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ماةاستاس

٠وبعد ؤصحبه أك وعر اش، رسؤل سيدظ على ؤبميلاط لصلاة لاه الحمد 
عنتحتلف التي الكتاب، هدا من اائام1< ااْلبعة هذه بإخراج علينا الله من قلتي 

أننود كنا التي القضايا يبعخس تمتار حديدا، نشا الهليعة هده تعد إذ الطبعات، من 

وحكمته:الله مشيئة ولكنها الميابقة، الطبعات في تكؤن 

الشؤيقة.التبؤية اvياتوالآحاديث خسل امحالأ: 
٠ؤبموسهها ؤثرحها لأبيات ا ضبْل اتط؛ 

الكشرة.الطباعية الأخطاء تصحيح تالأ: 
منها.يد لا التي القضايا بعخن اضاقة رابا؛ 

الطبعةهذه إحراج قي اهم سمءن لكل الجزيل بالشكر أتقدم أن يف-وادي لا وأخيرا 
إخراجها،في مياركأ جهدا يذل اللي الأسلجي الأين بهاء الطالب؛ بالذكر وأخصيا الجديدة، 

الجراء.خير عنا الله فجراه 

وسلاوصمه اله ؤعل محمد سدأ عر الله وصل 

!^٢٣الثارعشررجمادىالآ.مث 

٠٢٢ ٢• رآب وايشرؤن اياع الوافق 





الملمة

f اكلق أقمأح محمد على،_jL والملأم والمهلأة ااع1لير؛. رب لاه الحمد  LLuJ واوماهم
بإحسان...تبعهم ومن الأبرار الأطهار وميحيه أله وعلى بيانا' 

بمد:

هوؤبمدا العاني، علم اشتمل الأى اليلاعة، في الأيل الكتاب بإخراج علينا الله من قلقد 

الأولىفي الحمد وله ياتمامه، علينا الاه يص أن نرجوا والبديع(' البيان )طم قي الثاني الكتاب 
•والأحرة 

وتدعوإليهااضرىJة، تقتضيه ما الأ الأهم الأول< الكتاب قي هونهحنا فيه ونهجتا 
الكتابففي التغيير' بسر، علينا تحتم ااع1مير؛ بيث | _jjمن البحث ْلبيعة وتتطلبه الحاجة، 

أنذلك عنه، التحدث الأسلوب بها نوضح التي الأمظة من نكثر أن علينا لرامأ رأبنا الأؤل 
الذيالبيان علم ْلبيعه عن كثيرا تختلف الأساليب بيي دقيقة سؤق من فيه وما النثلم ْلبيعة 

الكتاب.هدا في الحامية للأمظة حاجة أقل أنفستا رأينا لدلك الصؤرة، يعتمد 
ماعلى عمحوة الهلهرة، والسنة الكيئم، الكتاب من والشواهد الأمظة من نكثر أن وآثرنا 

ننقلأن الفانية هن رأينا بل القديم؛ بالشعر نكتف لم أننا إلا اكعرية، انممقر من ندكره 

ء.الشعرا من العاصرين أقوال فى الشعرية الصيؤر يصص لأقارى 

ومنالاه—٠ رحمه الجرجاني- اقاهر عيد لاشيخ اليلاعهء ءأسرار من كثيرا أفدت ولقد 

العدلالهائي عبد الأسداد والتمثيل،( التشبيه فى القاهر عيد لبلاعة شاملة تفمدiاية »دراسات 

خيراالاه جراه الأزهر- في العربية الأنة كلية في البلاعة أستاذ 

ألأسلوب.وسمهولة العبارة، سر من سمايقا قي حهدأت ما الكتاب ^ا في جهدت وقد 

عنراسر والأجر، بالمبؤل عر يض وأن با<، يتفع وأن اوجها<> خالميأ يجعله أن أساّل والاه 
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ضد:

ؤتطؤخءاتميمم تبيان ا٠ 

الأهارسؤلطى سنة وقي تعار' الله كتاب في كثيرا ؤبمشتماب اأيأ_ان كلمة يردن 
لا1بقرةللناسآ آيته اه كغ؛الي؛بمس y تعار: الاه كتاب قي تقرأ حيي فعلى وسلم' عليه 
اءراكداللثبيتسمحر{ )مُي، [. ٢٦٦رالمقوة محر؛اؤآيات( الش زكو؛كبمص [. ١٨٧
الملثآؤوارِلتا تعار: مؤنه كذ!!؛، تقرأ — تعار هواق الآي1ت هذه في [ ٢٦

اكينَلأ.س؛\فىَ أخل ممار)راد اش، قؤل ئالخأ وتقرأ ٤[. ٤ ]اكحل روم( ما للناس 
سبحانه؛توله تقرأ أح-رى أية وفي [. ١٨٧زال،مران لناس{ قسمقن الكناب اؤتزا 

^َسا.َن>طُ
[.٤٠براهيم ل1 الأسال( 

ونمارتبارك فالله والإيضاح( وااكسف هوا1ظهوإر جعبعا الآي1ت لهذه التبادر والعنى 
وسلمعلمه الاه صر والنبي حفاء' أي فيها يبقى فلا < ؤيكشفها فيوضحها ااناس، آياته يبيي 
منااييان هذا يكلن وقل* ودقائق' أسر,ار ص فيه ما إر ليرسي فيسرح-ه' الله نزله ما يبيي 

غيريكلن وقد لْللق' أوتقييدا لحمل' أوتفصيلا لبهم' توضيحا وسلم عليه الله صلى الرسؤل 
موضعه.فى ذكر مما ذلك 

منالته أحكام لأناس أن،لهيوا بد م كان الكتاب أهل من اليثاق عليهم احد واادين 
لهموظهرت الأمر. لهم ائضح اوئلال؛ي مساكن في سكنوا والذين أوتبديل، تحريف غير 

لاسعابقيي.حدث يما القناعات تقوسهم في وتأصلت النتائج. 

آوعقلية(.حّنةكانت اماضمة اكvاة )هي را؛: 1اراءب بقيل مما : uابتتآ 
ءيرإاليحبم/ِاريس اليح-س رسمٍِاللمح نمار: قال الإنسان. به اخئص وهوما 

ر\(اانر>.اتصلأ.
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كلمةقي الفسسرن ومه-م! ١—أاأ ال؛تيان{ ؛، uJjPحؤا النزآن 
تتوع.اختلاف كونه عن يخرج لا اختلافهم فإن »ا1بيان« 

الإنسانبه ذضل الأى وهو والإبانة، واممهم اسق الميأن: والجمهؤر: زيد ابن قال )فقد 
وتالالخام، الميرن من حزء وهذا واكرائع، الخلال هوبيان فثادة: وقال الخيوان■ ساتر على 

الهدى،جريج- ابن وقال والشر' الخير ااضحاك؛ يبمال له• يقال يبما يتهمل ما كعب؛ بن محمد 

.ااكتاية(را؛ يمان: وقال 
إن: _ ء سوا ادقشف، معنى أر — رأيت كما ~ ترجع ؤلكنها الأنوال؛ هذه عير وهناك 

بهومصل الإسمان منحه الذي اكهم هو إنه قلتان أم لساني، أوغير لمعاني أمر هذا 

وآلشئيزآ ؤمؤعقإه زؤهدى تعار: قوله مثل في بيانا، ا1كريم الائرآن الله جعل ولقد 
tمسمالكهما لسلك المعادة؛ وأسباب الرقي، عوامل لبتتسان يكسي، فالقرآن، عمران 

•عنها يتهرع وما اثادة لهذه العام العني هو ذلكم لتجنبها؛ الرلة ؤبمواطن 

عيرهافي تحدها أن قل حامعية، أعْليت والجمال؛ المعة لغة — تعلم كما — والعربية 
العانيوبيي وبينها جهة، من بعض مع بعضها الألفاقل تكمحن؛؛؛iC التي الصلة وهى اللعان؛ من 
أننستطيع لا والتدقيق، الامعان بعد الكلمة، كثيرة معاني نجد قد لذلك أحرى، جهة من 

لذلكبعض؛ عن يعميها يعبد المعاني هذه أن ؤبملمة، لأؤل ليلن واحد' أصل إلى إلا ئرجمها 
للمعنى.مسا بل موجه، حير ارياق كان 

منهاالهلهرة، المنة من كثيرة مواضع في ومشتناتها البيان كلمة حامت فلقد 
استي:بموضوعتي 

ؤردالذي والسياق ا، ْر لسحرا البيان ْن ان » ؤبميلم: عليه الله صلى قوله ت أحدهما 
—القلب(( ودكاء الفهم وهومن لثقل، بأبلغ القمعود »اقلهار البيان أن منه لنا مملهر فيه' الحديث 

الكشف.عن يخرج لا فإنه حاصأ، كان وان العني وهذا ا~، الأئيرر ابن يقؤل كما 

اابحراالحطخ/^درا(
كتابمسام< !، jUjااااحطب<«  ٤٨باب اككاح وكتاب ٠ لميحرا ا1ييان من أا1ن ٠ ٠ باب ارطب«، كتاب رأيداه 
واإخهJلأ,ا1ص;لأة !خشف باب الجمعه، 

ض\شم\/ألأ\.



والمياقا، ا1نقاق«ر ص شعبتان والبيان ء >ااابذا وسامت علمه الله صلى قوله الئادىت 
علمهالباعث يكؤن مما كوالواكفمدحواككلفأ مي التميع بالبيان: ائقحيود أن على يدلنا 

واشد•الجب 

لك،دكرئاها التي العاني هذه عن يحرج لن فإنه ذلك. يعد البيان في قيل ومهما 
والمنة.الكتاب من مستوحاة 

سمألم الحاحقل< أبوعئمان معاتبها، وبسط ااكاعه< هده مي تىسع من 1وإل أن ونقلن 
يقوله:عامأ تعريفا — تارة ~ ااييان عرف فقئ وااتبيتي«؟. »ااييان سهرة وأكترها كتبه أعثلم 

يقصيحتى الضمير، يؤن الححاب ؤبمتك العني، مناع لك كشف شيء للكا جامع اسم الانه 
وبينااحمي«. العني على ااخاLهرة الدلالة »انه بقوله: وتارة فيه<*• بما ؤيلم حقيمته إلى المامع 

باللفقل،الدلالة هده تكؤن همد ْلراق؛ بخمس تكؤن انها بل القؤل؛ في تنحممر لا الدلالة هده أن 
الحال.أو العقد أو يالخهل، تكؤن ومد بالإشارة، تكلن ومد 

الإسم»ان؛كؤن يحيى: بن جعفر قاله ما فيدكر الخاصة، ااتعرأف-ات بعمي، لنا ينقل ثم 
الملامةمع يالفكرة، عليه تستع؛ي ولا الشركة، من وتحرجه مغراك، عن ؤيحلي يمعناك، يحيْل 

قالها ممع منسجم بأنه التعريف، هدا على الحاحفل ؤيعلق والتمقيدّ. والتمعنع التكلف من 
المسئرء.عن وأعتاك المصل، طبق ءمن بأنه البليغ' تعليق في الأصمعي 

مىخاص اتجاه منها يرات. كى مرشحة، أص-بحت البيان -؛، ۵١٤أن سبق، مما وتدرك 
لمحرا«.البيان من ءان النبيي الحديث إليه أشار ما أؤل كان الاتجاه هدا ولعل التؤل، 

بأنلأبلمغ، والأصمعي للبيان، يحيى بن جعفر تميف بعت الجاحقل مقارنة هنا بقوتنا ولا 
ماكيلك وهدا القوم، عليه يجمع يكاد ما وهدا )بلاغة(' ؛ ٥١٤١مرادنة كانت زالييان( كاهة 

والفمياحةواليلاعة البراعة كلمات فكانت ~ الله رحمه ~ القاهر عبد الشيخ عصر إلى استمر 
وأحر.كاتب بؤن نجده ْلفيف اختلاف مع واحد مدلؤل دان اافاه1ا والبديع والبيان 

كتابهقي — الله رحمه — القاهر عبد للشيخ نجده ما قلناه، ا معلى دليل خير ولعل 
كماالعاني علم أي النثلم نْلرية عن فيه تحدث ~ تعلم كما ~ الإعجاز وبم٠لأتل الإعجاز(' ردلأيل 
ترىلا انك ءثم فيقؤل: البيان عن يتحدث الكتاب هدا أؤل في نجده دلك ومع يعد، فيما عرف 
سراجا،وأتهمر ئتاجا، ؤأكرم ؤددا، وأعذب جني، وأحلى فرعا' وأسق أميلا، أرسغ هو علما 

.\ AY/Aالم ني جاء ما باب البر، كتاب الترمذي، ؤيداه  ٠٢٦٩/٥أحمد الإعام يداه )١( 



ؤينقثاادرأ ؤيفظ الطي ؤيممرغ ، _ UIيحوك انا لم—تر لم !ولاه ؛ ا^٠۶الميان، طم من 
والأى!ولااكر' من نع 1^1 الطو ويجنيك اازهر من بدائع ليريك ا* اكهدر ليقري المحر، 

y،،J|يد لها اسيئت  UJتؤرة، مكامنة ليقين اياها وتصؤيره I بها وعنايته بالعاوم< ا تحسهأ 
يدركهالا قوائد إلى I حملتها على ء 1خفا ا ستولى وا < يأهكها ا لميوارر ا ولأستمر ا

لقيقد العلم ص نوعأ دلك على ترى لن أنك إلا اء. الأستقصييححيرها لا ومحاسن ء حميا ألا 
مامعناه في الغلمل من ااناس على ولحل به' منى بما الحيف من لبمض لقيه' ما الضيم من 

ا.قيه(<ر عليهم لحل 
قساالأمر عليه )سنقر الذي المصطلح هنا البيان بعلم يقصد لا ~ الله رحمه ~ فالشيخ 

وهو— الله رحمه ~ اازْحشرى حاء لأناهر ا عبد بعد ومن بعامة، اليلاغة يه يعنى يإنما يعد، 
لمذك مع ولكننا المعانى، علم ويحامية البلاغية الباحث من غيره عن البيان علم مصل من أؤل 

العلم.لهذ,ا الزمحشري عند ْحل.د تعريف على نعير 

المتضيطة،المحددة هفاهيمها لها وأصبح البلاغة استقرت أن إلى كد,ك الأمر وبقى 
فمجاا4اكاممة، وموضوعاته المتمعرة، ؤأبحايه المستقلة ثحميته له ألسان علم أم،يح حيث 

يؤيد.الذي العني بها فيصّور التكلم، يبدعها التي الصؤره 

أثرهله وفنا مستقلا، علما غدت أن إلى وتغليرها1 الكلهة هذه كاريخ عجالة ،_، 
الخلاب.

اتبيان،علم فاثدة 

أسسعلى يحينا يكين حتى غيره، على يقدم أن وحلي بالعناية' هوجدير ومما 
إنذك على يعسنا مما وكل منه، المرجوة انمملية واليمرة العلم، هذا فائدة عن ااحد.يث ثابتة؛ 
ذكأن هناك، عرفت، فلقد المعاتى، علم إلى قليلا بك نرجع أن الخؤن؛ وحده الله ومن '، ١١١١شاء 

هونحايلبهم؛ الذين الناس وأوضاع يتفق تركيبا الحملة تركيب، على يعينك الذي هل. اكلم، 
كاناذا وذك التأكيد، يقتضي ما هناك كان اذا الكلام عريتء-تزكي -كما اكلم نذلرية 

التتش.ااىثم؛ )١( 
)■ا(اسماوسل.

وإكرامه.حفاوته تحنيه:  ٢٢١
ابدأ.افعله لا أى ا1دهم■ يد افعله ءلأ يتو1ىوا: رأ( 
,فمهاكر ا ء خفا والراد كهر ا من لملة آخر وكسرها: ااسيرا بفتح ردا 
خفاحي.النعم عيد تحقيق  ٥٥ص الإعجاز دلائل را*ا 

—١٢



غيرا'وقزل ااخااهر< ومقتضى الحال لقتضى موافقا بهذا فتكؤن تقؤل، لما من؛وا الخاْلب 
الحال،لقتضى موافقا يذك فتكين يشبهها' أوما غفاة من ترى ئا النكر، منزاة المنم 

ااذل|هر,مقتضى عن حرجت، 

التآخير مقام التام أن ترى وقد الفعل، أوتقديم الفاعل' تقديم القام منك بمتضى وقد 
منتحد وقد وتقمعر، أوتوجز وتهلنب،، كلامك، فى تململ أن الحكمة من أن تجئ وقد تقديم، 

تارةؤإلأ( وبرما، تارة بزانماا القحمر هدا يكؤن وقد القممر، ا،،الوي_، تستعمل أن الناسب، 
انقطاع،كمال أو اتنمال كمال هن بينهما لما بيرأا تفم،إل أن علي لزاما تحد وقد أخرى' 

تمليهكما تنكره، أو الخبر ، تعرفوقد الومل، يقتميى جامع من بينهما لما بينهما تمل وقد 
وتارةبزإزإ تارة فتعبر حل،بما فى ااشرْو لوجود تضطر وقد أوالتنكير، التعريف لواعي علبك 

ومستقبلاتارة ماضيأ الذنمرط فعل تجعل أن ءابكأ يحلم القام أن تجد وقد برلو(■ وتارة برإذ'( 
 '،^•i موضعه.فى وغيره هدا لك ضرت وقد الذكر من أولى الحذف أن تجد حينما تحذف وقد

ا؛نتين;خهلوتعن من له بد لا اانقام وهذا المئلم، هوعلم ~ إذن ~ العاني علم 

كانء  ١٠٣م تتحا.ث أن شد ما مع سأ،ا،جعة 1قةران تقسك في  Ujl^lترتيب 1ولآ؛ 
•كمرك أم اتيس^ثا ل^دىثه I 1دا 

تبلها,التي عن تاهتأ ؤبمذه تهلتلى، عي الأ1،ا؛ل ترتيب ثاتيأ؛ 
أيلتعتمد قضية ؤبمذه النفس' فى نا اللسان على ما هومهنايقة — إذن — 'لعاني علم 

الفكرْع له يكؤن ان له الد آراد فلقد وحده، فكرا ليس الإنسان المكر، على تعتمد ما 
علموئليفة ت،،رو، بدأت الأن ولعلك ومثماعر، أحاسيس النهلق ومع وجدان، العقل ومع عاهلفة، 
فيرنينه ما ^؛1( يه تْاابق الذي الفكر على يعتمد ما أؤإل يعتمد العاني علم كان فإذا البيان' 
فيأئرا يحدئ، الذي العلم، هوذلله البيان' علم فان في ترتبه أن ينبغي وما نفسك 
حس،ك،,، ؤيرهفؤيممويعاطفتك،، نفس،لث،، 

ؤأنالحاطييرjا، أوضاع مع متلائما الكلام يكين أن الركن؛ي؛ هذين من للملاقة بد ولا 
والركنايياني' علم وئليفة اص فاا>.كن وتتجاوب• معه تتفاعل حتى النفس في ممحبمرا يكنن 

البيان.علم مهمة اي-اني: 

ونحنالنفس، أءْااف تهز أن شأنها من التي البدببة' الصؤدة علم ~ إذن ~ البيان علم 
أدقاانْام قضية كانت، وان الأحر، عن هما ياحي، عناء لا إذ ااعلميرc بيي نفاضل أن نريد لا 

؛.jJaijJIإلى وأدنى للتأثير، أدعى البيان علم أن إلا على وأدل مسللك' 

اطتهيو||متستْلمع ااذ،ى العلم هو ااييان، علم أن تدرك أن لك' قدمته الذي يعد يمكنك 
منأوضح بعضها اللفثل، من مختلفة بْارق تأديته تريد الذي ااو.احد العني ى تمحه أن وبمم.فته 

١٣————-ك 



|اتظم،جانب تهمل أن حذار ولش الآحر« بضها من أكرتأثيرا بعضها فتل شئت يإن بعض• 
فدا<U وذلك الافظ إر يرجع أن يإما وحده• النظم إلى يرجع أن اما البليغ الفصيح الكلام فإن 

ا.وغيرهمار رااكد1ية كالأتارة مؤثرة دتراكيب بديعة• محي من 
تائيرمافي _l،_t الصؤر أن ريب ولا الوثرة• الكلامية الصير هوعلم البيان• علم 

شؤبمكالتي الميرة فهناك الحسية، المؤر أم الكلامية ا1م|رر ذلك في سواء النفس، على 
نهربل نفسمك، اعماق إلى نمل نالمة ولكي وسدياث،ع، تستكره التي اليسيرة وهناك وتعجيلث•• 

النهرمن لها يكؤن صٌرته، تح،،ءإز( في الصّور يبدع ما فبقدر وتقدير• ْارب هزة النفس هذه 
مقيبوبة،وعاطفة خصب، حيال من لها بد لا الؤئرة الحيدة فالصؤرة الاحرين، نفوس في 

هدايصدق وكما ء. المعوا على له والص،مر المس فيهما يشترك ئاتب ؤذض مرهفا، واحس،اس 
كذلك.الكلامية الصؤرة على يصدق الحسية، المعؤرة على 

ؤأكثربعض، ْن أوضح بعصها بعبارات الواحد العني نودي أن يمكن كيف ولكن 
)القبح(•أو ؤرالحسن( رالجبن(• ورااجرأة(أو رالبخل( أو رام( خن الأخر؟ يعشها من تأثيرا 

طؤطنتهله كاك منهم كلأ أن تجد والبلغاء، الشعراء كلام إلى وانئلر شتت• معنى وأي يرالعفأ( 
ياحثأغانمعا، يبدع الأخر وكان ؤبممو• يرتفع يعضهم فكان يريد• الذي العني عن التعبير في 
يحكيه.قيمسا ميتدلأ يلقيه، فيما قرييآ تلقاه وثالث كلامه، فيه ينين الذي الجوهر عن 

العنيهذا عن التعيير ولكن فاعلها، الناس يحمّي مما الوثرة صؤرها في د'اعاني 
أعصارهاختلاف على العربي الأدب في ميثوئة الأقوال هذه وتجد القيل• من كثي>.ة ألوانا يأخذ 

ا.التنبي١ قؤل مثلا خذ ؤأمصّاره، 
المتحابامعي زن ك زليفقلت ا نفلنوند ب المنحل لي ئعرض 

ا•دخذقدلأبيشامر
ساحلهوالجود ؤوف العملجيه ه أنيثالنواحي أي ْن هوالبحر 

اهذمآر بن اراهيم قُل إلى واستمع 
ةالأبمريبأساعإلأقامالنلأ فاضذياا*ني؛ لا 

ر\(دلأتلاسنص؛ا\.
ا/ص•رأ(دبوانالسي 

العتصم.•دح لي وا1ةصيوة .  ٤٢٦ص الحاؤي ايلما سام/ أبى ييوان ثسح )٣( 
الأيلص الأمهات يمتع لا ؤبمعناه ميل، هي ثم أيام، عشرة ولائما على مشى ام محبمي عاتن، حعع انميب؛ )٤( 

الأجل•قؤيية الأ منها سشى ولا يدبحها بل يابتائها، 



دإاىمأوأضماسرل
مثالمال يألننئ 

ا.و|اىتواوسوايناشكر 
JUI f'Aks  لأزالشالرالآساءئطبد6 من واسث

همْةرم•ابن ينال 
بلاثصثنحعل إنى نعيب من ني يك وها 

■٧١٤أنه يرييؤن مد* لا ئدح إذا ييتولؤن اارماد«< كثيو »مائ أقوالهم وص 
تجدولكنك وهوالكرم' واحد مض حؤل تدير كثير" وغيرها ~ الأقوال هذه ذيلي• يتيح الذي 

لهنتح لم الجيد الض تجد يربما عنه' التعبير تريد مض كل وهكذا بعض' من أوضح يعضها 
الجيدةالصؤرة له أتيحت البتذل العني تجد ؤريما ستهؤإك( ولا ؛^ J^Jفلا الحيطة، الصيرة 

صلبهحيي شة ابن رئاء قي ؛، اvنبارىرابن قؤل إلى تيى ألا كثير؛ ؤستهؤيك. قييوتك 
اوقو1هتعضد 

العجراتإحدى تلك لحؤأ المات اةو؛وي ااحدغي ننو 
المنلأتثام أينداك ؤه وفاموا نحين حولك الناس كان 

اؤةم|الام ييوكلهم ا خطيبم هفيانم فاو_ك ك
التيوالصٌر البديعة والأوصاف التشبيهات من فيها رةكر لصلؤب، وصفا إلا كانت وما 

اام،اوب<زلك مكان يكؤن أن الأمراءتمنى بعض جعل ها الأن،ران< وتجلب |لآن|ن> تختلب 
•العربي الأد،ب في كثير ا وهي• الأصيد،ة< تلك فيه قبلت 1^•^؛ 

نظرتؤإذا الأد.بيا'< وئروتنا تراثنل على واطلاع معرفة، إلى يحاحة — إزن — البيان علم 
يحتموهدا ؤبمكانأ، زمانا قائلوها اختلف قد وحد.تها — قيل من — لك ذكرتها التي |لآمءة إلى 

■هظائها من ال.رر لاقتناص تعلو٠٠^، ؤأن عزيمتك، من تثحز أن — قل0 كما — علي 
تعالى-؛الله رحمه الراقي الأستار يقؤل 

را(انئار،.لأتلالأسازص؛اا.
إ/سالميداني رشيق لأبن الس.؛ )٢( 
د.لأتلالإس1زصه.:ا.رآ( 
اوهبأتواكلأيأ.المتلأت: م.د•. تداك . ٢٤٠, ra/rالدسة , ١٧٧٢انماني ويواز )٤( 



حاؤلإن! ومنظومه متثؤره اكوب كلام عر الطاع الأن بهذا الضليع أن هذا ءتضية 
بمقصدهألمق هو ما فيحتار ممهدا المعبيل وجد العاني من صدره في يحدلج عما التعبيد 

الكلام.وْلرق المل قنين من معللبه إر وأص 
فاناحساته، وعظيم بياته، بسامو بهرهم الوغى غمار لاقتحام الشحعان همة حيته فادا 

استعاراحب وان أسو، حقان غيل في لها ؤه أمكأنكم قتال ا حئازر 4سوبمِ شبههم شاء 
الأخذإر ا ^؛٣١ ولها فراشيها لأتتناص وتثب والمر للكر تتحفز أسرها هنا أرى اني وهال 

جلدلعلوكم البسوا قتال مرال.ه عن ودرى مقصده عن كنى أراد وان أيوسها، وحز بنواصيها 
أقدامه...(.نمت، عليكموداسكم أنفه يدم قد فانه الجن ئلهر له ولةلبد.ا ا الممرر 

يعمبحور 11كأنكم شؤل أن امكنه الحمية انمْلفا هر 1كرمة اأنهووس دعا وان • ٠٠>ا 
سواحلهاعلى البحير هذي أويمل والغني' الفتيل على إنعامها لطم والداني القاصي قبضها 

فصلاناأيى اني أويمل الستجير، كربة يينرج الفقير يغني بما أمر.اجها تتقاذف القصاد 
١٢حيامهبؤب(ر ضربح، وندى ا سرداقه١ هد وهجدا طارقأ؛ تنبح لا وكلابا كثيرا در.هادا مءذع,اة' 

اا1ه.شاء إن هذه شرح بك وسميمر 

الشيخعن نقلته!ك ما أم قبل عن أك ذكرته ما ء مموا الميايقة لأمظة ا إلى عدت ؤإدا 
مجازوبعضها تشبيه فيعضها القؤل• من ألوان ئلاثآ تخلوعن لا أنها تجد مليأ فيها وفكرت 

كناية.وبعضها 

نحممرأن يمكننا ولذا اافرإ< أو العلم هذا به لك يتكفل فذلك الألوان هذه بيي >،^، ٥١١أما 
وممياتله:فصموله ولكل ئلائه أبواب في العلم هذا عن الحديث 

اصه.الأكلة الباب 

الجاز.ام: الباب 

اهاة.الثالث: الماس 

.— الرب لمعان ~ وعذيب الم بيا دهي ~ اسدما بضراوة سهيوة مأسة ( ١١
رآ(شهوةاسم.

)٢(
مضرب.أو حاتط من باكمء أحاطل ما كل المرالق: ر٤ا 
.٢١٠— ٢٠٩ص — للمراغي ~ البلاغآ علوم )٥( 

١٦





ينارالأى الممهقت حيث من دائرة أوسع يكين أن يمكن اكشببه ان ذك إر أضف وسهولاز' 
الملمع^،؛ ٥١وفي وسلم، علمه اممه صلى نبيه وكلام ت*ااى افه كلام في كير ما ولأمر به' 

الدعد٠دة٠المسات هوولمد مما الملمع الكلام عير في تحده بل ء' المعوا على والحدثين للاتدبن 
لكتنالمقبولات الأنواف لها وضعت إذا رائعة سبيهات الماس من ااعاديتي كلام فى لواجد واك 
ؤبمان.أنر ذات 

هورإسا آخر، اسلموب معرفان إلى به ونتوسل تتوصل وسبلة إذن لمس التشبيه، 
تاتيراأبوابه أكر هن فإن المقوس' فى المأيير البيان علم من الهدف كان فإذا لذاته' متمود 
٠ااسمس^ 

^۶۵١ك لتجد فاتك الأقدمين، إليها أقعار المي الأمياليب اؤل من السعييه كان ولقد 
هو— —منالمبرئ أن ؤنخلن لمليفة، اشارات فيه وله والجاحقل والفراء' عبيدة' أبى عند 
بدائعه،طهيين ذك بعد ا1عااهاء وتتابع له، ومم، وتسممه ااتث،بيه، يحثه فى توسع من أؤل 

ديشرحسمانم•

أطبقولهذا ، تأكيداؤيكيبه وضوحا، المعنى ينيل ))التايبيه: ااعأأدكري; هلال أبو قال 
وأهلالتيماء عن حاء وتد عنه، منهم أحد يستغن ولم عليه، والعجم العرب من التكلمإزا حميع 

ا.الملأغا<((ر من وموقعه قرفه على يه سندل ما الجاهلمية 

اسزقأارح)ننزإ»رلتئل تعالى؛ موله عند ' تف،سيره فى الزمخقري وقال 
فىيالحقى لمس شاذ الءاواكئااار، العلماء واستحضيار الآ٠ثال، *ولمأرو_، قال؛ [' ١٧]اليتره 

المنباصؤرة في النحيل يربك> حتى الحقائق، عن الأسار لدفع حبيئات؛^١^' اراز 
لسؤرةوقمع الألد، للحممم سكين وفيه مقماهد، كأنه والغائب المثيقن، معرخى فى والتوهم 
والأنبياءالرسل كلام فى ذك وفشا أمياله، ١^٠٠٠ كتابه في الله أكثر ما ولأمر الأبي' الجامح 
اعنكبىت،الأالعالمرن( \ وا للناس ضميها الأمثال }وتلك تعالى؛ قال اء، والخكم-
٢٢١٤٣.

أعقابفي اكمثيل حاء »أانا يؤل: عظيما، مبلخا ؛، Ujفي الأناهر عبد طغ وتد 

صؤرته،إش صؤرها عن وئتلت ا، مLJرضهر في باحتميار هي ابؤرت أو اليائي* 

م.١٢٢٠سنة اكاتجي يعة  ١٨٤—  ١٨٢ص الم،ن1ءتتي راآ 
رآ(ااكت،افجا.صبآ.

العرس.ليلة المعس ب ئجلى تعب العرض؛ )٣( 
١٨





وضلالآضر١؛:

يزةاوم المكعند وثاخده 

احنمعآر أبى بن مؤوان مل الأم ومثال 
معئدهبلم لا ار للاسعدداُل 

عد|إذا ' jXJlIJIيدرى ا ملنمرك 

عشقعلى اخته وابن احتماعه اتحالة على يحتج نليب أبى تؤل الاحتجاج ومثال 
اواحدةر امرأة 

1تجرأ؛رسن الآارح تحذ اهتز كنا 

|مرالأكمنمالآببنندئ 
1كرائرر؛انى م! أوناح اوساف ب

وحاليانحمعينى ا كيمميدين 

ا.ااتنبير مل الافتخار ومثال 
مييجركمعيبا كا أْلوبواذ كم 

غمد؟قي ؤيحك السينان يجمع ومل 

امحوامإمنيخ_نئائن
؛١!؛——ريا،وناناوم_سوأضإ انا  شيميعن ان واكفممالعيب أبعد ما 

الميوس:عيد بن صالح مل الوعْل ومثال 

اار عييله د يحملا السوك يؤرع هن ه عداونناحذر اهرا وفرت إذا 

اا،قبوي,معاذ بن أر ايسي اكعب لأم أنه اهميني ُفم غيرمسيب• العمامة ئي "بيت مدا ذم )١( 
للدرأارة.اشاعا وحرك الماد! بسمن والغصن الحارة، المد نج راأاا1بارح; 

٣.١. ص البلاغآ أسرار . ١٣٧ص الأسان دلأتل )٣( 
والومقبعير' حعع مي التي ابعر»! حعع دالاباعر؛ الآ^لJءبرما' *ن علبها بصل ام ُبمي ن'*لة جمع الندامل )٤( 

ُيهو»•السح ب يُبم!ع الخيش ض وعاء ُبمم غدار؛ جمع والترام أىءاق< دجممه البعير سل 
. ١٧٢الأمثال معمع . ٢٢ص ديوانه ر0( 

■^/٧٨البرضبمي شرح - را{دبدانه 
الدم-^^٠< الله يكرمه ممعلؤن الذي ؤبمذا دجؤ؛■،' نيعجذكم به تعيبؤبمي عيبا غي تجعدا ات تمادلس كم يمل؛ )٧( 
به.1اطاعتتي لأصعاته اكوا<  sJUmJتعند وهذا 
الفكما والهرم؛ اكيب ص الأؤا كبعد والسب النيصان ؤيمث بض ما بعد إن بتؤلة والنتص-انه انميب أي دازت )٨( 

واكتميان.العيب يبمطني لا والهرم' اكيب '؛طها 
تردا.فترى حعيعه قتل أي فلأنا: وثر  lAX/Vالأرب ر٩(تهايآ 



اابدموقي؛الآساذ ينيل 
ومائةالملاغأ، كنقذ من كنز حدته على *" ااسبيه — المان من اكعرب نهذا ))وبعد، 

يضعوأن الميان' طيه قي دالاشاع دالاحسان الابداع في اسع، داقاتب امحر١ا• الخام 
بالمحر،الجواد يشبه ايحل ترى أنك أمره ص يغرنك ولا الافهام' من قليبا الدام' بميل االكدم 

مجرىلذك وحرى أمره! اشتهر مها ذلك مائل رما بالشم1س1 والحسن بالأسد، والشجاع 
يحرجوحتى ٢< -؛^ ٠١؛ؤيرقض القلؤب، يحلب بما ياتبك حتى ؤيلملف بدق هو يإنما الحقبقة، 

ا.مظهعنْلققاابشرجمي*ا«ر 

؛|دشعره م يعجب بما أتى اكاعرأ ايلق ينال )١( 

.٢٤٢ص 1محمم اارسن ج الآّتان اسص؛ي )٣( 





I يق فغرال  Ls ه وامنك-ان د مl Ji؛،

ا.ارمآر ذي قؤل ومنه الأصوات، من بالممع يدرك ها رب( 
ااك—راريإ اض أئتاليص اواخر ا ينالبى إينمن أصوات كان 

اإقحاجصغار بضعؤيثي شبيه ميؤبمت، فيحمعل وعصه< لحك ارحل بعمى أن ااشاعر يريد 
امضزالزى سبحانه; تؤبه يبمته اكميص. ك ينال وهوما ارحل' واضهراب المعير' شدة هن 

مناكشبيه قي اثر من للبيتة ما على يدلنا وهذا ارحل. صوت فالنتيض ٣[، زالشرح ^؛١٠، 
أحرى.حهأ من التعبير على وقدراتهم اللغؤية القمحم م،ايقة وعلى جهة' 

التيس:أمري وكتؤل 

االر يسدنليي—ئنيوال_طليضلسفل|لمكرسدصال 
بغْليْلتؤمه قى عطيطه معؤت ميشبه ااسس1 امرى نحو ميلا نوجه أظهرت رجل غشب يصؤر 

ابلأ:يصف ٢ ارمآر نو وتال اتىددضه< حنانه حؤل حبل يسد الذي الإبل من الفتي وهو البكر' 
اللورظكمعريف ْن الموازي صياح حرة يكل أئي—ابي—ا على كأن 

—الصوف الملير وهو باز جمع ~ البياني صمحيتء أن يملن الأيل صوت سامع أن والضى 
—ممونها أى — لأبل ا أنياب ميريف مشابهة هو اكلن هدا منشأ أن وبما * أنيابها على جار 

٠وص^^حها ليرهف ا داك لمشبهه ميالا المن هذا اكاهر عبد الشسع جعل البوارى' لمساح 

قأدهريصف مميل بن تميم وتال 
بالحجرلعيبث ا ء ؤرا النلأم لدم أبهر6 نحت وجيب وراد-ؤاد 

الحائط.ء ؤرا من بالحجر الخلأم دق من الحاصل بالموت ااهب< دق صوت قشبه 

.؛ A/Tالسدة ديوانه )١( 
الأىالخود هو ارحل: أحره، جعع والأواخر لبمبل، واكسر ؤأبعدء' أسرع إدا السير في آوغل مصير الإبمال )٢( 

اتقاصاايس( )أواخر ارحل أصوات ركان اكساعر أراد ارحال، من مخذ صلب شجر السرا؛ اراكب، إليه بمتني 
الكتابهدا من الأؤل الجر* ني عنه تحيثنا الأي اللقثلى التعقيد من وهذا الصاف، عن إليه القاف ماخر الهرايئج( 

شتت.إن إليه فارجع 
الم.الناقة وك واككر؛ هدر، إذا البعير  ١٩٣وهو الشلمل: من يغط )٣( 
لأتك.الأنيابو٠فردu اللواتك: ْء/ا"ا. رمم ه )٤( 
هيلبشيء الضرب راللدم: الأنلب، عن الخارج ااثريان الأبهر: واشعلرابه، القلب خغتان ارجيب: ، ١٧١الأماني )رءا 

•أسما/أتعه 

٢٢=^^=^^==^:





صرماح طى منسؤرة ياقوت بأعلام شبهها ااحضر، سيقانها الحمر وأؤراقه أخوى، 
متحرك،أحصر شيء قلق أحمر شيء الشبه يلحه أخضر' والزبرحد أحمر والياقوت زبرجد، 

هناكوليس ياقؤيت، ض أعلام الواقع أوفي الخارج ني هناك وليس ينزل' وتارة يصعد تارة 
رماحفهناك بالحواس' مدركة ء الأينا هذه منها ركبت التي الأشياء أن إلا زبرجد من رماح 

والياقوتزبرجد، من ليست ح وارما ياقوت، من اي،،دت الأعلام أن إلا ؤذبرجد، ؤياقوت وأعلام، 
ؤذينة.حلية تتحد التي الكريمة الأشياء هن والأبرجد 

ا؛ااحْم،ير الغنائم أبي قؤل القبيل هدا وهن 
سص رة شنفي 

درجوب ن ْثثكس سبك س_مكم__نالمل_زف——ي 
بهط أحا هد لميمك ا وهدا 1بووار، ا ْن دسمك ايرد ا ^٣^ ا به ط أحا ومد ن لينا ا لشبه فهو 

محإداأحضر، شيء به يحبط أبيض شيء معؤرة ~ ترى كما ~ الشبه ؤوجه ربرجد* من شبك 
ولااليلقر من سمك هناك ليس لأنه الخارج؛ في وجودا له نحد لا فاننا به الشبه إلى نظرنا 
لمسولكنه سمك ةهن1ك بالحواس، يدرك مما  ١٠١٤به الشبه هدا ء أجرا أن إلا ربرجد، من شيك 

مدركةالخارج في موجودة العناصر هده كل والزبرجد' الشبك وكيلك بلوار، وهناك اابلوار< من 
له.وجود لا الشاعر تخله اللي الشكل أن إلا بالحواس، 

العتذر1ين مل هدا من وقريب 
قنبيحسؤبمن در مداهن ا حؤلنالغنص النرجس عيين كأن 

إلااكاس' واقع في كانت ؤإن وهي الْليب' قيار يوضع وهوما مدهن' جمع فالداهن؛ 
كذلك.يالعقيق يحشونها ولا در من هداهن ستعملهن لا الناس أن 

بالؤيت،،والكفر بالحياة، الأيمان كتشبيه بالعقل؛ يدركان ها فهما المقليان الطرفان أما 
—محسوسة ء أجزا من الخيال ركبه ما وهو ~ خياليأ سموه ما ا1حس،يتي يااْارنتي ألحقوا وكما 
:Q_lبالعقفن ألحقوا فلقد 

1 ديو1ت<  ٢١١ ،rVo/i :,6رخوبمl_ll  حسيةاكاسة
.٢٠٦ص امحساطة ا\, 0/1؛سز ابن ديران )٢( 





ؤيوأنهمب1عدنن1. تراه أن ستطيع لا أننإ هناك ما كل وهما، 1س،ت اوسيطان قضيآ اذن 
ب1رعينيرى لا حقيقة ]ه ما ؤإر كااغرل> له وجود لا هومتؤبمم ما إلى النوع هدا تسموا 

إم،،ان.أيما لاحستوا لكلثعبطان، 

عقاياوالشيهبمهمسؤسارماكانائشبه }٣( 
عتلوالأمل بالعهلر، والأخلاق بالسيف، والعزم بالمبع( والنية بالسمس، المجة كتشبيه 

الواسعة.بالفلاة والأخلاق كذ.ا1ث،< والحقل بالليل، المتشائم 

:١^١٢أبى قيل ذلك على الأمظة وهن 
اندخا هو1وارها اواخاد رمن نمياه الماو الئوك

ر- الله رممه - البوصيري ومل 
سفهلمسمشلمئ ؤإن ع ا حب على ب، شئهمله إن كااْكل والنفس 

تأثيراأكثر المحوس كان ؤنا المشبه، مى منه أقؤى به المشبه في الشبه وجه كان ولما 
للت،وسيأتي بالمحسوس، المعمل تثمييه أي القبيل؛ هذا من 1اتشبيهات أكتر كانت النفس؛ في 

المطهرة.والسئآ الكؤيم القرآن في التشبيهأت عن تحدثك ^٥١ الأمظة هن مزيد 

4عقولأابم والقبم محسوسا، السبه ماكان ( ٤ } 
هذيل.القسيم ولهدا بالميود، والأيل بالستن، والتجوم الكؤيم، يالخلق العْلر كتشبيه 

الله.شاء إن بحث 

الأداة،اصه، أركان ^^كنامماك٠ن 
اسمأ.أو فعلا، أو حرفا، تكؤن وقد به< والمشبه المشبه بيي يربْل ما هي السبيه؛ ؤأداة 

حؤفا،أولأ، 

فنكن'تزؤا )ؤالزين تعالى؛ قال داتهأ، به المشّبه ؤيليها ->؛ ٥١٥١)أ( 
وقالا، راحلهءر فيها تحد لا مائة كابل *الناس وسلم؛ عليه الله صلى وقال [' ٣٩لالنداJ .ضئا 

.vJ^Uبن سعد ساتل 11أبي مدح في والاصيدة الثاوثأنأ اوتم،يوة سقط ديوان )١( 
^(ديو|نهصوه.

.عانة■ كإبل ءاكاس تؤله باب ~ اامدحاي< نصاتل كتاب مطم يواه  ٢٢١

 ——- —٢٧











^^«هإشضدوسدد<

<متعددا يكؤن وقئ اكحاعة،،، فى كالأسد )أهو تقؤل: كما I مقرئا اكبه وجه يكين قد 
كالأيرجةبه< ويعمل اكرأن يقرأ الذي انلؤمن »مدل وسلم عليه الله صلى اُذبي ئيل ذلك دمن 

•والرائحة الطعم هتا الشبه وجه فإن ا طدب«ر ؤريحها طي_، طعمها 

تجمكاتُنفىُب؛نمنبميزفُب_ 
]كفى.احدهما على اقتصر ٨ واكدي1ء، ؛ XUIاكبه: فوجه 

وحلمهمثعيته فى كاوستانه لب ا!١١٥٧تقؤل؛ كهسا معا< وعقلما حسيا التعدد يكؤن وقد 
وعلمه((.

يوجد'لم أم الشبه فى قجد ء 'سوا به' الشبه قى موجودا كان ما باكحقيقى ؤيعنؤن 
فانءة((، وضا كاكمس »هى و شجاعة(<< كالأسد )رهو معا: به والشبه الشبه قى وجد ما فعثال 

فىيوجد لم ما ومثال الشبه، في كذلك وهما به، المشبه فى موجودتان والشجائ الوضاءة 
وليستالعسل فى حقيقة موجودة الحلاوة فإن الحلاوة(( قى كالعسل رركلامه قولك: الشّبه 

بها،وتلد النفس لها تستريح مما الحلاوة لأن التاؤيل، سبيل على إي الكلام فى موجودة 
الأمظةهذه في الشبه فوجه تفسسها، الحلاوة لا الحلاوة لارم ~ إذن ~ الكلام في فالؤجود 
تحقيقي.

ؤيكؤنالنحيل، سبيل على إلا الحقيقة م به الشبه فى يوجد لا ما فهو التخيبلى أما 
عقليا,به والشبه حسيا المشبه قيه يكؤن الذي التشبيه قى أو القلوب التشبيه فى هذا 

ا:ااتنوخىر إرقيل استمع 
داعابتبينهن لاح سنن ا اهدنبين اليموم وكأن 

مظلمةاجرام يه تحيهل ولعان بريق له مضيء أبيض شيء ميؤرة الشبه وجه فان 

الانرأن.فماتل باب — القرآن قضاتل كتاب — يواه 
تتثلرإليك.تطبك: ، ٢٣ص الواضحة البلاغة رآآآ 
■ ٣١٠ص االْلوو ؟/•ام، اليتيمة )٣( 

٣٢



المهسة،على به الشبه في موجودا لمس أنه إلا الشبه في كان ؤإن وهذا ء' سوبم٠ا 
اللاتيأو ابتداع بينهن لاح التي السان يه فالشبه التخيل، سبيل على إلا اللهم 

الميهنكانت ئا ولكن ~ تعلم كما " والبدع الممن في حقيقة اسدوت وااظامة والاضامة المدع، 
المعنفي البياخى تممؤريا دك، من العكس على البدع وكانت للخير مبينة البر إلى هادية 

لتهااليمياء طى أاقددركوكم وسلم: عليه الأه صلى النبي تؤل إلى مى الأ البدع' في والمواد 
كه1رها«رااوصسا
:نزامحوياد'ننلممحادزف،ل ووفسواد

ثانيأوشبهه الفراق يوم أي النؤى بيوم أولا شبهه يشينن' الخللأم الشاعر شبه فلقد 
علىالثللأم في موجودة كاك ؤإن وهذه والمواد، الحلكآ الشمبه ؤوجه يعشق، لم من بقواي 

سبيلعلى إلا يعشق لم الذي الغزال وفي النؤى يوم في موجودة ليست أنها إلا الحقبتة، 
يوموكرهوا ^، ٣٠أبيض هو كأنما فتخيلوه التلاقي يوم أحبوا أنهم دلك: وبيان التخيل، 

تأئرادك تخبلوا ولكنهم الحقيقة في سواد ولا حاف، أسود بأثه فوصيفوه ~ الفراق ~ النيى 
بحرارةمضيتة أفئدة تصقروا والأفنية القلؤب تمعؤؤوا حينما وكذك الفرقة، ألم من 

—سى كما ~ الشبه فوجه الجنيات، مقللم يعشق لم الذي القواد تخبلوا ققد هذا وعلى العشق، 
التحيل.سبيل على يه الشبه في وجد إنما 

٢:ي1وكر ابن مل هذا ومن 
أبصراناك المنمالشل كحل ومد مطنيها الكؤيم كائلاق وأرض 

سبيلعلى الأرض في موجودة والسعة السعة، التشبيه هذا في الثعبه وجه فان 
المعةلأن التخيل سبيل على موجوهة هي ؤإنما كللك، ليست الكرام أخلاق في ولكنها الحقيقة، 
انادية.الأشياء يهما نومي والضيق 

١للين)نئل تعالى: قوله في كما أشياء، من صؤرة.ديرعة الشبه وجه يكمحن وتد رابعا• 
هناالشبه وجه فإن ٠[، ]الجمعة قارح الخارحمل كؤ قرمرأننؤظ\ النياة حهتلؤا 

ؤيتعيهانفسه يجهد من صقرة فهي كثيرة، أمؤد من منترعة هوصقرة ؤإنما واحدا شينا لمس 

. ١٧١اأراشدين الظناء سنة اتباع باب القيمة ~ *اجآ ابن لداه )١( 
n\ص اساح . \/inاليتيمة )٢( 
ضارامحءوالأض يلوالمساك الشمال غي أحدهما نيران نجمان وهما المساكتي أحد السماك:  ٠١٤٧ص الغتاح )٣( 

1لأضل.المساك وهو الجتيب 

٣٣



اش.شاء إن بحث مزيد ولهدا جيهمى على يحصل أن دين نفيسة بأشياء 
•مجهلة عرفتها أن بعد مفصاة ا1ت|ث،ديه، أرلكن هي تلك 

مهمتان؛ممسان 

قيل:من إليهما أشرنا ادتدير<ا قصيت؛ن عند معنا وظف معك' نقف أن يد ولا 

عقليأ,به والشبه حسييأ الشبه كؤن آئوسا؛ 
المشبه.فى منه أقؤى به الشبه في الشبه وجه كؤث وااداوأة؛ 

الأخرى.عن الحديث ستلرم احداهما عن فالحديث يأحتها صلة دان منهما وكل 

أنمدعيا والايكار الرفض موقف العلماء يعص منها وقف فلقد الأؤر؛ اهشيأ ما أ~ 
هداؤيود إن سديد غير الرأي هذا أن ونقلن والنْلق، والفْلرة البداهة مع يتمشى لا دلك 

ااقولوتقضّه.هدا لرد يكفي البليغ الكلام في الضرب 

مافهدا الشبه، في منه أقؤى يه الشبه في الشبه وجه كلن دهي اكاتية؛ الممييأت ما أ~ 
الفرص:هدا كان سواء اامتكلم، عرض هناك كان إدا إلا ~ اللهم ~ التشبيه' ْلييعة تستدعيه 

المشبهفى لشبه ا وجه فيثلهر لتشبيه ا فيقلب < لأستملاح وا فة لخلرا وا لتندر ا م ا لتحيل ا أم بالغة لا 
لكوسنفمل الثه~ رحمه ~ القاهر عيد الشيخ إلمها أشار قخسة وهده يه، المشبه فى منه أقؤى 

اساويتيهنا أن الرشد— إلى هديت ~ فاعلم التنمييل: بعمى فيها 

حسيأ.يه والمشبه عقليأ المشبه يكقن أن 
حسيي؛ن.يه والمشبه المشبه من كل يكؤن أن ماتيهها؛ 

بالحسوس!يضيئه الأوألأ الأسلوب 

ؤيكؤنبياني، وعرض هدف كان إدا إلا العكس يحسن لا الأيل الأسلوب ففي 
ا؛ااتنوخير القاضي قمحل إلى انفلر التحقق، لا التحييل سبيل على دلك 

ابتداعن بينهلاح سنن دحاها ن بياليجوم وكان 
هطنمها:الأصيلة فى البيت هدا قبل ومن 

نداعه يفان كا موفراق كمنيود ايلسلسه رب 

را(ااسة:

٣٤



اعالأسمه دييحى وئأبا|عين به ذى ثئاكييل كوحش م
لأحيخنابماإسنن اانفوزيدُتها أن وك

عائقطا و| لأحمنم بيه احتجاج كأنهى مشرفات 
سبيهوهو يمحسموس محسوس سبيه منها واحد أربعة: سبيهات الأييات هذ6 في 

محسوسسبيه ا1ي1قية وااثلأJة به تقدى كاادقيل موحش قوله: فى الأيل 
المعقولان واافراق والمدوي محسوس والأيل واكراق، بالمدؤه الأيل تشبيه فالأيل* بمعقؤل، 
اكحومسبيه وا1دااث: قبل< من هدا تقدم وقد بالمان اكحوم تشبيه وااث1ني: بالحس، يدركان 

تحيلفقد بالحجج' 

ظلأمأ.واكراق الصيود ئى أن أيلا؛ 
اوأدل.قي منه أقؤى فيهما امملأم هذا أن تخيل يبماتيأ؛ 
الاشراقهذا وأن اسراقا( والحجج ااساو( أن تخيل وااداأث اكانى الميت قي وكداك 

الشأءر,ثحطين — اكيل هذا من — تشبيه كل قي أن تجد فأنت المجوم، من فيهما أقؤى 

ا:طاف أبى قؤل معنا نندم وقد 
يعشقلم من واد وقاJدوى يوم ادمن_ان_ه ولف——يذك—رنموالل

الليل.من فيهما أقؤى وانه وسوادا ئللمة يعشق لم هن وقواد اكؤى يوم ئى أن الشام تخيل فتئ 

الحسنأبي القاضي إلى عملرا أهدى وقد عباد بن اسماعيل اكاحب قؤل إلى وانئلر 

هانهسثانه لفهد عقرب، مع له يئسي الذي اض-ي ااه.1ين—ا يا 
هأحلافله ا.ي اها نكائمائه ثثملس، ثل معهلرا اهديت 

طيباللأخلاق أن تخيل إذ بمعقؤل، محسوس وهوتشبيه باألآخلأق< العْلر شبه فقد 
العطر.فى منها الأخلاق في أقؤى الرائحة هذه أن ثانية وتخيل زكية' يدايحآ 

.r\l/xاسة: )١( 
.y./Mالأييب ارشأد يا.اسة )٢( 

٣٥



ا؛سمحلر اكوص القاصي إلى 
اتيماند ؤإئصاف ظلم النين ي مدحامكأنهم_^^_ا إلى بنار مائهما 

ار عشيا المثب!ذ كفثب نصسرئا برئا سلا حبي اكتب كقلب ونص حامت 
فتخيلوالميواد، الاشراق يجامع يالأنمسافواكللم اكارواكحم شبه الأؤل الميت ففي 

أمااكحم. من فيه أقوى هو سوادا اوْللم وأن النار من فيه أقؤى هو اشراقا للأنمياف أن 
اادرودة•قي العشق من الخالي أي المدالي< بقلب التشبيه أحدهما تشبيهازت ففيه الميت 

القلبمحان حار الخاشق القلب أن يتخيلؤن لأنهم الحرارة، في العاشق يقلب التشبيه والثاني: 
تشبيههن — البيت هدا قي — التشبيهان وهدان حرارة، فيه ليس بارد العشق من الحالي 

•يصدئه نحن مما فلقعس يالحسعومخ االحسوووس 

ا*ْلب1هلبار ابن قؤل إلى واستمع 
اءبعدوئوإ عيمة نحت ْن ء١ ١ كأن 

كانالدى اكعم !حن من ايكشيا ؤبمد البئر تشبه فهو بمعمؤال، هح^سوُس يشسييه ففيه 
قيهته أقؤى اء البأسيفي الظلام الشاعرهناأن تخيل فقد اء، البأسّمن بالنحاة تقره يحجب 

•القمر في منه أقؤى البأساع من اكحاة في الاشراق وان الغيم 
مريوج:تخييل ولكنه التخييل، إلى الشاعر يه بقصد ~ إذن ~ بالعقؤل لحسيوس ا تشبيه 
فيسها المعقؤل فى أققى الصفة هده وأن أولا محسوسة صفة العقؤل قى فهويتخيل 

يانيا.الحسيوس 

باسسوسأاسسوس تسييه الداضأ الأسلوب 
فتجعلالأخر' مكان منهما كل يجعل أن يمكن محسوسي كانا إدا التشبيه طرفا 

وجهفي يه والشبه الشبه ييي كبير هناك؛ثاوت يكن لم إدا هدا وبالعكس، مشبهأ به الشبه 
اليحتريعلى عابوا ولهدا عليه، مريد لا أمرا به الشبه في الشبه وجه بكين بحيث الشبه* 
اتقي بالياي الليل تشبيهه 

داديمه ظلممن * واببجلأْلح وا هدسدردن يابث نلى 
را(أاضة؛ا/أاآ

الشتاق.اكت: رآ( 
.٢٦٤ص الملاغآ اسوار . ١٤٧ص اليتاح )■٢( 
الداهية.' والبأو،،ّاء الغيم. داعره من ْلهواره )ليدر؛ واتس.اء سله. الم،دفات اتتمهى رة؛ 
\/lMالعاتي ديوان دبوال ره( 



ا؛في بالأيل الدال شبه حيث ابن تؤل عله ^۵،!^ 
سيلأي -وان ا-يتخو بسياا1يل نماب حنص أبى حبر 

كبلمي—ذان بغم 
الأسد'قي واكجاعة ااشمس< في كا1وضاءة الناس؛ يخن عليها تمرق أمعؤل وهناك 

فيوالبص المرارة' اقي رااص_ابر الحلاوة■ لي والعسل الْليب، قي والمسك■ 1اليلأ في والسواد 
العكسينبغي لا وأمثالها الأمير مده فقي الكرم، في )وحاتم( البخل' في رومادر( الغزارة، 

سمالغة.حتى 

الشمسكتثعييه عليها' المتعارف الأمؤل لهذه مخالفأ الثممرا؛، أقوال من حاء ما أما 
ا؛دبميبر بن محمد تؤل■ في بالوجه، 1وم،باح غرة وتشبيه بالمواة، 

دحتيم؛ي حة الحلمنوجه ه رئغان كح ا يالحيوبدا 

ا:المعتزر ابن ومل 

معفأرب1اكواك_ث مؤشى ء ردا حسيطه مد مد واكحر ا!دحي نحلت 
حيثص لمس سبيهات هده ص بأن نرك، عن ااشدخ أجاب فقئ 

رحمهالشيخ إليه ذهب ما هذا وااسكل. اللؤن حيث من السعبيه االقصّود ؤإلما فحسب، اللهمن 
وألبكدلك، عر _؛؟c اااق1م كان إذا الشاعر يراعيه أن يمكن البالغة عنصر أن يثلهر ولكن الله• 
دلك؛قمن أحرى تارة به ومشبها تارة مشبها الشيء فيكؤن ااتشييهأ عكس قيه يحير صما أمظة 

ا؛الرىر حيدح قؤل في بالميابيح النحوم تشبيه ر\إ 
لااادي1اق_و الحفى هن كائم_ا ة بر1نالبسئ ركد ه ئجؤبم

.٢١٧الايضاح شرح  ٠٩٤احاتب ر\(أدب 
أظعنها,)، uJIأصياب إد1 الرارة شددة كاللٍن بسياء عميارة ك ص شحر اام،ابت رآآ 
 )٣(JjLl\M\/\y _UVI ٢٢٤.

ا/،،م•العاني )،(دبوان، 
■ا1غجر هو ارداء هذا هي اسم من التممود ر0ا 
.r^o/iانماسة )٦( 
تحرك.V راقئة أي راكده جمع نهدت ( ٧١



يمدحا ا1رفاءر الميري تؤل ومن باكحوم، المعابيح فشبهوا ؛، Ujوعكسوا 
1الأيل اقبال عتد شمع عليها رماح له ركرت وقد ااإ٠ابى' الؤرير  |_LA  وحسن؛ا،!كان ء

ااءر وم1ناانيلوبمجئح اد واعا تلهيعْننعى وند اليجوم نقى 
ا؛العتزر ابن قؤل ذلك ومن بالقرد الخد تشبيه )٢( 

البخة منجعالصدغ ؤن وئؤري بصبيت خده غلالة 
ا؛ااكاتبر خالد كقؤل بالحد اليرد فشبهوا وعكسوا 

بسريإلى هن بعمياضيعت خيول كايه يؤرد حبايي عشية 

ا؛")،١ نوا أبي قمحل ذلك ومن يالعيعن الندجس تشبيه )٣( 
ؤنيعالعيقذ تحياه ما 1ذ1 كث القطاف عض نوحس لدى 

اااددْير ابن قيل ومنه بالترجس العبعن فشبهوا وعكسوا 
دالوجة عليحلفس وهن ا اص_رثحع الودا يوم لوكنت 

دخعلى مئلة من ئئْلو ساكبة وع الدمالأ ر نلم 
يردض نرجس من بملر دى نميت وع الدمتلك أن ك

الخدعلى ؛؛، ٠١امن تنهل الدموع صؤرة شيهع0 مركب، الملآخير~ البيت قى — المشبيه 
الشبهلوجه لانرجس' مقايله فيه والميث الؤرد' على الندجس من يتْار الندى قْلر بصيرة 

أبيضيرئه فالنرحس الأىن< قي مخالفة منها أصغر أخرى بدائرة تحيْو ييضاء دائرة 
أمعفر.يرسحله 

١٧ص ديوانه )٢( 
مضيتأ.ساْلعأ أي نهار 11منتميف ترب واكحاء: اللمل، ص أواJناحيأ٠ الجانب اكعمت أو بالكر الجنح:  ٢٤١
كنايةالصدغ وس والأزن، ؛^ ٠١١بخن ما والصدع: نده، صفحة أي حده: غلالة زرسيإ، قميئة ، ٥٧.ص ديوانه ر0إ 
التين.حول نيلة الخد على الخال جعل وقئ نين، حري شكل على الخد على ائتدلية الشعر خصلة عن 
ااىسا،لةصسم\.را-(
اكاعم.الخري الغض: آ/ا؛ا. الخاني ديوان , ٣٢٨ديوانه )٧( 
\/00\.العاني ديوان . ٢٤٢ااوططة )١( 

٣٨^============^ت=س= 



يشبهصغير أبيض وهوزهو بالأقحوان' الأسنان وهومئدم |ائغر تشيله )٤( 
ا؛1ابحترىر قؤل ومنه وشكو<، قي الأسان 

احاناو رد أوبا« هنصؤ ؤللن عيبسم أئما ك

٢؛القاصي كقيل باليض' الأقحوان فشبهوا وعكسوا 
الحدوديدي ثغص ؤد غكيق بثنبيمعانق أئحوان 

النمأ__هي_دِكن_؛_يننوص__ولأ سراك، برجس ن مثنبمبؤن 
قيبها النرجس تشبيه أراد لأنه ؤإما انفتاحها لدوام إما باكسهيد( العيؤن فوميف 

قاتمة.ؤرمه قيه رى لا وقتؤدا انكسارا نؤده فى إن قيل ققد ١^٠^١، 

الملأمى:كقؤل ب11رمان اJكواCب ثدي سبيه ٥( 

النهودان رميسجيبي  املىانتا ربم

الشبهإلى به الشبه اضافة من اكهود إلى الرمان اضافة 

الشاة:بن سعيد أبي كقؤل بالثدي، الزمان قشيهوا كيلك وعكسوا 

مرمربحقه أو اب كعثدي ا رأييهإن سبهثبا Jرماثآ 

ْثنمأ_مرأاك في ننت نناق-بت نإب ص ْنئرات تتنة. 
الحمداني:قراس أبي كقؤل بالسيوف، والأنهار الجداؤل تشبيه را'إ 

مم—لاالفطين هي اليوض ر لنبين ينصل واياء 
(٥٢. ألنمعوني يااااJأيدي ردت يرحوشاط كيمس

—سيف أي — نصل بهيتة شهلية على الواقعة ١^۵^' أزهار ينمل الماء هيئة فشبه 

خامان. U/Jاكتح كاتب إبواهيم بن عسى مدح ني الجودآ رمعدن قصبية ر\اديواته 
اكيغيرة،الالج تطع وائدي' بطؤا' إر بعضه مرصوص متضدت ر٢ا 

ائلأء:وسق< رف سمد: ائنوكش، الرخرف هو التعتم سنعآ: اكشب. من ؤبماء رالحئآت ااناهدأ اكتاة ر٤آااكعاب: 
المرير.به يصبغ تبان وهو بالعمعنر مصبوغ أي معميغر: ااسرير، على يغرس ما أو اللطة وهي ملاية جمح 
كلمدائع.على أهللقت ثم وهوالمداد، ميزت جمع الأييين■ ا/ءآ، البميمة  ٠٩٠ص ديدانه )٢( 

٣٩



U;،أودراق ائستلمل الماض ذك هيته اكبه يوجه منفوش، مؤبمى ساط على اكيؤن جردته 
بابك:ابن قؤل ومنه النتقلمة، الختلمة امحموان تك 

الثامورا؛الخلل سلذمن ا كمي الحأنة ثخينن4و ّ_ 
،؛<jVLالغض السيف حفن والحلل: الوادي' في متسلق وهي محنية، حعع الحاني: 

٠ا هو وا 

كحيلا سبيل على لا الحقيقة سبيل على ~ كلها ~ ت لسبيها ا وهذه 

الحميمهسيعل على الْلرفان فيه عكس قد االمسوءس االمءسومس سديده أن لحلاميه؛ ا٠ 
علىيعكسان وقد —، الشبه وجه حيث من به والشبه الشبه بيي كبير تفاوت يكن لم دا إ~ 

الشبه،وجه في به والشبه الشبه كبير؛؛؛jC تفاوت هناك كان إدا ودك والمبالغة، اكحقل سبيل 
القاهر؛عيد الشيخ يكره كما دك ومدابْل 

أوالشكل، أو الميؤرة، في به والشبه الشبه بس لحمع ا منه الغرقى كان مدريح تشبيه لكا را( 
أوالأصل، في حده على الفرع في يوجد وجه على ئأكتر أمرين من ملتتمة هيئه أو اللهمن، 

علىستقيم فيه العكس فإن بكامل، ناقص ؤإلحاق ْيالغة إلى فيه يقميد ولم منه، قريبا 
الحهطه,سبل 

الوميف،فى غيره على امتيازه في مبالغة يالكامل اكاقْى إلحاق فيه قمعد تشبيه وكل ( ٢١
ا٠ا سبيل عض^ سددمم لا الث^،ى ن ئ 

بيانعموصء أو لبس عبارته في يبقى لا حتى الشيخ، قال ما لك ليصح أن الحبر دمن 
ذق:

لمبحيث ~ يه والشبه المشبه في متقاربا الشبه وجه وكان بشيء، شيئا شبهت إدا انك 
مثالالحقيقة، سبيل على دك ؤيكؤن اكشييه، تعكس أن ف يجير فإنه كبير~ تفاوت هناك يكن 
يالبردإ.والأسنان باللؤلؤ، والدمع يالنرمس، والعيؤن بالقرد' الخد رتشييه دك؛ 

ولدابهأ والمشبه الشبه قى واحدا يكؤن يكاد جميعا' اكشييهات هده فى الشبه وجه إن 
بالحد..،والقرد بالعيٌن' النرجس فنشيه اكشبيهات، هده نعكس أن يمكن فاننا 

رالكلأمكتشبيه يه، والشبه المشبه الشبه؛؛؛ن وجه فى كبير تفاوآتث، هناك كان إدا أما 
باللمل(،روالمداد يالميبح(، روالوحه الومعامة(، في يالشمس روالحسناء الحلاوة(، في بالعسل 

.٢١٩ص هر  LaIا عيد لبلاغة تنمييلمة ربم.راسات نيتر ف تطيق ١  ٨٧ص ايلاغآ ر أسرا نظر ا )١( 
اكامر.عبئ ابلأغ< شاعلة تقمطيآ دراسات ^ ٢١



سبيلطى لا والادعاء، اكحيل سبيل على يكؤن قائما وجد~ إن ~ التسببهات هذه عكس فإن 
والواقع.الحقيقة 

أقممامعن Jحدءث٠ أن بنا يحمل بها، تعلق وما التشبيه، اركان عن حدقاك أن وبعد 
•المشم^^ 

٤١











بطلانفى اجتمعا وقد ءاي<■ تقع ما إر الحاسة عليه تقع لا ما اخرج ند ببان نهدا [' ٣٩
ماخلاف على أته يطهر ثم ماء الرائي يحسا" قيل ولو الفرقة، وعقلم الحاجة ثدة مع 

هدهيعد ثم به، قلبه وتعلق عليه حرميا أشد الثلمآن لأن القرآن، اغْل منه وابلغ بليغا' لكان قدر 
الحالهده من بالي نعوذ — النار قي الأبد عياب إلى يصيره الذي الح،،،اب على حمل الخيبة 

وعنويةالنْلم، حسن ذلك مع تمعمن إذا فكيفا حأ،اون، معنى بالسراب الكفار اعمال تثميه و— 
'تمر١ءرمحس )منل تعالى: قوله ذلك ومن الدلالة. وصحة الفائدة، وكثرة اللفقل، 

مماوئمبراعرشيء(لاواورأررن رممَِعآصنا الهج به اشتلُن، لإعث ارهنهر' 
الث،يهاجتمع فقد عليه، تقع ما إلى الحاسة عليه تقع لا ما أحرج قد ييان فهذا [، ١٨]إبراهيم 
العظيمةالحسرة ذلك وقي فات، الاستدراك!ا عن والعجز الانتفاع وعدم الهلاك فى به والتيه 

البليغة...(.والوعئلة 

هذا[، ١٧١]الأعراف فلوا مده,مركانا، اهسل ققأ )ؤإذ تعالى؛ قمحلُ الثاني' »وْن 
فيالارتفاع معنى في اجتمعا وقد الحادة، يه جرت ما عادة به تجر لم ما أخرج قد بيان 

ليطلببه أوعلحه لذلك مت،اهدته عند تعالى الد مقلؤدات في فكر لن الأية أعثلم وفيه انمؤدة، 
مأرِوهرِإناصرصمأءى زس0 )\ا تعالى؛ وقال سااعته، النافع ونيل قبله هن الفقز 
ماأخرج ق،. بيان وهذا [• ١٩]القمح. منعم( كاذهرِِمحدازحل ألغّرا نرثنع منحس 

ذلكوفي اياهم• واهلاكها لهم الريح قلع في اجتمعا وقد به، جرت، قد ما إلى ءادة بث تجر لم 
القوبة.تعجيل هن وااتحويف، القدرة عثليم على الداله الأية 

فهذا[، ٢١]الحديد والأرْراآ الناء ءزْعتا'تمرض )وينه تعالى؛ قيل• ااثاك،، ومن 
فىتقر.ر قا> بما الجيب، البيان ذللت، وفي يعلم' ها إلى يااب'يهة يعلم مالأ أخرج قد تشبيه 
فىاجتمعا وص ااسأعة من لها ما مع انممفة بح،،ا،ن الجثة إلى وااتث،ودق الأمير، من النفس 
مالأأخرج قد تشبيه وهذا ^١[' ]الحاقة "ءاؤية( محنازحل زكأنر يجل• م. ر.قال الحتلم، 

لكلالاحتقار ذك، الأيواحوفى هن الأجساد حلت. في اجسعا وقد يعلم' ما إلى بالبديهة يعلم 
ناكافJ٠إلى بهالأ٠ر بمحل شيء 

]الرحمنادا>ز'ق\لأعلأي ثى ا-إرارأدش\ت )وإه تعالى؛ م.اه الرابع' القسم ومن 
إلاالضلم، في اجتمعا وتد قوة، له ْا إلى الحثفة قي له قوة لا ط اخرج قد تشبيه فهذا [' ٢٤
وماعثلمّها، مع الجارية افاك ا من سخر فيما الاتدرة جهة من الجرة دلك دفي اعفلم' الجبال أن 

٤٦







مI طرفيه أحد في لأتيد ا لكن ء سوا ّ لقيل ا كسبيه ا أن ؤبمو أمرت طى نئيه أن من بد ولا 
إدافإنك المتهيئ، كالأمظة اكبه بوحه ميلة يا قيه اتقيد يكؤن الذي هو إنما ~ ا كليهم_في 

اكيدلكن إدا أما الشبه، بوجه وديقه ميلة له منها واحد فى القيد أن فستجد إليها رجعت 
ا)رأيتقلت: فادا مقيدا' لا مفردا يعد التشيمه فإن ~~ الشبه بوجه له ميلة لا أي ~ كيلك ليس 
وهو~ الشبه أن من الرغم على مقيدا يعد لا التشبيه هذا فإن لكاشمسأا<، وحياء عفة دان فتاة 
فليسبعيد، أو قريب من لشبه ا بوجه ميلة له ليس هدا قيده لكن مقيد ءا~ وحيا عفة ت يا ة رفتا 

اااء«،على كالراقم طاتل غير في أوءالماعي ااحجر« في كالنقش الممغر في *العلم كقولنا: 
يخفضألحااد تولك: كيلك منهما، ^ فى الشبه بوجه ميلة له التشييهتي هذين فى قيئ م فإن 

وحفصوالجؤه، 1امم هو الشبه وجه لأن مقيئا؛ ليس التشبيه هذا فإن لكايحرا<، ااناس جناحه 
أحر.حلق على يدل إنما للناس الجناح 

كثيرة:صقر ولهذا ٠ أحدهما أو كلاهما متعددين يكونان وقد ~ ٢ 

متعدد.به المشبه ولكن واحدا الشبه يكؤن فقد أ~ 
واحد.يه والشبه متعددا الشبه يكؤن قد ب" 
بالأشياءيؤتى ثم أولا يالشبهات يؤتى أنه إلا تشبيه من ^٠ ٤١الكلام في بكين ند ج" 

يناسبه.يما واحد  ١٠۴ليقابل بها الشبه 
البيان:الشبه مشيه كل مع يدكر أته إلا كذلك تشبيه من أكتر الكلام في يكلن قد د~ 

ا.الحالدير محمي. يكر أبي اكاعر قؤل إلى استمع رد—١^ 
الاومنء وشيا حسيأ البئر ئه شييا 

دالاواعتونوانا لمنأ ^حنن 
أموئسيونأ لنند اا_^_٠—ij أئن 

زالاا سرنما زذا ى ئحا دارئ
وثانياباابدرأ أولا الحبؤب شبه فقئ متعدد، يه الشبه واحد! السبه أن تجد 

الأخر:تؤل إلى واستمع بالغصن، 

را(اوس<آ/\"آير
الشام؛ببجو ائض س1 ثبمي.ش امحو،.ة, نمت المحل: ( ٢١

 Vدا ظدك ذ كJع—بمدى آن ىilJ أس؛
لابميئ•بنبل أن تبل ضبمأ يبقى •عيلبما ذب،ت دعد ألآس؛ بثس طنلأ يُم لا "ُدد أن لعيه فا 

٤٩









يحؤل؛، 1IIaIj مفردا والأخر مركبا أحدسا يكؤن ااْارذانمركبين<وتد يكين قد تالثأ؛ 
حينمارأيت سهل■ سير والأمر < واالتعدد الركب ؛خن ),^، ٠١اعن ل وسعا خاْلرك فى 

للايحازالتعددات بي( جمع وانما بعض عن بعضها احزائه نمل يمكن أنه التعدد عن حدتناك 
يينهافمهلت انك والو إجرائه، بين اكمل يمكن لا إذ كدثك، فلمس الركب أما لاحتمعار، و1 

التكام.أراده ١^^؛ اانم1د وبطل يونقه، يزال العني' لاحتل 

زتأ،لقوالااقاضيااتنوصر 
هلرقعا سامخ في ه ئدامرإي والسثالنيح ا كأنم

أسمعئدامه سرحت ا ئد وة دععن باألد-ل رف ميمع

فيأمامه سير والشتري الريخ حال يشبه اكاعر أن ترى اكشبيه، هذا قى فُ 
وأسرجتالجلس اتفخى أن بعد دعوة من اتمعرف وقئ الأيل جلح في يسير برجل وعلو رقية 
وقداادعوة من المنصرف به والمشبه أمامه! والمشتري المريخ — إدن ~ المشبه سمعه! أمامه 

قيلأن ا حاؤل ٠اركبان' يه والمشبه المشبه هن كلأ أن هتا تجد وأنت شمعة! أمامه أسيرحت 
—المحاولات هذه أن ستحد بعص! عن بعضها كه أجرا وتفصل التركيب هدا تفض أن نفسك 

الدعوة،من بمنميرف المريخ تشبه أن أردت فلو هباء، تذهب بل شينأ! تحدإك لا — كثرت مهما 
معشرتهوأثللمت اليياني! الدؤق وقسمي المعنى! _ JUللهب إدن بالشمهة! المشتري تشبه وأن 

المتقدم،القيس امرئ بيت عن الاختلاف كل يختلف هذا أن وتدرك البديعه! الرائعة 

وي1سأأ.رعلبأ اللم محب آن ه٠ 
وكأنالصاب! الرملية الْلير تلوب كأن فتقهمل التشبيهات، ممصعل؛؛؛jC أن هناك يمكنك إذ 

قلناكما ~ والاختميار الايجاز سهما الجمع من الهدف ولكن البالي! الحشف اليائسة قلوبها 
بالسمعة!المقيترى تشيه أن يمكننا لا إي الاختلاف، كل يختلف فالأمر هنا أما — فيل من 

عرفت.كما اكعوة عن بالمتصرف والمريخ 

وانئلر1فىملاينادتزرم:
قشفي لاب غهر شأؤل ملأ؛[ نمه ي قاوك__اس وك__ان نه اك 

الميت؛و؛عوىسا 

قنثنني ناب ونجم نم ه--لأل يه بفي الكأس أف وكأنه ك

؛.Y/Vالأرب نهايآ . ٢٢١/.اسة )١( 
.r-y\/ص ديوان ' A١٦٣ ديدان< )٢( 

٥٣



بممؤرة— ساربها شفتى بيي منها حزء غاب وتد ~ ااكأس يشبه أن يريد فاكاعر 
—سائقه فى حاولت كْا — اكقبيه هذا احزاء تهمق ان حاؤل اكفق، في غاب الأي الهلال 
مستقيمغير ذلك لأن باكفق والشقة يالهلال ، ا^٠٣لتشبيه معنى فلا I واحدة النتيجة شحد 
الشاعر.أرادها اكى الميؤرة به وتفسد 

ا:بشائر قؤل إلى واسشع 
واكبهكاؤى ئهلبل ا اسواسبيندسأ ملي الثئع ار مثكان 

اللمعاندان والأسياف كثيف، غبار من فيها ما الوغى* ساحة يشبه أن فالشاعريريد 
فيه!يهاؤى ااذاى الظلم بالليل الميؤرة ه هن. يشيه الكثيف، الغيار هدا فى تت|،،.اقْل وهي وااب>،,يق* 

مثارقتشيه بعض عن ها بعشيوتمحق التشبيه هدا ء احرا تفصل ان أردت ولو الكواكب، 
.وبهاما ورونقها اامءورة، حمال ألهبت حل،ة1 على كلأ بالكواكب، الأسياف ونشيه يالأيل، الغيار 

فمليمكن المتعدي فوالمركب، المتعدد ب؛بما الهائل الفيق وتذوقت الأن أدرى أظنك 
المعابق^ليعبته I قى التشييهات تفمعل أن فيمكنك بعصي، عن يعضها |حرائه 

شصطنس

كالقد.والتمس كالوجه، والبئر كالشعر، الليل فتقؤل 

يمكنالمركبة التشبيهات بسري نحل، قل. تعم، ممكن، غير فيه الفصل فان المركب أما 
فيالضق ئحهم واكننا المتعدد، أومن الركب من نعدها أن J؛؛C سحير بعض عن بعضها فصل 

ا:طااباارقي١٢أبي مل إلى انظر ذلك. 
أزرقساط ى لعئئرن درر لوامع—ا اللجوم اجرام وكأن 

أنهرى فأنت، أنيق' سياط على المنيقرة ياكرر السماء في لوامعا النحوم أحرام يشبه 
تشبيهاأنيق ييي،هاط العماء تشيه ثم حدة، على تثبيها بااد،رر النحوم تشبه أن المكن هن 

ركييه،حالة فى ااتشييه تحد,ه ما والتايير واليرعة واليونق ااحء،،ن هن لهدا تجد لا ولكنك أحر، 
متعددين.تشبيهين تجعله أن من حير بمييرة صؤرة تشبيه فكونه 

ذكرناهما غير — والمركس، المتعدد التشبيه آخر فرقا هناك أن — هذا بعي, — ونضيف، 
التعددالتشبيه هن الغرض ان هو: الهمق هذا اْكانه، عدم أو اجزانه بما اافصّلا امكان رأ ه~ 

AU/rاكاني ويواز  ٠٢٢٧اب )١( 
.ا٢٤٤٤٢ْ)٢(اJسة/

٥٤





صهدو4ؤكدiإلى الأداة حيث مى التقييم يتقسم 
L،_u  المابتة.الأْظة ني م كما الأداة، له

قيأسد و»حمرة الهيابة((، قي ض »ااعام كشوكا الأداة منه حدقت ا موالؤأتمد: 
متعددة.مس اكّمم ولهاا الشجاعة((، 

ا]سابقين.كاادالتي وحبر مبتدأ صٌرة على ياثي قد )١( 
اات1ليآ:الأمظة والي( الحبرمضافا< ؤيكؤن والحبر' الهدأ ميرة على يائي رقق )٢( 

»هوقلت: فادا الأخر، على التْ،دايفازا أحد تقدم أن التسييه: اداة تقدير عند يمكنك 
تقدرأن فيمكنك ((، االثأتاقين يىروبمأة ااقاصوأ.ين، وكعبة ااضارفاء، ؤحصعن ايساكين، ملجأ 

وككعيةالساكعت، الضعفاء، كحصن »أتت فتمل: هوعليه، ما على الكلام يابقاء الكاف 
السنافن((.وكيوضة القاميدين، 

وأحملسابقه، من أحسس وهو الأداة، على إليه المساق تقدأم أن — ثانيا — لك وجاز 
كالكعية،ولاقامدين كالحمس، ولاشعفام كاللجأ، اامءساك؛تي أأأنت فتقولت النفس، على وقعأ 

بعض.عن بعضيما التض،ادفين فككت ه تكؤن، وهنا كالؤوضة((، ولأستاص 

النسييم((،اقيال »وأقبل الأسا.(<، م »كر فتقؤل: هحللقآإ رمفعولأ هم،درا يه القميه يكؤن أن ( ٣١
مرؤهى ج\ااوي الجوالننثها زوِرى ر.ت*ااءا■ سبحانه توله الرمر(ءدبمنه دبيب •ائب  ٠٠

أحيهإلى أحدكم اأيئهللو؛ يميلم: وآله عليه الاه صلى قوله ومنه (< ٨٨زالسل ال.ّثع\راآ مر 
ا.لأث،((ر ديه لا العمل، يكس يأتي ثم المحل، عضيص يعضه 

يل.را((.سعاد وا)اقيات أسدا،( حمرة »كر حالا يه السءيه يكبت أن ؛ ٤١

ليلأيدأعت وقل. الأهم، سبحانك تقول:» إليه، مضافا والتيه افا، مضييه الثميه يكؤن أن ؛ ٥١
العيين،(.ونرحص الحد، ييرد السلهم، ولحقن العنق، يعاج الشعر، 
الشاعر:قؤل القبيل ا هت. ومن 

.٨٨٧٢يدءفنيوأ؛ناياه« رجلأتترع سى *ص باب ~ اكيات كاب ~ عاجه ابن ساه  lYXT؛/أحعد الإمام يداه )١( 
عئلطلب وسلم عليه الله صلى الله رسءالا ارجل فاثى قينه* فطرح بد. اا؟خر فجلب أخيه* يد عص رجل ني رالحيمث 

ديآله لمس بأنه الرسيل فأجابه ديتها' أي ثسه؛ 



اءنا لجين على الأص-يل لهب حرى |-1وعمنوانوس ئعبث و|لريح 
ك1ااحينوماء كالذهب، أصيل والأصل؛ 

ا؛اارصير \1أث4ووف وكقؤل 
ثخنعأجدافم مي الؤن حوامل برحت ولا بواديكم —بم الس أرسى 

الهمعالعراصة ئبؤركم على ترضيه ليبن ا يرال ولا 
مضافوالمؤن مضاف حوامل الؤنء، ءحوامل توله؛ قى الأؤل البيت مى فالسبيه 

وميالحير' منه يرجى منهما كلأ لأن بالحوامل امن قشبه كالحواهلء •لْرن فيه والأصل إاي<، 
كااحدين<<.ااتيأت والأصل اانبت« ا1حنين قوله؛ وهو أحر تشبيه الثاني البيت 

شJفىر٢ا؛وقال 
~مرمالاجاسٌرةدريه على بهم نونهن ما أو السموات حيت 

الأداةحذف ماز أبلغ؛ لأنه اضمل التشبيه على الوكد التشبيه بمصلؤت أنهم واعلم 
بلااوودقأ هذا النفس من يذهب فاته الأداة، ذكر أما به< بالشبه الشبه اتحاد بقرب ثعرك 

أنتثلمأن ولا فيه، الأداة ذكرت مما — كذلك س أوجر أنه ذلك إلى وأمد البعد. من بشيء تشعر 
يبدعفقئ الأداة، فيه ذكرت مما اللوام على أبلغ يكؤت أن يجب أداته حذفت مؤكد تشبيه كل 

الأداة.منه حذك تشبيه في ؤفمعر أداته ذكرت تشبيه في الشاعر 
الوكدكان الممؤرتان ساوت فاذا ، ١^٤١٣ يبينها التي المعؤرة على — إذن — العؤل 

امحسل*من أبلغ 

•اسمر الميحاب الهمع: واارءد« نو الممحاب . ٦٤٧١ديوانه راآ 
\/لأ\.اكؤبمات )٢( 
اكراق.الراد اللحم: دليآ عنؤدة السموات، في ببعضهم ميرت الراد بهم؛ )٢( 

٥٧



صاصيهسيوبماص
•ل؛نمه I ىْه حيث  ٧۶٠ى^|ءسم 

إتىض،لوبل١2- 

يذكرلم ها لحمل وا ءا، كفا ا في لاؤلو كا رهي * كقؤبما كبه، ا وجه قيه يكر ما لمفصيل فا 
يرجهالأداة فيه ذكرت إن لمشبيه ا أن سبق؛ ما ضوء على تدرك أن ؤيمكنك ااشبه< وحه فيه 

وجهوحيف الأداة قيه دكرت ؤإن ~~ الحسن(( في كالقيمس راهي ~ مفصلا رمرسل فهو الشبه 
الشبهوجه فيه وذكر الأداة منه حدفت ؤإن ~~ كالشمس(( »هى — محمJاا رمرسل فهو الشبه، 

الحسن((.في شمس »هى — رموك فهو 

—أسد(( و»)هو شمس(( »هى — !^؛ ٧١١اكشبيه فهو الشبه ؤوجه الأداة حدفت إن أما 

كانؤإنما ضياء،< واكمبر ا، برهازر والمعلقة نير، ))والمعلاة وسلم؛ عليه الله صلى قوله ومنه 
وقىالواحد كالشيء به والشبه المشبه قمعار f الشبه ؤوجه الأداة منه حدفت لأثه بلعغا سبيها 

به.والمشبه المشبه اتحاد على الدلالة زيادة من فيه ما هذا 

وشردمثيلtيمثيل إش اثسبه وجه حيث ض ااتسسع يتقسم ٢- 
التمثيلعير والتشبيه متعددة، أشياء من منترعة صؤرة قيه الشبه وجه كان ما فالتمثيل 

والتمثيل،بالتوضيح جدير بالتفصعيل حري موصوع وهدا كللك، فيه الشبه وجه يكن لم ما 
مستمدينوموقعه وروعته حقيقته يم ء آرا من قيه لما أولا وليعرصي خاصآ، يابا له فلنعقد 
الله.من العؤن 

ا/بآ.الدشوء( رفضل باب )اللهارة( كتاب - سلم محياه )١( 

٥٨



مميهاسل
هماهل وا]تمثيل، jJ  I__4عن يتحدئؤن وهم ء  LaJjJاء لأرا — أولا — نعرض أن بد لا 

الأخر؟.عن كل يختلف وبم سهما؟ ا1فرق ضابط هو فما كد]ك يكونا لم ؤإن واحد؟ شيء 

لثلا صاحب |وادك ومن ر واحد شيء ^-، ١٤واكسل التشبيه أن إلى بعصهم ذهب فلقد 
والتمثيل.التشبيه يخن مق لا أن بمير فهو الآدير~ ابن ~ الساتر، 

فيهؤلاء اختلف وقد آخر، شيء والتمثيل شيء اُلشببه أن على العلماء جمهشر ولكن 
هداسبب ترجحه ما بعدها نختار ثلاثة أقوال على وستقتحمر ' بينهما الفلق تحديد 

اكرجيح,

عبئاتقاهررمذهب الأوو، الذهب 
والتمثيلالتمثيل، من أعم التشبيه أن إلى ~ تعالى الله رحمه ~ القاهر عيد الشيخ يهب 

وجهإلى نظر بينهما يهمق أن أراد حينما ولكنه نسلا' تشبيه لك،ا ولمس تشبيه تمثيل فلكا أحمس' 
يحتاجلا ظاهرا يكؤن قد والعقلي حسيا، يكؤن وتارة عقليا يكلن تارة الشبه أن فوجد الشبه، 

.لشرمهاننتبه أن بد لا ثلاثة أقسمام هده التأؤيل، من فيه يد لا بل كذلك، يكؤن لا وقد تاؤيل، إلى 

الؤردأحلها من شبه التي كالحمرة حسبا فيه الشبه وحه يعذ ما وهو امله فالاسم 
بال1حان،الماء شبه اجله من الذي وااييا۵ر، باللميل، الشعر اجله من شبه اللي والمواد بالحد، 

يرى٠كما محسّوسن المشبيهات هده قى الشبه فوجه 

منليست الشجاعة تاؤيل، إلى يحتاج لا عقليا فيه الشبه وحه كان ما اليائي* الألمم 
والحين،والجهل البخل عن مدا مثل وقل الحول، وكيلك عقلي' أمر مي انما الحسوسة الأمؤد 

المشبهفى موجودة الشبه وجه هى التي الشجاعة فإن الشجاعة،٠، قى كالأسد )اخالد قلنا فادا 
»هوقوآن1: وكيلك بالأسد، شبه ما شجاءا خالد يكن لم فلو تاؤيل، إلى حاجة يونما به والمشبه 
إذاوكيلك يحاتم- شبه ما جوادا يكن لم فلو يط فى موجود الجود فان الجود" في كحاتم 

جميعاالأمثلة هده قى الشبه وجه فان واليحل« الجبن في وكاليهؤه الكر' في كالثعلب اءهو قلت؛ 
المشبه.هو اللي الفرع في كللك موجود وهو به' المشبه هو اللي الأصل في موجود 

حتىأمظته قاليك التاؤيل فيه بد لا عقليا فيه الثميه وجه كان ما وهو اكالث؛ القسم أما 
القلمهقرتغاية لك ؤبتلهر الأستيانة نمام لك يستيبن 

فيكالسمهم ،>كلامها الحدة((، فى كالميف ،>رمشها الحلاوة((، فى كالصيل »كلامك 
منهاواحد كل في الشبه وجه وتامل الأمةلة هذه إلى انخلر الخليب*' في كافك ءاذكره اارق-ةا*، 

فيؤق.من قبله الذي القسيم وبيبم( هذا بما فيما جيدا وفكر 

٥٩ف — 



هلترى ؤلكن اكبه، ؤحه الحلأوة« قي كالسل )١كلامه الأؤل؛ الثال في انظر 
يوصففلا !!كلام أما ]لعسل حقيقي وصف الحلاوة إن ا]كلام؟ في هي كما العسل في الحاهمة 

فاداالهلبع، بها ؤياتس النفس اايه-ا تميل مما الحلاوة أن ذلك التاؤيل، من ضرب بعد إلا بها 
•أثر من عنها ينتج وما لازمها، يرييهمن ؤإنما ذاتها الحلاوة يرييهمن لا فانهم بها الكلام وصف 

دكرناهالذي الثاني القسم وهو ~ الشجاعة(، في كالأسد >اخالد قولنا كبيرا فرتأ هناك إن 
ظرفيفي موجودة ااثءحاعة ان ذلك الهلأوة«< في كالعسيل كلامه >) قولنا: ~ قبل من لك 

أقؤىأنها إلا حاك، فى كذلك فهي الأسد فى موجودة هى فكما حقيقيأ، وحوي،ا كايهما التشبيه 
عنتماما به الشبه وهو الأصل في فوجودها كذلك فليست الحلاوة أما به، ايقّبه في 

الفرعقي لكن الحسمة، سبيل على الأصل فى وجودها المشبه، وهو الفرع في وجودها 
أاىتأويل.يحتاج 

أماالكلام، بها نصد أن استهلعنا لما يشبهه وفيما العسل في توجد لم الحلاوة أن ولولا 
•وعيره حاك بها يتمد أن لأمكن الأسد في توجد لم فلو الشجاعة 

المميفبها يوصف إنما الشبه، وجه هى التي فالحية الباقية، الأمظة قى تقؤل وكذلك 
ينشاوها الحدة تقنمئيه ها الراد إذ تأويل من فيه يد لا بها الرمس ؤبميف ولكن الحقيقة على 
ترىألا اوسايقيرث، الدااين في قلناه ما فيهما تقؤل والطيب الرقة وكذلك مثلا، التأثير من عنها 

إنمالحسمه ا اب من ذلك ظسى للمأسلأ جعلناه ولما للصسك، لحممه ا هووصJدا لطعب ا أن 
القواد.له ستريح أنه الهليب نتائج فمن قلنا، كما التفيل سبيل على هو 

ومنهالرئة((، قي »والجدول العلو(( في كالجبل »هو مثل الأمثلة هده يشبه ما كل وهكذا 
فيستؤقن يضرب مثل وهو — طرفاها(( أين يدرى لا الئرئة كالحلقة »هم المثل: 

فمعارتالمقالة هذه فقالت أفضل؟ أيهم أولادها عن سيلت امرأة أن وأصلمه ~~ والنبل الفضل 
يه.الشبه وهو القرعة الحلقة ض لحقبقة ا على موجود الإحكام وهو الشبه فوجه مثلا. 

اادلأ4ة:الأهسام هده عرك 1ذا 

الحسى.الشبه ١—وجه 
علىبه والمشبه الشبه قي وجد ما وهو تاؤيل إلى يحتاج لا الذي العقلي الشبه وجه ٢" 

٠ا

وجودهعن يحتك به( رالشبه الأصل في وجوده كان ما وهو تأؤيل إلى يحتاج الأى الشبه وجه ٣" 
التمثيل؟باب من الشيخ يجعله الأى فأيها الأقسام هذه عرك إذا أقؤل؛ رااشبها• الفرع في 

هوالتمثيل إنما التمعيل، باسمم حريين لبسا أنهما الشيخ يرى والثأني الأيل القسم إن 
حقيقي،عير عقليأ فيه الشبه وجه كان ما ~ إذن ~ اكبح عند التمثيل فحسب، الثالث القسم 

الشبه.في وجوده عن به الشبه في وجوده يخدلف ما وهو 



أملكن، مفردا حسيا، اكبه وجه كان إدا الشيخ عند يم لا ~ إدن ~ التمثيل 
العقلمأ اكبه وجه لكن إذا اكيخ عند ياتي لا والتمثيل متعدد، هن منتزعة مديىر6 أم مركبا، 
ذلكلكن بالأخر أحدهما شبه إدا 1اشيئين أن علم ا ٠) القاهرت عبد الثييخ يقؤل تاؤيل• إلى يحتاج 
^١؛٠٣٠^،

تمل•إلى له يحتاج لا ض أم جهة •_ ؛كمحت أن أحدهما؛ 
نيل*من يشرب محصلا الشبه بكين أن ر|اتاوي: 

الشيءشبه أن نحو والشكل، الصؤرة جهة من بالشيء الشيء تشبيه املت ليال 
الحدكتشبيه اللؤن جهة من والتشبيه آخر' وجه في ويالحلتة وجه، في بالكرة استدار إدا 

منالتشبيه وهكذا الدبك... النار سقْل وتشبيه بالنهار، والوجه يالليل، والشعر يالؤدد، 
كلهاوالأخلاق الكر، قي والذب ااشجاعة، في بالأسد الرجل كتشبيه والْلياع 1اغريرة جهة 

والقوةالشدة في بالرجل الرجل تشبيه وكذلك واللوم، والكرم المخاء نحو الغريرة في تدخل 
٠بي وعح^ل ؤْا 

تاؤلوأي تحميبله، في إليه يفتقر التاؤلولا فيه يجرى لا بين كله هذا قي فالشيه 
وكذلكهناك، تراها كما — هتا ها — راها ؤأنت الحمرة؟ هم للقرد الخد مشسابهة فى يجري 

الرجل.في تعلمها كما الأسد في الشجاعة تعلم 

حجةارهذه كقولك: التاؤل، من بضرب يحمل الذي الشبه وهو 
مضىفيما سبهن كما ئلهؤرها، جهة من بالشصس الحجة شبهت فقد اافلهورأاا، فى لكلثمسس 

الالتشبيه هذا أن تعلم أنك إلا عيرهما، أو معؤرة أو لين من أردت ما جهة من يالشيء الشيء 
لونهايكلن لا أن الأجسام من وغيرها الشمس ظهير حقيقة تقؤل: أن ودلك بتيل إلا لك يتم 

كنتإذا لك يظهر ولا لك الشيء يقلهر ولذلك ؤقيها،  Quj-؛!( ٠١١بعت يحؤل مما يبحوه حجاب 
حجاب.وبينه بينك يكن لم إدا أو حجاب، ء ؤرا من 

هيما يؤية القلب تمنع لأنها يالعقؤل يدرك فيما الحجاب نظير الشبهة إن تقؤل ثم 
بأنهاالشبهة توصف ولذلك ؤراته، من هو ما شى أن العحت الحجاب يمنع كما فيه شبهة 

فساده،حكم ميحة من إليه لاومأوإو فكره ؤبممرف إدراكه القلب يلوم الذي لمحن اعترضت 
الحكم،من أدى ما صحة على الحجة هو الذي الكلام بمعنى العلم وحمل الشيهة ارتفعت فادا 

ظاهرهذا قيل: الحكم، من أدى ما صحة على الحجة هو الذي كالشمس ظاهر هذا قيل: 
إماله النكر إن معساغ، فيه والشك للتوقف ولا يه، العلم عن مانع هنا ها ليس أي لكلشمس، 

نوفيها شك لا ااطالعة الشمس أن كما العناد في ومسرف ميامت جاحد أو عقله م مدخؤل 
بعتأثبته الذي الشبه تحصيل فى احثحت فقئ إنكارها في له عذر لا من إلا سكرها ولا يمعر 

دوى...«.كما التأؤل هذا مثل إلى والشمس الححة 

٦١



منه،أححس واكّثيل عام اكشبيه أن قاطم اكدرJين امق؛خن عرقت قد ااوإن يقؤل• ثم 
لأسلت:ا بن قيس أبى مل فى تقؤال قانت تمثيلا، تشبيه كل واي"ر، تشبيه تمثيل فكل 

ئثُُي؛أابنحاُفلأءماأشءمحبه 
بدمها1ادشبيهات العترحسن ابن وكنرك هوJمديلf يسمل ولا حسن تشبيه إنه 

اكاؤلطريق هن قيه التشبيه يوجد لا ما وكل ببعض بعصها البحيرات تشييهه تعني لأنك 
١٢^;)

ىقين حشومى در مداه—_زأ ا نحولالمص اكرجس عيؤن كان 

ا:نحوقواهر تريد ولا الجنس هذا كان وما 
لهاتفبرك معفان ود الحسمن مضى علاصير 

1ثممإنلمتج_د'نانتآكلمحا 1كن
تمثيلاسمى أن يميح لا ما أشهر، به وهو أكد الأيل النوع في احسانه أن وذلك 

اكىالأسان نحو به تريد الأهثال حسن العتر ابن يقال: قلا أيضأ فيه يستعمل لا الثل فالفظ 
الأهثال...كثير القيوس عبد بن معالح يقال ؤإنما قدمتها 

العتز؛ابن قؤل فى قك إن ولكن 

إنلمتحدْطت1ممن—من——4ا ئاك—ل فالن—_ات 
عنهوسكت، علمه صبر إذا الحسود تشبيه لأن يقال' أن ينبض تك الذي فمثل تمثيل إنه 

,ار حاحته مما ا وعمأ،يعضما أأكاأ , حتء Lلحaلم٠ سد لا الم. LلناJ قيه دد شر غيظه ك •تر 

ااتارلظاهرةسة.

أمرهاهن احهلح| ما تتبع دفي والتمشل' التشبيه بين )^؛ ٥١١وجه الجملة بهذه نبيا فقئ 
هذهتهمرت، ؤإذا يالحقائق... يأنس من له ينقط القؤل من صرب، فيهما التحقيق ْلريق وسلوك 
|لضربهد| وأن الاؤل اام|رو_، هو الأصلي الحقيقى التشبيه أن بها العلم من ححعل الجملة 

ا.عايبم«ر وهرتي، له فرع 

دمشق,س اوزسى _، jJIيشبه طؤيل، أبيض، مب ملاحيه: )١( 
.٠١،ص ديوانه رأ( 
. ٥٧٩ص ديوانه )٣( 
.٩٤— Aoص اكحار العزيز عبد محمد تطيق اليلاغم أسرار رة( 

—٦٢



الأيغير أخر سيئأ يقرر االكتب؛ي بعض وجدت لأني اكيخ رأى بيان في اطك وإذْا 
ااتشببا<ان مفاده اسهاب قي هذا قوله — القاهر عبد اكيخ أي — يشرح يروح راثم الشيخ' قلده 
وانغير' ليس اشتركت صفات أو صفة أي ر مفردا فيه الشبه وجه كان ما هو العام 

ا:متعددة«ر أشياء من أومتتزعة ماحوذة صقرة فيه الشبه وجه كان هوما التمثيل تشبيه 

اتسك1كتي؛هدمب اتثاني< الذمب 
حيأأفيه الشبه وجه كان إذا التشبيه أن على اكاهر عبد الشيخ مع المكاكي اتفق 

المثاكيفإن الاتفاق هذا هن الرغم طى ولكن تمثيلا، يسمى لا صيرة ام مقرئا كان سواء 
يحتاجما التمثيل سبيه أن يرى — قبل من عرفتا كما — فالشيخ ثانية، جهة من الشيخ خالف 

متعدد.من منتزعة معيرة أم مقرئا الوجه هذا كان ء سوا نائل، إلى قيه الشبه وجه 

فذهعبالمكاكى أما I مفردا فيا< الشبه وجه يكؤن قد ~ إدن "" الثيخ عند التمثيل تشبيه 
منتزعاهينة يكؤن أن يد لا بل مفردا فيه الشبه وجه يكلن أن ينبغي لا التمثيل تشبيه أن إلى 
عدةمن متتزعآ وكان حقيقي غير وصفا وجهه كان متى التشبيه أن ءواعلم متعد.د من 

قوله:في كالذي التمثيل باسم خص أمقر 

ةلاتقرك صبفان ود الحسض مممعلى نصبر 
أكئأذلإئبنثتنصا تمحل ان نالئ

لمساكاء فيها فيسرع بالحطب، تمد لا المي بالمار مقاوكه الشوك الحسود تشبيه فان 
عسىإياها بتطلبه علمك مع القاولة في معه ناخل لم إذا لاوهم ما وهو له متوهم أمر في إلا 
قيهلسرع حياته يمد ما تمتعه ان مقام ذاك إل قيامه من المعيؤر نفثة إلى بها يتوصل أن 

^فى وكالذي أْور' عدة هن منتزع ترى كما الهلاكثإنه 
صسهفي ان المى يسقكالعود ا المسي ئايبثه هن ؤإن 
ذىأمحتثبنبمساارأ ودىناضىضائنحت

ليسونضرته بأؤرائه الونق الغرس أن أو السقي' بالعود صباه في الويب تشبيه فإن 
بسيببالهللوب لتأدية الفعال، حميد السيرة، مرضي الأخلاق، مهذب كونه بالذم فيما إلا 

أهر— ترى كما — ؤإنه حاله، اسيحس،ان وكمال إليه، اليل سام من وقته اكيادف التأديب 

• ٦٢ص تق المثز س المان/ طم )١( 
•١  ٤٨ص العليم مساح )٢( 
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•أمور...(ا عدة من مئتزع دك وهومع حقيقية، صفة لا تمعؤري 

ثإريميرطالثؤياة حهار١ الذين }مثنآ عروجوت توله في اللي وكذا  ٠٠٠»
انمللكفوا الدين اليهود أحبار ئن الشبه وجه فإن ٥[ الحمعة ز اصدآرح ال٠ارنناز؛ 

هوبما الانتفاع حرمان وهو للأسفار الحامل الحمار بذك يعملوا لم ثم التؤراة لى بما 
التوهمإلى عائدا كوته Jمشدبه وليس استمدحالأ في والتعب الكد مع به بالأتتغاع شيء أبلغ 

ا>معان«ر عدة من ومركبا 

القنييتي:الصليب الايضاح صاحب مذهب الثالث{ الذهب 

القضايابعمى في حالفه ولكنه السكاكي، مفتاح فلحمي اائرإرإني الحهليب حاء 
الالتمثيل أن يرى فهو عنها' تتحدث التي قمسنا فيها حالفه التي القضايا ومن البلاغية، 

عبدالشبح مخالفة في الممكاكي مع يتفق وبهذا ~ مفردا فيه الشبه وجه يكؤن أن سبقي 
العقليالشبه وحه على التمثيل في نقتمير أن سبعي لا أنتا دك بعد يؤى ولكنه ااقاهر~ 
التمثيل•بها ينين أن بها حري الشبه لوحه بديعة حسية صؤد فهناك الركي،، 

المعكاكيكان فادا المكاكي، عند منها أوسع ~ ادن ~ الخْليب عند التمييل دائرة 
المسمدةالتمثيل من يجعل الحطيب فإن عقلية' صؤرة الشبه ؤجه كؤن على الدمثيل فى ختمير 
دك.بيان يإليك الرجح' العتمد فهو لدا البيانيين كلمة عليه استقرت الذي وهذا كذك، الحسية 

مصيحل1سق:

القضيةلتستقر بيان نيأدة ؤإليك الثلاثة، الاراء هذه u؛c مق أن تسثليع الأن ولعلك 
تاما.استقرارا نفسك فى 

لأنالشيخ* عند التمييل من هذا ،٠، ^٠١٠١ كالممهم nاانثلرة الهلهور«، فى كالسعس »ااححة راآ 
للسهم.ميقة والنفوذ للشسس، معفة الحقيقة قي فالثلهؤر تقيل إلى ج يحدا قيه الشبه ؤحه 

مفرد،قيه الشبه ؤحه لأن الظحبحس؛ مماحب عند ولا الفتاح، معاحب عند تمثيلا ولمس 
الشبه.وجه في الئتزعة الصيؤرة يشترطان وهما 

ؤدائج؛ ملاصة ود كصئرأى بس  piLaJIفي لأح نبمد )٢( 

.١٤٩-)ا(ح1حاسم/همضالمكامصه؛ا 
٦٤



دبالبيسقم ر بشاموس الصديؤلة ائثميت فئ 
ئقودعلأكل اه فيسح شره كياعر ا ريالمثلو 

كذلاث!؛المعكاكى عتل ولا القاهر، عبد الشيخ عتل بتمثيل ليست التشبيهات هذه 
فيهاكان ؤإن *— الشبه وجه لأن الحهليب، عند تمثيل ولكلهإ حسي، فيها الشبه وجه لأن 

.متعدد من منترعة معؤرة أنه إلا ~ محسو،سأ 

ام-ع\رحالخمارحمل رحم،رها انيراة حئ\ الذين زصنل سبحانه: قوله ( ٣١
ا:العتزر ابن وقؤل ٥[، زالحمعة 

ئانلئبرك صنان الحسود مضس على بر إمم
صتنر بد ٢ زن سثتملشنإا 

عقلية*ممؤرة فيهما الشبه وجه لأن جميعا عندهم سييل واليين الكريمة الأية 

عليه،هو ما على استقر قد البيان علم يكن لم الأمثيل عن حسما الشيخ أن واعلم 
منيعد فيما عيوه بما للتمثيل يمثل تارة الشيخ نجد ولهذا نمره، طؤد قي يرال لا وكان 

ذهبما هو بعد فيما اليياتيؤن علعه استمر الدى فان هدا عرفت هد ؤإد اليمطيه• الأسيعاره 
محسوسمةمتعدد، من مترعة معؤرة قيه الشبه وجه كان ما التمييل تشبيه أن من الخْليب إليه 

معهاسغاعل الحسية الصيقر من كثير في ايداعا هناك لأن دلك معقولة، أم الصمؤرة كانت 
أمظةمن لك نذكره بما دلك على الشواهد لك وسنقيم وبغيتها، ضالتها فيها فتجد النفوس، 

جذابة.خلابة وصؤد بليغ موئر كلام من به ويمنعك 

. ١٩٤اكيناسي ديوانه )١( 
A٠ الأرب نهاية  ٠٣٧٥/٤ديوانه )٢( 



^تس)ماوانماٌوا
بعمنطرقاه، حيث ص المسبيه أقسام عن حدثئاك حيتما — قبل من ~ لاث، قدمنا قد 

اكيالأبيات ^ راجع وتذوقه، اكمثيل فهم على سيعينك وهذا الركآ، اكشبيه عن الأمد|ة 
هنأك:نكرن1ها 

_^ L هاارقعغ سامفي ه ئوامري والسالريح-
ةشننذ\ت' أ،نرنث فد' دص؛ ن ن jijiiشنرى،؛

شيقمي اب عشير أيل ملأل عمه في ااكأوس ولكن ؛، ١٤
هكواكبنهاؤى ليل وأسياما ييومنا يق ئع اكننثار كان 

حامية،معيرة به والشبه القعيه من كل فيها كان جميعا اكثعبيهات هذه أن وسيجد 
فيدعوة رمتممرفمن والشبهبه أمامه^، سير رالريحوالشتري الشبه امل. البيت ففي 
وسيماسمان رمميرة ت الثاني البيح في والثميه ةآ• JLشْأمامه أسرجت وقد يسير الليل جنح 

البيتقي والشبه ااثءغقإ< قي غأب ومد رالهلأل به والشبه شفتيها, الكأس بعض يحل ومد 
تتسامْلاللمعان ن|ت والسيوف الوغى ساحة في النقع رمثار ~ عرفت كما ~ اكالث: 
الكواكبرا.فيه تتهايى الذي الظلم رالليل به والشبه 

البيت،في الثميه فوجه متعددة؛ أشياء من منتزعة معؤرة جميعها هده فى الشيه يوجه 
معؤرةااثاذي الميت في الثميه يوجه حاللته، ظلام في تتغساقْل لعان ذات اجرام ممؤرة الأخير 

شيءيتقدمه كبير جرم صؤرة الأيل• البيت وفي الحمرة، هن شيء في غيب أبيض شيء 
مضميء.

العارشر؛لرإد<نملوهاكتب امراة حساوا الزين زنثل تعالى: قوله إلى واسضع 
تكاليفمن فيها يها والقيام بالتؤراة كافوا وقد اليهود فالشبه ٠[، الجمعة ز اصداراآ حل؛ 

الأسفاريحمل الحمار يه: والقميه بها؛ ستفعوا ولم عنها اعرضوا ولكنهم لهم؛ الخير فيها 
 Iعي^^ ل I منمسرعه صؤره ااسسلأ ؤؤجه و|لأحيد< المب 1لأ منئ ك لعي و1كن اكده، ووقد،سه

قاتلة*طى يحمل أن لؤن تعبأ إلا بها يردد فلم الأشياء نفاشس ك هيئت من ممؤرة متعدد: 
ا:كيرر مل إلى استمع 

ريني.د. تطيق  ٩٨ص اابلأغ< اسوار , ٣٢٦اس \/KS, الأرب نهابة )١( 





اكب،من عتقود لأكل فاه فاتح شره بمؤرة أمامه وااثريا الهلال معيرة فشبه 
ابنبيضاءؤيئؤل صغيرة ء أجزا هن مكونا أحر شيئا يتبع مقوس شيء صؤدة الشبه رٌجه 

ارمسرا؛
ار_داوبصن_ءوسك!!لمح يدحو به هسررت خيارا أشس لا أنعس ما 

رإونين,يانحرأئكاىرة هكفيكئنا;ينقتها
ربالحجه فيرمى الماء صيحة فى رة دائداح ئئا ميميدار إلأ 

تنبسطثم صغيرة كرة أهرها أؤل في تكؤن الحيان يد في الرقاقة عحينة حال يشبه 
ثمصغيرة أمرها أؤل فى تكلن فيه، حجر التاء من الناشية اناء دائرة بحال بسرعة تدير وتع

فيياحذ ثم مستديرا صغيرا أمره أؤل في يبيو شيء صؤرة الشبه ؤدجه سريعا، ح تندا 
سعوالأساطوتجأ/وقألساصبرم

رالسعن مايرت حا هتسعل دة واحب السبدء بانل 
السؤررة يصغصنل أنل يمساه افوالحرم سل 

فيشيبالأسود القمعر هن جايرها فيما توثر بشعرة ييتدى الشيب حال يث،به 
الأمرأؤل قي يبيو شيء صحية الشبه يرجه م،غيرة، سرارة تييوه العتليم الحريق يحال جميعا 

ا:باافارسيةر تغني مغنية في أبوتمام وقال حْليرا، عئليمأ أمرا ينتج أن بليث لا ئم صغيرا 
اننثكبديفل-زأض_نشنا،نولم1تيمانانبماناكن 

يرانااتولأ انيااعب يحى معنى اعمكآئي ثبت 
يهموهولا الشيق كاهن نفسه في يالفارسية الغنية نغم اثار وقد حاله الثماعر يشيه 

قلبصٌرة الشبه يرجه حس،نهن، من شينا يرى لا وهو الغانيات يهحى الأعمى بحال لغتها' 
الادراك.م يدركها لا يأشياء ؤينفعل يناير 

)ا(ويران<آ/لألأآ.
آ/.ا؟.ديدانه )٢( 
قوله:م برئ بن بشار ض العني هدا أخن إنه - تمام أبي - توله وفيه  ١٦١/١احادب زهر في سام لأبي سبا )٣( 

ا1حيانالعم فيل ثعث،ق والأتن عاشم—اّ اسمأ لبعض انني تيم يا 

كائاما اوت1ب كاا*م الادن لهم مملت مهدي؟ سم، لهذ*لا قاليا 
شام.أبي ديوان غي لما بما 
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عاق؛صديق مي آخر ؤيمو 

—ما٤١١ا بهى يخشمئة ويونة ئهلأ راى ا كااص_ادىر نإثاك |ئي 
رفامسماء الملهمن ولبس ؤرده معر هاء ه بعيييراى 

هذامودة على الابقاء إلى الشاعر الوماء دعا وقد العاق صديقه مع حاله ااشاعر يشبه 
أخيرايصغي ولكنه حاتر الأمرين وهو؛خن قطعه، إلى العققق من فيه رآه ما ودعاه المعديق، 

منهالشرب ^؛؛^1 بينه وتحؤل ماء، رأى عْلشان بحال صّديقه مع حاله بشبه الوفاء، داعي إر 
عنالأنميراف يسشليع لا ولكنه حائرا فوقف منه دنا لو نفسيه على الهلاك منها يخشى هوة 

ييأس.لا ولكنه الحيرة فتدركه يونه العميان فتحؤل شيتا يريد ص ميؤرة الشبه ؤوجه اناء، 

٢:أسدر وصف مى التنبى ؤيمل 
عليلايحس آس مكائه شبّه من أ مثرمنالئرى يْلا 

الليالْلييب يهيئه بنفسه زهوه شدة من يرمق ليرى ا على يمشى ؤبمو الأسد هيئه يشبه 
وتودة•رمق في آخر شبتا يمس شيء صيرة الشبه ؤدجه برقق، الؤيص يجس 

الريح*مهب في كريشة هناك لرأي هنا رأي يجيبه الأمؤد في *التردد قولك؛ ذلك ومن 
ا1سدحة<االأرض فى تنين لا الميالحة كالحبة الخبيئة النفوس فى تثمر لا الطيبة لاا1كامة وقولك: 

زادتنكست إدا كالشعلة وشرفأ رفعة إلا تواضعه يزيده لا اكواضع ؤ)العالم قولك: ومنه 
•تمردا« إلا الامسان يزيث.ه لا كاللييم تماديا إلا الصعفح يزيده لا أأالدنب اشتعالآ«، 

—اJشعراءواليلغاء فيه تنافس وقد موقع، خير النفس من يقع التمثيلي التشبيه هو هدا 
.— رأيت كما 

وجهيكؤن بل متعدد، من منتزعة معؤرة فيه لشبه ا وجه يكن لم ما فهو لتمشل؛ ا عير أما 

اتااصسر امنيء قؤل الأؤل: فمثال شيءواحد من أكثر يكمحن يربما واحدا امرا فيه الشبه 
ليبث——بيوم الهميأنورع عنإ سيوله ارح—ى البحر ضوجِ وليل 

|اثاوى:ومئال و1اماعوب< ا1شدة هتا الشبه فوجه 

انملشان.المادي: ر\( 
Aix/rرآ(سرأنبم 

ياص ديوانه )٣( 



حٍي—اوع—.شرق—ا اوعياسىذ ثحفيك وضياء وئعآ ي فنجم ألت 
نقدمأو لأخر ا عن بأحدهما ستغنى أن يمكن أننا إلا ء كييا وا ^Alj4 ا هنا لشبه ا فوجه 

التمثيلتشبيه في ممتنع وهذا الأخر على احدهما 
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ااكن1وي.اكثسه وسمى 

وتارةوخبر، مبتدأ م،ىرة باتي.ض نتارة ~ مضى فبما ~ ااتشبد< كثيرة ميرا عرفت 
غيرإر حال مأورة فى وأخرى مصدر، مأورة عر وتارة إلبه' والضاف الضاف صؤرة على 
ظك،من ؤرة صّأى عر بأثى لا ااتثأ_بي< من اكوع هذا ولكن قبل من عرفت مما ~ ذلك 

منالحملة فى أو اكعر، من البيت فى تتأمل تقف وأنت معناه نلمح أنك إلا العروفة< الح،قر 
فيصّراحة يذكر لا لأنه ضمنيا سمي ذلك أجل من ' تناياهها من لستحرج 1كس، 

الكلام.

قسماليس الضمني ا]تاثءبيبم أن وهي شأن ذات قضية عر هنا ننبهك أن من بد ولا 
وجهإر التمثيل تشبيه في كْلر I لأن ا، الأحرر قابل حدهما I لمس أى التمثيل لمشبيه 
هدهفهوهن المسني اكشبيه في الائلر أما ممريح, عير أم ميريحا اكشبيه كان ء سوا الث،يه، 

التشبيهمن اكوع هدا لك نشرح حينما هدا وستدرك ~ هدريح غير كونه أعنى ~ اليثعة 
تقسكوتيحدب ييؤيه فنمسس 

صوقصية العاني من بمعنى يأتي حينما من الأسلوب هذا إر ١^٤١٣ يقميد 
—الأناهر عبد الشيخ فطن ولقد المجة، عليها ؤيقيم ودليل ببرهان لها يائي أن يركا لم القصايا 

ساماى1إلى لمييل ا سيم حعث الأسلوب، هذا لى ا فكره( وياهب دهنه( ء يصعقا ~ لته ا رحمه 
العاني.اعقاب يجيء الذي اص 

معيرته.إلى الأصلية معؤرته عن وسثل معرضه في باختممار العني ييؤر أن 
الضمنيالتقعييه يشمل لا الأؤل القسم أن معحيح المممني( التشبيه الأيل الشمعم ومن 

ط'يىالذي فاليشسه وغره، يثعمله انما لمحددانر ا ااكاتب^را بعصن عبارة يوهمه كما ~ وحده 
نوعازتانماني عقب 

المعمنى.التشبيه ت أحدهما 

ا.'من معنا تقدم اللي البيت ومنه نمنى ا عقب جاء صريح تشبيه كل وثانيهما' 
ريبوضالئدى ي فند كل عن وساسس—ع العن—اه ابدي دانرإلى 

للأخر.قسيم 0ن|عا فكت والاعل لكلأسم ؛ ١١
ر'آ(انثلراابلأغانواص.

.٠٦٧  ١٩ص المن هذا تقدم ؛ ٢١
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شاكيا؛معاتب| كتبه أحد فى يذكر ~ الاه رحمه ~ ارافعى وهذا 
اكىساةن__اناوننىه بم1

وهلوكيف؟ ذك؟ يتايى هل ؤبكن ع1يه| ْريد لا بما اكاعر يريد التي القصية تمت ولقد 
غموضمن الساولأت هده فى ما مر لتيدد الحجة وتاثي السالي؟ يتذكر وهل الحد|؟ ينمى 

دلك:بعد يقؤل إليه فاستمع الليل• ظلمة الفجر يبدد كما 

أخف_اك< شركمض ص4-اي لئ ن ثمي_ا تجلوئ م !ذ 
صباحاللقللمأن ان دلك؟ يعد يكؤن مادا ولكن يجلوالقلقة، هوالدى القمر المس 

معا؟والامتاع الاقتاع الضمني التشبيه في تحد ألا يدركه' حبتما تماما القمر هذا سيحفي 

ا؛اكرير اكلأء أبي اكادسفة ^اعر 
اولااكلت شنالتنائي سن فايغ ^ Jlتبمي كنذ يرن 

يصعدأن يحاؤل لا الذي ومن بالتوسهل؟ يرضى الذي ومن هدا؟ يمثل يقتنع الذي ومن 
نتعجلأن من حير لنتمهل ولكن ' نقوستا تاباه ما مثا يهللب العلاء أبي بال وما القمة؟ إلى 

ذلك:يعد عنده فماذا 

قوام—لوه—ي ان السن^؛^4؛ اهل_ه وض اكئص المنيىر ئوفى 
هلالوهو النقص عن يكؤن ما أبعد يكؤن ~ يقولؤن كما — يحفى لا الذي البدر هذا 

التقصي,له يعرصر هناك وسْلع. يتلألأ ا تعأر ؤيميبح يكمل حينما ولكنه 

تْامرأبى إر واستمع 
تتجدديه 1ديباحثمحبذ الحي في الرء مقام وْشو 

به:الشبه وهو القضيه لهذه بالدليل ياتبك ثم 

دسرمعليهم ليست ان الناس إلى محبه دت زيالشمس رأيت فإلي 
الخاطب،عطف به ؤيستدر الياس، ؤيدفع الأمل، يبعث ما الشاعر تعليل في يكؤن وقد 

انجدا.سبيل في رإلأ سيئة  ٠٢٢٨ص الزند سقط ديوان راآ 
كاملاتاما أصبح رالراد: وصلب، واشتد كمل أي تعأ: تم ر٢ا 
اذاؤلكته كرأووءأ ووسا متوه وعشيرته أمله بين إقامته استمرت 1نا الرجل إن ا'آطول ائوازنة ، ١ ٠ ١ ١— ٠ ٠ ديوانه  ٢٢١
محية.ؤيه تعلقا به يزدايؤن فإنهم آخر حيتا واغترب حيتا أقام 
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ا:اكبىر مل إر واستمع 
،—^—اما١۶الس—ير ئي المحب اسرع ي عنسبك بطء الحير وس 

اقؤل؟بهذا يسع أن يمكن اادى ذا ومن الخير؟ من اساء مي الإبطاء أن تصدق هل 
الحهام*السير مي المحب أسلع ٠ مميوحا ؤيرضي ننسه فنع أن اسْااع الشاعر ولكن 

ا؛اابحدرىر مؤل إلى واستمع ماء، فيه ليس ١^٠^؛ ذلك سرعة المناب أكثر إن 
حي—الجل، من ار أمنحلائق ا جوارهن حسإفراط زادها وف 

بغيهاممي—ل داجرْخ مي ْندابع رى ئأن ^٠١؛-، ا١٤دراري وحسن 
الخبل،عن بعيدين لأقوام مجايرنه حسنا اخلاقه ؤزاد فخلا اارْدوح زاد مما إن يتؤل 

الحالك.الليل ظلمة قي تنلهر حينما وسنا تألقا تزداد النجوم وكذلك واليوط المج،، هن حبب 

٢؛اادواةر سيف المتنبي مؤل هذا ومن 
اكرالل>م ض بعالمسك نإن م مئهت وأئام الأنئفق نان 

ذاك؟من هذا وأين الغزال، دم هن المسك أليس ولكن منهم؟ وهو الأنام يفيق كيف 
هذا؛من وقريب 

٠فيهم بالعيش ْدهم أنا ما و٠ 
بقوله؛هذا تساؤلك على ؤيرل، بينهم؟ وأنت منهم تكؤن لا كيف ولكن 

٠الرعام الذهب، معدن لكن و٠ 
تراب؟الاهب إن نقؤل أن نستهليع فهل التراب، فى الذهب تقر م إن 

الامتاع'وحرارة المعنى، وغزارة الفكرة، عمق قيه التشبيه من الأسلوب هذا أن والحق 
الضيم.مرارة تحمي أن أرادت وقد ^،، alوحال حاك وفي نفسك، في فكر الاقناع، يوخوح 

وشامخواليياش، الثياب، بفاخر لتتنع كا< ذك تحفي أن أرادت الهزيمة، وألم الأسى، ولوعة 
بقو>اه•قديما الثماعر يحاْلبها وكآتحا بال، ذا ليس أمرا حياتها في الهوان وأمهبح البنيان، 

jl،/؛رل(ديرانبم  ،xr :_..اكلا،واالسوفونمو
الجد،من خاشن اتجا،ت من أميار وسملث،(، قؤبمي عن رشكرتك ة سبب. ٠ ١  ١٧١ديوانه ر؟إ 
■ x./rديوانه )٢( 
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>!؛؟٥٥١دفيناجودة وهل ه برتمشيمأحسن لايعجبن 

طىاكاعر ؤيقيم متع• من به يتمتع ها يعجبه أن ينبغي لا ذا إن حقا 
ذك:

*الكفن جودة لقبنا سق هل و٠ 

الأحر؛قؤل بهذا محبمييه كفنه• كان أيا يصير وماذا 

تٍإبمرحٍبمبجلْا ه علبواف اله بسهل يهف من 
يقيموهو ^٠^٠٥ ما إر قيتومعل بيان من أعطي بما الأسلوب بهيا الساعر يتوسل وقد 

الأنها لليلاه J_؛C الفقر، عيب تقسه عن يتقي وهو آ أبي إلى استمع والبرهان- الحجة 
اارحال:في عييا لمس فذلك المال، من وحلويده فقره' علمه تكر أن أديغي 

*الغثى من الكريم عطل محوي لا * 
المد.دان بضيق متمعفا المحي نو يكؤن أن يدهي، طلبعي أمر ذلك أن قيييرث لماذا؟ ولكن 

ا:اصرر جزأن مل في العني وهذا 
_ق-وفلاوكنظدهاننا لأيأوفاكًبماضنو;خث

يقلل؛

او؛حرب؛ن-كذالسيل من الكئيم عطل محوي لا 
لاحالذي الشيب هذا كذلك تنكر لا أن فينبغي الفقر عليه تنكر أن ينبغى لا كانت ؤإذا 

عمره:خحوة في ض يزال وهولا عنا< تعرض فجعلها رأسه، في 
اارْلمدثالقضييث في اليقر يرى أن عجيبا وليس الفتى يشيب ئد 

ثيب؟أأن الفتى على تنكر فلمادا الرْلمب القضيب في يرى النؤر كان فادا 

ا:اليوميرر ابن مل الضمني السأييا< وْن 
_إوئإالمه_اممحشبنأايه:زنظنثوإنهيأص 

را(ديوان<ص\-،أ.
رآ(الأيغاحآ/-آا\.

ستيما.رتلبي تمييدة ' ٤  0U/Tديوانه: ر؟إ 
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صأوطها كلها ااسديه1ت هذه أن سبق ومما اكمني، اكفييه هواسلوب ذك 
تتوقهقى يشترك حيث المحاسن من الأأداالهيا لهذا أن كذك كا كما التمثيل، قسيم 

وبهاء.حسا ينتقيه الذي نقابه زاده فيمني، فهو دك في عجب ولا ٠ معا ^^٠^٠١٧ اككر 

تأثيراتتسبيهاأسباب 
أنوقيل ائس، من فيها يحدثه وما كقوس، ا فى التشبيه تايير سبب عن هنا تتساءل وقد 

ااسديه.فى تشترك كثيرة حهات هناك ان تعلم ان بك يحدر وتشرحها< الأسياب ذه هك 

وأسس:دعائم على تقوم البراعه وهذه التكلم، براعة الجهات هذه وأؤل زا( 
الخصيب.الخيال الدعائم هذه من أ~ 

العاْلفةالجياشه.ب-

التكلمإن إي الأشياء، ليحمع؛خن الأسينتاج على قادرا المتكإم يحعل اللي الدهن ~ ج 
واتفاق،اتمعال، وجوه من بينها ما ؤيسيء الأشياء، بمن الرايْلة يوجد الدي هو ليس 

التناقرة.الحظفة الأشياء  Qmوالمعلاة الروابْل ستنتج أن وظيفته انما ومناسبة، 

أكثرالنفس تكؤت أن اليدهمأ ومن الحس، التشبيه ناشر قي تشترك التي الجهات هده وئانى )٢( 
الحسوسات.من ألآ الغالب في يكؤن لا يه الشبه وجئنا ولدا العقؤل، من بالحسوس تانرا 

فيوحد،ه يستقل لا ذك، ومع العقل، التشبيه: تايير فى تشترك الأي الجهات من يكين وقد )٣( 
ولايكفيان لا كليهما والعقل، الحس أن مع الحس، على مبنيا يكؤن إنما التشبيه، تايير 
كلاموهذا كذك، النفس معهما تشترك أن يد لا يل وجيدا، مقبولا التشبيه يكؤن لكي يفيان 

الأه.شاء إن يعد فيما تنمعيل من له بد 

النفس— ينقلها أنه التشبيه تأثير أسباب أؤل من أن ~ هذا بعد ~ تدرك ولعلك اورلأ؛ 
شانومن البديهة. إلى الغموض ومن السلرة، إلى الفكرة ومن الحسوس، إلى العتؤل ن م~ 

يقولقنكما ّ كالعيان الخبر فليس أوهام، من فيها ما ؤيدهب شكوك، من فيها ما يريل أن هدا 
يالمعقولأت.صلتها من أسبق بالمحسيؤسات النفس صلة 1ن تنس لا و~ 

وفيالمتباسة، الأشياء الجمع؛خن من التشبيه في ما التشبيه تايير أسباب ومن ياتيات 
النفس.له تستروح ما الطرافة من المعيب هذا 

هداوفى الفكر، إلى حاجته ~ قبله عما ناشيء وهو " التشبيه تايير أسباب ومن ثالمأ؛ 
الأسيابهذه ك يما الأن ك ولتميل ااقاب،. لها ؤسعتريح النفس، بها تسعد لذة المهيب 

ؤيوصحهات
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ثرِِلآستجسوين( يؤن؛ من يلا'ءون والزأبن ا"لى تعار: مثلاقول' خذ 
ئءُمس/الأفيمح(

تعبهممن شيء طى لا اممه من من يدعين الذين أن جى الكريمة فالأية [ ١٤رعي از 
غيرنستلمآ كونه مع - العني وهذا بشيء، لهم يستحيمن لا دنمحن الذين لأن وجهدهم' 

وهوالنفس، في وتقريرا وتأكيدا، تتبيتأ العني هذا ليزيد به جيء التشبيه إلأأن ~ لبه مشكوك 
يصلأن في ملمعا — الماء إلى كفيه ييسل هن إن البديهة، في الرتكزة المحسوسة العاني من 

•يغينه على يحصل ولن يريد، ما إلى سل لن —، ئلماه ؤيبل ليشرب فيه إلى الماء 

ا؛Jنككر ابن قؤل إلى استمع 
الصزأمي—م ن ممٌرئه رأيت سجأ فنله أضحى أحوالحسن إذا 

المعنىهذا لك فير أن أراد اكاعر ولكن فيه، ترتاب ولا النفس تقيله مما المعنى وهذا 
وهوقوله؛الماني البيت فى فحاء تأكيد، خير ؤتآكت، سبت، حير نفسك ض ليئيت 

ؤترالصى إلالت مإذا منها ثقر ثرنا الم حسن في كالشمس وهبه 
قأحوالتياعدة؟ الأشياء بين جمع وكبف وفصلها؟ المميرة لك وصح كيف ترى ألا 

فيالشمس وهذه عنه، ؤيبتعيوا الناس، يهجره أن فحري 1 مذمومة افعالأ تارف إذا الحسن 
.يسلوعهابدمنها العجيؤن عنها ايتعد صررها، وتأكد حرارنها قؤيت إذا وب.فئها، حسينها 

ا؛تْ-امر أبى نيل إلى واستمع 
ج—ددتو محبالحي في الرث ننام وْلدل 

إليه،الماس شيق من ينقص ما، مكان قي الرء مكث ْلوال إن يئؤل؛ جيد معنى وهذا 
عليهييايي له' يدلل أن من العني هذا إلبك 'ن؛بقي الشاعر يرد الئيبولم يخلق كما فيخلق 

قعالالحسموس من بث،واهد 

دسرمعنيهم ليست أن اكاس إاى محبه زيدت ااسمس رريت فإئى 
تيرحهي بل داسة، ليس لألها بها، وشغفا لها، حيأ الماس يرداد إنما فالشمس؛ 

غيرمؤكدة — الميابتة الأمظة في — المعاني كائت، ؤإذا وتش،رق، وتغرب وتعيبوتطلمع، وتجيء، 
ولاالنفس، فيها تشك قد معاني هناك فان وسينا تأكيدا التشبيه زادها فيها، مشكوك 

\اا\نهايآص ، ٢٢آ/.اثة )١( 
.١.١ ص..١- وبوان< رآ( 
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يواتانإذا قنامحأ ولا ر ا1دهّي عخنإدا دئآ يا لمت 
الإخوانع محار ماء الماسي ر ثقنمرئقى قي ائاتار 

التباعدة،الأشياء هده حمعت أن يوعة اكشبيهات هده يريد مما بان تدرك وأنت 
كدك.التنامضة ؤربما 

ذكألمس ككر؟ ا إر بحاحة وهو كفس ا فى مؤثرا لتشبيه ا ثؤن كيف ل؛ تنسيا وقد 
مناسرع نفسك إلى معناه يكؤن ما هو الملغ ا!كلام أن من قبل، من عرفناه ما مع متناقضا 

لابلاغة؟.النافي النشد باب في تدخل، فكر إلى التشبيه حاجة ألست أئنك؟ إلى اللفثل وصؤل 

هداالحيي، والكلام البتدل الكلام للتميير؛خن أساسية ركيرة الفكر بأن أولا؛ ونحيبك 
عيره،عن الفطن يمتاز حتى المامع إلى بالنسبة كدك وهو لقائله، يالنسية 

فيهلما التعقيد دم ؤإنما الفكر، إلى حاجته أحل من التعقيد يدموا لم فانهم ثانيأ* وأما 
ثانية,جهة من وشرته فائدته ولقلة حهة، من التركيب وصعق الترتيب سوء من 

الترتيبالأافاذل يرتب ولم العض، عن التعبير أساء حبه معا لأن التعقيد دم ؤإنما  ١٠
يدريلا حائرا وتركه ئلنه، ؤيرع فكره' وئسم مذهبه، ؤرعر إليه المامع طريق فشاك له، اللائم 

منالخلص والكلام اليادLدة، الأساليب وسائر اكمييل أما يْللبه، كيف ولا إلمه' يتمحصل أين من 
الألفاقلقيرتب الدلالة سوء من ؤيخلميه السان، حسن فيه يتحرى مماحيه فان التعقيد شوائب 

عليهأقام تعاطف فيه كان ؤإن ؤيمهده للفكر ااْلريق ليفتح العني إش يهدي الأي اكرييب 
الأنوار«.فيه وأوقد النار 

منومنشؤه للمعنى، يبغي ما على زائد التعقيد فى الفكري الجهود أن القؤل ءوخلاصة 
اعمل 

و0لأشوه
للمعنىمناسب التنثيل في الفكري المجهود وإ"ن تافهة، وشرته عبارته، ؤبمسوء التكلم مل 

للمدح((موجبا والثاني الدم، على ياعئأ الأؤل كان ولدك جلطة وفائدته وي٠قته، لطفه ينشوه 

.١٢٥ص العدل الهادي عبئ تألف والتأخير/ والتقديم والنسل التئسه في القاهر عبد لبلاغة شاملة تفصيليا دراسات را( 
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ماومنه ْدتنل< قريب، هو ما منه ات|ةددعه I أن عته تتحدث اإدى بموضوعنا يتميل ومما 
Iبينهما افروإ I وخ^<ابط عريبؤ، هو 

وتذكر،تلبث بعد إلا به الشبه إلى الشبه من فيه ستقل لا ما هوت الغريبؤ اكشبيه أن 
ولاالخاطر، إليه بمنع لا مما به الشبه في الشبه وجه لأن ترفها، ابي ايهمر في للنفس وفكر 

الشبه.إلى النظر بديهه الوهم في يقع 

تلبثإلى حاجة عير من يه الشبه إلى المشبه من فيه ينتقل ما فهو القريبؤ التشبيه أما 
الىاللظر أؤل عند الخاطر إلى حشقره يسرع مما به الشبه في الشبه وجه لأن وتدكر< 

الشب<را؛.
ماأما الشبه، وجه إلى يرجع ما ومنها به' الشبه إلى يرجع ما منها القرب وأسباب 

أنفهو الشبه وجه إلى يرجع ما وأما الحواس... على ردده كثرة فهو يه، الشبه إلى يرجع 
تتمايزبضدها إذ الغرابة، أسيابؤ تعرف أن يمكنلث، هذا وعلى فيه، تفصيل لا مجملا يكؤن 

الغرابة:فأسيايؤ الأشياء، 

الحواس.على تردده يكر لا مما به الشبه يكؤن أن )١( 
تفصيل.الشبه وجه في يكنن واّن )٢( 

الجود،قي كالبحر »وهو ااوصاءة«، في وكالشمس الحسن، في كالبدر *اهي قل0ت فإذا 
السبيهمن ذلك؛له قان الكر« في وك1ادعابإ الوحشة في وكالأيل الشجاعة، في وكالأسد 

ولكنللتهمؤيل، فيه مجال لا الشبه وجه ولأن الحواس على كثيرا يتردد به الشبه لأن القريب 
بهؤيرداد اليلغاء( فيه ؤيتمياس الايداع، فيه الؤوعة، فيه تقلهر اللي هو الهميب التشبيه 
معناه.في والرقة لفهله، في الدقة فيه وتجد الحسس، 

الأقوال:بعمى بيي موازنة ١^، نعقد قلناه ما ولكي 

؛ا؛لآسدىر _Li قتل وقئ حابس بن يدي قي عتترة قال 
د؛ته|اولس كألسبآبيص عيده ي لأيبمع بماب

١٠٥ص الماق الوجع ؛ ١١



ا:ااقدسر اْرؤ وقال 

٢٢١يدخ——انش__ل فإ لهب ث ستنشأكأنثنة 
فحسب<الإتهب بالانبس بتشبيهه اكتفى عنترة أن إلا باللهب، السبغا متهما كل شبه 

اكعلةأومماف نفسه فى استعرص ظقد ابداعأ، أكئر فكان نثلرة أبعد كان اكيس امرأ ولكن 
يقدحآخر شيئا رأى ولكنه الشبه! يحقق ذلك كل ممحد ، واصْلرابها ، ولمائها ! ولونها ، شممها 

رأسمي يمابله ما له ليس فانه الدخان! من السعلة رأس في ما وهو ؤيعيبه' ~ الشبه ~ فيه 
ا,التحقيقر على هو كما التشبيه يودي لكي باللهب' اتصاله فنفى المنان 

آتالسسر امريء قؤل هدا ومثل 
ييئسسلم ذي الالجرع وأرحلثا ا حباقحؤل الوحش عيؤذ كان 

علىكان فإن أوثلاث، عمودين على والصوف الوبر من به يعمل ما والرحل: ء والخبا 
وسكينالجيم بفتح والحرع ٠ وترحالها حلها في الباليه تتحده ما وهو ييتأ، سمي دلك من أكثر 

ااذايدوااحرن•

بالخررُالوحش عيهمن شبه فقد التشبيه في الشاعر لاحظه ما — هنا — يعنينا والدي 
فيهذه إلى الشاعر فصلن التثقيب، وهو العيؤن في موحؤه غير شيء الصر قي ولكن 

•تشبيهاته في دقته على دليلا دلك فكان مثقب، غير بأنه الخير فؤصف التشبيه 

ا:الأساتر بن قسن أبي قؤل التشبيه ومن 
ؤدانحما ملاحيا كعنقرد رأى لعس -ا اودري1الصيح قي لأح وفد 

اللقنمن مركب فهو تقمعيل، من الشبه وجه في ئا التشبيه هذا غرابة جاعت ؤإنما 
علىمتلاميقة، غير متقاربة، صستديرة، بيمي، ميغيرة أجرام اجتماع عن عبارة لأنه والشكل 

ا،قدرمخمٌىصر ذى مظث شكل 

. ١٨٧انمناثي . oVUالسدة )١( 
•متهما م إلى فنسبت سعبر، يلجها مع الرماح تهف ك1تءء امرأة ؤبمي ردسة إلى سبة الودسي: ر٢ا 
• ١٦٣ص الأناهر عبئ لملاقة شاملة تسبلية يراسات ؛ ٢١
•^ميوةرلم1ناتااغؤاداكدبإ ؛ ٤١
.٢٢ص البيت سبق ؛ ٥١
•٩ هس القاهر عبئ ايلأعة شاملة تنمطبة دراسات ؛ ٦١
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العتر'ابن قؤل الغريب اكفبيه ومن 

ؤنيحغشعل لم حدق لها ذنبيه كاسهأ مي مها نحات 
العيؤنأومياف إر اكام نظر ومد واللؤن، مي بالحلق، الخمر فقاقيع شبه 

تحقيقابها اتميالها منمي الحضن من بها يحيْل ما وهو الشبه، مى يوجد لا سيئأ فيها قؤجد 
عريبأ،مكان لأشبه، 

اتالمييدر بارى يصف العتر ابن ومال 

اكذ!م——ذر ي ناكلن؛ بْنارح ذ حلااليلا ص ينم في سوت 
نرثذرمنثشٍفىكلبنذ نيمحأض1ناسخ

رمقإذا ه دمتمعومملة عبي إدا سلرظصل فكل 
يئثشقى حئج لديبا ا مي بمشب ؤيق بلا يرجسه ا كأيه

لمايم الهرق، الخلق بالثوب الصعباح تباشير مرقته وقد الليل، الأؤل الشْلر في يشبه 
تحيهلرداترة ااعيرنا، شكل فيها فوحد افها أوميفي نظر تشبيه أراد 

الأحضررالؤيق وهو -؛؛!، ٠١١مي له نظير لا أحر شييا ؤوجد للونها(' مخالفة أحرى بدائرة 
أنفأراد منضش ناعم ريش بها يحيهل الباري عين وجد لم لاتقيبيه، تحقيقا فنفاه يهاا المحيفل 

قيهي فبقيت انحرق حتى ااديياج في نشيت بأنها النرجسة قؤصف به الشبه في دلك يحقق 
٠بها محدْل وهو وعميطه 

بنرحسةجميلا نقشا المنقوش الريش بها يحيهل الباري عين شبه ; هكذاالتشبيه وتقرير 
هدهاحتماع من الحاصلمة هوالهيئة الشبه ؤوحه كللك، منضش ديباج بها لمط لها، ؤيق لا 

L،ijVl ،_اوسل(ر؛لاكش بي المتدير )اككل ؛
ابنمؤل ومنه التشبيه، هدا في كما آخر، شيء لين الحركة إلى التشبيه مي ينقلر ومد 

اسزكذاكرْا;

.١٤م.اسني الص ابن دبد.ان )١( 
أتق.م في نظره يطرح الذي الباني عن كتايآ أقوت م في النئلرة بطارح بال، مهر خلق؛ )٢( 
مفي صثتصب خرقه، قسا تقر إذا أي خؤو: شك إذا وسطه، و1حدوبمب إعلاء ارتفع الذي افني■ منتار، مسر؛ )٢( 

•اللوام على فرسته بدم منقاره تخضب عن كناية يوربعلوت 
.١٦٥( ١٦٤ص ااتاأرر عبد لبلاعة شاملة تفميطية دراسات ر٤ا 
. ١٣٢ص ديوانه ر٥إ 
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اانوائفئرة مأ ئانهزئار قد محيحالمنى مكان 

المشقحركة يشبه أن أراد إنما المصحف، بشكل الم-رق شكل يشبه أن يرد لم نهد 
كماغريب والتشبيه أحرى' ييقتحه تارة، الممعحف بطبق ْلبيعي' غير ليلة ذي قاركأ بحركآ 

•ترى؛ 

ااث1اعرتمؤل الغريبه التشبيه ومن 

الجبلؤق نا حدرنمن يدن لما الأسل كم في كالمرآة والسمس 
الإنسانيني لا مقل الحواس، عر يتردد قلما به الشبه لأن التشبيه غرابة جاءت ولقد 

معالاستدارة من الحاميلمة الهنة الشبه |لىلحه مرآة، يده مي يحمل مرتعشأ أشل حياته مي 
يرىحض والاضهلراب التموج هن بسببها يحممل وما المتصيلة، المريعة والحركة الاشراق، 
الأنساطمن فيرجع له يبيو تم ائرة او جوانب على يفيض حتى ينيسْل< بأن يهم كأنه اكعاع 

اليهاالمئلر الإنسيان أحد إذا والثيمس الوسط، إر الجوانب من يجتمع كأنه الانقباض إر 
ؤيحمملوتتحمل تدوم حركته لأن المرتعش، كف في المرآة وكيلك الهيئة■ اهن6 موبمية وجدها 

الاستدارة.وهو وشكله؛ الاشراق، وهو الجسم، لؤن الحركة بهيئة اقنين ققد ذلك' منها 

والحركةوالثمكل اللؤن إر ئثلر إذا التفمميل كثرة هن التثيبيه هدا غرابة _ IPوجا
^^٠,الخ، وانقباض,, انب،4داْل بيي وتموجه ااثمءاع حركة إر نْلر ثم تفمميل، وهذا اكائمة، 
وانظرا. متمهلا(،ز متثبتا وكان ، تاماها استأنف إدا إلا الإسيان يدركه لا ومثاه أحر، تفصيل 

نجما؛يصف ا العرىر نؤل إر 
الأامص!بثه اللمم في سرع كنا مرار احي فاللمح يسوع 

السمييهاتهن الغضبان لمحة سرعة صوته، احمرار مع ونمقه المجم لمحات تشبيه فإن 
,٢٣لأديبرتنقاد لا التي المادرة 

بالأنس،فتحمىنفييك أ.رين يهن المشابهة لك Jعقد حينما الثماعر تييومدرة وهكذا 
جمعومد المتنبي قؤل إر استمع بال, على ^، يحْلر لم قبل من الأمر وكأن بالملرب• وقوادك 

بالتربيفرك يهما سماعل، مجرد ولكن هحياأك عن بعيدين كانا السمييه في ا٠رين لك 

, ١٨٨من تنمطية دراسات ا ١١
رعاثلأتيا.صدة ٠  ١٣٤ص أارند سقط ديوان )٢( 
.٢٨٦ص الهاشمي أحعد الميل / البلاغآ جواهر ( ٢١

 ———-٨٣



ا؛إادهر سعمع I الآحر؟أ أحدهما أقرب ما عفلمها، عاى فظومها نفسيك Jخاطب كأنما بينهها< 
حاسهاليربث فى ثمحرصاع وموف ا مهأقف لم إن الأْللأل ُنى بليت 

لمإن نفسه على يدعو إنه الخيال؟، فى والخضيوبة ااتص4وير، في البراعة هده إلى أرأببت 
الحسرة،هذه مقدار لك 1دين بل ، بهيا يكتفي لا ولكنه والألم' المسرة وقوف لاْللأل ا بهده يقف 
.التراب ركام قي حانمه ع خيا شحيح بوقوف يشبهه وهو الألم' وهدا 

منفهو مألوف، عير به الشبه وكان فه اوثأيه وجه دق كلما ااعث،ييه فإن وبالجملة 
يإنماالقؤل' من السل هدا عند الغريب التئيييه في بقفؤن لا ااييانيتي ولكن الغريب' التشبيه 

يإنماالخارج فى مجنمعة لها وجود لا التي الثحقة الأمقر من كان ما كذلك الغريب من يعلين 
سبيلعلى يه مثيها ليكونوا لبعصن يعخمها الأجراء هده فجمعوا وأجراوها عنامعرها الوجؤه 
بكرأبي بقؤل له ويْدلون بعدهم، ومن العباسي العمير ء شعرا عند وبخاصه كثير وهدا التخيل 

الصنوبري؛

دعثصيأو ثميب إذا ق السقير ممحان وك

ذبذجدرْ-احءص ض وتٍسرذ امباغلأم 
أىوتميؤيها تصعدها واللماح —، ْعرراف تي،تا ؤبمو — النعمان شقائق أؤراق تصير 

علىمتثؤرة ء حمرا الياقوت هن باعلأم فشبهها شبها لها يجعل أن فأراد ' وتسفلها ترئعها 
أخضر.زبرجد 

التشبيهيكؤن أن يكفى فلا ' واحد عنمير عند تقف لا ااتاثأييه، يلاعة أن سيق مما ندرك 
الشبيهيلاعه رجع إنما كللك، عهلى عنصر فيه أكون أن الشبيه يضير لا كما فحس،ب، حسيا 

وجودته،يلاغته تكؤن التايييه مع النفس تتفاعل ْا فيقدر أثر، من النفس في يحدثه ما إلى 
در؛كحتى الأشياء، ؛خن الدقيقة ااروايْا عن وبحثه التكلم قدرة إلى يرجع إنما بالهليع وهدا 

علبك.هوحاف مما 9لبيعتك فى هرتكر هو ما على ويدا1ئ، تعرف، ما غير على الأمر 

وكانالهحائين، ء الشرا أحد مبغضيه بعض يه اغرى وقد اليدمى ابن تؤل إلى أنثلر 
فيهالهجاء أن نعلم ونحن قدره. من ينقص لم الرومي لابن مثتال هجاء ولكن هيقالأ، سمى 

هجاوقل. الخطيئة ~ عنه الله رضي — الأه1اب بن عهر عاقب، واذ.ا الهجو' قدر هن انتقامي 
أنيبيا أن التشبيه ياسلوب أراد اليومي ابن ولكن عنهما الله رضي ~ يدر بن الذبرتان 

الأميرمن أمر إلى فنبهنا ونبله، فحمله من يزيد ؤإنما الهجو، قدر من ينقص لا الهجاء هدا 

•البدتض؛V، / التنبي ديدان شرح )١( 



ز١^١ واستمع ااذاس< من واحد ينكره لا الذي البدهية 
اكعْلممسيى زوئنى مما تصغيري بالئيقيل حاولت تم 

لئصرما له دنى ا وهو لمحيى اكيهاب طاطأ كالذي 
يىرقعة<تعظبمآ إلا زادني ما ذلك ولكن بى< ليهجونيويغرى مقالا بى أغريت لقد يمل 

إلايزيده لا ذلك ولكن شعلته< وليْلفئ نقره ليخفي النار شهاب يْاأْلى كمن إلا ومدله مدلي فما 
.واضرامااشتعالا 

أنلأفاضل ولا الائام< يحاقر أن للكريم الخير هن ليس أن نعلم نص أخر- ميالا وهاك 
جعلبيراعه وابداعه بفكره الشاعر ممقره وثل التشبيه اسلوب ولكن النفس< نؤي مع يكلن 
ا:اابحترىر ؤيقؤل وشرف، متقية زيادة ففيه ذلك! هن العكس على الأمر 

مثحيد الجمن اصنار حلأ؛ق جوارها ن حسإفراط رادها ومد 
بِطوالعفيداجصامنيارى ثان بِ ااكناكدرارى وحسن 

شتت.إن إليه فارجع قيل هن قدمناه وتد 

فحرؤذير حمولة بن أحمد علي أبا يمدح بابك ابن مل إلى استمع آخرا لا وأخيرا 
ؤيميلؤل يما_ا؛، ه( بومائى فاجسلي أهلليسريف قرآك 

ليكنالسنامة سْلر في والبدر اله كموب ئاللك ثمْلر عرت و! 
هاتلما أنه ذلك وسبب الشعر هدا أجله< ْن ميل ا ومفيه■ ميل هن يعنينا والذي 

بنعلى أبى اارح-ليرا؛ أحد يعده للقزارة االرشح كان ~ الدولة محذيرفخر ~ نبال بن المياحب 
ليستؤزرهااْااداة الأموال اليولة لمخر يبذل منهما كل فاخذ الضبي■ العباس وابي ■حمولة■ 

وحدهأحدهما يملؤه لا المساحب مكان بأن معتلا معا ؤيوليهما يذلاه ما يآخل• أن فرأى 
يدفعأن بابك ابن فأراد اللك،■ لشْلر قزير كأنه .نهما واحد كل فكان القزارة لي فاشتركا 

الكمالئوب وليته اان'ي الملك شْار البسن إذاث^ يقؤل: ءاي< أبي قدر هن ينقص ذلك أن تدهم 
نمقفي يكقن الذي باابد،ر شبيه فإنك الملك نمهفسآ في كاملا تكقن أن في ع يل■ ولا كامل لأنك 

اءIانمدفر مى كل كمال الشبه الشهريوجه 

را(وبوانه-ا/بأ؛.
وثومك(.ثومي عن رشكرتمح■ قصيدة ■ ١  ١٧١دبرانه )٢( 

١ ١٢ص !!قاهر عبد وبلأغ< شاهلة تنمطية دراسات ر؛إ 

٨٥





عنفيه نتحدث خاصأ فحيلا تعقد أن اكشبيه عن تتحدث ونحن عاينا لرامأ ونرى 
وسلمعلمه اقه صالي ارسؤل إذ اكبؤية، المنة في ارتسديهات عن وآخر اركريم« الارأن تشبيهات 

.احتممارا اهلأم له واحضر الكلم! جوامع أعطي وقد وأقصيحهم، بالضاد ^اطقؤن سيد هو 

ذتاوجساسق2

وااللحوْواتاكتائج بعض معا نستدكر أن نرحوا القرآن تشبيهات عن نحدئك أن وقيل 
•التشبيه عن ك قيمتاه مما ونلحثلها. نستنتجها أن يمكن ام 

إنهيل بالبينة! تاثر التشبيه هذا أن بالتسجيل! وأولاها النتائج هده أؤل من ولعل أولأت 
علىأدل ولا < حمياممها جميع وتمنحه ، سماتها كل عليه وتصفي فيه' وليحكم ' لها يخضع 

الحامية!بيئتهم من منترعة عنامعره كانت الجاهلي العمير فى التشسبيه راينا أننا من دلك 
والمار،والميف ٠ وقلوبها الطير وعيؤن والغراب! والعقاب الوحش، وحمار الوحشي! فالبقر 

وموجالمفينة تجد وقد والكواكب، والْللل، والريم، الباري، وصوت وصوته، الرحل ونقيض 
•جاهليتهم قى أولئك بيئة وتحعمه وهتم|ده كانت مما دلك غر إلى قله، على البحر 

أنمن يد لا فكان والتعبير التمعوير على والقدرة واليقْلة المياهة من حقتا اعملوا ولقد 
علىالقدرة وهده اليادغة، وتلك اليقْلة، هده فرأينا يعطلوه، أن يؤن كله ذلك يسنئميرا 

رجحهااللي ولكرإ شان، ذات ليسيت أمقر فى يسسمر العبارة، فى الجمال وهدا التممقير' 
والوحوش،الماء، ومسيتنقعات ، اختلافها على فالحشرات البيية، تلك في وجودها ؤرشحها 
تارةالطير فقلوب تشبيهاتهم، منها يمعنعؤن كانوا ما غالبا التي الواد هي ظك والرياح' 

وكالطيب،كالمك والأعْلاف يئقب! لم الذي كااحرر وعيونها البالي، كالحشف وتارة كالعناب، 
الميتةأشياء من هو بما فيشبهونه يقربونه بييتهم عن بعيدا كان ما حتى كالشراب، والريق 

آتالأعشىر قؤل في الثاقة بوك المفينة كتشبيه 
ثزرارد1اإضكسرأا

منااعم،رين ؛خن ما مع ~ التشبيه أن نجد الإو،دلأمي العمير إلى العصر هذا تركنا ؤإذا 

.٦١اامساعتين رطر| م. تحقيق ، ١٦٧ص الملاغآ أسرار راآ 
صرحلا: القرد! 1و الغمعيل اياء وحفغ0 الماء، وتشديد الراء بصم ح واربا اووش_ا، والموت تثب! تهص: )٢( 

كاتتنزا إذا لأنه مرء في الغمعيل بحركات وارظاعها انحل.أرها في المعغينة شبه ا1سماء، عاء 1و اكدير والكرع: الخلو! 
ترتيب.عير على وتصعد سنل هناك ليكون متغاوته حركات له 

٨٧س







حميعأوسبيها0 فإن الحياة' دامت ما للأحياء هداية كتاب القرآن كان ولما خامسيأ؛ 
يناسبيما تشبهه أخرى، تارة له وتشبه تارة تسبهه الأسيان، هدا حؤل تيؤر ٤،،-؛ ك-انء0 

ؤوحوده.حياته فى عنه عناء لا مما الكقن هدا من به يحيْل بما له وتشبه وضعه، 

أنبد فلا عمليا تصيرا ذلك نتميؤد يبض القرأنء قى التشبيه حميائص بعض هذه 
الكريمة:الايات هذه بعض مع بالوقوف النظر وئئعم ننعم 

اللهاماى والدي أدى، به وشبهوا تارة، شبهوه ء الشعرا فيه تغرل اللي القمر هذا )أ( 
زؤالثرالقديم بالعرحؤن نقره اضمحل وقد الكريم، القرآن ثبهه . نؤراحعله بان علينا 

علىالدلالة من الكلمة هذه ولي [، ٣٩ريس ^؛^ ٠٥١أُةلعرجون ءاد حتى تخ}[ نرثرالإ 
للمل،ا ظلمه ليدل لغامر، ا لمماْسم ا ء لمما ا يهحه كمر ا فهدا )) فيها، ما والضعف المعاله 
تنتبهاكين تكاد لا محدوديأ، نحيلا دقيقا، كله هذا بعد يميبح أنسا' وحشته ؤيحيل 

كلمةمي ترى يأمره، عناية ولا له أهمية لا تائه، كوكب المعماء هوفي وكأنما إليه' 
نفسكإلى ؤيحمل الشهر، آض في الهلال هيئة لك يمعؤر ما بالقديم ؤيصفهأ المجؤن' 

آ.مط«ر أمره ضأاة 

[.٢٤]ارحمن يز ض أزراشات )وله قوك إر واستمع )ب( 
اشواسيالجبال ~ بالأعلام وعظعها بضخامتها المحر في الميفن شبهت حيث 

يحتاجما وهو الأض، في يبعث لأته الجال! يؤن الأعلام كخل اختير ؤإنما اكامخات— 
موجيبرثى نمى زنيَ تعارت تحي في الجبال ذكيت ولتي البحر' في الساتر إليه 

عنتتحدث فهي أطه، من حامت الدي يايّمياق ألصق الجل ذكر لأن [' ٤٢]هود 'أآلخ-نال( 
منهمر.يماء الم،ماء وفتحت عيونا' الأرض فجرت أن يوم الْلوفان، 

غشيهمرمج)ؤاذا تعالى؛ قال ،. Jllra؛!؛بشبه نجده فإننا بالجال، اؤلوج شبه وكما 

لأن، liAااظال كنمة أختبرت [، ٣٢]اف-ان شّنلخاس( دةن\ صى 
ربالرهبة توحي الظلل وكلة الرخاء، يؤت الشدة فى الله على يتعرفهمن الذين أولدك عن الحديث 

شبهقد الحيل أن على قيه، مرتاب غير هلاكهم يجعل مما __4،، إلى ارتفع الوج هذا كان 

هن1الأية لأن ذك [، ١٧١]الأءراف ثثا )ؤاذ تعااى: قوله في يااظل< 

)\(ضبلأغآااتدأنصآهاء





جامتام اLلوصوطت حيث من الاه كتاب قى اسلوب مع تقف أن االساك بهيا ونطي 
الأسلوب.بهذا 

واتترهيبأاتتيضب ١^: 

فيهالرعب الأمر لمقير ^٠^ ااترهيبا، أو اكشبيه اسلؤب سيعمل قد والانرآن 
كيالؤْدتي يرعب وهو إليه استمع منه، اسس تنقر كي منه الرهب  LAfyjعليه النفس تقبل كي 

صعاكانرتانسيك ثى بماتؤن حبياهس )١^١١^٥ ااحءاد قي صنوفهم وتلتحم تلتئم 
بعضهرص قد مربنيان يإنما فحسب، رااينيانإ كلمة بذكر يكتف ؤلم ٤[، زالمف موهمدٌا 

ألبتة.الأسان عن تغيب لا التي الأْرار من ~ البييان ~ به واكبه ليناته، قاحكمت بعخى، فيق 

يحيفوالا حتى يرسلهم التعددات النلحات ضي وبخاصة السدلمتي يرسل إليه واستمع 

اLلملكنأ حرصحر رؤ* السآاء تعيالؤايئن ان سثليعرا زرلنُ سائهم طى 
علىاستقرارها وعدم الرأةوقلقها افطراب فهوسدور ^ا« ٢٩لاانسأء إنزررهآ 

ا.والعناءر بالتعب مليئة حياتها لتصبح حتى حال' 
فيقؤلسيئة وآثار ضارة يتائج من له ما ويببجا اليهد نقض من يحذر هوالقرآن وها 
 ^l__ ؛.٩٢رالتحل الأية ائك\ظ•،،( نوة يعد من عنبا مضت ك\لتي »كووا زولا

النفقةموضوع والترهدبت الترغيب اسلوب فيها استعمل التي الحْليرة الوضوعات ومن 
التعالى، الله لوحه خالممة نفقتهم تكؤن كي اك-ام-تي يرعب الانرأن نحد الله' سبيل في 

يهايفتخر الناس، رئاء النفقة تكؤن أن هن يحذر ذلك وهومع آخر' سيئا ذلك مع يقمييؤن 
الله.كتاب من هذين من لكل وسنضرب عليه' ؤيثنوا النأس، ليمدحه اللنفق 

سنابل،سبع تنين بالحية تارة القران شيهه فقد تعالى الله سبيل في ينفق الذي أما 
فركقليل مطر أوأميابها __؛^، أكاها فآتت كثير مملر أص-ابها بربوة بجنه أحرى وتارة 

وغابته.غرضه ااتسبيهتي من ولكل وطابت، 

شبههفقد طيب غير مصدر من الأنفاق أو الناس رئاء الأنفاق وهو ١^١ني؛ النوع أما 
بارئةريح حامته بيرع دانيا وشبهه ص-لدا فتركه وابل جاءه راب عليه معلي بحجر القرآن 

فأهلكته،

)ا(صبلأغآامأنصخها.





لاؤرعصالحا ممعيبوه تراب عليه الأملس الحجر وهو ~ ن بصقوا نفقتهم الله شبه 
•الؤراع يتوقعه ما لكل هباء وذهب ر معليا فتركه عنه التراب ارال الطر جاءه فلما حبهم، فيه 

تفقتهم،في الناس ليهدحهم فخرا، يتفقؤن الدين اولئك نفقه كذلك القرأن شبه وقد ثانيأت 
هدأءى يتننؤن ما زتل تعالى: تال — شيئا فيه تبق لم — فأهلكته بارئة ريح جاته بنرع 
ظتهر؛اساشهمرذاةةتهة\ ممرئمرا مث صرأصات نيهآ بيح كج ادل؛ي\ الإ\ة 

[• ١١٧ءْران آل ل اشهمرظلعوُث{ ولكن' 
كللك،ادنين سئمييهإتي غيرهم ونفقة اثي الؤبمين نفقة شبهت كيف فانظر 

نظرتؤإدا والخسران، الهلاك في سبيا كان اللي هو والذكاء النمو في سببا كان اللي والطر 
اخظفمهما الناس من واحد أي على غريبا عنصرا تجد لا فانك حميعا التشبيهات هذه إلى 

الذمازوالمكان.

كانواوقد — وسلم عليه الله معلى الرسؤل بمعحبة شرفوا الدين الله شبه ررإ 
ساقفي تتشعب التي والشعب الفراغ تلك وهي أه شْلأحرج بنرع ضعفاء قلة 

الؤراعيعجب فهو ساقه، على قببستيي الهمدع ميهسالأفاتفيسمتغاثلسا 
جميعا/عنهم الله ؤرضي وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب وكيلك ونموه، قوته فى 

بهم)لبغبظ الله تال كما فكان تؤيأ الدين هدا أمييح حتى ببسري يعضهم قؤي وقد 
غريبالمس مما الحسوس كمدويرواكجسّيد هذا فيه تراه كما التشبيه وهذا الكفارا، 

فيهالشبه وجه لأن تمثيل، تشبيه وهو البديع، التأثير دلك له كان لدلك النفس، على 
٠متعدد من مننرعة صمقرة 

يينهمِأثداءءرالمحارربماء من راللس اه )منّيرسول تعالى: قال 
أرالثمدوثمسمرس ؤيضرانأسياصرش الق ءصلأس راهررةداسجدابمتغون 

[.٢٩ليعيظ؛؛مر١لئ١ر( التغخ ينجب سؤفد عر 
فالنافضنلأحوالهم، ْلبقآ متعددة. صؤرا لهم يرسم الانرآن أن تنجد أما رب( 

حيثالأذى، عنهم يدفع كان uاتيمان واهلهارمم — تطم كما — الأيمان يظهىلن كانوا 
تدوم.أن يمكن لا الحالة هذه ولكن الاسعلأم، احكام عليهم تجري كانت 

٩٤



تئرلحينما ؤزك واكميق، الحرج من به سمصين كانوا ما وهو ت نية يا حالة والساممي 
ثا1دة<حالة وهناك يتفعهم، لا به وتظاهرهم يحييهم، لا الأيمان فادعاوهم أمرهم، تفضح الايات 

هيئاتهمفيها يلعيت إنما يحيونه الذي الحرج حيث من ولا الأيمان ادعاوهم حيث من لا 
الخوفيجئنهم عندما حالتهم وهي رابعة، حالة وهناك يرونهم، الذين تعجب التي ااقلاهرة 
ؤيتلاكميناسبها بما هذه من حالة كل يشبه الكريم القرآن أن نعلم ونحن الجهاد، إلى ؤيدعؤن 

.معها

اس قا ي )دم تعالى: الله قمحل نقرأ الأوإى اسماة ففي 
لحالفهوسبيه [، ١٧لاابقرة لآيمروٍنآ حللمات 'هودظررزترغ\ الم ذهب حرأه 

كتمن ع ااخا«ا هذا أن أنقمهم في فظنوا بالإيمان' وتظاهموا الإسلام ادعوا وقد النافدين 
هووبينما حوله' ما وأصاء0 الئللمات فبدلت نارا استوقد الذي كمثل فمعهم هيهات■ ولكن نهاية' 
شيء.منها يبقى فلا وتنطقيء تخمد النار بهده ؤإذ وبهجته' وسيمره' لمرحه فرحه في كذلك 

سزأوهمننإ تعالى: قوله فنقرأ والضيق الحرج حالة وهي الثانية حالتهم في أما 
حذر١^^الصواعق آذاهمرس دجعلؤن؛صآعهارِني يرق ؤنجعل حللمات فيه الس—اء 

[.١٩رالبقرة •ةحي2ل؛الآآمن{ رالة، 
ر.الْلديسيس بقلم الحرج• ر.ذاكم القسوة' وذلك الضيق' هذ في حالهم القرآن يشبه 

شديدومق قاصف■ رعي، الملر هذا ومع الجو■ ائللم وقد الميماء، من ينزل اكليل■ ااكئير 
الشديد، UIوهذا الرعد، اصوات يسمعوا لا حتى أذانهم في أصابعهم يحعلؤن فهم اللمعان' 

فيوقفوا ذهب فإذا فيه< مشوا إذا لهم يضيء شدته مع ولكن أبص-ارهم، يحملق يكاد 
كانواالإسلام ادعائهم مع فهم االنافقون، كان وكذاائ< حال. لك، على شدة في فهم امكنتهم■ 
لهميستقر لا ■ دائما مضملربؤن فهم وتفضحهم■ أحوالهم عن تنبئ أية تنزل أن دائما يحشؤن 

دييري تنهمرب علهمذصورن تنزل آن }حلر١داءنرن تعالى؛ قوله هذا يبيي قرار 
.٦[ ٤ والتوبة تحغ،رمنآ •C •خرج اله إن؛ استيزءرل نل 

ْد^سددئد أن ل^^مب ا ئاان رالممده، ل^^آن ا سبههم سد لم^ I ح^ل^^م أما 
فهممنه، الاستفادة لهمن السوس فستنحره مستدا يكؤت عندما أما دلك، وقيير والممفن، البناء 

)راداتعالى: الته قؤل نقرأ هذا وفي شيئأ، ليست وحقيقتهم مخبرهم لكن مظهرهم، اعحبك ؤإن 
٤[،رالنافقؤن مأسقاآ( مسنكآضرحشب تسم يت-ولرا اجساسممرران 

٠٩^===



اتالساعرر يقؤل هذا مثل ومي 
ربفرى ثن مار اعشسعه الممؤر ولا (!لحى يخدعئك لا 

رمطالب 1هلا فيهؤانس را مئثشاب كالمثحم ترام
هُفس_تنننثاثفاش__ت المن—نوهبم—ي شثر في 

لعالي؛تال الؤبمت• من عليه يعشى اللي بحالة القرآن شبههم فقد الرابعة؛ حالتهم ؤأما 

ارك'يإذا سؤية نزلت رلأ آمنرا )ؤنرناالذين _ll_: وقال {، ١٩زالأحراب الؤم-آآ من 
ثرامحأ^ض/لإونَإش محسني مابت ١^ نحكة زرا 
[.٢٠رمحمد الرد0( من ■^١< 

واحدكل أن مع متعددة ٤^٥ تشبيهات ا1كريم الارآن قى لهم فنحي أما رح_ا 
ومنء1 سو| لممت اكشبيهات هده تتاوكها اكى الوضوعات لأن ذك الأحر، عن يحظف 

الأغرا۵رر,باختلاف ا1تثعبوه ميهمر احظقت هنا 

قؤلنقرأ ونحن اJدقيقة المؤرة هده نحد والابتعاد واكوف الحق عن الإعراض حيث ممن را( 
دسّويِةآمن منا 'كانرحمرمسسمرة معرض؛ن أكن(مك لهمِلءن زنا تعالى: 1اأه 

الحي•عن ؤيعرضين الداعي، من يسن وهم لهؤلاء المؤرة تلك إلى فانظر [< ٤٩زالدثر 
اكافرةالوحشية الحمر يهده أشبههم فما وحوفأ؛ حبرة إلا يزيدهم لا الأعراض هذا ولكن 

.يفترسهاأن حشية أسد من تقر ؤبمى الثماردة، 

التعبيردئة هن كيلك فيا< نحد ؤؤوعتي، 1اتصوير إبداع من في؛، ها مع هنا اكئييه إن 
وفيسؤرة، هن ئيوا قد هم ثم البلادة في مثال والحمر بالحمر، شبهوا أنهم ذلك ومومموعيته، 

صفاته'أبيد من الشجاعة فتكؤن أسدا يكؤن أن ب< حيي الحق إلى الداعي أن إيحاء هذا 
الحمرهن أضل ألميوا التنفرة، الحمر اجله هن تفر ما ^0 هؤلاء احل، ْن فر ْا بي( وشتان 

منوعيره هدا كل رقرت[ وكلهة ء، واكا المما هن فيها وما رهستنفرة[ كلمة إلى وانقلر سبيلا؟ 
القلب.قي وتاميره النفس، في عمله له مما القرأن تشبيهات في عنها حدقك اكي ااحما-ادمر، 

منيسمعؤن لا فهم الغفلة• بهم أحاْلت وقد الخى إلى يدعين وهم ااكافرىن يشيه وقد )٢( 

به•محلى الممد اياء الراء: بنتح - والناء < ١ ١ هآ/ا للألوسي العاني يرح )١( 





ا.٢٣رااقرق1ن هبآءمنمرح ئجعن؛! نتل اراعملؤامن دعا،ة< من 
احمالالميياق يقتضى فتي الأخر، يحمل ما بعممها يقحل قد اكرآن وسمييهات 

'كمؤااللس ضؤ' ا1سادأه: تقم،يل مي رتعالى تبارك اش قؤل تقرأ اكنمعيل. يؤن الميرة 
مما'تسبراءرفيءلأيمررؤن يررِِعآصنا ش اميح اسع،ت؛ه أ-ىّآثزمماد رتمِ 

رمادواكJه فحسب، بارماد يثمبهنا لم فالقرأن م\ا( لإبراهيم ال؛عيز(آ هراكس،لأل دلك 
يامنه تبقى عيم،اها فعادا كللك، عاصف يوم في بل فحسب هذا ولمس ثديوة ريح ابته امم

',١٠٥^١ عنه التحدث ء الءضه است|عاب الأسدعا0، فعما دقة أأات أؤ أولئك. اعمال كيلك ترى؟ 

مل)لا(.طمأنينة يلك، أنك اوقة هده 

الأعمالفهناك سواء، لم،،ت الأعمال أن نعلم فتحن أحر شيء إش التسمييه يعمل. وقل. 
قؤلنقرا والماطن، ااaااهر في سوء هي اكي الأعمال وهناك سوها، ظاهرها في لمست التي 

اذاحتى ماء الذئ١ن حسه تمعه كرف ةرإ\زراذذين دتعالمر• تبايه الله 
يرأتهللمأت ابساب كلح راله حسائه مو\آ الذه ورجل حننمآ ززدجل،1 جآءلإ 

امحاذا ؛عض منا ظلمات نآب منه من مؤج لزنه من مرج .حرلص 
ء.٤ • —  ٣٩رالتقر ميآ مجن إه ئا نؤرا أه انإه لزدجعل ؤمن' آ ر١٠داِلبكد،' يع،اا 

تلكهى الأولى الأية في الأعمال أن — بمراده أعلم والته — محبملة لأنل يدرك والق—ايكأ 
شبهتأنها ذلك على يدكا بريقأ لها أن ؤيئلهر خيرا ظاهرها تبيوفى التي الأعمال 
إذاحتى واهم أنه ذلك بعد يوقن ولكنه طلبه، في ليجد ماء< أنه رآه من فيظن بقيعة سراب 

٠شيئا يجئه لم عه جا 

حبثراكلمازا كلمة في ا1دقة تلك وتظهر اكبير، في اكقة نجد التشبيه اسلؤب ؤبمع 
\ذازحش كيلك الماء، طلم، على اللمحة و1كدرالرة الحاجة، شدة لتميقر الكلمة هده اختيرت 

الثم رإدا(< رحض(' الكلمتازت هاتان عليه تدل طلبه في فمعد فهناك ئسأا لمردج-للإ ^١۶٢١ 
وجؤه،له يكؤن أن يمكن شيء أي يجد لم أي ماء' كلمة بدل اسننملت حيث )شيئا( كلخه تنس 
الكؤيمةلأيه ا به ختمت ما ألوع ما *م تبله' اللي التشبيه مع طهيي التشييه تجعل ااكلخة وهده 

ابسابآ.سبجع ؤالده حماه ^^٢١  UtAxpاله لرجل 





رفضيكؤن أن يراجب ك، اطرادك بعد بنبح رجع إذا بالكف فيها الرغبه وفرط عليها الرص 
شدةقي نصيه اتعب إدا والكلب t عليها والحرص، طلبها ؤنن في النفسعية الخْليرة ء اللآشد| قبؤل 

ا٠وااعهiشار التعب عند يعدرد4 ما واعترا6 لهث عنك ومدبرا علبك مقيلا النياح 
بماشيئا عنهم تغني فلا التعدية معبوبم|اتهم على يعتميين ومم الكافيين يشبه وقد ردا 

المنه من درا"من ا-لى دعرة ريل تعالى: قوله إلى واستمع ااسياق، يقتضيه 
دءاءؤما هربم\لخه وم\ دا؛أ تبلغ اال\ء إر كنلم؛ الأ'كوتاط رء لثمنبِنجميبرن ي

لكلالأصل كان أنه ونثلن التشبيهأ هذ1 ؤوعة مع قف [• ١٤زالرعد الأم ألك\زُن 
الباسْلوهو يه؛ الشبه إلى وانئلر يعد< فيما معناه فى الشعراء استعملها التي التشبيهات 

هداقى تحد ألا ناك< له وأنى فاه رااديبلغ شيئا عنه يغني ذلك أن يئلن اناء إلى كفيه 
إلىبهم سيحيل ذلك أن الله، يؤن من يدعؤن الدين لأولئك التامة المٌرة تلك التشبيه 

■ذلك هم وما القما،وبة■ وغايتهم 1لنشوهأ هدفهم 

ألقدأؤياء'كتليؤبا ائذغ،رأمن \j؛J_ زتل تعالى: الله قيل آخرنقرأ تشبيه راُإوفى 
زالعنكبؤبمتأملمؤزآ ؤئؤ\ انمنتحت لمّت المؤثت ؤاتنأاؤهن  ١٧ائحذت؛العنتحلت 

وضعفه•لوهنه يقئيه لا يل شرا' يقيه فلا شسأ< عنه يفتي لا العنكبوت بيت كان يإدا [' ٤١
منويته ~ الاختمياص أميحاب >غول كما ~ الخيو9ل، أتؤى من العنكبوت حيوها كانت ؤإذا 

وتدأولياء الله لئن من اتحنوا الذين أولئك لأن التشبيه، دقة على يْللعنا ذلك فان البيوت! أوهن 
شيئاIأولماوهم منهم يغني فلا انفسهم يهلكين الذين هم يه< يستنبجعن الذي العقل الله منحهم 
العصبي'والانهيار النفسي• التحْلم من يعانونه وما العلم عصر فى شتت ان اليهم وانئلر 
بذلك,تنبتك الاححيانيات وسل 

الضيق!مشاعر وتماكتهم الهلمانينة! فقلوا وقد الايات• عن العرضين ااك|قىرن يشيه وقد رلأ[ 

يشمحيهدنه أن الم مد زنن تعالى؛ قال السماء في سيعد بمن بالحرج• والاحساس 
الماءض يصنا كشآ حنوا هشا صعنأ تنل' يضم آن مد للإملأءرلإن ملرلأ 

يزاؤليمن »شبه [• ١٢٥زالأنعام لآيؤ٠نون( عش 
ا.الأستهااعةهر دائرة عن خارج هو فيما مثل السياء صعود فان عليه! تدر مالأ 

.١٧- ٨٨)\(اكعات 





ا.إلما<ر وأميل يعجبني وهوالأى موكبأ، تشبيهأواحدا يج*از>ذه دأخيؤن متعددة' سبيهات 
وااوساوس<]لهواجس قهونهب الإبمان، ْلمامم حرم اادى الشوك اميم الارآن يشبه 

صالمهاء. من ص بمن يشبهه دائم• انحدار في فهو حال' على يستقر فلا ونهاره' ليله تلازمه 
مفاجأةفيه نهوسفرط — الوقع هذا في الصو كاْ-ة وقع أشد وما ~ مرتفع ساحق مكان 

|وطيرادحاداهتختطفه أن فإما هوكذك ءويينعا  laiijامن حر كمن وحاله السيرك فمش ؤرعب' 
بحيثشيء، يشبهه لا انحدار فهو سحيق، مكان إلى فيهؤي منها ""لم أن ^٥١ وهرعا' فرقا 

بلص، أحلامذا أقؤل لا حالي نهوببي فيه، يعيش كان الذي عاله عن يكلن ما ابعد يصير 
اريأ،فيكؤن السماء من ضده حيا الملبد تحملنه أن إما فهو والألم' الدارة في غايه كلاهما 

القرآنأعقلم فما وعاقبته الش،رك حال وهكذا له' قرار لا سحيق مكان في يهؤي أن ؤإما 
سمده•ممحره قي الكريم 

 iعامتقييهات ثاثثا

منلأيه لسعت يشبيهات فهناك اووا،س لائات المايهة المسبيهات كانت ؤإدا 
ارسسهاتتهده ومن ، حميعا بهؤلاء يحيط ما عامة تشبيهات وركJها ةدة< يؤن اكاس 

دتي١11:1— 

وتطغىاسانيته، قتسيه الحياة هده تملكه ؤربما الحياة حب على مطبوع والأسان 
عنايةا1واقع في وهي الديبا' حقيشة ببيان القرأن عناية نجد لدلك الحير' معاني كل على 

بهذايحعط بما تشبيهات لادليا يعقد القرآن فنحي شهواته' عليه تملقي لا حتى نصيه، بالاسعان 
قبل.من قلنا كا مفميلة وتارة محملة تجيء تارة وهده أحد' يجهله لا مما الأسان 

ألسثاءمن ارزلإ ١للنياوكاء اُلإآة لعزتنآ سبحانه: قويه الحمل فمن 
فيالدتيا شبهت فقد ا، ٤٥لااكهف^ ازأ\حآ هشهنأذرلأ دآْسأح ١لأرهرا ئات يه دآخ-نأط 

يصيحوبهجته حشرته يعد ولكنه المعياء من الماء عليه ينرل اللي النيات' بهيا يوالها سرعة 
المشبهمن كل فيه ئصل آخر تشبيه وهناك ، أراله نيتي فلا لتديوه الرياح أن حتى هشيما 

ؤثاحرسآكروليريننة لعب ألد<نإ\ ا"ثي-\ة انا )اعئّرا سبحانه: وهوتوله به والمشبه 
مننمآ قري \ضلي ءنث والأولادكخل ١لأمال وةة''وني 

نتآع١لأ الاواو؛ا أ-تاة وا ؤرضران الد من رمجغنرة غل ءاذاب الاخرة رش حئهآ دمث 

.٣١أية الحج سيوة ٢< ح الكساف راجع )١( 



|ودتياهذه قى اكاس سادهواى وما ا1قصدر| ياداة ايشبه يكر فلقد [' ٢٠]الحديد المنيا 
واللهوواار1ثةاللعب غير ومادا وأوئاتهم' أتفسهم به ؤيشغلهمن جميعها، أعمارهم فسمتصق 
ومننباته الكفار فاعجب الغيث أحياه الذي النبات فهودلك به الشبه أما وااتكادرf والتفاحر 

ماسرعان ولكن الكثيرة ايحاماته له هنا ا1كاعة واختيار بالرراع هنا الكفار نفسر أن المكن 
قىالدقة كذلك التشبيه هذا قى لوحفل ولقد • مصفرا فتراه فيهيج ؛لبث لا إذ العجب هذا ينيل 

يقلءهاجولم تراه المضارع الفعل وفي رالكفارا < ٥١٤في هدا نلمح التصؤير، جمال مع اكبير 
التراخي،على الدالة رثم( كل-ة وفى امامك المشخمية الميقرة لتستحضر إلا دلك وما فامدذر(< 

أمده.وطال وقته امتد مهما منه مناص لا أمر وهو 

أجرانهابجميع الممؤرة فيه وبم٠كرت i تاما تفص،ايلأ الشبه فيه مصل ثالث تشبيه وهناك 

هد\حثل2ل الم\ء من ارص أكاء اليرشا اّثاة نثل زاثا سي-حانه: هوقويه ناك وعناصرها 
يهدأنبمتاؤارثت الأرض اذاا'ح-غات رالأعارحز الأس ما الامض بات 
لرنشَ^لأنيمذدلGها ١وتار١ مك س ءدها رئادرون أهءا 

لانقسيوحى به االشبه قى وا ا, ٢٤ليوئس الأنات ِمصل 
طيهنرل وقئ عنه، م ن^juuLء غنا لا الدي النيات دلك هنا به فايشبه الشبه ا في تنمعيلأ 

حسينهاiغاية وبلغت وتريتت رخرفها وأحدت قربت، الأرمر٠ به فاهترت فنما الميعاء من الماء 
اللحثلةت حا يرى، ما وأجمل يرام، ما أحسن طى شيء كل أصبح لقد وهنا بهجتيا' ون،-ايآ 

أمكنةفي ولكن يحتمعان، الدنيإ هذه في واكهار والليل ءم و-لأؤ امثا  ٢٥٤١زالحاسمة 
يالامم{رتغن زذوعد١ها-وصيارا'كان نالثا؟ بعد وماذا نهار، وهناك ليل فهنا مخظفة 

٠تسؤيفا تميل ولا مهلة، ع ند لا لتي ا لتطيب ا على لة ا لد ا ء لفا ا بهده هكدا 

بمألآخرة:

لمالأخره، ؤحقيقة البعث، أمر للناس وهو الكريم القرآن أن الانتباه يلفت ما أؤل 
ااتثأييه،اسلوب هن فجعل التاثير، مواطن عن البعيدة التجريدي، النوع دلك من أدلته تكن 
اثباتعلى القاطع، والدليل الساطع، البرهان والنفس، الحس وهما: فيه عنصمرين أبير ومن 
الّصراوهوإلاوكنح آمر زها سبحانه: موله اقرأ الشأن الخْليرة القضايإ هذه 

عليها،ينبني بعدها ما كل لأن قضية، أحهلر الحقيقة في البعث ومضيه [. ٧٧رالنحل آمبرآ 
إليهاستمع التعقيد، عن وأبعدها وأسهلها السالك، أسر دلك ني يسلك الكئيم القرآن هو وها 







بعنالملة وهده  I^Jاكياءوينه للحده مما اانق-اسة، تقدم ما إر ليممع ءِ ٠ م ء
اكسبيهوأما اكشييه، بهيا وتعكا وتفاعلا تايرا اكفس آريي مما به والشبه الشبه 
عنهدا والمحافظة، اللاحثلة، قوة من دلاث، ثلليه وما الحسياسية وشدة اارقة، إر فيشير 
اكار؟؛.عن فمادا المنة، 

تشبيهازتفهما ميفر، جما]ة كانه كالأصر يشّؤر ئرمي فإنها اكار اما )٦( 
وقيل:المرب، عتل معؤوف هو كما المجر من الميت وهو بالأنمرث تشبيهها ماو' اس 

الشرارةان أى العظم، حيث من وهوتشييه وأولى، أرجح والأؤل الغليظ، المعلب قعلع القصرت 
٠عفلمها فى الأنمير تشبه جهنم شحي من الواحدة 

جهنمشيد شبه فكما صفرإ جماله إكأئه تعالى: فهوقوله اكاتي؛ ااتسبده ما آ~ 
ولونهاشكلها حيث من — جمل جمع وهى ~ المعفر بالحمالات شبهه عخلمهإ، حيث من لقصر يا 

ويعدهاالجاهلية فى ء الشعرا أقوال سبع قاليي المرب؛ سان على جار تشبيه وهدا وكثرتها، 
وسليقةدكية ومطرة واريحية دكاء على تدل بديعه تشبيهات ولليرب التشبيهات، هده مدل يجد 

يالمقؤرسانرة وهى شبهوها بينما بالاضؤد واقفة وهي المقق شبهوا قد تراهم ألا دراكة* 
المضر.والأجادل القصٌر، والجائل سادوا مئين أو ممجادل وممن )إن ت فقالوا 

بينهماالجمع من ولا الذكر، في الحمر يالقمعؤر اكفر الجمال قين من تعجبن ولا 
المحمرةالمغيرة أبياتها أي وقصؤدها، العرب قرى من قرية إلى يخلرت إدا فإنك التشبيه، في 

وجمالنياق جنياتها في ؤسرح يتخللها أوحجارتها، أوترابها ملينها يلؤت أوالمصفرة 
أوء صفرا أو ء حمرا صغيرة أجساما لمحت ذلك على نثلرك وقع إدا مسئولته، أو اللؤن مصفرة 
قرنهماستغرب تعود لا داك ؤإد واحد، مشهد فى هناك الجمال وتلك هنا، البيوت هده سوداء، 

^,yi_LLa

وأطوارالعرب بأحوال الجهل الناس بعض قيل من الأمظة هذه استغراب منشأ ؤإنما 
واسالمبآياته فى الكريم القرآن قبل من يوص الأي الأمر حياتهم* واساليب معيشتهم 

خطابه(را؛•
طنمهأأما الحميم. كظي اابطون قي يظي لكلهل الأشم طعام نهي شجرة أما )٧( 

الشياطعن.يقوس فكأنه 

. ٢٩٢—  ٢٩٢ص عبد / تبارك جرء تفسير ر١{ 



سبق:ث 1ميم، امأن ظكبسىتق،ييهات 
فهواكأن، ذات 1احطيرة |إقضايا في اكسييه 1وو،إوب إر يعمي الارآن 1ن ١^١؛ 

ماوهذا كقوس، ا في ويعبيته تقريره يراد أمر هناك يكؤن حينما إلا لاسطوب ا بهيا يائي لا 
اكاس.عند اكشبيهات هن كثير عن يحظف يجعله 

معملأو بمحسوس محسوس تشبيه كونها عن تخلو لا  ١٠١٤الارآن تشبيهات أن ثاتيأ؛ 
اشي:إلا الأهم بمحسوس 

بهالشبه فان [، ٦٥زالمافات الساش( رزوص ئ )طلخه\ سبحانه: فوك أحدهما 
إلأتقسما تحد لا بل مؤرته، اكفوس تنكر لا معا ذك كان لما يلكن بالحواس' يدرك لا ْما 

الانرأن.به شبه المعيرة مده من وتعسن 

رهاتز'كانأ CbUزدئااللام: عليه موسى عمع! شأن في سبحانه قوله ا1ثاتي؛ رإاتسييبم 
يرحهالنار، هن الحليق بذلك الحان ف،،،رنا إذا [، ٣١زالقنممحس علأامِأ رز جان؛ 

الخيةهي الحان أن على الفسرين أكثر ولكن نحتاره، وهوها الحركة، وسرعة الخفة اكبه 
بالمحسيوس.المهعوس تشبيه قبيل هن فيكس الخيغيرة، 

وهونقيبيههومركب،، ما ومنها هومفرد ما منها الكريم القرآن تثمبيهات أن تالتأ؛ 
قيل.هن عرفت كما التمعيل 

ركذتاف(شكتابامم4،

عنتيم يمث، القرآن بلاغة هن كتابه في ~ الله رحمه ~ بيئي أحمد أحمد 
أكمتجيء أنها وهويرى الله' كتاب، في )كذلك،( مايغة عن آخره في تحدئ، القرآن، تشبيهائ، 

ثلاثة:لعان تجيء ما 
مثلوفي — قبل هن ّ، ذكرناها التي - اايع،ث، عن تحدئت، التي الايات مثل ني التقعبيه )١( 

[،٣٣]القلم يعدون( الأحر؛ ^، IkA^*١لعل١با }كولكَ سبحانه: توله 
ْمعبحن.لميرمنها أسموا ااذ،ين الحية أمعحاب قصة آخر فى 

٤[،• ، ]الأعرافادحرص( نجني )ركص، تعالى: ضا< مثل في رمثل( بمضي تكين أن )٢( 
[.٤١]الأعراف، الءة'لم؛ن{ )نكزهخ 

٠٧



ودرِمحلل ل بلأون ش رب )دالت' سبحال: ئواا< مثل قي الأمروتثبيته، كحقيق تأتي أن ( ٣١
تطحلا العفي هذين غي أنها ييى قهر [. ٤٧عمران رأل سمِدالَكنمحس( يعنى 

وجهة•ولكل ' هذا عير إلى لهب السرين ص وكثير تمحل' فيه التشبيه على حهلها وأن للتشبيه 

)اصف(ضكتابس
الساملأيقاع بل الخالص، الفني التشبيه لهدا لا أحيانا القرأن قي فتأثي الكاف أما 

ؤالكماراروااطدث\ت المأنتى الند )ؤعل تعالى: نوله اليرب هدا أمظة ومن أمؤين، ؛خن 

ئ؛محزمنيرِك\محسَس ةتثر؛الأدهرلعَاب ظرإثينَب 

أنالهمزح\ضوااواعل؛مطت' عن١للين ١ستح أثا 
رندا)إذا تمار: وقول< [. ٦٩-  ٦٨لاكهمب< ^١^^ لفاوالابإزي ام 

البعرلُرمن رثٌّرلأدعمى ارممن ■طآكر اليآكارلأ_ولأثمحل 
يتققؤنلما بيان فيها سيهم، من  CjtiJبينهم موازنة لهي [، ١٥زالذمل ؤؤيلأم أح-ذَا آحان،تالإ 

لْاربقةؤإنها العواقب، من ينتظرهم بم1 ايتبم،روا ااسابق؛تي أولتك اب أمعلما وتذكير معهم، قيه 
الوهلوء' سكينة قى النتيجة إر لتمهل وJعركها شيمها، لها تضع أن حقا، النشس فى مؤعرة 

وش-تتمرد فربما وجهها، في يها تقذف أن 

رالئئنآون؛إاارمح اؤلنألإقا  ١٤١).ت٠الي• ^ ٧٥آيضأ ااساوي، ف ك( وهن 
ااسامعتي،نفوس عن الغرابة ازالة في الرغبة ذلك ني قمح وقد [، ١٦٣ا؛، زالنسمعرا،أآ مجن 

لبأنسوارسالته في يثمكؤن لا بمن يقرنه فالقرآن الرسؤل، على الوحي ننيل واستبعادهم 
مائي:يننعؤا زوِكل' تعار؛ قوله في كما للتهكم مثارا التساؤي هذا يكؤن وقد النبي، بدعوة 

أومثار1[ ٩٤]اVنعLم ظهمنهَمرى 
نعلاله م أؤيذي ئإذا نواوااط؛اه محن الأس رؤثن تعار؛ قوله في الأستنكاركما 

عذاب~هوسّؤيآ سى الاستنكار~كما فسر •١[، لااعنكJوت الهدآ اناص فتنة 
الله.بعداب اكاس 



خافوغير واق1ءدة1 الثال مقام بعدها وما هي وتقوم الأيضاح' وسيلة الكاف تائي يقد 
تغنىأن' 'تنؤا اهزين رإن تعالى؛ قوله ذلك ومن التاييروالاقتاع' من بضرب للميل ما 

ذرِعرنآل الار'كمح،ا'ب هرؤنؤد \ول_ك نث ١^؛ آولادهمرمن واضنولآ عنيمرآ*ّ
عمراننأل الخمابآ ، Aj،A_>ئاحزهمراللمه؛محانيهء/روامح يآيات، دباهمنكذأرا من واةِ،ون 

,سيئا  4JIامن أولادهم ولا أموالهم عنهم تثني لن الذين لأولئك مثالأ فرعؤن بال ء فجا ' [ ١ * 
١إ|٤ زالرحمن 'كاكحار( ْشال من الإنسان زحش سبحانه: قوله الايضاح كاف ومن 

زاااJدةؤلمرا قآؤن نيها شنخ اكم؛اذبي 'كننن؛ الهثن ثن حش زراذ وقوله؛ 

هدابأن ندكرك أن ننسى ولا تعالى الله كتاب قي التشبيه من ذكرناه بما ونكتفي 
سبيهاتفي رالجمان كتابه قي البغدادي ناميا ابن العلماءوهنهم من خاصة عناية له الوصوع 

القرآن(را؛•

بتصرف. ٢١٢ص الانرأن بلاغآ من ر١ا 





الخرضيس الئاءآ، من زلسسكاخم طبه هو ما طى اهريم -، lullحاء اد1ك ااساء، من 
•مظكن(( ء كسا ا من أحد ااايس كظم ا يكن فلم بهن' اكساء تشبيه إدا 

مكةفى مبكرا نزل ْما كاشت بل مكية أنها فيها نلحظ أن فينبغي الرابمآ؛ الأيأ ما آ~ 
اكني1في العزة لهم أن بعين فكاتوا السلمتي مثل يكونوا أن يرضؤت لا مكة كفار وكان المكرمة 

لنأي تة'شإرمحآ ألسلم؛ن تعالى؛زأقحندل ؛" illفقال كذلك لكانوا أخرة هناك ولوكانت 
والاحرة.اكنيا في العزة لهم وستكؤن هظكم< المسلممؤن يكؤن 

١١١



^^هاتشاسماسنة
اكشبيهلأسلوب كان اعم بجوامع نصل اللي وطم وآله عليه اش صلى وارسؤل 

رذيلة!ص تحذيرا أو خير( قي وترغيبا فحييلة، على حثا ااطيب< الأر حديثه في والتمثيل 
الهلهرةالمنة في اكشبيه اسلؤب لها عرض التي الوضوعات أن والحق شر، من وتتفيرا 

وآلهعليه كان الأحيان من كثير وفي أخرى، جهة من وكثيرة جهة، من خطيرة موضوعات 
لماايضاح وسيلة ليكؤن العملي التمعؤير إلى يعمي والملأم المعلاة 

كثيرةخْلوْلا ليحهل الأرض إلى يعمي أمسحابه وهو وسلم عليه الله معلى هو فها 
دنظراونؤيهؤلعلمها الله رضموان والمءحابه ا، ممعيتسمار واحدا خه0 ؤيحهل ؤمتعرحة معؤحه 

هذازوأن تعالى: قوله ؤيترأ وسبطه الله معراط وهدا وسبله، ااشيطان طسق هده؛لها لهم* 
فانقلراآ،  ٠٣لالأJعام صّييلهآ عن كمن ثتمثا السبل رلأتتيعرا سنثيها،ثّمآ صراحلى 

وكبيرالأثر عخليم له أن في ريب لا النفس، في الأسلوب هذا يوثر أن يمكن هدى أى إلى 
ساهيوه.بالدين بالك فما سماعه لجرد نتاتر ونحن الفانية 

ؤلنلأيسحابة حقيقة شير أن إلى فيعمي ما شيئا وسلم عليه الله معلى النبي يرى وقد 
أهؤنللدنيا فيقؤل أممحابها؟ على هده أهانت فيسمال العر من سقْلا رأى هووقد فها بعده، 

البديع.القالب دلك في التشبيه هدا إلى فانْلر ا، عليكمر عذا من الله على 
وهيبالأرجه، يه ليعمل القرآن يقرا اللي األؤمن بشبه وسلم عايه الله هومطي لها 

ولاطيب ْلعمها بالتمرة القرآن يقرأ لا اللي االومن ؤيشبه طيب' محديح طيب' طعم دان فاكهة 
النافقؤشيه لها( ْلعم ولا طيب ريحها بااريحادة القرآن يقرا الذي النافق محيشبه لها' ريح 

ريح.لها وليس هر مليمها يالحنتللة القرآن يقرأ لا اللي 
كبهفىهذهاكشبيهاتهدا مع يريك قف 

فرالأنه والريح الطعم في يالأترجة الومن تشبيه وحد به، والشبه للمشبه ومطابقته الأربعة، 
وحهء حا لطعم ا أن وجدت جيدا لحديث ا مع وقفت لو أنك يوعآ لأمر ا يريد لدى ا ولكن ليعمل' 

ريحها(في بالأدرجة يشيه ببمرأ الذي فالمؤمن للقراءة، شبه وجه جاعت والرائحة للعمل، شبه 

تال؛الته عبئ بن حابر عن والحديث؛ ؤبميلم، عليه الله معلى الثه رسؤل سنة اتباع باب ~ القيمة ~ ماجة ابن ؤواه را( 
الخطعلى يده وضع ثم يساره( عن حْليرث وخط يسه* عن خطين وخط خطا' فمل وسلم عليه الله صلى النبي طل كنا 

عنبكم السيل سبعوا ؤلأ فاتبعوه مستتيمأ صراطى هدا ]ؤان الأية؛ هده تلا ثم اوته0 سبيل *هده قتال؛ الوسمل 
٠

؟.TUV؛المدكتاب سلم )٢("ئدا، 
—١١٢



ا!ذىالمؤمن أما قبل■ من عرك كها المتعدد ااتثسه من فهو طعمها( لي بها يشبه يعمل وااذ<ى 
فياكهم هذ.ا الحديث تفهم أن يمكن وهكذا ااطعم< حيث هن باكمر شبه فقد يقرأ ولا يعمل 

الموهنومثل طيب< ويلمها طيب ريحها كالأترحة الانرأن يتوأ الذي المزمن *مثل أحواله بقية 
كمثلالقرآن يقرأ الذي المنافق ومثل حلو• وْلعمها لها ييح لا التمرة كمثل القرآن يقرأ لا الذي 

ريحلها ليس الحغظلمة كمثل القرأن يقرأ لا الذي المنافق و٠ثل مر• وطعمها ْليب ريحها ااريحانة 
٢.مرا وطعمها 

يمطيهن وسلم عليه ^ ١١صلى النيئ يشبه حيث المركب التشبيه هد.ا إلى وانْلر 
اكلمواتشيء)امثل يرنه هن يبقى لا مرات' حمس اليوم في يغتسل بالذي الحمس الملموات 
منيبقى فما مرات حمس يوم لكر فيه يغتسل أحدكم باب على عذب حار نهر كمثل الخمس 

ا.شيءءر يرنه 
الحديثهذا أهام وقف < بعضأ يعضه يشد بالبنيان للمؤمن المؤبمن تشبيه إلى واستمع 

»ااؤهنالقيل: بهذا إلا لها علاج لا أن وستجد وعللهم' المسليرا أمراض واستعرض طييلأ' 
ايعمياءر يعصه JشJد كالبنيان للميمن 

مثلوتعاطفهم وتراحمهم ارتوادهم في المومتين يشيه وسلم عليه الله صلى إليه واستمع 
ا.ا والحمى بالسهر المسد سياتر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد المد 

المعرفةفي لك مادة لتكين  ١٠٠٥١^والتشبيهات الأمثال هذه ص طائفة لك وسأذكر 
والهداية:

مرةالييح عيئها الثدع ص الخامة كمثل المؤمن مثل وسلم؛* عليه الله صلى يقيل 
ا.واحدة«ر مرة ائجعامها يكين حتى تزال لا الاثمدة كهش اانافق ومثل مرة' وتعدلها 

هنحديد هن سان عليهما رحليا كمثل اليحيلواللفق »مثل وسلم؛ عليه الله صلى وقال 
تحفيحتى حليه على )يبمرت( أو سبغت إلا شيئا ينفق فلا النفق فأما < ساقيهها إلى يديهما 

.١٩١٧/٤اهمحم ساتر ض اهدأن غضاتل باب الأوان. غضانل محاب البخاري ُداْ )١( 
, ١٤٦٣^اكرحات به وأرفع الحطايإ به تمحى انميلأة إلى الشي باب اكدلأةأ ؤبمواشع الساحل كتاب هسام ؤراه ر٢آ 
بعضأ«بعضهم ■تعاين باب ■الأدب! كتاب ألمحاري يواه )٣( 
. XXTA/oرالبهاتم! الناس ■رحمة باب ■الأيب! كتاب ااي>حاري، يراه ر؛إ 
ألناةتينرأحكامهما<رصغات كتاب سعلم ؤيراه . XUNA/Xوالارادة الشيتآ رفي باب الترحيدء كتاب البخاري يراه رْا 
•الأيذ( كشجر اقاهر لكيرع، الؤس رمثو باب 

الانجعافانجعامها: المينييؤيات، ص حرجي شجر الأيز تميلها' أي ث نفيتها اليرع، من الأينآ الفضة الْلاقة الخامة؛ 
الاتعلأب.
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فلافهويوسعها مكانها كو لزمت إلا شيئا ينفق أن يريد فلا المخيل وأما وتعفوأيده' بثاثه 
ممر،إش اهتف رأس من المسير،، أعر البائذ العظم وهى ترقوة، جمع تراثيهما: تتسع«)\(، 

٥!^.رضاك اكصقت طتة: كل !رين تمحوه* أئره: تعفو ونعت' كعلت و؛>تت وغطت' امتدت سبغمت؛ العتق• 

قففأي عودا عودا لكلحصير الألوب عر الخاى »ضص وسلم علمه اش صر ؤئضل 
علىتصير حتى بيضاء لكنة قيه نكت أنكرها قلب ؤاى ً سودا ئكدث قيه نكت اشربها 

مرباداأمسود وامآخر لأرخى وا السماوات دامت ما فتنه ثضره فلا الميفا مثل أبيخى على 
فيهدخلت أي أشربها: ا. هواه«ر رشرب ما إلا منكرا ببكر ولا مصوفا يعرف لا مجئا كالش 
الأملسالحمر هو المعفا: نقطة، نقط أي نكتة: فيه نكت الشراب، محل منه وحلت تاما لحولا 
مائلا.مجحيا: يكدره، سواده محظهلآ أي مريادا: شيء، به يلميق لا اللي 

الكثيرالغيث كمثل والعلم الهدى من يه الله بعثني ما »مثل وسلم: علمه الله صلى محيقؤل 
اجادبمنها وكانت الكثير والعشب الكلأ فانبتت الماء ئبلت نقية منها فكان أرضا اب أمم

انماأحرى منها طائفة وامماب ؤرعوا يسقوا منها مشربو.ا النا،س بها الله فنفع الماء امسكت 
بهلله ا أعثتى ها ونفعه لله ا دين فى فقه هن مثل فذلك كلأ تنين ولا ء ما تمهسك لا قيعان هي 

ا.يهءر أرسلت اللي الله هدى يقبل ولم رأسا يدلك يرفع لم من ومثل وعلم فعلم 
الأرخىناع؛ جمع قيعان؛ تنين، ولا الماء تشرب لا الأرخى وهى جدب جمع اجادب• 

الملساء.المستؤية 

وأكلهافاحسضا دارا بتى رحل كمثل ألآذيياء ومثل وسلم؛»ساى علمه اش صر ؤيتؤل 
منهؤيعجبؤن يأوبنيان، يهنوئؤن اكاس فجعل يضلها  1٣١_؛< موضع فيها وترك وأجملها 
ا.الابنة* تلك موضع اأنبيتي في فآنا الابنة، هده موضع تم ش ؤيقؤلين؛ 

حولهاما أضا،ت فلما ، ناراامنومي رجل كمثل ا>مثاى وسلم؛ علمه الد صلى ؤيتؤل 
ميقيحمنؤيعليد يحجزهن وجعل فيها' يقعن المار في يقعن الار المواب وهذه المراش جعل 
فيغلبونيالمار عن هلم المار عن هلم المار عن بحجزكم اخذ أنا ومظكم مهي فدك فيها 

ا.معها«ر فتقتحمؤن 

رالتغقاب اازكاة( م مسلم _!،  oXV/Tرالبخدلا« التمعيق رمثل باب، رالزكاءا، كتاب — يداه را( 
.١.٢١ ٣٧والمخيل(.

.سبآا، وبسعره غييبآ بدأ الإسلام ان ربيان باب رالابمان(' كاب ~ مسلم يواء )٢( 
بعث ١٠رمثل باب ضاتJا، iJراكتاب مسلم، ؤيواه • وعلم( علم من رمضل باب رالطم(* كتاب يراه )٣( 

والعلم(.الهدى من وسلم علمه الله صلى النبي 
,١٢■Y/• وسلم( اللهصلى رخاتم باب رالناهب(' كتاب البخاري، محياه رإ( 
.o٢٣١/٩مالعاصي(، عن رالأتتهاء باب رالرتاتق(، كاب ~ لبخامحي ا محواه )٥( 

. I١٧٩/* النيي؛ي( خاتم ؤبملم علمه الله معلى كوته )ذكر باب رالغضأتل(' كتاب ~ مسلم يمحوا. 



وهيحجره جمع بحجركم• بشدة، أمسك آخذ: بأنفسهن، يهحمن ؤيقتحمن: 
للمعامعيالأتيان من أمته منع على وسلم عليه الله ميلي ومييته عن وهوكناية الإرار، معقد 

النارإلى تودي التي 

كأنحبشي عبئ عليكم ستعمل ا ولو ْليعوا، و1 سمعوا ا » وسلم: عليه لله ا صلى ؤيمؤل 
وشدةالشعر ونمهر السواد حيث من والتشبيه الياسة العنب حبة هى اربيية* ربببة'*ر رأسه 

أحعده.

.٢٦NY/Aععمسهآ، تكن لم ما لإإتمام والطاء< رالمعع باب رالأحك1ما، كتاب اابحاريأ واه ؤا 



اهراضاصمحودلأم

قىتأثيرا أكثر اكشبيه كان فكلما التفس، فى اكاثيو ااتث،بيه من اكرض 
وهماكشبيه ض اغرا يستقميوا أن |اعاماء حاؤل وقد مقبولآ1 بليغا فنيا تشبيهأ كان النفس 

المشبهالى يرجع إنما اكشبيه من الغرض أن فرحلوا البايغة، الأنوال من كثيرا يستمقيث 
قالوه:ما حلاضهة ؤإليك به! المشيه إلى يرجع وقد الأكر< هو وهدا 

الشبمi^اضئسءعشهاهمضإش 
ممكنغير أنه المستمع فيْلن بالشبه يأتي التكلم أن هذا ومعنى الشبه• امكان بيان )١( 

يشيبقد ٠ قوله إلى انئلر عليه• ؤيبرهن الامكان هذا ليثبت به بالشبه فيايي التحقق• 
أنالشاعر فأراد الأتكار• موقف القؤل هذا من يقف قد المستمع أن شك ولا ٠ الفتى 
فقال:المكن سررة الأمر هذا له يْدقو 

لرطيبI ب الهصيفى النؤر يرى ان با عجيس وليالهض يشيب ئد 
فيهايرتاب أن حرية قضية وهده ٠ فيهم بالميش منهم أنا وما ٠ توله إلى وانئلو 

فقال:فيه يرتاب أن ينبغي لا ممكن الأمر هذا أن يييا أن الشاعر فأراد الرتابؤن• 
 C؛J الأف_امب،وق——ىسن_دنالأ،نز فيهأش دالعيإ مئهأثأ

فييرتابؤن اثذين طى ينم كأنما ائشبه؟ املكن لميبت هنا به بالشبه جاء أنه ترى ألا 
التنيي:قؤل هذا ومثل وتحققه، اكسييه هدا امكان 

اكرالدم ض بعالسك ماز مئهم وأنت ام الأنغق فإن 
إربك يصل شونا القلب مي ؤيثبت النفس، مي صؤرته سصح حتى الشبه حال تمرير )٢( 

لهمنثبميبون لأيدونه س دانم'عون دعوآاِثىراةوس )إه سبحانه: قوله وهنه اليقي• 
سيحانه:قوله ومنه [• ١٤راارءد ؤاهو>ب\لغهآ لسي،؛١ اداء ^٠٠ ١٠'كثه ١لأ'كاسط سيء 
•[ ٤١لااعنكبوت سح اتخذت أل،تكغوت كنة اوناء ألته مُا س ١"^،^ ١لذين زصئل 

لتقريرفهي جليا■ واضحا الغرض هذا فيها ينلهد تُالى الله كتاب في التشبيهات وأكثر 
طائلغير في »اراعى قولهم: ومنه أوتحجم• ائثدِم النفس• في ؤسييته الشبه حال 

لدائه•(.علاحا المم من يرجو كمن أعدائه ْن النصر فى »ااهااْع الماء••• على كالراقم 
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أرالمائؤيا رورض الساران غيب )^؛٥ سبطد<: ٥>!< ؤبمنه الشبه، مقدار بيان )٣( 
الائسانوهويشبه وسلم عليه الله صلى قوله ومنه [' ٧٧زاكحل أوهو١^^، الحز الأ 

كاراكد_اإلا الدنيا فى أنا ما I للدنيا وما اأهااى شح-رةت تحت بسمتثلل الدنيا هده فى 

ا.ا وريا ئمراح شجرة تحت 
الشاعر:مهمل ومنه 

ثخنج L^_Jاأصباح أن كقانؤ إلا لمن—سر ات 
؛:سرةر بقيل ك ؤيمظؤن 

مالأسحرايث العكخامية سودا اتثازوأرمؤزطوبه سها 
البوصيرى:قؤل ومنه الشبه، حال بيان )٤( 

ميمْبثْبمبم ؤإن ع ا لرشنا حب على ب شاله تهمإن كالحثئل واليعس 
لهراحاةأ*ر*ااؤيمظؤن لاتجدفيها مائة كابل »اكاس وسلم: عليه الله صلى قوله ومنه 

صزرانِمن ها عقتان__كآن قنت ^١ 
 )٥( JC؛J_ 'ذيوتؤل [. ٥٨وا.1تج1ن( المامت )كش؛ تعار: نيله دمنه الشبه

اارمةرْ؛:
ذنبها سنمد مصأ ها كائضز مي ء را برجزصهقي كنلأء 

ا؛حسن أبى قيل ومنه 
باإهسّ_ب__اتإليهم ا كمدهماحتمالا وهم ئحيديك مددت 

صمح.مس حديث وتأل كراك( إلا اادتيا مي أنا )عا باب ~ كاب الارمدي: يداه )١( 
خنين.حناحه ااْلاتر فم إذا أربع رسأت إحدى دالخائيآت • ٢٠٠ص عنترة ديد،ان شرح )٢( 
.٢٧ص ضجه سبق )٣( 

.١٩٨؛/ر؛(ويوانبم 
بالسوادا1عين بياض احداق واكرج: مكحولأن، كاثها التي المواد، السديدة الكحلأءت ا/*أ. ديوانه آأ/؛أ، العمدة رءإ 
1وخالمر،,الأييشاص واكعج:  ٠٠١٤
o \/اكة , ١٧٧٢العاني يبران )٦(  - riiT؛
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عنحديناك عندما مث^ّى فعما سمس غر منها طرف عن حدساك فمد السعبيه بلاعة Iما 
أدبي.ائراء من فيه ما مع التشبيه أسلوب بأن هنا ونزيلك غرابته. وأسباب تائيره، اسباب 
الأفكار،لأكمام وتفتيق للهمة، وايقاظ وضاة، حية ومعؤرة التمؤير، في ع رابئا قني' وحمال 

يسابقكما احرى، وداك تارة هذا قيحود البلغاء، فحؤل قيه يتسابق ميدان كه دلك مع فإنه 
كليبرزه متعددة مختلفة ممؤر في يظهر ااواحد الشيء نحد لدلك الهدف امياية في الرماة 

»وإئهالقاهر: عيد الشيخ يئؤل قريحته• تبدعها التي فقل شيت ؤإن يرتنيها التي بالممقرة 
ثمرةغصين كل فى أعميانا الواحد الأصل من ؤيشدق عدة باسياه الواحد الشيء من لياقإك 

ومثاله:حدة« على 

ا:ااحريرير كقؤل الكؤيم. للجواد مثلا الواري الزند صربوا فقد الذندت )١( 
دا1ناصيى رئدح نابس هرام ولا لا، 

أميرهفي والناحح الفحلن، للدكي ؤيضرب يه، فبخلت شيئا أحد مني يطلب لم اي 
٠*بُبلر بن اسماعيل في الؤومي ابن قال بمراده، الظأفر 
د'نائبمِإنا الننادَ ري ت ص

مراده.على لازناد القادح يحصل كما عليه حصل أهرا طلب كلما موفق أنه يريدت 

فيوللخاتب يفهم، لا اللي وللبليد يعطي' لا الذي للبخيل مثلا الصلد الزند صربوا كما 
سعيه.

يه:يشيه أن يمكن كثيرة أحوال وله القمر )٢( 

اكر،!؟.يحفى وهل بفلان؟ أعرفك كقولك:»لكيف والنباهة الشهرة ناحية من يشيه أ~ 

إ.ْلقااإتير رثاء في تمام أبو قال الننمعان، يعد الكمال جهة من يشبه - ب 
سمان^_^لأير ئصّى حئ1مهك ئو ^^ما سه—س_اد ااشوا،د_ظك على لهس 

وتدي:قدح النار، طالب تابس: طاب٠ رام: رالحرامي<ا، والأربعؤن 1^1^ القامة ،  ٤٢٩ص الحريري٠ ميامات ؛ ١١
سدب.لم أي نآصلدا: ناره، ج استحرا 

تارء.يخرج الزنادت يؤيى الختبر، وْشكؤر محمود اانتيبث مبمؤن نقيبته(' رسون تصيدة ٠ ماآ'ه ديوانه ( ٢١
الأريحية:والعتل، ااننص كبر الحلم: ؤبمقلأ، عقلا ححى: الحائل، اكواهد: .  ١٧٧٢العاتي ديوان  ٠٢٨٠ديوانه ( ٢١

تكتملأن يؤن حال الؤبمت ان إلأ الكرمات شواهد فيها باتت رأته الأؤل؛ البيت ومعنى العمياء، النائل؛ العْلاء، إلى اليل 
•طبقية ميقات تصير ح^ى 



ثائ—لا|لآري_حي—ه وتإ__ك حو___^مأ وصب1فم1 حجي سكويهط ^١ 
أذضتبمر|كاملأ|بمذ |نالهلأو|ناايمتئئ 

ا؛اكائدر كنداح ابن يمدح المحتري قؤل ومنه 
أويبليجراء ا باابيم1دوه نهذي الإلى راق بالبريي شرف 

ائعراحيى فيه الايابي صوغ مه رح يبملم بدا الهلال ْدو 
الحسنبى ا كقؤال ااكم-ال< بعد تقميه يم بعد كمال فى ياكمر؛ ويشبه — ح 

ا:بغور أبى بن أحمد 
يسققم فأ صعييبدوسبلا ره ثميي حهلال مقل الرء 

ذئافضصأ^بمحبزد'اد'ضإذانانمأض 

اتر يابكابن كقؤل اامأف< بكمال كذك ؤيشيه د— 
يكملالسافة ضلر في واJبدر كمابه وب ث؛ iu،iثنطر وأعرن 

طالامتلأ فادا وآخره، اكهر أؤل لملأ ظهقره قل المقر قلمل لكن إذا المدر وترى ~ م 
ا:بكرااحو1لزميز أبى مل ومنه مكئا<. 

اامملندت رت اعسيإن مقيما ا مدنت خيمأيسرت إذا اراك 

اامافاامئي_^_^1ء راد ؤإن اغب وءه ضئل إن ااب-_.ر< إلأ ائت نما 
قلته.عند واقلاله النفع كثرة ض الكغ اطالة الشبه وجه 

ا:ااح1حبر منصير بن على يمدح التنبى كتؤل ْكان< كل قي ظهؤده و- 

الأعاليتشكيل ائقمهرد الايار: وصوغ |لخزر، بلاد في مدسان ربانحر1: البيماء I  ١٢٦ااوازت< ، ٢٤ا/ع ديوانه ر^إ 
شكل■إلى قكل ص لأشر 

والتهار.الأيل تعاقب أي الجديدين: كر \/آه، الأرب نهاية رأ( 
ااثءةك/؟؛أ.)٢( 
اابسبرودوسعأ4.الاقاء اشام: , ٢٢٤،/اليتبمآ )٤( 

.ToU\/)،(ديوانه 
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ا:ئازر معنى قي ابن وقال - ب
الصقيام المسان كائث وبما بهاؤهؤذ يكما ثسك ميدان 

أنكما واسيعداد قابلية فيها كانت إذا إلا المهاء افادتها يمكن لا النفس إن يتؤال؛ 
يعودقلن المبف معدن أقسي إدا أما ماء بقية فيه كان إدا إلا وميقله جلاؤه يمش لا السما 
صقيلا.

يقؤلاياه، افادته محاولة تحدى فلا لأمر استعداد عنده يكؤن لن مثلا ؤيصرب ~ ج 

أبُمرم
اليميهع سفم لطبعه هن ل منيمه فييلى لم ما لسيف وا 

يدركما حيث من لا عدة جهات من به شبهوا مما دلك عير على نص أن وسثليع 

ا.ر واليؤية يالعقل يدرك ما حيث من بل بالحس' 
تفاوتمن فيه ولما النفس! في أر من له ولما يوعآ، من التشبيه اسلوب في ؤبما 

والأدباء،والحلفاء ء الأمرا محالس يتصدر كان وغيره كله لدلك ااتكJم، يبيرها التي المعؤر 
بفضلوداك قولا يفصل هدا الشعراء، أقوال ؤيتدارسؤن يتداشلن وهم مجالسهم' فيملاعليهم 

ذلك.من مث1اين لك ونذكر الأنوال' هذه ب؛ي الوازنات يعقيين وهم آحر' 
الليليكر تنازعا مسلمة ؤأخاه اللك عبئ بن الوليد >رأن الشعبي يواه فما أحدهما أما 

فحكماالقبس، امرى ابيات ه1د،امة وفضل الليل، وصف فى النابغة ابيات الوليد ففضل وطوله، 

زاان1بغةر فأنشد واسمع، الأبيات تنشد القحبي فقال ، بينهما الشعبي 
الكواكيثيء بهل|هاسيه وليل يث ئاممة اميميا لهم كيني 
بآبباائم_وم يرعى 'لدي وليس ض ثسئايسس منت حتى ئطاؤل 

ائبحكل من ااح_ربى قيه ثصاعف ه همازب نالليل أراح وصدر 

ائدبر.بن إبراهيم مدح مي رلأ قصيدة < ديوانه )١( 
شاكنوة؛ مذم وكذك مقاله، سمع لم اكعتال تحتمل حديد جودة المميف مي يكن لم إذا بميل؛ * ٤٨٣ص ديوانه )٢( 

٠.الؤنرا بتيبير سئع لم ~ العتصم وهو ~ اللوح س تدبير فيها يكن لم 
,١  ١٨— ١ ٠ ٩ مى العاهر عيد لبلاقة شاملة تمصطية ودراسة البلاغآ، أسرار راجع رآآ 
بأنعامالجو في اانجوم شبه بآيب* اكحؤم يرعى الذي ئصءب« لي ناممب؛ أتركيني، ، ٤٣ص ديوانه ر؛ا 

مماعف:_< عازب: إف• ارجع اداح: رلهم(• على دسم،طود ءراح،ا' ار بها يرجع م داعبأ لها وتخل مءى 
تكائر.
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زااقيسز لأمري أسد ئم 

؛يرومب_الجأباياعاله1سيوف أدحى المحي دلمومحجِ 
لائثلكوأندف|ثزاونذشو<1\نوت 

لبامثتْئك اح الاصنبصيحزؤبمتا انطمإ ألأ ااْ؛ردو الأ—ي—ل ايه—ا ألا 

(٣

(٤

ف—دذبي__نسلك——و نجومه كأن ليل من ٧؛، فيا 
الاشيأن.باتت ااشعبيت فقال برجله، الوك فركخى قال 

بموله؛هميعدته اادابغه افقتاح 

ناصباميمه يا لهم جيني 
يبتدئلم إنه ؤيقال لمله• وطلل همه ص شكاه، ما وصد في بليغ الحسن، في متناه 

وقوله؛الكلام، هذا ص باحسن قصييدة شاعر 
همهعارب الليل أراح ومدر 

البلاغةيجمع سهل مْلبوع كلام وهو مياتها' إلى الإبل اراعي اراحة من مستعار 
مااني، ااLJع وائدا التشبيه، وحسن المينعة، ئقاقة من القيس امرئ أييات في أن ألا والعذوبة، 

بموجالليل ظلمآ تراكم وشيه وكلكلأ، ، وأعجازا صّلبا، لليل جعل إن النايغة، ابيات قي لمى 
بحبالمشلولة كانها النجوم وجعل حال، على حالا بعضا بعضه ركوب عتل تلاْلمه في البحر 
ئللهاحتى الأمير هذه من وصف ما على يقتصر لم ئم تبرح ولا تنعل لا راكدة فهي وثيقة 

الدح'ص يرجوفيه اا اكبح بعود الليل تصدم يتمنى وجعل المعنى' على فيها ونبه بالبلى' 
لهايكلن أن من أعظم البلى أن فزعم وأمضاه، قدمه كان ما واستدرك اعملي ها ارتجع ثم 

هنحال في لدائها يوحد أن من أغلئل فيها والحنة وانجلأء، كشف الأوقات هن شيء قي 
البؤزينمن لدله إلا الكلام من السير في محموعها ينقق لا الأمؤد وهده وشفاء، دواء الأحوال 

أنيتمالك لم اذ برحله الوليد يركض كان ولأجلذللئ، السهبق، ثمب قيه الحائزين الشعر، قي 

را(ديوان<صم\.\.
بأنواععلي< اشتمل ند الليل إن ظلمته وشد؛ تراكه غي البم بعوج اللبل شبه وتد ~ بقؤل الساتر، القيل: )٢( 

مّبرأدجزء•ص عتل، ما اا،مدم 
—أواخرها الأمؤر: ؤأعجاز — مؤخرة اتبع أعجازا: اردف بمدره، نهص بكلكلث ناء بو،،مهله، بصزه: امتع،، تمطى: )٣( 
أعجازا(اردف ثم بكلكل، رنا؛٠ الض حيث لتأخير، تقديم الكمحم وفي 
لملأ.منه بأفضل صباحآ حالي فلمس 1ام،باح، وقي الليل في دامأ؛ مهموم أنني أي بمش: منلث، الإصباح وما )٤( 
الجيلهدا جانب إلى قيئ ميتؤل بشيء شدت الدجر.م هده ك-آن يتؤل؛ جبل، اسم ينبل- ااغتل، الشيه• الغار: )٥( 

ربدبل(■
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ا.بفضله(ار له يعترف 
الأصمعي:ؤراه فما الثاني وأما 
يديهمظت فلما رسله، فراعني الليالي بعمى في ا1رسيد ))استدعاني الأصمعي: قال 

ماوتبما فدنوت، استدناني الرشيد لحفلني فلما والفضل وجعفر خالد بن يحيى المجلس في إدا 
ثمهنيهه فمكثت أمثالك. له يراد لما إلا أردناك فما ا ^١١ ٠٠٧ليثرخ فقال: الوجل من لبسني 

اجماعنايقع ولم العشبيه، في العرب قالته بيت أشعر في هؤلاء نارعت إني فقال* نفسي' ثابت 
الراهنة~ فيها الحطار ثمرة واجتناء القضية ه هن. لفميل فأردناك إليه، ء لائما ا يكؤن بيت على 

وثصبثهء، الشعرا فيه توسعت قد نوع فى واحد بيت على ااد٠ييرث إن الموْنتي أمير يا ت فقلت 
تشبيهاسن لنا ا أمسن ولكن t عليه لنمن ا يقع أن لبعيد طرها' لحوا ومسعرحا رها' لأفكا معلما 

قوله:قلت: مادا؟ في قال: ا. القيسزا اميو 
يثئبثلم الني الجرع وأرطثا ا خباتنحؤل الوحش يين عص 

ا:أيضار وقوله 
^_^^يالبااوالحأثن_ف ااعداب وكرها لدى أدا رهلالهلير ملوب كان 

وقواهأشخْب
<0ُ >ءه 

الحى علالا حالماء حباب سمو ها اهلام نما بعد إليها سموت 
تشبيها،أبرع القجس اميد أن على نص قد واحدة' هده وقال يحيى إلي فالنيت قال 

الموثي•أمير يا لك هي ت يحيى فقال 
اتالفرسزر صفة في قوله قلت تشبيهاته؟ أبرع فما الرشيد لي قال يم 
مثلمثذي ائيق نشوى ى يالصنئشونه كان 

لنبثيسولم سليب، يقؤاوت سه للال جه عيير إدا 

*٦٢ص الترأن إعجاز م رساتل ثلاث را( 
الهزمن قلمه خلا يوعه: أمرغ بد(ل: ( ٢١

،٨١مى اييت سبق )٢( 
.٠١ص المن سبق رأآ 

فكنتبعكاني شعر انلأ فشيتأ شسأ إليها نهضت أرادها، التي الرأة أي إليها' سعوت  ٠١٢٤من ديوانه ا ره 
حتىتشيئأ شيتأ حال:أي على حالا اناء، تتاتيع ال-اء؛ وحباب يبمهل' رقق في بعضأ بعضه يعلو اناءؤبمو كحباب بدلك 

أردت.الذي إلى صرت 
السلوب،المليء_«ت للإشراف، الارتفاع والتشوق: الأغريمإا٠ رنضرة معاحب إليه وسبهما ييوانه في يرد لم ( ٦١

بناك.ولمس مسلوبأ تحسبه — الحلال عنه نرع إدا ~ سرعتل فمن معاحيه يه يسرع والسلؤب 
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اتران____ير تمم^_^د ان إلأ وح_أث___ك ا باسومأا!و ء ا و1اندنكئت ]و 
ؤذادمحوله، أخذه لأنه اااعنى< بهيا أحق قاازماح اكويا( اكعيمل »كسيف قولر: وأما 

١^^٢؛:ومل اخترعه. اكابغة لكن ؤإن طيه. 
دؤياسسمل شرف طى سسطط، لملاد ا ره وقصيمtبدو 

قىد1ئدين ائنين وتشبيه الملاد،* بقؤله استعارة الميت هذا قم جمع فقد 
ةءاوسدبسرقال ا1اواواة. وميحة اوتقأديم، حسن وحمع ؤيعمدa ^سل اأسقوويحتدي(هو قوله؛ 

ااكُبةتدب ٢ وصوى؛ار لمييى: وتال منها> يومض برقأ حك حتى أساريروجهه وبرقت اارثأبب. 
يمرحتى الومني( أمير يا تعجل V الاضل: فقال وجهه، طى ذر قد ا المور ولكءن يحيى وامتقع 

ا:طرقةر مل قال؛ قل' فقال يسمعه أيضا ملته ما 
االماأ_لرب اائفم كما ده-ا حيرون_ها الساث حباب يشذ 

ا؛أ>شآر وقوك 
با]ي_دوس__اه االرحى ى اامت1احْا1أ م( الوت زذ لعمرك 

ا:ومإهأيضا١٧
يتخددلم ااا_ىن ثمي عنيه، ا ةداع-هذ حنااسمس كان ؤوحه 

منحماعة العني هذا فى سركه وقد منه أحسن وغيره ممه حسن هذا فقلت: قال: 

أمسحابمع يعد ؤإنما المحشر على بقوله بمْلع لا ا واحدلأ مياحب فْلرفة وبعدت السعراء. 
قوله:قي حلرة بن الحارث  cJSهم؟ ومن قال الواحدات، 

الأسد،أسماء ص اسم وهو اسامة جمع الأسؤم' اليالي' لاجبل اسم الصقاءت را( 
بينهالشبه ؤيجه الوهقع الكان الشرف: وتغيبه، تخقيه أي البلاد: تشمره الومشي، الشر أي يبيو < ١٤٦ص ديوانه )٢( 
t^J  سل.أن يغمد أن يراوح المعيق كش والتلهؤر الاختفاء بعث وهومحيراوح عظه ؛تؤو اابياص* المد؛
الرماء.في علبه أي ئشتله يقال: ئضلقى: رُاإ 
والجمر.ااحارواارuد التراب الل: )٤( 
قيشيء يخبا حيث االعمs من ضرب الميال: معيرها، حيرو٠ها; أمواجه، ائاء: حباب راالعلاوةا< ٨ ص ديوانه ر0ا 

له:قيل أضJا فاذا المحيوء، ميفعع عن ؤسال فشعمه بيه ا1شاب ؤيشق راادايلا ^٥^^١ ٧١أحد يائي ثم المراب 
•ااترابا لكومة >)^ ٠٤١بشق للماء ايعقيتة شق الشاعر شبه رققد رأباك، فال 
الغنىاضياته قي الؤبمت إن يتؤل؛ الملرف، الثني؛ فترعى* للدابة يْلءلا الذي الحبل الملؤل؛ رالعاقةإ< < ٢٧ص ديوانه )٦( 

يهديه.شده شاء أنى اسمان بيد ْلوقه لكذ ا1داية اترخى الميل هوبعنرله إنما عنه وتأخره 
اللحم،راسشخاء الملل اضهلراب التخلل: ؤيهجتها، حسنها علمه القت أي قناعها: حلت راا٠اقةا، ، ١١مى ديوانه ر٧ا 

سها.٠ وفتا شبابها قي أنها يلهني 
فيه.ؤييز معيا فن في تميز أي واحدة؛ صاحب )٨( 

=========-^=^^———^==-^^١٨



ناثاوينلتارؤن1ُئا س4ص
^iV _،_ أولها:ام قصيدته مي الجعفي الجعدي

ماشت_فىّتمى من فلبك نان نو 

٢:W في الأولي والأقوه 
مرعه فيرأسس دى ئإذ 

ا:مواهر قي اكحل عبدة بن 
ز؛وبان لحس

ا؛^ في لكمل أبى بن وسؤيد 
LjJاح-أسسدل I ه عر! وسط1اذ 

ا:

Vi اييثايسبحبْسحسطك ى هب

ا:معدي بن وعسل 
المتميعمي ا اك ريحانه اص 

مم م ءوء مء ٠ مَم 

ىممعما قيا بحبهت عتيوكد 

لدارا نبيه حلدشواض 

ءء ِ ِ ء ْ م ءء م ُم0 

نح^ ب لشي^^ ا باس^^ 

اسعا ممننا الحبل ا ممددنن

الآد_درن——اؤر خعتي ئبولا 

وعهجي دأصحاببجيف—ي 
ميمزاد مال؛ ا وحدكرر جحيش فانك أدئه مثال: ا* اvريحيهر فاسخفت مال؛ 

متمثلا:حعئر مقال نبلا عيني 

٠^٨٢ الهننا يلنق *المذململأ 
_:UIفقال يحاوله، هوما يدرك أن بجؤر بأنه يعرض 

ربوا رواد_د يا سكيفأ وجي—ست ا بعدنق بتلسوا ا والله قالع—ك 
اللحم(قأاة 1لهراولأن أر الشم قلملة 1احوة; أوجلدته ارأس تحف السواة: ييتاء الشعر بسرر يهاب القزع: آ  ١١

الصداع.اكوار: 
عدهب.كل ؤزهب بك اتسع أى ْلحايكت (* ١١٩)رنم نمميدة < ٣٩١ص العضليان ؛ ٢١
يمل:امتد، ما أي اسع: ما ا1وبمموأ الحبل قيها، يتغرو صاحبته رابعه؛ (' ٤٠١رقم تصيدة ' ١٩١ص الفصليات ( ٣١
•بؤمعلها يوصلناها وأصلنا لها قبيلتا يامصل عليتا تبحل لم 
بالشام.تؤى الآندرسا: معلقته، سللع  ٧٧ص ييوانه ( ٤١
رالمهد(.النوم ؤبموضد الأيق س يندقم' اشسع' المعميع: أحته< ونيلت ا>لملادة< امرأته ريحانهت  ٠١٤٠ص ييوانه ( ٠١

إلىاليل را"(الأريحية: 
النغرد.والجحيش: النتلير، منسلع أي وحدك: جحيش رتما( 

بآس ٧١الشعلو هدا وتتمة الهملة، حمل(بااحاء الهيحا يلمق تلهلأ رنبث الأصلوالمواب؛ في كذا الحرب' الهيجات ( ٨١
,٢٢٧٢هثمام ابن سيرة انظر رجل' اسم وحمل: الأجل( حان إدا بالون 
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يعزلكنابان الجبها ؤيصحى ا افْفا بهينار ميؤرات 'قمار 
اناسمالآلأرسي1ين قسصما طييعاج العجسم ص بييران 

يمدحكنية شعراء من شاعر تقدمه مقل كواكجا« وااللوك شمس ءفإنك اانادغة: قؤل وأما 
فقال:عدره< أبا كان إل اكابنة من به أحق وهو هنئ عْروبن فيه 

بوعاتوهة عضبجد بن لنسو راوا أن اس لألئالأرض د ئميتكاد 
كواكبوك واللضوء، كل على نانصلت سعد يوم رامت السمس هو 

منهيطير وكاد ا، سريره!شرار فقق من الرشيد واهتر حجرا، جعفرا الممن فكأني قال 
االوسإراأمير ليقل ملت؛ اختياري' عليه وقع ّْا لأن ا اّسمع أمعمم يا وقال؛ وطربا، عجبا 

السبققصب أملك أنتي بالته اقسم أشعار ثلاثة على ست مد مقال؛ دوفيقه: الله أحسن 
ثملك الفضل يكؤن أن إلا الله فيأبى أمير يا همتك على حفص يحيى• فقال باحدهما، 

معرضأحسن مي وأقدره وأصغره مشبه أحقر فى وأعقلم أفحم تشبيهأ ألعرف الرشيد؛ قال 
اليوضلباب شبه حمحا طامع' مجاراته فى طمع ولا سابق' إليه سبقه لم اللي عنترة ؤل تص 

:^٢٢ني الخائب 
كفعلء-ردا دب__^_1رح موي_،س بها اادب1ب نحلا 

الآ,حدمالرو__اد نلى فدح!!كب بدراع_ه لراع—4 يح—I؛؛ مزجآ 
ماالميت وبمحدك الؤبمتتي< أمير يا هوكذاك قلت؛ انمقم؛ التسبيهات ص هذا قال؛ ئم 

قؤلمن أحسن أتعرف تعجل! لا مهلا فقال؛ الصفة؟ هذه من أحسن شعرا وصف أحدا سمعت 

اتيملر حيث فيه سبيهه شبه أوبعده ^1< أحدا أن ناقته؟ لخام ممف 1احْاسة 
0ِء ٠٠ِ م0  المددااصكب_سويت، كبيت لعاما رعمت ا مزيا لحييها بين ترى 

قبلهاكثسه هدا إلى أشار أو تقدمه أحدا أن علم0 ما والته لا أْبر يا فقلت؛ 

وتشط.يرح أي أشرا: أشو )١( 
القبلالكب ممصوتأ، مزحآ: انمأريع< رس ااترنم.■ اكميؤيت، اكغؤد: ااىJال٠ ١^١^ ١«  ٠٩ص العليات شرح )٢( 
حيراكعر شارب تمعؤؤت يميؤبت وزاواأا لم ااوإراس<أ مده مي خلا ااذياب إن يتؤل اك. ااتامحري الأجذم: ااسيءأ على 
مناكار المد ناقص رجل بقدح بالأخرى يليه إحدى ااذباب حك ~ ااداني اُبيت م ~ يشبه ثم بالغناء، صوته رجع 

ااردين.

التيالطام أي لهازمه مي صؤهه اي رغاء4 ردد إدا الجعل تدغم ينال ترغمن؛ ٠ فكها لْيبها•  ٠١٠٠ص ديوانه )٣( 
الأبل.أفواه زيله واللغام؛ حنكه، نصت 

١٢٩



ا*يقواJر حيث أثره' وبقى ريشها سقط لئعامة ااشوْاخ تشييه من وأوقع أبدع أتعرف 
^LjtuL  الثآبيلا ييفينء ا كيا ص مرهنت ت \ق؛خ\اأ مئسى

ق1ل:فأزيدك؟ ق1ل: وجب، قاوت أوجب؟ فقاوت حاك بن يحيى إر فالاشت والأهء لا ئتك: 

زااحعدير اكابعة قؤل قال أمير منه يرديى لم خير وأي 
Lالمرد كحاسيان ة طعثماسقل ثاب صرع رمى  _ll ^اييهم

1لؤهدين.أمير إلى ذاك قاوت أزيدك• قال؛ وجب، قال؛ اوجب؟ فقال؛ الفضل إلى التقت تم 

_عرموسم1ثخهئ وا__دان ملأيب كأئه اء الظأذن—iy ؛صرب ن، 
علواالؤ٩ّدتي لأمير قالت أزيدك؟ قال؛ وجب. ؛ قال |وحب؟، قال؛ جعفر إلى التفت ثم 

اوتق1عر؛ا:ابن عدي مل تال: الرأي. 
مدادهاة درا ال من اب أمنملم ررة—ه رة نبأن كن أغرجي 

أبوزعم ملت: ذاك؟ وكيف قال: جرير؟ عليه عديا حسد بيت هدا أصير يا فقلت؛ 
عدي؛ابتدأ لما قال جريرا أن عممحد 
اأبلأد،__ار لى البسم__ل ما بمد من __1 اادي__ارووئس_ا'ذاصاد،نعرذا

قال:حتى حسن إلى حسن من يتخلمن زال فما به■ سيبلع صعبا مركبا ركب قد نفسي- في تك 
٠يوقه ابدة كأن أغي جي ر٠ 

قال:فلما يه تصر هادته،أن وقلنتت فرحمته قال: 
أطؤقأمعمعى،م يا درك لته قال: . داحمالرحمة حالت هدالها اللواة من امناب فلم 

أميريا والله كلأ فتلت: هواي؟ في بانحْااْاك عقلي تستي أتراك وتال إلي ْلرمه يدفع 
قلت؛لن؟ فالمميق قال: تْلرت قد قلتأ: اتئلرحسئأ< مال: ٢ الحوش١ عن فجل يإنك الؤ.نينت 

موطن:اثرة. رأس طى الأى واصله  jljuiiVlأمؤل ني تفرج بتر؛ ومي سه جعع •٨< ص ديوانه )١( 
وهو1احيةتJاوالا^ جمع ا1ثآادلت العتق وهومميحة ليت: مثى بويدي4ا• المغار* على يكلن الذي اليثش انمناء؛ نتغتء 
يؤبمها.فما كانممعة الحك في تثلهر 

المهام.شكل ض بصمر الخطط المهم: البريد المق* الناقآ الناب: الأغاني )٢( 
حركتهأي بنتيها: الدابه مصمت تمصع: بالمحلية، الناطق بُص قي تعرف معيرة دابة ؤبمي عْلاءة جمع : ٠٧٠٠١١)٢( 
علو.ير غص 

يوضعالتي الخلية واكواة فرته* سة لوته؛ ابر؛ الموت، ضعيف صغير اعن: تيفع، ترجي- اكاتي ييوان )٤( 
•الحبر والدال: الحبر فيها 
الأيلاد:ءرiها، حتى مموالها اد;ادبمد،ا أضى بعد مرة إليها النتلر أعاد ونيل؛ أضى، يعل- مرة اتاها اعتادها: )٥( 

القشن.الهرش; رإ 
 ِ-————-١٢٠



وقال*يحيى إر بطرفه رمى ثم كثير، والشر العشر، فيه لك أسهمت قد ٥!^ الموسم^، لأمير 
ثضدتحتى رما( و ك_)لأإ إلا لكن فما قال: ك(( وأولى "الساعأ — ووسا تهددا ~ »الال« 
الشمع،ضوء على علب قد الميبح ضوء ؤرأيت وبينه بيئي تحؤل لكلن أن إلى يديه ابعث البدرر 

فاحتملفيونك درهم، ألف ألف ثلاثة ءهي وقال؛ مكه ان راسه على خادم إلى ئشار 
فاذملحمله تعحيل على بمعاونتى الخدم وأمر مجلسه عن ونهخى مدراك<ا، إلى وانميرف يدرة 

ا.الغدى«ر ناحذ عن الصباح فيها ابتسم لبلة أسعد فكانت بها، ستقل يكاد ولا خادربدرة كل 
|الحار|اطوب هو احر اطوب عن الأن وكحديك لمشبيه I باب في او1ه سره ما هدا 

اككلأن,وطيه الخين الاه ومن 

٣^.ا،ضاو وص رماآ أوحرف رم( بحرف استل ستعرما اكي كالئة أي )١( 
يرمم.الأف عشية صو»تيها وهي بذره: صع ابنر: )٢( 
.٢٢٩-  ٢٢٢ص ناقيا ابن آممران/ شبيهات ني انمان )٣( 

١٣١





اساشاش
ارامح

ثهسد:

ميبتيهبعي المحار اتواعه، الحقيقة، سه اكيق تعريفه، المحارت عن فيه تتحدث 
ونقاته.

أولآتمأإاممأ

واتواعا،الجاز، عن الماب هذا في الحديث أن هيا، اكؤل به بادرك أن سغي مما 
المابعنوان مى يجعلها الكاتب؛ي بعض إن بل الحقيقة، الحان مع يذكيؤن والقوم واسمام،■ 

مقابالةلأنها بل الباب، هذا مياحث، من لأنها لا الحقبتة؛ وذكر دالجاز' الحقيقة فيضل- ومعليه، 
الأشياء.سْ،اير بضدها إذ الحقعية، نعرف أن بد لا وئتم،ٌره الحار نعرف فلكي للمحار، 

1ااضي:•ا،تا،س1 

العنيعن نحد.ءث، أن يحدر الاصحللاحي يمعناهما والجان الحقيقة عن نحده؛، أن وقبل 
المعنىفهم هن وتقرب تعيي اللغؤى العني معرفة إن فاللفظبي هذين من للكا اااغ-ىي 

الأم4ْاادحيأ

والحقحق، كلمة أعنى ~ والقاف الحاء ~ الحرقيي، لهذ،ين مائة تحد فأنت الحقبتة، أما 

١هرلحى )كو وقال: ٦[ رغافر 'ممه،iC وكنلاجمت ؤ ت تعالى تال ااثابت. هو'لشيء 
فاعل،اسم حعاناها إذا الخائن التهيء هي إذن؛ فالحقيقة بت، أي: ٧؛ زيس اكمهمأ ءز 

تصلمحاللغة فى فعيل مميغة لأن مهحيح: وكلاهما مفعؤل، اّم جعلناها إذا البت الشيء أو 
كالخاءالخأنيث تاء لم،،أت فيها والخاء موضعه، في ئصل كما مفعؤل أواسم فاعل اسم تكلن أن 
إلىالوممفية من للتقل حامت رحقيقةإ كاهة في الخاء إنما وركريمةا، ورنذ1يفةا رحعLةإ، في 

ومهفاتعني فأنت رحهطةا و رنظيفةا قلت إذا انك، هذا وييان رنْليحةا؛ في كالخاء الاسمية 
لمونث،وممفا ااكلمة بهذه تعني فلا رحقيقةا قلت إذا أما حميالةا, jخايفةاؤرزهرة ركغرفة لمؤبمث 

حقيق«.اللفقل *رهذا تمل؛ أن ينبغي كان يصفا ولوكان حقيتهء، اللفئل »هذا تضل؛ تراك ألا 
فيكما النقل تاء الخاء وصف، عير اسمأ كؤنها إلى ومعفا كونها من إذن نقلناها فنحن 

إريتدين ممن وكنت مؤيدا اردت يإن والونث' الذكر على يْللقان فانهما )نْلبحة( و )ذببحة( 
الاهشاء ان ااكاثاووه6 شاكك قيه فستحد الميرف طم الى فنرشدك اللغؤيه ارهشاأا هذه معرفه 

—١٣٣



بمضيكؤن أن ليمكن تعداه' اذا جواوا الشيء جان من ميمي مصدر نهد الجاز أما 
اكابت،الشيء إذن الاغة فى الحقيقة سغكا<. أى مجازا« الْلريق "جاز قولهم من المكان اسم 

الذيش ااكامدتيأ ه_اتتي  yuالتفساد نسأرائحة ولعلك الشيءإ، )تعدي اللغة ني والمجاز 
فيه.شن ؤلأ يتعداه الكان يجؤذ 

امحم،طاادم:عماصا 

السعملالأعقل هي مالحقية: هيهما، هل الاصمللاحي العني جاء الاضي الطي لص 
ايرادتمنع قرينه مع لعلاقة له وضع ما غير قي ايستممل الافقل هو والحازت له، وضع فيما 

—ونوضحهت لنشرحه اا1عرشا هذا مع تقف أن بد ولا الحقيقي^ العني 

بيتهم،ميها اكاس ايده_اهم الحاجة اليها تدعو ملحة ضيؤرة اللغة أن القؤل نافلة من 
تقوسهمفى عما فهم الناس، عنها يعبر اكي للمعاني قوالب والاكاقل ت ؛ -٠١٤١فا

عليهيدل لعظ من معنى لكل بد لا كان هتا ومن به، معبر والاففل عنه، معير فالمعنى بااكلمات، 
عليه.يدل الذي مدلوله لفقل لكل يكؤن أن احل ومن الأمر، يختلط لا حتى 

يمتاحيناتهم دلك معنى الناس؛ حاحات ائر سّبدء باديء الألفاقل هده كانت ولقد 
اليائيةيتصفؤن الأقوام من قوم أي أن ريب ولا عليهم' وقح بينهم' تيؤر التي للأمير الألفاقل 

شأننهو والأمم الأقوام شأن هدا كان يإذا والنمو' ااتْليىو مراحل تبدأ ثم نشأتهم' أؤل في 
العربيةاللخة يات من كثيرأ أخذت لو أنك هذا وبرهان كذلك. الأقوام بها يتحدث التي اللغات 

ولكنمحسوسة، لأشياء وضعين ما أؤل وضمت أنها لوحدن معنوية ء اشيا على اليوم تدل التي 
أولا.لها التيوضع،ت تلك غير مدلولأت الألثائل لهد.ه اصبح القوم تْاقو مع 

قىننثلر حينما والعلم، وااثقاقة العرقة وسيلة اليوم تعني التي مثلا■ ركتاب( —^ ٠١٤
أثهمنثمفى القوم حاجة إليه تل.عو كانت لما وضع،ت أنها نجد أولا له وضمت الذي المعنى 
الذيوهذا والخياطة، للتييج بعض إلى بمخهها الخيوط ضم معناها )^u-،( فكلمة الأولى، 
بعدوضعت، ئم ااحيشا، هن رلأكتيبة ذلك بعد وضعت، ثم الأولى أثهم نشيفي القوم إليه يحتاج 

ا.بعضار إلى بعضها الحيوف )لخم ذالثا 
تطقرهن الرغم على الكلمة وهذه قبل• من لك قلت، كما العربية  ٥١٥١٤١؛اكثر وهكذا 

الختلفة.العاني هذه هن معنى لكل وضعوها ااذ'ين هم العرب ان إلا مدلولاتها' 
عليه،ندو كلمة معنى لكل يضعوا أن على القوم يصعللح أن - إذن - الوضع فمعنى 

الذياللقثل بأنها تعريفها، في قلناه ما الأن تدرك فأنت، حقيقة؛ يسمى الذي هو الوضع وهذا 

.٠ ص والملاعآ اوساحة عن الحديث عتد الكتاب هذا ص الأؤل الجزء قي مغميلأ الؤشرع هذا راجع )١( 
—١٢٤



لأن J_4حقيقة بعض إلى بعضها جمع قى الكتاب قاستعمال له، وصع فيما استسل 
ائفترسللحيوان الأسد واستعمال الصى< هذا على لتدل الكلمة هذه وضعوا الذين هم العرب 
ودلالةالحدواLت من الخاص النوع لهذا هذه وضعوا الذين هم العرب لأن لغؤية حقبقة 

الحرمهذا على الشمس دلالة كذلك لغؤية( حقيقة الأرض من ؛_ J،Iالقسم على البحر كلخة 
كلالنير ااكوكب دلك على القمر وهلأاة الغمام، من النوع هذا على ب المحا ودلالة الضيء، 

٠كاها الأشياء هذه على لتدل الكلمات هذه وضعوا الذين هم الهرب لأن لغهمية حقائق أولتك 
هذهأن نجئ النخلر ننعم حينما ولكننا — ادن ~ حقيقه له وضع فيما اللفظ استعمال 

التيالعالي هده غير في تستعمل ؤرئمرا، ؤرأسدا، ؤربحرا، رسمسآ، ^٥^ وهي الكلخ-اتت 
الشجاع،الرحل فى أسد وتستعمل ء، للحسنا الشمس لكمة ستعمل فقئ t لها وضعت 

هذهالبهل، الْللمة لذي ممر لكمه كذلك الكريم، الرحل في وايح^^ الميحاب كلخة وسييعمل 
الذيمعناها قي استعملت فتارة محدلفارأ; في استعملت أنها نجد ~ إدن ~ الكلخ-ات 
ومعنيان:واحدة لكمة —ادن- هناك أحرى' معاني في استعملت ودارة اه< وضعت 

اائىسءكاسأسان

يه.|سئعمك الذي (ني؛ ٥١الصى 

لهوضعت لدي ا العني من كل ننقل أن أيمكننا النقل؟ عملية تتم كبف ترى ولكن 
الحلل'نتيجته ستكؤن هذا لأن وفهلرتك بفكرتك دلك نابي أظنك أحر؟• معنى أى في لنستعملها 

الشر<لعني الخير وكلمة الممدق، لمعنى الكذب كلخة فشمل الفوضى، وستعم والاضْلراب، 
فيهااكلخة تكن لم الذين ارفسْاائية مجتمع إلى الناس وسيعود الذم، لمعنى الدح وكلخه 
الذيالمعنى اعني الطيتي' بما وقرب صلة من بد لا كان هنا ومن معبنا' مدلولا تعني عندهم 

ثانيأ.فيه سستعمل الذي والمعنى أولا ااكلخة له وضعت 
الذيوالعنى المضيء، الجرم هذا اولأ له وضعت الدي المعنى مثلا، رالسهسا كلمة خذ 

الغمامهوهذا أولا له وضحيت الذي المعنى رسحابإ، لكمة وحد التلاليء، الوجه هو ئانيأ فيه استعملت 
أولاله وضعت الدي المعنى رأسد( وكلخة الجواد' الرجل هو ثانيا قيه استعملت الذي المعنى المهحلر' 

ألاالشجاع، الرحل هو ثانيأ فيه استعملت الذي والمعنى بشجاعته' المعؤوف المفترس الحيوان هذا 
للخاءالحاملة ؤرالغمامه المتلاليءإ، والوجه المضيء رالحرم اعني بيي الملة هذه إلى ترى 

أيننقل أن نستْليع لن أننا هذا يعد تدرك الشجاع(، والرجل المفنرس يرالحيوان الجواد(، والرجل 
عنهيعبيؤن ما وهدا المعنيما' بما وشقه صله من بد نشاءفلا معنى أى إلى الأساسي معناها من لكمة 

لعلاقة.له وضعت ما عير في استعملت التي الكلمة بانه المجار' تصيف في دكرناه ما وهو بالخلاقة، 

الأمريحدلهل لا حتى منه بد لا الخنصر هذا المجاز، تعرف فى ضرىJي هام عنصر بقى 
البحرأنه الخيارة هذه من المتبادر فان (٠ بحرا ورأيت قلت إدا المواء. على والمامع المتكلم على 

١٣٥



سيربحرا »رأيت قك إذا و1كننى الجواد الرجل به اعتى انني ادعي أن استطيع دلا الطيقي' 
قلتإذا وكيلك الحسمي، البحر ارادة ص تميع القافلة،، فى »يسير العبارة هذه فإن القافلة،( قي 

سيفهءءار4كر كتاب1( ا1بيدها قولنا فإن سددفه،< يكر أسدا وء>ر1يوت كتابء بيدها شمسما ءرأيت 
ب1اتريتة.عنه يعبر اللي وهذا والأسد، للشمس الحقيقي العني ارادة يمتع 

الذياللفقل أنه من تاما الجاز تعرف استوعبت قد هدا بعد تكؤن أن ارجو 
لكتقدم ؤبمما الحقيقي. العني ارادة من مانعة قرينة مع لعلاقة له وضع ما غير في استعمل 

1موار:حمسة من فيه يد لا الجاز أن نيرك 

١-الكلمة:

قيهاستعملت الذي المجاري والعنى ااكلخة له وضعت الذي الحقيقي العني ' ٣٠٢
ااكلخةتأنيأ.

الذيالأؤل معناها من ننقل أن استْلعنا ما ولولاها العنيين الميلة وهي الخلاقة؛ ٤" 
فيه.استعملت الذي الثأني معناها إلى له وضعت 

التصود.هو المجازي الخنى ؤأن مراد غير الحقفي المعنى أن لنا تيمث التي القرينة ه~ 
امولايدمته:—

؛؛؛jCان سمتهليع كد هي كله هدا يهد عنايتك لها توجه أن التي؛تبغي القضية 
فيهذا تعرف أن استهلعت لعن قيه؟؟ استعملت الذي الخنى و؛خو( الكلمة له وضعت ااذ.ي الخنى 
|لكلخاتقي هذا تعرف أن يمكنك فكيف الألمنه على يٌرانها يكثر التي -ات ااكلميعص 

سذيىقأن أردت إذا لك أنمعح فإنني لذا والفاْلها بشود،ا غنية ~ تعلم كا ~ والخربية الكثيرة؟، 
بم،^^٠! أن ذلك عند فتسثليع لخؤيأ، اعدادا نفسك تعد أن قولك قى وتبدع البليغ الكلام 

وقوله:٦؛ والفاتحة اكراط زاهرا سبحانه: الله قؤل تلوةت« فإذا والمجاز، الحقيقة 

[،١١لااحاتة ا-ثالإه{ حئامحزش ال\ء فز لما زانا [، ٩٤زااحجر تزمآ بما }،تنأ 
سثخأهمرالئل زؤاية وقوله: [، ٩٩لااكهف آ يعص م بموج معضهمرمتغا زورئ وقوله: 

لخليفامجازا كريمة آية كل في أن تدرك فكيف [، ٣٧زيس صّرطلمون{ الهارئاذا من، 
هذهلها وضمت التي الحاني معرفة عليك ؤيحتم منك يتهللب ذلك إن بديعة؟؟ واستعارة 

لتدلالقرآن واستعملها للملريق، الرب وضعها مثلا رالمدراْلا كلمة أن عرفت فإذا الكلمات، 
التبليغفي القرأن واستعملها الصلبة الأسياء لشق الخرب وضعها رااص4دعا وكلخة اكين، على 

القرآنواستعملها له ينبغي فيما الحد الإنسان لتجاؤذ الخرب وضعها رالملغيازا وكلمة والجهر، 



يأجوجحركة في اقرآن واستسلها اناء لحركة وضمها )الوج( -< ٠١٤١الماء، ارتفاع في 
الأيلشأن فى الانرآن واسيعملها الملل كشحل قي العرب وضعها رااساخا وكلمة ؤبمأحوج، 

الكلام.قي المجاز مواقع وادركت تنومن هذا عرك إذا والنهار. 

ائثبتينوائاص<ثانياااتج1زوين 

ولاالت١فين، من أكثر له الثبتء؛ا أن نذاعزٌع مثار وحديثا قل.وما المحاز قضية كاك 
هنها;ْارف1 لك نذكر بأن وتكنفي ااقضأة هذه في القؤل نفصل أن الأن يعنينا 

الأنه إلى بعض ذهب ولكن المجاز' اثبات قي البيان علمهاء هن أحد يانع لم 
بعضفهم الجاز اذكuلا الذين أما منيبة' ابن هؤلاء على رد ولمد الجاز' هدا في ١^^، ينبض 
؛لي;فيماإليها استنيوا التي الادلة وتتاح۵ر، وااتكلتي ء الفقها 

الكذب.هن نوع المجاز إن ١- 

عنبالختيقة يعبر أن استهااعته اءا.م الجاز إلى لجأ إنما فهؤ. ااتكام عجز على يدل إنه ٢' 
محالان.والمحن الكذب لأن الله كتاب في يكؤن أن مستحيل وهذا مراده 

جهتيص والكذب المجاز بيي فرقا هناك إن أولا: فااقوال< هذا لهم نسلم لا ولكننا 
اشتي.

جهةوهن جهة، هن هذا كذلك، ليس والكذب — عرك كما — التأؤيل على مبني فالمجاذ 
كذلك.ليس والكذب الخقيقي المعنى ارداة هن تمنع قرينة له المجاز فإن أخرى 

بهيؤتى كا بلاغية لمتضيات يه يؤتى ؤإنما المجذ، على دليل المجاز أن سعلم لا وثانيأ؛ 
والوصل.والقمل والذكر. والخذف والتأخير، التقديم في 

أينمن فهو: أدلتهم أقؤى ولله المجاز إنكار في إليه اممتنيوا الذي الثالث اال،ايل أما ٣' 
معنىقي ذلك يعد استعملت، ثم المعنى لهذا وشمتت، ما أؤل وضمته الكلمة هد١ه أن عرفتم 
للحيوانتوضع أن قيل الشحاع لارحل وضعت قد مثلا أسد، تكؤن لا فلم آخر؟ 

إلىيحاحة قخ،ية تللم، أن تعلم وأنت واحد. وقت، في للمعثيين وضمت، أنها أو المفترس؟■ 
طي:يما ئردها أن يمكن ذلأث، مع واستنم،اءولكننا دراسة 
محاذيا،استعمالا فيه استععك الذي الذمن نحدد أن يمكننا ات كل،هناك إن أئأ؛ 

عليهقبله أحد بها سلق لم أنه على أحمعوا وسلم عليه الله ميلي لارميؤل مايؤرة أقوال فهناك 
استعملوهاالذين وكان مجاذيأ استعمالا استعماتا كاهات هناك أن كما والحلأم، المقلاة وآله 
الجانياستعمالها كان الأ1فاْل بعض أن على يدكا وهذا الجاهلية شعراء من هرة أؤل 
الأخر.بعضه على بصدق بعضه. على يحدق وما المقيقي استعمااها عن 



قيماالكلمة استعمال بعث كبيرا فرقا هناك بأن كدك القؤل هدا نرد أن يمكن ثاتيأ* 
وكلةرااشمسا كل0ا4 استسل0 إدا فاشت له وصمت ما غير في استعمالها وبها له وضعت 
تريدنالا فاتها الكلمات هده من كل له وضعت فيما )السيف(، )الأسد( وكلمة )البثر( 

تصفيفاتها له وشممت ما عير قى سمتعملها حثما ولكنك قرينة، إلى تحتاج ولا جديدا، شيئا 
ليسالعلوم الجرم في )الشمس( كلمة استعمال إن لاقردنة، احتياجها مع جديدا سينأ عليها 
قتضحال كل وطي يوضاتبما' حسنها طى تدل في)الرأة( اسعمالها ولكن جديد' أي فيها 
عنالنحرقة التأؤيلأت من كثيرا يردوا ان قمعيهم كان فانما الجاز، انكيوا الدين أولتك نعير 
ا.اااJهر شاء مأحؤرإن نبيلةونمعد غاية وتلك وسلم' طيه الله معلى رسوله وسنة الله كتاب 

اتوضع!تعدد ثاثثا! 
ببعضأن الوضوع هد| نغادر أن تبل بنا لحري الوضع، عن تحدينا قد دمنا وما 

اللغؤي،الوضع هو الجار في العتير الوضع أن عرفت، معيده، نحن يما JماLتها ايا القحي
وضعتما غر فى اسيعمليت والى )حميمة(، سمعناها له وشعت فعما اسمهعملت اللي  ١٠١^١٠١٥
لعؤيأ،الجاز من النوع هدا سمي ولدا اللضي، الوضع عن حديئيا وكان )مجارا(* سميتاها له 

اللغةأن معنى على الوضع، قضية في تتدخل أن يمكن اللغة غير أخرى جهات هناك ولكن 
ولكنذلك في الأساس هي صحيح فيه، وتتض،ص الوضع سان تملك التي هي ليست وحدها 

كللك:الوضع قي الص لها يكمحن أن يمكن احرى جهات هناك 

حدبها، خاصة ء اسما لها لشرع ا وضع ء شعا ا فهناك لشرع، ا المهان هده وأؤل آوالآ؛ 
بالتكبيرمفتتحة وافعال اقوال الشرع: اصحللاح وفى للدعاء، اللغة وضعتها مثلا )المعلاة( كلة 

.بهاحامية لعان الشرع وضعها التي الكلخات من كشر وهكدا بالشمليم* مختتمة 

الخاصيةمصطلحاته علم لكل أصبح والعارف اللوم تعدد بعد الخامس: المرق عاتيا؛ 
وفيالتدليس، المسن، الضعيف، الصحيح، الكلمات: هده نجد مثلا الخديث علوم قفي به' 

تحد:التحو علم وفى الاستعارة، التممر، والوصل، الفصل المعْللحات: هده نجد البلاغة علوم 
النسب.التميغير، الإبدال، الإعلال، نجد' الصرف علم وفي التميير' الأستغال، البناء، الأعراب، 

نحدالعارف أنواع من نوع كل وهكذا الانتباه، الربْل، الشعؤر، الدافع، نجد: النفس علم وقي 
الخاميه.مصد1ْلحاط له 

انماماليرق وضعها مثلأ فاادابة حامية، كنة يكن لم ما ونعني العام؛ العرف ُايأ؛ 
وهياللغة مع الجهات هذه تعارضت إذا نقسهه: يْلرح الذي والعموال الأربع' القوانم لذات 

رمانب.مجسه بج( الكليم الترأن اللغآوغي في الجاز السي' السليم عبئ ال»>صو.ع؛ مدا في راجع )١( 
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استعمالنعد هل المجاز؟ أبواب من حميعأ ال۵داءااحات هده نعد فهل ~ يقينا متعارضة 
الحديثء علما عند المحيح تعريف نعد وهل ؟ مجازا لأفعال وا الأقوال في للمعلأة الشرع 

مجازا|ابلأغة ء علما عند الفصل تعريف نعد وهل اللغة؟ تعريف عن يخظف تعريفهم لأن مجازا 
العوائمذات بأنها للدابآ الخام العرف تعريف نعد وهل اللغة؟ تعريف عن يحدلف تعريفه لأن 

علىيدب ما لكل الدابة وضعت اللغة فان اللغة تعريف عن يحظف تعريفهم لأن مجازا الأربع 
عنوايتحاية الناس هن كثير على يعسر أن شأنه هن هذا فإن كذلك الأمر كان ؤإذا الأرض؟ 

نضل:الموال هذا 

الوخوعة|اكاهات هذه فان ءايها، تدل كلات الحامية امدهللحاتها وضمت جهة لك، إن 
شرعية,حقيقة هي والأفعال للاقوال وضعت التي فالصلاة أحد، قيها ينازع لا حقائق تصبح 
أنواعفي المههللحات كذلك شرعية، حقيقة المخميوْس ،اك ااإتم،اوضع الذي الميام وكذللته 
حقيقةالجمكزا بين العطف رترك أنه اليلاقة علوم في القمل والمعارف، العلوم 

حلاصةعرفة, حقيقة نم قو| أربع لها التي بأنها الداية تعريف ^٠^١ فها، ع نزا لا اصمللأحدة 
رألم،لأةإكلمة كا،،،تعْال عرفية أو شرعية حقائق تمأبح مد اللغؤية المجازات يعص أن القؤل 

لهاالشرع اسّتعْال لكن للدهاء، وضعتها ل لهذا تضّعها لم والرب والأفعال، الأقوال في 
نشللا الكلام مي المجاز نكئر لا وحتى لغيي' مجاو أصلها في أنها مع شرعية، حقيقه جعلها 

فىا1فاعل كدك شرعية، حقيقة إنها تقؤل بلأ لخلي؛ مجاز السريعة بينتها التي الميلأة إن 
الأميوفي،عند والاباس البلأسي، عند والفصل والتمييز، والحاو l؛_^( تعريف 

أوليككو أرياضبان. علماء عند والثلث والربع النفس، اء علمعند والدافع الغريزة وكذا 
عندشرعية حقائق فهي حامية؛ حقائق ميارت ل لغؤي مجاز أنها عليها نْللق لا وعيرها 

التعدية.العلوم مصده1لحات في عرقية وحقائق ا1شرعيين 

تعالىالله شاء إن — بعد فيما إيضاح نيادة له تالي وقد عليهء ننبهك أن بد لا أمر بقي 
،ومدرسيا طالبا معاناتي نتيجة ~ مقدمته فى قلت كما ~ الكتاب هدا وضعت لأنني له، تنبه فّ 

كئرفإذا وقاث<< الأأد،تعمال كثرة إلى يرجع والحقيقة المجاز امر أن الناس بعض ثلن فقد 
هذاقل ؤإذا حقيقة، الاستعمال هذا كان ما، عصر فى الخانى من معنى في استعمال 
ؤرحمالعلماء، من أحد يقله لم وهدا مجازيأ، الاستعمال هدا معار أحر' عمعر فى الاستعمال 

الكم،حيث من القضية يزيد لا ااكناية أو المجاز أن على نبه حيث القاهر، عبد الشيخ الله 
والجودالشحاعة كثرة على تدل العبارة هده أن هدا معنى ليس «، بحرا أو أسدا ءرأيت ٥،^^ 

ماعلى وأنيدك ستعرفه، كما حسنا الأسلوب ريل إنما حواده شجاع *فلاذ قوك: من أكثر 
التيفالملأة مجاز، الى الحقيقة تحنل لا وقلته الاستعمال ٤^؛ أن ~ الله رحمه ~ الشيخ قاله 

منتتحؤل لم المعنى، هدا في استعمالها قل الأن ولك؛نها الدعرع في كثيرا تستعمل كانت 
استعمالهاكثر لضية حقيقة كدك وستيقى للدعاء، الاغة وضعتها فالصلاة المجاز، إلى الحقيقة 
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هداعلى نبهتك مجار، إلى الدعاء في المهلأة اوسعمال تحؤال لا إدن الاسعمال قلة قل* |م 
لهللابه.ا هل* ل<كر قل، الد*رس.ين بسن أن عرفت لأنتي 

أنواعاتجاز<وادط< 
هوعنه حإ.ون1ك الأي المجاز أن عرك الجاز' ألواع هذا في عنه نحئ>هئ> ما آخر 

خل.الاغة. إلى مفهؤبم،ه قي يرجع لا آخر مجاز وهناك اللغة' قيه الفيصل لأن ل*اك اللغؤي، المجاز 
ط\مهاهء\ ١لأرماو:دعل ءلأش مكرن )إن سبحانه؛ الله قيل مثلا 

قولهمع ٤اقف لااسدص النلينآ من إساءصرم١ةد'ةن \بم\ءهمروسمرمنهمِِيذزح 
أنتجل* فانك جيدا الكريهة الجملة هده وتأمل ئاءهمِآ اي،ءهروسقحيى زيزح سبحانه؛ 
استععالأاستعملتا ء لأسس^^^ وا ااددبأح  Li_l^^^؛ 11لها ؤشععها ف^ا اسيعملت ااكلمات 
اسنادالمس لمرمن ء لأسدحيا وا اسناد أن تحد فإنك المقلر أنعمت إذا ولكنك حقيقيا، 
كلجنده، فعلوا الدين إنما الساء' واستحيا الأبناء ذبح الدى هو بس قرعقن لأن حقيقآه 

العمل.بدلك والأمر المعيب كان أنه الأمر في ما 

الينرءكلمة إن ؛! ٣٦زغافر مِحأا لى اين هامان يا ممن زؤتال سبحانه: قوله وكنااث> 
العملةسي-أمر ؤإنما المرح سيينى الذي هو لمس هامان ولكن حقيقيأ استعمالأ سيتعملة هنا 

استعمالأمسيعملة هنا المعيل فكامة أ( لوالى ا ءسال فتتؤل المعماء من ينرل العيث وتحد بدلك. 
هوالوادي في الماء لأن حقيقا، لمس الوادي إلى الميل اسناد ولكن له؛ وشعت فيما حقيقيا 

الكأس.من فاض اللي هو الماء أن والحقيقة الكأس( رفاص ويهؤوت يسيل، اللي 
اسنادالأستاد، في حاء المجار ولكن لضي' مجاذ فيها لمس ترى كما  ١٠^١٤ااكامات هده 

هناالمجار الكأس، إلى والفيشأن الوادي إلى والميل هامان، إلى والبناء فرعؤن، إلى التدبيح 
حكمالذي هو العقل لأن رعقليا(• ا مجائ, محيسس الأسناد في مجاز هو ؤإنما لعؤيأ لمس إذن 

الاغآ.ولمععت القمعايا هده بمم 

الكلمةلأن اللغة إلى مرجعه كان L قاللغؤي وعقلي؛ لمي، نوعان: - إذن - المجار 
العقليوالجان اللغة، حيث من له وضعت ما غير في أي له؛ وضعت ما غير فى استعملت 

هوله.ما لغير الشيء هواممناد إنما لغؤيأ ليس فيه التغيير لأن ذلك رحكمياآ مجارا ؤيسمى 
فيهبد لا المحار أن قبل هن عرفت ولقد اللغؤي، الجار في شأن دان قضية بقيت 

٠جيدا فيها لمخكر العلاقة مع نقف أن لأن ا وتود وقرينة، وعلاقة ومعنيان أمؤر: خسعة من 
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اسة:

الأىالعني بيي أن هناك عرك قلقد هناك، لك ذكرتاها اكي الأمثلة إلى ارجع 
الصّلةيأن )الوض-اءة(' هي وهورالحسناءإ ئيه اسععل0 الذي والعنى )السمس( له وضعت 

هي؛ ١٠١٥٧١١١يبمو فيه استععك الذي الضى  CAy)أسد( < -٠١٤له وضعت الذي العني بيا 
قيهاستعمكي الذي والعنى روأااحابا كلمة له وضعأت الذي المعنى بييآ المعلة ؤإن رالسحاعة؛، 

مركما سه وجه تكؤن، أن تملح أنها تجد العلاقات هده إلى نخا)_ت إذا والخيرإ' رااعْلاء هو 
الوجلتشبه أن نتلمع فإننا رالمشامهة؛ العلاقة هده سميت ولهدا التشبيه، في معك، 

وروالوضماءةا راوثسحاعةا، الشبه: يرجه بالمحاب، والجواد والميهيناءبالثممص، بالأ،،مد، 
رانمطاء(.

العلاقةتكؤن أن تصلح لا أي النوع هذا من فيه العلاقة ليست مجازا هناك ولكن 
فيفإنهم ٧[ ]توح آذأتهمآ اها1رعهمرني سبحانه: الته قؤالر مثلا حذ شبه؛ وجه فيه 

تضعلم واللية الأنملة، ؤأراد الأممبع اطاوا القرآن ولكن أذانهم' قي اناملهم يجعلين الحقيقة 
له.وضعت ْا غير في اسعملت إذن الأصبع كلمة للأنملة الأصبع 

بالقيامالقصوبم فإن ٢[ ]المزمل إلأة؛-لأ{ )دمرأللمل تعالى: الله قيل مثلا ؤخذ 
للكلمةاستعمال المعلاة في ااتيام فاستعمال المعلاة على لتدل القيام تضع لم واللغة الصلاة' 

والمعلاة،القيام وبيي والأصابع، الأنامل يخن العلاقة عن يحقن إذا له، ىمدء،ت، ما غير قي 
علاقات.هن معك هرت عما تختلف بديهة فتجدها 

القيامبين ولا ابهة، المثملامهبع وا ا بخن العلاقة أن يدعى أن أحد ستْليع لا 
جزءالأنامل الأولى الأية قفي الأس، هن جزء ااكلمتتي إحدى أن الخلاقة ؛^١ كذلك؛ والصلاة 

فلقدالمعلاة، من جزء القيام الثانية؛ الأية وقي الجزء دا'ديد الم استعمل فقد الأصبع من 
الث،ابهةإ.)قير الخلاقة هذه سموا ولذلك الكل• الجزءيأييد استسل 

تصلحأى )الشابهآ( علاقته تكمحن أن إما اللضي الجاز أن إلى نندم ما لكا من نخلص 
استعملتالذي الثاني الختى  tAJJ-؛، ٥٥١له وضعت الذي الأصلي الخنى بيا شبه محجه تكلن أن 

.تشبيها يكين أن بحيث،عكن، فيه 

يععمىوالأوالا اكنيهت(، ي؛ي تثعبيها نكنز أن يمكننا فلا ااأث،ايهة غير الخلاقة تكؤن وقد 
المشابهة,علاقته لخلي مجاز ~ إذن ~ فالأستعارة مرسلا، مجازا ييعمى والثاني استعارة، 

اايياني؛زا.كلمة عليه استترت ما وهذا الثعايهة، غير علاقته لخيي مجاز الرسل وادناز 

ش،دهارا:إلى سقعععم المجاز أن تدرك نندم يبمما 
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اسمي.١-الجاز 
إلى:يينتسم اللضي الجاز ٢" 

مرسل.محار ~ أ 

استعارة.~ ب 

حده.طى قسم كل عن ا1وبم شاء إن الامهيد هذا بعد وسحدك 
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اض|__لالآوو

عبداكيخ فعل كما العاني، علم في اليقلي الحار يJكروا أن من كثير اعتاد 
والإسنادالإسناد، من قسيم لأنه رااقروينيا؛ اإتاحيهس ومعاحب الإعحارا ردلأتل في اكاهر 

منالجاز لأن اادداان؛ علم في يدكره ااك1تبين وبعض العاني، علم مباحث من به تميل وما 
الأنارئأيها ك اخترته ما وهدا ااييان، ،١٣ مباحث 

وضعهاعن فيه تحرج لم فالكلمة نفسها، في يكؤت لا العقلي المجاز أن عرفت 
بدولا هو٣، ما غير إلى معناه في  ١٥أوالفعل فهوراسناد الإسناد في يكؤن إيما اللغؤي' 

يرقوفناالتقدمة، العبارة عند نقف أن العتلي الجاز عن الحديث في معك نسترسل أن قيل 
اشن:موصعتي فى عندها 

معنىفي بثرْا ونفسي معناهfا في أوما الفعل »إسناد قولنا عند الأؤل؛ لوضع ا~ 
فترقعالفعل؟ عمل تعمل هده أن زى ألا سيههما، وما الفعؤل، اسم الفاعل، اسم اافعلا؛ 
أمفهوم» أخوك؟« »أحاضر ع-مرقا؟«، زيد »أصارب قلت فادا المفعؤل، وتنصثب الفاعل 

الفعؤل،ؤبمصبت الفاعل رفعت الأؤل الثال في رصاربا فإن حيانةاا الأعداء »حبك الدرس؟((، 
مفعولورس0اسم فهي اليالث، المثال في رمفهوما كلمة أما الثاني، الثال في رحاضرإ ؤيمذلك 

بهمفعؤل لأنها رالاعداءا كوو< تممب0 الرابع الثال وفي فاعل' ناف لأنها الدرس' -؛ ٥١٤بها 
•ا رحبااممادر 

JLuuةا،ت; إذا تقؤل: الحملة لهذه وترضيحأ هو!،ا،  Laرلغير قؤلنا الثاني؛ لوضع ا~ 
اي1ته«>نائم اليوم*،»مح_0د هذا ائمة مع،افاطمة الكأس*، الاءض *ناص الوادي*، في ال[* 

الربيع*.فصل قي البقل *ست، وسجاحنا*، ب1ي0اننا أرضنا *نحمي 
فهوحقيقي؛ اسناد منها كل في الإسناد أن تحد واحدة، واحدة الحمل هذه أمام قف، 

حقيقي؟اسناد الماء إلى رسيالوفاخزا اسناد أن ترى ألا هوله، لما بشبهه أوما الفعل ا،،،ناد 
ضميرإلى نحمي الفعل واسناد حقيقي، اسناد ومحمد فاياز إلى والقيام المعيم واسناد 

نقؤلأن تتهليع كد,ااثا. الربيع فحعل في البقل إلى النيته ؤإسناد كدلكؤ؟ حقيقي اسناد ١^٤١٣ 
هوله.ما إلى معناه في أوها الفعل اسندنا جميعا الجمل هذه في إننا إذن 

ااءيارا،ت،نغير أن يمكننا حيث، وبهاء زمر.ا الكلام يكسبان 'لتعبير دفن اللغة سعة ولكن 
يلادنا*يحمي نائم*، صواتمأو*س *نهارها الوادي*، *سال الكأس*، *فاض فنقؤل: الم،ابقة 
جميعا1اعيارا،ت، هذه في )!،a^((، *أسابئنا البقل*، الربيع 1اسيوفا*،»انيت، ضرب ؤعرصنا 

ولكنيميلا، لم دي او1 الكأسو1 فإن هوله، غيرما إلى معناه في أوْا الفعل اسثأنا اننا نجد 
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بييهوط هن| مثل طى تقدم حطتنا اكي والخلاقة الجاز كان هنا ومن فيهما' الذي الماء سال 
))نهارهاااحماتان كدك اااء< هذا مكان هما إن وترب؛ صلة من والكاس النهر من ولك، الماء 
هناوهن يقم' لم الليل ولأن يمم■ لم ااذهار لأن مجازي فيهما الأستار قائم«، وءليله انم®' مه

كان

منهمافكل مهلة' هن والأيل واكهار والأنيام اJهديام بين ما هو اكحيز هدا مسن والذي 
غيراسناد لام،رب الحماية اسناد كللك المهوم' زمان والنهار القيام زمان الأيل للأخر' زمان 

هداهوأن التحقن هدا سوغ والذي ااناس' أي السيوف أصحاب هم يحمي الذي لأن حقيقي 
الممايهء]هذه سيب ^رب كا 

اصةقي داك لأن - اممضي الجان عن اخظف محان العقلي أن ادرك الأن لعلك 
ر)،سالقلت: فإدا والانرينة، العلاقة أر حساحته حيث من سبهه ائه إلا ~ الأسناد في وهذا 

اكهرلأن الكانية فهي الخلأتة أما بميل أن يْمح لا التهر لأن معنييه' هنا فاJقرينة النهر® 
قائم®ممائم®' ®نهاره قولنا؛ في اللأتة أما الكأس.' »فاخر، قولاث'؛ وكذلك اثاء' مكان 
الهميم®))اساسا قولنا في الخلاقة وأما والقيام' ااماّيام زمان والأيل ااذهار لأن اازْانية؛ فهي 
المدريةيبمم الخقلي؛ لامحان احر علاقات وهناك لاشيب، سيب الهمؤم لأن السببية؛ فهي 

أبوفراسر١ا:قال الحد®' كقواك:»جد 
اءبم_د'أفد*تسةاكللهإ تذضنيمحيإذاإد'بن

كيسه(.أبي ابن أمر أمر )لقد سفيان؛ أبي مل ومنه 
سبحانه;كقوله 1لفعول ونريد الفاعل باسم نأتي حينما وذلك الفعوايةت علاقاته ؤبمن 

أيعامر. و»بيت مدمق' أي ٥[' لااْاادق دأش( اء ■شَس ثماجا' )ثلتقؤألإش\ن 
]القميصآمنأآ ■حمن\ حل' )آوِلرزقمإ' سبحانه: قو|ه يبمته منقوع' أي ئاقع® و))سم معمقر 

'معصوم أي [ ٤٣زهوي آ آمراله )لآءااصرايومرس سبحانه؛ توله ومنه مأمونا' أي [ ٥٧
عرفت.ا كه-الفعولية فالعلاقة الفعؤل' اسم المراد ولكن الفاعل اسم ذكر ند أنه هنا ترى فأنت 
اااحْايوةر مل هذا ومن 
افاسياللماعم انت نائك وائعد ا لمعيتنمحل لأ ارم الكدع 

•الدمع( عصي رأواك صيد؛ . ١٢١انمدانيص ابيقواس دبران )١( 
. ٢٨٤ص ااحطس4 ديوان ر٢إ 
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الاللكرم »دع قوله بدلمل الكسر( رالطعيم أنت يريد ولكنه هتا الفاعل باسم عبر فقد 
والبيتؤيكسوهم، الناس بملعم بأنه يميمه ئم الكارم من يحرد6 أن بعقل لا إن لبغيتها ترحل 

عمرلميدط الحهلينة أمر الوبريان فرفع عنه الله رمس يدر ين الريرتان في الحْلينة قاله 
فيه،ومقوم فيه مميوم أي قادم« و٠١يله مدائم« »ادهاره قولنا ومنه وأدبه، فصره عنه الته رضي 

تخظيركما العني باختلاف العلاقات تختلف قد لكن الرمانية، هذا علاقة أن لك تقدم وقد 
الله.شاء إن تصيل مزيد لهدا وسيأتي العاني، باختلاف الاعاريب 

قولهؤبمنه الفاعل، اسم واريد الفعهمل اسم يكر إذا ودلك الفاعلية العلاقة تكؤن وقد 
الفاعلاسم الراد ولكن مفعؤل، اسم رمأتي( د ؛ ٦١]٠->،,^؛ •اتتآا رعنالإ ؤأةٌ سبحانه: 

ومن؛، ١٣٤، IajVIJ^يرسجزونآ ها لات معدؤن زإيأ، تعالى: قال آت، وعده إن أي 
اراثعمقولهم: من  ٠٥١٠^اكاعل، اسم والراد الفعؤل، اسمم بمييغة مفعم« ررسيوا قولهم' هدا 

لكندكر المجار هذا مدٌوة لك تتشح ولكي مفعم، ولبس مفعم فالسيل ملاه' إدا الوادي؛* السيل 
الأمظة:من مريدا 

[.٣٦رغام الأٌسآب{ أ؛ئغ لعؤر محا لى اين >^، ١٠١٥ا ممن تعالى؛)^٤١)، تال ١" 
٤[.ل1اسدص ابم\ءهروسمإساءهمآ زيزح قرمز: شان في تعالى قال ٢" 

علاقتهمجازى إسناد ئرعؤن، إر والأستحياء والتدبيح _؛^، ljإلى،البناء واستاد 
اسبيحفي المبب هو فرعين ولأن عايه< الشرف وهو البناء في سبب هامان لأن السببية، 

الجنود.هم والسنحيي والد.بح العملة الحقيقة في والباني والاستحياء، 

ا:الدواةر سيف هزمه أن بعد الهموم ملك يصف المتنبي قال ٣" 
رداأجر أشفي مثميرضى كان وما ا يائنالدير في العق—ار به ثئْشثى 

أ-وقالاافرذدقرم:
لارععد المعوا له ئطير ضرب ا منسما وافا ااسياحترط إذا يحمي 

الخيلمشي برصى لا كان أن بعد الحرب من تاتبأ العكاذ على الر.هبان دير ني بمشي يبممار يتؤالث * ٦٨ليدانه )١( 
اكعر.القصير والأجود: الهم< منة يبمال يئس أن بعد ~ ااخيلا أسموع العرب عند الأشقر الحياد لأن ~ ااسر,اع 

نومهمنعة أاى سير العني: نيدليه، اللحم شلع الذي الارعللأ اسقت، أي المميوف؛ اخدرْل  ٠٤٩٠ص ييرانه )٢( 
ليتفيا الهللتة، قومه تساء حصانة يعني سا المتدين' سواعد تiطع اثتي العنيآ ضرباتهم تمسر خلال من دتؤبميم 

الممية.هذه مدل لأمتنا 
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طبي—اإذا اكاب—ي دب لأل—م ألط—اي ض ؤذ سحللأ تى 
الم،-دويآ'علاقته عظي مجاز ومدا المدر، إلى اكعل اسند قد أنا< هنا ترى وأنت 

ا]خوف«.أايحاف تقؤل: كما يعر؛< يعوؤإنما لا العر لأن مجازا؛ كان ؤإنما 

حذا.الاممنوِن؛الأحر؛ وسمن :ننآ.سمتك ١كرآن رؤإذائرآت تعالى؛ قال — ١ ٣ 
الفاعلية■علاتته عقلي فهومجاز سماترا يكؤن أن الحجاب ثمأن ومن [' ٤٥زالاسرام غؤرح م

ا؛صخرر أخيها رثا؛، في ااحنأأداء تقؤل 
يها نإئمالكرت إذا حثي رثع—،G ما ع ثرئ

هذا؛قبل الذي البيت في التي رالعجؤل( اسندن 

وإك-ب-اررإضنار ان حنينلها به ودْلمفا بى علع-ج_ول نما 
عقلينهومجاز مديرة مقيلة أنها ارادت وإنْا والبار[ راتيال المعير إلى اسندتها 

|وقاعاثة.علاتته 

الناسطبائع في مرتكزا تراه فأتت ولذا عظيما؛ لثمأنا الكلام في العتلي للمجرذ إن 
و»أن،تالمال((، وغيره النواج اصلحه »فلأن يقولين تسيمعهم ألا اسمه، يعرفوا لم ؤإن به يعبؤين 

وءهذهطمعهء، قاله و*ذاك العلم،(، رقعه و»هذ| وااديه«> تقؤى نفعثه و،افلأن أمانقت( نجظث، 
بعتلأنذ،هماها((و»هذا ديوسا الاستعمار وnعلمنا حاقها((، بها سما و()تلك جمالها((، اث،قاها 

الخياراتهن ذلك غير إلى دائمة((، و)اسفرة عامر((، ))منزلك لبعخس: يعصمهم ؤيقؤل مضميء((، 
ترى.كما القلي الجاز من وكلها الكثيرة 

منله ما ميينا المجاز هن اللين هذا إلى ~ الله رحمه ~ القاهر عيي. الشيخ أشار ولقيه 
كتابهفي كتبه هما شيئا ؛، ١١ننقل( أن الخير ومزأ الخكمي(' )الجاز سماه وق. القيل، في فضبلة 
عادةجرت قي. انمقلي المحاز أن على ننيهك، أن ذلك قيل يؤتنا ولا الحدأيث، به لنختم الدلائل 

اتبالهي غإنما ٠ ذقا.أت،اكي اكاتآ هذه بحين أخيها على حرنها سل، حيث الناتة تمله، ، ٤٨ص ريوانها ا ١١
وويل،ن.لها سجيه — والإدبار الإقبال |ي — لهما وثدبر تقبل، _، V ؤإدبار: 

البد'جرعا' يإيابها ذهابها ئي للجكها بذلك ميت مول.دا هقد.ءت. التي الساءوالإبل، ص الثكلى انمز: بغتح النجؤل )٢( 
واسوار(.اطئ هي رهانها الديوان: وهي أمه■ ص ُيدنى جلده؛يصم، ليوحي اكاقة ولد بنحل أن 
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اايوم<المحدئؤن يفعل كما اابيان' طم في لا العاني علم لي يذكيده أن الأيامى الولايا 
إشيقسمونه العاني، علم أبواب من الأؤل وهوالباب الخبرى• الأسياد عن بتحديمحن عندما 
المحازوهو هو!<. ما كير معناه في أوما اكعل اسناد وهو مجازي، واسناد حقيقي، اوء،داد 

يدلا — قيل من رأيت، كما ~ عقلي مجاز كل لأن أقسام اربعة إلى ناكا يعد بشيمونه ثم اكآش. 
سيق ١٠٥مثال كل قي تحدهما أن يمكنك، الملرفان وهذان إلمه وم،م،تد مسند، ْلرفتي: هن له 

ار،النهإلى المعوم اناد رإ،ايولة،(، لنا الأسلأم ر>بنى قولنا في الإسلام إلى البناء كإسناد 
يكونا;أن إما فالطرفان 

اابقل«.الربيع نحو»انيت، حقيقيين ١— 

الذمان((.شباب الأرمن نحو»أحيا أومجاريين ٢" 

ذلكفي تؤى ولا الزمانء' سباب البقل و»انيت، الربيع"' الأرض نحو»احيا أومختلفعت ٣— 
الموخعوع.هذا في فائدة كثير 

تعالى-.الله رحمه — الشيخ كلام من به وءدناك، ما للث، نذكر السل يلث، لسعي، لا وحتى 
تريدلا وأنح، ا ذكرت، أنلث، قبل، ذكرناه الذي في اع والأتمعلجاز ا ْلريق أن اعلم  ٠٠ينؤل؛ 
نقسمه،اللفخل وني الكلمة ذات، قي بذلك، فتحؤذته أوشبيه، له هوردف، ما معنى ممد ولكن هعناها 

حكمني التحقن يكلن أن وبم> الممعييل، هذا غير على مجازا الكلام قي أن فاعلم ذلكؤ عرفته قد قإذ 
نفعيه،فى هقم،وها هعناها ؤيكؤن Lهرها قاعلى متيؤيمآ الكلمة ومن فشل  ٠٥١٥١على يجري 
وليلي" و•نام تادم« صاتم«، »ذهارو، قولهم: فيه والثال تعؤيص• ولا نيلية غير من ومرادا 
ا:اافدذدقر ومل [ ١٦زالبقرة تجارئ )مارحت تعالى؛ وقوله همي"؛ »تجلى 

مالملاغفي ة محبوهلولا علاطا ثكى لم السامو في خؤقق سثا،و1 
احكارفي ولكن الألفاْل، وانفس الكلم ذوات، في لا ولكن كاه هذا في مجازا ذيى أنم، 

أنفي ولش قائم*' و>أيااث، م،اتم«، ،أنهارك، قوللته: في تتجؤذ لم أئك، ترى افلأ عليها< اجئيت، 
فيولكن نمّمهل رربحت،( لفْلة الأية في المجاز ليس وكذاك٠ والليل• اانهار على حبرين اجرينهما 
رأههقاها[نفس في التجؤز لمس ضؤق(• رسقاها قوله؛ قي الحكم وهكذا التجارة، إلى اسينادها 

الخيمق•إلى اسندها أن في ولكن 

سعمهالإبل،يبمي آذان مي همب أي السامع؛ غي صق امذدق' ل-يواذ، مي ابسا دااببم> ' ٢٩٧ْ>، الإعجاز دلأنل، )١( 
المائةمن مم إبل ذكر والأثأا.اقأ والأنف، اكم اللاغم: وعىسوبمة، معلمة مخبؤبملة: الإبل،■ عنق مي سمة العلأأاا.: لها، 

أذانهر،في صق سماتها بل إي1< سمات من6 تم لم رالض: بها. وعتوا أمحانجا ء،دالتها من اا،اس معر؛، ضلت،، 
مهمريتهاعليهأ دك، لأنها اناء سمتها التي هي الضلقؤ فكأنما أم،حايأا لعزة سقؤبما الحوضر عن الذاتمن رآها وله 

عنها.الذاتدين وايعدح، اuء' 
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وجههطى وضع!ه ١^^؛ معناه بها أريد وقد إلا منها شيئا نوى لا أنك ترى افلا 
يسقنولا الربح' غير بربحت ولا القيام غير بقائم ولا الصوم، غير ائم بمييرد فلم و.حقيقته؟ 

السيل.غير ٠ الاباطح االْاي ياعناق وسالت ٠ قوله في بساك يرد لم كما المقي■ غير 

وتحدثالمعنى، علمه شحم أن شأنه من أن من عناك الجاز في لك ذكرت الذي أن واعلم 
قتام٠ قوله في وموقعه المعنى حال ليس أن عاقل على يشتبه فليس ههنا مظه قائم اانباهة قيه 

همي«<وتحالى ليلي قي »فنمت، المجاز تركت أنت، إذا ؤبموقعه كحاله ٠ همي وتجر لطي 
يحفىالذي وهن د.أ، كالأورجلا >أرأيتا في كالحال ،، أسدا>ارأيت، قواإث،ت في الحال يكن لم كما 

أنلبيا تجاويهم{ ربحت رمعا تعار؛ تؤل' بيا الفلق دصؤدة الدية' وميضع العلو، مكان عليه 
المريق:بيت إر فانظر تبينا للأمر تزداد أن اردت يإن تجارتهمء، في ربحوا »فما يقال: 

ارع_لد الواعله تْلير ضرب ا نسائيالسيوف اخترط إذا يحمى 

»نحمىوقل، الحقيقة هو الذي إلى ارجع ثم المللأوة. من عليه ط ^ر ومائه يونقه ؤإر 
كنتهما ترى هل حاللقا اسبر لم ارعل«، الممواعد له تْلير بضرب نساعنا Iلسيوف احترط إدا 

المقلقالشاعر ومائة البلاغة، كنقز من كنز حدته على المجاز من الضرب وهدا شيئا؟ تراه 
مظبوعأبالكلام وأن البيان، طيق في والاتساع والإحسان، الايداع في البليغ والكاتب 

يقؤل:الرجل ترى أنك، أهره من يعريك ولا الافهام، هن تريبا الرام' بعبد يضعه ؤأن ْمعنوعا' 
عرلي حق بلدك و»اقدهني رهيتك،اا، إر ، ٣١١بي و»سار اقائك<" إلى ااشٌيى بي »أتى 
اهرها،يشكل لا التي الحقيقة مجرى يحري وشهرته لهيعته ه تجل، مما ذللثه ه واشيا ان«، اسع

البليغ،والكاتب المقلق، الشاعر على إلا مظه يمتنع حتى ؤيلملفه يدق يل أبدا هوكذلك، فليس 
اها«.تأنق والنادرة تعرفها لم باليدعة ياثيلئ، حتى 

يقؤل:إليها نثعير أن يد لا دقيقة قضية إلى الشيخ بنيه يم 

الفعلنقك، أنعت إذا التقدير في فاعل للفعل يكين أن هدا في يواجم، ليس أنه »واعلم 
»يحمىوفي تجارتهم في ربحوا تجارتهم" •اربحن قي تتؤل أنك سل، الحقيقة إر يه عدت إليه 

يهكنك،لا أنه ترى ألا شيء، كل في يتأتى لا ذلك فإن بضرب«، سماعنا »نحهي ضرب« نساءنا 
الوكذلكه الحق؟؟ سوى فاعلا انسان*؛ على ر حق يليك »اقدهني — قولكه قي ~ للفعل يييي، أن 

ا:اايزيدىر محمد قؤل في تسعتْليع 
لالمقيصرب، ي نلحيدب———ي ه———داك وصي—-^رر 

الدأهلكني أي - التاا بى يضرب أن( وعي - هد» لحالي بمداك، الد صيرني أي السمح(: اكميْر، ثعامد )١( 
هراك،بسبب ابتلاء 

:^١٤٩



إْتبمستةٌقص 
»ربحتمي ذك فعل كما لاهؤى فجعل اكعل مه ئمل قد فاعلا أن تزعم أن 
»دزيدكتو1ه في ريزيدا لأفعل تقدر أن كذ]ك تستطيع ولا صرب،|> نسانا و»يحص تحارتهم«، 

قيموجودا اكعل إلمه يرجع الضى؛_ يكمحن ان إذن فالاعتبار غير؛^٥<' فاعلا وجهه«؛ 
حقيقته.طى ا!كلام 

طىموجود انسازف طى لي حق ، JjJjءاقدمني قولك: في القيوم أن ذك معنى 
وجهه*يزيدك  ١٠قواهت في والزيادة هواك«، ءوصيرس قوله: في لمدراJرة وكذلك الحقيقة، 
إينفسه، فيه الجاز يكن لم الحقيقة على موجودا ااافْل معنى كان إدا الحقيقة، على موحودتان 

ضيهلهاواحسين الجملة هذه فاعرف الحكم، في محالة لا كان اللققل تقس في الجاز يكن لم 
؛.حتىمنضصيرةصالأص«ر

ينفذادراك وقوة فهم< دئة من اعطي، ما تدرك ]كي اكيخ كلام من اكص هذا ك نقلت 
كانفلقد هد6 عبارته من عليه عاله كانوا الدين موقف ولتدرك قريحة، بصفا:، المعاني إلى منها 

أولاتالثييخ كلمة لاث، نشرح أن بد ولا المعترخن، الناقد موقف 

اثنمابسالين لدلك وجاء اكاعل، تقدير فيه يميهل نوع نوعان، العقلي المجاز إن يقؤل؛ 
[١٦رالبقرة تج-ارذهرآ ؤحت نتا الهدى ١لصلأله \حرر\ لمحس اركلن ) أ،ميحانه: قوله 

الربح'في سببا تكين إنما تربح' لا ااتجارة حان ع-تلي مجاز ااتجارة إلى الربح فا،،،ناد 
قؤلالثاني الثال السييية. علاثته عقلي فهومجاز تجارتهم( قي ربحوا )ما إذن فالتقدير 
قيل.من هذا لك وبمل.تقدم 1احماية فى سبب الشرب فإن ضرب« نس،اننا »يحهى 1افرذدق: 

تأهلإلى يحتاج بل اكاعل، تقدير فيه يممهل لا ما العقلي: المجاز هن الئاس النوع 
وقوله:هواكء، و»صيرنى انسان«، على لى حق طيك *أقدمني بقوله: لذلك ومش وفكر، ؤييية 

الثالففي عقليا' مجازا جميعا الأمظة هذه قي فان نظرا زدته ما إدا حسنا وجهه »يذيدك 
صيرنيوكذلك له، الذي الحق بسب للبلد قيومه إذن فلأن' على له حق البلد اقدمه الذي الأواJت 
سبباالوجه كان اادااث المثال وكذلك الثل، به لسمرب تصييره قي سبيا كان الهؤى فان هواك 

حسنا.زيادته فى 

.٧٧١التنصيص •عاهد راغ 
.n.-TTU_^VI_j(X)





رأظفارإوكلمة ردواةإ وكلمة السربميق الحديئيت من )شب( د ربئي( محبمتي اميمت؛بم، الآ^بمح 
الاستعارةاسلؤب غير أحر اسلوب من الكلام ولأصبح الأسيعارة السابقين، اابيتين من 
وأيمادكم(ا< في ^^١ و>،لأ وعملأ«، قولا وستؤن بشع د*ُالأيمان لوالددك«، دليلا أركن قيل قلو 

ولكنشيء في الاستعارة من ذلك يكن لم اكاس«. بميق لا و»االوت الصيام«، أئر راذيب 
عليه.يلغا الذي هو به للخشبه ابقيتاه الذي الأثر هذا 

للمشيهالرمز هذا أن وهي وأثر* شأن دان حْليرة قضية 'الكنية لأسعاره ا في بقيت 
معللأيمان أستدناه الصال لوازم من هو الذي فاليقض الشبه، إلى أسدناه او اضفناه قد به، 
أسدناهاالدباع لوازم من هي التي والأظفار بالنقض، الحقيقة على توصف لا الأيمان أن 

ااذلأصفناه الْلير جوهريان هومن الذي والجناح ~ تطم كما ~ لها أظفار لا و'انية للمنية' 
للصيامأضفناها الملظان ذي لوازم من هي التي واليولة له' أحنحة لا الذل أن 'لبدمي دمن 
كيلك،ليس والإيمان مائي شيء هي للإيمان أسندناها التي والشعبة 'لياني، من معنى وهو 

كدك.الإسلام وليس مائي شيء لأنه 'لبيت، لو'رم من للإسلام أستدناه 'لذي والبناء 
ايشبهإلى يه الشبه لوازم أحد اسناد أو اقسامة وهى اارائعة< الفنية انمهلية هذه 

نقضاللأيمان وأن سعيآ للإيمان وأن أثلفارا  all،_4أن تحبلنا فلقد تخي،اية< استعارة تسمى 
٠جميعها الأمظة وهكذا 

تضليةاستعارة على تشتمل أن يد لا مكنية استعارة كل أن هذا يعد تدرك أن نستْليع 
هوهنما أسندنا أو أضفنا لأننا تحييادة وهى يه، الشبه منها حذف لأنها مكنية هى مكنية' 

علىالإسلام ءيني ت وسلم عليه الله صلى 'لنبي ئؤل ففي ~ الشبه إلى به المسيه لوازم 
استعارتازتا حمأس*ر 

البناء.وهو لوازمه من بشيء له والرمز يه المشبه وحذف بالبيت' الإسلام تشبيه وهي مكنية )١( 
.جميعاالميايقة الأمظة وهكذ.ا تحيأليةأ استعارة للإسلام المناء اسناد وفي )٢( 

دك، تميؤيراوأجمل النفس، في تأثيرا واكثر أبلغ، الكنية الاستعارة كان0ُ هنا ومن 
فيماالحيرة تبعث أنها شى ألا التمعريحية، الاستعارة قي منه أدق فيها 'لإبداعي العمل لأن 

صفاتالأشياء إلى تضيف وهي جمالأ فتضفي الخيال' وتنمي 'لحركة' وتثير بمي؟ لبس 
وتجملها.تزينها 

إاايطترةيعل من ألهد عيش ^نإيشسمن تعالى: توله تفسير عند اازمخشري تال 

. ١٧٢ص تضيجه تندم )١( 
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ماديشيء وايفيبة ا سعبة(<ر وسبعؤن بصع الإيمان ا> وسلم عليه الله صلى النبي قؤل إلى 
اصمولهتعددت وقد الإيمان تسبيه ا1شريف الحديث قفي الشجر، وشعاب الحبال كشعاب 
رهرناواكننا ااشحرة، وهو به الشبه وحيف الكشرة والقيوع الشعاب دان يالشحرة وقض_اياه 

اكعبة.وهو من بشيء ا< 

ا؛اكاعور قيل إر واستمع 
االيةأسأسنننأنا 

أراداكاعر أن الم_ابقة والأحاديث الأيأت ص لاث نندم ما ضوء على الأن تدرك وأظنك 
يهالشبه حيف وقد النية، وكيلك الناس، بم، افشا،سه عند يقؤق لا الذي بالحبع النية تشبيه 

؛:المعتزر ابن مل إلى واستمع الأقكار. وهي لوازمه هن بشيء له يومز السبع وهو 
ب1لعيدرةا1اه-لأل ثم سبشر وثد ام الحييوله ائمضت د ه

ودعنقلأكل اه فح يثثره شر كفاغالمريا و ييل
فقدالناس، من ااسلْلان لضي تكؤن الحقيقة قي واليولة لنمميام، اليولة أضاف فقد 

لوازمهمن بشيء له ؤرمر به الشبه وحيف كل في النقود يحامع الدولة بصعاحب الحميام شبه 
الدولة.وهو 

l ؛L؛الغيق  ٠٣عن ييسال أنك ~ دلك بعد ~ ليقيني  ،J ،،lJ__التصهريحيةفالأستعارة ؛
رمرولكنه به الشبه منها حيف فقد الكنية أما بشيء. المشبه إلى يشر ولم به المشبه فيها يكر 

منلك قؤدته بما أدكرك فإني مره، ا لك يييسر علبك الجواب يسهل دلكي لوارمه، من بشيً له 
لهالستعار ثلاثة: أركانا للأستارة أن لك بينت فلقد الاستعارة، أركان عن حدثدك عندما قبل 

ومعناه.به المشبه لفقل ؤبمما منه والستعار والمسيتعار وهوالشبه، 

بدلا لدلك الرئيس، العنصر هو إدن الاستعارة، أركان من ركتين على يشتمل به الشبه 
يدهي،المشبه حيف الاستعارة، قي الأحر عن تحظف منهما كل ْلبيعة لأن بينهما؛ فؤق من 

نرمزأن من ادن يد لا كان اثنمث، بركن،تي يذهب به الشبه وحيف ققْل، أركانها من واحد بركن 
منرنق۵ىا وكلمة رحناحإ قلوحد.فنا الكلام، من الاستعارة فقدت ؤإلأ لوازمه من بشيء 

. ١٧٢ص تخويج< ذقيم را( 
.A*/Sاوهن1ي؛ي اشعار شرح الهذر* نمحب أبو وهد )٢( 
.١٩٤، auAييوانه )٣( 
أنص عاتع ولا السببيآ علات مرسل مجاز أته تبل من حيثتاك وقد الهلال( رسقم ؛ قي؛٠٠١٠آخر مجان اُبيت وقي )٤( 

اإسقم,وهو اوارمه من بشيء له درّر به الشبه وتحيف بالإشسان الهلال فتشبه كدلاثر مكنية استعارة تحطه 

—١٨٠



ما-الأستىرةاصة>

ووكربه الشبه منها حذف التي ؤبمى الكنية الاستعارة معرفة إلى تقسك تتؤق ولعلك 

جنئحإه، )واحنص بواكيه: حيرا الأسان يوصّى وتعالى تبارك الله بقؤل ونبيوك الشبه، 
اذاعآينادِرلآتننضؤاالقد )و\رما وبقوله [ ٢٤زالإسراء انبين( س الذ؛ل 

ولامرما القد عآؤملكأسلأ\ن ١^ خيلثن ردانمُ نوكيلل، عل ١لأب٠ان 
1لأيتتي.هاتين مع وينقف [ ٩١ادك\أا نوة يعل من غزا، ندصش ك\لني ة$رُرا 

أوماالضيوف من يعرل وهوما الغرل بحاتب مرة استعملت رالنقخر،ا كلمة 
يففهو المائية للأشياء حقيقة ستعمل التقصي أن تعلم وأشن الأيمان، بجانب ومرة سبهه، 

تقريقفي وضع لأنه له، وضع فيما استعمل ع-زله\( قثت ئش زرلأكؤرا تعالى: قوله 
بمنَبجَبملط()ولأشر\ الأ'ية!ص في اثسالها وحن الأدية< ايء 

الأيةفي الأسعاره أين ولخن؛ ~ ت*ام كما ~ ماديأ شيتآ رس،ت الأيمان لأن مجازى استعمال 
ا!كريمة؟.

بجامعبالحبال شبهت قدأ ان الأيمأن نحد 1اكريمة الأية في ا!دخ!ر تنعم ونحن إننا 
رمزناوقد رالأيهازإ، وهو الشبه وبقي )المال( وهو به الشبه حذف ثم < منهما كل قي را1ربْلإ 

لوازممن الحقيقة قي الاقض لأن النقض وهي عليه' تت.ل صفة !< أبقيناأي لوازمه من بشيء له 
تنقص.التي فهي الحبال 

وحيفيالحائر الذل شبه وتد ي نذلوا أن الأبناء الله أمر فند الأولى الأية أما 
وهوالخريمة الأية قي أحر ؤحه ؤبمناك الحناح، وهو لوازمه من بشيء له رمزنا ولخننا يه الشبه 

ساءإن يعد فيما عتها حد.يدا وسئذول.ك وصدريحيةأ الاستعارة فتكؤن يالحناح الحائب يشيه أن 
الله.

تدركاولعلك حمس«ر على الإسلام ®بني وسلم؛ عليه الله صلى الغبي مل إلى واستمع 
ودعائمأركانا للبيت أن فكها بالست الاسهلأم شبه فقئ اسمتعارة، هده أن ميعوية ولا عناء بلا 

صمفاتهمن شيئا له وأيقيا البيت، ؤبمو يه الشبه حيف ولكن الإسعلأم، فكذلك ، عليها يقوم 
كذلكواستمع البيت. لوازم من البناء لأن البناء؛ وهو لوازمه من بشيء له ر.ْ-ذدا أي الجوهريه 

. ١٧٢ص تحريح< تقدم راآ 



اتاوشا.صر  J[^iإر واستمع الشبه، 
بالمرداب النى علوعضت ؤردا ؤسفت نرجس من لولوا ثامطرت 

والخيولبالنرحس، والعيؤن باللؤلؤ، الدمع شبه فقد استعارات: خمس البيت ففي 
بالبرد.والأسنان بالعناب، والأميابع باليرد، 

اتالش،سر مريء ا قؤل الاستعارة بديع ومن 
هيخوالآواف_د د فيوسمد سا وكاتاني فوالْلير أعندي وقئ 

قييوضع ما هو والقيد قيد، بأنه وصفه الفرار من الصميد يمنع سريعا فرسه كان لما 
فىفالفرس الأسيعارة، لملف كان هنا ومن الحركة، من اللقيد فيمنع الحديد؛ من الرجو 

القيدلأن بالقيد وعبر مانع كلمة تناسى القسس امرأ ولكن الفرار، من للمييد مانع الحقيقة 
الحركة.وب؛ي االس بثي يحؤل لأنه المنع هن أقيى 

أنرأيت وقد الشبيه، طرفي أحد منها حلف استعارات حمبيها التقدمة ا الأمظة قى 
منهاحذف القبيل هدا من اسيمارة كل يه. ايثييه هو والدكؤر الشبه هو المحذوف الْلرف 
به.المشبه بلقثأل فيها ممرح لأنه تصريحيه؛ سممي به الشبه ويكر المشبه، 

ااد٠شiي.ويواماواء )١( 
اافرسائنجرد: الطير، أءش-اس الؤكأت: .  ٠٤٦  ١٩ص إبراميم أبوالفضل محمد تحقيق التيس امرء ديوان )٢( 

يخرجأنه وائعنى الضخم، الفرس اا٠يكل الوحش، المياق، طل ائتسلخ إنه ؤشال الشعر، القصير 
القرار.من الصيو يمتع الذي الضخم ااسريع بغرسه — أثاشها من الطير حؤوج تبل ~ عبكرا 

—١٧٨



اتتشسبماتثاك

^^|رعحمةواتكتيةالاستمالة 

الأست|هادة١- 

هما|1س،ديه طوفي أن عرفت وقد طرب' أحد حذف تشبيه الاستعارة أن تبل من عرفت 
قولهميلا حد به■ الشبه يكؤن وتارة الشبه يكؤن تارة إدن الحيوف فاللرف يه، والشبه الشبه 

قيلمن عرس كما ~ الملريق هو والمعراط ٦؛! لااقاتحة ادسقيعرآ ألمراط )اهاوا سبحانه; 
وهوالشبه وحذف منهما، كل قي الهدف إر اكوصيل يجامع بالميراْل الدين شبه قد ف— 

ألتمهمراركأبأنبح—من رسمِأللخ سبحانه; قوله مثلا وخذ به' الشبه وابقي الإسلام 
ياكاامات•الكفر شبه فقد ١[ ]إبراهيم اشر( \لي الظلمات من الاس كخرج إلنك ارِمم 

االتنبىر قؤل مثلا وحذ يه' الشبه وأبقى الشبه، وحذف بالنير والإيمان 
المحابامعي إن إليك فئلت مقلد_س_ا ئ وقالمحاب لي مرقى 

المحاببه ييعني الأيل الشطر في الأولى الرة هرت؛ي: المحاب كلمة ذكرت فقد 
ذلكعلى تدل التي والتيينة الكئيم الملوح به الثانييبمي الشهلر في ١^١٧ والرة الحقيقي، 

زالتنبير قؤل إلى واستمع الحسي، المحإب معه يكؤن أن يعقل لا لأنه ر٠عيإ، كلمة 
ولأنج__لأثام_أتتماف_هالأح_دننوه اابدر مسى ص ْثلهي أر ولم 

دكوقرسآ المشبه، حيف وقد الآام4ل فى به مشبه رالأسدا و رالمدرإ من فكل 
الالأسد ولأن يمشي، لا المدر لأن ااد1دي اكطر في رتعانقها و الأؤل، اكطر في رهشىا كلمة 

تعانق.

وأصل[ ٢٥ل1افساء من١فرا العنت خيي }ذلك تمالى: توله إلى واستمع 
شهوته'مكابدة في الأسان يجدها المي المشمة ااكريمة الأية في به وأريد العقلم، كسر الثح؛ 

وحيفالعظم، بكسر الشقة شبهت فقئ منهما، كل في الإيلام بحاْع لأية ا سياق عليه يدل كما 

يرموسلوهاالأمير إلى يتنلر بان المسحاب يأمر أكنها، سعتى ؤإلك: ققلنا:رجعناf  ٢٧٢ص 1 اكبى ر١اJيJان 
•مشاه إلى مغيعرا الممحاب معار حتى الأعير جؤب مي •بالغة السحاب هن الناس سجو كما 
.٩٧ص وهوانه،^٢٠ )٢( 



تشتمونأن اكري قأننكا ث الأفاق ئرو ئزلئز 
ايو1ثءه'اةضنئس1ي ! نمقنكز 

تتتبلهمفيجعل الخييف ثرض مظْا أولداوتهم العاداتهم تعرضهم جعل فقد 
العقرييتيل عنهم• >^ ناخر؛١٠إن شتمهم كراهة لاضف اقري بتقديم ا1تعحيل بمثابة 

؛:وت0دمر نيبان طى وعبس لخامر طة( )شعب يوم في عامر بني طيف "بارقي 
تخابنكأاده_مل تْسم وجافت  L،^LjJئبغى رحمت وند 

رمؤرا باادم^ٍف^ ات سيمعكا ه أدعمصتسذا^ءا لنا سائرا 

حاؤراكمس مْللع ا لدينصبوح م قراهولكن سيئا ئئرهم ملم 
ثوابتستنوت نشى كأتك_ان كئ1تج ااش_تىق فّ إ وثنن

بييجمع الشاعر لأن دلك والجمال، ااه1ر1م< في غاية الأبيات في التهكميآ والأستمارة 
تقديممن بد لا وكان وعبس عامر بني من الأنوم ضيافة في اكو بات فقد والمنبوح الضيافة 

ذاقوااكي والغدك، الحرب كتائب صبوح سؤى الشمس ممللع عند قراه كافي وما له، ، ٥٥١١
لضربوأاهاربون الماء، بسماع ؛تسقن عامر بنو فيه اللي، الوقت مى والتنكيل، الوبال منها 

التهكممن حد أقممى يالعنى ليبلغ الأستعارية الممؤرة إلى تنضم المعؤرة وهده الدفوف، 
لعميقءر قؤى انفعال عن الأٌساس فى المعايرة والسخرية 

أتدامها.سلمى: أركان النبيل، أو الاهن ص الحامض حاني؛ الصياح، في سرب ما الصبوح: ، ١٤٤©/ااغو*د العتل را( 
٦٤- ٦٣ص الأسضارة فن )٢( 



تريدو1كنك شيئا تدكر أن |ى تدكر، ما بضد اكيء عن حدي1ك العنادية الاستعارة ومن 
وتريدسمسما،٠ ءرأيت كان واكدر، اكققه أي اكملح سبيل على يكؤن قد وهذا ضده، 
سبيلعلى يكلن وقد جبايأ، ونيلي ،٠ أسداو»رأيت بخيلا، وتريد حاتما« وءرأيت سوداء، رنجية 

إنمااايشارة أن تعلم وأتت ٧[، ان زلقم ١^^ بعذأب رم،شرآ سبحانه: قوله في كما التهكم 
هوما والراد ا، ٤٩زاادخان أدردزالك،،َا انت إئك رذق سبحانه: وكقوله الخير، قي تكؤن 
يعرلأنت زاظئآ له؛ وقولهم شعيب توم عن سبحانه يكره وما الومثر، هدين ضد 

محتمرؤنين(اناكمران نسايامرأكزه )ئل سبحانه: وقوله ؛، ٨٧زهوي 
•العربي الشعر في الاستعارة هده كثرت وقد بهم تهكم زمحاكمِا تعالى: فقوله ؛، ٩٣زالبقرة 

المعاؤي:أحمد الدكتير يقؤل 

سماحةنزل ما تممؤير في ملهب كل الحاهليؤن الشعراء لهب التهكم اطار *اوفي 
منقليبهم في ألقى لها الْلير، وجوارح واسماع للفساع جيرا بعده صالوا قتل هن الأعداء 

محبممياعدائهم يفعلونه قؤبمهم كان ما الح-اهليون الشعراء يصمؤر ولكي هاربين، ففروا رعب 
لماوتهكم شماتة في الكاس سمتعييؤن راحوا الضارية الحامية اأحراوب هذ6 نيران س1لونهم 

بلؤنيحصميها بما ؤبمشقوعة الأحيان، أكدر في مرة اياها يدبمونه ؤإيلأم قتل من عدوهم يلقاه 
الجرعات.مكؤوهة أو الناقع بالميم مملوا أو كالنار تكؤن لكن النكال ألوان من 

محمرةالصباح غارة تشبيه أي التصبيح يدكيؤت مستعارة الكاس كنوا يل لم و1ن وهم 
شبهواما فكئيرا ذاك أو هدا تركوا ؤإذا ايياحرة، التصريحية الاستعارة سبيل على الصباح 

بيابمريؤن الأحيان بعض وفي تهكما* بالقرى يه التنكيل عن وعييوا بالضيف الغير العدو 
متعاقبة.أييات في والقرى التصبيح ميقرة المدقرتتي' 
بحانبستحدمن تراهم ؤإنما يعبنها، الصميرة هده على التهكم أمر ،قضير ولم هدا 

العارك،ساحات في يه الالتحام أوقات في بعيوهم تهكما والمعانقة التشديب استعارة داك 
منالنوع هدا وكأن الحرب، شعر فى ؤردت حميعها التهكمية الميؤر هده أن بالذكر وحدير 

تمالفخر' وصرقJة االذاسبة٠ لدقة المعؤر من النوع لهدا ح،ريانا واحسن ميدانا، الشعر!مد 

ا.نكرتاار التي المعؤرة هده في منحضعرا يكؤن يكاد التهكم محال رأيت إنيي 
ا:متهكمار فيقؤل بكر على بها يفخر أبيات في الهمى كلثوم بن عميو يستعير • ٠٠٠

. ٥٩ص الاستعارة فن ر\ا 
الميخؤر.بها ققسر اكي اكيخرة و11رد1ة: I  ١٢٥—  ١٢٤ص ميزتي العلتان شرح ( ٢١

١٧٥



تعار:الاه كتاب من رمثاك المسوس، به نشبه أميلأ _L4 بحيث القلهؤر من العقؤل كان 
مأفةلأنه أمر فالطغيان [< ١١]الحانة ا-إواروة{ ■صلمآ'ةرنني أداء طص نا زاة 

وعرهاناء ارتفاع له واالأأثدار االستعارأ وهو الأعتدالأ حد عن وخيوجه تكبره يعني ااإتسان 

٦[(لحانة ]I هارصرِطسة( ميح يانلكؤا ءاد )وآما سبحانه؛ قول، ومنه ا وهومهسوأسر 
َء م  َ

قولهوكدك وهوأمرمحسوس، ااريحأ شدة والستعارله معتؤل، وهوأهر فالعتومستعار، 

لهتعار والوهومعتؤل الأينار فالستعار ٤[< ]محمد اؤيارهاآ اِلرب تهع زحز سيحانه: 
قيس؛بن ميمين قلل وكذك محسوسة وهي الحرب ألان، 

ٌراذكوحيلأ ْل__والا رم_اح_أ ر،و__ا  Ijjlللحر>_، ددت عو! 

للأستعايةاتثاني اتتقسيم 
الطرفنلأن ذك ىلذاقية< صادية إر — كذك — الْلرفان حيث من الاستعارة تنقسم 

|اله،سحانهقؤل مثلا حد وفاقية، فالأستعارة التقاؤهما أمكن إن له السيتعاروالسيتعار أعني 
فهديناه،خأالآ كافرا كان أومن والتميود [، ١٢٢رالأنعام داحببمسا، ميتا كان زاؤمن 

لا؟أم الإيمان مع الحياة تحتمع أن أيمكن رى والإيمان' الهدايا له والمستعار الإحياء ايييتعار 
ادنأحد، ينكره لا مما ذق إن واحد؟• شخص في الوصفان هن'ان يجتمع أن المكن من أليس 
وفاقية.الأسيعارة هده 

السعارأن عرفت< وقد [، ١٦]البقرة ي١لهلىآ الضلالة )اشتروا سبحانه؛ قوله مثلأ وحد 
ذقإن بلى، معا؟ له الستعأروالستعار يحتمع أن يمكن ألا الاستبدال، له الإشتراءوالستعار 

ومستبدلا.مشتريأ الشضس يكؤن فقل• همكن، 
بقولهله ونمثل معا، ْارفاها فيها يجتمع أن يمكن لا التي فهي النائية الاستعارة أما 

قولهفي أن عرك وقد [• ١٢٢]الأنعام فاحسا، سا لكن رأؤثن ال،مابقة؛ الأية في سبحانه 
تعار؛قوله في وهي عنها' نتحل«ث لم أحرى ا،عيتعارة الأية قي بقيت، وفاقية' ا'،،تعارة احييناه 
وصيفالضلالة لأن يحتمعان لا والضلال واليت رااضلألإ له والسعار مستعار وهو رميتا[ 

مااعتبار علاقته مرسل فهومجاز موته بعد بالخيلأل وميفناه إذا أما حياته حال في للثيحص 
كان.

اوو4.شاء إن القران قي الأسمارة عن حدسا عند تفصيل •ريي لهذا سعي  ٢١١

—١٧٤



لامعقؤل،الحسوس استعارة أعني اكوع• هذا في هنا تحده ما وهذا دائما، الشبه هو !ه 
الشبه،هو المستعار!ه أن عرفت وقد معقؤل، له والستعار محسوس، — رأيت كما ~ فالستعار 

ألظئاتمن الناس ضزج إليك اتزص )كتاب تعالى: قوله ففي به، والسعارهوالث،به 
والكفرمسيعار والأقر الخللمات من كلأ أن راين قبل من مر الذي ا ١ زإبراهيم لنيِآ ار 

باكؤر،والإيمان بالظلمات، الكفر لشبهنا تشبيها نتشيء أن أردنا ولو له• مستعار والإيمان 
٠— ترى كما — بمحسوس معقؤل تشبيه وهو 

ا؛الحماسوةر بيت ومنه ~ كيلك ~ كثير الشعر في وهو 
اؤوحدانات نراهإليه ْل_اروا لهم ئاجذيه لي ابالقمر إدا قوم 

قؤلؤمنه هعقؤل• وهو العيوان له والسعار محسوس' وهو الخالب نو السبع فالسعتعار 

ناكف؛بئإوصزنف1 نْنبك بمدّ الك من 
ابنعْرو قؤل ومنه معقؤل، وهو العهد له والستعار محسوس' وهو الحبل فالستعار 

V؛:
ادن__اين مادة مثا وشيبنا متالجس لأب ك رت هومد 

شجرةوهى القيادة فالسثيار ، وشوكها أعصيانها قْلع والتشذيب القياد، شجر والقنادة 
وهنه. ؤيتارعنا منا يقرب من وشوكة قوة اضعفنا أي والشوكة القوة له والسمتمار محسوسة، 

ا;معخرار أخاها اكتساءترش قؤل 
شع—_اب—_ين يحلظه_ا طيء ح__لألآ اوم__ى أبو ى حلممد 

معقولة.وهى النفس حوانب له والسثيار محسوسعة، ؤبمى الشجرة شعاب هو فالمسيتعار 

لحسوساسول استعاق ا رابعا 

إداودلك ' نادرا إلا يكمحن لا بالعثؤل الحسوس تشبيه لأن سابقه من أقل شك لا ؤبمو 

.٦٢\/.الساسة )ا(ا.يوان 
أيالحي( )كلاب يدايآ■ وفي بالإنس' دف-علأ ■لا الجن كلاب رهبينا يتؤل؛ كأنه كرهت' هرت؛ ■  ١٢٣ص لعلقات )٢( 
.٥٠شم 

. ٤٨ص  ١٥٣كد1يات<نمعيدة )٣( 

—١٧٣







اش،شاء إن بعد فيما عنه نحدهش أحر وجه لأية ا وقي بالحس• يدرك لا الوت و الرقاد من وكل 
الغيظ،مالستمار A؛؛( زاللك العيظ{ تمرمن )ك\د جهنم: وصف في سبحانه قوله ومنه 

تعالى:قوله ومنه معتول< 1مر وكلاهما العمياة من انتقامها في النار، حالة له والستعار 

jLtl[. ١٦التهلنَ.ضى(  iU ركLتJالأشتراءواا
زبن عميد قؤل ومنه معمل• وكلامعا الاستبدال 

م_^_^اوحولوم—ك ح—وو_مأ مممدك رسال_ه —ي عن أبن—غ؛1—يصن—)ن !لأ 
فيأصيل ،• j^jعارض مجده أن أي قديم، لؤمه ؤإن حادث مجده إن يملل؛ أن يريد 

معقؤلولكدهما الجد حيوث له والسعار المؤل، فالستعار حؤل، عليه مر ما والحولمإ اللؤم' 
ا:الخنسياءر قؤل ومنه 
ربحولا منلأم سه ا هلوليس ه نحافأن شده__ا ي فجنك وفد 

العقولة.الامؤر من وكلها والغضب ء ااصأفا لحالتي مسيعاران والحرب فالسلام 

 iالههسوساسعايه ثاتثا

أيهةل'حؤا رآرحبتمرأن سبحانه: قوله فهئل للمعقؤل' الحسوس استعارة وأما 
ةَترزأنو,مل

فالستعار[' ٤٢١ زالبفرة الد ان"ضر ألا متى معه آمنؤا وافي،ين أزسول 
دعوالأنبياءوالومضن يلقاه ألذي والحرج( )الضيق ة والسعار محسوس' أمر وهي )الزلزلة(' 

منؤنمل الش من قنؤاالأ؛نل اس\ عتهر؛امحلآ )تمت سبحانه: قوله ومنه أمرمعمل 
رالعونة(وهو له والسعار محسوس' )الحبل( وهو السعار فإن [' ١١٢عمران وآل الناس( 

الأيام.هده الساماز( مع لواقعهم دقيق تصؤير وهي اليهود' مي تزلن الكريمة والأية ؤل' معق
ولكنهمكاه' اكاريخ مدى على واقعهم ا وهن• بهم' أحاْلت أي داتما؛ الذلة عليهم ضربت ماليهود 

أتىما الإبل: ض والتارح حيل. عف أتى ما حو^يأ ٢١٩ص الأولى ْو اامناءتتي ' ٢١العتوص ابن / البا-يع )١( 
ؤبمتأصل.تديم محيمه أن أي سنيا خمس عليه 
.٩ ص ١  ٩٦٣بييوت ط ء لختسا ا ن يرا دإ 

 —٠١٧٠



ا:ءْرور بن بشاقة قؤل ومنه )٩( 
صليلاها فيلاثواقمسبث رى ئموصوئه داممد سم ومن 

محسوس.وكلاهما لسرد الخيوط سج استعار حيث 

ا:اكبىر ضو لمصسوس ^^^وس 
ولأمحالحيوي به د ترير مْلرحيلا الحلمط رم عأن الحد في 

ممسوس.وكلاهما الدمع له والسيعار الطر، فالسعار 

وعجمكنانته تثر أمير ا>وإن الحجاج• مهمل للمحسوس المحسوس استعارة ومن ( ١١)
الرحال،له والمسيعار المهام، فالمتعار بي((، هرماكم عودا اصلبها قوحدني عيدانها 
ممسوس.وكلاهما 

اتاادارمىر مسدكين قمحأل الخحسوست الممسوس استعارة ومن ( ١٢)
ئئإذز|ل ة تطبي ^ ث والم_ذ اتِ لحاف لحافي 

عيهجوف س1ده ئئسي ونعلم القرى من الحديث إن ه ديحا 
النوعهدا وأمظة محسوس، وكلاهما الجميلة، الرأة له واكتعار العرال< فالمتعار 

لك.عثيه دكرتاه فيما يكؤن أن وترجوا كشرة، 

تل4عقوواامحقول ثاتيأااسع1لآ 

[،١٥٤]الأعراف مرسى عن حأد }ولما سبحانه: بقوله لها ونمثل 
قولهوهنه بالحس. يدرك لا معقؤل وكلاهما والدهاب، الؤوال له والمستعار المكون، فالمستعار 

الموت،له والمسعار الرقاد، فاكتعار [، ٥٢ريس ^ ٠٤٧٤^من حسا من ويل، يا }،لؤا سبحانه: 

رمم،_اعمةا،حاتتين سحت أي موصوط: اادىJع، يريد داؤرد: نسج ، ١٠رقم سسيدة  ٠٥٩ص شليات را( 
المابس.اكيء على المعوت 1كدايلت 1اقاْلعة، المييوف 

والخليطالحبيب به والمراد ؤيعاشرك للث، sJيخاالأي والخليْل عرم ان لأجل أي عرم■ أن /  ٣٤٩ص ٣* ج ديدانه )٢( 
ب<تخصب أن سا0 من والمْار نضرتها، وب,هاب لحميا وتحير شحوبها الخد: ومحؤال واحد، أمرهم الدين القوم أيضا 

أاعشب,الملادؤيخخر 

•٠١ص ديوان، )٢( 
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وتبعاعقلمأ، رالاخر حسيأ احدهما أو ءقايين1 أو حس؛ي، يكونا أن إما ااْارْيرا لأن )أ( 
lll^ ، كذ1ك.عقلمأ او حسيأ الجامع يكؤن قد

ستقتي.أوغير مشد؛يا، يكونان: قد كلهمإ حيث ومن )ب( 

تارةك الستعار يكر وقد تارة' السعار يذكر فقد وعدمه ذكرهما حيث دمن رج( 
أخرى•

مركبيا-أو مقرئين' يكونان وقد رد( 

يحتمعان.أولا واحد شيء في احتماعيما يمكن وقد رم( 

ولاهذا يلأنم ما يذكر لا أو منه' الستعار أو له< السعار يلأنم ما هعهما يذكر وقد رو( 
ذاك.

يحتاجحاميا أمرا يكؤن وقد ٠دتذلآ أهرا الجامع يكلن قد الحاْع حيث ومن 
وتنمييلأ.شرحا ؤإلمك ااتقسدم حشات هى تلك تامل. إلى ادراكه 

ثلأستأهادةالأول التقسيم 
الآقسامإلى أوبالعقل بالحس ادراكهما حيث هن الطرفيي باعتبار الاستعارة م تنق

الأتية:

Vjl : يكؤنقد والجامع محسوسي هارغاها كان إذا لحسوس: محسوس استعارة
*عهليا أو ح^،سا 

عقليأ.إلا الجامع يكؤن ولا الطرفان كان إدا معقؤل إسعارة •' ثانيا 
,عقليا له والسيتعار حسيا السيتعار كان إدا وسا كقولت محعسو،س 

حسيأ,له والسيتعار عقليا الستعار كان إذا ودلك الحسوست معقؤل اسثارة راوع1ت 
ذلك:بيان وأايك 

ثهاtالمحسوساوتبمثل الحسوس استعاق أولأ، 

ا،لوج،فالسعار ؛ ٩٩رالكهف يعص{ ش بمج دقزكنآ؛عضهمرئنذ سبحانه: بقوله )١( 
ََمح 

واضلرابالماء موج من كلأ لأن حسيان وهما ومأجوج، يأجوج اضطراب له والسعار 
كذلك.حسمي أمر الحركة وهو بينهما والجامع بالحس يدرك القوم 
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يجلببما الممؤرة وترئح الباكة، القحيؤي، لأن دلمل، بها لهم يتم لا هؤلاء بها استدل 
لميأ.محارا الاستعارة كفين مع يتيافى لا وهدا الشاعر ؤييير الانتباه 

أنهإلا الرأي، هدا منه يفهم الإعجاز دلائل مي ~ النه رحمه ~ الأناهر عبد الشيخ وكلام 
إليه.ونميل نرجحه ما وهو لغؤي• مجار أنها على البلاغة أسرار كتاب في استقر 

أمراتكفين قد القرينة وهده قرينة من لها يد لا الجاز ع نوا ا من نوع كأي والاستعارة 
السابق:كالقؤل وذك لفظيأ، 

٠اكمس من تْال1دى مس ش٠ 

النوعمع.لكلا الأمظة من كشر بك وسيمر السياق، من يمهم معنؤيأ أمرا دكٌن ومد 

اتجا٠عهيالأستعاق

تسبيهاالاستعارة فى الشأن كان ولما التئيبيه، أركان أحد الشبه وجه تدكر أنك ريب لا 
نوعالتشبيه بينها يكمحن أن بد فلا عرفت، كما طرفيه أحد حلف النفس مي مضمرا 
فىولكننا يهأ يالشبه الشبه أحاه من الحق الدي المعنى هو التشبيه في الشبه ؤوجه مماظة، 

وحدأداحينما رعلأقةا اسم عف، أْلاهنا وهوما رجامذا نسيسه آحر، اسيما نسيميه الأسييعاره 
وأقسامه:المحار عن 

التالية.الأمفير من فيها يد لا الاستعارة أن تتبتُن هدا بعد 

الاستعارة.أركان وهده منه والمستعار له والستعار المستعار رأ( 

السياق.من مدركة 1م بها معنؤية أم كانت لفثلية القرينة: 

له.والمستعار منه المسيعار فيها يشترك اللي الجهة ؤبمو الجامع* )٣( 

املآست|هالآاقسام 

تقسييماتللأسمتعارة فإن محدلفة ياعدبارات قبل من الشبيه قسيمنا مد كنا ؤإدا 
فائدة.وأكئرها شأناf باحْلرها لك نلم أن الله شاء إن ؤبمينحاؤل متعددة، ياعتبارات كذلك 

تعدة؛اقسامإ الاسدعارة تتسم ايلوفان حيث فص 
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أنؤيمكنك به، الشبه لقثل — وهو ~ الستمار وأن به< الشبه معنى هو منه السعار 
أركانهامن _ Li_Vlإنه إي الأسدعارة، في به الشبه أهمية وهى أخرى قاعدة ستنتج 

علىواحرمؤ، له، الستعار وهو غقْل< واحدا ركنا إلا فلمس الشبه أما منه، والمتعار الستعار 
بعد.فيما لها لاحتياجنا الأناعدة هذه 

عقليآم هجازمموى لأسع1دة ا٠ 
لأنذك اابياني؛ز(، جمهقر يرتأبه ما وهدا لغؤى• مجاز الاستعارة أن قبل من سثنالث، 

ؤيدعىآخر، معنى إلى اللغآ وضعته الذي اللغؤي العني هن السعار فيها ئقل الاستعارة 
كانالعقل فان الأسان على الأسد .؛ ٠١٤أطلقنا حسما لأننا عقلي، مجاز الاستعارة أن بعضهم 

عقليامجازا تكن لم لو الاستعارة بان هدا لقولهم ؤيحتجؤن الاطلاق، هذا في وتدخل شأن له 
ذكفي يكن لم لغؤيا مجازا الاستعارة لوكان،ت، هذا; ومعنى يلأعوإلى؛J__،، ما فيها كان نا 
نثؤل؛فحينها آخر، لعني الاغؤي معناها هن نقلنا أننا نعرف لأننا الغرابة إلى يدأعو ما 

رااشمسا٤!،^ أن نعلم لأننا الغرابة يد>عوإلى ما هذا في حسناءفلمس وتريد »كلمتاشمسا«• 
لكننا— قيل هن قلنا كما — العجب يدعوإلى ها ذك في ولمس حقيقي، غير استعمالا استعملت 
للعتلكان عقلي مجاز لأنها إلا العجب، هذا ولمس الاستعارة، هذه مثل هن يعجبؤن وجل,ناهم 

فيه.الأثر كل الأتر 

الشاعر;قؤل إلى واستمع 

يثفسن مي إلب احنمس الثتسس من ني ظقن، ثام
سالسنمن ني ئئلللس شمعجب، ومن ئئلقني ت، ئام

الأخر:وقيل 

قمرالى علايراره  JJئ فغلاف بلى من وا نجيئلا 
مجازاالاستعارة ولوكانهت، الشمس، من تظلله شم،مأ أن ص يعجب الأؤل فالثياعر 

الأميرمن لأن لأعجم، ذك حين داعي دلا ااْللءة< بهي ان اسميئللله الذي أن ليرق لغؤيا 
يخاطبهملن يبين فانه الثاني ااق،اعر أما السمس. من آخر انعسانا انس،ان يثللل أن الهلييعية 

بلىص تعجبء.ا لا ينيل؛ الإنسان' جم يلي ضيق تدب والغلالة غلالته، بلى هن يعجبوا لا أن 
بهيانسان أي لغؤيآ استعارة القمر ولوكان الشر، على أنراره نر قد المملوح هدا فإن ثوبه 

لأمسإذا ~ يتولؤن كما — ااكت1ن يبلى إنما هرة، لأؤل يلبسه الذي الثوب ليبلى كان  ١٥الهللية 
التيااتعجبإ قضية بأن خبير وأن،ت، فلا، الإنس—ان جسم ملاصيمة عني. أما الحقيقي. القمر 
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الأسع1لآن اله 

ثلاءت;أركان عاى تشتمل أن من استعارة ]كل يد لا 

ادت1ر.)ا(
ك.المثار )٢( 
منه.المتار ر"آإ 

دلاثلأن الحمسعة وعتاممره الحار ا تعرد،ا عتد لاث مما ذكر على تكؤن أن وتود 
المتعارالاستعارة* مي ١^؛< الأركان هذه تفهم كيف ولكن * هنا تريده ما معرفة على يعبنك 

ار^^^ ١١ارحس زسمرالد ااكرJمه: الأيآ النثلرفي لئنعم والمتعارمنهأ له والمييعار 
ن0ش\وبط\شمضَصسَختار 

ؤلكلاكدراط< ااتقر< |اظ1م1ت| ثلاث، اسعارات ااكريمة الأية هذه قي ^ا< ل|ور|هدم ا-لنيرآ 
ااديانتؤإليك الثلاثة، أركانها هن6 من 

أنبد ولا رالكفرا ك: ار والمثيرااقلاماتا« الممتعار: الأولى؛ الأسيعارة قي 
^-4من قيه بد لا بأنه المحار، تعريف عتد ]ك هكه يما وأدكرك منه؟ الميتعار فأين هنا؛ تسال 

هناوالمييعار ثاتيأ، قيه اسدعمو0 اللي والمعنى أولأ' الكلمة له وضعت اللي المعنى ومعتييث؛ 
أنبد لا راJهللماتا لغخلة إدن ومالكه؟ مهاحبه من إلا الشيء ستعار وهل را1ْالماتا، 

منه.المثار هو ادن الظلمة فمعنى له، وشمت الدى معناها من تمكيرها 

أمارالابمان(' له* والمييعار رالنؤرا، فالميتعار؛ الثانية، الاستعارة في هدا ومل 
كلةففي الثالثة الأسيعارة أما رالنقرا، كمة له وضعت اللي المعتى فهو منه المستعار 
الذيالمعنى منه والمتعار رالأسلأما، له والمأتعار رااص_راْلإ، كJمة فالميتعار رهدراْلا 

ر|امءراطا.لكلمة الرب وضعته 

شمسمن ألعجيأت مولنا: في الأستعارة أركان تستنتج أن يمكنك سبق ما ضوء وعلى 
يديه(٠<يكلتا يعهلي بحرا و٠لعردت مليه(،، الميحف ؛مييء أسدا و»رأيت قمرا« بيمينها تحمل 

لهاشممتعار أما رالبحرا، رالأسدإ، رااشهسا، كلخاتت الثلاث الاستعارات هده في فالميتعار 
العربوضعته اللي المعنى هو' منه والمتيار )والجواد(' الشحاع(، روالرجل رفالحسناءإ، 

السبعدلك وهو رأسدإ وضعوه اللي والمعنى المعيوف، الجرم دلك وهو رارشمسإ لكلخة 
الأرض.من المائية البقعة تلك وهى ربحر( لكلمة وضعوه اللي والمعنى المموف' 

وأنالشبه، هو دائما له الميتعار أن وهى القاعدة هده تدرك أن هدا يعد ؤيمكنك 







)ا\(وظلايناكزراا:
دانميسلأل الهم سثبسر د ونام المعييوله ت ايعممد ف

اكمدكان لما ؤلكن الهلال، صعق ارسام أراده والأي ، Upl_i^؟يكؤن إنما والمقم 
علاقتهمرسل محار فهو الجار، هذا ميح اكعف، لي سببا الميتم وكان الميقم عن سبيا عالما 

اوسةرأا

.rri\/سيان . ١٩٤اكناثي . Av/rسوان< )١( 
■الأه شاء إن سعريه كا — الاستعارة باب ص الست* يكؤن وقد )٢( 
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ا؛عطيآر جريربن قيل دمنه )٢( 
غصاباكانوا ؤإن اه رنيننور ار۵ري داء الينسقط 
كانت Ijljارنبات< هو يرعى فالأي الجاز، قرينة ودلك رعى' لا الم،ماء أن المدهي ومن 

٠فى هلهه ا سدا ء طعا كا 

سرةرم:وتأل )٣( 
يمح—رمااص_ا م علاJكريم لمس < _Lj\1شوم دا1رمم هثيككت 
علاقتهمرسل مالحان ألقإب، لمحاؤرتها ي_اادياب عبر ؤإنما حسمه، بالرمح شككت أي 
الجاؤرة.

)1(ق1واينالزتات:

-انئسنغاه عينالكرى د بعيه امالنساريا الملنل راى من ألا 
وأرادالحل أطلق للدموع، محل يسيل اللي هر اكْع لأن < دمعهما ب1لعيتارا يريد 

الط،ةرآلعلامته مرسل فالحان ااحاو< 
)ه(رق1لااشاص:

منم__أأ؛؛إ نا' اكرادي،ربمث ر6 ولأبم1ثضنننئ
مرسلفالحان الحل، وأراد وهومعن _>_ IIمي الحال ياْللق معنأ قبر على  LILIأي 

الحالية.علاقته 

ا:^ إبن مي الوني اوس بن معن ومال )٦( 
اسرمده وساعاسن_د _^ا ثلنوم يكسل ءه ااارمان^|عثمه 

هح_اانا_^ي-ال ئ l_L^اانواد_ى ئقلم شيلث وكم 

.٢٦٧٢انمدة )١( 
مطتته.من واوبي،0  ٢١٠ص ديوانه )٢( 
ليهينال إذ عظي، محار أنه يبيوكا والذي مجار.رسل، هذا أن ~ الله رحملأّا ~ الواضعة البلاقة عماحبا ذم رآآ 

ملإ؛،وموجهه.ص الكأس( ااوادي(ورلاض  JUفي).اسل 
اربيع•زمن فيه ينام الدضع الربع؛ غيده' سار المهابة ؤبمي غائية: جعع النوادي: )٤( 
٠٧٢ص ديوانه ره( 

١٥٩ت===ت==^^^^^^:==^^==تت=تت==تت==^ 



رٌوبمن أرسد\ زنا تعار؛ قال هومراد.  II!(ة اااستعهاة تكؤن وهوأن الألبة؛ ~ ٩
تعار:وقال شة، < J1— نعلم كما — واااسان رباغتهما> والمراد ٤[ زإبراهيم ئؤمه{ يلمان إلا 

ر)اجعل الأية مضى لكن إذا وذلك [' ٨٤]الشعراء ألأحرُن{ ثى صدق لسان ر روا:ءعل 
تفسروقد سببية، اكلاقة فتكؤن ف" سببا بكين أن ييمكن له' آلة اللسان لأن حسنا[ ذكرا 
الأيةلأن وسلم وآله عليه الله مطي الرسؤل المدق يلمان يراد أن وهو آخر؛ تفسيرا الأية 

فىجاء كما دعائه ومن وسلم' وأله عليه الله معلى إبراهيم أبينا لسان على محلين الكريمة 

يكؤنفيالتفسير هدأ وعر [ ١٢٩]البقرة ذيي4رِرّءّرلآسهر( ؤايعث دخ ؛•؛ iiكتاب 
الجزءاستعمال ؤصح الإنمان، من جزء اللمان لأن الحذئية وعلامته مرسل مجاز امآية 

٢.اادعوةر وهوتبليغ أجله من ذكر فيما المعنل عليه لأن هنا 
عرارائية اسم كاْللاق يحاؤره ما باسم المستعمل الشيء يسمى أن ؤبمو المحاؤرة؛ — ١ ٠ 

الماء،فيهنا يوضع التي التوب والمزادة؛ المزادة، تحمل التي الدابة هي وارايية المزادة، 
المزادة.الماء«ويربدون من الراؤية >>ظتا ف،دولون 

التمينعمنها يثلهر علاقة، لكل كثيرة وامعة المرسل، للمجاز كثيرة علائات ذكيرا وقث. 
ااكلمةإر فانظر الرسل الجاز علاقة تعرف أن أردت إن أنل، تدرك سبق ؤبمما ا، وأاتكافر 

والمعنىكانعت.يسييا ؤإن سببية' فالعلاقة ميسيبا المراد والمعنى ،،،بئر كاتت، فإن تعملة، الم
جزأكانت ؤإن كاية، ظاعلأقة جزأ المراد والمعنى كلأ كانت وأن المسببية، فااعلأقة سبيا المراد 

منارسل الجاز على الأمظة بعض الأن ، ٥١ولندكر الجذئية، فالعلاقة كلأ المراد والمعنى 
الشعر.

اصرص المرسل المجاز عر اط< 

)^(قالالمتنبير٣ا؛
.ااأع،_دد،نولا أعد ^؛ iL_ؤأ ف jLiIلن 

المسية.هنا فالعلاقة t فيها سبب فهي النعم تمتح التي هي قالبي 

لهذاتنسل سد ؤبميياسك ا1كلأم من الراد العني باختلاف تخدئف الجاز علاتة أن ؛ AJjiSJIالأية هده من وتدرك را( 
ااكلأم1نشاءاالبم.

اكم.لأبن شعب لكن والأي ااحتفي ااد،ف لابن الشونة والغواتد االه< رحمه السوطي الأنتان راجع ر؟آ 
.٢٧٤ديوانه )٣( 
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الانبيلهذا ىس < Ijjjllفي مجرمأ لكن إنما أنه تعلم وأنت [ ٧٤نطه ثحيى( ولا محهأ بموت لا 
قهوةوشربت الخبز' أكلت قد وأتت  ٠٠بيا و'اشربن قمحا«< »أكلت ،^11؛،؛ 

تالالمتيبل ني إليه يؤيل ما باسم المستعمل الشيء يسمى أن وعو يكلن؛ ما اعتبار ٦" 
)عؤ١كءفير{أخرى أية وفي [ ١٠١]الصافات )دبث1رآأ؛ئلأ'رِحفيرا تعالى؛ 

تعالى:وتال المستقبل، في الأمر إليهمأ سيقعل والحلم العلم' أن شك ولا [' ٥٣]الحجر 
ؤاتماكذلك يمن لا ولادص عند المولود أن تعلم وأنت [، ٢٧]نوح ألا )نلآ؛للرا 

اللكت ومن •٣[ ]الزمر رانحرِمئون( مثن )انك تعالى؛ وتال بعد• فيما إلبهما ييلل 
العنبهو إنما والمعمقر [ ٣٦]يوسف أأءمرخ_رح أرأزى زق تعالى؛ وقال يخاْلب• 

الخمر.إلى ّيؤدل الذي 

وتريدالحال اسم فنمللق المراد، المعنى في حالأ المستعمل اللفقل يبجن أن ؤبمي ٧— 
ه،رِم_ه\< ٧١رحمه رجوهه٠رش أييصث أمح،دن  ١٧١)^سبحانه': قوله مثل ؤذلك المحل، 

لماولكن الحنة، في خاليؤن أنهم الكريمة الأية من فالمراد [ ١٠٧عمران ]آل حامح،ونآ 
محلالعييين أحد يحل أن حسن الحنة، في ح'الة والرحمة هرممة، محلا الحنة كانت 

حيماالأمارش زإن تعالى؛ قوله وكذلكرئى الأخيى' محل الكلمتمت أوإحدى الأحر' 
فيها.وهوحال للنعيم، محل الحنة أن تعلم ؤأنت [ ١٣ر

[٣١]الأعراف )،'سجل( ٤٦زستمحرلءنرا آدرخلوأ ض زا سبحانه: قوله ومنه 
وأريدالعنيتي احل. استعمل فيه، حالة والزبنة للؤينة، محلا اااياس كان ؤبما اللبرس، والمراد 

لهم،محلا الديار كانت ولما ودارهم، ارصهم تريد وأنم، فلأن« ببني قولك؛ ومظه الأحر، 
الأحرى.على ااكلمتتي إحدى اْااتنا فيها حالؤن ومم 

زدإيغ،غتعالى؛ قال فيه، حالا المراد والمعنى محلا ااأاتهل اللفقل يمجن وهوأن الحلية: ٨— 

[٨٢]يٌسذا اميه( زراصال سيحانه: وقوله قيه، يحلؤن الذي اكادى أهل والمراد [ ١٧]العلق 
علمد؛،رررحاة في الحامعة وأاذهب،تا المحتممن، والمراد كذاa المجلس »قرر وييؤل • أهلها والمراد 
فيه.الذي الماء من تؤيد وأك الأبريق،، هن الكأس و٠ملأت فيها' من والمراد 

١٥٧









اه<لاهشابمازاسم

امحاذالرسل'ءهالآوو' الب

مرسلا،وسمى |الشابهة، غير علاقته — قبل من عوف كم1 — كؤى مجاز الرسل الجاز 
فىاتشان هو كما معينة علاقة ك لمس أى علاقاته• فى قهو الأطلأق< هو الارسال لأن 

ولكنكثيرة' علاقات الرسل ولامجاذ عرك1 كما الشابهة علاقتها فالأستعارة االآستعارة< 
الملمع.الكلام قي يقرائأ العلاقات هذه أكتر لك ؤبمستذكر تكلف من يحلو لا بعضها 

فىسببا له وضعت غيرما فى استعملت التي الذكؤرة ااكاهة كائن اذا وذلك السبيية: — ١ 
رعواانهم القمحل هذا ص الراد فإن ااغيث« »رع؛ق قؤلهم؛ مثلا خد التؤل' من الراد اسى 

الايات،في سبب الغيث هدا ولكن له• وشعت ما غير في استعملت رااغيثا الابات، 
الكلمة.هد.ه في الجاز سوغ ما وهذا 

وهنهعتدي((< يد »افلأن تمل: سببها' لأنها المعْة على المد اْللاق الرسل: الجاز ومن 
نانولك لآه،بعا«، عليها له ءإن الأبل؛ ا>.اءي قللهم الرسل الجاز ومن الندرة• على اليد اهللاق 
يلتبسقد أمر على هنا تتبهك أن القيد هن ولعل والتسيير• التدبير حسن من الأصبع لحركة 

الهمقما سمال: وقد ااسييهأ علاقاته من أن ذكرا العقلي الجاز عن حدتناك عندما 
يإنكببد بينهما الفيق أن والحقيقة الرسل؟ الجاز في والسيبية المقلي الجاز في السببية بيي 

اللغة،في له وضعت عما ت  ١٠١٤١ياتحرج لم المقلي الجاز في فالسببية واسة< التسمية كانت 

رالربح(اعني ااكلمتتي ككا فيه استعملت [ ١٦]البقرة تج\رذهمِآ رح.ت زنا سبحانه: فقوله 
يدو*حنت الغيث( *رعبنا قولما: في أما < منهما لكل اللغة وضعته الذي العني في ااتجارة[ رو 

فقدله، وضعت ما غير في منهما لك، استعملت وراليد( رالغيث[ فإن عتدى« فلأن 
المعمة.في واليد المئات، في الغيث استعمل 

ؤيكؤنالراد، العني عن الذ,كىر.س،يبأ اللفثل يكؤن حينما وذلك الأولى: الماء بفتح االم1فو< ٢— 
ألناءلكمِلس زؤينزل' تعالى• قوله إلى استمع الد١كقر، اللفقل في سبيا الراد العني 
يكؤناناء وهذا السعاء، من اناء يانزال عباده يكرم الله بأن خبير وأتت [ ١٣]غافر رزة 

الاء.عن مسبى فالينق الينق، في سبيا 

١٥٣



فةماسءصماصإ
أن_؛، ljقؤبه رلوا بعده حاؤدا ١^؛^، يلكن الشيخ■ يريد>ه ما ادركت قد تكلن أن أرجو 

اللهوهو اقدمني، رمعيرني، الميابقآ الأفعال قي الحتبقي الفاعل فكره عن غاب الشيخ 
أنعرك ا إن. عجبك يزدال■ وأظنك الد(" و)ينيدك الدإ، رمعيرني ر االهإ< راقدمتي أي سبح1نهأ 

الإمامأولهم وكان يونقها' من كثيرا واذهبوا كتبه' اختصؤوا الذين مم الشيخ كلام دلوا الذين 
|اظحدهس،صاحب |وحطيب ثم ا1غتاح، معاحب الميكاكي بعده ومن ~ الله رحمه ~ الداني 

أنولولا الحقبقي، الفاعل يل>رك لم أنه زاءهاتي الشيخ كلام ردد>ا الذين هم الثلاثة الأعلام هؤلاء 
نهمهقي مظه شنق ايتدأ ؤيا اادفتازاني الدين سعد — الته رحمه — المعد اكاضل العلامة 

عندمقيؤل غير الشيخ كلام لبقي الشيخ عن واجاب أولتك كلام رد أنه لمحلا أمؤل وادراكه' 
الناس.هن الكثير 

اعتراضذكر أن يعد التلخيص على الحتصر شرحه في — الله رحمه — المعد تال 

يعنيا ااشيخ«ر ذكره ا موالحق تكلف' هذا أن ثلني «وفي والمنييني؛ وااسكاكي اراني 
ئلنيروقي >>تواه؛ بقوله؛ المعد كلام على حاشيته قي الدسوقي علق وسأ القاهر، عيل. الشيخ 

لأنوذلك والمكاكي للرازي تبعأ ااظحيمر،ا رمماحب الضعيف قاله الذي أي •••ا هدا أن 
فيريقصد لا لما تقدير السابقة الأفعال هذه مثل في تعالى الله وهو الوجؤي■ اكاعل تقدير 

الفاعللأن تكلفا كان إسا الشيوخ بعض وعياره التراكيب؛ ض الغرض به يتعلق ولا تعمال الأي

ا.ذكو(ر معا وغيره الممعر به قام تعالى إنه بمال• محلا الفعل' به قام من 
كثيرؤإلى الحكيم الكاب ص آيات إلى الرهف بحسه فيه رجع الشيخ إليه لهب ما إن 

أنيهمره أن أراد اللي م يييد* ئا فعال الله أن الشيخ عن يغيب دلا البليغآ' اليمعوص من 
يمأولا، الحقيقي فاعله إلى يسد أن بمرحلتيرث' يمر أن الضرادارة من ليس للفاعل الفعل اسناد 
كلاموهذا ااوحازيأ الفاعل إلى وهلة أؤل من يسد قد بل دلك؛ بعد الجاري ماعله إلى يسد 
قبل.من لك قلت كما دقيق 

الأسثيارةباب من دلك وعد العقلي الجار انكر ئد الحتاح مياحب السلككي أن واعلم 
,عمليا ظبيقا تهلييقه اردت إذا وبخاصة يستقيم لا قؤل وهو الكنية 

. ١٢٦٧ ادUJاJوقي ا حاشية وعليه ني لاسس أتلحيص ا شيوح ا ١ ر 
المابق-الرجع )٢( 
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d<<ذكر الأى غير فاعلا له تحد أن يصعب  JLxsVlهذه من فعل اى إن الشيخ: يقؤل 
استعملقد يكؤن أن العملي الجاز فى فعل كل فى يشترْل لا أنه إلى هذا من الشيخ ؤيحلص 

—السائقة الأية في رأينا كما — المجازي الفاعل ذلك بعد يستعمل وأن الحقيقي، للفاعل أولا 
ففاعلالبيت، السيوف(( اخترْا إذا ))يحمي الفرزدق: بيت وفي إ تجارتهم ربحت رقما 
العقليالجاز هن آخر نوع وهناك( ااقاظىن< الحقيقة على ريحمىإ وفاعل التجار، الحقيقة على 

بدرك،العقل لكن حقيقي، فاعل له يكين أن غير من ء ابنيا المجازي فاعله إلى الفعل فيه يستد 
مجاز ٠١٥٠ا^إلى اازيادة اJههناد حسنا(( وجهه ))يزيدك( فقوله: مجازى، الأسياد هذا أن تأهل يعد 

انيمكن حقيقي فاعل له ليس )يزيد( الفعل، هذا لكنر الحقيقة، فى يزيد لا الوجه لأن قْلعأ، 
رالتجارا.هم فاعلا )ربح( ا،فعلا قدرنا كما له تقدره 

١٥١



رباااد-ت-روم إن 

وهوسدده، نحن ما لأن ا يسنا اللي ولكن أبيض، سيء يْلارده أسود شكاء صؤرة النهار، 
أثاركيف ترى ألا استعارتان البيت ففي التخبيلية، الكيية بالأستعارة تصؤير من البيت ش ما 

—تعلم ا كس— الأحياء صفات من واانهو۵را بالسباب؟ وهوينهخى الشيب في والحياة الحركة 
الشيبإلى اليهوص |سد وقد المكنية وهذه النهوض على وقدرة حياة بلي الشيب شبه فقد 
,وتلك

يصيحالذي الحاحة بلي النهار شبه فقد الثاني الشْلر في فهي اادانية الأسيعارة أما 
—التخيلة وهذه النهار إلى أسندها لم رد۵ديحا بكلمة له ؤرمر به المشبه وحذف حاجته، لبلوغ 

ا:العتزر ابن قؤل إلى وانظر - عرفت كما 
اراممنوب نالى ن

اال_إ__ان___اي بليك_اد' 
يلقىكاد وقد الأرض الى الهاؤي الملمر براس غيوبها في تسير وهي اادريا شبه فقئ 

بذيالغرب نحو تسرع وهى اادرJا شبهت فقد مكنية، استعارة من البيت فى ما ؤيعنينا لجامه، 
اللوملأن )سمم( توله؛ وهو لوارمه من بشيء له ؤدمر به الشبه وحلف ٠ تحقيقها سم حاجة 

ألاتخيبلمية، استعارة رالتريا^ إلى )^^۴( واسناد المكنية، الاستعارة ؤبمذه قصد، عن يكؤن إنما 
تدركوأثلنك الاحمماس؟، حوانبها في ونشرت الثريا؟ قي الحياة بعثت الاستعارة هذه أن ترى 
.مواصعهاوتميز مواقعها، أن وستْليع الاستعارة هذه حمال الأن 

استعاراتهذه أن أدركت ويحاو<(. و»يْر يصّفوويكدر«، ارهو يقولؤن: سمعتهم فإذا 

بشيءله يرمنوا به الشبه حذفوا ثم ا، ويالص،وابر وبالصيل بالماء تشبيهه قصيوا لأتهم مكنية 
منلحلاوة وا ء، لما ا صفات من لكدر وا ء لصفا ا فإن لغ، ا • ■ ليمر■ يصفوييكدر وهو لوارمه من 

تخييلية.استعارة الرحل إلى واسنادها المعاب، ضعفات من والمرارة العسل، ميقات 

أنتدرك فأنت ا<، قطافها وحان أينعت قد يؤوسأ لأرى أنى ا؛ الحجاج قؤل سمعت ؤإدا 
منبشيء له ؤرمر يه المشبه وحذف بالثمار، ااراوو،س شبه حيث وتخييلية مكنية اسييارضث هنا 

هولشؤوس الأيناع واسناد مكنية، الاستعارة وهده قطافهاإ، رحان و رأينعتإ وهو لوازمه 
التحييل.

يقؤل:ناشب بن هوسعد وهدا 

جانباب العواقذكر عن وثكب عرمه يه عينبين الثى هم إدا 

1أكريماانرس اسر: علمه، ييى إدا الشيء على اكب ص ككب؛ ، ٦٣١ص العتز ابن ديوان را( 
كاللبن.بيضاء عميارة له مر شجر المهاب: ؛ ٢١
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يكنلم حديئأ — نقنقت |ن بعد — إليها الناظر تحدث  l_'^iأو بعض مع بعضها ثتدث كانما 
ناوي<.دابله نوما لكنت لأنها قيل< من 

فييكمن الكنية الاستعارة فضل أن تعلم أن يد لا آحر< تقسيم إلى بك انظل أن وتبل 
اكرابإلى رأيت ألا وتكلمك< تخاطبك يقظه فهي ' الأشياء فى والحركة الحياة شعث أنها 

القؤلهذا فى أن تقئ أن حذار ولكن ضاحكأ، محتالا حاي، كيف الربيع ؤإلى ستعيث، كيف 
الكنيهالأسيعارة كانت ؤإدا الجميلة. ميشرتها لها فكل اكصريحية، الاستعارة من انتقاميا 

الفكريةالذهيية للمعاني مأقوا الأمعريحدة الاستعارة فى فان الأشياء؛ في الحياة تبعث 
وكماقبل< من لك بينته كما < حميعها الحياة مجالات في حيه توجيهات فكائن تجسدت الجردة، 

وقوله•[ ٩٤زالحجر لمؤمِآ بمآ سيحانه: قوله في ~ الله ساء إن — بعد فيما لك سأيينه 
إدنالأسلوبجا من كر [، ١٨]الأدبياء هرناهق{ رذا ئال٠مه اناطل ثذف؛الحمحأعر زيلُ 

لجسك،ا لؤيره ا وعناميره ؤسيامه مسيوعايه له ~ لكنهه ا وأدلوب وا ادمiرJحده ا سلؤب ا ~ 

^^يهأواصيمليةالاسعاية اصسم 

تحقيقيهإلى تقسم أنها وهي للأستعارة رابع تقسيم هناك عرفت، ما ضوء وعلى 
،(أسدارآرأيت تقؤل كما حسأ إما محققا أمرا له الستعار فيها يكؤن ما فاكحقيقدةت وتحييلية، 

رإبتعار؛ كقؤله عقلا دإْا الخارج' في الوجود محقق وهوأمر الشجاع' الرجل وتعني 
ؤإنالعقل لي وْدصوار محقق أمر وهوالإسلام ل' فالتعار ا"اأ زالفاتحة السغيعرآ ^١٥^" ۵١١

غيرمتخيلا أمرا فيها له تعار البكين التي فهي التخييلية أما محسوس. وجود له يكن لم 
القتلأو والأحياء للعزم، والألتاء اام،دام> وأادواة ااذل< الجناح كاتبات وذلك منحقق، 

ااف-رق؛؛؛jCالأمر فصل من هوأنل — الته رحمه — القاهر عبد الشيخ ان ونخلن 
جمالية'أسس من عليها تقدم دما التحييلية، الكنية الاستعارة قيمة موضحأ التوعنن هد.ين 

يقؤل:حلاب، بديع وتمؤير 

إليه،يشار شيء قيه يبيي لا موضعا ؤيوضع حقيقته عن الإسم يوحذ أن التأني: و» 
ومثالهمنابه، ونائبا الأمأاي لاسمه حليقة وجعل له استعير والذي يالإسم الراد هو هذا فيقال 

ا:لييدر قؤل 

يرايآدفي كسئت' ااويح٠ شددت،ة أي لمح غداة رب أي ييح• وغداة مطتيه' عن  ٦٢رقم الميت  ٠٣١٥ص ييواته ر^ا 
اكيوةأصبحء إذا أي زهامها: الثمال بيد أمستت إي نه فال كما وثر ترة يقال برد، ترة؛ كفئت' أي رىJعتات 

اانيران.واشعال الملعام باْلعام كفنته الود اشتد إدا أته رالعنى: اليياح' أبرد السمالوهما ؤيح علمها الغارب 

١٨٥



ازمامهال ا1س1بيد ُت أصبحإن ونرة كشنت ري--؛[زقد وغداة 
عليهاليد تحرى أن يمكن إليه، مشار هناك لمس أنه ومعلوم ، يداجعل أنه ودلك 

العلوعلى سيفا و*سللت يزأر«< أسد لى انبرى ٠ قولك: فى الرجل على والسيف الأسد ء كاجرا 
قولك:فى والبيان الهدى على والنير ااغيد« ااْلباء »هن قوله؛ في النس-اء على وااثاباء نل«< لا 

بهايد قي »اتنازعني ^^٠^٠؛ مكانه يعز هن على نفسمها اليد وكاجراء س-اْلعأ،<• نيرا *أأيدين 
ااعين«وحامية ودفئهاt وعناوها وفعلها، اليد حكم له إسانأ يريد أبصر((، بها وع؛ي أبْلس، 

مكانهاوترى < عليها ينص ذاتا كله هذا في معك لأن موضعها< ولْلف موقعها، وعزة وفائدتها 
منأكثر ليس لبيد، بيت في ذلك هن شيء لك ولمح، اللفخل• في ذكرها تجد لم إذا النفس في 
لمااالصّرف كالمدير ْاديعتها حكم على الغداة تممريف في الس-ال ان نفسك إلى تخيل أن 

عيرمن النفس، فى والتقدير والوهم، النحيل تعدى لا كاه ودالث١ كفه، في ومقادته بيده، زمامه 
وأرادكذا عن باليد كنى تقؤل؛ أن إلى لم( سبيل ولا سحصل، وذات يحس، شيء هناك يكس أن 

زيدايه وعنى ذيل عن بالأسد كنى تقؤل؛ كما يدا الفلاني الشيء جعل أو الشيء هذا بالمد 
ةالغدا فى ال للسبشن، أن أراد تقؤل؛ أن ما ؤرا مطلع لا التي غايتلئ، ؤإنما ' أسدازيدا وجعل 

ااسابيبم.تحقيق في يبالغ حتى المد لها فاستعار يقليه، الشيء فى الإنسيان كتصرف تم،رفا 

مشارهناك لمس إذ اااثامال، استعارتها فى اليد حكم للغداة استعارته في الزمام وحكم 
ذماماالغداة على فجعل ااْارفين هن شرْلها المبالغة وفى ولكنه عنه، كناية الزمام يكين إليه 

مصرفة.تصييرها في أبلغ ليكؤن يدا للشمال جعل كما مميرفة، ائباتها في انم يكين 
منالغنى هو الذي التشبيه إلى الأؤل القسم فى رجعت إذا أنك ااش،امينت بيث ؤيمصل 

مثلؤرأيح، كالأسد(( رجلا »رأيتا ((' أسدارررأيت فى كقؤبم، عفوا يأثيلث، وجدثه تفيد استعارة كل 
وحهلا إذ المواتاة، ظك، يواتيلث، لا وجا.ثه ااثانى القسم في رمثه ؤإن يالأسدأ، أوشبيها الأسط. 

لكعى يثرا ؤإنما للشيمال(( باليد شبيه أو((حمل ااث،هال(( اليد مدل شيء أمهيح *إل يقؤل؛ لأن 
الحدعن وتحرج الملويقة تغير أن وبعد وفكرا تأملا وتعمل سترا إليه ٣^، أن بعد التشبيه 

الأُل«راا.
تحققلها اكى هى التحييقية الاسهتعارة أن ~ ا!له رحمه ~ السيخ يريده ما وخلاصة 

الأيوالمحر ااحسطءأ اسيعيرت الى والثيمعس اإسدحاع< اسيعير الذي كالأسد ااواهع، فى 
كناك<فليست التخييلية أما خارجي، وجود ولها الواقع في محققة أمؤر فدلك للجواد٠ استعير 

يكلنأن يمكن ولا يد للشمال ليس أنه ترى ألا واقعي' تحقق ولا خارجي وجود لها فليس( 
الشعراء.حيال سعة هى إنها زمام' للريح وليس 

. ٤٩ص ا1نحار عحعد تعليق البلاغة أسرار )١( 

—١٨٦



اجراءالأستعاق

وقفةتقف أن عليتا لراما نرى الأسدعارة، أقسام عن حديثنا نوامعل أن وتبل 
الرة لأستعا ا ء جرا ا بأن لقؤل ا درك ونبا رة لأستعا ا ء إجرا عن فيها نحددك نية، ا ميل 

بعمىنخلريأ عرفت أن بعد عمليآ' اختيارا ادراكك وتختبر نصدك< سؤر أن إلا يه نعني 
اكحو،في الأعراب بقضية الأجراء هذا 1ك ونمثل الاستعارة. اسلوب في الجوانب 

وعرفالنحو بقواعد أحامل فمن الصرف، في واليزان الصوض، في الشعر وتقْليع 
فىبارعا تجده عندما إلا لمعرفته تملسن لا فانك وفصعوله، أضيوله ءمدتجمع وا مسيايله، 

معرفتهفإن دلك يعتلع لم فإن الإعراب' من ثما اجزامواقع مبينأ الجمل' اعراب 
تعدهلا فانك العيرمن، فن يدرس الذي كذلك شعيآ، تجديه لا بالقصيؤل ؤإلمامه عد للقوا 

يجيزوما علل، من فيه ما وبيان الشعر، من البيت تقْليع سمتهليع كان إذا إلا حاذقا 
يرنأن وحيرة مهارة يا يكلن لكي بد لا الصرف، علم يدرس اللي كيلك يحقن' لا وما 

التميغيرومواْلن والقلب والإبدال، الإعلال مواطن ؤيدرك به' تمر التي ات الكلم
السمج.وأحوال وكيفيته' 

لكولنذكر البيان. دارس بها يحتبر التي العملية اليمرة هو ~ إذن ~ الاستعارة ء احرا 
تؤممآيا ؤظأص-رغ تعالى: قوله في الاستعارة فاجراء غيرها، عليها لتقيس الأمظة بعخن 

سبيلعلى المشبه وحذف كل، في اكقة بجامع بالصدع التبليغ شبه فيه: تقؤل [، ٩٤زالحجر 
سبيلعلى )؛١^( بمعنى )إميدع( الأمر فعل الصّلع من اشتق ئم التمعريحية، الاستعارة 
تعالى:قوله فى وتقؤل الله. شاء إن يعد فيما عنها سنحدوك التي التبعية، الاستمارة 

كل،في النجاة يجامع يالمبل العهد شبه [ ١٠٣عمران رآل جمبهاآ اه بمنل زؤاعتصمرا 
التمعريحية.الأسمتعارة سبيل على يه المشبه ويكر لسبه ا ف وحن. 

[١٧]الحديد مءا( بمد الأرض المحّحيى ان )اعلمرا سبحانه: قوله في وتقؤل 
به،المشبه وحذ.ف اليوح' فيه نفحت بالمئج ؤريت' واهتزت أتيتن وقد الهامدة، الأرخر4 شبهت 
إرالأحياء واسناد المكنية، الأسعاره سبيل على الأحياء وهو من بشيء ك يدمر 

بالأحياءشبه ئتقؤل: أحر وجه على الاستعارة تحري أن ولك تحيطية• استعارة الأرض 
الاستعارةسبيل طى )يزين( بمض )يحيى( الأحياء من واشتق لك،' في النائية بجامع 

•الله شاء إن تفص،يل مريد لهذا وسيايى التبعية ااتمأريحية 

زأليؤتلأمما من دط\ة لأسخزرا آمنؤا ألزين لها ريا سيحانه: قواه فى وتئؤل 
يحامعالحسم، ألى الذي امب يياْلن وغيرهم ١^٣,( بعت والمودة الولاية شبهت [ ١١٨عمران 

١٨٧







البها يشبه لأن مالمة الأعلام هذه فأصبحت ا، بااف_هاهةر وباقل بالخطابة، وسيحبان ياهرم، 
بكرأيا فان هذا وعلى صفات، من يه اسهرن ما حيث من ولكن شخصية، أعلام هي حيث هن 

هذاتستعير أن فيمكن قمعها، فمل من له كان لما الرئة بصوب اشثهر ~ عنه الله رضي "" 
أنفيمكن بالميل — عنه الله رضي ~ عمر اشتهر وكذلك الموقف، هذا مثل يقف لن م الأم

رأبوو الشّعر، في رااندبيإ هذا ومثل وحكمه، في،بهيرته بالعدل عرفا لن الاسبم هذا تس،تعير 

علىالحقد في ؛ اك1،ّ،ك(ر ربملرس و التحرير، في رصلاح و الخيانة، في ا رغال(ر 
أميلمية.ا،،ءنعارة حميعا هذه في والامهتعارة لام، الإي

أنيد و»ولأ أحر*. من الليل لهذا يد »لا بقولك: إذن الأصلية للامتعارة تميل أن يمكنك 
ئحياهاالتي الرئة أحوج و»ها ممميره*، أبورغال "سيلاقي و اادين«، مملاح المشعل يحمل 
أبىبكد«•إر الملم 

أشمؤاأقلمأ زاؤلتلآ سبحانه: بقوله ١،-، نمثل أن فيمكن ااتيعية الاستعارة أما 
أه\ا،زالأعراف، ألخصس، مومس عن سكت، )رنا وبقوله: [، ١٦زالبقرة 

شيمج حضيمرينذ زؤغزكا وبقوله: [، ٩٤رالححر ذؤر{ )ءاصدغ؛ما سبحانه: وبقوله 
هذه[، ١١زااحاقة ١يارJه{ ا.لاء طص لما زإآ وبقواه: [، ٩٩زالكهفط مض{ 

ففيأهر، وبعممها مخمارع، وبعممها ماض، بعممها أفعال — تلي كما ~ حميعها الاستعارات 
وفيرسكلتا[، قوله: في الثانية الأية وفي راستيوا(' سبحانه: قوله في الاستعارة الأولى الأية 
الرائعةالأيتءc في رْلض( و ريموج( فعلا وهكن،ا ع(• رامي سبحانه: قوله في اكالأة الأية 

التسمية.علة إلى الاشارة من يد لا الايات هذه في الاستعارات لك نبعث أن وقبل والحامعسة، 
استعارةعلى مينية فلأنها التبعية أما عيرها٠ على تبن لم لأنها بالأصلية الاستعارة فتسّميه 

ذلك:بيان احرائها، في لها تابعة فهي أحرى 

الخيلألةراستيدلوا يه المقصود المإ؟لث؛اله؛تىآ اسررزا أمحمأ راوانل؛ا سبحانه: قوله إن 
إجراءعند راكننا بغيرها، سمتبدل أن يمكن ولكنهأ نعلم، كما س،ترى لا المملألة لأن بالهدى[، 

ءباكرا الاستبدال سبه نقؤل: إنما راشتروا[، ب راستبدلوا[ شبه نقؤل: لا الاستعارة، 

اح.الأنم،طى الائدرة اك1دمباكطقوئ،دم اى ( ١١
لكن* 1jVلخي1نة مثلأ يقرب مكةواوط1تما، ب،ي اليوم إلى يرجم الذي القبر مماحم، اياد، بني من منيه بن هونسي )٢( 

•معهم وهلك عيرا ئا  ll__4دلمل 
الم.اسة.الصيب على تصيصر اكاييرقي شد؛د نمميحا لكن الميلسة اأحواإاب تادة أحد )٣( 

—١٩٠



ءاكرا اسيعير لمتة؛ I اكسبيه ساسى أن أردنا إيا نقؤل أو ٠ الأستبدال وحيف 
اكعية.الاسعارة سبيل طى راسبداواإ بمعنى راشترواا منه اشتق ثم الأستبدال 

ينواوا«ؤإنما سكت لا اكشب لأن ا،روال المكون استعير يقال؛ ائية اليالأية وفي 
1لتبادغالميدع اسيعير ا]ثاوثة: الأية فى ؤيتال رزال(' بمعنى رسكت( المكون من واشتق 
أو1وْركة الوج استعير فيها؛ فيقال اارابعة الأية أما )بلغ(' بمعنى رإمدع( منه واشتق 

ارتفاعشبه تتؤل: الخامسة الأية في وهكذا ريضطرب(، بمعنى )يموج( منه واشتق الاضطراب 
■)ارتفع( بمعنى رطغى( ااْا٠يان من واشتق ب١اطغيان الاعتدال حد عن الخارج اناء 

بالشربواللنوم اليوام شبه [ ١١٢عمران رآل عإي٠ر١محه )مستا في تتؤل وهكذا 
سبحانه:قوله وفي رلزمت(' بمعنى )ضربت( منه واشتق لك،' في واابقاء الاحاْلة بجامع 

منهواشتق الأحياء استعير [• ١٧]الحديد موءاآ يعنا ألاؤمض ١^١؛يحيى أن زاعلمؤا 
المايق:المعتز ابن مل وفى )يرين( بمعنى ربحيى( 

المسنان^_^اص——لاابح_—لوأص__اإم-امر ي ف l-j)الحق جمع 
للهمحودالاحياء واستعير راذهب( بمعنى رفيل( منه واث*تقا اليخل لأنتفاء القتل استعير 

وأبقى(•رأزجد بمض رأحثا( منه داقتق 
أساريرا)قاك عيناه«< ))كلمتني بكذا«، الحال »نْاقت تؤلمهم: التبعية الاستعارة ؤبمن 

قوله:يبمنه وحهه«' 

ملثكولم نين مناوق إحنا أهلهحييه العين بْنوفث اسارت 
و1فتنىداببِات_مض ند' \لحو'ف' أن ئآبمك 

وضوحشبه فقد تبععة، اسعارات للطرف، والقؤل للعينان، وااتكام ااحال، النْلق فاJيات 
ورثطذ( و1اتول و1اتك1يم النهلق هن واشتق للمشيه، به المشبه واستعير وااتكايم، يالنءلق الدلالة 
رمحت(•بمص درماو( رثممم( 

اممل،ض اتتعية الأستعاية 
سبحانه:قوله في المايقة كالأمظة الفاعل، هن تدركها أن يمكن الفعل في والاستعارة 

هنندركها وقد بكذا«، الحال و،)نهلقت [، ١٠٤]الأعراف اكتصب، موسى عن سنآكتا زولما 
المعتز:ابن وقؤل خن؛{، علم؛ ألاؤض حيى ألقت أنء زاعيأؤا سبحانه: قوله في كما المفعؤل 

١٩١



لأناستعارة؟ اممدم في يكن !م هنا به الفعؤل زلا أنه ترى ألا ا1سم1حاإأ حيا و! المخل رتتل 
استعارةهناك تكين وتد حقيقة، الأمام إر كذك القتل واسناد حقيقة، الته إلى الأحياء اسناد 

الثاني.اكعؤل من ندركها دلنْا الأيل به اسؤل من ولا الفاعل من ندركها لا ولكننا الفعل في 
معناهرjقرىإ لأن او،،تعارة تحتمل لا الحملة هده |ن ترى ألا عدونا« »نقرى قولنا؛ مثلا حد 

مسمومة(سهامأ عيونا ءنقرى ممق: إذا لكنك، الحقيقة سبيل على ذلك يكين أن ييمكن )نكرم( 
لأنرسهاما( ؤبموقولك: المانى اكمل هن أدركتها ولكنك استعارة الكلام في ان تقد لا فإنك 

ا؛ااقْاا.ير حاءقؤل هدا وعلى __^،، تصلح لا المهام 
واديالدم بالرى يجعشيه ْنا م لإحوتهشر هم قوم—ا ثى لم 

؛ررادر كر عليهم ٥-؛^ ك-اذ م-ا بهر ئثد ئئريهم 
أننكروا وقد ومعناه. مدلوله باعتبار هي إنما الفعل في الاستعارة عن عرفته الدى ولك، 

ؤأنتومعيغته، هيئته حيث هن ؤإنما ومادته هعناه حيث من لا الفعل في أخرى استعارة هناك 
ستعملكان صيغة مكان صيغة استعهيته فادا مصارعآ، او f ماضيا يكؤن قد اكعل أن تعرف 
الماصيصيغة لأن ناك الأسيعارة، من ذرك علوا فائهم الضارع، معيقة مكان ا٠٧ضي صيغة 

)^١مال؛ ثم آ اله أمر زش سبحانه: يقوله لألك مقوا ٠ موصيها غير في اسدصد0 
وقالوازللا قو!هت بدليل سيمحي الله أمر أن هذا ومعنى ١[، زاليحل سثنبمنآآ 

كل،في التحقق بحامع في بالإتيان الستقبل في الإتيان شبه زنه اfلآستعارة: اجراء في 
بمعتىراتىا الإتيان من اشنق ثم للمشبه به الشبه لفقل واستعار يتخلفط، لا الله وعد لأن 

سادفوجلوهإ،رفلا قولهت وهى لفقلية والقرينة السيريحية التبعية الاستعارة سبيل ■على ريائي( 
حظ{رثا ؛دراا -رC رط؟ ئر ١^أن ضنحآب ا-لت؛ة أهسءظب )والى سبحانه: قواه يبمته 

ر:دالأالأعماق آضحاب زونادى سيحانه: وتوله [' ٤٤]الأعراف 
أنيضراعلمامنأن ا-إق النارآصحاب أضءاب }ؤتايى سبحانه: وقوله [، ٤٨]الأعراف 

لأنهاالمتقبل؛ منها أيد الماضية الأفعال فهده ٠[، . ]الأعراف رإُ\ظا آومنا ا.ذآء 
ثمكل، في والوجود التحقق بجامع بالماضي المتقبل شبهنا ولكننا القيامة، يوم عن حديث 

١ه.ص ^^٠ م. تحقيق 1^^، أ،،،رار "، W/X _i_JIشييم بن صير ااتْاامى دايوان )١( 
رخاْواوفن ا1تطع، واك: إلمها، متسؤية وا0هذمي1ت 1وت1طعة، الأسة: ص والأهتم اكيف، قؤيت من تت>يءم )٢( 

.نبمنند'ما: ع و)و ا _j )على{' ب سداه رثي( مض 
١٩٢ق -



والانريتة|1تدعية1 اكمعريسة الاستعارة سبيل ريذادىإ1 بمعنى رذاد>ىا ا1نداء من اشتق 
اكاعر:وتال ااقي1مة< يوم عن الحديث لأن هعتويةأ 

رييسملا واعج النار سإذا رمسا ىذ أكأأأانمي م و1عا

را؛ُومملهزذيم الاJنالقذبممحئق
الضارع.وأراد الخيراون'< »فقال في بالماضي عبر ققق 

مخاكتهم،فكرهت كتبهم قي هدا أؤريوا فقد للقوم مجاراة هدا ذكرت أنتي واعلم 
__،LLIمكان في أوالضارع المضارع، مكان في الماضي سضمل ما كثيرا الكئيم فالقرآن 

مثلا—— اشامة يوم يذكر فهوحينما النفس، قى تأثيرا ^ ٤١لتكين المعؤرة لاستحضار ودلك 
وكثراوأويسه، كأنيا اليوم هدا لنا حسد لأنه الماضي مسيغة فيه تحدث التي مشاهده لنا يدكر 

٠أمامظ مسس^ضره ليكؤن الضارع بصيغه مضيت أشاء لنا !ذكر ما 

اجراءآخرالأس،طلأ

قرسهاتجيء تبعية استعارة كل أن وحدت جميعا المسايقة الأستع.ارات تأملمت إدا 
وكلاستعارة كل بأن قدل« من عرفته بما ندكرك جليا الأمر لك ولكي مكنية، استعارة 

الحقيقي.العني ارادة من تمنع قرينة من له بد لا مجار 
يحثوا عرفت كما تبعية استعارة وهي بالهدى( الضلالة إاشسواا الميابقة لأية ا ميلا حد 

موسىعن سكت رولما سيحانهت قوله مثلا وحد الضلالة. هي ااقر1دة هده أن ستحد عن 
كلمةفي وحدتها قرينتها عن بحثت ؤإدا رسكتا. قوله في الاستعارة أن عرفت وقد العصب( 

الباقية.الاستعارات وهكذا الغضب 

قيلمن عرفت قبل< من عرفته الذي عير أحر إجراء الاستمارة ء احرا يمكنك هدا وعلى 
سبيلعلى راسدبد،اواا بمعنى راسترواا منه واستققنا بالأستراء الاستبدال شبهنا أننا 

نقؤل:أن الاستعارة عليه نحؤي أن يمكننا اللي الأحر والوجه التبعية، ااتصريحية الاستعارة 
سبيلعلى )اشتلدا( وهو لوارمه من بشيء له يدمر به المشبه وحذف بالسلعة، الضلالة شبهت 

الغضبشبه الخضبآ ممحس عن سآيتا زؤلما سبحانه: قوله في ونقؤل الكنية، الاستعارة 
الاستعارةسبيل على السكؤبت وهو لوازمه من بشيء له يدمر به المشبه وحذف بالإنسان، 

والسماحةالبخل من كلأ شبه ٠ السماحا وأحيا اليحل قتل ٠ المعتر ابن قؤل في ونقؤل الكنية* 
والإحياء،القتل وهو لوازمه من بشيء له محدمر يه المشبه وحذف بالإنسان، 

1وسريعةاكاقة وهي ناعجة جعع اكواعج؛ القبر، الرمص؛ ا/*تما، الملبري نقسير )١( 
١٩٣ن



مكنية•استعارة نجرده1 أن يمكن ~ إذن رأيت كما ~ تبعية تصربمبآ استعارة كل 
تلزمان بد فلا واحد، وقت في مكنية تميريحية فتعدها معا الأستعارتج( تجرى أن حدار 

فيمااكيمل |ادىق مضيه تبقى والكن شنت، أيهما فى محير وأتت واحدة، حالة الأسيعارة 

ا:أسدر وصف في التنبي قؤل مثلا حد هذين من ترجحه أن ينبغي 
واكيلأزئيره الفرات ؤرد ساربا لبحيرة ا ؤرد إدا ؤرد 

يصل،أن شأنه من ؤإنما يرد أن شأنه من ولمس الأسد معوت هو تعلم كما والرئير 
شبهفقد )ؤدد( قوله في استعارة من بد لا إذن )ؤرد(، يقال ولا كدا( إلى صوته )وصل فيقال• 
الؤيودلفظ استعير ثم عاينه، إلى ^١ انتهاء يجامع ال-اء بؤيود الفرات إلى الأسد صوت وصؤل 

بمعنىرؤرد( رالوصؤل( بمعنى رالؤنود(، من واشتق الشبه، ااوص^الوهو إلى به الشبه محبمو 
لفظفيها يكر فلأنها أنها أما التبعيه، اكسريحية الاستعارة سييل على )وصل( 
وهوالقمو قي جرت فلأنها تبعية أنها وأما )يرد(' منه اشتقت الذي الؤيود محبمو يه الشبه 
الشبهحذف ئم بحيوان الرئير شبه فتقؤل آخر وجه على الاستعارة تجرى أن ليمكنك )لرد(' 

أنناإلا اكيناعية الناحية من ذلك حاز ؤإن أنه ؤتيننا )ؤرد(• وهو لوارمه من بشيء له ؤدمر به 
الالاستعارة اجراء فى أنك إلا عليه، أنبهك أن حرصت ما وهذا النؤق• فن حيث من ترجحه لا 

ؤإليكوترتأيه، تختاره فيما الييق تحكم أن علبك يل الميناعية الناحية علأك تْلغى أن جغى 
آخر:متلأ 

الكنية:الاستعارة عند سام أبي قؤل لك قدمت 

اال_سك__روبالقرى بهسا مسفمسيث وب ،سكالقيأد ة سمحه ليم
أنيمكنك ولكن وتخيبلية، مكنية استعارضط هنا وأن محلوف يه الشبه أن عرفت وقد 

الشبهفاستعير يالأستعائة، ائاء إلى التراب حاحة سبهن فتقؤل: أحر اجراء الاستعارة تحرى 
ااتصاريحيةالاستعارة طريق على محتاج بمعنى )هستغيث( الأستعاأة من واشتق يه 

راادرى(■لأنهالحقيقي المعنى ارادة من تمنع التي والقرينة فاعل، اسم رمستغيثا لأن التبعية، 
ي،،تغيث,Iن شأنه من ليس 

فيأترتاب قبله، ما  Qujالأستعارة اجراء في الطريق هذا بيا توانن يأنت بريك لي قل 
الطريقهوس إنما الشعقر، مكامن ؤيئير النفس حوانأ_، يحرك الذي والجمال والفن النيق أن 

منلك، قدمته الذي المعتز ابن قؤل مثلا ؤحذ مكنية. أنها على الاستعارة فيا• أحريأت، الذي الأيل 
التيالقاعدة وعلى تحيطية' مكنية أنها فدكرنا الاستعارة أحرسا حيث ٠ ااثريا تيعم ٠ قبل 

To،/Tويدانه )١( 
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ا!ثرياسير سبه بان تبعيه تص-ريحية تجعلها آخر بطريق الأستع-ارة تحرى أن يمكنك عرفت 
تحدهل ولكن ريسيرا، بممنى ريروما الؤوم من وتسلق للمشبه، به الشبه وتستعير باليوم 

لا!.اللهم هناك؟ وجدته الذي والشباب والحياة الحركة 

tإليها أشار وااكادبيرا الفضّلأء من أحدا أحد لم لأيي عليها أنبهك أن اثرت قضية ودالك 
رأيتكما — الاشارة ستحق أنها ْع 

صراتلالاممتالأ 

مجيئهافمن الشتقات، من عيره فى كيلك تأنى الفعل قى التبعية الاستعارة تلكن وكما 
الحياة،ارالة والقتل شديدا«أ عقابا عاقبته تات1ك ءهدا التلاميد: لأحد تولك اكاعل، اسم فى 

أنوبعد كل' في الإيلام بحامع بالقتل الشديد الضرب شبهت فقئ الولم، الضرب تنمعد ولكنك 
التمعريحيةالأستدارة سبيل على ضارب بمعنى رقاترا منه اشتققت للضرب القتل استعرت 

مقتؤل>رهدا قولك، مفعؤل 1سم محبتها وهن يخاطب. لا القتؤل لأن الحطاب والقرينة التبعية، 
الأمةلهده اادتسّبير، الموستعريجا لأحد كتاب عن سيلت وقد ~ وتقؤل مضيوبه، اي فلأن،* 

مجتمعءانها فتقؤوت الساسة لأحد تمعريحات عن وسعال ا1شر« مخؤؤن »اإنه ت ~ ياسماتهم 

ارمجتمعار و رمرتكرا من فكل الكنب« مرتكر ءانها فتقؤل: الأعداء اذاعة نمق أو الهراتم«، 
مفمل.اسم و)محريىن( 

فيمحبتها ومن ٠ ضربا أشد أى فلأن،ا من أمثل »هدا ق-واكت تفضيل اسم مجيئها ومن 
فقئمعه، أوموقلفا له ميديقأ تعني فلأن؛* المفتاحه ما اسمان من أمرا أراد لن قولك الألة اسم 

اسموهو رمفتاحا الفتح من استعير ئم لك،' قي للغاية الوميؤال يجامع بالفتح المعداقة شبهت 
الجيب،غ لفرا النشر استعار فلقد رأسياء ومْلرتة جيبي منثعار أنت ١٠للوجه* الرجل وقؤل آلة* 

رجلعن تتحدث وأن ورمهارقةا، ارا رمنش وهما آلة اسمي منهما واشتق الرأس لتعب وااْلرق 
ااحمأا.رمرمار بأنه اللاه؛ي أحد أوعز الأعداءا زمقراص بأنه 

هزا•اؤعلرظن\ و،ااسامن اهنامجن )٤١٧ ت سبحانه قوله مكان اسم مجيتها ومن 
الكريمةالأية في الاستمارة عن نيل من حديناك فلقد آتءا، ويس اليميزآ ؤصعاقا ارحمن 

هداجاز ؤإنما معقؤل' وكلاهما يالرقاد المؤث شبه حيث لمعقؤل، معقؤل استعارة أنها من 
فالأستعارةالسعيه، حلف ئم وسمتيققلون، ينامؤن فهم فيهم، طبعي أمر الرقاد لأن التشبيه 

لكنجرى الأن ولكننا اارقاد• بمعنى ميعى مميدر مرقد لأن ~ كيلك ~ أضملمة وهي نمريحية' 

ملكناسم رمرتكز( و رمجتمع( من كل تمن مبمد )١( 

١٩٥"ض— 



بكينأن المكن فمن هذا قي حرحآ تجد أن واياك آخر< وجه طى ااكر؛مة في الاستعارة 
مثلقي رأينا كما مرسلا، مجازا وتارة استعارة، _xl4 فتارة جهة؛ من أكش الواحد للمتال 

٧^رلقمان آليمِآ >عشأب زقثرِلإ .سبحانه: قوله 

وموالرقود بمكان تفسير أن يمكن الكييمة الأية في رمرمي( كلمة أن هنا يعنينا والذي 
منهواشنق للمشيه به االشبه لفخل راستععر با1رةائ. الوت شبه لأستعارة ا ء اجرا فى ؤيقال القبر 
البيئة٠الاستعارة سيبل على التبر بمعنى مرقد 

فيتعيش أمتنا بال ما للأسف ))يا بقولك؛ الزمان 1سم في للأستعارة سيل أن ؤيمكن 
—تعلم كما س ذمان اسما والمللع الغرب فان سمسمهاH مْلنع تشهد لو حبيا صباها' مغرب 

الاستعارةسبيل على للمشيه به الثمبه ناستعرت والقوة، الممعف زمان تقممد وأنيثث، 
استعارتانفهنا ااءدووموقده« شمس مغرب شى »متى قولك؛ هذا ومثل التبعية• التممريحية 

الكان•اسم في والأحرى الزمان اسم في إحداهما تبعيتان 

الأستع1لأضامحوهد|

جا.د.االحرف أليس تتسماعل؛ ولعلك الحرف في التبعية الاستعارة عن نحد.مك أن يقي 
يت.للا والحرف الحرف في الاستعارة تكؤن كبف يم الشتقات؟ في تكؤن إنما التبعية والاستعارة 

أولا؟الحرف نى الاستعارة تكين فكيف غيره؟ في معنى على يدل إنما نفسه؟ قى معنى على 
والبيان.يالتحلمة حد.يرة نصية وهي ثانيأ؟ الشتقات من لمس الحرف أن مع تبعيه سميت ويادا 

فيمعنى على دل ما فالاسم لعني' حاء وحرفا وفعل اسم إلى ااكامة اانحوديىن قسم 
علىدل ما والحرف يذمان مقترنا نفسيه في معنى على دل  ١٥والفعل بزمان' مقتين غيث. نفسه 
ورعلى( و رص( كذك، ' بغيرها اقترنت، إذا إلا معناها يفهم لا رهل( أن ترى ألا غيره' في معنى 
الممجد(،إلى البيلتت، من أ)جشت، قلت: فإذا مضاه، يكلن ااجهاة في الحرف وجود وبحسب، رقى(' 

للانتهاءيرإلى( الأبتد>اء، رمن( أن ندرك فإننا السمة((، على ))صّعد، الحجرة((، في ))الْللأب 
للاستعلاء.ٌرءاى( للقنرفية، يرفي( 

إلىينظيرا لم فإنهم الحرف في الاستعارة جعلوا حسما أنهم فاعلم كاه، هذا عرف، إذا 
ولكيالشتقات من الحرف معنى ومتعلق الحرف' معنى متعلق إلى نْلرد,ا يإسا نفسه' الحرف 
تلاث:بمراحل نمر أن من يي. لا نا1؛، ئتممؤر 

الحرف.ائأ: 
الحرف.معنى ئاتيأ؛ 
العني.هدا متعلق ثالئأ؛ 
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حقدعن يحدشا سبحا^ قواله مثلا |اثه. شاء إن |اقضدة هذه لك سسهل بما 1ك وسنسل 
ا'ذلكز)داظة وموسى: بربِإه-اىون اثنوا الذين للمحبرة لهوينيل ؤبل؛ 
)مي(أن تعلم وأنت [' ٧١ه نطألخحل( حل،وع خ-لأف وِأزجمأمحزس 

رمي(أن من ينال ما يغرنك ولا ~ النحل جنوع على يكس التصليب أن كيلك وتطم للظرفية، 
الذيالسبب معرفة من بد لا — الحققؤن يرى ا كمساوب لا الجر يحيوف رعلى( بمعنى 

ماإن القرآن. في الاستعارة عن حديقا  jlcسنعرفه ما وهذا رفي(< كلمة أجله من اختيرت 
التيالثلاثة بالامؤد الأجراء هذا مبل نذكرك أن بأس ولا الاستعارة، هذه اجراء لأن ا يعنينا 

هذاالاستعلاءومتعاق ومعناه )على(، فالحرف العني. ومتعلق ومعناه، الحرف، عنها: حدثناك 
الخلرفية،ومعناه رفي(، الثاني والحرف النحل. جنوع على المLبرن السعتعلؤن مولأء العني 

اانحلةجنوع في الخليوفين هؤلاء اكنرفية، ومتعلق 

)على(رفي(' معنى بمتعلق )على( معنى متعلق شبه الكييمة؛ الايآ ففي 
المستعليشبه أي الثلرفية، بمتعلق الاستعلاء متعلق فشبه ااذلرفية، رفي( ومعنى الاستعلاء 

هوبمن النحل جذوع على ؤبمم لوبيرن الص-فثميه l^^،، بجامع فيه هوحال بن الشيء على 
أخرتمثالا ؤإلك الحرف. في التبعية الأستعارة ه هن. تقسمها، الجذوع ه هن. في 

رإنماليؤذيه؟ الأبن يعلم لم الأب أن تيى ألا الحاق»علمثه ابنه عن الأب يقلل 
ولكنؤيومره، يبره أن لأبنه الأب تعليم أعميباب فمن التعليل، لأم تسممي اللام وهذاه ليكرمه، علمه 

كلترتب بجامع الماقبة، على سلأاة للعلة هي التي اللام فاستعيرت أحر، شيئأ كاك الخاقبة 
قبله.ما على منهما 

الأرضيعن ولنتنارل للهرم عيونا ْع حرب هن أكثر محصيا موكا»صحيدا هذ.ا ومثل 
الدين،راية ونرفع الله انرمأى لحكاما إنما هذا أجل هن الحرب ندخل لم ونحن والتا.و،عات« 

—للتعليل واللام — الأن نراه كما — كائن، الصوب عاقية لكن المرض، ونحمي الأرض، ونحير 
كللثرئ.، رأيت، التي المامية من الأمر إليه آل التعلمليما معنى متعلق قشبه — عرفت، كما 

قبلهما على مترتب، فيها' والتفريمل الأرقى' وتحرير الأنتح،ار، من كلأ فان ميله، ما على منهه-ا 
كذلك.الحرب، على تترتب، الحرية والنتيجة صب هن له يل. لا فالأنتممار الحرب، وهودحؤل 

ثزؤألإن ممن آل؛ لثل؛ ١٤}تعالى؛ موله في التبعية الاستعارة الأن تدرك واظنك، 
عيي،قرة لهم يكؤن أن الأاتقاهل علة إنما ، لهذايلتشلوه لم وهم ٨[، لااتما،ص و-حزنأا 

الألتئرْل،على مترتب، عبي مره وكونه وحزنا، عدوا كونه اعني الأمؤين؛ هذين من كلأ لأن ولكن 
سبيلعلى الماقية على سلأاة التعليل على الدالة اللام معنى واستعير يانماقبة الملة شبهح، 

اكصريحيان,التبعية الاستعارة 
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بلمسيكنه! الجبال قمة فى ا>ااوسإم ارحرفت فى التبعية الأسعارة تمعل أن يمكئك وهكذا 
)على(•واالراد منرلتهء السهب في 

للمحسيوس،الاشارة أن تعلم وأئت حقا< فكقواكت الإشارة أسم في الاستعارة أما 
عرمنهما كل في الوجود تحقق يجامع للمعيؤل المحسوس من الاشارة اسم استعرظ ولكننا 
•ا الأسد^طره سبل^ 

.أقسامها عن الحديث ولتواصل الاستعارة هذه أمر لك استبان قد يكؤن أن ارحو 
ببمض.بعضه الاستعارة أشسام عن الحديث ولسيل 

اتت4ثيلمةثالأستعاية اتتقسيماثسادس: 

نفسكمن تحتل اليديعة الخلابة صؤره رالت ولا التمثيل تشبيه تدكر أنك إلا أظنك ما 
وصلة،ئسبا التمثيلي والتشبيه التمثيلمة الاستعارة بن أن والحق الاعحاب، فيك وتيصئ، محلها، 

<متعدد من متنرئ ممؤره فأه لشب ا وجه مركب' لشبه هو ~ رأيت كما ~ اليْيعلى فالمسييقه 
قيلمن بك مرت التي الاستعارات فانواع التمثيلية، الاستعارة كيلك مقرئا، تشبيها إذن ليس 
الاستعارةعلى بعضهم يْللق ولذا مفردا، مجازا تسمى فهي ولذا مفردة، استعارات هي 

الركب.الجاز اسم التسلية 

ثمالمعنى حيث من مملة من بينهما لما يممؤرة ممقرة تثميه أن إذن الملجئة الاستعارة 
}نلسرأو؛عالي: تبارك الله قيل مثلا خذ به< الشبه ؤيبقى ~ الشبه — الأولى الصؤرة تحذف 

لاابقرةزرياآ ثن النيون وامأ ش ولمأللثرس ءإت-ورهآ ثن للن؛رت أرل للأ-ر\ن 
يعودما بغعر ينشغلوا لا 1ن المسأ.لم؛تي ترجيه ~ بمراده اعلم والله ~ ا لأية ا هدف ا،  ١٨٩

عليهالله صلى الله رسؤل سيدنا عليهم الله رضوان الصمحابة سيال فلقد واكائدة، بالخير عليهم 
إروتعار تيارك الله فارشدهم بدأ، كّا يعود ثم يكبر ثم صغيرا يبيد باله ما الهلال عن وسلم 

للأميرتكمحن وأن واقعهم' مع يعيشوا وأن بجديهم' عما يسألوا أن بهم الأحرى من أنه 
رلسرأألم؛أنواّلج' ماذتت س ثل الأمل؛ زب~آؤدلآمإ ت سبحانه فقال اوليياتها' 

الذيحالة شبهت فقد أربا( ثن ١ليوت ؤانوا أش أيرس رلمأ ثن ال؛-يرت أذوا 
التآخير'شأنه من لما البحث فى ألأواوية ويعْاى واقعهأ بغير ؤينشغل يجديه، ما بغير يعنى 

يعيالذي يحال هذا حال شبه ~ اليوم أمتنا هوشان كما يبحث■— أن شأنه من ما ؤيترك 
يلجأن حقه من وكان البيت، دخؤل ليسءايع ؤيحرب، ينقب أن مضملر فهو ئلهره، هن البيت 
ندأنه ترى فأنت أحرى. جهة هن والخراب الضؤر فيه وليس جهة' هن أبمر فهو بابه من البيت 
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أحوجما ألا مركبة، وهوميؤرة بابه من يأتيه ولا ظهره من اييت يأتي وهوص به الشبه يكر 
أنقيل باركب وتلحق غايتها تدرك أن سظيع حتى التوجيه بهذا تعمل أن إلى أمتتا 

اكلأفاتهده تتبذ ليتها الراقع، على ١^>^، يتسع أن قبل سأنها من وتصلح الأوان' يقين 
فيهاوشلمع دانها تصق ~ الله ؤيعلم ~ إنها بل شبتا؛ تجديها لا إنها أقؤل لا التي الجانبية 

تعالى.الله على تهين أن يعد طيه قتهين علوها 

ححرمن ؛لدغ »لأ وسلمت طيه الله معلى النبي قؤل التسبلية الاستعارة ومن 

اللهصلى الرسؤل يهجو كان وقد الشاعر' عره لأبى وطم عليه الله مسلى قاله اوقد مرتين*ر 
عادولكنه وسلم، طيه الله مطي النبي طيه فمن الندم' أقلهر اسر فلما وا،لمدامتي، وسلم طيه 
صلىالرسؤل له فقال طيه' بمي أن رعب الثانية، الرة أسر فلما الأولى' سيرته إلى دلك بعد 
يخعرب.مثلا معار الدى العثليم، لقؤل ا هدا وسلم طيه الله 

لمالدين أولتك حتى اكاس المنة على اشتهر مما وهي التمثيلية الاستمارة هي دلك 
قيهيكؤن أن يمكن أمرا يراؤل لن يقولقن تسمعهم ألا الجاز' أو الاستعارة أو البلاغة يدرسوا 

الصفاتفى أبيه سين طى يسير لا قيمن ييقولؤن باان-اراء' *أفلان؛لعب به واشرار عليه خطر 
يعملوفيمن ااورد«، يحنى الشوك *امن هدا عكس قى ؤيقولؤن رمادا٠' تخلف »الدار الْليبة 

التلمررإن القوم؛ كبير سببه يكقن الخطأ قي ويقولؤن البحر«' في يحرث ؛رهو تحته طائل لا عملا 
بحديسلأنهم ااكبير امد من جاء الأرض حرث قي الاعوجاج بعتين ااكببر'٠ امحر من الأعوج 

سدلا لن ييقولؤن راجمن«' واكاس رايحج انتهائه بعد انممل باشر لن ييتؤمحن رين' مض 
•التيمم(( بطل الماء حصر مسيله غيره 

ميارتاشتهرت ؤإدا < وتأثيرا يلاغة الاستعارات أكثر من يعلونها التمثيلية والاستعارة 
الحالةتشيه أى بمؤرده مضربه شبه هوما والثل شيء، فيه يغير أن ينبعى لا يجينئد مثلا' 
دلكء حرا من ولقي عمله اسمان يحسن لم فإذا مرة، أؤل فيها قيل التي بالحاله لها شرب التي 

ملألرجل مرة أؤل قيلت الحملة وهده الربْل' والوكاء نفخ* وفوك أوكتا "يداك له- قيل ' ضؤرا
منوسسك رباطها، حل رفعها فلما ربطها يحسن لم ؤدبْلها نفحها أن وبعد الماء' من قربته 

ربْلتايداك أي؛ نفخ'* وفوك اوكتا *ريداك له؛ فقيل الناس بسن من السماعية فابتغى يده' 
دلكحالة حالته تشيه هن لكل يصرب مثلا فأصبح نفحها، وفمك 

لمميفتا >> إمك1ناتهت ضمن كان شينا وضيع فرمية قوت لن يضرب أحر مثل وهدا 
يعدفيما ولكنيا إليه' ترجع أن وأبت ندجها تركت لأمرأة مرة أؤل قيل وقد الكن" مييعت 
هنلكل مثلا يضرب فأصبح الابن،* ضيعت »المديف_ت لها؛ فقال الرجوع، وطليت ندمها أدركت 

رمأباب — را1رهدا كتاب — ؤبمسعلم ، TTU\/oْرتينإ جحر من الومن يلدغ )لا باب ~ الأدب كتاب ~ البخاري يداه )١( 
ص(جحر ص اللص يلدغ 
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ديق1لاكاء(. )بكسر يرد كما يقال فانه أورحال رحل قيل فإذا المرأة' هذه حالة حالته تشبه 
iiA  أنوسببه كيإه« وسوء جهة»احسائا من أكثر قى الناس على ييحبف مريوجأ' ذللما يْ،لم

لهقتال ثانية، جهة من الكيل وبضّ،ه حهة< هن رديتأ تمرا البائع فأعْااه تمرا اشترى بعضهم 
ن1كحالة حالته اشبهت من لكل فيضرب ارديء، التمر والحشف: كيله(( وسوء »أحشما 

))تبتغىعليه قدرته لعدم ستطيعه لا شينا يحاؤل لن قولهم ااتمثألية الاستعارة ومن 
سفربعد عاد لمن التمثطية الاستعارة ومن مكانه، الأسد وعرس،ة الأسدا< عرسة في المميل 

«.القوس»أحد ستحقه الذي الأمر إليه وسد ؤلن قرابهء، إلى السيف اأعاد 

وفحم«< غير في و»سدخ الماء(<، على يرتم "فلأن قولهم؛ التمثبلمية الاستعارات ومن 
حير.منه يرجى ولا تحته. ْلادل لا العمل يعمل لمن بارد®' حديد فى "يضرب 

ماتنرع و»إنما ااعنبّ، الشوك هن تحنى لا »إنك قواهمت التمثيلية الاستعارة ومن 
أملأليس ممن الشيء يرجو ومن بأسبايه، يعمل أن يؤن الحير يريد من حال شبهت تحصد®" 

القدوس:مد بن ص،الح ااثهاعر قؤل وهنه الثيوك. هن عنبا يريد من بحال له 

عثبابه يحصد لأ السنوك سرع من ه عداوتذأر ئاحرا اهويرن إدا 

زعنهر الله رصي الثماقعي الإمام قؤل التمثيلية الاستعارة ومن 
النعمبراعية وما مئتلوايشي. العنم ة سارحن بيدرا انتر ر

|كرينثر بمن قدره يعرف لا لمن والعلم أهلها، غير في المكم يلقي ااد.ي حال شبه فقد 
المحر،»أمداب نممايها قي الأمير يضع للحكيم يقال ما التمثطية الاستعارة ومن الماشية، أمام 

يقالالمفحدل(< وْليق الحز اب ءأممفقؤلهم؛ الئمب®، مواضع الهناء و"وضع المفمعل®، وْنبيى 
الهناءأأوضع وقولهم: المر، قيه سمهل اان.ى المفحهل يها فيحييب يااس،كإي يضرب اللي للجرار 
يمهيبء ا د وهو لإبل ا في لجرب ا محل وهي نقية جمع وا القْلران ء؛ والهنا " النقب موضع 
الأنعام.

فيهتوضع ما عي والكنانة ااكناس« شلا >امبل قولهم: التملأية الاستعارة ومن 
الرمييريد ااناي بحال عدته له يعد أن قيل عملا يعمل أن يريد الذي حال شبهو.ا مقل السمهام، 

®قْلعتحاسما: قولا قال لن قو.اهم اليميطبة الأسيعارة وهن بالميهام، يملأكانته أن قبل 
وقولهم؛حْليب® كل قثل جهينة 

حدامت مالا مؤل الفإن نإذافال_حت،ح__دامفم،__دم_^_^وها 
.١ ١ ١ ص ااثّاسي ويواز )١( 



ا؛التنبير قؤل اكيية الاسعارة ومن اايقين«، الحبر جهينه عتل ء وقولهم* 
_رلألآاااء المبه را مد بجمريمى ق_مْس_ر ذا بك ن وم

شعره.طيه يعيبؤن لن قاله التنبي لأن والرديء، الجن ؛Ac يمق لا مح، يقال 
قدفيها الشبه أن تجد وأنت الاستعارة، هده احراء عرفت ما بعد عليك يعسر لا وأملنك 

تولهالاستعارة هده من تجعل أن ؤيمكئك لامسبه، لفثله استعير حيث به الشبه ويكر حلف، 

الكفر.نار اطفاء فالشبه ؛ا، زمحمد لِؤايماآ اّلنب فع زحز سبحانه: 
غيرالاسهارة؟؟مجازهركب هناك ل م• 

مجازاأو استعاره يكؤن أن إما اللغؤى الجار أن قبل من عرفنا وقد الأن' ونسال 
فحسب؟.وحدها الاستعارة قى الركب، المجاز هل نتسال: مرسلا، 

فييكمحن الاستعارة قي يكؤن كما الركب المجاز أن يلين الأثدميي من ااكادبيرث أكثر 
الرسلفالحان الموضوع. هدا إلى ثبر لا الحدثتي من كثير كان محإن كذلك، الرسل المجار 
حرجتحملة كل به ؤيعنؤن رو٠ركبإ: قيل، من عنه حلقاك اللي وهو رمفرد(• قسمان؛ عندهم 

العاني.طم إلى كذلك بذاكرتك أئن ولترحع بك ولنرحع الأساسي، عرضها عن معناها في 
ولازمالفائدة، اشان: أمران الحبر إلقاء من الأساسي الغرض أن هناك عرفت 

أغراْسإلى الأساسيين ااعرضارا هدين عن يحرج قد الخير هذا أن عرك ولكنك الفائدةر٢ا، 
والاستعطاف،كالتحسمر، الأعراض هذه من حملة هناك لك ذكرنا وقد السياق، من تعرف كثيرة 

الختلمرؤهن زرمسأ\بي سبحانه: فقوله الكثيرة، الأعراض من غيرذلك إلى الضعف واقلهار 
ومله:[• ٣٦عْران زال انز( وضتهآ )رب'\بي سبحانه: ومله ٤[' لْريم مز( 
حملةوكل حقيقته، عن فيها الحبر حرج وأمثالها الجمل هذه ا٠ ١٨٥عمران زآل ذاتته 

علىدل فادا ' لارمها أو للفاتدة وضع الخير لأن له وضعت ما غير في استعملت النوع هذا من 
ماعير في اللفظ استعمال بأنه المجاز نعرف ألم حقيقية، تكؤن لا الدلالة هذه فان آض' شيء 
يعلونهالاستعمال هذا ومثل له، وضعت ما عير قى استعملمت الخبرية الجمل وهده له؟ وضع 
مثلفان — قبل من عرك كما ~ العلاقات متعدد الرسل المجاز كان ولما مركبا• مرسلا مجازا 
وماوالأسنملماف والضعف، التحسر، هن كلأ لأن اللنومية، فيها العلاقة تكهمن الجمل هده 

للخبر.لازم أشبهها 

الطق•م السافي الذب اص  ٠٢٤٤ص ااكيجُ ليدان )١( 
وامؤأف,_A\" يا، و1قداوهاا ينيبمها رالبلاعة كاب راجع ( ٢١



محاذهي لازمها او اكائدة هتها اكرض يكن لم خبرية جملة كل أن اكؤل: خلاهسة 
الأسائيةالجمل قي فهو وحدها الخبرية الجعل في هدا تملهن ولا ااارومية، علاقته مركب مرسل 
وغرصهاالأسياسي موضوعها عن تخرج قد الأسائية الجمل أن قبل من عرفت وقد كيلك، 

غيركثيرة معان إلى تخرج ند ء الاتشا من وهو الاسعتفهام أيوات أن مثلان عرفت آ. مداير ألا 
له،وضع الذي معناه عن خرج قسم مأي والنداء، والتمني والنهى، الأمر وكيلك الاستفهام، 

الاستفهاممن قممي فادا اللنومية، علاقته مركب مرسل مجاز فهو أحله من سيق اللي وغرضه 
قمعيإذا الأمر وكيلك مركب، مرسل مجاز فهو آخر غرض أى أو التعجب أو التقرير أو النفي 

الأنشاءم أقسما في هذا وقل مركب. مرسل محاذ فهو التعجيز، 1و الارشاد أو التهديد، به 
جميعي.

موكبمرسل مجاز [" ٩١زالماتدة انترمنتهرن{ تعالى؛)مل' توله أن تدرك هذا وعلى 
اخوهومعنى إلى لها وضعت التي حقيقتها عن خرجت الاستفهام صيغة لأن الأنوهية علاتته 

مركبمرسل مجاز [" ١٣]التوبة }أحشومرِ{ تعالى: قوله وأن رإتتهوا(. العني لأن الأمر• 
ريشة؛أبى مل وأن النهي' وهو أحد شيء إلى حقيقته عن حرج الاستفهام لأن 

ملللنأو ر؛سييث ْدبم الأمه؛ بك نل ي امب
وهوأخر معنى إلى حقيقتها عن خرجت الاستفهام أداة لأن مركب مرسل محاذ 

صيغةلأن مركب، مرسل مجاز !إ، ٠ ثنتمأ C زانتلوا سبحانه: قوله وأن التقريع. 
كاههد1 قي والعلاقة التهديد، وهو آخر معنى إلى له وضمت اللي مدلولها عن خرجت فيه الأمر 

المعيغهده لها وضمت التي الريييسة الأمملية للمعاني لأزمة الفرعية العاني هده اللنومية، 
.وغيرهماوالأمر الاستفهام نى عا 

ومجازاستعارة إلى الفرد ئسمم وكما ومركب، مقرئ قسمان: الجاز أن تدرك هنا ومن 
فهيتمثيلية تسمى الاستعارة أن إلا مرسل، ومجاز استعارة إلى أيضا المركب يقاسم مرسل، 

جملةفي يكؤن الجاز هذا وأن كذلك، يسمى لا الركب الرسل والجان التمثيل، تشبيه عن فرع 
أقسعاممن بقي عما لنحدئك الأن وليعي الأصلي. معناها عن خرجت انشائية أو خبرية 

الأستعارة.

بعدها.وما  ١٠٢ص المؤ1ف يا وأفنانهاا فنونها رالملاقة كتاب راجع را( 
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اتجا4عحيث مى تقسي4ه1 السابع^ اممتسيم 
جامعاكان ؤإنما في الشبه وجه ه سميتا الأي دك هو الاستعارة قي الجامع 

فكيفؤإلأ صاحبتها، عن منهما كل بعيدة طيقوت؛را نجمع أن استطعنا يوسعاطته لأنتا 
والسحابواكمس!لحسناء، ^ IJLIلارتفاع وااطعدان 1اوحركة، والوج لأتبليغ' المعدع استعرنا 
السمسأو سلا، والتبلمغ كالثيق متباعدان شيئان أو حسمتان الأمظة هده من كل في لاجواد، 

الستعارقى منه أقؤى به الشبه وهو منه المتعار قي يكؤن أن ييبض الجامع وهدا والحساء، 
الشبه.وهو له 

قولهملك، حأاديين الاستعارة طرفا كان إدا ^حس-ىسأ يكلن قد الجامع هدا أن عرفت وقد )١( 
تعالى:كقوله يكؤن وقد [، ٣٧زيس الئاؤمآ منه نمثخ الثل أهمر زراية 

إليهافارجع قبل من محك مر كما [ ١٨لالأنبياء إلدمغت ال؛اطل عر ^؛ ١١١تذق؛زتلُ 
شنت.إن 

منه،وااستوار له الستعار اعني الطرفيث مفهوم في داخلا يكؤن قد الجامع هدا أن كما )٢( 
هداوسال بينهما، مشتركة صفة يكين بل كذلك، يكؤن لا وقد الداخلية، الاستعارة وسعهّى 

فهده— الأتاب« من شمسا يحمى أسدا »رأيت قواكت ~ مشتركة معفة كونه علي ا~ 
الاستعارةفى والحسن الأولى، الاستعارة في الشجاعة وهو فالجامع — ثلاث استمارات 

منهالستعار الاستعارة، طرفي مشتركة صفات ^ه كل الثإلية. في والغدر الثانية، 
الشسسي؛ي المسن كللك والرجل، الأسهل مسنركه صفه فالميجامه له، والمستعار 

الدئب.وبخن الأسان والغدر والفتاة، 

لمسكونه معنى ما -اءل: سوأولعلك الطرفي، أحل. مفهوم فى داخلا لجس هنا الجامع 
الجواب:ؤإلد ااْلرفين؟ أحد مفهوم في داخلا 

الجسيمأو الناطق، الفكر الحيوان الإسّان فمفهوم وحقيقته، تعريفه هو شيء أي مفهوم 
العدالبناء المسجد ومفهوم الفترس، الحيوان الأسد ومفهوم بالارادة، التحرك الحساس 

ااْلرفين،من أي مفهوم في داحسلأ ليس السابقة الأمثلة في دكرناه اللي والجامع العيادة« 
مفهومفي داخلا ليس الحسن وكيلك الأسد، ولا الإنسيان مفهوم في داخلة ليست فايثعجاعة 

عرفعتو1نا التعريف. من جرءا الحسن كمة نجد لا نعرفهما حينما لأننا الراة، ولا القعمس 
الأّتعارة.مرقي في داخلا فيه الجامع كان وهوما  JbUالقسم'إلى فلنرجع هذا 

ؤإلى[، ١٦٨زالأعراف أناآ الأرض زرفيصاهرر وتعالى: سبحانه قوله إلى استمع 
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معهسمع كلما ثرسه تان ممسك اررحل اكاس: حير أن كا يبيت وسلم عليه الأه صلى قوله 
ارص|سي;قؤل ؤإر ٢< نليها«ر مدر 

اإلي-__بمرراد_اتىودداناروا ْللهم جديه ظ أبدى اكر إذا مدم 
والجامعالأرض(، في روقرقناهم الراد: لأن لاتقريقأ اكسليع استمر ااكرأمة الأية فقي 

وأقوى<أثمي اكيليع وهوقي بعض، عن بعضها الأجزاء انغكاك هو واكفريق اكسلمع ييي 
تعرفأن أردت رإنا واكفريق، اكتطبع ص كل مفهوم في منه بد لا أمرا تحده الجامع وهذا 

.ا وكذا1ئا بعض عن بعضها ء لأجنا ا نوال بأنه عرفته التقْلمع، 

وهووالجامع ااع-دو، اJهايران استعير وسلم، علهه الأنه صلى 'لنبي ئيل ئي وكذلك 
أنؤيمكننا والعدو، الطيران من كل متهوم في داخل الهدف إلى للوص>ل الحركة في الاسراع 

التمزيقفيرنا إذا [، ١٩رسبأ سزئا زومزظهمرءلً سبحانه: قوله قي هذا نجرى 
بالتفريق•

منله لما غيره من أكثر يعنينا وهوالذي ثالثا تقسيما الجامع باعتبار الاستعارة وتنشسم رّآإ 
أووبعيدة قريية إلى الجامع حيث من وهوتقسيمها وجمالها، وحسنها الاستعارة في أش 

ورجعكذك. قريبة كل أن نقلن وما )البيذله( القريبة• على يْللق وبعملهم وخاصية، عامية 
الغرابة،أسباب ويكرنا وعريب، قريب إلى قسمناه حينما التشبيه عن الحديث، لدستدكر بك 

أمرافيها الجامع يكلن لا استعارة كل أن تدرك ان يمكنك هناك تررناه ما ضوء وعلى 
كلن و! (( بحراو»قردت ا<، شمسا »رأيتا كقولك: قريبة استعارة فهي تأهل، إلى يحتاج 

ينؤلحاميةI استعارة فهي تأملواستنتاج، إلى يحتاج أمرا فيها الجامع كان استعارة 
—:الله رحمه ~ القاهر عيد الشيخ 

الثديي،التفاوت تتفايت، وأن الفضيلة فيها تحرى أن الأجناس هده شأن من أن اعلم  ٠٠
يدرا«و))لقيت بحرا«، وررٌودت أسدا«، رارأيت كقولنا: المبتذل اليامى الاستعارة فى ترى أفلا 

كقوله:الرحال أفراد عليه يقؤى ولا الفحؤل، كلام في إلا تجده لا الذي النادر والحاممي 

♦^ضن1كذتاقض1لآب1لأا 

يراقفومنتظر متآهب أي ا1غرس: بعنان ممسك ■ ١٠٠م٦ واورب1ْلا ااحأاد رفضل باب الأمارة( كتاب سطم، يداه إ )١ 
العلو.حضؤر عتل الممون هيعة؛ اتأه. سبيل في الجهاد على بتسهه 

وهو:سبته فى مخظف بيت عجر هذا )٢( 
امحاطحالطي بأعثاقا وسالت أخدنابآيافالآحابثثسثا 

فيهايجر لم الأولية ظك إن فهويت>اوت الأولية وهي جعع'طحاءت والأباْلح؛ والأنعام، اكداب وهي مطية جمع والطي؛ 
الشي.في وسرعتها وازدحامها كثرتها عن كنايه بالأعناق وعبر الطي ظك أعناق فيها جرت ؤإنما اناء 

ِ٢٠٤



كأنهاوسلاسة لي فى سرعة وكانت السرعة. غاية فى حثيثا سيرا سارت أنها أراد 
وعارثواللطف الحسن في الاستعارة هذه ومثل بها< فجرت الأباطح تلك قي وقعت سيولا كانت 

الأحر:قؤل بعينها اللفخلة ه هت. قي الْليقة 

اكاادئاتي_رر وه وجباره أئصا دنحيي الحي شعاب علي؛ سالت 
نازللحربٍاو يدمؤبمم لا وأنه نصرته، إلى يسرعؤن وأنهم الحي' قي مطاع أنه أر.اد 

وهاهنا ها من تجيء كالسيؤل تحدهم حتى حواليه، وازدحموا عليه وكشرا أثره إلا حْلب، 
١منها ويْلفح الوادي يع۵رابها حتى اك ن، أو هذ.ا من وتتضيب هنا' 

بنيزيد قؤل ، هذافى جهتها غير فيه ١^١^ جهة أن إلا ونادرها' الاستعارة بديع ومن 
فىعنائه والقي عنه نذل إدا وأنه م-وبمب يأثه له، فرسا يصيف ا االاكز عيد بن مسلمة 

إليه؛يعود أن إلى مكانه وقف اسرجه، فبء.سر 
محاط_ركر وك__ذاك إهم__ال_ه حبائب___ي أخر في—م_ا صامه 

٢الرائرر ائصراف ى إلالسكم نلك انه بعنه وسمريبى احثؤإذا 
قربوسمن موقعه فى العنان هينة أن استدرك أن وفى الشبه في هنا ها فالغرابه 

قولة:في الغرابة وليسيعت الحثبي، ركبة من الثوب موقع قي كالهبئة السر.ج، 
٠الآو1ءلح الحلي بلحتاق أّ،اك ر٠ 

كانوائو بوعبيهم' يدهرا يسحاسهم 1^4 من سدرورة متلألأة مشرقأ أي كاكناتير: بوجوه )١( 
|إكآبإن,وْوومأن غبرة عليها باسوة بؤحوه اةلين سا-

دلائلانظر ميوان، بن اللك عبد ين ممملمة ين  Jjjjبن الحمد أنه الصّواب ولعل الاسم بهذا لشاعر ذكر بوجد لا )٢( 
.١٢١ص هامش الآيىيي تحتيق؛اص ~ الإعجار 

عيدانه.من ا.لعقجأن الأعواد أى المرج، هوحئو اممربوس: )٣( 
احتبىقاعل يكين أن ؤيحتمل ئلهره. إلى جانبيه من يذ بنحوتمحب بْلنه إلى ركبيته الرجل بمد هوأن الاحتباء؛ )٤( 
ركبتيهالحتبي يصم كهّا بالعنان إليه لرأسه الفرس ضم التريوس فكأن المحتبىI الدجل مدد.لة بتسيبمه )التربوسا هو 

الغرس،على عاتدأ ضميرا الئاعل ييكيذ رجمع(« مض مضمنا راحتبى( مقعؤل رتربوسه( يمن أن ييحتمل إليه• 
وادخلانم الثاني والاثّال ونحوه، بمب إليه ركبتيه الحتبي يخم ا كمبعنانه إليه تربوسه القرس هذا صع والعنى- 

إنإذ الاحتياء، حالة على تدطيى اني هي الحالة يبمذه الفرس، فم من أعلى الهبم؛ في القربوس لأن التشابه؛ تطيق قي 
فمقي المعترضة الحديدة هي والشكيمة: والشكيم اللجرم، : والعنان قلهره، من أعلى الهين؛ في تكونان الحتبي ي ركب 
رالواضح المنهاج انئلرا فرسه. تأدب كمال على ال.لأات-ه يالراتر نفسه عن عير يإنما نفسه، باراتر أراد ؤبمد الفر 

؛X/T.Xعوني حاص. 
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يجرى ي.كالماء وسهوك سيرها سرعة قي الطي جعل لأن بغرب لم أنه وذلك ا الحملةر هذه على 
جعلبأن أفادها خصوصية في والأطف اادقة ظاهر ثتبه هذا فإن الأبهلح قى 

ولمالطي® »بأعذاق فقال؛ البيت في الأعناق ادخل بأن ثم بالباء، عداه ئم للأباطح، فعلا رسالا 
الأخرالبيت قي الغرابة وكذلك شيئا، يكن لم الأباْلح، في الملي سالت ولومال؛ يالْلي يقل 

))شعابتول،: في فعلا حعاا< وبأن والياء، بعلي تعدث، في ولكن سال. معنى محللق قي ليس 
أشياءوهتاه فيا،. الكلام يدأق موفهع ا وهن. الحسن، هذا يكن لم كا-ها الأمير هذه ولولا الحي« 

الفن،هذا من 

بمنرىنن غثذ ند نننان الموز 

اأنسين|ضلأألقاكواخن
;جدا ]طيف وهو الضرب بن وار س~ 

فيهالاريم ة تيؤفرخن — —

اتالأعرابر عض ب— 
شدانؤي ارحاهودين ححأولرب 

ساممسا مطى ثنأرتهم د ل

١^٦٢؛-١^، 

مأعفدرذئبي م! ف_داؤك ى ثئس

مئأئءضشمضوا

وائمنّن النندإ نت إ نب

هئرٍتموئهم عييئدي 
اْلاه—رر بحي باطلهم .ات وحسا

اكمط.هدا طى أي ١\ا 
تأنقالقدر، تعذيبي قي نقما أي القدد؛ مضبمي في تأتى البعد، م عليه تصاد اليوم ْالول أن  Jujjيومان: اليؤم )٢( 
تيه.وتقان وجوده اتقنه أي الشيء: قي 

فانْلرالتعب، أو الضعف ؤبمو اليس من وان؛ أتيس! ولا بها ماء لا التي الأهلراف البعيدة الواسمة الأرض تتؤبمه: رآ( 
رسر,عا>ي اليراب امارة عن تسره إلى وانْلر التراب، سير لا لاه والتعب بالضعف النسيم ؤبمعف كيج 

)٤(.رقم ائفضليات صغير. ابنأبى ؤيتال: صغير بن تعلبة )ة(وبمو 
يوايةوهناك الدمع. قي الأبيض الوسخ وهو القذ.ى نندف أي عيونهم: تندي والشر، والأذى الحدة الشذا؛ ره( 

ة-أكئرنباق أربع تجعل أن والظاد؛ الخم،ومة' الشديد وهو ألد جمع الك؛ العؤلمحياْلله• سيط. الهتر: __jiJ^( رتتدي 
الشيءعلى أكرهه سوءهت ما على ئلأره اللغة كتب وقي حججا علبهم جمع أنه محيل ترضعه، واحد حوار على 

غيرها.حوار ارضاع على الناقة حمل ؤأصله: 
.٢٧ص الهترديات( رمن ديوانه ر٦إ 

أووانجمع انضم أي رأتصارإ: ؤبمعنى وهو ااضاري: أي الفنار( الصبي عرف ما إذا رحتى اكدوان: في ( ٧١
الصيد.باني يمد مال، 



الإب—صارقي ك—ا بح الميوأذن الصيد عرف ما إذا حتى 

جعلالليل، ص منعا الإسمار تعير كان لما شيئا، نبضمر أن لنا نهيا إذا حتى العنىت 
ا؛واهر المسح. من اذنأ المسح قلهؤر عند إمكانه 

نند'بالححجرمألثدًه ثبين;اشلذ

وا<رسم
دويمعهي و1اياس الامال قحيصم بث مهلثحت من الإحلأف تاحسي 

اتالحاحقزر وأنشئه اكاعر قؤل — اكن هذا من وهو ~ الحسن غايه قى هو ومما 
احادْلاح طما اذ الأ لن بنفمة أشسحعليك هوم مى كتنتآ كند 

٢٦١ااشناذإاليوئ ااو_نث لأ 'ولم دكطود'ننناينJنخانا 
قال:

اتقواهر بشارفى يهب ؤإليه 
ديجلمن ة رئعفى ه حملئاال_م__د دم_ل ك_ااوصاح__ب 
لهاترى مواصع، ة عل، قى استعيرت قد االضارة اللقملة ترى أنك الباب هذا سر ومن 

تؤالفي )الجسر{ لخْلة إلى تنئلر أنك ذلك ومثال الباقي، قي تجدها لا ملاحة ذلك بعض قي 

ر\(سوان<
ثبمي؛ا'خرى يعايآ يبمناكا المجج' بايراد امحبمد بدفع أي بالحجج: امحس يكد { ٦١

رباألججآا!وعد يكد به رسقيتا قد بخيل 
اكاد.قي اكادي هو والاجج: 

به.اإوبماء وعدم بالوعد ا،لماطلة الملل؛ الوعد' خلاف ا الأخلاق: رءا 
اابيانوااتبب؛باا/*ْ')٥( 
•راد الهلاك عنه يرد لا عحال<« لا هالك أي نهوطاتح؛ الهلاك له وثير هلك، ما أي ملك، طاح؛ ر\'ا 
تبح*ص اليمل أو الجرح م يجتمع ما وهي المدة فيه حصلهت أي الجرح أمد من المد؛ ، TXU/Xديوانه )٧( 
اناء،معظم واللجة: السامةأ شلع يحتاب: بالله، العتميم مدح قي والقصيدة ، ٢٠ا/* ديوانه )٨( 



أبى

اكملله جسرا خى لم ما يافؤل لجيه اب يجئان المرء بمنع لأ 

ا:^٧٠١ 
1كدمثص جسر ى علإلا او ئنا زهم ملاانلم-ى بارانة بصرت 

ا:اارسر ربيعة مل فى إلمها تنظر ٣ الأثل مي تراه لا حسأ الياني مي ك متدى 
نعمجسر؛١—ى وسني نسى' فالت واجبة ت ملإن ويعم نعم' موبي 

بقليل*فيه الفشل لمس ؤحسينا وخلابة لهلفا لها فترى 

قصدااستعارات عدة جمع ند اكاعر سى أن الاستعارة شرف في أصل هو ومما 
ا:ش،سر 11امرئ مل مثاك يريد. فيما واكبه المعنى يتم وأن باككل، اككل يلحق أن إلى 

ا;بملنأتدفأفانأننسب_ه ئنث—ى لن—ا ن لقس 
وقث.اكيلب، بها أردى قد أعجازا له فجعل ذلك ثنى به تمطى قد صابأ لنيل جعل لما 

سواد6من الناثلو يراه ما يراعى الفخص أركان حملة له فاستوفى به ناء قد لككلأ له فجعل 

االجوءر عرض في ومده العصر رفع ؤإذا حلفه إلى نظر ؤإذا قدامه نظر إذا 
مجيئهاولكن الجامع، حيث هن نكثن ند الاستعارة أن تدرك الشيخ كالم يبمن 

سمعتبما ركيخ مثل وقد وابداعا، حسا ويزىد،وا جمالا يكسبها محموص نظم على 
الأحر:وبمل ٠ الأباطح االْاي بأعناق وسالت ٠ مبل' من 

ريدنانكالبوجوه اره ايمنا دعحببا الحي بعاب عليته سالت 
الذيالقالب ولكن وهعروف< مألوف امر السير لسرعة السيل استعارة أن تعلم وأنت 

ولميالأياطح، ١^!^ معاك يقل فلم والْللأوة، ا ااقسايةر هده أكسبها الاستعارة فيه وخيمت، 

أيضا.الضيم عدح را1سيدةغي ٠١٧؟/ديوانه ( ١١
.١١ص ديوانه ( ٢١

. ١٢٢ص المن شرح سبق )٢( 
رة(دلأتو1سزصلأأا

•الصمس ا1نظدا الجديد اكمء رءا 
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ريحولا حسن نوج فيها لمس قريبة الأسمارة لكانت هذا ولوقيل ٠ أنمعاره عليه سال * يقل 
وهيالأساق كلمة ذكر ثم المط-يء يسدد أن به حرى أنه مع الأباْاح المميل أسند ولكنه عطر، 

بعده.جاء من كل منها أفاد الشيخ من لفتة 

فيفتدحل عرابة دان ومعبح مهني تتضمن أنها إلا كيلك، تريبه الاستعارة تكؤن وقد 
JLuu  اكبير١ا;ضل 1إى انظر الخامة. ااس.ة الاستعارات
ءا حيث يبليس بوجه إلأ ئهارئا شمس الوجه هذا ئش لم 

الحياة.البيت هذا على خلع الذي هد حياءار فيه ءلمس قوله ان ترى ألا 
التيالأشياء ؛خن فيجمع التكلم، فيها يبدع التي هي الخاصية الاستعارة أن والحلاممة 

ا:ْردانر بن اام".يذ عبد يمدح كئز قيل إر اذقا>. غرابة' أكثر تكيف 
المالاب رثلصسنكتت، علأ.|تا ا صاحكيبسم إذا ء ريا القمر 

معاحبهيستر الرداء أن فكما كلواحد< لها بمتان لا ء العْلا الرداء استعارة ان ترى ألا 
؛لثالب.من كثيرا عته يرد كذلك العمياء فان شر؛ كل ويقيه 

ممنؤبمو الصؤى، لهلثيل العمدة حب مما ذكره ما الغريبة البديعة الأمسعارات ومن 
زوغيرا كثعلب اللغة أئمة به اعجب 

الرحسلا سامهشحم ات يئثة ثاجيقق مرحبي فوضعت 
كثيرأنه عن كناية وهو المريعة، الناقة والئاح.ية ئ1جيةا< فقق نحلى )جعلت يوايآ وقي 

أناارحل«، سنامها شحم ))يقتات قوله في نعتينا التي والاستعارة ، أبدا ناقته يريح لا الأسفار 
منوطوله المفر كثرة فى لما دلك سنامها، شحم من يتتقمى دائما الناقة على الرحل وجود 

بالاقتياتالأنتقاهس مشيه بالاقتيات، الشحم مر، الرحل انتفامؤ، عن فعير الناقة، على الشقة 
الاقتياتمن اشتق ثم الانتقاص! وكذلك للقوت! إزالة فيه فالإقتيات إزالة، كايهما في لأن 

الاستعارةتحرى أن ولك عرفت! كما تبعية تممريحية استعارة وهى رينتقصى(، بمعنى )يقتات( 

حياء،وقلة منها رماحة ْللوعها كان ثم ومن وتهمرك' ضياتك مع للقس حاجة لا يتؤو؛ ' ١ ا/هه التتبي ديوان ( )١ 
اا4شاةإة,ؤجها 1اشعص واثعار 

استحقتأي ظتت: العضل! اJةرموسLJة عن كناية الوداء: غعر  iNUN/Xالإيضاح ، Xoo/iاكغيص شيدح )٢( 
رأنوالعنى باالاشدة، شبهها تقد ازنها! أي رتاب للراعن، حقا الرهؤث أممبح أي ارهن( رغلق بمال• كما اسواه 

حعأالمال يصبم لات تكني يسأله ْن وجه في ابسامة مجرد أن كرمه مت 
\/i_رشيق لأبن انمدة )٣( 
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وهو1واومه من بشيء له ؤيرمر به الشبه ؤيحذف حد1ة| بلى الرحل يشبه أن وهو آحر< بوجه 
تحييلية،اسمارة الرحل إلى الاقتيات واساد الكنية، الأم|اية الاستمارة سبيل على ريقتات( 

قبل.من إليها أرشدتك التي القاعدة تنس ولا نفسك يها تبتهج ااهلرفتي أى فانظر 

اك1بى:عمؤو بن لكتوم يمل العني هذا قي و- 

اواك-واوبر اا-درى اك-ل لها اح-ل لم—اث—ق اله—ارى رك—وار م—نق وْخ 
دالغارب'"الذيوة في له يفتل زال ارلأ اش دمنه وغارب؛ ذيوة' جمع والغوارب؛ والذرى 

منيحال حاله شبهت منه، حاجته يبلغ حتى ما لإنسان ؤظهلف يتمهنع لن يشرب مثل وهو 
أمددلده,اوسعاره فهي 1داله، حعى للمصر يشئح 

ا:_l^ ابي مل به وشبيه 
الموارسكاسباحهم ا لننصارت لسرى يا الموارب سها أكلوا ممد 

رأيت.كما بديعا تشبيهأ مياحييه على تمام أبو ؤراد 
الشاعرتقؤل الخاميية الاستعارة ومن 

١^٣^ائأات الثبمن لز ن لةثJاكومشاسا ءزطئ
الأفؤلوصف ولكن قريب مبتدل ~ النقود وهو — الثتوب في يالنحوم العرم تشبيه ٠لفان 

فييه الشبه من انم المشبه أن على الدلالة من ذلك في وما العرمات، يؤن ااداقبات وعروصه 
ا.،<ر راتعا بديعا حيالا وكساه ممتعة م،ررة قي التشبيه ابير الشبه• وحه 

ا:يغاتهر يصف دلأمة أبي قؤل الصرب هذا من ؤيعد 
باليدبسسنخبر وتبرحليها ا ع-دونإذ ئعجن -اء بااسإأرى 

نحوداهثي وهوتا عليه' بهما تعتمد موضع على تثبتا لم حيث رحليها حركة *اشيه 

غيرص الحاجة لبانه: الْل1ياأ يواية ؤبي الهائي: البغر أو الإبو عن اسع وهو كنون جمع أكوار: المابق' الرجع )١( 
المنام.وهو غارب: جمع النوائب: المنام، أعلى وهي نؤوة: صع النيى: تاتآ 

■المابق البيت في مر الغرارب■ العجلي• التاسم دلف أبي مدح في تمأيدة من والبيت ٢ ٠  ٧١سام أبي ديوان ( ٢١
لها.أسنمه كأنهم متؤبمها على وهم وبلوا اسنمتها دابت حتى المير في ؤأنهكؤبما الهلمايا ارهتوا إنهم ^1،: 

محنؤبماالشرهل ؤجواب الضوب، الأقؤل: القالماتأ قي النوافذ الذواقب: والعزم! التنمحيح وهي عرمة جمع عرماته؛ )٣( 
التشبيه(.رلتم تقديرء: 

■ ٢٧٥الابضاح شيدح )٠( \. o\/Xعوني الواضح/حامد النهاج ( ٤١
٢٢٠ص البلاغة أسرار ( ٦١
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وشبه]رخاوة مدام إر ئزلأن بل موصع في نيئتان لا فإنهما العاجن يدي بحركآ يديها 
آ.اإتقووءس((ر من شربآ فيها ؤيحدث بطنه، نحو يده يثنى فإنه الخابز، يدي بحركه يديها حركه 

أنوترجوا البديعأ الاستعارات هذه من كثيرا الأدبي تراقا ثنايا في فان وبالجملة 
التثريب,عتك ؤيدفع ل،ينقيب يدفعك ودافعا لك، نافعا دكرئاه ما يكؤن 

ةايث1|نبذس لآتملس 

باعتبارالأستعاؤة تقسيم اتثامى: اتتقسيم 

يتومجتيةوطالقة
وليسالهارفين، باعتيار وليس احزائها< أحد باعتبار ليس للأستمارة التشسيم هدا 

اعني— الاستمارة طرفى احد ؤيلائم يناسب ما ياعتبار هو ؤإنما كيلك، الجامع باعتبار 
أركانخارج بشيء يتعلق لأنه التقسيم، هدا تأحير آيرت ولذا ~، منه المستعار أو له الميتعار 

لهوئكد سميرك، له متحد له تتنبه أن أرجو لذا مسملكه، يدق وهوهما وعتاميرها، الأسمتعارة 
كله.بذلك حرى وهو فكرك 

هولفقلفالمتعار له، والستمار منه والميتعار المستعار الاستعارة اركان أن عرفت 
سواءما، استعارة أى إلى نظرت ؤإذا الشبه هو له والميتعار معناه' منه والمستعار به' الشبه 

—يا< المشبه يناسّب ما معها لذكر هد نها ا سيحل فانك لذكر لم مما أم لك، ذكرناه مما كان 
ذلك:بيان له، المستعار وهو المشبه يناسب ما أو ~، منه والمستعار المستعار أعني 

،بها خاممة اف |وصالها منهما وكل حقيقت؛ن بين جمعت الاستعارة إن 
يتحيفمنه المستعار كذلك منه، المستعار بها يتممف لا به تحنمى أومعاف له له، فالمستعار 

لهالبحر وهو ر لمستعا فا a بحرا )ررأيت ماأت إذا له، المستعار بها يتمعف أن يمكن لا باومياف 
وهوله والمستعار الدر، وكثرة والعمق، والساحل، واللجة، الأمواج، كتلاطم به خاصية أومياف 
»ر1يتقلت: ؤإذا والأيتسام. باليدين، وااعْلاء كالمشي، كذلك به خاصية ف أوضعا له الأسان 

الأظفار.ؤْلؤل الشعر، وتلمي كالرئير' به الخاملة أوصافه له الأسمد وهو المتعار فإن ،٠ أسدا
ؤإذاالسلاح، وحمل بالنبال، والرمي بالسيف، كالمعرب كذلك، يه خاصة أوصاف له وللمستعار 

والرفعة،كالتوهج يه الحامية اقه أومعله الثعمس وهو المستعار فان م شمعسا رارأيت ملت: 
والحياء.والمشي كالتبسيم كذلك أؤبمياقه له له، والمستعار 

التصّريحيةشيميها فى وبخاصة الاستعارة بقرينة نذكرك أن الأمر هذا لك ييسر ومما 
يلائممما هي القرينة هذه فإن قرينتها عن بحثت إذا تمعريحية استعارة أي إن والكنية، 
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زالكهفبمض{ م يعرج عضِمض، )وركا سبحانه؛ قوله إلى ترى ألا ئناسبه، الشبه 
عنبحين ؤإوا بالموج، ومأحوج يأجوج اشطراب شبه لأته تممريحية، اسيعارة هذه ا، ٩٩

هدابان ترتاب لا وأقليك بسزإ رفي و ربعضهما كل0ا< إلا تحدها قلن الاستمارة هده قرينة 
به«الشبه يلائم ولا الشبه يلائم 

قوله:إلى نتلرت ولنا 

٠اكمس ص تةل11تي مس ش٠ 

}أوليكسبحاته: توله قرأت ؤإذا الشبه، يلائم مما وهي رتخلللمني( هنا القرينة فإن 
الاستبدالشبه لأنه معريحية استعارة فهده [' ١٦]البقرة ١لتنلآمح أشمرا ١للين 

وأخيرا:المشبه، يلائم مما وهى راكدلأاةا والقرينة ء' يالاشترا 

٠ااسطيأ معي إن إليك تلت ق٠ 

الشبه.تلائم وهي )معي( والقرينة تصريحبآ استعارة 
بشيءله ؤيرمر يه، المشبه متها يحلف التي هى أنها عرفت فلقد المكنية الاستعارة أما 

سبحانه:قوله إلى ترى ألا يه• المشبه تلائم المكنية الاستعارة في فالقرينة لوازمه، من 

]البقرةالقد( عهل زينتهمن وقوله: [، ٢٤]الإسراء اللل"س جماح ثا زراخنص 
الشاعر:لأ\[،نمل 

٠اظعارها اتسب،ء المث إدا ؤ٠ 
قيل.من هدا لك يكرنا وقد 

يه،المشبه تلائم المكنية الاستعارة وقرينة إدن' المشبه تلأيم التصريحية الاستعارة قرهنة 
يعل،الاستعارة يقسممؤن فهم عليها' رائد القرينة عير شيء عن نبحث هذا تقسعيمنا فى أننا إلا 

يلائمما معها يكر إذا الاستعارة أن دلك ومْللقة، ومجرية مرشحة إلى قرينتها استيفاء 
الصمييرشحت يقال: التقؤية، هو والترشيح الموشحة، أو المرشحة فهي به الشبه ؤيناسب 

سمتعيروأنت، اليشبيه، تناسى على قائمة الاستعارة لأن كيلك، كانعت ؤإنما قؤيته، إدا باااارأ 
المشبهتياسيت لأنك قوة ردتها فقد يه المشبه يلائم ما معها دكرت فادا الم>سه« يه المشبه لقخل 

مماحرد،ها لأنك مجرده اسهععارة فهي المش^ !لائم ما الاسهعاره مع يكر إدا أما * تاما دناساا 
إلهضثطد فكأنك الشبه، للأمم ما معها بذكرك الميايهه ر1بدها عن بها ونرلت به* السبه يناسيب 

—المشبه أو يه الشبه يلأنم ما أي ~ هدين من شيء معها يدكر لم إذا اما لسبه* من به وتذكر 

i٢١٢



ئانيةحااة رهناك والتجريد، الترسيح عن لظوها مْلاقة كائن ؤإنما االهلإقة، الاستعارة فهي 
هناومن الشبه، يلائم وما به الشبه يلائم ما أي الأمران' معها يذكر أن وهي كذلك، للمهللية 

تعمميلا ارة الاعمثيأن إلا الشبه تلائم كائن ؤإن التحيريحية، الاستعارة قرينة أن تدرك 
تسممىلا الأو،دتعارة أن إلا به الشبه تلائم كانت ؤإن الكنية الأسمتعارة قرينة وأن مجردة، 

قرينتها.الاستعارة ستوس أن بعد إلا يؤر لهما يكؤن لا واكجريد الترشيح لأن مرشحة، 
قبل.من عرفت لما التجريد وأضعفها الاْللاق ثم الترشيح المراتب هذه وأعلى 

يكرما فالرشحة ومهالقة، ومجرية مرشحة إلى تنقسم الاستعارة أن القؤل خلامعة 
معهايذكر لم ما والمْللقة الشبه، يلائم ما معها يكر ما والمجددة به' الشبه يلأتم ما معها 

الاستعارةتستوس أن بعد إلا يكونان لا وااتجريد والترشيح معا، اللائمان ذكر أو شيء' 
هذاثمرة لتقطف لأن ا نفسك ولثعد النظرية الناحية من كله هذا اسمشعبت قد وأظنك i قرينتها 

,لعمليه I لطبيكه ا الناحعه من سسذومه بما ار'ما اا 

اأرقءطت|أولأ'االاسعايه 

عرفتكما — تمعريحية استعارة هذه \ُا إالفاتحة ايمثيما اكثاط زاهدا قال ( ١١
مسمتقيمكلمة أما الله، من الهداية طلب والقرينة لبتس-لأم، الصراْل استعير فقد ~' قبل من 

للأستعارة.ترشيح الاستقامة يكر إذن ؤبملائمه، الطريق تناسب فإنها 

تجازئرياك1زا)ك>(قالتعالى: 
سبيلعلى ~ تبل من عرفت كما ~ الأوستيدال الشراء استعير [' ١٦لاابقرة ٌهتراسآ 

زخماتعالىت قوله بقي تشترى' ولا سيتيدل لأنها الضلالة' والقرينة التصريحية، الاسعارة 

إدن.مرشحة الاسعارة ء، الاشترا وهو السعتعار يناسي، الومعف وهذا ر؛حت 

والقدف[، ١٨زالأنيياء هوزاهق{ لإدا ثدش الباطل عز ملف؛الهما زيلُ تعالى؛ قال )٣( 
زناداسبحانه: وقوله الباطل، وذهاب الحق لغلبة ~ قبل من عرفت كما ~ مستعاران والدمغ 

مرشحة.فالأستعارة به الشبه يلائم حوزاهق{ 

(ديوانالهدله/اممالأامص»0ا.
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[<١٥نالك ت\كبها...{ م ذَؤلآذانوا محر؛الأتض حمل }^١^ تعار: قال )٤( 
.هداإلا زشيح 11اولمس لاحبوان. وهي الناكب ذكرت ئم الحيوان، الأرض شبهت حيث 

ات^<وهو1بوضاشوكنمأةسروئر 
الم1لأو،أ_لاس بالوقأحاْلمت ولبى ك ماب1م ا يدار المكعهد قبس 

تعير،ئد الأمر أن لها يى أسلم فلما الجاهلية في ميلة الراة هذه وبعت بينه كان وقد 
علىالشبه وحذف بالملأ،سلأ لأتسلأم ا قشبه واارديلة، اللحس وبعت بينه حال قد لإسيلأم ا وأن 

الشبهيلائم مما بارقاب الاحاطة ويكر بااْلبع* معنؤية والاربمة التص-ريحية، الأسضارة سبيل 
مرشحة.الاستعارة أن تدرك وهكذا الملأسل، وهي يه 

البحتري؛قال )٦( 

الئواترئبلها ى مرملنك جعسببه بك ران إن ابا المنوارى 
»أمرمىوقوله: تعلم، كما شى لا النايا لأن )ألي( القرينه يالأسان، النايا شبه فقد 

مرشحة.استعارة فهي بالنيل يرمى هواللي الأسان لأن بهء المشبه يلأتم شيء نبلهاآآ 

م(وظلالمرئ1رذاءراا:
سهلوارما_ا حسدرق الم_سْنؤر ك-ان ا صح-اتهاارديسع ١^٠^؛ كثبت ومد 

وهىلوازمه من بشيء له يرمر بالأسان، الربيع شبه حيث مكنية استعارة فهده 
عرفتكما ~ المكنية قرينة لتحييلمة وا اتحيiاية ا الأسمتعارة سبيل على للربع فتها واضعا الأيدي، 

الأسان.وهو يه المشبه يلائم لأنه ترشيح صحاتف وقوله ~ قبل من 

التنبيرمل تأهلت ر وأظنك ( ٨١
ظز؛ى علاه نوأتيسرمز سبف_ا<ِ ني موه الأمان انى 

الاستعارةا،ستومت، وقد ان، بانس،اثرمان شبه حيث مرشحة استعارة قيه أن أدركث< 
به.الشبه تلائم وهي والهرم■ الخبيئة ذكر ثم بنوة،• ااذمان *أتى مبه؛ مي وهي قرينتها 

• ٢٣٢ص الرغاء السري ل>يوان را( 
ا/سالخم )؟(س 

دلف.أم مدح م والتصيد؛ < TUo/Tشام أض وبوان )٢( 
- —٢١٤



^٩:أبي 
وكئىبه حسبي دلف أبو هذا ا لهملت حبي عئي همومي نامت 

لهؤرمر به ايشبه وحذف باسان، الهموم شبه حيث كذلك، مرسحة اس-تعارة فيه تحد 
استوكفقد المكنية، الاسعارة قرينة هو الفعل وهذا إ مت رنا قوله وهو لوازمه من بشيء 

تخاطبلا الهموم لأن دهأ الشبه يلائم فهو لها(( ))فقلت ت قوله أما رأيهن. كما قرينتها الأسمارة 
مرشحة.فالأستعارة 

اتجودة١الاستعارة ثانياأ 

إلاعنه أتت شيء مذرمن العتيزا عإيه>رأبيح ازسكن\ إذ ع؛اد زحق تعالى- مال )١( 
ظد،لا التي بائرأة مطر ميه لبس الذي الريح شبه ٤[، ١ ]الداريات حملن 

،قرينتها اسيتوفت وقد تميريحية والأوسدعارة للريح، استعير وقد بالمرأة حامى العقم فلففل 

؛،٤٢زالذاريات أكالربيرآ ■7حعلض الأ عت-ه آتت قيء تلرس زما سبحانه: قال ثم 
فهيالشبه يلائم ها الاستعارة هذه في يكر فقد ؤيلائمها« الريح يناسب وميف وهذا 

مجردة.

أامِّؤيمانية لتال طإبمنسح طيمذ مرهب ملح دآهلكوا *ءاد زؤانا ت تعالى قال )٢( 
زسخزه\قال ثم ريحية، L۵تفالأستعارة بالعتو، الشدة شبهت فقد ٦[، ]الحاقة حسونلأ 

مجردة.فالأستعارة ، ؤيلائمها الشدة يناسب وهذا عنهمرن^م 
حمِ

وماالجوع شبه فقئ ١؛،  ١٢]النيل و\ءإرف( ل؛اص الض )ذاذ١دها سبحانه: قال )٣( 
وهوالمشبه تلائم والاداقة كله، بالجسم يحيْل الذي باللباس النفس في أثر من يتركه 

يناسبمما الكييوة لأن مرشحة' لكانت اللمه كسماها ولوقال مجردة، فالأستعارة الجرع، 
تفمييل.مريد البديعة الاستعارة هذه عن وسيابك اللباس، 

أحدشعراءالماهلبأرا؛:قال )٤( 

المهاسة.ديوان شرح )١( 
عزم.أن لأجل أي أن.fJ.؟: • ٣٤٧التبي لبيان )٢( 
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المواعدِبواو د سعمن —ذ حنائي نسموت ي إلفيس ببي لعدت 
يلائموهومما اكشمير ويكر ارجال، لكرام الخيل كدام ؤبمى الحدانين، اسيعار فقد 

ارجال.وهم الشبه 

)ْ(ق1لاكبيرى:
محولاالخدود له د ئزير مطلا رحياكليط عرم ن ا د النئي 

الخلودبه »ميد تال؛ ثم الخد«أ "في تؤله؛ وااقربمة الدمع' له وااسدعار االْلر، السنعار 
مجردة.الأتارة كانت الشبه هو الدمع كان ؤالأ ؤيلائمه' اكهع يناسب شك لا مما وهدا محولا• 

)ا"(وق1ل1لتنبياالم
اذساتتارابوالحج1لأر علمي القلمان ؤى الئوحجبت 

هواهتفى الأسيعاره اسدوقا0 وهد ااحسظوات' ل ورالميقعاو ااق1دعات، السيعار 
ايستوالححال المواقع لأن ويلأئمه< الشبه يناسب والحجال البراقع ويكر اانوىا' روححب،ت 

مجردة.إذن الاستعارة الخلماء، صفات من 

ا؛حميدر بن سعيد وقال ( ٧١
ذؤويئت مضيى ونا مماذا لبلا ارة بالزيالبدر د وع

وهىقربتها1 الاستعارة استوفت وقد الواعدة' الرأة له البئرواالماJتعار الستعار 
مجردة.مالأستمارة الشبه يلائم ؤصف وهذا وفيء ®إذا قال؛ ثم الزيأرة• *في قلله 

سالأتارةادس>
أومايه' الشبه أو الشبه يلائم مما شيء معه يذكر لا ما سمان الطاقة أن عرشت وقد 

يذملم الذي الاؤل القسم فمن حدة< عر هذين من !،واحد ٤١وسنمدللك معا، فيهما يذكران 
به.والشبه الشبه يلأنم مما شيء فيه 

سبحانه:ؤبموله [، ١١زالخائة ا-لنارو،ة{ حن1ذ\تر'فى سء ءثس لما )إآ تعالى؛ قال 

را(سُ.اناكييآ.
عنيكانيحجبهن النيىما صماعدت سي< عن احجبتهم ارتحلوا نا أ؛ بمراوالخيلد• الحجال؛ والفراق' البعد رآ('اضء،■ 

والخىر.البراتع ض بل تض 
.٢٩١ص أسرار •٢! ١ —  ٠٢٠ العتر ابن ملمتان ر؟إ 
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وكبير،ضخم هو  Loالقاء ولكنه بقوة' الإكاء هو فالقذف قدمفنةf من فيه  ULالإعجاز 
أحدهما:عنمعرين، من فيه بد لا إذن القذف الحياة، به تنؤل الذي الدماغ كسر هو والدمغ 
يكؤنأن وهو باالق-دوف؛ يتصل والأخر وعزيمة، حزم يا يكؤن أن وهو بالقادف؛ يتصل 
ءء

٠عقل^,ا صخ^ا 

ألافحسب، هدا ليس ولكن ~ رأيت كما ~ ار واحتميايجاز فيه إدن الكلستي اختيار 
منهذا يأس، ليي يكونوا لكي ١^٣^ نفوس في للقوة بعثأ كيلك الكلمت^ي اختيار في أن ترى 
لذامقتلا، علوهم من يصيبوا حتى س-هاسمم يصيويؤن كيف ثانية حهة من وارشادهم حهة 

ذلكلكن حسمه، موصعٍمن اي شبب وقد يده، أو عدوك رجل تكسر فقد )الدمغ(، كمة اوثرت 
قىيوثعك أن لبنه يحؤل لا نحرك، فى امك سهعلبك يرد أن وبما بينه يحؤل لا ممه 

ليردومكره تفكيره في يستمق أن بيته ئحل لم بها امميته التي اص-ابادك لأن مصائده، 
في)الدمغ( كلمة تركته الذي الأم هذا تذوقت 1قول بل الأن، أدركث أنك أظن ص. الكل لك 

تمكنهلا حتى عدونا، على الخناق نحكم كيف القرأنية الاستعارة هذه تعلخنا هكذا نفسك، 
إلىوانظر أحرى مرة الحسية االوحية الميؤرة هذه أمام قف ثم غممته. تذهب ولا فرصته 

موقعإلى فانظر هوزاهق( فإذا فيدمغه الباطل على بالحق )نقذف فيه' رتبت اللي النظم 
والمرعة،الاستعلاء هن تفيده ما إلى وانظر اكاقية، الفاءات هذه ؤإلى رعلى(، وموقع رالباء( 
أوسيتجعأنفاسمه يملك أن فها يسادنطدع التي القرصية لجد لا كانه الباطل ازهاق لسرعة 

ء ٠قحسيب اسيعاره ٥^،^ ~ ذن ا لعصيه ا كسحا هواه، 

نودولكننا قبل، من الاستعارة نوع عرفت [، ٩٤زالحجر ممرآ يا )دآصئاغ سبحانه: قال )٢( 
الأيةأن تنس ولا معنى، من حروفها تحمله ما لندرك الكلمة، هذه اختيار عند نقف أن هنا 

مشقةمن فيه ما الصيلية للأسياء الشق وهو ~ الصمدع فى ما تعلم وأنت التنزل، مكية 
علىاللقاة والمسسؤولية ااة اارومأبعثلم السطمتي تشعر الكريمة الافهلة أن ترى ألا وكسر، 

التيالأسوار وينقبوا الحواحز ايكسروا عملمات من يه يقوموا أن ينبغي وما عواتقهم، 
أنهولو ايحاز، هن فيها ما إلى انظر ثم اعرض؛بم؛ أوليك قلوب ويثي الإسلام بيي تحؤالط 

الكلمة.هذه افادتها كثيرة، معان لفاتت ربلغ( أو تؤمر( بما )اجهر قال• 

بلى،لك: أقؤل الكريم؟؛«، القرآن قي التبليغ كا،مة تذكر »ألم فتتسمائل: ببالك يخطر وقد 
شاهدلهو اش ض وهذا [' ٦٧زالمائدة إلمك( انزل ما غ الرسول اثا )يا تعار: قؤله وذك 

إنالأستاذية، ذؤوة وسنم الييرن قمة على تربع الله' كتاب الكريم القرآن أن على دج3ا صدق 
قوله:فى كما حينا، وبالحقيقة رفاصدع( قوله' فى كما حينا' بالأستعارة يعبر الكريم القرآن 
ألحاجه,إلعه وتدعو الناسيه، ويمعمعقه المععاق ما حسيب ربلغ(، 
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بحافولمس الحجر' ؤدة من فهي علمت؛ كما مكيه ممآ بما زفاصعاع الأولى الأية إن 
دعوةيبلغؤن وهم الشقة شدة من وأميحابه وسلم عليه الأنه صلى اار،عدوال لقاه كان ما عليك 
سوةْن ~ التنزل مدنيه فهي ما ج انبعرل لها )يا الأحرى الأية أما الله< 

فيوأميحابه وسلم عليه الله معلى المبي يلقاه كان ما بيي العظيم حبير وأنت ~ المائدة 
ولكمواكسليم الميلاة أفضل ساكنها على — المنؤرة المدينة في كان ما وبين المكرمة، مكة 
وتمامه.المعنى وصحة وحماله، القؤل فن عظمه هى 

نطهالمحل{ :^،^٤ زولأصلممح/نش حرة: للقاله ما فرعين عن حاكيأ تعالى قال رآ( 
متعلقاستعير حيث الحرف، في استعارة أنها الاستعارة هذه عن عرفناه الذي وكل [، ٧١

الابداعيالعنصر ذلك بعد يبقى ولكن قبل، من حدئناك كما )على( معنى لمتعلق رفي( معنى 
ومم، ciKtjiعلى ومن فرعؤن نفسية لنا تصير رقى( أن ترى ألا الاستعارة. هذه فى 

كانااذاين أولتك على وحقدا غيظا تمتلئ التي المفسيية هذه تاما، تمعؤيرا كئر 
تفيدلا بالملبع رعلى( وكاْ-ة الايجاز• بهذا )في( كلمة تمهيره هذا كل الغلبة، يرجوبهم 

بمضرفي( يإن تتناوب• الجر حلوق إن يقؤل لن تستمع أن ؤإيأك ' هدامن الكثير 
يودبل فحسب، ااحذوع على يصلمبهم أن يريد لا فرعين إن لما تقؤل الكلمة هذه إن )على(' 

أحلههن جاعت الذي العني هذا إلى انظر فالمخل، حيوع في أجسامهم تتلاشى أن 
لحرف؟.حرف استعارة انها تقؤل أن يكفى وهل الأستعارة، 

ؤضرللوإل؛ أرثارات •تلجا زليجلو),ا لما ا شأن في تعالى قال )٤( 
يردهالا عليها حمل اذا المي وهي الفرس، صفة والجموح [. ٥٧]الموبة يجمحون( 

سبيلعلى بالجموح المعير في اسراعهم شبه انه يقال أن كافيا أظنه وما اللجام، 
علىسعبملر الذي الهلع ،^.١ لمايبخن ااكامة اختيار إن الميعية، الامعحيحية الاستعارة 

لموالأسباب، الموانع كل رغم الميير يحيوا أن لواسدْااعوا تمنؤن أنهم وكيف 
علىاثمال الممعارع الفعل صيغة وهي الاستعارة فيها حامت، التي الح>يغة إلى انقلر 

■رومم( تعالى وهوتوله 'لحكم للتخمييصولتقليآ حاء الأي Iلضمير إلى انظر ثم المحيي، 

إلى،ثدن؛'ءينيك لا العظي/ن رامحرآن ١لث١تي من ستعآ ١دناق زرثل' تعالى: قال )٥( 
—زااححر٧٨ للمؤمنين{ جاحك ءلهزراقمن ١زو١جامنهرولأتحنن ماعايه 

اِلتياةمجنهرزهرة ١زر١حا •تلمعتاث ■ت\ 'خنإتخأإ\ر أخرى: اية وفي [، ٨٨
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الحسنعلى استميت بديعة اسيعارة تحد هل بربك، لي وقل [' ١٣١نمله المحاياآ 
منهدا وأين عينبإك، تمدن لا ~ اكاس أقوال في ا1يديع-ة الاستعارات كثرة مع ~ كهذه 

عقبجات وكيف تمدن( )ولا مة في وفكر ترعب(، رلأ و تتمن( رلأ ' رلاتْلمح( ئمحبما؛ 
هدها]يه تشير وما معا، ويكر مؤكدة، العظيم والقرآن الثاني السبع بإيتاء التفضل 
علىتهيمن أن بعد إلا يكلن لا ما شيء إلى عينيه يمد اُقي أن دلك الرعبه' من الحملة 
الحاجة.هده في ارغية النفس 

قوله:إر انظر ئم النفس، في اللحة الرغبة عن ناشئ ما، لشيء إذن مد 
منليمنعهم صغاره على يحنوالطاتر والحنوكما الجانب ليا من فيها وما حناحك(، رواحقحن 

وسلم.عليه الله صلى الله رسؤل محمد سيدنا كان وكيلك أدى• كل عنهم وليرد عاد كل 

كل؟من ^^.،١ رزقآ ياتي، مجطنق آمنة ك\مت مئة ،^١١زؤفممب تعااى: قال ٦( 
هدهفى فم [، ١١٢راانحل وا-وف، الخيع 0ّرا ألد فاذص انعمّراه ةةئر؛ت ٠^١^( 

يقللم القرآن ولكن الكسوة، للباس وا،لناسب الطعم، uإتداقة الناسب أن تعلم أئن الاستعارة، 
قبيلهن الكلام لبقي الجوعواوسلهدا لماس الله شّاها يقل لم كما الجوع يئم لمه اداقها 

ومسيوعاته،أسسمه له احنيار ~ قبل من قلنا كما ~ القرآن في ا اختيار ولكن الأستعارة' 
ممال:ااكاّوة كلمة طى الإذاقة ممية وثرت لانا علمه؟ هو ما ض اهريم اكير حاء قلمان؛ 

)كساها(؟.راناقه1(ولمبقل: 

)كسوة(,.< ٥١٤تحدثه لا اكض قي أثر من الاذاقة تحدثه ما أن قي تماري لا أظتك 
أوثرتبز أما أثر، لها كان إن ركسوة( لى ب لا أثرا أسس قي التي؛ترك هي لألإناقة 

الطعم■في نحدها لا اااباس في التي الاحاطة أن تعلم قانت شتم، كلمة على لباس كا-مة 
بالحسمم،التامة الاحاطة شانه فمن اللباس أما الحسم. ء احرا هن جرء في يكؤن إنها فالطعم 

لماسأو»كع،اها الجوع(( ْلعم »اناقها قولنا يؤن، النوال( هذا على القرآني التعبير جاء يلهذا 
الجوع((.

باللماسوعبر الكسوة، أثر هن أسلم النفس في أثرها لأن بالإدانة عبر أنه والغلاميه 
كلمةنظرقي ناحية، إلى ااكل_تتي هن كل فنظرفي الملعم، احاطة من أعظم احاطته لأن 

آ1تمحتر؛>كناب،َصت■ الله، وصدق الاحاظة إلى اللباس كلمة الأثروفي إلى الإذاقة 
بعدر؛اد؛شالذ(ى أنزله }ثل الله: ومسدق ]هودا[ حكثمِ-بر{ محان من ثملت 

٧[؛]الفرقان ؤالارض( للع\وارن، 
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نوععرك وتد [< ١١لااح_اقة ا-لاروة( حن1ذ\ك/ر'تي ال\ء ين لما زاة تع-ااى؛ قال رم 
جاءالأفظ هذا أن عرفنا فإذا رْلغى[؟ كلمة أوثرت لم والسؤال؛ قبل، من الاتعارة 

ماالقوم أن ثرى ألا الاستعارة! نتنيق أن اسثلعنا قده< حاء الذي ااس-ياق مناسبا 
اللهقؤل واقرأ مثيل• له لبس الد-ى الْلغيأن هد-ا ْلغيأنهم، بسيب إلا العذاب هذا أمعابهم 

ألأورءادأ سمك زواُه غيرهم: عن حدثنا أن بعد نوح قوم عن يحدثنا وتعالى تيارك 

[.٥٢- ٥ • ]النحم آظنر؛وآما( همِِ إئركارا فل ثن وزررح ش ثآ ونود 
علىأوثرت ولم الأقنعال كلمة إلى نانثلر ٤[< زمريم ذناك ازآس }ركضك تعالى: قال )٨( 

واسي1ب<أير كل لمريل يهجم ثم فشييا شيئا يدب كيف _ L_JIإر وانظر الانتشار؟ 
اسندكيف انظر فحسب، هذا ولمس الحطب، أجراء ببعْس تاحذ |ن بعد اكار تشتعل كما 

ماعلى الاستعارة لبقيت هذا قيل ولو الرأس شيب اشتعل يقل ولم الرأس إلى الاشتعال 
٠،نارا البيت )رواشتعل و a الميت فى النار ا>اشتعلت قولك هذا بيي وقارن عليه. هى 

الدقيقة.هذه على نبه الدي القاهر عبد للشيخ الرحمة الله وسل 

موضعقى غيرها يخدار ثم موضع في ياقك أنه القرآن في الاستعارات بدائع ومن )٩( 
تارةالكريم القرأن أن تجئ مثلا؛ رالقلوب( كلمة خذ واحد، الكلحتتي اكعلق أن مع أحر، 

أنإلا إحكام فيه كلأهما والختم والربهل رالختما، كلة وتارة رااربهلا، كلمة لها استعمل 

معرضلي الربْل وجاء ٧[، ]البقرة نلوإهر،آ عتا زحتمراه الأم معرض قي جاء الختم 
[نأرثمرّز يزآد )ؤآضح [. ١١راvنفال هممحن عنى )زلزط الأْتن1ن 

 ioG? القرآنية.الءقيقة هذه سن فما زالقصص.١[, دزه\{ ض رطا آن أولا ه ثألى
كانإذا أنه نسمع زلنا ولا د.احاه، في لسيء يكؤن السيء  ٠٠٢١الختم،أن االxاوم من 

يكؤنفإنما الربْل أما الأحمر، يالثممع ءحتم شولؤن: فإنهم ومحتؤر، ريبة فيه مكان هناك 
جاعتلذلك نقاشهم، قيه ما علير يربطؤن فهم ونفيءأرإ، هوشّتي ما اودعثه شيء أوعلى بشيء 
فيدر؛همِآ ءز زخ-نمِألمح كثيرة، مواضيع في ^؛ ujdlهذين إلمر تئ،ير القرآنية الأيات 
عيرالقلوب ظك ~ ارن مهأي الحاثية، سؤرة في وآإ؛هآ بحه ؤ-صمرعلي و البقرة، ميرة 
يعنىدانا< الربط أما إليها، الإيمان من شيء أودخؤل منها، الكفر من شيء اخرادج قابلة 

نفائس.من فيه يما الريوْل ااشء٠إء يحتفظ كما إيمان هن، فيها يما احتفاظها 

نللإبرِإءؤعؤر رخترألله ابقة المسالأية قي ا كمرالممع[، هذا هن وقريب ١( ر• 
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بعصيهإ;ك نختار !!نه كتاب من كشرة أمظة لها ذكر وص الاستعارة أحدها أشسام عسرة 

ناكرتانسوثوواآ هناء قنعنالإ عتل من عملؤا •ا إر زؤأرتا دجل* عر الله ٥ثال 
الخادممعاملة عاملهم أنه على يدل لآن4 منه أبلغ ورتدهناإ رعمدناإ< هنا رثدمناا حقيقة ^ ٢٣
ماخلاف على قركاهم قدم ثم عنهم الغاتب كمعاملة عاملهم لهم امهاله أجل من لأنه المفر، من 

ارالعمد لأن العدل،  J،،،1_،،الأي والمعنى بالامهال، الاغترار هن تحذير هذا وقي أمرهم' 
بتااأ.لما أبلغ والقيوم عدل الخاسيد ايْلال 

منهأبلغ والعتو رشديدةا حقطته ٦ا، رالحاقة ع\ديةآ هرهر رُهمّثح دجلُ م وقال ٠'*  ١٠
اكنظ{لهائةيت\يمناذضم0ة\دتنمرمن )سعؤا تعالى: وقال تمرد، فيها العتوشدة لأن 

والمعنىوأوجز منه أبلغ والاستعارة الباكي، كشهيق قئليع معوت حقيقته شهيقا: ٨[، رالملك 
والأس،تعارةيالاتقاد، الغلمان شدة من ; _LjOالخيظ-آ من رسم اامعو،تا■ تبح بينهما الجامع 

الانتقام،شدة من يدعوإلمه ما مدرك محسيوس اكفس طى شدة مقدار لأن منه، أبلغ 
ؤأكبراازحر أعثلم داك وقى اكعل' في انتقام شدة تدعوإر اانفس قي شدة اجتمع فقد 

الحكمة«.وموقع القدرة سعه على وأدل الوعثل 

مستعار،هنا ها ردرنيإ [، ١١راكدر ؤحيدا{ حقت ؤمن تعار• قال و ء
محرجالوعيد لتفخيم أحرج أنه إلا فيه، سيألتي بنرك وحيدا حلقت ؤبمن عقابي در وحقببمته• 

منمنزلة لا لأنه أبلغ معار ؤإنما النع* علبه يجؤر لا تعالى النه كان ؤإن أبلغّ لأته داياه لدني 
تعالى:وقال الزجر.*. من يكؤن ما اعثلم وهذا اعقلم. منها عليه تعالى الد يقدر وما إلا العقاب 

هسدتعاربااشوكة هنا ها ااافْل ٧[، والأنفال لكمع كؤن الث-وة أن"غرذات زرمدؤن 
النكتة،إلى الايماء على واعتمي. المخافة تقع به اللي الحد يذكر الملاح، وحقيقته أبلغ، وهو 
تبقى«.التي هي الملاح قشوكة حد، له ليس وما حد ماله على ستمل الملاح كان ؤإدا 

:وحقيقته مأمتمار، هذا [، ١٤٩والأعراف رلأايهرآ ش سعط زريا تعالى: وقال  ١٠
يوجبلما اس الاحس،على فيه اااتحااة أبلغ الاستعارة أن إلا الندم، أسباب هن رأوا لما تدموا 
ا.ااوبال<آر من يوحب لما الاختيار سوء في أكشف حاله فكانت اليد في سقْل بما الندم 

.٩٤—  ٨٠ص الألرآن إعجاز قي رسائل تلأيآ را؛ 
٢٢٤



ر)قالبدؤي: أحمد أحمد اادكضJ اكرأزا بلاغة رص كتاب ص شيئا الأن لك وننقل 
حننئثمرحى ونخ يعص يى يموج ^ضهرمسل زؤزى سبحانه: 

تصعؤرإنها بل رالاضطراب( لعني استمارتها حد عنق تقف لا ريموج( مكلمة ؛، ٩٩وااكهف 
الحشدهدا ممار حتى مداه ؟، uJIتدرك لا احتشادا ااداس ص الحاشد العمع هدا لاحيال 
تائيولا واضطراب، وتموج حركة من الزاخر البحر مى تراه ما منه الخما ترى كبحر، الذاخر 

ؤهن\ي زرراً سبحاته: وقال عليه، ودالة العني بهيا موحية إلا )يموج( كلمة 
فحسب،راتتشرا معنى عند اشتعل كلمة تقف لا وهنا ٤[، رمؤلم نسا( أناص ؤانقنل 

مبْلئة،الفحم مي النار تدب كما وثبات، بْلء في الرأس في الشيب دبيب معنى تحمل ولكنها 
كماتذر، ولا تبقي لا قوة في اشتعلت الوقود من تمكنت إذا حتى واستمرار، دأب فى ولكن 

اسمنادوفي عليه وأتى التهمه إلا شيئا يدر لا حتى الشباب، شعر من يحاؤره ما الشيب يحيق 
الرأس.في شيء كل التهم الذي الشمؤل بهيا يوحي ما الرأس إلى الاشتعال 

^٥٠٤٥[* ٣٧ريس سمرغللمزآ ١لةارداذ١ منه زراية تعالى* **وقال 
قيالكؤن هدا إلى الظلام ودبيب قليلا، قليلا الكؤن عن الضوء انحسار _ tUتصير رسلخ( 

إذع\د )ؤنج؛ تعالى: وقال الليل* ثللمة من مختفيا كان ما ظهر الضوء تراجع إذا حتى ب۵لء، 
لاادارياتجنالض الأ عليه أد،ِتا شيء من تزر ألخع_سمرن، عاليهمر١نح أر،نلا 

معهاء.الييح تحمله الذي الاحداب معنى النفس إلى يحمل ما الخثم ففي [' ٤٢

زالبقرةالمحآح( عتلة ييدل آريعنوامحاى يعمؤن أن زإلأ تعالى• قوله دلك ومن • ■ •  ٠٠
(،،٠٠٠اإروحإأاقلبي بما يربْل الذي القلبي الربْل يهدا الخقدة كلخة قي تشعر فانك [' ٢٣٧

اهآتلُحلوا زأمرحسبخمرأن تعالى: قوله في )رلرلواإ كلمة قوة كذلك وتامل »... 
بمرلآحس ؤزلزرا راكئاء حنهمر١^١^١٠ من ^^١ ١لذاين ياتكزسل رد؛ا 

أنكولو [، ٢١٤زاايقارة ا'لأانًصراه اله تصر يجنى معه آمنوا رازلمأ اليّرل 
النفسيالاضهلراب هدا معنى توهى أن استْلاعت ا ممكانها كلخة تضع أن في جهدت 

المنيف((.

يخنؤهاأن دا؛را أهءا اسطنا أ>نرآية أثا ٠^١ حز ردآطهدا سبحانه: وقوك •• •» 

٢٢٥



وضعفهوهنه كية الجدار وكانما ^٢، ٧٧لاJكهف ثادأمه( يننض ان ميل جدارا مجدا 
ازص«ر من به مر ما لطمحل اراحة يور 

عالائقا وحمال ع لابدا ا لتجد الله كناب من نعارة يا أي أّْام تقف أن ؤيمكتك 
وبهاءالمعؤرة,

وأسلوبالتكام< العالم الرماني اسلوب الأسااوبين، هذين اائ_رق تدرك ولعلك 
 Jاسلوبالرماني فاسلوب الاستعارة، تناؤل منهما كلأ أن وكيف والنامي. الأديب بلؤي' اككض

الوادي،هدا عن بعيد القرأن(، بلاغة رهن كتاب صاحب، ولكن النْلقي، والتحديد الكلامية اوقة 
يوقة.هن الكلمة ولاختيار حصموبة، من ذلك في وما التممؤير، راعة على يْللعك فهو 

هووحهة ولكل والخديث، القديم أوبيا ~ الله رحمهما ~ اليحليث بيا نفاضل أن هدفنا ولمس 
موليها.

.٢٢١ر\(سبلأغآااترأنصباأ- 

 ———٢٢٦



المجازأنواع إن بل الميبق' حازت اكى هي وحدها اكرآنية الأسيعارات أن تظان ولا 
لاميشرةتحسييدا الحان أنواع أكير هى الامسعارة أن ميحيح النزلة، هده لها كانت جميعأ 

الرسل.المجاد من الأمظة بعخى لك وسمأدكر 

كلمةاختبار أن اتظن ٧[' ننوح أديما آصبمرني ز:دعرا تمار؛ ميله مثلا خن )١( 
جاءالمجاز هذا إن كذك، ا/آمو لبس فحسب؟، الجاز أجل من جاعت الأنامل بدل الأمعابع 

والوعدالصواعق من فهم الحيرة، من أصابهم ا وماا1انقين عن الحديث سياق قي 
جاءإذن بالأصبع فالتعبير اذنه، قى < ١٤أصبعه يجعل ان لواسْااِع أحدهم يود القاصف 

نفوسهم.عر وهيمن قلوبهم' ملأ الذي الهلع لهدا تصؤيدا 

يدلي1اقيام التعبير ؛ن ١[، ]المزمل رمحَإلآبم( م.ل' 0 تمالى: قLل )٢( 
انالأنسييك1بدأ التي المعلاة أركان أكثر هوهن القيام أن ذلك عثليم■ لهدف جاء المعلاة 

الكؤيم.ب اتلاوة محل وهو لا كيف نفسه، فيها 

L)ؤبميل يقل؛ ولم [، ٨٢]يوسف ألممية{ }واسال الى؛ تعال ق)٣(  ،L،I ،) هدهأن ترى ألا
مدقهم؟على لييوهنوا الملام، علمه يوسف، أخوة نفوس في يعتمل ما على دل الميارة 

وغيروبيوت أرص من القرية شيءٍفي لكا بل فحسب، الناس يسأل لا أن يتمنين بانهم 
بمدقهم,س،دْاق كله ذلك لأن دااثا، 

هدفه،له باليتامى التعيير أن ترى ألا ٢[، ]النساء أد\فنا ألثاعى روارا تعالى؛ قال )٤( 
فلارشدا[< منهم اارجالوإآس4تم مبلغ بلغوا يإن هؤلاء بأن الأوصياء يشعر أن يريد فهو 

فيأموالهم على حافقلتم ا فكه—هؤلاء، أموال على المحافكلمة شان يهؤن ذلك أن تئلتوا 
متقؤصة,عير كاملة لهم تولوها أن بد فلا مهغرهم، 

منكل )اليدع يتؤل؛ كأنه هنا المجاز واختير [' ١٧]الخلق آ ايبه زدل؛-داغ تعالى؛ قال )٥( 
ذءمه«.في وآلهة وحجر بشر من يه يستمس 

ماهنا الجاز واختيار ١[' • ٧ عمران ]ال ح١للودGآ هرذيها ألب رحب' زصى تعالى؛ قال )٦( 
شوهكدأ تمااى٠ رحمته مقلماهر من مثلهرا إلا ليست هده كل إل علمك، حافيا أثلنه 

أطهمن استعمل سرا هناك لوحدن تعالى الله كتاب قي مرسل مجاز كل استعرضت 
ايحاز.ص قيأ« ما على فضلا هدا المجاز، 

—٢٢٧



بطشهإر اشارة قرمن إر واستاد ؛ا، _؛ WL_lljاينآءهِآ زيذح ت تعالى قال را؛ 
أضى.جهة من إمعان جنده أن ؤإر جهة< ض وقسوت< 

١إر شارة ا وهو [< ١٣]اكمل ■جاءتهرآاثG'{ زمنا تعار: قال رم  وضوحمن لأية ا قي ٠ 
حعث.كل في كافية فهي اكلأاة< 

كلفي لته أن i_؛{C آتيا، يقل ولم [< ٦١لْريم اتاآ وعمحا،أ رإة تعار؛ قال )٣( 
منإر بحاجة رالمأتيرإ كذلك خ،ارب، من له بد لا كالخميوب مدعول< اسم رفماثي( شيء 

الفااحجاب قبله. فيما قيل ما فيه ؤبمال [< ٤ ٥ ]الإسراء متورأ( رحجماآ تعار؛ قال )٤( 
كن1ك.يجعله اادى ا1له ؤإتما بنصيه سااتر 

الحكيم.الكتاب أيان تلك الله وميدق 

وأتمالصلوات أفضل عليه الكئيم اكبي اعمليها التي -،؛ ١٥جأ.امع؛من طرفأ لك ولاذكر 
٠سي^^ ملا 

تشبيهأن ترى ألا ا* ح-مس«ر عر الإسلام *بني وسلم؛ ءايه الأه مملى ندله ذلك همن )١( 
فيههن يؤٌي الذي هو البيت أليس < االتعدية؟ ونفحاته ااكديرة ايحاماته له بااييت< الإسلام 

أمسحابهيقي الذي هو البيت أليس الأسرة؟، فيه تجتمع الذي هو البيت أليس ؤيستره؟ 
أولاكحتى فيه يحل من لكل الإسلام شأن هذا أن والحق السوء؟ وغوائل الأذى عوادي 

دمائهم.يحقن لأنه النافقين 

تشبيهأن تجد ألا ا شعية«ر وستين بضع ااالإيمان وسلم؛ عليه الله صلى قو،اه ذلك ومن )٢( 
الشجرةهذه قوة إر أولأ يشير التعل.دة< والأفنان الكثيرة الفيرع ذات بالشجرة، الإيمان 

كذلك؟.الإيهان أن تحد ألا ثم سلقها؟. سهولة وعدم شارها وكثرة 

.١٧٢ص سؤيحه سبق راآ 
٠ ١٧٢ص سبق ^ ٢١

٢٢٨



للإسلامالميت استعار وكيف ~ وسالم علبه الله صلى ~ كلمه مع حوا الى فانظر 
حيثمن بل فحسب التميوير حيث من لا البيان، قمة دلك في أن الله ييعلم للإيمان، والشجرة 

بالْلمأتينة؛لمشصرا قيه من يثلي قلنا كما الميت لأن للإسلام الميت استعير واالوضدوب* اكقه 
زالنحلممتمحزسكتا( لمحرلس زؤالقد الله وصدق لأصحابه، سكن الميت لأن ذلكم 

لهمفكان دنياهم، قي الأسلأم هدا نفعهم قلوبهم يؤن بألمنتهم اسلوا الدين نحد قد لذا ؛، ٨٠
لسحرها سييعحرت ا لدا لؤمنقن، ا به فرح هما ا هذ ء ؤرا بما تفؤسّهم تهنا لم لكنهم ، سكنا 

ينققالتي الثمار ص-احبة وقبله ذلك يعد هي ثم أولا، ظلها يتفيأ التي هي لأنها للإيمان؛ 
يراءما ففيها الشجرة أما فحسب، سكن لأنه ادن الإ،سلأم استعير الميت ١^٣^،• حلاوتها 

الءْليمتتيالمبؤثن الأستعارتج( هاتين أمام قفآ رائحة، ؤزكى ثمر وطيب وحلاوة ظل من هدا 
فيوسمو التعبير، في ودقة موضوعية وأي بيان أي يريك. لي وقل وانعم، انعم تم المظر وانعم 

أميرالله ؤرحم وسلم، عليه الله صلى كلامه هن وغيرهما هاتين فى تحده أن يمكن العني 
بمؤل*حيث ء شعرا لا 

اكنايله يتحدك لم إدا ان نوبية الملاععرف ا مم

والله~ به والقممؤب ا الشرضا<(ر بنار تستضيئوا ،)لا وسلم: عليه الله صلى توله وهنه )٣( 
يدلالنار استعمال إلى انئلر ئم إليهم( تركنوا ولا أرائهم على تمتمدوا )لا - أعلم 

كونهامن أكثر محرقة إلا المار وهل صييرة، وجمال وموضوعية دقة هن تحمله وما المؤر 
هذهغير لهم ؤولائهم استعانتهم من السلمؤن يحني وهل للاضامة؟ معالحة 

منحنينا وماذا كالرميم، جعلته إلا عليه أتت شيء من تذر وما شيء' كل تحلق ام النار 
والوبال.البوار إلا وعيرها لأمريكا وحضوعنا ولاتنا 

منكانت احد غنوة إن ا، ونحبه،<ر يحكا جبل >ااحد وسلم: عليه الله صلى المبي يئمحل )٤( 
إذنعجب لا وييئس، عبر من فيها لما وذلك الكريم القرآن عليها ركر التي الموات أعثلم 

قبيلمن هذا أن ااكاتبتي يسن محيري القؤل• هذا وسلم عليه الله صلى 'لمبي يقمحل أن 
ؤيْلخئنالمسن، إليه تميل الذي ولكن الحال، وأراد الوارد يالحل عبر حيث الرسل الجار 

المناقبيضعاحب احد شبه فئد سارة، يالأستعالمصؤير باب من الحديث أن القلب: إليه 
وهولوازمه من بشيء له ؤرمر به الشبه وحذف ؤيحب، يحب أن شأنه من الذي الهليبة 

علميهوالمبي تخييلية، استعارة احد إلى الحب واسناد المكنية، الاستعارة سبيل على الحب 
الهائيالمبراس وديوسه آثاره تبقى لكي احد إلى السلاي يوجه والمملأم الصلاة وأله 

.^٩٩أسد الأمام را(دداْ 
.١ ٠  oA/Xالصوإ في الخدمة رقضل إب رالحهادا كتاب البخاري يواه ر٢ا 



افهوسسن الاه، ( jAi-uمن مسه إلا لمس احد في الءسلمابم أمهاب ما أن وايدرضا لأممماماتي< 
بي،يحؤل ان شأنه من ها بكل بايجازها موحية اليديعة الاستعارة فهذه تنحك، لا 

أنفسهملهم ا بهتسمحل أن يمكن التي الأوهام أودية في ينجرنوا أن وبثي السلمي 
•احد وفي احد يوم كان ما ليسوا بالإسم مسلمؤن أنهم على فيتلوا وشياطينهم 

تطفمألميدقة وا حية ارالمموم عنه؛ الله رصي لعاد ؤسلم علمه ا!ته معلى ا!له رسمؤل قال ره؛ 
لميلاةا وعموده الإسلام الأمر تسه»راس المديث وقي ااناراار الماء يطفى كما ااحهلمئة 

فيالماس بم، ْاوهل وسلمت عليه الله صلى يقلل الحديث هذا وفي الحهاد«، سنامه ونروه 
سنام،ودروة عمودا لادسلأم جعل كيف فانظر ألمدتهم« حميائد إلا وحومهم على النار 
هذامن العمود المعلاة وحعل واسع، ببيت الإسلام شبه فقد يديعدان، استعارتان وهما 

دللالإسلام عمود الصلاة وجعل قيل< من عرفت كما تحييليآ مكنيه استعارة فهي البيت، 
شيء.عته يعني لا الأى الأساس وكونها ومنزلتها شرفها على 

افانظرالأار«ر أناء طفمأ كما الحطيية تطفئ والممدقة » وسلم: علمه الله صلى قوله أما را*ا 
تح_رقلا 1خطيدة ا إن المشبيه. هدا حمال إلى وانظر بالنار' الحطيئة شبه كيف 

فيالخير عناصر كل على تأتي كذلك، اادنيا في نار هي وانْا فحسب" الأخرة في 
فيما كذلك تنس ولا الاستعارة، حمال مع تقف الاشبيه حمال أدركت ان وبعد • مياحبها 
هيالخيدقة واإكن المار، يطفئ الذي هو الماء لأن بالاء< شبهت حيث استعارة من المعلقة 

جهة،من شحه على يتغلب فإنما يتحيدق عندما الأسان أن د1ك الخطيئة، تطفئ الخي 
أحرى.جهة من نصمه من الشهوة نار تاجج ؤيدهب 

قولهإحداهما الاستعارات أجود الحقيقة فى هما استعارتان الحديث قي بقيت 
االممنتهمء حمعائد الأ المار فى ؤجوههم على الماس يكب *وهل وسلم' عليه اللمه مٌلى 

مهاحبه.على حطرا الجوارح أعقلم من واللسان 

الرحلرة ئعهن المرء يمؤبمت وليس انه بلسر يعمن الفثى وت يم

مقيد،عير أو مفيدا نافع' عير أو نافعا طريقها مافى كل تأحذ كالمنجل الحمياد وآلة 
وحيفمثلا بالنحل اللميان شبه ققد مكنية، فالأسيعارة كيلك، الحق يتحرى لا الذي واللميان 

تحييلية.إستعارة اللسمان الى واضافته ااحصهاد، وهي لوازمه هن بشيء له يرمز به الشبه 

شبهقد الأسلأم كان ؤإدا ا ااجهاد«ر سنامه ٠اودروة وسامث عليه الله صلى قوله والثانية )٨( 
سّفينةهنا شبه فلقد ظلال، من وماله ايحامات هن دلك مافي يكرنا وقد أولا، بالبببت 

\.r\i/rأسنة( ركفا^اسانJي بأب كتاب)!_( ر\(ىوا6اينْاحة, 
٨^٧الأتنة( في امان ركف باب رأانأنا كتاب ب. ابن ىلاْ )٢( 
.الأتنة(في امان ركف باب راممأن( كتاب uحة، ابن يداه )٢( 
١٣١آ/ةالأتنة( قي الأسان )كف باب راسن( كتاب ماجة. ابن يداه )٤( 

٢٣٠—— —ت 



الائقالوحمل جهة' من ايسافة قهلع في علمه يعؤلؤن كانوا لأي ا الجمل' ناكم السحراء 
الجهادجعل كيف انظر ثم ئ،اثة، جهة من الجمالوااراحة فيه يجيؤن وكانوا جهة< من 

وحثu__^^ إيحاء دلك في أليس وأعلاه' الجمل مافي ارفع السنام السنام' نراJة 
|مىرأمامها تتلاشى التي وهواكمة الجهاد بأن ارانع البديع النبؤي ااتص~دير بهيا لهم 

أنارالوا إذا يصحدوا أن ^مسلمتي، حث فهو الإسلام سنام ديوة الجهاد كان ؤإدا كتيرة' 
٠سطعيوا 

لأنهعجيبة استعارة وهذه ا يالعواريرا رهعأ ائجشه ^يا ت وسلم عليه لنه ا مطي توله ومنه )٩( 
اتنيI الرقيقة بالقوارير الغراتر، ؤوهن النحائر، صعق فى السياء شبه وسلم عليه الته معلى 

مواضعيحرك ما الحاؤي دلك سمعهن أن عن فنهى اللمليف، ؤيصدعها الخقبف يوهنها 

ا.اوعفة«ر ْعاس وينقص الممبوة 
وفي( ٣١٠إنائها فى ما لقما احتها ْللأى ا.لرأة سال »لأ وسلم؛ عليه الله مش قوله ومنه ( ١٠)

طلاقتطلب ان لها ينبغي لا الوأة أن أراد وااسلأم1 الصلاة عليه لأنه اسعارة الكلام هدا 
عليهاfبالنفع وستبد إليها حقلها ثحر لأن طلبا لها كان الذي باارد٠ج لتتحيل أحتها' 
اا4قادما لتسيتفرغ فقلبته نفسءءا إلى ء الأنا أمالت أى انائها فى ما اكتفأت كأنها فتكؤن 

|كاتأو أجمع، فيه ما شربت إدا واكتفأته كيثه، إدا الإناء كثأت يقال به• علمها وتستادر 
ا.أحمع(ار فيه ما 

,إلمها حاجتنا أشد ما للأخلاق تربية الحق لعمر وهذه 

داذلأذرمئكم نكه »هن6 كقوله: وسلم عليه الله صلى كلامه قى كئير الأسلؤب وهذا 

٢.ححرها«ر إلى الحيق ئاؤز كما االدينة إر ليائذ الإسلام إن ٠٠كبدها٠' 
البيان:سحر هو فداك وايحار حمال من فيه وما التميطيآ الاستعارات اسلوب أما 

منهذا وفي أيقى« ْلهرا ولا قْلع ارخنأ لا الثبت >اإن وسلم؛ عليه الله ضهلى قوله هدا فمن إ )١ 
فيه.الغلوL عن النهى 

ا1كنبامنيوحة رالاJاريص اب رالآدبا٠ كتاب يواء )١( 
نحيزة.عغردها و1وتحام:  ٠٢٥ص ا1شرف اكؤيآ/ الجازات )٢( 
رتصيمباب راانكاحا« كتاب عسملم، ؤيراه  lUoX؟/أح-يه( بيع على يبيع رلأ باب )البيوع(* كئاب اابخاري٠ راواْ )٣( 

.١ •  TT/Xيسكا أو له باين حتى أحيه ضلبآ على ضلبة لا 
.٥ ٠ ص لتبؤية ا ت لجازا ' ( ٤ر 

ويج_تمعوان،أهله لمنصم  l٦٦٣/٢الدياتةا إلى يائذ )الأيمان باب الدينه' رقم—اتل كتاب البخاري يداه )٥( 
إلمه.تامن الذي سكنها جحرها- 

—٢٣١



ءوخضرا >)إي1كم — ضعف فيه كان ؤإن ~ وسلم علمه الاه صلى ١^۶، عن للي ْا لي ر٢ا 
ا]دمن«.

عزةوالمعلأم الصلاة علمه قاله — مرئين(( جحر من الومن تلغ القؤل؛»لأ بديع ومنه )٣( 
فيأسر ئم وأطاقه عليه ص وسلم علمه الله صلى اانبى لكن بدر' في أسر لقد الشاعر' 

جحرمن الومن يلدغ "لا فقال؛ عليه يمن أن وسلم عليه الله صلى النبي من فمللب احد 
بأنهوهو تقسمه، اعر الثمبهيا القممود أن إلى الكأتيان بسى لهب وقد مرتن" 

أنوهو المنى• هذا غير نراه الذي ولكن مرتعت• جحد من يلدغ لا الومن لأن مؤبمنا• ليس 
هموها هده| وما الجحر هذا تركوا دلأثا بعد ولكنهم مرة أؤل الشاعر هدا ص لدعوا األوسين 

اكاعرلهدا سبيه فهو مرتتي، جحر من يلدغ لا والومن ثانيآ مرة للدغ يتعرضؤن الأن 
بالألمى

الدىالتنؤر هو ؛والوطيس ااوْلمس«ر حعم حخن ٠لهدا وMدلمت عليه الله معلى ئوله ومنه )٤( 
تمثدادة<استعارة وهي والسلام المعلاة وآله عليه الرسؤل بهذا نْلق من وأيل فيه، يخبر 
النار,قيه تشعل حيتما بالؤهليس أوارها يشتد حسما لمرب ا أمر يشبه 

منؤبمو كيلك كثير فهو وسلم عليه الله معلى قوله فى اليسل الجاز اسلوب أما 
الايجازعلى البنية المبرة الأساليب 

منقيه رما ااسفلى«ر اليد من حير العليا وسلم؛»اايد عليه الله هيلى قوله إلى استمع را( 
المقمهودأن تعلم واتت دائمأ، السعلم تتوج الخفة ؤيوعة الارشاد، ومسن التوجيه فضيلة 

مرسلمجار فهو بها< عبر وتعملي تاحد التي هى اليد كانت لما ولكن اليد' هومياحب إنما 
المرتية.علاقته 

فيهاما الله حرم اوقد االه«ر حرمها مكة »إن وسلم: عليه الله صلى اليبي قؤل إر وانقلر )٢( 
عرفتكما ~ الحلية علاقته مرسل مجاز فهو حولها' وما 

قالواا والديه الرجل يسب أن الكبائر أكبر من "إن وسلم• عليه الله معلى قوله إلى وانثلر )٣( 
ؤيسبأباه فيسب الرجل 1يا الرجل سب قال: الله؟ رسول يا والديه الرجل يسب وكيف 

.غيرةرغي باب )الأيمان(' كتاب مسلم، ١^١٥ )١( 
,٧١٧٢الشمح( الميمح صدقة الميتة اقضل أن ربيان باب راازكاةا« كتاب مسلم! يواه )٢( 
\/\0.الناف( اكاهد رلمبلغ باب رالطم(. كتاب المخاري محياه )٢( 

، ١٢٠٤رنم وخلأهاا وصموها مكة *تحريم باب رالمج(، كتاب مسلم ؤأخرحه 

—٢٣٢





يزل]م مريضا عاد »_ ائريص: زيارة قي يرعب ؤبمسلم علبه النه مُلى قوله إلى واستمع ر٩( 
منالعمل هدا أن إلا بيته< في يعوده إنما االريض اوعائد يرحع«ر حتى الجنة خونة في 

السبباهللاق من فهو ئمرها« جني وهومكان ااحنة< خرفة إلى فاعله يوصل أن شأنه 
•السييبية علاقته إذن مرسل مجار هو ااسددا، وارادة 

1 اارحال تشد وسلم' عليه الله صلى قوله هدا ومثل ا ١ ٠ ر  VI السبيمساحدت ثلاثة وى
العنايةعن ناشئ هو إنما الرحال وشد ا، الملآةومدى(اار والسيد هدا ومسجدي الحرام 

علمهالله صلى كلامه قي كثير وهذا ^٠^١٠ المسبية علاقته مرسل مجاز ئهو والاجلأل، 
وسلم.

.١٩٨v٤را(داواْسنمكتابراايرراكلأوالأداب(،اب)سمءيادةامحيض( 
شاء.أيهما من ريجني( يخترق نخل' ص صن>بم بعن سكآ وهي )محرمة(  UJJوني 

محيرك'ض اكخل من يجنى ما اسم قهي الجنآ( رخدتآ أما اكة• ْاريق إلى ترديه ْلريق على أنه أي الطريق• الخرقة؛ ونيل؛ 
والدسة(مكة مسجد قي |كدلأة رقضل باب رالتهلوع(، كتاب ا1بخارى يداه )٢( 

وغبره(حج إلى محرم مع الرأة رسنر محاب رالحج(* كتاب مسلم ؤيداه 

٢٣٤



آوهويعلبه(<ر الدين هذا سناد من فإله I ماميدا هديأ »عليكم ت وسلم عليه الله معلى تال ( ١١
٠مقصودا هديا الراد لأن قبل هن عرك كما الفعولية علاقته عقلي مجاز 

الهؤىوصف لأنه مجاز وهذا اكار(( في ساطن هؤى ا>كل وسلم: عليه الله صلى قوله ومنه ( ٢١
عبيدة:ابو وقال الغي، إلى وتراميه الرشد، عن مياحيه تباعد به وأراد البعد وهو بالشهلؤن 
بالهربفؤمعف بجعسم ليسى ]حمييه ا على والهؤى الخق، عن النوج هنا ها أاالمماْلن 

مذاهبفي أبعد أو ربه أمر عن شطن لأنه سيْاادا ااشي۵لان وسمي والليث، والنوال والبعد 
القعريبلغ لأنه شملنا الحبل سمى د1ك ومن ن سطوا وينر اثطوان ييكار قبل ومنه غيه، 

جعلوالسلام الصملأة عليه أنه وهو أحر، مجاز ايضأ الخبر هدا دفي * ^١١١٠والماء اا*ْبفا 
فيقذفههواه به يمتد الذي وهو الشاطن الهؤى مياحب ومراده النار، في الشاطن الهؤى 

والسلام:الصلاة عليه قوله وهو الأحر، الخبر • هدا ونظير الرال، على ويحمله الخيال في 
فىوهما لفبقر I من فانه والكذب واياكم الجنة قى وهما البر من فإنه بالميلق ررعليكم 

ا.والفحور((ر الكذب وم،احب والبر، المعيق مياحب والملأم الصلاة عليه واراد ا ر النار** 
إلىوترشدك زاخرة الميتة فكتب وسلم عليه الله صلى كلمه جوامع من مريدا اردت ؤإن 

مصطفىالأستاذ العربية أديب كتبه الذي الفصل ؤإلى اارض'ي، للشريف النبوية الجازات 
القرآن.إعجاز كتابه فى — الله رحمه ~ الرافعي مئادق 

الأسلمي.برزة أبى حديث من السند في أحمد أحرحه ( ١١
المنر.ني ارقيق الضي: )٢( 

٥0 ٠ ص (— ٣٨٤ ٩١رقم حديت ء الدعا أبواب ماجم ابن رآ(أحرحه 
إ.١٧رره(، رنم حدسث — المعديق بكر أبي مسد — احمد الإمام وأحرجه 

.٧٦ص اكبؤيه )؛(الجازات 

٢٣٥



كثرتققد واد1 لاحس( وارهافا اكغس، في يرا JGالأسالمب أكر من الاستعارة اسلوب 
علمهالاه معلى تبيه وسنة الاه كتاب في كثرت كما ااحاهلمين، شعر من الطبوع الكلام في 

وعامية،خاصية إر الاستعارة تقسيم قبل من لنا تقدم وقد القواعد، له تقعد أن قبل من وسلم، 
بلاغيامحسنا ليست ادن فهي التياعدة، الحقائق يخن تحمع أنها الاستعارة يوعة من أن وبيتا 

هذهأن صحيح الأولى، ؤركيرته الأدبي الأسلوب جوهر هي إنما الحسنات، من ككثير 
بعضء لسعرا ا بعض على عابوا النقاد تحد ولدا متكJغة، تكؤن أن يتبغي لا الاستعارة 
استعاراتهم.

ولاشرحا لسعيت أنها كما والتحلية، محرد عند تقف لا إدن الاستعارة وظيفة إن 
وسّيلةأنها فى الحقيقة فى قيمتها تبيو ؤإنما ترى، لمعنى تدعيما ولا تقؤية وليمعت توخييحا، 
الاغةسدعط^ع لا ونمير، ؤيفرد ح^^موصهعه من فقه ما بكل لاثماعر< الأرحلى العالم اكعمياف 

عنمعامعر ناقد يتحدث دلك وعلى القارى، إلى تؤصله أر عنه تعبر أن التجريدية الحائية 
قيقؤل:الاستعارة 

منتجردتا وقد البعد، كل لأيي ا عن إحداهما يعيدت؛ي حقيسن  Quتقرب لاستعارة اء 
هيؤربما عادية، استعارة مجرد تكؤن أن من أكثر الاسعارة فهده فهمها، يمكن علاقة أي 

ا.المعرفة((ر في المثلى الأداة تتضمن التي 
منبه مشبهأ يكؤن أن يمكن الواحد الشيء أن التشبيه عن تحدثنا عندما عرفنا ولقد 

أنيمكن الاستعارة أن إدن عجب ولا الاستعارة، فى وضوحا أكثر المعنى وهدا كثير٥، جهات 
جبانوجرأة وجوده بخيل كرم قي سببأ كانت فلهلالا لأخلاق، ا هن كثير تغيير في سببا تكؤن 

حللاء الجردا الأشياء تكمعو ألمعمعت الناطق؟ بميؤرة الجماد تثلهر ألممست حامل، وشهرة 

لكتجسد ك1ه دلك مع وهى الألفاقل، بامل الكثيرة المعاني اعهلiك كيف تر ألم ء؟ احضرا قثءييةر 
الواحدةالكلمة فتجد نفسيك، إليها فتانس الجدة فيها تلمس أنك تر الم والمشاعر، الأنفعالأت 

ممؤرةلكل تجد فإنك ذلك ومع واحدة؟، ريشة هن بأكثر وتمعؤر قالب هن أكثر في تمعاغ 
وملاعبااحسس، وأسياب بها، ااخإمأة جمالها عناصر 

~اكيايي الميل عبد أحمد د. ااحاkLير الأرب عر اكلبيق مع الملاغة في تطية رراسة الاستعارة فن ١\ا 
.٤٢٤ ص الأّكدييآ فرع ممكتاب المامة المسة الهتة 

انمن.اكلمف الجرير اكيء الأشيب: )٢( 



أحدهماااد-ا|يرن( هذين أمام فتقف تقدم ما طى وأزيدك < هذا من ااكثير معك مر ^^٠ 
ا:كئيرر قؤل 
المالرقاب عفت صاحكا سدم إذا اا_راواء ر عم

ننك_رنرو;أف ! يتندك 
بثمْلره مئناعثجر ك ولونيمين—ي متكت ائدي اكلمن بما 

ؤلكنالوضعيرث< كلأ في مسعارة وهي رأيت كما اابيتءا من لكا في ء الريا زمء 
فقدالثاني' البيت في له استعيرت ما لغير الأؤل البيت في استعيرت أنها عجبا يريدك الدى 

المستعاريجمع؛؛fC والذي الشاعر تمييره الذي والمعنى ^( j_LaUالبيت في استعيرت 
ليردص-احده يستر الرياء أن ذلك المأخذ، لطيف بديع والمعروبمv الرياء يخن أى له، والمستعار 

تجريداجاعت )غمر( ؤبم-ه الثوب' من بامل لكه دلك في المموف ولهس ' خسرا يئبميه سوط عنه 
كثيرولكن الثؤب ^ ٧٤يقال فلا الك؛ير' العمر؛ لأن المموف' وهو المشبه تلائم لأنها الأأثوارة 
غلقيقال المالا٠ رقاب لضحكته غلق ضاحكا تبسم )}إدا بقواهت المعؤرة يكمل ثم المعروف، 

إلهه•يرده أن احيه معيستطع لم إدا المرتهن يد في الرهن وغلق وغضب، ضجر إذا الرحل، 
عتلمن هبة يا أنها وأبقيت لأموال ا غمست ضاحكأ تبعسم إدا الممدوح أن ااب_يوتا ومعنى 

لغيره.مملوكة مياحبها 

هوإنما I هنا العؤوف لهس ولكنه )الرداء(• فيه دكرت اللي الثاني للمثال ولنات 
ولكنالماحي، ولْلف السلك وبم.قة المعؤرة حمال فيها رأينا ء الريا واستعارة السيف، 

غائلةعنه ؤيرد الشر، مماحبه بقى المديف١ أن عرفنا فإذا للممبف؟، ء الريا استعارة معنى ما 
الاستعارةأن إلا شأن' من لها وما ودهتها الاستعارة حمال أدركنا الأذى، وعوادي الموء 
هذهأما المال، تلائم لأنها الغمر كلمة وهي المشبه يلأنم ما فيها ذكر لأنها مجردة كانت الأولى 

هوالاعتحار لأن )الاعتحار( ك|مة وهي وهوالرياء' به المشبه يلائم ما فيها يكر لأنه فمرسحة' 
اكؤرة.هذه عن الحديث ولنكمل بالئوب، والظفف التلفع 

السيففكأن يالمنازعة، عميو عيد إلى المعيق مد أحله من الذي اكمبب عن عبر فلقد 
بقيطرمنا كل وليأحذ بيننا المميف ليكن ، هذا يا روJدك له قيقؤل منهما كل يتجاذبه وهوبينهما 

ه٥/٤.٢اJحانخlحرا٣l١٧١/٢حراآ 
رأسه،على لفها إدا بالساعة اعتجر فال اعتجر:  ٠٤٩٧٢،لكشاف ر؟إ 



الشطرفحد أنت وأما المميف، مقبض به ويعنى يدي ملكته اللي الشملر قلى أنا أْ—ا منه• 
والتلفع،بالاعتحار لمعيره السيف احتراق عن عبر فقد التهكم، قبيل من وهذا به واعتجر الأخر 

تدلالذي العني أن هذا معنى ليس ولكن الحقبقة' من أبلغ الاستعارة إن يقولؤزت فهم ولن>ا 
الجوادوتعنى (< بحرا ))رأيت قلت فإذا الحقيقة، عليه تدل الدى العني من أكثر الاستعارة عليه 

أكثرالكرم على يدل ~  ٠٠بحرا »رأيت ~ قولك اعلي ~ القؤل هذا أن هذا معنى فليس الكريم 
فيما كمعاى زيادة فيها ليس الاستعارة أن أي كريما«، أو»رأيت  ٠٠جوادا»رأيت قولك من 

شجاعة،أكثر أته على الأولى تدل لا ' ٠٠شجاعا و>)رأيت (( أسدا))رأيت قلعت: إدا كيلك الحقيقة، 
عبدالشيخ فطن ولقد وضوحأ، وتزيده وتؤكده العني تقرب أنها الاستعارة عليه تدل ما كل 

تثبتهاالتي المزية لست أن تعلم أن أولا سبيلك أن >)اعام يقؤل؛ فهو الحقيقة هذه إلى القاهر 
التيالمعاني أنفص في لها تدعى التي والمبالغة ظاهره على المتؤوك الكلام على الأجناس لهذه 

...إياهاوتقريري لها اشاته طريق في ولكنها بحبره، إليها المتكلم يقصد 

عنيتميز لا رجلا ))رأيت قولك على  ٠٠أسدا »رأيت لقولك تراها التي المزية ليست كذلك 
افدتإنك بل بالأسد، مساواته قي زيادة بالأؤل افدت قد أنك وجرأته((، شجاعته فى الأسد 
إذنالاستعارة تايير فليس لها، تقريرك وفى المسياواة' هذه له اثياظت، فى وقوة وتشديدا تأكيدا 

يه.والحكم ايحايه في بل وحقيقته العني ذات في 

المعنىيؤن العني اثبات طريق فى تقع ذلك في أبدا المزية ترى المثيل قياس وهكذا 
وتوجبوفضلا، نبلا المعاني تكسب أن الأجناس هذه شأن من إن يقولؤن: سمعتهم فإذا نفسه، 

يرييؤنلا فانهم المحاطيتي عند أقدارها وترفع امعين، ااسأنفوس في تفحمها وأن شرفا، لها 
لمن ٣١٥١هذه معاني ائبات يعنؤن ؤإنما المفردة' الكلم معاني من ذلك وأشباه والقرى اكجاعة 

آ.عنه((ر ؤيحيربها له، تثبت 
يلىتفيما ومميزاتها الاستعارة حميائص نجمل أن يمكننا هذا يعد 

التجميل.أو ١— 
الايحاز.أو الاحسعار ٢— 
الجدة.٣— 
٠اح الايمع٤— 

فيالاستعارة |ن ))اعلم يقؤل: ائمى، الحميهذه القاهر عيد الشيخ كلام تضمن وقد 
واعجبجريانا وأكثر افسانآ، وأشد ميدانأ أمد وهى الأؤل* يؤن الضرب هذا في هي الحقتة 

خفاجي.انتعم _، محمد تطيق ا/ ١ ٤ ص الإعجاز دلائل ا را 



تجمعأن من ٢، ر وغيرا المساعة قى نجدا وأذهب غيرا وأبعد سعة، وأوسع < وإح،ادانا حسنأ 
صدرايملأ ْا بكل وأملا ، سحراواسمر نعم > وضؤوبها فنونها وتحممر وشعوبها سعيها 

الحمال،لها تخير قد عذارى إليك ئهدى أن |لى وأهدى أنسئا ؤيوفر ا نفسيؤيوض عقلا، ؤيمتع 
اكمرفقى مدت هر الحوا باهئها إن جواهر بحرها من لك تخرج وأن الحم—ال، بها وعنى 

لخحلا بصمقرة تلك ؤردت تنكر لا محاسن لطيلة ا لاومياف ا من وأبدت يقمير لا باعا افضعاة وا 
هيياغاتفيها تصوغ ئم مظه، تر !م تبرامعدنها من ييير وأن الحجر' من سبتها إر ووكاتها 

الدينإليها يأنس يعقانل الحملة على تأءبك وأن الحقيقي' الحلي وترإك الحلي' تسلل 
حالها،حقيقة على فة لصسا تأتي أن من أجل وهي لعلبا' ا لرتبآ ا لشرف ا من لها ئف وشرا 

حمالها.جملة وتستوس 

قدرهتزيد مستجدة صقره فى أيدا البيأن هدا تبنو أنها فيها• الجامعة اكضيلة ومن 
حتىفوائد، فيها اكتمسيت قد الواحدق اللفقلة ؤإنك فصلا،، الفضل بعد له وتوجب نيلا 

متفردوشرف مفرد، شأن الواضع ظك من واحدة ^٠١ فى ولها مواضع، قي مكيدة تراها 
موموقة.وخلابة مرموقة وفضيلة 

العانيمن الكثير تسليك أنها مئاقيها عنوان وهي بهار تدكر التي ائممها حميومن 
الواحدالغصن من وتجني اادJJ من عدة الواحدة الصدفة من تخرج حتى اللفثل' من باليسير 

الثمر.من أنواعا 

وصعقسمتحق ومعها البلاقة، حد في الكلام !كؤن بها التي اكينعة أشيام تأملت ؤإذا 
نجوماوتميادفها ، مداها تنازعها أن عن وتقصر ، حلاها يعيرها ان إلى تفتقر وجئتها البراعة، 

تحسنهالم L وكواعب عواطل فهي حليها تعرها لم ما وعراص زهرها، هي ؤيوضا بئرها هي 
فصيحا،والأعجم ناْلقأ، حيا الجماد بها لترى فانك كامل، حقل الحسن قي لها فليس 

جلية.بائية الخفية والعاني مبينة الخرس والأجسمام 

تزنها،لم ما لها يوء ولا منها، أعز لها ناصر ولا وجدتها المقاييس أمر قي نظرت محإدا 
هيالتي الاطيفة العاني أرتك شئت و1ن تكنها لم ما معجية عير الجملة على التشبيهات وتجد 

الحسيمانيةالأؤصاف لملف شئت ؤإن العيؤزر رأتها حتى جسمت قد كأنها الحقل خبايا من 

ا.اكلنؤزا إلا تنالها لا ؤوحانية تعود حتى 
أنينبغي أننا تنسى لا ان ؤينبغي نفسها، الأستعارة عن حديثا كان تقدم الدى وكل 

قيهتوضع الذي الأْلار أن دهي وخْلرها' شأنها لها قضية نيل من يكرناه ما إلى نضيف 

منها.ارتقع ما والتحيت الأرض' من اتحقض هرما المد؛ )١( 
_^JIعبد محمد تحقيق /  ٤٨~  ٤٦ص البلاغآ أسرار ( ٢١

٢٣٩



قتجملوحسينه، قوته فى متلائما متناسبا يكقن أن يد لا بها' يحيط ااذ<ى الاستعارة، 
قىالأخضر كااعرق أو اارحدمدة، العلية قى اانقدسة كالدرة تكؤن ولا وتكمل، الاستعارة يه 

تسموبالعتيأن سكن البلاغيه الأسالم، من يثميهها وما الاستعارة أن ذلل، الجرداء. الأرض 
الركيكالقالب، بجودته يذهب، قل. الجيد الطي أن كما يدكر' شيئا يكن لم ؤ؛إن عنه، تحد.دعت، الذي 
جمالفى البلاغة سر جعلوا ءيرسا الريان؛ حسن أحمل. الأستاذ يقؤل فيه. مميغ ااذ.ي 

والعجميالعربي يعرفها العاني لأن العاني، ايراد قى القمأن »وليس هلال؛ أبو تال المياغآ، 
السبكمسحة مع ومائه1 ْللأوته وكثرة ته، ومعقل اللفئل جودة في هو ؤإنما والبدلي، والقؤقي 

يقنعولا موابأ، يكؤن أن إلا العني من يطلب يلبس والتأليف' النخلم أود والحلومن والتركيب' 
فيااكاتب، تأنق ولهذا تقدمت،... التي نعليه من ومقتاه ما على يكمحن حتى يذلل، اللفقل من 

ستيبهافي ييغلقن تجؤيدها' في يبالمن القمعيدة في والشاعر الحْلبة في وااحْايب، اارسااا< 

ا.ا كثيرا كدا فريحوا ذلله أكثر لملرحوا العاني في الأمر كان براعتهم...ولو ايداء.ا 
اعةونمعالمعود يرثاقة ااديباجة أناقة مي البلاغة مفهوم قي أئلهواال>لألأتا أن والحق 

الإعجاز.كان المادق والثععقر البكر العني ذلك لك، مع كان فإذا المعنعة وبراعة الايجاذ 
العنيأن هن التركيبه وبراعة اللفقل ليوئق هو إنما اليلأمة في الأيل الشأن أن عر أدل وليس 

معرضه،وحععس ،ععيكه جاد إذا بالحلول ؤخلفر بالجمال يتععهم قل. التافه أو ١^^٠١ أو البنؤل 
زلكومع والفحش، المهوقية في الخاية معناه بلغ الأمظة ألاف، من مثلا إس، أقل.م ان باس ولا 

الأقلام.أكثر لونها تطلع غاية |امهناعة سر من بلغ لأنه وتعيل.ه وتحفخله تسمعا< أن تحب، 

منمنعه وما المهقر أبا به خاطبت، ها ،ايلغني ثواية؛ لابن الأعمى العيناء أبو قال 
أنت،».ا ثوابة؛ ابن له فقال فيهل.هها<، هجل،ا ولا فيْمعغه عرضا ير لم أنه إلا الجواب، استقم،اء 

هكد'ىرم«.يا والكلام 
يعؤلأن ساهاانه، وجفا بمعره ذهب، قد سنآ ثهانازا ابن على ينكر لا أبوالعيناء: فقال 

غلمانيأحد آمر »اراءة ثوابة ابن له فقال مكثعوف فاحش بمعنى رماه ثم احوانه... على 
حلأ؟«.ركبت، إذ الذي أم ركب' حلؤبم، إذا الذي "أيهما؟ أبوالعيناء؛ له فقال يك«' 

معنيانوهما نوجه، وفي نفسه في راية ابن رمى تراه الأخيرة الجملة هذه في فانئلر 
هذهمن تقف، ذللته مع ؤإنلث، اكامة، أوساي، هن ارباياتي ألمنة على ساعة كل يترددان سوقيان 
مقاسسعلى وتعرضها فكرك، فيها وتعمل انلث،، لهبها تحرك العجب،، الثهلوه ، موقفالجملة 
يحذفالمارع الإيجاز هذا تامل شرط. كل على وتنيد قياس على فتْاوال، وشيوطهأ البلاغة 

\وص..ص أن روالمق ص: ااذيا،ت، يتابع م ص أبي كلام اض )١( 
اواتس.ااذيبمالكزي: )٢( 
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سلسقد اص اكاقة وصقرة جهنم، في به يتردى حتى يتقي لا جامحا براكبه فيندفع يلحم 
تحدثم الحنة. به تدخل حتى كاكييم رسيم في بصياحبها متيْللق عنانها وخف حملوها 

خطاياهبه جمحت وقد االمتْلار اكاطهمأ به سعر الأي الألم من النفقر عاْلفة عاطفدينت 
وقدااوادع الئقي لذة إلى 'ليل وعاْلفة الجحيم' ء سوا قي ألقته حتى الأرض العار في الدعن 

,اكليم حنة ابلغته حتى لينا سيرا تقواه به ارت سم 

وماكالطايا ااناسبة الأكائل احشار فتجد الشكل حيث من أما المعمون< حيث من دلك 
والفيؤقهناك. والتقحم الشماس من يوائمهإ وما وكالخيل < هنا لايراد وا لانقياد ا من يلائمها 

هذاذلك بعد تحد ثم اب< ذي على تحفى لا هذين في ااحي>امح هذين بيث الْلبيعبة 
ولاصوغها في تكلذ< لا معان عشرة بخن البديعية القابلة محبمده اارهستي الحكم التوازن التأليف 

ا.تعسف«ر 

عنوهويتحدث اتر المعالثل في الأثير ابن التي الأييات فهذه الثاني والثال 
الجن:بليك المدق رغيان بن الملام عبئ قؤل وهو الاستعارة 

الئِوارهثدت_ءإ ن عوبسصت، ا المهدق حعن ي إلظرت لما 
ارالزئدة عئل رموكشت أهيف ان بثضيس بين وعيدت 

؛ارر الئدحؤل ى علفيك وعزمت طائعا ك لبااد__رى حدى عمرت 
أنهن أولى سحيعدا قائلها يسمى ولأن سريكأ' الحسن في لها تحد لا الأبيات "وهده 

يسىديك1«رم.
اكاسع.البؤن نحي ومالقوليي من كل في القيمة إلى وانثلر 

ينوعةالبليغة، الاستعارة في الميياغة بجمال نعتد أن ينبغي كما أننا التؤل وحلاصة 
الاستعارةيها تبعث التي القيمة نهمل لا أن نحري العني' الة وأصمالمبك، وجودة الأسلوب 

فهوفيالبلاغية، الأساليب في عاما ذلك كان ؤاذا قيمة، على قيمة تْلغى لا حتى إلينا' 
النفس.في أنر هن لها ئا أولى الاستعارة 

أن»فاعام يقؤل؛ الماب، هدا بها احتم القراهي، الحميد عبئ للأسنان كلهة هنا وانقل 
كغطانآفْناثه الحيوان من لأحد فليس البنية' وصملاح الفهم' كمال هن تحرج زهرة النْلق 

 )١(UJ ٦٤-  ٦٣ص الملاغأ عن ع.
الشجر.ص ضرب البان الزمر، النوار• الوحشة، البقرة دمي مهاة جمع الها' )٢( 
.\/UUTالأشر لأبن الساتر اص )٢( 

٢٤٢



أنعليك يحفى ولا أشرفهم' لكن وحسمأ علمأ أكملهم كان قمن كلماته، لمعان ولا الأسان، 
حسنأن إر يهديك الأمر وهذا العقو• يقلمها آلة فهو خلقته سيت بعدما المهم طوع اللسان 
للعقل،صحيحه آلة كونه في حسنه بل البلبل، كنغعة ثعمته، حهة من الحقيقة قي لمس النطق 
فالنطقالمعامع، قلب إلى ايلاغه وعن العقل، أرائه ما افمعاح عن الاقصار أدنى يمصر لكيلا 

المحاكاة؛لا رحاه، وقْلب الأمر، ام الفطري الأمر هدا فاجعل والعقل، العقل الرسؤل؛خن هو 
استْلاعنا ان الاسمفي النهلق يكن قلولم النطق، وسائل به لتكتسب ثانؤي أمر فاتها 

العلةهو الضلق قوة أن لما نبيي الكلام اب |سبإلى الحكمة جهة من نظرنا □ءن الحاكاة، 
كاتتسواء الفاظأ، ؤيلسهما العاني يأحد فالنْلق المائة، فهما الألقاقل ثم المعاني وأما الفعليه• 

فإنالعقل، فرسالة الغائيه العلة وأما المحاكاة، بوآاّم،لة الأسان تعلمها أومما ابتدعها مما 
منما يل الكلام غاية من فليس اللذة وأما ، هذاعير ليس التملق إليه يجري الذي العام الأمر 

ستعملفالجاهل الفعل، إلى البيؤز نشاى يهلمهها قوة كل كأن لدة، استعمالها وفي إلا قوة 
فلاالكلام، فحسن الميقرية العلة وأما الغاية. يإسم أحق فحكمتها لحكمتها، والعاقل للدة القوة 
•الكلام حسن معيار هو فالأيلاغ الإبلاغ' كمال جهة من إلا كماله يكؤن 

وهوأولىوالعالي، الصؤر من سلعه ما حسن يحتؤى وكماله البلاغ حسن أن واعلم 
احسنفالحرس متدسة، نفس من حييثأ ثسأ الميحة يكمال اكلأم|بلغ ؤزنا نقيم فلا ياللحاثل 

وهوالشعر نقد معاحم، قدامة جعفر أبا فإن كعحته، بيانا يستدعي رأي وهذا التملق' هذا من 
»لمسفقال: صحيح وجه له كان ؤإن الغافل، يه يضل قولا قال العلوم' من منا جعله من أؤل 

الخشبفي النجارة ^^٠٥ يعيب لا كما فيه، الشمر جودة يريل مما نفسيه في المعنى فحاشة 
يرادإنما يل صادقا، أكون بأن يوصف ليس الشاعر إن  ١٠أبشا: وقال ن<اتها*' فى ته ردا معلأ 

الشعرمن يرد فلم الحاصر، وقته فى يجيئه أن لكن ما كاتنأ المعاني من معنى قى أحذ إذا منه 
تعالى:قوله قي الاشارة ؤإليهم إليه، النسبين أكثر هووجه كما دنيه وبضاعه نازلا' شيتأ إلا 

يه،بلميق كما الكلام محاسن نلتمس ونحن [ ٢٢٤رالشعراء طير )والثراء 
الجديرالحْلعب أو ااشاعر وسادعمله السش، هو6 كمال ؤيمتخميه الإلهيه، الفهلره ؤميصه وكما 

الإسم«را؛.بهذا 
لاجرساسمأ لمس واهلأم ا!كلام، أنسام من ةوسع-ا  VIلمس الثمعر أن فاعلم 

إرلح-اظا بحسنه يحكم الرك واكيء والسين، العني من مركب هوشيء بل الضى، 
عينيهإحدى وجدت إذا أسلس أعؤد رجل وجه باللاحة تنمق لا إنك ميلا فيه. الأمر أمل 

اوث،الو...أن فاطم كلأ.,ه: اكراهي سابع ثم قيامة! كلام انتهى هنا )١( 
٢٤٣



حسن.أوممؤيه ااسدعر هذا ؤرن إن قلت؛ شيعت إن نعم الكلام، حسن في الأمر فكدلك مليحة، 
انماقلقلب يبلغ لا الكلام أن وهو الإبلاغ، جهة من الكلام إلى اقرب بأمر الرأي هدا محر ثم 
اسماالأشياء نعطي إنما فإننا والأشرار' الحمقى لتأير اعتبار ولا شريفا، معناه يكؤن أن إلا 

شيئا.سميه لا أو معا، وقبيحأ حسنا الكلام تسمي أن لرمك ؤإلأ الحال، سلامة إلى احاقاا 
الأكاقلأن فترى ااقاوب< العاني بلوغ اسباب عن يحقا إدا الإنضاج كل لك يتضح أمر ؤبمذا 
الألفاقلؤيجد فيه بقوة نفسه يبلغ اللي العني لأجل العامة الميحيحة قواعدها عن تم،رف ربما 

فالعنىمركبه، واللفقل العني، هو فاليليغ ، سفيرانفسه جعل مط أن كما عليه، وئتلأ حجابا 
يحميوالم العرب |ن وهو بثالث؛ نعيوهما ثم يرهانان، قدانك الكلام. حسن في ياللحاقل أجدر 

كماؤستحهمونه، يلمونه فإنهم الحبث، أدى قؤل إلى سوsع لهم دلهس معناه، لحسن إلا الكلام 
٢:كىر أبي بن زهير تال 

٢٩باطن—؛الم—ى يق—بث وخمنرشاد نشك_نبم_ا ا تنقهنئ__آ 
مم—اميلهارا ااناْلدأممل ما إدا ممايب اكنل من يرف يمعدفعت 

فهوهاب—،رمه يلم—م ثم—1 مصيب ه يحسب!ئااه_ول في حْلل ودي 
ار اتلهمقاد وبؤهه عئواعرضت ره غيواقرمت حلما ه لات عب

الناس'يضل ربما القوافي حسن أن وبين ائبه' ممالقؤل ٥■)^ جعل كيف فانخلر 
لك،يقؤل هن اسحقر كيف ثم ااباطل> زهق الحق حاء فاذا ردنقه< يضمحل الموف باناء ولتكن 

حهلليا نكر، ميائب غير عده ولكنه ، معناهما ييلغا لم أنهما يرد ولم لسانه. على يجرى ما 
قيهيا يا ، أحدا يشتم بليتا رأيت إن تقلن أم بليغا، أمثاله سمؤن أنهم ظن فهل القلب، يرده 

فهدافصيحا، أو بليغا تسميه فهل قييحر، أمر لكل ومميؤرا والتشبيه، الاستعارة من ملهب كل 
معناه،حسن أن يعد إلا حسنا الكلام تسمي فلا المعنى، لحسن تابع الكلام حسن أن لك يبعث 

معولكنه حقه< أدى  ٣١٥١قلب من الكلام أدى فاذا الأداء، ممحة إلا فضيلة للكلام تترك ولا 
والهجروالخنا الفحش ذم العرب كلام في وقر القلب، يبلغ مما العني يكن لم إن بليغ غير ذلك 

•حذطة بن حصlّ^ي مدح في واأتصسة ، ٥٦ص ديوانه ر\ا 
شكرتها.نسة إلك اسديت ؤإدا به، انعسن عا فتتمم تتص *تؤل: 

الجرارأن أي الفصل( رطبق تؤلهم من مياصله: القؤال، من سيوف خصردفعته ؤرب : Jujjسرعاوأ: لنعت )٢( 
إلمها.مهتد فإتك اوكلأم« مفاصل إر اكاطقؤن يهتد لم إدا أنه فاراد الفصل، اصاب اممحم يقطع أن أراد إدا الحائق 

خصيه.وصف في وهذا  ٠٢۵١٥١من يمظوه ما أي به: كمم ما الخْلآ، ا1تول؛ في الخطل رة( 
مقاتله.لأي وتد عته ومعفمت عليه حلمه0 أراد: حلما؛ له عبأت ر0ا 

٢٤٤







اسادا؛ث
اماية

تصمهاوأركابجار

يقالوارهدايةأ كاJضاية ممدر وهي غيره' ونريد باكيء أن كة وااكنا،ة 
يكنىكنى الماء' نوات من فعلها ان وااظاهر كناية، وكنى رماية لرمى رعاية يرعى هداية' هدى 
بماله واستشهلوا والى أنه وهى أحرى لغة فيه بعضهم وحكى يرمي' لرمى يهدى هدى مثل 

ا.ا أنث،ده 

داص——ارحبن—ا أح—ب—انا وأغ—وب بمبرما يم نلأكنوعذ وأش 
المعيرقي شواون لأنهم أفمعح والأؤل امرأة. اسم المال: وضم بفتح زوذل.را 

)كناوة(.^١ ولم )كناية( 

فيعرفوا فقد هنا ومن الاصطلاحي، للمعنى لنا تمهد اللغؤي العني ومعرفة 
ولكنك، مالأساان الكرم ائبات تريد كأن لفظها بعير عنه العنيوتعبر تريد )بان الاصطلاح 

توضعلم اارمLد كثرة أن ولاشك الرمادإ رممر مثلا: قتتؤل له، الوضوع اللفثل بعير عنه تعبر 
الذيالتعري منه وقريب ، الله— رحمه — القاهر عبد الشيخ اختاره اللي وهذا الخدم' لعني 

ارادةمن تمنع لا قرينه مع معناه لازم وتريد الافظ• تْالق )أن وهو لاكناية بعد فيما اشتهر 
العني

فلقي.الحان، وبين الكناية بين نفؤق أن عليه الضوء ونحن ستطيع التعريف وهذا 
فلاالكناية في القرينة أما الحقيقي، المعنى ارادة من نمنع قرينة هن فيه لابد الجاز أن عرفت، 

بعضلأن ارادته يحٌز قلمنا ؤإنما كذك، ارادته يحشن بل الحقيقي، المعنى ارادة من تمنع 
الحان،في لايدحل،ا هذا فان j^، ومع اافقل< الحقبقي المعنى على نحملها أن لائمكن الكنايات 

بغيرالمعنى عن تعبر أن إذن الكناية في فالمعؤل 

ثلاثة:أركان من لها لأيد الكناية أن تدرك، سبق ومما 

به.المكنى ا-االفئل 
عنه.المكنى المعنى ٢" 
غيرأم ممكنة الارادة هذ,ه كانت ء سوا مراد غير ااحقي؛نى المعنى تجعل التي القرينة ٣— 

ممكنه.

را(اكطحآ/ها1

٢٤٧





أوكيء شيء ايباد هي والسبة نسبة يكؤن أن واما ااقاب، عن هذا بقوله كنى فقئ 
توضيحوسنحائو الكرم ٠ ائبا وا،لرال درديه« يخن الكرم ١* التقدم كالثال ؤزلك عنه، نفيه 
العين.الله ومن الثلاثة الأقسام هذه من كل 

انمثتأعن اولأ/ 

هذافمسابط ومسراته، بعلاماته القؤل نبادرك القسم هذا معرفة علي يسهل ولكي 
ففيلازمها شد ؤإنما الميفة هذه لأJريد ولكنك صهفة، له وتسب الومعوف تذكر أن القسيم 
لمولكنك كثرة وهى لصفته ويكر فلأن' وهو للمؤصوف يكر الرماد* كثير *فلأن قولك؛ 

كثرةعن تنشأ الرماد كثرة لأن الكرم وهي لها لارمة معفة أردت بل نفسها' الميفة هذه ترد 
الضيفان،كثرة نتيجة ودلك الهلبخ، كثرة عن تنشا وهي الحْلب ^٠٥ عن تنشأ وهذه النار' 

وذكررحديحةا للمؤصوف يكر الضحى* نؤوم »حديحة قولك: وفي ممه لذلك لازم والكرم 
الترف،وهو الميفة هذه لارم أردت ؤإنما نفسها الصفة رد لم ولكنك ااضحىا رنقيم لميفتها 
عنه.ناتج اكمحى( م)توم 

رطؤلغيرها تريد يلكنك لصفته وذكر للموصوف ذكر اانجاد« ْاويل قولك؛»ملأن دقي 
اارص_اص«قلم لأنملك أمة ))نحن وتولك: ااق1مة< هلؤل النحاد قيْلؤل السبب لأن ذلك التامازا 

الوهسوف! c،^jفلقد الضعف■ عن كناية سكينا« لأتملك أمة و))نحن التعيير، حرية عن كناية 
هذهعنه تنسأ ما تحدت إنما بالذات، هي!القممودة وي،،ء،ت، ذكرتها التي الميقات ولكن 

لهوذكرت الوموف ذكرت قلقي الله(( لغير الجباه يْلأءلدون الذين أضيع "ما دتا.لك' الصفات• 
الذل•يبمو لازمها وار.دت صفة 

ااكو_،(رحبان فإن الكرم• ض كناية الفصيل* مهنعال •-، ١٥١حيان »فلأن قولهم؛ هذا دمن 
لكنالبيت، في رأى جبح أن •-• ٠٥١عادة ومن ارامين' لنية ؛-، ١٤اعتاد هومن 

قؤلهذا وهن ت،دلم كما الكرم على تدل الأارين نباحه• يترك )؟، ١٥١حعلت، الزائرين 
ااث،اعررا؛:

الفصيلنهخل الكف جبان إئي مبب عْن بى يك ا وم
زن۵ديبر قؤل هذا من وأبدع 

خنامرةنن مبرب ونم—نبم—ه لى عالعزم د بمب

.٢٤٢ص اك<هناسيا همئ،س ر^اهذا 
■رباح بن نمسب ديوان مدان، بن الميز عبئ •دح م التميدة )٢( 





سياا مإذا اد ا!رمكثير اد اليمرفيع اانج__1د طؤيل 

اكجاد()طؤيل وهي ااْاواو عن كناية الأدر صفات، ثلائ، عن كنايات ثلاث وهذه 

اارْ-اد(•)كشر دهي اقدم عن وااثااثآ الخماد( )رفيع وهي: المؤول عن وااتانية 

سنبممئرأ;
وهمابالدل، بتصيفؤن أصبحوا ولكن والأمن، بالعز بتصعفؤن الماء في كاتوا أنهم بمي 

دلهمعن كناية درابا ؤربسهلهم فم وغنا عرهم عن كناية حريرا رقبسحلبم بديعتان كنايتان 

ا:التذبير مل ومنه ومترهم، 
—بثلاليحي—^1 حيث اسسوق و! سها اايالثئؤق الم من اق1دكيت ما ئسيكى 

مرتستكي انها يقؤل محبرته كذب وهي صفة، عن يها كنى كيلك بديعة كناية وهي 
المسادقالشيق فإن سؤق، من تدعيه وفيما شكواها فى كادبة ولكنها اشتكيه، كما الفراق، 

قولهومنه كذلك، فلسء0 هي أما بالفعل، أمياييي ما وهدا الحسمم، نحيل فيجعله بمياحيه يبرح 
تا

إااوخشِصلأأس 
العنه ينرل حين ولكنه الفرس، هذا يتبع الذي الوحسى كان أيا سريع فرسمه إن يقؤل 

فرسفهو عنه، سزل وحسما يركبه حينما ء، سوا حالتيه فكلتا سمأمة، ولا نميبا ولا تعبا له يحد 

ات١^٠١٩١ سقف مديح في قوله ومنه عتيق' كييم 
تذزيمذ أ نفيأئنز كلة 1ئن ت ارحل تردُ كز 1لى 

متردد،ولا مبال عير الهدنة، يْللبؤن حاؤرا الذين الؤوم ملك رسل ترد أنك البيت* ومعنى 
عناللأمة بردك لهؤلاء ردك أشيه وبمّا والشحاعة، والحرأة والقوة الثقة من التبعث الرد وهذا 

الشجاعةصفتان: فهنا وهبJتا برما متعلقة رملأما للميائلم،، عطايا من وهبت يما نفسك 
رأيت.كما عنهما كنى وقد والجود 

را(ديواناكي
.nU/r__iiديوان )٢( 

\/؛.آر٢{ديوانااكي 
ر،(ديواناكيصاا

٢٥١



;الحهاسهة بيت ومنه 

 Vافوتسذياثثتشنحئ ا'نز أخح—،همث ي
ا1نابغةوتال ااداع-ي اجابه قي واسراعهم شجاسهم أن امال بهذا والقحيود 

الأسرر ا فى وهن ء سا يصف 
اكواهداى ونييحبس منزل  jkمى بالعيدان يخثلى 

ااارْةر ذي مل بهذا وشيبه 
مولعالأرض ئي ورط الحصى بلئب ائيى عبر حيلة م؛ نشية 

ومع jljjlني وااغ_نبان بكمم احطواْ—ع__واكللمامي_ده 
ض^،1 عن كناية اكار( في )والخدبان الهموالضن. عن كناية بالعيدان وااتخطبْل 

•ااداس 

زر العيد بن طوقة قؤل ومنه 
النوميالحد< كراس اش خشئع——رف-ونه الذي الص—رب الرجل انا 

والهارة.والذكاء الحذق عن كناية وهذا 

اسبانةر ابن مدح في تمام أبي مؤل ومنه 
دحامغير اننى ث—اعلم لوك عصاغرا عنى دك يحملم اثا ن إ م

ءِسم م ءء 

يجبربحيث والجمال الحسن من مبلغا لك مدحى يبلغ لم إدا مميوحه؛ مخاطبا يقؤل 
بمدحتغنى إل له، والذل الميغار قمة هذا يكس وبالتالي ~ ؤيتشده يحفظه أن عيوك حسته 

ثممدحه، جودة عن كنى كيف فانظر مادحا• تعدني فلا كذلك مدحي يكن لم إدا يقؤل ~ علوه 
بلغ.الذؤق من مستؤى ؤأي اكاعر بها تمتع الخيال من سعة أي تخيل! 

.٦٢٨المماسة ديوان شرح )١( 
.٢٠٦ا/ انمدة ، ٩٧ص اكابغة ييوان )٢( 

■فيها والغربان خاليآ الدار أي محبمع( الدار قي روالغربان ••  ٢٧٤ص الرمة لي ليدان )٣( 
مىلدخؤل ا سردع ماص لرأس ا لمليا رجل حشا_؛ اللحم، لخنيف ا لضرب: ا I ١ ١ ٤ ص نمد ا بن ملونة ن لبوا ( ٤ر 

التشاطالشيعي اار1وبمد: الأس، 

حنثلهسيوحه: علو بمدح تمام أبو وأراد شبانآ، بن الهسم بن محمد عدح قي والعصيدة ، ٧٧٨تمام أبي ديوان )٥( 
اياهوانشاده — سام أبي مدح أي ~ مدحه 

—٢٥٢



ارديلاْواهم رملأن و ا1ثوبا زنقيه ؛^( ٠٥٤١١ناعمة رفلأنة كدك الشتهرة اركنايات ومن 
ومنكدك، واادا|ئة اكفة عن كناية ا1ثاودة وفى والدلال، اكرف عن كناية الأولى فالحملة 
أسنانهيفرع يندم حينما الإنسان لأن الندم، عن كناية سنه« فلأن »قرع االسيرة الكنايات 

عنكناية بالبنان،، اليه ثار *اوفلأن الفقر، عن كناية بيته« الفار هجر وررفلأن ببعض' بعضها 
يمقس)رهلأن قولهم ومنها أواكياء، والحمؤل البله عن كناية القفا« عريض و>افلأن الشهرة، 

ومنهاسرعته، عن كناية نعامة« حناحى ركب ولفلان مشيته، قى بطيئا كان إذا بيص« على 
الكبرعن كنايتان هما العميا«، على كفه الليالي لوت وءفلأن تلأئه0 على يمشى *>فلأن قولهم 

الكبرعن كناية غيره« يرى لا فلأن ئا والحنكة، التجرية عن كناية أسنانه« قلع »لفلأن والهرم، 
مفتؤلالمساعد ء>قوى الأنفاق، كترة عن كناية الجيبء منحرق ءفلأن وقولهم بالنفس، والاعحاب 
عنالجانب(( لي الأخوان، >اكدير الشجاعة، عن كناية الجاش« ء>رابهل القوة عن كناية العضلات،( 

العاطة.في والسر الحلق حسن 

الوميوففيها يكر منها واحدة كل أن وحدت النقلر فيها امعنت إدا الكنايات هد6 
عنالكناية ضابهل وهدا عيرها، صيفة االراد انما الرادة، هي تكن لم أنها إلا صفة، له وذكرت 
المايقةالكنايات الى ارجع عليه أنبه أن لأبد أحر أمر وهنا ~ قبل من عرفت كما ~ الميفة 

بعمىتحد أنك كما الأحر، يعممه فى قلت حما على ااوسائْل فيه كثرت بعضها أن تجئ 
مثلاحد وفكر، تأمل الى الأحر بعميها يحتاج ييتما الاستنتاج، سهلة المأحد، واضحة الكنايات 

بييأعنى عنه، والكنى يه الكنى بيي كثيرة وسائْل هنا أن تحد ألا الرماد(( كثير >أفلأن 
وهداااحْلبا، كثرة سظرم وهده اكار كثرة تستلرم الرماد كثرة لأن والكرم' الرماد كثرة 

طؤيلوفلان قولنا لكن للكرم، المّتءرمة الضيفان كثرة تسظرم وهى الطبخ' كثرة *بستلرم 
طؤلفان شيتأ، تستلزمان لا ااْلول عن كناتان وهما ا1قرط«، مهؤى يعيدة ووفلأنة اانحاد(( 
الىالأذن شحمة من ممتد وهو ااقرطا مهؤى ريعيدة وكدك ااقامة، طؤل منه يلرم النجاد 
اص.

الوسائْل،فيها كثرت إحداهما رأيت— كما — تأمل الى تحتاجان لا كناتان فهاتان 
أماااسكاكىايماءواشارة ا1وساشلويسميها فيها قلت والآحرى ظؤيحأ، ض ؤسمميها 

وهماالوسادة(( أو»عريص القفا(( عريض وفلان كقولنا تأمل الى محتاجة الكناية كاتعت إذا 
فانهاالثانية، من أكثر الوساتط فيها نجد الأولى لكن ~ عرفت كّا ~ والغباء البله عن كنايتان 
وقلتهاالوساتْل كثرة إلى — إذن ~ الكناية تقسيم في نثلر فالمكاكي المكاكي عند رمرا سمى 

فيهاوكثرت الادراك سهلة الكناية كائن فإذا أدى جهة من الاستنتاج سهولة والى جهة من 
اشارةسماها و،دهواتها مع وسساشلها قلت واذا الرماد(( »كئير ت كقولنا دلؤيحا ااوسدادْلسمماها 

فإنهوفكر تأمل الى بحاجة ك1ك إذا أما القرط((، مهقى ويعيده اانجاد« »طويل كقولنا: وايحاء 
الوسادة((.وعريض كقولنا قلت أم القفا(( وعريض كقولنا: وسائْلها كثرت سواء رمزا يسميها 



الوصوف،ثانيااادكتاياهزعى 

عنه،الكنى الوصوف نذ،كر ولا واكسية الميفة نذكر أن الكناية من اكوع هذا ايهل قس
لمولكن ما، صفة له وسبنا الموصوف ذكرنا اننا الصفة عن وهوالكناية الأيل القسم في عرفت 

وصفةموصّوف من فيها لابد الكناية أن التعؤيف هذا من يلمح وأثليك المرادة، المسفة هي تكن 
الرادة،الصفة غير الذكقرة الصفات ان الأ ااثلألث،> هذه نذكر الصفة عن الكناية ففي ونسبة، 

٠حرى ا صفة عن بها كنينا معينة صفة له ؤنسبنا لمؤصوف ا فيه دكرنا د« ^٥١ ا كسر فلأن tt ت فقولنا 

يعضحولكي المؤممؤف، نذ،مه ولا فحسس، والسعيه الصفه نذكر فنحن السعم هذا فى أما 
أحرى،صفة عن كناية كانت الأؤل القسم في الصفة أن ذالم أن ينبغي الأسمتي< بمث لك 

المحذوفالمومهوف الى بها نتوصل أن ذكرها من الغرض فان القسم هذا في المهنة أما 
تقدم:الذي شوقي قيل الى مثلا استمع عنه، المكنى 

|اشأ_اإائكل الذي الوامي ا هنولحم دم الخم—لوع بن بولى 
الحقيقةقي ليس القف عن يه كنى والذي * هنا المذكؤد أن ترى ألا القلب، عن وهوكناية 

يتميفلا ترى كما اام،فات وؤوذ،ه ولحم، دم وااقابا الضلوع ؛خن فااقاب١ القلبه، لهذا مهفة الا 
لأنالقلبه، عن كناية يكؤن أن ماصلح واللحم الدم على اقتمير لو انه ترى ألا القلب الأ بها 
هذافي هنا الكناية حسن الذي ولكن كذالث،، تكلن أن يمكن الجوارح ص وكثير ولحم دم اليد 

قولهااقأهدم هد| أمظة ومن القلبه، على الا تمهدق لا المد،كقرة المسفات ٠^١٥ مجموع أن اليبنه 

تتنؤقولكي [' ١٨لااذحرف رمُى ألخلته دنناض زآوس سبحانه؛ 
المنانيكرهؤن كاتوا وقد حآهل،تهم< في لمب ا على ردا حامت ازكريمه لأيه ا أن لاثه 

جهلهم،مقيرة علمهم ناعية لأية ا ت فحا الاه، بتات اللأتكة أن يزعمؤن كانوا دلا؛، ومع ييييولهن 
الأسانجنءا\ن ع؛-اد،■ لاس زويد-عؤا سبحانه: الله يقؤل وعقولهم' أحلامهم مسفهة 

تعااى:وقال [ ١٦—  ١٠لاازحرف راصمحمرر\شنآ تات نآحش آ*رِائدزا إآةشِسمن 
.١ ه[٩ إااأ{راازحرفالرحس صرِءباد )ؤيندزاادؤ؛كأالذين 

قيينثسأ من له جعلتم لاه، المنان وجعلتم لكم امطفيتم أنكم الأيات ومعنى 
الحليفي ينشأن فإنهن تعلم، كما لأساء صفة ؤبمده قليا مبينا خصومته في يكؤن ولا الطيه 

آقاور ص شاصهم عناه وهوL خصامهن في ض ولا 
ول1لأنجث الن_اب_ات وعل—ى  l_j^واائد_ال كتب 

ديعآ•أما بن، عمد ليل )١( 
٢٥٤





وصفهي العرى ئؤل ومنه شوهي• ق—ال ا كم- الضلوع بيا واللحم الدم وهو 
ااسيفلاا:

السأىوفه اب-اه ك ئى حؤيى دى اادار سا-بل 
وارقة.من!^،٥؛ سمعت اكى الأومياف بهده السبق عن كنى فقد 

بهالكنى فاللفقل الى تتقسم الومموف عن الكناية أن تدرك التقدمة الأمدلة ومن 
يكؤنأن ؤإما والحقدا، والرعب الأب رمجمع و رإ الأسرا ركموْلن واحدا، ومهفأ يكؤن قد 

عنبه كنى الذي شوقي قؤل الى ترى ألا الكناية، لتحقق حميعأ منها لابد متعددة أوصّافأ 
الكناية.هذه صلحت ما واللحم الدم على اقتمير أنه ولو ولحم، دم وبأنه الصلوع بها بائه القلب 

مسىيص »زارئى كتبهم فى القوم يذكره ما وص آخر، بسال لك نمثل أن محيمكن 
علىميفة كل أحدنا ولو الإسمان( عن كناية الميقات هده قمحموع الأْلهار« عريقى القامة 

ولوالأحياء، حميع الأنسعان لشارك رحيا ؛؛iaC على اقتميرتا فلو الكناية، هده صلحت ما حدة 
الحيواناتبعمى أو الضمادات بعمى ذلك لشمل فدْلأ ا القامة رمستؤى على اقتمعرنا 

الأقد٠ينأن مع بيانية، ;دمة أو فنية قيمة ذا لمس المثال هذا أن قي معي ولعلك كالتمساح، 
بلقنتكني كأن الواقع، من مسدلمهمة حية أمظة الاغة تعدم ولم يكره، على احتمعوا والحدثتي 

•المرأة عن اسعية والحس-والحسن والهليب وبالأين معينة، فاكهة عن وشكل ؤطعم 

والمخلوالجبن الكر على تقضي كي بها ونهيب الأمة ئسدنمرخ ونحن لذلك نمثل لا ولم 
لأناليهود، عن بها نكني أن يمكن حميعأ الميقات هده ألسمن والمقد والافسياد والملهيان، 
عللهمiمنطبؤي محمؤعها 

ثاثثا:اثكناياتضاتب،

أحرىتارة المؤصوف عن ويالخمية تارة، ميفة عن بصفة كنينا المعابقين ااقسومإتي قى 
أنمن يدلا أننا لا ا والموميوف الميفة سيذكر أحر مسلكا سنسلك ١^١^١ القسم هذا قى ولكنتا 

نقيهأو لمصء ،مهيء اأبات هى والنسيه آحر لشيء ننسييها سيوف ك^أ_احدها الصممه هذه ننسوب 
لمس»الومن قؤلنا وفي العزة ائيات هي اعزاء« »المومدون قولنا في فالنسمية عنه. 

المؤبمن.عن الجبن نقى النسبة حبانا(< 

حياالنار في تشأ لأنه النار وك المبف هذا إن شؤل: منه، الإتسان يدثى داء والسل: -لأل، الم،الوك,، السايل: راآ 
ديوانسريح العشق. أجهده 1ى ملتف: أبيهأ من السل داء يوث كأنه حتى الشفرتإي دقيق متراه اللدن، من أحرج 

سشلادتدا/مه.





ضياءلكل ير؛وي ء لضبيا فيه الحد ^؛ ٠٧١ثوبك بى رن 
اكاعرتوقال ادوايه< سيبهعا والكنه واكؤر!لميوح الجد يضيف أن والأصل 

__ادهركفي يعشى دُ والحظله يئبع اليص 
ؤركإبه,سبهها ولكنه له صفتان والحد واليمن 

ا:الأزدير اكيفري قؤل النفي في النسة عن الكناية ومثال 
حلتلأمة بالبيوت ا مإدا بيثها اللؤم من بميجاة يييت 

عنالاوم تسبآ ض بل بهيا يصرح لم ولكنه عنها للملأم ونفي بالعفة، للمرأة وصف فهو 
لايعطىاراالسام قولك؛ ومنه عنه البخل نفي عن كناية وهي لأيبخل،، مظك المرب' قمحل ومنه بيتها 

اتهلمعمن الميلخؤن سلم من ءآلسلم ت وسلم عليه الله معلى النبي قؤل هدا ٢>!، ااداةأ 
أنهإلا هنا الومعوف يدكر لم ؤإن مسلما، ليس السلاي يودي أنّس عن كناية وهى ؤيده® 

الشريف.الحديث من فهم 

عيرهعن ارتعيها لعير1لوبمواف الميفة اشات اكييآهي عن ااكاواأة أن المال خلاصة 
عته.أوتفيها له اوو1ته1 الراد أن مع 

الحدائبات عنه والمكنى ااثوبتي، المحد نسبة به الكنى مويه« قولهءالحد قفي 
عنه.المتحد.ث للممدوح 

أنمانع ولا بحلأء أقسامها وظهرت لك بانت قد تكؤن أرجوأن الكناية أقسام هده 
فوادهونقثة اللي القؤل، هذا الى استمع • الأتسمامجميعا هده على الواحد القطع سثتمل 
يونماالربي، السيل بلغ وقد — الله ؤيعلم ~ بها أمعيح ملهوف• محلين وصرخة معنى، 

منعسر الخامس يكرى من تسحت وقد لا كيف القلوب في محلها تجد أن راجيا تمءنعُ ولا 
أرضعالذي عيوكم إن الميماء، ؤيانبال الممحراء أبناء ))يا فاسْلهتاغتمياب يكرى أيار، 
مبلكم لبءس قد واللوم، الكراهية على ثيابه اشتملت مكراو ساحاته واردحمت الحقد لبان 

أسالمابهم في المواعد مفتولي الحاش رابطي من له ولابد الجن ظهر لكم وقلب النمر 
سجعتسمعوه أن المار هن أليس عله، ومواطن حقده مجامع الى سهامكم فوجهوا هواصّر، 
وترحلؤنتحلقن حيث والقوة تسيرون، حيث المرة فلتكن الأسد، رتير ؤسمعكم الحمام 

.٤١ص العضليان راآ 
iميىأه\ ا!حديث سبق رأآ 

—٢٥٨



ومشواالمهب، في أبياتهم بغوا قد اسلأفكم أن تسعوا ولا حديدية، بمقابض عليه فاتطبقوا 
المماءنجوم هاماتهم ؤزاحمت شبابه، ريعان قي اازمان على واسيتولوا الحقب، ىثوس فيق 
وبقعة)(ناحيآ كل سيرتهم وعطؤوا رفعة 

مقكل تتحرج أن ؤيمكنك، الملاث ااكداية أقسام فها وحدت تأملتها إذا ا هده 
قيل.من عرفته ما معوء على 

Jتياعالأاواتمجن
شيءواكعريض ااكناية أن ار ذهب هن قمتهم كامتهم، واحظفت اليياذاز( ء آرا تياثت 

عنتحنلف ا1كناية أن ار ذهبوا وآخيؤت ااكناية، ْن قسيما اكعريض جعل من ومنهم واحد' 
يالافقلتعير أن وهى تر المهى ااكناية ان عرف0 فلقد الأهب، هذا نذهب واعادا التعريخن، 

مناككر ينتقل حيث عنه، المكنى والمعنى يه المكنى ااافقل يي( معلمة فهناك معناه، لارم وتريد 
المحلماليا٧محم•

تمل:واكاحية الجانب وهو؛ انمي" بضم ~ عرض ار الكلام امالة فهو ااتصيخ>( أما 
—ياحارة وامممعي أعني إياك لو~ تعنيه وأتت لغيره نولا تلت إذا وذلك بغلان(( رعرضت 

بْلريقيقهم لا الشيء هذا وم، آخر' شيئا بها نريد القؤل هن، حملة نذكر أن إذن فااتعري۵ر( 
بابفي العاني علم في حدثناك وقد السياق. ْر، بمهم وانما الكناية، في رأينا كما الليوم 

}أثاسبحانه: قوله _J( وذلك التعريص، على يدل رإنما( ب القممر أن لك بينا حيث النصر 
زانا، [ ٣٦لالأنعام ععؤزآ يألذين زامايستجيب ' ]الزهر٩ا ألأتات يمنآررؤ 

ا:الآحنفر ين، ااعيا،م، ومل، [ ٢٨لفاْلر ألعياءآ ع؛اد؛أ ألإ؛نس يخشى 
ا,ذئاافدناإنم1,ذقْنبجا 1ناو؛

ا.فارحع تعريص كله هذا قفى ااضي3ا« عند اام'ل.يق، )أإنها تولك: ومثل 
خذوحدها. رإنما( على يقتصر لا واسع باب التمغض باب أن لك فذبير-ا هنا ونزيلك 

الكناية:في لك قدمناه الذي ا ااحماسير قؤل، مثلا 
برهاناال مائعلى ات الياتبفي يئدبهم ح؛ي اهم افألس يسلأ 

.١ ج ول،ؤاف ؤأقتانها الملاغآمتونها راجع )٢( 
.٢٣ص ١، ج اكاسة )٢( 

—٢٥٩



فيهأن تدرك غيه قيل الأي اييياق عريت إذا ؤلكك صفة< عن كنايآ أنه ك قدمنا وتد 
قومأطى  pIjjظاهره في فهو ينحدوه1 لم لأنهم قومه بلوم وهو اكاعر قاله فقد كناك< تعريضا 

الانصيدة.أؤل قي هم 

لآمنسلاسسيداداي إبلثسيبح لم ن-اذن ض لوكئت 
قوله:ذك دلمل بقومه• تعريض ذك مع وهو 

لأياة يولوثإن يظة الحفل عتحشن عشر مرى بثمعليام إدا 

1تووحدادارايهررانايرا طنلهم ناجذيه ابدى السر إذا قوم 
برهاناال فا ننلي لي يثدبهم ٣؛ اهم احيسألؤذ لأ 

يتعرضؤنفلمثي أهل هم وها اايوم< تقال أن جديرة الأبيات هذه إن الحق وكْ>د 
ا]٥٧ئراتالحوسلاح هن ايخدربونهم إنهم حتى الحاقدين' اليهود ّْن اليشاعة أساليب لأقسى 

السلمقنيتعرخؤى اكيشان ففي الدنيا؛ بقاع في السلمقن كذك ا• ١^٦١ الأمريكية الخاشمة 
العالم.هن الواطن هذه غير وفي الصربي، للحقل يتعرصؤن ابنا وفي الحومّي، )لحقي الى 

قريبا'يكلن أن ترجوا السلمىن؟أ ستيقهل فمتى 

عرضتامرأة أن عرفت فإذا شيدأ« ببته فى الفأر ررلايجد قبل من عنه حدئناك ما وخذ 
فعلا، ،ؤاوها 41وأحاب مقالتها ففهم بيتي** في الفأر قلة الد »اشكو وقالت؛ سعد بن لقيس 

التعريض.باب هن ذك أن أدركت ء، وكيا طعاما بيتها 

الوقوعهذا في تحدثوا الذين ااييانيءا أقر من ~ الله رحمه ~ الأتيي. ابن أن ونمعهب 
طريقمن الثميء على الدال اللفقل فهو التعريض »وأها قوله: من طرفا ؤإليك حقه فوفاه 

طلب:يغير صلته تترقع لن قلت إذا فاد الجاني، ولا الحقيقي بالوضع لا الفهوم. 
تميضوأشباهه هذا فان آذاني* قد والبرد عريان شيءوأنا يدي في وليس لحتاج إني *والله 

منعليه دل إنما محارا، ولا حقيقة لا الْللب، مقابلة فى مؤج،وعا اللفقل هذا وليس بالْللب، 
كقوكاانكاح حْلبة فير التعريض يرد وعليه الجماع. على اللمس دلالة بحلاف الفهوم. طريق 

محارا،ولا حقيقة النكاح طلب علمر يدل لا وأمثاله هذ.ا فان لعرب* دإني الخلية *إي للهرأك؛ 
التعريضودلالة الحان. جهة من وضعية لفظية الكناية دلالة لأن الكناية، من أحفى والتعريض 

فيهالمعنى لأن تعرضا التميض سمي ؤإنما المجاني' ولا الخقبمي بالوضع لا الفهوم جهة من 
جانبه.سيء؛ كل وعرض جانيه' هن أي عرضه' هن يفهم 

أزى،هذا وعلى تارة هذا على فتأتي معا' والركب المفرد اللفقل تشعل الكناية أن وأعلم 
أنهذك علير والدليل ألبته، المقرئ 1اافئل س يأتي ولا الركب، باللفقل يختص فإنه ااتعرياض وأما 

٢٦٠







تعدىبدك ابتدانه وفي ^^تسفعتيf مراتب في يجعلني لم الوستي أمير أن ه-اعلْته اوح-امدة، 
،٠إليهما اجبناك ومد _،^^، jjوتعؤيصك ك نمريحك عرفت هد كتابه ثلهر في ال1مىن فومع ظعته< 

ااممواتهمةتاو،اسممش
حديثوقي تعار الد كتاب في من شيئأ ك نذكر قبل< من عودناك ما عر حييا 

وسلم.الته،]^4 صلى 'لنبي 
مدادا،وأكثرها عمادا ارفعها الميان( طبقات وهوأعلى الملأفة هونهاية الله كتاب 

وأسبابامتعددة، أهدافا الكريم القرآن في الكناية أن إلا واقر، نم،يب ذلك من الكناية ولأسلؤيه 
ثمان.ذات وأغراضا متنوعة 

وقدمحموممة، ميرة فى العقؤل العني للت، لتصؤر تعالى الله كتاب في الكناية تأتى فند ١— 
النفوس.فى أمر من للحسيات ها عرفت 

اللائكةأن يزعمؤن اان.ين دة، الفائااعقائد> نيئ على وهويرد سبحانه قوله إر استمع 
تعار؛يتؤل وهركئليم' مميودا وجهه قلل بالأنيى أحدهم بشّر إذا فهم هدا ومع الله، ينات 

الكنايةهذه أمام وقف م\ا، والزحرف •،بيزآ الخمامَِغ-ر ؤهرنى الخله ش يسا )أؤمن 
الوحية،الرفيعة البديعة 

اراحتاج وهوإذا والنعمة النينة في يتربى أي الحلية في ،اينشا الزمخشري: نال 
علىبه يحتج ببرهان يائي ولا بيان' عنده ليس عير كان الرجال وْجاراة الحصوم مجاثاة 

ريانممفة هن وأنه والذام، الممايب من والنعومة الزبنة في اانشء< جعل أنه وفيه يحاصمه... هن 
رضيعمر نال كما ؤيعيش عنه، بنفسه ؤيريأ منه ؤيأنف ذلك يجتنب أن الرجل فعلى الحجال' 

ا؟ااتقىى«ر بلماس باطن من زينها نسمه ينين أن أراد ؤإن ومعديوا >أاحأئ،وس1وا عنه: الله 
ياِ،ك«علولهقجنل زولا التيدير؛ عن محيتهى البحل من ينقر سبحانه توله إر واستمع 

هد.هإر واذثلر [' ٢٩]الإسراء صيررح شمأ قعد ثنطهأ'ةرأ١رط ر؟ ار 

.٢١٠را(اال؛لااس1ترأ\آا-
عيشةلا وشدة؛ شفلى ليها خشنآ عيشة أي الأنل: العرب عيشة عيشوا أى رثممييواب . YiYاوممأ_اف؛/را؛ 

الربأبي معد إلى سعيه رتمعديوا( واالغظ وانمل! الجهاد وبعن بيتكم قتحيل والبطر' الترف إلى تودي لأنها ١^٠^١؛ 
اص



]كليمكن اكنق إر الغإوا< المد فصؤرة المفس، جنؤر إر تصل المي لمحسوط ا اكيهمرة 
كيلك،العنق إلى ولكنها فحسب، مغلؤية يحعلها ولم ^؛&V( ولا عناء بدؤن ضسؤرها أن واحد 

قولهإلى وانظر الأفظتي، بيي كثيرة هموتا تحد المحل؛ اجتنب توكا وبيت اات*بير هدا بعث يدانن 
فيهالدي المسهل عن ؤإنما المسهل، حالات من حالة أي عن لمس اانهي أن لتدرك المسهل كل 

تفرسل.

الشلانًسرامن كثيرا اجننبرا آمجنرا الذين ايه\ )ا سبحانه: قوله إلى واستمع 
ننرميهآكل آحدكرآن فيحب بمنكرستا يعتب انحررلأ)تجسسرا^١١١ الفل 
ركمؤرةهذه إاى قاادقار [، ١٢لااححرات رحيهما راب ؛^ ٧١آن ،^ ١١واظرا ةحهنمو؛آ بإآ 

العرصمن النيل ألمس مكرهتموه[ ميتأ أحبه لحم ياكل أن أحدكم رأيحب الغيبة عن اات4ي في 
كانإدا فكيف الأسان؟ لحم أكل من أكثر النفس منه تنفر شيء هناك وهل اللحم؟ كئمريق 

ؤإدا< واسمئرازا بشاعة المعؤرة هده ريي وكيف رميتLا قوله إلى وانظر أخا؟أ الأسان هدا 
إلىيرشدنا فالقرآن يعلم، ولا يدرى لا وهو منه تنال المغتاب فكدلك ميت لحم المأكيل اللحم كان 
صؤدةتلك سا، الأخ لحم '^١ ميؤدة الصٌرة، هذه من ننفر كما الغيبة من ننفر أن ينبغي أننا 

الهادفة.الوحية الكناية بهده عنها عبر معنؤى، لشيء محسوسة 
قلهرولإحان{اض رطثس الهرمحا ثمرك ضن سبطن4: قوك مع وقف 

ف1اتعبيرعفيف1ت(<، ))هن قوون1ت من اكبير هذا اين ولكن العفة، عن كناية وهى [' ٥٦زالوحمن 
وتلكااقن1عة فهده أنواحهن، غير عن الْلوف قحيؤن قد هؤلاءالنسوة أن يمعؤرلنا القرآني 

الرحال.ص أحدا بنئلواتهن يتحاينن لا فهن فيهن، طبيعة العفة 

جسا،القرأنية الآساايب في ميزة تلك كانت ؤإن الايجاز، القوأن في الكناية أهداف ومن ٢' 
قدئاولين درزئعالإا زان سبحانه: قوله إلى انخلو إيجاز. زيادة النوع هذا في أن إلا 

'محسمريزؤان ااتْدي سياق في الكريمة الأية جامت وقا> [، ٢٤زالبقرة ١^١، نأقرا 
أنتثليعوا لم ات أي [< ٢٣لاابقرة سله( من سورِة نارا عبدا ءر ردا معا ملب 
يهداوآمنوا النبي لهدا وانقايوا العناد، فاتركوا دلك تستْليعوا ولن مظه، من يسعؤرة تأتوا 

ولنتفعلوا لم رفان ااحامعتتي ااكلمتتي وعيره كله هدا عن كنى كيف فانقلر القرآن. 

رالحجألتمآ زؤاغتلؤا سبحانه: قوله ونه-ايته.ومظه الايحار روعة من فيهما وما تفعلوا( 
[.٧٩لالأئدة شرن( لكرا ا )بض وقوك: [، ٧٧

تثيرلا حتى الحديث في الأدب لمتعلم رالتهديبا؛ تعالى الله كتاب في الكناية أهداف ومن ٣" 
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ايجازإاتى سيسااييؤره يودي اسلوب وحدنا ا المينة اسمتعرصJنا ؤإدا 
جوامعمن ااكنابات هده من طرقا ك وسنذكر وتهذيبا، تعلممأ الاجتماعية ؤوقليفته وتصؤيرا، 

•وسلم عليه الله ضيلى كلمه 

كما— بديعة كناية اوهي الكلم«ر جوامع »انطين وسلم؛ علبه الله صلى قوله أولها للبكن )١( 
هنالكL إلى الكثيرة. العاني ض القتلة الؤرة اصات عن  ٣١٤١بجوامع؛عبر - ترى 
الورة.للكلة صفات من 

فكنىاادأساء بذلك ايريد باليواريرا سمومك *يؤيدك وطم• طيه الثه مملى قول دلك وص )٢( 
ا•ءذهنبالقواديدز

_iL<,كناية انهي ااصالآةأار في مناكن الييكم *خياركم يسلم؛ علبه الله صلى توله دمنه )٣( 
المعلاة.قى الفرج لمد الحركة وسرعة الانقياد سهولة عن الناكب بليي عبر 

عليهوجمع ملئه في عياه الاه جعل همه الأحرة كانت »من وسلمت عليه الثه معلى وقال رة( 
عليهوقيق عيثيه ؛خن قمره الله جعل همه الدنيا كانت ومن راغمة، وهى الدنيا واليه سمنه، 
أثبلوما ، مقيرا إلا يصبح ولا مقيرا إلا يمسى هلا له، مدر ما إلا الديبا من بمب للم سمنه 

خيربلك؛ الله وكان وارث بالني إليه تنةدُ الوثن ذلوب الله جنل إلا بمه الله طى عبد 
التمسكعن همه الأخرق ك،تت من بقوله مكنى لمليفة، بديعة كنايات فميه ا، اسرع«ر زلب؛ 

٠وهكذا ئيق من له الته قسم يما الاثامة عن قايه« في عناه الله >اجعل وبقوله: الله، بدين 
ابنلها وكان هبكا من لكن فيص امراة كائن ارايه وسلم: طيه الله صلى ُانبى هؤل ومنه ]٥( 

ثمسألهإليه فجاpjC شدة أمهابثها إذا حتى طيه فامسعت نصيها، عن مراودهأ بمبها عم 
أنلك يحل لا له: قالت المرأة من الرجل مفند منها قعد فلما نفسها، من ممهئته فراودها 

ر0إ.حديث — اكيلأة يبمواضع الساجد كتاب — ؤبمسلم ١(، )١ اكو( )يئيا باب التعبير" كاب " البخاري أخرجه )١( 
.٢٢١ص المييث سبق )٢( 
أكثرس إليه ستلر أن يمكن الواحد النمى أن كذلك لك ندمتا ولكننا الأستعارةأ باب ص مدا أن قبل ص ثك تدمنا ( ٢١
واحدة.حسية من 

• ١٦مى•(، ٦٧٢)رقم• حديث المنؤبم—١( رسؤية باب ~ المعلاة كتاب رالمعان(— مي ابودايله ر؛(اخرجه 
(.٢١٩٢٥١رقم حديث \ AX/oالمني مي أحمد الإمام أخرجه ( ٠١
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ا؛ونرغنأا|ر عئها فقرم بط؛' إلا الخاتم ئيص 
يؤذلم ما الله في واوذبم، أحد يحف لم ما الله ئى احمت ))لأني وسلم: عليه الله مملى وقال راُإ 

إبمليدارمحه شيء إلا الْلعام ص بيلأل دلا ومالي يدردليله بما ما ثلامن علي انى ولقد أحد' 
اث<.عن كناية دلأل«لآ؛وسه 

•النفس على الصيام تائير شدة عن اكناية ااس1م«ر أمتي *بياء وسلم؛ عليه الله صلى وقال )٧( 
»ي1ققال: وسلم عليه الله معلى ١^، إلى جاء أنه عنه؛ الله رضي ااحْااب بن عمر وعن ( ٨١

اللهصلى النبي له فقال البارحة' رحبي حهت قال■ أهلكك< وها قال؛ هلكت• الله ؤل رم
ا.الأبروالحيصه((ر ^م;*أملوأديوواو 

قومهمن نقر في ؤرقاء بن بديل  ٥٠حاالركيآ على وسلم عليه الله صلى الله رسخمل نزل ونا )٩( 
معهمالدئبنة مياه عداد تزاو| لؤئ بن وعامن لؤيإ بى كب ركن فقال;* تهامة أهل من 

ا.1اييت«ر عن ومداأر_ك مقاتلوك ؤبمم المطافيل' التوذ 

فارساللوك أيناء وحدمنها ا1 الهليطاءر امتي مست إذا * وسلم؛ عليه الله صلى وقال ( ١ )* 
ا.حيائها«أ على شرارها سلْل واليوم 

ا.ااحده«ر له اصمن يجليه يمة وما بيالحي ها لي يخيمن *من وسلم؛ عليه الله صلى وقال ١( )١ 
لمارعنده الوأة فمكنت عنه الته رضي الله عبد وك، نوج الماص بن عميو أن يييعى ( ١٢)

*كيففقال: ثلاث عميوبعد عليها ف<حل معلاته إر مكنثا كان ؤإنما • منها يدأن لم ثلاثأ 
٠.مصحعا كا ثرب ولا كئمأ كا يسش ]م انه إلا المعل نعم ققاك بطك؟ ثرين 

.٢١٠٢رنم حديث فرضيا« إدته بغير لغيره شيتأ اشترى رإدا )٨٩( باب البيوع' كتاب البخاري يواه )١( 
أبوتال  ٤٢٤١^رنم حديث أمره أؤل ؤبمسلم عليه الله معلى لأتاه ما بعمى باب القيامة، صفة أبواب الترمذي ؤواه )٢( 

•ميب صحيح حسن حييث سدى؛ 

. ١٧٣ص ،^٢٠ السند حتبل/ بن أحمد يداه )٣( 
حسنحدبث ءيسست أبو قال  ٢٩٨٤حديث )٢( رقم البقرة سيرة رمن باب القرآن* تفسير كتاب الترمذيي ؤواه إ ر، 

سب'

رتمحييث الشراوبمل« وكتابة الحرب غي والممالحة الجهاد في ااشراو9ل ١( ره باب — كتاب — ؤواه ره( 
ربتأي ْلئلأت التاقأ طغلت فال الطافيل أيام، عشرة ولايتها على مضى التي الناقة ومي عاتدت جمع العون- (، ٢٠٨١)

يسلى؛■أعله إلى ذهب إثم التتنعل: وفي الشيء في اليدين ؤبمد التبختر الهليطاء: را"( 
غريب.حديث عيسى؛ أبو قال ، ٢٢٦٢رقم حديث  ٧٤رنم باب اللهى كتاب اليرمدي يواه )٧( 

.٦١٠٩حديثرقمالأسان( رثي )٣٢( باب الرقاق كتاب المخاري 
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٢.قيامة«ر 11يؤم أءن1تأ' أطؤل »الؤهنىن وطم: طيه الأه صلى وقال ( ١٣)
أننود وكنا التعدية، أهدافها لها تجد منها، واحدة كل مع تقف وأشن الكنايات، وهده 

شرحإلى يحتاج لا بحيث السهؤلة من الأمر أن لنا بدا ولكن كناية، كل عتل معك ظف 
وتسمط.

.٢٨٧رنم حديث رخ( رنم سماعه عند الشطان ؤبمرب الأدان، فضل باب المعلاة كتاب سعلم داه ١\ا 
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وأكثرf سيحرا وأتقي بلاغة، أكثر ايها ادية' اابياالمب الأسيئفاصل؛؛؛jC أن هنا نود لا 
|اكنايةلأسلوب أن هتا حقلي أن نود أننا إلا غيره، عن به سان الأي أره فلكل تاييرا، 
منعيره مع شرك واسوبة اللاحة حيث ومن ~ رأيت كما س ايايير حيث من فهو به الخاص 

عيره،قي نحده مالأ قيه نحد أننا إلا الميايقة، الأسالمب 

أنترى ألا دلملها، ومعها إلا باادعوى ياتد لا لأنه بالإقناع، يمتار إمتاعه مع فهوأولا 
ا1كرم،هدا لإئبات محسوط دلملأ ح-ات إنما اقرم عن بها يكنؤن التي الرماد*ا' ١أكئير قولهم* 
٠منها الراد العني على دليلا جاعت أنها تجد ٠ تأملتها إن كناية كل وكيلك 

كاكشبيهاكسبيه، أنواع بسر، في يشبهه، وما هذا عن حيلتنا لقد تقؤل: ؤربما 
ونحنادعيتاه، ما لاثبات أدلا ااتسديهات بعفى حامت فلقد اكمثيل، أنواع من وعيره الضمني 

فهداالكناية، سه ^^١ يبقى دلك مع ولكن الكثيرة، بالأمظآ له حننا وقد كف هذا، ننكر لا 
كلليس أنه معنى على كناية، لك، في نحده ولكننا ~، رأيت كما ~ التشبيه ع أنوا بعخى فى 

تمكيلك، كناية كل ولكن منه، حامى نوع هوفى إنما نؤيدها، دعؤى على دليلا فيه نجد تشبيه 
يثنمن يد لا التشبيه ففي افهلا« أوجر فالكناية كذلك، الكناية التشبيه بين فرقا هناك إن 

فمثالالأقل على واحد أوبيت 

سب،وضريالندى في ند كل عن ع -اهوساسااعددي ايإلى دان 

بثفريجد ارين السلتعميبا وصومه الملو في فرط ا كاتدر 
ومثالدليل، على الثاني البيت واشتمل الدعؤى، على اشتمل الأيل البيت أن ترى فأنت 

الواحد:البيت 

العرالدم بعض ابنك هان ' سهم يتؤ ؤانام اهق ئففان 
اارماد«.>اكدير قولنا في نحده اللي الايجار من هد' فأين 

نريدالتي الدعؤى على دليل أنها ومسراتها الكناية( حميائص من أن القؤل حلامية 
التشبيه.ع أنوا بعمى قي عارض ولكنه الكناية في داني وهدا إنباتها، 

نتحاشىمما كثير عن بوساطتها نعبر ان نستطيع أننا دهي للكناية' أخرى ميرة وهناك 
حطشرةفيه ليس اللي وااْلريق الأمن' الكمن فيها النفس تجد واسع باب فهي به' التصريح 

والأذى.التعب يجلب، ما كل من الخالي والسلك وعقره، ولا 

التمعريحتود لا كلمة من فكم نفسلث،، علة يشفي أن يمكنك، الكناية باسلوب أنلث، رى ألا 
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ؤدبماالكسوف' المعنى إلى المكشوف المعنى ص فتنتقل متنفسأ الكناية في فتجد I ئرمعا بها 
■غيرها قى تستْليعه لا ما وتبلمغ حميمك من الكناية باسلؤب فتنال ئرمعأ، لا خشيه ذلك كان 

:٢١المارمرعلي الأستاذ فيل 
وممقتطبده من!طف إلا يمل!!يها لا وغاية البلاغة، مثلماهر مظهرمن ءاااكناي4 

والانضية٠ مصحوبةالحقبتة تعطيك كثيرة صؤق قي أنها بلاغتها في والمر قريحته، 
؛;الديحر في البحتري كمل برهانها طيها وفي 

محببالمنيم ني ^يب دا بما حيث من اللحظ مصل يغمئن 
الحقيقةقي مو الذي الأبص-ار بغض إياه' وهيبتهم للميدح اكاس إكبار عن كنى فانه 

والنسبة,|اص،،فة عن الكنايات في حلمه الخاصة هذه وتئلهر والأحلأل< الهيبة على برهان 

هذهأن شك ولا الحسان' صؤرة في العاني لك تضع أنها الكناية بلاغة أسباب ومن 
كنت،ما ترى وجعلك بهرك أواليأس للأمل صؤرة ؛، ١١رسم إذا المميير فان الفنين' خاصة 

•ملموسا واضحأ عنه التعبير عن تعجز 

وهمالالمزاح' عن الكناية في ااشر« و»رسوال الكرم' عن الكناية في اارهاد« >>كدير فسلا 
أمح>م

1٤ل ي فرحل—ه ألم_ى المح—د —هت راي أوما  يلنيئلم م ئ ٥٧٠
صؤرةفي المعاني اا1، يبين ذلك كل طلحة، أل إلى الشرف نسية عن الكناية في 

•الم^^ وقراح سطهك|ئ 

لهتجعل أن غير من خم،مك هن غل،ك تشفي أن هن تمكنك أنها الكناية حواْرر ومن 
فيالمتنبي ق>ل ومثاله بالتعريض' يسمى النوع وهذا الأدب وجه تخدش أن ولين سبيلا' إليك 

ا؛اادواةر يسد< ؤيعرض كاهمرا بها يملأح ،نمأيد,ة 
امر م،يغان د1جنب__اك وكم ي عاس__ادن ان بآ,جدك ( بمكم رحك 

.١٢٩ص ااوافة را(اابلأغ؛ن
خاقان.بن ا1دتح دح م والمن ' ١ \/U\ اوبعمي يبران )٢( 

.١٦آ/.رمدير1نه 
ر،(دبواناكبيج،.ص؛آآ.

الضيغم:باجفان ُيالبام المستاء. 1ارأث اكاين: باحغان بالماكي أواو الأسد، والضيغم: الغزال' الشادزرك ره( 
لارتحالي.وجزعوا نداني على بكوا رشج1ل ئساء ض كم يثؤل الشجاع, الرجل 

٢٧١



اال۵lئم١١ام ااحسمى يأجرع مكائه البء رط افة ربدما 
معم__مرأاحليب مى ولبى ندت0 حبيبرثنم مى بي ْ—ا ان ثلوك
ادأُبكار يبمومثي كمي كاسر منى اثى ما لئن لمثن رميم داقى دمى 

امر دو،ومن اده يعثا مومدق تول س1ت المرء سل ساء إذا 
منأنه يدعي الذي بالغدد وصفه ئم المعمم' بالحبيب أولا الدولة سيف عن كنى فإنه 

بالأستارالرمي ليتقي يرمي لأنه بالجبن رماه ئم بالعيوان' مبادرته على لأمه ثم النساء' شيمة 
ميىجوانحه يخن له يحمل يزال لا لأنه بمظه؛ الشر على يجاريه لا التنبي أن غبره' خلف 
لأنهبأصدقائه الظن سيء بأنه وصفه ثم الفصال' حائل إذا وأسهمه وقوسه كفه يكمر تديما 
وصعقالفعل' سوء في مدنه جميعا الناس ان ليْلن حتى والئلنؤث' الأوهام كثير الفعل سيء 

اسمههن يذكر أن غير من كا< النيل هذا اليولة سيفا هن التنبي نال كينا فانخلر الوفاء' 
.حرفا

دلكوأمظة سماعه( الأذان تسيغ بما القبيح عن التعبير ااكنايةت ميرات أوضح وهن هذا 
إلاذكره يحسن لا عما 1واو؛رون لا كانوا فقد العرب' وكلام الميم القرآن في جدا كثيرة 

والشاة,بالييْية الرأة عن يكنؤن نحؤيهم لشدة وكانوا بااكناية' 

العرب:بعمى قؤل الكنايات بدائع ومن 

لامالسه الليرحمه ي علنصق ذات ن هه ثحلي—ا ألا 

يحبها«.التي الرأة عن بالنحلة كنى فإنه 

الافمياح(ص أبلغ بأنها الكناية عن حيلنا حينما هذا من اكثير اشار القاهر عبد ولعل 
كثير»فلأن فقوكا: — شولؤن كما — الكم حيث هن الكثرة على تدل أنها هذا معنى ولبس 

لكنبشيء، يبخل لا هوجواد قولنا من أكثر الكرم' كثرة على يدل أنه ْنه يفهم لا  ٠٠الرماد 
الله:رحمه الشيح بقؤل ٠ نهميد الذي للمعنى تأكيدا وأكثر النفس في تاييرا أكثر الكناية 

لأهلده|.الفاصل يصيب ااذى وائمععم ااقاطع< المعيق رالمسام: ألملآذنأ سحمة في يعلق عا الأرمل: ر^ا 
بي؛راكر اشكوه الذي لولكن يمل العمامة• بلبس لأته الرجل والعمم- القناع* ّعتها لأن الرأة بالتنع؛ أياد )٢( 
رجل.ص ولكنه لمنرتها امرأة من 
بالإتقاء.بالهجاء الكافأة من أمته وعن الأسامة عن بالرمي عير يالأساكة، الكافأة عن تني إياه مي إن العني؛ )٣( 
كلامغيره عن سعع فكلما دلك؛ يصدق عيره اسامة على التؤبمم من بقلبه بخهلر يبما الثلى يسيء السيء العني؛ )٤( 

فيه.ثلته سوء 
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ااتحدريح<من أوقع واكعريض الافحياح، من ألمغ أن طى الجميع أجمع *اقد 
طىمطومأ لكن ؤإن ذك أن إلا المعيقة، من أطخ أبدا الجاز وأن وقضلأ، مزية الأسعارة وأن 

يغلغلوحتى غايته، قيه يبلغ حتى به العلم بطلب ما كل قي العاقل نفس تطمس لا فانه الجملة، 
إذاأنك نعلم كنا ؤإن فنحن مسألة، ومكان شبهة موضع عليه يبقى لا يجنى ذواياه' إر الفكر 
الكنايةتدع أن من وأنبل لعناك، أبهى كان اي«. الومو»هوحم النج—اد« »هوطؤيل قلت؛ 

ا)رأيتقلت: إذا تكين لا مزية لكلامك كان أسدا« ))رأيت قلت؛ إذا وكذا تريد، بالذي وتممرح 
ؤإذاناك«، وأشباه البطش وشدة القلب قوة وفي ااث،جاعة، معنى في ء '،،وا هووالأسد رجلا 
أنك))بلغني قولك: هو الذي ميريحه هن أوقع كان أحرىأ<. وتوحر رجلا تقدم أنك *بلغني قلت؛ 

ويقطعأحرى• محيوحر رجلا فيقدم احرج« ولا احرج ٠٠يقيل؛ كمن ذلك في أهرك«ثمإنك في تتردد 
دلكهى 1وعأيب عرقنا إذ| المكؤن تمام أنفسنا نسيكن فانما فيه شك يحالجنا لا حتى ذلك على 

ذااثا.في هوالقؤل وهذا افهامه. نريد هن عنا قهم عبارة له دهيأنا كذلك' كان ولم والعلة، 
الكلامعلى الأجناس لهده تثبتها التي الرئة ايس،تا أن تعلم أن أولا سبيلك أن اعلم 

بخبره،إايها التكلم يقميد التي العاني أنفس لها تدعي التي والبااغة ظاهره، على التؤوك 
أبلغالكناية )رإن قلنا: إذا العني ليس أن هذا تفسير • إياها وتقريره لها اثباته طريق في ولكنها 

أبلغفجعلته ائباته ض ذدت أنك العني بل ذاته في ذدت العني عن كنبيم، نا أنك ااتصريح،ا من 
القرىله اشن أنك يل أكثر قرى على دل أنه الرماد،(، ))حم قولهم؛ فى النية فاس،ت وأشد■ وأكد 

ويمسهاانهلق بها أنم، دعؤى وادعيته هوأشد، ايجابا وأوجبته هوأبلغ وجه من ااكآ-ير 
أودق«•

كلاى للتممريح؛ تكؤن لا مزية بها للاثبات كان أن في الميس، فإن الكناية أما »... 
فىهوشاهي. يما وايجايها دليلها ياثيات الممفة اثيات أن ~ نفسبه إلى رجع إذا ~ يُام عاقل 

الأنك، وذللته عقلا؛ ساذجا هكذا فتثبتها إلمها تجيء أن هن الدعؤى في وأبلغ آكل وجوبم'ها' 
بالحبريئلن ولا فيه يشك( لا وبحيث، هعروف٠ ظاهر والأمر إلا ودلبلها المهفة اهلأ مأتلأعي 

اؤااتجوذوااغاْا(<ز 

.٥ ه مى رضا رشيد تحقيق لإعجار، ا دلأتل ا ١ ر 
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علم

واصطلاحاtممة اثبدبع 
وبدعوبدأه■ انشاه وابثدنه: يدعأ، يبدعه الثسء ربيع ت لحبط ا العرب لم—ان قي جاء 

أولا.يكؤن الذي الثسء والمدع: والبديع الحفر■ حديثة بديع؛ رال.كي وأحدثها استنبطها اركة; 
قدأرسل■ من أؤل كنت ما أي ٩[■ إاvحقاف أنسل{ س ا،أعا ما'محت؛ }ثل التنزيل: وفي 

اكئير(ر رسل قبلي أرسل 
تماممشحم للبديع الاصّمللاحي العني فإن والحديث■ الجديلي لغة: البديع كان ؤإذا 
الشعراءأحدض ما على التؤل فنين من فنا البديع أْللق فلقد اللغؤي■ العني مذا مع الانسجام 

ظهركتاب أؤل أن إلا سام■ وأبي وبشار ااء.ليد' بن كمسلم ييانية• اساليب الوادونر٢(من 
ينبهأن أراد مقدمته في وذكر —إ■ ٥٢٩٦)العتز بن الله لعبد البديع هو الاسم سأا يحمل 

وغلوامنه أكشوا ولكنهم ااقول< من الفن هدا احدرعء.ا الدين هم ليسوا ء الشعرا هولاء أن على 
٠

يعرفما تشمل اكحديد وعلى اادلأعدة، الياحث أكثر تشمل البديع فنؤن كانت ولقد 
ومنالعتر ابن كتبه مما يظهر وهذا العالي، علم في القضايا وبعض البيان علم يمساتل اليوم 
خاصةمجموعة تكؤن البديع قخيايا بدأت الدنملؤر لحتمية ونتيجة الشعر، نقد في قدامة يعده 

حميعأأولتك كانت إدا كذلك، والسعبيه يامسدامها، والكناية المجار كان فادا غيرها، عن لتفصيل 
٠حاميا فنا تكؤن يعد فيما أصييمت فلقد البديع من تعد 

هدهتكن لم —1 الله رحمه — القاهر عيد الشيخ يد على اليلاغية العلوم ازدهرت ولما 
—تعالى الله رحمه — الشيخ ان إلا يعد، فيما عرف الذي الأخير اليهج على استقرت العلوم 

تحدثا1يلأغةا، رأسرار الأعح1راو ردلائل يكره: ليخلدا اانفسم؛تي سفريه يكتب أن له الله شاء 
عرفعما الثاني في وتحدث العالي، بعلم بعد فيما عرف ما وهو النظم عن الألو في 

وكلمةالنقلم كلمة سمتعْل نحده حيث ،.؛؛،، oIaهدين!،يفصل؛خن لم ولكنه البيان، بعلم بعد 
نوعيي:ذكر على اقتصر ؤإنما عناية، كبير البديعيه الفنؤت يؤل ولم بينهما، طحق عير البيان 

.يشرحهابيانها أراد التي النظم عن منسقا لهما يكره وكان والتجنيس' السجع 

را(اسانااصباس.\/؛با.
عربيان.غير وأمهات عرب آباء من ء الشعرا هم الوأسن: ء اكعرا ( ٢١
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رحمه— |1زمخسرى الإمام والبيان العاني علمي مساتل بيي مصل من أؤل أن ونظن 
حاءئم اليلاقة، مملب من البديع مسيائل يعد يكن ولم كثادامه1 مقدمة قي ذلك يْلهر كما الله 

علىلا مفتاحه! من الصم في البديعة الحسنات مذكر الزمخشري' نهج منهج السكاكي 
فحسب.محسمنات أنها على بل صستقل! علم أنها 

مصياحه،في مالك بن الدين يدر مستقلا علما السائل هده جعل من أيل أن يبملهر 
الأمرعليه استقو ما هو ؤبمدا والبديع! والبيان العاني هي فنين ثلاثة إلى اليلاغآ قسم حيث 

هقال«!مقام القواة..»أاكل هده به تنطق ااتي النظم نظيية هد إاُانى فلم ' هذا ييبمنا إلى 
الذيهو البيان وعلم الأساسيتي! اارس!تي ركنيها والبيان العاني علما سيئلل اليلاغآ أن على 

علمفهو ااعامين! هذين يعد يأتي البديع وعلم متعددة! بصؤر الواحد المعنى به يودى 
tستعرفه كما المعنى جهة من أو اللفثل! جهة من تكؤن قد المهسنات! وهده الحسنات• 

أحددارسوها به أصيب وي.هول وذبيل جمود من أمعابها ما البلاغة أمماب وحينما 
الأسلوب!وحمال المعنى لينق على ذلك طغى مهما اايد>يعة' المحسنات هذه في اكاس 
تحويرفي مثلا الأصبع أبي فابن الأنواع! من غيره من أكثر يستنتج أن واحد كل هم وصار 

سمى1ْ بعل، فيما كان ثم اوبا،يءية! الأنواع من المائة يعل. العشرين على ينيف التحبير 
وسلم.وآله عليه الله معلى الرسؤل مدح في هنئلومات وهى ياليديعيات، 

كانواالتي الأنواع من وكثير جناية' أيما اليلاغة على البديعية المثية هذه جنت ولقد 
أنحقه منها الكثير فإن أحرى جهة ومن الأحر' بعضه في متداخلا بعضها كان يذكحونها 

عنهسثناك مما والتتميم! والأعراض! والايغال! والاحتراس! كالألتفات، المعاني! علم في يذكر 
حمالاالكلام تكسب الأنواع هذه بعض أن ننكر لا ونحن الكتاب! هذا من الأيل الجزء في هناك 

٠معككه غر دامت ما 

الحسن،باوجه ا1كلأم به يوشى لأي ا العلم هو الاديع طم أن ستخلص سبق ما كل من 
مباحثقسموا قلقد هنا ومن العني، جهآ من يكؤن وتد اللفثل جهة من الحسن دلك يكلن وقد 
إلىالعلم هذا 

العضة.الحسنات أو؛الآت 
اللففلية.المحسنات ؛ د1تدا 

ماهى والمحستات المعنى( إلى فيها الحمال يرجع ما هي المعنهميآ فالمحستات 
عنبعيدة المحسنات هده إلى ينقلر أن ، هدا معنى وليس اللفثل، إلى فيها الجمال يرجع 

موضوعيةنخلرة النص إلى ننخلر أن الحق بل والبيان' المعاني علمي في نيين 'كي الأساليب 
بأسلوبيكين وأن االداديّ طم في مد ى الحال لمقتضى مط-ابقا يكؤن أن يجب حيث شاملة، 

الميان.علم فى همد كما ا1تعقيد عن بعيدا موئر' 
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اض،لالآوو
ساتاّية

اسث،الأوو،اممايى>
فيالعتى هذا ^،٥٥! وقد طباقا، ا1شثيا بي( طابقت بقال مصدر، الأمل في والملباق 

وصده،اكيء أو ومقاباه الشيء U؛، الحمع هو الاميطلاح في فالْلماق الامعطلاحي، ااطباق 
أوحرفي.أو إسمتي بينهما الجموع الشيئان يكلن وقد 

كمجألمك أرل<الإ )كثأب سيحانه: قوله في والس الظلمات الاسعبي، في فمداا< 
)اِثمرسبحانه: قواه في وااس-ه.اءوالأرض ١[< لإبراهيم ألئتجآ أر ألظيات من الناس 
نتن)ثل سبحانه: ئوله مثل قي والجن والإنس ١[، ]الأنعام ر١لأرصآ المرات حش اللي 

Iا ٨٨ء لإسرا ]I امن؛من؛هآ لا الزان هذا بارا؛مقل ان نز والخن الإنص اجتمعت 
٢ا^]اكعابن ممنآ ؤبحكمر وكاير ئمعكر حدكمر الذي زهر -ح-انهت س-بوقوك 

رر٠ ِر َمح ءأمح ٠ ✓رر * م، ٠ِ 

اكاعر:قؤل ومنه ا، ١٨ vJl^I]وهرررمد\ سّهمراماظ\ سبحانه: 

حايسامة السبعض ى عللئئسي ييئسس_ي داايقسكي وأصدع 
الشاعر:وقؤل 

ردةستموار وعات فبسدم^سا الا إنم

شدةد عبء ا ؤرحء ا رحبعد شدة 
هوسلملإ ال سيتيحن امتنا وعسده الدى و٠١الؤبمع حرب^' ؤإما سلم إْا ا>الماة ممؤل: 

ا.^ _AaCنا معطي ولا أعهليت نا مائع لا ءاللهم الجامعة النبوة كلمات ومن هوحرب■' ولا 
وقوله٧[، ]الرحمن الميزازآ ؤرفع رضها )رالماء تعالى: قوله الفعليرا في ومثاله 

سبحانه:قوله ومنه [، ٤٣]النحم رآنتاآ آمات هر رانه اصحريآرلك^ا هر زراده سبحانه: 

. ٤٧٧حديث ااركJعآ من رأسه رقع إدا يمل رمادا ٤ ٠ باب المعاثة٠ كتاب مسلم نواه راا 
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زاكعراءشإيحيين( يعيتش ؤالذى مرسغين مرضت ؤإذا ؤيتين زؤالزي 
صالملك وقنع تثاء الملك رض الملك ١^^١^ )مل سحاه: وقوك •٨[< - ٧٩

عمرانزآل ئرمآ شيء لإهل ءش اُليراش ؛ينمكَ ثئاء وتذل ثناء وغرس ثذاء 
تغنينارحمة ارحمنا ساء من منهما تعطي يوحيمهما دالآضْ اادنيا •رحمان الألد دفي [' ٢٦
تئقرناولا إياك بالأفتثار غننا ا »ا1اهم اJدعاء في حاء ما وكذلك سواك«> من رحمة عن بها 

لااحراعير يعيل قؤل ا!ومنه بالأستغناءعنك«ر 
ؤكىثواب السيب صحك ل رجن ْثم سلا بتُجبي لا 

)لادكثن_؛القدسال١لأوسعهالتاا'كسبتتهسحانه: ااحرفبم في 
منلها عما تسكء لا ااحي1ة تستحق التي »الأمة وقولك؛ [< ٢٨٦]البقرة ا'تسستآ ما رتحةا\ 
اكاعر:مل ومنه وأنانية«< كسلا الواجبات من عليها ما سرك ولا وجبنا، ضعفا حقؤق 

يابولا علي لأ منه اثلص الهؤى احمل بأن راض البي على 
ميتاداحسمالإ(كان )اؤبن فوك• مثل وذلك وفعل اسم بقث ااْلباق يكؤن وتد 

طفيلقؤل ومنه الفعل. وهي )أحييناه( و الاسم، وهي )ميتأ( بيث هنا فالقابلة [< ١٢٢]الأنمأم 
ب
تقوع خ مملم ل1لن,نه بسامم 

المهلمن أنه تجد فأنت مر1 كما قيه خفاء لا طيأ واضحا ا1ْاد1ق ك ادرا يكؤن وقد 
راكأمل*الاكر من نوع إر يحتاج وقد المابقة، الأمثلة في متقا^1( ستيخن كل تدرك أن عليك 

قدوهلة ؛1^1، [< ٢٠]نوح )مماطيإاذ،رأءرماءاد'خاراارا( سبحانه: توله في كما 
فكأنهالإحراق معناه النار ادحال أن نعرف حينما ولكننا طباق، ااكري٠ة الأية في لبس أن يقلن 
الكريمة.الأية قى ااْاياق لنا ؛غلهر ئاحرقوا(< )اءرما نيل؛ 

•اركوع( ص رأسه رقع إدا يمل )مادا باب ~ الصلاة كتاب ~ سلم ٠ ئدا { ر١ 
. ٢١٨٤^اكصيص معامد )٢؛ 
ءيا سميه لم أي اباطه؛ مملع لم عنته• وكش؛ مده لملهمل الدجه لعم قليل أي اليجه■ بسامم • ٣٠٢ص ااصناعتين )٢؛ 

رسنيل(.والاسم يصان( ااسلر بيا منا وايلباذ الدجل■ م مد دالابجل؛ ااببْلار' يمس 
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اتطLيىاأقسام 

ماالايحاب قطباق ؛،، Juiطباق يكؤن وقد ليه< نفى لا ايجاب طباق يكؤن قد وااطياق 

ءإ\هرامنيعلمن لا؛نانن)؛\ أكرالظأّر( }ولكن؛ سبحانه: الملب طباق ومثال تقدم' 
ولائمحؤن،وتنلإن فجبرن ا-تلوث هزل )آئن وقوله: ٦—٧[، رالئوم ^،؛،'( ١١اع(؛ 

قيلومدا< [، ٤٤زانائدة واخترن{ التاص تخشوا )ئلأ وقوله: •٦[' —  ٥٩]IJ_؛ 
ااسمهم1لرا؛:

مثولهاس الئض شقا 'ن وئئكر 

ا:ا قيل ومنه 
شضلنمنسلأمس

ا:اكبير الطيب أبي وقيل 
طنقةثرئذ نم! نرنذ فقدم 

وتمبُاقثلُأنف
دياح سموا يذموم—ا وا يذئ

الأحر:وقؤل 

صبي!لمن^_ا 

ؤوقئح——؛ي —jLJ ٥١١يئك—شن ولأ 

الجبممحلأر؟اوكدْهتنن

خب_د^_سواوم_ا حوم_و1 ذك_ائه_سم 
وايزئا وميزنوا أثهم ثك

يدعنوده—ر رى ئئهموم 

.٧٤اميد اس ، ٥٧٢العاني ديوان )١( 
.٢٢٧٢ديوانه ( ٢١

ي-ا.ديوانه )٣( 
لمولكنهم يحويك سخانك من ظهر بما عرفوك ق. الناس إن يتو|ات شهرة، ولا له نباهة لا الذي الساتهل الخامل: رأ( 

خامللأنك )ياك جهلهم فلمس جهلوك، فقد العرفة حق يعرفوك لم ئد1 تدرك، كنه يبلغقن لا لأتهم معرفاك حق يموقوك 
الذكر.
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اس،اصئاسيىوامحابم
ثمفاكتو يؤتى أن سهم والقاية ااْاباق، غيو القاباة أن طى  e_JIحمهؤر 

أنترى يق-او1ه، وما واحد معنى إلا يكلن ملأ الطباق أما ال*-اذى• دذْ يئابل بما 
معتيين<بيي يكؤن الطباق أن الأمر مي ما كل واحد، شيء الموضوع حيث من والمقابلة الطباق 

الوضوعدام ما الاصطلاح لهدا ضؤيرة نرى ولا ،. lUjمن أكثر لها ميشترط القاطة أما 
أو؛خن^، IjIajوما الواحد المعنى بيت وتكثث ' واحدا شيتأ والمقابلة الهاابقة تكؤن لا ولم ' واحدا 

■يثولمحن كما الاميطلاح* قي هشاحة ولا ، اعلى يريد ما ب؛ي أو يمابلهما، وما معتيين 
عنالأن ونحد؛ك أويضاده، يقابله وما بالمعنى نم أننا كيف الطباق في عرفت وقد 

ذلك!من أكثر مو فيما الطابقة أو القابلة 

فياتتقابل 

\؟\lj؛iL جزأء 'همما ة؛،لأ،إجما )دإيشحمحو١ سبحانه: قونه أمرين في فمئالها 
رأدفسيحانه: وقوله والكثرة، والبكاءوالقلة الضحك بن حمع فقد ا، ٨٢رالتوبة دكسيرنآ 

عع،له{وتح\من نحش، )يرحون وقوك: [< ٥٤]الاتدة عز اعزة ألومن؛ن ءو 
ينزعولا زانه، إلا شيء في يكين لا الرئق "إن وسلم• عليه الله م*اك، قوله ومنه [' ٥٧]الإسراء 

يكؤنأن عسى ها هونا حبيبك "أحبب والسلام الصلاة عليه عنه يعي ايبما شانه«ر إلا شيء من 
قؤلوهنه ا. ما«ر يوما حبيبك يكلن أن عسى ما هونا بغيممك وابغض ما، يوما بغبم،ك 

:٢٣١اانابغة
االأنالييسوء ا مميه اذ على ه ميديئيسر ا مميه كان مئى 

اكاعر:قؤل ومنه 

ىاف_وف_ادروئثزتننأوفساص-ح ائمسا كيف مواعج-با 

.: ٧٨حديث ارفق فضل باب كاب مسلم لواه )١( 
Jli ٠١٩٩٨رقم حديث (، )٠٦رنم والبغض العب غي اد الاقتص-في ج-اء م،ا باب والصلة، البر كتاب الترعذي يداه )٢( 
1ووجه.هذا من إلا الأساد بهيا نعرفه لا غريب عسس؛ أبو 
آ/؛\.انمدة )٣( 
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ا؛العتزر ابن مل ؤبمنه 
االمماحا واحيا1بحل مثل ام إمفي ا كالحذ حمع 

٢:اكبىر مل ومنه 
ئهس_ردااا1ئيم !كرمت ت ؤإن!ئملكئت ااك_ريم أت 1كرم1ئات إدا 

اتتقادلضذلأذةأ

والأعرافزعقرظنكثا زمراممث؛ات زحل سبحانه: بقوله له ونمثل 
وأمالهمراممباتآأ )حل فهي الأولى؛ الثلاثة أما أحر، ثلاثة قابلتها معان ثلاثة فهنا ؛، ١٥٧

وعايهما،رلهم ،(، ^٠٥١ريحرم u؟، فالقابلة الخ؛اثآ، جحررفهي الأخر: الثلاثة 
الطيب:أبي قؤل ومنه وحرف وفعل اسم كل ففي والطيبأت( رالحيائث 

مدبروالجد ال الميببي 'لبنل ولا مئبل والجد المال شي الجود فسلا 
ومنهرمدبرا' يقابله رومديلا رايقاؤها، يقابله ااJالا رواخناء رالبحلا، يقابله رمالحودا 

جريرتقؤل 
مء ء م0 ُ ءم  ؛ئهمهبقيكم ر حيط ؤياسم

٢;وقال 
ذيران—وا اذل وا حاربماذا 

ا:دلاهأر أبى مل ومنه 
احثنياإدا والدئيا الدين أحسن ما 

ًُِْ ء افشمم علكر شوقائمي 

—ساددلي 1ع_^_رفا وا سالمؤإدا 

بالرجلوالإئلأس الممر وأئبح 
الحليفةنؤل ومنه والإفلاس. والدنيا والكمر، والدين والقيح، الحسن بيي قابل فند 

آحدحتى عيدي ضعي فيكم والقؤي له، الحق أحد حض عندي قؤي منكم والضعيف الراشد: 
ااي_اطلؤوضعوا رؤووسهم، فؤق الحق رفعوا فلقد أسلافنا، الاه »رحم قوكا: ومنه منه«• الحق 

• ١٨٨ْس المن سبق رأآ 
ا/س•رآ(ديواناكي 

الثمي•سى بن علي بن محمُ• •د'ح لي تميد؛ ص والبيت آ/آهآ• اقضي ديوان )٢( 
.٢٠٧٢اكنمسى معاهد ر٤ا 
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معحق مي يجميين لكتوا يبما أموياء< نهار وفرسان رحماء' لمل رهبان وكانوا أرطيم' تحت 
قؤي((.مع باطل في يذوبين ولا ضعيف' 

ا-ثسزوصاJق ؤاش أعهإى )نامامن سبحانه: ثلائة: فيق ما فيما مثالها 
—٥ زالأيل للخّرااآ ذنيسحب الحسنز ؤاصتعنى تخل من ؤاُا لليشغا ننينأ 

اليسرؤبمثابل التكذيب، التمعديق ومقابل الأسأتغناء، التقؤى ومقابل اليحل، ااعْااء فمقابل ا*ا، 

اثالتJيير الشاعر قؤل ومنه السر* 
يبيعري المسبم اض دببدأثبي ي ملبمنء اقبل ااس-ولم أشوهم 

وو_يدإلىفنلبمباإبيى ءوُ،نششن
داصبا•دامحين دالأل' والمز والقيد' والتاج والحر' والميل والرجل' الرأس بج( نابل فقد 

مْلايقافيه حاء الذي التثلم كان إذا هذيولآ< يكلن البديع ْن الموع فهذا وبالجملة 
كذلك.التكلفة اا۵ادعة من خاليأ التعقيد، من حاليأ وكان الحال' لقتضى 

الثاثث،البحث 

وأقلهرستره إذا تؤرية الحبر يقالؤيى وتنقية' وتعمية وتحليه تحلمة مثل مصدر وعي 
يذكرأن الامههللاح: في فالتقرية الاصهللاحي، العني إلى يرشدنا اللغؤي المعنى وهذا غيره' 

لهايد ؤلأ الراد هو المعيد ؤيكين بعيد' والأخر قريب أحدهما معنيان، له ؤيكؤن الفرد اللفقل 
بالتأمل.تدرك المينة وهذه الراد، المعنى تبين قرينة من 

الجبأن:ذلك قؤل إلى استمع 

ااحبرأك-ل ي مائدعوني إاىاضنسم_ارة املوف!صوا
وهومدبعيدا ومعنى يوكل(' الذي الحبتا وهو قريبا معنى معنبج(' ^؟؛j( أن تعلم وأنت 

كانؤإن غارة« الحرب إلى ضوا وقد »أقدل والقرينة البعيد' المعنى هذا هنا والمراد الشجاعة' 
الحيز.أكل مع جاء لأنه التيادر هو القريب المعنى 

ض.يدلأ ض يشهد أي بى؛ يمي الميح ييياض، عض' يسر أي لي: يشيع الليل ُبمداد ا/سا' التنبي ديدان )١( 
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،^:٧٧ابن!وقال 

أسني شفقئ نإ \ثءثف؟ ب بننسرا نقس
دكبثالي هنؤى الهث ليأح——ا حفتفت إن ير غلأ 

والثانيالرائحة" وهوالساهاع قريب أحدهما لها فإن رنكيةإ قى والضويآ 
الجزار؛الحسبي أبي قؤل ومنه الشاعر• قصده الذي هو وهذا 1اساذة، وهو يعيل• 

الآداب-ار واهجاهنأ حنعشت ما الجرارة أسكر لا كيي 

والك—لأب—اأرجكستئ وبالفض ي ئرجبنالكلاب صارت وبها 
الملف'الحيوان وهو الذهن إلى متبادر قريب أحدهما معنيان: لها الكلاب 

هووهذا الناس كام وهو بعيد وااثاjي الجزارة. بذكر له التمهيد للذهن العني هذا تبالءر وسبب 
الشاعر.إليه تمد الذي العني 

الذهبي:الدين بدر وقال 

و؟لأسكيغا ب___دا إذا ى للئ ئه فيى ناذليا 
ولر!بنوكلمان0 ىكلونينئب

وهذاالحلاوة، صدأ وهو بعيل. والأخر اليعد' وهو قريب هما أحل. معنيان: لها )هر( وكلمة 
الحمامى:الدين نصير وقال الشاعر• تصعده ما 

يقيعا هقربمعئولا ٌو كااه-صوشعرك ات أبي

قرتيا انوومعنحا لئثلهانس العجن ومث
JaL^ " )إلىتبادره وسبب الهااوك< ؤبموالعيد متبادر قريب معنى معنيان: لها )رقيق

ابنوقال اكاعر• أراده وهوما المعهل، اللطيف هو البعيد والمعنى رحرا' -؛ ٠١٤١ذكره الذهن 
دانيال:

وإدلأس___^يفيه—م وأسم—-ى يرى البي حرفبي نذ ساما يا 
اسالنن 'عين ُثذه يأخاقه إئيم درهن محال ما 

أجراالدرهم ياحذ وهوأنه تريبا' معنى هعنيعت ااناسا< أعابم من »يآخذه قوله: في فإن 
يأخذأنه البعيد والعنى حرفته، عن حديثه الذهن إلى المعنى هذا تبادر وسبب المئين، لملاج 

•هنا الراد هوالمنى وهذا عنهم، رغما الناس من ااا.رهم 
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امحواق؛الدين سراج ينال 

سدهم!لأسثء أن—؛_ ع—ى دجؤ—ي أديم أص—محن 
شنواسلألهمسدتبغي——ص عده—م ااسع_و نرب 

إلىاالُذى هذا تبادل دسبب المبوب' لهو قليب معنى معنيان؛ لها )حبيب( مكلم-ة 
وهذاأوس، بن حبيب وهو تمام أبى اكاعر اسم وهو بعيد ومعنى ربغبص(' كلْ-آ ذكره الدهن 

الشاعر.أراده الذ.ى هو 

الشترك،اللفقل هو عليه، بتيت الدى أسياسمها السائقة الأسلة من رأيت كما والتؤرية 
اوعلى الرء عبن على تْللق لتي ا كالعيا • معناه واختلف لقخله اتحد ا هوملشترك وا 

الحامض،اللبن وعلى العجوف الحيوان على تْللق التي الصّقر وكلكمه وغيوهما' البحيرة 
الرْلب.وااد،بس الفرس ادن هي الشعر وضلْال 

منكثيرا قيه ذكر )اللاحن( كتاب فيه نألف دييد ابن النوع لهدا فْان ولقد 
اللعب،منها القريب العني )لعيت( فكامة ال،ثميقامحت،، هن أم الحوامي، من كانعت ء سموا الشتركة، 

أعرتهاولا الأرض، هت.ه على لعين »ْا قلت: ماذا اللعاب، سيل ؤبمو آخر بعيدا معنى لها وص' 
لعابكسال ما أنه تقميد ولكنك نفسك، عن اللعب تنفى أنك ااقري_، فالعنى نفساي،أ، حقماشة 

نفىأنك القريب فالعنى يالْيتر،(، آذيته وما فلأنا ئللمح( »ها قا،ث<؛ ؤإذا • الدنيا هذه قى ما على 
وهوزالثللمم( أستيته ما أنك البعيد العني ولكن العيوف، بالحيوان وايذا؛،ه ئللمه نفسك عن 

كماااحاه۵ر، اللبن الممقر معاني فمن الحامض، باللبن كذاائأ أذيته وما يروب< أن مبل اللبن 
عرفت.

العني'على وحير تكلف فيها يكن ولم مقبؤل' سبب لها كان إذا التؤليآ نقبل ونحن 
علىااتقل.ه؛تي، كلام هن ليس حله ااتق;.ية به هقاوا ما أكثر أن والأدب اليلاقة كتب من ونلحخل 

قدالحسنات هده أن على يدلنا وهذا الجاز، وأنواع والتشبيه الاستمارة في رأيا هما النتيض 
البلاقة،قواعد ْع متسقا كان ما منها نقبله ما فإن لذا ااتكافة، الأمقر من بعد فيما مهارت 

أض.فن في مستقيحا كان ما فنونها هن فن قي تستحسن أن يمكننا فلا ١ يتجرا لا كل فاليلاعة 

حسناثتأهليلأال،يحثامادع< 
التخلرفعلى اسمه أسسفي الوضوع؛غو.م وهذا التعليل' حسن العنؤية، المحسنات هن 

١^١٣يمحى أن التعليل بحسن ؤيقملؤن وبديهة، فْلنآ إلى بحاحة كان هنا وص والتفكه، 
ولكنعلة، له ليس الشيء هدا يكمحن وقد وهبالغة' تئلرفا له، ايستا يعلة عنه يتحل.ث الذي للشيء 
أضى.بعلة ليأثي يناساها التكام ولكن علة له يكين وقد يعلله' أن إلا يأبى الأديب 
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مموفالأحدهم ))صنمت فظن; هذا؟( )ما وجهي، في الشيب ئلهر وقد أحدهم ساكى 
دعوته.فاستحسن و.حهك(( أ>بوضآلأه قائلا: لى فدعا ااصااحين من وكان 

اآالشاعرأ قؤل ا هن. من وقريب 
الوطب——باقضي ي نالنير يرى ان عجيبا وليس ى الفئيشيب مد 

•ك هو ما بصر علاوه مد ؤحدتاهم ووكدد1 عJاهf هعلؤبمه |سوباده مموفه ةا1شدب 

فقال:مصر في حدث ء اكعرا بعص به علل  Laالتعليل حسن من علوه ومما 

ْلرباعدا_ه من ت رمميا لكئها بهل اريسوء من معير ما 

ترى.كما وهوتعليل مميوحه عدل عن ناشئا الزلزال فجعل 

ثلاثْعارك في هزمنا ا^وؤإن بان د،  ١٠٥١اعن القعود تعليل التعليل هدا من وقريب 
ينالأن يريد لأنه أمنيته العلولم وبأن سياسية، معركة في يوم كل نهزمه أتنا إلا أوأربع' 

الشاعر:وقال الأرخن. وايسء0 الأنظمة فأمنيته الأنظمة، هن 

الحجلمتن م نعياكولكذ منبعا ر ممهعن العيث ر تصّا م
الكيرياءقهلع يعلل كالذي وهذا وحيره، الملوح فمل بكئرة الغيث وجود لعدم فهويعص 

الناس.هن فلأن بنؤر الظلم الليل في 

الأمظة:بعض يإلبك 'لبديع علم في التعليل بحسن يراد ما الأن أدركت، ولعلك، 

ا:في غريبة ْلريفة بعلة السماء هن الْلر لننعل 'لتنبي بعلل ر١( 
ءا لرحمما ا بهمه^بد؛ ثحمت ؤرئما إسن^اب ا لك يدأ لم 

لأنكرمك، في أويجاريك عْلائك في يحاكيك أن يمكن السحاب هذا أن تقلن لا يتؤل: 
صقامفابها السماء أن الأمر في ما كل فيه، يْلمع أن للسحاب فليس منه، ميئوس أمر هذا 
التيالحمى لهذه أيرا إلا لمس النارل' الماء من تراه فما فمرضع0، لك حميدا الحمى من 

النازلالماء هذا فكأن عرئه، كر ما باسان أك إدا الحمى أن نعلم ونحن السماء، بها أصبيت 
•الرض هذا من عيق هو 

.٧٥ص المن سبق )١( 
الممى.أثر الصق أي اارحصاء؛ العطاء، اكاتلث m__ د،دوان رأآ 



ا؛^^،١ التتبي قؤل اكطيل حسن ومن ( ٢١
واانئ—ابئرجم—ا إحلأف يئقي ذ ولكاديه أعل مئو_ا< ا م

قتل'غير من طيهم ساطانا< فهويسط أعداته قتل إر حاجة با< ليس ممدوحه إن يقلل؛ 
أنترجوا ساْلانه في تعيش التي فاادئاب الدئاب، رحاء يخيب أن يريد لا أنه الأمر في ما كل 

هايخلفها لا حتى الذئاب أجل من قاتما ء6 أعدا تتل فهوإن وامارته، حكمه إبان تجوع لا 
ترجوه.

٢;اافرأسر وصف في تباتة ابن مل التعلمل حسن ومن ( ٣١
اوثطلإيذشهمح:مبمنئ؛سث وأنذ

طيالأنلأك ا فليئ ونل_وبم وهوا يطير تل ]صبا ا فا حلسرى 
ألأافوانموالميائشبث اادنتمدسه ك وقثحس__اف ذلم_ا 

الموادهذا مع قرسه منه، سواده اللمل يستمد سسواده كية فرسه إن أق_ول 
شدةمع يؤحهه، اكرس قوائم شي المياخى هدا حاء فكف وااوحه، اكوايم أبأمر، اكليل 
يريدعدا قد فهو سرعته في عجيب اكو، سريع فرسه إن بقوله: دك نباته إبن يعلل سواده؟! 

حتىاحتال الارس، هدا بسبق له قبل لا وأن مسيؤق أنه الصياح ايقن ول( الصباح، سبق أن 
حينماالممبح سيبث من لا ا لمس اليياخى فهدا ؤمحعاه، الفروس هدا فم بهوا هيشبث وسّدق لا 

يسبق؛.أن حشي 

كذك:نياتة ابن بقؤل العني هدا وفي رة( 
أحسائهقي اض فمهيسه قامص ه حساح الصبلنم ا فكائن

قيفاهله_ا4 فرسه، على اعتدى الصبح إن يقؤل غريب، وتعليل حقا عجيب وهومعنى 
الالفرس هدا ^؛3< اكبح، لطمة من إلا لمس الفرس جب؛ي فى الدي البيامن فهدا حيينه، 
يسكتؤنالدين كأولئك وليس مياحيه، شأن شأنه بالوبم٠ة، الاعتداء يقابل ولا صقم على يسيكت 

منيقتص أن أراد الفرس أن القؤل خلاصة والتسامح. بالكرم ذك ؤيعللؤت الاعتداء على 
هدهفاييحيت الضميح، ء ا حقمI فى بهوائمه حامى بل واحدة، لعلمه Jلطهه أن يكتف فلم المبح 
ويياخىالميبح، لعلمه سبب كان الفرس، يياخىحبهة التعلط؛رر، هدين إلى فانعلر القوائم 
احشاءللحعبح حعل كيف فانظر أحشائه، في فحاخى الميبح من يقتمن أن أراد لأنه قوائهه 

.٢٦٧١را(ديوانأكي 
.xnY/x_i(Y)





بهذه*أنه - التنوج أي - الحصن ااراذيى رجم في اكعليل حسن اكبيل هذا دمن )٩( 
حجارةهي الحجارة هذه أن لمعرف بالحجارة فهويرجم ااذدجدة<ا بيت يهدم القاحشة 

هدمه.اادي الميت 

وتدلهتستعبد5 لا حتى الرحل رأس من الرأة يحلق لم الته إن ٠ قيل ما التبيل هدا ومن ( ١ ٠ ر 
ميبضلع من حلقت ؤإنما شحمسها، ؤسلبها ستعبد،وا لا حتى قدميه من يحليها ولم 
الناحرين.عتل وبخاصة كثير' ؤبمدا وارحما(< الحان حيث القلب هن 

بعضفى ولكنيا اليااغة< على ينوم التعليل حسن أن تجئ التقدمة الأسلة مي ونئترة 
الغيث.تنيل وعدم مصر زرال تعليل مي رأينا كا وتصنعا تكادا فيها نحد راجا مما الأحيان 

^^هاىئ'ىوامممهاضهاكحأ
بماالدح تاكيد وهو فالأيل، البديع علم في انمؤية الحسنات من المسم هذا جعلوا 

القؤل:هن اسلويان وله الذم، شبه 

أنهالسامع فجؤبمم الأسناء( باداة يأتي ثم منفية' ذم صفة يذكر أن الأيل؛ الأسلؤب 
هنه<الستثنى يحالف المتثني لأن ذلك الميوح، به يذم شينا النفي هذا من ستثني أن يع,يد 
تدوىال،مخالف هنا فالمستثنى أمتناtt إلا رقد.تها من المثللومة الأهم ،)امتبمفلت قلنا؛ فاذا 
منه.

نحدهالتآهل عند المستئنى هذا أن إلا قينا■ نستئنى ثم عيبا ننفي الأسلهب هذا ففي 
ااذييانير\ا:المايغة قؤل إلى استمع أحر. مدحا 

الكثانف—داع ذ ْث ذل—يل ذ بيم سييبمنرن فبر بيهم نبب دلأ 
يريدانه قتؤايم الأستيناء بأداة حاء ثم عيب رولأ بقر.له■ رأيت كما العيب نفى فقد 

سح.هدجرعلى سقى يكن لم استئناه الذي هذا ولكن عيبا' شن أن 

آنااياتزناتتنمرصاالأآن —؛ لفرعؤن السحرة قاله ما — سبحانه قوله منه وجعلوا 
١لأآنمتآ نشرن هل آهنأالك،اب بآ زيل سبحانه: وقوله [' ١٢٦زالأعراف :دانتا{ يا رو، 

المزأِثععل(مسمواايإة أن زناشرامنهءرِالأ سبحانه؛ وقوله [' ٥٩زالماتدة أناالض( 

المييش.ااةت1ف; الجالؤء■ الغراع: هم. جمع المم اص: . \/oVالأيلهاح )١( 



سلآم\{ّتلأم\ إلأولأbiL تمأ فلأ )لأسعرن سبعاه: (< كذك؛٨jj[< لالمراJج 
اّابن -ا"م.تال ٢٥لااوا؛نمآ 

<ثبهى نالنيذ ع نفلأ أمه مؤى عيب به ليس 
أحر:وتال 

الشكرنن الشاكييذ نجر يبين ائه عبر ممدبم بي عيب دلأ 
المصري:نباتآ ابن وتال 

نننب_اأم_اث الأئ—از ذاشنث_ي سنانه 1ئي فين ه تيس ولأ 
آخر:وتال 

وااوْل_ىالأحبة ان ينسياب ئنصدوذة_لم ان غير نبكم عيب ولأ 

الملي؛الدين صني ينال 

انواسنملوالأوذالأ،ذيسلونن بهم اليذبل ان سمى فبم( نبب لأ 
المتتنىأن فيلمن صفة< منها يسسي مدحنثم صية المتكلم يذكر ان الثاني؛ الأسلمؤب 

أفصح#أنا وسلم: عليه الد صلى توله ومنه مدح' على مدحا يكلن الحقيقة في ولكن مدمقم' 
ا:الحعدىر اانابغة قؤل ومنه قريش(( من أني بيد العوب 
اباني jQlى عنيبمي منا جواد أنه ير فاحلائه كئت فتى 

الأخر:ومل 

ٌراءصخالهيوم با ولجهارة ئخناض اليار كأرنوجوه 
كوك:اس1ودان ظه الدح سبه بما الأم تممي أما 

مدحا.يريد أنه قسوهم الأستتتاء بأداة يائي ثم خير ميفة ينفي أن امل* 
أنإلا مدحا يريد أنه فيتوهم الأستثتاء بأداة يائي لم دم ميفه بن يعأن الماتي؛ 

كدك.ذما يكؤن الستتتى 

أنهمإلا لهم أيمان »لأ الحق(،' عن يجبنؤت أنهم إلا فبتهم حير 'الأ الأثل،؛الأسلثب ؤبمثال 

.١٧٣ص الجعدي اكابنة ديوان )١( 
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أتهإلا ا1كت1ب مي قائدة »لأ ااوزن<<> معوجة أنها إلا الانصيدة مي جمال »لأ الأمانة«، شيمن 
الاستطراد((,كتير أنه إلا |ابحث مي عمق »لأ اااموة«< الأحطاء كتير 

يبضلنأهم بذويهم«< يمقؤن أنهم إلا يم اعدا يحشؤن »قوم اكاني؛ الآسا>ب ومثال 
بنيعلى اة فيأنهم إلا احم،-وبمهم يخحكين *هم ا1ناس«1 حققق س،ابىن أنهم إلا المال 

اكاعر:مل ومنه الحق* عن بسكمن أنهم إلا 1اباطل اللغومي من »يكشرن جلدتهم*، 

الهوانم طبمحن بهان جبه ائااذب_اعسوى لتيم 

اممةيمااسلوب اتسادس! البعث 
علىيبنى أنه السمية، هذه من ؤبملة مل وتدرك الحكيم، اسارا_، المعنؤية ااح،د4نات من 

قمربان؛وهو يتوتع ما بغير المخاطب تحدث أن الحكيم ما،1،لوب الناس، مخاطيا مي الحكمة 

سأله,لم آخر سؤال عن منحيبه المخاطب سؤال نتجاهل أن إما اؤل؛ 

للمخاطبتوجيه هذا ولي ويريده< يقصده كان ما غير على كلامه نحمل أن ؤإما اات1تي؛ 
■كلامه من شيده أو عنه، سعأل أن عليه ؛تبغي ما إلى 

للغسمرانيت ثى دل ؛ ٥٠١١١سبحانه: موله امل المرب أمظة ومن 
ثنالبميرت ؤأتهما اقى وإمأابرس ثن المئون أرل ومأابر\ن والج 

وسلم:عليه الله صلى الله رسؤل علمهم الله رضوان الميحاية سال فلق. ا، ١٨٩لاابمرة ارا؛هاآ 
لكنوالملة، السبب عن سؤالهم ك|ن بدأ؟« كما يعود ئم يكبر ثم صغيرا يييو الهلال بال *ما 

تغيرسبب عن ليس الاجاية وهذه را"لجآ، للناص مرانيت هى )ئل مال: ^^٢ ١١القرآن 
ماأجابهم اميم القرآن ولكن والسبب• الملة عن سالوا معل. منه، الحكمة عن هي إنما الهلال، 
ماأجيبوا ولكنهم شيء عن سألوا والحج' الناس مواقيت أنها ؤبمي الأهلة تغير هن الحكمة 

يمسعما تساموا أن بكم حرى لهم، يقؤل كأنه فيه، ما الحكمة هن قيه وهذا آخر، شيء 
ءلهوتجه\(.س تلرااليؤت الران زوليس يعدذلك لهم مال أنه ألاسى واقعكم• 

استرمإحيرِةللواينC نل' اذامنننؤن زسارش سبحانه: موله وممرهذا 
طراالذه خمءإن ؤاشواس النيل واين وايامن رالأمينوالماس 

أنينبغي وهولن أحر سؤال عن أجابهم الكئيم القرآن ولكن ينفقين عما سألوا فقد [• ٢١٥
النفقة.تكين 
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محسمالأتانوالأدةاسةصاه:1نساممس ؤبمثوهذا 
يمتمعس١^٠؛^، ااجشعتي أحد سهك وأن ااحد،،> ساعد عن يشمر أن يد فلا النجاح أراد »ص 
تنشيةتقسها تتسيء كينا ورالقدس؟ المليب أمتتا تسترد أن يمكن ءلكين-ا وعرتهم الناس دماء 

ؤأنبعض، على بعشها يبغي لا أن الأمم رقي في خهلوة أل ءإن بقولك: فتجيبه عسكرية؟« 
سالكؤإدا ٠، يعذ^ا بط^جا أرجيم ؤأن مثمده< ولا وععا0 غر من حع^ فيها الشعيف 

التقدمةالأمم يه تمتار ما أث ءإن بقولك أجبته الأمم في وأسبابها القوة عوامل عن مستبد 
اارأى«.عن اكسر حرية 

عنكانت إنما الموالنفسه، عن تكن ٢١الاجابة أن حميعا الآ٠داة هذه رىمي فأك 
أنبك رجدير وأدبؤبميق؛ نقؤاللامياتلوكأننا عته، سأل أن به حئيأ كان أحر سؤال 
سؤالعن اvحابآ عدم تكؤن وقد ■< وكذا كذا عن تسال أن بك حدير المزال، هذا غير تسأل 

إدراكه.أومصا,ر سه كعر المزال استيعاب ستطع لأنه}م الماتل، 

اافاس،فةفيها تاهت الأتي الاصمايا بسو، عن سأأوه ولده حاعه وقد الأب هذا إلى استمع 
يدركوالأب بيهما، واافرق النفس هية ربم-ا اُيؤح هبة ما عن سأله جاء التكلمين، بها وحاث. 

إايهتلنستمع شى؟ يا ولده مع مكيتسرف الممهايا، هذه استيعاب ستطيع لا ولاه أن 

سانونمندر ي ب!زره ت وكنأ تونابن_ي ي جان
ثفس—يك زئت مل!كنس؟ ما مال رو.حم ك زئق1—ت _شح؟ 1اما مال 

عليهؤيممعب، فهمه عليه يعسر ما ولده حنب حيث حقا، حكيما الأب كان كيف تر ألم 
ايراكه.

ميه،أك الذي الكان عن تحبره أن ميل ولا تتكام، أين من تهاتفه سائلوأك سماملث، قد 
ينخالد حاء الحيح.؛ أهل من رحلأ إن •اقبل المزال• عن ؤيكف فيدرك فمي«، »من فتقؤل; 

الأرضعلى تال أك؟ علام فقال ثيابي مي تال أنت؟ فيم حالي فساهه عنه الله رقيي الوليد 
احبت،إنما مقال: بغيره؟ وتجيبني شيء عن اسألك مقال؛ وثلامن، ائنت-ان قال سنك؟ كم مقال؛ 

معألت*.عها 

منوهو يقصد، غيرما على الخاطب كلام تحمل وهوأن الثاني المهرب ومثال 
التي1لأمئاة بعض ؤإلد رأيت، كما سزال عن ذ كان الأيل الشرب أن إلا الأيل، الضرب 

وبينيبنه الحجاج يكر ئا القبعيري، أن يكه فمي. الحجاج، حكاية سمعت قد ؤإثلنلث، تيبنه، 
إربه فدشي دمه• من واسقني عنقه، واقْلع وجهه، ول قالأهم قال؛ تان ب في أمحايه 
علىلأحملنك الحجاج؛ منال العنمه أردت إنما قال؛ ذلك عن وسأله يل>يه يخن مم فلما ااححاج■ 

الأدهمعلى يحمل الأمير اأمم الرجل هذا فقال ياكإ.يأ.• سيعيده أنه يفمعد وكان الأدهم؛ 
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وتهنالأبد، المحاج يريد الذي فالادهم تصد، ما غير على الخجاج كلام حمل لقد والآشه-،«، 
أنمن حير حديدا يكين اارحل؛االآن قال حديد إنه المجاج؛ قال الفرس، على حمله الرحل 

ا:اابغدادىر أحمد بن الد عبد حجاج ابن قيل هذا يمثل ا، *ر قديدا يكس 
أدىب1لآي!كاض قلذ ثت رارأ م أس إذ ث لتثال ف

وداديص__ل ففت —الايرم_،ت، ف مت—ولا أولي—ت ق—__ت ط،0 فال 
يقؤلالخرج، عنه ؤيذمب، الذلة، م،احيه يقي أن أراد ؤيميفا الرفيع الخلق هذا إلى فانْلر 

نأتتذلكؤ، من العكس على الأمر بأن العني هذا يرد ولكنه أمأل، ما بكثرة ،^، ١٥،مملت أناله 
^j^،لأل ا< فيقؤإل وقت!؛،، من وا'حذءت، ^٠ ١٥طولت لأل تال الشكر، قلك، بالنعم كاهلي قلت إلما 

جعلتلث،أي ابرمت، قال: ، ٣١٤٧ا،قم،-دها ها غير على ملوك، ^ ٠١٤فيحمل — نعما أي ~ ْننلآ 
وعهدمودة حبل أبرمتا إنما فيقيل أحر، محملا الحاْلم، فيحملها بى، يبمييق مني تسأم 

صفاء.

الشاعر;قال الحكيم. الأسلوب في اشتهر معا الأمظآ بعض وهال، 
اانكلأمر ار دبنرخى تني وسالمه لمناحبي اشت، وكد 

اإئسانولا له ت نقلا عينيت، حا مدائي والله ٌأ"إاببي 
ماوهذا الباصرة.؟ ااعازأ على حملها التكلم لكن ااذهد،، على عينا كلمة حمل غالحاْل_، 

الحاطب.لقصده لم 

يلأ__أف__أبى_رالمبمأ فتثدنفن
لينبا من لا يصنع ة مضن مذا ونال 

يصمتعمم له سيرح الشاعر لهب فقد لاديتار، طلبه عن للمخاطب صرف هدا وفي 
هدامثل بطلب لا أن له يتبقى كان بأنه الحاطب ليشعر والفمعة الدهب من وأنه اادرهم« 
الط1ب.

الصيحة.يعادل شيء لا فقال المال؟ من ادحرت مادا العمال: أحد وستل 

شمنا.يمن أن من خير القرسسآ هدا يمجن أن العني؛ )١( 
٠ ١٧١٨الأرب نهاية  iX/rاصة )٢( 
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اكاعر:وقال 

ارأمطاب ئسكالبين خوف وا1عتي خشيه اه سألنالنايي ى ئع،■ا 
سح—ارنبكل دلث_ا: مض__ى ند_ال: الت——لا حاح_بم لئ: ثلثا نضى اجاب: 

منهافسد التكلم أما وتضاتها، الحوائج انجاز رتضىاعاى كلمة الخاطب حمل فقد 
ولمبالفضل وهب أته على الخاطب وحملها رهاتإ< ١^٤١٣ أراد ر.شىا توله وكذلك الوت■ 

شسأ.vحد يدع 
<فائدة و١كثرها شأنا هوأحءارها عليه اهس،رنا ها وكل العنؤية الحسيات بعمن هده 

•فيه فائدة لا منها كثير كان يإن تبل' من عرك كما الحسنات هده من كثيرا ذكروا وتد 
بإيجاز;يعضها ؤإليك تكلف• قيه وثالث الأحر• يعضه في متداخل وبعضها 

تجامل

ومومسبنالأمبالخيا.
لغرضؤذلك الخالم• غير بمتلهر يئلهر أنه إلا يعله شيء عن ١^٤١٣ يسال أن يبمو 

فمثالأوالذم• الدح قي أوالبالغة أوالتوبيخ كااتعحنمأ التام• يتتضيها التي الأغراض هن 
اص-وهآ،صميإارلأصررأأرم١شرلآتجمجدG رايمحرذا سبحانه: قوله التعحب• 

بال»ما تولك؛ التوبيخ ومثال ؛< ١٥والملقر محممرم1رن{ ما >يءزجن سوأء 
الشاعر:قؤل ومنه ومرارة؟*، ألم هن قيه نحن مما تستحي ألا ساطعة الشمس 

نْلريفعوىابئحسرع لم كانك ميرفا مالك ير الحابشجر ايا 

ااابحتزى١ مل الدح في البالأة ومثال 
اك1_احي؟باليفر ابسامئها أم اح؟ هميضوء 1م •أ،_رى ب_رق المع 

الأسمر:محمد ومل 

عجبه حننأم ت عأينيرهرة ب نجادة سام يؤى الربيع رهر 
ذييرتمل الأم في البالأة ومثال 

اءذسأم حمس أل وم أنأد!رى ال إخوفا وساللي ا ُبم

.r،>/Yانمي؛ , ٣٢ص ر\(ديران<: 
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عقولهم*.1م صخر من اهوبهم أدرى »لأ ومبم،: 
أقربأبوابه هوإلى فالع-ائي< علم في يكقن أن يه ح-ري الضرب هدا أن والحق 

عدحثا مسأ الملككى أحسن ولقد كذ1ك< الحسنات من وكثير ألمءق< وبموموعه 
الانضية.هذه طى أنبه أن أرت وقد المعاني. علم من منها كئيرا 

امحنفسأ

والمنخر< مؤخرا المقدم فنجعل نعكس ثم أخر، حزٍا وتوخر جذما الكلام في نقدم أن لهو 
و»عاىالسعراء*. يبميلسوف الفلاسفة شاعر *المصي كقولك: واحدة حملة في يكلن وقد مقدما، 
الكلام*.ملوك الملوك *كلام الشعراء*وقوكا؛ ومهندس ايندستي شاعر ْاه محمود 

مناش ويخرج أؤأس )يخرج سبحانه؛ كقوله حطبي في يكلن وقد 
ملالعكس ومن ١[. ٠ رالممتحنة دزب ]١^^١١[، أر؛( 

الشاعر:

يذيئلحيٌذ ا ونبلهين العنبإحوان 
ينجنالم>0 أن لي تين ا دحْئهناكنس تعاْلبت مْببم 

عكسالعكس معار 1ابلأغة< الأساسي الموهلن عن وبعل.ت اليديعية، المعنعآ ملفت وحضا 
القاتل:ذلك كقؤل البلاغة قواعن. تقتشيه ما 

fCaحؤلهم يس جلوم ناءم_نح_وف^__ا اوالك_أد_ن
الأناتل:قؤل هدا من وقريب 

نراك—مالم-ات ئب—ل عيني ليت ثراك—م ئ—>.ادي ي فثلوجي رن 
هواكممي سادتي ا يوخدا مت دا وحمت سادتي يا هواكم ني 

كانؤإدا لتحلبه، بيانيا غرضا تعكس كانيت إذا تقبل أن يمكن العكس قضية أن والحق 
تعالى:قوله إلى سى ألا كذلك. العاني بعلم صلة القبؤل للعكس أن ونخلن القام، ذلك يقتضي 

أشويخرج أش أ-إىس )يخرج قوله؛ دلاى ئ(• رولازخزن ل مس 
فيالتغاير إلى فانْلر [' ٩٥زالانعام ارآ ثن أ-ش )ؤيخؤج أخر.ى؛ أيآ ُيي ^٢، ١س 

وكذلكيحلين* هم *ولا قوله: في تارة وبالفعل حل« *هن قوله؛ في زارة بالاسم عبر وكيف النظم 
الثانية.الأية 

٢٩٦^تستتستتتتت 





قيترقلصبح لياقوت ومسك ة انلبوليل يومان سيوف 

مميلاكوش: اا[فراانشر ومثال 

راحوالالبان ونضبب الدنا بدر ه اميوناه ومحيولحف 
ء. ء والراحالقامة، إلى راجع البان وقضيب الوجه' هو الذي الحيا إلى راجع الدجا؛ فبدو 

إراالْْل•راجع 

اكمر.اأراحت المعابق« ا1بيت شرح هي معناعا ؤرد البازت را؛ 
٢٩٨



اهساتاسفت

الأؤدااتجتاس،البحث 
عيداكيح والميجع خصيه ولدا وأشهرها، ريئتها ولعله < الحناس اللفقلية الحسنات ا ص 

فىؤيخظفا الضلق في ااافثاان يتفق وهوأن والتجانس، الجانسية ؤيسمى بالذكر، التاهر 
عنيحظف معنى موضع م في لها فيكس في اللكمة تذكر أنك هذا ومعنى العني' 
وهواتأ فدواvخرى اسما احداهما أوتكؤن أوفعلتي< اس-متي اللكمتان تكؤن وقئ الأخر، 

ناتحى.وجناس تام جناس تسعان; 

أشياء.أربعة في الكلمتان تتفق أن التام فالجناس 
م>-في|ككل.المدق. نوع ١-في 

المنق.وفى ~ ٤ • دد المي ف٣" 

إنماالجناس أن واعلم الأربع. ه هن. من واحد في ااكلتان تحظفا أن الناقص والجناس 
الله:رحْ.ه الشيخ قال الطيع، توافق فيه المثية كانت 1ن1 الكلام في يقيل 

موقعاالمقل هن معنييهما موقع كان إذا إلا االفظت؛ي تستحسس لا فإنك التجنيس ))أما 
فينمّام 1بي تجسس استضعشث، اتراك بعيدا، مرمى بينهما الجامع مرمى يكن ولم حميدا، 
لأج

ب؟مذهأم ب أمذهااظد_وى ميه الميماحة ثطإهث؛ لهبت 

هوأبواافتحالحدث اوقؤل نجاإر وما خوفه من نجا الأنائل)حتى تجنبس واستحسنت 
الأصح:طى المستي 

أووعانيما أمت أودناني ه ناْبرا جثي ا فيمه اثلرا ن

اليمفتح يحتمل بمذهبه: ذهبت وهب• بن الحسن مدح لي مصيدة من والبيت ٠ ١  ٢٧١سام أبي ييوان )١( 
ماز،أي بالجد، فلأن اذهب ينال كما علمه، غلين أي ااسماحة ذهبت السى: يكلن الفتح فعلى وفها٠ 

فيوتوسوس الزن مذهب: وعطاء، هبأ يسدلها بخلها أته أى الدب• بثيابه لهبت العني الصم؛بجن وعلى له* يبماو 
عنمن< يممدر ما كان إذا يديرا هلم الناس على أمره التبس حتى السااء مي ااثميرا رداط حتى يبدل إنه بملل•" ما• صل 

منالمأمؤين دهشة يثير ما على يدأب أنه والعنى عادته، مألوف به حيق لأنه طؤده عن فيه خرج أنه أم عاقلة عتيدة 
صعيرا«.ل نهؤن مب^ 

حلص.بمعنى والثانية ~ الوشوء ينقض اللي الحدث من ~ احدث بمعنى الأولى رنجا( )٢( 

٢٩٩———ذ 



اكاني؟ني وس1ت اص عن ضعفت اكائدة رأبت ص أم إر يرجع الأمر 
إلاتحد،وا فلا فائدة لها تئوم مكررة< حيويأ أسمعك أن على ومذهب بمذهب يزدك لم ^١٠^٠ 

أعطاها1وقد اكائدة عن يخدعك كانه ا1لفقاة أعاد،1^1؛، قد الأخر ىرأي0 منكرة، مجهولة 
وخصؤصا— اكجسس ضمار ااسريرة قبهده يوماها، الؤيادة أحسن وقد يردك' لم كأنه ؤيوهعك 

البديع.أنسام قي ومذكؤرا الشعر، من - المسيرة قي التمق منه الستيبمى 

لوكانإذ العني، ثصرة إلا يتم لم أمر الفضيلة هن التجنيس يعْلي ما أن لك نبيي فقئ 
منهالاستكثار ذم ولذلك مستهجن معيب إلا فيه وجد ؤلل م،،،تم،دن، غيه كان ئا وحده ياللغذل 
خدمالأكاْل إذ إليه، التجنيس يجذبها U موضع كل في تدين لا العاني أن لذلك به' والداع 

فمنطاعتها، الستحتة سياستها، هي العاني وكاشت حكمها، في والصرفة العاني 
منمتلنة j^؛d، هلييهته، عن وأحال جهته عن الشيء أزال كمن كان الص على اللفثل نصر 

،٠i٠والسيي.والتعرخى الميب أبواب فتح وفيه الأستكراه، 

هوالعني يكين حتى حسنا، سحعا ولا مقيولأ تجنيسا تجل. لا فإنك الجملة وعلى • • • * 
ؤبمنحولا، عنه تحد ولا بدلا، يه تبتغي لا تحده راْتى نحؤه' وساق واستلعاه، طلبه الذي 
التكلممن قصد غير من وقع ما وأولاه بالحسن ؤأحقه وأعلاه س،معه، تجنيس أحلى كان هاهنا 

هذهوفى النزلة، بهذه — مهللويأ كان ؤإن — ملائمته لمسن هو ما أو لْللبه' وثأم، اجتلابه إلى 
النبيذعن سئل وقد — تعالى الله رحما — ااس١فعي قيل أبدا يه بمعين كيا وذلك المعيرة• 

ا:اابحشير قيل كذلك تجل.ه تحريمه(ايبميا على الحرميي أهل >)احهع فقال؛ 
ا١^٠١ دى نيلذ العبي الجد نن بمسي 

النوعيي.من لكل أمظة يإلمك 

آمايعراغيرساعة نممراقمعؤن زودو*'رقوءرال\ط تعالى: قال التام؛ الجناس ر\إ 
والثانيةالايامة، الأولى فااس،اءة معنى، منهما ااس،اعة.رت؛ي ذكرت فقد هْا، لااروم 

فااكامةقدر« كل على وسلم عليه الله صلى النبي نيئ *علا ندلك؛ دمنه الزمن• الجزءهن 
القعاعر:وقال حرف. وااثانية فعل، الأولى 

أوبمع_ات__يأمت بن—ا اني أودنياه نابى حنفيم—ا ئابراه 

1ا1يلم ساءبمر* أى عثس؛ من يمئس: شخت، بن امحق مدح قي سميي؛ من والميت المحسي ييوان )١( 
والرفعة.القرف المموا.و; والتهار، 

المادغآص٧١-.٢.أسوار )٢( 

-٣٠٠



ئاعل،والآ1ف ااتقن< حيف طى مبني أمر نعل ناظراه وهي املي ف-ااكلمة 
محبمي)أو( ض مركبة فهي أودعاني' -< ٠١٤^^^٠ مثنى' لأنها بالألف مرقوعة اكانية 
ماص•فعل فهي الثاني أودعاني ؤأما اتدكاني• بمعنى أمر فعل وهي يي-ماني ءْلف' حرف 

تمام؛أبي مل يبمنه 
ؤرالنأيامك من نصحك ياكصر ة مشرفام الأيير غناميبحت 

الكرموالشرف.بمعنى والثأنيآ والاشراق• الماض بمعنى الأولى فالضد 

كناكر١ا:وتال 
هد>ااوعيبن ى يحيلدى يحيا ه ثإِئالرمان كرم مثن مات م-ا 

رثاءفي الأحر قؤل ومنه لشخص• اسم والثانية فعل، وهي الحياة من الأولى نريحيا( 
صغير:

لسبيه يغااوا< ر امرد ى إلزنكن ينويحي1 يحيى وسمبئة 

ا:أبونواسأ وقال 
رسعوسع والذم1__ل والثمل ي الوعاحفدم إذا عباس عباس 

التنبي:وتال 

اان_ذو_امددة بما انرأينيو امائسمت، الدولة لمبف 
س_احموح_^_^امكط__ث م——لي-_ءس من_اموح__ار بن_ي —ى وحهم سم——ا 

السلامعليه نوح أولاد من ولدان هما الثاني البيت من الأيل الشملر في وحام( سام رن 
ا:ااومو.ير أبوسعيد وتال ااسعووااحما،ة. من الثاني الشملر في وحام( رسام وقوله 

المثبيرث ؤى والهال أنال الأجحدق 
الوحش'بقر ْن التْليع وهو الجيم؛ وسكين الهمزة بمر رإجل( جمع الأولى فالأجال 

ا/اامرا(د؛عاتأبيتام 
١٢ص نراس أبي ديوان )٢؛ 
.٣٩٢ص اكعببر j_؛؛J • ٦٦يوتآ اك>اراصواهوافي، ئي الوافي [ ٦١



آ؛أبو وقال الصر•• وهوأْا، الجيم وفتح الهمزة بقتح )اجل( جمع والثاتبآ 
1اكدائ__،_ثصدؤر في ي الموالصييو مدعوا الحري، قسطل جابت الحيل إذا 

آخر:وقال الأعداء. نحير والثانية الرماح، أعالي بمص الأولى صدمحد( رف 
بغضهمى عناس اليع احمئد ر معشفي ر دأهالرماك إدا 

مأزضببي دمت م—ا يارضبم دارمم في دمت م—ا ئدارهتم 
والثانيةأهر فالأولى )أرضهم( وكذلك اسم، والثانية أمر فعل وهي الأولى )فدارهم( 

العرى:العلاء أبو وقال اسم. 

Lر ه١^٠ وعي_ن عت، برحذلأ يه ي__لأذ ا ادساتغيرك يلق لم  jl liuj
الفتحأبو وتال ؛,(• ٣١١سواد في يرى ما والثانية آدم، بني جنس الأولى )انسان( ن
ب

ولأ^_ازو__ن___^1ذاف_ام ك_ل_كيس1ف
النم١ ^^٢١^١١ر مدبر ضذي الا م

والثانيومحيؤر، جار و)لنا( الكأس، بمص، )جام( هما كامت؛أق من مراكب الأيل فاللفخل 
بالجميل(.رع1مانا بمعنى الحاملة، من ماض وهوفعل مقرئ 

الشتهرة:الأقوال هذا ومثل 

الد'ئننعنىمألوا الاسسنن1يماائ
واالمي، ناكاس ه ئعئال مده ئعلأ ن وم

د'ئنسثنعىمزادُنننوا اسئر1يمالئ
واذه-بذ نا،م؛ اائمنيه ذمإ دئ ئعلأ نني 

أوشكلهالحرف نوع في الكلمتان تحنلف، أن الناقص الجناس 1ن قلنا اكاقص: الجناس  ٢٢١
ؤبا)أناالتتيمنغ؟نىر تعالى: كقوله الحؤوف نوع في فالاختلاف أوئرتييه. أوعدده 

فاتهمالصب غبار الخيل ش-نتا إذا الٌجلي' لمحا أبي مدح في تمعيدة من والميت ٢' تمام أبي ديوان )١( 
صيقرهم.1ي ث*1رعاوا حتى بارماح الأبطال يطعنؤن 

r/\^\سيص معاهد \/iA الايضاح )٢( 

٣٠٢ذ





يؤمئغاالساق؛الماناإر٢^، زوالثتا _؛ JLuحىوؤواقو1ه 11عدد في الاختلاف ؤبمن 
وتؤلالماق■ كلمة عدد طى زائد الساق حؤوف فعدد *٣[< —  ٢٩را1قيامة ااوساواآ 
ميحرتأخيها رفاء في ااخسداء 

الموابحن بيالجني ْخ اكياء هو اء البكإن 

ا:أبي؛م1مر وكمل الحيي• كلمة مدق عدد عن زائد مرفها عث>د• فالجوانح 
ئواضم—واض باس—اف ئص——ؤل —ر ٠۵عواعواص د 1يمن يممن 

وق1و1لمضىلآأ:
اكنوادفيؤه الخئك ار مسواد |نفس ة قربا عتميدفت ونس 

ا؛اش رضي ثابت بن حسان وتال 
والسائلا دا1ثده جانبيثمل أ مبيناشمأ ز يغمتى ا وكن

عنهالأه رصي - يواحة بن الله عيد مل المدق، ترتيب قي الاختلاف ؤبممن 

االمقت—ار ؤره نحلى كالمدر بالم_ندِ معثجرا 1لآدماء ه الئانوئحهله 
ااكليبر أبي مل ومنه وكاليدره #البرد توله: مي والشاهد 

اسرامحتوم_1ث_فس_اسةتنةنداإ 
فيالآJJاكوارشا٠د أوأ!قاة الألمة صفحة يرداح ؤيحمونها، أهلها يسعها ممنعة أي 

ومنمة.ممنعآ !< ٠٠٥

الباطل■ض بالعذ ت؛نماع عاقة سيوبم-« الذل نابي أم الصليآ أيJيهم يعيين إنهم بميو؛ سام أم ييوان )١( 
الطش*اادسة الصوادى: ماك، مدتت: 1اضددىأ اسحق مدح قي قصيدة من واليين * ١ • T/Tالبحشي ييوان ( ٢١

يدبآ'رب يال ثمآ مم ربة اثادلة* المعوادف: اليهوءاه تئك رإلى يوايآ وفي 
الخيلمن الخمامة ؤبمي القاف: بفتح — سبله جمع القنابل:  tX\oص - عنه |ود رصي - ثاس بن حسان ديوان )٣( 
مداسزا.عنه ذاتيين وسلاهما بخلتا به تحدق قبيلة النيئ يغر الناس. ومن 

رأسه.على العمامة لأدا أى معتحرأ: ( ٤١
الإلية'ضخم أي رداح وكبص رداح ناقه كذلك الآوواك« ئتعالة العجيرة ضخمة رياح: امرأة ، ToA/Yالتتبي ديوان ( ٠١

لمسنه.ؤبمعت لعقلها الملير سمعت إذا يقؤل؛ عئلمة. أي رداح ؤبمؤجة 
-=^====^^=:^^^^^^^==:^^==^===٣٠٤



ا: ١٣١أبو^وقال 
يثوارياكد جلاء مئونهن ئي اوصح|نف مود لا 1وصد1ناإ بيض 

الأحنف:ومل 

I_Slث لبك يونتح من|_، L_^U؛ ميحسامك   Jءحنق
وحتف•فتح مي والياهد 

•نامص، أوحناس تام حتاس ص النوع هذا ص الألمنة على اشتهر ■ما أمعة يإلبك 

لكثئثر قاتما  ١١٠٧ثفثرفيها فلا مقر< دار عفرولسءء دار أا1ادتيا الحكاء: بعض مال 
أوأوصبت,صبت ؤإذا بك أئيلت ؤإذا اورمت< رمت يإدا أوحلت< حنت إذا فهي أوم< عن 

يحببما العاتي حير أن واعلم حدر< على وكن التئلو فأدم < يبئا ها واكننا ئبنى التبقر يبمده 
العاصي(.عن ؤيبعدك العالي إليك 

منالمبؤر تضحك كما من تضحك والنية بالهيبة، ثذمب ■الحيبة أحر؛ وتال 
اكهجمفدع الباشرة' يوجب ما العاشرة حير أن واعلم العبرة، واسكب فخد ااتمعىر« 
أنلك وأراد وثبله، حربته لك ادار علو على إلا العلو واحدر والتحدي، التعدي وتجنب والتهكم، 

مات(«.علا فانا علامات مستبد لكل أن واعلم ؤهبلى، تدل 

ائاوءءثامماني|ادمعا
والهاصلة|لآخير« الحرف في الفاصلتان تتفق أن ؤبمو السجعت فثلد< 11االحسان من 

ففره*ساؤبمت ما السجع ؤأحسن فقرة، من كل وسمى الشعر، في كااقاقيان النر في 
إداإلا مقبولآ<  ٠١٠١٠٣^يكؤن ولا الحمامة، سجعت تؤلهم من مأخوذ السجع أن واعلم 

شلقيه تابعأ طوكاناسى إذا أط تايعأسى، فيه الأفظ مخان عير.تكلف، كان 
كممجعءأسسصوا ق-ولهث في ؤيسلم عليه الله صلى النبي دمه وتد الدموم، السجع من فهو 

وأعملخللهأ منفقا أعمل »االهم الشريف: الحديث في جاء ما المحمؤه السجع ؤبمثال 

جمع~ بانمسماتف وعنى عسية. فتح بعد العتصم مدح مي الش|>اوة سبددبم من ٠ ٤ ا/• تعام أبي ييوان )١( 

\ار\ باب |ومام عاظة طى اكمي• ىث،به |1خدأ قتل مي ال،ية يبيهؤب ل.يآ باب الأسامة، كتاب س،،ام رو|ه رأآ 
.١٦٨٢حديث 
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أوسكتفغنم خيرا تال عبدا اث »رحم ،: lujعليه الد صلى وقال ءغا«)ا(< ممسكأ 
^.٢١٠سلم!

والباقلأنيمنهم قوم فمنعه تعالى الله كتاب في السجع وقوع ئى اخظغوا وقد 
)اكقوله؛ الله كتاب في السجع صقرة على جاء ها إن وقالوا؛ القرآن' إعجاز في كتباه فيما 

زوالزء1لأتتعالى؛ وقوله ٤[< — ١ لالددر ءمحزويذآبمك ظ/؛ذمِدأئذرلأٍمح إثا 
منله C لإغ زإن"عالأب سبحانه؛ وقوله ٢[' ~ ١ رالرسلأت ■ءوصء\آ ■مدآدالخ\صم\ت 

والواقعةمنضؤد،لنأشؤدآ ؤينلح 'يررمغيسمد زنى فوله؛ ؤمئل ٨[' لالطورر٧ ^؛١^^ 
وقديوفواصل. ؤإنما سجعا يسعى V ذلك إن قالوا؛ كثير' التننيل في يغيره [' ٣٠~  ٢٨

ذلك.قي الكلام الباتلأني أطال 

عد,ا؛في قاله مما شيتأ ؤإلد السائر الم في الأثير ابن منهم قوم دأجاذه 
ذمهوقد واحدث حرف على التمر الكلام في الفواصل تواطؤ يقال؛ أن وحده السجع، ار 

ؤإلأبه< ياثوا أن عجزهم سمحي وجها لذلك أيكا ولا ااصداعة، مده أرباب من أمحابنا بعض 
بااسيىوةليؤتى إنه حتى بالكثير' منه أتى قد ف-إنه الكليم' القرآن في يلد ئا مذموما فلوكان 
سودةمنه تحل فلم وبالحملة وغيرهما< رالقمرإ، وسيرة راارحْنإ< كسهمرة مسحوعة، حميعها 

فيهأصعرأحابين رضن،فز' الكامن تحن الد زإن تعالى• قوله ذلك فعن السمحر' من 
المأنأنزلتاعننلن U زطه تعالى؛ وكتواه [، ٦٤والأحزاب ؤلياولامميرأ{ لآيج-لون ١بم١ 

اتحرالبمنعزَوالناوات حؤاَالأرض شلأّص ش'نشى ِلثش-زإلاثم؛ 
تجهرران المى بجتاؤتاتحت نآ الامض ؤام الم\رات ش فُن\ اسمؤى المس 
...٨[ — ١ وطه ا'ثسز{ ألأم1اء إلاهوق؛، لاإل، ألأه ألّرر؛حاش بملمن ياي ؛النزل 
كثير.دك وأ٠ثال 

أشأ؛كثير شّيء وسلم عليه الله صلى النبي كلام من الأسلو.ب هذا على لأل لقد 
وطم:علمه I]ثه معلى ثه 11رسؤل قال قال، عنه الاه رشص مميعود ابن يراه ما دلك فمن 
ولكندلك، )رليس قال: الله. رسؤل يا الله من لستحي إنا قلنا: ااحياء« حق الله من »اسحيوا 

،٠١٠سث اانئقواالسك( رم ( ١٧)اب أ1زلكة. كاب سقم يراء )١( 
.٠١٤•رتوعأيا،•ص أتص عن اكأ1م الخغاءؤراه كشف م قال )٢( 



أرادأاس واس' الين وتذكر حؤى• وما والبطن وص' وما الرأس تحغئل أن الد من الاستحياء 
ااادنيا«ر الحياة الآحرةتوكزس< 

يسلمعليه الله ميلي الله لسؤال ندم )اا فقال* سّلأم بن الله عبد لواه ما دلك ؤبمن 
،١٥شيءأؤل غكان كداب بوجه ليي أنه علمت وجهه تبيت تلما إليه' لاتئلر الناس في نجتن 

تدخلوانيام والناس بالليل ؤجمتوا الهلعام، وأهلعموأ الملام، أمسوا الناس ء1أيها مالت أن به 
ا.بسلأم«ر الجنة 

بكلامكلم< وقد علبه منكرا ليمضهم مال وسلم عليه الله صلى النبي إن قيل نإن 
عليهالله صلى النبي أنكره نا مكيوه السجع أن ولولا الكهان•••' كسجع أسجعا مسجوع 

وسلم•

لمال:سللقأ المجع وسلم عليه الله صلى النبي كره ١>* ننيل- أنا ذاا؛٠ عن فالجواب 
كسجع»أسجعا مال؛ فلما كان؟ لم الفعل هذا إتكار على يدل العني وكان سكت' ثم >لأسجءاا< 

إنماأنه لعلم الوجه؟، هذا على كان ل الفعل وهوإنكار أمر، على معلقا العني ممار ااكهان« 
مييرد وقد 1لأهللأق، على المجع يذم لم وأنه غير، لا الكنان سجع مثل كان ما السّجع من ذم 

الكلةغير أنه حتى كلامه، من كتير مى به نْاق قد وسلم عليه الله وهوصلى الكليم' القرآن 
اللهرقطي والحميث الحسن ~ بنته لأبني فقال المجع أجل هن يأخواتها  ١٠١اتياعأ وجهها عن 

فيهاالأصل لأن ملمة أراد اؤإنما لأمة«ر عي( وكل والمامة، الهامة من ءاعيذه : - عنههل تعالى 
ؤإنماا، ها*جىرات«ر غير مأنيرات ءأرجعن وU1ام: عليه الله معلى قوله وكذلك فهوطم' ألم منا 

مماوهذا والمجع، للتوانن هللبا مأجقرات، لكان مانؤرات فقال؛ الؤغر، مل، مسمرات أراد 
ارجعرْا.فضيلة عر يدلك 

فإننئلر، فيه عندي الكهإن سجع إنكار يتضمن ااد-ى النبيي الحديث هدا أن على 
صلىالله رسؤل عنه ونهى به الانكار يتعا3ا الذي الكهان نما ينال؛ انكاره، إلى يسب3ا الومم 

حكمعن النهي يإنما نفسه، المجع عن يكن لم النهي أن ذااث٠ عن والجواب وسلم؟ عليه الله 
ااجنجافي وسلم عليه الله صلى الله رسؤل( أمر نا أنه سى ألا المجوع، باللفتل الوارد >^، ٠١٥١

سب.حييث أبوعسى: تال ، ٢٤٦٠رقم حييث ( )٠٢باب اكامة صفة أبواب  ٠١٠٧را( 
حديثأبوعيسى: خااتال 00رحديث ، ٤٥رنم ا1طعام ا0اأوام تشل ماجاءقي باب الأطعئ، كاب الترمذي  ٠١٠٧رآآ 

صحيح.حمس 

صحيح.حسن حييث قال: ( ٢٠٦١)سيث ( ١٨)باب اللب* كاب ااترمذ'ي  ٠١٠٧)٢( 
.٢١٥٧٨١رنم حديث ( ٠٠)رقم باب الجتامر التساء اتياع في جاء عا باب الجنائز* كاب ماجة ابن  ٠١٠٧)٤( 
وكره.ما غير الجمال من آخر فيحه لهما يبماؤؤرات لأمة فكلمة الحديشي تميل في الآشر٠ ابن مع لمنا )٥( 
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بطل«ذك ومثل استهل ولا نطق ولا ألك، ولا شرب لا ص ادي ءا ؛ ٠١٥'^•تال امة أد عبد بغلة 
كسيجعسجعا التبع أي ن،ا ا^٠١ كسيجع اسحعا  ١١ت وسلم طيه ا!ثه صلى ا؛ته رسيؤل فمال 

اص.

مسحوعأ...ب1وكاثم أمرحارا عن سلوا إذا كاتو.ا كلهم الكهنة كان وكذلك 
ااكادن<قيل في اكوع هوالحكم عنه النهي محإنْا عنه• بملهي لبس إذن فالسجع ••• 

ؤإلأالكهان، كحكم أحكما أي الكهان(( كسحع »أسجعا وسلم: طيه الله صلى الته رسؤل، فقال 
ولاذْل3، ولا أكل دلا شرب لا من، *أأدي تال؛ لأنه به بأس لا ارجل ذلك به أتي( الذي فالمجع 

هوالنكر ؤإسا لنصمه بهنكر ولمس السجع حيث من حسرا كلام وهذا يْلل(ء دلك ومدل( استهل( 
أمة.أو  Jic,بغرة الحنيء يدي أن الكاهن امتناع في تضمنه الذي المكم 

قيممللوب والأس.ال الكلام، مقاْلع في الأعتد.ال هو انما السجع في الأصل أن واطم 
الأ,ءتدالعند السجع في الوقوف فلمس هد.ا ومع بالْلبع، إليه تميل واانسر، الأسيا،،، جميع 

كللكان السجع من هوالراد ذلك لوكان إذ واحد' حري طير الفواصل( تواطؤ. عند ولا فشل•' 
يولفأن ؤيمكته إلا الأد.ب من، سيرا قييقأ ا ش. لو متهم أحد منر وما سجاعآ، الأل.باء منر أديب 

طثاتةحادة حلوة ااو،مجوعة الأافاaا تكينر أن بمبغي بل كلامه' في بها ليأتي مسجؤعة أافاْلا 
منتقسه المجع إلى نثلر6 يصرد م،احبها أن باردة غئة بقء.اي يأعني بادئة' ولا غيآ لا رنانة 
وماتركيبها إلى ولا الخا،،و،، من، لها يثمترط السجوعة الأافاْل مقرئات إلى نخلر غير 

الخءد،ر،...((.من، له ثترط 

أنوهو احر مهللوبآ ذس، يراء فإن والبرد ااغثاة' منر السّجوع الكلام صئي فإذا •• •* 
كئااهرذلك( عند يحمرء فإنه ■' ١٠٥١تايعأ فيه العني( يكلن، أن لا للمعنير' تابعا قيه اللفخل يعت 
المكميحري وكذلك، حقمب، من، مل، طم، ذهب< من، كغمد مظه ؤيكؤن، ' ٥٠٣٠ياطن، طي، < ٥٠٣

وغيرهما«.والترصيع ااتجني،،ر، مؤ، ذكرها الأتي ااباةية الأنيواع في 

أنيبتى فكان إليه' ذهيح، ما طم( الكلام درجات، ■علم، السجع كان فإذا تبل(- فإن 
المجوع.غير ببمنه ااو،،جو^ع منه بل( كذللته الأهر_ واي،م( مسجؤبما' كله اام.أن يائي 

ومامسجرعة.. جميعها لتأثي الملية أن حني( مسجوع القرآن أكئر إن ااجر.اب؛ في تلت 
فييواتي لا والسجع والأحدممار، الايجار مسلك، به سلك أنه إلا مسجوعا ٤،< القرآن يائي ان متع 
السبب.لهذا القرآن حميع في استعماله فترك والاحتميار الايجار حد طى الكلام مؤ، موخ،ع ^، 

غيرمؤ، أفخيل( الكلام هن، الممجوع أن ئيت، واذاكا الأيل' هن، اقؤمح، ^٠ أحر وجه هنا يبما 
بابفي أيلع ممحوا ال،،دجوهع غير يىرد.د لأن السجر.ع' غير القرآن تضمن، ؤإنما السجوع' 

القسميير.القرآن تضن، ذللته أجل( ومن، السجؤوع، د J٠Jرمن، الإعجاز 
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بهيعتد فلا منه االمجوع مي!!كلام فإن الطاوبة> هوخلاصته سرا اكج.ع أن واطم 
تةدمأمما  yulهو قولا فيه وأمل < هنا ها وسابينه غيري أحد '؛لله بتيه  ٣١شيء وهذا أْدلأ< 
والأياكائب■ اكاهد كلامك، في وقيل وااعادب، اا0ااعن أمنت حنوته إذا مثالا ك ؤأمثل 
العنيغير مض على مشتملة الزيوثي ارجعتتي هن واحدة لك، تكين أن هو ذلك ني أضله 
اكلؤيللأن بعينه، اكلهيل هو فداك ء سموا فيهما العني كان فإن ■ احتها عليه اشتملت الذي 
علىتدلان سجعتان يردن ؤإذا > بيونها علمه الدلالة يمكن باكاثل العني على الدلالة هو إنما 

ر1ذاعليه، جار المجوع الناس كلام دجل عليه' الدلالة في كافية احداهما كانت واحد معنى 
أكثرسى فانك وفلان وفلان عباد وابن السيد وابن كالصابي ءدم ممن ال٠لعتي كتابة تاملت 

إليه.أشرت ما على منه والأقل كذلك، منه المموع 

شرائْل:أربع إلى يحتاج إذا المجوع #فالكلام 

تقدم.قسا إليه أشرت الأي الوجه على الألفائل مغردات اختيار الأراى■ 
تقدم.فيما أسمأ إليه أشرت الدي الوجه على التركيب اختيار ١^١^٠٠ 
]إهظ,تابعأ العني لا للمعنى، تابعا المجوع الكلام في اللفقل يكين أن ؛ ٥١١٥١

الذيالعني غير معنى على دالة المجوتن اافترتتي من واحدة لك، تكؤن أن الرابمآ؛ 
ا.منها«ر بد لا شر1وْل أريع فهذه • أحنها عليه دلت 

اثمدر:حداممجزعلى اثماتث، اثيحث 

المدرعلى العجز يرد العسير، على العجز رد البديع علم في اللفئلية الحميات من 
أيلفي احدهما فنجعل أومتجاسيي مشين بافْاءا نعي وهوأن الشعر' وفي النثر في يكلن 

الشملرفي الشمروالثأني من الأؤل السملر في أحدهما يكلن أن أو أحرها' في والأخر الجملة 
واحدمعنى هن تكونان قد اااغخات؛زا لأن أوالتجانس،تي، الشين ااافذاين أحد قانا ؤإنما الأحر، 

مائة.من منهما كل يكؤن وقد واحدة، مادة ومن 

لعءلمحرسإي }ئال سبحانه: قؤله المائة حيث من الحتلفت؛زا ااافئات^ز( فمثال 
تعالى:قال وهوالبغض، القلي من قالي وكلمة الضل' من قال ؛< ٠١٥؛، ١٦٨رااثأعراء أدآليزآ 

فساتلساتل« ودمعه يرجع اللنيم *سائل وقيبم،؛ ٣[' زالمحى درآ زناؤدءلثأتيآيا 
ربا٠سمربؤن الماءؤإنما يثمربؤن لا قوم »رب وقولك؛ • الميلأن من ارد.الواكانية من الأولى 

ؤبموجاره«ا أهان من ملك؛ جار  ١٠١٠وقولك: العنب عميير ااتقاليلو1كانية حرف الأولى فرب 

.ذ.١٩٩اوءاشصآه\-الم 
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درجاتأرفع قي حانت التي الأساليب من غيره مع الكريم القرآن قي البديع يكر يتسق 
غايةفي أولأ كان — المديع هذا من أي — منه، اكران في جاء ا مأن نحد لذلك البلاغآ، 
يمامية!كثيرة I المديع أنواع في رأسا كما أوااك1فة اiمثرة أر فيه لمس مطبوعأ الحسن' 

بدائعأن أي اأهامأ وثإ|به 1إدظم، أقتضيه عما منقميل غير كذلك جاء كما ا،لتأحرين' عتل 
عنْأغصات يأتي لا كما المعاني' علم في عرفتايا التي النخلم يرعة عن منقم،اة تأت لم القرآن 
ااييان.عام في ءرفناها اكي المعيرة جمال 

فحسب،!دانها بهايحاء كان التككة ا!بديع أنواع من كثيرا أن عرفنا لأنتا هدا نقؤإل 
الملاغة،على جناية بحق فكانت الملاقية، المؤرة مع ينسجم أو المثلم فتمعيه لما مراعاة يؤن 

هتاونيه المديع، أنواع عن الحديث عند ا!كريها< الأيات بعض معنا مر و!قد البيان' على وجرأة 
المقمييهعن تحدثنا حينما عادتنا على ااكريم، القران بدائع ذكر في الشيء بعض نتمحبملع أن 

قيلها ونتك!ف المديعية، الأنواع عد في سنبا!غ أننا هدا معنى وليس والكناية، والاستعارة 
ذكأراد ومن ا!كتاب، هدا فكرة مع سيجم ولا هتهجنا ليس فهذا الأمظةوا!ثعواهد، استنتاج 
تعالى""الله رحمهما ~ المبدْلي اءتمام الأصبعيرالأتتان( ابي لابن القرآن( )بديع ل فترشده 

كا— علمها لزاد الأنتان صاحب احتمعرها نوع مائة أكثرهن القرآن بديع صاحب ذكر فلقد 
واكمثيل،والأرياف، والكناية، I وا!تشبيه والاستعارة، الجاز، هي•) الأنواع يبمده ~ يقلل 

والاحتراس،وا!تكميل، وا!تتميم، والايغال، والمسمل، وااو،ماواة، والاشارة، والاتساع، والايجاز، 
اكيءونفي اح، والايمعوالتفسير، وا!تمار، والمرديد، وا!ري1دة، والمذييل، والأستقمعاء، 

وأ!تسايم,وامحنمحالأ والانتقال، والناقمعة، يالوحب، والقؤل الكلامي، والذهب بائحابه، 
بلزم،لا ما و!زٌم الأطراف، وتثعايه المعدر، على انمحز ؤرد واكسهيم، والموشيح، وا!تهكتي، 

والاطراد،والأكفان، والاستخدام، وهوا!تقرية، والأيهام: والمسريع واكسحيع، واكحيير، 
العني،مع ا!!قثل وائتلأف ا!لقذل، مع ا!لفثل وائتلأف والاقتدار، والإسان، والإدماج، والاشميجام، 

والمدييج،والتقسيم، وا!تغاير، وا!تفودا، الأم، يثميه يما االدح وتمد والامسناء' والاستدراك، 
نفعيه،الرء وعتاب الممعق، وحسين والحظف، الوزلف وجمع والجناس، والتممم؛ي، واكنكيم،، 
والراجعة،والواربة، والقائلة والطايقة، واليالخة، والقسم، والفرائد، وانمنوان، والعكس، 
المخلص،وحعععن ام، الختوحسمن الابتداء، وحسمن والت—أرنة، والايداع، والنزاهة، 

والأستطراد(راا:

۴١٩٠٧ستة مصر نهضة ميعة شرف حتفي د. تحقيق المسي الأصبع أبى لابن اا؛ر'ن بديع )١( 

٣١١ذ— 



بدأنافإذا امائل، ذكره مما مقيدين ااعلأم> به رإتتح ا1ت1م به سمح ما بعض ؤبمينذكر 
يستطيعلا الحسن، من غايآ على مار اش كتاب مي منها جاء ما وجئنا العنؤيآ بالحسنات 

مع_< jjاكلم، صلب حاءمي إنما تانؤيا، يات لم أنه معنى على حدة، على يقمعله أن أحد 
l_ji > من الملك مغن؛ ١^؛؛ اليمراللن زيل سيحانهتiC!_ وذعزسسآم مس ١^^٠، »ؤثنيع

الئاروذنلجالتل؛ى ذبر'وخ ا'إديربمز('محا ثناءس ثئاءوتذل 
ثناءتغيرس ا'تى'ورزف امحاثن امحاوحرج س الى وتخرج اللل النأرش 
[.٦٠عمران زأل حاب( 

ههت. ولكن واحد< محسن هن أكثر البديع علماء منهما ستحرج 1لكرستان الأسان هاتان 
معأولا وقفنا غاذ1 مقتضياته، ومن اكلم صلب قي جامح، أنها نحد تعددها على الحسنات 

علىيحق والدال يعده، عما النيئ النداء بهيا بدأت الأية أن نحد الملك( )اللهمرالك موله: 
علىالدال فهوكالعنوان وتعار، تيارك الحق عْلمة عر السامع منه بستدل ء فهوندا العظمة، 

أبيابن عن نقلناما التي الأنواع أسماء في رأيت كما ١^^، من ؤبمونوع الكتاب موضوع 
الأصبع.

تشاءؤتعزمنممن الملك تشاءؤتتنع من الملك زلمؤتي سبحانه؛ مؤله مع ؤمفنا فإذا 
عندتتق لا الأسلوب في وااررءة التمؤير في العتلمة تلك رأسا تشاء(• من وتزل تشاء 

عننا1ي« نفصل أن ولايمكننا ورتذلإ، و)تعو( و)تنوع( رتثتي( ؛؛؛C نحسم، أوالقابلة العلياق 
والارادةرمن( هي العموم كببران؛ أمران فيها بْلهر التي الحملة هذه تشاءإ، زمن توله: 

لأنهدائم، حتير في الأنسان يجعل الأسلوب هذا في النظم هذا ألمس رساءإ، موله قي الهيهتة 
كان.الته شاء ما ؤإنما شتأ، لتيسه يمااأ؛، لا 

الخىؤتخرج الليل الفارُى الهارؤتولج فى الليل زرلج سبحانه؛ فوله مع ، ٠٥ثم 
البديعوعلماء العفلمة، صٌر من أخحى حيرة تلك الخى( س الميتا وتخرج المسنا من 

فيهاظهر دام تبلاُ ص أمظته معك مرت اللي اككس من هو أين محلكن عكمأ، هذا سممحن 
هياليلاغيآ المؤدة عن العكس هذا تقممل أن أيمكتك بربك لي وقل واليصل، والتمينع اكلكف 

—تاقصأ جناسا ذك سعؤن وهم — رتولج( كلمتي اختيار في تتمثل التي النظم، هذا 
والحباةأالكمحن في م،ٌّرتان وهما ٠ داتما التجدد على الدالان الضارع صيغان في جاظ حيث 

الخلق.محصمحرة الزمان صمحدة 



أنسى ؤبمكذا والحي' واليت والليل التهأر سلسة؛؛؛، الق-ابلة هذه ت جسا وكيف 
فحسب.المحسنات قبيل من تأت لم تعالى الته كتاب في البديع 

الحزؤصدق ؤاتنى أع2لى من سبعاته: قوله مع تقف أن يمكنك وهكذا 
ر،ََ .ِ ر ٠ رر ؛؛ ص ِ .> ر . > ، .ِ.ِ ِم .ِ ِ سّ ِ ، .ر ؛رر ؛ ٌ

يغنىوٍما للعّرى دني»مرآ انحسمى ب ريلؤاستغنى تخل من حا لايّ؛^راا ذجسرلإ 
لأَئئثز ث3نض'ؤ\ ؤالاؤق يجر، لنا ؤان قوثمو\ ءيط ان نالخ/اذَازق عنه 

محىالخظ(لالمله
الأياتالتاية؛خن المديع؛ من كتيوة أتواعأ فيها وسحي  giLVIهده مي الاظر أنعم ا، ١٨—

)بخلواسغنىومله؛ وصدق( واتقى رأعْلى قوله؛ بيا أي • بعدها التي والأيأت الأولى الثلاث 
)تردى('و ريتتى( قمحبه وبئا كذلك' التقسيم من قيه وما راليسرىإ< و رالسرى(  Qujوكدب( 

هدهولكن رالأذني(. و ورالأشثى( و)الأولى(، )الأشرة( و و)ان1(< )علينا( قوله؛ بء1( ا وم
قىاللوعة وتويد االردوجة' المميل هده في التخلم من القالب هذا قي حات جميعا الأنواع 

ضئاؤالئآرإدا اذايغشى )والليل الليل؛ مميوة في حاء0 الأيات هده أن عرفت إدا وفسأاث، 
٤[.— ١ ]الليل الذ،'ثترالأذئى حش ؤما 

التركيب؟،وجمال اانذلم مُؤدة عن جميعها البديعية الأنواع هذه تفمل أن بمكنكء هل 

الذيلشض، سعيآكمِِ ران الوكدة الجملة هده جوابه كان ثم بالقسم، ايٌوة ابتدأت كيف 
التأكيدعلى الدالة الأداة هده ثم ذلك،، ليصح كان ما ولولاها بعد، فيما |اتقسيم هذا عليها بني 

انعسنإذا وهكذا )فاو،،س،،ره(، العائلة الارادة هذه قي ثم )من(، قؤله قي العموم هذا ثم )أما( 
•اانْلم لب هوهن إنما بديع من فيها ما أن تجد الكربمة الؤد أيان جميع النقلرفي 

دزوجرلأماؤدعك،^^١ إذاسجى والثل )ر١اشى سبحانه: قوله مع وتف 
ضالاوءز؟ندأك قاؤى دنحما ألرلخل'ك رإكئره،ى، يعطيك رلسوف الارر من خيولك 

ؤإك"دلأ١تنهرين١بمحعة الس—١^ اليتيممس^؟ذت٠-رراما قاما للغنى وإرج-لكيهدى 
؛.١١— ١ ]الضحى 

اذاوالليل )والضحى بين االقاياة من سوا،، افأيع أنواع من شتت ما واستخرج 

يتيعا)اريمحدك قوله: في والنثير( )الأف يسمونه مما أم رالاراى{، و)رالأحرة سجى(، 
—٣١٣



وهوحائر،الهيابة ونمة الأيواءؤبموتم< نمة ثلاث بنعم ذكره حيث احوالمقرة، إلى قآؤى( 
)ء\ماالسرذلأالته مأواك يتبعا كنت ماذا يقابلها، ما عليها رتب ثم اكنىوهوعاتل• ييعمة 
العلم،سائل به ؤيعنى تنهرآ ؤ الماتل زفتا وعلمك الله مهداك حائرا ما،الآ كنت وإنا قهرآ' 

فحع،ث،.يلن )ؤاما>نععة علهك الدؤأنعم عائلامأغناك كن بإدا 

اكئلمعن متغميلة الكرسة الميقرة مي البديع أنواع مع تقف أن أيمكتنا شى ولكن 
حميرهيمكن لا وتعالى، تبارك الد كتاب كثيرقي وهذا لا' اللهم الحذاب؟ والبيان الحلاب 
قيبى,تأمل إلى الايات بعض تحتاج ومد استقمعاوه، ؤممعب 

لل1لأتكهين رراذ )ْله(• سٌوة في حبرآدم وهويحدثنا سبحانه موله مثلامع قف 
د-لأهذاء—د،وموبيحك ياآ>ت,رِان نثن الآاُلي~رالبى يوالاذمرمجميرا اسبم 

لاقنافآولأشحىوانك ولآ>عرى مهآ ا'لأتمع ئك شزآن ايه من ي،خربمةئ 
لأبمرء1ئلآسهانممك ا-ئإل فم؛ اأدهمَش ادرِهل 3الَيا السظن \ذن مسوس 

شذقنؤى ادأرّره ؤكمى اية ؤيِف علانامن ؛تفننق سؤءاتهماؤيدنثا إها ييدت 
*ءذاردا٠ايات،ثتكمرجميعأبمنثكاررلمنن اه؛طأمن، ،ل ؤهمحاى عقن قاب ؤه ا*جمإاءآ 

\ا. ٢١٢— ١  ١٦]ai< ولأساذىآ يصل ٥^١ نواي اي ثن هعق منى 
لاظافيهاولاضحىآ،و)انك فيهاولاتمِىآ' )الأ•نجمع سبحانه: توله وتامل 

والثلما،الجوع بيث يجمع أن للذهن والتبادر والصحوة' والظمأ والعري' الجوع بيا جمع حيث 
حلومنالجوع لأن بالعؤي' الصق الجوع لأن المتبادر' هذا عن عدل الميم القرآن ولكن 

حرارة.كليهما والصحوة الئلمأ وقى الكساء' حلومن والعلي الْلعام 

قولهلآيأشآ' ونلك ا-ه )شجرة تعالى؛ قوله بيي المناسبة وانثلرإلى 
إماماسبحانه: موله وبين ةادىإ< عليه مثاب رثه إاحiJباه بعدها ؤبما وغؤى(، )عصى سبحانه: 

وتدركهبذهنك تستخرجه أن يمكنك مما 1أتفاددم< هن1 من بعده وما هدىإ مئي باليتكم 
وجمال1]نظم ؤوعآ عن منسطان ااوحم1نات هذه عند به نقف أن سبني لا ممه دك ،مي بقؤيذك 
المهقرة*

٣١٤



منهمراء من كل؛داه رؤالتدحش سبحانه؛ توله قي والتقسيم الجمع وانخلرإلى 
بمشلغ ءش -ض مثرس" رخن ءثى بمبي وبمنس ءز.ج بض 

\ونثتا)ئمأ ته: سبح، iواه و1اى < آ ٤ ٥ لاانيىر ذيبرآ قيء الدنركل" مابثاءإن؛ القن 
ؤمنهمرخاقومنهمِفنتصش دمتهمِظاررلثه ■ع-؛ادثا من اهاطميثا ارين ١لكماب 

إلأيايتهلآأممر؛صى سبح-اذه: قواه ؤإلمر [< ٣٢رن-اْار اله( اذن ؛اِثيرات 
•ادامت٩ ■ءالدين هإفنرفلأزؤروثبس شراقى يمربنأرييدقامااين 

ا.١ • ٧ — ١ • ٠ زهوي ياميدا ة"ال ريك انً غق ثاء إلا*ا رالانض -ماوات ال
كتابئي ، lUjمن وحدت اايديعي<، الحسنات أنواع سثسض أن !وأردت وهكذا

تتوك،سبحانه قى اكٌرية اسلوب إلى انظر التشس* به وتاشس ااطبع له سدتريح ْا الاه 

— ٤٧لاأداريات شثمراةضهإآ ميمسم\ه\ والأّرما لمؤثتعؤن ؤإتأ ؛أيل )ؤالسماء 
وهوالأنوةوالإحكام،بعيد ومعنى يد، وهوجمع تريب مض مصان لها ى)أيد( فإن [' ٤٨

والأرضالمعمام بيي ما ار انظر بل فحسب، الأيآ في هدا وايس ~ أعلم "واش هناالراد وهو 
مهرساهاا. رينيتاها 

ر١لئمرنر١بيرواشربمان }الئمص سبحانه: قوله قي إلى وانئلد 
1ائريب<وهوالعني المعا؛، في الماْلع معنيان له فالتحم ٦[< — ٥ رالرحمن سبمدش( 

والتمرالقس ذكر كان ؤإن 1 هنا الراد وهو البعيد، العني وهو ساق له ليس الذي واانبات 
لأيهن.هو1اتبادر امل يجعل 

نمىش يضارم\ سيحانه: توله ، ٠٠في لامث،اكلة أمظة تبل، من م،ك مرت ولتي 
أعلم[،ورلأ رتعلم( بيا اكلب< لْلباق أبممأ وهومثال ا، ١  ١٦زالاتدة شك( فى سمرا ولأ 
التنميقأحل من بها جيء فنونا ا؛بست اميم القرآن بدائع أن ص قبل ص قلناه ما يؤيد وهدا 

اكلم.وجوهر العني صلب في هي إنما فحسب' 

يعؤصن•ت؛ئلأما يطرب أن لأّيستحمإ ألده زانأ الكربمة؛ الأيات هده مع مثلا قف 
ءزاذآوذ

٣١٥س



يتنضؤنالز،س إلااك\من؛ن< 'كنمآناوضزأ؛ه يه 'محماطغي يضل؛؛ اله؛هذا 
اولشكالأزض م وثسلون رصل \ن أمراله؛؛ C يملخون ميثان؛ عل س اله ■ءهش 

نولخْ)لأيمثاانشربنر؛ا-ث1جرن( 
)آمنواتوا<: ؛uj tفاءرنها{أ )مؤضة سبحانه: ني؛٢(< القاطة انظوإر تم مثلأم• 

ميمما هن1اك ما غير إر وروصل(< )يملعرن و وده-د،يى{، )يضل ض^؛ دم ضراآ 
اازمخث،ري,ا]ره حار معا طرفا ؤإلمك الكريم<, الأيات 

'تاأشارمز ^١ ١٤الأس آس ثزامنواكآ )رادانيل تعار: قلله عند ينيل 
الأيةمي القاباة 1اى مشبرأ [. ١٣زالبقرة لأَ;علمرى 

مالواإثاالأرض ثزلآق-لرايى )رادانيل سبحانه: قوله قبلهاوهي التي ومي الميمة 
ص:»مان بقيل: [، ١١لأيشعررن( ولكن آلاإنزمرايسدرن نبتون نحن 

ا1ديانةأمر ش قك: سعيين(؟ رلأ ب تبلها وام يطمس( )لا ب الأيآ هذه ا م-صكل ملم 
يكتسبحتى واستدلال نظر إلى يحتاج الماطل، على يبمم الحي على الؤْتءا أن على وااوبموبم-> 

فأمرالأرض مى والفساد النتنة إلى الوهى البغي من ميه وما النفاق ا رأْ-العومة، الناظر 
كانوما حاهإيتهم مي العرب عند خموصأ الناس، عند معلوم العادات، على مبني دنيئي 

ذكرفد ولأنه الساهد، لهوكالحسوس والتحازب، والتحارب ااتغايىروالتناحر. من بينهم قاتما 

ا.اه«ر طياما أحسس معه العلم ذكر مكان يبموحهل< السيفه 

أرماني(^١ كان الأس اهق يالحلَ زرثازال سبحانه؛ عندموله يئئؤل 
١^١١١[.]

يدخللن ارى ااتم،وقاك، هودا، كان من إلا الحنة يدخل لن البهوبمت قالت ®والمنى؛ 
منوأمنا قوله، مريق كل إلى يرد الميامع بأن ثقة القولي  CJUفلف، نصارى، كان من إلا الحنة 

ا.امأاحبهأ)ر منبم،ا واحد كل وتضليل اا٠ريقتي بيت التعالي هن علم لما الإلباس 

بملمس{.رلأ الأيأ؛ ئصل< لكتن  ljUأي )١( 
.٦٤ص الممال،؛-١، )٢( 
حا،صلأيا.الكشاف )٢( 

٣١٦



ميصأأوعنأكان ؤمن منكرالسثرلرصه نهير رنن سبح1ته؛ قؤبه عتد ؤيقؤل 
العل*؛و\ك/ر\فلأرِرئكؤ\ ميل اليسروِلآ أكمِ  ٥٧١أيامراحررذ س سنر_At؛ 

؛.١٨٥لاJبترة خنأووزآ ؛عر،٥١١و؛ةةر؟ا 
ااقخأ_أءكيفية من طم ما طة رو1تكبراراإ اكدة، الأمربمواعاة علة رولتكلوا؛ فقوله 

اللممن توع ؤبمدا واكيمبر■ الترخيص علة تشكلين( )ولعلكم اكْلر< عهدة من والخليج 
ا.البيازر علياء من الحدث القاب إلا تبينه إلى يهتدي يكاد لا السلك لْليف 

شينأ،العني هن ذلك ينال أن يؤن اللغئل حمال وجدت اللفخلية الحسنات إلى جنت قادا 
[<١٢لاارٌم شؤمرألساعه{ زويومِ تعالى• توله مثل للجناس أمظة تبل من معنا مر ولتي 
عنهزينهؤن سيحانهت وقوله [ ٤٣لاانقJ يزهب مسا؛ؤميه ؤدلك١د قوله ومثل 

٣١]عنه، ؤناؤن  القرآنبأن هنا نوكده أن نود والذي النظم، مع منسجم وكله [' ٢٦ ٠٥٧١
علىللدلالة دقة من قيه يتوخى ما مع الاختيار هذا أن إلا الأياْل باختيار عنايته مع الميم 

ذلككان إذا وزنأ الأكائل قي والتنميق السسيق لحانب يقيم لا فإنه المعنى، قي الوضوعيرقة 
ااُيمة.الايات بكثيرمن لذلك نمثل أن ليمكن العني' حساب على 

هيمزإبرا ناءوكمِ، تجيون رساءكزي.زووذ<لآحون سبحانه؛ قوله في النخلر انعم 
يعانكم،وسحيون تل لم القرآن ولكن ااينات< لفقل الأبناء، لفئل مع التجم أن تعلم وأنت ٦[' 

والقرآنالمعنى، هدا لفات البنات ذم أنه ولو القرآن، إليه قمل معنى ء النسل افْل في لأن 
عليهنسيبقين بل الأبناء، مع ذلكر تعلؤن كما الوليدان البنأت تت،لوا لن فرعين أل أن يقصد 
الكثيرللنفس لأيلأم وا لاهانة وا الإذلأل من هذا في أن شك ولا ء' ا سمديص-رن يكبحن حتى 
الممر

أنتعاذربيرِد1ش ران علِسِلإهرضادق ران سبحانه: قوله إلى واستمع 
والتسقالناسي، هو لأنه الغغؤر تؤل أن الذهن إلى والتيادر [، ١١٨رالمائدة المزاِلكيرآ 

ستحللأنها ذلك اللفقلية، الناسبة لهذه بالا يلق لم القرآن ولكن [' ٣٠١تغفر رإن نوله مع 
تغفرؤإن قوله *فإن السيوْلي: قال ااعاصاي، يغفر لن أنه وهو الميمة، الأية هن الراد بالمعنى 

ابنقرأ وبها ابي ممحف عن ئتلت وكذا الرحيم( رالعفؤر الفاصلة تمجن أن يقتضى لهم 

را(ااكشافج\,صهأآ.
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Iحكه طيه يرد أحد فوقه لمس من إلا المذاب استحق لن يفغر لا انه حكمته في وذكر شتبوذ• 
طىالحكمة وجه يحفى وتد هحله< في اكيء يضع هوالأي والحكيم الماف' أي نهوالمزين 

|اومدقي فكان كذاك< ولمس ءذء-ا خارج أنه فيتوهم الأفعال بعض الضعفاءفي بعمى 
فيلأحد علم؛، معرض فلا المذاب استحقاقهم مع لهم تغفر إن أي حسن< احتراس بالحكيم 

نمافعاته.را(.والحكمة ذك. 

ولم[' ١٧لدوسف ْاادذ؛نآ ولوكا ثا يعؤمن انت، زويا سبحانه؛ قوله إلى واستمع 
القرآنآئر ولذا مم،دق كلمة في يؤجد لا ما مؤمن كلمة في لأن ذلك بمميدق[■ أئن روما يقل 

اِثالتيزآأحسن ع-لآةزرين زآءوعؤن سبحانه: قوله النئلرفي ؤأنعم العني• جانب 
رئدعؤن(— فان ااحااق؛زا[ أحسن روثدعؤن يقل لم لم بعممهم اءل وضأ[< ١٢٠رالصافات 

معالقرآن ولكن ااافئلأ حيث هن تناسب، فيهما - بمعنى)تتركىن( ى)مممن( )تعبيؤن( بمعنى 
كاناؤإن ورتذرارت(< رند>ءس( ندتأ هناك لأن ذلك عناية< يعره ولم ااتناسب< هذا أهمل ذلك 
الشيءجانب في تعال إنما ردع( -؛ ٥١٥الترك وهو واحد> معناهما الناس يخلن كما القااهر في 

وماريل؛، ودعك رما مؤيءساذا وتد السافر، ضديع من مأحؤة شان الأسان حياة في له الذي 
اللحممن سلمة يبمي الؤذرة ؤبمنه به يمتنى لا الذي الشيء بجانب فتنال رذي( ؛ ٠١٤أما قلى(' 
إنمامقيدا< كان إذا الكتاب( هذا ورذر صديهل؛،( رذر تقؤل لا ولذا للأكل، تم،لح لا لأنها تْلرح 
هذارذر و سوي( غير لأنه فلأنأ رذر وةق>ل الأن( الكتاب هذا ردع و الأن( م،ديقل، ردع تقؤل 

^-؛٥١اختيار في الممر تدرك هنا يبمن ردع(' تقؤل أن يجقذ ولا ال*-اكلارتت>(' كثير لأنه ااكتاب 
حقمميحانه يقديوه ولم وقارا' لله يرجوا لم لأنهم رتدعؤن(، طى رتذرادن( اختيار القرآنية؛ 

قدره.

أنولو [، ٣٠لالماقة حعيمِآ ها لنيار،ا ئد زدلسرآ سبحانه: قوله مع قف وأخيرا 
عدلالقران ولكن حميم( من إلا شراب رولأ لقال المنى حسعاب على اللفئل تنميق بمصي القرآن 

غسلن{.اليرمرهاهاحسرولاطارالأس لد )فلص فقال كله ذالث، عن 

بهنرالأنمجام وهو ااث>، ذكرته الذي هذا عن تخرج لا الكؤيم القرآن فبدائع وبمد' 
لممروتلك، الأافاaل، هذه من اترادة والماني له، اختيرت التي والألفاثل عنه، التحدث الوضوع 

البيان.وحكمة الجمال آية الحق 

را(اسمنيْب.



سدءضاسثاٌن،
اا1ه_L_ الاه رممهمل سيدنا سياحة مع ^^١ فهومسجم الطهرة الميتة في المديع أما 

عجبلا شيء' م في التلكف يكره وكان التشدض على نعى ، ٠^٠۶يبمو محبميم' علمه 
البادئس6 مع متسجما — إدن ~ الشريف كلامه في المييع اسلوب من جاء ما يض؛ أن 

فيرنة من إلمه تشير ما وتدرك أمامها لتقف أمثلة بدكر وسكتفي ممعنوع عير مْلموعا 
تشتلتذكرها التي ااشردة والأمعة السمع، في راحة من تحدثه وما الوضع، في ودقة الملمع' 

وصهحةوسجع وجناس ومشاكة ومقابلة طباق من واللغظيآ العنؤيآ الحسنات من كثير على 
ينفسك*سسحرج^ أن سا ذلك وغر 

أطتت،وما أسيرت وما أخرت< وما قدمت ما ر اغفر •اللهم وسلم• علبه الله صلى يتؤل ١" 
ا.أن،ت«ر إلا إله لا الوخر ؤأنت القدم أتت مني' به أعلم أتت يبما أسرقت، وما 

كربنا حمده! لن الاه أسمع اركيع: هن رأسه رقع إذا وسلم عليه الله صلى ينيل وكان ٢" 
أهلبعد' سيء من شئت ما وملء بينهما ما وملء الأرض وملء السماوات ملء الحمد، 

ولامتعت، ئا معملي ولا أعهلمت،، ل؛ مانع لا عبد، لك، وكئا العيد قال ما أحي العناءوالجد، 
ا.ا1حدٌر منك الحد ذ! ينفع 

عندوتتلؤن النزع، عند لعهمعن »ائكم علهم؛ الله رضي الأذم،ار وسلم عليه الله صلى وتال ٣" 
ااءلمع«.

كتابقي اليؤم عئليم لهرقل اوقوله ااتيامة«١ يوم ئللمات »الئ1ام وسلم؛ عليه الله صلى وقال ٤" 
مرت؛ن،أجرك الله يوتلثا واسلم سلم، أسلم يعد ءأما فيهت جاء له وسلم عليه الله صلى بعثه 
ا.الأرسيتي«ر ائم علي فان توليتر يإن 

المحيفي هوجالس بينما وسلم عليه الله معلى الله يل رعأن اللبثي واند أبي عن ~ ٥ 
وذهبوسلم عليه الله معلى الله رسؤل إلى اثنان قاتبل نفر، ثلاثة أنيل إذ معه، والناس 

فيفرجة فرأى أحدهما فأما وسلم عليه الله صلى الله رسرل على فوتغا تال• واحد 
اللهرسيل فرغ فلما ذاهبأ، فأدبر ااثااث وأما خلفهم فجلس الأخر وأما فيها فجلس الحلتة 

حييث( باب)١٦أخرت لبا قلعت زما اغعر يبميم علبه الد مض مل،'لض لأب اا١ءدات، كتاب يل'، )١( 
A.Xa

تحام,قي وتخفيفها انمملأة ارلكن اعتدال باب انمعلأة كتاب سدايم ىواْ )٢( 
.٢٢١٥رنم حديث روا رقم باب القيامة يؤم ظلمات الظلم باب الظالم كتاب اايخاري يراه رُآ( 
.٢٦رقم الإسلام إلى يدعوه هرقل إلى النبي كتاب باب )٢٢( رقم الجهاد كتاب سلم يداه )٤( 
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قاواهاق إر مشى أحدهم أما الئلاتآ؟ ^ 11عن أحبركم ألا تال: وسلم علمه الأه صلى 
عنه«راا.الته فأعرض فأعرض الاض وأما منه، الله قاسط فاستط الاض ؤأما الاته، 

قالتهذه ص تال امرأة وعندها عليها لحل وسلم عليه الاه صلى النبي أن عاتشة وعن ٦" 
وكان٠ تعلوا حتى الله يمل لا فوالنه تهليتؤت بما علمكم *آمه قال: مملاتها من تدكر فلاة، 
مداحيه«رجعلمه داوم ما إليه اكين أحب 

ااثهاارّأا*سالمها واسلم لها الله عير وعفار الله عميت »عم،يأن وسلم: عليه الله صلى ؤبمال ٧" 
أونابليت، لمست او نائيين ما إلا مالك من لك ءلمس ؤسلم: علمه الأه ميلي وتال ٨— 

ذاممعيو0«رلا.ميدقت 

سمممه(رهإ,لا ينا اويتحل يعنيه لا سا يظم كان »لعله وسلمت علمه الله صلى قال ٩' 
أبا»اعام له: عبدا يضرب المدري مسعؤه أيا رأى وقد ومملم علمه الله صلى وتال ~ ا٠ 

هذا*را"إءعلى ْدك أقدرعلمك لله والله مسممه، 
أخبارمن لا أن وتعاقدن فتعاهدن امرأة، عشرة احدى حلس نالت: عائشة عن — ١١ 

ولانيرتقى سنهل لا حبل' رض على عث، حمل لحم يوحى الأولى؛ قالت شينا أيراجهن 
أذكرادكره إن أدره، لا أن أحاف إني حبره، أبث لا نؤجي الثانية: نالت ذسذل، J_؛^ 
الرابعة:نالت اعلذ، أسكن ؤإن اْللذ ائْؤ إن العسس، نوجي اادال؛ة: قاك وبحره، عحره 
مهد'لحل إن يوجي الحامسة: قاك سامة، ولا محاقه ولا م، حرولا لا تهامة كيل نوحي 

|شدا،شرب محإن لف' أكل إن نوحي المادسة: قاك عهد، عما سأل ولا أسد، ضج محإن 
أوعياياءغياياء، نرحي المائعة: قاك البث، لمعلم الكف يولج ولا التف، اضطجع ؤإن 

أرئبمس الس يؤجي اكامنة: قالت لك، كلأ جمع أو فإك أو ء، يا له ء يا كل ء، ْلماقا 
قريب1ار.اد، عخلمم التحاد، ْلويل العماد، رفيع يوجي ااتاسءة؛ قالت نوتب، ريح والريح 
كثيراتإيل له دلك، من حير مالك مالل؛،، وما مالك ؤرحي الخاسرة: قالت الئاد، من البيت 

الح—اديهنالت هوالك، أنهن ابمن الرهر' صّوت سمعن ؤإدا المسارح، قليلات البارك، 

رنمهبها فجلس اكلتآ قي هدجة رأى محبمى الجلص به بمتهي حيث تعد ص باب رنم)٣( الطم كتاب البخاري يواء را( 
.٦٦رقم سوث ردا 

. ٤٣حدث ا ر١٣رقم أيؤبمه الد إلى الدين أحب باب رآآ( رنم الأسان كتاب 1ايحاري ؤوا• رأ( 
٢٠ ١٣رقم حديث وأشجعاأ وحأايتة أسلموثلقاروعرتيآ ردكر باب الناهب كتاب — البخاري أحرجه ر٣ا 
• ٩٦١رنم حيث )٢( رقم يرسف سءاكسني عليهم اجعلها النبي يعاء الأستستاءباب كتاب ئدا* ر،ا 

الترمذيتال  ٢٣١١^الهيث رنم ١^  ١١الباب رقم يعنيه لا سا تءلم فيعن جاء ما باب الرهد كتاب الترمذي يدا* ؛ ٥١
صب.حدث 

أبيقؤل الحدث ؤبمتعة ، ١٢٣٠ص اأ ^٢١٥١١١رقم؛حدث ~ الساسن مستل — مستله في أحقد الإمام أحرحه ؛ ٦١
أبدأ■•أشرب لا أن ءفحلغت مسعؤه؛ 
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سخرسممدىمن يبملأ اذثي' طبمأ من أناس ، j^jLأبو>ا نمذدِعٍ' أبو نلجئ عبرة؛ 
لأسصهيل أمل في قجطني عئيمة أهل قى يجئني نقسي' إلي مبجحئ يبجحني 

|منما ندع أبي مأذذتح".ام واشرب ئاسبح، ؤأرقد امبح" ملأ أتؤل مضيه وْدق، 
كنسنلمفجعه ترع، أبي ابن ذوعرمْ-ا أبي ايى فساع' ويبنها رداخ أبيذدءءضد،ا 

أمها،يبملوع طوع'أبلها ندع، أبى بتت فما ندع أبي يتح، الحقوة، ذراع لسبعه سقبة 
ولاتيسأ، حدأدنا تبث لا نرع أبى جارية فما ندع أبى جالية جادتها' ىءيْل وملءكعائها 

سخخىوالاوطاب أبويرع خرج مااح،ت ٠ ععسسما ييتنا يملأ ولا تتتييا' ميأرتوا تئقث 
ونكحها،برماتت؛ي،حميرها من؛مت، ^؛١^ كالمهدين، لها ولدان معها امرأة 

ممن متا، عرنعمأ وأراح حْايا ؤأخذ سؤيا ركي، رجلا يعده فغكمت، 
بلغما اعطاتيه شيء كل فلوجممت، قالته: أهلك،، ندعروميلي أم كلي ومال؛ نلجأ رائحة 
ندع"أبي آبآ اصغر 

ا.نرعرا ندعرلأم كأبي لك *كنته وسلم■ عليه الله صلى الله يسيل تال عاتشة نالت، 
ا،اكبرا توام،يها في مقود كل 

. ٤٨١١٢رقم سث ( )٢١٨الأهل مع العاشرة صن باب ).٧( التكاح محاب _ l_lاترب )١( 
بيوتهمإر اكاس ينهه V رقستلا الهرال شيبي )غث( ذك على وتواقن يصيتن أن أنهمهن على أختن تعاتيزت 

حدثواظهر اشيع رأبث( تجرف حلته قي شرس باثقه شامخ ذك يبمومع ؤيغله* خيره هآ بهيا ؤبمي لءزالهّ 
ؤأسرارهالظاهرة عيؤيه ؤبجر،( رعجرء ء6 استبقا استليع ملأ وكتو0 كلوله أتركه لا انره( رلأ فيه خير لا الأي الضبما 

اأرريءالحال ااسوو أوظاهرء 
صالناس عي ما ء( يا له ٠ يا رلك، به تسضتع ولا عليها هجو اسنله عنها فيرتفع صيرها ءلى الجماع ءتد 

كلأرجعع بينك من جزء 1ى مي جرحك رفلك( رأسك في جرحك رشجك( الرص ء والدا فيه محبمجتعع كيه سجوه اكيكب 
أيأرتب( مص رالص يه أصاب إذا ما ببالي لا فيه وشديد الضرب كثير أنه لتعني والجرح الشج بيا جعع أي ك( 

طيبتين هو أرتب( رييح واللعا يالنسم؟ تحس فانك ظهره على يدك يشعن إدا الأرنب كص الجانب، ولي الخلق حسن 
البيتع1يبم يرفع الذي العمؤه عو الساد( ررقيع للمليب استعماله وكثر٠ لنظافته العيق، راتحة طيب أنه ضني؛ الراتهة 

الرفعة.عن كناية ؤبمو به، ؤيدعم 
رتهامة(به فانتفع نوج دان ولا غيره، ناموج سللتة لا معلقه: ابقى ر*ءلق( الدموم ايلؤثإل أو الخلق الميء رالعشنق( 

حرفبه لمس مستدل تهامة ٣،، ءيش< ولية راحة قيه بل ادى فيه لمس أنه مثل مكة، الراد أو الييح ركؤه يبمو التهم هن 
=يتنبه ملأ النؤم كثير أنه نعتي ااو؛وب، شديد حيوان وهو كالمهل رفهي( ملل رسامة( برد رتر( فارس، برد ولا مفرط 
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حبهشدة ص حع1ءها إر يادر أى اممهد وشب عليها يثب إنه نعتي* ونيل ١^٠٠* معايب من إصلاحه يلرمها ما إلى =
مالهيتققد لا رعهدا الشجاعه مي كالأسد كان الناس بيي معار إن| إنه نعتي رأسدا رآها إدا عنها |صبر لا مهر لها« 

بها^٠ ٠٣٤؛ولا حالها عن سأل ولا صموة، أشد الناس ؤبموبعث ؤحشية، معاملة يعاملها أته الراد ؤبميل لكرمه، وغيره 
بشهرالتف( الإناء مي ما اسيسعى —«ا راشتة شيتآ ييتي لا بحيد الهليام مهتوف مي التخلمل مع الأكل من أكثر رلف( 

المؤنرااياثا حالها وسوء حرنها ليعلم إليها يده يمد لا أي ييحل* يولج الكف( يراج رلأ يماشرها ملأ عنها وتنحى 
رْلياماءاالصعق ؤبمو العي من ااساء اتيان ستطيع لا رعياياء( لممالخه سلكه السلك يهتدي لا رغياياءا السديد 
بملبقوقيل' الأس عليه تْلبق أحمق 

اكاروهومن يومئ ما  ٥٠٣٤١أي الرماد( رعقليم قامته طؤل عن وهوكناية السبق، حماتل النحاد( رطييل والشرف 
منهيترب ملأ ومتحدثهم، العوم مجلس النائي لأن والسؤهد، الكرم عن كناية هو رالناد( الضيوف وكثرة الكرم عن كناية 

منعنده دلك( من حير رمالك يملك ما أعظم ما أي مالك( ؤبما رمالك ضرص لأنه كذلك، كان من إلإ 
يتركهالا السارح( رقليلأت حليبها وي،|،قى لتحلب كثيرا تبرك البارك( ركشرات ذكرئن ما كل من هوحير ما الصفات 

رهوالك(الشيقان مجيء عتل يضرب اللي الدف الرهر( رصؤبمت |اضيواوا مستعدا يبقى حتى قليلا' إلا للرعي تسرح 
ؤأصبحتهدا اعتادت ند فالإبل الإبل، لهم يذبح ثم بالضيوف طربا الدف يضرب يدلك: عادته حرت ند لأنه .ييوحات، 

شحما،بدني ؤبملأ سمنتي عضدي( شحم رملا ولولو لهب من به ملأهما يما حركهما انتى( حلى راناس به تشعر 
غنيمة(رأهل عندي عئلمت تضمي( إلمأ رتبححت وترحني عئلمني ربجحني( البدن، سمن دليل العصيين ؤبمعمن اكرامه، 

حبلأممحاب أي الإبل ممؤه راطبمل( عيش وضيق مشمة ربسق( حيل ولا إبل أممحاب وليسوا ملطة، أعنام آممحاب 
منبه يخلط ما ينيل رمئق( البقرة ؤبمي المب مت، ليخرج الشيع يييص ردائس( والشرف الم-عة وليل ورحوي،هعا ؤإبل 
ئستْلرقه)أرقدشله بل يقبحه' ولا تولي يرد لا رأتبح( النعم ْن دكرته ما جانب إلى نوترع أنه محبمعني وتحوه' قشر 

يعدالصؤد تحدلب أن وأريحيتك تاركا والتحليلأت اvشارات من = الصبيحة حتى أنام مايصبح( 
مشقةيؤن 'ينقق ؤأن ء عنا يؤن نيرك أن علي السير من مإن تبل' من لك تلته ما استوعسع إدا ؤأظتك أنتك، تختلب أن 

سمؤنكيف وتدرك الشعراء، أJاتك مي التعدية والصٌر الأحاسببس 
شيءعلي تبملعه ولا سمديي من أتقلل لا أي؛ رفايقتح( والعمل القلية يكقيبها حلم دان ألها وتعني التهار' أيل هي و= 

الوعاءوهو عكم حمع رعكومها( الشراب قي أرغب لا واّصبح أرضي حتى أشرب أي رمأثقتح( يواية ؤبمي أرضي' حتى 
رمضجعه(والنسة الشرة سعة وهودليل كبير واسع رمهاح( وعئليمة كبيرة ررداح( ونحوها الأمتعة فيه تجمع اللي 

غمدهمن االمسلول كالمد>يف مهنهف هو أي مشره، من الشعلؤب ^^٠ ٥١١سميه ميغير شعلية( ركمسل زمه مؤضع 
يسقتتهاجسمها لامتلأء شها تملأ أي كساتها( ر.وء أمها عن وفصلت أشهر أربعة يلغت إدا العر من الأنثى رالمقرة( 

وتلهبتمسد رتتقث( بث ممعدر رتبثيثأ( ؤبممشي تديع رتبث( وعفتها محأديها لجمالها ضرتها تغيظ حارتها( رغبظ 
وحهْبعفتها عن هوكناية ونيل: ابليؤر كأعشاش البيت قي مقرنة ااسامة تترك لا رتعشبشأ( ؤرادنا طعامنا رميرتنا( 

يلبالخيانة، تملؤها لا أي الغش من رتعشسأ( ؤواية وفي الرنا من ؤأملنالها باخدالها وسحا البيت تملأ لا لهي قرحها 
قيركالمهدين( الزبد لاستخراج تحرك رتمتص( اللبن وهووعاء وطب جمع راسلاب( فيه هى قيما للتصح ملازمة هي 

نامتإذا بحيث طؤل' ضع فيهما والأستدارة الرأس، حيث من نتعت لرما كا حسنعت صغيرين ئديعت ريرمانتهت( الوئؤب 
بلافيه يمضي أي سيره في ستشري جيدأ رميا( سحبأ وقيل؛ شر؛ف-أ رسئيأ( الئدان يحلص حيث يسلها من قربا 

وهوالإراحة، من راراح( الرماح منه تحلب البحلين' بنواحي و٠ءsموضع الحط إلى منسؤيا رحطيا( اتتطاع ولا متٌر 
'٣،ريوجأ( بانيه شيء، كل ْن راتحة(  ١٠١٤رمن كثيرأ رميأ( إبلاوئحؤبما رئعمأ( النوال يعد البيت م>بمع إلى الأتيان 

ماأي؛ مبالغة وهو يملؤها لا ندع( أبي آنية أصغر يلغ رما الْلعام من عليهم ؤأوسعي صليهم أهلك( رميمحي صنفا أو 
• ١٩٨٨مؤر ٠ ج-ه اليغا دبب مم،هلنى - ئ شرح البحارى زمعحيح ندع أبي إكرام من شبمأ بمالي لا به أكرمني ما 
صّا*ّآ.سيق ( ٢١

٣٢٢



فينية I_1Iاكيقر عن شبيأ ك أكتب أن اادي-اتيآ اك4همر عن الحديث أثناء في 
ءلاشعرا ما علي الحيؤر في من ا1كديرين لأن ذك العامير، اكعر 

صؤدالحديث اكعر وفي كنلك< البديع ع أتوا ص وكثير وكناية' واستعارة تشبيه من الملكدميرا< 
وقليلبالنقل وسا'كتغي المستار، عليها ؤسدل تهعل أن اف الإنمممن لمس راتعة حية 

كانتتشبيها وجمالها الحيٌرة وضوح وستجد باارقة< شعرهم شيم وكيف برقق موضوعاتهم 
تصيف،أو يؤن البديع من أنواعا ستجد كما كناية، أم استعارة أم الحيقرة ظك 

أسواتسعراءاأولأأ 

ا'الشعراءر أمير قؤل إر استمع 

الخواط—زعلى الأم—ان عوضوا 

ىأبييحدو' ي ننوفثت 
وىوأا_ن__سأن1_ك لإب ت-ب—ا 

ىعتسائنك صت-ي ارإن 
•كاكأا ثغرها ي

I و!   Iا^^ر ها
Lull  ني1خاطأن إلا

رطائت وأناكمنيذ ذى ه

رواطاكا هل_-_وب ااتاب

الحواهربأطم واص' 

ائزالحي نا وهابن أوم
رساتل الأيآت سشهتكي 

زائحاذلأوت—يوح م

ا؟أمهن ما, لمتنها ي

ينع نسلا < ا سعرها ي
يوغتام حثا< دهقي—ا 

ااك__ائ__رد نا ياى حشت نطعند قب ذنأي وب
ألمتاسهذا أقاواك وأؤلما مختلفة، حلابة معؤرا نتحد الأبيات هذه أمام ؤبمغت ؤإدا 

مياغهجناس ولكنه يراستعرخواا، رعرصواا في الناقص والمناس الخواطر، كلمدي في التأم 
غيرهعن متغملأ يوحد أن الخناس لهذا لمس الشأن ولكن أحاسيسهومشاعره• من اكاعر 

التقمييهيةالمؤر إلى اتثلر ثم بالرماح، أالهئرة السود عن عبر كف فانثلر اليديعة، المعؤر من 
وفيادتكإ، رصfقوله في البديعة الاستعارة إلى وانْلر طاترإ، وأنت الغصٌن قوله)هذي في 

آ/؛آا.ر؟(ويران< 
الأنمؤه•عنه كناية هنا ايدرمحبمي إذا ارمح ينالخمتر الهتزات، ارماحوالخواْلر؛ المسر؛ )٢( 

٣٢٣









ادينار _ نأسى أم تشجى ا نواديناه اشبح أأطلنانح يا 
حواشينامي حاك جناحك مصت دأ يأن غير علينا تقميإ اذا م

نائبناغير وظلا ~ الخريب ا أخ~ امرنا سغير ايكأ المئ نا رمى 
سكبناالب—؛ي عليك وسل أ> سهمكا المراق ا ريشر أكيي: رميه كل 

انلاتبي عاجن1ح__تي اص  دعرسم ثبرح م لاكؤى دعا إذا 
امرقنع ااءإلابن يا الجنس يك فإن 

رئلمولا ا< تحنانا^٠ مأن تم ل
نمنإل__ى اسافأ نإ منمن نحر 

 Iمهتْلليين حثنى امسعك عالأ س

االصايينن يصمب المائإذ 
اا؛اوأئنينولأشجار|رم ادّكولأ 

االواسناد ترتل الأيحب وت

ا؟داؤينالما ب1انهلسر اروح_ك ممن 

ا^٧١ ٤٠الإسلام( رحلاقة سيئته من وا1ثانية 
٢الأت م المعيق بودعيه واح نرجع العرس ي أغانعادت 

ثومه_اف اارقلمل مي ئنت 

ضاحكرة هنحربعبمن شيعت 
ابرومنآون، مطيي صحت 

٢اإ الإصبء تبلد عنت ودين
اْياتإ يسكرة آ< ناحيكل مي 

حؤنوا لث1< اامم

اكازلازا1دهم عوادي عوادينا: به، ااواوع شيمي عباد ابن كان اشبيلما بظاعر راد به اكجر،أدمي من توع ااطأحت را( 
•ممعاب ؤبمي I بتا 

علمه؛^i_*ألمق المهم راش ص ثميش؛ )٢( 
تنكرا.لإكارا: )٣( 

اجناس.ر؛(اناتءق: 
ائستقيم.اامنياانمس ر0آ 
الأطباء.الأساة: )٦( 
المداق.الأطباء اكلص: )٧( 

ضالخااي اللكز م ض برد ما والرجع؛ قعرونحو،' ض ب ُيتغنى به يترنم ما رمي أغنية؛ جمع الأناني؛ )١( 
•وجؤهء فيه طن الأي الشيء موضع وهو جمع وافالم صوته' رفع إدا الأسان 

وانارع.اشراته الاصياح: تبلج ( ١٠)
•الدمع تحلب مي ونيل تتيص أن تبل الدمعة والعبرة: السليل. الجزع ال٠لعت ( ١١)
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امماعوأبوسلس،

رفاقربإ قميائده وص دمه، واتتحبها فمه فناحها فلسْلي اة مأسوعاش وأبوسلمى 
اص:

المثريا أعيانالاكر اق رفا ي
أمح؛س_اّاضرفن

أح—رمه—اى باللثلوكئبن—ا 
اا1ددخ تاريالحرف ححل ْدد 

ْاء ا ا هده 

اوط—ان—٠—اي نالأحرار بكت 

ىنعلي ومحيي' أهلشردوا 
ابه—ااريى علالأرض ثاحت 

ث—ائ——رااككرحوا اي رفي—ا 

ىإلدنر المدى القز حاربوا 
ادسماراسواذ ااءسدصؤإدا 

،ارهااستعممن اادنيأا ر|رارا .ح

اوبطاحديوبا ا_اه: _ودويئ

اوساحن مياديؤائثحشاها: 

ااحرفىساحسالهب ا ؤنسجن

ا1ْواحوبااهلل_م الع1_د، حلم 
امراحقلم1طتي إلا ت عرن

ااحايستبا حمانثبكي لا كيد 
الاح-كبة اادشبح درب لث ك

االتحاحأرصي من يسمع من اين 
ااصبلاحالاكر حرية ي فإن 
وصلاحاطهرا الكس برف أن 

واحتراحاجهمرا الأرص يم—محن 

كفاحاأن؛قضي ان الإتسشرف 

أيسلازاقكب اسراتبيان صؤحات حامسآا^،^٥ 
ااكناد1تمن وفيها 1ووثمانية* اكلأفة عاى الدنيا أطبتح أن يوم أمته محيرا قاتلا 

بعديمال؛ومن تبل من الأمر ولته كان' ما كان ولكن القوم' به يناير أن حريا كان ما البديعه 
همناهلثام بالؤحت احيهلبعمسر ه لحقلالحرم فرك لا وملني سا 

يةلكيم تنتسيلا سا يقخلوكن 

وبممعقيل الأتراك على وكيد 

هحدثم تير الأمقديم تذكر 

هفاناك أخي الجل cJUإذا 

باطلحهق الحه يشبلكلام ولا 

هلثحيائبي الأمتكيد ولكن 

هلثأوائه نمتد قأحير ل فك

هغائلتو هذي الالأمر غالك لقد 

٣٣٠



همنازله علميعشى أن اف علمن ة لوسيالأدح_اد بغير ت فلم|

أيهو همن ز العكي٠—ا ال ينة لمقللأل المهغير ا ملؤليس 

نسائيهمن ا عندنولكن ان هلا عيرنحطب عبرة ا يقدنم ولول

وامط—هفالمبح الليل ال اثلما ومهع،م أغشهلا ي أننقومي م سيعل

أبياتخلال ص البيانية المس ص شبنا نزيدك أن الهااف< أحر قي الناسب هن ونرى 
حراحاتناوتتحسس واقعنا تلامس — الكؤيم أيها — ك احترناها أاقمأاود بعض من 

بيانيةص-وو من فيها ما •ييؤق وأن أنرها< نفسك في توتي أن وآمالنا' آلامنا وتذكر 
•الكتاب هذا غمار حضت أن يعي• ينضمك 

فتحبس الضم سح في ئ«ام ا'بتي صدة اولأ، 

٢ااسيف،أمد.قأنباءمنااك-د،ر 
اكنحأنفثفيوي اك1فايؤلأ،عمسخي 
ةلامعاح الأرمشهب فى م والعل

اومالمج—وم أبذ أم ااىد,ايه أين 
بهيحيط أن تعالى الئتؤم مئح 

لهاء المعواب ايئميح ح فن
 Cاشنق_ذعاموي-ة ة وفننز ي

صٌدفي الإسلأ،؛ بني جئ أبقيت 
ميثبممعنص—حمالما< ئد,بير 

انه،.مها رجيهبالله ك بى رم

يىتي1دي!أرمنرئتف

واللعبالجد يي بالحد ه ل. حفى 

يت——ب،والك التنلأء حمييهن 
الشهسبالمبمة فى لا الحمسين بن ي

كدسومن ا فيهزخرفا من صاغوه 

الحطبثمن أونعر لسعر I من م ثقل
اقشبأئوابهسا في الأونض وتبين 
الحل-سة ولمعحملا أالن_ى منك 

سصيني السرك ودار والشربة 
مرنغ—الله ي فرثيب مف 

بمبلم الله ر غببك ولودمى 

العرسالحري اب ؤرخنلكؤى I كأ،س 

واكب•اكي تضج ونت ؤإنعا امحبمت' مدا ني تنتح لا ءسدآ أن 1اكتب غي رأينا نالوا: تع• االنجس، كان رت( 
الحية'أخت المتمم إلى الخبر يبمل فلما روامعتمعا،( دمرمت< رزبملرأ( غي عليها اس^ى امرأ، كانت. )٢( 

الأ٠ضد•اد.في لبدؤأحد وتال• لد والغضب 
٣٣١



اكسمن جسر على إلأ او ئئا ثرمملم الكرى بصرت 

ءالأندلس!)ت في اثيتاءامتدى آبي هصيدة ثاتيأ! 
انئئمنمم ما إذا شيء لكلآ 

ينلسايديه—I كم—ا ؤر الأممي 
احدى علبمي لا دار الد6 وه

س-ابع_انكر أ حئمر ا1دهيمي 

رِ|نحاإثنئساباكن
انيسمهوان سلوادث وبلح

لهء ندا لا ر أمرة الجزيدمى 

ماريراتالإسلام مي العيي اصابها 

مريةان شما بلسية اسأل ف

مكموم' الئدار ئوْلبه دأبن 
رهنمن ئحليه ثبما حممن يآبن 

مع—االم—لأي ان كن!ركثواعد 

ف|وسمن الميمياء الحتبمية سكي 

ةحالمالإسلام من ديار على 

إساناكيش بطيب ير لأ ن

نن,ننتنّناتتابمنو<
انسا لهال حى عليديم ولا 

اوحرمياذر مشرميات ت ثبإدا 

رانيأحرات مسان لزمول

سلوانبالإسلام حل سا ملوما 

ا_داىر أو_ذارىيلسه حلت حئى 
انحبن ريأم قاطبة ؤأبن 

انثنة ئا فينسما ش من 

 I—اوم—ائأ مي—ا۵ى ١^—ذب ونهره
انأركي ثبم لإذا اء المععسى 

ت__انرمالإل—ف لفراق بكى كا 
عم^_^رانبافير ولها مقرن I مد 

متداؤلآ.يؤل: )١( 
أرماح،بهأ أراد راكوصان: تصيب ألا رنيوها: المعيؤاف، والشوئيات: اكيوع• المابغة: )٢؛ 
جبمحن.سملأن: أحد )٣( 
هامتطءا.الإسلام في رأصابها يوايآ ؤم )٤( 
تزرها.الشام حمص أهل ص ااداتح؛ي م بذلك سميت اشدأأيأن« اسم حمص: ر٠ا 
الإسلام.اس: اسفيآ )٦( 

٢٢٢





وفيكايذ، السلنام،يب ا بكت

ممأئومدا < —ا مأئمه سلو و__م 
ائثضتؤبمممرعك مميرعها بين ها 

وثحيرمتة< اائ_ىواذةيوت حل
مي——jjIاالمت1بك يأو__وا لا ر والد،و

ينيل؛ثم 

وائل—ك ي كل ادرذ_ة! را صب
موحدعنبك ا نمالأزان، حنت 

احامعؤرا نكن ساجد عح وخب

أموانثالمتلأة حرم ني يدرحن 
ننومض بي، اكاتحبؤر وعيت 

كما، ا عرتهء فصما على نبست 
أشهرحمسة ؛غ ا1ثاريه دمني 

طمسيلواإوبساء ار، عسف الممي

ابةصحوفيه هئاك، والجوع 

ااإ -سبالمنمن-^راعوعي
اوم^موار ^^، قأاعلنك د المين! ليسموا 

الأيامهكره ئحب ا فيم
؛٣٢>مماكتوحكآشما 

كعنبذم_ا عقلي م—إذا 

؛٠٢١الأا__ك ى يتقأ. يذم
ائ—ع—1^ الص1ان ااح،نع ولأ سعى> 

نالأ'رامو؛د' الآ1ّه نليتنشي 
؛٨٢الإنار.كامم ببض 

Vlجئدل الخلابق حفر  Vjj ا
راإالأهاستنلاصا عا_ى نبشت 

أبمااطاوئوك,ضننر;
والأل-دإبج—؛؟*اخلا. والم4ل 

لصامرااد الجهم قوا يجوعلولم 

المعدوانم،ممدامت اسم. المراع؛ راآ 
الأتدوس•ماتم أي مانعها؛ طو !م ؛ ٢١
سبيأ.ولا دسر يأتوا:لا V ؛ ٤١اتتصت. وتصرسى: مشت. خلت: ؛ ٢١
ميرا.أصبؤى آي ألرنة؛ معيرا ؛ ٥١

الاسبيب.انمع مطوات هي والجمع؛ ولد. للأ له ضك V واحد أاد أن بعتقي ص واضعي: سكنواتسلع• نقت: )١( 
الأبيض.اممض إليها. الداميان النسا، والأرام: الساجد. إلى الذامبس الرجال هم والأسد سكتت. خبت: )٧( 
ومواوا1ءآوالدعا،.التضت.. ص قانتآ. جمع والقوانت: التقدم. اليبمت فى لائرام والصبر يسين، بيرجن: رع( 
البني.ءل؛ه يبنى *ا وارجام؛ الحجارة. والجندلث كسر،تفرقا، أي يرجام(: جندل ؤرفض ؤبمعبت. اشمحلت علت: )٩( 

للدلو.الخشبآ يوقه وتعرض 

الثابتة,|البوة اكسماء; العزة ؛ ١٠١
ألرنة.حمار مدة هي أثعمر؛ ؛حميمة ١  ١١

٠امحيا سم، مسلط: رااJداء مستمر، التتأل أن والراد تيابه، من الأسان بمجرد كا غمده من مجرد أي عار؛ المعف ا ١٢١
وااهم.جمخي. أي خءبم->؛ والميل الخارج. ض محعؤوا بيمن والقتال. القتل يكترفيه مكان كل في عادة يحدث اائ.ي 
بعض.فمحق بسيا عتراكم أي دكام؛ 
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ؤسثرىاع س|ن يعرخثك صنوا 

هاتحلفا كاوم_الحصار صاق 

مبجهنيئسهم المدى' ندمي 
مهجهاشبر أكل نيو لا 

هوبينأاحص_او مي نك بيذال ما 

هنح-يرا' مثابنواك ى حئ

اإ سو! هيه' آيس ر لحوائI عرخى عرض
1نرامُرأااني قك.وسوذ

——^وامالاله يصب ا هم

ناإمااول_كبةئنف'ا؛__1ا 

امُرْااسطني__نولأ ذ__اث آ. نثئ

سش4اوىرأاوسهأر»حوارامامبجاهامردمة« قصيدة يابعا! 
الأنلأمثدوأدها غى ئعبت ة حكايالحد ني اونالثا 

رىراف-ا^ق ١١٧^رت ح—ا مو 
مارهيصفو اكبع ا لدينا مو 
اك.!؛جمر قذ م لو 
ابلالنصوت افنن في سرى ا مو 
لوحهارلأسسل دات قى م لو 

رتاستبثيكنفن المرموك راى ا مو 
فميه]1ثادسان ئئى ولم 

سمنقالداد——ن في ئعلى م لو 

الآعلأمنوقه! ع رفئباكيل 
رحامؤب الأنلشغف من وعليه 

املأينوا الخنعياء به يشفى 
امالأصناوت ئهداه معي وطل

امرس^^-^.-الا ؤإباؤنمرسومه 

سامااسالمنلحن مجر سروغ 
امالحمحنشموحيا يوصد اللي 
الإْلالأمراماميا اءنبيمن

سه1.ؤيعم الميعة تعرض أن ا1سءا(: ربضم والمدام حرة• صع الحراتر؛ )١( 
الظك.الأجسام هي اانجوم.والأجرام: مدار اسك: )٢( 
رجاله.من رجلأ أرضك من شبر كل عي بدل أن بعد إلا يتتك لم العيد أن أي الأنلب، دم أد المحدح الهجة؛ )٣( 

العالية.الخصؤت أي انمصؤن: شم ( ٤١
سككان كما ء الأعدا سك تايت؟ بتيت الحع.ون أن الأم، يتتمس ما فعل والأسذمامت ملكك• حداك ( ٠١

فيهما تفعلي لم ؤيهدا هامدة جسا رجاك مقابر ميارت أن بعد إلا يأحدك فلم كالخصلت* أكوام القظى عتيام س ليبنهم 
الزيرلأتشي ما ولا غبن 
أنهىااسعوأ٠يآ جنؤب الباحة منطتة أسى من تؤيأ في ه'اآآام سنة ؤبد العشماؤي ممالح ين الرحمن هوعيد ( ٦١

يها.ميرسأ  Cjycjالدكضراة شهادة على منها ؤحصل سعؤه بن محمد الإمام جامعة من يراسته 

 ——^ —٢٣٥



|نلمنوتنتبمو|صنئ
^نبمونافلوفظ__ا

ة:قيبحي——ل اام،-تي يمل اولم 
داح-االحثا بي صلغ سدلم !و 

لمذك_نفيضناتجفمحل
اجيكعرانم وإى ثْلهكدا ار 

yjjj  اأظلأصءنأبي
ام—اثنسرب أظل 1دي ني ئ—ل 
سامراطئل 1ت 1يبيأبي I—ي ئل 

ممستعإساس—يي—ذذات
إذان1ذولأ المني—ى لأن سنكدوا 

اعيونسيد اه ابنا يان سن

ابنيئيي ي أبب—ا يدنك محت 
منس__انبك انخل—ل أبي لي ئل 

 Iييؤين^^لل ى

دنئاشسى اه ابئذا مك1و 

هدمعيحبس بي المنك— الأب كان 

ألنشيذ ننتنبي لا أبث—إ 

لأنها ه أمامار نحدرسنا 

—-—ثنllله——ا دلس أنىدعلس 
الإث____د—لن——I منهي رن، يجس—_ا 

الأئغ__اأئت_ام_ه م تهم—وا 

قوع ن ديالعقردع بسم 
أللأنا ا محقنهقر تميْس تمع

إداراق لا ا دمنمن وعليا 
!وثئلعرمنه——١ يهنك واامدس 

تن—اونحن حجر ه كممي 
احمنبي امتالمناه شنى وعل

لأم——_راا ب يرغلأ ■—،؛—I وا نْلئ
اوسد_سسف^ هتر صسلسس

ا1لأشنادأونمنكأق

يىرن__اة ميلالآث_—وف وع_ا-ى 
االحاحا قراشنيق فأم ؤنن

اشنلأا محلنعن —ا ويزيحن 

راقبوع اكنلن بيولحربه 
الجافئيم ي—j3^، كم اواه 
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ااتجيتاوىر ثأشاصصاتح اتقدس( 4آذن عش )قناديل قصيدة حاسا، 
تتدامعانب سحاك شجوطي ع رابوممداس واو مي فر 
وأبلت—يئبكي' حبببك ى وعل
ؤىارتإذا التياه( نرح يا تدس يا 

يونفهصب اا<ي-ل؛ مي شدا يإدا 

ياكغلالتك على الوجيه أنق 
اوكمالها جمالهؤه الوجوسم 

رمعانؤه الحلة شفعلى ا وأن

قاتماءعيك ابمدى مى وعل

رالر6بمأ حجبك حك—ان إن 
كرموشى وعلناسميك، يبابك فأنا 

مئحناصلاتك في شعرى )وي0 

التيأييبمتك قي تسجد والبيص 

ميولائائم حمراحتيك ي ق

أهلةعير والبدر، بحلاك 
يقوأشلديك، الدنيا ه بحملت 

المثريا الو٠ااحيا محبيئك ى حل
ين—للعاشسف كعبة ة الكراموهج 

أولأيالصنإ عيي العل—إ نص—و 
مشوبها حيالهوب القلى فبق

علانوْلم عرائات ألمشني

وازعنه فيك عينيفمن ثلمأ، 

عحاشة الحؤينتك ادتوأأامسر 

عييوانل شمائال، 1احيتسقي 

عذرائات ادثوالح( ا وهللاله

عشافالآثي_رة وفم 1 ا اللمْلمب 
ومت—ارعراد-ط سداكمى وعل

عوالمعامييهفائي الحيحلو١٠—ا 

ض—ارعبمؤرك ى وعلق، عاش

—عراك وج—لهكث سبح—ام تي 
نداعاليايبم—ى ا لي—الغم—ام وئبم 
ومصارعمحبمواكب ب يبمتائ

عايومبارك مب<، عايحديت 

عاممجال للخيعت وقامبى المس

،—انع۵١١وجر بخ__لأ، فه_ا صذر__ا، 

عداموهة (عوأثدفة اماق

مائعن الهيمبالملآم_ر والكين 

عهواجليال؛ ى فعلت غفرلنا 

شيالةطى بغاسطازوموحاصل نابلس قؤى من هميآ في  ٣١٩٤٣عام وك الميتاؤي أحمد 1اله عبد موصالح را؛ 
علىورفناييل المعرا،( رصدى سران مؤلفانا ُبمن امحّادمي الآدب رابملة الدنياوعضوفي الهندسة في بكااوريرس 

1لسويد,ة.هذه سه أخسنا ١^<^، مأنن 





خامة

موجزة^٥< نختم أن از|مأ ضى وأفنانها، قتونها في البلاغة مع اكلواف هدا بعد 
هدهفى أننا ونظن او،|واء، عر ولغتنا بلاغتنا تعيشهأ التي الخانقة، الأزمة لظك فيها نعرخن 
بأنوالارتياب للقمك مجالأ يدع لا بما ندرك أن امتْلعنا العربية، اليلاغة مع ااه،اوياة الرحلة 

الأسلةفي أم بعض، مع بعقمها االياحث هذه اتمعال في أم مباحثها، في سمواء البلاغة، هده 
ومؤرنتهاأصالتها في اليلأفة هذه أن ندرك أن نتليع أتؤل وحديثها، تديمها والنصوص 

الالنقادة، ايسترسلة ااوتادة،واّبائع اللوامع القرائح القرائح، تنتج< _٥١ واستعبابها 
.J،_IUب< لتكمل غريب، غربي عنصر إر تفتقر ولا الدقه، تمنها 

سميونهماليلأفة هده على يحريؤن من نحد أن اااو_، له ؤيحار القلب له يتفْلر ما ولكن 
مستهدف,كله تراقا أن رغم — مستهدفا كالبلاغة أن نظن وما - سهامهم لها ؤيصوبؤن 

عليهاضاكؤن الدين أولتك أمر فعجب تعجب دان الرماة' هدف كانح، حامية يضيفة راكنها 
هووما دعاتها من يانه متثناهر من فكم بناة، وليسوا جناة أنهم الد ليعلم بناتها' أنهم زاءهيرا 

أنالميهل هن لكان فحسب،، أعدائها هن كائن، المهام هده أن ولو نعاتها، من إلا الحقيقة في 
كذالثا.الأدعياءواكعاة من المهام هده أن الولم ولكن وقوتها' بأصالتها المهام هده للمي 

ساحت،أنها بحجة وتناسايها لهلرحها هسيوهة دعوات، والحن ا بيي نسممع ونحن را( 
قيه.نعيش الذي للعهمعر تمهلح ولا الأدبية الحياة تواكب، لا وم،اري، ؤبمرمت،، 

يونانيةأنها يزعمؤن فتارة ؤأميالتها، وأصلها ونقائها، ولادتها في يتهمها أحر وفريق )٢( 
بأنهاءايها يتقؤمحن وثالثا والعم' الخال هنث،ية أنها يدعين وتارة والدم' واللحم والأم الأب 

والكم.الكيف، فارسية 

الوهم•على يعيشؤن بل القهم' بملكين لا قهم رجالها' في يتهمها ثالث؛ وفريق )٣( 
.حميعهاالأفتراعات، لهده البلاغة في ااثالثا كتاينا حمام|نا وقد 

ليمين،ولغتنا، يلاغسا على النكراء والهجمة ء الشعوا الحملة هئ.ه أن هن على ونحن 
فالحملةالعربية، البلاغة نثمأة فى الفضل له كان والذي العربية' كتاب على الحقن، هن أيرا إلا 

فلقدالأمة، هذه رات، على العامة الحملة هن جزء أنها رأوا فيها وتشكيكهم البلاغة على 
الجاهلي,الشعر على الحملة إليه توصلهم هما أكثر الهدف هذا إر توصلهم 

القمبؤبمة،الدعوات بهده قممي غير عن فناموا نيتهم حسثت، من هناك أن ننكر ولا 
أؤراقها،وتساسل وذبولها اليلاغة جهود على عمل الذي اركاكي على ياللأتمة ينحين وهؤلاء 
أنصحيح بالعقم، اليلأفة هذه ترمى أن نرصاه لا الذي أن إلا هذا، في نناتشهم لا ونحن 
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لكنالتي الدقيقة' اامدْالحات لها وضع أنه نسى لا ولكننا وعقدها، الملاعآ قلممف او|دكاكي 
ميرهil٠اسخميققه ل* علما لمصبح لأيلاقه منها بد لا 

منمديدين الأولى ممعادرها إر بها نرجع لا قلم الملاغة' على نشفق كنا ؤإدا 
هدهشخصية مع يتفق لا ما ٤!،، بعدهء ومن المكاكى وضعه الذي الدقيق التحليل 
محللتحل الغربية للأمم الملاغآ تترحم أن يويؤن المل1عيرنا أولتك من وكثير العربية، اليلاقة 
لتحلالبلاغية، مباحقا كل عن ستغتى أن يرى فبعضهم دلك، في يتحب1ْون وهم بلاغتتا، 

يتخبهلؤنفهم واحدة، وجهة لهم تكن لم وأولئك الأوووبية| الأصؤل على مبنية دراسات محلها 
البحيث شاملا، عتدنا البلاغي البحث ممبح أن تدعوإلى بل ننكر لا نحن يحْلْلون' مها أكتر 
يعخنيزعم كما لا اايياني في نعيمها لن فضية وتلك وااحعات؛تي، الحملة عيد يقف 

ااكاuبج٠ر١ا.
معمستقيما دلك تثلن فما البلاغآ، هده مباحث من كثير ْلرح وجوب من يدعى ما أما 

علىأتحمت التي الأبحاث هك هي ْلرحه يمكن ما إن نعم كللك، الأمر ؤداقع العلم حقائق 
والؤصل!الفصل مباحث قي السكاكي ؤضعه الذي كالحامع حشوا فيها ؤحشيت اليلاغة 
.١٠٥١٤٧١فيها يقلهر التي اليديعيه الفنين ويعخى السييه تقسيمات وبسى 

وهبواممن الحسنة الييات نؤو لها هيئ إدا المربية البلاغة هذه أن من أقتي على ؤإتتا 
فانالأمة، هده وراث على عيرة ^ ١٤دلك ؛يمي دكان الاْللاع سعة لهم وتهيأت القراتح صفاء 
كمارسالتها ى،دتؤهى قبله، التي المميقر واكبت كما الممعر هدا متطلبات كل سواكب البلاغة 

الحالي.الكتاب إعجاز ؤحوه من كشرا لنا وي،رر< لأليء عن لنا ؤبميتسمر قبل، من أدتها 

منالأميوات بقوة ناموا لكنهم نيتهم، حسن في نشك لا من هناك أن قبل من قلت 
ؤإليلث،تاما، تعييرا اليلاغة هيكل تعيير يوحوي_ا عالية بأميوات كذلك ينايؤن فراحوا حولهم 
حفاحيالنعم عبد محمد اادكتوار حديدة بلاغة نحو كتاب مياحيا تقلها كا ء الأرا هده بعض 

شرف.المنير عيد والدكتير 

فيه.والتحديد عليه، الاضافة ؤإلى ، حيدا فهما التراث فهم ؤجؤب إلى عرفة محمد ولهب 

طاتللا والمديع والمان العاتي هي ثلاتآ علوم إلى البلاغة نسيم أن إلى الحولي وذيب 
والسلعةوالفترة والجملة يشعل أن يجب البلاغي البحث أن محإلى منه؛ جيلي ولا تحته، 

العجمْاردة أن إلى ذهب كما فحسب■ أو الجملة عن البحث يؤن جميعأ الأدبية 
الاحسماسعلى تعتمد فنية دراسيان مكانها ليقوم احتتايها، يحب البلاغة في الفلميفة وأصحاب 

كتابنافي تحليلا اكضية هدء وسرد وت1ريخ تطؤد والملاغة ا1تقل، كتابيه قي ضيف شوقي اككمر كتبه ما راجع )١( 
الترأن.إعجاز 
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فيأيره في تبحث أن يحب لأي ا اانفس علم قي تجدها الدراسات وهذه عنه« والتعبير بالجمال 
وفيالأني' انممل ناحية من الشعؤر سلاهم الوجدانوعلأتته دراسة ومي الأدبي' التعبير 

الملاقةحيل كئيرة مساتل عن القؤل من كتابه مى وتحدث والاحساس، والديق والذاكرة الخيال 
تلائة:أمسام حيل ببؤد المؤل من أن إلى وذهب ومشكلاتها< 

الباديء.١— 
القيمات.٢— 

البحوث.٣— 

والقدمانالدراسات. من بغيره وصلته وغايته وأهدافه القؤل بفن والباديء 
تسيروالبحوث الأدبي، بالتعبير كا< ذلك اتميال حيث من وعيره النفس علم دراسات حؤل تيؤد 

فكاهياسلؤب من وأنواعه: الأسلوب ندرس ثم والقْلعة، والفقرة، والجملة، ^ ٥١٤١١يحث في 
ذلك.وغير يىر>ى يدهكمي 

هما:رئيساتي، صوطسخن قى حميرها يمكن البلاغة أن إلى الشايب أحمد ؤعذهب 
وتقسيمهااختيارها حيث من الكلام مادة تدرس الأدبية الغنؤن ففي الأدبية■ والفنين الأسلوب 

وسقىوالوصف، والقالة واات1ريخ والناهارة والرسالة كالقصة الفنؤن: هده وقواعد وتنسيقها، 
ذلك.

٠لأسلؤب ا ع وأتوا لعبارة وا لجملة وا لصؤرة وا لكلمة ا ندرس لأسلوب ا وفي 

وعلموالكناية والجان والحقبقة التشبيه بحوث على البيان ببمسر بأن العلابملي ؤينادي 

؛ر العاني علم يدرس كما يدرس البديع وكيلك ويكنيه■ بالأدب متصل عنده العالي 
اليلاغةهده هيكل تغيير بوجوب ساليتان فهما جديدة بلاغة نحو كتاب مؤلفا أما 

يلي:L في رأيهما ؤيتلخص 
تكؤنأن على الأسلوب، فن محلها ؤيحل والبديع العاني علم نسميه ما يحلفا *•ااأ~ 

الأْلناب،بلاغة الأيجازأ يلاغة البلاغي التعبير ميير هى: العلم، هدا يحث موصوعات 
لأ،عملؤبا — ااتجرداJ اسّلوب الألتفسات، اسلؤب وعنوبته، لامملوب ا قوة ااقص-ر' يلاغة 

فيوأثره البلاغي الييق ااتكرير، اسيلوب الأنشاء، اسيلوب الخبر، اسلوب الحكيم، 
والأسلؤب،الكاتب ثقافة انمقلى، الأسياد بلاغة وغيره، الفاعل إلى الأسناد الأسلؤب، 

بعلمنسميه ما مباحث هى التي الميٌر بعض الصنعة في ؤيدحل والمينعة، الملمع 
البديع•

.١  ٧٨ص جديع.ة بلاغة تحو آ ١ ر 
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اايياوية«|و)}أومعواو الخيال رقن ؤيحل البيان علم سميه ما يحيف — ب
—الكناية مي الخيال — التشبيه قي الخيال والخيال، الحقيقة يلي: ما على ^ا ؤشتمل 

الخيال~ والتعبير الفلميفية الفكرة — التعليل حسن قي الخيال — الإستعارة في الخيال 
الخيال.قي التحديد — العربي البيان في الخيال ميؤر ~ والياكة 

منبدلأ انيا ،وااارقن عليه نْللق أن أحرانا فما الفن لهذا قديمأ اسما أردنا ؤإن 
اابيان•قن اسم الأسلوب وهوقن السابق الفن على ونْللق البيان 

وباباالسدد باب مباحث مثل: عن العربي يالنحو ضيل ما لكآ البلاعة من يحيف — ح 
إليه.السيئ 

والقلسقه.بااكْبي^ س^سل ْا كل مني هحدف — د 

فيويلبغه العريي الأدب تاصع من البلاغة بحوث لثمتي حليلة أمظة تختار — ف 
هذهتوحد أن على أدبية نحيوصى من الطلاب يحفظه مما وبحامية العممؤر مختلف 

التساؤية.٣^٠١ العربي العالم قي والعاهل الدارس مختلف في التصوص 

وحممائممهأدبه، وسمات الأديب شخصمية فيه يدرٌس البلاغي للنقد يرسى ينشأ 
ومدىواتارة، وصدق عاطفة من الأديب أدب عليه يشتمل ما ومدى البياني، وتحديده الأسلوبية، 

ار الأدبي« فنه قي تحديد من الأديب إليه ومعل ما 
فيذكراه ما ياستئناء حوهريةf أمقرا قيه نحد لا أننا إلا ذكراه، الذي لهذا تقديرنا ومع 

اللفقلقي حلافا تكؤن أن تعلو فلا ذلك عدا ما أما بالفلميفة، تعلق ما يحث وهو ردا رقم 
المعاني،علم قسميه البيان علم اسم ونغير ااييان علم العاني علم نسمي فلماذا والصطلح 

إلىالداعي ؤبما الضوع، متصلة العربية والنحوولوحة البلاعة بيي الصيلة نقْلع أن يمكن وكيف 
ندرسأن يمكن وكيف ~ نعلم كما " العاني لب إنها مع إليه والستد المسند مباحث نحذف أن 

كيفكذلك، القمعر اسلوب يل والتنكير، والتعرياف والتأحير والتقديم والذم الحذف مباحث 
*لغعؤل؟ وا لغاعل وا لفعل وا إليه لسني ا أو السني عن مننمعلة ندرسمها أن يمكن 

السندوفي حدة على السند في قندرسها المباحث هذه نحمع أن أنيغي لا أننا ميحيح 
رحمه— القاهر عيد الشيخ صنيع إلى يها نرجع إنما بعده، وهن السكاكي فعل كما كذلك إليه 
المفعؤل،في أم المسند في أم إليه لمسعند ا في كان سواء حدة على الحذف اسلوب فندرس — الله 

لأؤلا الكتاب فى عليه سرنا ما وهو والتنكير، والتعريقا والقمعر التقديم اسلوب في نفعل ،كذلك 
المعاني.علم عن قيه تحدينا الذي 

• ١٨٢ص جددة بلاغآ حو نا 



مباحثتغيير إر اادعوة عن ظننا في تخأإفا لا ااعربدة، الملاقة اتLديير إن 
المعاني.علم كتابنا خاتمة في إلمها اشرتا اكي النحو، 

تحديدولكنه التحديد، إلى ندعو نحن الحموي، إلى الدعوة Iنميار من أننا أحد يقلن ولا 
ءالرحا نفوسنا ؤيملأ الأمل ليحيونا ؤإننا وأميالته، حوهره ثنا لترا بل ولغتنا لبلاغتنا يبقى 

وشممهيتهاالأمة هده تراث على الغيىJين بعامة واللغة بحامية البلاغة لهذه الله يهيى بأن 
ء.لجرا ا حير ا يحرى لله وا ٠ وبقاونا منا قوا يه وما نملك ما أعر نفقد لا حتى 

وسلمؤصحثه اله وعل محمد عرسيدا الله وصل 

٣٤٣





اترإسالآبفه

السووه رممها ةامحأي

١٧٧، ١٧٢٠ ١٣٦ .iAo

. ٢١٣

اكاتهة
١

٢٢٢ المقرة ٧ •ختماشءاى؛لهم«
٣١٦ القرة ١١ تسيوا«لا لهم قيل ؤإذا >

٣١٦ القرة ١٣ آس«كا آمنوا لهم قيل >وإنا 

اقشراالدين ٠أولتك 

١١. ١٥٣. ١٠٠. ١٤٨^. القرة ١٦ تحارثممأ<ربمت فما بالهدى 

٩٥،  ١٨ 1وقرة ١٧ نارا«استوقد الذي كمثل »هعهم 

١٥٦،٩٥ القرة ١٩ أذانهم((فى أصابعهم *يجعلهن 

٢٦٤ القرة ٢٣ نزلنا«مما ييب مي كنتم *محإن 

٣١٦ المقرة ٧٢ ٢٦- وصروأ((أن ستحى لا الله »إن 

٢١٢٠ ١٨٢ القرة ٢٧ ااوبما<عهد ينقضؤن *الدين 

١٧٥ القرة ٩٣ ادمانكم«1ه !آمركم بشما >قل 

٣١٦ القرة ١١١ منإلا الجنة يدخل لن »وقاترا 

١٥٨ القرة ١٢٩ رسولإ«ثيهم وابعث »ربنا 

٩٧ القرة ١٧١ كمثل،(كموا الذين ءوهم، 

٣١٧ القرة ١٨٥

٢٦٥ القرة ١٨٧ «وابتغوا باثسوهن »لفالآن 

٩ القرة ١٨٧ ااناس(االنه بن »كناك 

٣٤٥



٩١ المقرة ١٨٧ ا4ن*اباس وأنتم  ٣٤١لماس "هن 

 ٢٩٢,^١٩ المقرة ١٨٩ هىقل الأهله عن )١رأسوأاوف 

٢٩٧ القرة ١٩٤ فاعتيواعلمكم اعتدى ءقمن 

٢٢٥ ٠ ١٧. لقرةا ٢١٤ لمنة«ا تدظوا ان حسيتم أم  ١٠

٢٩٢ القرة ٢١٥ ودفقونا<ماذا اادJس٦اوه 

٢٦٥ القرة ٢٢٢ فأتوهن«تطهين >أفإنا 

٢٦٥ القرة ٢٢٣ وكم«حرأثه ))ذسم1ؤكم 

٢٢٥ المقرة ٢٣٧ الأىيعفوا او يعمن أن »إلأ 

ااتك1ح«عقدة بيده 

٢٢٣ القرة ٢٥٠ «مدعر1 علنا أفرغ رينا ء

٩٣ القرة ٢٦١ فىأموالهم ينقمن الذين »سل 

aالله سععل 

٩٣ القرة ٢٦٤ تدطإوالا أمنوا الذ*دن الها رريا 

ميقاتكم،(

٩٣ القرة ٢٦٥ "AU ، أموالهمينقمن الذين

التها<ابتغاءمرضات؛ 

٩ القرة ٢٦٦ الأيات،،لكم الله يبيي كذلك «
٢٨. القرة ٢٨٦ إلاوسعها((نضا اات4 ■كلف »لأ 

١١٠ ٠٩١ فقرةا ٢٧٥ الرئ«يأكلؤن »الذس 

٣١٠ عمرانآل  ٨ رحمةأ<كنك هن لنا »وى 

١١٩ عمرانآل  ١• عنهمتغنى  ijiكمدا الذين »إن 

٣١٢٠٢٨٠ عموانآل  ٢٦ ائكوتى طاكالأك اللهم >>قل 

٢٠١ عمرانآل  ٣٦ أنثى،،وضعتها إني »رب 

٣٤٦



دل؛دك ر يكس أنى رب "قاك 
حميع1<،الأنه بحبل >اواعتمسوا 

قفيوجومهم أبيقست الأين »وأما 
«قفوا أضا علمهم ءشربت 

الحياةس6 في يتفققن ما راسل 

تتخذوالا أمتوا الدين أيها »يا 

لونكم(من بطانة 

المتقتي«وموعثلة •اوهدى 

الموآت<ا<ذائقة نفس »لك 

أوتواالذين ْبداق الته أحد *يإذ 

أموالهم®اايتا.ى •وأتوا 

اايتامىأموال ياكلقن الدين •إن 

أفضىوقد تاحذونه ))وكيف 

منكم(العنت حشي لن •ذلك 

لأكم«الله )ايريد 

الأهن«من أهر جامم »وإذا 

مومنآ«رقبة •فتحرير 

اكح،)الأنفس ))وأحضرت 

بييتعدلوا أن تثليعوا »وان 

حرمييم(وش ااسداء 

\.A عمرانأل  ٤٧

١٨٧ عمرانأل  ١٠٣

٢٢٧, ١٥٧ عمرانأل  ١٠٧

.١٩١, ١٧ عمرانأل  ١١٢

٩٤ عمرانأل  ١١٧

١٨٧ سرانأل  ١١٨

). عمرانأل  ١٣٨

٢٠١ عمرانأل  ١٨٥

 ,٩١٧١ عمرانال  ١٨٧

٢٢٧.١٥٦ اكياء ٢

١٥٤ ءكيا 1 ١•

٢٦٥ اكساء ٢١

٢١٦١١٧٧ النسياء ٢٥

٩ ءالنسيا  ٢٦

٣٠٣ ءالنسيا  ٨٣

١٥٥ اكياء ٩٢

٩٣ اكساء ١٢٨

٩٢ اكماء ١٢٩

هؤلاءإلى لا ذلك 0)1( •هذبذبي، 

أوحساكما إليك اوحينا •إنا 

١٤٣

١٦٣

النساء

النساء

١٦٣

\.A

٣٤٧



١٥٦٠ ١٠٤ ٦ تمتمإذا أمتوا الذين أيها ءيا 

المدلأة«إلى 

٢٦٥ ٦ الغائهلأ<من منكم أحد أأوحاء 

٢٨١ ٤٤ واحسىن«اكاس تحشوا 

٢٨٢ 6^U.I ٥٤ علىأعزة ااؤمنين على #أذلة 

ااكاقردن«

٢٩. ٥٩ تنقمينعل الكناس أهل يا >تل 

٢٦٦ ٦٠ مكانا«شر أولتك ٠

٢١٩ ٦٧ الءكأ(أنزل ما بلغ الرسؤل أيها *يا 

٢٦٥ ال1تدة ٧٥ قدرسؤل إلا ْريم اين المسيح  ١٠٠١٠

٢٦٤ ٧٩ دفء1ون«كانوا ما ءلبتس 

٢٠٢ ٩١ متتهيىن«أنتم »فهل 

١٠٩ ألأئدة ١١٠ كهيتآااْايرا من تخلق *يإن 

٣١٥ ،٢٩٧ المائدة ١١٦ ماأملم ولا تضمي فى ْا ؛)تعلم 

٣١٧ الأئدة ١١٨ عبادك«فإنهم تعذبهم *إن 

٢٧٩ الأنمام ١ السماواتحلق الذي لله لحمد ا ١١

والأرض"

١٤٦ الأنعام ٦ تحتهم*من تجرى الأنهار *وجعلنا 

٣١٧ ،٣٠٣ الأنعام ٢٦ عنه((ؤينشن عنه ينهٌن *ؤبمم 

٢٥٩ الأنعام ٣٦ ااأ'ن''"."٩" »ا'"عا 

١٧١ الأنعام ٦٨ فىيحوخؤن الذين رأيت »وإذا 

ّتنا«

١٠٨ الأنعام ٩٤ حاقداكمكما فرادى حتتهونا ولقد ١٠

٣٤٨



أمحإلمرة«

٢٩٦ الأنعام ٩٥ الحي((من الميت ))ومحرج 

٢٢٣، ١٧٤, الأنعام ١٢٢ فاح1دناه((ميتأ كان »|وس 

١٠. الأنعام ١٢٥ سرحيهديه أن الله يرد »فمن 

لل|تسلأم((صدره 

١٤٥ الأنعام ١٣٤ أنتموما لأن توعدؤن ما >اإن 

دمعجزس«

١١٢ الأنعام ١٥٣

١٥٤ الأعراف ٤ قج1ء،واأهلكناها قرية هن »وكم 

Kباسيا 

١٥٤ الأعراف ٢٦ لماساعلمكم أنزلما قد آدم بني ،1يا 

٢٦ الأعراف ٢٧ الشيطان((عقتننكم لا ادم بني »يا 

١٠٤ الأعراف ٢٩ تعودين((بدأكم »كما 

١٥٧ الأعراف ٣١ كلعند زينتكم حنوا آدم بني *يا 

\.v الأعراف ٤٠ ااجره(ن((نحزى *كذلك 

١٠٧ الأعراف ٤١ ااخاالان((نجزي ))وكذلك( 

١٩٢ الأعراف ٤٤ ،أصحامالحنة أصحاى ()ونادي 

المار((

١٩٢ الأعراف ٤٨ رحالاالأعراف ، أصحا,*ونادي 

١٩٢ الأعراف ٥• أضهحاىالمار أمحاى ءونادى 

الحنة((

الأعراف ٥٧ سراالرياح يرسل الدى *وهو 

١٧١ الأعراف ٨٦ عوجا(())وتبغونها 

٣٤٩



٢٩. الأعراف 1١٢٦اىت أمنا أن إلا منا تنقم »وم1 

٢٢٤ الأعراف ١٤٩أدسمم« س سشل »ولا 

١٦٩  .. الأعراف ١٥٤الغشي(( موسى عن سكت ))ولما 

٢٨٣ الأعراف ١٥٧علمهم ؤيحرم الطسأت لهم »محل 

الخائث((

١٧١ الأعراف ١٦٧علمهم(( لمبعش ربلث، »وإن 

٢٠٣ الأعراف ١٦٨أممأ« الأرض س *وسلمناهم 
٩٠< ٤٦ الأعراف ١٧١ضقهملك0ظات(( المل سقنا ااوإن 

٩٩.٤٧ الأعراف ١٧٥أتمناه الذي نعأ علمهم »واتترا 

٩٧ الأعراف ١٧٩الجن من كشرا لحهنم ذرأنا *■ولس 

٢٢٤ الأنفال ٧)>وتوسنأنضرناتاكوئ 

لكم((تكؤن 

٢٢٢ الأنفال ١١قتربكمa على ،)ولمربْا 

٣١.. ٢٠٢ |ادودة ١٣تحشوه(( أن أحق قالته »أتخشونهم 
٢٢٠ التوية ٥٧أو أومغارات ملجأ »اودحدون 

٩٥ امية ٦٤يهم مل أن النافقين »يحدر 

سورة«

٢٩٧

١٠٨ التوله ٦٨كاققنواك1فقات ا1ثه ا>وعد 

١٠٨ التربة ٦٩أشد كانوا قبلكم هن .كالذين 

٢٨٢ الترية

١٥٤ الترية ١٠٨على أسس لسمجد أبدا قيه تقم »لأ 

١٧١ التربة ١٠٩من تقؤى على ينيانه أسس ءأفمن 



s.r.rA يدض ٢٤ه أنزلناكّاء الدنيا الحاة مئل )إنما 

يونس ٢٧ ءحرا السيئات كسوا >وااذأس 

سدتةأ(

٢٢١ هود ١ فصأات«!م أياته !حكمت ، ركنام

٢٦١ هود ٢٧ قومه«ض كفيوا اادين اللأ >فقال 

٩. هود )٤٢ موجزكالجبال(في بهم تجري اوهي 

١٤٤ هود ٤٣ ا1وه«أمر من الموم عامهم الأ 

١٧٥ هود ٨٧ اارسد((ااحادم لأتن )انك 

٣١٥ هود ١٠٥—١٠٧ تفس«تكلم لا يأت ؛يؤم 

٣١٨ ١٧ كنا٨ ليا يمومن أنت روما 

١٥٧ لوسف ٣٦ حمرا«أعصر أراني رإني 

٢٢٧٠١٥٧ ٨٢ ااقر|ة((رواسمأل 

١١٦٠١.. ٠٧٧ ارعي ١٤ منيدعؤن والدين الحق دعوة أله 

٢٦٦ ارعي■ ٣٣ سموهم«قل شركاء لاه اوحعلوا 

,١٧٧،١٧٣،١٧٢،١٦٤

٢٧٩٠٢١٦٠١٨٩

إبراهيم كحرجلك ا ه أتركا كناي زار. 
الئاللمات«من اكاس 

١٥٨ إبراهيم ؛ بلسانإلا رسؤل من أرسكا اؤبما 

٣١٧ إبراييم ٦

٩٨٠ ٤٦ إبراهيم ١٨ أعمالهمبربهم كفؤوا الدين ؛مثل 

٩ إبراهيم ٤٥ ظلمواالأس مسماكن قى اؤسكنتم 

١٥٧ الحجر ٥٣ عوم«ألغلام 

٢٢٠ الحجر ٨٨٨٧ الثانيمن سيعا آتيناك :ولقد 

٣٥١



١٨٧.١٨٥.١٧١، ١٣٦,

.٢١٩, ١٩

الحم ٩٤ تؤبمر«ما •افاصدع 

١٩٢ اكحل ١

١١. اكحل ١٧ وحاق«لا كمن يظق "أفمن 

٩ اكحل ٤٤ لأناسكي الذكر إليك "وأرلنا 

١١٧,١٠٣ اكحل ٧٧ والأر|ص*السماوات غب "ولته 

٢٢٩ اكحل ٨٠ ,|دكوأ«ييوتكم ص لكم حعل "والته 
١٧٩ اكحل ٩١ عاهدتم«إذا الله بعبم. "وأوفوا 

٩٢ اكحل ٩٢ غزلها٠نقضت كالتي تكونوا »ولأ 

١٠٤ اكيل ٩٨ يالله(٠فاستعن القرأن قرأت »فانا 

٢٢١, ٢١٠ اكحل ,١١٢ Kوالخوف الحوع لماس الله اقها >افأن 

١١٢٠١٧٩ ءلإسرا ا ٢٤ منالذل جناح لهما "واخفضي 

٢٦٢ الإسواء ٢٩ إلىمغلولة يدك تجعل "ولا 

٢٢٨٠١٤٧ الإسراء ٤٥ سنكحعكا الترأن قرأت "يإذا 

٢٨٢ الإسراء ٥٧ ءذابه«^٠١٥^ رحمته »ورجون 

٢٧٩ الإسراء ٨٨ والمن(الإنس احتممت لتن *قل 

٢٢٣ ااك٠ف ١١ آذانهم(على ■فضربنا 

٢٧٩ اقهف ١٨

٢٦٦ امف ٤٢ أنفق1(ما على كفيه يقلب "فاميبح 

١٠٢،٢٨ اقهف ٤٥ الدسا(الخأاة مش لهم ءواضرب 

٢٢٦ الكهف ٧٧ قرية(أهل اتقا إذا حتى ٠فانaلاقا 

٢١١ ,١٩٠ , ٢٢٥ ١٦٧,١٣٦ الكهف ٩٩ بعض«فى يموج ييبمتن بضهم "وتركنا 

٣٥٢



٢٢٥، ٢٢٢.٢٠١< ١٦٨مريمواشتعلمني اكظم وهن إني »رب 

٦٦٨.Mo مريم ٦١ ماى«وعده لكن »إده 

طه ٨١ 1اقرآنعلمك أتركا ها *آطه 

اسقى«

٢٢.، ١٩٧ طه ٧١ منوأرجلكم أيديكم ءفلاتْلمن 

١٥٧ طه ٧٤ مجرمأءربه ياثى من إنه ء
٣١٤ طه ١١٦-١٢٣ لأدماسجيوا لأملأتكآ قلنا ٠

٢٢١٠١٧٢ طه ١٣١ متعناها إلى عييإك تمدن *ولا 

١٦٨ الأنبياء ١٥ حتىدعواهم ظك راك )رقما 

٣ ١٨٥، ١٧٢،

٢١٨، ٢١٣

الأساء ١٨ الاطل«على بالحق نقيق ْابل 

٢٦١ الأساء ٦٢ أالهتنا Ljهدا فعلت أأنت »قااوا 

١٠١ المج ٣١ منحر فكأنما يالله يشرك »وبمن 

المماءه

٢٦٤ المج ٧٧ ااحير«ءوافعلوا 

٩١ النمحد ٣٥ والأر|ص«الميماوات نؤر لله ا ء

٩٨، ٤٠٠٢٧ النيئ ٣٩ ااك|رادأعمالهم كفيوا »واكين 

٩٨ النؤد ٤• لجى«بحر فى كقللمات ءأو 

٣١٧ النيئ ٤٣ دالأأمدار!ذهيج !رقه سنا أا1كاد 

٣١٥ الض ٤٥ ماء(امن دابة كل حلق »وااله 

٢٢١ الفرقان ٦ فيالمر يعلم الدى أنزله »قل 
ا<المارات 

١٨٨ الفرقان ١٢ سمعوايصد مكان من رأتهم ءإدا 

٣٥٣



٢٢٤، ٩٨ ااقرق1ن ٢٣ عملمن عملوا ما إر »وقدسا 

٢٨. اكعراء ٨٠- ٧٩ وسقينا<يطعمني هو »والذى 

١٥٨ اكعراء ٨٤ فىصدق لمان ر *واجعل 

الأحدين"

١٢.٩ اصراء ١٦٨ ااق1لن«من نملكم إني »قال 

١٧٢ أصداء ٢٢٥ وادٍيهبمؤن"لكا في أنهم ترى *ألم 
٢٢٨ اكل ١٣ «IjjLIجاتهم »فاما 

١٠٤، ٥٦ اكل ٨٨

١٤٥٠١٤٠ ٤ الأرض"قي علا فرعين *إن 
١٩٧ ا ٨ لهمليكُن فرعين آل، *فاكتطه 

٠علوا 

٢٢٢ كصحىا ١• فارغا«موسى أم قواد *وأصبح 

١٤٤ ٥٧ آمنا«حرما لهم نهكن »أولم 

٢٩٧ ٧٣ الأيللكم جعل رحمته *ومن 

١٠٨ |اعنكووات ١• آمتا«يقيل من الناس *ومن 

،1اا..ا السكوت ٤١ الد((يين من اتحنوا الذين *مثل 

١٨ لسكونا ٤٣ لأناس(الأمثالنخأردها *وتلك 

٢٨١ اا>اوم ٦-٧ دءماون(<لا الناس أكثر *ولكن 

١٢١٧ الدم ١٢ الساعة((تقوم »ويوم 

٢٩٦ الدم ١٩ ليخرجالين من الحي *يخرج 

٣٠٠ الدم ٥٥ يقسمالساعة تقوم ا)ويوم 

١٩٦٠١٧٥ كان ٧ |لمم|<!عداي اا1هدسره 

٩٠ شان ٣٢ كا1ظلل«موج عشيهم ءؤإذا 

٢٢٨،

٣٥٤



الخوف(،حاء فادا ■علمكم »أش-حة 

منكاحل لماى المبى نساء *ايا 

أنأحق والاه الناس *وتخشى 

لهموأعد الكافرين لعن الله »إن 

ممرق«كل ءومرقناهم 

واليهار((اللمل مكر *بل 

الدشٌو(ار>كذاك 

عيالهمن الله يخشى *إنما 

ااعلماء«

الدينالكتاب اؤرثنا اادم 

أكدرهم«على القؤل حق »لقد 

٣٧بلهماللملسلخمدهامار 

٣٩منازلء قدرناه *والقمر 

٥٢من بصنا من وإلنا يا »قااوا 

٦٢الرقومء شجرة أم ترلأ خير *ادلك 
٦٥ااشياْوتي« لقوس كانه *ْلاعها 

—٧٢٣٧منذرين(< فيهم أرسلنا *ولقد 

١٠١حليم،( بنلأم ءفدشرظه 

١٢٥أحسن وتديؤن بعلا أندمن »

٦ساب الأنعام من لكم *وأنرل 

أنداج"

٩الأ1ب1ب« أؤبو يتذكر *إث 

٧

٩٦ الأ>اب ١٩

١١. الأ>اب ٣٢

٣١٠ الآ>اب ٣٧

٣٠٦ الأ>اب ٦٤

١٩

١٤٦  ،• i أ٠ ٣٣

١٠٤ ر  UU ٩

٢٥٩ ر  UU ٢٨

٣١٥ رفا,ا  ٣٢

١٣١٢سب

١٢٢٠< ٢٠٣ا"م\<لآ\، س ب

•٩س ي

١٩٠.١٦٩س ي

٢٦المافات 

١.٧٠اامماف1ت  ٤١٢

r.xااصافأت 

١٥٧الصافات 

٣١٨المافات 

١٥٤اارْر 

٢٠٩اازْر

٣٥٥



١٥٥ اازمر ٢٥٩ عوج«غبرذى عربيا »قرآنا 

١٥١,,٢٢٣^ ااذْر ٣٠ __،«ؤإئهم ميت »إنك 

١٣٣ غافر ٦ روك«كلمة حقت ٠لوكناك 

١٥٣ غافر ١٣ Uيزقا ء لسما ا ص لكم 

١٤٥ .١٤. غافر ٣٦ لىابن هامان يا قرعؤن ءفقال 

r.r غافر ٧٥ فيتفرحس كتم بما •ذقم 
الأرمري(<

٤• قعئيم.ما ءاعملوا 

٢٩٧ اكيدى ٤٠ مظها«|،اسة سسة ء »وجزا 

١٠٤ ١١ تحرجين*"كذك 

٢٥٤ اازخرف ١٥ جزعا«عباده من له *وجعلوا 

٢٥٤ ١٦ |داتاايخلق مما اتخذ *أم 

١٦٣ ،٢٥٤ الحيف ١٨ فىلهو لحليآ ا فى يسأ أدمن *

٢٥٤ اازخرف ١٩ عبادهم الذين اللأتكآ *وجعلوا 

١٧٥ اكخان ٤٩ الكردم«العزيز أنت إتك *ذق 

٢٧٥ الأحقاف ٩ الؤسل*من يدعا كنت ما *قل 

٣. الأحغاف ٢٤

٢. ١، ١٧٤ ٤ أئذارها*الحرس تضع *حتى 

٩٧ محمد ١٢٠ ئمن>يتمتمن كفئوا *والذين 

٩٦ ٢. أنزك|لولا آمنوا الذين »ويقول 

سؤره!(

٩٤ اكتح ٢٩ ااوه«رسؤل *محمد 

٢٦٤ المجرات ١٢ كشرااحسوا أمتوا اادس أأه1 اا>دا 

٣٥٦







٧

٢٥

٢٧

٢

آذانهمI(في أصابعهم »جعلوا 
قادظوااغرقوا حطساتهم »مما 

((كمارا فاجرا إلا دوا >اولأ 

قايات«إلا اللمل *قم 
شاهدارuادولآ إلمكم أر٠|دانا *إثا 
يربكفأنذر ثم الدئر أيها *يا 

وحيدا«حلتن ومن *ذرتي 

معرضتي«التذكرة عن لهم *فما 

متمرا*لإلوا حسبتهم رأيتهم *إذا 

١—٢فالعاصفات . عرفا*واالر|سلأت 

٣• — ٢٩ربك« إلى بالساق الماق *والتفت 

٤٩

١٩

٢٢٧. '

١٨

١٣

٨

٥

تتفس«إذا *والصبح 

نسم''كي الأبرار "إن 
يؤبمنواأن إلا منهم نقموا *وما 

حلق«هما الأسان *فلسلر 

١٣عذاب« مؤمل ربك عليهم *سب 

—١ إذا والنهار يغشى إذا *والليل 

٠-وصدق واتقى أعملي من "ْأما 

وملقواتقى أعملي ض "نأذا 

ماسجى إذا داللبل "والضحى 

ربك«ودعك 

قلى((وما ريك *ما 

وأماتقهر فلا العييم *فأما 

٣

.-٩

٥—١٨

٢٨.

١٥٧

ندح

ندح

نوح

.١٤١ا،لزمل 

النمل

الدئر

٢٢٤الدئر 

٩٦الدر 

٣٠الإنسان 

٣٠٦الرسلأت 

r.iالابامة 

١٦٨التكؤير 

١٥٧الإنفطار 

١٩٠المحوج 

١٤٤اس 

٢٢٣الفجر 

٣١٣اللمل 

٢٨٤الليل 

٣١٣الليل 

٣١٣الضحى 

٣٠٩الضحى 

٣٠٣الضحى 

٢٢٧،١٥!

٣٥٩



المائل((

٢٣اك>م ٣ ظيرك(( انقخى ا٧■<،  ١٠ اكوح ٣ ١ ذاهرا؛1((انقض لذي ١٠

الملق ١٧ ناد|ةء*فليع 

الفيل ٥ مأكؤل((كعصف ))فجعلهم 

٢٢٧. ١٥٧

٢٦٠





-٣.

-٣١

-٣٢

-٣٣

-٣٤

-٣٥

-٣٦

-٣٧

-٣٨

-٣٩

٢

٣

-٤٧

-٤٨

-٤٩

• 0—

٥١-

٠٢-

٥٣-

٥٤-

٥٥-

٥٦-

٥٧-

٥٨—

٥٩—

٦١-

محي■••بن وعامر محي بن كعب »تركت 
.٠لكاحمدير• ا!ظوب طى I ))تعرص، 

٠• • وتعاقدن متعاهدن امرأة عشرة إحدى حاأس ١١
اومأدأم0أمتي ء !)خصا 

ااصلأة«قي مناكب ألمنكم ءحياركم 
فرسه,..بعنان ممسك رحل الماس »حير 

...الخير نواميها مى معقود »الحيل 
الحهاد«سنامه •1ونروة 

فسام«أوسكت فغنم حيرا قال عبدا ا!ته رحم ١٠
يرحيمهما.,,اكتيا ))رحمن 
الحمد..لك ربنا حمد.ه لن الد ))سعع 

برهان...و1لمددق< نقر ))والمعلاة 

٠٠ لحْليئة٠ ا تْلفئ و|لصدقة حنة الصعوم )) 
القيامة«يوم ئللمات ))القللم 
بالسلاسل®الحنة إلى يقايين قوم من رينا ))عجب 

١ ٠٠لها الله عقر وغفار الله عمعت )اعمهعه 

بالصدق®»عليكم 
يغلبه®الأين هدأا سماد من فانه ماصد.ا هدئا ٠)علمكم 

tfكنهارها لملها اايدمأاء على تركتكم ٠)قد 
المار®في شاْلن هؤى »كل 

إنائها«في ما لمكفأ أحنها هللاق المرأة تسأل ))لا 
ااثرك؛تي«بنار سمتضيوا ))لا 
مسماحد...ثلاثة إلى إلا الرحال تشد ))لا 
اليهود®المسلمين يقاتل حتى المماعة تقوم ))لا 
هرتين«جحر ْن المؤبمؤن يلدغ ))لا 

١١التهفي وأوديت أحد يحف لم ما الله في أحفت ))لقد 
يعنيه...لا يما ^،٣ كان ))لعله 
®بحرا وحدته ))لقد 

عليكم®هذ,ا هن الله على أهين ))الد.نيا 
تلفا®ممهمهكا وأعمل حلفا منفها أعط ))اللهم 
أخرت...وها قدمت ما لى اغفر ))اللهم 
إلبك...الافتقار اغننا ))اللهم 

٢٦٨

٣٢.

٢٦٨

٢٦٧

٢٠٤

٣٢١ ,

٢٣.

r.o

٢٨٠

٣١٩

٥٨

٢٣.

٣١٩

٢٣٣

٣٢٠

٢٣٥

٢٣٥

٣٣

٢٣٥

٢٣١

٢٢٩

٢٣٤

١٧١

٢٣٢, ١٩٩

٢٦٨

٣٢٠

;;٢
٣٠٥

٣١٩

٢٨٠

٣٦٢



٢٧٩ ْضت،((ئ معطى ولا أعهكت، لما مانع لا »اللهم — ٦٢
٣٢. ...c_u ،^1 Lإلا  dlLمن ك ،رلمس - ٦٣
٢٦٩ اكامة((يوم أعناقا اطؤل »المونذون — ٦٤
١١٣ ،<يعقما !سه سد كالينان 1امؤهن ))الوهن — ٦٥

١١٧ إلا...اادjدا فى أنا ما الدنما ومال ))مالي — ٦٦
١١٤ ١حديد. من حبتان عليهما كمثل والمنفق البخيل »مدل — ٦٧
١١٣ ١١حار. نهر كميل الخصس المعلوات ))ميل — ٦٨
١١٤ ؤ..  ٣١٥١واالهدى هن به الته بعيني ما مثل —>> ٦٩

١١٣٠٣٢ يه...ؤيعمل القرآن يقرأ الذي الؤض »مثل •٧— 
١١٣ ..النرع.ْن الخامة كمثل المؤمن »هثل — ٧١
١١٣ وتعاطفهم...وتراحمهم توادهم فى الموثي »ْثل - ٧٢
١٦٣ غنماز(«ين المايرة كالثعاة النافق »مثل — ٧٣
١١٤ ...نارا امتوقد رحل كمثل »مظى — ٧٤
١١٤ ...دارابني رحل كمثل الأنبياء ومثل »هظى - ٧٥
٢٥٨. ١٥٦ ودده«لم،انه هن المسلمؤن سلم هن »المسلم — ٧٦
١٥٦ دهاؤهم«تتكافأ )>المساْون — ٧٧
٢٣٣ الحنة...هل ا هن رحل إلى ينظر أن سره »من —  ٧٨
٢٣٤ يرجع،(حتى الحنة حرفة فى يزل لم مريضا عاد »ْن — ٧٩
١٥٥ غفر...اط واحتساإيمانأ رهخعان قام »من — ٨٠
٢٦٧ قلمه...فى غناه الله حعل همه الأحرة كانت »هن — ٨١
٢٣٣ اه«ظهر لا من على ظهرفليعد فضل معه كان »من — ٨٢
٢٦٨ المنة«له أصحّن رجليه لن وما لخيله بعث ها لى يضمن »هن — ٨٣
٣٢. تْلعقين...لما علعكم ))مه — ٨٤

١٧، ٤٨، ٢٧ راحلة(،فمها تحي، لا مئة كال( >)اانا|س — ٨٥

٢٣٢ الوطيس((حمّى إذا »هذا —  ٨٦

٢٣١
١٠ ادله. معراط وهدا وسمله الثععطان طؤق كاها ه »هن. — ٨٧

٢٦٢
((كمد.ها مافلاد رمتكم هكة ))هن,ه — ٨٨

٢٣٠
وتيحاوز،ّّ.لتحبنؤن إنكم »وااته — ٨٩

٢٣٣
وحومهم((على الناس يكب، »وهل ٩- ٠

٢٦٧، ٢٦١

٢٣٢

٠٠.

الخحر((وااعاهر ش للفرا ا^^٠ )) — ٩ ١ 
مالقوارر((رفقأ أنحشة )))ا — ٩٢
السفلى(،الد هن، حير العلما »الد — ٩٣

0\ قعممه((أحمه إلى أحد،كم »ينطاؤ، — ٩٤

٣٦٣





مدراثست

بمظهاطانم0 وقد اكحوم ]قى 
أسماءبسها آنسا 

نهارناشعس الوجه هدا دلق لم 
ؤإنمااثاب س تحك لم 

أدرىإح،لا وسوف أدرى وما 
حوكاواناءمن كأينا 

؛هرسااقزام
رء(

اثقاضة

أة
رالتحمناء

رنساءا
ءارما 

الرفاءااسرى 
حلزهبن الحارث 

التنبي
التنبي
ذمر

اثمثمحات
٣٨

١٢٧

r.؟

٢٨٧

٢٩٥

٢٩٦

)ءا

جؤىوقد بالغمؤن تهبث والريح 
فبهالجد الذي ثوبك قي إن 

امرئلوم عن نهاك نهاك هلا 

 Lجبينهح ا لطم ٠كانه

رائء(

ق؛
رأحسائها

التنبي
القارضابن 

نباتهابن 

٥٧

٢٥٨

r.r

٢٨٨

رأاسحايااقفكا وقد ب المحل لي تعرمن 
رعئبااعداوته فاحذر امرعا اوترت إذا 

)٧(دضياءٍ رقعة في نجم أنت 
رعيدليباآيحكى ااشكل وْلنييرمليح 

زتاتباارأيته التفت حيث هن كالبدر 
رسحايباآجواهرا يمذف كالبحر 

)ثبا(مماسلأسخل>ز،ض 
رسداباا^^لالمماءبأرض،ترم 1ن1 
رحانب1اعزمه عينيه ألائى لم إدا 

التنبي
|رقدوسعبد بن مأااح 

التنبي
التنبي

عمليةبن جرير 
ناشببن سعد 

١٧٧٠ ١٤

٧ ٠٣٢٠٢٢.

٢٩

.١٢

١٢١

١٤٧

١٥٩

١٨٣

 =٣٦٥









بناايغ1اهن من أصوات كأن 
ءء  م أليلين قد بحيل 

راكليواشوية المعاحة إن 

ندارمة)اكواربء( 
المعتزابن ربالحجء( 

الأعجمزياد رالسدج( 

٣١, ٢٣

Y.U

٢٠٧

قارمصّحف الميق فكأن 
نقيبيهميمقن ااوج-ه مبارك 

ضمهراكبه شاء إذا 

إمامفي كاالحق جمع 
لأينىقالإغفاء1لأرحاث

رائقذاحأا
رسح1إ

راثاث(

ريداحأ(

المعتزابن 
الىJمياض 

أبوداؤه

المعتزابن 
المأمونىطاف أبو 

٨٣.  ٣١

١١٩

١٢٨

٢٨٣. ١٩١. ١٨٨

٢٨٩

١١٨، ١١.، ٣٧

١١٨ وهسبن محمد  ريLْدحاغرته كأن المساح وُلأ 
١٧. — ريئثحا1ورأيته فما كانت، لا وتفتح 
٢٠٧ عمؤوبزلكشم رثارح(رسالأ عئى الاعمان ١؛]^ ألا 

—
رالأياطحاب،ننا الأ,ح1دوط، يأطراف أحدنا 

٢٠٧ الماط رطائحاأثهحة قو.معلائا قى كنت، لقد 
٢١٧ الماط رااسحائحإحلولهم ، JJcلوخاصوا >وا>يىن 
٢٤٧ — رجادغ(ح لم اص رثة صم رمتني 
٢٩٨ الجدهري رأمنادخ(غبرها ضر عن دلئيلأكذد 

—
راراح(وقاسه ومحياه ولمقته 

٢٩٠المحترير1ك،ا.حيإ ممهباح ضوء أم سرى بلق المع 

٣١٩



)خ(

١٥ نواسأبو  )يصيح( مماالمال موت بح 
٥،  ٣٩. المحترى )أناء لدلذعن يبسم كاتما 

X.؛ الخنساء رالحدانح( السقاءهو البكاء إن 

رذ(

٥٠ المحترى رمزيدا( الخسينمن سترادن ا لو حسس دان 
٥• المحترى ردجبدا( والك 
١١٩ الحريري رفاص1داإ قابسرام ولا لا 
١٤٥ التنبي )أجردا( ناشااك>ر قى العكاز يه ؤيمشى 
١٨٤ التنبي )دالحد'ا( والقناالصوارم المال له ليحيى 
٢٨٣ النص رئمرداا ملكت4الكرم أكرهت أنت إذا 
٩^٢١

—
)ننئرد^( هياتالدئيا إنها 

٩^٢١
—

رشد6ا رخاءمعد شدة 

)ذ(

٥٤.  ٥١ العتزابن  )لقد؛ وغصنوبدر ليل 
٥١ العترابن  )لحد( ممردولد حمر 

١٢٦ اإطر٠اح )ييغمد( ك1ثبماكلاد وتخسره سدو 
١٦. المتنبي )محدؤه(
١٨٩٠ ١٧٧ المتنبي )الأّد( نحوهالبدر مشى من مظى أر ولم 
٢٥٥ البحتري رالخقد'( تميلهاقLمJلات أحرى فاسسها 
٢٨١

— )عنيد( ناا•■■ 1 رء •ي•،،(، 

)د(

.٢أبوذؤيباعمدااوحاك تحهعينى كيما تريدين 

٢٧٠





رذ(

كشقا محمر وكان 
تضنياقوت أعلام 

منهلا الممحرا في الإسلام إنما 
بيايهاكنن خوذ 

فىالباشو مر، سمك 

١١٨، ٨٤، ٢٤ اJصدودرىمحمد  سيعد(

١١٨، ٨٤، ٢٤ محمداكينورى ('__!
٢٨٩ اراض رأسي(

٢٥ الحممدىالغنائم اقو  )الزرذ(
٢٥

|اا*'اءص،|بموااغ|1|ع  )ذبذجذ(

)ى
٨١، ٦٤، ٦٢، ٢٢ لأو،،ك،ا ين قيس  ('_) راىلمن الئريا الصبح فى لأخ لقد 

١٢١■ بابكابن  إرنأيصرا  سلعتهاالكئيم كاخلاق وأرض 
١٢. البحتري )ببلئحرا( الذيإلى بالعراق تذي شرف 
١٢٠ لحترىا (١^) بهيبرح فلم بدا الهلال مثل 
١٥. أبونواس )نظرا( حسيناوحيٌ !رعدك 

١٧؛

٢٤٩

W.

مبم>نينسس (١^) أؤرارهالاحراى وأعددت 
)ظاهره( قومهعلى العزيز لعبد 
)عامره( أيوافهمأسيهل فقافك 

١٠٠ )اليائية(  ،_J بالزاترينآنس

G)

)ليي(وْيطق اامير ْدو بشر لها 
رتارإبه الهداة كآتم مخرا ؤإن 
رالحذأراتنزي كره قواده لكن 

رالميراراIمر بكل ابرار س5رزءه 
)نار(ثُتماناةلأ ابلج اقر 

رلهار(رياض والعدار يرد الحد 
ربعر(المير ولا اللحى يخدمنك لا 

رمطرآمنيشرا ب لميحا كا هم يرا 
)يمر(هيسجرالمروسهمشه 

)ليال(إنترىراس-ىبممع 
)البذر(جدهم جذ إذا قدمي سبذكدس 

الرمةنو 
الخنساء

ق.
بنمحمد 

الاودىالأفوه 
فراسأيد 

١٢٧

٣٧٢



١٤٧ اء.اا>ت|"ا. (_) ادكرتإذا حتى رتعت ما ترتع 
١٤٧ اان|'...|م )الكء لهمملمف س عش ول سظ 
١٦٨ متقدلن مراره  )ينعقد( أفنانهفى المدراة تهلك 
١٧٦ المارقىالعقر  )تثاب( ٥^٥٠!تبغي يودان زحفت وقد 
١٧٦ المارقىالعقر  ريذامر( ينعمهويتنا ضيفا لنا فياتوا 

١٧٦ الأرقىالعقر  رنازر( همهرا ولكن شيئا نهرهم فلم 
١٧٦ المارقىالعقر  رمئواترإ
١٨٢ ااقرزدق رثهاد( كأنهالشعاس فى أنهصر، والشيس 
١٩٣

— سير(رلأ  رمسياسماكؤن أنني وأعلم 
١٩٣

— ريذبد( حفرتملمن السائلؤن فقال 
— رقأعئذر( بصرىعن غيبت مذ يومان اليوم 

٦٠٦
— رالمدد( واحزناألقاك لا وأصيح أمسى 

٢٥٧ أبونواس ريسبد( لونهحل ولا حول حاره فما 
٢٨٢ نواسأبو  رغادد( كاميحا كيف عحيا فوا 
٢٨٣ لطييا أس  uf) شلوالحد المال يفنى الجود فلا 
٢٩١

— رصحمحد( نضمارةا1رداخرإ كارهار ؤحوه 
تمامألو  )الس(

٢٤ الصاهيةأيو  )حوافره( سيوفهالبرقق تحكى له ؤرحف 

)ى

٢. ْروانبنأيىحقصة )الاباعر( عندهمطم لا للأشعار نوامل 
٢. طصةأبى بن ميدان  )اكراش( عداادا افممر يدرى ما لعمرك 

٢٣ شلس نسم  )بالحجر( ايهرهتحت وحس وللفواد 

٣٩ الشاهس سععد  )ميمي( رأيقهاذ ا قد^دها ؤرمانه 
ء

٣٩ الشاهس سعيد  )ننمقر(
ٍء

٦٨ ااردهىابن  )بالبصر( لهْرارت حيارا أنس لا أنس ما 
٦٨ الدسابن  )كالقمر( كرهكئه فى رؤيتها ما 
٦٨ ابزالومي )بالحجر( دائرةتنداح ما بمقدار إلا 
٦٨ الدمىابن  )الشعر( واحدةالمشحى بدء أؤل 
٦٨ الوميابن  )ص تعدأهالعقليم الحرش مثل 

٣٧٣



٧٧ ابزككك رالمنند( سمحأفعله ضحى ا المسن أحو إدا 
٧٧ ابزككك )الصير( ترناألم حسمن فى كاكمس وهبه 
١١٨ — )ص( قصةمن كنعرق إله انظر 
١٢٨ ءأخساوا ا )القض( وهمافاشلا أباه حاري 
١٦٥ —

)اشو( غلالتهبلى من تعجبوا لا 
x^.x^ ،١٨٨المز ابن  رك1كنانيرا دعاحن الحي وجوه عليه ساك 
x.o بنيزيد بن محمد  رمخاطر( حياشىانؤر فيما عودته 
x.o عداظكس مسلمة 

ينيزيد بن محمد  )ض لعناتهقريوسه احتبى ؤإذا 
ألخةسعددالأكسا_

X.A مشرس ثعلمة  تر(رها  شدانؤى جاهدين حصمم ولرى 
x.٦ ممرس ثعلمآ  رظاهر( سامهمها على ظأرثهم لد' 
٢٠٧ العتزابن  )مدري( محللهتحت من الأحلاف يناحينى 
٢١٤ المحترى (_>) سعيهد ران إن اليايا وارى 
٢١٦ حمعدس سعيد  ريلدى( لعلاLلزLرة البدر وعد 
٢٣٧

— رقر( عْروعبد ائى رد ينازعني 
٢٣٧

—

)شلر( J__ملكت الدى الشحلر لى 
XIX الجنلي!  الهاحدق عن إلى نخلرت لما 
٢٤٢ الجنديك  رالأنأرا
٢٤٢ الجنئد  )الخار( ْلادعألك بالري حدى عفرت 
٢٦٥ ا!رضيالقريف  رالآض(

ءهءم~  ء والمنىالضن تضمن ط إلى يص 
٢٩١

—
)الثكر( ١^غبي ممدض في عبب دلا 

٢٩٥
— )أمطار( حشعأسأكأه الثاعى نعى ؤبما 

٢٩٥
— )ساد( العلاحاجة له: ؛نضى احا>—<؛ 

r.r العرىالعلاء ابو  )الشنر( يدنقنفى يظهر دالصس 

G)
٢٤

الأنيساْرذ  رافلا( الغمامأ وصودالدام كا'ن 
٢٤ الأنيساْرؤ  )الشن( أنيايهايرد !ه يعل 

— رحماي( جيرانناأحن رأتني ش بل 
x^ العتزابن  )الإبصان( أنصارالصتي عرف ما إذا حتى 

٣٧٤



(_)

٤٤ ارمةنو  )الخنادئ( قطعتهالندارى كفراك ورْ-وا 
_ (_') يرداعهدك يكن لا 

٢٧٩

-

)حابس( ؤإننىب1ايقين شكي وأصدع 

(_)
١٤٤ ااا->ا|1'ة )الماسي( لمتهرترحل لا الكارم دع 
١٦٥

— رممسى( ااشم|سمن تظلليى قامت 
١٦٥

—

رااشوم|،ىآ عصومن تظلننى قامت 
٢٨٥ دانيالابن  ربمس( امحدىفي حرفت عن سائلي يا 
٢٨٥ دانيالابن  رالناس( قهنفا ا درهم من حال ها 
٢٩٣

— رأس( أراهوكنت  LjJابني جاض! 
٢٩٣

—

رثسى( ؤوحىإنك قك اليوح ما قال 

العتزابن  رصسهإ 'لصبافى أديته من 5إف 
المعتزابن  رس^اها ناصرامؤرقأ ه را حتى 

رص(

١٢٧
المعديالأسعر  رمضى( فاشتفىسليمى من قلمك بان هل 

)ض(

٣٨ اقاتبخاو  ربعض( كانهيهمرد حيانى عشية 
ءء

٣٧٥



رخ(
١٥٩

٠٠ t

— )مربعأ( لقبرهمعنوقولا على الما 
١ ٠٤

٠٠٦- ٠٠

التنبىااهادأ_، أوو  رالوقونآ( حردا مميعه ميعمه 
\\ t oy

٦٦. ٥٣
الأتوحىالقاضى  )الرنئة( لشتريوا ريح ا كانما 
التنوخيالقاضي  رث،ععةا دعوةعن يالأعل منصرف 

رغ(

٣٥. ٣٤<  ٣٢ التوخيامحاضى  )ابتداع( دحاهاين اادحوم كأن 

٣٤ التنوخياقاضى  روداع( كصيودقطعته  JJرب 

٣٥ التندضالقاضي  )الأساغ( اJعينيه تقذى كالثقيل موحش 

٣٥ التنوخيالقاضي  )انقطاع( احتجاجكأنهن مشرقات 

٥٧
ارضيا رتضإ( برحتؤلأ بواديكم اانسدم أرسى 

٥٧
ارضيا راضع( ترضع<ا]نبت حنن زال ولا 

٨٧ الأعشى رئ؛ كمايحاسه المفن نقصن 
النابنة رداسع( مدركيهو ا1ذى كالأيل فإنك 

١٢٧ كربْعد،ى بن عْرو  رهجدع( المميعااداعى رJحانة امن 

١٣. —

رتم۵دعا كأثهالعتياء ى أذنا ضرن قها 
١٦٩ اادار٠-يمسكن  رقنع( بيتهوسني ا1ضدفاا لحاف لحامى 

١٦٩ رميا!يا مسكن  رمحُ( القرىمن الحديث إن أحييه 

١٨٠ — رلاتئفء( أقلقارهاأنشعح النية ؤإذا 
٢٥٢

رمةا نو  رنونع( أننيعير حيلة مالي عشية 
٢٥٢

ارمهنو  &) اعيدهئم الحمل وامحو أحْل 

٣٠١ نواسأبو  رربيع( ارعياحتدم إذا عباس عياس 

(٤)

ى*ناسضLءاكرصنمCسة
رأربع(بعدها بق لموا ا وافه فمحتك 

دحد'ه)بمرء(ببم الخم ابن إلى سريع 

طياطباابن 

الأميشراش عبد بن الغيرة 

٣٦

١٢٧

٣١.

٣٧٦



١٢٧ كاهلأبي بن سؤيد  )اتسع( كاالحيل رابعه سهلح 

ره(

٦٩ _ رالتلخا( نهلارأى كالميادى رأياك إني 
٦٩ —

رسصدرفاا مؤيدهعر ماء بعينيه رأى 
٢١٤ تمامأبو  )ممى( لهاقلت حي( عنى همومي تامفت 

ره(

٣١. ٢٣ التغلمىسمد س الحارث  )أق( أصفما ققق غزال 

٢٩٧ —

رْرشفآ وقامةوفرع وأصداغ عتحذ 
٢٩٨ — وباثهولل يربحان سيوف 
y-0 الأحنف )حتف( فتح ١٠٠للاحياقيه حسامك 

١٢١ العبميابن  رسرقها فهالوضع قدر علا دهر 

١٢١ الدميابن  رحدقها لولوهمنه يرسى كالمحر 

رق(

٢٥٥ تداسأبو  رممي( يعييهاودي شرعناها ؤنا 
٢٩٥

— )طريف( مؤرقامالك الخاهقر سحر أعا 
r.r يحترىا رشاف( تلافتلاق من فات ألما 
r.i البحتري ر1اصدو|دفا أنفسفرقة عئا صدفت لنز 

)ة(

راثمذاإى'لها سم إر بنار فانهض 
رعشقاامعلأ حبي المعب كقلب ونحن حات 

LI  ريننا(محبتها أرنق لم

اكوحى
اكدخي
الأحنفبن العباس 

٣٦

٢٥٩

٣٧٧



رمست1فإك نصيي الذي القاضي أيها يا 
رأحلأذهآثنائه طيب مثل عْلرا أهديت 

عبادبن الماحب 
عبادبن المياحب 

٢٥

٣٥

رة(

حولناالغض النرجس عيمحن كان 
صرتنا1امماوب ا!درهم يأك لا 

سمموهو الأبطال إلى ضحوك 
تبصيرهحن هلال مثل الرء 

اعقيهتم ْا إدا حتى يرداد 
هجونناإن لنا دلقى وما ؤإئا 

لكرمهحلقوا وما حلقوا 
يدسماح ؤذموا وما يذموا 
كالقصؤرشعرك أبيات 
لفخلها_ I_JIومن 

رعقيق(
رظلق(
)سثى(
)يسق(
)__(

ريهمق(

ريذتدا(
ريمذ(
ردقم(

المعتزابن 

الميضي
بغلأبي بن احمد 
بغلأبي بن أحمد 

أمامهأبو 

ااحمأهىالدين لمعير 
اليماميالدين نمعير 

٦٢، ٣١، ٢٠

٧٠

U،\

١٢.

١٢٠

١٢١

٢٠٨١

٢٨١

٢٨٠

٢٨٥

رة(

٣٠،  ٣٣ L،a^l  الرقىلب زيغسق( كأيهوالقللأم ذكرتك ولقد 

٠٣
المعتزابن  رشفق( فمهفى الكأس وكأن كأئه 

٦٦،  ٠٣ المعتزابن  رشغق( يدهفى الكأس وكأن كأئه 
٥٤ ارقيطالب أبي  رانمق( لوامعاالنجوم أجرام وكأن 
١٢٨ التيساْرؤ  ررءي( وسطتاء الما !كإس يوحنا 

القيساْرذ  رمطق( متنهحال علا إذا غلامي كان 

رة(

٨٢ المعتزابن  رأئق( حلقالليل من ثوب قى غيوت 
٨٢ المعتزابن  ربعلى( خرقشلث، إدا أقنى مسر دى 
٨٢ المعتزابن  ررمذ( علقإذا مفمعل عقلم فكل 
٨٢ المعتزابن  ريئفذ( ؤؤقبلا نرجسه كأنها 



ره(
٧٣

٧٣
ارافص ردتاء( ونذكرهشيانا ااحس على من يا 

;٨. اراقص رأخفالك( قمرL نجلوه الذي القللأم ان 
الخزاعيدعبل م.•٠  رفيكى( رحلمن سلم يا تعحبى لا 

رثى(
٢٣

نوارمة راللواتك( سحرةكل أنيابها على كأن 

رد(

،٤٩ ٢٩ ااحاJدىأعوبكر  )دمثالأ( حسنالمدر ا شييه يا 
>٤٩ ٢٩ ااحاادىيكر أس  )واذالأ( لناالصأ>ن وشسه 

٦٧< ٣٩ الميدانيأبوقراس  رممألأإ اليوضرهر بيبا يفصو ء والما 
٦٧، ٣٩ الخمدانىأبوفراس  )نصلا( وشمزحردتكسهاْل 
٤٩ الخالدىيكر أس  روملألأ( ^١١القرد مثل أنت 
٤٩ المالدىقر أس  )ذالا( ماإذا ناحتي زاد 
٥•

— رالغذالأ( الضحىرأي لنا مرت 
٦٩ المسي )عليلا( تمههمن مترفقا الثرى فطأ 
١١٩ تمامأبو  رأثمائلأ( منهاالشواهد ظك على لهغى 
١٢. تمامأص  رنائلأ( وصباساحجي سكونهما لغدا 
١٢٠ تمامأس  ركاملأ( نموهرأيت إذا الهلال إن 
١٢٢ اليوميابن  )صقيلا( يهاوهايكؤن ما نفسك فذات 
١٦٩ عمؤولن شاقة  )صليلا( موضونآدامحدد سج ومن 
٢١٥ ١٦٩ > المتنبي زمحدلأ( رحيلاالخليْل عرم إن الحد فى 
١٩٤ المتنبي )والنيلأ( سارأاالحيرة ؤرد اذا ؤرد 
■\.\ المتنبي رالألألأ( مريضفرمر ذا يك ومن 
٢١٦ المتنبي رالحنالأ(
٢٥٦ العرىالعلاء أس  )الملألأ( صس دق الثار سليل 

٣٧٩



ُ ٠

٢٨١ التنبي )حمولأ( حصهةعرعت وما عرفت هلهل 
٢٨٣ الحترى )ذليلا( عزيزاأدرا حاريوا ماذا 
٨٨ ثايتس حسان  رسولها( نزينةيلمل عحت وقافية 

ءء  ء

)ت(

٣١^ الريجندح  رااقن1ديو(
مء

يزائلةلميت ركد نحومه 
٣^١ اكرىاليلأء أبو  رالظايل(

ٍء

توسطافابغ انمش تيغى كنت ؤإن 
٧٣ العرىلخلاء ا أبو  ركوامل( اهلهالنشسوض البدؤر توقى 
٨٠ ايكاس  رييئعل( فاحتيىأهلا للتشرف ؤرآك 

o
<

>-

بابكابن  ريكل( كمالهدو0 للك ا شحلر واعرت 
١٣٠ الشماخ رالثام( مرطتما ع تما ا سنى كأتمإ 

١٤٩، ١٤٥ اافرودق )ص( سماتناالمعوق احترط ادا يحمى 
١٤٩ كزيدىا محمد  رالئل( وبيهراك 
١٦. المموأل )تسبل( ئفوسنإالقلبان حد على سعل 
٢٠٧ أيوتمام راكل( لحنهدحدا0 أن الرء يطمع لا 
٢٠٩ تعف )اس( ن1حدةٍفيق رحلى فوضعت 
٢١٠

— )أمل( اكحوممثل عذماته 
٢١٣ شخرا أبو  )السلاسل( مالكأم L الدار كعهد فليس 
٢٥١ التنبي راشنل(
٢٥١ التنبي رملاز( ُء م  ٠٠

لهأتوا عما الرسل ترد كم إلى 
٢٨٠ اكنؤىطفيل  رممحل( أباجإهئقْلع لم الوجه ساهم 
٢٨١ المموأل )يقيل( قولهمالناس على سا إن وننكر 
٢٨٥ الذهبياكس يدر  ر|طو( لىمل فيه عاذلي يا 
٢٨٥ الذهبيالدين بدر  وقتص بي يمر 
٣٠١

—

)سبيل(
ءء  ٠

دع^أإئم ح^^ ك و
٢٠١ ائخنومىسعيد أبو  رقتال( آجالندوالأجال 
٣٠٢

— رمال( مالواقد الناس رأيت 
٣٠٢

— رمالدا( مالعنده لا ومن 
٣١٠ العرىالعلاء أبو  رفاضل( ناقصالفضل يدعى كم عجنا فوا 
١٤ تمامأيو  رساطة( أتيتهالنواحي أى من هوالبحر 
٤٥ جريد رباطة( مزينالقطاه ويومٍكإبهام 

٨٠



٤٥ جرير روحبائأه( نكنللم اكرير الصيد به يذقنا 
٤٥ جريد رع1نوئ( شرهيؤن حيره لؤم ودلك 

،٧٢. ٦٥ ٦٢ العترابن  وم الحسودمضمن على اصّدر 
.٧٢. ٦٥ ٦٢ العتذابن  رتهن( ظسها□كل فالنار 

٢٤٤ أبيبن زهير  رباطك( وشكرلهاتممتها نمة وذي 
٢٤٤ سعلع

س أبيبن زهير  رمث1م،وث<إ ميافالقؤل من بمموف دقعيت 
٢٤٤ أبيبن زهير  رذ1ئك( أنهيحسب القؤل فى خطل وذي 
٢٤٤ أبيبن زهير  رفائ( غرهو|كرمءت حلما له عمأت 

رد(

٢٥.، ١٤ ,ئ هبن إبراهيم  رالآ-ء؛( □لفصيالالعود أمتع لا 
١٤٩، ١٥ _ْة ه>بن إبراهيم  رالفصيل( فإنيعيب هن م يك وما 

٣١،  ٢٢ اسرائي روكل( معتقلالرمم كصدر شطاْل ولى 
ءب مء *  أ

٢٣ الأيساميز  )بسال( خناقهشد الكر غلط يغط 

٢٥ الأنيسامؤز  مضاجعيوالمشرفى ايقتلني 
٣٧ الدميابن  رسبل( اللمل، لعا،حفص أبي حبر 
٣٧ الدميابن  رم(
٣٨ العتزاس  ربخال( سدصيغت حده غلالا، 

٤٣ الأنيساْرو  رجئدل( مميامهافى عاقت| ااثرJا كأن 
١٢٣، ٤٣ الأنيساْرز  رببذبل( نجومهكأن لأل ص فبالك 

٤٣ اكسامؤؤ  رمرمل( ودقهأما لهى ايانا كأن 
٥١ — ركامحار( وحاليالحس صدغ 
٥١ — ركاالأفى( صفاءمى وثغره 

١٢٤، ٥١ الأيساْرؤ  رالمالى( وياو|،دأرطيا الْلر قلوي كأن 
١٢٣، ٦٩ الأنيسامؤؤ  رلمظي( سيولهأرخى البحر كموج وليل 

٢٧٠، ١١٦ ٧٨، ٧٤، المتنبي رالغزال( منهموأنت الأنام تفق فان 
٧٥ تمامأبد  )الخالي( الغنىمن الشم صلل تنكرى لا 
١٢٢ تمامأبد  ريصثال( قئم ها وا 
٢.٨٠ ١٢٣ اهروالشس )ظكل( يصملمهيمطى لما له فهلت 

١٢٣ اكسامؤز  )بأمثل( ااايلاسلألأاّ^أيها 
١٢؛ الأيساسل  )حال( أهلهانام ها معد إلمها سموت 



١٧٨ الأنيساْرؤ  )هيم( دكناتهافى الملبد د اغتد«ى وقد 

٢٣٧٠ x.<\ كثير رالمال( ضاحكاتسمم اذا الرداء عمر 

٢٣. — رالدنل( ولسمانهعثرة من الفتى يموت 

٢٥. التنبي رالبمل( رماحهممن الألى القوم من ألست 
٢٥٤ — رالدييل( كس|لأتلوالأنت1لدنا

٢٥٧ —
رالمقل( منازلنافى إلا المحي سرل لا 

٢٧١
البحتري ريتحيل( رحلتألقى المجد رأيت اوما 

٢٨٣ جديد رسما]4^ Jدمدنهقيك^ حير و1اسح^ 

٢٨٣
د•لأ٠ةأم  (_) اجتمعاإدا والدنيا الدس أحسن ما 

٢٨٧ — رالحجل( رتربتهامصر عن كث ا قصر ما 

٣٠٤
ثابتبن حسان  رالقنابل( قبيلةالنبي يغد ض وكا 

٣٠٣
المحترى رسمؤل( شماوريح فى اليوض سيم 

)د(

٢٩
الرفاءالمعرى  رالأسن( محدوا<مقتولة 

٤٠
يائكاس  رالمنامل( المحاس

٨٣ — رالحبل( الأشلكف قى لكالرآة والشمس 

٢١١
—

ردمل( أربابهذهبت تقل لا 

(۶)

١٥ الوليدين مسلم  رثلملأما( يدهالألوالأعداءمن نظم 
٣٧ المعتزابن  رنتلما( خيطهمد قد والفحر اللحى فخك 
١٢٠ ااخدارذميأبوبكر  (٠٧١^١ عندناخهمت أعسعرت ايا أراك 
١٢٠ الخوارذميأبوبكر  راuط( ضوءهقل إن القدر إلأ أك فما 
١٢١ الغني رطنا( درهمن دأس لا المحر هو 

١٨٣ العمابن  رنرانا( الميامدم إذ 
١٨٣ المعتزابن  رافاما( طمرككس 

١٨٤ البحتري ضاحكايختال الطلق الرسع أتاك 
١٨٤ البحتري رنومأ( الدجىغلس فى السعن نبه وقد 

٣٨٢



١٨٤ المحترى )شأ( فكأنها!ندى يرد يفتقها 

r.i لواحةلن الله عبد  راس( معحراالأدماء اكاقة وتحمله 

رم(

٢. اكبي )الم، قععحركمعسا لنا يهللعؤن كم 
٢. التنبى راض، شيميعن والنهمعان لسمه ا أيعد ما 
Vi اكبي رالحها، عنىسقيك بطء الشر ومن 
W\.UA،Ui — رالرغا، فيهمبالمش منهم أنا وما 
٧٠ — رايلأ، عليهالهوان يسهل يهن من 
٧٥ اليوميابن  رأليم( اعرصتهى يإن نظرت إن ويلاه 
١١٨ —

رضزا فكأنهمحدثا أشار ؤإدا 
١٢١ ابزامحومى )ءإ( وسيفهحسيام سيف عرمه فعي 

١٤٦ المتنبي رييهرم( نحافةالجسيم Jحترم والهم 
٢٧٢ —

زالميلأم( عنقدان من نظأ L ألا 
٢٨١ البحتري رأء( الهؤىأطم لا حيث من ر يقيض 
٨٤ المتنبي )خاتمه( بهاأقف  ٣١ان ^١، ٧١بلى بليت 

(۶)

١١٧, ٢٨، ٢٧ البدميري ريئمطم( تهملهإن كالءافل واكغس 

٢٨ البوصيرى رالحدم( ربىنبت الحبل ثلمهقد في كأنهم 
٥•

شوقىأحمد  ربالم( ساوددهمالعقوا له حطرت لما 

٥٧ شوقىأحمد  راللجز( بهمفوقهن ما او السماوات جين 
٨٥ الوميابن  )اكظم( رى٠٠"ح.اآأ٠،ل ا ٠ حاواأ~أ يم 

٨٥ اليوميابن  راليصريم( ليخفىالثيهاس طأطأ كالئي 

١١٧ عئترة )الأّننز( حلوبهوأربعين اثنتان فيها 

الرقاعين عدى  )حاسم( عارهاا ء ا اساوا لن وكأنها 
م

ءدييناارق1ع ربنائم( فرنقتالنعاس أقصيده وسنان 

١٢٩ عنترة )الترنم( سارحفلعس لها اللباس وحلا 

١٢٩ عنترة )الأجذم( عهيذرا لراعه يحك هرجا 

٣٨٣



١٣. الجعدى رالمن،لإ بطعيةفاستقل  oijضرع رمى 
١٤٨ امذدق )الملاض( تكن]م ااو،دامع فى ضؤق سقاها 
١٥٩ عنترة )بسرم(
١٩١ العتراس  رم( أهلهاح|قة الخن يطرف اشارت 
١٩١ المعتزابن  )ام( مرحاقال قد المرق أن فأست 
٢٠٠

— )حداي قصدقوهاحدام قاك إدا 
X.Y ريشةأبي بن عمر  رم( الأممك؛خن هل أمتى 
Y.A اادثىديبعآ  رنعم( واجبةقلت إن ونعم نعم. مولى 
٢١٤ اكيي رميم( قشرشح اارمان أتى 

م0 م  ء

٢١٧ سلمىأبي بن زهيد  )صم( ^^٥يقونا بمرع ولم فشد 
٢١٧ سلخىأبي ين زهيد  )ممن( مقدفالمملأم شاكى أسد لدى 
٢٠٠

—

رمدسممإ
٢٧١ التتبي ربيغم( قارنبأحفان ياك فكم رحلت 
٢٧٢ المتنبي رااوصْما مكانهاللمح الدرط رئة وما 
٢٧٢ المتنبي رشم( مقلعحبيب من بى ما لكن قو 
٢٧٢ المتنبي رأسيمي( مادين؛ وهن رميي واتقى رمى 
٢٧٢ المتنبي )توهم( ساتتالمرء فعل ساء إدا 
٢٩١ الخليالدين صفي  ردالخثم( بهمالنزيل أن سىى فيهم عيب لا 
٣٠١ المتنبي راكظام( أمؤريسقن ا ا لميما 
r.\ المتنبي ردحام( وحارسام بني وحمى سما 
٢١٧ ااده1ى!وسف عن بدر  (ر يدضنةإر مناح يا ^م 
٢١٧ الذهبييوسف بن بدر  رى(

)م(

٥٢ الأكبرالمرقش  رعنم( ll __ دتاتعروااوحوه مسك
٢.. الشافعياسمم  راشز( الغنمسارحة لن درا أأنعر 
٢٩٦

— رراكم( ترا؛مفذالي في للوحل إذ 
٢٩٦

— رهداكز( وحدامت« سادتي L هواكم فى 
٣٠٢

— ربغضهم( معشرفى اكهر رماك إذا 
٣٠٢ )أرضهم( دارهمفى دميت ما فدارهم 

٣٨٤



٥)
٤٢ أبونواس )الخبونا( ءفهيا احدلتها ما فادا 

٤٢ نواسابد  )الكنونا( ْاا ل ك1 
ءم

٤٢ أبونواس )يكونا( شيءم كأنها بض فهي 
٤٣ أبونواس رايدينا( نجومكىJسكأنهذ في 
٤٣ أبونواس رفينا( علمناالميقاة مع طالعات 
١٢٧ ءمرٌبنكلثوم )الأنديط(

سيار )اطن1( عاشقةالحي لبعض أذني قوم يا 
يشار )لكظ( لهمفتك. تهدى مى لا لن قالوا 

١٤٦ — )الحامبما( أوائلهمأفنى معشر لن إنا 
٢١٦،٢.٤ ، — ١٨٢، ١٧١٢ رممحدانا( لهمناجذيه أبدى السو إذا قوم 
١٧٣ ريلينا( مئاالجذ كلاب هرت وتل. 
١٧٦ عصوبنمم؛وم ا منا، الأسانمنزل ثرلتم 
١٧٦ ^؛،(بن عمد  رمحا( تراكمفعج1نا ترJناكم 

٢٦.. ٢٥٩ — ٢٥٢. ربوهانا( لندمهمحن أخاهم و|دمأاون لا 
٢٠٠ —

)الآشد1ن( محذمأبيض بكل الضاربن 
٢٦٠ —

رسدبائاا إبليتستبح ب مانن من كنت لو 
٢٦٠ —

)لأنا( ||دم^رىم ا يا 

٢٦. — رممم'ائا(
٠٠و ٍ م

لهمناجذيه أبدى الذر إدا قوم 
٢٩١ الميؤىابن  رعوطيا( ثصدثهأئى غر غيه عيلخا ولا 
٢٩٤ —

)كاظ( وسائلصياحيى أتيت ولقد 
٢٩٤ —

)إنساث( حوتما دارى والد ئأجابني 
٣٠٢ المستيا1ئتح أبو  )ن( الجامأحذ قد ^لكم 
٣٠٢ الممعتياممتح أبو  رجاملما٢ مدرضر الذي ما 

٣٠٢ المىاكلأء أبو  رإشانا( يلاذههانء..انا غرك نلق لم 
٢٨٩ السكيىأبوهلال  رلمناثت( كعذارهأئه المنفسهج رعم 

)ة(

٢٧ الصيالخلاء أبو  ردحازإ أواخرهارماد فمن الحياة وكالمار 

٣٨٥



كأنهااقْلاف عض، نرجس، !دى 
٤٧إلا انمر ما 

أتهسهمي ااْلماع لتيم 
ونبلهااكس بإحداذ طينت 
وحئنها1]فضو، تعاطيت ف-حين 

يزينهعر تاج عبئ راس على 

)مس(
رمؤ(
أسود^^أ

٣٨أبونواس

٢٩٢

٢٩٦

٢٩٦

٢٨٤

رن(

برتهحسن مضيها u_^ لا 
الدهراداعشنى ذلة يا لمعت 

الحاسدنخلر مرتقى قي نار أنا 
سنانهكان ردينبا جمعت 
كمااحمرار في اللمح يسرع 
ذهبيهكأسها فى بها فجاعت 

تئنتلشينها قامعت إذا 
أوبأسومهاء بالعنقا لوكنت 

المردانمي الحي لباد با ألا 
مهدمنفى غيد منها يبق ملم 

سافرتاللهمن أؤراق هاب وأثار 
الاظابها يحار مؤؤرات قفار 

عادهماالعجاج نميج ص يييران 
أمهالفالق القل رأى من ألا 

يومكل الرمإية أعلمه 
القوافينظم علمته وكم 

فيهاللريح تنوقة بعرض 
عيوناإن تعض، الشهباء أرى 

رستمراحم حيث والقادسية 
ااوغىيوم أرماحهم ترى موم 

غارهالحرب إلى صوا ومد أميل 
هناظرا جني فيما ه ناظرا 

٧٠
— رالكفن(

٧٩ ثهس المس أبو  رداتاني(
٧٩ سالمس أبو  )الأخوان(
٨١ الأنيساصز  )بدخان(
٨٣ العرى را|عضيانا
٨٢ العندابن  )بجمقت(
١١٧ يشار )خيندان(
١٢٦ الممرى )تراني(
١٢٨

— )ثمان(
١٢٨

— )دفان(
١٢٨

— )مكان(
١٢٩

— )يعتركان(
١٢٩

—
)تدي1ن(

١٠٩ اليياتابن 
١٥٩ الرنيأوس بن معز  )رمايي(
١٠٩ الذنيأوس بن معن  )هجابي(
٢٠٦ )وان(
٢١. دلأمةأبو  )باليدين(
٢٥٥

—
)كااآشط1ن(

٢٥٥
— )الكتمان(

٢٨٤
— )باض(

٣.٠ .٢٩٩ اكستىالفتح أبو  )اودعاني(

٣٨٦



ضيد؛كمأذ غبي فبكم عبب ولا 

)ذ(

٢٩١

أبوتمامرسج1هاإ وقن ساسها ألهم ؤبم 
أبوتهام)يراها( ٍ مض أعمى أض ك -

ارقاعبن عدى رسحاهاآ الخيار من يتعاؤوان 
بنعدى ا ها رتشرا جاسأ1 ثاظ ؤردا إدا 

)هدادها(^^٥^ 
حرير)أبلائها( هاعتادها توهما اادي1ر عرف 

التنيىراعدده1ا علمأسابقة أياد لن 
]_،ررمامها( ريحّقدكشمتوشة وغداة 

ا]رفاءالمعرى زسمشوها( صحانفأ الربيع أيدي فبت وقد 
المتنبي)سداييلاتها( ذي بث ضي ■ش إش 

٦٨

٦٨

١٢٨

١٢٨

١٣.

١٣٠

١٥٨

١٨٦

٢٦٥

حالاتناسخط فى أطعتاكم اتا 
أنهسؤى عيب به ليس 

فانهالرمان كرم من مات ما 

يعدماالشم تدكيوا لا ، عنا نى 
الهؤىأحمل لأن راض أنني ام 
ممديقهسعر ما قيه كان لتي 

ارمس^^ه1ذسعا؛ ّع^را 
أحاحهثلت إن و ص١ 

منهالليل يستمد لأ1دهم 
زهوايطير ح كعبا ا حلف 'يرى 

مثهالقوت وشك حاف لما 
اثهعير أخلاقه كملت تى 

ردا

رنم^د^ا
٢٩١ ابن )سهه(
٣٠١ تمامأبو  الأه(رعيي 

ري(
٢٦٢ الحارثىالشميدر  )الأنواث(
٢٨٠ )لمأ(
٢٨٢ النابغة رالاعأديأ(
٢٨٥ الظاهرابن  رتحيبما
٢٨٥ الظاهرابن  رالأئ(
٢٨٨ نياتهاين  رالمحيا(
٢٨٨ نياتهاس  ربا(
٢٨٨ نياتهابن  رالمحبا(
٢٩١ الحعدىالنا1غة  رناقبا(
٣٨٧









فهرسالآهلأم
٠٢٥٠،  ٢٤٩، ١٥، ١٤|براهيبمينضم - ١ 

من|]بالغاء، أحد وهانه، شاعر الد،دى| اكهري سلمة بن علي ين إبراهيم اسحق أبو هو 
,٠٥١٧٦_< توفى وااعي1سية« الأمؤية اادواد؛ر( شعراء 

٠٣٠٦، ٢٦٠،  ٢٤٢، ٥٩اينالأثيوء.ا،٢- 

وكااك1تب، الأثير بابن العيوف ضياء أبوالفتح اكييالي محمد ين الله هوتصر 
للملكالقرارة ولى أخواه، نشا حيث يالمؤصل ؤبملم عمر، ابن جريرة في —  ٥٥٠٨سنة 

مات. وغيرهماوالمحترى تمام أبي شعر يحفقل المافهلة الدينؤبموقؤي صلاح ااسلهلان 
الماتر.الثل كتبه: من ^ ٣٧سنة ببغداد 

٠٢٢٦،٢٢٥،٢١٨،١٠٧احمدباJوىء

٤٥٠،٠٣٣٣،٣٢٣،٢٥٤،٢٤٨،٢٢٩،٥V-احUJمضء

مولدهباميرهم، ولقب الأخير، العصير شعراء أشهر شوقي* أحمد ين علي بن شوقي أحمد 
— ١٠٥١٣٥ سنة توفى مترفا وعاش ثؤوته اتسعت الشعر، فتؤن أكثر عالج باكاهرة يوفاته 

٣١٩٣٢.

٠١٧٥اكا\ويأ احمد ٥- 

الغربيةإقليم قرى من الحجر( اء رصّقرية إلى نسبة الصّاؤي، الخُوتي بن محمد بن أحمد 
ولهالدئيير، البركات أبى ااشايخ سلوكه فى تابعأ صسوفيأ مالكيأ فقيها وكان يممير، 
وفاتهكائن تفسمير على حاشيته هو أشهرها لكن والتميوف، الفقه فى مؤلفات 
^.٥١٢٤١—  ٣١٨٢٠سنة حاشيته أنهى أن يعد النقرة يالدينة 

٠٣٠٥الأذتفبنصص{ ٦' 
الشحعإنالفصيحاء اللهاة ااءئiماء وأحد تميم، سيد التميمي، مض؛ن ين معاؤية بن 

بالكوفة.توفي الحلم قي الثل به يصرب اافاتحتي، 

 -V ٠٨١،  ٦٢،  ٢٢الأس، بن أبوصس
أبيه،لقب والأسلت قيس، أبي باسم عرف أنه سؤى التحديد، وجه على أسمه يعرف لا 

—٣٩١



الأوسابن ماك بن عميد بن ثعلبة بن حارثة بن الأوس بن وائل بن جشم بن عامره وأسمه 
حربهاالأوس ك أسندت جاهلي شاعر وأبوقبس عامر، عميوبن بن ثعلبة بن حارثة بن 

القادسيآ.يوم واستشهد قيس، أبي بن عمبة اون< اLم fUوأوساد فكمي عليها، رئيسا وجعلته 

الأهعراسىاس؛،،^ا.٨- 

٠٣١٢٠٣١١،  ٣١٠،  ٢٧٦الأصبع، أبي ابن ٩- 
المعريالحسن بن جعفر بن محمد بن الله عيد بن ْلاقر ين الواحد عبد بن العئليم عبد 

نوميالقرآن بدائع آثاره من بها ونومي بمصر ولد شاعر أديب الأصبع، أبي بابن المدق 
^.٥٦٠٤سنة 

•ا-اماغبالأصمهاتيأه.
صبغداد، سكن الياء، من أديب الأميهانى، القاسم أبو محمد بن ااحس،ازا هو 

وف٠ ٢ _< تدمي محْلوْل تشمهير كللك وله التفسير، في ومقدمة الغردات، 

٠١٢٩٠ ١٢٤، ١١اا-الأءسي1 
وأحدالعرب، يواية الأصمعي' سعيد أبو ااياهاي' أصعع بن علي بن مريب بن اللك عيد 
.١٠٢١٦سنة نومي والبلدان والشعر باللغة العلم اتمة 

٠٤٥الأعرابي، ؟ا-ابن 

أهلهن باللغة، علامة نسابه، يواية الله، أبوعبد الأعرابي' يابن، العرٌف زياد بن محمد 
.٠٢٣١سنة نومي السعر معاني منها كتب عدة له الكومة، 

٠٨٧الأعشى، - ١٣
أشهرقحفانء ءأبا يكنى جاهلي قعاعر همدان' بن ٠^١٠^ رياح بن الحارث ين عامر 
اسمهوقيل برمتها، البغدادي أؤولها وهب■ بن *النتتعر لأمه أحية رثاء مي له رائية سعره 

عمر

٠١٢٧الأفوءالأودى، - ١٤
ربيعة.أيا يكنى جاهلي، يماني شاعر مذجح■ من أود، بني من مالك،، عميدبن بن صلا،ة 

الهجرة.قبل ٥ • سنة يقرب ميما نومي 

٣٩٢



٠٣١٠-الأقيشر، ١٥
بائيةأهل من ا1ْابتة عار هجاء شاعر أبومعرض الأسد، معرض بن الله عبئ بن ا،لغيرة 
يولةوأدرك عتمانيأ ولكن ْلؤيلأ عمرا عاش الإسلام أؤل مي وتشأ الجاهلية مي ولد الكومة 

لأنهبالأميشر ولهب نحوستة باكحان حنقا الكوفة بئااهر وقتل ميوان بن اللك عيد 
•يه دعى إدا يغضب ولكن أمسر' الوجه أحمر لكن 

٠١٢١ّطمشعاوال،اٌسا

.١YA،n٥،٢٠A،0٢،١٢٤،١٢٢،١٢٢،٨A،A١،٦٩،١٢A،0١،n،t٢،ص٢٢،٤٢

علىالعرب شعراء أشهر الرار' ألك، بني من الكندي الحارث بن حجر بن اامي٣ّ^ 
الهجرة.مبل •٨ ستة حوار نومي نجد' مولده الأْدلا يماني الأْالأوا' 

٠١١٧حا-ابىالأسا>ى|ها،
لتياحيارى محدث، لغيي نحيي اديب' أبوْحما> الأنياري بشار بن محمد بن الأناسم 

شعروله الإنسان حلق وصانيه من اااغوي^تي، هن وجماعة الفراء اصحاب من وامهاله سلمة 
—. ٠٣•٤ —  ٣٩١٦سنة تيبمي 

٠أبوحسيالأسايى، - ١٩

٠١٢٠، ،٥٨  ٤٠، - ٢٠

لهبغداد أهل، من مكثر مجيد شاعر القاسم أبو بابك ين حسن بن منمعؤر بن الممد عبد 
أد.١ ٠ سنة ببغداد نومي شعر...أ ديوان 

٠٣٠٦٠-اداملأض٢١

ميالأشاعرة شيخ اليمعرة، أهل، من  ٠٤ ١٣سنة نومي الأناضي أبويكر اُطبب بن محمد 
القرأن.إعجاز منها كثيرة كتب له عصره، 

، ٢٧١،  ٢٥٥،  ٢١٤،  ١٨٤،  ١٢١،  ١٢٠،  ٨٥، ،٨٧  ٧٤،  ٥٠،  ٣٩،  ٣٦، ١٩است>ى، - ٢٢
٠٣٠٤،٣٠٣،٣٠٠،٢٩٥،٢٨٣،٢٨١

سلاسللشعره يقال كبير شاعر البحتري أبوعيادة ااْاائي يحيى بن عبيد بن الوليد 
.٠٢٨٤سنة ونؤبمي بمنبج.اا ول. ااداهد، 

٣٩٣^ت=ت■ 





توفىالغرب.,. من وأصله مم|ر من بوصير أر سبته حسن شاعر الله عبل. 
,٠٥٦٩٦بالاسكندرية 

.or،T،\،n،n،n•ما-اثسوحتيأ 
شاعرأديب اكوخي، القاسم أبو تميم بن إبراهيم بن داود الفهم أبي بن محمد بن علي 
,٠٥٣٤٢سنة وتوفي ياذهااكية,,, وللأ المعتزلة بأمعؤل عالم 

٠١٥٢،اثسعداثتصازانئء^ - ٣١
منكعير له البلاغة علوم إليه انتهت الشهيرة الشيرح احب صمعمر بن مسعود هو 

سنةتوفي الفتاح تلخيص مصيقاته أهم هن ااحواشي< 

، ٢١٠،  ٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٤،  ١٨٢، ١٢٢، ١١٩، ٧٧، ٧٥، ٧٢،،٢٧  ٦٨، ١٤أبوهام، - ٣٣
٣٣١،  ٣٠٥،  ٣٠٤،  ٢٠٢،  ١٣٠ ،  ٢٩٩،  ٢٨٦،  ٢٧٥،  ٢٥٢،  ٢١٤.

فيولد البيان أمراء أحد الأديب الشاعر أبوتمام ااْاائي الحارث بن أوس بن حبيب 
—٥٢٣١سنة لتلفي • مصر•• إلى لرحل سيئا جاسم 

جاهلي'شاعر أبوكعب< صعصعة بن عاهر هن العجلان' بني ْن مقبل' بن أبى بن تميم 
النجاشييهاجى دكان المخضو.ابم في عد الجاهلية أهل يبكى فكان وأسلم الإسلام أد.رك 

,٥٣٧سنة بعد توفى ايشاعر' 

٠٢٠٩، ٤٥إ؟-ثطب« 

إماميثعلب المعؤوف العباس أبو بالولاء الشيبانى سبار بن زيد بن يحيى بن أحماأ 
ئقةاللهجة وصدق بالحفْل مشهيىر1 محدثأ للشعر راؤية كان النحوواللغة فى ااكوفيين 

• ٥٢٩١توفي بغداد' في ومات ولد حجة 

،هه،ب.بر ٤٧، ١٨ه؟-اتجاحظ-اا،

ائمةكبير بالجاحقل الشهير عثمان أبو اللمثى بالولاء الكنانى محبوب بن بحر بن عمؤو 
عمرهأحر في فلج باابممرةأ ىلفاته مولده العتزاةأ هن الحاطبة الفرقة الأدبؤرئيس 

توفىعليه وقعت< الكتب من مجلدات قتلته معيره على وااكتاب ومات الحلقة مشوه وكان 
م.00

٣٩٥



اتقاضيأبياثحسىاتجرحاني<' ٣٦
pLaLJIكبار من قيلميوف الجرجاني، بالشريف العيرف علي بن محمد بن علي 

إلىالجرجاني مر تبعؤد دخلها ولما شبراز مي ودرس اس-تراباد( )قرب تاكو قي ولد 
—٠٨١٦سنة توفي ندفي• أن إلى فأتام تيميد موت بم• شيئان إلى عال• ثم سْرس• 

XV  - t٦٣، ٦١،  ٦٠،  ٥٩، ٤٤،  ٤٠،  ٣٤،  ٢٦، ٢٣، ١٨، ١١، عبدامماهواتجرجاض٧ ،
، ٢٤٧، ٢٣٨،٢٢٢، ٢٠٤، ١٨٥، ١٦٦، ١٥٢، ١٥١،  ١٤٩، ١٤٧، ١٣٩م،هاا،، ٦٥٠٦٤

٠٣٤٢، ٢٩٩، ٢٧٥، ٢٧٢

منكان البلاغة، أمعؤل واضع أبوبكر' الجرجاني• محمد بل، الرحمن عبل• بن القاهر عيي• 
الإعجازا، JJUJ)و البلاغازإ )أسرار كتبه من رقيق شعر له جرجان أهل من اللتة، أئمة 
-.٠٤٧١سنة توقي 

حآابذ،جريج«.ا•

أهلإمام كان الكي الحرم فتيه وأبوخالين أبوالوب جريج بن العنين عبئ ين، الملك عيد 
مواليهن ،]، ۵٧١لدمي بمكة، العلم في ااتم،ات،بما صنف هن ، وهو؛jJعمهره في 

٥اف.• سنا< توفي يل-اس• ثبتألكنه كان 'اذ'هبي' قال المولدوالوفاة' مكي ترئس 

٠٢٨٣، ١٥٩، ١٣٠،  ٤٥ج>يو، -  ٣٩

أهلأشعر كان تهيم. من البربوعي ^، ١٤١١بدر بن الفلفي حن.يفة بن، عملية ين، جرير 
وكانوالأخهلل اافرزد'3ا غير أمامه ييبما فلم مرا هجاء وكان المامة. في ومات ولد عمعره، 

\م.سنآ.١ توفي حيذة■ بأبي يكنك، وكان سعرا اكاس أغزل وهومن، عفيفا 

٠١١.إ-جعأنرينيص،همض، 
مشهيريوأحد العبأسي الرشيد ُذير أبو البرمكي، خالد بن يحيى بن، جعفر 

يدعوهوكان الملك أزمة إليه ملقيا الرشيد اسضنره بغداد في ونشأ ولد ومقدميهم، البرامكة 
بليغاكلق فصيح مقدمتهم فى ققظه البرامكة على الرشيد تقم ثم اليولة له فانقادت أحي 

-.٠١٨٧سنة توفي ااقواJا• 

٠٧٥جوبهنبىاثتضرا- ٤١

٠٢٤٧؟ا-اتجوهرىا

٣٩٦



منأطه بغداد أهل من الحديث رحال أعلام من أبوإسحاق■ الجوهري سعيد ين إبراهيم 
هوحنبل؛ بن أحمد الإمام تال المحاري عدا الميتة |اكتب أصحاب عته ؤعى طيرسيان 

نواحيرفي نربي بعمتأ مرايمنا مات الحديث، قي رالسندا له عنه، اكتبوا الكتاب كبير 
^٢٤٧منة توفي الكوفة( 

.١٢٦٠-ا^حlرثينضة٤٣

منجاهلي' شاعر م؛ ق• ٥ • سنة نحو ولد الواتلي اايشكرى ينيل بن حلوة بن الحارث 
يديبيق معلقته ارتحل قحؤرا، أبرص كان العاتا،ت،، أصحاب أحد ؤبمو العراق، يائية أهل 

نحوسنةمات يؤبمايمهم العرب أحبار هن كثيرا بها جمع بالحيرة' اللك هند بن عميد 
٣٥٧٠.

.٣١،  ٢٢اثمميتي،اسرثينسل، -  ٤٤
فيرأسا كان القلق• الثماعر التغلبي، حمدان بن سعيد بن الحارث أبوفراس، الأمير 

ؤبموالقمعريما1ئ، بدئ يتؤل؛ عباد بن اامماح1_، وكان الأدب، ييراعة والجين، اافروا،،ية، 
أعواما،ي|نسهلتْلهية فبقي جريحا، الؤوم اسرئه أبوفراس، وهو يمللته وحتم القسي' اميو 

تدمربناحية هدل وحيلاربمماا،اك■ حزطة أموالا وأعهاا6 بأموال، منهم اليولة سيف فداه ثم 
سنة، ٣٧عمره وكل ف، ٣٥٧ستة 

,yu-حافظإبراميم>٤٥

القوميمحمر شاعر إبراهيم بحافثل الممهير الهتد.س فهمي إبراهيم بن حافتل محمد 
أبوهمات ديروط/ أمام راسية يالنيلكانت ذهبية في ولد قرن< تربع نبغا أحداثها وملؤن 

فيثم المحاماة في واستغل تثلم , تيمافنشأ فليل يعل. أمه هانت، ثم ولادته هن عا٥٢^١ يعل. 
حهيرىالنكتة حاضر الحافقلة قيئ كان النيل شاعر لعب في)الأهرام( محيرا ثم الجيش 
.٣١٩٣٢- . ٠١٣٥١سنة توفي الامماء، بديع الصوت 

حامممحد3،أحمدامثدادى( ادذ،حجأج)س - ٤٦
اللهعبد أبو اابغل.ادي التبلمي الحجاج بن، محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد ين سي 
الأدبوسقيه العصر شاعر ااذاهيى قال الهرل، عليه عله، اليؤيهى كتاب هن فحل شاعر 
الزاهرةالنجوم معاحب، وقال الؤوح، وحفة ئح القبل نقلم قي وحده أمة كان الفحش وأمير 

بغدادبيا النيل قرية إلى بته نسموالأهاجي. واكاعبة اليحف، في الثل به يضرب 
م.٣٩١ااكافة،تْفِ,سنة 

٣٩٧





٠٤٩، ٢٩ابوبكرالخاثدى، - ٥٤
قرىمن ]دية I١٥!إر رسبة الخ]]لي بلال بن عشان بن بنوطة هاشم بن محمد أبوبكر 

الميغير،ب1لحاادى عرف 1اذى سعيد أخيه عن ]ه تمؤيقأ بااحا1دى!]كبير عرف 1الوصلا. 
1^1<يعيق كتب خانن ب،ةر أبو عمل الوصل مي اشتهرا وقد ااخاادين( باسم وعرفا 

رقيقالإنشاء حسن أديبا وكان رقيق' شعر وديوان وتاريخية ادببة آثار له الحمدانى' 
اتهمهما1وذى 1ارفاء 1لمدري وب؛زا ااخااديين بعث مهاجاة حم،لت الإطلاع. واسع اكعر 
ولهماااخاادأيع،< بحماسة ؤيعرف واانخااتر<« »الأشباه كتاب ]هما واكشاجم، شعرله بسرقة 

ماؤ٩٩٠~ — ٥٣٨٠رسنة توفي a شعره ومحاسن تمام أبي أخبار ُُ 

.٢١٣ابوحراشاثهاتنيا- ٥٥
الجاهليةادرك مشهقر فاأك وفارس مخضرم شاعر مضر هن هديل يني من مرة ين خؤيبمد 

ينعمر زمن إلى عاش كبير شيخ وهو أسلم الخيل بمّيق بالسوفكان واشتهر والإسلام 
\م.٠ ستة توفي فتتلتها■ أفص رنهشته عله الله رضي الخْلرب 

٠٣٠٤،  ٢٥٠،  ١٧٣، ١٧٠،  ١٤٧، ١٢٨،اثختطء،؟؛ - ٥٦

عيلأنقيس هن سيليم بني ْر، السلمية اار.ياحية الشريد بن الحارث لن عمرؤ بنت تماضر 
الجاهليةفى عمرها أكثر عاشت الاهللاق على وأشعرهن العرب عر ا شو أشهر مضر من 

الأذينومعاؤية مسخر لأحؤيها رثاوها وأجوده شعرها أكثر ~ فأسلمت الإسلام وأدركت 
،^,٢٤سنة توقيت الجاهلية في قتلا 

٠١٢٠أبومكرالءءواىوبميا - ٥٧
فيثقة كان العلماء الشعراء ؤاحد الكتاب أئمة من أبوبكر الحوارزْي العباس بن محمد 

آد.٨٣سنة نسابؤر قي وتوفي حواؤزم في ولل. شعر< دير.ان له الأنساب ومعرفة الأغة 

٠٢٨٥خه-ايندانياوا

منكحالا دسي رهلبيب الدين شمس الؤصلي: الخزاعي يوسف بن دانيال بن محمد 
دكانله وكانت . ٠٧١• سنة القاهرة في وتوفي ونشا فيها ولد الؤبمل من أصله الشعراء 

الفتوح.باب داخل في كحل 

٠٣٨٠هه-دعبلادماصا 

٣٩٩



ا<ببغداد أقام < ij^lمن امءا< هجاء شاعر أبوطي، الحراعي يزين بن عر بن دعبل 
أقدارمن بالهجووالحط مولعا' اللسان يديء كان اابحترى مديق وكان جبد لشعره أخباد 
فكانعمره وْلمال دونهم لمن والوائق والعتصم والأْ-ون الرشيد ااحلغاء: وهجاء اكاس 

منأجد غما عليها _،lu^ من على أليد كفي على حشبتى أحمل سنآ ين حمر بضاوت 
^٥٢٤٦٠ستة توفي ناك' يفعل 

٠٢٨٣،٢١٠t-١بودلأuت٦٠

اسؤبواادعاية الظرف أهل من مهلبوع شاعر أبوللأمة بالولاء، الأسدي الحين ين نتل 
لتهتى.بالزندقة يتهم وكان ؤاعتته أسد بني من لرجل عيدا أبوه كان وسيم جسيم اللين 
-.٠١٦١سنة توفي 

٠٢٤٢ثاتجو،»عبدانملأمينرضانه| 

مجيدشاعر الجن بداك الصوف ااكابي حبيب بن الملام عيد ين رغبان بن السلام عبد 
أصلهخضراؤين كانت عينيه لأن الجن بدإك سمي الباسي العصير شعراء من مجؤن فيه 
x^.0 ستة توفي بشعره، ينتجع ولم حما؛ا )قرب سلمية من 

أبوذقيب؛' ٦٢
نحلشاعر مخمر من مدركة بن هذيل بني من أبونؤيب محرث بن خالد بن حؤيلد 

بشرىحمل الغنووالفتوح في واشترك الدسة وسكن والإسلام الجاهلية أدرك محخمرم 
منهذيل أشعر هو اليغدادي: قال بممير. ومات عنه، الله رضي عثمان إلى اقريتيآ نتح 
سنةدفنه.توفى وشهد وهومسحي وفاته لعلة وسلم عليه الله صلى النبي أدرك مدافعة عير 

.-٠٢٧

٠٢٥٢، ١  ١٧،  ٤٤،  ٣١،  ٢٤،  ٢٣ذوامبماتأ - ٦٣

منشاعر نوالرمة، أبوالحارث مما،ر، هن العيؤي سممه ين فهيس بن عتبة بن غيلان 
بذيوحتم القيس بامريء الشعر فتح الحلأء؛ ابن نال عممره في ااد١نية الْليقة فحؤل 
اْللألوبكاء تشبيب شعره أكش المواد٠ إلى لونه يرب دميما القممر شديد كان الرمة، 

—٠١١٧سنة أْمبهان قي توفي 

الرازييالفحر العيوف ااْابرستاني التئمي على بن الحسين ين الحسس بن عمر بن محمد 



طبيب،شاعر اديب، حكيم، امدواى< فسقيه، متكلم، مفمير ههس،  ٤٣سنة الري في وك 
كثيرةنصانيف ك بهراة، توقي خوارزم، إر رحل اكرعية، الخلوم من كثير في سنمارك 

السمب,مفاتيح منها 

.٣٢٩، ٢٨٩، ٢٣٥امإضي،^،- ٦٥

— ١٢٩٨١ااقادر عبد بن أحمد بن بن،،هعيد اارزاق عيد ادق معممطفى 
ضايوسمن أمي، ااكت1د، كبار هن شاعر، بالأدب، ( JU( ۴١٩٣٧-  ١٨٨١)م(، ١٣٥٦
فيحقاف على ااديباحة نني ث،عره ْان1ْا، في ؤوهاء والدان( رمغرل يهتيم في مولده الشام 
أكئره.

1آ-معةاثئض،د.؟.
غزلشاعر الرقى؛ أبوشبانة أو ئ1يتا، أبو الأس،دى، العيدار بن لجأ بن ثابت، بن ربيعة 
وكاننمهائد، يعدة ومدحه العبامهى الهدى عاممر يالعاؤى، يمب ' ضريرا كان مقدم، 

يلادْن ا1قراوت،، )على الرنة في آثه ونثممولده كثيرة، ملح معه وله يه، يأنس الرشيد 
..٥١٩٨سنة توفى نسهيته. ؤإلمها الجزيرة( 

٥٤،  ٣٥، - ٦٧.

الحسنينالقلينر أحد وهو ااحوارذمي، يكر أبي عند إلا ذكره أجد لم اليتيمة: في تال 
وأكاظهم.معانيهم قي الفصل 1ادر ؤينثلمؤن أغراضهم في الفصل يهليمن الابن 

٦٨ -U^t ،_٠٣٠٦، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢١٨، ٤٧، ٤٥

كبارص مفسر معتزلي باحث، الرماني الحسن أبو اش" عبد بن علي بن عيسى بن علي 
.٣٨٤سنة اد يغل. فى وتوفى ولا ء سامرا من أميله اكحاة 

٠٣٣٢أبواثيتاءاثرندى،- ٦٩
فملأ،،من شاعر، الرندى: الحدامي محمد بن فتح بن سلسان بن موسى بن يوسف، 

الأرجاءفيو)أرج النبؤيآ(' رالحم،اتص وصنف وغيرها، بباا.ت4 القخ،اء ولي القضاة 
.٥٧٦٧سنة نحو توفي شعر(، رديو.ان وله والرجاء(' الخلف مسرح 

٠٢٩١،  ١٢٢، ١٢١،  ١١٩، ٨٤،  ٧٥، ٦٨،  ٣٨، ٢٧اينامو4ي، - ٧٠

بشارطبقة من كبير شاعر الحسن أبو اليومي، أوحٌرحيس جريج بن ااعياس ين علي 



فيهاونومي بغداد في ونشأ ؤلد ااعباس بني ْ-وااي من جده الأصل، لومي والتنبي 
،^,٢٨٣سة مسموما 

١٤٥،  ٨٤- ٧١.

ولانبااح۵دتي اسمه قيل يوساءقومه من صحابي الممعدى اأتميمي بدر بن اازبرتان 
صدتاتوالسلام الصلاة عليه الرسؤل ولاه وجهه لحسن التمر( اسماء بالذبرقان)وهوْن 

جفاءفيه شاعرا فصيحأ وكان معاؤية زْن وتوفى يصره وكف عمر زمن إلى فثبت قومه 
,تقريبا٤د_ ٠ سنة توفى الأعراب، 

٠٤٥اتزحاج: - ٧٢

بغداد'فى ومات ولد بالنحووالاغة عالم الزجاج، اسحاق أبو سهل ين السمرى بن إبراهيم 
انتخمدينير ابن وأدب المبرد النحوفعلمه إلي ومال الزجاج يحرْل فتوته في كان 

.\١Xtj سنة توفى كببرة ثيوة فامياب العباسي 

٠٣١٦، ٢٧٦، ٢٦٢، ١٨١،  ١١٠،  ١٨اتزسسرى،؟ا،- ٧٣

ائمةمن القاسم أبو 1اتبم جار اازمخث،رى، رزمي لحوا ا احمد بن محمد ين عمر بن محمود 
مكةإلى وسافر حوايذم قرى من ذمحثمر في ولد والأداب واللغة والتفميير والعلم الدين 
المتصوفةعلى الإنكار سديد مجاهرا الذهب معتزلي كان الله بجار فلقب ذمنا به-ا وجاؤر 

ف. ٥٣٨سنة توفى الكشاف، تفسير له 

٠٢٩٥، ٢٤٤، ٢١٧-٧٤

وليسالجاهلية في ء الشعرا حكيم مصر: من المزني رياح بن ربيعة سلمى أبي بن زهير 
وأحنهشاعرا وخاله شاعرا أبوه كان كافة العرب شعراء على يفضله لا من الأدب أئمة في 

م.ق.  ١٣سنة وتوفى شاعرين. وبجير كعب وابناه شاعرة سلمى 

٠١٥٩ادىاميات، - ٧٥

كانبالأدب عارف مقريء الزيات ابن البلشي الكلاعي أبوجعفر علي ابن ال،يس بن أحمد 
نمطعلى فحميدة ااسبعا القرايأت في الميمع رلذة كتبه من بالأندلس يلش مدينة شيخ 

Aسنة توفي الثاملبية 

٠٢٤٠احمدحءأسالرياتأ - ٧٦





.٣٩اتساهاسعيدبى ' ٨٣

.٣٤٠،  ٣٣٩،  ٢٩٦، ٢٧٦،  ٢٥٣، ١٥٢،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣اتسلكم، - ٨٤

سراجيعقوب أبو المتقي الخدايذْي المكاكي عر بن محمد بن بكر أبى بن يوسف 
وما.LJارمفتاح كتبه من  ٠٥٦٢٦بحواررم ؤوفاته ه مول. والأدب يالمريية عا١٣ الدين 

٠٣٩اثسلا،يء- ٨٥

أهلأشعر من الملامي/ المسن أبو ااقرسي الخنومي محمد ين النه عبد بن محمد 
الو]؛عضد مات ؤيا الدراة عضد ثم فرقعه عيال بن يالمياحب اتصل عصر6 قي المراق 

ف.٣٩٣سنة الخال رقيق ومات حاله يق 

٠٣٣٠أبوسلسا - ٨٦

٠٢٨١، ١٦٠اسوأو، - ٨٧

الذيوهو خيبر سكان من حكيم جاهلي شاعر الأزلي/ عادياء بن غريض بن السموأل 
فق.  ٦٥سنة توفى القيس امريء ْع الوفاء نمة إليه ننسب 

٠٢٠٦ااضري،اسواربى - ٨٨

اليزساءومدح البلاد، وهناف بدمشق، ونشا ول. شاعر، هيوفي أديبا سوار بن محمل. 
شعر.ديوان أثاره من يدمشق وتوفي ر.غيرهم والقضاة 

١٠  ٢٧اتيثمى، كاهل أبي بى سُيد - ٨٩
ابوالمشكري الكناني الأ حسل بن حارثة ابن شييب(ا أو رغملف كاهل أبى بن سويد 

سنةبعد توفى عنترة، طبقة في سلام عد والأسلأم الجاهلية مخضرمي هن شاعر اسعد، 
-\ف

٠٣١٧، ٣١١اثسيوطي، - ٩٠

الدين:جلال السيوطي، الخضيري اكين سابق بن محمد بن بكر ابي ين اا).حمن عبد 
الميغيرة،واارس_ااة الكبير، الكتاب منها ممعنفط،  ٦٠٠نحو له اديب،، مؤرخ حافخإ، إمام 
Iلقياوسؤوضة فى بنفسيه وخلا الناوس. اعترل سنة أريعين بلع قلل يتيما، القاهرة في سعا 



منكتبه< أكثر فأك، منهم' أحدا يعرف لا كأنه حميعا، أميحابه عن ا1نيل، على 
استنباطقي رالأكلمل ؛^، jljBLiJIء لانرا اادراية رإتمام الانرآن(' علوم في رالإيمان كتبه؛ 

-.١٥٩ ١ سنة توفي التيريل(' 

الأهعيد أبو _ 1aIIالارسي الهاشمي شافع بن عمان بن العباس ابن إدييس بن محمد 
أشعروكان ^ ٠٥٢ ٤ سنة القاهرة فى وتوفى غرة فى ولد السنة اهل عني. الأربعة الأئمة أحد 

مات،والقرا يالفقه وأعرفهم وأدبهم الناس 

٠٢٦٥، ٢٣٥، ٥٧اممردفالأض> -  ٩٢
أشعرالؤسؤى ا لحسمينى ا العلؤى الرضي الحسين أبو موسى بن الحسيين ين محمد 
-.٥٤ ٠٦سنة ببغداد ؤوفاته مولده فيهم الحييين كثرة على الْلالبيرت 

٩٢ l١٢٢-اممص

يضرباادايعين من راؤية عملو أبو الحميدي الشعيى كبار لي عيد بن شراحبيل بن عامر 
-.٥١ ٠٣سنة بالكوفة فجأة ومات ونشأ ولد يحفظة الثل 

٩٤lسبأرح٠٣٣٠-

بالأدبعالم الحيرة ملوك التنوحي سلالة من أرسلأن يونس بن حسن ين حمود ين شكيب 
العربي،العلمي الحمع اعضاء من البيان يامير ينعت الكثاب أكابر من مثدخ والسياسة 

\م.٩٤٦^م-٣٦٦سنةتوفى 

٠١٣٠،٤٤-اصاخ،٩٥

ادركمخضرم شاعر الغهلفاني ااديياني المازني سنان ين حرملة بن ضرار بن ااشهاخ 
د.٢٢سنة توفى والنايغة لبيد طبقة من الشعر متؤن شديد كان والإسلام الجاهلية 

٠٣١v-ابنقتيوذا٩٦

أهلمن القراء، كبار من شنيوذت ابن الحسن أبو اكLاJت، بن أيوب ن أحمد بن محمد 
اختلافر منها: كتبا، دلك في وميثف المحراب، في بها يقرأ كان بشواد انفرد بغداد، 

.— ٥٣٢٨ستة ببغياد توفى مات(' القرا رشواد و ء(' فرا لا 



٠٢٥٨- ٩٧

منكان اكانية اوْادقة فحؤل من يْ-اذي شاعر تحطان من الأزلي ماك بن عميو 
فق. •٧ نحو توقى عشائرهم منهم تبرأت اككاء أحد وهو وعدانيهم الدب فتاك 

٠٢٦٢اصيذراسدش، - ٩٨

.٣٠٩-اث۵ثابي:٩٩
جيله،كئاأ_، نابغة الصابيء، اسحاق أبو الحراني زهؤلن بن إبراهيم بن هلال بن إبراهيم 

.٠٠٣٨٤سنة توفي اارساذلواالظاJم يوايين تتل. الأدب، إر هال 

٠٨٥شادابى اتصاحب - ١ ٠ ٠ 

صاحب: mIIIعلى العتمد القاسم أبو اللحمي اسمم-اعيل بن محمد بن عباد بن محمد 
فيولد للأس، وضيهلآ وحرما شحائ الدهر أفراد وأحد حولهما وما وقرطبة اشبيلية 

ملوكمن أحد باب في حتمع ا وما ء لأمرا وا ء لشعرا وا ء لعلما ا قمعيه لأتداسا ريا باحة 
بديعمترسلأ وكاتبا شاعرا فحييحا كان الأدب' اعيان من بابه في يجتمع كان ما عصيره 

بنفس<الوت على وتراميه باسه وشدة العتمد مصعابرة من )روثلمهر حلكان: ابن قال التوقيع' 
.٠٥٤٨٨سنة توفى يمداه« سعع لم ما 

٠٠٢ ٠ ،  ٦٢، ٢ ٠ اتقاوؤس: صد بن صاتح - ١ ٠ ١ 

الفضلأبو مولاهم الحدامى، الأزلي القدوس عيد بن الله عبد ين القدوس عبد بن معالح 
العباسّيالهدي فقتله بالزندقة اتهم البحيرة، في الناس يعقل متكلما كان حكيم شاعر 

.٠٥١٦٠سنة توفى عمره، أخر عمى قد وكان 

٠٢٩١-ساممJناسا١٠٢
ونشأولد عمعره شاعر ااْلاتى السفييي القاسم ابي ين علي ين سرايا بن العرير عيد 

سنةبغداد فى توفى العطاء' له فأجزلوا افريقية ملوك مدح وبغداد الكوفة بيمث الحلة فى 
.J،U0.

٠٨٤، ٢٤)ابوبكر(: اتصتوبرى احمد بن مجمد - ١  ٠٣
»1بوبالمينوبرى العروق الأنهل-اكى الحلبي الضبي مرار بن الحسن بن محمد بن احمد 

شعر.ديوان —وله ٥٣٣٤ستة وتوفى ودمشق، حلب سكن شاعر بكرا' 









واحرىقارآ، رنؤي بعنوان شعره مسسرحية الأدبية له أعما من ، __jOفي الأمريكية 
۴١٩٩٠عام توفي )الملريان(، بعنوان 

٠١٧٥،١٧٣،١٧٠،١W-عمرينص:١٢٣

الأوالىااْليقة من جاهلي شاعر الأسود أبو تغلب بني من عثاب ين مالك بن لكيوم بن عمر 
الشجعانالفتاك من وهو نفسا الناس أعز من وكان ربيعة بلاد فى الرب جريرة شمال ولد 

ق.م.٤ ٠ سنة وتوفي هند بن عْرو الملك قتل الذي وهو طويلا وعمر فض وهو قومه ساد 

سميرة:- ١  ٢٤

العباسين إبراهيم عم ابن الفضل، أبو البليغ، العلامة صؤل، ين سعد ين مسعدة بن عميد 
الإنشاء،قي المواد قؤي فحييحا، وكان اايرمكي، جعفر يدي بيا موهعا وكان الشاعر، المولي 

٠سنة وقيل —، ٥٢١٧سنة توفى ؛^،0 جيد، نظم ول* المامؤن، ؤرارة في عمل 

٠٢٥٥،١٢٧

الدكؤرةالغارات وصاحب اليمن فرس الزبيدي: الله عيد ين ربيعة ين كرب معدي بن عممحد 
ثموالميلأم الضملأة عليه النبي وفاة يعد ارتد قومه من نفر مع فأسلم ^ ٥٩سنة اللينة على وقد 
وكانالجاهلية قسوة فيه ابيها النفس عصيي كان والقادسية اليرموك وشهد الإسلام إلى عاد 

—•٥٢١سنة توفى جيد شعر له يمحي أبا يكنى 

٠٣٠٩ؤ:-ايناسر١٢٦

علومفى متوسعا كان الكتاب أئمة من محرير أبوالفضل محمد بن العميد ااصستي بن محمد 
بعيدالكتابة بدئت القعالبى قال وترسله. ايبه في الثاني حقل لجا با ولقب والنجوم الفلميفة 

مدحهمملؤحا، كريما اللك يقدبقر حبعرا ااسوداأسه حسن كان العميد، بابن ؤحقمت الحميد 
محباوالمحاضرات الحرب بأمؤر عارفأ الشّجاعة تام العشرة I؛j2( الحلق حسن وكان المتنبي، 

..٥٣٦٠سنة توفى سنة نيفا عاش والعلهاء للعلم 

٠١٥٩،١١٧،٨٠-سرةا١٢٧

شعراءومن الجاهلية فى العرب ان فرسّأشهر العبسيى قراد بن معاوية بن شداد بن عنترة 
أحسّنهن وكان منها المواد إليه سرى ربيبة اسمها حبشية مه وا نجد هل ا من الأولى الطبقة 
بابنةاغرم وعدوبة رقة شعره وفى بطشه شدة على بالحلم يوميف نفسا وأعرهم شيمة العرب 
داميسحرب وشهد المسي بامريء سبابه فى اجتمع يكرها من يحلو لا وفصائدة عبلة عمه 

ق.ف. ٢٢سنة ااهلائى عمؤو بن جبار فدله طويلا، وعاش ء والعيرا 

٤١٠



.١٢١-اممزى، ١٢٨

منباحث اكري رضي الاضل أبو الخامري الاه عبد بن أحمد بن محمد بن محمد 
والحطوالأغة اكصّوف قى C القي' له بدمشق ؤوفاته ومولده عره من أميله الساقعية علماء 

٠٠٥٩٣٥سنة توفى والأصّؤل، والطب 

٠٢٥'ادواممناثماسصي|١٢٩
فىوقصميمأ دبيس لبنى ممعاهرا كان البسمالة نؤى من أمير الأسدىت مريد ين محمد 

£ف.٠ ١ سنه ذبيس بني مع وقائعه إحدى في قتل حؤذسأن، بنواحي جريرتهم 

.؟ا-ايناثثرضام.بر

حمصأبو والوفاة والدار الولد الصري الأصل الحميي علي بن مرشد بن علي ين عمر 
أبوهلكن سلطان يلمب التميوضث اشعر الفارض بن الدين شرف القاسم وأبو 

الميوفيةطليق سلك العارض• باين هو سمى وليلك الرحال على ء للنسا اامروض يثبت 
|كرالسيلس والعشره اك^احلأ حسين واللمس الهس^ حسين حمقلأ ولكن ويحرد قيرهد 
،^,٦٣٢سنة توفي ااقطياتية، إلى الكفر من فيه اختلف حوادا سيخيا 

أبدمتقر( أبدبني ر أسد بني ْواى ااديلمي ْنظقو بن اش عيد ين وياد بت بص 
أميرالفراء يقال: وكان الأدب وفضن بالنحووالأنة واعلمهم إمام بالفراء، العحوف 

عامآخر في وكان المأمؤن ابني يربى بغداد في وعاش بالكوفة التحوولد في 
فتيهااللمة فى تقدمه مع وكان يوما، مئة علمهم لينفق أعله ببر الكوفة إلى يعود 

ا"ا،و.٠ نحوسة ءض وأخبارها' العيب يأيام عالما متكلما 

.١٤٤،  ٦٧، ٣٩، ٣١أبوفواساسداني، - ١٣٢
وهوفارس شاعر، أمير الحمدانى، فراس أبو الربعى التغلبي حمدان بن سعيد ين الحارث 

ؤيجلمهيحيه اليولة ، سينوكان ليولة I سعف يدي كيرة وقائع وله اليولة سبقا عم ابن 
سيفففداه المعارك إحدى فى اللوم وأسره قومه سائر على ليقدمه غنواته في ؤيستصحيه 

اليولةسعد حال يوفراس I وكان اليولة سيف ابن اليولة سعد قتله عثليمة، يأموال اليولة 
،،.٣٠٧سنة تنافس، بينهما وكان 

٠٢٤٢اثمراص، اسيد صد -  ١٣٣

— ٤١١



.١٨٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨،١٤٥l-اثضزدق١٣٤

منشاعر ب1افرزدق اوسهدر أبوفراس ارمي اك اكميمي ميعممعة بن غاف ين همام 
كةظث اذهب اافرزدق شعر !ولا يقال؛ كان الاغة في الائر عظيم المصرة أهل المبلأءمن 

ينبرهير يشيه ا اْإبقة I شعراء من الماس أخيار نصف ادهيا شعره ولولا العرب 
والاخظلجريد مع الأخبار صاحب وهو مسلم والفيذدق جاهلي زهيدا م، سلمى أبي 

يتحيرمن يحمى الجانب عنين قومه فى شريفا كان تذكر. أن من أشهر لهما ومهاحاته 
١\ف• سنة توفى والأشراف، الأحوال هن وجد>ه ابوه وكان أبيه بقبر 

.٢٩٣ه'آا-اممعهمى، 

1أا-متإدة،.ا.

قالأكمه خدرير حافظ مفسير اليمعرى المييوسعى ااححااب أبو عرير ين دعامة بن قتادة 
العربوأيام اللغة ومفردات العربية في رأسأ وكان اليممرة، أهل احفظ قتادة أحمي.؛ الأمام 

\ف١٨سنة توفي الحل.يث< في يد.اس وقل. والسب 

١٣٧منيبة، لأآا-اين 

وكالكئرين اام،نفتي ومن الأدب أئمة هن محمد: أبو اكيذوري قتيبة بن، مسلم بن الله عبد 
—،٥٢٧٦سنة ببغداد وتوفي إليها فسب مئة اكينٌر قضاء ولي ئم الكوفة وسكن يبغد.اد 

الحديث.مختلف تميل كتبه هن 

الفصحاءهن كاتب، الفرج: أبو اايغل.ادي، زياد ين قا.اهة بن حعفر بن قيامة 
يل.ه،على وأسلم العباسي، بالته المكتفي أيام في كان واافاسفة، المنهلق علم في التقد.ه؛زا 

)نزهةو )البلدان( و رااحر.اج(' منها؛ كتب له البلاغة، في المثل به يصرب ببغداد، وتوفي 
-.٠٣٣٧سنة توفي القلوب(' 

١٣٩lينس٦١٢Jمددط-.

الوفاة.تاليخ ومجهؤل غوص حياته في جاهلي شاعر التميمي' الخذيري أنيف بن، قريْل 

•إا-اثقينني،؛آ،لأ،؟ها،.ا؟.

٤١٢



فاضلسراج اكارسي مؤيني ااكن1دى البهبهاني عمر بن اارح_ه-ن عبد بن عمر 
اارمخسرى،كشاف على حاشية التسيير في |اكشافإ على رالكشفا كتبه من شايا مات 

.٥٠٥٧٤ سنة توفى 

٠٣٠،  ٢٠اثققيريء - ١٤١

ناير،أديب، مشير، أضيولي، فقيه، الشافعي الكريم عيد بن الرحيم عبد معادن بن الأقرع 
•^ ١٥٥ ٤ سمتة توفى القرآن' تسيير آياره من ناقلم، 

٠١٩٢؟؛ا-اثقطاميأ 

منكان شاعر عيدإ رأبوس يااشلامي، اللقب التغلبي عباد ين عمجد بن شييم بن عمير 
٠٣٧٤٧~ — ٥١٣٠نحو توفي شص، ديوان آثاره من وأسلم اليراق فى تغلب نمعارى 

-سىينالأح4ا١٤٣

ترجمته.تقدمت 

.٢٣٧، ٦٦؛؛ا-كثيرعزةا

أهلمن مشهٌر، متيم شاعر أبوصخر الحراعى عامر ين الأسود ين الرحمن عبد بن كثير 
عرةمع أحباره وترفع شمم نفسه في دميما السير مقرهل وكان بممير أقامته أكثر اللينة 

اف.٠ ٥ ستة توفى حبه' فى عفيفا وكان كثيرة الضمرية جميل بنت 

٠٠٢١ سرواىثاض1 بن كلثوم - ١٤٥
الترسلحسن كاتب سعد: بن عقاب بني من عميو أبو التعلبي أيوب بن عممحد بن كمحم 

هايؤنمدح الشاعر ^٣ ١٤بن يعمير نسبه يتمعل النايغة ْلرشة يسلك مجيد وشاعر 
سنةوتوفي بغداد إلى فعاد الرشيد وأمنه عاد ثم لليمن فهرب بالزندقة ؤرمي وغيره الرشبد 

٢٢٠^

٠١٨٥يييال ١-  ٤٦

الجاهليةفي الأشراف الفرسان الشعراء أحد العامري: عقيل أبو مالك بن ربيعة بن لبيد 
الشعروترك قلوبهم الولفة ومن المعحابة من ؤيعد وأسلم الأسلأم أدرك نجد عالية أهل من 

أف.١ سنة توفى الصبا' هبت كلما ويْلعم ينحر كرسأ وكان المعلقات أصحاب أحد وهو 

٤١٣



.٣١٩-آبوواقدامميش، ١٤٧
عنسعد بن محمد قال الصغير. الايثى أبووائد الدنى، ناتئة بن محمد بن مالح 

ماتوهوضعيف، أحاد،يث، وله صر، مياحب وكان شيئا' منه اسمع ولم رأيته قد قدى* اض 
وأريع^تيخمس سنة فى محمد خيرج وكان ياالد.ينة، حسن ين الله عبد ين محمد خؤوج يعل. 

ومنة.

٠١٤٤، ٤٢،ح؛ا-البرد:عا 

العوبيةإمام بالبرد العروف العباس أبو الأندى الثمالي الأكبر عيد ين يزيد ين محمد 
سنةببغل.اد يوقاته بالبصرة مولاه والأحبار، الأدب اتمة وأحل. زمنه ئى ييغل.اد 

، ١٦٠، ١٥٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٢١، ١٢٠، v٨،٧٤،٦٩،١١٦،٨٣، ٢٠،التض:؛ا هإا- 
٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢١٦، ٢١٥،  ٢١٤،  ٢٠٩، ٢٠١،  ١٩٤،  ١٨٩، ١٨٤،  ١٧٧، ١٦٩ ،

٠٣٠٤،  ٣٠١،  ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٤،  ٢٨٣، ٢٨١،  ٢٧١،  ٢٦٥

التنبىالطيب أبو ااكنل.ي الكوفي الجعفى المسملؤ عبد بن الحسس بن الحسبن بن أحمل. 
وافانيالمالغة والحكم ااّارة الأمثال له العني الأدب مفاخر وأحد الحكيم اكاعر 
بالشامونشأ بالكوفة كن،.ة في ولاه الأسادهيين أشعر بعل,ه من الأدب علماء وفي البتكرة 

سيفمدح صبيا، الشعر قال الناس وأيام العربية وعلم الأدب يطلب بالبادية تنقل ثم 
ابنومدح فهجاه، كافير يوله فلم يوليه أن وطلب كافمحر ومدح عنده وحقلي الخهل.اني اثمولة 

-.٤٥٣٥ ستة وذلك هجاه لأنه الأأ،أ.ي ^، ١٥قتله وغيرهم، البؤيهي اكولة وعمددأ ااعهيل٠ 

.٢٩٥هحمدالأ،،ديرا-  ١٥٠
٢١٩٥٦— وتوفي  ٠٢٣١٩٠ — ولا محير، أهل هن نائر، شاعر، أديب 
القمرعياء اكمهبمدرسة التحق يدمياط.. القرآن تحفيقل مكاتب أحد في ثقافته تلقى 

شعر.ديوان ااماباحا رتام.,يل،ات سماها شعر محموعة آثارت هن بالقاهرة، 

٠٠١ ينممسأ هحمد - ١٥١

قالالداينة، ئم الكوفة. سكن أبوحمزة، ادي الصيانملأمة الأمام ااقرذللإأ كعب بن محمد 
سنةقى كثيرا واحظف التغسعير أتمة هن كان ؤرعا، الحديث كمر عالا يمه كان سمعدت ابن 

ومائة.عسيرين سنة وقعل عشرة، أ،،يع ستة وقيل؛ يماساتة سنة مات، قيل وفاته. 

.٧٧،٥٢l-4ح٠دينسمث،١٥٢

٤١٤



ومهدرالبصرة شاعر ادكك بن المعاحب الحسن أبو البصري جعفر بن محمد بن محمد 
عممرهء شعرا هجاء وفى وأهله رن الزمشكؤى في جلها وطرفا ملح شعره أكثر أدبالها 

القائل؛البيعت وصعاحب 

اناعجإذن الزمان نطق ولو ينا فوالعيب اننا زهيما نع

—. ٥٣٦•سنة توفى وهجاه، التنبى عاصر 

.٢٠٥اللك، مسلمةبىعبد بى ينيل بى محمد -  ١٥٣

.١١٨،١١٠،٢٧-٠ح٠دبىوسا١٥٤

اللهبامر الحاكم دعوة ناشري ْن الله: عبد أبو القريشي أو القرشي وهيبا بن محمد 
-.٥٤٢•سنة نحو توفي القدرة(' سفير )الرملي ؤيلقبدنه الديعذ س كببر مقام له الفاطمي 

ابوسعيدااوخزوْيإ- ١٥٥
ديوانآثاره من شاعر اغوىأ أديبا البلسي• االخذاJمي سلمة بن أحمد بن محمد بن علي 

(.٣١٢٢٥- - ٥٦٦٢)وتوفي ( ٣١ ١٥٦-  ٥٠٥١)ولد جزأين' في شعر 

.١٦٨ا1رادينمنقذاثعدوي، - ١٥٦

ءشعرا هن بالرار، يلقبا تميم هن العيؤية' بني من الحنخللي' عمؤو، بن منقي بن زياد 
.٠٥١. . سنة توفي وجرير' للفرزدق معامعرا كان الأموية' الدولة 

لأها-الرصأها.

منبالتفسير عارف مصرى باحث المراعي. النعم عبد بن محمد بن مصْلفى بن محمد 
فىمقى عيده، محمد للشيخ ونظمي الأزهر ااجاهع مشيحة تولى لإمعلاح وا التجديد دعاة 

.٣١٩٤٥—ه ١٣٦٤سنة القاهرة في ودفن الأسكندريآ 

حها-اثوقشاض«؟ه.
التي٠تيمن جاهلمى شاعر واتل ين بكر بني هن خيبيعة بن مالك بن سعد بن عميو أو عؤف 

الطبقةمن وشعره الكناية يحسن وكان كثيرا' شعرا فيها وقال له عم ابنة عشق ااشجعان 
وهداالأم،غر المرقش عم وهو حيها في فماعني ها فقصي. عث،يقته تنرجت أكثره، ع ا الأولى 

تقريبا.قّه ٥^١ سنة توفى اس.' بن طرفة عم 

٤١٥



.٢٠-مر؛وانينشحضا١٥٩
أبوحغصةجده لكن |اطبتآ< شاعرعار يزيد؛ حفصة أبي بن يحيى بن سليمان بن مشدان 
حيثة اْ_باايه_الأمؤي الخمير قي مؤوان ونشأ ار اك يوم اعتق الحكم بن لمؤوان مور 
موةوالهبات الجوائز من وجمع الحلتاء ومدح العباسي العهد من زمنا وأدرك أهله منازل 

سنةبغداد في وتوفي درهم الق فيه يمدحهم بيت بكل يعملوه العباس بنو وكان واسعة 
ه.١٨٢

٠١٦٩،اد0يام،سةيناثاو- ١٦٠

تميماسراف من شجاع عراقي شاعر التميمي الدارمي شريح بن انيف بن عامر بن ربيعة 
أبيه!بن رذياد معاؤية مع أخبار له أنكرني(. لمن مسكتي ،أأنا فيها: قال لابيات مسكينأ 

■- ٠٨٩سنة توفي 

٠٢٧٥-سLمينامس،١٦١

هورقيق غزل شاعر الغواني بصريع المموف أبوالوليد بالولاء الأنمياري الوليد بن سعلم 
لقوله؛الغواني مميع وسمي وغيرهم والبرامكة الرشيد مدح البديع' من أكثر هن أؤل 

ريعاكُسوالآمجاكجلوم_دومسالصبي مع تلوح أن إلا يش العا وم
\ف.• ٨ سنة توفى 

.١٦٨ااسسدىطص:- ١٦٢

أحدلكن جاهلي شاعر نزار بن ربيعة بن قمامة عمهموبن بن مالك ين علمي بن السيب 
أبوفضةوكنيته زهير اسمه وقيل ميمؤن الأعشى حال وقفو الجاهلية في الهصاإزا القاتي 

الوفاة.تاريخ مجهؤل 

، ١٨٣، ١٨٠،  ١٦١،  ٨٢، ٧٢، ٦٧، ٦٢، ٥٣، ٥١،  ٣٨، ٣٣، ٣١،  ٢٥المتسز، ابن - ١٦٣
٢٨٩، ٢٨٣، ٢٧٥، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٤،  ١٩١،  ١٨٨.

العيرس:ابو العباسي الرشيد ين المعتصم بن التوكل بن بالله المعتز محمد بن الله عيد 
حنقاالعباسي القتد,ر قظه بالأدب وأولع ببف.اد ولد وليلة يوم حليفة االيا>ع الشاعر 
،^,٢٩٦سنه توفى كشرة١ مرات فيه وللشمراء 

.٣١٠،٣٠٣،٣٠٢،٢٥٦،٨٣،٧٢،٢٧-١Jوامملأءا٤^Jرى، ١٦٤

—٤١٦



قيومات وك فب1سدوف شاعر أبو|اعلأء. العرى سايمان بن الاه عبد ين احمد 
عمرهص ا1رابعا< فى فعمى صغيرا بالجدري أصيب الجسم، نحيف كان اكعمان 

طىوقف مات ولما بلده في كببر علم بيت وهومن سنة عسرة احدى وموابن اكعر وقال 
؛ف ٤٩سنة توفى يرثونه' شاعرا  ٨٤قبره 

ادقرادارما^ا.- ١٦٥

فيقومه فرسان من بماني شاعر الأدى' المارقى الحارث بن حمار بن أوس بن مسر 
أواخرفي وعمي شعر ذك في وك عاما  ١٩- ب اكبؤي الوك قبل جباة بوم شهد الجاهلية 

تقريا.ق*ه ٤ ٥ سنة توفى عمره' 

.١  ٥٩>^> ٤١أوس بن هعن -  ١٦٦
لهلام والإ،الجاهلمة مخرمي هن فحل شاعر الزني؛ زياد ين نصر بن أوس بن معز 

أيامهأواخر في بعمره وكف والبحمرة الشام إلى رحل الممحاية من جماعة في مداتح 
اكرامه،في فيبالغان طالب أبي بن جعفر بن الله وعيد عباس بن الله عبد إلى يتدلل دكان 
-.٠٦٤سنة توفي 

سلة|سبن أبواسن - ١٦٧
بحممسيضرب الأدباء ء الشعرا من ؤرير عاي* أبو مقلة بن الحسيا بن علي بن محمد 

وسحننفي ثم فارس أعمال بعض فى الحراج جباية ُدلي بغداد في ولد المثل خلته 
سجنهقى ولحيه انه لسمفمطع يه ؤيكب سماعده على الملم سمد فكان المعنى يده وقْلعت 

-.٠٣٢٨سنة توفي مرات' ثلاث موته يعد ودفن سحنه في مات حتى كبير شقاء 

.١٧٤سسامبمؤنبن " ١٦٨

قيسبآعشى الممدف أبوبصير الوائلي ثعلبة بن قبس بني من جندل ين تيس بن ميمين 
وأحدالجاهلية في الأولى المليقة شعرا-، هن الكبير؛ والأعشى واثل بن بكر أعشى له ليقال 

لأنهالعرب عمناجة وسمي انلاوك على الوفود كثير وكان الشعر غنير كان المعلقات أصحاب 
يسلم.ولم الإسلام أدرك _، AUسنة تو.في بشعره، يغني كان 

٠٢٩١،  ١٢٠١اثنابغاتاتجlدى- ١٦٩

منمحابى مقلق شاعر أبولبلى؛ العامري الحعدى ربيعة ين علءس بن الله عبئ ين قيس 
نبغئم الشعر يقؤل لا سنة أقام لأنه رالأايغةإ وسمي الجاهلية، في اشتهر العمرين 

٤١٧



هسفتيوأدرك أسلم ئم الإسلام خلهؤر تبل الضر عن ونهى الاوثأن هجر مص ولكن فقاله 
.نقرييا٥،^ ٠ سنة توفى بصره، وكف الائة جاقر على' مع هشهدها 

٠٢٩٠،  ٢٨٢، ٢٥٢، ٢٤٥، ١٢٩، ١٢٨،١٣٣،- ١٢٠

الطبقةمن جاعلي شاعر أمامة: أبو المضوي ا1غهلفاذي الذبياني خباب بن معاليآ بن زياد 
ءالشعرا فنقميه عك1ئل بسعؤق احمر جلد من قبة له تضرب كانت ااحجاز أهل من الأولى 

ق.م. ١٨سنة توفى وااخنساء< وحسان الأعشى هؤلاء ومن أسعارها عليه فتمرضا 

٠١٠٩اثبغدادى، _ -ابن ١٧١

مترسل،شاعر، اليذارت له: ؤيقال أبوالقأسم، ناقيا، بن ااح٠،l^تي بن محمد بن الله عبد 
الشريعة،على بالْلعن ؤيتهم انمللة، إلى ينسب، الجين، كدير ولكن بغداد، أهل هن لغؤي' 

.٠٤٨٥سنة توفي ااترآن(و)منامان(، تثّبيهات في و)الجمان المالحة( )ملح كتبه؛ من 

١v٠٢٩١،٢٨٨٠-ابنئباتة٢

نباتةبن الدين جمال أبوبكر المعرى الفارقى الجذامى الحسن محمد بن محمد بن محمد 
م.^١ ٦٨ستة القاهرة في توفي بالأدب' العلهاء الترسا؛زا الكتاب وأحد عم،ره شاعر 

٠٢٤٩'\يا-سيب| 

السبب،فى مقدم فحل شاعر ْحوان' ين العريذ عبد مولى عحجي، أبو رياح ين نصبب 
أبياتاوأنشد المائية، سكان من كنانة من الضك، عبئ بن لراشد أسود عيدا لكن واليانع 

اع_.٨" سنة توفى وأعتقه، فاشتراه ميوان العزيزبن عبد يدي ب؛تي 

٠٢٨٥سيراثديناسس،-  ١٧٤

سنةوك الأحلاق، كيس أدييا لكن أنه حيان أبو عنه تال المعري' الناؤي على بن أحمد 
يضمانيرتنق كان الثهعر، حرفة ولحقته يعلمانها، والتقى يالقاهره وعمل - ٠٦١٩

_.AU،٨ سنة هات الحمامات، 

اتتمؤى،- ١٧٥

قاسْل:بن الممر بني هن القاسم، أبو الممرى، شريك بن سلمة بن الزبرقان بن منممؤر 
بينهماحمهل تم عميوااعتابي، بن كاثوم تلميد كان الفراتية، الجزيرة أهل من شاعر، 
٩\ف.٠ نحوسنة توفى م،احيه، هلاك على منهما كل وسعى تهاجيا، حتى وحشة، 

 —— —٤١٨



.٣٠١،  ٢٦٥، ٢٥٧، ٢٥٥، ١٥٠،٣٨، ١٥أبونواس،- ١٧٦

قيالمراق شاعر أبونواس؛ بالولاء المكمي صباح بن، اص عبد بن، هانيء بل، الخسر، 
ماالحاحقل: قال بغداد< إر ؤرحل بالبميرة ونشأ حؤزستان في الأهواز في ولد عمعره 

ف.١٩٨سنة توفي نواس' أبي ْر، لهجة أفصح ولا ياللغة أعلم رجلا دأبت 

.١٨٠، ٣٠-أبوذؤسأ ١٧٧

نحل<شاعر مضر: من مدركة، بن هديل بني من نؤيب' أبو محرث، ين خالد بن خؤيلد 
شعرهأشهر الغنيوالفتوح' في واشترك المدينة' ؤبميكن والإسعلأم' الجاهلية أدرك مخضرم، 

يريبهاالنٌز، )أْر، مْللمها؛ واحد' عام في يالْلاعون أصيبوا i،" أبناء خمسة بها رثى عينيه 
دك،،وشهد وهومسجى، فأدركه دك، لملة وسلم عليه الله صلى النبي على وفد ؛توجع(' 

-٠٢٧نحوسنة توقي نؤيب( أبي )ييوات، له 

.١٧٨اثو١واءاثد•شضا- ١٧٨
حلومطبوع، شاعر بالواواء؛ المعواربم> القرج، أبو اك٠شقي، ااغساني أحمد بن محمد 

شعرديوان له دمشق' في البْليخ بدار مناديأ أمره مبدأ كان رقة' معانيه في الأكائل: 
-.aVAoسنة نحو توقي مْلبوع' 

.١٤٩-سداتيودى: ١٧٩

ببغداد،والأدب العربية علماء كبار من الله: أبوعيد الينيدي' محمد بن المياس ين محمد 
أولادهاتعايم الباسي المتتدر عمره آخر في استدعاه الباركإ< بن ريحيى وهوحفيد 

سنةتوفي اايريدي!بم' ؤأحبار الياس( يني ورمناقب )الأمالي( منها■ له مئة' فلزمهم 
.ام.

.١٠-بمازا١٨٠

بغدادقرب وك فارسي باااغة عارف أديب بشر؛ أبو البندنيحي اايمان أبي بن اايم-ان 
^٢٨٤سنة توفى »لأشعر«، الكتب هن وصنف والأخبار الشعر من كثيرا حفظ ضريرا 

٤١٩





اس

أبومحمد تحقيق / المميوْر عبد!!رحمن حلال لاحافخل القرآن علوم في الاتقان ~ ١ 
,٣١٩٧٤ستة للكتابة العامة الهيثة!الممرية ايراهيم، الفضل 

سنةمصير ~ صبيح علي ومهلبعة مكتبة اادحار العرير عيد محمد تحقيق / البلاعة أسرار — ٢ 
ف-يببمام. ١٣٩٧

حيانبأبي األش-هيىر يوسف بن محمد الله عبد أبي الدين أثير للإمام االحيْل البحر ~ ٣ 
مصر.محاقئلة المعادة/ محليعة ف  ١٣٢٨سنة الأولى الملمعة الأتدلمي/ 

كراتقيوسسكي.هلبعة — العتر ابن البديع/ ~ ٤ 

سنةمصير نهشة مطيعة شرف حفني د. تحقيق المعري/ الأص-بع لابن القرآن/ بديع ~ ٥ 
۴١٩٥٧.

سنةالأولى الطبعة اليمعير حسين والدأكتقر مهللوب احمد للدكتؤر والتْلبيق اليلاغة ~ ٦ 
العلمي.والبحث العالي التعليم ؤزارة العراقية الجمهؤيية ف. ١ ٤ ٠ ٢ —  ٣١٩٨٢

أم؛ن,ومحيطفى الحارم علي تأليف المايهميه للمدارس الواضحة اليلاعة ~ ٧ 

هايعن•ط بحر بن عس عشان أبو الحاحثل واادييين/ البيان ~ ٨ 

الصريالأصبع أبي لاين القرآن إعجار وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير ~ ٩ 
التراثإحياء لحنة الإسلامية الأثمؤقن الأعلى الحلس شرف حفني محمد اال.كتقو تحقيق 
ف. ١٣٨٣ستة القاهرة 

شرحااقرJيني الرحمن عيد بن محمد الدين جلال للإمام البلاغة/ علوم في الدلحيص ~ ١ ٠ 
لينان.~ بييوت العربي/ الكتاب دار البرقوتي الرحمن عيد الأستاد 

اللهخلف محمد تحقيق والحرحاني والخطابي ل1رماني / القرآن اعحار في رسائل ئلاث — ١ ١ 
بمصر.العارف دار  ٣١٩٦٨— ف  ١٣٨٧ستة الثانية الطبعة زعلؤل. محم-د والدكتؤر 

تاقياابن الحسبن بن محمد بن الله عيد قاسم لأبي القرآن تسبيهات في الجمان ~  ١٢
—ه  ١٣٨٧سنة بالكؤيت العصرية الطيعة / الداية ومحمد زرنؤر عدنان تحقيق البغدادي 
الأولى.الميعة ، ٣١٩٦٨

ف. ١٣٦٠سنآ بالهند طيع الحميديآ الداترة سلملة / الفراهي الحميد عبد العلم / البلاغة جمهرة —  ١٣

—٤٢١





م- ١٣٣٥_< ممعر مطر/ محمد محمد مطبعة المراعي مصطفى لأحمد البلاغة علوم ~  ٣٠
۴١٩١٧ ،۴١٩٧٤

بييؤهتؤ*/ واكشر للطباعة العربيه اليهصة دار ~ عئيق الزير عبق د* / اييان علم " ٣١

تحقيقااقدرإJاني رشيق بن الحسن علي لأبي ونقده وادابه السعر محاسن في العمدة ~~  ٣٢
الرابعة.الطيعة لبنان ~ بييرت الحيل دار ر الحميد عيد الدين محيي محمد 

العلميةالكب دار ر الحؤزية القيم لابن ر الييان وعلم القرأن علوم إلى المشوقة الفوائد ~  ٣٣
لينان.- بييوت 

د.الحاهلير الأدب على اكلبيق مع والتقي البلاغة في تحلطية دارسة الاستمارة فن —  ٣٤
الاسكتدرية.للكتاب/ العامة المصيرية الهسة ~ المياؤي المعيد أحمد 

بنمحمود Jرتمام اكاؤيل وجوه قي ^١ ٥١٢١وعبعن اكزيل غوامض حقائق عن ا]كشاف —  ٣٥
A —۴١٩٤٦-  ١٣٦٥سنة بالأنامرة الاستقامة مطبعة — الاور ااطيعة — ا1زمحسري ءْر 

ااددنمحي محمد تحقيق الومطى الأيير ابن تصر اادين ضياء أبواكتح المياتر الثل — ٣٦
۴١٩٣٩— ف  ١٣٥٨سنة وأولاده ااحايي المابي همأعافى مطيعة — الحميد عبئ 

مكنيةشركة سعد الؤيوف عيد طه سرح الرصي الشريف تألعف النيؤية ثمارات ا — ^١٣ 
.٣١٩٧١— سنة الأخيرة 1اْابعة هصر وأولاده/ الحلبي البائي مصملغى ومهلبعة 

بييوت.الأسلأمى المكتب — حنبل بن أحهلأ — أحمد الأمام مسند —  ٣٨

أحمي.زاده ى أس. عثمان تميحيح ااتفتازاjير سعي، العلامة الظحيص/ على مطؤل —  ٣٩
سنةرقعت 

—بييوت ~ العلمية الكتب دار السكاكي/ يكر أبي بن يوسف يعقوب لأبي العلوم مفتاح ~ ٤ • 
لبنان.

مصرهكتية الناشر الثالية■ الطيعة — بلؤى أحمد أحمل. اال.كتور القرآن/ بلاغة من — ٤ ١ 
بالفحالة.

الناشرشرف/ العنين عيد وااللأكتور حغاحى المنعم عيل. محمد حل.ود.ة نحويلاغة —  ٤٢
عرقبمكتبة 

٤٢٣





فهرسامسمهات
اثحممعهؤع الوض

٥نله ٥ ا ا مهدمه 

٧القيمة 

٩ألمان طم 

٩و،ءوىوه تعربفة المان 

١٧اص الآوأو:الباب 

١٧والغاية ااو،أ،داة بيي التشبيه 

٢٢التشبيه ألكان 

٢٢يه ؤالشيه الشبه الأولان: ااركان 

٢٧الأواه .: iJIاللكز؛؛؛!

•٣التشبيه وجه الرابع؛ الركن 

٤٢........ .......................................................................... المشي^^ أسطام 

٤٢اكري عند العشيقه أمسام 

٤٥عند المثيييه أسيام 

٤٨• ٠٠٠^^...........،.....,,.٠.،......................................................ه ْرىا

٠٦ه لألا ا حيث من المقبيه وقسددم 

٥٧ااشده ؤحه حأث من المشبيه أاسودم 

٥٩اؤشبيه 

٩٥ ء  IaLlIا ء وآرا كشل ا هو |__4 ا هل 

٥٩عبداهاهر مذهب 

٦١٢المكاكي مذهب 

٦٤ااقراو|دي مدهب 



4__JI  ٦٦أقوال علمه استقر كما ااتمدأاى

٧١اكمني اكشبيه 

٧٦المقي^ !اير أسباب 

٠٨ المصي وال^^بط الهمٍعب الشييه 

٨٧القرآن قي التشبيه 
٨٧نتائج 

٨٩القرأن قى التشبيه حصماتصؤي 

٢التشبيه فى االوموعات بعض 

٢والترهيب الترغيب أولا: 

٤القرآن في الأسان ثانيا: 

٧•الله سكت1ب )كذلك( 

٠٨الله كتاب مي )الكاف( 

٠١ مقلمحب تشبيه القرآن في هل 
١٢اكلهرة المنة س كبيهات 

٦١ وبلاغته اسابيه ا ص أغرا 

١٦أغراضه 

١٩ااتثابيبم بلاغة 

٢٢والخلقاء الأمراء مجالس فى ببؤر كان مما أمظة 

١٢٣الجان: ااثاني: الباب 
٣٣ومعه يميد 

٣٣أولأ:ضفه 

٣٧واانالتي االثيت؛ز( يخن المجاز ثانيا؛ 

٢٦



١٣٨تعدد : تااد1 

١٤•1ساعالح1ز رادعأ:
١٤٣ااصلالآولاسمزام 

١٥٣الاضي اييان اكسل 

١٥٣الرسل الجاز امل؛ البحث 

١٦٣الاستعارة ارث1وى: ائبحث 

١٦٣الاستعارة شمة 

١٦٤أركانالأستعارة 

١٦٠عقر أم ضي مجاز ارة 

١٦٦الاستعارة 

١٦٦الاستعارة 

١٦٦الاستعارة أقسام 

١٦١^بالمس.................................... ادراكهما حيث من ااْارفيرا باعتبار الأسعارةت امل 

٤^١١ؤرهاقية عتاديه ار الأستعارة الثار ليسيم 
١٧٧ااتمدريحدةواااكJدة ااداJثت اتسسم 

١٨٥واكحيية تحقيقيه ارابع؛ لصميم 

١٨٩الأصمايةواكعي< ^يماكاصس:

١٩٨اكدأ1يأن الاستعارة المادس: لعسيم 

٠٢٠٣- الجامع ْن ط^سعمها السابع؛ لدوسد^ 

٢١١ومجرية..................................... ومْلاق< صرشحة الى اللائم باعتبار وسأدمها ااثا٠ن: قسيم 

٢١٨ ٠٠٠٠٠تعار.........الله كتاب ض لأسثيارة 

٢٢٧لجازالرسلنيكتاباس 

٢٢٨لجازاكقتينيكتاباال< 

—ك—--===^-؛==^=^^^^^٧٢٤








