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  مــقـدمــــة
  

ن حقائق بالغية ، من خالل    كانت كتب البالغيني املتقدمني تؤلف لتتضمن  ما اهتدوا إليه م
تتبع آيات القرآن و احلديث و كالم العرب شعرا ونثرا ، وحرص العلماء على استيفاء البحث يف 
كل مسألة بالغية ، بذكر مجيع ما يتصل ا ، و لو كان ذلك على سبيل االستطراد و ألدىن 

له ، و كثرت املؤلفات ، مالبسة ، إىل أن اكتمل علم البالغة ، و نضجت أحباثه ، و بسطت مسائ
، وكثرت املسائل اخلالفية ، و تنوعت  و تشعبت األبواب البالغية ، و انقسمت إىل علوم

التأويالت العقلية ؛ مث جاء من ألف املتون املنظومة و املنثورة اليت تسعى إىل اختصار األبواب ، 
 يف منظومة التأليف تميزةوتقريب املسائل من أذهان املتعلمني ، حىت غدت تشكل ظاهرة م

، أدى إىل ظهور شروح هلا ، أكثر  اتساعا ، مث بروز حواشي و تقريرات على هذه البالغي
، بارات فقد كانت ترمي إىل غاية تعليمية يف معاجلة الع. الشروح أوجدا الظروف التعليمية خاصة

 ، و تلفة ، وتعرف نقصهاو النقاش يف تأويل معناها و مبناها ، و الدوران حوهلا لتفهمها بطرق خم
 شحذ الفكر و تكوين ملكة الفهم ها ، و كل ذلك له فائدة يفتذليل صعاا ، و جتلية غموض

( املران على حل املعضالت اللفضية ، و على اجلدل العلمي ، كما حيقق هذا النمط التأليفي و
يقنع بدراسة املنت ، ، فاملبتدئ غرضا تربويا يتمثل يف التدرج يف التحصيل العلمي ) احلواشي

يتفهم ما تضمنه من حقائق موجزة ، مث ينتقل إىل الشرح و هو أوسع و أوىف ، مث يرتقي إىل و
احلاشية ، مث إىل التقريرات ليستويف مافيها من زيادات ليست يف الشرح ، إىل جانب هذا كان 

ها ، وسرعة حفظ املنت عن ظهر قلب عونا للطالب على اإلملام باحلقائق العلمية و حفظ
  .استحضارها و اإلجابة بسرعة عن دقائقها و االستشهاد ا 

  
      لقد مرت البالغة إذن يف مسريا بأطوار اختلفت فيها مناهج العلماء ، و إن احتد القصد يف 

ألدبية و التجريدية و الكالمية التأليف، فتباينت تلك املناهج بني الذاتية و املوضوعية ، وبني ا
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ية ، و بني اإلجياز و اإلطناب ؛ االختصار الذي يصل إىل التعقيد ،  و التجريد ، ويتسم املنطقو
بالتركيز و جفاف املادة ، وقلة الشواهد و ندرة التحليل ؛ و اإلطالة اليت تبالغ يف الشرح و اإلكثار 

سوانح من الشواهد و التحليالت و التعليالت و إرسال القول و إرخاء الزمام خلواطر العقل و 
الفكر ؛ ومنهم من سلك طريقا وسطا بني العناية بالتحليل و رونق التعبري و حالوة املنطق و بني 

  .التعقيد و التجريد 
  

مث إن تعدد املتون و تنوع الشروح و احلواشي و التعليقات و التقريرات قد كون يف حقيقة 
فيدة و اآلراء السديدة و األمر ثروة علمية ضخمة ، خلدت مع الزمان ، وحفلت باملعارف امل

النظرات املبتكرة ، إضافة إىل أن هذه املنظومة التأليفية حفظت نصوصا من أصول و مصادر 
  .ضاعت من يد الزمن ، و مل تصلنا غري أمساؤها

  
على أن اإلعجاب بكل ما ورثناه من هذه الكتب على هذا النمط التأليفي ال مينعنا من أن نقر 

 املستوى  ؛ و لكن هذا ليس أمرا غريبا ، شأن التأليف و املؤلفني ، يف كل بأن منها ما مل يكن يف
زمان و مكان ، أن يكون فيهم اجليد و غريه ، و أن تتفاوت مصنفام يف اجلودة و عدمها ، كما 
أنه ال مينعين يف هذه املقدمة أن أسجل بوضوح  ما أراه من أبرز معامل الضعف يف هذه املصنفات ، 

مة بعض الشروح و احلواشي ، وكثرة ما فيها من نقول أحيانا ، و مضطربة أحيانا و هو ضخا
أخرى ، كما أن بعضها كان حمشوا مبصطلحات الفنون املختلفة ، وكان بعضها مفرطا يف 

  .االستطراد مبناسبة و بغريها 
  

 تشكل جزءا    و مهما يكن من شيء إجيايب أو سليب يف هذه األمناط التأليفية ، فهي يف األخري
كبريا من تراثنا الذي ال يستغين عنه الدارس مهما عال كعبه يف العلوم و املعارف ، و هو يسجل 

  .حبق حقيقة علمية تارخيية هي كون هذه املؤلفات حلقة من حلقات التطور العلمي 
  

الغة و      و ال خيلو عصر من العصور من جمدد  لعلم البالغة ، و لقد مرت بعصور مزهرة ، و الب
إن تعددت مناهج العلماء يف دراستها ، واختلفت و تباينت مسالكهم إليها ، فإن هلا يف النهاية 
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غاية واحدة ، وهي الوقوف على مجال التعبري ، ومعرفة أسرار اجلمل و التراكيب ، و اكتشاف 
  .وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي 

  
قيق التراث العريب ، ال سيما ما ميت بصلة إىل       من هنا كان املنطلق ، و كان البحث يف حت

علوم العربية من حنو و صرف و بالغة وغريها ، و ذلك حبكم ممارسيت للتعليم يف الثانوي ، فقد 
لتعلقي بعلوم البالغة ثانيا ، مث إنه ال خيفى على أحد مدى  اهتممت بالكتب التعليمية أوال ؛   و
هو من يه من أجل الوقوف على ما يتضمنه ذ أن العودة إلأمهية بعث التراث اللغوي العريب ، إ

من جهة و استثمار املعارف يف حل املشكالت اللغوية  األمور اهلامة يف بعث الشخصية العربية
  .الواقعية من جهة أخرى 

  
  :     و لقد كان الختيار هذه الرسالة عدة أسباب أذكر منها 

 سأحتدث عنها إن شاء اهللا تعاىل ، ويكفي هذا األمهية العلمية ملخطوط حاشية الصاوي اليت •
  .السبب حافزا وحده مع اندراج أسباب كثرية حتته 

 . املسامهة يف إثراء املكتبة البالغية السيما من املؤلفات القدمية  •
إخراج كتب الدردير و الصاوي واللذان اشتهرا يف اجلانب الفقهي و التفسري ، مع العلم  •

حنو و صرف و بالغة و (  اجلانب إال بعد أن متكنا من علوم اآللة أما مل يربزا يف ذلك
 ) والعلوم النقلية والعقلية األخرى .. بيان 

وصل حلقات التطور العلمي ، فالباحث يف علم البيان اليوم حباجة ماسة إىل ما توصل إليه  •
 .العلماء القدامى ، ليبين أعماله على ما توصلوا إليه من نتائج 

كيفية التأليف يف القرنني املاضيني ، السيما ما يتعلق باملناهج التعليمية التعريف ب •
  .. ) املطوالت،  املختصرات ، الشروح ، احلواشي (

 . ومن األسباب أيضا تعلقي بعلوم البالغة  •
كون حتفة اإلخوان قد حققت يف نفس اجلامعة يف رسالة املاجستري ، و حتقيق و كذلك  •

ل العمل مكتمال ، فإن طبعت فستطبع كاملة ـ إن شاء اهللا حاشية الصاوي عليها جيع
  تعاىل ـ
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جهل طلبتنا بعلم البيان وعلوم البالغة األخرى مما جعل كتابام ال ترقى إىل املستوى  •
  . املطلوب ، و قد تبني يل ذلك عن قرب حني ممارسيت التدريس يف الثانوية لسنوات عدة

  
س أمحد الصاوي على شرح التحفة أليب الربكات أمحد و ملا وقعت بني يدي حاشية أيب العبا

بن حممد العدوي الشهري بالدردير ، عقدت العزم على أن نسخ هذا املؤلف لتحقيقه ، وعرضت 
عين على ذلك ، ال سيما بعد أن ج فأعجب به ، و شالشريف مريبعيذلك على األستاذ الذكتور 

اوي ملؤلفها الدردير ، فكانت حاشية الصكان الطالب عمرو راحبي بادر بتحقيق شرح التحفة 
  .تتمة هلذا الكتاب و خدمة له 

  : لقد واجهتين صعوبات عديدة يف سبيل حتقيق هذه الرسالة أذكر منها على وجه اخلصوص 
   

  . البحث عن نسخة ثانية وثالثة لغرض التحقيق و هي مسألة ليست بالسهلة  .1
املخطوطة و اليت مل يطبع قسم كبري منها اعتماد املؤلف يف شرحه على العديد من الكتب  .2

حسب علمي و حبثي يف املكتبات ، و هذا جعلين أتباطأ عن العمل كلما وصلت إىل إحالة 
  .على كتاب ال أجده بني يدي 

صعوبة الوصول إىل املسألة يف الكتاب املنقول عنه أو املشار إليه ، فقد يذكر الصاوي   .3
مثلما جنده . علين أضطر إىل مراجعة كتب ذلك املؤلِّف املؤلِّف و ال يذكر الكتاب مما جي

 .عند احلديث عن ابن هشام ، أو شروح السمرقندية و احلواشي عليها 
تعدد املسائل و الفنون  وبالتايل تعدد املراجع ، فاحلاشية واسعة جدا ففيها من علم البالغة  .4

ن و التفسري و علوم و التفسري و النحو و الصرف والعروض ، إضافة إىل علوم القرآ
 ..احلديث و اآلثار و األمثال

ابن يونس و ال يعينه ، ينصرف الذهن إىل علماء كثريين : فحني يقول مثال : األعالم  .5
يطلق عليهم هذا االسم ، مع كثرة األعالم يف عصره اليت يصعب الوصول إىل  ترمجتها ، 

العلم املقصود أم ال ؟ وذلك بعد فينبغي أن تقرأ الترمجة كاملة حىت يتبني لك هل هذا هو 
 . التحقيق و التدقيق و التركيز 
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صعوبة قراءة بعض العبارات  ألسباب كثرية كالتراكيب املعقدة ، أو لعدم الدقة يف ضبطها  .6
أو رمسها من الناسخ ، مثل عدم كتابة اهلمزة و استبداهلا بواو أو ياء و قد أشرت إىل ذلك 

 . يف هوامش التحقيق 
عوبات اليت اعترضتين يف الدراسة أيضا ، احلصول على ترمجة املؤلف فالذين   ومن الص .7

طبعوا كتبه مل يتعرضوا لترمجته ، كما أن كتب التراجم مل تكتب عنه إال معلومات يسرية 
 .و قليلة جدا ، و هذا األمر عطلين كثريا عن إاء هذا التحقيق يف وقته 

 .صعوبة حتديد عنوان الكتاب  .8
وبات أيضا عدم فهم مراد املؤلف إال بالرجوع إىل أصل الشرح ، فكنت و من الصع .9

مضطرا إىل العودة إىل شرح الدردير ، و هذا األمر أيضا كان عسريا علي ، إذ ينبغي 
الذي كان يشتغل يف حتقيقه ، "عمرو راحبي"العودة إىل املخطوط ، و قد قدمه إيل  الطالب 

لتحفة أيضا و هي خمطوطة ، و ملا كانت التحفة هي كما أن ذلك مل مينع من العودة إىل ا
خمتصر للسمرقندية كان لزاما علي أن أعود إليها أيضا ، و هذه األخرية عليها شروح كثرية 

 . وحواشي أيضا 
صعوبة إعطاء عناوين للموضوعات الفرعية لتداخلها ، كعادة املؤلفني القدامى ،  .10

و حاشية الصاوي ) التحفة و شرحها ( ألصل حيث تكون املسائل متداخلة و هذا يقع يف ا
تبع لذلك ، وهلذا ختليت على العديد من العناوين اليت كنت قد استخدمتها يف التحقيق يف 
البداية و أخرجت النص كما كتبه اإلمام الصاوي لألمانة العلمية ، ولعدم التشويش على 

 . القارئ 
تاب يف عصر الصاوي و تقدمي و من الصعوبات أيضا العمل على متييز منهجية الك .11

 . نقد هلا 
  . هذه أكثر الصعوبات اليت واجهتين يف الدراسة و التحقيق 

  
  و قد قسمت البحث إىل قسمني 

  : خصصته للدراسة و قسمته ثالثة أقسام :القسم األول 
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 املؤلف وعصره ،البالغة العربية دراسة تارخيية ،  احلاشية الصاوية على الرسالة الدرديرية يف
  . علم البيان و أمهيتها 

   .مقدمة و أربعة وفصولتوزع على   و  خصصته للتحقيق:القسم الثاين     
 فلم يكتف فيها  اإلمام الصاوي بشرح  مقدمة التحفة ، بل بني فيها سبب كتابته أما املقدمة

ن رسالته ، وكذلك املراجع اليت اعتمدها يف شرحه ، مث شرح البسملة و أفاض يف شرحها م
مث تكلم عن مقدمة املؤلف و شرح قوله .. الناحية اللغوية و البالغية والنحوية والصرفية والفقهية 

  .. و ذكر فيها مسائل عشرة  ، كما ذكر مواصفات الرسالة و حتدث عن موضوعها " أما بعد :" 
  ..ملكنية  فشرح تقسيم االستعارة إىل تصرحيية غري التخييلية و التخييلية و اأما الفصل األول
   يتحدث عن االستعارة املرشحة و اردة واملطلقة ويف الفصل الثاين

  .شرح تقسيم االستعارة إىل أصلية وتبعية الفصل الثالث يف و
  .  جعله للحديث عن أصل االستعارة التصرحيية و املكنية الرابعوالفصل 
  . فتحدث فيها عن الكناية بشكل موجز أما اخلامتة

لغرض من حتقيق النصوص إمنا هو إخراجها كما أرادها  املؤلف ، سليمة صحيحة ،    و ملا كان ا
  : مل أخبل جبهد يف هذا السبيل و قد كان عملي يف هذا التحقيق ممثال فيما يلي 

  ) . أ(أثبت نص شرح الصاوي من النسخة  •
  . قمت بترقيم املخطوطات الثالث واملقارنة بينها و إمتام النقص يف األصل إن وجد  •
  . راعيت يف كتابة النص قواعد اإلمالء احلديثة وعالمات الترقيم  •
  . عزوت اآليات القرآنية اليت وردت يف النص إىل سورها و أمتمتها إن كانت ناقصة  •
  . و أمتمتها إن كانت ناقصة  عزوت األحاديث النبوية الشريفة إىل كتب السنة املشهورة •
• ا إىل خرجت الشواهد الشعرية من دواوين أصحاا أو من املشهور من كتب الشعر وعزو

قائليها ـ إن أمكنين ذلك ـ و بينت حبر الشاهد ، و شرحت غريبه و ذكرت اختالف 
  .الروايات فيه ، و أمتمتها إن كانت ناقصة 

عرفت باألعالم الذين ورد هلم ذكر  يف املنت تعريفا خمتصرا ، وأتبعت الترمجة بذكر أهم  •
  . معرفة املزيد املراجع ملن يرغب يف

  .شرحت بعض الكلمات الغريبة شرحا موجزا  •
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وثقت بعض إحاالت املصنف ونقوله ممن سبقوه ، و يف هذه النقطة وجدت أنه يف الغالب  •
ينقل باملعىن ، كما أن بعض املصادر الزالت خمطوطة وهلذا أعود يف الغالب إىل أصول علم 

  .البالغة املعتمدة عنده كاإليضاح و غريه 
وتركت ..قت على بعض املصطلحات البالغية و النحوية و الصرفية و العروضية عل •

  املشهور منها 
  .حددت أرقام صفحات النسخ الثالث ليتيسر الرجوع إليها واملقارنة  •
 .قمت بعزو األمثال إىل مصادرها إن أمكن مع ذكر مواردها ومضارا  •
  .وضعت صورا للمخطوطات الثالث املعتمدة يف التحقيق  •
  : أحلقت ذا التحقيق جمموعة من الفهارس الفنية  •

فهرس األحاديث النبوية ، فهرس األمثال، فهرس األعالم ،فهرس األبيات .فهرس اآليات القرآنية 
  .الشعرية ، فهرس املراجع واملصادر ، فهرس املوضوعات 

العريب قيمة هذا      إن احلاشية الصاوية رسالة يف علم البيان و ال خيفى على دارسي األدب 
الفن،و أثره يف األدب ، كما أن هذه الرسالة تعىن بالتنظري و التطبيق ، ، فإذا كانت التحفة على 
صغر حجمها موجهة للحفظ ، فإن التعليقات و الشروح عليها إمنا جاءت لغرض مترين الطالب 

تدرب عمليا على شرح يف علم البيان ، فكأن الطالب ال ميكن له أن يتمكن من هذا العلم ما مل ي
الصور البيانية املوجودة يف القرآن و احلديث و كالم العرب شعرا ونثرا ، و هذا ما بنيت عليه 

  .املناهج التعليمية احلديثة 
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و ما جيدر ذكره أن هذه الرسالة صورة صادقة للعصر الذي عاش فيه املؤلف ، فهي تبني لنا    
   .ياة الثقافية ، و كيفية التدوين يف علوم اللغة يف عصره مكانته العلمية من جهة ، كما تبني احل

و يف األخري ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مجيع األساتذة ، و أخص 
 الذي تفضل باإلشراف على الشريف مريبعي: األستاذ الدكتور بالشكراألستاذ املشرف 

مالحظات قيمة ، جعلت البحث هذه الرسالة و قراءا و تصحيحها و تقدمي توجيهات و 
فجزاه اهللا خريا ، و .. خيرج على ماهو عليه اآلن ، و هذا رغم األعباء امللقاة على عاتقه 

  .جعله منارة من منارات العلم 

و كل من أسدى ..     كما أقدم شكري ، و خالص تقديري إلى كل من تحمل جهدا و مشقة 
  .. غفلته الذاكرة و هو بعمله باق و .. و كل من قدم رأيا أو كلمة .. نصيحة 

  

     كما ال يفوتني أن أقدم شكري إلى كل من مد لي يد العون وساعدني من 
  .قريب أو من بعيد إلنجاز هذا العمل 

  .فجزى اهللا الجميع خير الجزاء 
  

  .    و الشكر أوال و آخرا هللا عز و جل فهو نعم المولى و نعم النصير 
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                                       Résumé de la thèse   
 
 
 
    La présente thèse est la présentation et la réalisation du 
manuscrit « traité de rhétorique » s’intitulant : « El Hachia 
Essauoia Aala Erressala Edderdiria Fi ilme El Bayane »de Abi El 
Abbas Ahmed Essauoi Edderdiri ElMaliki (1175-1241h) ,elle est 
répartie en deux parties : 
 
Première partie : consacrée à l’étude, englobe trois chapitres : 
Premier chapitre : l’auteur et son époque. 
Deuxième chapitre : étude historique de la rhétorique arabe. 

Troisième chapitre : El Hachia Essaouia Aala Erressala 
Edderdiria et sa valeur.  

 
Deuxième partie : consacrée à l’établissement et à la réalisation du 
texte. 
 
Concernant le thème du traité, il s’agit d’une annotation à propos 
de l’explication du traité de Cheikh Eddardiri  EL Maliki qui 
s’intitule « Tohfat EL Ikhouane Fi Ilme El Bayane » un des 
traités, naguère, programmés à EL Azhar et dans d’autre 
universités, écoles et zaouïas. « Etohfa », un traité abrégé de la 
« Samarkandia »écrite pour un objectif didactique en faveur des 
étudiants, a fin  de leur permettre de bien retenir les règles  
théoriques en ce qui est de la rhétorique. 
 
L’importance de ce traité a incité Abou EL Abbas Ahmed Essaoui 
à annoter cette explication. 
 
Le traité abordant la rhétorique, englobe un prologue, quatre 
chapitres et un épilogue. 
 
Dans le prologue, l’auteur a expliqué l’introduction de la Tohfa et 
exposé les motivations de l’écriture de ce livre, les références 
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utilisées, il a également expliqué la Basmala du point de vue 
linguistique, morphologique, syntaxique, rhétorique et 
jurisprudentiel. Il a commenté ensuite le prologue de l’auteur, et 
expliqué « EL Majaz ». 

 
Dans le premier chapitre, il a expliqué la répartition de la Istiaara 

en « tasrihia », « Maknia », et « Takhyilia ». 
 

Dans le deuxième chapitre, il a abordé la Istiaara « EL 
Morachaha », « EL Morajaha »et « EL Motlaka » 

 
Dans le troisième chapitre : il a expliqué la répartition de la 

Istiaara en « Aslia »et « Tabaia ». 
Dans le quatrième chapitre, il a évoqué l’origine de la Istiaara 

Tasrihia et la Maknia. 
 

 L’épilogue a été consacré à la Kinaya, évoquée succinctement. 
 

    Ce traité est très valeureux vu qu’il traite de la rhétorique qui 
nous donne une idée sur l’écriture au dix-septième et dix-huitième 
siècle, et sur les méthodes d’enseignement d’antan. C’est un  traité 
scientifique qui fait partie de la didactique de Ouloum EL 
Aarabia. D’autre part, c’est un document historiqueutile, à ceux 
qui comptent étudier l’historique de la didactique de « Ouloum 

EL Aarabia »  
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  :املؤلف وعصره 
  :عصر املؤلف

يف حتقيق املخطوطات أن يتطرق الطالب للحديث عن عصر املؤلف وتقدمي ترمجة جرت العادة     
التراث بعيدا  عن عصره  وجيزة له ، بينما جند من يتحدث يف العصر احلديث عن ضرورة دراسة 

  .و تارخيه بل وحىت مؤلفه 
عصر التأليف له أثره على املؤلف ؛ بل إن البيئة االجتماعية والسياسية    ولكن  الحظت أن 

  .واالقتصادية هي اليت تصنع الرجال ، فقد يعكس عاِلـم عصره 
  

مكانا ، فهو ابن بيئته بالسلب أو باإلجياب ، و  ال ميكن ألي عامل أن يعتزل عصره زمانا و   و
لماء ـ أن يتعرف على البيئة اليت ترعرع فيها هذا على الباحث ـ إذا أراد حتقيق كتاب ألحد الع

  .العامل
احلديث قد  يف هذه املقدمة سأحاول االختصار ما أمكن ألن الكالم عن تاريخ مصر القدمي و   و

  .ال حاجة لنا بتكرار ما ليس لنا حاجة فيه يف مثل هذا البحث  كتب فيه العديد من الباحثني ، و
ث ابتداء عن عصر املماليك و عصر العثمانيني من الوجهة   و لكن من املناسب أن أحتد

 .التارخيية،نظرا ملا له من عالقة  حبياة املؤلف و ظروف كتابة حاشيته اليت  هي حتت الدراسة 
   

م يف أيدي املغول بداية عصر جديد يف تاريخ املشرق 1258يعترب سقوط بغداد سنة         
لعباسية ، و فقدت احلضارة العربية أهم  ركن لدوامها ، و العريب ، فقد سقطت دولة اخلالفة ا

أضحت جحافل املغول تطرق أبواب الشرق العريب ، بعدما كانت احلروب الصليبية قد أكت 
و أصبحت املكتبات فيها خاوية بسبب مصيبة هوالكو ، و بعد ." قواه ، وخربت الكثري من مدنه 

لى األندلس ، أصبح القطران ـ مصر و الشام ـ النكسات اليت سببها زوال سلطان العرب ع
امللجأ الوحيد للعلماء من مجيع األقطار اإلسالمية ، وخاصة بعد انتصار قطز و بيربس يف عني 

    1"جالوت و دحر املغول 
                                                

دار البحوت و الدراسات : املتون و احلواشي و التقريرات يف التأليف النحوي ، جملة األمحدية : عبد اهللا بن عويقل السلمي  1
  .246: ص ) . م 1999 ، أوت ، 4: ع : ديب ( اإلسالمية و إحياء التراث 
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قد و ضعت قبيل هذا أساس سلطنة املماليك ، و هي من جواري "   شجرة الدر "     و كانت
يوب ، اشتراها أيام أبيه ، و حني ولدت له ابنا أعتقها و تزوجها ، و امللك الصاحل جنم الدين أ

هـ أخفت أمر موته 647كانت قوية الشخصية ، تدير امللك عند غيابه ، و ملا مات مقتوال سنة 
، ألن املعارك مع اإلفرنج كانت  ناشبة ، و قد حكمت مثانني يوما ، مث تنازلت بعدها لوزيرها و 

 .2هـ 648دين أيبك ، و بذلك بدأ احلكم اململوكي سنة زوجها الثاين عز ال
 و طهر املماليك مصر و بالد الشام من بقايا الصليبيني ، و صدوا جيوش املغول ، و بذلك      

 سنة ، إىل أن جاء السلطان 270مهدت دولتهم سبيل التنعم بثقافة متصلة ، و قد سيطروا حنو 
  .ى أمرهم هـ ، فغلبهم عل932سليم العثماين سنة 

و بعد ذلك متهد السبيل لقيام اخلالفة العثمانية و بسطت النفوذ على بالد املشرق و املغرب 
و جدير بالذكر هنا أن املفكر و املؤرخ اجلزائري أمحد توفيق املدين كان من املنصفني  العريب، 

غزو االستعماري ألمهية الدولة العثمانية و دورها يف محاية العامل اإلسالمي ، و رد عادية ال
  .األورويب يف املشرق و املغرب على السواء 

و مما ميز هذا احلكم أن السلطان العثماين أصبح يعني باشا ينوب عنه يف كل والية من والياته 
، وجعل لكل باشا ديوانا يشري عليه يف األمور اهلامة ، و كان يتألف من كبار املوظفني و 

ح لضباط اإلنكشارية اختصاص يف إدارة الواليات فاغتروا العسكريني اهلامني ، و بذلك أصب
بقوم ، و كثريا ما تسلطوا على الباشاوات ، فعصوا أوامرهم ، و أمعنوا يف ظلم األهايل ، ونشر 

  .االضطراب و الفساد 
      و جرى العثمانيون على ترك احلكم الداخلي يف الواليات ألصحاب العصبات القبلية ، و 

  . دينية ، كأمراء املماليك يف مصر ، على الرغم من انتهاء حكمهم االستقاليل الرتعات ال
      و حرصت الدولة العثمانية على جعل مهمة  الوالة تكاد تقتصر على مجع األموال و احملافظة 
على الوالية من اعتداء خارجي أو فتنة داخلية ، و هكذا بقي املشرق و املغرب اإلسالميني يف 

                                                                                                                                                   
 
مطبعة عيسى : مصر ( حممد أيب الفضل إبراهيم : ح حسن احملاضرة يف تاريخ مصر و القاهرة ، ت : السيوطي جالل الدين 2

املتون و احلواشي و التقريرات يف التأليف : عبد اهللا بن عويقل السلمي   .39:  ، ص 2: ج ) م 1968البايب احلليب ، 
 .    247: النحوي ،  م س، ص 
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العامل اخلارجي ، بينما كانت أوروبا يف عصر النهضة احلديثة تعمل على تطوير نفسها يف عزلة عن 
  .مجيع ااالت 

     وكان لضعف الدولة العثمانية و حاميتها األثر السيئ على أطراف اخلالفة على مجيع األصعدة 
  . السياسية و االقتصادية و الثقافية 

ليك خاصة و أوائل عصر اخلالفة العثمانية يعد عصر      و لكن ميكن القول أن عصر املما
االزدهار الكامل للدراسات يف علوم العربية عامة يف مصر و الشام ، حيث استقطب هذان 
القطران  العديد من العلماء القادمني من بغداد و األندلس و املغرب ملا حل ا من حروب و غزو 

غ الذروة ، فظهرت املوسوعات و املتون و الشروح خارجي ، مما جعل املصنفات يف هذا العصر تبل
موئل احلضارة اإلسالمية و بغية القاصدين ، و " و احلواشي و التقريرات و هكذا صارت القاهرة 

موطن الدرس و البحث ، و صارت مدارسها تزخر بالطالب و العلماء و املعلمني ، و نشط 
أما عهد األتراك العثمانيني ، , ن و علوم القرآن التأليف فيها يف اللغة و األدب و التاريخ و الدي

فقد كاد مصباح الثقافة ينطفئ فيه ، و مشل األقطار اليت كانت حتت حكمهم  ـ و منها مصر و 
الشام ـ فتور عقلي و هبوط علمي ، إال بصيص من أمل و شعاع من علم كان ما يزال ينري 

   3"طائفة من العلماء 
 أن الدراسات اللغوية قد طرأ عليها عهد جديد متيز النشاط فيه    لكن من اإلنصاف أن نقول

بالشروح و احلواشي و التقريرات و املختصرات اليت دعت الضرورة إىل تصنيفها بعد تصنيف 
املتون ، و أصبحت طابعا شامال لتدريس العلوم و غدت ظاهرة مميزة هلذا العصر العثماين ، 

  . بالتأكيد كثريا من النفع املتوخى منها أظهرت احلياة العلمية فيه ، و حققت
  

   : و احلياة العلمية يف مصر   األزهر
 ، فهو حبق جامعة إسالمية عاملية  لقرون عديدة منارة العامل اإلسالمي يعترب األزهر يف مصر      

رنة تستقطب الطالب و العلماء من مجيع أحناء العامل ، ولكن يف آخر العهد العثماين بدأ يتأخر مقا
  .مع النهضة يف أوروبا ، حيث بقيت براجمه و مناهجه العتيدة تتحكم يف مجيع العلوم 

                                                
 179: ص ) هـ 1413التوزيع ، دار الشواف للنشر و : الرياض ( الوسيط يف تاريخ النحو : عبد الكرمي األسعد  3
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   لقد بقي األزهر منغلقا على نفسه خاليا من العلوم العصرية و مقتصرا على العلوم النقلية و 
  .اللغوية، تدرس فيه بأسلوب قدمي يعتمد على احلفظ قبل كل شيء 

 األزهر يترك و شأنه ، فهو خيتار العلوم اليت يدرسها ، و الكتب اليت فبعد أن يقيد الطالب يف دفتر
يقرأها ، و املدرسني الذين يدرسوا ، و إذا مل جيد من يرشده غرق يف حبر العلوم الذي ال ساحل 

و الطالب ليس يعرف أحد أغاب أم حضر ، تقدم يف العلم أم تأخر ، : " يقول أمحد أمني . له
 صنع ، أما إذا احتاج إىل شهادة ا العام فيما دري ، و ال يسأله أحد ماذوليس ميتحن يف آخر

مدرسية ألمر أم آلخر فما عليه إال أن يكتب الورقة كما يشاء و بالكتب اليت يشاء ، مث مير عليهم 
 ، وإن كان هذا الكالم فيه نوع من املبالغة كوا من أديب أراد 4.. "فيوقعوا يف سهولة و يسر 

  .األزهر كله حتديث 
و أما عن سري الدروس يف األزهر يف هذه احلقبة فكان الطلبة جيلسون إىل الشيخ ، فيبدأ الشيخ 
بقراءة املنت و الشرح مث احلواشي و التعليقات ، ويعترض الشيخ على عبارات املؤلفني ، و جييب 

ديد من العلماء يف على هذه االعتراضات ، و تكثر الترجيحات و االفتراضات ، وهذا ما جعل الع
العصر احلديث يثورون على هذه املناهج و يدخلون احلداثة يف األزهر مثلما فعل حممد عبده و 

  .غريه 
  و على الرغم من النقائص اليت وجدت يف األزهر و اليت كانت موروثة عن عصر الضعف إال أن 

قرويني وغريها قد قامت بدور هذه اجلامعة وغريها من اجلامعات اإلسالمية األخرى كالزيتونة و ال
  . حضاري يف احلفاظ على مقومات الشخصية العربية اإلسالمية 

   تلك إذن صورة عامة عن احلياة الفكرية و السياسية يف هذا العصر ، و قد وقفت عند دور 
 اجلامع األزهر خاصة و قد وصف األمري الشاعر هذا األخري يف رحلته العلمية إىل القاهرة يف رسالة

و أما اجلامع األزهر األغر ، : سيدي : " بقوله )حممد العامري (بعث ا إىل شيخه ابن الغزي 
ليس له على وجه األرض مثيل يف : عمره اهللا تعاىل بذكره اجلليل إىل يوم احلشر ، فبحق أقول 

نبغي ، كثرة العلماء و الطالب و الدروس و التحصيل ، و ال أرى البيان إال قاصرا عن نعته كما ي

                                                
عبد الرمحان :  تقدمي )1990موفم للنشر والتوزيع ، سلسلة األنيس ، (زعماء اإلصالح يف العصر احلديث : أمحد أمني  4

  .بوزيدة، والفكرة منقولة من التقدمي وهي من كتاب حيايت ألمحد أمني بتصرف 
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و ما عسى يقال يف جنة يرى فيها اإلنسان من الثمرات كل ما ينبغي ، و كل علمائه أئمة فحول 
"5.   

  
 : 6ترمجة اإلمام الصاوي

  .  هو أبو العباس أمحد الصاوي اخللويت املالكي الدرديري : ـ امسه  1
من إقليم الغربية مبصر بشاطئ النيل " صاء احلجر " نسبة إىل املكان الذي ولد فيه و هو : الصاوي 

  . اليابس ، يقال صوى يصوي صويا إذا يبس : ، و يف اللغة الصاوي 
تنسب إىل الشيخ حممد اخللويت ، أحد أهل السلسلة ، و يعرفون نسبة إىل طريقة صوفية   :اخللويت 

عن أيضا بالقربشلية نسبة إىل علي أفندي قره باشا أحد رجاهلا ، وهو االسم اخلاص املميز هلم 
اخللوة : " واخللوة أعظم أركان هذه الطريقة ، قال أبو القاسم القشريي . 7غريهم من اخللوتية 

  . 8" صفة أهل الصفوة ، والعزل من إشارات الوصلة 
، إمام دار اهلجرة ، صاحب املذهب )  هـ 197 ـ 93( نسبة إىل اإلمام مالك : املالكي  

لك بتأليف حواشي عديدة على كتب فقهية كانت  وقد خدم اإلمام الصاوي مذهب ما9املشهور
بلغة السالك ألقرب املسالك ، وهي حاشية على الشرح : تدرس يف األزهر يف عصره ، مثل 

  . الصغري للدردير 

                                                
 86: ص ) م1989، 1: بريوت ، دار الفكر ، ط : لبنان (اين عمر موسى باشا ، تاريخ األدب العريب ـ العصر العثم 5
: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، تح ) هـ 1360ت (حممد بن حممد بن عمر بن قاسم خملوف :ينظر ترمجته يف  6

سركيس  .1460، رقم الترمجة 522: ، ص 1: ج  ): 2003 ، 1: دار الكتب العلمية ، ط : بريوت ( عبد ايد خيايل 
  ،606، 523 ، 376: ، ص 1: معجم املطبوعات العربية و املعربة ج : 

   .34:  ، ص 1: ج ) بريوت ، دار اجليل : لبنان ( عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار : عبد الرمحان اجلربيت :  7
 50: الرسالة القشريية ص  8
 17: ص ) م 1992 ، 2: دار الفكر ، ط : بريوت (لفقهية مالك حياته و عصره و آراؤه ا: حممد أبو زهرة : ينظر . 9

( عبد ايد خيايل : شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، تح ) هـ 1360ت (؛حممد بن حممد بن عمر بن قاسم خملوف 
   . 275:  ، ص 5: ج :  ؛ األعالم 205:  ، ص 2: ج  ): 2003 ، 1: دار الكتب العلمية ، ط : بريوت 
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الذي الزمه كثريا وأخذ عنه العديد من العلوم يف الفقه واللغة 10 نسبة إىل شيخه : الدرديري 
  . ة حبواشي وتعليقات عديدة واألدب، وهلذا خدم شروحه لكتب كثري

 هـ بصاو احلجر بشاطيء النيل مبصر ، 1175 ولد الشيخ أمحد الصاوي سنة : ـ مولده 2  
وكان والده من كبار األولياء ، فكان منشؤه يف بيت علم و أدب و ذكر ، مما كان له األثر الكبري 

  . يف حياته العلمية 
رعرع فيها  األثر الكبري على حياته ال سيما كون والده  كان للبيئة اليت ت: ـ نشأته العلمية 3  

من كبار األولياء ، فحفظ القرآن يف بلده يف الكتاتيب القرآنية ، مث انتقل إىل اجلامع األزهر وذلك 
 هـ فانتظم يف سلكه ، وجد يف حتصيل فنونه ، وكان األزهر آنذاك حمط أنظار 1187سنة 

لث ثالث مراكز علمية يف العهد العثماين بعد أفول جنم العلم طالب العلم واملعرفة ، حيث كان ثا
  . بالبالد املشرقية مثل الزيتونة بتونس ، القرويني باملغرب األقصى 

 وكانت تدرس يف األزهر العديد من العلوم الشرعية كالتفسري والعقيدة والفقه واألصول 
وض واإلنشاء وغريها ، فراح والفرائض وكذلك علوم اللغة كالنحو والصرف والبالغة والعر

ويف . يبحث عن شروح متون ألفت يف هذه العلوم اليت كانت شائعة و مربجمة يف األزهر يف عهده 
جامع األزهر عاصر العديد من العلماء كان الكثري منهم ممن حضر جمالسهم وتتلمذ عليهم ، و 

 من شاركه يف الدرس أخذ هذه العلوم من أفواههم حيث كان نابغة بني أصحابه شهد له كل
  . بالذكاء و الفطنة ، وأنه كان حسن األخالق ، مقبال على اإلفادة و االستفادة ، قانعا متورعا 

   :شيوخه  ـ 4 
لقد عاصر اإلمام الصاوي العديد من العلماء حضر جمالس الكثري منهم ، و تتلمذ عليهم و من أهم 

در بوجود امسه يف فهارسهم نذكر الشيخ شيوخه الذين صرح هو باألخذ عنهم ، وأشارت املصا
  : الكبري الذي خدم الصاوي كتبه ونسب إليه أال و هو 

كان يكربه وجيله ، ويتضح ذلك لنا جليا من خالل مقدمة حاشيته  :الشيخ أمحد بن حممد الدردير
أمحد فريد زمانه ووحيد أوانه ، اجلامع بني الشريعة واحلقيقة ، موالنا الشيخ : " حيث قال فيه 

                                                
 .أيت ترمجته ستت 10
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صاحب وقته ، وإمام عصره يف املعقول واملنقول ، حبر البحور ، و : " ، ويقول أيضا " الدردير 
  منهل      

شيخنا ومالذنا وقدوتنا وشيخ مشاخينا ، وأستاذهم وقدوم أيب الربكات ، شهاب الدين ، القبول
  " . املنري أمحد بن حممد الدردير العدوي املالكي اخللويت 

ذا الشيخ بإجياز يف هذه املقدمة وذلك نظرا لتعلق حاشية الصاوي بالتحفة ، واليت هي   وأترجم هل
  . مشروحة من قبل الدردير نفسه 

  ولد أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد العدوي أبو الربكات املصري األزهري املالكي الشهري 
 وفيها حفظ القرآن و تعلم مبصر) أسيوط ( هـ ببين عدي مبحافظة 1127، ولد سنة 11بالدردير 

 و الفقه و األدب ، و ترعرع يف وسط علمي ، حيث كان والده معلما ةمبادئ النحو و اللغ
للقرآن ، و لكنه تويف و ابنه الدردير ابن عشر سنني ، و مل مينعه ذلك من مواصلة طلبه العلم  

بن عبد الكرمي بن حممد بن فالتحق باألزهر وأخذ عن علماء كثريين ، منهم الشيخ أمحد بن احلسن 
هـ ، وأبو العباس أمحد بن  1096يوسف بن كرمي الدين الكرميي الشهري باجلوهري املولود سنة 

( مصطفى بن أمحد الصباغ اإلسكندري املالكي ، والشيخ أبو احلسن بن أمحد العدوي املولود سنة 
هـ ، ومشس 1171، وكذلك حممد الدفري املتوىف سنة ) هـ 1189هـ وتويف سنة 1112

 هـ وغريهم كثري ، وخترج على يديه العديد من 1181الدين احلفين الشافعي اخللويت املتوىف سنة 
صاحب احلاشية أبو العباس أمحد الصاوي اخللويت صاحب الترمجة ، وأبو : العلماء نذكر منهم 

 حممد بن أمحد هـ، ومشس الدين أبو عبد اهللا1224الربيع سليمان بن حممد الفيومي املتوىف سنة 

                                                
 232: ،ص 1: ج )1992، 10: بريوت ،دار العلم للماليني ط :لبنان (الزركلي خري الدين ، األعالم : ينظر ترمجته يف  11

 312: ص  ،8: ج )1995مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ، :مصر (تاريخ األدب العريب : ؛كارل بروكلمان 
عبد الرمحان اجلربيت   ؛293: ، ص 1:ج )1947املطبعة اجلديدة ،: املغرب (رس فهرس الفها: ؛عبد الكرمي الكتاين 315ـ
ت (حممد بن حممد بن عمر بن قاسم خملوف   ؛144، 35، 32: ،ص 2: عجائب اآلثار يف التراجم واألخبارج : 

م الكتب العربية معجم املؤلفني وتراج: ، عمر كحالة 516:، ص2: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ج) هـ 1360
و قد ترجم عمرو راحبي للشيخ الدردير يف رسالة  . 67:  ، ص 2: ج )  ، 1957دمشق ، مطبعة الترقي ، : سورية (

 بإشراف األستاد الدكتور الشريف مريبعي ، 2005شرح حتفة اإلخوان يف علم ااز تقدمي وحتقيق جبامعة اجلزائر: املاجستري 
. 
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بن عرفة الدسوقي األزهري ، وأبو اخلريات مصطفى العقباوي ، والشيخ حممد بن عبد الرمحان 
  . هـ وغريهم من طلبة العلم 1208هـ واملتويف سنة 1122األزهري املولود جبرجرة سنة 

  :   وله مؤلفات عديدة نذكر منها 
  .شرح خمتصر خليل يف الفقه املالكي 

  . ملذهب مالك ، منت يف فقه مالك أقرب املسالك 
  . رسالة يف متشاات القرآن 

  . نظم اخلريدة السنية يف التوحيد وشرحها 
  . التوجه األسىن بنظم األمساء احلسىن 
  . حتفة اإلخوان يف آداب أهل العرفان 

  . رسالة يف شرح صالة السيد أمحد البدوي 
  . رسالة يف االستعارات الثالث 

ين والبيان واملسماة بتحفة اإلخوان يف علم ااز وهي اليت شرح الدردير وحاشية رسالة يف املعا
  . الصاوي 

م وصلي عليه باألزهر ودفن بزاويته اليت 1786هـ املوافق لـ 1201  تويف الشيخ الدردير سنة 
  . أنشأها 

 ، ولد  مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي األزهري:الشيخ الدسوقي 
بدسوق، حفظ القرآن وجوده على الشيخ حممد املنري والزم حضور املشايخ الصعيدي والدردير 
واجلربيت وحممد بن إمساعيل النفراوي ، وتصدر للتدريس فأفاد وأجاد فكان فريدا يف تسهيل املعاين 

أللباب ، وكان وتبيني املباين ، وكان درسه جيتمع فيه أذكياء الطالب واملهرة من ذوي األفهام وا
لني اجلانب، وصاحب دين متني، وعدم تصنع و ال يرتكب تكلفا يف التعاظم وفخامة األلفاظ 

خلف عدة مؤلفات . وهلذا كثر اآلخذون عليه واملترددون إليه ، وكان اإلمام الصاوي أحد مثراته 
ه ، و حاشية على حاشية على خمتصر السعد للتفتزاين ، وحاشية على خمتصر الدردير يف الفق: منها 

شرح اجلالل احمللي على الربدة و حاشية على كربى السنوسي و على صغراه يف العقيدة ، تويف 
  .12م1814هـ 1230سنة 

                                                
 520:، ص2: ن قاسم خملوف ، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،جحممد بن حممد بن عمر ب 12
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 األزهري  الشهري باألمريالسنباوي أبو عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن عبد القادر بن عبد العزيز  
هـ ، و قدم مصر حافظا 1154، ولد سنة وهو لقب جده األدىن  أصلهم من املغرب،نزلوا مصر 

للقرآن وهو ابن تسع سنوات وجمودا له على الشيخ املنري ، حضر دروس أعيان عصره كالصعيدي 
هـ والبليدي ، وأجازوه 1181والتاودي حني ذهب للحج سنة )  سنة 20الزمه أكثر من ( 

وأجازوه . احلنفية واحلنبلية إجازة عامة ، وأخذ عن أعالم غريهم من أئمة املالكية والشافعية و
وكان من تالميذه إضافة إىل الشيخ الصاوي ابنه حممد ، والدسوقي وعلي . إجازة عامة أيضا

الزوايل املهدوي وصاحل بن عبد اجلبارالفرشيشي والشيخ مصطفى العقباوي والشيخ حجازي ، له 
زهرية وعلى شرح امللوي عدة مؤلفات غاية يف اإلتقان واإلجادة منها حواشي على الشدور واأل

  .هـ 1232على السمرقندية وتويف سنة 
و دون اإلطالة يف ذكر شيوخه ، حيث وجدت يف شجرة النور الزكية حني تصفحت تراجم 
العلماء الذين عاصرهم أنه مذكور يف عداد تالميذهم وقد أخذ عنهم ، حيث قال يف الرسالة اليت 

  : ومن هؤالء" . اخييأخذت عن مشاخيي ومشايخ مش" :قيد التحقيق
  الشيخ حجازي بن عبد اللطيف العدوي األزهري ، أبو عبد اهللا حممد بن داود بن سليمان 

( ، أبو العباس أمحد بن موسى بن أمحد بن حممد البيلي العدوي ) هـ 1207ت ( اخلربتاوي 
هـ ، أبو 1214، أبو حممد عبد العليم بن حممد الضرير ت ) هـ 1213هـ ـ 1141

، أبو اخلريات مصطفى ) هـ 1221هـ ـ 1154( ح صاحل بن حممد بن صاحل السباعي الفال
و غريهم ) هـ 1224ت ( ، أبو الربيع سليمان بن حممد الفيومي ) هـ 1212ت ( العقباوي 

  . كثري 
  :   آثاره ـ5

 لقد كان للشيخ الصاوي مكانة علمية يف األزهر الشريف ، حيث كان مستفيدا من علماء عصره 
 الذين أجازوه يف العديد من العلوم ، و ذه اإلجازات  تصدر للتدريس ، فالتف حوله الطلبة من ،

املشرق واملغرب ، واملتصفح لكتاب شجرة النور الزكية الذي ترجم لعلماء املالكية جيد أن العديد 
 والنحو ، من العلماء أخذوا العلم عنه ، و يف الوقت ذاته تفرغ للتأليف يف فنون عدة كالتفسري

  : وغريها ؛ ومن مؤلفاته نذكر .. والبالغة والعقيدة 
  . األسرار الربانية والفيوضات الرمحانية على الصوات الدرديرية  •
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بلغة السالك ألقرب املسالك وهي حاشية على الشرح الصغري ألقرب املسالك لشيخه  •
  . أمحد الدردير وهي كتاب يف الفقه املالكي 

جالل الدين حممد بن أمحد احمللي و جالل الدين : مامني  اجلليلنيحاشية على تفسري اإل •
 . عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي 

. حاشية على أنوار الترتيل للبيضاوي ، و هو كتاب يف التفسري على قانون اللغة العربية  •
الشهاب اخلفاجي ، السمرقندي : و قد وضع عليه العديد من العلماء حواشي منهم 

 .ئيين اإلسفرا
 .حاشية على شرح اخلريدة البهية للشيخ أمحد الدردير يف علم الكالم  •
 .شرح منظومة الدردير ألمساء اهللا احلسىن  •
 . الفرائد السنية على منت اهلمزية  •
 . و حاشية على شرح حتفة اإلخوان يف علم البيان للدردير و هي اليت بصدد التحقيق  •

  : وفاته  ـ 6
 الشيخ أيب العباس أمحد الصاوي اخللويت املالكي كانت باملدينة املنورة اليت جتمع املصادر أن و فاة

  .م 1825هـ املوافق لـ 1241تويف فيها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، و كان ذلك سنة 
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 ية علم البالغة دراسة تارخي
وضع احلاشية الصاوية على الرسالة لاملبحث  التعرف على عصر املؤلف و حياته يأيت هذا بعد

  .الدرديرية يف سياق التآليف البالغية 

  : احلاجة إىل تدوين علوم اللغة  .1
  

من املعلوم أن اللغة كانت ملكة راسخة على ألسنة العرب متكنهم من التعبري الفصيح العفوي،     
 ؛ و لكن 13صناعة اللغوية ، وكان األوائل يرون أن اللغة العربية للعرب بالطبع والقوة بعيدا عن ال

هذه امللكة و السليقة و السجية اللغوية عند العرب بدأت تتالشى بعد القرن الرابع اهلجري، وذلك 
جليل فصار الناشئ من ا" ملخالطة العرب العجم املستعربني ، و لتأثر البيئة العربية بلغات أخرى 

يسمع يف العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى غري الكيفيات اليت كانت للعرب ، فيعرب ا عن 
مقصوده لكثرة املخالطني للعرب من غريهم ، و يسمع كيفيات العرب أيضا ، فاختلط عليه األمر، 

                                                
  .275: ، ص 1: ابن جين ، اخلصائص ، ج  13
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و أخذ من هذه وهذه ، فاستحدث ملكة ، وكانت ناقصة عن األوىل ، وهذا معىن فساد البيان 
 .14"لعريب ا

   ومن هذا املنطلق حاول الغيورون على اللغة مجعها و تدوينها ، ووضعوا هلا شروطا ومقاييس 
و رغم ذلك مل يستطيعوا احلد من تطور اللسان العريب ، فظهرت .. دقيقة، حمددة زمانا ومكانا 

  .بذلك لغات خاصة باحلواضر كمرحلة أوىل من التحول اللغوي 
  .اللغة و ظهرت اللهجات احمللية يف األقطار العربية إىل غاية عصر املؤلف مث بدأت العجمة تصل 

  
  :واقع اللغة يف عصر املؤلف  .2

  
      ال شك أن اللغة هي تعبري عن اتمع ، واتمع العريب اإلسالمي يف هذا العصر  ـ كما 

ر آنذاك عصرا أسلفنا ـ كان عبارة عن عامل متقلب األوضاع يف مجيع امليادين ، وكان العص
أصبحت فيه احلضارة العربية اإلسالمية ـ اليت مسحت ألوروبا بالنهضة ـ عاجزة عن أن ختطو 
خطوة واحدة إىل األمام ؛ بل إا تتقهقر تقهقرا واضحا ، فبينما كان العامل املسيحي خيرج من 

ها ، و هكذا التخلف الذي كان يتخبط فيه ، كانت أزمة العامل العريب اإلسالمي قد بلغت أوج
ومل يكن ... أصبح هذا العامل مسرحا لالحنالل والتجزئة و التفكك وعدم االستقرار واملؤامرات 

  .هذا الوضع سائدا يف مصر فحسب، بل كان يسود العامل العريب كله 
  

   و إذا تتبعنا واقع التأليف يف عصر املؤلف املطبوع و املخطوط ، فإننا جنزم باحندار املستوى 
ي يف ذلك الوقت ، ألن الناس تأسرهم العادات املتوارثة ، وجترفهم يف تيارها ، أو يبدو أن اللغو

الكتابة وفق الطريقة الشكلية الفارغة قد استمرت زمنا طويال ، وكانت هي املثل طوال العصور 
  .الوسطى إىل غاية عصر االحنطاط ، و توارثها اخللف عن السلف 

  

 :أمهية البالغة  .3
                                                

دار : الشارقة (ضياء الدين رجب شهاب الدين : ، تح ) الدر املصون بتهذيب مقدمة ابن خلدون ( ابن خلدون ، املقدمة  14
  .768: ص )  م1،1995: الفتح، ط 
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لقول هنا أن أذكِّر بوظائف اللغة كوا وعاء للثقافة ، و أداة االتصال والترابط بني من نافلة ا
  .. األفراد واجلماعات ، ووسيلة التعبري عن األفكار واملشاعر 

وتأيت البالغة لتحقق بعضا من وظائف اللغة العربية لدى الطالب ، فهي مادة تكشف للطالب 
تنمي فيهم حاسيت التذوق و النقد ، و القدرة على املفاضلة بني عن دقائق اللغة العربية وأسرارها و 

األساليب ؛ لذا فلعلم البالغة أمهية كبرية يف تعليمية اللغة العربية ، فالبالغة هي العلم الذي يضع 
األسس اجلمالية لتذوق األدب اجليد ، ملا تقوم به من الكشف عن القوانني العامة اليت تتحكم يف 

ي ، فهي تقوم امللكات ، وترشد الذَّوق ودي املوهبة األدبية يف نفس املبدع جبانب االتصال اللغو
  .أا تساهم يف نظم الكالم بصورة صحيحة 

    كما تعد البالغة أحد العلوم األساسية يف علم اللغة ، وهلا دورها األساسي يف إدراك املعىن 
 .فوسنا يف أحسن صورة وفهمه، فهي تعيننا عل بناء املعاين الكامنة يف ن

   إن الغرض من تدريس البالغة و البيان يتجلى يف متكني الناشئة من استعمال اللغة يف نقل 
أفكارهم إىل غريهم بطريقة تسهل عليهم إدراكها ومتثلها ، و ذلك من خالل فهم خصائص البيان 

  .وإدراك ما فيها من مجال 
سرار البالغة القرآنية ، ومواطن اإلعجاز يف القرآن   إن دراسة البالغة تساعد املرء على فهم أ

الكرمي، وذلك من جهة حسن التأليف و براعة التركيب ، و ما يتضمنه من إجياز بديع و اختصار 
و , لطيف ، وما فيه من حالوة ، و سهولة كالم ، و عذوبة و سالسة إىل غري ذلك من حماسنه 

ا أهداف نقدية تتمثل يف التذوق والوقوف على أسرار ليست للبالغة أهداف دينية فقط ، وإمنا هل
الكالم ، ومتيز بني اجليد والرديء من منثور الكالم و منظومه ، و هلا هدف نقدي ينعكس على 

  .صناعة األدب و التأليف فيه 
   ويف هذه الدراسة ال أتطرق ملاهية البالغة وتعريفها يف اللغة و االصطالح ، وعالقتها بالبيئة 

بية، و القرآن و احلديث و التراث ، والكالم عن وصف البليغ عند العلماء ، وحاجة العرب العر
فهذه املسائل و غريها موجودة يف كتب النقد و البالغة ؛ و لكن .. للبالغة ، ومفهوم اإلعجاز 

اويـة يف ينبغي احلديث عن نشأة البالغة و مراحل التأليف فيها ، ليتبني لنا مكانة الرسالة الص
  .مكتبة البالغة 
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  : نشأة البالغة العربية ومراحل التأليف فيها .4
  :نشأة البالغة العربية •

نشأت البالغة بشكل فطري يف العصر اجلاهلي ، و تناوهلا العرب بفطرم الصافية وسليقتهم    
 شبه العربية ، و أكدت ذلك ما احتوته كتب األدب و النقد ، و قد انتشرت األسواق األدبية يف

اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ، وكان الشعراء يترددون عليها ، فيتبارون بالشعر فيما بينهم يف هذه 
االس األدبية مث حيتكمون فيما بينهم ، فكانت فنون األدب هذه و ما يدور حوهلا من مالحظات 

  15عديدة هي البذور األوىل يف حقل البالغة العربية 
للقرآن الكرمي األثر الكبري يف ظهور البالغة ذا الشكل عند العرب ، وإذا مث جاء اإلسالم ، فكان 

كان القرآن من العوامل ذات الفائدة يف ظهور البالغة ذا الشكل عند العرب ، فإن احلديث 
النبوي هو اآلخر كان من الروافد األساسية من حيث االعتناء به باعتباره مصدرا من مصادر 

  .16التشريع 
ك أسباب أخرى هلا دورها يف إثارة هذا النشاط البالغي و ظهوره ، فقد كان لالطالع   و هنا

األثر امللموس يف هذا الظهور .. على ثقافات األمم األخرى وآداا كاهلند و اليونان و بالد فارس 
بترمجة مؤلفات أرسطو يف املنطق ، إذ تركت حركة ) هـ143(، السيما بعد أن قام ابن املقفع 

  17.رمجة هذه أمهية جليلة يف حياة البالغة العربية الت
و من املعلوم أن العهد العباسي شهد صراعات نشبت يف القرن الثاين اهلجري بني أنصار احملافظة    

والتجديد ، و من آثار هذه الصراعات ظهور مصنفات كثرية ذات فائدة كبرية يف البالغة العربية ، 
  .. املعتز و موازنة اآلمدي ، و وساطة القاضي اجلرجاينكسرقات أيب نواس ، و بديع ابن

  

                                                
بية رؤية نظرية تطبيقية حموسبة رمحان عبد علي اهلامشي ؛ فائزة حممد فخري العزاوي ، تدريس البالغة العرعبد ال: ينظر  15
  117: ص ) م 2005دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، : عمان (

 بسط القول يف فقد) ت : مكتبة رحاب ، د : اجلزائر (مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبالغة النبوية :  ينظر  16
  .هذا املوضوع 

س ، . عبد الرمحان عبد علي اهلامشي ؛ فائزة حممد فخري العزاوي ، تدريس البالغة العربية رؤية نظرية تطبيقية حموسبة م  17
   . 117: ص 
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   . 18مراحل التأليف يف علم البالغة و أهم املصنفات •
مترمجة حول البالغة   ـ كان القرن الثاين اهلجري أول عصر شهد نشأة آراء كثرية أصيلة و1  

 ، ويف تدوين وعناصرها ، بعد فساد امللكات ، وقد أخذ العلماء يف حبث أصول بالغات العرب
  : أهم ما يؤثر من ذلك  و. الفصاحة  آرائهم يف معىن كلمة البالغة و

 هـ ـ يف البالغة ، و تفسري ابن 210وصية بشر بن املعتمر ـ من زعماء املعتزلة وتويف حنو عام 
املقفع للبالغة ، و تعريف العتايب هلا ، و وصية أيب متام للبحتري تدخل يف هذا الباب ، و يقول 

و يف البيان والتبيني  للجاحظ حتديد للبالغة كما .. " خري الكالم ما قل ودل ومل ميل :"لبحتري ا
:  هـ إىل ثالثة أنواع 260يراها حكيم اهلند ، ويقسمها الكندي فيلسوف العرب املتوىف عام 

هو فنوع ال تعرفه العامة و ال تتكلم به ، و نوع بالعكس ،  و نوع تعرفه و ال تتكلم به و "
و ذكر بزر مجهر حكيم الفرس فضائل الكالم ورذائله يف كلمة مترمجة رواها صاحب " أمحدها
  . إىل آخر هذه الكلمات واآلراء . املوازنة 

 ـ مث ألفت بعد ذلك كتب جتمع كثريا من اآلراء و الدراسات املوجزة حول البالغة و 2  
و الفصاحة للدينورى )  هـ 207:ت( جماز القرآن أليب عبيدة: و من هذه الكتب , حبوثها

و التشبيه و التمثيل للفضل بن نوخبت ، و صناعة الكالم للجاحظ ، ونظم )  هـ 280:ت(
و يف الكامل إشارات ملسائل كثرية .. القرآن و التمثيل له أيضا ، و البالغة و قواعد الشعر للمربد 
غة للحراين ، و قواعد الشعر لثعلب  و يف البالغة ، و كذلك الرسالة العذراء البن املدبر ، و البال

عليه  شروح كثرية ، و البالغة و اخلطابة للمروزي،  و املطابق و اانس البن احلرون و ذيب 
 306ت (الفصاحة أليب سعيد األصفهاين ، و إعجاز القرآن يف نظمه و تأليفه للواسطي املعتزيل 

ظم القرآن البن اإلخشيد ، وكذلك البن ون).  هـ 368ت ( ، وصنعة البالغة للسريايف)هـ 
ومن ... وكتاب الرد على من نفى ااز يف القرآن للحسن بن جعفر )  هـ 316ت(أيب داود 

  ).  هـ 378: ت (هذه الكتب أيضا املفصل يف البيان ، والفصاحة للمرزباين 
: فت فيها خاصة هي    على أن أهم الكتب اليت تناولت بعض مسائل البالغة بالبحث ، أو اليت أل

. كتاب مجهرة أشعار العرب أليب زيد القرشي ، ففي مقدمته حبوث موجزة طريفة تتصل بالبالغة 
وكتاب البيان والتبيني للجاحظ ، و هو أهم ما ألف يف هذا الطور من كتب تتصل ببالغات 
                                                

  .اإليضاح ، املقدمة ، بتصرف  18
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 عصر اجلاحظ، العرب نثرا و شعرا ، و تتعرض لتحديد البالغة و ما حوهلا من آراء كانت ذائعة يف
و فيه كثري من حبوث البالغة ، فهو يعرف االستعارة ويتكلم على السجع ويشري إىل التفصيل و 

واجلاحظ . التقسيم و االستطراد و الكناية و األمثال و االحتراس و القلب و األسلوب احلكيم 
و ما ذهب إليه ابن أول من تكلم على املذهب الكالمي و يرى البالغة يف النظم ال يف املعاين و ه

و اجلاحظ يشيد باإلجياز ، كما يدعو يف البيان كثريا إىل ترك الوحشي والسوقي، وحيث , خلدون 
على اإلفهام و الوضوح ، و على ترك التعمق و التهذيب يف صناعة الكالم ، إىل غري ذلك من شىت 

كما يقول أبو هالل ، فهي وال يضري اجلاحظ أن كانت دراساته موجزة مفرقة .. ما دونه يف البيان
على كل حال ذات أثر كبري يف نشأة البيان ، و هي اليت أوحت إىل كثري أن يعدوا اجلاحظ 

  .ومن اخلطأ التهوين بأثر اجلاحظ يف البيان . الواضع األول لعلم البيان 
 حيث "البديع "  ـ وقد بدأ التدوين يف البالغة على يد ابن املعتز الذي ألف كتابه القيم 3  

كانت البالغة قبله ختتلط بغريها من العلوم حيث يواجه من يبحث يف البالغة أو يسعى إىل تعلمها 
  .املشقة الكبرية وحال ذلك بينه وبني تذوق البالغة تذوقا أدبيا 

، وبعد قليل ظهر نقد النثر كما ظهر نقد الشعر لقدامة " قواعد الشعر " مث ثعلب الذي ألف كتابه 
 هـ ، مث 395مث كتاب الصناعتني أليب هالل املتوىف عام .  هـ 337توىف عام بن جعفر امل

كتاب املوازنة لآلمدي ، والوساطة للجرجاين ، وإعجاز القرآن للباقالين ، وسر الفصاحة البن 
  . سنان اخلفاجي ، و العمدة البن رشيق و مها أكثر الكتب اتصاال بالبالغة 

 هـ 471بد القاهر اجلرجاين شيخ البالغة العربية واملتوىف عام  ـ مث جاء بعد ذلك أبو بكر ع4  
  : فألف يف البالغة كتابني جليلني مها 

ـ أسرار البالغة ، وفيه دراسات واسعة تتناول حبوث علم البيان من تشبيه وجماز  •
  . واستعارة وفيه شرح للسرقات وبعض ألوان البديع 

كما أنه حتدث فيه عن . ول علم املعاين ـ دالئل اإلعجاز ، وفيه حبوث كثرية هي أص •
  . الكناية وعن التمثيل وااز واالستعارة والسرقات أيضا 

وليس هناك اختالف عند البالغيني على أن البالغة حققت أوج ازدهارها وقوا على يد "
الشيخ اجلرجاين ، ولكنها أصيبت بالقصور والضعف على يد علماء غري أدباء اهتموا أكثر ما 
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 هتموا يف قواعد اللغة والتعريف مبصطلحاا من دون تركيز على الذوق األديب السليم لذا ا
 19."أصبحت البالغة على يد هؤالء خالية من األصالة 

، " اية اإلعجاز "  ـ وبعد عصر اجلرجاين حبث الزخمشري يف تفسريه ، و الرازي يف كتابه 5  
 الدين بن مالك صاحب املصباح ، و التنوخي صاحب و ابن األثري صاحب املثل السائر ، و بدر

  . ، وكثري من العلماء يف البالغة والفصاحة " األقصى القريب "
 هـ تلميذ 626  ومن  أهم هؤالء العلماء يف هذا الطور أبو يعقوب السكاكي املتوىف عام 

م الثالث منه ، ، و جعله أقساما و خص البالغة بالقس" املفتاح " احلامتي ، الذي ألف كتابه 
و بذلك متيزت علوم البالغة و مباحث كل . املعاين ـ البيان ـ البديع : وقسمها إىل ثالثة أقسام 

  . علم منها بالتفصيل 
  و الفلسفة و املنطق تغلب على السكاكي إىل حد كبري ، من حيث كان يغلب الذوق والطبع 

  . على عبد القاهر 
  . االبتكار يف حبوث البالغة وتدوينها تدوينا كامال   و بذلك تنتهي مراحل التأليف و 

تلخيص املفتاح : هـ فألف يف البالغة كتابيه 739 ـ وجاء اخلطيب القزويين املتوىف عام 6  
وقد ألف اإليضاح ليكون كالشرح لتلخيص املفتاح ومجع فيه كثريا من آراء عبد . واإليضاح 

  . رح القاهر و السكاكي يف شيء من التنظيم و الش
و على منت التلخيص كثرت الشروح و احلواشي والتقارير ويف مقدمتها األطول للعصام ، 

  :وهذه أهم كتب البالغة وشروحها يف هذا العهد... واملطول للسعد و شروح التلخيص و سواها 
 651:ت(، و التبيان البن الزملكاين ) هـ 629: ت( قوانني البالغة لعبد اللطيف البغدادي

، )  هـ654: ت(، و بديع القرآن البن أيب األصبع ) هـ 654:ت(و املعيار للزجناين ، ) هـ
، و التبيان ) هـ 786:  ت (و شرحها الكرماين)  هـ756: ت(والفوائد الغياثية للعضد 

، )  هـ 749: ت (، و الطراز ليحىي ابن محزة العلوي )  هـ743:  ت(لشرف الدين الطييب 
و السمرقندية للسمرقندي وهي رسالة يف )  هـ 773: ت(وعروس األفراح للسبكي 

  .  هـ 880االستعارات ، وتويف السمرقندي عام 
                                                

لعربية رؤية نظرية تطبيقية حموسبة ، ص عبد الرمحان عبد علي اهلامشي ؛ فائزة حممد فخري العزاوي ، تدريس البالغة ا 19
:119  
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  .  ـ شروح املفتاح للسكاكي 7  
  . شرحه بتمامه املوىل حسام ) أ   ( 
والترمذي و " . مفتاح املفتاح " يف )  هـ 710: ت( وشرح القسم الثالث منه الشريازي) ب  (

، )  هـ 791 ـ 712( ، والسعد ) هـ 745: ت (ي ، و اخللخايل هو معاصر للشرياز
 هـ ، و عماد الدين الكاشي ، 803الذي ألفه عام " املصباح " يف )   هـ 816: ت(والسيد 

وله رسالة يف حل املتشاات اليت أوردها اخلطيب على املفتاح ، و األري سلطان شاه ، 
)  هـ769: ت(والشربيين )  هـ 951: ت (، و شيخ زاده) هـ 962:ت(وطاشكربي زاده 

و له على شرحي السعد  ) 834: ت(  هـ ، و الفناري642، و اخلوارزمي  و قد فرغ منه عام 
  . ، وسواهم  )940: ت(و السيد تعليقات ، وابن كمال باشا 

  : واختصر القسم الثالث منه ) ج  (
)  هـ 756: ت(، و اإلجيي ) هـ 739 ـ 666(، و القزويين ) هـ 990: ت(  املعانيجي 

" املصباح يف اختصار املفتاح " يف )  هـ686: ت(يف الفوائد الغياثية ، و بدر الدين ابن مالك 
و اختصر " ضوء املصباح على ترجيز املصباح " املراكشي ، مث شرحه ومساه " املصباح " ونظم 

، مث شرحه يف جملدين يف " ضوء املصباح " ، و مساه )  هـ 718: ت(هذا املختصر ابن النحوية 
  " . مصباح الزمان يف شرح املصباح " كتاب أسفار املصباح عن ضوء املصباح ، وحملمد ابن خضر 

و انتهى من تأليفه عام " املطول على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين "    هذا و قد ألف السعد 
 فرغ ابن يعقوب من تأليف و..  هـ 756 هـ ، كما انتهى من تأليف خمتصر املطول عام 748

و انتهى ابن السبكي من تأليف شرحه ..  هـ 1108سنة  شرحه على خمتصر السعد يف مكناسة
و انتهى الدسوقي من ..  هـ 758على خمتصر السعد يف مجادى األوىل عام " عروس األفراح " 

  .  هـ 1210كتابة شرحه على خمتصر السعد يف شوال عام 
  

  : االستعارات الرسالة السمرقندية يف .5
بني ) احلاشية الصاوية على الرسالة الدرديرية(  وحىت يتبني لنا معرفة موقع الرسالة اليت بني أيدينا 

حلقات سلسلة مؤلفات البالغة وجواهر عقدها ، ينبغي أن نتكلم عن الرسالة السمرقندية 
لفقه احلنفي و البالغة ، وهو لصاحبها أبو القاسم بن أيب بكر الليثي السمرقندي العامل بالتفسري و ا
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هـ و 888من رجال القرن التاسع اهلجري ، فلقد ولد يف النصف  األول منه ، ومات بعد سنة 
حاشية على تفسري البيضاوي، حاشية على املطول للتفتزاين ، الرسالة السمرقندية يف : من آثاره 

  .. االستعارات ، شرح الرسالة العضدية للسيد الشريف اجلرجاين 
  والرسالة السمرقندية من أشهر الرسائل اليت ألفت يف هذا العلم و قد أقامها على ثالثة عقود 
األول يف ااز و الثاين يف حتقيق معىن  االستعارة بالكناية ، والثالث يف حتقيق قرينة االستعارة 

  .بالكناية 
 من و قف عليها من و قد كتب هلذه الرسالة من الشهرة ما جعلها تنال عني الرضا عند كل

علماء األمة بعد السمرقندي ، فتناولوها بالشرح و التحشية و االختصار و النظم ، خملفني لنا يف 
ذلك مكتبة يف الدرس البالغي الغين مادة و فكرا ، و الناظر يف تاريخ بروكلمان ، و فهارس 

  .املخطوطات العربية و غريها يتبني له ذلك 
 للوصول إىل الرسالة اليت بني أيدينا و اليت هي مصادر اإلمام وسأختصر هنا هذه القائمة

  .الدردير وتلميذه الصاوي 
  :  ـ الشروح 1

شرح رسالة االستعارات لعصام الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاه احلنفي األسفراييين  •
: ت (، و على هذا الشرح حاشية ياسني بن زين الدين العليمي ) هـ951: ت(

و هناك حواشي كثرية جدا .اعتمدمها الصاوي يف شرحه التحفة و قد ) هـ1061
مثل حاشية أمحد فوزي ، املسماة احلاشية اجلديدة على عصام الفريدة ، وحاشية .

  ..الصبان وحاشية األنبايب 
شرح رسالة االستعارات لعبد امللك بن مجال الدين بن صدر الدين بن عصام الدين  •

 )هـ1037: ت(األسفرائيين 
أوضح اإلشارات إىل رسالة : املسمى ) 1140: ت(مد بن حممد الدمياطي شرح حم •

 .اخلواجة أيب القاسم السمرقندي يف االستعارات 
ألمحد بن عبد الفتاح ) الشرح الكبري( عقد الدرر البهية يف شرح الرسالة السمرقندية  •

لوي للم) الشرح الصغري (وكلك خمتصر عقد الدرر , ) هـ1181:ت(امللوي اريي 
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و قد أقيم على هذا املختصر غري حاشية شأنه شأن شرح العصام ، و من بني . أيضا 
 : هذه احلواشي اليت جند اإلشارة إليها يف رسالة الصاوي نذكر 

املوسومة بنتائج الفكر ) هـ1209: ت (حاشية أيب العباس أمحد بن يونس املصري اخلليفي 
 .ومثر املؤلفات 

  .وغريمها ) هـ1232: ت (محد األزهري املعروف باألمري حواشي حممد بن حممد بن أ
  ) هـ1214: ت (حنور احلور العني ألمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا الشرقاوي  •
زهر الرياض الزكية الوافية ملضمون السمرقندية لعبد احلافظ بن علي املالكي  •

 ) .هـ1303:ت(
 :  ـ احلواشي على السمرقندية 2

  )هـ1250:ت(ار حاشية حسن بن حممد العط •
وعليها تعليقات لغري ) هـ1277:ت(حاشية إبراهيم بن حممد الباجوري  •

 .واحد من العلماء
املسماة بلقط ) هـ1288: ت(حاشية أيب عائشة حممد بن حممد الدمنهوري  •

 .اجلواهر السنية على الرسالة السمرقندية 
 )هـ1304:ت(حاشية أمحد زين دحالن  •

 :  ـ املنظومات3
 عبد الفتاح امللوي صاحب الشرحني الكبري و الصغري و أول نظمه نظم أمحد بن

  ]:الرجز[
  ومفرد ااز و هو كلمة       يف غري ماهي له موضوعة 

  .و قد شرح امللوي نظمه 
  ] .السريع[وأول نظمه  ) هـ1278: ت(نظم حممد عياد الطنطاوي 

  .محدا لريب مانح البيان     فاتح باب العلم لألذهان 
  .مع حاشية على هذا النظم ) هـ1278:ت(مد عياد الطنطاوي نظم حم

  : ـ املختصرات 4
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مع شرح له على هذا ) 11من علماء القرن (خمتصر حممود بن حيدر اهلكاري 
  .املختصر

املوسوم بتحفة اإلخوان يف علم البيان ، وقد ) هـ1201: ت(خمتصر أمحد الدردير 
  .شرحه بنفسه 

وعلى حاشية ) هـ1241: ت (ام الصاوي املصري وعلى هذا الشرح حاشية اإلم
   .تبيان البيان لعلي بن حسن البوالقي: الصاوي تعليقات بعنوان 

  
وهناك مؤلفات جديدة ظهرت يف البالغة يف عصر احلواشي ، كما ظهرت يف العصر احلديث 

  . عدة مؤلفات يف البالغة فيها لون من التهذيب والتنسيق وحسن األخذ و االختيار 
 ظهرت الدراسات اللغوية احلديثة مع ظهور اللسانيات وفروعها املختلفة ، وظهور اجتاهات مث

النقد األديب احلديث ، فأفاد العلماء منها أميا إفادة ، فهناك من أعرض عن علم البالغة القدمي و 
و هناك من ، ..ارمتى يف أحضان األسلوبية الغربية و علم الداللة و السيميائية مبختلف اجتاهاا 

  .بقي حمافظا على البالغة األصيلة متشبثا ا ،  وهناك من مزج بني هذا وذاك 
  .    وبذلك تنتهي مراحل التأليف يف البالغة منذ نشأا حىت اآلن 

  والشك أن ذه املقدمة يتبني للقارئ موقع الرسالة احملققة بني مؤلفات علم البالغة 
  .علينا تعليقات كثرية قد تثقل منت التحقيق فيما بعد وعلمائها، والشك أن هذا خيتصر 

  
 : املتون و الشروح و احلواشي و التقريرات  .6

الناظر يف الدراسة التارخية للبالغة يتبني له أن التأليف يف علومها  كان على أشكال متعددة و إن 
تون و الشروح امل: ذلك بعد أن كانت تؤخذ البالغة من النصوص األدبية ، و هذه األشكال هي 

 .و احلواشي و التقريرات 
  : 20  املقصود باملنت و الشرح و احلاشية و التقرير  

                                                
دار البحوت و الدراسات : املتون و احلواشي و التقريرات يف التأليف النحوي ، جملة األمحدية : عبد اهللا بن عويقل السلمي  20

  .249: ص ) . م 1999 ، أوت ، 4: ع : ديب ( اإلسالمية و إحياء التراث 
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 مصطلح يطلق عند أهل العلم على مبادئ فن من الفنون مجعت يف رسائل صغرية خالية من :املنت 
  .ير حتفة اإلخوان للدرد: االستطراد و التفصيل و الشواهد و األمثلة إال يف حدود الضرورة مثل 

 عمل يتوخى فيه توضيح ما غمض من املتون، و تفصيل ما أمجل منها ، و هو يتراوح :الشرح 
شرح الدردير : بني الطول و القصر ، السهولة و العسر ، و فيه الوجيز و الوسيط و البسيط ، مثل 

  .للتحفة 
د منها حل ما  إيضاحات مطولة دعت إليها ظاهرة انتشار املتون و الشروح ، و قد قص:احلاشية 

استغلق من الشرح ، وتيسري ما يصعب فيه ، و استدراك ما يفوته ، و التنبيه على اخلطأ، و اإلضافة 
  . النافعة ، و زيادة األمثلة و الشواهد ، و ذلك مثل حاشية الصاوي على شرح التحفة 

 مما يعن هلم  هو مبثابة هوامش كان يسجلها العلماء و املصنفون على أطراف نسخهم ،:التقرير 
من اخلواطر و األفكار على نقطة معينة أو نقاط متعددة ، و ذلك أثناء قيامهم بالتدريس من 

  . تقرير البوالقي على احلاشية الصاوية : الشروح و احلواشي ، مثل 
  .   و هذا النمط من التأليف له عدة إجيابيات و عليه عدة مآخذ 

  :و معوقات حتصيلها واقع  علم البالغة دراسة وتدريسا ـ  7
    و مما سبق يتبني للمتتبع ملؤلفات املتأخرين يف علوم العربية ـ السيما علوم البالغة اليت هي حمل 
الدراسة ـ أن هذا العلم قد خرج عن اهلدف الذي تأسس ألجله يف بداية عهده ؛ فالدارس قد 

 بيانه ، و إذا أردنا أن نعرف يعيش مع هذه املؤلفات سنوات طويلة ال يعتدل لسانه و ال يستقيم
األسباب اليت أدت إىل ذلك تبني لنا أن امللكة اللسانية غري علوم صناعة العربية ، و ميكن أن نوجز 
أهم الصعوبات اليت ميكن أن تعيق طالب علم البالغة  لتعلم هذا العلم و تصده عن احلذق فيها 

  : منها
  

  : املطوالت  •
اليت قد تزيد األمر .. ع واآلراء و اجلدل واالفتراضات والتأويالت متوج بالفرو"  وهذه املؤلفات 

 ، وهذا التطويل واإلطناب و 21" عسرا و تعقيدا ، إىل جوار االستطرادات و التنبيهات و اللغات 

                                                
  . 137: ص ) 1971عامل الكتب ، دط،:القاهرة ( نظر ابن خلدون امللكة اللسانية يف: حممد عيد  21
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كثرة التفريعات يف هذه الكتب جيعلها هدفا لذاا ، و يفوت املقصود منها ، و هذا خروج ا عن 
ئت هلا ، و من جهة أخرى يعسر على املتعلم احتواءها و دراستها كلها ، و طبيعتها اليت أنش

مما أضر بالناس يف حتصيل العلوم و الوقوف على : " االشتغال ا إضاعة للعمر ، يقول ابن خلدون 
غاياته ، كثرة التآليف و اختالف االصطالحات يف التعليم ، وتعدد طرقها ، مث مطالبة املتعلم 

ستحضار ذلك ، فيحتاج املتعلم إىل حفظها كلها أو أكثرها و مراعاة طرقها ، و ال يف والتلميذ با
 ، أي دون حتصيل تلك 22" عمره فيما كتب يف صناعة واحدة إذا جترد هلا فيقع القصور و البد 

العلوم منها ، و هذا ما جعل ابن خلدون يعترب هذه الكتب و إن كانت هلا فائدة يف كوا جتعل 
ميارس اللغة وقت قراءا ، كما أا جمال علمي واسع للمتخصصني الذين يريدون دراسة اللسان 

اللغة يف حد ذاا ، ولكن تلك التفريعات العقلية و املنطقية قد تكون عائقا و سببا يف فساد ملكة 
  .اللغة 

  
  : املختصرات  •

د يكون عائقا يف اكتساب و هي اليت تسمى باملتون ، و هي كثرية جدا ، وهذا النوع من الكتب ق
ملكة اللغة ، فهي من ناحية تسبب صعوبات علمية و تقنية ، و من ناحية أخرى ال ختضع 

  .للمقاييس العلمية مما جيعلها قاصرة عن حتقيق األهداف املرجوة منها 
  

  : كثرة التآليف  •
قريرات و التعليقات   فمكتبة البالغة إذا مجعنا املختصرات و املطوالت و الشروح و احلواشي و الت

و هذا و ال شك من أهم العوائق يف .. غنية مبؤلفاا مع اختالف األحجام و طرائق العرض 
  .اكتساب هذا العلم ، و لكن يف الوقت ذاته له أمهيته يف إثراء املعارف لدى املتخصصني 

  : تعدد املذاهب  •
العلماء ، و قد سامهت يف توسيع إذا كان لعلم النحو مدارسه و مذاهبه فإن للبالغة مذاهب عند 

دائرة املؤلفات ، و االختالف يف املسائل و املناهج ؛ بل إن البالغة أنتجت فرقا يف تاريخ األمة 

                                                
   .725: املقدمة ، ص : ابن خلدون  22
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.. اإلسالمية مثلما جند يف احلديث عن ااز ، و الصفات اإلالهية و غري ذلك من املسائل العقدية 
غة هذا االختالف يف املذاهب ، فاملسألة الواحدة قد و املبتدئ حيول بينه و بني اكتساب ملكة البال

  .تتعدد األقوال فيها و تتضارب 
  

  : تعدد املناهج  •
يف التأليف لتعدد املذاهب و املدارس     من العوائق اليت علقت بعلم البالغة تعدد املناهج و الطرائق

  . ، فاختلفت بذلك املصطلحات و تكاثرت 
  :احلفظ دون الفهم  •

 العوائق أيضا حيث كان التعليم يف األزهر ، و الفكر التربوي فيه يرى أن تعلم البالغة     وهو من
وهذا .. و اإلملام ا أو حفظها لوحدها و ترديد قواعدها و التشدق ا كفيل بإتقان ملكة التعبري 

يشبه مبن يطلب من مهندس معماري ماهر أن حيفظ قواعد و أصول ختصصه أن يبين له عمارة ، 
أو كحال من حيفظ قوانني املرور ..  ال يوفر له من مواد البناء شيئا ، أو ال يوفر القدر الكايف مث

، فمن غري الالئق    23  ! عن ظهر قلب ، لكنه ال ميارس السياقة العملية ، فكيف تكون النتيجة ؟
 املقابل رصيده أن نطلب من املتعلم التعبري اجليد بناء على حمفوظات القواعد الصماء ، و يكون يف

اللغوي عاجزا ، ومنت اللغة عنده فقريا ، فما ينبغي عليه هو توظيف القواعد و فهمها ، ال حفظها 
عن ظهر قلب ، ال سيما ما جنده يف املختصرات و املتون القدمية اليت ال تعىن بالشواهد األدبية ؛ 

 القرآن و احلديث و من كالم لكن املتتبع للشروح و احلواشي جيدها غنية بالشواهد األدبية من
و هذا ما .العرب شعرا و نثرا ،  و هذا يساهم يف اكتساب ملكة البالغة من خالل النصوص 

  .نشاهده بوضوح يف احلاشية الصاوية 
  : التجريد يف القواعد  •

   يرى العديد من العلماء املتخصصني يف علوم التربية احلديثة أنه ينبغي االبتعاد باملتعلمني من 
الولدان عن التجريد ما أمكن ، و البالغة يف عصر الشيخان الصاوي و الدردير ، صارت قواعد 
جمردة ، و اصطالحات بعيدة عن التطبيق الفعلي للكالم ، و التعليم هو تعويد التلميذ على أن 
                                                

املدرسة العليا : اجلزائر (دور احملفوظ األديب يف منو ملكة اللسان العريب  لدى املتعلمني : ابن حويلي األخضر ميدين  23
  . 39: ص  ) 19: لألساتذة ـ بوزريعةـ جملة املربز ، ع 
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حكم يف ميارس فيما بعد ما تعلمه بنفسه ؛ فبقدر ما ترسخ فيه وسائل التعليم اليت تعلمها بقدر ما يت
و التجريد ال حيقق هذا التعود ، بل حيققه التعليم احلسي أكثر ، ال سيما . استعماله هلا عندما يكرب 

  . إذا تعلق األمر باللغة، فممارستها و تداوهلا أدعى إىل ترسيخ امللكة 
عصور    هذه مجلة من العوائق و املظاهر اليت ميزت املنظومة التأليفية يف تعليمية البالغة يف ال

  .املتأخرة 
  
 
  

  احلاشية الصاوية على الرسالة الدرديرية يف علم البيان و أمهيتها 
  
  : ـ أمهية الكتاب موضوع التحقيق 1

  : 24لقد حصر العلماء مقاصد التأليف اليت ينبغي اعتمادها وعدوها سبعة 
سائل و استنباط العلم مبوضوعه ، وتقومي أبوابه و فصوله و تتبع مسائله ، أو استنباط م .1

  .مباحث تعرض للعامل احملقق ليحرص على إيصاهلا لغريه لتعم املنفعة 
أن يقف على كالم األولني و تآليفهم فيجدها مسغلقة على األفهام و يفتح اهللا له يف فهمها  .2

 .، فيحرص على إبانة ذلك لغريه ممن عساه يستغلق عليه لتصل الفائدة ملستحقها 
خطئ يف كالم املتقدمني ممن اشتهر فضله ، وبعد يف اإلفادة أن يعثر املتأخر على غلط  أو  .3

فيودع ذلك الكتاب ليقف الناظر على .. صيته ، و يستوثق من ذلك بالربهان الواضح 
 .بيان ذلك 

أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول حبسب انقسام موضوعه ، فيقصد  .4
ئل ليكمل الفن بكمال مسائله و فصوله و املطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك املسا

 ال يبقى للنقص فيه جمال 

                                                
  721: املقدمة  ، ص : ينظر ابن خلدون  24
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أن تكون مسائل العلم قد وقعت غري مرتبة يف أبواا وال منتظمة ، فيقصد املطلع على  .5
 .ذلك أن يرتبها و يهذا 

أن تكون مسائل العلم مفرقة يف أبواا من علوم أخرى ، فيتنبه بعض الفضالء إىل موضوع  .6
و جيمع مسائله ، مثلما وقع يف علم البيان مع عبد القاهر اجلرجاين و أيب ذلك الفن ،

 . يوسف السكاكي وغريمها 
أن يكون الشيء من التآليف  اليت هي أمهات الفنون مطوال مسهبا ، فيقصد بالتأليف  .7

تلخيص ذلك  باالختصار و اإلجياز و حذف املتكرر إن وقع ، مع احلذر الضروري ألال 
 . ملؤلف األول خيل مبقصد ا

    فهذه مجاع املقاصد اليت ينبغي اعتمادها بالتأليف و مراعاا ، و قد أوردت هذا الكالم خمتصرا 
من مقدمة ابن خلدون ، ألصل إىل أمهية الكتاب موضوع الدراسة و التحقيق ، فال شك أن اإلمام 

 . الصاوي مجع مقاصد عدة مما ذكر آنفا 
ليحفظها ( عمد إىل السمرقندية فاختصرها لغرض تعليمي من ذلك أن اإلمام الدردير  •

فهي مبثابة مذكرة يف علم البيان  ) الطلبة فترسخ القواعد النظرية يف علم البيان يف أذهام 
فحفظ املنت عن ظهر قلب عون على اإلملام باحلقائق .، وهذا مقصد من مقاصد التأليف 

  .العلمية و سرعة استحضارها 
  . هذا املختصر ، و هذا مقصد آخر أن الدردير شرح •
وثالثا و هو املهم أن اإلمام الصاوي وضع حاشيته على هذا الشرح و ذلك مقصد أمسى  •

، وهذا يبني مدى ) غرض تعليمي ( حيث أن هذا التأليف جاء استجابة حلاجة الطلبة  
 العلم ، و احتكاك العلماء بطلبتهم يف ذلك العصر و تفقد الصعوبات اليت جيدوا يف تلقي

  . العمل على تذليلها 
كما أن اإلمام الصاوي عمد إىل إصالح بعض األخطاء املوجودة يف الشرح ، وعلق عليها  •

، ألن شيخه الدردير مشهور جدا يف عصره ، و وثق الناس مبعارفه ، و اشتهر مؤلفه ذلك 
ة مصادر شيخه يف اآلفاق ، فقلما يتطرق الشك إىل ما جاء فيه ، فعمد الصاوي إىل مراجع

، وكذلك العودة إىل أمهات   كتب البالغة ، و أصلح ما رآه خطأ و رجح ما يراه 
  .. راجحا 
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كما أن  اإلمام الصاوي وجد يف شرح شيخه صعوبة يف الفهم ، و وجد سندا اعتمد عليه  •
وهو طلب بعض طلبته منه كتابة تعليقات على ذلك الشرح كما بينت سابقا ، فما كان 

  .أن حرص على إبانة ما استغلق على الطلبة و أودعه يف كتابه هذا منه إال 
ومن جهة أخرى فإن أمهية هذا الكتاب تتمثل يف كونه يتعلق بعلم البيان ، و غري خاف  •

على دارسي األدب العريب قيمة هذا الفن ، و أثره يف األدب ، كما أن هذه الرسالة تعىن 
ة على صغر حجمها موجهة للحفظ ، فإن التعليقات بالتنظري و التطبيق ، فإذا كانت التحف

و الشروح عليها إمنا جاءت لغرض مترين الطالب على علم البيان ، فكأن الطالب ال ميكن 
له أن يتمكن من هذا العلم ما مل يتدرب عمليا على شرح الصور البيانية املوجودة يف 

يت عليه املناهج التعليمية القرآن و احلديث و كالم العرب شعرا و نثرا ، و هذا ما بن
  .احلديثة 

و ما جيدر ذكره أن هذه الرسالة صورة صادقة للعصر الذي عاش فيه املؤلف ، فهي تبني  •
لنا مكانته العلمية من جهة ، كما تصور احلياة الثقافية ، وكيفية التدوين يف علوم اللغة ، 

 تربويا يتمثل يف التدرج يف كما تربز لنا العلوم النظرية يف عصره ؛ كما أا حققت غرضا
التحصيل العلمي ، فاملبتدئ يقنع بدراسة املنت ، و بتفهم ما تضمنه من حقائق موجزة ، مث 
ينتقل إىل الشرح ، و هو أوسع و أوىف، مث يرتقي إىل احلاشية ، مث إىل التقريرات ليستويف ما 

  .فيها من متحيص و زيادات ليست يف الشرح 
كما قال اإلمام الصاوي نفسه حينما حتدث على املبادئ العشرة من كل   و ال خيفى على أحد 

فن، وذكر حكم دراسة علم البيان و بني أنه فرض كفاية ، فإذا مل يقم به أعيان األمة أمث اجلميع ، 
  .وهذا يبني مدى أمهية الكتاب أيضا 

  
  :حمتوى الكتاب وأقسامه  ـ 2

تعليقات على شرح الدردير لرسالته حتفة اإلخوان يف    قدمت سابقا أن هذا الكتاب هو حاشية و 
علم البيان ، و ملا كان األمر كذلك ، كان لزاما على املؤلف أن يلتزم منهجا هو نفسه منهج 

   . مقدمة و أربعة وفصولشيخه ، فجل التعليقات توزعت على 
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ه رسالته ، وكذلك  فلم يكتف فيها  بشرح  مقدمة التحفة ، بل بني فيها سبب كتابتأما املقدمة
املراجع اليت اعتمدها يف شرحه ، مث شرح البسملة و أفاض يف شرحها من الناحية اللغوية و البالغية 

و ذكر فيها " أما بعد :" مث تكلم عن مقدمة املؤلف و شرح قوله .. والنحوية والصرفية والفقهية 
   ..مسائل عشرة  ، كما ذكر مواصفات الرسالة و حتدث عن موضوعها 

  .. فشرح تقسيم االستعارة إىل تصرحيية غري التخييلية و التخييلية و املكنية أما الفصل األول
   حتدث عن االستعارة املرشحة و اردة واملطلقة ويف الفصل الثاين

  .شرح تقسيم االستعارة إىل أصلية وتبعية الفصل الثالث يف و
  .صرحيية و املكنية   جعله للحديث عن أصل االستعارة التالرابعوالفصل 
ليس كمثله شيء و هو السميع : "  فتحدث فيها عن الكناية و علق عن قوله تعاىل أما اخلامتة

  ".البصري
   لكن مضمون الكتاب احلقيقي هو تعليقات كثرية خرجت يف كثري من األحيان عن علم البالغة 

ثرة و الترجيح يف العديد من ، فنجد  تفسري اآليات و األحاديث ، كما جند املسائل العقدية بك
  .املسائل، إضافة إىل التعليقات اللغوية والنحوية و الصرفية والعروضية 

  
  : سبب تأليف اإلمام الصاوي  للرسالة  ـ 3
 تعلق الكثري من طلبة العلم برسالة حتفة اإلخوان اليت يف علم البيان ، وهي خمتصر على  ـ1

بق بيانه ، وقد وضع الدردير عليها شرحا حيث قال السمرقندية اليت يف االستعارات كما س
هذا شرح لطيف على الرسالة اليت جعلتها يف بيان ااز و التشبيه و الكناية يوضح : " الدردير 

 فهذا الشرح صار هو و التحفة مرجعا للعديد من رواد األزهر ، وحىت 25" معانيها و حيل مبانيها 
  . مواطن العلم األخرى املغاربة يف القرويني والزيتونة، و

ملا وجدت الناس تعلقوا برسالة صاحب وقته ، : "  و قد قال اإلمام الصاوي يف هذا الغرض 
وإمام عصره يف املعقول و املنقول ، حبر البحور و منهل القبول ، شيخنا و مالذنا و قدوتنا ، 

                                                
  " . ج" مقدمة التحفة ، النسخة  25
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أمحد بن حممد الدردير وشيخ مشاخيهم و أستاذهم وقدوم ، أيب الربكات شهاب الدين املنري ، 
  .26" العدوي املالكي اخللويت اليت يف علم البيان املسماة حتفة اإلخوان 

  
: "  سؤال بعض طلبة العلم اإلمام الصاوي أن يضع تعليقا على الشرح حيث قال يف املقدمة ـ 2

  " .سألين بعض األعزة على أن أضع عليها تعليقا شريفا فأجبته إىل ذلك حبول اهللا وقوته 
   
 هذان سببان ظاهران ، وتبقى األسباب األخرى وهي تبعية ، حيث جند أن اإلمام  ـ3  

الصاوي قد تعلق بشيخه الدردير ، و صار مالزما له ، فنجده أنشأ العديد من الشروح واحلواشي 
على مؤلفاته، فهو بذلك خدم هذه املؤلفات باعتنائه ا ، فصار  يدرسها لطلبته من بعده ، و هذا 
دعاه ألن جيمع ما اجتمع عنده من علوم شيخه ، و زاد عليه ما أخذه من مشايخ آخرين ، و ما 
وجده يف كتب معاصريه ، ومن مطالعاته يف كتب علم البالغة للعلماء األقدمني ، فكتب هذه 

  . احلاشية 
  

  :إىل املؤلف  ونسبته   عنوان الكتاب ـ 4
وهي خمتلفة  لى النسخ الثالث اليت بني يدي ، لقد اعتمدت يف إثبات نسبة هذا الكتاب ع   

مكانا ، كما أنين اعتمدت كتب التراجم ، فقد ذكر مؤلفوها أن لإلمام الصاوي  النسخ زمانا و
  "  . حتفة اإلخوان يف علم البيان" حاشية على شرح الدردير  على خمتصر السمرقندية 

  .من حيث املنت فال اختالف فيه لكن قد وجدت بعض االختالف يف ذكر العنوان ، أما    و
  :    فعند قراءة النسخ تبني يل ما يأيت 

  
سألين بعض األعزة على أن أضع تعليقا شريفا فأجبته : " يف املقدمة ) أ(وجدت يف النسخة  •

  ." حبول اهللا وقوته 

                                                
  .مقدمة الشرح  26
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هذه حاشية عمدة احملققني ، و قدوة املدققني الشيخ أمحد ) : " ب(وجند يف مقدمة النسخة  •
امع بني الشريعة و �� حممد الصاوي ، على شرح رسالة فريد زمانه و وحيد أوانه ، ابن

  " .احلقيقة ، موالنا الشيخ أمحد الدردير يف علم البيان املسماة بتحفة اإلخوان 
حاشية عمدة احملققني و قدوة : " ا �فنجد على الغالف عنوا) ج(أما النسخة  •

على شرح رسالة فريد زمانه و وحيد أوانه قني الشيخ أمحد بن حممد الصاوي ��امل
اجلامع بني الشريعة و احلقيقة موالنا الشيخ أمحد الدردير يف علم البيان املسماة بتحفة 

 " .اإلخوان نفعنا اهللا ما و بعلومهما و املسلمني آمني 
 و كان متام هذه احلاشية السالمية ببلد:" فنجد كالما للناسخ ) ب(أما يف متام النسخة  •

 .هذه النسبة مبهمة  هـ ، و1286 شوال 26اهلامل احملفوظ يف 
" ..قد وقع الفراغ من كتب هذه احلاشية الصاوية على الرسالة الدرديرية يف علم البيان : " مث قال 

.  
ثىن على اإلمام الدردير قال ة أبياتا مما جاء فيها ، بعد أن أكما وجدت أيضا يف آخر النسخ •

 :  
   أبدا البيان ا و معظم سره ـــة         ي حتفالة هـال سيما برس

  ره ـقد حاز علما مث فاز بنش  خذها و حاشية عليه وهي من فىت        
  . شهد العدول بفضله و خبريه ــه         هو أمحد الصاوي من يف وقت

  .ها أمهيت فهذه األبيات أيضا تبني نسبة الكتاب إىل الصاوي ودليل على شهرة هذه الرسالة و
كما أن غالبية املصادر اليت ترمجت للصاوي أو للدردير أمجعت على أن لإلمام الصاوي  •

 .حاشية على شرح الدردير ملختصر السمرقندية 
يف شجرة النور الزكية يف ) هـ1360: ت (فقد ذكر حممد بن عمر بن قاسم خملوف  •

دير لرسالته يف علم طبقات املالكية أن من مؤلفات اإلمام الصاوي حاشية على شرح الدر
 . البيان 

الشرح (ذكر عمر اخلطيب حمقق خمتصر عقد الدرر البهية يف شرح الرسالة السمرقندية  و •
أنه من ) هـ1181: ت(البن العباس أمحد بن عبد الفتاح امللوي اريي ) الصغري
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ا عليه خمتصر أمحد الدردير املوسوم بتحفة اإلخوان ، و: املختصرات على السمرقندية 
 .شرح للمصنف ـ يقصد الدردير ـ و على الشرح تعليق ألمحد بن الصاوي املصري 

كما وجدت يف كتاب تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان بعدما ترجم للشيخ الدردير  •
امشه حاشية  املطبوعة أن على حتفة اإلخوان شرح للدردير و وذكر مؤلفاته املخطوطة و

  .للشيخ أمحد بن حممد الصاوي 
لكين أجد      يتبني مما سبق أنه ال يوجد أي التباس يف نسبة الكتاب إىل اإلمام الصاوي ، و

 ما وجدته يف آخر النسخة الذي أختاره هو ه املؤلف ، و يف حتديد عنوان الكتاب كما أرادصعوبة
 انع وفهو تعريف جامع م" احلاشية الصاوية على الرسالة الدرديرية يف علم البيان : " وهو) ب(

  : خمتصر ، ذلك أن 
شروح على رسائل الدردير اليت هي يف علوم أخرى ،  لإلمام الصاوي حواشي و .1

  .حتديد هلا " يف علم البيان" فقولة 
  .ذكر الصاوية إثبات النسبة بني املؤلف واملؤلَّف  .2
  .ن احلواشي األخرى عمييز هذه احلاشية " الدرديرية " ذكر  .3

  .  يبا فيه وقد أكون خمطئا وهذا اجتهاد مين قد أكون مص
  
 : ـ صلة حاشية الصاوي بالتحفة 5

لصاحبها أيب الربكات أمحد بن حممد الشهري " حتفة اإلخوان يف علم البيان " لقد كانت التحفة     
بالدردير ، رسالة لطيفة صغرية  اعتربت كمدخل لعلم البيان أو مذكرة مبسطة هلذا العلم ، فأقام 

يبني ما أشكل فيها من مسائل ، و هي عبارة عن أمايل تلقى على الطلبة يف عليها شرحا موجزا 
حلق العلم ، و الرسالة هذه مع شرحها حتوي بني طياا مادة بالغية مركزة و قيمة ، خاصة فيما 
يتعلق مبوضوع أقسام االستعارات و ااز ، عرضت بأسلوب تعليمي حبت ، فيمكن تصنيفها 

  .، لذا اهتم الناس ا حفظا و درسا ، و العلماء شرحا وتعليقا و تدريسا ضمن الكتب التعليمية 
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فإن الفن  " ، و قد علق الدردير يف الشرح قائال 27وقد جعلها اإلمام الدردير مقدمة للسمرقندية 
ـ املقصود علم البيان ـ ال يسهل من السمرقندية إال ذه املقدمة لكون السمرقندية صعبة غري 

  ". لة وافية األمث
 و اإلمام الصاوي واحد من هؤالء الذين استفادوا منها كثريا ، بل اشتغل بتدريسها دومنا شك ، 
وهذا أمر جد طبيعي ، ألنه يشرح مقدمة هي يف احلقيقة خمتصر لكتاب السمرقندية ، و هي 

رح و ليس للشارح أن يبلغ الغاية و يسوق شروط الش.. مأخوذة من املطول واملفتاح والتلخيص 
  . ما مل يطلع على مذهب املصنف ، و آرائه املختلفة ، و آراء العلماء الذين سبقوه يف هذا الفن 

  .هذا من الناحية النظرية 
و من الناحية الواقعية ، فإن اطالع اإلمام الصاوي على كتب البالغة و النحو والصرف واللغة 

لى الرسالة املذكورة  ، فكثريا ما يأيت أمر مؤكد ، يدل على ذلك تعليقاته ع.. والكالم و الفقه 
  . بأقوال من مصادر كثرية منتشرة يف عصره تدرس آنذاك يف األزهر 

إن علوم البالغة يف عصره بلغت أوجها من حيث االهتمام ، و قد ذكرت سابقا مراحل التدوين 
  ..فيها و أهم املؤلفات حوهلا ، وكيف ألفت فيها املختصرات و الشروح و احلواشي 

 و إن التحفة مبا بلغته من شهرة عالية يف البيان ، قد كانت منبعا أساسيا إلعجابه مبؤلفها اإلمام 
  . الدردير مفيت مصر آنذاك ، و قد يكون شرحه هلا إحدى تأثريات ذلك اإلعجاب 

  .و لكن هذا مل يتركه أن يكون مقلدا لشيخه يف كل ما جاء به 
  
  : وي و شرح الدردير ـ موازنة بني مضموين حاشية الصا6
ملا كان الصاوي  تعد التحفة رسالة خمتصرة للسمرقندية ، أقام عليها مؤلفها شرحا عليها ، و   

لكن  تلميذ الدردير فكان أعرف بعلمه من غريه ، إذ قد شرح التحفة غري واحد من العلماء و
  .شرح الدردير أحسن نظرا لعلمه مبا كتب 

 احلاشية هي موازنة بني مؤسس منشئ و مستثمر الشرح و: سالتني املوازنة بني مضموين الر و   
 املادتني أال يغيب على أذهاننا أن الصاوي كان قد ، فيجب وحنن بصدد إجراء موازنة بنيقارئ

                                                
  فة ح الت الدردير يفهذا كالم 27
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اطلع على أكثر من شرح للسمرقندية ،  و لكتب البالغة ،  إضافة إىل علم شيخه ، وحينئذ تتوفر 
  . ح  ، و االنتقاء و التصحيح له مزية املفاضلة بني الشرو

   و ال أقول هذا لتفضيل حاشية الصاوي على شرح الدردير ، و إمنا أقول هذا ألبرر موقف 
الصاوي من بعض املسائل اليت خالف فيها شيخه و رد عليه فيها من جهة ، و ألبني أن املادتني 

  .متكاملتان من جهة أخرى  
وازنة بني  احلاشية و الشرح ليست موازنة دقيقة تتناول كل  كما أحب أن أشري هنا إىل أن هذه امل

جزئية مبا يقابلها ، فهذا ليس جمال البحث ، ولو سلكت هذا املسلك خلرج البحث عما رسم له ، 
   .و إمنا هي موازنة تلقي الضوء على بعض اجلوانب العامة ال غري 

  :معاجلة فكرة واحدة  •
مة بتحفة اإلخوان يف علم البيان و اليت هي يف حقيقتها خمتصر    قام الدردير بشرح رسالته املوسو

وهلذا جند . للسمرقندية ، وجاء الصاوي بعده  فأقام عليها حاشية و هي دأب العلماء يف عصره 
  .اتفاقا يف معاجلة املضوع 

  :شواهدمها  •
 و شواهد اجتهد اإلمام الصاوي يف اإلتيان بشواهد جديدة من آيات قرآنية و أحاديث نبوية ،
  .شعرية و أمثال و مأثورات ، و يف الوقت نفسه قام بالتعليق على شواهد شيخه الدردير 

   : النحوية الصرفية واالهتمام بالتعليل للمسائل  اللغوية و •
لكن  جند عند اإلمام الصاوي مبالغة يف  اتفقا عليه اتفاقا عجيبا ، و كل منهما يهتم ذه املسائل و

 ، فتكثر غراض تعليمية حبتةفه حاشية ينبغي االستطراد فيها ألله عذره كون مؤل هذا املوضوع ، و
فإن : " كقوله . عنده الفنقلة ، فكأنه قد أحس  بالتساؤالت يف أنفس طالبه فقدم اإلجابة عليها 

  .. كذا : فاجلواب  ." قلت مل كان كذا ؟ 
  :ية والفقهية النحوية والتفسريية والعقد الترجيح بني اآلراء البالغية و •

) أنبت الربيع البقل : ( كقول الدردير  رجحانه ،   نترجيح ما يريا و اهتم الرجالن بذكر اآلراء 
  .و قس على ذلك يف بقية املسائل يف الفنون األخرى . فقد فصل فيه ، و سلك الصاوي مسلكه 

  : االهتمام باإلعراب  •
  .لصاوي يعرب أكثر يكاد يتفق الرجالن يف االهتمام باإلعراب ، ولكن ا
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  :  اإلسهاب  اإلجياز و •
ال شك أن الشيخ الدردير ألف رسالة خمتصرة لطيفة كما ومسها ، مث أقام عليها شرحا مبسطا ، و 
ملا احتاج الطلبة إىل فهم الشرح طلب من الصاوي كتابة حاشية عليها ، و هلذا ما أوجزه الدردير 

  . فصل فيه الصاوي 
  
  :ب األسلو املنهجية و ـ 7
و برز يف ميدان العلوم الشرعية و علوم اللغة امتاز الصاوي بنبوغه يف ختصصات علمية كثرية    

العربية ، واهتم بالفقه ، و له حاشية على شيخه الدردير ـ أقرب املسالك ـ كما له حاشية على 
كما اهتم تفسري اجلاللني ـ و نعلم ما ينبغي للمفسر أن يتحلى به من علوم لغوية و شرعية ـ  

  .. بعلوم البالغة و النحو 
   كانت ثقافة الصاوي ثقافة لغوية واسعة جتلت يف الكثري من إنتاجه العلمي ، ورغم أن شهرة 
الصاوي الفقيه غلبت شهرته البالغية ، إال أن جهوده يف هذا امليدان جعلت منه نافذة إىل علوم 

  .عصره
ها يف وضع هذه املادة البالغية ، فبم اتسمت هذه الطريقة    و أعين باملنهجية هنا الطريقة اليت اتبع

  ؟
  ما جيدر ذكره أن املواد املقدمة للتعليم ال بد أن تتضمن قدرا من االختصار و االنتقاء و التصنيف 

  ...والعرض و التمرين 
فة شيخه الدردير على التح شرح  كل على هذه بالتعليق التزم اإلمام الصاوي يف حاشيته    و قد 

، من أول الكتاب إىل آخره ، حىت تكون هذه احلاشية كالزيادة للمتعلمني ، وتغنيهم عن الشروح 
  ).املطوالت ( األخرى

وسبق أن ذكرت أن هذه الرسالة من صنف املؤلفات التعليمية ، ولذا متيزت ببساطة األسلوب 
ضالت اللغوية ، إمنا يهدف إىل العلمي اخلايل من الزخرفة اللفظية ، فاملؤلف ال يسعى إىل إبراز الع

تبليغ املعاين يف وضوح تعبري ، وسهولة لفظ ، إىل جانب متانة التركيب يف الغالب ، و هلذا جند 
  .املؤلف ينساب وراء األلفاظ السهلة اليت يفهمها القارئ 

  .وسأعرض أهم مسات منهجه وأسلوبه باختصار مع إيراد بعض الشواهد من احلاشية 



 47

  : لبساطة املذكورة سابقا أذكر فإضافة إىل ا
االستطراد واإلطناب ومها مقصودان ، إذ ما تتسع قرائح املتعلمني يف عصره ومن أمثلة  •

  : ذلك
عمد يف املقدمة إىل شرح البسملة لغويا و بالغيا ، و أتى بأهم اللطائف و التفسريات  النحوية 

 الفقهاء و النحاة ويعزو كالمه إىل والصرفية فيها ، كما ذكر كذلك أوجه اإلعراب ، و أقوال
، واستشهد باآليات واألحاديث عليها، ونقل ."  كذا قاله ابن هشام يف املغين : " املصدر كقوله 

  ... أقوال  
اعلم أنه ينبغي لكل شارع يف فن أن يتكلم على البسملة من الفن الذي : " وبرر فعله هذا بقوله 

و التكلم عليها من غريه يفوت . ق البسملة ، وحق الفن ح: هو شارع فيه ليكون قائما حبقني 
  ".احلق الثاين، و ترك الكالم رأسا قصور أو تقصري 

يتعلق ا تسعة مباحث : فقد قال " أما بعد :" شرحه لقول الدردير : واملثال الثاين  •
 .وذكرها مجيعها بالتفصيل 

 البالغي ، الصريف ، العروضي ، الشرح اللغوي ، النحوي ،: ومن أسلوبه أيضا اعتماده     
الفقهي ، الفلسفي ، املنطقي ، العقدي ، واألمثلة كثرية يف النص احملقق ؛ بل يأيت بتراجم الشعراء 

وهذا يدل على أن عصر املؤلف هو عصر املوسوعية وهي ...والعلماء ونسبة األبيات إىل قائليها 
  .مسة بارزة فيه

ة على مؤلفه هذا  ، فاملؤلف ال يبالغ يف التفصيل حىت ولكن هذه السمة املذكورة غري غالب •
يضطر لإلجياز و ال يبالغ يف اإلجياز حىت يضطر للتفصيل لذا جند اإلجياز غري املخل باملعىن ، 
وهو الذي يوصل إىل املقصود بأقل تكلفة لفظية ومن أقصر طريق ، وقد وجدت له صيغ 

  :يف ذلك 
وهو يستعملها إما إلضافة معىن مل يورده ... " ة مأخوذ واعلم أن القرآن يف اللغ: " كقوله 

  .الشارح وهذا هو الغالب وإما لتعميمه العلم لقارئ الرسالة 
وحىت ال يكرر كالمه ، و ال ينتقل من معىن على آخر دون ربط ، فإن وجد نفس املعىن سيأيت يف 

  " كما سيأيت  ـ إن شاء اهللا ـ : " كتابه ، قيد ذلك بقوله 
  " .تقدم ما فيه: "علق عليه بقوله ) قوله والسالم التحية : ( ومثاله : يلك على كالم سبق أو حي
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وهي أوهام فلسفية : "كما قد يعرض أقواال يف املسألة الواحدة و يعلق عليها باختيار األنسب قائال 
  " .ال يعتد ا

ؤلف مث يشرحه يف الغالب حيث ينقل كالم امل" أي : " و أما أدوات التفسري عنده فهي  •
 : ويعلق عليه و مثال ذلك 

  ... ألجل اإلقتداء بالقرآن ، فإنه ابتدئ ما : أي ) قوله إقتداء بالقرآن (
  : كما قد يأيت بالشرح مباشرة ومثاله 

  ... فيه إشارة إىل أن اسم اإلشارة  ) إخل .. املؤلفة احلاضرة : قوله (
ثرة يف املؤلفات احلجاجية ، ودف يف وهي موجودة بك: اعتماده ما يعرف بالفنقلة  •

الغالب إىل  تكوين ملكة املناظرة عند الطالب ،كما تعرفه على أقوال وآراء العلماء ، 
حيث يعمد اإلمام الصاوي إىل إيراد كالم املؤلف مث يعطي رأيه املوافق أو املخالف ، 

 الفن ، وبعدها ويدلل عليه بشواهد من كتب من سبقه من العلماء يف تلك املسألة من
 : يعقب بقوله 

  ... و أجيب : أو يقول ... فاجلواب : ... فإن قلت 
وهذا للترجيح بني أقوال سبق ذكرها و بسطها ، أو .." واحلاصل : " يذكر أحيانا لفظة  •

 .إلجياز معىن سبق أن فصله 
 : له و ذلك إليراد معىن جديد أو مسألة ينبغي حفظها كقو" تنبيه " جنده يستعمل كلمة  •

حده : ال بد قبل الشروع يف الفن من معرفة مبادئه لتكون على بصرية فيه و هي : تنبيه "
  ... " وموضوعه و واضعه و فائدته 

وهذا يدل على حرصه على تعلم هذه املسائل " فليحفظ : " كما يستعمل أحينا كلمة  •
  .البالغية 

 .بني وجه رجحانه و قد يفضل رأيا على رأي آخر يعرضه الشارح فيأيت به و ي •
نالحظ يف هذه الرسالة أن الصاوي يعتمد إعراب املفردات و اجلمل من خالل : التمرين  •

األمثلة اليت يعرضها و يكثر منها فهي تترد يف مواقع كثرية ، ويستعمل التكرار لترسيخ 
 عند الفكرة، و تثبيتها يف أذهان املتعلمني ، فهو ميرن طلبته على البالغة ، وهذا ما جنده
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احلديث عن البسملة و احلمدلة و مفهوم الصالة و السالم على رسول اهللا ، فهذا يتكرر 
 .يف مجيع مؤلفاته 

 .قد يعلل األحكام البالغية الواردة عند الدردير و ذلك تأكيدا و ترسيخا للفائدة أيضا  •
" نظر و يف كالمه : " كما قد يبني ما يف منت املصنف من غلط أو غموض و يعقب قائال  •

..) مع قرينة : قوله ( ، بل قد يرد كالم شيخه إن مل يتفق مع ما ذهب إليه ، ففي شرحه 
 ..األوىل و قرينة ، ألن أحدمها ليس تابعا لآلخر ، بل مها أمران  معتربان : قال 

 : جنده يستعمل خمتصرات خاصة به مثل  •
  ..سيبويه : حينئذ ، س :ح .. الظاهر : ، ظ .. إنتهى كالم : شرح ، إهـ : الشارح ، ش : شا 

هذه مناذج قليلة تبني أسلوب الكاتب يف حاشيته هذه تعكس ثراء هذا األسلوب التعليمي من 
حيث التنوع واخلصائص املتميزة اليت استطاعت أن تساعد ه على إخراج هذه الرسالة ، وفقا 

اوي ، كما بني أيضا وقد دل هذا الشرح على حضور بارز لشخصية الص.ملنهجية واضحة املعامل 
  .سعة اطالعه وغزارة علمه 

 
  :  ـ مصادر اإلمام الصاوي يف حاشيته 8

باإلضافة على الثقافة الدينية للشيخ الصاوي و اليت تظهر من خالل اعتماده على الكثري من 
، فقد كان النصوص القرآنية و األحاديث النبوية و اطالعه على كتب الفقه والتفسري واحلديث 

ي صاحب ثقافة لسانية كبرية ، واعتمد على كبار العلماء الذين سبقوه ، واطلع على آرائهم الصاو
و درس آثارهم و الدليل على ذلك عرضه  يف مقدمة حاشيته على شرح التحفة للدردير أنه اعتمد 
يف مادته على ما مسعه من مشاخيه ، و قد أكثر من الرواية عنهم كما ذكر بعض الكتب األساسية 

واستندت يف ذلك لتقريرات مؤلفها رضي اهللا عنه و اليت كتبها : " عتمدة يف الرسالة حيث قال امل
عنه الشيخ حممد عبادة العدوي ، ولكتابة كتبها عليها العالمة الفاضل الشيخ حجازي العدوي ، و 

رح الشيخ حممد األمري علي امللوي ش: حلاشية شيخنا و قدوتنا إىل اهللا تعاىل ، إمام عصره 
السمرقندية ، وحلاشية العالمة الشيخ أمحد بن يونس عليه أيضا ، ولكلمات تأيت من فيض اهللا 

  " .تعاىل ، ومن أفهام  مسعتها من األشياخ قدميا 
  :    ومنه يتبني لنا أهم الرسائل املعتمدة وهي 
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  .حتفة اإلخوان يف علم البيان للدردير  •
  .شرح حتفة اإلخوان للدردير  •
 .ديةللشيخ حممد األمري علي امللوي املعروفة بالشرح الصغري شرح السمرقن •
على شرح ) 1209: ت (حاشية العالمة الشيخ أمحد بن يونس املصري اخلليفي  •

 .السمرقندية املوسومة بنتائج الفكر و مثر املؤلفات 
 . فهمه ملا تلقاه يف جمالس العلم من عند شيوخه ال سيما يف األزهر  •

بني يل أن مصادر الرسالة أكثر من هذا العدد الذي ذكره املؤلف ، فهي كثرية ولكن عند التحقيق ت
جدا ، إن يف اللغة أو البالغة أو النحو أو الصرف أو الشعر او العروض أو التراجم أو التفسري أو 
احلديث ، وألمانته العلمية حييلك على املصدر أثناء الشرح ولكن حني التتبع ال جتد الكالم بلفظه ، 

فهذا يبني مدى سعة " ومن أفهام مسعتها من األشياخ قدميا: " هذا ما جعله يقول يف املقدمة و
  .حفظه للمتون و الشروح معا 

   ومن أمثلة ذلك أنه أورد كثريا من اآلراء والشواهد البن هشام وسيبويه و ابن مالك واألمشوين، 
، ...رجاين و اخلطيب القزويين وعلماء البالغة كالزخمشري و السكاكي و السيد الشريف اجل

  .وكذلك األمر يف اللغة ، فهو ينقل من املعاجم العربية القدمية و املعتمدة يف زمانه 
كما ينقل عن علماء التفسري والفقه أيضا والغرابة يف ذلك فالصاوي له حواشي يف التفسري 

اشية على تفسري مثل حاشيته على أقرب املسالك للدردير وح( وحواشي يف الفقه املالكي 
  ). اجلاللني

  كما أن شرحه هذا ينحو فيه منحى املتقدمني ، فالقارئ للحاشية يتبني له استطراد املؤلف ، فيايت 
  .باملذاهب ويرجح إن يف مسائل البالغة أو املسائل العلمية األخرى 

  .ارة فقط   وهلذا فلم أذكر مجيع املصادر املعتمدة مباشرة أو بالواسطة ، ولكن تكفي اإلش
  
  : من خالل احلاشية بعض مظاهر تعليمية البالغة عند اإلمام الصاوي  ـ 9
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حيث جاء بالعديد من الشواهد ، و شرح شواهد الدردير ، و  :ربط القواعد بالنصوص  •
أوالها عناية فائقة يف حاشيته من قرآن و حديث و شعر و أمثال ، مث يتبع ذلك بشرح 

  . طويل اململ ، مع إعراب األبيات وسط بني الوجيز املخل و ال
  : الربط بني املستويات الكتساب اللغة  •

  إن اللغة كالكائن احلي ، فهي كل متكامل ، وتقسيمها إىل فروع علمية مستقلة موت هلا ، و 
على هذا األساس استخدم الصاوي فيما يبدو االجتاه التكاملي يف تدريس البالغة ، فنجده جيمع 

بل أكثر من ذلك فهو جيمع مع ذلك .. لغة من املعجم إىل الصرف إىل النحو مجيع مستويات ال
  . علوما أخرى بعيدة عن ميدان علوم اللغة و قد سبق و أن أشرت إىل ذلك 

  
  : قوانني البالغة قياسية خبالف األساليب  •

ذه     ال شك أن االشتغال بقواعد البالغة مهم جدا ، ولكن هل حفظ هذه القواعد عن طريق ه
  املتون يؤدي إىل حصول ملكة اللغة العربية ؟
   إن قواعد البالغة إمنا هي قواعد علمية قياسية ، تفيد جواز استعمال التراكيب على هيئتها 
اخلاصة بالقياس ، و هو قياس علمي صحيح مطرد ، كما هو قياس القوانني اإلعرابية  ؛ و لكن 

 هيئة ترسخ يف النفس من تتبع التراكيب يف كالم العرب الكتابة و الكالم باللسان العريب إمنا مها
جلرياا على اللسان  حىت تستحكم صورا ، فيتقيد ا العمل على مثاهلا ، و االحتذاء ا يف كل 

. تركيب ، و إن القوانني العلمية من العربية و البيان يفيد احلفاظ على اللغة ، و اكتساب املنوال 
 و الترسل يف الكالم ، أن يعيش مع النصوص العربية حفظا و قراءة و كتابة فينبغي لطالب البالغة

اإلنشائية و اخلربية ، امسية و فعلية ، متفقة و غري ( ، حىت يشاهد كيف تنتظم التراكيب يف اجلمل 
متفقة ، مفصولة و موصولة ، على ما هو شان التراكيب يف الكالم العريب يف مكان كل كلمة من 

ن مؤلف الكالم هو كالبناء أو النساج ، و الصورة الذهنية املنطقية كالقالب الذي يبين األخرى، فغ
  .28فيه أو املنوال الذي ينسج عليه 

   و خالصة القول أن هذه الدراسة صورت العصر الذي عاش فيه املؤلف ورصدت نبذة عن 
 مث خلصت إىل الرسالة حياته ، كما حبثت عن موقع احلاشية الصاوية يف عقد الـتآليف البالغية

                                                
  779: المقدمة ، ص : ابن خلدون  28
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فبينت أمهيتها و سبب تأليفها ، ونسبتها إىل مؤلفها و عنواا  ومضموا و منهجها و صلتها 
بالتحفة و وازنت بني مضمونيهما ، و حتدثت عن مصادر اإلمام الصاوي فيها وخلصت إىل بعض 

 .مظاهر تعليمية البالغة فيها 
 

  :نسخ الكتاب  ـ 10
أن كنت يف املر حلة الثانوية ، مث زاد اهتمامي ا ملا وطئت قدماي عتبة  ة منذبدأ اهتمامي بالبالغ

، ووجدت نفسي حمتكا باملؤلفني القدامى و املعاصرين ، و تبني يل أنه لكي يكتسب اجلامعة 
  .الطالب ذوقا أدبيا عليه إن يكون ملما مبوضوع علم البالغة

 إىل "الشريف مريبعي" األستاذ الدكتور  و أثناء حبثي عن خمطوط لغرض التحقيق ، أرشدين
سجل خمطوطات زاوية اهلامل ، و قدم نسخة من السجل إيل ، فقمت بتصويره ، و درسته دراسة 

يف جمموع له " عمرو راحبي " دقيقة ، و وجدت فيه هذه الرسالة ، مث بعد ذلك و جد الطالب 
رر أن حيقق كتاب شرح الدردير على كان  مبكتبته اخلاصة نسخة من هذا املخطوط ، و كان قد ق

 ، قبل أن الشريف مريبعيالتحفة ، فقدم إيل هذه النسخة ، فعهرضتها على األستاذ املشرف 
أحصل على نسخة زاوية اهلامل ، و بعدها انتقلت إىل بوسعادة و حتصلت على النسخة األوىل ، و 

البوالقي ، و هكذا اعتمدت بقيت أحبث على نسخ أخرى حىت وجدت النسخة الثالثة مع حاشية 
ثالث نسخ لتحقيق هذا املخطوط و استأنست مبخطوطات أخرى هلا عالقة وطيدة باحلاشية على 

  .شرح التحفة 
  ) :ا( ـ  النسخة األوىل 1

و قد قدمها يل  الطالب عمرو راحبي ، كان يدرس معي يف املاجستري ، و هي تقع ضمن 
  ) .ا(جمموع، جملد ، وومستها بالرمز 

  تقع ضمن جمموع جملد يضم ست رسائل خمتلفة ، و قد عاينت الرسائل مجيعها و كانت  
  : على النحو التايل 

 .احلاشية الصاوية على التحفة الدرديرية يف علم البيان  •
 .شرح حتفة اإلخوان يف علم البيان للدردير  •
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 .صفحة 27 على حتفة اإلخوان ، وهي يف 29حاشية حممد األنبايب •
 .و هي رسالة يف التوحيد 30زائرية  ألمحد بن عبد اهللا اجلزائري العقيدة اجل •
شرح خمتصر اهلداية السعيدية يف احلكمة الطبيعية على مذهب املشائني ملؤلفها اإلمام  •

 .الرحياوي 
 .يف احلديث ، وهي يف علم مصطلح احلديث 31خمتصر أيب مجرة  •

و . مست عليه دوائر مزركشة و اموع ، جملد بورق مقوى غطي جبلد رقيق أمحر ، ور 
التجليد بعيد عن الرسائل الستة ، و يالحظ على هذا اجللد بقعا صغرية ، و أثر لألرضة على 

  .اجللد الرقيق
  ):ا(مميزات النسخة   

حاشية الصاوي على شرح الدردير خبط مغاير خلط : و قد كتب على غالف هذه النسخة 
لبة العلم ، فقد وجدت عليها استدراكات و الشرح ، ويالحظ أن  هذه النسخة كانت لط

  .تعليقات خبطني مغايرين ألصل 
  :  ومن أبرز مميزات هذه النسخة 

  .واضحة جدا  .1
  .كتبت خبط نسخي مجيل بارز  .2
  . صفحة 40 ـــ 20عدد أوراقها  .3
  .هناك صفحة كتب فيها العنوان فقط و خبط مغري خلط الناسخ  .4
   سم 514,/ سم 20: مقياس الورقة  .5
   سم 18توب من الصفحة ال يتجاوز املك .6
  .تنتهي كل صفحة بكتابة أول كلمة يف الصفحة اليت تليها  .7

                                                
: لزركلي ا: حممد بن حممد األنبايب فقيه شافعي ، مولده و وفاته بالقاهرة ، تعلم يف األزهر له رسائل و حواشي كثرية ينظر  29

 .985:  ، ص 2: األعالم ، ج 
  .160:  ، ص 1: األعالم ، ج : الزركلي  : الزواوي من قبيلة زواوة ، مالكي املذهب ، ينظر أمحد بن عبد اهللا اجلزائري 30
حاجي خليفة ،كشف الضنون عن  :ينظر  )هـ675:ت( أبو حممد عبد اهللا بن سعد بن أيب مجرة األزدي األندلسي هو 31

 ) .1992:دار الكتب العلمية ، ط :بريوت (لكتب و الفنونأسامي ا
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  .فيها العديد من التنبيهات و التعليقات يف اهلامش دون التعرض للمنت  .8
ثالثاء املبارك من حمرم خال منـه     وكان الفراغ من نسخها ار ال     ) : "    ا(و جاء يف آخر النسخة      

ى اهللا  صلّ ، و   على يد كاتبة الفقري حممد بن الشيخ إبراهيم العجاجرة         1277ة  ثىن عشر يوما سن   ا
 لوالديه و غفر اهللا له و    ، و   تسليما كثريا   صحبه و سلم   على آله و    سيدنا حممد النيب األمي، و     على

   ". آمني..للمسلمني آمني 
  

  )ب(: ـ نسخة زاوية اهلامل 2
كم ، و هي تقع بني بوسعادة و عني امللح ، وتعترب  15تبعد زاوية اهلامل عن بوسعادة حبوايل 

هذه الزاوية معلما يقصده العديد من من طالب العلم من خمتلف األماكن ، ، سافرت إليها و 
بقيت فيها يومني ، و قد لقيت ترحابا وحفاوة ، حيث استقبلين العديد من األساتذة ، خاصة 

ة القامسية ، و هو أستاذ اللغة العربية باملعهد املكلف باملكتبة ، وصاحب فهرس خمطوطات املكتب
القامسي ، و قد قام بتصويرها كاملة ، و أمدين باملخطوط األصلي فعاينته عن قرب ، و هو يف 

  . حالة جيدة 
  :)ب ( و صف النسخة

 ، و قد كتبت خبط مغريب من قبل أحد توجد هذه النسخة لوحدها و مل تتأثر بالعوامل الطبيعية
 و هو املربوك بن عباس العثماين ، و هو من أتباع الطريقة اخللوتية ، مالكي يف الفقه ، و الطلبة ، 

هـ ، حيث جند 1206 شوال 26و قد مت الفراغ من نسخ هذه املخطوطة يف . أشعري العقيدة 
 احملفوظ يف ستة وكان متام نسخة هذه احلاشية السالمية ببلد اهلامل "ما نصه ) ب(يف آخر النسخة 

قد أوقع الفراغ من كتب ، مثانني  ستة و ألف و تني وئ م1286فتتاح سنة شرين من شوال اوع
، مي يرية يف علم البيان ،  فخط الراجي من ربه اخلري النا، على الرسالة الدرد هذه احلاشية الصاوية

عتقادا ألشعري ا، ااملالكي مذهبا ، ويت طريقا  اخللّ ،  املربوك بن عباس العثماين نسبة ، الفقري إليه
 و، األموات  األحياء منهم و،جلميع املسلمني واملسلمات  ألشياخه و لوالديه و غفر اهللا له و، 

، وهذه النسخة تكاد " ه الكرام الربرات ، وعلى آله و أصحابالصالة والسالم على خري املخلوقات
  . تكون كاملة 
  : مميزاا 
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  .ة  صفحة كامل42 ورقة ـــ 21: عدد األوراق 
  .  سطرا 23: عدد األسطر يف الصفحة الواحدة 

  . سم 5,19 سم و 18بني :  مقياس الورقة مكتوبة 
جند الناسخ شديد احلرص حيث يكتب يف اية كل صفحة الكلمة األوىل من الصفحة اليت 

  . تليها ، حىت ال تضيع الصفحات ، و هذا كاستبدال للترقيم املعتمد اآلن 
امش ، فإذا كان هناك خطأ يصوبه بنفس اخلط فالناسخ يراجع و فيها تصحيحات على اهل

  .يستدرك
، و بني الشطرين فاصلة : [          ] بالنسبة لألبيات الشعرية يضعها بني حاضنتني هكذا 

]،. [  
و كذلك . .. قلت ـ اجلواب ـ تنبيه ـ احلاصل: يكتب بعض العبارات خبط غليظ مثل 

  . حيان أمساء بعض األعالم منت شرح الدردير و يف بعض األ
   ) :ج(النسخة  ـ 3

 هـ ، و كتب يف صفحتها األوىل 1315 سنة وهي نسخة مطبوعة باملطبعة احلميدية املصرية
 تتباع مبكتبة أمحد أفندي عبد اهللا الكبري جبوار اجلامع األزهر مبصر ، و قد طبعت لكوا كان

 شيوخهم عليها ، و حفظها و شرحها و قراءا تدرس هناك ، فالطلبة يشتروا حلفظها و متابعة
  ، و قد طبعت مع تقريرات العالمة الشيخ علي بن خري املسرعي املعروف بالبوالقي  على املشايخ 
  : مميزاا 

  .صفحة 23: عدد صفحاا 
  .كتبت خبط رقيق جدا 

  .ليس هناك فصل بني شرح الدردير و حاشية الصاوي 
  .  و ضع شرح الدردير بني قوسني

  : النسخ املساعدة 
 ، و اليت ذكرا سابقا ، و هي ضمن جمموع مع  فقط نسخة ا شرح الدردير للتحفة •

عدد أوراقها . ، خالية من األخطاء و سليمة من املؤثرات الطبيعية ) ا(النسخة 
 ورقة ، 17
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  .سطرا 22و عدد األسطر فيها .سم 9سم ــ 5,17: مقياس الصفحة 
ة اإلخوان للدردير ، حتصلت على صورة هلا من زاوية اهلامل نسخة  فيها منت حتف •

  .ببوسعادة ، و قد قارنت ا املنت و استأنست ا فقط 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الرموز املستخدمة يف التحقيق 
  
  .النسخة األصلية املعتمدة يف التحقيق  ) : أ ( 
  .النسخة الثانية للمخطوط ) : ب( 
  .النسخة الثالثة للمخطوط) : ج(

  .رمز الصفحة  : ص
  .رمز اجلزء من الكتاب : ج 

  .خط مائل يدل على بدء الصفحة اجلديدة وانتهاء الصفحة السابقة / : 
  .احلاصرتان تدالن على كل ما استدرك على األصل من النسخ األخرى [  ] : 

  .تاريخ الوفاة : ت 
  .دون تاريخ : ت . د 
  .دون طبع : ط . د 
  .بداية الصفحات اجلديدة يف النسخ ) : رقم/ج(، ) رقم/ب( ، ) رقم / أ (

  .رقم الطبعة : ط 
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  . ميالدي : م 
  .هجري : هـ 
 .إىل آخره : إخل 
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  .بسم اهللا الرمحان الرحيم

  
هذه حاشية عمدة احملقــقني . وصلى اهللا على سيدنا حممد و على آله و سلم [ به نستعني  و   
 ،  

ني الشيخ أمحد بن حممد الصاوي ، على شرح رسالة فريد زمانه و وحيد أوانه ، و قدوة املدقق
اجلامع بني الشريعة و احلقيقة ، موالنا الشيخ أمحد الدردير يف علم البيان ، املسماة بتحفة اإلخوان 

  .واملسلمني آمني 32] ، نفعنا اهللا ا وبعلومها 
دي لوال أن هدانا اهللا ، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال      احلمد هللا الذي هدانا هلذا و ما كنا لنهت

شريك له ، وأشهد أن حممدا  رسول اهللا ، صلى اهللا عليه و سلم و على آله و أصحابه و أتباعه ، 
                                                

 ) .أ(سقطت من املقدمة يف  32
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صالة و سالما دائمني بدوام اهللا ، و رضي اهللا عن أشياخنا و أشياخهم الذين هم وسيلتنا إىل 
 : رسول اهللا وبعد 

 اخللويت 35]املالكي [ ، أمحد بن حممد الصاوي 34 املساوي 33العبد الفقري الراجي عفو    فيقول 
ملا وجدت الناس تعلقوا برسالة صاحب وقته ، وإمام عصره يف املعقول و  : 37 الدرديري 36

املنقول ، حبر البحور و منهل القبول ، شيخنا ومالذنا و قدوتنا ، و شيخ مشاخينا و أستاذهم و 
 العدوي املالكي اخللويت 39أيب الربكات شهاب الدين ، املنري ، أمحد بن حممد الدردير ، 38قدوم 

 عليها تعليقا 40؛ سألين بعض األعزة على أن أضع " حتفة اإلخوان " ، اليت يف علم البيان، املسماة 
  رضي اهللا42 حبول اهللا و قوته ، و استندت يف ذلك لتقريرات مؤلفها 41]إىل ذلك[ شريفا فأجبته 

 ، و لكتابة كتبها عليها العالمة 44 شيخنا الشيخ حممد عبادة العدوي 43عنه ، و اليت كتبها عنه 
الشيخ : ، و حلاشية شيخنا و قدوتنا إىل اهللا تعاىل ، إمام عصره 45الفاضل الشيخ حجازي العدوي

                                                
 . .غفر، و العفو هو الشائع ) ج(يف  33
  . يعتمد الناسخ تسهيل اهلمزة ، فهي تكتب خمففة عنده ، و قد أشرت إىل هذا يف الدراسة ، وهلذا ال أشري إليها الحقا 34
، إمام دار اهلجرة ، صاحب املذهب املشهور )  هـ 179 ـ 93( ة إىل اإلمام مالكواملالكي نسب) . أ( سقطت من  35
 ؛ 17: ص ) م 1992 ، 2: دار الفكر ، ط : بريوت (مالك حياته و عصره و آراؤه الفقهية : حممد أبو زهرة : ينظر .

  . 275:  ، ص 5: ج :  ؛ األعالم 205:  ، ص 2: ج : شجرة النور الزكية 
ي أفندي لطريقة صوفية تنسب إىل الشيخ حممد اخللويت ، أحد أهل السلسلة ، ويعرفون أيضا بالقربشلية نسبة إىل ع: اخللوتة  36

عجائب اآلثار يف : عبد الرمحان اجلربيت : ينظر , قره باش أحد رجاهلا ، و هو االسم اخلاص املميز هلم عند غريهم من اخللوتية 
  .34:  ، ص 1: ج ) دار اجليل بريوت ، : لبنان ( التراجم واألخبار 

 .نسبة إىل الشيخ الدردير  37
 .هذا اإلطراء و الوصف جنده بكثرة عند املتأخرين 38
 .الدرير و هو خطأ بني ) أ(يف  39
 .يف األصل أصنع  40
 ) .أ(سقطت من  41
 .يعين الشيخ الدردير وقد تقدمت ترمجته ، وكذلك احلديث عن الشرح  42
 .عن وهو خطأ ) أ(يف  43
44  
، أخذ عن الشيخ   الشيخ حجازي بن عبد اللطيف العدوي األزهري ، العالمة األملعي ، الفقيه القدوة ، احملقق احملرر املدقق 45

شجرة النور الزكية : حممد بن عمر بن قاسم خملوف : ينظر ترمجته يف . األمري وغريه ، له حاشية على جمموع شيخه املذكور 
 . 1461:  ، رقم 522: ص ) 2003 ، 1:دار الكتب العلمية ،ط :بريوت(بد ايد خيايل ع: يف طبقات املالكية ، تح 
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ن يونس  الشيخ أمحد ب48]العالمة [  ، و حلاشية 47 شرح السمرقندية 46حممد األمري علي امللوي 
 عليه أيضا ، ولكلمات تأيت من فيض اهللا تعاىل ، و من أفهام مسعتها من األشياخ قدميا ، و 49

 و القبول ، و ها أنا 50 فيها بعني الرضا )ب/1(أسأل اهللا بلوغ املأمول يل و إلخواين ، و ملن نظر 
   : 51قال املؤلف رضي اهللا عنه: / أقول 

  
  52)بسم اهللا الرمحان الرحيم (

 من الفن الذي هو شارع فيه ، 53لكل شارع يف فن أن يتكلم على البسملة لم أنه ينبغي اع   
و التكلم عليها من غريه يفوت احلق الثاين ، و . حق البسملة ، وحق الفن : ليكون قائما حبقني 

 .55 قصور أو تقصري 54ترك الكالم رأسا 

                                                
أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد بن عبد القادر بن عبد العزيز األزهري ، الشهري باألمري ، وهو لقب جده األدىن ،  46

هـ ، صاحب التحقيقات 1232دة  سنة هـ و تويف يف ذي القع1154أصلهم من املغرب ، ونزلوا مبصر ، مولده سنة 
الرائعة و التآليف البارعة ، قدم مصر و هو ابن تسع سنوات حافظا للقرآن و جموده ، تتلمذ على العديد من املشايخ من أئمة 

ذ عنه و أخ.. املالكية والشافعية و احلنفية واحلنابلة و أجازوه ، منهم اجلربيت ، يوسف احلنفي ، حممد عبد السالم الناصري 
طلبة كثريون منهم ابنه حممد املعروف باألمري الصغري ، و الشيخ الدسوقي ، مصطفى العقباوي ، و أمحد الصاوي صاحب 

حاشية على الشذور ، و على األزهرية ، وعلى شرح امللّوي : من مؤلفاته .. احلاشية موضوع التحقيق ، و الشيخ حجازي
 1458:  ، رقم الترمجة 520: ص : شجرة النور الزكية : ينظر ترمجته يف . لرسالة على السمرقندية ، وهي املشار إليها يف ا

 1: ج ) م 1982 ، 2: دار الغرب اإلسالمي ، ط : لبنان ( فهرس الفهارس واألثبات : ؛ غبد احلي بن عبد الكبري الكتاين 
  . 354:   ،ص 2:  ؛  الفكر السامي ج 139 ـ 133: ، ص 

 . الدراسة تقدم احلديث عنها يف 47
 ) .أ(سقطت من  48
) الشرح الصغري(له حاشية على خمتصر عقد الدرر ) 1209: ت (أبو العباس أمحد بن يونس املصري اخلليفي الشافعي   49

ألمحد بن عبد الفتاح امللوي اريي املوسومة بنتائج الفكر ومثر املؤلفات، و حاشية على شرح القاضي زكريالرسالة 
 .شية على اليامسينية  السمرقندية، و حا

 ) .ب(سقطت من  50
ومن العلماء من جعل هذه الصفة توقيفية على .  تتكرر هذه العبارة كثريا على لسان املؤلف  مبعىن الدعاء له بالرضى ، و 51

 .هم الصحابة رضي اهللا عنهم  من خصهم الدليل ا و
فواز أمحد زمرييل ، و حبيب حيىي : ربى يف البسملة ، ، تح ،الرسالة الك) م1206: ت (أبو العرفان حممد بن علي الصبان  52

 .و قد مجع فيها مؤلفها مجيع مقاصد البسملة ) بريوت ، دار الكتاب العريب : لبنان ( املري 
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   :56فنقول   
  57]إعراب البسملة وشرحها [ 

أصلي ، فتكون متعلقة مبحذوف ، ففيها جماز احلذف ، بناء على أنه جماز  إما حرف جر الباء
: و قيل البد من تغيري اإلعراب و احلكم كما يف قوله تعاىل . مطلقا ، غُير اإلعراب و احلكم أم ال 

  .ال يكون فيها جماز احلذف  59 حينئذ ، و قيل ليس جمازا مطلقا و . ﴾.. 58 واسأل القرية﴿
  :على حد قول الشاعر / فهو جماز بالزيادة : ما على أا زائدة  و أ)  1 /أ (

  60إىل احلول مث اسم السالم عليكما 

                                                                                                                                                   
 غريها ، والبسملة  و و احلسبلة و السبحلة والدمعزة و السمعلة و الطلبقة احلوقلة احليعلة و  احلمدلة وقوله البسملة مثل 53

على طريقة تسمى النحت ، وهو " باسم و اهللا "اسم لكلمة بسم اهللا ، صيغ هذا االسم على مادة مؤلفة من حروف الكلمتني 
مث ..عبشمي ، نسبة إىل عبد مشس ، وحضرمي : ، وقد استعمل العرب النحت يف قوهلم " فعلل "صوغ فعل مضي على وزن 

قال عمر بن  أيب ,  اجلمل اليت يكثر دوراا على األلسنة  لقصد االختصار جاء املولدون واستعملوا هذه الطريقة يف حكاية
  :ربيعة 

  .لقد بسملت ليلى غداة لقيتها       أال حبذا ذاك احلبيب املبسمل 
 اعتمادا على" بسم اهللا الرمحان الرحيم " بسم اهللا ، مث أطلقه املولدون على :  فرقا منه ، فأصل بسمل"بسم اهللا: "أي قالت 

: تونس ( ر تفسري التحرير والتنوي: حممد الطاهر بن عاشور : ينظر . الراء  إن كان املنحوت خاليا من احلاء و الشهرة ، و
 . 137:  ، ص 1: ج ) م 1984املؤسسة الوطنية للكتاب ، : ، اجلزائر الدار التونسية للنشر

 .أي بالكلية  54
الرازي ، : ينظر . تواىن يف األمر : صر السهم عن اهلدف ، وقصر تقصريا عجز عنه ومل يبلغه ، ويقال ق : قصر عن الشيء 55

قصرت عن الشيء قصورا ، عجزت عنه و مل أبلغه ، قصر عن األمر يقصر :  و يف اللسان ق ص ر ، : خمتار الصحاح ، مادة 
حممد : ينظر .. يف حاجيت إذا وىن فيها و قصر فالن .. و التقصري يف األمر التواين فيه .. قصورا و أقصر و قصر  و تقاصر كله 

مج ) 1: م ، ط 1990دار بريوت ، : بريوت (بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري ، أبو الفضل مجال الدين، لسان العرب 
 . أي عدم اعتناء : قصور أي عدم معرفة ، وتقصري : قوله ) : أ(ووجد يف هامش . 98:  ، ص 5: 
 .وسيكون الشرح يتعلق بالبالغة خاصة سيشرع يف شرح البسملة ،  56
 .العنوان من وضع الطالب احملقق  57

58   .﴾ واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها و إنا لصادقون﴿"و متام اآلية   .  82: يوسف  
 .هو اختصار لكلمة حينئذ  و) ح(يف األصل  59
  :و تتمة البيت 60

  ]الطويل [            و من يبك حوال كامال فقد اعتذر        .............................  
  .فقوما فقوال بالذي قد علمتما                و ال ختمشا وجها و ال حتلقا شعر 
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 ، وجماز الزيادة واحلذف خارجان عن معىن ااز 61﴿ فاضربوا فوق األعناق ﴾: وكقوله تعاىل 
  62اخل ... الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له : املصطلح عليه ، أعين 

  . حقيقي و جمازي :  قسمان 63الباء لإللصاق ، و استعماله يف غريه جماز و هوو أصل و ضع 
  .أمسكت بزيد ، إذا قبضت عليه أو على شيء حيبسه ، كالثوب مثال : فاحلقيقي حنو 

زيد /  من مكان 64مررت بزيد ، فإن املعىن ألصقت مروري مبكان يقرب: و اازي حنو  )1/ج (
 ، فما هنا من باب أمسكت بزيد إذا قبضت على ما حيبسه ، 66غين يف امل65، كذا قاله ابن هشام 

                                                                                                                                                   
:  ، ج 368:  ، ص 15: ج  ) 2: دار الفكر ، ط : بريوت ( مسري جابر : األغاين  ، تح : أبو الفرج األصفهاين : ينظر 
( حممد أبو الفضل إبراهيم : أبو منصور الثعاليب  ،تح : مثار القلوب يف املضاف و املنسوب :  كما ورد  يف  ،45:  ، ص 13

  .215:  ، ص 1: ج ) م1965، 1: دار املعارف ، ط : القاهرة 
  .12: األنفال  61
دار : سوريا (االستعارات ، الرسالة السمرقندية يف ) هـ888:ت(أيب القاسم بن أيب بكر الليثي السمرقندي : ينظر . 62

نوعان : معجم علوم اللغة العربية و مصطلحاا ، ااز : الشامل : و جاء يف  . 22: ص ) م 2005 ، 1: ، ط العصماء
  : مركب و مفرد

  . هو االستعارة التمثيلية :  املركب
و قرينة بني املعىن اازي و املعىن احلقيقي ، هو الكلمة اليت تستعمل ملعىن غري ما وضعت له يف احلقيقة لوجود عالقة أ: املفرد 

و إذا كانت العالقة هي التشبيه فااز استعارة ، و إذا كانت غري التشبيه فااز مرسل ، و سواء كانت العالقة تشبيهية  أم 
م علوم اللغة العربية و معج: حممد سعيد إسرب ، بالل جنيدي ، الشامل . لغوي و شرعي و عريف : غري تشبيهية فااز املفرد 

  .ب البالغةتميكن العودة إىل تعريف ااز يف ك،  808: ص )م2004دار العودة ،: بريوت (مصطلحاا 
 .الضمري يعود على اإللصاق  63

 .بقرب ) ج(يف  64
هو أبو حممد مجال الدين عبد اهللا بن يوسف ) : م 1360 ـ 1309 هـ ، 761 ـ  709( األنصاري  ابن هشام 65

درس على ابن املرحل وابن السراج و التاج التربيزي ، . ملعروف بابن هشام ، من أئمة العربية ، ولد بالقاهرة ، وتويف فيها ا
عمدة الطالب يف حتقيق تصريف بن " ، " مغين اللبيب عن كتب األعاريب : " من مؤلفاته . ومسع  على أيب حيان األندلسي 

عرفة كالم العرب شذور الذهب يف م" و " بل الصدى  قطر الندى و" و " فية ابن مالك أوضح املسالك إىل أل" و " احلاجب 
هو صاحب شهرة واسعة يف تاريخ العلوم  و. غريها   و. وشرح الشافية ،"بانت سعاد ، لكعب ين زهري : شرح قصيدة" و " 

أيب احملاسن بن : ينظر . تفصيل   تطويل والعربية عند العرب ، وهو مذكور يف كتب كثرية ، تارة يف إجياز وتارة أخرى يف
بغية : ، السيوطي ) 2/203(، الدرر الكامنة البن حجر) 10/263(ثغري بردي ، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة 

 .وغريها  163 / 6، معجم املؤلفني النحاة   الوعاة يف طبقات النحويني و
 ، 1: بريوت ، دار اجليل ، ط : لبنان ( الفاخوري . ح : اريب ، تح ابن هشام ، مغين اللبيب عن كتب األع: ينظر  66

فقد قال . ليس بلفظه ، فهو خمتصر  الكالم يف هذه الرسالة منقول باملعىن و و. ما بعدها   و172:  ، ص 1: ج ) م1991
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 69جماز مرسل68]الكالم [ فيكون حقيقيا ، و قد اشتهر هنا أن الباء لالستعانة فيكون يف 67أو أوىل
، و عالقته اإلطالق و التقييد ، إلطالقها عن قيد اإللصاق ، وتقييدها باالستعانة ، فهو جماز مرسل 

  . مبرتبتني 
تمل أن يكون جماز االستعارة ، بأن شبه االستعانة املطلقة باإللصاق املطلق ، جبامع االرتباط يف و حي

كل ، فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات ، فاستعريت الباء املوضوعة لإللصاق اجلزئي لالستعانة 
  .اجلزئية على طريق التبعية 

و قد جعلت االستعانة هنا باالسم ، فهو جماز       و اعلم أن االستعانة حقيقة إمنا هي بالذات ، 
أيضا ، فشبه مطلق ارتباط مستعان فيه باسم املستعان به ، بارتباط املستعان فيه مبسمى املستعان به 
، فسرى  التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعريت الباء املوضوعة لالرتباط بني املستعان فيه 

طريق التبعية ، وقد تقدم أن استعمال الباء يف االستعانة املستعان به اخلاصني على /ومسمى)2/ب(
  .  ، و يف جوازه و منعه خالف 70جماز ، فهو جماز على جماز 

  .  ألنه فيه أخذ الشيء من غري مالكه 71فمنعه مجاعة منهم عصام الدين 
ل علماء و قد قا. و أجازه مجاعة ألن اللفظ ملا نقل للمعىن الثاين بالعالقة صار كأنه موضوع له 

 : 72] قوله تعاىل [ أن ااز موضوع بالوضع النوعي ، و هو احلق ، إذ قد جاء يف الترتيل : الفن

                                                                                                                                                   
 ازي ، مث االستعانة وجم حقيقي و: اإللصاق وهو قسمان : ذكر  الباء املفردة حرف جر ألربعة عشر معىن و: ابن هشام 
 ...  املصاحبةالسببية و

االسم ال فاصل فيه بينهما خبالف  و وجه األولوية أن اإللصاق بني التأليف أو القراءة ، و" بل أوىل : أي " أو أوىل " قوله  67
 . هو الثوب  بني زيد و و) بكسر السني (مسألة الثوب فهناك بني املمِسك 

 ) .ج(و) ب(التصويب من   اهلامش ، وو أضيفت يف) أ(سقطت من   68
حممد : ينظر. و له عالقات كثرية .. هو ما كانت العالقة فيه بني املعىن احلقيقي و اازي ، غري التشبيه : ااز املرسل  69

 .832: معجم علوم اللغة العربية و مصطلحاا ، ص : سعيد إسرب ، بالل جنيدي ، الشامل 
ينظر . لصاق إىل االستعانة بالذات ، مث جتوز ا عنها إىل االستعانة باالسم  و عملت زيادة على ذلك أي جتوز بالباء عن اإل 70

 . على اهلامش ) ج(تقريرات العالمة الشيخ علي بن املسرعي املعروف بالبوالقي يف النسخة 
هو شارح السمرقندية ، و هناك ) هـ 951: ت (و هو إبراهيم بن حممد عربشاه احلنفي اإلسفرائيين  . العصام ) أ( يف  71

 ) .هـ1007: ت (حاشية على شرحه حلفيذه مجال الدين علي بن إمساعيل اإلسفرائيين 
 ) .أ(سقطت من  72
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  ألنه ال يكون إال سرا ، و أصله ضد 74 فإن املراد بالسر الوطء 73﴾ ولكن ال تواعدوهن سرا ﴿
  .  و هو العقد 75اجلهر مث نقل إىل سببه 

باهللا ، فزيد فرقا بني اليمني والتيمن ، /  بناء على أن األصل  و حيتمل أن لفظة اسم زائدة )2/ أ ( 
، 76فيكون جمازا بالزيادة ، و إضافة اسم إىل اجلاللة ، إن أريد بلفظ اجلاللة الذات كانت حقيقية 

على معىن الالم ، و إن أريد به اللفظ كانت بيانية ، و هي جماز باالستعارة ، فشبه مطلق ارتباط 
ى أن الثاين مبني لألول مبطلق  ارتباط شيء بشيء ، فسرى التشبيه من الكليات  عل77شيء بشيء 

للجزئيات، فاستعريت صورة اإلضافة اجلزئية املوضوعة للتعيني لصورة اإلضافة املوضوعة للتبيني 
  . عن طريق التبعية

   . 78 علم على الذات الواجب الوجود :و اهللا 
 باحلقيقة و ااز ، ألما ال بد فيهما من الوضع املعتد و قد اختلف يف األعالم ؛ فقيل ال توصف

  . و األعالم ال ختص لغة بعينها .. به ، و هو وضع اللغة 
و قد يقال أن وضع العلم أقوى من قيد اصطالح التخاطب الذي اعتربوه يف : ( قال شيخنا األمري 

 الشيء فيما وضع له يف اصطالح احلقيقة ، فاألعالم توصف باحلقيقة دون ااز ، ألا استعمال
                                                

  .235: البقرة  73
ومل . .الطربي ، ابن كثري ، القرطيب ، الكشاف ، التحرير والتنوير تفسري املنار ، النهر املاد من البحر احمليط : ينظر التفاسري  74
 "  .ال تتزوج غريه هو أن يأخذ ميثاقها أ"  ، بل خالصة أقواهلم ل واحد منهم أن معىن السر الوطء يق

 .أي العالقة السببية ) أ(كتب يف هامش  75
 .حقيقة  ) ب( و ) أ(يف  76
 .شيئني ) أ(يف  77
شرح العقيدة : مد بن صاحل العثيمني و يراجع  حم . 162:  ، ص 1: التحرير والتنوير ، ج : الطاهر بن عاشور : ينظر  78

 اهللا علم ال يطلق إال على املعبود حبق ، خاص ال يشركه فيه . وما بعدها 147: ص ) ع ، دار البصرية . م . ج ( السفارينية 
و قيل غريه ، وهو مرجتل غري مشتق عند األكثرين ، و إليه ذهب سيبويه يف أحد قوليه ، فال جيوز حذف األلف و الالم منه ؛ 

  :هو مشتق ، و إليه ذهب سيبويه أيضا ، و هلم يف اشتقاقه قوالن 
ـ أن أصله إاله على وزن فعال ، من قوهلم أله الرجل يأله إالهة ، إي عبد عبادة ، مث حذفوا اهلمزة حتقيقا لكثرة وروده و 

  .استعماله، مث أدخلت األلف و الالم للتعظيم ، ودفع الشيوع 
كأنه ـ  سبحانه ـ يسمى بذلك . إذا تستر : أدخلت األلف والالم عليه ، واشتقاقه من اله يليه ـ أن أصله اله ، مث 

: السورية.  ع . ج (إعراب القرآن و بيانه : حمي الدين الدرويش : ينظر . الستتاره و احتجابه عن إدراك األبصار يف الدنيا 
  . 23:  ، ص 1: ج ) م 1999 ، 7: محص ، دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية ، ط 
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هو ال يظهر إال على أنه علم : إن قلت  . 79]  تعاىل[التخاطب ، على أنه يستثىن أمساء اهللا 
  ). شخص 

  . من أنه موضوع ألمر كلي و هو املعبود فهو جماز : 80قاله البيضاوي     وأما على ما
إنه غلب : موضوع ألمر كلي ، قال بل حىت على ما قاله البيضاوي ؛ ألنه و إن قال إنه : قلنا 

فتحصل مما قاله شيخنا ـ رضي اهللا عنه ـ أن . على الذات العلية ، و الغلبة ترتل مرتلة الوضع 
  .عنهما /  كلها من باب احلقيقة ال من باب ااز و ال خارجة )3/ب(األعالم 

، ألا رقة يف القلب ،  مشتقان من الرمحة ، و حقيقتهما مستحيلة على اهللا :)و الرمحان الرحيم(
 ، و اإلحسان 83 منها الزمها و هو التفضل82]فرياد [ ، 81وانعطاف تقتضي التفضل واإلحسان

  .85  ، من إطالق السبب على املسبب 84جماز مرسل

                                                
  ) .أ(سقطت من 79
و تفسريه هذا كتاب . 17:  ، ص 1: ج ) مؤسسة شعبان : بريوت ( أنوار الترتيل و أسرار التأويل :القاضي البيضاوي  80

 جليل دقيق مجع بني التفسري و التأويل على قانون اللغة العربية ، و قرر األدلة على أصول أهل السنة ، و قد التزم أن خيتم كل
 .سورة مبا يروى يف فضلها من األحاديث ، غري أنه مل يتحر فيها الصحيح 

فبعد .. " الرمحة رقة يف القلب : "  اضطر املؤولون إىل تأويل تلك الصفات فسروها بتفسري بشري ، كما قال الصاوي هنا  81
هلذا إما أم يثبتوا  ا صفات كثرية هللا تعاىل ، وإا مستحيلة على اهللا ، فشبهوا مث أولوا فعطلو: أن فسروها تفسريا بشريا قالوا 

، أما أن ننفي البعض و نثبت كل الصفات على وجه يليق بكمال اهللا ، و إما أن ينفوها مجيعا بأن تعرض للتأويل فالتعطيل
 . ملوضوع الرسالة التدمرية ، الرسالة الواسطية و غريمها من كتبه يف هذا ا: ابن تيمة : البعض فهذا تناقض ، ينظر 

 ) .ج(و) ب(، وكتبت يف اهلامش ، والتصحيح من ) أ(سقطت من  82
غايتها اليت هي اإلحسان فتكون صفة فعل ، و هذا اختيار القاضي : وهذا تأويل على طريقة اخللف ، فإما أن يراد بالرمحة  83

نقل هذه األقوال حممد بن .  األشعري أيب بكر الباقالين ؛ أو إرادة اإلحسان ، فتكون صفة ذات ، و هو اختيار أيب احلسن
  .106: علي الصبان يف الرسالة الكربى يف البسملة ص 

 .جمازا مرسال ) أ(هناك تصحيح يف  84
الكالم يف أمساء اهللا احلسىن و صفاته ، أحدث اجتاهات متعددة يف تاريخ العقيدة اإلسالمية ، بل ظهرت طوائف كثرية  85

وغريهم  ، و قد ألفت كتب كثرية يف هذا اال ، و أمساء اهللا و صفاته ... ريدية ، و اجلهمية كاملعتزلة و املرجئة و املاتو
: ، و لديهم املقولة املشهورة .. فهم ميرروا بدون تعطيل وال متثيل وال تشبيه وال جتسيم . توقيفية عند أهل السنة و اجلماعة 

مد بن صاحل العثيمني ، القواعد املثلى يف صفات اهللا و  أمساءه احلسىن ، ففيه حم: ينظر . اسم يعبد صنما و املعطل يعبد عدما 
على غزو املعطلة و اجتماع اجليوش اإلسالمية القيم اجلوزية ، ابن : ينظرقواعد و ضوابط للتعامل مع أمساء اهللا وصفاته ، و

    .)1996 ، 2: مكتبة دار البيان ط : دمشق (بشري حممد عيون : اجلهمية ، تح 
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شبه حال املوىل مع خلقه يف : يف الكالم استعارة متثيلية ، بأن يقال : 86   وذكر حفيد السعدان 
م و دقائقها حبال ملك مع رعيته ، و استعريت اهليئة الدالة على املشبه به للمشبه اإلنعام جبالئل النع

 املركبات ، وإطالق احلال على اهللا مل يرد 87أن االستعارة التمثيلية ال تكون إال يف: و أورد عليه . 
  :، وأما قول الشاعر 89و أن الرمحان مل يستعمل يف غريه تعاىل  . 88إذن به

  90و أنت غيث الورى الزلت رمحانا................       ................
، أو من تعنتهم / و اخلاص باهللا املعرف .  إما شاذ ، أو ألنه منكر 91يف حق مسيلمة الكذاب)3/أ(

  . يف كفرهم ، و بأن املشبه به أقوى ، و هو إساءة أدب 
ألصل ، فإن األصل ملك وأجيب بأنه اقتصر على اجلزء األهم من املركبات إذ هو مركب حبسب ا

وكون . رمحان رحيم ، و إطالق احلال جائز لضرورة التعليم ، واحلق ثبوت جمازات ال حقائق هلا 
  .املشبه به أقوى أغليب 

  .و بعد هذا كله فاألحسن واألسلم االقتصار على كونه جمازا مرسال 

                                                
 .مل أقف على ترمجته  86

 .يف فن و هو خطأ ) أ(يف  87
 ) .ج(و ) ب(به إذن ، و أشار فوق الكلمتني لتغيري موضعهما ، والتصحيح من : يف األصل  88
ذكر مجهور العلماء أن وصف الرمحان مل يطلق يف كالم العرب قبل اإلسالم ، وأن القرآن هو الذي جاء به صفة هللا تعاىل ،  89

 . اختص به فلذلك ،
  :  الكذاب وتتمة البيت البيت ألحد شعراء بين حنيفة قاله يف مسيلمة 90

  .مسوت باد يا ابن األكرمني أبا           و أنت غيث الورى الزلت رمحانا 
يمامة ، يام ردة أهل اليمامة ، وقد لقبوا مسيلمة الكذاب يومئذ رمحان الأو هناك من قال بأنه قيل بعد جميء اإلسالم و يف 

: ج : يف الكشاف  .173:  ، ص 1:الطاهر بن عاشور ، تفسري التحرير والتنوير ، ج : ينظر . وذلك من غلوهم يف الكفر 
و قال اجلرجاين يف حاشيته "  إنه من تعنتهم يف كفرهم : "علق الزخمشري عن هذا البيت بقوله . ، و حاشية اجلرجاين عليه 1

 ا هـ "  عن طريقة اللغة أيضا حيث بالغوا فيه حىت خرجوا: " 
هو مسيلمة بن مثامة الوائلي ، ولد باليمامة ببالد جند باجلزيرة العربية ، لقب برمحان اليمامة ، وقدم إىل : مسيلمة الكذاب  91

 بعده إن جعل يل حممد األمر من: " كان يقول . النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العام التاسع اهلجري مع مجاعة من بين حنيفة 
و ملا عاد إىل اليمامة ارتد وتنبأ وكذب هلم ، و قد قاتله اخلليفة أبو بكر الصديق يف جيش بقيادة خالد بن الوليد يف سنة " تبعته 
أسعد حممد ، املتنبئون  .348:  ، ص 4: السرية النبوية ، ج : هـ ، فقتله وحشي بن حرب قاتل محزة ، ينظر ابن هشام 11
إعراب : حمي الدين الدرويش  .28: ص )  م1997 ، 1: مكة ، املكتبة املكية ، ط : السعودية ( يتهم نشأم أصوهلم ا: 

   .25:  ، ص 1: القرآن و بالغته  ج 
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  :]شرح املقدمة [
  ) .احلمد هللا  : 92]قوله ([ 

ة لفظا ، إنشائية معىن ، إلنشاء الثناء باملضمون ال نفس املضمون ، ألن حيتمل أن اجلملة خربي
استحقاق احلمد و اختصاصه باهللا ذايت له أزيل ، ال يقبل التجدد ، و إنشاء الثناء باملضمون حيصل 

 خالفا ملا قاله الغنيمي يف  أو استغراقية أو جنسية  94 عهدية93يف احلمد " الـ" ، سواء جعلت 
وحيتمل أن تكون خربية لفظا و معىن لإلخبار . عهدية " الـ " د من ختصيصه جبعل حواشي السع

  .بثبوت احملامد هللا ، واإلخبار باحلمد محد باعتبار الالزم ، ألن املخرب بثبوت الثناء مثن 
احملمود به ، وهي الكلمات ، فقوله احلمد هللا يف قوة قوله الكلمات ثابثة هللا :    أو يراد باحلمد 

95.   
  ) إجل .. على ما أنعم : قوله ( 

 علة إلنشاء الثناء باملضمون على أا إنشائية ، أو علة إلثبات احلمد هللا على أا للتعليل ،: على 
حيتمل  و. اعتقاده هللا ؛ و إال فهو ثابت أزال ، ال يقبل التجدد كما علمت : خربية ، ومعىن إثباته 

فكأنه قال . لذاته يستحقه ألفعاله / نه كما يستحق احلمد  خرب بعد خرب ، إشارة إىل أ)4/ب(أنه 
 أن يكون اجلار وارور 96و ال يصلح/  كائن لذات اهللا ، احلمد كائن إلنعام اهللا )2/ج(احلمد 

وما موصول امسي ، و العائد حمذوف ، . متعلقا باحلمد لئال يلزم اإلخبار باملصدر قبل متام عمله 
وحيتمل أا موصول .  ، و إن مل جير مبا جر به املصول 97 حذف العائد أي أنعم به بناء على جواز

                                                
 .سقطت من األصل  92
 ) .ج(سقطت من  93
عهودا حضوريا ما يكون مصحوا معهودا ذكريا أو معهودا ذهنيا أو م: حرف تعريف وهي ثالثة أقسام :  العهدية  "الـ" 94
هي اليت تدخل على النكرة فتفيده : " و عرفت على أا  .93 ـ 92:  ، ص 1: ابن هشام ، مغين اللبيب ، ج : ينظر. 

دار املعارف : القاهرة ( النحو الوايف : عباس حسن " .درجة من التعريف جتعل مدلوهلا فردا معينا ، بعد أن كان مبهما شائعا 
 . 423 : ، ص 1: ج  ) 10: ، ط 

   .156:  ، ص 1: التحرير والتنوير ج  . 45:  ، ص 1: تفسري املنار ، ج : حممد رشيد رضا : ينظر  95
 . يصح  : يف األصل 96
 . حذف العائد على املوصول ، و هو الضمري  97
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واختلف هل .  مع ما بعدها مبصدر ، و هو أوىل ، ألنه ال حيوج إىل حذف 98حريف يؤول 
  .األفضل احلمد على اإلنعام أو النعمة اليت هي أثر اإلنعام 

نعمة أفضل ؛ ألنه محد على اإلنعام و قيل على ال. فقيل على اإلنعان أفضل ؛ ألنه محد بال واسطة 
امسا موصوال أوىل من حيث " ما " ، فعلى هذا يكون جعل 99و رجحه شيخنا األمري . و زيادة 

  .املعىن 
   ) ..من البيان: قوله (
أن املراد / و حيتمل  . 100 و البيان هو املنطق الفصيح املعرب عما يف الضمري .بيان ملا   )4/ أ(

  101.كالم براعة استهالل علم البيان ، ففي ال
  .) و أهلم إخل : و قوله ( 

  .102اإلعالم : اإلهلام لغة 

                                                
 ) .ب(سقطت من  98
  .تقدمت ترمجته سمرقندية له حاشية على ال) هـ 1232: ت ( حممد بن حممد األزهري املعروف باألمري : األمري  99

 ، الرازي ، خمتار الصحاح: ينظر . فالن أبني من فالن ، أي أوضح منه كالما : يقال . اإليضاح  الكشف و: البيان لغة  100

 ، ص 1:ج : اإلفصاح مع ذكاء ، والبني الفصيح ؛  ويف أساس البالغة : البيان  .206:  ، ص 5: ج : احمليط ويف القاموس 
املكتبة : بريوت (مصطفى لطفي عبد التواب ، علم البيان بني النظرية والتطبيق  :ينظر .فصيح ذو بيان : بني رجل  . 74: 

 ) .م 2001 ،1: العاملية العلمية ، ط 
اليت هي يف علم البيان ، ذكر أنه من  أي ملا كانت الرسالة هي حاشية على شرح خمتصر الدردير ، و: براعة االستهالل  101

حسن  ، وبراعة االستهالل تسمى أيضا براعة املطلع ، و، وهذا من حسن التقدمي  أسداها اهللا على عباده نعمة البيان النعم اليت
، و رقة التشبيب ، و جتنب احلشو ،  ضوح املعىن  وصحة السبك ، و عن سهولة اللفظ و" هي عبارة  غريها ؛ و االبتداء ، و

شرح الكافية البديعية : صفي الدين احللي : ينظر " .داال على غرض املتكلم من التأليفو أن يكون افتتاح  اخلطبة  أو الرسالة  
 ـ 57: ص )  م 1992 ، 3: بريوت ، دار صادر ، ط : لبنان ( نسيب نشاوي  : حماسن البديع ، تح  يف علوم البالغة و

59  .  
سأله أن يلهمه : لقنه إياه ، و استلهمه إياه : أهلمه اهللا خريا ،  "هلم "مادة :  و جاء يف اللسان اإلعالم مطلقا ،: اإلهلام لغة  102
و اإلهلام أن يلقي اهللا يف النفس أمرا يبعثه على ... ما يلقى يف الروع ، و يستلهم اهللا الرشاد ، و أهلم اهللا فالنا : و اإلهلام . إياه 

: لالستزادة ينظر   و،  طالحا ذكره املؤلفاص و . 555:  ، ص 12: ابن منظور ، لسان العرب ، ج . الفعل أو الترك 
بريوت ،  دار : لبنان ( ، كشاف اصطالحات الفنون ) هـ 1157: ت(علي بن حممد التهانوي احلنفي حممد علي بن 
  . 93:  ، ص4: ج ) م 1988، 1:  ط الكتب العلمية ،
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و املراد هنا وصول املعاين . إيقاع معىن يف القلب بطريق الفيض ال بالكسب :  ويف االصطالح 
  . هو اهللا 103للقلب ، كانت بكسب أم ال ، و فيه إشارة إىل أن املعلم حقيقة 

   .)من التبيان : قوله (
غة يف البيان ، فهو املنطق الزائد يف الفصاحة و املقترن باحلجة ، و ليس لنا ِتفعال بالكسر إال مبال

  .106  105 وتبيان وتكرار ، و تعبريه أوال بأنعم ، و ثانيا بأهلم تفنن 104تلقاء
  ) .و الصالة و السالم : قوله ( 

  . عقال  أتى بالصالة عمال مبا هو مطلوب نقال و
  . 107 ورد احلث على االبتداء ا يف اخلطب و يف كل أمر مهم فألنه : أما النقلي 

 ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فحقا علينا أن 108فألن تأليف هذا الكتاب من بركته : و أما العقلي 
  . نصلي عليه جمازاة لبعض حقه 

                                                                                                                                                   
: و اإلهلامية . اشرة سبب نشأ من الشيطان ليخرج الوسوسة ألنه ليس إلقاء بطريق الفيض ، بل مبب: قوله بطريق الفيض  و

 ) . نـم .(العلوم الدينية  فرقة من املتصوفة يوافقون القرامطة و الدهرية ، فهم يعرضون عن قراءة و تعلم القرآن و
". يم و اتقوا اهللا و يعلمكم اهللا  و اهللا بكل شيء عل: "  و فيه إشارة إىل قوله تعاىل ) .ج(و ) ب( سقطت من : ]حقيقة[ 103

 . 282: البقرة
 . لقن : خمتار الصحاح : ينظر . مصدر مثل اللقاء )  التلقاء( تقول جلس تلقاءه ؛ أي حذاءه ، و 104
األساليب ، و هي أجناس : و األفانني . أي جاء باألفانني : افنت الرجل من حديثه . تفنن ، متفنن  ، فهو ذو فنون  105

 . خمتار الصحاح ، فنن : ظر ين. األنواع : الكالم وطرقه ، والفنون 
 . تضمن وهو تصحيف ) ب(يف  106
: األحزاب   ﴾ إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴿: يشري إىل قوله تعاىل  107

من : "  اهللا عليه وسلم و هناك أحاديث نبوية كثرية حتث على الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  منها قوله صلى.56
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : رواه مسلم ، و حديث علي رضي اهللا عنه قال " صلى علي واحدة صلى اهللا عليه ا عشرا 

و حديث أيب الدرداء قال رسول اهللا . حديث حسن رواه الترمذي " البخيل من ذكرت عنده  فلم يصلي علي : " وسلم 
حسن رواه " ن صلى علي حني يصبح عشرا و حني ميسي عشرا ، أدركته شفاعيت يوم القيامة م: صلى اهللا عليه وسلم 

مشس الدين حممد بن عبد :وقد ألفت رسائل وكتب يف موضوع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  ينظر . الطرباين 
: ص) دار الريان للتراث : مصر ( لشفيع ، القول البديع يف الصالة على احلبيب ا)902ـ 831( الرمحان السخاوي الشافعي 

بريوت ، دار ابن حزم : لبنان (فضائل الصالة والسالم على حممد خري األنام صلى اهللا عليه وسلم :   ؛حممد بن مجيل زينو 73
  .10 ـ 5: ص ) م 1999

 .من بركاته ) ب(يف  108



 70

صوم ألن النيب و إن كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومع. األمان : والسالم من اهللا 
: ، ألن اخلوف على قدر املعرفة ؛ و يف احلديث .خوف إجالل وتعظيم 109من عذاب اهللا ، خياف 

  . 110"أنا أعرفكم باهللا وأخوفكم منه "
التحية ، كما يأيت ؛ بأن حيييه اهللا بكالمه القدمي كما حييي أحدنا ضيفه ، وهذا : أو معىن السالم 

  . زائد على الصالة كما هو معلوم 111القدر 
   .)..على سيد األنام : وله ق(

، أي السيد املعهود ، و هو سيدنا حممد ، فإنه سيد مجيع اخللق بتفضيل من اهللا اإلضافة للعهد 
ألن من القواعد أن  . 112أيضا /   ال باملزايا ، وإن كان يف الواقع فاقهم يف املزايا  )5/ب(تعاىل ، 

 إذا فضل عليه 113امل على الناقص نقصا املزية ال تقتضي إال فضيلة ، و حمل كون تفضيل الك
  . خبصوصه 

  .سيود ، قلبت الواو ياء الجتماعها مع الياء الساكنة و أدغم  : 114و أصل سيد 
  .يلزم عليه اجتماع إعاللني يف كلمة واحدة وهو ممنوع  : إن قلت
 كلمة على أن اجتماع إعاللني يف. عن ذلك بأن حمله إذا مل يكن أحد اإلعاللني إدغاما 115أجيب 

؛ و إن مل يكن الثاين إدغاما كما يف قاض ، ومل يكن أصله سويد بتقدمي الواو ألن 116واحدة جائز 
شبه ارتباط : أن تقول : استعارة تبعية ، و تقريرها " على" و يف .فُعيلْ مل يسمع ، خبالف فَيِعلْ : 

                                                
 ) .ب(سقطت من  109
110   

  
  
 

 .قدر : يف األصل  111
ويالحظ هنا ، أن معظم الشرح .  و ما بعدها 577: عثيمني ، شرح العقيدة السفارينية ، ص ينظر حممد بن صاحل ال 112

البالغي يف االعتقاد ، اللتصاق  علم البالغة  ـ و البيان على وجه اخلصوص ـ  بعلم العقيدة ، وهذا من خصائص املتأخرين 
 . يف الكتابة يف فن البالغة 

 . سخ يف اهلامش نقص ، وصححت من النا) أ(يف األصل  113
 .سود : مادة  . 228:  ، ص 3: لسان العرب ج : ابن منظور : ينظر  114

 .وأجيب ) ب(يف  115
عبد احلميد السيد حممد : ، املسمى منهج السالك إىل ألفية ابن مالك ، تح شرح األمشوين على ألفية ابن مالك : ينظر  116

  . 526: ص ، باب ال يتواىل إعاللني يف كلمة : )م1993املكتبة األزهرية للتراث ، .ع . م. ج (عبد احلميد 
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كليات للجزئيات ، صالة مبصلى عليه بارتباط مستعل مبستعلى عليه ، فسرى التشبيه من ال
  علىفاستعريت 

 يف/  املوضوعة لالستعالء اخلاص ، ملصلى عليه خاص على طريق التبعية، واجلامع التمكن )5/أ(
  .كل 

  ) .وعلى آله: قوله (
  .بلها ، قلبت ألفا  انفتح ما ق، بدليل تصغريه على أويل، حتركت الواو ، و117 أول  أصله

أهيل ، قلبت اهلاء مهزة و اهلمزة ألفا ، و اغتفر قلب اهلاء             ، بدليل تصغريه على     118و قيل أصله أهل   
   .119مهزة، مع أن شأن التصريف قلب ما هو أخف للتوصل للخفيف املطلق وهو األلف 

 باختالف اجلهة،  وجياب يف االستدالل باملصغر على املكرب دور ، ألن املصغر فرع املكرب ،    إن قلت 
علم بأصالة احلروف ، و توقف املـصغر مـن حيـث            ألن توقف املكرب على املصغر من حيث ال       

  .الوجود، واملراد م يف مقام الدعاء ،كما هنا كل مؤمن ولو عاصيا 
  ) وأصحابه: وقوله (

 122ألن فعل . 121 واسم مجع عند سيبويه 120مجع صحب عند األخفش   . عطف خاص على عام     
 اسم مجع ال واحد له مـن        إن قلت على كالم سيبويه    . الصحيح العني مل يسمع مجعه على أفعال        

  .قوم و رهط ،  و هنا له واحد من لفظه و هو صاحب: لفظه حنو

                                                
 .11: ج ) .ل(لسان العرب : ، ابن منظور ) أول(خمتار الصحاح :  ينظر الرازي  117 

اآلل واألهل واحد ، و احتجوا بأن اآلل إذا صغر قيل أهيل ، فكأن اهلمزة هاء ، : وقالت طائفة : قال ابن منظور : ن . م  118
أتباع النيب على دينه ، : اآلل : من يدخل حتت الدعاء ؟ قال ابن عثيمني :  املسألة أمهية عقدية و هي ويف. وقيل غري ذلك 

  :قال األمري نشوان بن سعيد . ويشمل املؤمنني من قرابته 
  آل النيب هم أتباع ملته         من األعاجم والسودان و العـرب 

  ى الطاغي أيب هلب لو مل يكن آله إال قرابته        صلى املصلي عل
  .63: شرح العقيدة السفارينية ، ص : ينظر 

  .ألف بدون تعريف) ب( يف  119
هو أبو احلسن سعيد بن مسعدة ااشعي بالوالء ، البلخي مث البصري ، املعروف )  م 830 هـ ، 215 : ( األخفش 120

خبراسان ، سكن البصرة و أخذ العربية عن باألخفش األوسط ، حنوي ، عامل باللغة واألدب ، من أهل بلخ  وهي مدينة 
تفسري معاين القرآن ، األوساط يف النحو ،املقاييس يف النحو ،االشتقاق ، العروض ، القوايف ، األصوات : من مؤلفاته. سيبويه 
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 إن هذا باعتبار الغالب ، و إمنا الفرق بينهما أن داللة اجلمع على أحاده داللة التكـرار               :واجلواب
  .123حبرف العطف فهو من باب الكلية ، و اسم اجلمع من باب الكل كذا أفاده األمشوين

 و مات على ذلك كما      125مؤمنا به .  صلى اهللا عليه وسلم    124 بالصحايب من اجتمع بالنيب     و املراد 
   .126هو مقرر

 ) .قوله األئمة ( 
/  مجع إمام و هو من يقتدى به ، و لو صغريا ، ويكثر استعماله يف املفرد ويقـل جميئـه              )6/ب(

  مجعا
لكثري اسـتعماهلا يف اجلمـع ،    خبالف األمة ، فإن ا  127﴾و اجعلنا للمتقني إماما   ﴿: حنو قوله تعاىل  

  . اآلية128 ﴾إن إبراهيم كان أمة قانتا﴿: ويقل استعماهلا يف املفرد ، كقوله تعاىل
                                                                                                                                                   

، بغية  1/208:  ، وفيات األعيان 101:  ، ص 3: ج : األعالم : ينظر ترمجته يف . ، معاين الشعر،شرح أبيات املعاين 
  ) .139:رقم (البلغة يف تاريخ أئمة اللغة :  ، الفريوز آبادي 1244: الوعاة 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ) م 796 ـ 765/  هـ 180 ـ 148  . ( فقط"س "سيبويه، ذكر يف األصل   121
د ، و تفوق عليه ، يعد إمام مذهب احلارثي بالوالء ، ولد يف البيضاء قرب شرياز و تويف فيها ، تعلم على اخلليل بن أمح

ينظر ترمجته املفصلة يف . ، و مل يوضع يف املادة قبله و ال بعده مثله " الكتاب " البصريني يف النحو ، وكتابه يف النحو هو 
  ، وجند ترمجته يف1: ج  ) 1: دار اجليل ، ط : بريوت ( عبد السالم هارون : الكتاب، تح :مقدمة حتقيق كتاب سيبويه 

، )1863: رقم ( ، بغية الوعاة 256البلغة رقم : ينظر .أغلب كتب التراجم ، بل هناك دراسات مستقلة عن حياته و أعماله 
  . 451: ، ص 3:  ، وفيات األعيان ج 81 /5: األعالم 

 ) .صحب على وزن فعل ( ، والصحيح ما أثبته  فعال)ج( يف  122
أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى األمشوين ، ) م 1495 ـ 1435/   هـ 900 ـ 838: (  األمشوين 123

نظم املنهاج ، شرح ألفية ابن : من آثاره . حنوي من فقهاء الشافعية ، أصله من أمشون مبصر ، و مولده بالقاهرة ، ويل القضاء 
 . مالك 

  .مع النيب) ب( يف  124
  . األصل سقطت من 125
فتح الباري :  ؛ ابن حجر 158:  ص 1: اإلصابة يف متييز الصحابة ج : لعسقالين  ينظر تعريف الصحايب يف ابن حجر ا 126
 149: النكت على نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ، ص :   ؛ علي حسن عي عبد احلميد 517 ـ 490:  ، ص 6: ج 
. طلح احلديث شرح العقيدة السفارينية ، وكتب مص . 196 ـ 190:  ، ص 6: البحر احمليط ، ج : الزركشي . 

 " .هو من اجتمع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم مؤمنا به و لو حكما ومات على ذلك : " فالصحايب 
  .  24 : اآلية  ، الفرقان: سورة 127
     .120: اآلية  النحل ،   : سورة 128
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   .)األعالم : قوله( 
  : يف أخيها صخر130كما يف قول اخلنساء129مجع علم ، و هي الراية و اجلبل 

  ]البسيط . [ كأنه علم يف رأسه نار    و إن صخرا لتأمت اهلداة به  
  . ففي الكالم استعارة حيث شبه األصحاب بالراية وعلى كل

 املشبه به للمشبه على طريق االسـتعارة املـصرحة          131]اسم[ أو اجلبل جبامع االهتداء ، و استعري      
  .األصلية

وهو منقطع عما قبله فال يلـزم اجلمـع بـني    : "  ـ رضي اهللا عنه ـ يف تقريره  132قال الشارح
  .133"الطرفني

  ) .بعد  و: قوله ( 
   : 134ا تسعة مباحثيتعلق
يف      : يف إعراا ، اخلامس: يف معناها ، الرابع: يف موضعها ، الثالث : يف واوها ، الثاين : األول

يف أول : يف حكم اإلتيان ا ، الثامن: يف أصلها، السابع: /العامل فيها ، السادس )3/ج( )6/أ(
  .يف الفاء بعدها: تكلم ا ، التاسع/  من

 فإما أن تكون لعطف ما بعدها على ما قبلها عطف قصة ، و إما أن تكـون                  :فأما الواو  •
  . يف غري ما هنا136، وقد تكون للتأكيد135اليت هي رد التوكيد" أما"نائبة عن 

                                                
 ) .م(لسان العرب ، : علم ؛ ابن منظور : خمتار الصحاح ، مادة : الرازي  129
بنت عمرو بن احلارث بن الشريد الرياحية السلمية من بين سليم من قيس عيالن من مضر واخلنساء لقب متاضر : اخلنساء 130

أشهر شعراء العرب ، و أشعرهن على اإلطالق ، من أهل جند ، عاشت أكثر عمرها ) هـ 24: ت (شاعرة خمضرمةهلا ،  
صلى اهللا عليه وسلم مع قومها ، و أجود شعرها يف العهد اجلاهلي ، و أدركت اإلسالم فأسلمت ، وفدت على رسول اهللا 

، صادر  دار  ،بريوت: لبنان (ديوان اخلنساء :  ينظر.هـ  16: رثاء أخيها صخر ، هلا أربعة أبناء استشهدوا يف القادسية سنة 
             .                          2/69:  األعالم .49:  ص ، والبيت يف املقدمة :  الترمجة) 1996-1958، 1:ط

 . سقطت من األصل 131
  .) الدردير الشيخ  ( ار الشارحوهو اختص" الشا "  يف األصل  132
  .الطريقني) ب( يف  133
 يتعلق ا مباحث تسعة:  يف األصل 134
 . خبط مغاير خلط النسخ وكتبت يف اهلامش) ب ( منسقطت ] على قصة... فإما  [  135
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هي كلمة يؤتى ا لالنتقال من أسلوب إىل آخر، أي          :  فيؤخذ من قوهلم     :وأما موضعها  •
  .137 ، و ال أول الكالم و ال آخره من غرض إىل آخر ، فال تقع بني كالمني متحدين

 بينـهما   138]مل تكـن  [فإن وقعت بني كالمني متغايرين بينهما مناسبة كلية ، مسي ختلصا ، وإن              
 بينهما نوع مناسبة كما هنا ، مسي اقتضابا مشوبا          139مناسبة أصال مسي اقتضابا حمضا ، و إن كان        

  .بتخلص 
  :140 قول الشاعرفمثال االقتضاب

[     جاورته األبرار يف اخللد شيبا       141رأى اهللا أنَّ يف الشيب خريا               لو 
  ]اخلفيف 

  142خلقًا من أيب سعيد غريبــا  لياِلي  كلُّ يوٍم تبدي صروف الَّ
  : قولهومثال التخلص

                                                                                                                                                   
، آكده  الواو أفصح وكذلك أوكده ، و أكده مبعىن واحد  الشيء ودوكَّ قد أكيد و التوكبد لغة يف الت–التأكيد ) ج(يف  136
 ).وكد(تار الصحاح خم:ينظر. 

مؤسسة الكتب الثقافية ، : لبنان ( عماد بسيوين زغلول : اخلطيب القزويين ،  اإليضاح يف علوم البالغة ، مراجعة :  ينظر 137
  . 240: ص  ) 3: ط 

 . سقطت من األصل  138
  .)ب(سقطت من   139
 ولد جباسم جنوب )م 846ـ 804هـ ، 231 ـ 188  (ي هو حبيب بن أوس بن احلارث الطائان أليب متام وت البي 140

، نشأ فيها فقريا ، مث ارحتل مع أبيه إىل دمشق ، مث قصد مصر ، وعمل سقاء مبسجد عمرو بن العاص ، مسترقا العلم من دمشق
جاب أقطارا إسالمية كثرية ..اق شعراء زمانه ، مث عاد إىل الشام ، ومنها ارحتل إىل بغداد حلقاته ، فنبغ يف قول الشعر حىت ف

ديوان احلماسة ، خمتار أشعار القبائل ، نقائض جرير واألخطل ، فحول الشعراء ، : من آثاره .كفارس و العراق واحلجاز 
أخبار أيب متام ؛ يوسف السبيعي : أخبار أيب متام ؛ املرزباين : أيب بكر حممد بن حيىي الصويل : ينظر ترمجته يف .. وديوان شعره 

 1: بريوت ، مؤسسة النور للمطبوعات ، ط : لبنان (ديوان أيب متام : إميان البيقاعي : ينظر ..هبة األيام فيما يتعلق بأيب متام : 
  .69:  ، ص 2: ج : األعالم .املقدمة) م 2000، 

  ، مث ويلور، كان حيمي الثغوهو واحد من قواد محيد الطوسي الثغري د حممد بن يوسف ا مادحا أبا سعيمو البيتان قاهل
   .قد عزله املتوكل ، و الشام اجلزيرة و

 ، النور بريوت: لبنان( ي  قدم له إميان البقاعضبطه و ، شرحه و ينظر ديوان أيب متام" ب فضال أن للشي: "  يف الديوان 141
  .72 :ص ، 1: ج )للمطبوعات

  ."عجيبا  "  يروى، و ، اإلصدار األول ، قرص ينظر موسوعة الشعر ، و ا يف الديوان رغيب 142



 75

البسيط      [ 143   فقلت كالَّ ولكن مطلع اجلـود     أن تؤم بناأمطلع الشمس تبغي    
[  

 ، و تكون ظرف زماٍن كثريا ، و مكاٍن قليال ، وهي هنا              144فهو نقيض قبل  : او أما معناه   •
  .للزمان ال غير

  .و قوهلم إا للمكان باعتبار الرقم بعيد ؛ كما حققه الشارح رضي اهللا عنه
وتبىن يف حالـة كمـا هـو        /  فلها أربعة أحوال تعرب يف ثالثة        :و أما إعراا   )7/ب( •

  . 145املشهور
 فهو على أن الواو عاطفة ، مقدر بأقول و حنوه ، و على أا نائبة عـن                  :يهاأما العامل ف   •

فإن قلنا أا من متعلقات الشرط ، فالعامل فيها فعلُ الشرط ، و التقدير مهما يكـن                 . أَما
و إن قلنا أا    . أو العامل فيها الواو النائبة عن أما النائبة عن مهما           . [من شيء بعدما تقدم     

فـأقول  , مهما يكن من شـيء      : قات اجلزاء ، كانت معمولة للجزاء ، والتقدير       من متعل 
 وجعلُها من متعلقات اجلزاِء أوىل ، ألنه يكون وجود املؤلَّف معلَّقًا علـى              146]بعدما تقدم 

  .وجوِد شيء مطلٍق
هـذا   و. 147مهما يكن من شيء ، كمـا تقـدم  ": أما"، و أصل "أما" فهو   :وأما أصلها  •

  ...و أقول بعد إخل: فاألصل. و أما على أا عاطفة . او نائبة األصل على أن الو
 إقتداء بالنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ألنه كان   148 فاالستحباب:أما حكم اإلتيان ا و •

  .150مكاتباته  و149يف خطبه" أما بعد : " هو يأيت بأصلها و

                                                
  .)د( البيت أليب متام أيضا ينظر الديوان  143
أصلهما اإلضافة فمىت حذفت املضاف إليه لعلم املخاطب   أضيفا ، وا، ومها امسان يكونان ظرفني إذ ضد قبل:  بعد 144

 ".بعد : "  خمتار الصحاح . ما مبيناننيتهما على الضم ليعلم أب
 "الـ" مشهور بدون ) ب(يف  145
 .سقطت من األصل، وكتب على اهلامش  ناقصة خبط رديء 146
 ] .حرف املعىن أما[ ، 1: ابن هشام ، مغين اللبيب ، ج  : ينظر 147
غة طلبه نفسها ال تدل على املندوب ، و هو ما طلب الشارع فعله من املكلف طلب غري حتم ، بأن كانت صي:  املستحب148

دار القلم : الكويت ( علم أصول الفقه ،: ينظر عبد الوهاب خالف . حتتيمه، أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم 
   .117: ص ) م 1988، 17: ط 
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  : فقد نظم اخلالف فيه بعضهم بقوله:وأما أول من تكلّم ا •
  . أقرب      151ا مخس أقوال و داوود  من كان بادئا" أما بعد "  اخللف جرى  
       فقس فسحبان فكعب فيعـرب   وبعــده152وكانت له فصل اخلطاب  

  . فإن قلنا أنَّ الواو عاطفة ، فالفاء زائدة على توهم وجود أَما :وأما الفاء بعدها •
 يف حاشيته على 153 للجواب فهذه زبد ما قاله املدابغيو إن قلنا أّا نائبة عن أما ، فالفاء رابطة

  .154الشيخ خالد
  )شرح : قوله ( 

أي ذو شرح ، أو أطلق على املعىن املصدري : إما ِبمعىن شارح ، أو الكالم على حذف مضاف 
  .زيد عدل: مبالغةً كما قيل يف

  )لطيف : قوله( 
  .فاف يطلق على رقيق القوام ، وعلى الش155اللَّطيف يف األصل

                                                                                                                                                   
 ..."  كتاب اهللا فإن أصدق احلديث: أما بعد : "  اليت كان يفتتح ا خطبه يف اجلمعة وغريها ، وفيها خطبة احلاجةك 149
دار : طنطا ( فقه الواقع يف رسائل املصطفى صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك وأمراء عصره : مهندس حممد سلطان :ينظر 150

 .يف أغلب هذه الرسائل" أما بعد " و تذكر .فقد مجع مجيع رسائله و قام بتحقيقها و دراستها ) م 1994 ، 1: البشري ، ط 
: ص ) م 1981دار التجليد الفين ، : اجلزائر (قصص األنبياء: )هـ774 ـ 701(نظر ابن كثرييعليه السالم داوود  151

484. 
 : ابن منظور  : ينظر.  20:اآلية ،  ص:سورة  ﴾اخلطاب  فصل وو آتيناه احلكمة   ﴿ :يف قوله تعاىل: فصل اخلطاب 152

 فقد ذكر ابن كثري عدة معاين لفصل 484: ، وكذلك قصص األنبياء ص "بعد" ، 93  : ص ، 3: ، ج لسان العرب 
 .،.هي أما بعد : ما روي عن أيب موسى أنه قال : اخلطاب منها 

أبو اإلقبال احلسن بن علي بن أمحد بن عبد اهللا الشافعي املنطاوي األزهري، عرف باملدابغي ، سكناه حبارة املدابغ مبصر ،  153
ر ، وعمر بن عبد السالم التيطواين و الشيخ حممد بن أمحد الوزاين و أحد املعمرين املشهورين ، أخذ العلوم عن الشيخ منصو

عبد :هـ  ينظر 1177: حممد بن سعيد التنبكيت و غريهم ، خدم العلم ودرس باجلامع األزهر و أفىت و ألف تويف سنة 
هداية  . 297:  ، ص 1: ج ) دار اجليل : بريوت (تاريخ عجائب اآلثار يف التراجم و األخبار : الرمحان بن حسن اجلربيت 

 هـ ، 1170 و ذكر فيه أن وفاته كانت سنة 159:  ، ص1: ج : العارفني 
حنوي من أهل مصر ) هـ905هـ ـ 838(هو خالد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوي األزهري ، زين الدين  154

األعالم :  قواعد اإلعراب و غريها ينظر ترمجته يف املقدمة األزهرية ، موصل الطالب إىل: ، نشأ و عاش بالقاهرة من مؤلفاته 
  .297:  ، ص 2: ج : 
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جماز مرسل، من إطالق : الزمه فهو: واملراد هنا. الذي ال حيجب ما وراءه ، وعلى صغري احلجم 
وحيتمل أنه جماز استعارة بأن شبه سهولة املأخذ برقِّة القوام ، أو بالشفّاف، . امللزوم و إرادة الالزم 

ف لَطيف ، مبعىن سهل أو بِصغِر احلجم ، واستعري اسم املشبه به للمشبه ، واشتق من اللط
  .، على طريق االستعارة التبعية156املأخذ

  ) .قوله على الرسالة (
يف الكالم استعارة تبعية حيث شبه ارتباط الشارح بالرسالة بارتباط مستعل مبستعلى عليه، فسرى 

  . الالم157املوضوعة الستعالء اخلاص ملعىن" على" التشبيه من الكليات للجزئيات ، فاستعريت 
و مسى كتابه رسـالةً لـصغر حجمهـا ، ألن     . طريق االستعارة التصرحيية التبعية     /  على )8/ب(

  .الرسالة يف األصل اسم للمكتوب الذي يقع به التراسل بني الناس
  )جعلتها : قوله( 
  .ألّفتها: أي
  )يف بيان ااز: قوله( 

  .يأيت ما يف هذه الظرفية
  )يوضح : قوله( 

  .از عقلي من اإلسناد للسبب  نسبة اإليضاح إليه جم
  ).معانيها: قوله( 

أي الرسالة ، وإضافة معاين إىل الضمري ، إما حقيقية إن أريد ا األلفاظ املخصوصةُ ، وإما بيانيـة       
  .إن أريد ا املعاين املخصوصة 

  ) .ويحلُّ مبانيها: قوله( 
 املراد يبني الفاعل من املفعول وحنـو        و. 158تراكيبها ، وهو بضم احلاء ، من احلل وهو الفك         : أي

  .ذلك

                                                                                                                                                   
: العمليف ) اللطف ( ، و  ، من باب ظرف أي صغر فهو لطيف الشيء) لطف ( ف، .ط.لـ :  جاء يف خمتار الصحاح155

 .وأساس البالغة) ف(ينظر لسان العرب ... التوفيق والعصمة: الرفق فيه، واللطف من اهللا تعاىل
  .املأخوذ): ب( يف  156
 .أي شرح للرسالة  .مبعىن:  يف األصل 157
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و إضافة مباين للضمري بيانية إن أريد من الرسالة األلفاظ ، أو من إضافة الدال للمدلول إن أريـد                   
  .منها املعاين

  ) .وباهللا التوفيق: قوله( 
  .أي و ما كوين موفقا إال باهللا. قدم اجلار و ارور إلفادة احلصر

  .واخلذالنُ ضده . 159 يف العبد ، أو خلق قدرة الطاعة يف العبدوالتوفيق خلق الطاعة
  ) .راجيا: قوله( 
  / .حال من فاعل . طالبا : أي )9/أ(

وال شـك أن املؤلـف    .  وحقيقة الرجاء تعلق القلب مبرغوب فيه مع األخذ يف األسـباب           :أقول
  .160كذلك

  ).أن يسلك: قوله( 
  .إخل.... أي سلوك. اأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر معمول لراجي

  ) .أنفع طريق: قوله( 
  .أي طريقا أنفع. من إضافة الصفة للموصوف

  .أا ينتفع ا املعلم و املتعلم : ومعىن كوا أنفع 
  ) .أبتدأ ما : قوله( 

  . واحلمد لة161أي بالبسملة
   .)اقتداء بالكتاب : قوله( 

 يلزم من ابتدائه ما أن البسملة جـزء مـن           أي ألجل االقتداء بالقرآن ، فإنه ابتدئ ما ، و ال          
  .162الفاحتة، بل كوا جزء أو غري جزء ثابت بدليل آخر

                                                                                                                                                   
  " حلل" .ينظر لسان العرب، خمتار الصحاح 158
  الوفقو، " اهللا يوفقه  عبد حىتقفال يتو":  ويف احلديث .أهلمه وهو من التوفيق: وفقه اهللا سبحانه للخري :  منظور قال ابن 159

 ).وفق: (ر مادة   ينظرشيد  : وأن فالن موفق ،  التوفيق أيضا
، بينما اإلميان األعمال ال دخل هلما يف اإلميان   وبأن اإلميان تصديق فقط:  يقولون املرجئة و. عنه عقيدة اإلرجاءنفى  160
   .قول وعمل وتصديق :  السنة أهل عند 
  .)ب( سقطت من  161
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هو اللفـظ   : و هو اجلمع و اصطالحا      / مأخوذ من القرء  : 163علم أن القرآن يف اللغة    وا) 5/ج  (
 ، املتعبد بتالوته    بأقصر سورة منه   165 على قلب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم لإلعجاز        164املرتل

 مجيـع  166]جلمعـه  [ شتراك، وسمي بذلك االأبعاضه كذلك بطريق  فجميعه يسمى قرآنا، و. 
  .الكتب السماوية

  .العظيم أو الشريف: ايد  و
  ). البسملة واحلمدلةعمال حبديثي: قوله( 
بتداء يف حـديث البـسملة علـى         حبمل اال  168 املعلومني 167حتياطا يف العمل حبديثيهما    ا و: أي

 . للتعارض169 حديث احلمدلة على اإلضايف دفعااحلقيقي، ويف

                                                                                                                                                   
 مزيد تفصيل  ففيه 138: ، ص 1 :، جملة البس الكالم على التنوير ،  و ، تفسري التحريراهر بن عاشورينظر حممد الط  162

 . البسملة من القرآن  أم ال للمذاهب يف اعتبارو إيراد 
 . ففيها تفصيل لكلمة القرآن وأصول الفقه التفاسري  كتب، خمتار الصحاح،لسان العرب : ينظر  163
 لب املصطفى ، وقوله على ق الربانية خرج به األحاديث النبوية أي غري:  قوله املرتل:  تعليقات البوالقيمن : يف هامش ج 164
صلى اهللا عليه ـ إلعجاز أي إظهار صدق النيب لقوله   و ،حنومها اإلجنيل و وراة وـ خرج به التصلى اهللا عليه وسلم ـ 

يضا إن كان اإلنزال لغريه أ فاالقتصار على اإلعجاز و،   به األحاديث الربانية أي القدسية ، خرج  الرسالةـ يف دعواهوسلم 
وهم ، دفع به ت وقدرها مثلها  ،ورة منه كسورة الكوثر ، وقوله بأقصر سراد التمييز هكذا قالوا وهو تفسري ملالحتياج إليه يف

الشيخة إذا  كالشيخ و: " ، ذلك خرج به ما نسخت تالوته قوله املتعبد بتالوته أي املستمر فيه و ، أن اإلعجاز بالكل فقط 
عاضه كذلك املراد األبعاض اليت هلا  أبو:  قوله  و .لوا كما ورد عن عمر رضي اهللا عنهفإنه كان قرآنا مت" ومها البتة فأرمجزنيا 
املطبعة احلميدية املصرية ، :  مصر والقيـ  من حاشية الشيخ علي املسرعي املعروف بالبأه. ده العرف قرآنا، أي الذي يعبال 
 .6: ص ) هـ1315، 1: ط 

 .إىل ) : ب(  يف  165
  . األصلسقطت من  166
 . يف األصل حديثهما 167
رواه " كل كالم ال يبدأ باسم اهللا فهو أجدم : " قال رسول اهللا صلى اللله عليه وسلم : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  168

: طين و رواه الدارق" باحلمد أقطع " ... عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ 1894:  ؛و ابن ماجه يف سننه8355أمحد يف مسنده ، 
: " .. بلفظ 4840: و رواه أبو داوود يف سننه برقم " كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بذكر اهللا أقطع : "  بلفظ 1/229

 1: ج ) م 1985 ، 2: املكتب اإلسالمي ، ط : بريوت ( اإلرواء : ينظر حممد ناصر الدين األلباين ". باحلمد هللا فهو أجدم 
يف احلديث املشهور ) املقدمة(وقد عقد الصبان فصال كامال يف رسالته . حلديث  ونالحظ اضطراب يف منت ا.30: ، ص 

  .21: الوارد باالبتداء بالبسملة و يف أحاديث أخرى يف شأا ، ص 
  . كتب يف هامش األصل 169
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القرآن، أو ألن تقدميها هو الوارد يف       ،  وإمنا محل حديث البسملة على احلقيقي لكونه أقوى سندا          
، ألن احلـديث دال علـى الطلـب       قتداء ويف جانب احلديث بالعمل    وعرب يف جانب القرآن باال    

   . هو إمام مقتدى به العمل، والكتاب ليس داال على الطلب بل170فيناسبه
   .)من مث  و:  قوله( 
 .  ما مـن غـري عطـف       171فإن القرآن ابتدأ  . ، ترك العاطف   العمل ومن أجل اإلقتداء و   : أي

  .العطف يقتضي التبعية بتداء بكل منهما لذاته ووكذلك احلديث يقتضي طلب اال
   ...)تنبيها إخل: قوله( 

  .علة للترك املذكور
   .)إخل... أطلب  واملعىن: قوله( 

ة كما يد، عالقته الض از مرسلهو جمف ، ، إنشائية معىن  لفظا خربيةأشار بذلك إىل أن مجلة الصالة
 أتى بالعاطف هنا إشارة إىل الفرق بني ما يتعلق باخلالق و و .، إن شاء اهللا تعاىل يأيت بيانه

خالفا لياسني ،  هو احلق إنشائية معىن ، و املخلوق،  وكون مجلة الصالة والسالم خربية لفظا
عتناء بشأن الصالة االألن املقصود من :  قال و.  معىن حيث جوز أن تكون خربية لفظا و172

 ألن القصد فيه نظر و:  قال شيخنا األمري /  . حيصل باإلخبار)  10/أ(هو  ، و املصلَّى عليه
، فتحصل أن املخرب  دل لذلك احلديث الوارد يف كيفية تعليم الصالةاعتناء خاص بالدعاء وي

   .بالصالة ليس مبصل على التحقيق، وأن املخرب باحلمد حامد كما تقدم
   .)لغة :  قوله( 
   .، فهو منصوب برتع اخلافض يف اللغة: أي
   .مل أنه منصوب على احلال أو التمييزت حيو
   .)الدعاء :  قوله( 
   . تقريرها173ة كما تقدمستعار ، أو جمازا باالإمنا عديت بعلى لتضمنها معىن العطف و

                                                
 .من األصل وكتبت يناسبه الفاء  سقطت  170
  .ابتدئ) ج( يف  171

 .ن مؤلفاته حاشية على السمرقندية يف االستعارات م)هـ1163: ت (ياسني بن زين الدين العليمي  172
  .)ب(و ) ج(لك وسقطت من :  يف األصل 173
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  ).خبري : قوله( 
 .، َألنَّ الدعاء يستعمل يف غري طلب اخلري فهو وصف مخصص البد من هذا القيد

 .)فإذا أضيفت إىل اهللا تعاىل : قوله( 
 غريه من اخللِْق، فإنَّ املُراد ا الدعاء ، كذا قال املؤلّف ـ 174خبالف ما إذا أضيفت إىل: أي

إنّ : " إا من املالئكة االستغفار، إذ قد ورد: نه  ـ  وهو الصواب ، خالفا ملن قالرضي اهللا ع
  . 175"املالئكة لتصلّي على أحدكم ما دام يف مصاله تقول اللهم اغفر له، اللهم ارمحه

  من أن الصالة من املشترك املعنوي وهو ما احتد يف 176ويف كالم املؤلف ميل ملا قاله ابن هشام
أن الصالة من املشترك اللفظي وهو ما 177]من[خالفا  ملا  اشتهر .  د يف املعىن  الوضع وتعد  

  .178تعدد يف الوضع واملعىن ألنه خالف األصل
   .)خصت ا / وهلذا : قوله(  )ب/11(

الباء داخلـة    و. إخل  خصت    .... ألجل أا  إذا أسندت إىل اهللا كان معناها إمتام النعمة           و:  أي
  .رمحة املقرونة بالتعظيمالهي :  هو معىن قول غريه  و. على املقصور

   .)السالم التحية  و:  قوله( 
  . تقدم ما فيه 

  ...) هذه إخل: قوله( 

                                                
 .إىل لـ بدل ): ب( يف  174
إن املالئكة تصلي على أحدكم ما دام : "عن أيب هريرة ر ضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: احلديث  175

املساجد و مواضع الصالة ، : أخرجه مسلم " اللهم اغفر له اللهم ارمحه :  ، تقول يف مصاله الذي صلى فيه ما مل حيدث فيه
 628 ـ620(و قد كرره عدة مرات .  434: رقم :  ، البخاري 649: باب فضل صالة اجلماعة و انتظار الصالة رقم 

كما ورد  . 55:  ، ص 2: اتىب من السنن ، ج : النسائي  . 469:  رقم 171:  ، ص 1: ج : ، أبو داوود ) 2013ـ
 .8106:  رقم 312:  ، ص 2: يف املسند ج 

 .تقدمت ترمجته : ابن هشام 176
 . سقطت من األصل 177
: ص ) م 1996 ، 1: مؤسسة الرسالة ط : بريوت ( املشرك اللفظي يف القرآن الكرمي : عبد العال سامل مكرم : ينظر  178
 .369: ص ،  1: ج  ) 2: دار احلليب ، ط ( املزهر : جالل الدين السيوطي .  وما بعدها 9
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أتـى باسـم    تواضعا منه ـ رضي اهللا عنه ـ و  حقري إشارة إىل أن تأليفه هذا . مل يأت بأما بعد
  . 180 مأخذه179اإلشارة القريب ، إشارة لسهولة

  )إخل ...  احلاضرة املؤلفة: قوله( 
مؤلفـة ،   : ومعىن قول الشارح  .  ذهنا 181فيه إشارة إىل أن اسم اإلشارة عائد على املعاين املتخيلة         

  :وهذا أحد احتماالت سبعة أبداها السيد اجلرجاين وهي. جمموعة يف الذّهن
، أو   النقـوش   و 182، أو للمعـاين    املعـاين  ، أو لأللفاظ  أو لأللفاظ و       ، أو للمعاين   إما للنقوش 

  .، أو للثالثة لأللفاظ والنقوش
. أي املؤلفـة  :  بقوله183]املؤلف[األحسن أنه عائد على املعاين احلاضرة يف الذهن كما أشار له   و

 كما تقدم التنبيه عليه خالفا للسيد ، فإنه اختار األلفاظ اخلارجية             184مطلق اجلمع : فاملراد بالتأليف 
واسم . ، فبحث فيه بأا أعراض تنقضي مبجرد النطق ا صةاملخصو/  على  املعاين  )11/أ(الدالة  

  .رسالة خرب ، و اإلشارة مبتدأ
  .اسم للمفصل فال يصح اإلخبار:  الرسالة  إن ما يف الذهن جممل، و:فإن قلت
  . اف ، أي مفصل هذه الرسالة  أن يف الكالم حذف مض185:فاجلواب

، فيلـزم عليـه      سم ملا يف ذهن املؤلف وغريه     الرسالة ا  ، و  هن املؤلف جزئي  ذما يف    : فإن قلت  
  .اإلخبار بالكلي عن اجلزئي

شكال األول ال يرد و اال . أي مفصل نوع هذه رسالة.  بأن يف العبارة حذف مضاف ثان:أجيب
و . حيتاج لتقدير املضاف األول، وإال فال  إال على تسليم عدم صحة اإلخبار باملفصل عن امل

                                                
 إىل سهولة:  يف األصل 179
 هذا وإن ﴿ :   وهو اقتضاب مجيل ، و هو مذهب العرب األول ومن يليهم من املخضرمني ، وذلك مثل قوله تعاىل 180

  .55: ص :سورة .﴾للطاغني لشر مآب
 . املخيلة ، و هو حتريف و تصحيف: يف األصل 181
 . دون حرف اجلر املعاين) : ب(  يف 182
 . سقطت من األصل  183
 ).ألف(لسان العرب : ينظر  184
 .و اجلواب :  يف األصل 185
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، وأمساء العلوم من   على ما اشتهر من أن أمساء الكتب من قبيل علم اجلنسشكال الثاين مبيناإل
و بناء  على أن الشيء يتعدد .   منهما من قبيل علم الشخص احلق أنّ كلّاو. قبيل علم الشخص

 كان كلّ من قبيل علم ،إن قلنا أن الشيء يتعدد  بتعدد  حملّه  و.  الفرق حتكّم بتعدد حملّه و
، فال حاجة لتقدير املضاف  إذا علمت ذلك .أوهام فلسفية ال يعتد ا)ب / 12(و هي  . اجلنس
  .أيضا/ الثاين 

  )إخل ... نزهلا مرتلة :  قوله( 
خارجا وما يف الذهن غري حمـسوس  [ دفع به ما يقال أن اسم اإلشارة ما وضع ملشار إليه حمسوس          

 ارجا جبامع كمال االستحضار يف كـل و        وحاصل الدفع أنه شبه ما يف الذهن باحملسوس خ         186]
 188لـوي وذهب امل. صلية ، هذا هو املشهور املشبه به للمشبه استعارة تصرحيية أ  187]اسم[استعري  

  .189، ألن اسم اإلشارة متضمن معىن احلرف يف تعريب الرسالة الفارسية إىل أا تبعية
زم من كون الشيء مبعىن الـشيء أن        رد بأنه ال يل    ، و  احلرف تبعية / واالستعارة يف معىن     )5/ج(

، ألنه يف تأويل     ، ألن اسم اإلشارة مؤول باملشتق      أا تبعية  ذا يرد قول العصام    ، و  يعطى حكمه 
  .، تأمل  مشار إليه

  )أي صغرية : قوله( [ 

                                                
  )ج(و) ب(  سقطت من األصل، و اإلثبات من 186
 .وكتبت من املصحح) أ( سقطت من  187
صل  شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر اريي امللوي الشافعي األزهري احلموي األ188

ت (هـ ، تتلمذ على عبد الرمحان املليحي ، حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكي 1088القاهري مولدا و وفاة و لد يف 
شرح صحيح البخاري ، شرح على اليامسينية ، حاشية على شرح املكودي ، : ن و له تالميذ كثر ، من مؤلفاته )هـ1122:

شرح نظم السمرقندية يف االستعارات ، و النظم للملوي نفسه ، شرح اهلمزية ديوان اخلطب اجلمعية ، شرح اآلجرومية ، 
ـ 335:  ، ص 1: تاريخ اجلربيت ج : ينظر ) الشرح الكبري(للبصريي ، خمتصر عقد الدرر البهية شرح الرسالة السمرقندية 

  ) . 1/152(، األعالم ) 7/319(، تاريخ بروكلمان )2/559:( ، فهرس الفهارس336
فنسب تعريب رسالة مال عصام يف ااز إىل إمحد امللوي ، و تبعه يف هذا املراغي يف ) 1/336(اجلربيت يف تارخيه وهم  189

أبو القاسم بن أيب بكر الليثي : ينظر . تاريخ علوم البالغة ، والصحيح أن الرسالة الفارسية يف البيان هي للعصام اإلسفراييين 
 ، 1: دمشق ، دار العصماء ، ط : سوريا ( عدنان عمر اخلطيب :  االستعارات ، تح الرسالة السمرقندية يف: السمرقندي

  .40: ص ) م 2005
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  190]أخذه من الوصف بلطيفة 
  )إخل ... يف بيان ااز: قوله( 

 الكل يف اجلزء إن أريد 191، أو من ظرفية  من الرسالة األلفاظمن ظرفية الدال يف املدلول إن أريد 
/ ويف الكالم استعارة تبعية على كل حال حيث شبه مطلق ارتباط دال .  املعاين  )12/أ(منها 

،  ، فسري التشبيه من الكليات للجزئيات مبدلول، أو كل جبزء مبطلق التباس ظرف مبظروف
ف باملظروف اخلاصني الرتباط الدال باملدلول ، أو الكل  الظر192فاستعريت يف املوضوعة اللتباس

  .باجلزء اخلاصني على طريق التبعية
  )مطلقا : قوله( 
  .، مرسال أو استعارة ، مفردا أو مركبا  عقليا أو لغويا193:أي
  ).ويف بيان التشبيه : قوله( 

  .194غريهاملراد التشبيه مطلق ، أي الذي تبىن عليه االستعارة و ، و عطف على ااز
   .)على سبيل االختصار : قوله( 

، حيث شـبه التبـاس       استعارة تبعية : و يف على  .  للرسالة ،  واإلضافة بيانية       196 ثان   195وصف
،  الرسالة باالختصار بارتباط مستعل مبستعلى عليه ،  فسرى التشبيه من الكليـات للجزئيـات              

لاللتباس اخلاص على طريق االستعارة   ، للباء املوضوعة     فاستعريت على املوضوعة لالستعالء اخلاص    
  .التبعية

   .)مع كثرة املعىن : قوله( 
  . املعىن أم ال197إال فاحلق أنَّ معىن االختصار تقليل اللفظ كثر ، و بيان الختصاره هو

                                                
 .  سقطت من األصل ، وكتبت بعد املقابلة من الناسخ خبط مغاير 190
  .طريقة وهو تصحيف ) ب( يف  191
 . يف األصل للتباس وهو خطأ 192
 ).ج( سقطت من  193
 .  يف األصل وغريها194
 . وهو وصف : يف األصل 195
 .ثالث :  يف األصل 196
 .إجيازه : اختصار الطريق سلوك أقربه ، واختصار الكالم)  : خ ص ر ( كثري ، وجاء يف خمتار الصحاح مادة ): ب( يف  197
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  .)على بعض األقسام : قوله( 
  .ملكنية وا198التخييلية التصرحيية الغري التخييلية و: أي أقسام االستعارة اليت سيذكرها وهي

  :فاألوىل ترجع إىل ستة أقسام
  8 األقسام فيما سيأيت7وقد ذكر املصنف مجيع تلك. أصلية وتبعية ومتثيلية ومرشحة وجمردة ومطلقة

هذا التقسيم  و. مطلقة جمردة و و/ إىل مرشحة  تبعية و  و التخييلية تنقسم إىل أصلية و)ب/13(
، من  ، بل مشى على مذهب القوم  يتعرض لهاملصنف مل  و9.يف التخييلية على مذهب السكاكي

  .جعلها من قبيل ااز العقلي
قد ذكر املصنف تلك األقسام على مذهب  و.  املكنية تنقسم إىل مرشحة و جمردة ومطلقة و

، لكون املعول عليه مذهب القوم، ملا يف 11 مذهب السكاكي و اخلطيب10القوم، وسكت عن
د مذهب اخلطيب عن االستعارة كما هو مبني يف شرح مذهب السكاكي من التعسف ، و لبع

  .12السمرقندية

                                                                                                                                                   
    واالختصار هو إلقاؤك فضول األلفاظ من الكالم املؤلف من غري إخالل مبعانيه ، فاالختصار يكون يف كالم قد سبق 

أوجز الرجل يف كالمه إذا جعله على : يقال . أليفه ؛ أما اإلجياز فهو أن يبىن الكالم على قلة اللفظ وكثرة املعاين حدوثه و ت
. إذا أقصره بعد إطالة ، فإن استعمل أحدمها مكان اآلخر ، فلتقارب معنييهما : هذا السبيل ، واختصر كالمه أو كالم غريه 

  . 31: ص ) م 1981 / 5: بريوت ، دار اآلفاق اجلديدة ، ط: لبنان ( اللغة الفروق يف : ينظر أبو هالل العسكري 
  . سقطت من األصل 198

 .ذلك وهو حتريف): ب(  يف 7
 يأيت:  يف األصل 8
 السكاكي هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف ابن أيب بكر بن حممد السكاكي صاحب مفتاح العلوم ، اإلمام احلنفي ،  9

الزركلي ، األعالم . هـ 626نحو والتصريف وعلم املعاين والبيان والعروض والشعر والكالم ، املتوىف سنة العامل املتبحر يف ال
  ).15 / 7: (؛ شذرات الذهب)7/222) ( م 1989 ، 1: بريوت ، دار العلم للماليني ، ط : لبنان ( 
 . سقطت من األصل، وصححت يف اهلامش قصد اإلستدراك 10
 هـ ، 666 بن عبد الرمحان بن عمر بن أمحد القزويين الشافعي املعروف خبطيب دمشق ، ولد سنة هو حممد:  اخلطيب  11

 هـ ، 739اشتغل بالفنون ، و أتقن األصول والعربية واملعاين والبيان ، ويل القضاء يف الديار الشامية واملصرية ، تويف سنة 
؛ الشوكاين ) 192 / 6( ينظر األعالم للزركلي . اح وغريمها اإليضاح يف شرح التلخيص ، تلخيص املفت: ومن أهم مؤلفاته 

  ) . 3 / 4( ؛ ابن حجر العسقالين ، الدرر الكامنة ) 185 / 14( ؛ ابن كثري ، البداية والنهاية ) 183 / 2( البدر الطالع 
علم ، وقد ألفها أبو القاسم  بن أيب الرسالة السمرقندية يف االستعارات من أشهر الرسائل اليت ألفت يف هذا ال:  السمرقندية  12

فإن معاين االستعارات وما يتعلق ا قد ذكرت : " .. قال يف مقدمتها )  هـ 888بعد سنة : ت ( بكر الليثي السمرقندي 
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  .)مذهب القوم : قوله( 
  .أي ألنه مل يذكر مذهب السكاكي وال مذهب اخلطيب يف املكنية

  .)تقريبا : قوله( 
  .علة لالختصار

  .)حتفة : قوله( 
فة للمشبه، على طريق ، واستعار اللفظ الدال على املشبه به وهو حت199شبه الرسالة باهلدية املتحفة

  .الرغبة يف كل : االستعارة املصرحة األصلية، واجلامع
  .)مستظرفة : قوله( 
  .200]وهو مبعىن حتفة [ مستحسنة : أي
  . )وجيمع أخ أيضا: قوله( 

  . أو من نسب 201أي صاحب
  .)إال أنه شاع : قوله( 
  .هما مجع ألخ  مع أن كال من203 دون إخوة202نكتة التعبري باإلخوان/ إشارة إىل )12/أ(
  ) .يل وهلم : قوله( 

  . الدعاء 204]مقام[قدم نفسه ألنه املطلوب يف 
                                                                                                                                                   
" يف الكتب مفصلة عسرية الضبط ، فأردت ذكرها جمملة مضبوطة على وجه نطق به كتب املتقدمني و دل عليه زبر املتأخرين 

د أقامها على ثالثة عقود مقسمة إىل أربعة عشر فريدة ، أقامها على حسن التقعيد والتبويب وشفعها بالشواهد ، وقد و ق
وفهارس املخطوطات  ) 176 ـ 169 / 7( كتب هلا من الشهرة ماجعلها تنال عني الرضا ، والناظر يف تاريخ بروكلمان 

الرسالة السمرقندية ، : ينظر . يها كثرية يطول ذكرها يف هدا التحقيق العربية جيد شروحا وحواشي و تقريرات ومنظومات عل
 ) . م 2005 ، 1: دمشق ، دار العصماء ، ط : سوريا (عدنان عمر اخلطيب  : حتقيق 

وكذلك التحفَة بفتح . الطرفة من الفاكهة وغريها من الرياحني ، والتحفة من أحتفت به الرجل من الرب واللطف :   التحفة 199
 .خمتار الصحاح . حلاء واجلمع حتف ا

 ) .أ(  سقطت من األصل 200
 .أي ) ب( يف  201
 .إخوان بدون تعريف ): ج(و) ب( يف  202
 . ويطلق اإلخوان على األصدقاء واإلخوة يف الوالدة ، ينظر اللسان  203
 .يف باب بدل يف مقام ): ب( يف  204
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  .)عطف عام على خاص : قوله( 
   .، واإلحسان ال يتقيد206 ألن اإلحسان أعم من األجر، ألن األجر ما كان يف نظري العمل205:أي
  ) .وفيه : قوله( 

  .كما علمت [ ان ، ألن األجر من مجلة اإلحس...عطف عام إخل:  أي يف قوله
  ) .إشارة : قوله( 

  . فال يكون واجبا على اهللا207]وجه اإلشارة أنه جعل األجر من مجلة اإلحسان
  ) .على أنه ال عمل له : قوله( 

   .)على أنه إخل : ( 208، فدفع ذلك بقوله هذا استدراك على ما يتوهم من قوله يف نظري عمله
  ) . إخل 209واهللا خلقكم: قوله( 

  . 210﴾﴿وما تعملون: ، وحمط الدليل قوله  أنه ال عمل له:دليل لقوله
  .أي وخلق عملكم 

  ) .لو سلم إخل  و: قوله( 
  . ولو سلمنا كالم املعتزلة جدال وجماراة هلم 211أي
   .)فكيف : قوله( 

  ﴿وكفروا وتولوا )1(﴾﴿إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم : قال تعاىل. استفهام إنكاري مبعىن النفي
   )2 (﴾واستغىن اهللا

                                                
  . سقطت من األصل  205
 .عمل :  يف األصل 206
 ).ج(و) ب(األصل، واإلثبات منسقطت من   [ ] 207
 ".بقوله " بدل " يف قوله ): " ب( يف  208
   .﴾ خلقكم وما تعملون ﴿): ب( يف  209
  .﴾ واهللا خلقكم وما تعملون ﴿ من سورة الصافات 96 وهي اآلية  210
 . سقطت من األصل  211

 . الزمر:سورة . 6:    اآلية)1(
 .ني اآليتني  و خلط ب﴾إن تكفروا﴿ يف األصل، سقطت بداية   )2(
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 4" يا عبادي إنكم لن تقدروا على ضري فتضروين وال نفعي فتنفعوين :" 3 ويف احلديث القدسي
  .واألدلة يف ذلك أشهر من أن تذكر 

   .)اعلم : قوله( 
إن كان هو األصل، وهذا  ، و ليس القصد توجيه اخلطاب إىل معني ، و يا من يتأتى منه العلم: أي

  .يد يف املطلق جماز مرسل من استعمال املق
  

  212:] املبادئ األساسية لعلم البيان [ :تنــبـيـه
  

  : البد قبل الشروع يف الفن من معرفة مبادئه لتكون على بصرية فيه وهي
  . وحكمه ونسبته6وواضعه وفائدته وغايته ومسائله واستمداده وامسه / 5 حده، وموضوعه14/ب

                                                
 ، ومسي هذا النوع من األحاديث  هو الذي يرويه خري األنام عليه السالم عن رب الربية جل وعال: احلديث القدسي 3

الطاهر املرته : ومعناه على ما ذكر كثري من املفسرين  ) القدوس( باألحاديث القدسية نسبة إىل اسم من أمساء اهللا تبارك وتعاىل 
ينظر كتب علم . واحلديث القدسي خيتلف عن القرآن يف عدة أمور ، وعن احلديث النبوي أيضا  . عن النقائص والعيوب

  2: دار اإلمام مالك ، ط : اجلزائر ( الصحيح املسند من األحاديث القدسية : مصطلح احلديث عامة ؛ مصطفى بن العدوي 
 . من املقدمة ) هـ 1415، 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا : "ولفظه املقتبس ... "ين حرمت الظلم على نفسييا عبادي أ:"جزء من حديث قدسي طويل  4

. 4257؛ ابن ماجة 2495 ؛ الترميذي 2588حديث صحيح،  مسلم  " . ضري فتضروين ، ولن تبلغوا نفعي فنتفعوين
 .الصحيح املسند من األحاديث القدسية، مرجع سابق: ينظر
 .العنوان من وضع الطالب 212

  . وهو خطأ  ). ب( وموضعه يف  5
 . سقطت من األصل، وكتبت يف اهلامش  6
 ؛ سعد الدين التفتزاين ، املطول شرح تلخيص 210 ـ 206: التهانوي ، كشاف اصطالحات الفنون ، ص :  ينظر 7

از وميكن القول أن علم البيان هو فهم ما يف الكالم العريب من ا . 506: املفتاح ، مع حاشية الشريف اجلرجاين ، ص 
فهي : والكناية والتشبيه للوقوف على أسرار بالغته ، وللقدرة على اإلتيان مبا يشبهها يف األسلوب ، وأما ما يتعلق بفائدته 

بريوت ، دار اجليل ، : لبنان ( عبد املنعم خفاجي على اإليضاح : تعليق د : ينظر . االحتراز عن التعقيد املعنوي بشىت صوره 
  3:  ،  ص4: ج  ) 3: ط 
  .صاحب املطول ، تقدمت ترمجته )هـ 892: ت ( سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين8
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 الواحد بطرق خمتلفة الوضوح يف الداللة فهو علم بأصول يعرف به إيراد املعىن: فأما حده  •
  :يعرب عنه : عليه مع رعاية مقتضيات األحوال، ككرم زيد مثال

 .باحلقيقة حنو زيد كرمي 
 .زيد كحامت : وبالتشبيه حنو

  .زيد حامت، عند السعد : وبااز حنو
  .زيد كثري الرماد: وبالكناية حنو

 الواحد به مع طرق خمتلفة 214 املعىن فاللفظ العريب من حيث إيراد213:وأما موضوعه •
  الوضوح

  املتتبعون كالم البلغاء215 فهم أرباب املعاين :وأما واضعه •
   216 فهم كالم اهللا ورسوله على وجه ال يعتريه خطأ:وأما فائدته •
فهي تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ به تعرف بالغة القرآن اخلارجة عن : وأما غايته •

التشبيه بألطف  الكناية و ااز و  اشتماله على احلقيقة و/يث  طوق البشر من ح)13/ا(
  .صدق املستلزم لصدق من جاء به من عند اهللا  ، و هذا يستلزم أن القرآن حق ، و عبارة

  .التشبيه  الكناية و ااز و  و217فاحلقيقة: وأما مسائله •
  . الكتاب والسنة وتراكيب البلغاء/فمن ستمداده  وأما ا)7/ج ( •
  . فهو علم البيان : امسهوأما •
  . على أهل الفهم واإلدراك 218 فهو فرض كفاية:وأما حكمه •

                                                
 .وموضوعه): ب(  يف 213
 .املعاين، وال يستقيم مع ما يليه): ب( يف  214

 .إال كان األحسن أن يقول أرباب البيان  علماء املعاين هم علماء البالغة ، من باب إطالق الفرع على األصل ، و 215
 .505عد الدين التفتزاين، املطول، ص  ينظر س 216
  .خطئا ): ب ( يف 

 .يف احلقيقة): ب( يف  217
هو ما طلب الشارع فعله من جمموع املكلفني ، ال من كل فرد منهم ، حبيث إذا قام به بعض املكلفني فقد :  فرض كفاية 218

 أفراد املكلفني أمثوا مجيعا بإمهال هذا الواجب أدى الواجب وسقط اإلمث واحلرج عن  الباقني ،  و إذا مل يقم  بـه  أي فرد من
 .114: ص ) م 1988 ، 7: دار القلم ،ط : الكويت (عبد الوهاب خالف ، علم أصول الفقه :، ينظر
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  .إن كان علما يف نفسه  ، و فهو آلة لعلم الشريعة لتوقفه عليه: وأما نسبته •
  .219ط تلك املبادئ العشرة فإا مقدمة العلم فلتحف

  ) .أن ااز: قوله( 
  .أتى بأن لشرف احلكم

   .)هو لفظ مشترك : قوله (
  .، أي أن ااز بقطع النظر عن املراد به هنا لفظ مشترك إخل اشتراكا لفظيا: أي
  ...)بني ااز العقلي إخل: قوله( 

بني ااز باحلذف   بني ما ذكر و221إن كان مشتركا  على ما ذكره يف هذه الرسالة و220اقتصار
، و ذا اندفع ما قيل أن ظاهره أن  رسلالتأخري فهو من ااز امل أما ااز بالتقدمي و و. الزيادة و

   – تأمل –، مع أن احلق خالفه  الزيادة مرسل ااز باحلذف و
  .إن ذكره اخلطيب يف فن املعاين  و .وجعل ااز العقلي من فن البيان هو ما اختاره السعد 

  ) .مفردا كان : قوله( 
  .أي ااز اللغوي

  ) .يف األصل : قوله( 
  .أما ااز اللغوي املعرف مبا يأيت فهو اصطالح ألهل البيان  ، و أصل اللغة: أي
  ) .مث قلبت ألفا: قوله( 
  .انفتاح ما قبلها اآلن  لتحركها حبسب األصل و:  أي
  .)من جاز املكان : قوله( 

                                                
  : و قد مجع الصبان هذه املبادئ فقال  219

  رة ـــ احلد و املوضوع مث الثم  رة    ــإن مبادئ كل فن عش
   واالسم االستمداد حكم الشارع ــع        وفضله ونسبه والواض

   رفاـمسائل والبعض بالبعض اكتفى     و من درى اجلميع حاز الش
 . مشترك بني اللغوي والعقلي 220

  .إقتصاره : يف األصل 
 .مستدركا): ب( يف  221
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 أو يقال بناء على ما قاله ،  من املصدر/إال فاالشتقاق إمنا هو  ، و مأخوذ:  أي)15/ب(
  .، أي من مصدر جاز أو يف العبارة حذف مضاف. 222أن االشتقاق من األفعالالكوفيون من 

  ) .هو ذا املعىن  و: قوله( 
، ألن العقلي يف اإلسناد ال  أما على اإلطالق الثاين فإنه قاصر على ااز اللغوي ، و التعدي: أي

  .يف الكلمة فإا مستعملة يف حقيقتها 
  ) .فيكون باقيا على مصدريه : قوله( 
  .يعم األمرين و: أي
   ....)اجلائز إخل: قوله( 

من أجل هذا التعليل قيل ال  ، و هو احلقيقة ، و ، أو جازوا ا مكاا األصلي223ألا جازت
  .224لكن احلق خالفه كما تقدم لك يف مبحث البسملة ، و يصح جمازات ال حقائق هلا

   .)اسم الفاعل إخل : قوله( 
  225نشر مرتب لف و

  )وهذا اإلطالق : قوله( 
  .أي إطالقها على الكلمة

  ).هو الشائع : قوله( 
أما العقلي  ، و  القيد226عن / ، أي  قوله املتبادر عند اإلطالق ، و يف االستعمال:   أي)14/أ(

  .فال ينصرف له إال مقيدا

                                                
 . وهو خالف معروف بني الكوفيني والبصريني 222
 .  يف األصل جازة، وهو خطأ223
  .568: للغوي صاحب املطول وكذلك السيد الشريف اجلرجاين فلرياجع يف صوقد بسط القول يف التعريف ا 224
اللف والنشر ذكر متعدد مفصل أو جممل، مث ذكر ما لكل من آحاده بال تعيني، إتكاال على أن السابع يرد إىل الكل  ما  225

 رمحته جعل لكم الليل والنهار ومن: "ومثال اللف والنشر املرتب.  مرتب وجممل: يليق به لوضوح احلال، واملفصل قسمان 
بريوت، دار الكتب العلمية : لبنان( علوم البالغة: أمحد مصطفى املراغي.. ينظر كتب البالغة" لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله

  .330:  ، ص)1993، 3:ط
  .عند ): ب( يف  226
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وإذا كان كذلك بطل االشتراك .  جماز227غريه  إذا كان هو املتبادر يكون حقيقة و: إن قلت
  .عى أوالاملد

   .، بل قد يكون حقيقة كما هنا  بأنه ال يلزم من التبادر أن غري املتبادر جماز دائما:أجيب
  ) .لو حكما  و: قوله( 

    .228"تسمع باملعيدي خري من أن تراه " حذفه من قوله إىل أخرى لداللة األول عليه ليدخل 
  ).على وجه يفيد : قوله ( 
، ألن الكالم  اإلنشاء هو شامل للخرب و ، و229ند النحوينيفائدة الكالم املصطلح عليه ع: أي

  .إال فهو اإلنشاء  الكذب فهو اخلرب و إن احتمل الصدق و:  الذي يفيد
  )إخل ...إما أن يكون يف املركب و: قوله( 
 إن شاء اهللا [230بل تارة يقتصر على اجلزء املهم كما يأيت حتقيقه:  إن مل يذكر بتمامه و: أي

  ...إخل . إين أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى:  قوله اآليت:  ثالهوم. ]تعاىل
   .231)يعين اإلسنادي: قوله( 

  :تريد بالبحر ابنه مثال ، و رأيت حبر زيد:  ، كقولك احترز به عن اإلضايف
مثل اإلضايف باقي املركبات اليت ليس اإلسناد فيها  ، و  يف الكلمة ال يف املركب232فهو جتوز

  .داخل يف املفرد مقصودا، فاجلميع 
  ) .فااز يف اإلسناد : قوله( 

                                                
 .غري) ب( يف  227
املنذر بن ماء السماء ، : إن أول من قاله : و قيل . مرآه  هذا مثل قالته العرب ، يضرب ملن اشتهر و ذاع صيته و يزدرى 228

 129:  ، ص 1: ج ) بريوت ، دار القلم : لبنان (حممد حمي الدين عبد احلميد : جممع األمثال ، تح : امليداين : ينظر املثل يف 
   . 655: ، رقم

: ابن هشان:  ما قاله صاحب املفصل، ينظرو هي غري اجلملة خالف  " هو القول املفيد بالقصد:  الكالم عند النحويني229
  .6: ، ص2: معين اللبيب عن كتب األعاريب ،  ج

  .كالمنا لفظ مفيد كاستقم      اسم و فعل مث حرف الكلم : قال ابن مالك 
 .كما يأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل ): ب(يف  230
 .اإلسناد ) أ( يف األصل  231
 يتجوز وهو خطأ): ب( يف  232
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  .أي املسمى ذا االسم
  ).خربيا كان : قوله( 

  .بىن األمري: حنو
  233﴾..هامان ابن يل   ﴿يا:  حنو)أو إنشائيا: (قوله و 

  ) .هو: قوله( 
  .أي املسمى املذكور

  ) .إسناد الفعل إخل : وقوله( 
طريقة القوم أعم من ذلك فيشمل إثبات  ، و234طيبما يف معناه طريقة اخل ختصيصه بالفعل و

  .هو التحقيق   و– إن شاء اهللا تعاىل – كما يأيت 235األظفار للمنيه
فااز :  اعترض قوله لسهولتها على املبتدئ ، و/ إمنا مشى املؤلف على طريقة اخلطيب  )16/ب(

ية يكون يف النسبة اإليقاعية بأن ااز العقلي كما يكون يف النسبة اإلسناد... يف اإلسناد إخل
، 236ال تطيعوا أمر املسرفني﴾ ﴿و: قال اهللا تعاىل. [ أجريت النهر و: نومت الليل: حنو. واإلضافية

 بأن القصد تعريف نوع :أجيب و. 237]جرى األار ، و أعجبين إنبات الربيع البقل: حنو و
  .خمصوص من ااز

  ...)أي معىن الفعل األصلي إخل: قوله( 
 ضائعا" أو ما يف معناه : " إال كان قوله و[  إشارة إىل أن املراد بالفعل االصطالحي ال اللغوي فيه
 املراد 239، وكذا هو الذات و. 238]هو يقتضي أن املراد مباله الفاعل االصطالحي ال اللغوي ، و

                                                
  .﴾ يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب ﴿ :و متام اآلية.غافر  :  ،سورة 36 :  اآلية 233
 .وطريقة القوم يعين اجلمهور.  القزويين تقدمت  ترمجته 234
 .سيأيت  خترجيه ...وإذا املنية:  يف قول الشاعر 235
 :سورة151:  اآلية  236
 .ر خلط الناسخ سقطت من األصل وكتبت خبط رديء يف اهلامش خبط مغاي [   ]  237
 .سقطت من األصل [   ]  238
 . كذلك): ب(يف  239
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الفعل ، مع أن الذي يف معىن 240الزمن باملفعول، ودفع بقوله األصلي أن الفعل يدل على احلدث و
  .هو احلدث  بأن املراد معناه األصلي و:  فأجاب.  إمنا يدل على احلدث فقط

  ) .جوهر اللفظ : قوله( 
  .شكله  الزمان فيدل عليه يئته و/ أما  و ،  حروفه مادته و:  أي)15/أ(
   ....)كاملصدر إخل: قوله( 

  .ليست استقصائية كما قيل  اسم املصدر و دخل بالكاف اسم الفاعل و
  ...)الظرف إخل و: قوله( 

  .هو بالنظر للظرف املستقر فإنه هو الذي تضمن معىن الفعل
  .إمنا أفرد الضمري ألن العطف بأو  و) ما يف معناه241أي الفعل أو: قوله( 
  ).أي إىل غري ما حقه أن يسند إخل : قوله( 

، فإن "رمحان" ما يف، ك أخذ من هذا أنه ال بد من معرفة حقيقته سواء أسند إليها بالفعل أو ال
معرفتها إما ظاهرة كما يف قوله  ، و242إسناده إىل املوىل جماز عقلي مع أنه مل يستعمل يف غريه

إما خفية ال تظهر إال بعد التأمل  ، و  أي فما رحبوا يف جتارم243﴿فما رحبت جتارم ﴾: تعاىل
  . حسنا يف وجهه، أي يزيدك اهللا  حسنا إذا ما زدته نظرا244يزيدك وجهه:  كما يف قوله

  ) .ألجل مالبسته : قوله( 
له مالبسات شىت تأيت إن  و، الوقوع فيه مثال كما يأيت يف قوله   و245الوقوع عليه هي السببية و و

  شاء
   .تعاىل/  اهللا  )8/ج(
  ) .يف مطلق التعلق : قوله( 

                                                
  .الزمان): ب(يف  240
 .املكتبة الوطنية وما يأيت يدل على ذلك ) خمطوط( نفسه والتصحيح من املنت... وما يف :   يف األصل241
ابن عثيمني ، :  ينظر .تقدم احلديث عن اسم الرمحن يف فصل البسملة وأهل السنة ال يرون يف األمساء والصفات ااز 242

 .ففيه مزيد تفصيل. القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن 
 .البقرة :   ، سورة 16:  اآلية 243
 ) .ج(واملثبت من ) أ(وجهك، ولكن هناك تصحيح يف هامش ) ب(و) أ( يف  244
 ) .ب( سقطت من  245
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  . م اخلطيبأي ال نفس التعلق الذي بني الفعل أو ما يف معناه وما هو له كما هو ظاهر كال
  ) .يعين أن الفعل: قوله( 

  .عبر ِبالِعناية ألن املُصنف الَ يفيد ذلك صراحة
  .246])املبين للفاعل : [ قوله ( 
مثال ما فيه معىن  ، و  ضرب248] مثال الفعل املبين للفاعل247]ملا يف معناه  راجع للفعل و[[

   .الفعل املبين للفاعل ضارب
  ) .واتصف هو به : قوله( 
حىت /  عطف تفسري على ما قبله فاملراد مطلق النسبة وليس املراد به القيام احلقيقي )ب/17(

  .عتباريات  الوجود ؛ بل املراد ما يعم االيكون قاصرا على
  .249)عند املتكلم : قوله( 

   .، سواء طابق الواقع أم ال متعلق بقوله الفاعل ، أي الفاعل عند املتكلم
 عند املتكلم فيما يفهم من 251]الفاعل[، أي   بالفاعل أيضا250 متعلق)وقوله يف الظاهر (  

. عتقاده سواء طابق اعتقاده أم ال قرينة على أنه غري ما هو له يف ا حاله بأن ال ينصب252ظاهر
  :فاألقسام أربعة

  .أنبت اهللا البقل : عتقاد كقول املؤمن ما يطابق الواقع و اال:األول
  .  أنبت الربيع البقل 254: و قول اجلاهل، حن  فقط253عتقاد ما يطابق اال:الثاين

                                                
 .أمامها شطب  سقطت من األصل ، وكتبت يف اهلامش من املصحح خبط رديء ، و 246
 . سقطت من األصل  247
 ) .ج(و تصحيح من األصل و هامشه و باملقارنة مع ) ب( سقطت من  248
 .أي املتكلم و هو خطأ): ب( يف  249
 .متعلق بقوله الفاعل أيضا :  يف األصل 250
 . سقطت من األصل  251
 .على سبيل االختصار وهي من الرموز املعتمدة يف هذه النسخة . ظ) أ( كتبت يف  252
 ) .ج(و) ب( يف األصل الواقع ، والتصحيح من  253
  . يف اهلامش الكافر كشرح للجاهل 254
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خلق اهللا األفعال :  هو خيفيها منه  ما يطابق الواقع فقط كقول املعتزيل ملن ال يعرف حاله و:الثالث
  .جعل عمله قرينة كان جمازا و إال فهو هذيان  أما إذا قاله ملن يعرف حاله و ، و كلها

 أنت تعلم أنه مل جيئ دون املخاطب ، و ، و زيدجاء :   حنو قولك255 ما ال يطابق واحدا:الرابع
أما لو علم املخاطب بعلم املتكلم فإنه ال يتعني أن يكون حقيقة جلواز أن يكون جعل علم 

  .املخاطب قرينة
  ...)إىل غري الفاعل إخل: قوله( 
  . 256من أن يكون غريا يف الواقع أو عند املتكلم يف الظاهر/  أعم  )16/أ(
   ....) إخلمن مفعول: قوله( 

 اري 258مثال الظرف حنو ، و جد جده: مثال املصدر ، و257﴿أخرجت األرض أثقاهلا ﴾: حنو
   .صائم، وجرى النهر

  ) .وكذا الفعل املبين للمفعول : قوله( 
، أو إىل املصدر  ، أو إىل الظرف أو ما يف معناه كاسم املفعول إن أسند كل منهما إىل املفعول: أي

وأما السبب فال يتأتى هنا خبالف صيغة .   الفاعل فهو جماز259أما إن أسند إىل و.  فهو حقيقة
  .املبين للفاعل فيسند للسبب كما هو ظاهر

   .)أو ما جرى: قوله( 
   .أي من مصدر أو ظرف مما ينوب عن الفاعل

  .)حنو ضرب زيد عمرا : قوله( 
 . صرح باملفعول إشارة إىل أن ضرب يقرأ بالبناء للفاعل

  .             )كقول املؤمن : هقول( 
  . هو الكافر أي املوحد احترازا من اجلاهل اآليت و

                                                
 ).سقطت األلف(وحدا ) ب(  يف 255
 .ظـ و هو اختصار كما أسلفت) ب(و) أ( يف  256
   . 02: اآلية.الزلزلة :  سورة  257
 . سقطت من األصل  258
 .للفاعل ) : ب( يف  259
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  ...) بينه إخل260ماال مالبسة: قوله(
فقوله ألنه كاهلذيان علة . ، فإنه هذيان  أبو احلصني عامل نويت ، و الضفدعة شالت مركبا: حنو

  .لعدم الصحة
  ) .الكذب : قوله( 

كما تقدم [ ، ومل يعلم املخاطب بكذبه  قصد ترويج ظاهره ، و أي الذي اعتقد املتكلم كذبه
  .أن قول اجلاهل كذب أيضا ألن اجلاهل ال يعتقد كذب قوله: ، وذا اندفع ما يقال261]
   ....)العتقاده أن الربيع إخل: قوله( 

إن  ، و ، ومل تقم قرينة على أنه مل يرد ظاهره أي ألنه أسند إىل ما هو له عند املتكلم يف الظاهر
، فهو خارج بقوله إىل   هو من اإلسناد احلقيقي262 حينئذإن قلت/  خالف الواقع )ب/18(كان 

 264، ألن الغريية  من تعريف ااز بالقيد األول263 ال نسلم أما خارجانفاجلوابغري ما هو له، 
هذا   و265االعتقاد دون الظاهر هذا قول اجلاهل بعينه وبالواقع و ، و فيه صادقة بالواقع فقط

  .، فال خيرجهما إال قيد القرينة  ، فما زاال داخلني يف ااز الكذب بعينه
  ...) .كما أنه مشل قوله إخل: قوله( 

  . هو التعريف 266]إمنا [ ، فال يقال أن الذي مشل  املراد بالشمول اإلدخال
  ) .أنبت : قوله( 
  ...ألنه نصب إخل:  قول اجلاهل ملن يعرف حاله كما قال: أي
  :، ال حيكم بأنه جماز كما يف قول الشاعر ، ومل تقم قرينة لذلك إذا كان ال يعرف حال القائل و

  ]املتقارب [ 267ر كر الغداة ومر العشي   أشاب الصغري وأفىن الكبيــ    

                                                
 . و هو خطأ سبة ،ما ال:   يف األصل260
 . سقطت من األصل  261
 .وهو اختصار حينئذ :  يف األصل ح  262
 ) .ج(و) ب(  التصحيح من اهلامش ومن 263
 ) .ج(و ) ب(والتصحيح من .  غري واضحة يف األصل 264
 . يف األصل ظ ، وهو اختصار لفظة الظاهر 265
 . سقطت من األصل 266
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  ) .ألنه نصب حالة قرينة : قوله( 
حصل ما يف املقام أن ، وإن كان خالف الواقع و عند املتكلم يف الظاهر. فهو غري ما هو له:  أي

االعتقاد  ، يعمل عمله إن أسند للفاعل يف الواقع و الفعل املبين للفاعل وما يف معناه من كل اسم
 فهو حقيقة عقلية و, فقط /  أو يف الظاهر 268]أو يف االعتقاد فقط [ يف الواقع فقط )17/أ(أو 

ز عقلي وإن احتمل اإلسناد قرينة فهو جما إن أسند ملفعول أو مصدر أو ظرف أو سبب مالبسة و
 ، و إال فهو حقيقة فإن قامت قرينة فهو جماز و.  الكذب احلقيقة وااز ، كما يف قول اجلاهل و

 ، و269، فإن أسند ملفعول أو مصدر أو ظرف فهو حقيقة اسم املفعول أما الفعل املبين للمفعول و
  .فليحفظ.  كان تركيبا فاسدا  قرينة وإال  فهو جماز إن صاحبه مالبسة و270إن أسند للفاعل

  ) .أيضا : قوله( 
  .كما يسمى جمازا يف اإلسناد املأخوذ مما تقدم : أي
  ) .والسلب تابع له : قوله( 

حاصل  ، و ال تشمل املنفي فأجاب مبا ذكر دفع به ما يقال أن هذه التسمية قاصرة على املثبت و
  .الدفع أنه اقتصر على األشرف 

                                                                                                                                                   
، و امسه قثم بن خبية أحد بين حمارب بن عمرو بن  البيت من املتقارب  للصلتان العبدي ، و الصلتان لقب غلب عليه 267

وديعة بن عبد القيس و إليه ينسب فيقال العبدي ، و هو شاعر مشهور إسالمي خبيث اللسان ، و كان قد ادعى أن الفرزدق 
شعر من وجريرا حتاكما إليه فقضى بينهما بأن الفرزدق أشرف من جرير و أن بين جماشع أشرف من بين كليب ، و أن جريرا أ

اء : ، ينظر 117:  ، و يف لطائف التبيان للطييب ، ص 1209: الفرزدق ، و هو مذكور يف شرح احلماسة للمرزوقي ص 
، 1: املكتبة العصرية ، ط : بريوت ( عبد احلميد هنداوي : الدين السبكي ، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ، تح 

  : ت من قصيدة طويلة كثرية األمثال يوصي فيها ابنه منها و البي .145 ـ 144:  ، ص 1: ج ) 2003
  أمل تر لقمان وصــى ابنه              و وصيت عمرا فنعم الـوصي 
  أشاب الصغري و أفىن الكبري              كر الغداة و مـــر العشي 
  إذا ليلة هرمت يومـــها              أتى بعد ذلك يــوم فـيت 

  اجاتنا              و حاجة من عاش ال تنقـضي نروح و نغــدو حل
 و يسلبه املوت أثـــوابه              و مينعه املـــوت ما يشتهي

 .سقطت من األصــل  268
 ) .مكرر(مرتني ، وكتبت ) ب( تكررت هذه اجلملة يف  269
 .لفاعل دون تعريف ) : ب( يف  270



 99

  . النفي ، الشامل لإلثبات و راد باإلثبات احلكم مطلقا أيضا بأن املوأجيب
  ) .لتصرف العقل فيه : قوله( 
 خبالف 271العقل/ هو من تصرفات  ، ألن اإلسناد معىن من املعاين و أي باالستقالل) ب/19(

  .اللغوي فال يستقل به العقل 
  ).…مبعىن املصدر إخل: قوله( 

، ألن  ، فال يقال أن فيه نسبة الشيء إىل نفسه للغويأي فقد ينسب املعىن االصطالحي للمعىن ا
  .272إسنادا إسناديا:  ، فكأنه قال ااز هو اإلسناد

   ....)ألن املتكلم إخل: قوله( 
  .جمازيا /  علة لتسميته إسنادا )9/ ج (
  ) .مبعىن النسبة : قوله( 
نفسه إال إذا أريد باحلكم هي ثبوت املسند للمسند إليه، أي فال يقال إن فيه نسبة الشيء إىل  و

  . 273االنتزاع اإليقاع و
  ) .لوقوعه إخل : قوله[ ( 

  . 274]علة للمالبسة والضمري عائد على ااز 
  ) .فاملراد املفعول به : قوله( 

لو أسند إليه الفعل واحترز  ، و  ألنه هو الذي الفعل واقع عليه275]عليه[تفريع على قوله لوقوعه 
إن أريد ال يسند إليه الفعل : فإن قيلحنوها ،   يسند إليه الفعل كاحلال وعن املفعول معه ألنه ال

                                                
 .الفعل، وهو خطأ ) ب( يف  271
 . ل إسناديا ، و هو يريد إثبات النسبة   يف األصل إسنادا بد272
 .ااز :   يف األصل273
 ) .أ( سقطت من األصل  274
 ) .أ(سقطت من   275
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إن أريد مع عدم البقاء ، فال نسلم أنه ال  و.   كذلك277، فاملفعول به  معه276مع بقائه مفعوال
  . النيل278إذ ال مانع من أن يقال سار. يسند إليه حينئذ

، خبالف   املفعول معه281ل زال معىن إذا أسند إليه الفع280هو  خيتار األول و279أنه: فاجلواب
وكذا يقال فيما . تغيري اإلعراب غري مضر ، و هو من وقع عليه الفعل باق  املفعول به فإن معناه و

  .أحلق باملفعول معه من حال ومتييز
  ...) . إليه إخل282ألنه الذي ينصرف: قوله( 
، وقد يقال هو  عد التفريع املذكور، وإال فال حاجة إليه ب يأيت بالواو األوىل جعله علة ثانية و[ 

   .283]علة للتفريع فال اعتراض
  ) .ولو بواسطة احلرف : قوله( 

أسند إىل   من أنه ال يشمل ما بين للفاعل و284، وذا اندفع ما أورد تفسري للمفعول به هنا
  .  بواسطة احلرف285املفعول

  . حينئذ286ذكرمهايف   املكان مفعول بواسطة احلرف فال فائدة اسم الزمان و:  فإن قلت 
الزمان ال يقال هلما ذلك  املكان و ، و بأن املراد ما هو مفعول اصطالحا: 287أجيب) 18/أ(

  .فتأمل 
  ) .عاديا إخل : قوله( 

                                                
 ) .ب( تكررت هذه اللفظة يف  276
 .فاملفعول كذلك ): أ( يف  277
 .ساير ، وهو خطأ ): أ( يف  278
 .أن ): أ( يف  279
 .وهذا ): ب( يف  280
 .و صححت يف اهلامش ) ب( سقطت من  281
 . األصل يصرف  و الصحيح ما أثبته بعد مراجعة شرح الدردير   يف282
 .و سقطت باقي العبارة " أوال جعله علة للتفريغ فال اعتراض): " أ( يف  283
 ).ب( و) ج(هنا سقطت من ): أ( يف  284
 .للمفعول ) : أ( يف 285
 .لذكرمها ) : ج(و ) ب( يف  286
 .و أجيب ) : أ( يف  287
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 289، أو شرعيا كدخول الوقت للصالة288، أو عقليا كداللة األثر على املؤثر كبىن األمري املدينة
  ...إخل
  ...) .يالبس املصدر إخل: قوله( 

  .ضرب الضرب  ، و جد جده: املراد به املفعول املطلق حنو
  . إخل290لقوله يسند) حقيقة معمول :  قوله( 
   .)اره صائم إخل : حنو:  قوله( 
صيم النهار و : املبين للمفعول حنو/  املكان 292 أسند إىل الزمان و291مل ميثل مبا إذا) ب/20(

  .أجري النهر ألنه حقيقة
  ) .تدأ فحذف املب: قوله( 
  .هو يف   و293،  و اجلار زيد:  أي
  ...) .أقيم الزمان إخل و: قوله( 
  .املعرب عنه بنهاره : أي
  ) .إخل ..  النهر مكان جري 294إذ: قوله( 
  .295هو احلفرة اليت فيها املاء و
  ) .واألصل إخل:  قوله( 
أسند  ، و كان مقامهأقيم امل اجلار و ، فحذف املبتدأ و  ما فعل فيما قبله296]مثل[ففعل فيه :  أي

  .إليه املكان أي عينه

                                                
 .مؤثره ) : أ( يف  288
 .وقت الصالة ، أثبت التعريف لتتوافق مع ما قبلها ): أ( يف  289
 )  .خمطوط بزاوية  اهلامل (يستفاد والتصحيح من باقي  النسخ و من شرح الدردير على التحفة ): أ( يف  290
 .ملا إذا : مل بدل ): أ(يف  291
 .أو  بدل  و ):أ( يف  292
  .ااز ): ب(  من 293
 .إال): أ( يف  294
 .حفره ، و ر املاء جرى يف األرض : و فيه ر النهر ) . ر(اح  ينظر خمتار الصح 295
 ) .أ(سقطت من  296
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  ) .فحذف املبتدأ : قوله( 
  .هو : أي
  ) .أقيم املفعول  و: قوله( 
  .297]أي عيشة[
  ) .وحذف املضاف إليه : قوله( 
  .هو الضمري   و298:]أي[
  ) .إخل .. أما يف اآلية و:  قوله( 

حاصل  ، و لبعض حواشي التلخيصخالفا   يف اآلية ،299أشار به إىل أن توجيه املثال املتقدم ليس
  .، مث وصف ارور براضية  ارور خرب هو ، أن اجلار و توجيه اآلية

  ) .مث أسند إليها راضية يف اإلسناد : قوله و( 
  . العيشة به 3إمنا وصفت ، و ، ألنه مل يسند لعيشه تسمح

  ) .األباطح : قوله( 
أمثلة املكان كما صنع األوىل جعله من  ، و5صىهو احملل املتسع الذي فيه دقائق احل مجع أبطح و

  .السعد
  ) .بواسطة : قوله( 

 يف 8و أما.  على نزع اخلافض7هو املعرب عنه باملنصوب  أي و6]حرف اجلر [ أي بسبب حذف 
  .حالة ذكر اجلار فليس مفعوال 

                                                
 ) .أ( سقطت من  297
  ) .أ( سقطت من  298
 ) .ج(و ) ب( تصحيح يف اهلامش، والتثبيت من 299

 .التخليص و هو تصحيف :   يف األصل 
  .وصف ) : ب( يف  3
 .دقاق ) : ج( يف 4
  .األول ) : ب( يف  5

ص ) : بطح(خمتار الصحاح .ل واسع فيه دقاق احلصى و اجلمع  أباطح ،  و الِبطاح بالكسر ، و منه بطحاء مكة األبطح  سي
 :55.  
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  ) .إخل .. ففعل به: قوله[( 
  10] املفعولأسند إىل فحذف اجلار توسعا مثّ حذف الفاعل و: أي 

  ) .أنبت الربيع إخل : قوله(
، فيكون هنا  هو يف األصل حقيقة يف احلشيش الذي يرعى ، و اعلم أن املراد بالربيع هنا املطر

،  هو املطر مث أسند أنبت له جماز عقلي أريد سببه ، و ، ألنه أطلق الربيع ، و جمازا لغويا مرسال
  . على جماز لغوي 11]جماز عقلي [ فهو 

  ) .اآلمر إخل : قوله( 
   .  املثال300أشار به إىل نكتة تعداد

  ) .301 أو دهري: قوله( 
  .املراد من ينسب األفعال لغري اهللا  الذي ينسب األمور إىل الدهر، و:  أي
  ) .كصدور األول : قوله( 

  .أي املثال األول من املثالني الكائنني للقرينة اللفظية 
  ) .إخل .. حمبتك جاءت : قوله( 
  .حق اإلسناد أن يكون لصاحبها ي فهو من إسناد الفعل للسبب ، وأ

  ) .إخل .. وأما ااز: قوله( 

                                                                                                                                                   
  ) .ج(و ) ب( سقطت من  6
 .بالنصب ): أ( يف  7
 .و هلا ) : أ(  يف 8
 .مفعوهلا ) : أ( يف 9
  ). أ(سقطت من [  ]    كلّ هذه العبارة 10
 ).أ(سقطت من  [  ] :  11

 .د تعد): أ( يف  300
 ﴿: نسبة إىل الدهرية ، وهي كلمة عربية مأخوذة من قوله تعاىل ..    الدهريون أو املاديون أو النتشريون أو الطبيعيون 301

و تطلق على أوالئك الذين أنكروا  . 23: اجلاثية ـ  اآلية   ﴾وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت و حنيا و ما يهلكنا إال الدهر

تقاد يف اهللا ، و أنكروا خالق العامل ، و الغاية اإلهلية ، و مل يسلّموا مبا جاءت به األديان احلقة ، و تقول بأن ما حيدث يف االع
  . 22:ص  ) 10: بريوت ، ط : لبنان ( ضحى اإلسالم : أمحد أمني . العامل فهو بقوانني الطبيعة 
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 303 أو حذفه/، وأجيب بأا رد التأكيد   حذف أما ألنه مل يتقدم هلا مقابل302 األوىل)19/أ(
  .من األول لداللة هذا وما بعده عليه 

  ) .وعدل عنه هنا : قوله( 
  .عبري بالكلمة  عن الت/  أي )10/ج(
  ) .ليتأتى تعريفه له بالكلمة إخل : قوله( 

إمنا  ، و هو دور ااز يف الكلمة املستعملة لزم أخذ الشيء يف تعريف نفسه و ألنه لو عرب بقوله و
  . باملفرد ألجل التعريف بالكلمة304قيد
 فلو عرب به هنـا    الكلمة305] يف[ أن ااز يف الكلمة هو االستعمال ألنه هو املظروف    :احلاصل   و

  .أما ااز املفرد فهو نفس الكلمة   باالستعمال و لعرفه
  ) .الكلمة : قوله( 

  . من الكلمة 306الزيادة ألما ليسا خرج جماز احلذف و
  .الوحدة تناف  بني املاهية و التاء للوحدة ، و  إن التعريف للماهية و:إن قلت
، أو يقال جرد التاء عـن معـىن          ماهية الكلمة أي فهو   :   أن يف العبارة حذف مضاف     :فاجلواب

    .307الوحدة، أو يقال أن التاء جزء من ماهية ااز ألنه يعترب فيه وحدة ماهيته
  ).إخل .. امسا : قوله( 

  .كأسد ، أو فعال كنطق ، أو حرفا كفي جذوع 
  ) .إخل .. كما ال توصف : قوله( 
  . فال بد من االستعمال فيهما ، ااز و ألن االستعمال قيد يف احلقيقة : أي
  ) .وضعت : قوله( 

                                                
 .األول): ب(  يف 302

  .      أي أنبت الربيع البقل 
  .حذف ): أ( يف  303
 .قدر ): أ( يف  304
 ) .أ( سقطت من  305
  . و الضمري يعود على ااز ليستا): ب( يف  306
  . و هو حتريف ماهية): ب( يف  307
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  .أي الكلمة فالصفة جرت على غري من هي له فكان الواجب اإلبراز 
  :جوابه من وجهني و

  . أنه على مذهب الكوفيني :األول
أن حمل اخلالف يف اإلبراز يف الوصف ، وأما الفعل فاتفقوا على            :   أن بعض احملققني قال    :الثاين و

  .إلبراز عند أمن اللبس عدم وجوب ا
  ) .إخل .. خرج احلقيقة : قوله( 

، من حيث  خرج أيضا استعمال الكلي يف اجلزئي ، و  له  أوال308ألا االستعمال فيما وضعت
اجلزئي يف  أما من حيث خصوص اجلزئي فهو مرسل من استعمال العام يف اخلاص ، و حتققه فيه؛ و

  .الكلي

   :تنبيــه
 احلق أن وضعه نوعي أن ااز موضوع بالوضع الثانوي ، و:   أوال309شارحيؤخذ من قول ال    

  .إمنا الحظ أمرا كليا  ، و ، ألن الواضع مل يالحظ لفظا خبصوصه
  ) . إخل 310عني و: قوله( 
   .311حنوه من كل مشترك و: أي
  ) .ألنه وضع لكل منهما : قوله( 

ملا فيها من العموم أو بالعالقة ألنه إذا .  قد يقال هو خارج مبا اجلارية ، و أي من الباصرة و
  .بني األول  استعمل يف أحد املعنيني مل يستعمل فيه لعالقة بينه و

  ) .أي ألجل مناسبة : قوله( 
  .فالالم للتعليل متعلقة باملستعملة :  أي

                                                
 .وضع ) أ( يف  308
 .واملقصود الدردير ) اختصار(شر  :  يف األصل 309
  .عرب): ب( يف  310
 خمتلفني فأكثر ، وقد اختلف العلماء اللغويون يف إثباته ونفيه ، وال اللفظ الواحد الدال على معنيني: "     اللفظ املشترك 311

عبد : ينظر . شك أن االشتراك موجود يف لغتنا ، وال نكران لفوائده اليت تعطي ألفاظا تساعد على التعبري عما يريده املتكلم 
 .التمهيد ) م 1987، مكتبة لبنان ، بريوت : لبنان ( معجم األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية : احلليم حممد قنبس 
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  ) .بني املعىن إخل : قوله( 
  .ااز ، كما يف ااز على   بني املعنيني اازيني/كذلك   و)20/أ(
  ) .فاحلامل : قوله( 

  .تفريع على ما أفاده الكالم السابق من جعل الالم للتعليل 
  ) .فالبد حينئذ : قوله( 

 أي أن يكون البلغاء 312حني إذ كانت هي احلاملة على االستعمال فال بد من اعتبارها: أي      
، 314 واملسبب، وال يشترط شخص السبب313اعتربوا نوعها كمطلق   السبب مطلق املسبب

؛ بل  الم التعليل فال يكفي وجودها بدون مالحظة 315كما يفيده/ مالحظتها )21/ب(والبد من 
  :وقد أفاد اعتبار مالحظة العالقة أمرين. 316يكون الكالم غلطا كما أفاده الشارح

ة تصرفا يف االستعمال ال من املبالغ ، أي أكثر مبالغة و  أبلغ من احلقيقة317]أن ااز  [ :األول
، ومما يدل لذلك  مبعىن مطابقة الكالم ملقتضى احلال فإنه ذا املعىن ال ينضبط  حبقيقة وال جماز

   :318املعىن قول الشاعر
  أما غدا زعموا أو ال فبعد غــد    قالت مىت الظّعن يا هذا فقلت هلـا  
  .  وردا وعظّت على العناب بالـربد    فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت  

من  اخلدود ، و: من الورد العيون ، و:  من النرجس إخراج الدموع ، و:  ار اللؤلؤفاملراد من إمط
الشك أن هذا أكثر تصرفا  ، و ففي كل جماز. األسنان :  من الربد ، و  األصابع319العناب رؤوس

  .من املعىن احلقيقي 

                                                
 .الشرح  و) ا(و ) ج(التصحيح من  استعبارها و:  )ب( يف  312
 .السبب :  )ب( يف  313
 )ب( سقطت من  314
 .يفيدها ): ب( يف  315
خمطوط بزاوية اهلامل " مالحظتها ، فخرج الغلط ، و إن وجدت فيه عالقة  فال بد حينئذ من اعتبارها و: "  قال الدردير316
  .571: املطول ، ص : ينظر التفتزاين . 5: ص 
 .)أ( سقطت من  317
،  1: دار مكتبة اهلالل ط : بريوت ( ابن حجة احلموي خزانة األدب و غاية األرب : ينظر لوأواء الدمشقي  البيتان ل 318

 .454: ص ) م1987
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 فلذلك قيل البد ، الكذب ؛ فإن الكذب ال تأول به ، خبالف ااز  الفرق بني ااز و:الثاين و
أفاده . قوع ااز يف القرآن ، زاعما أنه من الكذب  ذا يرد على من  أنكر و ، و من قرينة مانعة
  .شيخنا األمري 

  ) .وإن وجدت فيه عالقة : قوله( 
جدت ،   ؛ بل وإن و320مشريا إىل كتاب. خذ هذا الفرس : أي هذا إن مل يوجد فيه عالقة حنو

أن السالبة :   من أصلها من باب قوهلم322عدم املالحظة صادقة بعدهاألن . 321كمثال الشارح 
  .تصدق بنقي املوضوع 

  ) .ألن العالقة هنا إخل :  قوله( 
ال يقال هو خارج بقيد االستعمال ألن االستعمال إطالق اللفظ مرادا منه املعىن ، والغلط ال إرادة                 

،  ، فيعرب باجلمـل   الفرس مجل323]أن[ تقدكأن يع.  عتقاديألنه يقال هو ال خيرج الغلط اال  فيه،  
  .فإن اللفظ مراد منه الفرس إال أنه ال عالقة فيه 

  ) .مع قرينة : قوله( 
  .؛ بل مها أمران معتربان  كل باالستقالل  ليس تابعا لآلخر324قرينة ، ألن أحدمها األوىل و

  ).قرينة :  قوله( 
  .هي ما اقترن بالشيء ليدل على املراد منه 

  ) .إخل .. مانعة:  قوله( 
  .، بل من حماسنه عليها/  فال يتوقف أصل ااز 325أما القرينة املعينة و ) 21/أ(

                                                                                                                                                   
  .هو خطأ  و:  رؤس:  )ج( يف  319
  .571:ص ، أورد هذا املثال صاحب املطول  320
 .رأيت أسدا : ال الشارح مث 321
 .بعدمها وهو خطأ ): أ( يف  322
 ) .أ( سقطت من  323
 .احدامها ) أ( يف  324
ما يفصح عن املراد من اللفظ وترشد إىل املقصود : القرينة  التصويب من الشرح ، و والصحيح مانعة ، و) أ( سقطت من  325
: علوم البالغة ص : أمحد مصطفى املراغي : ينظر . و مقالية حالية : هو قسمان  ميتنع معها إجراء الكالم على حقيقته و ، و

265. 
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  ) .أي إرادة ما وضعت له إخل : قوله( 
 يف الرسالة الفارسية غاية ما أفادته القرينة عدم إرادة احلقيقة وال داللة على اـاز                326قال العصام 

أسد، /  أسد أو مثل     327أي تشبه  رأيت أسدا يف احلمام     : كجلواز أن يكون قول      )22/ب(البتة  
  .كالم العصام ) هـ.إ " (مع أنه املقصود األعظم من فن البيان 

 عن ذلك بأن املبالغة ال حتصل باملضاف مثل حصوهلا باملعىن اازي ، ألن ااز منظور فيه              وأجيب
  .للمعىن ، وتقدير املضاف منظور فيه للفظ

  .328)ناية خرج الك: قوله( 
أما على أا منـه فـال        و. ااز و/   أي يقصد مانعة بناء على أا واسطة بني احلقيقة            )11/ج(

  ...يف غري إخل:   على أا من احلقيقة فهي خارجة بقوله329أما ، و يصح إخراجها
  ) .إال أن هذه القرينة إخل : قوله( 

الكناية  عا ، فاحلاصل أن الفارق بني ااز و       أي بأن يكون املتكلم قصد اإلخبار بالالزم وامللزوم م        
بأنه إن أراد ال متنع مـن       :  ذلك عصام الدين   330و اعترض .  عدمها صحة إرادة املعىن احلقيقي و    

أي بـل متنـع     . إرادة املعىن احلقيقي على سبيل االستقالل فال نسلم أن قرينة الكناية ال متنع منه               
 بل للتوصل للمعىن الكنائي ففيه أن ااز كذلك ،          332لذاته، وإن أريد ال متنع منه إرادته ال         331منه

ال يصح يف ااز إال لو كان املراد          باختيار الثاين و   أجيبو. الكناية   وحينئذ فال فرق بني ااز و     
، لكن املعىن   يقصد اإلخبارية333ليس هذا مبراد ، وإمنا املراد أن كال     ، و  بإرادته احلضور يف الذهن   

                                                
 .تقدمت ترمجته  326
 .يشبه): ب( يف  327
فاللفظ املستعمل يف غري ما وضع له قد : " ، قال 571: شرح تلخيص املفتاح ، ص : الشرح ؛ التفتزاين :  ينظر الدردير 328

 ". ن مرجتال وقد يكون منقوال قد يكو قد يكون غلطا و و قد يكون كناية  يكون جمازا و
 ) .ج( سقطت من  329
 .اعتراض): أ(  يف  330
 ).ب( سقطت من ]أي بل متنع منه :[ عبارة  331
 .لداللته): ب( يف  332
 ).أ( البدل كال يف  333
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 احلقيقي بالتبع ، وهذا غري ممكن يف ااز للتنايف بني املعىن احلقيقـي و               بالذات و  الكنائي مقصود 
  .ااز فتأمل ولكن هذا الفرق ال يتم إال على مذهب من جيوز اجلمع بني احلقيقة و.  اازي

  ) .فاستعارة : قوله( 
   . ألنه معترض بالقصور334مل يقل مصرحة كما قال السمرقندي

  ). وجه الشبه إخل 335]هي [ عة الشجا و: قوله( 
 ألن الـشجاعة قـد   337 ، واملناسب أن يعرب باجلرأة  336أشار بذلك إىل أن العالقة غري وجه الشبه       

بأن :  أجاب الشارح  و. 338تطلق على ما هو أعم فهي مساوية للجرأة وقد تكون خاصة بالعاقل           
  ...الشجاعة يف كل إخل

   .فدخول يف هو األصل الكلي اجلامع  بني الطرفني
  ) .غري املشاة : قوله( 

، فهو استعارة خالفا ملن جعله جمازا مرسـال          لو يف الصورة كفرس للمنقوش     ، و  خرجت املشاة 
. املعىن أو يف الصورة فقط       يف الصورة و  / عالقة االستعارة املشاة أعم من أن تكون        )22/أ(ألن  

أن العجـل اسـتعارة   . 339له خوار﴾﴿فأخرج هلم عجال جسدا   : فقد قال احملققون يف قوله تعاىل     
  .للمشاة يف الصورة 

  ) .كالسببية : قوله( 

                                                
عالقة مع ااز املفرد أعين الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له ل: " الفريدة األوىل : قال السمرقندي  .ه  تقدمت ترمجت 334

أبو القاسم بن أيب بكر : ينظر " قرينة مانعة من إرادته ، إن كانت عالقته غري املشاة فمجاز مرسل ، وإال فاستعارة مصرحة 
   .22: عدنان عمر اخلطيب ، ص : الرسالة السمرقندية يف االستعارات ؛ تح : الليثي السمرقندي 

أبو العباس أمحد بن عبد : ينظر . ال ينحصر يف املصرحة ، بل يشمل املكنية    أي معترض بأن ااز الذي عالقته املشاة 
  .69: خمتصر عقد الدرر البهية يف شرح الرسالة السمرقندية ، املعروف بالشرح الصغري ، ص : الفتاح امللوي اريي 

 ) .أ( سقطت من  335
شرح الدردير : ينظر " قته غريها إن كانت عال و: "  بل سيصرح بلك مباشرة يف تتمة الكالم حيث قال    مل يشر  ؛336

  . 5/ ظ ) خمطوط اهلامل (
  .اجلراءة :  )ج( يف  337
 ..) . و(تأخري للعبارة اآلتية  تقدمي و) أ(يف  خاصة ، و) ب( يف 338
  .88  .طه : سورة  339
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 و  341عدها يف آخر املبحث   / سيأيت   ، و 340العشرين  دخل حتت الكاف باقي األربعة و      )23/ب(
 343 غريها أن العالقة هي اللفظ املصرح به املعرب به عـن           342ضابط معرفة كون العالقة السببية و     

أمطـرت  : يف حنو  و. 345]فالعالقة السببية   . [ صرح بالسبب . 344غيثرعينا ال : ففي حنو . غريه  
  . يقال يف باقي العالقات 347كذا  و346، فالعالقة املسببية صرح باملسبب. السماء نباتا

  .348)املسببية  و:  قوله( 
 الكليـة و   احملليـة و   أشار بذلك إىل رد قول من يقول العالقة السببية و املسببية معا ، واحلالية و              

  .يةالبعض
  ) .أي املزادة إخل :  الرواية: قوله( 
  .هو املسمى اآلن بالري هي القربة الكبرية اليت يوضع فيها املاء، و و
   350 كما قرره الشارح349ليس هو الوعاء الذي يوضع فيه العيش خالفا للسعد و
  . )أي الرقيب : قوله( 

                                                
 . العشرين     أي عالقات ااز األربع و340
 .البحث :  )ب(يف  341
 .أو :  )أ( يف  342
 .عند :  )أ ( يف 343
 .غريهم  صاحب التلخيص و صاحب املطول ، و    إشارة إىل مثال الشارح و344
 ) .أ( سقطت من  345
 .575: ص : املطول : ينظر . من باب تسمية الشيء باسم مسببه  346
 .وكذلك :  )ب(يف  347
 . السببية): ب(يف  348
يف املزود الذي جيعل : أي ) الرواية يف املزادة  و(تلخيص الرواية ، هكذا جاءت يف منت ال: فما قاله السعد يف املطول هو  349

العالقة كون البعري حامال هلا  إهـ  فيها الزاد أي الطعام املتخذ للسفر ، والرواية يف األصل اسم للبعري الذي حيمل املزادة ، و
  . اح رد قوله السيد الشريف اجلرجاين يف حاشيته بعدما  أورد كالما من الصح و. كالم السعد 

 يؤكد ذلك ما جاء يف لسان الصاوي ، و درج على ذلك كل من الدردير و و.. " . الراوية : املزادة : " قال يف الصحاح 
سمية الشيء باسم غريه لقربه ويسمى البعري راوية على ت. فقد أورد  شواهد عدة إلثبات معىن الراوية للمزادة يف املاء : العرب

 ) .روي( ، 14: ، ج 346: لسان العرب ص .  العامة تسمي املزادة راوية إهـ : ن الصحاح نقل السيد الشريف ع و. منه
 .قد سبقت اإلشارة إليه هو اختصار و و) الش(  350
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أما  و.   هذا املثال حالية، والقرينة يف هو الذي يطلع على عورات املسلمني ، و351اجلاسوس: أي
  .رأيت ، فال يصح قرينة ، ألن الرؤية تكون للعني حقيقة : 
  ) .مزيد اختصاص اخل : قوله( 

  .أال ترى أن العني هي املقصودة يف اجلاسوس جلسه ا 
  ) .وأطلق احملل : قوله( 
  352فليدع:  ، و القرينة قوله هو األصل وأريد احلال فيه و:  أي
  ) .حلالية إخل أو ا: قوله( 

 ، وال يقال إن اجلنة نعمة ، فـال حاجـة إىل   353﴾هم فيها خالدون  ﴿ :و القرينة هي قوله بعدها      
  إرادة اجلنة إطالق النعمة و

  .354 أن املراد بالرمحة األنس واهلناء و هو حال اجلنة : اجلواب و
  ) .أو عن التقييد بعالقة : قوله( 
ة، خبالف االستعارة فليس هلا إال عالقة واحدة  كثري355أي عالقاته. بعالقة خمصوصة: أي

  . االعتراض على قوله مرسل عن التقييد بعالقة 356فاندفع
  .عشرون  االستعارة مخسة و  ااز اللغوي املنقسم إىل املرسل و357 أن عالقات:احلاصل و

  .هي املشاة  از االستعارة و: واحدة 
  . تسعة 358شارحال ذكر املصنف و. عشرون للمرسل  أربعة و و

                                                
ملا كانت هي املقصودة يف كون الرجل ربيئة  ذلك ألن العني جزء منه ، و ، أطلقت العني عليه ، والربيئة :  الرقيب 351

  .بتصرف . 574: ينظر املطول ص . صارت كأنه الشخص كله 
شرح الدردير خمطوط  : ينظر. 17: العلق ﴾ فليدع ناديه﴿هي جزء من آية "فليدع "إذ. فالبيع وهو خطأ :  )أ( يف  352

  . ، و قد حقق يف رسالة ماجستري جبامعة اجلزائر و قد أشرت إىل ذلك يف التقدمي بزاوية اهلامل
 .107: آل عمران .  اهللا هم فيها خالدون ﴾﴿ ففي رمحة: املقصود قوله تعاىل  353
 .أغلب املفسرين ذكروا أا اجلنة  354
 .عالقته ): أ( يف  355
 .دفع ): أ( يف  356
 .عالقة ): ب( يف  357
 .و املقصود الدردير : هو نفسه املصنف 358
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  . أي ذكرا حسنا 359﴿واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين﴾: كقوله تعاىل: اآللية و
   .361 ألا بدل عنه360]الدية : أي[ كأكل فالن الدم : البدلية و
الرقة  كزيد رقيق القلب يف منعم ، ألن اإلنعام أو إرادته ال زمان للرقة عادة ، و: الالزمية و

  .ملزومة
  / كاستعمال الزجني يف األبيض : التضاد و ) 23/أ(
  .كاستعمال مشفر، املوضوع لشفة البعري الغليظة السفلى يف مطلق شفة غليظة : اإلطالق و
  .بشفه زيد مثال / كتقييدها بعد ذلك : التقييد  و)24/ب(
   .363 مبثاهلما362املقيد ، فيمثل هلما يرجعان إىل املطلق و و: اخلصوص العموم و و
  .خملوقه :   أي364ا خلق اهللا﴾ ﴿  هذ: مثل التعلق و
  . أي كل نفس 366حنو ﴿ علمت نفس﴾ : النكرة يف اإلثبات365و
  368]أي أن ال تضلوا  [ 367﴿ يبني اهللا لكم أن تضلوا ﴾  كـ:  حذف احلرف و

   مثله370 أي369أو زيادته ﴿كليس كمثله شيء ﴾ 
  . أي أهلها 371مثل ﴿واسأل القرية﴾  : وحذف املضاف

                                                
  .84:اآلية /  الشعراء   359
 ) .ب( سقطت من  360

لتفتزاين يف املطول بأنه ورد عليه ا" فالن آكل الدم "  باسم املسبب  تسمية السبب أوردها صاحب اإليضاح يف أمثلة 361 
وقال إنه من تسمية املسبب باسم املسبب ، إذ الدم سبب الدية ، وهذا االختالف موجود يف كتب البالغة ، . سهو منه

ه الذوق ، ويرشد إليه وإدراك العالقة هو بيان االرتباط ، فالفطن اللبيب يعرف ما يناسب كل مقام بسبب ما يهدي إلي
  .الوجدان الصادق 

 .هلا  ) : ج( يف  362
 ) .ب( سقطت من  363
  .11: اآليةلقمان ، : سورة  364
 ) .ا(سقطت من  365
 14/ التكوير  366
367  
 ) .ب(سقطت من  368
  .7/ غافر  369
 .املقصود بزيد أي حرف الكاف   ، و ال يستقيم املعىن أي زيد مثله، و) أ( يف  370
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   أي حبه372م العجل﴾ ﴿وأشربوا يف قلو:  وكذلك 
     .  أي األعناق373﴿ فاضربوا فوق األعناق﴾ : حنو: وزيادته

 ااز بالنقص والزيادة قسما مستقال، ليس من 374صاحب التلخيص/ جعل  هذا و ) 12/ج(
 بسبب زيادة 376 إعرابه تغري375ااز اللغوي ، ألن اللفظ فيه مل يستعمل يف غري معناه ، غايته أن

﴿ وأشربوا يف قلوم : من قول اهللا[  واألعناق 377]يف العجل [  تراه كلمة أو نقصها كما
وأشربوا يف قلوم :  واألصل، واهللا أعلم 379] وقوله ﴿ فاضربوا فوق األعناق﴾  378العجل﴾  

حذف املضاف وتغري [ فتغري العجل من اجلر إىل النصب بسبب . حب العجل، واضربوا األعناق 
 زيادته مع استعمال كل فيما وضع له فشبه التغري 380]بب األعناق من النصب إىل اجلر بس

كأن وجه اازية  ، و فاإلطالق حقيقي. اإلعرايب بتغيري معىن اللفظ ، وأطلق عليه جمازا اصطالحا 
و فوق . املضاف إليه من شدة االرتباط فإن العجل يتعلق به احلب ، فهو منشؤه  ملا بني املضاف و

حيث شبه التغري اإلعرايب :  ال يقال. ااورة   العنق من شدة االتصال وهو اهلامة من األعناق ، و
ال  ، و ، فهو جماز استعارة ألن العالقة املشاة   مبعىن اللفظ جبامع مطلق التغري381]أي بالتغري [ 

  األعناق مثال يف التغيري اإلعرايب الذي382، ألنا نقول هذا إنما يتم لو استعمل العجل أو قائل به

                                                                                                                                                   
  .82/  يوسف  371
  .93/ البقرة  372
 .هو خطأ  اضربوا ، و و) ا(يف األصل  . 12/األنفال  373
هو اخلطيب القزويين املعروف خبطيب دمشق صاحب تلخيص املفتاح للسكاكي ، من مؤلفاته اإليضاح شرح التلخيص ،  374

 . تقدمت ترمجته 
 .من :  )ب(يف  375
 .تغيري :  )أ( يف  376
 ) .أ( سقطت من  377
 .93: البقرة  378
 ) .أ(سقطت من   379
 ) .أ( سقطت من  380
 ).ح(يف ] أي [، و سقطت ) أ( سقطت من  381
 .و ) أ( يف  382



 114

   ابنمن. 383، والغرض أما مستعمالن يف معنييهما ال فيه حىت يلزم ذلك فافهم إهـ جعل مشبها
  .قد تقدم يف مبحث البسملة اختيار ما قاله صاحب التلخيص   و384يونس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الفصــــــل األول (

   .االستعارة التصريحية ، المكنية ، التخييلية
  

                                                
 . مبعىن انتهى  383
 .تقدمت ترمجته  384
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  ) .بالذات : قوله( 
ال من حيث . غريها ألنه تقسيم هلا من حيث ما يعرض هلا   من تقسيمها إىل مرشحه و385احترز

  .املصرحة واملكنية جزئيتان لالستعارة  ذاا ، و
  ) .قوله ختييلية (

  .نسبة للتخييل ألنه سيأيت أنه يوقع يف اخليال أن املشبه من جنس املشبه به 
   .)على االستعمال : قوله( 
  / .ستعمال اسم املشبه به يف املشبه أي ا ) 25/ ب(

   .)على اللفظ املستعمل : قوله( [ 
  386.]بلفظ املشبه به املستعمل يف املشبه 

  ) .الظرفية / وبإرادة األول تظهر : قوله ) ( 24/أ(
ذلك ألن االستعمال فعل من أفعال النفس  و التصريح كذلك ، فتكون الظرفية من ظرفية   و

ف الثاين ، فإنه يلزم عليه ظرفية الشيء يف نفسه ، ألنه ينحل املعىن االستعارة اجلزء يف الكل ، خبال
ال معىن  التصرحيية مبعىن لفظ املشبه به املستعمل يف املشبه هي اليت صرح فيها بذكر املشبه به و

  . اللفظ ،  تأمل 387للتصريح بالذكر إال
  ) .وإال لقال : قوله( 

ن إرادة األول ، أي إذا كانت الظرفية ال تظهر إال على األول مقابل ملا أفاده الكالم السابق م
  ... لقال إخل388]إال يكن هو املراد [ يكون هو املراد و 

  ) .من أركان التشبيه : قوله( 
   389]:أربعة [ و هي 

  .مشبه وأداة تشبيه و وجه شبه  مشبه به و

                                                
 .احتراز :  )أ(يف   385
 ) .أ( سقطت من  386
 .ال :  )أ( يف  387
 ) .أ( سقطت من  388
 ) .أ( سقطت من  389
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  .زيد كاألسد يف الشجاعة :  وقد اجتمعت يف قولك
  ) .رح فيه  ص390فإنه: قوله( 

  .أي يف هذا االستعمال 
  ) .جبامع اجلرأة : قوله ( 

 ومع القصر بوزن جرعة ، ويقال أيضا جرائية ، بوزن 391بفتح اجليم ، مهموز بوزن كراهة
 مقصورا أو ممدودا ، وهي أعم 392طواعية ، فتلخص أن فيه ثالث لغات ، وأما ضم جيمه فلحن

رؤية وفكر على رأي احلكماء ، فال تكون يف األسد من الشجاعة ، ألن الشجاعة إمنا تكون عند 
   .393، وظاهر القاموس أما متساويان اهـ من ابن يونس

  ) .ذكر املشبه به : قوله( 
  " .ذكر : " أن األوىل للشارح حذف قوله: لفظه ، فاندفع ما يقال : أي
  ) . املشبه به 394]أي لوازم : [ قوله( 
﴿  : معناه للمشبه فاندفع ما يقال من أنه ال يشمل حنولو باعتبار اللفظ و إن كان  و:  أي

 فإن النقض مستعار لإلبطال وهو من مالئمات املشبه وهو العهد ال املشبه 395ينقضون عهد اهللا ﴾
  .396به وهو احلبل

  :تنبيــه
 اعترض قوله سوى املشبه بأنه يصدق على زيد يف جواب من يشبه خالدا ؟ إنه استعارة بالكناية ، 

  .ليس كذلك مع أنه 

                                                
 .إن :  )ب(و) أ( يف  390
 .الكراهة ) أ( يف  391
 .واللحن منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي .  يعين خطأ لغوي : حلن  392
  ) . جرأ(لسان العرب: ابن منظور : ينظر  393
 ) .أ( سقطت من  394
  .27:  اآلية البقرة ،:  سورة  395
نقل السيد الشريف اجلرجاين يف حاشيته على السعد كالم صاحب الكشاف ، وكذلك صاحب اإليضاح واملفتاح ، عن  396

 . 607: ص : املطول : ينظر . أطال يف ذلك فلتراجع  شرح أقواهلم فيها و وهذه اآلية ، 
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،  زيد كخالد:  ال يصلح أن يقال  التشبيه كان مشبها ، و397بأن املراد مما لو أتى بأداة: أجيب  و
مل تذكر " أظفار املنية :" و به اندفع ما أورد أيضا بأن املنية يف قولنا . زيد :  بل يكفي أن يقال

  . مرموز إليه ، فتأمل 398] التشبيه إمنا و[ على أا مشبهة ألن االستعارة مبنية على تناسي التشبيه 
  )/والباء سببية: قوله )( 26/ب(

لذا قال الشارح فيما  و. هو ذكر الزمه  هو األوىل ، ألنه يفيد أن العلة يف طي املشبه به و أي و
 طوى فال يظهر ما يأيت إال على جعل الباء سببية:  ، لقوله دل اآليت يف قوة العلة و:  يأيت إن قوله

   /399ولذا قلنا أن السببية  أوىل أهـ تقرير الشارح.  ةعلى املعي)25/أ(، ال 
  ) .الدال على استعارة : قوله ( 

فال يقال أنه مل يتعرض ملا صدق . فماصدق االستعارة بالكناية لفظ املشبه به احملذوف املرموز إخل 
  .االستعارة بالكناية 

   .)من غري تفرقٍة بني  نفَّاٍع  و ضراٍر : قوله( 
، واملعىن أن كال من املنية والسبع يهلكان الشخص ، وال 400صيغة مبالغة يف كل من اللفظني 

، و ال يهلكان الضار لضره 402 النافع لنفعه401يفرقان بني النافع من الناس والضار منهم فال يبقيان
.  
  ) .أي قدر : قوله( 
  .فهو غري مذكور: أي
  ) .بناء على أن الذكر إخل : قوله( 
  . الطي واحلذف من صفات األلفاظ ، واإلضافة حينئذ من إضافة الصفة للموصوف ألن: أي

                                                
 .بإدارة ) ج(يف  بإرادة و): أ( يف  397
 ) .أ( سقطت من  398
انتهى تقرير [ ، حيث وهم الناسخ ، باعتبار صفحة أخرى تنتهي أيضا بنفس العبارة ) أ( سقطت صفحة كاملة من  399

أهـ ........قوله: [ العبارة الساقطة هي )  .ج(و) ب(و االستدراك من ...) م تقسييف: (، فبدأ مباشرة بقوله ]الشارح 
 . ]تقرير
 .فعال : على وزن . ضرار : نفاع ، ضار : نافع  400
 .يبقان ) ج( يف  401
 .نفسه وال تستقيم املقابلة ): ج( يف  402
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   . )أو ذكر االسم : قوله ( 
مث طوى التلفظ : كأنه قال  و/ أي فالضمري عائد على االسم ، واملراد بالذكر النطق  )13/ج(

  .لكن احلل األول أوىل  و:  يلزم منه طي االسم ، و باالسم
  .403)أي ملتبسة: قوله( 

  .فيه إشارة إىل أن الباء للمالبسة 
  ) .اخلفاء : قوله( 

   . فاملراد بالكناية هنا اللغوية ال االصطالحية404هذا هو معىن الكناية لغة
  ) .كما هو شأن الكناية : قوله( 
  .املصطلح عليها، فإنه يطلق الالّزم ويراد امللزوم : أي
  ) . استعري 405ألنه قد: قوله( 

املعىن اللغوي هو  أن ، أي فالتسمية باالستعارة تسمية لغوية ال اصطالحية ، والش الضمري للحال و
  .االنتقال 
  .مقتضى هذا أن يسمى ااز العقلي استعارة : فإن قلت

  .علة التسمية ال تقتضي التسمية : قلت
  ) .فالتخييلية إخل : قوله( 

ذا تعلم أن املنقسم ليس هو االستعارة اليت عالقتها املشا ة ، بل االستعارة باملعىن األعم.  
  ) .و هذا : قوله( 
  .التخييلية من تقريرهم   و406ما ذكر من املكنية:  أي
  ) .مقدمة هلا : قوله( 

                                                
 .متلبسة ) ج( يف  403
، ) كان(و رجل . فيهما ) كناية(أيضا ) كنوت( بكذا عن كذا و )كنيت (أن تتكلم بشيء وتريد غريه وقد :  الكناية 404

 .خمتار الصحاح ) ي . ن . ك(ينظر )  كانون(وقوم 
 ) .ب( سقطت من  405
 .الكنية ): ب( يف  406
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أي من حيث تقرير املذهب يف املكنية و التخييلية ، أو من حيث فهم الفن ، فإن الفن ال يسهل 
أهـ تقرير  .ة صعبة غري مفية األمثلة   إال ذه املقدمة لكون السمرقندي407"السمرقندية"من 

  408. الشارح
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . تقدم التعريف ا  407
 ) .أ( هنا ينتهي السقط من  408
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  )الفـــصــل الثاين ( 
  .االستعارة املرشحة و اردة و املطلقة 

  
  ) .يف تقسيم : قوله  )( 26/أ(

و التقسييم .410]وغريها [  بالذات إىل تصرحيية 409]التقسييم [ تقدم  هذا تقسيم عرضي هلا ، و
  .اعتباري بالنسبة هلما  م حقيقي بالنسبة إىل اإلطالق مع أخويه ويف هذا املقا

   .)اإلستعارة : قوله( 
  . االمسي 411 باملعىن أي
  ) . بذلك 412تسمى: قوله( 

  .فيه إشارة إىل أنه ليس املراد جمرد الوصف دون التسمية  
  . إن اللفظ ال يشتق منه : إن قلت
  .لفظ ، يطلق على الذكر، ومن الثاين االشتقاق إن الترشيح كما يطلق على نفس ال:  فاجلواب

  ) .ملا فيه من ضعف إخل :  قوله( 
أي لبعد املشبه حينئذ عن املشبه به بذكر مالئم املشبه و لذلك قيل إن التجريد إذا اقترن مبا يفيد 

  :اإلحتاد كان ترشيحا كما يف قوله 
  413ي ِمن نفِسينفس أَعز علَ    قاَمت تضلِّّلُِني ِمن الشمِس    

                                                
  .)أ( سقطت من  409
  .)أ( سقطت من  410
 .مبعىن :  )ب( يف  411
 .يسمى :  )أ( يف  412
هو الوزير أبو الفضل حممد بن العميد ، نبغ يف األدب وعلوم الفلسفة والنجوم ، وقد برز يف الكتابة على : ابن العميد  413

هـ ؛ وقد استشهد بالبيتني معظم 360: تويف سنة " بدئت الكتابة بعبد احلميد وختمت بابن العميد : " أهل زمانه حىت قيل 
  . 54:  ، ص 5: اإليضاح ، ج : يب القزويين اخلط: علماء البالغة، ينظر 



 121

  ملّا اقترن مبا فيه اإلحتاد وهو 414لكنه إىل آخر البيتني ألن التضليل وإن كان من مالئمات املشبه
  .التعجب عد ترشيحا، وإن كان البيتان يف مقام ترشيح التشبيه يقاس عليه ما هنا 

  ) .أي أكثر إخل : قوله( 
 ال يوصف ا املفرد ، والترشيح       415هي ضى احلال و  البالغة مطابقة الكالم ملقت   : اندفع ما قيل أن     

  .حاصل الدفع أن أبلغ من املبالغة ال من البالغة  منه ، و
  ) . املبالغة إخل 416املشتمل على ضعف: قوله( 
  .فجعل بليغا باعتبار أصل التشبيه : أي
  ...) .كقوله لدى أسد إخل : قوله( 

: مقذف ، وعن قوله   :  به إذا قطع النظر من قوله         من حبر الطويل ، وإمنا يتم التمثيل       417هذا البيت 
ملا هو يف حيز اإلطالق ، ألن مقذف مالئم         [ أما إن نظر هلما فال يتم التمثيل به         .  أظفاره مل تقلم  

أظفاره مل تقلـم  : و قوله .  الذي رمى نفسه يف الوقائع من غري آلة حرب   418]لألسد إن أريد به     
 أصال، فتكون ثالث ترشيحات مع جتريـد        419]قلم  [ يدخلها  كذلك يالئم املشبه به إن أريد مل        

  .واحد فال يتم كالمه 

                                                
 .لكن ) ج( يف  414
 .هو ): أ( يف  415
 صنف): ب( يف  416
  ] الطويل .  [   لدى أَسد شاكي السالح مقذَّف          له ِلبد أظفاره مل تقلم  417

  : هو  من املعلقة اليت مطلعها   البيت لزهري بن أيب سلمى ميدح فيه حصني بن ضمضم ، و
  .أم أوىف دمنة مل تكلّم                حبومانة  الدراج  فاملتثلّم  أمن 

يرجع نسبه إىل غطفان ، وهو أحد الشعراء املقدمني يف اجلاهلية ، كان ال ميدح أحدا إال مبا  هو زهري بن ربيعة بن قرط ، و و
( الشعر والشعراء :  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة حممد. فيه ، مسيت قصائده باحلوليات لشدة تنقيحه شعره ، حىت ضرب به املثل 

( و  ينظر شرح املعلقات للزوزين وغريه ، الديوان  . 73: ص  )  3: م ، ط 1987بريوت ، دار إحياء العلوم ، : لبنان 
  . 6 ـ 5: ص ) م 1999لبنان ، دار بريوت للطباعة والنشر ، 

 ) .ب( سقطت من  418
 ) .أ( سقطت من  419
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 420عن قوله أظفاره مل تقلم لكوما حيتمل أما مـثالن   أنا نقطع النظر عن مقذف ، و      :جوابه و
  ) .أهـ تقرير الشارح ( ، فسقط االعتراض  الترشيح للتجريد و

  ) .فالعربة بالزائد : قوله( 
 كانت مرشحة وإال كانـت      421املالئمة لترشيح أقوى باعتبار ما يتبادر للذهن و      فإن كان ا  :  أي

  .جمردة 
   .)بذكر القرينة : قوله( 

  .أي مانعة أو معينة كما تقدم  
  ..) .فال تعد قرينة املصرحة : قوله( 
ني  أي بالنسبة للترشيح ألنه ال التباس ب–ال قرينة املكنية  قوله و  و– 423 بالنسبة للتجريد422]أي[

 424] الترشيح  ألن القرينة حينئذ من مالئمات املشبه ، و[  املصرحة والترشيح )27/ب(قرينة 
والتجريد ، ألن قرينتهما // مالئمات املشبه به، وال بني قرينة املكنية )26/أ( ، )14/ج(/  من 

   . فليتنبه425]املشبه به، والتجريد من مالئمات املشبه[ من مالئمات
  . علة للتنبيه ...)توهم إخلدفعا ملا ي: قوله( 
 أن التخييلية عند السلف هي اإلثبات ، ومن املعلوم أن اإلثبات ال يتوهم دخوله يف إن قلت 

ألنه ذكر اللفظ املالئم أو نفس اللفظ املالئم ، واإلثبات ليس واحدا منهما ، فال : [ الترشيح
  . على مذهب السلف الذي مشى عليه املؤلف 426]يتوهم دخول قرينة املكنية يف الترشيح

. أهـ ( ،  حما ، فيوهم دخوله يف الترشيحا أنه قد يطلق التخيلية على نفس الالزم تس: جوابه و
  ) .تقرير الشارح

                                                
 .االن مث) أ( يف  420
 .املالمية ) ب( يف  421
 ) .أ( سقطت من  422
لكن طريقة الشرح تقتضي ذلك  هذا يف حقيقة األمر تكرار حيث ذكرها الشارح يف املنت فال فائدة من إيرادها هنا ، و و 423

 . اهلدف ترسيخ الفكرة يف ذهن املتعلم  و ألن الشرح تعليمي ، و
 ) .أ( سقطت من  424
  .)أ( سقطت من  425
 ) .أ( من  سقطت 426
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  ) .فاندفع ما يقال إخل : قوله( 
أنه ال حاصل الدفع ، سلمنا أن اللفظ ال يكون استعارة إال بعد ذكر القرينة ، إال أنا ال نسلم 

  .هو دفع اإليهام  ، و حاجة له ، بل له احلاجة
  

  
  
  
  
  

  )الفـصـــــل الثالث  ( 
  .االستعارة األصلية واالستعارة التبعية 

  
  ) .يف تقسيم االستعارة إىل أصلية إخل : قوله( 

  .هذا التقسيم عرضي أيضا 
  ) .إن كان اللفظ إخل : قوله( 

  .يف تسميته مستعار جماز األول  ستعار هو اللفظ ، و الشارح اللفظ ملا تقدم أن امل427إمنا قدم
  ) .لو تأويال  و: قوله( 

  .إن كان تأويال   حقيقة ؛ بل و428أي هذا إذا كان
  ) . العلم 429فيدخل: قوله( 

  .صفية كما يأيت  أي ألن االستعارة ال متنع يف العلم إال إذا مل يتضمن و
   ) .430بأنه موضوع:  قوله( 

                                                
 .تقدم): أ( يف  427
 .كانت): أ( يف  428
 .فدخل): أ( يف  429
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 جعل املشبه من أفراد ذلك الكلي 431أنه موضوع ألمر كلي وهو اجلواد ليصحأي تأويال مصورا ب
.  
  ) .إخل ..كما أن أسدا يتناول احليوان : قوله ( 

  :واجلواب . أي لكونه كليا أصالة ، وال حاجة ملا تكلفه بعضهم من اإلشكال 
  ) .فتجري فيه االستعارة حينئذ : قوله( 

ستعارة ، و إن كان املقصود إمنا هو الفرد املخصوص ، أي حني إذ أولَ بكلّي جتري فيه اال
ألجل جريان االستعارة فاندفع ما أورد من أنه إذا كان املشبه به مطلق جواد كان الكالم : فالتأويل

  . التشبيه حبامت الطائي 432]يف[ال مبالغة فيه ألن املبالغة إمنا هي 
  ) .إخل ..شبه هذا الرجل حبامت : قوله( 

ذا اندفع ما قيل إن كان حامت موضوعا  عوى االندراج إمنا هو بعد التشبيه ، وأخذ منه أن د
  .للجواد، كان الرجل املشبه فردا من أفراده ، فال حاجة إىل التشبيه

  . الدفع ، أن التأويل إمنا طرأ بعد التشبيه ، إذ التشبيه ال حيتاج إىل تأويل وحاصل
ابنه  عبد اهللا بن احلشرج ، طائي جاهلي ، و/ هو ابن ،  هذا 434 حامت433: تنبـيه )28/ب(

أصله قبل العلمية   و– صلى اهللا عليه وسلم -، وكذا بنت حامت اليت أكرمها النيب  عدي صحايب
  .اسم فاعل حتم ، أي أوجب 

 الذي اشتهر 437الذي اشتهر بالفصاحة ، و مادر436 يقاس على حامت ، حسان 435)تتمة ( 
  .438بالبخل

                                                                                                                                                   
 .موضع): ب( يف  430
 .ليصبح): أ( يف  431

   432) .أ(سقطت من 
 .قوله ) ب( يف  433

هو أبو عدي و أبو سفانة حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج الطائي اجلاهلي ، املعروف بفروسيته و جيد شعره : حامت  434
 ، 1:ج : ؛ الشعر والشعراء 151:  ، ص 2:  ج:األعالم : هـ ينظر 46 شهرته اآلفاق ، مات سنة و جوده الذي طبقت

  .241: ص 
 . أي تتمة الكالم 435
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  ) .يشمل  املشتق : قوله ( 
  .بناء على مساواته للنكرة 

  ) .مع أن االستعارة فيه تبعية :  قوله( 
 األصلية غري مانع ، فال يقال أن التفسري ليس من شأن املتون ، 439أن تعريف/ أي فيلزم  ) 27/أ(

 االستعارة 440]أن [ مث إن التعريف يشمل أمساء األفعال ، مع أن العصام يف الفارسية ، نص على 
  .هيهات ودراك :  فإن مل يكن هلا مصدر حمقق قدر هلا مصدر كما يففيها تبعية ،

هذا منه بناء على أن مدلوهلا معىن الفعل كما هو مذهب احملققني ، وأن  و: 441قال شيخنا األمري
و االستعارة .   غري مستقلة442]فهي [ ،  االستعارة يف املشتق تبعية لدخول النسبة يف مفهومها

، فال استعارة ألن التشبيه بني  و أما على أن مدلوهلا لفظ الفعل. العصام تقتضي التشبيه كما قال 

                                                                                                                                                   
حسان ، و هو حتريف ، و املقصود سحبان بن زفر بن إياس الوائلي ، وائل باهلة ، شاعر و خطيب مفصح ) أ(يف األصل  436

وقف ، و مل يتحبس ، و مل يفكر يف استنباط ، وكان يسيل غريبا كأنه موج حبر ، ، كان إذا خطب مل يعد حرفا ، و مل يت
( حممد نبيل طريفي : خزانة األدب و لب لباب لسان العرب ، تح : البغدادي .هـ 54أدرك اجلاهلية و أسلم ، و مات سنة 

 ، 1: دار صادر ، ط : بريوت (جممع األمثال: ؛ امليداين 10/396) م 1998 ، 1: دار الكتب العلمية ، ط : بريوت 
  .70: ص : ، وعقد الدرر البهية 1/606 ) : 2002

هو من بين هالل بن عامر بن صعصعة ، سقى إبله فبقي يف أسفل احلوض ماء قليل ، فسلح فيه ، و مدر احلوض ، خبال أن  437
، خمتصر الدرر البهية ) مدر(لسان العرب: ابن منظر ". أخبل أو أألم من مادر: " يشرب من فضله ، فسمي مادرا ، ومنه املثل 

  . 1/303:   ، جممع األمثال 70: ص
فجرى التشبيه م ، فيشبه الويفّ بالسموأل ، والكرمي حبامت : إذ اشتهر رجال من العرب خبالل حممودة فصاروا فيها أعالما  438

 ،والشجاع بعمرو بن معد يكرب ، واحلكيم بلقمان ، والعادل بعمر ، واحلليم باألحنف ، والفصيح بسحبان ، واخلطيب بقُس
فيشبه العي بباقل ، واألمحق بنقة ، والنادم بالكسعي ، والبخيل مبادر ، : واشتهر آخرون بصفات ذميمة . ، والذّكي بإياس 

بريوت : لبنان ( األمثال أيب هالل العسكري ، مجهرة : ينظر هذه األمثال مجيعها يف .. واهلجاء باحلطيئة ، والقاسي باحلجاج 
يرجع إليها يف األمثال املضروبة يف .  أبو الفضل ، عبد ايد قطامش إبراهيم حممد: تح ) م 1988 ، 2: ، دار اجليل، ط 

 .ملبالغة ، الواقع يف أوائل أصوهلا احلرف املذكور يف املثل االتناهي يف 
  .التعريف): ب( يف  439
 .)ب( سقطت من  440

 . الدرر البهية باملعىن ، ولعله يف الشرح الكبري باللفظ نقل من  عقد 441
 ) .أ(سقطت من  442



 126

على ما قاله السعد من أا تبعية الستعارة املصدر كما هو ظاهر عبارة 443و. املعاين ال األلفاظ 
، وإن كان غري  إن كان اسم الفعل مشتقا فاالستعارة تبعية:   أن يقال444املنت اآلتية ، فالظاهر

مه ، فاالستعارة فيها أصلية ، وال حاجة إىل تقدير املصدر ، سواء قلنا مدلوهلا  ه ومشتق ، كص
  .اجلمع ، فاالستعارة فيهما أصلية  اللفظ أو املعىن ويشمل أيضا املثىن و

  و445أا تابعة الستعارة املفرد ألن التشبيه و االستعارة إمنا مها قبل التثنية :  6قال السرياملسي و
  .اجلمع

تبعية و من نظر للحالة : أن اخلالف لفظي ، فمن نظر للمفرد قال : 446 شيخنا األمريو ذكر
أما الضمائر فهي تابعة  و. يشمل أيضا اسم اإلشارة ، و تقدم ما فيه  و.  أصلية: الراهنة قال

احلقيقة ، كان ضمريه حقيقة ، وإن قصدت [ قصدت به  و" رأيت أسدا : " ملرجعها ؛ فإن قلت 
لو كان مرجعه  احلق أن الضمري حقيقة مطلقا و از كان ضمريه جمازا هكذا قيل ، و ا447]به 

  .أهـ ملخصا من حاشية شيخنا األمري على امللوي .  ألنه وضع ليعود على ما تقدم 448جمازا ،
  ).فسره : قوله( 

  .إلخراج املشتق [ أي تفسريا مقصودا منه التقييد 
  ) .كأنه قال : قوله( 

 حيث أنه مل يصرح ذه العبارة  أو إشارة إىل أن الكالم 449]الدالة على الترجي من إمنا أتى بكأن 
 قصد 450]وكأنه : [ وكذا يقال يف قوله . مل يسبقه به أحد، فلهذا ترجى أن يكون هذا هو املراد 

  .إخل 

                                                
 .أو ) ا(يف  443
 ) .اختصار(ظ ) أ(يف  444

 .مل أقف على ترمجته  :  السرياملسي 6
 .التشبيه ) ب( يف  445

  .73: خمتصر عقد الدرر البهيبة ، ص : ینظر  446
 ) .أ( سقطت من  447
 .جماز :  يف ب 448
 ) .أ( سقطت من  449
 ) .أ( سقطت من  450
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تفسري / أي إخل : ، على قوله 451واحلاصل أنّ بعض العلماء قرر كالم السمرقندية  )29/ب(
 لو تأويال ، و امسا كليا ، و:  أي امسا بأن يقال: قة اسم اجلنس يف هذا الفن ، ويقدر يف قوله حلقي

 يف 452]جنس[هو خالف التحقيق ، بل هو اسم  يكون املشتق ليس اسم جنس يف هذا الفن ، و
  .، أهـ ، تقرير الشارح   تبعية1هذا الفن ، إال أن االستعارة فيه

  ) .عبارة التلخيص : قوله( 
  .القتل فاالستعارة أصلية   و/إن كان املستعار اسم جنس كاألسد :   ألنه قال)28/أ(
  ) .وهذا التفسري إخل : قوله( 

أي فالكالم كله وارد على السمرقندية ال على هذا املصنف ، و دفع به اعتراضا واردا عليه  و 
  ملاذا ارتكب هذا التعريف احملوج هلذا الكالم ؟: حاصله

  . ) جيريان فال:  قوله( 
  .أي السمرقندية و صاحب التلخيص 

  )/إال بالتأويل : قوله)( 15/ج(
و ذلك ألن االستعارة مبنية على تناس التشبيه و جعل املشبه من أفراد املشبه به ، فال بد أن يكون                    

  .كلياّ ، وعلم الشخص غري كلي كما تقدم لك يف حامت  و حنوه 
  ) .إخل ألا ليست تابعة لشيء : قوله( 

  . بأا تابعة للتشبيه واملبالغة 3اعترض
  .بأن املراد ليست تابعة لشيء من االستعارات : و أجيب

ألن إفرادها أكثر إذ ال فرد من التبعية إال         . و قيل مسيت أصلية من األصل ، مبعىن الكثري و الغالب            
   .453ألا أصل للتسمية:  ، وتنفرد عنها  و قيل ومعه أصلية

  ) .أن كان فعال ب: قوله( 

                                                
  .70: ص : خمتصر عقد الدرر : ينظر  451

 ) .أ( سقطت من  452
 ) .ج( تكررت يف  2
 .اعتراض ): ب( يف  3

 )دون حرف اجلر( التسمية ، ): ب(يف  453
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ظاهره ، ولو كان ال مصدر له ، كيذر و يدع ، و نعم و بئس ، مع أا ال تكون تبعية إال بالتبع                        
و لو اقتـرن الفعـل   454 لو املقدر ، و ظاهره املراد باملصدر و: إال أن يقال . للمصدر كما يأيت 

عارة للفظ املصرح به    ألن االست .  زيدا ، و هو كذلك       455يعجبين أن أقتل  : باحلرف املصدري حنو  
  .أا أصلية نظرا للتأويل باملصدر : يف الفارسية  و قال العصام . 
  ) .واستعري النطق إخل : قوله( 

  .أي تقدير إدخال الداللة يف جنس النطق 
   . )أي يقدر ذلك : قوله( 

  . التصريح باملصدر 4أي فليس يالزم
، فإنه  5د تكون يف اهليئة ، كما يف ﴿  أتى أمر اهللا﴾           و اعلم أن االستعارة يف هذا املثال يف املادة وق         

اشتق  ، واستعري اإلتيان املاضي للمستقبل، و شبه اإلتيان يف املستقبل باملاضي جبامع التحقيق يف كل        
   .6وهذا تقرير مذهب القوم.  ، مبعىن يأيت أتى: من اإلتيان 

  ) .ألن االستعارة تعتمد التشبيه : قوله( 
صلية ، و أما التبعية فكأا ليست استعارة لكوا مل تعتمد التشبيه بالنظر لذاا ، أي االستعارة األ
  . صحت العبارة  456، وذا التقرير فلذا كانت تبعية

  ) .كقولك جسم أبيض : قوله( 
  .فاجلسم اسم عني  و بياض اسم معىن ، و هو حقيقة متقررة : أي 
  ) .هذا تعليل القوم إخل: قوله( 
 أن هذا التعليل يفيد من مجلة اخلدش ا قال ذلك ألن فيه خدشا يناىف املطوالت ، و إمن)30/ب(

  جريان/ عدم

                                                
  . ظاهر): ب(يف  454
 .أن تقتل ) أ:(يف  455

 .يالزمه ): أ( يف  4
  .1:  الدخان ـ اآلية  5
 ) .سورة النحل(البن عاشور " ر التحرير والتوب"  ينظر تفسري  6

 .التعريف): ب( يف  456
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ألن : ه بأن قولهو قد علمت اجلواب عن. االستعارة يف الفعل واملشتق )29/أ(
  .االستعارة األصلية :أي/ االستعارةتعتمدالتشبيه

  ) .كاالبتداء إخل :  قوله( 
معناها ابتداء الغاية ، : قلنا. سرت من البصرة : يف قولنا" من " عىن  نفسر م457]أن [ فإذا أردنا 

 إىل 458]رجعت [ بأن معناها الظرفية ، أي إن هذه احلروف إذا أفادت معىن " يف" وكذا يقال يف 
  .459مث هذا إمنا هو على أا موضوعات للجزئيات مستحضرة بأمر كلي . هذا  

 ) .إذ احلرف ال يؤدي : قوله( 
وحيتمل أنه علّه " فليست هذه املعاين إخل : " عبارة يعطي أنه تعليل حملذوف ، و هو قوله ذوق ال 

أي إمنا جرت يف متعلق معناه ومل جتر يف احلرف ، ألن معىن احلرف نسبة " جبرياا: "لقوله 
 على املتعلق و ارور فال يصح أن حيكم على 462 لتوقفها461 غري مستقلة باملفهومية460جزئية
، أنه مستعار ومل يصح اتصافه بوجه الشبه ، ألن االتصاف واحلكم إمنا يكون على األمور معناه 

، ومل يصح اتصافه بوجه الشبه ألن االتصاف و  معناه أنه مستعار[ املستقلة ، وهذا االحتمال 
 . هو األظهر 463]احلكم إمنا يكون على األمور املستقلة، وهذا االحتمال 

  ) .رفا وإال ملا كانت ح: قوله( 
  . إا موضوعة لألمر الكلي:  به على السعد يف قوله رد

  . بأا وإن كانت موضوعة ملا ذكر، إال أن الواضع شرط استعماهلا يف اجلزئي :و أجيب

                                                
 ) .أ( سقطت من  457
 ) .أ( سقطت من  458

إن كان اللفظ املستعار أسم جنس ؛ أي غري " يف تقسيم االستعارة إىل أصلية و تبعية : الفريدة الثالثة :"جاء يف السمرقندية  459
ا يف املصدر إن كان املستعار مشتقا و مشتق، فاالستعارة أصلية ، و إال فاالستعارة تبعية جلرياا يف اللفظ املذكور بعد جريا

و قد شرح ذلك امللوي بالتفصيل ؛ و كأن الصاوي .. " يف متعلق معىن احلرف ما يعرب به عن املعاين املطلقة كاالبتداء و حنوه 
 )  73: ص (حييلك على شرحه فهو ينقل كالمه خمتصرا و باملعىن 

   .خربيةنسبة ): ب( يف  460
  .املهرمية) ب( يف  461
   .لتوقعها) ب( يف  462

 .واألظهر أا زائدة مكررة ) ج( وهي مثبتة يف )ب(و) أ(من [ ]العبارة  سقطت  463
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  .، وإمنا املعترب الوضع   بأن شرط الواضع ال يعترب ورد
  .بأن الشرط حني الوضع يرتل مرتلة الوضع : و أجيب

  ) . بل هذه إخل: قوله( 
 ؛ بل مبحذوف ،  و هي 464ليس مرتبطا بالعلة قبله" و اجلزئي إخل " أشار به إىل أن قول املصنف 

   .465تسمية الكلي متعلقا  
  ) .أما ااز املركّب إخل  و: قوله( 

  .كان األوىل أن يقدمه على مبحث الترشيح والتجريد ليفيد أنه يف ااز املركّب أيضا 
  ) .ظ املركّب إخل فهو اللّف: قوله( 

  .إال لزم الدور ألخذه جزء املعرف يف التعريف  هذا ضابط ال تعريف ، و
  ) . إخل 466]يف غري [ املستعمل : قوله( 

 أي 468 و يف  ﴿   رمحته ﴾467﴿  ينقضون عهد اهللا ﴾: اعترض بأنه غري مانع لصدقه على حنو
 وضع له فقد استعمل اموع يف غري  اجلنة، ألنه إذا استعمل جزء من أجزاء املركب يف غري ما4يف

  . جمازا باملعىن املذكور 5]ال يسمى [ ما وضع له ، إن ذلك 
قيد احليثية يالحظ يف التعريف ، أي املستعمل يف غري ما وضع له مـن               /  بأن   و أجيب  ) 16/ج(

  .حيث أنه مركب و أما هذان املثاالن فإن التجوز فيهما ال من حيث ذاته بل من حيث أجزاؤه 
هذا يصري التعريف غري جامع ، ألنه خيرج عنه االستعارة التمثيليـة ألـا              / و رد بأن    )  30/أ(

عالقة املشاة ال من حيث التركيب ، فـاألوىل         /  يف املعىن اازي من حيث        )31/ب(تستعمل  
  اجلواب

  . أو ضابط كما تقدم التنبيه عليه 6]املتقدمون [ بأنه تعريف باألعم ، وقد أجازه 
                                                

 . قبل ) أ(يف  464
  .)أ(سقطت من  465

 )أ( سقطت من  466
  .27: البقرة  467
 . 107 : اآلية سورة آل عمران ، من 468

  .)أ( سقطت من  4
  .ليس): أ( يف  5
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  )يف غري ما وضع له إخل : قوله( 
   7أي و لو كان ذلك الغري مفردا أو يأيت له نظري يف التشبيه كما يف قول الشاعر

  ]الكامل[ ـق إذاَ تصوب أَو تصعد                 وكَأَنَّ محمر الشقيــ                
  469من زبرجدأعالم ياقُوت نشر           نَ علَى رماح 

  .كما يأيت للشارح ، فإن هذا املركب شبهت الشقائق به ، و الصاحل للتشبيه صاحل لالستعارة 
  ) . املركبة 470]احلقيقة [ خرجت :  قوله( 
:  فإنه غري مستعمل يف ذلك471"املسلم من سلم املسلمون إخل " حنو . وخرج أيضا التعريض : أي

ح به إىل املعىن العرضي وكذلك األخبار املستعملة يف الزم بل اللفظ مستعمل يف حقيقته ، وملو
فإن داللته على أنه عامل حبفظه للقرآن بطريق . حفظت القرآن : الفائدة كقولك ملن حفظ القرآن

  .العقل 

                                                                                                                                                   
  .)أ( سقطت من  6
، عرف بالصنوبري لكثرة إقباله على وصف  يبالضبن مرار احلليب األنطاكي ، أبو بكر شاعر احلسن بن وهو أمحد بن حممد  7

،مجع الصويل ديوانه يف حنو وقيل لسبب ما  شبهه  به  جده احلسن صاحب بيت احلكمة يف عهد املأمون ، األزهار الرياض و
 دار  ، بريوت: لبنان (بن كثري  النهاية الالبداية و: نظر ترمجته يف  ، ي م946 – ـ ه334ة تويف سن و رقة ،  200

 وكذلك يف تاريخ األدب العريب  199:  ، ص 1: ج : األعالم . 119:، ص11 :   ج) 1990 ،  02، ط  املعارف
 .438 – 437:  ص02: ج  ) ـ ه1401/ م 198،  04: ط بريوت ، دار العلم للماليني: لبنان(لعمر فروح 

قيل أضيف للنعمان ألن هذا األخري محى أرضا  و.  هو أمحر يف وسطه سواد ، و يراد به شقائق النعمان:   حممر الشقيق 469
  .كثر فيها هذا الزهر

   .مال إىل أعلى:  تصعد، مال إىل أسفل : تصوب 
   .حجر كرمي أخضر: د الزبرج
   .حجر كرمي أمحر:  ياقوت

   .336 – 335: ، وكذلك اإليضاح ص477: ص)  بريوت، دار الثقافة :لبنان( تح إحسان عباس : ينظر الديوان 
   .)أ( سقطت  من  470
و احلديث " باب املسلم من سلم املسلمون من لسلنه ويده : "  احلديث يف الصحيحني ، وقد بوب البخاري له يف كتابه  471

: البخاري " ون من لسلنه ويده و املهاجر من هاجر ما ى اهللا عنه املسلم من سلم املسلم: " عن عبد اهللا بن عمر  بلفظ 
 ، ورواه مسلم 12:  ، ص 1: ج ) 1987،  : " دار ابن كثري ، ط : بريوت (مصطفى ديب البغا : صحيح البخاري تح 

دار : بريوت (صحيح مسلم : مسلم بن احلجاج النيسابوري : يف كتاب اإلميان ، باب تفاضل اإلسالم و أي أموره أفضل 
 .  ، و باقي كتب السنة 2481رقم :  ، أبو داوو د 40:  ، رقم 65:  ، ص 1: ج ) إحياء التراث العريب 
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  )ألنه استعري اللفظ الدال إخل : قوله( 
  .على طريق االستعارة التصرحيية : أي

 كما أن االستعارة املصرحة تكون مركبة ، جيوز أن تكون : "قال السمرقندي يف حواشي رسالته 
املكنية أيضا مركبة ، وال مانع من ذلك عقال، لكنهم مل يذكروه ،  و  يف وقوعه يف الكالم تردد 

: وكتب على حاشية تلك احلاشية ظفرت به بعد حني من الدهر  بوقوعه يف قول اهللا تعاىل". 
أصل : " قال التفتراين يف حواشي الكشاف. رة ترتيل يف سو472﴿أفمن حق عليه كلمة العذاب﴾

مجلة شرطية دخلت عليها مهزة اإلنكار . حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه  473الكالم أفمن
 عليه الكالم ، 475]دل [ ، و الفاء فاء اجلزاء مث دخلت الفاء اليت يف أوهلا للعطف على حمذوف 474

ب فأنت تنقذه ، فوضع من يف النار موضع  مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذا476أأنت
فرتل استحقاقهم . [ الضمري للتأكيد ، و للداللة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع يف النار

 الدال 478]املركب [  على طريق املكنية يف املركب ، وحذف 477]العذاب مرتلة الدخول يف النار 
  .وهو اإلنقاذ على املشبه به ، و رمز إليه بذكر شيء من لوازمه 

من يف النار ، :  هذا الكالم نظر، و ذلك ألنه بعد التصريح بقوله 479هذا و يف: قال شيخنا األمري
  نظروا/  يصح أن تكون مكنية بل هي تصرحيية ، و اإلنقاذ  ترشيح ، إال أن يقال أم  )31/أ(ال 
  . بني الطرفني أن يف جعلها تصرحيية مجعا/ أ و يقال   ألول الكالم قبل متامه)32/ب(

  ) .وهو التشبيه مطلقا : قوله ( 
  .أي كان وجه الشبه مركبا أم ال 

   ) ...واملراد هنا إخل: قوله( 

                                                
   . ﴿أفمن حق عليه كلمة العذاب  أفأنت تنقذ من يف النار ﴾:و تتمة اآلية ) . ترتيل(الزمر  :   سورة19 اآلية   472
   .أمن:  )أ( يف  473
  .أنت أف: أي اليت يف كلمة  474
  .وصححت يف اهلامش من قبل مراجع النسخة) أ( سقطت من  475
  .أنت:  )أ( يف  476
  .)أ( سقطت من  477
  .)أ( سقطت من  478
 .)ج(من " يف " ت  سقط 479
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 ال بد فيها من التشبيه ألن ما [480ذا االسم مع أن كل استعارة [ و إمنا خصت تلك االستعارة 
  .هلا كالعدم  لغريها عليها ، وكأنه بالنسبة 482 فرسان البالغة وال فضل481هنا مثار

  ) .فإن االستعارة املركبة إخل : قوله( 
 أا ال 484 و بىن عليه483هو اختيار السيد ظاهره أنه ال بد من التعبري عن الطرفني مبركب ، و

 ذلك ، و جوز أن تكون تبعية ، فجوز يف قوله  اشتراط إىل عدم   485وذهب السعد. تكون تبعية
عهما ، أما التبعية فلجرياا يف االستعالء الذي هو  اجتما486﴿أولئك على هدى من رم﴾: تعاىل

، فلكون كل من طريف التشبيه حالة   التمثيل  487]وأما . [ متعلق معىن على ، و تبعية يف على 
منتزعة من عدة أمور ، ألنه شبه متكنهم من اهلدى واستقرارهم عليه حبال من اعتلى شيئا و ركبه ، 

  . تكون إال يف املركبات ، و التبعية ال تكون إال يف املفردات بأن التمثيلية ال: و رده السيد 
  .488) وبالتمثيل من غري قيد : قوله( 

  .أي فلها ثالثة أمساء 
  ) .فيحجم : قوله( 

   .489بتقدمي احلاء على اجليم وعكسه أي يتأخر
  ) .وليس نعتا إخل : قوله( 

  .490أي كما قال السعد 

                                                
 ) .ب( سقطت من  480
 .مسار ) ج( يف  481
  .واألفضل) أ( يف  482
 .املقصود اجلرجاين كما تقدم  483
 ." بناء على "   يف  األصل 484
 .تقدمت ترمجته .  التفتزاين 485
  .﴿أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون﴾:  اآلية وتتمة . 5: سورة البقرة ـ اآلية  486
  .)أ( سقطت من  487

  .604: ينظر املطول ص  488
 مثل كبه  وهو من النوادره عنه فكفأي كفّ) فأحجم ( حجمه عن الشيء من باب نصر :   جاء يف خمتار الصحاح 489

  .)م حج(نظر مادة فأكب، ي
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  ) .قوله إذ ال حمصل له (
حبيث يكون " يقدم رجال ، و يؤخر الرجل الثانية : " صحيح ، ألنه ال معىن لقولنا  أي ال معىن 

  .كاملفترج 
بأن املراد بالرجل اخلطوة ، و أورد عليه أن تأخر اخلطوة املتقدمة إىل :  السعد عن ذلك و أجاب

لها أخرى األوىل، وجع: املراد باألخرى : و قال السيد.  منه ال إىل خلف املتردد 491موضع ابتدئ 
  .من حيث أا أخرت ، وهو إن كان تكلفا ، لكنه أسهل يف الفهم 

  )  .شبه حال املتردد إخل : قوله( 
 عالقته السببية ألن التردد سبب للتقدمي والتأخري وال يصدق يف 492ذهب العصام إىل أن هذا مرسل

غريه كما هو  إىل عنه 494مىت أمكن التمثيل ال يعدل/ و حبث فيه بأنه   اللفظ493 أجزاء )17/ج(
  .قائل بذلك 

   .)قوله من عدة أمور (
  .املراد ما زاد عن الواحد 

  ) .كما يقال للرجل : قوله ( 
  . قبل ذلك 495أي الذي طلب أمرا فضيعه

  ) .ألنه يف األصل يف امرأة إخل : قوله ( 

                                                                                                                                                   
أي تتردد يف اإلقدام و ) إين أراك تقدم رجال و تؤخر أخرى : ( فتارة يقدم ، وتارة حيجم : أي مثلما يقال للمتردد يف أمر  490

أن الوليد بن يزيد اخلليفة األموي بعد هشام بن عبد امللك ، كتب ملا بويع : و ذكر السعد . اإلحجام ال تدري أيهما أحرى 
ـ و قد ) هـ132: ت ( بن حممد  ـ املعروف باجلعدي و احلمار و القائم حبق اهللا ، و هو آخر خلفاء بين أمية إىل مروان

" فإين أراك تقدم رجال و تؤخر أخرى ، فإذا أتاك كتايب هذا فاعتمد على أيتهما شئت : أما بعد : " بلغه أنه متوقف يف البيعة 
  .76: الدرر البهية ص : ينظر 

  .ابتدأ) أ( يف  491
 .جماز مرسل ) ج( يف  492
 .آخر ) أ( يف  493
 .سقطت الالم، ال يعد ) أ( يف  494
  .قد ضيعه) ج(فمنعه ويف ) أ( يف  495
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 بنت لقيط بن زرارة ، كانت حتت عمرو بن عدس ، وكان شيخا فسألته 496وامسها رسوس
وكان شابا فقري احلال فلما . بن معد بن زرارة / فطلقها  فتزوجت عمرو ) 32/ب(: قالطال

  كان الشتاء
ومثل  / 497"الصيف ضيعت اللنب " :لبنا فقالأرسلت إىل عمرو بن عدس تستسقيه  )33/ب(

إن شرعوا يف : مرأتهأصله أن رجال سرق دقيقا مث قال ال و499"لى يا أم عامر أخن" 498:هذا املثل
 .  بفعل غريه500وهذا مثل لكل من ال يبايل . أم عامرا خنلي ي بالدقيق ، وإن حلفوين فاضريب فأيت
وسببه أن رجال كان مصاحب  . 502]يضرب  [ 501"الذي ال يعرف يقول عدس : "ومثل ذلك

، فشرع 503، فدخل زوجها عليها ، يفعل ا الفاحشة ، وكان خمتليا معها يف بيت زوجها امرأة
 ، ، فطلع هاربا فأخذ يف إبطه شيئا منه،  ذلك الرجل504ا يف وسط داريضربه فوجد عدسا حشيش

الذي ال : الرجل يقول  على ذلك الرجل فصار505ارت الناس تقولوالرجل يطلبه للضرب، فص
   .يعرف يقول عدس

  .هو جيهل باطنه  هذا مثال يقال لكل من اعترض على أمر و و

                                                
:  ، ص 1: كتاب مجهرة األمثال ، ج : أبو هالل العسكري : ينظر " بنت لقيط بن زرارة  دختنوس"يف بعض املصادر  496

576. 
را ، ألن األمثال حتكى ، ومعىن ذلك ، أن املثل يتمثل به أول مرة ، مث ال يغري ضيعت بكسر التاء ، وإن خاطب به مذك  497

ويروى أنه . قيل ألن طالقها كان يف الصيف ، وقيل غري ذلك " الصيف ضيعت اللنب :" وقوله. عن صيغته يف سائر األحوال 
فذهبت "هذا و مذْقَةٌ خري : " ، و قالت ملا جاءها الرسول من عند زوجها األول و أخربها اخلرب ، ضربت على كتف زوجها 

  . يضرب ملن قنع باليسري إدا مل جيد اخلطري : و الثاين . فاألول يضرب ملن يطلب شيئا فوته على نفسه . كلماا مثلني 
: ج ) املعرفة بريوت ، دار : لبنان ( جممع األمثال : س  ؛ أبو الفضل بن حممد امليداين النيسابوري . مجهرة األمثال ، م :  ينظر

  .وغريها من كتب األمثال ، و مما يالحظ أن يف مورد هذا املثل قصص خمتلفة و لكنها متقاربة  . 68: ، ص 2
  .املثال): أ( يف  498
 .مل أقف عليه  499
 يبال): ب( يف  500
 .مل أقف عليه  501
  .)أ( سقطت من  502
  .عليه) أ(يف  503
 .يفردا و هو تصح) أ( يف  504
 .تعول) : ج( يف  505
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   .)إن كانت عالقة ااز إخل  و: قوله( 
يف ذلك تبعا للقوم506قد حصره اخلطيب  ، و ستعارةاز املركب ال ينحصر يف االأي فا ، 

كذلك ،سب الشخص  حب507 كما وضع املفردات ملعانيها التركيبيةفاعترضهم السعد بأن الواضع
 لإلخبار  ، موضوعةمثال هيئة التركيب يف قام زيد. وضع املركبات ملعانيها التركيبية حبسب النوع 

 بني املعنيني أن يكون ذلك لعالقة إذا استعمل ذلك املركب يف غري ما وضع له فالبد و، ف باإلثبات
ي مع الركب اليمانني مصعد هوا : إال فغري استعارة كقوله و. ستعارة، فإن كان املشاة فا

  ..508.إخل
،  وجه احلصر أم اعتربوا حصول ااز يف التركيب أوال: قول العصام  فال وجه للحصر، و

،   فالتجوز فيه سار من التجوز يف جزئه509أما غريه و؛ الذات، وذلك ال يكون إال يف التمثيلوب
ألن البيت اآليت ال جتوز يف شيء من ،  ليس بشيء قال حواشيه. بالعرض  فكان حصوله ثانيا و

   .مفرداته
  )ومل يوجد للقوم تسمية إخل : قوله( 

   . يتعرضوا له، مع أم مل  وجدت التسمية العامة510ظاهره أنه
                                                

 .صاحب اإليضاح وقد تقدمت ترمجته ) 739 ـ 661( املقصود القزويين  506
 .)ج( سقطت من  507
  ] الطويل    [.جثماين مبكة موثق  هواي مع الركن اليمانني مصعد      جنيب و: تتمة البيت  508

إليضاح يف علوم البالغة  ا: اخلطيب القزويين الديوان ، وكذلك: هذا البيت أليب متام وقد تقدمت ترمجته ، ينظر البيت يف 
 . 34: ص  ) 2: بريوت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط : لبنان (عماد بسيوين زغلول  :  تح" خمتصر تلخيص املفتاح"

 بن ربيعة احلارثي و هو شاعر مقل غزل من خمضرمي الدولتني األموية و العباسية ، فارس والبيت منسوب أيضا جلعفر بن علية
 يف معاهد ، و قيل أن هذا البيت قاله و هو يف سجنه مبكة ، وقد زارته احملبوبة ، وهو )هـ145:ت(مذكور يف قومه 

) ن.د(و كذلك يف املفتاح دون نسبة ، اإليضاح ) .شعر ( بال نسبة يف تاج العروس مادة  ، و20: ، ص  1 :  ج  ،التنصيص
  ).ن.د(، املطول 

املبعد من اإلصعاد أي : املصعد  ميان املنسوب إىل اليمن ، و: ج : ون اليمانالركبان ، اإلبل خاصة ، : ومعىن البيت الركب 
هواي مع ركبان اإلبل القاصدين اليمن : فهو يقول . املقيد : بدن ، املوثق : جمنوب ، مستتبع ، جثمان : اإلبعاد ، جنيب 

مطبوعات مجعة املاجد للثقافة : ديب  ( األعلم الشنتمري ،  شرح محاسة أيب متام ،: ينظر. تقوده ، وبدين مأسور مقيد 
 . وسيشرحه الصاوي الحقا ، و قد شرحه السعد يف املطول و غريه من البالغيني .419:  ، ص 1: ج ) م 1992والتراث 

 . ، وال يستقيم هذا الضمري مع ما بعده غريها): أ( يف  509
  .أا): أ(  يف  510
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   .ه أنه ال مفهوم لقوله خيص:واجلواب
   .)ب إخل كقوله هواي مع الرك: قوله( 

كـان  .  ثالث ياءات بيي  مهوي: ، والبيت من قصيدة من الطويل ومعىن هواي       511أي قول أيب متام   
ا ، وأدغمت يف الياء بعدها لسبقها عليه        ، قلبت الواو الثانية ياء     512]وياء  [ أصله مهووي بواوين    

  ساكنة
   /:513قال يف اخلالصة  )33/أ(

سكُإنْ ياِبن السقاٍو من وو  اي   و اتصال و روٍضمن عِر عاي  
َـًااو ياء الوفَ    .....ــيتإىل آخر الب    اقلنب مدِغمــ

   أصحاب اإلبل يف السفر، وهم514]لراكب [ اسم مجع :  الركب و ، مث أضيف إىل ياء املتكلم
، بل على العشرة فما   وال يطلق على ما دون العشرة ، من الدواب/  غريها دون )34/ب(

  515فوقها
   .عوض عنها األلف املتوسطة ، و ه ، حذفت إحدى ياءيمجع ميان مبعىن ميىن: اليمانني و
   .، ذاهب يف األرض مبعىن مبعد: مصعد و
   .، وأخذه معه ، أي الذي استتبعه الغري  املستتبعانوب : اجلنيب و
   .شخصي: جثماين و

  .516 أي مقيد: وموثق

                                                
 .تقدمت ترمجته  511
  .)ب(و ) أ( سقطت من  512
  .و شذّ معطى غَير ما قد رِسما : و تتمة البيت  513

إذا اجتمعت الواو و الياء يف كلمة ، و سبقت إحدامها بالسكون ، و كان سكوا أصليا أبدلت الواو ياء ، و : قال ابن عقيل 
او و الياء ، وسبقت إحدامها و األصل سيِود، و ميِوت، فاجتمعت الو" سيد ، و ميت : " أدغمت الياء يف الياء ، و ذلك حنو 

  .مث ذكر بعض اإلستثناءات . بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، و أدغمت الياء ، فصار سيد وميت 
) : 672 ـ 600(شرح ألفية أيب عبد اهللا حممد مجال الدين بن مالك ) :769ـ)698اء الدين عبد اهللا بن عقيل املصري 

 .593:  ، ص 4: ج ) 1994دار الفكر ، : بريوت (
 ) .أ(من  سقطت  514
  .فمعظم املعاين خمتصر ة منها ، وقد سبق شرح معىن البيت سابقا .. ينظر لسان العرب ، خمتار الصحاح 515
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   .)والغرض منه إخل : قوله( 
   .أي على مفارقة احملبوب

   .)لعالقة الضدية : قوله( 
   .وهلذا أمر بالتأمل. ، ألن الضد سبب يف خطور ضده بالبال  السببية517وقال امللوي

  ) . الداللة إخل 518فهو: قوله( 
    .ملعىن احلاصل به ألنه ال يصح محل التشبيه عليه، أي أن يدل ال با أي باملعىن املصدري

   ....)مصدر قولك دللت إخل: قوله( 
   .، إذ التشبيه فعل املتكلم من الداللة اليت هي صفة اللفظ أي ال

   .)على مشاركة أمر ألمر : قوله( 
   .الثاين املشبه به ، و األمر األول املشبه ، و شتراكأي ا

اشترك زيد : ، حنو ، وخرج الداللة على املشاركة يف الذوات519بهقوله يف معىن هو وجه الش و
   .وعمرو يف الدار فال تسمى تشبيها

فإن فيه داللة . ، وجاء زيد وعمرو ل زيد عمراقات:  حنو التعريف بأنه غري مانع لشمولهو اعترض
   .، مع أنه ال يقال تشبيه ايء عمرو يف القتل و على شركة زيد و

فيد أنه إذا قصد يكون  هذا اجلواب ي، و  دل على املشاركة لكنها غري مقصودة بأنه وإنوأجيب
 املراد الداللة على وجه املماثلة كما  : يف اجلواب أن يقال520فاألوىل. ليس كذلك  ، و تشبيها

                                                                                                                                                   
أي مهويي ، و هذا أخصر من الذي أهواه و حنو ذلك ، و االختصار مطلوب لضيق : هواي : " قال السعد يف مطوله  516

انوب : و اجلنيب ... أي مبعد ذاهب يف األرض : ن و حبيبه على الرحيل ، ومصعد املقام و فرط السآمة ، لكونه يف السج
و إمنا أورد كالم السعد كامال ألبني منهج الصاوي يف حاشيته، فهو يعود . املقيد : الشخص ، و املوثق : املستتبع ، و اجلثمان 

 . باللفظ يف الغالب إىل أصول البالغة  ، و تارة ينقل باملعىن و تارة ينقل 
 . ، وهو خطأ وقد تقدمت ترمجته  املوىل : )أ( يف  517
  .فهي) أ( يف  518
  .التشبيه) : ب( يف  519
 .األول): ب( يف  520
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فاه الشاعر  ولذلك ن522 ال بد فيه من ادعاء مساواة أحد األمرين لآلخر521هو حقيقة التشبيه فإنه
  :يف قوله

  بالشمس ال بل أنت هاجيها   ا يا من تشبهها هأنت مادحما 
  523 إخل    ....................من أين للشمس خال فوق وجنتها                  

   .)أركانه : قوله( 
  ، إال أن يقال ، ففي العبارة استخدام ال باملعىن األول ألنه فعل الفاعل أي التشبيه باملعىن الثاين

   . أخذها يف تعريفهألركان باعتبارا/ ق  إطال)18/ ج(

   . )ووجهه :  قوله( 
   .ستعارة باجلامعاملعرب عنه يف اال: أي
   .)مث شرع يتكلم على بعض إخل : قوله( 
 أن  524]املـنت [ ما قاله    آلة و حاصله  /  ، واألداة    صالتهما قدم الكالم على الظرفني أل     و  )34/أ(

 عكسه اين عقلي و  الثّ  و يل حس  األو 525ان أو  عقلي ن أو ايا حس رفني إم ألن الطّ . الصور ستة عشر    
  وهذه أو مركبان أو األول مفرد والثاين مركب أو عكسه يف كل إما مفردان و. ، فهذه أربعة

عشر إما وجه الشبه فيها مفردا أو منتزع من متعدد فتكـون اجلملـة اثـنني            / الستة    )35/ب(
  . 526 أمثلةذكر املصنف والشارح منها مثانية. وثالثني

   .)جهيت إدراك : قوله( 
   .أي سبيب إدراك

                                                
  .إن:  يف األصل  521
  .لآلخرين) ج( يف  522
السيد قال . قاتل زيد عمرا ، وجاءين زيد وعمرو : وظاهر هذا التفسري شامل لنحو قولنا : وهذا قول السعد حيث قال  523

فيه حبث ، وجاء بكالم طويل يف حاشيته ، وناقش قضية الداللة على املشاركة ، واليت هي جبوهر اللفظ ، :أقول : " اجلرجاين 
كما أنه ناقش االعتراض على التفسري وذكر أن منشؤه عدم الفرق بني ثبوت احلكم لشيئني ، وبني مشاركة أحدها لآلخر فيه 

 . 519: يف على املطول ، ص حاشية السيد الشر: ينظر .. 
  .)أ( سقطت من  524
  .بدل أو و:  يف األصل 525
  .)أ( سقطت من  526
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   .)فاملراد بالعلم امللكة : قوله( 
، لكن ما قاله  اجلزئية إن كان ميكن أن يقال املغايرة بالكلية و ، و ال اإلدراك ألنه ال يدرك نفسه

   .527الشارح أظهر
   .)واعلم أن اجلامع إخل : قوله( 

   .، واحلياة مقتضية للحس من اإلدراك اإلدراك إذ العلم نوع 528]ال [ أي 
 يف وجه الشبه، و اموفساده واضح ألن كون احلياة مقتضية للحس ال يوجب اشتراكه: قال السعد

  . اإلدراك من احلياة 529أيضا ليس القصد أن العلم مبعىن
   .)إذ احملسوس أصل للمعقول إخل: قوله( 
ث كونه حمسوسا ال من حيث حي من 531]فيه أن احملسوس أصل للمعقول : 530قال اهلروي[ 

   .، فال حاجة إىل ادعاء القلب يةال ينايف أنه شبه به من هذه احليث، وهو  النفع
   .األصلية يف الوضوح فال يرد ذلك بأن املراد الفرعية و:  532 احلكيم عبدأجاب عنه و
   .)هو املعىن الذي قصدا إخل : قوله( 

   .ريهاالذاتيات وغمن أي ال ما اشتركا فيه مطلقا 
   .)أي كل منهما : قوله( 
  .وليس املراد باملركب ما تكون حقيقته مركبة من أجزاء خمتلفة : أي
   .)وقوله : قوله( 

                                                
العلم قد يقال على اإلدراك املفسر حبصول صورة من الشيء عند العقل ، و على االعتقاد اجلازم املطابق : قال السعد  527

ر ا على استعمال موضوعات ما حنو غرض من الثابت ، وعلى إدراك الكلي ، و على إدراك املركب ، وعلى ملكة يقتد
وقد رد عليه اجلرجاين يف حاشيته يف كل جزء من . األغراض صادرا عن البصرية حبسب ما ميكن فيها ، وقد يقال هلا الصناعة 

 530: شرح تلخيص املفتاح املطبوع مع حاشية السيد الشريف اجلرجاين ، ص : السعد :ينظر . مسميات العلم ، فلتراجع 
 .وما بعدها 

  .)أ( سقطت من  528
  .مع) : أ( يف  529

: ينظر ) م1011ت (أبو عبيد أمحد بن حممد العبدي املؤدب اهلروي صاحب كتاب الغريبني ، وله أيضا كتاب والة هراة  530
  .726:بغية الوعاة ، ص :جالل الدين السيوطي 

 .)ب( سقطت من  531
 .مل أقف على ترمجته  532
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   . وهو من حبر الطويل533امسه أحيحة بن احلالج أو قيس بن األسلب أي الشاعر، و
   .)كما ترى : قوله( 

   .يه تشبيه الشيء بنفسهال يلزم ف  وه تشبيه باحلالة اليت رآها خماطبهحيتمل أن
   .)را نو: قوله( 

   .534أي تفتح نوره أي زهره
   .)من تقارب صور : قوله( 

  .أي من صور متقاربة 
   .)مستديرا : قوله( 

   .هذا ال ينايف أن العنب فيه طول ، و أي نوع استدارة
  ) . قوله يف رأي العني (

   .ة  أا ترى صغري535إمنا قال ذلك ألن النجوم كبرية جدا إال
   .)املقدار املخصوص : قوله( 

، وأما قوله مستديرة فهو ناظر ألفراد العنب أن الثريا  ، و يف الثريا برمتها أي يف العنقود برمته
من الطول / املخصوص  ، فال تنايف مع قوله إىل املقدار النجوم عن عدة جنوم و )35/أ(كناية 

هو كذلك كما نص عليه علماء امليقات  ، و ، ال أا جنمة واحدة536والعرض فعلمت من هذا
  .فهي اثنتا عشر جنمة يف برج الثور

                                                
  .و قد الح يف الصبح الثّريا كما ترى         كعنقود ملّاحية حني نورا: ر يف املنت  و هذا البيت املذكو 533

هو للشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان املازين الذبياين الغطفاين ، شاعر خمضرم ، أدرك اجلاهلية واإلسالم ، وهو من طبقة 
ا ، و كان أرجز الناس على البديهة ، مجع بعض شعره يف لبيد والنابغة ، كان شديد متون الشعر ، و لبيد أسهل منه منطق
بريوت ، دار : لبنان ( الشعر والشعراء : ابن قتيبة : ينظر . ديوان ، شهد القادسية ، وتويف يف غزوة موتان ، و أخباره كثرية 

:" العروس مادة  والصاوي شك يف نسبته ، وهو يف لسان العرب ، و تاج 199: ص ) م 1987 ، 3: إحياء العلوم ، ط 
 " . ملح 

الزخمشري ، أسرار البالغة ، وقد نقل السعد هذا يف : يقال نورت الشجرة و أنارت إذا أخرجت نورها ، ينظر :  نورا  534
 .املطول 

  .)كتبت ال ( سقطت مهزة إال ): ج( يف  535
 هذه :  يف ب  536



 142

   .)حنو قول بشار إخل : قوله( 
 وقيل 5ع من إضافة الصفة للموصوف إضافة مثار للنقهو من الطويل و ، و537 أي بن برد األعمى

  بيانية
   .)النقع : قوله( 

   إشارة املنعقد قدر   "ن الغبار املنعقدأ ك" : قوله ومثار مرتفع  ألن معىن  538هو الغبار املرتفع 
  إىل
إال فاملثار املرتفع ال  ، و  فهو مأخوذ من املقام6نعقد فوق رؤوسهماحىت / كثرته  )36/ب(

  .املنعقد
   .)نا أسيافَ و: قوله( 

هو فيه معىن الفعل  ، ألن العامل كأن و ، عطف على مثار أي وليس منصوبا على املعية بالنصب
 إنتهى  .حل معىن ال حل إعراب،  أي مع أسيافنا  :ه فال ينصب املفعول معه فقولنادون حروف

   .تقرير الشارح
   .539)ألنه شبه هيئة السيوف :  قوله( 

 وقدم الغبار يف البيت 541 منها باألصالة540إمنا ذكر السيوف ألن اهليئة إمنا حصلت أي مع الغبار و
   .شبهاوجعل السيوف تابعة ألنه هو املقصود بكونه م

   .) إخل542وكأن حممر الشقيق :  قوله( 
                                                

  : البيت هو لبشار بن برد  537
  .سيافنا ليل اوى كواكبه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا       وأ

 .   و هو مشروح يف املطول و التلخيص ، وقد نقل الشرح من أسرار البالغة 
  .إىل املوصوف): ب( يف  5

 .النقع بوزن النفع الغبار ، خمتار الصحاح ، نقع  538
  .سهمرؤ): ج( يف  6

  .)أ( سقطت يف  539
  .حصل): ب( يف  540
  .األصابع) أ( يف  541

  كَأَنَّ محمر الشِقيِق       ِإذَا تصوب أَو تصعد و:  البيتان  542
ــدجربلَى زنَ ع         ِشراقُوٍت ني لَامأَع               
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كل أربع تفعيالت مع الترفيل يف ضرب / ل فوزن  هذان البيتان من جمزوء الكامل املرف)19/ج(
خره وتد دة سبب خفيف على ما آوذكروا أن الترفيل زيا .  متفاعلن: أجزاؤه كل بيت و

 أراد شقائق .، أي شقيق حممر ، من إضافة الصفة للموصوف إضافة حممر للشقيق و . 543جمموع
 أرضا يكثر فيها 544ألنه محى، إمنا أضيف للنعمان   و .وهو ورد أمحر يف وسطه سواد، النعمان 

   .ذلك
أي : إذا تصوب:  قوله  و .، فاإلضافة فيه من إضافة املشبه به للمشبه قيل املراد بالنعمان الدم و

  . إىل العلو545أي: تصعد أو :  قوله من صاب املطر إذا نزل و ، مال أسفل 
  )546]محر [ جرام من نشر أ: قوله( 
  . أعالم الياقوت والورد547هي و
   .)على رؤوس أجرام خضر : قوله( 
  .، فإن الزبرجد أخضر وعود الورد أخضر  الرماح الزبرجد وعود الورد548هي و
   .)يا صاحيب : قوله( 

   .نها هذان البيتان ميدح املعتصم بقصيدة طويلة من الكامل م549هو قول أيب متيم
                                                                                                                                                   

 . ومها للصنوبري وقد تقدمت ترمجته 
" تن" فاعل يزاد عليها مثل. قسم من أقسام علل الزيادة ، و هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع :الترفيل  543

  .فتصري فاعلننت و حتول إىل فاعالتن ، وكذلك متفاعلن تتحول إىل متفاعلننت وحتول إىل متفاعالتن 
ولكن البيت يقال له املرفل فهو من رفل رفال و رفوال ، و رِفلَ رفَالً، فاألصوب أن يقول هنا الرَفْلُ، و أما الترفيل فليست 

حممود : ينظر . تطلق على الرجل الذي يتبختر يف مشيته ، يقال رجل ترفيل و امرأة رفلة أو مرفال مصدرا، و إمنا هي صفة 
بريوت ، الريان ـ : لبنان ( سعيد حممد اللحام : حتقيق و شرح ) العروض و القافية(أهدى سبيل إىل علم اخلليل : مصطفى 

الرفل و : الترفيل و التذييل و التسبيغ و األصل : ال و لكن هذه الصيغة اشتهرت فيق . 27: ص ) م2005عامل الكتب ، 
 . الذيل و اإلسباغ 

 .ه ألن محى ، محيت ، أمحي ، فهو حممي والصواب ما أثبتا.  حيي: ) ب(محا يف ) أ( يف  544
  .)ب( سقطت من  545
 . )ب(و ) ا( سقطت من 546
  .هو   و) أ ( يف 547
  .هو و) ب( يف  548
إحسان : وفيات األعيان ، تح : أبو العباس أمحد بن خلكان : ترمجته يف : ينظر . ائي هو أبو متام حبيب بن أوس الط 549

  . وقد تقدمت ترمجته . 17:  ، ص 2: ج ) بريوت ، دار الثقافة : لبنان ( عباس 
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  :وقوله.  يف النظر واجتهدا  ، أي غاية ما يبلغانه ،ظريكماأي أبلغا أقصى ن : معىن تقصيا و
   .املراد آخرها  و ،أراد ا األماكن املرتفعة اليت فيها الزهر.األرض/ وجوه   )36/أ(
   .)مشمس : قوله (

  .أي ذو مشس 
  ) .مقمر : قوله (

  .أي ليل ذو قمر 
   .) تضرب إىل لون السواد :قوله( 

 .أي تشبه لون القمر 
    .)أنظر : قوله(  

   .بالضاد املعجمة من النضارة وهي احلسن
  ) .أي حذف وجه الشبه : قوله( 

 ، أو خفيا كقول بعضهم يف كما يف مثال املصنف550مث هو إما أن يكون ظاهرا يفهمه كل أحد 
   كاحللقة املفرغة ال يدري 2]هم : [  ـبالغةعلى ما يف أسرار الـ هم بين املهلب حني سئل عن

 األجـزاء يف    3]يف  [ كما أا متناسبة     /  هم متناسبون يف الشرف     أي . ؟    أين طرفاها  )37/ب(
  .الصورة 

   .)حنو زيد كالبدر : قوله( 
   :5 الشاعر4قول و

          صديِبِب احلَعو  لَِك    ي اِلحاهالَّا كَميلِالي    
  يآِلاللَّي كَمعِدأَ و     ــاٍءفَي ص ِفهرغ   و ثَ          

                                                                                                                                                   
  ]الكامل[ياصاحيب تقصيا نظريكـما        تريا وجوه األرض كيف تصور : والبيتان مها 

  را مشمسا قد شابه        زهر الربا فكأنــما هو مـقمر                تريا  ا
 .واحد ) : ب(  يف  550

  .)أ( سقطت من  2
  .)أ( سقطت من  3
  .كقول) أ( يف  4
 .مل أقف عليه   5
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   .... )الريح إخل و: قوله( 
   . وهو من الكامل، كذا يف شرح التلخيص551مل يعرف قائله

   .)تعبث بالغصون : قوله( 
 يوصـف بالـصفرة كمـا قـال          ،   هو الوقت بعد العصر للغروب    : قوله األصيل  و. أي متيلها   

  552الشاعر
  وجهي كال لونيهما متقارب و     للفراق أصيله اررب و  

وخص وقت األصيل ألنـه مـن أطيـب         ،  اع الشمس فيه    عش و  صفرته   553فذهب األصيل هو  
 وهلـذا   555، فعبث الرياح بالغصون فيه يوجب غاية اللطافة للهواء          النهار كسحر الليل   554أوقات

  .، أي متيلها يرفق  اختار تعبث
  /. )مل تلق هذا إخل : قوله )( 20/ج(

  . من قصيدة من الكامل ميدح ا هارون بن عبد العزيز األوزاعي556هو قول أيب الطيب املتنيب

                                                
  ]الكامل[ و الريح تعبث بالغصون و قد جرى        ذهب األصيل على جلني املاء : البيت  551

التكملة ، ابن خلكان : قالئد العقيان ، ابن األبار : ابن خاقان :  ، ينظر ترمجته يف 357:  و هو البن خفاجة يف ديوانه ص 
الشركة اجلزائرية للنشر : اجلزائر ( حياة وآثار الشاعر األندلسي ابن خفاجة : محدان حجاجي : يراجع .. وفيات األعيان  : 

  . 91 ـ 32: ص )  م 1982 ، 2: و التوزيع ، ط 
 .مل أقف عليه  552
 .)ب(و ) أ( سقطت من  553
 .األوقات ) أ( يف  554
 .للهوى) أ( يف  555
  ].الكامل[مل تلق هذا الوجه مشس ارها      إال بوجه ليس فيه حياء :  املتنيب و متام البيت  556

  : قاله ميدح فيه أبا هارون عبد العزيز من قصيدة مطلعها 
  .م ضياء أمن ازديارك يف الدجى الرقباء    إذ حيث كنت من الظال

 و املتنيب هو أمحد بن احلسني بن عبد الصمد أبو الطيب اجلعفي املعروف باملتنيب ، ولد بكندة ، اتصل بسيف الدولة ، مث 
األعالم ، ابن : ينظر ترمجته يف . بكافور اإلخشيدي ، مث هجره و هجاه ، اشتهر بطموحه يف اإلمارة و بكربيائه ، تويف مقتوال 

  . 11/256النهاية البداية و : كثري 
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،  التشبيه يف البيت مكىن غري مصرح به ا كان من لقيته مبعىن أبصرته ف      مل تلق إذ  : قوله  :  قال السعد 
 به يف احلـسن و    ، أي مل تقابله ومل تقار       عن التشبيه  ئوإن كان مبعىن قابلته وعارضته فهو فعل ينب       

   :557مثله قول اآلخر و. البهاء إال بوجه ليس فيه حياء 
   . نداك فغاشيه مبا فيهاإىل    إن السحاب لتستحي إذا نظرت 

 ،  ل التالحق قريب مبتذ    يف السحاب من املطر يف الكثرة و       558]مبا  [ فإن تشبيه الندى أي العطاء      
   .تذالإال أن احلياء أخرجه عن االب

   .) إخل الرشاياأيها : قوله( 
   .شبيه بالسحر يف إحراق احلشا السحر اللحاظ الو،  559 البيتان من البسيطن هذا

   /)560من باب علم اليقني : قوله )( 37/أ(
 له   يقال   لكن عني اليقني   و… حقق أن الشمس إخل   :  حيتمل أنه من باب حق اليقني بدليل قوله        و

  . أيضا حتقيق
   :، وحق يقني قني، وعني ي علم يقني: اعلم أن لنا و

  .بغداد  حنوه كعلمنا مبكة و كالتواتر و ما يستفاد من األدلة: فعلم اليقني
   .هو املشاهد قبل التمكن من معرفة أجزائه: عني اليقني و

   .هو املشاهد مع التمكن من معرفة أجزائه:  وحق اليقني
  561 اليقني﴾ها عني لترون اجلحيم مثّ﴿لو تعلمون علم اليقني لترونّ: قال تعاىل

   .إنتهى تقرير الشارح562 اليقني﴾  هذا هلو حقتصلية جحيم إنّ ﴿فرتل من محيم و: وقال تعاىل
  
  

                                                
 .للجالل بن الصفار املارديين  و مل أقف عليه : أليب إسحاق الشريازي و قيل : على اختالف يف نسبته قيل  557

  .)ب( سقطت من  558
  ]البسيط         [ بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي   املكحول ناظره         يا أيها الرشا: البيتان مها  559

 . الشمس تغرب يف عني من املاء          أن انغماسك يف التيار حقق                   إن
  .84/الكهف   ﴾ تغرب يف عني محئة ﴿ :إشارة إىل قوله تعاىل  560

 ﴾...بدايتها  ﴿كال لو تعلمون    و.  5: التكاثر  561
 95: الواقعة  562



 147

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الفـــصـل الرابع ( 
  .أصل االستعارة التصرحيية واملكنية 
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   .) ستعارة إخلأصل اال: قوله( 
، ستعارة إذا كان أصل اال/ لت إن ق. مه على مبحث ااز األوىل أن يقد :   قال بعضهم  )38/ب(

  ؟ فلم جعل له مبحث مستقل ومل جيعل له مقدمة 
  .كثرة فوائده وفروعه  : 563فاجلواب

   .)ستعارة على تناسي إخلبىن االإذ م: قوله( 
لو كان استعارة لكانت األعـالم       سمما كانت استعارة ألن جمرد نقل اال      ألا لو مل تكن كذلك      

 ، إذ ال مبالغـة يف إطـالق   ستعارة أبلغ من احلقيقة، وملا كانت اال  ارة  املنقولة كزيد ويشكر استع   
 566رأى زيـدا أنـه  565نه يقال ملن قال رأيت أسدا و ، وملا صح أ    عن معناه  564سم ارد خاليا  اال

  .مسى ولده أسدا أنه جعله أسدا  ، كما يقال ملن جعله أسدا
   .)وهلذا صح : قوله( 

  اء أن املشبه من أفراد املشبه به إخلستعارة على ادع ألن مبىن االو أي 
   .)يف قوله : قوله( 
قام على رأسه يظلله،     الم حسن  بن احلسني العميد يف غ     567ل حممد الفض/  أي قول أيب      )21/ج(

   .سرحنوهذان البيتان من حبر امل
 جلس يوما وبني يديه جارية تسقيه،      568بن املعتمد بن عباد    ، ما حكى أن ا     وقريب من معىن البيتني   

  :]السريع[رتاعت، فقال من  ، فافخطف الربق
  برق من القهوة ملـــاع    روعها الربق ويف كفهـــــا    
  كيف من األنوار ترتاع     عجبت منها وهي مشس الضحى    

                                                
  .واجلواب) أ( يف  563
  .غالبا: ) أ( يف  564
 .أو ) : أ( يف  565
 .ن أ):  أ( يف  566
هـ و البيتان مها 260: و هو الوزير أبو الفضل حممد بن العميد ، برز يف الكتابة على أهل زمانه ، ت  .)أ( سقطت من  567
  قامت تضللين من الشمس        نفس أعز علي من نفسي : 

 قامت تضللين و من عجب       مشس تضللين من الشمس 
568  
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يف وقتـه،  [  سيما التركي غالم املعتصم كان أحسن تركي على وجه األرض      أن ما حكى أيضا   و
تفق أن املعتصم دعا أخاه املأمون ذات       فا 569] عنه حمبة له     وكان املعتصم ال يكاد يفارقه وال يصرب      

/ وراء   ضوء الشمس مـن 570، فوقع يف بيت على سقفه جامات     ، فأجلسه   إىل داره  )38/أ(يوم  
أنظر ويلك إىل ضوء الشمس     : سيما فصاح ألمحد بن حممد اليزيدي فقال       على وجه    اماتجلتلك ا 

   :قلتقد  و! يف وجه سيما أرأيت أحسن من هذا قط؟
  وزالت الوحشة باألنـس    قد طلعت مشس على شــمس  
  فصرت أرتاح إىل الشمس     الشمس من قبل ذاىقد كنت أنس  

   .)يف قوله ال تعجبوا إخل : قوله( 
ة  من حبر املنسرح أيضا والغالل     ، وهذا البيت  571 العدوي احلسيين  طباباأي قول أيب احلسن بن أيب ط      

  املسمى اآلن بالسديري، وأهـل املغـرب تـستعمله         ، وهو   شعار يلبس حتت الدروع    572]هي[
  مسدودا،

   . تقرير الشارحـإه الغاللة ذوباا/ بلى   و، أهل مصر تستعمله بالزرائر  و)39/ب(
   .)إذا تركت التصريح به : قوله( 

   .اخلفاء: الكناية لغة :  هو غري مناف لقول بعضهم ، و هو اخلفاء
   .)خرجت احلقيقة إخل : قوله( 

  ...خرج ااز إخل:  قوله ، و املراد فيها نفس املعىن ال الزمه فإن
   .تقدم ما يف ذلك

   .... )وتوافقه من جهة إخل: قوله( 
 من الالزم   574]فيها  [ نتقال   إن اال  ، و   خالفا ملا قاله السكاكي من أما مفترقان يف ذلك         573أي

   .إىل امللزوم
                                                

  .)أ( سقطت من  569
  .فوق): أ( يف  570
 و هو  حممد بن أمحد بن أمحد بن إبراهيم بن طباطبا احلسيين العلوي أبو احلسن ..."طياطيا الطوي" ة خاطئة كتاب) أ( يف  571

 .152:  ، ص 6: ج : هـ األعالم 320هـ بأصبهان ، ومل يغادرها إىل غريها و تويف سنة 250، شاعر أديب ، ولد سنة 
  .)أ( سقطت من  572
  .)أ(  سقطت من  573
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    .)كما يف ااز : قوله( 
   .توافقه إخل ن قوله وتصريح مبا علم م

   .)إخل / إذ كثريا ما ختلو : قوله )( 22/ج(
   . ال يصح إرادته لعدم وجوده575إن قلت حينئذ

  .، بقطع النظر عن الوجود اخلارجي   املراد اجلواز بالنظر لذاته576]فاجلواب أن [ 
  . أنه قاصر على ما إذا كانت عالقة ااز الالزمية وامللزومية :إن قلت 

 تقريـر   ـأه. ، فليس املراد اللزوم احلقيقي     تعلق رتباط و  ، أي ا    أن كل جماز فيه لزوم     :بواجلوا
   .الشارح

   . )فقريبة: قوله( 
 578نتقال فيها على تأمل، كقولك كناية عن األبلـه         يتوقف اال  577 كما مثل، أو خفية    أي واضحة 
 على بالهة الرجل وهو     مما يستدل ما  ،  عظم الصدر املفرطني     ، و   فإن عرض القفا    ، عريض القفا 

نتقال منهما إىل البالهة نوع خفاء ال يطلع عليه كـل            ؛ لكن يف اال    عتقاد هلما حبسب اال   579الزم
   .أحد

   .)إن السماحة : قوله( 
صغرية جيلس فيها امللوك تعرف يف      /  وهو من الكامل، والقبة خيمة       580هو لزياد األعجم   )39/ أ(

   .عرفنا باألرية

                                                                                                                                                   
 .)أ(ن  سقطت م 574
  .ختصار كما أسلفنا تبيانه اح وهو) أ( يف  575
 ...فاملراد أن: وفيها ) أ( سقطت من  576
 .، حتريف و تصحيف و ما أثبته هو الصحيح ،ألنه مالئم ملا بعده حقيقة ) أ( يف  577
 . و هو خطأاألل) أ( يف  578
 .ملزوم) أ( يف  579
  : البيت لزياد بن األعجم  قال  580

  ائــــل               للمعتقني ميينـه مل تشنــج ملك أغر متوج ذو ن
  ]الكامل.        [ إن السماحة و املروءة و الندى                  يف قبة ضربت على ابن احلشرج 
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   .)ه الصفات إخل بأن يقول هذ: قوله( 
ابن احلشرج / أو يسمح [ بن احلشرج  أي أو يقول مساحة بن احلشرج ، أو السماحة ال          )23/ج(
[581   
   ....)ومن ذلك قوهلم إخل : قوله( 

   .أي وليس من باب كثري الرماد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
و عبد اهللا ابن احلشرج هو حامت بن سعد بن احلشرج اجلعدي كان سيدا من سادات قريش و أمريا من أمرائها و كان جوادا 

 ، جممع 2383:  ، ص 2:الوايف يف الوفيات  ج : عطاء ،شجاعا شاعرا إسالميا،  توىل أعمال فارس و كرمان، ينظر  كثري ال
  .182:  ، ص 1: ج : األمثال

  .)أ( سقطت من  581
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  خـــامتة
  

، من حيث ذاا لكن قـد مينـع ذلـك     تقدم لنا املراد جبواز إرادة املعىن احلقيقي يف الكناية           
﴿ليس كمثله شـيء وهـو      : بواسطة خصوص املادة كما ذكره صاحب الكشاف يف قوله تعاىل         

، ألم إذا نفوه عمـن       مثلك ال يبخل  : ، كما يف قوهلم       أنه من باب الكناية    582السميع البصري﴾ 
، يريـدون   ت أترابـه بلغ:  ، كما يقولون وعمن يكون على أخص أوصافه فقد نفوه عنه،  مياثله  
وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان متقاربتان علـى معـىن       . 583]شيء  [ ، وقولنا ليس كاهللا      بلوغه
] 584إال ماتعطيه الكناية من املبالغة وال خيفى هنا امتناع إرادة         [ هو نفي املماثلة عن ذاته       ، و  واحد

   . كالم السعدـأه. له ااحلقيقي وهو نفي املماثلة عمن هو مماثله وعلى أخص أحو
   .ليس فيها كناية بل جيعل فيها جمازا لزيادة يف الكاف: بعضهم جيعل اآلية و 
   .بعضهم يريد من املثل الصفة والكاف مبعىن مثل فيصري املعىن ليس مثل صفاته شيء و
 ع وملرجإليه ا ، و اإلضافة بيانية واهللا أعلم بالصواب ، و مبعىن الذات" مثل  "  جيعلبعضهم و
 اهللا على سيدنا حممد خامت النيني وعلى  ، وصلىظاهرا باطنا و آخرا و آب، واحلمد هللا أوال وامل

  .التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ، و آله وصحبه أمجعني
 صبيحة – رضي اهللا عنه –، وقد مت تسويدها يف مدفن اإلمام احلسني  قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

من ـ  ألف ومائتني وتسعة عشر ـ1219رين من رجب احملرم سنة العش يوم السبت التاسع و
   .الشرف صلى اهللا عليه وسلم هجرة من له العز و

                                                
 11: الشورى  582
 )أ( سقطت من  583
 )ب( سقطت من  584
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  )أ(خامتة النسخة 
  

 1277ثىن عشر يوما سـنة      ثالثاء املبارك من حمرم خال منه ا      وكان الفراغ من نسخها ار ال         
 سيدنا حممد النيب األمي،     ى اهللا على  صلّ ، و  العجاجرةعلى يد كاتبة الفقري حممد بن الشيخ إبراهيم         

   . آمني..للمسلمني آمني  لوالديه و غفر اهللا له و ، و  تسليما كثريا صحبه و سلمعلى آله و و
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  )ب(خامتة النسخة 

  
تتاح سنة  ف احملفوظ يف ستة وعشرين من شوال ا       وكان متام نسخة هذه احلاشية السالمية ببلد اهلامل       

، علـى   قد أوقع الفراغ من كتب هذه احلاشية الـصاوية    ،  مثانني   ستة و  ألف و  تني و ئ م 1286
 املربوك بـن     ،   الفقري إليه ،  مي  يرية يف علم البيان ،  فخط الراجي من ربه اخلري النا           الرسالة الدرد 

 لوالديه و غفر اهللا له و   ،  عتقادا  ، األشعري ا  املالكي مذهبا   ،  ويت طريقا    اخللّ  ،   عباس العثماين نسبة  
الصالة والسالم على خـري      و،  األموات   األحياء منهم و  ،جلميع املسلمني واملسلمات     ألشياخه و 
، وهذا شعر وجدته من كاتب األصـل علـى           ه الكرام الربرات   ، وعلى آله و أصحاب     املخلوقات

  :مؤلفها فقال 
  ة العقد الذي يف مصرهيتيم و            أكرم خبري كان أوحد عصره           

  يكىن أيب الربكات مفرد دهره    ؟ فقل ذاك الذي هو ذامن إن قيل            
  أحبابه أفياض من حبره    هو أمحد الدردير من فاضت على   

  رهــجبميع تألق بدا من فك     تلوذ مبا يقول وتعتين585فقد   
  معظم سره دا البيان ا و   أب       ال سيما برسالة هي حتـفة
  رهـقد حاز علما مث فاز بنش        خذها وحاشية عليه من فىت

                                                
  .دت يف األصل فغ 585
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  وقته شهد العدول بفضله وخبريه               هو أمحد الصاوي مـن يف   
  م درهــناظحتسري قد حسر       ظم حباشية حبسن رسالةأع    

   .مستعطفا أرجو معاطف دره         فلحبه يف الطبع قد أرختها
  
 
  
  

  

  اخلامتـــــة
  
  
اللحق يف حواشيها ، و أهل : احللق يف زفاريها ، و حلية الدفاتر : حلية اخلرائد قدميا قيل       

  . الدرر يف الطرر : املغرب يقولون 
فالقدماء كانوا ال . ما تشتهي ؟ قال النظر يف حواشي الكتب :     و قيل للخوارزمي عند موته 

ليقات و التنبيهات ، و اختالف رواية أو نسخة ، يرون بأسا يف كتابة اهلوامش ، و الفوائد و التع
و غري ذلك مما جيعل النص مفهوما ، مع العلم أم يف ذلك ال يكتبون إال الفوائد املهمة املتعلقة 
بذلك الكتاب و احملل ، و ال يسودونه بنقل املسائل و الفروع الغريبة ، و ال يكثروا من احلواشي 

  . كثرة تظلم الكتاب 
  .قيق املخطوطات له حلقات التقاء مع مفاهيم القدامى      و حت

     و التراث العريب اإلسالمي يف جماالت املعرفة اإلنسانية املختلفة ، ميثل إحدى حلقات التواصل 
و لقد أقدمت الدول العربية اإلسالمية ، و كذلك الدول الغربية على مجع .. بني املاضي و احلاضر 

 ، و تقدميه للقراء لينتفعوا به ؛ لكنه يف اجلزائر مازال مل يلق العناية التراث و حفظه من الضياع
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نفسها ، إذ أن احملاوالت اليت قام ا بعض األفراد مل تكن يف مستوى كنوز التراث اليت حتتفظ ا 
املراكز الرمسية و غري الرمسية ، و ميكن القول أن ما تقوم به جامعة اجلزائر يف قسم حتقيق 

  .ت يعد إحدى اللبنات األساسية يف إعادة بعث هذا التراث املخطوطا
     و إذا كان التراث ـ كما ذكرنا ـ يربط حاضرنا مباضينا ، فإن حتقيق املخطوطات هو خري 
ما يعطي صورة حقيقية عن اجلهود اليت بذهلا أجدادنا من العلماء و املفكرين ، و مدى إسهامهم 

ك فهو سبيل إىل إماطة اللثام عن الكنوز الدفينة ، و نفض الغبار يف بناء احلضارة ، إضافة إىل ذل
عنها ، و تقريبها من الطلبة و الباحثني لينتفعوا ا ، و ميزجوا بني علوم األولني و املعاصرين ، و 

  .بذلك نضمن استمرار الصلة بني التراث و املعاصرة 
  

ث ، و قد صار اللغويون العرب يف لقد عرفت العلوم اللسانية تطورا كبريا يف العصر احلدي
اتصال دائم مع اللسانيات الغربية ، و قد أضاف هذا االتصال مفاهيم لسانية كثرية إىل علوم 
العربية ، و لكن باملقابل ، قد يكون بإمكاننا استرياد نظريات و قوانني يف العلوم املادية 

كن استرياد علوم اللغة استرياد حبتا ، بل كالرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و غريها ، و لكنه ال مي
جيب ربط الدراسات اللغوية باللغة ذاا ، و بعلومها ، و بدراسات القدامى و نظرم للعديد من 

  .القضيا اللغوية 
  

البيان و املعاين و البديع ، و هذا : و علوم اللغة العربية كثرية منها البالغة بأقسامها الثالثة 
أيب العباس أمحد لصاحبها " ية الصاوية على الرسالة الدرديرية يف علم البيان احلاش" املخطوط 

و الذي قال فيه عبد القاهر ) البيان(  ،  درس أحد هذه األقسام الصاوي الدرديري املالكي
إنك ال ترى علما هو أرسخ أصال ، و أنسق فرعا ، و أحلى جىن : " اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز 

دا ، و أكرم نتاجا ، و أنور سراجا من علم البيان الذي لواله مل تر لسانا حيوك ، و أعذب ور
الوشى ، و يصوغ احللي ، و يلفظ الدر ، و ينفث السحر ، و يقري الشهد ، و يريك بدائع من 
الزهر ، و جينيك احللو اليانع من الثمر ، و الذي لوال حتفيه بالعلوم و عنايته ا ، و تصويره إياها ، 

  ". لبقيت كامنة مستورة ، و ملا استنبت هلا الدهر صورة 
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  وتبني لنا من خالل الدراسة السابقة أن علم البالغة مر مبراحل عدة شأنه شأن باقي العلوم ،كان 
آخر هذه املراحل بروز حواشي و تقريرات على الشروح اليت أوجدا الظروف التعليمية ، فهي 

اجلة العبارات و النقاش يف تأويل معناها و مبناها ، و الدوران حوهلا ، ترمي إىل غاية تعليمية يف مع
لتفهمها بطرق خمتلفة ، و الغرض منها  تربوي يتمثل يف التدرج يف التحصيل العلمي ، فاملبتدئ 
يقنع بدراسة املنت ، و يفهم ما يتضمن من حقائق موجزة ، مث ينتقل إىل الشرح و هو أوسع و 

ىل احلاشية ، مث إىل التقريرات ، ليستويف ما فيها من متحيص و زيادات ليست يف أوىف ، مث يرتقي إ
الشرح ، إىل جانب هذا ، كان حفظ املنت عن ظهر قلب عونا على اإلملام باحلقائق العلمية و 

  . حفظها ، و سرعة استحضارها و اإلجابة بسرعة عن دقائقها 
 

 الذي عاش فيه املؤلف ورصدت نبذة عن   و خالصة القول أن هذه املذكرة  صورت العصر
حياته ، كما حبثت عن موقع احلاشية الصاوية يف عقد الـتآليف البالغية مث خلصت إىل الرسالة 
فبينت أمهيتها و سبب تأليفها ، ونسبتها إىل مؤلفها و عنواا  ومضموا و منهجها و صلتها 

اإلمام الصاوي فيها وخلصت إىل بعض بالتحفة و وازنت بني مضمونيهما ، و حتدثت عن مصادر 
  .مظاهر تعليمية البالغة فيها 

  .   كما أا قدمت نص الرسالة حمققا و اعتمدت منهجية البحث العلمي املتبع يف هذا التخصص 
  

    هذا و ال يسعين يف األخري إال أن أقول ما هذه املذكرة إال حماولة يف متثل منج التحقيق من جهة 
 من آثار التراث البالغي و اليت هي حاشية على شرح الدردير على حتفة اإلخوان ، و إبراز أثر

و قد  ، )ھـ1241 ـ 1175(أبي العّباس أحمد الّصاوي الّدردیري المالكي لصاحبها 
  . أن جيعلها ذخرا يل يوم القيامة  ، و اهللا من وراء القصد  أسأل اهللا ، أخذت مين جهدا و وقتا
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  حق منت حتفة اإلخوان مل
  يف علم البيان
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  منت حتفة اإلخوان يف علم البيان
  أيب الربكات أمحد بن حممد العدوي املالكي: لـ 

 )م1789/هـ 1201: ت (الشهري بالدردير
  

  بسم اهللا الرمحان الرحيم 
  .احلمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا 

 على سبيل االختصار و االقتصار ، جعلتها حتفة و التشبيه و الكنايةااز هذه رسالة لطيفة يف 
  .لإلخوان ضاعف اهللا يل و هلم األجور و اإلحسان 

  .أن ااز إما أن يكون يف اإلسناد ، و إما يف الكلمة ، و إما يف املركب إعلم 
قرينة مانعة عن إرادة هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له مع :  فااز يف اإلسناد

  .و يسمى جمازا يف اإلثبات و جمازا عقليا و إسنادا جمازيا , اإلسناد إىل ما هو له 
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اره صائم ،  و ر :  يالبس الزمان و املكان و املفعول و السبب حنو :و له مالبسات شىت 
يع البقل ، و بىن جار، و عيشة راضية ،و سالت األباطح ، و أخرجت األرض أثقاهلا ، و أنبت الرب

  .األمري املدينة
إن اهللا على كل : كقول جمهول احلال ـ بعد قوله أنبت الربيع البقل ـ لفظية  إما و القرينة 

 كصدور األول من املوحد معنويةهزم األمري اجلند وهو يف قصره ، و إما : شيء قدير ، وكقولك 
  . ، وكاستحالة قيام املسند باملذكور

  .فهو الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له لعالقة مع قرينة مانعة عن إرادته  : ردوأما ااز املف
  . فإن كانت عالقته املشاة فاستعارة 

 وإن كانت غريها كالسببية واملسببية وااورة و الكلية والبعضية واعتبار ما كان واعتبار ما يؤول 
  . إليه وحنوها فمجاز مرسل 

  لـصــف. 1
  .ما تصرحيية وإما مكنية وإما ختييلية االستعارة إ

 : )واملكنية ( هي اليت صرح فيها بذكر املشبه به فقط حنو رأيت أسدا يف احلمام  : )فالتصرحيية ( 
  .هي اليت طوي فيها ذكر املشبه به بذكر شيء من لوازمه فلم يذكر فيها سوى املشبه 

أظفار املنية :  شبه به فهي مالزمة للمكنية حنوهي إثبات ذلك الالزم الدال على امل : )والتخييلية ( 
شبهت املنية بالسبع ، واستعري اسم السبع هلا ، مث طوي ذكره استعارة بالكناية ، . نشبت بفالن 

  . ودل عليه بذكر الزمه وهو األظفار ، و إثبات األظفار ختييلية 
  )فصل  . ( 2

  . حنو رأيت أسدا يف احلمام له لبد فمرشحة منه واالستعارة إن قرنت بعد القرينة مبا يالئم املستعار
  .رأيت أسدا يف احلمام له سالح :  ، حنو فمجردةو إن قرنت مبا يالئم املستعار له 

   . فمطلقةوإال 
  . والترشيح أبلغ من اإلطالق األبلغ من التجريد 
  )فصل ( . 3

   .أصليةعارة  إن كان املستعار اسم جنس أي امسا غري مشتق كاألسد والقتل فاالست
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 جلرياا يف الفعل أو يف االسم املشتق بعد جرياا يف مصدره ، ويف احلرف بعد جرياا فتبعية وإال 
) إىل( واالنتهاء يف ) من(يف متعلق معناه ، واملراد مبتعلق معىن احلرف املعىن الكلي كاالبتداء يف  

 إال معىن جزئيا ويف اجلزئي له تعلق ؛ إذ ال يؤدي) على ( واالستعالء يف ) يف ( والظرفية يف 
  . بالكلي الندراجه حتته 

  فهو اللفظ املركب املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة :)وأما ااز املركب (   
  .من إرادته 

إين أراك تقدم رجال : كقولك ملن يتردد يف أمر .استعارة متثيلية  فإن كانت عالقته املشاة فهي 
  .ؤخر أخرى وت

  .ولذا ال تغري األمثال . مثالومىت فشا استعماله كذلك مسي 
   . جمازا مركبا وإن كانت غريها مسي 

  .فهو الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معىن ال على وجه االستعارة  : )وأما التشبيه (   
  . أربعة طرفاه ووجه وأداة  : )وأركانه ( 

  .زيد كالبدر يف احلسن:   حنو 
يف كوا جهيت إدراك . العلم كاحلياة : حنو  قولنا  عقليني كما مثل ،  أوحسينيقد يكون طرفاه و

  . كاملنية والسبع  خمتلفني، أو
  :   و وجهه قد يكون هيئة منتزعة من عدة أمور حنو 

  كأن مثار النقع فوق رؤوسنا    وأسيافنا ليل اوى كواكبه
  . بليغا  أيضا ويسمىحتذف األداة وقد 

  .  وكلما بعد الوجه دق وحسن 
  :  وقد يتصرف يف القريب املبتذل مبا يصريه دقيقا حسنا كقوله 

  يا أيها الرشا املكحول ناظره        بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي
    إن انغماسك يف التيار حقق           أن الشمس تغرب يف عني من املاء

لكن ملا تصرف فيه مبا ترى حىت أنه جعل انغماسه دليال فإن تشبيه اجلميل بالشمس قريب مبتذل ؛ 
  . على أن الشمس تغرب يف عني من املاء ،  دق ولطف 

  )فصل ( . 4
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 التشبيه ألنه إذا حذف منه ما عدا املشبه صار استعارة تصرحيية وإذا حذف عدا أصل االستعارة
إذ مبىن االستعارة على . بيها املشبه صار استعارة بالكناية ، على ما تقدم و ال يسمى حينئذ تش

  .تناسي التشبيه 
 فهي لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة املعىن معه ، فهي ختالف ااز من )وأما الكناية ( 

  . جهة جواز إرادة املعىن احلقيقي مع إرادة الزمه 
كناية عن كرمه .مادتريد طويل القامة ، وزيد مهزول الفصيل أو كثري الر. زيد طويل النجاد : حنو 

  : وحنو 
  إن السماحة واملروءة والندى   يف قبة ضربت على ابن احلشرج

  .  كناية عن ثبوت هذه الصفات له 
  متت هده النسخة املباركة

  
    
  

 
 
  

  الفهارس العامة 
  
  

  .فهرس اآليات القرآنية 
  .فهرس األحاديث النبوية 
  .فهرس األبيات الشعرية 
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  .فهرس األمثال 
  .عالم فهرس األ

  .فهرس املصادر و املراجع 
  . فهرس املوضوعات 

  
  
  
  
  
  
  

  

  فهرس اآليات القرآنية 
 

  الصفحة   رقم اآلية  السورة  اآلية 

  115  05  البقرة  )أوالئك على هدى من رم (

  79  16  "  )فما رحبت جتارم (

  99  27  "  )ينقضون عهد اهللا (

  96  93  "  ).و أشربوا يف قلوم العجل (

  50  235  "  )ن ال تواعدوهن سرالك و(

  94  107  آل عمران  )و هم فيها خالدون (
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  96  176  النساء   )يبني اهللا لكم أن تضلوا (

  112  99  التوبة  )سيدخلهم اهللا يف رمحته إن اهللا غفور رحيم (

  96  82  يوسف  )نا فيها و اسأل القرية اليت ك(
  48 ـ

  58  120  النحل  )إن إبراهيم كان أمة (

  127  84  الكهف  )يف عني محئةتغرب (

  93  88  طه  ) جسدا له خوار فأخرج هلم عجال(

  58  24  الفرقان  )و اجعلنا للمتقني إماما(

  )و اجعل يل لسان صدق يف اآلخرين(
  ) و ال تطيعوا أمر املسرفني(
  )هذا خلق اهللا(

  الشعراء
"  

  لقمان

84  
151  
11  

95  
78  

95      

  55  56  األحزاب  )إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب(

  72  96  الصافات  )ما تعملون و اهللا خلقكم و(

  61  20  ص  )و آتيناه احلكمة و فصل اخلطاب (

  67  55  ص  )هذا و إن للطاغني لشر مآب(

  )إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم (
  )أفمن حق عليه كلمة العذاب(

  06  الزمر
19  

72  
114  

  77  36  غافر  )يا هامان ابن يل صرحا(

  133ـ96   11  الشورى  )ثله شيء و هو السميع البصريليس كم(
  110  01  الدخان  )أتى أمر اهللا فال تستعجلوه(

وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا (
  )إال الدهر

  87  23  اجلاثية

  128  95  الواقعة  )فرتل من محيم و تصلية جحيم إن هذا هلو حق اليقني(

  72  06  التغابن  )غىن اهللاو كفروا و تولوا و است

  94  17  العلق  )فليدع ناديه(
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  80  02  الزلزلة   )أخرجت األرض أثقاهلا(

كال لو تعلمون علم اليقني لترون اجلحيم مث لتروا (
  )عني اليقني

  127  05  التكاثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس األحاديث
  
  55                          ".                          أنا أعرفكم باهللا وأخوفكم منه "
  56                           "                                          أنا أعلمكم باهللا"
  إن املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه ما "

  66                                   "اللهم اغفر له اللهم ارمحه : مل حيدث فيه ، تقول 
   55          "                                علي البخيل من ذكرت عنده  فلم يصل" 
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  114      "نه ويده و املهاجر من هاجر ما ى اهللا عنهااملسلم من سلم املسلمون من لس "
  64                                            "كل كالم ال يبدأ باسم اهللا فهو أجدم   "
  64                                        "كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بذكر اهللا أقطع "
  55     "                                من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه ا عشرا " 
  من صلى علي حني يصبح عشرا و حني ميسي "

     55                                                  "عشرا ، أدركته شفاعيت يوم القيامة 
 72                                          ... "ين حرمت الظلم على نفسيإيا عبادي "

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  فهرس األبيات الشعرية
  

  20          يف غري ماهي له موضوعة                           ومفرد ااز و هو كلمة       
  20           .       فاتح باب العلم لألذهان                       ريب مانح البيان     محدا ل

  47   .           أال حبذا ذاك احلبيب املبسمل            لقد بسملت ليلى غداة لقيتها      
  48     يبك حوال كامال فقد اعتذر       و من              إىل احلول مث اسم السالم عليكما
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  . و ال ختمشا وجها و ال حتلقا شعر  فقوما فقوال بالذي قد علمتما               
  52         . و أنت غيث الورى الزلت رمحانا  مسوت باد يا ابن األكرمني أبا            
  57 من األعاجم والسودان و العـرب             آل النيب هم أتباع ملته                     

   صلى املصلي على الطاغي أيب هلب   لو مل يكن آله إال قرابته                     
                   58                   .   كأنه علم يف رأسه نار           و إن صخرا لتأمت اهلداة به

ا                 جاورته األبرار يف اخللد شيب                  لو رأى اهللا أنَّ يف الشيب خريا
60        

          خلقًا من أيب سعيد غريبــا   كلُّ يوٍم تبدي صروف الَّلياِلي 
         60فقلت كالَّ ولكن مطلع اجلـود                        أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا

.               ا مخس أقوال و داوود أقرب         من كان بادئا" أما بعد " جرى اخللف 
61  

    فقس فسحبان فكعب فيعـرب       وكانت له فصل اخلطاب وبعده
  74              احلد و املوضوع مث الثمـــرة            إن مبادئ كل فن عشــرة     
    واالسم االستمداد حكم الشارع             وفضله ونسبه والواضــع      

     و من درى اجلميع حاز الشـرفا         مسائل والبعض بالبعض اكتفى    
  76    اسم و فعل مث حرف الكلم                               كالمنا لفظ مفيد كاستقم      
             82  ر كر الغداة ومر العشي                               أشاب الصغري وأفىن الكبيــ

   و وصيت عمرا فنعم الـوصي         أمل تر لقمان وصــى ابنه         
  أشاب الصغري و أفىن الكبري                   كر الغداة و مـــر العشي 
  إذا ليلة هرمت يومـــها                   أتى بعد ذلك يــوم فـيت 

  نروح و نغــدو حلاجاتنا                    و حاجة من عاش ال تنقـضي 
    و مينعه املـــوت ما يشتهي     به           و يسلبه املوت أثـــوا

  90              أما غدا زعموا أو ال فبعد غــد        لت مىت الظّعن يا هذا فقلت هلـاقا
   وردا وعظّت على العناب بالـربدؤلؤا من نرجس وسقت        فأمطرت ل

مِس       قاَمالش لِّّلُِني ِمنضت ت         أَع فِسينفسِمن ن لَيع 127ـ 103               ز  
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  104                        .   له ِلبد أظفاره مل تقلم      سد شاكي السالح مقذَّف   لدى أَ
  104                      . حبومانة  الدراج  فاملتثلّم   أمن أم أوىف دمنة مل تكلّم               

محكَأَنَّ مقيــ               والش ر      دعصت أَو بوص124 ـ113           ـق إذاَ ت       
   نَ علَى رماح من زبرجد              نشر            أعالم ياقُوت

اِبقكُن السساإنْ يي اٍو وا             من وِريروٍض عمن ع صال وات 119                   و               
َـًا   فَيا    و شذمعطي غري ما قد رمسا          ء الواو اقلنب مدِغمــ

  120                  بالشمس ال بل أنت هاجيها     ما أنت مادحها يا من تشبهها  
  122 كعنقود مالحية حني نورا                     يف الصبح الثريا كما ترى      وقد الح 

  123                 . وأسيافنا ليل اوى كواكبه             كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 
         125               تريا وجوه األرض كيف تصور     ياصاحيب تقصيا نظريكـما          

   زهر الربا فكأنــما هو مـقمر                      ريا  ارا مشمسا قد شابه ت
  126 ِكلَاهما كَالَّليِايل                                              صدع احلَِبيِب و حاِلي  

    و أَدمعِي كَاللَّآِلي            و ثَغره ِفي صفَــاٍء  
  126               و وجهي كال لونيهما متقارب              و رب ار للفراق أصيله

  126                    ذهب األصيل على جلني املاء عبث بالغصون و قد جرى    يح تو الر
    إال بوجه ليس فيه حياء        مل تلق هذا الوجه مشس ارها      

  127     .                   إىل نداك فغاشيه مبا فيها   إن السحاب لتستحي إذا نظرت 
    127   بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي               يا أيها الرشا املكحول ناظره     
 .   أن الشمس تغرب يف عني من املاء       إن انغماسك يف التيار حقق       

  130  برق من القهوة ملـــاع                 روعها الربق ويف كفهـــــا       
        كيف من األنوار ترتاععجبت منها وهي مشس الضحى       

  130                وزالت الوحشة باألنـس              لعت مشس على شــمسقد ط
    فصرت أرتاح إىل الشمسقد كنت أنسى الشمس من قبل ذا        

  131       ملك أغر متوج ذو نائــــل            للمعتقني ميينـه مل تشنــج     
  .        ضربت على ابن احلشرج  إن السماحة و املروءة و الندى              يف قبة 
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 135                و يتيمة العقد الذي يف مصره       أكرم خبري كان أوحد عصره
  29ـ

  يكىن أيب الربكات مفرد دهره      إن قيل من هو ذا؟ فقل ذاك الذي       
  أحبابه أفياض من حبره           هو أمحد الدردرير من فاضت على 

  جبميع تألق بدا من فكــره           وتعتين   فقدتلوذ مبا يقول
     أبدا البيان ا و معظم سره          ال سيما برسالة هي حتـفة
    قد حاز علما مث فاز بنشـره          خذها وحاشية عليه من فىت

         وقته شهد العدول بفضله وخبريه     هو أمحد الصاوي مـن يف   
     قد حسرحتسري ناظــم دره           أعظم حباشية حبسن رسالة
  .        مستعطفا أرجو معاطف دره        فلحبه يف الطبع قد أرختها

  
  

  
  
  
  
  
  

  فهرس األمثال 
  

  الصفحة                                                املثل   
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  76                                        "تسمع باملعيدي خري من أن تراه " 
  107                                 ".                         من مادرأخبل" 
  117                                                  "الصيف ضيعت اللنب " 
  117      "                                                 هذا و مذقة خري "
  117                                       "                أخنلي يا أم عامر "
  117      "                                     الذي ال يعرف يقول عدس "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس األعالم
  الصفحة                                                                     العلم  

  8                                        أبو احلسن بن أمحد العدوي        



 171

  10ـ8          أبو الربيع سليمان بن حممد الفيومي                            
  18 ـ 9 ـ 8أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي                       
   10 ـ 9 ـ 8  أبو اخلريات مصطفى العقباوي                                     

  20 ـ 9    أبو عبد اهللا السنباوي األمري                                          
  10      أبو عبد اهللا حممد بن داود بن سليمان اخلرشاوي                     

  10   أبو حممد عبد العليم بن حممد الضرير                                    
  10   صاحل بن حممد بن صاحل السباعي                            أبو الفالح 

  15    أبو عبيدة                                                                
  16  أبو سعيد األصفهاين                                                       

  16                                        أبو زيد القرشي                      
  40أبو مجرة األزدي                                                             

  131ـ70ـ37ـ25 ـ 18 ـ 17أبو يعقوب السكاكي                                
  119 ـ 15            أبو متام                                                      

  126أبو الطيب املتنيب                                                            
  5ابن الغزي حممد العامري                                                     
  18ابن النحوية                                                                  

  26ـ23ابن خلدون                                                              
  48ـ37ـ34ابن هشام                                                             

  37ابن مالك                                                                    
  132                                                       ابن احلشرج         

  130ابن املعتمد ابن عباد                                                        
  130ابن طباطبا                                                                 

  16                                                ابن أيب داود                          
  16ابن اإلخشيد                                                                         
  15ابن املقفع                                                                             
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  15                                                          ابن املعتمر بشر             
  16  ابن املعتز                                                                            

  16ابن جعفر احلسن                                                                      
  15                                                                  ابن نوخبت الفضل  

  16                ابن سنان اخلفاجي                                                   
  16     ابن رشيق                                                                        

      17                                                                           ابن األثري   
  18ـ17          ابن مالك بدر الدين                                                 

   18               ابن الزملكاين                                                          
  18              بن أيب األصبع                                                         ا

     18           ابن كمال باشا                                                            
  20           ابن علي املالكي عبد احلافظ                                              
  20            ابن حممد الدمياطي                                                       
  16             ابن جعفر قدامة                                                         
  20             ابن حممد العطار حسن                                                  
                   19              ابن زين الدين العليمي ياسني                                           

    19ـ11 ـ 10 ـ9 ـ8   ـ6أمحدالصاوي                                   
 30 ـ 28 ـ 27 ـ 26 ـ 24 ـ 22  ـ 21ـ
   45 ـ40ـ 39ـ 38ـ 37ـ36ـ35ـ33ـ32ـ31ـ
محد بن حممد الدردير      أ

ـ32ـ31ـ30ـ29ـ28ـ27ـ26ـ89ـ59ـ45ـ11ـ10ـ9ـ8ـ6ـ2ـ
   45ـ40ـ39ـ38ـ37ـ36ـ35ـ33

  3         أمحد توفيق املدين                                                           
  5    أمحد أمني                                                              
  8     أمحد بن احلسن اجلوهري                                             
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  8       أمحد بن مصطفى بن أمحد الصباغ                                  
  39أمحد بن عبد اهللا اجلزائري                                                

  47ـ37ـ36ـ  20                            أمحد بن يونس                     
  20      أمحد زين عجالن                                                     
  20      أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا الشرقاوي                               

  30 ـ 20        أمحد بن عبد الفتاح امللوي                                     
  19       أمحد فوزي                                                           
  42       أمحد أفندي عبد اهللا الكبري                                           
  15      أرسطو                                                                

  20    يم بن حممد الياجوري                                             إبراه
  40إبراهيم العجاجرة                                                           

  19  األنبايب                                                                    
  18                                                   اإلجيي                    

  19ـ10اإلسفرائيين                                                           
  58     األمشوين                                                               

  16                            اآلمدي                                         
  18األري                                                                     

  18    الكرماين                                                                
  15        الكندي                                                             

  18     العضد                                                                 
  15   العتايب                                                                   

  114 ـ92السمرقندي                                                      
  16                                                             الباقالين       

  51ـ19ـ10البيضاوي                                                    
  37ـ25ـ19 ـ17 ـ 16اجلرجاين                                                  
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  16ـ15                         اجلاحظ                                         
  58اخلنساء                                                                  
  16احلسن بن جعفر                                                         
  16املرزباين                                                                  
  16الواسطي                                                                 
                                                 16السريايف                                                                 

  10               الشهاب اخلفاجي                                        
  18الشريازي                                                                
  18الشربيين                                                                 
  15املربد                                                                    

  130                                                            املعتصم   
  130املأمون                                                                

  16املروزي                                                                 
  135ـ41                    املربوك بن عباس العثماين                  

  18اخلوارزمي                                                              
  118ـ77ـ70ـ18ـ17اخلطيب القزويين                                             

  39الرحياوي                                                               
  17ي                                                                 الراز

  37ـ17الزخمشري                                                      
  122اهلروي                                                              

  46ـ36            حجازي العدوي                                   
  107حامت الطائي                                                         
  18طاشكربي زادة                                                      
  30كارل بروكلمان                                                     

  3                                          جنم الدين أيوب              
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  22ـ21علي بن حسن البوالقي                                       
  9   علي الزوايل املهدوي                                                
  117عمرو بن عدس                                                     

  3 أيبك                                                         عز الدين
  18عبد اللطيف البغدادي                                                  
  18عماد الدين الكاشي                                                    

  45ـ28                شهاب الدين املنري                               
  18شرف الدين الطييب                                                     
  3شجرة الدر                                                              
  10جالل الدين احمللي                                                      

  10وطي                                                  جالل الدين السي
  21حممود ابن حيدر اهلكاري                                              
  20حممد بن حممد الدمنهوري                                              

  21ـ20    حممد عياد الطنطاوي                                        
  46ـ36حممد عبادة العدوي                                             

  51ـ46ـ37ـ36   حممد األمري علي امللوي                       
  30حممد بن عمر بن قاسم خملوف                                      

  39                  حممد األنبايب                                       
  9ـ8حممد بن عبد الرمحان األزهري                                   

 9حممد بن إمساعيل النفراوي                                            
  6مالك بن أنس                                                         

  52                                   مسيلمة الكذاب                
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  .فهرس املصادر و املراجع 
  . الكرمي نالقرآ
  )1992، 10: بريوت ،دار العلم للماليني ط :لبنان (األعالم : الزركلي خري الدين .1
  )القاهرة ، املكتبة العلمية :ع.م.ج (حممد علي النجار ،: تح اخلصائص ، : أبو الفتح عثمان ابن جين .2
فواز أمحد : ،الرسالة الكربى يف البسملة ، ، تح ) م1206: ت  (عرفان حممد بن علي الصبانأبو ال .3

  )بريوت ، دار الكتاب العريب : لبنان ( زمرييل ، و حبيب حيىي املري 
   )2: دار الفكر ، ط : بريوت ( مسري جابر : األغاين  ، تح  : أبو الفرج األصفهاين .4
: القاهرة ( حممد أبو الفضل إبراهيم :  تح وب يف املضاف و املنسوب مثار القل  :أبو منصور الثعاليب .5

  ) م1965، 1: دار املعارف ، ط 
السمرقندية يف االستعارات ، الرسالة ) هـ888:ت (أبو القاسم بن أيب بكر الليثي السمرقندي .6

  ) م 2005 ، 1: دار العصماء، ط : سوريا(
شرح على ألفية ابن مالك ، املسمى منهج : ألمشوينأبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى ا .7

املكتبة األزهرية .ع . م. ج (عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد : تح  السالك إىل ألفية ابن مالك ،
 )م1993للتراث ، 

دار التجليد الفين ، : اجلزائر (قصص األنبياء): هـ774 ـ 701(: أبو الفداء إمساعيل  بن كثري .8
  )م 1981

 )1990 ،  02بريوت ،  دار املعارف ، ط : لبنان (البداية و النهاية  : ابن كثري لفداء إمساعيلأبو ا .9
 / 5: بريوت ، دار اآلفاق اجلديدة ، ط: لبنان ( الفروق يف اللغة  : أبو هالل العسكري .10

  ) م 1981
( مشإبراهيم حممد أبو الفضل ، عبد ايد قطا: مجهرة األمثال تح  : أبو هالل العسكري .11

   )م 1988 ، 2: بريوت ، دار اجليل، ط : لبنان 
حممد حمي الدين عبد احلميد : جممع األمثال ، تح  : أبو الفضل بن حممد امليداين النيسابوري .12

   )بريوت ، دار القلم : لبنان (
  )م2000ط، . د . دار الفكر : بريوت (البالغة أساس:أبو القاسم جار اهللا الزمخشري .13
مكتبة زاوية (فهرس خمطوطات املكتبة القامسية  : ، حممد فؤاد خليل القامسيأبو األنوار دحية .14

  ) اهلامل ،دون معلومات
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ضياء : ، تح ) الدر املصون بتهذيب مقدمة ابن خلدون (  ، املقدمة عبد الرمحان ابن خلدون .15
  ) م1،1995: دار الفتح، ط : الشارقة (الدين رجب شهاب الدين 

: لبنان ( الفاخوري . ح :  اللبيب عن كتب األعاريب ، تح مغين : ابن هشام األنصاري .16
  )م1991 ، 1: بريوت ، دار اجليل ، ط 

بشري حممد :  ، اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة و اجلهمية ، تح ابن القيم اجلوزية .17
  ) . 1996 ، 2: مكتبة دار البيان ، ط : دمشق (عيون 

 ،  1:  دار مكتبة اهلالل ط : بريوت ( اية األرب خزانة األدب و غ :ابن حجة احلموي .18
  ) م1987

دور احملفوظ األديب يف منو ملكة اللسان العريب  لدى املتعلمني  : ابن حويلي األخضر ميدين .19
   )19: املدرسة العليا لألساتذة ـ بوزريعةـ جملة املربز ، ع : اجلزائر (
موفم للنشر (عبد الرمحان بوزيدة  : زعماء اإلصالح يف العصر احلديث تقدمي : أمحد أمني .20

 ) 1990والتوزيع ، سلسلة األنيس ، 
    )10: بريوت ، ط : لبنان (  ضحى اإلسالم :أمحد أمني  .21
  )1996-1958، 1:بريوت ، دار صادر ، ط: لبنان (ديوان : اخلنساء  .22
التراث، مطبوعات مجعة املاجد للثقافة و: ديب (  ،  شرح محاسة أيب متام ، األعلم الشنتمري .23

  )م1992
عماد : خمتصر تلخيص املفتاح ، مراجعة "اإليضاح يف علوم البالغة  :  اخلطيب القزويين .24

   ) 3: مؤسسة الكتب الثقافية ، ط : لبنان ( بسيوين زغلول 
بريوت ، دار إحياء التراث العريب ، ط : لبنان (شرح تلخيص املفتاح:   سعد الدين التفتزاين .25

 :1 ،2004(  
 6: لبنان ، مؤسسة الرسالة ، ط : بريوت (القاموس احمليط  : دي حممد بن يعقوباباالفريوز .26

 ،1998.(  
  )مؤسسة شعبان : بريوت ( أنوار الترتيل و أسرار التأويل  :القاضي البيضاوي .27
 ، 1: مكة ، املكتبة املكية ، ط : السعودية ( نشأم أصوهلم ايتهم :  ، املتنبئون أسعد حممد .28

  م1997
 ، 1: بريوت ، مؤسسة النور للمطبوعات ، ط : لبنان (ديوان أيب متام  : البيقاعيإميان  .29

 )م 2000
   )1993، 3:بريوت، دار الكتب العلمية ط: لبنان( علوم البالغة: أمحد مصطفى املراغي .30
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