
 - 1 - 
 

  جامعة اجلزائر
  بن يوسف بن خدة

  قسم اللغة العربية و آداا          كلية اآلداب و اللغات

 

 شرح
   تحفة اإلخوان في علم المجاز

  أبي البركات أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي: لـ
  الشهير بالدردير

  ) م1786/  هـ 1201: ت(
 تقديم و تحقيق

  
  مذكرة لنيل شهادة املاجستري

  :إعداد الطالب
  عمرو راحبي

  
  

  2004/2005 السنة اجلامعية

  جامعة اجلزائر
  قسم اللغة العربية و آداا          كلية اآلداب و اللغات



 - 2 - 
 

 شرح
   تحفة اإلخوان في علم المجاز

  أبي البركات أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي: لـ
  الشهير بالدردير

  ) م1786/  هـ 1201: ت(
  

 تقديم و تحقيق

  ملاجستريمذكرة لنيل شهادة ا

  :إشراف الدكتور              :إعداد الطالب
  الشريف مريبعي                عمرو راحبي

  
  :أعضاء جلنة املناقشة

  .رئيسا. . . . . . . . . . بركاهم العلوي   : الدكتور
  .مشرفا و مقررا. . . . . . . . . .  الشريف مريبعي   :الدكتور
  .ضوا مناقشاع. . . . . . . . . . . . زهية سعدو   : الدكتور

  

  2004/2005 السنة اجلامعية
  



 - 3 - 
 

  

  
  
  
  
  
  
  



 - 4 - 
 

  علـم البيـان 
  :تعريفه وفائدته
وأبان .فهو بني ,اتضح . وبان الشيء يبني بيانا , واإليضاح والظهور, الكشف: البيان لغة

(( قال تعاىل , اإليضاح. أي وضحته واستبان الشيء ظهر والتبني:الشيء  فهو مبني وأبنته
  )) رسول إال بلسان قومه ليبني هلم وما أرسلنا من
, بطرق خيتلف بعضها عن بعض,  ا إيراد املعىن الواحدفأصول وقواعد يعر:واصطالحا

دون أبو عبيده يف :واضع هذا العلم.يف وضوح الداللة العقلية على ذلك املعىن نفسه 
وبشر بن , وحتدث عنه نقاد آخرون  كاجلاحظ,مسائل هذا العلم)) جماز القرآن ((  كتابه

وابن رشيق  وأيب هالل العسكري  وما  , واآلمدي والقاضي اجلر جاين.املعتمر والرماين 
 حىت أحكم أساس  هذا العلم وشيد بناءه ورتب قواعده  جاء عبد القاهر اجلر جايننإ

  .وتبعه يف  ذلك من جاء بعده....بشكل دقيق
ومعرفة مافيه  من تفاوت يف .الوقوف على أسرار كالم العرب منطوقة ومنثورة: فائدته

  .فنون الفصاحة والبالغة اليت يصل ا إىل مرتبة عـالية
مطبعة األهلية للنشر ’د يوسف أبو العدوس:ل, انظر البالغة واألسلوبية مقدمات عامة

  97: ص1/99: ط.األردن . والتوزيع 
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  دمةمق

 أفرادا كانوا أم عإن البحث يف  التراث واالهتمام به من املهام  ليت  باتت  تنتظرا جلمي
 مضت من د ذلك، ألن املذخور الثقايف والعلمي الذي تركه األسالف  منذ عهوت أم هيأتمجاعا

وهذه ,  الستخراجه وحتقيقه وفهرستهةالضخامة ما يستدعي تعاون وتضافر كل اجلهود املختص
بل إا  مهمة كل املثقفني من أبناء , مة ليست مهمة خاصة بالباحثني أو الدارسني دون سواهمامله

 األجداد من إنتاج علمي ألن عطاء احلضارة العربية اإلسالمية هللحفاظ على ما ترك. هذه األمة
 عده أو حصره من ىيوم أن كانت يف أوجها إبان عصورها الزاهرة قد أفضى إىل ما ال حيص

 من املؤلفات يف شىت  املعارف ال تزال رهن لذلك جند كما هائال, لفات أو املخطوطاتاملؤ
  النسيان،  من يزيح عنها  غبار السنني، الربرةااملكتبات املختلفة  يف الشرق و الغرب تنتظر أبناءه

 يتعرض  أن هناك الكثري منها يف تكايا أو دهاليز وأقبية مظلمةىوكما ال ننس, ا إىل النورهو خيرج
 أ واحلرارة أو ة بسبب ا لعوامل الطبيعة كالرطوب- أو مها معا -يوما بعد يوم إىل التلف أو االندثار 

  . أو غريها من عوامل التلفالربودة أو تأثري األرضة 
 ، هذا املنطلق  وجدت نفسي مع أحد املؤلفات اليت تركها األسالفن وم،ويف هذا اإلطار

 به األسالف م وهذا إلمياين أن ما قا.ر اليسري يف  إثراء  مكتبة التراثآمال يف اإلسهام و لو بالرت
 باعث االختيار إىل دراسة وحتقيق كتاب - يف هذا الشأن -وقد حداين . جدير بالعناية واالهتمام

 . العامل. وهو للفقيه،ليكون موضوع حبثي ملذكرة املاجستري) شرح حتفة اإلخوان يف علم ااز(
رسالة و قد كان هذا الشرح عبارة عن  – رمحه اهللا تعاىل - الدر دير -يخ العالمة املتبصر الش

صغرية  جدا أو حتفة  خمتصرة  كما مساها يف املقدمة، واليت كان قد ألفها بداية مث قام  فيما بعد  
بشرحها بنفسه، وال أعرف الدافع احلقيقي  وراء هذا العمل إال ما صرح به يف مقدمته هلذا 

هذا شرح لطيف على الرسالة اليت جعلتها يف بيان ااز والتشبيه والكناية : (ح، حيث قالالشر
  )1/ظ()يوضح معانيها وحيل مبانيها

  
  :خطـة البحـث

 ففي القسم األول تعرضـت      و ثانيهما للتحقيق،  . هلما للتقدمي وقد جاء البحث يف قسمني أو     
 الـيت كانـت     ع وفيه حديث عن األوضا    لف، والثقايف للمؤ   السياسي واالجتماعي  خفيه إىل املنا  

باإلضـافة إىل   , وفيه حملة موجزة عن نظام احلكم السائد يف هذه احلقبة         , املؤلف   دتعيشها مصر بل  
  . املراكز الثقافية والعلمية وتأثرياا يف احلياة العامةمو أه,احلالة االجتماعية السائدة 
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 قمت باستعراض مفصل ألهم أطوار       ومؤلفه، فقد  رومادام البحث خيتص بشخصية الدر دي     
كمـا  , وهذا بالتعرض المسه ونسبه ووالدته وشيوخه وتالمذته ووفاته وأراء العلماء فيـه           , حياته
ـ   مإضافة إىل اس  .ةأو املخطوط , سواء املطبوعة منها  ,  على آثاره من الكتب    توقف  ه الكتاب وعنوان

باإلضـافة إىل   , خ املعتمدة يف هذه املذكرة    والنس, وأقسامه   هواىل أمهيته وحمتوا  ,رونسبته إىل الدر دي   
  . مناذج من الصور للنسخ املعتمدة يف هذا التحقيقتإثبا

 وفيه وقفت على عرض النسخ املختلفة أما يف القسم الثاين، فقد خصصته للنص احملقق،
س  و أوضحت أوجه االختالف وأحلقته يف األخري بعدد من املالحق والفهارق بينها والتعليةللمقارن

 ألهم رؤوس املوضوعات املدرجة يف  الذي يضمفضال عن الفهرس العام.الفنية ومصادر التحقيق
  .هذه املذكرة
  :كان عملي يف هذا التحقيق ممثالً فيما يلي وقد

 .ضبط منت الشرح بالشكل التام -
وباقي النسخ األخرى وقد ظهر يل ) مخ(اتبعت طريقة املقارنة بني نص النسخة  -

  .ظ امش التحقيقاالختالف املالح
 حافظت على النص األصلي ومل أغري ولو كلمة أو أبدل حرفاً وضعه املؤلف أو كما أنين -

 .قلم الناسخ يف غري موضعه دون التنبيه إليه يف هامش هذه املذكرة
 بعض الكلمات اللغوية اليت يستعصي فهمها وذلك حعمدت يف بعض األحيان إىل شر -

 .واملراجعبالعودة إىل مضاا كاملعاجم 
 .أرجعت كل آية من آي الذكر احلكيم إىل سورا مع حتديد رقمها -
 .قمت بتخريج األحاديث النبوية الشريفة مع ذكر رواا -
 .قمت بعزو األمثال إىل مصادرها مع ذكر مواردها وذلك رغم قلتها هنا -
 .وضعت فهارس خاصة باألشعار مع اإلشارة إىل قائليها وحبورها -
هذه املذكرة ملحقا خاصا مبنت التحفة لإلطالع وذلك للمزيد من أفردت يف اية  -

 .االستفادة واالطالع
 وضعت صوراً للمخطوطات املعتمدة يف هذه املذكرة وأشرت إىل رموزها -
 .أتبعت الكل بفهرس خاص باألعالم الواردة مع ذكر رقم الصفحة -
 .أفردت فهرسا خاصا باملصطلحات اليت تتضمن علم البيان -
  

ذا العمل بفهرس خاص ذكرت فيه املصادر واملراجع املعتمدة وذيلت الكل وختمت ه
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  . بفهرس عام للموضوعات للعودة إىل املوضوع املراد بسهولة ويسر
  

  :عاملصادر واملراج
أما مصادر التحقيق يف هذه املذكرة فهي كثرية ومتنوعة تنوع املواد الواردة يف الشرح وميكن 

م والطبقات املتقدمة منها واملتأخرة،وقد استفدت منها الكثري يف  التراجبتقسيمها إىل بعض كت
  التعريف باألعالم الواردة سواء يف التقدمي أو الشرح 

 كثرية و متنوعة وقد استعنت يالدواوين الشعرية،  والكتب األدبية واللغوية كاملعاجم وه-ا
  ) لعربلسان ا(ا يف توثيق الشواهد املختلفة  ويأيت يف مقدمتها معجم 

ب ـ كتب الفهارس ، املتخصصة يف املخطوطات واألعالم وهي كثرية أيضا،وما من 
  . مرجع يف هوامش النص إال واستفدت منه سواء يف شرح أم تعليق ومصدر أ

  :الصعوبات 
ليس باألمر السهل ذلك الن البحث مهما  الجرم أن الوقوف على هذه املصادر واملراجع،

  . و تكفي كلمة حبث للتدليل على ذلكعترض الباحث من صعوبات توكان ال خيل
أوىل الصعوبات اليت واجهتين يف هذه املذكرة مشكلة النسخ املماثلة للمخطوطة على  ـ و1
جل أ من امتالكي للنسخة األم ولوال فضل اهللا مث بعض الذين حيبون العلم و يسعون من مالرغ

  .خاعته بني الناس ما كنت أظفر ببقية النسنشره و إش
ـ افتقار جامعاتنا و مكتباتنا ومراكزنا العلمية إىل أمهات املصادر التراثية السيما ما 2

 خارج  من مكان إىل آخر و رمبا إىلاستجد يف ميدان البحث العلمي ،فيضطر الباحث إىل التنقل
    . السيما ما تعلق باألمور املادية يل بالفعلثرض الوطن، وهذا ما حدأ

لصعوبات اليت عانيت منها يف هذا البحث عندما قمت بتخزين هذه من املشاكل أو ا-3
املذكرة يف جهاز احلاسوب الذي أتلفها ثالث مرات متواليات مما اضطرين إىل كتابتها وطبعها 

  .للمرة الرابعة
 السيما إدا  سرعان ما تنقلب  إىل متعة أو الدارسومع هذا فان املعاناة اليت يالقيها الباحث

  . قد أوصله إىل النهاية اليت كان يطمح إليهااملنجز العمل كان 
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  :شكر و اعتراف
ويف األخري ال يسعين إال أن أقول كلمة موجزة، فإن أصبت احملز فذاك الذي كنت أتطلع 
 وإن كانت األخرى فذاك الذي كنت أحاذر، وعلى تردد مين واستحياء آثرت طبعه وال يسعين

: بالذكر  شكري وامتناين إىل كل من ساعدين وأعانين وأخصيف هذه الوقفة إال أن أتقدم جبزيل
الذي شجعتين حلقاته العلمية إبان مقاعد  حممد حسني األعرجي/ أستاذي احملترم الدكتور

اتباع  الدراسة يف اجلامعة املركزية، حيث كانت حماضراته يف مناهج البحث األديب دافعا قويا يل يف
 والطاقم املكلف بقسم املخطوطات مبركز عمار الددو: كتور األستاذ الدمنهج التوثيق و كذلك

  على الرسالة احلضارية اليت  يؤدوا من أجل تراثنا العريق  - ديب -مجعة املاجد للثقافة والتراث 
بنفس  رئيس حترير جملة آفاق التراث عز الدين بن زغيبة:  األستاذ الدكتوروشكر آخر إىل

   صاحب املركزمجعة املاجد/معايلاحملترم بقية السلف ء السيد املؤسسة وعلى رأس هؤال
الذي جتشم التعب الكثري يف إخراج هذه املذكرة عما هي  احملترم جندي حليم وال أنسى األخ

  ).كتابة وتنسيقا وطباعة(عليه اآلن 
لعمال  اإلجتماعية رئيس اللجنة الوالئية للخدمات علي بودين / االستاد احملترموكذلك

  . كانت له يد بيضاء يف إجناز هدا البحثية املدية الذيالتربية لوال
  :وهناك كلمة ختامية وهي كلمة تقدير وعرفان أتقدم ا لألستاذ احملترم

  
  

   الشريـف مريبعـي/الدآتـور
على قبوله اإلشراف وعلى توجيهاته  ومالحظاته القيمة وهذا على الرغم من األعباء امللقاة على 

 جامعة اجلزائر  اللجنة اليت شرفتينءكري اخلالص وامتناين الوافر، واىل أعضاعاتقه فله مرة أخرى ش
  .مبناقشة هذه املذكرة كل التقدير والشكر اجلزيل

  
  . واهللا اهلادي إىل السبيل واملوفق إىل الصواب

    عمـرو راحبـي                               
       م       30/04/2005:  اجلزائر                  

  هـ1426يع األول  رب21
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عصر املؤلف السياسي: 

 إذاالدارس أو. والباحث أجنبته اليت البيئة معربة عن  ةصور العادة يف أو العامل، هو الكاتب
ترعرع الذي الوسط على اإلطالع أن حيقق يف أثر من آثار الكاتب أو العامل البد له من دما أرا
فهي بيئة املؤلف أما. وعاداته سلطان اتمعمنيندر أن جتد أحدا حترر هذا العامل أو ذاك. ألنه فيه 
 لعصرنتيجةمن ظلم وحرمان واستبداد من طرف بعض احلكام  تعرضت لظروف قاسية عربية

 . حكمإبانالضعف الذي ظلت فيه بالد العرب ومصر 
م وهى السنة اليت1914 ـإىلم ـ  1517 سنة  منءمصر ابتدا الذين دخلوا العثمانيني 

كمحربعة اليت مر ا األ هذه القرون إىل عدنا ولو،  على مصراإلجنليزيةأعلنت فيها احلماية 
 واحدمنط لوجدنا أن احلكم فيهـا مل يكن يسري وفق احلياة العثمانيني األتراك لنتعرف على مالمح

 األتراكحكمبل كانت هناك عوامل وأحداث ساعدت على بروز حكم املماليك الذي أعقب 
  وقد متيز بفترتني بارزتني.

 : ـ الفترة األوىل1
 فترة احلكم العثماينكانت الفترة وهذه )1(م)1763ىل على بك الكبري(إ العثماين الفتح من 

 . أو اخلصائصاملقاييسبكل 
  :الفترة الثانية ـ 2
 فيها للمماليك وقدالسلطة الفترة كانت وهذه )2(م1805 حممد على إىل الكبري على بك من

 ألحداثهامعاصرا لف كان املؤاليتترة الثانية ف الهانتهت حبملة نابليون على مصر وما يهمنا هذ
  .وتقلباا

 كانت األحوال بالبالد قد، مصرليك ممابنيصبح علي بك الكبري يف الطبقة األوىل أ وعندما
 وزعماء القبائل العربية يكونون مبصر شديدة ابعد حد فاخلصومة بني زعماء املماليك إىلساءت 

 ولعل، والرشوة سائدة بني املوظفني ورجال احلسبة،وهناكدوال داخل الدولة وقطاع الطريق هنا 
 عليوكان فيه )3(ليت سنراها واضحةا بالصبغة القاسية بكهذه األحداث هي اليت صبغت علي 

يعرف  والاملزاححيب اللهو وال  بك كما يقول اجلربيت شديد املراس قوى الشكيمة عظيم اهلمة ال

                                                 
 .242 ص: 1970,القاهرة,مصر, ط/ةالتاريخ اإلسالمي، د: أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصري) -  1
 244المصدر نفسه.ص:) -  2
  .257المصدر السابق، ص: ) -  3
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  :عصر املؤلف السياسي

 إذا الدارس أووالباحث . أجنبته اليت البيئة معربة عن  ةصور العادة يف ، هوأو العامل الكاتب
 ترعرعذي  الالوسط على اإلطالع أن حيقق يف أثر من آثار الكاتب أو العامل البد له من دما أرا

 فهي بيئة املؤلف أما. وعاداته سلطان اتمعمنيندر أن جتد أحدا حترر ألنه . هذا العامل أو ذاكفيه 
 لعصر نتيجةمن ظلم وحرمان واستبداد من طرف بعض احلكام  تعرضت لظروف قاسية عربية

  . حكمإبانالضعف الذي ظلت فيه بالد العرب ومصر 
م وهى السنة اليت 1914 ـإىلم ـ  1517 سنة  منءدامصر ابت الذين دخلوا العثمانيني 

 كمحربعة اليت مر ا األ هذه القرون إىل عدنا ولو،  على مصراإلجنليزيةأعلنت فيها احلماية 
 واحد منط لوجدنا أن احلكم فيهـا مل يكن يسري وفق احلياة العثمانيني األتراك لنتعرف على مالمح

 األتراك حكملى بروز حكم املماليك الذي أعقب بل كانت هناك عوامل وأحداث ساعدت ع
   .وقد متيز بفترتني بارزتني

  : ـ الفترة األوىل1
  فترة احلكم العثماينكانت الفترة وهذه )1()م1763( على بك الكبريىلإ  العثماينالفتح من 

  . أو اخلصائصاملقاييسبكل 
   :الفترة الثانية ـ 2
 فيها للمماليك وقد السلطة الفترة كانت وهذه )2(م1805 حممد على إىل الكبري على بك من

 ألحداثها معاصرا لف كان املؤاليتترة الثانية ف الهانتهت حبملة نابليون على مصر وما يهمنا هذ
   .وتقلباا

 كانت األحوال بالبالد قد ، مصرليك ممابنيصبح علي بك الكبري يف الطبقة األوىل أ وعندما
 وزعماء القبائل العربية يكونون مبصر شديدة زعماء املماليك  ابعد حد فاخلصومة بنيإىلساءت 

 ولعل ، والرشوة سائدة بني املوظفني ورجال احلسبة،وهناكدوال داخل الدولة وقطاع الطريق هنا 
 علي وكان فيه )3(ليت سنراها واضحةا بالصبغة القاسية بكهذه األحداث هي اليت صبغت علي 

يعرف   والاملزاححيب اللهو وال  اس قوى الشكيمة عظيم اهلمة ال شديد املربك كما يقول اجلربيت
 ،خرونآ وعارض املماليك ويروى انه جرت مشاورة لتقليده مشيخة البلد فزكاه بعض ،ال اجلدإ

                                                 
  .242:  ص1970/ط, مصر,القاهرة,ةأحمد شلبي، مكتبة النهضة المصري: التاريخ اإلسالمي، د -)  1
  244:ص.المصدر نفسه -)  2
   .257: المصدر السابق، ص -)  3
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 بدأ وقد ،) العون من غرييأرضى والال بسيفي إمارة أتقلد اإل ين الإ: ( وملا بلغه األمر صاح قائال
 يقبلون علي املوظفني الذين وعرج دابرهم  وقطعطاع الطرق واملفسدين علي بك نضاله فأوقع بق

 وكان .ترحمال  بيد وراح للعابثني باألمن واملستهترين يضرم ،الرشاوى فأنزل م اقسي العقاب
أصبح له م جاه عظيم وكان يف قمتهم مملوكة   شراء املماليك وتربيتهم حىتيكثر ذلكيف أثناء 
تباعه يضرب بقسوة كل من يقف يف طريقه ويصادر أ فانربى بسلطانه وب،الذهب أبو حممدالكبري 

  . له من مال ليقوى نفسهاحتاجما 
 أعدائه الكبار من زعماء إىل انربى  ،والبأس غاية عظمى يف القوة إىل ويعد جنده وملا وصل 

  مارجالهويرد على  أمواهلم ويقتلهم أو ينفيهم ي يستصف، وأخذ يضرم الواحد بعد األخراملماليك
 احلجاز إىل فنفاهكان بأيدي هؤالء من األموال بل وصل به أن أوقع بسيده عبد الرمحان كتخذا 

 كبري وكان . يلبث أن ماتملال وهو حطام إ يرجعوقد بقي هذا يف منفاه اثين عشر عاما ومل 
 نفى عبد الرمحن  على بك يضمر له السوء فلماوكاناملماليك القامسية يدعى صاحل بك القامسى 

 يشيع عبد الرمحن كتخذا أرسل بك منفاه فلما خرج صاحل إىل أن يشيعه ى القامسأمر )4( كتخذا
 والتف  ،يفر ولكن صاحل بك استطاع أن . غزةإىل بك صاحل  ي أ عقابه أمرا ثانيا بنفيفعلى بك 

 عليه ولكن على ضاءالق أتباع على بك عنه وحاولوا  ختلى الوقت نفسه  وىفحوله أبناء شيعته  
 وإال الود على املواثيق  وأعطاه عدوه السابق صاحل بك وطلب محايته إىلبك فر منهم وجلأ 

   بك القامسي وساعده حىت استعاد مكانتهصاحلخالص فصدقه 
 يقتل أولئك الذين ختلو عنه وأسرف فيهم قتال وخنقا بال رمحة وال شفقة أخذوحينئذ  

 محاه وخر صاحل قتيال بسيوف أتباع الذيع وتآمر ضد صاحل بك  أسرإذ قمة جحوده إىل ووصل
 أمواله وب فقد قتل شيخ احلبايبة ،الكبريبك  يسلم شيوخ العرب من فتك علي ومل ، بكيعل

 من أسوان البالد دانت له وذا ،أعوانه وقتل شيخ اهلوارة وخرب عاصمته وبدد ،وخرب دياره
 سوريا عقابا لواليها صوب يتجه أن إىل ودفعه ذلك ، ينازعه ومل يعد يف مصر من،اإلسكندرية إىل

 وقد سار يف غزوه ، وقسوتهبك صدره للمماليك الفارين من علي أفسحعثمان بك العظم الذي 
 وبسبب هذه االنتصارات ،فاحتني العثمانية األرض إىل يتقدموا أن بل أمر قواده ،حىت وصل حلب
 القتال وسفك الدماء ا قواده ملواكرب أنالكبري ويبدو  يسمى علي بك فأصبح ،منح لقب الكبري

 القسطنطينية وأيدت الذهب أبو حممد ابنتهفاتفقوا على خمالفة سيدهم ويف قمتهم ربيبه وزوج 
 على علي بك والقوا القبض عليه على الرغم من فانتصروا باملال والسالح وأمدمهؤالء اخلارجني 

                                                 
  259: ، صقالمصدر الساب -)  4
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 علي بك الكبري وعلى الرغم من مساعدة الروس الذين ليفوح حاكم الشام رظاهر العممساعدة 
 هي املعركة الفاصلة بني على الصاحلية وكانت معركة ، الثوار ضد احلكم العثماينيؤيدون كانوا

 سنة ،مرتله حيث مات بعد عدة أيامإىل  ومحل وفيها سقط علي بك جرحيا ،بك والثائرين عليه
 منو الذهب وقد استطاع هذا أن يستصدر أمرا  وخلى اجلو حملمد بك أب،م1772 ـه1187

 فتحت له بالد األمر وملا صدر له هذا ،األستانة مبحاربة ظاهر العمر عقابا له على تأييده لعلي بك
م 1775 قصرية فقد مات سنة كانت ولكن أيام أيب الذهب ،الشام البلدة تلو البلدة دون عناء كبري

  .)5( خالف مريرإىل البالد هواسلم موت
  :  مصرمراكز الثقافة يف

 الثقافية املوجودة يف هذا العهد فإننا جندها تتوزع على كتاتيب زوعندما نتحدث عن املراك
 بل كانت موجودة يف ، املراكز مقتصرة على مصر لوحدهاهوزوايا أوتكايا أو مساجد وليست هذ

ا بني هذه البالد حبكم  وإن كانت مصر قد نالت شهرة علمية فيم،كل البالد العربية واإلسالمية
هـ وانتقال الكثري من 656 من ذلك سقوط بغداد على أيدي التتار سنة ،ظروف  عرفتها املنطقة

 إضافة إىل هذا توسط مصر ، وقيامهم بالتدريس باجلامع األزهر،ا واالستقرار ،العلماء باجتاه مصر
ض املراكز العلمية موجودة باحلجم  وإن كانت هناك بع، وقرا من البقاع املقدسةيللعامل اإلسالم
 ولكن مع  باملغرب، بتونس أو القرويني، كما هو احلال عندما نذكر جامع الزيتونة،نفسه واملكانة

  .هذا كان لألزهر األثر األكرب لألسباب السالفة الذكر
  :)6( احلياة العامةيف األزهر أثر

امتد  بل ،درسني وختريج املدرشاإن األزهر مل يكن دوره مقتصرا على التعليم والوعظ واإل
ونسجل يف هذا املقام بعض  حني يقع م ظلم أو جور للناسأثره إىل احلياة العامة، فكان مالذاً 
والوقوف إىل جانبهم حال تعرضهم للظلم أو العدوان، يذكر  املواقف املشهودة له يف توجيه الناس

عصر العثماين باهلجوم على بيوت بعض الناس  كبار املماليك يف الأحد) مراد بك( قام حنيالتاريخ 
 من كبار ئذ وكان وقت،رالدردي الناس حينها إىل الشيخ أمحد جاء ممتلكام ومصادرة ،يف القاهرة
 ملراد اًشريك إبراهيم بك وكان  ثورة السترداد احلقوق املغتصبة، وما إن علمب م فقا، األزهرعلماء

                                                 
   ..260: المصدر السابق، ص -)  5
 970 هجريـة    359: تم إنشاء جامع األزهر من طرف جوهر الصقلي قائد المعز لدين اهللا الفاطمي، وشرع في بناءه سـنة                  -)  6

 ميالدية وكان الغرض من إنشائه ليكون رمزاً للسيادة الروحية للدولة الفاطمية، ينظر             972 هجرية   361: ةميالدية وكمل بناءه سن   
 م 1987 / 2:ط.  مـصر  – لبنان، و مكتبة الكليات األزهرية، القـاهرة         – ، عالم الكتب، بيروت      :األزهر في ألف عام، عبد المنعم خفاجي      
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 ويعتذر إليه يسترضيه رالدر ديثورة فأرسل إىل الشيخ بك يف حكم البالد حىت خشي استفحال ال
  .     قيمتهمما صنع زميله وخيربه بأنه ملتزم برد ما ب أو دفع 
 شيخ اجلامع )7(عبد اهللا الشرقاويالشيخ  قاد ،وبعد عشر سنوات من هذه الغضبة األزهرية

  .يانقوق ودفع الظلم ومقاومة الطغ السترداد احل ، ثورة أخرى أيضااألزهر
وقد حدثت : "و يف هذا حيدثنا عبد املنعم خفاجي يف كتابه األزهر يف ألف عام حيث يقول

حوادث أيام مشيخة الشيخ الشرقاوي، منها أن طائفة ااورين باألزهر من الشرقاويني كانوا 
قاطنني بالطيربسية، و كانت هلم خزائن برواق معمر فوقع بينهم و بني أهل الطيربسية مشاجرة 

حيث يذكر أن أتباع . هـ1209 و كذلك وقعت مظامل يف حقهم سنة )8("ضربوا نقيب الرواقو
حممد بك األلفي ظلموهم و طلبوا منهم ماال ال قدرة هلم عليه، فاغتاض الشيخ الشرقاوي من ذلك 

و مجع املشايخ و قفلوا أبواب اجلامع و ذلك بعد أن خطب مراد بك وإبراهيم . وحضر إىل األزهر
 و بعد ثالثة أيام من )9(مل يبديا شيئا، و أمر الشيخ الناس بغلق األسواق الو احلوانيتبك و 

االحتجاج وقع الصلح، حيث اجتمع املشايخ يف بيت إبراهيم بك و فيهم الشيخ الشرقاوي وانعقد 
عن مد أيديهم إىل أموال الناس ق و أن يكفوا أتباعهم الصلح على رفع املظامل ماعدا ديوان بوال

  .)10(يسريوا يف الناس سرية حسنة و
  
  
  
  
  
  

  

  (*) حيـاة املـؤلـف 
  :امسه ونسبه: أوالً

                                                 
وتولى مشيخة ,وتعلم باألزهر/هـ1150بالشرقية سنة) الطويلة(من مواليد بلدة ,األزهرمن األعالم المشهورين في تاريخ  - 7

وله , ومجاهدا مضحيا,وزعيما سياسيا, وكان الشيخ الشرقاوي عالما جليال) الشراقوة(هـ وفي عهدهأنشىء رواق 1208األزهرسنة
له مؤلفات عدة على فقه اإلمام .هـ 1227لقاهرة سنةوقد توفي في ا,مواقفه المشرفة في الدفاع عن حرية الشعب وكرامته والوطن

     7/379,يتظر يسألونك في الدين والحياة. تاريخ مصر: أما في التاريخ فله.الشافعي 
  .1/62 األزهر في أف عام ص - 8
  . المصدر نفسه- 9

 . المصدر نفسه- 10
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هو أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد العدوي أبو الربكات املصري 
  . )11(األزهري املالكي الشهري بالدر دير
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     8/315.314.313.312  ـ1995/ط. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب
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توىل مشيخة املالكيـة    ..وأحد الرجال الذين ضربوا بسهم كبري سواء يف التربية أو اإلفتاء والتعليم             
ونظارة وقف الصعايدة، ومشيخة رواقهم، وكان ال يهاب سطوة املماليك، بل يقـف  جبـوار                 

  .)12(الشعب يف مقاومة مظامل احلكام الذين كانوا  يهابونه ويعرفون مكانته الشعبية
  :لقبـــه

ـ        :  يقول اجلربيت وذكر لنا عن لقبه      دعى،  ـذا    أن قبيلة من العرب نزلت ببلده، كبريهم ي
  .)13(اللقب فولد جده عند ذلك، فلقب بلقبه تفاؤالً لشهرته

  :والدتـه: ثانيـاً

من صعيد مصر و فيها حفظ القـرآن        ) أسيوط( هجرية ببين عدى مبحافظة      1127ولد سنة    
الكرمي ولعل دراسته يف تلك الفترة املبكرة مل تكن ختتلف عما يتلقاه أمثاله من الصبيان من حفـظ            

النحو واللغة والفقه واألدب أوالً يف الكتاب عند أحد املشايخ أو مـربني مث              .إملام مببادئ للقرآن و 
يواصل دراسته العليا فيما بعد إن شاء يف بعض املعاهد أو اجلوامع الكربى وانطالقـاً مـن قـول                   

خريكم مـن   (الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيمن تعلم القرآن أو علمه الفضل الكبري حيث يقول               
 . )14 ()م القرآن وعلمهتعل

هاهو والد الدر دير من أوالئك الرجال الذين نذروا حيام هلذا الغرض النبيل الـشريف،                
اشتغل بتعليم األطفال كتاب اهللا فحفظ القرآن الكرمي على يده خلق كثري، وكان يعلـم               ( حيث  

، وإن كنا   )15 ()من عنده ال يأخذ منهم صرافة وال غريها بل رمبا واساهم          . الفقراء، حسبة هللا تعاىل   
ال نعرف الكثري عن أسرته ألن كتب التراجم ال تسعف يف هذا اال ولكن يكفي أنه ترعـرع يف    
هذا الوسط وحفظ القرآن الكرمي وإن كانت األقدار قد شاءت له أن يفقد والده وهو يف العاشرة                 

ماً لكنه مل يتوان عن     وأصبح حينئذ يتي  . )16(هـ1138:من عمره، حيث مات شهيداً بالطاعون سنة      

                                                 
                   368/ 7انظر يسألونك في الدين والحياة  -)  12
  .   2/32: أنظر عجائب اآلثار -)  13

 .3203: ، وآذا الترميذي، رقم الحديث2834: حديث رواه الدار مي في السنن باب فضل القرآن، رقم الحديث - )3
مؤسسة العصر للمنشورات اإلسالمية، :  على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، نشر.01:  أنظر مختصر الشرح الصغير، ص -)  15

 .      م1992 -هـ1413: ط. وزارة الشؤون الدينية، الجزائر
  .أنظر المصدر نفسه -)  16



 - 21 - 
 

إمتام حفظ القرآن وجتويده بل واصل مشواره العلمي بعد هذا إىل أن صار ذا شـأن وهـذا دأب                   
  .الناني كأمثاله الذين ال تثبط مهمهم املشاكل أو حتد من عزائمهم احملن أو الصعاب

  
  

ة من وكانت مهته عالية، حيث مل يكتف حبفظ القرآن فقط بل تاقت نفسه إىل االستزاد
طلب العلم واملعرفة، فسافر شطر القاهرة حمموالً على جنائب الشوق، ينشد االلتحاق باألزهر 
الشريف الذي كان وقتئذ حمط أنظار طالب العلم واملعرفة، حيث كان ثالث ثالثة مراكز علمية 

زهر كربى يف العامل العريب، كالزيتونة بتونس والقرويني باملغرب األقصى وهناك بني أروقة األ
حضر مؤلفنا دروس العلماء واملشايخ واستفاد منهم الكثري، حىت صار عاملاً من علمائه بل وحىت 

فورد : (مصر كلها وقد ذكر عنه ذلك عبد الرمحن اجلربيت يف كتابه تاريخ عجائب اآلثار، إذ يقول
واحلديث  بشرطه، )17(اجلامع األزهر وحضر دروس العلماء ومسع األولية عن الشيخ حممد الدفري

على كل من الشيخ أمحد الصباغ ومشس الدين احلفين وبه خترج يف طريق القوم، وتفقه على الشيخ 
  .)18()علي الصعيدي، والزمه يف جل دروسه

  : شيوخه: ثالثا

  : لقد أخذ الدريدير العلم عن جلة من املشايخ نذكر من بينهم

 الشيخ أمحد بن احلسن بن عبد : اإلمام الفقيه احملدث األصويل املتكلم شيخ اإلسالم- 1
ألن والده كان . اخلالدي الشهري باجلوهري. الكرمي بن حممد بن يوسف بن كرمي الدين الكرميي

اشتغل بالعلم وجد يف حتصيله حىت فاق أهل عصره، . هجرية 1096: ولد مبصر سنة. يبيع اجلوهر
  .)19(درس باألزهر وأفىت حنو ستني سنة

العباس أمحد بن مصطفى بن أمحد الصباغ الزبريي اإلسكندري  أمحد الصباغ، هو أبو -  2
ألف   ،)20(نزيل مصر الفقيه احملدث يعد من الطبقة الرابعة والعشرين من طبقات فقهاء املالكية

  .جرومية يعرف بالدرر الصباغيةشرحاً على اآل
  هجرية1112الشيخ علي الصعيدي، هو أبو احلسن علي بن أمحد العدوي، ولد سنة  - 3

ببين عدي مث قدم مصر وحضر دروس العلماء واملشايخ كعبد الوهاب امللوي وشليب والنفراوي 

                                                 
    2/36 و367 ـ1/247هـ انظر عجائب اآلثار1171محمد الدفري المتوفى سنة -)  17
     2/32:أنظر عجائب اآلثار، ج -)  18
  .1/346:أنظر عجائب األثار ج -)  19
 .33/ 2:  و 1/418 و عجائب اآلثار ، 338: أنظر ترجمته في شجرة النور الزآية، ص -)  20
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درس باألزهر وعنه أخذ الدردير والبيلي والدسوقي واألمري، ومن مؤلفاته . والعماري والبليدي
حاشية على ابن تركي وعلى الزرقاين وعلى أيب احلسن على الرسالة وعلى شرحي اخلرشي 

وحاشيتان على شرح عبد السالم اللقاين على اجلوهرة يف التوحيد . كالمها على املختصروالزرقاين 
كربى وصغرى وعلى شرح السلم وعلى شرح شيخ اإلسالم على ألفية املصطلح للعراقي وله غري 

  .)21(هجرية1189ذلك، تويف يف العاشر من رجب سنة 
  . )22( هجرية1171 حممد الدفري، تويف سنة -  4
وهو حسيين من  )23(لدين احلفين، هو حممد ابن سامل احلفناوي الشافعي اخللويت مشس ا-  5

وا نشأ ) بلبيس(بالقصر وهي قرية من أعمال ) حفنا(جهة أم أبيه، ولد على رأس املائة ببلده 
  .والنسبة إليها حفناوي وحفين وحفنوي وقد غلبت عليه هذه النسبة حىت صار ال يذكر إال ا

كرمي ا إىل سورة الشعراء مث حجزه والده وبعد ذلك أكمل القرآن الكرمي وقرأ القرآن ال
بالقاهرة مث اشتغل حبفظ املتون كألفية بن مالك والسلم واجلوهرة والرحبية وغريها وقد أخذ العلم 
عن علماء عصره واستفاد منهم الكثري وأجازه باإلفتاء والتدريس ومن أجل شيوخه الذين خترج 

مد البديري الدمياطي وكذلك العالمة مصطفى العزيزي وإمساعيل الغنيمي، ومن عنهم الشيخ حم
مؤلفاته حاشية على شرح رسالة العضد للسعد، وعلى الشنشوري يف الفرائض، وعلى شرح 

  .اهلمزية البن حجر، وعلى خمتصر السعد، وعلى شرح السمرقندي لليامسينية يف اجلرب واملقابلة
  . هجرية1181سابع عشر ربيع األول سنة  تويف يوم السبت ال:وفاته

  
  :تالميـذه: رابعـاً

ال جرم أن الشيخ الدر دير وهو من كبار علماء األزهر ومن الطبقة الرابعة والعشرين من  
وهم خيتلفون من حيث األقطار والبلدان اليت . علماء املالكية له تالميذ كثر محلوا عنه أمر العلم

لفيفا من هؤالء الرجال الذين أخذوا عنه العلم سواء من مصر أم جاءوا منها وال بأس أن نذكر 
بلدان أخرى وال ننسى أن أحد تالمذته كان من اجلزائر وكان له أكرب األثر على اجلزائر بل وحىت 

  .إفريقيا
  

                                                 
 .  2/318.  ،  وأنظر ترجمته في األزهر في ألف عام342 و 341: أنظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  ص -)  21
 نظر الصفحة السابقةسبقت األشارة اليه ا -)  22
هي طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ محمد الخلوتي أحد أهل السلسلة ويعرفون أيضاً بالقربشلية نسبة إلى علي أفندي قره باش :  الخلوتة) -)  23

  .أحد رجالها وهو االسم الخاص المميز لهم عن غيرهم من الخلوتية ولذلك قال السيد البكري في األلفية
     قد نهجوا نهج الجنيد فرقوا*م فرق  والخلوتية الكرا

     من قد دعوا بالقربا شلية*وخيرهم طريقتنا العلية 
   .341/ 1:     أنظر عجائب اآلثار ص
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، الفقيه عمدة أهل التحقيق قدوة السالكني ومريب أبو العباس أمحد الصاوي اخللويت - 1

  . هجرية1241:  باملدينة املنورة سنةاملريدين املتوىف
  :وهو صاحب املؤلفات اآلتية

حاشية على تفسري اجلاللني، وحاشية على شرح اخلريدة البهية للدردير، وحاشية على شرح 
  . املقصودة هنا بالتحقيق–رسالة الدردير يف علم البيان 

ولد   مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي األزهري-2
بدسوق حضر إىل األزهر وحفظ القرآن الكرمي وجوده على الشيخ املنري ولزم الشيخ الصعيدي 

  : والدردير واجلناحي وحسن اجلربيت وتصدر للتدريس له تأليف منها
، وحاشية )فقه(حاشية على خمتصر السعد للتفتازاين، وحاشية على الدردير على املختصر 

  . )24()عقيدة(دة، وحاشية على كربى السنوسي وصغراه على شرح اجلالل احمللي على الرب
  

، أخذ عن الشيخ الصعيدي والدردير وسافر أبو الربيع سليمان بن حممد الفيومي -3
  .)25( هجرية1224: يف مهم بدار السلطنة، توىف سنة

  

 نسبة ملنية عقبة باجليزة ، حضر األزهر صغرياً والزم أبو اخلريات مصطفى العقباوي -4
  . حممد العقاد املالكي مث الشيخ عبادة العدوي وحضر دروس الشيخ الدرديرالشيخ

  

الشيخ الفقيـه الصويف بن أيب القاسم . الشيخ حممد بن عبد الرمحن األزهري -5
اخللوتية املنتشرة يف كامل ) الطريقة الرمحانية(القشطويل الزواوي االدريسي احلسين صاحب 

هـ 1122/1208.(ة أيت إمساعيل جبرجرة حوايل سنةإفريقيا، ولد بقرية بوعالوة بعشري
وا نشأ وزاول تعلمه االبتدائي على يد الشيخ بن أعراب مث رحل إىل املشرق ) م1711/1794
م، حيث حج ونزل القاهرة جماوراً باألزهر برواق املغاربة فأخذ عن جلة من 1740/هـ 1152

                                                 
 .364 – 361: أنظر شجرة النور الزكية، ص -)  24
  .361: أنظر شجرة النور، ص -)  25
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محد الصعيدي والشيخ أمحد بن حممد الدردير العلماء كالشيخ حممد بن سامل احلفناوي، وعلي بن أ
وهنا كثر أتباعه وأصبح يلقن أداب ) احلامة(عاد إىل اجلزائر واستقر ببجاية مث أقام بالعاصمة مبنطقة 

  اشتهرت باسم الرمحانية نسبة إليه،الطريقة اخللوتية اليت 
رفاوي األزهري شرح وضعه على رسالة الشيخ عبد اهللا بن عبد اهللا حممد ال: أثــاره ومن

  ). خمطوط (–
حتريك (وله قصيدة عصماء يف احلنني إىل املدينة على ساكنها الصالة والسالم عنواا 

  ،)الساكن، ويج الكامن يف زيارة طيبة ومن ا ساكن
، ألف )26 ( هجرية1266وله مقدمة يف النحو مشهورة وعليها شروح كثرية توىف سنة 

  .هجرية1221ردير، توىف سنة تكميل أقرب املسالك لشيخه الد
  :مواقفـه وأخالقـه: خامساً

كانت يف نفسه جمموعة من اخلصال واألخالق احلميدة اليت تنبئ عن علو كعب ومسو 
  .أخالق ومما ذكره من شعر يف هذا اال يف املعاملة مع الناس ما يدل على صدق هذه اخلصال

  :ومما ثبت عنه من شعر يف هذا قوله من السريع
  

  مساحـة النفس وتـرك اللجاجمساحـة النفس وتـرك اللجاج  **ن عاشـر األنــام فليلـزم  ن عاشـر األنــام فليلـزم  مـمـ
  أي طريـق ليـس فيه اعوجاجأي طريـق ليـس فيه اعوجاج  **وحيفـظ املعـوج مـن خلفهم   وحيفـظ املعـوج مـن خلفهم   

  
فإذا كانت هذه أخالقه مع الناس ودعوته إىل الصفح فإن مواقفه حيال الظلمة واملعتدين أيا 

 والدعوة إىل حماربتهم ومن هذه كانوا ومهما كانوا مل متنعه من مواجهتهم والوقوف هلم بل
املواقف املشهودة له  تلك الثورة الشعبية اليت قادها عندما كان شيخا لألزهر حيث يذكر التاريخ  

م ب أحد أمراء املماليك وامسه 1786هـ يناير1200أنه يف يوم من أيام شهر ربيع األول من عام
  . )27(هو وجنوده دارا لشخص) حسني بك شفت(

                                                 
 وأنظر 51-48-4/47م ، 1980/هـ1400: ، ط.  لبنان–لثقافة، بيروت دار ا: أنظر تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجياللي  -)  26

. مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة، بيروت لبنان: عادل نويهض، ، نشر: تأليف, ترجمته في معجم أعالم الجزائر
       166-165:  م1983/هـ3/1403:ط
: بيروت، ومكتبة الكليات األزهرية,دار عالم الكتب  , 1997هـ ـ1407 ـ2/ط, محمد عبد المنعم خفاجى ,2/317األزهر في ألف عام -)  27

 . مصر-القاهرة 
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لظلم املسلط مل يقبله أهايل القاهرة  بل راحوا  يبحثون  عن وسيلة للتخلص منه لكن هذا ا
ولكن و يف األخري اتفقت كلمتهم حول شخصية الدردير وهناك قصدوه عند جامع األزهر  

  .أنا: و نادى يف اجلماهري غري هائب وال خائف قائال هلم(( وأخربوه باحلادث فغضب 
, مكان يف احلارات والضواحي وبوالق ومصر القدمية معكم وغدا جنمع الشعب من كل 

  .)28 ())وأركب معكم  وننهب بيوم كما ينهبون بيوتنا ومنوت شهداء أو ينصرنا اهللا عليهم
ومل يكتف ذا بل راح إىل أبعد من هذا عندما أمر الشعب باالستعداد للحرب وذلك بدق 

 مسامع احلكام ومنهم األمري إبراهيم بك وملا الطبول على املنارات، وهناك ترامت أخبار الثورة إىل
بلغه تصميم الشيخ الدردير على قيادة الشعب ضد األمراء وكان يعلم مقدار ما للشيخ من مكانة 

  .)29(ونفوذ بني الشعب
خاف من استفحال األمر وخشي من امتداد الشرارة إىل اجلماهري فقام بإرسال نائبه ومعه 

ردير ليعتذر له عما حدث ووعد بأن يكف أيدي األمراء على الشعب أحد األمراء إىل اإلمام الد
على صنيعه وطلب قائمة جبمع ما به ليأمره برد تلك ) حسني بك شفت(كما قرر توبيخ 

، وبعد هذا االعتذار الذي رد احلقوق إىل أصحاا وافق الشيخ وأوقف )30(املنهوبات إىل صاحبها
  .الثورة

  : آثـاره: سادساً
 بن أنس )31(خ الدردير جمموعة من املؤلفات أغلبها على فقه إمام دار اهلجرة مالكترك الشي

  .باإلضافة إىل مؤلفات يف العقائد والتصوف وقد طبعت كلها
  :الفقـــه

 شرح خمتصر خليل أورد فيه خالصة ما ذكره األجهوري و الزرقاين واقتصر فيه على -1
  .الراجح من األقوال

خمتصر خليل : كتبه نقال عن. - أقرب املسالك ملذهب مالك-اه  منت يف فقه املذهب مس-2
  وعليه شروح وحواشي مطبوعة) الشرح الصغري(، مع شرح للمؤلف 1282,1281طبع ببوالق 

                                                 
  .المصدر نفسه -)  28
  2/317األزهر في ألف عام،  -)  29
  2/318المصدر نفسه،  -)  30
ن الحارث األصبحي، من                        : هو إمام دار الهجرة أبو عبد اهللا       -)  31 ن عمر ب ي عامر ب ن أب ك ب ة      مالك بن أنس بن مال ابعين، ومن جل اع الت ادة أتب س

شريفة                          سنة ال ذه ال ائًال به ا ق ا أو رام اإلنحراف عنه الفقهاء والصالحين، ومن آثرة عنايته بالسنن وجمعه لها وذبه عن حريمها وقمعه لمن خالفه
ل  93: المشهور المتداول إلى هذا اليوم ولد سنة ) الموطأ(دون االعتماد على المقايسات والتعليل وهو صاحب         نة    94 وقي ة، ومات في س :  هجري

شافعي إذا ذآر                    179 ام ال ول اإلم  هجرية بكرة اليوم الرابع عشر من ربيع األول، واألصبحي نسبة إلى ذي أصبح وهو بطن من حمير، وعنه يق
ن     6/544،546العلماء فمالك النجم، أنظر يسألونك في الدين و الحياة،        ن طاهر ب اهر ب فراييني     و الفرق بين الفرق لعبد الق دادي االس د البغ محم

  .        27:: ص) ت-د/ ط -د( محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان،: التميمي، تحقيق
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  .) 32( شرح على مسائل كل صالة بطلت على اإلمام، واألصل للشيخ البيلي-3

  :علوم القرآن
  . رسالة يف متشاات القرآن-4

  .فيها طريقة حفصرسالة أفرد 

  :العقيــدة
 هـ وطبعت عدة 1276القاهرة ): ط. ( نظم اخلريدة السنية يف التوحيد وشرحها-5
  طبعات
 شرح مقدمـة نظم التوحيد للسيد كمال الدين حممد بن مصطفى البكري - 

  هـ      1314:ط,
   شرح على رسالة يف التوحيد من كالم دمرداش-6
مع شرح للصاوي، خمطوطة، باإلسكندرية، طبع . ء احلسىن التوجه األسىن بنظم األمسا-7

  م1861الكتابان يف جمموع لطائف
  :التصـوف

 1300 و1284 حتفة اإلخوان يف آداب أهل العرفان  طبع على احلجر يف القاهرة -8
   هـ مع تقرير لعلي بن حسني املسرعي البوالقي1332 و 1302و

  . شرح على ورد الشيخ كرمي الدين اخللويت-9
  . رسالة يف شرح صالة السيد أمحد البدوي-10
مع شرح امداد مجع احلقائق البن عبد ,   املورد البارق يف الصالة على أفضل اخلالئق-11

  الرب

                                                 
فقيه مالكي ولد ببني عدي بصعيد مصر وتفقه ]1728/1798-1141/1213 [هو احمد بن موسى بن أحمد بن محمد أبو العباس البيلي -)  32

 قريحة جيدة وحافظة كانت له: بعد وفاة الدردير وتصدر للتدريس قال الجبرتي) رواق الصعايدة(يه  مشيخة باألزهر وولي ف
المتكلفة  المنح  (-من كتبه, يملي على الطلبة ما ذكره أرباب الحواشي وقد جمع بعض ما أماله فصار مجلدات توفي بالقاهرة,غريبة

  : ترجمته في األعالم للزركلي)  فائدة الورد في الكالم على أما بعد(و) خ– صناعة البيان بحل ألفاظ القصيدة الموسومة بمورد الظمآن في
 .67، 8/66 لبروكلمان، –، أنظر أيضاً ترجمته في تاريخ األدب العربي 1/262
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وعليه شرح بعنوان اشراق ) م1769/هـ1183(ألفه .  رسالة يف املولد الشريف-12
  .  وعليه حواشي) م1820/هـ1235(مصابيح األنوار ألمحد بن نصر السالوي، ألفه 

  
  

  ).يا موالي يا موالي يا دائم يا علي يا حكيم. ( رسالة يف قول الو فائية-13
  :كتب أخرى

  . شرح آداب البحث-14
  . شرح على الشمائل مل يكمل-15
  . جمموع ذكر فيه أساليب الشيوخ-16
    رسالة جعلها شرحاً على رسالة القاضي مصر عبد اهللا أفندي املعروف بططر زاده-17

  :اللغـــة
  . رسالة يف االستعارات الثالث-18
 رسالة يف املعاين والبيان وهي املقصودة هنا بالدراسة وقد ذكرها بروكلمان حتت -19

 وتبيان البيان على حواشي شرح حتفة 1882/ 1299وقال عنه إنه أمته سنة ) تبيني البيان(عنوان 
سرعي املعروف بالبوالقي على حاشية اإلخوان، وهو تقرير للعالمة الشيخ علي بن حسني امل

فرغ من )) حتفة اإلخوان((الشيخ أمخد الصاوي، على شرح الدردير على رسالته يف البيان املسماة 
  ونسخة مطبوعة عليها سنة 4/346م،1948:فهرس املكتبة األزهرية ط. هـ1219تأليفه سنة 

 وحاشية 1206/1791إلنبايب املتوىف أوىل، حباشية حممد بن حممد ا:هـ باملطبعة احلميدية، ط1315
  . )33()خمطوط(حلجازي بن عبد املطلب العدوى املالكي 

  : وفاته واملكان الذي دفن فيه: سابعاً
يف سادس شهر ربيع األول ال ختتلف املصادر اليت ترمجت للدردير بأن وفاته كانت 

حد وقته يف الفنون العقلية م توىف اإلمام العامل العالمة أو1786ديسمرب  18: هـ املوافق ل1201
ما تعلل أياماً ولزم الفراش وقد صلي عليه باألزهر مبشهد عظيم  بعد والنقلية الشيخ أمحد الدر دير

  .حافل، ودفن بزاويته اليت أنشأها خبط الكعكيني
  
  

                                                 
 .8/315، أنظر تاريخ األدب العربي لبروآلمان -)  33
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 وصاحلي املسلمني، وقد تويف عن أربعة وسبعني عاما، )34(جبوار قرب الشيخ حيي بن عقب
  .خدمة العلم والتربية والتلقنيقضاها يف 

  : أقوال العلماء فيه: ثامناً
  ) جامع كرامات األولياء(ذكر النبهاين يف كتابه  -

ية وشهرته بكثرة العلم والعمل والوال. أحد األئمة أولياء اهللا العارفني والعلماء العاملني 
بشرح حاله  فهو مشس واإلرشاد وكثرة املناقب والفضائل على تعدد أنواعها تغين عن اإلطالة 

العرفان وعارف الزمان امع عند املسلمني كافة على اختالف املذاهب واملشارب على جاللة 
ذكره شيخنا  الشيخ . و أرشاده واتساع علمه وعموم نفعه يف سائر بالد املسلمني. قدره وواليته

قاله أن شيخه الشيخ  النفحات الشاذلية يف شرح الربدة البصريية فمما -حسن العدوي يف كتابه
حممد السباعي كان يبشره  بالفتح وتكرر منه مرارا يف أيام متعددة قوله له واهللا أو وعزة ريب إنك 

  .)35(قال فتعلقت آمايل مبحبة هاتيك األعتاب. حملبوب الدردير
لقد كان الشيخ الدردير من كبار شيوخ العلماء، .وقال فيه صاحب كتاب األزهر إىل أين

 املختار أمام القبلة القدمية يف اجلامع األزهر، وكان إمامنا الراحل عبد احلليم حممود وكان جملسه
  .حيرس على زيارة هذا املكان كلما سنحت فرصة للصالة يف هذا املسجد

  .)36(إن تاريخ األزهر هو تاريخ هؤالء العلماء الذي جتردوا للعلم طلباً ملرضاة رم األعلى
         

  
  
  

  

                                                 
ظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تأليف مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الرومي  هو معلم الحسن والحسين رضي اهللا عنهما أنظر آشف ال-)  34

 ، 2/1318م  1992/هـ1413:  لبنان،ط-دار الكتب العلمية، بيروت. الحنفي
كتبة شرآة وم: نشر.هـ  تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوة عوض1350:للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني ت. جامع آرامات األولياء :انظر -)  35

  .1/564 -1/1962:ط. البابي الحلبي
 .     14:م، ص1998: األزهر إلى أين؟، الدكتور عبد الودود شلبي، نشر دار االعتصام، القاهرة، طبعة -)  36
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   *.اسم الكتاب عنوانه ونسبته إىل مؤلفه* 

 أمهية هذا الكتاب -
 .حمتوى الكتاب وأقسامه -
 .نسخ الكتاب -
 .صور عن نسخه املعتمدة -
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  الكتاب وعنوانه
  
  
  

  

  

  

  

  

  



 - 31 - 
 

  

  

  :اسم الكتاب وعنوانه ونسبته إىل مؤلفه

اب سواء منها التـراجم أم      إن املراجع واملصادر اليت اعتمدت عليها يف إثبات نسبة هذا الكت          

املراجع اليت عدت إليها يف إثبات ترمجة املؤلف وقد جاءت خمتلفة يف ذكرهـا لعنـوان الكتـاب                  

باستثناء البعض، أما من حيث املنت فقد كان واحدا، ومما يثبت هذا االختالف احلاصل بني النسخ                

ـا األصـل أو األم يف هـذا         واليت اعترب ) مخ(املعتمدة يف هذا الشرح ما جاء يف غالف النسخة          

  :  التحقيق حيث جاء يف بدايتها هكذا

 والكمال مهذا شرح العالمة الدردير على رسالته املسماة بتحفة اإلخوان يف علم ااز بالتما

   على كل حالواحلمد هللا

  : فقد جاءت هكذا) ق(أما النسخة 

قال الشيخ اإلمام (اء هكذاأما يف املقدمة فقد ج) هذا شرح حتفة اإلخوان يف علم البيان

 العدوي املالكي رضي اهللا عنه رالعالمة اهلمام أبو الربكات شهاب الدين أمحد بن حممد الدر دي

  آمني آمني آمني

فقد كانت ضمن جمموع منسوبة إىل مؤلف جمهول وقد أشرت إليها مـن             ) م(وأما النسخة 

املقدمة اليت كانت سبباً يف االهتـداء       خالل تطرقي لوصف النسخة املقارنة عليها وقد دلتين عليها          

  :إىل معرفة مؤلفها واليت كان قد استهلها الناسخ بعد احلمدلة والبسملة هكذا

  ) والكنايةههذا شرح لطيف على الرسالة اليت جعلتها يف بيان ااز والتشبي

  :فقد كانت خبط الناسخ مكتوب يف مقدمتها هكذا) خ(أما النسخة 

 الدردير على رسالته يف علم البيان املسماة بتحفة اإلخوان نفعنا اهللا هذا شرح للفقيه أمحد

  بعلومه أمني

وأما يف منت التحفة املخطوطة اليت سنفرد هلا ملحقا خاصا ا يف اية هذه املذكرة  فقد جاء                  



 - 32 - 
 

  :هكذا

ري  والكناية ملؤلفها الويل الشهههذه رسالة األصل املسماة حتفة اإلخوان يف ااز والتشبي

  سيدي أمحد الدردير رضي اهللا عنه ونفعنا به يف الدارين

وقـد  ) منت حتفة اإلخوان يف علم البيـان      (وأما النسخة املطبوعة فهي األخرى حتت عنوان        

  ).بدون معلومات( املليجي الكتيب القاهرة يطبعت مبكتبة ـ الشيخ أمحد عل

ا ورد من اختالف يف إيـراد        هلذه النسخ و إطالعي عليها تبني يل أنه رغم م          يوعند تفحص 

 تـاريخ األدب    -العناوين فإن املنت أو احملتوى كان واحداً ومما يؤكد هذا أيضا ما جاء يف كتاب                

 لكارل بروكلمان وهو من املؤلفني الذين حصروا للدردير كل مؤلفاتـه مبـا يف ذلـك                 -العريب  

 يل بعد اإلطالع على حيـاة       املطبوعة منها أو املخطوطة فضالً عن احلواشي والشروح، وقد تبني         

عليها شرح للمصنف   ) رسالة يف علم البيان   (الدردير ومؤلفاته أن هناك رسالة للمؤلف حتت عنوان         

نفسه باإلضافة إىل ذكر للحواشي اليت كتبت عليها كحاشية الشيخ أمحد بـن حممـد الـصاوي                 

ن حسني املـسرعي    وعندي عليها نسختان  خمطوطة ونسخة مطبوعة عليها تقريرات الشيخ علي ب           

هـ، املطبعة احلميدية املصرية، أما املخطوطة      1315املعروف بالبوالقي وقد طبعت ألول مرة سنة        

هي وحاشية حممد اإلنبايب اليت مل يتطرق إليها ) مخ(فقد ذكرا عند احلديث عن وصف املخطوطة   

  : بروكلمان وقد ذكر حاشية عليها وهي

وذكر إىل )  خمطوط وهذه األخرية مل أقف عليها-الكي حلجازي بن عبد املطلب العدوي امل     (

 وهذا الوهم الذي وقـع      - رسالة ااز والتشبيه والكناية      -جانبها رسالة منسوبة للمؤلف بعنوان      

فيه عبد الرمحان اجلربيت واتبعه يف ذلك بروكلمان عند ترمجته للمؤلف ومن هنا ميكن القـول إن                 

  : الكتاب هو بعنوان

  -إلخوان يف علم البيان  شرح حتفة ا-

  . وعلى هذا العنوان استقر رأيي لألسباب السالفة الذكر
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  : أمهية هذا الكتاب

مل يسبق نشر هذا الشرح من قبل، وهو يف الواقع، الرسالة الوحيدة للمؤلف يف علم ااز، 
يراد املعىن وهو معرفة إ( على الرغم من أن بعض املراجع تذكرها على أا رسالة يف علم البيان

بعضها عقلية، كأقسام الدالالت ف، وأما مبادئه )37)(الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة
والتشبيهات، والعالقات اازية، ومراتب الكنايات، وبعضها وجدانية ذوقية كوجوه التشبيهات 

 املتقدمني اصطالح(، وإن كان االختالف بني علم ااز وعلم البيان يف )38(ام االستعاراتسوأق
من أئمة البالغة يطلق على فنوا الثالثة من باب تسمية الكل باسم البعض، والكناية والغرض من 
صوغ الكالم بطريقة تبني ما يف نفس املتكلم من املقاصد وتوصل األثر الذي يريده به إىل نفس 

ار عندما ترجم وهناك رسالة يف االستعارات ذكرها اجلربيت يف كتابه عجائب اآلث) 39)(السامع
حلياة املؤلف الشيخ الدردير وذكرها من بني مؤلفاته، وحنن ال نشك أن للمؤلف رسالة واحدة 
اختلفت حوهلا العناوين، ومرد هذا االختالف يعود إىل تأليف الدردير للتحفة يف أول األمر، 

  ). 40(وجعلها مقدمة لرسالة االستعارات لإلمام السمرقندي
هذا، يف التحفة يف الفصل األول، حيث قال باحلرف الواحد وقد ذكر املؤلف نفسه 

وتفصيل املذاهب يف املكنية والتخييلية وما يتعلق ما مذكور يف السمرقندية اليت جعلت هذه (
  .]6/و[)الرسالة يف احلقيقة مقدمة هلا

أو وعندما نعود إىل الشرح جند املؤلف قد قام به بعد أن عرفت التحفة كمقدمة للسمرقندية 
لذا جند ممن غم عليهم التمييز بني عناوين هذه الرسالة املختلفة يذكروا . رسالة يف االستعارات

  رسالة يف علم البيان أو رسالة يف االستعارات أو إىل شرح حتفة اإلخوان يف
  
  
  
  

                                                 
ة دار الكتب العلمي:   طبع–أحمد بن مصطفى المشهور بطاش كبرى زاده ، أنظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم  )  37

 ، 1/186). ت.د/ ط .د. ( لبنان– بيروت –
 .187: أنظر المصدر نفسه، ص)  38
 المكتبة –يوسف الصميلي : أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق: أنظر جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، تأليف السيد)   39

 . 16:  ص1/1999: ط لبنان، –العصرية، بيروت 
مستخلص الحقائق في شرح كنز الدقائق في (  ميالدية، فقيه وأديب له 1483/  هجرية 888متوفى بعد السم الليثي هو اإلمام أبو القا  ) 40

دار المشرق : أنظر المنجد في اللغة واألعالم، ، نشر) بلوغ األرب من تحقيق استعارات العرب( و ) الفقه الحنفي، والرسالة السمرقندية
 .365: ص. 26 : لبنان ط–بيروت 
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 علم ااز وملا مسح يل اإلطالع على نسخة من منت التحفة مل أجد اختالفاً بينها وبني 
ة اليت هي حبوزيت أو تلك الشروح اليت قارنت عليها هذا العمل، ومن هنا ميكن القول بأن ما الرسال

أورده عبد الرمحن اجلربيت يف كتابه رمبا يكون خطأً أو سبق قلم ألن الذين ترمجوا للدردير مل 
  .يذكروا إال الرسالة اخلاصة بعلم البيان فقط

  :حمتوى الكتاب وأقسامه
  مقدمة وأربعة فصول استهله يف املقدمة بإشارة إىل أمهية -ني دفتيه  ب-يضم هذا الكتاب 

البسملة واحلمدلة يف كل أمر ذي بال، وبعدها أردف مبينناً حجم الرسالة اليت كان قد ألفها بداية 
مبيناً موضوعها الذي كان يف علم ااز مطلقاً والتشبيه والكناية وبني بأا تتميز باالختصار ألنه 

  . كتحفة أو هدية لإلخوانألفها
وشرع يف شرح معىن ااز وكيف يشترك فيه العقلي واللغوي مث بني حالته يف اإلفراد 
والتركيب واملراد منه، كاسم الفاعل واسم املفعول ومنه إىل اإلسناد وما يؤول إليه سواء يف الكلمة 

  .إن كانت امساً، أم فعالً أم حرفاً أم مركباً وجمرياته
ل األول تطرق فيه إىل تقسيم االستعارة وما يطرأ عليها وشرح معىن املصرح ففي الفص

  .والتخيلية) أو بالكناية(واملكنية ) التصرحيية(
  .ويف الفصل الثاين قسمها إىل مرشحة وجمردة ومطلقة وقدم أمثلة على ذلك

 تابعة والفصل الثالث قسم االستعارة إىل أصلية وتبعية، وبني أن األصلية هي اليت ليست
لشيء بل قائمة بذاا وعقد مقارنة بينهما مث بني أن األوىل حقيقة أما الثانية فمجاز كما أضاف 
تبيان جمريات االستعارة يف احلروف وعالقتها بالتشبيه وأركانه املدركة غالباً باحلواس اخلمس أو 

  .بالعقل
يِّناً أن أصل الشيء ما بين ويف الفصل الرابع حتدث عن أصل االستعارة التصرحيية واملكنية مب

صارت ) املشبه، واألداة، ووجه الشبه(عليه وبني أن االستعارة ضرب من التشبيه إذا حذفنا منه 
 .              استعارة وهي هنا مبنية على تناسي التشبيه

 :نسخ الكتاب
طوطة على أربع نسخ خم) شرح حتفة اإلخوان يف علم ااز(اعتمدت يف حتقيق هذه الرسالة 

 -باهلامل(فضالً عن منت للتحفة وهو اآلخر خمطوط حتصلنا على نسخة منه من زاوية القامسي 
  .وقمنا بتصويره وإدراجه يف املالحق نظراً لصغر حجمه وألمهيته يف هذه الدراسة) بوسعادة
  
  

 أا ومن هنا ميكننا القول إن النسخ اليت أوردناها يف هذه الدراسة هي املعروفة عندنا، ونظن
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  :كل ما وصلنا من النسخ املخطوطة وهي التالية
كما هو ) مخ(وهي موجودة مبكتبتنا اخلاصة واليت رمزنا هلا باحلرف : النسخة اخلطية األوىل

مذكور يف اهلوامش وهي تقع ضمن جمموع جملد يضم ست رسائل خمتلفة، مرقمة ومرتبة من 
رسائل األوىل تليها كل من حاشييت واحد إىل ستة حيث جندها أي الرسالة من بن هذه ال

على التحفة أما الرسالة الرابعة فهي رسالة يف التوحيد بعنوان  )42(وحممد اإلنبايب )41(الصاوي
متبوعة بشرح خمتصر اهلدايا السعيدية يف احلكمة الطبيعية على مذهب  )43()العقيدة اجلزايرية(

ادسة واألخرية فهي يف علم احلديث وهي أما الرسالة الس )44(املشائني ملؤلفها اإلمام الرحياوي
  .)45()خمتصر أيب مجرة يف احلديث(بعنوان 

وقد لوحظ أا كانت غري معتمدة يف الدراسة أو التعليم، ما تدل على ذلك احلواشي 
الواسعة اخلالية من كل كتابة إال التعقيبة على عكس ما هو معمول به يف كتب القدامى يف مثل 

  .ن غالباً مملوءة بالشواهد واألدلة واالستدراكاتهذا اال، اليت تكو
  :أبرز املميزات يف هذه النسخة هي التالية

فهي خالية من األخطاء اللغوية واملؤثرات . تعترب من أوضح النسخ وأصحها على اإلطالق-
  .الطبيعية
باملقارنة مع النسخ األخرى اليت قارنا ) عريض نوعاً ما (كتبت خبط نسخي مجيل بارز -

  .عليها هذا العمل
  
  
 أما التجليد فهناك ورق مقوى غطي جبلد رقيق أمحر مجيل عمد من قام به إىل تغليفه من -

الداخل واخلارج كما رمست عليه ما يشبه الدوائر مزركشة اللون، وهذا الورق كان شديد 

                                                 
هـ بالمدينة المنورة، أنظر شجرة النور الزكية فـي طبقـات   1241: هو أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوات المتوفى  -)  41

 .     364: ، ص) ت.د/ط.د( لبنان، –دار الكتاب العرب، بيروت : محمد بن محمد مخلوف، نشر: المالكية، تأليف
حاشية على رسالة الـصبان  , منها, فعى مولده ووفاته بالقاهرة تعلم فى األزهر له رسائل وحواشي كثيرةمحمد بن محمداإلنبابى فقيه شا  -) 42
 الطبعـة   2/985انظر ترجمته فى األعالم ) فقه(حاشية على شرح الرملى,حاشية على رسالة فى علم الوضع, حاشية فى تأديب األطفال) بيان(

   . العربية المعربة
الجزايريـة فـي العقائـد     :في علم الكالم تسمى) الالمية(عبد اهللا الجزائري الزواوي فاضل مالكي من قبيلة الزواوة له هي ألحمد بن  ) -)  43

 ،  1/160. في األزهرية، شرحها اإلمام السنوسي، ينظراألعالم لخير الدين الزركلي/خ.اإليمانية
 هـ  1278فى سنة هو محمد فضل الحق العمري الحنفي المتوردي الخير أبادي تو -)  44
الحمد هللا حق حمـده  : أوله هـ له مختصر في الحديث675: هو أبو محمد عبد اهللا بن سعد بن أبي جمرة األزدي األندلسي المتوفى سنة  -)  45

 :نـشر ) هـ1067.ت(القسطنطيني الرومي الحنفي     مصطفى بن عبد اهللا   : أنظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمؤلفه       . إلى إلخ 
أما على ظهر المجلد ) تحفة اإلخوان في علم المجاز(وقد كتب على وجه المجلد  .م1992/هـ1413: لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت    

تباعاً وهذا ما يعطي فكرة عن المجموع بأنه كامل غير ناقص وهذه النسخة هي التي اعتمدناها فـي هـذا                     فقد كتبت أسماء الرسائل مرقمة    
برناها األم وذلك لعدة أسباب نراها هنا وجيهة ومنطقية، حيث تتميز بصحتها ووضوحها وسالمتها من الخرم أو تأثير ألرضة واعت التحقيق 

وقد كتبت بخط نسخي جيد وجميل وواضح لم يلتزم الناسخ فيها الشكل إال في بعض األحيان التي يحتمل للكلمة أوجه متعددة أو تعن عـن                         
 .الفهم فيقوم الناسخ بضبطها
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 سنتيم على االلتصاق باجللد ولشدة االلتصاق خييل للناظر أنه اجللد نفسه وقد ترك مقدار اثنني
حواشيه ليظهر هذا الد مبقياس متباعد ومنظم من كل جوانبه حيكي براعة يف التجليد ورونقا 

 .ومجاال
املؤثرات الطبيعية نالحظ وجود بقع وثقوب صغرية جداً من أثر األرضة على اجللد الرقيق 

  .وإن كان التأثري قليالً جداً
 .امش عريض) سبعة عشر ورقة(  وعدد أوراق هذه النسخة -
 سم 9×  سم 17,5 مقياس الورقة مكتوبة -
 كلمة يف السطر 10 إىل 8(سطراً  وهذا مبعدل  22 عدد األسطر يف الورقة الواحدة -
 ).الواحد

هذا شرح لطيف على الرسالة اليت ( ...  مل يذكر اسم الناسخ إال ما جاء يف بداية الشرح -
 ..).جعلتها يف بيان التشبيه والكناية 

وخبطه لعدم الضبط  أو كتبها أحد النساخ بأمره، وإن مل تكن من  نعتقد بأا للمؤلف -
 .نسخه فهي قريبة العهد من شرح التحفة

 كتبت مبصر وحىت حاشيتا حممد االنبايب والصاوي املرفقتان هلا ضمن الد قد كتبتا مها -
وذلك بعد وفاة املؤلف بثماين كما ذكر ذلك الناسخ يف اخلتام ) القاهرة(أيضاً مبسجد احلسني 

 هجرية عمد الناسخ كعادة 1219عشرة سنة وقد ذكر الناسخ أن تسويد هذه النسخة مت يف سنة 
واملؤلفة ) يوول(السابقني إىل تليني اهلمز فنجده مثال بدل أن يكتب يؤول يكتبها يول يكتبها 

و قائل رمسها قايل أو طارئ فريمسها والزائد يكتبها الزايد واحليا بدل احلياء أ) املولفة(ويرمسها 
 .ويهملها مرة أخرى وهكذا مع باقي األلفاظ األخرى) طار(

 .للداللة على بدء الشاهد أو املثال) حنو( أبرز الناسخ قوله -
  . لوحظ أن املؤلف مل يكثر من الشواهد إال قليالً وإن أوردها فبشكل عابر أو مقتضب-
  
  
  
  
لوحظ أن املؤلف كان ال ) أي. (تخدام األداة التفسريية لوحظ أن املؤلف يكثر من اس-

يرسم قال تعاىل عند إيراده الشاهد القرآين بل يذكره مباشرة ويف بعض األحيان فبشكل عابر حىت 
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خييل ملن ليست له دراية أو إطالع على نصوص القرآن الكرمي أن هذا ليس من القرآن، كما هو 
  .            وما هنالك من الشواهد)يف عني محئة( وكذلك )اضية  يف عيشة ر(: احلال عند قوله تعاىل

قبل كتابة الشاهد الشعري، ومل يذكر حىت القائل ) شعر( مل يلتزم الناسخ كتابة كلمة -
 كما هو احلال عند بعض النساخ، وإمنا كان يستعيض عن ذلك بأحد أمرين اثنني

 .الشاهد بعدهترك فراغ لكتابة مقدار كلمتني مث يورد : أوهلمـا
نقاط،  وما بني الشطرين ثالث) ،،(جعل الشاهد الشعري بني فاصلتني هكذا، : ثانيهما

لكنه مل يكن يلتزم ذلك االلتزام كله فقد يضاعفهم أو يهملهم، وقد خيتلط الشاهد الشعري (..) 
اية الشطر األول يف منتصف الورقة أو الصفحة يعود ويكمله يف بد. بالشرح السيما إذا أورد

  .   السطر مث يواصل الشرح وهكذا دواليك
زاوية (وهي موجودة باملعهد القامسي ) ق(وهي اليت رمزت هلا باحلرف : النسخة اخلطية الثانية

شرح ( وهي ضمن جمموع يضم شرح السلم لألخضري 5092 ,5046ببوسعادة حتت رقم ) اهلامل
البن مالك، وقد كتبت ) ي لالمية األفعالشرح احلضرم(و) حتفة اإلخوان يف علم ااز(و ) امللوي

هذه النسخة خبط مغريب واضح عموماً خالية من اخلرم أو تأثري األرضة وقد كتبت خبط أسود 
  . وأمحر خاص بالتحفة ونظراً لوجودها ضمن هذا اموع مل تتأثر بفعل العوامل الطبيعية

  ).08(عدد األوراق مثانية 
  )27(سبعة وعشرون سطراً عدد األسطر يف الصفحة الواحدة 

  .              سم21×  سم 16,5مقياس الورقة كاملة 
  .سم 12× سم 17مقياس الورقة مكتوبة 

  .هجرية1300ذكر فيها تاريخ النسخ وهو يوم الثامن عشر ربيع الثاين سنة 
املسعود بن عبد اهللا بن قو يدر بن عزيز بن الطيب بن عبد اهللا بن حممد : أما الناسخ فهو

  .املوفق احلسين نسباً الدنداين وطناً
  
  

أبو (هو طالب علم كان يدرس بالزاوية كلفه شيخ الزاوية بنسخ الرسالة حسب ماحدثين 
  .)46(أستاذ اللغة العربية باملعهد وصاحب فهرس خمطوطات املكتبة القامسية ) األنواردحية

                                                 
  فؤاد خليل   ومحمد-القاسمي    بالمعهد ,أستاذاللغة العربية,أبو األنوار دحية: انظرفهرس مخطوطات المكتبة القاسمية بزاوية الهامل اعداد) 4646

   القاسمي الحسني أمين المكتبة القاسمية
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/ ودة باخلزانة العامة وهي موج) خ(وهي اليت رمزت هلا باحلرف : النسخة اخلطية الثالثة
 وهي تقع يف تسع ورقات ضمن 3046رقم املركز  / 1890وهي حتت رقم / الرباط باملغرب 

 بديب -جمموع ولقد أخذت يل عليها نسخ مصورة عند زياريت ملركز مجعة املاجد للثقافة والتراث 
تها مكتوبة خبط م وهذه النسخة كسابق2003  خالل زياريت لإلمارات العربية املتحدة يف صيف -

وهي ) ق(مغريب أقل وضوحاً من السابقة وعند تفحصي هلا مل أجد اختالفاً بينها وبني النسخة 
  .األخرى قد كتبت مبداد أسود باستثناء التحفة فقد كانت مبداد أمحر معتاد

  )09(      وعدد األوراق ا تسع ورقات 
  )       22(عدد األسطر يف الصفحة الواحد اثنان وعشرون سطراً 

  سم    27× سم 19مقياس الورقة كاملة 
  سم 15× سم 20مقياس الورقة مكتوبة 

  .مل يذكر فيها اسم الناسخ أو تاريخ النسخ أو املكان
وهي موجودة يف املكتبة الوطنية ) م(وهي اليت رمزنا هلا باحلرف : النسخة اخلطية الرابعة

 وهي أيضاً توجد ضمن جمموع جملد يضم –فهرس فانيان  / 898: اجلزائر حتت رقم/ احلامة 
  .جمموعة من الرسائل املختلفة، وهي تقع من هذا اموع يف األخري من حيث الترتيب

ويل مع هذه النسخة قصة، حيث كنت كثرياً ما أجد البحث عن نسخة مماثلة يف املكتبة 
حبث يف الفهارس الوطنية كي أعزز البحث ولكن احلظ مل يسعفين يف أول األمر عندما كنت أ

املتعددة وكدت أجزم بأن ال وجود لنسخة مماثلة أقارن ا، وبعدما تيسر يل مجع النسخ الثالثة 
األوىل، كنت يوماً أطلع يف فهرس فانيان وإذ يب أقف وبطريق الصدفة ال غري على مقدمة الرسالة 

نين قد ظفرت بالنسخة الرابعة وبعد التأكد من اموع الذي ناولين إياه املشرف باملكتبة تأكد يل أ
  .وهناك قمت بتصحيح الفهرس ونسبة مؤلف الرسالة اليت كانت معزوة هول

  .وهي تقع يف تسع أوراق
 عدد األسطر يف الصفحة الواحدة أربعة وعشرون سطراً، مبعدل ثالث عشرة كلمة -      

  .يف السطر الواحد، وقد كتبت خبط مغريب مجيل لوال أنه رقيق
  . أما نوع احلرب فهو أسود باستثناء املنت الذي كان بقلم أمحر مجيل مغاير-      

 مل يذكر فيها اسم الناسخ الذي كان هو األخر جمهوالً وكذلك تاريخ النسخ واملكان، -      
ونظراً لقدم النسخة ووجودها يف اية اموع تأثرت بفعل الفتح والغلق، ومما زاد على ذلك وأثر 

  .نكماش الذي اعترى األوراق وسبب هلا متزقاً السيما من األسفلعليها اال
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  )خ(وجه الورقة األولى من المخطوطة 
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  القسم الثاين
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  هذا شرح
  العالمة الدردير على رسالته املسماة بتحفة

   و الكمالاإلخوان يف علم ااز بالتمام
  و احلمد هللا على كل حال
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                                   بسم اهللا الرمحن الرحيم]1/ظ[

  )47 (]مقدمة املؤلف[

   والـصالة   )50( من التبيـان   )49( وأهلم )48(نعم من البيان   أ اعلى م  احلمد هللا 
  عالم  األ وأصحابه األئمة)53( األنام وعلى آله)52( على سيد)51(والسالم

الـيت جعلتـها يف بيـان       ( فهذا شرح لطيف على الرسالة       :دوبعـ
  .يوضح معانيها وحيل مبانيها.والتشبيه والكناية )54()ااز

أن يـسلك بنـا      وتعاىل )55(منه سبحانه  راجيا ،فأقول وباهللا التوفيق  
   . طريق)56(أنفع

  

                                                 
  .المقدمة من وضعي ) 47
البيان ترجمان القلوب : قال ابن المعتز ).1،2(اآلية . طلع سورة الرحمنم. ) الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان (قال تعالى )  48

لشهاب .  المستطرف في كل فن مستظرف- أنظر-البيان اسم جامع لكل ما كشف لك المعنى، : وصيقل العقول، وأما حده فقد قال الجاحظ
هو علم :  واصطالحا94ً/ 1م، 2/1986:كتب العلمية طمفيد محمد قميحة، دار ال: د: الدين بن محمد بن أحمد أبي الفتح اإلبشيهي، تح

يعرف به إيراد المعني الواحد، وإبرازه في صور مختلفة، وتراكيب متفاوتة، زيادة ونقصاناً، في وضوح الداللة عليه، ليحترز بالوقوف 
الكشف واإليضاح والظهور، وهو : ن لغةوالبيا. 133: على ذلك، عن الخطأ في مطابقة الكالم لتمام المراد منه، أنظر تلخيص المفتاح، ص

عن عبد اهللا بن عمر (الفصاحة واللسن، وفي الحديث النبوي الشريف : والبيان في اللغة أيضاً. من بان الشيء يبين بياناً، إذا اتضح وظهر
إن من :  صلى اهللا عليه وسلمقدم رجالن من المشرق فخطبا فعجب الناس لشأنهما فقال رسول اهللا: بن الخطاب رضي اهللا تعالى عنهما قال
حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك بن آنس، أنظر حلية ) البيان لسحراً أو أن بعض البيان لسحر

 3/224هـ ، 1405/ 4: هـ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ، ط430: أبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصفهاني، ت: األولياء  لـ
ناشرون بيروت، . محمود خاطب الطبعة الجديدة، دار مكتبة لبنان: مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تح

عبد الفتاح : د: أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي تحقيق:  طبقات الشافعية الكبرى ، لـ1/29م، 1995/هـ1415
:  بغية الطلب في تاريخ حلب، ، لـ1/221م، 1992/ 2: دار الجيزة ،ط: هـ، نشر771:  محمد الطناحي،تمحمود:  د–محمد الحلو 

               3/1251. م1988/ 1:  بيروت لبنان،ط– دار الفكر –سهيل زكار : د: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، تحقيق
 اكتشاف مفاجئ لحل مشكلة ما، أو لحظة عمل معيندون أن ينتج عن تفكير سابق طروء فكرة على الذهن بصورة مفاجئة أو: اإللهام)  49

 أنظر معجم مصطلحات –من األعمال الفنية على اإللهام  الكثير ومباشر، أو المحاولة والخطأ، وهو مرحلة من مراحل التفكير المبدع ويقوم
           .193: ص. م1/1991: ط. ، ، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني والتشكيلية، أحمد زكي بدوي  الدراسات اإلنسانية والفنون الجميلة

   . صواب من بقية النسخوألهم من التباني وال: )ق(ي ف)  50
  ).والسالم والصالة(قدم الناسخ السالم على الصالة حيث كتبها هكذا : )ق(في )  51
  .سيدي واألصح ما أثبتناه): ق(في )  52
  ).وعلى آله( الناسخ في البداية وعلى أصحابه ثم تراجع وشطب عليها وأبقى على كتب: )ق(في )  53
  .جعلتها للمجاز): ق(في )  54
  .موجودة في األصل و محذوفة من بقية النسخ ): م(و )خ(و ) ق( في -) 55
  .أسرع): ق( في -)  56
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا
له  وعمال حبديثي البسملة واحلمد )58(الكتاب ايدقتداء با ، هذه الرسالة)57()يف(  مائبتدأ
  .        تنبيها على أن كال منهما مقصود باالبتداء،  ومن مث ترك العاطف)59(املعلومني

 وأطلب من اهللا أن يصلي ويسلم على ،املعين والصالة والسالم على رسول اهللا
  .     حممد صلى اهللا عليه وسلم)60(رسوله

 ،متام النعمة وعظم القدر    إ كان معناها ،  ىل اهللا تعاىل  إ أضيفت   إذف،   خبري  الدعاء :والصالة لغة 
  .، فال تطلب لغريهم إال تبعاً، والسالم التحيةاألنبياء واملالئكة)62(خصت ا)61(ولذا

العقـل، نزهلـا مرتلـة احملـسوس، جبـامع          : أي)63(أي املؤلفة احلاضرة يف الـذهن     : هذه
  .مطلقاً ااز بيان يفصغرية جداً، :  أيطيفةرسالة ل )65 ()إليها(فأشار )64(التحقق

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ساقطة): م(و) ق(في  -)  57
  .العزيز): م(و) ق( في -)  58
عثر :(  قـالρسمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي: حديث النبوي الشريف الذي رواه أحمد في مسنده  عن عاصم قال إشارة إلى ال -)  59

. بسم اهللا:وإذا قلت, وقال بقوتي صرعته. فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم,   التقل تعس الشيطانρفقال النبي,تعس الشيطان:  فقلتρبالنبي
كل كالم ال يبدأ فيه  ( ρقال رسول اهللا : وعن أبي هريرة قال19769:رقم الحديث, رواه أبو داود وغيره ) الذبابل يصير مثىتصاغر حت

أخرجه أحمد في مسنده :  مرسالρًقال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد ابن عبد العزيز عن الزهري عن النبي). بالحمد هللا فهو أجذم
محمد فؤاد عبد : هـ، تحقيق275: ، تيأبو عبد اهللا محمد بن يزيد القز وين: لـ. 1884: قم الحديث ، وسنن ابن ماجة ر8355: رقم الحديث
م 1985/هـ2,1405ط,دمشق,بيروت,المكتب اإلسالمي ,  األلبانينمحمد ناصر الدي): ارواءالغليل(وقد ضعفه صاحب. دار الفكر: الباقي، نشر

وبذكر ,وببسم اهللا,كأ قطع وأبتر وأجذم,ن السبكي بين الروايات التي جاء بهاوقد وفق اب.الضطرابه في المتن ولضعف سنده,1/30:
أي باإلضافة الى . وبالحمدلة حصل اإلضافي,فبالبسملة حصل الحقيقي , حقيقي واضافي ءالأن اإل ابتدا,وال تعارض بين الروايات,وبالحمدلة,اهللا

فتح العالم بشرح اإلعالم ,2:ب ت.الجزائر, قصر الكتاب البليدة,كريا األنصاريز:شرح متن الجزرية في معرفة تجويداآليات القرآنية .غيرها 
دار الكتب ,عبد الفتاح أبو سنة:تقديم وتقريظ, وعادل أحمد عبد الموجود, علي محمد عوض:تحقيق,زكرياء األنصاري :بأحاديث األحكام

واإلضافي ,بحيث اليتقدم عن ذلك الشيء شيء ما, ءأمام المقصودومعنى الحقيقي هو االبتداء بالشي.43:م1990/هـ1411, 1ط,بيروت,العلمية
. سواء تقدم على ذلك الشيء شيء آخر غير المقصود أم لم يتقدم , بحيث اليتقدم عن ذلك الشيء شيء ما, هو االبتداء بالشيء أمام المقصود

بدون ,عبد الكريم الرفاعـي:مراجعة وتقديم,لكريم تتانوعبد ا,محمد أديب الكيالني:تنسيق وتخريج, إبراهيم الباجوري:شرح جوهرة التوحيد
 فيه أ فيما رواه عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي كل أمر ال يبدρقال رسول اهللا :  وجاء في تفسير األلوسي10:معلومات

وقيل شبه األمر , ل القلب وملكه حتى صار صاحبهوالبال الحال والشأن فمعنى ذي بال شريف يحتفل به ويهتم كأنه شغ. ببسم اهللا فهو أبنر
وفي هذا الوصف فائدتان إحداهما رعاية تعظيم اسم اهللا تعـالى ألن يبتدىء به في .العظيم بذي قلب على سبيل االستعارة المكنية والتخيلية

(  الوصف للتعميم  كما في قوله تعالىلهر جعواألخرى التيسير على الناس في محقرات األمور كذا قالوه وعندي أن األظ.األمور المعتد بها 
دار إحياء التراث ,نشر 1270:  ت.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني محمود األلوسي :انظر . والطائر يطير بجناحيه

 .1/66:ت /د.ط/د. لبنان.بيروت,العربي
  .رسول اهللا): م(وفي ) رسوله(ش وكتب بدلها  الناسخ في الهامكتبها رسول اهللا ثم استدركها: )ق(  في-)  60
  .و لهذا: )خ(ي ف -)  61
  .به: )م(ي ف -)  62
 أن الذهن هو نقيض سوء الفهم وهو عبارة عن وجود الحفظ لما يتعلمه اإلنسان وال يوصف اهللا به ألنه ال بين العقل والذهنالفرق   -)  63

م، 1981/ 5:  لبنان ط-بيروت . لجنة إحياء التراث، دار األفاق الجديدة : تحقيق. يأبي هالل العسكر: لـ: يوصف بالتعلم، الفروق في اللغة
     77:ص

  .التحقيق): م(و) ق(في  -)  64
 ).عليها بقوله هاته): (خ(وفي ) لها بقوله(وردت هكذا ): ق(في  -)  65
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  ]2/و[

 )66()طريـق هـي   (علـى   :  أي على سبيل االختـصار   ،  ) الكنايةيف بيان    التشبيه و  يانبيف  و(
 علـى بعـض     االقتـصار سبيل    على و ، تقليل اللفظ مع كثرة املعىن     )68(وهو. // )67(االختصار

 مجـع   ،خوانلإل هدية مستظرفة    ي أ )69( حتفة جعلتهائ ،   تقريبا ملبتد   وعلى مذهب القوم   ،قساماأل
 ،خ مبعـىن الـصاحب    أ يف مجع    ،خواناإلأنه شاع   إال   )71(خوةإ أيضا على    )70()أخ ( وجيمع ،أخ

 وهو مقدار   ، مجع أجر  )72(جوراأل وهلم   كثر اهللا يل   ي أ ضاعف،   مجع أخ من النسب    واالخوة يف 
ـ  ،خاص  عطف عام على   ،حساناإلو . نظري العمل   يف ،من اجلزاء    أن العبـد ال    ىلإشـارة   إه   وفي

 قال تعـاىل  )75( ) احلقيقةله يف )74(عمل أنه ال على )73(العمل( نظري يستحق على اهللا تعاىل شيئا يف

 )79( تعاىل اهللا عـن    ،تعاىل منه نفع   )78(ولو سلم مل يعد عليه    ) 77()نتعملو اهللا خلقكم وما  و ()76(
  .)80 ()علوا كبريا (ذلك

  .جر منه األي الذ،الصالحفكيف يصح القول بوجوب 

  

  

  

  

                                                 
ة بيانية أو باإلضافة بيانية ونظراً لطريقة المغاربة فاإلضاف(ما بين القوسين وضع الناسخ إشارة ثم كتب على الهامش هكذا ): ق( في -)  66

  ).خ(فهي ساقطة في ) هي(في رسم الفاء لم أتمكن من التميز بينها وبين الباء أما 
 الفرق بين االختصار واإليجاز أن االختصار هو إلقاؤك فضول األلفاظ من الكالم المؤلف من غير إخالل بمعانيه ولهذا يقولون اختصر -)  67

فاالختصار يكون في كالم قد سبق . ن كتب الكوفيين أو غيرها إذا ألقى فضول ألفاظهم وأدى معانيهم في أقل مما أدوها فيه من األلفاظفال
أوجز الرجل في كالمه إذا جعله على هذا السبيل واختصر . واإليجاز هو أن يبنى الكالم على قلة اللفظ وكثرة المعاني يقال. حدوثه وتأليفه

: الفروق في اللغة ص: أبو هالل العسكري .او كالم غيره إذا قصره بعد إطالة فإن استعمل أحدهما موضع األخر فلتقارب معنييهمكالمه أ
31.  

  .وهي): م( في -)  68
فتح الحاء ب: ما أتحفت به الرجل من البر واللطف و النغص وكذلك التحفة: والتحفة. الطرفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين:   التحفة-)  69

  .      والجمع تحف وقد أتحفه بها
  .)م( و اإلضافة من أخ وهي في األصل ساقطة): م( في -)  70
األخ أصله أخو بالتحريك بأنك نقول في السنية أخوان ويجمع أيضاً على . األخ الواحد واالثنان أخوان والجمع إخوان وإخوة:  التهذيب) -)  71

فإن كان له إخوة، وأكثر ما يستعمل اإلخوان في :  وقد يتسع فيه فيراد به االثنان كقوله تعالياخوان وعلى إخوة وأخوت عن الفراء
أنظر ) هذا أبوك وأخوك ومررت بأبيك وأخيك ورأيت أباك وأخاك: (تقول. األصدقاء واالخوة في الوالدة وال يقال أخون وال أبو إال مضافاً

دار : هـ، ، نشر711: فضل جمال الدين محمد بم مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، تالعالمة أبي ال: في لسان العرب، لـ) مادة أخ(
  . م1/1990:  لبنان،  ط–صادر، بيروت 

  )أنظر اللسان مادة أجر(الكراء:واألجرة.وكذلك آجاره اهللا إيجاراً.الثواب تقول أجره اهللا يأجره ويأجره أجراً: األجر-) 72
  .عمله): خ( في -)  73
  ).عمل(ثم تراجع ووضع فوقها ) ال يعمل(كتبها الناسخ : )خ( في - ) 74
كما كتب بنفس الخط في الهامش قصد التصحيح ونظراً لعدم ). عمل ال محل له في الحقيقة(ما بين المعقوفتين ورد هكذا ): خ(  في -)  75

  .   تبين الكتابة لم أستطع إثباتها هنا
   ترتيب اقتضاه السياق-)  76
  .96: ت، اآليةالصفا:  سورة -)  77
  .إليه): خ(في  - ) 78
  .  على): م( في - ) 79
  .)خ(غير موجودة في األصل و اإلضافة من ): خ( في -)  80
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 ]2/ظ[

   .يأيت على معرفة ما )81 ( للحث، أمر بالعلماعلم

  وهو يف،ركبا م كان أومفرداً،  واللغوي)83(هو لفظ مشترك بني ااز العقلي )82(ن اازإ

 من جاز ، كاملقال،لفاأ مث قلبت ،ىل الفاء قبلهاإ العني )84(صله جموز نقلت حركةأ ف،صل مفعلاأل

 يعم العقلي ،مبعىن االنتقال وهو ذا املعىن، فهو مصدر ميمي معناه التعدية ،عداهذا تإ ،املكان جيوزه

 اسم ،فيكون املراد منه، ا  ويطلق على الكلمة اجلائزة أو اوز، فيكون باقيا على مصدريته،وغريه

 يفا أن يكون إم// طالق  اإل املتبادر عند،طالق هو الشائعاإل وهذا ،الفاعل أو اسم املفعول

ما  دخالإل وقولنا ولو حكماً ،ىل أخرى على وجه يفيدإ ،ضم كلمة ولو حكما وهو ناداإلس

بالكلمة ولو مجلة)85(ليؤو .   

 أو فعال أو )87( كانت امساً)86( وهي قول مفرد،يف الكلمة أن يكون ماإو زيد قام أبوه.. حنو

   .حرفا

  

  

  

                                                 
  ).الحث(ثم راح وشطب على ما يأتي وترك ) والحث على ما يأتي(كتب الناسخ في البداية ): ق(في  - ) 81
حكى ذلك الحاتمي، ). قمت مقاماً وقلت مقاالً(كما تقول ) جزت مجازاً(صدر و معنى المجاز طريق القول ومأخذه، وهو م: معنى المجاز - )82

لو كان المجاز كذباً لكان أكثر كالمنا باطالً، ألنا نقول نبت البقل، وطالت الشجرة : ومن كالم عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة في المجاز قال
كان اهللا، وكان : والفعل لم يكن وإنما يكون وتقول. منك في وقت كذاوأينعت الثمرة، وأقام الجبل ورخص السعر ونقول كان هذا الفعل 

لو قلنا لمنكر هذا كيف . 77الكهف،) فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه(بمعنى حدث، واهللا قبل كل شيء، وقال في قول اهللا عز وجل 
قض، أو يكاد، أو يقارب فإن فعل فقد جعله فاعالً، وال أحسبه يهم أن ين: لم يجد بداً من أن يقول. تقول في جدار رأيته على شفا انهيار؟

والمجاز في كثير من الكالم أبلغ من الحقيقة، : المجاز أبلغ من الحقيقة. يصل إلى هذا المعنى في شيء من ألسنة العجم إال بمثل هذه األلفاظ
الحتماله وجوه التأويل فصار . يكن محاالً محضاً فهو مجازوأحسن موقع في القلوب واألسماع، وما عدى الحقائق من جميع األلفاظ ثم لم 

 باب بعينه، وذلك أن يسمى – أعني علم المجاز –التشبيه واالستعارة وغيرهما من محاسن الكالم داخلة تحت المجاز، إال أنهم خصوا به 
     :كما قال جرير بن عطية. الشيء باسم ما قاربه أو كان منه سبب

  .  رعيناه وإن كانوا غضاباً* قوم  إذا سقط السماء بأرض
  يريد ) سقط: (أراد المطر لقربه من السماء، ويجوز أن تريد بالسماء السحاب، ألن كل ما أضلك فهو سماًء وقال

  والمطر ال يرعى، ولكن أراد النبت الذي يكون عنه، فهذا كله مجاز وكذلك ) رعيناه: (سقوط المطر الذي فيه، وقال
  ).02( حتى يكلم في الصبح العصافير*ـا ليلة لي بجوارين ساهرة    ي: قول العتابي

: لـ. العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    ...) وال كالم لها على الحقيقة    . فجعل الليلة ساهرة على المجاز، وإنما يسهر فيها، وجعل للعصافير كالماً          
/ 1: هـدى عـودة، دار ومكتبـة الهـالل، ط         : ين الهـواري و أ    صالح الـد  : د: أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني تقديم وشرح وفهرسة          

    .   421/422: ص. م1996/هـ1416
بأنه الكالم المفاد به خالف ما عند المتكلم من الحكم فيه الضرب من التأويل إفادة للخالف ال بواسطة ( المجاز العقلي عرفه السكاكي -)  83

: ، لـ: أنظر مفتاح العلوم)سا الخليفة الكعبة وهزم األمير الجند وبنى الوزير القصرأنبت الربيع البقل، وشفى المريض وك: ووضع كقولك
) دار الكتب العلمية(عبد الحميد هنداوي، دار النشر، منشورات محمد علي بيضون : د: أبي يعقوب يوسف محمد بن علي السكاكي، تحقيق

    .208:ص .م2000/هـ1420/ 1: ط
  ).كتحر(كتبها هكذا ) مخ( في -)  84

  .ما يول)مخ(في  -)  85
  .مفرداً): خ(في  -)  86
  .كان): م(في  -)  87
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  ]3/و[

  )88()يسناداال( يعين ،يف املركب أن يكون ماإو

  )89()فيه (ماناد اس أو سناد الفعلإهو ، نشائياًإ كان أو  خربياً،ناداإلس فااز يف

 ،نه هو الذي دل عليه جوهر اللفظألاحلدث   وهو،صلياأل )90()غري(أي معىن الفعل  .معناه

 ، واسم التفضيل، والصفة املشبهة، واسم املفعول، واسم الفاعل،دون الزمان وذلك كاملصدر

  . يء غري شإىل :أي . ما  غريإىلر  واجلار وارو،والظرف

حقه أن يسند  ىل غري ماإ )91()يأ( الشيء أي لذلك له ، أي الفعل أو ما يف معناههو

  . جل مالبسة أي تعلقسناد ما ذكر ألإسناد أي إمتعلق ب .ملالبسة )92()له(

ين أن الفعل  يف مطلق التعلق يع،ليه يشابه تعلقه مبا هو لهإسند أ الذي ،بني املسند وذلك الغري
 واتصف ، الذي قام به الفعل)94()الفاعل(ىل إمعناه املبين للفاعل حقه أن يسند  )93()فيه( أو ما

  . به عند املتكلم يف الظاهر)95()هو(
يكـون   .لـه  / /مالبساً لكونه   ،و مصدر أو ظرف   أ من مفعول    ،غري الفاعل إىل  ذا اسند   إف

 حقه أن يسند  ،  للمفعول  وكذا الفعل املبين   ،جمازاً الغري للمالبسة    )97( لذلك ، ذلك الفعل  )96()سنادإ(

  . به يف املالبسةهكالفاعل لشبه) 99 ()غريه(ىل إذا أسند إ ف،جرى جمراه ما أو98 )للمفعول به(

هو   ماىلإسناد اإلرادة إ )101 ()من(،  أي صارفة،مع قرينة مانعة )100(ناد جمازااإلسيكون 

  . له)102()الفاعل( عل فيما بينالفا ىلإسناد  كاإل،يسناد احلقيقاإل وهو ،له

  

                                                 
  .اإلسناد): خ(في  -)  88
  . و يجوز األمران باعتبار أنها وقعت صلة الموصولفي): خ(في  -)  89
  .ساقطة): م(و) خ(في  -)  90
  . وهو تحريف واضحأتى): ق(في  -)  91
  .إليه): خ(في  -)  92
  .ما في): خ(و)ق(في  -)  93
  .للفاعل): ق(في  -)  94
  .ساقطة): ق(في  -)  95
  .إسنادا ) ق(في  –)  96
  .إلى ذلك): ق(في  -)  97
  .إلى المفعول): ق(في  -)  98
  .        لغيره): م(و) خ(و) ق(في  -)  99

  .مجازياً): ق(في  -)  100
  .عن): خ(و) ق(في  -)  101
  .الفعل): خ(و) ق(في  -)  102
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 ]4/و[

  .بين الفعل له  واىل املفعول فيما،ضرب زيد عمراً: حنو

  )103()لعمرو حقيقة بيةواملضر و (،ة لزيد حقيقةبيران الضإف، وضرب عمر: وحن

  .يسناد احلقيقاإل ،هو له ىل غري ماإبقوله فخرج 

وبقوله ملالبسة مـاال     )105()اًعمر(ضرب زيد   :  حنو )104()و(  أنبت اهللا البقل   :كقول املؤمن 

اخل … وبقوله مـع قرينـة     ، ألنه كاهلذيان  ،ليهإسناده  إيصح   نه ال إ ف ،ليهإسة بينه وبني املسند     بمال

   .)*(الكذب

 فهو حقيقة كمـا     ، الربيع هو املنبت   )106()أن( العتقاده   ،أنبت الربيع البقل  .. وقول اجلاهل   

ه قرينة على أنه مل يرد ظاهره فيكـون          ألنه نصب حال   )108()البقل( أنبت اهللا    : قوله )107()مشل(أنه  

   .ثباتاإليف  جمازا  أيضا)110()ناداإلس(  ااز يف)109()يأ( ويسمىجمازا 

وجمـازا  عليه  ) 112 ()وطار( والسلب تابع له     ، الطرفني لآلخر  )111()أحد( ثباتإ حلصوله يف 

  . اللغة وضعإىلنه يرجع إ ف،ياللغو )113( باملالبسة والقرينة خبالف،لتصرف العقل فيه عقليا

 وأصله ، جاوز به حقيقته // ألن املتكلم،مبعىن املصدر ىل اازإ نسبة ،جمازياً )114()سناداإو(

 احلكم يفلوقوعه   مبعىن النسبة،ىل احلكمإ نسبة حكمياً )116(زاجماأيضا  )115()ويسمى( ،ىل غريهإ

  .بسات شىتمال معناه )119()فيه ما( )118()أو( )117()للفعل(أي  وله ،ليهإباملسند على املسند 

                                                 
ه و قصد ترويح ظاهره و لم يعلم المخاطب بكذبه كما تقدم، و بهذا اندفع ما يقال إن قول الجاهل كذب ايضا، ألن أي الذي اعتقد المتكلم كذب*) 

  .الجاهل ال يعتقد كذب قوله
  .  وذلك قصد استدراكها. صح صح. ما بين المعقوفتين كتبها الناسخ في الهامش وأشار إليها -)  103
  .ساقطة): ق(في  -)  104
  .والفاعل والمفعول به ألن عمرا وقع عليه الضرب فترتيب الجملة يقتضي الفعل. عمروا والصحيح ما أثبتناه: )م(و) ق(في  -)  105
  كأن): م(في  -)  106
  .شامل): ق(في  -)  107
  .البقول): ق(في  -)  108
  .أي ساقطة): ق(في  -)  109
  .باإلسناد): ق(في  -)  110
  .إحدى): ق(في  -)  111
  .أي  و طارىء عليه أي غير مالزم لهن ما بين المعوقتي): ق(في  -)  112
  .خالف): ق(في  -)  113
  .األلف ساقطة في إسناداً): ق(في  -)  114
  .للمجاز): ق(في  -)  115
  .وسمي): ق(في  -)  116
  .مجازياً): ق(في  -)  117
  .أي وللفعل): ق(في  -)  118
  .مافي) م( ساقطة و في ):خ(في  -)  119
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 تلك )120( )تفصيل(ىل إ مث أشار  ، كمريض ومرضى،مجع شتيت خمتلفة: أي

 واملفعول يهما ف لوقوعه،يالبس الزمان واملكان:  بقوله،تضمنها التعريف  اليت)121()املالبسات(

   .طالقاإلليه املفعول عند إ )122()ينصرف( يألنه الذ، املفعول به فاملراد لوقوعه عليه

  يف)123()دخالً(ألن له ،  عاديا أو عقليا أو شرعياالسببو ،احلرفولو بواسطة  :أي

 )125()لفاعل يف املبين اىلإ( كما يسند )124()منها(ىل كل إحصوله وكذا يالبس املصدر فيسند 

   .للفاعل حقيقة

ض مث األر خلقت :حنو  يف املبين له كذلك)126 ()به(واىل املفعول ، رضاألخلق اهللا : حنو

ىل الزمان جمازا إسند أ فيما بين للفاعل و،اره صائم: حنو: ز العقلي فقالمثلة ااأ يف :شرع

، ور جار ،ليه صائمإسند أو، قيم الزمان مقامهأ فحذف املبتدئ و،زيد صائم يف اره، صلاألو

صل املاء واأل )129( )ذ النهر مكان جري املاءإ( )128 ()مكان( إىلسند أ للفاعل و)127 ()بين(فيما 

ذ إ. ىل املفعول بهإسند أ فيما بين للفاعل و)131() يشة راضيةيف ع()130( ]قال تعاىل[، جار يف النهر

  .سندأ و،م املفعول مقامهيفحذف املبتدأ وأق، صل هو راض عيشتهواأل، العيشة مرضية

  

  

  

  

                                                 
  . النسخفي األصل ساقطة واإلكمال من بقية –)  120
  .المالبسة):خ(في  -)  121
  .يصرف): م(في  -)  122
  .دخوال: في بقية النسخ  -)  123
  .منهما): خ(و ) ق(في  -)  124
   . في األصل ساقط و اإلآمال من بقية النسخ–)  125
  .له): ق(في  -)  126
  .يبني): ق(في  -)  127
  .في بقية النسخ للمكان –)  128
  .مع اختالف في سياق الكالم) وإذ ألقى مكان جرى الماء(كذا ورد ه): ق(ما بين المعقوفتين في  -)  129
  .إضافة اقتضاها السياق -)  130
  )) فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية(( وهي قوله تعالى. 07سورة القارعة، اآلية  -)  131
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 يف اًروفظ يف اآلية فقد جعل الفاعل م)132()وأما(ليه إ حذف املضاف دعى، بليه الرضإ 

  .ليها راضيةإند مث أس .العيشة مبالغة

،  بواسطة يف، املفعول بهإىل وأسند )134()للفاعل(الفعل املبين   يف)133()باطحاال(وسالت 

إىل   وأسند الفعل، مث حذف الفاعل،فحذف اجلار توسعا )135()األباطح( ألصل سال املاء يفاو

   .املفعول

  .)137( ) وأخرجت األرض أثقاهلا ()136( ]قال تعاىل[

ففعل به كما ( أثقاهلا  واألصل أخرج اهللا من األرض،بواسطة من )138()للمفعول(فيما أسند 

فيها من  ماي  أ، متاع البيت)140()وهو(مجع ثقل بفتحتني ، األثقال )139( ) قبلهيلذ افعل يف

 )143 ()احلقيقة(  واملنبت يف،يأسند للسبب العاد )142()فيما( ،وأنبت الربيع البقل )141()نئالدفا(

  .اهللا تعاىل هو

 العملة هو األمر والباين حقيقة )145()العادي ()144 ()للسبب(  فيما أسند،دينةوبىن األمري امل

  . التعريفاليت تقدم ذكرها يف والقرينة

  

  

  

  

  
                                                 

  .و ما) ق(في  -)  132
  .االبطح): ق(في  -)  133
  .لفاعل): ق(في  -)  134
  .طحاالب): ق(في   ) -)  135
  إضافة اقتضاها السياق -)  136
  .2: سورة الزلزلة، اآلية -)  137
   .إلى المفعول): ق(في  -)  138
  ).ففعل فيها كما فعل في الذي قبلها(ما بين المعقوفتين ورد هكذا ): خ(و) ق(في  -)  139
  .هو): ق(في  -)  140
  .الدفاين) مخ(في  -)  141
  .في ما): ق(في  -)  142
  .حقيقة): م(و) خ(و) ق(في  -)  143
  .لسبب): ق(في  -)  144
  .العادي ساقطة): خ(في  -)  145
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 ]4/ظ[

  

بعد )146()يرده( هل هو موحد أو ،يعلم حاله  الي الذ:يأ لفظية كقول جمهول احلالما إ

ن ا) 149 ()فقوله( )148()رين اهللا على كل شيء قدإ()147 (]قال تعاىل[ .أنبت الربيع البقل :قوله

 ما  غريىلإ ، الربيع إىلنباتاإلسناد إأن   على أنه أراد، لفظية)150 ()قرينة( ،اهللا على كل شيء قدير

  .هو له

   وهو يف قصره،األمري اجلند )151 ()هزم(: وكقولك     

 ) عطف علىمعنوية( ماإو، ليه جمازإ  //سناد اهلزمإ قرينة على أن ، قصره وهو يف:فقولك

  .ما لفظيةإ )152(

ـ ذ يعلم من حاله أن      إ. من املوحد  ، أي أنبت الربيع البقل    األول كصدور جمـازى   ناداإلس

  .)153 ()تعاىل(العتقاده أن املنبت حقيقة هو اهللا 

حمبتـك  : كقولـك ،  مع املسند  ليه املذكور إاملسند  ب : أي ،باملذكور ستحالة قيام املسند  اوك

  . باحملبةيليك لظهور استحالة قيام اإيب  )154 ()تءجا(

  

  

  

                                                 
 الجاثية )الدهر ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال  وقالوا (وهي كلمة عربية مأخوذة من اآلية : نسبة إلى الدهرية: دهري -)  146

ولم يسلموا بما جاءت به األديان الحقة . الق العالم والغاية اإللهية، وتطلق على أولئك الذين أنكروا  االعتقاد في اهللا وأنكروا خ23: آية
فهم أشبه بما يسمى اليوم . وأبديته وما يحدث في العالم إنما يحدث بقوانينه الطبيعية  والبعث والعقاب وتقول بقدم العالمةكالشرائع السماوي

.  النظام شيخ المعتزلة في العراق وقد خصص جزء كبيراً في الرد عليهمالماديين أو الطبيعيين هذه الفرقة كانت موجودة على زمن إبراهيم
، ودائرة المعارف )ت.د(العاشرة، : أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط: لـ. 221/222:  ص03أنظر ضحى اإلسالم ج 

لـ أبي . 155: ، ص18: البن عبد البر جوالتمهيد.  لبنان-دار المعرفة، بيروت ) ط.د/ت.د(، 337/338/339:، ص9:اإلسالمية ج
:  المغرب، طبعة سنة–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : هـ، دار النشر463: عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري ت

 بن أحمد بن محمد: لـ. 105: ،ص6: ومحمد عبد الكبير البكري، وسير أعالم النبالء ج–مصطفى بن أحمد العلوي : هـ، تحقيق1387
  .           هـ1413:  لبنان، طبعة سنة–مؤسسة الرسالة، بيروت : هـ، نشر778: عثمان قايماز الذهبي ت

  إضافة اقتضاها السياق -)  147
اهللا لذهب  يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء (، وبداية اآلية 20: البقرة، اآلية: سورة -)  148

كما وردت في سور أخرى بنفس اللفظ في نهاية كل  (148:  واآلية 109:    وكذلك اآلية)بسمعهم وأبصارهم إن اهللا على كل شيء قدير
   01 وفاطر اآلية 20 والعنكبوت اآلية 45 النور اآلية 77، والنحل اآلية 165آية، حيث وردت في سورة آل عمران اآلية 

  .فقول): م(في  -)  149
  .ساقطة): ق(في  -)  150
  ).  هزم(استدركها الناسخ في الهامش وأكدها  -)  151
  ).عطف(كتب فوق معنوية وعلى لفظة ): ق(في  -)  152
  .تعالى محذوفة): خ(في  -)  153
  .كتبها الناسخ جاءت دون همزة) مخ(في  -)  154
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 ]5/و[

ليتأتى (  الكلمة وعدل عنه هنا     وأما يف  : بقوله ،ليه فيما تقدم  إ وهو املشار    ،وأما ااز املفرد  

  .اخل...   املستعملةمة تعريفه  بالكل)155()له

ال أنه ليس إصحيحا   وهو وان كان،ال لعرفه باالستعمالإ و،  تعريفهليكون جاريا على املشهور يف
  امسا)157 ()الكلمة(فهو  ،سنادإل ابقوله يف )156 ()األنسب(ه نقدم مبا تقدم أل وعرب فيما ت،املشهور

  فال توصف بااز كما ال،الكلمة قبل االستعمال )158()خرجت( املستعملة، فعال أو حرفا أو
  )159() أوال خرج احلقيقةوضعت له معىني أ (ما غري يف ،توصف باحلقيقة

 )161()وضعاً(منهما  لكل )160()ألنه وضع (،اجلارية رة أو الباص وعني يف، احليوان املفترسيفكأسد 

 توضع له مل )162()يوالذ(،  وضعت الكلمة لهي الذ// ألجل مناسبة بني املعىن:ي أ،لعالقة، أوليا

فخرج ، ال بد حينئذ من اعتبارها ومالحظتهاف ،العالقة )163()هو(ستعمال الفاحلامل على ا

  .ن وجدت فيه عالقةإ و)164()الغلط(

فنطقت   فغلطت ، أردت أن تنطق بالرجل الشجاع     ، رجال شجاعا  )165()به(  تريد ،ت أسداً رأي: حنو
 لعـدم   ،الستعمالك علة)168 ( )هنا ليست ( العالقة   )167 ()ألن( )166( )ااز فليس هذا من  ( ،باألسد

وضـعت    مـا   رادةإ أي   )169 ()رادةإ(عن    صارفة ي أ ،مانعة حالية أو مقالية     مع قرينة  مالحظتها
  .ج الكناية خر،الكلمة له

  
املوصوف  فالنجاد، ةمن طول القام  الزمه، فان املراد بطول النجاد،زيد طويل النجاد: حنو

 ) 172 ()يوه(،ة مع قرينة حاليةقلعال )171()له(وضعت   غري ماكلمة مستعملة يف)170( )بالطول(

                                                 
  ).ليتأت تعريفه(ما بين معقوفتين ورد هكذا ): ق(في  –)  155
  .سبأن): ق(في  -)  156
  .كلمة): ق(في  -)  157
  .خرج): م(و) ق(في  -)  158
  ).في غير ما وضعت له أوالً خرج الحقيقة(ورد هكذا ): ق(في  -)  159
  .  ألنها وضعت): ق(في  -)  160
  .               ساقطة): خ(في  -)  161
  والتى         ):م(في  -)  162
  .ساقطة): ق(في  -)  163
  .اللفظ): م(و. العلم): ق(في  -)  164
  ).خ(وهي من ) م(و).مخ(به ساقطة في  -)  165
  .  فليس هذا بمجاز): م(أما في ) فليس هذا المجازا): (خ(و) ق(في  -)  166
  .أن): خ(و) ق(في  -)  167
  ).ليست هنا(وردت هكذا ): خ(و) ق(في  -)  168
  ارادته): م(في  -)  169
  .بطول): خ(و) ق(في  -)  170
  ساقطة  ): خ(و) ق(في  -)  171
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 ]5/ظ[

 مع طول عالقة السيف  وهو،ياحلقيق رادة املعىنإمتنع  ال .)173()القرينة(ال أن هذه إاملدح 

  .)174()الكناية(

، فاستعارة  واازىي بني املعىن احلقيقاملشاة  عالقة اازي أ،تهن كانت عالقإف

 الرجل فانه استعمل يف،  يرمىسداً أ قولنا رأيت يف، كأسد)175()املشاة(عالقته  فاالستعارة جماز

فشبهنا الرجل باألسد ، والشجاعة هي وجه الشبه،  الشجاعةيف الشجاع والعالقة بينهما املشاة

 )يأ( ،غريها )176()عالقته( ن كانتإوواستعري لفظ أسد للرجل، . يف كل جبامع الشجاعة،

   )178 ()كالسببية( .ري املشاةغ//)177(

  غري مايف، فلفظ الغيث كلمة مستعملة،  سببه الغيثي النبات الذي أ،رعينا الغيث: حنويف 

 ، هو املطريالذ ي احلقيق)179 ()معناه(رادة إمن  ، لعالقة السببية مع قرينة مانعة،وضعت له

  . )181()املسببية و( ، قوله رعينا ألن الرعي للنبات )180()وهي(

  

  

  

فقد أطلق املسبب   ،  مسببا عنه ( كون النبات ي  )182()نباتا أي غيثا  (أمطرت السماء    :  حنو يف

 أي  ، املـزادة  يأ )184()الراوية(شربت من   :  حنو  يف ااورة و  )183()قبله  عكس ما  ،وأريد السبب 

        . يوضع فيه املاء للسفري الذ)185()اجللد(

                                                                                                                                                         
  وهو) ق(في  -)  172
  .ساقطة): ق(في  -)  173
  .كناية): ق(في  -)  174
  عالقة): ق(في  -)  175
  مشابهة): ق(في  -)  176
  .أي ساقطة): ق(في  -)  177
البقرة ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه(السببية و هي أن يطلق لفظ المسبب و يراد السبب كما هو الحال في المثال و منه قوله تعالى  –)  178

  .شهر ال يشاهد و إنما الذي يشاهد هو الهالل الذي يظهر أول ليلة في الشهر، فإطالق الشهر عليه مجاز مرسل عالقته السببية و ال. 184:االية 
 ).معناه(ثم كتب في الهامش مصححاً هكذا )  معني(كتب الناسخ أوالً ): م(معناه وفي ): ق(في )  179
  .وهو): ق(في  -)  180

لـ .150: ، فهو مجاز عالقته المسببية، أنظر تلخيص المفتاح، ص)أمطرت السماء نباتاً: (سم مسببه نحوتسمية الشيء با:  المسببية- -)  181
م، المكتبة 2002/هـ1423: األولى، سنة: يسين األيوبي ط: هـ، قرأءة وتقديم د739: جالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ت

  .   العصرية للطباعة والنشر بيروت لبنان
 .ما بين المعقوفتين ساقط ) ق ( في–)  182
 ).مسبب عنه فقد أطلق المسبب وأراد السبب عكس ما قبله(ما بين المعقوفتين ورد هكذا ): ق( في -)  183
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 ]6/و[

  لعالقة، باسم جماورهيء ففيه تسمية الش، حيملهي اسم للبعري الذ، األصلوهي يف

  .)186()ااورة(

 ، أناملهم يأ)189( )  آذام جيعلون أصابعهم يف   ()188( ]قوله تعاىل [:  حنو يف )187()والكلية(

   .الكل على البعض طالقإففيه 

 أي وهو   رادة الكل إطالق البعض و  إففيه    )190()الرقيب( ي أ ،رأيت العني  : حنو يف البعضية و

 يطلق على الكل من بـني األجـزاء         ي ويشترط أن يكون اجلزء الذ     ،هؤ العني جز  )191()ذإ(الذات  

  .طالقإ فال جيوز ،اختصاص باملعىن املقصود)192()مزيد(

 وآتوا اليتامى ()193( ]قوله تعاىل[:  حنويف كان واعتبار مااليد على اجلاسوس : حنو

 )196()لعالقة( ، البالغاستعمله يفف ،ال أب لهي  الذ)195()ن اليتيم حقيقة الصغريإف()194()أمواهلم

  )197( )ليهإل ؤوماي( اعتبارو ،كان عليه قبل البلوغ اعتبار ما

 إىل يـؤول  ، عـصريا ي أ)  أعصر مخراأراينإين   (:)199(] قوله تعاىل[)198 ()حنو( كما يف

 أهـل  يأ)202( ) فليدع ناديـه ( )201 (]قوله تعاىل[: حنويف//  )200()ليةحملكا( وحنوها كونه مخرا

                                                                                                                                                         
فولوا فاترا مشيهم كروايا الطبع همت : هي المزادة ويسمى البعير راوية على تسمية الشىء باسم غيره ولقربه منه قول لبيد: الراوية -)  184

والراوية هو البعير أو البغل أو . ويقال للضعيف الوادع ما يرد الراوية أي أنه يضعف عن ردها على ثقلها لما عليها من الماء بالوحل
أنظر : اللسان .قال والعامة تسمي المزادة راوية وذلك جائز على اإلستعارة .الحمار الذي يستقى عليه الماء والرجل المستقي أيضا راوية 

 ) .روى(مادة 
 .       بسبب تآكل الورقةالجلد ساقطة): م( في -)  185
 .بالمجاورة): م( في -)  186
نشر دار النهضة العربية للطباعة . تأليف الدكتور عبد العزيز عتيق. 160:  أنظر علم البيان، صفحة–تسمية الشيء باسم كله :  الكلية-)  187

   م1985/هـ1405:  لبنان، سنة–والنشر، بيروت 
  اقتضاه السياق ترتيب-)  188
 .19 سورة البقرة، اآلية -)  189
أو الربيئة وهو الشخص يطلع على عورات العدو في مكان عال، وأطلقت العين عليه ألنها هي المقصودة في كون الرجل :  الرقيب-)  190
 .       150: أنظر المفتاح، الصفحة: بيئة

 .    إذا): ق( في -)  191
 مزية    ): م( في -)  192

  .تيب اقتضاه السياقتر -)  193
  . من سورة النساء2مطلع اآلية  -)  194
  )فان اليتيم حقيقة في الصغير:(  )م(اليتيم في الحقيقة، وفى): خ(في  -)  195
  والقرينة     ): م(والعالقة، وفى ): ق(في  -)  196
  .مايول إليه): مخ(في  -)  197
 .نحو ساقطة): ق(في  -)  198

 .36 سورة يوسف، اآلية -)  199
يريدون ماءه )) جرى الميزاب: (( أيضاً فيما إذا ذكر لفظ المحل وأريد الحال فيه، نحو قولهم) المجاز المرسل(من عالقات  : المحلية-)  200
  :]وقوله تعالي[يريد المجتمعين فيه، . 17:  العلق اآلية )فليدعوا ناديه(: ]وكقوله تعالي[
أي حذف المضاف، ) مجاز الحذف(وقد يكون هذا من . أطلق لفظ القرية، وأراد سكانها، . 82:  يوسف اآلية) واسأل القرية التي كنا فيها (
ماء الميزاب وأهل النادي وسكان القرية، بدوي طبانة، معجم البالغة العربية، دار المنار للنشر والتوزيع، جدة ودار الريفاعي للنشر : أي

      .  182: م، ص1988/هـ1408، 3:والطباعة والتوزيع الرياض، ط
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ـ  ()205( ]قوله تعـاىل  [:  حنو  يف )204()احلالية(أو   )203()الس( ي والناد ،ناديه  )  رمحـة اهللا   يفف
 عكس  ، وأراد احملل  ، فقد أطلق احلال   ، النعمة )208()يأ( ،الرمحة  حتل فيها  )207()اليت( اجلنة   يأ)206(

ـ    :ي أ ،ألنه أرسل   يسمى بذلك  يأ) () 209از مرسل  ( ،قبله ما ن  إ )210 ()الـدعاء ( ن أطلـق ع

 ،بعالقـة خبـالف االسـتعارة     ) 213 ()التقيـد ( به أو عن    املشبه )212 ()جنس( من   )211 ()املشبه(

  .  املشاة فقط)214()فعالقتها(
  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
  . إضافة اقتضاها السياق -)  201
 .17 سورة العلق، اآلية -)  202
  ).المجس دون الم ثم استدركها ووضع بدلها المجلس ( الناسخ هكذا )مخ( كتبها في -)  203
وأما  { ]تعالىقوله [: لما بينهما من المالزمة، نحو) المحل(وأريد ) الحال(وذلك إذ ذكر لفظ ) المجاز المرسل(من عالقات   الحالية-)  204

خذوا ( ]وقوله تعالي[ 107: أي في جنته التي تحل فيها الرحمة، آل عمران، اآلية}الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا هم فيها خالدون
  :  أي لباسكم لحلول الزينة فيه، فالزينة حال، واللباس محلها ونحو قول الشاعر31: األعراف اآلية:  السورة)زينتكم عند كل مسجد

  .   هل أنت من شرك المنية ناج؟*    قل للجبان إذا تأخر سرجه                              
 .182: أنظر بدوي طبانة، معجم البالغة، ص.     يريد إذا تأخر فرسه، والسرج حال والفرس محل له

  إضافة اقتضاها السياق-)  205
 .107: أل عمران، اآلية:  سورة-)  206
  .الذي كتبها ) ق( في –)  207
 .أو): ق( في -)  208
 .فمجاز مرسل): م(مجاز أرسل وفي ): ق( في -)  209
 . و الصحيح ما أثبتناهدعاءا): ق( في -)   210
 .األشبه): ق( في -)  211
 .من غير) ق( في -)  212
 . في بقية النسخ التقييد–)  213
 . في بقية النسخ فعالقته-)  214



 - 64 - 
 

  

  

 

  فصل

   )215()عليها  بقطع النظر عما يطرأيأ(بالذات   تقسيم االستعارةيف

 ويقال ،ما مكنيةإو،  ويقال مصرحة أيضا)216()التصريح( إىل نسبة ،ما تصرحييةإرة ااالستع

 تطلق، التصرحيية هي اليت صرح فيها )219()االستعارة( و)218 ()يليةيخت(ما إو )217()أيضا(بالكناية 

  .)220()الظرفية(ول تظهر األرادة بإ و، كما تطلق على اللفظ املستعمل،االستعارة على االستعمال

 )223()باللفظ( :)222()أيضا.(بذكر املشبه به .)221()به( املصرح ،هي لفظ املشبه بهإال لقال و

   . من أركان التشبيه سواه،يءمن غري أن يذكر ش )224()أي( ،الدال عليه فقط

وهو لفظ ، املشبه به فقط )225()ء منيش(نه صرح فيه بذكر إف،  رأيت أسدا يف احلمام:حنو

 ،يف كل )227()اءةاجلر( جبامع ،يقال شبه الرجل الشجاع باألسدوتقريرها أن  )226()األسد(

    .استعارة تصرحيية ، وهو لفظ أسد للرجل الشجاع.واستعري اللفظ الدال على املشبه به

  
  
  

                                                 
  . ساقط في األصل و اإلكمال من بقية النسخ–)  215
  للتصريح): خ(و) ق( في -)  216
  ساقطة ): مخ( في–)  217
وقد سماها العلوي اإلستعارة الخيالية الوهمية، فهي أن تستعير لفظاً داالً على حقيقة خيالية تقدرها في الوهم، ثـم تردفهـا                     :  التخييلية -)  218

  :بذكر المستعار له إيضاحاً لها وتعريفاً لحالها، كقول
          ]الطويل[: أرطأة بن سهية

  هريق شبابي و استشن أديمي*   فقلت لها يا أم بيضاء إنني  
ألن الشن هي القربة اليابـسة، فكـأن        ) استشن أديمي (لما ف الشباب من الرونق والطراوة التي هي كالماء ثم عقبه بقوله             ) هريق شبابي : (فقال

المعجم المفصل في علوم البالغـة و البـديع والبيـان           . ة التخيلية أديمه صار شناً هريق ماء شبابه، فصحت له االستعارة من كل وجه وخاص            
  .   99: ص. م1992/هـ1413: ط.  لبنان–والمعاني، تأليف أنعام فوال عكاوي مراجعة شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت 

  .فاالستعارة): م(و) ق( في -)  219
 .خطًأ) فيه(  أعاد ساقطة ولعل الكاتب في األصل كتب الظرفية ثم): ق( في -)  220
  ).م(و في ) مخ(ساقطة في:  به-)  221
  ساقطة):مخ( في–)  222
  .أي اللفظ): ق( في -)  223
  .ساقطة ) م( في –)  224
   . ساقط في األصل و اإلكمال من بقية النسخ–)  225
  .أسد ) م(و ) ق( في –)  226
  .أة الجر) ق( في –)  227
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 ]6/ظ[

  
  

 الذي استعري ،اللباس )230()مبرتلة( ألنه )229()اللفظ(ستعارة واال )228()املعاين(فالتشبيه بني 

 االستعارة و .رادة األسد احلقيقي إ قرينة مانعة من،يف احلمام وقولنا ،غريه فألبس .//أحد من

 بذكر .فيها ذكر املشبه بهمل يذكر ، أي  طوي اليتيه )232()املخفية( )231()هي( : أياملكنية

  . من لوازمهيءش

سوى  من أركان التشبيه فلم يذكر فيها ،سببية أو مبعىن مع  والباء، لوازم املشبه به:أي

 ذلك الالزم الدال )234()به(ه  للمشب ذلك الالزم)233 ()ثباتإ( هي ،التخييلية واالستعارة املشبه

 ولذا مثل ،ال تنفك عنها. مالزمة للمكنيةلية ي التخي: أيفهي للمشبه .املشبه به استعارة لفظ على

  :  مبثال واحد بقوله)235()هلما(

 من هذا ،فيهما وتقرير االستعارة ،بفالن أي علقت ، بكسر الشنيأظفار املنية نشبت: حنو

 يف كل من ، أي جبامع اغتيال النفوس.بالسبع يف االغتيال ، املذكورةشبهت املنيةاملثال أن يقال 

مث لمنية أي قدر استعارته هلا  أي ل،اسم السبع هلا واستعري.  وضرار بني نفاع)236()تفرقة(غري 

 أو ذكر االسم بناء ، مبعىن املذكور. بناء على أن الذكر،ذكر اسم املشبه به: أي،  ذكرهبطو

 )237()حلاقإ(ذ الكناية إأي متلبسة باخلفاء ، استعارة بالكنايةوقوله .نه باق على مصدريتهأعلى 

  استعري  )238()كقوله(.معمول

  

  

                                                 
  .المكاني و هو تحريف واضح): ق(في  -)  228
 .للفظ) م (  في-) 229
  .منزلة): ق(في  -)  230
  .ساقطة في األصل -)  231
  .الخفية): ق(في  -)  232
  .ذكر): ق(في  -)  233
  ).خ(وهي من )مخ(به ساقطة في -)  234
  .لها): خ(في  -)  235
  تفريقه): م(في  -)  236
  .في بقية النسخ الخفاء -)  237
  .لقوله): م(و) ق(في  -)  238



 - 66 - 
 

 ] 7/و[

  

  

 ،املشبه به على ذكر أي عليه  له)240()العلة( قوة  يف.طوى  عطف على)239()ودل(وقوله 

   .املكنيةقرينة   هوي الذ،األظفار الزمه وهو)241( )بذكر(

  .)242(التفتازاىنقال احملقق 
ال إ ،كاستعارة األسد للرجل الشجاع، استعارة السبع للمنية //أظفار املنية فاملقصود من قولنا

 )243()لتنتقل( وهو األظفار ،بل اقتصرنا على ذكر الزمه، السبع  أعىن،أنا مل نصرح بذكر املستعار
لفظ السبع الغري املصرح به واملستعار منه هو  عار هو كما هو شأن الكناية فاملست، املقصودإىلمنه 

 وأما لفظ للمنية ختييلية( األظفار )244()واثبات( هو املنية ، واملستعار له،املفترس احليوان
قد استعري للمشبه ) 246( )فألنه(ثبات استعارة إلأما كون ا( حقيقته  فهو مستعمل يف)245()األظفار

  . اخليال يوقع يف: أي، فألنه خييل،وأما كونه ختييلية ) به بهخيص املشي ثبات األمر الذإ )247()أي(
  ثباتاإل منا هو يفإ وقد علمت أن ااز )248()به(ن املشبه من جنس املشبه إلذهن ا :أي

ثبات إ ك. احلقيقة جماز عقلييف )249()فالتخييلية(،  ليس هو له،يء لشيءثبات شإ: أي
  . وان الزم املشبه به،للربيع )250()نباتاإل(

  
  

                                                 
  .)ودل(الواو ساقطة من ): ق( في -)  239
  . و اإلكمال من بقية النسخساقطة) مخ( في -) 240
  .      فذكر): ق( في -)  241
 هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاني من كبار علماء العربة والبيان وعلم الكالم والمنطق ولد بتفتـازان بخرسـان،                        -)  242
: ور لنك إلـى سـمرقند فعـاش بهـا فتـرة حتـى تـوفي سـنة                 هـ واألرجح األول وعاش بسرخس ثم أبعده تيم       722هـ وقيل   712: سنة

كان التفتازاني عالماً مشهوراً في علوم النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق وعلـم             . فدفن بها ) سرخس(ثم حمل إلى    . م1390/هـ793
 كتب الكالم والمنطـق، والحـديث عـن         وتناول في .الكالم بلغ منزلة عظيمة في تلك العلوم حتى عال شأنه وذاع صيته، كما اشتهر بالتصوف              

تهذيب المنطق، المطول في    : وقال عنه إنه نقيض الحكم له مؤلفات غزيرة منها        ) فصوص الحكم (التصوف وابن عربي خاصة، وعارض كتابه       
ربعين النوويـة،   النحو، مقاصد الطالبين في البالغة، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في األصول، شرح الشمسية في المنطق، ورح األ                  

  .                         4/219:وغيرها، أنظر ترجمته في األعالم للزركالي، ج
  .  لننقل أو لتنقل): م(المنتقل أما في ): ق( في -)  243
  . ساقط):ق( في -)  244
ة تخيلية أما كون االثبات استعارة وإثبات األظفار للمنية استعار(ما بين المعقوفتين ورد هكذا مع بعض التقديم والتأخير ): ق( في -)  245

 ). فألنه قد استعيرا للمشبه إثبات األمر الذي يخص المشبه به
وإثبات األظفار للمنية استعارة تخيلية أما كون االثبات استعارة (ما بين المعقوفتين ورد هكذا مع بعض التقديم والتأخير ): ق( في -)  246

  ). ذي يخص المشبه بهفألنه قد استعيرا للمشبه إثبات األمر ال
 . ساقطة ) : م(و) مخ( في–)  247
  .ساقطة): م( في -)  248
  .في التخيلية): ق( في -)  249
  )كإثبات اإلنبات(كتب الناسخ في البداية كالنبات للربيع ثم تراجع ووضع إشارة فوقها واستدرك الخطأ في الهامش هكذا ): ق( في -)  250
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 املكنية وتفصيل املذاهب يف )252()القوم(مذهب  )251( )هو( حقيقته وهذا  مستعمل يف
 احلقيقة الرسالة يف) 254 ()هذه( جعلت اليت )253()السمرقندية( مذكور يف والتخييلية وما يتعلق ما

  .مقدمة هلا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
*  *  *  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .ساقطة): ق(في  -)  251
  .ساقطة): ق(في . غيينيعني البال –)  252
هـ فقيه وعالم باللغة واألدب والرسالة السمرقندية من كتبه وله أيضا  بلوغ 1483لألمام أبى القاسم الليثى المتوفى سنة :  السمرقندية-)  253

: ة األولى، سنةيوسف الصميلي، الطبع:  ضبط وتدقيق وتوثيق–أحمد الهاشمي :  لـ262:األرب من كالم العرب  انظر جواهر البـالغة ص
  .يعني البالغيين.   لبنان–نشر المكتبة العصرية، بيروت . م1999/هـ1420
   هي الرسالة): خ( في –)  254
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 ]7/ظ[

 
 
 
 
 
 
  

  فصل
  

  بعدن قرنتإستعارة اال )257( ومطلقة)256( وجمردة)255( مرشحةإىل.  تقسيم االستعارةيف

 يعد يعطى من قولنا الياء فال  بكسراملعينة وكذا بعد  // املانعةالقرينة )258( )متام االستعارة بذكر(

  . بعد متام االستعارة  جتريدا ألا قرينة معينة. احلمام يعطىرأيت حبرا يف

املستعار منه  )259()املشبه به(سب  ينا، أييالئم يء بش: أيمبا احلمام  هي يفاليت. باملانعة

 رأيت أسدا يف: حنو  املالئم )260()بذكـر( أي تقويتها ، تسمى بذلك لترشيحها: أيفمرشحة

،  من شعر األسد على منكبه)262()تلبد(  وهي ما)261()كسدرة(كعنب مجع لبدة ، احلمام له لبد

ن قرنت مبا يالئم إو ستعار منه من مالئمات امل: له لبد ترشيح ألنه:وقوله . احلمام قرينة يف:فقوله

   .املستعار له فمجردةاملشبه 

                                                 
بالهدى   فما ربحت   أولئك الذين اشتروا الضاللة(: نحو قوله تعالى) أي المشبه به(وهي التي قرنت بمالئم المستعار منه: مرشحة-)  255

من باع دينه : الربح  والتجارة ونحو ثم فرع عليها مايالئم المستعار منه من.تعير الشراء لألستبدال واالختياراس] 16:البقرة [)تجارتهم 
  المالئم وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها  بذكر, بدنياه لم تربح تجارته

يح فيه إثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه، إال          أن يكون الترشيح تخييلياً مثل ما ذكره فيه، أن الترش         (أو الترشيحية كما عرفها السكاكي          
  .100: ، أنظر المعجم المفصل، ص)أن التعبير عن المشبه ف التخييلية بلفظه الموضوع له وفي الترشيح بغير لفظه

ب المستعار له، رأيت بحرا على فرس يعطى فيعطى تجريد ألنه يناس: نحو" أي المشبه " هي التى قرنت بمالئم المستعار له:  مجردة -)  256
وسميت بذلك لتجريدها عن بعض المبالغة لبعد المشبه حينئذ عن المشبه , ونحو اشتر بالمعروف عرضك من الذي, الذي هو الرجل الكريم

  .272:انظر جواهر البالغة ص. وذلك ببعد دعوى االتحاد الذي هو مبنى االستعارة, به بعض بعد
          ] الكامل[:     فقد استعار كثير عزة في   قوله. وهي ما قرنت بمالئم المستعار له) التجريدية( أو       وذكر العباسي اإلستعارة  المجردة

  .علقة لضحكته رقاب المال*  غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً  
 .        97: كثير العطاء، أنظر المعجم المفصل، ص: أراد عمر الرداء أي: الشرح
:         أو ذكر فيها  مالئمها معا كقول زهير] 25:الرعد [) ينقضون عهد اهللا (: ]قوله تعالى[: تقترن بمالئم أصال نحوهي التى لم :  مطلقة-)  257

  .له لبد أظفاره لم تقلم*    لدى أسد شاكى السالح قذف   
  272:      انظر جواهر البالغة، ص

  .  ما بين المعقوفتين ساقطة): ق( في -)  258
 .ساقطة) ق(أما في األصل و ) خ(قوفتين ورد في  ما بين المع-)  259
  .بذلك): ق( في -)  260
  .كسدة): ق( في -)  261
  .متلبد): خ( في -)  262



 - 69 - 
 

  ]8/و[

  

  

  

  

عن بعض املبالغة ملا فيه من ضعف دعوى االحتاد  )263()لتجريدها( تسمى بذلكيأ

  . )265()ستعارة عليهاالبنيت ()264()يالذ(

.  له سالح جتريد ألنه من مالئمات املستعار له        : فقوله . احلمام له سالح   يف  رأيت أسدا  :وحن

 فمطلقـة  ، وال املستعار لـه    ، وان مل تقترن مبا يالئم املستعار منه       ،ي أ الإو ،لرجل الشجاع ا وهو

املستعار  و،منه عارــــمالئمات املست  بشيء من )266()التقيد( لىع طالقهاإلتسمى بذلك   ،يأ

  .له

  أكثر:ي أ، أبلغ التشبيه يف الشتماله على متام املبالغةوالترشيح،  احلمام رأيت أسدا يف:حنو

طالق اإل :يطالق ألإل  نعت)267()بلغاال(،  التشبيه املشتمل على املبالغة يف//طالقإمن  ،مبالغة

، التجريد  التشبيه وقد جيتمع الترشيح واملبالغة يف  املشتمل على ضعف،من التجريد هو أبلغ يالذ

         :كقوله  قوة املطلقةفتكون االستعارة يف

 ] الطويل[   

  .)268(ظفاره مل تقلم أله لبد      *قذف مشاكي السالحأسد لدي 

  

                                                 
 )التجريد المشبه(كتبت ): ق( في -)  263
 . كتب الناسخ في البداية التي ثم تراجع وكتب فوقها الذي-)  264
 ).الذي في االستعارة) (خ(أما في ) في االستعارة(كتبت هكذا ): م(و) ق( في -)  265
 .التقييد): م(و) خ(و) ق( في -)  266
األبلغ نعت لإلطالق الذي هو أبلغ من التجريد المشتمل على ضعف المبالغة في التشبيه وقد ( ورد هكذا ) ق( ما بين المعقوفتين في -)  267

  :يجمع الترشيح والتجريد فتكون االستعارة في قوة المطلقة كقوله
 ).له لبد أظفاره لم تقلم*            لدى أسد شاكي السالح قذف                   

   هذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى، التي مطلعها-)  268
  بحومانة الدراج فالمتثلم*                          أمن أم أوفى دمنة لم تكلــم 

نسبه في غطفان، وهو أحد الشعراء المقدمين في الجاهلية زهير وامـرؤ                 وهو زهير بن ربيعة بن قرط، والناس ينسبونه إلى مزينة وإنما            
القيس والنابغة وكان ال يعاضل في كالمه، وكان ال يمدح أحدا إال بما فيه وكان يضرب به المثل في تنقيح الشعر حتى سميت قصائده بالحوليات       

: م وكذلك في الشعر والشعراء ص     1999 -هـ  1399: ر الطبعة ، مطبعة دار بيروت للطباعة والنش     06،  05:  انظر ديوان زهير، الصفحة    –
ـ 73،74،75  -.  لبنـان  –م ، نشر دار إحياء العلوم، بيروت        1987/هـ1407: أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، الطبعة الثالثة، سنة          :  ل

 ).  ط.د/ت.د( ومصطفة أمين، –علي الجارم :  لـ171: والبالغة الواضحة ص
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ن إ ف،ن تساوياإ)269()و( وهذا ، اخل ترشيح ...جتريد وقوله لبد) شاكى السالح: فقوله

 بعد القرينة تنبيه على أن اعتبار الترشيح والتجريد:  وقولنا،بالزائد  فالعربة،خراآلى لحدمها عازادا 

قرينة  وال )271()جتريدا(قرينة املصرحة ) 270 ()تعد(قرينة فال  بذكر ال،االستعارة متام منا يكون بعدإ

 )273()جمردا(، باالستعارة لفظ املستعار من أن املراد )272()دفعا ملا يتوهم ترشيحا(املكنية 

لدفع التوهم  ذا ذكرإوالقيد ، من الترشيح أو التجريد تعترب )275( )وأن القرينة( القرينة) 274()عن(

ال إ ،يكون استعارة يقال أن اللفظ ال فع مااندف )276( )ةفائدي أ( كان يف ذكره فائدة

    .بعد القرينة يدق  إىل فال حاجة،القرينة )277()ذكر(بعد

  
  

  
  

  
  

* * *  
  

                                                 
 . الواو ساقطة):خ( في -)  269
 .تعد ساقطة): خ( في -)  270
  .التجريد): ق( في -)  271
 .ترشيحاً بما لم يتوهم): خ( في -)  272
 .مجرد): ق( في -)  273
 .على): ق( في -)  274
  .ساقطة): ق( في -)  275
 .ساقطة): ق( في -)  276
  . وأبقى على ذكر صححها على تمامبعدها) تمام ذكر(كتب الناسخ أوالً ):مخ( في -)  277
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 ]8/ظ[

  
  
  
 
 
 
 
  
  

  فصل
 ،اسم جنس للمشبه  اللفظ املستعارن كانإ )279()وتبعية( )278()أصلية( إىل ،ستعارةاال تقسيم يف

بوصف  )280()املشهور(  فيدخل العلم، ولو تأويال، على كثريين//الكلي الصادق اسم اجلنس هو

 ،بأنه موضوع للجواد، اشتهاره باجلود فانه يؤول بواسطة، بوصف اجلود املشهور )281()كحامت(

                                                 
 االستعارة األصلية هي التي تكون في أسماء األجناس غير المشتقة، ويكون معني التشبيه داخالً في المستعار دخوالً أوليا، وقد أوضح -)  278

  : السكاكي معناها بقوله
 المستعار له بالمستعار ووجه كونها أصلية، هو أن االستعارة مبناها على تشبيه. هي أن يكون المستعار اسم جنس، كرجل وقيام وقعود((     

  .وإلى ذلك ذهب ابن مالك والقزويني والسبكي والتفتازاني والسيوطي واالسفرايني وابن معصوم المدني والمغربي والعباسي)) منه
  .24: اإلسراء اآلية) واخفض لهما جنح الذل من الرحمة: ( ومنها قوله تعالي    
  )           الواثر: (وكقول البحتوري    

  إلى قمر من االيوان ناد*  ون التحية من بعيد  يؤد
  )  الطويل: (أو قول المتنبي في تشبيه ممدوحة    
  وإن ال مني  فيك السها والفرقد * أحبك يا شمس الزمان وبدره      
 .   95: أنظر المعجم المفصل ص    

لتبعية في الفعل وما يشتق منه على الفاعل أو المفعول كما في قول إن مدار قرينة االستعارة ا:  عرف العباسي االستعارة التبعية بقوله-)  279
 . ] البسيط [القطامي 

  ما كان خاطا عليهم كل زراد* نقريهم لهذميات نقد بها 
  ) الوافر(استعارة تبعية وكقول ابن المعتز ) نقريهم(قرينة على أن ) اللهذميات( فقوله 

  قتل البخل وأحيا السماحا*  لنا في إمام                                 جمع الحق
  يحسب السيف عليه وشاحا*                               ألف الهيجاء طفالً وكهالً 

  ))والشاهد فيه مدار قرينة االستعارة التبعية على المفعول فإن القتل واإلحياء الحقيقيين ال يعلقان بالبخل والجود
 معني التشبيه داخالً أوليا، بل هي ما تقع في غير أسماء األجنـاس كاألفعـال والـصفات المـشتقة منهـا                      هي أن ال يكون   : (( وقال السكاكي 
 .         97-96: ، أنظر المعجم المفصل، ص))وكالحروف

 .   الرجل الشجاع): خ(هو الرجل المعروف وفي ): ق( في -)  280
اذا , وادا شاعرا جيد الشعر وكان حيث ما نزل عرف منزله وكان ظفرا             كان ج .  هو حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج من طيء           -)  281

كعب بن امامة  وحـاتم  : وإذا ضرب بالقداح سبق وإذا أسر أطلق  قال أبو عبيدة أجواد العرب ثالثة           قاتل غلب وإذا غنم انهب وإذا سئل وهب       
: دار بيـروت للطباعـة والنـشر، ط   . 5/6/7/8/9/10: ترجمتـه فـي الـديوان ص     . م600: توفى حـوالي سـنة    .  طيء  وهرم بن سنان    

 هـ،  1494/م1974
 .   الرجل الشجاع): خ(هو الرجل المعروف وفي ): ق( في -
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 ،يكون حقيقة طالقه على املعهود إ)283()لكن(غريه  أو )282()هذا الرجل املعروف (سواء كان

  )284() املفترساحليوان( أن أسدا يتناول  كما،وعلى غريه يكون جمازاً

 ستعارةااله يف )286()ىفتجر( )285()جمازا( والثاين ،ول حقيقةاأل لكن ،والرجل الشجاع

   )287()حينئذ(

  

  

  

  

 أنه فرد من )288()ىدعا و( ، شبه هذا الرجل اجلواد حبامت،ا رجال جواد: أي،اامتح رأيت اليوم :حنو

لفظ  )290()واستعري( ،املفترسن الرجل الشجاع من أفراد احليوان  إ)289 ()الدعاء(  كما يف،أفراده

 مع أن ،املشتق يشمل )291()اجلنس( وملا كان اسم ،ستعارة تصرحيية أصليةا ،هذا الرجل، حامت

 ،باسم اجلنس  كأنه قال املراد، امسا غري مشتقيأ: لافق )292()بقيد( فسره ،ستعارة فيه تبعيةاال

ن كان إ ولو قال ،صليةأ )294()يهفال تكون االستعارة ف( ، اسم اجلنس املشتق)293()ماأ(غري املشتق 

 عبارة )295()تقييد( وكأنه قصد بالتفسري ،خص وأوضحأكان ، اسم جنس غري مشتق املستعار

 حبذف ، غري مشتق:ي أ، فلو قال يف التفسري)297()عليه(اجلنس   ألنه أطلق اسم)296 ()التلخيص(

                                                 
 .الكن والصحيح ما أثبتناه): خ( في -)   282
 .ما بين المعقوفتين ساقطة): خ( في -)   283
  .مجاز): مخ( في -)   284
   . و الصحيح ما أثبتناهمجاز):مخ( في –)   285
  .الياء ساقطة): مخ( في – )  286
 ).  ح(كتبها حينئذ أما في األصل فقد رمز لها بـ ): ق( في -)   287
  . و هذا هو الصواب. وادعى): م(و) ق( في -)  288
  .ادعاء): ق( في -)  289
  .فاستعير): م(و) خ(و) ق( في -)  290
  .ساقطة): ق( في -)  291
  .بقيده): م(و) خ( في -)  292
  وأما): ق( في -)  293
 .أستدركها الناسخ فيما بعد وأثبتها) فيه): (م(فال تكون فيه االستعارة وفي ): خ( في -)  294
  .بقيده): م(مقيده وفي ): ق( في -)  295
  .التخليص): ق( في -)  296
  .وعليه): ق( في -)  297
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شخص وال قائل  علم ال)298()للشم(ال  إاحلقيقة اسم اجلنس و  وليس تفسري،بنيأامسا كان 

  .)300()جيريان(وال  جنس // اسم)299()هنبأ(

استعري للرجل  ذا، إكاألسد )301()للسمرقندي( وهذا التفسري أصله ،ال بالتأويلإاالستعارة فيه 

 :يف حنو، ذا استعري للضرب الشديدإ والقتل ، يرمي)302()أسدا( رأيت : يف حنو،الشجاع

  . قتل زيد)303()شاهدت(

  .اسم معىن  والثاين،سم عنيإاألول 

 ، بل قائمة بنفسها، ألا ليست تابعة لشيء)304()بذلك( تسمى :ي أ،أصلية ستعارةالفا

 )305()كامسي( ،حرفا أو امسا مشتقا  بأن كان فعال أو، وان مل يكن املستعار اسم جنس: أي،الإو

  الفاعل واملفعول والصفة املشبهة          

 بعد جرياا ،املشتق االسم )307()يف(  أو،ل الفعجلرياا يف )306( )بذلك( أي تسمى،فتبعية

                               . مصدرهيف

 ،املصدر  تابعة لالستعارة يف.)310()فهي( )309( مصدر كل من الفعل أو املشتق)308()يف (:أي

يصاله إ و،املعىناح يضا  يف،بالنطق  دلت شبهت الداللةي نطقت احلال أ، الفعلمثال االستعارة يف

                                                 
  .شمل): ق( في -)  298
  .أنه): ق( في -)  299
  .وال يجري): خ(و) ق( في -)  300
 .ةالسمرقندي): م(و) ق( في -)  301
 .أسد): ق( في -)  302
 .شهدت): ق( في -)  303
 .والصحيح ما أثبتناه. بذالك): خ( في -)  304
 .كاسم): م(و) ق( في -)  305
 .ساقطة): ق( في -)  306
 .        ساقطة): ق( في -)  307
 .ساقطة): ق( في -)  308
 .والمشتق): ق( في -)  309
  .فهو): ق( في -)  310
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 ]9/ظ[

 ،واشتق من النطق نطقت )313 ()ذلك( )312()قدرب( : واستعري النطق للداللة أي)311()نالذه(إىل 

  .  املشتق زيد مقتول يف)314()ومثاهلا(مبعىن دلت 

  
  شدة التأثري يف، الضرب الشديد بالقتل)316()شبه(بقرينة احلال )315()شديدا(تريد مضروبا ضربا 

 واشتق من القتل )319()ذلك( )318()بقدر( أي ،واستعري اسم القتل للضرب الشديد )317()يف كل(

  منا كانت تبعية الن االستعارةإ و، وعلى هذا القياس،ضربا شديدا  //مبعىن مضروب مقتول

  

  

للموصوفية احلقائق  منا يصلحإ و، كون املشبه موصوفا بوجه الشبهي يقتض. والتشبيه،تعتمد التشبيه 

  ةاملتقرر

 األفعال والصفات دون معاين، ف جسم أبيض وبياض صا: كقولك، األمور الثابتة:يأ

 وعروضه ، مفهوم األفعالدخول الزمان يف  بواسطة، غري متقررة)320(املشتقة لكوا متجددة

  .)321( هذا تعليل القوم،للصفات

 مبتعلق املرادليس  و معىن احلرف    ي أ ، متعلق معناه  بعد جرياا يف   املستعار   )322( احلرف يف وجلرياا
احلرف  املراد مبتعلق معىن   )325( بل )324( صاحب التلخيص  )323( قال  هو ارور كما   ،معىن احلرف 
  . عن معناه عند تفسريه)326( يعرب بهي الذ،املعىن الكلى

                                                 
 .للذهن): خ(و) ق( في -)  311
  .يقدر): ق( في -)  312
 .بذلك): ق( في -)  313
 .ومثاله): خ( في -)  314
 .شديد): ق( في -)  315
 .ساقطة) شبه( و)مخ( في -)  316
 ).م(و ) مخ(ساقطة في ) كل( في -)  317
 .بقدر): ق( في -)  318
 .والصحيح ما أثبتناه. ذالك): خ( في -)  319
 .متجددة): خ( في -)  320
 البالغيين  :  القوم-)  321
 . الحروف):م( في -)  322
 .   قاله): ق( في -)  323
 .التخليص): ق( في -)  324
 .ساقطة): ق( في -)  325
 .ساقطة): ق( في -)  326
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 ]10/و[

فانه متعلق  إىل معىن  واالنتهاء يف، من)327( )معىن( فانه متعلقمن معىن يف ،كاالبتداء

 الكلية ه املعاينهذ)  329(  فليست،على معىن واالستعالء يف ،يف معىن والظرفية يف )328()معناها(

 بل امسا )332()كان حرفا(ال ملاإ و،معىن جزئيا.)331( الإ ييؤد ذ احلرف الإ )330(  للحروفمعاين

  .باملفهومية )335(  مستقلة)334( حينئذ تكون)333(نهأل

فداله االسم، وإن مل  ،المستق  املعىن//فان كان( باعتبار املعىن يمنا هإذ االمسية واحلرفية إ
   الكليات )338( بل هذه)337( عليه احلرفدالجلرد الربط فال )336( )تى بهبل أو أيكن مستقالً، 

تعلق بالكل ( )339()واجلزء له. (متعلقات ملعانيها، لكون معانيها جزئيات هلا
 ، االستعارة يف احلرفثال م،الكلى) 341 ()أي حتت(  اجلزء حتتهجندراإ : أي)340()الندراجه

 أي) 344 ()جذوع النخل صلبنكم يفوأل ( )343( قوله تعاىل على يف)342( املعىناستعارة لفظ يف
   جبامع التمكن واستعري لفظ الظرفية لالستعالء ،االستعالء الكلى بالظرفية الكلية  شبه،عليها

  معايني ه اليت، اجلزئياتإىل )346()من الكليات(فسرى التشبيه )345( يقدر ذلك:أي
 وهو )348( ملعىن على، لكل جزء من جزئيات الظرفية)347( ملوضوعهيف،  فاستعري لفظ،احلروف

  .االستعالء اخلاص

                                                 
 .معناه): م( معنى في األصل ساقطة أما في -)  327
 .ما بين المعقوفتين ساقط): ق( في -)  328
 .فليس): م( في -)  329
 .الحروف): م(و) ق( في -)  330
 .إلى): ق( في -)  331
 .كانت حروفاً): ق( في -)  332
 .ألنها): م(و) ق( في -)  333
 .يكون): خ(ساقطة وفي ): ق( في -)  334
 .مستقالً): خ( في -)  335
 )  بدل له اسم وإن لم يكن مستقالً بل أوتى بمجرد(ما بين المعقوفتين جاء هكذا مع شيء من االختالف والزيادة ): ق( في -)  336
 .حرف): م(و) ق( في -)  337
 .هنا): م( في -)  338
 ).فالجزء من له. (ورد هكذا): ق( في -)  339
 ).تحت الكلى: بالكلى الندراجه أي اندراج الجزئي تحته أي. (ورد هكذا): خ( في -)  340
 أي اندراج الجزء تحته أي تحت الكلى(ورد هكذا ): ق( في -) 341
 .لمعنى): خ( في -)  342
 .تعالى ساقطة): ق( في -)  343
   71 سورة طه، اآلية -)  344
 .ذالك): خ( في -)  345
 ). م(و)مخ( ما بين المعقوفتين ساقط في-)  346
 .الموضوعة): م(و) خ(و) ق( في -)  347
 .عال): ق( في -)  348
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  ]10/ظ[

فهو اللفظ (، ما ااز املركبأو،  هذا املثال واجلذوع يف،بي املتعلق بالتصل)349( :أي

 يصلاأل املعىن )351(:ي أ غري مايف  خرج املهمل املركبملستعمل خرج املفرد ا)350( )املركب

  . خرج الغلطةلعالق  خرجت احلقيقة املركبة)353( حقيقةله املركب وضع )352()يالذ(

 ،رادتهإمانعة من  مع قرينة ،هذا الثوب )355( اعطين)354(رادةإ خذ هذا الكتاب عند :حنو

 حمتاج فانه لفظ مركب كناية ينإ:  خرجت الكناية املركبة كقول السائل،رادة املوضوع لهإ :يأ

   ال)356()وهي حال السائل(ذ القرينة إ ، وليس جمازاً،ومل يوضع له حقيقة // عن الطلب

  

  

 بني الطرفني فان كانت عالقته املشاة ، مع الطلبي احلقيقرادة املعينإ )357(  متنع من

وهو   نسبة للتمثيلمتثيلية ، للمشبه، ألنه استعري اللفظ الدال على املشبه به،استعارة )358(مسي

فان ،  من عدة أمور)360()الإ( هيئة منتزعة)359(ه فيهاب مطلقا واملراد هنا ما كان وجه الش،التشبيه

  جيب)361(وكذا، ستعارة املركبة التمثيلية جيب أن يكون وجه الشبه فيها هيئة منتزعة من متعدداال

 تضامت وتالصقت حىت صارت شيئا ،ياءأشهيئتني منتزعتني من جمموع  )362(ن يكون طرفامهاأ

 .واحدا

 )365(رة من جنس صو،صورة املشبهإن  )364(ءدعاخرى باألدى اهليئتني املنتزعتني باإح )363(فتشبه

 الدال على الصورة املشبهة )368(املشبهة باللفظ  اهليئة)367(ي على الصورة أ)366( فتطلق،املشبه ا

                                                 
 .أن): ق( في -)  349
 .فقد كتبها الناسخ في البداية ثم وضع فوقها خط) المجاز المركب(ما بين المعقوفتين ساقط وأما ): ق( في -)  350
 .أن ): ق( في -)  351
 .الذي ساقطة): ق( في -)  352
 .دقيقة في): ق( في -)  353
 .إرادتي): ق( في -)  354
 .أعظم): ق( في -)  355
 .هو حال السائل): م( في -)  356
 .ساقطة): م( في -)  357
 .تسمى): ق( في -)  358
 .فيه): م(و) خ(و) ق( في -)  359
 .  ساقطة): م( في األصل و-)  360
 .و كل): خ( في -)  361
 .طرفاها: )م(و) خ( في -)  362
 .فيشبه): خ( في -)  363



 - 77 - 
 

 ]11/ظ[

 ]11/و[

على سبيل   بقولنا بالتمثيل من غري قيد)369()الستعارة ابالتمثيل على سبيل(يضا أ وتسمى ،ا

فيقدم ( بان يبدوا له وجه الفعل ؟ هل يفعله،موراأل من مرأ كقولك ملن يتردد يفاالستعارة 

   .خرىأتارة / /وتؤخر ، تارةراك تقدم رجالأ ينإ فيحجم )370()وعدمه

 وليس )372(تؤخرهاو :ي أ، ومفعول تؤخر حمذوف، حمذوف)371(خرى نعت لتارةأف

   فعل حال املتردد يف)375()صل له فشبه حمذ الإ ()374( مفعول لتؤخر، لرجل حمذوف)373(نعتا

  

 ،فيقدم رجله  له وجه الذهاب فتارة يبدو،جة الذهاب حلا حبال من يتردد يف،موراألمر من أ 

مث احلالة املشبه ا  اهليئة املشبهة من جنس ()377(ين احلالة أإ )376( بالدعاء،يؤخرهافوتارة ال 

قدام تارة اإلوهو هيئة )378()ووجه الشبها، للهيئة املشبهة املشبه استعري اللفظ الدال على اهليئة 

 كثر وشاع بني الناس :يأ، اومىت فش ، كما ترى،مورأ منتزع من عدة ،خرىأحجام اإلو

 . على سبيل االستعارةي أكذلك ،از املركبا :ي أاستعماله

 ،استعماله على سبيل االستعارة  فشا)381(متثيال )380(ملثلا )379() ويكونيأا ولذ (مسي مثال

 يف املشبه املستعمل(ه  املشبه ب)384( لفظ)383 (ن يكونأن االستعارة جيب أل ،مثالاأل )382(ال تغري

                                                                                                                                                         
 .بادعاء و هو الصواب) م(و ) خ(كتب في األصل بالدعاء و في  –)  364
 .الصورة): م) (خ( في -)  365
 .فيطلق): ق( في -)  366
 .أن): خ( في -)  367
 .اللفظ): خ(و) ق( في -)  368
 ).ستعارةبالتمثيل من غير قيد بقولنا على سبيل اال(كتب هكذا ): م(و) خ(و) ق( في -)  369
 ).فيقدم بقدمه وعدمه. (ورد هكذا): خ( في -)  370
 .لتأخره): ق( في -)  371
 .وتأخرهما) خ(توفرهما وفي ): ق( في -)  372
 .نعت بدون ألف): ق( في -)  373
 .لتأخر): ق( في -)  374
 .ال يحصل له شبه): خ(و) ق( في -)  375
 .بادعاء): م(و) خ(و) ق( في -)  376
 .أي ساقطة): ق( في -)  377
 ).ووجه الشبه المشبهة بها ثم استعير اللفظ الدال على الهيئة المشبهة،(ورد هكذا مع بعض االختالف ): خ(و) ق( في -)  378
 ).  ولذا أي ولكون): (م(و) خ(و) ق( في -)  379
 .المثال): خ( في -)  380
 .تمثيل): م(في )  381
 .تغيير): ق( في -)  382
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 وهلذا ال يلتفت ، فال يكون مثال، بعينه فال يكون استعارة)385()فلو غري املثل ملا كان لفظ املشبه له

 مواردها كما منا ينظر يفإ بل ،فرادا وتثنية ومجعاإ و)386()نيثاأتوتذكريا ( مضارا إىلمثال األ يف

  صل المرأةاأل نه يفأل //اخلطاب  بكسر تاء)388( .).. الصيف ضيعت اللنب…( )387(للرجليقال 

مسى  غري املشاة :أي ،غريها ، ااز املركب)391( عالقتهن كانتإو )390( احملقق التفتازاين)389(قاله

  اجلمل اخلربيةكما يف )393()وذلك(له باسم خيصه  )392( ومل يوجد للقوم تسميته، مركباجمازا

  )395( كقوله،نشاءاإلريد منها  أاليت) 394(

  ] الطويل [                                         

  جنيب وجثماىن مبكة موثق  *    مع الركب اليمانني مصعد ايهو

 فقد استعمل   ،نشاء التحزن والتحسر  إ منه   )396( والغرض ،خبارإللفان هذا املركب موضوع     

 ما التشبيه فهو الداللة   أو ،ملأ ت ،نشاءاإل )397(خبار يضاد اإلذ  إ ، لعالقة الضدية  ، غري ما وضع له    يف

                                                                                                                                                         
 .تكون): خ(و) ق( في -)  383
 . اللفظ):م( في -)  384
 ). م(وهو ساقط في األصل وفي ) المستعمل في المشبه فلو غير المثل لما كان لفظ المشبه له(ما بين المعقوفتين ): ق( في -)  385
 ).         مخ( الواو ساقطة في -)  386
 .الرجل): م( في -)  387
من الضياح والضيح وهو اللبن ,  من العين ووردت ضيحت بالحاء بدال( ,ويروى الصيف ضيعت اللبن.  هذا مثل قيل في امرأة-)  388

والتاء من ضيعت مكسورة في كل حال اذا خوطب به المذكر والمؤنث ) 1(الممذوق الكثير الماء يريد الصيف أفسدت اللبن وحرمته نفسك 
مرو بن عدس وكان وهي دختنوس بنت لقيط بن زرارة كانت تحت عمرو بن ع واالثنان والجمع ألن المثل في األصل خوطبت به امرأة

 في الصيف ضيعت اللبن،: شيخا كبيرا ففركته فطلقها ثم تزوجها فتى جميل الوجه وأجدبت فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة فقال عمرو
وقالت هذا ومذقه خير تعنى أن هذا الزوج مع عدم اللبن خير . فلما رجع الرسول  وقال لها ما قال عمرو ضربت يداها على منكب زوجها

, نفسه و الثاني يضرب لمن قنع باليسير إذا لم يجد الخطير فاألول يضرب لمن يطلب شيئا فقد فوته على, ن عمرو فذهبت كلماتها مثالم
 )2)(الصيف أو أن الرجل إذا لم يطرق ماشيته في الصيف كان مضيعا أللبانها عند الحاجة وإنما خص الصيف ألن سؤالها الطالق كان في

محيي الدين عبد الحميد : أبي الفضل بن محمد الميداني النيسابوري، تحقيق: ، لـ2/68جمع األمثال للميدانى جانظر م)  2(,) 1(
 –محمد أبو الفضل إبراهيم : أبي الهالل العسكري تحقيق:  لـ1/07وجمهرة األمثال ج.  لبنان–دار المعرفة، بيروت : ، نشر)ط.د/ت.د(

شرح كتاب األمثال   وفصل المقال في575,576.  لبنان–دار الفكر للنشر، بيروت : رنش) ط.د(م 1988: وعبد الحميد قطامش، ط
م، نشر مؤسسة 1983: الثالثة، سنة: عبد المجيد عابدين، ط:  و د–إحسان عباس : د: أبي عبيد البكري، تحقيق:  لـ1/357,358,359ج

 .    لبنان–بيروت . الرسالة
 .قال): م( في -)  389
 .33:ص.ق التعريف به، أنظر صفحة التفتزاني سب-)  390
 .عالقة): ق( في -)  391
 .تسمية): خ(و) ق( في -)  392
 .ساقطة): خ(و)ق( في -)  393
 .البرية وهو خطأ): خ( في -)  394
 الشاعر جعفر بن علبة الحارثي ينتهي نسبه إلى كعب بن الحارث شاعر مقل غزل فارس مذكور في قومه وكان من مخضرمي -)  395

، 48:  ص1أنظر البيت ج. 873 و929: ية والعباسية وقتل في قصاص اختالف في سببه، أنظر الحماسة البصرية، صالدولتين األمو
 –دار إحياء العلوم ، بيروت : الرابعة، نشر: ط. اإليضاح في علوم البالغة لجالل الدين أبو عبد اهللا محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني

  .لبنان
إلبل خاصة اليمانيون جمع يمان المنسوب إلى اليمن والمصعد المبعد من االصعاد أي اإلبعاد، وجنيب لمعني محبوب الركبان ا: الركب: الشرح

مستتبع والجثمان البدن والموثق المقيد، يقول هواي مع ركبان اإلبل القاصدين نحو اليمن نقود وبدني مأسور مقيد، أنظر شرح حماسة أبي تمام 
: علي المفضل جودان، مطبوعات جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، سنة ط: د: لـ. 419: لصفحة ، ا1لألعلم الشنتمري، ج 

  .م1992/هـ1413
  .والمراد): خ( في -)  396
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 ]12/و[

علـى    معـىن ال    يف ،مرألمر  أعلى مشاركة    ،ليهإذا هديته   إ ،ولك دللت فالنا على كذا    مصدر ق 

ال إ ، فان االستعارة وان كان فيها الداللة املذكورة       ،واملكنية  التصرحيية االستعارة طريق   : أي ،وجه

   )399()أنه( ،ايضأ تعريفه ويقال يف)398(اًصطالحا ا ال تسمى تشبيهاأ

  

  

  

  

  

فيخرج بقوله بالكاف وحنوه   وحنوه، معىن بالكافمر يفألمر أكة مشار على هو الداللة

سد  كقولنا زيد كاأل،يطلق التشبيه على الكالم الدال على املشاركة املذكورة وكثريا ما ،ستعارةالا

وهو املعىن ووجهه  ،واملشبه بهاملشبه أي   //طرفاه وهى ربعةأ التشبيه :أي ركانهأو ، الشجاعةيف

 زيد كالبدر :حنو )401( معناه وما يف،ومثل، نأ وك، وهى الكاف)400(داةأو ،رفنياملشترك بني الط

 ، ا التشبيه)402(كلمة يؤدىأي داة تشبيه أوالكاف ،  فزيد مشبه والبدر مشبه به، احلسنيف

   .واحلسن وجهه

 للتحقيق )404()هنا ها(ي هوقد : فقال،ركاناأل )403 (يتعلق ذه مث شرع يتكلم على بعض ما
 وهي البصر والسمع والشم ،حدى احلواس اخلمس الظاهرةإ يدركان ب:أي ،اه حسينييكون طرف
 حسيان )405() والبدردفزي( احلسن زيد كالبدر يف، بقولناكما مثل ،اللمس والذوق و

 ،دراك ا كوما جهيتيف )407(العلم كاحلياة قولنا : حنو،و عقلينيأ ، حباسة البصر)406(دراكهماال

                                                                                                                                                         
  .يضد): خ( في -)  397
  .اصطالحاً): خ(  في -) 398
 ).م(و) مخ( ساقطة في -) 399
  .واألداة): ق( في -)  400
  .معناها): خ( في -)  401
   . تؤدي): خ( في -)  402
  ).بهاذه(رسمها باأللف هكذا . بهذه): خ( في -)  403
  .هنا): م(و) خ( في -)  404
  .فإن زيدا والبدر): م(و) خ(و) ق( في -)  405
  .ال يدركان): ق( في -)  406
  .الحيواة): خ(و) ق( في -)  407
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 ]12/ظ[

 ،يوكل من العلم واحلياة عقل، دراك كاحلياةا طريق لإلأخيفى   وال)408(فاملراد بالعلم امللكة
  )409(ذ احلس ال يدرك شيئا منهماإ ،دراكهما بالعقلال

بالعقل  راكهماإد فتعني ،وال يذاقان وال يشمان وال يلمسان )410(يبصران وال يسمعان ما الأل

حدمها حسيا أبان يكون  (خمتلفني )412(وأ ،دراكإ بينهما كوما جهيت )411(ن اجلامعأوعلم 

   االغتيالكالسبع يف// املنية : قولنا يف ،والسبع كاملنية )413()خر عقليااألو

) 414(  حسي وكتشبيه النور بالعلم يف،نه عدم احلياة واملشبه بهأل ي،وهو املنية عقل فان املشبه

من باب  املعقولفتشبيهه ب، ذ احملسوس أصل للمعقول، إوهو من التشبيه املقلوب للمبالغة، عكسه

  .وجههو .)415(ا واألصل فرع،جعل الفرع أصال

 ، كما يكون مفردا كالـشجاعة     ، قصد اشتراك الطرفني فيه    يالذ  وجه الشبه وهو املعىن    :يأ

،  مركبا يكون قد) 417)(و( )416(بالوردة واحلمرة يف تشبيه اخلد   ،  باألسد يف تشبيه الرجل الشجاع   

  سواء كان الطرفان مفـردين أو      )418(من عدة أمور  ل  انتزعها العق : ، أي منتزعة هيئةبأن يكون   

 ، واآلخر مركبـا   )420(منفردا419 أحدمها  أو ،هيئة منتزعة من عدة أمور      كل منهما  :أي ،مركبني

  مثال وجه الشبه 

                                                 
  .الملكية): خ( في -)  408
  .منها): خ( في -)  409
 دون ألف ونون ثم تراجع وأضاف لها أن) معيس(كتبها الناسخ في البداية هكذا ): ق( في -)  410
  .  الجميع): خ( في -)  411
 ).مخ(ساقطة في ) أو (-)  412
  .ساقطة): ق( في -)  413
  .و): ق( في -)  414
  .     فرع): ق( في -)  415
  .الورد): م(و) خ(و) ق( في -)  416
  ساقطة):م(و) مخ( في –)  417
  ). أي العقل من عدة أمور): (خ(وفي )  وهي في األصل ساقطةمن عدة أمور وهو تقديم كما هو مالحظ): (ق( في -)  418
 .أو إحداهما): ق( في -)  419
  .مفرداً): ق( في -)  420
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 ]13/و[

ــشبيه( املركـــب ــذ)421()يف التـ ــردانيالـ ــاه منفـ ــه. )422( طرفـ             ) :423(قولـ

ــن [                       مــ

  ]الطويل

 ة حني نوركعنقود مالحي  *   رى كما ت الح يف الصبح الثرياوقد 

 الثريا واملشبه )425( مفردان ألن املشبه هو)424(كما ترى كعنقود مالحية حني نور فالطرفان

 ووجه ،فراداإلينايف  والتقييد ال خراج النورإ حال يف، مقيدا بكونه عنقود املالحية، به هو العنقود

   رأى صغار املقادير يف بيض مستديرة ن صورالشبه هيئة حاصلة من تقار

  

  

 من الطول ،املخصوص  املقدارإىل منضمة )426(فراقاال وال شديدة ،ملتصقة  ال،العني

 ، بضم امليم)427( واملالحية، هيئة حاصلة منهاإىلأشياء وقصد  عدةإىل  // فقد نظر،والعرض

  .ل ما طرفاه مركبان ومثا، حبه طولكما هنا عنب أبيض يف ،تشدد  وقد،وختفيف الالم

فوق ، ن الغبار املنعقدأك :يهيجه أ  من آثار الغبار،كأن مثار النقع )428( قول بشارحنو

منه   حذفت)429(أصله اوي)ليل اوى( أي مع أسيافنا )وأسيافنا(من آثار جري اخليل رؤوسنا

                                                 
  .  في التشبيه): خ( في -)  421
  .مفردان): م(و) خ(و) ق( في -)  422
جاهلية واإلسالم وهو من طبقة شاعر مخضرم أدرك ال.  الشاعر هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني-)  423

جمع بعض شعره في ديوان شهد القادسية . لبيد والنابغة كان شديد متون الشعر، ولبيد أسهل منه منطقاً وكان أرجز الناس على البديهة
        199الشعر والشعراء ص: اسمه معقل بن ضرار والشماخ لقبه أنظر: وتوفى في غزوة موتان وأخباره كثيرة، قال البغدادي

  .فطرفان): خ( في -)  424
  . في األصل ساقطة إال أن الناسخ صححها في الهامش مستدركاً إياها بقلم مغاير-)  425
  .االقتران): م(وفي . االقتراب): خ(االفتراق، وفي ): ق( في -)  426
  .المالحة): م( في -)  427
 اإلطالق أصله من طخارستان          غربي نهر جيحون                 أشعر المولدين على  ) هـ167-هـ  95( بشار بن برد العقيلي أبو معاذ        -)  428

كان ضريراً، نشأ بالبصرة وقدم بغداد،         وأدرك الدولتين األموية والعباسية، وشـعره                    . ونسبته إلى امرأة عقيلية قيل أنها أعتقته من الرق        
 513الشعر والشعراء ص: باً بالسياط ودفن بالبصرة، أنظرأتهم بالزندقة         فمات ضر  . كثير متفرق من طقة األولى جمع بعضه في ديوان        

 والـشركة  –الـشركة التونـسية للتوزيـع     : فضيلة العالمة محمد الطاهر بن عاشور، نشر      : ، جمع وتحقيق وشرح   16إلى  ...1/8:والديوان ج 
دار مـارون   : ، نشر 37-36:تاني، ص وترجمته ف أدباء العرب في األعصر العباسية، بطرس البس        . م1976: الجزائرية للنشر والتوزيع، ط   

 .              لبنان–م، بيروت 1979: عبود، ط
  .تتهاوى): م(و) خ(و) ق( في -)  429
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 ]13/ظ[

يئة وهو اهل، فوجه الشبه مركب، بعضها اثر بعض)كواكبه( )430( تتساقطي أ،نيحدى التايإ

  . متناسبة املقدار)432( من تساقط أجرام مشرقة مستطيلة)431(احلاصلة

  ألنه شبه هيئة السيوف وقد سلت من، وكذا الطرفان، مظلميء جوانب شيف متفرقة

 جهات خمتلفة إىل وتتحرك )435(ء وتذهب وتضطربي وجت، وترسب)434(هي تعلوو )433(أغمادها

   )437(نخمتلفا طرفاه ومثال ما، استطالة وتداخال و) )436اويها توافقيف، يئة الكواكب

                         439والثاين مركب قوله  مفرد)438(حدمهاا إىل

  ] جمزوء الكامل[            

  تصعد وب أوـذا تصإق      * يـالشق وكأن حممر               

  441ن على رماح من زبرجد      * نشر440أعالم ياقوت               

   خضر  على رؤوس أجرام، محر مبسوطة442ة حاصلة من نشر أجرامفوجه الشبه هيئ

منثورة على رماح   من أعالم ياقوتية، وهو الشقيق واملشبه به مركب، واملشبه مفرد// مستطيلة

     :)445(قوله )444 ( مركب واملشبه به مفرد)443(وعكسه وهو ما لشبه ،جديةرزب

                                                 
 ).ساقطة(كتبت هكذا ): خ( في -)  430
 .الحامي): م( في -)  431
 .كتبها هكذا مساقطة و هو تحريف واضح): ق( في -)  432
 . كتبها الناسخ بالقاف والصحيح ما أثبتناه-)  433
 ثم تراجع وشطب عليها وربما اشتبه عليه تقارب اللفظتين تعلوا وترسب) أو( كتب الناسخ في البداية -)  434
 .وتطرب): م(وتضرب وفي ): ق( في -)  435
 .توافقاً): م(وفي . تدافعاً): خ(و) ق( في -)  436
 .  كتبت مختلفات والصحيح ما أثبتناه ألن السياق يقتضى ذلك) مخ( في -)  437
 .ساقطة): ق(ي  ف-)  438
 على وصف ه الحسن الضبي عرف بالصنوبري لكثرة إقباله على وصف الرياض و إقبالن بن محمد بد البيتان للصنوبري وهو أحم-)  439

م    وقيل أن تسميته بالصنوبري لسبب تشبيه أطلقه عليه جده الحسن، صاحب بيت الحكمة في 946/هـ334توفيتنة,الرياض واألزهار
 -دار الثقافة بيروت:نشروتوزيع,إحسان عباس :تحقيق,إنك لصنوبري الشكل، أنظرديوانه: وقد أعجب بكالمه وشعره: قال لهف. عهد المأمون

العباسي عبد الرحمن بن :  ومعاهد التنصيص على  شواهد التلخيص المؤلف336- 335:    انظر   اإليضاح، ص477, 5: ص-لبنان
، أنظر ترجمته 04:ص/2ج . لبنان–دار عالم الكتب، بيروت : ، نشر)ط.د(م 1947: ، سنة طمحمد محي الدين عبد الحميد: أحمد، تحقيق

 –للماليين، بيروت دار العلم : م، نشر1981/هـ1401: الرابعة، سنة: ط. 438-437: ، ص2في تاريخ األدب العربي لعمر فروخ، ج
 لبنان  -م، مكتبة المعارف، بيروت 1990/هـ1411 02هـ، ط774: توالبداية والنهاية، ألبي الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي، . لبنان
 حمى – أي النعمان –النعمان ألنه  ، محمر الشقيق، يراد به شقاق النعمان، وهو ورد أحمر في وسطه سواد، وإنما أضيف إلى11/119:ج

 .        مال إلى أعال: تصعد. مال إلى أسفل: تصوب. أرض كثر فيها هذا الورد
 حجر كريم أحمر: الياقوت -)   440
 .136: كتبها زبردج والصحيح زبرجد وهو ما أثبتناه وهو حجر كريم أخضر ينظر التلخيص ص): ق( في -)  441
يقال فالن صغير الجرم أي صغير من أصل الخلقة، وأصل .  الفرق بين الجسم والجرم ألن جرم الشيء هو خلقته التي خلق عليها-)  442

 كأنه قطع على الصغر أو الكبر، وقيل الجرم أيضاُ الكون، والجرم صوت أورد ذلك بعضهم، وقال بعضهم الجرم الجرم في العربية القطع
اسم لجنس األجسام، وقيل الجرم الجسم المحدود، والجسم هو الطويل العريض العميق وذلك أنه إذا زاد في طوله وعرضه وعمقه قيل أنه 

 لفظ اسم عند زيادة المعني إال وذلك االسم موضوع لما جاءت المبالغة من لفظ اسمه أال ترى جسم وأجسم من غيره فال تجيء المبالغة من
أنه ال يقال هو أقدر من غيره إال والمعلومات له أجلى، وأما قولهم أمر جسيم فمجاز فلو كان حقيقة لجاز في غير مبالغة فقيل أمر جسيم 

 .      152ر الفروق في اللغة، الصفحة، أنظ. وكل ما ال يطلق إال في موضع مخصوص فهو مجاز
 .المشبه): م(و) ق( في -)  443
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 ]14/و[

  ] الكامل[  

  ورصرض كيف تاألتريا وجوه *       نظريكما صاحيب تقصيا يا          

  رـو مقمـزهر الربا فكأمنا ه    *   قد شابه ا مشمسراًا تريا         

  إىل بني أشياء مسودة حىت عادت تضرب، هيئة حاصلة من تداخل األنوار،فوجه الشبه

  الربا حىت عادت خالطه زهر  وقد، هيئة ضوء الشمس)446( واملشبه مركب وهي،صفراراال

  

  

  

  

 ، الصفرة إىل)448( )الشمس نور  و، السوادإىل تضرب )447(مبخالطة الشمس(زهار  األ

 منه )450()…وحذفت( تصور بفتح التاء أصله تتصور :وقوله)449(واملشبه به وهو القمر منفرد

 ،مجع ربوة الرىب  و)451(خالط  فتصور وشابه، صورة حسنةيف صوره اهللا :يني يقالاحدى التإ

   .واألغلب ،خضرة) 452 (شدأا أنظر و وخصها أل،وهي األرض املرتفعة

  )453( )وجهه(  حذفيأ، حذفه التشبيه يف األكثر :يأ

 ، احلسن يف زيد كالبدر:وقد يذكر حنو،  جممال)454(حينئذ يسمى  و،كالبدر يدز: حنو

 : حنو،وجهه  كما حيذفيأ) 456( )أيضا أداة التشبيه يأ( )455(األداة وقد حتذف ويسمى مفصال

                                                                                                                                                         
 .مفرداً): خ( في -)  444
ولد في الشام بقرية جاسم من أعمال  دمشق وفى تاريخ           ميالده خالف فقيل : البيتان للشاعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي-)  445

هـ  وقيل غير هذا  229هـ          وقيل 228ختلفوا في وفاته فقيل هـ وكذلك ا192هـ وقيل 188هـ وقيل 190أنها سنة 
-5.ص,بيروت.2/1994ط,دار الكتاب العربي,نشر, راجي األسمر-قدم له ووضع هوامشه وفهارسه,شرح الخطيب التبريزى: انظرالديوان

 لبنان –دار الثقافة، بيروت : نشر) ط.د/ت.د(إحسان عباس، :  تحيق2/17أبي العباس أحمد بن خلكان، ج: وفيات األعيان لـ1/333 و6
        478:و المثالية في الشعر العربي ص

 .  وهو): م(و) خ(و) ق( في -)  446
 .ساقطة): خ(و) ق( في -)  447
 )تهبمخالط. (ورد هكذا): م( ما بين المعقوفتين في -)  448
 .مفرد): م(و) خ(و) ق( في -)  449
 .وحذفت): م(وفي . حذفت): خ(و) ق( في -)  450
 .  خالطه): خ(و) ق( في -)  451
 . والصحيح ما أثبتناه) واشتد( في األصل كتبها -)  452
 .وجه الشبه): خ( في -)  453
قلم أو سهو والصحيح ما  ولعله سبق). حنيد(فقد كتبها الناسخ ) ق(أما في ). ح. (حينئذ كتبها إختصاراً هكذا) مخ(وفي ): خ( في -)  454

 .أثبتناه
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 املشبه إىلبه   // املشبه)457(يضيف  ومنه ما، ومؤكدا أيضا، حبذف األداة،اًويسمى بليغزيد بدر 

   :)458(بعد حذف األداة كقوله

 ] الكامل [                                                                           

  ذهب األصيل على جلني املاء .* )459(ىوالريح تعبث بالغصون وقد جر

  

  

 ،األداة تذكر  وقد،والبياض  الصفاء يف، أي الفضة)460()ان للجنيك ما(  علىيأ

  من)464(املستفاد  املبالغة والتأكيد)463()عن( طالقها :رساله أي ال)462( أي، مرسال)461(ويسمى

 من غري ،من أول األمر  حبيث يدرك،ذا كان وجهه ظاهراًإ واعلم أن التشبيه )465(حذف األداة

  )467( قريبا مبتدالً)466( يسمى،معان نظرإ

ذا كان هيئة إ كما )469(ال بعد التأملإيدرك   ال،خفيا كان ذا إو،  كالبدر)468( زيد:حنو

  :     )472(كقوله )471(ا غريب)470(منتزعة من متعدد يسمى

                                                                                                                                                         
 ).األداة(بالتاء المفتوحة واألصح ) األدات(رسمها الناسخ ): م(و) ق( في -)  455
 ).الشبه): (ق(ففي ) التشبيه(أما ). م( ما بين المعقوفتين ساقط في -)  456
 .أضيف): خ( في -)  457
 ).خ(وفي ) مخ(ساقطة في :  كقوله-)  458
اجة األندلسي، من أبناء بلنسية شرقي األندلس، ولد سنة وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي فتح بن خف:  البيت للشاعر بن خفاجة األندلسي-(  459

انظر  ترجمته في , 11:ص, 1980:ط. والنشرةطبع ونشر دار بيروت للطباع:ديوانه : أنظر. م1135/هـ523وتوفى سنة / هـ450
 ءي وفيات األعيان وأبناترجمته ف) ط.د/ت.د) ( منشورات دار األفاق الجديدة–لعبد الرحمن جبير : أبن خفاجة( وأيضا  5,ص:الديوان

 1/57.56: ص1/1968ط,إحسان عباس.تحقيق.بيروت.دار الثقافة :نشر, الزمان  ألبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان
- عبد السالم الهراس:تحقيق.1/1995:ط.بيروت ,دار الفكر-ألبي عبيد اهللا محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر القضاعي,والتكملة لكتاب الصلة

هـ  9/1413:ط.بيروت لبنان,مؤسسة الرسالة :نشر, أخمد بن عثمان بن قايماز الذهبينلمحمد ب, النبالءم وسير أعال1/125,124
لصديق بن حسن , في بيان أحوال العلوم م وأبجد العلوم الوشي المر قو51 /20ومحمد نعيم العرقسوسي. شعيب األرناؤوط:تحقيق.

  عبد الجبارزكار:تحقيق1/1978ط,بيروت- العلميةبدار الكت:نشر. القنوجي
أي على ماء : الفضة، على لجين الماء: صفرته، اللجين: وقت غروب الشمس، ذهب األصيل: تميلها، األصيل: الريح تعبث بالغصون:  الشرح

 .148: أنظر تلخيص المفتاح، ص) كالفضة في البياض والصفاء
 لجين الماء  ): خ(ماء كالحين وفي ): م( في -)  460
 .فيسمى): م( في -)   461
 .ساقطة): م( في -)  462
 .من): م(و) ق( في -)  463
 .المستعاد): خ(للمستفاد وفي ): ق( في -)  464
 .األدات): م( في -)  465
 .سمي): م(و) خ(و) ق( في -)  466
 .متبدالً): ق( في -)  467
 .في الهامش وأشار إلى مكانه) زيد(استدرك الناسخ ): ق( في -)  468
 .تأمل): خ( و)ق( في -)  469
 .سمي): م(و) خ(و) ق( في -)  470
 . في األصل ورد غريب بدون ألف و اإلكمال من بقية النسخ و هو األصح-)  471
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 ]14/ظ[

  ]الطويل[                        

  )475(وأسيافنا ليل اوت كواكبه*  فوق رؤوسنا )474( النقع)473(كأن مثار

 القريب املبتذل مبا  وقد يتصرف يف،دق وحسن لوجهبعد ا وكلما :واليه أشار بقوله

  :   )477(كقوله.بالقريب  فيلتحق، حسنا)476()دقيقا(يصريه 

  ]الكامل[                        

  )478(بوجه ليس فيه حياء ال  إ*    الوجه مشس ارناً  تلق هذامل

 كانت تستحي  اذ لو،وهي متصفة بعدم احلياء الإ ، حمبوبه وجهتقابل مشس النهار ال يعين أن

  : )479(وا منها حسنا  ألنه أعلى، وال ظهرت عند وجوده،ما القته

  .................................)480(ةال أن ذكر احلياإمبتذل  فتشبيه الوجه بالشمس

  
قوة الكالم  //ألن، التشبيه املقلوب  وصار من،الغرابةإىل خرجه أ )481(وما فيه من الدقة واخلفاء

   .ه أعظم شأنا من الشمستفيد أن

                                                                                                                                                         
، وقد قيل لبشار يوماً وقد أنشده ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه، فمن أين لك 07:  الشاعر هو بشار بن برد، سبق التعريف به، ص-)  472

إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من األشياء فيتوفر حسه وتذكو : فقال.  وال شيء فيها؟هذا ولم تر الدنيا قط
  : قريحته ثم أنشد

  . فجئت عجيب الظن للعلم موئالً*عميت جنيناً والذكاء من العمى 
  . لقلب إذا ما ضيع الناس حصال*وغاض ضياء العين للعلم رافداً 

   بقول إذا ما أحزن الشعر أسهال*لروض الءمت بينه وشعر كنور ا
 .18: أنظر أخبار أبي تمام، ص

 هيج  : من أثار أي:  مثار-)  473
 .  الغبار:  النقع-)  474
    139: أنظر التلخيص، ص.  تهاوى كواكبه في رواية أخرى وهي تساقط بعضها إثر بعض-)  475
 .  ساقطة) مخ( دقيق في-)  476
  ح فيها أبا هارون بن عبد العزيز من قصيدة مطلعها             البيت للمتنبي يمد 477

   إذ حيث كنت من الظالم ضياء*أمن ازديارك في الدجى الرقياء 
ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة وهناك من ينسبه إلى , ,     و هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفى الشاعرالمعروف بالمتنبى

اتصل ببدر بن عمار وبسيف الدولة أمير حلب ثم بكافور األخشيدى بمصر ثم انصرف عنه وهجاه وأخذ بعـد ذ لـك                      . امرىء القيس  كندة قبيلة 
كان يمتاز بالحكمة وضرب األمثال  تـرك  . اشتهر بطموحه إلى الملك وكبريائه, في طريق العودة إلى بغداد يتقلب بين العراق وفارس ثم قتل

   87:ص , 2000:ط,بيروت,دار صـادر,طبع ونشر ) ديوان المتنبي :(انظر) هـ354 ـ303:  (ديوان شعر
ـ 11/256 و البداية والنهايةج   5:ترجمته في الديوان ص    : الثانية، سـنة  : هـ، ط 774: أبي الفدا اسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة       : ، ل

 محمد بن أبي الفتح ضياء الدين نصر اهللا بن:  لـ313.314:صالمثل السائر، .  لبنان–مكتبة المعارف ، بيروت : م، نشر1990/هـ1411
 لبنان، وموجز ديـوان     –محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت       : م، تحقيق 1995: سنة) ط.د(هـ،  637:محمد بن عبد الكريم الموصلي ت     = 

 1/124، اختصره سليمان العيسي و الوفيات128:  شرح اليازجي، ص–المتنبي 
 ).حيا(خ دون همزة هكذا م( كتبها في -)  478
 ).بالهمزة(بهاء ): ق( في -)  479
 . و الصحيح ما أثبتناه الحيا ورد في األصل–)  480
 .الخفا): م(وفي ). ق(و) مخ( والخفاء ساقطة في -)  481
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  ]من البسيط[                                                              :)482(وكقوله

  ئيحشاأ سبك قد أحرقتبالسحر ح  *   أيها الرشا املكحول ناظره  يا   

   عني من املاءن الشمس تغرب يف*    أ  حقق  التيارغماسك يف إنن  إ
 مبا ترى من ، فيهفرص لكن ملا ت، مبتذل قريب، بالشمس)483(ميلاجلتشبيه الن إف

   انغماس:ي أ،حىت أنه جعل انغماسه ،اجلاري  املاء الغزير:يأ،  التيارنغماس يفاال )484(حيث

  

  

  

 )488(تغرب يف عني من )487( ) احلقيقة)486( يفالشمس( على أن )485(ليالد املاء يف  اجلميل

يعين أن  وىلأل با)490( املاء فلتكن هي كذلكنغمس يف وقد ا،واء حسنا  منها)489(علىأ ألنه ،املاء

 التيار جعله من باب وانغماسك يف(، من باب علم اليقني) 491 ()  عني محئةتغرب يف(: قوله تعاىل

 من التشبيه )493( الغرابة فصارإىل وخرج ، ولطف التشبيه:ي أ، دق اليقني وقوله)492()عني

   جواب ملا ،املقلوب

  
  
  
  

                                                 
: حد وهـو كتاب وقيل أنهما ألبي إسحاق الشيرازي  ولم أقف عليهما إال في مصدر وايالجالل بن الصفار ألما ردين:  البيتان لـ-)  482

المؤسسة : نشر, هـ 874: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي  األتابكي ت: لـ. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
 7/252) ط.د/ت.د(المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة، القاهرة 

 تشبيه الجميل): م( في -)  483
 .حديث): خ(و) ق( في -)  484

 .دليل): م(و) ق (في -)  485
 ).  م(و) خ(ساقطة في ) في( -)  486
 .شمس الحقيقة): م(ما بين المعقوفتين في  -)  487
 .من ساقطة): ق(في  -)  488
 .كتبت أعال): ق(في  -)  489

 .كذالك رسمها الناسخ باأللف): خ(في )  490
 84 اآلية. سورة الكهف-)  491
 ).وانغماسه في التيار جعله من باب عين اليقين(ورد هكذا ): خ(أما في ) علم(ة باستثناء لفظ) ق( ما بين المعقوفتين ساقط في -)  492
 .وصار): خ( في -)  493
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 ]15/و[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل
 خـرب   التشبيه )494() عليه يءالش بىن ما (يءش ال  وأصل ، التصرحيية واملكنية  ستعارةاال أصل

 بـأن   ،املشبه به  ماعدامن التشبيه   : يأ،  هذا حذف من  إألنه   ، فاالستعارة متفرعة عنه   ،قوله أصل 

 //ذا حذف ماعدا  إ و ،صار استعارة تصرحيية   ،رأيت أسدا  :الوجه حنو و )495(حذف املشبه واألداة  

صـار اسـتعارة    ،    أظفار املنية نشبت بفـالن      : والوجه واألداة حنو   ،به أن حذف املشبه  ب .املشبه

 ال لكـن و ، وذكر الزم املشبه به يف املكنيـة       ، من اعتبار العالقة والقرينة    ،تقدم على ما ،  بالكناية

 ستعارة اال  ألن ي أ ،االستعارة )497(ذ مبىن  إ .تشبيها استعارة   )496(صار ذإني  ح: أي ، حينئذ ييسم

                                                 
 .ما يبنى عليه): ق( في -)  494
 .كتبها األدات بالتاء المفتوحة): م( في -)  495
 .صارت): ق( في -)  496
 .معنى): م( في -)  497
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 ]15/ظ[

 )498(بالدعاء صار نسيا منسيا    على كون التشبيه   :ي أ ،على تناسي التشبيه  ة بعد اعتبار التشبيه     مبني

 :)501(قوله يف صح التعجب )500( )وهلذا املشبه( صار من جنس )499(ن املشبه بهإ

  ]الكامل[

   من نفسيإيلنفس أعز    *   قامت تظللين من الشمس 

  مسمن الش مشس تظللين   *    قامت تظللين ومن عجب 

  ]املنسرح[:                                                     )502(والنهي عنه يف قوله

  

  على القمرأزراره  ازر قد *   غاللته لىتعجبوا من ب ال

 ملا كان )505(الشمس احلقيقة  من أفراد، الغالم اجلميل)504(ذاكن  أ)503(فلوال أنه ادعى

  أنه ادعى أن)506( ولوال، يظلل غريه،يل الصورةنسان مجإعجب يف كون  ال ذإ ،لتعجبه معىن

يسرع  مناإ ، الغاللة)508()ذ معىنإ(  عن التعجب)507( ملا كان النهى،حمبوبه من أفراد القمر حقيقة

  )510() احلسن يف كالقمر انسانمالبسة(  ال بسبب،احلقيقي القمر مالبسة  بسبب)509(ليها البالإ

 يف وأما ،التصريح به ذا تركتإعن كذا  كذامصدر كنيت ب //  اللغةيف هي ،وأما الكناية

 رادة املعىنإجواز  مع ،خرجت احلقيقة )512()معناه ( لفظ أريد به الزميفه  )511(االصطالح

  . معهياحلقيق

                                                 
 .بادعاء): م(و) خ(وفي ) عاء بمعني مع مقابل الدعاءالباقي قوله بالد(كتب في الهامش هكذا ):مخ( في -)  498
 .ساقطة) خ(و)مخ(في ) به (-)  499
 .المشبه به ولهذا): خ(في )  500
هو الوزير أبو الفضل محمد بن العميد نبغ في األدب وعلوم الفلسفة والنجوم، وقد برز في الكتابة على أهل زمانه :  البيتان البن العميد-)  501

علي الجارم ومـصطفى    : ، تأليف 69: هـ، أنظر البالغة الواضحة، ص    260: د الحميد وختمت بابن العميد توفى سنة      بدأت بعب (حتى قيل   
 .أمين

شاعر ) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن براهم طباطبا الحسيني العلوي أبو الحسن             ( القائل هو ابن طباطبا العلوي واسمه الكامل         -)  502
    152: التلخيص، ص: أنظر. بأصبهان ولم يغادرها إلى غيرها) هـ320هـ إلى 250 (مولده ووفاته. وعالم في األدب

 .الدعي):مخ( في -)  503
 .ذالك): م(و) خ( في -)  504
 .الحقيقية و هو الصواب) م( في األصل الحقيقة و في -)  505
 .  ساقطة) ال): (ق( في -)  506
 .للمنهي): ق( في -)  507
 .معنى إذ): م(و) خ( في -)  508
 .البلى): خ( في - ) 509
 ).كتبت هكذا مالبسة القمر الحقيقي ال بسبب مالبسة إنسان كالقمر): (خ(و) ق( في -)  510
 .في اإلصالح والصحيح ما أثبتناه): ق( في -)  511
 .  معناه ساقطة): ق(و)مخ( في -)  512
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 ]16/و[

 هتحقيق رادةإ مع جواز ، مع ذلك الالزم كلفظ طويل النجاد املرادبه طول القامة:يأ

  . رادة املعىن احلقيقي للقرينة املانعة منه إيصح  ال)514( إذ خرج ااز،طول النجاد أيضا) 513(من

رادة إك، رادة الزمهإ مع يرادة املعىن احلقيقإ من جهة جواز ختالف ااز الكناية : أييفه

 إىلن االنتقال فيها من امللزوم أ ة،وتوافقه من جه.خبالف ااز رادة طول القامةإطول النجاد مع 

 ال ،رادة املذكورةاإلألن املدار على جواز  )515()رادة اخلإ (جوازمنا قال مع إو  اازيف كما ،الالزم

   املعىن)517(رادةإختلو الكناية عن  كثريا ماإذ  )516(بالفعل رادةاإلعلى 

  

  

 ن مل يكن له جنادإ و)518(ومهزول الفصيل النجاد فالن طويل،  احلقيقي للقطع بصحة قولنا

  .)ا ()519(بعلم أن املطلواو، وال فصيل

 ،والطول  واجلنب والشجاعة، والبخل والعلم واحللم،ن الصفات كاجلود والكرمصفة م ماإ

 بال ، املطلوبإىل فان كان االنتقال من الكناية ،والقصر وحنو ذلك وهي ضربان قريبة وبعيدة

 // نإ فالقامة) 521   (طويل ،النجاد  بقولك طويلتريد )520(طويل النجاد  زيد:حنو  فقريبة،واسطة

يتوقف على  ال، لزم طول القامة واالنتقال من طول النجاد اىل طول القامةيست طول النجاد

 كناية عن ،الفصيل زيد مهزول :ذلك حنوو )522( فبعيد، وان كان االنتقال بواسطة،واسطة

   . فاهلزال ملزوم والكرم الزم حبسب االعتقاد،على الكرم يستدل به ن هزال الفصيل مماإ ف،كرمه

                                                 
 .مع):مخ(ـ   في)  513
 ).مخ( ساقطة في-)  514
 .  س عندما كتب إلى بدل إلى الخووقع الناسخ في لب. إرادته): ق( في -)  515
 .بالفعل ساقطة): ق(وفي )مخ(في ): خ( في -)  516
 .  والصحيح ما أثبتناه) إرادت(كتبها الناسخ بالتاء المفتوحة كذا )مخ( في -)  517
فشتريت بـه  :  الغارمن أوالد اإلبل، فعيل بمعني مفعول، وأكثر ما يطلق في اإلبل وقد يقال في البقر، ومنه حديث أصحاب       :  الفصيل -)  518

ولد الناقة إذا فصل أمه، والجمع فصالن وفصال،        : فصيل من البقر، وفي رواية فصيلة، وهو ما فصل عن اللبن من أوالد البقر، والفصيل              
 .              أنظر اللسان مادة فصيل. فمن قال فصالن فعلى التسمية

 .للمطلوب): ق( في -)  519
 حمى إلى السيف:  النجاد-)  520
 .طول): م( في -)  521
 .  فبعيدة): م(و) خ(و) ق( في -)  522
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  ]16/ظ[

 إىل ه فانه ينتقل من،مما يتوقف على الواسطة،  الكرمإىلالفصيل  لاالنتقال من هزا) 523(لكن

كثرة إىل  ومنها ، كثرة األكلةإىل ومنها ،حلب أمه كثرةإىل  هومن، ه اللنببعدم شر بجوعه

 فانه ،كناية عن كرمه، كثري الرماد زيد : حنوأو )524( وهو الكرم،املطلوب إىل  ومنها،الضيوف

 ، كثرة الطبخإىل  االحراق حتت القدر ومن كثرة،حراق احلطبإثرة  كإىلالرماد  كثرة ينتقل من

، املطلوب وهو الكرمإىل  ومنها ، كثرة الضيوفإىل ومنها )525(ة كثرة األكلإىلومن كثرة الطبخ 

  .)526()نسبة (يكون املطلوب ا أن ماإو

  

  

لية  كمال الرجوي هن السماحة واملروءةإ : حنو، عنه)527(مر ونفيهألثبات أمر إ :يأ

 كناية عن ثبوت الكالم )530( فهذا529ضربت على ابن احلشرج  قبةيفعطاء اإل :ي أ528ىوالند

 فترك ،الصفات له  فان هذا الشاعر أراد أن يثبت هذه،البن احلشرج: ي أ،له الثالثة هذه الصفات

   . الكناية إىلمثال ثبتت البن احلشرج )532(له/ / )531( بأن يقول هذه الصفات،التصريح بذلك

 ،له  فقد أثبته،الرجل وحيزه  مكان يفيءثبت الش ذاإ )533() هألن(علها يف قبة مضروبة عليهبأن ج

 إىل ،ترك التصريح بثبوت اد والكرم حيث( اد بني ثوبيه والكرم بني برديه :ومن ذلك قوهلم

  . )534()ثوبيه وبرديه ذكر بني  بأن جعل ما،الكناية عن ذلك

                                                 
  .الكن): م( في -)  523
من إلى بعدم شربه اللبن ومنه إلى كثرة حلب أمه ومنها إلى كثرة الضيوف األكلة               (هكذا مع اختالف    ) ق( ما بين المعقوفتين ورد في       -)  524

 ).ومنه إلى كثرة المطلوب وهو الكرم
   التصحيح من بقية النسخأكل ساقطة، و)مخ( في - ) 525
 .ساقطة)مخ(نسبة وفي ): م( في -)  526
 .أو نفيه): م( في -)  527
 الندا): م( في -)  528
ولي كثيرا من أعمال خراسان ومن أعمـال فـارس          , وأميرا من أمرائها  ,وكان سيدا من سادات قريش    . اسمه عبد اهللا  :   ابن الحشرج  -)  529

 وكان جوادا كثير العطاء، 128: وكرمان، أنظر البالغة الواضحة، ص
 .وهذا): خ( في -)  530
 ).الصفاة(الصفات رسمها الناسخ بتاء مربوطة هكذا ): م( في -)  531
  . له في األصل ساقطة –)  532
 .ألنه ساقطة): ق( في -)  533
إلى كثرة الضيوف األكلـة     من إلى بعدم شربه البن ومنه إلى كثرة حلب أمه ومنها            (هكذا مع اختالف    ) ق( ما بين المعقوفتين ورد في       -) 534

  ).   ومنه إلى كثرة المطلوب وهو الكرم
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 عليهم ،أنبياء اهللا الكرام  والصالة والسالم على خامت،امتختاالو ءابتد االعلى وهللا احلمد

ذلك   واحلمد هللا على، وحسن توفيقه،وعونه مت هذا الشرح حبمد اهللا .وعلى آهلم الصالة والسالم

 يف طريق اهلدى والبعد ،خواين من سالك وغري سالكإيل وجلميع ، وأسأله النجاة من مجيع املهالك

عدنان   جباه سيد ولد،اجلنان  أعلى درجات يف، نبيه مع األحبابينعن الردى والصدى وأن يرفق

   آمنيمنيآ

  . وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  املــالحق
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  ملحق خاص بالتحفة
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  امللحق األول
  وطةنسخة مصورة ملنت التحفة املخط
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  امللحق الثاين
  )حتفة اإلخوان يف ااز والتشبيه والكناية (
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ى رسول اهللا      سالم عل د هللا والصالة وال ذه ( الحم ال ) ه ي المجاز    رس ة ف ة لطيف

ة لإلخوان ضاعف               ا تحف والتشبيه والكناية على سبيل االختصار واالقتصار جعلته

  .اهللا لي ولهم األجور واإلحسان

ي المرآب                     ) اعلم( ا ف ة وإم ي الكلم ا ف ناد وإم ي اإلس إن المجاز إما أن يكون ف

ه              ) فالمجاز في اإلسناد  ( ا هو ل ة     هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير م  مع قرين

ا  ازا عقلي ات ومج ي اإلثب ازا ف سمى مج ه وي و ل ا ه ى م ناد إل ة عن إرادة اإلس مانع

سبب          ) وله  مالبسات  شتى      (وإسنادا مجازيا    ان والمفعول وال ان والمك يالبس الزم

اطح  وأخرجت األرض          : نحو   شة راضية وسالت األب نهاره صائم ونهر جار وعي

ك        أثقالها وانبت الربيع البقل  إن اهللا       د      :  على آل شيء قدير وآقول ر الجن هزم األمي

سند    ام الم تحالة قي د وآاس ن الموح صدور األول م ة آ ا معنوي صره وأم ي ق و ف وه

ذآور  رد  (بالم از المف ا المج ه   ) وأم ا وضعت ل ر م ي غي ستعملة ف ة الم و الكلم فه

تعارة وإن آانت                  شابهة فاس ه الم  لعالقة مع قرينة مانعة عن إرادته فان آانت عالقت

غيرها آالسببية والمسببية والمجاورة والكلية والبعضية واعتبار ما آان واعتبار ما           

  يؤول إليه ونحوها

ة           ) فصل  . (1 ا تخييلي ة وإم ) فالتصريحية (االستعارة إما تصريحية وإما مكني

  هي التي صرح 

ا   ) والمكنية(فيها بذآر المشبه به فقط نحو رأيت أسدا في الحمام          هي التي طوى فيه

شبه        ذآ ة (ر المشبه به بذآر شيء من لوازمه فلم يذآر فيها سوى الم هي  ) والتخييلي

إثبات ذلك الالزم الدال على المشبه به فهي مالزمة للمكنية نحو أظفار المنية نشبت       

ة                   تعارة بالكناي ره اس م طوي ذآ بفالن شبهت المنية بالسبع واستعير اسم السبع لها ث

  .ر واثبات األظفار تخييليةودل عليه بذآر الزمه وهو األظفا

ه فمرشحة              ) فصل.(2 ستعار من م الم واالستعارة إن قرنت بعد القرينة بما يالئ
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ه فمجردة نحو رأيت                       ستعار ل م الم ا يالئ نحو رأيت أسدا في الحمام له لبد قرنت بم

ن          غ م الق األبل ن اإلط غ م يح أبل ة والترش الح وإال فمطلق ه س ام ل ي الحم دا ف أس

  .التجريد

صل( ل       إن) ف د والقت شتق آاألس ر م ما غي نس أي اس م ج ستعار اس ان الم  آ

ا                  د جريانه فاالستعارة أصلية وإال فتبعية لجريانها في الفعل أو في االسم المشتق بع

ي       ق معن راد بمتعل اه والم ق معن ي متعل ا ف د جريانه رف بع ي الح صدره وف ي م ف

ى والظرفي       ي إل اء ف ن واالنته ي م داء ف ي آاالبت ي الكل رف المعن ي الح ي(ة ف ) ف

ي  ى(واالستعالء ف الكلى ) عل ق ب ه تعل ي ل ي الجزئ ًا وف ى جزئي ؤدي إال معن إذ ال ي

  الندراجه تحته

از المرآب( ا المج ه ) وأم ا وضع ل ر م ي غي ستعمل ف ظ المرآب الم و اللف فه

ة                   تعارة تمثيلي شابهة فهي اس ه الم لعالقة مع قرينة مانعة من إرادته فان آانت عالقت

تعماله                آقولك لمن يتردد في    شا اس ى ف ؤخر أخرى ومت  أمر إني أراك تقدم رجًال وت

  آذلك سمي مثال ولذا ال تغير األمثال وان آانت غيرها سمي مجازا مرآبا

شبيه( ا الت ه  ) وأم ى وج ي ال عل ي ف ر معن ر ألم شارآة أم ى م ة عل و الدالل فه

  أربعة طرفاه ووجه و أداة ) وأرآانه(االستعارة 

ين نحو              زيد آالبدر في الحسن     : نحو ل أو عقل ا مث وقد يكون طرفاه حسيين آم

د                       ه ق سبع ووجه ة وال ين آالمني ي إدراك أو مختلف ا جهت ي آونه اة ف قولنا العلم آالحي

  :يكون هيئة منتزعة من عدة أمور نحو

  وأسيافنا ليل تهاوى آواآبه*  آأن مثار النقع فوق رؤوسنا 

ه   د الوج ا بع ا وآلم سمى بليغ ضا وي ذف األداة أي د تح د  وق سن وق دق وح

  :يتصرف في القريب المبتذل بما يصيره دقيقا حسنا آقوله 

  بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي  * يا أيها الرشا المكحول ناظره

   أن الشمس تغرب في عين من الماء * إن انغماسـك في التيار حقق
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فإن تشبيه الجميل بالشمس قريب مبتذل لكن لما تصرف فيه بما ترى حتى أنه              

  نغماسه دليال على أن الشمس تغرب في عين من الماء دق ولطفجعل ا

صل( شبه      ) ف دا الم ه ماع ذف من ه إذا ح شبيه ألن تعارة الت ل اإلس ار . أص ص

دم وال          ا تق ى م ة عل تعارة بالكناي استعارة تصريحية وإذا حذف عدا المشبه صار اس

شبيه            ا الكن  (يسمى حينئذ تشبيهًا إذ مبنى االستعارة على تناسى الت ة وأم فهي لفظ    ) اي

ة جواز                   أريد به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى معه فهي تخالف المجاز من جه

  زيد طويل النجاد  تريد طويل القامة: إردة المعنى الحقيقي مع إردة الزمه نحو 

  :وزيد مهزول الفصيل أو آثير الرماد آناية عن آرمه ونحو

  على ابن الحشرجفي قبة ضربت *  إن السماحة والمروءة والندى  

     آناية عن ثبوت هذه الصفات له

  )) تمت هذه النسخة المبارآة ((
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  ♣الخــاتمة♣
  

إىل هنا ويف ختام هذا العمل ال يسعين إال أن أقول ما هذا البحث إال حماولة متواضعة يف 
رية احلجم ألفها الدردير إبراز أثر من آثار التراث يف مادة البالغة العربية، والواقع أا رسالة صغ

بداية كمقدمة للسمرقندية مث تبني له فيما بعد أن يضع عليها شرحاً وهذا الذي قمت بتحقيقه على 
  .النسخ املذكورة يف التقدمي

وكان من العادة عند املتعلمني وأهل العلم يف عصر املؤلف كثرة املختصرات والتصانيف 
  .وكذا احلواشي اليت كانت تكتب عليها

لكن بعد اإلطالع ) شرح حتفة اإلخوان يف علم ااز(د جاء هذا الشرح حتت عنوان وق
شرح حتفة اإلخوان يف (على النسخ املقارنة والتراجم اليت ذكرت هذا املؤلف جاء حتت عنوان 

وهذا من باب تسمية اجلزء باسم الكل، وقد قسم الباحث هذا الشرح إىل أربعة ) علم البيان
 الفصل األول االستعارة إىل  تصرحيية ومكنية وختيلية ويف الفصل الثاين إىل فصول حيث قسم يف

مرشحة وجمردة ومطلقة ويف الثالث إىل أصلية وتبعية أما يف الفصل الرابع إىل أصل االستعارة 
  .املكنية

وقد خلصت إىل أن هذا النوع من التأليف يربز منط من أمناط الدراسة يف العصر اململوكي 
يفيد الطلبة واملدرسني على السواء فللطلبة زاداً ميكن حفظه واستظهاره وللمدرسني وهو منت 

مرجعاً لالستئناس لتميزه بالدقة واالختصار، فهو يشبه إىل حد ما تلك األراجيز واملتون لعصر 
  .املؤلف كألفية ابن مالك يف النحو وابن معط ومقدمة ابن آجروم وغريها

 أصبت اهلدف فذاك الذي كنت أسعى وأجتهد وإن أخطأت وقبل أن أضع القلم أقول فإن
  .         واخلطأ وارد ال حمالة فحسيب أنين حاولت واهللا من وراء القصد

  



 - 103 - 
 

 
  
  

  الفهـارس العامـة
  

    . فهرس اآليات القرآنية– 1  
    . فهرس األحاديث– 2  
     فهرس األمثال واحلكم– 3  
    .  فهرس األشعار– 4  
    . فهرس األعالم– 5  
    . فهرس األماكن– 6  
     فهرس املصطلحات البالغية-7  
     فهرس املؤلفات واملصنفات-8  
     فهرس املصادر واملراجع-9  
     فهرس املوضوعات-10  
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- 1 –  
  فهرس اآليات القرآنية

  الصفحة  رقمها  اآلية
      

      -  البقرة -
  61  16  }م أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى فما ربحت تجارته{ 

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم { 

  }في أذانهم من الصواعق  حذر الموت واهللا محيط بالكافرين 

19  52  

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم { 

عليهم قاموا ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن اهللا على كل 

   }شيء قدير

20  52  

ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من { 

عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اهللا 

  }بأمره إن اهللا على كل شيء قدير

109  52  

 يأتي بكم اهللا واولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون{ 

  } على كل شيء قدير  جميعاً إن اهللا

148  52  

  54  184  }فمن شهد منكم الشهر فليصمه { 

      - أل عمران -

  56  107  }وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا هم فيها خالدون{

 أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند اولم{ 

  }أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير 

165  56  

      -ساء  الن-

وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالهم { 

  }إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً 

02  55  

      - يوسف -

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال { 

اآلخر إني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا 

  }راك من المحسنين ن

36  56  

      - الرعد -
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والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن { 

  }يوصل ويفسدون في األرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 

25  61  

      - النحل -

وهللا غيب السموات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو { 

  }ى كل شيء قدير  هو أقرب إن اهللا عل

77  52  

      - الكهف -

فاتبع سبباً حتى إذا  بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين { 

حميئة ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ 

    }افيهم حسن

84  79  

      - طه -

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر { 

 أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم  في جذوع النخل فألقطعن

  }ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى 

71  68  

      -  النور  -

واهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من { 

يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق اهللا ما يشاء إن 

  }اهللا على كل شيء قدير 

45  52  

      -نكبوت  الع-

قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اهللا ينشىء النشأة { 

  }اآلخرة إن اهللا على كل شيء قدير 

20  52  

      -  فاطر -

الحمد هللا فاطر السموات واألرض جاعل المالئكة رسالً  أولى { 

أجنحة مثنى وثالث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن اهللا على كل 

  }شيء قدير  

01  52  

      - الصافات -

  46  96  }واهللا خلقكم وما تعملون { 

  

  - الجاثية -
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وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال الدهر { 

  }ومالهم بذلك من علم إن هم إال يظنون   

23  52  

      - الرحمن -

  44  02  }خلق اإلنسان علمه البيان  . الرحمن علم القرآن { 

      -لعلق  ا-

  56  17  }فليدع ناديه  { 

      - الزلزلة -

  51  02  }وأخرجت األرض أثقالها  { 

      - القارعة -

  50  07  }فهو في عيشة راضية  { 
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- 2 –  

  فهرس األحاديث
  

  الصفحة  احلديـــث
  12  خريكم من تعلم القرآن وعلمه

  45  كل كالم ال يبدأ يف باحلمد هللا فهو أجذم

  44  ن البيان لسحراًإن م
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- 3 –  
  األمثــــال فهـرس 

  

  الصفحة    المثل  
  70  الصيف ضيعت اللنب 
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- 4 –  
  فهرس األشعار

 الصفحة  البحر      

  61 الطويــل علقـت لضحكتـه رقـاب المال  *عمـر الـرداء إذا تبسم ضاحكا 

  62   لـه لبـد أظفـاره لـم تقــلم  *  لـدى أسد شاكي السالح مقذف

  62   بحومانـة الـدراج  فالمتثلــم  *أمـن أم أوفـى دمنـة لم تكلم  

          
  64 الطويــل إلـى قمـر مـن اإليـوان نـاد  *  يــؤدون التحيـة مـن بعيـد

          
  64 الطويــل  ي فيك السها والفرقدوان المنـ  *أحبـك يا شمـس الزمان وبدره 

          
  71 الطويــل جنيـب وجثمانـي بمكـة موثق  *  هواي مع الركب اليمانين مصعد

          
  73 الطويــل كعنقـود مالحيـة حيـن نـور  *  وقد الح في الصبح الثريا كما ترى

          
  77 يــلالطو وأسيافنـا ليل تهاوت  كواكبـه  * كـأن مثـار النقع فوق رؤسـنا

          
  77 الطويــل فجئت عجيب الظن للعلم موئـال  *عميـت جنينا والذكاء من العمى 

  77   لقلب إذا ما ضيع الناس حصـال  *وغـاض ضياء العين للعلم رافدا 

  77   بقول إذا ما أحزن الشعر أسهـال  *وشعر كنور الروض الءمت بينه 

  
  

      
  14  البسيـط  قـد نهجوا نهج الجنيد فرقـوا * والخـلوتيـة الكــرام فــرق

  14    مـن قـد دعـوا بالقرباشليـة  *  وخيرهــم طريقتنـا العليــة

          
  47 البسيــط حتـى يكلم في الصبح العصافير  *  ياليلـة لـي بجوارين ساهـرة
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الصفحة   البحر      

  64 سيــطالب  مـا كـان خاط عليهم كل زراد  *  نقريهـم لهذميـات نقـد بهـا

         

  78 البسيــط  بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي  *يا أيهـا الرشا المكحول ناظـره 

  78   ن الشمس تغرب في عين من الماء  *إن انغماسـك فـي التيار حقق أ 

          

  47  الوافــر رعينــاه وان كانــوا غضابا  *  إذا سقـط السمـاء بأرض قوم

          
  56 الكامــل .فـل أنت من شرك المنية ناج؟  *  ن إذا تأخـر سرجهقـل للجبـا

  57  هريـق شبابـي  وستشن أديمي  *  فقلـت لهـا يا أم بيضـاء إنني

         

  75 الكامــل تريـا وجوه األرض كيف تصور  *  يا صاحبـي تقصيـا نظريكمـا

  75    زهـر الربا فكأنما هـو مقـمر  *  تريـا نهـارا مشمسـا قد شابه

          
  76 الكامــل  ذهـب األصيل على لجين الماء  *والريح تعبث بالغصون وقد جرى 

          
  78 الكامــل  إال بوجـه ليـس فيـه حيـاء  *  لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا

          
  80 الكامــل نفـس أعـز إلـي من نفسـي  *قامـت تظللنـي مـن الشمـس 

  80    شمـس تظللنـي من الشمـس  *قامـت تظللنـي ومـن عجـب 

          
  93 الكامــلفي قبة ضربت على ابن الحشرج  *  إن السماحة والمروءة والنـدى

  77  الكامل  إذ حيث كنت من الظالم ضياء    أمن ازديارك في الدجى الرقباء

         

مجـزوء  ق إذا تصــوب أو تصعـــد  * وكــأن محمــر الشقيــــ

 الكامــل

75  

  75   ن علـى رمــاح من زبرجـد  *عـــالم ياقـــوت نشــر أ
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الصفحة   البحر      

  64  المديــد  قتـل البخـل و أحيا السماحـا  *جمـع الحـق لنـا فـي إمـام  

  64   يحسـب السيـف عليـه وشاحا  *ألـف الهيجـاء طفـال وكهـال 

          
  16 السريــع  سماحـة النفس وتـرك اللجاج  *ـزم مـن عاشـر األنــام فليل

  16    أي طريـق ليـس فيه اعوجاج  *ويحفـظ المعـوج مـن خلفهم  

          
  81 المنسـرح قـد زرا أزراره علـى القمــر  *ال تعجبـوا مـن بلـى غاللتـه 
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  82، 55، 46 .................................................لسان العرب
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  25 ........................مستخلص احلقائق يف شرح كرت الدقائق
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  64، 61، 57 ................................املعجم املفصل يف علوم البالغة
  59 ..............................................مقاصد الطالبيني
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  11 ..............................................اليواقيت الثمينة
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  فهرس املصادر واملراجع

  
  .القرأن الكرمي 

  .أخبار أيب متام / 01
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 - خليل حممود عساكر–عبده عزام :  حققه وعلق عليه-. أيب بكر حممد بن حيي الصويل:  لـ-
  . لبنان–بريوت . منشورات دار األفاق اجلديدة-نظري اإلسالم اهلندي 

  . م1980/هـ1400 سنة 3:  ط-
  أدباء العرب يف األعصر العباسية  / 02
  .     1971:  لبطرس البستاين، نشر دار مارون عبود، بريوت لبنان،د ،ط-     
  .ماألعال / 03

.  لبنان– بريوت – دار العلم للماليني -. ]م1976/هـ1396ت[خري الدين الزركلي :   لـ-
  . 1995 / 11: و ،ط -1992 / 10: ط–

  األزهر يف ألف عام، / 04
 ومكتبة الكليات األزهرية، القاهرة ، –  حملمد عبد املنعم خفاجي، عامل الكتب، بريوت، لبنان -       
   .    2/1972: ط. مصر
  األزهرإلىأين؟ / 05
  1998/ط).ط-د(-مصر-القاهرة,دار اإلعتصام-عبد الودود شليب:الدكتور-    
  ابن خفاجة، / 06
  .    منشورات دار األفاق اجلديدة ، بريوت، لبنان– لعبد الرمحان جبري -    

  ) د،ط د،ت (
  اإليضاح يف علوم البالغة / 07

  . ]هـ739ت[ .عد الدين بن عمر القزويينجالل الدين أبو عبد اهللا حممد بن س:  لـ-
   د،ت-.4: ط–.  لبنان– بريوت -. دار أحياء العلوم:  دار النشر-

  البداية والنهاية / 08
  .]هـ774ت[. أيب الفداء إمساعيل ابن كثري الدمشقي:  لـ-
  1990/ 2:ط. مكتبة املعارف بريوت، لبنان-

  البالغة الواضحة  / 09
  .د ت/ فى أمني د ط  ومصط–علي اجلارم :  لـ-
  

  .بغية الطلب يف تاريخ حلب / 10
. سـهيل زكـار، دار الفكـر، بـريوت، لبنـان          : لكمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة، حتقيق        

  . 1/1988:ط
  . تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان والبديع / 11

  دم له،للخطيب القزويين، جالل الدين حممد بن عبد الرمحن قرأه وكتب حواشيه وق
    2002 -د،ط. املكتبة العصرية، صيدا، لبنان:  يا سني األيويب، مطبعة

  التمهيد / 12
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مصطفى بن أمحد : حتقيق ،هـ463ت[أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري :  لـ-
  .]  وحممد عبد البري البكري–العلوي 

   - هـ   1387 -،ت د- املغرب–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية :  نشر-
  .تعريف اخللف برجال السلف / 13

. أبو القسم حممد بن الشيخ بن أيب القاسم الديسي بن سيدي إبراهيم الغول:  احلفناوي-
د،ت واملكتبة العتيقة، – 2 لبنان،ط–مؤسسة الرسالة، بريوت . ]م1906/هـ1324ت[

  . م1991: ،د، ط.اجلزائرطبعة .  وسلسلة األنيس موفم للنشر-.  م1985/هـ1405:تونس،د،ط
  . تاريخ األدب العريب / 14

   .1981  /4:ط.، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان. لعمر فروخ:  لـ-
  .تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان / 15

عمر صابر عبد ايد، : االشراف والترمجة العربية أ، د حممود فهمي حجازي، نقله إىل العربية الدكتور
  .  م1995: هليئة املصرية العامة، د،طمطابع ا

  تاريخ اجلزائر العام / 16
  .1980: د ،ط .  لعبد الرمحن اجلياليل ، دار الثقافة، بريوت، لبنان-

  التاريخ اإلسالمي واحلضارةاإلسالمية /17
  م4/1970: ط- مصر- القاهرة- مكتبة النهضة املصرية- أمحد شليب-دكتور: لـ

  مجهرة األمثال / 18
  .  وعبد اجلميد قطامش–حممد أبو الفضل ابراهيم : حتقيق. أيب هالل العسكري:  لـ-
  .م 1988): د ، ط( لبنان – دار الفكر بريوت -

  جواهر البالغة / 19
  .املكتبة العصرية بريوت، لبنان. يوسف الصميلي:  ضبط وتدقيق وتوثيق-. أمحد اهلامشي:  لـ-
  .م 1999 / 1 ط-

  ى الشرح الكبريحاشية الدسوقي عل  / 20
  . القاهرة ، مصر ،د ،ط ، د، ت–دار الفكر .  العالمة حممد عرفة:  لـ-

  .حلية األولياء / 21
  . أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان:  لـ-
  .    هـ4/1405: ط

  حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر  / 22
جممع اللغة العربية دمشق : مطبوعات.  حممد جة البيطار:  حتقيق-. لبيطارعبد الرزاق ا:  لـ-

  . 1961/د،ط .  سوريا–
بوالق، : مطبعة. اخلطط التوفيقية اجلديدة ملصر القاهرة ومدا وبالدها القدمية والشهرية/ 23

  .         هـ2/1305: القاهرة، مصر، ط 
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  دائرة املعارف اإلسالمية  / 24
  . ت–د /  ط –د .   لبنان– بريوت -. عرفة  دار امل-

  ديوان زهري بن أيب سلمى   / 25
  .      1979/د،ط . بريوت لبنان. دار بريوت للطباعة والنشر:  مطبعة-

  .ديوان املتنيب / 26
  .1930/عبد الرمحن الربقوقي، مصر، د،ط : حتقيق
  .ديوان حامت الطائي / 27

  .هـ1394م، 1974: ،طدار بريوت للطباعة والنشر، لبنان، د
  ديوان بشار بن برد، / 28

الشركة التونسية للتوزيع، والشركة اجلزائرية للنشر : حممد الطاهر بن عاشور، نشر: مجع وحتقيق وشرح
  .  م1976: والتوزيع، د،ط

  سّير أعالم النبالء / 29
 –ؤوط شعيب  األرنا: حتقيق . ] هـ738ت[حممد بن أمحد بن عثمان قامياز الذهيب:  لـ-

   هـ1413مؤسسة الرسالة بريوت ،لبنان د،ط .وحممد نعيم العرقسوسي
  سنن بن ماجة، / 30

  .حممد فؤاد عبد الباقي،  دار الفكر د،ط ، د، ت : أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، حتقيق
    روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين-31 
   1966 /1- د،ط – بريوت لبنان – التراث العريب ءحملمود األلوسي ، دار إحيا 

  الشعر والشعراء    / 32
  .دار إحياء العلوم: -. أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن أيب قتيبة:  لـ-
  1987 /3ط. لبنان– بريوت -

  
  

  شرح محاسة أيب متام لألعلم الشنتمري  / 33
.  ديب– للثقافة والتراث مجعة املاجد:  مطبوعات-. دكتور علي املفضل حودان:  لـ-
  1992،د،ط
  شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية / 34

  . لبنان- بريوت  -. دار الكتاب العريب.  حممد بن حممد خملوف:  لـ-
  د ت.    د ط

  الشرح الصغري على خمتصر أقرب املسالك للمذهب االمام مالك / 35
ـ -  -.ملركزيـة للمعاهـد األزهريـة     ارة ا  نقالً عن طبعة اإلد    -. ]هـ1201ت[. الدردير:  ل
  ).وزارة الشؤون الدينية(مؤسسة العصر للمنشورات اإلسالمية :نشر
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  .م1992/ هـ 1413:  ط- اجلزائر-
  ضحى اإلسالم  / 36

   ت– د –10ط– لبنان – بريوت – دار الكتاب العريب -. ]م1954ت[أمحد أمني :  لـ-
  .طبقات الشافعية الكربى / 37

الدكتور حممد احللو و حممود حممد : لوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، حتقيقأليب نصر عبد ا
  .  م2/1992: الطناحي ، نشر دار اجليزة، القاهرة، مصر، ط

  عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار   / 38
  .د، ت ‘ د،ط . دار اجليل، بريوت لبنان- ٍ.عبد الرمحن اجلربيت:  لـ-

  علم البيان  / 39
.  باعـة والنـشر، بـريوت، لبنـان       دار النهضة العربية للط   :  دار النشر  -عبد العزيز عتيق    تأليف  

   1985/د،ط
  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه  / 40

 صالح الدين اهلواري –د :  تقدمي وشرح وفهرسة-.أيب علي احلسن بن ر شيق القريواين:  لـ-
   .  دار ومكتبة اهلالل:  دار النشر-.  هدى عودة-وأ  

  .1996 / 1: ط
  فصل املقال يف شرح كتاب األمثال  / 41

ـ -  أحـسان عبـاس     –د  :  حتقيق -. ]م1005بعد  / هـ.395بعد.ت[أيب عبيد البكري      :  ل
  1983/ 3:ط. لبنان– بريوت -.   مؤسسة الرسالة:  دار النشر-. عبد ايد عابدين:دو

  ملسلسالت  فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات وا / 42
 طبع املطبعة اجلديدة ، -.  عبد الكرمي حممد احلسين اإلدريسي الكتاين الفاسي:  لـ-
  .1947:د،ط.املغرب

  
  الفروق يف اللغة / 43

  .جلنة أحياء التراث:  حتقيق-. ]هـ369ت[أليب هالل العسكري  :  لـ-
  .   1981 /5:ط. لبنان–بريوت .  دار األفاق اجلديدة:  دار النشر-
  

  الفرق بني الفرق  /44
  .عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي االسفراييين التميمي :  لـ

  د،ت/ د،ط. دار املعرفة بريوت ، لبنان –حممد حمي الدين عبد احلميد :  حتقيق 
   فهرس خمطوطات املكتبة القامسية -45

  )بدون معلومات( وحممد فؤاد خليل القامسي –أبو األنوار دحية :  إعداد 
   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-46
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حاجي خليفة، املوىل مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين الرومي احلنفي الشهري باملال، :  تأليف-
  . 1992/ د،ط .   لبنان– نشر دار الكتب العلمية بريوت -.  ]م1657/هـ1067ت[.كاتب احلليب

  الكشاف عن خزائن خمطوطات األوقاف   / 47
  . م1953/ د،ط.  العراق– مطبعة العاين، بغداد -.  حممد أسعد طلس: تأليف-

  لسان العرب / 48
  العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي :  لـ-

  . لبنان– دار صادر للطباعة والنشر، بريوت -. ]هـ630ت[.   املصري
  م  1990/ 1: ط-

  جممع األمثال  / 49
.   دار املعرفة-حمي الدين عبد احلميد :  حتقيق-.  بن حممد امليداين النيسابوريأيب الفضل :  لـ-

  .1988 / 2:ط. لبنان– بريوت -
  مفتاح العلوم  / 50

 عبد احلميد -د:  حتقيق-. ]هـ626ت[أيب يعقوب يوسف حممد بن علي السكاكي :  لـ-
  ).دار الكتب العلمية( منشورات حممد علي بيضون -.  هنداوي
  .2000/ 1:ط

  املثالية يف الشعر العريب  / 51
  . ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر:  طبع-. موهوب مصطفاي:  تأليف-

  1982/  د ،ط
  مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم  / 52

 بريوت –دار الكتب العلمية :   طبع–أمحد بن مصطفى املشهور بطاش كربى زاده  :  تأليف-     
  ).  ت.د/ ط .د. (لبنان –
  معجم املطبوعات العربية واملعربة / 53

  )بدون معلومات(لسركيس 
  .معجم أعالم اجلزائر / 54

م، 3/1983: املؤسسة الثقافية للتأليف والترمجة، نويهض، بريوت، لبنان، ط: لعادل نويهض، نشر
  .  هـ1403
  .خمتار الصحاح / 55

حممود خاطب، دار مكتبة لبنان، :  حتقيق–زي، الطبعة اجلديدة حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرا
  هـ1415/م1905: بريوت،د، ط: ناشرون

  .معجم البالغة العربية / 56
لبدوي طبانة، دار املنار للنشر والتوزيع، جدة ودار الرفاعي للنـشر والطباعـة والتوزيـع الريـاض،                 

    .هـ1408م، 3/1988:ط
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  .بالغة والبديع والبيان واملعايناملعجم املفصل يف علوم ال / 57
  . دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان– مراجعة مشس الدين –إلنعام فوال عكاوي 

  .     هـ1413م، 1992 /2: ط
  .املثل السائر / 58

حممد حمي الدين، بريوت، : أليب الفتح ضياء الدين نصر اهللا بن حممد بن عبد الكرمي املوصلي، حتقيق
  .     م1955: لبنان، د، ط

  املستطرف يف كل فن مستظرف / 59
  .] هـ850ت[. شهاب الدين بن حممد بن أمحد ايب الفتح االبيشيهي:  لـ-
  2/1986: مفيد حممد قميحة، دار الكتاب العلمية ، بريوت لبنان ،ط–د :  حتقيق-

  .   معجم مصطلحات الدراسات اإلنسانية والفنون التشكيلية / 60
  1/1991:،طدار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناين. : أمحد زكي بدوي:  لـ-

  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  / 61
  .حممد حمي الدين عبد احلميد:  حتقيق-. العباسي عبد الرمحن بن أمحد:  لـ-
  1947/د،ط . لبنان– بريوت -. دار عامل الكتاب:  دار النشر-

  املوسوعة العربية امليسرة   / 62
.  اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية-.  تونس– القاهرة – بريوت –ل دار اجلي
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