حبذا، وال حبذا نحو: مجراهما، جرى وما وبئس بنعم فيكونان والذم: املدح أما (١)
أصًال. بكر وخبث نفًسا، عيلٌّ طاب نحو: فعل، إىل املحولة واألفعال

وبغريه وأعتقُت، ووهبُت واشرتيت بعُت نحو: كثريًا، باملايض فتكون العقود: وأما (٢)
تعاىل. هللا لوجه حر وعبدي بائع، أنا نحو: قليًال

كذا. فعلت ما لعمرك نحو: وبغريها، والتاء والباء بالواو فيكون القسم: وأما (٣)
بغريهما، وسماًعا به، وأْفِعْل أفعله ما بصيغتني، قياًسا فيكون التعجب: وأما (٤)

َفأَْحيَاُكْم﴾. أَْمَواتًا َوُكنْتُْم ِباهللِ تَْكُفُروَن ﴿َكيَْف عامًلا دره هلل نحو:
ِباْلَفتِْح﴾. يَأِْتَي أَْن هللاُ ﴿َفَعَىس نحو: واخلولق، وحرى بعىس فيكون الرجاء: وأما (٥)
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األصل يف صيغه أكثر ألن البالغة؛ علماء عنه تبحث ال الطلبي غري اإلنشاء أن واعلم
يمتاز ملا الطلبي» «اإلنشاء هو املعاني علم يف عنه املبحوث وإنما اإلنشاء، إىل نقلت أخبار

بالغية. لطائف من به
اعتقاد يف حاصل3 غري 2 مطلوبًا يستدعي الذي هو الطلبي» اإلنشاء أن يتضح «إذن

الطلب. وقت املتكلم
والنداء.4 والتمني، واالستفهام، والنهي، األمر، خمسة: وأنواعه

مباحث. خمسة الباب هذا ويف

األمر يف األول: املبحث (1)

أربع وله اإللزام، مع االستعالء5 وجه عىل امُلخاطب من الفعل حصول طلب هو األمر:
صيغ:

ِبُقوٍَّة﴾. اْلِكتَاَب ُخِذ يَْحيَى ﴿يَا تعاىل: كقوله األمر، فعل (١)
ِمْن َسَعٍة ذُو ﴿ِليُنِْفْق وتعاىل: سبحانه كقوله األمر، بالم املجزوم واملضارع (٢)

َسَعِتِه﴾.
اْهتََديْتُْم﴾. إِذَا َضلَّ َمْن ُكْم يَُرضُّ َال أَنُْفَسُكْم ﴿َعَليُْكْم نحو: األمر، فعل واسم (٣)

الخري. سبيل يف سعيًا نحو: األمر، فعل عىل النائب واملصدر (٤)

أخرى معاٍن إىل واإللزام» «اإليجاب وهو األصيل معناها عن األمر صيغ تخرج وقد
األحوال. وقرائن الكالم، سياق من تستفاد

ِنْعَمتََك﴾. أَْشُكَر أَْن أَْوِزْعِني ﴿َربِّ تعاىل: قوله يف كالدعاء (١)
األخ. أيها القلم أعطني يساويك: ملن كقولك وااللتماس، (٢)

بَيْنَُكْم َوْليَْكتُْب َفاْكتُبُوُه ى ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل ِبَديٍْن تََدايَنْتُْم ﴿إِذَا تعاىل: كقوله واإلرشاد، (٣)
ِباْلَعْدِل﴾. َكاِتٌب

بَِصريٌ﴾. تَْعَملُوَن ِبَما َُّه إِن ِشئْتُْم َما ﴿اْعَملُوا تعاىل: كقوله والتهديد، (٤)
ِمثِْلِه﴾. ِمْن ِبُسوَرٍة ﴿َفأْتُوا تعاىل: كقوله والتعجيز، (٥)

اْلَخيِْط ِمَن اْألَبْيَُض اْلَخيُْط َلُكُم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى بُوا َواْرشَ ﴿َوُكلُوا تعاىل: كقوله واإلباحة، (٦)
اْلَفْجِر﴾. ِمَن اْألَْسَوِد
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تشاء. كما اجلس ونحو:
تَْصِربُوا﴾. َال أَْو ﴿اْصِربُوا تعاىل: قوله نحو والتسوية، (٧)

آِمِننَي﴾. ِبَسَالٍم ﴿اْدُخلُوَها تعاىل: كقوله واإلكرام، (٨)
هللاُ﴾. َرَزَقُكُم ا ِممَّ ﴿َفُكلُوا تعاىل: كقوله واالمتنان، (٩)
َحِديًدا﴾. أَْو ِحَجاَرًة ﴿ُكونُوا تعاىل: كقوله واإلهانة، (١٠)
اْلُمْستَِقيَم﴾. اَط َ الرصِّ ﴿اْهِدنَا تعاىل: كقوله والدوام، (١١)

القيس: امرئ كقول والتمني، (١٢)

ب��أم��ث��ل م��ن��ك اإلص��ب��اح وم��ا ب��ص��ب��ح ان��ج��ل��ى أال ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��ل أي��ه��ا أال

أَثَْمَر﴾. إِذَا ثََمِرِه إَِىل ﴿انُْظُروا تعاىل: كقوله واالعتبار، (١٣)
«ادخْل». الباب: طرق ملن كقولك واإلذن، (١٤)
َفيَُكوُن﴾. ﴿ُكْن تعاىل: كقوله والتكوين، (١٥)
أختها. أو هنًدا ْج تزوَّ نحو: والتخيري، (١٦)

يليك. مما ُكْل نحو: والتأديب، (١٧)
اْألَْمثَاَل﴾. َلَك بُوا َرضَ َكيَْف ﴿انُْظْر تعاىل: كقوله والتعجب، (١٨)

تمرين

اآلتية: الرتاكيب يف األمر صيغ من املراد ما بنيِّ

ب��م��س��ت��ط��اع ال��خ��ل��ود ن��ي��ل ف��م��ا ص��ب��ًرا ال��م��وت م��ج��ال ف��ي ف��ص��ب��ًرا

ك��البً��ا وال بَ��َل��ْغ��َت ك��ع��بً��ا ف��ال نُ��َم��يْ��ٍر ِم��ن إن��ك ال��طَّ��ْرَف ف��ُغ��ضَّ

ه��ازُل ده��َرِك إنَّ ج��دِّي ن��ف��ُس وي��ا ذم��ي��م��ة ال��ح��ي��اة إن ُزْر م��وُت ف��ي��ا
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اْلَجاِهِلنَي﴾. َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ (١)

ت��ق��ل��ت إن َم��ْق��ِل��يَّ��ة وال ل��دي��ن��ا م��ل��وم��ة ال أح��س��ن��ي أو ب��ن��ا أس��ي��ئ��ي (٢)

ت��ط��ل��ِع ال ق��ف ص��ب��ح ي��ا ُزل ن��وم ي��ا ُط��ل ل��ي��ُل ي��ا (٣)

ال��ق��ص��ور ش��اه��ق��ة ظ��ل ف��ي س��ال��ًم��ا ل��ك ب��دا م��ا ِع��ْش (٤)

ُدوِر﴾. الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن ِبِه اْجَهُروا أَِو َقْوَلُكْم وا ﴿َوأَِرسُّ (٥)

ع��ت��اُب ب��ال��ج��ان��ي ال��رف��ق ف��إن ع��ل��ي��ه��م ال��م��ول��ى أي��ه��ا ت��رف��ق (٦)

ع��ن��ادا ل��ه ت��ط��ي��ق م��ن ف��ع��ان��د تُ��ص��ادا أن ت��ك��ب��ر ال��ع��ن��ق��اء أرى (٧)

ك��راك��م��ا ت��ق��ض��ي��ان ال أج��دك��م��ا رق��دت��م��ا ق��د ط��ال��م��ا ُه��بَّ��ا خ��ل��ي��ل��يَّ (٨)

ُم��ْخ��َل��دا ب��خ��ي��ًال أو تَ��َريْ��َن م��ا أرى ل��ع��ل��ن��ي ُه��زًال م��ات ج��واًدا أري��ن��ي (٩)

َصاِدِقنَي﴾. ُكنْتُْم إِْن بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ﴿ُقْل تعاىل: قال (١٠)

ال��ه��م��ل م��ع ت��رع��ى أن ب��ن��ف��س��ك ف��ارب��أ ل��ه ف��ط��ن��ت إن ألم��ر رش��ح��وك ق��د (١١)

أَْمِري﴾. ِيل ْ َويَرسِّ * َصْدِري ِيل ْح اْرشَ ﴿َربِّ (١٢)
فادُرجي. ِك بعشُّ هذا ليس (١٣)

غًدا.» تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا، تعيش كأنك لدنياك «اعمل (١٤)
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ال��م��ط��ال��ب ج��م��ي��ع ع��ن ن��داك��م ك��ف��ان��ي ف��ل��ي��ُج��ْد ش��اء وم��ن ف��ل��ي��ب��خ��ل ش��اء ف��م��ن (١٥)

آم��ي��ن��ا ق��ال ع��ب��ًدا ال��ل��ه وي��رح��م أب��ًدا ح��ب��ه��ا ت��س��ل��ب��ن��ي ال رب ي��ا

ال��م��ج��ام��ع ج��ري��ر ي��ا ج��م��ع��ت��ن��ا إذا ب��م��ث��ل��ه��م ف��ج��ئ��ن��ي آب��ائ��ي أول��ئ��ك (١٦)

ال��ب��ذل ك��ث��رة م��ن م��ات ك��ري��ًم��ا وه��ات��وا ب��ب��خ��ل��ه ع��م��ًرا ط��ال ب��خ��ي��ًال أرون��ي

ح��ذر ع��ل��ى م��ن��ه��ا وك��ن ش��رٍّا ف��ظ��ن م��ع��ج��زة ب��األي��ام ظ��ن��ك وح��س��ن

منها الغرض األمر صيغة الرقم

اإلرشاد العفو خذ (١)
التسوية بنا أسيئي (٢)
التمني زل – طل (٣)
الدعاء سامًلا عش (٤)
التسوية قولكم أرسوا (٥)
الدعاء ترفق (٦)
اإلهانة عائد (٧)
االلتماس هبا (٨)
التعجيز جواًدا أريني (٩)
التعجيز برهانكم هاتوا (١٠)
اإلرشاد بنفسك فاربأ (١١)
الدعاء صدري يل ارشح (١٢)
اإلهانة أدرجي (١٣)
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منها الغرض األمر صيغة الرقم

اإلرشاد لدنياك اعمل (١٤)
التخيري فليبخل (١٥)
التعجيز جئني (١٦)

نموذج

اآلتية: األمثلة يف وصيغته اإلنشاء نوع بنيِّ

وال��َم��َل��ق ال��ت��ب��دي��ل ش��م��ائ��ل��ه وم��ن ش��ي��م��ت��ه غ��ي��ر ال��م��ت��ح��ل��ي أي��ه��ا ي��ا (١)
ال��خ��ل��ق دون��ه ي��أت��ي ال��ت��خ��ل��ق إن دي��دن��ه ال��م��ع��روف ُخ��ل��ق��ك إل��ى ارج��ع

وع��ق��ال ج��س��ًم��ا ي��زي��ن وج��م��اًال ُح��س��ن آي��ة ردت إن اب��ن��ت��ي ي��ا (٢)
وأع��ل��ى أس��م��ى ال��ن��ف��وس ف��ج��م��ال ن��ب��ذًا ال��ت��ب��رج ع��ادة ف��ان��ب��ذي
ش��ك��ال تُ��ض��اَرع ال ال��روض وردة ول��ك��ن ورًدا ال��ص��ان��ع��ون ي��ص��ن��ع

ص��ن��ع��وا م��ا غ��بَّ رج��ال ي��ذوق ح��ت��ى ي��م��ن��ع��ه ال��م��ع��روف ي��م��ن��ع م��ن ل��ي��ت ي��ا (٣)

ال��ع��ق��ل يُ��ك��ت��س��ب ال��م��ال ب��اك��ت��س��اب وال ال��غ��ن��ى يُ��ك��ت��س��ب ب��ال��ع��ق��ل م��ا ل��ع��م��رك (٤)

طريقته نوعه اإلنشاء صيغة املثال رقم

النداء طلبي … شيمته غري املتحىل أيها يا
إلخ

(١)

األمر طلبي املعروف خلقك إىل ارجع  
النداء طلبي حسن آية أردت إن ابنتي يا (٢)
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طريقته نوعه اإلنشاء صيغة املثال رقم

األمر طلبي التربج عادة فانبذي  
التمني طلبي املعروف يمنع من ليت يا (٣)
القسم طلبي غري يكتسب بالعقل ما لعمرك

الغنى
(٤)

أجوبتها يطلب اإلنشاء عىل أسئلة

كم الطلبي؟ غري اإلنشاء هو ما اإلنشاء؟ ينقسم كم إىل واصطالًحا؟ لغة اإلنشاء هو ما
إليها تخرج التي املعاني هي ما لألمر؟ صيغة كم األمر؟ هو ما الطلبي؟ اإلنشاء أقسام

معناها. أصل عن األمر صيغ

النهي يف الثاني: املبحث (2)

واحدة، صفة وله اإللزام، مع االستعالء6 وجه عىل اليشء عن الكفِّ طلب هو النهي:
إِْصَالِحَها﴾، بَْعَد اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا ﴿َوَال تعاىل: كقوله الناهية، بال املقرون املضارع وهي

بَْعًضا﴾. بَْعُضُكْم يَْغتَْب َوَال ُسوا تََجسَّ ﴿َوَال
الكالم سياق من تُستفاد أَُخر، معاٍن إىل معناها أصل عن الصيغة هذه تخرج وقد

األحوال: وقرائن

أَْخَطأْنَا﴾. أَْو نَِسينَا إِْن تَُؤاِخذْنَا َال ﴿َربَّنَا تعاىل: قوله نحو كالدعاء، (١)
تتواَن. ال األخ أيها يساويك: ملن كقولك وااللتماس، (٢)

تَُسْؤُكْم﴾. َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا ﴿َال تعاىل: كقوله واإلرشاد، (٣)
الظَّاِلُموَن﴾. يَْعَمُل ا َعمَّ َغاِفًال هللاَ تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال تعاىل: كقوله والدوام، (٤)

بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال تعاىل: قوله نحو العاقبة، وبيان (٥)
أَْحيَاءٌ﴾.

إِيَماِنُكْم﴾. بَْعَد َكَفْرتُْم َقْد تَْعتَِذُروا ﴿َال تعاىل: قوله نحو والتيئيس، (٦)
تنقيض. ال األنس ليلة يا نحو: والتمني، (٧)
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وكقوله:

ت��ط��ل��ع ال ق��ف ص��ب��ح ي��ا ُزل ن��وم ي��ا ط��ل ل��ي��ُل ي��ا

أمري. تطع ال لخادمك: كقولك والتهديد، (٨)
الصالة. يف وأنت تلتفت ال نحو: والكراهة، (٩)

مثله. وتأتَي ُخلق عن تنَه ال نحو: والتوبيخ، (١٠)
َمَعنَا﴾. هللاَ إِنَّ تَْحَزْن ﴿َال نحو: واالئتناس، (١١)

كقوله: والتحقري، (١٢)

ال��ب��ال ن��اع��م م��س��ت��ري��ًح��ا وع��ش ص��ع��ب ُس��ل��م��ه ال��م��ج��د إن ال��م��ج��د ت��ط��ل��ب ال

وكقوله:

ال��ك��اس��ي ال��ط��اع��م أن��ت ف��إن��ك واق��ع��د ل��ب��غ��ي��ت��ه��ا ت��رح��ل ال ال��م��ك��ارم دع

تطبيق

اآلتية: النهي صيغ من يُراد ما اذكر
تَْعَلُموَن﴾. َوأَنْتُْم اْلَحقَّ َوتَْكتُُموا ِباْلبَاِطِل اْلَحقَّ تَْلِبُسوا ﴿َوَال (١)

وي��ت��ع��ب��وا ال��ع��ت��اب ط��ول م��ن ف��ت��ت��ع��ب ط��ب��اع��ه��م غ��ي��ر ال��ن��اس ت��ل��زم��ن ف��ال (٢)
ُخ��ل��ب ال��ب��وارق إي��م��اض ف��أك��ث��ر ب��ش��اش��ة ب��ح��س��ن م��ن��ه��م ت��غ��ت��رر وال

ال��ع��اق��ل ال��ت��ج��رب��ة أخ��ي َح��ْرَب إرب��ة ذا ك��ن��ت إن ت��ه��ج ف��ال (٣)

اْليَْوَم﴾. تَْعتَِذُروا ﴿َال (٤)

ال��ص��ب��را ت��ل��ع��ق ح��ت��ى ال��م��ج��د ت��ب��ل��َغ ل��ن آك��لُ��ه أن��َت ت��م��ًرا ال��م��ج��َد ت��ح��س��ِب ال (٥)
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القمر. أيها العيون عن تحتجب ال (٦)

أن��داده م��ن ف��ل��س��ت ي��دي��ه ِب��نَ��َدى م��ت��ش��بِّ��ًه��ا ل��ج��ع��ف��ر ت��ع��رض��ن ال (٧)

ارت��ق��ى ث��م ه��وى م��غ��ل��وب ف��ل��رب م��ج��دك��م ت��س��ت��ردوا أن ت��ي��أس��وا ال (٨)

تُ��ْع��ِدي ال��س��ف��ه��اء خ��الئ��ق ف��إن ال��دَّن��اي��ا أه��ل إل��ى ت��ج��ل��س وال

الغرض

بالباطل الحق خلطهم عىل التوبيخ (١)
الخلق حسن إىل اإلرشاد (٢)

والنصح اإلرشاد (٣)
والتقريع التوبيخ (٤)
والتعنيف التوبيخ (٥)

التمني (٦)
والتأنيب التوبيخ (٧)

بالنصح الهمة استنهاض (٨)

االستفهام يف الثالث: املبحث (3)

قبل. من معلوًما يكن لم بيشء العلم طلب هو االستفهام:
وكيف، وأيَّان، ومتى، وما، وهل، الهمزة، وهي: اآلتية؛ أدواته إحدى من بأداة وذلك

وأي. وكم، وأنَّى، وأين،
أقسام: ثالثة إىل الطلب بحسب وتنقسم

الهمزة. وهو: أخرى، تارة والتصديق تارة، التصور به يُطلب ما (أ)
هل. وهو: فقط، التصديق به يُطلب وما (ب)

االستفهام. ألفاظ بقية وهو فقط، التصور به يُطلب وما (ج)
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الهمزة (1-3)

تصديق. أو ر، تصوُّ أمرين: أحد بالهمزة يُطلب

حصل سفًرا أن تعتقد سعيد؟ أم مسافر أعيل نحو: املفرد،7 إدراك هو فالتصور: (أ)
تعيينه. تطلب ولكن أحدهما، من

مثًال. «سعيد» فيقال: بالتعيني، فيه يجاب ولذا
أكان: سواء بها، عنه املسئول يليها أن التصور لطلب التي الهمزة وحكم

يوسف؟ أم هذا فعلَت أأنَت نحو: إليه، مسنًدا (١)
فيه؟ راغب أم األمر عن أنت أراغب نحو: مسنًدا، أم (٢)

سعيًدا؟ أم تقصد إياي نحو: مفعوًال، أم (٣)
ماشيًا؟ أم حرضت أراكبًا نحو: حاًال، أم (٤)

الجمعة؟ يوم أم قدمت الخميس أيوم نحو: ظرًفا، أم (٥)

غالبًا، أم بعد يذكر معادل له ويكون الهمزة، بعد التصور يف عنه املسئول ويذكر
متصلة. وتُسمى

إِبَْراِهيُم﴾؟ يَا ِبآِلَهِتنَا َهذَا َفَعْلَت ﴿أَأَنَْت نحو: املعادل ذكر عن يُستغنى وقد
وقوعها»8 عدم أو إليه واملسند املسند بني تامة نسبة وقوع إدراك «هو والتصديق (ب)
«بنعم» إثباتًا للجواب ًقا مصدِّ جملته، يف عنه استُفهم مما الذهن خايل املتكلم يكون بحيث

«بال». نفيًا أو
النسبة. بها أريد إذا التصديق عىل تدل االستفهام وهمزة

ثبوت عن تستفهم األمري؟9 أحرض كقولك: الفعلية، الجمل يف التصديق ويكثر
ال. أو نعم بلفظة: يُجاب الحالة هذه ويف ونفيها، النسبة

مسافر؟ أعيلٌّ نحو: االسمية، الجمل يف التصديق ويقل
ُقدرت بعدها «أم» جاءت فإن مثل، كما معادل التصديق همزة مع يذكر أن ويمتنع

«بل»: بمعنى وتكون منقطعة10

واق��ع اآلن ه��و أم ن��اءٍ أم��وت��ي م��ال��ك��ا ف��ق��دي ب��ع��د أب��ال��ي ول��س��ت
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ونحو:

ي��ن��ط��ق ال م��يْ��ت ي��س��م��ع ك��ي��ف أم ن��ادي��ت��ه إن ال��ن��ض��ر ي��س��م��ع��ن ه��ل

هل (2-3)

هل نحو: غري، ال وقوعها عدم أو النسبة وقوع معرفة أي فقط؛ التصديق بها يُطلب
أسالفهم؟ مجد عىل املرصيون حافظ

فلذا: املتصلة؛ أم بعد املعادل معها يُذكر ال التصديق بطلب اختصاصها وألجل

الواقعة «أم» بعد سعيد وهو املفرد وقوع ألنَّ سعيد؟» أم قام سعد «هل امتنع (أ)
متصلة. أم أن عىل دليل االستفهام حيز يف

الحكم. أصل أوًال بها يُعَلم أن حينئذ بد وال األمرين، أحد تعيني لطلب وهي
لم وإال معلوم، غري فيها فالحكم فقط، الحكم لطلب ألنها ذلك؛ يناسبها ال و«هل»
أن تفيد «هل» ألنَّ التناقض؛ إىل و«أم» «هل» بني الجمع يؤدي وحينئذ بها، عنه يُستفهم

لطلبه. ألنها بالحكم؛ جاهل السائل
جاءت فإن األمرين، أحد تعيني يطلب وإنما به، عالم السائل أنَّ تفيد املتصلة و«أم»
عدوك؟ أم صديقك جاء هل نحو: اإلرضاب، تفيد التي بل بمعنى منقطعة كانت كذلك أم
وهو النسبة، أصل بحصول للعلم مظنة هو تركيب يف «هل» استعمال وقبح (ب)
الفعل عىل املعمول فتقديم أكرمت؟ خليًال هل نحو: الفعل، عىل املعمول فيه يتقدم ما

عبث. وهو الحاصل حصول لطلب هل وتكون للمتكلم، العلم حصول غالبًا يقتيض

تنبيهات

جوابًا تصُدق؟ هل يقال: فال لالستقبال، املضارع تُخلص وَسْوف؛ كالسني هل األول:
وتخليصها بالتصديق، اختصاصها وألجل أتصُدق؟ له: تقول بل اآلن، أحبك قال: ملن
عيلٌّ، يجيء هل نحو: تقديًرا، أو لفًظا بالفعل اتصالها قوي — لالستقبال املضارع

يجيء؟ عيلٌّ هل أو:
عىل داللة الحاصل صورة يف يحصل ما إلبراز االسم إىل الفعل عن ُعِدل فإن
﴿َفَهْل تعاىل: كقوله املقصود إفادة يف أبلغ العدول هذا كان — بحصوله العناية كمال
وذلك تشكرون؛ هل قولك: من الشكر طلب عىل أدل الرتكيب فهذا َشاِكُروَن﴾. أَنْتُْم

ذُكر. ملا لذلك الداعي قوة عىل يدل عنه والعدول هل، بعد الزم الفعل ألنَّ
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ومركبة: بسيطة نوعان: هل الثاني:

وجوده، عدم أو نفسه، يف يشء وجود عن بها يُستفهم التي هي فالبسيطة (أ)
موجود؟ الويف الخل هل ونحو: موجودة؟ العنقاء11 هل نحو:

نحو: له، وجوده وعدم ليشء يشء وجود عن بها يُستفهم التي هي واملركبة (ب)
اس؟ حسَّ النبات هل مسكون؟ املريخ هل

عىل: تدخل ال «هل» الثالث:

عيل يفهم هل يقال: فال املنفي* (١)
وهو عليٍّا تحتقر هل يقال: فال

شجاع
هو الذي املضارع عىل وال (٢)

للحال
مسافر األمري إنَّ هل يقال: فال إنَّ عىل وال (٣)

زرتك إذا هل يقال: فال
تكرمني

الرشط عىل وال (٤)

هل أو: فيتقدم هل يقال: فال
يتقدم ثم

العطف† حرف عىل وال (٥)

واحًدا منَّا بًرشا هل يقال: فال
تتَّبعه

بعده اسم عىل وال (٦)

«قد يقال: فال املنفي، عىل تدخل ال وهي قد، بمعنى األصل يف هل ألن أي: *
سواء املثبتة، النسب عىل بدخولها مخصوصة هي فحينئذ خليل» يقوم ال
أنها ينايف ال املنفي عىل دخولها عدم أن واعلم اسمية، أو فعلية جمًال أكانت

والسلبي. اإليجابي يف سواء مطلًقا التصديق لطلب
دائًما. بعده تقع بل العاطف الحرف قبل هل تقع ال أي: †

ذُكر. ما جميع عىل تدخل فإنها الهمزة بخالف
معنًى لهما ليس حرفان ألنهما بعدهما؛ ا عمَّ بهما يُسأل وهل الهمزة أن واعلْم

ُمستقل.
وهي: معناها، عن بها فيُسأل فقط، «للتصور» موضوعة االستفهام أدوات بقية الرابع:

وأي. وكم، وأنى، وأين، وكيف، وأيَّان، ومتى، ما،
عنه. املسئول بتعيني معها الجواب يكون ولهذا
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ومن – ما (3-3)

بها: ويُطلب العقالء، غري أفراد عن لالستفهام موضوعة ما:

ذهب. إنه الجواب: يف فيقال العسجد؟ ما نحو: االسم: إيضاح (أ)
نهاري. كوكب بأنه فيجاب الشمس؟ ما نحو: ى، املسمَّ حقيقة بيان بها يُطلب أو (ب)

مثًال. قصري، أو طويل وجوابه: خليل؟ ما نحو: الصفة، بيان بها يُطلب أو (ج)

التي و«ما» االسم لرشح التي «ما» بني العقيل12 الرتتيب يف البسيطة هل وتقع
ثم بإنسان، فيجاب رشحه، عن «بما» أوًال يسأل مثًال البرش معنى يجهل فمن للحقيقة،
ناطق. بحيوان فيجاب حقيقته، عن «بما» ثم بنعم، فيجاب وجوده، عن البسيطة «بهل»
مرص؟ فتح من نحو: العقالء، أفراد تعيني بها ويُطَلب لالستفهام، موضوعة وَمن

الخريية؟ القناطر شيَّد َمْن ونحو: األكرب؟ الهرم شيَّد من ونحو:

وأيان – متى (4-3)

مستقبًال، أو ماضيًا أكان سواء الزمان، تعيني بها ويُطلب لالستفهام، موضوعة متى:
بالحرية؟ نحظى ومتى عمر؟ الخالفة توىل متى نحو:

يف وتكون خاصة، املستقبل الزمان تعيني بها ويُطلب لالستفهام، موضوعة وأيان:
اْلِقيَاَمِة﴾.13 يَْوُم أَيَّاَن ﴿يَْسأَُل تعاىل: كقوله غريه دون والتفخيم» «التهويل موضع

وأي – وكم – وأنى – وأين – كيف (5-3)

ِمْن ِجئْنَا إِذَا ﴿َفَكيَْف تعاىل: كقوله الحال، تعيني بها ويُطلب لالستفهام، موضوعة كيف:
وكقوله: ِبَشِهيٍد﴾. ٍة أُمَّ ُكلِّ

ج��م��ي��ل؟! ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ورأي ال��غ��ن��ى أح��رم أو ال��ف��ق��ر أخ��اف وك��ي��ف

َكاُؤُكُم﴾. ُرشَ ﴿أَيَْن نحو: املكان، تعيني بها ويُطلب لالستفهام، موضوعة وأين:
كثرية: ملعاٍن وتأتي لالستفهام، موضوعة وأنى:

َمْوتَِها﴾. بَْعَد هللاُ َهِذِه يُْحِيي ﴿أَنَّى تعاىل: كقوله كيف، بمعنى فتكون (١)
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َهذَا﴾. َلِك أَنَّى َمْريَُم ﴿يَا تعاىل: كقوله أين، من بمعنى وتكون (٢)
شئت. أنى زرني كقولك: متى، بمعنى وتكون (٣)

َلِبثْتُْم﴾. ﴿َكْم تعاىل: كقوله مبهم، عدد تعيني بها ويُطلب لالستفهام، موضوعة وكم:
كقوله هما، يعمُّ أمر يف املتشاركني أحد تمييز بها ويُطلب لالستفهام، موضوعة وأي:
والعدد، والحال، واملكان، الزمان عن بها ويُسأل َمَقاًما﴾. َخرْيٌ اْلَفِريَقنْيِ ﴿أَيُّ تعاىل:

«أي». إليه تُضاف ما حسب عىل وغريه، والعاقل
أخذت «ما» تفيده ما إىل أُضيفت فإن إليه؛ تُضاف مما معناها «أي» تأخذ ولذا
أخذت السابقة األدوات من غريهما أو كيف» أو «متى تفيده ما إىل أضيفت وإن حكمها،

معناها.
فيستفهم بمجهول» العلم طلب «وهو األصيل معناها عن االستفهام ألفاظ تخرج وقد
ذلك: أهم ومن وداللته، الكالم سياق من تُفهم ألغراضأخرى به» «العلم مع اليشء عن بها

انتهوا. أي: ُمنْتَُهوَن﴾ أَنْتُْم ﴿َفَهْل تعاىل: كقوله األمر، (١)
تَْخَشْوُه﴾.14 أَْن أََحقُّ َفاهللُ ﴿أَتَْخَشْونَُهْم تعاىل: كقوله والنهي، (٢)

يُْؤِمنُوَن﴾. َال تُنِْذْرُهْم َلْم أَْم أَأَنْذَْرتَُهْم َعَليِْهْم ﴿َسَواءٌ تعاىل: كقوله والتسوية، (٣)
اْإلِْحَساُن﴾.15 إِالَّ اْإلِْحَساِن َجَزاءُ ﴿َهْل تعاىل: كقوله والنفي، (٤)

تَْدُعوَن﴾. ِهللا ﴿أََغرْيَ تعاىل: كقوله واإلنكار،16 (٥)
أَِليٍم﴾. َعذَاٍب ِمْن تُنِْجيُكْم ِتَجاَرٍة َعَىل أَُدلُُّكْم ﴿َهْل تعاىل: كقوله والتشويق، (٦)

ُموَىس﴾. يَا ِبيَِمينَِك ِتْلَك ﴿َوَما تعاىل: كقوله واالستئناس، (٧)
َصْدَرَك﴾. َلَك ْح نَْرشَ ﴿أََلْم تعاىل: كقوله والتقرير،17 (٨)

ُة﴾. اْلَحاقَّ َما أَْدَراَك َوَما * ُة اْلَحاقَّ َما * ُة ﴿اْلَحاقَّ تعاىل: كقوله والتهويل، (٩)
ُمِبنٌي﴾. َرُسوٌل َجاءَُهْم َوَقْد الذِّْكَرى َلُهُم ﴿أَنَّى تعاىل: كقوله واالستبعاد، (١٠)

الشاعر: قول ونحو

ج��واب��ه؟! ردَّ ال��ح��ل��م ك��ان وج��ه��ل��ت أغ��ض��ب��ت��ه إذا ب��إن��س��ان ل��ي م��ن

ِبِإذِْنِه﴾. إِالَّ ِعنَْدُه يَْشَفُع الَِّذي ذَا ﴿َمْن تعاىل: كقوله والتعظيم، (١١)
كثريًا؟! مدحته الذي أهذا نحو: والتحقري، (١٢)
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اْألَْسَواِق﴾. ِيف َويَْمِيش الطََّعاَم يَأُْكُل الرَُّسوِل ِلَهذَا ﴿َما تعاىل: كقوله والتعجب، (١٣)
الشاعر: وكقول

ق��ب��ل��ي؟ ق��ات��ل��ه ح��ب م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال رأي��ت��م��ا ه��ل ع��ش��ت��م��ا ف��ي��م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ

كذا؟! تفعل أن لك غ يسوِّ أعقلك نحو: والتهكم، (١٤)
ِبَعاٍد﴾. َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم نحو: والوعيد: (١٥)

دعوتك؟ كم ونحو: ِهللا﴾. نَْرصُ ﴿َمتَى كقوله: واالستنباط، (١٦)
َخرْيٌ﴾. ُهَو ِبالَِّذي أَْدنَى ُهَو الَِّذي ﴿أَتَْستَبِْدلُوَن تعاىل: كقوله الخطأ، عىل والتنبيه (١٧)

اْلُعْمَي﴾. تَْهِدي أَْو مَّ الصُّ تُْسِمُع ﴿أََفأَنَْت تعاىل: كقوله الباطل، عىل والتنبيه (١٨)
الكويف: الدين شمس كقول والتحرس، (١٩)

ج��ي��ران��ي؟! ج��ي��رانُ��ه��ا وال أه��ل��ي أه��لُ��ه��ا ال أص��ب��ح��ْت ل��ل��م��ن��ازل م��ا

تَذَْهبُوَن﴾. ﴿َفأَيَْن تعاىل: كقوله الطريق، ضالل عىل والتنبيه (٢٠)
املعري: العالء أبي كقول والتكثري، (٢١)

ع��اد؟ ع��ه��د م��ن ال��ق��ب��ور ف��أي��ن ال��رح��ب ت��م��أل ق��ب��ورن��ا ه��ذه ص��اِح!

واآلتية السابقة األمثلة يف االستفهام صورة يف األخبار من ُوضع ما كل أن واعلْم
وجماًال. روعة املعنى زادت بالغية، مزية له تجددت

يف واالستفهام» والنهي، «األمر، من كل يستعمل أنه أيًضا فاعرف هذا؛ عرفت إذا
ُوضِعت ما غري يف استعمالها يكون وال األدبي، الذوق إىل إدركها يف يُرجع أخرى، أغراض
البالغة. درجات يف الكالم بها يرتقى مزية، االستعمال لهذا تجعل أدبية، لطريقة إال له

تطبيق

ييل: فيما باالستفهام يراد ماذا

راح؟ ب��ط��ون ال��ع��ال��م��ي��ن وأن��دى ال��م��ط��اي��ا رك��ب م��ن خ��ي��ر أل��س��ت��م (١)
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ي��ل��ع��ب؟ ال وال��م��وت ون��ل��ع��ب ت��ذه��ب وأي��ام��ن��ا أن��ل��ه��و (٢)

ي��ه��دم؟ وغ��ي��رك ت��ب��ن��ي��ه ك��ن��ت إذا ت��م��ام��ه ي��وًم��ا ال��ب��ن��ي��ان ي��ب��ل��غ م��ت��ى (٣)

ش��ان��ي؟ ال��خ��الئ��ق ع��رف م��ا ب��ع��د م��ن م��س��اءت��ي ال��ع��دو ي��ل��ت��م��س ف��ع��الم (٤)

ج��م��ي��ل؟ ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ورأي ال��غ��ن��ى أُح��َرم أو ال��ف��ق��ر أخ��اف وك��ي��ف (٥)

ح��ج��اب؟ م��ن��ك ��ْل��ُت أمَّ ال��ذي ودون ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��ج��ب تُ��رف��ع أن ن��اف��ع��ي وه��ل (٦)

ث��غ��ر؟ وس��داد ك��ري��ه��ة ل��ي��وم أض��اع��وا ف��ت��ى وأي أض��اع��ون��ي (٧)

اق��دم��ي؟ ل��ه��ا ي��ق��ول ق��ل��ي��ًال وك��ان أح��ج��م��ت ال��خ��ي��ل إذا ك��اف��ور م��ث��ل وَم��ن (٨)

م��ث��ل��ي؟ ش��اع��ر ال��رض��ا دون م��ا ويُ��ح��رم ش��اع��ًرا ث��الث��ون يُ��ع��ط��ى أن ال��ح��ق أف��ي (٩)

س��ائ��ل؟ يُ��خ��يَّ��ب أو واٍش يُ��ص��دَّق خ��ف��ي��ة ك��ل م��ارس��ت وق��د أع��ن��دي (١٠)

ي��ض��ي��ر؟ ال��ذب��اب أج��ن��ح��ة أط��ن��ي��ن ض��ائ��ري وع��ي��دك ف��م��ا ال��وع��ي��د ف��دع (١١)

ُم��ص��ل��ت؟ ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن ال��م��ن��اي��ا وس��ي��ف وح��ج��ة ب��ع��ذر يُ��دل��ي ال��ذي ذا وم��ن (١٢)
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أع��ت��ذر؟ ك��ي��ف ل��ي ف��ق��ل ذن��وبً��ا ُع��دَّت ب��ه��ا أت��ي��ت��ه ال��الت��ي م��ح��اس��ن��َي إذا (١٣)

أوان؟ ل��ن��ا ي��ك��ون أن ون��أم��ل رك��اب ت��ن��ق��ل��ن��ا وف��ي��َم إالَم (١٤)

ال��ك��رام؟ ب��ن��ت ي��ا ال��ن��وم ف��ي ول��و م��وت��ي ق��ب��ي��ل أراِك أن ل��ي ف��ه��ل

ركب من خري «أنتم مدحه: يف قال جريًرا أن ولو فيه، أبلغ وذلك للمدح، املقام ألن التقرير؛ (١)
يجعله لم االستفهام صورة يف وضعه إذ ولكنه والكذب، الصدق يحتمل «خربًا» قوله لكان املطايا»

عنها. سئل إذا ينكرها وال أحد، يجهلها ال حقيقة جعله بل فيه، يُشك خربًا

للتهكم. يكون أن ويصح اللعب، عن النهي (٢)

يكون. لن ذلك أن وبيان اإلنكار، (٣)

نفًعا. يجديه ال عمل من التعجب (٤)

املدح. يف أوقع وذلك النفي، (٥)

بمفيد. ليس ذلك أن بيان (٦)

شأنه. وإكبار التعظيم، (٧)

بشجاعته. والتنويه النهي، (٨)

يكون. أن ينبغي ال ذلك أن وبيان اإلنكار، (٩)

يكون. أن ينبغي ال ذلك أن وبيان اإلنكار، (١٠)

والتحقري. التهكم (١١)

املوقف. ذلك شأن وتهويل التعظيم، (١٢)

النفي. (١٣)

االستبطاء. (١٤)
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أجوبتها يُطلب االستفهام عىل أسئلة

هو ما التصور؟ هو ما بالهمزة؟ يُطلب الذي ما أدواته؟ هي ما االستفهام؟ هو ما
الذي ما بكم؟ يُطلب ماذا وهل؟ التصديق وهمزة التصور همزة بني الفرق ما التصديق؟
الذي ما بمتى؟ يُطلب الذي ما بما؟ يُطلب الذي ما بمن؟ يُطلب الذي ما بأيان؟ يُطلب
هي ما بأي؟ يطلب الذي ما بأنى؟ يُطلب الذي ما بكم؟ يُطلب الذي ما بكيف؟ يُطلب

األصلية؟ معانيها عن االستفهام أدوات إليها تخرج التي املعاني

تمرين

اآلتية؟ األمثلة يف االستفهام فيها استُعمل التي املعاني هي ما
تعاىل: قال

َوالنُّوُر﴾. الظُّلَُماُت تَْستَِوي َهْل أَْم َواْلبَِصريُ اْألَْعَمى يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل (١)
يَْرُزُقُكْم﴾. ِهللا َغرْيُ َخاِلٍق ِمْن ﴿َهْل (٢)

يَْكُفُروَن﴾. ُهْم ِهللا َوِبنِْعَمِة يُْؤِمنُوَن ﴿أََفِباْلبَاِطِل (٣)
َمرٍَّة َل أَوَّ بََدءُوُكْم َوُهْم الرَُّسوِل ِبِإْخَراِج وا َوَهمُّ أَيَْمانَُهْم نََكثُوا َقْوًما تَُقاِتلُوَن ﴿أََال (٤)

ُمْؤِمِننَي﴾. ُكنْتُْم إِْن تَْخَشْوُه أَْن أََحقُّ َفاهللُ أَتَْخَشْونَُهْم
يَُحرُِّفونَُه ثُمَّ ِهللا َكَالَم يَْسَمُعوَن ِمنُْهْم َفِريٌق َكاَن َوَقْد َلُكْم يُْؤِمنُوا أَْن ﴿أََفتَْطَمُعوَن (٥)

يَْعَلُموَن﴾. َوُهْم َعَقلُوُه َما بَْعِد ِمْن
َوإَِليِْه َوَكْرًها َطْوًعا َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمْن أَْسَلَم َوَلُه يَبُْغوَن ِهللا ِديِن ﴿أََفَغرْيَ (٦)

يُْرَجُعوَن﴾.
يُْؤِمنُوَن﴾. َال تُنِْذْرُهْم َلْم أَْم أَأَنْذَْرتَُهْم َعَليِْهْم َسَواءٌ َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ (٧)

َعِظيًما﴾. َقْوًال َلتَُقولُوَن َُّكْم إِن إِنَاثًا اْلَمَالِئَكِة ِمَن َواتََّخذَ ِباْلبَننَِي َربُُّكْم ﴿أََفأَْصَفاُكْم (٨)
ِبِهْم هللاُ َوَكاَن هللاُ َرَزَقُهُم ا ِممَّ َوأَنَْفُقوا اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمنُوا َلْو َعَليِْهْم ﴿َوَماذَا (٩)

َعِليًما﴾.
َكِريٌم﴾. أَْجٌر َوَلُه َلُه َفيَُضاِعَفُه َحَسنًا َقْرًضا هللاَ يُْقِرُض الَِّذي ذَا ﴿َمْن (١٠)

ُمْستَِقيٍم﴾. اٍط ِرصَ َعَىل َسِويٍّا يَْمِيش ْن أَمَّ أَْهَدى َوْجِهِه َعَىل ُمِكبٍّا يَْمِيش ﴿أََفَمْن (١١)
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َفأَْغنَى﴾. َعاِئًال َوَوَجَدَك * َفَهَدى َضاالٍّ َوَوَجَدَك * َفآَوى يَتِيًما يَِجْدَك ﴿أََلْم (١٢)
نواس: أبو قال (١٣)

ال��زم��ان ص��روف ت��ه��ت��دي ال ح��ي��ث م��ق��ي��م ال��خ��ص��ي��ب ذم��ة ف��ي أن��ا
م��ك��ان��ي؟ ال��خ��ص��ي��ب م��ن وم��ك��ان��ي ال��ل��ي��ال��ي غ��ول ع��ل��يَّ أخ��ش��ى ك��ي��ف

طاهر: بن هللا عبد يمدح تمام أبو وقال (١٤)

ال��ق��ود ال��م��ه��ري��ة وخ��ط��ى ��رى ال��سُّ م��نَّ��ا أخ��ذت وق��د ق��وم��ي َق��ْوَم��س ف��ي ي��ق��ول
ال��ج��ود م��ط��ل��ع ول��ك��ن ك��ال، ف��ق��ل��ت: ب��ن��ا؟ ت��ؤمَّ أن ت��ب��غ��ي ال��ش��م��س أم��ط��ل��َع

بقومه: يفخر وقال (١٥)

ش��رائ��ع ب��ه��ن أوَص��ْوا م��ا ل��ك��ث��رة ل��دي��ه��ُم ال��م��ك��رم��ات وك��أنَّ م��َض��ْوا
وأص��اب��ع؟ ج��وده��م م��ن راح��ة ل��ه��ا ت��ك��ن ف��ل��م ُم��دَّت ال��َم��ْح��ل ف��ي ي��د ف��أي

عنه: عفا قد الحجاج كان الخوارج من رجل وقال (١٦)

م��والت��ه؟ ب��أن��ه��ا ت��ق��رُّ ب��ي��ٍد س��ل��ط��ان��ه ع��ن ال��ح��ج��اج أأُق��ات��ل

تمام: أبو وقال (١٧)

ق؟ ت��ت��ف��وَّ م��ن خ��ل��ف وي��ح��ك! ع��ي��ن��اك، ت��ش��اوس��ت ال��ك��ري��م ع��ب��د ب��ن��ي أإل��ى
ت��ت��دف��ق أي��دي��ه��م وم��ن إال س��ح��اب��ٌة ل��ل��م��ك��رم��ات أن��ش��ئ��ْت م��ا

شوقي: أحمد املرحوم وقال (١٨)

ع��الم��ا؟ ال��ك��ب��رى ال��ض��ج��ة وه��ذه إالم��ا ب��ي��ن��ك��ُم ال��ُخ��ل��ف إالَم
وال��خ��ص��ام��ا؟ ال��ع��داوة وتُ��ب��دون ل��ب��ع��ض ب��ع��ض��ك��ُم ي��ك��ي��د وف��ي��َم
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الرومي: ابن وقال (١٩)

ال��م��ج��ان��ي��ن؟ ف��ي خ��ي��ًرا ��ْل��ُت أمَّ ف��ك��ي��ف أم��ل ل��ي ال��ن��اس ف��ض��الء ف��ي ك��ان م��ا

األحنف: بن العباس وقال (٢٠)

وأوج��اع��ي أس��ق��ام��ي يُ��ك��ث��ر داع��ي ض��رن��ي م��ا إل��ى ق��ل��ب��ي
أض��الع��ي؟! ب��ي��ن ع��دوي ك��ان إذا ع��دوي م��ن اح��ت��راس��ي ك��ي��ف

الحارث: بن ُزفر وقال (٢١)

ب��الئ��ي��ا؟ وح��س��ن أي��ام��ي ب��ص��ال��ح أس��أت��ه إن واح��د ي��وم أي��ذه��ب

األعجم: زياد وقال (٢٢)

األع��اص��ر؟ ري��ح أي م��ن وري��ح��ك��م أن��ت��ُم م��ن ن��س��ي��ن��ا إن��ا أن��ت��م ف��َم��ن

املوصيل: إبراهيم وقال (٢٣)

س��ب��ي��ل ت��أم��ري��ن م��ا إل��ى ف��ل��ي��س اق��ص��ري ل��ه��ا ق��ل��ت ب��ال��ب��خ��ل وآم��رٍة
ج��م��ي��ل؟! ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ورأي ال��غ��ن��ى أُح��رم أو ال��ف��ق��ر أخ��اف وك��ي��ف

َمْعَمر: بن جميل وقال (٢٤)

ل��س��ع��ي��د؟ إذًا إن��ي ال��ُق��َرى ب��وادي ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ج��دي��د؟ ال��ص��ف��اء ح��ب��ل م��ن رثَّ وم��ا م��رة ال��ده��ر م��ن ُس��ع��َدى أَْل��َق��يَ��نَّ وه��ل

الكويف: الدين شمس وقال (٢٥)

ِن؟ ِخ��الَّ ب��ال ن��ي وَخ��الَّ ش��م��ل��ي َخ��ْط��بُ��ه��ا َش��تَّ��ْت ول��ألي��ام ل��ي م��ا
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تمرين

اآلتية: األمثلة يف واالستفهام والنهي األمر إليها خرج التي األغراض ح وضِّ

هجاه: الذي هو غريه وكان هجاه، أنه ظن رجًال يعاتب الطيب أبو قال (١)

إن��ائ��ي؟ م��ن غ��ي��ري م��اء وت��ح��س��ب إخ��ائ��ي إس��ح��ق ب��ن ي��ا أت��ن��ك��ر
ال��س��م��اء؟ ت��ح��ت م��ن خ��ي��ر ب��أن��ك ع��ل��م��ي ب��ع��د ُه��ج��ًرا ف��ي��ك أأن��ط��ق
ال��ض��ي��اء؟! ع��ن ال��ع��ال��م��ون أي��ع��م��ى ل��ي��ل ال��ص��ب��ح ه��ذا ق��ل��ت وه��ب��ن��ي

الدولة: سيف يخاطب وقال (٢)

م��ردَّدا ال��م��ادح��ون أت��اك ب��ش��ع��ري ف��إن��م��ا ش��ع��ًرا أُن��ش��دَت إذا أج��زن��ي
ال��ص��دى واآلخ��ر ال��م��ح��ك��ي ال��ص��ائ��ح أن��ا ف��إن��ن��ي ص��وت��ي غ��ي��ر ص��وت ك��ل ودع

وقال: (٣)

ال��ب��ن��ود وخ��ف��ق ال��ق��ن��ا ط��ع��ن ب��ي��ن ك��ري��م وأن��ت م��ت أو ع��زي��ًزا ع��ش
ال��خ��ل��ود ج��ن��ان ف��ي ك��ان ول��و ال��ذل وذر ل��ظ��ى ف��ي ال��ع��ز واط��ل��ب

وقال: (٤)

م��ج��رم؟ إس��اءة أو م��ح��بٍّ س��روَر ب��ه��ا تُ��رد ل��م إذا ال��دن��ي��ا ت��ط��لُ��ب ل��م��ن

فراس: أبو وقال (٥)

ص��ح��اب ال��ك��ري��م ل��ل��ح��ر أي��ن وم��ن ي��ن��وب��ه ف��ي��م��ا اإلن��س��ان ي��ث��ق ب��م��ن
ث��ي��اب؟ أج��س��اده��ن ع��ل��ى ذئ��ابً��ا أق��ل��ه��م إال ال��ن��اس ه��ذا ص��ار وق��د
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زائدة: بن معن بن هللا عبد يف العتاهية أبو وقال (٦)

خ��ل��خ��اًال س��ي��ف��ك ب��ه َح��ل��ي��ت ك��ن��ت م��ا ف��ُص��ْغ
ق��تَّ��اًال؟ ت��ُك ل��م إذا ب��ال��س��ي��ف ت��ص��ن��ع وم��ا

رشيق: والبن (٧)

ال��ص��ب��اِح ف��ي راح��ة ل��ل��ع��ي��ن ل��ي��س ج��ن��اِح ب��غ��ي��ر ُط��ْل ال��ل��ي��ل أي��ه��ا
ال��ِم��الِح؟ ال��وج��وه ن��ور ع��نِّ��ي ب��ان وف��ي��ه ال��ص��ب��اح أب��غ��ض ال ك��ي��ف

كثري: وقال (٨)

ت��ق��ل��ت إن م��ق��ل��يَّ��ة وال ل��دي��ن��ا م��ل��وم��ة ال أح��س��ن��ي أو ب��ن��ا أس��ي��ئ��ي
ت��ولَّ��ِت ق��د أس��ب��ابُ��ه ب��ع��اق��ب��ٍة أص��ب��ح��ت ل��ع��زة وص��ل ي��ب��ع��دن ف��ال

البحرتي: وقال (٩)

ش��ي��ب��ان ب��ن ذه��ل ف��ي ت��ب��ن��ي��ه وال��م��ج��د ت��ص��ن��ع��ه ل��ل��م��ع��روف ال��ص��ق��ر أب��ا اس��ل��ْم

الفرزدق: وقال (١٠)

ك��ب��اُره��ا؟ رب��ي��ًع��ا أع��ي��ا وق��د ب��خ��ي��ر ص��غ��اره��ا ي��ج��يء أن رب��ي��ٌع أت��رج��و

جرير: وقال (١١)

ن��اج��ي؟ ال��م��ن��ي��ة َش��َرك م��ن أن��ت ه��ل س��رج��ه ت��أخ��ر إذا ل��ل��ج��ب��ان ق��ل

املعرِّي: وقال (١٢)

األم��ث��اال ص��رُف��ه��ا ي��ض��رب زال م��ا ن��واط��ق ف��ه��ي األي��ام ع��ن اف��ه��م
ت��م��ث��اال م��ض��ى ل��م��ا أرت��ك إال م��ع��ج��ب أم��ر دن��ي��اك ف��ي ي��م��ض ل��م
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وقال: (١٣)

ل��ب��ي��س ب��ع��رض ت��ح��ت��ه م��ن وه��و ج��دي��د ب��ث��وب ال��ف��ت��ى اف��ت��خ��ار م��ا
ال��ن��ف��وس ف��ي ب��ع��زة ول��ك��ن وب��ال��ت��ب��ر ب��ال��ل��ج��ي��ن ل��ي��س وال��ف��ت��ى

صغريًا: طفًال يرثي باشا صربي إسماعيل املرحوم وقال (١٤)

ال��ق��م��ر أي��ه��ا ت��م��ه��ل أُن��ًس��ا وال��ب��ي��ِت ه��ًوى وال��ف��ؤاِد ن��وًرا ال��ع��ي��ِن م��ال��ئ ي��ا
ال��ك��در ب��ه ي��ح��ل��ل ال م��ك��ان��ك وال��زم ب��ه ال��ظ��الم ي��خ��ل��ف��ك أف��ق��ك تُ��خ��ل ال

التَّمنِّي يف الرابع: املبحث (4)

حصوله. يُتوقع وال يُرجى، ال الذي املحبوب اليشء طلب هو التمني:

كقوله: مستحيًال، لكونه ا إمَّ (١)

ال��م��ش��ي��ُب ف��ع��ل ب��م��ا ف��أخ��ب��َره ي��وًم��ا ي��ع��ود ال��ش��ب��اب ل��ي��ت أال

أُوتَِي َما ِمثَْل َلنَا َليَْت ﴿يَا تعاىل: كقوله نيله، يف مطموع غري ممكنًا لكونه وإما (٢)
َقاُروُن﴾.

يًا. ترجِّ طلبه كان حصوله يُرجى مما املحبوب األمر كان وإذا
و﴿َعَىس أَْمًرا﴾ ذَِلَك بَْعَد يُْحِدُث هللاَ ﴿َلَعلَّ تعاىل: كقوله ولعَل» «بعىس فيه ويُعربَّ

ِباْلَفتِْح﴾. يَأِْتَي أَْن هللاُ
بالغي.18 لغرض «ليت» الرتجي يف تُستعمل وقد
«ليت». وهي أصلية، واحدة أدوات، أربع وللتمني

وهي: بالغي، لغرض بها ويُتمنى عنها، نائبة أصلية غري وثالث

َلنَا﴾.20 َفيَْشَفُعوا ُشَفَعاءَ ِمْن َلنَا ﴿َفَهْل تعاىل: كقوله هل،19 (١)
اْلُمْؤِمِننَي﴾. ِمَن َفنَُكوَن َكرًَّة َلنَا أَنَّ ﴿َفَلْو تعاىل: كقوله ولو،21 (٢)
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كقوله: 22، ولعلَّ (٣)

أط��ي��ر َه��ِوي��ُت ق��د م��ن إل��ى ل��ع��ل��ي ج��ن��اح��ه؟ يُ��ع��ي��ر ه��ل ال��ق��ط��ا أس��رب

جوابها. يف الواقع املضارع يُنصب التمني يف األدوات هذه استعمال وألجل

تمرين

يأتي: فيما التمني صيغ من املستفادة املعاني بنيِّ
َسِبيٍل﴾. ِمْن ُخُروٍج إَِىل ﴿َفَهْل تعاىل: قال

وت��ج��م��ع��ه ي��وًم��ا س��ت��ج��م��ع��ن��ي ج��س��م��ي ب��ف��رق��ت��ن��ا أض��ن��ت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��لَّ

– سبيًال الرسول مع اتَّخذت ليتني يا – فأزورك أحجُّ لعيل – ثنا فيحدِّ يأتينا لو
تتلو لو – األسباب أَبْلُُغ لعيل – قارون أُوتَِي ما مثل لنا ليت يا – سبيل من َمَردٍّ إىل هل

سمعي. فتشقَّ اآليات

ِل��َم��ن؟! ال��دن��ي��ا ه��ذه ش��ع��ري ل��ي��ت ده��ره ي��ش��ك��و ال��ك��ون ف��ي م��ن ك��ل

ال��س��ح��اب م��ر ن��ه��اره وم��رَّ ش��ه��ًرا ك��ان ف��ي��ه ال��ل��ي��ل ف��ل��ي��ت

أط��اق��ا م��ا ق��ل��ب ك��ل ��ل ف��ح��مَّ ع��دًال ك��ان األح��ب��ة ه��وى ف��ل��ي��ت

النِّداء يف الخامس: املبحث (5)

من املنقول «أنادي» مناب نائب بحرف عليه املخاَطب إقبال املتكلم طلب هو النداء:
ثمانية: وأدواته اإلنشاء. إىل الخرب

نوعان: االستعمال كيفية يف وهي ووا.23 وهيا، وأيا، وآي، ويا، وأي، الهمزة،

القريب. لنداء وأي الهمزة (١)
البعيد. لنداء األدوات وباقي (٢)
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استحضاره لشدَّة أنه إىل إشارة وأي؛ بالهمزة فينادى القريب، منزلة البعيد يُنزَّل وقد
كقول العني، أمام ماثل وكأنه القلب، عن يغيب ال معه كالحارض صار املتكلم ذهن يف

الشاعر:
س��ك��ان ق��ل��ب��ي رب��ع ف��ي ب��أن��ك��م ت��ي��ق��ن��وا األراك ن��ع��م��ان أس��ك��ان

وأي»: «الهمزة بغري فينادى البعيد، منزلة القريب يُنزَّل وقد

موالي» «أيا كقوله: املكان يف بُْعد كأنه املنزلة بُعد فيُجعل مرتبته، علوِّ إىل إشارة (أ)
الشأن. رفيع القدر، عظيم املنادى أن عىل للداللة معه وأنت

معك. هو ملن هذا» «أيا كقولك: ودرجته، منزلته انحطاط إىل إشارة أو (ب)
للساهي: كقولك حارض غري كأنه ذهنه ورشود لغفلته السامع أن إىل إشارة أو (ج)

البارودي: وكقول فالن، أيا

م��ن��خ��دع24 ب��األي��ام ف��إن��ك م��ه��ًال! ص��ل��ف م��ن ال��م��زور ��ادر ال��سَّ أي��ه��ا ي��ا

السياق من تُفهم أخرى، معاٍن إىل األصيل معناها عن النداء ألفاظ تخرج وقد
ذلك: أهم ومن القرائن، بمعونة

مظلوم. يا يتظلم: أقبل ملن قولك نحو اإلغراء، (١)
للمؤمنني. هلل يا نحو: واالستغاثة، (٢)

الشاعر: قول نحو والنُّدبة، (٣)

ف��اض��ل ال��ن��ق��ص ي��ظ��ه��ر ك��م أس��ًف��ا ووا ن��اق��ص ال��ف��ض��ل ي��دَّع��ى ك��م ع��ج��بً��ا ف��وا

الشاعر: كقول والتعجب، (٤)

واص��ف��ري ف��ب��ي��ض��ي ال��ج��و ل��ك خ��ال ب��َم��ْع��َم��ِر ُق��بَّ��رة م��ن ل��ِك ي��ا

الشاعر: كقول والزجر، (٥)

��ا أل��مَّ رأس��ي ف��وق وال��ش��ي��ب ت��ص��ح ��ا أل��مَّ ال��م��ت��اب م��ت��ى أف��ؤادي
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تَُرابًا﴾. ُكنُْت َليْتَِني ﴿يَا تعاىل: كقوله ع، والتوجُّ والتحرسُّ (٦)
الشاعر: وكقول

َم��تْ��َرَع��ا؟ وال��ب��ح��ر ال��ب��ر م��ن��ه ك��ان وق��د ج��وده واري��َت ك��ي��ف َم��ْع��ن ق��ب��َر أي��ا

كقوله: والتذكر (٧)

رواج��ع؟ م��ض��ي��ن ال��الت��ي األزم��ن ه��ل ع��ل��ي��ك��م��ا س��الٌم س��ل��َم��ى م��ن��ِزَل��ْي أي��ا

الشاعر: قول نحو ر، والتضجُّ والتحريُّ (٨)

ب��ك��ي��ن��اِك ب��ك��ي��ن��اه��ا ه��ذا أَْج��ِل ِم��ْن س��ل��م��اِك أي��ن س��ل��َم��ى م��ن��ازَل أي��ا

ونحوها. واملطايا، األطالل نداء يف هذا ويكثر
تعاىل: قوله نحو بيانه، ألجل ضمري بعد ظاهر اسم ذكر هو واالختصاص:25
ورثة العلماء «نحن ونحو: َمِجيٌد﴾ َحِميٌد إِنَُّه اْلبَيِْت أَْهَل َعَليُْكْم َوبََرَكاتُُه ِهللا ﴿َرْحَمُة

األنبياء.»

الرجل. أيها الضيف أُكرم أنا نحو: للتفاخر، ا إمَّ (أ)
الرجل. أيها املسكني الفقري أنا نحو: للتواضع، ا وإمَّ (ب)

العصابة.26 أيتها لنا اغفر اللهم ونحو:

تمرين

القرائن: من املستفادة املجازية واملعاني النداء، صيغ من املستفادة الحقيقية املعاني بنيِّ

م��ب��ي��ن ض��الل ف��ن��س��ي��انُ��ه ِت ال��م��و ذاك��َر تَ��َزْل وال ��ر َش��مِّ ص��اِح

ازدي��اد ف��ي ع��ت��وه��م ألن��اس ق��وم��ي ألم��ث��ال وي��ا ل��ق��وم��ي ي��ا
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دي��ن��ا ل��ه��م ال��م��ردي ال��س��ف��ه ي��ب��رح ال ن��ف��ر م��ن األل��ب��اب ذوي ل��ل��رج��ال ي��ا

ب��ال��ش��ه��وات ال��ول��وع ف��إالم م��راًم��ا ق��ض��ي��ت ق��د ال��ق��ل��ب أي��ه��ا

ط��ري��ف اب��ن ع��ل��ى ت��ج��زع ل��م ك��أن��ك م��ورًق��ا ل��ك م��ا ال��خ��اب��ور ش��ج��ر أي��ا

ظ��ل��م م��ن ع��ل��ى م��ردود ال��ظ��ل��م ف��ع��ل��ه ف��ي ال��ظ��ال��م أي��ه��ا ي��ا

ب��ع��دي م��ن ت��غ��ي��رِت ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال وال��ح��ش��ا واألن��ف ال��ع��ي��ن��ي��ن أري��ح��ان��ة

ف��ن��س��ت��ري��ح��ا س��ل��ي��م��ان إل��ى ف��س��ي��ًح��ا َع��نَ��ًق��ا س��ي��ري ن��اُق ي��ا

ال��س��الم��ا ب��لِّ��غ��ي��ه ري��ح ي��ا ق��ل��ت ألن��ي ال��ري��اح ع��ن ح��ج��ب��وه

أك��ت��ع��ا ح��وًال ال��ذل��ف��اء ت��ح��م��ل��ن��ي م��رض��ع��ا ص��ب��يٍّ��ا ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

ف��ي��ه��ا ح��اض��ر س��رور ك��ل ك��أن أب��ًدا ط��ي��ب��ه��ا أن��س��ى ل��س��ت ل��ي��ل��ة ي��ا

م��ن��ظ��ره��ا ال��ت��ش��ب��ي��ه ف��ي وك��ذاك م��خ��ب��ره��ا ك��ال��م��س��ك ل��ي��ل��ة ي��ا

وآم��ره��ا أن��ه��اه��ا وال��ش��م��س ي��خ��دم��ن��ي وال��ب��در أح��ي��ي��ت��ه��ا
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َس��َح��را ت��ن��ف��س��ت ال��ش��م��ال ري��ح ش��م��ائ��ل��ه ت��ذكِّ��رن��ي م��ن ي��ا
س��ح��را وم��ا ب��ه ال��ع��ق��ول س��ح��ر أن��ام��ل��ه ق��ل��م ام��ت��ط��ى وإذا

م��الم��ا ات��ق��ي��ت وال ارت��م��ي��ت ل��م��ا ل��ن��اص��ح س��م��ع��ت م��ا وي��ح��ك ق��ل��ب ي��ا

وال��ح��ك��م ال��خ��ص��م وأن��ت ال��خ��ص��ام ف��ي��ك م��ع��ام��ل��ت��ي ف��ي إال ال��ن��اس أع��دل ي��ا

ج��ار م��ن ال��ن��ف��س ف��دت��ك وج��اوري��ن��ا م��ن��ازل��ن��ا ف��ي ح��لِّ��ي ال��ل��ه رح��م��ة ي��ا

تنبيهات

أهمها: كثرية، ألغراض اإلنشاء موضع الخرب يوضع األول:

فأخرب بالفعل» حصلت الهداية «كأنَّ األعمال لصالح هللا هداك نحو: التفاؤل، (١)
هللا. وفقك ونحو: عنها،

ينظر ونحو: فالنًا. هللا رحم نحو: واحرتاًما، تأدبًا األمر صورة عن واالحرتاز (٢)
حاجتي. ويقيض أمري يف موالي

«تأخذون لجنده: األمري كقول األسباب، لقوة املطلوب تيسري عىل والتنبيه (٣)
صياصيهم.» من وتنزلونهم بنواصيهم

َال ِميثَاَقُكْم أََخذْنَا ﴿َوإِذْ نحو: االمتثال، رسعة عىل للتنبيه الطلب يف واملبالغة (٤)
ِدَماءَُكْم﴾. تَْسِفُكوَن

أخرب ثم فامتثلوا نُهوا كأنهم حتى النهي، يف للمبالغة قصًدا تسفكوا؛ ال يقل: لم
باالمتثال. عنهم

لقاءه. هللا رزقني غائب: يف قولك نحو الرغبة، إظهار (٥)

كثرية: ألغراض الخرب موضع اإلنشاء يُوضع الثاني:

َربِّي أََمَر ﴿ُقْل تعاىل: كقوله بشأنه، واالهتمام باليشء، العناية إظهار منها: (أ)
َمْسِجٍد﴾. ُكلِّ ِعنَْد ُوُجوَهُكْم َوأَِقيُموا ِباْلِقْسِط

106



وتقسيمه اإلنشاء حقيقة يف

وجليل خطرها، لعظيم الصالة بأمر بالعناية إشعاًرا وجوهكم؛ وإقامة يقل: لم
الدِّين. يف قدرها

﴿َقاَل تعاىل: كقوله بالسابق، الالحق مساواة عن واالحرتاز التحايش ومنها: (ب)
وأشهدكم؛ يقل: لم ﴾… ُدونِِه ِمْن * ُكوَن تُْرشِ ا ِممَّ بَِريءٌ أَنِّي َواْشَهُدوا هللاَ أُْشِهُد إِنِّي

تعاىل. هللا بشهادة شهادتهم مساواة من وفراًرا تحاشيًا

الذكر من التالية األبواب يف سيُذكر ومما فيه، ذُكر مما كثري يف كالخرب اإلنشاء الثالث:
تعاىل. هللا شاء إن وغريهما والحذف

إىل إدراكها يف يُرجع أخر أغراض يف واالستفهام» والنهي «األمر من كل يستعمل الرابع:
لهذا تجعل أدبية لطريفة إال له ُوضعت ما غري يف استعمالها يكون وال األدبي، الذوق

القول. سبق كما البالغة، درجات يف الكالم بها يرتقى مزية االستعمال

تطبيق

ييل: فيما غريها دون أداة استعمال وسبب النداء، من املستفادة املعاني بنيِّ

ب��ك��ي��ن��اك27 ب��ك��ي��ن��اه��ا ه��ذا أج��ل م��ن س��ل��م��اِك أي��ن س��ل��م��ى م��ن��ازل أي��ا (١)

ت��ق��وال28 أال ع��ل��ي��ن��ا وع��زي��ز ط��وي��ال س��ك��تَّ ق��د ال��ش��رق ص��ادَح (٢)

ُم��ت��رع��ا29 وال��ب��ح��ر ال��ب��ر م��ن��ه ك��ان وق��د ج��وده واري��ت ك��ي��ف م��ع��ن ق��ب��ر أي��ا (٣)

رض��وان ت��اج ف��ي ح��ل��ي��ة ف��أص��ب��ح��ت وال��ده��ا ت��اج م��ن نُ��زع��ت درَّة ي��ا (٤)

ي��ح��س��ن��ون��ه م��ا ال��ن��اس ك��ل ف��ق��ي��م��ة ب��ق��ي��م��ت��ي أغ��ال��ي دع��ن��ي الئ��م��ي ف��ي��ا (٥)
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األداة إيثار سبب املستفاد املعنى األداة رقم

منزلة املخاطبة املنازل تنزيل
لديه شأنها لعظم البعيد

مًعا والتحري التضجر أيا (١)

املرتبة بعيد املنادى كون
حقيقة

مًعا والتحري التضجر يا (٢)

البعيد منزلة املخاطب تنزيل
شأنه برفعة إشعاًرا

التحرس أيا (٣)

البعيد منزلة املنادى تنزيل
ورفعة األمر بعظم تنويًها

القدر

التحرس يا (٤)

منحط املخاطب أن إىل لإلشارة
الدرجة

الطلب يا (٥)

آخر تطبيق

اآلخر: موضع واإلنشاء الخرب من كل لوضع اعي الدَّ االعتبار وضح
إِْحَسانًا﴾. َوِباْلَواِلَديِْن إِيَّاُه إِالَّ تَْعبُُدوا أَالَّ َربَُّك ﴿َوَقَىض تعاىل: قال (١)

آِمنًا﴾. َكاَن َدَخَلُه ﴿َوَمْن تعاىل: وقال (٢)
الشاعر: وقال

وأن��ص��ب30 م��ن��ه��ا أه��ت��م ال��ت��ي وت��ل��ك ل��م��ت��ن��ي أن��ك ال��ل��ع��ن أب��ي��ت أت��ان��ي (٣)

ب��ال��ح��س��د ي��أت��ي��ك م��ن ع��ي��ن ب��ه��ا ق��رَّت م��ع��اق��ب��ة رب��ي ف��ع��اق��ب��ن��ي إذًا (٤)

االعتبار البيان الكالم نوع الرقم

العناية وإظهار االهتمام بالوالدين أحسنوا التقدير إذ
لإلخبار واملقام

اإلنشاء (١)
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االعتبار البيان الكالم نوع الرقم

وقوعه عىل الحرص إظهار دخله من ليأمن املعنى إذ الخرب (٢)
بالدعاء التفاؤل الدعاء الغرض إذ لإلنشاء املقام

له
الخرب (٣)

وقوعه عىل الحرص إلظهار للطلب املقام الخرب (٤)

تدريب

وبالعكس: الخرب موضع اإلنشاء وضع من الغرض ييل فيما بنيِّ

واض��ح��ه ل��ه ال��ل��ه ت��رك ال خ��ال��ل��ت��ه ك��ن��ت خ��ل��ي��ل ك��ل (١)

َمْجَراَها﴾. ِهللا ِبْسِم ِفيَها اْرَكبُوا ﴿َوَقاَل تعاىل: هللا قال (٢)
لقاءك.» هللا «رزقني لصديقك: تقول (٣)

الشاعر: ويقول

ال��ب��ح��ر ف��ي ال��ل��وم أث��ر ه��ل ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ال��ن��دى ف��ي ف��ض��ل ي��ا الم��ت��ك والئ��م��ة (٤)
ال��ق��ط��ر؟! ع��ن ال��غ��م��ام يَ��نْ��َه��ى ال��ذي ذا وم��ن ل��ل��ورى ع��ط��اي��اه ع��ن ف��ض��ًال أَتَ��نْ��َه��يْ��َن

تمرين

تعاىل: هللا قال يأتي: فيما واإلنشائية الخربية الجمل عنيِّ

َوُكتُِبِه َوَمَالِئَكِتِه ِباهللِ آَمَن ُكلٌّ َواْلُمْؤِمنُوَن َربِِّه ِمْن إَِليِْه أُنِْزَل ِبَما الرَُّسوُل ﴿آَمَن (١)
َوُرُسِلِه﴾.

أَِثيٍم﴾. اٍر َكفَّ ُكلَّ يُِحبُّ َال َوهللاُ َدَقاِت الصَّ َويُْرِبي الرِّبَا هللاُ ﴿يَْمَحُق (٢)
ِمنُْكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا (٣)

نعمة ذي كل فإن بالكتمان؛ حوائجكم قضاء عىل «استعينوا ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قال (٤)
محسود.»
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معروفكم، وابذلوا أذاكم، كفوا ، بَنِيَّ «يا ألوالده: مروان بن امللك عبد وصية ومن (٥)
هللا ضيَّق ضيَّق من فإن َسألتم، إذا تُلحفوا وال ُسئلتم، إذا تبخلوا وال قدرتم، إذا واعفوا

له.» هللا أخلف أعطى ومن عليه،
املعري: العالء أبو وقال (٦)

ال��ح��ل��ف ال��م��أث��م إال ي��ف��ي��دك ف��م��ا ك��ذب وال ص��دق ع��ل��ى ت��ح��ل��ف��نَّ ال

وقال: (٧)

تُ��س��بَ��ق ق��ل��ي��ل ف��ع��ن س��ب��ق��ت وإذا ال��ع��ال م��ن ب��ل��غ��ت ب��م��ا ت��ف��رح��نَّ ال
م��وب��ق وَخ��ْط��ب م��ه��ل��ك��ة ل��ل��ف��ض��ل ف��إن��ه��ا ال��ل��ب��ي��ب ال��دع��وى ول��ي��ح��ذر

العتاهية: أبو وقال (٨)

ال��نَّ��ح��ي��ب وال ال��ب��ك��اء يُ��غ��ِن ف��ل��م ع��ي��ن��ي ب��دم��ع ال��ش��ب��اب ع��ل��ى ب��ك��ي��ت
ال��م��ش��ي��ب ف��ع��ل ب��م��ا ف��أخ��ب��َره ي��وًم��ا ي��ع��ود ال��ش��ب��اب ل��ي��ت أال

وقال: (٩)
ت��ع��ب��ه ي��ن��ق��ض��ي ال ال��ذي أن��ت ل��ه��ا ال��م��ح��بَّ ال��دن��ي��ا ص��اح��ب ي��ا

وقال: (١٠)

ن��ال��ه��ا! م��ن ال��ل��ه أط��اع إذا وإق��ب��ال��ه��ا ال��دن��ي��ا أح��س��ن م��ا
إق��ب��ال��ه��ا ل��إلدب��ار ع��رَّض ف��ض��ل��ه��ا م��ن ال��ن��اس ي��ؤاِس ل��م م��ن

الشاعر: وقال (١١)

ال��ب��خ��ي��ال ذاك ال��ل��ه ي��رزق ول��م ال��ث��ن��اء ُح��س��ن ��ل تُ��ؤمِّ أراك
ق��ل��ي��ًال؟! ويُ��ع��ط��ي ك��ث��ي��ًرا ي��م��نُّ ف��ط��ن��ة أخ��و ي��س��ود وك��ي��ف
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ُحَميْد: بن سعيد وقال (١٢)

دل��ي��ل ال��وف��اء م��ن ع��ل��ي��ه ص��اٍف وودُّن��ا ب��ال��ع��ت��اب تَ��ْك��َل��ف وأراك
وي��ط��ول َع��تْ��ب��ن��ا ي��ك��ث��ر ف��ع��الَم ق��ص��ي��رة ال��ح��ي��اة أي��ام ول��ع��ل

أجوبتها يُطلب أسئلة

ألفاظه. واذكر التمني، عرِّف (١)
ثانيهما. ألفاظ واذكر جي، والرتَّ التَّمنِّي بني الفرق بنيِّ (٢)
االستعمال. حيث من مها وقسِّ أدواته، واذكر النداء، بنيِّ (٣)

وبالعكس؟ البعيد، منزلة القريب يُنَزَّل متى (٤)
النداء. ألفاظ من تستفاد التي املجازية املعاني بنيِّ (٥)
اإلنشاء. مقام يف الخرب إليثار الداعية األغراض بنيِّ (٦)

الخرب؟ موضع اإلنشاء يُوضع ِلَم (٧)

الثاني الباب عىل عام تطبيق

م��ث��ل��ي أو أن��ا أح��س��اب��ه��م ع��ن ي��داف��ع وإن��م��ا ال��ذم��ار ال��ح��ام��ي ال��ذائ��د أن��ا

وإظهار الفخر بها واملراد االبتدائي، الرضب من اسمية خربية األوىل: الجملة
الرضب من فعلية خربية الثانية والجملة «الذائد»، واملسند «أنا»، إليه املسند الشجاعة.
املسند أيًضا، الشجاعة وإظهار الفخر بها واملراد بإنما، التوكيد من فيها ملا الثالث

«أنا». إليه واملسند «يدافع»
بها واملراد الثالث، الرضب من اسمية خربية جملة ِلْلَعِبيِد﴾ ٍم ِبَظالَّ َربَُّك ﴿َوَما

م». «ظالَّ واملسند «رب»، إليه املسند التوبيخ،
التوبيخ، بها واملراد الثالث، الرضب من اسمية خربية جملة حدك» عن خرجت «أنت

«خرجت». جملة واملسند «أنت»، إليه املسند
املسند الدعاء. بها واملراد ندائية، إنشائية «رب» جملة َكذَّبُوِن﴾ َقْوِمي إِنَّ ﴿َربِّ
خربية َكذَّبُوِن» َقْوِمي «إِنَّ وجملة: املحذوفة، النداء ياء عنهما نابت محذوفان إليه واملسند
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جملة واملسند «قومي»، إليه املسند التحرس. إظهار واملراد الثالث، الرضب من اسمية
«كذَّبون».

الفرح. إظهار بها واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية جملة الغيث» «زارنا
مع املايض الزمن يف الحدوث إلفادة فعلية بها وأتى زار، واملسند الغيث، إليه املسند

االختصار.
إظهار بها واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية جملة الحزن» عنا «ذهب
يف الحدوث إلفادة فعلية بها وأتى «الحزن» إليه واملسند «ذهب»، املسند بمدبر. الشماتة

االختصار. مع املايض الزمن
الرسور، إظهار بها واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية جملة األمري» «قابلت

التاء. إليه واملسند قابل، املسند
إظهار بها واملراد االبتدائي، الرضب من اسمية خربية جملة ألمرك» ممتثل «أنا
إليه. للمسند املسند ثبوت ملجرد اسمية بها وأتى ممتثل، واملسند أنا، إليه املسند التواضع.
بها واملراد الثالث، الرضب من اسمية خربية جملة َشيْئًا﴾ النَّاَس يَْظِلُم َال هللاَ ﴿إِنَّ
جملة باملسند وأتى يظلم»، «ال جملة واملسند الجاللة، لفظ إليه املسند للناس. التوبيخ
إىل اإلسناد بقرينة اآلن لالستمرار مفيدة االسمية والجملة اإلسناد، بتكرار الحكم لتقوية

تعاىل. هللا
الخرب، فائدة بها واملراد الثالث، الرضب من فعلية خربية جملة أحد» من جاءنا «ما

تقدم. ملا فعلية بها وأتى أحد، إليه واملسند جاء، املسند
الحكم تقوية من فيها ملا الثالث؛ الرضب من اسمية خربية جملة نجحت» «أنت

نجحت. جملة واملسند أنت، إليه املسند الفائدة. الزم بها واملراد اإلسناد، بتكرار
الفائدة، أصل بها واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية جملة األمري» «حرض

األمري. إليه املسند
املسند الذم. بها واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية املقرص» «سيُحرم

الذم. بقرينة التجددي االستمرار تفيد وهي املقرص، إليه واملسند سيُحرم،
الذم، بها واملراد االبتدائي، الرضب من اسمية خربية جملة نادًما» املقرص برح «ما

برح». «ما بقرينة لالستمرار مفيدة وهي نادًما، واملسند املقرص، إليه املسند
وهي االبتدائي، الرضب من فعلية خربية أكرمتك جملة أكرمتك» جئتني «كلما
إليه واملسند أكرم، املسند بجوابها. إال تعترب ال الرشطية ألن لها؛ قيد قبلها وما الجملة،

كلما. بقرينة التجددي لالستمرار مفيدة وهي التاء،
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اسمية؛ يقال: وال االبتدائي، الرضب من فعلية خربية جملة صاحباك» مجتهد «ما
االستمرار بها واملراد فاعله، أنه عىل بعده ما رفع ولذلك الفعل؛ محل حل االسم ألن

عليها. وقس صاحباك، إليه واملسند مجتهد، املسند الذم. بقرينة
أصحابك. منصف وهل أخواك، وأقائم أعدائك، فعل حسن وما أنت، مبغوض ما نحو
املسند االبتدائي. الرضب من خربية فعلية استفاد جملة استفاد» املجتهد ذاكر «كلما

كلما. بقرينة التجددي لالستمرار مفيدة وهي هو، إليه واملسند استفاد،
املسند االبتدائي. الرضب من اسمية خربية جملة للعاثر، تقولها طالعة» «الشمس

التوبيخ. بها واملراد طالعة، واملسند الشمس، إليه
الكريم، إليه املسند االبتدائي. الرضب من اسمية خربية جملة محبوب» «الكريم

املدح. بقرينة االستمرار بها واملراد محبوب، واملسند
يسافر. جملة واملسند من، إليه املسند استفهامية. إنشائية جملة يسافر؟» «من

الواو. إليه واملسند التفت، املسند أمرية. إنشائية جملة «التفتوا»
الواو. إليه واملسند ترتك، املسند نهيية. إنشائية جملة املذاكرة» ترتكوا «ال

جملة واملسند البخيل، إليه املسند اسمية. تمنية إنشائية جملة يجود» البخيل «ليت
يجود.

التاء. إليه واملسند فهم، املسند استفهامية. إنشائية جملة فهمتم؟» «هل
أدعو تقديرهما محذوفان إليه واملسند املسند ندائية. إنشائية جملة تالميذ» «يا

«يا». عنهما نابت
ليست «أغري» لفظ عىل الداخلة الهمزة ءٍ﴾ َيشْ ُكلِّ َربُّ َوُهَو َربٍّا أَبِْغي ِهللا أََغرْيَ ﴿ُقْل
أن عىل وقع ولكنه ربٍّا، يبغي أنه عىل يقع لم الذي لإلنكار هي بل الحقيقي، لالستفهام

هللا. غري ربٍّا املبغي يكون

هوامش

«أنا وهو خربًا، يستلزم «اغفر» فإن اإلنشاء، يستلزمه عما النظر بقطع أي: (1)
لكن كسلك» عدم طالب «أنا وهو خربًا، يستلزم تكسل» «ال وكذا منك»، املغفرة طالب

لذاته. ليس هذا كل
فإما متوقًعا كان وإن «تمنيًا»، الطلب كان متوقع غري املطلوب كان إذا أنه اعلم (2)
ذلك كان فإن الخارج، يف حصوله وإما «االستفهام» فهو الذهن يف أمر صورة حصوله
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النداء، فهو «النداء» حروف بأحد فإما ثبوته كان وإن «النهي»، فهو فعل انتفاء األمر
«األمر». فهو بغريها وإما

من بكثري الختصاصها الخمسة؛ األنواع هذه يف منحرص هنا الطلب أن تعلم وبهذا
البالغية. اللطائف

امتنع حاصل ملطلوب الطلب صيغ استعمل فلو الحاصل، طلب يليق ال ألنه أي (3)
دوام كطلب املقام، يناسب ما الصيغ تلك من ويتولد الحقيقية، معانيها عىل إجراؤها

جرٍّا. وهلم ِباهللِ﴾ آِمنُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله يف والتقوى اإليمان
لهما يتعرض لم ولكن والتحضيض، بالعرض أيًضا الطلبي اإلنشاء ويكون (4)
مع الهمزة من فاألول والتمني، االستفهام من — األصح عىل — مولدان ألنهما البيانيون؛
بقلب وأال» «هال يف الزائدتني وما ال مع للتمني ولو هل من والثاني «أال» يف النافية ال

همزة. الهاء
الطلب معنى عىل يدل ما األول نوعان: الطلبي اإلنشاء أن واعلم ولوما لوال وكذا:

كالدعاء. لفظه بغري الطلب عىل يدل ما والثاني املذكورة، بالخمسة ويكون بلفظه،
الواقع يف عاليًا أكان وسواء شأنًا، منه أقل هو ملن عاليًا نفسه األمر يعد بأن (5)
هو املعنى بهذا االستعالء واشرتاط عاليًا. يكن لم إن األدب سوء إىل نسب ولهذا ال؛ أو
من الحسن وأبو األشعرية، من واآلمدي الرازي، واإلمام املاتريدية، من األكثر عليه ما
أن واألشبه الشافعية. من كثري قال وبه هذا، يُشرتط ال أنه إىل األشعري وذهب املعتزلة.

النهي. يف وتحريًما األمر، يف إيجابًا يفيد املسترت من الصدور
االستمرار يوجب وال القرائن، من والرتاخي والفور مطلًقا، للطلب األمر أن واعلم
اختاره ما وهو بقرينة، إال واالستفهام كالنداء الفور ظاهره وقيل: األصح. يف والتكرار
مع والتماًسا األعىل، مع ودعاء األدنى، مع استعالء يكون األمر أن أيًضا واعلم السكاكي.

النظري.
وهو املتكلم، من شأنًا أقل هو ممن اليشء عن الكف طلب النهي أن اعلم: (6)
والتحريم الحظر أفادت النهي صيغة وردت فمتى الجمهور، عليه كما التحريم، يف حقيقة

الفور. عىل
مع والتماًسا األعىل، مع ودعاء األدنى، مع استعالء فيكون كاألمر، النهي أن واعلم

النظري.
وحده، املحمول أو وحده، املوضوع كإدراك وذلك النسبة، وقوع عدم إدراك أي (7)

والسلب. اإليجاب مورد هي التي النسبة ذات أو مًعا، هما أو
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املتكلم يرتدد أي: الشيئني؛ أحد تعيني يف الرتدد عند يكون التصور عن فاالستفهام
اكتفاء بعدها؛ وما هي تحذف وقد املعادلة، املتصلة أم بينهما تذكر أمرين، أحد تعيني يف

عنه. املستفهم غري الهمزة ييل وال قبلها، بما
تتمادى؟ أم الحد هذا عند أتنتهي نحو: فعًال، يكون اسًما يكون كما واملفرد

ونفيها. ثبوتها بني فيها الذهن تردد نسبة عن يكون التصديق عن واالستفهام
معرفة بها يُطلب وتارًة مفرد، معرفة بها يُطلب فتارًة استعماالن: للهمزة وحينئذ
همزة كل أن واعلم تصديًقا. النسبة ومعرفة تصوًرا، املفرد معرفة ى وتُسمَّ نسبة،
وإن بمعناها، املقصود هو وكان الفعل وليها إن غريه يف أو معناها يف تُستعمل استفهام
وإذا السفر، يف الشك كان األمري؟ أسافر قلت: فإن املقصود، املراد هو كان االسم وليها

املسافر. ذات عنه واملستفهم مفروًضا، السفر كان سافر؟ أسعد قلت:
وقوع إدراك أن واعلم له. موافقتها عدم أو الواقع يف ملا موافقتها إدراك أي (8)
وانتزاًعا، إيقاًعا أو إسناًدا، أو حكًما، يسمى: تصديًقا يسمى كما وقوعها عدم أو النسبة

وسلبًا. إيجابًا أو
النسبة وقوع عن وسألت بينهما، والنسبة واألمري الحضور تصورت فقد أي (9)
يقال وكذا التصديق، حصل «حرض» قيل: فإذا ال؟ أو خارًجا محقق هو هل بينهما:
سبق كما ونفيها، ثبوتها يف الذهن يرتدد نسبة التصديق يف عنه فاملسئول بعده، فيما

توضيحه.
ُقدر مفرد بعدها وقع فإن املنقطعة، أم بعد الجملة وقوع من بد وال أي: (10)

جيشه. حرض بل أي: جيشه» أم األمري «أحرض نحو: بجملة،
متصلة»، تكون «أم بعدها جاء إن التصور همزة أن تقدم مما تلخص أنه واعلم

بل. بمعنى وتكون منقطعة، قدرت «أم» بعدهما جاء إن هل أو التصديق همزة وأن
كل من فيها وكان طائًرا، كانت العنقاء أن األبرار» «ربيع يف الزمخرشي حكى (11)
فتخطفهم وصغارهم أطفالهم إىل تأتي الرس أصحاب زمن يف وكانت األلوان، من يشء
هللا فدعا السالم، عليه «صالح» نبيهم إىل ذلك فشكوا فتأكلهم، الجبل نحو بهم وتغرب

لذلك. ُمْغِرب» «عنقاء فُسميت ونسلها، عقبها وقطع فأهلكها، عليها
يكون أن غري من املتقدم، عىل متوقًعا املتأخر يكون أن هو العقيل: الرتتيب (12)

املركب. عىل املفرد كتقدم وذلك له؛ علة املتقدم
وجواب بشأنه، والتفخيم للتهويل القيامة يوم مع أيان استعملت فقد أي: (13)

يُْفتَنُوَن﴾. النَّاِر َعَىل ُهْم ﴿يَْوَم السؤال: هذا
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تخشوه. أن أحق فاهلل تخشوهم ال أي: (14)
اإلحسان. إال اإلحسان جزاء ما أي (15)

﴾ َشكٌّ ِهللا ﴿أَِيف تعاىل: كقوله نفيًا، يجعله اإلثبات يف وقع إذا اإلنكار أن اعلم (16)
أي: يَتِيًما﴾ يَِجْدَك تعاىل:﴿أََلْم قوله نحو إثباتًا، يجعله النفي يف وقع وإذا فيه، شك ال أي:
ونفي نفي، اإلثبات ونفي لهما، نفي والنفي اإلثبات إنكار أن ذلك وبيان وجدناك، قد
ُسًدى﴾، يُْرتََك أَْن اْإلِنَْساُن ﴿أَيَْحَسُب نحو: للتكذيب، يكون قد اإلنكار ثم إثبات. النفي
من اآلية وهذه تَنِْحتُوَن﴾ َما ﴿أَتَْعبُُدوَن نحو: وقع، ما عىل واللوم للتوبيخ يكون وقد

الحجارة. من األصنام يعبدون رآهم حينما لقومه، السالم عليه إبراهيم كالم
أن أردت إذا هذا؟» «أفعلت كقولك: به، املقرر يليها بالهمزة غالبًا ويكون (17)
الفاعل، بأنه تقرره أن أردت إذا هذا؟» فعلت «أأنت وكقولك: منه، كان الفعل بأن تقرره

خليل. مرضوبه بأن تقرره أن أردت إذا رضبت» «أخليًال وكقولك:
عليك؟» يل و«كم الكتاب؟» هذا «ملن نحو: الهمزة بغري أحيانًا التقرير ويكون
نحو: نيله، بُعد يف مبالغة املستحيل؛ صورة يف املرجو إبراز هو الغرض (18)

ال��م��ص��ائ��ب وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ال��ب��ع��د م��ن أح��ب��ت��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ل��ي��ت ف��ي��ا

َسِبيًال﴾. الرَُّسوِل َمَع اتََّخذُْت َليْتَِني ﴿يَا نحو: للتندم أيًضا تستعمل وقد
يف به العناية لكمال املتمنَّى إبراز «هل» إىل «ليت» عن العدول سبب أن اعلم (19)

عنه. املستفهم وهو بانتفائه، يُجَزم ال الذي املمكن صورة
التمني منه وتولد االستفهام، حقيقة امتنع لهم معلوًما الشفعاء عدم كان ملا (20)

للمقام. املناسب
صورة يف أبرزه حيث وندرته؛ متمناه عزة عىل الداللة «لو» إىل العدول وسبب (21)

الرشط. المتناع الجواب امتناع عىل وضعها بأصل «لو» ألن يُوجد؛ ال الذي
حصوله. يُرجى ال مما فكأنه املرجو، لبعد وذلك (22)

و«ال» «ما» بزيادة ولو» «هل من مأخوذة ولوال» ولوما وأال «هال أن واعلم
احتمال ويزول التمني، معنى ليتعني همزة الهاء قلبت «هال» «أال» وأصل عليهما،
ومعنى قمت»؛ «هال نحو: املايض، يف التنديم معنى التمني من فيتولد والرشط، االستفهام

نقف». «هال نحو: املستقبل، يف التحضيض
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عىل تُحمل لئال وقوعه؛ بعدم املقطوع يف إال ولعل» – ولو – «هل ب يُتمنَّى وال
األصلية. معانيها

«بيا». نداؤه يختص الجاللة لفظ أن اعلم (23)
صنع. بما يهتم وال يبايل ال والذي عنه، ترفًعا اليشء؛ عن الذاهب السادر (24)

الكرب. والصلف: املنحرف. املزور:
طلب عن فجرد عليك، إقباله بطلب املنادى تخصيص النداء أن ذلك بيان (25)

منها. إليه نسب بما أمثاله بني من مدلوله تخصيص يف واستعمل اإلقبال،
النداء صورة فصورته العصائب، بني من مخصوصني لنا اغفر اللهم أي: (26)
حرف إظهار يجوز ال ولذا السابق؛ املتكلم ضمري عليه دل ما إال به يرد لم إذ به؛ وليس

فيه. النداء
محذوفة. العطف فواو املنازل، وبكينا بكيناها سلمى وجود لعدم يريد (27)

بالغناء. صوته رفع الرجل: صدح (28)
اململوء. أي املرتع: (29)

أهتم: به. تُلَعن شيئًا تفعل أن أبيت ومعناها: امللوك، تحية كانت اللعن: أبيت (30)
أتعب. أي أنصب: هم. ذا أصري أي
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الثالث الباب

إليه املسند أحوال يف

النَّواسخ: هي وأحواله وأسماؤه، ونائبه، والفاعل، خرب، له الذي املبتدأ هو إليه: املسند
وغريها. والتأخري، والتقديم، والتنكري، والتعريف، والحذف، الذكر،

مباحث. عدة الباب هذا ويف

إليه امُلسند ذكر يف األول: املبحث (1)

يُذكر فلهذا به؛ املراد املعنى لتأدية بالذكر؛ طبًعا خليق الكالم يف معنًى عىل يدل لفظ كل
عليه تدل قرينة لعدم للحذف؛ ُمقتَيض وال األصل، هو ذكره إنَّ حيث وجوبًا؛ إليه املسند

منه. املراد يستبني ال مبهًما، ى ُمعمٍّ الكالم كان وإال حذفه، عند
فمن مانع؛ منه يكون ال حني الحذف، من تمكِّن قرينة وجود مع الذكر ح يرتجَّ وقد

الذكر:1 مرجحات

َوأُوَلِئَك َربِِّهْم ِمْن ُهًدى َعَىل ﴿أُوَلِئَك تعاىل: كقوله للسامع، واإليضاح التقرير زيادة (١)
الشاعر: وكقول اْلُمْفِلُحوَن﴾.2 ُهُم

ال��نَّ��دى ف��ي ال��ب��ح��ر ه��و ال��نَّ��ادي ف��ي ال��ب��در ه��و ��ط��ا ال��سَّ ف��ي ال��ده��ر ه��و ال��َع��ل��ي��ا ف��ي ال��ش��م��س ه��و

الزعيم! نعم سعد نحو: امع، السَّ فهم ضعف أو لضعفها بالقرينة؛ الثقة قلة (٢)
غريه. شأن يف كالم معه ذُكر أو به، السامع عهد وطال سعد، ذكر لك سبق إذا ذلك تقول

ثالثة. ثالث هللا قال: من عىل ا ردٍّ واحد؛ هللا نحو: املخاطب، عىل الرد (٣)
حسبي. هللا ربي، هللا نحو: التَّلذُّذ، (٤)



البالغة جواهر

سعيد؟ قال ماذا جواب: يف كذا» قال «سعيد نحو: السامع، بغباوة التعريض (٥)
هل لشاهد: الحاكم قال إذا كما اإلنكار، له يتأتَّى ال حتى السامع؛3 عىل التسجيل (٦)

كذا.4 عليه بأن أقرَّ هذا زيد نعم الشاهد: فيقول كذا؟ عليه بأنَّ هذا زيد أقر
هل قال: من جواب يف األسد» يقاوم «عيلٌّ نحو: غريبًا، الحكم كان إذا ب، التَّعجُّ (٧)

األسد؟ يقاوم عيلٌّ
األمري؟ حرض هل قال: من جواب يف الدولة» سيف «حرض نحو: التعظيم، (٨)

السارق؟ حرض هل قال: من جواب يف قادم» «السارق نحو: اإلهانة، (٩)

إليه املسند حذف يف الثاني: املبحث (2)

قرينة وجود عىل بناء العبث عن واالحرتاز االختصار ملجرد ويكون األصل، خالف الحذف
قسمان: وهو املحذوف، عىل تدلَّ

يدل نصبهما فإنَّ وسهًال» «أهًال كقولهم: اإلعراب: عند املحذوف فيه يظهر قسم (أ)
من القسم هذا وليس سهًال، مكانًا ونزلَت أهًال جئَت بنحو: يُقدَّر محذوف ناصب عىل

يشء. يف البالغة
تصفحت أنت إذا مكانه تعلم وإنَّما اإلعراب، عند املحذوف فيه يظهر ال وقسم (ب)
من ويمنع يشاء من يُعطي أي: ويمنع؛ يُعطي نحو: بمراعاته، إال يتم ال ووجدته املعنى
وضاع البهجة، زالت أظهرته أنت ولو املحذوف، ذلك إظهار إىل سبيل ال ولكن يشاء،

الرونق.5 ذلك

اآلتية: األغراض من غرض برتكه وتعلق قرينة، عليه دلت إذا الحذف دواعي ومن

أي َعِقيٌم﴾؛ َعُجوٌز َوَقاَلْت َوْجَهَها ﴿َفَصكَّْت نحو: عليه، القرائن بداللة ظهوره (١)
عجوز. أنا

مثًال. عليٍّا تُريد «أقبَل» نحو: امُلخاَطب، غري عن األمر إخفاء (٢)
ال شخص ذكر بعد خسيس» «لئيم نحو الحاجة، إليه ت مسَّ إن اإلنكار تيرسُّ (٣)

قصدته. وال أردته ما تقول أن الحاجة عند لك ليتأتَّى اسمه؛ تذكر
غزال. هذا أي: «غزال» الصيَّاد: ُمنَبِّه كقول سانحة، فرصة فوات من الحذر (٤)

من مستفاد نوره نحو: تنبُّهه، مقدار أو القرينة، عند له السامع تنبُّه اختبار (٥)
املثالني. من كل يف القمر» «أي الكواكب عقد واسطة هو أو الشمس، نور
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كقوله: وتوجع، تضجر بسبب الكالم إطالة عن املقام ضيق (٦)

ط��وي��ل6 وح��زن دائ��م س��ه��ر ع��ل��ي��ل ق��ل��ت: أن��ت؟ ك��ي��ف ل��ي: ق��ال

سريته.7 ُحِمَدت رسيرته، طابت من نحو: جع، السَّ عىل املحافظة (٧)
كقوله: قافية، عىل املحافظة (٨)

ال��ودائ��ع8 تُ��َردَّ أن ي��وًم��ا ب��دَّ وال ودائ��ع إال واأله��ل��ون ال��م��ال وم��ا

كقوله: وزن، عىل املحافظة (٩)

ل��ي��ا9 وال ع��ل��يَّ ال م��ن��ه وأخ��ل��ص ال��ه��وى أح��م��ل ب��أن راٍض أن��ن��ي ع��ل��ى

أو هللا أي والشهادة» الغيب «عالم نحو: «حقيقة» معلوًما معينًا إليه املسند كون (١٠)
فالن. أي األلوف» اب «وهَّ نحو: «ادِّعاءً» معلوًما

رمية، هذه أي راٍم» غري من «رمية نحو: تركه،10 عىل الوارد االستعمال اتباع (١١)
سعد. هو أي: سعد!» الزعيم «نعم ونحو:

األول: مثال عنه، للسانك تطهريًا أو لسانك، عن له تطهريًا تركه يف أن إشعار (١٢)
ُعْمٌي﴾. بُْكٌم ﴿ُصمٌّ الثاني: ومثال الرشيعة، صاحب تريد للدالئل» ُموضٌح للرشائع «ُمَقرٌِّر

جميل. صرب فأمري أي َجِميٌل﴾ ﴿َفَصْربٌ نحو: الفائدة، تكثري (١٣)
﴿َحتَّى ونحو: السفينة، أي 11﴾ اْلُجوِديِّ َعَىل ﴿َواْستََوْت نحو: بالعهدية، تعيُّنه (١٤)

الشمس. أي ِباْلِحَجاِب﴾ تََواَرْت
وحسن بالغة من القول يف بما إليك يُوحي الذي فهو األدبي، الذوق إىل ذلك ومرجع

بيان.

تدريب

اآلتية: األمثلة يف إليه املسند وحذف ذكر أسباب بنيِّ
َرَشًدا﴾. َربُُّهْم ِبِهْم أََراَد أَْم اْألَْرِض ِيف ِبَمْن أُِريَد أََرشٌّ نَْدِري َال ﴿َوأَنَّا

أمرك. يف كلمني الرئيس
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بمقابلتك. أمرني والرئيس (١)
املخاوف. ن وأمَّ املعارف، نرش األمري (٢)

مراوغ. محتال (٣)
للهواء. ُمْصِلحة للزرع، ُمنِضجة (٤)

اس��ت��ج��ارا م��ن ي��ج��ي��ر وع��ب��اس ع��ن��ا ال��خ��ط��ب ي��ُص��دُّ ف��ع��ب��اس

للدالئل. ح موضِّ للرشائع مقرر َفَسوَّى﴾، ﴿َخَلَق
أَْجَمِعنَي﴾. َلَهَداُكْم َشاءَ ﴿َوَلْو (٥)

ص��اح��ب��ه ق��ام س��ي��د م��ن��ه��م م��ات إذ ه��ُم ه��ُم ال��ذي��ن ال��ق��وم م��ن وإن��ي

وال��ن��وادي ال��م��ح��اض��ر ب��ي��ن ال��ب��وادي ال��ك��ل��م م��ص��در أن��ا
ون��ادي م��ل��ح��م��ة ك��لِّ ف��ي ش��اع��ر أن��ا ف��ارس أن��ا

تُ��بَّ��ع ف��ف��ي��ه��ا ُع��رب ف��ي ح��لَّ أو ق��ي��ص��ر ف��ف��ي��ه��ا ُروٍم ف��ي ح��ل إن

ال��ق��ل��ب م��وط��ن��ه��ا األج��ن��اس م��ن��وع��ة ع��واط��ف ق��ل��ت: ال��ح��ب؟ م��ا ت��س��ائ��ل��ن��ي:

غبيٍّا. تخاطب (١)

األمري؟ فعل ما سأل: ملن جوابًا (٢)

إنسان. ذكر بعد (٣)

الشمس. تعني (٤)

هدايتكم. شاء لو أي: (٥)
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تطبيق

اآلتية: الرتاكيب يف الحذف دواعي وضح

وأق��رَّب أم��وال��ه��م ف��ي أح��كَّ��م م��دح��تُ��ه��م م��ا إذا وإخ��وان م��ل��وك

أم��ُر أم��ره وال��ذي وأح��ي��ا أم��ات وال��ذي وأض��ح��ك أب��ك��ى وال��ذي أم��ا

وال��ك��تَّ��اب��ا12 ال��خ��ط��ب��اءَ ش��أَى ق��ل��ًم��ا ن��ض��ا أو ال��م��ن��اب��ر َص��ِع��َد إذا َل��ِس��ٌن (١)

ال��ُم��داِم غ��ي��ر م��ن ��ْك��ر ال��سُّ ش��دي��د ال��ق��ي��ام م��م��ت��ن��ع ال��ج��س��م ع��ل��ي��ل (٢)

ت��راه��ا13 ح��ي��ث ال��ل��ه ب��ك��ف ـ��م��ن��اي��ا ال��ـ إن��م��ا س��الح��ك ي��ف��ل��ل ال أح��ج��اج (٣)

ب��م��ض��ي��ع ب��ي��ت��ه ف��ي ل��م��ا ول��ي��س ل��دي��ن��ه م��ض��ي��ع ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ح��ري��ص (٤)

ب��خ��ي��ل ي��ق��ال أن ن��ف��س��ي ف��أك��رم��ت ب��أه��ل��ه يُ��زِري ال��ب��خ��ل رأي��ت وإن��ي (٥)

خ��ال��د م��آث��ر ت��ه��دم ول��م ك��رًم��ا ح��ات��م س��م��اح��ة ت��ف��س��د ل��م ش��ئ��ت ل��و (٦)

وت��ن��ف��ع ت��ش��اء إذا ت��ض��ر ف��ل��ق��د ب��ل��ف��ظ��ة اس��ت��ط��ع��ت إن ح��ش��اي14 ب��رِّد (٧)

ال��ك��واك��ب إل��ي��ه ت��أوي ك��وك��ب ب��دا ك��وك��ب غ��ار ك��ل��م��ا س��م��اء ن��ج��وم15 (٨)
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بُ��ِن��ي��ن��ا ب��أب��ط��ح��ه��ا ُق��بَ��ٌب إذا َم��َع��دٍّ ِم��ن ال��ق��ب��ائ��ُل َع��ِل��َم وق��د
اب��تُ��ل��ي��ن��ا إذا ال��م��ه��ِل��ك��ون وأنَّ��ا ق��درن��ا إذا ال��م��ط��ِع��م��ون ب��أنَّ��ا
ِش��ي��ن��ا ب��ح��ي��ث ال��ن��ازل��ون وأن��ا أردن��ا ل��م��ا ال��م��ان��ع��ون وأنَّ��ا
َرِض��ي��ن��ا إذا اآلخ��ذون وأنَّ��ا َس��ِخ��ط��ن��ا إذا ال��ت��ارك��ون وأن��ا

السبب املحذوف الرقم

مقام يف به العلم ادعاء إليه املسند (١)

املدح إليه املسند (٢)

التوجع من املقام ضيق إليه املسند (٣)

به العلم إليه املسند  

الذم مقام يف به العلم ادعاء إليه املسند (٤)

به العلم إليه املسند (٥)

اإلبهام بعد البيان املفعول (٦)

به الغرض تعلق عدم املفعول (٧)

الالزم منزلة املتعدي تنزيل    

املدح مقام يف تعينه ادعاء إليه املسند (٨)

فخر» وال القيامة يوم آدم ولد سيد «أنا – املطلب» عبد ابن أنا كذب، ال النبي «أنا
الفقري إىل وأحسن اللئيم، السفيه تخاطب ال – الحمد هلل الحمد – يشاء ملا خالق –

املسكني.

وُش��بَّ��انَ��ا ش��ي��بً��ا ف��رس��ان��ه��ا وخ��ي��ر م��رات��ب��ه��ا ُع��ل��ي��ا ف��ي ال��ع��روب��ة ح��ي��وا
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إليه املسند تعريف يف الثالث: املبحث (3)

ليكون معلوًما؛ يكون أن ينبغي الذي عليه املحكوم ألنه معرفة؛ يكون أن إليه املسند حق
مفيًدا. الحكم

بأل، وإما باملوصولية، وإما باإلشارة، وإما بالَعَلِمية، وإما باإلضمار، إما وتعريفه:16
بالنداء. وإما باإلضافة، وإما

باإلضمار إليه املسند تعريف يف الرابع: املبحث (4)

ألغراض: ضمريًا إليه باملسند يؤتى

كذب، ال النبي «أنا والسالم: الصالة عليه كقوله «التكلم» مقام يف الحديث لكون (١)
املطلب.» عبد ابن أنا

الشاعر: كقول «الخطاب» مقام يف الحديث لكون أو (٢)

ي��ل��وم ف��ي��ك ك��ان م��ن ب��ي وأش��َم��تَّ وع��دت��ن��ي م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ذي وأن��ت

املذكور حكم يف أو مذكوًرا، إليه املسند لكون «الغيبة» مقام يف الحديث لكون أو (٣)
وتعاىل. تبارك هللا نحو: لقرينة،

ذكره: تقدم من والبدَّ

اْلَحاِكِمنَي﴾. َخرْيُ َوُهَو هللاُ يَْحُكَم َحتَّى ﴿َواْصِربْ تعاىل: كقوله لفًظا، ا إمَّ (أ)
أي َلُكْم﴾؛ أَْزَكى ُهَو َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكُم ِقيَل ﴿َوإِْن نحو: بمعنًى، ا وإمَّ (ب)

«الرجوع».
العدل. أي ِللتَّْقَوى﴾؛ أَْقَرُب ُهَو ﴿اْعِدلُوا ونحو:

امليت. أي: تََرَك﴾؛ َما ثُلُثَا ﴿َفَلُهنَّ تعاىل: كقوله حال قرينة عليه دلت أو (ج)
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تنبيهات

بإحسانك. اسرتققتني أنت نحو: معني، ملشاهد يكون أن الخطاب يف األصل األول:
يُخاطب: وقد

ونحو: أنت» إال إله «ال نحو: القلب، يف مستحًرضا كان إذا املشاهد غري (أ)

أج��م��ع��ه ال��ك��ون وأن��ِت ال��ح��ي��اة أن��ِت أم��ن��ي��ت��ي ك��لَّ أب��لُ��غ ب��ق��رب��ك ج��ودي

البدل، سبيل عىل خطابه يُمكن من لكلِّ الخطاب تعميم ُقِصَد إذا املعني وغري (ب)
املتنبي: كقول واحدة، دفعة التناول ال

ت��م��ردا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��ت أن��ت وإن م��ل��ك��ت��ه ال��ك��ري��م أك��رم��ت أن��ت إذا

هذا عن يُعدل وقد ه. يفرسِّ ما تقدُّم بعد إال ذكره عدم الضمري وضع يف األصل الثاني:
كثرية. ألغراض مرجعه عىل الضمري فيقدم األصل:

كقوله: إليه لتشوقه السامع نفس يف الضمري بعد ما تمكني منها (أ)

��ُل ت��ت��َح��مَّ ��ْل��تَ��ه��ا َح��مَّ م��ا ال��ن��ف��ُس ه��ي

التمييز. ه يفرسِّ ضمري فالفاعل عيلٌّ»: رجًال و«ِنْعم اْألَبَْصاُر﴾ تَْعَمى َال ﴿َفِإنََّها
هللاُ ﴿ُهَو تعاىل: قوله نحو الشأن، ضمري باب ويف وبئس، نعم باب يف ذلك ويطَِّرد

أََحٌد﴾.
وعليه أقبل نحو: الذهن، يف الحضور دائم الضمري مرجع أن ادعاء ومنها (ب)

الشاعر: قول ونحو والوقار، الهيبة

ال��ظ��ل��م��اء م��دارع ت��ح��ت وأت��ت��ك ال��رق��ب��اء م��خ��اف��ة ال��وص��ال أب��ت

اإلظهار. مقام يف باإلضمار العدول هذا ويُسمى
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الضمري؛ موضع إشارة» اسم أو صفة، أو علًما، أكان «سواء الظاهر يُوضع الثالث:
كثرية: ألغراض

بكذا. يأمر املؤمنني أمري الخليفة: كقول السامع، نفس يف املهابة إلقاء منها (١)
أََحًدا﴾. ِبَربِّي ُك أُْرشِ َوَال َربِّي ﴿هللاُ نحو: املخاطب، نفس يف املعنى وتمكني (٢)

الشاعر: كقول التلذذ ومنها (٣)

وال��ب��ع��د ال��ق��رب ع��ل��ى ن��ج��د ح��ب��ذا وي��ا ن��ج��د ع��ل��ى وال��س��الم ن��ج��ًدا ال��ل��ه س��ق��ى

ويُسمى أسألك» أنا «أي املغفرة يسألك عبدك اللهم نحو: االستعطاف، ومنها (٤)
اإلضمار. مقام يف باإلظهار العدول هذا

بالعلمية إليه املسند تعريف يف الخامس: املبحث (5)

ليمتاز الخاص؛ باسمه ابتداء السامع ذهن يف معناه إلحضار علًما؛ إليه باملسند يُؤتى
َوإِْسَماِعيُل﴾. اْلبَيِْت ِمَن اْلَقَواِعَد إِبَْراِهيُم يَْرَفُع ﴿َوإِذْ تعاىل: كقوله عداه، ا عمَّ

املقام: تناسب أخرى أغراض هذا مع به يُقصد وقد

الدين. صالح وحرض نرص، جاء نحو: بذلك، تُشعر التي األلقاب يف كاملدح (١)
ا. رشٍّ تأبَّط وذهب صخر، جاء نحو: واإلهانة، والذم (٢)

رسور. جاء نحو: والتفاؤل، (٣)
البلد. يف حرب نحو: والتشاؤم، (٤)

هللا؟ أكرمك هل جواب: يف أكرمني» «هللا نحو: والتربُّك، (٥)
الشاعر: كقول والتلذذ، (٦)

ال��بَ��َش��ِر ِم��َن َل��يْ��َل��ى أَْم ِم��نْ��ُك��نَّ َل��يْ��الَي ل��ن��ا ُق��ْل��َن ال��ق��اِع َظ��بْ��ي��اِت ي��ا ب��ال��ل��ِه

العلميَّة، قبل األصيل معناه بحسب املعنى لذلك العلم يصلح معنًى عن والكناية (٧)
َجهنم، لهب هو الحقيقي اللهب ألن َجهنميٍّا؛ كونه عن كناية كذا؛ فعل لهب أبو نحو:

ذلك. فيه يالَحظ أن فيصح
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باإلشارة إليه املسند تعريف يف السادس: املبحث (6)

السامع، ذهن يف إليه املشار إلحضار طريًقا تعنيَّ إذا إشارة اسم إليه باملسند يُؤتى
آخر، ُمَعيِّنًا وال الخاص، اسمه امع والسَّ املتكلم يعرف وال محسوًسا، حاًرضا يكون بأن

وصًفا. وال اسًما له تعرف ال يشء إىل مشريًا هذا» يل «أتبيع كقولك:
أخرى: ألغراض فيكون لذلك، طريًقا يتعنيَّ لم إذا ا أمَّ

بضاعتنا. هذه نحو: القرب، يف حاله بيان (أ)
ولدي. ذاك نحو: التوسط، يف حاله بيان (ب)

الوعيد. يوم ذلك نحو: البُعد، يف حاله بيان (ج)

تعظيم أو أَْقَوُم﴾ ِهَي ِللَِّتي يَْهِدي اْلُقْرآَن َهذَا ﴿إِنَّ نحو: بالقرب، درجته تعظيم (١)
ِفيِه﴾. َريَْب َال اْلِكتَاُب ﴿ذَِلَك تعاىل: كقوله بالبعد، درجته

كقوله بالبعد، التحقري أو ِمثْلُُكْم﴾ بََرشٌ إِالَّ َهذَا ﴿َهْل نحو: بالقرب، التحقري أو (٢)
اْليَتِيَم﴾. يَدُعُّ الَِّذي ﴿َفذَِلَك تعاىل:

الشاعر: كقول االستغراب، وإظهار (٣)

م��رزوق��ا ت��ل��ق��اه ج��اه��ٍل وج��اه��ٍل م��ذاه��ب��ه أع��يَ��ْت ع��اق��ٍل ع��اق��ٍل ك��م
زن��دي��ق��ا ال��نِّ��ح��ري��ر ال��ع��ال��م وص��يَّ��ر ح��ائ��رة األوه��ام ت��رك ال��ذي ه��ذا

الفرزدق: كقول تمييز، أكمل وتمييزه العناية وكمال (٤)

وال��َح��َرم وال��ِح��لُّ ي��ع��رف��ه وال��ب��ي��ت وط��أت��ه ال��ب��ط��ح��اء ت��ع��رف ال��ذي ه��ذا

محاسنه. يف فرًدا الصقر أبو هذا قوله: ونحو
نحو: املحسوس، غري يفهم ال كأنه حتى املخاطب، بغباوة والتعريض (٥)

ال��م��ج��ام��ع ج��ري��ر ي��ا ج��م��ع��ت��ن��ا إذا ب��م��ث��ل��ه��م ف��ج��ئ��ن��ي آب��ائ��ي أول��ئ��ك

يُذكر بما األوصاف تلك ألجل جدير بأوصاف امُلَعقَب إليه املشار أن عىل والتنبيه (٦)
اْلُمْفِلُحوَن﴾.17 ُهُم َوأُوَلِئَك َربِِّهْم ِمْن ُهًدى َعَىل ﴿أُوَلِئَك تعاىل: كقوله اإلشارة، اسم بعد
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العيان عن للبُعد تنزيًال البعيد؛ بإشارة امُلشاهد غري القريب إىل يشار ما وكثريًا
َصْربًا﴾. َعَليِْه تَْسِطْع َلْم َما تَأِْويُل ﴿ذَِلَك نحو: املكان، عن البعد منزلة

باملوصوليَّة إليه املسند تعريف يف السابع: املبحث (7)

معنا كان الذي كقولك: معناه، إلحضار طريًقا تعنيَّ إذا موصول اسَم إليه باملسند يُؤتى
اسمه. تعرف تكن لم إذا سافر، أمس

أخرى: ألغراض فيكون لذلك طريًقا يتعنيَّ لم إذا أما

كقوله: غريبًا، حكًما الصلة مضمون كان إذا فيما وذلك التشويق، منها: (١)

ج��م��اد18 م��ن م��س��ت��ح��َدث ح��ي��وان ف��ي��ه ال��ب��ريَّ��ة ح��ارت وال��ذي

الشاعر: كقول املخاطب، غري عن األمر إخفاء ومنها (٢)

أه��وى ك��م��ا ح��اج��ات��ي وق��ض��ي��ت ب��ه األم��ي��ر ج��اد م��ا وأخ��ذت

ِعبَاٌد ِهللا ُدوِن ِمْن تَْدُعوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ نحو: املخاطب، خطأ عىل التنبيه ومنها (٣)
الشاعر: وكقول أَْمثَالُُكْم﴾،

تُ��ص��رع��وا19 أن ص��دوره��م غ��ل��ي��ل ي��ش��ف��ي إخ��وانَ��ك��م تُ��َرْونَ��ه��م ال��ذي��ن إن

كقوله: املخاطب، غري خطأ عىل التنبيه ومنها (٤)

ل��ه��ا َه��وى ُخ��ِل��ْق��َت ك��م��ا َه��َواَك ُخ��ِل��َق��ْت َم��لَّ��ه��ا ف��ؤاَدَك َزَع��َم��ْت ال��ت��ي إنَّ

الشاعر: كقول به، املحكوم شأن تعظيم ومنها (٥)

وأط��ول20 أع��زُّ دع��ائ��م��ه ب��ي��تً��ا ل��ن��ا ب��ن��ى ال��س��م��اء س��م��ك ال��ذي إن
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َغِشيَُهْم﴾21 َما اْليَمِّ ِمَن ﴿َفَغِشيَُهْم نحو: تحقريًا، أو تعظيًما التهويل: ومنها (٦)
قال. ما قال الحال حقيقة يدر لم َمْن ونحو:

أبي.22 رباني الذي نحو: باالسم، الترصيح استهجان ومنها (٧)
تعاىل: كقوله عقاب، أو ثواب من الخرب عليه يُبنى الذي الوجه إىل اإلشارة ومنها (٨)

َكِريٌم﴾. َوِرْزٌق َمْغِفَرٌة َلُهْم اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا ﴿الَِّذيَن
إليه. أسأت قد إليك أحسن الذي نحو: التوبيخ، ومنها (٩)

أْكِرْمهم. يأتونك الذين نحو: االستغراق، ومنها (١٠)
قدَّمت. ما نفس لكل نحو: اإلبهام، ومنها (١١)

دقائق عىل يُوِقفك النزعة، غريب املسلك، دقيق مبحث باملوصوليَّة التعريف أنَّ اعلم
بصادق تأملتها إذا صدرك وتُثلج فكرك، بثاقب إليها نظرت أنت إذا تؤنسك البالغة، من
تراه ما مقام كل يف واعترب لها، يمكن ال باملوصولية التعريف ولطائف فأرسار رأيك،

مناسبًا.

بأل إليه املسند تعريف يف الثامن: املبحث (8)

آتية: ألغراض الجنسية» «أل أو العهديَّة» «بأل ُمَعرًَّفا إليه باملسند يُؤتى

العهدية أل (1-8)

وعهده املتخاطبني، بني خارًجا معهود فرد إىل لإلشارة إليه املسند عىل تدخل العهدية: أل
يكون:

َفَعَىص * َرُسوًال ِفْرَعْوَن إَِىل أَْرَسْلنَا ﴿َكَما تعاىل: كقوله «رصيًحا» ذكره بتقدُّم إما (أ)
رصيحيٍّا. عهًدا ى ويُسمَّ الرَُّسوَل﴾ ِفْرَعْوُن

وإن فالذكر َكاْألُنْثَى﴾ الذََّكُر ﴿َوَليَْس تعاىل: كقوله «تلويًحا» ذكره بتقدُّم وإما (ب)
ِيف َما َلَك نَذَْرُت إِنِّي ﴿َربِّ قبله: اآلية يف «ما» إىل إشارة أنه إال رصيًحا مسبوًقا يكن لم
املعنيُّ وهو الذكور، إال املقدس بيت لخدمة يحررون ال كانوا فإنهم ُمَحرًَّرا﴾23 بَْطِني

«كنائيٍّا». ى ويسمَّ «بما»
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له، السامع بمعرفة أو ِدينَُكْم﴾ َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم نحو: بذاته، بحضوره وإما (ج)
حضوريٍّا». «عهًدا ويُسمى املجلس، انعقد هل نحو:

الجنسية أل (2-8)

أربعة: ألغراض إليه املسند عىل تدخل الحقيقة» «الم ى وتُسمَّ الجنسية: أل

نحو: وخصوصها، عمومها عن النظر بقطع هي حيث من الحقيقة إىل لإلشارة (١)
ناطق. حيوان اإلنسان

األفراد، عن النظر بقطع الجنس، نفس إىل فيه اإلشارة ألن الجنس»؛ «الم ى وتسمَّ
ة. الفضَّ من أثمن الذهب نحو:

كقوله ذلك، عىل القرينة قامت إذا مبهم، فرد ضمن يف الحقيقة إىل لإلشارة أو (٢)
معاملتها، فيعامل «كالنكرة» املعنى يف ومدخولها الذِّئُْب﴾ يَأُْكَلُه أَْن ﴿َوأََخاُف تعاىل:

الذِّهني». العهد «الم ى وتُسمَّ
اللغة: بحسب اللفظ يتناولها التي األفراد كلِّ إىل لإلشارة أو (٣)

وشاهد. غائب كل أي َهاَدِة﴾؛ َوالشَّ اْلَغيِْب ﴿َعاِلُم نحو: «حالية» قرينة بمعونة (أ)
بدليل إنسان كل أي ﴾؛ ُخْرسٍ َلِفي اْإلِنَْساَن ﴿إِنَّ نحو: «لفظية» قرينة بمعونة أو (ب)

حقيقيٍّا». «استغراًقا ى ويُسمَّ بعده، االستثناء

نصائحه؛ عليهم وألقى التجار، األمري جمع نحو: مقيًَّدا، األفراد كل إىل لإلشارة أو (٤)
عرفيٍّا». «استغراًقا ى ويُسمَّ أجمع، العالم ار تجَّ ال مملكته» ار «تجَّ األمري جمع أي

تنبيهات

قسمان: التعريفية أل أن تقدم مما علم األول: التنبيه
– وكنائي – رصيحي ثالثة: أنواع وتحته الخارجي، العهد الم األول: القسم

وحضوري.
والم – هي حيث من الحقيقة الم أربعة: أنواع وتحته الجنس: الم الثاني: والقسم
العريف. االستغراق والم – الحقيقي االستغراق والم – مبهم فرد ضمن يف الحقيقة
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ألن الجمع؛ واسم والجمع، املثنى، استغراق من أشمل» املفرد «استغراق الثاني: التنبيه
والجمع اثنني، اثنني كل يتناول إنما واملثنى األفراد، من واحد واحد كل يتناول املفرد
أو رجل فيها كان إذا الدار» يف رجل «ال صحة بدليل جماعة؛ جماعة كل يتناول إنما

رجالن. أو رجل فيها كان إذا يصبح ال فإنه رجَل» «ال قولك: بخالف رجالن،
دون املنفية، النكرة يف تصح وإنما عمومها، عىل بصحيحة ليست القضية وهذه
نحو األفراد من واحد كل يتناول االستغراق بالم املعرف ألن بالالم؛ املعرف الجمع
ورصح االستقراء، عليه دل كما أقوى، املفرد يف هو بل النَِّساءِ﴾، َعَىل َقوَّاُموَن ﴿الرَِّجاُل
َغيَْب ﴿أَْعَلُم نحو: العزيز، القرآن يف وقع ما كل يف التفسري وعلماء اللغة أئمة به
غري إىل ُكلََّها﴾؛ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿َوَعلََّم اْلُمْحِسِننَي﴾، يُِحبُّ ﴿َوهللاُ َواْألَْرِض﴾، َماَواِت السَّ

املطوالت. يف كما الحكيم، الذكر آي من ذلك
املعرف باملسند إليه املسند لتخصيص الجنس بالم الخرب يعرف قد الثالث: التنبيه
الزَّاِد َخرْيَ َفِإنَّ ﴿َوتََزوَُّدوا ونحو: اْلَوُدوُد﴾، اْلَغُفوُر ﴿َوُهَو نحو: «حقيقة» وعكسه
العالم محمد نحو: إليه، املسند يف الجنس ذلك كمال عىل للتنبيه «ادعاء» أو التَّْقَوى﴾،
هي». إال كرم ال «أي التقوى الكرم نحو: املسند، يف كماله أو العلم»، يف الكامل «أي

باإلضافة إليه املسند تعريف يف التاسع: املبحث (9)

كثرية: ألغراض ابقة السَّ املعارف من يشء إىل باإلضافة ُمعرًَّفا إليه باملسند يُؤتى

فإنه غالمي؛ جاء نحو: السامع، ذهن يف إحضاره إىل طريق أخرص أنها منها (١)
يل. الذي الغالم جاء قولك: من أخرص

كرام. مرص وأهل كذا، عىل الحق أهل أجمع نحو: ه، تعرسُّ أو التعدُّد تعذُّر ومنها (٢)
الجند. أمراء حرض نحو: البعض، عىل البعض تقديم تبعة من الخروج ومنها (٣)

للمضاف التعظيم أو حرض»، السلطان «كتاب نحو: للمضاف، التعظيم ومنها (٤)
عندي. الوزير أخو نحو: غريهما، أو تلميذي»، «األمري نحو: إليه،

إليه، للمضاف التحقري أو قادم»، اللص «ولد نحو: للمضاف، التَّحقري ومنها (٥)
عمرو. عند اللص أخو نحو: غريهما، أو لص»، زيد «رفيق نحو:
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وهو ُعلبة، بن جعفر كقول والسآمة، الضجر لفرط املقام لضيق االختصار ومنها (٦)
بمكة: السجن يف

م��وث��ق24 ب��م��ك��ة وُج��ث��م��ان��ي ج��ن��ي��ب ُم��ص��ِع��ٌد ال��ي��م��ان��ي��ن ال��رك��ب م��ع ه��واي

«املضاف يقال: ألن املصحح لالختصاص موضوعة اإلضايف الرتكيب هيئة أنَّ واعلْم
مالبسة، ألدنى اإلضافة يف كما مجاًزا كانت ذلك غري يف استعملت فإذا إليه» للمضاف

وكقوله: الليل» «مكر نحو:

ال��ق��رائ��ب25 ف��ي غ��زل��ه��ا أذاع��ت «ُس��ه��ي��ل» ب��س��ح��رٍة الح ال��خ��رق��اء ك��وك��ب إذا

بالنداء26 إليه املسند تعريف يف العارش: املبحث (10)

كثرية: ألغراض بالنداء ُمعرًفا إليه باملسند يُؤتى

رجل. يا نحو: خاص، عنوان للمخاطب يُعرف لم إذا منها (١)
الدَّرس. اكتب تلميذ يا نحو: منه، يُطلب ما علة إىل اإلشارة ومنها (٢)

إليه املسند تنكري يف عرش: الحادي املبحث (11)

ادعاء، أو حقيقة التعريف جهات من بجهة املتكلم ِعلم لعدم نكرة إليه باملسند يُؤتى
نحوهما، أو صلة أو علم من يعينه ما تعرف لم إذا عنك» يسأل رجل هنا «جاء كقولك:

أخرى: ألغراض يكون وقد
رسل «أي َقبِْلَك﴾؛ ِمْن ُرُسٌل ُكذِّبَْت َفَقْد يَُكذِّبُوَك ﴿َوإِْن نحو: كالتكثري27 (١)

كثريون».
أَْكَربُ﴾. ِهللا ِمَن ﴿َوِرْضَواٌن ونحو: ءٌ﴾ َيشْ اْألَْمِر ِمَن َلنَا َكاَن ﴿َلْو نحو: والتقليل، (٢)

السمط: أبي ابن كقول والتحقري، والتعظيم (٣)

ح��اج��ب ال��ع��رف ط��ال��ب ع��ن ل��ه ول��ي��س ي��ش��ي��ن��ه أم��ر ك��ل ع��ن ح��اج��ب ل��ه

طالب عن حقري أو قليل مانع له وليس عيب، كل عن وكثري عظيم، مانع له أي
والتحقري. والتقليل والتكثري التعظيم فيحتمل اإلحسان،28
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حتى اسمه؛ تخفي الصواب» عن انحرفت «إنك رجل: قال نحو: األمر، وإخفاء (٤)
أذى. يلحقه ال

ويلني). من أهون واحد ويل (أي ويلني» من أهون «ويل نحو: اإلفراد، وقصد (٥)
الدواء). من نوع الداء من نوع لكل (أي دواء» داء «لكل نحو: النوعية، وقصد (٦)

إليه املسند تقديم يف عرش: الثاني املبحث (12)

ألنه الذهن؛ يف أوًال يخطر الذي هو مدلوله ألن وذلك «التقديم»؛ إليه:29 املسند مرتبة
ولتقديمه وضًعا. التقديم فاستحق طبًعا؛ للحكم سابق عليه واملحكوم عليه، املحكوم

شتى: دواٍع

األمر. به صدر عنك العفو نحو: ة، املرسَّ تعجيل منها (١)
القايض. به حكم القصاص نحو: املساءة، تعجيل ومنها (٢)

العالء أبي كقول بغرابٍة، مشعًرا املتقدِّم كان إذا املتأخر إىل التشويق ومنها (٣)
املعرِّي:

ج��م��اد30 م��ن م��س��ت��ح��َدث ح��ي��وان ف��ي��ه ال��ب��ري��ُة ح��ارِت وال��ذي

هجرت. وسلمى وصلت، ليىل نحو: التلذذ، ومنها (٤)
به. اهتديت هللا اسم نحو: التربك، ومنها (٥)

العموم. سلب عىل النص أو السلب، عموم عىل النص ومنها (٦)
نحو: النفي، أدة عىل وجميع ككل العموم،31 أداة بتقديم يكون السلب» «فعموم

الظلمة. من أحد يفلح ال املعنى: يفلح»، ال ظالم «كل
ذاك. وال هذا يقع لم أي يكن»؛ لم ذلك «كل ونحو:

النفي. شمول ويُسمى واجبه. يف يقرص لم تلميذ كل ونحو:
فرد. لكل فيه النفي يكون السلب» «عموم أن واعلم:

وأعملتها النفي، عىل الكلية سلطت قد كنت «كل» بلفظة بدأت إذا أنك ذلك وتوضيح
يشء. عنه يشذ أال يقيض وذلك فيه،

ذلك، كل يكن لم نحو: العموم، أداة عىل النفي أداة بتقديم يكون العموم» و«سلب
إىل يوجه النفي ألن فرد؛ كل نفي ويحتمل البعض، ثبوت فيحتمل املجموع، يقع لم

الشمول». «نفي ويُسمى الفعل، أصل دون خاصة، الشمول
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املتنبي: كقول غالبًا، للمجموع فيه النفي يكون العموم» «سلب أن واعلم

َرش��ِد إل��ى ي��دع��و ال��ف��ت��ى رأي ك��لُّ م��ا

َفُخوٍر﴾ ُمْختَاٍل ُكلَّ يُِحبُّ َال هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: كقوله قليًال، النفي لعموم جاء وقد
واالستعمال. الذوق ذلك ودليل

فعًال، واملسند بنفي، مسبوًقا إليه املسند كان إذا قطًعا32 التخصيص إفادة ومنها (٧)
يقال: أن يصح ال ولذا لغريي؛ مقول وهو أقله، لم أي: غريي»؛ بل هذا قلت أنا «ما نحو:
غريي» «وال ومنطوق للغري مقول أنه قلت» أنا «ما مفهوم ألن غريي؛ وال هذا قلت أنا ما

وإيجابًا». سلبًا التناقض «فيحصل للغري مقول غري كونه
أو به، الحكم لتخصيص محتمًال33 تقديمه كان نفي إليه املسند يسبق لم وإذا
فيه فإنَّ األلوف» يهب «هو ونحو: تبخل» ال «أنت نحو: فعًال،34 املسند كان إذا تقويته
ضمري إىل الجملة وإسناد األول، املثال يف املخاطب ضمري إىل الفعل إسناد مرتني؛ اإلسناد

الثاني. املثال يف الغائب
كقوله: والغرابة، اإلنكار محط املتقدِّم كون ومنها (٨)

ال��ك��واع��ِب ال��غ��ان��ي��ات وص��َل ت��ح��اول ال��ذَّوائ��ب ف��ي ال��ُم��نْ��ق��ض��ي ال��م��ش��ي��ِب أب��ْع��َد

قلت: فإذا بليغ، فصيح صحيح الكالم هذا نحو: الرقي، سبيل سلوك ومنها (٩)
فصيح. ذكر إىل يحتاج ال «بليغ» قلت: وإذا صحيح، ذكر إىل يحتاج ال بليغ» «فصيح

نَْوٌم﴾. َوَال ِسنٌَة تَأُْخذُُه ﴿َال نحو: الوجودي، الرتتيب مراعاة ومنها (١٠)

تمرين

اآلتية: األمثلة يف التقديم فائدة وما املقدم نوع ما

بَْعُد﴾. َوِمْن َقبُْل ِمْن اْألَْمُر ﴿هلِلِ تعاىل: هللا قال (١)
نَاًرا﴾. َفأُْدِخلُوا أُْغِرُقوا َخِطيئَاِتِهْم ا ﴿ِممَّ تعاىل: وقال (٢)
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فراس: أبو وقال (٣)

ك��الب آس��اده��ن ف��ي ت��َح��كَّ��ُم ب��م��ن��ازل أن��ن��ا أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

املهلبي: بن الحسن يُخاطب نُباتة ابن وقال (٤)

ت��ط��ل��ب ال��م��ودة م��ن��ك ول��ك��ن��ه��ا ل��ل��غ��ن��ى ال��م��ال ت��ط��ل��ب ال ��ة ه��مَّ ول��ي

نواس: أبو وقال (٥)

وأش��ع��اِر ج��وُده وس��ي��ل��ت��ي م��م��ت��دًح��ا ال��ع��ب��اس ان��ت��ج��ع��ت إن��ي
ال��س��اري ي��ه��ت��دي وب��ال��دالالت م��خ��اط��رة ال ج��ئ��ت خ��ب��رة ع��ن

األبيوردي: وقال (٦)

يَ��ِخ��ي��ب وال��ك��ري��م ف��ي��ه��ا ال��ل��ؤم أخ��و ال��م��ن��ى ي��ب��ل��غ أن األي��ام ن��ك��د وم��ن

كافوًرا: يهجو املتنبي الطيب أبو وقال (٧)

وال��َج��َل��ُم؟ ك��اف��ور ي��ا ال��م��ح��اج��م أي��ن ال��ك��رم م��ث��ل��ك ال��ط��رِق أي��ِة م��ن

املعري: وقال (٨)

س��ائ��ُل؟ يُ��َخ��يَّ��ب أو واٍش ُق ي��ص��دَّ َخ��ِف��يَّ��ٍة ك��لَّ م��ارس��ُت وق��د أع��ن��دي

أيًضا: وقال (٩)

أوه��اِم خ��واط��ر أع��دْم ل��م ن��م��ت إذا ل��ي��ل��ة ك��ل أن��ن��ي أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
أح��الِم أض��غ��اث ف��ه��و خ��ي��ًرا ك��ان وإن واق��ع ش��ك ال ف��ه��و ش��رٍّا ك��ان ف��إن
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أيًضا: وقال (١٠)

دخ��ان وأول��ه��ا أواخ��ره��ا رم��اد ف��م��ن ال��ح��ي��اة وك��ال��ن��ار

املعروف: عىل الحث يف الشعراء بعض وقال (١١)

ك��ف��ور أو ش��ك��ور ت��ح��م��ل��ه��ا ك��ان��ت ح��ي��ث ُغ��نْ��ٌم ال��م��ع��روف ي��د
ال��ك��ف��ور ج��ح��د م��ا ال��ل��ه وع��ن��د ج��زاء ل��ه��ا ال��ش��ك��ور ش��ك��ر ف��ف��ي

اآلخر: وقال (١٢)

ي��ل��ع��ب؟! ال وال��ده��ر ون��ل��ع��ب ت��ذه��ب وأي��ام��ن��ا أن��ل��ه��و

إسحق): أبو (وكنيته املعتصم الخليفة يمدح وهيب بن محمد وقال (١٣)

وال��ق��م��ر إس��ح��ق وأب��و ال��ض��ح��ى ش��م��س ب��ب��ه��ج��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��ش��رق ث��الث��ة

آخر: وقال (١٤)

وال��ق��وت وال��ص��ح��ة األم��ن م��ق��داره��ا يُ��ج��ه��ل ث��الث��ة
وي��اق��وت ُدرٌّ أن��ه ل��و غ��ي��ره��ا م��ن ب��ال��م��ال ت��ث��ق ف��ال

بخيًال: يهجو آخر وقال (١٥)

ن��ص��ي��ب؟ ه��ذا ي��ا م��ن��ه ل��ك وم��ا ط��ب��ع ال��ج��ود إن ت��ج��ود أأن��ت

لرشبها: ُدعي حني الخمر يرشب أن يستنكر آخر وقال (١٦)

وج��س��م��ان��ي؟ ع��ق��ل��ي ف��ي ال��رَّاح أح��ك��م ح��ج��ًج��ا ن��اه��زت��ه��ا ق��د س��ت��ي��ن أب��ع��د
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اآلخر: وقال (١٧)

وت��غ��دو ت��روح ال��ردى ب��ص��ن��وف ُح��ب��ال��ى وال��ل��ي��ال��ي أن��ت غ��اف��ل

املعتز: ابن وقال (١٨)

ج��اري��ت أن��ا إذا س��ب��ق��ي ع��ل��ى غ��ض��اب م��ع��اش��ر ب��غ��ي األي��ام ع��ج��ب وم��ن
ف��ح��اب��ي��ت ال��ح��ظ��وظ ق��س��م��ت ك��أن��ي ون��ق��ص��ه��م ع��ل��ي��ه��م ف��ض��ل��ي ي��غ��ي��ظ��ه��م

إليه املسند تأخري يف عرش: الثالث املبحث (13)

التقديم دواعي نلتمس وال سيجيء، كما املسند تقديم املقام اقتىض إن إليه املسند يؤخر
كليهما. يبيح االستعمال كان إذا إال والتأخري

قبله وما إليه املسند أحوال عىل عام تطبيق

بيان بالخرب املراد الثالث، الرضب من اسمية خربية جملة بكذا» يأمرك املؤمنني «أمري
جملة واملسند لذلك، وُقدِّم للتعظيم، ذُكر املؤمنني، أمري إليه املسند االمتثال. داعي سبب
جملة به وأُِتَي إليه، املسند تقديم املقام القتضاء ر وأُخِّ ذلك، فيه األصل ألن ذكر يأمر،
األصل، هو املسند ذكر وكون الحكم وتقوية «والتعظيم اإلسناد بتكرار الحكم لتقوية
والتقديم والذكر «أحوال» إليه» املسند تقديم املقام واقتضاء عنه، للعدول مقتىض وال
الحال». ملقتىض «مطابقة الوجه هذا عىل الجملة بهذه واإلتيان «مقتضيات»، والتأخري

واإليضاح، التقرير لزيادة ثانيًا «أنت» ذكر رسني» الذي وأنت أعانني، الذي «أنت
الوجه هذا عىل بالجملة واإلتيان «مقتىض»، والتقرير «حال» واإليضاح التقرير فزيادة

الحال». ملقتىض «مطابقة
فالتعظيم والتعجب، للتعظيم سعيد ذكر مدحه) (بعد األخطار» يقتحم «سعيد
الحال. ملقتىض مطابقة الوجه هذا عىل بالجملة واإلتيان مقتىض، والذكر حال والتعجب
ومدحه، سعد لتعظيم الكريم ذكر سعد؟) أَحَرضَ (بعد: سعد» الكريم «حرض
الحال. ملقتىض مطابقة الوجه هذا عىل بالجملة واإلتيان مقتىض، والذكر حال، فالتعظيم
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بغباوة للتعريض عيل ذكر عيل؟) عمل الذي ما (جواب: الدرس» كتب «عيل
لتقديم والذكر حاالن والتقوية فالتعريض فعًال، الخرب لكون الحكم لتقوية وُقدِّم السامع،

الحالني. ملقتىض مطابقة الوجه هذا عىل بالجملة واإلتيان مقتضيان،
وُقدِّم بالقرينة، الثقة لقلة محمود ذكر له) كثري مدح (بعد التلميذ» نعم «محمود

الحكم. لتقوية
به. للعلم «خلقنا» وهو املسند ُحذف هللاُ﴾ َليَُقولُنَّ َخَلَقُهْم َمْن َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ

به. للعلم تعاىل هللا وهو إليه املسند ُحذف َعَجٍل﴾ ِمْن اْإلِنَْساُن ﴿ُخِلَق
ادعاء املحذوف تعيني عىل للتنبيه إليه؛ املسند ُحذف والرتب» الوسامات «معطي

مثًال». «كالسلطان
الفاصلة. عىل للمحافظة آَوى مفعول ُحذف َفآَوى﴾ يَتِيًما يَِجْدَك ﴿أََلْم

باختصار. للتعميم يدعو مفعول ُحذف العرس» وليمة إىل يدعو «صاحبك
بهما. الغرض تعلق لعدم املفعوالن؛ ُحذف تعاىل» هللا إال يمنع وال يعطي «ال

عليه. للخوف الفاعل؛ حذف األمري» «أهني
الوزن. عىل للمحافظة الثاني؛ نصف قدم فؤاده» ونصف نصف، الفتى «لسان

سلب إلفادة العموم؛ أداة عىل النفي أداة قدمت يدركه» املرء يتمنى ما كل «ما
الشمول. ونفي العموم

عموم إلفادة النفي أداة عىل العموم أداة قدمت الرش» يف يسَعْون ال العقالء «جميع
النفي. وشمول السلب

للتخصيص. واملجرور الجار قدم اْلُمْؤِمنُوَن﴾ َفْليَتََوكَِّل ِهللا ﴿َوَعَىل

رض��ي��ن��ا ل��م��ا اآلخ��ذون ون��ح��ن س��خ��ط��ن��ا ل��م��ا ال��ت��ارك��ون ون��ح��ن

الفخر إظهار بالخرب واملراد االبتدائي، الرضب من اسمية، خربية األوىل الجملة
باإلضمار وعرف للتعظيم، وقدم األصل، ذكره ألن ذكر؛ نحن، إليه املسند والشجاعة.

ذلك. األصل ألن وأخر؛ ذكر التاركون، واملسند االختصار، مع للتكلم املقام لكون

ي��ل��وم ف��ي��ك ك��ان م��ن ب��ي وأش��م��تَّ وع��دت��ن��ي م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ذي وأن��ت

أنت، إليه املسند التوبيخ. بالخرب واملراد االبتدائي، الرضب من اسمية خربية جملة
االختصار مع للخطابي املقام لكون باإلضمار وعرف ذلك، فيه األصل ألن وُقدِّم؛ ذُِكر
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للتعليل؛ باملوصولية وعرف ذلك، فيه األصل ألن ر؛ وأُخِّ ذُِكر وقد الذي، لفظة واملسند
واللوم. الشماتة سبب كان وعده إخالف أن يعني

وعرف تقدم، ملا بها ووصلت «أخلفت» جملة عىل فمعطوفة «أشمت» جملة وأما
االختصار. مع للغيبة املقام لكون باإلضمار؛ يلوم يف الفاعل وهو إليه املسند

تقوية من فيها ملا الثالث؛ الرضب من اسمية خربية جملة كذا» فعل لهب «أبو
لهب، أبو إليه املسند ذلك. يجهل ملن الفائدة أصل بالخرب واملراد اإلسناد، بتكرار الحكم

جهنميٍّا. كونه عن بالعلمية وعرف ذلك، فيه األصل ألن وقدم؛ ذكر

أجوبتها يُطلب إليه املسند أحوال عىل أمثلة

ذكره ترجح التي الوجوه هي ما ذكره؟ يجب متى أحواله؟ هي ما إليه؟ املسند هو ما
إليه املسند يعرَّف ِلَم والنكرة؟ املعرفة بني الفرق ما يحذف؟ متى القرينة؟ وجود عند
إليه املسند يعرَّف ِلَم الضمري؟ وضع يف األصل ما الخطاب؟ يف األصل هو ما باإلضمار؟
ينكر يشء ألي بالنداء؟ يعرَّف ِلَم باملوصولية؟ يعرَّف ِلَم باإلشارة؟ يعرَّف ِلَم بالعلمية؟
يُؤخر ِلَم العموم؟ وسلب السلب عموم بني الفرق ما إليه؟ املسند يقدم ِلَم إليه؟ املسند

إليه؟ املسند

هوامش

ُوِجدت أو حذفه، يراد ما عىل تدل قرينة الكالم يف يوجد لم إذا أنه ذلك بيان (1)
عىل جريًا الذكر من بد فال — الحذف إىل يدعو آخر بغرض مصحوبة غري ضعيفة قرينة
من تمكن قرينة وجود مع «الذكر» ترجيح إىل واملناسبات الظروف تدعو وقد األصل.
أحيانًا ذكروا قد فنجدهم البلغاء؛ أساليب إىل ترجع مختلفة، ألغراض وذلك «الحذف»
أحيانًا الذكر فرجحوا ذكره، من مانع يوجد ال ما وحذفوا عنه، يُستغنى أن يجوز ما

ذلك. اقتضت بالغية ألسباب أحيانًا؛ والحذف
للتقرير إليه املسند اإلشارة اسم كرر حيث اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهُم ﴿أُوَلِئَك يف الشاهد (2)
بالفالح لهم ثابتة فهي بالهدى وامليزة األثرة لهم ثبتت كما أنهم عىل تنبيًها واإليضاح؛

أيًضا.
الحاكم. يدي بني عليه الحكم كتابة أي: (3)
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للحاكم يقول بأن لإلنكار سبيًال عليه املشهود يجد لئال إليه؛ املسند فيذكر (4)
أطلب ولم أنكر لم ولذلك فأجاب؛ غريي إىل أرشت أنك الشاهد فهم إنما التسجيل: عند

فيه. اإلعذار
يقول ولهذا أساليبها؛ ورائع رسها ومكنون البالغة دقائق تظهر القسم هذا ويف (5)
املأخذ، لطيف املسلك، دقيق باب إنه الحذف: باب يف الجرجاني» القاهر «عبد اإلمام
عن والصمت الذكر، من أفصح الذكر ترك فيه ترى فإنك بالسحر، شبيه األمر، عجيب
لم إذا بيانًا تكون ما وأتم تنطق، لم إذا تكون ما أنطق وتجدك لإلفادة، أزيد اإلفادة

تنظر. حتى وتدفعها تخرب، حتى تنكرها قد جملة وهذه تُِبْن،
يدل ما الكالم يف يكون أن — رضوبها اختالف عىل — املحذوفات جميع يف واألصل
الحذف حسن رشط ومن بحال. إليه يُصار ال وإلغاًزا تعمية الحذف كان وإال عليها،
غث يشء إىل وصار والطالوة، البهجة من الكالم يف كان ما زال املحذوف ظهر متى أنه
بها اقرتن إذا الحذف» صحة يف رشط «والقرينة أوًال عليه كان ما وبني بينه تناسب ال

املذكورة. األغراض من غرض
الضنى. من له الحاصل الضجر بسبب املقام لضيق عليل» «أنا يقل: لم أي: (6)

الثانية. رفع املستلزم السجع عىل للمحافظة سريته» الناس «حمد يقل: لم أي: (7)
األول يف مرفوعة لصريورتها القافية الختلفت الودائع» الناس يرد «أن قيل: فلو (8)

الثاني. يف منصوبة
يشء. يل وال يشء، عيلَّ ال أي: (9)

بزيد «مررت نحو: املدح، عىل الرفع مثل نظائره ترك عىل الوارد أيًضا وكذا (10)
املسكني». بخالد «ترفق مثل: الرتحم وعىل اللئيم»، بكًرا «رأيت نحو: الذم، وعىل الهمام»،
يف معهودة وهي نوح، سفينة عليه وقفت الذي «الجبل» هو الجودي قيل: (11)

إلخ. ِبأَْعيُنِنَا﴾ اْلُفْلَك ﴿َواْصنَِع تعاىل: قوله يف السابق الكالم
سبق. شأى: جرد. بمعنى نضا (12)
حده. يف كسور السيف: فلول (13)

الضلوع. عليه انطوت ما الحشا: (14)
نجوم. هؤالء أي: (15)

الفرق أن إال الفهم، امتنع وإال معني، عىل يدل والنكرة املعرفة من كالٍّ أن اعلْم (16)
للسامع، معلوًما كونه منها يفهم وال فقط، املعني ذات منها يفهم «النكرة» أن بينهما
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عىل اللفظ لداللة للسامع معلوًما كونه منها ويفهم املعني، ذات منها يفهم «املعرفة» وأن
العلم، يف كما خارجية قرينة إىل احتياج غري من اللفظ بنفس إما فيها والتعيني التعيني،
يف كما حسية إشارة بقرينة وإما الضمائر، يف كما غيبة أو خطاب أو تكلم بقرينة وإما
بأل املعرف وهو بحرف؛ وإما املوصولة، األسماء يف كما معهودة بنسبة وإما اإلشارة،

املنادى. عدا ما ذُكر، مما واحد إىل املضاف وهو معنوية؛ بإضافة وإما والنداء،
ملعني، يكون أن الخطاب وأصل املعارف، أعرف ألنه «اإلضمار» ذكر قدم أنه واعلم

املتنبي: كقول معني مخاطب به يقصد أن دون أحيانًا يستعمل وقد

ت��م��ردا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��ت أن��ت وإن م��ل��ك��ت��ه ال��ك��ري��م أك��رم��ت أن��ت إذا

العموم. ليفيد الخطاب؛ صورة يف هنا الكالم أُخرج
اإليمان هي أوصاف عقبه ذكر وقد املتقون، هم بأولئك إليه فاملشار أي: (17)
تنبيًها أولئك؛ وهو إشارة اسم إليه باملسند أتى ثم بعدهما، وما الصالة وإقامة بالغيب،
عاجًال، بالهداية يفوزوا بأن الخصال تلك أجل من وأحقاء جديرون إليهم املشار أن عىل

آجًال. بالفالح والفوز
الجسماني. املعاد يف الربية تحريت يعني: (18)

وال الظن، هذا يف مخطئون فأنتم دماركم، يحبون أخوتهم تظنون من أي: (19)
إلخ». … يشفي كذا قوم «إن قيل: لو املعنى هذا يفهم

من وأقوى أعز هو والرشف، العز من بيتًا لنا بنى السماء سمك من إن أي: (20)
بيت. كل دعائم

بوصفه. العبارة تحيط ال عظيم، موج البحر من وسرتهم غطاهم أي: (21)
غريه». أو بطة، أو جحش، أو «برغوث، اسمه كمن قبيًحا اسمه كان بأن أي: (22)
كاألنثى طلبت الذي الذكر وليس أي: املقدس؛ بيت لخدمة العتق هو التحرير: (23)
ِيف َما َلَك نَذَْرُت إِنِّي ﴿َربِّ قولها: يف الكناية بطريق كان الذكر فطلبها لها، وهبت التي
إىل عائدة «الذكر» يف فأل املذكور، عىل عندهم مقصوًرا كان ذلك فإن ُمَحرًَّرا﴾ بَْطِني
إِنِّي ﴿َربِّ قولها: يف رصيًحا مذكور إىل عائدة «األنثى» يف وأل الكناية، بطريق مذكر

وعلمي. وكنائي، رصيحي، أنواع: ثالثة الخارجي فالعهد أُنْثَى﴾ َوَضْعتَُها
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منضم اليمن، إىل القاصدين اإلبل، ركبان مع ذاهب وأحبه أهواه من أي: (24)
فلفظ معهم، السري عن وممنوع محبوس بمكة، مقيد وجسمي معهم، مقود إليهم،

ونحوه. أهواه الذي من أخرص «هواي»
ال ألنها لها؛ ليس أنه مع الحمقاء املرأة أي «الخرقاء»؛ إىل الكوكب أضاف (25)
املرأة إن يقال: أنه ذلك وتفصيل الشتاء. يف سحًرا «سهيل» طلوع وقت إال كسوتها تتذكر
القطب من قريب كوكب وهو — سهيل طلع فإذا الصيف، يف وقتها تضيع كانت الحمقاء
ففرقت الكسوة؛ إىل واحتاجت بالربد، أحست — الشتاء قرب وذلك السحر، يف الجنوبي
عن عجزها بسبب لها ليغزلوا أقاربها؛ يف غزًال يصري الذي كتانها أو قطنها أي غزلها؛
الشاعر جعل وقد مالبسة، ألدنى الخرقاء كوكب فإضافة الوقت، لضيق يكفيها ما الغزل

االختصاص. بمنزلة املالبسة هذه
إليه، املسند تعريف يف بالنداء» «التعريف يثبت لم البيانيني أغلب أن اعلم (26)

البالغة. علوم يف املطوالت من يُطلب ذلك وتحقيق
وعلو الشأن رفعة بحسب التعظيم أن والتكثري: التعظيم بني الفرق أن اعلم (27)
و«إن إلبًال» له «إن قولك: يف كما تحقيًقا واملقادير؛ الكميات باعتبار التكثري وأن الطبقة،
كل من أكرب الرضوان من قليل أي: أكرب؛ هللا من ورضوان نحو: تقديًرا أو لغنًما» له

أيًضا. والتقليل التحقري يف الفرق ذلك ويالَحظ يشء.
قوله: ومنه (28)

ج��ان��ب وال��خ��الع��ة ع��ن��دي ول��ل��ه��و أض��ي��ع��ه ال ج��ان��ب ع��ن��دي ول��ل��ه

الرَّْحَمِن﴾. ِمَن َعذَاٌب َك يََمسَّ أَْن أََخاُف ﴿إِنِّي تعاىل: قوله والتقليل التكثري ويحتمل
حسب الوضعي ترتيبها يكون أن فيجب املعاني، قوالب األلفاظ أن معلوم (29)
ورتبة عليه، املحكوم ألنه التقديم»؛ إليه املسند «رتبة أن البنيِّ ومن الطبيعي، ترتيبها
لهما تالية تأتي وتوابع متعلقات فهو عداهما وما به، املحكوم هو إذ التأخري؛ املسند
تقديمها، إىل يدعو ما واالعتبارات املزايا من الكلم لبعض يعرض قد ولكن الرتبة، يف
النظام؛ هذا واتباع األصل، هذا تغيري إذًا الحسن من فيكون التأخري، حقها من كان وإن

يريد. عما ومرتجًما إليه، يؤدي الذي الغرض إىل مشريًا املقدم ليكون
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أربع: أحوال من «التقديم» يخلو وال
وإليه القصوى، الغاية هو وذلك اللفظ، يف تحسني مع املعنى يف زيادة يفيد ما األول:
تعاىل: قوله إىل انظر هذا، يف العمدة هو الكريم والكتاب البالغة، فنون يف املرجع
أفاد قد هذا يف الجار تقديم أن تجد نَاِظَرٌة﴾ َربَِّها إَِىل * ٌة نَاِرضَ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه

السجع. وتناسق الصياغة جودة مع هلل، إال يكون ال النظر وأن التخصيص،
فتقديم اِكِريَن﴾ الشَّ ِمَن َوُكْن َفاْعبُْد هللاَ ﴿بَِل نحو: فقط، املعنى يف زيادة يفيد ما الثاني:
أفاد ما أخر ولو لغريه، تكون أال ينبغي وأنه بالعبادة، لتخصيصه هذا يف املفعول

ذلك. الكالم
كقوله: املالحة، من يشء الرضب لهذا وليس والتأخري، التقديم فيه يتكافأ ما الثالث:

س��ل��ي��ب م��ن��ه وه��ي إل��ه��ي» «ب��ح��م��د أص��ب��ح��ت ث��م ب��ه م��ألى ي��دي وك��ان��ت

إلهي. بحمد سليب منه وهي أصبحت ثم فتقديره:
التي املعاظلة أو اللفظي التعقيد هو وذلك ويضطرب، املعنى به يختل ما الرابع:
األنواع من ذلك نحو أو املوصول، عىل والصلة املوصوف، عىل الصفة كتقديم تقدمت،

الفرزدق: قول ومنها الفصاحة، عن خرجت التي

ت��ص��اه��ره ك��ل��ي��ب ك��ان��ت وال أب��وه م��ح��ارب م��ن أم��ه م��ا م��ل��ك إل��ى

هذا أن شك وال منهم، أبيه أم ما أي محارب؛ من أمه ما أبوه ملك إىل فتقديره:
املراد يُفهم حتى ورفق؛ وتريث تأمل إىل يحتاج بل األوىل، للنظرة كالمه من يُفهم ال

منه.
وحرية النطفة، هو منه خلق الذي و«الجماد» اإلنسان هو «الحيوان» قيل: (30)
املعاد يف تحريت الخالئق أن يريد وهو للحرش، إعادته يف االختالف هو فيه الربية

قبله: قوله لذلك يدل الجسماني،

وه��ادي ض��الل إل��ى ف��داٍع س ال��ن��ا واخ��ت��ل��ف اإلل��ه أم��ر ب��ان
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فإن ُمثل، كما بعدها الواقع للفعل معمولة غري العموم أداة تكون أن برشط (31)
أصنع» لم ذنب «كل نحو: تأخرت، أو لفًظا تقدمت سواء بعدها للفعل معمولة كانت

غالبًا. الشمول ونفي العموم سلب الكالم أفاد الدراهم» كل آخذ و«لم
مواضع: ثالثة يف يكون وذلك (32)

هذا. فعل فؤاد ما نحو: نفي، بعد ظاهرة معرفة إليه املسند يكون أن األول:
ذلك. قلت أنا ما نحو: نفي، بعد مضمرة معرفة إليه املسند يكون أن الثاني:
الدرس. حفظ تلميذ ما نحو: نفي، بعد نكرة إليه املسند يكون أن الثالث:

مواضع: ستة يف وذلك (33)
هذا. قال ما فؤاد نحو: نفي، قبل ظاهرة معرفة إليه املسند يكون أن األول:
بهذا. أمر عباس نحو: مثبتة، ظاهرة معرفة إليه املسند يكون أن الثاني:

الدرس. كتبت ما أنا نحو: نفي، قبل مضمرة معرفة إليه املسند يكون أن الثالث:
دريس. حفظت أنا نحو: مثبتة، مضمرة معرفة إليه املسند يكون أن الرابع:

هذا. قال ما رجل نحو: نفي، قبل نكرة إليه املسند يكون أن الخامس:
املدرسة. يف اليوم حرض تلميذ نحو: مثبتة، نكرة إليه املسند يكون أن السادس:

السكَّاكي. وخالفه الحق، وهو الجرجاني، القاهر عبد مذهب هو ذكرناه ما أن واعلم
وصًفا املسند كان إذا وهل فعًال، املسند يكون أن اشرتط ملاذا قيل: فإن (34)

التقوية؟ إفادة يف كالفعل يكن لم بخيل» «أنت نحو: ضمري، عىل مشتمًال
بالجوامد، شبيه فهو وغيبة» وخطابًا، «تكلًما، يتغري ال الوصف ضمري كان ملا أقول:

تماًما. مثلها ال الفعل، من قريبة تقويته وكانت
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وأحواله1 املسند يف

عن بمرفوعه املستغني الوصف واملبتدأ، الفعل، واسم التام، والفعل الخرب، هو املسند:
الفعل. عن النائب واملصدر النواسخ، وأخبار الخرب،

ويف وغريها. والتأخري، والتقديم، والتنكري، والتعريف، والحذف، الذكر، هي: وأحواله
مباحث: ثالثة الباب هذا

حذفه أو املسند ذكر يف األول: املبحث (1)

وذلك: إليه، املسند ذكر يف سبقت التي لألغراض املسند يُذكر

املال. من خري العلم نحو: عنه، للعدول مقتىض وال األصل، هو ذكره ككون (١)
لو «إذ ميسور ورزقي مستقيم حايل نحو: القرينة، داللة عىل التعويل وكضعف (٢)

املذكور». عليه يدل ال «ميسور» ُحذف
ُحذف لو «إذ َماءِ﴾ السَّ ِيف َوَفْرُعَها ثَاِبٌت ﴿أَْصلَُها نحو: السامع، تنبُّه وكضعف (٣)

فهمه». لضعف السامع يتنبَّه ال ُربما «ثابت»
لقوله جوابًا َمرٍَّة﴾ َل أَوَّ أَنَْشأََها الَِّذي يُْحِييَها ﴿ُقْل نحو: املخاطب، عىل وكالرد (٤)

َرِميٌم﴾. َوِهَي اْلِعَظاَم يُْحِيي ﴿َمْن تعاىل:
بطريق الثالثة األزمنة بأحد ومقيًَّدا والحدوث، التجدد فيفيد «فعل» أنه وكإفادة (٥)
َوُهَو هللاَ ﴿يَُخاِدُعوَن نحو: مطلًقا، الثبوت فيفيد «اسم» أنه كإفادة أو االختصار،
افتقار غري من بالزمان مقيًَّدا أخرى، بعد مرة التجدد تفيد «يخادعون» فإنَّ َخاِدُعُهْم﴾؛
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مطلًقا الثبوت تفيد َخاِدُعُهْم﴾ ﴿وَوُهَو وقوله: الغد» أو «اآلن كذكر عليه تدل قرينة إىل
زمان. إىل نظر غري من

كثرية: ألغراض املسند ويُحذف

إليه. املسند حذف يف مرَّ ا ممَّ غرض برتكه وتعلَّق «قرينة» عليه دلت إذا منها: (١)
َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق َمْن َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ تعاىل: كقوله مذكورة، ا إمَّ (أ) والقرينة:

هللا. خلقهن أي: هللاُ﴾ َليَُقولُنَّ
أي: ﴾… ِرَجاٌل * َواْآلَصاِل ِباْلُغُدوِّ ِفيَها َلُه ﴿يَُسبُِّح تعاىل: كقوله مقدَّرة، وإما (ب)

يسبِّحه؟ من قيل: كأنه رجال، يسبِّحه
أي: َوَرُسولُُه﴾ ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن بَِريءٌ هللاَ ﴿أَنَّ نحو العبث، عن االحرتاز ومنها (٢)
إليه. الحاجة لعدم عبثًا ذكره لكان املحذوف ذكرهذا فلو أيًضا، منهم بريء ورسوله

الشاعر: كقول الكالم، إطالة عن املقام ضيق ومنها (٣)

م��خ��ت��ل��ف وال��رأي راٍض ع��ن��دك ب��م��ا وأن��ت ع��ن��دن��ا ب��م��ا ن��ح��ن

املقام». لضيق فحذف راضون، عندنا بما نحن «أي:
﴿َلْوَال نحو: العرب» عن «الواردة استعماالتهم يف جاء ما ومجاراة اتباع ومنها (٤)
(أي: راٍم» غري من «رمية املثل: يف وقولهم موجودون»، أنتم لوال «أي: ُمْؤِمِننَي﴾ َلُكنَّا أَنْتُْم

رمية). هذه

تمرين

اآلتية: األمثلة يف املحذوف ونوع الحذف أسباب عنيِّ

تَْعَلُموَن﴾. َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َوأَْطَهُر َلُكْم أَْزَكى ﴿ذَِلُكْم نحو: (١)
وىف، وعد وإذا صدق، حدَّث إذا ثالث: املؤمن «عالمة والسالم: الصالة عليه وقال (٢)

يخن.» لم اؤتمن وإذا
لبسَت أو فأفنيَت، أكلَت ما مالك من لك وإنما مايل، مايل آدم: ابن «يقول وقال: (٣)

فأبقيَت.» تصدقَت أو فأبليَت،
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أخالًقا، أحاِسنُكم القيامة يوم مجالس مني وأقربكم إيلَّ أَحبَّكم «إنَّ وقال: (٤)
ويُؤلفون.» يَألفون الذين أكناًفا، املوطئون

العتاهية: أبو وقال (٥)

ج��زائ��ه ف��ي ل��ه أض��ع��اًف��ا وأض��ع��ف ب��وف��ائ��ه ص��ال��ًح��ا ع��ن��ي ال��ل��ه ج��زى
ب��م��ائ��ه ووج��ه��ي أب��غ��ي، ب��م��ا رج��ع��ت ح��اج��ة أب��غ��ي��ه ج��ئ��ت م��ا إذا ص��دي��ٌق

نواس: أبو وقال (٦)

ت��زور ال��خ��ص��ي��ب ب��ع��د ف��تً��ى ف��أي رك��اب��ن��ا ال��خ��ص��ي��ب أرض ت��ُزْر ل��م إذا
ت��دور ال��دائ��رات أن وي��ع��ل��م ب��م��ال��ه ال��ث��ن��اء ح��س��ن ي��ش��ت��ري ف��تً��ى
وش��ك��ور ع��اذر ف��إن��ي وإال ف��أه��ل��ه ال��ج��م��ي��ل م��ن��ك ت��ول��ن��ي ف��إن

خاقان: بن الفتح يمدح البحرتي وقال (٧)

أج��ل��ب��ا ال��ده��ر ح��ادث م��ا إذا وق��ور ح��ل��وم��ه��م خ��ف��ت ال��ق��وم إذا رزي��ن
��ب��ا تَ��ع��قُّ األم��ور أع��ج��از ي��الح��ظ يَ��ِب��ْت ول��م ح��زم وج��ه ي��ض��ي��ع ل��م ف��تً��ى

الشاعر: وقال (٨)

َم��ْدَح��ك أخ��ط��أ ��ْح��ب ب��ال��سُّ ي��وًم��ا ج��دواك ق��اَس َم��ْن
وت��ض��ح��ك تُ��ع��ط��ي وأن��ت وت��ب��ك��ي تُ��ع��ط��ي ��ْح��ُب ال��سُّ

املتنبي: وقال (٩)

ب��اب��ت��س��اِم اب��ت��س��اٍم ع��ل��ى َج��َزيْ��ُت ِخ��بٍّ��ا ال��ن��اس ودُّ ص��ار ول��م��ا
األن��اِم ب��ع��ُض أن��ه ل��ع��ل��م��ي أص��ط��ف��ي��ه ف��ي��م��ن أش��ك وص��رُت

وقال: (١٠)

ق��تَّ��ال واإلق��دام ي��ف��ق��ر ال��ج��ود ك��ل��ه��م ال��ن��اس س��اد ال��م��ش��ق��ة ل��وال
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فراس: أبو وقال (١١)

م��ع��اِش��ْر أو خ��ل��ي��ل م��ن دار دن��وَّ ت��ط��ل��ب��ن ال
ت��ع��اِش��ْر وال ت��زور أن ِة ال��م��ود ألس��ب��اب أَبْ��َق��ى

تدريب

اآلتية: األمثلة يف الذكر أسباب عنيِّ

ِهللا ِعنِْد ِمْن َهذَا يَُقولُوَن ثُمَّ ِبأَيِْديِهْم اْلِكتَاَب يَْكتُبُوَن ِللَِّذيَن ﴿َفَويٌْل تعاىل: هللا قال (١)
يَْكِسبُوَن﴾. ا ِممَّ َلُهْم َوَويٌْل أَيِْديِهْم َكتَبَْت ا ِممَّ َلُهْم َفَويٌْل َقِليًال ثََمنًا ِبِه ِليَْشَرتُوا

زائدة: بن معن يمدح حفصة أبي بن مروان وقال (٢)

أش��بُ��ل خ��ف��ان ب��ط��ن ف��ي ل��ه��ا أس��ود ك��أن��ه��م ال��ل��ق��اء ي��وم م��ط��ر ب��ن��و
م��ن��زل ��م��اك��ي��ن ال��سِّ ب��ي��ن ل��ج��اره��م ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ج��ار ي��م��ن��ع��ون ه��م

عاِديَاء: بُن َمْوءَل السَّ وقال (٣)

ج��م��ي��ل ي��رت��دي��ه رداء ف��ك��لُّ ِع��ْرُض��ه ال��ل��ؤم م��ن ي��دن��س ل��م ال��م��رء إذا
س��ب��ي��ُل ال��ث��ن��اء ح��س��ن إل��ى ف��ل��ي��س َض��يْ��َم��ه��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ي��ح��م��ل ل��م ه��و وإن

العتاهية: أبو وقال (٤)

م��ش��اربُ��ه تَ��ْص��ف��و ال��ن��اس وأيُّ َظ��ِم��ئْ��َت ال��َق��ذَى ع��ل��ى ِم��راًرا ت��ش��رب ل��م أن��ت إذا

الشاعر: وقال (٥)

م��غ��ل��ق ب��اب ك��ل ي��ف��ت��ح وال��ج��د ش��اس��ع أم��ر ك��لَّ ي��دن��ي ال��ِج��دُّ
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تمرين

َرَشًدا﴾. َربُُّهْم ِبِهْم أََراَد أَْم اْألَْرِض ِيف ِبَمْن أُِريَد أََرشٌّ نَْدِري َال ﴿َوأَنَّا تعاىل: هللا قال (١)

َفأَْغنَى﴾. َعاِئًال َوَوَجَدَك * َفَهَدى َضاالٍّ َوَوَجَدَك * َفآَوى يَتِيًما يَِجْدَك ﴿أََلْم وقال: (٢)
ى﴾. ِلْليُْرسَ ُه ُ َفَسنُيَرسِّ * ِباْلُحْسنَى َق َوَصدَّ * َواتََّقى أَْعَطى َمْن ا ﴿َفأَمَّ وقال: (٣)

َعِن َويَنَْهى اْلُقْربَى ِذي َوإِيتَاءِ َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: وقال (٤)
تَذَكَُّروَن﴾. َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَْكِر اْلَفْحَشاءِ

تنكريه أو املسند تعريف يف الثاني: املبحث (2)

املسند تعريف (1-2)

نحو: التعريف، طرق بإحدى مثله آخر بأمر عنده معلوم أمر عىل حكًما السامع إلفادة
األرشاف. نقيب وذاك الخطيب، هذا

سواه، زعيم يكن لم إذا الزعيم» «سعد نحو: «حقيقة» إليه املسند عىل قرصه وإلفادة
الوطنية، الكامل أي الوطني»؛ «سعد نحو إليه، املسند يف معناه لكمال مبالغة «ادعاء» أو
غريه. بوطنية االعتداد لعدم فيه؛ إال توجد لم الوطنية أن توهم صورة يف الكالم فيخرج

الجنس».2 بالم «معرًَّفا املسند كان إذا وذلك:
وذلك: لتعريفه، املوجب لعدم املسند ويُنكَُّر

وزير. وهو أمري، أنت نحو: الحرص، أو العهد إرادة لقصد (١)
بالباب. واقف تلميذ نحو: التنكري، يف إليه املسند والتباع (٢)

ِلْلُمتَِّقنَي﴾. ﴿ُهًدى نحو: التفخيم، وإلفادة (٣)
يُذكر. رجًال خالد ما نحو: التحقري، ولقصد (٤)

تأخريه أو املسند تقديم يف الثالث: املبحث (3)

عيل. قام نحو: عامًال، يكون كأن تقديمه، عىل باعث ُوجد إذا املسند يقدم
الطريق؟ أين نحو: الكالم، يف الصدارة له مما أو
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اآلتية: األغراض من غرض به أُريد إذا أو

َواْألَْرِض﴾. َماَواِت السَّ ُمْلُك ﴿هلِلِ نحو: إليه، باملسند التخصيص منها (١)
كقوله: نعت، ال خرب أنه عىل األمر أول من التنبيه ومنها (٢)

ال��ده��ر م��ن أج��لُّ ال��ص��غ��رى وه��م��ت��ه ل��ك��ب��اره��ا م��ن��ت��ه��ى ال ه��م��م ل��ه
ال��ب��ح��ر م��ن أن��دى ال��ب��ر ك��ان ال��ب��ر ع��ل��ى ج��وده��ا ِم��ع��ش��ار أن ل��و راح��ة ل��ه

قبله. ملا صفة «له» كون ابتداء لتوهم له» «همم قيل: فلو
يف املسند كتقديم لذكره، يشوق ما املتقدم يف كان إذا للمتأخر التشويق ومنها (٣)
اْألَْلبَاِب﴾ ِألُوِيل َآليَاٍت َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ تعاىل: قوله

وكقوله:

اإلذالل ع��ن ب��ح��ام��ل��ه��ا ت��ن��ب��و ص��ن��ي��ع��ة األن��ام ف��ي ال��ص��ن��ائ��ع خ��ي��ر

وكقوله: أنت»، عافية «يف للمريض: تقول كما التفاؤل: ومنها (٤)

األع��واُم ِب��ل��ق��ائ��َك وت��َزيَّ��نَ��ْت األي��اُم وج��ِه��َك ِب��ُغ��رَِّة َس��ِع��َدْت

«أي ِديِن﴾ َوِيلَ ِدينُُكْم ﴿َلُكْم نحو: املسند، عىل إليه املسند قرص إفادة ومنها (٥)
عيلَّ». مقصور وِديني عليكم، مقصور ِدينكم

املتنبي: كقول باملخاطب، نكاية املساءة ومنها (٦)

ب��دُّ ص��داق��ت��ه م��ن م��ا ل��ه ع��دوٍّا ي��رى أن ال��ُح��رِّ ع��ل��ى ال��دن��ي��ا نَ��َك��ِد وِم��ن

أو الذم، أو املدح، أو التعظيم، أو التعجب، أو للمخاطب، املرسة تعجيل ومنها (٧)
جرٍّا. وهلم سعد، الزعيم ونعم أهلل، يا أنت وعظيم َدرُّك، هلل نحو: الدعاء، أو الرتحم،

بالسالمة. وصولك ومبارك أبوك، وفقري خليل، الرجل وبئس
عزيز. الوطن نحو: أهم، إليه املسند وتقديم األصل، هو تأخريه ألنَّ املسند؛ ويؤخر

وجملة. مفرد قسمني: إىل وعدمه اإلفراد حيث من املسند وينقسم
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قادم. سعد نحو: واسم، سعد؛ قدم نحو: فعل، قسمان: «املفرد» فاملسند
أنواع: ثالثة «الجملة» واملسند

أبوه. انترص أو انترص، أبوه أو منترص، أبوه خليل نحو: سببيٍّا، يكون أن (١)
(أي: حاجتك يف سعيت أنا نحو: إليه، باملسند الحكم تخصيص يقصد وأن (٢)

غريي). ال أنا فيها الساعي
اإلسناد تكرار من الجملة يف ملا وذلك حرض؛ سعد نحو: الحكم، تأكيد يقصد وأن (٣)

مرتني.

عندك. خليل نحو: لالختصار، ظرًفا باملسند ويؤتى
املدرسة. يف محمود نحو: ومجروًرا، وجارٍّا

تمرين

يأتي: فيما والتأخري التقديم أسباب بنيِّ

ك��اف��ي ش��يء ف��ب��ع��ض ق��ن��ع��ت ف��إذا ك��اف��يً��ا ال��ب��س��ط��ي��ة ف��وق م��ا ك��ل م��ا (١)

ش��ع��ر ن��ف��س��ه م��ن ف��ي��ه ش��ع��ري ول��ك��ن ك��ل��ه ال��ش��ع��ر ذا ق��ل��ت وح��دي أن��ا وم��ا (٢)

وال��ش��ت��م ب��ال��ت��س��رع ال ُس��ْد ف��ب��ال��ح��ل��م ع��ش��ي��رة ت��س��ود أن ي��وًم��ا ش��ئ��ت إذا (٣)

وال��ق��م��ر إس��ح��اق وأب��و ال��ض��ح��ى ش��م��س ب��ب��ه��ج��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��ش��رق ث��الث��ة (٤)

م��ث��ل��ي ش��اع��ر ال��رض��ا دون م��ا وي��ح��رم ش��اع��ًرا ث��الث��ون ي��ع��ط��ى أن ال��ح��ق أف��ي (٥)

م��رح��ل ال��ل��ه ق��ض��ى ع��م��ا الم��رئ وم��ا ح��م��ام��ه ي��ع��دو ل��ي��س وك��لٌّ ف��ك��ي��ف (٦)
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اِكِريَن﴾. الشَّ ِمَن َوُكْن َفاْعبُْد هللاَ ﴿بَِل تعاىل: هللا وقال (٧)

وت��ك��ري��ب ه��مٌّ ل��والك وش��ي��م��ت��ه��ا ح��س��ن��ات��ه��ا ف��ي األي��ام اق��ت��دت ب��ك (٨)

ال واملعنى: السلب، عموم عىل ليدل «كل» وهو العموم لفظ عىل «ما» وهو النفي حرف ُقدِّم (١)
طامًعا. كنت إذا األرض عىل ما جميع يكفيك

وهو: املثال هذا يف كما النفي وحرف الفعل بني إليه املسند ووسط منفيٍّا، فعًال املسند كان إذا (٢)
فيه شاركني بل وحدي، الشعر لذلك القائل لست واملعنى: التخصيص، عىل ذلك دل قلت» أنا «ما
غريي»؛ وال هذا فعلت أنا «ما تقول: أن معنًى معه يستقيم ال الذي الخطأ من يعد ولذلك غريي.
يكون غريي» «وال فقولك: لغريك. وثبوته عنك الفعل نفي نفسه من يفيد فعلت» أنا «ما معنى: ألن

بيانه. سبق كما تناقًضا

ال بالحلم تسود إنك أي: التخصيص؛ عىل ليدل سد» «بالحلم قوله: يف واملجرور الجار ُقدِّم (٣)
سلف. كما التأخري رتبته مما أشبههما، وما الظرف، تقدم إذا وكذا بغريه،

يشتاق مجموًعا العدد سمع إذا اإلنسان ألن إليه؛ ليشوق املعدود؛ ر وأُخِّ ثالثة، وهو العدد؛ ُقدِّم (٤)
آحاده. تفصيل إىل

هو املقدم ذلك أن عىل ليدل يعطى» أن الحق «أيف قوله: يف االستفهام بعد واملجرور الجار ُقدِّم (٥)
هو. حرمانه مع وصوابًا ا حقٍّ ذلك يعد أن ينكر ولكنه اإلعطاء، ينكر ال أنه املعنى فتحليل اإلنكار، محط

الناس أن أي السلب؛ عموم عىل ليدل يعدو» ليس «كلٌّ قوله: يف السلب أداة عىل العموم أداة ُقدِّم (٦)
منه. مفر وال املوت حكم يشملهم واحًدا واحًدا

غريه. تعبد وال هللا اعبد أي: التخصيص؛ عىل ليدل َفاْعبُْد﴾ ﴿هللاَ قوله: يف الفعل عىل املفعول ُقدِّم (٧)

كان االقتداء أن أي التخصيص؛ عىل ليدل اقتدت» «بك قوله: يف الفعل عىل واملجرور الجار ُقدِّم (٨)
بغريك. ال بك

املسند أحوال عىل عام تطبيق

إال تعترب ال الرشطية الجملة الجنان» بعض لجالئها قصدت الجنان مرآُة صِدئَت «ملا
الفائدة، أصل بها واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية وهي «قصدت» وهو بجوابها
االختصار، مع املايض الزمن يف الحدوث إلفادة وُقدم األصل، ذكره ألن ذُكر؛ قصد، املسند
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وعرف املسند، تقديم املقام القتضاء ر وأُخِّ ذلك، فيه األصل ألن ذُكر؛ التاء، إليه واملسند
االختصار. مع للتكلم املقام لكون باإلضمار

املدح، بها واملراد االبتدائي، الرضب من اسمية خربية جملة الفياض» الكوثر «كأنه
ذلك، فيه األصل ألن وُقدِّم؛ ذُكِّر الهاء، إليه املسند املدح. بقرينة االستمرار تفيد فهي
األصل ألن وأخر؛ ذكر الكوثر واملسند االختصار، مع للغيبة املقام لكون باإلضمار وُعرِّف

الذهني. للعهد بأل وُعرِّف ذلك، فيه
للتعظيم. الجملة هذه يف التنكري حكم» صحائفه يف «كتاب

للتحقري. «إنسانًا» املسند نكر إنسانًا» الرجل هذا «ما
لو فإنه األمر، أول من خرب أنه إلفادة ُقدم له املسند لكبارها» منتهى ال همم «له

نكرة. ألنه إليه؛ املسند صفة أنه م لتُُوهِّ تأخر
عىل للمحافظة «أحد» إليه املسند عىل «كفًوا» املسند قدم أََحٌد﴾ ُكُفًوا َلُه يَُكْن ﴿َوَلْم
للمبادرة التقديم أن املعتربة التفسري كتب يف عليه واملنصوص بعضهم، رأي عىل الفاصلة

املثل. نفي إىل
يُراد االبتدائي، الرضب من اسمية خربية جملة الروضة» زهرة أنرضمن العلم «زهرة
وُعرف ذلك، فيه األصل ألن عدم ذكر العلم، زهرة إليه املسند املدح. بقرينة االستمرار بها
لتعظيمه. ونكر ذلك، فيه األصل ألن وأُخر؛ ذُكر أنرض، واملسند لتعظيمه، العلم إىل باإلضافة
الغضب – ظهر الحق – املطالعة أحب أنا – جاريته ذهبت أخي – سافر «غالمي
اإلسناد. تكرار من فيها ملا الحكم لتقوية جملة املثل هذه يف باملسند أُتي ندم.» آخره

أجوبتها يُطلب املسند أحوال عىل أسئلة

ِلَم يُقدم؟ ِلَم يُحذف؟ يشء ألي املسند؟ يُذكر يشء ألي أحواله؟ هي ما املسند؟ هو ما
جملة؟ به يُؤتى ِلَم يُنكَّر؟ لم يُعرَّف؟ ِلَم يُؤخر؟

هوامش

محكوم إليه واملسند به محكوم املسند ألن إليه؛ املسند بعد املسند ذكر وإنما (1)
وضًعا. الرتتيب ذلك فاستحق طبًعا؛ عليه املحكوم عن مؤخر به واملحكوم عليه،

ولعله القاهر، عبد واإلمام العسكري، هالل كأبي كثري له يتعرض لم الذكر ومبحث
بالبالغة. ال بالنحو كثريًا يتعلق
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الخنساء: كقول القرص، أحيانًا يفيد ال الجنس بالم التعريف أن عىل (2)

ال��ج��م��ي��ل ال��ح��س��ن ب��ك��اءك وج��دت ق��ت��ي��ل ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ق��ب��ح إذا

له، تثبت أن تريد ولكنها قتيلها، بكاء عىل الجنس قرص تقصد ال فالخنساء:
يشء. يف القرص من ليس فهو القتىل، من غريه بكاء جنس من وتخرجه
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الخامس الباب

والتقييد1 اإلطالق يف

حني وذلك «مطلق» فالحكم واملسند» إليه «املسند جزأيها ذكر عىل الجملة يف اقترص إذا
ممكن. مذهب كل فيه السامع ليذهب الوجوه؛ من بوجه الحكم بتقييد الغرض يتعلق ال
يراد حيث وذلك «مقيد» فالحكم بأحدهما أو بهما يتعلق مما يشء عليهما زيد وإذا
قيوده كثرت كلما الحكم أن من معروف هو ملا السامع؛ عند وتقويتها الفائدة زيادة
كذبًا الكالم لكان القيد ُحذف ولو وأكمل، أتم فائدته فتكون وتخصيًصا، إيضاًحا ازداد
َالِعِبنَي﴾، بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلْقنَا ﴿َوَما تعاىل: قوله نحو مقصود، غري أو

والواقع. املشاهدة بدليل كذبًا، الكالم لكان «العبني» وهو الحال ُحذف فلو
املقصود، الغرض لفات «يكاد» ُحذف لو إذ يُِيضءُ﴾؛ َزيْتَُها ﴿يََكاُد تعاىل: قوله ونحو

املقاربة. إفادة وهو
وباهر الوضع، دقيق من فيها وما األساليب وأرسار الرتاكب خواص معرفة أن واعلم
لزيادة يكون اآلتية األنواع بأحد التقييد أن إىل لُبك يسرتعي — املزايا ولطائف الصنع،
ازداد قيوده ازدادت كلما الحكم أن من معروف هو ملا السامع؛ عند وتقويتها الفائدة

وتخصيًصا. إيضاًحا
واملفاعيل والنفي، الرشط وأدوات والنواسخ، الفصل، وضمري بالتوابع، يكون والتقييد

مباحث.2 جملة الباب هذا ويف والتمييز، والحال، الخمسة،



البالغة جواهر

بالنعت التقييد يف األول: املبحث (1)

عليها: يدل التي واألغراض للمقاصد به فيؤتى النعت أما

تاجر. رجل جاءني نحو: نكرة، كان إن تميزه بصفة املنعوت تخصيص منها: (أ)
لغرض: معرفة كان إذا املنعوت توضيح ومنها: (ب)

الفراغ. من حيًِّزا يشغل العريض الطويل الجسم نحو: حقيقته، عن الكشف (١)
عظيًما. يوًما كان ابُر الدَّ وأمِس كاملة، عرشة تلك نحو: التأكيد، أو (٢)

املنصور. سعد حرض نحو: املدح، أو (٣)
اْلَحَطِب﴾. اَلَة َحمَّ ﴿َواْمَرأَتُُه نحو: الذم، أو (٤)

املسكني. زيد َقِدم نحو: الرتحم، أو (٥)

بالتوكيد التقييد يف الثاني: املبحث (2)

فيكون: عليها، يدل التي لألغراض به فيؤتى التوكيد أما

األمريُ جاء نحو: السامع، بغفلة اإلحساس عند املفهوم وتحقيق التقرير، ملجرد (١)
األمريُ.

نفسه. األمري جاءني نحو: الظاهر، خالف توهم دفع مع وللتقرير (٢)
أَْجَمُعوَن﴾. ُكلُُّهْم اْلَمَالِئَكُة ﴿َفَسَجَد نحو: الشمول، عدم توهم دفع مع وللتقرير (٣)

اْلَجنََّة﴾. َوَزْوُجَك أَنَْت ﴿اْسُكْن نحو: السامع، ذهن يف معناه انتقاش وإلرادة (٤)

البيان بعطف التقييد يف الثالث: املبحث (3)

فيكون: عليها، يدل التي واألغراض للمقاصد به فيؤتى البيان: عطف أما

عمر. حفص أبو باهلل أقسم نحو: به،3 مختص باسم للمتبوع التوضيح ملجرد (أ)
فالبيت ِللنَّاِس﴾ ِقيَاًما اْلَحَراَم اْلبَيَْت اْلَكْعبََة هللاُ ﴿َجَعَل تعاىل: كقوله وللمدح: (ب)

للمدح. بيان؛ عطف الحرام
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النسق بعطف التقييد يف الرابع: املبحث (4)

اآلتية: لألغراض به فيؤتى النسق، عطف أما

«جاء من: أخرص فإنه وسعيد» سعد «جاء نحو: باختصار، إليه املسند لتفصيل (١)
الجمع. ملطلق الواو ألن املسند؛ تفصيل منه يعلم وال سعيد»، وجاء سعد

«ثم أو فمنصور»4 نرص «جاء نحو: أيًضا، االختصار مع املسند ولتفصيل (٢)
املسند، تفصيل يف مشرتكة الثالثة األحرف هذه ألن الجند»؛ حتى األمري «جاء أو منصور»
يفيد والثالث: الرتاخي، مع الرتتيب يفيد والثاني: التعقيب، مع الرتتيب يفيد األول: أن إال
الناس «مات نحو: بالعكس، أو األضعف، إىل األقوى من ذاهبًا قبله، ما أجزاء ترتيب

األنبياء». حتى
«لكن أو: منصور» ال نرص «جاء نحو: االختصار، مع الصواب إىل السامع ولرد (٣)

منصور».
نرص». بل منصور جاء «ما نحو: آخر، إىل الحكم ولرصف (٤)

أَْو ﴿َوإِنَّا تعاىل: قوله نحو لإلبهام، أو للسامع، التشكيك أو املتكلم من وللشك (٥)
ُمِبنٍي﴾. َضَالٍل ِيف أَْو ُهًدى َلَعَىل إِيَّاُكْم

التخيري. أو ولإلباحة (٦)
نحًوا. وإما رصًفا إما تعلَّْم نحو: أو رصًفا، أو نحًوا تعلَّْم األول: مثال

أختها. وإما هنًدا إما تزوج نحو: أو أختها، أو هنًدا تزوج الثاني: ومثال

بالبدل التقييد يف الخامس: املبحث (5)

التقرير لزيادة ويكون عليها، يدل التي واألغراض للمقاصد به فيؤتى البدل: أما
إبهام. بعد بالحكم مقصود البدل ألن واإليضاح؛
الكل». «بدل يف عيل» ابني «حرض نحو:

البعض». «بدل يف أغلبه» الجند «سافر ونحو:
االشتمال». «بدل يف علمه» األستاذ «نفعني ونحو:

الغلط».5 «بدل يف شمس» بدر «وجهك ونحو:
الحال. يقتضيها التي املبالغة إلفادة وذلك
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الفصل بضمري التقييد يف السادس: املبحث (6)

كثرية: ألغراض الفصل بضمري يُؤتى

ِعبَاِدِه﴾. َعْن التَّْوبََة يَْقبَُل ُهَو هللاَ أَنَّ يَْعَلُموا ﴿أََلْم نحو التخصيص، منها (١)
﴿َوأَنَّ تعاىل: كقوله آخر، مخصص الرتكيب يف كان إذا التخصيص تأكيد ومنها (٢)

الرَِّحيُم﴾. التَّوَّاُب ُهَو هللاَ
بعلمه». العامل هو «العالم نحو: الصفة، عن الخرب تمييز ومنها (٣)

بالنواسخ التقييد يف السابع: املبحث (7)

الحال لحكاية كاالستمرار النواسخ ألفاظ معاني تؤديها التي لألغراض يكون بها التقييد
«كان».6 يف املاضية

وأضحى». وأمىس، وأصبح، وبات، «ظل، يف معني بزمن وكالتوقيت
دام». «ما يف معينة بحالة وكالتوقيت
وأوشك». وكرب، «كاد، يف وكاملقاربة

.« وأنَّ «إنَّ يف وكالتأكيد
.« «كأنَّ يف وكالتشبيه

.« «لكنَّ يف وكاالستدراك
«لعلَّ». يف وكالرجاء
«ليت». يف وكالتمني

وعلم». ودَرى، وألَفى، «وجد، يف وكاليقني
وحسب». وزعم، «خال، يف وكالظن
وصري». وجعل، «اتخذ، يف وكالتحول

بالرشط التقييد يف الثامن: املبحث (8)

وأيان»، «متى يف كالزمان الرشط؛ أدوات معاني تؤديها التي لألغراض يكون به التقييد
بني الفرق وتحقيق ذلك واستيفاء «كيفما». يف والحال وحيثما»، وأنى، «أين، يف واملكان

النحو. علم يف يُذكر األدوات تلك
البالغة. وجوه من تُعد بمزايا الختصاصها ولو» وإذا، «إْن، بني هنا يُفرق وإنما
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ولو» وإذا، «إْن، بني الفرق (1-8)

«إْن». مع املستقبل يف الرشط بوقوع املتكلم وقطع جزم عدم األصل
لفظ يتلوها أن ووجب وقوعها، يندر التي األحوال يف «إْن» تُستعمل أن كثَُر ثمَّ ومن
ما كل يف أصلها بحسب فتُستعمل «إذا» بخالف وقوعه،7 يف الشك الحتمال «املضارع»
الكثرية األحوال يف إال «إذا» تُستعمل ال هذا أجل ومن املستقبل، يف بوقوعه املتكلم يقطع

قطًعا. والحصول الوقوع عىل لداللته «املايض» ويتلوها الوقوع،
ِبُموَىس ُوا يَطَّريَّ َسيِّئٌَة تُِصبُْهْم َوإِْن َهِذِه َلنَا َقالُوا اْلَحَسنَُة َجاءَتُْهُم ﴿َفِإذَا تعاىل: كقوله
وإنما «إذا»، مع واملايض هو ذُكر محقًقا تعاىل منه الحسنة مجيء فلكون َمَعُه﴾ َوَمْن
ِخصب، من كثرية: ألنواع الشامل الحسنة مطلق بها املراد ألن محقًقا؛ ذُكر ما كان
ولكون «الحسنة» لفظة يف الجنسية بأل التعريف من يفهم كما أوالد، وكثرة ورخاء،

«أن». مع واملضارع هو ذُكر نادًرا السيئة مجيء
من يُفهم كما وبالء جدب وهو قليل، نوع بها املراد ألن نادًرا؛ ذكر ما كان وإنما

التقليل. عىل «سيئة» يف التنكري
أن عىل الجزاء. انتفاء فيلزم بانتفائه، والقطع الجزم مع املايض يف للرشط ولو:
ماضويتني، فعليتني جملتيها كون ويجب الرشط، ُوجد لو يقع أن يمكن كان الجزاء

أملك. لبلغت عملك أتقنت لو نحو:
هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو تعاىل: كقوله المتناع، امتناع حرف «لو» وتسمى
انتفاء بسبب إياكم هدايته انتفت أي أَْجَمِعنَي﴾؛ َلَهَداُكْم َشاءَ ﴿َوَلْو ونحو: َلَفَسَدتَا﴾

لها. مشيئته

تنبيهات

قلت: فإذا الجواب، هو الرشطية الجملة من بالذات املقصود أن تقدم مما ُعلم األول:
االجتهاد، حصول حال يف ولكن ستكافئه، بأنك مخربًا كنت كافأته» فريد اجتهد «إن

األحوال.8 عموم يف ال
جوابها. باعتبار إنشائية أو خربية تعد أنها هذا عىل ويتفرع
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عىل الكالم يخرج وقد الظاهر، مقتىض هو و«إذا» «إن» بني الفرق من تقدم ما الثاني:
كثرية: ألغراض نفيه؛ أو بثبوته املقطوع الرشط يف «إن» فتستعمل خالفه،

خطأ.» فعن هذا فعلت كنت «إن املعتذر: قول نحو كالتجاهل، (أ)
للمتكرب كقولك علمه، مقتىض ملخالفته الجاهل منزلة العالم املخاطب وكتنزيل (ب)

تفتخر.» فال تراب من كنت «إن له: توبيًخا
قطعيَّ السفر كان إذا كما به، املتصف عىل بالرشط املتصف غري وكتغليب (ج)

كذا.»9 كان سافرتما «إن فتقول: لخليل، قطعي غري لسعيد، الحصول

ألغراض: نفيه؛ أو ثبوته يف املشكوك الرشط يف «إذا» تستعمل وقد

بل فيه، مشكوًكا يكون أن ينبغي ال الرشط ذلك يف الشك بأن اإلشعار منها: (أ)
الناس.» أخصب العام هذا يف املطر كثر «إذا نحو: به، مجزوًما يكون أن ينبغي

كان تسافر لم «إذا نحو: به، املتصف غري عىل بالرشط املتصف تغليب ومنها: (ب)
سبقت. التي األغراض عكس من جرٍّا وهلم كذا»؛

أن وجب املستقبل يف الرشط حصول عىل الجزاء لتعليق و«إذا» «إْن» كانت ملا الثالث:
﴿َوإِْن تعاىل: كقوله ومعنًى، لفًظا استقبالية فعلية جملة منهما كل وجزاء رشط يكون

َكاْلُمْهِل﴾. ِبَماءٍ يَُغاثُوا يَْستَِغيثُوا
ونحو:

تَ��ْق��نَ��ُع ق��ل��ي��ل إل��ى تُ��َردُّ وإذا ��ب��تَ��ه��ا رغَّ إذا راغ��ب��ة وال��ن��ف��س

لدواٍع إال فقط معنًى استقباليتها إىل ومعنًى لفًظا الجملة استقبالية عن يُعدل وال
غالبًا.

الخري».10 فعلت عشت «إْن نحو: التفاؤل، منها: (أ)
«وهو الحاصل صورة يف االستقبال» «وهو الحاصل غري إظهار تخيُّل ومنها: (ب)

للفقراء». مرياثي كان مت «إْن نحو: املايض»،
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رشطها جملتي كون لزوم املايض يف للرشط «لو» كون من تقدم مما ُعلم الرابع:
يخرج وقد الظاهر، مقتىض هو وهذا ثبوتهما، وعدم ماضويتني، فعليتني وجزائها

وذلك: املقام، اقتضاها لدواٍع املضارع يف «لو» فتستعمل خالفه عىل الكالم

وقتًا مىض، فيما استمراره يُقَصد عليه دخلت الذي املضارع أن إىل كاإلشارة (أ)
اْألَْمِر ِمَن َكِثرٍي ِيف يُِطيُعُكْم ﴿َلْو تعاىل: كقوله أخرى، بعد مرة وحصوله وقت، بعد

َلَعِنتُّْم﴾.11
يف كاملايض عنده املستقبل عمن لصدوره املايض؛ منزلة املضارع وكتنزيل (ب)
نَاِكُسو اْلُمْجِرُموَن إِِذ تََرى ﴿َوَلْو تعاىل: كقوله أخباره، يف تخلف وال الوقوع، تحقق

َربِِّهْم﴾.12 ِعنَْد ُرءُوِسِهْم

بالنفي التقييد يف التاسع: املبحث (9)

السبعة، النفي أحرف تفيده مما مخصوص وجه عىل النسبة لسلب يكون بالنفي: التقييد
وملَّا. ولم، ولن، وإن، والت، وما، ال، وهي:

و«لن» املضارع. عىل دخلت إن الحال لنفي والت» وإن، و«ما، مطلًقا. للنفي «فال»
التكلم، زمن بعد ما إىل ينسحب ا» «بلمَّ أنه إال امليض، لنفي وملا» و«لم، االستقبال. لنفي
النقيضان» يجتمع «ملَّا وال: قام» ثم خليل يُقْم «ملَّا يقال: فال هذا وعىل باملتوقع، ويختص
اإلثبات، يف «قد» تقابل النفي يف ا فلمَّ الضدان»، يجتمع ولم قام، ثم عيلٌّ يقم «لم يقال: كما

املايض». العام يف خليل يجئْ «ملَّا يصح: فال الحال، من قريبًا منفيُّها يكون وحينئذ

ونحوها الخمسة باملفاعيل التقييد يف العارش: املبحث (10)

بمقارنته، أو ألجله، أو فيه، أو عليه، وقع ما أو الفعل، نوع لبيان يكون بها التقييد
من خفي ما لبيان بالتمييز ويقيَّد عاملها، وتقييد صاحبها هيئة لبيان بالحال ويُقيد

الفائدة. محط هي القيود فتكون نسبة، أو ذات
َماَواِت السَّ َخَلْقنَا ﴿َوَما تعاىل: كقوله بالذات، مقصود غري أو كاذب، بدونها والكالم

َالِعِبنَي﴾. بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض
شئت. إن إليه فارجع مفصًال، الباب أول يف القول سبق وقد
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تنبيهات

سبقت، التي لألغراض ونحوها الخمسة باملفاعيل التقييد أن تقدم مما ُعلم األول:
«مذكورة». كانت إذا وتقييدها

أخرى: أغراًضا فتفيد محذوفة كانت إذا أما

«أي َالِم﴾؛ السَّ َداِر إَِىل يَْدُعو ﴿َوهللاُ تعاىل: كقوله باختصار، التعميم منها: (١)
االختصار غرض لفات ذُكر «ولو بالعموم13 يؤذن املعمول حذف ألن عباده» جميع

الحال». ملقتىض املناسب
َويُثِْبُت﴾؛ يََشاءُ َما هللاُ ﴿يَْمُحو تعاىل: كقوله ذكره، تقدم ما عىل االعتماد ومنها: (٢)

يشاء. ما ويثبت أي
الذنوب. يغفر أي يََشاءُ﴾؛ ِلَمْن ﴿يَْغِفُر نحو: االختصار، طلب ومنها: (٣)

العورة. أي منِّي»؛ رأى وال منه رأيت «ما نحو: به، الترصيح استهجان ومنها: (٤)
إذا ونحوها15 املشيئة،14 فعل مفعول حذف يف كما اإلبهام، بعد البيان ومنها: (٥)
يف أوقع فيكون إبهامه، بعد ويبيِّنه عليه، يدل الجواب فإنَّ رشًطا الفعل ذلك وقع
أي: َفْليُْؤِمْن﴾؛ َشاءَ ﴿َفَمْن نحو: الجواب، فعل من مصدًرا املفعول ويُقدر النفس،

اإليمان. شاء فمن
وزن. أو سجع، عىل املحافظة ومنها: (٦)

عىل يكن لم هللا يخىش قيل: لو إذ يَْخَىش﴾ َمْن ﴿َسيَذَّكَُّر تعاىل: كقوله فاألول
السابقة. اآلي رءوس سنن
املتنبي: كقول والثاني

م��ت��الط��م ح��ول��ه��ا ال��م��ن��اي��ا وم��وج ال��ق��ن��ا ي��ق��رع وال��ق��ن��ا ف��أع��ل��ى ب��ن��اه��ا

فأعالها. أي:
نباتًا». «أي املاشية رعت نحو: املفعول، تعني ومنها: (٧)

يجعل بل باملعمول، الغرض تعلق لعدم الالزم منزلة املتعدي تنزيل ومنها:
أصًال، به الفعل تعلق يالحظ ال كما مقدًرا، ملحوًظا يكون ال بحيث منسيٍّا، املفعول

يَْعَلُموَن﴾.16 َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل تعاىل: كقوله
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العامل عىل املعمول فيُقدَّم يُعَكس وقد املعمول، عىل يُقدَّم أن العامل يف األصل الثاني:
شتى: ألغراض

نَْستَِعنُي﴾.17 َوإِيَّاَك نَْعبُُد ﴿إِيَّاَك نحو: التخصيص، منها: (١)
«نًرصا نحو: املفعول، تعني يف خطئه عند الصواب إىل املخاطب رد ومنها: (٢)

غريه. رأيت أنك اعتقد ملن ا ردٍّ رأيت»
التجربة طول «أبعد نحو: متعجب، مع اإلنكار محط املتقدم18 كون ومنها: (٣)

الزخارف». بهذه تنخدع
َصلُّوُه﴾ اْلَجِحيَم ثُمَّ * َفُغلُّوُه ﴿ُخذُوُه نحو: اآلي رءوس موازاة رعاية ومنها: (٤)

سبقت. التي األغراض بقية من جرٍّا وهلم

والتقييد اإلطالق عىل عام تطبيق

ال��نِّ��َع��م تُ��ِزي��ُل ال��م��ع��اص��ي ف��إن ف��اْرَع��ه��ا ن��ع��م��ٍة ف��ي ك��ن��َت إذا

أنت، إليه املسند معناه. أصل يف مستعمل واألمر أمرية، إنشائية «فارعها» جملة
وكانت للتعليق، بالرشوط ومقيدة الفعل، عليه وقع ما لبيان به باملفعول مقيدة وهي

الحصول. لتحقق «إذا» الرشط أداة
بالخرب واملرور الثالث، الرضب من اسمية خربية جملة النعم» تزيل املعايص «فإن
جملة؛ به وأُتي «تزيل»، جملة واملسند «املعايص»، إليه املسند املعايص. من للتحذير
الفعل، عليه وقع ما لبيان «النعم» به باملفعول وُقيد اإلسناد، بتكرار الحكم لتقوية

للتوكيد. بإن مقيد والحكم
الرضب من فعلية خربية جملة وهي «أكرمته»، الجملة أكرمته» خليل اجتهد «إن
عليه وقع ما لبيان به باملفعول مقيدة وهي التاء، إليه واملسند أكرم، املسند االبتدائي.

الفعل. بوقوع الجزم لعدم «إن» الرشط أداة وكانت للتعليق، وبالرشط الفعل،

اص��ف��راًرا ل��ون��ه��ا م��ن أورث��ت��ه��ا ش��م��س ع��ي��ن ال��رب��ى ت��ل��ك وأص��اب��ت
ب��س��ك��ارى ه��م وم��ا س��ك��ارى س ال��ن��ا ت��ت��رك ط��رف��ه��ا ج��ال ك��ل��م��ا

أصل بالخرب واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية جملة الربى» تلك «وأصابت
الفائدة.
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مع املايض الزمن يف الحدوث إلفادة وُقدم ذلك، فيه األصل ألن ذُكر؛ أصاب، املسند
االختصار.

تقديم املقام القتضاء وأُخر ذلك، فيه األصل ألن وذُكر؛ شمس، عني إليه واملسند
السامع. ذهن يف معناه إلحضار طريًقا لتعينها باإلضافة وخصص املسند،

صفة جر محل يف ألنها لونها»؛ من «أورثتها بالصفة قيد «شمس» إليه واملضاف
وعرف الفعل، عليه وقع ما لبيان «تلك» به باملفعول الحكم وقيد للتخصيص، شمس
يف حاله لتقدير «الربى» بالبدل املفعول وقيد البعد، يف حاله لبيان باإلشارة به املفعول
إال تعترب ال الرشطية ألن الرئيسية؛ الجملة هي سكارى» الناس «ترتك السامع. نفس

التفخيم. بالخرب واملراد االبتدائي، الرضب من اسمية خربية جملة وهي بجوابها،
ألن الذهني؛ للعهد بأل وُعرِّف ذلك، فيه األصل ألن وُقدم؛ ذُكر الناس، إليه املسند

إليها. نظروا الذين بالناس، املراد
مقيد والحكم للتهويل، ونكر ذلك، فيه األصل ألن وأُخر؛ ذُكر سكارى، واملسند

التكرار. إلفادة «كلما» الرشط أداة كانت للتعلق. وبالرشط التحويل، إلفادة «بترتك»
أصل بالخرب واملراد الثالث، الرضب من اسمية خربية جملة بسكارى» هم «وما

الحال. لنفي بما مقيد والحكم سكارى، واملسند هم، إليه واملسند الفائدة،

ال��ص��ب��را ت��ل��ع��ق ح��ت��ى ال��م��ج��د ت��ب��ل��غ ل��ن م��ع��ت��ص��ًم��ا ب��ال��ص��ب��ر وك��ن ت��ي��أس��ن ال

واملسند تيأس، ال املسند اإلرشاد. بالنهي واملراد نهيية، إنشائية جملة تيأسن» «ال
أنت. إليه

أمرية، إنشائية جملة وهي بالصرب» معتصم «أنت أصلها: معتصًما» بالصرب و«كن
والحكم معتصًما، واملسند كن، يف املسترت الضمري إليه املسند أيًضا. اإلرشاد باألمر واملراد

باالستقبال. التوقيت إلفادة «كن» وباألمر الفعل، عليه وقع ما لبيان «بالصرب» مقيد
وهي الصرب» تلعق حتى املجد تبلغ «لن أصلها الصربا» تلعق حتى املجد تبلغ «لن
تبلغ املسند الصرب. عىل الحث بالخرب واملراد االبتدائي، الرضب من فعلية خربية جملة
الفعل. غاية لبيان واملجرور وبالجار املستقبل، يف للنفي بلن مقيد الحكم أنت، إليه واملسند

ق��ري��ب ف��رج وراءه ي��ك��ون ف��ي��ه أم��س��ي��ت ال��ذي ال��ك��رب ع��س��ى
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من فيها ملا الثالث الرضب من اسمية وهي طلبية، غري إنشائية، جملة البيت يف
اإلسناد. بتكرار الحكم تقوية

الذهني، للعهد بأل وُعرف ذلك، فيه األصل ألن وُقدم؛ ذُكر «الكرب» إليه املسند
بعىس مقيد والحكم إلخ، … يكون واملسند لتوضيحه، فيه» أمسيت «الذي بالنعت وُقيد

الرجاء. إلفادة
االبتدائي، الرضب من اسمية خربية جملة فهي فيه أمسيت» «الذي النعت جملة وأما

املساء. إلفادة بأمىس مقيد والحكم واملجرور، الجار واملسند التاء، فيها إليه املسند
االبتدائي. الرضب من اسمية خربية جملة قريب» فرج وراءه «يكون الخرب وجملة
بالنعت وُقيد النظم، لرضورة وأخر ذلك، فيه األصل ألن ذُكر؛ «فرج» فيها إليه املسند
والحكم للرضورة، وُقدم ذلك، فيه األصل ألن ذكر؛ وراءه، واملسند القرب، إلفادة «قريب»

االستقبال. إلفادة «يكون» بالناسخ مقيد

ي��واف��ق��ه��ا غ��رات��ه ب��ع��ض ف��ي م��ن��ي��ت��ه م��ن ف��ر م��ن ي��وش��ك

خربية جملة وهي غراته» بعض يف يوافقها منيته من فر من «يوشك الجملة أصل
الدنيا. هذه يف الخلود من التيئيس بها واملراد الثالث، الرضب من اسمية

بما العلم لعدم باملوصولية وُعرف ذلك، فيه األصل ألن وُقدم؛ ذُكر «من» إليه املسند
جملة به وأُتي ذلك، فيه األصل ألن وأُخر؛ ذُكر يوافقها، جملة واملسند الصلة، غري يخصه
إلفادة «يوشك» بالناسخ مقيد والحكم زمنه، لبيان واملجرور بالجار وُقيد الحكم، لتقوية

املقاربة.

تَ��ْرُج��م��ان إل��ى َس��م��ع��ي أح��وَج��ْت ق��د وبُ��لِّ��ْغ��تُ��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ن إن

إظهار بها واملراد الثالث، الرضب من اسمية خربية جملة أحوجت» قد الثمانني «إن
الضعف.

الذهني، للعهد بأل وُعرف ذلك، فيه األصل ألن وُقدم؛ ذُكر «الثمانني» إليه املسند
الحكم، لتقوية جملة به وأُتي ذلك، فيه األصل ألن وأُخر؛ ذُكر أحوجت» «قد واملسند

للتوكيد. وقد بإن مقيد والحكم
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من فعلية خربية جملة وهي للدعاء، معرتضة جملة فهي «وبلغتها» قوله: وأما
وقع ما لبيان به باملفعول مقيد والحكم بلغ، واملسند التاء، إليه املسند االبتدائي. الرضب

الفعل. عليه

أجوبتها يطلب والتقييد اإلطالق عىل أسئلة

يقيد ملاذا التقييد؟ يكون متى اإلطالق؟ يكون متى التقييد؟ هو ما اإلطالق؟ هو ما
يقيد ملاذا بالبدل؟ يقيد ملاذا النسق؟ بعطف يقيد ملاذا بالتوكيد؟ يقيد ملاذا بالنعت؟
ملاذا بالنواسخ؟ يقيد ملاذا بالتمييز؟ يقيد ملاذا بالحال؟ يقيد ملاذا الخمسة؟ باملفاعيل
الرشطية؟ الجملة من املقصود ما ولو»؟ وإذا، «إن، بني الفرق ما الفصل؟ بضمري يقيد
«إذا» تُستعمل أن يمكن هل الرشط؟ بوقوع الجزم مقام يف «إن» تُستعمل أن يمكن هل

بالنفي؟ يقيد ملاذا املضارع؟ مع «لو» تُستعمل أن يمكن هل الشك؟ مقام يف

هوامش

للحكم. وصفان والتقييد: اإلطالق (1)
يدعو غرض ال حيث إليه» واملسند «املسند ذكر عىل الجملة يف يقترص أن فاإلطالق

عزيز». «الوطن نحو: الوجوه، من بوجه معني نطاق ضمن الحكم حرص إىل
لو مما بأحدهما، أو بهما، يتعلق يشء إليه واملسند املسند عىل يزاد أن والتقييد
أهله». يرس النجيب «الولد نحو: كاذبًا، الحكم كان أو املقصودة، الفائدة لفاتت أُغِفل

قيده زاد كلما الحكم أن من تقرر ملا الفائدة؛ لتمام يكون التقييد أن اعلم (2)
أو مسند أو إليه مسند بني فرق ال فائدته، زادت خصوصية زاد وكلما خصوصية، زاد

غريها. أو بالتوابع تقييده بني فرق ال كما غريهما،
أوضح يكن لم وإن االجتماع، عند األول الثاني يوضح أن التوضيح يف يكفي (3)

ذهب». «عسجد ونحو: العابدين» زين «عيل نحو: االنفراد، عند منه
عىل الثاني ذكر ترتيب مع إما الزمان، دون الذكر يف للتعقيب الفاء تجيء قد (4)
ِمْن ابْنِي إِنَّ َربِّ َفَقاَل َربَُّه نُوٌح ﴿َونَاَدى تعاىل: قوله يف اإلجمال تفصيل يف كما األول،
ِيَن﴾. اْلُمتََكربِّ َمثَْوى َفِبئَْس ِفيَها َخاِلِديَن َجَهنََّم أَبَْواَب ﴿اْدُخلُوا تعاىل: قوله ونحو أَْهِيل﴾

فباهلل». – «باهلل نحو: األول، اللفظ تكرير عند وذلك ترتيب؛ بدون وإما
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نحو: املذكور، الرتتيب مع إما الزمان، دون الذكر يف للرتاخي ثم تجيء وقد

ج��ده ذل��ك ق��ب��ل س��اد ث��م أب��وه س��اد ث��م س��اد م��ن إن

ونحو:

ك��ل��ب م��ن ت��ن��اس��ل ك��ل��ب ف��ي خ��ي��ر وال ج��ده ال��ك��ل��ب واب��ن ال��ك��ل��ب ه��و

بسيادة ثم بسيادته، فابتدأ األول، البيت يف املمدوح حال درجات ترتيب الغرض فإن
جده. بسيادة ثم أبيه،

يِن﴾ الدِّ يَْوُم َما أَْدَراَك َما ثُمَّ * يِن الدِّ يَْوُم َما أَْدَراَك ﴿َوَما نحو: ترتيب، بدون وإما
آَخَر﴾ َخْلًقا أَنَْشأْنَاُه ﴿ثُمَّ نحو: أخرى، جملة مضمون عن جملة مضمون والستبعاد
ولذا الوضع؛ بأصل منها املستفاد الزماني الرتتيب منزلة األمور هذه يف الرتتيب فنزلوا

مجاًزا. األمور هذه يف استعمالها يكون
البلغاء. كالم يف يقع ال الغلط بدل أن الجمهور عليه الذي الحق لكن (5)

وخرب، مبتدأ أصلهما اللذين املفعولني من أو والخرب، االسم من تنعقد فالجملة (6)
يشء» كل أكرب «هللا فمنعاه: يشء» كل أكرب هللا «رأيت قلت: فإذا قيًدا، الناسخ ويكون

وهكذا. واليقني؛ العلم وجه عىل
بوقوعه، مقطوع الشمس طلوع ألن أزرك» الشمس طلعت «إن يقال: ال ولذا (7)

تمام: أبو قال أزورك» الشمس طلعت «إذا يقال: وإنما

ال��م��ل��ك ع��ب��د ب��ن��ي دور ف��ي ف��ه��و ح��س��ن ش��يء األرض ف��ي ي��ك��ن إن

يخرج وال به، التقييد تستدعي العتبارات بالرشط الفعل يقيَّد قد السكاكي: قال (8)
فالجملة خربًا كان إن فالجزاء واإلنشائية؛ الخربية من عليه كان عما بتقييده الكالم
إنشائية، فالجملة إنشاء كان وإن ملجيئك، أكرمك أي: أكرمك»؛ جئتني «إن نحو: خربية،
املصدرة الجمل يف عنده فالحكم مجيئه، وقت أكرمه أي: فأكرمه»؛ خليل جاءك «إن نحو:
عن األداة أخرجته وقد فيه، للمسند قيد فهو الرشط نفس وأما الجزاء، يف وأمثالها بإن

والكذب. الصدق واحتمال الخربية
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«إن» فاستعملت به؛ له قطع من عىل بالسفر له يقطع لم ملن تغليب ففيه أي: (9)
السبب وهذا به، له يُقطع لم من عىل تغليبه بسبب به له ُقطع من وهو املجزوم، يف
املتشاكَلنْي أو املصطحبنَْي أحد يُعَطى أن هو (الذي التغليب أن واعلم «إن». لذكر مساغ
يف املطوالت بها سمحت عديدة، لنكات كثرية أساليب يف يجري واسع باب اآلخر) حكم

املقام. هذا
الجواب جملة هو والجواب الرشط جملتي من بالذات املقصود أن أيًضا: واعلم
فاملقصود أكرمته» سليم زارني «إن قلت: فإذا لها، قيد فهي الرشط جملة وأما فقط،
أو خربية أو فعلية أو اسمية الجملة فتعد لك، زيارته حال يف ولكن سليًما، ستكرم أنك

شئت. إن إليه فارجع مفصًال، توضيحه سبق كما الجواب باعتبار إنشائية
بها ُقصد إذا فيما وذلك ومعنى؛ لفًظا االستقبال غري يف «إْن» تستعمل وقد (10)

املعري: العالء أبي كقول حقيقة، املايض الرشط حصول عىل الجزاء تعليق

ال��ب��ال ب��س��اك��ن��ك ف��ل��ي��ن��ع��م ال��ده��ر م��ن س��اب��ق ب��ك ف��ات��ن��ي إن وط��ن��ي ف��ي��ا

،﴾ َدَفنْيِ الصَّ بنَْيَ َساَوى إِذَا ﴿َحتَّى نحو: حقيقة املايض يف أيًضا «إذا» تستعمل وقد
آَمنَّا﴾. َقالُوا آَمنُوا الَِّذيَن َلُقوا ﴿َوإِذَا نحو: ولالستمرار

فيما استمراره امتناع بسبب وهالك جهد يف وقوعكم أي: عنتكم؛ امتنع أي: (11)
إطاعتكم. عىل مىض

«إذ» فيه فاستعمل املايض، منزلة القيامة» يوم يف النار عىل «وقوفهم نزَّل (12)
عنه عدل لكن املايض، بلفظ رأيت» «ولو يقال: أن الظاهر فكان وحينئذ املايض، ولفظ
ُعلم. الذي املايض منزلة خربه يف خالف ال عمن الصادر للمستقبل تنزيًال املضارع؛ إىل
فظيًعا. أمًرا لرأيت رأيته ولو رأيته، وما األمر هذا انقىض قد قيل: كأنه معناه وتحقيق

كقوله: غريبًا باملفعول املشيئة فعل تعلق يكن لم ما أي: (13)

أوس��ع ال��ص��ب��ر س��اح��ة ول��ك��ن ع��ل��ي��ه ل��ب��ك��ي��ت��ه دًم��ا أب��ك��ي أن ش��ئ��ت ف��ل��و
أول��ع ب��ال��ذخ��ائ��ر ال��م��ن��اي��ا وس��ه��م م��ل��ة ل��ك��ل ذخ��ًرا وأع��ددت��ه

نفس يف ليتقرر املفعول؛ يحذف لم فلذا غريب؛ الدم ببكاء املشيئة فعل تعلق فإن
السامع.
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االختصار يفوت لكن العام، صيغة عىل املفعول بذكر أمكن وإن التعميم هذا (14)
املطلوب.

واملحبة. كاإلرادة املعنى يف يرادفها ما أي: (15)
عام بمعلوم تعلقه مالحظة بدون ونفيه، العلم إثبات مجرد فالغرض أي: (16)
ُقدر فلو له، تثبت لم ومن العلم حقيقة له ثبتت من يستوي ال واملعنى: … خاص أو
هذا لفات — يعلمونه» ال والذين الدين يعلمون الذين يستوي «هل وقيل: مفعول، له

الغرض.
مجرد ال به، تخصيصها تعاىل له العبادة عرض ملقام املناسب ألن وذلك (17)
ال املقام، بحسب هي إنما التقديم من التخصيص فاستفادة له، العبادة بأن اإلخبار

الوضع. بأصل
واالهتمام، السامع، كالم وموافقة والتلذذ، للتربك، التقديم فيكون أي: (18)

ذلك. وغري الشعر؛ ورضورة
أَْقَىص ِمْن ﴿َوَجاءَ نحو معنوي، ألمر إما املعموالت: بني الرتتيب اختالف أن واعلم
من كونه واملراد الفاعل، صلة من أنه لتوهم املجرور أخر فلو يَْسَعى﴾ َرُجٌل اْلَمِدينَِة

فعله. صلة
الختلفت الفاعل قدم فلو اْلُهَدى﴾ َربِِّهُم ِمْن َجاءَُهْم ﴿َوَلَقْد نحو: لفظي، ألمر وإما
يف ألصالته إما بعض عىل املفاعيل بعض يتقدم وقد األلف. عىل مبنية ألنها الفواعل؛
مبتدأ لكنه الحال، يف مفعوًال كان وإن زيًدا فإن كريًما» زيًدا «حسبت نحو: لفًظا، التقدم
بالنسبة مفعوًال كان وإن عمًرا فإن درهًما» عمًرا زيد «أعطى نحو: معنًى، أو األصل. يف
مأخوذ. والدرهم آخذه، ألنه الدرهم؛ إىل بالنسبة الفاعلية معنى من يخلو ال لكنه زيد، إىل
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السادس الباب
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منها: كثرية، الفعل متعلقات
من األهمية يف أقل «املتعلقات» وهذه واملجرور، والجار والظرف، والحال، املفعول،

أحدهما. عىل أو عليهما تتقدم فقد ذلك ومع الجملة» «ركني
أهمها: ألغراض، املفعول فيقدَّم

بالفعل. تخصيصه (١)
تخطئته. أو املخاطب موافقة (٢)

بالفعل. االهتمام (٣)
به. التربك (٤)
به. التلذذ (٥)

كثرية: ألغراض واملجرور، والجار والظرف، الحال، من كل ويتقدَّم

بالفعل. تخصيصها منها: (١)
اإلنكار. موضع كونها ومنها: (٢)

الوزن. أو الفاصلة مراعاة ومنها: (٣)

كثرية: ألغراض إال عليه يُقدم وال الفعل، عن ر يُؤخَّ أن املفعول يف واألصل

ذلك. غري أعتقد قال: من عىل ا ردٍّ نَْعبُُد﴾ ﴿إِيَّاَك نحو: التخصيص، منها: (١)
َصلُّوُه﴾. اْلَجِحيَم ﴿ثُمَّ نحو: الفاصلة، رعاية ومنها: (٢)
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تلوُت. كريًما قرآنًا نحو: التربُّك، ومنها: (٣)
قابلُت. الحبيَب نحو: التلذذ، ومنها: (٤)

ُعمدته يقدَّم أن املعمول يف األصل أن كما املعمول، عىل يُقدم أن العامل يف واألصل
والفاعل. الفعل بني األصل هذا فيحفظ فضَلِتِه، عىل

الرتتيب فيختلف واملجرور، والجار كالظرف ونحوه، واملفعول الفعل بني أما
اآلتية: لألسباب

ر أُخِّ (فلو يَْسَعى﴾ َرُجٌل اْلَمِدينَِة أَْقَىص ِمْن ﴿َوَجاءَ نحو: معنوي، ألمر ا إمَّ (أ)
لفعله). صلة ألنه الواقع؛ خالف وهو الفاعل، صلة من أنه م لتُوهِّ املجرور

الفاعل قدم (فلو اْلُهَدى﴾ َربِِّهُم ِمْن َجاءَُهْم ﴿َوَلَقْد نحو: لفظي، ألمر وإما (ب)
األلف). عىل مبنية ألنها الفواصل؛ الختلفت

فالٌن. الخارجيَّ قتل نحو: لألهمية، وإما (ج)

يكون: فقد بعض عىل الفضالت تقديم وأما

مفعوًال كان ولو الهالل فإن طالًعا، الهالل حسبت نحو: لفًظا، التقدم يف لألصالة (١)
األصل. يف مبتدأ لكنه الحال، يف

الوزير األمري «أعطى نحو: يف األول كاملفعول وذلك معنى، التقدم يف لألصالة أو
بالنسبة املعنى يف فاعل لكنه األمري، إىل بالنسبة مفعوًال كان وإن الوزير، فإن جائزة»،

الجائزة.1 إىل
حال أنها م لتُُوهِّ الحال أخرت فلو بفالن، راكبًا مررت نحو: تأخريه، يف إلخالل أو (٢)
وال ذكره، املفعول يف واألصل الفاعل، من حال فإنها الواقع، خالف وهو املجرور، من

ذكرها. يقدم ألغراض إال يُحذف

تمرين

تقدمه. وسبب الفعل، ومتعلقات الجملة، ركني من املتقدم لبيان
َواْألُوَىل﴾. اْآلِخَرُة ِ ِ َ ﴿ تعاىل: هللا قال (١)

شكرك. خادم ولساني ِذْكرك، نَِجيُّ قلبي خالنه: ألحد املعتز ابن وكتب (٢)
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َويَْقِدُر﴾. يََشاءُ ِلَمْن الرِّْزَق يَبُْسُط ﴿هللاُ تعاىل: هللا وقال (٣)

ي��ف��ن��ى س��وف ال��ردى م��ن أم��ان ف��ي ك��ن��وح أق��ام وإن ح��ي ك��ل (٤)

األدب��ا ع��ن��دي ي��ب��غ��ي ش��ي��ب��ي أب��ع��د ي��ؤدب��ن��ي أث��واب��ي ي��م��زق أن��ش��أ (٥)

مال. وطالب علم، طالب يشبعان: ال منهومان (٦)

وي��رع��اه ع��ب��اًس��ا ال��ل��ه ي��ظ��ل��ل م��ظ��ل��ت��ه أه��دان��ي م��والي ع��ب��اس (٧)

آويتك. منزيل ويف أكرمتك، أنا (٨)

س��ي��ف��ن��ى ش��يء وك��ل ت��ب��ق��ى س��وف أي��اٍد ص��ح��ب��ي وع��ن��د ع��ن��دي ل��ك (٩)

ال��س��ف��ن ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ال��ري��اح ت��أت��ي ي��درك��ه ال��م��رء ي��ت��م��ن��ى م��ا ك��ل م��ا (١٠)

الشمس: وصف يف بك إبراهيم حافظ املرحوم وقال

ل��ل��ع��ارف��ي��ن ل��م��ع��ت م��ع��اٍن م��ن آِي��ه��ا ف��ي وم��ا ال��ش��م��س إن��م��ا (١١)
غ��اف��ل��ي��ن ل��ق��وم ال��ل��ه ق��درة م��ث��ل��ت ق��د ب��ال��غ��ة ح��ك��م��ة

ال��ج��الل ف��ي ك��ت��اج��ك ت��اًج��ا وال ال��م��ع��ال��ي ف��ي أَر ل��م ُع��الك ف��م��ث��ل (١٢)

تقدمه سبب املتقدم نوع الجملة

باملبتدأ الخرب تخصيص خرب َواْألُوَىل﴾ اْآلِخَرُة ِ ِ َ ﴿ (١)
األصل أنه مبتدأ ولساني قلبي، (٢)

الخرب تخصيصه مبتدأ الرِّْزَق﴾ يَبُْسُط ﴿هللاُ (٣)
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تقدمه سبب املتقدم نوع الجملة

التعميم إفادة مبتدأ أقام وإن حي كل (٤)
اإلنكار موضع ظرف يبغي شيبي أبعد (٥)

املبتدأ إىل التشويق مبتدأ يشبعان ال منهومان (٦)
التعظيم مبتدأ موالي عباس (٧)

الفعيل بالخرب تخصيصه مبتدأ أكرمتك أنا (٨)
بالفعل تخصيصه ومجرور جار آويتك منزيل ويف

واالهتمام العناية موضع حال لك قلت ومطمئنٍّا
املرسة تعجيل مبتدأ تحققت نجاتك

صفة ال خرب أنه عىل التنبيه الخرب جرائم لك
صفة ال خرب أنه عىل للتنبيه خرب عندي لك (٩)

التعميم إفادة مبتدأ سيفنى يشء كل
العموم نفي مبتدأ يدركه املرء يتمنى ما كل ما (١٠)

للخرب التشويق مبتدأ حكمة … آيها يف وما الشمس (١١)
بالفعل املفعول تخصيص مفعول أَر لم ُعالك مثل (١٢)

آخر تمرين

التقديم. باب يف مواضعه واذكر التخصيص، معنى ارشح (١)
ذلك؟ يفيد ومتى التعظيم؟ أو التلذذ، أو تقديمه، يفيد الجملة أجزاء أي (٢)

عليه؟ تقديمها أسباب وما الفعل؟ متعلقات هي ما (٣)
ومتى قدمته؟ إذا التعميم املبتدأ يفيد ومتى والخرب؟ املبتدأ من لكل تشوق كيف (٤)

بالخرب؟ التخصيص عىل يدل
زائًدا؟ تقدم الذي من أصله عىل التقديم يف جرى الذي املبتدأ ميز (٥)
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تدريب

كل يف نوعه وبنيِّ املتقدم، اذكر بعض، عىل الكالم أجزاء بعض فيها تقدم اآلتية العبارات
عبارة:

واملال. العلم إنسان: عنهما يستغني ال اثنان (١)
أيديكم.» تحت هللا جعلهم خولُكم، «إخوانكم والسالم: الصالة عليه قال (٢)

ع��وازب��ه تُ��َردُّ م��ا ش��وق ن��وازع وص��ع��ب��ه ال��م��زار ب��ع��د ع��ل��ى إل��ي��ك (٣)

يَْكِسبُوَن﴾. ا ِممَّ َلُهْم َوَويٌْل أَيِْديِهْم َكتَبَْت ا ِممَّ َلُهْم ﴿َفَويٌْل تعاىل: قال (٤)
يحرسه. من إىل الحارس يحتاج أن قبيح (٥)

يَْستَْغِفُروَن﴾. ُهْم َوِباْألَْسَحاِر * يَْهَجُعوَن َما اللَّيِْل ِمَن َقِليًال ﴿َكانُوا تعاىل: وقال (٦)

األم��ر م��ن ش��يء ال��م��خ��ل��وق إل��ى ول��ي��س ك��ل��ه��م ال��خ��ل��ق ف��ي األم��ر ك��ل ال��ل��ه إل��ى (٧)

تمرين

تقدمه: سبب واذكر الفعل، متعلقات من أو الجملة ركني من املتقدم عنيِّ
يَْظِلُموَن﴾. أَنُْفَسُهْم َكانُوا َوَلِكْن َظَلُمونَا ﴿َوَما تعاىل: هللا قال (١)
تُساء. أو ترس وغًدا البقاء، فيها ألحد ليس عناء، دار الدنيا (٢)

وال��ك��رم ال��ج��ود ع��ل��ي��ه وق��ًف��ا زال م��ا رج��ل إل��ى ال��دن��ي��ا م��ق��ال��ي��ده��ا أل��ق��ت (٣)

َقاِنتُوَن﴾. َلُه ُكلٌّ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمْن ﴿َوَلُه تعاىل: هللا وقال (٤)
.﴾ ِباْلَحقِّ ِجئَْت اْآلَن ﴿َقالُوا تعاىل: هللا وقال (٥)

ع��ج��م وال ُع��ْرب ال ع��ن��دك ت��ج��وز زع��ن��ف��ة ال��ش��ع��ر ت��ق��ول ل��ف��ظ ب��أي (٦)

األقاليم.» تُساس «باألقالم يوسف: بن وألحمد (٧)
خالًصا.» بقلبه هللا إال إله ال قال من القيامة يوم بشفاعتي الناس «أسعد (٨)
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اْلَمِصريُ﴾. َوإَِليْنَا َونُِميُت نُْحِيي نَْحُن ﴿إِنَّا تعاىل: هللا قال (٩)
لغني.» نفسه هذا تعذيب عن هللا «إن فقال: يميش أن نذر رجًال الرسول رأى (١٠)

س��اه��ره ال��ل��ي��ل س��اه��د وط��رف��ي م��الل وأس��اوره ال��دج��ى ط��ول ي��س��اورن��ي (١١)

للذاكرة اختبار

املبتدأ. إىل التشويق ليفيد «الخرب»؛ أوالها يف تقدَّم جمل أربع ن كوِّ
املرسة. لتعجيل «املبتدأ»؛ الثانية يف وتقدم

اإلنكار. موضع ألنه «الحال»؛ الثالثة يف وتقدم
العناية. موضع ألنه «الظرف»؛ الرابعة يف وتقدم

هوامش

تستدعي التي الفاعلية معنى فيه الذي الوزير لها واآلخذ مأخوذة، الجائزة ألن (1)
التقدم. حق
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تعريفالقرص يف

هو واصطالًحا: اْلِخيَاِم﴾ ِيف َمْقُصوَراٌت ﴿ُحوٌر تعاىل: هللا قال الحبس، لغة: القرص
مخصوص. بطريق بيشء يشء تخصيص

املقصور. هو األول: واليشء
عليه. املقصور هو الثاني: واليشء

اآلتية: واألدوات بالطرق يكون التخصيص لذلك املخصوص والطريق
ونفي عليه، وقرصه بالشعر» «شوقي تخصيص فمعناه شاعر» إال شوقي «ما نحو:

وكاتب». شاعر أنه ظنَّ َمْن عىل ا «ردٍّ عنه «الكتابة» صفة
بكلمة واالستثناء املتقدمة، «ما» بكلمة النفي هو التخصيص هذا عىل دلَّ والذي

الخرب. قبل التي «إال»
ى يُسمَّ «شاعر» وهو بعدها وما عليه، مقصوًرا ى يُسمَّ «شوقي» وهو «إال» قبل فما

وأدواته. القرص طريق و«إال» و«ما» مقصوًرا
ولهذا التخصيص؛ هذا ُفهم ما واستثناء» «نفي بدون شاعر» «شوقي قلت: ولو
الذي هو بأنَّه «املقصور» ويُْعَرف عليه»، ومقصور «مقصور طرفان قرص لكل يكون

الكالم. يف األصلية الجملة عليه» «املقصور مع يُؤلِّف
سواه عن ونفيه الكالم يف باملذكور الحكم تخصيص هو القرص: أن تعلم هذا ومن

اآلتية. الطرق من بطريق
مباحث. أربعة الباب هذا ويف
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القرص طرق يف األول: املبحث (1)

وهي: أربعة،1 االستعمال يف وأشهرها كثرية، طُرق للقرص
إال شاعر «ما أو شاعر» إال شوقي «ما نحو: واالستثناء»2 «بالنفي القرص يكون أوًال:

شوقي».

وكقول: اْلُعَلَماءُ﴾. ِعبَاِدِه ِمْن هللاَ يَْخَىش ﴿إِنََّما نحو: «بإنما» القرص يكون ثانيًا:

ب��األث��م��ان ل��ه��ن ن��ف��ًس��ا ط��اب ح��ر ال��م��ح��ام��د ي��ش��ت��ري إن��م��ا

ثابتة، ال متحركة األرض نحو: و«لكن» و«بل» «ال» ب بالعطف القرص يكون ثالثًا:
الشاعر: وكقول

ال��دان��ي ي��وم��ه ال خ��زي��ه وم��وت��ه م��دت��ه ط��ول ال ذك��ره ال��ف��ت��ى ع��م��ر

وكقوله:

وي��ع��م��ل ي��ج��دُّ ح��زم أخ��و ل��ك��ن ب��غ��ي��ة وإْن دن��ي��اه ف��ي ن��ال م��ا

أي نَْستَِعنُي﴾ َوإِيَّاَك نَْعبُُد ﴿إِيَّاَك نحو: التأخري» حقه ما «بتقديم القرص يكون رابًعا:
واالستعانة». بالعبادة «نخصك

نحو: االستثناء، أداة بعد املذكور هو واالستثناء» النفي «يف عليه فاملقصور (١)
ِباهللِ﴾. إِالَّ تَْوِفيِقي ﴿َوَما

الجملة يف مؤخًرا ويكون بعدها، املذكور هو «إنما» مع عليه واملقصور (٢)
غرور. الدنيا إنما نحو: وجوبًا،

قبلها. املذكور هو العاطفة «ال» مع عليه واملقصور (٣)
باملال. ال بالعلم الفخر نحو: بعدها، ملا واملقابل

«ما نحو: بعدهما، املذكور هو العاطفتني و«لكن» «بل» مع عليه واملقصور (٤)
بالتقوى». لكن بالنَّسب الفخر «ما ونحو: بالعلم» بل باملال الفخر
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﴿َعَىل نحو: املتقدِّم، املذكور هو التأخري» حقه ما «تقديم يف عليه واملقصور (٥)
املتنبي: وكقول تََوكَّْلنَا﴾. ِهللا

يَ��ف��ه��م ال م��ن وخ��ط��اُب غ��يِّ��ه ع��ن يَ��ْرَع��ِوي ال م��ن َع��ذُْل ال��ب��ل��يَّ��ة وم��ن

مالحظات

املعطوف يكون وأن نهي، أو بنفي، تُسبق أن و«لكن» «بل» من كل يف يشرتط أوًال:
بالواو. «لكن» تقرتن وأال مفرًدا، بهما

يف داخًال بعدها ما يكون وأال بإثبات، تُسبق وأن معطوفها، إفراد «ال» يف يشرتط ثانيًا:
قبلها. ما عموم

عن والنفي لليشء، اإلثبات تقيد ألنها العطف؛ عىل مزية «بإنما» للقرص يكون ثالثًا:
أو ثانيًا، النفي ثم أوًال، اإلثبات منه يفهم فإنه العطف، بخالف واحدة، دفعة غريه

عكسه.
الثالثة بخالف الصائب، والفكر السليم، الذوق بطريق القرص عىل يدل التقديم رابًعا:

«األدوات». اللغوي بالوضع القرص عىل فتدل الباقية
لرضورة. إال عامله عىل املعمول يتأخر أن األصل خامًسا:

بذلك يريدون أنهم يجد التأخري حقه ما تقديم يف البلغاء أساليب يتتبع ومن
التخصيص.

قسمني إىل والواقع الحقيقة القرصباعتبار تقسيم يف الثاني: املبحث (2)

بأال والواقع، الحقيقة بحسب عليه املقصور يختص أن وهو حقيقي:3 قرص (أ)
هللا. إال إله ال نحو: أصًال، غريه إىل يتعداه

يشء إىل والنسبة اإلضافة بحسب عليه املقصور يختص أن وهو إضايف: وقرص (ب)
عليه السفر قرص تقصد فإنك مسافر، إال خليل ما نحو: عداه، ما لجميع ال ُمَعني، آخر
الواقع إذ سواه؛ مسافر يوجد ال أنه قصدك وليس مثًال، كمحمود غريه، لشخص بالنسبة

ببطالنه. يشهد
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تنبيهات

خيف إذا إال عنه واملنفي الحكم، له املثبت عىل فيه يُنص أن العطف يف األصل األول:
فقط. املثبت عىل يُنص الباقية الثالثة ويف التطويل،

إال محمد «ما تقول: فال واالستثناء» «النفي مع يجتمع ال العاطفة بال النفي الثاني:
بغريها. منفيٍّا قبلها ما يكون أال «بال» النفي جواز رشط ألن غبي»؛ ال ذكي

محمد إنما فتقول: و«التقديم» «إنما» من كل مع العاطفة بال النفي ويجتمع
بالغباوة. ال محمد يتقدم وبالذكاء غبي، ال ذكي

يرتك وقد بعده، منفي ويتأخر مثبت، عليه يتقدم أن «بال» العطف يف واألصل
املالكمة، وال املصارعة، ال أي غري»؛ ال السباحة يجيد «عيل مثل: اختصاًرا، إيضاحه

الصفات. من ذلك غري وال
ملا أو فيه، يشك أو املخاطب، ينكره ألمر يجيء أن واالستثناء» «النفي يف األصل الثالث:
إِْن * اْلُقبُوِر ِيف َمْن ِبُمْسِمٍع أَنَْت ﴿َوَما تعاىل: قوله األخري ومن املنزلة، هذه منزل هو

نَِذيٌر﴾. إِالَّ أَنَْت
وإنما يُنكره، وال املخاطب، يجهله أال شأنه من ألمر تجيء أن «إنما» يف األصل الرابع:
يَْستَِجيُب ﴿إِنََّما تعاىل: قوله األول فمن املنزلة، هذه منزل هو ملا أو فقط، تنبيهه يراد
قوله الثاني ومن اْلِحَساُب﴾. وََعَليْنَا اْلبََالُغ َعَليَْك ََّما ﴿إِن تعاىل: وقوله يَْسَمُعوَن﴾ الَِّذيَن
جيلٌّ أمر إصالحهم أن ادَعْوا قد فهم ُمْصِلُحوَن﴾؛ نَْحُن ﴿إِنََّما اليهود: عن حكاية تعاىل

الشاعر: وقال فيه. شك ال

م��ث��ل��ي أو أن��ا أح��س��اب��ه��م ع��ن يُ��داف��ع وإن��م��ا ال��ذِّم��ار ال��ح��ام��ي ال��ذائ��د أن��ا

ونتائج أسباب (1-2)

الشاعر: كقول الذهن، يف وتقريره الكالم تمكني القرص من الغاية

ي��غ��ي��ب ث��م ال��ش��ه��ر ت��م��ام ي��واف��ي وض��وئ��ه ك��ال��ه��الل إال ال��م��رء وم��ا
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ونحو:

ف��ي��خ��ل��د ال��ث��ن��اء ط��ول ي��خ��ل��ده وإن��م��ا ال��خ��ل��ود ط��ول الم��رئ وم��ا

الشاعر: كقول املعنى يف املبالغة بالقرص يراد وقد

م��ص��ور خ��ل��ق وال��ج��س��م وم��ع��ق��ول��ه ل��س��ان��ه األص��غ��ران إال ال��م��رء وم��ا

وكقوله:

ع��ل��ي إال ف��ت��ى وال ال��ف��ق��ار ذو إال س��ي��ف ال

منبه. بن العاص وسيف وجهه، هللا كرم عيل اإلمام سيف لقب الفقار» و«ذو
يف رغبة اإلضايف؛ القرص إىل يتجه كأن شتى، مناحي األديب فيه ينحو قد والقرص

كقوله: املبالغة،

ال��ص��ب��اح ت��ب��اش��ي��ر ت��ن��ب��ه��ه ل��ذي��ذ ح��ل��م س��وى ال��دن��ي��ا وم��ا

اْألَْلبَاِب﴾؛ أُولُو يَتَذَكَُّر ََّما ﴿إِن تعاىل: كقوله التعريض، القرص مرامي من يكون وقد
تعريض ولكنها معناها، ظاهر السامعون يعلم أن الكريمة اآلية من الغرض ليس إذ

له. عقل ال من حكم يف الذين باملرشكني

َطَرفيه القرصباعتباره تقسيم يف الثالث: املبحث (3)

أم حقيقيٍّا القرص أكان سواء عليه» واملقصور «املقصور طرفيه باعتبار القرص ينقسم
نوعني: إىل إضافيٍّا

فال به، وتُْختَص موصوفها، عىل الصفة تُحبس أن هو موصوف: عىل صفة قرص (أ)
الصفات. من بغريها املوصوف هذا يتصف وقد غريه، بها يتَّصف
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هللا». إال رازق «ال الحقيقي: من مثاله
سعد». إال زعيم «ال نحو: اإلضايف، من ومثاله

دون بها ويختص الصفة عىل املوصوف يُحبَس أن هو صفة، عىل موصوف قرص (ب)
فيها. غريه يُشاركه وقد غريها،

يشء».4 كل خالق إال هللا «ما نحو: الحقيقي، من مثاله
الرُُّسُل َقبِْلِه ِمْن َخَلْت َقْد َرُسوٌل5 إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما تعاىل: قوله اإلضايف من ومثاله

َشيْئًا﴾. هللاَ يَُرضَّ َفَلْن َعِقبَيِْه َعَىل يَنَْقِلْب َوَمْن أَْعَقاِبُكْم َعَىل انَْقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو َماَت أََفِإْن

القرصاإلضايف تقسيم يف الرابع: املبحث (4)

إىل: املخاطب حال حسب عىل السابقني6 بنوعيه اإلضايف القرص ينقسم

من عىل ا ردٍّ َواِحٌد﴾ إَِلٌه هللاُ ﴿إِنََّما نحو: الرشكة، املخاطب اعتقد إذا إفراد: قرص (أ)
ثالثة. ثالث هللا أن اعتقد

عيل» إال سافر «ما نحو: تثبته الذي الحكم عكس املخاطب اعتقد إذا قلب: قرص (ب)
اعتقاده. عليه وعكست قلبت فقد عيلٌّ» ال خليل املسافر أن اعتقد من عىل ا «ردٍّ

كون يف ًدا مرتدِّ كان إذا كما الحكم، يف يرتدَّد املخاطب كان إذا تعيني: قرص (ج)
يف وتردد شكَّ من عىل «ردٍّا ثابتة ال متحركة األرض له: فتقول ثابتة، أو متحركة األرض

الحكم». ذلك

الفاعل وبني والفاعل، الفعل وبني والخرب، املبتدأ بني يقع بنوعيه القرص أن واعلم
املفعول مع القرص يقع وال املتعلقات، من ذلك وغري وصاحبها؛ الحال وبني واملفعول،

معه.
جملة إن إذ البالغة؛ أركان من ركن أعظم هو الذي اإليجاز رضوب من والقرص
كامًال وليس هلل، الكمال قولك: تُعادل هللا» إال كامل «ما فقولك: جملتني، مقام يف القرص

غريه.
وما العلمية، املسائل يف ذلك ويكثر كامًال، تحديًدا املعاني يحدد القرص وأيًضا:

يماثلها.
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«١» تطبيق

وطريقه: املقصور نوع ييل فيما ح وضِّ

زه��ُر ده��ره ف��ي ش��م��ائ��ل��ه م��ن ي��ا أنُ��ُف7 روض��ٌة إال ع��ن��دك ال��ده��ر م��ا (١)

ب��خ��ي��ُل ي��ق��ال أن ال��ع��ار إن��م��ا ف��ق��ي��ُر ي��ق��ال ب��أن ع��اٌر ل��ي��س (٢)

ذه��ب��وا أخ��الق��ه��م ذه��ب��ت ه��م��وا ف��إن ب��ق��ي��ت م��ا األخ��الق األم��م وإن��م��ا (٣)

َق��ْدر8 ع��ل��ى ال��دم��وع ك��ان��ا ب��ع��ي��ن��ي��ن رف��دت��ه ال��ب��ك��اء إال أب��ى ف��ل��م��ا (٤)

ووص��ُف س��ع��اه��ا ال��ت��ي ل��ل��م��س��اع��ي ن��ظ��م غ��ي��ُر م��دي��ح��ه ف��ي ل��ن��ا م��ا (٥)

ق��واص��ي9 ب��ع��د م��ن��ه ق��واٍص وض��م��ت ش��م��ل��ه ال��م��ب��دَّد ال��ُم��ل��ك اج��ت��م��ع ب��ك (٦)

ال��ب��در10 يُ��ف��ت��َق��د ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة وف��ي ج��ده��م ج��دَّ إذا ق��وم��ي س��ي��ذك��رن��ي (٧)

ي��ك��ف��ي وذل��ك أخ��الق��ه ب��ع��ض وص��ف��ن��ا ب��ل م��دي��ح��ه ف��ي اف��ت��رق��ن��ا م��ا (٨)

َلِبْسَت أو فأفنيَت، أكلَت ما إال مالك من لك «ليس والسالم: الصالة عليه وقال
فأَبَْقيَْت.» تصدقَت أو فأَبَْليَْت،
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طريقه الواقع باعتبار نوعه املقصور باعتبار نوعه الجملة الرقم

واالستثناء النفي إضايف صفة عىل موصوف الدهر ما (١)
إنما إضايف صفة عىل موصوف العار إنما (٢)
إنما ادعائي – حقيقي صفة عىل موصوف األمم إنما (٣)

واالستثناء النفي إضايف موصوف عىل صفة أبى فلما (٤)
واالستثناء النفي إضايف موصوف عىل صفة لنا ما (٥)

واملجرور الجار تقديم إضايف موصوف عىل صفة اجتمع بك (٦)
واملجرور الجار تقديم إضايف صفة عىل موصوف الليلة ويف (٧)

بل إضايف صفة عىل موصوف افرتقنا ما (٨)

«٢» تطبيق

َواِحٌد﴾. إَِلٌه هللاُ ﴿إِنََّما تعاىل: هللا قال (١)
تَْشُعُروَن﴾. َلْو َربِّي َعَىل إِالَّ ِحَسابُُهْم ﴿إِْن تعاىل: قال (٢)

اْألَْرِض﴾. ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف َما ﴿هلِلِ تعاىل: قال (٣)
تَْكِذبُوَن﴾. إِالَّ أَنْتُْم ﴿إِْن تعاىل: هللا قال (٤)

وال��ح��م��ائ��ُل11 ِغ��ْم��ُده إال ال��س��ي��ف ف��م��ا ل��ه ش��رٌف ال��ف��ت��ى لُ��بْ��ِس ف��ي ك��ان ف��إن (٥)

واألدب ال��ع��ل��م ي��ت��ي��م ال��ي��ت��ي��م ب��ل وال��ده م��ات ق��د ال��ذي ال��ي��ت��ي��م ل��ي��س (٦)

ال��وق��ائ��ع ش��ي��ب��ت��ن��ي ول��ك��ن ع��ل��ي ت��ت��اب��ع��ت س��ن��ي��ن م��ن رأس��ي ش��اب وم��ا (٧)

ال��ن��اس ي��ف��س��د ول��ك��ن ي��ف��س��دان ال اخ��ت��الف��ه��م��ا ط��ول ف��ي ال��ج��دي��دي��ن إن (٨)
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غبي. إال يجفوه وال ذكي، إال العلم يألف ال (٩)

أن��ا إال ال��ف��ارس ق��ط��ر م��ا وج��ارات��ه��ا س��ل��م��ى ع��ل��م��ت ق��د (١٠)

م��س��ت��َردَّة وع��واٍر ِه��بَ��اٌت ال��دن��ي��ا إن��م��ا (١١)
ش��دَّة ب��ع��د ورخ��اءٌ رخ��اءٍ ب��ع��د ش��دٌة

نوى. ما امرئ لكل وإنما بالنيات، األعمال إنما توكلنا، هللا عىل (١٢)

ل��م��ع��ب��د إال ال��س��ب��ق ق��ص��ب��ات وم��ا ج��م��ة ال��م��غ��ن��ي��ن أوص��اف م��ح��اس��ن (١٣)
ه��ي��ا ك��م��ا وه��ي ألي��ام ب��ه��ا ت��م��ر ح��اج��ة ال��ن��ف��س أن أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى (١٤)

يُهان. أو املرء يُكَرم االمتحان عند (١٥)

طريقه باعتبار
املخاطب

املقصور باعتبار باعتبار نوعه
الواقع

الجملة الرقم

إنما إفراد صفة عىل موصوف إضايف هللا إنما (١)
واالستثناء النفي إفراد صفة عىل موصوف إضايف حسابهم إن (٢)

التقديم   موصوف عىل صفة حقيقي السماوات يف ما هلل (٣)
واالستثناء النفي إفراد صفة عىل موصوف إضايف أنتم إن (٤)
واالستثناء النفي محتمل صفة عىل موصوف إضايف السيف فما (٥)

ببل العطف محتمل موصوف عىل صفة إضايف اليتيم ليس (٦)
بلكن العطف محتمل موصوف عىل صفة إضايف شاب وما (٧)
بلكن العطف محتمل موصوف عىل صفة إضايف يفسدان ال (٨)
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طريقه الواقع باعتبار املقصور باعتبار نوعه الجملة الرقم

واالستثناء النفي حقيقي موصوف عىل صفة قرص ذكي إال العلم يألف ال (٩)
واالستثناء النفي حقيقي موصوف عىل صفة قرص أنا إال الفارس قطر ما (١٠)

إنما إضايف صفة عىل موصوف قرص هبات الدنيا إنما (١١)
التقديم إضايف موصوف عىل صفة قرص توكلنا هللا عىل (١٢)

واالستثناء النفي إضايف موصوف عىل صفة قرص إلخ … السبق قصبات ما (١٣)
التقديم حقيقي موصوف عىل صفة قرص أشكو هللا إىل (١٤)
التقديم إضايف موصوف عىل صفة قرص إلخ … يكرم االمتحان عند (١٥)

للذاكرة اختبار

إنما. بواسطة سعيد نجاح وعدم سعد نجاح تفيد جملة هاِت (١)
السودان. يف شتاء يكثر املطر أن ظنَّ َمْن عىل بإنما القرص بطريق ُردَّ (٢)

قلب»؟ «قرص القرص فيكون اآلتية بالجملة تخاطب َمن (٣-أ)
إفراد»؟ «قرص القرص فيكون اآلتية بالجملة تخاطب َمن (٣-ب)
تعيني»؟ «قرص القرص فيكون اآلتية بالجملة تخاطب َمن (٣-ج)

عيل.» الواجب إال أديُت «ما وهي:
بالعطف: القرص تُفيد بحيث اآلتية الجملة غريِّ (٤)

الغربية.» األمم ارتقت الحديثة «باالخرتاعات

سعيد. ال سعد نجح إنما (١)

شتاء. ال ربيًعا السودان يف املطر يكثر إنما (٢)

عليك. الواجب غري أديت أنك يعتقد املخاطب كان إذا (٣-أ)

وغريه. الواجب أديت أنك يعتقد املخاطب كان إذا (٣-ب)

وغريه. الواجب تأدية يف مرتدًدا املخاطب كان إذا (٣-ج)

بغريها. ال الحديثة باالخرتاعات الغربية األمم ارتفعت (٤)
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عميل تطبيق

ال��م��ح��ن م��ن ن��خ��ش��اه م��م��ا ب��ه ن��ل��وذ س��واك ي��ب��َق ل��م (١)

ب��األث��م��ان ل��ه��نَّ ن��ف��ًس��ا ط��اب ح��رٌّ ال��م��ح��ام��َد ي��ش��ت��ري إن��م��ا (٢)

ودع م��ن��ه وخ��ذ ف��ي��ه ف��اق��ت��ص��د زائ��ل م��ت��اٌع ال��دن��ي��ا إن��م��ا (٣)

ال��دان��ي ي��وم��ه ال خ��زي��ه وم��وت��ه م��دت��ه ط��وُل ال ِذْك��ره ال��ف��ت��ى ع��م��ر (٤)

وي��ع��م��ل ي��ج��د ح��زم أخ��و ل��ك��ْن بُ��غ��ي��ًة واٍن دن��ي��اه ف��ي ن��ال م��ا (٥)

يَ��ف��ه��م ال َم��ن وخ��ط��اب غ��يَّ��ه ع��ن يَ��رع��وي ال م��ن ع��ذل ال��ب��ل��ي��ة وم��ن (٦)

وإق��الل ج��ه��ل ع��ل��ى ُم��ل��ك يُ��بْ��َن ل��م م��ل��ك��ه��م ال��ن��اس ي��ب��ن��ي وال��م��ال ب��ال��ع��ل��م (٧)

إال. بغري استثناء البيت هذا يف (١)

سبيل يف املال ببذل نفسهم تطيب الذين فهم األحرار، عىل مقصور املحامد رشاء إن يقول: (٢)
«موصوف» عىل الرشاء وهي صفة» «قرص وهذا «إنما»، لفظ هو القرص هذا عىل دل والذي الحمد،

الحر. وهو

«قرص ترى كما وهو لحي، تدوم ال متعبة كونها وهي صفتها من صفة عىل الدنيا قرص فقد (٣)
صفة». عىل موصوف

بمفارقة يكون ال املوت وإن الخالد، بالذكر ولكن املدة، بطول تُقاس ال اإلنسان حياة إن أي (٤)
قرص إذ بقرص؛ شطر كل يف جاء وقد وهوان، خزي من األحياء بعض به يرىض بما بل الحياة،
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القرص عىل دل والذي الثاني، الشطر يف الخزي عىل املوت وقرص األول، الشطر يف الذكر عىل العمر
الداني». يومه و«ال مدته» طول «ال قوله: يف «بال» العطف هو فيهما

فقرص ويعمل، يجد الذي الحازم هو يرجوه ما ينال الذي إنما أمانيه، ينال ال املهمل إن يقول: (٥)
«بلكن». العطف هو هنا القرص وطريق الحزم، أخي عىل البغية نيل

مقصور — يفهم وال عنك يعي ال من إىل التحدث وإن باطله، عن يرجع ال من لوم إن يقول: (٦)
املبتدأ. عىل الخرب تقديم القرص هذا عىل دل والذي ونكًدا، بالء كونه وهي يفارقها، ال صفة عىل

الفعل. عىل واملجرور الجار بتقديم واملال العلم عىل امللك بناء قرص (٧)

آخر تمرين

يأتي: فيما وطريقته، القرص ونوع عليه، واملقصور املقصور، عنيِّ

ِبُمَسيِْطٍر﴾. َعَليِْهْم َلْسَت * ُمذَكٌِّر أَنَْت ََّما إِن ﴿َفذَكِّْر تعاىل: هللا قال (١)
َواِحٌد﴾. إَِلٌه إَِلُهُكْم ََّما أَن َّ إَِيل يُوَحى ِمثْلُُكْم بََرشٌ أَنَا ََّما إِن ﴿ُقْل تعاىل: هللا وقال (٢)

ُهُم َوأُوَلِئَك ِهللا ِبآيَاِت يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن اْلَكِذَب ي يَْفَرتِ ﴿إِنََّما تعاىل: وقال (٣)
اْلَكاِذبُوَن﴾.

الرومي: ابن قال (٤)

اإلص��دار ع��ن م��وارده ع��ج��زت م��ورد غ��ل��ط��ة ع��ل��يَّ ال��ط��ب��ي��ُب َغ��ِل��َط
األق��دار إص��اب��ة ال��ط��ب��ي��ب َغ��َل��ُط وإن��م��ا ال��ط��ب��ي��َب يَ��ْل��َح��ْوَن وال��ن��اس

املتنبي: قال (٥)

يَ��ظ��ل��ُم ال ف��ل��ع��ل��ٍة ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م

حكيم: بن اح الطِِّرمَّ قال (٦)

وال��ق��ن��اب��ل ب��ال��َق��ن��ا إال ال��ن��اس م��ن أه��ل��ه��ا ع��زَّ وال دار ُم��ن��ْع��َت وم��ا

190



القرص تعريف يف

: امُلَعىلَّ بن َحطَّان قال (٧)

األرض ع��ل��ى ت��م��ش��ي أك��ب��ادن��ا ب��ي��ن��ن��ا أوالدن��ا وإن��م��ا

أسد: بني من رجل وقال (٨)

ُم��ت��ع��َب وه��و أت��ى ودٌّ ال ال��ن��ف��س ب��ه ت��ط��وع��ْت ودٌّ ال��ودِّ خ��ي��ر إنَّ أال

تمام: أبو قال (٩)

ال��ف��ؤاد ش��ي��ب ف��ض��ل م��ن إال ال��رأس م��ش��ي��ب رأي��ت وم��ا رأس��ي ش��اب
األج��س��اد ط��الئ��ع ون��ع��ي��م ب��ؤس ك��ل ف��ي ال��ق��ل��وب وك��ذل��ك

املتنبي: قال (١٠)

ُم��َس��دَّدا وراَع م��ع��روًض��ا ف��َزيَّ��َن َح��َم��ْل��تُ��ُه َس��ْم��َه��ِريٌّ إال أن��ا وم��ا
ُم��نْ��ِش��دا ال��ده��ر أص��ب��ح ش��ع��ًرا ق��ل��ُت إذا ق��ص��ائ��دي رواة م��ن إال ال��ده��ر وم��ا

أيًضا: وقال (١١)

أم��ن��ا ال��ف��ت��ى رآه م��ا إال األم��ن وال ال��ف��ت��ى ت��خ��وف��ه م��ا إال ال��خ��وف وم��ا

الحمداني: فراس أبو وقال (١٢)

ع��ت��اب ال��ف��راق إال ل��ه ف��ل��ي��س م��الل��ة إال ي��ه��ج��رك ل��م ال��خ��ل إذا

العتاهية: أبو وقال (١٣)

ي��ك��ف��ي��ه��ا م��ا ف��وق م��ن��ك َط��ل��ب��ْت وإال ب��ال��َك��ف��اف ال��ن��ف��َس َع��لِّ��ِل
ف��ي��ه��ا أن��ت ال��ت��ي ال��س��اع��ة ف��ي ع��م��رت م��ا ع��م��رك ط��ول أن��ت إن��م��ا
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مهيار: قال (١٤)

آك��ل��ه أن��ت ال��ذي ال��رزق ف��ات��ك ل��م��ا ن��ب��ذت��ه��ا ل��و ف��ض��ل��ة إال ال��ح��رص وم��ا

الطغرائي: قال (١٥)

رج��ل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي يُ��َع��وِّل ال م��ن وواح��ده��ا ال��دن��ي��ا رج��ل وإن��م��ا

: الَغزِّيُّ قال (١٦)

ال��وط��ن ف��ي ال��ع��ز ف��ق��د ذاك وإن��م��ا س��ف��ر ن��وى ت��ش��ك��و أن ال��ت��غ��رب ل��ي��س

أيًضا: وقال (١٧)

ي��ص��ط��ف��ي��ه��ا م��ن ال��غ��ب��ي وال��س��ف��ي��ه م��ت��اع ال��ح��ي��اة ه��ذه إن��م��ا
ف��ي��ه��ا أن��ت ال��ت��ي ال��س��اع��ة ول��ك غ��ي��ب ��ل وال��م��ؤمَّ ف��ات، م��ض��ى م��ا

األرجاني: وقال (١٨)

م��س��اع��د م��ن ه��ل األح��ي��اء ف��ي ون��ادي��ت وش��دة رخ��اء ي��وم��ي ف��ي ت��ط��ل��ع��ت
ح��اس��د غ��ي��ر س��رن��ي ف��ي��م��ا أَر ول��م ش��اِم��ت غ��ي��ر س��اءن��ي ف��ي��م��ا أَر ف��ل��م

األبيوردي: وقال (١٩)

ي��خ��ي��ب وال��ك��ري��م ف��ي��ه��ا ال��ل��ؤم أخ��و ال��م��ن��ى ي��ب��ل��غ أن األي��ام ن��ك��د وم��ن

أيًضا: وقال (٢٠)

م��ن��ع��م��ا ك��ان م��ن ب��ال��ن��ع��م��اء ي��ج��ازون ف��إن��ه��م ال��ك��رام إال ت��ص��ط��ن��ع وال
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السابقة واألبواب القرصوأنواعه عىل عام تطبيق

من فيهما ملا الثالث الرضب من اسميتان خربيتان جملتان باهلل» إال قوة وال حول «ال
الجار واملسند وقوة» «حول إليه املسند التوكيد. طرق أقوى هو الذي بالقرص، التوكيد
املعاني، أهل يعتربها ال نحوية لقاعدة مراعاة ذلك ألن الخرب؛ لتقديم نظر وال واملجرور،

القرص. إلفادة واالستثناء بالنفي مقيدان والحكمان إيجاًزا، حذفه يعدون وال
«موصوف» عىل الطاعة عىل والقوة املعايص، عن التحول وهو صفة» «قرص ففيهما
من عىل للرد كان إن ثم واالستثناء، النفي طريقه إضايف، قرص وهو األقدس، الذات وهو
عىل أو قلب، قرص فهو تعاىل هللا بغري الطاعة عىل والقوة املعايص عن التحول أن يعتقد

تعيني. فهو يرتدد من عىل أو إفراد، فهو الرشكة يعتقد من
املسند الثالث. الرضب من فعليتان خربيتان جملتان نَْستَِعنُي﴾ َوإِيَّاَك نَْعبُُد ﴿إِيَّاَك
وقدم «إياك» باملفعولني مقيدتان وهما فيهما، املسترت الضمري إليه واملسند ونستعني، نعبد
«موصوف» عىل واالستعانة، العبادة وهو «صفة» قرص ففيهما القرص، إلفادة املفعولني
من عىل للرد كان إن ثم إضايف، وهو التأخري، حقه ما تقديم طريقه األقدس، الذات وهو
عىل أو إفراد، فهو الرشكة يعتقد من عىل أو قلب، فهو تعاىل هللا غري املعبود أن يعتقد

تعيني. فهو يرتدد من
الشعر، وهو صفة؛ عىل شوقي، وهو موصوف؛ قرص فيه شاعر» شوقي «إنما

املخاطب. حال حسب عىل تعيني» أو إفراد أو «قلب وهو إنما، وطريقه
هللا وهو موصوف عىل والرحمة املغفرة وهو الصفة قرص فيه الرحيم» الغفور «هللا
املردود حال حسب عىل تعيني» أو إفراد أو «قلب وهو بأل، املسند تعريف طريقه تعاىل،

عليه.
عيل، وهو موصوف؛ عىل الشجاعة، وهو صفة؛ قرص فيه عيل» الشجاع «إنما

إنما. وطريقه
إليه املسند بني قلب قرص الصفة، عىل املوصوف قرص فيه بثيابه» ال بآدابه «املرء

بال. العطف طريقه واملسند،
وهو إنما، طريقه حقيقيٍّا، قًرصا الصفة، عىل املوصوف قرص فيه واحد» اإلله «إنما

واملسند. إليه املسند بني واقع

193



البالغة جواهر

أجوبتها تطلب القرصوأنواعه عىل أسئلة

القرص هو ما الحقيقي؟ القرص هو ما للقرص؟ قسًما كم واصطالًحا؟ لغة القرص هو ما
عىل الصفة قرص مثال ما اإلضايف؟ للقرص قسًما كم الحقيقي؟ للقرص قسًما كم اإلضايف؟
قرص مثال ما اإلضايف؟ من املوصوف عىل الصفة قرص مثال ما الحقيقي؟ من املوصوف
اإلضايف؟ من الصفة عىل املوصوف قرص مثال ما الحقيقي؟ من الصفة عىل املوصوف
عىل القلب؟ بقرص يرد من عىل اإلفراد؟ بقرص يردُّ من عىل بقسميه؟ لإلضايف قسًما كم
أقواها؟ ما الباب؟ هذا يف عليها املصطلح القرص طرق هي ما التعيني؟ بقرص يرد من
واملفعول؟ الفاعل بني القرص وقوع أيمكن والفاعل؟ الفعل بني القرص وقوع أيمكن
متى املفعولني؟ بني القرص وقوع أيمكن ومعموالته؟ الفعل بني القرص وقوع أيمكن
مع املقصور تأخري يجب ملاذا عليه؟ املقصور تأخري ويكثر عليه؟ املقصور تأخري يجب

واالستثناء؟ النفي مع ويكثر إنما؟

هوامش

فقط، أو: وحده، لفظ: االستعمال مشهورة ليست التي القرص طرق ومن (1)
ضمري توسط أو: القرص، مادة أو: االختصاص، مادة أو: غري، ليس أو: غري، ال أو:
وغري أحيانًا؛ الفعيل خربه عىل إليه املسند تقديم أو: إليه، املسند تعريف أو: الفصل،
يف السيوطي» الدين «جالل أوصلها وقد البالغية، اللطائف من خالية الطرق وهذه ذلك.
املشهورة األربعة الطرق أهمها طريًقا، عرش أربعة إىل القرآن» علوم يف «اإلتقان كتابه

كثرية. أوجه من بعضها مع تختلف وهي االستعمال،
يكون أال بها املنفي رشط ألن واالستثناء؛ النفي مع تجتمع ال العاطفة «ال» أن منها:
عىل عيب ولذا متكاسل»؛ ال مجتهد إال عيل «ما تقول: فال بغريها، قبلها رصيًحا منفيٍّا

قوله: الحريري

أم��س��ه اب��ن ال ي��وم��ه ت��ح��ل��ى م��ا ع��ل��ى ي��وم��ه اب��ن إال اإلن��س��ان م��ا ل��ع��م��رك

ونحو: سوري» ال مرصي أنا «إنما نحو: «التقديم» أو «إنما» مع «ال» وتحتمل
به. مرصح غري فيهما النفي ألن املتكاسل» ال أكرمت «املجتهد
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للمخاطب منكًرا مجهوًال يكون أن واالستثناء النفي من الحكم يف األصل أن ومنها:
لرصاحته االستثناء مع النفي ألن «إنما»؛ بخالف وينكره» املخاطب يجهله أن شأنه «أي
شبًحا رأيت «وقد قولك: نحو اإلنكار، لشديد يكون أن فينبغي «إنما» من التأكيد يف أقوى
كانوا ملا مثلنا» برش إال أنتم «إن ونحو: غريه، أنه اعتقد ملن زيد» إال هو ما بعد من
املكذبون رد — البرش يف الرسالة امتناع املكذبني زعم مع الرسالة دعوى عىل مرصين

ذلك. بقولهم عليهم إرصارهم
واالستثناء، النفي فيه فيستعمل بالغي، لغرض املجهول منزلة املعلوم ينزل وقد
أن عنه ونفى الرسالة، صفة عىل محمًدا هللا قرص فقد َرُسوٌل﴾ إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما نحو:

يُقتل. أو يموت فال الخلود، أمره يف يُظن
نزلوا ملسو هيلع هللا ىلص، بقائه عىل حرصهم لشدة موته؛ الستعظامهم لكن للصحابة، معلوم وهذا

يعلمه. ال من منزلة
كونهم أن الدعائهم ُمْصِلُحوَن﴾ نَْحُن ﴿إِنََّما نحو: املعلوم، منزلة املجهول يُنزَّل وقد
ترى بما مؤكد اْلُمْفِسُدوَن﴾ ُهُم َُّهْم إِن ﴿أََال بقوله: عليهم رد ولهذا ظاهر؛ أمر مصلحني
لضعفها و«إنما» ادعاء، أو حقيقة اإلنكار شديد لرد يكون لقوته فاالستثناء بالجملة،
العطف؛ عىل مزية «إنما» ب للقرص ويكون ادعاء، أو حقيقة الجملة يف اإلنكار لرد تكون
يفهم ألنه العطف؛ بخالف مًعا، عداه عما والنفي للمذكور، اإلثبات أوًال منه يفهم ألنه
حافظ، ال فاهم خليل فاهم، خليل إنما نحو: عكسه، أو النفي، ثم اإلثبات، أوًال منه

اْألَْلبَاِب﴾. أُولُو يَتَذَكَُّر ََّما ﴿إِن نحو: التعريض، موقعها وأحسن
فال العاطفة، ال مع اجتماعه امتناع ويف القرصين، إفادة يف «إال» ک «غري» أن واعلم

نرص». ال عيل غري شاعر و«ما منجم» ال شاعر غري عيل «ما يقال:
يكون كما َكِريٌم﴾. َمَلٌك إِالَّ َهذَا ﴿إِْن تعاىل: كقوله «ما» بغري النفي يكون (2)

نحو: «إال» بغري االستثناء

ال��ِم��َح��ن م��ن ن��خ��ش��اه ب��م��ا ب��ه ن��ل��وذ س��واك ي��ب��َق ل��م

املبالغة سبيل عىل ويكون «االدعائي» الحقيقي بالقرص يُسمى نوع ومنه (3)
به. يُعتد ال عليه املقصور عدا ما أن بفرض

اإلحاطة لتعذر يوجد يكاد ال الحقيقي القرص يف الصفة عىل املوصوف قرص (4)
الحقيقي القرص ويكثر عداها. ما ونفي منها يشء إثبات يمكن حتى اليشء، بصفات
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قرص من كل يف كثريًا يأتي الذي اإلضايف القرص بخالف املوصوف، عىل الصفة قرص يف
الصفة. عىل املوصوف وقرص املوصوف، عىل الصفة

سواء بيشء، قائم معنًى عىل تدل التي املعنوية الصفة هنا بالصفة املراد أن واعلم
إىل يحتاج ما بالصفة فاملراد فعل، غري أو فعًال ا، مشتقٍّ أو جامًدا عليه الدال اللفظ أكان

بالنعت». املسماة النحوية «الصلة بها املراد وليس ونحوه، كالفعل به؛ ليقوم غريه
فال الخلود أمره يف يظن أن عنه ونفى الرسالة، صفة عىل محمًدا هللا قرص فقد (5)

يُقتل. أو يموت
بجميع أمر اتصاف يعتقد ال العاقل إذ بنوعيه؛ الحقيقي القرص بخالف (6)
هي ما الصفات ويف كيف ذلك، يف يرتدد أو واحدة، إال بجميعها اتصافه أو الصفات
أو قلبًا أو «إفراًدا الباقي عن ويُنفى بعضها عىل الحكم يُقرص أن يصح فال متقابلة؟!

تعيينًا».
التجريد. ورشاح املطول يف كما املوصوف، عىل الصفة قرص املنوال هذا وعىل

أحد. يرعها لم أنف: روضة (7)
اقتدر. بمعنى اليشء؛ عىل َقدر مصدر َقْدر: أعانَُه. َرَفَدُه: (8)

البعيدة. الناحية وهي قاصية، جمع القوايص: املفرق. د: املبدَّ (9)
يُفتقد: الهْزل. وضده االجتهاد، الجيم»: «بكرس والِجدُّ اجتهد. أمره: يف َجدَّ (10)

يُطلب.
السيف. عالقة حمالة؛ جمع والحمائل: غمده. السيف: جفن (11)
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والفصل الوصل يف

تمهيد

واالستئناف، العطف من فيها يصنع أن ينبغي ما عىل والوقوف الجمل، بمواقع العلم
— إليها الحاجة عدم عند تركها أو مواقعها، يف العطف حروف إيقاع كيفية إىل والتهدي
عىل وطبع البالغة، من موفوًرا قسًطا أوتي من إال فيه للصواب يوفق ال املسلك، صعب
ودقة الباب، هذا لغموض وذلك الكالم؛ ذوق يف املعرفة من حظٍّا ورزق محاسنها، إدراك

للبالغة. ا حدٍّ جعلوه أنهم لهذا يدل فائدته، وكثري خطره، وعظيم مسلكه،
والوصل.» الفصل معرفة «هي فقال: البلغاء، بعض عنها ُسئل فقد

البالغة حدود يف والفصل الوصل تعريف

واملجيء الجملتني، بني العطف1 هذا ترك والفصل بالواو، أخرى عىل جملة عطف الوصل
األخرى. بعد منها واحدة تستأنف منثورة، بها

أحيانًا. وموصولة أحيانًا، مفصولة البليغة األساليب يف تأتي الثانية فالجملة
أَْحَسُن﴾، ِهَي ِبالَِّتي اْدَفْع يِّئَُة السَّ َوَال اْلَحَسنَُة تَْستَِوي ﴿َوَال تعاىل: قوله الفصل، فمن
بليًغا. كان ملا أحسن» هي بالتي «وادفع قيل: ولو قبلها، ا عمَّ مفصولة «ادفع» فجملة

اِدِقنَي﴾ الصَّ َمَع َوُكونُوا هللاَ اتَُّقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله الوصل ومن
قبلها. ما عىل «وكونوا» جملة عطف
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بليًغا. كان ملا الصادقني» مع كونوا هللا «اتقوا قلت: ولو
بالغية. ألسباب يجيء والوصل الفصل من فكل

يف بينهما لصلة خاصة» «بالواو جملتني بني وربط جمع الوصل أن يُعلم هذا ومن
اللَّبس. لدفع أو واملعنى، الصورة

بمنزلة أو ومعنى، صورة متحدتان ألنهما إما الجملتني؛ بني الربط ترك والفصل:
املعنى. يف أو الصورة يف بينهما صلة ال ألنه وإما املتحدتني،

الوصل بالغة

ألن العطف؛ حروف بقية دون فقط العاطفة «بالواو» إال تتحقق ال الوصل: وبالغة
الفهم، يف لطف إىل بها العطف ويحتاج إليها، الحاجة تخَفى التي األداة هي «الواو»
نحو: الحكم، يف قبلها ملا بعدها ما وترشيك الربط، مجرد إال تفيد ال إذ اإلدراك؛ يف ودقة

الخري». يف واْسَع وقم العمل، زمن وجاء الكسل، وقت «مىض
مع كالرتتيب أخرى، معاني الترشيك مع فيفيد «الواو» بغري العطف بخالف
إذا التي العطف حروف باقي وهكذا «ثمَّ»؛ يف الرتاخي مع وكالرتتيب «الفاء» يف التعقيب

استعماله. يف اشتباه يقع وال الفائدة، ظهرت منها بواحد ُعطف
«يقرأ نحو: يف كاملوافقة «جامع»؛ الجملتني بني يكون أن «بالواو» العطف ورشط
املوافقة؛ حكم يف املضادة كانت وإنما ويبكي»، «يضحك نحو: يف وكاملضادة ويكتُب»،
ذكر عند البال عىل يخطر «فالعلم» اآلخر تصور عند الضدين أحد يتصور الذهن ألن

«القراءة». ذكر عند «الكتابة» تخطر كما «الجهل»
«خليل يقال: فال جميًعا، واملسند إليه املسند باعتبار يكون أن يجب و«الجامع»
وخليل عالم، «سعيد يقال: ال كما إليها، املسند بني الجامع لعدم ذاهب» والبعري قادم،

مبحثان. الباب هذا ويف املسندين، بني الجامع لعدم قصري»

الوصل مواضع إجمال يف األول: املبحث (1)

مواضع:2 ثالثة يف ويقع «بالواو» أخرى عىل جملة عطف الوصل:
ولم فقط،3 معنًى أو ومعنًى، لفًظا واإلنشائية الخربية يف الجملتان اتحدت إذا األول:

املعنى. يف تامة مناسبة بينهما وكانت بينهما، الفصل يقتيض سبب هناك يكن
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َجِحيٍم﴾ َلِفي اَر اْلُفجَّ َوإِنَّ نَِعيٍم4  * َلِفي اْألَبَْراَر ﴿إِنَّ تعاىل: قوله الخربيتني فمثال
﴿َواْعبُُدوا سبحانه: وقوله أُِمْرَت﴾، َكَما َواْستَِقْم ﴿َفادُْع تعاىل: قوله اإلنشائيتني ومثال

َشيْئًا﴾. ِبِه ُكوا تُْرشِ َوَال هللاَ
املطلوب وألن اإلنشاء، يف التحادهما «واعبدوا» بجملة ترشكوا» «وال جملة وصل

به. ويختصه لخالقه، يؤديه أن اإلنسان عىل يجب مما بهما
بك: شوقي املرحوم قول النوع هذا ومن

��يَ��ْر ال��سِّ ف��ي م��ن��ه��ا ح��لَّ م��ا وان��ُش��دوا ب��ه��ا واس��ت��ش��ف��وا ال��ح��ك��م��ة ع��ال��ج��وا

وبواجب «الحكمة» بأمر يتعلق مما أنها يف تتناسب جمل، ثالث بني وصل فقد
بها. واالنتفاع طلبها يف «الشباب»

ا ِممَّ بَِريءٌ أَنِّي َواْشَهُدوا هللاَ أُْشِهُد ﴿إِنِّي سبحانه: قوله املختلفتني ومثال
إنشائية اآلية هذه يف الثانية الجملة فتكون وأشهدكم،5 هللا أشهد إني أي: ُكوَن﴾ تُْرشِ

املعنى.6 يف خربية ولكنها لفًظا،
املثال هذا من الثانية الجملة فتكون كذا» له وتقول فالن، إىل «اذهب ونحو:
املعنى يف ال اللفظ يف فاالختالف له»، وُقْل «أي: معنًى إنشائية ولكنها لفًظا، خربية

الوصل». «وجب ولهذا عليه؛ املعول
سبب هناك يكن ولم بينهما، الجامع لوجود األوىل عىل الثانية الجملة وعطف

اإلعراب. من له موضع ال الجملتني من وكل بينهما، الفصل يقتيض

وكان واإلنشائية، الخربية يف الجملتان اختلفت إذا وذلك املراد؛ غري م توهُّ دفع الثاني:
ملن هللا»8 شفاه «ال، بالنفي: لشخص مجيبًا تقول كما املقصود7 خالف يُوِهم الفصل
خالف وهو عليه، الدعاء السامع يُوهم الواو «فرتك املرض؟ من عيلٌّ برئ هل يسألك:

الوصل». أيًضا «وجب ولهذا له».9 الدعاء الغرض ألن املقصود؛
املصدَّرة الخربية األوىل» «الجملة عىل اإلنشائية الدعائية الثانية» «الجملة وعطف

اإلعراب. من له محل ال الجملتني من وكلٌّ اإليهام، لدفع «ال» بلفظ
لها الثانية» «الجملة ترشيك وُقِصَد اإلعراب، من محل األوىل» «للجملة كان إذا الثالث:

ويفعل».10 يقول «عيلٌّ نحو: مانع، ال حيث اإلعراب يف
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تمرين

اآلتية: الجمل يف الوصل أسباب وضح

َفتَْقُعَد اْلبَْسِط ُكلَّ تَبُْسْطَها َوَال ُعنُِقَك إَِىل َمْغلُوَلًة يََدَك تَْجَعْل ﴿َوَال وجل: عز قال (١)
َمْحُسوًرا﴾. َملُوًما

َوِزيًرا﴾. َهاُروَن أََخاُه َمَعُه َوَجَعْلنَا اْلِكتَاَب ُموَىس آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد سبحانه: وقال (٢)
َوَعِملُوا آَمنُوا َفالَِّذيَن * ُمِبنٌي نَِذيٌر َلُكْم أَنَا ََّما إِن النَّاُس أَيَُّها يَا ﴿ُقْل سبحانه: وقال (٣)
أَْصَحاُب أُوَلِئَك ُمَعاِجِزيَن آيَاِتنَا ِيف َسَعْوا َوالَِّذيَن * َكِريٌم َوِرْزٌق َمْغِفَرٌة َلُهْم اِلَحاِت الصَّ

اْلَجِحيِم﴾.
تمحها، الحسنة السيئة وأتبع كنت، حيثما هللا «اتق والسالم: الصالة عليه وقال (٤)

حسن.» بخلق الناس وخالق
العتاهية: أبو قال (٥)

ال��ف��ل��ت��ات ف��ي ي��ج��يء ال��س��رور وأرى ج��م��ل��ة ت��أت��ي ح��ي��ن ال��م��ك��اره ت��أت��ي

املتنبي: وقال (٦)

ط��ي��ب ال��ع��زَّ يُ��ن��ِب��ت م��ك��ان وك��ل م��ح��بَّ��ب ال��ج��م��ي��ل ي��ول��ي ام��رئ وك��ل

املعري: وقال (٧)

م��ح��تَ��ِل��ِم غ��ي��ر ط��ف��ل ه��و ت��ق��ل وال َرَش��ٍد ع��ل��ى واْدلُ��ْل��ُه ول��ي��َدك اض��رْب
ال��ق��ل��ِم ف��ي ال��رأِس ش��قِّ نَ��ْف��ِع ع��ل��ى ِق��ْس م��ن��ف��ع��ًة َج��رَّ ب��رأٍس ش��قٍّ ف��ُربَّ

وقال: (٨)

ص��ائ��ن ب��ال��ِع��رض ل��ألم��وال ال��ل��ؤم وذو ج��اه��ًدا ب��ال��م��ال ال��ِع��رَض ال��ك��ري��ُم ي��ص��ون
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الوليد: بن مسلم وقال (٩)

ال��ج��ود غ��اي��ة أق��ص��ى ب��ال��ن��ف��س وال��ج��ود ب��ه��ا ال��ج��واد ض��نَّ إن ب��ال��ن��ف��س ي��ج��ود

نواس: أبو وقال (١٠)

تُ��ص��اِق��ب م��ن ال ص��اف��ي��َت م��ن وج��ارك ق��ل��ب��ه ب��ال��ود ن��اس��ب��َت م��ن ن��س��ي��ب��ك

الغزي: وقال (١١)

ي��ص��ط��ف��ي��ه��ا م��ن ال��غ��ب��ي وال��س��ف��ي��ه م��ت��اع ال��ح��ي��اة ه��ذه إن��م��ا
ف��ي��ه��ا أن��ت ال��ت��ي ال��س��اع��ة ول��ك غ��ي��ب ��ل وال��م��ؤمَّ ف��ات م��ض��ى م��ا

آخر تمرين

اآلتية: األمثلة يف الفصل أسباب بنيِّ
تعاىل: هللا قال

يُْحِييَها ُقْل * َرِميٌم َوِهَي اْلِعَظاَم يُْحِيي َمْن َقاَل َخْلَقُه َونَِيسَ َمثًَال َلنَا َب ﴿َوَرضَ (١)
َمرٍَّة﴾. َل أَوَّ أَنَْشأََها الَِّذي

ا﴾. يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع إِنَّ * ا يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع ﴿َفِإنَّ تعاىل: وقال (٢)
َطاِئَفًة يَْستَْضِعُف ِشيًَعا أَْهَلَها َوَجَعَل اْألَْرِض ِيف َعَال ِفْرَعْوَن ﴿إِنَّ تعاىل: وقال (٣)

اْلُمْفِسِديَن﴾. ِمَن َكاَن َُّه إِن ِنَساءَُهْم َويَْستَْحِيي أَبْنَاءَُهْم يُذَبُِّح ِمنُْهْم
* يُْؤِمنُوَن َال تُنِْذْرُهْم َلْم أَْم أَأَنْذَْرتَُهْم َعَليِْهْم َسَواءٌ َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: وقال (٤)

ِغَشاَوٌة﴾. أَبَْصاِرِهْم َوَعَىل َسْمِعِهْم وََعَىل ُقلُوِبِهْم َعَىل هللاُ َختََم
أُذُنَيِْه ِيف َكأَنَّ يَْسَمْعَها َلْم َكأَْن ُمْستَْكِربًا َوىلَّ آيَاتُنَا َعَليِْه تُتَْىل ﴿َوإِذَا سبحانه: وقال (٥)

َوْقًرا﴾.
َقاَل َسَالًما َفَقالُوا َعَليِْه َدَخلُوا إِذْ * إِبَْراِهيَم َضيِْف َعْن ﴿َونَبِّئُْهْم وجل: عز وقال (٦)
أَْن َعَىل تُُمونِي ْ أَبَرشَّ َقاَل * َعِليٍم ِبُغَالٍم َك ُ نُبَرشِّ إِنَّا تَْوَجْل َال َقالُوا * َوِجلُوَن ِمنُْكْم إِنَّا

اْلَقاِنِطنَي﴾. ِمَن تَُكْن َفَال ِباْلَحقِّ نَاَك ْ بَرشَّ َقالُوا * وَن ُ تُبَرشِّ َفِبَم اْلِكَربُ ِنَي َمسَّ
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العتاهية: أبو قال (٧)

ح��ي��ن��ه غ��ي��ر ف��ي م��ن��ط��ق م��ن ب��ال��ف��ت��ى أج��م��ل ال��ص��م��ت
ع��ي��ون��ه إل��ى اه��ت��دي��ت إذا م ال��ك��ال ح��ش��و ف��ي خ��ي��ر ال
ق��ري��ن��ه م��ن وأش��رف أع��ل��ى ن��ف��س��ه ف��ي ام��رئ ك��ل

تمام: أبو وقال (٨)

ال��ث��م��ن��ا ب��ه أغ��ل��ى وإن ال��ث��ن��اء ع��ن ع��ط��ي��ت��ه يُ��ع��ط��ي ال��ذي ال��ك��ري��م ل��ي��س
ال��َح��َس��ن��ا اس��ت��ح��س��ان��ه س��وى ش��يء ل��غ��ي��ر َع��ِط��يَّ��ت��ه يُ��ع��ط��ي ال��ذي ال��ك��ري��م إن
ال��م��ن��ن��ا ق��لَّ��د م��ا إذا يَ��ُم��نُّ وال َم��ْح��َم��دة ال��ُع��رف ب��ب��ذل ي��س��ت��ث��ي��ب ال

املتنبي: وقال (٩)

َق��تَّ��ال واإلق��دام يُ��ف��ق��ر ال��ج��ود ك��ل��ه��م ال��ن��اس س��اد ال��م��ش��ق��ة ل��وال

: الرَِّيضُّ الرشيف وقال (١٠)

ال��ل��ي��ن ذل��ك ُع��ْق��بَ��ى ��ل ال��صِّ خ��ش��ون��ُة ج��ان��بُ��ه الَن ع��دوٍّا ت��أم��ن��نَّ ال

املعري: وقال (١١)

ال��ض��رم غ��اي��ة ل��ع��م��ري ال��خ��م��ود إن َس��نً��ا ي��ري��ك إق��ب��اٌل يُ��ع��ج��ب��نَّ��ك ال

الخفاجي: وقال (١٢)

واآلل ال��م��اء ب��ي��ن ال��ت��ن��اس��ب ه��ي ص��وٌر ��ت��ه��م ع��مَّ وإن ش��تَّ��ى ال��ن��اس
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فراس: أبو وقال (١٣)

ُم��َع��اِش��ْر أو خ��ل��ي��ل م��ن ٍر دا دن��وَّ ت��ط��ل��ب��ن ال
ت��ج��اور وال ت��زور أن ال��م��ودَّة ألس��ب��اب أب��ق��ى

الُحَطيْئة: وقال (١٤)

وال��ن��اِس ال��ل��ِه ب��ي��ن ال��ُع��رف ي��ذه��ب ال َج��واِزيَ��ُه ي��ع��دم ال ال��خ��ي��ر ي��ف��ع��ل م��ن

له: ابنًا أخوه َقتل أعرابي وقال (١٥)

تُ��ِرِد ول��م أص��اب��ت��ن��ي ي��ديَّ إح��دى وت��ع��زي��ًة تَ��أْس��اءً ل��ل��ن��ف��س أق��ول
ول��دي وذا أدع��وه ح��ي��ن أخ��ي ه��ذا ص��اح��ب��ه ف��ق��د م��ن خ��ل��ف ك��اله��م��ا

الغزي: وقال (١٦)

أغ��ص��ان غ��ي��ر م��ن ث��م��ر يُ��ج��ت��ن��ى ال م��ن��اق��ب��ه ت��ع��رف ل��م ��ع��ر ال��شِّ أغ��ف��ل م��ن

رشف: ابن وقال (١٧)

ت��ف��ص��ي��ال األخ��ب��اَر يَ��بُ��ثَّ��اِن��َك ه��م��ا خ��ب��ر ع��ن واألي��اَم ال��ن��اَس ت��س��أِل ال

��ن يُ��َدخَّ س��ن��اه ع��ل��ى ال��س��راج إن م��وج��ودة آف��ة ُح��ْس��ٍن ول��ك��ل (١٨)

وإق��الل ج��ه��ل ع��ل��ى ُم��ْل��ٌك يُ��بْ��َن ل��م م��ل��ك��ه��م ال��ن��اس ي��ب��ن��ي وال��م��ال ب��ال��ع��ل��م (١٩)
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الفصل11 مواضع ُمجمل يف الثاني: املبحث (2)

نسق عىل لتكون بالواو؛ تُربط أن بعٍض إثر بعضها ووقع ترادفت إذا الُجَمل حقِّ من
يف ويقع فصًال، هذا ويُسمى فيها، الواو ترك يوجب ما لها يَعرض قد ولكن واحد،

مواضع: خمسة

أُْفِرَغا كأنهما حتى معنوي، وامتزاج تام، اتحاد الجملتني بني يكون أن األول: املوضع
االتصال». «كمال ذلك ويُسمى واحد، قالب يف

ويُسمى املراد، خالف إيهام بدون تام، تباين الجملتني بني يكون أن الثاني: املوضع
االنقطاع». «كمال ذلك

االتصال». كمال «شبه ذلك ويُسمى قوية، رابطة الجملتني بني يكون أن الثالث: املوضع
متوسطة» ثالثة أخرى «جملة والثانية األوىل الجملة بني يكون أن الرابع: املوضع
عىل معطوفة أنها م لتُِوهِّ لها» املناسبة «األوىل عىل الثالثة ُعطفت فلو بينهما، حائلة

االنقطاع». كمال «شبه ذلك ويُسمى العطف، فيُرتك «املتوسطة»
عطفهما من يمنع لكن وارتباط، تناسب الجملتني بني يكون أن الخامس: املوضع

الكمالني». بني «التوسط ذلك ويُسمى الحكم، يف اشرتاكهما قصد عدم وهو مانع،

السابقة الخمسة الفصل مواضع تفصيل يف الثالث: املبحث (3)

الجملة كأنها الثانية الجملة تكون حتى ا، تامٍّ تقاربًا معناها يف الجمل تتقارب أحيانًا
بينهما. لة الصِّ تنقطع وقد األوىل،

خربية. واألخرى إنشائية الجملتني إحدى تكون كأن الصورة، يف الختالفهما ا إمَّ
يجب األحوال هذه ويف مناسبة، املعنيني بني يكون ال بحيث معناهما، لتباعد ا وإمَّ

وهي: اآلتية، الخمسة املواضع من موضع كل يف الفصل
معنويٍّا، وامتزاًجا ا، تامٍّ اتحاًدا الجملتني اتحاد وهو االتصال» «كمال األول: املوضع

نفسها: منزلة األوىل من الثانية تنزل بحيث

الَِّذي ﴿َواتَُّقوا نحو: األوىل، الجملة من البدل بمنزلة الثانية الجملة تكون بأن (أ)
َوبَننَِي﴾.12 ِبأَنَْعاٍم ُكْم أََمدَّ * تَْعَلُموَن ِبَما ُكْم أََمدَّ
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سبحانه: كقوله األوىل، الجملة يف إلبهام بيانًا الثانية الجملة تكون بأن أو: (ب)
آدم» يا «قال فجملة اْلُخْلِد﴾ َشَجَرِة َعَىل أَُدلَُّك َهْل آَدُم يَا َقاَل يَْطاُن الشَّ إَِليِْه ﴿َفَوْسَوَس

إليه. الشيطان به وسوس ملا بيان
توكيًدا يكون أن يشبه بما األوىل، للجملة مؤكدة الثانية الجملة تكون بأن أو: (ج)
﴿َوِمَن وكقوله: ُرَويًْدا﴾ أَْمِهْلُهْم اْلَكاِفِريَن ِل ﴿َفَمهِّ وجل: عز كقوله معنويٍّا، أو لفظيٍّا
َوالَِّذيَن هللاََّ يَُخاِدُعوَن * ِبُمْؤِمِننَي ُهْم َوَما اْآلِخِر َوِباْليَْوِم ِباهللِ آَمنَّا يَُقوُل َمْن النَّاِس
عطف يمنع ا تامٍّ اتحاًدا الجملتني اتحاد املوضع هذا يف العطف من فاملانع آَمنُوا﴾

الفصل». «ويوجب نفسه عىل اليشء

ا. تامٍّ اختالًفا الجملتني اختالف وهو االنقطاع» «كمال الثاني: املوضع

األمري «حرض نحو: فقط، معنًى أو ومعنًى، لفًظا وإنشاءً، خربًا يختلفا بأن (أ)
الشاعر: وكقول إليك» ُمْصٍغ إني «تكلْم ونحو: هللا» حفظه

ب��م��ق��دار13 يَ��ْج��ِري ام��رٍئ ك��لِّ ف��َح��تْ��ُف نُ��زاِولُ��ه��ا أُْرُس��وا رائ��ده��م وق��ال

مستقل منهما كل بل ارتباط، وال املعنى يف مناسبة الجملتني بني تكون بأال أو: (ب)
وطريان عيل كتابة بني مناسبة ال فإنه طائر»؛ الحمام – كاتب «عيلٌّ كقولك: بنفسه،

الحمام.
وكقوله:

ل��دي��ه ب��م��ا ره��ن ام��رئ ك��ل ب��أص��غ��ري��ه ال��م��رء إن��م��ا

التباين وهو أصًال دفعه يمكن ال ذاتي» «أمر املوضع هذا يف العطف من فاملانع
ربط وال للربط، يكون العطف ألن العطف؛ وترك الفصل، وجب ولهذا الجملتني؛ بني

االنقطاع. وكمال التباعد شدة يف جملتني بني

باألوىل؛ االرتباط قوية الثانية الجملة كون وهو االتصال» كمال «شبه الثالث: املوضع
عن الجواب يُفصل كما عنها فتُفصل األوىل، الجملة من يُفهم سؤال عن جوابًا لوقوعها
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قول ونحو وءِ﴾14 ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس إِنَّ نَْفِيس أُبَرِّئُ ﴿َوَما سبحانه: كقوله السؤال،
الشاعر:

ت��ن��ج��ل��ي ال غ��م��رت��ي ول��ك��نَّ ص��دق��وا، غ��م��رة ف��ي أن��ن��ي ال��ع��وازل زع��م

ونحو: صدقوا،15 فأجاب: كذبوا؟ أم زعمهم يف أصدقوا سئل: كأنه

وال��ل��ع��ب ال��ح��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

إلخ. … حدِّه يف بقوله: فأجاب أصدق؟ السيف كان ِلَم وقال: استفهم فكأنه
فأشبهت الجملتني، بني القوية الرابطة وجود املوضع هذ يف العطف من فاملانع

الفصل». أيًضا «وجب ولهذا الجملتني؛ اتحاد حالة
عىل عطفها يصح بجملتني جملة تُسبق أن وهو االنقطاع» كمال «شبه الرابع: املوضع
العطف فيُرتك املعنى، يف فساد الثانية عىل عطفها يف ولكن املناسبة، لوجود األوىل

نحو: الثانية، عىل معطوف أنه لتوهم دفًعا باملرة؛
ت��ه��ي��م ال��ض��الل ف��ي أراه��ا ب��دًال ب��ه��ا أب��غ��ي أن��ن��ي س��ل��م��ى وت��ظ��ن

العطف توهم هذا من يمنع لكن «تظن»، جملة عىل عطفها يصح «أراها» فجملة
املقصود؛ غري أنه مع سلمى، مظنونات من الثالثة الجملة فتكون بها» «أبغي جملة عىل

الفصل». أيًضا «ووجب بتاتًا العطف امتنع ولهذا
بمعونة دفعه يمكن احتمايل» خارجي «أمر املوضع هذا يف العطف من واملانع
كمال و«شبه االنقطاع» «كمال من كل بني الفرق يُفهم سبق ومما هذا ومن قرينة،

االنقطاع».
متناسبتني، الجملتني كون وهو املانع» قيام مع الكمالني بني «التوسط الخامس: املوضع
كقوله الحكم، يف الترشيك عدم وهو مانع، العطف من يمنع لكن قوية، رابطة وبينهما
يَْستَْهِزئُ هللاُ * ُمْستَْهِزئُوَن نَْحُن إِنََّما َمَعُكْم َّا إِن َقالُوا َشيَاِطينِِهْم إَِىل َخَلْوا ﴿َوإِذَا تعاىل:

ِبِهْم﴾.
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من أنه القتضائه معكم» «إنَّا جملة عىل عطفها يصح ال بهم» «يستهزئ فجملة
«قالوا»؛ جملة عىل وال عليهم» «دعاء تعاىل مقوله من أنه والحال املنافقني، مقول
خلوهم بحال مقيد بهم هللا استهزاء وأنَّ بالظرف، التقييد يف له مشاركته يتوهم لئال
ولهذا األحوال؛ من بحال مقيد غري باملنافقني هللا استهزاء أن والواقع شياطينهم، إىل

الفصل». أيًضا «وجب

تنبيهان

الوصل فأشبهت تقرتن؛ ال وقد بالواو تقرتن وقد جملة، تجيء الحال كانت ملا األول:
ضمري من خلت إذا بالواو قبلها بما الحالية الجملة وصل يجب ولهذا والفصل؛

طالعة.16 والشمس فؤاد جاء نحو: صاحبها،
مواضع: ثالثة يف فصلها ويجب

للتسوية، التي «أو» قبل املايض ذلك وقع أو «إال» تاليًا ماضيًا فعلها كان إذا (١)
الشاعر: وكقول خريًا»، قال إال فؤاد تكلم «ما نحو:

ب��خ��ال أو ج��اد ع��ل��ي��ه ت��ش��حَّ وال ع��دًال أو ج��ار ن��ص��ي��ًرا ل��ل��خ��ل��ي��ل ك��ن

ِعَشاءً أَبَاُهْم ﴿َوَجاءُوا نحو: ال» أو «بما منفيٍّا أو مثبتًا مضارًعا فعلها كان إذا (٢)
ونحو: ِباهللِ﴾ نُْؤِمُن َال َلنَا ﴿َوَما ونحو: يَبُْكوَن﴾

م��ت��يَّ��م��ا ص��ب��ا ال��ش��ي��ب ب��ع��د ل��ك ف��م��ا ش��ب��ي��ب��ة وف��ي��ك ت��ص��ب��و م��ا َع��ِه��ْدتُ��َك

ملضمون مؤكدة اسمية كانت أو عطف، حرف بعد واقعة اسمية جملة كانت إذا (٣)
﴿ذَِلَك تعاىل: وكقوله َقاِئلُوَن﴾ ُهْم أَْو بَيَاتًا بَأُْسنَا ﴿َفَجاءََها تعاىل: كقوله قبلها، ما

ِلْلُمتَِّقنَي﴾.17 ُهًدى ِفيِه َريَْب َال اْلِكتَاُب

واإلنشائية، الخربية يف الجملتني اتفاق الوصل مواضع من أن تقدم مما ُعلم الثاني:
وذلك يتآخذان، به «جامع» وأمر يتجاذبان، بها «جهة» من اتفاقهما مع بد وال

خيايل.20 أو وهمي،19 أو عقيل،18 إما «الجامع»:
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آخر تمرين

اآلتية: األمثال يف والفصل الوصل أسباب عنيِّ
تعاىل: هللا قال

َوَلَعَال َخَلَق ِبَما إَِلٍه ُكلُّ َلذََهَب إِذًا إَِلٍه ِمْن َمَعُه َكاَن َوَما َوَلٍد ِمْن هللاُ اتََّخذَ ﴿َما (١)
يَِصُفوَن﴾. ا َعمَّ ِهللا ُسبَْحاَن بَْعٍض َعَىل بَْعُضُهْم

ذَِلَك ُفُروَجُهْم َويَْحَفُظوا أَبَْصاِرِهْم ِمْن وا يَُغضُّ ِلْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقْل تعاىل: هللا وقال (٢)
يَْصنَُعوَن﴾. ِبَما َخِبريٌ هللاَ إِنَّ َلُهْم أَْزَكى

ِبُكلِّ َُّه إِن َويَْقِدُر يََشاءُ ِلَمْن الرِّْزَق يَبُْسُط َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َمَقاِليُد ﴿َلُه وقال: (٣)
َعِليٌم﴾. ءٍ َيشْ

اْلَحْمُد َوَلُه اْلُمْلُك َلُه اْألَْرِض ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف َما هلِلِ ﴿يَُسبُِّح شأنه: جل وقال (٤)
تَْعَملُوَن ِبَما َوهللاُ ُمْؤِمٌن َوِمنُْكْم َكاِفٌر َفِمنُْكْم َخَلَقُكْم الَِّذي ُهَو * َقِديٌر ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوُهَو
* اْلَمِصريُ َوإَِليِْه ُصَوَرُكْم َفأَْحَسَن َرُكْم َوَصوَّ ِباْلَحقِّ َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق * بَِصريٌ
ُدوِر﴾. الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َوهللاُ تُْعِلنُوَن َوَما وَن تُِرسُّ َما َويَْعَلُم َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم

العتاهية: أبو وقال (٥)

ال��ِم��ف��ض��ال ل��ل��م��ت��ك��رِّم ف��اب��ذل��ه س��ائ��ًال وج��ه��ك ب��ب��ذل اب��تُ��ِل��ي��َت وإذا
ب��س��ؤاِل ال��غ��ن��ى ن��ال ول��و ع��وًض��ا ب��س��ؤال��ه وج��َه��ه ب��اذٌل اع��ت��اض م��ا

وقال: (٦)

َزل��ال ص��اح��ٍب م��ن ي��تَّ��ب��ع ل��م ت��ص��رف��ه��م ف��ي ال��ن��اَس ع��رف م��ن
ف��ع��ال م��ا س��وء م��ث��ل إل��ى ص��رت ف��ق��د أس��اء م��ن ك��اف��أت أن��ت إن

تمام: أبو قال (٧)

ال��ح��زن ف��ي آس��اك ال��ذي ال��س��رور ع��ن��د ت��راع��ي��ه أن ��ا ح��قٍّ ال��ب��ري��ة أول��ى
ال��خ��ش��ن ال��م��ن��زل ف��ي ي��أل��ف��ه��م ك��ان م��ن ذَك��روا أَيْ��َس��روا م��ا إذا ال��ك��رام إن
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املتنبي: وقال (٨)

ال��ِح��م��ام م��ن��ه أخ��ف ع��ي��ش ُربَّ ب��ع��ي��ش ال��ذل��ي��ل يَ��غ��ب��ط م��ن ذلَّ
إي��الم ب��م��ي��ت ل��ج��رح م��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��وان ي��س��ه��ل ي��ُه��ن م��ن

وقال: (٩)

ال��ف��ط��ن م��ن أخ��اله��م ال��ه��م م��ن ي��خ��ل��و ال��زم��ن ل��ذا أغ��راض ال��ن��اس أف��اض��ل

أيًضا: وقال (١٠)

وأج��م��ل أب��ه��ى أن��ت ��ا ح��قٍّ ب��خ��س��ن��اك ط��ال��ًع��ا ب��ال��ب��در ش��ب��ه��ن��اك ن��ح��ن إذا

بشار: وقال (١١)

م��ودود ال��ب��غ��ض��اء ع��ل��ى ل��ش��يء اع��ج��ب ي��ف��ارق��ن��ي أن وك��ره ك��ره ال��ش��ي��ب

نواس: أبو وقال (١٢)

ال��ي��أس ف��ي ن��ف��س��ك ِغ��ن��ى إن ال��ن��اس م��ن ب��ال��ي��أس ع��ل��ي��ك

املعري: وقال

ُم��ْط��ِف��ي��ه��ا ال��ده��ر إن ف��ب��ادر أم��ًرا ب��ه��ا أردت إن ن��ار ال��ش��ب��ي��ب��ة إن

الطغرائي: وقال

ال��ف��اس��د ص��الح ف��ي يُ��ط��م��ع ب��ال��رِّف��ق ف��إن��ه اس��ت��ط��ع��ت م��ا ع��دوك ج��ام��ل
ب��راق��د ع��ن��ك ف��ل��ي��س ع��ن��ه ن��م��ت إن ف��إن��ه اس��ت��ط��ع��ت م��ا ح��س��ودك واح��ذر
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أجوبتها يطلب والفصل الوصل عىل أسئلة

الجامع هو ما للفصل؟ موضًعا كم للوصل؟ موضًعا كم الفصل؟ هو ما الوصل؟ هو ما
الحالية الجملة وصل يجب متى الخيايل؟ الجامع هو ما الوهمي؟ الجامع هو ما العقيل؟

الحالية؟ الجملة فصل يجب موضع كم يف قبلها؟ بما

والفصل الوصل عىل عام تطبيق

غ��رض��ا ام��رئ ودِّ ف��ي ال��ت��ج��اِرب ل��ي ت��رك��ْت ف��م��ا وأه��ل��ي��ه ده��ري ج��رَّب��ت

سؤال. جواب فإنها االتصال، كمال لشبه الثانية؛ فصلت
ِهللا﴾. ِذْكِر َعْن بَيٌْع َوَال ِتَجاَرٌة تُْلِهيِهْم َال ِرَجاٌل * َواْآلَصاِل ِباْلُغُدوِّ ِفيَها َلُه ﴿يَُسبُِّح

قبلها. مما ناشئ سؤال جواب فإنها االتصال، كمال لشبه الثانية؛ فصلت
يف التفاقهما األوىل؛ عىل الثانية الجملة عطف َكِثريًا﴾ َوْليَبُْكوا َقِليًال ﴿َفْليَْضَحُكوا
وقيدهما واملسند متحد، فيهما إليه املسند فإن املفردات، بني التامة املناسبة مع اإلنشاء،

متقابالن.
عىل الثانية الجملة عطف َجِحيٍم﴾ َلِفي اَر اْلُفجَّ َوإِنَّ * نَِعيٍم َلِفي اْألَبَْراَر ﴿إِنَّ
فإن مفرداتهما، بني التامة املناسبة مع — ومعنًى لفًظا — خربًا التفاقهما األوىل؛
متحد، األول وقيدهما متقابالن، إليهما واملسندان متحدان، فيهما املقدرين املسندين

متقابل. والثاني
لكمال األوىل؛ عىل الثانية تعطف لم الرضاء» من يُنِْجك الرساء عىل هللا «اشكِر

عكسها. والثانية ومعنًى، لفًظا إنشائية األوىل فإن االنقطاع،
لكمال األوىل؛ عىل الثانية تعطف لم مكائده» من تضجر ال الحسود، كيد عىل «اصرب

لها. مؤكدة فإنها االتصال،
األوىل؛ من الثانية فصلت امللهوف» وتغيث املعروف، تصنع الخصال، حميد «أنت
مانع وجود مع الكمالني، بني للتوسط الثالثة ووصلت لها، بيان فإنها االتصال لكمال

الوصل. من
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تمرين

ييل: فيما والوصل الفصل رس بنيِّ

ي��ج��ري ك��م��ا ال��ده��ر م��ع واج��ر خ��ط��ا م��ا إذا ال��ده��ر م��ع أخ��ط (١)

ق��رار ب��دار ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا ج��اري ال��ب��ري��ة ف��ي ال��م��ن��ي��ة ح��ك��م (٢)

ن��ائ��ب ال ن��ائ��م ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ه��و ن��ائ��بً��ا ت��ن��ص��ف ك��ن��ت إن ت��دع��ه ال (٣)

ط��وي��ل وح��زن دائ��م س��ه��ر ع��ل��ي��ل ق��ل��ُت: أن��ت؟ ك��ي��ف ل��ي ق��ال (٤)

ال��ب��ل��ى ب��ع��د ت��ج��ددت ال��ع��ه��ود ل��ي��ت ك��ع��ه��دن��ا ن��راك ف��م��ا ب��ل��ي��ت ق��ال��ت (٥)

َجاِمَدًة﴾. تَْحَسبَُها اْلِجبَاَل ﴿َوتََرى (٦)

ل��دي��ه ب��م��ا ره��ن ام��رئ ك��ل ب��أص��غ��ري��ه ال��م��رء وإن��م��ا

م��غ��زل ح��ظ ب��غ��ي��ر ال��ب��ل��ي��غ ق��ل��م ح��اج��ة ل��ك ب��آل��ة ت��ط��ل��ب��ن ال

س��ب��ال م��ال��ه ف��ي ي��رى ال��ك��ري��م إن واح��دة ال��م��ال س��ب��ي��ل ال��ب��خ��ي��ل ي��رى (٧)

ع��ف��ي��ف ال��م��ال��ك��ي��ن ب��ع��ض ل��ك��ن ل��ن��ف��س��ه ال��ف��داء ن��ف��س��ي ل��ه ن��ف��س��ي (٨)
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َكِريٌم﴾. َمَلٌك إِالَّ َهذَا إِْن ا بََرشً َهذَا ﴿َما (٩)
تُوِقنُوَن﴾. َربُِّكْم ِبلَِقاءِ َلَعلَُّكْم اْآليَاِت ُل يَُفصِّ اْألَْمَر ﴿يَُدبُِّر (١٠)

اْلُقَوى﴾. َشِديُد َعلََّمُه * يُوَحى َوْحٌي إِالَّ ُهَو إِْن * اْلَهَوى َعِن يَنِْطُق ﴿َوَما (١١)
َسَالٌم﴾. َقاَل َسَالًما ﴿َقالُوا (١٢)

اإلن��س��ان ط��ب��ي��ع��ة ال��ث��ن��اء ح��ب وم��ق��ص��ر م��ب��رَّز ال��ث��ن��اء ي��ه��َوى (١٣)

يَُخاِدُعوَن * ِبُمْؤِمِننَي ُهْم َوَما اْآلِخِر َوِباْليَْوِم ِباهللِ آَمنَّا يَُقوُل َمْن النَّاِس ﴿َوِمَن (١٤)
هللاَ﴾.

َوْقًرا﴾. أُذُنَيِْه ِيف َكأَنَّ يَْسَمْعَها َلْم َكأَْن ُمْستَْكِربًا َوىلَّ آيَاتُنَا َعَليِْه تُتَْىل ﴿َوإِذَا (١٥)

ع��ي��ن ق��ري��ر ي��ب��ي��ت م��ن س��ع��ي��د ب��ن��وم؟ س��ه��ًرا ي��ش��ت��ري م��ن أال (١٦)

ان��ح��ن��ي��ن��ا ق��د ب��ال��س��ي��وف وأُب��ن��ا م��ك��س��رات ب��ال��رم��اح ف��آب��وا (١٧)

وال��ش��ي��ب ال��ش��ب��ان ف��ي ال��ح��ل��م ي��وج��د ق��د ب��م��ان��ع��ة ح��ل��م ع��ن ال��ح��داث��ة ف��م��ا (١٨)

ن��ظ��ي��ري يُ��ض��ام أن ب��رب��ي أع��وذ ع��ن��ده��م ال��ض��ي��م أح��م��ل إن��ي ي��ق��ول��ون (١٩)

يُْؤِمنُوَن﴾. َال تُنِْذْرُهْم َلْم أَْم أَأَنْذَْرتَُهْم َعَليِْهْم َسَواءٌ َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ (٢٠)

ه��ازُل ده��رك إن ِج��دِّي ن��ف��ُس وي��ا ذم��ي��م��ة ال��ح��ي��اة إن ُزْر م��وُت ف��ي��ا (٢١)

أَبْنَاءَُكْم﴾. يُذَبُِّحوَن اْلَعذَاِب ُسوءَ ﴿يَُسوُمونَُكْم (٢٢)
َحاِب﴾. السَّ َمرَّ تَُمرُّ َوِهَي َجاِمَدًة تَْحَسبَُها اْلِجبَاَل ﴿َوتََرى (٢٣)

اْآليَاِت﴾. ُل يَُفصِّ اْألَْمَر ﴿يَُدبُِّر (٢٤)
اْلَعذَاُب﴾. َلُه يَُضاَعْف * أَثَاًما يَْلَق ذَِلَك يَْفَعْل ﴿َوَمْن (٢٥)
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املانع. وعدم املناسبة وجود مع إنشاء، التفاقهما الجملتني بني وصل (١)

الخلق عىل املوت حكم جريان من يفهم إذ له؛ معنوي توكيد ألنه األول؛ عن الثاني الشطر فصل (٢)
االتصال. كمال فبينهما الثاني، بالشطر ذلك فأكد بقاء، دار ليست الدنيا أن

فبينهما إنشاء، واألول خرب، الثاني إذ وإنشاءً؛ خربًا الختالفهما األول عن الثاني الشطر فصل (٣)
االنقطاع. كمال

أن أنت؟ كيف للرجل: قيل إذ أنه العادة جرت إذ سؤال؛ جواب الثاني ألن وقلت؛ قال بني فصل (٤)
فأجاب: علتك؟ سبب فما قيل: فكأنه طويل، وحزن دائم سهر جملتي بني وكذا عليل» «أنا يجيب:

االتصال. كمال شبه منهما كل ففي إلخ، … دائم سهر

إنشاء. والثاني خرب أولهما ألن االنقطاع؛ كمال واألول الثاني الشطر بني (٥)

األوىل. من اشتمال بدل الثانية ألن االتصال؛ كمال وتحسب ترى جملتي بني (٦)

كأنه األوىل، من مقدر سؤال عن جواب الثانية ألن االتصال؛ كمال شبه واألول الثاني الشطر بني (٧)
إلخ. … الكريم إن فقال: ماله؟ يف الكريم حال فما قيل:

لألوىل. لفظي توكيد الثانية ألن االتصال؛ كمال الفداء» و«نفيس له» «نفيس بني (٨)

قيل إذا أنه والعرف العادة مجرى إذ بًرشا»؛ هذا «ما لقوله: معنوي توكيد ملك» إال هذا «إن (٩)
ذلك، عن به فيكنى ملك، أنه الغرض يكون أن — بآدمي هذا وما بًرشا، هذا ما املدح: معرض يف

االتصال. كمال فبينهما

كل. من بعض بدل الثانية ألن االتصال؛ كمال و«يفصل» «يدبر» بني (١٠)

ألن االتصال؛ كمال يُوَحى﴾ َوْحٌي إِالَّ ُهَو ﴿إِْن وقوله: اْلَهَوى﴾ َعِن يَنِْطُق ﴿َوَما قوله: بني (١١)
هًوى. عن يكون ألْن نفي وحيًا كونه تقرير ألن معنوي؛ توكيد الثانية

فماذا قيل: كأنه مقدر، سؤال عن جواب الثانية ألن االتصال؛ كمال شبه و«قال» «قالوا» بني (١٢)
القرآن يف جاء ما كل يف القصص حكاية يف الحال وهكذا سالم. قال: بأنه أجيب حينئذ؟ لهم قال

العرب. وكالم النبوي، والحديث الكريم،

لألول. مؤكِّد الثاني الشطر إذ االتصال؛ كمال بينهما ألن واألول؛ الثاني الشطر بني ُفصل (١٣)

شيئًا ليست املخادعة هذه ألن االتصال؛ كمال بينهما ألن قبلها؛ عما «يخادعون» جملة فصل (١٤)
لألوىل. معنوي توكيد إذًا فهي مؤمنني، يكونوا أن دون «آمنا» قولهم: غري

املقصد إذ له؛ كالتوكيد ألنهما قبلهما؛ عما وقًرا» أذنيه يف و«كأن يسمعها» لم «كأن جملتا ُفصلت (١٥)
االتصال. كمال من فهما اآليات، من عليه تُيل ما تالوة يف الفائدة ينفي أن وهو واحد، التشبيهني من
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االنقطاع. كمال فبينهما وإنشاء، خربًا الختالفهما األول عن الثاني الشطر ُفصل (١٦)

املناسبة. وجود يف الخربية يف التفاقهما الكمالني؛ بني توسط و«أبنا» «آبوا» جملتي بني (١٧)

مقدر. سؤال جواب الثاني إذ االتصال؛ كمال شبه واألول الثاني الشطر بني (١٨)

إلخ. … سلمى تظن قوله: حد عىل قبله، ما عىل «أعوذ» عطف عدم حيث من البيت هذا (١٩)

الكفار، لحال مبينة ألنها بالتضاد؛ املعنى يف مناسبة بينهما أن مع قبلها ما عىل تُعطف لم (٢٠)
لبيان استتباًعا ذكر بل لذاته، مقصود غري املؤمنني حال بيان وأن املؤمنني، لحال مبنيِّ قبلها وما

الوصل. تقتيض مناسبة الكفار وحال املؤمنني حال بيان بني وليس الكفار، حال

زيارة تطلب ملاذا قيل: كأنه مقدر لسؤال جواب ألنه قبله؛ ما عىل الحياة» «إن قوله: يعطف لم (٢١)
ذميمة. الحياة إن فأجاب: املوت؟

له. بيانًا لكونه «يسومون»؛ عىل «يذبحون» قوله: يعطف لم (٢٢)

اشتمال. بدل جامدة» «تحسبها فجملة (٢٣)

بعض. بدل اآليات» «يفصل فجملة (٢٤)

للنحاة. خالًفا البيان علماء الكل بدل أنكر وقد كل، بدل أثاًما» «يَْلَق فجملة (٢٥)

هوامش

ال، أو اإلعراب من محل لألوىل يكون أن من الحال يخلو ال الجملتان: توالت إذا (1)
اإلعراب حكم يف لها الثانية ترشيك يُقصد أن من بد فال اإلعراب من محل لها كان وإن
ُفصلت وإال ويميت» يحيي «هللا نحو: عليها الثانية ُعطفت الترشيك ُقصد فإن ال، أو
قوله: يُعطف لم ِبِهْم﴾ يَْستَْهِزئُ هللاُ * ُمْستَْهِزئُوَن نَْحُن إِنََّما َمَعُكْم إِنَّا ﴿َقالُوا نحو: عنها
مما ليس وهو للقول، املفعولية حكم يف يشاركه لئال قبله؛ ما عىل ِبِهْم﴾ يَْستَْهِزئُ ﴿هللاُ

سيأتي. كما قالوه
للثانية إعطاؤه يُقصد لم حكم لها كان فإن اإلعراب من محل لها يكن لم وإن
َما يَْعَلُم هللاُ * َهاٍد َقْوٍم َولُِكلِّ ُمنِْذٌر أَنَْت ََّما ﴿إِن نحو: بينهما، للترشيك دفًعا الفصل؛ وجب
القرص، حكم يف يشاركه لئال قبله؛ ما عىل يعلم» «هللا قوله: يُعطف لم أُنْثَى﴾ ُكلُّ تَْحِمُل
خطيب «زيد نحو: الحكم ذلك لها يكن لم وإن العلم، هذا عىل مقصوًرا تعاىل فيكون
شاعر» وعمرو كاتب زيد «إنما نحو: للثانية، حكمها إعطاء قصد أو مترشع» وعمرو
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األخرى عن منقطعة مطلًقا الجملتني إحدى تكن لم ما رأيت، كما الوصل وجب —
تصح ال بحيث كامًال اتصاًال بها متصلة أو ارتباطهما، يصلح ال بحيث كامًال، انقطاًعا
املتصلتني افتقار وعدم بالعطف املنقطعتني ارتباط لتعذر الفصل فيجب بينهما، املغايرة

حكمه. فيُعطى عليه الكمالني من واحد كل شبه ويُحمل به، ارتباط إىل
أو بالواو جمًال أو مفردة املتناسبات عطف إال العطف يف يُقبَل ال أنه واعلم
والسماء والقمر «الشمس فنحو: املتعاطفات، بني جامعة جهة وجود فالرشط غريها،
مقبول»، «غري محدثة والحمار» واألرنب «الشمس ونحو: «مقبول»، محدثة واألرض»
بني إال الوصل يحسن فال وبالواو» «بالجملة والفصل الوصل اختصاص إصالحهم لكن

فصل. وإال املتباينة، وال املتحدة ال املتناسبة، الجمل
﴿أََوُكلََّما نحو: للمقام، مناسب ُقدر عليه معطوف بدون الواو ُوجدت إن أنه واعلم

فعًال. تستدعي الهمزة ألن عاهدوا» وكلما «أكفروا فنقدر َعْهًدا﴾ َعاَهُدوا
كما مختلفتني، وال متحدتني، ال متناسبتني، جملتني بني وجوبًا يقع الوصل (2)

ذلك. تفصيل سيأتي
الصورة الختالف قيمة وال به، العربة ألن املعنى؛ يف اتحادهما عليه املعول (3)

اللفظية.
تناسبًا الجملتني بني ألن باألوىل؛ الثانية ُوصلت خربيتان جملتان الكالم هذا يف (4)

اآلخر. الفريق حال تصور الفريقني أحد حال الذهن يف جرى فإذا الفكر، يف
التحايش ألجل خربية؛ كاألوىل تذكر ولم إنشائية، الثانية الجملة لذكر والداعي (5)

كبريًا. علوٍّا يقولون عما هللا تعاىل وجل، عز بشهادته شهادتهم مساواة عن
ألنهما: ثمانية؛ الجملتني صور أن اعلم (6)

لفًظا، ال معنًى خربية جملة األول أو لفًظا، ال معنًى أو ومعنًى، لفًظا خربيتان» «إما
بالعكس. أو

صورة خربية جملة األوىل أو لفًظا، ال ومعنًى ومعنًى، لفًظا إنشائيتان» «وإما
مثلنا. كما بالعكس؛ أو إنشائية، والثانية

فالن «سافر نحو: الفصل، فيجب املقصود خالف إيهام يحصل لم إذا أما (7)
هللا». سلمه

أن واعلم باملعنى. والعربة معنًى، إنشائية لفًظا خربية هللا» «شفاه فجملة (8)
له»؛ حاصل برء «ال التقدير إذ خربية؛ جملة «ال» بكلمة عليها املدلول األوىل الجملة

به. يليق مثال كل بحسب املحذوف يُقدَّر وهكذا
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فقال هذا؟ أتبيع له: فقال ثوب، يده يف برجل مر بكر» «أبا أن ُحكي: كما (9)
وهكذا هللا.» ويرحمك ال، قل: بل هكذا، تقل «ال بكر أبو فقال هللا.» يرحمك «ال، الرجل
تدعو أنك السامع يتوهم ال حتى هللا» وشفاه «ال، فقل: أَبَلَّ؟ هل مريض: عن سئلت إذا
والثانية خربية، «ال» بكلمة عليها املدلول األوىل فالجملة له، الدعاء تريد وأنت عليه،
ما لوال بينهما، الفصل الواجب وكان والشفاء، الرحمة لطلب ألنها املعنى؛ يف إنشائية

الوهم. من الفصل يُسببه
معطوفة «ويفعل» جملة وكذلك املبتدأ، خرب رفع محل يف «يقول» فجملة (10)
يف الجملتني فاشرتاك للمبتدأ، ثاٍن خرب رفع محل يف بأنها وتشاركها يقول، جملة عىل
الثاني مشاركة املقتيض املفرد حكم الجملة هذه وحكم الوصل، يُوجب اإلعرابي الحكم
املاضوية يف والفعليتان والفعلية، االسمية يف الجملتان تتفق أن واألحسن إعرابه، يف لألول
مثلها، عىل واملضارعية املاضوية من وكل مثلها، عىل االسمية تُعطف أن أي واملضارعية؛
يحسن وال والظرفية»، – والجملة – «اإلفراد حيث من املسند نوع يف االسميتان وكذا

ألغراض: إال ذلك عن العدول

الَِّذيَن ﴿إِنَّ نحو: الذهن، يف الغريبة الصور واستحضار املاضية، الحال كحكاية (أ)
تَْقتُلُوَن﴾. َوَفِريًقا َكذَّبْتُْم ﴿َفَفِريًقا ِهللا﴾، َسِبيِل َعْن َويَُصدُّوَن َكَفُروا

أَنَْت أَْم ِباْلَحقِّ ﴿أَِجئْتَنَا نحو: األخرى، يف والثبوت إحداهما، يف التجدد وكإفادة (ب)
اللعب عىل االستمرار الثانية ويف الحق، تعاطي إحداث األوىل يف لوحظ فقد ِعِبنَي﴾ الالَّ ِمَن
الداللة ألن وذلك وده؛ عىل مقيم وأنا يكاتبني الصديق ونحو: الصبا. حالة عىل والثبات
يحصل هذا ومثل االسمية، الجملة يف الثبات وعىل الفعلية، بالجملة تكون التجدد عىل

األخرى. يف واملضارعية إحداهما يف امليض إرادة عند

أو ومعنًى صورة متحدتان ألنهما إما الجملتني؛ بني الربط ترك الفصل: (11)
املعنى. يف أو الصورة يف بينهما صلة ال ألنه وإما املتحدتني، بمنزلة

َما ِمثَْل َقالُوا ﴿بَْل تعاىل: قوله فنحو الكل بدل يف وأما البعض، بدل يف هذا (12)
أَِئذَا ﴿َقالُوا فجملة: َلَمبُْعوثُوَن﴾ أَِئنَّا وَِعَظاًما تَُرابًا َوُكنَّا ِمتْنَا أَِئذَا َقالُوا * اْألَوَّلُوَن َقاَل

قوله: فنحو االشتمال بدل وأما املطابق، كالبدل قالوا: تَُرابًا﴾ َوُكنَّا ِمتْنَا

م��س��ل��م��ا وال��ج��ه��ر ال��س��ر ف��ي ف��ك��ن وإال ع��ن��دن��ا ت��ق��ي��م��ن ال ارح��ل ل��ه أق��ول
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مناسبة بينهما ألن اشتمال؛ بدل «ارحل» جملة من البدل بمنزلة تقيمن» «ال فجملة:
والجزئية. الكلية بغري

أجل لكل فإن املوت، من تخافوا وال الحرب، نبارش كي السفينة أوقفوا أي: (13)
كون وهو أصًال، دفعه يمكن ال ذاتي أمر املوضع هذا يف العطف من فاملانع أي: كتابًا؛

بينهما. جامع وال إنشائية، واألخرى خربية، جملة أحدهما
من نشأ سؤال عن جواب ألنها األوىل؛ بالجملة االرتباط شديدة الثانية الجملة (14)
القوية الرابطة فهذه وء﴾، ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ فقال: نفسك؟» تربئ ال «ِلَم األوىل
بني الفرق ظهر وبذلك الجملتني؛ اتحاد حالة فأشبهت العطف، من مانعة الجملتني بني

االتصال. كمال
أحوال: خمسة عىل فذلك جملتان اجتمعت إذا أنه أخرى بعبارة ذلك وبيان (15)

ال اليشء ألن العطف؛ ترك فيجب منها، جزء أو األوىل، بمعنى الثانية تكون أن أوًال:
كله. عىل يعطف ال الجزء وكذا نفسه، عىل يُعطف

ومواضعه: االتصال، كمال الجملتني بني إن حينئذ: فيقال

َمَلٌك إِالَّ َهذَا إِْن ا بََرشً َهذَا ﴿َما تعاىل: قوله مثل لألوىل، توكيًدا الثانية تكون أن (أ)
َكِريٌم﴾.

الصالة». أديت – هللا «أطعت مثل: األوىل، من بدًال الثانية تكون أن (ب)
يومي. قوت أجد ال إني قال: شكواه» «بثني مثل: لألوىل، بيانًا الثانية تكون أن (ج)

يكون العطف ألن العطف؛ ترك فيجب املباينة، تمام لألوىل مباينة الثانية تكون أن ثانيًا:
ذلك: ومواضع االنقطاع، كمال الجملتني بني فيقال: املتباينني، بني ربط وال للربط،

هللا. رحمه فالن مات مثل: وإنشاء، خربًا تختلفا أن (أ)
هللا». وشفاك «ال نحو: العطف، فيجب املقصود خالف العطف ترك أوهم إذا إال
أكلت – طالع «القمر مثل: رابط، بينهما يوجد ال ولكن وإنشاءً، خربًا تتحدا أن (ب)

كثريًا».

الكمالني، بني التوسط ذلك ويسمى رابطة، وبينهما متناسبتني الجملتان تكون أن ثالثًا:
نوعني: عىل وذلك

وتأدبوا». «اجتهدوا مثل: فيعطف، مانع العطف من يمنع أال (أ)
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العطف ليمتنع الحكم؛ يف الترشيك قصد عدم وهو مانع العطف من يمنع أن (ب)
* ُمْستَْهِزئُوَن نَْحُن إِنََّما َمَعُكْم إِنَّا َقالُوا َشيَاِطينِِهْم إَِىل َخَلْوا ﴿َوإِذَا تعاىل: قوله مثل

ِبِهْم﴾. يَْستَْهِزئُ هللاُ

األوىل، من يُفهم سؤال عن جواب ألنها باألوىل؛ الرابطة قوية الثانية تكون أن رابًعا:
ذلك ويُسمى الجملتني، اتحاد حالة أشبهت ألنها العطف؛ تمنع القوية الرابطة فهذه

نجح». أظنه – مبتسًما «رأيته مثل: االتصال» كمال «شبه
يعرض ولكن عليها، عطفها من مانع وال لألوىل، مناسبة األخرية تكون أن خامًسا:
املناسبة األوىل عىل الثالثة عطفت فلو متوسطة، ثالثة أخرى جملة وهو بينهما، حائل
الجملتان وأصبحت بتاتًا، العطف فامتنع املتوسطة، عىل معطوفة أنها لتوهم لها
الشاعر: قول نحو االنقطاع» كمال «شبه ذلك ويُسمى الحائل، بهذا منقطعتان كأنهما

ت��ه��ي��م ال��ض��الل ف��ي أراه��ا ب��دًال ب��ه��ا أب��غ��ي أن��ن��ي س��ل��م��ى وت��ظ��ن

يُفصل قد دواعيه وتعاضدت الوصل أسباب فيه تجاذبت الذي الرتكيب أن واعلم
لجعله وإما سبق، كما قطًعا ويُسمى األوىل، مع الثانية الجملة ترشيك من ملانع إما
لكراهة أو سأل، لو له سماعه لكراهة «أو عنه السامع إلغناء مقدر سؤال جواب

كقوله: استئناًفا، لذلك الفصل ويُسمى لالختصار أو السائل، بكالم كالمه انقطاع

ال��ب��ره��ان س��اط��ع ال��ن��ج��اب��ة أث��ر ج��ده س��ع��ادة ع��ن ي��ن��ط��ق ال��م��ه��د ف��ي

النطق»! أوان يبلغ لم رضيع وهو ينطق كيف جواب: أنه تقدير عىل
مقررة ألنها الجملتني؛ بني لالتحاد واو فال مؤكدة، إما الحال: أن ذلك بيان (16)

كريم». أبوك «سعد نحو: ملضمونها،
يلزم الحال» صاحب إىل العامل نسبة «أي النسبة حال معنى لحصول منتقلة وإما
لالتحاد. لواو تحتاج فال املعنى، يف صفة املفردة فالحال واملقاربة، الحصول أمران: فيها
الحصول لوجود معنًى لالرتباط بواو له يؤتى ال املثبت فاملضارع الجملة الحال وأما
«قدم ونحو: يَبُْكوَن﴾ ِعَشاءً أَبَاُهْم ﴿َوَجاءُوا نحو: بها، للربط حاجة فال مًعا، واملقارنة
األمري «قدم وال ويبكون» عشاء أباهم «وجاءوا يجوز: وال أمامه»، الفرسان تتسابق األمري

الواو. فيها تمتنع التي النحو يف املذكورة السبع املسائل إحدى وهذه وتتسابق»
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َقاِئلُوَن﴾. ُهْم أَْو بَيَاتًا بَأُْسنَا ﴿َفَجاءََها نحو: عاطف، بعد الواقعة الحال الثانية:
َريَْب َال اْلِكتَاُب ﴿ذَِلَك فيه، شك ال الحق «هو نحو: الجملة، ملضمون املؤكدة الثالثة:

ِفيِه﴾.
خريًا». قال إال زيد تكلم «ما التايل املايض الرابعة:

قوله: يف ورد كما بالواو اقرتانه يجوز وقيل:

ِوْزرا ب��ه��ا َل��ُم��رت��اٌع وك��ان إال ن��ائ��ب��ٌة تَ��ْع��ُر ل��م ه��رم ام��رؤ ن��ع��م

الشاعر: قول ومنه مكث» أو ذهب «ألرضبنه نحو: بأو، املتلو املايض الخامسة:

بَ��ِخ��ال أو ج��اَد ع��ل��ي��ه ت��ش��حَّ وال َع��َدًال أَْو ج��اَر ن��ص��ي��ًرا ل��ل��خ��ل��ي��ل ك��ن

أََرى َال ِيلَ ﴿َما ِباهلل﴾، نُْؤِمُن َال َلنَا ﴿َوَما نحو: بال، املنفي املضارع السادسة:
وقوله: اْلُهْدُهَد﴾،

أح��ج��ب ال دخ��ل��ت��ه��ا ال��س��م��اء دخ��ل��وا ق��ب��ي��ل��ة الرت��ف��اع ق��وًم��ا أن ل��و

كقوله: بما، املنفي املضارع السابعة:

ُم��تَ��يَّ��م��ا ص��بٍّ��ا ال��ش��ي��ب ب��ع��د ل��ك ف��م��ا ش��ب��ي��ب��ة وف��ي��ك ت��ص��ب��و م��ا ع��ه��دت��ك

الحصول عىل ال الثبوت، عىل لداللتها االسمية الجملة للحالية الصالح يف الجمل وأبعد
تَْعَلُموَن﴾. َوأَنْتُْم أَنَْداًدا هلِلِ تَْجَعلُوا ﴿َفَال نحو: الواو، فيها فيجب واملقارنة،

املايض ثم مشافهة، أي يف» إىل فوه «كلَّمتُه نحو: ندوًرا، بالضمري فيها يُكتفى وقد
الحصول ال املتقدم، الحصول عىل يدل املايض ألن الواو؛ معها فيحسن املقارنة لعدم مثبتًا

النسبة. حال
املايض الفعل «قد» لتجعل أي: الحال؛ من لتقربه تقديًرا؛ أو تحقيًقا «قد» وتجب
من ال النسبة، حال من قريبًا — النسبة حال حصول ال — متقدم حصول عىل الدال
اكتُفي وإنما التكلم، لزمان ال النسبة لزمان مقارنتها الحال يف الالزم إذ التكلم؛ حال
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إىل الحال قرب ينزل ألنه إما االقرتان؛ الالزم كان وإن الحال صحة يف التقريب بهذا
للفعل. هيئة الفعل يف قربها يعترب ألنه وإما مجاًزا، املقارنة منزلة النسبة زمان

منزلة مجيئه من ركوبه قرب نزلت فكأنك ركب» وقد زيد «جاءني قلت: فإذا
له. وحاًال ملجيئه، هيئة ركوبه يقرب بحيث مجيئه كون جعلت أو له، مقارنته

لكن بأو، واملتلو إال التايل وهو بالواو، ربطه املمتنع املايض مع «قد» وتمتنع قالوا:
وييل أكرمني» وقد إال لقيته «ما نحو: إال، بعد يجمعان قد أنهما الريض» «رشح يف
راكبًا» ليس زيد «جاء قولك: ألن بالتأول؛ للفعل هيئة ألنه املنفي؛ املايض املثبت، املايض
فيحسن كذلك، فيقارن غالبًا، يستمر أو الحصول فيتحقق ماشيًا» زيد «جاء قوة: يف
ما كونه إىل نظًرا أيًضا؛ ذكرها ويجوز واملقارنة، الحصول تحقق إىل نظًرا الواو؛ ترك

دائميٍّا. ال أغلبيٍّا استمراره كون إىل ونظًرا تأويل، بعد إال للفعل هيئة كان
«نظرت تقول: بمفرد، للتقدير نظًرا الواو؛ ترك حاًال وقع إذا الظرف يف واألحسن
ونحو: زينته» يف قومه عىل «فخرج نحو: واملجرور، الجار ومثله السحاب»، بني الهالل

ماض. فعل بتقدير الواو جوزوا وإن السماء» يف البدر «أبرصت
فيقال: الحال، ليتميز وجوبًا؛ بالواو فيه أُِتَي بالصفة الحاِل التباُس فيه يُخَىش وما

مثله. يف بالصفة الحال اللتبس «يسعى» قيل: لو إذ ويسعى»؛ رجل «جاء
اسم إليه املسند إيراد بسبب مجازفة مظنة فيه اْلِكتَاُب﴾ ﴿ذَِلَك قوله: كان ملا (17)

معنويٍّا. تأكيًدا ِفيِه﴾ َريَْب ﴿َال بقوله: أكده — بأل معرًفا واملسند إشارة
بقوله: أكده استبعاد، مظنة املجازفة عدم ادعاء مع املذكورة الدعوى كانت وملا

الهداية. نفس كأنه حتى لفظيٍّا تأكيًدا ِلْلُمتَِّقنَي﴾ ﴿ُهًدى
املفكرة القوة يف الجملتني اجتماع العقل يقتيض بسببه أمر العقيل: فالجامع (18)
ويصوم» يصيل «زيد نحو: قيودهما، من قيد يف أو إليه املسند أو املسند يف كاالتحاد
ماهر» و«زيد … منجم» الكاتب و«عمرو شاعر» الكاتب و«زيد … وعمرو» زيد و«يصيل
بحيث أيًضا، قيودهما من قيد يف أو فيهما، واالشرتاك وكالتماثل ماهر» طبيب و«عمرو

تماثل. مطلق ال بالقيد أو بهما اختصاص نوع له التماثل يكون
نوع لها مناسبة بينهما كان إذا إال يحسن ال كاتب» وعمرو شاعر «زيد فنحو:
بحيث بينهما؛ وكالتضايف ذلك، نحو أو رشكة أو أخوة أو كصداقة بهما، اختصاص
والُعْلو املعلول، مع وللعلة البنوة، مع كاألبوة اآلخر، إىل بالقياس إال أحدهما يتعقل ال

ذلك. غري إىل واألكثر؛ واألقل ْفل، والسُّ
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كشبه املفكرة يف الجملتني اجتماع الوهم يقتيض بسببه أمر الوهمي: والجامع (19)
من املثلني معرض يف يربزهما الوهم فإن والصفرة؛ البياض لوني نحو بني الذي التماثل
العقل بخالف اآلخر، يف عارض أحدهما يف زائد واحد، نوع أنهما إليه يسبق أنه جهة

اللون. هو واحد جنس تحت داخالن متباينان نوعان أنهما يدرك فإنه
يتعاقبان الخالف، غاية بينهما موجودين أمرين بني التقابل وهو بالذات وكالتضاد
ليسا ألنهما واألبيض؛ كاألسود بالعرض التضاد أو والبياض، وكالسواد واحد، محل عىل
سواد من عليه يشتمالن ما بواسطة بل واحد، محل عىل تعاقبهما لعدم لذاتهما ضدين
وانخفاًضا، ارتفاًعا الخالف غاية بينهما فإن واألرض، كالسماء التضاد وكشبه وبياض،
بالعرض. كالتضاد يشمله ما عىل وال بالذات، كالتضاد واحد محل عىل يتعاقبان ال لكن
بأن املفكرة، يف الجملتني اجتماع الخيال يقتيض بسببه أمر الخيايل: والجامع (20)
عرف أو خاصة صناعة يف لتالزمهما العطف عىل سابق الخيال يف تقارن بينهما يكون
خيال يف والِقرطاس والدواة والقلم النجار، خيال يف وامِلنقاب وامِلنشار كالَقدُّوم عام؛

جرٍّا. وهلم … املحارب خيال يف والدرع والرمح وكالسيف الكاتب،
اْإلِِبِل إَِىل يَنُْظُروَن ﴿أََفَال تعاىل: كقوله الباب، هذا يف البيضاء اليد الكريم وللقرآن
َكيَْف اْألَْرِض َوإَِىل * نُِصبَْت َكيَْف اْلِجبَاِل َوإَِىل * ُرِفَعْت َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل * ُخِلَقْت َكيَْف
موجودة غري — واألرض الجبال وبني وبينها والسماء اإلبل بني فاملناسبة ُسِطَحْت﴾
العرب، مع الخطاب كان ملا ألنه البالغة؛ غاية يف حكيم» «أسلوب ولكنه الظاهر، بحسب
لسقيها، والسماء لرعيها واألرض عندهم، املنافع رأس ألنها اإلبل، إال تخيالتهم يف وليس
الكالم أورد — حادثة تفاجئهم عندما حصنهم هي التي الجبال إىل توصلهم التي وهي

تخيالتهم. يف ما طبق عىل
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واإلطنابواملساواة اإلجياز يف

عنه التعبري1 يعدو ال — منها معنًى ببالك ويخطر املعاني، من الصدر يف يجول ما كل
ثالث: طرق من طريًقا

املعنى، ذلك ألصل مساويًا اللفظ يكون بحيث املعنى، قدر عىل التعبري جاء إذا أوًال:
الذي والدستور صورته، عىل الكالم أكثر يكون الذي األصل وهي «املساواة»، هو فهذا

عليه. يُقاس
الزيادة تكن لم فإن «اإلطناب»، هو فذاك لفائدة، املعنى قدر عىل التعبري زاد إذا ثانيًا:

تطويل. أو حشو فهي لفائدة
«اإليجاز».2 هو فذلك الكثري، املعنى قدر عىل التعبري نقص إذا ثالثًا:

الثالث. الطرق هذه بإحدى عنه التعبري يف فله املعاني من املتكلم ببال يخطر ما فكل
بني». «بني بالعبارة يأتي وتارة «يُسهب» وتارة «يُوجز» فتارة

حال ملقتىض مطابًقا كان إذا إال بليًغا، الصور هذه من صورة يف الكالم يعد وال
الخطاب. موطن إليه ويدعو املخاطب،

كالمك يكن لم املساواة، أو اإليجاز إىل عنه وعدلت مثًال، لإلطناب املقام كان فإذا
مباحث. ثالثة الباب هذا ويف بليًغا،
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وأقسامه اإليجاز يف األول: املبحث (1)

مع املقصود، بالغرض وافية منها، أقل3 ألفاظ يف الكثرية املعاني وضع هو اإليجاز:
فهذه اْلَجاِهِلنَي﴾، َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ تعاىل: كقوله واإلفصاح، اإلبانة

بأرسها. األخالق مكارم جمعت القصرية اآلية
األعمال «إنما والسالم: الصالة عليه وكقوله َواْألَْمُر﴾، اْلَخْلُق َلُه ﴿أََال تعاىل: وكقوله

بالنيات.»
اليشكري: كقول رديئًا» وحذًفا «إخالًال ُسمي بالغرض العبارة تِف لم فإذا

ا ك��دَّ ع��اش م��م��ن ال��نَّ��ْوك ل ظ��ال ف��ي خ��ي��ر وال��ع��ي��ش

يف الشاق العيش من خري والجهل الحمق حال يف الرَّغد الناعم العيش أن مراده:
مقبوًال. صحيًحا يعد ال كالمه لكن العقل، حال

حذف. وإيجاز قرص4 إيجاز قسمني: إىل اإليجاز وينقسم
ألفاظ يف الكثرية املعاني بتضمني يكون البالغة) إيجاز (ويُسمى القرص» «إيجاز ف

َحيَاٌة﴾. اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم تعاىل: كقوله حذف، غري من قليلة
امتنع ُقِتَل َقتََل متى أنه علم إذا اإلنسان أن املراد إذ يسري؛ ولفظه كثري، معناه فإن
األعمار، تطول وبذلك للقتل،5 أنفى القتل ألن غريه؛ وحياة حياته ذلك ويف القتل، عن
العمران. ويكثر النظام، ويتم بالنفع، عليه يعود ما عىل واحد كل ويقبل الذرية، وتكثر

للحياة. الحافظ فهو القتل، عن الناس ابتعاد سبب هو فالقصاص:
عن ُسئل بعضهم إن حتى أقدارهم، تتفاوت وبه البلغاء، نظر مطمح القسم وهذا

القرص». «إيجاز هي فقال: «البالغة»
اإليجاز.» «البالغة العرب: خطيب صيفي بن أكثم وقال

يدل ما وجود عند بالفهم، يِخلُّ ال العبارة من يشء بحذف يكون الحذف» و«إيجار
معنوية. أو لفظية قرينة من املحذوف عىل

يكون: أن إما املحذوف وذلك

أكن.6 ولم أصله: بَِغيٍّا﴾ أَُك ﴿َوَلْم تعاىل: كقوله حرًفا، (١)
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هللا. سبيل يف أي: ِجَهاِدِه﴾ َحقَّ ِهللا ِيف ﴿َوَجاِهُدوا نحو: مضاًفا، اسًما أو (٢)
أي: ﴾ ِبَعْرشٍ َوأَتَْمْمنَاَها َليَْلًة ثََالِثنَي ُموَىس ﴿َوَواَعْدنَا نحو: إليه، مضاًفا اسًما أو (٣)

لياٍل. بعرش
صالًحا. عمًال أي: َصاِلًحا﴾؛ وََعِمَل تَاَب ﴿َوَمْن تعاىل: كقوله موصوًفا، اسًما أو (٤)
رجسهم. إىل مضاًفا أي: ِرْجِسِهْم﴾؛ إَِىل ِرْجًسا ﴿َفَزاَدتُْهْم نحو: صفة، اسًما أو (٥)

تتبعوني. فإن أي: هللاُ﴾؛ يُْحِببُْكُم ﴿َفاتَِّبُعونِي نحو: رشًطا، أو (٦)
فظيًعا. أمًرا لرأيت أي: النَّاِر﴾؛ َعَىل ُوِقُفوا إِذْ تََرى ﴿َوَلْو نحو: رشط، جواب أو (٧)
أي: هللاُ﴾؛ َليَُقولُنَّ َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق َمْن َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ نحو: مسنًدا، أو (٨)

هللا. خلقهن
حاتم: قول يف كما إليه، مسنًدا أو (٩)

ال��ص��در ب��ه��ا وض��اق ي��وًم��ا ح��ش��رج��ت إذا ال��ف��ت��ى ع��ن ال��ث��راء ي��غ��ن��ي م��ا أم��اويُّ

يوًما. النفس حرشجت إذا أي:
يفعلون. عما أي: يُْسأَلُوَن﴾؛ َوُهْم يَْفَعُل ا َعمَّ يُْسأَُل ﴿َال نحو: متعلًقا، أو (١٠)

فبعث. فاختلفوا أي: النَِّبيِّنَي﴾؛ هللاُ َفبََعَث َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاُس ﴿َكاَن نحو: جملة، أو (١١)
إىل فأرسلوني أي: دِّيُق﴾7 الصِّ أَيَُّها يُوُسُف * ﴿َفأَْرِسلُوِن تعاىل: كقوله جمًال، أو (١٢)

الصديق. أيها يوسف له: وقال فأتاه، فأرسلوه الرؤيا، ألستعربه يوسف

الفهم، وتقريب الحفظ، وتسهيل االختصار، منها كثرية: اإليجاز دواعي أن واعلم
الكثري املعنى وتحصيل والسآمة، والضجر السامع، غري عىل األمر وإخفاء املقام، وضيق

إلخ. … اليسري باللفظ
والتعزية، واالعتذارات الحال، وشكوى االستعطاف، يف «اإليجاز» ويستحسن
ورسائل األموال، وجباية الخراج، طلب ورسائل والتوبيخ، والوعيد، والوعد، والعتاب،

النعم. عىل والشكر امللكية، والنواهي واألوامر الوالة، إىل الحرب أوقات يف امللوك
الروحي. واإلحساس األدبي، الذوق إىل البالغة أرسار إدراك يف ومرجعك
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وأقسامه اإلطناب يف الثاني: املبحث (2)

متعارف عن زائدة بعبارة املعنى تأدية هو أو لفائدة، املعنى عىل اللفظ زيادة اإلطناب:
الرَّأُْس َواْشتََعَل ِمنِّي اْلَعْظُم َوَهَن إِنِّي ﴿َربِّ نحو: وتوكيده، تقويته لفائدة البلغاء أوساط

كربُت. أي: َشيْبًا﴾؛
غري الكالم يف الزيادة كانت إن «تطويًال» يُسمى فائدة الزيادة يف تكن لم فإذا

متعينة.
املعنى. بها يفسد ال متعينة الكالم يف الزيادة كانت إن «حشًوا» ويُسمى

األبرش: جذيمة يف العبادي عدي كقول فالتطويل

وَم��يْ��ن��ا8 ك��ذبً��ا ق��وَل��ه��ا وأَْل��َف��ى ل��راه��َش��يْ��ِه األدي��م وق��دَّدت

يفيد ال بالواو العطف ألنَّ منهما؛ الزائد يتعني ولم واحد، بمعنًى والكذب فامَلنْي
شئت. أيهما بإسقاط املعنى يتغري فال معية، وال تعقيبًا وال ترتيبًا

سلمى: أبي بن زهري كقول والحشو

ع��م��ي9 غ��د ف��ي م��ا ع��ل��م ع��ن ول��ك��ن��ن��ي ق��ب��ل��ه واألم��س ال��ي��وم ع��ل��م وأع��ل��م

البالغة. مراتب عن بمعزل وكالهما البيان، يف معيب والتطويل الحشو من وكل
ودفع والتوكيد، املراد وتوضيح املعنى، تثبيت منها كثرية: اإلطناب دواعي أن واعلم

ذلك. وغري الحمية؛ وإثارة اإليهام،
كثرية:10 اإلطناب وأنواع

َالِة َوالصَّ َلَواِت الصَّ َعَىل ﴿َحاِفُظوا تعاىل: كقوله العام، بعد الخاص ذكر منها: (١)
جزء ورفعته لفضله كأنه حتى الخاص، يف وفضل مزية عىل التنبيه وفائدته اْلُوْسَطى﴾،
فضلها. لزيادة بالذكر العرص» «وهي الوسطى الصالة خص ولهذا قبله؛ ملا مغاير آخر
َدَخَل َولَِمْن َولَِواِلَديَّ ِيل اْغِفْر ﴿َربِّ تعاىل: كقوله الخاص، بعد العام ذكر ومنها: (٢)

َواْلُمْؤِمنَاِت﴾.11 َولِْلُمْؤِمِننَي ُمْؤِمنًا بَيْتَِي
بعد عام، عنوان يف ثانيًا لذكره بالخاص واالهتمام األفراد، بقية شمول وفائدته

خاص. عنوان يف أوًال ذكره
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مرة مرتني، بذكره السامع ذهن يف املعنى لتقرير اإليهام؛ بعد اإليضاح ومنها: (٣)
ورشًفا، نبًال ذلك فيزيده واإليضاح، التفصيل سبيل عىل ومرة واإلجمال، اإليهام سبيل عىل
تُْؤِمنُوَن * أَِليٍم َعذَاٍب ِمْن تُنِْجيُكْم ِتَجاَرٍة َعَىل أَُدلُُّكْم َهْل آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: كقوله
إَِليِْه ﴿َوَقَضيْنَا تعاىل: وكقوله َوأَنُْفِسُكْم﴾ ِبأَْمَواِلُكْم ِهللا َسِبيِل ِيف َوتَُجاِهُدوَن َوَرُسولِِه َِّ ِباهلل

ُمْصِبِحنَي﴾. َمْقُطوٌع َهُؤَالءِ َداِبَر أَنَّ اْألَْمَر ذَِلَك
توجيه وفائدته املبهم، األمر» «ذلك ل وتوضيح تفسري َهُؤَالءِ﴾ َداِبَر ﴿أَنَّ فقوله:
ثم «األمر» كلمة يف فأبهَم النفس، يف وتمكينه املبني، شأن وتفخيم معرفته، إىل الذهن

العذاب. ألمر تهويًال ذلك؛ بعد وضحه
لريى بمفردين؛ مفرس بمثنٍّى الكالم آخر يف يؤتى أن وهو التوشيع، ومنها: (٤)
«العلم نحو: املأنوس، الظهور إىل املستوحش الخفاء من فيهما تخرج صورتني، يف املعنى

األديان». وعلم األبدان، علم علمان:
ألغراض: أكثر أو مرتني اليشء ذكر وهو التكرير، ومنها: (٥)

َكالَّ ثُمَّ * تَْعَلُموَن َسْوَف ﴿َكالَّ تعاىل: كقوله النفس، يف املعنى وتقرير التأكيد األول:
ا﴾. يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع إِنَّ * ا يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع ﴿َفِإنَّ تعاىل: وكقوله تَْعَلُموَن﴾،12 َسْوَف

إِنِّي أَبَِت ﴿يَا تعاىل: كقوله طالوة، له ليس مبتوًرا يجيء لئال الفصل؛ طول الثاني:
لطول «رأيت» فكرر َساِجِديَن﴾ ِيل َرأَيْتُُهْم َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َكْوَكبًا َعَرشَ أََحَد َرأَيُْت

الشاعر: قول هذا ومن الفصل.

ل��ك��ري��م13 إن��ه ه��ذا م��ث��ل ع��ل��ى ع��ه��ده م��واث��ي��ق دام��ت ام��رأ وإن

كلمة. كلمة وفهمته بابًا، بابًا الكتاب قرأت نحو: االستيعاب، قصد الثالث:
َلُكْم َعُدوٍّا َوأَْوَالِدُكْم أَْزَواِجُكْم ِمْن ﴿إِنَّ تعاىل: كقوله العفو، يف الرتغيب زيادة الرابع:

َرِحيٌم﴾. َغُفوٌر هللاَ َفِإنَّ َوتَْغِفُروا َوتَْصَفُحوا تَْعُفوا َوإِْن َفاْحذَُروُهْم
﴿َوَقاَل كقوله: الخطاب، لقبول املخاطب باستمالة النصح قبول يف الرتغيب الخامس:
َمتَاٌع نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة َهِذِه ََّما إِن َقْوِم يَا * الرََّشاِد َسِبيَل أَْهِدُكْم اتَِّبُعوِن َقْوِم يَا آَمَن الَِّذي

اْلَقَراِر﴾. َداُر ِهَي اْآلِخَرَة َوإِنَّ
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نصحه. يف لهم إخالصه يف يشكُّوا ال حتى لقلوبهم؛ تعطيف قوم» «يا تكرير
بن يعقوب بن يوسف الكريم ابن الكريم إن نحو: املخاطب، بشأن التنويه السادس:

إبراهيم.
نحو: أوًال، به تعلق ما بغري متعلًقا اللفظ تكرار وهو الرتديد، السابع:

الجنة. من قريب الناس، من قريب هللا، من قريب السخيُّ
الجنة. من بعيد الناس، من بعيد هللا، من بعيد البخيل

حفصة: أبي بن مروان قول نحو بذكره، التلذذ الثامن:

وال��ب��ع��د ال��ق��رب ع��ل��ى ن��ج��د ح��ب��ذا وي��ا ن��ج��د ع��ل��ى وال��س��الم ن��ج��ًدا ال��ل��ه س��ق��ى

َفأَْوَىل﴾. َلَك أَْوَىل ثُمَّ * َفأَْوَىل َلَك ﴿أَْوَىل تعاىل: كقوله املثىل، الطريقة إىل اإلرشاد التاسع:
بني أو الكالم أثناء يف يؤتى أن وهو املتكلم، يقصده لغرض االعرتاض ومنها: (٦)

اإلعراب.14 من لها محل ال أكثر أو معرتضة بجملة — املعنى يف متصلني كالمني
اإليهام: دفع غري البليغ إليها يرمي ألغراض وذلك

مريض. هللا» «حفظك إني نحو: كالدعاء، (أ)
الشيباني: محلم بن عوف وكقول

ت��رج��م��ان15 إل��ى س��م��ع��ي أح��وج��ت ق��د وبُ��ل��غ��ت��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ن إن

اآلخر: كقول العلم، فضيلة عىل والتنبيه (ب)

ُق��دِّرا م��ا ك��ل ي��أت��ي س��وف أن ي��ن��ف��ع��ه ال��م��رء ف��ع��ل��م واع��ل��م

يَْشتَُهوَن﴾. َما َوَلُهْم ُسبَْحانَُه اْلبَنَاِت هلِلِ ﴿َويَْجَعلُوَن كقوله: والتنزيه، (ج)
َعَىل َوْهنًا ُه أُمُّ َحَمَلتُْه ِبَواِلَديِْه اْإلِنَْساَن يْنَا ﴿َوَوصَّ تعاىل: كقوله التأكيد، وزيادة (د)

اْلَمِصريُ﴾. َّ إَِيل َولَِواِلَديَْك ِيل اْشُكْر أَِن َعاَمنْيِ ِيف َوِفَصالُُه َوْهٍن
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الشاعر: كقول واالستعطاف، (ه)

ج��ه��ن��م��ا ف��ي��ه ل��رأي��ت ج��ن��ت��ي ي��ا ل��ه��ي��ب��ه رأي��ت ل��و ق��ل��ب وخ��ف��وق

َعِظيٌم﴾. تَْعَلُموَن َلْو َلَقَسٌم َُّه ﴿َوإِن نحو: والتهويل، (و)

يف كاملبالغة بدونها، املعنى يتم نكتة، يفيد بما الكالم ختم وهو اإليغال، ومنها: (٧)
الخنساء: قول

ن��ار رأس��ه ف��ي ع��ل��م ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ل��ت��أت��م ص��خ��ًرا وإن

لزيادة نار» رأسه «يف بقولها أعقبته لكنها باملقصود، واٍف علم» «كأنه فقولها:
ِحَساٍب﴾. ِبَغرْيِ يََشاءُ َمْن يَْرُزُق ﴿َوهللاُ تعاىل: قوله ونحو: املبالغة،

معناها؛ عىل تشتمل مستقلة، أخرى بجملة جملة تعقيب وهو التذييل، ومنها: (٨)
إِنَّ اْلبَاِطُل َوَزَهَق اْلَحقُّ َجاءَ ﴿َوُقْل تعاىل: قوله نحو ملفهومها،16 أو األوىل، ملنطوق تأكيًدا

َزُهوًقا﴾. َكاَن اْلبَاِطَل
اْلَكُفوَر﴾. إِالَّ نَُجاِزي َوَهْل َكَفُروا ِبَما َجَزيْنَاُهْم ﴿ذَِلَك تعاىل: قوله ونحو

يستقل ال وقسم املثل، مجرى لجريانه بمعناه؛ يستقل قسم «قسمان»: والتذييل
املثل. مجرى جريانه لعدم بمعناه؛

َطَرفة: كقول قبله، عما واستغنائه معناه، الستقالل األمثال؛ مجرى الجاري فاألول:

واض��َح��ْه ل��ه ال��ل��ه ت��رك ال خ��ال��ل��ت��ه ك��ن��ت ق��د خ��ل��ي��ل ك��ل
ب��ال��ب��ارَح��ْة ال��ل��ي��ل��ة أش��ب��ه م��ا ث��ع��ل��ب م��ن أروغ ك��ل��ك��م

بإفادة استقالله ولعدم قبله، عما استغنائه لعدم األمثال؛ مجرى الجاري غري والثاني:
النابغة: كقول املعنى،

أم��ل ب��ال ال��دن��ي��ا أص��ح��ب ت��رك��ت��ن��ي ��ل��ه أؤمِّ ش��ي��ئً��ا ل��ي ج��وُدك يُ��بْ��ِق ل��م

املثل. مجرى يجِر فلم عنه، مستقالٍّ وليس لألول، مؤكد الثاني فالشطر
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املقصود خالف يوهم كالم يف يُؤتى أن وهو التكميل، له: ويقال االحرتاس، ومنها: (٩)
الوهم. ذلك يدفع بما

فيفطن لوم، فيه عليه يدخل أن يمكن بمعنًى املتكلم يأتي حيثما يوجد فاالحرتاس
العبد: بن طرفة كقول الكالم، وسط يف االحرتاس أوقع سواء يخلصه، بما ويأتي لذلك،

ت��ه��م��ي17 ودي��م��ٌة ال��رب��ي��ع ص��وُب م��ف��س��ده��ا غ��ي��ر دي��اَرك ف��س��ق��ى

لالحرتاس. مفسدها» «غري فقوله:
حب مع أي: ُحبِِّه﴾؛ َعَىل الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن نحو: آخره، يف االحرتاس وقع أو
ولزيادة لالحرتاس فضلة ُحبِّه» «عيل فلفظ الكرم، يف أبلغ وذلك له، واشتهائهم الطعام،

املعنى. يف التحسني
نفسك.» إال لك عدو كل هللا «أذل لرجل: أعرابية وكقول

ومجرور، جار أو تمييز أو حال أو كمفعول فضلة، زيادة وهو التتميم، ومنها: (١٠)
يصف املعتز ابن كقول مبتذًال، الكالم صار حذفت لو بحيث ُحسنًا املعنى يف توجد

فرًسا:

وأرج��ُل س��راٌع أي��ٍد ب��ه��ا ف��ط��ارت س��ي��اط��ن��ا «ظ��ال��م��ي��ن» ع��ل��ي��ه��ا ص��ب��ب��ن��ا

بليدة أنها وتوهم طالوة، وال فيه رقة ال مبتذًال، الكالم لكان «ظاملني» حذف لو إذ
الرضب. تستحق

والوعظ، والهجاء، والذم، والثناء، واملدح، العشائر، بني الصلح يف اإلطناب ويستحسن
األمة، إىل الحكومة ومنشورات والتهنئة، العامة، األمور من أمر يف والخطابة واإلرشاد،

األمور. مهام من لديهم يحدث بما إلخبارهم امللوك إىل الوالة وكتب

بعيني «رأيته املستبعد: اليشء يف تقول كما اإلطناب، من أخرى أنواع وهناك
وتقريره. املعنى لتأكيد ذلك تقول بفمي» وذقته بأذني وسمعته

فوق، من إال طبًعا يخر ال السقف َفْوِقِهْم﴾ ِمْن ْقُف السَّ َعَليِْهُم ﴿َفَخرَّ تعاىل: وكقوله
والشمول. اإلحاطة عىل فوقهم» «من بقولهم: دل ولكنه
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هو إنما املنطق أن ذلك يف وحجته اإليجاز، من بعضهم عند أرجح اإلطناب أن واعلم
أبينه، الكالم وأفضل باإلقناع، إال يقع ال واإلشباع باإلشباع، إال يكون ال والبيان البيان،
واإلطناب. باالستقصاء إال تامة إحاطة باملعاني يُحاط وال باملعاني، إحاطة أشده وأبينه
أحدهما يسد ال موضع وكل ماسة، واإليجاز اإلطناب من كل إىل الحاجة أن واملختار

منهما. كل موطن يف الفصل القول السليم وللذوق فيه، اآلخر مكان

املساواة يف الثالث: املبحث (3)

املعاني، قدر عىل األلفاظ تكون بأن له،18 مساوية بعبارة املراد املعنى تأدية هي املساواة:
بعض. عىل بعضها يزيد ال

والدستور عليه، املقيس األصل هي فإنها املساواة؛ عىل الكالم إىل بحاجة ولسنا
عليه. يُعتمد الذي

ِهللا﴾. ِعنَْد تَِجُدوُه َخرْيٍ ِمْن ِألَنُْفِسُكْم ُموا تَُقدِّ ﴿َوَما تعاىل: كقوله
َرِهنٌي﴾. َكَسَب ِبَما اْمِرٍئ ﴿ُكلُّ تعاىل: وكقوله

ُكْفُرُه﴾. َفَعَليِْه َكَفَر ﴿َمْن تعاىل: وكقوله
نوى.» ما امرئ ولكل بالنيات األعمال «إنما ملسو هيلع هللا ىلص: وكقوله

عليه. يزيد وال عنه، ينقص ال املعنى، قدر عىل فيه اللفظ فإن
العبد: بن طرفة وكقول

ت��زوِّد ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار وي��أت��ي��ك ج��اه��ًال ك��ن��ت م��ا األي��ام ل��ك س��ت��ب��دي

يشء منه ُحذف ولو منه، لفظ عن فيها الكالم يستغني ال للمساواة، أمثلة هذه
بمعناه. ألخلَّ

أجوبتها تُطلب واملساواة واإلطناب اإليجاز عىل أسئلة

إيجاز هو ما لإليجاز؟ قسًما كم اإلطناب؟ هو ما اإليجاز؟ هو ما املساواة؟ هي ما
ما لإلطناب؟ قسًما كم الحذف؟ إيجاز يكون يشء بأي الحذف؟ إيجاز هو ما القرص؟
اإلبهام؟ بعد اإليضاح هو ما الخاص؟ بعد العام ذكر هو ما العام؟ بعد الخاص ذكر هو
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ما التذييل؟ هو ما التوشيع؟ هو ما اإليغال؟ هو ما االعرتاض؟ هو ما التكرار؟ هو ما
ما والحشو؟ التطويل بني الفرق هو ما التتميم؟ هو ما االحرتاس؟ هو ما التكميل؟ هو
بغري اإلطناب أيكون للتذييل؟ قسًما كم اإلطناب؟ دواعي هي ما اإليجاز؟ دواعي هي

األنواع؟ هذه

واملساواة واإلطناب اإليجاز عىل عام تطبيق

املعنى. قدر عىل اللفظ ألن مساواة؛ فيه الرصف» «درست
فإن بالتتميم؛ إطناب فيه َوأَِسريًا﴾ َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىل الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن

املعنى. يف التحسني لزيادة فضلة حبه» «عىل
مساواة. فيه ِبأَْهِلِه﴾ إِالَّ يِّئُ السَّ اْلَمْكُر يَِحيُق ﴿َوَال

كثرية. معاني القصرية العبارة لتضمن قرص؛ إيجاز فيه بأدبه» «املرء
«ال». وهو حذف إيجاز فيه يُوُسَف﴾ تَذُْكُر ُ تَْفتَأ ﴿تَاهللِ

جملة. حذف إيجاز فيه َفانَْفَلَق﴾ اْلبَْحَر ِبَعَصاَك ْب اْرضِ أَِن ُموَىس إَِىل ﴿َفأَْوَحيْنَا
فانفلق. فرضب أي:

باالحرتاس. إطناب فيه باطل» هللا خال ما يشء كل «أال

م��ش��ارب��ه ت��ص��ف��و ال��ن��اس وأي ظ��م��ئ��ت ال��ق��ذى ع��ل��ى م��راًرا ت��ش��رب ل��م أن��ت إذا

املثل. مجرى جارية الثانية والجملة بالتذييل، اإلطناب فيه
جاريًا وليس بالتذييل، إطناب فيه املذنب؟!» إال يجازى وهل بذنبه، املذنب «جوزي

املثل. مجرى
باالحرتاس. إطناب فيه ِلَسْعِيِه﴾ ُكْفَراَن َفَال ُمْؤِمٌن َوُهَو اِلَحاِت الصَّ ِمَن يَْعَمْل ﴿َفَمْن

بالرتديد. إطناب فيه الجنة» من بعيد الناس، من بعيد هللا، من بعيد «البخيل
الرب. ذا أي: مضاف؛ حذف إيجاز فيه اتََّقى﴾ َمِن اْلِربَّ ﴿َوَلِكنَّ

وأش��ن��ع ال��ب��ع��ي��د ال��س��ف��ر م��ن أن��أى ف��إن��ه ال��ق��ري��ب ل��ل��س��ف��ر واه��ت��م

االهتمام. يف للرتتيب مزيدة «أشنع» فإن باإليغال؛ إطناب فيه
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صالًحا عمًال خلطوا أي: حذف؛ إيجاز فيه َسيِّئًا﴾ َوآَخَر َصاِلًحا َعَمًال ﴿َخَلُطوا
بسيئ.

ساٍر غري كان ملا الليل أن حذفها وسبب الياء، بحذف إيجاز فيه ﴾ يَْرسِ إِذَا ﴿َواللَّيِْل
مثل يف العرب عادة عىل جريًا ذلك؛ إىل إشارة حرف؛ منه نقص فيه من يرسي وإنما

ذلك.
ذلك. فعل أي: جملة؛ بحذف إيجاز فيه اْلبَاِطَل﴾ َويُبِْطَل اْلَحقَّ ﴿ِليُِحقَّ

تمرين

يأتي: فيما منها كل وأقسام واملساواة، واإلطناب، اإليجاز، بنيِّ
َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ تعاىل: هللا قال (١)
اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا َماءٍ ِمْن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَْزَل َوَما النَّاَس يَنَْفُع ِبَما اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي
َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد

يَْعِقلُوَن﴾. ِلَقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض
اْلَجاِهِلنَي﴾. َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ تعاىل: وقال (٢)

َغْصبًا﴾. َسِفينٍَة ُكلَّ ﴿يَأُْخذُ تعاىل: وقال (٣)

ت��ع��رف��ون��ي ال��ع��م��ام��ة أض��ع م��ت��ى ال��ث��ن��اي��ا وط��الع ج��ال اب��ن أن��ا (٤)

اْلَوِيلُّ﴾. ُهَو ﴿َفاهللُ (٥)
َقبِْلَك﴾. ِمْن ُرُسٌل ُكذِّبَْت َفَقْد يَُكذِّبُوَك ﴿َوإِْن (٦)

وأوص��ال��ي ل��دي��ك رأس��ي ق��ط��ع��وا ول��و ق��اع��ًدا أب��رح ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ق��ل��ت (٧)

ال��ح��رم ف��ي ال��ح��ج��اج دم وي��س��ت��ح��ل ن��اف��ل��ة ال��خ��م��س ال��ص��ل��وات ي��رى ش��ي��خ (٨)

اْلُقلُوُب﴾. تَْطَمِنئُّ ِهللا ِبِذْكِر أََال ِهللا ِبِذْكِر ُقلُوبُُهْم ﴿تَْطَمِنئُّ تعاىل: وقال (٩)
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َكاَن َفأُوَلِئَك ُمْؤِمٌن َوُهَو َسْعيََها َلَها َوَسَعى اْآلِخَرَة أََراَد ﴿َوَمْن تعاىل: وقال (١٠)
َمْشُكوًرا﴾. َسْعيُُهْم
الشاعر: وقال

ي��دم ل��م ال��ل��ه وغ��ي��ر ل��ي ت��دم ول��م م��ض��ت ب��ال��ح��ب��ي��ب ع��ي��ش ل��ذة ل��ل��ه (١١)

ُسوءٍ﴾. َغرْيِ ِمْن بَيَْضاءَ تَْخُرْج َجيِْبَك ِيف يََدَك ﴿َوأَْدِخْل تعاىل: وقال (١٢)
َخَصاَصٌة﴾. ِبِهْم َكاَن َوَلْو أَنُْفِسِهْم َعَىل ﴿َويُْؤثُِروَن تعاىل: وقال

َعِظيٌم﴾. تَْعَلُموَن َلْو َلَقَسٌم َُّه َوإِن * النُُّجوِم ِبَمَواِقِع أُْقِسُم ﴿َفَال تعاىل: وقل (١٣)

م��ه��ي��ب ال��ع��دو ع��ي��ن ف��ي ال��ح��ل��م م��ع أله��ل��ه زي��ن ال��ح��ل��م م��ا إذا ح��ل��ي��م (١٤)

ه��رم ع��ل��ى وأت��ي��ن��اه ف��س��رَّه��م ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ب��ن��وه ال��زم��ان أت��ى (١٥)

ي��زدد ال��خ��ي��ر ل��ه ي��ذك��ر م��ت��ى ج��واًدا ف��ض��ول��ه ك��ث��ي��ًرا ب��ح��ًرا وأل��ف��ي��ت��ه (١٦)

ي��دي م��ل��ك��ت ب��م��ا أب��ادره��ا ف��ذرن��ي م��ن��ي��ت��ي دف��ع ت��س��ت��ط��ي��ع ال ك��ن��ت ف��إن

ت��رج��ع ل��م م��ض��ت إذا ص��اح��ب��ي ي��ا أن��ه��ا إال األي��ام أح��س��ن م��ا

ال��م��ه��ذب ال��رج��ال أي ش��ع��ث ع��ل��ى ت��ل��م��ه ال أًخ��ا ب��م��س��ت��ب��ٍق ول��س��ت

س��ق��ان��ي وم��ن ش��رب��ت م��ا ب��ع��ي��ن��ك وان��ظ��ر ال��س��ج��ف خ��الل م��ن ت��أم��ل
ال��خ��س��روان��ي ال��رح��ي��ق م��ن إل��يَّ ب��ش��م��س ت��دن��و ال��ض��ح��ى ش��م��س ت��ج��د
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مع الخطاب كان ملا ألنه وذلك السابقة؛ األنواع خالف وهذا الجمل، بتكثري اإلطناب اآلية هذه يف (١)
الباهرة، القدرة عىل دليًال ليكون الظاهرة؛ املمكنات أمهات بخلق رصح والغبي الذكي وفيهم العموم

للعقالء». آليات طرفاه تساوي ممكن كل وقوع يف «إن يقال: أن بدل وذلك

األخالق. مكارم جمع قد ألنه القرص؛ إيجاز فيه (٢)

ساملة. سفينة أي: (٣)

املشكالت. جال رجل ابن أنا أي: (٤)

الويل. هو فاهلل وليٍّا أرادوا إن أي: محذوف؛ الرشط (٥)

اصرب. فاقتدر أي: (٦)

أبرح. ال أي: (٧)

املبالغة. يف للزيادة إيغال الحرم» «يف (٨)

التذييل. فيه (٩)

اإلطالق. توهم عن مؤمن» «وهو بقوله: احرتس (١٠)

األمثال. مجرى جار تذييل فيه (١١)

ونحوه. الربص بياض توهم عن احرتاس سوء» غري «من قوله: يف (١٢)

تعلمن». «لو بقوله: االعرتاض فيه (١٣)

«مهيب». بلفظ احرتاس إيجاز البيت يف (١٤)

«فساءنا». هرم عىل وأتيناه أي: إيجاز؛ البيت يف (١٥)

تكميل. يزدد» الخري له يذكر «متى قوله: فإن إطناب؛ البيت يف (١٦)

هوامش

تعبريًا عنه تعرب فأنت املعاني من معنًى يف الناس إىل تتحدث أن أردت إذا أي: (1)
واإلطناب. واإليجاز، املساواة، وهي: ثالث، صور إحدى يف مقبوًال صحيًحا

إطالة. املعاني ويف إيجاز، القول يف وله إال قطُّ بليًغا رأيت ما عيل: اإلمام قال (2)
أولج، باآلذان ألنها قال: طوالك؟! من أكثر قصارك بال ما ألبيها: الُحطيئة بنت وقالت
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أحاط ما القالدة من حسبك فقال: ِشعرك؟ تُطيل ال ِلَم لشاعر: وقيل أعلق. وباألفواه
بالعنق.

كان يِف لم فإن باملراد، وفائه مع عادة املعهود من أقل اللفظ يكون بأن (3)
الورد: بن عروة كقول مقبوًال، صحيًحا الكالم يُعد فال رديئًا، وحذًفا إخالًال اإليجاز

أع��ذرا ك��ان ال��وغ��ى ع��ن��د وم��ق��ت��ل��ه��م ن��ف��وس��ه��م ي��ق��ت��ل��ون إذ ل��ه��م ع��ج��ب��ت

قول ومثل عليه، يدل ال كالمه صوغ لكن السلم، يف نفوسهم يقتلون إذ يريد:
ما تمام وألجل وأبطأ.» وفر إذا منه أفضل كان زجا إذا املعروف «فإن نثًرا: بعضهم

مقبوًال. صحيًحا الكالم هذا مثل يعد وال وزجا، قل إذا يقول: أن عليه كان يريد
ينحطُّوا ولم البلغاء، درجة إىل يرتقوا لم الذين هم البلغاء أوساط متعارف أن واعلم
واإلطناب. اإليجاز من كل عليه يُقاس الذي الدستور هي فاملساواة: البسطاء، درجة إىل
محذوف فيه يُقدَّر وال األلفاظ، عىل املعاني فيه تزيد ما هو القرص: وإيجاز (4)
ال التي املنزلة فيه الكريم وللقرآن فيه، تتفاوت األقدار ألن البالغة»؛ «إيجاز ويُسمى:

تُدَرك. ال التي والغاية تُسامى،
اآلية فهذه اْلَجاِهِلنَي﴾، َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ تعاىل: قوله ذلك فمن
عمن والصفح العفو يف إذ وجليل؛ دقيق كل تحتها وانطوى األخالق، مكارم جمعت قد
عن الطرف وغض الكذب، عن اللسان ومنع األرحام، صلة — باملعروف األمر ويف أساء،

املحارم. كل
تلك استوعبت النَّاَس﴾ يَنَْفُع ِبَما اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي ﴿َواْلُفْلِك اسمه: عز وقوله
اْلَخْلُق َلُه ﴿أََال وقوله: العد، يبلغها ال التي املرافق وصنوف املتاجر، أنواع الكريمة اآلية
الصالة عليه وقوله االستقصاء، غاية عىل األشياء بجميع أحاطتا كلمتان هاتان َواْألَْمُر﴾
تضمن فقد اعتاد.» ما جسم كل وعوِّدوا الدواء، رأس والحمية الداء، بيت «املعدة والسالم:

كثريًا. شيئًا الطيبة املعاني من ذلك
الخطأ.» وجوه عرف اآلراء وجوه استقبل «من وجهه: هللا كرم عيل اإلمام وقول

كرم عيل اإلمام فسمعه خلقك. عني وأَْرِض حقك يل َهْب اللهم األعراب: بعض وقول
البالغة. هو هذا فقال: وجهه هللا
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السموءل: قول ومنه

س��ب��ي��ل ال��ث��ن��اء ح��س��ن إل��ى ف��ل��ي��س ض��ي��م��ه��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ي��ح��م��ل ل��م ه��و وإن

وصرب، وحلم، وتواضع، وشجاعة، سماحة، من: الصفات حميد عىل اشتمل فقد
تحملها يف يحصل ملا النفس تضيم مما هذه كل إذ الحمد؛ طلب سبيل يف مكاره واحتمال

والعناء. املشقة من
فيه ما إىل املعاني كثري عىل األلفاظ قليل داللة والروعة الحسن من له فيما والسبب

والرباعة. الفصاحة يف التمكن عىل الداللة من
وقال استبهاًما.» ولإلطالة إفهاًما، له فإن باإليجاز؛ «عليكم األمني: محمد قال ولذا

شاٍف.» غري كثري من خري الكايف «القليل آخر:
بالغة من املثل هذا وأين للقتل.» أنفى «القتل قولهم: العرب عن ونُقل أُثر لقد (5)
نقل وما كلمتان، أنها منها بوجوه: وتمتاز اإلعجاز، حد بلغت التي الرشيفة اآلية هذه
يكون قتل كل ليس أنه ومنها تكرار، قالوه وفيما فيها تكرار ال أنه ومنها أربع، عنهم
وشدة التأليف حسن ومنها القصاص، جهة عىل كان إذا كذلك يكون وإنما للقتل، نافيًا
يف قالوه فيما ال بمثلها، يأتوا أن أعجزتهم التي الكريمة اآلية يف بالحس املدركان التالؤم

األوساط. متعارف عن يزيد ال الذي البسيط مثلهم
املنقري: عاصم قول يف ال وكحذف (6)

ال��ح��ل��ي��م��ا ال��رج��ل ت��ف��س��د خ��ص��ال وف��ي��ه��ا ج��ام��دة ال��خ��م��ر رأي��ت
ن��دي��م��ا أب��ًدا ب��ه��ا أس��ق��ي وال ح��ي��ات��ي أش��رب��ه��ا وال��ل��ه ف��ال

أرشبها. ال يريد:
املحذوف، عىل يدل ما يوجد أن برشط البلغاء أساليب يف كثريًا الحذف إيجاز ويقع

مقبول. غري والكالم رديئًا، الحذف كان وإال
ما ليستعربه يوسف إىل العزيز أرسله الذي الفتيني أحد عن حكاية فأرسلون: (7)

وهو: املحذوف عىل يدل دليل من بد ال أنه واعلم رآه.
َعَليُْكُم ﴿ُحرَِّمْت نحو: غريه، مع العقل وإما َربَُّك﴾، ﴿َوَجاءَ نحو: وحده، العقل إما
مراودته. يف أي: ِفيِه﴾؛ لُْمتُنَِّني الَِّذي ﴿َفذَِلُكنَّ نحو: العادة، وإما تناولها. أي: اْلَميْتَُة﴾؛
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الكالم مقارنة وإما مثًال. أؤلف» الرحيم الرحمن هللا «بسم نحو: فيه، الرشوع وإما
والبنني. باأللفة متلبًسا أعرست أي: والبنني»؛ «بالرفاء تزوج: ملن تقول كما للفعل،

الفصاحة، يف الغاية هو إذ وجل؛ عز هللا كالم يف يرد ما أكثر الجمل حذف «تنبيه»:
ال بل الكالم، ببالغة يخل والتطويل الحشو من كالٍّ أن واعلم البالغة. مراتب يف والنهاية

كلها. البالغة مراتب عن ساقًطا إال معها الكالم يُعد
عن امللك ورثت امرأة وهي الزباء، عىل يعود فيه والضمري قطعت، أي وقددت: (8)
باطن يف عرقان وهما للراهشني، القطع وصل أن إىل أي: ولراهَشيْه؛ الِجلد. واألديم: أبيها.
راهشاه، املقطوع عىل يعود «ألفى» يف والضمري القطع. عند منهما الدم يتدفق الذراع،
وسال راهشيه، وقطعت الزباء به غدرت جذيمة بأن اإلخبار واملراد األبرش. جذيمة وهو
واحد، بمعنًى وهما وَميْنًا، كذبًا بها تزوجه من وعدته ما وجد وأنه مات، حتى الدم منه

الشاعر: وكقول شئت. أيهما بإسقاط املعنى يتغري فال زائدة الكلمتني وإحدى

وال��ب��ع��د ال��ن��أي دون��ه��ا م��ن أت��ى وه��ن��د ه��ن��د ب��ه��ا وأرض ه��ن��د ح��ب��ذا أال

للزيادة. أحدهما يتعني وال واحد، بمعنًى والبعد فالنأي
اآلخر: وكقول أمس. قوله من معلوم ألنه «قبله» قوله: يف الشاهد (9)

وال��وص��ب ال��رأس ص��داع ف��ع��اودن��ي أخ��ي ذك��رت

فيه. فائدة ال الرأس فذكر الرأس، يف إال يكون ال الصداع فإن
َلُهْم﴾. ِلنَْت ِهللا ِمَن َرْحَمٍة ﴿َفِبَما نحو: الجمل، وتكثري الزائدة، الحروف ومنها (10)

وللمؤمنني. ولوالديه لنفسه نوح سيدنا دعاء من (11)
فقد املحرش، هول شاهدتم إذا الخطأ من عليه أنتم ما تعلمون سوف أي: (12)

تخويًفا. وأشد تأثريًا، أبلغ ليكون بتكريره؛ اإلنذار أكد
اآلية ويف آخره، يف وتكريرها البيت، أول يف التي «إن» تكرير يف الشاهد (13)

الفصل. لطول «رأيت» كرر الكريمة
وقوعه جوز بل كالمني، بني وال جملة جزئي بني وقوعه بعضهم يشرتط لم (14)
هللاُ َحْسبُنَا ﴿َوَقالُوا تعاىل: كقوله أوًال، قبله بما ارتباط وليه سواء مطلًقا، الكالم بني
حتى قبلها ما عىل معطوفة وليست معرتضة، اْلَوِكيُل» «َونِْعَم فجملة: اْلَوِكيُل﴾ َونِْعَم

الخرب. عىل اإلنشاء عطف يلزم
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ضم ويجوز كزعفران، وتَْرجمان إياها» هللا «بلغك أي: التاء؛ بفتح بلغتها (15)
يعيش وأن عمره، بطول املخاطب إىل موجه الشاعر من الدعاء أن واعلم الجيم. مع التاء
أُْقِسُم ﴿َفَال تعاىل: كقوله االعرتاض يف االعرتاض يقع قد أنه واعلم سنة. ثمانني مثله
َمْكنُوٍن﴾. ِكتَاٍب ِيف * َكِريٌم َلُقرْآٌن َُّه إِن * َعِظيٌم تَْعَلُموَن َلْو َلَقَسٌم َُّه َوإِن * النُُّجوِم ِبَمَواِقِع

كقوله: املفهوم وتأكيد اآلية، هذه يف كما املنطوق تأكيد رضبان: التأكيد (16)

ال��م��ه��ذب ال��رج��ال أي ش��ع��ث ع��ل��ى ت��ل��م��ه ال أًخ��ا ب��م��س��ت��ب��ٍق ول��س��ت

املهذب». الرجال «أي بقوله: فأكده الرجال، من الكمال نفي عىل بمفهومه دل فقد
مفسدها». «غري بقوله: الوهم هذا دفع الخراب يسبب مما املطر كان ملا (17)

وهي اآلخر. عىل أحدهما يزيد ال بحيث معناه، لفظه ساوى ما هي املساواة (18)
نوعان:

يكون ما أوجز املعنى تأدية يف البليغ يتحرى أن وهي االختصار، مع مساواة األول:
إِالَّ اْإلِْحَساِن َجَزاءُ ﴿َهْل تعاىل: كقوله املعاني، الكثرية األحرف القليلة األلفاظ من

ِبأَْهِلِه﴾. إِالَّ يِّئُ السَّ اْلَمْكُر يَِحيُق ﴿َوَال تعاىل: وكقوله اْإلِْحَساُن﴾
من املقصود تأدية وهو األوساط» متعارف «ويسمى اختصار بدون مساواة والثاني:

اْلِخيَاِم﴾. ِيف َمْقُصوَراٌت ﴿ُحوٌر تعاىل: كقوله لالختصار، طلب غري
عليها. وأدل فيها أدخل األول أن غري البالغة، من األسمى املركز يف والوجهان

إىل يرتقي ال لكن البلغاء، أعناق إليه ترشأب املثال، عزيز القول من فن واملساواة
بني وسًطا بعضهم يعتربها واملساواة املقصد. وجالل املرتقى، لصعوبة األفذاذ؛ إال ذراه

واإلطناب. لإليجاز ثالثًا قسًما يعدها وال يدمجها، وبعضهم واإلطناب، اإليجاز
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خامتة

من تقدم ما يف ورأيت الحال، ملقتىض الكالم مطابقة عىل متوقفة البالغة أن علمت
ولكن األصل، هو بالطبع وهذا الظاهر، مقتىض عىل يجري الحال مقتىض أن األحكام
الكالم؛ مقدمات بعض يف الحال تقتضيه مما خالفه إىل الظاهر يقتضيه عما يعدل قد

املتكلم. يراها العتبارات
الظاهر» مقتىض خالف عىل الكالم بإخراج «املسمى العدول ذلك من كثري تقدم وقد

السابقة. األبواب يف
كثرية: أخرى أنواع القبيل هذا من وبقي

صاحبه؛ إىل الغيبة» أو الخطاب أو «التكلم من: كل من االنتقال وهو االلتفات، األول:
وتلوينًا الحديث، يف تفننًا االلتفات؛ مواقع يف بالتأمل تظهر ومناسبات ملقتضيات
زيادة عىل له وحمًال وتنشيًطا واحدة، حالة التزام من السامع يمل ال حتى للخطاب؛
السليم. الذوق إدراكها مالك لطائف، مواقعه ولبعض لذة، جديد لكل فإن اإلصغاء،

ستة: االلتفات إىل العدول صور أن واعلم

َوإَِليِْه َفَطَرنِي الَِّذي أَْعبُُد َال ِيلَ ﴿َوَما تعاىل: كقوله خطاب، إىل التكلم من عدول (١)
أرجع». «وإليه والقياس: تُْرَجُعوَن﴾

أَنُْفِسِهْم َعَىل ُفوا أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي ﴿يَا تعاىل: كقوله الغيبة، إىل التكلم من عدول (٢)
ِهللا﴾. َرْحَمِة ِمْن تَْقنَُطوا َال



البالغة جواهر

إَِليِْه تُوبُوا ثُمَّ َربَُّكْم ﴿َواْستَْغِفُروا تعاىل: كقوله التكلم، إىل الخطاب من عدول (٣)
َوُدوٌد﴾. َرِحيٌم َربِّي إِنَّ

ِليَْوٍم النَّاِس َجاِمُع إِنََّك ﴿َربَّنَا تعاىل: كقوله الغيبة، إىل الخطاب من عدول (٤)
اْلِميَعاَد﴾. يُْخِلُف َال هللاَ إِنَّ ِفيِه َريَْب َال

بنَْيَ ا بُْرشً يَاَح الرِّ أَْرَسَل الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: كقوله التكلم، إىل الغيبة من عدول (٥)
«وأنزل». والقياس: َطُهوًرا﴾ َماءً َماءِ السَّ ِمَن َوأَنَْزْلنَا َرْحَمِتِه يََدْي

اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِميثَاَق أََخذْنَا ﴿َوإِذْ تعاىل: كقوله الخطاب، إىل الغيبة من عدول (٦)
هللاَ﴾. إِالَّ تَْعبُُدوَن َال

باليشء العارف يجعل بأن املجهول، مساق املعلوم سوق وهو العارف، تجاهل الثاني:
ألغراض: وذلك به، جاهًال نفسه

وَن﴾. تُبِْرصُ َال أَنْتُْم أَْم َهذَا ﴿أََفِسْحٌر تعاىل: قوله نحو كالتعجب، (١)
شمس؟ أم بدر وجهك نحو: املدح، يف واملبالغة (٢)

الشاعر: كقول الذم، يف واملبالغة (٣)

ن��س��اء؟! أم ح��ص��ن آل أق��وم أدري إخ��ال وس��وف أدري وم��ا

الشاعر: كقول الجزع، وشدة والتوبيخ (٤)

ط��ري��ف1 اب��ن ع��ل��ى ت��ج��زع ل��م ك��أن��ك م��ورًق��ا ل��ك م��ا ال��خ��اب��ور ش��ج��ر أي��ا

الشاعر: كقول الوله، وشدة (٥)

ال��ب��ش��ر م��ن ل��ي��ل��ى أم م��ن��ك��نَّ ل��ي��الي ل��ن��ا ق��ل��ن ال��ق��اع ظ��ب��ي��ات ي��ا ب��ال��ل��ه

كقوله: والفخر، (٦)

وث��ب��ات��ا ال��ع��دا ع��ل��ى وث��ب��ات م��ن��ه ال��م��واق��ف ت��ع��رف أي��ن��ا
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خاتمة

املبالغة، لغرض صاحبه؛ مكان الكالم يف الجزأين من كل جعل وهو القلب،2 الثالث:
العجاج: بن رؤبة قول نحو

س��م��اؤه3 أرض��ه ل��وَن ك��أن أرج��اؤه ُم��ْغ��بَ��رٍَّة وَم��ْه��َم��ٍه

بالغربة، السماء لون وصف يف مبالغة أرضه؛ لون لغربتها سمائه لون كأن أي:
األرض. لون به يشبه بحيث صار حتى

وعرضت الخاتم» يف أصبعي «أدخلت والقياس: أصبعي، يف الخاتم أدخلت ونحو:
الحوض. عىل الناقة

وعكسه. املايض، بلفظ املضارع عن التعبري الرابع:
املايض: بلفظ املضارع عن التعبري أغراض فمن

يأتي. أي: ِهللا﴾؛ أَْمُر ﴿أَتَى نحو: وقوعه، تحقق عىل التنبيه (أ)
لها. القيام قرب أي: الصالة»؛ قامت «قد نحو: الوقوع، قرب أو (ب)

معي. تذهب هللا شفاك إن نحو: والتفاؤل، (ج)
تعريض فيه َعَملَُك﴾ َليَْحبََطنَّ ْكَت أَْرشَ ﴿َلِنئْ تعاىل: قوله نحو والتعريض، (د)

أعمالهم. حبطت قد بأنهم للمرشكني

املضارع: بلفظ املايض عن التعبري أغراض ومن

تعاىل: كقوله الخيال،4 يف الغريبة الصورة باستحضار املاضية الحالة حكاية (أ)
فأثارت. بدل َسَحابًا﴾ َفتُِثريُ يَاَح الرِّ أَْرَسَل الَِّذي ﴿هللاُ

اْألَْمِر ِمَن َكِثرٍي ِيف يُِطيُعُكْم ﴿َلْو تعاىل: كقوله مىض، فيما االستمرار وإفادة (ب)
لهلكتم. إطاعتكم عىل استمر لو أي: َلَعِنتُّْم﴾؛

َلَواِقٌع﴾. يَن الدِّ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله نحو «الفاعل» اسم بلفظ املستقبل عن التعبري الخامس:
وذلك النَّاُس﴾؛ َلُه َمْجُموٌع يَْوٌم ﴿ذَِلَك تعاىل: قوله نحو «املفعول» اسم بلفظ أو

سواه. فيما مجاز الحال، يف حقيقة املذكورين الوصفني ألن
يف بعده ما ليتمكن الظاهر؛ ملقتىض خالًفا املظهر؛ موضع املضمر يوضع السادس:

عادل. هللا هو نحو: السامع، ذهن
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البالغة جواهر

الناس. نفع من الناس خري نحو: التمكني، لزيادة املضمر؛ موضع املظهر ويوضع
(أي: بكذا» يأمر املؤمنني «أمري الخليفة: كقول السامع، نفس يف املهابة إللقاء أو

آمر). أنا
أتأذن). (أي: أتكلم» أن موالي يل «أيأذن نحو: لالستعطاف، أو

وذلك: عليه،5 لفظه إطالق يف اآلخر عىل الشيئني أحد ترجيح وهو التغليب، السابع:

وقياسه اْلَقاِنِتنَي﴾ ِمَن ﴿َوَكانَْت تعاىل: قوله يف املؤنث، عىل املذكر كتغليب (١)
والقمر». «للشمس والقمرين واألم»، «لألب األبوين ونحو: «القانتات»،

والحسني». «الحسن يف «الَحَسنني» نحو: غريه، عىل األخف وكتغليب (٢)
آَمنُوا َوالَِّذيَن ُشَعيُْب يَا ﴿َلنُْخِرَجنََّك تعاىل: كقوله األقل، عىل األكثر وكتغليب (٣)

ِملَِّتنَا﴾. ِيف َلتَُعوُدنَّ أَْو َقْريَتِنَا ِمْن َمَعَك
وعاد؛ منها خرج ثم قط، فيها يكن لم أنه مع ِملتهم، إىل الَعْود يف «شعيب» أُدخل

لألكثر. تغليبًا
اْلَعاَلِمنَي﴾. َربِّ هلِلِ ﴿اْلَحْمُد تعاىل: كقوله غريه، عىل العاقل وكتغليب (٤)

أجمعني. وأصحابه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل

وآخًرا. أوًال املستعان وهللا البيان، علم ويليه املعاني، علم تم

هوامش

التحري لشدة الشجر؛ عن الجزع انتفاء سبب عن طريف أخت تجاهلت (1)
والتضجر.

و«أدخلت الحوض» عىل الناقة «عرضت فنحو: املعنى، يف بالتأمل عليه ويستدل (2)
له ما عىل يكون العرض ألن الناقة» عىل الحوض «عرضت أصله: أصبعي»، يف الخاتم
الظاهر أن والنكتة الخاتم»، هو الظرف «ألن الخاتم يف أصبعي أدخلت وأصله: «إدراك».
هنا ما كان وملا الظرف، نحو املظروف وتحريك عليه، املعروض إىل باملعروض اإلتيان

لطيًفا. اعتباًرا يتضمن حيث يقبل وإنما االعتبار، لهذا رعاية الكالم؛ قلبوا بالعكس
نواحيه. وأرجاؤه: البعيدة. املفازة وامَلْهَمه: (3)
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ذهن يف اليشء صورة بإحضار املشاهدة إليهام املايض موضع املضارع يوضع (4)
الحارض. بصيغة السامع

والتغلب عليه، له ترجيًحا اآلمر؛ عىل الصاحبني أحد لفظ إطالق هو التغلب: (5)
أعلم. وتعاىل سبحانه وهللا العرب، كالم يف كثري
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البيان علم

والظهور.2 واإليضاح، الكشف، لغة: البيان1 (أ)
بعضها يختلف بطرق الواحد املعنى إيراد بها يُعرف3 وقواعد أصول واصطالًحا:

املعنى. ذلك نفس عىل العقلية الداللة وضوح يف بعض عن
عليه. الداللة وضوح يف مختلفة بأساليب أداؤه يستطاع الواحد فاملعنى

الشاعر: قول — مثًال — «العلم» فضل بيان يف تقرأ فإنك

ال��م��ن��س��وب ب��ال��ف��ت��ى ي��ق��ع��د وال��ج��ه��ل ال��ع��ال إل��ى ب��ال��خ��س��ي��س ي��ن��ه��ض ال��ع��ل��م (١)

وجهه: هللا كرم «عيل» اإلمام كالم نفسه املعنى يف تقرأ ثم
بحر. والحكمة نهر، العلم (٢)

يطوفون. النهر حول والعلماء (٣)
يغوصون. البحر وسط والحكماء (٤)

يسريون. النجاة سفن يف والعارفون (٥)
مشهًدا عينيك أمام يضع تراه كما بعض، من أوضح الرتاكيب هذه بعض أن فتجد

«العلم». فضل من عنه الكالم يُريد ما فهمك إىل يقرِّب حسيٍّا،
ذلك حول طائفني أشخاًصا لك ويصور ببحر، الحكمة ويشبِّه بنهر، يشبِّهه فهو
الحكماء»، «هم البحر ذلك وسط غائصني أشخاًصا لك ويصور العلماء»، «هم النهر
العالم هذا مخاطر من للنجاة البحر ذلك يف ماخرة سفنًا راكبني أشخاًصا لك ر ويصوِّ

املعرفة». أرباب «هم



البالغة جواهر

الروعة ة شدَّ من إعجابك ويستثري نظرك، يستوقف البديع املشهد هذا أن شك وال
البالغة. رس هو الذي «البيان» بفضل التشبيه، من املستمدَّة والجمال،

والكناية. واملجاز، التشبيه، حيث: من العربية، األلفاظ العلم: هذا وموضوع (ب)
«مجاز ى املسمَّ كتابه يف العلم هذا مسائل َن َدوَّ الذي عبيدة» «أبو وواضعه (ج)
أساسه، فأحكم القاهر» «عبد اإلمام إىل وصل حتى فشيئًا، شيئًا ينمو زال وما القرآن»
العسكري». هالل وأبو وُقدامة، املعتز، وابن «الجاحظ، وتبعه قواعده، ورتب بناءه، وشيد
من فيه ما ومعرفة ومنظومه» «منثوره العرب كالم أرسار عىل الوقوف وثمرته (د)
إعجاز مرتبة إىل بها يصل التي البالغة درجات يف وتباين الفصاحة، فنون يف تفاوت

بمثله. اإلتيان عن وعجزوا محاكاته، يف واإلنس الجن حار الذي الكريم» «القرآن
ومباحث. أبواب الفن هذا ويف
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األول الباب

التشبيه يف

تمهيد

وإدنائه الجيل، إىل الخفي إلخراجه وذلك البالغة؛ يف حسن وموقع وجمال، روعة للتشبيه
رشًفا ويكسوها وفضًال، جماًال ويكسبها ووضوًحا، رفعة املعاني يزيد القريب، من البعيد
ر متوعِّ األطراف، ب متشعَّ الحوايش، ممتد الخطو، فسيح النطاق، واسع فن فهو ونُبًال؛

الجدوى. غزير املجرى، دقيق املدرك، غامض املسلك،
من وجه أو التوضيح، مع ملوصوف صفة إثبات أردت إذا أنك البيان أساليب ومن
االثنني بني وعقدت فيه، واضحة الصفة هذه تكون آخر، يشء إىل عمدت — املبالغة
ل أوَّ التشبيه كان لهذا إثباتها؛ يف املبالغة أو الصفة، لتوضيح وسيلة تجعلها مماثلة،

املعنى. لبيان الطبيعة عليه تدل طريقة

األربعة أركانه وبيان التشبيه تعريف

ومثيله. هذا ِشبه هذا يقال: التمثيل، لغة: التشبيه
أو صفة يف اشرتاكهما ُقِصد أكثر، أو أمرين بني مماثلة عقد اصطالًحا: والتشبيه

املتكلم. يقصده لغرض بأداة؛ أكثر،
أربعة: التشبيه وأركان

بغريه. إلحاقه يُراد الذي األمر هو املشبه: (١)
املشبه. به يلحق الذي األمر هو به: املشبه (٢)

التشبيه.) طريف يُسميان الركنان (هذان
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يف منه أقوى به املشبه يف ويكون الطرفني، بني املشرتك الوصف هو الشبه: وجه (٣)
توضيحه. سيأتي كما يُحذف وقد الكالم، يف الشبه وجه يُذكر وقد املشبه،

وقد به، باملشبه املشبه ويربط التشبيه، عىل يدل الذي اللفظ هي التشبيه: أداة (٤)
وكان العدل، يف كامليزان رعيته يف عمر كان نحو: تُحذف، وقد التشبيه يف األداة تُذكر

والعطف. الرحمة يف كالوالد فيهم

األربعة أركانه وبيان التشبيه عىل تمرين

ن��ض��ر غ��ص��ن ع��ل��ى ال��غ��ي��ث ج��اده��ا وش��ذًا ل��م��ًس��ا ك��ال��وردة أن��ت

وال��ع��ل��ي��ُم ج��ه��ول��ه��م س��واء ق ال��رز ف��ي ك��ال��س��وائ��م ال��ن��اس إن��م��ا

ُح��س��ن��ا ال��ب��در وش��ب��ي��ه ل��ي��نً��ا ال��غ��ص��ن م��ث��ل أن��ت

ت��ث��ن��ى ق��د س��واد ف��ي ح��ظ��ي م��ث��ل ش��ع��ر ل��ك

دع��ائ��ي ت��س��ت��ج��ي��ب ال ل��ك��ن ر ال��ق��د ف��ي ال��ق��در ك��ل��ي��ل��ة ع��ن��دي أن��ت

ت��دب��ي��ر ال��م��س��ك��ي��ن ل��ل��ع��اش��ق ف��ي��ه م��ا ل��ه م��رد ال ي��أت��ي ك��ال��م��وت ال��ع��ش��ق

ك��ال��ه��الل ال��ت��غ��ي��ب ف��ي ت��ك وال ي��وم ك��ل ت��ظ��ه��ر ك��ال��ش��م��س وك��ن

ت��ع��وي��ًض��ا ي��ع��ط��ي��ك وال ش��يء أع��ز ت��م��ن��ح��ه ال��م��ي��ت ك��ق��ب��ر ال��رج��ال ب��ع��ض
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ال��ج��ري ف��ي وك��ال��م��اء ت��ه��وي إذ وك��ال��ص��خ��ر وس��رع��ة ل��ونً��ا ال��ب��رق ت��ح��اك��ي وخ��ي��ل

ك��ال��ح��ج��ج ال��ط��ول ف��ي إع��راض��ه وي��وم ق��ص��ٍر ف��ي ك��ال��ي��وم إق��ب��ال��ه أع��وام

ب��دا ع��ذار غ��ص��ن ال��ردى ق��ل��ب��ي أورد
ال��ه��دى م��ث��ل أب��ي��ض ف��ي ك��ال��ك��ف��ر أس��ود

ل��س��ان��ي خ��ي��ر ك��ل ال��ل��ه وج��زى خ��ي��ًرا ع��ي��ن��ي دم��ع ال��ل��ه ج��زى ال

ك��ت��م��ان ذا ال��ل��س��ان ووج��دت ش��ي��ئً��ا ي��ك��ت��م ف��ل��ي��س دم��ع��ي ث��م
ب��ال��ع��ن��وان ع��ل��ي��ه ف��اس��ت��دل��وا ط��ي أخ��ف��اه ال��ك��ت��اب م��ث��ل ك��ن��ت

يُ��َم��ل ال ألن��ه م��ح��ل ع��ن��دي ل��ل��ورد
األج��ل األم��ي��ر وه��و ج��ن��د ال��ري��اح��ي��ن ك��ل
ذل��وا ع��اد إذا ح��ت��ى وب��اه��وا ع��زوا غ��اب إن

حيسوعقيل إىل التشبيه طرق تقسيم يف األول: املبحث (1)

به». واملشبه «املشبه التشبيه طرفا

كالشمس «أنت نحو: الظاهرة» الخمس الحواس بإحدى مدركان «أي حسيان1 إما (١)
بالورد». «الخد تشبيه يف وكما الضياء» يف

الحق عن «الضالل ونحو: كالحياة»، «العلم نحو بالعقل، مدركان أي: عقليان؛ وإما
كاملوت». «الجهل ونحو: كالعمى»

كاملوت. السوء طبيب نحو: عقيل، به واملشبه حيس املشبه وإما (٢)
كالنور. العلم نحو: حيس، به واملشبه عقيل املشبه وإما (٣)
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والحظ، والخلق، كالرأي، ذهنًا: املحقق فيشمل الحيس، عدا ما هو العقيل أن واعلم
والشجاعة. والذكاء، والعلم، واألمل،

الخارج، يف بعضها أو كلها، ألجزائه وال له، وجود ال ما وهو الوهمي، أيًضا ويشمل
الحواس. بإحدى مدرًكا لكان وجد ولو

والجوع، والشبع، والفرح، كالفم، الباطنة: بالقوى يُدرك ما وهو الوجداني، ويشمل
والرِّي. والعطش،

والرتكيب اإلفراد باعتبار التشبيه طريف تقسيم يف الثاني: املبحث (2)

به». واملشبه «املشبه التشبيه طرفا

كالورد». و«خده كالشمس» «ضوءه نحو: «مطلقان»، مفردان إما (١)
املاء. عىل كالرَّاقم طائل بغري الساعي نحو: «مقيدان»،2 أو

كالسنان»، الزرقاء «العني ونحو: املنظوم» كاللؤلؤ «ثغره نحو: «مختلفان»، أو
املقيد. هو واملشبه

من حاصلة هيئة املركب يكون بحيث أجزائهما، إفراد يمكن لم تركيبًا مركبان وإما
من الوجه انتُزع وإذا واحًدا، شيئًا املتكلم اعتربها حتى تالصقت أشياء، من أو شيئني،

كقوله:3 التشبيه، من املتكلم قصد اختل بعض دون بعضها

إم��ام��ه��ا ف��ي��ه��ا ق��ام ص��الة ص��ف��وف وراءه وال��ن��ج��وم س��ه��ي��ًال ك��أن

فائدة لذهبت — صالة» صفوف النجوم و«كأن إمام» سهيًال «كأن قيل: لو إذ (٢)
التشبيه.

يف ترى كما به» «املشبه هيئة من املقصود زال أجزاؤه أُفردت إذا تركيبًا مركبان أو
أزرق: بساط عىل منتثر ِبُدرٍّ السماء كبد يف الالمعة النجوم شبه حيث اآلتي: الشاعر قول

أزرق ِب��س��اط ع��ل��ى نُ��ث��رن درٌر ل��وام��ًع��ا ال��ن��ج��وم أج��رام وك��أنَّ

مقبوًال، التشبيه كان — أزرق» بساط السماء و«كأن درر» النجوم «كأن قيل: لو إذ
به. املشبه بهيئة املقصود منه زال قد لكنه
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الخنساء:4 كقول بمركب، مفرد وإما (٣)

ن��ار رأس��ه ف��ي َع��َل��م ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ت��أت��م ب��ل��ُج أ أغ��ر

كالسم.5 املالح املاء نحو: بمفرد، مركب وإما (٤)
يكون بل مطلًقا، مفرًدا اآلخر يكون يكاد ال الطرفني أحد ُركب متى أنه واعلم
رضورة مركبًا الوجه كان تركيب أو تقييد هناك كان ومتى مقيًدا، مفرًدا أو مركبًا،

واملقيد. القيد من أو املركب، من انتزاعه

تعددهما6 باعتبار التشبيه طريف تقسيم يف الثالث: املبحث (3)

أربعة إىل أحدهما تعدد أو تعددهما باعتبار به» واملشبه «املشبه التشبيه طرفا ينقسم
وجمع. وتسوية، ومفروق، ملفوف، أقسام:

املشبه، مع املشبه كجمع مثله، مع منهما طرف كل جمع هو امللفوف: فالتشبيه (١)
ثم غريه، أو العطف، طريق عىل مًعا باملشبهات يُؤتى بحيث به، املشبه مع به واملشبه

كقوله: كذلك، بها باملشبهات يُؤتى

وق��د ووج��ه ش��ع��ر وغ��ص��ن وب��در ل��ي��ل
وخ��د وث��غ��ر ري��ق وورد ودر خ��م��ر

وكقوله:

ال��ب��رد ال��ع��ارض ت��ح��ت وال��ب��رق ك��ال��غ��ي��ث ووًغ��ى ن��ًدى ف��ي وق��ط��وب ت��ب��س��م

وكقوله:

ال��دروع7 ف��ي األس��ن��ة ك��أط��راف ب��اٍد ال��ل��ي��ل ف��وق ال��ش��ه��ب وض��وء
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كقوله:8 به، ُشبه ما مع مشبه كل جمع هو املفروق: والتشبيه (٢)

َع��نَ��م األك��ف وأط��راف ن��ي��ر دن��ا وال��وج��وه م��س��ك ال��ن��ش��ر

كقوله: به املشبه دون املشبه يتعدد أن هو التسوية» و«تشبيه (٣)

ك��ال��ل��ي��ال��ي ك��اله��م��ا وح��ال��ي ال��ح��ب��ي��ب ص��دغ
ك��ال��آلل��ي وأدم��ع��ي ص��ف��اء ف��ي وث��غ��ره

املشبهات. بني فيه للتسوية بذلك ُسمي
كقوله: املشبه، دون به املشبه يتعدد أن هو الجمع: وتشبيه (٤)

أق��اح9 أو ب��رد أو م��ن��ض��د ل��ؤل��ؤ ع��ن ي��ب��س��م ك��أن��م��ا

كقوله: بها مشبهات ثالث بني فيه للجمع الجمع؛ بتشبيه ُسمي

وال��غ��زاال ال��غ��زال��ة ت��ح��ك��ي ال��ض��ح��ى رأد ب��ن��ا م��رت

وكقوله:

م��زي��دا أص��اب��ت ل��م��ا إل��ي��ه ـ��ن ال��ح��س��ـ م��ن اس��ت��زدت ل��و ح��س��ن ذات
وج��ي��دا ط��رًف��ا وال��ري��م ا ق��دٍّ ن ال��ل��د وال��ق��ض��ي��ب ب��ه��ج��ة ال��ش��م��س ف��ه��ي

تمرين

يأتي: فيما التشبيه طريف أحوال اذكر
الغضا. كجمر كالهما الجاهل واالبن املنافق الصديق ينجع. ال كدواء ينفع ال علم

الطعام. من كالحمية األنام من الحمية الباطل. أهل عىل سيف الحق
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البرصي: لنكك بن محمد قال

ع��ل��وج ع��ل��ى ال��زم��ان وخ��ل��ف��ن��ي وب��ادوا وان��ق��رض��وا األم��راء ق��ض��ى
ال��خ��روج ف��ائ��دة ل��ف��ق��د ف��ق��ل��ت ا ج��دٍّ ال��ب��ي��ت ل��زم��ت ق��د وق��ال��وا
ال��س��روج أع��ل��ى ف��ي ال��ب��ي��ن ودار ف��ي��ه��م أب��ص��رت إذا أل��ق��ى ف��م��ن
ال��ب��روج أع��ل��ى ف��ي ال��ج��ود ك��أن ح��ت��ى ال��ج��ود ف��ي��ه ع��ز زم��ان

وم��ن��اال وض��ي��اء ح��س��نً��ا ال��ب��در ش��ب��ي��ه ي��ا
واع��ت��داال وق��واًم��ا ل��ي��نً��ا ال��غ��ص��ن وش��ب��ي��ه
وم��الال ون��س��ي��ًم��ا ل��ونً��ا ال��ورد م��ث��ل أن��ت
زاال ب��ال��ق��رب س��رن��ا م��ا إذا ح��ت��ى زارن��ا

ت��ص��ور ك��ي��ف األرض وج��وه تَ��ري��ا ن��ظ��َريْ��ك��م��ا ��يَ��ا ت��َق��صَّ ص��اح��ب��يَّ ي��ا
م��ق��م��ر10 ه��و ف��ك��أن��م��ا ال��رُّبَ��ى زه��ر ش��اب��ه ق��د م��ش��م��ًس��ا ن��ه��اًرا ت��ري��ا

ازدواج ك��ل ت��زاوج ه��ن��اك ل��ف��ظ ت��ح��ت ب��دي��ع م��ع��نً��ى ف��ك��م
ال��م��زاج م��ع��ت��دل ج��س��م ف��ي س��رت ك��روح أو زج��اج ف��ي ك��راٍح

ن��ه��ار وال��ب��ي��اض ل��ي��ل وال��ط��رف ري��اض وال��ع��ذار ورٌد ال��خ��د
واإلدب��ار اإلق��ب��ال ف��ي ك��ال��ظ��ل ه��م��و وال��دن��ي��ا واإلن��س��ان ال��ع��م��ر

ك��واك��ب��ه11 ت��ه��اوى ل��ي��ل وأس��ي��اف��ن��ا رءوس��ن��ا ف��وق ال��ن��ق��ع م��ث��ار ك��أن

ال��م��زرَّد12 ال��ن��ق��ش خ��ض��رة ف��ي ب��ن��ان��ه��ا ك��أن خ��ود
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زب��رج��د م��ن ت��ك��ون ش��ب��ك ف��ي ال��ب��ل��ور م��ن س��م��ك

ال��ب��ال��ي وال��ح��ش��ف ال��ع��ن��اب وك��ره��ا ل��دى وي��اب��ًس��ا13 رط��بً��ا ال��ط��ي��ر ق��ل��وب ك��أن

ل��ع��م��ي��ان14 ب��ي��ت ف��ي ال��ش��م��ع ك��واق��د ي��ع��رف��ه ل��ي��س م��ن م��ع ال��خ��ي��ر ي��ص��ن��ع م��ن

التشبيه طريف تقسيم يف ملخصالقول (1-3)

يشرتكان: فالحسيان ومختلفني. وعقليني حسيني إىل طرفية باعتبار التشبيه ينقسم أوًال:

الظلمة يف بالليل والشعر اإلرشاق، يف بالنهار املرأة كتشبيه مبرصة، صفة يف (١)
الشاعر: قول يف كما والسواد،

أس��ح��م ل��ي��ل وه��و ف��ي��ه وت��غ��ي��ب ش��ع��ره��ا ق��ي��ام م��ن ت��س��ح��ب ف��رع��اء
م��ظ��ل��م15 ع��ل��ي��ه��ا ل��ي��ل وك��أن��ه م��ش��رق ن��ه��ار ف��ي��ه ف��ك��أن��ه��ا

سجع «سجع ونحو: الطيور»، تغريد «غرد نحو: مسموعة، صفة يف أو (٢)
وكتشبيه النحل»، كدوي دويٍّا «أسمع ونحو: الثكىل»، أنني «أنَّ ونحو: القمري»،

الشاعر: قول يف الفراريج بصوت الرحل إنقاض

ال��ف��راري��ج16 إن��ق��اض ال��م��ي��س أواخ��ر ب��ن��ا إي��غ��ال��ه��ن م��ن أص��وات ك��أن

باملزامري. الكريم القرآن قراءة يف الحسنة األصوات وكتشبيه
يف بالخمر الريق وكتشبيه بالعسل، الحلوة الفواكه كتشبيه مذوقة، صفة يف أو (٣)

الشاعر: قول

ال��ع��س��ل وذوب ال��خ��زام��ى وري��ح ال��غ��م��ام وص��وب ال��ُم��دام ك��أن
اع��ت��دل17 ال��س��م��اء وس��ط ال��ن��ج��م إذا أن��ي��اب��ه��ا ب��رد ب��ه ي��ع��ل
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ة: الرُّمَّ ذي قول يف بالحرير الجسم كتشبيه ملموسة، صفة يف أو (٤)

ن��ذر18 وال ه��راء ال ال��ح��واش��ي رخ��ي��م وم��ن��ط��ق ال��ح��ري��ر م��ث��ل ب��ش��ر ل��ه��ا
ال��خ��م��ر ت��ف��ع��ل م��ا ب��األل��ب��اب ف��ع��والن ف��ك��ان��ت��ا ك��ون��ا ال��ل��ه ق��ال وع��ي��ن��ان

بالعنرب. والنكهة باملسك، الريحان كشبيه مشمومة، صفة يف أو (٥)
كتشبيه وذلك الحواس؛ بإحدى مادتهما» وال «هما يدركا لم اللذان هما والعقليان:

باإلبصار. الخري إىل واالهتداء بالعمى، الحق عن والضالل بالعذاب، السفر
بالنار الغضب كتشبيه حسيٍّا، به واملشبه عقليٍّا املشبه يكون أن إما واملختلفان:

الشاعر: قول يف بالليل الرأي وكتشبيه واالشتعال، التلظي من

ب��إص��ب��اح إال ي��ن��ج��ل��ي ال وال��ل��ي��ل ج��وان��ب��ه م��س��ود ك��ال��ل��ي��ل ال��رأي

الحسن بالخلق الكالم كتشبيه عقليٍّا به واملشبه حسيٍّا املشبه يكون أن وإما
عباد: بن الصاحب قول يف الكريم بخلق العطر وكتشبيه عقليٍّا،

أخ��الق��ه19 ل��ه أه��دى ف��ك��أن��م��ا ث��ن��ائ��ه ط��ي��ب م��ث��ل ع��ط��ًرا أه��دي��ت

مختلفني، أو مقيدين، أو مطلقني، مفردين إىل: طرفيه باعتبار التشبيه ينقسم ثانيًا:
مختلفني. أو مركبني وإىل

﴿َفِإذَا تعاىل: قوله يف الحمرة يف بالدهان السماء كتشبيه املطلقان فاملفردان
َهاِن﴾.20 َكالدِّ َوْرَدًة َفَكانَْت َماءُ السَّ ِت انَْشقَّ

القيس: امرئ قول يف باألنبوب والساق بالجديل، الكشح وكتشبيه

ال��م��ذل��ل21 ال��س��ق��ي ك��أن��ب��وب وس��اق م��خ��ص��ر ك��ال��ج��دي��ل ل��ط��ي��ف وك��ش��ح

ال فيمن كقولهم ذلك، نحو أو ظرف، أو حال، أو إضافة، أو بوصف، واملقيدان
هذه عىل الساعي هو فاملشبه املاء»، عىل «كالراقم هو فائدة: عىل سعيه من يحصل
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يف والرتك الفعل بني التسوية الشبه ووجه القيد، بهذا الراقم هو به واملشبه الصفة،
وكقوله: الفائدة.

رع��ش��اء22 ي��د ف��ي ص��ق��ي��ًال س��ي��ًف��ا ح��ك��ت ق��د األرائ��ك ب��ي��ن م��ن وال��ش��م��س

ة: الرُّمَّ ذي قول يف كما املقيد، هو به واملشبه واملختلفان

ال��م��س��ل��س��ل23 ال��رداء ك��أخ��الق رس��وًم��ا ف��اس��أل م��ي��ة أط��الل ف��ي ال��ع��ي��س ق��ف

الشاعر: قول يف كما املقيد، هو املشبه أو

ح��اب��ل24 ك��ف��ة ال��م��ط��ل��وب ال��خ��ائ��ف ع��ل��ى ع��ري��ض��ة وه��ي األرض ف��ج��اج ك��أن

الشاعر: كقول واملركبان

وت��ب��ل��ج ت��ف��ج��ر ف��ي��ه ه��و أب��ي��ض ب��غ��ي��م م��ن��ت��ق��ب ال��ب��در
ت��ت��زوج ول��م م��ح��اس��ن��ه��ا ك��م��ل��ت إذ ال��م��رآة ف��ي ال��ح��س��ن��اء ك��ت��ن��ف��س

َكَرَماٍد أَْعَمالُُهْم ِبَربِِّهْم َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َمثَُل تعاىل: كقوله مفرد، واملشبه واملختلفان
الشاعرة: وكقول َعاِصٍف﴾. يَْوٍم ِيف الرِّيُح ِبِه ْت اْشتَدَّ

ن��ار رأس��ه ف��ي ع��ل��م ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ت��أت��م أب��ل��ج أغ��ر

املتنبي: الطيب أبي كقول مفرد، به املشبه أو

ش��ي��م ن��ف��وس��ه��م ف��ي ك��أن��ه��ا وأوج��ه��ه��م أع��راض��ه��م ت��ش��رق

الوجوه فإرشاق الطيبة)، (األخالق الشيم بإرشاق والوجوه األعراض إرشاق شبه
وطيبها. برشفها األعراض وإرشاق ببياضها،
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إىل: طرفيه باعتبار ينقسم التشبيه ثالثًا:

ثم غريه، أو العطف، طريق عىل أوًال باملشبهات فيه أتى ما وهو ملفوف، (١)
الشاعر: كقول كذلك، بها باملشبهات

وق��د ووج��ه ش��ع��ر وغ��ص��ن وب��در ل��ي��ل
وخ��د وث��غ��ر ري��ق وورد ودر خ��م��ر

والخمر األول. البيت يف — بالقد والغصن بالوجه، والبدر بالشعر، الليل شبه
أوًال، املشبهات ذكر وقد الثاني. البيت يف — بالخد والورد بالثغر، والدر بالريق،

الشاعر. نظم يف ترى كما ثانيًا، بها واملشبهات
أبي كقول وآخر بآخر ثم به، ومشبه بمشبه فيه أتى ما وهو مفروق، وإىل (٢)

نواس:

ب��ع��ن��اب ال��ورد وت��م��س��ح ن��رج��س م��ن ال��در ف��ت��ذري ت��ب��ك��ي

بالبياض، السواد اجتماع من فيه ملا بالنرجس؛ والعني لصفائه، بالدر؛ الدمع شبه
بالورد. والوجه

إىل: طرفيه باعتبار أيًضا التشبيه ينقسم رابًعا:

الشاعر: كقول املشبه، فيه تعدد ما وهو التسوية: تشبيه (١)

ك��ال��ل��ي��ال��ي ك��اله��م��ا وح��ال��ي ال��ح��ب��ي��ب ص��دغ
ك��ال��آلل��ي25 وأدم��ع��ي ص��ف��اء ف��ي وث��غ��ره

ثغر شبه الثاني ويف السواد، يف بالليايل هو وحاله الحبيب صدغ األول يف شبه
واإلرشاق. القدر يف بالآليل ودموعه الحبيب
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البحرتي: كقول به، املشبه فيه تعدد ما وهو الجمع: تشبيه (٢)

ال��وش��اح م��ك��ان م��ج��دول أغ��ي��د ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ل��ي ن��دي��ًم��ا ب��ات
أق��اح26 أو ب��رد أو م��ن��ض��د ل��ؤل��ؤ ع��ن ي��ب��س��م ك��أن��م��ا

هذه عىل الكالم تقدم وقد واألقاح، والربد، باللؤلؤ، أشياء: بثالثة ثغره شبه
األقسام.

به الشَّ وجه باعتبار التشبيه تقسيم يف الرابع: املبحث (4)

نحو: يف كالكرم فيه، الطرفني اشرتاك يُقصد الذي الخاص27 الوصف هو الشبه: وجه
كالعنرب». و«أخالقه كاملسك» سرية «له ونحو: كحاتم»، «خليل

الخسيس وإبراز التناسب، منزلة التضاد بتنزيل ادعائيٍّا يكون قد الطرفني واشرتاك
باعتبار التشبيه وينقسم املقام، من ذلك ويظهر تمليًحا، أو تهكًما الرشيف صورة يف

إىل: الشبه وجه

كان حسيٍّا متعدد، من منتزًعا وصًفا فيه الشبه وجه كان ما وهو تمثيل: تشبيه (١)
كقوله: حيس، غري أو

ي��غ��ي��ب ث��م ال��ش��ه��ر ت��م��ام ي��واف��ي وض��وئ��ه ك��ال��ش��ه��اب إال ال��م��رء وم��ا

هالًال، يبدو إذ املتعددة؛ القمر أحوال من الشاعر انتزعه الفناء، رسعة الشبه فوجه
التمثيل. تشبيه ويُسمى املحاق، يدركه حتى ينقص، ثم بدًرا، فيصري

متعدد، من منتزعة صورة فيه الشبه وجه يكن لم ما وهو تمثيل: غري وتشبيه (٢)
الشاعر: قول ومثل كالبدر» «وجهه نحو:

م��غ��زل ح��ظ ب��غ��ي��ر ال��ب��ل��ي��غ ق��ل��م رت��ب��ة ل��ك ب��آل��ة ت��ط��ل��ب��نَّ ال

متعدد. من منتزًعا وليس الفائدة، قلة الشبه فوجه
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كالنسيم فريد «طبع نحو: ملزومه، أو الشبه، وجه فيه ذكر ما وهو ومفصل: (٣)
قول ومثل حالوة»، كالعسل و«ألفاظه حسنًا» كالدر و«كالمه جوًدا» كالبحر و«يده رقة»

الرومي: ابن

واع��ت��داال وق��واًم��ا ل��ي��نً��ا ال��غ��ص��ن وش��ب��ي��ه وم��ن��اال وض��ي��اءً ح��س��نً��ا ال��ب��در ش��ي��ب��ه

الكالم يف «النحو نحو: يستلزمه، ما وال الشبه، وجه فيه يذكر ما وهو ومجمل: (٤)
قوله: ومثل كل. يف اإلصالح هو الشبه فوجه الطعام» يف كامللح

ع��ن��ك��ب��وت م��ن ن��س��ج��ه ك��ب��ي��ت ال��دن��ي��ا إن��م��ا

ما ومنه ظاهًرا، يكون أن وإما خفيٍّا يكون أن إما املجمل الشبه وجه أن واعلم
كذلك. ليس ما ومنه الشبه، بوجه يُشعر بوصف كالهما أو الطرفني أحد فيه وصف

املشبه إىل املشبه من الذهن فيه ينتقل الوجه ظاهر كان ما وهو مبتذل: وقريب (٥)
الرأي. بادئ وجهه لظهور وتأمل؛ نظر شدة إىل احتياج غري من به،

وجهه لكون أو الحمرة، يف بالورد الخد كتشبيه فيه، تفصيل ال وجهه لكون وذلك
بالنرجس. العيون أو االستدارة، أو اإلرشاق يف بالبدر الوجه كتشبيه التفصيل، قليل

الشاعر: كقول الغرابة، إىل ابتذاله عن يخرجه بما القريب يف يترصف وقد

ح��ي��اء ف��ي��ه ل��ي��س ب��وج��ه إال ن��ه��ارن��ا ش��م��ُس ال��وج��ه ه��ذا ت��ل��َق ل��م

الغرابة. إىل أخرجه الحياء حديث ولكن مبتذل، بالشمس الحسن الوجه تشبيه فإن
تشبيهات عدة بني بالجمع وذلك الغرابة؛ إىل االبتذال من الشبه وجه يخرج وقد

الشاعر: كقول

أق��اح أو ب��رد أو م��ن��ض��د ل��ؤل��ؤ ع��ن ي��ب��س��م ك��أن��م��ا

كقوله: رشط، باستعمال أو

أف��ول ل��ل��ث��اق��ب��ات ي��ك��ن ل��م ل��و ث��واق��بً��ا ال��ن��ج��وم م��ث��ل ع��زم��ات��ه
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وتدقيق فكر إىل به املشبه إىل املشبه من االنتقال يف احتاج ما وهو غريب: وبعيد (٦)
كقوله: الرأي، بادئ وجهه لخفاء نظر؛

األش��ل ك��ف ف��ي ك��ال��م��رآة وال��ش��م��س

الرسيعة والحركة اإلرشاق، مع االستدارة من الحاصلة الهيئة هو فيه» الوجه «فإن
من يفيض حتى ينبسط بأن يهم كأنه الشعاع ترى حتى اإلرشاق، تموج مع املتصلة

االنقباض. إىل فريجع له يبدو ثم الدائرة، جوانب
يف فائدة فال وإال املشبه، يف منه أقوى به املشبه يف يكون أن املشبه وجه وحكم

التشبيه.

تمرين

ييل: فيما منها كل وأقسام التشبيه أركان بنيِّ

ن��ار ج��ذوة ال��م��اء ف��ي م��ت��ط��ل��ب ط��ب��اع��ه��ا ض��د األي��ام وم��ك��ل��ف (١)

ج��ب��ل28 إل��ى ي��ه��وي ج��ب��ل ك��أن��ه وأق��رع��ه ط��وًرا ي��ق��رع��ن��ي وال��ده��ر (٢)

ال��م��ح��ل29 األن��س م��ن ي��دن��ي��ه��ا ف��ك��ال��وح��ش أزوره��م أو ب��ع��ده ق��وًم��ا أْغ��َش ف��إن (٣)

ح��اج��ب30 ل��ه��ا ل��ي��س م��ش��رق��ة ب��دت ق��د م��ش��رق��ه��ا م��ن ال��ش��م��س (٤)
ذائ��ب ذه��ب ف��ي��ه��ا ي��ج��ول أُح��م��ي��ت ب��وت��ق��ة ك��أن��ه��ا

طرفاها.» أين يُْدرى ال املفرغة كالحلقة «هم بنيها: تصف أعرابية قالت (٥)

أق��م��ار31 وج��وه��ه��م وب��ي��ض س��ح��ب أك��ف��ه��م وف��ي��ض ق��ض��ب ع��زم��ات��ه��م (٦)

262



التشبيه يف

ييضء الرساج مثل به يعمل وال الخري يعلم الذي «مثل وجهه: هللا كرم عيل قال (٧)
نفسه.» ويحرق للناس

ازددت رشبًا منه ازددت كلما امللح، كاملاء «الدنيا ودمنة: كليلة صاحب قال (٨)
عطًشا.»

ات��ف��ق��ا ق��د وإن��ص��اف ظ��ل��م ال��ع��ي��ن ف��ي ك��أن��ه��م��ا ف��ح��م إل��ى ب��ن��ار ف��ان��ه��ض (٩)

ب��ك��وك��ب32 ال��رج��ال ع��ل��ى ي��ك��ر ق��م��ًرا ف��ت��خ��ال��ه ال��وغ��ى ظ��ل��م ف��ي ف��ت��راه (١٠)

م��ف��ض��ض ل��ج��ام أو نَ��ْور ت��ف��تُّ��ح ل��ي��ل��ه��ا أواخ��ر ف��ي ال��ث��ري��ا ك��أن (١١)

ج��ل��ن��ار33 ع��ل��ى ط��ل ب��ق��ي��ة خ��ده��ا ع��ل��ى ال��دم��وع ك��أن (١٢)

غ��م ع��ارض ش��اب��ه س��رور م��ث��ل وظ��ل��م وض��ي��اء وغ��ي��م ص��ح��و (١٣)

التمثيل تشبيه يف الخامس: املبحث (5)

فكر، إمعان إىل يحتاج الذي التفصيل من وجهه يف ملا غريه؛ من أبلغ التمثيل: تشبيه
النفوس تحريك يف قواها ويضاعف قدرها، يرفع املعاني: يف أثًرا أعظم وهو نظر، وتدقيق
يحتاج ثم ومن أسطع؛ كان برهانًا أو أوجع، كان ا ذمٍّ أو أوقع، كان مدًحا كان فإن لها،
أو كانت حسية متعددة، أمور من املنتزعة الصورة الستخراج فهمه؛ يف الذهن كد إىل

الشاعر: كقول الشبه» «وجه لتكون حسية؛ غري

م��رت��ع��ش ك��فِّ ف��ي ب��دت ِت��بْ��ر م��رآة م��ط��ل��ع��ه��ا ع��ن��د ت��ح��ك��ي ال��ش��م��س والح��ت
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كف يف تضطرب ذهب من بمرآة مضطربة المعة حمراء تطلع حني الشمس فمثل
ترتعش.

نوعان: التمثيل وتشبيه
َكَمثَِل يَْحِملُوَها َلْم ثُمَّ التَّْوَراَة لُوا ُحمِّ الَِّذيَن ﴿َمثَُل نحو: األداة، ظاهر كان ما األول:
واملشبه بها، ما يعقلوا ولم التوراة حملوا الذين هم فاملشبه أَْسَفاًرا﴾، يَْحِمُل اْلِحَماِر
ووجه الكاف، واألداة منها، استفادته دون النافعة، الكتب يحمل الذي «الحمار» به

فائدة». دون النافع حمل يف التعب من الحاصلة «الهيئة الشبه
«أراك يفعله وأال يفعله أن بني اليشء يف يرتدد للذي كقولك األداة، خفي كان ما الثاني:
ثم مرة، رجًال يقدم من مثل ترددك يف أراك األصل: إذ أخرى»؛ ر وتؤخِّ رجًال تقدِّم

أخرى. مرة يؤخرها
بالشك. املصحوبني واإلحجام اإلقدام هيئة الشبه ووجه محذوفة، فاألداة

التمثيل تشبيه مواقع (1-5)

موقعان: التمثيل لتشبيه

كثري وهو مصاحبًا، وبرهانًا موضًحا، قياًسا فيكون الكالم، مفتتح يف يكون أن (١)
َسبَْع أَنْبَتَْت َحبٍَّة َكَمثَِل ِهللا َسِبيِل ِيف أَْمَواَلُهْم يُنِْفُقوَن الَِّذيَن ﴿َمثَُل نحو: القرآن، يف ا جدٍّ

َحبٍَّة﴾. ِمئَُة ُسنْبَُلٍة ُكلِّ ِيف َسنَاِبَل
به تثبت الذي الربهان فيشبه وتقريرها، إليضاحها املعاني؛ تمام بعد يجيء ما (٢)

نحو: الدعوى،

ال��ودائ��ع تُ��رد أن ي��وًم��ا ب��د وال ودائ��ع إال واأله��ل��ون ال��م��ال وم��ا

ونحو:

ال��م��ق��ل س��وى م��أوى ل��ه ل��ي��س ك��ال��ن��وم م��ن��ازل��ن��ا ف��ي إال ال��م��ج��د ي��ن��زل ال
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النفس يف التمثيل تشبيه تأثري (2-5)

بالربهان؛ مؤيد وجالء بوضوح النفس إىل املعنى بعث القول صدر يف التمثيل وقع إذا
كان: املعاني استيفاء بعد أتى وإذا السامع، ليقنع

املتنبي: كقول إمكانها، عىل دليًال إما (١)

ال��رغ��ام34 ال��ذه��ب م��ع��دن ول��ك��ن ف��ي��ه��م ب��ال��ع��ي��ش م��ن��ه��م أن��ا وم��ا

نحو: الثابت، للمعنى تأييًدا وإما (٢)

ال��ي��ب��س ع��ل��ى ت��ج��ري ال ال��س��ف��ي��ن��ة إن م��س��ال��ك��ه��ا ت��س��ل��ك ول��م ال��ن��ج��اة ت��رج��و

هي ما إىل تجهله ومما جيل، إىل خفي من أخرجتها إذا تأنس النفس أن هذا وعلة
تمام: أبي قول سمعت إذا قدره، تقُدر ال ما األريحية من النفس تجد ولذا أعلم؛ به

ت��ت��ج��دَّد35 ف��اغ��ت��رب ل��دي��ب��اج��ت��ي��ه م��خ��ل��ق ال��ح��ي ف��ي ال��م��رء م��ق��ام وط��ول
ب��س��رم��د ع��ل��ي��ه��م ل��ي��س��ت أن ال��ن��اس إل��ى م��ح��ب��ة زي��دت ال��ش��م��س رأي��ت ف��إن��ي

يف وأنبل لْلِعْطف، أهز كان املدح يف كان فإن قوة، القول يُكسب فالتمثيل وبعُد:
يف وأبلغ للصدر، أشفى كان وعًظا كان وإن أشد، وقعه كان الذم يف كان وإن النفس،
الحباب: عالها كأًسا وصف من كقول أبعد، شأوه كان افتخاًرا كان وإن والزجر، التنبيه

ال��ن��دم��اء ع��ل��ى ي��ج��ل��وه��ا ق��ام إذ ك��أس��ه��ا ح��ام��ل وك��أنَّ وك��أن��ه��ا
ال��ج��وزاء ب��ك��واك��ب ال��دُّج��ى ب��در وج��ه��ه��ا ف��ن��ق��ط رق��ص��ت ال��ض��ح��ى ش��م��س

التشبيه36 أدوات يف السادس: املبحث (6)

مما وغريها وشبه، ومثل، وكأن، كالكاف، املماثلة: عىل تدل ألفاظ هي التشبيه: أدوات
وكذا ويشابه، ويساوي، ويماثل، ويضارع، ويضاهي، كيحكي، التشبيه: معنى يؤدي

فاعلها. أسماء
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حرف. وبعضها فعل، وبعضها اسم، بعضها التشبيه فأدوات
النسيم»، الرقة يف و«أخالقه كالبدر» «جمال نحو: ملحوظة، ملفوظة إما وهي

كاندفاعه. أي: السيل»؛ اندفاع الجيش «اندفع ونحو:
به املشبه يليها أن بعدها ملا املضافة األسماء من وشبه» ومثل، «الكاف، يف األصل

تقديًرا. أو لفًظا37
قوله: مثل املشبه، يليها أن يرادفها» وما وماثل، وشابه، «كأن، يف واألصل

ت��ع��رض��ا ق��د أم ال��ل��ي��ل ط��ال ل��ت��ن��ظ��ر ال��دج��ى ت��ش��ب��ر راح��ة ال��ث��ري��ا ك��أن

صافية. مرآة البحر كأن نحو: جامًدا، خربها كان إذا التشبيه تفيد وكأن
فاهم». «كأنك نحو: ا، مشتقٍّ خربها كان إذا الشك تفيد وقد

قوله: ومثل

ح��ب��ي��ب ال��ن��ف��وس ك��ل إل��ى ف��أن��ت م��رك��ب ال��ن��ف��وس ك��ل م��ن ك��أن��ك

أداة. يعترب وال التشبيه، حال عىل يدل «فعل» التشبيه أداة عن يغني وقد
تيقني عىل الداللة من اليقني فعل يف ملا املشابهة؛ قرب أفاد لليقني» «الفعل كان فإن
أَْوِديَتِِهْم ُمْستَْقِبَل َعاِرًضا َرأَْوُه ا ﴿َفَلمَّ نحو: مبالغة، التشبيه يفيد وهذا وتحققه، االتحاد

ُمْمِطُرنَا﴾. َعاِرٌض َهذَا َقالُوا
َغرَّاًرا. رسابًا الدنيا رأيت ونحو:

التحقق، بعدم اإلشعار من الرجحان فعل يف ملا بعدها؛ أفاد للشك» «الفعل كان وإن
وكقوله: َمنْثُوًرا﴾. لُْؤلًُؤا َحِسبْتَُهْم َرأَيْتَُهْم ﴿إِذَا نحو: ضعًفا، التشبيه يُفيد وهذ

أق��م��ار ع��ل��ى م��زردة ُس��ُح��بً��ا ح��س��ب��ت��ه��ا ال��دروع ل��ب��س��وا إذا ق��وم

اْلَمْكنُوِن﴾. اللُّْؤلُِؤ َكأَْمثَاِل * ِعنٌي ﴿َوُحوٌر تعاىل: قوله ونحو
َكاْألَْعَالِم﴾. اْلبَْحِر ِيف اْلُمنَْشآُت اْلَجَواِر ﴿َوَلُه تعاىل: قوله ونحو
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الشاعر: وكقول

ُم��ْس��َودُّ ال��ل��ي��ل م��ث��ل وال��ف��رع ُم��بْ��يَ��ضٌّ ال��ص��ب��ح م��ث��ل وال��وج��ه
��دُّ ال��ضِّ ُح��ْس��نَ��ه يُ��ظ��ه��ر وال��ض��د َح��ُس��نَ��ا اس��ت��ج��م��ع��ا ل��م��ا ض��دان

أداته باعتبار التشبيه تقسيم يف السابع: املبحث (7)

إىل: أداته باعتبار التشبيه ينقسم

الشاعر: كقول األداة، فيه ذُكرت ما وهو املرسل:38 التشبيه (أ)

ع��ن��ك��ب��وت م��ن ن��س��ج��ه ك��ب��ي��ت ال��دن��ي��ا إن��م��ا

وكقول القمري»، سجع «يسجع نحو: أداته، منه ُحذفت ما وهو املؤكد: التشبيه (ب)
الشاعر:

وغ��رب��ا ش��رًق��ا ال��ع��ي��ون ت��ج��ت��ل��ي��ك وض��ي��اء رف��ع��ة ف��ي ن��ج��م وأن��ت

الشاعر: كقول املشبه، إىل به املشبه فيه ضيف ما املؤكد ومن

ال��م��اء ل��ج��ي��ن ع��ل��ى39 األص��ي��ل ذه��ب ج��رى وق��د ب��ال��غ��ص��ون ت��ع��ب��ث وال��ري��ح

كاللجني. ماء عىل كالذهب أصيل أي:
النفس. يف وقًعا وأشد وأبلغ، أوجز، واملؤكد

به. املشبه عني املشبه أن فإليهامه أبلغ إنه وأما أداته، فلحذف أوجز إنه أما

بالبليغ التشبيه (1-7)

وجه كان فكلما الحسن، الطيب أو لحسنه القبول درجة بلغ ما بالبليغ: التشبيه (ج)
وأدعى النفس، يف أفعل ذلك كان الفكر، إعمال إىل إدراكه يف يحتاج الظهور، قليل الشبه
له الطلب بعد نيل إذا اليشء أن من الطبع يف مركوز هو ملا واهتزازها؛ تأثرها إىل
وألطف، أجل النفس يف وموقعه أحىل نيله كان نحوه؛ الحنني ومعاناة إليه واالشتياق
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ال الصدف، يف بالجوهر املعاني من الرضب هذا أشبه وما وأشغف. أضمن به وكانت
تستأذن. حتى وجهه يريك ال املتحجب وبالحبيب عنه، تشقه أن إال يربز

تفاضلهما، وعدم اتحادهما، يُوهم فقط «الطرفني» ِذكر أنَّ التسمية هذه وسبب
التشبيه. قوة يف املبالغة هي وهذه به، املشبه مستوى إىل املشبه فيعلو

نحو: الشبه،40 ووجه التشبيه، أداة فيه ُحذفت ما هو البليغ: والتشبيع

األس��ف��ار م��ن س��ف��ر أع��م��ارك��م إن��م��ا ع��ج��اًال م��آرب��ك��م ف��اق��ض��وا

ونحو:

أق��م��ار وج��وه��ه��م وب��ي��ض س��ح��ب أك��ف��ه��م وف��ي��ض ق��ض��ب ع��زم��ات��ه��م

التشبيه فوائد يف الثامن: املبحث (8)

ويرجع املقلوب» غري التشبيه «يف والبيان اإليضاح هي منه والفائدة التشبيه من الغرض
إما: وهو املشبه، إىل الغرض ذلك

إثباتها يراد التي الصفة معروف غري مبهًما املشبه يكون حينما وذلك حاله؛ بيان (١)
النارنج «شجر نحو: به، املشبه ويوضحه الوصف، التشبيه فيفيده التشبيه، قبل له

الشاعر: قول ومثل الربتقال». كشجر

خ��ي��زران م��ن ع��ظ��ام��ه��ا ك��أن ت��ث��ن��ت ل��ح��اج��ت��ه��ا ق��ام��ت إذا

اللني.41 من فيها ملا بيانًا بالخيزران عظامها شبه
بذكر إال غرابته تزول ال مستغرب أمر إليه يسند حني وذلك حاله، إمكان بيان أو (٢)

قوله: مثل ويقرر، السامع ذهن يف ليثبت به؛ مسلم واضح معروف له، شبيه

أل��ي��م ون��زع��ه��ن ال��س��ه��ام وق��ع أع��رض��ت ه��ي وإن ن��ظ��رت إن وي��اله
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جميًعا. بها إيالمها إلمكان بيانًا بنزعها؛ إعراضها وشبه السهام، بوقع نظرها شبه
معلوًما املشبه كان إذا وذلك والضعف؛ القوة يف املشبه حال مقدار بيان أو (٣)
ذلك من يُراد بحيث التشبيه، قبل إجمالية معرفة له إثباتها يُراد التي الصفة معروف
يبني ألن املتكلم يعمد بأن وذلك الصفة؛ هذه من املشبه نصيب مقدار بيان التشبيه

قوله: مثل املقدار، هذا من يعنيه ما للسامع

ع��ج��ل وال ري��ث ال ال��س��ح��اب��ة م��ر ج��ارت��ه��ا ب��ي��ت م��ن م��ش��ي��ت��ه��ا ك��أنَّ

قوله: ومثل الربودة، شدة يف بالثلج املاء وكتشبيه

األس��ح��م ال��غ��راب ك��خ��اف��ي��ة س��وًدا ح��ل��وب��ة وأرب��ع��ون اث��ن��ت��ان ف��ي��ه��ا

بني مشرتكة صفة فالسواد سوادها، ملقدار بيانًا الغراب؛ بخافية السود النياق شبه
الطرفني.

أظهر،42 فيه هي فيما بإبرازها السامع، ذهن يف وتمكينه املشبه، حال تقرير أو (٤)
قريب حيس بمشبه فتأتي واإليضاح، التثبيت إىل يحتاج املشبه إىل أُسند ما كان إذا كما
«هل نحو: والتمام، الظهور قوة من به املشبه يف ملا إيضاًحا؛ املشبه معنى يزيد التصور،

قوله: ومثل سحر؟» أو أصيل إال الصبا عمر و«هل الزهر؟» كدولة إال الحسن دولة

يُ��ْج��بَ��ر43 ال ك��س��ُره��ا ال��زج��اج��ة م��ث��ل ُودُّه��ا ت��ن��اف��ر إذا ال��ق��ل��وب إن

من عليه كانت ما إىل القلوب عودة لتعذر تثبيتًا الزجاجة؛ بكرس القلوب تنافر شبه
واملودة. األنس

يزيل به واملشبه حدوثه يستبعد غريبًا يبدو بحيث املشبه، وجود إمكان بيان أو (٥)
قوله: مثل الحصول، ممكن أنه ويبني غرابته،

ال��غ��زاِل44 َدِم ب��ع��ُض ال��ِم��س��ك ف��إن م��ن��ه��م وأن��َت األن��اَم تَ��ُف��ِق ف��إن
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يف تهيج بصورة بتصويره له، تعظيًما أو فيه، ترغيبًا حاله؛ وتحسني مدحه أو (٦)
النفس يف استقر قد ُمعجب، به مشبه ذكر إىل املتكلم يعمد بأن االستحسان، قوى النفس

كقوله: بصورته، املشبه ر فيصوِّ وحبه، حسنه

خ��ال ال��م��الح��ة وج��ه ف��ي ك��أن��ك ن��ض��ارة ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن ب��ك وزاد

ونحو:

ك��وك��ب م��ن��ه��ن يَ��بْ��ُد ل��م ط��ل��ْع��َت إذا ك��واك��ب وال��م��ل��وك ش��م��س ك��أن��ك

وقوله:

ت��ط��ف��ي��ال أوان��ه��ا ق��ب��ل وأت��ت��ك وردٌة ال��ح��دائ��ق م��ن إل��ي��ك س��ب��ق��ْت
ت��ق��ب��ي��ال ك��ط��ال��ب إل��ي��ك ف��م��ه��ا ف��ج��م��ع��ت رأت��ك إذ ب��ل��ث��م��ك ط��م��ع��ت

وقوله:

م��رم��ر ص��ح��ن ف��ي ع��ن��ب��ر ك��ن��ق��ط��ة خ��د ص��ف��ح��ات ع��ل��ى خ��ال ل��ه
أك��ب��ر ال��ل��ه ال��ه��وى ع��اص��ي ع��ل��ى ت��ن��ادي ك��أس��ي��اف وأل��ح��اظ

ها تمجُّ بصورة ره تصوِّ بأن له، تحقريًا أو منه تنفريًا وتقبيحه؛ املشبه تشويه أو (٧)
كقوله: الطبع، منها ويشمئز النفس،

ت��ل��ط��م ع��ج��وز أو ي��ق��ه��ق��ه ق��رد ف��ك��أن��ه ثً��ا م��ح��دِّ أش��ار وإذا

وقوله:

أوت��ار ع��ل��ى دب��ت ك��خ��ن��اف��س م��زم��اره��ا ع��ل��ى دب��ت أن��ام��ل��ه��ا وت��رى
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غري طريًفا، به املشبه يجيء بحيث — حديثًا طريًفا عدُّه أي — استطرافه أو (٨)
متقد جمر فيه «فحم تشبيه يف كما عادة، املمتنع صورة يف إلبرازه إما للذهن؛ مألوف

وقوله: الذهب» موجه املسك من ببحر

��د ت��ص��عَّ أو ت��ص��وَّب إذا ال��ش��ق��ي��ق ُم��ْح��َم��رَّ وك��أن
زب��رج��د م��ن رم��اح ع��ل��ى ن ن��ش��ر ي��اق��وت أع��الم

كقوله: املشبه، حضور عند الذهن يف به املشبه حضور ِلنُدور وإما

ع��ن��ب��ر45 م��ن ح��م��ول��ٌة أث��ق��ل��تْ��ه ق��د ِف��ض��ة م��ن ك��زورق إل��ي��ه ان��ظ��ْر

األصلية طرقه غري عىل تشبيه (1-8)

الضمني التشبيه

بل املعروفة، التشبيه صور من صورة يف به واملشبه املشبه فيه يُوضع ال تشبيه هو
إمكان عىل برهانًا دائًما به املشبه ويكون املعنى، من ويفهمان به، واملشبه املشبه يلمح

املتنبي: كقول املشبه، إىل أُسند ما

إي��الُم ب��م��يِّ��ت ل��ج��رٍح م��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��واُن يَ��ْس��ُه��ِل يَ��ُه��ن َم��ن

باطًال؛ االدعاء هذا وليس له، يتألم وال تحمله، عليه يسهل الهوان اعتاد الذي إن أي:
صورة عىل وليس رصاحة، غري يف بالتشبيه تلميح ذلك ويف يتألم، ال ُجرح إذا امليت ألن
فيقتيض «التشبيه» وأما التساوي، يقتيض «تشابه» إنه بل املعروفة، التشبيه صور من

التفاوت.
املشبه بني وجه وجود لعدم منه؛ املطلوب بالغرض يِف لم ما هو املردود: والقبيح

بعيد. لكنه وجوده مع أو به، واملشبه
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املقلوب التشبيه

به؛ املشبه إىل فائدته فتعود وبالعكس،46 به مشبًها املشبه فيُجعل التشبيه، يُعكس قد
الشبه. وجه يف به املشبه من وأظهر أتم املشبه أن الدِّعاء

جبينه»، النهار ضوء «كأن نحو: املعكوس، أو املقلوب»47 «بالتشبيه ذلك ويُسمى
وكقول طباعه»، الصفاء يف املاء «كأن ونحو: سريته»، حسن الروض نرش «كأن ونحو:

الحمريي:48 وهيب بن محمد

ي��م��ت��دح ح��ي��ن ال��خ��ل��ي��ف��ة وج��ه غ��رَّت��ه ك��أن ال��ص��ب��اح وب��دا

البحرتي وكقول الشبه. وجه يف منها أتم أنه إيهاًما الخليفة؛ بوجه الصبَّاح غرَّة شبه
املتوكل: ِبْركة وصف يف

وادي��ه��ا49 س��ال ل��م��ا ال��خ��ل��ي��ف��ة ي��د ت��دف��ق��ه��ا ف��ي ل��ج��ت ح��ي��ن ك��أن��ه��ا

الكفار: عن حكاية تعاىل كقوله واإلبداع، االفتتان مظاهر من مظهر التشبيه وهذا
عندهم الربا أن إليهام ذلك عكسوا البيع، مثل الربا أن مقام يف الرِّبَا﴾ ِمثُْل اْلبَيُْع ََّما ﴿إِن
أحق فيكون البيع، يف منه الربا يف وجوًدا أثبت وهو الربح، الغرض ألن البيع؛ من أحل

عندهم. بالحل

مردود وإىل مقبول الغرضإىل باعتبار التشبيه تقسيم يف التاسع: املبحث (9)

مردود. قبيح وإىل مقبول، حسن إىل الغرض باعتبار التشبيه ينقسم
من أعرف به املشبه يكون كأن السابقة: باألغراض وَىف ما هو املقبول: فالحسن
أتم يكون أن أو املقدار، بيان أو املشبه، حال بيان الغرض كان إذا الشبه، وجه يف املشبه
مسلم اإلمكان بيان يف يكون أن أو بالكامل، الناقص إلحاق ُقصد إذا الشبه وجه يف يشء
األكثر هو وهذا الوجود، إمكان بيان الغرض كان إذا املخاطب، عند ومعروًفا الحكم،
تساوى إذا ثم واملبالغة. الدقة عىل سارية الرشاقة، عىل جارية هي إذ التشبيهات؛ يف
كان فكلما وإال القبول، يف كامًال التشبيه كان املقدار بيان عند التشبيه وجه يف الطرفان

والقبول. الكمال إىل أقرب الشبه كان املشبه إىل املقدار يف أقرب به املشبه
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تنبيهات

مراتب ولها الداللة ووضوح املبالغة، يف بعض من أقوى التشبيه أساليب بعض األول:
ثالثة:

أنك وذلك أسد»؛ «عىل نحو: واألداة، الوجه فيها ُحذف ما وأبلغها: أعالها (أ)
الوجه؛ بحذف يشء كل يف بينهما التشابه وادعيت األداة، بحذف بينهما االتحاد ادعيت

بليًغا. تشبيًها هذا ُسمي ولذا
أو شجاعة» أسد «عيل تقول: كما وحدها، األداة فيها تُحذف ما املتوسطة: (ب)
حرصت الوجه بذكرك أنك ذلك وبيان كاألسد». «عيل فتقول: الشبه، وجه فيها يُحذف
أنك كما الصفات، من كثري يف التشابه بأن الظن يف مجاًال للخيال تدع فلم التشابه،
للمبالغة. بابًا ترتك ولم به، واملشبه املشبه بني التفاوت وجود عىل نصصت األداة بذكر

السابقتني. املزيتني فقدت وحينئذ واألداة، الوجه فيها ذُكر ما أقلها: (ج)

إليه تسمو الذي النمط هو وذلك جميًال؛ حسنًا التشبيه من الغرض يكون قد الثاني:
أغرَّ فرس وصف يف نُباتة ابن كقول بديع، حسن بكل فيه أتوا وقد البلغاء، نفوس

ل: ُمَحجَّ

أح��ش��ائ��ه ف��ي ف��خ��اض م��ن��ه ف��اق��ت��ص ج��ب��ي��ن��ه ال��ص��ب��اح َل��َط��َم وك��أن��م��ا

هذا مثل أخلق وما بعد، مع إليه يصل أو الشبه، وجه إىل املتكلم يوفق ال وقد
الطبع منه ينفر بحيث والشناعة، القبح من فيه ملا بالذم! وأحقه باالستكراه النوع

السليم.
كاآلتي: واألداة الوجه حيث من التشبيه أقسام أن سبق مما ُعلم الثالث:

األداة. فيه ذُكرت ما هو املرسل: التشبيه (١)
األداة. منه ُحذفت ما هو املؤكد: التشبيه (٢)

الشبيه. وجه منه ُحذف ما هو املجمل: التشبيه (٣)
الشبه. وجه فيه ذُكر ما هو ل: املفصَّ التشبيه (٤)

أنواع أرقى وهو الشبه،50 ووجه األداة، منه ُحذفت ما هو البليغ: التشبيه (٥)
مستوًىف. عليه الكالم تقدم وقد بالغة، التشبيه
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من صورة يف به واملشبه املشبه فيه يُوضع ال تشبيه هو الضمني: التشبيه (٦)
نحو: املعنى، من ويُفهمان به، واملشبه املشبه يلمح بل املعروفة، التشبيه صور

ال��ج��ب��ل ق��ن��ة م��اء ت��م��س��ك وك��ي��ف ي��ده ف��ي ال��م��ال ي��س��ت��ق��ر ف��م��ا ع��ال

عدم الشبه ووجه الحبل»، «قنة به واملشبه «عال»، ضمري وهو املمدوح، فاملشبه
أيًضا. محذوفة واألداة االستقرار،

ممكن.51 املشبه إىل أُسند الذي الحكم أن ليفيد به؛ يُؤتى النوع وهذا

أجوبتها تطلب أسئلة

التشبيه طرفا التشبيه؟ أركان ما التشبيه؟ هو ما واصطالًحا؟ لغة البيان علم هو ما
ما بالعقيل؟ املراد ما الخيايل؟ التشبيه هو ما بالحيس؟ املراد ما عقليان؟ أم حسيان
أدوات يف األصل هل التشبيه؟ أدوات هي ما الشبه؟ وجه هو ما الوهمي؟ التشبيه هو
البليغ؟ التشبيه هو ما التشبيه؟ كأن تفيد متى به؟ املشبه أو املشبه يليها أن التشبيه
كم طرفيه؟ باعتبار للتشبيه قسًما كم املرسل؟ التشبيه هو ما الضمني؟ التشبيه هو ما
املفروق؟ التشبيه هو ما امللفوف؟ التشبيه هو ما طرفيه؟ تعدد باعتبار للتشبيه قسًما
ما الشبه؟ وجه باعتبار للتشبيه قسًما كم الجمع؟ تشبيه هو ما التسوية؟ تشبيه هو ما
التشبيه هو ما املفصل؟ التشبيه هو ما التمثيل؟ غري تشبيه هو ما التمثيل؟ تشبيه هو

منه؟ الغرض باعتبار للتشبيه قسًما كما املجمل؟

التشبيه أنواع عىل عام تطبيق

واملشبه ثوبًا، املشبه مفصل، مرسل تشبيه الجملة هذه يف كالورد» أحمر ثوبًا «اشرتيت
والغرض ، كلٍّ يف الحمرة الشبه ووجه الكاف، واألداة مفردان، حسيان وهما الورد، هو به

املشبه. حال بيان منه

وال��ن��ور ال��ن��ور أت��اك ال��رب��ي��ع أت��ى إذا ال��م��س��ت��ن��ي��ر ال��رب��ي��ع إال ال��ده��ر م��ا
ب��ل��ور وال��م��اء ف��ي��روزج وال��ن��ب��ت ل��ؤل��ؤة وال��ج��و ي��اق��وت��ة ف��األرض
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حسيان وهما ياقوتة، به واملشبه األرض، املشبه مجمل، بليغ تشبيه ياقوتة» «األرض
منه والغرض محذوفة، واألداة كل، يف الخرضة وهو محذوف الشبه ووجه مفردان،

تحسينه.
كذلك. بلور؛ واملاء فريوزج، والنبت لؤلؤة، والجو

وآخر. وآخر به، ومشبه بمشبه أتى ألنه مفروق؛ تشبيه كله البيت ويف

واإلدب��ار اإلق��ب��ال ف��ي ك��ال��ظ��ل ه��م��و وال��دن��ي��ا واإلن��س��ان ال��ع��م��ر

الظل، به واملشبه والدنيا، واإلنسان العمر املشبه مفصل، مرسل تسوية تشبيه فيه
اإلقبال الشبه ووجه األداة، والكاف حيس، به واملشبه عقيل، وبعضه حيس، بعضه واملشبه

السامع. نفس يف حاله تقرير والغرض واإلدبار،

س��اري ن��س��ي��م أو ي��ه��رول ف��رس وك��أن��ه��ا ب��ن��ا م��رت ن��ع��م��ة ك��م

نسيم أو يهرول، فرس به واملشبه نعمة، املشبه مجمل، مرسل جمع تشبيه البيت يف
مقدار بيان منه والغرض كل، يف الرسعة الشبه ووجه األداة، وكأن حسيان، وهما ساري،

حاله.

وق��د وج��ه ش��ع��ر وغ��ص��ن وب��در ل��ي��ل

عقيل، وهو ليل، به واملشبه حيس، وهو شعر املشبه ملفوف، مجمل بليغ تشبيه فيه
حاله. مقدار بيان منه والغرض كل، يف السواد الشبه ووجه محذوفة، واألداة

الحسن الشبه الشبه ووجه حسيان، وهما بدر، به واملشبه وجه، املشبه الثاني: ويف
تحسينه. والغرض محذوفة، واألداة كل، يف

كل، يف االعتدال الشبه ووجه حسيان، وهما غصن، به واملشبه َقد، املشبه الثالث: ويف
مقلوب» «تشبيه هذا فقل: شئت وإن هذا، هذا مقداره، بيان والغرض محذوفة، واألداة
والشعر مشبًها، الليل بأن املبالغة، لغرض به؛ مشبًها واملشبه مشبًها، به املشبه بجعل

به. مشبًها

ن��ورا ح��ي��ن م��الح��ي��ة ك��ع��ن��ق��ود ت��رى ك��م��ا ال��ث��ري��ا ال��ص��ب��ح ف��ي الح وق��د
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أجرام اجتماع من الحاصلة الثريا هيئة املشبه مجمل، مرسل تمثيل تشبيه فيه
من الحاصلة الهيئة والجامع املنور، العنب عنقود هيئة واملشبه منرية، مستديرة مرشقة

حاله. بيان منه والغرض الكاف، واألداة ، كلٍّ يف مستديرة منرية أجرام اجتماع

تمرين

يأتي: فيما التشبيه أنواع بنيِّ

ج��ن��وده س��راة ب��ه تَ��ُح��فُّ م��ل��ك ك��أن��ه ال��غ��ص��ون أع��ل��ى ف��ي ال��ورد (١)

ال��ك��الم ب��ح��ر ي��م��ده ب��ف��ي��ه خ��ل��ي��ج ب��دا ال��خ��ط��اب ارت��ج��ل إذ (٢)
ال��غ��م��ام ح��بُّ ب��ل ال��ي��اق��وت م��ن ن��ظ��ام ب��ل م��دام ب��ل ك��الم

األك��ي��س ال��ل��ب��ي��ب ع��ق��ل ع��ل��ى تُ��زري رق��دة م��ن ت��ي��ق��ظ��ا ص��اح��ب��يَّ ي��ا (٣)
ن��رج��س ح��دي��ق��ة ف��ي ت��دف��ق ن��ه��ر ك��أن��ه��ا وال��ن��ج��وم ال��م��ج��رة ه��ذى

ال��ثُّ��ريَّ��ا ت��ح��ت م��ن الح ��ا ل��مَّ ال��ص��ب��ح وك��أن (٤)
وي��ح��يَّ��ا ي��ف��دَّى ج ال��ت��ا ف��ي أق��ب��ل م��ل��ك

زي��ت ال��ل��ه وح��ك��م��ة س��راج وال��ع��ل��م ك��ال��زج��اج��ة ال��ن��ف��س إن��م��ا (٥)
م��ي��ت ف��إن��ك أظ��ل��م��ت وإذا ح��ي ف��إن��ك أش��رق��ت ف��إذا

م��ري��ض وه��و ال��ن��اس ي��داوي ط��ب��ي��ب ب��ال��ت��ق��ى ال��ن��اس ي��أم��ر ت��ق��ي وغ��ي��ر (٦)

ص��دي��ق ث��ي��اب ف��ي ع��دو ع��ن ل��ه ��ف��ت ت��ك��شَّ ل��ب��ي��ب ال��دن��ي��ا ام��ت��ح��ن إذا (٧)
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دخ��ان ال��ع��ذار ذل��ك ف��م��ن ل ال��خ��ا ع��ن��ب��ر أح��رق��ت ال��خ��ل��د ج��م��رة (٨)

ك��اف��ي��ا ن��وًرا ع��ي��ن��ي��ك إل��ى ي��ه��دي رأي��ت��ه ال��ت��ف��تَّ ح��ي��ث م��ن ك��ال��ب��در (٩)

ال��ض��ح��ا ف��ي ال��ن��ور ه��و ب��ش��ر ع��ن وأش��رق (١٠)
ال��ص��ب��ح ف��ي ال��طَّ��ل ه��ي ب��أخ��الق وص��اف��ي

آخر تمرين

واملجمل. ل، واملفصَّ واملؤكد، واملقلوب، والتمثيل، والضمني، البليغ، التشبيه أنواع لبيان

ب��دالل ل��م��غ��رم ش��ي��ب ك��ال��ح��س��ن ف��أص��ب��ح��ا ب��ال��ح��ي��اء ال��ش��ج��اع��ة خ��ل��ط (١)

ال��خ��رائ��د خ��دود ف��ي ال��ت��ص��اب��ي دم��وع ف��ك��أن��ه ال��ن��دى ي��ح��م��ل��ن ش��ق��ائ��ق (٢)

ن��اق��ع ك��س��م اج��ت��رع��ن��اه ث��م وداع��ن��ا ُق��ب��ي��ل ل��ن��ا ال��ف��راق ع��ذَُب (٣)
ي��ان��ع52 ورد ف��وق ت��ن��اث��ر ط��ل ب��خ��دِّه��ا ال��ج��م��وع أث��ر ف��ك��أن��م��ا

ح��ري��ر ص��ن��وف ف��ي ال��وص��ائ��ف م��ث��ل أوراق��ه��ا ف��ي ت��م��ي��ل ال��غ��ص��ون وت��رى (٤)

م��ده��وش ح��س��ن��ه ب��رون��ق ط��رف��ي ج��دول ف��ي��ه��ا ي��ن��س��اب وح��دي��ق��ة (٥)
م��ن��ق��وش م��ع��ص��م ه��و ف��ك��أن��م��ا م��ائ��ه ف��ي غ��ص��ون��ه��ا خ��ي��ال ي��ب��دو

دي��ج��ور وال��ل��ي��ل ك��واك��ب��ه��ا الح��ت وق��د ال��س��م��اء ت��ك��وي��ن ح��س��ن إل��ى ان��ظ��ر (٦)
ال��دن��ان��ي��ر ف��ي��ه��ا ُرص��ع��ت ق��د زرق��اء ع��م��د ع��ل��ى ل��ي��س��ت خ��ي��م��ة ك��أن��ه��ا
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ال��ن��ق��اب س��ف��ر م��ث��ل��م��ا م��ن��ي��ر ف��ج��ر ض��وء ع��ن ال��دج��ى س��ف��ر وق��د (٧)
ك��ت��اب ي��ده ف��ي ج��اء ب��ش��ي��ًرا ال��ث��ري��ا إث��ر ف��ي ال��ص��ب��ح ف��خ��ل��ت

ال��ف��ي��روزج م��ن أرض ع��ل��ى درر ك��أن��ه��ا وال��ن��ج��وم ذك��رت��ك ول��ق��د (٨)
ال��ع��رف��ج دخ��ان م��ن ت��ط��اي��ر ش��رر ك��أن��ه��ا ال��س��ح��اب خ��ل��ل م��ن ي��ل��م��ع��ن

أغ��ي��د ك��ق��ام��ة رط��ب غ��ص��ن ع��ل��ى ن��ظ��رت��ه��ا ال��ري��اض ب��ي��ن ون��ارن��ج��ة (٩)
زم��رد ص��ول��ج��ان م��ن ذه��بً��ا ب��دت ك��أك��رة م��ال��ت ال��ري��ح م��يَّ��ل��ت��ه��ا إذا

األس��الك ف��ي رِّ ك��ال��دُّ ب��ف��روع��ه��ا ال��نَّ��دى ي��ن��ت��ظ��م غ��ن��اء وح��دي��ق��ة (١٠)
ُش��بَّ��اك م��ن ي��ط��ل ال��م��ل��ي��ح م��ث��ل غ��ص��ون��ه��ا خ��الل م��ن ي��ش��رق وال��ب��در

وي��ن��ح��در أح��ي��انً��ا يُ��ْس��ك��ب وال��م��زن َع��ِش��يَّ��ت��ن��ا ه��ذا ي��ا ت��ش��ه��د ك��ن��ت ل��و (١١)
ي��ن��ت��ث��ر ال��در ع��ل��ي��ه ت��ب��ًرا أب��ص��رت ك��اس��ي��ة ب��ال��م��زن م��ص��ف��رة واألرض

درر ك��ل��ه��ا ُش��رف��ات ح��ول��ه��ا م��ن ذه��ب ك��ل��ه��ا ق��ص��ور ول��ألق��اح��ي (١٢)

ي��غ��ط��ي��ه��ا ف��وق��ه��ا م��ن وال��ف��ح��م ت��ل��ه��ب��ه��ا ف��ي ال��ن��ار ك��أن��م��ا (١٣)
ل��ت��خ��ف��ي��ه��ا ن��ارن��ج��ة ف��وق م��ن أن��ام��ل��ه��ا ش��ب��ك��ت زن��ج��ي��ة

زرق��اء ب��م��ق��ل��ة أل��مَّ رم��د ك��أن��ه ال��خ��ل��ي��ج ش��ط ف��ي وال��ورد (١٤)

ن��رج��س ح��دي��ق��ة ف��ي ت��دف��ق ن��ه��ر ك��أن��ه��ا وال��ن��ج��وم ال��م��ج��رة ه��ذي (١٥)
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ال��ج��ن��دس��ا53 أن��واره م��ن ي��ه��ت��ك ب��دا ه��الل ُح��س��ن إل��ى أن��ظ��ر (١٦)
ن��رج��س��ا ال��دج��ى زه��ر م��ن ي��ح��ص��د ع��س��ج��د م��ن ص��ي��غ ق��د ك��م��ن��ج��ل

م��رآت��ه��ا ف��ي ال��ح��س��ن��اء ك��ت��ن��ف��س وي��ن��ج��ل��ي ب��ال��غ��ي��وم يُ��ْس��تَ��ُر وال��ب��در (١٧)

غ��ي��ه��ب��ه ف��ي ال��تِّ��مِّ ب��در أم��ام ان��ث��ن��ت ل��م��ا األغ��ص��ان ك��أن��م��ا (١٨)
م��وك��ب��ه ع��ل��ى م��ن��ه ت��ف��رج��ت ُش��بَّ��اك��ه��ا خ��ل��ف م��ل��ي��ك ب��ن��ت

ط��ال��ع أول األش��ج��ار ورق ع��ل��ى غ��دوة ك��ل ف��ي ال��ش��م��س ش��ع��اع ك��أن (١٩)
األص��اب��ع ف��روج م��ن ف��ت��ه��وي ل��ق��ب��ض ��ه��ا ي��ض��مُّ األش��لِّ ك��ف ف��ي دن��ان��ي��ر

ال��زم��ان ف��ع��ل ل��ل��ذي ف��ص��ب��ًرا ل��ئ��ي��م يَ��َدْي ال��زم��ان ب��س��ط ل��ئ��ن (٢٠)
ال��دخ��ان ال��ن��ار ع��ل��ى ي��ع��ل��و ك��م��ا ال��ذُّن��ابَ��ى ال��رأس ع��ل��ى ت��ع��ل��و ف��ق��د

ش��رف��ه ي��ح��ط��ه ال��ش��ري��ف وغ��دا ب��ه ال��وض��ي��ع ق��در ع��ال ده��ر (٢١)
ج��ي��ف��ه ف��وق��ه وت��ط��ف��و س��ف��ًال ل��ؤل��ؤه ف��ي��ه ي��رس��ب ك��ال��ب��ح��ر

ال��ذُّب��ل ال��ق��ن��ا ُس��ْم��ُر ع��ن��ده ألوق��ت ق��نً��ا ُس��ْم��ُر األب��ط��ال دم م��ن أورق��ت ل��و (٢٢)
وال��ج��ب��ل ال��س��ه��ل ب��ي��ن ال��ع��ي��ن ت��ف��رق ل��م ك��ت��ائ��ب��ه أول��ى ف��ي ت��وج��ه إذا
ال��ب��ل��ل م��ن ج��ن��اح��ي��ه ال��ع��ق��اب ن��ف��ض أس��ن��ت��ه ح��ول��ي��ه ي��ن��ف��ض ف��ال��ج��ي��ش

م��ذن��ب ب��ع��ي��ن��ي ي��ب��ك��ي��ن��ا وال��م��زن أن��س��ه��ا ع��ش��ي��ة ش��اه��دن��ا ك��ن��ت ل��و (٢٣)
ت��ذه��ب ل��م أن غ��ي��ر ت��ج��ن��ح األرض ف��ي ش��ع��اع��ه��ا أدي��م م��دت ق��د وال��ش��م��س
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م��ذه��ب54 ن��ط��ع ف��وق م��ن غ��رب��ل��ت ق��د ف��ض��ة م��ن ب��رادة ال��رذاذ خ��ل��ت

أف��ن��ان��ا أي��ن��ع��ت ق��د روض��ة ف��ي ب��س��ل��س��ل ي��ف��ي��ض دوالب ل��ل��ه (٢٤)
األل��ح��ان��ا ��ع وي��رجِّ ف��ي��ج��ي��ب��ه��ا ش��ج��وه��ا ال��ح��م��ائ��م ب��ه��ا ط��ارح��ت��ه ق��د
ب��ان��ا57 ��ن ع��مَّ ف��ي��ه وي��س��أل ي��ب��ك��ي ب��م��ع��ه��د56 ي��دور دن��ف55 ف��ك��أن��ه
أج��ف��ان��ا أض��الع��ه ف��ت��ف��ت��ح��ت دم��ع��ه ع��ن ط��رف��ه م��ج��اري ض��اق��ت

األم��ر م��ن ش��ئ��ت م��ا ك��ل ع��ن ب��إط��راق��ه ي��ن��ي��ب��ك أخ��رس (٢٥)
ي��دري وم��ا ال��س��ر ل��ن��ا ي��ب��دي دم��ع��ه ق��رط��اس��ه ع��ل��ى ي��ذري
ت��ج��ري ع��ب��رة ع��ل��ي��ه ن��م��ت وق��د ه��واه أخ��ف��ى ك��ع��اش��ق

ح��اج��ب ل��ه��ا ل��ي��س م��ش��رق��ة ب��دت ق��د م��ش��رق��ه��ا م��ن ال��ش��م��س (٢٦)
ذائ��ب ذه��ب ف��ي��ه��ا ي��ج��ول أُح��م��ي��ت ب��ودق��ة ك��أن��ه��ا

َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمثََل َلُهْم ْب ﴿َواْرضِ تعاىل: هللا قال (٢٧)
الرِّيَاُح﴾. تَذُْروُه َهِشيًما َفأَْصبََح اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط

ال��ش��وارع ال��رم��اح واس��ت��دع��ى األرض ح��ش��ا أرع��دت ال��ح��رب ألم��ة ت��ردَّى م��ا إذا (٢٨)
س��اط��ع ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي م��ش��ى ص��ب��اح ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ن��ق��ع ت��ح��ت وأس��ف��ر

أزرق ِب��س��اط ع��ل��ى نُ��ِث��ْرن درر ل��وام��ًع��ا ال��س��م��اء أج��رام وك��أن (٢٩)

يَْوٍم ِيف الرِّيُح ِبِه ْت اْشتَدَّ َكَرَماٍد أَْعَمالُُهْم ِبَربِِّهْم َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َمثَُل تعاىل: قال (٣٠)
َعاِصٍف﴾.

َحتَّى َماءً الظَّْمآُن يَْحَسبُُه ِبِقيَعٍة اٍب َكَرسَ أَْعَمالُُهْم َكَفُروا ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: وقال (٣١)
َشيْئًا﴾. يَِجْدُه َلْم َجاءَُه إِذَا
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ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمثَُل ََّما ﴿إِن تعاىل: وقال (٣٢)
أَْهلَُها َوَظنَّ يَّنَْت َوازَّ ُزْخُرَفَها اْألَْرُض أََخذَِت إِذَا َحتَّى َواْألَنَْعاُم النَّاُس يَأُْكُل ا ِممَّ اْألَْرِض نَبَاُت
ِباْألَْمِس﴾. تَْغَن َلْم َكأَْن َحِصيًدا َفَجَعْلنَاَها نََهاًرا أَْو َليًْال أَْمُرنَا أَتَاَها َعَليَْها َقاِدُروَن َُّهْم أَن

ع��س��ج��د م��ن ص��ف��ائ��ًح��ا ال��ق��ي��ون أي��دي ل��ه��م ض��رب��ت ك��أن��م��ا ال��س��ي��وف ح��م��ر (٣٣)
ال��س��ؤدد ط��ري��ق ع��ن ت��رف��ع ره��ج إن��ه غ��ب��ارك ط��ل��ب��وا ف��ت��ي��ة ف��ي
األص��ي��د ��ن��ان ال��سِّ خ��ل��ف م��ن��ق��ادة ف��ق��رة ع��ش��رة ب��ض��ع ف��ي��ه ك��ال��رم��ح

ال��م��ش��ي��ب ب��ذن��ب ل��ي ع��ل��م ف��ال ـ��ِب ال��ش��ي��ـ م��ن ك��ره��ت م��اذا خ��ب��ري��ن��ي (٣٤)
ال��ح��ب��ي��ب ك��ث��غ��ر ك��ون��ه أم ل��ؤ ال��ل��ؤ وض��ح أم ال��ن��ه��ار أض��ي��اء
وط��ي��ب ي��روق م��ن��ظ��ر م��ن ـ��م��ع ي��ْج��ـ وم��ا ال��ش��ب��اب ف��ض��ل ل��ي واذك��ري
األدي��ب ك��ده��ر أن��ه أم ـ��غ��يِّ ل��ْل��ـ ح��ب��ه أم ب��ال��خ��ل��ي��ل غ��دره

م��س��ف��ر ب��خ��د ل��ن��ا ال��ض��ي��اء ي��ب��دي م��ت��ل��ثِّ��م��ا ب��دا م��ا أول وال��ب��در (٣٥)
ع��ن��ب��ر م��ن ه��ام��ة ف��ي ُرك��ب��ت ق��د ف��ض��ة م��ن خ��وذة ه��و ف��ك��أن��م��ا

ال��ن��ع��م��ان ش��ق��ائ��ق ف��ي وردة ال��ق��وان��ي ال��م��ع��ص��ف��رات ف��ي خ��ل��ت��ه��ا (٣٦)

س��ن��دس ق��م��ي��ص ف��ي ال��ث��ري��ا م��ن��ه دن��ت ��ا ل��مَّ س��م��ائ��ن��ا ب��در ش��ب��ه��ت (٣٧)
ب��ن��رج��س ال��زائ��ري��ن ب��ع��ض ح��يَّ��اه روض��ة ف��ي ق��اع��ًدا م��ه��ي��بً��ا م��ل��ًك��ا

أط��رق ث��م ن��ظ��رة م��ن��ي ل��ت��ج��م��ح ال��ب��ك��ا م��ن ع��ي��ن��ي إش��ف��اق ع��ل��ى وإن��ي (٣٨)
ت��ف��رق وه��ي ج��ي��ده��ا إل��ي��ه��ا ت��م��د ط��ري��دة ب��ئ��ر م��اء ع��ن ح��ل��ئ��ت ك��م��ا

زك��ام آلخ��ري��ن ف��ي��ه ث��م ق��وم راح��ة ف��ي��ه ك��ال��ورد أن��ا (٣٩)
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األك��ال��ي��ال ن��ع��ق��د رءوس��ن��ا ع��ل��ى ون��ح��ن ي��وم��ن��ا ح��ب��ذا ي��ا (٤٠)
ت��ذل��ي��ال ال��دان��ي��ات ق��ط��وف��ه��ا ل��ق��اط��ف��ه��ا ذُلِّ��ل��ت ج��ن��ة ف��ي
وم��ح��م��وال ح��ام��ًال أغ��ص��ان��ه��ا ب��ه��ا ت��م��ي��ل ��ه��ا أت��رجَّ ك��أن
ق��ن��ادي��ال أص��ف��ر ذه��ب م��ن ح��م��ل��ت زب��رج��د م��ن س��الس��ل

األب��ع��د ب��ه ي��ح��ظ��ى وخ��ي��ره أوالده ي��ح��رم وال��د ك��م (٤١)
يَ��ب��ُع��ُد م��ا يُ��درك ول��ح��ظ��ه��ا ح��ول��ه��ا م��ا ت��ن��ظ��ر ال ك��ال��ع��ي��ن

م��ق��ل��ت��ه ب��ل��ح��ظ ال��ف��ت��ور ع��ب��ث ص��ورت��ه ب��ح��س��ن ي��ت��ي��ه ري��م (٤٢)
وج��ن��ت��ه ن��ار م��ن دن��ت ل��م��ا وق��ف��ت ُص��دغ��ه ع��ق��رب ف��ك��أنَّ

ال��ع��ج��ب غ��اي��ة ف��ي ب��دت إذ ك��أن��ه��ا ب��ن��رج��س��ة ح��يَّ��ا أه��ي��ف وش��ادن (٤٣)
ال��ذه��ب م��ن ك��أًس��ا ��ل��ت ح��مِّ زب��رج��د س��اع��ده��ا ال��ب��ي��ض��اء ال��ف��ض��ة م��ن ك��ف

ج��م��د ل��و ل��ن��ح��ور در أي ب��َرد األرض ع��ل��ى ال��ج��و ن��ث��ر (٤٤)
وع��د م��ا م��ن��ه��ا ال��ب��ارق أن��ج��ز ال��ت��ي ال��س��ح��ب أص��داف��ه ل��ؤل��ؤ

��ْه غ��ضَّ أه��واه م��ن ك��ف ف��ي ن��رج��س ط��اق��ة أب��ص��رت (٤٥)
��ْه وف��ضَّ ذه��بً��ا أن��ب��ت��ت ج��د ال��زب��ر ب��رج ف��ك��أن��ه��ا

ت��زي��ر آس��اد ال��ن��ار وت��ح��ت ب��ن��ار م��ح��ف��وف األف��ق ك��أن (٤٦)

ب��الق��ع وغ��دًوا ح��لُّ��وه��ا ي��وم ب��ه��ا وأه��ل��ه��ا ك��ال��دي��ار إال ال��ن��اس وم��ا (٤٧)
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واملحدثني العرب عن منه أُِثَر وبعضما التشبيه58 بالغة (1-9)

صورة أو يُشبهه، طريف يشء إىل نفسه اليشء من بك ينتقل أنه من التشبيه بالغة تنشأ
أو بقليل ممتزًجا أو بالبال، الخطور قليل بعيًدا، االنتقال هذا كان وكلما تُمثله، بارعه

واهتزازها. إعجابها إىل وأدعى للنفس، أروع التشبيه كان — الخيال من كثري
يكن لم الشكل، يف الكرة تشبه األرض أن أو الطول، يف فالنًا يشبه فالن قلت: فإذا
براعة، إىل عليها العثور احتياج وعدم املشابهة، لظهور للبالغة؛ أثر التشبيهات هذه يف

الخيال. من ولخلوِّها أدبي، وجهد
األفهام، إىل اليشء وتقريب واإليضاح، البيان به يُْقَصد التشبيه من الرضب وهذا

والفنون. العلوم يف يُستعمل ما وأكثر
نجًما: يصف املعري قول تسمع حينما التشبيه روعة تأخذك ولكنك

ال��غ��ض��ب��ان م��ق��ل��ة ال��ل��م��ح ف��ي ت��س��رع ك��م��ا اح��م��رار ف��ي ال��ل��م��ح يُ��س��رع

من الغضبان ملحة برسعة ضوئه احمرار مع وتألقه النجم ملحات تشبيه فإن
الشاعر: قول ذلك ومن ألديب، إال تنقاد ال التي النادرة، التشبيهات

اب��ت��داع ب��ي��ن��ه��ن الح ُس��ن��ٌن دج��اه��ا ب��ي��ن ال��ن��ج��وم وك��أن

املشابهة عقد يف وِحذقه الشاعر، برباعة شعورك من جاء التشبيه هذا جمال فإن
بحال الليل رقعة يف النجوم حالة وهما تشابههما، بالبال يخطر كان ما حالتني بني

الباطلة. البدع بني متفرقة الصحيحة، الدينية السنن
ملَّاعة، مضيئة السنن أن تخيل الشاعر أن من جاءت أخرى، روعة التشبيه ولهذا

قاتمة. مظلمة البدع وأن
املتنبي: قول التشبيهات أبدع ومن

خ��ات��م��ه ال��ت��رب ف��ي ض��اع ش��ح��ي��ح وق��وف ب��ه��ا أق��ف ل��م إن األط��الل ِب��َل��ى ب��ل��ي��ت
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من عهد ليذكر باألطالل؛ يقف لم هو إذا والفناء بالبىل نفسه عىل الشاعر يدعو
يف خاتمه فقد شحيح يقف «كما فقال: وقوفه، هيئة لك ر يصوِّ أن أراد ثم بها، كانوا
املنتقل برأسه، املطرق املحزون املتحري الذَّاهل حال تصوير إىل يوفق كان من الرتاب»
ثمينًا. خاتًما الرتاب يف فقد شحيح بحال — ودهشة اضطراب يف مكان إىل مكان من

خيال. من فيه ما ومقدار مرماه، وبُعد طرافته، مبلغ حيث من التشبيه بالغة هذه
أيًضا. فمتفاوته فيها، يُوضع التي الكالمية الصورة حيث من بالغته أما

مبنية التشبيه بالغة ألنَّ جميعها؛ أركانه ذُكرت ما البالغة يف مرتبة التشبيهات فأقل
هذا دون يحوالن — مًعا الشبه ووجه األداة، ووجود به، املشبه عني املشبه أنَّ ادعاء عىل
البالغة يف التشبيه درجة ارتفعت وحده، الشبه وجه أو وحدها، األداة حذفت فإذا االدعاء،
أبلغ أما التقوية، بعض به واملشبه املشبه اتحاد ادعاء يقوي هذين أحد حذف ألن قليًال؛
واحد. يشء به واملشبه املشبه أن ادعاء عىل مبني ألنه البليغ»؛ «فالتشبيه التشبيه أنواع
والشجاع واملطر، بالبحر الجواد تشبيه عىل واملحدثون العرب جرى وقد هذا؛
والوجه باألحالم، األمور يف املايض والشهم والقمر، بالشمس الحسن والوجه باألسد،
والحليم بالنجم، املنزلة والعايل بالسيف، واملاء بالليل، الفاحم والشعر بالدينار، الصبيح
البحر، بموج والليل ، باللَُّجنْيِ الصايف واملاء بالعنقاء، الكاذبة واألماني بالجبل، الرزين
واألسنان واألزهار، بالدرر والنجوم والربق، بالريح والخيل الزَّاخر، بالبحر والجيش
وملع بالنهار، والشيب امللتوية، بالحيَّات والجداول بالجبال، والسفن واللؤلؤ، بالربد
بالثعلب، واللئيم والذبابة، بالنَّعامة الجبان ويشبِّهون بالهالل. الفرس وغرَّة السيوف
والبخيل بالحمار، والبليد والصخر، بالحديد والقايس بالوتد، والذليل بالَفراش، والطائش

املجدبة. باألرض
فجرى أعالًما، فيها فصاروا محمودة، بخالل العرب من رجال اشتهر وقد
والحليم بعمر،60 والعادل بحاتم، والكريم بالسموءل،59 الويف فيشبه بهم، التشبيه
يكرب، معد بن بعمرو والشجاع بقس،62 والخطيب بسحبان، والفصيح باألحنف،61
بهم التشبيه فجرى ذميمة، بصفات آخرون واشتهر بإياس. والذكي بلقمان،63 والحليم
بمادر،67 والبخيل بالُكَسعي،66 والنادم ََّقة،65 بهبَن واألحمق بباقل،64 الَعِييُّ فيشبه أيًضا،
٩٧ھ. سنة املتوىف العرب جبابرة أحد الثقفي: بالحجاج والقايس بالُحَطيْئة،68 اء والهجَّ
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هوامش

الضمري، دون الحجب، لك وهتك املعنى، بيان لك كشف يشء لكل اسم هو (1)
ومن البيان، ذلك كان ما كائنًا محصوله، عىل ويهجم حقيقته، إىل السامع يفيض حتى
إنما والسامع القائل إليها يجري التي والغاية األمر مدار ألن الدليل؛ ذلك كان جنس أي
ذلك يف البيان هو فذلك املعنى عن وأوضحت اإلفهام بلغت يشء فبأي واإلفهام، الفهم هو
والكنايات االستعارات من فيها املعتربة املعاني دقة البيان علم يف املعترب أن واعلم املوضع.
الضمري. يف عما املعِرب الفصيح، املنطق هو فالبيان عليها، الدالة األلفاظ وضوح مع

كان «الظهور» بمعنى كان وإن متعديًا، كان «اإليضاح» البيان معنى كان فإذا (2)
اليشء أبنت تقول: وكذلك واتضح. ظهر اليشء: وبان أوضحته. اليشء: بينت يقال: الزًما،
اليشء، تبينت وكذلك ظهر. اليشء: وبني أظهرته. اليشء: بينت وكذلك: اليشء، وأبان

واحد. بمعنًى اليشء، واستبان اليشء، واستبنت اليشء، وتباين
واإليضاح. والكشف البيان بالكرس: — والتِّبيان

بعضها بعبارات الواحد املعنى عن يُعرب كيف األصول تلك حصل من يعرف أي (3)
متفاوتة، بصور الواحد املعنى إبراز بمعرفته يُستطاع علم البيان: فعلم بعض، من أوضح
بفن فاملحيط الحال، مقتىض منها كل مطابقة مع الوضوح، درجة يف مختلفة وتراكيب
يف يدور معنى أي عن التعبري أراد إذا ومنظومه منثوره العرب كالم من الضليع البيان،
أقرب هو ما الكالم وطرق القول، فنون من يختار أن استطاع — بضمريه ويجول خلده
الذي األثر وتوصل املقاصد، من املتكلم نفس يف ما تبني بطريقة بغرضه، وأليق ملقصده،
من والخطيب والشاعر الكاتب فينال له، املناسب املقام يف السامع نفس إىل به يريده

بيانه. ببديع وسحرهم قوله، جود إذا مخاطبيه نفس
املعاني. علم يف املعتربة الحال» ملقتىض «املطابقة اعتبار من البيان علم يف بد وال

البالغة. من الفصاحة منزلة «البيان» من «املعاني» فمنزلة
والسمع «البرص هي التي الخمس الحواس تدركه ال ما الحيس من أن اعلم (1)
الذي «بالخيايل» التشبيه هذا ويُسمى فقط، مادته تُدرك ولكن واللمس»، والذوق والشم

كقوله: بالحس، يُدرك منها واحد كل موجودة، أمور من املخيلة ركبته

ع��ق��ي��ق س��م��اء ف��ي در ك��واك��ب ب��رأس��ه��ا ال��م��س��ت��دي��ر ال��ح��ب��اب ك��أن
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يُدرك ولكن موجودة، غري ألنها الحس؛ يُدركها ال — عقيق وسماء در، كواكب فإن
الفقاقيع، من املاء يعلو ما بالحباب واملراد انفراد، عىل والعقيق الدر هي التي مادتها

اآلخر: قول أيًضا ومنه للخمر، والضمري

��د ت��ص��عَّ أو ت��ص��وَّب إذا ـ��ي��ق ال��ش��ق��ـ م��ح��م��ر وك��ان
زب��رج��د م��ن رم��اح ع��ل��ى ن نُ��ش��ر ي��اق��وت أع��الم

ليس هذه مادته الذي املشبه لكن موجودة، والرماح والزبرجد والياقوت األعالم فإن
الظاهرة، الحواس بإحدى مادته وال هو يُدرك ال ما بالعقيل واملراد محسوًسا، وال موجوًدا
الحواس، بإحدى مادته ال ما هو يدرك ال ما وهو الوهمي فيه فيدخل عقًال، إدراكه بل
وجود ال الذي «بالوهمي» التشبيه هذا ويُسمى بها، مدرًكا لكان الخارج يف وجد لو ولكن
كقوله الحواس بإحدى مدرًكا لكان وجد ولو الخارج، يف بعضها أو كلها ألجزائه وال له

وكقوله: يَاِطنِي﴾ الشَّ ُرءُوُس َُّه َكأَن ﴿َطْلُعَها تعاىل:

أغ��وال ك��أن��ي��اِب ُزْرق وم��س��ن��ون��ة ُم��ض��اِج��ع��ي وال��م��ش��َرِف��يُّ أي��ق��ت��ل��ن��ي

ُوجدت لو لكن الوهم، اخرتعها وإنما مادتها، وال هي توجد لم األغوال أنياب فإن
وحوش أنها يزعمون واألغوال السهام، واملسنونة السيف، واملرشيف بالحواس، ألُدركت
ثم بالعقيل، ملحقة ونحوهما والعطش كالجوع والوجدانيات لها، أصل وال املنظر هائلة
أو الطرافة وجه عىل الشبه وجه ويجعل التناسب، منزلة ينزل قد الطرفني بني التضاد
والفرق «بحاتم». بخيل رجل أو ساعدة» بن «بُقسِّ أَْلَكن شخص تشبيه يف كما االستهزاء،
وإال فطرافة، الطرافة مجرد الغرض كان فإن بالقرائن، يُعرف واالستهزاء الطرافة بني

فاستهزاء.
بغري أو الظروف، أو الحال، أو املفعول، أو الوصف، أو باإلضافة، وتقييده (2)

ذلك.
﴿ُهنَّ تعاىل: قوله ُجعل ولهذا الشبه؛ وجه تأثري له يكون أن القيد يف ويُشرتط
يف «التعلم ونحو: قيد، بال باملفرد املفرد تشبيه باب من ﴾ َلُهنَّ ِلبَاٌس َوأَنْتُْم َلُكْم ِلبَاٌس

الحجر». يف كالنقش الصغر
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اآلخر: قول ومنه (3)

ك��واك��ب��ه ت��ه��اوى ل��ي��ل وأس��ي��اف��ن��ا رءوس��ن��ا ف��وق ال��ن��ق��ع م��ث��ار ك��أن

تتساقط الكواكب وفيه الليل، بهيئة مضطربة السيوف وفيه الغبار، هيئة شبه فإنه
الشاعر: وكقول مختلفة، جهات يف

ج��ل��ن��ار ع��ل��ى ط��ل ب��ق��ي��ة خ��ده��ا ع��ل��ى ال��دم��وع ك��أن

والجلنار. الطل من مركب به واملشبه والخد، الدموع من مركب فاملشبه
وكقوله: (4)

ب��ال��ع��ن��ب��ر م��ن��ق��ًط��ا ك��األرج��وان ن��ب��ات��ه��ا ال��ش��ق��ي��ق ل��ب��س وح��دائ��ق

وكقوله: (5)

س��وداء ب��ن��ق��ط��ة ال��ش��ق��ي��ق ك��ل خ��ده ف��ي خ��ال��ه م��ن ت��ع��ج��ب��وا ال

«الشقيق». وهو مفرد به واملشبه والخد»، «الخال من مركب فاملشبه
واحد. تشبيه ال أكثر، أو تشبيهان نتج مًعا الطرفان تعدد متى (6)

املشبه والدروع األسنة أطراف مع املشبهني والليل الشهب ضوء جمع فقد أي: (7)
بهما.

قوله: ومنه (8)

زي��ت ال��ل��ه وح��ك��م��ة س��راج ـ��م وال��ع��ل��ـ ك��ال��زج��اج��ة ال��ن��ف��س إن��م��ا
م��ي��ت ف��إن��ك أظ��ل��م��ت وإذا ح��ي ف��إن��ك أش��رق��ت ف��إذا

كاألقاح، أو كالربد، أو املنظوم، كاللؤلؤ أسنان عن يبتسم املحبوب كأن أي (9)
حب (وهو والَربَد املعلوم)، الجوهر (وهو اللؤلؤ أشياء: بثالثة املحبوب ثغر الشاعر فشبه
حوله الرائحة طيب نبت زهر وهو وفتحها، الهمزة بضم أقحوان (جمع واألقاح الغمام)،

أصفر). ووسطه أبيض، ورق
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وانتقص السواد، لونه قارب خرضته شدة مع وتكاثفه لكثرته النبات أن يريد (10)
الربا زهر خالطه قد الذي املشمس النهار فشبه مقمر، ليل كأنه حتى الشمس، ضوء من

مقيد. مفرد والثاني مركب، واألول املقمر، بالليل
الغبار وسط يف برسعة ونزولها علوها من الحاصلة السيوف هيئة ُشبهت (11)

مظلم. ليل يف تتساقط كواكب بهيئة
كالشبك هو ما بالوشم عليها نُقش قد بالبنان عنها املعرب أصابعها إن أي: (12)
منها واحد كل فاملفردات كالبلور، هي التي أصابعها ببياض املحيط أي: الزبرجدي؛

موجود. غري واملركب بالحس، يُدرك
قلوب من الطري فشبه الطيور، اصطياده بكثرة العقاب وصف الشاعر يريد (13)
الزيتون، كحب حب له شجر والعناب البايل، بالحشف منها واليابس بالعناب، الطري

الحلو. األحمر وأحسنه
ومعرفته، الخري صنيع األول الشطر يف جمع حيث امللفوف التشبيه ففيه (14)
إىل والنظر الشمع وقود أعني: بها، باملشبه الثاني الشطر يف أتى ثم متالزمان، وهما

نوره.
كتعب. سحم من أسود، وأسحم: الشعر. كثرية فرعاء: امرأة (15)

الحيوان. صوت وقيل الضئيل، الفراريج صوت قيل واإلنقاض: الرحل. امليس: (16)
وتقدير الدجاجة. فرخ وهو فروج جمع والفراريج: كالرحل. املوتان صوت والنقض:

الفراريج. إنقاض بنا إيغالهن من امليس أواخر أصوات كأن البيت:
ونزل. بكثرة انصب إذا يصوب املطر صاب من والصوب: الخمر. امُلدام: (17)

نََهل. بعد َعَلل يقال: الثاني، الرشب والَعلل: الرائحة. طيب نبت والخزامى:
وقيل: الكثري، املنطق الهاء) (بضم والهراء األطراف. مخترص الحوايش: رخيم (18)

له. نظام ال الذي الفاسد املنطق
كاألصل وجعله محسوس، كأنه املعقول اعترب ولكنه بالعطر، يشبه الثناء (19)

به. العطر وشبه رائحة، له شيئًا وتخيله مبالغة، املحسوس؛ لذلك
األحمر. الجلد الدهان: (20)

الرسة لدن من وهو وآخرها» «األضالع الضلع إىل الخارصة بني ما الكشح: (21)
البعري. عنق يف شعر أو أدم من حبل وقيل: أدم، من املجدول الزمام الجديل: املتن. إىل
كل طاوع حتى باملاء ذلل الذي املذلل: سقية. واحده الربدي، السقي: دقيق. ومخرص:
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القيس: امرئ لديوان رشحه يف أيوب بن عاصم بكر أبو الوزير قال يده. إليه مد من
تحت نبت قد بربدي ساقها وشبه واللطافة، والتثني اللني يف بالزمام املرأة كشح شبه

بالبياض. والوجه الشمس، من تظلله والنخل نخل،
أرائك. وجمعها أراكة، واحدته بقضبانه، يستاك الحمض من شجر األراك: (22)

خفية. ظلمة أو شقرة بياضها يخالط البيض، اإلبل وقيل: اإلبل، كرام العيس: (23)
من باألرض الصًقا كان ما والرسم الديار. آثار من الشاخص وهو طلل جمع واألطالل:
من الرقيق، واملسلسل: البايل. الثوب وهو الالم) (بفتح َخَلق جمع وأخالق: الديار. آثار

. َرقَّ حتى لُبس الثوب تسلسل
به يُصاد ما والكفة: جبلني، بني الواضح الواسع الطريق فج، جمع الفجاج: (24)

الصياد. والحابل: «الشبكة»،
هو املوضع هذا عىل املتديل والشعر واألذن. العني بني ما الصاد بضم الصدغ: (25)

الثاني. واملراد منابتها، يف واألسنان الفم، عىل يطلق والثغر هنا. املراد
وهو الزمه واملراد املسرتخي، غري املطوي واملجدول: البدن. الناعم األغيد: (26)
بالجواهر، يُرصع عريض جلد من ينسج قالدة شبه والوشاح: والخارصتني. البطن ضامر
واملنضد: للزينة. األيمن اإلبط تحت معقوًدا األيرس املنكب عىل أو وسطها يف املرأة تشده
وسطه يف أبيض، زهر له نبات وضمها الهمزة بفتح واألقاح الغمام. حب والربد: املنظم.

القاف). (بضم أقحوانة واحدته صغرية، مفلجة زهرة وأوراق، صفراء صغرية كتلة
قوله: يف كما «تخيًال» وإما كاألسد»، «زيد قولك: يف كالبأس «حقيقة» إما (27)

أص��ف��ر ف��راق��ك م��ن ن��ح��ي��ل ج��س��م��ي أس��ود ك��ح��ظ��ي ش��ع��ر ل��ه م��ن ي��ا

يوجد لكنه فيه، يشرتكان وهما السواد، هو والحظ الشعر بني فيه الشبه وجه فإن
ذوات من ليس ألنه التخييل؛ سبيل عىل إال به املشبه يف يوجد وال تحقيًقا، املشبه يف
ثوب تشبيه يف كما وذلك الطرفني، حقيقة يف داخل إما الشبه: وجه أن اعلم ثم األلوان.
كونهما يف ذلك» مثل القميص «هذا كقولك: فصلهما، أو نوعهما أو جنسهما يف بآخر،
قد وهي «حقيقة» لهما صفة كان ما وهو حقيقتهما عن خارج وإما قطنًا، أو كتانًا
تشبيه يف كالشجاعة عقلية تكون وقد بالورد، الخد تشبيه يف كالحمرة حسية تكون
متعلًقا معنًى هي بل الذات، يف متقررة هيئة ليست ما وهي «إضافية» أو باألسد، الرجل
يكون وقد واحًدا، يكون قد التشبيه وجه إن ثم بالصبح. البينة تشبيه يف كالجالء بها،
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يكون قد ذلك من وكل متعدًدا، يكون وقد متعدد» من مركبًا «لكونه الواحد بمنزلة
عقليٍّا. يكون وقد حسيٍّا

تشبيه يف كالنفع والعقيل بالورد، الخد تشبيه يف كالحمرة منه فالحيس الواحد» «أما
بالحياة. العلم

قوله: يف كما الطرفني، مفرد يكون قد منه فالحيس املركب» و«أما

ن��ورا ح��ي��ن ح��ب��ب��ه م��أل ك��ع��ن��ق��ود ت��رى ك��م��ا ال��ث��ري��ا ال��ص��ب��ح ف��ي الح وق��د

املستديرة الصغرية البيض الحبب التئام من الحاصلة الهيئة هو فيه الشبه وجه فإن
الثريا وهما مفرد، الطرفني وكال املعلوم، الشكل عىل بعض فوق بعضها املرصوص

قوله: يف كما الطرفني مركب يكون وقد والعنقود،

زرق��اء دي��ب��اج��ة ع��ل��ى م��ل��ًق��ى ك��دره��م ال��س��م��اء ك��ب��د ف��ي وال��ب��در

مستديرة مرشقة بيضاء صورة طلوع من الحاصلة الهيئة هو فيه الشبه وجه فإن
من والثاني والسماء، البدر من أولهما مركب، الطرفني وكال مبسوطة، زرقاء رقعة يف

كقوله: الطرفني مختلف يكون وقد والديباجة، الدرهم

ب��ال��ع��ن��ب��ر م��ن��ق��ًط��ا ك��األرج��وان ن��ب��ات��ه��ا ال��ش��ق��ي��ق ل��ب��س وح��دائ��ق

بالسواد نقطت قد حمراء رقعة انبساط من الحاصلة الهيئة هو الشبه وجه فإن
وكقوله: والعنرب. األرجوان من مركب به واملشبه الشقيق، وهو مفرد واملشبه عليها، منثوًرا

س��وداء ب��ن��ق��ط��ة ال��ش��ق��ي��ق ك��ل خ��ده ف��ي خ��ال��ه م��ن ت��ع��ج��ب��وا ال

وسط يف مستديرة سوداء نقطة طلوع من الحاصلة الهيئة هو فيه الشبه وجه فإن
الشقيق، وهو مفرد به واملشبه والخد، الخال من مركب واملشبه مبسوطة، حمراء رقعة

قوله: يف كما املركب من والعقيل

ب��ال��ن��ار ال��رم��ض��اء م��ن ك��ال��م��س��ت��ج��ي��ر ك��رب��ت��ه ع��ن��د ب��ع��م��رو ال��م��س��ت��ج��ي��ر
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أرض هو ما إىل الضار من االلتجاء من الحاصلة الهيئة هو فيه الشبه وجه فإن
والرمضاء: الجميع. يف املتعددات هذه من مركب الشبه ووجه به، االنتفاع يف طمًعا منه؛
مرة بن جساس هو هنا «بعمرو» واملراد الشديدة. الشمس حرارة أسخنتها التي األرض
عمرو» «يا له: فقال رأسه عىل وقف التغلبي ربيعة بن كليب رمى ملا إنه يقال: البكري،

قتله. فأتم ماء، برشبة أغثني
قوله: يف كما منه فالحيس املتعدد وأما

وط��ع��م��ا ل��ونً��ا ك��ال��خ��م��ر وج��ن��ت��اه م��ه��ف��ه��ف

قوله: يف والرضر كالنفع والعقيل

وال��ض��رر ال��ن��ف��ع ف��ي��ه ك��ال��ب��ح��ر راح��ت��ه ال��ب��أس ش��دي��د ط��ل��ق

يف والرضر والنفع األول، يف والطعم اللون وهو متعدد، فيهما الشبه وجه فإن
قوله: يف كما مختلًفا املتعدد يجيء وقد الثاني،

وال��م��ض��اء ال��رون��ق ف��ي ك��ال��س��ي��ف ال��ه��ي��ج��اء أب��و ه��ذا

لقب الهيجاء: وأبو عقيل. وهو واملضاء حيس، وهو الرونق هو فيه الشبه وجه فإن
الحرب. أسماء من والهيجاء العدوي، حمدان بن هللا عبد

عقليني؛ كونهما يلزمه فال العقيل وأما حسيني، إال طرفاه يكون ال الحيس أن واعلم
بالحس. يُدرك ال فإنه للعقيل خالًفا بالفعل، يُدرك الحيس ألن

يرضب. يقرع: (28)
واملحل: بالكرس. اإلنس يف ولغة أناس، جمعه به، تأنس من محركة: — األنس (29)

الجدب.
الذهب. الصائغ فيه يذيب الذي الوعاء والبوتقة: املانع. الحاجب: (30)

القطاع. السيف وهو قضيب، جمع قضب: (31)
السيف. هنا الكوكب (32)

(فاريسمعرب). جلنارة واحدته الرمان، زهر والجلنار: الضعيف. املطر الطل: (33)
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يف مستحيًال يكون يكاد ذلك وكان بينهم، إقامته مع منهم ليس أنه ادعى ملا (34)
منه. أرشف وهو الرتاب، يف مقامه فإن بالذهب؛ املثل لذلك رضب — العادة مجرى

الدائم. والرسمد: الخدان. الديباجتان: (35)
وتماثل «تشابه بلفظ التساوي فيفيد «التشابه» وأما التفاوت، يفيد «التشبيه» (36)
ومفعول فاعل له كان بما ال سواء، كالهما بقولك: وكذا وتضارع». وتساوي تشاكل أو

بالزائد. الناقص إلحاق هذا يف فإن وساوى» «شابه مثل به،
متعدد، من منتزعة هيئة أي: مركبًا؛ التشبيه كان إذا به املشبه غري يليها وقد (37)
َمثََل َلُهْم ْب ﴿َواْرضِ تعاىل: كقوله الهيئة تلك منه ننتزع ما بعض الكاف بعد وذكر
تَذُْروُه َهِشيًما َفأَْصبََح اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة
وذهاب املبدأ، يف روائها وبهجة نضارتها حسن يف الدنيا حال تشبيه املراد فإن الرِّيَاُح﴾
املاء، من يحسن الذي النبات بحال — الغاية يف فشيئًا شيئًا رونقها وتاليش حسنها
يكن لم كأن فيصري الرياح، فتطريه يتحطم ثم فشيئًا، شيئًا ييبس ثم خرضته، فتزهو
التلف يعقبها ومنفعة، وإعجاب حسن من كل يف الحاصلة الهيئة بجامع مذكوًرا، شيئًا

والعدم.
التأكيد. عن إلرساله مرسًال؛ وسمي (38)

الفضة. واللجني: املغرب. إىل العرص بني الوقت األصيل: (39)
«أقدم نحو: للنوع، مبينًا مصدًرا به املشبه يكون أن البليغ التشبيه ومن (40)
للمشبه، به املشبه إضافة أيًضا ومنه الثعلب»، روغان املدين وراغ — األسد إقدام الجندي
القائد «حمل نحو: حاًال به املشبه يكون أن أيًضا ومنه العافية»، ثوب فالن «لبس نحو:

أسًدا». أعدائه عىل
فال واإليضاح، البيان ملجرد والفنون العلوم يف يكثر الغرض لهذا والتشبيه (41)
يخلو ال ولكنه التفكري، إىل احتياجه وعدم الخيال من لخلوه للبالغة؛ أثر حينئذ فيه يكون
كالكرة. األرض كقولهم: األذهان، إىل الحقيقة وتقريب البيان، يف االختصار ميزة من

الصغر يف التعلم نحو: بالحس، تدرك بأخرى املعنوية األمور تشبيه يف ويكثر (42)
الحجر. يف كالنقش

املشبه يف ما إىل نظر الشاعر ولكن املعنوية، األمور من وتوادها القلوب تنافر (43)
وقع إذا ينتهي ال الذي القلوب تنافر من بالسامع فانتقل والتمام، الظهور قوة من به

حسية. بصورة املعنوي األمر لك فصور حصل؛ إذا يُجَرب ال الذي الزجاجة كرس إىل

292



التشبيه يف

وهو نظريًا لك ألن منهم؛ واحد أنك مع لألنام فوقانك يف استغراب ال أنه أي (44)
املمدوح حال تشبيه ففيه الدماء، سائر عىل فاق وقد الغزال دم بعض فإنه «املسك»
واملشبه املشبه فيه يُوضع ال تشبيه هو الضمني والتشبيه ضمنيٍّا، تشبيًها املسك بحال
الذي الحكم أن إلفادة الرتكيب يف يُلَمحان بل املعروفة، التشبيه صور من صورة يف به

املؤمن. مرآة املؤمن نحو: ممكن، املشبه إىل أُسند
داخل أسود يشء وجود التشبيه من واملقصد ويوضع، فيه يُحمل ما الحمولة (45)
أتم شبهه وجه يكون املشبه إىل الغرض فيه يعود الذي التشبيه أن واعلم أبيض.
يف املعري العالء أبو جرى وعليه السكاكي، يف كما املشبه، يف منه به املشبه يف وأعرف
ورشاح يحكى، ما نقصان التشبيه وقاعدة باملسك»، صدغيك تشبيه يف «ظلمناك قوله:
النظر؛ يلفت ما واألطول املطول ويف األتمية، يشرتطوا ولم األعرفية اشرتطوا التلخيص

إليهما. فارجع
به، املشبه إىل الشبه وجه فيه رجع ما هو املنعكس: ويُسمى املقلوب التشبيه (46)
جاٍر النوع وهذا للمبالغة، بالفرع األصل ويلحق بالناقص، الزائد تشبيه يُراد حني وذلك

الندور. سبيل عىل ووارد التشبيه، يف العادة خالف عىل
البحرتي: كقول املتعارف، املعنى عكس يف يحسن وإنما

ت��ث��ن��ي��ه��ا م��ن ن��ص��ي��ب ول��ل��ق��ض��ي��ب م��ح��اس��ن��ه��ا م��ن ش��يء ال��ب��در ط��ل��ع��ة ف��ي

والتثني، االستقامة يف بالقضيب والقامات بالبدور، الحسنة الوجوه تشبيه واملتعارف
تساويا فإن الشبه، وجه يف بناقص كامل إلحاق أُريد إذا هذا مبالغة. ذلك؛ عكس لكنه
أحد ترجيح من واحرتاًزا تباعًدا «بالتشابه»؛ الحكم إىل «التشبيه» عن العدول حسن

الصابي: إسحاق أبي كقول اآلخر، عىل املتساويني

ت��س��ك��ب ع��ي��ن��ي ال��ك��أس ف��ي م��ا م��ث��ل ف��م��ن وم��دام��ت��ي ج��رى إذ دم��ع��ي ت��ش��اب��ه
أش��رب ك��ن��ت ع��ب��رت��ي م��ن أم ج��ف��ون��ي أس��ل��ب��ت أب��ال��خ��م��ر أدري م��ا ف��وال��ل��ه

عباد: بن الصاحب وكقول

األم��ر وت��ش��اك��ل ف��ت��ش��اب��ه��ا ال��خ��م��ر وراق��ت ال��زج��اج رق
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خ��م��ر وال ق��دح وك��أن��م��ا ق��دح وال خ��م��ر ف��ك��أن��م��ا

«تشبيه وسماه التوسل حسن كتاب يف الحلبي ذكره ما النوع هذا من يقرب (47)
أنه الدعاء التشبيه عن يعدل ثم تقديًرا، أو لفًظا بيشء يشء يشبه أن وهو التفضيل»

كقوله: به، املشبه

ال��ج��م��ال ذاك م��ن ال��ب��در وأي��ن م��ن��ي��ًرا ب��دًرا ج��م��ال��ه��ا ح��س��ب��ت

ونوًرا. إرشاًقا الصباح غرة من أتم الخليفة وجه أن يوهم أن أراد فالحمريي (48)
باملاء. الربكة من بالعطاء تدفًقا أقوى الخليفة يد أن يوهم أن أراد فالبحرتي (49)
الحسن. اللطيف به املراد أو لحسنه، القبول درجة بلغ ما هنا: بالبليغ املراد (50)

كقوله: (51)

ال��ع��ال��ي ل��ل��م��ك��ان ح��رب ف��ال��س��ي��ل ال��غ��ن��ى م��ن ال��ك��ري��م ع��ط��ل ت��ن��ك��ري ال

— الجبال قمم ألن عجبًا؛ ليس ذلك فإن الغنى من الكريم الرجل خلو تنكري ال أي:
لم ولكنه تشبيًها»، الذكي يلمح هنا «فها السيل ماء فيها يستقر ال — األماكن أعىل وهي
فيكون برهان، صورة يف املعنى هذا نها وضمَّ مستقلة بجملة أتى بل رصيًحا، ذلك يضع
به، يرصح أن غري من ضمنًا التشبيه يورد بحيث األصلية؛ طرقه غري عىل التشبيه هذا
يراد وقد رشحه. سبق كما املشبه، إليه أسند الذي الحكم عىل برهان صورة يف ويجعل
بالتساوي ادعاء التشبيه؛ فيرتك الشبه، وجه يف متساويان به واملشبه املشبه أن إيهام

الرتجيح. دون
الندى. الطل: (52)

الظالم. الحندس: (53)
جلد. من بساط النطع: (54)

العشق. به برح من الدنف: (55)
إليه. رجعوا القوم عنه نأى إذا الذي املنزل املعهد: (56)

فارق. بان: (57)
الوصف، يف املبالغة يفيد اللفظ يف اإليجاز ميزة من فيه ما مع التشبيه (58)
تافًها، والنفيس نفيًسا، التافه ويجعل املحسوس، إىل واملعقول الجيل، إىل الخفي ويخرج

294



التشبيه يف

النفس يف أوقع فيكون تأكيًدا، ويكسبه وضوًحا، املعنى ويزيد القريب، من البعيد ويدني
والجالل. الجمال روعة وله وأثبت،

شعراء من وهو الوفاء، يف املثل به يُرضب اليهودي، عادياء بن السموءل هو (59)
٦٢ق.ھ. سنة تويف الجاهلية،

اشتهر األولني، اإلسالم إىل السابقني وأحد املسلمني، وخليفة املؤمنني، أمري هو (60)
٢٣ھ. سنة وتويف وأعزه، اإلسالم به هللا نرص وقد وزهده، وتواضعه بعدله

قومه، يف عزيًزا حليًما، شهًما كان التابعني، سادات من قيس بن األحنف هو (61)
٦٧ھ. سنة تويف غضب، ملاذا يسألون ال سيف ألف مائة له غضب غضب إذا

البالغة يف املثل به ويُرضب قاطبة، العرب خطيب األيادي، ساعدة بن قس هو (62)
والحكمة.

والعمل. بالقول اإلصابة أي: الحكمة؛ هللا آتاه مشهور حكيم (63)
فمد ثمنه عن فسئل درهًما، عرش بأحد مرة غزاًال اشرتى بالعي، اشتهر رجل (64)
املثل به فُرضب الغزال، ففر عرش، أحد ليكملها لسانه وأخرج عرشة، يريد كفيه أصابع

العي. يف
الحمق. يف املثل به يُرضب القييس، ثروان بن يزيد الودعات أبي لقب هو (65)

أسهم، بخمسة حمر خمسة فأصاب للصيد مرة خرج الحارث، بن غامد هو (66)
مرصوعة الحمر رأى أصبح وملا قوسه، وكرس فغضب مخطئ، أنه مرة كل يظن وكان

فقطعها. إبهامه عىل وعض قوسه، كرس عىل فندم بالدم، مخضبة واألسهم
واللؤم. بالبخل مشهوًرا وكان مخارق، اسمه هالل، بني من رجل لقب (67)

أمه هجا أحد، لسانه من يسلم يكد ولم مرٍّا، هجاء كان مخرضم، شاعر (68)
٤٠ھ. سنة وتُويف شعر، ديوان وله ونفسه، وأباه،
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الثاني الباب

املجاز1 يف

معناه من نُِقَل الذي اللفظ به وا سمَّ اه، تعدَّ إذا يجوزه اليشء جاز من مشتق املجاز
له. مناسب غريه، معنى عىل ليدل واستُْعِمل؛ األصيل

إذ املعنى؛ إليضاح الطبيعة؛ إليها تهدي التي البيانية الوسائل أحسن من واملجاز:
ُشغفت لهذا السامع؛ عيان عىل تعرضه تكاد حسية، بصفة متصًفا املعنى يخرج به
معاني كثرة عىل الداللة وإىل الكالم، يف االتساع إىل مليلها «املجاز» باستعمال العرب
كثر ما وألمر وأريحيَّة، رسور به للنفس فيحصل التعبري، يف الدقة من فيه وملا األلفاظ،

وأشعارهم. خطبهم به وزينوا رائق، معنًى بكل فيه أتوا حتى كالمهم، يف
مباحث: الباب هذا ويف

وأنواعه املجاز تعريف يف األول: املبحث (1)

قرينة2 مع لعالقة، التخاطب اصطالح يف له ُوضع ما غري يف املستعمل اللفظ هو املجاز:
الوضعي. املعنى إرادة من مانعة

«املشابهة» تكون قد املجازي، واملعنى الحقيقي املعنى بني املناسبة3 هي والعالقة:
غريها. تكون وقد املعنيني، بني

مرسل». «مجاز فهو وإال «استعارة» فاملجاز «املشابهة» العالقة كانت فإذا
حالية، تكون وقد لفظية، تكون قد الحقيقي املعنى إرادة من املانعة وهي والقرينة:

سيأتي. كما
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باالستعارة مفرد ومجاز مرسل، مفرد مجاز أقسام: أربعة إىل املجاز وينقسم
يف (ويجريان باالستعارة مركب ومجاز مرسل، مركب ومجاز الكلمة) يف (ويجريان

اللغوي». «املجاز إىل انرصف املجاز أطلق ومتى الكالم)،
مجاز وسيأتي بالذات، املقصود وهو املرسل» «املجاز أهمها كثرية: املجاز وأنواع

اإلسناد. يف ويجري العقيل» «املجاز ى يسمَّ

وعالقاته املرسل4 املفرد اللغوي املجاز يف الثاني: املبحث (2)

عالقة ملالحظة األصيل معناها غري يف قصًدا املستعملة الكلمة هو املرسل: املفرد املجاز
الوضعي. املعنى إرادة عدم عىل دالة قرينة مع «املشابهة» غري

أهمها: كثرية، عالقات وله

ذكر إذا فيما وذلك غريه؛ يف ومؤثًرا سببًا، عنه املنقول اليشء كون وهي ببيَّة: السَّ (١)
أي الغيث؛ ألن النبات؛ أي: الغيث»؛ املاشية «رعت نحو: امُلَسبَّب، منه وأريد السبب، لفظ

فيه.5 سبب «املطر»،
عنه. املنقول املعنى جهة من تعترب العالقة ألن «رَعْت»؛ وهي «لفظية» وقرينته

فيها. سبب ألنها النِّعمة؛ باليد تريد يٌد» عيلَّ «لفالن ونحو:
ذُِكَر إذا فيما وذلك آخر؛ ليشء وأثًرا مسببًا عنه املنقول يكون أن هي واملسببة: (٢)
يسبِّب مطًرا أي: ِرْزًقا﴾؛ َماءِ السَّ ِمَن َلُكْم ُل ﴿َويُنَزِّ نحو: بب، السَّ منه وأريد املسبب، لفظ

الرزق.
الكل لفظ ذُكر إذا فيما وذلك ولغريه؛ للمقصود متضمنًا اليشء كون هي والكلِّيَّة: (٣)
«حالية» والقرينة أناملهم أي آذَاِنِهْم﴾؛ ِيف أََصاِبَعُهْم ﴿يَْجَعلُوَن نحو: الجزء، منه وأريد

األذن. يف كلِّه األصبع إدخال استحالة وهي
رشبت. بقرينة بعضه، واملراد النيل» ماء «رشبت ونحو:

الجزء، لفظ ذُكر إذا فيما وذلك آخر؛ يشء ضمن املذكور كون هي والجزئية: (٤)
ُمْؤِمنٍَة﴾. َرَقبٍَة ﴿َفتَْحِريُر تعاىل: قوله مثل الكل، منه وأريد
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مرسل، مجاز فالعيون الجواسيس، أي املدينة»؛ يف عيونه الحاكم «نرش ونحو:
االستمالة. والقرينة جاسوسها، من جزء عني كل ألن «الجزئية»؛ عالقته

«طلع نحو: آخر، يشء وجود عند وجوده، يجب اليشء كون هي والالزميَّة: (٥)
وجود عند يوجد ألنه «الالزميَّة»؛ عالقته مرسل، مجاز فالضوء الشمس، أي الضوء»؛

االنفكاك. عدم وهو الخاص، اللزوم هنا واملعترب الشمس،
«مألت نحو: آخر، يشء وجود وجوده عند يجب اليشء كون هي وامللزومية: (٦)
ُوجدت متى ألنها «امللزومية»؛ عالقته مرسل، مجاز فالشمس الضوء، أي املكان»؛ الشمس

«مألت». والقرينة الضوء، ُوجد
ذُكر إذا فيما وذلك آخر؛ إىل يشء أثر إليصال واسطة اليشء كون هي واآلليَّة: (٧)
أي اْآلِخِريَن﴾؛ ِيف ِصْدٍق ِلَساَن ِيل ﴿َواْجَعْل نحو: عنه، ينتج الذي األثر وأريد اآللة، اسم
آلة اللِّسان ألن «اآلليَّة»؛ عالقته مرسل، مجاز حسن» «ذكر بمعنى «فلسان» حسنًا ذكًرا

الحسن. الذكر يف
زيد «ِمْشفر نحو: أكثر، أو بقيد مقيًدا اليشء كون هو اإلطالق: ثم والتقييد (٨)
عن منقوًال هذا يف فكان شفة، مطلق هنا أُريد ثم البعري، شفة لغة: امِلْشَفر فإن مجروح»
شفة إىل شفة مطلق من نُِقل ثم التقييد، عالقته مرسًال مجاًزا وكان املطلق، إىل املقيد

واإلطالق». «التقييد عالقته وكانت بمرتبتني، مرسًال مجاًزا فكان اإلنسان،
النَّاَس﴾؛ يَْحُسُدوَن ﴿أَْم تعاىل: قوله نحو لكثري، شامًال اليشء كون هو والعموم: (٩)
َقاَل ﴿الَِّذيَن تعاىل: قوله ومثله العموم، عالقته مرسل، مجاز فالناس ملسو هيلع هللا ىلص، «النبي» أي

األشجعي». مسعود بن «نعيم وهو واحد، الناس من املراد فإن النَّاُس﴾ َلُهُم
عىل الشخص اسم كإطالق واحد، بيشء ا خاصٍّ اللفظ كون هو والخصوص: (١٠)

وقريش. ربيعة نحو: القبيلة،
عليه، كان ما باسم اليشء تسمية أي املايض؛ إىل النظر هو كان: ما واعتبار (١١)
مرسل مجاز فاليتامى: بلغوا، ثم يتامى، كانوا الذين أي أَْمَواَلُهْم﴾؛ اْليَتَاَمى ﴿َوآتُوا نحو:
وعىل حقيقته، الحارض عىل الصفة داللة أن عىل جرينا إذا وهذا كان»، ما «اعتبار عالقته

مجاز. عداه ما
عىل اليشء اسم أُطلق إذا فيما وذلك املستقبل؛ إىل النظر هو يكون: ما واعتبار (١٢)
خمر؛ إىل أمره يئول عصريًا أي َخْمًرا﴾؛ أَْعِرصُ أََراِني ﴿إِنِّي تعاىل: كقوله إليه، يئول ما

إليه». يئول ما «اعتبار هنا: فالعالقة خمًرا، يكون ال عرصه حال ألنه
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كافًرا، وال فاجًرا يكون ال يُولد حني واملولود اًرا﴾ َكفَّ َفاِجًرا إِالَّ يَلُِدوا ﴿َوَال ونحو:
الفاجر، الرجل به وأريد الفاجر، املولود فأطلق الطفولة، بعد كذلك يكون قد ولكنه

يكون». ما «اعتبار والعالقة
وأريد الحال لفظ ذكر إذا فيما وذلك غريه؛ يف حاًال اليشء كون هي والحالية: (١٣)
من فاملراد َخاِلُدوَن﴾ ِفيَها ُهْم ِهللا َرْحَمِة ﴿َفِفي نحو: املالزمة، من بينهما ملا املحل

«الحالية». عالقته مرسل، مجاز ففيه هللا، رحمة فيها تحل التي الجنة «الرحمة»
فيه، الزينة لحلول لباسكم؛ أي َمْسِجٍد﴾؛ ُكلِّ ِعنَْد ِزينَتَُكْم ﴿ُخذُوا تعاىل: وكقوله
تعلو حركة وأرى ويختفي، يظهر بياًضا وأرى ونحو: محلها، واللباس حال فالزينة

وتسفل.
وأريد املحل لفظ ذكر إذا فيما وذلك غريه؛ فيه يحمل اليشء كون هي واملحلية: (١٤)

النادي. يف يحل من واملراد نَاِديَُه﴾ ﴿َفْليَدُْع تعاىل: كقوله فيه، الحال به
بها. إال عادة يكون ال القول ألن ألسنتهم؛ أي ِبأَْفواِهِهْم﴾؛ ﴿يَُقولُوَن تعاىل: وكقوله
َالَة﴾ الصَّ َقَضيْتُُم ﴿َفِإذَا تعاىل: كقوله آخر، يشء عن بدًال اليشء كون هي والبدلية: (١٥)

األداء. واملراد:
ديته، أي زيد»؛ دم «أكلت نحو: آخر، يشء منه مبدًال اليشء كون هي واملبدلية: (١٦)

«الدية». عنه مبدل الدم ألن «املبدلية»؛ عالقته مرسل» «مجاز فالدم
والعامود»؛ الجدار «كلمت نحو: آخر، يشء عن بدًال اليشء كون هي واملجاورة: (١٧)

«املجاورة». عالقتهما مرسالن مجازان والعامود فالجدار بجوارهما، الجالس أي
وذلك: أخرى؛ مقام صيغة إقامة هو االشتقاقي: والتعلق (١٨)

ُكلَّ أَتَْقَن الَِّذي ِهللا ﴿ُصنَْع تعاىل: قوله يف املفعول اسم عىل املصدر كإطالق (أ)
مصنوعه. أي: ءٍ﴾؛ َيشْ

أي: َكاِذبٌَة﴾؛ ِلَوْقَعِتَها ﴿َليَْس تعاىل: قوله يف املصدر عىل الفاعل اسم وكإطالق (ب)
تكذيب.

ِهللا﴾؛ أَْمِر ِمْن اْليَْوَم َعاِصَم ﴿َال قوله: يف املفعول اسم عىل الفاعل اسم وكإطالق (ج)
معصوم. ال أي:

أي: َمْستُوًرا﴾؛ ﴿ِحَجابًا تعاىل: قوله يف الفاعل اسم عىل املفعول اسم وكإطالق (د)
ساتًرا.
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األصيل. املعنى إرادة يمنع ما ذكر هي تقدم ما مجازية عىل والقرينة

وعالقاته6 العقيل املجاز تعريف يف الثالث: املبحث (3)

مصدر» أو مفعول اسم أو فاعل اسم «من معناه يف ما أو الفعل إسناد هو العقيل: املجاز
إىل اإلسناد يكون أن من تمنع قرينة مع لعالقة املتكلم؛ من الظاهر يف له هو ما غري إىل

له. هو ما

العقيل املجاز عالقات أشهر (1-3)

والرسور اإلساءة أسند أزمان» ساءته زمن رسه «من نحو: الزمان، إىل اإلسناد (١)
املجاز. سبيل عىل فيه واقعني كانا بل يفعلهما، لم وهو الزمن، إىل

الجري أسند فقد تَْحِتِهْم﴾ ِمْن تَْجِري اْألَنَْهاَر ﴿َوَجَعْلنَا نحو: املكان، إىل اإلسناد (٢)
ماؤها. الجاري بل جارية وليست للمياه، أمكنة وهي األنهار، إىل

نحو: السبب، إىل اإلسناد (٣)

ال��م��ح��ام��ون��ا؟ أي��ن أال ال��ك��م��اة: ق��ي��ل أوائ��ل��ه��م أف��ن��ى م��ع��ش��ر ل��م��ن إن��ي

له، بفاعل القول ذلك وليس مبارز؟ من هل الشجعان: قول إىل اإلفناء نُِسب فقد
فقط. سبب هو وإنما فيه، ومؤثر

الحمداني: فراس أبي كقول املصدر، إىل اإلسناد (٤)

ال��ب��در يُ��ف��ت��َق��د ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة وف��ي ج��دُّه��م ج��دَّ إذا ق��وم��ي س��ي��ذك��رن��ي

الجاد، فاعله بل له، بفاعل ليس وهو — االجتهاد أي — الجد إىل الجد أسند فقد
وأُسند الجاد، وهو األصيل الفاعل فُحذف اجتهاًدا، اجتهد أي: ا؛ َجدٍّ الجاد جد فأصله

الجد. إىل الفعل
اسم استعمل فقد الوامق» حديث «رسني نحو: املفعول، إىل للفاعل بُني ما إسناد (٥)
بمحادثة ُرسرت املراد: فإن املحبوب، أي: املوموق؛ بدل «املحب» أي الوامق؛ وهو الفاعل،

املحبوب.
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مستورا»؛ حجابًا وبينك بيني «جعلت نحو: الفاعل، إىل للمفعول بُني ما إسناد (٦)
الساتر. هو أنه مع مستوًرا، الحجاب جعل فقد سائًرا، أي

تنبيهات

األنهار، «جري نحو: اإلضافية، النسبة يف يقع اإلسناد يف املجاز هذا يكون كما (أ)
البني ونسبة املكانية، عالقته مجاز األنهار إىل الجري فنسبة الليل» ومكر البني، وغراب

الزمانية. عالقته مجاز الليل إىل املكر ونسبة السببية، عالقته مجاز الغراب إىل
والفعل املفعولية، فالعالقة املفعول إىل أُسندا إذا الفاعل واسم للفاعل املبني الفعل (ب)
املفعول واسم الفاعلية، فالعالقة الفاعل إىل أُسندا إذا املفعول واسم للمجهول املبني
موضع يف املستعمل الفاعل واسم الفاعلية، عالقته مجاز الفاعل اسم موضع يف املستعمل

املفعولية. عالقته مجاز املفعول اسم
ال البيان طرق من وطريق البليغ، والكاتب املفلق، الشاعر مادة املجاز هذا (ج)

منهما. واحد عنها يستغني

العام املجاز عالقات أشهر عىل تطبيق

ييل: فيما املرسل، املجاز عالقات اذكر

ب��ال��دَّم7 ال��ب��ي��ض يَ��ْخ��ِض��ب ع��زٍّا وآم��ل ال��ع��دا ع��ل��ى ن��ص��ًرا م��ن��ك أرج��و ال��م��س��ك أب��ا (١)
ال��ت��ن��ع��م8 م��ق��ام ف��ي��ه��ا ال��ش��ق��ا أق��ي��م وح��ال��ة ال��ح��اس��دي��ن ي��غ��ي��ظ وي��وًم��ا (٢)

َرِحَم﴾. َمْن إِالَّ ِهللا أَْمِر ِمْن اْليَْوَم َعاِصَم ﴿َال تعاىل: هللا قال (٣)
غناء. حديقة إىل ذهبنا (٤)

بمرص. املدارس من كثريًا النارص عبد جمال بنى (٥)

ط��ال��ب9 ب��رق��ي��ة ي��ع��وِّذه��ا ل��م إذا ج��ن��ون��ه��ا يُ��َج��نُّ ع��ط��اي��اه ت��ك��اد (٦)
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اإلجابة

بالدم. البيض يخضب عزٍّا (١)

سبب ولكنه السيوف، يخضب ال العز ألن حقيقي؛ غري العز ضمري إىل بالدم السيوف خضب إسناد
السببية. عالقته عقيل، مجاز العبارة ففي بالدم، السيف يخضبون الذين األبطال وجمع القوة،

الحاسدين. يغيظ ويوًما (٢)

الغيظ، فيه يحصل الذي الزمان هو اليوم أن غري حقيقي، غري اليوم ضمري إىل الحاسدين غيظ إسناد
الزمانية. عالقته عقيل، مجاز الكالم ففي

ِهللا﴾. أَْمِر ِمْن اْليَْوَم َعاِصَم ﴿َال (٣)

مجاز وهذا املفعول، إىل أسند الفاعل فاسم هللا، رحمه من إال هللا أمر من اليوم معصوم10 ال املعنى:
املفعولية. عالقته عقيل،

غناء. حديقة إىل ذهبنا (٤)

مجاز الكالم ففي ذبابها، أو «عصافريها» يغن الذي وإنما تغن، ال والحديقة الغن، من مشتقة غناء
املكانية. عالقته عقيل،

املدارس. من كثريًا جمال بنى (٥)

عقيل، مجاز اإلسناد ففي أمر، ولكنه بنفسه، يبِن لم — املتحدة العربية الجمهورية رئيس — جمال
السببية. عالقته

املصدرية. عالقته عقيل، مجاز املصدر إىل الفعل إسناد جنونها. يُجن عطاياه تكاد (٦)

آخر نموذج

ييل: فيما عالقته واذكر العقيل املجاز بنيِّ

والنهار. الليل أهلكنا (١)
هللا. بنعم عامر منزل (٢)

مدارس. عدة الرتبية وزير أنشأ (٣)
عذب. مرشب (٤)

عصيب. يوم هذا (٥)

تجارتهم. ربحت (٦)
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والنهار، الليل إىل اإلهالك نسب فقد السببية، عالقته عقيل، مجاز والنهار» الليل «أهلكنا قوله: يف (١)
فيه. سببان وهذان تعاىل، هللا هو فاعله أن مع

إىل الفاعل اسم أسند قد إذ املفعولية؛ عالقته عقيل، مجاز هللا» بنعم عامر «منزل قوله: يف (٢)
املعنى. يف املفعول

إىل اإلنشاء نسب إذ السببية؛ عالقته عقيل، مجاز مدارس» عدة الرتبية وزير «أنشأ قوله: يف (٣)
فقط. السبب وهو الوزير

املكانية. لعالقته مجاز؛ املاء، إىل ال املكان، إىل العذوبة نسب عذب» «مرشب قوله: يف (٤)

مجاز، فهو للزمان، وصف بذلك فوصفه هو، ال وحوادثه اليوم خطوب والشديدة العصيبة (٥)
الزمانية. عالقته

املفعولية. عالقته مجاز، فهو هي، ال صاحبها هو والرابح التجارة، إىل الربح أسند (٦)

العقيل واملجاز املرسل11 املجاز بالغة (2-3)

بإيجاز، املقصود املعنى تؤدي الغالب يف أنها رأيت والعقيل املرسل املجاز أنواع تأملت إذا
تقول: أن من أوجز ذلك كان كذا» املجلس «قرر أو: الجيش» القائد «هزم قلت: فإذا
من رضب اإليجاز أن شك وال كذا» املجلس أهل «قرر أو: الجيش» القائد جنود «هزم

البالغة. رضوب
املعنى بني العالقة تخري يف املهارة هو املجازين، هذين يف للبالغة آخر مظهر وهناك
كما تصوير، خري املقصود للمعنى مصوًرا املجاز يكون بحيث املجازي، واملعنى األصيل
عىل والحافر والخف بالوشاية، التأثر رسيع عىل واألذن الجاسوس، عىل العني إطالق يف
زمانه، أو مكانه، أو سببه، إىل اليشء: إسناد يف وكما املراسل. املجاز يف والخيل الجمال

العقيل. املجاز يف
املختصان. والزمان واملكان القوي، السبب يختار أن توجب البالغة فإن

من تخلو ال العقيل واملجاز املرسل، املجاز رضوب أغلب أن رأيت النظر دققت وإذا
مبالغة، الجزء عىل الكل إطالق فإن خالبًا، رائًعا املجاز جعل يف أثر ذات بديعة، مبالغة
كل يلتقم رشه، أنه تريد فم» «فالن قلت: إذا كما الكل، وإرادة الجزء إطالق ومثله

يشء.
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أنًفا! كله فتجعله فتبالغ األنف، بعظم تصفه أن تريد عندما أنف» «فالن ونحوه:
أنفه، يف أهو أدري: «لست قوله: أنايف12 رجل وصف يف األدباء بعض عن يؤثر ومما

فيه»؟ أنفه أم

باالستعارة املفرد املجاز يف الرابع: املبحث (4)

تمهيد

بذكر املخاطب، يجهله أمر إليضاح الطبيعة؛ عليها دلت طريقة أول التشبيه أن سبق
تراكب يف أخرى نظرية النظرية هذه من نتج وقد عليه. ليقيسه عنده؛ معروف آخر يشء
الرتاكب هذه جاءت وقد باالستعارة، هذه وتسمى فقط، به املشبه ذكر فيها ترى الكالم،
كلما ألنه املخاطب؛ نفس يف وقًعا وأشد التشبيه، تراكيب من أبلغ االستعارة عىل املشتملة
البالغة يف ومنزلتها أشد، النفس يف وقعها كان الخيال سماء يف التحليق إىل داعية كانت

أعىل.
بمجامع تأخذ التي البديعة، االستعارة صور أنواع من الكالم أمراء يبتكره وما

االستعارة». بالغة رس «هو وعواطفهما لبهما والسامع القارئ عىل وتملك األفئدة،
الحماسة: شاعر قول الجمال وروعة االبتكار طابع عليها التي املجملة الصور فمن

ووح��دان��ا زراف��ات إل��ي��ه ط��اروا ل��ه��م ن��اج��ذي��ه أب��دى ال��ش��ر إذا ق��وم

فؤادك يمأل مما أنيابه عن مكرش مفرتس حيوان بصورة الرش لك صور قد فإنه
طريانًا األعداء مصادمة إىل تطري جوارح طيور بصور يعنيهم الذين القوم صور ثم رعبًا،

وشجاعتهم. حميتهم إكبار إىل ويدعوك بنجدتهم، إعجابك يستثري مما
مزيته جزء لكل ويبني أجزاءها، فيفصل يرسمها التي الصورة إىل يعمد من ومنهم

بالطول: الليل وصف يف القيس امرئ كقول الخاصة،

ب��ك��ل��ك��ل13 ون��اء أع��ج��اًزا وأردف ب��ص��ل��ب��ه ت��م��ط��ى ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت

جملة له استوىف بل القامة، طويل شخص بصورة الليل بتمثيل يكتف لم فإنه
تمطيه، طوله يف يزيد صلب ذي كل كان إذ به؛ يتمطى صلبًا فاستعار الشخص؛ أركان
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عىل بالثقل يصفه أن أراد ثم بعًضا، بعضها يردف أعجاًزا له جعل بأن ذلك يف وبالغ
به». يثقل «أي به ينوء كلكًال له فاستعار ساهره قلب

العظيم، األثر من سامعه قلب يف البديع التفصيل هذا يرتكه ما عليك يخفى وال
الجميل. واالرتياح

فيعقب اليشء عىل يرتتب ما إىل ينظر بل يرسمها، بالصورة يكتفي ال من ومنهم
املتنبي: الطيب أبي كقول وأوقع، أشد بأخرى الصورة تلك

ن��ب��ال14 م��ن غ��ش��اء ف��ي ف��ؤادي ح��ت��ى ب��األرزاء ال��ده��ر رم��ان��ي
ال��ن��ص��ال15 ع��ل��ى ال��ن��ص��ال ت��ك��س��رت س��ه��ام أص��اب��ت��ن��ي إذا ف��ص��رت

وال إيالمها، وشدة انصبابها، رسعة يف سهاًما املصائب بتصويره يكتف لم فإنه
الغشاء ذلك جعل حتى بفؤاده، محيًطا غشاءً منها جعل بأن كثرتها وصف يف باملبالغة
إىل منفذًا تجد ال عليه انصبابها استمرار مع النصال تلك إن بحيث والكثافة املتانة من
هل يل: وقل الرائع، التمثيل هذا إىل فانظر سبقتها، التي النصال عىل تتكرس ألنها فؤاده؛

واآلالم؟ املصائب لرتاكم منه أشد تصويًرا رأيت

أنواعها وبيان االستعارة تعريف (1-4)

عارية. طلبه املال: استعار قولهم: من لغة: االستعارة
املعنى بني «املشابهة» لعالقة له ُوضع ما غري يف اللفظ استعمال هي واصطالًحا:

األصيل. املعنى إرادة عن صارفة «قرينة» مع فيه، املستعمل واملعنى عنه املنقول
أسًدا «رأيت كقولك: منه16 أبلغ ولكنها مختًرصا؛ «تشبيًها» إال ليست و«االستعارة»
فحذفت املدرسة» يف كاألسد شجاًعا رجًال «رأيت االستعارة: هذه فأصل املدرسة»، يف
وألحقته «الشجاعة» التشبيه وجه وحذفت الكاف، األداة وحذفت رجًال»، «لفظ املشبه

شجاًعا. باألسد تريد أنك عىل لتدل «املدرسة» بقرينة
ثالثة: االستعارة وأركان

به. املشبه وهو منه، مستعار (١)
املشبه. وهو له، ومستعار (٢)

الطرفان.) لهما: (ويقال
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املنقول. اللفظ وهو ومستعار، (٣)

استعارة». «يُسمى التشبيه عىل يبنى مجاز فكل
من أيًضا بد وال بل التشبيه، أداة وال الشبه، وجه ذكر عدم من فيها بد وال
املشبه عني املشبه أن ادعاء مع فقط، االستعارة وقعت أجله من الذي التشبيه» «تناسب
«أو جنس» «اسم يكون بأن الكيل، به املشبه أفراد من فرد املشبه أن ادعاء أو به،
يف يشء دخول إمكان لعدم الشخيص»17 «العلم يف االستعارة تتأتى وال جنس». علم
أفاد إذا إال فيه، الرشكة تصور من يمنع الجزئي تصور نفس ألن الشخصية؛ الحقيقة
للجود، «حاتم» كتضمن استعارته: فتجوز كليٍّا، اعتباره يصح به وصًفا الشخيص العلم
ودخول وقس» «حاتم، كلية بدعوى ا» وقسٍّ حاتًما، «رأيت فيقال: للفصاحة، و«قس»

والفصيح. الجواد جنس يف املشبه
ورونًقا، حسنًا وتكسوه قوة، الكالم تجدي ألنها الكتابة؛ يف وقع أجمل ولالستعارة

واإلحساسات. األهواء تثار وفيها

الطرفني من يذكر ما باعتبار االستعارة تقسيم يف الخامس: املبحث (5)

نحو: مرصحة18 أو ترصيحية فاستعارة فقط املشبه لفظ الكالم يف ذكر إذا

ب��ال��ب��رد ال��ع��ن��اب ع��ل��ى وع��ض��ت ورًدا وس��ق��ت ن��رج��س م��ن ل��ؤل��ًؤا ف��أم��ط��رت

والعيون، للدموع، — والربد والعناب، والورد، والنرجس، اللؤلؤ، استعار فقد
واألسنان. واألنامل، والخدود،

الزمه بذكر إليه وأشري به، املشبه فيه وُحذف فقط، املشبه لفظ الكالم يف ذُكر وإذا
كقوله: بالكناية، أو مكنية19 فاستعارة «تخييًال» املسمى

ت��ن��ف��ع ال ت��م��ي��م��ة ك��ل أل��ف��ي��ت أظ��ف��اره��ا أن��ش��ب��ت ال��م��ن��ي��ة وإذا

ورمز وحذفه، للمنية السبع واستعار كل، يف االغتيال بجامع بالسبع، املنية شبه فقد
وقرينتها األصلية، املكنية االستعارة طريق عىل «األظفار» وهو لوازمه، من بيشء إليه

«أظفار». لفظة
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ثم األظفار، صورة مثل لها فاخرتع السبع، بصورة املنية تصوير يف الوهم أخذ ثم
«األظفار». لفظ األظفار صورة مثل هي التي الصورة عىل أطلق

صورة أظفار لفظ له املستعار ألن «تخييلية»؛ استعارة «أظفار» لفظة فتكون
املنية. إىل إضافتها وقرينتها الحقيقية، األظفار صورة تشبه وهمية،

ال ألنه تُفارقها؛ ال الزمة فهي املكنية قرينة التخييلية» «االستعارة أن إىل ونظًرا
قرينة. بدون استعارة

وتخييلية. ومكنية، ترصيحية، ثالثة: االستعارة أنواع تكون وإذًا:

الطرفني باعتبار االستعارة يف السادس: املبحث (6)

أن يمكن معلوم، أمر إىل نقل قد اللفظ يكون «بأن ا حسٍّ محقًقا له املستعار كان إن
عقًال محقًقا له املستعار كان أو يعطي»، بحًرا «رأيت كقولك: حسية» إشارة إليه يشار
اَط َ الرصِّ ﴿اْهِدنَا تعاىل: كقوله عقلية» إشارة إليه ويشار عليه، يُنص أن يمكن «بأن

تحقيقية. فاالستعارة — الحق الدين أي: اْلُمْستَِقيَم﴾؛
وذلك: تخييلية»؛20 «فاالستعارة عقًال وال ا حسٍّ ال محقًقا له املستعار يكن لم وإن

بفالن. أظفارها املنية أنشبت نحو: يف كاألظفار

املستعار اللفظ باعتبار االستعارة يف السابع: املبحث (7)

اسًما «أو للجميل استعري إذا كالبدر لذات» جامًدا «اسًما املستعار اللفظ كان إذا (١)
من كل يف «أصلية االستعارة سميت — الشديد للرضب استعري إذا كالقتل ملعنًى» جامًدا
إَِىل الظُّلَُماِت ِمَن النَّاَس ِلتُْخِرَج إَِليَْك أَنَْزْلنَاُه ﴿ِكتَاٌب تعاىل: كقوله واملكنية» الترصيحية

النُّوِر﴾.21
الرَّْحَمِة﴾.22 ِمَن الذُّلِّ َجنَاَح َلُهَما ﴿َواْخِفْض تعاىل: وكقوله

أوًال. معترب آخر لتشبيه تابع تشبيه عىل بنائها لعدم أصلية؛ وسميت
البحرتي: كقول

ب��اد اإلي��وان م��ن ق��م��ر إل��ى ب��ع��ي��د م��ن ال��ت��ح��ي��ة ي��ؤدون
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مبهًما اسًما أو ا، مشتقٍّ اسًما أو فعل، اسم أو «فعًال23 املستعار اللفظ كان وإذا (٢)
عني. همومي نامت نحو: تبعية» «ترصيحية فاالستعارة حرًفا» أو

ونحو: الفعل، ترك يف مجاًزا واملستعمل الكالم، عن للسكوت املوضع «صه» ونحو:
لإلشارة املوضوعة «هذا» ونحو: شديًدا، رضبًا ضاربه بمعنى اللص» قاتل «الجندي
تعاىل: قوله ونحو حسن»، رأي «هذا نحو: العقلية، اإلشارة يف مجاًزا واملستعملة الحسية؛
َلُهْم ِليَُكوَن ِفْرَعْوَن آُل ﴿َفاْلتََقَطُه تعاىل: قوله ونحو النَّْخِل﴾، ُجذُوِع ِيف َُّكْم ﴿َوَألَُصلِّبَن

َوَحَزنًا﴾. َعُدوٍّا
التبعية أنواع باقي «دون مبهًما اسًما أو ا، مشتقٍّ اسًما املستعار اللفظ كان وإذا (٣)

مكنية». «تبعية فاالستعارة املتقدمة»
يف أوًال لجريانها تابع؛ والحروف املشتقات يف جريانها ألن «تبعية»؛ وُسميت

الحروف. معاني كليات ويف الجوامد،
للمصادر؛ تابعة املشتقات يف ألنها أخرى؛ الستعارة لتبعيتها تبعية ُسميت أنها يعني
تُتصور ال جزئية الحروف معاني إذ معانيها؛ ملتعلق تابعة الحروف معاني يف وألنها
أو بها، ومشبًها مشبًها كونها ليتأتى باملفهومية؛ مستقل كيل بواسطة إال فيها االستعارة

بها. أو عليها، محكوًما
شديدة. مالزمة الزمه أي: غريمه»؛24 كتفي فالن «ركب نحو:

الهداية عىل الحصول من تمكنوا أي َربِِّهْم﴾؛ ِمْن ُهًدى َعَىل ﴿أُوَلِئَك تعاىل: وكقوله
إياه. ألبسته أي املوت»؛26 لباس «أذقته ونحو: التامة،25

تنبيهاتعرشة

مكنية. قرينتها تبعية كل األول: التنبيه
من أو الترصيحية االستعارة من واحدة يف االستعارة أجريت إذا الثاني: التنبيه

األخرى. يف إجراؤها امتنع املكنية، االستعارة
االستعارة من كل يف عام وتبعية» «أصلية إىل االستعارة تقسيم الثالث: التنبيه

واملكنية. الترصيحية
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لعالقة له؛ وضع ما غري يف املستعمل اللفظ هي االستعارة أن تبني الرابع: التنبيه
عالقته لغوي» «مجاز هي: أو الوضعي،27 املعنى إرادة من مانعة قرينة مع املشابهة،

زهري: كقول املشابهة،

تُ��َق��لَّ��ِم ل��م أظ��ف��اره ِل��بَ��ٌد ل��ه ُم��َق��ذٍَّف ال��س��الِح ش��اك��ي أس��ٍد ل��َدى

لفظ هنا: له واملستعار الجراءة، يف لتشابههما الشجاع؛ للرجل األسد استعار فقد
ا». حسٍّ «محقق

للدين املستقيم الرصاط استعار فقد اْلُمْستَِقيَم﴾ اَط َ الرصِّ ﴿اْهِدنَا تعاىل: وكقوله
املطلوب. إىل يوصل كالٍّ أن يف لتشابهما الحق؛

أي النُّوِر﴾؛ إَِىل الظُّلَُماِت ِمَن النَّاَس ِلتُْخِرَج إَِليَْك أَنَْزْلنَاُه ﴿ِكتَاٌب تعاىل: وكقوله
اهتداء عدم يف لتشابههما للضالل؛ الظلمات لفظ استعري فقد الهدى، إىل الضالل من
لإليمان؛ النور لفظ استعري وكذلك للضالل، الظلمات لفظ استعري ثم صاحبيهما،
«محقق منها كل — واإليمان الضالل وهو — واملستعارات الهداية، يف لتشابههما

«تحقيقية». وتسمى «ترصيحية» االستعارات هذه وتُسمى عقًال»
الهذيل: ذؤيب أبي قول وأما

ت��ن��ف��ع ال ت��م��ي��م��ة ك��ل أل��ف��ي��ت أظ��ف��اره��ا أن��ش��ب��ت ال��م��ن��ي��ة وإذا

ولم ورضار، نفاع بني تفرقة غري من قهًرا النفوس اغتيال يف بالسبع املنية فشبه
السبع يف االغتيال يكمل ال التي أظفارها وهو لوازمه بعض ذكر بل املشبه، لفظ يذكر

املحذوف. به املشبه عىل تنبيًها بها؛ إال
وكقوله: «مكنية». استعارة فهو

أن��ط��ق ب��ال��ش��ك��اي��ة ح��ال��ي ف��ل��س��ان م��ف��ص��ًح��ا ب��رِّك ب��ش��ك��ر ن��ط��ق��ت ول��ئ��ن

به املشبه بلفظ يرصح ولم املقصود، عىل الداللة يف ناطق بإنسان الحال فشبه
فهو عليه، به تنبيًها به؛ إال الكالمية الداللة تقوم ال الذي «اللسان» وهو الزمه ذكر بل

«مكنية». استعارة أيًضا
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وجه يف قوامه أو كماله به إال يكون ال به، املشبه لوازم من الزم للمشبه أثبت وقد
الذي و«اللسان» األول، املثال يف كما بها إال االفرتاس يكمل ال التي «كاألظفار» الشبه
يشء «للمنية» وليس الثاني املثال يف كما به، إال اإلنسان يف الكالمية الداللة تقوم ال

اللسان. لفظ إليه نقل «كاللسان» يشء «للحال» وال اللفظ، هذا إليه نقل كاألظفار
تخييلية». استعارة أو «تخييًال، طبًعا يعترب حاله هذا كان وما

بلفظ فيها ُرصح ما هي املرصحة أو الترصيحية االستعارة أن تقدم الخامس: التنبيه
لوازمه ببعض استغناء به؛ املشبه لفظ فيها ُحذف ما هي املكنية وأن به، املشبه
استعارة أو تخييل الالزم ذلك إثبات وأن الشبه،28 وجه يف قوامه أو كماله بها التي

والتخييلية. املكنية من كل تعريف يف اختلفوا أنهم غري تخييلية،
إثبات وأن للمشبه، النفس يف املستعار املشبه اسم املكنية: أن السلف فمذهب
املنية «وإذا قوله: يف «األظفار» من فكل تخييلية»29 «استعارة للمشبه به املشبه الزم
ألنه حقيقة؛ أنطق» بالشكابة حايل «فلسان قوله: يف و«اللسان» أظفارها»، أنشبت

له. ُوضع فيما مستعمل
املرموز النفس، يف املضمر التشبيه هي املكنية أن القزويني» «الخطيب ومذهب

«التخييلية».30 االستعارة هو اإلثبات وهذا للمشبه، به املشبه الزم بإثبات إليه
«املنية» ب فاملراد به،31 املشبه به مراًدا املشبه، لفظ املكنية أن «السكاكي» ومذهب
تكون أن وإنكار لها، السبعية بادعاء السبع هو أظفارها» أنشبت املنية «وإذا قوله: يف

لها. السبع خواص من هي التي األظفار إضافة بقرينة السبع، غري شيئًا
وهمية صورة هو بل عقًال» وال ا حسٍّ «ال ملعناه تحقق ال ما عنده و«التخييلية»
الوهم أخذ — االغتيال يف بالسبع املنية شبه ملا فإنه املثال، ذلك يف كاألظفار محضة،
أطلق ثم األظفار، كصورة صورة لها فاخرتع لوازمه، لها ويخرتع بصورته، يصورها

تخييلية». «ترصيحية استعارة األظفار لفظ فيكون األظفار، لفظ عليها
عىل أطلق الذي الالزم وهو به، املشبه بلفظ فيها رصح فألنه ترصيحية؛ أنها أما

املحققة. األظفار بصورة شبيهة وهمية صورة
عىل والقرينة عقًال»، وال ا حسٍّ «ال محقق غري له املستعار فألن «تخييلية» أنها أما

املنية.32 إىل إضافتها — املتخيل املعنى إىل الحقيقي معناها من األظفار نقل
فيما مستعمل فيها املشبه لفظ بأن عليه مردود املكنية يف السكاكي ومذهب هذا؛

مستعاًرا. فليس غري، ال «املوت» باملنية املراد بأن للقطع تحقيًقا، له وضع
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ثم أوًال، يعار املعنى أن والحق املشهور، عىل للفظ صفة االستعارة السادس: التنبيه
وذلك: االستعارة؛ عىل دليًال اللفظ يكون

مثل استعارة ذلك يكن لم تقديًرا املعنى لنقل تابًعا االسم نقل يكن لم إذا ألنه (١)
هذه إن يقال: ال كلب» أو نمر، أو «أسد، ب إنسانًا سميت إذا فأنت املنقولة» «األعالم

تقديًرا. معانيها نقل يتبع لم نقلها ألن مستعارة؛ األسماء
االسم نقل يكن لم فإن الحقيقة» من أبلغ «االستعارة بأن جزموا البلغاء وألن (٢)
معناه. عن املجرد االسم إطالق يف مبالغة ال إذ مبالغة؛ فيه يكن لم املعنى لنقل تابًعا

وتبعية». «أصلية نوًعا اللفظ باعتبار االستعارة أن ظهر السابع: التنبيه
ذات اسم أكان سواء مشتق، غري جنس اسم املستعار فيها كان ما فاألصلية:
«حقيقة» جنس اسم أكان وسواء لإلذالل، كقتل معنًى اسم أم الشجاع، للرجل كأسد
قولك: يف كحاتم الوصف؛ من بنوع املشهورة األعالم يف كما «تأويًال» أم وقتل، كأسد
املوضوع قوة يف «حاتم» لفظ فاعترب الجود؛ كامل رجًال تريد حاتًما» اليوم «رأيت
يتناول أسًدا أن فكما حاتم، وصف له من كل يف استعماله يغلب كاد حتى كيل، ملفهوم
ويكون ادَّعاء، وغريه الطائي يتناول حاتم كذلك الشجاع، والرجل املفرتس الحيوان
أن ادعاء عىل مبنية االستعارة ألن مجاًزا؛ غريه ويف حقيقة، «الطائي» يف استعماله

أفراد. ذا كليٍّا به املشبه يكون أن بد فال به، املشبه أفراد من فرد املشبه
غري من كثريين عىل يصدق ألن صلح «ما املشتق غري الجنس» «باسم واملراد

الداللة». يف األوصاف من وصف اعتبار
فال الكليات، من — واملوصول والضمري، اإلشارة، واسم الشخيص، العلم وليس
وضًعا؛ مدلوله من جزء فالصفة املشتق أما األصلية، االستعارة فيها تجري أن تصح
و«قتل» بالكرم، متصفة لذات موضوع «كريم» ف بصفة، متصفة لذات موضوع ألنه

عليها. القتل بوقوع متصفة لذات موضوع
تعترب ولم تأويًال، جنس اسم الوصف معنى تتضمن التي «األعالم» اعتربت وقد
داخل غري له، الزم هو بل وضًعا، معناها من جزءًا ليس الوصف ألن املشتق؛ قبيل من
الجود ولكن به، متصفة ذات عىل وال الجود، عىل للداللة يوضع لم فحاتم مفهومه، يف

بعد. فيما ولزمه له، عرض
واالسم الفعل هذا يف ويدخل ا، مشتقٍّ املستعار فيها كان ما التبعية33 الثامن: التنبيه

والحرف. املشتق،
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اْلَجاِريَِة﴾، ِيف َحَمْلنَاُكْم اْلَماءُ َطَغى ا َلمَّ َّا ﴿إِن تعاىل: قوله نحو الفعل34 فاستعارة
ِبَعذَاٍب ُهْم ْ ﴿َفبَرشِّ تعاىل: قوله ونحو أَُمًما﴾، اْألَْرِض ِيف ﴿َوَقطَّْعنَاُهْم تعاىل: قوله ونحو

أَِليٍم﴾.
، كلٍّ يف الحد مجاوزة بجامع بالطغيان، مفسدة زيادة املاء زيادة شبه يقال: (١)
سبيل عىل للمشبه به املشبه استعري ثم به، املشبه أفراد من فرد املشبه أن وادعى
بمعنى «طغى الزيادة بمعنى الطغيان من اشتق ثم األصلية، الترصيحية االستعارة

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل عىل وعال» زاد
املستقبل تشبيه عىل بناءً املضارع؛ موضوع املايض لفظ يستعمل وقد هذا؛
﴿َوَقالُوا تعاىل: قوله ونحو ، كلٍّ يف الوقوع تحقق بجامع الواقع، باملايض املحقق

َعَليْنَا﴾. َشِهْدتُْم ِلَم ِلُجلُوِدِهْم
يف بالحارض الحارض غري تشبيه عىل بناء املايض عن باملضارع يعرب وقد
اْلَمنَاِم ِيف أََرى ﴿إِنِّي تعاىل: قوله نحو فيها غرابة لنوع املاضية؛ صورته استحضار

أَذْبَُحَك﴾. أَنِّي
فالصفة آلة، أو مكان أو زمان اسم وإما صفة،35 إما املشتق استعارة التاسع: التنبيه
ونحو: مجاًزا، الشديد الرضب بمعنى القتل من بالسجن» قاتلك عىل «ُحكم نحو:
حايل «فلسان ونحو: العورات» عن األعمى وأجاور الخنى، عن األصم أصادق «إنما

أدل. أي أنطق»؛ بالشكاية
باآللة أي: بمقتالك»؛36 «جئت ونحو: َمْرَقِدنَا﴾ ِمْن بََعثَنَا ﴿َمْن تعاىل: قوله ونحو

شديًدا. رضبًا بها أرضبك التي
يأتي: ما عىل واملشتق الفعل يف التبعية قرينة مدار العارش: التنبيه

بكذا».37 الحال و«نطقت اْلَماءُ﴾ َطَغى ا َلمَّ َّا ﴿إِن نحو: الفاعل، عىل (١)
واملسكنة.38 الذلة عليهم رضبت نحو: نائبه، عىل أو (٢)

نحو: به، املفعول عىل أو (٣)

ال��س��م��اح��ا39 وأح��ي��ا ال��ب��خ��ل ق��ت��ل إم��ام ف��ي ل��ن��ا ال��ح��ق ج��م��ع
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نحو: الثاني، به املفعول عىل أو (٤)

ذووه��ا40 أروم��ت��ه��ا ذوي أب��اد م��ره��ف��ات ال��خ��زرج��ي��ة ص��ب��ح��ن��ا

الشاعر: كقول واملفعولني، الفاعل عىل أو (٥)

إي��ق��اظ��ا41 األج��ف��ان ف��ي ال��ن��وم س��رى إذا م��زه��رًة ال��ح��زن ري��اَض ال��ري��اُح تَ��ْق��ِري

أَُمًما﴾. اْألَْرِض ِيف ﴿َوَقطَّْعنَاُهْم تعاىل: كقوله املفعولني عىل أو (٦)
تُْؤَمُر﴾ ِبَما ﴿َفاْصدَْع ونحو: أَِليٍم﴾42 ِبَعذَاٍب ُهْم ْ ﴿َفبَرشِّ نحو: املجرور، عىل أو (٧)

.﴾ ِباْلَحقِّ نَْقِذُف ﴿بَْل ونحو:
ِمْن بََعثَنَا َمْن َويَْلنَا يَا ﴿َقالُوا نحو: ذلك، غري التبعية قرينة تكون وقد هذا؛
وََعَد َما ﴿َهذَا قوله: مع املوتى، كالم من كونه اآلية هذه يف القرينة إذ َمْرَقِدنَا﴾43

اْلُمْرَسلُوَن﴾. َوَصَدَق الرَّْحَمُن

َعُدوٍّا َلُهْم ِليَُكوَن ِفْرَعْوَن آُل ﴿َفاْلتََقَطُه نحو: الحرف،44 استعارة عرش: الحادي التنبيه
عىل غائية علة ترتب بمطلق فعل45 عىل واقعية علة ترتب مطلق شبه فقد َوَحَزنًا﴾
ثم الجزئيات، إىل الكليني من التشبيه فرسى 47، كلٍّ يف الرتتب مطلق بجامع فعل،46
االستعارة سبيل عىل به49 املشبه لجزئي املوضوعة «الالم» املشبه48 جزئي يف استعمل

التبعية.
﴿أُوَلِئَك تعاىل: قوله ونحو النَّْخِل﴾50 ُجذُوِع ِيف َُّكْم ﴿َوَألَُصلِّبَن تعاىل: قوله ونحو

نعمة».52 يف «زيد ونحو: َربِِّهْم﴾51 ِمْن ُهًدى َعَىل
موضوع حرف للمشبه يكون أن يُشرتط ال أنه تتبني السابقة األمثلة هذه ومن

عليه. يدل له
«الفعل، يف التبعية عن يستغني أن االستعارة ألقسام تقليًال «السكاكي» واختار
قرينة التبعية يجعل وأن مكنية، استعارة التبعية قرينة يجعل بأن والحرف» واملشتق،

للمكنية.
الطغيان القوم يجعل اْلَجاِريَِة﴾ ِيف َحَمْلنَاُكْم اْلَماءُ َطَغى ا َلمَّ َّا ﴿إِن تعاىل: قوله ففي

املفسدة. للكثرة مستعاًرا
قرينة. إليه الطغيان ونسبة مكنية، استعارة «املاء» لفظ يف «السكاكي»: ويقول
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الطرفني باعتبار املرصحة االستعارة تقسيم يف الثامن: املبحث (8)
ووفاقية عنادية إىل

النور كاجتماع لتنافيهما واحد؛ يشء يف طرفيها اجتماع يمكن ال التي وهي فالعنادية:
والظالم.

النور كاجتماع التنايف لعدم واحد؛ يشء يف طرفيها اجتماع يمكن التي هي والوفاقية:
والهدى.

فهديناه. ضاالٍّ أي َفأَْحيَيْنَاُه﴾؛ َميْتًا َكاَن ﴿أََوَمْن تعاىل: قوله ومثالهما
استعارتان: اآلية هذه ففي

واستعري ، كلٍّ يف االنتفاع نفي ترتب بجامع باملوت، الضالل شبه «ميتًا» قوله: يف األوىل:
ألنه عنادية؛ وهي ، ضاالٍّ بمعنى ميتًا الضالل بمعنى املوت من واشتق للضالل، املوت

واحد. يشء يف والضالل املوت اجتماع يمكن ال
هللا يف والهداية اإلحياء اجتماع إلمكان «وفاقية» وهي للهداية، اإلحياء استعارة والثانية:

وهاٍد. محيي فهو تعاىل،
تكون وقد والظرافة. التمليح منها املقصود أي تمليحية؛ تكون قد العنادية ثم
رشيف ملعنًى املوضوع اللفظ يستعمل بأن واالستهزاء، التهكم منها املقصود أي تهكمية؛
التهكم أو والظرافة، التمليح قاصًدا جبانًا، تريد أسًدا» «رأيت نحو نقيضه، أو ضدِّه عىل
ِبَعذَاٍب ُهْم ْ ﴿َفبَرشِّ نحو: التناسب، منزلة التضاد فيهما نُزِّل اللتان وهما والسخرية،
ضده هو الذي لإلنذار السار الخرب هي التي البشارة فاستعريت «أنذرهم» أي أَِليٍم﴾؛

واالستهزاء. التهكم سبيل عىل البشارة جنس يف اإلنذار بإدخال
اْلَجِحيِم﴾. اِط ِرصَ إَِىل ﴿َفاْهُدوُهْم تعاىل: وكقوله

الجامع باعتبار االستعارة تقسيم يف التاسع: املبحث (9)

نوعان:53 «الجامع» باعتبار املرصحة االستعارة

ويكون بحث، إىل تحتاج فال األلسن، الكتها التي املبتذلة القريبة وهي عامية: (١)
يرمى. أسًدا رأيت نحو: ظاهًرا، فيها الجامع
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وكقوله:

ال��ث��ريَّ��ا ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن وت��ط��ل��ع م��ن��ه ال��ل��ي��ل ي��س��ت��م��د وأده��م

وقد البياض، وهو ظاهر، الطرفني بني والجامع املهر، لغرَّة الثريا استعار فقد
الغرابة. إىل يخرجها بما العامية يف ف يترصَّ

أصحاب يُدركه ال غامًضا، فيها الجامع يكون التي الغريبة وهي وخاصية: (٢)
مروان: بن العزيز عبد يمدح كثريِّ كقول الخواص» «من املدارك

ال��م��ال رق��اب ل��ض��ح��ك��ت��ه غ��ل��ق��ت ض��اح��ًك��ا ت��ب��س��م إذا ال��رِّداء غ��م��ُر

ويسرت يصون ألنه للمعروف؛ الرداء استعار واملعروف» العطايا «كثري الرِّداء غمُر
عدم عىل القرينة وهو الغمر إليه وأضاف عليه، يلقى ما الرداء كسرت صاحبه، عرض

الثوب. صفات من ال املال، صفات من الغمر ألن الثوب؛ معنى إرادة
التامة. والخربة السليمة الفطر ذوو إال ثمارها باقتطاف يظفر ال االستعارة وهذه

بها يتصل ما باعتبار االستعارة تقسيم يف العارش: املبحث (10)
اتصالها وعدم املالئمات من

املستعار «مالئم ذكر باعتبار أو منه»، املستعار «مالئم ذكر باعتبار االستعارة تنقسم
ومرشحة، مطلقة، أقسام: ثالثة إىل أحدهما؛ يالئم بما اقرتانها عدم باعتبار أو له»،

ومجردة.

َعْهَد ﴿يَنُْقُضوَن نحو: به، واملشبه املشبه يالئم بما تقرتن لم التي هي فاملطلقة: (أ)
زهري: كقول مًعا، مالئمها فيها ذُكر أو ِهللا﴾

تُ��َق��لَّ��ِم ل��م أظ��ف��اره ل��ب��د ل��ه م��ق��ذَّف ال��س��الح ش��اك��ي أس��ٍد َل��َدى

السالم «شاكي قوله: يف املستعار يناسب ما ذكر وقد الشجاع، للرجل األسد استعار
تقلم» لم أظفاره لبد «له قوله: يف منه املستعار يناسب ما ذكر ثم التجريد، وهو مقذف»
فكأن وسقوطهما، تعارضهما إىل يؤدي والرتشيح التجريد واجتماع الرتشيح، وهو

«املطلقة». رتبة يف وتكون بيشء، تقرتن لم االستعارة

316



املجاز يف

﴿أُوَلِئَك نحو: به» املشبه «أي منه املستعار بمالئم ُقرنت التي هي واملَرشحة: (ب)
واالختيار، لالستبدال الرشاء استعري ِتَجاَرتُُهْم﴾ َرِبَحْت َفَما ِباْلُهَدى َالَلَة الضَّ اْشَرتَُوا الَِّذيَن
بدنياه دينه باع «من ونحو: والتجارة»، الربح «من منه املستعار يالئم ما عليها ُفرع ثم

تجارته». تربح لم
الترصيحية االستعارة وترشيح املالئم، بذكرى وتقويتها لرتشيحها مرشحة؛ وُسميت

عليه. متفق
باملعروف اشِرت نحو: املشبه» «أي له املستعار بمالئم ُقرنت التي هي واملجرَّدة: (ج)

األذى. من عرضك
بعض به املشبه عن حينئذ املشبه لبعد املبالغة، بعض عن لتجريدها بذلك؛ يت وُسمِّ

االستعارة. مبنى هو الذي االتحاد دعوى يبعد وذلك بُعد؛
أكانت سواء بقرينتها، االستعارة تمام بعد يكون إنما والتجريد الرتشيح اعتبار ثم
بل ترشيًحا، املكنية قرينة وال تجريًدا املرصحة قرينة تعد فال حالية، أم مقالية القرينة

ذكر. ما عىل الزائد
التشبيه، بتنايس املبالغة تحقيق عىل الشتماله غريه؛ من أبلغ الرتشيح أن واعلم
غري االستعارة وكأن به» شبيه يشء «ال منه املستعار نفس هو له املستعار أن وادعاء
تضعف به ألن الجميع؛ أضعف فالتجريد التجريد، من أبلغ واإلطالق أصًال، موجودة

االتحاد. دعوى
بتعارضهما إذ املطلقة؛ رتبة يف االستعارة فتكون وتجريد ترشيح اجتمع وإذا

تفصيله. سبق كما يتساقطان،
«املكنية». يف أيًضا يجري «الترصيحية» يف التقسيم هذا يجري وكما

املَركب املرسل املجاز يف عرش: الحادي املبحث (11)

غري لعالقة له ُوضع الذي املعنى غري يف املستعمل الكالم هو املركب: املرسل املجاز
الوضعي. معناه إرادة من مانعة قرينة مع املشابهة،
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ألغراض: وعكسه، اإلنشاء يف املستعملة الخربية املركبات يف أوًال ويقع

الشاعر: قول يف كما التأسف، وإظهار التحرسُّ منها: (١)

س��الم ال��زم��ان وع��ل��ى ال��ص��ب��ا ف��ع��ل��ى األي��ام وت��ول��ت ال��ص��ب��ا ذه��ب

التحرس إنشاء يف مستعمل املقام هذا يف أنه إال وضعه، أصل يف خربًا كان وإن فإنه
الشباب. من فات ما عىل والتحزن

الحارثي: ُعلبة بن جعفر قول يف وكما

م��وث��ق ب��م��ك��ة وج��ث��م��ان��ي ج��ن��ي��ب م��ْص��َع��ٌد ال��ي��م��ان��ي��ن ال��رك��ب م��ع ه��واي

إليه آل ما عىل ُ ويتحرسَّ األحبة، فراق من به ألمَّ الذي والحزن األسف إىل يشري فهو
إلخ». … «هواي قوله يف الثاني الشطر من يُفهم كما املتكلم، حال ذلك عىل والقرينة أمره،

قوله: يف كما الضعف، إظهار ومنها: (٢)

ال��ع��ث��ارا ي��ق��ي��ل م��ن ي��ا ع��ن��ي ف��اع��ف اص��ط��ب��ارا أس��ت��ط��ي��ع ال إن��ي : ربِّ

الناجحني. بني اسمي ُكِتَب نحو: الرسور، إظهار ومنها: (٣)
البقاء. لك الوطن أيها … مقاصدنا هللا ح نجَّ نحو: الدعاء، ومنها: (٤)

معانيها عن خرجت التي واالستفهام» والنهي، «األمر، ک اإلنشائية املركبات يف وثانيًا:
كذب «َمْن والسالم: الصالة عليه املصطفى قول يف كما أَُخر، معاٍن يف واستُعملت األصلية،
«السببية هذا يف والعالقة مقعده» «يتبوأ املراد إذ النار»؛ من مقعده فليتبوأ متعمًدا عيلَّ
خرب. ومعناه أمر، فظاهره نه، تتضمَّ بما إلخباره سبب للعبارة املتكلم إنشاء ألن واملسببية»؛

التمثيلية باالستعارة املَركب54 املجاز يف عرش: الثاني املبحث (12)

لعالقة له؛ وضع ما غري يف استعمل تركيب هو التمثيلية: باالستعارة املركب املجاز
واملشبه املشبه من كل يكون بحيث الوضعي، معناه إرادة من مانعة قرينة مع املشابهة،

318



املجاز يف

أو أمرين من منتزعتني صورتني إحدى تشبه بأن وذلك متعدد؛ من منتزعة هيئة به
ى ويسمَّ التشبيه، يف مبالغة بها؛ املشبهة الصورة يف املشبه تدخل ثم «بأخرى» أمور
ضيَّعت «الصيف نحو: السائرة، األمثال يف الورود كثرية وهي التمثيلية،55 باالستعارة
يف طلبه ثم فيه، عليه الحصول يمكنه زمن يف أمر تحصيل يف فرَّط ملن يرضب اللبن»

فيه. عليه56 الحصول يمكنه ال زمن
يقدم فتارة أمر، يف يرتدد ملن يرضب أخرى» وتؤخُر ِرْجًال تقدم أراك «إني ونحو:
رجًال أن وأصله وجهني، من يظلم ملن يُرضب كيلة» وسوء «أحشًفا ونحو: يحجم. وتارة
تقدم ما ومثل ذلك. املشرتي فقال الكيل، وناقص رديء، هو فإذا آخر، من تمًرا اشرتى

ونظًما». «نثًرا السائرة األمثال جميع
ظاهر: أمر تحت مسترت وهو خفي، أمر حصول عىل يحتال ملن قولهم النثر فمن
يريد ملن وقولهم بثدييها»، تأكل وال الحرَّة «تجوع وقولهم: أنفه»، قصري جدع ما «ألمر
إىل عاد ملجاهد وقولهم وحدها»، تُصفق ال «اليد عنه: عاجز وهو وحده عمًال يعمل أن
بالقول يأتي ملن وقولهم غابه»، منيع الليث وحل قرابه، إىل السيف «عاد سفر: بعد وطنه

خطيب».57 كل قول جهيزة «قطعت الفصل:
الشاعر: قول الشعر ومن

وال��س��اح��ر ال��س��ح��ر ب��ط��ل ف��ق��د ال��ع��ص��ا وأل��ق��ى م��وس��ى ج��اء إذا

آخر: وقول

َح��ذاِم ق��ال��ت م��ا ال��ق��ول ف��إن ��دق��وه��ا ف��صِّ َح��ذاِم ق��ال��ت إذا

آخر: وقول

ي��ه��ِدُم58 وغ��ي��ُرك ت��ب��ن��ي��ه ك��ن��ت إذا ت��م��ام��ه ي��وًم��ا ال��ب��ن��ي��ان ي��ب��ل��غ م��ت��ى

يُغري ال مثًال60 تكون — استعمالها وكثر التمثيلية،59 االستعارة وشاعت فشت وإذا
تبديل وال تغيري غري من واحد بلفظ وفروعهما واملذكر، املفرد، به يخاطب بحيث مطلًقا،

له. املرضوب يطابق لم وإْن األول، مورده عن
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عدم عند إال غريها إىل بها يعدلون ال البلغاء، أنظار محط االستعارة هذه كانت ولذا
عرفت قد الذي التمثيل تشبيه مبناها إذ مركبًا؛ أو مفرًدا املجاز أنواع أبلغ فهي إمكانها،

متعددة. أشياء من منتزعة هيئة فيه الشبه وجه أن
إليه، يتسامون الذين البلغاء غرض عليه املبنية والتشبيه هي كانت ثم ومن
عىل الحجج إحدى كانت كثرة الكريم القرآن يف ذلك كثر وقد إصابته، يف ويتفاوتون

إعجازه.
تضع ألنها التشبيه؛ من أبلغ وهي البالغة، ميادين من فسيح ميدان واالستعارة
ينطوي عما وتذهله مشاعره، عليه تملك جديدة صورة املشبه من بدًال املخاطب أمام
تكون — الخيال وسمو الروعة، من الصورة تلك يف ما مقدار وعىل التشبيه، من تحتها

االستعارة. يف البالغة
عىل بناء فيها، منه املستعار يناسب ما لذكر «املرشحة» االستعارة أنواع وأبلغ

منه. املستعار عني هو له املستعار بأن الدعوى
بينهما. التساوي دعوى عىل بناء فيها؛ الطرفني يناسب ما لرتك «املطلقة» تليها ثم
منه. باملستعار تشبيهه عىل بناء فيها؛ له املستعار يناسب ما لذكر «املجردة» تليها ثم
حسن جهات مراعاة من — االستعارة سبيل عىل التمثيل ويف االستعارة، يف بد وال
ومن الغرض، بإفادة وافيًا التشبيه كون ومن للطرفني، الشبه وجه كشمول التشبيه:
تصري لئال جليٍّا؛ الطرفني بني الشبه وجه يكون أن ويجب لفًظا، التشبيه رائحة شم عدم

تعمية. والتمثيل االستعارة

أجوبتها يطلب االستعارة عىل أسئلة

املشبه الطرفني ذكر باعتبار االستعارة قسًما كم أركانها؟ هي ما االستعارة؟ هي ما
االستعارة قسًما كم الترصيحية؟ االستعارة هي ما االستعارة؟ أصل ما واملشبه؟ به
ما منه؟ واملستعار له، املستعار مالئم ذكر باعتبار االستعارة قسًما كم الترصيحية؟
كم املطلقة؟ االستعارة هي ما املجردة؟ االستعارة هي ما املرشحة؟ االستعارة هي
الوفاقية؟ االستعارة هي ما يشء؟ يف طرفيها اجتماع إمكان باعتبار لالستعارة قسًما
ما العامية؟ هي ما الجامع؟ باعتبار لالستعارة قسًما كم العنادية؟ االستعارة هي ما
حيس؟ والجامع الحسيني مثال ما التهكمية؟ هي ما التمليحية؟ هي ما الخاصية؟ هي
عقيل؟ والجامع العقليني الطرفني مثال ما عقيل؟ والجامع الحسيني الطرفني مثال ما
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العقيل منه املستعار مثال ما العقيل؟ له واملستعار الحيس منه املستعار مثال ما
بالكناية االستعارة هي ما الجمهور؟ عند بالكناية االستعارة هي ما الحيس؟ واملستعار
بالكناية؟ لالستعارة قسًما كم الخطيب؟ عند بالكناية االستعارة هي ما السكاكي؟ عند
الجمهور؟ عند التخييلية االستعارة هي ما التبعية؟ املكنية هي ما األصلية؟ املكنية هي ما
هي ما املرشحة؟ املكنية االستعارة هي ما تخييلية؟ سميت ِلَم استعارة؟ سميت ِلَم
باعتبار للمكنية قسًما كم املطلقة؟ املكنية االستعارة هي ما املجردة؟ املكنية االستعارة
املجاز هو ما الوفاقية؟ هي ما العنادية؟ هي ما يشء؟ يف طرفيها اجتماع إمكان
محسنات هي ما باالستعارة؟ املركب املجاز هو ما التمثيلية؟ االستعارة هي ما املركب؟

االستعارة؟

االستعارات إجراء كيفية عىل آخر تمرين

ب��ال��ص��ب��اح م��ب��ش��ًرا إل��ي��ن��ا ال��ش��رق ف��ي ي��ض��ح��ك وال��ف��ج��ر ف��س��م��ون��ا (١)

ب��ه ب��ن��ا ح��لَّ م��ا ل��ي��ت ب��ن��اب��ه ال��ده��ر ع��ض��ن��ا (٢)

ن��ت��ك��ُل األح��س��اب ع��ل��ى ي��وًم��ا ك��رم��ت أح��س��اب��ن��ا وإن ل��س��ن��ا (٣)

وث��وان دق��ائ��ق ال��ح��ي��اة إن ل��ه ق��ائ��ل��ة ال��م��رء ق��ل��ب دق��ات (٤)

ع��ق��دا ن��ح��ره��ا ف��ي ال��ك��ل ف��ص��ار ع��ق��ي��ًق��ا م��دام��ع��ي ف��ف��اض��ت رط��بً��ا ل��ؤل��ًؤا ب��ك��ت (٥)

ال��ق��ل��وب ت��ق��ارب��ت إذا ي��ض��ر ال ال��ت��ب��اع��د إن (٦)

أمىس. إذا الهمِّ ذراع د ويتوسَّ باملنى، نهاره يقطع فقال: رجًال أعرابي ذم (٧)
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ووح��دان��ا زراف��ات إل��ي��ه ط��اروا ل��ه��م ن��اج��ذي��ه أب��دى ال��ش��ر إذا ق��وم (٨)

م��غ��ف��ر ع��ل��ي��ه��ا ش��م��س وط��ل��ع��ت ال��ُق��بِّ��ُر واج��ث��أل ال��ش��ت��اء ج��اء (٩)

ش��ل��ت ب��ع��دك ال��م��ع��روف ي��د أب��ت إن ول��ل��دي��ن ل��ل��دن��ي��ا س��أب��ك��ي��ك (١٠)

َعِظيٍم﴾. ُخلٍُق َلَعَىل ﴿َوإِنََّك (١١)

م��ض��ت أو ُس��ل إذا س��ي��ف ال��ردى س��ق��اه (١٢)
م��رق��د ك��ل م��ن ال��م��وت ث��ن��اي��ا إل��ي��ه

الثََّقَالِن﴾. أَيَُّها َلُكْم ﴿َسنَْفُرُغ (١٣)
ُمِبنٍي﴾. َضَالٍل ِيف َلنََراَك َّا ﴿إِن (١٤)

وال��ذك��ر األح��ادي��ث ع��ن��ه ض��ح��ك��ت دًم��ا ق��ب��ي��ل��ة ع��ي��ون ف��اض��ت ك��ل��م��ا ف��تً��ى (١٥)

«الربيق بينهما املشرتك والقدر المعة، مضيئة أسنانه فتظهر يبتسم، بإنسان الفجر شبه (١)
من بيشء إليه وأشار املشبه، حذف ثم للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار واللمعان»،

تخييلية. استعارة الضحك وإثبات بالكناية، االستعارة طريق عىل الضحك وهو لوازمه

املشبه عىل الدال اللفظ واستعار ، كلٍّ من واإليالم التأثري بجامع بالعض، الدهر حوادث شبه (٢)
الترصيحية االستعارة سبيل عىل — آلم بمعنى عض — املصدر وهو العض من واشتق للمشبه، به

ترشيح. الناب وذكر التبعية،

بمطلق وحسيب حسب بني ارتباط مطلق شبه فقد تبعية؛ ترصيحية استعارة «عىل» كلمة يف (٣)
جزئي من «عىل» استعريت ثم ، كلٍّ يف واالستقرار التمكن بجامع عليه، ومستعًىل مستعٍل بني ارتباط

الترصيحية. التبعية االستعارة سبيل عىل الثاني جزئيات من لجزئي األول جزئيات من

للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار ، كلٍّ يف املراد إيضاح بجامع بالقول، الداللة شبه (٤)
التبعية، الترصيحية االستعارة طريق عىل دالٍّ، بمعنى «قائل» الداللة بمعنى القول من واشتق

الدقات. إىل القول نسبة والقرينة
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عىل الدال اللفظ واستعار ، كلٍّ يف والتنسيق البياض بجامع «اللؤلؤ» ب فيها⋆ من املتساقط شبه (٥)
الدال اللفظ واستعار الحمرة، بجامع «العقيق» ب عينيه من النازل الدمع شبه ثم للمشبه، به املشبه

ترشيح. العقد وذكر وفاضت، بكت منا كل والقرينة للمشبه، به املشبه عىل

إلخ. باللؤلؤ، عينيها من املتساقط الدمع شبه يقال أن والصواب سهو وهو باألصل ⋆ كذا

منه واشتق للتواد، التقارب استعري ثم منهما، كل يف األلفة بجامع «التقارب» ب التواد شبه (٦)
مطلقة. استعارة وهي القلوب، كلمة والقرينة تواد، بمعنى تقارب

عىل الدال اللفظ واستعار ، كلٍّ يف املقطوع وإنهاء اإلجهاز بجامع قاطع» «سكني ب املنى شبه (٧)
املكنية االستعارة سبيل عىل يقطع، وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز وحذفه، للمشبه، به املشبه

تخييلية. استعارة ويقطع املطلقة، األصلية

بيشء إليه ورمز وحذفه، للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار «إنسان» ب الهم شبَّه وكذا
ويتوسد الذراع، كلمة والقرينة املرشحة، األصلية املكنية االستعارة سبيل عىل الذراع وهو لوازمه من

ترشيح.

واستعار ، كلٍّ يف للهجوم االستعداد بجامع أنيابه، عن فيكرش للوثوب» متحفز «أسد ب الرش شبه (٨)
طريق عىل الناجذان وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز وحذفه، للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ
«الطريان» ب مشيهم شبه ثم ترشيح، أبدى وكلمة ناجذيه، كلمة والقرينة املرشحة، املكنية االستعارة
طار الطريان من واشتق للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار منهما، كل يف الرسعة بجامع

إليهم. الطريان إسناد والقرينة املطلقة، التبعية الترصيحية االستعارة سبيل عىل أرسع، بمعنى

اللفظ واستعار ، كلٍّ يف التسرت بجامع الرأس، يسرت الذي باملغفر الشمس يسرت الذي السحاب شبه (٩)
شمس. كلمة والقرينة املطلقة، األصلية الترصيحية االستعارة سبيل عىل للمشبه به املشبه عىل الدال

بيشء إليه ورمز وحذفه، منهما، كل يف اإلعطاء والجامع تعطي، يد له بإنسان املعروف املشبه (١٠)
االستعارة وهي يد، كلمة والقرينة املرشحة، األصلية املكنية االستعارة سبيل عىل اليد وهو لوازمه من

ترشيح. وشلت التخييلية،

َمن «تمكن ب عليها والثبوت الرشيفة واألخالق الهدى من والسالم الصالة عليه تمكنه شبه (١١)
للجزئيات الكليني من التشبيه فرسى كل، يف واالستقرار التمكن بجامع شاء» كيف يرصفها دابة عال
واالستعالء لالرتباط الحيس لالستعالء املوضوع «عىل» لفظ فاستعري الحروف، معاني هي التي

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل عىل املعنوي

به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار ، كلٍّ يف الوصول بجامع «السقي» ب به املوت لحاق شبه (١٢)
نسبة ذلك عىل والقرينة التبعية، الترصيحية االستعارة سبيل عىل َسَقى ْقي السَّ من اشتق ثم للمشبه،
الربيق والجامع وتيضء، فتلمع منها يضحك ثنايا له بإنسان املوت شبه قد وأيًضا الردى، إىل السقي
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وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز حذفه، ثم للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار واللمعان،
ترشيح. وأومض تخييلية، استعارة والثنايا املرشحة، األصلية املكنية االستعارة سبيل عىل الثنايا،

، كلٍّ يف االهتمام بجامع الشواغل، من والخلوص بالفراغ له والتوجه اليشء إىل القصد شبه (١٣)
سبيل عىل «تفرغ» الخلو بمعنى الفراغ من اشتق ثم للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار

حالية. والقرينة التبعية، الترصيحية االستعارة

التي «بفي» االرتباط عىل تدل التي «يف» ُشبهت فقد تبعية، ترصيحية استعارة «يف» كلمة يف (١٤)
من يف فاستعريت الجزئيات، إىل الكليني من التشبيه فرسى كلٍّ، يف التمكن بجامع الظرفية، عىل تدل

الضالل. كلمة ذلك عىل والقرينة التبعية، الترصيحية االستعارة سبيل عىل لألول الثاني

به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار منهما، كل يف الكثري الصب بجامع بالنهر العيون شبه (١٥)
املكنية، األصلية االستعارة سبيل عىل فاض، وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز حذفه، ثم للمشبه،
تجده ما بجامع بالضحك واألريحية الرسور شبه وكذا التخييلية، االستعارة وهي قرينتها وفاض
بمعنى الضحك من اشتق ثم للمشبه، به املشبه عىل الدال اللفظ واستعار املرسة، من كلٍّ عند النفس

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل عىل ، ُرسَّ بمعنى َضِحَك الرسور

أنواعها بجميع االستعارة بالغة (13)

ناحيتني: من آتية التشبيه بالغة أن لك سبق
ألفاظه. تأليف طريقة األوىل:

له هللا وهب أديب، نفس يف إال يجول ال األذهان، عن بعيد به مشبه ابتكار والثانية:
ربط عىل قدرة وأودعه األشياء، بني الدقيقة الشبه وجوه تعرف يف سليًما استعداًدا

ينتهي. يكاد ال بعيد مًدى إىل بعض وتوليد املعاني،
يدل تركيبها أن اللفظ ناحية من فبالغتها هاتني، يتعدى ال االستعارة» بالغة و«رس
تضمنه ما روعتها تنسيك جديدة صورة تخيل عىل عمًدا ويحملك التشبيه، تناسب عىل

مستور. خفي تشبيه من الكالم
خاقان: بن الفتح يف البحرتي قول إىل انظر

ط��م��اح ال��ع��ل��ي��اء إل��ى وط��رف ت��ه��م��ي ح��ان��ي��ة ال��ع��اف��ي��ن ع��ل��ى ب��ك��ف ي��س��م��و
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العافني عىل وبلها تصب هتانة، سحابة صورة يف تمثلت وقد كفه ترى ألست
من الكالم يف اختبأ عما فأذهلتك مشاعرك عليك تملكت قد الصورة هذه وأن والسائلني،

تشبيه؟!
غيلة: ُقتل وقد املتوكل رثاء يف قوله سمعت وإذا

أظ��اف��ره61 ح��م��ر وال��م��وت ب��ه��ا ي��ج��ود ح��ش��اش��ة ال��ل��ي��ال��ي ت��ق��اض��اه ص��ري��ع

حيوان صورة وهي للموت، املخيفة الصورة هذه خيالك عن تبعد أن تستطيع فهل
قتاله؟! بدماء أظفاره رضجت مفرتس،

املشبه أن ادعاء عىل بُني وإن ألنه البليغ»؛ «التشبيه من أبلغ االستعارة كانت لهذا
فيها فالتشبيه «االستعارة» بخالف ملحوًظا، منويٍّا التشبيه فيه يزال ال سواء، به واملشبه
املطلقة، االستعارة من أبلغ املرشحة االستعارة أن لك يظهر ذلك ومن مجحود، منيس

املجردة. االستعارة من أبلغ املطلقة االستعارة وأن
نفوس يف أثر من تُحدثه وما الخيال، وروعة االبتكار، حيث من االستعارة بالغة أما

الكالم. فرسان من املجيدين لتسابق وميدان لإلبداع، فسيح فمجال سامعيها؛
أُْلِقَي ُكلََّما اْلَغيِْظ ِمَن تََميَُّز ﴿تََكاُد النار: وصف يف — شأنه عز — قوله إىل انظر
ضخم، مخلوق صورة يف النار أمامك ترتسم نَِذيٌر﴾ يَأِْتُكْم أََلْم َخَزنَتَُها َسأََلُهْم َفْوٌج ِفيَها
بترصف) الواضحة البالغة (عن وغيًظا. حقًدا صدره يغيل عابس، الوجه، مكفهر بطاش،

هوامش

منها كل ليُعرف عليها؛ بها يُستدل أسماء إىل تفتقر كلها املخلوقات إن أقول: (1)
املوضوع فاالسم منها، بد ال رضورة يقع وهذا الناس، بني التفاهم أجل من باسمه،

مجاًزا. صار غريه إىل نُقل فإذا له، حقيقة هو املسمى بإزاء
مجاًزا استعمل «الرحمن» فلفظ عنها، يتفرع «حقيقة» مجاز لكل ليس أنه واعلم
يتفرع أن الغالب ولكن القلب، الرقيق وهو: الوضعي، معناه يف يُستعمل ولم املنعم، يف

الحقيقة. عن املجاز
ُوضع ما غري باللفظ أراد أنه عىل دليًال املتكلم يجعله الذي األمر هي القرينة: (2)
بمانعة القرينة وبتقييد املجازي، املعنى إىل الوضعي املعنى عن الذهن ترصف فهي له،
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إما والقرينة: األصيل. املعنى إرادة من تمنع ال قرينتها فإن «الكناية» خرجت إلخ …
من تُفهم التي هي والحالية: الرتكيب، يف بها يُلفظ التي هي فاللفظية: حالية، أو لفظية

الواقع. من أو املتكلم حال
رشًطا. فليست املجاز من املراد تعني التي القرينة وأما

ويف مانعة، املجاز يف ولكنها قرينة، إىل حاجة يف والكناية املجاز من كالٍّ أن واعلم
مانعة. غري الكناية

ألن بذلك؛ وسميت إليه، واملنقول عنه املنقول املعنى بني املناسبة هي العالقة (3)
وباشرتاط للثاني، األول من الذهن فينتقل باألول، الثاني املعنى ويرتبط يتعلق بها
ال إذ مثًال؛ فرس إىل مشريًا الكتاب» هذا «خذ كقولك: الغلط، يخرج العالقة مالحظة

ملحوظة. هنا عالقة
عالقات له بل مخصوصة، واحدة بعالقة التقييد عن إلطالقه «مرسًال» سمي (4)
املقصد وليس الجملة، يف تُذكر التي الكلمة وصف من يستفاد العالقة واسم كثرية،
سمي وقيل: مقام. كل يناسب ما يرى فالفطن واملناسبة، االرتباط بيان إال العالقة من

االستعارة. يف املعتربة االتحاد دعوى عن أُرسل ألنه «مرسًال»؛
الشاعر: وكقول (5)

أع��دده��ا وال م��ن��ه��ا أع��د س��اب��غ��ة إل��يَّ أي��اٍد ل��ه

وكقوله:
ن��ف��س��ي م��ن إل��يَّ أح��ب ن��ف��س ال��ش��م��س م��ن ت��ظ��ل��ل��ن��ي ق��ام��ت
ال��ش��م��س م��ن ت��ظ��ل��ل��ن��ي ش��م��س ع��ج��ب وم��ن ت��ظ��ل��ل��ن��ي ق��ام��ت

مقام. كل مقال يعرف والذكي االرتباط، تحقق هو إنما العالقة من القصد فائدة:
تعترب وقيل: الحقيقي، هو الذي عنه، املنقول املعنى جهة من تعترب قيل: «العالقة» إن ثم

لحقيهما. رعاية جهتهما؛ من تعترب وقيل: املدار، ألنه إليه؛ املنقول املعنى جهة من
مجاًزا يكون ألْن واحد معنًى إىل بالنسبة صالًحا يكون قد الواحد اللفظ أن واعلم

باعتبارين. واستعارة مرسًال
اللغوي. املجاز يف كما «اللغة» من ال «العقل» من فهم التجوز ألن عقليٍّا؛ ُسمي (6)
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أن منك أرجو يقول: السيوف، والبيض: اإلخشيدي، كافور كنية املسك: أبا (7)
بدمائهم. سيويف وأخضب منهم، به أتمكن عزٍّا توليني وأن أعدائي، عىل تنرصني

إعظامك من يرون ملا حسادي؛ فيه يغتاظ يوًما بك أبلغ أن وأرجو يقول: (8)
يف بشقائي فأتنعم منهم، االنتقام عىل تساعدني حالة بك أبلغ أن أرجو وكذلك لقدري،

حربهم.
حاسد. عني من اإلنسان بها يُرقى ما ورقية: يحصنها، يعوذها: (9)

يعصم يشء ال املعنى ويكون حقيقتها، يف مستعملة «عاصم» تكون أن يجوز (10)
يعصمه. الذي هو تعاىل فإنه منهم، هللا رحمه من إال هللا قضاء من الناس

الكاتب ويساعد التعبري، يف االفتتان عىل ويعني اللغة، يوسع املرسل: املجاز (11)
حلية «الطراز» يف كما إليه تدعو وقد مختلفة، بصور الواحد املعنى إيراد عىل والخطيب
وكثريًا لفظه، يف خفة أو اختصار، أو مشاكلة، أو شعرية، رضورة أو تقفية، من لفظية:

املعنى. إىل راجًعا إليه الداعي يكون ما
الواضحة. البالغة عن األنف، عظيم األنايف: (12)

والعجز: العجب، إىل الكاهل لدن من الظهر يف عظم والصلب: تمدد، تمطى: (13)
الرتقوتني. بني ما أو الصدر والكلكل: الجسم، مؤخر

السهام. والنبال: الِغالف. والغشاء: املصائب. األرزاء: (14)
السهام. حدائد النصال: (15)

أبلغ ولكنها وأداته، شبهه ووجه طرفيه أحد حذف تشبيه االستعارة: فأصل (16)
وهذا به، واملشبه املشبه ذكر من فيه بد فال املبالغة يف تناهى مهما التشبيه ألن منه؛
االتحاد، حد إىل تصل فال والتداني، التشابه إال ليست العالقة وأن بتباينهما، اعرتاف
معنًى صارا به واملشبه املشبه وأن واالمتزاج، االتحاد دعوى ففيها االستعارة بخالف
املشابهة. عالقته عقيل، ال لغوي» «مجاز فاالستعارة واحد، لفظ عليهما يصدق واحًدا،

وذلك التشبيه؛ جهات برعاية إال يكون ال التخييلية» «غري االستعارة حسن أن واعلم
وقبًحا. حسنًا له تابعة فهي عليه، مبنية ألنها منه؛ الغرض بإفادة وافيًا يكون بأن

تكون ال ولذلك به؛ املشبه جنس يف املشبه إدخال تقتيض االستعارة أن يعني (17)
كان إذا إال التشخص، من فيه بما ذلك ينايف والعلم العموم، يقتيض الجنس ألن علًما؛
ذلك؛ فيه فيجوز بالفصاحة، املشهور «كسحبان» بها اشتهر قد وصفية يتضمن العلم
فصيًحا، خطيبًا أي: سحبان»؛ اليوم «سمعت نحو: الصفة، من الجنسية يستفيد ألنه

جرٍّا. وهلم
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به املراد به املشبه عىل الدال باللفظ فيها مرصح أي: ترصيحية»؛ «معنى (18)
استغناء به؛ املشبه لفظ فيه مخفي أي: مكنية»؛ و«معنى تحقيقية، أيًضا وتُسمى املشبه،

املشبه. سوى التشبيه أركان من فيها يذكر فلم لوازمه، من يشء بذكر
مذهب وأما الكشاف، صاحب «الزمخرشي» وكذا السلف، مذهب وهذا أي: (19)

املشبه. لفظ بالكناية االستعارة بأن يُشعر كالمه فظاهر «السكاكي»
بادعاء به املشبه يف املستعمل بفالن» نشبت املنية «أظفار نحو: يف املنية كلفظ أي:
واآلخر حقيقي، أحدهما «فردان» به للمشبه يصري وحينئذ به، املشبه عني عينه أنه
غري آخر شيئًا تكون أن وإنكار لها، السبعية بادعاء السبع، بها مراد فاملنية ادعائي،

السبع. وهو به املشبه خوارص من هي التي األظفار إضافة بقرينة السبع
قرينة إىل ردها واختار عنده، مرجوحة أنها بمعنى «التبعية» «السكاكي» وأنكر
أن القوم يقدر مثًال: الحال» «نطقت ففي: املكنية، نفس إىل قرينتها ورد املكنية،
بالكناية، استعارة الحال إن يقول: وهو لها، قرينة والحال تبعية، استعارة «نطقت»

وجهني: من نظر كالمه ويف قرينتها، ونطقت
استعارة. يكون فال الحقيقي، معناه يف إال يُستعمل لم املشبه لفظ أن األول:

للحال؛ إثباته املتوهم أي: الوهمي؛ لألمر مستعارة «نطقت» بأن رصح أنه الثاني:
تبعية، إال تكون ال الفعل يف واالستعارة استعارة، فيكون الحقيقي، بالنطق تشبيًها

املطوالت. من تطلب بأجوبة عنه وأجيب بالتبعية، القول فيلزمه
أركانه املضمر التشبيه هي بالكناية االستعارة إن يقول: فإنه «الخطيب» مذهب وأما
ال أنه مذهبه عىل ويلزم للمشبه، به املشبه الزم بإثبات عليه املدلول املشبه سوى
لعالقة له وضع ما غري يف املستعمل اللفظ هي االستعارة ألن استعارة؛ لتسميتها وجه
النفس. أفعال من فعل هو بل ذلك، غري والتشبيه املذكور، اللفظ استعمال أو املشابهة،
املشبه بلفظ مذكوًرا يكون أن يجب ال بالكناية االستعارة مواد يف املشبه «تنبيه»:
كاللباس بأمرين اللون واصفرار كالنحافة يشء يَشبَّه كأن لفظه، بغري ذكره فيجوز به،
اآلخر، لوازم من يشء له ويثبت فيه، األمرين أحد لفظ ويستعمل البشع، املر والطعم
عند اإلنسان غيش ما شبه فإنه َواْلَخْوِف﴾ اْلُجوِع ِلبَاَس هللاُ ﴿َفأَذَاَقَها تعاىل: قوله يف كما
واشتمال الالبس، عىل الشتماله باللباس؛ اللون واصفرار النحافة من والخوف الجوع
«أي الجوع عند اإلنسان غيش ما وشبه اسمه، له فاستعري ذلك، به من عىل الرضر أثر
من يدرك بما الكراهية» حيث من مدرك أنه باعتبار واأللم الرضر أثر من يدرك ما
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املرصحة االستعارة عىل مشتملة اآلية فتكون اإلذاقة، عليه أوقع حتى البشع، املر الطعم
وتكون للمكنية، بالنسبة تخييًال اإلذاقة وتكون الثاني، إىل نظًرا واملكنية األول، إىل نظًرا
مستعارة ألنها واالصفرار؛ النحافة وهو املشبه، تالئم ألنها املرصحة؛ إىل بالنسبة تجريًدا

الحقيقة. مجرى جرت حتى فيها وكثرت لإلصابة،
بجامع باللباس الرضر أثر من والخوف الجوع عند اإلنسان غيش ما شبه ويقال:
الترصيحية، االستعارة سبيل عىل للمشبه به املشبه اسم واستعري كل، يف االشتمال
من والخوف الجوع عند اإلنسان غيش ما شبه يقال: أن الثانية االستعارة إجراء وطريق
للمشبه، به املشبه لفظ واستعري كل، يف الكراهة بجامع البشع، املر بالطعم الرضر أثر
وإثبات املكنية، االستعارة سبيل عىل «اإلذاقة» وهو لوازمه، من يشء له وأثبت حذف، ثم

تخييل. اإلذاقة
املتحققة، باإلذاقة املتخيلة اإلذاقة شبهت يقال: أن الثالثة االستعارة إجراء وطريق

«السكاكي». مذهب عىل التخييلية سبيل عىل للمتخيلة املتحققة، واستعريت
أربعة: التخييلية يف املذاهب أن اعلم (20)

حقيقتها، يف مستعملة املكنية قرينة أفراد جميع أن هو والخطيب: السلف مذهب األول:
متالزمان، فهما تخييلية، استعارة املسمى له» هو ما لغري «اإلثبات يف هو إنما والتجوز

العقيل. املجاز من وهي
مستعارة أي تخييلية؛ تكون تارة املكنية، قرينة أن وهو السكاكي: مذهب الثاني:
«كابلعي محقق ألمر مستعارة أي تحقيقية؛ تكون وتارة املنية، كأظفار وهمي، ألمر
واملكنية، التخييلية بني تالزم فال البقل» الربيع «كأنبت حقيقية تكون وتارة ماءك»،
املكنية عن التخييلية انفراد عىل السكاكي استدل وقد اآلخر. بدون منهما كل يوجد بل

بقوله:

ب��ك��ائ��ي م��اء اس��ت��ع��ذب��ت ق��د ص��ب ف��إن��ن��ي ال��م��الم م��اء ت��س��ق��ن��ي ال

تخييلية استعارة له اسمه واستعارة باملاء، شبيًها شيئًا للمالم أن توهم قد فإنه
فيه يكون أن لجواز فيه؛ له دليل ال بأنه «الخطيب» العالمة ورده للمكنية، تابعة غري
به، املشبه لفظ وطوى ماء، له مكروه بيشء املالم شبه قد فيكون بالكناية، استعارة

التخيل. طريق عىل املاء وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز
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املالم» تسقني «ال واألصل: املشبه، إىل به املشبه إضافة باب من يكون وأن
عن الخروج أي التعسف؛ من السكاكي مذهب يف ما يخفى ال وأيًضا باملاء، التشبيه
أمر اعتبار إىل يحتاج املستعري أن وذلك االعتبارات؛ كثرة من فيه ملا الجادة؛ طريق
من املراد أن عىل دالة قرينة واعتبار الحقيقي، األمر وبني بينه عالقة واعتبار وهمي،

حاجة. إليها تمس وال دليل، لها يدل ال ثالثة اعتبارات فهذه الوهمي، األمر اللفظ
تكون وتارة تحقيقية، مرصحة تارة تكون أنها وهو الكشاف: صاحب مذهب الثالث:

اإلثبات. يف مجاًزا أي تخييلية؛
الفرق أن غري الكشاف، صاحب مذهب مثل وهو السمرقندية: صاحب مذهب الرابع:
صاحب وعند وعدمه، الشيوع عىل الكشاف صاحب عند األقسام مدار أن بينهما

وعدمه. اإلمكان عىل «السمرقندية»
مذهب عىل تخييًال نفسه يُجعل ما وبني للمكنية قرينة يُجعل ما بني الفرق «تنبيه»:
مختار وعىل املواد، بعض يف الكشاف صاحب مذهب عىل تحقيقية استعارة أو السكاكي،
يف الكشاف» وصاحب «السلف مذهب عىل تخييًال إثباته أو كذلك السمرقندية صاحب
«قوة عليها زائًدا يجعل ما وبني كذلك، السمرقندية» «صاحب مختار وعىل املواد، بعض
سواه وما «القرينة» فهو به ارتباًطا أقوى فأيهما به، باملشبه االرتباط أي: االختصاص»؛
أقوى «املخالب» فإن بفالن» نشبت املنية «مخالب قولك: يف كالنشب وذلك «ترشيح»

النشب. بخالف دائًما، له مالزمة ألنها «النشب»؛ من بالسبع وتعلًقا اختصاًصا
عدم بجامع بالظلمة الضاللة شبهت األوىل: اآلية يف االستعارة إجراء يف يقال (21)
وهو للمشبه — الظلمة وهو — به املشبه عىل الدال اللفظ واستعري ، كلٍّ يف االهتداء

األصلية. الترصيحية االستعارة عىل الضاللة
لفظ واستعري بطائر، الذل شبه الثانية: اآلية يف االستعارة إجراء يف ويقال (22)
حذف ثم األصلية، املكنية االستعارة طريق عىل الذل وهو للمشبه الطائر وهو به املشبه

الجناح. وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز الطائر،
أن وتقريرها بكذا» الحال «نطقت الفعل: يف الترصيحية االستعارة مثال (23)
النطق واستعري كل، يف املعنى إيضاح بجامع بالنطق الواضحة الداللة شبهت يقال:
عىل «دلت» بمعنى «نطقت» الواضحة الداللة بمعنى النطق من واشتق الواضحة، للداللة

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل
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الخرضة ذي بالنبات تزيينها تشبيه يقدر موتها» بعد األرض «يحيي ونحو:
ويشتق للتزيني، اإلحياء ويستعار ، كلٍّ يف النفع أو الحسن بجامع باإلحياء، والنرضة
تبًعا الفعل يف لجريانها تبعية استعارة يزين، بمعنى يحيي التزيني بمعنى اإلحياء من
«مادته أي صيغته؛ مدلول باعتبار الفعل يف استعارة كانت إذا هذا املصدر. يف لجريانها
﴿أَتَى تعاىل: قوله يف كما الزمن» وهو «هيئته مدلول باعتبار كانت إذا وأما الحدث» وهو
تحقق بجامع املايض، يف باإلتيان املستقبل يف اإلتيان شبه يقال: أن فتقريرها ِهللا﴾ أَْمُر
بمعنى أتى منه واشتق املستقبل، يف لإلتيان املايض يف اإلتيان واستعري ، كلٍّ يف الوقوع

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل عىل يأتي
يف بالنداء املستقبل يف النداء شبه ينادي، أي اْلَجنَِّة﴾؛ أَْصَحاُب ﴿َونَاَدى ونحو
املستقبل، يف للنداء املايض يف النداء لفظ واستعري كل، يف الوقوع تحقق بجامع املايض
إن َهذَا﴾ َمْرَقِدنَا ِمْن بََعثَنَا ﴿َمْن تعاىل: قوله ونحو ينادي، بمعنى نادى منه اشتق ثم
للقرب مستعاًرا الرقاد ملكان ُقدر وإن أصلية، فاالستعارة للموت مستعاًرا املرقد ُقدر
الرقاد استعارة بعد إال للقرب املرقد يُستعار فال املكان، اسم يف ألنها تبعية؛ فاالستعارة

للموت.
رضبًا مرضوبًا عمرو كان إذا عمًرا» قاتل «لزيد الفاعل: اسم يف االستعارة ومثال

شديًدا.
رضبًا لعمرو ضاربًا زيد كان إذا لزيد» مقتول «عمرو املفعول: اسم يف ومثالها
اإليذاء شدة بجامع بالقتل الشديد الرضب شبه يقال: أن فيهما االستعارة وإجراء شديًدا،
قاتل الشديد الرضب بمعنى القتل من واشتق للمشبه، به املشبه اسم واستعري ، كلٍّ يف

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل عىل مرضوب أو ضارب بمعنى مقتول، أو
االستعارة وإجراء قبيحه، إىل مشريًا الوجه» حسن «هذا املشبهة: الصفة يف ومثالها
للقبح الحسن واستعري كل، يف النفس تأثر بجامع بالحسن القبح شبه يقال: أن فيه
االستعارة سبيل عىل قبيح، بمعنى حسن القبح بمعنى أحسن من واشتق تقديًرا،

التهكمية. التبعية الترصيحية
رضبًا أشد أي: زيد»؛ من لعبيده أقتل «وهذا التفضيل: أفعل يف االستعارة ومثال

منه. لهم
زمانه. أو رضبه مكان إىل مشريًا زيد» مقتل «هذا واملكان: الزمان اسم ومثال
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شبهت يقال: أن وإجراؤها وزيره، إىل مشريًا امللك» مفتاح «هذا اآللة: اسم ومثال
الفتح واستعري ، كلٍّ يف املقصود إىل التوسل بجامع املغلقة، لألبواب بالفتح الوزارة

وزير. بمعنى مفتاح منه واشتُق للوزارة،
معنى شبهه فتقول: ابعد، به تريد انزل، بمعنى «نَزاِل» املشتق: الفعل اسم ومثال
البعد، ملعنى النزول لفظ واستعري ، كلٍّ يف املفارقة مطلق بجامع النزول بمعنى البعد

ابعد. بمعنى نزال منه واشتق
فعل اترك به تريد الكالم، عن اسكت بمعنى «صه» املشتق: غري الفعل اسم ومثال
الفعل، ترك ملعنى السكوت لفظ واستعري السكوت، بمعنى الفعل ترك شبه فتقول: كذا،

بصه. اسكت بدل وعرب الفعل، اترك بمعنى اسكت منه واشتق
يليق. ال ما ملتعاطي «ُرَجيل» املصغر: ومثال

منهم. وليس قريش، بأخالق للمتخلق «قرِيش» املنسوب: ومثال
َعُدوٍّا َلُهْم ِليَُكوَن ِفْرَعْوَن آُل ﴿َفاْلتََقَطُه تعاىل: قوله الحرف يف االستعارة ومثال
العلة هما اللذين والحزن بالعداوة والتبني املحبة ُشبهت يقال: أن وإجراؤها َوَحَزنًا﴾
طريق عىل للمشبه به املشبه من الالم واستعريت الرتتيب، مطلق بجامع لاللتقاط الغائبة
العلة؛ وهو األصيل معناها يف تستعمل لم الالم أن واعلم التبعية. الترصيحية االستعارة
وهي االلتقاط» «لعاقبة مجاًزا استعملت وإنما ابنًا، لهم يكون أن له التقاطهم علة ألن
ثم االلتقاط، عىل مرتتب منهما كالٍّ أن بجامع للعاقبة العلة فاستعريت عدوٍّا، لهم كونه
عىل والرتتب العاقبة، له واملستعار العلة منه فاملستعار الستعارتها، تبًعا الالم استعريت

عدوٍّا. ليكون الطفل التقاط استحالة املجاز عىل والقرينة الجامع، هو االلتقاط
مطلق شبه يقال: أن وإجراؤها النَّْخِل﴾ ُجذُوِع ِيف َُّكْم ﴿َوَألَُصلِّبَن تعاىل: وكقوله
التي للجزئيات الكليني من التشبيه فرسى كلٍّ، يف التمكن بجامع ظرفية بمطلق استعالء
ملعنى الظرفية جزئيات من جزئي لكل املوضوع «يف» لفظ فاستعري الحروف معاني هي

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل عىل «عىل»
وإجراء الباغي» دم الضارب إراقة «يعجبني املشتق: االسم يف التبعية املكنية ومثال
القتل واستعري ، كلٍّ يف اإليذاء بجامع بالقتل الشديد الرضب شبه يقال: أن االستعارة
وأُثبت ُحذف ثم شديًدا، رضبًا ضارب بمعنى القاتل القتل من واشتق الشديد، للرضب

التبعية. املكنية االستعارة سبيل عىل اإلراقة وهو لوازمه من يشء له
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تسري أن منك مطلوب «أنت عنك: املشغول لجليسك قولك املبهم االسم يف ومثالها
الثاني واستعري للجزئيات، التشبيه فرسى غائب بمطلق مخاطبًا مطلًقا شبه اآلن» إلينا
ورمز املخاطب، وذكر وحذف للمخاطب، الغائب ضمري ذلك عىل بناء استعري ثم لألول،

تخييل. له وإثباته إليك، منه السري طلب وهو الزمه، بذكر املحذوف إىل
— واملوصوالت اإلشارة وأسماء الضمائر أعني — املبهمة األسماء استعارة أن واعلم
ألن باملفهومية؛ تستقل ال وألنها تأويًال، وال تحقيًقا ال جنس باسم ليست ألنها تبعية؛
الداللة يف األلفاظ تلك تصحب لم ما بيشء عليها يُحكم ألن تصلح وال تتم ال معانيها
أوًال التشبيه تعترب أن بد فال واملرجع، والصلة الحسية كاإلشارة بها، تتم ضمنية عليها

االستعارة. عليه لتبني فيها؛ رسيانه ثم الجزئية، املعاني تلك كليات يف
التمييز قول يف املطلق املعقول يشبه معقول: ألمر «هذا» لفظ استعارة يف مثًال
الجزئي املحسوس هذا لفظ فيستعار الجزئيات، إىل التشبيه فيرسي املطلق، باملحسوس
الضمري يف واالستعارة تبعية، استعارة فهي التشبيه، إليه رسى الذي الجزئي للمعقول
باملؤنث، املطلق املذكر فتشبه عكسه، أو بها لشبهه عنه بموصولها أو املؤنث واملوصول
للجزء املوصول أو الضمري فتستعري التشبيه، فيرسي املطلق، بضمري املذكر عن كالتعبري

الخاص.
والقهر، السلطة بجامع بالركوب، الشديد اللزوم شبه إجرائها: يف يقال (24)
بمعنى الركوب من اشتق ثم اللزوم، وهو للمشبه الركوب وهو به املشبه لفظ واستعري

التبعية. الترصيحية االستعارة طريق عىل لزم، بمعنى ركب اللزوم
بني ارتباط بمطلق وهًدى مهدي بني ارتباط مطلق شبه إجرائها: يف يقال (25)
الجزئيات إىل الكليني من التشبيه فرسى كلٍّ، يف التمكن بجامع عليه ومستعًىل مستعيل
عىل املشبه جزئيات من لجزئي به املشبه جزئيات من جزئي من «عىل» استعريت ثم

التبعية. الترصيحية االستعارة طريق
بجامع لإلذاقة اإللباس واستعري باإللباس، اإلذاقة ُشبهت إجرائها: يف يقال (26)
التبعية، الترصيحية االستعارة طريق عىل أذاق، بمعنى ألبس منه واشتق ، كلٍّ يف االشتمال
االستعارة طريق عىل اللباس، وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز به، املشبه لفظ حذف ثم

املكنية.
له، وضع ما غري يف اللفظ استعمال أي: املصدري؛ املعنى باالستعارة يراد قد (27)

له. مستعاًرا واملشبه منه، مستعاًرا به واملشبه مستعاًرا، اللفظ فيكون
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والتخييل: الرتشيح بني فالفرق ترشيًحا، اعتُرب كذلك الالزم يكن لم إذا (28)

املكنية. يف يكون إنما والتخييل واملكنية، املرصحة يف يكون الرتشيح أن (أ)
كذلك. إال يكون وال الشبه، وجه يف قوامه أو به، املشبه كمال به التخييل أن (ب)

النفس أفعال من فعل ألنها لغويٍّا»؛ «مجاًزا التخييلية تكون ال مذهبهم وعىل (29)
املكنية تتالزم أيًضا مذهبهم وعىل األلفاظ، عوارض من اللغوي واملجاز اإلثبات، وهو
املكنية قرينة إن قال: بأن بينهم من انفرد «الزمخرشي» وهو أحدهم أن إال والتخييلية،
َعْهَد ﴿يَنُْقُضوَن نحو: به، املشبه الزم يشبه الزم للمشبه كان إذا تحقيقية تكون قد
فالعهد ويربطهما، شيئني بني يصل كالٍّ أن بجامع بالحبل، العهد شبه فقد ِهللا﴾
الحبل، وهو به املشبه لفظ حذف ثم بالحبل، الشيئان يُربط كما املتعاهدين يربط
«استعارة كل يف اإلفساد بجامع العهد، إلبطال الحبل طاقات فك وهو النقض واستعري
االستعارة سبيل عىل يبطلون، بمعنى ينقضون النقض من اشتق ثم تحقيقية» أصلية

التبعية». «التحقيقية
مقصودة ليست التحقيقية أن عىل أحيانًا، والتحقيقية املكنية بني يجمع فالزمخرشي
والتخييلية، املكنية بني عنده تالزم فال عليها، للداللة للمكنية؛ تبًعا جاءت وإنما لذاتها،
«تخييلية» الراهنة الحالة يف املقصود املعنى باعتبار «ترصيحية» القرينة أن يدعي أن إال
لفظ وحذف بالحبل، العهد شبه فتقول: السلف من غريه أما باألصل. اإلشعار باعتبار

تخييل. للعهد النقض وإثبات النقض وهو بالزمه، إليه ورمز الحبل،
املكنية، تعريف يف السلف يخالف «القزويني» أن أوًال نفهم التعريف هذا من (30)
من فعالن القزويني عند والتخييلية املكنية أن ثانيًا ونفهم قرينتها، يف معهم ويتفق
األلفاظ، عوارض من ألنه اللغوي؛ املجازي من فليسا واإلثبات، التشبيه هما النفس أفعال
ما لغري اليشء إثبات من فيها ملا عقليٍّا»، «مجاًزا والقوم القزويني عند التخييلية وتكون
املشبه وهو األصيل، مالئمه من الالم نقل من فيها ملا «استعارة» سموها وإنما له. هو
السامع صار املشبه إىل به املشبه من نقل ملا الالزم ألن تخييلية؛ وسموها املشبه. إىل به
حقيقة املكنية يف الالزم لفظ أن ثالثًا ونفهم به. املشبه جنس من املشبه أن إليه يخيل

«القزويني». عند
املوت هي التي املنية شبهنا يقال: أن «السكاكي» مذهب عىل االستعارة تقرير (31)
للسبع وأن أفراده، من فرد أنها وادعينا الحقيقي، بالسبع السبعية ادعاء عن املجرد
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ادعيت الذي املوت وهو متعارف غري وفرًدا املفرتس، الحيوان وهو متعارًفا فرًدا فردين:
املوت أعني املتعارف؛ غري الفرد ذلك بمعنى املنية وهو املشبه اسم واستعري السبعية. له
املشبه به وأريد املنية، وهو املشبه اسم أطلق قد أنه بهذا فصح السبعية، له ادعيت الذي

السبع. وهو به
املنية «أظفار كقولهم: املكنية غري من توجد قد التخييلية أن «السكاكي» يرى (32)
رصيح، تشبيه مع وجدت تخييلية» «استعارة أظفار ففي بفالن»، نشبت كالسبع التي
أن وغريه السكاكي بني فالفرق العربي، الكالم يف نظري له يوجد لم إذ بعيد؛ هذا ولكن
يقول: الزمخرشي» «إال وغريه عكس، وال تخييلية معها مكنية كل أن يرى السكاكي

متالزمان. إنهما
والضمري اإلشارة استعارة بعضهم جعل فقد املبهم، االسم فيه يدخل كذلك (33)
وال تحقيًقا ال الجنس اسم من ليس املبهمات هذه من كالٍّ ألن التبعية؛ من واملوصول
رأي «هذا قلت: فإذا الجنس، باسم مختصة واألصلية جزئية، معانيها إن إذ تأويًال؛
مطلًقا املعقول شبه ويقال: للمعقول، املحسوس من اإلشارة اسم استعرت فقد حسن»
الجزئيات، إىل الكليات من التشبيه فرسى والتعبري، التميز قبول يف مطلًقا باملحسوس
يف املبالغة لقصد تبعية؛ استعارة املشبه لجزئي به املشبه جزئي من «هذا» لفظ فاستعري
فيها مخاطبة مطلق شبهت فقد منتظركم» «إني لنسوة: قلت وإذا املعقول، تعيني بيان
إىل الكليني من التشبيه فرسى كل، يف العظمة بجامع عظمة، فيه مخاطب بمطلق عظمة
استعارة املشبه لجزئي به املشبه جزئي من الذكور جماعة ضمري فاستعري الجزئيات،

املذكر. يف املوصول أسماء من وضع ما املؤنث يف استعملت إذا وكذا تبعية،
فليس فأكرمته» األسد هذا «زارني نحو: مجاز عىل اإلشارة اسم أو الضمري عاد وإذا
وقيل: مجاز، أو حقيقة من بهما يراد ما عىل يعودا أن وضعهما أن عىل بناء تجوز فيهما
يف واالستعارة التشبيه عىل بناء مستعارين ويكونان إليه، يرجعان ملا تبًعا تجوز فيهما

التبعية. يف فيدخالن مرجعهما،
عىل املاء يطغى أن «يسوءني نحو: مستعار فعل عىل املصدرية أن دخلت لو (34)
أو يكثر محل حل الذي وهو وحده، الفعل هو املستعار وأن تبعية، أنها فالحق قريتي»
بها أُتي السبك يف آلة هي إنما و«أن» به، ملفوظ غري واملصدر باللفظ، والعربة يعلو،
اآللة تُطرح كما ُطرحت الغرض هذا بها أدى فإذا بمصدر، مدخولها تأويل هو لغرض

املؤول. للمصدر نظًرا أصلية إنها بعضهم: وقال بها. يُؤدى الذي العمل إتمام إثر
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التفضيل، واسم املشبهة، والصفة املفعول، واسم الفاعل، اسم بالصفة: يراد (35)
به، يليق ال ما يتعاطى كبري رجل به أريد إذا «كُرَجيل» واملنسوب: املصغر بها ويلحق
مصدرين الستعارة تابعة استعارتهما فإن القرشيني؛ بأخالق يتخلق ملرصي وكقريش
ما فعل شبه قريش» إىل ومنتسب صغري «وهما معناهما اللفظان هذان يؤدي ملشتقني،
يليق، ال ما لفعل الصغر لفظ واستعري الهيبة، يسقط كالٍّ أن بجامع بالصغر، يليق ال
رجيل، بلفظ يليق ال ما فاعل عن عرب ثم يليق، ال ما فاعل بمعنى صغري منه اشتق ثم
فردي إىل التشبيه فرسى الصغر، بمطلق يليق ال ما فعل مطلق شبه أو رجيل شبه أو
الحاصل التشبيه عىل بناء استعري ثم ورجيل، يليق ال ما فاعل وهما به، واملشبه املشبه
باالنتساب قريش بأخالق التخلق وشبه الصغري، فعل يفعل الذي للكبري رجيل بالرسيان
عرب ثم بأخالقهم، املتخلق بمعنى املنتسب منه واشتق للتخلق، االنتساب واستعري إليهم،

التبعية. الترصيحية االستعارة سبيل عىل «قريش» وهو يؤديه بلفظ هذا عن
الشديد للرضب استعري ثم ، كلٍّ يف اإليذاء شدة بجامع بالقتل الرضب شبه (36)
عىل الرضب آلة بمعنى «مقتال» منه اشتق ثم األصلية، الترصيحية االستعارة سبيل عىل
بجامع بالصمم سمعه وعدم القول سوء عن اإلعراض وشبه التبعية، االستعارة سبيل
عدم بجامع بالعمى، العورات عن اإلغضاء شبه وكذلك ، كلٍّ يف بالقول النفس تأثر عدم

. كلٍّ يف باملرئي النفس تأثر
اإلنسان. شأن من والنطق الطغيان من كالٍّ ألن (37)

معنوي. أمر هي التي الذلة شأن من ال الخيام، شأن من الرضب ألن (38)
ال معنويان والسماح والبخل روح، ذي عىل إال يقعان ال واإلحياء القتل ألن (39)
بالقتل اإلزالة شبه اإلكثار، وباإلحياء اإلزالة، بالقتل املراد أن عىل هذا فدل فيهما؛ روح

كلٍّ. يف املتعلق إظهار بجامع باإلحياء واإلكثار العدم، من كل عىل يرتتب ما بجامع
صبحه يقال: ثاٍن، به مفعول وهي بمرهفات «صبح» الفعل تعلق القرينة (40)
أرهف يقال: مرهفات، سيوًفا أي: ومرهفات؛ الغداة. رشاب وهو الصبوح، سقاه كقطع
للخزرجية، أرومتها يف والضمري األصل. واألرومة أهلكه. وأباده: ورققه. حدده إذا السيف
التضاد ونزل املرهفات. بسيوفنا القبيلة هذه أصول أبدنا يقول: للمرهفات. «ذووها» ويف
الصبوح وتقديم إليهم، باإلحسان صباًحا الخزرجية إىل اإلساءة فشبه التناسب، منزلة
لفظ استعار ثم املشبه، يف ادعائيٍّا كان وإن ، كلٍّ يف النفس عىل الرسور إدخال بجامع لهم
اشتُق ثم التهكمية، العنادية األصلية الترصيحية االستعارة سبيل عىل للمشبه به املشبه
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االستعارة سبيل عىل بها رضب بمعنى «صبح» باملرهفات الرضب بمعنى الصبوح من
التبعية.

التغطية بجامع الزهر ألكمام استعري السيف، وغالف العني غطاء الجفن (41)
مستعار مصدر أيقظ، مصدر وإيقاظ ذبولها، عن فيها النوم برسيان وكنى ، كلٍّ يف
النوم بعد مجيئه باإليقاظ التعبري حسن وقد فيه. والبهجة النرضة وإيجاد الزهر، لتفتيح
ونضارة. وحسنًا تفتيًحا فتكسوها الحزن بساتني عىل الرياح تهب واملعنى: واألجفان.

فال يرس بما التبشري ألن مستعار؛ «برش» أن عىل قرينة «بعذاب» قوله: (42)
للمحسوس، والصدع معنوي ألنه كذلك؛ تُْؤَمُر﴾ ﴿ِبَما وقوله: بالعذاب. تعلقه يناسب
املعنى إىل للفعل األصيل املعنى عن صارًفا كان منها فكل أيًضا، معنوي الحق أن كما

املجازي.
تقدم. كما أصلية فاالستعارة وإال مكان، اسم مرقد أن عىل هذا (43)

مستقلة تكون أن يصح كلية، معاٍن واالستعارة والظرفية االبتداء مثل إيضاح: (44)
«من» لفظ من املفهوم االبتداء ولكن لذاتها، مقصودة وتكون وعليها، بها يُحكم بالفهم،
بالفهم، مستقلني معنيني بني الربط منه الغرض بل لذاته، يقصد لم مخصوص ابتداء
األول، لالبتداء بالنسبة جزئيٍّا كان ولذا البرصة»؛ من «رست قولك: يف والبرصة السري هما
املعاني من وغريها واالستعالء، الغائية والعلة الظرفية، يف نظريه يقال االبتداء يف قيل وما

وعىل». والالم، «يف، نحو: الحروف من تستفاد التي
لذاته، مقصود غري كلية، من جزئيٍّا يعترب ما جملة يف الحرف من يستفاد معنًى فأي
املقصودة. املعاني بني روابط حينئذ الحروف وتعترب مستقلني، معنيني بني للربط بل

لاللتقاط. واقعية علة والحزن العداوة (45)
كتبني حصوله، بعد لتحصل تحصيله عىل تحمل التي هي لفعل الغائية العلة (46)

لذلك. التقاطه بعد كفلوه إنما وآله فرعون ألن إياه؛ موىس ومحبة ملوىس، فرعون
«واقعي». والحزن العداوة ويف تقديري»، أو «رجائي الغائية يف الرتتب أن إال (47)
«موىس». ب املتعلقني الخاصني والحزن العداوة ترتب هو هنا املشبه جزءا (48)

موىس تبني وهي الخاصة، االلتقاط علة ترتب هو هنا به املشبه جزءا (49)
الخارج. يف عليه ومرتبان االلتقاط، بعد كفالته عىل متقدمان ألنهما واملحبة؛

ظرف بني ارتباط بمطلق عليه ومستعًىل مستعٍل بني ارتباط مطلق شبه (50)
إىل الكليني من التشبيه فرسى كلٍّ، يف االرتباط مطلق أو التمكن، بجامع ومظروف
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استعارة املشبه جزئيات من لجزئي به املشبه جزئيات من «يف» لفظ فاستعري الجزئيات،
تبعية.

ومستعًىل مستعٍل بني ارتباط بمطلق وهًدى مهدي بني ارتباط مطلق شبه (51)
فاستعري الجزئيات، إىل الكليني من التشبيه فرسى كل، يف االرتباط مطلق بجامع عليه،

تبعية. استعارة املشبه لجزئي به املشبه جزئيات من «عىل» لفظ
ومظروف ظرف بني مالبسة بمطلق للنعمة اإلنسان مالبسة مطلق شبه (52)
لفظ فاستعري الجزئيات، إىل الكليني من التشبيه فرسى كلٍّ، يف املالبسة مطلق بجامع

تبعية. استعارة املشبه جزئيات من لجزئي به املشبه جزئيات من «يف»
اشرتاك ُقصد ما وهو التشبيه، يف الشبه» «وجه بمثابة االستعارة يف الجامع (53)
وأدخله مفهومه، تحت به املشبه أفراد يف املشبه جمع ألنه جامًعا؛ وُسمي فيه، الطرفني
املبالغة عىل مبنية االستعارة ألن أقوى؛ منه املستعار يف يكون أن بد وال ادعاء. جنسه يف

أكمل. هو ملا املشبه إبالغ توجب فيه واملبالغة التشبيه، يف
وخارج: داخل إىل الجامع وينقسم

اْألَْرِض ِيف ﴿َوَقطَّْعنَاُهْم تعاىل: قوله نحو الطرفني، مفهوم يف داخًال كان ما فاألول:
ببعض بعضها امللتصق األجسام بني االتصال إلزالة املوضوع التقطيع فاستعري أَُمًما﴾
يف داخلة وهي االجتماع، إزالة والجامع بعض، عن بعضها وإبعاد الجماعة لتفريق

أشد. القطع يف وهي مفهومها،
رجًال أي: أسًدا»؛ «رأيت نحو: الطرفني، مفهوم عن خارًجا كان ما وهو والثاني:

مفهومه. يف داخل ال لألسد، عارض أمر الشجاعة وهي فالجامع شجاًعا،
إما الطرفني ألن أقسام؛ ستة إىل الطرفني وباعتبار باعتباره أيًضا الجامع وينقسم
يف والجامع بالعكس» أو عقيل له واملستعار حيس منه املستعار «أو عقليان وإما حسيان،
الثالث ويف مختلًفا، وأخرى عقليٍّا يكون وتارة حسيٍّا يكون تارة األربع الصور من األول

عقليٍّا. إال يكون ال األخرية
ِعْجًال َلُهْم ﴿َفأَْخَرَج تعاىل: قوله كذلك والجامع حسيني الطرفان كان إذا ما مثال
«حيل من املصوغ الحيوان له واملستعار البقرة، ولد منه املستعار فإن ُخَواٌر﴾ َلُه َجَسًدا
عليه جربيل فرس أثر من املأخوذ الرتاب وإلقاء السامري، بنار سبكها بعد القبط»
بحاسة يدرك مما البقر، ولد شكل عىل كان فإنه والخوار، الشكل لهما والجامع السالم،

االستعارة». يمنع عجًال من جسًدا إبدال بأن بعضهم «وبحث البرص
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اللَّيُْل َلُهُم ﴿َوآيٌَة تعاىل: قوله عقيل والجامع حسيني الطرفان كان إذا ما ومثال
وموضع الليل، مكان من الضوء ونزيل نكشف أي: ُمْظِلُموَن﴾؛ ُهْم َفِإذَا النََّهاَر ِمنُْه نَْسَلُخ
ونحوها، الشاة عن وإزالته الجلد كشط وهو — السلخ أعني — منه املستعار فإن ظلمته،

حسيان. وهما ظلمته، وموضع الليل مكان عن الضوء إزالة واملستعار
اللحم ظهور كرتتب عقبه، بحصوله آخر عىل أمر ترتب من يعقل ما لهما والجامع
الليل، ظلمة مكان عن النهار ضوء إزالة عىل الظلمة حصول وترتب والكشط، السلخ عىل
نحو عن الجلد بكشط الليل عن الضوء كشف شبه االستعارة وإجراء عقيل، والرتتب
«السلخ» وهو به املشبه لفظ واستعري ، كلٍّ يف يشء عىل يشء ظهور ترتب بجامع الشاة،
االستعارة طريق عىل نكشف، بمعنى «نسلخ» منه واشتق الضوء، كشف وهو للمشبه،

التبعية. الترصيحية
قولك: عقيل وبعضه حيس بعضه والجامع حسيني، الطرفان كان إذا ما ومثال
فحسن القدر، وعلو الطلعة حسن يف «البدر» مثل شخًصا تريد يضحك» بدًرا «رأيت

عقيل. القدر وعلو حيس، الطلعة
كباقي عقليٍّا إال فيهما الجامع يكون وال — عقليني الطرفان كان إذا ما ومثال
النوم، أي «الرقاد»؛ منه املستعار فإن َمْرَقِدنَا﴾، ِمْن بََعثَنَا ﴿َمْن تعاىل: قوله — األقسام
عقيل» «والجميع االختيارية األفعال ظهور عدم بينهما والجامع املوت، له واملستعار
لفظ واستعري ، كلٍّ يف الفعل ظهور عدم بجامع بالنوم املوت شبه االستعارة: وإجراء

األصلية. الترصيحية االستعارة طريق عىل للمشبه به املشبه
يف يكون أن الجامع ورشط أقوى، املوت يف الفعل ظهور عدم بعضهم: وقال
وقرينة أظهر، النوم يف هو الذي «البعث» هو الجامع فليجعل أقوى، منه املستعار
اْلُمْرَسلُوَن﴾، َوَصَدَق الرَّْحَمُن وََعَد َما ﴿َهذَا قوله: مع املوتى كالم الكالم هذا أن االستعارة
الرقاد واستعري ، كلٍّ يف الفعل ظهور عدم بجامع بالرقاد، املوت شبه يقال: هذا وعىل
طريق عىل املوت، مكان اسم قرب؛ بمعنى الرقاد، مكان اسم «مرقد» منه واشتق للموت،

التبعية. الترصيحية االستعارة
ِبَما ﴿َفاْصدَْع تعاىل: قوله عقليٍّا له واملستعار حسيٍّا منه املستعار كان إذا ما ومثال
له واملستعار متعلقه، باعتبار حيس، أمر وهو الزجاجة، كرس منه املستعار فإن تُْؤَمُر﴾،
أي: عليه؛ كان ما إىل منهما كل رد معه يمكن ال الذي التأثري والجامع جهًرا، التبليغ

يلتئم. ال الزجاجة صدع أن كما ينمحي، ال إظهاًرا األمر أُظهر
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، كلٍّ يف الشديد التأثري بجامع الزجاجة، بكرس جهًرا التبليغ شبه االستعارة: وإجراء
بمعنى «اصدع» منه واشتق جهًرا، التبليغ وهو للمشبه «الصدع» وهو به املشبه واستعري

التبعية. الترصيحية االستعارة طريق عىل جهًرا» «بلغ
ا َلمَّ َّا ﴿إِن تعاىل: قوله حسيٍّا له واملستعار عقليٍّا منه املستعار كان إذ ما ومثال
حسية، وهي مفسدة كثرة املاء كثرة له املستعار فإن اْلَجاِريَِة﴾ ِيف َحَمْلنَاُكْم اْلَماءُ َطَغى

عقليان. وهما املفرط، االستعالء والجامع التكرب، منه واملستعار
الحد، مجاوزة وهو الطغيان بمعنى املفرطة املاء كثرة شبهت االستعارة: وإجراء
وهو للمشبه الطغيان وهو به املشبه لفظ واستعري ، كلٍّ يف املفرط االستعالء بجامع
االستعارة طريق عىل مفرطة» كثرة «كثر بمعنى «طغى» منه واشتق املفرطة، الكثرة

التبعية. الترصيحية
مرشحة و«إىل تبعية» وإىل … أصلية «إىل أيًضا تنقسم املكنية االستعارة «تنبيه»:

ذلك. مثل إىل الترصيحية انقسمت كما مطلقة» وإىل … مجردة وإىل …
املتقدم، كالسبع مشتق، غري اسًما فيهما املستعار كان ما هي األصلية: فاملكنية
الحرف، يف وال الفعل يف تكون فال ا، مشتقٍّ اسًما فيها املستعار كان ما هي والتبعية
الشديد الرضب شبه فقد الظالم» دم الضارب إراقة «يعجبني املشتق: االسم يف ومثالها
بيشء إليه ورمز حذف ثم الشديد، للرضب القتل واستعري ، كلٍّ يف اإليذاء بجامع بالقتل

التبعية. املكنية االستعارة طريق عىل اإلراقة، وهو لوازمه من
حقيقته، يف املستعمل الالزم إثبات نفس هي الجمهور: عند التخييلية فاالستعارة
به املشبه من اإلثبات ذلك استعري ألنه استعارة؛ سميت وإنما العقيل، املجاز من وهي
«أظفار فقولنا: به، املشبه مع اتحاده خيل للمشبه إثباته ألن تخييلية؛ وسميت للمشبه،
التجوز «وإنما حقيقته يف مستعمل الرتكيب هذا يف «أظفار» فلفظ بفالن» نشبت املنية
الجمهور: فعند له، هو ما غري إىل لليشء إثبات اإلثبات ذلك أن أي للمنية»؛ إثباته يف

قرينتها. ألنها املكنية؛ تفارق ال التخييلية
لسان «نطق نحو: فقط، املشبه يالئم بما ُقرنت ما هي املرشحة: املكنية واالستعارة
وحذف للمشبه، به املشبه لفظ واستعري اإلنسان، بمعنى «الحال» شبهت بكذا» الحال
القرينة، وهو تخييل، للحال اللسان وإثبات «لسان» وهو لوازمه من بيشء إليه ورمز
يف مبسوط خالف فيه املكنية وترشيح فقط، به املشبه يالئم ألنه ترشيح؛ والنطق

املطوالت.
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الواضحة الحال «نطقت نحو: فقط، املشبه يالئم بما ُقرنت ما هي املجردة: واملكنية
نحو: مًعا، يالئهما بما ُقرنت أو به، املشبه ال املشبه يالئم ألنه تجريد؛ فالوضوح بكذا»
بإنسان الحال شبهت األول ففي بكذا، الواضحة الحال لسان ونطق بكذا» الحال «نطقت
للحال النطق وإثبات النطق، وهو لوازمه من بيشء إليه وُرمز وُحذف اسمه، لها واستعري

يالئمها. بيشء تقرتن لم ألنها مجردة؛ وهي تخييل،
من بيشء إليه ورمز وحذف اسمه، له واستعري بإنسان الحال شبهت الثاني ويف
يالئم ألنه ترشيح؛ والنطق القرينة، وهو تخييل، للحال وإثباته «لسان» وهو لوازمه

سقطا. تعارضا وملا املشبه، يالئم ألنه تجريد؛ والوضوح به، املشبه
يمكن ال ألنه بفالن»؛ أظفارها املنية «أنشبت نحو: عنادية، إىل: أيًضا املكنية وتنقسم

وسبًعا». منية «يكون واحد يشء يف طرفيها اجتماع
واحد يشء يف طرفيها اجتماع يمكن ألنه بكذا»؛ الحال «نطقت نحو: ووفاقية،

اإلنسان. مع كالحال
التمثيل». «تشبيه األصيل بمعناه يشبه ما يف استُعمل تركيب هو املركب: املجاز (54)
شأنها، عظم إىل لإلشارة استعارة؛ كل يف عام التمثيل أن مع تمثيلية سميت (55)
ووجه التمثيل، تشبيه عىل مبينة التمثيلية االستعارة إذ أصًال؛ تمثيل فيه ليس غريها كأن
املبنية االستعارة وكانت التشبيه، أنواع أدق كان لهذا متعدد، من منتزعة هيئة فيه الشبه
التمثيلية واالستعارة التمثيل تشبيه من كل كان ولذلك االستعارات،؛ أنواع أبلغ عليه

البلغاء. غرض
زمن يف منه طالقها فطلبت غني، بشيخ متزوجة كانت امرأة أن املثل: أصل (56)
الشتاء، وقت لبنًا مطلقها من طلبت ثم فقري، بشاب وتزوجت فطلقها لضعفه، الصيف

املثل. ذلك لها فقال
إمكان زمن أمر يف فرط من هيئة ُشبهت يقال: أن األول املثل يف االستعارة وإجراء
شتاء، اللبن منه تطلب إليه رجعت ثم لالبن، الشيخ من طلقت التي املرأة بهيئة تحصيله
االستعارة طريق عىل للمشبه به للمشبه املوضوع الكالم واستعري ، كلٍّ يف التفريط بجامع

التمثيلية.
أن بني أمر يف يرتدد من هيئة شبهت يقال: أن الثاني املثل يف االستعارة وإجراء
بجامع يؤخرها وتارة رجله، يقدم فتارة الدخول، يف يرتدد من بهيئة يفعله وأال يفعله
التمثيلية. االستعارة طريق عىل للمشبه به للمشبه املوضوع الكالم واستعري ، كلٍّ يف الحرية
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باع رجل بهيئة وجهني من يظلم من هيئة شبهت الثالث: املثل يف االستعارة وإجراء
املوضوع الكالم واستعري كل، يف وجهني من الظلم بجامع الكيل، وناقص رديئًا تمًرا آخر

التمثيلية. االستعارة طريق عىل للمشبه به للمشبه
عىل ليحصل أمر تحت املتسرت الرجل هيئة شبهت الرابع: املثل يف االستعارة وإجراء
من «جذيمة» بثأر ليأخذ أنفه جدع حني «قصريًا» املسمى الرجل بهيئة يريده خفي أمر
طريق عىل للمشبه به للمشبه املوضوع الكالم واستعري ، كلٍّ يف االحتيال بجامع «الزباء»

التمثيلية. االستعارة
األصل الكريم الرجل هيئة شبهت يقال: أن الخامس املثل يف االستعارة وإجراء
املرأة بهيئة — القدم به تزل عندما الرزايا عىل الدنايا يفضل ال الذي — النفس العزيز
النفع عىل الرضر ترجيح بجامع فقرها، عند لإلرضاع إجارتها عىل جوعها تفضل التي

التمثيلية. االستعارة طريق عىل للمشبه به للمشبه املوضوع الكالم واستعري ، كلٍّ يف
وحده عمًال يعمل أن يريد من هيئة شبهت السادس: املثل يف االستعارة وإجراء
واستعري ، كلٍّ يف العجز بجامع واحدة، بيد يصفق أن يريد من بهيئة عنه عاجز وهو

التمثيلية. االستعارة سبيل عىل وللمشبه به للمشبه املوضوع الكالم
فصل بوجوه يحصل الذي الرجل هيئة شبهت السابع: املثل يف االستعارة وإجراء
يف النزاع حسم بجامع فرعون، سحرة مع السالم عليه موىس هللا نبي بهيئة املشكالت

التمثيلية. االستعارة طريق عىل للمشبه املوضوع الكالم واستمر ، كلٍّ
وال الحق إال يقول ال الذي الرجل هيئة شبهت الثامن: املثل يف االستعارة وإجراء
الكالم واستعري ، كلٍّ يف الصدق بجامع «حذاِم» املسماة املرأة بهيئة بالصدق إال يخرب

التمثيلية. االستعارة طريق عىل للمشبه، به للمشبه املوضوع
قتل العرب، من حيني بني الصلح يف للتشاور اجتمعوا قوًما أن املثل هذا أصل (57)
«جهيزة» تُدعى بجارية إذا يتكلمون خطباؤهم وبينما اآلخر، من رجًال أحدهما من رجل
جهيزة «قطعت أحدهم: فقال فقتلوه، بالقاتل، ظفروا املقتول أولياء أن فأخربتهم أقبلت

مثًال. قوله فذهب خطيب» كل قول
يأتي ثم اإلصالح يبدأ املصلح حال شبهت التاسع: املثل يف االستعارة وإجراء (58)
يهدمه، من جاء يتم أن أوشك إذا حتى به ينهض البنيان بحال عمله فيبطل غريه
املصلح عىل يفسد ما لوجود الغاية؛ إىل الوصول عدم من الحاصلة الحالة هو والجامع

للمشبه. به املشبه عىل الدال الرتكيب واستعري املشبه، حذف ثم إصالحه،
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أحوالهم جديد بها الناس تشبه مأثورة، موجزة عبارات هي األمثال:⋆ (59)
وفرضية. حقيقة، نوعان: وهي بقديمها،

الوجود. يف موردها حدث ما هي فالحقيقية:
غريه. أو حيوان لسان عىل اخرتعت وإنما الوجود، يف موردها يحدث لم ما والفرضية:

مرة. ألول فيها قيل التي القديمة الحالة وهو «مورد» مثل ولكل

لها. استعري التي الجديدة الحالة وهو «مرضب» مثل ولكل
لفظها. يف تغيري دون وردت كما وترضب شعًرا، تكون نثًرا األمثال تكون وكما

اإلنساني: املجتمع تفيد ونتائج أسباب الحقيقية ⋆ «لألمثال
والعرب. للمواعظ صقيلة مرآة كونها منها:

أخالقها. ولسان األمة لرقي مقياًسا كونها ومنها:
الخلف. إىل السلف من نفيسة مجموعة كونها ومنها:

للجاهل. ومسالة للعاقل عظة فهي الفرضية األمثال أما
لألمثال: الجامعة الكتب وأشهر

للميداني. األمثال» مجمع «كتاب •
العسكري. هالل ألبي األمثال» «جمهرة •

ربه. عبد البن الفريد» «العقد •
وغريهم. املقفع؛ البن ودمنة» كليلة «كتاب •

جميًعا. الناس بني وذاع سار إذا إال مثًال القول يُسمى وال
كل بني الفرق يُعلم — التمثيلية واالستعارة التمثيل، تشبيه يف رشحه تقدم ومما

بينهما.» للموازنة اآلتي الجدول يف منهما

التمثيلية االستعارة التمثيل تشبيه

الرتاكيب. يف إال تكون ال التمثيلية: االستعارة (١) واألداة. املشبه فيه يذكر التمثيل: تشبيه (١)
لذلك فهي املجاز من نوع التمثيلية: االستعارة (٢)

منه. أبلغ
بني يكون أن يجوز التمثيل: تشبيه (٢)

كالحرباء. املنافق مثل: مفردين،
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التمثيلية االستعارة التمثيل تشبيه

من تمنع قرينة إىل تحتاج التمثيلية: االستعارة (٣)
األصيل. املعنى إرادة

دون استعارة يصلح ال التمثيل: تشبيه (٣)
حذف.

واألداة، املشبه منها يحذف التمثيلية: االستعارة (٤)
مشبًها كان ما إال التشبيه أركان من فيها يبقى وال

فقط. به

معه قرينة إىل يحتاج ال التمثيل: تشبيه (٤)
حقيقته. عىل تدل

دون به مشبًها تصلح التمثيلية: االستعارة (٥)
تمثيل. غري يكون ما أكثر معها والتشبيه حذف،

الحقيقة. من نوع التمثيل: تشبيه (٥)

وتخييلية: تحقيقية قسمني: إىل التمثيلية وتنقسم (60)
السابقة. األمثلة يف كما خارًجا، موجودة متحققة أمور عدة من املنتزعة هي فالتحقيقية:
وال الخارج يف لها تحقق ال مفروضة متخيلة أمور عدة من املنتزعة هي والتخييلية:

الذهن. يف
اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا تعاىل: كقوله «تخييلية» والثانية حقيقية» «تمثيلية األوىل وتُسمى
فيها، احتمال عىل اآلية ِمنَْها﴾ َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َعَىل
يفرض بأن وتمثيل، تصوير هذا بل حقيقة، منها وإشفاق وإباء عرض يحصل لم فإنه
هذه عىل عرضت أنها بحال بها الوفاء وصعوبة حملها ثقل يف التكاليف حال تشبيه
عدم بجامع حملها، من وخفن فامتنعن — متانتها وقوة أجرامها، كرب مع — األشياء
تمثيلية. استعارة للمشبه به املشبه عىل الدال الرتكيب استعري ثم ، كلٍّ يف الحمل تحقق

َطاِئِعنَي﴾ أَتَيْنَا َقاَلتَا َكْرًها أَْو َطْوًعا ائِْتيَا َولِْألَْرِض َلَها ﴿َفَقاَل تعاىل: قوله ونحو
أراد، كما فكانتنا تكوينهما أراد أنه وامتثالهما باإلتيان واألرض السماء أمر معنى فإن
لهما، املطاع اآلمر بحالة ذلك وتمثيل عنها، وتأثرهما فيهما قدرته تأثري تصوير فالغرض
والجواب. الخطاب من يشء يتحقق أن غري من وتخييًال فرًضا بالطاعة له وإجابتهما

إليه. فارجع «الكشاف» يف كما اآليتني يف وجهني أحد هذا
إحدى بحذف تتقاضاه أصله وتقاضاه: األرض. عىل املطروح الرصيع: (61)
يف الروح بقية والُحشاشة: قبضه». إذا دينه الدائن «تقاىض قولهم: من وهو التاءين،

حياته. من األخري النفس يلفظ األرض عىل ملًقى بأنه يصفه والجريح. املريض
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وأنواعها وتعريفها الكناية يف

بكذا، كنوت أو كنيت، مصدر وهي غريه، به ويريد اإلنسان، به يتكلم ما لغة: الكناية1
به. الترصيح تركت إذا

األصيل املعنى إرادة جواز مع له، ُوضع الذي معناه غري به أريد لفظ واصطالًحا:
الرتكيب بهذا تريد النجاد» طويل «زيد نحو: إرادته، من مانعة قرينة وجود لعدم
ترتتب بيشء إليها اإلشارة إىل الصفة بهذه الترصيح عن فعدلت عظيم، شجاع أنه
الجسم طول من ويلزم صاحبه، طول السيف حمالة طول من يلزم ألنه وتلزمه؛ عليه
يراد أن يصح ذلك ومع نجاد، له يكن لم وإن قامته، طول املراد فإذًا عادة، الشجاعة
األصيل املعنى إرادة صحة واملجاز الكناية بني الفرق أن يُعلم هنا ومن الحقيقي. املعنى

ذلك. ينايف فإنه املجاز، دون الكناية يف
تعاىل: كقوله املوضوع لخصوص الكناية؛ يف األصيل املعنى إرادة تمتنع قد نعم،
كناية اْستََوى﴾ اْلَعْرِش َعَىل ﴿الرَّْحَمُن تعاىل: وكقوله ِبيَِمينِِه﴾ َمْطِويَّاٌت َماَواُت ﴿َوالسَّ

واالستيالء. التمكن وقوة القدرة، تمام عن
أقسام: ثالثة إىل إليه تُشري الذي املعنى بحسب الكناية وتنقسم

لرسه، كتمانه شدة عن تكني الهول» أبي ربيب «هو تقول: كما صفة، عن كناية (١)
الكالم. سياق من — ملحوًظا أو ملفوًظا — املوصوف بذكر الصفة كناية وتعرف

النور» و«مدينة املرصيني عن تكني النيل» «أبناء تقول: كما موصوف، عن كناية (٢)
«تستغني قولهم: ومنها مالزمة. أو مبارشة الصفة بذكر وتُعرف باريس، عن تكني

السودان. أرض عن النيل بمنبع كنَّوا منبعه» عن تستغني وال النيل مصب عن مرص
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وال ماله، يجمع الذي البخيل عن به كنوا ماله» عىل حارس «هو قولهم: ومنها
به. ينتفع

جرٍّا. وهلم القوة؛ عن يكنون ريايض» فتًى «هو قولهم: ومنها
بعد. فيما عليها الكالم وسيأتي نسبه، عن كناية (٣)

صفة فيها عنه املكنى كان ما هي «صفة» بها يطلب التي الكناية وهو األول: فالقسم
الكالم. يف مذكور ملوصوف مالزمة

نوعان: وهي

املعنى بني واسطة بغري املطلوب إىل فيها االنتقال يكون ما وهي قريبة: كناية (أ)
صخر: أخيها رثاء يف الخنساء قول نحو إليه، املنتقل واملعنى عنه املنتقل

أم��ردا2 ع��ش��ي��رت��ه س��اد د ال��ن��ج��ا ط��وي��ل ال��ع��م��اد رف��ي��ع

بوسائط، أو بواسطة املطلوب إىل فيها االنتقال يكون ما وهي بعيدة: وكناية (ب)
الرماد كثرة من االنتقال هي والوسائط: املضياف. عن كناية الرماد» كثري «فالن نحو:
إىل ومنها الضيوف، كثرة إىل ومنها والخبز، الطبخ كثرة إىل ومنها اإلحراق، كثرة إىل

الكريم. امِلضياف وهو املطلوب

واحًدا معنًى إما يكون بحيث موصوًفا عنه املكني يكون التي الكناية الثاني: القسم
الشاعر: قول يف وكما القلب، عن كناية األرسار» «كموطن

ق��ف��ي ل��ه��ا ق��ل��ت األس��رار م��وط��ن إل��ى دب��ي��ب��ه��ا ودب ش��رب��ن��اه��ا ف��ل��م��ا

األظفار» عريض القامة، مستوي حيٌّ «جاءني كقولك: معاٍن، مجموع وإما
ونحو: به. الثالثة األوصاف هذه مجموع الختصاص اإلنسان) عن (كناية

األض��غ��ان4 م��ج��ام��ع وال��ط��اع��ن��ي��ن م��خ��ذم أب��ي��ض ب��ك��لِّ ال��ض��ارب��ي��ن3
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وال باملوصوف، مختصة الصفات أو الصفة تكون أن الكناية هذه يف ويشرتط
إليه. منها االنتقال ليحصل تتعداه؛

املكني فيكون — نفيًا أو إثباتًا — آلخر أمر نسبة بها يراد التي الكناية الثالث: القسم
الشاعر: قول نحو به، اتصال له ما إىل أُسندت نسبة، عنه

ال��ح��ش��رج اب��ن ع��ل��ى ُض��رب��ت ق��ب��ة ف��ي وال��ن��دى وال��م��روءة ال��س��م��اح��ة إن

له. إثباتها يستلزم به املختص مكانه يف الثالثة األشياء هذه جعل فإن
نسبة: بها املطلوب والكناية

الشاعر: كقول فيها، مذكوًرا النسبة ذو يكون أن إما (أ)

رك��اب��ه ف��ي ي��م��ش��ي وال��م��ج��د ظ��ل��ه ي��ت��ب��ع ال��ي��م��ن

ينفع من الناس «خري كقولك: فيها، مذكور غري النسبة ذو يكون أن وإما (ب)
ينفعهم. ال عمن الخربية نفي عن كناية الناس»

تعريض، أقسام: أربعة إىل والسياق «اللوازم» الوسائط باعتبار أيًضا الكناية وتنقسم
وإيماء. ورمز، وتلويح،

الترصيح. خالف لغة: فالتعريض (١)
نحو: السياق، من يفهم آخر معنًى إىل به ويُشار الكالم، يطلق أن هو واصطالًحا:
اإلسالم صفة بنفي تعريًضا ويده» لسانه من املسلمون سلم من «املسلم للمؤذي: قولك

الشاعر: وكقول املؤذي. عن

ب��اق��ي��ا ال��م��ال وال م��ك��س��وبً��ا ال��ح��م��د ف��ال األذى م��ن خ��الًص��ا ي��رزق ل��م ال��ج��ود إذا

بعد. من غريك إىل تشري أن لغة: والتلويح (٢)
نحو: تعريض، بال وسائطه كثرت الذي هو واصطالًحا:

ال��ف��ص��ي��ل م��ه��زول ال��ك��ل��ب ج��ب��ان ف��إن��ي ع��ي��ب م��ن ف��يَّ ي��ك وم��ا
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إىل ينتقل الفكر فإنَّ الفصيل، مهزول الكلب، جبان بكونه املمدوح كرم عن كنى
وسائط. جملة

حاجب. أو شفة بنحو خفية منك قريب إىل تشري أن لغة: والرمز (٣)
«فالن نحو: تعريض، بال اللزوم يف خفاء مع وسائطه، قلَّت الذي هو واصطالًحا:
اللحم» مكتنز «هو ونحو: وبالهته، بالدته عن كناية الوسادة» عريض أو القفا، عريض
كناية الكبد» «غليظ ونحو: ذكائه، عن كناية األعضاء» و«متناسب شجاعته، عن كناية

جرٍّا. وهلم القسوة؛ عن
كقول تعريض، بال اللزوم وضوح مع وسائطه، قلَّت الذي هو اإلشارة: أو واإليماء

الشاعر:

ي��ت��ح��ول ل��م ث��مَّ ط��ل��ح��ة آل ف��ي رح��ل��ه أل��ق��ى ال��م��ج��د رأي��ت أََوم��ا

الوضوح. بغاية أجواًدا أمجاًدا كونهم عن كناية
بعضهم: قول ذلك لطيف ومن

ُم��ؤبَّ��ِد ب��ِع��زٍّ ذالٍّ ْل��تُ��م��ا ت��ب��دَّ أراك��م��ا ل��ي م��ا وال��ج��ود ال��ن��دى س��أل��ت
م��ح��م��ِد ي��ح��ي��ى ب��اب��ن أُص��ب��ن��ا ف��ق��اال: م��ه��دَّم��ا أم��س��ى ال��م��ج��د رك��ن ب��ال وم��ا
َم��ْش��ه��ِد ك��ل ف��ي ع��ب��َديْ��ه ك��ن��ت��م��ا ف��ق��د م��وت��ه ع��ن��د ِم��تُّ��م��ا ف��ه��الَّ ف��ق��ل��ت:
َغ��ِد ف��ي ن��ت��ل��وه ث��م ي��وم م��س��اف��ة ب��ف��ق��ده ن��ع��زَّى ك��ي أق��م��ن��ا ف��ق��اال:

ألن والترصيح؛ الحقيقة من أبلغ وهي وأدقها، البالغة أساليب ألطف من والكناية
«زيد يف: تقول فكأنك ببينة، كالدعوى فهو الالزم، إىل امللزوم من يكون فيها االنتقال

إلخ. … كذا تستلزم وكثرته الرماد، كثري ألنه كريم؛ زيد الرماد» كثري
بذكرها، اإلفصاح يتحاىش كثرية، أمور عن التعبري من اإلنسان تمكن وأنها ال كيف
له يدع أن دون خصمه، من للنيل أو السامعني، عىل لإلبهام أو للمخاطب احرتاًما إما
واللطائف األغراض من ذلك ونحو سماعه، عن تنبو عما األذن لتنزيه أو عليه، سبيًال

البالغية.
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تمرين

منها: كل معنى الزم وعنيِّ اآلتية، الكنايات أنواع بنيِّ

ذئبًا: قتله يصف البحرتي قال (١)

وال��ح��ق��د وال��رع��ب ال��ل��ب ي��ك��ون ب��ح��ي��ث ن��ص��ل��ه��ا ف��أض��ل��ل��ت أخ��رى ف��أت��ب��ع��ت��ه��ا

صدره: يف بعلة مات من رثاء يف آخر وقال (٢)

دب��ي��ب ش��ر ال��رق��ش ك��ال��ص��الل ل��ه��ا ع��ل��ة ال��ح��ل��م م��وط��ن ف��ي ل��ه ودب��ت

نعامة.» عرقوبَْي عىل ذيلها «ترخي فقال: امرأة، أعرابي ووصف (٣)
ونحو:

األع��داء ب��ه ب��ادت ب��دا ف��إذا ف��وق��ه ال��م��ه��اب��ة س��رادق��ه��ا ض��رب��ت

ونحو:

ال��ض��اد ف��ي وس��ره ال��ج��م��ال ج��ع��ل م��ح��اس��نً��ا ال��ل��غ��ات م��أل ال��ذي إن

ونحو:

ي��ت��ح��وال أن ال��ن��اس ف��أع��ي��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��م��اده ف��اس��ت��ق��ر ب��ي��تً��ا ال��م��ج��د ب��ن��ى

ض��ي��اء ب��ك��ل ي��زري ل��ض��ي��اء ف��ي��ه ال��م��ج��د ال��ذي ث��وب��ك إن

والرعب: واللب السيف. حديدة والنصل: أخفيت. وأضللت: الطعنة. عىل يعود أتبعتها ضمري (١)
والخوف. الفزع

السابقة. األمثلة يف كما اإلشارة، ولطف الفائدة بني جمعت ما وهي حسنة: إما الكناية: أن واعلم
املتنبي: كقول البيان، أرباب لدى معيبة وهي املرادة، الفائدة عن خلت ما وهي قبيحة: وإما

س��راوي��الت��ه��ا ف��ي ع��م��ا ألع��ف خ��م��ره��ا ف��ي ب��م��ا ش��غ��ف��ي ع��ل��ى إن��ي
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تركيبها. وقبح تأليفها، لسوء قبيحة؛ أنها إال والعفة، النزاهة عن كناية

جمع والرقش: لدغته. من نجاة ال أسود، صغري الحيات من رضب بالكرس، صل جمع الصاليل: (٢)
إيذاء. الحيات أشد من الرقشاء والحية بياض، يف سوداء نقط فيها التي وهي رقشاء،

آخر تمرين

اللفظ، رصيح من املفهوم املعنى إرادة فيه يصح ما منها وبنيِّ اآلتية، الكنايات أنواع بنيِّ
يصح: ال وما

حاجبًا. حاجب من قرب رآني إذا كان فقال: العرشة بسوء رجًال أعرابي وصف (١)
املديح: يف نواس أبو وقال (٢)

ي��س��ي��ر ح��ي��ث ال��ج��ود ي��س��ي��ر ول��ك��ن دون��ه ح��ل وال ج��ود ج��ازه ف��م��ا

وجلد النمر، جلد له «لبس بقولهم: بالعداوة غريه يجاهر عمن العرب وتكني (٣)
املجن.»6 ظهر له وقلب األرقم،5

القفا.8 أغمُّ الوساد7 عريض فالن (٤)

ُق��ْل��بَ��ا9 وال ي��ج��ول خ��ل��خ��اًال ل��رم��ل��ة أرى وال ال��ن��س��اء خ��الخ��ي��ل ت��ج��ول (٥)

شدقيه»؛ نفخ «فالن ويقولون: حلته، أثناء يف الكرم املديح: يف العرب وتقول (٦)
غضب. إذا أنفه» و«ورم تكرب، أي:

الجرذان.10 قلة إليك أشكو الوالة: لبعض أعرابية قالت (٧)

ال��م��ن��ادي��ل غ��س��ل وال ال��ق��دور ط��ب��خ إم��اؤه��م ت��ش��ك��و ال ال��م��ط��اب��خ ب��ي��ض (٨)

ب��ل��ق��ي��س11 ب��ع��رش ش��يء أش��ب��ه ن��ظ��اف��ت��ه ف��ي داود م��ط��ب��خ (٩)
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ال��ق��راط��ي��س م��ن ب��ي��اًض��ا أن��ق��ى ات��س��خ��ت إذا ط��بَّ��اخ��ه ث��ي��اب

وال��ع��ط��ر وال��م��ش��روب ل ال��م��أك��و م��خ��ت��ص��ر ف��تً��ى (١٠)
وال��ق��در وال��م��ن��دي��ل ـ��ة وال��ق��ص��ـ ال��ك��أس ن��ق��ي

رك��اب��ه ف��ي ي��م��ش��ي وال��م��ج��د ظ��ل��ه ي��ت��ب��ع ال��ي��م��ن (١١)

وال��ح��س��ب ال��ص��الح وف��ض��ل وال��م��ج��د ال��س��م��اح��ة ق��ي��دك ف��ي أص��ب��ح (١٢)

ال��دم��ا12 ت��ق��ط��ر أق��دام��ن��ا ع��ل��ى ول��ك��ن ك��ل��وم��ن��ا ت��دم��ى األع��ق��اب ع��ل��ى ف��ل��س��ن��ا (١٣)

برديك. ملء والكرم ثوبيك، بني املجد

الكناية بالغة (1)

وصفت طبعه، لطف من إال إليها يصل ال وغاية البالغة، مظاهر من مظهر الكناية
بدليلها، مصحوبة الحقيقة تعطيك كثرية صور يف أنها بالغتها» يف و«الرس قريحته،

املديح: يف البحرتي كقول بُرهائها، طيها ويف والقضية

م��ح��ب��ب ال��ص��دور ف��ي م��ه��ي��ب ع��ن ل��ه��م ب��دا م��ا ح��ي��ث م��ن ال��ل��ح��ظ ف��ض��ل ي��غ��ض��ون

يف هو الذي األبصار بغض — إياه وهيبتهم للممدوح، الناس إكبار عن كنى فإنه
الصفة عن الكنايات يف جلية الخاصة هذه وتظهر واإلجالل، الهيبة عىل برهان الحقيقة

والنسبة.
شك وال املحسوسات، صورة يف املعاني لك تضع أنها الكنايات بالغة أسباب ومن
وجعلك بهَرك، لليأس أو لألمل صورة لك رسم إذا املصور فإن الفنون، خاصة هذه أن

ملموًسا. واضًحا عنه التعبري عن تعجز كنت ما ترى
املزاح. عن الكناية يف الرش» و«رسول الكرم، عن الكناية يف الرماد» «كثري فمثل:
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البحرتي: وقول

ي��ت��ح��وَّل ل��م ث��م ط��ل��ح��ة آل ف��ي رح��ل��ه أل��ق��ى ال��م��ج��د رأي��ت أََوم��ا

طلحة. آل إىل الرشف نسبة عن الكناية يف وذلك
إليها. نفسك وترتاح تشاهدها، صورة يف املعاني لك يربز أولئك كل

تجعل أن غري من خصمك من غلتك تشفي أن من تمكنك أنها الكناية خواص ومن
بالتعريض. يُسمى النوع وهذا األدب، وجه تخدش أن ودون سبيًال، إليك له
الدولة: بسيف ويعرِّض كافوًرا، بها يمدح قصيدة يف املتنبي قول ومثاله

ض��ي��غ��م13 ب��أج��ف��ان ب��اٍك وك��م ع��ل��يَّ ش��ادن ب��أج��ف��ان ب��اٍك ف��ك��م رح��ل��ُت
ال��م��ص��م��م14 ال��ح��س��ام رب م��ن ب��أج��زع م��ك��ان��ه ال��م��ل��ي��ح ال��ُق��رط رب��ة وم��ا
��م م��ع��مَّ ح��ب��ي��ب م��ن ول��ك��ن ع��ذرت م��ق��ن��ع ح��ب��ي��ب م��ن ب��ي م��ا ك��ان ف��ل��و
وأس��ه��م��ي وق��وس��ي ك��ف��ي ك��اس��ر ه��وى ات��ق��ى م��ا دون وم��ن رم��ي��ي وات��ق��ى رم��ى
ت��وه��م م��ن ي��ع��ت��اده م��ا وَص��دََّق ظ��ن��ون��ه س��اءت ال��م��رء ف��ع��ُل س��اء إذا

أنه يدعي الذي بالغدر وصفه ثم املعمم، بالحبيب أوًال الدولة سيف عن كنى فإنه
ويتقي يرمي ألنه بالجبن؛ رماه ثم بالعدوان، مبادهته عىل المه ثم النساء، شيمة من
يحمل يزال ال ألنه بمثله؛ الرش عىل يُجازيه ال املتنبي أن عىل غريه. خلف باالستتار الرمي

النضال. حاول إذا وأسهمه وقوسه كفه يكرس قديًما، هًوى جوانحه بني له
حتى والظنون، األوهام كثري الفعل، سيئ ألنه بأصدقائه؛ الظن سيئ بأنه وصفه ثم
من املتنبي نال كيف فانظر الوفاء، وضعف الفعل، سوء يف مثله جميًعا الناس أن ليظن

حرًفا. اسمه من يذكر أن غري من كله، النيل هذا الدولة سيف
وأمثلة سماعه، اآلذان تسيغ بما القبيح عن التعبري الكناية مميزات أوضح ومن هذا؛
ذكره يحسن ال عما يعربون ال كانوا فقد العرب؛ وكالم الكريم القرآن يف ا جدٍّ كثرية ذلك

والشاة». «البيضة، ب املرأة عن يكنون نخوتهم لشدة وكانوا بالكناية، إال
العرب: بعض قول الكنايات بدائع ومن

ال��س��الم15 ال��ل��ه ورح��م��ة ع��ل��ي��ك ع��رق ذات م��ن ن��خ��ل��ة ي��ا أال
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بترصف) الواضحة البالغة (عن يحبها. التي املرأة عن بالنخلة كنى فإننه

املعاني تأدية يف البيان علم أثر (1-1)

وطرائق عدة، بأساليب أداؤه يستطاع واحًدا معنًى أن البيان علم دراسة من لك ظهر
املجاز أو االستعارة، أو التشبيه صور من رائعة صورة يف يُوضع قد وأنه مختلفة،

فيقول: بالكرم، إنسانًا الشاعر يصف فقد الكناية؛ أو العقيل، املجاز أو املرسل،

ي��ص��ن��ع ك��م��ا ي��ص��ن��ع��ون وال ج��ع��ف��ر م��دى ال��م��ل��وك ي��ري��د
أوس��ع م��ع��روف��ه ول��ك��نَّ ال��غ��ن��ى ف��ي ب��أوس��ع��ه��م ول��ي��س

الشاعر وصف وقد مجاز، أو تشبيه إىل فيه يقصد لم أنه مع ا، جدٍّ بليغ كالم وهذا
الحمد يشرتون ال ولكنهم منزلته، يبلغوا أن يريدون امللوك وأن بالكرم، ممدوحه فيه

ماًال. بأكثر وال منهم، بأغنى ليس أنه مع يفعل، كما باملال
فيقول: آخر، أسلوب إىل بالكريم الوصف عند الشاعر يعتمد وقد

س��ح��ائ��ب��ا ل��ل��ب��ع��ي��د وي��ب��ع��ث ج��وًدا ج��واه��ًرا ل��ل��ق��ري��ب ي��ق��ذف ك��ال��ب��ح��ر

الذي والبحر املمدوح بني يضاهي أن إىل بخيالك ويدفع بالبحر، املمدوح فيشبه
للبعيد. السحائب ويرسل للقريب، الدرر يقذف

يقول: أو

س��اح��ل��ه وال��ج��ود ال��م��ع��روف ف��ل��ج��ت��ه أت��ي��ت��ه ال��ن��واح��ي أي م��ن ال��ب��ح��ر ه��و

املماثلة وادعاء املبالغة، عىل يدل نكرانًا التشبيه وينكر نفسه، البحر أنه فيدعي
الكاملة.

يقول: أو

ال��ج��ب��ل؟ ق��ن��ة م��اء ت��م��س��ك وك��ي��ف ي��ده ف��ي ال��م��ال ي��س��ت��ق��ر ف��م��ا ع��ال
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البالغة، يف أعىل مرتبة إىل الكالم لريتفع خفي؛ طريق من التشبيه إليك فريسل
ينحدر منزلته لعلو أنه ادعى فإنه دعواه، عىل دليًال الضمني» «التشبيه من لك وليجعل

برهانًا. ذلك عىل وأقام يديه، من املال
الجبل؟» قنة ماء تمسك «وكيف فقال:

يقول: أو

16 م��نٍّ ب��ال وتُ��ع��َط��ى ض��نٍّ ب��ال تُ��س��اق أن��ُع��ًم��ا م��ن��ك خ��ل��ت��ه ح��ت��ى ال��ن��ه��ر ج��رى

النهر ماء ويشبه اإلجادة، أساليب يف وافتتانًا املبالغة، يف زيادة التشبيه؛ فيقلب
الفياض. بالنهر النعم تُشبه أن املألوف كان أن بعد املمدوح بنعم

يقول: أو

ت��أت��ل��ق17 وه��ي ت��ه��م��ي ال��غ��م��ام��ة ص��وب م��ب��ت��س��ًم��ا ال��م��ال ي��ع��ط��ي ح��ي��ن ك��أن��ه

يجود، وهو املمدح حالة لك تمثل رائعة، صورة ويعطيك املركب، التشبيه إىل فيعمد
شفتيه. تعلو الرسور وابتسامة

يقول: أو

ج��م��دا ق��د وال��غ��ي��ث ن��ائ��ل��ه وذاب ب��اخ��ل��ة واألن��داء ال��ف��ت��ح ي��د ج��ادت

انقطعت إذا ينقطع ال ممدوحه كرم أنَّ ويدعي واملطر، املمدوح جود بني فيضاهي
القطر. جمد أو األنواء،

يقول: أو

إرع��اده18 ف��ي وأل��حَّ إب��راق��ه ف��ي وَل��جَّ ال��رك��ام ل��ل��غ��ي��م ق��ل��ت ق��د
أن��داده م��ن ف��ل��س��ت ي��دي��ه ب��ن��دى م��ت��ش��ب��ًه��ا ل��ج��ع��ف��ر ت��ع��رض��ن ال

وال الغيم، جود عىل صاحبه جود بتفضيل — خشية غري ويف جالء، يف لك فيرصح
ألنه بممدوحه؛ التشبه يحاول أن تهديد صورة يف السحاب ينهى تراه بل بهذا، يكتفي

ونظرائه. أمثاله من ليس
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يقول: أو

ي��رت��ق��ي ال��ب��در إل��ى أم ي��س��ع��ى ال��ب��ح��ر إل��ى درى ف��م��ا ال��ب��س��اط ف��ي ي��م��ش��ي وأق��ب��ل

بالكرم، املمدوح وصف يف فينزع الدولة، سيف عىل داخًال الروم رسول حال يصف
فيها واملبالغة التشبيه، تنايس عىل مبنية علمت كما واالستعارة الترصيحية، االستعارة إىل

أبلغ. النفوس يف وأثرها أعظم،
يقول: أو

آم��ل��ه ك��ي��ف إح��س��ان��ه وع��لَّ��م��ن��ي ف��أج��اب��ن��ي دع��وة ن��داه دع��وت

بيشء إليه ويرمز به، املشبه يحذف ثم «بإنسان» وإحسانه ممدوحه ندى فيشبِّه
ألجلها. االستعارة تُساق التي املبالغة رضوب من آخر رضب وهذا لوازمه، من

يقول: أو

ال��س��واق��ي��ا اس��ت��ق��ل ال��ب��ح��ر ق��ص��د وم��ن

هو ن عمَّ استغنى ممدوحه قصد من أنَّ لك ر ويصوِّ مثل، كأنها العبارة فريسل
وفيها روعة، لها تمثيلية استعارة فيعطيك للجداول، يأبه ال البحر قاصد أنَّ كما دونه،

يدَّعيها. الذي الحال وتؤيِّد دعواه، صدق عىل برهانًا تحمل ذلك فوق وهي جمال،
يقول: أو

أي��ادي��ك��ا م��ن ح��ي��ات��ي ظ��ن��ن��ت ح��ت��ى ب��ي��د ي��ًدا تُ��ول��ي م��ا ت��ت��ب��ع زل��ت م��ا

بها ويريد «يد» كلمة ويطلق املرسل» «املجاز إىل واالستعارة التشبيه عن فيعدل
وسببها. النعم آلة اليد ألن النعمة؛

يقول: أو

وإع��س��اري ف��ق��ري م��ن ج��ودك واق��ت��صَّ ل��ن��ض��رت��ه��ا أي��ام��ي ي��وم��ك أع��اد

العقيل. املجاز طريقة عىل الجود وإىل اليوم إىل الفعل فيسند
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يقول: أو

ي��س��ي��ر ح��ي��ث ال��ج��ود ي��س��ي��ر ول��ك��ن دون��ه ح��لَّ وال ج��ود ج��اَزه م��ا

أن بدل ألنه دائًما؛ معه يسري الجود أن بادِّعاء إليه، الكرم نسبة عن بكناية فيأتي
سار. أينما معه يسري الكرم أن ادعى كريم بأنه يحكم

ما فوق — املعنى تصوير وحسن النفس، يف والتأثري البالغة، من الكناية ولهذه
الكالم. رضوب بعض من غريها يف السامع يجده

أسلوبًا، عرش بأربعة بالكرم إنسان وصف عن التعبري املستطاع من أنه ترى فأنت
املعنى؛ هذا يف أخرى كثرية بأساليب ألتينا نشاء ولو وبراعته، وحسنه، جماله، له كلٌّ
ولو حد، إىل ينتهي يكاد ال واملعاني لألساليب وتوليًدا افتتانًا األدب ورجال للشعراء فإن
كالشجاعة، أخرى: صفات يف املناحي املختلفة األساليب من يقال ما لك ألوردنا أردنا
الشعر قراءتك عند أنك ونعتقد اإلطالة، إىل نقصد لم ولكنَّا وغريها، والحزم واإلباء،
إليه وصل الذي البعيد للمدى وستدهش ظاهًرا، هذا بنفسك ستجد األدبية واآلثار العربي
الواضحة البالغة (عن األساليب. صوغ يف واإلبداع البالغي، التصوير يف اإلنساني العقل

بترصف)

هوامش

يخلو: فال معناه، غري منه املراد وكان اللفظ، أُطلق إذا أنه املقام توضيح (1)
املراد. إىل وسيلة ليكون أيًضا؛ مقصوًدا األصيل معناه يكون أن إما

املجاز. والثاني الكناية، فاألول مقصوًدا، يكون أال وإما
املوضوع باللفظ يذكره فال املعاني، من معنًى إثبات املتكلم يريد أن هي فالكناية:
عليه. دليًال ويجعله األول، املعنى إىل به فيومئ مرادفه، هو معنًى إىل يجيء ولكن له،

من تمنع ال لقرينة الوضعي؛ بمعناه صلة له ما عىل الدال اللفظ هي الكناية: أو
املراد النجاد» «طويل وكلفظ العيب، من مربأ أي: الثوب»؛ نقي «كفالن الحقيقة إرادة
فهي أيًضا، السيف عالقة أي النجاد؛ طول منه يراد أن يجوز فإنه القامة، طول به
فإنه املجاز بخالف الزمة، إرادة مع الحقيقي املعنى إرادة إمكان جهة من املجاز تخالف

إرادته. من املانعة القرينة لوجود الحقيقي املعنى إرادة فيه يجوز ال
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والكرم. القرى كثري أنه به يعنون الرماد» «كثري قولهم: ذلك ومثل
الحرضمي: وقول

وس��ع��ال��ي ت��ن��ح��ن��ح��ي رأي��ن ح��ت��ى ب��راع��ت��ي ب��ع��ض��ه��ن ت��ع��ج��ب ك��ان ق��د

والسعال. التنحنح وهي بتوابعه، السن كرب عن كنى
برديه». بني والكرم ثوبيه بني «املجد وقولهم:

وقوله:

ال��ح��ش��رج اب��ن ع��ل��ى ض��رب��ت ق��ب��ة ف��ي وال��ن��دى وال��م��روءة ال��س��م��اح��ة إن

وقوله:

ال��ف��ص��ي��ل م��ه��زول ال��ك��ل��ب ج��ب��ان ف��إن��ي ع��ي��ب م��ن ف��يَّ ب��ك وم��ا

وكل الكرم، ثبوت منها واملراد الفصيل»، «مهزول وكذا كناية، الكلب» «جبان فإن
املعنى. هذا تؤدي حدتها عىل واحدة

كقوله: كثرية؛ كنايات العرب عن جاء وقد

ال��م��ن��ادي��ل غ��س��ل وال ال��ق��دور ط��ب��خ إم��اؤه��م��و ت��ش��ك��و ال ال��م��ط��اب��خ ب��ي��ض

تحكيم عىل فاتفقا مسألة، يف له ونديم الخلفاء بعض بني وقع خالًفا أن ويروى
املؤمنني أمري بقول القائلون فقال: مخطئًا، الخليفة فوجد فأُحرض، العلم، أهل بعض

ينرصف. ال نعته قيل: أحمق الرجل كان وإذا الجهال)، (يريد أكثر
رجل ودخل الشتاء. ليل أقبل قد فقال: بارد طويل رجل إىل الهمذاني البديع ونظر
(يعني أجدك قال: «فديتك؟» تجد ما فقال: الربد من اقشعر وقد يعوده مريض عىل
عرب قد قيل: ملحًدا كان وإذا موىس. قوم بقية من هو قيل: ملوًال الرجل كان وإذا الربد).
الخوان عىل يده «تسافر قيل: املؤاكلة يف األدب ييسء كان وإن اإليمان). جرس (يريدون
عاتقه.» عن العصا يضع ال «فالن األسفار: يُكثر عمن ويقال الجريان.» أرض ويرعى
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الغيبة كنى فإنه َميْتًا﴾ أَِخيِه َلْحَم يَأُْكَل أَْن أََحُدُكْم ﴿أَيُِحبُّ الكريم: القرآن يف وجاء
الناس، مثالب ذكر هي إنما الغيبة ألن املناسبة؛ شديد وهذا اإلنسان، لحم اإلنسان بأكل

يغتابه. من لحم اإلنسان ألكل مماثل العرض وتمزيق أعراضهم، وتمزيق
العداوة. عن كناية األرقم» وجلد النمر جلد لفالن «ليست قولهم: العرب أمثال ومن
بريء «فالن القوم: ويقول املودة. تغيري عن كناية « اْلِمَجنِّ َظْهر له «قلبت قولهم: وكذلك
يف الباع و«طويل املعروف، كثري كان إذا الذراع» و«رحب تهمة، من برءوه إذا الساحة»

نارصوه. كثر إذا الظهر» و«قوي فيه، مقتدًرا كان إذا األمر»
بن هللا عبد بن «إبراهيم محاربته أيام له بستان يف كان «املنصور» أن ذلك ومن
أمري يا طاعة فقال: الشجرة؟ هذه ما للربيع: فقال خالف شجرة إىل فنظر الحسن»
دار صحن يف مر رجًال أن ذلك ومثل ذكائه. من وعجب به، املنصور فتفاءل املؤمنني.
«عروق فقال: ذاك؟ ما الربيع: بن للفضل الرشيد فقال خيزران، حزمة ومعه «الرشيد»
ومن الرشيد». «والدة اسم ملوافقته «الخيزران» يقول أن وكره املؤمنني. أمري يا الرماح»

الحال. حسن غني أنه يريدون الذيل» طويل «فالن كالمهم:
الحريري: قول وعليه

ق��وت ل��ه م��ا غ��ري��ب ح��ال ف��ك��ي��ف م��م��ت��ه��ن ال��ذي��ل ال��ط��وي��ل ال��غ��ري��ب إن

الثوب»؛ دنس و«فالن السيئات، عن منزه أي: الثوب»؛ طاهر «فالن قولهم: وكذلك
بها. متلوث أي:

القيس: امرؤ قال

غ��رات ال��م��ش��اه��د ع��ن��د وأوج��ب��ه��م ن��ق��ي��ة ط��ه��ارى ع��وف ب��ن��ي ث��ي��اب

كثري: قال العطايا. عظيم املعروف كثري كان إذا الرداء» غمر «فالن ويقولون:

ال��م��ال رق��اب ل��ض��ح��ك��ت��ه غ��ل��ق��ت ض��اح��ًك��ا ت��ب��س��م إذا ال��رداء غ��م��ر
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لفالن «َعَرَضْت فقالوا: والكرب، الشيب يف األدباء ذكرها مما اللطيفة الكنايات ومن
الزمان و«فضض شبابه» غصن و«نور ليله» و«أقمر ذنوبه» يمحو ما له و«عرض فرتة»
زمان و«أدرك الدهر» بلجام و«ارتاض الحلم» ناجذ و«قرع النذير» و«جاءه أبنوسه»

الحجى». دواعي و«لبى الصبا» غرة و«رفض الحنكة»
رضوانه دار إىل و«نقله بجواره» و«أسعده به» هللا «استأثر املوت: عن كناياتهم ومن

األبرار». دار إىل البََوار دار من النُّْقلة له و«اختار غفرانه» ومحل
الكريم: القرآن يف ورد كما اسمه، مقام اليشء وصف يقام أن أيًضا الكنايات ومن
كما تسميتها. موضع صفتها فوضع السفينة، يعني ﴾ َوُدُرسٍ أَْلَواٍح ذَاِت َعَىل ﴿َوَحَمْلنَاُه

الخيل. يعني اْلِجيَاُد﴾ اِفنَاُت الصَّ ِباْلَعِيشِّ َعَليِْه ُعِرَض ﴿إِذْ ورد
املتقدمني: بعض وقال

األش��ق��را األغ��ر رك��ب ه��ل ال��روح ف��ي ص��ح��ب��ه أب��ي��ه��ا ع��ن ق��ت��ي��ب��ة س��أل��ت

اسمه. مقام فأقامه الدم، وصف األشقر األغر ألن قتل؛ هل يعني:
الترصيح عن فعدلت والشجاعة، القامة بطول صخر وصف الخنساء قصدت (2)
قامة طول السيف حمالة طول من يلزم ألنه النجاد؛ بطول إليه اإلشارة إىل أرادت بما
فلم والسيادة بالعزة وصفه أرادت كما غالبًا. الشجاعة يلزم القامة طول أو صاحبه،
العماد فرفعة العماد» «رفيع فقالت: أرادت ما يستدعي بما ورصحت بقصدها، ترصح
وعمدت بذلك. العادة لجريان عشريته؛ بني الشأن عايل قومه، يف املكانة عظيم أنه تستلزم
وهذا لإلطعام، اإليقاد كثرة إىل تُشري الرماد» «كثري فقالت: والكرم بالجود وصفه إىل

الكرم. يلزم
امليم بكرس واملخذم: السيف. واألبيض: املحذوف. بأمدح منصوب الضاربني: (3)
عليه انطوى ما وهو ضغن، جمع واألضغان: املعجمتني. الذال وفتح الخاء وسكون
وال صفة، كناية ال وهي القلوب، عن األضغان بمجامع الشاعر كنى الحقد. من الصدر

موصوف. كناية هي بل نسبة، كناية
الكالم. من املفهوم للمعنى مالزمة ذاتًا فيها عنه املكني يكون أي (4)

وبياض. سواد فيها الحية األرقم: (5)
مودة عىل لصاحبه كان ملن يُرضب مثل املجن ظهر له وقلب الرتس، املجن: (6)

أحواله. وتغريت العهد عن حال ثم ورعاية،
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عىل به يستدل مما وهذا اإلفراط، درجة إىل العنق طويل أي: الوساد؛ عريض (7)
العقل. وقلة البالهة

أن العرب يزعم وكان القفا، أو الجبهة منه تضيق حتى الشعر، غزارة الغمم: (8)
الغباوة. عىل دليل ذلك

وار. السِّ بالضم: — والُقلب امرأة، اسم رملة: (9)
الفأر. من رضب وهو جرذ، جمع الجرذان: (10)

اليمن. لبالد قديمة عاصمة وسبأ: سبأ. ملكة الباء: بكرس — بلقيس (11)
نويل ال نحن يقول: الجراح. والكلوم: القدم. ر مؤخَّ وهو عقب، جمع األعقاب: (12)
بوجوهنا، السيوف نستقبل ولكنا أعقابنا، عىل كلومنا دماء فتقطر ظهورنا يف فنجرح

أقدامنا. عىل الدماء قطرت جرحنا فإن
املرأة الشادن بأجفان بالباكي أراد األسد. والضيغم: الغزال. ولد الشادن: (13)
بكوا ورجال نساء من كم يقول: الشجاع، الرجل الضيغم بأجفان وبالباكي الحسناء،

الرتحايل! وجزعوا فراقي عىل
الذي واملصمم: القاطع. السيف والحسام: األذن. شحمة يف يعلق ما القرط: (14)
الرجل من فراقي عىل بأجزع الحسناء املرأة تكن لم يقول: ويقطعها. املفاصل يصيب

الشجاع.
العراق. أهل إحرام مكان وهو بالبادية، موضع عرق: ذات (15)

الصنائع. بتعداد االمتتان واملن: البخل، الضن: (16)
تلمع. وتأتلق: تسيل، تهمي: (17)

استمر. بمعنى كالهما وألحَّ ولجَّ املرتاكم. الركام الغيم: (18)
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سابق. مثال غري عىل املوجد املخرتع لغة: البديع
مثال.1 عىل ال اخرتعه وأبدعه، اليشء بدع قولهم: من ومشتق مأخوذ وهو

وطالوة، ُحسنًا الكالم تزيد التي واملزايا الوجوه2 به يُْعرف علم هو واصطالًحا:
لفًظا املراد عىل داللته وضوح مع الحال، ملقتىض مطابقته بعد ورونًقا، بهاء وتكسوه

ومعنًى.
هجرية. ٢٧٤ سنة املتوىف العبَّايس» املعتز بن هللا «عبد وواضعه
عليها. فزاد الكاتب» جعفر بن «قدامة عرصه يف أثره اقتفى ثم

الدين وصفي القريواني، رشيق وابن العسكري، هالل «كأبي كثريون فيه ألف ثم
تُعرف قصائد فيها ونظموا أنواعه، يف زادوا ن ممَّ وغريهم الحموي» ة حجَّ وابن الحيل،

«بالبديعيَّات».
وخاتمة. بابان العلم هذا ويف





األول الباب

املعنوية املحسنات يف

التورية (1)

غريه. وأظهرت سرتته، إذا تورية الخرب ورَّيت مصدر لغة: التَّورية1
مقصود غري قريب أحدهما معنيان، له مفرًدا لفًظا املتكلم يذكر أن هي واصطالًحا:
م فيتوهَّ َخِفيَّة، عليه اللفظ وداللة مقصود، بعيد واآلخر ظاهرة، عليه اللفظ وداللة
وال إليه تشري بقرينة البعيد املعنى يريد إنَّما وهو القريب، املعنى يريد أنه امع السَّ
َويَْعَلُم ِباللَّيِْل اُكْم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: كقوله الفِطن، املتيقظ غري عن وتسرته تُظهره،
وألجل الذنوب، ارتكاب وهو البعيد، معناه «جرحتم» بقوله: أراد ِبالنََّهاِر﴾ َجَرْحتُْم َما

وتخييًال». «إيهاًما التَّورية يت ُسمِّ هذا
الورَّاق: الدين رساج وكقول

األدي��ب ع��ن��ده��م ال��م��وت ل��ق��اء أن��اس ع��ن وج��ه��ي أدي��م أص��ون
«ح��ب��ي��ب» ل��ه��م ب��ه واف��ى ول��و ب��غ��ي��ض ع��ن��ده��م ��ع��ر ال��شِّ ورب

وكقوله:

ي��ع��وق ب��ه��ا ق��ص��ور وال ك��ال��ق��ص��ور ش��ع��رك أب��ي��ات
«رق��ي��ق» وم��ع��ن��اه��ا ح��رٌّ ل��ف��ظ��ه��ا ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
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وكقوله:
ي��ص��ط��ح��ب��ان ال��ِع��الت ع��ل��ى وك��ان��ا ��ه ك��فَّ ال��س��ي��ُف ف��ارق ش��ب��ي��ٍب ب��رغ��م
يَ��َم��ان��ي2 وأن��ت َق��يْ��ِس��يٌّ رف��ي��ق��ك ل��س��ي��ف��ه ق��ال��ت ال��ن��اس رق��اب ك��أنَّ

االستخدام (2)

أو ضمري عليه يُعاد ثم أحدهما، به يُراد معنيني، بني مشرتك لفظ ذكر هو االستخدام:
بأولهما. يُراد ما غري بثانيهما يُراد ضمريان عليه يُعاد أو اآلخر، بمعناه إشارة

ثم «الهالل» بالشهر أوًال أريد َفْليَُصْمُه﴾ ْهَر الشَّ ِمنُْكُم َشِهَد ﴿َفَمْن تعاىل: كقوله فاألول:
رمضان. أيام بمعنى أخريًا الضمري عليه أُعيد

مالك: بن معاوية وكقوله

غ��ض��اب��ا ك��ان��وا وإن رع��ي��ن��اه ق��وم ب��أرض ال��س��م��اء ن��زل إذا

مجازي معنًى وكالهما «النَّبات»3 «رعيناه» يف وبضمريه «املطر»، بالسماء أراد
للسماء.

البحرتي: كقول والثاني:

وض��ل��وع��ي ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ش��بُّ��وه ُه��م��و وإن ��اك��ن��ي��ه وال��سَّ ال��غ��ض��ا ف��س��ق��ى

«املكان»، باعتبار الغضا إىل راجع أوًال ساكنيه وضمري بالبادية، شجر الغضا:
وكالهما الغضا» شجر من الحاصلة النار «بمعنى الغضا إىل ثانيًا عائد شبوه وضمري

للغضا. مجاز

االستطراد (3)

بينهما، ملناسبة آخر غرض إىل فيه هو الذي الغرض من املتكلم يخرج أن هو االستطراد:
السموءل: كقول األول، الكالم إتمام إىل فينتقل يرجع ثم

وس��ل��وُل ع��ام��ر رأت��ه م��ا إذا س��ب��ة ال��ق��ت��ل ن��رى ال ل��ق��وم وإن��ا
ف��ت��ط��ول آج��ال��ه��م وت��ك��ره��ه ل��ن��ا آج��ال��ن��ا ال��م��وت ح��ب ي��ق��رب
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عاد ثم وسلول»، «عامر قبيلتي هجو إىل منه وانتقل بقومه، للفخر القصيدة فسياق
وكقوله: بقومه، الفخر وهو األول مقامه إىل

األس��ل ع��ل��ى أس��ل��ن��اه��ا ت��س��ل��ت ف��إن ع��اش��ق��ة ال��م��ج��د ل��ن��ي��ل ن��ف��وس ل��ن��ا
ال��م��ق��ل س��وى م��أوى ل��ه ل��ي��س ك��ال��ن��وم م��ن��ازل��ن��ا ف��ي إال ال��م��ج��د ي��ن��زل ال

االفتنان (4)

و«التعزية والهجاء» و«املدح، والحماسة» «كالغزل، مختلفني: فنَّني بني الجمع هو االفتنان:
دخل حني — والتهنئة التعزية بني جامًعا — السلويل همام بن هللا عبد كقول والتهنئة»
وبارك الرَّزية، عىل هللا «آجرك امللك: يف هو وخلفه معاوية، أبوه مات وقد يزيد، عىل
عىل هللا فاشكر جسيًما، وأُعطيت عظيًما، ُرزئَت فقد الرعية؛ عىل وأعانك العطية، يف لك
خليًال ففارقت الخالفة، وأُعطيت الخليفة، َفقدت فقد ُرزيت، ما عىل واصرب أُعطيت، ما

جليًال. وُوِهبَْت

أص��ف��اك ب��ال��م��ل��ك ال��ذي ح��ب��اء واش��ك��ر ث��ق��ة ذا ف��ارق��ت ف��ق��د ي��زي��د اص��ب��ر
ك��ع��ق��ب��اك» ُع��ق��ب��ى وال ُرزئ��ت ك��م��ا ن��ع��ل��ُم��ه األق��وام ف��ي أص��ب��ح ُرزء ال

عبلة: يُخاطب عنرتة وكقول

دم��ي م��ن ت��ق��ط��ر ال��ه��ن��د وب��ي��ض م��ن��ي ن��واه��ل وال��رم��اح ذك��رت��ك ول��ق��د
ال��م��ت��ب��س��م ث��غ��رك ك��ب��ارق ل��م��ع��ت ألن��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ق��ب��ي��ل ف��وددت

الطباق4 (5)

قوله نحو اسمني، يكونان قد وهما املعنى، يف متقابلني لفظني بني الجمع هو الطباق:
َوُهْم أَيَْقاًظا ﴿َوتَْحَسبُُهْم تعاىل: وكقوله َواْلبَاِطُن﴾، َوالظَّاِهُر َواْآلِخُر ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو تعاىل:

ُرُقوٌد﴾.
َوأَْحيَا﴾، أََماَت ُهَو َُّه َوأَن * َوأَبَْكى أَْضَحَك ُهَو َُّه ﴿َوأَن تعاىل: قوله نحو فعلني، أو

يَْحيَا﴾. َوَال ِفيَها يَُموُت َال ﴿ثُمَّ تعاىل: وكقوله
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ِباْلَمْعُروِف﴾. َعَليِْهنَّ الَِّذي ِمثُْل ﴿َوَلُهنَّ تعاىل: قوله نحو حرفني، أو
َهاٍد﴾.5 ِمْن َلُه َفَما هللاُ يُْضِلِل ﴿َوَمْن تعاىل: قوله نحو مختلفني، أو

َفأَْحيَيْنَاُه﴾. َميْتًا َكاَن ﴿أََوَمْن تعاىل: قوله ونحو
وطرافة. حسنًا الكالم يزيد مما وتخالفهما املعنيني تقابل فيكون

املقابلة (6)

عىل ذلك يقابل بما يؤتى ثم متوافقة، معاٍن أو متوافقني بمعنيني يؤتى أن هي املقابلة:
ى ِلْليُْرسَ ُه ُ َفَسنُيَرسِّ * ِباْلُحْسنَى َق َوَصدَّ * َواتََّقى أَْعَطى َمْن ا ﴿َفأَمَّ تعاىل: كقوله الرتتيب،
تعاىل: وكقوله ى﴾ ِلْلُعْرسَ ُه ُ َفَسنُيَرسِّ * ِباْلُحْسنَى َوَكذََّب * َواْستَْغنَى بَِخَل َمْن ا َوأَمَّ *

اْلَخبَاِئَث﴾. َعَليِْهُم َويَُحرُِّم الطَّيِّبَاِت َلُهُم ﴿يُِحلُّ
عند وتقلُّون الفزع، عند لتكثرون «إنكم لألنصار: والسالم الصالة عليه وقال
العالنية. يف عدو وال الرس يف صديق له ليس رجًال: يصف صفوان بن خالد وقال الطمع.»

وكقوله:

األع��ادي��ا ي��س��وء م��ا ف��ي��ه ول��ك��ن ص��دي��ق��ه ي��س��ر م��ا ف��ي��ه ك��ان ف��تً��ى

وكقوله:

ب��ش��م��ال��ه ع��ن��ك��م ش��ر وق��اب��ض ب��ي��م��ي��ن��ه ف��ي��ك��م خ��ي��ر وب��اس��ط

وكقوله:

ب��ال��رج��ل واإلف��الس ال��ك��ف��ر وأق��ب��ح اج��ت��م��ع��ا إذا وال��دن��ي��ا ال��دي��ن أح��س��ن م��ا

وكقوله:

ي��رض��ي��ه��ا ال��ع��دل ُح��س��ن ف��أص��ب��ح ده��ًرا ب��س��خ��ط��ه��ا ال��ج��ور ُق��ب��ح ك��ان ��ة أُمَّ ي��ا
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النظري6 مراعاة (7)

إما وذلك التضاد، جهة عىل ال متناسبة، أمور أو أمرين بني الجمع هي النظري: مراعاة
اْلبَِصريُ﴾. ِميُع السَّ ﴿َوُهَو تعاىل: قوله نحو اثنني، بني

َرِبَحْت َفَما ِباْلُهَدى َالَلَة الضَّ اْشَرتَُوا الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك تعاىل: قوله نحو أكثر، بني وإما
ِتَجاَرتُُهْم﴾.

أن يعني: الكالم، طريف بني «املعنى» يف املناسبة عىل بُني ما النظري بمراعاة ويلحق
يُْدِرُك َوُهَو اْألَبَْصاُر تُْدِرُكُه ﴿َال تعاىل: قوله نحو املعنى، يف أوله يناسب بما الكالم يُختم

اْلَخِبريُ﴾. اللَِّطيُف َوُهَو اْألَبَْصاَر
سبحانه إدراكه يناسب و«الخبري» له، األبصار إدراك عدم يناسب «اللطيف» فإن

لألبصار. وتعاىل
العبارة، يف املقصود املعنى غري له معنًى باعتبار «اللفظ» يف املناسبة عىل بُني وما
املراد فإن يَْسُجَداِن﴾، َجُر َوالشَّ َوالنَّْجُم * ِبُحْسبَاٍن َواْلَقَمُر ْمُس ﴿الشَّ تعاىل: قوله نحو
باعتبار يناسبهما لفظه ولكن و«القمر» «الشمس» يناسب فال النبات، هنا «بالنجم»

كقوله: التناسب» «إيهام له: يقال وهذا الكواكب، عىل داللته

ال��ق��م��ر خ��دِّه��ا وف��ي ال��ش��ع��رى ن��ح��ره��ا وف��ي ج��ب��ي��ن��ه��ا ف��ي ُع��ل��ق��ت ال��ث��ري��ا ك��أن

ف��ي��س��ق��ط ال��ن��س��ي��م ي��ص��اف��ح��ه رط��ب ك��ل��ؤل��ؤ ال��غ��ض��ون س��ل��ك ف��ي وال��ط��ل
ي��ن��ق��ط وال��غ��م��ام ت��ك��ت��ب وال��ري��ح ص��ح��ي��ف��ة وال��غ��دي��ر ي��ق��رأ وال��ط��ي��ر

اإلرصاد (8)

إذا عليها يدل ما البيت» من القافية أو الفقرة، «من الفاصلة قبل يذكر أن هو اإلرصاد:
اْلُغُروِب﴾. َوَقبَْل ْمِس الشَّ ُطلُوِع َقبَْل َربَِّك ِبَحْمِد ﴿َوَسبِّْح تعاىل: قوله نحو الرِوي، عرف

يَْظِلُموَن﴾7 أَنُْفَسُهْم َكانُوا َوَلِكْن ِليَْظِلَمُهْم هللاُ َكاَن ﴿َوَما تعاىل: قوله ونحو

367



البالغة جواهر

الشاعر: وكقول

ك��الم��ي ال��ل��ق��اء ع��ن��د س��ب��ب ب��ال وح��رَّم��ت ُج��رم غ��ي��ر م��ن دم��ي أح��ل��ت
ب��م��ح��رم ح��رَّم��ت��ه ال��ذي ول��ي��س ب��م��ح��ل��ٍل ح��ل��ل��ت��ه ال��ذي ف��ل��ي��س

ونحو:
ت��س��ت��ط��ي��ع م��ا إل��ى وج��اوزه ف��دع��ه ش��ي��ئً��ا ت��س��ت��ط��ع ل��م إذا

أََجلُُهْم َجاءَ َفِإذَا أََجٌل ٍة أُمَّ ﴿َولُِكلِّ تعاىل: قوله نحو ، الرويِّ معرفة عن يُستغنى وقد
يَْستَْقِدُموَن﴾. َوَال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن َال

اإلدماج (9)

املتنبي: كقول به يرصح لم آخر معنًى ملعنًى، سيق قد كالم ن يُضمَّ أن هو اإلدماج:

ال��ذن��وب��ا ال��ده��ر ع��ل��ى ب��ه��ا أع��د ك��أن��ي أج��ف��ان��ي ف��ي��ه أق��لِّ��ب

يف الدهر من الشكوى و«أدمج» الليل طول لبيان «أصالة» الكالم هذا الشاعر ساق
بالطول. الليل وصف

الكالمي املذهب (10)

املخاطب، عند مسلمة قاطعة ة ُحجَّ دعواه صحة عىل املتكلم يورد أن هو الكالمي: املذهب
آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو تعاىل: كقوله للمطلوب، مستلزمة تسليمها بعد املقدمات تكون بأن
وليس باطل، اآللهة تعدد وهو امللزوم فكذا باطل، الفساد وهو والالزم َلَفَسَدتَا﴾ هللاُ إِالَّ

والواقع. الحقيقة من ذلك عىل أدل
تَُراٍب﴾، ِمْن َخَلْقنَاُكْم َفِإنَّا اْلبَْعِث ِمَن َريٍْب ِيف ُكنْتُْم إِْن النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: وكقوله
هو ما وكل أي: َعَليِْه﴾؛ أَْهَوُن َوُهَو يُِعيُدُه ثُمَّ اْلَخْلَق ُ يَبَْدأ الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: قوله ونحو

ممكنة. فاإلعادة اإلمكان، تحت أدخل فهو عليه أهون
والتوحيد» الكالم «علم طريقة عىل جاء ألنه الكالمي»؛ «باملذهب النوع هذا ي وسمِّ

القاطعة. العقلية بالرباهني الدين» «أصول إثبات عن عبارة وهو
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التعليل حسن (11)

ويأتي املعروفة، اليشء علة — ضمنًا أو رصاحة — األديب ينكر أن هو التعليل:8 ُحسن
تُناسب بحيث النظر، دقة عىل ومشتملة لطيف، اعتبار لها طريفة، أدبية أخرى بعلة

إليه. يرمي الذي الغرض
وطرافة، حسن فيها ولكن حقيقية، غري مناسبة علة لوصف يدعي األديب أن يعني

الرثاء: يف املعري كقول ورشًفا، جماًال إليه يرمي الذي املراد املعنى بها فيزداد

ال��ل��ط��م أث��ر وج��ه��ه ف��ي ول��ك��ن��ه��ا ق��دي��م��ة ال��م��ن��ي��ر ال��ب��در ك��ل��ف��ة وم��ا

أن يدَّعي لذلك فهو الكون؛ مظاهر من كثريًا شمل «املرثي» عىل الحزن أن يقصد
وإنما طبيعي، سبب عن ناشئة ليست كدرة) من وجهه عىل يظهر ما (وهي البدر كلفة

اآلخر: الشاعر قول ومثله املرثي». فراق عىل اللطم «أثر من حادثة هي

ال��ح��س��ن ال��م��ن��ظ��ر ذاك ل��ف��رق��ة إال ج��ن��ح��ت إذا ت��ص��َف��رَّ ف��ل��م ذك��اء أم��ا

ولكنها املعروف، للسبب املغيب إىل الجنوح عند تصفر لم الشمس أن يقصد
اآلخر: الشاعر قول ومثله املمدوح». وجه تفارق أن مخافة «اصفرت

ال��خ��ج��ل م��ن ت��ع��داك��م ول��ك��ن ط��ب��ًع��ا وت��رب��ت��ه��ا م��ص��ر ع��ن ال��غ��ي��ث ق��ص��ر م��ا
م��ه��ل ع��ل��ى ي��ج��ري ف��ل��ذا ب��س��ب��ق��ك��م م��ع��ت��رف وه��و إال ال��ن��ي��ل ج��رى وال

آخر، سببًا لذلك ويلتمس بمرص، املطر لقلة الطبيعية األسباب الشاعر هذا يُنكر
يستطيع ال ألنه وجوده»؛ املمدوح فضل يعمها بأرض ينزل أن يخجل املطر «أن وهو
أن من أعم الوصف إن ثم ادعائية، تكون أن العلة يف بد وال والعطاء، الجود يف مباراته

إثباته. فرياد ثابت غري أو علته، بيان فيقصد ثابتًا يكون
كقوله: العلة، ظاهر غري ثابت وصف (أ) فاألول:

أج��ف��ان ل��ألج��ف��ان ق��ي��ل أج��ل��ه��ا م��ن م��ش��ارك��ة وع��ي��ن��ي��ه��ا ال��س��ي��وف ب��ي��ن

369



البالغة جواهر

وقوله:

ال��رُّْح��َض��اء9 ف��ص��ب��ي��ب��ه��ا ب��ه ��ْت ُح��مَّ وإن��م��ا ال��س��ح��اب ن��ائ��ل��ك ي��ح��ك ل��م

وقوله:
ل��س��ان��ه ق��ف��اه م��ن ف��س��ل��وا ُح��ْس��نً��ا، ك��ع��ذاره أن��ه ال��ب��ن��ف��س��ج زع��م

عىل االفرتاء علته أن ادعى لكنه له، علة ال الخلف إىل البنفسج ورقة فخروج
املحبوب.

املتنبي: كقول تذكر، التي غري العلة، ظاهر ثابت، وصف أو (ب)

ال��ذِّئ��اب ت��رج��و م��ا إخ��الف ي��ت��ق��ي ول��ك��ن أع��ادي��ه ق��ت��ُل ب��ه م��ا

ولكن ورضهم، أذاهم من يسلموا أن ألجل للملوك؛ عادة األعادي قتل فإن
إال يكن لم أعاديه قتل عىل له الباعث أن فتخيل غريبًا، سببًا لذلك اخرتع «املتنبي»
إجابة ومحبته الغريزي، «الكرم من األعجم الحيوان لدى حتى به، وُعرف اشتهر ما
يتسع أن الذئاب رجت للحرب غدا إذا أنه علم ألنه بهم؛ فتك ثم ومن اإلحسان» طالب

مطلبًا. لها يخيب أن أراد وما القتىل، أعدائه لحوم من وتنال رزقها، عليها
وهو: ثابت، غري وصف والثاني:

الوليد: بن مسلم كقول ممكن، إما (أ)

ال��غ��رق م��ن إن��س��ان��ي ح��ذارك ��ى ن��جَّ إس��اءت��ه ف��ي��ن��ا ح��س��ن��ت واش��يً��ا ي��ا

سببه، بذكر عقبه فيه الناس خالف ملا ولكنه ممكن، الوايش إساءة فاستحسان
الدموع. يف الغرق من عينه إنسان فسلم البكاء، من منعه الوايش من حذاره أن وهو

القزويني: الخطيب كقول ممكن، غري وإما (ب)

م��ن��ت��ط��ق ع��ق��د ع��ل��ي��ه��ا رأي��ت ل��م��ا خ��دم��ت��ه ال��ج��وزاء ن��ي��ة ت��ك��ن ل��م ل��و
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ممكنة، غري صفة وهذه املمدوح، خدمة تريد الجوزاء أن الشاعر ادعى فقد
التي «النجوم أن تصور إذ مقبوًال؛ أدبيٍّا ادعاءً أيًضا ادعاها طريفة بعلة عللها ولكنه
بخدمة ليقوموا الخدم؛ يفعل ما نحو عىل حولها شدته نطاق هي إنما بالجوزاء تحيط

املمدوح».10

التجريد (12)

غريه. عن اليشء إزالة لغة: التجريد
مبالغة الصفة؛ تلك يف مثله آخر أمًرا صفة ذي أمر من املتكلم ينتزع أن واصطالًحا:
موصوف منه ينتزع أن يمكن بحيث منها صار قد إنه حتى منه، املنتزع يف كمالها يف

كثرية: التجريد وأقسام بها. آخر

حميم»؛ صديق فالن من «يل كقولك: «التجريدية» ِمن بواسطة يكون ما منها: (أ)
فيها. مثله آخر منه يستخلص أن معه صح حدٍّا الصداقة من فالن بلغ أي:

ونحو:

ب��دوًرا ال��ل��ق��اء ف��ي م��ن��ه��م وت��ن��ظ��ر س��ط��وا إذا ال��غ��ض��اب األس��د م��ن��ه��م��و ت��رى

قولهم: نحو منه، املنتزع عىل الداخلة «التجريدية» الباء بواسطة يكون ما ومنها: (ب)
فيها. بحًرا منه انتزع حتى بالسماحة، اتصافه يف بالغ البحر» به لتسألن فالنًا سألت «لنئ
َوَطَعنُوا َعْهِدِهْم بَْعِد ِمْن أَيَْمانَُهْم نََكثُوا ﴿َوإِْن نحو: بواسطة، يكون ال ما ومنها: (ج)

اْلُكْفِر﴾. َة أَِئمَّ َفَقاِتلُوا ِدينُِكْم ِيف
األعيش: كقول الكناية، بطريق يكون ما ومنها: (د)

ب��خ��ال11 م��ن ب��ك��ف ك��أًس��ا ي��ش��رب وال ال��م��ط��ي رك��ب م��ن خ��ي��ر ي��ا

املشاكلة (13)

ِيف َما ﴿تَْعَلُم تعاىل: كقوله صحبته يف لوقوعه غريه؛ بلفظ اليشء يذكر أن هي املشاكلة:
«للمشاكلة». بالنفس وعرب عندك، ما أعلم وال املراد: نَْفِسَك﴾ ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس
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هنا اإلعمال ذكر أهملهم، أي أَنُْفَسُهْم﴾؛ َفأَنَْساُهْم هللاَ ﴿نَُسوا تعاىل: قوله ونحو
صحبته. يف لوقوعه النسيان بلفظ

يف الصبوح إىل يدعونه أرسلوا له أصحابًا أن الرقمع أبي عن حكي ما ذلك ومن
تقيه كسوة له ليس فقريًا وكان طعاًما؟ لك نصنع أن تريد ماذا له: ويقولون بارد، يوم

يقول: إليهم فكتب الربد،

خ��ص��ي��ص��ا إل��يَّ رس��ول��ه��م وأت��ى ب��س��ح��رة ال��ص��ب��وح ق��ص��دوا أص��ح��اب��ن��ا
وق��م��ي��ص��ا12 ج��ب��ة ل��ي اط��ب��خ��وا ق��ل��ت ط��ب��خ��ه ل��ك ن��ج��د ش��ي��ئً��ا اق��ت��رح ق��ال��وا

وكقوله:

ال��م��ن��زل ق��ب��ل ال��ج��ار ب��ن��ي��ت أن��ي ك��ل��ه��ا ي��ع��رب أف��ن��اء ُم��ب��ل��غ َم��ْن

وكقوله:

ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ج��ه��ل ف��وق ف��ن��ج��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا أح��د ي��ج��ه��ل��ن ال أال

املزاوجة (14)

منهما كل عىل يرتب بأن والجزاء، الرشط يف معنيني بني املتكلم يُزاوج أن هي املزاوجة:
كقوله: اآلخر، عىل ُرتب معنًى

ال��ه��ج��ر ب��ه��ا ف��ل��ج ال��واش��ي إل��ى أص��اخ��ت ال��ه��وى ب��ي ف��ل��ج ال��ن��اه��ي ن��ه��ى م��ا إذا

عليهما. اللجاج برتتيب والجزاء الرشط يف واإلصاخة النهي بني زاوج
وكقوله:

دم��وع��ه��ا ف��ف��اض��ت ال��ق��رب��ى ت��ذك��رت دم��اؤه��ا ف��ف��اض��ت ي��وًم��ا اح��ت��رب��ت إذا

والجزاء، الرشط يف القربى تذكر وبني — التحارب أي — االحرتاب بني زاوج13
عليهما. الفيض برتتيب
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والنرش الطي (15)

اعتماًدا تعيني؛ غري من شائًعا أفراده من لكل ما يذكر ثم متعدد، يذكر أن والنرش: الطي
نوعان: وهو له، هو ما إىل ورده منها، واحد لكل ما تمييز يف السامع ترصف عىل

َجَعَل َرْحَمِتِه ﴿َوِمْن تعاىل: قوله نحو الطي، ترتيب عىل فيه النرش يكون أن إما (أ)
ثم والنهار، الليل بني جمع فقد َفْضِلِه﴾، ِمْن َولِتَبْتَُغوا ِفيِه ِلتَْسُكنُوا َوالنََّهاَر اللَّيَْل َلُكُم

الرتتيب. عىل للنهار» الرزق وابتغاء لليل، «السكون ذكر:
وكقوله:

وم��رش��ف وف��رق ووج��ن��ات وخ��ال وق��ام��ة وف��رع وأص��داغ ع��ي��ون
وق��رق��ف وص��ب��ح وي��اق��وت وم��س��ك وب��ان��ة ول��ي��ل وري��ح��ان س��ي��وف

وكقوله:
وري��ق��ه ووج��ن��ت��ي��ه م��ق��ل��ت��ي��ه ف��ي وم��ذاق��ه��ا ول��ون��ه��ا ال��م��دام ف��ع��ل

َوَجَعْلنَا اللَّيِْل آيََة ﴿َفَمَحْونَا نحو: الطي، ترتيب خالف عىل النرش يكون أن وإما (ب)
ابتغاء ذكر َواْلِحَساَب﴾ ِننَي السِّ َعَدَد َولِتَْعَلُموا َربُِّكْم ِمْن َفْضًال ِلتَبْتَُغوا ًة ُمبِْرصَ النََّهاِر آيََة

الرتتيب. خالف عىل لألول، الحساب وعلم للثاني، الفضل
وكقوله:

وال��رَّاح ال��ب��ان وق��ض��ي��ب ال��دُّج��ا ب��در وق��ام��ت��ه وم��ح��ي��اه ول��ح��ظ��ه

«القامة»، إىل راجع البان» و«قضيب الوجه، هو الذي «املحيا» إىل راجع الدجا فبدر
أيًضا. والنرش اللف ويسمى «اللحظ»؛ إىل راجع والراح

الجمع (16)

وذلك: واحد، حكم تحت متعدد، بني املتكلم يجمع أن هو الجمُع:

قوله ونحو نْيَا﴾، الدُّ اْلَحيَاِة ِزينَُة َواْلبَنُوَن ﴿اْلَماُل تعاىل: قوله نحو اثنني، يف إما (أ)
ِفتْنٌَة﴾. َوأَْوَالدُُكْم أَْمَوالُُكْم ََّما أَن ﴿َواْعَلُموا تعاىل:
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ِرْجٌس َواْألَْزَالُم َواْألَنَْصاُب َواْلَميِْرسُ اْلَخْمُر ََّما ﴿إِن تعاىل: قوله نحو أكثر، يف وإما (ب)
َفاْجتَِنبُوُه﴾. يَْطاِن الشَّ َعَمِل ِمْن

وكقوله:
م��ف��س��دْه أي ل��ل��م��رء م��ف��س��دة وال��ج��دْه وال��ف��راغ ال��ش��ب��اب إن

وكقوله:
ك��ل��ه��م ل��ل��ن��اس رح��م��ة وع��ف��وه ون��ع��م��ت��ه وع��ط��اي��اه آراؤه

وكقوله:
ن��ج��وم دج��ون إذا ال��ح��ادث��ات ف��ي وس��ي��وف��ك��م ووج��وه��ك��م آراؤك��م

التفريق (17)

﴿َوَما تعاىل: قوله نحو حكمهما، اختالف يف واحد نوع من أمرين بني يفرق أن التفريق:
أَُجاٌج﴾. ِمْلٌح َوَهذَا ابُُه َرشَ َساِئٌغ ُفَراٌت َعذٌْب َهذَا اْلبَْحَراِن يَْستَِوي

الشاعر: وكقول

س��خ��اء ي��وم األم��ي��ر ك��ن��وال رب��ي��ع وق��ت ال��غ��م��ام ن��وال م��ا
م��اء ق��ط��رة ال��غ��م��ام ون��وال ع��ي��ن ب��درة األم��ي��ر ف��ن��وال

وكقوله:

م��دح��ك أخ��ط��أ ب��ال��س��ح��ب ي��وًم��ا ج��دواك ق��اس م��ن
وت��ض��ح��ك تُ��ع��ط��ي وأن��ت وت��ب��ك��ي تُ��ع��ط��ي ال��س��ح��ب

وكقوله:

ش��ك��ل��ي��ن ب��ي��ن ال��ح��ك��م ف��ي أن��ص��ف ف��م��ا ب��ال��غ��م��ام ج��دواك ق��اس م��ن
ال��ع��ي��ن دام��ع ج��اد إذا وه��و أب��دا ض��اح��ك ج��دت إذا أن��ت
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وكقوله:

وأن��ع��ُم ال��ري��اض ورد م��ن أرق ال��خ��دود ورد
ال��ف��ُم يُ��ق��ب��ل��ه وذا ف األن��و ت��ن��ش��ق��ه ه��ذاك

التقسيم (18)

نحو: التعيني، جهة عىل له ما أفراده من كل إىل يضاف ثم متعدد، يُذكر أن هو التقسيم:
ِبِريٍح َفأُْهِلُكوا َعاٌد ا َوأَمَّ * ِبالطَّاِغيَِة َفأُْهِلُكوا ثَُموُد ا َفأَمَّ * ِباْلَقاِرَعِة َوَعاٌد ثَُموُد ﴿َكذَّبَْت

َعاِتيٍَة﴾. َرصٍ َرصْ
آخرين: أمرين عىل التقسيم يطلق وقد

اْألَْرِض ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف َما ﴿َلُه تعاىل: قوله نحو اليشء، أقسام تستوىف أن أولهما:
الثََّرى﴾. تَْحَت َوَما بَيْنَُهَما َوَما

﴿َفَسْوَف تعاىل: كقوله به، يليق ما منها كل إىل مضاًفا اليشء، أحوال تُذكر أن وثانيهما:
ِيف يَُجاِهُدوَن اْلَكاِفِريَن َعَىل أَِعزٍَّة اْلُمْؤِمِننَي َعَىل أَِذلٍَّة َويُِحبُّونَُه يُِحبُُّهْم ِبَقْوٍم هللاُ يَأِْتي

َالِئٍم﴾. َلْوَمَة يََخاُفوَن َوَال ِهللا َسِبيِل
وكقوله:

م��رد ال��ت��ث��م��وا م��ا ط��ول م��ن ك��أن��ه��م��و وم��ش��اي��خ ب��ال��ق��ن��ا ح��ق��ي س��أط��ل��ب
ُع��دُّوا إذا ق��ل��ي��ل ش��دُّوا إذا ك��ث��ي��ر ُدع��وا إذا خ��ف��اف الق��وا إذا ث��ق��ال

وكقوله:
وال��وت��ُد ال��ح��يِّ ع��ي��ُر األذالن إال ب��ه يُ��راد ض��ي��م ع��ل��ى ي��ق��ي��م وال
أح��ُد ل��ه ي��رث��ي ف��ال ي��ش��ج وذا ب��رم��ت��ه م��رب��وط ال��خ��س��ف ع��ل��ى ه��ذا

التفريق مع الجمع (19)

جهتي بني يفرُق ثم واحد، حكم يف شيئني بني املتكلم يجمع أن التفريق: مع الجمُع
ِطنٍي﴾. ِمْن َوَخَلْقتَُه نَاٍر ِمْن ﴿َخَلْقتَِني تعاىل: كقوله إدخالهما،
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وكقوله:

ح��ره��ا ف��ي ك��ال��ن��ار وق��ل��ب��ي ض��وئ��ه��ا ف��ي ك��ال��ن��ار ف��وج��ه��ك

التقسيم مع الجمع (20)

ما يُقسم ثم واحد، حكم تحت أكثر أو شيئني بني املتكلم يجمع أن التقسيم: مع الجمع
يجمع. ثم أوًال، يقسم أو جمع،

الَِّتي َفيُْمِسُك َمنَاِمَها ِيف تَُمْت َلْم َوالَِّتي َمْوتَِها ِحنَي اْألَنُْفَس يَتََوىفَّ ﴿هللاُ نحو: فاألول:
ى﴾. ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل اْألُْخَرى َويُْرِسُل اْلَمْوَت َعَليَْها َقَىض

املتنبي: وكقول

وال��ب��ي��ع وال��ص��ل��ب��ان ال��روم ب��ه ت��ش��ق��ى خ��رش��ن��ة14 أرب��اض ع��ل��ى أق��ام ح��ت��ى
زرع��وا م��ا وال��ن��ار ج��م��ع��وا م��ا وال��ن��ه��ب ول��دوا م��ا وال��ق��ت��ل ن��س��ل��وا م��ا ل��ل��رق

ونحو:

م��رُد ال��ث��م��وا م��ا ط��ول م��ن ك��أن��ه��م وم��ش��اي��خ15 ب��ال��ق��ن��ا ح��ق��ي س��أط��ل��ب

ونحو:

ُع��دوا إذ ق��ل��ي��ل ش��دوا إذا ك��ث��ي��ر دع��وا إذا خ��ف��اف الق��وا، إذا ث��ق��ال

حسان: سيدنا كقول والثاني:

ن��ف��ع��وا أش��ي��اع��ه��م ف��ي ال��ن��ف��ع ح��اول��وا أو ع��دوه��م ض��روا ح��ارب��وا إذا ق��وم
ال��ب��دع ش��ره��ا ف��اع��ل��م ال��خ��الئ��ق إن م��ح��دث��ة غ��ي��ر ف��ي��ه��م ت��ل��ك س��ج��ي��ة
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املبالغة (21)

أو مستبعًدا، ا حدٍّ الضعف أو الشدة يف بلوغه لوصف املتكلم يدعي أن هي املبالغة:
أنواع: ثالثة يف وتنحرص مستحيًال.

وعادة، عقًال ممكنًا الضعف أو الشدة من للوصف االدعاء ذلك كان إن تبليغ: (١)
يََراَها﴾. يََكْد َلْم يََدُه أَْخَرَج إِذَا بَْعٍض َفْوَق بَْعُضَها ﴿ُظلَُماٌت تعاىل: قوله نحو

فرس: وصف يف وكقوله

ال��ت��راب��ا ال��ري��ح ي��د ف��ي وأل��ق��ت ف��رت ال��ري��ح س��اب��ق��ت��ه��ا م��ا إذا

عادة، ال عقًال، ممكنًا الضعف أو الشدة من للوصف االدعاء كان إن وإغراق: (٢)
كقوله:

م��اال ح��ي��ث ال��ك��رام��ة ون��ت��ب��ع��ه ف��ي��ن��ا دام م��ا ج��ارن��ا ون��ك��رم

وعادة، عقًال مستحيًال الضعف أو الشدة من للوصف االدعاء كان إن وغلو:16 (٣)
كقوله:

ال��ن��ب��اال ق��ل��وب��ه��م ف��ي ت��م��ك��ن راٍم غ��ي��ر م��ن َق��ِس��يُّ��ه ت��ك��اد

املغايرة (22)

به «أكرم الدينار: مدح يف الحريري كقول عكسه، أو ذمه بعد اليشء مدح هي املغايرة:
ممارق». خادع من له «تبٍّا قوله: يف ذمه بعد صفرته» راقت أصفر

الذم يشبه بما املدح تأكيد (23)

نوعان: الذم يشبه بما املدح تأكيد
كقوله: فيها، دخولها بتقدير مدح صفة اليشء عن منفية ذم صفة من يُستثنى أن األول:

ال��ك��ت��ائ��ب17 ق��راع م��ن ف��ل��ول ب��ه��ن س��ي��وف��ه��م أن غ��ي��ر ف��ي��ه��م ع��ي��ب وال
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مدح صفة تليها استثناء18 بأداة بعدها يؤتى ثم مدح، صفة ليشء يُثبت أن الثاني:
كقوله: أبلغ» األول «والنوع أخرى

وم��وط��ن��ا أه��ًال األي��ام ف��أن��س��ت��ن��ي ق��ص��دت��ه أن��ي غ��ي��ر ف��ي��ه ع��ي��ب وال

وكقوله:

ب��اق��ي��ا ال��م��ال م��ن يُ��ب��ق��ي ف��م��ا ج��واد أن��ه غ��ي��ر أوص��اف��ه ك��م��ل��ت ف��تً��ى

النوع. هذا يف االستثناء أداة مقام «لكن» تقوم وقد

املدح يشبه بما الذم تأكيد (24)

أيًضا: رضبان املدح19 يشبه بما الذم تأكيد
فيها، دخولها بتقدير ذم صفة اليشء، عن منفية مدح صفة من يُستثنى أن األول:

كقوله:
يُ��ج��اَرى ال ال��ح��م��ق ف��ي أراه أن��ي غ��ي��ر ال��ف��ض��ل م��ن خ��ال

حقه. للجار يعرفون ال أنهم إال للقوم فضل ال ونحو:
السفهاء. صديق أنه إال نفسه عدو الجاهل ونحو:

إليه. يُحسن من إىل ييسء أنه إال للمعروف، أهًال ليس فالن ونحو:
أخرى، ذم صفة تليها استثناء20 بأداة بعدها يؤتى ثم ذم، صفة ليشء يثبت أن الثاني:

وكقوله: نمام». أنه إال حسود «فالن نحو:

ال��ك��ل��ب ف��ي ذاك وم��ا م��راع��اة وس��وء م��الل��ة ف��ي��ه أن إال ال��ك��ل��ب ه��و

وكقوله:
ال��ه��وان ع��ل��ي��ه ي��ه��وي ج��ب��ان أن��ه س��وى ال��ط��ب��اع ل��ئ��ي��م
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التوجيه (25)

ومديح» «كهجاء السواء عىل متضادين معنيني يحتمل بكالم يؤتى أن هو التوجيه:
يف بشار كقول عليه، يُمسك ال بما غرضه القائل ليبلغ عليه» دعاء أم للمخاطب و«دعاء

عمرو»: «اسمه أعور خياٍط

س��واء ع��ي��ن��ي��ه ل��ي��ت ق��ب��اء ع��م��رو ل��ي خ��اط

عليه؟ أم له هل يُعلم ال دعاءه فإنَّ
وقوله:

رؤي��ت��ه إل��ى ال��ع��ي��ون زح��م��ة ك��ث��رت ب��م��ك��ان وج��ه��ه الح ك��ل��م��ا

التي «بوران» بنته باتصال سهل» بن «الحسن هنأ حزم بن محمَد أن ويُحكى
وحرمه، فأثابهم، هنأه، من مع العبايس» املأمون «بالخليفة البورانية األطبخة إليها تنسب
ذم». أم مدح أهو يُعرف ال «بيتًا فيك قلُت حرماني عىل تماديت أنت إن إليه: فكتب

فقال: تفعل. أو أُعطيك ال الحسن: فقال ، فأقرَّ وسأله؟ فاستحرضه

ال��خ��تَ��ْن ف��ي ول��ب��ورن ل��ل��ح��س��ن ال��ل��ه ب��ارك
َم��ْن؟! ب��ب��ن��ت ول��ك��ن ت ظ��ف��ر ال��ه��دى إم��ام ي��ا

ة؟ والِخسَّ الدناءة يف أم املنزلة ورفعة الشأن وعلوِّ العظمة أيف َمْن؟» «بنت ب يدر: فلم
ذلك. منه الحسن فاستحسن

نوعان: التوجيه أن والخالصة
السواء. عىل متضادان معنيان به يراد ألن يصلح بحيث الكالم يكون أن األول:

مصطلحات من مجموعات أو مجموعة، عىل يشتمل بحيث الكالم يكون أن والثاني:
املتالئمة. األسماء أو الفنون، أو العلوم،
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والتوجيه التورية بني الفرق (1-25)

واحد. لفظ يف تكون التورية: (أ)
متالئمة. أسماء جملة أو تركيب، يف فيكون التوجيه: ا وأمَّ
البعيد. هو واحًدا، معنًى بها املتكلم يقصد التورية: (ب)

اآلخر. عىل املعنيني أحد فيه يرتجح ال التوجيه من األول والنوع
الوضع. بأصل معنيان له التورية: لفظ (ج)

ويكون الوضع، بأصل واحد معنًى إال لها ليس التوجيه من الثاني النوع وألفاظ
الكالم. من املقصود هو

بإيجابه اليشء نفي (26)

نفيه واملراد له، إثباته فيوهم أمر، عن أمر متعلق ينفي أن هو بإيجابه: اليشء نفي
إلهاء نفي فإن ِهللا﴾21 ِذْكِر َعْن بَيٌْع َوَال ِتَجاَرٌة تُْلِهيِهْم ﴿َال تعاىل: قوله نحو أيًضا، عنه

أيًضا. نفيها واملراد لهم، إثباتها منهم التجارة

باملوجب القول (27)

نوعان: باملوجب القول
تلك السامع فينقُل عليها، حكم وترتيب ليشء صفة إثبات الغري كالم يف يقع أن األول:
كقوله عنه، انتقائه أو له الحكم ذلك لثبوت تعرض غري من اليشء ذلك غري إىل الصفة
َولَِرُسولِِه اْلِعزَُّة َوهلِلِ اْألَذَلَّ ِمنَْها اْألََعزُّ َليُْخِرَجنَّ اْلَمِدينَِة إَِىل َرَجْعنَا َلِنئْ ﴿يَُقولُوَن تعاىل:
ذلك عىل ورتبوا املؤمنني، وباألذل أنفسهم، باألعز أرادوا فاملنافقون َولِْلُمْؤِمِننَي﴾22
من للمنافقني، األذلية صفة وأبقيت للمؤمنني، العزة صفة فنقلت املدينة، من اإلخراج

عنهم. لنفيه وال العزة بصفة للمتصفني اإلخراج حكم لثبوت تعرض غري
كقوله: له متعلق بذكر مراده خالف عىل الغري كالم يف وقع لفظ حمل والثاني:

ودادي ع��ن ول��ك��ن ص��دق��وا ل��ق��د ق��ل��وب م��ن��ا ص��ف��ت ق��د وق��ال��وا
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«عن قوله: وهو متعلقه، بذكر الخلو عىل فحمله «الخلوص» قلوبهم بصفو أراد
ودادي».

املعنى مع اللفظ ائتالف (28)

الجزلة األلفاظ فتختار للمعاني، موافقة األلفاظ تكون أن هو املعنى: مع اللفظ ائتالف
للغزل اللينة والعبارات الرقيقة الكلمات وتختار والحماسة، للفخر الشديدة والعبارات

كقوله: واملدح،

دم��ا ق��ط��رت أو ال��ش��م��س ح��ج��اب ه��ت��ك��ن��ا م��ض��ري��ة غ��ض��ب��ة غ��ض��ب��ن��ا م��ا إذا
وس��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ص��لَّ��ى م��ن��ب��ر ذرا ق��ب��ي��ل��ة م��ن س��ي��ًدا أع��رن��ا م��ا إذا

وكقوله:

ال��ف��ق��ر ج��ان��ب ف��ي ال��ع��ل��ي��اء ك��ان��ت إذا ال��غ��ن��ى ج��ان��ب إل��ى ب��ن��ظ��ار ول��س��ت

وكقوله:

أل��م ط��ي��ف ال��ك��رى ع��ن��ي ون��ف��ى أن��م ل��م ول��ك��ن ل��ي��ل��ي ي��ط��ل ل��م

التفريع (29)

الشاعر: كقول آخر، له ملتعلق إثباته بعد أمر ملتعلق حكم يثبت أن هو التفريع:

ب��دم��ي ال��وغ��ى ف��ي ظ��ب��اه ف��اض��ت ك��م��ا ب��ال��ن��ض��ار ي��داه ف��اض��ت

وكقوله:
ال��ك��ل��ب م��ن ت��ش��ف��ي دم��اؤك��م ك��م��ا ص��اف��ي��ة ال��ج��ه��ل ل��س��ق��ام أح��الم��ك��م
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االستتباع (30)

يعني ا، ذمٍّ أو مدًحا آخر، بيشء الوصف يستتبع وجه عىل بيشء الوصف هو االستتباع:23
كقوله: آخر، بأمر املدح يستتبع وجه عىل املدح هو االستتباع أن

ب��ال��ك��ت��ائ��ب ف��ع��ل��ه ف��ه��ذا ت��س��ل أب��اده ق��د ال��ذي ال��م��ال أي��ه��ا أال

وكقوله:

م��ال��ه م��ن أل��ف��اظ��ه ف��ك��أن ل��ف��ظ��ه ي��م��س��ك ل��ي��س ال��ب��دي��ه��ة س��م��ح

وكقوله:

ن��اص��ره وال��ل��ه ع��زم��ت��ه وال��س��ي��ف ه��م��ت��ه وال��ب��أس ن��زه��ت��ه ال��ح��رب

برؤية شهادته يقبل لم «قاٍض» يف بعضهم كقول الذم، يف أيًضا يكون إنه وقيل:
الفطر: هالل

ي��ت��ع��ام��ى ت��راه أم أع��م��ى ال��ق��اض��ي أت��رى
ال��ي��ت��ام��ى أم��وال ـ��ع��ي��د ال��ـ ك��أن ال��ع��ي��د س��رق

واإليجاب السلب (31)

الناس، جميع عن فينفيها بصفة يشء تخصيص املتكلم يقصد أن هو واإليجاب: السلب
الخنساء: كقول فاملدح ا، ذمٍّ أو مدًحا له يثبتها ثم

أط��ول ن��ل��ت وال��ذي إال ال��م��ج��د م��ن م��ت��ن��اوال ام��رئ ك��فُّ ب��ل��غ��ت وم��ا
أف��ض��ل ف��ي��ك ال��ذي إال أط��ن��ب��وا وإن م��دح��ة ل��ل��ن��اس ال��م��ه��دون ب��ل��غ وال
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بعضهم: كقول والذم

ُخ��ل��ق��وا وم��ا ُخ��ل��ق��وا ف��ك��أن��ه��م ل��م��ك��ُرم��ة ُخ��ل��ق��وا وم��ا ُخ��ل��ق��وا
ُرزق��وا وم��ا ُرزق��وا ف��ك��أن��ه��م ي��د س��م��اَح ُرزق��وا وم��ا ُرزق��وا

اإلبداع (32)

الشاعر: كقول البديع، من أنواع عدة عىل مشتمًال الكالم يكون أن هو اإلبداع:

ال��ب��ح��ر24 وال��ت��ط��م م��ن��ك ح��ي��اء م��ن ال��ح��ي��ا ب��ك��ى ف��ق��د ج��وًدا وال��ب��ح��ر ال��ح��ي��ا ف��ض��ح��ت

الحكيم األسلوب (33)

يرتقبه: ما بغري املخاطب تلقي هو الحكيم: األسلوب

يسأله. لم سؤال عن واإلجابة سؤاله برتك إما (١)
ينبغي كان أنه عىل تنبيًها ويريد؛ يقصد كان ما غري عىل املتكلم كالم بحمل وإما (٢)

املعنى. هذا يقصد أو السؤال، هذا يسأل أن له

عىل «ألحملنك متوعًدا: الحجاج له قال إذ اج؛25 بالحجَّ القبعثري فعل ما األول: فمثال
عىل يحمل األمري «مثل القبعثري: فقال األسود، الحديد القيد الحجاُج: يريد األدهم.»
أردت الحجاج: له فقال األبيض، والفرس األسود الفرس يعني واألشهب.» األدهم
تخطئة ومراده بليًدا. يكون أن من خري حديًدا يكون ألن القبعثري: فقال «الحديد»؟

الوعيد».26 «ال الوعد به األليق بأن الحجاج
َفِلْلَواِلَديِْن َخرْيٍ ِمْن أَنَْفْقتُْم َما ُقْل يُنِْفُقوَن َماذَا ﴿يَْسأَلُونََك تعاىل: قوله الثاني: ومثال
— والسالم الصالة عليه — النبي سألوا ِبيِل﴾ السَّ َوابِْن َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى َواْألَْقَرِبنَي
هو هذا أن عىل تنبيًها املال؛ إنفاق طرق ببيان فأجيبوا مالهم، ينفقون ما حقيقة عن

عنه. بالسؤال واألجدر األوىل
27.﴾ َواْلَحجِّ ِللنَّاِس َمَواِقيُت ِهَي ُقْل اْألَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك تعاىل: وقال
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البغدادي: حجاج ابن وقال

ب��األي��ادي ك��اه��ل��ي ث��ق��ل��ت ق��ال: م��راًرا أت��ي��ت إذ ث��ق��ل��ُت؛ ق��ل��ُت:
ودادي28 ح��ب��ل ق��ال: أب��رم��ت! ق��ل��ت: ط��ْوال أول��ي��ت ق��ال: ط��ول��ُت! ق��ل��ُت:

رأيه عن فيرصفه زياراتي، بكثرة عليك ثقلت قد له: يقول حجاج ابن فصاحب
آخر. معنًى إىل معنًى من كله وينقل وظرف، أدب يف

الشاعر: وقول

أم��ط��ار ت��س��ك��اب ال��ب��ي��ن خ��وف ول��ل��ع��ي��ن خ��ش��ي��ة س��أل��ن��اه ال��ن��اع��ي ن��ع��ى ول��م��ا
ف��خ��ار ب��ك��لِّ ق��ل��ن��ا: م��ض��ى، ف��ق��ال: ال��ع��ال ح��اج��ة ق��ض��ى ق��ل��ن��ا: ق��ض��ى، أج��اب:

رجل أهلها قبل من إليه أتى الحرية، لفتح الوليد» بن «خالد توجه ملا أنه ويُحكى
عىل فأجاب: أنت؟ عالَم فقال: ثيابي. يف قال: أنت؟ فيَم «خالد»: له فقال تجربة، ذو
بغريه؟ وتجيبني يشء عن أسألك فقال: وثالثون. اثنتان قال: ِسنك؟ كم فقال: األرض.

سألت. عما أجبتك إنما فقال:

األطراف تشابه (34)

ولفظي. معنوي قسمان: األطراف تشابه
كقوله: املعنى، يف ابتداءه يناسب بما كالمه املتكلم يختم أن هو فاملعنوي:

ري��ق��ه ال��غ��م��ام��ة م��اء م��ن وأع��ذب ح��دي��ث��ه ال��ح��الل ال��س��ح��ر م��ن أل��ذ

البيت. أول يف اللذة يناسب فالريق
نوعان: واللفظي:

الجملة، أو األول املرصاع آخر يف وقعت لفظة إىل الناثر أو الناظم ينظر أن األول:
ِفيَها َكِمْشَكاٍة نُوِرِه ﴿َمثَُل تعاىل: كقوله التالية، الجملة أو الثاني املرصاع بها فيبدأ

.﴾ ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب ََّها َكأَن الزَُّجاَجُة ُزَجاَجٍة ِيف اْلِمْصبَاُح ِمْصبَاٌح
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تمام: أبي وكقول

خ��ام��ل وه��و أف��ي��ائ��ه ف��ي ج��ل��ُت ه��وى ال��ه��وى أب��رد م��ن إن خ��ل��ًس��ا ك��ان ه��ًوى

كقوله: يليه، الذي البيت أول يف بيت كل من القافية لفظة الناظم يعيد أن الثاني:

رم��ي��م ال��ك��ن��اس آرام ع��ش��ي��ة وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ل��ه وس��ت��ر رم��ت��ن��ي
ي��ه��ي��م ي��زال أال ل��ك��م ض��م��ن��ت ب��ي��ت��ه��ا ل��ج��ي��ران ق��ال��ت ال��ت��ي رم��ي��م

وقوله:

ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى ت��ت��ب��ع م��ري��ض��ة أرًض��ا ال��ح��ج��اج ن��زل إذا
س��ق��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��زَّ إذا غ��الم ب��ه��ا ال��ذي ال��ع��ض��ال ال��داء م��ن ش��ف��اه��ا
ح��ش��اه��ا م��ال ح��ي��ث رج��ال دم��اء س��ج��ال��ه��ا ب��ش��رب ف��روَّاه��ا س��ق��اه��ا

العكس (35)

قدمت. ما ر وتؤخِّ أخرَت، ما تقدم بأن تعكس ثم جزءًا، الكالم يف تقدم أن هو العكس
أنواع: عىل ويأتي

«كالم نحو: الطرف، ذلك إليه أضيف وما جملة، طريف أحد بني العكس يقع أن (أ)
الكالم». ملوك امللوك
املتنبي: وكقول

واب��ل وط��ل��ك ط��لُّ ف��واب��ل��ه��م س��ح��اب��ة وم��ن��ك م��ن��ه��م أم��ط��رت إذا

ِمَن اْلَحيَّ ﴿يُْخِرُج تعاىل: كقوله جملتني، يف فعلني متعلقي بني العكس يقع أن (ب)
.﴾ اْلَحيِّ ِمَن اْلَميَِّت َويُْخِرُج اْلَميِِّت
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َوَال َلُهْم ِحلٌّ ُهنَّ ﴿َال تعاىل: كقوله الجملتني، طريف يف لفظني بني العكس يقع أن (ج)
.﴾ َلُهنَّ يَِحلُّوَن ُهْم

الشاعر: قول نحو الجملتني، طريف بني العكس يقع أن (د)

ف��ن��ون وال��ج��ن��ون ش��ب��اب رداء ون��ي��ل��ه��ا ال��ف��ن��ون ب��إح��راز ط��وي��ت
ج��ن��ون ال��ف��ن��ون أن ل��ي ت��ب��ي��ن وح��ظ��ه��ا ال��ف��ن��ون ت��ع��اط��ي��ت ف��ح��ي��ن

الشاعر: قول نحو معكوًسا، البيت مرصاع برتديد العكس يكون أن (ه)

ت��راك��م ال��م��م��ات ق��ب��ل ع��ي��ن��ي ل��ي��ت ت��راك��م ف��ؤادي ف��ي ل��ل��وج��د إن
ه��واك��م ف��ي س��ادت��ي ي��ا وج��ًدا م��ت وج��ًدا م��ت س��ادت��ي ي��ا ه��واك��م ف��ي

العارف تجاهل (36)

قوله: يف «كالتوبيخ»، لنكتة تجاهًال؛ حقيقة يعلمه عما املتكلم سؤال هو العارف: تجاهل

ط��ري��ف؟! اب��ن ع��ل��ى ت��ج��زع ل��م ك��أن��ك م��ورًق��ا ل��ك م��ا ال��خ��اب��ور ش��ج��ر أي��ا

البحرتي: كقول املدح، يف املبالغة أو

ال��ض��اح��ي ب��ال��م��ن��ظ��ر اب��ت��س��ام��ت��ه��ا أم م��ص��ب��اح؟ ض��وء أم س��َرى ب��رق أل��م��ع

زهري: كقول الذم، يف املبالغة أو

ن��س��اء أم ح��ص��ن آل أق��وم أدري إخ��ال وس��وف أدري وم��ا

وَن﴾. تُبِْرصُ َال أَنْتُْم أَْم َهذَا ﴿أََفِسْحٌر نحو: التعجب، أو
تُحَىص. ال التي البديعية األغراض من ذلك غري إىل
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تمرين

ييل: فيما البديعية األنواع بنيِّ
إبل: وصف يف بعضهم قال (١)

أف��ن��اه��ا ق��د ال��ل��ه أن ت��ودُّ أدم��اه��ا ق��د ب��ال��ض��رب ال��ع��ص��ا ص��ل��ب

هزيلة: إبل وصف يف وقيل (٢)

األوت��ار ب��ل م��ب��ري��ة ـ��ه��م األس��ـ ب��ل ال��م��ع��ط��ف��ات ك��ال��ق��س��يِّ

م��ك��ت��س��ب خ��دي��ه ض��ي��ا م��ن ون��وره��ا ت��ل��ف��ت��ه م��ن ش��يء ول��ل��غ��زال��ة (٣)

وم��ن��ه��زم وم��أس��ور ق��ت��ي��ل س��وى ت��رى ف��ل��س��ت غ��زًوا ال��ع��دا ج��ي��وش أف��ن��ى (٤)

ول��ئ��اُم ب��ه��م ق��ي��س��وا إذا ِخ��س��اس ال��ن��دى ذوي أن غ��ي��ر ف��ي��ه��م ع��ي��ب وال (٥)

ي��ش��ي��ن��ه ذل ق��ي��ُد ح��ر رج��ل وف��ي ي��زي��ن��ه ع��ز ت��اج ع��ب��د رأس ع��ل��ى (٦)

وت��ب��ه��ر ت��ب��ه��ى ب��ال��ق��رب م��ن��ازل��ه رأت ف��ال ال��ع��ق��ي��ق ع��ي��ن��يَّ ت��ف��ض ل��م إذا (٧)

يف والسري — يُقصد لم الذي القريب املعنى وهو — بالعصا الرضب بني مشرتك لفظ الرضب (١)
بالتورية. واملراد املقصود، البعيد املعنى وهو األرض

القيس، وهي: متناسبة، بأشياء فشبهها بالتحول، اإلبل البحرتي وصف إذ النظري؛ مراعاة فيه (٢)
واألوتار. املربية، واألسهم

الشمس. بمعنى الغزالة «نورها» وبضمري املعروف، الحيوان بالغزالة أراد إذ استخدام؛ فيه (٣)
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الثالثة. األقسام يف بحرصها العدو جيش أقسام جميع استوىف قد هو إذ تقسيم؛ فيه (٤)

مدح. صفة منفية ذم صفة من استثنى فإنه الذم؛ يشبه بما املدح تأكيد فيه (٥)

وذل، عز وقيد، تاج وعبد، حر ورجل، رأس ويف، عىل بني قابل فقد وستة؛ ستة بني مقابلة فيه (٦)
ويشني. يزين

إليه يعود «منازله» يف والضمري الحمرة، يف بالعقيق الشبيه الدم هنا العقيق إذ استخدام؛ فيه (٧)
الحجاز. ببالد املدينة بظاهر املعروف الوادي باعتباره

آخر تمرين

م��دب��ر وال��ج��دُّ ال��م��ال ي��ب��ق��ي ال��ب��خ��ل وال م��ق��ب��ل وال��ج��د ال��م��ال ي��ف��ن��ي ال��ج��ود ف��ال (١)

قوت. من آثر أو كفاف، من آىس أو فضل من تصدَّق من هللا رحم (٢)

خ��اط��ره األش��واق ف��ي ل��جَّ م��ت��ي��م ن��اظ��ره ذاك ف��أج��رى ال��ع��ق��ي��ق رأى (٣)

ن��ج��وم دج��ون إذا ال��ح��ادث��ات ف��ي وس��ي��وف��ك��م ووج��وه��ك��م آراؤك��م (٤)

ط��رب��ا ع��دل��ك��م م��ن رق��ص��ت ل��ك��ن��ه��ا ب��ه��ا أل��مَّ ك��ي��د م��ن م��ص��ر زل��زل��ت م��ا (٥)

ج��وادي ال��ب��ي��دا م��ن وي��رع��اه إل��ي��ك��م س��ي��ري ف��ي ال��ن��ج��م أراع��ي (٦)

أن��س وم��ص��در ري��ح��ان��ة ل��ي أراه وك��ن��ت ي��وًم��ا اب��ن��ي ج��اءن��ي
ن��ف��س��ي إن��ك ق��ل��ت: ال��ن��ف��س؟ م��ا ق��ال: روح��ي إن��ك ق��ل��ت: ال��روح؟ م��ا ق��ال:
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ومدبر. مقبل ويبقى، يفنى والبخل، الجود بني: مقابلة فيه (١)

غري. ليس الثالثة هذه الناس طبقات ألن اليشء؛ أقسام باستيفاء تقسيم فيه (٢)

بمعنى إليه يعود والضمري الحجاز، بالد يف املعلوم املكان معناه أوًال فالعقيق استخدام؛ فيه (٣)
به. دموعه شبه وقد املعروف، الحجر

واحد. حكم يف أشياء ثالثة بني جمع فقد الجمع؛ فيه (٤)

وهي بها، نزل ملكروه ال املمدوح عدل من طربًا مرص زلزال علة جعل فقد التعليل؛ حسن فيه (٥)
بينهم. فيما الناس يتعارفها التي العلة غري شك ال

له. ساق ال الذي النبات بمعنى الضمري عليه وأعاد الكوكب، األول النجم إذ استخدام؛ فيه (٦)

املعنوي البديع عىل عام تطبيق

ع��ب��ي��د ال��ب��راي��ا ل��ه ل��ط��ًف��ا ح��از س��ي��ًدا ي��ا
ي��زي��د ف��ي��ن��ا ج��ف��اك ول��ك��ن ال��ح��س��ي��ن أن��ت

«يزيد» لكون الزم «الحسني» ذكر فإن قبلها، بلفظ مهيأة تورية، الكالم هذا يف
عنه. املورى املضارع الفعل احتمال بعد اسًما

ُج��ن��ة ل��ن��ا ال��غ��م م��ن وه��ي َج��ن��ة ب��ه��ج��ت��ه��ا ف��ي ُح��م��اة
ال��ج��ن��ة ف��ي ال��ع��اص��ي رأي��ت��م ف��ق��د ال��ل��ه رح��م��ة م��ن ت��ي��أس��وا ال

به املورى العايص للفظ ترشيح الرحمة ذكر فإن مرشحة، تورية الكالم هذا يف
حماة. عرب الذي املعروف النهر عنه واملورى العصيان، من هو الذي

ب��م��وس��ى ح��ل��ق��ت ل��ح��ي��ة م��ن ف��ك��م م��ال��ي ج��م��ي��ع ف��ي��ه ض��ي��ع��ت ف��إن

«موىس وهو به املورى يناسبان وهما والحلق، اللحية بذكر املرشحة، التورية فيه
املذكور. االسم عنه واملورى الحديد»
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س��ف��را ل��م��ا األوت��ار ح��رك م��ط��رب م��غ��نٍّ ف��ي ع��ذول��ي ي��ا
وت��را م��ن��ه ت��س��م��ع ع��ن��دم��ا ط��رب��ا م��ن��ه��ا ال��ع��ط��ف ت��ه��ز ل��م

األوتار، أحد والقريب الرؤية، هو املراد البعيد معناه فإن «وتًرا»؛ لفظ يف تورية فيه
للتورية. «وتًرا» قوله: هيأ «تسمع» ولفظ

ال��س��خ��ي دم��ع��ي إف��راط م��ن ي��ع��ج��ب ف��ان��ث��ن��ى ق��وم��ه ع��ن س��أل��ت��ه
أخ��ي وه��ذا خ��ال��ي ذا ف��ق��ال ال��دج��ى وب��در ال��م��س��ك وأب��ص��ر

والقريب الخد، يف السوداء النقطة املراد البعيد فمعناه «خايل» لفظ يف تورية فيه
بعيدة. وهي للتورية، خايل هيأت التي هي «أخي» ولفظة األم، أخ

خ��م��ر ش��رب ل��س��رع��ة وت��ن��ه��ره��م ال��ن��دام��ى ع��ل��ى ت��دور وس��اق��ي��ة
ب��ن��ه��ر ت��ق��اب��ل��ن��ا ب��س��اق��ي��ة ت��ق��ض��ى ق��د ل��ه��و ي��وم س��ن��ش��ك��ر

املعنى وهو املاء ساقية أو القريب، املعنى وهذا الراح، تسقي امرأة «الساقية»
فيه. لها ومهيئ صاحبه، يف للتورية مذكور منهما وكل البعيد،

هوامش

الفاعل اسم بمعنى البديع ويأتي مفعول، بمعنى أو مفعل بمعنى فعيل البديع: (1)
مبدعها. أي َواْألَْرِض﴾؛ َماَواِت السَّ ﴿بَِديُع تعاىل: قوله يف

وتنميقه، الكالم لتزيني ُوضعت معلومة وطرق أساليب التحسني: وجوه (2)
«عريض». البديع بعلم الكالم وتحسني «ذاتي»، والبيان املعاني بعلمي الكالم وتحسني

كثرية، أنواًعا فيهما املتأخرون وأدخل لفظية، وإما معنوية إما التحسني: ووجوه
األلفاظ، تغيري مع فيبقى اللفظ، دون املعنى رعاية فيه وجبت الذي هو املعنوي فالبديع

كقوله:

رك��وب ت��ه��وى م��ا ل��ك��ل وأن��ت ف��ي��ه ع��ي��ب ال ص��اح��بً��ا أت��ط��ل��ب
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بتبدل يتغريان ال واملقابلة» االستفهام «هما البديع من رضبان القول هذا ففي
نفسك أنت أنك مع نقص كل عن منزًها صديًقا تطلب كيف مثًال: قلت لو كما األلفاظ،

شهواتك؟! وراء ساٍع
يبقى فال املعنى، دون اللفظ إىل تحسينه وجوه رجعت ما هو اللفظي: والبديع

كقوله: اللفظ، تغري إذا الشكل

ذاه��ب��ه ف��دول��ت��ه ف��دع��ه ه��ب��ة ذا ي��ك��ن ل��م م��ل��ك إذا

البديعي الشكل يسقط بمعناها ولو بغريها هبة» «ذا لفظه أبدلت إذا فإنك
بسقوطها.

املعنى إىل راجًعا بها التحسني كان ما هي املعنوية» «املحسنات أن: القول وملخص
بها التحسني كان ما هي اللفظية» و«املحسنات تبًعا. اللفظ حسنت وإن وبالذات، أوًال

تبًعا. املعنى حسنت وإن باألصالة، اللفظ إىل راجًعا
تقع ال — منها اللفظية خصوًصا — املحسنات هذه أن عىل العلماء أجمع وقد
مبتذلة. فهي وإال تكلف، بدون عفًوا فجاءت املعنى، طلبها إذا إال الحسن من موقعها

هو بعيد واآلخر مراد، غري قريب أحدهما معنيان: له لفظ يطلق أن التورية (1)
الفطن. إال يُدركها ال خفية تكون أن يغلب بقرينة عليه ويدل املراد،

ومهيأة. ومبينة، ومرشحة، مجردة، أقسام: أربعة إىل التورية وتنقسم

الجبار سأله ملا الخليل كقول املعنيني، يالئم بما تقرتن لم التي هي فاملجردة: (أ)
ِباللَّيِْل اُكْم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو وكقوله: الدين، أخوة أراد أختي» «هذه فقال: زوجته عن

ِبالنََّهاِر﴾. َجَرْحتُْم َما َويَْعَلُم
به؛ لتقويتها بذلك؛ وسميت القريب، املعنى يالئم بما اقرتنت التي هي املرشحة: (ب)
بَنَيْنَاَها َماءَ ﴿َوالسَّ نحو: به، تََقوَّى الِزُمه ذُكر فإذا ضعيف، فكأنه مراد، غري القريب ألن
وجه عىل البنيان لوازمه من ذكر وقد القريب، وهو «الجارحة» يحتمل فإنه ِبأَيٍْد﴾
قبلها الالزم ذكر باعتبار قسمان وهي املقصود. البعيد وهو «القدرة» ويحتمل الرتشيح،

بعدها. أو
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عنه املورَّى لتبيني بذلك؛ سميت البعيد، املعنى الزم فيها ذكر ما هي واملبينة: (ج)
نحو: تبني، الزمه ذكر فلما خفيٍّا، ذلك قبل كان إذ الزمه؛ بذكر

ش��ج��ون ف��ي غ��ص��ونً��ا ف��ق��دي م��ن وظ��ل��ل��ت م��ط��وًق��ا ب��ال��ه��م��وم رآن��ي م��ن ي��ا
غ��ص��ون ع��ل��ى ي��ن��وح أن ال��م��ط��وق ش��أن وال��ب��ك��ا ن��وح��ي ع��ظ��م ف��ي أت��ل��وم��ن��ي

بعد. أو قبل الالزم ذكر باعتبار قسمان أيًضا وهي
قسمان فهي بعدها، أو قبلها بلفظ إال فيها التورية تقطع ال التي هي واملهيأة: (د)

أيًضا.
قوله: نحو قبل، بلفظ تتهيأ ما وهو فاألول:

ال��ن��دب ذل��ك م��ن ال��ف��رض ذاك ف��أظ��ه��رت س��ن��ة س��م��ات��ك م��ن ف��ي��ن��ا وأظ��ه��رت

الرشعيان. الحكمان القريب: معناهما والندب فالفرض
الحوائج، قضاء يف الرسيع الرجل معناه والندب العطاء، معناه الفرض والبعيد:

الحكمان. فهم وال التورية، تهيأت ملا السنة ذكر ولوال
يف — عنه تعاىل هللا ريض — عيل اإلمام كقول بعد، بلفظ تهيأت ما وهو والثاني:
ضد القريب: معناها فالشمال باليمني. الشمال يحرك كان إنه قيس: بن األشعث
به الذي اليد معنى السامع فهم ملا بعده اليمني ذكر ولو َشْملة، جمع والبعيد: اليمني،

التورية.

قوله: املجردة ومن

م��الب��س��ا ب��ال��ط��ع��ان ع��ل��ي��ه��م خ��ل��ع��ن��ا ب��ع��دم��ا ال��ده��م ع��ل��ى ط��رٍّا ح��م��ل��ن��اه��م��و

وهو وبعيد، مراًدا، ليس وهو الدهم، الخيل وهو قريب، معنيان: له الدهم فإن
املراد. وهو السود، الحديد القيود

َحتَّى اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن اْلَحقِّ ِديَن يَِدينُوَن ﴿َوَال تعاىل: قوله املرشحة ومن
باإلعطاء اقرتنت وقد الذلة، اليد من املراد فإن َصاِغُروَن﴾ َوُهْم يٍَد َعْن اْلِجْزيََة يُْعُطوا

العضو. وهو القريب، املعنى يناسب الذي
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قيسيٍّا كان شبيبًا ألن يجتمعان؛ ال متنافران وسيفه شبيب كف أن يريد (2)
قيس بني ما ومعلوم اليمن، إىل املنسوب الرجل عن به فورى «يماني» له: يُقال والسيف
البعيد: ومراده اليمن، إىل منسوب رجل أنه «يماني» قوله: فظاهر التنافر، من واليمن

أسمائه. من يماني كلمة ألن السيف؛ عىل الداللة
يراد ثم أحدهما، به فرياد معنيان، له بلفظ يُؤتى أن هو االستخدام: ملخص (3)

الشاعر: كقول اآلخر، املعنى بضمريه

م��ك��ت��س��ب خ��دي��ه ض��ي��ا م��ن ون��وره��ا ت��ل��ف��ت��ه م��ن ش��يء ول��ل��غ��زال��ة

الشمس. بمعنى الغزالة «نورها» وبضمري املعروف، الحيوان بالغزالة الشاعر أراد
وكقوله:

خ��اط��ره األش��واق ف��ي ل��ج م��ت��ي��م ن��اظ��ره ذاك ف��أج��رى ال��ع��ق��ي��ق رأى

وكقوله:

ب��ال��ت��ك��رم راح��ت��ي أش��ب��ه��ت��ه ف��ال ع��ف��ت��ي وج��ه ب��ال��ح��ي��ا أب��رق��ع ل��م إذا
م��خ��رم رأي ع��ن أغ��ض��ض��ه ل��م أن��ا إذا ب��ال��وغ��ى ال��ج��ف��ن ي��ك��س��ر م��م��ن ك��ن��ت وال

وأكثر عذبها، له وأجرى رشها، وكفاه األمري عني هللا «أقر الدعاء: يف اآلخر وقال
تربها.» لديه

الشاعر: وكقول

ن��اد ك��ل ف��ي ع��ن��ك��م أس��ائ��ل ش��وًق��ا ف��ب��ت ب��ال��غ��داة رح��ل��ت��م
ج��وادي ال��ب��ي��دا م��ن وي��رع��اه إل��ي��ك��م س��ي��ري ف��ي ال��ن��ج��م أراع��ي

يجمع أن وهو وبالتطابق. وبالتكافؤ، وبالتطبيق، وبالتضاد، باملطابقة، ويسمى (4)
واحد، وقت يف واحد، يشء يف مًعا معناهما وجود يتناىف لفظني، بني كالمه يف املتكلم
تقاضل التقابل: ذلك أكان سواء متقابلني، معنيني بني الكالم يف املتكلم يجمع بحيث

التضايف. أو والسلب، اإليجاب أو النقيضني، أو الضدين،
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رضبان: والطباق (5)
اللَُّهمَّ ﴿ُقِل نحو: وسلبًا، إيجابًا الضدان فيه يختلف لم ما وهو اإليجاب: طباق أحدهما
َمْن َوتُِذلُّ تََشاءُ َمْن َوتُِعزُّ تََشاءُ ْن ِممَّ اْلُمْلَك َوتَنِْزُع تََشاءُ َمْن اْلُمْلَك تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك

تََشاءُ﴾.
وكقوله:

اإلره��اق ص��ب��ي��ح��ة ال��ذم��ار ي��ح��م��ي ب��اس��ل م��ر وه��و ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و

بني يجمع بحيث وسلبًا، إيجابًا الضدان فيه اختلف ما وهو السلب: طباق وثانيهما
واحد، كالم يف أخرى تارة منفي واآلخر مرة، مثبت أحدهما واحد، مصدر من فعلني
ِمَن َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن ونحو: ِهللا﴾، ِمَن يَْستَْخُفوَن َوَال النَّاِس ِمَن ﴿يَْستَْخُفوَن نحو:

يَْعَلُموَن﴾. َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل و﴿ُقْل نْيَا﴾، الدُّ اْلَحيَاِة
تَتَِّبُعوا َوَال َربُِّكْم ِمْن إَِليُْكْم أُنِْزَل َما ﴿اتَِّبُعوا نحو: نهي، واآلخر أمر أحدهما أو

َواْخَشْوِن﴾. النَّاَس تَْخَشُوا ﴿َفَال ونحو: أَْولِيَاءَ﴾، ُدونِِه ِمْن
نوعان: وهو واحد، كالم يف متقابلني معنيني بني الجمع هو الذي الطباق وملخص

منفي، واآلخر مثبت أحدهما واحد، مصدر من فعلني، بني يجمع أن وهو سلب: طباق
نهي. واآلخر أمر أحدهما أو

بالتضاد. فيه املعنيني تقابل كان ما وهو اإليجاب: طباق
َويَُعذُِّب يََشاءُ ِلَمْن ﴿يَْغِفُر نحو: املعنى، يف تأويًال املضادة عىل بُني ما بالطباق ويلحق
عن صادًرا كونه تأويل عىل لكن رصيًحا، املغفرة يُقابل ال التعذيب فإن يََشاءُ﴾ َمْن
﴿َمْن نحو: معناه، أصل باعتبار اللفظ يف تخييًال أو املغفرة، ضد هي التي املؤاخذة
االعتبار، بهذا الضاللة يقابل فال يقوده أي ِعرِي﴾؛ السَّ َعذَاِب إَِىل َويَْهِديِه يُِضلُُّه َفأَنَُّه ُه تََوالَّ

التضاد». «إيهام له: يقال وهذا معناه، أصل يف يقابلها لفظه ولكن
واالئتالف. والتوافق، بالتناسب، وتُسمى (6)

بما اإلحاطة بعد ْمِس﴾ الشَّ ُطلُوِع ﴿َقبَْل تعاىل: قوله عىل وقف إذا فالسامع (7)
املرصع سمع إذا وتأليفه الشعر بمعاني البصري وكذا اْلُغُروِب﴾، ﴿َوَقبَْل أنه علم تقدم
الشاعر. قاله ما إال ليس إلخ» … «وحرمت العجز أن علم إلخ»، … دمي «أحلت األول

394



املعنوية املحسنات يف

كزلزلة معروفة: غري أو معروفة، علة ذات ثابتة، صفة له ما األشياء من (8)
ذلك، ونحو وأفوله، القمر وبزوغ األعداء، ومقاتلة السحب، من املطر وسقوط األرض،
يريدون الذي املعنى بها يزداد وحسن، طرافة فيها أخرى، علًال لها األدباء فيلتمس
بحيث حقيقة، غري لليشء مناسبة علة استنباط هو التعليل فحسن ورشًفا، وجماًال تقريًرا

املقصود. يف زيادة بها يحصل بليغ، لطيف وجه عىل تكون
أكثر املتتابع عطاءك ألن بمطرها؛ جودك محاكاة تقصد ال السحائب أن أي (9)
الحمى، تلك عرق هو منها ينصب الذي فاملاء لك، حسًدا حمت ولكنها وأغزر، مائها من

الحمى. عرق فالرحضاء
وكقوله:

ال��ن��ض��را وج��ه��ك ي��واف��ى ح��ت��ى إل��ي��ك ت��ش��وق��ه م��ن إال ال��ب��در ي��ط��ل��ع ل��م
واس��ت��ت��را ع��ن��ك ف��ول��ى رآك ل��م��ا خ��ج��ل��ت��ه ع��ن��د إال ت��غ��ي��ب وال

وكقوله:

وط��ي��ب��ا ط��ه��ًرا ل��ن��ا ُج��ع��ل��ت ولِ��َم م��ص��ل��ى ك��ان��ت ِل��َم األرض س��أل��ت
ح��ب��ي��ب��ا إن��س��ان ل��ك��ل ح��وي��ت ألن��ي ن��اط��ق��ة غ��ي��ر ف��ق��ال��ت

وكقوله:

ال��غ��س��ق م��ن أح��داق��ه��ا س��واد س��رق��ت ك��أن��ه��ا ت��ب��ر ع��ي��ون
ال��س��رق م��ن خ��ي��ف��ة ت��ض��م��ه��ا ب��ظ��ل��م��ت��ه ل��ي��ل��ه��ا دج��ا ف��إن

وكقوله:

ط��رب��ا ع��دل��ه م��ن رق��ص��ت وإن��م��ا ب��ه��ا ي��راد ك��ي��د م��ن م��ص��ر زل��زل��ت م��ا

وكقوله:

ح��اض��ر ل��دي وال��ح��ب��ي��ب ـ��ب��ي ق��ل��ـ خ��ف��ق��ان ت��ن��ك��روا ال
ال��ب��ش��ائ��ر ف��ي��ه��ا ل��ه دق��ت داره إال ال��ق��ل��ب م��ا
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وكقوله:

ال��س��ح��اب��ا ي��ل��ت��ح��ف ث��م وي��ب��دو ح��ي��نً��ا ي��ل��وح ال��س��م��اء ب��در أرى
وغ��اب��ا اس��ت��ح��ي��ا وج��ه��ك وأب��ص��ر ت��ب��دى ل��م��ا ألن��ه وذاك

وكقوله:

ي��ول��د س��اع��ة ال��ط��ف��ل ب��ك��اء ي��ك��ون ص��روف��ه��ا ف��ي ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ؤذن ل��م

وكقوله:

ال��خ��ط��وب��ا وأش��ك��و ال��زم��ان أذم أك��ن ل��م س��اخ��ًط��ا ت��ك��ن ول��م

وكقوله:

ع��ذاب��ا ال��ث��غ��ور ت��ج��د ذا أج��ل م��ن ث��ن��اءه األف��واه ط��ي��ب ق��د

املعتز: ابن قول ومثله (10)

ال��وص��ب ن��ال��ه��ا ال��ق��ت��ل ك��ث��رة م��ن ل��ه��م ف��ق��ل��ت ع��ي��ن��ه اش��ت��ك��ت ق��ال��وا
ع��ج��ب ش��اه��د ال��س��ي��ف ف��ي وال��دم ق��ت��ل��ت م��ن دم��اء م��ن ح��م��رت��ه��ا

وكقوله:

ك��ري��م ي��م��وت أو ال��غ��ن��ائ��م ت��ح��وي ب��غ��زوة ألرح��ل��ن ب��ق��ي��ت ف��ل��ئ��ن

وكقوله:

األع��ادي��ا ع��ن��ي ال��رح��م��ن أذه��ب ف��ال وم��ن��ة ع��ل��يَّ ف��ض��ل ل��ه��م ع��دات��ي
ال��م��ع��ال��ي��ا ف��اك��ت��س��ب��ت ن��اف��س��ون��ي وه��م ف��اج��ت��ن��ب��ت��ه��ا زل��ت��ي ع��ن ب��ح��ث��وا ه��م��و
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وكقوله:

ال��س��ح��ر س��اع��ة ط��ي��بً��ا ي��زداد ك��ان م��ا م��ب��س��م��ه��ا ث��غ��ر أق��ح��وانً��ا ي��ك��ن ل��م ل��و

طريق عن بكفه هو يرشب جواًدا منه انتزع الجواد، بكف الكأس يرشب أي (11)
إال يرشب ال وهو الكريم، بكف الرشب يستلزم البخيل غري بكف الرشب ألن الكناية؛

الكريم. ذلك هو فإذًا نفسه، بكف
املتنبي: كقول نفسه، املرء خطاب التجريد ومن

ال��ح��ال ت��س��ع��د ل��م إن ال��ن��ط��ق ف��ل��ي��س��ع��د م��ال وال ت��ه��دي��ه��ا ع��ن��دك خ��ي��ل ال

الشعراء، كالم يف كثري وهذا وخاطبه، آخر شخًصا نفسه من انتزع فقد الغنى، أي:
كأنه فيه كامنًا معنًى اإلنسان يف أن تعتقد العرب ألن تجريًدا؛ النوع هذا سمي وإنما
«مع النوع هذا وفائدة غريه. كأنه اإلنسان، عن مجرًدا ألفاظها إىل ذلك فتخرج حقيقته،

له. بثبوته الترصيح يليق ال ما لنفسه اإلنسان يثبت أن التوسع»
صحبة يف لوقوعه الطبخ؛ بلفظ الخياطة فذكر وقميًصا، جبة يل خيطوا أي: (12)

الطعام. طبخ
الوزن. أو السجع يف بعًضا بعضه وأشبه خالط، أي زاوج؛ يقال: املزاوجة (13)

بالروم. بلد وخرشنة: املدينة، حول ما وهو ربض، جمع األرباض: (14)
بأصحابه ومستعينًا بنفسه حقه يطلب أي: أصحابه؛ واملشايخ: الرماح، القنا: (15)

مشايخ. جعلهم ولذلك املحنكني، املجربني
اقرتن ما أحدهما أنواع: ثالثة فاملقبول مردود، ومنه مقبول، فمنه الغلو أما (16)
َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها ﴿يََكاُد تعاىل: قوله نحو مقاربة» «كفعل للصحة يقربه ما به

نَاٌر﴾. تَْمَسْسُه
َلَرأَيْتَُه َجبٍَل َعَىل اْلُقْرآَن َهذَا أَنَْزْلنَا ﴿َلْو تعاىل: قوله نحو فرض، أداة أو (17)

ِهللا﴾. َخْشيَِة ِمْن ًعا ُمتََصدِّ َخاِشًعا
املتنبي: كقول تخييل، حسن تضمن ما ومنه

ألم��ك��ن��ا ع��ل��ي��ه ع��ن��ًق��ا ت��ب��ت��غ��ي ل��و ع��ث��ي��ًرا ع��ل��ي��ه��ا س��ن��اب��ك��ه��ا ع��ق��دت
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رضب والعنق: الغبار. والعثري: الحافر. مقدم طرف وهو سنبك جمع (السنابك:
كثيًفا، غباًرا فوقها عقدت الخيل هذه حوافر إن يقول: الخطو. فسيح رسيع، السري من

كثافته.) لشدة كاألرض؛ يحملها لكان عليه السري أرادت لو حتى
املعري: وقول

ل��س��اال ي��م��س��ك��ه ال��غ��م��د ف��ل��وال ع��ض��ب ك��ل م��ن��ه ال��رع��ب ي��ذي��ب

النظام: كقول والخالعة، الهزل مخرج أخرج ما ومنه

أث��ر خ��ده ف��ي ال��وه��م م��ك��ان ف��ص��ار ط��رف��ه ف��آل��م ط��رف��ي ت��وه��م��ه
ال��ف��ك��ر ي��ج��رح��ه ق��ط خ��ل��ًق��ا أر ول��م ف��ج��رح��ت��ه خ��اط��ًرا ب��ف��ك��ري وم��ر

اآلخر: وقول

األن��وف م��ن��ه أن��ف��ت ح��رب ب��ن ي��ا أن��ف ل��ك
ي��ط��وف ال��ب��ي��ت ف��ي وه��و ت��ص��ل��ي ال��ق��دس ف��ي أن��ت

فيهم عيب فال عيبًا الجيوش مقارعة من سيوفهم حد تكرس كان إن أي: (18)
اآلخر: وكقول بعيٍب. ليس أنه املعلوم ومن غريه،

وال��ح��ش��م واألوط��ان األه��ل ع��ن ي��س��ل��وا ب��ه��م ال��ن��زي��ل أن س��وى ف��ي��ه��م ع��ي��ب وال

وقوله:

ال��م��ت��ي��م ع��ي��ون م��ن اح��م��رار ب��ه��ن خ��دوده أن غ��ي��ر ف��ي��ه ع��ي��ب وال

وقوله:

ش��ب��ه��ه ع��ل��ى ال��ع��ي��ن ت��ق��ع ال أن��ه س��وى ع��ي��ب ب��ه ل��ي��س
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وقوله:

ال��ش��ك��ر ع��ن ال��ش��اك��ري��ن ع��ج��ز ي��ب��ي��ن أن��ه غ��ي��ر م��ع��روف��ه��م ف��ي ع��ي��ب وال

وقوله:

وال��وط��ن األح��ب��ة ب��ن��س��ي��ان ت��ع��اب ف��ك��م ض��ي��و أن غ��ي��ر ف��ي��ك��م ع��ي��ب وال

ظاهره بكالم يؤتى أن وهو املدح»، معرض يف «الهجاء يُسمى آخر نوع وهنا (19)
كقوله: ذم، وباطنه مدح

ال��ف��اس��ده ال��م��ع��دة ي��ص��ل��ح ب��م��ا ع��ال��م رج��ل ج��ع��ف��ر أب��و
واح��ده أك��ل��ة ف��ع��وده��م أض��ي��اف��ه ت��خ��م��ة ت��خ��وف

الشاعر: قول يف االستدراك أداة ذلك يف االستثناء أداة ومثل (20)

ص��خ��ور ال��ه��ي��اج ي��وم ول��ك��ن��ه��ا ن��ض��ارة ال��ري��اض ك��أظ��ه��ار وج��وه

وكقوله:

ال��وب��ل ل��ك��ن��ه ال��ض��رغ��ام أن��ه س��وى زاخ��ًرا ال��ب��ح��ر أن��ه إال ال��ب��در ه��و

ال أن لجواز األوىل؛ وهو البديع، أهل وأفرده الطباق، يف «التدبيج» البيان أهل أدرك
«الطباق». فيفوت األلوان، بني «التقابل» يقع

َلُه ﴿يَُسبُِّح يقول: حيث املسند، ترك مبحث يف مرت التي اآلية من مقتطع (21)
﴿َال قوله: فإن ِهللا﴾ ِذْكِر َعْن بَيٌْع َوَال ِتَجاَرٌة تُْلِهيِهْم َال ِرَجاٌل * َواْآلَصاِل ِباْلُغُدوِّ ِفيَها
ليس أنهم املراد ولكن بها، يلتهون ال أنهم غري تجارة، لهم أن يوهم ِتَجاَرة﴾ تُْلِهيِهْم

التجارة. يتعاطون ال الجنة رجال ألن بها؛ يلتهوا حتى تجارة لهم
بالذلة، وللمؤمنني بالعزة، ألنفسهم حكموا الكافرين أن العبارة: تلخيص (22)
ولم وللمؤمنني، ولرسوله هلل بالعزة فحكم منها، نخرجهم املدينة إىل رجعنا إن وقالوا:

يخرجونهم. ال أنهم وال منها، أولئك يخرجون إنهم يقل:
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زهري: كقول لنكتة، بالنقض السابق الكالم عىل العود وهو الرجوع، ويُسمى (23)

ول��ل��دِّيَ��م األرواح وغ��ي��ره��ا ب��ل��ى ال��ِق��َدم ي��ع��ف��ه��ا ل��م ال��ت��ي ب��ال��دي��ار ق��ف

وكقوله:

ي��ض��وع ف��ه��و ض��اع وأب��ي��ك��م ب��ل��ى ق��ل��ت��ه ح��ي��ن ع��ن��دك��م ش��ع��ري ض��اع وم��ا

التقسيم وفيه منك»، حياء من الحيا «بكى قوله: يف التعليل حسن فيه فإن (24)
«بكى بقوله: التعيني عىل إليه لكلٍّ ما أرجع حيث والبحر» الحيا «فضحت قوله: يف
من حياء البحر والتطام الحيا بكاء جعله يف املبالغة وفيه البحر»، و«التطم الحيا»
الصدر عىل العجز رد وفيه والبحر»، الحيا «فضحت قوله: يف الجمع وفيه املمدوح،
اليد الكريم وللقرآن والحياء». «الحيا بني التام: الجناس وفيه والبحر، البحر ذكر يف
أَْرُض يَا ﴿َوِقيَل تعاىل: قوله يف نوًعا وعرشون اثنان وجد فقد النوع؛ هذا يف البيضاء
بُْعًدا َوِقيَل اْلُجوِديِّ َعَىل َواْستََوْت اْألَْمُر َوُقِيضَ اْلَماءُ وَِغيَض أَْقِلِعي َسَماءُ َويَا َماءَِك ابَْلِعي
بها، تربًكا ذكرها؛ من يل بد وال لفظة، عرشة سبع اآلية كون مع الظَّاِلِمنَي﴾ ِلْلَقْوِم
العاملني. رب لكالم بالنسبة ذكره، يليق ال بما يتفوهون الذين املعارصين لبعض وإلجاًما
بني الطباق (٣) فيهما. االستعارة (٢) واقلعي. ابلعي بني التامة» «املناسبة ففيها (١)
اإلشارة (٥) مطر. يا الحقيقة فإن سماء» «يا قوله: يف املجاز (٤) والسماء. األرض
مطر يقلع حتى يغيض ال املاء فإن كثرية، معاٍن عن به عرب فإنه املاء» «وغيض يف:
عىل «واستوت قوله: يف اإلرداف (٦) املاء. عيون من منها يخرج ما األرض وتبلع السماء،
التمثيل (٧) املعنى. لفظ من قريب بلفظ املكان يف استقرارها عن عرب فإنه الجودي»
عن بعيد بلفظ الناجني ونجاة الهالكني هالك عن عرب فإنه األمر» «وُقيض قوله: يف
أقسام استوىف فإنه التقسيم؛ (٩) االستواء. علة املاء غيض فإن التعليل؛ (٨) املوضوع.
يُشعر الدعاء إذ الظاملني»؛ للقوم بعًدا «وقيل قوله: يف االحرتاس (١٠) نقصه. حال املاء
غري يشمل ربما لعمومه الغرق أن يتوهم ضعيف من احرتاًسا الهالك؛ مستحقوا بأنهم
حسن (١٢) سالسته. يف الجاري كاملاء منسجمة اآلية فإن االنسجام؛ (١١) املستحق.
(١٣) الرتتيب. بحسن بعض عىل بعضها وعطف القصة، قص تعاىل فإنه التنسيق؛
فإنه اإليجاز؛ (١٤) غريها. ملعناها يصلح ال لفظة كل ألن املعنى؛ مع اللفظ ائتالف
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وأسعد وأبقى، وأهلك، وسمى، ونعت، ونادى، وأخرب، ونهى، فيها، أمر وتعاىل سبحانه
يدل اآلية أول إذ التسهيم؛ (١٥) األقالم. لجفت ُرشح لو ما األنباء من وقص وأشقى،
سهلة لفظة كل ألن الحسن؛ بصفات موصوفة مفرداتها ألن التهذيب؛ (١٦) آخرها. عىل
الرتاكيب. عقادة من بعيدة التنافر، من سليمة الفصاحة، رونق عليها الحروف، مخارج
االعرتاض (١٨) بيشء. معانيها فهم يف عليه يشكل ال السامع ألن البيان؛ حسن (١٧)
بمن يرصح لم فإنه الكناية؛ (١٩) الجودي». عىل واستوت املاء «وغيض قوله: وهو
لم كما بعًدا»، «وقيل قال: بمن وال السفينة، وسوى األمر قىض بمن وال املاء، أغاض
واحد كل يف سلوًكا اآلية؛ صدر يف أقلعي» سماء يا و ماء ابلعي أرض «يا بقائل: يرصح
تكذيب يف مسالكهم بسالكي عرض تعاىل فإنه التعريض؛ (٢٠) الكناية. سبيل ذلك من
ألن التمكني؛ (٢١) بظلمهم. إال كانت ما الهائلة الصورة وتلك الطوفان وأن ظلًما، الرسل
وفيها له. االستشهاد بصدد نحن الذي اإلبداع (٢٢) موضعها. يف متمكنة قارة الفاصلة
البالغة، من عليه اشتملت ملا عديدة؛ بتآليف الرشيفة اآلية هذه أفردت وقد ذلك، غري
البرش طوق أن عىل املعاندون أجمع وقد نوًعا، وخمسني مائة فيها بعضهم عدَّ حتى

بمثلها. اإلتيان عن عاجز
امللك لعبد وخراسان العراق عىل عامًال كان الثقفي، يوسف بن الحجاج هو (25)
بجوره املثل ُرضب حتى قاسيًا، البطش، شديد وكان بعده، من الوليد ثم مروان، بن

٩٥ھ. سنة تويف وظلمه،
أصحابه وبني بينه الحجاج ذُكر ملا القبعثري أن بلغه الحجاج أن ذلك سبب (26)
الحجاج، إىل به فُويش دمه. من واسقني عنقه، واقطع وجهه، سوِّد اللهم قال: بستان يف
ذُكر. ما الحجاج له فقال «العنب». أردت إنما قال: ذلك، عن وسأله يديه، بني مثل فلما

الشاعر: قول ذلك ومثل

ك��ان��ا ألم��ر دي��ن��ار ق��رض ف��ي وس��أل��ت��ه ل��ص��اح��ب��ي أت��ي��ت ول��ق��د
إن��س��ان��ا وال ل��ه ف��ق��ل��ت ع��ي��نً��ا ح��وت م��ا داري وال��ل��ه ف��أج��اب��ن��ي

عظيمة. بي الناس وثقة أمني، إني فقال: مالك؟ رأس كم تاجر: وسئل
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الشاعر: وقال

ال��ع��ج��ب ف��أظ��ه��ر ي��وًم��ا دره��ًم��ا م��ن��ه ط��ل��ب��ت
ال��ذه��ب م��ن ال يُ��ص��ن��ع ف��ض��ة م��ن ذا وق��ال

الصحة. يُعادل يشء ال فقال: املال؟ من ادخرت ماذا العمال: أحد وسئل
ثم صغرية، تبدو ِلَم األهلة عن سألوه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب أن ذلك بيان (27)
علم من دقيقة مسألة «وهذه تُرى؟ ال حتى تتضاءل ثم نورها، يتكامل حتى تزداد
وسائل األهلة أن ببيان عنها فرصفهم عامة، وثقافة عالية فلسفة إىل تحتاج الفلك»

هذا. عن يسألوا أن بهم األوىل أن إىل إشارة والعبادات؛ املعامالت يف للتوقيت
املخاطب فحمله املئونة» «حملتك بمعنى املتكلم كالم يف «ثقلت» لفظ وقع فقد (28)
املخاطب فحمله «أمللت» بمعنى كالمه يف وقع و«أبرمت» واأليادي، املنن من اإلكثار عىل
اإلقامة، طول من هي التي األوىل «طولت» يف وليس وإحكامه، الوداد حبل إبرام عىل

شاهد. التفضل) (وهو التطول من وتطولت
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اللفظية املحسنات يف

الجناس (1)

املعنى. يف واختالفهما النطق، يف لفظني تشابه هو الجناس:1
ومعنوي. لفظي نوعني: إىل ينقسم وهو

اللفظي الجناس أنواع (1-1)

«نوع أشياء: أربعة يف املتجانسان اللفظان فيه اتفق ما وهو التام: الجناس منها (١)
اختالف مع وترتيبها» والسكنات، الحركات من الحاصلة وهيئآتها وعددها، الحروف،

املعنى.
ي ُسمِّ حرفني» أو فعلني، أو «كاسمني، واحد: نوع من املتجانسان اللفظان كان فإن
َغرْيَ َلِبثُوا َما اْلُمْجِرُموَن يُْقِسُم اَعُة السَّ تَُقوُم ﴿َويَْوَم نحو: ومستوفيًا» «مماثًال2 الجناس

الزمان. من املدة الثانية وبالساعة القيامة، يوم األوىل بالساعة فاملراد َساَعٍة﴾
واسعة. بمعنى الثانية: ورحبة الدار، فناء األوىل: فرحبة َرْحبة. َرَحبة ونحو:

ولو الجار «ارَع نحو: مستوفيًا، الجناس سمي واسم» «كفعل نوعني: من كانا وإن
جار».

الشاعر: وكقول

ال��ل��ه ع��ب��د ب��ن ي��ح��ي��ى ل��دى ي��ح��ي��ا ف��إن��ه ال��زم��ان ك��رم م��ن م��ات م��ا

املمدوح. اسم الثاني ويحيى مضارع، فعل األول فيحيا
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ونحو:

ب��غ��ض��ه��م ع��ل��ى ال��ن��اس أج��م��ع ق��د م��ع��ش��ر ف��ي ال��ده��ر رم��اك إذا
أرِض��ِه��ْم ف��ي دم��ت م��ا وأرِض��ِه��ْم داِرِه��ْم ف��ي دام��ت م��ا ف��داِرِه��ْم

من موقعه يقع ال فهو وقلة، ندور عىل إال للبليغ يتفق ال مما التام: والجناس
يبتغي ال مما كلمته تكون وحتى وساقه، استدعاه الذي هو املعنى يكون حتى الحسن

حوًال. منها يجد وال بدًال، منها الكاتب
األربعة من أكثر أو واحد يف اللفظان فيه اختلف ما وهو التام: غري الجناس ومنها

حرف: بزيادة إما يكون واختالفهما حرف. من بأكثر يكون أال ويجب السابقة،
املحال. من الحال دوام نحو: األول» «يف

َجْهدي. َجدِّي نحو: الوسط» «يف أو
الهوان. مطية الهوى اآلخر»: «يف أو

تعاىل: كقوله «مطرًفا»، والثالث «مكتنًفا»، يُسمى والثاني «مردوًفا»، يُسمى واألول
تَْمَرُحوَن﴾. ُكنْتُْم َوِبَما اْلَحقِّ ِبَغرْيِ اْألَْرِض ِيف تَْفَرُحوَن ُكنْتُْم ِبَما ﴿ذَِلُكْم

الشاعر: وكقول

م��ق��ر ل��ه��م ف��ل��ي��س رح��ل��وا وإن م��ق��رٌّ ل��ه��م ف��ل��ي��س ح��ل��وا ف��إن

القيامة.» يوم إىل الخري نواصيها يف معقود «الخيل السالم: عليه وكقوله
ناءٍ. بناء هذا قولك: أعدادها اختالف ومن

ومن ألعدائه.» وحتف ألوليائه فتح حسامه «يف قوله: الحروف ترتيب اختالف ومن
األحنف: قول هذا

ح��ت��ف ل��ألع��داء ف��ي��ه ورم��ح��ك ف��ت��ح ل��ألح��ب��اب ف��ي��ه ح��س��ام��ك

الشاعر: قول الهيئة اختالف ومن

األم��ل غ��اي��ة ق��ري��ب ع��ن تُ��ِص��ب ف��انْ��َص��ب ال��ك��س��ل ف��ي وال��ح��رم��ان ال��ج��د ف��ي ال��ج��د
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يجمعهما أن بدون وترتيبها الحروف يف ركنيه توافق وهو املطلق: الجناس ومنها (٢)
هللاَ َعَصِت و«ُعَصيَُّة» لها، هللاُ َغَفَر و«ِغَفاٌر» هللاُ، ساَلمها «أَْسَلُم» ملسو هيلع هللا ىلص: كقوله اشتقاق،

ورسوَله.
أَْعبُُد﴾. َما َعاِبُدوَن أَنْتُْم َوَال * تَْعبُُدوَن َما أَْعبُُد ﴿َال نحو اشتقاق، جمعهما فإن

االشتقاق.3 جناس يُسمى فقيل:
املطرف». و«الجناس املذيل» «الجناس ومنها: (٣)
آخره. يف حرفني من بأكثر االختالف يكون فاألول:
أوله. يف حرفني بزيادة االختالف يكون والثاني:

تمام: أبي كقول املذيل فالجناس

ق��واض��ب ق��واض ب��أس��ي��اف ت��ص��ول ع��واص��م ع��واص أي��د م��ن ي��م��دون

القاهر: عبد الشيخ كقول املطرف والجناس

وارف ال��ع��وارف ت��ل��ك ع��ل��ى ث��ن��ائ��ي ع��وارف إل��يَّ م��ن��ه س��ب��ق��ت وك��م
ط��ائ��ف ال��ل��ط��ائ��ف ت��ل��ك ع��ل��ى ل��ش��ك��ري ول��ط��ائ��ف ب��ره م��ن غ��رر وك��م

الالحق». و«الجناس املضارع» «الجناس ومنها: (٤)
األول، يف إما مخرًجا، يتباعدا لم حرفني يف ركنيه باختالف يكون املضارع: فالجناس

طامس». وطريق دامس «ليل نحو:
َعنُْه﴾. َويَنْأَْوَن َعنُْه يَنَْهْوَن ﴿َوُهْم نحو: الوسط، يف وإما

القيامة.» يوم الخري نواصيها يف معقود «الخيل ملسو هيلع هللا ىلص: قوله نحو اآلخر، يف وإما
متباعدين. يف يكون الالحق: والجناس

لَُمَزٍة﴾. ﴿ُهَمَزٍة نحو: األول، يف إما
َلَشِديٌد﴾. اْلَخرْيِ ِلُحبِّ َُّه َوإِن * َلَشِهيٌد ذَِلَك َعَىل ﴿َوإِنَُّه نحو: الوسط، يف وإما

أَذَاُعوا اْلَخْوِف أَِو اْألَْمِن ِمَن أَْمٌر َجاءَُهْم ﴿َوإِذَا تعاىل: قوله نحو اآلخرة، يف وإما
ِبِه﴾.
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عن «ركنيه» أحد واختلف لفًظا، ركناه تماثل ما وهو اللفظي» «الجناس ومنها: (٥)
خطٍّا. اآلخر

والتنوين». «النون ب الكتابة يف االختالف إما
والتاء». «الهاء أو والظاء» «الضاد ب الكتابة يف االختالف وإما

الكتابة يف خطٍّا اآلخر عن ركنيه أحد واختلف لفًظا، ركناه تماثل ما «وهو فاألول:
قوله: والتنوين» بالنون

«ف��َم��ْن» ب��ال��ح��س��ن أح��ق ي��ك��ن ل��م إن «وف��ًم��ا» ن��ط��ًق��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أع��ذُب
اف��ت��ت��ن وال م��ق��ب��ًال رآه ذا م��ن ول��ف��ت��ة ن��ظ��رًة ال��غ��زال م��ث��ل

يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه تعاىل: قوله نحو والظاء، الضاد يف «ركنيه» أحد اختالف وهو والثاني:
نَاِظَرٌة﴾. َربَِّها إَِىل * ٌة نَاِرضَ

فراس: أبي وكقول

ع��نَّ��ا؟ اآلن ص��ب��رَت ف��ِل��َم ال��ق��دي��م ف��ي ت��ص��ب��ر ك��ن��َت م��ا
ظ��نَّ��ا» «ض��نَّ َم��ْن ألن��ه َن ال��ظ��ن��و ب��ِك ظ��ن��ن��ُت ول��ق��د

كقوله: والتاء، الهاء يف ركنيه أحد اختالف وهو والثالث:

آِت وم��ن م��اٍض م��ن ت��ح��دث ب��م��ا ل��تُ��ؤن��س��ه��م ق��وم إل��ى ج��ل��س��ت إذا
ال��م��ع��اداِت» «ب��م��ع��اداة م��وك��ل ط��ب��ع��ه��م��و إنَّ ح��دي��ثً��ا تُ��ع��ي��دن ف��ال

ف». املصحَّ و«الجناس املحرَّف الجناس ومنها: (٦)
نحو: وسكناتها، حركاتها من الحاصلة الحروف هيآت يف ركناه اختلف ما فاألول:

الَربد». ُجنَّة الُربد «ُجبة
يتميز لم أحدهما إعجام زال لو بحيث نقًطا، واختلفا وضًعا، ركناه تماثل ما والثاني:
فعلك؛ فاحش فاخش ذُلَُّك ذلك قصارى فصار عزُّك «غرَّك بعضهم: كقول اآلخر، عن

تهتدي». بهذا فعلك
العالم». بزلته زلَّ العاِلم زلَّ «إذا ونحو:
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فراس: أبي قول ومثل

أع��ت��رف ع��ل��م��ك وب��ف��ض��ل أغ��ت��رف ِش��ع��رك ب��ح��ر م��ن

امللفق». و«الجناس املركب» «الجناس ومنها: (٧)
وتركيبًا. إفراًدا «ركناه» اختلف ما فاألول:

الحريري: قول مثل «َمرُفوٍّا» ي ُسمِّ أخرى وبعض كلمة من كان فإن

«ُم��ص��اب��ه» ح��ال ال��م��زن ي��ض��اه��ي ب��دم��ع واب��ك��ه ذن��ب��ك ت��ذك��ار ع��ن تَ��ل��ُه وال
«ص��اب��ه» وم��ط��ع��م م��ل��ق��اه وروع��ة ووق��ع��ه ال��ِح��م��ام ل��ع��ي��ن��ي��ك وم��ثِّ��ل

قوله: مثل «مقرونًا» ي ُسمِّ خطٍّا الركنان اتفق فإن كلمتني، من كان وإن

«ذاه��ب��ْه» ف��دول��ت��ه ف��دع��ه ِه��بَ��ْه» «ذا ي��ك��ن ل��م َم��ِل��ك إذا

قوله: مثل «مفروًقا» ي ُسمِّ وإال

«ت��ه��ذي��ب��ه��ا» ف��ي ب��ال��غ��ت ت��ك��ن ل��م م��ا ق��ص��ي��دة ال��رُّواة ع��ل��ى ت��ع��رَض��نَّ ال
ب��ه��ا» «ت��ه��ذي وس��اوًس��ا م��ن��ك ع��دُّوه م��ه��ذب غ��ي��ر ��ع��ر ال��شِّ ع��رض��ت ف��إذا

قوله: مثل جميًعا، الركنني برتكيب يكون امللفق الجناس وهو والثاني:

ال��ع��ن��ف��وان ف��ي وال��ص��ب��ا ل��ع��م��ري خ��م��س وه��ي خ��م��ًس��ا ال��ح��ك��م ول��ي��ت
«رش��ان��ي» ق��د ف��الن ق��ال��وا وال «ش��ان��ي» ق��در األع��ادي ت��ض��ع ف��ل��م

نحو: الحروف، ترتيب يف اللفظان فيه اختلف ما وهو القلب»، «جناس ومنها: (٨)
الرتتيب. النعكاس كلٍّ» «قلب ويُسمى ألعدائه» وحتٌف ألوليائه فتٌح «حسامه

بعض». «قلب ويُسمى روعاتنا»، وآمن عوارتنا اسرت «اللهم ونحو:
كفيه». بني ما وأطلق فكيه، بني ما أمسك امرأ هللا «رحم ونحو:
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كأنه مجنًحا» «مقلوبًا ي ُسمِّ آخره يف واآلخر البيِت أول يف املتجانسني أحد وقع وإذا
قوله: مثل جناحني ذو

«ح��ال» ك��ل ف��ي ك��ف��ه م��ن ال��ه��دى أن��وار «الح»

«املزدوج». له: قيل اآلخر املتجانسني أحد َوِيلَ وإذا
«املقلوب من أخص وهو «فاملستوي» بعينه حصل عكس لو بحيث الرتكيب كان وإن
﴿َوَربََّك ونحو: َفَلٍك﴾ ِيف ﴿ُكلٌّ نحو: باالنعكاس» يستحيل ال «ما أيًضا ويُسمى املجنح»

.﴾ْ َفَكربِّ
النفس ألن السامع؛ مليل االستدعاء من الجناس يف ما األديب عىل يخفى فال وبعُد:
واالستغراب، الدهشة تأخذها ثم ومن وإعادة؛ تكرار صورة والصورة اإلفادة، حسن ترى

الشعر. ُحىل من الجناس عدَّ ما وألمر

املعنوي الجناس أنواع (2-1)

إشارة. وجناس إضمار جناس نوعان: املعنوي الجناس

اللفظ وذلك آخر، لفًظا ذهنك يف يُْحِرضُ بلفظ يأتي أن اإلضمار» «جناس ف (أ)
قوله: مثل ياق، السِّ بداللة معناه، غري به يراد املحرض

أوس أب��ا ي��ح��ك��ي «ق��س��وة» وق��ل��ب��ه رق��ت��ه ال��م��اء ت��ح��ك��ي ال��ج��س��م ��م» «ُم��ن��عَّ

«أوس» أبي فلفظ حجر، أبيه واسم العرب، شعراء من مشهور شاعر و«أوس»
وكان املعلوم. الحجر املراد وإنما مراد، غري وهو «حجر» وهو اسمه، الذِّهن يف يحرض
قول ذلك فمن كثريًا، منه وقالوا به، ولعوا املتأخرين ولكنَّ مستنكًرا، مبدئه يف النوع هذا

زهري: البهاء

ش��ق��ائ��ي م��ن وذاك الزم��ن��ي ع��ن��ائ��ي ب��ه ط��ال وج��اه��ل
األع��داء ش��م��ات��ة م��ن أث��ق��ل األق��ذاء م��ن ل��ل��ع��ي��ن أب��غ��ض
ال��خ��ن��س��اء أخ��و أو م��ع��اذ أب��و ال��رائ��ي ع��ي��ن رأت��ه إذا ف��ه��و
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عليه؛ يدل بما لآلخر وأُشري الركنني، أحد فيه ذُكر ما هو اإلشارة» و«جناس (ب)
نحو: به، الترصيح عىل الشعر يساعد لم إذا وذلك

ب��ق��رب ع��ل��ي��ن��ا وام��ن��ن ب��وص��ل اس��م��ح «ح��م��زة» ي��ا
وب��ق��ل��ب��ي ��ًف��ا م��ص��حَّ أض��ح��ى اس��م��ك ث��غ��رك ف��ي

مصحفه بأن فيه الجناس إىل وأشار «حمزة»، وهو املتجانسني أحد الشاعر ذكر فقد
«جمرة». أي: قلبه ويف «خمرة» أي: ثغره؛ يف

إذا إال — الحسن أسباب من يعد وال الجناس، يُستحسن ال أنه فاعلم وبعُد:
القول ضعف أسباب من يكون ال حتى تكلف؛ غري من الطبع به وسمح عفًوا، جاء

واالستهزاء. للسخرية قائله وتعرض وانحطاطه،

التصحيف (2)

كلمة نُقط ُغريت أو أُزيل لو بحيث فأكثر، كلمتني بني الخط يف التشابه هو التصحيف:
التجيل». ثم التحيل، ثم «التخيل، نحو: الثانية، عني كانت

االزدواج (3)

ولج». َلجَّ ومن َوَجَد، َجدَّ «َمْن نحو: املجاورين، اللفظني تجانس هو االزدواج:

السجع (4)

ِفَقُرُه، تساوت ما وأفضله «النثر»، من األخري الحرف يف الفاصلتني4 توافق هو السجع:
أقسام: ثالثة وهو

نحو التقفية، يف واتفقتا الوزن، يف فاصلتاه اختلفت ما وهو املطرَّف»؛ «السجع أولها:
تعاىل: قوله ونحو أَْطَواًرا﴾. َخَلَقُكْم َوَقْد * َوَقاًرا هلِلِ تَْرُجوَن َال َلُكْم ﴿َما تعاىل: قوله

أَْوتَاًدا﴾. َواْلِجبَاَل * ِمَهاًدا اْألَْرَض نَْجَعِل ﴿أََلْم
الوزن يف أكثرها أو الفقرتني إحدى ألفاظ فيه اتفقت ما وهو ع»؛ املرصَّ «السجع ثانيها:
األسماع ويقرع لفظه، بجواهر األسجاع يطبع «هو الحريري: قول مثل والتقفية،
صحًوا.» املطر وبعد صفًوا، الكدر بعد «إن الهمذاني: قول ومثل وعظه.»5 بزواجر
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قوله نحو والتقفية، الوزن يف الفقرتان فيه اتفقت ما وهو املتوازي»؛ «السجع ثالثها:
وتقفية. وزنًا وأكواب رسر الختالف َمْوُضوَعٌة﴾ َوأَْكَواٌب * َمْرُفوَعٌة ٌر ُرسُ ﴿ِفيَها تعاىل:
املرسالت الختالف َعْصًفا﴾ َفاْلَعاِصَفاِت * ُعْرًفا ﴿َواْلُمْرَسَالِت تعاىل: قوله ونحو
والشامت» الحاسد وهلك والصامت، الناطق «حسد ونحو: فقط، وزنًا والعاصفات

فقط. تقفيًة والشامت الصامت عدا ما الختالف
قوله نحو فقره، تساوت ما السجع وأحسن أواخرها، سكون عىل مبنية واألسجاع
فقرته طالت ما ثم َمْمُدوٍد﴾، َوِظلٍّ * َمنُْضوٍد َوَطْلٍح * َمْخُضوٍد ِسْدٍر ﴿ِيف تعاىل:
ما ثم َغَوى﴾، َوَما َصاِحبُُكْم َضلَّ َما * َهَوى إِذَا ﴿َوالنَّْجِم تعاىل: قوله نحو الثانية،
َما َعَىل َوُهْم * ُقُعوٌد َعَليَْها ُهْم إِذْ * اْلَوُقوِد ذَاِت ﴿النَّاِر تعاىل: قوله نحو ثالثته، طالت
فإذا األول، مقدار إىل ينتظر السامع ألن عكسه؛ يحسن وال ُشُهوٌد﴾ ِباْلُمْؤِمِننَي يَْفَعلُوَن
واأللفاظ رشيقة، املفردات كانت إذا إال السجع يحسن وال الِعثار.6 أشبه دونه انقطع
يكون وحينئذ األخرى، عليه دلت ما غري معنًى عىل القرينتني من كل ودلت املعاني، خدم

الكالم. يف ظاهرة حلية
قوله: مثل نادًرا، الشعر يف يجيء وقد النثر، موطنه والسجع

وج��ل ف��ي وال��روم ج��زل ف��ي ف��ن��ح��ن
خ��ج��ل ف��ي وال��ب��ح��ر ُش��غ��ل ف��ي وال��ب��ر

ثم ومن والتصنع؛ التكلف من خاليًا عفًوا، جاء إذا إال أيًضا السجع يُستحسن وال
قرصت. وإن سورة منه تخلو ال كما منه، يخلو كالًما لبليغ تجد ال

املوازنة (5)

﴿َونََماِرُق تعاىل: قوله نحو التقفية، دون الوزن يف الفاصلتني تساوي هي املوازنة:
التقفية. دون الوزن يف متَّفقتان ومبثوثة مصفوفة فإن َمبْثُوثٌَة﴾ َوَزَراِبيُّ * َمْصُفوَفٌة

الشاعر: قول ونحو

ف��أف��ض��ل وع��اد ف��ج��اد وس��اد ف��زاد وق��اد ف��س��اد أف��اد
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الرتصيع (6)

تقاربها. أو األعجاز توافق مع األلفاظ توازن هو صيع: الرتَّ
َلِفي اَر اْلُفجَّ َوإِنَّ * نَِعيٍم َلِفي اْألَبَْراَر ﴿إِنَّ وجل: عز قوله نحو التوافق: مثال

َجِحيٍم﴾.
َوَهَديْنَاُهَما * اْلُمْستَِبنَي اْلِكتَاَب ﴿َوآتَيْنَاُهَما سبحانه: قوله نحو التقارب ومثال

اْلُمْستَِقيَم﴾. اَط َ الرصِّ

الترشيع (7)

الشاعر: كقول منها كلٍّ عىل الوقوف عند املعنى يصح قافيني، عىل البيت بناء هو الترشيع:

األق��ذار وق��رارة ال��رَّدى ش��َرُك إن��ه��ا ال��دن��يَّ��ة ال��دن��ي��ا خ��اط��ب ي��ا
دار م��ن ل��ه��ا ت��بٍّ��ا غ��ًدا أب��ك��ت ي��وم��ه��ا ف��ي أض��ح��ك��ت م��ا م��ت��ى داٌر
ال��غ��رَّار ل��ج��ه��ام��ه ص��ًدى م��ن��ه ي��ن��ت��ف��ع ل��م س��ح��اب��ه��ا أظ��لَّ وإذا
األخ��ط��ار ب��ج��الئ��ل يُ��ف��ت��َدى ال وأس��ي��ره��ا ت��ن��ق��ض��ي ال غ��ارات��ه��ا

وغَدا «الرََّدى عىل الوقوف أيًضا ويصح الكامل»، «بحر من األبيات هذه فتكون
هكذا: وتُقرأ الكامل» «مجزوء من إذًا وتكون ويفتدى» وصَدى،

ال��رََّدى ش��رك إن��ه��ا ـ��ة ال��دَّن��يَّ��ـ ال��دن��ي��ا خ��اط��ب ي��ا
غ��َدا أب��ك��ت ي��وم��ه��ا ف��ي أض��ح��ك��ت م��ا م��ت��ى دار
ص��دى م��ن��ه ي��ن��ت��ف��ع ل��م س��ح��اب��ه��ا أظ��ل وإذا
يُ��ف��ت��دى ال وأس��ي��ُره��ا ت��ن��ق��ض��ي ال غ��ارات��ه��ا

وكقوله:

يُ��ن��ظ��ر ن��ظ��ي��ر ل��ه ال��ك��رام ف��ي م��ا ال��ورى ع��مَّ ال��ذي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ُم��ع��س��ر ف��ق��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان م��ا ع��ص��رن��ا ف��ي آخ��ر م��ث��ل��ك ك��ان ل��و
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البيتني: هذين يف أيًضا يقال أن يمكن إذ

ن��ظ��ي��ر ل��ه ال��ك��رام ف��ي م��ا ال��ذي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ف��ق��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان م��ا آخ��ر م��ث��ل��ك ك��ان ل��و

يلزم ال ما لزوم (8)

ليس بما الفاصلة من معناه يف ما أو الرَّويِّ حرف قبل يجيء أن هو يلزم: ال ما لزوم
من أكثر أو فاصلتني يف أو «النظم» من أكثر أو بيتني يف ويُلتزم التقفية، يف بالزم

تَنَْهْر﴾. َفَال اِئَل السَّ ا َوأَمَّ * تَْقَهْر َفَال اْليَتِيَم ا ﴿َفأَمَّ تعاىل: قوله نحو «النثر»،
املشهورة: الميته أول يف الطُّغرائي وكقول

ال��ع��ط��ل ل��دى زان��ت��ن��ي ال��ف��ض��ل وح��ل��ي��ة ال��خ��ط��ل ع��ن ص��ان��ت��ن��ي ال��رأي أص��ال��ة

وكقوله:

ت��ط��ف��ي��ه م��دام��ع��ي ف��إنَّ م��ه��ًال م��ح��بِّ��ه وج��ه ب��ال��نَّ��ار م��ح��رًق��ا ي��ا
ف��ي��ه ف��إنَّ��ك ق��ل��ب��ي ع��ل��ى واح��رص ج��وارح��ي وك��ل ج��س��دي ب��ه��ا اح��رق

قوله: مثل حرف، من أكثر يُلتزم وقد

يُ��ع��ذَّب��ون وال ي��م��رُّون ف��ه��م ِخ��ب��رة ع��ل��ى ال��ن��اس واش��رب ُك��ْل
ي��ك��ذب��ون ع��ه��ده��م م��ن ف��إن��ه��م ح��دث��وا إذا تُ��ص��دِّق��ه��م وال

الصدر عىل العجز رد (9)

أو املكررين، اللفظني أحد يُجعل أن هو النثر»: «يف الصدر عىل العجز ردُّ (أ)
يف تُعاد ثم الفقرة، أول يف شبهه) أو اشتقاق جمعهما (بأن بهما امللحقني أو املتجانسني،
اللئيم «سائُل» وقولك: تَْخَشاُه﴾، أَْن أََحقُّ َوهللاُ النَّاَس ﴿َوتَْخَىش تعاىل: قوله مثل آخرها،

«سائل». ودمعه يرجع
يالن. السَّ من الثاني وسائل السؤال، من األول فسائل
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اًرا﴾. َغفَّ َكاَن َُّه إِن َربَُّكْم ﴿اْستَْغِفُروا سبحانه: قوله ونحو
اْلَقاِلنَي﴾. ِمَن ِلَعَمِلُكْم إِنِّي ﴿َقاَل وجل: عز قوله نحو اشتقاق، شبه يجمعهما واللذان
واآلخر البيت، آخر يف أحدهما يكون أن هو النظم»: «يف الصدر عىل العجز رد (ب)

يكون:
آخره.7 يف أو حشوه، يف أو األول، املرصاع صدر يف إما

قوله: نحو الثاني، املرصاع صدر يف وإما

ب��س��ري��ِع ال��نَّ��دى داع��ي إل��ى ول��ي��س وج��ه��ه ي��ل��ط��م ال��ع��م اب��ن إل��ى س��ري��ع

وقوله:

ع��رار م��ن ال��ع��ش��يَّ��ة ب��ع��د ف��م��ا ن��ج��ٍد ع��رار ش��م��ي��م م��ن ت��م��ت��ع

وقوله:

ذوائ��ب ال��ن��ف��وس م��نَّ��ا أج��ل��ه��ا ف��م��ن أُرس��ل��ت ك��ال��ع��ن��اق��د س��ود ذوائ��ب

باالنعكاس يستحيل ال ما (10)

أمكنك، كما كن نحو: وعكًسا، طرًدا يُقرأ اللفظ كون هو باالنعكاس: يستحيل ال ما
.﴾ْ َفَكربِّ ﴿َوَربََّك
وكقوله:

ت��دوم م��ودت��ه ك��ل وه��ل ه��ول ل��ك��ل ت��دوم م��ودت��ه

املواربة (11)

تصحيف، أو بتحريف معناه يُغريِّ أن يمكنه بحيث كالمه املتكلم يجعل أن هي املواربة:
نواس: أبي كقول املؤاخذة، من ليسلم غريهما؛ أو

خ��ال��ص��ه ع��ل��ى ِع��ق��ٌد ض��اع ك��م��ا ب��اب��ك��م ع��ل��ى ش��ع��ري ض��اع ل��ق��د

413



البالغة جواهر

إال: أقل لم نواس»: «أبو قال ذلك «الرشيد» عليه أنكر فلما

خ��ال��ص��ه ع��ل��ى ع��ق��ٌد ض��اء ك��م��ا ب��اب��ك��م ع��ل��ى ش��ع��ري ض��اء ل��ق��د

اللفظ مع اللفظ ائتالف (12)

مثل والتأمل، الغرابة يف واحد واٍد من العبارة ألفاظ كون هو اللفظ: مع اللفظ ائتالف
يُوُسَف﴾. تَذُْكُر ُ تَْفتَأ ﴿تَاهللِ سبحانه: قوله

أفعال أغرب هي التي «بتفتأ» أتى القسم حروف أغرب هي التي «بالتاء» أتى ملا
االستمرار.

التسميط (13)

واحد، سجع عىل منها ثالثة أقسام، أربعة عىل بيته الشاعر يجعل أن هو التسميط:
الهذلية: جنوب كقول البيت قافية بخالف

ال��ِح��ب��اال ع��ل��ي��ه َش��َدْدَت وِع��ْل��ٍج َس��َدْدَت وث��غ��ٍر ورْدَت وح��رٍب

وقوله:

ت��رف ج��س��م��ه ف��ي َم��يَ��ٌس ق��ده ف��ي َق��بَ��ٌس خ��ده ف��ي َل��َع��ٌس ث��غ��وه ف��ي

السهولة أو االنسجام (14)

وتناسبهما، جزالتهما مع املعاني، وسهولة األلفاظ، سالمة هو السهولة: أو االنسجام
الشاعر: قول مثل

أدب��ْه وم��ن ع��ق��ل��ه م��ن أف��ض��ل ه��ب��ة الم��رئ ال��ل��ه وه��ب م��ا
ب��ْه أل��ي��ُق ل��ل��ح��ي��اة ف��ف��ق��ده ُف��ق��دا ف��إن ال��ف��ت��ى ك��م��ال ه��م��ا
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االكتفاء (15)

عليه، العقل بداللة ذكره عن يُستغنى شيئًا البيت من الشاعر يحذف أن هو االكتفاء:
الشاعر: قول مثل

أي��ن��م��ا تُ��ص��ادم��ه ف��س��وف ي��خ��ش��ه��ا م��ن ال��م��ن��يَّ��ة ف��إنَّ

َه.8 توجَّ أينما أي

التطريز (16)

املعاني، مختلفة أسماء ثالثة عىل مشتمًال عر الشِّ أو النثر صدر يكون أن هو التطريز:
القائل: كقول واحد، بلفظ متكررة صفة العجز ويكون

ب��ال��خ��ل��وق يُ��ل��ق��ب أن خ��ل��ي��ق رح��ي��ق م��ن وت��ش��رب وت��س��ق��ي��ن��ي
ع��ق��ي��ق ف��ي ع��ق��ي��ق ف��ي ع��ق��ي��ق وف��ي��ه��ا ي��ده��ا ف��ي ال��ك��أس ك��أنَّ

نموذج

اللفظية: نات املحسِّ من اآلتية األبيات يف ما بنيِّ

ب��ه ب��ن��ا ح��ل م��ا ل��ي��ت ب��ن��اب��ه ال��ده��ر ع��ض��ن��ا (١)

دم��ي أراق ق��دم��ي أرى ق��دم��ي س��ع��ى ح��ت��ف��ي إل��ى (٢)

م��ن��ع��ي ف��ي أخ��ط��أَت م��ا ـ��ك م��دح��ي��ـ ف��ي أخ��ط��أُت ل��ئ��ن (٣)
زرع ذي غ��ي��ر ب��واٍد ح��اج��ات��ي أن��زل��ت ل��ق��د

تلًفا.» ُمْمِسًكا وأَْعِط َخَلًفا، ُمنِْفًقا أعِط «اللهم الحديث: ويف (٤)
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��ا ع��مَّ ظ��ل��ًم��ا األن��ام ي��ظ��ل��م��ون ب��أن��اٍس ع��ص��رن��ا ف��ي بُ��ل��ي��ن��ا ق��د (٥)
��ا ج��مَّ ح��بٍّ��ا ال��م��ال وي��ح��ب��ون ��ا ل��مَّ أك��ًال ال��تُّ��راث ي��أك��ل��ون

ل��ه األن��ام ُك��تَّ��اب ب��ال��رق أق��ر أن��ام��ل��ه رقٍّ ع��ل��ى أق��رَّ وإن (٦)

و«به». «بنا» من املركبة الثانية به» و«بنا األسنان أنياب أحد األوىل «بنابه» بني تام جناس فيه (١)

أي دمي؛ وأهدر صب أي دمي»؛ و«أراق قدمي، أنظر أي: قدمي»؛ «أرى بني تام جناس فيه (٢)
دية. بال قتلني

ِبَواٍد يَّتِي ذُرِّ ِمْن أَْسَكنُْت إِنِّي ﴿َربَّنَا الكريمة: اآلية من اقتباس الثاني البيت من األخري الشطر يف (٣)
اْلُمَحرَِّم﴾. بَيْتَِك ِعنَْد َزْرٍع ِذي َغرْيِ

والتقفية. الوزن يف كالثانية الفقرتني إحدى ألن مرصع؛ سجع فيه (٤)

* ا َلمٍّ أَْكًال َاَث الرتُّ ﴿َوتَأُْكلُوَن الفجر: سورة من الكريم القرآن من اقتباس الثاني البيت يف (٥)
ا﴾. َجمٍّ ُحبٍّا اْلَماَل َوتُِحبُّوَن

له. واألنام أنامله بني تام جناس فيه (٦)

هوامش

اللفظ ساعد إذا إال يستحسن وال واملجانسة، والتجانس، التجنيس، له ويقال (1)
ترسل أن فينبغي القرائن، وتمكن النظري، مراعاة مع مطبوعه، مصنوعه ووازى املعنى،
الجناس يف التكلف يكون ال حتى يزينها؛ ما األلفاظ من ليكتيس سجيتها؛ عىل املعاني

قال: من قول يف صاحبه موقًعا — االلتئام مراعاة مع —

ل��ألح��رف ت��أل��ي��ف��ه ت��رى أََوم��ا ق��ي��ادة ن��وع ف��ي��ه ال��م��ج��ن��س ط��ب��ع

النفس ألن إليه؛ واإلصغاء السامع مليل استدعاء فيه يكون قدمنا ما وبمالحظة
االستغراب. من نوع ويأخذها معناه، اختالف مع املكرر تستحسن
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تام. وغري تام نوعان: أنه الجناس يف القول وتلخيص

من وشكلها الحروف، نوع أربعة: أمور يف املتجانسان اللفظان فيه اتفق ما هو فالتام:
وترتيبها. وعددها، والسكنات، الحركات من الحاصلة الهيئة

تعاىل: هللا كقول األربعة، األمور من واحد يف اللفظان فيه اختلف ما وهو التام: وغري
اْلَمَساُق﴾. يَْوَمِئٍذ َربَِّك إَِىل * اِق ِبالسَّ اُق السَّ ِت ﴿َواْلتَفَّ

الشاعر: وكقول

س��ب��ي��ل ف��ي��ه ال��ل��ه أم��ر رد إل��ى ي��ك��ن ف��ل��م ل��يَ��ح��ي��ا يَ��ح��ي��ى وس��م��يَّ��ت��ه

وكقوله:
ش��اك��ر م��ن��ه ل��ش��اٍك ف��اع��ج��ْب ف��ع��ل��ه وأش��ك��ر أش��ك��و
وس��اه��ر س��اٍه ك��اله��م��ا ـ��ه ف��ي��ـ ال��ن��ج��م وط��ْرف ط��ْرف��ي

الفارض: ابن وكقول

ب��ش��ق��اء م��ن��ع��م غ��ي��ر ي��ل��ف ل��م ام��رئ ل��وم ع��ن ن��ه��اك ه��ال

وكقوله:

أح��ي��ان��ا األج��داث ح��ف��ر ف��ي ون��ح��ن أح��ي��ان��ا ال��خ��ي��ال ذات ط��ي��ف زارن��ا ل��و

الخنساء: وقول

ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ال��ج��وى م��ن ء ال��ش��ف��ا ه��و ال��ب��ك��اء إن

املعري: وقول

إن��س��ان��ا ال��ده��ر ل��ع��ي��ن ب��رح��ت ف��ال ب��ه ي��الذ إن��س��انً��ا غ��ي��رك ن��ل��َق ل��م
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الحريري: وقول

األع��ادي أرض ف��ي األي��ادي أغ��رس وال ذم��ام��ي ي��خ��ف��ر م��ن زم��ان��ي أع��ط��ي ال

بالكتابة. ال بالنطق تكون املماثلة يف العربة أن اعلم (2)
كقوله: (3)

ن��ج��د س��اك��ن��ي ع��ل��ى أن��ِج��دن��ي دم��ع ف��ي��ا

وكقوله:

ه��ب��اء ف��ي��ه ال��ع��ذول ق��ول ص��ار ه��ب��ت ج��ودك ري��اح م��ا وإذا

النابغة: وقول

وال��ص��ف��ائ��ح ال��ص��ف��ا ب��ي��ن ال��ردى ج��دي��د ط��واه��م��ا وع��ز ح��زم م��ن ل��ك ف��ي��ا

البحرتي: وقول

ش��م��ول راح ف��ي ال��م��زن وص��وب ش��م��ال ري��ح ف��ي ال��روض ن��س��ي��م

وكقوله:

ال��دي��ار ب��ك ت��ش��ط أن وأخ��ش��ى س��روًرا ق��ل��ب��ي ف��ي��م��ت��ل��ي أراك
ج��ار وأن��ت ت��ج��وَر ب��أن رض��ي��ُت تَ��ِص��ْل��ِن��ي وال وُص��دَّ واه��ُج��ْر، ف��ُج��ْر

وكقوله:

أع��ت��رف ع��ل��م��ك وب��ف��ض��ل أغ��ت��رف ج��ودك ب��ح��ر م��ن

الوَْغد.» ُخلق الوعد «ُخلف وكقولهم:
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الحريري: وكقول

ال��خ��ي��ل َج��ْري ال��خ��ي��ر وإل��ى ��يْ��ل ال��سَّ َج��ْري ��ي��ر ال��سَّ ف��ي ل��ه��م

البستي: وكقول

ال��ن��ظ��ام م��ب��ددة رأي��ن��اه��ا أم��ور ات��س��ق��ت ال��دول��ة ب��س��ي��ف

بكي: السُّ وكقول

ه��ي وأن��ت ال��ح��ي��اة ل��ي ت��ع��ود ح��ت��ى أن��ت��ه��ي ال ال��ه��وى ع��ن ش��ئ��ت ك��ي��ف ك��ن

وكقوله:

ل��ه��ا ل��ه��ا: ف��ق��وال وع��د؟ ب��ال أت��ان��ا ل��ه م��ا ب��ث��ي��ن��ة: ق��ال��ت إن خ��ل��ي��ل��ي
س��ه��ا ال��س��ه��ا، ي��رع��ى ال��ل��ي��ل ط��ول ب��ات وم��ن ب��ه ال��ذي ل��ع��ظ��م م��ش��غ��ول وه��و أت��ى
ب��ه��ا ب��ه��ا، ي��وًم��ا ت��ب��ق ل��م ب��رزت إذا ال��ض��ح��ى ف��ي ب��ال��غ��زال��ة ت��زري ب��ث��ي��ن��ة

وكقوله:

ح��ام س��ام ك��م��ث��ل��ه ف��ل��ي��س وح��ام س��ام ب��ن��ي وح��م��ى س��م��ا

نواس: أبي وقول

رب��ي��ع وال��رب��ي��ع ف��ض��ل وال��ف��ض��ل ال��وغ��ى اح��ت��دم إذا ع��ب��اس ع��ب��اس

بالنثر. خاص والسجع الشعر، يف «كالقافية» النثر يف «الفاصلة» (4)
له تشبيًها سجًعا؛ السجع وُسمي لألكثر، مثاًال كان باآلذان األسماع أبدل ولو (5)
عليها؛ موقوًفا األعجاز، ساكنة تكون أن عىل موضوعة األسجاع وفواصل الحمام، بسجع

بالوقف. إال ذلك يتم وال بينها، يزاوج أن الغرض ألن
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ألن كثريًا؛ قبلها مما أقرص بفقرة السجع يف يؤتى أن يحسن ال أنه يعني (6)
كاليشء يكون منها، أقرص الثانية جاءت ثم لطولها، األوىل من أمده استوىف إذا السجع

املبتور.
كقوله: (7)

م��غ��رم��ا ال��ق��واض��ب ب��ال��ب��ي��ض زل��ت ف��م��ا م��غ��رم��ا ال��ك��واع��ب ب��ال��ب��ي��ض ك��ان وم��ن

وكقوله: (8)

ف��ي ف��ه��و ع��ي��ن��ي إن��س��ان ع��ن غ��اب إن م��ع��ي أه��وى وم��ن ذن��ب ل��ل��ن��وى م��ا

وكقوله:
ج��ه��َال ال��لَّ��ْوم ف��ي أف��رط��َت ه��واه��ا ف��ي الئ��م��ي ي��ا
إال ال��ص��ب��اب��ة وال إال ال��ش��وق ي��ع��ل��م م��ا

وكقوله:

ظ��م��ا ي��ل��ه��ث��ون ح��ي��ارى ف��ظ��ل��وا ق��وم��ي َس��َح��ًرا َس��َرْوا أن ل��م��ا ال��م��اء ع��ن ض��لُّ��وا
ب��م��ا ي��ع��ل��م��ون ق��وم��ي ل��ي��ت ي��ا ف��ق��ل��ت ب��ع��ده��م��و ب��ال��م��اء أك��رم��ن��ي وال��ل��ه

وكقوله:

م��ش��ى إذا م��ن��ه ال��غ��ص��ن ي��غ��ار ظ��ب��ي ه��وى ف��ي ب��اف��ت��ض��اح��ي ق��اٍض ال��دم��ع
وش��ا ق��اٍض م��ن ف��ي��ال��ل��ه أخ��ف��ى ب��م��ا وأوش��ى ش��اه��د ب��وج��دي وغ��دا

وكقوله:

إذا وال ال��ح��ي��اة ق��ي��د ف��ي دم��ت م��ا أرع��وي ال أن��ث��ن��ي ال أن��ت��ه��ي ال
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خامتة
يتبعها وما الشعرية الرسقات يف

لنفسه. وينسبه الغري، كالم الشخص يأخذ أن هي الرسقة:
وسلخ. ومسخ، نسخ، أنواع: ثالثة وهي

تغيري بال مًعا، واملعنى اللفظ السارق يأخذ أن هو أيًضا: انتحاًال ويُسمى النسخ (أ)
محضة، ورسقة مذموم، وهذا بمرادفها، بعضها أو كلها األلفاظ بتبديل أو تبديل، وال

أوس:1 بن معن بقول الزبري بن هللا عبد فعل كما

ي��ع��ق��ل ك��ان إن ال��ه��ج��ران ط��رف ع��ل��ى وج��دت��ه أخ��اك تُ��ن��ص��ف ل��م أن��ت إذا
م��زح��ل ال��س��ي��ف ش��ف��رة ع��ن ي��ك��ن ل��م إذا تُ��ض��ي��م��ه أن م��ن ال��س��ي��ف ح��د وي��ك��ب

الُحْطيئََة: بقول ُفِعل كما بمرادفها األلفاظ تبديل وأما

ال��ك��اس��ي ال��ط��اع��م أن��ت ف��إن��ك واق��ع��د ل��ب��غ��ي��ت��ه��ا ت��رح��ل ال ال��م��ك��ارم دع

اآلخر: فقال

ال��الب��س اآلك��ل أن��ت ف��إن��ك واج��ل��س ل��م��ط��ل��ب��ه��ا ت��ذه��ب ال ال��م��آث��ر ذر
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حسان بقول ُفِعل كما والرتتيب، النظم رعاية مع بضدها، األلفاظ تبدل منه وقريب
عنه: هللا ريض

األول ال��ط��راز م��ن األن��وف ش��م أح��س��اب��ه��م ك��ري��م��ة ال��وج��وه ب��ي��ض

غريه: فقال

اآلخ��ر ال��ط��راز م��ن األن��وف ف��ط��س أح��س��اب��ه��م ل��ئ��ي��م��ة ال��وج��وه س��ود

امتاز فإن النظم، بعض يَُغري أو اللفظ، بعض يأخذ أن هو اإلغارة: أو واملسخ (ب)
اآلخر: قول نحو فممدوح، السبك بحسن الثاني

ال��ل��ه��ج ال��ف��ات��ك ب��ال��ط��يِّ��ب��ات وف��از ب��ح��اج��ت��ه ي��ظ��ف��ر ل��م ال��ن��اس راق��ب م��ن

غريه: قول مع

ال��ج��س��ور ب��ال��ل��ذات وف��از ��ا ه��مٍّ م��ات ال��ن��اس راق��ب م��ن

تساويا وإن مذموم. فالثاني فقط األول امتاز وإن وأخرص، أعذب الثاني فإن
للسابق. والفضل يمدح، وال يذم ال فالثاني

فهو الثاني امتاز فإن وحده، املعنى ارق السَّ يأخذ أن وهو إملاًما: ى ويَُسمَّ لخ والسَّ (ج)
الشاعر: قول نحو أبلغ،

أن��ف��ع ال��م��واض��ع ب��ع��ض ف��ي ف��ل��ل��ري��ث ي��رث وإن ف��خ��ي��ر ي��ع��م��ل إن ��نْ��ع ال��صُّ ه��و

غريه: قول مع

ال��ج��ه��ام ال��م��س��ي��ر ف��ي ال��س��ح��ب أس��رع ع��نِّ��ي س��ي��ب��ك ب��طء ال��خ��ي��ر وم��ن

كقوله: الذم، عن أبعد فهو تماثال وإن مذموم، فالثاني األول امتاز وإن

ذراع��ا أرح��ب��ه��م ك��ان ول��ك��ن م��اًال ال��ف��ت��ي��ان أك��ث��ر ي��ُك ول��م
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اآلخر: قول مع

أوس��ع م��ع��روف��ه ول��ك��ن ال��غ��ن��ى ف��ي ب��أوس��ع��ه��م ول��ي��س

والحل، والعقد، والتضمني، االقتباس، أمور: ثمانية الشعرية بالرسقات ويتَّصل
واالنتهاء. والتَّخلص، واالبتداء، والتلميح،

الحديث، أو القرآن، من شيئًا منظومه أو منثوره املتكلم ن يُضمِّ أن هو االقتباس: (١)
أقرب هو أو البرص كلمح إال يكن «فلم «النثر»: من فمثاله منهما، بأنه يُشعر ال وجه عىل

فأغرب.» أنشد حتى
عليله.» من القول صحيح وأميز بتأويله، أنبئكم «أنا الحريري: قول ونحو

﴿إِنََّما واألنصار الجيوش كثرة الظَلمِة من تُغرَّنك ال األصفهاني: املؤمن عبد وكقول
اْألَبَْصاُر﴾. ِفيِه تَْشَخُص ِليَْوٍم ُرُهْم يَُؤخِّ

قوله:2 الشعر من ومثاله

ي��ل��ع��ُب ال��ه��وى أه��ل ب��أل��ب��اب ل��ؤل��ؤ م��ن ت��ن��ض��د وث��غ��ر
ي��ذه��ب ب��رق��ه س��ن��ا ي��ك��اد ال��ه��وى خ��ط��وب ادل��ه��م��ت م��ا إذا

اآلخر: الشاعر وكقول

ج��م��ي��ل ف��ص��ب��ر ُج��ْرم م��ا غ��ي��ر م��ن ه��ج��رن��ا ع��ل��ى أزم��ع��ت ك��ن��ت إن
ال��وك��ي��ل ون��ع��م ال��ل��ه ف��ح��س��ب��ن��ا غ��ي��رن��ا ب��ن��ا ت��ب��دل��ت وإن

اآلخر: القائل وكقول

يُ��س��ت��ط��اع م��ا ب��ك��ل وأِن��ك��ر ب��ال��ظ��ل��م ت��رَض وال ظ��ال��ًم��ا ت��ك��ن ال
يُ��ط��اع ش��ف��ي��ع وال ح��م��ي��م م��ن ل��ظ��ل��وم م��ا ال��ح��س��اب ي��أت��ي ي��وم
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بعضهم: وكقول

رس��وال ال��ح��ب��ي��ب إل��ى ال��ن��س��ي��م ج��ع��ل��وا أش��واق��ه��م م��ن ال��ع��ش��اق ك��ان��ت إن
س��ب��ي��ال ال��رس��ول م��ع ات��خ��ذت ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ل��ه��م أت��ل��و ال��ذي ف��أن��ا

الشاعر: وكقول

آث��اره��م» ع��ل��ى ن��ف��س��ي ب��اخ��ع «أن��ا داره��م ع��ن م��س��ائ��ًال ف��ل��س��ت ارح��ل��وا

اآلخر: وكقول

م��دل��ه��م��ه ل��ل��ض��الل��ة ل��ي��اٍل ف��ي ال��ه��دى ن��ور ب��ح��ك��م��ت��ي والح
ي��ت��م��ه أن إال ال��ل��ه وي��أب��ى ل��ي��ط��ف��ئ��ون ال��ج��اه��ل��ون ي��ري��د

ومن اللكع وقبح الوجوه، «شاهت الحريري: قول «النثر» يف الحديث من ومثاله
يرجوه.»

عبادة. بالصرب» الفرج و«انتظار زهادة، الفقر وكتمان أيًضا: الحريري وكقول
الشاعر: قول «الشعر» يف الحديث من ومثاله

ف��داره ال��خ��ل��ق س��ي��ئ رق��ي��ب��ي إن ل��ي: ق��ال
ب��ال��م��ك��اره» ��ت ُح��فَّ «ال��ج��ن��ة وج��ه��ك دع��ن��ي ق��ل��ت:

الشاعر: وكقول

ت��ت��ش��ع��ُب ال اآلراء ك��ان��ت ول��و وراث��ة تُ��ْح��َوى األخ��الق ك��ان��ت ف��ل��و
أب ��ه��م ض��مَّ ق��د ال��ن��اس ك��ل أن ك��م��ا ه��وى ��ه��م ض��مَّ ق��د ال��ن��اس ك��ل ألص��ب��ح
وُم��َق��رَُّب ل��ه» م��خ��ل��وق ه��و ل��م��ا ��ر ُم��يَ��سَّ «ك��ل األق��دار ول��ك��ن��ه��ا

القائل: وكقول

ال��وط��ن غ��ري��ب ي��رع��ى ق��ل��م��ا أوط��ان��ه��م ف��ي ال��ن��اس تُ��َع��اِد ال
ح��س��ن3 ب��خ��ل��ق ال��ن��اس خ��ال��ق ب��ي��ن��ه��م ع��ي��ًش��ا ش��ئ��ت م��ا وإذا
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مع الغري» شعر مشهور من «شيئًا كالمه الشاعر ن يضمِّ أن هو والتضمني: (٢)
شعره يزداد وبذلك اللسن؛ وذوي الشعر، نقاد لدى مشهوًرا يكن لم إن عليه4 التنبيه

عبَّاد: بن الصاحب كقول ُحْسنًا،

ال��زم��ن ع��ل��ى ي��ع��دو وم��ن األدي��م ع��رك ي��ع��رك��ن��ي ظ��ل زم��انً��ا إل��ي��ك أش��ك��و
س��ك��ن ب��ال ف��رًدا ف��غ��ادرن��ي ده��ًرا ب��ص��ح��ب��ت��ه م��غ��ب��وًط��ا ك��ن��ت وص��اح��بً��ا
وال��ع��ل��ن ال��س��ر ف��ي م��ج��ت��ه��ًدا ع��ل��ي��ه أق��ص��ره ك��ن��ت وداد ص��ف��و وب��اع
أن��ش��دن��ي ال��ده��ر ق��دي��م ف��ي ي��ك��ن ول��م إَح��ن ع��ل��ى م��ط��ويً��ا ك��ان ك��أن��ه
ال��خ��ش��ن» ال��م��ن��زل ف��ي ي��أل��ف��ه��م ك��ان م��ن ذك��روا أي��س��روا م��ا إذا ال��ك��رام «إن

وكقوله:

ي��ل��ي��ق ب��ح��ال��ي ب��ي��تً��ا ت��م��ث��ل��ت ال��ع��دا وخ��ف��ت ص��دري ض��اق إذا
أط��ي��ق ال م��ا أدف��ع وب��ال��ل��ه أرت��ج��ي م��ا أب��ل��غ ف��ب��ال��ل��ه

للبيع: زيد» «أبو عرضه الذي الغالم قاله ما يحكي الحريري وكقول

أض��اع��وا5 ف��تً��ى وأي أض��اع��ون��ي ب��ي��ع��ي ع��ن��د س��أن��ش��د أن��ي ع��ل��ى

وأصله: محبوس، وهو «للعرجي» األخري فاملرصاع

ث��غ��ر وس��داد ك��ري��ه��ة ل��ي��وم أض��اع��وا ف��تً��ى وأي أض��اع��ون��ي
ب��ن��ح��ري أس��ن��ت��ه��ا ُش��ِرع��ت وق��د ال��م��ن��اي��ا م��ع��ت��رك ع��ن��د وص��ب��ر

يؤخذ أن رشوطه ومن االقتباس، وجه عىل ال مطلًقا النثر» «نظم هو والعقد: (٣)
الشعر. وزن يف ليدخل وينقص؛ فيه الناظم فيزيد بمعظمه، أو لفظه بجملة «املنثور»

كقوله: الكريم القرآن فعقد

ش��اه��دوه ق��د م��ع��ش��ًرا وأش��ه��د خ��ط��ا اس��ت��ق��رض��ت ب��ال��ذي أن��ل��ن��ي
ال��وج��وه ه��ي��ب��ت��ه ل��ج��الل ع��ن��ت ال��ب��راي��ا ق خ��الَّ ال��ل��ه ف��إن
ف��اك��ت��ب��وه» ��ى م��س��مَّ أج��ل إل��ى ب��َديْ��ن ت��داي��ن��ت��م «إذا ي��ق��ول:
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كقوله: الرشيف الحديث وعقد

وت��أت��ل��ف ت��ه��وى رب��ه��ا م��ن ب��األذن م��ج��ن��دة ألج��ن��اد ال��ق��ل��وب إن
م��خ��ت��ل��ف ف��ه��و م��ن��ه��ا ت��ن��اك��ر وم��ا م��ؤت��ل��ف ف��ه��و م��ن��ه��ا ت��ع��ارف ف��م��ا

وكقوله:

َع��ج��ل م��ن اإلن��س��ان خ��ل��ق س��ب��ح��ان��ه ب��ارئ��ن��ا ق��ول واح��ف��ظ ال��ح��ل��م واس��ت��ع��م��ل

كقوله: املوقع، حسن السبك، جيد كان إذا يُقبل وإنما النظم» «نثر هو والحل: (٤)

��م6 ت��وهُّ م��ن ي��ع��ت��اده م��ا وص��دق ظ��ن��ون��ه س��اءت ال��م��رء ف��ع��ل س��اء إذا

غري من سائر، مثل أو مشهور، شعر أو معلومة، قصة إىل اإلشارة هو والتلميح: (٥)
ذكره.

نحو: معلومة، قصة إىل اإلشارة وهو فاألول:

ال��ت��ج��ري وع��ل��م��وك ج��اروا أه��ل��ك ب��در ي��ا
ه��ج��ري ل��ك وح��س��نَّ��وا وص��ل��ي ل��ك وق��ب��ح��وا
ب��در أه��ل ف��إن��ه��م أرادوا م��ا ف��ل��ي��ف��ع��ل��وا

أشار َقبُْل﴾ ِمْن أَِخيِه َعَىل أَِمنْتُُكْم َكَما إِالَّ َعَليِْه آَمنُُكْم ﴿َهْل تعاىل: وكقوله
«يوسف». أخيهم أمر يف السابقة خيانتهم إىل بالنسبة ألوالده هنا كالم يف «يعقوب»

الشاعر: قول ونحو

«ي��وش��ع»7 ال��رك��ب ف��ي ك��ان أم ب��ن��ا أل��م��ت ن��ائ��م أأح��الم أدري ف��وال��ل��ه

الشاعر: قول نحو مشهور، شعر إىل اإلشارة وهو والثاني:

ال��ك��رب س��اع��ة ف��ي م��ن��ك وأح��ف��ى أرق ت��ل��ت��ظ��ي وال��ن��ار ال��رم��ض��اء م��ع ل��ع��م��رو
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اآلخر: قول إىل إشارة

ب��ال��ن��ار ال��رم��ض��اء م��ن ك��ال��م��س��ت��ج��ي��ر ك��رب��ت��ه ع��ن��د ب��ع��م��رو ال��م��س��ت��ج��ي��ر

الشاعر: قول نحو ذكره، غري من سائر مثل إىل اإلشارة وهو والثالث:

ره��ي��ن��ْه ع��ن��دك��م وق��ل��ب��ه ن��س��ي��ت��م��وه ع��ن��ك��م غ��اب م��ن
ال��س��ف��ي��ن��ْه ص��ح��ب��ة ص��ح��ب��ت��ه م��م��ن ال��وف��اء ف��ي أظ��ن��ك��م

واضح سهًال، رقيًقا الكالم أول يجعل أن هو املطلع: براعة أو االبتداء وحسن (٦)
بكليته؛ اإلصغاء إىل السامع يجذب بحيث للمقام، مناسبًا بعده، عما مستقالٍّ املعاني،
داعية االفتتاح حسن إن رشيق: ابن قال عنده. مما يعرف وبه السمع، يقرع ما أول ألنه

الشاعر: قول مثل وذلك النجاح، ومطية االنرشاح،

ال��س��ق��م أع��دائ��ك إل��ى ع��ن��ك وزال وال��ك��رم ُع��وف��ي��ت إذ ُع��وف��ي ال��م��ج��د

براعة وتسمى لطيفة، بإشارة املقصود عىل دلت إذا حسنًا املطلع براعة وتزداد
منه، مقصوده عىل يدل بما كالمه ابتداء يف الناثر أو الناظم يأتي أن وهي استهالل،8

بالترصيح. ال باإلشارة
بمولود: عباد» ابن «الصاحب مهنأ الخازن» محمد «أبي كقول

ص��ع��دا ال��ع��ال أف��ق ف��ي ال��م��ج��د وك��وك��ب وع��دا م��ا اإلق��ب��ال أن��ج��ز ف��ق��د ب��ش��رى

قرص: ببناء التهنئة يف غريه وقول

األي��ام ج��م��ال��ه��ا ع��ل��ي��ه خ��ل��ع��ت وس��الم ت��ح��ي��ة ع��ل��ي��ه ق��ص��ر

الرثاء: يف بك» شوقي «أحمد املرحوم وقول

ال��واف��ي ال��خ��ل��ي��ل م��ن ي��دي��ك أخ��ل��ى م��واف��ي ال��زم��ان ط��ال وإن أج��ل
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االعتذار: يف آخر وقول

ال��م��ه��ي��ب ال��م��ل��ك أي��ه��ا ف��ع��ف��ًوا ل��ه��ي��ب ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ه��م ل��ن��ار

مفتاحه. وأوله قفل الشعر أن األخبار يف جاء وقد
املقصود، الغرض إىل الكالم به ابتدئ مما واالنتقال الخروج هو والتخلص: (٧)
من باالنتقال السامع يشعر ال بحيث بعض، برقاب بعضها آخذًا املعاني تجعل برابطة

واالنسجام. االلتئام لشدة غريه؛ أو مدح إىل نسيب
الشاعر: قول ومنه

ال��ك��اس ف��ي ك��ل��ه ح��دي��ث��ك ف��اج��ع��ل وش��رب��ه��ا ال��م��دام إل��ى ج��ل��س��ت وإذا
ل��ل��ن��اس ال ال��ن��زع ذاك «ل��ل��ه» ف��ل��ي��ك��ن ال��غ��واي��ة ع��ن ن��زع��ت وإذا
ال��ع��ب��اس» «ب��ن��ي ف��ام��دح م��دح��ه��م ف��ي ت��ل��م ل��م ق��وم م��دي��ح أردت وإذا

وقوله:

ف��ت��ب��ددوا ب��ي��ن��ه��م ال��زم��ان وق��ض��ى ف��ت��ش��ت��ت��وا ب��ف��راق��ه��م ال��ن��وى دع��ت

بينهما، رابطة بدون مبارشة، املقصود الغرض إىل الكالم به افتتح مما ينتقل وقد
تمام: أبي كقول «اقتضابًا» ذلك ويسمى

ش��ي��ب��ا ال��خ��ل��د ف��ي األب��رار ج��اورت��ه خ��ي��ًرا ال��ش��ي��ب ف��ي أن ال��ل��ه رأى ل��و
غ��ري��ب��ا س��ع��ي��د أب��ي م��ن خ��ل��ًق��ا ال��ل��ي��ال��ي ص��روف ت��ب��دي ي��وم ك��ل

كالمه آخر املتكلم يجعل أن هو الختام»: «حسن له: ويقال االنتهاء» و«حسن (٨)
املقطع» «براعة تتحقق حتى بالتمام؛ مشعًرا املعنى، صحيح السبك، حسن اللفظ، عذب
الكالم؛ سائر بني من ُحفظ وربما األسماع، يف منه يبقى ما آخر هو إذ الختام؛ بحسن

به. العهد لقرب
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باالنتهاء، مؤذنًا األسماع، يف لذته لتبقى حسنًا؛ مستعذبًا الكالم آخر يكون أن يعني
نواس: أبي كقول وراءه، ما إىل تشوًقا يبقى ال بحيث

ج��دي��ر ف��ي��ك أم��ل��ت ب��م��ا وأن��ت ب��ال��م��ن��ى ب��ل��غ��ت��ك إذ ج��دي��ر وإن��ي
وش��ك��ور ع��اذر ف��إن��ي وإال ف��أه��ل��ه ال��ج��م��ي��ل م��ن��ك ت��ول��ن��ي ف��إن

غريه: وقول

ش��ام��ل ل��ل��ب��ري��ة دع��اء وه��ذا أه��ل��ه ك��ه��ف ي��ا ال��ده��ر ب��ق��اء ب��ق��ي��ت

حجة: ابن وقال

ي��خ��ت��م وال��م��س��ك ال��ط��ي��ب ي��ت��غ��ال��ى ب��ه ب��دى ك��ل��م��ا ن��ش��ره س��الم ع��ل��ي��ك

غريه: وقال

ك��م��ل��ت ف��ق��د م��ع��ال��ي��ه ت��زي��د أن ال ل��ن��ا ي��دوم أن إال ال��ل��ه أس��أل م��ا

هوامش

بضم ومعن — ففتح بضم آخر اسم ويوجد — هذا يف فكرس بفتح الزبري (1)
فسكون. بفتح زائدة بن ومعن وفتح،

نحو: غريه، أو للوزن املقتبس اللفظ يف يسري بتغيري بأس وال (2)

راج��ع��ون��ا ال��ل��ه إل��ى إنَّ��ا ي��ك��ون��ا أن خ��ف��ت م��ا ك��ان ق��د

َراِجُعوَن﴾. إَِليِْه َّا َوإِن هلِلِ َّا ﴿إِن القرآن: ويف
كقوله: الهزل يف مذموًما االقتباس ويكون

ت��وع��دون ل��م��ا ه��ي��ه��ات ه��ي��ه��ات ط��رف��ه ع��ش��اق��ه إل��ى أوح��ى
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ال��ع��ام��ل��ون ف��ل��ي��ع��م��ل ه��ذا ل��م��ث��ل خ��ل��ف��ه م��ن ي��ن��ط��ق وردف

رضبني: إىل االقتباس وينقسم (3)
تقدم. كما آخر معنًى إىل األصيل معناه عن املقتبس اللفظ فيه ينقل ال منه رضب األول:

الرومي: ابن كقول آخر، معنًى إىل ينقل ما الثاني:

م��ن��ع��ي ف��ي أخ��ط��أت م��ا م��دي��ح��ك ف��ي أخ��ط��أت ل��ئ��ن
زرع ذي غ��ي��ر ب��واٍد ح��اج��ات��ي أن��زل��ت ل��ق��د

الكريمة اآلية يف وهو فيه، خري وال نفعه يُرجى ال رجل عن «واٍد» بلفظ كنى فقد
نبات. وال فيه ماء ال «واٍد» بمعنى

سبق. كما تأخري أو تقديم أو نقص أو فيه بزيادة املقتبس اللفظ تغيري أجازوا وقد
أقسام: ثالثة االقتباس أن واعلم

واملواعظ. الخطب يف كان ما وهو مقبول: (أ)
والقصص. والرسائل الغزل يف يكون ما وهو ومباح: (ب)

ذكره. تقدم كما الهزل، يف كان ما وهو ومردود: (ج)

فكقوله: لشهرته عليه تنبيه بال تضمينه أما (4)

ال��ح��زن ف��ي واس��ك ال��ذي ال��س��رور ع��ن��د ت��واس��ي��ه أن ط��رٍّا ال��ب��ري��ة أول��ى
ال��خ��ش��ن» ال��م��ن��زل ف��ي ي��أل��ف��ه��م ك��ان م��ن ذك��روا أي��س��روا م��ا إذا ال��ك��رام «إن

وكقوله:

آس روض��ة ال��غ��ض ال��ش��ق��ي��ق ح��ول وج��ن��ات��ه اط��ل��ع��ت ل��م��ا ق��ل��ت ق��د
ب��اس م��ن س��اع��ة وق��وف��ك ف��ي م��ا ت��رف��ًق��ا ال��ع��ج��ول ال��س��اري أع��ذاره
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تمام: ألبي مشهورة قصيدة مطلع األخري فاملرصاع

األدراس األرب��ع ح��ق��وق ت��ق��ض��ي ب��اس م��ن س��اع��ة وق��وف��ك ف��ي م��ا

كالتورية األصل يف توجد ال نكتة كالمه يف ن املضمِّ يزيد أن التضمني وأحسن
مضمنًا: األصبع أبي ابن قول يف كما والتشبيه،

رب��ارق» ال��ع��ذي��ب ب��ي��ن م��ا «ت��ذك��رت وث��غ��ره��ا ل��م��اه��ا ل��ي أب��دى ال��وه��م إذ
ال��س��واب��ق» وم��ج��رى ع��وال��ي��ن��ا «م��ج��رى وم��دام��ع��ي ق��ده��ا م��ن وي��ذك��رن��ي

املتنبي: الطيب ألبي قصيدة مطلع األخريان فاملرصاعان

ال��س��واب��ق وم��ج��رى ع��وال��ي��ن��ا م��ج��رى وب��ارق ال��ع��ذي��ب ب��ي��ن م��ا ت��ذك��رت

مطاردة عند الرماح يجرون املوضوعني، هذين بني نزوًال كانوا أنهم املتنبي يريد
وعنى العذب، تصغري بالعذاب فأراد اآلخر الشاعر أما الخيل. عىل ويسابقون الفرسان،
بديعة تورية وهذه ريًقا، بينهما وبما بالربق، التشبيه ثغرها بربق وأراد الحبيبة، شفة به
السوابق. الخيل بجريان دموعه وتتابع الرماح، بتمايل قدها تبخرت وشبه بابها، يف نادرة

كقوله: اليسري، التغيري من بأس وال (5)

وأن��ك��روه ال��رش��ي��د ال��ش��ي��خ م��ن وغ��ض��وا غ��ل��ط��وا ل��م��ع��ش��ر أق��ول
ت��ع��رف��وه ال��ع��م��ام��ة ي��ض��ع م��ت��ى ال��ث��ن��اي��ا وط��الع ج��ال اب��ن ه��و

وكقوله:

يُ��ش��ت��َه��ى م��ا ك��ل ع��ن��دي ت��غ��ص ط��ائ��ل ل��ه��ا م��ا ح��ي��اة ط��ول
وال��م��ن��ت��ه��ى ال��م��ب��دأ ت��ش��اب��ه ض��ع��ف��ه ف��ي ال��ط��ف��ل م��ث��ل أص��ب��ح��ت
وبُ��لِّ��غ��ت��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ن إن خ��ان��ن��ي إذا س��م��ع��ي تَ��لُ��م ف��ل��م

سوء يزل لم نحالته؛ وحنظلت فعالته، قبحت ملا البيت: هذا نثر يف نقول (6)
يعتاده. الذي توهمه ويصدق يقتاده،
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الجبارين قاتل السالم عليه أنه يروى للشمس، «يوشع» استيقاف إىل إشارة (7)
يوم ويدخل قتالهم، من يفرغ أن قبل تغرب أن خاف الشمس أدبرت فلما الجمعة، يوم

قتالهم. من فرغ حتى الشمس له فأبقى هللا، فدعا فيه، قتالهم له يحل فال السبت،
بالطلب، يرصح أن دون نفسه، يف ما إىل الطالب يشري أن هي الطلب: وبراعة (8)

البنه. النجاة طلب إىل إشارة أَْهِيل﴾ ِمْن ابْنِي إِنَّ َربِّ َفَقاَل َربَُّه نُوٌح ﴿َونَاَدى نحو:
وكقوله:

وخ��ط��اب ع��ن��ده��ا ب��ي��ان س��ك��وت��ي ف��ط��ان��ة وف��ي��ك ح��اج��ات ال��ن��ف��س وف��ي
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وآراء األعالم العلامء أئمة أقوال
تقدير يف الكبار األساتذة
البالغة كتابجواهر

األزهر: الجامع شيخ النواوي حسونة الفضيلة صاحب املرحوم أستاذي كتب

آله وعىل النذير، البشري النبي عىل والسالم والصالة القدير، العيل هلل الحمد
املنري. طريقه سلكوا الذين وأصحابه

كمال حاز الذي البالغة»، «جواهر كتاب عىل اطلعت فقد بعُد»؛ «أما
الحائز الهاشمي» أحمد «السيد الفاضل األستاذ مؤلفه لحرضة الصياغة،
املعاني بديع بيان عىل اشتمل قد نفيًسا، كتابًا فوجدته — الفضائل لكمال
لصعاب التحقيق طريق مؤلفه حرضة فيه وسلك إشارة، وأبلغ عبارة، بأفصح
مرغوبًا بابه، يف فريًدا فجاء والشواهد، واألمثلة التمارين كثرة مع الشوارد،

لطالبه. ونافًعا
يف السعادة ويمنحه وزيادة، الحسنى مؤلفه يرزق أن تعاىل هللا أسأل
إنه املستقيم؛ الرصاط إىل ويهديه والتعليم، للتعلم ويُوفقه والسيادة، الدارين

جدير. وباإلجابة قدير، يشاء ما عىل

األزهر: الجامع شيخ الببالوي عيل السيد سماحة له املغفور وكتب

اللغات سائر عىل فرشفها البالغة» «بجواهر العربية اللغة تاج رصع من أحمد
هللا إىل داٍع ل وأجَّ بالضاد، ناطق أفصح عىل وأسلِّم وأصيل الصياغة، بكمال
لحكمة» الشعر من وإن لسحًرا، البيان من «إن القائل: محمد سيدنا وهاٍد،
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دينه ونرش الكريم، هللا كتاب صون يف أرواحهم بذلوا الذين وصحبه آله وعىل
القويم.

صنعه، أحكم الذي — البالغة» «جواهر كتاب من جملة تصفحت وقد هذا؛
أحمد «السيد األستاذ الكامل، املجد الفاضل، حرضة ووضعه، تصنيفه وأبدع
بحيث التمام، طرف عىل األدبية الفنون فوائد فرائد جعل فرأيته — الهاشمي»
قرير الفؤاد، مرسور يعود حتى كتابه؛ عىل االطالع من أكثر طالبها يُكلف ال
صعوبة عنها أبعدته طاملا التي املنشودة، ضالته من فيه وجده بما العني،

طائل. بدون وطولها البالغة، فنون مثل يف السابقة املؤلفات
الجزاء، خري االستفادة طالبي عن الجليل األستاذ هذا حرضة هللا فجزى

الدعاء. سميع إنه والنفع؛ الخري فيه ملا ووفقه

املرصية: الديار مفتي عبده محمد الشيخ اإلمام الحكيم أستاذنا املرحوم وكتب

والرسقات والبديع والبيان املعاني علوم يف البالغة» «جواهر كتاب عىل اطلعت
مؤلفه لحرضة يشهد حكيًما، وأسلوبًا عظيًما، كتابًا فوجدته — الشعرية
املستقيم الرصاط إىل هللا هداه الحكيم، والعقل السليم، الذوق بمالك الفاضل

آمني. الضالني». وال عليهم املغضوب غري عليهم أنعمت الذين «رصاط

سابًقا: التوفيقية املدرسة يف املدرس الكناني أحمد الشيخ األستاذ أخونا وكتب

نعمه، من شاء ما شاء من الواهب وضعه، الحكيم صنعه، البديع هلل الحمد
بفضله هدانا نشكره وكرمه، فضله وابل عباده من اصطفاهم من عىل املفيض
ونسلِّم ونصيل والتعليم، العلم أفضل حازوا الذين رصاط املستقيم، الرصاط
األسمى، املقام ذي محمد سيدنا إبراهيم، أبيه بملة املبعوث إبراهيم، أبي عىل
وأصحابه آله وعىل ِعْلًما﴾، ِزْدِني َربِّ ﴿َوُقْل كتابه: محكم يف عليه أنزل الذي

واتباعه. حبه عىل وقوالبهم قلوبهم اجتمعت الذين وأتباعه،
وكان وضعه، العقالء لدى وَحُسَن نفعه، عم ما الكتب خري فإن بعُد»: «أما
خري ملن البالغة» «جواهر كتاب وإن الربهان، قوي الحجة، واضح البيان، متقن
أحمد «السيد األستاذ الفاضل ملؤلفه وصنًعا، اختياًرا وأحسنها وضًعا، الكتب
تقر ما — املفيدة والتصانيف العديدة، التآليف من لحرضته فإن الهاشمي»
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ْفر السِّ هذا سيما ال مضاد، كل بمعجزاته ويفحم بالضاد، الناطقني أعني به
عىل ساطًعا وبرهانًا أمته، ألبناء النية يف إخالصه عىل دليًال جاء الذي الجليل،
غرابة فال ودقق، حقق أن بعد تفرق ما فيه جمع فقد طويته، وحسن وفائه

البيان. وحسن النظري، مراعاة من فيه ملا إنسان؛ كل إليه احتاج إذا
املعاد، إىل وذخًرا كنًزا بفضله ويجعله العباد، باملؤلف ينفع أن أسأل فاهللَ

آمني.
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