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احلمد هللا رب العاملني، والصالةُ والسالم على النيب املُصطفى األمني، وعلى           

  :وبعد. آله وأصحابه الغر امليامني
 وأجلِّها شأنا؛ فهو امليزان العـادل الـذي إن     العلومعلم البالغة من أشرف     

 صحته ومجالُه، أو    ملكنا أدواته، ملكنا القُدرة الفائقة على معرفة الكالم من حيثُ         
وكان من سوالف األقضية أن التفت األقدمون إىل هـذا العلـم،           . ضعفه وقُبحه 

فأولَوه عنايتهم، باذلني يف حتريره وكشف دقائقه اجلهد كلَّ اجلَهد، متوجني ذلك            
كلَّه باآلثار البالغية اليت ال حصر هلا، وقد تنوعت ما بني رسالة لطيفة، وسـفْر               

ولن نعرض هلذه اآلثار بالذِّكر؛ ذلك أنَّ احلـديث         . مطول، وكتاب عوان بينهما   
عنها حيتاج إىل كتاب مستقلٍّ بعينه، ولسنا يف معرِض هذا اآلن، وإنما حسبنا يف              
هذه املُقدمة أن نشري إىل رسالة لطيفة يف علم البيان، أنشأها العالَّمة املُفكِّر املُصلح 

، وومسها  )ه١٣٣٨: ت(احل اجلزائري األصل الدمشقي املولد والوفاة       طاهر بن ص  
 فهي من الرسائل اجلليلة النفع اليت خطَّت        حديقة األذهان يف حقيقة البيان،    : بـ

بأسلوب تربوي محكم، ينتفع به أهل العلم على اختالف مراتبهم، فاسـترعى            
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محقِّقني، سـائلني اهللا أن يوفِّقنـا يف        ذلك انتباهنا، فوقفنا على الرسالة دارسني       
  .إخراجها إىل النور حبلَّة قشيبة، إنه على كلّ شيء قدير

اعتمدنا يف إخراج هذه الرسالة على طبعتها اليتيمة العزيزة املنال الصادرة عن          
 ورقة من القطع الكبري، ملحقَةً      ١٦يف  ه ١٢٩٨املطبعة اللِّبطوغرافية بدمشق سنة     

  فـي ورقة واحـدة    فائدة يف البيان  : األوىل:  أخريني للطَّاهر نفسه   رسالتنيا ، .
، يف ثالث ورقات، وقد قُمنـا بتحقيـق         تقريب ااز إىل مسائل ااز    : والثَّانية

  .الرسالة الثَّانية التقريب، وسنخرجها إىل النور قريبا
حبديقة األذهان، فيمكن لنا أن     الة الطَّاهر املوسومة    سأما منهجنا يف حتقيق ر    

  : فيما يلي_ وسيأيت التفصيلُ بعد _ نقف القارئ على خطوطه العريضة 
  .حياةً، وآثارا: ترمجنا للطَّاهر اجلزائري الترمجة الضافية )١(
درسنا رسالته من حيثُ مادهتا، ومنهجه يف عرضها وفق صورة، تعـود            ) ٢(

 .فىعلى القارئ بالنفع الذي ال خي
نسخنا الرسالة كاملةً من املطبوع النادر، وحقَّقناها التحقيق العلمي الذي          ) ٣(

يليق ا وبصاحبها، وال سيما أنه من أعظم رواد النهضة العلمية الدينية يف بـالد               
 .الشام قاطبةً

ف النقـاب عـن كـلِّ       ذيلنا النص املُحقَّق باملسارد التحليلية اليت تكش      ) ٤(
 .مستغلَق يف الرسالة، وتدين مطالبها إىل القارئ يف أيسر سبيل ممكن
  .اَهللا نسأل التوفيق وحسن السداد؛ إنه على كلِّ شيء قدير، وباإلجابة جدير

  عدنـان عمـر اخلطيـب
  ه١٤٢٨ ذي احلجة ٢٣
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   م٢٠٠٨/ ١/ ١

) ١(  
   وآثـارهـه،حيـات: )١( اجلـزائـريرهالطَّـا

                                                           
اح ض، وإي ١٢٢ _ ١٢١/ امش، ونفحة الب  ٢٦١/ اكتفاء القنوع :  الطَّاهر اجلزائري يف   انظر) ١(

ــون كامل    ٤٥٥ و٢٠٤  و١٢٤/ ٢ _ ٣٧٩  و٣٢١  و٢٢٨ و٢٢٤  و١٧٢  و٢٢/ ١ن
 ٢٢٩ و ١٧٩ و ٨/ ٢ املـصرية    الكتـب ، وفهرس دار    ٤٣٢/ ١ العارفني   ية، وهد ٥٩٦ و
، ٤٠٢/  اآلداب العربية  وتاريخ،  ٦٩ و ٦٢ و ٩/ ٧ _ ٨٢ و ٦٧ و ٦٢ و ١٣/ ٣_  ٢٣٠_

  ٤٤٨ _ ٤٤٧ و ٢٥٠/ ١، ومعجم املطبوعـات     ٢٩٢ _ ٢٨٩/ وأعالم الفكر اإلسالمي   
علماء الشام  ( البصائر بسرية الشيخ طاهر      وتنوير،  ٩٢٢ و ٦٩١ _ ٦٨٨ و ٦٦٧ و ٥٦٤و

اللُّغـة  ، واملنجد يف    ٧٣٩ _ ٧٣٨/ ٢، ومنتخبات التواريخ    ١٨١ _ ٤٣)/ كما عرفتهم 
   ٢٨/ ٢ _ ٢٥٢ و ٢٤٧ و ٢١٨ و ١٦٥/ ١، وفهرس اخلزانة التيموريـة      ٢٠٠/ واألعالم

، ٣٠٤ و ١٤٦/ ١، وفهرس املكتبة األزهريـة      ٣٠/ ٤_ ) أمساء املؤلِّفني  (٥٦/ ٣ _ ٦٢و
 ٧١٩/ ٣ _ ٦٤٤ _ ٦٤٣/ ٢  حممد كرد علي   ، ومذكَّرات ٢٧٨ _ ٢٦٨/ رونصواملُعا

 ٢٧٩/ ١، وخزائن الكتب العربيـة      ٥٦ _ ٩/ ألجداد، وكنوز ا  ٧٣١ _ ٧٢٨ و ٧٢١_ 
، واألدب  ٧٩ و ٥٨/ ١، ومذكَّرات فخـري البـارودي       ٤٣٠/ ، وأعيان دمشق  ٢٨٠_ 

الم ـ، واألع ١٠١ _ ١٠٠/ ورينيـالس، ومعجم املؤلِّفني    ١٠٣ _ ١٠٠/ العريب املُعاصر 
 حممد كرد   ، ومحاضرات عن  ٢٢٤ _ ٢٢٣/ ١ والفن   األدب، وأعالم   ٢٢٢ _ ٢٢١/ ٣

ـ  ةـالدراسادر  ـ، ومص ١١٦ _ ١١٤/ ٢، واألعالم الشرقية    ٣٣ _ ٣٢/ علي ة ـ األدبي
ظـافر  ل، ومجال الـدين القـامسي       ٢٤٤ _ ٢٤٣/ ١، ومعامل وأعالم    ٢٦٩ _ ٢٦٤/ ٢

ابقون ٥٢١ _ ٥٠٨ و ٤٤١ _ ٤٢٥/ القامسين ـم املؤلِّفي ـ، ومعج ٢٨ _ ١٩/ ، والس
/ ، ومعجم املـؤرخني الدمـشقيني     ٢٢٩/ العربيةنفي الكتب   ، ومعجم مص  ١٢ _ ١١/ ٢

 اخلطيـب، . د: ، والشيخ طاهر اجلزائري رائد النهضة العلمية يف بالد الشام         ٤٠٥ _ ٤٠٣
، واملوسـوعة   ٢٧٩ _ ٢٧٠/ ، وعبقريات وأعـالم   ٤٣٩ _ ٤٣٢/ ورجال من التاريخ  
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  حيـاتـه _ أ
 حسني بـن    أمحدبن  _ حممد صاحل   : وقيل _ صاحل بن )١( الشيخ طاهر  هو

                                                            
 =، وتـراجم األعـالم  ١١٤٨/ ٢ _ ٦٣٠/ ١ق غربال العربية املُيسرة بإشراف حممد شفي  

واحلركـة   ،٢٢٧ _ ٢٢١/  احلديث العصر، والفكر العريب يف     ١٧٤ -١٦٤/ املُعاصرين=
 _ ١٠١/ ، ومعجم أعالم اجلزائـر    ١٧٤/ ، والبديعيات ٢٢٢ _ ٢٢١/ األدبية يف دمشق  

، وحركـات   ٢٤١/ ١، ومعجم املُفسرين    ٤٥/ ١التراث العريب اإلسالمي     ، وذخائر ١٠٢
، وأعالم دمشق يف    ٣٨٠ _ ٣٦٦/ ١ دمشق، وتاريخ علماء    ٨٧ _ ٨٤/ العامة الدمشقية 

   ابع عشر اهلجريوأعالم عـرب    ١٥٧/ ، ومعجم أعالم املورد   ١٥١ _ ١٤٩/ القرن الر ،
ـ ،  ١٨٨ _ ١٨٦/ أباظةنزار  . د: ، ومجال الدين القامسي   ١٥٥ _ ١٤٨/ محدثون  نـوم

، وكـشاف   ١٤١ و ١٢١ _ ١١٩ و ١١٧ و ١١٣و ١١١ و ٩٣ و ٩١/ المهماخلالدين بأق 
 طـاهر   والـشيخ ،  ٣٧٧ _ ٣٧٥/ ١، وموسوعة أعالم سورية     ٩٣٤/ ٢ املؤلِّفني   معجم

حازم حميي الدين، ومعجم    : احلديثاجلزائري رائد التجديد الديين يف بالد الشام يف العصر          
 ٥٨٦/ ٧) سورية: هيئة املوسوعة العربية  (عة العربية   ، واملوسو ٢٩٠/ ١املؤلِّفني املُعاصرين   

   .١٢٥٧ _ ١٢٥٦/ ٢ والدرر اجلواهر، ونثر ٥٨٧_ 
 ٤٣ _ ٧/ أشـهر األمثـال   : وانظر كذلك مقدمات كتب الطَّاهر املُحقَّقة، ونذكر منها       

حتقيق عبـد   ( ٢٧ _ ٩/ ، والتبيان لبعض املباحث املُتعلِّقة بالقرآن     )مازن املُبارك . حتقيق د (
، واجلوهرة يف قواعد    )حتقيق أبو غـدة   (٣٤ _ ١٥/ ١، وتوجيه النظر    )الفتاح أبو غـدة  

  ).حتقيق سويدان (٣٠ _ ٢١/ العقائد
_  ابنه   دة إىل مسع والده الشيخ صاحل خرب وال       تناهىوقد جاء يف خرب تسميته أنه ملَّا        . كذا) ١(

_ ) من علماء القرن الثَّالث عشر اهلجري    (الزواويمهدي  وكان برفقة شيخه العالَّمة حممد      
فدون الوالد هذه احلادثة على هامش كتاب       . إنه الطَّاهر :  صاحل الشيخقال الزواوي ملُريده    

: وزاد قـائالً  _ وكان بني يديه    _ ) ه١٢٣٢: ت( للعالَّمة األمري املالكي     الفقهياموع  
، ٩/ األجدادكنوز  . (نياه، وبارك يف عمره، ورزقه العلم والعمل به        اهللا من رِجس د    طهره
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قي ـ الدمـش  اجلزائـري ) ٢( الـصمعوينّ  الوغْليـسي  أيب القاسم    بن)١(موسى
ـاحلَسمن بيت علم وشرف، هاجر والده العالَّمة الفقيه         اجلزائرأصله من   . )٣(ين 
املالكي  ،  خالفلكياملُؤر     إىل دمـشق سـنة     ) ه١٢٨٥: ت( صاحل اجلزائـري
.  الفرنسي للجزائر، وفيها تولَّى قضاء املالكية      االحتالل م إثر    ١٨٤٧/ ه١٢٦٣

 م ولد   ١٨٥٢/ ه١٢٦٨ للعشرين من ربيع الثَّاين سنة       املوافقةويف ليلة األربعاء    
احلة اآلخذة بأسباب    ونشأ يف حجر أبيه على التربية الص       دمشق،الشيخ طاهر يف    
 على يديه مبادئ العلوم الشرعية والعربيـة، مثّ أرسـله           فحصلالعلم والتقوى،   

 االبتدائية مثّ اجلَقْمقية اإلعدادية، فتابع دراسته، متخرجا        رشديةوالده إىل مدرسة    
 اجلَقْمقيـة  املدرسة    عبد الرمحن بن أمحد البوسنوي، املُربي الفاضل يف        باألستاذ

                                                            
يخ طاهر اجلزائريين: والش١٩/ حازم حميي الد.(  

  .موهوب:  بعض مصادر ترمجته ويف )١ (
    .بامسهم بنو وغْليس، فسمي يه فأقامواد قُرب جباية شرقي اجلزائر، : وغْليس )٢ (

 معهد أو فيها قُرى أو أحياء يف أعايل وادي بين وغْليس، كان صمعون فمجموعةُوأما 
الطَّاهر اجلزائري أمحد حسني جد يخ طاهر. (زاوية احلاجوجملَّة جممع ٢٠/ حازم: الش ،

  ).٧٤٥ _ ٧٤٤/ ٤: ج/ ٦٥: مج_ اللُّغة العربية بدمشق 
: ١٦٤/ تنـوير البـصائر    البـاين يف     قال .  إىل احلسن بن علي بن أيب طالب         نسبةً )٣ (

 ومل يكنِ الفقيد يخرب بـذلك؛       ، إنه صحيح النسب إىل سيدنا احلسن بن علي          :ويقال«
  .»كذا يقولون :  يكفيه، لكنه عندما سأله بعض أصحابه، أجابهالعلمألنَّ انتسابه إىل 

 اعتبارات يف دهويز«:  وقفنا العالَّمة حممد كرد علي على ما نصه١٧/  األجدادكنوز ويف  
، ومل )يريد آل البيت(كثرية، يتفاىن الناس يف حتصيلها، يزهد حتى يف نسبته إىل الشرف 

وسألته بعد ذلك عن   أمامي،اجلزائرينييذكر ذلك إالَّ مرةً واحدةً، ذكَّره فيها أحد صلحاء 
  .»هكذا يقولون: نسبة بيتهم إىل الشرف، فقال
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 العلوم، مثّ انقطع    ومبادئ، آخذًا عنه العربية والفارسية والتركية       )ه١٢٩١: ت(
          يمينيخ عبد الغين بن طالب الغالفقيـه العـارف     امليداينّ،إىل عالَّمة العصر الش 

ـ    فأخذ،  )ه١٢٩٨: ت(بزمانه، البعيد عن التعصب واجلمود       اب  عنه الطَّاهر لُب
 عنه فكره اإلصالحي    أخذالشريعة وأسرارها، بعيدا عن البِدع واخلُرافات، كما        

 حبـق رائـد     الطَّاهرالديين، فكان هذا األخذ من العوامل املُساعدة على جعل          
 العلمية بكامل   النهضةالتجديد الديين يف بالد الشام يف العصر احلديث، بل رائد           

  .)١(لبالدأبعادها يف هذه ا
مبا حصله مـن    _  الطَّموح الذَّكي الفَطن     وهو_  جيتزئ الشيخ طاهر     ومل

 إىل متابعة الدرس، فكان لـه نظره الثَّاقب        نفسهأساتذته السابقني، بل تشوفت     
ألخرية والتارخيية واألثرية، وا  )  والرياضية، والفلكية  الطَّبيعية،(يف العلوم التطبيقية    

 وسـع ، كما   ...)الكويفّ، واملُشجر، والعرباينّ    ( إىل دراسة اخلطوط القدمية      دفعته
_ فضـالً عـن العربية والتركيـة والفارسـية        _ دائرة معرفته اللُّغوية، فتعلَّم     

لغـة  ) ألمازيغيةا (الرببريةالفرنسية ومبادئ السريانية والعربانية واحلبشية والقبائلية       
.  اللُّغة العربية باللُّغات السامية    بعالقةمواطنيه يف اجلزائر، وكان يعىن عناية خاصة        

 كلِّه غرامه املُطلـق منـذ صـغره باقتنـاء           ذلكمثّ إنك تستطيع أن تضيف إىل       
  . يشار إليها بالبنانمكتبة،ه منها ـل املخطوطات والدشوت، فكان

 حتول حبكم هذا التحصيل العلمي البالغ األثـر         اجلزائري الطَّاهر    فإنَّ وباجلملة
                                                           

 ١٢٥٧ _ ١٢٥٦/ ٢ اجلواهر والدرر    نثركما يف   _ الشيخ طاهر باإلجازة     أساتذة   ومن) ١(
 احلَسين العلَوي املعروف بـابن قـضيب        احلافظالشيخ العالَّمة إبراهيم بن أمحد بن عبد        _ 

  ).ه١٣٠٤كان حيا سنة (البان 
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،  منها تالمذته  وينهل ،)١( ا لداته، فال ينكروا عليه     يعجبإىل موسوعة معارف،    
       الذي ال ينضب، وما أكثر عينهم الثَّرالميذؤالء  ه فهي مبارزون،  أعالموكلُّهم  !  الت 

شكري بك العـسلي    :  منهم ونذكرلنهضة واإلصالح،   تابعوا مسرية شيخهم يف ا    
، وعبد احلميد الزهراوي    )ه١٣٣٤: ت(، وعبد الوهاب املُلَيحي     )ه١٣٣٤: ت(
: ت( بـك العظـم      ورفيـق  ،)ه١٣٣٤: ت(، وسليم اجلزائري    )ه١٣٣٤: ت(

 الرابع عـشر    القرنمن رجال النصف األول من      (، وحممد علي مسلم     )ه١٣٤٣
 بـشيخه   املُعجـبني وكان من   _ ) ه١٣٥١: ت(، وحممد سعيد الباين     )ياهلجر

 بـسرية   البصائروبفكره اإلصالحي، وترجم ذلك بكتابه عنه، وهو املوسوم بتنوير          
، وحامد بن أديب بـن      )ه١٣٥٩: ت(ن الشهبندر    الرمح وعبد _)٢(الشيخ طاهر 

    مشقيالد قيه١٣٧١: ت(أرسالن الت(  د كردوحمم ،    علـي )ه١٣٧٢: ت ( _
 بـه  جممع اللُّغة العربية ورئيسه، وقد الزم الشيخ طاهرا منذ أن اتصل             مؤسس

                                                           
املعروف  إلصالح القامسي رائد االدينمجال :  حتلَّقوا حوله مؤازرين، ونذكر منهمبل )١ (

انظرها .  عالقةٌ وطيدةٌ ومراسالت كثريةٌطاهروكانت بينه وبني الشيخ _ ) ه١٣٣٢: ت(
 نزار كتورمجال الدين القامسي للد:  القامسي، وكذالظافرمجال الدين القامسي : يف كتاب

، وعبد )ه١٣٤٣ :ت (، وأبا اخلري عابدين)ه١٣٣٥: ت(وعبد الرزاق البيطار _ أباظة 
رئيس مجعية العلماء ) ه١٣٤٧: ت( سليم البخاري وحممد، )ه١٣٤٦: ت(بدران  القادر

  .املُسلمني يف عصره
. م١٩٢٠/ ه١٣٣٨دمشق  _ السوريةاألوىل يف مطبعة احلكومة : ه طبعتانـ لصدرت )٢ (

 سويدان،  م، بعناية حسن السماحي١٩٩٩/ ه١٤٢٠دمشق _ والثَّانية يف دار القادري 
 أربعة أعالم ترمجةوقد أحلق املُحقِّق بكتاب التنوير . علماء الشام كما عرفتهم: حتت عنوان

، وبكري العطَّار )ه١٣٠٥: ت(حممود احلمزاوي : من رواد النهضة يف العصر احلديث
  . سليم البخاريوحممد، )ه١٣٢٦: ت(، وعبد احلكيم األفغاينّ )ه١٣٢٠: ت(
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ومحدث الديار املصرية وقاضيها أمحـد شـاكر   _ إىل أن فارق الشيخ احلياة    
: ت(، وفخـري البـارودي      )ه١٣٨١: ت(، وفارس اخلوري    )ه١٣٧٧: ت(

: ت(، وحميي الـدين رضـا       )ه١٣٨٩: ت(طيب   الدين اخل  ومحب،  )ه١٣٨٦
  .)١()ه١٣٩٥
 الـذين   ٠ األمر على اللِّدات والتالميذ، بل تعداه إىل املُستشرقني        يقتصرِ ومل
 معارفه يف املخطوط واملطبوع على حد سواء، فراسلوه، وراسلهم،          بغزارةأُعجبوا  
) م١٩٢١: ت (إجنـاس كولدصـهر اـري     :  ونذكر منهم  ومستفيدا،مفيدا  

، وإغناطيوس جويدي   )م١٩٢٦: ت( وبراون االنكليزي    والنحل،املُختص بامللَل   
، وهرتن األملاينّ أسـتاذ ألـسنة       )م١٩٤٠: ت (ومرجيليوث،  ) م ١٩٣٥: ت(

 وكابر مونكانو عامل اآلثار الفرنسي، واألخريان مـن         األملانية،الشرق جبامعة بن    
  .لقرن العشرين من ااألولعلماء النصف 

 الطَّاهر لتمر بعد مرور الكرام دون أن يطري عليها القاصي           عبقرية تكن   ومل
 بفضله عليهم، ومبوسوعيته العلمية الـيت       أشادوا أكثر هؤالء الذين     فماوالداين،  

 ؤرخاملُ العامل املُربي، املُصلح الفقيه، اللُّغوي األصويلّ، املُفسر الشاعر،          علىتقفك  
فهـذا   ! والعروضالرحلَة، العامل باآلثار والطَّبيعة والرياضيات والفلك والبالغة        
 ينـدر يف    وإنـه «: تلميذه الفاضل حممد كرد علي يشيد بعلمه وفضله، فيقول        

 مـن   صدرهاملُتأخرين من علماء دور االحنطاط الفكري نبوغ رجل مثله، وعى           
                                                           

 فجمعنا ترمجته،  ذكرهم يف مصادرتناثر اإلشارة هنا إىل أنَّ تالمذة الشيخ قد نحتس )١ (
ه يف ـ إجازة الطَّاهر للى فلقد وقفنا عالدمشقي،أمساءهم من هذه املصادر، باستثناء حامد 

  .١٨٦ _١٨٤/ ٢التاريخ وملحقاته : فهرس خمطوطات الظَّاهرية: فانظر. ٣٧و / ثَبته
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    ة؛ فقد        ضروب املعارف ما وعى، وطبريعة على العلوم املدنيكـان ق مناصل الش 
 العـرب   تاريخمتضلِّعا من علوم الشرع وتاريخ امللَل والنحل، منقطع القرين يف           

 يف  إمامـا واإلسالم وتراجم رجاله ومناظرات علمائه وتآليفهم ومراميهم، وكان         
 العلم،  هذاشيخ ال يعرف غري     علوم األدب واللُّغة، إذا سألته حلَّ مسألة، تظن ال        

 احلالوإذا استرشدته يف الوقوف على مظانِّ موضوع تريده، أطلعك من ذلك يف             
 علـوم على ما ال يتيسر لغريه الظَّفر به بعد الكشف عنه أياما، وهكذا هـو يف                

ي وهذا صديقه العالَّمة املصر. )١(»الشريعة، وال سيما التفسريِ واحلديث واألصول
 أرى فيه األثر الباقي واملثـال       كنت«: يقول فيه ) ه١٣٥٣: ت( باشا   زكيأمحد  
بني             احلي احل، من حيثُ اجلمعاطقة ملا كان عليه سلفنا الصورة النوايـة  والصالر 

 التـدقيق والدراية يف كلِّ املعارف اإلسالمية، وبني الدأب على نـشرها بعـد             
  .)٢(»... اياها وإبراز مفاخرها والتمحيص واستثارة خب

 بعد أنَّ هذه العبقرية الفذَّة يف العلوم واملعارف، وكذا تنوره بالفكر            شك وال
اإلصالحي      يمينعلى يد شيخه الغ  _   هـوض     _ كما أسلفتكانا مفتاحه إىل الن
 فلقد استطاع الشيخ طاهر من خالل علمـه املوسـوعي املُترامـي             واإلصالح؛

 الراجحة وحلقات دروسه اليت مجعت بني طياهتـا املُـثقَّفني           وحكمتهطراف  األ
 إىل النهوض والتغيري أن يكون من أعظم رواد النهـضة العلميـة             املُتطلِّعنيالعرب  
 ال  النهـضة واحلديث عن الطَّاهر مصلحا ورائدا من رواد        .  يف بالد الشام   الدينية

 سيما أنَّ   وال ،البيان، غايته األوىل حتقيق رسالة لـه يف        كتابفيه  يمكن أن يستو  
                                                           

  .٢٧٠ _ ٢٦٩/ روناملعاص) ١(
  .١٦ _ ١٥/  األجدادكنوز) ٢(
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فانظر .  املَقْنع والكفاية  فيههناك من سبقنا يف الوقوف على ذلك، مفصالً دارسا مبا           
 طاهر اجلزائري للدكتور    والشيختنوير البصائر للباين،    : على سبيل املثال ال احلصر    

وإنما حسبنا يف   ...  الدين   حميي طاهر حلازم زكريا     عدنان اخلطيب، وكذا الشيخ   
 العريضة اليت ـض     اإلصالحيةظلِّ هذه العجالة أن نقف القارئ على اخلطوط         

  :  يف النقاط التاليةإمجاهلابأعبائها الشيخ طاهر على أكمل وجه، ويمكن لنا 
الكتب تصنيفُه   و ، وإصالحها اجلهد وافيا يف إنشاء املدارس       هـبذلُ )١(

 املدرسـة  الشيخ طاهر حياته التربوية مدرسا يف        بدأ :النافعة لألحداث واملُبتدئني  
 الوزير املصلح   عهدالظَّاهرية، وملَّا آل إليه األمر بالتفتيش على املدارس األمريية يف           

 وسـائل ، عمل على إصالح هذه املدارس، وترقية        )ه١٣٠١: ت(مدحت باشا   
 واإلرشـاد، لتعليم فيها عن طريق مراقبة األساتذة والتالميذ وتعهدهم بالنـصح           ا

      فْقبتدئني، املُختلفة باختالف طبقاهتم وافعة للمأسلوبوتصنيف الكتب الن تربوي 
 سـوى كـد     حتتهمبسط، ال يقوم على احلشو والتعقيد والتطويل الذي ال طائلَ           

 صـنفها   اليتونذكر من هذه الآللئ     . وصول إىل املُراد بسهولة   الذِّهن مع عدم ال   
 خـواصمدخل الطُّالب إىل علم احلساب، والفوائد اجلسام يف معرفة          : للطُّالب

 اإلسـالمية، األجسام، ومد الراحة ألخذ املساحة، واجلواهر الكالمية يف العقيدة          
روضومتهيد العالع ١(روض إىل فن(  ...   

                                                           
 املُغرضـون  الواضح قد عاـا عليـه        التربوي أنَّ هذه املُختصرات وفْق هذا املنحى        على) ١(

 واحلواشي والتقـارير    الشروحأين املُجلَّدات الضخمة القائمة على      : احلاسدون، متسائلني 
 الصورة اليت يريدوا ما عادت ختـدم        قوفْطوالت  وقد فاهتم أنَّ هذه املُ    ! على احلواشي ؟  

 =وقد أوىف تلميذ الطَّاهر الباين علـى      .  والتحصيل التعليمالعصر الذي تطورت فيه وسائل      
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زئ الطَّاهر مبا فعل، بل سعى إىل اإلكثار من إنشاء املدارس وحـثّ             ومل جيت 
 على إرسال أوالدهم إليها، الذّكر واألنثى يف ذلك سواٌء عنده، إميانا منـه              األهل
 تستوعبه، وض األمة ال يكون إالَّ بالعلم، والعلم حباجة إىل املُؤسسات اليت             بأنَّ

  .اث على حد سواءوتستوعب مريديه من الذُّكور واإلن
 يف مكتبات املدارس    املُبعثرة شتات الكتب النفيسة املخطوطة      مجعه )٢(

 : اليد الطُّوىل يف إنـشائها     لهيف مكتبة واحدة، هي املكتبة الظَّاهرية اليت كانت         
بل خوفًا على هذه الكتب مـن       _ وهو املُفكِّر املُصلح    _  ذلك عبثًا منه     يكن ومل

ي مشروع الطَّاهر هذا عني القَبول والرضا عنـد الـوزير            ولق والنهب،الضياع  
 للطَّاهر ما أراد، وأصبحت املكتبة الظَّاهرية املكتبـة األوىل يف           فتممدحت باشا،   

ومل يتوقَّف  .  من حيثُ الكم اهلائل الذي حتويه من املخطوط واملطبوع         الشامبالد  
بل تعـداه إىل    _  بالكتب واملكتبات    وهو املُغرم _  عند هذا احلد     الطَّاهرمشروع  

 بلدة يدخلها على إنشاء مكتبة فيها، تكون منهالً، يـستقي منـه             كلّحثّ أهل   
 من املعارف والعلوم، وساعد على حتقيق هذا األمر بكلّ          يريدونهطالَّب البلدة ما    

القدس،  سبيالً، فلقد ساعد يف إنشاء املكتبة اخلالدية يف          إليهاالوسائل اليت استطاع    
  . وأوسعها، وفيها من الدرر ما فيهااملكتباتوهي من أحسن 

  اليت تعود على املُسلمني    اخلريية يف إنشاء اجلمعيات اإلسالمية      سعيه )٣(
 مبساعدة لفيف من علماء الشام      ذلكه أسباب   ـ هتيأت ل  وقد :بالنفع واإلصالح 

 م، وقد ترأَّسها    ١٨٧٦/ ه١٢٩٤ سنة   ميةاإلسالوقتئذ، فتم إنشاء اجلمعية اخلريية      

                                                            
   .٦٤ _ ٦١/ تنوير البصائر: فانظر.  مبا ال مزيد عليهاملسألةالغاية حتقيقًا يف هذه =
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، وكان الشيخ طـاهر أحـد       )ه١٣٢٦: ت (عابدينالشيخ العالَّمة عالء الدين     
 أثرها اهلام يف نشر اللُّغة العربيـة، والـرد          اجلمعيةأعضائها البارزين، وكان هلذه     

بالد الشام وقتئـذ،     اليت كانت هلا أصداؤها يف       التبشرييةالواضح على الدعوات    
 العديد من املدارس، وكلُّ هذا كان له أثره النفعـي           افتتاحفضالً عن وضها يف     

  . الشام اآلخذين بأسباب احلضارة والرقيأبناءالظَّاهر يف ضة 
 بتحقيق نفائس التراث العـريب      وذلك : دفائن اللُّغة العربية   استثارته )٤(

وإنَّ أدىن نظرة إىل اآلثار     . القاصي والداين، ينتفع بثماره    متناولوطبعه؛ ليكون يف    
 تكشف لك النقاب عما أراده من هذا التحقيق؛ فهو أراد أن            الطَّاهراليت حقَّقها   

 إىل ما ينفعهم من هذا التراث على اختالف ضروبه، وأن يـصرفوا             الناسيرشد  
شروح والتحشية عليها، وأحيانا التقرير      املُطوالت اليت تقوم على ال     هذهالنظر عن   

واألمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى       .  وربما التقرير على التقرير    احلاشية،على  
  . النحوي والبالغي وغريمهاااليف 

 على اختالف ضروبه يف     التاريخ : بإحياء التاريخ ونبش اآلثار    عنايته )٥(
الغابرة، ومرقاة األجيال احلاضرة، والركن الـركني يف         العصورنظر الطَّاهر مرآة    

 ولذلك عين بإحيائه، وإرشاد املُـسترشدين وغريهـم إىل          االجتماعية،بناء اهليئة   
 وإنعام النظر به وبفلسفته، والداللة على كتبه املُفيدة، والسعي          ودراسته،مزاولته،  
  .)١(وطبعها نشرها وراء

:  يكنِ الطَّاهر ليغفل أمرها، فتعلَّم كثريا من اخلطوط القدميـة           فلم اآلثار أما

                                                           
  .»فبتصر«. ٧٤ _ ٧٢/  البصائرتنوير) ١(
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 مـن   ونبشهاليتسنى له دراسة اآلثار الدارسة،      ...  واملُشجر، والعبراينّ    كالكويفّ،
  . عامل الدثور إىل عامل الظُّهور

هـذا    شك أنَّ  وال : والعلم والعمران  الدين وراء التوفيق بني     سعيه )٦(
وائب،         مجع  إىل رجل كالطَّاهر،   حيتاجوفيق  التا من الـشين صافييف ثقافته بني الد 

 وتارخيه السياسي واإلداري والعمراينّ، واملدنية احلديثة اليت وقف         اإلسالموأدب  
.  من خالل ما ترجم عنها ومن خالل احتكاكه باملُستـشرقني أنفـسهم            عليها

إلسالمي من جهة والعلم والعمران من جهة أخرى مل          بني الدين ا   الطَّاهروتوفيق  
 عشوائيا، يقوم على اخللط بني األمور دون متحيص أو دراية، بل أخذ             توفيقًايكن  
 ال  مبا الغربية وتاريخ اإلسالم أحسن ما فيهما، ووفَّق بينهما وبني الدين            املدنيةمن  

 مـن   النفوريعها، فيؤدي ذلك إىل     يقود إىل التعارض أو التناقض بني األطراف مج       
 يربطـك العلم والعمران واألخذ بالدين، أو العكس؛ فال جدوى من ديـن، ال             

 يهـذِّب  والعمران والتقدم، كما ال جدوى من تقدم وعمران دون دين،            لمبالع
  .النفوس، وجيعلها تشعر بإنسانيتها ورمحتها تجاه اآلخرين

 الطَّاهر  أدرك : اخلري خصالق والتربية وكلّ ما فيه       إىل األخال  دعوته )٧(
 إىل األخـالق، فـالعلم      فـدعا أنَّ الدعوة إىل العلم واألخذ بأسبابه ال تكفي،         

  عن اآلخر؛ فعلـم    بأحدمهاواألخالق يف نظره توءمان متالزمان، وال غىن لُألمم         
 قدر نصيب   وعلى . بدون ميزان العلم بالهةٌ    ، وأخالق دون ملكة األخالق سفاهةٌ   

 عنها  انفراجهااألمة من األخالق، يكون حظُّها من الكمال والرفعة، وعلى قدر           
 تربية ضرورةويف ضوء ما تقدم رأى الطَّاهر . يكون نصيبها من النقص واالحنطاط    

  .احلديثةالناشئة على األخالق والعلم احلديث اخلايل من آفات املدنية 
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 الـصحف   مطالعـة الصحافة، ودعوتـه إىل      على انتشار    تنشيطه )٨(
 ولـواء احلـضارة     األخبار، مرآة األمم، ورائد العلم، وبريد       الصحافةُ :واالَّت

 الـسياسية  الـصحف والعمران، لذا كان الطَّاهر ينشط األكفَاء علـى إنـشاء           
ريدة أُنشئت يف القطر     ج أوواالجتماعية واالَّت العلمية واألدبية؛ فكم من جملَّة        

 إىل التبصر بالصحف    املُستبصرينالسوري أو املصري بتنشيطه ومؤازرته، ويدعو       
 لـه شغف باالطِّالع عليها وتتبعها،      وكانالنافعة واالَّت املُفيدة، ويبتهج ا،      

  .)١(انعة واقتطاف مثرات علومه اليالغرب،وال سيما اليت تكثر من الترمجة عن 
كمـا ذكـر البـاين يف        _ فهو غَرو،   وال : إىل الكتب النافعة   إرشاده )٩(
 خليفـة،   حلـاجي معجم كتب سيار، يضارع كشف الظُّنـون         _ ٩٩/ التنوير

 وكم من   إليها،وفهرست الندمي؛ فكم من كتب دفينة كالركاز، أرشد املُسترشدين          
 طي اخلفاء   يفاللته وهديه، بعد أن كانت      كتب برزت إىل عامل الطِّباعة والظُّهور بد      

  . وتنشيطهمبؤازرتهآيلةً إىل الدثور، وكم من مؤلَّف استعان مؤلِّفه على تأليفه 
 اخلطوط العريضة اليت يمكن أن تقف القارئ علـى إصـالحات            أبرز هذه

ة يف بالد    أركان النهضة العلمية الديني    أعظم رجالً من    خالهلاالطَّاهر، وقد برز من     
  .الشام

_ وقد رأت من أمر الطَّـاهر مـا رأت           _ العثمانية تكنِ السلطات    ومل
 كالشوكة يف حلق املُستبدين     كانت أنَّ إصالحاته    سيمالتغفلَ عينها عنه، وال     

 للديار اإلسالمية أن تبقى يف سباهتا إىل ما شاء اهللا هلـا             يريدوناجلائرين الذين   

                                                           
  .٩٨ _ ٩٧ /  البصائرتنوير) ١(
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 لـه تهمة إعداد نشرات، كانت مجعية الفتـاة التركيـة           فاختلقتتبقى،  أن  
، فقامت  )ه١٣٢٧: ت( استبداد السلطان عبد احلميد الثَّاين       يفتعدها للطَّعن   

 داره يف دمشق حبثًا عما يدينه، وكان ذلـك يف أثنـاء             بتفتيشهذه السلطات   
 ما جرى، قرر اهلـرب مـن جـور           تناهى إىل مسعه   فلمازيارته إىل القدس،    

 م، بعد   ١٩٠٧/ ه١٣٢٥ خفيةً، ووصل إليها سنة      مصرالعثمانيني، فتوجه إىل    
 ما استطاع محله من بالد الشام،       واملطبوعةأن محل معه من الكتب املخطوطة       

 بعض أصـدقائه مـن العلمـاء        وساطةوعاش يف مصر حياة كَفَاف، رافضا       
ه ـيف تأمني وظيفة ل   )] ه١٣٤٨: ت(ا  ـأمحد تيمور باش  [املصريني األثرياء   

 جريدة املُؤيد   صاحبيف دار الكتب املصرية، كما انزعج من محاولة صديقه          
        بن أمحد بن يوسف احلُسيين ة عليه١٣٣١: ت(املصري (هسعي   عند اخلديوي 

فض  الر ذلكه، ومل يكن    ـإلجراء راتب ل  ) ه١٣٦٣: ت(عباس حلمي الثَّاين    
 ، عهـده منه إالَّ عزة نفس فيه، كان يعتقد صاحب جريدة املُؤيد انتهاءها يف             

  . عاد، ورآها ماثلةً يف شخصية طاهر اجلزائري_كما قال _ ولكنه 
وقد رفـض كـلَّ     _  الطَّاهر بعد سبيالً إىل اخلروج من دائرة فقره          جيد ومل

 أن يبيع ما محله من الكتب النـادرة         إالَّ_  إخوانه املصريني    أكابرالوساطات من   
 ليعينه مثنها على االرتفاق حباله، ومع ذلك ما كان يبيع هذه الكتب             فشيئًا؛شيئًا  
 يف حيفظها ويفيد منها، مفضالً بقاَءها يف بالد عربية وإسالمية على بيعها             ملنإالَّ  

 إىلإىل أنه باع معظم كتبه      وتشري مصادر ترمجته هنا     . بالد أجنبية بأسعار باهظة   
كدار الكتب املصرية،   : دور الكتب مبصر بأسعار زهيدة مع شدة حاجته إىل مثنها         

 _ الـدور ونظرة سريعة إىل فهارس هذه      ...  التيمورية، واخلزانة الزكية     واخلزانة
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 حوهتـا تقفك على الكتب النادرة الكثرية اليت       _ وقد ذكرهتا يف مصادر ترمجته      
  .هذه الدور
 بقي على هذه احلال إىل أن نفد ما عنده، فاضـطر إىل الكتابـة               أنه ويبدو

 واملُشاركة يف نشر املقاالت يف الصحف واالَّت املـصرية          مصر،والتأليف يف   
 ونذكر لـه من الكتب اليت ألَّفها يف مصر، وطبعهـا يف            يعينه،مقابل أجر زهيد    

 م كتابه املوسوم بتوجيه النظـر إىل        ١٩١٠/ ه١٣٢٨القاهرة  _ لية  املطبعة اجلما 
  ... .أصول األثر 
 االتحاديون يف بالد الشام على زمام األمـور بعـد اإلطاحـة             سيطر وملَّا

 م، دعا أبناء الشام األبـرار       ١٩٠٩/ ه١٣٢٧ الثَّاين سنة    احلميدبالسلطان عبد   
 حكم االستبداد قد زال إىل غري رجعة        قد رأوا أنَّ   إىل دمشق، و   العودةالطَّاهر إىل   

 وأنَّ مشس احلرية والكرامة قد بزغت بعد طـول أُفـول،   السلطان،بزوال حكم  
 العودة، ورأى يف انتقال احلكم إىل االتحـاديني انتقـاالً مـن      أىبولكن الطَّاهر   
مات، ومل يـدرك أبنـاء       استبداد اجلماعة ومن ظُلُمات إىل ظُلُ      إىلاستبداد الفرد   

 اليت أملع إليها الطَّاهر إالَّ بعد أن عاشوا، ورأوا بأُم أعينهم       احلقيقةالشام وقتئذ هذه    
 إنهـم  الداعية إىل التتريك والقضاء على القومية العربية، حتى          االتحادينيسياسة  

         اية املطاف إىل ترمجة املُصحف الش م األمر يف ـة، ريف إىل اللُّغة    وصلركيالت 
 هلذا الكتاب اإلعجازيحبيثُ تقرأ اآليات يف الصالة ذه اللُّغة، غري آني باملظهر         

 هلذا اخلطر، فحارب    الباينوقد تصدى تلميذ الطَّاهر النجيب حممد سعيد        . العظيم
         دتريك، وألَّف رسالة لطيفة يف الرالقـرآن،   ترمجةعا إىل    من د  علىيف كتاباته الت 
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  .)١(الربهان على خطر ترمجة القرآن: أمساها
وقد رأوا من سياسة االتحاديني ما      _  من أمر أدرك أبناء الشام       يكن ومهما

 سـنة، ومل    ١٣ الطَّاهر فيما ذهب إليه، وبقي الطَّاهر يف مصر          نظربعد  _ رأوا  
 وأخرى حلضور مؤمتر املُستشرقني يف      داء فريضة احلج،  مرةً أل : مرتنييربحها إالَّ   

 إقامته يف مصر التقى باخلديوي عباس حلمي الثَّاين الذي أكرمه، أثناءويف . باريس
الرحلـة إىل   :  كما ذكر الطَّاهر يف رسالته اليت ألَّفها حتت عنوان         مثواه،وأحسن  
 الودي بني   ويف هذا اللِّقاء  . ١١٧٢١:  نسخة يف الظَّاهرية حتت رقم     ومنهامصر،  
 وشيخوهو لقاء، ينبئ عن حفاوة املصريني برائد بالد الشام          _  واخلديوي   الطَّاهر

 اخلديوي –وهو رجل التربية واإلصالح قبل كلّ شيء        _ دعا الطَّاهر   _ علمائها  
 للُّغة  مدرسةتأسيس  : أوهلما: إىل إبراز آثار مهمة يف مصر، وذكر له منها شيئني         

 لطبع ما   مطبعةتأسيس دار للترمجة، وعمل     : والثَّاين. بية، تقصد من كلّ جهة    العر
 يف مقامـه فسر اخلديوي لذلك، وأبدى لـه   . يترجم، وجعل مصححني للترمجة   

 احلكومة  على اليت يأخذها    ومما سأله اخلديوي عنه يف هذا اللِّقاء املآخذُ       . النفوس
عدم إمتـام   :  مها هامني،فكرية، فأشار الطَّاهر هنا إىل شيئني       املصرية يف ضتها ال   

 أنها النـواة    معال اجلزئية،   ـار األعم ـ، واحتق  ال اليت يشرع بتنفيذها   ـاألعم
  .اليت جيب االنطالق منها إىل األعمال الكُلِّية الكبرية

ن له نشاطه    أنَّ الطَّاهر يف مصر مل يعش عالةً على غريه، بل كا           جند وهكذا
  العلميمكن إنكاره أو جتاهله يف مصر أو يف غريهـا مـن             اإلصالحيالذي ال ي 

                                                           
  .١٩/  البصائرتنوير )١(
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 عاما يف مصر يعود الطَّاهر إىل دمشق، وقد حتررت من           ١٣ وبعد. أقطار العروبة 
 بالكُلِّية، وبدأ فجر عهد جديد، فاستقبله أبناؤها مـن          وتبعاتهاالحتالل العثماينّ   

 م باحلفاوة والتقدير، واختري ليكون عضوا       ١٩٢٠/ ه١٣٣٨طلبته وغريهم سنة    
 بدمشق الذي أنشأه ورئسه تلميذه العالَّمة حممد كرد         العربيةعامالً يف جممع اللُّغة     

 مدير عام للمكتبة الظَّاهرية، فقبل ذلك برحابة صـدر،          ملنصبعلي، كما اختري    
 يدم طويالً، فلقد اسـتحكمه       إالَّ أنَّ هذا العهد مل     امع،وحضر بعض جلسات    
    دريبو الصمرض الرامه األخرية يف مصر،          احلادالذي ظهرت تباشريه، وهو يف أي 

 ربيع الثَّـاين    ١٤ إىل أن أدركته املنية قُبيل ظهر االثنني يف          اآلالموما زال يرتل به     
فلـة  ، بعد حياة حا   )١ (م١٩٢٠ كانون الثَّاين سنة     ٥ لـ   املوافق،  ه١٣٣٨سنة  

 . واألخالق الفاضلة والرؤى اإلصالحية اليت مل يتوقَّف عنها البتـة          بالعلم والعمل 
 علـى   ١٦٦ _ ١٦٥/ فبكاه القاصي والداين، وقد وقفنا الباين يف تنوير البصائر        

فغسل بالدموع، وحنط بطيب الثَّناء، وهرِع إىل تشييع جنازتـه          «: ذلك، فقال 
ه وقُدماء مريديه وكثري من أهل العلم والفضل وكبار موظَّفي بقايا أصحابه وإخوان

احلكومة وتالمذة املدارس وأساتذهتا؛ يحيطون بنعشه إحاطة اهلالة بالقمر، وهـم           
  ]اخلفيف: [يذرفون العبرات، ولسان احلال يقول منشدا

ـ         ـم وتبقـى اهلمـوم واألحـزانُ       إنَّ ماَء اجلفـون يرتَِحـه اهلَمـ

                                                           
، ويف ه١٣٤٠ إشارةٌ إىل أنَّ وفاة الطَّاهر كانت سنة ٩/ ٧يف فهرس دار الكتب املصرية  )١ (

وكلُّه وهم ظاهر، يدحضه ما . ه١٣٤٢: ٦٢/ ٣، ويف ه١٣٤١: ٢٢٩ و١٧٩/ ٢
  .أطبقت عليه مصادر ترمجته
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 ليس يأسـو جوى املَـرازئِ مـاءٌ   
 

 )١ (ســفَحته الــشؤونُ واألجفــانُ
 

حتى واروه قُبيل الغروب يف رمسه بسفح قاسيون مبقربة ذي الكفْل مبوجب            
  ]البسيط: [وصيته

      هنفيـه الفـضلُ مـدفونا       صلَّى اإلله على جـسمٍ تـضم فأصبح قرب 
  

 بغي به بـدالً   قد حالف العلم ال ي    
  

 )٢ (فصار بالعلمِ واإلميـان مقرونـا     
  

طيب اهللا ثراه، وأحسن مثواه، وبوأه حظريةَ قُدسه وفراديس جنانه، وأحسن           
  .»عزاَء األمة به

  آثـاره _ ب

 بتنوع العلوم الغزيرة اليت حصلها، كما تنوعـت         املُؤلَّفة آثار الطَّاهر    تنوعت
 اآلثار باختالف األهداف التربوية اليت كان ينشدها مـن          هذه  أساليب الكتابة يف  

                                                           
 = كمـا يف   يف رثاء أبيها أيب بكر الصديق       _ رضي اهللا عنها    _ ة عائشة    البيتان للسيد  )١ (

  .بالنقل عن بالغات النساء البن طيفور) ١(حاشية محقِّق التنوير =
  نوير: قلتواية يف التخلُّ بوزن البيت: والروقوهلا. فليس يأسو، وهي روايةٌ، ت : ،يرتحه اهلم

. حرقةُ القلب من احلزن: واجلَوى. يشفي: ويأسو. من الدمع شيئًايستقيه، فال يبقي : أي
   .جماري الدمع: والشؤون. املصائب، مفردها مرزِئةٌ: واملَرازئ

 يف حضرة    البيتان لسودةَ بنت عمارةَ اهلَمدانية يف رثاء أمري املُؤمنني علي بن أيب طالب               )٢ (
، ٢١/ ٢، والتذكرة احلمدونيـة     ٨٠/ ٢العقد الفريد   : انظرف . معاوية بن أيب سفيان     
  .٥٨٧/ ٤٢وتاريخ مدينة دمشق 

  نوير: قلت١٦٦/ ورد يف حاشية للباين نفسه على هذين البيتني يف كتابه التهوقد «:  ما نص
. مأبدلت لفظتني بغريمها مناسبةً للمقام، فأبدلت بالعدل لفظة الفضل، وباحلق لفظة العل

  .»فاقتضى التنبيه
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ومل جيتزئ الطَّاهر بالتأليف، بل عمد إىل التحقيق، فـأخرج          . ذاكهذا املُؤلَّف أو    
إىل النور ألعالم هم من هم يف التـاريخ         ... التاريخ  األدب و  يفغري علْق خطري    

  احلضاريا  . اإلسالمي بعد اليت ألَّفها الطَّاهر، منسوقةً على حـروف        وإليك آلثار
إن شاء  _  تبيان املطبوع واملخطوط منها قدر اإلمكان، مثّ نتبع ذلك           مع املعجم،

وبيانُ . املُؤلَّفة اليت حقَّقها، مرتبينها وفْق املنهج الذي اتبعناه يف اآلثار           باآلثار_ اهللا  
  :ذلك كاآليت

  ـةآثـاره املُـؤلَّف _ ١

 لطيفة، وقفنا فيها الطَّاهر على      رسالة :)١(  اُألنس بعروض الفُرس   إمتام) ١ (
طُبعـت هـذه    .  عند الفُرس، مع مقارنته بعروض العرب      وأصولهعلم العروض   

 العروض إىل فن العروض للطَّاهر نفسه يف مطبعـة          متهيدالرسالة ملحقةً بكتاب    
  .م١٨٨٦/ ه١٣٠٤دمشق _ والية سورية 

 املَرقاة األوىل من مراقي علم      وهو : األلبا إىل طريق تعليم ألف با      إرشاد) ٢(
 اهلجاء وترتيبـها ورمسهـا      حروفاألدب عند الطَّاهر، ضمنه مباحثَ لغوية يف        

 مع فوائد مجـة يف      واألعدادوحركاهتا وضوابطها، فضالً عن دراسته للمفردات       
طُبع .  النافعة للمبتدئني  التعليميةلكتب التربوية   وهو باجلملة من ا   . النطق والكتابة 

  .م١٩٠٣/ ه١٣٢١بريوت _ يف املطبعة األهلية 
 املكتبة السلفية   يـف: ىـاألول:  لـه طبعتان  صدرت :  األمثال أشهر) ٣(

                                                           
 ٦٤/ ، والشيخ طاهر حلازم محيي الدين٤٣٢/ ١هدية العارفني : وردت هذه الرسالة يف )١ (

  .حتريف ظاهر. إمتام اُألنس يف حدود الفُرس أو القُدس: حتت عنوان
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دار :  املُبـارك يف   مازنبتحقيق الدكتور   : والثَّانية. م١٩١٩/ ه١٣٣٨القاهرة  _ 
  .م١٩٩٥بريوت _ شق، ودار الفكر املُعاصر دم_ الفكر 
  . والسالمالصالة بأصول سرية النيب، عليه اإلملام )٤(
 وهـي  ): اجلزائري الطَّاهربديعية  ( التلخيص وتلخيص البديع     بديع) ٥(

 البديعية، وبـدأها حبـسن      املُحسناتقصيدةٌ، أنشأها يف املدح النبوي، وضمنها       
 شرح هلا من تأليفه، أمساه باسـم       معوقد طبعها   .  وختمها حبسن اخلتام   التخلُّص،

كما طُبعت  . م١٨٧٩/ ه١٢٩٦دمشق  _ البديعية عينها يف مطبعة والية سورية       
ومن . م١٨٨٢/ ه١٢٩٩البديعية طبعة حجر يف مطبعة مصطفى واصف بدمشق         

 تقفنا علـى    األخريةة   ورقات، والورق  ٧هذه البديعية نسخة يف الظَّاهرية، تقع يف        
. ٣٣٤٨:  رقـم  حتتتقاريظ ثُلَّة من كبار علماء الشام على هذه البديعية، وهي           

  ).٢١٠ _ ٢٠٩/ البالغة:  علوم اللُّغة العربية:فهرس خمطوطات الظَّاهرية(
ه حوى    ٥٦يقع يف   ه ١٢٩٦املطبوع يف والية سورية سنة      : قلتورقة؛ ألن 

 ورقات؛ ألنهـا    ٧مالً، أما خمطوطة الظَّاهرية فوقعت يف       البديعية مع شرحها كا   
وهـذا يعـين أنَّ ناسـخ       . حوت البديعية كاملةً مع شرح بعض أبياهتا ليس إالَّ        

قد اعتمد املطبوع يف واليـة      ه ١٢٩٨املخطوطة اليت أُوقفت على الظَّاهرية سنة       
ا، زاهدا يف شـرح بقيـة       سورية، فنسخ منه البديعية كاملةً مع شرح بعض أبياهت        
  .األبيات، فأتت نسخته ناقصةً باملقياس إىل املطبوع

 جليلة، أقامها الطَّاهر    حواشٍ عبارة عن    وهو : يف تفسري القرآن   التبيان) ٦(
 جملَّدات ضخمة٤ يف احلواشي، وتقع هذه )ه٦٨٥: ت(على تفسري البيضاوي .  

: أي :  طريـق اإلتقـان    علىلقرآن   لبعض املباحث املُتعلِّقة با    التبيان) ٧(
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         يوطيبط، ال اإلتقان يف علوم القرآن للسوهـو  )ه٩١١: ت(اإلحكام والض ، _
وقـد طُبـع    .  الذِّكر السابقاملُقدمة الصغرى من مقدميت تفسريه      _ التبيان  : أي

  :بياا كاآليتطبعات عدة، 
  .)١ط  (١٩١٥/ ه١٣٣٤القاهرة _ طبعة مطبعة املنار  •
طـبعة بتحقيق العالَّمة عبد الفتاح أبو غـدة يف مكتـب املطبوعـات              •

). ٣ط( م   ١٩٩٢/ ه١٤١٢و  ). ٢ط  ( م   ١٩٩١/ ه١٤١١حلب  _ اإلسالمية  
أخرج هذه الطَّبعة إىل النور ابن املُحقِّق سـلمان          _ ٤ط  ( م   ٢٠٠٥/ ه١٤٢٥و

  ).عبد الفتاح أبو غدة بتحقيق أبيـه
يف   التجويد، وهو املَرقاة الثَّالثـة     يف :على جتويد البيان   اللِّسان   تدريب) ٨(

  . م١٩٠٧/ ه١٣٢٥بريوت _  يف املطبعة األهلية طُبع. علم األدب
 اليت أمساها تلميـذه حممـد كـرد علـي           وهي : الطَّاهرية التذكرة) ٩(

لكتب،  خالصة ما طالعه يف ا     الطَّاهر جملَّدا، ضمنها    ١١ وتقع يف    ،)١ (بالكنانيش
 وما عرض لـه من األفكار، ففي دفَّتيها اجتمع التـاريخ           األسفار،وما عاينه يف    

وباجلملة تعد التـذكرة أو     .  والدين واألخالق والفلسفة   والشعرواللُّغة واألدب   
فهـرس خمطوطـات    : فانظرها يف .  ما ألَّفه الطَّاهر من اآلثار     أجلّالكنانيش من   

) األدب(، و ٤٤٥ _ ٤٤٤ و ٢٧٦ _ ٢٤٨/ ٢) هـ وملحقات يخالتار(الظَّاهرية  
  .٥٧٦ _ ٥٦٩/ ات الظَّاهريةطام ملخطوعرس اله، والف٣١٥ _ ٣١٣/ ٢

 جليلُ النفع، رتبـه     كتاب : ااز إىل فن املُعمى واأللغاز     تسهيل) ١٠(
                                                           

 تقيد ر،كالدفت األوراق، تجعل هيو: كُناشةمجع، مفرده : والكنانيش. ٢٧٥/ املعاصرون )١ (
  .) كنش:املعجم الوسيط. (فيها الفوائد والشوارد
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 ويف أعمـال     ومدونه، املُعمىيف حد   : مؤلِّفه على مقدمة وأربعة أبواب وخامتة     
 مـن األلغـاز الفقهيـة       ومجلةاملُعمى الثَّالثة، ويف األلغاز املعنوية واللَّفظية،       

_ طُبع الكتاب يف مطبعة والية سـورية        . )١ ( واحلكمية، وغري ذلك   واحلسابية
  .م١٨٨٦/ ه١٣٠٣ دمشق
بات،  مؤلِّفه بعض املُعر   يهـف بين   كتاب : ألصول التعريب  التقريب) ١١(

طُبـع يف املطبعـة     .  فهارس وبآخرهواملسلك الذي يسلكه املُعربون يف تعريبها،       
  .م١٩١٩/ ه١٣٣٧القاهرة _ السلفية 

رسالة لطيفة يف ااز وعالقاته الكثرية       : ااز إىل مسائل ااز    تقريب) ١٢(
وهي طريقـة   واالستعارة والكناية، أقامها الطَّاهر على طريقة السؤال واجلواب،         

وقد حقَّقنا هذه الرسالة، وسنخرجها إىل النور قريبـا         . التربويني املُثلى يف التعليم   
، وقد  ه١٢٩٨باالعتماد على طبعتها اليتيمة يف املطبعة اللِّبطوغرافية بدمشق سنة          

: ضمت هذه الطَّبعة فضالً عـن التقريب رسالتني أُخريني للطَّاهر نفـسه، مهـا    
  .ديقة األذهان يف حقيقة البيان، وفائدة جليلة يف علم البيانح

تلميذه بعناية   طُبع ):ه٢٧٦: ت( أدب الكاتب البن قُتيبة      تلخيص) ١٣(
  .م١٩٢٠/ ه١٣٣٨القاهرة _ القاضي أمحد شاكر يف مطبعة النهضة 

 الثَّانية من مراقـي علـم       املَرقاة وهو : على البيان والتبيني   التمرين) ١٤(
/ ه١٣٢١األوىل سنة   : بريوت _ األهلية، كالمها يف املكتبة     نيطُبع طبعت . األدب
  . م١٩٠٧/ ه١٣٢٥ م، والثَّانية سنة ١٩٠٢

                                                           
  .»بتصرف«. ٦٢/ ٣ خمطوطات دار الكتب املصرية فهرس )١ (
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 يف العروض، رتبـها     لطيفة رسالة :روض إىل فن العروض    الع متهيد) ١٥(
والية  الرسالة يف مطبعة     هذهطُبعت  . مقدمة، وأربعة أبواب، وخامتة   : الطَّاهر على 

  . م١٨٨٦/ ه١٣٠٤دمشق _ سورية 
 مجع فيه مؤلِّفه ما جاء يف كتب        كتاب : النظر إىل أصول األثر    توجيه) ١٦(

ألَّفـه يف   .  من القواعد مع التحقيق والتدقيق بأسلوب بديع       واحلديثأصول الفقه   
صدرت .  م، ونقله إىل األملانية املُستشرق كولدصهر      ١٩١٠/ ه١٣٢٨مصر سنة   

   :وبيان هذه الطَّبعات كاآليت غري طبعة، هـل
 .م١٩١٠/ ه١٣٢٨القاهرة _ طبعة املطبعة اجلمالية  •
 .م١٩٨٠بريوت _ طبعة دار املعرفة  •
 م يف جزءين بتحقيق     ١٩٩٦حلب  _ طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية      •

  .العالَّمة عبد الفتاح أبو غدة
 طُبع : السريانية للخطوطة، مثّ    للحروف الشرقية والغربي   جدوالن) ١٧(

  .د ت_ دمشق _ يف مطبعة والية سورية 
  . الطَّبع يف معرفة مقاصد الشرعجالء) ١٨(
 يف التوحيد،   رسالة : الكالمية يف إيضاح العقيدة اإلسالمية     اجلواهر) ١٩(

بياا كما  ،  طبعة صدر للرسالة غري     . واجلواب السؤالعمد فيها الطَّاهر إىل طريقة      
  :يلي

 .م١٨٨١/ ه١٢٩٨دمشق _ طبعة مطبعة اجلمعية اخلريية  •
 .م١٨٩٥/ ه١٣١٣دمشق _ طبعة مطبعة املعارف  •
 .م١٩٠٥/ ه١٣٢٣بريوت _ طبعة مطبعة املعارف  •
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  .)١( م١٩٢٦/ ه١٣٤٥القاهرة _ طبعة املطبعة السلفية  •
  م١٩٢٩/ه١٣٤٨القاهرة _ طبعة مطبعة مصطفى البايب احلليب وشركاه  •
  ).١ط . (م١٩٨٦/ ه١٤٠٦بريوت _ طبعة دار ابن حزم  •
  ).٢ط . (م١٩٨٨/ ه١٤٠٩بريوت _ طبعة دار ابن حزم  •
 عز العزيز م بتحقيق عبد    ١٩٩١/ ه١٤١١دمشق  _  دار األنوار    بعةـط •

 اجلـواهر شـرح   . أركانه، دالئله، مثراته  : اإلميان: الدين السريوان، حتت عنوان   
  .دة اإلسالميةالكالمية يف العقي

 م بتحقيق املُحقِّق الـسابق      ١٩٩٤/ ه١٤١٤دمشق  _  السريوان   طبعة •
اعتقاد أهل الـسنة    :  اإلسالمية العقيدةاجلواهر الكالمية يف    : الذِّكر، حتت عنوان  

  .واجلماعة
 حممد علي بتحقيق م ١٩٩٥/ ه١٤١٥القاهرة _  دار الفكر العريب طبعة •
  .قطب

 علي م بتحقيق يوسف     ٢٠٠٢/ ه١٤٢٢دمشق  _ فجر   مكتبة ال  طبعة •
بديوي.  
.  مما أضافه الطَّاهر إىل اجلـواهر الكالميـة        وهي : الوسطى اجلوهرة) ٢٠(
. م١٩٠٧/ ه١٣٢٥القاهرة  _  احلُسينية   املطبعةيف  : األوىل:  هلا طبعتان  صدرت
ي  م بتحقيق حسن الـسماح     ٢٠٠٠/ ه١٤٢٠دمشق  _ يف دار القلم    : والثَّانية

  . اجلوهرة يف قواعد العقائد:  عنوانحتتسويدان، 

                                                           
  .٢٣/ الكتب العربية) ١(
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:  بابا يف  ١٩ مرتب يف    كتاب :)١( األفكار يف رقائق األشعار    حدائق) ٢١(
طُبع يف مطبعـة    . اخل...  يف العواقب، واحلزم، واملشورة      والنظرالعلم، والرأي،   

  .م١٨٨٢/ ه١٢٩٩دمشق _ والية سورية 
  .وسيأيت احلديث عنها بعد مفصالً :البيان األذهان يف حقيقة حديقة) ٢٢(
كذا دون إشارة إىل مكـان الطَّبـع        .  يف مصر  طُبع : املنثورة احلكَم) ٢٣(
  .وتارخيه
طُبعـت طبعـة    .  علم امليقات  يف : يف معرفة األوقات واأليام    دائرة) ٢٤(
  .د ت_ دمشق _ حجر 
 : واليونانيـة  ةواهلندي وجداول يف اخلطوط القدمية واحلديثة       رسالة) ٢٥(
يف دمـشق   : األوىل: نيطُبعت طبعت .  الشكل وحركات الكالم على الرسم     وفيها
  .د ت_ القاهرة _  حجر طبعة: والثَّانية. م١٨٩٥/ ه١٣١٣
طُبع سـنة   .  مصطلح احلديث  يف : الآليل يف األسانيد العوايل    العقود) ٢٦(
  .  مصادر ترمجته طُرا إىل مكان الطَّبع يفاإلشارةكذا دون . م١٨٨٥/ ه١٣٠٢
 ١٢٩ لطيفة يف النحو، قوامهـا     رسالة : املُغرِب وعدة املُعرِب   عمدة) ٢٧(

 ١٤ وقد شرح الطَّاهر من هذه األبيات األبيـات الــ            الطَّاهر،بيتا من تأليف    
 ألنَّ املشاغل صرفته عن إمتام ما شرع به، وإما أنه إما: األوىل، وأمهل شرح الباقي  

هـل  :  يف نفسه؛ إذ أراد ذا اإلمهال أن خيترب الـدارس          تربويةتعمد ذلك لغاية    
 أُمهل شرحها وحده باالعتماد على ما شرح لـه قبلُ ؟           اليتيستطيع فهم األبيات    

                                                           
  .منتخبات األشعار: ٤٣٢/ ١يف هدية العارفني ) ١(
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 ما زال التربويون إىل يومنا هذا يأخذون بأسباا         التعليم،وهي طريقة ناجحة يف     
دمشق _ طُبعت هذه الرسالة يف مطبعة والية سورية        . بللطُّاليف أثناء تدريسهم    

  .د ت_ 
  . إذا شك قارئ يف حرففيما : يف القراءاتفائدة) ٢٨(
ـ  اجلسام يف معرفة     الفوائد) ٢٩(   احلكمـة  يف : امـ األجـس  واصـخ

  .م١٨٨٣/ ه١٣٠٠ دمشق_  يف مطبعة والية سورية طُبع. الطَّبيعية 
 طُبعت. معجم لغوي، ألَّفه الطَّاهر، ومل يتمه   : ايفالك:  يف اللُّغة  الكايف) ٣٠(

بـشرح فـرج اهللا زكـي      _ وهي يف أصول اللُّغة ونشأهتا واشتقاقها       _ خطبته  
ة الكردي١( م١٩٠٨/ ه١٣٢٦رة هالقا_  يف مطبعة كردستان العلمي(.  
 سـعة  من مبتكراته، بناه علـى       وهو : التعليم االبتدائي  يف كتاب) ٣١(
  . )٢ ()علم أصول التدريس(، غري مقلِّد به أحدا من علماء البيداغوجيا اختباره
طُبـع يف مطبعـة   .  املُـصطلح يف : اخلرب يف مبادئ علم األثر   مبتدأ) ٣٢(

  .م١٩٠٢/ ه١٣٢٠القاهرة _ القدسي 
 أنه أشـهر األمثـال   الراجح ):ه٥١٨: ت( أمثال امليداينّ   مختصر) ٣٣(

  .الذي مر قبلُ
  . البيان والتبينيمختصر) ٣٤(

                                                           
. ه١٣٢٩اهرة سنة ذكرت عايدة نصري يف الكتب العربية أنَّ كتاب الكايف طُبع يف الق )١ (

وهذا وهم منها؛ فالكايف مل يتمه الطَّاهر، والراجح أنَّ املُراد ذه الطَّبعة شرح خطبته اليت 
  .واهللا أعلم. ه١٣٢٩: ، فكتبت سهواه١٣٢٦صدرت يف القاهرة سنة 

  .١٠٥/ البصائر تنوير )٢ (
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 ثالث مرات، ومن هـذه      طُبع : الطُّالب إىل علم احلساب    مدخل) ٣٥(
  .م١٨٨٥/ ه١٣٠٢دمشق  _ اخلرييةطبعة اجلمعية : الطَّبعات

)٣٦ (احة ألخذ املساحة   مدؤال      يف : الراهلندسة، أقامه على طريقة الس 
ل لـه حواشي ملن أراد االستزادة       على املُبتدئني، وجع   تناولهواجلواب؛ ليسهلَ   

دمـشق  _ يف مطبعة جملس املعارف     : األوىل: طبعتانصدرت لـه   . والتفصيل
/ ه١٣١٠دمـشق   _  والية سـورية     مطبعةيف  : والثَّانية. م١٨٨٣/ ه١٣٠١
  .م١٨٩٢
إرشاد األلبا، والتمرين   :  ثالثة عند الطَّاهر   وهي : علم األدب  مراقي) ٣٧(
  .ا يف مواطنها قبلُ، فانظرهتوقد مر. يني، وتدريب اللِّسان البيان والتبعلى

والراجح أنه الكايف يف    .  يف بعض مصادر ترمجته    كذا :العريب املعجم )٣٨(
   . قبلُإليهاللُّغة املُلمع 

طُبع يف مطبعـة    .  عن التركية  عربه : األذكياء يف قصص األنبياء    منية) ٣٩(
  .م١٨٨١/ ه١٢٩٩شق دم _ اخلرييةاجلمعية 
 الشعر كما يف كـشف      معيار : األفكار شرح معيار األشعار    ميزان) ٤٠(

 يف علوم األشعار لعبد الوهاب اخلزرجـي        النظَّار، أو معيار    ١٧٤٣/ ٢الظُّنون  
 النافعة يف العروض والقافية، وقد صدرت لـه        الكتبمن  ) ه٦٥٥: ت(الزجناينّ  

   ة بتحقيق الددكتور  طبعة علمييف دار املعارف        حمم القاهرة _  علي رزق اخلفاجي
 هذا الكتاب خمطوطًا، أو مطبوعا طبعـة        علىوقف الطَّاهر   . م١٩٩١/ ه١٤١١

ميزان األفكار شرح   :  شرحه وأمسىقدمية كانت يف عهده، فشرحه شرحا وافيا،        
  .م١٨٨٣/ ه١٣٠٠ اهلند_ معيار األشعار، وقد طُبع هذا الشرح يف لكنو 
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ضيف     : قلتأن ن علـيم         إىلونستطيع بعدربيـة والتآثاره املُؤلَّفة آراءه يف الت 
_ ! رةً يف مصادر ترمجتـه      ثوما أكثرها متنا   _ ورقيهاواألخالق ووض األمة    

   ورسائلَه هوأشعارهالَّت، وبعض هذه املقـاالت         ومقاالتحف واالكثريةَ يف الص 
فهذا كلُّه لو جمع، وحقِّق التحقيق العلمي الـذي      .  مستعارة ءبأمساصدر للطَّاهر   

،ور     يستحقُّهجلَّـد، ويف هـذه           حبلَّة وأُخرج إىل النقشيبة، لوقع ذلك يف غري م 
  . من النفع ما ال خيفىالَّدات

  ةـار املُحقَّقـاآلث _ ٢

السلف، والـسعي   كان الطَّاهر يرى أنه ينبغي أوالً للخلف إحياء ما تركه           
وراء هتذيبه وتقريبه من األذهان؛ ليسهل تناوله يف أقرب أوان، مثّ تعريب العلـم              
احلديث عن أُمم احلضارة، مثّ مزج القدمي باحلديث والتوفيق بينهما؛ لئالَّ نـضيع             

  .)١(مرياث آبائنا، وال نحرم من مناهل جرياننا
املُتكاملة ض الطَّـاهر إىل إحيـاء مـا         وانطالقًا من هذه النظرة احلضارية      

استطاع إحياؤه من نافع هذا التراث وجليله؛ ليجمع يف ذلـك بـني التـأليف               
  :وفيما يلي تبيانٌ دقيق لآلثار اليت حقَّقها، منسوقةً على حروف املُعجم. والتحقيق

فه  أوعب فيه مؤلِّ   كتاب ):ه١٤٢: ت( البن املُقَفَّع    ، الصغري األدب) ١(
 الطَّاهر على صفحات جملَّـة      بعنايةنشر  . طائفةً من الوصايا اخلُلُقية واالجتماعية    

  .م١٩٠٨ لـ املوافقه ١٣٢٦/ ٨٩ _ ٨١ و١٥ _ ٦/ ٣: ج_ املُقْتبس 
 الدمشقي، املُدرك   الشاعر لصاحل بن جناح، احلكيم      ، واملُروءة األدب) ٢(

                                                           
  .١١٥ /البصائر تنوير) ١(
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مثّ أعـاد   . ٦٦١ _ ٦٤٩/ ٧: ج_  املُقْتبس   لَّةجم بعناية الطَّاهر يف     نشر :للتابعني
  . حممد كرد علي يف كتابه املوسوم برسائل البلغاءتلميذهنشره 
 وهو ):ه٧٤٩: ت (األكفاينّ البن   ، القاصد إىل أمسى املقاصد    إرشاد) ٣(

  :ني الطَّاهر طبعتبعنايةطُبع . كتاب مختصر يف أنواع العلوم وأصنافها
  .   م١٩٠٠/ ه١٣١٨القاهرة _ املوسوعات يف مطبعة : األوىل
  .م١٩٠٤/ ه١٣٢٢يف بريوت : والثَّانية

 أمحد بن علي بـن الـزبري        احلسني أليب   ، األملعي ومنية املُدعي   أُمنية) ٤(
 احلُصيبية اليت ألَّفهـا األسـواينّ       للمقامةشرح  : اُألمنية ):ه٥٦٣: ت(األسواينّ  

 بلسان الدعابة على من اُستوجب      وأمالهالفُكاهة،  نفسه، ورمى فيها إىل غرض ا     
 الطَّاهر الشرح، وزاد فيه أشـياء،       اختصر. االنبساط إليه، وذكر فيها علوما مجة     

  .م١٩٠٢/ ه١٣٢٠وأخرجه إىل النور سنة 
: ت( األصـفهاينّ    للراغـب  ، النشأتني وحتصيل السعادتني   تفصيل) ٥(
 بابا، فصل فيها    ٣٣ على   رتبوادر الشريفة،    لطيف، جامع للن   كتاب ):ه٥٠٢

:  ذا الكتاب، وطبعـه طبعـتني      الطَّاهراعتىن  . الراغب النشأتني األوىل واآلخرة   
يف املطبعة : والثَّانية. م١٩٠١/ ه١٣١٩بريوت _ يف مطبعة مثرات الفنون : األوىل

  .م١٩٠٥/ ه١٣٢٣السابقة نفسها 
 بعناية الطَّاهر يف مطبعـة      طُبع ):ه٤٢٩: ت(ليب   للثَّعا ، املنظوم حلّ) ٦(

  .د ت_ دمشق _ والية سورية 
 مـن أحـسن     وهـو  ):ه٢٥٥: ت( إىل األوطان للجاحظ     احلنني) ٧(
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: ت (الزياتتصانيفه، مجع فيه كلّ غريبة، وأهداه إىل الوزير حممد بن عبد امللك             
القـاهرة  _ عـة املنـار     يف مطب : األوىل: نيطُبع بتصحيح الطَّاهر طبعت   ). ه٢٣٣
  .م١٩٣٢/ ه١٣٥١القاهرة _ يف املطبعة السلفية : والثَّانية. م١٩١٤/ ه١٣٣٣
 هذه  صدرت ):ه١٣٢: ت(بد احلميد بن حيىي الكاتب      ـ ع رسائل )٨(

 أوىل، مثّ نـشرها  طبعةًالرسائل باعتناء الطَّاهر وتلميذه حممد كرد علي يف دمشق         
  . بلغاء طبعةً ثانيةًحممد كرد علي يف رسائل ال

 بن حبـان البـسيت      حممد أليب حامت    ، العقالء ونزهة الفُضالء   روضة) ٩(
 واحلكَم، واملواعظ   الرائقة، فيه مؤلِّفه ما طاب من األشعار        مجع ):ه٣٥٤: ت(

 الطَّـاهر يف مطبعـة      بعنايـة طُبع  . البليغة، وصحيح األخبار، واملُسند من اآلثار     
م١٩١٠/ ه١٣٢٨القاهرة _ ة كردستان العلمي.  

: ت( الفـارقي    حممـد  خطَب ابن نباتة عبد الرحيم بـن         ديوان) ١٠(
 هـذه الطَّبعـات     وبيان الطَّاهر هذا الديوان، وطبعه غري طبعة،        شرح ):ه٣٧٤
  :كاآليت
  .م١٨٩٠/ ه١٣٠٨ القاهرة_  املطبعة امليمنية طبعة •
  . م١٨٩٣/ ه١٣١١ بريوت_  مطبعة جريدة اإلقبال طبعة •
 .م١٨٩٤/ ه١٣١٢ بريوت_  املطبعة العلمية طبعة •
)١١(      هكَويسالفوز األصغر، البن م)بعناية الطَّـاهر   ع  طُب :)ه٤٢١: ت
_ الـسعادة    مطبعةوالثَّانية يف   . م١٩٠١/ ه١٣١٩يف بريوت   : األوىل: نيطبعت
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  .)١( م١٩٠٧/ ه١٣٢٥القاهرة 

                                                           
  :ض لآلثار اليت حقَّقها الطَّاهر إىل أمرين هامنيحتسن اإلشارة هنا بعد هذا العر) ١(

=  بذكر آثـار،     ٦٩ _ ٦٨/ تفرد األستاذ حازم محيي الدين يف كتابه عن الطَّاهر اجلزائري         _ أ  
كذا دون اإلشارة إىل مكان الطَّبع وتارخيه، وهذه اآلثار         . أشار إىل أنَّ الطَّاهر حقَّقها وطبعها     =
ومـداواة   للراغب األصفهاينّ،    والدريعة إىل مكارم الشريعة    املُقَفَّع،    البن األدب الكبري : هي

ومل جند أحدا من الذين ترمجوا للطَّاهر ذكر هذه         ). ه٤٥٦: ت( البن حزم األندلسي     النفوس
من اآلثار بتحقيقه، وإنما الذي وقع إلينا يف ترمجة الطَّاهر أنه كان يتشبثُ بنشر ما كان مطويا                 

كاألدب الكبري، والذَّريعـة، ومـداواة      : الكتب النافعة يف األخالق، وإبرازه إىل عامل الطِّباعة       
تنـوير  . (النفوس، وغريها من الفرائد العائدة إىل موضوع علم األخالق وفلـسفته ووسـائله            

قيقها شيء  ودعوةُ الطَّاهر إىل نشر هذه الكتب وإبرازها إىل الطِّباعة شيء، وحت          ). ٩٥/ البصائر
                  ي حقَّقتدعويت هذه ال تعين أن راث نافع، ولكنآخر؛ فأنا قد أدعو إىل نشر غري كتاب يف الت

ومما يؤكِّد صحة ما ذهبنا إليه . هذه الكتب، وأخرجتها إىل النور، متحمالً أعباء التحقيق والنشر
اية الطَّاهر، مل يذكر مكان طبعها وتارخيه من أنَّ األستاذ حازم حني ذكر هذه اآلثار مطبوعةً بعن        

قريب أو بعيد، مما يدلُّ على أنه قدر تقديرا أنَّ هذه الكتب خرجت بعنايته، فذكر أنها مطبوعة                 
  .ليس إالَّ، مع إغفاله مكان الطَّبع وتارخيه

ما نسخ بعضها خبطِّـه  مل جيتزئ الطَّاهر بتحقيق بعض الكتب النافعة يف تراثنا العريب، وإن          _ ب
  : أيضا، فكان الناسخ العامل املُحقِّق، ونذكر له من اآلثار اليت نسخها

١_           ب، البن فرحـون املـالكيب يف علماء املَذْهيباج املُذْهنـسخه  : )ه٧٩٩: ت(الد
: فهرس خمطوطات الظَّاهريـة   . (١١٤٦٦:  ورقة، حتت رقْم   ١٤يف  ه ١٣١٥الطَّاهر سنة   

  ). ٢٧٨ _ ٢٧٧/ ٢خ وملحقاته التاري
                ومن الواضح هنا أنَّ الطَّاهر نسخ قطعة من هذا الكتاب ليس إالَّ؛ ذلك أنَّ الكتاب مطبوع

  .طبعةً علميةً محقَّقةً يف مجلَّدين
٢_                احلنبلي مشقياينّ الدين أمحد بن عبد احلليم احلَرالد اس تقيؤلَّفات أيب العبت(رسالة يف م :
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)٢(  

  انـة البيـي حقيقـان فهة األذـحديق

  ةـالدراس_ أ 

: حديقة األذهان رسالة لطيفة يف علم البيان، أقامها الطَّاهر اجلزائري علـى           
أما املُقدمة فقـد وقفنا فيها على أقسام اللَّفظ املوضوع         . مقدمة، وبابني، وخامتة  

: فاللَّفظ. احلقيقة، وااز، والكناية  : حبسب ما يستعمل فيه، وهذه األقسام ثالثة      
ما أن يستعمل يف املعىن املوضوع له، كاألسد يف احليوان املُفترس، فيكون حقيقةً             إ

ليس إالَّ، وإما أن يستعمل يف غري ما وضع لـه، لعالقة وقرينة مانعة من إرادة ما                
وضع لـه، كاألسد يف الرجل الشجاع، فهو جماز، وإما أن يستعمل يف غري مـا               

  .أمرينا كثري الرماد، فهو الكناية: رادة ما وضع له، كـوضع لـه، مع إمكان إ
فإذا ما فرغ من املُقدمة، مدلِّالً على ما ذكر فيها بالشواهد املُناسبة، نقلنا إىل              
الباب األول يف الرسالة، وفيه عرض للمجاز وأقسامه؛ فأتى على اـاز املُفـرد              

    ا       وعالقاته، وكذا املُركَّب، وما يتفرع عنهما من االستعارة على اختالف ضرو
  ... .تصرحيية، ومكنية، وأصلية، وتبعية، ومرشحة، ومجردة، ومطلقة : من

وال ينسى الطَّاهر هنا قبل أن يضع القلم عن هذا الباب أن يغربل ما كتبه يف                
ية، وفيها يذكر زبدة ما     املُقدمة والباب األول الذي يليها، فيقيم اجلداول التوضيح       

                                                            
، وهي حتت   ه١٣١٨ ورقات سنة    ٨نسخ الطَّاهر هذه الرسالة يف      : ، لتلميذه إبراهيم  )ه٧٢٨
  ).٥٢٦ _ ٥٢٤/ ٢التاريخ وملحقاته : فهرس خمطوطات الظَّاهرية. (١١٤٧٩: رقْم
  . جملَّدا، كما أسلفت١١وغري ذلك كثري، مما جتده مبسوطًا يف كنانيشه الواقعة يف ... 
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طريقـة  _ لعمري  _ كان فصله قبلُ، مع إيضاحات جديدة تغين البحث، وهي          
وال عجـب أن    . تربوية تعليمية مثلى يف إيصال ما يراد إيصاله إىل ذهن القارئ          

يصدر من الطَّاهر مثل هذا، وهو رجل التربية والتعليم قبل كلّ شيء، فهـو أراد               
ه أن تكون واضحة املرامي منظَّمة األفكار، ينتفع ا كلّ مـن وقـف              من رسالت 

بل إنَّ الطَّاهر مل جيتزئ باجلداول، بـل عـاد إىل اـاز             . عليها دارسا متأمالً  
واالستعارة من جديد، يصوغهما بتقسيم آخر غري الذي ذكره قبلُ، وقد شـفع             

اجلمهور يف االستعارة، ورأي    هذا التقسيم جبداول جديدة، وقفنا فيها على رأي         
 كَّاكية) ه٦٢٦: ت(السما املكنيةً، وال سيفيها خاص.  

تعريفًا، وأنواعا،  : أما الباب الثَّاين يف هذه الرسالة فعرض فيه الطَّاهر للتشبيه         
وأغراضا خرج إليها، من خالل أربعة مباحث فرعية تندرج بشكل منظَّم حتـت             

املُشبه واملُشبه به، واملبحـث الثَّـاين يف   : املبحث األول يف الطَّرفني : باب التشبيه 
وجه الشبه، واملبحث الثَّالث يف أداة التشبيه، واملبحث الرابع يف الغـرض مـن              

ويكثر الطَّاهر يف هذا الباب من األمثلة الشعرية اليت طاملا تعاورها علماء            . التشبيه
مثّ تأيت بعد الباب الثَّاين خامتة الرسالة، ومل خيـصها          . هم ورسائلهم البالغة يف كتب  

الطَّاهر بتلخيص ملا تقدم ذكره، كما هو معروف يف خواتيم الكتـب، وإنمـا              
كناية عن موصوف، وكناية عن صفة، وكناية       : خصها بالكناية وأقسامها الثَّالثة   

  .ة تنتهي رسالة الطَّاهر يف علم البيانوبالنوع الثَّالث من أنواع الكناي. عن نسبة
وباجلملة فإنَّ رسالة الطَّاهر من الرسائل النافعة يف علم البيان، وهي جديرة            

إنَّ كتـب   : بل أقول . باخلروج إىل النور، محقَّقةً التحقيق العلمي الذي يليق ا        
يد، يليق ا، وقد    الطَّاهر كلَّها على اختالف ضروا حتتاج إىل إخراج علمي جد         
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  .خرج بعضها إىل النور كذلك، كما مر بنا قبلُ يف أثناء عرض آثاره
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  منهـج التحقيـق_ ب 

اعتمدنا يف حتقيق هذه الرسالة على النسخة املطبوعة يف املطبعة اللّبطوغرافية           
 م، وهي الطَّبعة اليتيمة هلذه الرسالة، وهي عزيـزة        ١٨٨١/ ه١٢٩٨بدمشق سنة   

املنال، استطعنا الوصول إىل صورة عنها بتوفيق من اهللا، وملَّا أمعنا النظـر فيهـا،               
فاحصني متأملني محقِّقني، وجدنا هذه املطبوعة تضم بني دفَّتيها ثالث رسائل،           

  سالة األوىل فهي   : كلُّها للطَّاهر اجلزائريا الرتقع  فائدة جليلة يف علم البيان    : أم ،
وأما الرسالة الثَّانية الـيت تتلـو       . واحدة، هي الورقة األوىل من املطبوع     يف ورقة   

، وهي اليت قُمنا بتحقيقها، سائلني      حديقة األذهان يف حقيقة البيان    : األوىل فهي 
وتقع هذه الرسالة   . اهللا أن يوفِّقنا يف إخراجها إىل النور حبلَّة علمية قشيبة، تليق ا           

تقريب اـاز إىل    : أما الرسالة الثَّالثة فهي   ].  ق ١٧_  ق   ٢[ ورقة من    ١٦يف  
، وهي رسالة لطيفة، وقفنا     ] ق ٢٠_  ق   ١٨[ ورقات   ٣، وتقع يف    مسائل ااز 

فيها الطَّاهر على ااز املُفرد واملُركَّب وما يتفرع عنهما من مسائل هامة، وذلك             
سؤال واجلواب، حبيـث اسـتطاع      وفْق منهج تربوي دقيق تعليمي، هو طريقة ال       

 سؤاالً مع أجوبتها بإجياز أن يستويف حبث ااز وعالقاتـه           ٦٢الطَّاهر من خالل    
وقد قُمنا بتحقيق هذه الرسالة، كما أسلفت قبلُ،        . الكثرية، فيأيت على الغاية فيه    

  .وسنخرجها قريبا
  : بيانه يف النقاط التاليةأما منهجنا العلمي يف إخراج هذه الرسالة، فيمكن لنا

، وضـبطناه   )م(قُمنا بنسخ املنت كامالً من املطبوع املرموز إليه بـ          ) ١(  
ضبطًا تاما، مشفوعا بعالمات الترقيم، بعد أن أخليناه من أوهـام التـصحيف             
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  .والتحريف اليت أشرنا إليها يف احلواشي، وهي قليلة على كلّ حال
اج إىل ختريج من املظانّ، وال سيما األشعارِ اليت عمدنا خرجنا ما حيت) ٢(  

أمـا  . إىل خترجيها من املصادر البالغية أوالً؛ ألنَّ هذه املصادر عمدتنا يف التحقيق           
الشواهد اليت أتى الطَّاهر على ذكرها يف رسالته، ومل ترد يف املظـانّ البالغيـة،               

  .دبية واللُّغوية وما إليهمافخرجناها من املصادر األخرى األ
ترمجنا لألعالم الواردة يف الرسالة ترمجات مقتضبةً، موثَّقـةً مـن           ) ٣(  
  .املظانّ

أقام الطَّاهر على طُرر رسالته حواشي مطولةً، أغنت الرسالة بفرائد          ) ٤(  
حقيـق جديـد    جليلة يف علم البيان، فرأينا من احلكمة أن نتبع املنت املُحقَّـق بت            

للحواشي، حبيث تأيت هذه احلواشي املُحقَّقة تاليةً للمنت ال حتتـه يف اهلـوامش؛              
  :لسببني هامني، مها

احلواشي اليت أقامها الطَّاهر على املنت مطولةٌ جدا يف األعم األغلب،           _ أ    
: بكلّ جراَءة حبيث تشكِّل وحدها رسالة مستقلِّة يف البيان، حتى إنه يمكننا القول            

حديقة قوامها املنت، يفيد منه الشداة يف علم        : إننا أمام حديقتني لألذهان ال واحدة     
ويف ضوء مـا    . وأخرى قوامها املنت واحلواشي، ينتفع ما أهل العلم الكبار        . البيان

             لة أسفل املنت، كيال يضيع القارئ يف أثناء الدثبت هذه احلواشي املُطوم مل نرس تقد
  .والتحصيل بني اإلجياز واإلطناب، فال يصل إىل مراده يف أيسر سبيل ممكن

إنَّ الطَّاهر حني أقام هذه احلواشي مل يربطها بفقرات خمصوصة من _ ب   
 وقـد   .فائدة، أو فوائد مهمة، أو تنبيه     : املنت، بل عمد إىل إدراجها حتت عنوان      

 املنت، مثّ يكتب يف تضاعيفها ما شاء         الوارد يف  الباب أو املبحث  يضع هلا عنوان    



- ٤٢ -  

بل إنه أحيانا يدرج احلاشية دون أن يضع هلـا          . أن يكتب زيادة على ما يف املنت      
، [ ]:  بني قوسني، هكـذا    فائدة: عنوانا خمصوصا بعينه، فجعلنا هلا عنوانا، هو      

ـ         . متابعني يف ذلك منهجه    ا ويستثىن من هذا احلكم بعض احلواشي اليت جعل هل
فمن الواضح هنا أنَّ الطَّاهر يطلب منا أن نثبت         . الطَّاهر أرقاما خمصوصةً يف املنت    

هذه احلواشي يف أسفل املنت، حيث الرقْم املوضوع هلا؛ ألنها ليست زيادةً علـى      
ما ذكر يف املنت، أو تفصيالً يقودنا إىل إطالة ما بعدها إطالة، بل هـي إيـضاح                 

وملَّا نظرنا يف هذه احلواشي، وجدناها كـذلك؛        . يف املنت ألشياء دقيقة، ذكرها    
فهي حواشٍ، تقفنا على كيفية إجراء االستعارة لبعض األمثلة املذكورة يف املنت،            

كلَّمت أسدا؛ فعند هذا املثال يضع الطَّاهر رقمـا،         : ومن ذلك قوله مثالً يف املنت     
كيفيةُ إجراء االسـتعارة يف     : املُكررويكرره يف احلاشية، ويكتب فيها أمام الرقم        

وقس علـى   . كلَّمت أسدا، مثّ يأيت على هذا اإلجراء بشكل دقيق واضح         : قولنا
ذلك األمثلة األخرى اليت أثبتنا حواشيها فـي أسفل املنت، واضعني فـي ايتها            

  . بني قوسني؛ متييزا حلواشيه من حواشينا)طاهر(
حقيق        إنَّ طريقة الطَّاهر    : قلتفرد هذه احلواشي بالتيف حواشيه هذه جعلتنا ن

من جديد، وكأنها كتاب مستقلّ يعينه، متبعني يف هذا التحقيق املنهج عينه الذي             
اتبعناه يف املنت، وقد رأينا هنا مجتهدين أن نسمي هذه احلواشي كلَّهـا الـيت مل            

ـ     . اهر احلسان على حديقة األذهان    فرائد الطَّ : يسمها الطَّاهر باسم خمصوص ب
فرائد، أغنت احلديقة بكلّ    _ واحلق يقال   _ ولسنا مبالغني يف هذه التسمية؛ فهي       

ما هو جليلٌ نافع، حتى إنَّ هذا اجلليل غدا أشبه بكتاب مستقلّ، يـأيت مبرتلـة                
  .التكملة والذَّيل والصلة للحديقة
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ق متنا وحواشي مبا يكشف النقاب عـن الطَّاهر        قدمنا للنص املُحقَّ  ) ٥(  
  .حياةً وآثارا، فضالً عن دراستنا للرسالة

ذيلنا صنيعنا املُتواضع هذا جبملة صاحلة من املسارد التحليلية الـيت           ) ٦(  
  .توصل القارئ إىل طَلبته يف أيسر سبيل

  
  

  . أوالً وآخرااَهللا نسأل التوفيق فيما ذهبنا إليه، واحلمد هللا
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  )م( مـن ١٢: اللَّوحـة 
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  حديقة األذهان
  يف حقيقة البيان

طاهر بن صاحل اجلزائري  
  )ه١٣٣٨: ت(

  حتقيق
  عدنان عمر اخلطيب
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  بسـم اهللا الرمحـن الرحيـم
  

وقوف على  احلمد هللا الذي يسر لنا ااز إىل حقيقة البيان، وهدانا به إىل ال            
إعجاز القرآن، والصالةُ على نبيه معدن احلكمة ومشس اهلداية، الذي أبان لنـا             
جبوامع كَلمه حقائق األشياء ما بني تصريح وكناية، والرضا على آله وأصـحابه             
ذوي الفضائل األصلية، وعلى من فاز باالستعارة من آدام من ذوي احملبة هلـم              

  : بعدو. والتبعية
هذه رسالة يف فن : فيقول راجي خري املنايح العبد احلقري طاهر بن صاحل

مقدمة، وبابني، : البيان، مجعتها للمبتدئني فيه مـن اإلخوان، وقد رتبتها على
  .وخامتة

  املُقدمـة

  يف أقسـام اللَّفظ املوضوع حبسـب ما يستعمل فيه
إما : إما حقيقةٌ، أو جماز، أو كنايةٌ؛ ألنه: ستعملَاعلم أنَّ اللَّفظَ املوضوع املُ
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فإن اُستعمل يف املعىن الذي وضع . أن يستعمل يف املعىن الذي وضع له، أو يف غريه
وإن .  األسد املوضوع للوحش املعروف، إذا اُستعمل فيهكلفظله، فهو احلقيقةُ، 

مل يمكن إرادة ما وضع له لقرينة فإن : اُستعمل يف غري املعىن الذي وضع لـه
رجالً : كلَّمت أسدا، أي: مانعة مـن ذلك، فهو ااز، كلفظ األسد يف قولك

شجاعا، فإنه لفظٌ اُستعمل يف غري ما وضع لـه، مع عدم إمكان إرادة ما وضع 
كلَّمت؛ : لـه، وهو الوحش املعروف؛ لوجود قرينة مانعة من ذلك، وهي قولك

وإن أمكن إرادة ما وضع لـه؛ لعدم وجود .  الكالم ال يكون مع الوحشألنَّ
كثري الرماد املُستعمل يف معىن الكرمي يف : قرينة مانعة من ذلك، فهو الكناية، مثلُ

زيد كثري الرماد، فإنه لفظ مستعمل يف غري ما وضع لـه، وهو الكرمي، مع : قولك
  .ثري الرماد احلقيقي؛ لعدم قرينة متنع من ذلكإمكان إرادة ما وضع لـه، وهو ك

  تنبيـه
: إنما يصح استعمال اللَّفظ يف غري ما وضع لـه، إذا وجدت العالقـةُ، أي             

املعىن الذي وضع اللَّفظ لـه، واملعىن الذي أُريد اسـتعماله          : املُناسبةُ بني املعنيني  
ا، كاستعمال األسد يف الرجـل      فإن مل توجد العالقةُ، كان االستعمال غلطً      . فيه

  .الكرمي، إذ ال مناسبةَ بينهما
: هي اللَّفظ املُستعمل فيما وضع لـه، وااز      : وقد بان مبا ذكرنا أنَّ احلقيقة     

: هو اللَّفظ املُستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة عن إرادته، والكنايةَ      
  .وضع له لعالقة مع قرينة غري مانعة عن إرادته اللَّفظ املُستعمل يف غري ما )١(هي

                                                           
  .حتريف. هو: ٤/ م) ١(
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  البـاب األول
  فـي اـاز وأقسـامـه

إن وقـع يف    : جماز مفرد، وجماز مركَّب؛ ألنَّ التجوز     : اعلم أنَّ ااز قسمان   
اللَّفظ املفرد، سمي ذلك اللَّفظ جمـازا مفردا، وإن وقـع فـي اللَّفظ املُركَّب،            

  . ذلك اللَّفظ جمازا مركَّباسمي
إن كانت هـي  : استعارةٌ، وجماز مرسلٌ؛ ألنَّ العالقة   : مثّ ااز املُفرد قسمان   

مشاةَ املعىن املُراد من اللَّفظ للمعىن احلقيقي املوضوع لـه، سمي          : املُشاةَ، أي 
ته للحيوان املُفتـرس    ااز استعارةً، كاألسد املُستعمل يف الرجل الشجاع؛ ملُشا       

وإن كانت العالقةُ غري املُشاة، سمي ااز جمازا مرسـالً،          . يف اجلَراءة واإلقدام  
، وقد اقتـصرنا    )١(كاإلمث املُستعمل يف اخلمر، لكونه مسببا عنها، وعالقاته كثرية        

كُلِّيـة، واجلزئيـة،    السببية، واملُسببية، وال  : ، وهي )٢(على ما هو األكثر واألشهر    
  .والكونـية، واألولية، واحلالِّية، واملَحلِّية، والعموم، واخلصوص

يف إطالق اسم السبب على املُسبب، كالغيث علـى النبـات يف            : فالسببية
  .النبات الذي سببه الغيث: رعينا الغيث، أي: قوهلم

بب على السبب، كالنبات علـى املطـر يف          يف إطالق اسم املُس    :واملُسببية
  .مطرا يكون سببا للنبات: أمطرت السماُء نباتا، أي: قوهلم

                                                           
 _ ٢٣٩/ ٢، واألطول ٥٧٨ _ ٥٧٦/ املُطول: فانظر. ترتقي إىل مخس وعشرين عالقةً )١ (

٢٤٢.  
  .٧٣ _ ٧٢/ فانظر. وهي العالقات اليت أثبتها القزويين يف تلخيصه )٢ (
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 يف إطالق اسم الكُلّ على اجلزء، كاألصابع على األنامل يف قولـه            :والكُلِّية
 جعلُـوا   دعوتهم لتغفر لَهم   )١(وإِني كُلَّما  :تعاىل حكايةً عـن نـوح     

ي آذَانِهِمف مهابِعأَص] ٧: نوح.[  
زيد :  يف إطالق اسم اجلزء على الكلّ، كالوجه على الذَّات، مثل          :واجلزئية

  .الذَّات: مبارك الوجه، أي
وآتـواْ  :  يف تسمية الشيء باسم ما كان عليه، كقوله تعـاىل          :والكونية

   مالَهوى أَمامتالْي] اهم يتامى باعتبار مـا كانوا      :  أي ،]٢:النساءالبالغني، مس
  .عليه استعطافًا هلم
فالنٌ يعصر اخلمر،   :  يف تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، كقولك        :واألولية

  .عنبا يصري مخرا: أي
 يف إطالق اسم احلالّ على املَحلّ، كالرمحة على اجلنـة يف قولـه              :واحلالِّية

، ]١٠٧:آل عمران  [ما الَّذين ابيضت وجوههم فَفي رحمة اللّه      وأَ: تعاىل
  .يف اجلنة: أي

جرى :  يف إطالق اسم احمللّ على احلالّ، كالنهر على مائه يف قولك           :واحمللِّية
  .ماؤه: النهر، أي

 : يف إطالق العام وإرادة اخلاص، كالناس على بعضهم، كقولـك          :والعموم
  .غريِ األنبياء: الصحابةُ أفضلُ الناس، أي

 يف إطالق اسم اخلاص على العام، كالفرس على الدابة فــي            :واخلصوص

                                                           
  .حتريف ظاهر. وإذا: ٥/ م )١ (
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سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا ومـا       : إذا ركبـت فرسـك، فقـل   : قـولك
قْرِنِنيم ا لَه١ (كُن(] ١٣: الزخرف.[  

عارةٌ مصرحةٌ، واستعارةٌ مكنيةٌ؛ ألنَّ املُستعار؛ أعين       است: مثّ االستعارةُ قسمان  
إن كان مصرحا به، سمي     : اللَّفظ املُستعمل يف غري ما وضع لـه لعالقة املُشاة        

وإن مل يكن مصرحا به؛ . كلَّمت أسدا: استعارةً مصرحةً، كلفظ األسد يف قولك
شيء من لوازمه، سمي استعارةً مكنيةً، كلفظ       بأن كان حمذوفًا، وأُشري إليه بذكر       

* املـوت   * شبهت املنيـةُ    : أظفار املنية علقَت بفالن   : األسد املُضمر يف قولك   
باألسد يف كوا مهلكةً للنفوس من غري تفرقة بني نفَّاع وضرار، واُدعي أنها فرد              

حذف، وأُشري إليه بذكر شـيء مــن        من أفراده، فاستعري هلا اسم األسد، مثّ        
لوازمه، وهي األظفار، فاالستعارةُ املكنيةُ هنا هي لفظ األسد احملذوف، ونـسبةُ            

وإنما مل ندخلـها يف أقـسام       . األظفار للمنية تسمى عند القوم استعارةً ختييليةً      
از اللُّغـوي،   االستعارة؛ ألننا يف صدد بيان االستعارة اليت هي قسم من أقسام ا           

از العقليةُ من اخييليواالستعارةُ الت.  

إن كان اسـم    : أصليةٌ، وتبعيةٌ؛ ألنَّ املُستعار   : مثّ االستعارةُ املُصرحة قسمان   
، )٢(كلَّمـت أســدا   : امسا غري مشتق، فاالستعارةُ أصليةٌ، مثـلُ     : جنس، أي 

                                                           
  ).٣٩٥/ ريب القرآنتفسري غ. (مطيق لك: أنا مقْرِنٌ لك، أي: مطيقني، يقالُ: أي )١ (
شبهنا الرجل الشجاع باألسد : أن يقال: كلَّمت أسدا: كيفيةُ إجراء االستعارة يف قولنا )٢ (

جبامع الشجاعة يف كلّ منهما، وادعينا أنه من جنس األسد مبالغةً، فاستعري لـه لفظه، 
حلقيقي، فهي استعارةٌ مصرحةٌ؛ للتصريح كلَّمت هو القرينة املانعة من إرادة األسد ا: وقولنا

فيها بذكر املُستعار؛ أعين األسد، وأصليةٌ؛ جلريان االستعارة يف هذا اللَّفظ بدون تبعيته 
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. ميت أصليةً؛ جلرياا يف اللَّفظ املذكور أصـالةً       وس. )١  (ورأيت اليوم أبا حنيفة   
  .وإن كان فعالً أو امسا مشتقا أو حرفًا، فاالستعارةُ تبعيةٌ

          فاالستعارةُ فيهما تابعةٌ لالستعارة يف مـصدرمها، وأم ا الفعل واملُشتقَـا    أم
 املعىن الكُلِّي الـذي     احلرف فاالستعارةُ فيه تابعةٌ لالستعارة يف متعلَّق معناه؛ أعين        

  .يفَسر به احلرف، كالظَّرفية يف كلمة يف، واالستعالِء يف كلمة على
نطـق  : مثالُ االستعارة يف الفعل استعارةُ نطَق املُستعملِ يف معىن دلَّ يف قولك           

  .اللة؛ فإنَّ االستعارة فيه تابعةٌ الستعارة النطق للد)٢ (الزمانُ بعدم خلود أحد فيه

                                                            
  ).طاهر. (لشيء آخر

: أن يقـال  : رأيت اليوم أبا حنيفة   :  كيفيةُ إجراء االستعارة على مذهب اجلمهور يف قولنا        )١(
املُتبحر العامل بعلمه بأيب حنيفة بعد تأويله باملُتناهي يف العلم النافع، وادعينا أنه             شبهنا العامل   

من جنسه، فاستعرنا لـه لفظ أيب حنيفة استعارةً مصرحةً أصليةً، والقرينةُ املانعةُ من إرادة              
  .اليوم: املُجتهد املشهور قولك

)=  ه٨١٦اد السيد الشريف اجلُرجاينَّ، املُتوفَّى سنة       أر(وكيفيةُ إجرائها على مذهب السيد        
شبهنا العامل املُتبحر بأيب حنيفة، وادعينا أنه عينه مبالغةً، فاستعرنا له لفـظ أيب              : أن يقال =

  ).طاهر. (حنيفة استعارةً مصرحةً أصليةً
شبهنا الداللة  : أن يقال :  خلود أحد فيه   نطق الزمان بعدم  : كيفيةُ إجراء االستعارة يف قولك    )٢(

بالنطق جبامع اإلفادة يف كلّ منهما، وادعينا أنَّ الداللة من جنس النطق مبالغةً، فاسـتعرنا               
              طَـقطـق نة، وبواسطة هذه االستعارة اشتققنا من النحة أصليصراللة استعارة مطق للدالن

  .مصرحةٌ تبعيةٌمبعىن دلَّ، وهي استعارةٌ 
واعلم أنَّ إجراء االستعارة هنا يف املصدر أوالً هو أمر اعتباري، يذكر تقريبا للذِّهن، وليس                 

الُمراد جبريان االستعارة يف املصدر قبل الفعل أو املُشتق أن جيري التـشبيه فيـه بالفعـل،                 
فعل إنما تكون باعتبار مصدره، فكأنَّ املصدر       ويستعار بالفعل، بل املُراد أنَّ االستعارةَ يف ال       
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اُستعري؛ لكونه األصلَ الذي تشتق منه الكلمات وترجع إليه، واالستعارةُ بالفعل إنما هي يف              

              .املُضمر
مثّ اشتققنا من النطـق     : ومسعت بعض أساتيذي يقول بعد أن يجري االستعارةَ يف املصدر           

ة دلَّ، واستعرنا نطق مبعىن دلَّ استعارةً مصرحةً تبعيـةً، وقـصد بـذلك     نطَق، ومن الدالل  
وهذا من نوع االسـتعارة يف      . التصريح بإجراء االستعارة يف نفس الفعل إيضاحا للمبتدئ       

  .الفعل من نوع املادة
= ]١:النحل [مر اللّه أَتى أَ : وأما مثالُ االستعارة فيه باعتبار اهليئة االستعارةُ يف قوله تعاىل           

        .مبعىن يأيت، واملُراد بأمر اهللا يوم القيامة=
شبه اإلتيان يف املُستقبل باإلتيان يف املاضي جبامع حتقُّق الوقوع يف           : وكيفيةُ إجرائها أن يقال     

بل اسـتعارةً   كلّ منهما، واُدعي أنه من جنسه، فاستعري اإلتيان يف املاضي لإلتيان يف املُستق            
مصرحةً أصليةً، مثّ بواسطة هذه االستعارة اُشتق من اإلتيان يف املاضي أتى مبعىن يأيت، وهي               

  .استعارةٌ مصرحةٌ تبعيةٌ
قتلت زيـدا؛ مبعـىن     : وأما مثالُ االستعارة فيه باعتبار املادة واهليئة معا االستعارةُ يف قولك            

  . أضربه ضربا شديدا
شبهنا الضرب الشديد يف املُستقبل بالقتل يف املاضي جبامع شـدة           : كيفيةُ إجرائها أن يقال   و

اإليالم وحتقُّق الوقوع يف كلّ منهما، وادعينا أنَّ الضرب الشديد يف املُستقبل مـن جـنس                
ـ             ستقبل اسـتعارةً   القتل يف املاضي مبالغةً، فاستعرنا القتل يف املاضي للضرب الشديد يف املُ

              ؛ مبعىن أضربةً، مثّ بواسطة هذه االستعارة اشتققنا من القتل يف املاضي قتلتحةً أصليصرم
  .ضربا شديدا، وهي استعارةٌ مصرحةٌ تبعيةٌ

/ تالتعريفـا . [هي إيقاع التعلُّق بني الـشيئني     : النسبةُ(مثالُ االستعارة يف الفعل باعتبار النسبة       
بىن السلطانُ اجلامع؛ فإنَّ الباينَ حقيقةً هم الفَعلَةُ املأمورون مـن           : االستعارةُ يف قولك  ]) ٢٩٦

  .طرفه، وإنما نِسب بناؤهم إىل السلطان؛ ألمره بذلك وإعطاء األجرة من طرفه
نني، واُستعري البنـاء الـذي      شبه سببيةُ السلطان للبناء بفاعلية البا     : وكيفيةُ إجرائها أن يقالَ     

وضع للنسبة إىل البانني للنسبة إىل السلطان الذي كان سببا استعارةً مـصرحةً أصـليةً، مثّ                
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الزمـانُ  : ومثالُها يف املُشتق استعارةُ ناطق املُستعملِ يف معىن دالٍّ يف قولك          
  .ناطق بعدم خلود أحد فيه

ومثالُ االستعارة يف احلرف استعارةُ كلمة يف املُستعملة يف معـىن علـى يف              
  .على ظهر الفرس: رأيت زيدا يف ظهر الفرس، أي: قولك

تنقسم باعتبار ما يقترن ا     _ انت مصرحةً أو مكنيةً     سواٌء ك _ مثّ االستعارةُ   
مرشحة، ومجردة، ومطلَقَة؛ ألنها إن اقترنت بشيء مما يناسب         : إىل ثالثة أقسام  

             ذلـك املُناسـب يمةً، وسحشريت ممه به يف األصل، س؛ أعين املُشباملُستعار
  .ترشيحا

فالبـدر  : رأيت يف املدرسة بدرا، يضيُء على الناس      : صرحةمثالُ ذلك يف املُ   
هنا مستعار استعارةً مصرحةً للعامل املُحقِّق الذي يزيل الظُّلمةَ املعنوية، وهي اجلهلُ 
والضاللُ، واإلضاءةُ ترشيح؛ ألنه مما يناسب املُستعار؛ أعـين البـدر، وهـذه             

ى مسمةًاالستعارةُ تحشر.  

فـإنَّ  : لسانُ حال الدنيا ينطق مبا فيها من التقلُّب واخلداع: ومثالُه يف املكنية 
حال الدنيا مشبه باإلنسان يف اإلفادة، واُدعي أنه فرد من أفراده، فاستعري اإلنسانُ             

و القرينةُ على   لـه، مثّ حذف، ودلَّ عليه بذكر اللِّسان الذي هو من لوازمه، وه           
طريق االستعارة املكنية، والنطق ترشيح؛ ألنه مما يناسب املُستعار، وهو اإلنسانُ،           

                                                            
أمر بالبناء، أو صار سببا للبنـاء، وهـي         : بواسطة هذه االستعارة اُشتق من البناء بىن مبعىن       

                .استعارةٌ مصرحةٌ تبعيةٌ
إنَّ هذا الوجه دقيق، يصعب إدراكه على املُبتدئ، ينبغي أن يؤخذَ مبا اُشتهر مـن               وحيثُ  

از العقليطاهر. (كون هذا املثال من ا .(  
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  .وهذه االستعارةُ تسمى مرشحةً

وإن اقترنت بشيء يناسب املُستعار لـه؛ أعين املُشبه يف األصل، سـميت            
جتريد ذلك املُناسب يمةً، وسدجرام.  

فالتعليم جتريد؛  : رأيت يف املدرسة بدرا، يعلِّم الناس     : مثالُ ذلك يف املُصرحة   
  .ألنه مما يناسب املُستعار لـه، وهو العاملُ، وهذه االستعارةُ تسمى مجردةً

ألنه بغري لسان جتريد؛    : فقوله: حالُ الدنيا يعظنا بغري لسان    : ومثالُه يف املكنية  
  .مما يناسب املُستعار له، وهو حالُ الدنيا، وهذه االستعارةُ تسمى مجردةً

  .وإن مل يقترن بشيء مما يناسب املُستعار منه وال املُستعار له، سميت مطلَقَةً

حـالُ الـدنيا   : ويف املكنية. رأيت يف املدرسة بدرا  : مثالُ ذلك يف املُصرحة   
  .اعظٌو

واالستعارةُ املُرشحةُ أرجح مما سواها؛ ألنَّ االستعارةَ تبىن على تناسي التـشبيه،            
ولذا حـسن التعجـب يف قـول ابـن          . وجعلِ املُشبه من جنس املُشبه به ادعاًء        

  ]الكامل: [)١(العمـيد
ـ  قامت  مـن الـشمسِ    ينتظلِّلُ

 

 نفس أعـز علـي مـن نفـسي         
 

 )٢(مشس تظلِّلُـين مـن الـشمسِ        مت تظَلِّلُـين ومـن عجـبٍ      قا
                                                           

. ه٣٦٠األديب املُترسل، الوزير لركن الدولة، العامل بالفلسفة والنجوم، املُتوفَّى سنة  )١ (
  ).٣١٦ _ ٣١٢/ ٤ذرات ، والش١١٣ _ ١٠٣/ ٥وفيات األعيان (

فانظر البيتني لـه . البيتان يف صفة جارية، قامت على رأس ابن العميد، تظلِّلُه من الشمس )٢ (
، ٣٧٨ و١٢٩/ ، والتبيان يف البيان٤١٥/ ٢، واإليضاح ٢١٠/ اإلشارات والتنبيهات: يف

ومعاهد ، ٢٥٢ _ ٢٥١/ ٢، واألطـول ٥٨٥/ ، واملُطول١٤٧/ ٢وعروس األفراح 
  



- ٥٨ -  

إن : استعارةٌ متثيليةٌ، وجماز مرسلٌ؛ ألنَّ العالقة فيه      : مثّ ااز املُركَّب قسمان   
إني أراك تقدم رجالً تارةً، وتؤخرها      : كانت املُشاةَ، سمي استعارةً متثيليةً، مثلَ     

تارةً يبدو لك وجه الفعل، فتعزم على إمضائه،        : مترددا يف األمر  : خرى، أي تارةً أُ 
  . )١(وتارةً يبدو لك وجه الترك، فتعزم على تركه

إنَّ : وإن كانت العالقةُ فيه غري املُشاة، كان جمازا مرسالً، مثلَ قولك
عبارة ليس اإلخبار ببعد أحبايب بعدوا عني، ملن يعرف ذلك، فإنَّ املُراد ذه ال

إني : األحباب؛ ألنَّ املُخاطَب يعرف ذلك، بل املُراد بيانُ احلزن والتحسر، أي
. إنَّ أحبايب حضروا، ملن يعرف ذلك، يراد به بيانُ املسرة: وكذلك قولُك. حمزونٌ

ن ال ينطق عن  النوع استعمالُ اجلملة اإلنشائية يف اخلربية، كقول م)٢(ومن هذا
. يتبوأُ: ، أي)٣(»من كذب علي متعمدا، فليتبوأْ مقعده من النار«: اهلوى

                                                            
فلوال أنه أُنسي «: ؛ وفيه٢٨٠/ أسرار البالغة: ودون نسبة يف. ١١٣/ ٢ومعاهد التنصيص 

نفسه أنَّ ههنا استعارةً أو جمازا من القول، وعمل على دعوى مشس على احلقيقة، ملا كان 
، ٧٤/ ، والتلخيص٤٧٩/ ، ومفتاح العلوم١٤٨/ ، واية اإلجياز»هلذا التعجب معنى

   .٣٣٥/ ، ومختصر شرح التلخيص١٣٢ و١٠٧/ ١از والطِّر
إني أراك تقدم رجالً تارةً، وتؤخرها أُخرى، مخاطبا : وكيفيةُ إجراء االستعارة يف قولك )١ (

شبهنا حال املُتردد يف  : به من يتردد يف أمر، فيقْدم عليه تارةً، ويحجم عنه تارةً أن يقال
 من يتردد يف الذَّهاب حلاجة، فتارةً خيطر له مناسبةُ الذَّهاب، فيقدم رجله، وتارةً األمر حبال

خيطر لـه عدم مناسبته، فيؤخرها، وادعينا أنَّ احلالة األوىل من جنس احلالة الثَّانية، 
وىل املُشبهة استعارةً متثيليةً، ووجه فاستعرنا اللَّفظَ الدالَّ على اهليئة الثَّانية املُشبه ا للهيئة األ

  ).طاهر. (الشبه هو اإلقدام تارةً، واإلحجام تارةً أخرى
  .حتريف. هذه: ١٠/ م )٢ (
) ٣(  ارمين الدنس) يبقاء احلديث عن النباب اتت فيهثبرقْم احلديث (٨٢ _ ٨١/ ١)  والت :
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. كبعتك، وآجرتك، ووهبتك: واستعمالُ اخلربية يف اإلنشائية، كصيغ العقود
هللا تعاىل: ومثلُه احلمد.  

  جـدول تقسـيم اللَّفـظ املوضـوع املُسـتعمل
  ب مجهور علمـاء البيـانهمذعلـى 

 اللَّفظ املوضوع

  
  

 كنـاية جمـاز حقيقـة

  
  
هي اللّفظ املُـستعمل   : احلقيقة

فيما وضع لـه، وهي أربعـة      
حقيقة لغوية، كاألسد   : أقسام

يف احليوان املُفترس، وهي أكثر     
. األلفــاظ ورودا يف الكــالم

وحقيقة شـرعية، كالـصالة    
. ملخـصوصة فـي العبـادة ا   

وحقيقة عرفية عامة، كالدابـة     

هو اللَّفظ املُستعمل يف    : ااز
غري مـا وضع لـه، لعالقـة      

رينة مانعة عـن إرادة مـا      وق
وضـع لـه، وهـو أربعـة      

جماز لغوي، كاألسـد    : أقسام
وجماز شـرعي،   . يف الشجاع 

وجمـاز  . كالصالة يف الدعاء  
عريفّ عام، كالدابة يف كلّ ما      

ـ   : الكناية ستعمل هي اللَّفظ املُ
يف غري مـا وضع لـه، لعالقة      
وقرينة غري مانعة عن إرادة ما      
وضع لـه؛ يعين أنَّ الكناية من      
حيثُ إنها كنايـةٌ ال تنـايف       
املوضوع له، فيجوز اجلمـع     
    ويوالكَن بـني املعىن احلقيقي

زيد : يف لفظ واحد، كقولك   
                                                            

، وصحيح البخاري )٥٤٨ (١٤٣/ ١)  باب البالغ عن رسول اهللا(و ) ٢٤٢ _ ٢٣٥
باب التغليظ يف تعمد الكذب على : املُقدمة(، وسنن ابن ماجه )١٠٧٠ (٢٤)/ كتاب العلم(

، وجامع الترمذي )٣٦٥١ (٥٢٤)/ كتاب العلم(، وسنن أيب داود )٣٣ (٥)/رسول اهللا 
  .١٥٩/ ١وأ ب: ، والنهاية يف غريب احلديث)٢٦٥٩ (٦٠٣)/ كتاب العلم(



- ٦٠ -  

ــع ــوائم األرب . يف ذوات الق
ــة،  ــة خاص رفيــة ع وحقيق
كمصطلحات مـن الفنـون،   
وذلــك كاالســم والفعــل 
واحلرف عند النحوي، والقُطْر    
 .والدائرة واملركز عند املهندس

وجمـاز  . يدب علـى األرض   
عريفّ خـاص، كالفعـل يف      

حويسبة للناحلدث بالن. 

كـثري الرماد؛ فإنه جيـوز أن      
رماد كثري، مع   يراد فيه أنه ذو     

لكن قد يعرض   . إرادة أنه كرمي  
     ،مانع، مينع إرادة املعىن احلقيقي

لَيس كَمثْلـه   : كقوله تعاىل 
، ]١١:الـشورى  [شيٌء  

: فإنه مـن باب الكنايـة، أي     
ليس شــيء يماثلـه، وال      
يمكن أن يراد أنَّ لـه مـثالً،      

 .وأنَّ مثله ال يشبهه شيٌء

  
  

ظُ املُفرد املُـستعمل يف     و اللَّف ه
  غري ما وضع له، لعالقة 
 جمـاز مفـرد 

   
  
  جمـاز مركَّـب 

  

وقرينة مانعة عـن إرادة    
 .ما وضع له

   

          جمـاز مركّب مرسـل     جمـاز مرسـل          اسـتعارة
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هـي  : االستعارة يف املُفـرد   
 اللَّفظ املُفرد املستعمل يف غري    
ما وضع لـه، لعالقة املُشاة     
مع قرينة ما نعة عن إرادة مـا       
وضع لـه، كاألســد يف     

رأيت أسـدا، بيـده     : قولك
سيف.  

ويدخل يف عالقـة املُـشاة      
التضاد، وذلك يف االسـتعارة     
التمليحية؛ أعـين اسـتعارة    
الشيء لـضده اســتهزاًء،     

رأيت أسدا، خيـاف    : كقولك
  .من خياله

و ه: از املُرسل املُفــرد   ا
اللَّفظ املُفرد املُستعمل يف غري     
مـا وضع لـه، لعالقة غـري      
املُشاة مع قرينة مانعة عـن      
إرادة ما وضع لـه، كاليـد      
املُستعملة يف القُـدرة بعالقـة      

كون اليد مظهرا   : املظهرية، أي 
  .ملثار القُدرة

: وهو قد يكون تبعيا، كقولك    
. ضــربته : أيأدبت زيدا،   

اُسـتعمل  : وتقريـره أن يقال  
التأديب يف الـضرب بعالقـة      
ـَّة، مثّ اُشتـق مــن      املُسببي

و ه: املُركَّـب ااز املُرسل   
اللَّفظ املُركَّب املُستعمل يف غري     

ـ   ه، لعالقـة غـري     ما وضع ل
املُشاة مـع قرينة مانعة عـن      
إرادة مـا وضع لـه، كقول     

  ]الطَّويل: [)١(الشاعر
دعصم ماننيكبِ اليمع الر وايه  

 ثَقوثماين مبكَّةَ موج نيب٢(ج( 

مهوِيي وحبـييب   : هواي، أي 
مسافر بغري اختيـاره مــع      
     ة، وأنا مأسـورالقافلة اليماني

فهـذا اللَّفـظ    . يد مبكَّـةَ  مق
مستعملٌ يف الزم معناه، وهو     

                                                           
هو أبو عارم جعفر بن علْبةَ بن ربيعةَ احلارثي، شاعر مقلّ غَزِل من مخضرمي الـدولتني                ) ١(

، واخلزانـة للبغــدادي    ٥٦ _ ٤٥/ ١٣األغاين  . (ه١٤٥مات سنة   . األموية والعباسية 
  ).١٢٥/ ٢، واألعالم ٣٣٥ _ ٣٣٣/ ١٠

، ٢٠٠/ ١عروس األفراح : فانظر. قد زارته احملبوبة  البيت من كلمة أليب عارم يف سجنه، و       ) ٢(
ودون . ٣٣٠/ ١٠، واخلزانـة    ١٢٠/ ١، ومعاهد التنصيص    ٣٢٩ _ ٣٢٨/ ١واألطول  

، ومختـصر  ٢٥١/ ، والتبيان يف البيان ١٢٥/ ١، واإليضاح   ٢٨٠/ مفتاح العلوم : نسبة يف 
  .٢١٨/ ، وعقد الدرر٢٣٣/ ، واملُطول٨٥/ شرح التلخيص
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ضربت، : التأديب أدبت؛ مبعىن  
      ،رسـل تبعـيفهو جمـاز م

  .عالقته املُسببية

  .التحسر

  
   
   

هي اللَّفظ  :االستعارةُ املُصرحةُ 
املُفرد املذكور املُستعمل يف غري     

  ما وضع له، لعالقة املُشاة

هي لفظ  : االستعارة املكنية 
املُشبه به احملذوف، املرموز له     

  بذكر شيء من لوازمه،

هي اللَّفظ  :ستعارة التمثيلية اال
املُركَّب املُستعمل يف غري مـا      

  وضع له ، لعالقـة املُشاة
  

    استعارة مصرحة
  

وقرينة مانعة عـن إرادة مـا      
وضع لـه، وإنمـا سـميت      
مصرحةً؛ للتصريح بذكــر    
املُستعار؛ أعين املُشبه بـه يف      

  .األصل

  
  مكنية  استعارة 

  
العامل يشفي مـن    : كقولك
شبه اجلهل باملرض يف    : اجلهل

كـون كـلّ منهما مضرا،    
واُدعي أنَّ اجلهل من جـنس      
املرض، فاستعري لـه امسـه،     
وحذف، وأُشري إليه بـذكر     
شيء مـن لوازمـه، وهـو       
الشفاء؛ ألنه من مالئمـات     
املرض، ونسبةُ الشفاء للجهل    
 استعارة ختييلية، وهي مالزمة   

للمكنية، وتسميتها اسـتعارةً    

  
  متثيلية  استعارة 

  
وقرينة مانعة عن إرادة ما وضع      
لـه، كقولك ملن يتـردد يف      

إني أراك تقدم رجـالً     : مسألة
خؤها تارةً أخرىتارةً، وتر.  
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تسامح؛ إذ االستعارةُ مــن     
أقسام اللَّفظ، وهي ليـست     
كذلك، إذ هي عبارةٌ عـن      
  .النسبة، وهي معنى ال لفظٌ

ــة     ــد العالَّم ــوز عن وجي

شريخمأن يكون لفظ   ) ١(الز

يشفي اسـتعارة مـصرحة     
  بـأن يشبه إزالـة: حتقيقية

  

        
          

  
 

اجلهل بالـشفاء جبـامع زوال      
الضرر يف كـلّ، ويـدعى أنَّ      
املُشبه من جـنس املُشبه بـه،     

 به استعارةً   ثـم يستعار املُشبه  
مصرحةً أصليةً، مثّ يشتق مـن      
الشفاء يشفي؛ مبعـىن يزيـل      

وبـه  . استعارةً مصرحةً تبعيـةً   
يعرف أنَّ الزمخشري ال جيعل     

 . )٢(بني املكنية والتخييلية تالزما

           
          

  
 

ــةً؛   يت مكنيــم ــدم وس   لع

                                                           
هو أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر املُعتزيلّ احلنفي، اإلمام يف النحو واللُّغة والفقه  )١ (

، والشذرات ٢٨٠ _ ٢٧٩/ ٢البغية . (ه٥٣٨والتفسري والعروض واألدب، املُتوفَّى سنة 
١٩٨ _ ١٩٤/ ٦.(  

/ لسمرقندية يف االستعارات ، وشرح العصام للرسالة ا٦٠٨/ املُطول: انظر رأيه مفصالً يف )٢ (
  .٢٣٥)/ عقـد الدرر(، وشرح املُلَّوي الكبري للرسالة السابقة ١٠٣ _ ١٠٢
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كنى  اليق. التصريح باملُستعار 
إذا أخفاه، ومل   : عـن الشيء 
  .يصرح به

  
   

   تبعية                    أصلية 
  
  

هي اليت جتري االسـتعارةُ فيهـا       :األصلية
االسم الغري  : أصالةً، وذلك يف اسم اجلنس، أي     

  .أسد، وحامت، والقتل: املُشتق، مثل

  هي اليت جتري االستعارةُ فيها تبعـا       :التبعية
االسـم  : جلرياا فـي غـريها، وذلـك يف     

  .املُشتق، ويف الفعل، ويف احلرف
أما االسم املُشتق والفعل فتجري االسـتعارة        

فـيهما تبعا ملصدرمها، وأما احلرف فتجـري       
  .االستعارة فيه تبعا ملُتعلَّق معناه

وقد اختلفوا يف اسم الفعل ويف الفعل الـذي         
  لِ االستعارةُ فيهماه: يةدخلت عليه أن املصدر

  ؟)١(أصليةً أم تبعية 

  

                                                           
والصواب استبدال مهزة التسوية ل؛ ألنَّ أم املُعادلة ال جتتمع مع  هل، . ١٠/ كذا يف م)١ (

  أأصليةٌ االستعارةُ فيهما أم تبعيةٌ ؟: حبيث يقال
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   )١ (]تقسـيم آخـر للمجـاز واالستعـارة[

اعلم أنَّ ااز يمكن أن يقسم على مذهب اجلمهور بطريق آخر، مبعىن مـا              
  :ذكرنا عند من أمعن النظر، فيقالُ

قة وقرينة مانعة عـن     ااز؛ أعين اللَّفظ املُستعمل يف غري ما وضع لـه، لعال         
إن كانت هي املُشاةَ، فهو     : استعارةٌ، وجماز مرسلٌ؛ ألنَّ العالقةَ    : إرادته قسمان 

  .االستعارةُ، وإن كانت غري املشاة، فهو ااز املُرسل

إن كـان   : مصرحةٌ، ومكنيةٌ، ومتثيليةٌ؛ ألنَّ املُستعار    : واالستعارةُ ثالثةُ أقسام  
فإن كان مصرحا به، فهي املُصرحة، وإن       : فهو التمثيلية، وإن كان مفردا    مركَّبا،  

إما أن تكون يف اسم اجلنس، فهي       : واملُصرحةُ. كان غري مصرح به، فهي املكنية     
  .األصلية، وإما أن تكون يف غريه، فهي التبعية

  .مفرد، ومركَّب: وااز املُرسلُ قسمان

مـصرحةٌ،  : االستعارةُ ثالثةُ أقسام  : ولك أن تقسم االستعارة هكذا، فتقولَ     
   ةٌ؛ ألنَّ املُستعارةٌ، ومتثيليح به      : ومكنيصرم به، أو غـري حصرا مفإن كان غري   : إم

فإن كان مفردا، فهـو     : مصرح به، فهي االستعارةُ املكنيةُ، وإن كان مصرحا به        
  _)٢(ووجهه السعد _ ةُ املُصرحةُ، وإن كـان مركَّبا، فهو عند اجلمهور         االستعار

                                                           
  .زيادة يقتضيها النص لإليضاح )١ (
كما وضـع املُفـردات     _ إنَّ ااز املُركَّب ال ينحصر يف االستعارة؛ ألنَّ الواضع          :  فقال )٢ (

: فانظر. كذلك وضع املُركَّبات ملعانيها التركيبية حبسب النوع      _ ملعانيها حبسب الشخص    
  =              .٦٠٥ _ ٦٠٤/ املُطول
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  .)١(االستعارةُ التمثيليةُ

   مشقيمجهور علماء البيـان فـي أكثـر مــا         )٢(وقد وافق اخلطيب الد
ذكروا، وخالفهم يف تعريف املكنية؛ فادعى أنها تشبيه شيء بـشيء يف نفـس              

 غري تصريح بشيء من أركان التشبيه سوى املُشبه وشيء من لـوازم       املُتكلِّم، من 
فاالستعارة املكنية عنده   .  )٣(املُشبه به؛ للداللة على ذلك التشبيه املُضمر يف النفس        

هي تشبيه املنية بالسبع تشبيها مـضمرا يف        : أظفار املنية نشبت بفالن   : يف قولك 
، وتسميتها اسـتعارةً تـسامح،       )٤(نيةُ عنده ليست من نوع اللَّفظ     فاملك. النفس

  .كتسمية القوم التخييليةَ استعارةً، مع أنها ليست من نوع اللَّفظ أيضا

                                                            
ود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاينّ الشافعي، اإلمام العالَّمة بالنحو هو مسع: والسعد=  

، والشـذرات ٢٨٥/ ٢البغيـة . (ه٧٩٢املُتوفَّى سنة ... والتصريـف والبالغة واملنطق 
٥٤٩ _ ٥٤٧/ ٨.(  

فإن كان مركَّبا هو عند اجلمهور ووجهه عند السعد فهي : ١٢/ ويف م. كذا الراجح)١ (
  .ويف العبارة رِكَّة ظاهرة. االستعارة التمثيلية

هو قاضي القضاة جالل الدين حممد بن عبد الرمحن املعروف باخلطيب القزويين، صاحب  )٢ (
، وهدية ٢١٧ _ ٢١٦/ ٨الشذرات . (ه٧٣٩اإليضاح وتلخيص املفتاح، املُتوفَّى سنة 

  ).١٥٠/ ٢العارفني 
وما ذكره اخلطيب يف االستعارة بالكناية رده . ٧٩/ والتلخيص، ٤٤٤/ ٢اإليضاح  )٣ (

السعد التفتازاينّ بأنه شيٌء، ال مستند لـه يف كالم السلف، وال هو مبين على مناسبة 
  ).٦٠٨/ املُطول. (لغوية، وكأنه استنباطٌ منه

ي تشبيه، والتشبيه فعلٌ من أفعال املُستعمل يف غري ما وضع لـه لعالقة املُشاة، بل ه )٤ (
  ).٢٥٠/ شرح املُلَّوي الكبري للرسالة السمرقندية. (النفس
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كَّاكيا السفقد خالفهم يف كثري من املواضع، كما ترى يف اجلدول) ١(وأم:   
  لسكَّاكيجدول تقسيم االستعارة على مذهب العالَّمة ا

  

   
  

قـد وافق القوم يف تعريفها؛ 
بأنها لفظ املُشبه بـه املُفرد 

إالَّ أنه . املُستعمل يف املُشبه
أنكر تقسيمها إىل األصلية 

  والتبعية، ورد التبعية إىل قرينة 

  مصرحـة            
نطقت : املكنية يف قولـك

ال استعارةٌ إنَّ احل: احلالُ، فقال
  .)٢(مكنيةٌ، ونطق قرينتها

 املُشبه لفظهي عـنده 
املُستعمل يف املُشبه به، بادعاء 

أظفار : أنه عينه، كاملنية يف قولنا
فإنه شـبه : املنية نشبت بفالن

  املنية بالسبـع ، وجعل السبع

              مكنيـة
كـل  حقيقي، وهو اهلي  : صنفني

املخصوص، وادعائي، وهـو    
 األمـر املعنـوي الذي شأنـه

  .هي عنده كما عند القوم
  
  
  
  
  

               متثيليـة

وردً عليه بأنَّ قرينةَ املكنية عنده 
استعارةٌ مصرحةٌ، واالستعارةُ 

٣(يف الفعل ال تكون إالَّ تبعيةً
١

( . 

اإلهالك، وهو املوت، واستعمل    
هة يف   املني    َه   ذا املعىن، من حيثُ إن

 سبع ادعائي، ال مـن حيثُ إنه 

 

                                                           
هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد السكَّاكي احلنفي، العامل بالنحو  )١ (

الشذرات . (ه٦٢٦نة والتصريـف والبالغـة والعروض والشعـر والكـالم، املُتوفَّى س
  ).٢٢٢/ ٨، واألعالم ٢١٥/ ٧

  .أما اجلمهور فجعلوا نطقت استعارةً تصرحييةً لدلَّت، واحلالُ قرينة. ٤٩٣/ مفتاح العلوم )٢ (



- ٦٨ -  

  
  .)٢(املوضوع له 

ومل يرتضِ اجلمهور مبا قال، وإن      

  .)٣(كان من أفراد أهل الكمال

 

وقد رد ااز العقلي عند القوم       
إىل االستعارة بالكناية بتـشبيه     
املنسوب إليه اازي باملنسوب    

فتح : ، كقولك )٤(قيإليه احلقي 

  . السلطان حممد القُسطَنطينية
شبه : وكيفيةُ إجرائها أن يقال    

السلطان بعسكره، واسـتعمل   
فيه بادعاء أنه عينه، وحـذف،      
ودلَّ عليه بذكر الفتح الذي هو      

وقس على  . يف احلقيقة للعسكر  
  .ذلك

 

   
   

                                                            
، ٩٦/ شرح العصام للرسالة السمرقندية: انظر الرد عليه يف كتب البالغة عامةً، ومنها )١ (

   .٢٤٤ _ ٢٣٦/  للرسالة السابقةوشرح املُلَّوي الكبري
   .٤٨٨ _ ٤٨٧/ مفتاح العلوم )٢ (
  .٢٤٤ _ ٢٣٩/ ، وشرح املُلَّوي الكبري٦٢٢ _ ٦٢١/ املُطول )٣ (
  .٥١١/ مفتاح العلوم )٤ (
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ة         ختييلية      حتقيقي   
   

   
وهي ما كان املُستعار لـه محقَّقًـا حـسا،         
كاألسد املُستعار للشجاع املُحقَّـق حـسا يف        

أو عقالً، كالقـسطاس    . كلَّمت أسدا : قولك
يف مبعىن امليزان املُستعار للعدل املُحقَّـق عقـالً         

. العدل: فـالنٌ يقيم القسطاس، أي   : قولك
ـ    حممد  : وكقولنا اس مـن    أخـرج الن

فالظُّلمات مستعار للكفر،   : الظُّلمات إىل النور  
 .)١(والنور مستعار لإلميان

هي ما كان املُستعار لـه غري محقَّق حسا وال         
عقالً، بل أمرا مخيالً موهوما، وهـي عنـده         

أظفـار  : مالزمةٌ للمكنية، كاألظفار يف قولك    
    فإن ، بفالن تبشة نـسـتعارةٌ  املنيعنـده   ها م 

استعارةً مصرحةً ألظفار املوت، وهي مخيلةٌ؛      
ألنَّ املوت ليس له أظفار ال حسا وال عقالً،         

 .)٢(وإنما صورها الوهم حني تشبيهه باألسد

  البـاب الثَّـانـي
  فـي التشـبيه

          ى بالكاف وحنوه، وأركانشاركة أمر ألمر يف معناللة على مأربعةٌ وهو الد ه :
: زيد كاألسد يف اجلَراءة   : املُشبه، واملُشبه بـه، ووجه الشبه، وأداةُ التشبيه، حنو       

. فزيد مشبه، واألسد مشبه به، والكاف أداةُ التشبيه، واجلَـراءةُ وجـه الـشبه             

                                                           
  .٤٨٢/ املصدر السابق) ٢(
  .٤٨٢/ مفتاح العلوم) ١(
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  :وينحصر النظر هنا يف أربعة مباحث

  املبـحث األول

  املُشـبه واملُشـبه بـه: فـي الطَّرفيـن

العلم كاحلياة،  : زيد كالبدر، أو عقليان، كقولنا    : إما حسيان، كقولنا  : ومها
الظَّاملُ كاملوت؛ حيـثًُ ال يـصغي       : أو املُشبه حسي واملُشبه به عقلي، كقولنا      

  .املوت كاألسد: قولنالشاك، وال حيزنُ لباك، أو املُشبه عقلي واملُشبه به حسي، ك
 يباحلس اخلمس الظَّاهرة، وهي         : واملُراد بإحدى احلواس هتهو وماد دركما ي

و ما ال يكـون     هو: فيدخلُ فيه اخليايلّ  . البصر والسمع والشم والذَّوق واللَّمس    
  ]جمزوء الكامل: [)١(حمسوسا، لكنه تركَّب من مواد حمسـوسة، كـ

ــالم ــاق أعـ ــشر [ وتيـ نـ
 

  على رماحٍ مـن زبرجـد      )٢(]نَ
 

ما سواه بالعقلي واملُراد.  
إما مفردان، أو مركَّبان، أو املُشبه مفرد واملُشبه به مركَّب، : مثّ الطَّرفان أيضا

  .أو العكس
  .زيد كالبدر: فاملُفردان حنو

                                                           
، ومعاهـد   ٢/ ٩٥: ق _ ٤١٦/ ديوانـه : قول الصنوبري يف صفة شقيق أمحر كما يف       ) ١(

، ٤٦١/ ، ومفتــاح العلـوم    ٢٥٨/ أسرار البالغـة  : ودون نسبة يف  . ٤/ ٢التنصيص  
، والتبيـان   ٦٢/ ، والتلخيص ٣٣٦ _ ٣٣٥/ ٢، واإليضاح   ١٧٥/ واإلشارات والتنبيهات 

، ومختصر شرح   ٩٥ و ٥٨ و ٣٥/ ٢، وعروس األفراح    ١٤٢/ ١، والطِّراز   ٣٤٣/ يف البيان 
  .١٣٦ _ ١٣٥/ ٢، واألطول ٥١٩/ ، واملُطول٢٨٧/ التلخيص

  .زيادة يقتضيها النص بالنقل عن املصادر أعاله) ٢(
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  ]الطَّويل: [)٣(واملُركَّبان كقول بشار
 فـوق رؤوسـنا    ثار النقْعِ م كأنَّ

 

ه٤(وأسيافنا ليلٌ هتاوى كواكب( 
  

هو الغبار الذي أثارته اخليلُ وقت القتال فوق الرؤوس مع السيوف : فاملُشبه
ركَّبى، وهو مات شتختلفة على كيفيكة إىل جهات مه به. املُتحروهو : واملُشب

  .لكليلٌ، تتساقط كواكبه، مركَّب كذ
ومـا املُشبـه فيـه مفـرد، واملُـشبـه بــه مركَّــب كقــول            

  ]جمزوء الكامل: [)١(الشـاعر
ــشقيـ    ــر ال محــأنَّ م وك

ــالم ــاقوت أعـ ــشر يـ  نـ
 

      دعـصأو ت ب٢(ـقِ إذا تـصو( 
       ـدجربنَ على رمـاحٍ مـن ز 

 

هو الرايات املُتخذة من : هو الشقيق، وهو مفرد، واملُشبه به: فاملُشبه
  .الياقوت، منشورةً على رماح من الزبرجد، وهو مركَّب

وهـو ما يكونُ املُشبه مركَّبا، واملُشبه بـه مفردا، كقول أيب : وعكسـه
                                                           

ابن برد، زعيم الشعراء املطبوعني، املُحدثني املُجيدين يف العصر العباسـي، تـوفِّي سـنة               ) ٣(
  .)٣١ _ ٢١/ ، وطبقات الشعراء٧٦٠ _ ٧٥٧/ ٢الشعر والشعراء . (ه١٦٧

= ٣٦١ و٢٨٠ و٧٢/ ، ودالئل اإلعجاز١٥٩/ ، وأسرار البالغة ١/ املُختار من شعر بشار   ) ٤(
، ٣٤٦/ ٢، واإليضاح   ١٩٧ و ١٨٠/ ، واإلشارات والتنبيهات  ١٣٩/ والرسالة الشافية = 

، وعـروس  ١٥٠ و ١٠٧ و ٨٤/ ١، والطِّراز   ٣٥٨/ ، والتبيان يف البيـان   ٦٤/ والتلخيص
ودون . ٢٨/ ٢، ومعاهد التنصيص    ١٦٣/ ٢، واألطول   ٥٤٩/  واملُطول ،٥٧/ ٢األفراح  
  .٤٦١ و٤٤٤/ ، ومفتاح العلوم٧٩/ اية اإلجياز: نسبة يف

  .، ومصادر خترجيه هي عينها لألول، فانظرها٦٩/ سبق ختريج البيت الثَّاين) ١(
  ).طاهر. (مال إىل أعلى: وتصعد. مال إىل أسفل: تصوب) ٢(
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  ]الكامل: [)٣(متَّام
 يــا صــاحيب تقــصيا نظريكمــا

 

      روـصاألرض كيف ت يا وجوهرت 
  

  ـار يارت      ها قـد شـابشمـسا م 
  

       ـرقْمما هـو مبا فكأنالر ره١(ز( 
  

نباهتا املُخـضر،   : ر الربا، أي  هو النهار املُشمس الذي خالطه ز     ه:فاملُشبه  
هو املُقْمـر،   : حتى صار ضوءه يضرب إىل السواد، وهو مركَّب، واملُشبه به         

فردوهو م.  

  املبحـث الثَّـانـي

  جـه الشـبهفـي و
فالوجه يف  . وهو املعىن الذي قُصد اشتراك الطَّرفني فيه، وجيب أن يشملَهما         

الصالح باستعماله، والفساد بإمهالـه،     : النحو يف الكالم كامللح يف الطَّعام     : قوهلم
  .النحو يصلح الكالم، كما يصلح امللح الطَّعام: أي

فالواحد . إما حقيقي أو اعتباري: واحدوال. إما واحد، أو متعدد: وهو

                                                           
هو حبيب بن أوس الطَّائي، الشاعر العباسي املُفلق، الغواص على املعاين اللَّطيفة واحملاسن             ) ٣(

طبقـات  . (ه٢٣١والبدع الكثرية، صـاحب احلماستني الكربى والصغرى، املُتوفَّى سنة         
  ).٣٤٧ _ ٣٤٦/ ١، واخلزانة للبغدادي ٢٨٦ _ ٢٨٢/ الشعراء

 ١٩٤/ ٢ديوانه بشرح التربيـزي     :  قصيدة، ميدح فيها املُعتصم، فانظر      البيتان أليب متَّام من    )١(
/ ١، والطِّراز   ٣٦٩/ ٢، واإليضاح   ١٨٣/ ، واإلشارات والتنبيهات  ١٢ _ ١١/ ٧١: ق_ 

: ودون نسبة يف  . ٧٨/ ٢، ومعاهد التنصيص    ١٩٤/ ٢، واألطول   ٥٥٢/ ، واملُطول ١٥٢
  . ٩٦/ ٢، وعروس األفراح ٦٨/ التلخيص
  ).طاهر. (اللَّيلُ ذو القمر: ومقْمر. خالطه: شابه
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هو ما كان : والواحد االعتباري. احلقيقي ظاهر، كاحلُمرة يف تشبيه اخلد بالورد
: )١(هيئةً، يستحضرها العقل من عدة أمور، كما يف تشبيه عنقود املُالَّحية بالثُّريا

وهذا النوع يكون . يض مستديرةفإنَّ وجه الشبه هيئةٌ حاصلةٌ من تقارن صور ب
وإذا كانا مركَّبني، خص التشبيه بـاسـم . طرفاه مفردين ومركَّبني ومختلفني
  ]جمزوء الكامل: [)٣ (، وكقـول ابـن املُعتز)٢(التمثيل، كما فـي بيت بشـار

ــسو  ــد احل ــى كي ــرب عل  اص
 

 ــه ــربك قاتلُـ ــإنَّ صـ  د فـ
  

تأكـــلُ نفـــس ـــارهافالن    ــه ــا تأكلُ ــد م  )٤ (إن مل جت
                                                           

  ] الطَّويل : [ وفيه إشارةٌ إىل قول الشاعر أيب قيس بن األسلت.  كذا)١(
ــورا   وقد الح يف الصبح الثُّريا كما ترى ن ــني ــة ح الَّحيم ــود  كعنق

  

  ).أبيضعنب : واملُالَّحيةُ. ، وغريه٢٩٦/ مختصر شرح التلخيص(
ووجه الشبه فيه اهليئة احلاصلة من هوِي أجرام مشرقة، مستطيلة . اخل... كأنَّ مثار النقْع )٢ (

       ).٦٤/ التلخيص. (متناسبة املقدار، متفرقة يف جوانب شيء مظلم
 والشاعر املطبوع هو أمري املُؤمنني أبو العباس عبد اهللا بن املُعتز، األديب البارع البليغ، )٣ (

األغاين . (ه٢٩٦املُقتدر، والعامل بصناعة املوسيقى والكالم على النغم وعلَلها، املُتوفَّى سنة 
  ).٨٠ _ ٧٦/ ٣، ووفيات األعيان ٢٨٦ _ ٢٧٤/ ١٠

، ٢ _ ١/ ١٣١٣: ق _ ١٧٩ _ ١٧٨/ ٣ديوان شعر ابن املُعتز بشرح الصويلّ  )٤ (
فإنَّ تشبيه احلسود املتروك «: ؛ وفيه٣٧٢/ ٢، واإليضاح ١٩٣/ واإلشارات والتنبيهات

 هقاولَتا نفثة مصدور _ م اها؛ لينالباحلطب يف أمر _ مع تطلُّبه إي مدار اليت ال تبالن
، والتبيان يف »حقيقي منتزع من متعدد، وهو إسراع الفناء؛ النقطاع ما فيه مدد البقاء

ومثَّةَ اختالف . ٤٥٥/ ، ومفتاح العلوم٨٦/ أسرار البالغة: سبة يفودون ن. ٣٤٩/ البيان
  .يف رواية البيت األول، فانظره
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هو ما كان عدةَ أمور، يقصد اشتراك الطَّرفني يف كلّ منها؛ ليكون            : واملُتعدد
هذه التفَّاحة كالورد لونا ورحيا، وزيد كعمروٍ علما        : كلّ منها وجه شبه، كقولنا    

هــا   يف مشعــة، شبه    )١ (اين األندلـسي  هوكَرما وشجاعةً، وكقـول ابن     
  ]الطَّويل[ :بنفسـه

 لقد أشبهتين مشعـةٌ يف صـبابيت      
  
 

        ويف هولِ ما ألقى ومـا أتوقَّـع 
  
  

      ةـدحنٌ يف فنـاٍء ووزحولٌ وحن     عوأدم عنيٍ واصفرار ٢ (وتسهيد( 

  املبـحث الثَّـالـث

  فـي أداة التشـبيه

ومثل، ومـا يشتق الكلمة اليت تؤدي معىن التشبيه، وهي الكاف وكأنَّ : أي
زيـد  : وقد تحذف األداةُ، ويسمى بليغا ومؤكَّدا، حنو      . منهما، وما مبعىن ذلك   

، كلُجينِ املاء،   )٤ (ومنه ما أُضيف فيه املُشبه به إىل املُشبه       . )٣ (كاألسد: أسد، أي 
  ]الكامل: [)١ ( يف قول ابن خفاجة األندلسي)٥ (املاء الذي كاللُّجني: أي

                                                           
 هو أبو القاسم حممد بن هاين األندلسي، احلافظ ألشعار العرب وأخبارهم وآدام، أشعر )١ (

وفيات . (ه٣٦٢املغاربة على اإلطالق، وهو عندهم كاملُتنيب عند املشارقة، قُتل غيلةً سنة 
  ).١٣٠/ ٧، واألعالم ٤٢٤ _ ٤٢١/ ٤األعيان 

  .٤٧٥/ ٥، ومعجم األدباء ٢٠١/ ديوان ابن هاين )٢ (
أما . زيد أسد: أما البليغ فما تألَّف من املُشبه واملُشبه به فقط، كما مثَّل لذلك بقولـه )٣ (

ه به ووجه الشه واملُشبجاعة: به، كقولنااملُؤكَّد فما قام على املُشبيف الش أسد زيد.  
  .وهو ما يعرف بالتشبيه البليغ اإلضايفّ )٤ (
  .الفضة: اللُّجني )٥ (
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 )٢(ذَهب األصيلِ على لُجينِ املـاِء  والريح تعبثُ بالغصون وقد جرى
  .)٣(زيد كاألسد: وقد تذكر، ويسمى مرسالً، حنو

  املبـحث الرابـع

  فـي الغـرض منـه
 يف إيراد التشبيه، واألغلب أن يعود إىل املُشبه، وهو          املُتكلِّموهو ما يقصده    

  :هاعلى وجوه، من
  . ثوب بآخر يف السواد، إذا علم لون املُشبه به دون املُشبهكتشبيهبيانُ حاله، 

  : ومنها
  .بيانُ مقدار حاله يف القوة والضعف، كتشبيه ثوب بالغراب يف شدة السواد

  :ومنها
: بيانُ وجوده، كما إذا شبه معقولٌ يف الذِّهن بأحد أفراده يف اخلارج، حنـو             

  .مةُ كزيد، ويسمى مثاالًالكل
                                                            

هو أبو إسحاق إبراهيم بن أيب الفتح بن عبد اهللا بن خفاجة األندلسي، الكاتب البليغ  )١ (
. ه٥٣٣فِّي سنة والشاعر الغزِل، غلب على شعره وصف الرياض ومنازل الطَّبيعة، تو

  ). ٥٧/ ١، واألعالم ٥٧ _ ٥٦/ ١وفيات األعيان (
 ، وعروس ٧١/ ، والتلخيص ٣٨٨/ ٢اإليضاح  : ودون نسبة يف  . ١١/  ديوان ابن خفاجة   )٢ (

= ، واألطول ٥٦١/ ، واملُطول ٣١٩/ ، ومختصر شرح التلخيص   ١٩٦ و ١١٣/ ٢األفراح  
  .٩٥/ ٢، ومعاهد التنصيص ٢١٣/ ٢=
  .وقت اصفرار الشمس، وهو تشبيه بليغ إضايفّ: صيلذَهب األ  

زيد كاألسد يف الشجاعة، لكان : ولو قال. زيد كاألسد تشبيه مجمل مرسل: قولـه )٣ (
  .تشبيها مفصالً تام األركان
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  : ومنها
بيانُ إمكان وجوده، وذلك يف كلّ أمر يستبعد، وربما اُدعي امتناعه، فيؤتى            

ومياللة على إمكانه، كقول ابن الرشبيه للدالبسيط: [)١(بالت[  
فربرسولِ اهللا عـدنانُ      كم من أبٍ قد عال بابن ذُرا ش لَت٢ (كما ع( 

  

  : ومنها
تقرير حاله يف نفس السامع، كما يف تشبيه من ال حيصلُ من سـعيه علـى                

  .طائل مبن يكتب على املاء
  :ومنها

إظهار التزيني؛ ليرغَب فيه، كتشبيه األسود باملسك، أو إظهـار التـشويه؛            
 ابن الرومـي يف وصـف       )٣ (ليرغَب عنه، كتشبيه األسود بالفحم، وقد مجعهما      

                                                           
لنظم هو أبو احلسن علي بن العباس بن جريج الرومي، الشاعر العباسي املعروف، صاحب ا )١ (

، ووفيات ١٤٨ _ ١٤٥/ معجم الشعراء. (ه٢٨٤العجيب والتوليد الغريب، املُتوفَّى بعد سنة 
  ).٣٦٢ _ ٣٥٨/ ٣األعيان 

) ٢(  وميح٨٧/ ١٣٠٢: ق _ ٢٤٢٥/ ٦ديوان ابـن الرشومثار القلوب٣٤٨/ ، واملُو ، /
، وزهـر اآلداب  ٢/ ٦٨: ق _ ٣٥٠/ ، ومحاسة الظُّرفاء٢٥/ ، والتمثيل واملُحاضرة١٨
، والتبيان ٢٩٩/ ، ونضرة اإلغريض٢/ ٢٢٩: ق _ ٤٣٣/ ١، واحلماسة املغربية ٣٢٩/ ١

  .ومثَّةَ اختالف يسري يف رواية البيت، فانظره. ٤٠/ ١١، واخلزانة للبغدادي ٣٥٣/ يف البيان
. مجعها: ١٦/ ويف م.  التشويهكذا الصواب؛ ألنَّ املُراد اجلمع بني إظهار التزيني وإظهار)٣ (

  .حتريف
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  ]البسيط: [)١( العسل
  هذا مجاج النحـلِ متدحه: تقولُ

 مـدح وذم وذات الشيء واحدةٌ
 قـيُء الزنـابريِ   : وإن ذَممت فقل   

 سحر البيان يري الظَّلماَء كالنـورِ
  : ومنها

              وقَدم فيه مجر ،ه فحمبا، كما إذا شه به نادروذلك إذا كان املُشب ،استطرافُه
  .ر من املسك، موجه الذَّهبببح

  :وقد يكون الغرض عائدا إىل املُشبه به، وذلك يف موضعني
يف التشبيه املقلوب؛ إيهاما بأنه أمتُّ يف وجه الشبه مـن املُـشبه،             : أحدمها

  ]الكامل: [)٢ (كقوله
      تـهكـأنَّ غُر باحوبدا الـص 

 

      حـدمتاخلليفة حـني ي وجه 
  

                                                           
) ١(  وميا إليه يف. ٣ _ ٢/ ٩٠٨: ق _ ١١٤٤/ ٣ديوان ابن الرل منسوبوكذا البيت األو :

كما ورد البيتان دون . ٣٥٤/ ، والتبيان يف البيان٣٥٩/ ٢، واإليضاح ٩٩/ ٢املثل السائر 
  . رواية البيتني، فانظرمهاومثَّةَ اختالف يف. ٣٣/ ١وفيات األعيان : نسبة يف

: كقول أيب جعفر حممد بن وهيب احلميري يف مدح اخلليفة العباسي املأمون، فانظر: أي )٢ (
/ ٢، واإليضاح ٢٠٥/ ، وأسرار البالغة٩/ ١٠: ق _ ٦٩/ ١) شعراء عباسيون(شعره 
. ٥٧/ ٢لتنصيص ، ومعاهد ا٥٤٧ _ ٥٤٦/ ، واملُطول٨٣/ ٢، وعـروس األفراح ٣٦١

، ١٩١/ ، واإلشارات والتنبيهات٤٥١/ ، ومفتاح العلوم١٢٦/ اية اإلجياز: ودون نسبة يف
/ ، ومختصر شرح التلخيص١٧٩/ ١، والطِّراز ٣٥٥/ ، والتبيان يف البيان٦٧/ والتلخيص

  .١٤٤/ ٢، واألطول ٣٠٧
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  .)١ ( إظهار املطلوب، كتشبيه اجلائع البدر برغيف من السميذيف: وثانيهما

  اخلـامتـة

  فـي الكنـايـة

  :وهي ثالثةُ أقسام
به الذَّات رادي ى به عن القلوب يف قول )٢ (قسمكمجامع األضغان املُكَن ،

  ]الكامل: [)٣ (الشاعر
 الضاربني بكلِّ أبـيض مخـذَمٍ     

 

     ٤ (األضـغان والطَّاعنني جمـامع( 
  

: ، ككثري الرماد املُكنى به عن الكرمي، ومثل)٥ (وقسم يراد بـه الصفةُ
  .عريض القفا املُكنى به عن األبله

                                                           
كتشبيه اجلائع وجها كالبدر يف : ٦٧/ ويف كتب البالغة عامةً، ومنها التلخيص. كذا )١ (

  .اإلشراق واالستدارة بالرغيف
جواهر . (وهو الكناية عن موصوف، وتعرف هذه الكنايةُ بذكر الصفة مباشرةً أو مالزمةً )٢ (

  ).٣٤٨/ البالغة
: ودون نسبة يف. ٢٨/ ٦٢: ق _ ١٧٤/ شعره: عمرو بن معديكَرِب الزبيدي، فانظر )٣ (

، ومختصر ٢١٠/ ٢، وعروس األفراح ٤٥٧/ ٢، واإليضاح ٢٤٠/ التنبيهاتاإلشارات و
   .١٧٣ _ ١٧٢/ ٢، ومعاهد التنصيص ٦٣٢/ ، واملُطول٣٧٦/ شرح التلخيص

  ).طاهر. (األحقاد: واألضغان. القاطع: واملخذَم. السيف: األبيض )٤ (
جواهر . (لحوظًا من سياق الكالموتعرف كنايةُ الصفة بذكر املوصوف ملفوظًا أو م )٥ (

  ).٣٤٨/ البالغة
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الكرم يف بيت حامت، كنايةٌ عن نسبته : ، كقولك)١ (وقسم يراد به النسبة
  ]البسيط: [)٢ (إليه، وكقول عبد املُطَّلب بن هاشم

 عاشـقةٌ      لنا نفوس ـدلنيـلِ ا  
 ال ينـزلُ اـد إالَّ يف منازلنـا       

 

 )٣ (ولو تسلَّت أسلناها على اَألسـلِ      
 )٤ (كالنومِ ليس له مأوى سوى املُقَلِ     

  

وال خيفى على النبيه ما . هذا. ال يرتلُ اد إالَّ يف منازلنا: والشاهد يف قوله
  .ية والتشبيهيف البيتني من بديع االستعارة والكنا

    
  .ويف هذا القدر كفايةٌ، واحلمد هللا على النهاية

                                                           
وهي الكناية اليت يراد ا نسبة أمر آلخر إثباتا أو نفيا، فيكون املُكنى عنه نسبة، أُسندت  )١ (

  ).٣٤٩/ جواهر البالغة. (إىل ما له اتصال به
اجلاهلية وأحد هو أبو احلارث عبد املُطَّلب بن هاشم بن عبد مناف، زعيم قريش يف  )٢ (

. ه ق٤٥سادات العرب ومقَدميهم، كان عاقالً ذا أناة وجندة، فصيح اللِّسان شاعرا، مات سنة 
  ).١٥٤/ ٤، واألعالم ١٥ _ ١٤/ مجهرة أنساب العرب(

  ).طاهر. (الرماح: األسلُ )٣ (
، ٤٢/ ٤ الرحيانة نفحة: ودون نسبة يف. ١٣٨/ ١، وخالصة األثر ٥٨/ ٨النجوم الزاهرة  )٤ (

  .ومثَّةَ اختالف يف رواية البيتني، فانظرمها. ٥٩/ وسالفة العصر
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  البـاب األول [

  ]فـي اـاز وأقسـامـه

  ]فـائـدة [

ينصرف إىل ااز اللُّغوي؛  _ )١(إذا أُطلق كما هنا_ ليعلَم أنَّ لفظَ ااز 
أعين اللَّفظ املُستعمل يف غري ما وضع لـه بعالقة وقرينة مانعة عن إرادته، 

  . كاألسد املُستعمل يف الرجل الشجاع
هو إسناد : وااز العقلي. وأما إذا أُريد به ااز العقلي، فال بد من تقييده

 لعالقة وقرينة مانعة عن إرادة إسناد ما هو لـه، الشيء إىل غري ما هو لـه،
هو نسبة : فااز العقلي هنا. أمر األمري ببنائها: بىن األمري املدينة، أي: وذلك مثلُ

  .البناء لغري من وقع منه، وهو األمري؛ لعالقة هي كونه سببا له؛ ألمره به
 باسم أشهر أقسامه وأكثرها وتسميةُ القسم األول بااز اللُّغوي تسميةٌ لـه

جماز لغوي، وجماز شرعي، وجماز يف : دورانا يف الكالم، وإالَّ فهو أربعة أقسام
ف اخلاصريف الع وجماز ،ف العامركما أنَّ احلقيقة مبعىن اللَّفظ املُستعمل فيما . الع

لعرف العام، وضع لـه كذلك حقيقةٌ لغويةٌ، وحقيقةٌ شرعيةٌ، وحقيقةٌ يف ا
ف اخلاصروحقيقةٌ يف الع.  

اللُّغوي ازه :فاضع لـه لغةً، من حيثُ إنهو اللَّفظ املُستعمل يف غري ما و 
  .غري ما وضع له

                                                           
  .كما يف أمثلة ااز املذكورة يف املنت: أي) ١(
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 هي اللَّفظ املُستعمل فيما وضع لـه لُغةً، من حيثُ إنه ما :واحلقيقةُ اللُّغويةُ
  .وضع له

رعيالش ازا، من حيثُ  هو :واضع لـه شرعاللَّفظ املُستعمل يف غري ما و
  .إنه غري ما وضع له

 هي اللَّفظ املُستعمل فيما وضع لـه شرعا، من حيثُ :واحلقيقةُ الشرعيةُ
  .إنه ما وضع له

 هو اللَّفظ املُستعمل يف غري ما وضع له عرفًا، من حيثُ إنه :وااز العريفُّ
  .وضع لهغري ما 

 هي اللَّفظ املُستعمل فيما وضع له عرفًا، من حيثُ إنه ما :واحلقيقةُ العرفيةُ
  .وضع له

ومبا ذكرنا من قيد احليثية تعرف أنَّ اللَّفظ قد يكون حقيقةً وجمازا، لكن من 
فإنها يف اللُّغة موضوعةٌ للدعاء، ويف الشرع : جهتني مختلفتني، كالصالة

فإن استعملها اللُّغوي يف الدعاء، كانت حقيقةً . ضوعةٌ للعبادة املخصوصةمو
لغويةً؛ ألنها لفظٌ اُستعمل فيما وضع له عنده، وإن استعملها يف العبادة املعروفة، 

وإن . كانت مـجازا لغويا؛ ألنها لفظٌ اُستعمل يف غري ما وضع لـه عنده
 كان األمر بالعكس؛ ألنها إن استعملها يف العبادة، كانت ،)١(استعملها املُتشرع

حقيقةً شرعيةً؛ ألنها لفظ اُستعمل فيما وضع لـه عنده، وإن استعملها يف 
                                                           

وليس يف اللُّغة تشرع، ولكن قـد     «:  ورد ما نصه   ٣٠٦/ ويف معجم أخطاء الكُتاب   . كذا) ١(
تشريع ومتكَّن منه، كما كان تفقَّه مبعىن تعاطى الفقه         يحملُ على تفقَّه؛ ليفيد معىن تعاطى ال      

  .»ومتكَّن منه
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  .الدعاء، كانت جمازا شرعيا؛ ألنها لفظ اُستعمل يف غري ما وضع له عنده
 ما يدب على األرض، ومنه فإنها موضوعةٌ يف اللُّغة لكلّ: وكذلك الدابة

ويف . ]٦هود [وما من دآبة في اَألرضِ إِالَّ علَى اللّه رِزقُها: قوله تعاىل
فإن استعملها صاحب . العرف العام موضوعةٌ لذوات األربع، مما يركَب كالفرس

ريف ذات القوائم األربع فقط، كانت حقيقةً يف الع ف العامرالع وإن ،ف العام
ف العامرا يف الععلى األرض، كانت جماز استعملها يف كلّ ما يدب.  

فإنه يف اللُّغة موضوع للحدث، كالضرب والكتابة، ويف عرف : وكالفعل
ِ  استعمله . يكتب ويضرب: النحويني موضوع الكلمة خمصوصةً، مثل فـإن

 حقيقةً يف عرفه، وإن استعمله يف احلَدث، النحوي يف الكلمة املخصوصة، كان
  .كالضرب والكتابة، كان جمازا يف عرفه

واحلاصلُ أنَّ أهل اللُّغة يعتربون اللَّفظ حقيقةً لغويةً، إن اُستعمل يف املعىن 
وأهلُ الشرع . الذي وضع لـه يف اللُّغة، وجمازا لغويا، إن اُستعمل يف غريه

لَّفظ حقيقةً شرعيةً، إن اُستعمل يف املعىن الذي وضع لـه شرعا، وجمازا يعتربون ال
وكذلك احلكم يف أهل العرف العام والعرف . شرعيا، إن اُستعمل يف غريه

اخلاص.  
 واملُرادف العامربالع ،هصاحب نف ال يتعيركلُّ ع ف اخلاصركلُّ وبالع 

  .به، كالنحو والصرف واهلندسة والفالحة والتجارةعرف يتعين صاح
وبقي نوع من ااز، مل نتعرض له، ويسمونه جماز الزيادة واحلذف؛ ألنه 
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لَيس : مثالُ الزيادة قولُه تعاىل. )١( ليس من أنواع ااز حقيقةً، بل هو جمازا
ومثالُ . مثلَه شيٌء، فالكاف زائدةٌليس : أي، ]١١الشورى [كَمثْله شيٌء

أهلَها، وقولُ : ، أي]٨٢يوسف [واسأَلِ الْقَريةَ: احلذف قولُه تعاىل
  ]الوافر: [)٢(القائل

 أنا ابن جال 
 

 
  .رجلٍ جال: أي

                                                           
فكما وصفت الكلمةُ ... بل هو من أنواعه جمازا على سبيل االشتراك والتشابه : أي )١ (

بااز باعتبار نقلها عن معناها األصلي، كذلك وصفت به باعتبار نقلها عن إعراا 
ختصر شرح ال. (األصليلخيصم٣٧٣/ ت.(  

  :  هو سحيم بن وثيل الرياحي، ومتام قوله)٢ (
  مىت أَضعِ العمامةَ تعرفوين  وطَالَّع الثَّنايـا... ... ... 

. ٣٣٩/ ١، ومعاهد التنـصيص     ٧٢٨/ ، واملُطول ١/ ١: ق _ ١٧/ األصمعيات: فانظر  
/ ١، واإليـضاح    ٢١٣/ ٢ الـسائر    ، واملثل ١٤٩/ اإلشارات والتنبيهات : ودون نسبة يف  

، ٢٥٨/ ، ومختصر شرح التلخـيص    ٥٩٢/ ١، وعروس األفراح    ٥٥/ ، والتلخيص ٢٩١
  .٧٤/ ٢واألطول 

  اإلشارة هنا إىل أنَّ املصادر املذكورة أعاله : قلت ات _ حتسنما خال األصمعي _ أوردت
، وهناك فرق بينهما؛ فاإلجياز البيت على أنه من شواهد اإلجياز باحلذف ال جماز احلذف

وهذا ). ١٤٨/ اإلشارات والتنبيهات. (هو حذف بعض متعلَّق الكالم للقرينة: باحلذف
 واسأَلِ الْقَرية : احملذوف قـد يكون جزء مجلة مضاف، كما يف قوله تعاىل

_  التعريف وهذا. اخل... أو صفةً ... أنا ابن : ، أو موصوفًا كما يف البيت]٨٢يوسف[
ال عالقةَ له بااز يف شيء، وليس معىن هذا أنَّ استشهاد الطَّاهر ليس يف حملِّه، _ كما ترى 

  .اإلجياز، وااز: بل هو كذلك؛ الحتمال الوجهني
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 فهي إسناد الشيء ملا هو لـه، كإسناد اإلنبات إىل اهللا احلقيقةُ العقليةُوأما 
الربيع، وهو مقابلُ ااز العقلي، _ تعاىل _ أنبت اُهللا : ولكيف ق_ تعاىل _ 

وحيثُ إنَّ األشهر يف أقسام ااز هو ااز اللُّغوي، . أنبت املطر الربيع: كقولك
  .اقتصرنا عليه يف املنت

  ]فـائـدة [

 هي ما اقترن بالكالم؛ ليدلَّ على القصد واملرام، وهي قد تكون :القرينةُ
انظر إىل هذا األسد، : ، وقد تكون حاليةً، كقولك)١(فظيةً، كما يف مثال املنتل

مشريا إىل رجل شجاع، فإنَّ اإلشارة هي القرينة الدالَّة على أنَّ املُراد به الرجل 
  .الشجاع

  فـائـدة

  هي األصلُ يف الكالم واألكثر دورانا، إالَّ أنَّ املقام قد يقتضي:احلقيقةُ
العدول عنها إىل ااز والكناية؛ فإنَّ فيهما من املُبالغة والتأكيد ما ليس يف 

كلَّمت رجالً شجاعا؛ ألنه : كلَّمت أسدا، فإنه آكَد من قولك: احلقيقة، كقولك
. كلَّمت رجالً شجاعا؛ لكونه أسدا، وكلُّ أسد شجاع: يف قوة قولك

: زيد كرمي؛ ألنه يف قوة قولك: ماد، فإنه آكَد من قولكزيد كثري الر: وكقولك
ماد فهو كرميالر ماد، وكلُّ من كان كثريالر ؛ لكونه كثريكرمي زيد.  

وقد يكون العدول عنها؛ لكون التعبري ا مما يستحىي منه، كما يف   

                                                           
  .والقرينةُ كلَّمت. كلَّمت أسدا: أراد) ١(
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: )١(عتقـد بالومهيـةردا على من ا _ _ قولـه تعاىل يف حق عيسى وأمه 
امالطَّع أْكُالَنا يكَان] ث ]٧٥املائدة٢(كنايةٌ عن قضاء احلاجة واحلَد(.  

رأى فـي املنام أنَّ أسنانه كلَّها ) ٣ (ارون الرشيدهويحكى أنَّ أمري املُؤمنني 
أقرباُء أمري : قد سقطت، فطلب معبرا، فلما حضر، وقص عليه رؤياه، قال

ملؤمنني ميوتون قبل أمري املؤمنني، وال يبقى أحد منهم، فتنفَّر أمري املؤمنني من هذا ا
وكان _ مثّ أحضروا معبرا آخر . التعبري، وغضب غضبا شديدا، وعاقب املُعبر

إنَّ عمر أمري املؤمنني أطولُ من مجيع : فقال_ بليغا، يعرف طُرق حسن التعبري 
 ذا التعبري، وسر به، وأحسن إىل املُعبر إحسانا عظيما، مع أنَّ أقربائه، فرضي

مآل العبارتني واحد.  
وقس على ذلك فائدة الكناية واسطةً بني احلقيقة وااز، على ما ذكرناه يف 

  .املنت
والفرق بينها وبني ااز صحةُ إرادة املعىن احلقيقي فيها؛ أعين الكناية، 

واملُراد بصحة إرادة املعىن احلقيقي يف الكناية صحةُ إرادته تبعا؛ .  اازوعدمها يف
فإنه يصح إرادة : ليتوصل به إىل املعىن الكنائي املقصود، وذلك مثلُ كثرة الرماد

                                                           
  .بسبب الوهم أنهما إهلان: أي )١ (
. وذهب بعضهم إىل أنَّ قوله تعاىل حممولٌ على احلقيقة ليس إالَّ. نكذا قول بعض املُفسري )٢ (

، ٢٧٧/ ٢، والكشاف ٥٩/ ، ومعاين القرآن وإعرابه٨٥٧ و٦٥٧/ ٢الكامل : فانظر
  .٢٥٠/ ٦، وتفسري القُرطيب ١٤٣/ وحترير التحبري

، ه١٧٠ ويل اخلالفة سنة هو أبو جعفر هارون بن حممد بن عبد اهللا اخلليفة العباسي املعروف، )٣ (
  ).٤٣٩ _ ٤٣١/ ٢، والشذرات ٢٢٧ _ ٢٢٥/ ٤فوات الوفيات . (ه١٩٣ومات عنها سنة 
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معناه احلقيقي؛ ليتوصل للكنائي املقصود، خبالف ااز فإنه ال يصح إرادة معناه 
قي أصالً، وإنما ايةُ األمر أن خيطر معناه احلقيقي يف الذِّهن، مثّ يتوصلَ به احلقي

  .)١ (وبعضهم أدخل الكناية يف احلقيقة. إىل معناه اازي، وشتان ما بينهما

  ]فـائـدة [

قال حينئذا كثريةً، فيلُ أفرادةً، تشمعترب كُلِّيها : اعلم أنَّ العالقة قد تاللُّزوم إن
 شترط يف هذا اللُّزوم عـدمبني املعىن املوضوع له وبني املعىن املُراد، وال ي
االنفكاك بينهما، بل يكتفى فيه بوجود اتصال بني املعىن املوضوع له واملعىن 

  .املُراد، حبيثُ ينتقل الذِّهن من أحدمها إىل اآلخر

فااز الذي عالقته :  املُشاةوقد تعترب جزئيةً، فتقسم إىل املُشاة وغري
. املُشاة يسمى باالستعارة، والذي عالقته غري املُشاة يسمى بااز املُرسل

  .وعالقةُ املُشاة تشملُ املُشاة يف الصورة، كما تشملُ املُشاة يف املعىن

 بني الرجل الشجاع فالعالقةُ: رأيت أسدا يف احلمام: مثالُ املُشاة يف املعىن
  .وبني األسد هي املُشاة يف املعىن، وهو الشجاعة

  .رأيت فرسا، مشريا لفرس يف احلائط: ومثالُ املُشاة يف الصورة قولك

امريا حلال السوبين إسرائيل)٢(قال املُحقِّقون يف قوله تعاىل، بيان  : جرفَأَخ

                                                           
  . ٥٢٥/ أراد السكَّاكي يف مفتاح العلوم )١ (
هو موسى بن ظفر، ينسب إىل قرية، تدعى سامرة، ولد عام قتل األبناء، فأخفته أمه يف  )٢ (

  ).٢٨٤/ ٧تفسري القُرطيب . (فعرفه لذلك_  _ كهف، فغذَّاه جربيل 
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، على خالف من )١(إنَّ العجل استعارةٌ للصورة]: ٨٨طه  [لَهم عجالً جسداً
  .)٢ (جعله جمازا مرسالً

وعالمةُ كون العالقة هي املُشاة صحةُ دخول أداة التشبيه على ذلك اللَّفظ 
فإنه يصح أن : رأيت أسدا يف احلمام: بعد إرجاع العبارة إىل أصلها، كقولك

أظفار املنية نشبت : وكقولك. ا كاألسد يف احلمامرأيت رجالً شجاع: تقول فيه
: وكقولك. أظفار املنية اليت كاألسد نشبت بفالن: فإنه يصح أن يقال فيه: بفالن

إني أراك يف : فإنه يصح أن يقال فيه: إني أراك تقدم رجالً تارةً، وتؤخرها أخرى
قددك يف األمر كمن يرها أخرىتردؤخخبالف قولك. م رجالً تارةً، وي : زيد

اخلمر، إذ ال يصح هنا دخول أداة التشبيه؛ إذ ال حيسن أن : يشرب اإلمث، أي
زيد يشرب : زيد يشرب اخلمر الذي هو كاإلمث، وإنما حيسن أن يقال: يقال

  .)٣ (اخلمر اليت هي سبب اإلمث

                                                           
فإنَّ املُستعار منه ولد البقرة، «: ٤٢٧ _ ٤٢٦/ ٢قال اخلطيب القزويين يف إيضاحه  )١ (

واملُستعار لـه احليوان الذي خلقه اهللا تعاىل من حلي القبط اليت سبكتها نار السامري عند 
واجلامع هلما  _ _ طئ حيزوم فرس جربيل إلقائه فيها التربةَ اليت أخذها من مو

عجالً جسدا وجب محله على اإلجياز : وإذا أخذنا باالستعارة، فإنَّ قوله تعاىل. »الشكل
  .عجالً ذا جسد: باحلذف، أي

وهو كلُّ خلق، ال يأكل، وال يشرب من حنو املالئكة واجلن مما _ عالقته البدلية، فاجلسد  )٢ (
بدلٌ من عجل؛ ألنَّ _ جل بين إسرائيل جسدا، يصيح، ال يأكل وال يشرب يعقل، وكان ع

  ).جسد: اللِّسان. (العجل هنا هو اجلسد
أتى على التذكري _ كما ترى _ والطَّاهر ). مخر: اللِّسان. (مؤنثة، وقد تذكَّر: اخلمر )٣ (

أنيث فيما مروالت .  
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ستعارة هي اللَّفظ املُستعمل يف غري ما وضع وقد ظهر لك مبا ذكرنا أنَّ اال
هي اللَّفظ : وإن شئت قلت. لـه، لعالقة املُشاة مع قرينة مانعة عن إرادته

  .املُستعمل يف مشابه ما وضع له، مع قرينة مانعة عن إرادته

  فـائـدة

ن وإن مل يك_ ما يكون له مدخلٌ يف وجود املُسبب ) ١ (إن أُريد بالسبب هنا
  :، كـ)٢ (أُدخل يف نطاق السببية كثري مـن العالقات اليت طوينا ذكرها_ مؤثِّرا 

حملَّ :  وهي كون املعىن احلقيقي املوضوع لـه مصدرا، أي :املصدرية
صدور للمعىن اازي، كاليد إذا اُستعملت يف النعمة؛ لتعلُّق النعمة ا من حيثُ 

  .نعمةٌ: فالنٌ له علي يد، أي: صدورها عنها، يقالُ
 وهي كـون املعىن احلقيقي مظهرا للمعىن اازي، كاليد إذا :واملظهرية

اُستعملت يف القُدرة، من حيثُ إنَّ البطش واألخذ والدفع والوضع يظهر من 
رته فوق قُد: ، أي]١٠الفتح [يد اللَّه فَوق أَيديهِم: سلطاا، حنو قوله تعاىل

  .محالةٌ_ سبحانه _ قُدرهتم وغالبةٌ عليها؛ إذ اجلوارح يف حقِّه 
 وهي كونُ املعىن احلقيقي آلةً للمعىن اازي، كاللِّسان إذا اُستعمل :واآللية

، ]٤إبراهيم [وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه: يف اللُّغة، كقوله تعاىل
  .بلغة قومه: أي

 وهي ذكر الشيء وإرادة بدله، كـالدم إذا اُستعمل يف الدية، :والبدلية

                                                           
  .ة السببيةإن أُريد بالسبب يف العالق: أي )١ (
  .يف املنت )٢ (
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  .)١ (الديةَ: فالنٌ يأكلُ الدم، أي: كقولك
 وهي كون املعىن احلقيقي ملزوما للمعىن اازي، واملعىن اازي :وامللزومية

ينبغي ضرب األوالد، : لتأديب، كقولكالزما لـه، كالضرب إذا اُستعمل مبعىن ا
  .تأديبهم: أي

 وهي أن تذكر الدالَّ، وتريد به املدلول، كاأللفاظ إذا اُستعملت يف :والدالِّية
ويف احلقيقة هذه داخلةٌ يف . معانيه: فهمت ألفاظ الكتاب، أي: املعاين، كقولك

  .)٢ (زمةٌامللزومية؛ ألنَّ األلفاظ ملزومةٌ، واملعاين ال
 بب باملعىن الذي ذكرناه يف مجيع هذه األمثلة؛ فإنَّ اليدالس وال خيفى وجود
هي السبب الصوري للنعمة والقُدرة، واللِّسانَ هو السبب اآليلّ للكالم واللُّغة، 
والدم هو السبب املُوجِب للدية، والضرب هو السبب للتأديب، واأللفاظَ هي 

  .وقس على ذلك. لسبب لفهم املعاينا
وضابطُ التمييز بني العالقات املُتقابلة، كالسببية واملُسببية واحلالِّية واحمللِّية أنَّ 

: رعينا الغيث: ففي. العالقة تنسب إىل اللَّفظ املُصرح به املُعبر بـه عن غريه
املُصرح به : أمطرت السماء نباتا: ويف. لسببيةُاملُصرح به هو السبب، فالعالقةُ ا
                                                           

 هي كون الشيء بدالً من شيء :البدلية«:  ورد ما نصه٢٩٥/ ويف جواهر البالغة. كذا )١ (
 هي :واملُبدلية. ، واملُراد األداء]١٠٣النساء [فَإِذَا قَضيتم الصالَة: آخر، كقوله تعاىل

جماز مرسلٌ، : فالدم. ديته: لت دم زيد، أيأك: كون الشيء مبدالً منه شيٌء آخر، حنو
  .»عالقته املُبدلية؛ ألنَّ الدم مبدلٌ عنه الدية

) ٢( قلت :صحيح ة هو. ما ذهب إليه الطَّاهرة أو الالزميالِّيا املثال املُناسب للعالقة الدوأم :
قته الالزمية؛ ألنه يوجد عند وجود الشمس؛ فالضوُء جماز مرسلٌ، عال: طلع الضوُء، أي

  ).٢٩٣/ جواهر البالغة. (الشمس، واملُعترب هنا اللُّزوم اخلاص، وهو عدم االنفكاك
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  .وقس على ذلك. هو املُسبب، فالعالقةُ املُسببيةُ

  تنبيـه

قد يذكر املُسبب فيما عالقته املُسببيةُ، ويراد به السبب بدون واسطة، كما 
مطرا يكون : ، أي]١٣غافر [رِزقاًوينزلُ لَكُم من السماِء : يف قوله تعاىل

. سبب الرزق، فـأُطلق املُسبب الذي هو الرزق، وأُريد به سببه، وهو املطر
سبب : ، أي]٢٢الذاريات [وفي السماء رِزقُكُم : ومثلُه قوله تعاىل
  .رزقكم، وهو املطر

 ومـنه ٠سبب السبب،: وقد يذكر املُسبب، ويراد به السبب بالواسطة، أي
 يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباساً يوارِي سوَءاتكُم: قوله تعاىل

مطرا؛ فأُطلق اللِّباس، وأُريد به املطر، الذي هو سبب : ، أي]٢٦األعراف[
  .للنبات، الذي هو سبب مادي للِّباس

  فـوائد مهمـة

علم أنه قد يتردد ااز بني كونه جمازا مرسالً واستعارةً،  ا:الفائدة األوىل
فالنطق هنا . نطق الدنيا مبا فيها من االنقالب زهد أُويل األلباب: كما يف قولك

فإن اُعتربت العالقةُ مشاةَ الداللة للنطق يف فهم : مستعملٌ يف معىن الداللة
وإن اُعتربت العالقةُ كونَ النطق سببا . )١(ان استعارةًاملقصود يف كلّ منهما، ك

                                                           
  

تصرحيية؛ حلذف املُشبه الداللة وبقاء املُشبه به النطق، وأصلية؛ جلرياا يف : تصرحيية أصلية )١ (
  .املصدر
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   .للداللة، كان جمازا مرسالً، عالقته السببيةُ
طلَق شفة غليظة: ومثلُهفَر املوضوع لشفة اإلبل على مشامل فإن : إطالق

، عالقته ، وإالَّ كان جمازا مرسالً)١(لُوحظت املُشاةُ يف الغلظة، كان استعارةً
 وإن لُوحظ استعمالُها يف خصوص شفة اإلنسان، كانت عالقته . اإلطالق

  .)٢(اإلطالق والتقييد، وكان جمازا على جماز
 يشترطُ يف إطالق اجلزء على الكُلّ أن يكون للجزء مزيد :الثَّانـية

سان؛ فإنَّ اختصاص وارتباط باملعىن الذي قُصد بالكُلّ، كتسمية الترجمان باللِّ
املعىن املقصود ال حيصلُ من أجزائه إالَّ به، خبالف اليد مثالً، وكتسمية اإلنسان 

  .بالوجه؛ لتوقُّف وجوده عليه
) ٣( قد تكلَّم كثري من املُحقِّقني يف أشياء، ولكن مل جيدوا من جماز:الثَّالثة

ها من اعى أناز، ومن ادا من احلقيقة أو ااز، مل يقدر على تعيني للجزم بكو
  : منها. العالقة

                                                           
) ١( ة تبعيا يف : ةتصرحيية؛ جلريافَر، وتبعيشه به املفَة وبقاء املُشبه الشة؛ حلذف املُشبتصرحيي

االسم املُشتق، فمشفَر على وزن مفْعل اسم آلة مشتق من االسم اجلامد الشفْر أو الشفري، 
قْلَمر، واملبة من احلربحة من القلم ومها جانب كلّ شيء أو حرفه، شأنه شأن امل. ...  

: التقييد مثّ اإلطالق) ومن عالقات ااز(«:  ذلك، فقال٢٩٤/ أوضح اهلامشي يف جواهره )٢ (
شفَةُ البعري، : مشفَر زيد جمروح؛ فإنَّ املشفَر لغةً: وهو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر، حنو

 عن املُقيد إىل املُطلق، وكان جمازا مرسالً، مثّ أُريد هنا مطلَق شفة، فكان يف هذا منقوالً
عالقته التقييد، مثّ نقل من مطلق شفة إىل شفة اإلنسان، فكان جمازا مرسالً مبرتبتني، 

  .»وكانت عالقته التقييد واإلطالق
  .طريق: أي )٣ (
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 وهو جيري يف كلّ متعدد، ولبعضه حكم ليس لآلخر، :التغليب) ١ (
كالعمرين أليب : فيرجح ذلك جلهة من اجلهات، ويعطى اآلخر حكمه، وذلك

وكالقَمرين . )١(غلب اسم عمر؛ خلفَّته على اللِّسان: بكر وعمر، رضي اهللا عنهما
وكثريا ما . غلب لفظ القمر على الشمس؛ لكونه مذكَّر اللَّفظ: شمس والقمرلل

  .)٢(التغليب من باب ااز، أو باب من اـاز: تسمعهم يقولون
  : ومنها

 ولذلك ،)٤(، وباملاضي عـن املُستقبل)٣(التعبري باحلال عن املاضي) ٢(
  .)٥(يئةهو من قبيل االستعارة يف اهل: تسمعهم يقولون

  :ومنها

                                                           
احلديث أنَّ ذلك وذكر أبو عبيدة يف غريب . ألنَّ لفظ عمر مفرد، ولفظ أيب بكر مركَّب )١ (

  ).٣١٣/ ٣البرهان . (للشهرة وطُول املُدة
  .٤٨٩/ ١، وكشاف اصطالحات الفنون ١٣٥/ ٣اإلتقان  )٢ (
واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني : إلفادة الدوام واالستمرار، فكأنه وقع واستمر، كقوله تعاىل )٣ (

  .تلت: ، أي]١٠٢ةالبقر [علَى ملْك سلَيمانَ
: ، أي]٤٨األعراف [ونادى أَصحاب اَألعراف: لتحقُّق وقوعه، كقوله تعاىل )٤ (

  وينادي
استعارة هيئة هليئة أُخرى، وهي االستعارة التصرحيية التبعية، ويمكن إجراؤها يف قوله : أي )٥ (

شبه النداء يف املُستقبل : كاآليت] ٤٨األعراف [ونادى أَصحاب اَألعراف: تعاىل
بالنداء يف املاضي جبامع حتقُّق الوقوع يف كلّ، واُستعري لفظ النداء يف املاضي للنداء يف 
املُستقبل على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية، مثّ اُشتق منه نادى مبعىن ينادي على سبيل 

  .تبعيةاالستعارة التصرحيية ال
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_ وهو االنتقال من التعبري عن معنى بأحد الطُّرق الثَّالث : االلتفات) ٣(
: إىل تعبريه بآخر، ال يترقَّب، مثالُه قولُه تعـاىل_ وهي التكلُّم واخلطاب والغيبة 

نيالَمالْع بر للّه دمالْح ... إىل قوله :اكوإِي دبعن اكإِينيعتسن  
إياه نعبد؛ لسبق االسم الظَّاهر الذي : مقتضى الظَّاهر أن يقال: ]٥_ ٢الفاحتة[

هو يف حكم الغائب، والنكتةُ يف العدول هنا إىل اخلطاب أنَّ العبد إذا افتتح 
بالتحميد، يستحضر مسبوغَ نعمائه جالئلها ودقائقها، فإذا انتقل منه إىل اسم 

 لنفسه هيبة اجلالل والكربياء، مثّ إذا انتقل منه إىل معىن الربوبية تجدالذَّات، يس
واملالكية، يستزيد املُحرك، فإذا ارتقى إىل كونه شاملَ الرمحة يف الدنيا والعقىب، 

 ثواا وعقاا، )١(يتضاعف املُحرك، مثّ إذا آل األمر إىل أنه مالك األمر يف العاقبة
ري ذلك املُحرك منه إىل حد، ال يتمالك معه أن ال يقبلَ علـى معبوده ومعينه يص

د، فيقـولَ حينئذاحلاضـر املُشـاه :نيعتسن اكوإِي دبعن اك٢(إِي( ] الفاحتة

                                                           
  .تصحيف. العافية: ٧/ م )١ (
لم عدل عن لفظ الغيبة إىل لفظ : فإن قُلت«: ١٢٠ _ ١١٨/ ١ويف الكشاف . كذا)٢ (

ى االلتفات يف علم البيان، قد يكون من الغيبة إىل اخلطاب، ومن : اخلطاب ؟ قلتسمهذا ي
على عادة افتنام يف الكالم وتصرفهم وذلك ... اخلطاب إىل الغيبة، ومن الغيبة إىل التكلُّم 

فيه؛ وألنَّ الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب، كان ذلك أحسن؛ تطريةً لنشاط 
 ،مواقعه بفوائد امع، وإيقاظًا لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد ختتصالس

حلمد، وأجرى عليه تلك الصفات العظام، ومما اُختص به هذا املوضع أنه ملَّا ذكر احلقيق با
تعلَّق العلم مبعلومٍ عظيمِ الشأن، حقيقٍ بالثَّناء وغاية اخلضوع واالستعانة يف املُهمات، 

= إياك، يا من هذه صفاته خنصك : فخوطب ذلك املعلوم املُتميز بتلك الصفات، فقيل
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٥[.  
  :ومنها

 وهو أن جيري حكم أحد جزَءي الكالم عـلى اآلخر، :القلب) ٤(
  .)١(أدخلت أُصبعي يف اخلامت:  اخلامتَ يف أُصبعي، أصلُهأدخلت: كقولك

  :ومنها
 وهو أن يذكر لفظٌ، ويراد به معنى أصالةً ومعنى آخر تبعا له :التضمني) ٥(

ضمن احلمد معىن اإلاء، فعدى بإىل، كأنه : أمحد اهللا إليك: بذكر متعلِّقه، حنو
والظَّاهر أنه من . إنه من قبيل احلقيقة: )٢(قال الشريف. أُي محد اهللا إليك: قال

  .قبيل ااز
                                                            

 نستعينه؛ ليكون اخلطاب أدلَّ على أنَّ العبادةَ له؛ بالعبادة واالستعانة، ال نعبد غريك وال=
  ".لذلك التميز الذي ال حتق العبادةُ إالَّ به 

) ١( وع الثَّاين من القلب، وهو أن يكـون               :  قلتهذا املثال الذي ذكره الطَّاهر يندرج يف الن
_ أما النـوع األول     . تابعاالداعي إليه من جهة املعىن؛ لتوقُّف صحته عليه، ويكون اللَّفظ           

     هذكر الطَّاهر اعي إىل اعتباره من جهة اللَّفظ؛ بأن يتوقَّـف            _ وقد فاتفهو أن يكون الد
صحةُ اللَّفظ عليه، ويكون املعىن تابعا، كما إذا وقع ما هو يف موقع املُبتدأ نكرةً، وما هو يف                 

  ]الوافر : [ موقع اخلرب معرفةً، كقوله
 وال يك موقف منك الوداعا قبلَ التفرقِ يا ضباعا قفي

  ).٢٩٧/ املُطول. (ال يك موقف الوداع موقفًا منك: أي  
والراجح أنه الشريف اجلُرجاينّ، وهو أبو احلسن علي بن حممد احلنفي، العالَّمة يف . كذا )٢ (

احلديث والفرائض والفقه، املُتوفَّى بشرياز سنة البالغة والتفسري والنحو والصرف واملنطق و
  ).٧/ ٥، واألعـالم ٧٢٩ _ ٧٢٨/ ١هدية العارفني . (ه٨١٦
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  : ومنها
:  وهو ذكر الشيء بلفظ غريه؛ لوقوعه يف صحبتـه، حنـو:املُشاكلة) ٦(
اللّه كَرمواْ وكَرمو] والظَّاهر . وجازاهم اهللا مبكرهم: ، أي]٥٤آل عمران

  .أنه من قبيل ااز
  .)١(خالصةُ ما قال يف أُمنوذج العلومهذا 

  فـوائـد مهمـة

: ال تعد قرينةُ االستعارة املُصرحة جتريدا، كالتبسم يف قولك: األوىل
رأيت بدرا يبتسم، وإن كـان من مالئمات املُستعار لـه الذي هو املليح، وال 

حالُ املُحب تنطق مبا يف : لكقرينةُ االستعارة املكنية ترشيحا، كالنطق يف قو
ضمريه، وإن أخفاه، وإن كـان مـن مالئمات اإلنسان املُستعار استعارةً مكنيةً 
 عتربان بعد متام االستعارة، واالستعارةُ ال تتمما يرشيح إنجريد والتللحال؛ ألنَّ الت

  .إالَّ بالقرينة
يا على حقيقته، تابعا لالستعارة، يقصد  جيوز أن يكون الترشيح باق:الثَّانية  

به تقويتها، وجيوز أن يكونَ مستعارا من مالئم املُستعار منه ملُالئم املُستعار لـه، 
اُستعري : ]١٠٣آل عمران [واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً: كقوله تعاىل

                                                           
، )ه٧٠٩: ت(والراجح أنَّ القائل هو جالل الديـن حممد بـن أسعد الصديقي . كذا )١ (

  ). ١٨٤/ ١كشف الظُّنون . (ومل نستطع الوقوف على كتابه
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_ ومعناه التمسك باحلبل  _ ، وذُكر االعتصام)١(احلبلُ للعهد استعارةً مصرحةً
ترشيحا، فيجور أن يكون باقيا على معناه احلقيقي، قُصد به تقويةُ استعارة احلبل 

لسانُ حال املُحب : وكقولك. للعهد، وجيوز أن يكون مستعارا للوثوق بالعهد
 إضافة اللِّسان هلا؛ اُستعري اإلنسان للحال استعارةً مكنية، والقرينةُ: ينطق مبا أضمر

ألنَّ احلال مبعىن اهليئة ليس هلا لسانٌ حقيقةً، وذُكر النطق ترشيحا لالستعارة 
املكنية أو التخييلية، وهي إضافة اللِّسان للحال، وإن كانت من ااز العقلي؛ 
جلواز ترشيحه، كما سيأيت، فيجوز أن يكون باقيا على معناه احلقيقي، قُصد به 

وإنما . )٢(تقويةُ االستعارة، وجيوز أن يكون مستعارا للداللة استعارةً مصرحةً
جعلنا اللِّسان قرينةً دون النطق؛ ألنَّ اللِّسان أقوى اختصاصا باإلنسان؛ ملُالزمته 

ومن دأب علماء البيان أن جيعلوا ما هو أقوى اختصاصا . لـه، خبالف النطق
  .نةً، وما سواه ترشيحاباملُشبه به قري
 كما يكون الترشيح لالستعارة، يكون للمجاز املُرسل بذكر ما يالئم :الثَّالثة

مخاطبا _ عليه أفضل السالم _ املعىن احلقيقي املوضوع لـه، كما يف قوله 
سلٌ فاليـد جماز مر: )٣(»أسرعكُن لُحوقًا يب أطولُكُن يدا«: ألزواجه الطَّاهرات 

                                                           
عقد . (د باحلبل يف كونه وسيلةً لربط شيء بشيء، والقرينةُ إضافته إليه تعاىللشبه العه )١ (

  ).٢١٤/ الشرح الكبري: الدرر البهية
  .أصليةً؛ جلرياا يف املصدر أوالً، مثّ تصرحيية تبعية؛ جلرياا بعد يف الفعل املُشتق من املصدر )٢ (
) ٣(    خاريصحيح الب ) كاةـسلم     )١٤٢٠: رقم احلـديث   (٢٢٩)/ كتاب الزوصـحيح م ،

: ، والفـائق  ٢٠١/ ١، وشرح مشكل اآلثار     )٦٣١٦ (١٠٧٩)/ كتاب فضائل الصحابة  (
. ٢٢٧/ ١٦) كتاب فضائل الصحابة  (، واملنهاج   ١٤٥/ ٣طول  : ، والنهاية ٣٦٩/ ٢طول  

  .ومثَّةَ اختالف يف رواية احلديث، فانظره
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  .اجلارحةَ: مبعىن النعمة، والطُّول ترشيح؛ ألنه مما يناسب املعىن احلقيقي لليد؛ أعين
 للمجاز العقلي بذكر مـا يالئم مـا هو لـه، كقـول )١(ويكونُ

  ]الطَّويل: [)٢(الشاعر
        ـى كـلَّ حاجـةنوملَّا قضينا من م 

 

      باألركان من هـو ماسـح حومس 
 

 راف األحاديث بيننـا   أخـذنا بأط 
  

    األبـاطح بأعنـاقِ املَطي وسالت 
  

 يالن، واستعارةر بالسيه السه بعد ما شبطر األخري؛ فإنيف الش اهدوالش
السيالن له، واشتق منه سالت مبعىن سارت على طريق التصرحيية التبعية، أسنده 

إسنادا جمازيا؛ إذ اإلسناد _ ِسع، فيه دقاق احلصى وهو املكانُ املُت_ إىل األباطح 
سار القوم مبطيهم يف : وسالت، أي: احلقيقي إنما هو للقوم، إذ أصلُ العبارة

األباطح، وأعناق املَطي هنا ترشيح للمجاز العقلي؛ ألنها مناسبةٌ ملن ثبت هلم 
  .عناق بالذِّكر؛ ألنَّ ا تظهر سرعة السريوخص األ. السري حقيقةً، وهم القوم

                                                            
؛ ألنها كانت تعملُ )بنت جحش(نت أطولَنا يدا زينب فكا«: ١٠٧٩/ ويف صحيح مسلم  

 قبيديها، وتصد«.  
  .الترشيح: أي )١ (
، )املُلحق (٥: ق _ ٥٢٥/ ديوانـه: فهما لكُثَير عـزة فـي: نسب البيتان إىل غري قائل )٢ (

معاهد :  يفوكُثير عزة وغريه. ٣٨/ ٣، واخلزانة البن حجة احلموي ٧٥/ ٢وزهر اآلداب 
. ٤٥٨/ ١أمايل املُرتضى : ولعقْبة بن كعب بن زهري بن أيب سلْمى يف. ١٣٤/ ٢التنصيص 

/ ، واإلشارات والتنبيهات٢١١/ ، واملَنزِع البديع٢٢ _ ٢١/ أسرار البالغة: ودون نسة يف
/ طول، وامل١٥٧ُ/ ٢، وعروس األفراح ١٢٤/ ١، والطِّراز ٣٩٧/ ، والتبيان يف البيان١٤٥
  .٢٦٤/ ٢، واألطول ٥٩٢
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األشرار كالشرار، :  للتشبيه بذكر ما يالئم املُشبه به، كقولك)١(ويكونُ
فاإلحراق هنا ترشيح للتشبيه؛ ألنه من مالئمات املُشبه به : حيرقون من دنا منهم

  .الذي هو الشرار

  تنبيـه

نت من كـون االستعارة التمثيلية ال تكون إالَّ يف إنَّ ما جرينا عليه يف امل
اللَّفظ املُركَّب هو املشهور عند اجلمهور؛ حيثُ شرطوا فيها أن يكون كلٌّ من 

  .)٢(املُشبه واملُشبه به ووجه الشبه هيئة منتزعة من عدة أمور، كما يف مثال املنت

؛ حيث اكتفى مبجرد كون وجه )٣(تازاينُّوخالفهم العالَّمة الثَّاين السعد التف
جلَّ شأنه _ الشبه هيئةً منتزعةً من متعدد، وأجاز وقوعها يف املُفرد، ومثَّلها بقوله 

 _ :هِمبن رى مدلَى هع كلَـئأُو] ه هيئة املؤمنني : ]٥البقرةحيث شب
منهم _ اعة على رواحل باتصافهم بأنواع اهلدى على أوجه متفاوتة حبال مج

 عيفوالض والقوي واملسبوق ابقوصلُ _ السد واملُالبسة ألشياء تعدجبامع هيئة الت
للمراد على كيفيات خمتلفة يف كلٍّ، فكانت متثيليةً؛ لكون التشبيه مركَّبا، وتبعيةً؛ 

  .و لفظ علىهلكوا يف احلرف، و

                                                           
  .الترشيح: أي )١ (
  .اخل... إني أراك تقدم  )٢ (
العالَّمة الثَّاين إشارةٌ منه إىل وجود أول، كان يف عهد التفتازاينّ، ال يقلُّ شأنا عنه، : قوله )٣ (

يمورلنك، وسيأيت الشريف اجلُرجاينّ الذي ناظر التفتازاينَّ يف جملس ت_ بال شك _ وهو 
لس بعدذكر هذا ا.  
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 يف ذلك، وجرت بينهما مباحثـةٌ يف هذه )١(قنيوخالفـه سيد املُحقِّ
وافتـرق العلماُء ثالث فرقٍ، أكملُـها من . )٢(املسألة يف جملس التيمـور
  ، وأخرج نفسه من)٤(مع ذينك النيرينِ) ٣(التزم طريـق األوائل

                                                           
  .الشريف اجلُرجاينّ )١ (
. ه٨٠٧هو السلطان تيمورلنك املعروف حبزمه وبطشه، ملـك آسـية، وتـوفِّي سـنة               )٢ (

  =  ).١٦٤ _ ١٥٩/ ٦، ودائرة املعارف اإلسالمية ١٠١ _ ٩٦/ ٩ الشذرات(
، وعقد الدرر البهية ٥٤٩/ ٨، والشذرات ٢٩/ نيةالشقائق النعما: وانظر بعد هذه املُباحثة يف=  

وقعت املُناظرةُ بني السيد والسعد «: ؛ ويف العقد ورد ما نصه٢٣١ _ ٢٢٩)/ الشرح الكبري(
نعم، وقررها مبا ذكره يف : هل تكون التبعيةُ متثيليةً ؟ فالسعد قال: يف جملس تيمورلنك يف أنه

بأن شبه حال نسبتهم إىل اهلدى حبال : ]٥البقرة  [علَى هدى: لكشاف يفحواشي ا
االستعالء، فوقعت االستعارةُ يف احلرف، وال شك أنَّ احلال هيئةٌ منتزعةٌ، واالستعارة يف احلرف 

 يرى أن يكون اللَّفظُ والسعد. ومنع ذلك السيد، مدعيا أنَّ التمثيل ال يكون إالَّ مركَّبا. تبعية
مفردا، واهليئةُ منتزعةً من متعدد، يفهم من الكالم، ولو بقرائن األحوال، وهو ال يشترط داللة 

وأنت بعدما أخربتك بأنَّ : فأغلظ السيد على السعد، حتى قال له. األلفاظ على ذلك باملُطابقة
 وكان احلَكَم .ت قررت يف مطولك ما يرد عليكوأن! معىن احلرف معنى مفرد، تقول ذلك 

بينهما معتزليا، فانتصر للسيد، وكان احمللُّ معدا للسعد، فصدر فيه السلطان السيد، فقيل 
بفرض أنهما متسـاويان فـي العلم، أليس هلذا مزيةُ الشرف؟ : إنَّ هذا حملُّه، فقال: للسلطان
  .»... ل للسعد احنراف مزاج، حتى مات فحص

  .وأراد باألوائل هنا اجلمهور. كلمة غري واضحة: ١٠/ ويف م. كذا الراجح)٣ (
العلَمان يف : كذا النريين على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية؛ فالنيران يف أصل اللُّغة )٤ (

فتصرحيية؛ . ورين السعد والشريف جبامع الظُّهور يف كلٍّالثَّوب، واستعريا هنا للعلَمني املشه
  .حلذف املُشبه وبقاء املُشبه به، وأصلية؛ جلرياا يف االسم اجلامد
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  .)٣(ورضيعي لبان) ٢( كَفَرسي رِهان، فإنهما)١( البين
يعجبين املُقْمر، إذا اُستعمل يف النهار : م باملُقْمر يف قولكومثَّلَ بعضه

. املُشمس الذي خالطَ ضوَءه زهر الربا، فقلَّلَ من ضيائه، وصار كاللَّيل املُقْمر
وهذا املثالُ استعارةُ مفرد ملُركَّب، كما ترى، وهو مأخوذٌ من قول أيب متَّام يف 

  ]الكامل: [)٤(باب التشبيه
   يا صـاحيب تقـصيا نظريكمـا      

 

     روـصاألرض كيف ت يا وجوهرت 
  

       ها قـد شـابشمـسا مار يارت  
  

       ـرقْممـا هـو مبا فكأنالر رهز 
  

يعجبين : فيجوز العكس، وهو استعارةُ مفرد ملُركَّب، كما إذا قُلت: وعليه
الياقوت على رماح مـن الز ياض أعالمد، وهو مأخوذٌ من قول يف الرجرب

  ]جمزوء الكامل: [)٥(الشاعر
ـ      وكــأنَّ محمــر الــشقي

 

 دعــص أو ت بــصو ــقِ إذا ت  ـ
 

ــالم ــاقوت   أعـ ــشر يـ  نـ
  

ــدجربنَ علــى رمــاحٍ مــن ز 
  

  

                                                           
  .أراد به االختالف بني العلماء )١ (
  ).٢٢٠/ ٢املُستقصى . (مثلٌ يضرب للمتساويني يف الفضل )٢ (
األخوان يف الرضاعة، واملُراد هنا الشريكان يف التحصيل : اللِّبانكذا على التشبيه؛ فرضيعا  )٣ (

العلمي.  
  .٧١ -٧٠/ انظر )٤ (
  .٧٠/ انظر )٥ (
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  البـاب الثَّـانـي

  فـي التشـبيه
وهو املُشبه _ ألمر _ يد وهو املُشبه، كز_ وهو الداللةُ على مشاركة أمر 

بالكاف وحنوه، وهي _ وهو وجه الشبه، كالشجاعة _ يف معنى _ به، كاألسد 
زيد كاألسد يف الشجاعة، وقد : أداة التشبيه، وهي قد تكون ملفوظة، كقولك

  .زيد أسد يف الشجاعة: تكون مقدرةً، حنو
ستعارة اليت هي أعظم أقسام ااز تبىن وإنما أخرنا باب التشبيه، مع أنَّ اال

عليه؛ ألنَّ البحث عنه ليس باألصالة؛ ألنه من نوع احلقيقة اليت هي ليست من 
  :مباحث البيان، وإنما تعرضوا له ألمرين

  .كونه تبىن عليه االستعارةُ: أحدمها
لي، وإدنائه ما فيه من لطائف االعتبارات؛ إلخراجه اخلَفي إىل اجل: وثانيهما

فإذا جاَء يف أعقاب املعاين، أفادها مجاالً، وزادها كماالً، . البعيد من القريب
  ]الكامل: [)١(وانظر إىل قول الشاعر

 وأشد ما القيت مـن أمل اهلـوى       
 

 قُرب احلبيبِ وما إليـه وصـولُ       
 

 كالعيسِ يف البيداِء يقتلُها الظَّمـا     
  

ُ  فوق ظهورِها حممـو        )٢(لُواملاء
  

                                                           
، )ديـوان احلقـائق  (ديوان عبد الغين النابلسي     : وقد ورد البيتان مخمسني يف    . مل نعرفه ) ١(

  .٤٣ _ ٤٢/ ٢فانظر 
  ).طاهر. (اجلمال: العيس) ٢(
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فإنَّ البيت األول كاف يف بلوغ الغاية يف الوصف، والثَّاينَ زاده تصويرا   
  .وختييالً، وبلغ به اية املطلوب

والبحثُ هنا عن الطَّرفني ووجه الشبه وأداة التشبيه والغرض منه، فاحنصر   
  :يف أربعة مباحثَ

  املبـحث األول

  فـي الطَّـرفيـن

ملُشبه به، وإنما سميا طرفني؛ لقيام وجـه الشبه ما، ولو ومها املُشبه وا
  . غَرب ذكر أحدمها، خبالف وجه الشبه وأداة التشبيه، فإنه جيوز حذفهما

  : وقد قسموا التشبيه باعتبارمها إىل أقسام أربعة
ت،  تشبيه حمسوس مبحسوس، كتشبيه اخلد بالورد فـي املُبصرا:األولُ

وصوت املُغني املُطرِب بصوت البلبل يف املسموعات، ورائحة بعض الرياحني 
باملسك والعنرب يف املشمومات، والفواكه احللوة بالعسل يف املذوقات، واجلسم 

  .الناعم باحلرير يف امللموسات
 تشبيه معقول مبعقول، كتشبيه الوجود العاري عن الفوائد بالعدم، :الثَّاين

وتشبيه الشيء الذي بقيت فوائده بالوجود، وإىل هذا املعىن أشار الشاعـر 
  ]اخلفيف: [)١(بقولـه

 رب حي كميـت لـيس لــه     
 

 ــر ــعٍ وض ــى لنف ــلٌ يرتج  أم
  

ـ       وعظامٍ حتت الترابِ وفوق الـ
  

 ا آثار محـد وشـكْرِ     أرضِ منه 
  

                                                           
  .٣٩/ ٧اية األرب : مل نعرفه، فانظر البيتني دون نسبة يف) ١(
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وادعى بعضهم امتناعه؛ ألنَّ .  تشبيه حمسوس مبعقول، وهو نادر:الثَّالثُ
ووجه من قربه أنَّ املعقول يرتل مرتلة ! احملسوس أصلٌ للمعقول، فكيف يعكس ؟

احملسوس على طريق املُبالغة، ومثالُه تشبيه العطر بثناء شخص يف الطِّيب، بادعاء 
 حني )١( ثناَءه هو األصلُ يف وصف الطِّيب، كقول الوزير الصاحب بـن عبادأنَّ

  ]الكامل: [)٢(أهدى عطرا إىل القاضي أبـي احلسـن اجلُرجاينّ
 يا أيها القاضي الذي نفـسي لـه       

 

تاقَهــشم بِ عهــد لقائــهيف قُــر 
  

      ا مثلَ طيـبِ ثنائـهطْرع أهديت 
  

 )٣(هفكأنمــا أُهــدي لــه أخالقَــ
  

نوخيوع قولُ القاضي التالبسيط: [)٤(ومن هذا الن[  
                                                           

هو أبو القاسم الصاحب إمساعيل بن أيب احلسن عباد، الوزير ملُؤيد الدولة وألخيه فخر  )١ (
الدولة، األديب اللُّغوي الشاعر املُمدح بغرر القصائد، صاحب الفضائل واملكارم، املُتوفَّى 

  ).٤٥١ _ ٤٤٩/ ١، والبغية ٢٣٣ _ ٢٢٨/ ١وفيات األعيـان . (ه٣٨٥سنة 
هو قاضي القُضاة أبو احلسن علي بن عبد العزيز اجلُرجاينّ، األديب الشاعر، صاحب  )٢ (

... الوساطة بني املُتنبي وخصومه : الرسائل املُدونة واألشعار املُفننة والكتب املُجودة، ومنها
  ).٣٠٠/ ٤، واألعالم ١٦٩ _ ١٥٨/ ٤معجم األدباء . (ه٣٩٢نة املُتوفَّى س

/ ، وأسرار البالغة٢٣٦/ ٣، ويتيمة الدهر ٢ _ ١/ ١٤٨: ق _ ٢٥٣/ ديوان الصاحب )٣ (
، ١٧٥/ ، واإلشارات والتنبيهات١٦١/ ٤، ومعجم األدباء ١٠٦/ ، واية اإلجياز٢١٦

 اختالف يسري يف رواية البيت األول، ومثَّةَ. ١٥٧/ ١، والطِّراز ٣٣٩/ ٢واإليضاح 
  .فانظره

 هو أبو القاسم علي بن حممد بن أيب الفهم داود التنوخي األنطاكي، الفقيه القاضي، )٤ (
معجم األدبـاء . (ه٣٤٢املُتوفَّى سنة ... األديب الشاعر، العامل بأصول املُعتزلة والنجوم 

  ). ٣٦٨ _ ٣٦٦/ ٣ ، ووفيات األعيان٢٥٧ _ ٢٤١/ ٤
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      هعـساكر قد وافَت ا ترى الربدأَم 
 

 وعسـكر احلَر كيف انصاعَ منطَلقـا     
  

 فاض بنـارٍ إىل فَحـمٍ كأنهمـا       
  

  العنيِ ظُلْم وإنصاف قـد اتفقـا       يف
  

  )١( عشقارنا كقلبِ الصب إذبردا فَص جاءت وحنن كقلبِ الصب حني سال

  ]الوافر: [)٢(ومنه تشبيه القاسي باملوت يف قول املُتنبي
 يرثـي لبـاك    وكُن كـاملوت ال   

 

       ى وهـو صـادور٣(بكى منه وي( 
  

  ابعالر: قفرمعقول مبحسوس، كتشبيه املوت باألسد، يف كونه ال ي تشبيه 
مثَلُ الَّذين كَفَرواْ : حلُجة بالشمس، ومنه قولُه تعاىلبني نفَّاع وضرارٍ، وتشبيه ا

فاصمٍ عوي يف يحالر بِه تدتاش ادمكَر مالُهمأَع هِمببِر]١٨إبراهيم.[  

                                                           
، وايـة   ٢١٢/ ، وأسرار البالغـة   ٣٩٨/ ٢يتيمة الدهر   :  األبيات للقاضي التنوخي يف    )١ (

، ومعاهد التنصيص   ٥١٦/ ٢، وخزانة األدب البن حجة احلَموي       ١٠٦ _ ١٠٥ /اإلجياز
١٦/ ٢.    
مٍ أنه ملَّا كان يقالُ يف فاض بنار إىل فح: املقصود«:  ورد ما نصه٢١٢/ يف أسرار البالغة  

احلق : األجسام املُنرية، ويف الظُّلم خالف لـه أوصاف ستعارفت ،الئح واضح نريه مإن
  .»ذلك، ختيلهما شيئني، هلما ابيضاض واسوداد وإنارةٌ وإظالم، فشبه النار والفحم ما

) ٢( فيب أمحد بن احلُسني اجلُعنيا هو أبو الطَّيق، مالئ الداملُفْل اسياعر العبالكويفّ، الش 
، والشـذرات ١٢٥ _ ١٢٠/ ١وفيات األعيـان . (ه٣٥٤وشاغل الناس، املُتوفَّى سنة 

٢٨٥ _ ٢٨٢/ ٤.(  
ديوانه بشرح العكْبري : البيت من قصيدة لـه يف مدح علي بن إبراهيم التنوخي، فانظر )٣ (

، ومحاضـرات األدبـاء ١٠٤/ ١، وزهـر اآلداب ٣٥/ ٧٠: ق _ ٣٦٣/ ١) التبيان(
  .٩/ ٢٢٣: ق _ ٨٩/ ، والتذكرة السعدية١٩٤/ ٥، والتذكرة احلمدونية ٥٠٥/ ١
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واملُراد باحملسوس هنا ما يدرك هو أو مادته بإحدى احلواس اخلمس، 
و ما ال يكونُ حمسوسا، لكن يكونُ مركَّبا من فيدخلُ يف ذلك اخليايلّ، وه

فإنَّ هذه اهليئة غري : )١(أمور حمسوسة، كأعالم ياقوت على رماحٍ من زبرجد
حمسوسة؛ لعدم وجودها، لكنها مركَّبةٌ من أمور حمسوسة، وهي األعالم 

  .والياقوت والرماح والزبرجد
  ]الوافر: [)٣( النرجس يف)٢(ومن اخليايلّ قولُ أيب نواس

      لْ يف ريـاضِ األرضِ وانظـرتأم 
 

  ــك ــنع املَلي ــا ص ــارِ م  إىل آث
  

ــاظرات ــينٍ ن ــن لُج ــونٌ م  عي
  

       بيكالـس ببأحداقٍ هلـا الـذَّه 
  

     شـاهدات ـدجرببِ الرعلى قُض 
  

  ــريك ــه ش ــيس ل ــأنَّ اَهللا ل  ب
  

تهو وال ماد دركباملعقول ما ال ي اخلمس، فيدخلُ واملُراد بإحدى احلواس ه
  .فيه الومهي والوجداينُّ

ا، : فالومهي ُألدرك ،اخلمس، ولو أُدرك بإحدى احلواس دركهو ما ال ي
                                                           

   .٧٠/ أصلُ املثال بيتان للصنوبري يف الشقيق، وقد مرا )١ (
اس، الشاعر العباسي املطبوع،  أبو علي احلسن بن هانئ احلَكَمي املعروف بأيب نو هو)٢ (

طبقات . (ه١٩٨صاحب النوادر والبدائع الكثرية، املُتظَرف املاجن اخلليع، املُتوفَّى سنة 
  ).١٠٤ _ ٩٥/ ٢، ووفيات األعيان ٢١٧ _ ١٩٣/ الشعراء

. ٤٢٣/ ٤خالصة األثر : فهي أليب نواس يف: احلق أنَّ هذه األبيات مختلَف يف نسبتها )٣ (
الطَّباع، . األوىل بتحقيق احلاوي، والثَّانية بتحقيق د: ومل جندها يف ديوانه بطبعاته الثَّالث

: يف_ وهو من فالسفة اإلسالم _ وهي البن محارب القُمي . قهوجي. والثَّالثة بتحقيق د
 ومل جندها .٣٥٨/ التبيان يف البيان: والبن هاين األندلسي يف. ٤٦٦/ ٤محاضرات األدباء 

  .ومثَّةَ اختالف يف رواية األبيات، فانظره). دار صادر: ط(يف ديوانه 
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  ]الطَّويل: [)١(وذلك كأنياب األغوال يف قول امرئ القيس
ــضاجِعي يفُّ مرــش ــتلُين واملَ  أيقْ

 

 )٢(ومسنونةٌ زرق كأنياب أغـوالِ    
  

فإنَّ أنياب األغوال أمر ومهي، ال وجود لـه يف اخلارج، فال يدرك بإحدى 
  .، ُألدرك بإحداها)٣(احلواس، لكن لو وجِد
شبه : ]٦٥الصافات [طَلْعها كَأَنه رؤوس الشياطنيِ: وعليه قوله تعاىل

يف القُبح؛ العتقاد الناس طَلْع شجرة الزقُّوم برؤوس الشياطني داللةً على تناهيها 
وأراد بكون رؤوس . )٤(أنها شر محض، وذلك أمر ومهي، قاله بعض األفاضل

هلم _ تعاىل _ الشياطني أمرا ومهيا أنه ال يدرك بالبصر، كاهلواء؛ وحلجب اهللا 
 أحد من عنا، ومل يرد به أنه ال وجود لـه يف اخلارج، فإنَّ ذلك مل يقُلْ به

  .أصحاب امللَل الثَّالث؛ ملُصادمته للنصوص اإلهلية
ما يدرك بالقوة الباطنة، كاللَّذَّة واألمل والشبع واجلوع والفرح : والوجداينُّ

  .واحلزن وحنو ذلك
                                                           

 ٥١/ ١طبقات فحول الشعراء . (ـه ق٨٠الشاعر اجلاهلي املُقدم املعروف، املُتوفَّى سنة  )١ (
  ).١٣٦ _ ١٠٥/ ١، والشعر والشعراء ٩٦ _ ٨١ و٥٥_ 

، ١٠٨/ ، واية اإلجياز٤٩١/ ١، والعمدة ٢٨/ ٢: ق _ ٣٣/ ديوان امرئ القيس )٢ (
، والتبيان يف ٢٣٦/ ١، واإليضاح ٦٤/ ٧، واية األرب ١١١/ واإلشارات والتنبيهات

، ١٣٧ _ ١٣٦/ ٢، واألطول ٥٢٠/ ، واملُطول٤١/ ٢، وعروس األفراح ٣٤٣/ البيان
صر شرح ، ومخت٨٦/ دالئل اإلعجاز: ودون نسبة فـي. ٧/ ٢ومعاهد التنصيص 

  .٢٨٧/ التلخيص
  .تصحيف. وجر: ١٤/ يف م )٣ (
  .٢١٣/ ٥أراد الزخمشري يف كشافه  )٤ (
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تشبيه مفرد مبفرد، وتشبيه : وينقسم التشبيه باعتبار الطَّرفني أيضا إىل أربعة
ركَّب مبفردمركَّب مبركَّب، وتشبيه مفرد مبم وأمثلةُ ذلك ظاهرةٌ . ركَّب، وتشبيه
  .فاألقسام ستةَ عشر، ناشئةٌ من ضرب عدد األقسام األوىل يف الثَّانية. يف املنت

واملُراد باملُفرد هنا ما يعد مفردا عرفًا، فيدخلُ فيه املُركَّب اإلضايفُّ، كعنبِ 
١(ةاملُالَّحي( دا، وإن عفردم عده يذلك، فإن كالورد األصفر، وشبيه ،والوصفي ،

  .مركَّبا عند النحويني واملنطقيني
مركَّب : واعلم أنَّ التشبيه قد يتردد بني أن يكون تشبيها واحدا متثيليا، أي

) ٢(فريجح التمثيلُ، لزيادةالطَّرفني، وبني أن يكون مركَّبا مـن عدة تشبيهات، 

  ]الكامل: [)٣(لُطفه ودقَّته، كقول الشاعر
 وكأنَّ أجرام النجومِ على الـسما     

 

 درر نثرنَ علـى بـساط أزرقِ       
  

تشبيه أجرام النجوم بالدرر، : أحدمها: فإنه يصح أن يعترب تشبيهني مستقلَّني
بأن يشبه : ويصح أن يعترب تشبيها واحدا. ببساط أزرقتشبيه السماء : والثَّاين

                                                           
  .٢:ح_ ٧١/ انظر )١ (
  .حتريف. كزيادة: ١٥/ يف م )٢ (
/ ١هو أبو طالب الرقِّي، أحد الشعراء املُقلِّني املُحسنني الذين ذكرهم الثَّعاليب يف يتيمته  )٣ (

، واإلشارات ١٤٦/ أسرار البالغة: ظر البيت منسوبا إليه فـيفان. ٣٤٧ _ ٣٤٦
، وعروس األفراح ٣٤٦/ ٢، واإليضاح ٤٢/ ٧ و٣٣/ ١، واية األرب ١٨٠/ والتنبيهات

/ أسرار البالغة: ودون نسبة فـي. ١٨١/ ١الطِّراز : ومنسوبا إىل بشار سهوا يف. ٩٣/ ٢
، ٣٨١ و٣٦٩/ ٢، واإليضاح ٤٤٤/ العلوم، ومفتاح ١٣٠ و١١٦/ ، واية اإلجياز١٧٧

/ ٢، واألطول ٥٥٠/ ، واملُطول١٤٥ و١٣٨ و٨٤/ ١، والطِّراز ٣٦١/ والتبيان يف البيان
  .ومثَّة اختالف يف رواية البيت، فانظره. ١٩٢
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احلاصلةُ من النجوم والسماء باهليئة احلاصلة من الدرر املنثورة على بساط ) ١(اهليئةُ
  .أزرق، فريجح املعىن الثَّاين؛ ملا قُلنا

  ]الطَّويل: [ولذا فضلوا قول بشارٍ
 ثاررؤو    كأنَّ م قْعِ فـوقسـنا الن 

 

     ـه٢(وأسيافنا ليلٌ هتاوى كواكب( 
  

  ]الطَّويل: [)٣(على قول أيب الطَّيب
                                                           

  .وهو وجه جائز؛ ألنَّ اهليئةَ مؤنثٌ معنوي. كذا بأن يشبه اهليئةُ )١ (
  .٧٠ -٦٩/ سبق خترجيه )٢ (
ديوانـه بـشرح    :  البيت من كلمة للمتنبي يف رثاء حممد بن إسحاق التنوخي، فـانظر            )٣ (

ريكْببيان (العساطة ٣/ ٢٢: ق _ ١٠٧/ ١) التار    ٣٦١/ ، والو٢/ ، واملُختار من شعر بش ،
 ، والتبيـان  ٣٨٢/ ٢، واإليضـاح   ١٩٧/ ، واإلشارات والتنبيهات  ١٥٩/ وأسرار البالغة 

  .١/ ٢١٩: ق _ ٨٨/ ، والتذكرة السعدية٣٥٨/ يف البيان
  ل صورةً : قلتاملُفص مثيليشبيه التي قد أتى على التار واملُتنباعرين بشيف أنَّ كال الش ال إنكار

/ رهبصورة، إالَّ أنَّ بيت بشار فيه من الفضيلة ما ال يمكن دفعه، وقد أوضح اجلُرجاينُّ يف أسرا
إالَّ أنك جتد لبيت بشار من الفضل ومن كرم املوقع ولُطف ... «:  ذلك، فقال١٦١ _ ١٦٠

التأثري يف النفس ما ال يقلُّ مقداره، وال يمكن إنكاره؛ وذلك ألنه راعى ما مل يراعه غريه، وهو 
سلَّت من األغماد، وهي أن جعل الكواكب هتاوى، فأمتَّ الشبه، وعبر عن هيئة السيوف، وقد 

تعلو وترسب، وجتيُء وتذهب، ومل يقتصر على أن يريك ملعانها يف أثناء العجاجة، كما فعل 
، وكان هلذه الزيادة اليت زادها حظٌّ من الدقَّة، جتعلُها يف حكم تفصيل بعد تفصيل؛ )املُتنبي(

إنما أتت يف _ ي إفادةُ هيئة السيوف يف حركاهتا وه_ إنَّ هذه الزيادة : وإن قلنا_ وذلك أنا 
فإنَّ حقيقة تلك اهليئة ال تقوم يف النفس إالَّ بالنظر إىل أكثر من جهة _ مجلة، ال تفصيلَ فيها 

واحدة؛ وذلك أنْ تعلم أنَّ هلا يف حال احتدام احلرب واختالف األيدي ا يف الضرب اضطرابا 
 مثّ إنَّ لتلك احلركات جهات مختلفةً وأحواالً، تنقسم بني االعوجاج شديدا وحركات بسرعة،

 يوفتتالقى، _ باختالف هذه األمور _ واالستقامة واالرتفاع واالخنفاض، وأنَّ الس =
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 يف مساِء عجاجـة    يزور األعادي 
 

 يف جانبيهــا الكواكــب هتأســن 
  

  :وقد يتعدد الطَّرفان، وهو قسمان
:  كأن تقولَقسم يؤتى فيه باملُشبهات أوالً مثّ باملُشبه ا، ويسمى ملفوفًا،

رود وغُصن بدر هوثغر هاحلبيب وقَد وجه.  
وقسم يؤتى فيه مبشبه ومشبه به، مثّ آخر وآخر، ويسمى مفروقًا، كأن 

  .وجه احلبيب بدر، وقَده غُصن، وثَغره در: تقولَ
وية، كقول تشبيه التس: فإن كان املُشبه، قيل لـه: وقد يتعدد أحدمها

  ]املُجتثّ: [)١(الشاعر
 صدغُ احلبيبِ وحايل  

 

ــايل  ــا كاللَّي  كالمه
  

ــفاٍء ــره يف ص عي كـالآليل    وثَغ٢ (وأدم( 
                                                            

وتتداخلُ، ويقع بعضها يف بعض، ويصدم بعضها بعضا، مثّ إنَّ أشكال السيوف مستطيلةٌ، فقد =
لَّها يف نفسه، مثّ أحضرك صورها بلفظة واحدة، ونبه عليها بأحسن التنبيه نظم هذه الدقائق ك

اختلفت جهات حركاهتا، _ إذا هتاوت _ هتاوى؛ ألنَّ الكواكب : وأكمله بكلمة، وهي قوله
وكان هلا يف هتاويها تواقُع وتداخلٌ، مثّ إنها بالتهاوي تستطيلُ أشكاهلا، فأما إذا مل تزلْ عن 

  .»أماكنها، فهي على صورة االستدارة
. ١٤٤/ يف كتابه املوسوم حبدائق السحر) ه٥٧٣: ت(البيتان لرشيد الدين الوطواط  )١ (

، ٣٧١/ ٢، واإليضاح ٤٤/ ٧، واية األرب ١٨٤/ اإلشارات والتنبيهات: ودون نسبة يف
/ اية اإلجياز:  نسبة يفوكذا البيت األول دون. ٥٥٣/ ، واملُطول٩٨/ ٢وعروس األفراح 

. ٨٨/ ٢، ومعاهد التنصيص ١٩٦/ ٢، واألطول ٣١١/ ، ومختصر شرح التلخيص١٠٨
/ ، ومختصر شرح التلخيص١٠٤/ ٢، وعروس األفراح ٦٩/ التلخيص: والثَّاين كذلك يف

  .٩١/ ٢، ومعاهد التنصيص ٥٥٦/ ، واملُطول٣١٤
) ٢( هذا البيت على س: قلت بهويزيدفصيل؛ لوجود وجه الشابقه بالت).لوغريه٥٥٦/املُطو ،.(  
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  ]السريع: [)١(تشبيه اجلمع، كقول احلريري: وإن كانَ املُشبه به، قيل له
ــا ــؤٍ  كأنم ــن لؤل ــسم ع  يب

 

  أو أقــاح دــرأو ب دــضنم 
  

  ]الكامل: [)٢(ه قولُ الشهاب حممودومثلُ
  ـفكر السليم بصوبِ مسك أَذْفَرِ  الـ جادهاسطورٍ يفتر طرسك عن

ــا  ــةٌ أو هفكأنم ــدولٌو روض  )٣(أو سمطُ در أو قـالدةُ عنبـرِ        ج

                                                           
) ١(حتريواب البوالص ،من الطَّاهر اجلزائري ظاهر وهو سهو ،ومنشأ هذا . كذا احلريري

السهو وجود بيت للحريري، يدخل يف تشبيه اجلمع كبيت البحتري، إالَّ أنه يخالف بيت 
على تشبيه شيء خبمسة أشياء، يف حني أنَّ بيت البحتري يقوم على البحتري يف أنه يقوم 

          :تشبيه شيء بثالثة أشياء، وهذا البيت هو
رفْتطْبٍـع ينـوع ن لؤلؤٍ ر دربِ  ببوعـن أقاحٍ وعـن طَلْعٍ وعن ح  

  ).٤٥/ ٧اية األرب (  
  فهو من قصيدة لـه يف مدح عي: قلت حتريا بيت البه ـديوان: سى بن إبراهيم، فانظروأم
، وحترير ١٤٥/ ، وغرائب التنبيهات٤٩٦/ ١، والعمدة ٢/ ١٧٦: ق _ ٤٣٥/ ١
نبيهات٥٦٤ و١٦٢/ حبريالتاية األرب ١٨٣/ ، واإلشارات والتواإليضاح ٤٥/ ٧، و ،
، ومعاهد ١٩٧/ ٢، واألطول ٥٥٣/ ، واملُطول٩٩/ ٢، وعروس األفراح ٣٧١/ ٢

ومثَّةَ . ٣١١/ ، ومختصر شرح التلخيص٦٩/ التلخيص: ودون نسبة يف. ٨٨/ ٢ التنصيص
  .اختالف يف رواية البيت، فانظره

هو أبو الثَّناء شهاب الدين حممود بن سلمان بن فهد احلليب مثّ الدمشقي احلنبلي، اإلمام  )٢ (
منازل األحباب، : املُفيدة، ومنهاالكاتب احلافظ، الشاعر األديب الفقيه، صاحب التصانيف 

، ٩٦ _ ٨٢/ ٤فوات الوفيات . (ه٧٢٥توفِّي سنة ... وحسن التوسل يف صناعة الترسل 
  ).١٢٥ _ ١٢٤/ ٨والشذرات 

  =              . ٤٥/ ٧اية األرب  )٣ (
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  املبـحث الثَّـانـي

  فـي وجـه التشـبيه

إما يف أمر : رفني فيه، وذلك االشتراكوهو املعىن الذي قُصد اشتراك الطَّ
محقَّق حسا أو عقالً، كما يف تشبيه اخلد بالورد؛ الشتراكهما يف احلمرة املُحقَّقة 
 ه، وهو أمرنبراب؛ الشتراكهما يف احلَذَر والتا، وكما يف تشبيه اإلنسان بالغسح

 ال يوجد يف أحد الطَّرفني أو يف كليهما :وإما يف أمر متخيلٍ، أي. محقَّق عقالً
  ]اخلفيف: [)١(إالَّ على سبيل التخيل والتأويل، كما فـي قـول الشاعر

جــاهد بــني جــوموكــأنَّ الن 
 

  ــداع ــهن ابت ــنن الح بين س 
  

                                                            
ستعارة الصحيفة علـى سبيل اال: نا للطِّرس، أيهيبتسـم، واستعري : يفتـر، أي: قوله=

التصرحيية األصليًة مثّ التبعية؛ جلرياا يف املصدر أوالً، وهو االفترار، مثّ يف الفعل ثانيا، جبامع 
جادها الفكر السليم : وقوله. تكشف صحيفتك: الظُّهور والوضوح يف كلٍّ، واألصل

الغزير من الفوائد اجلليلة اليت أوعب الفكر السليم هذه الصحيفة ب: بصوبِ مسك أذفَرِ، أي
. وهذا كلُّه على سبيل االستعارة التصرحيية أيضا. اجليد الرائحة: هي كاملسك األذفر، أي

والشاهد يف البيت الثَّاين؛ فهو . قالدة در، أو خيط تنتظم فيه الدرر: سمط در، أي: وقوله
   .شيء بأربعة أشـياءمن تشبيه اجلمع، ويقوم على تشبيه 

، واإلشارات ٣٩٥/ ٢يتيمة الدهر : القاضي التنوخي، فانظر البيت منسوبا إليه يف )١ (
، ٥٢٢/ ، واملُطول٤٣/ ٢، وعروس األفراح ٣٣٦/ ٢، واإليضاح ١٧٦/ والتنبيهات

، واية ٢١١ _ ٢١٠ و٢٠٧/ أسرار البالغة: ودون نسبة يف. ١٠/ ٢ومعاهد التنصيص 
، ٣٦١/ ، والتبيان يف البيان٤٠/ ٧، واية األرب ٤٥١/ ، ومفتاح العلوم١٠٥/ إلجيازا

، وخزانة األدب البن حجةَ احلَمـوي ٢٨٩/ ، ومختصر شرح التلخيص١٤٦/ ١والطِّراز 
  .ومثَّةَ اختالف يف رواية البيت، فانظره. ١٥٦/ ٢، واألطول ٥١٤/ ٢
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هو : فوجه الشبه. كأنَّ النجوم يف ظُلَم اللَّيل سنن الحت بني ابتداع: أي
يئة احلاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض يف جوانب شيء مظلم أسود، اهل

و السنن بني االبتداع إالَّ على طريق هوتلك اهليئة غري موجودة يف املُشبه به الذي 
التخييل؛ وذلك أنه ملَّا كانت البِدعةُ، وكلُّ ما هو جهلٌ جيعلُ صاحبه كمن ميشي 

يق، شبهت البدعة ا، ولزم من ذلك تشبيه السنن يف ظُلمة، فال يهتدي للطَّر
وكلِّ علم بالنور، وجيب أن يكونَ ذلك املعىن عاما شامالً للطَّرفني، إذ بدون 

  .ذلك ال يصح االشتراك
النحو يف الكالم كامللح يف : ولذلك اعترضوا على من جعلَ الوجه يف قوهلم

فال _ وإن حتقَّق يف امللح _ لكثريِ يفِْسد؛ ألنَّ ذلك الطَّعام كونَ القليل يصلح، وا
هفِسدالكالم، وكثريه ي حصلحو يحو؛ إذ ال معىن لكون قليل النيف الن روصتي .

نصف حنوي يفِسد اللِّسان، ونصف فقيه يفِْسد األديان، ونصف : بـل قيل
وهذا . الح باستعماله، والفساد بإمهالهالص: بل الوجه فيه. طبيب يفِْسد األبدان

املَزح يف الكالم كامللح يف الطَّعام، فإنَّ الوجه فيه كونُ القليل : خبالف قولك
هفِْسدمن الغافلني. جيعلُ لـه قَبوالً، والكثريِ ي وال تكن ،هفتنب.  

  ]الكامل: [)٢ ( على من قال)١ (وقد عاب ابن رشيق

                                                           
ق القَيرواينّ، األديب الشاعر، الفاضل البليغ، صاحب هو أبو علي احلسن بن رشي )١ (

. ه٤٥٦توفِّي سنة ... العمدة، واُألنموذَج : التصانيف املليحة والرسائل الفائقة، ومنها
  ).٨٩ _ ٨٥/ ٢، ووفيات األعيان ٣٣٩ _ ٣٣٣/ ١إنباه الرواة (

، ه٤٦٠قد املُعاصر البن رشيق، املُتوفَّى سنة هو ابن شرف القَيرواينّ، األديب الشاعر، النا )٢ (
  / =  ، واإلشارات والتنبيهات٥٠٩/ ، وحترير التحبري١/ ٧٨: ق _ ٩٧/ ديوانه: فانظر
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 عاقَـب فـيكُم   غريي جىن وأنا املُ   
 

 فكـــأنين ســـبابةُ املُتنـــدمِ 
  

 _ عى اإلبداعاد ابغة: وقال_ وقدمن قول الن ١ (أخذت( خاطبي 
  ]الطَّويل: [)٢(النعمان

      ـهامـرئٍ وتركت لَكَلَّفتين ذنـب 
 

وهو راتع هكْوى غريي ر٣(كذي الع(  

ابة املُتندك أفسدته؛ ألنَّ سبولكن منه، فال يكونُ املُعاقَب لُ شيء يتألَّمم أو
ال يتألَّم رالع وصاحب ،يتألَّم اجلاين، خبالف الثَّاين؛ ألنَّ املكوي ٤ (غري(.  

                                                            
  / =  والتنبيهات

/ ٢، وخزانة األدب للبغدادي ٤٨/ ٢، وعروس األفراح ٣٤١/ ٢، واإليضاح ١٧٨=
  .٢٧١/ ، واملُطول٣٥١/ التبيان يف البيان: ودون نسبة يف. ٤١١

هو أبو أُمامة زياد بن معاوية املعروف بالنابغة الذُّبياينّ، الشاعر اجلاهلي املُقدم، املعروف  )١ (
. ه ق١٨حبسن الديباجة ورونق الكالم وجزالة البيت والبعد عن التكلُّف، املُتوفَّى سنة 

  ).٥٥ _ ٥٤/ ٣، واألعالم ١٧٣ _ ١٥٧/ ١الشعر والشعراء (
، ٢٤٠/ ، وأدب الكاتب٢٥/ ٢: ق _ ٣٧/ ديوان النابغة:  املُنذر ملك احلرية، فانظرابن )٢ (

، وحترير ٤١٥/ ، ودرة الغواص٨٥٨/ ٢، والعمدة ٧٤/ ، وعيار الشعر٣٥/ وقواعد الشعر
، ٣٥٢/ ، والتبيان يف البيان١٥٩/ ، ومطلع الفوائد٣٤١/ ٢، واإليضاح ٥١٠/ التحبري

. ٤٥٤/ ٨ و٤١١ و٤٠٩ و١٢١/ ٢، وخزانة األدب للبغدادي ٤٨/ ٢ح وعروس األفرا
  .ومثَّةَ اختالف يف رواية البيت، فانظره. ١٧٨/ اإلشارات والتنبيهات: ودون نسبة يف

  :حلفْت يف قوله: لكلَّفتين واقعةٌ يف جواب:  الالم يف)٣ (
 حلَفْت فلم أتـرك لنفـِسك ريبـةً       

 

      ةذو إِم نوهل يأثَم   وهـو طـائع 
  

  ).الدين، والطَّريقة املُستقيمة: واُألمةُ واإلمةُ: ؛ وفيه٣٥/ الديوان(  
  .انظر قول ابن رشيق وافيا يف مصادر ختريج بيت ابن شرف القَيرواينّ )٤ (
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مبالض ، رباء: والعَمثلُ القُو قةً يف مشافرها )١ (قُروحتفرباإلبل م خترج ،
  .)٢ (، فيكوى الصحاح؛ لئالَّ يعديها املراضوقوائمها، يسيلُ منه مثلُ املاء األصفر

أذنب غريي، فتركته، وألزمتين بذنبه، فكان ذلك كاجلمل : ومعىن البيت
حيحكوى اجلمل الصوي ،تركي ،رالذي أصابه داُء الع.  

 وما مثّ الواحد. إما واحد، أو مركَّب يف حكم الواحد، أو متعدد: مثّ وجه الشبه
  .)٣(وتفصيلُ ذلك يطلب من املُطوالت. إما حسي، أو عقلي، أو مختلف: يف حكمه

وقد يسمى ملزوم الوجه وجها؛ تسهيالً على املُتعاطي، كاحلالوة يف تشبيه 
  .الكالم الفصيح بالعسل، والوجه احلقيقي هو ميلُ الطَّبع لكلٍّ منهما

  املبـحث الثَّـالـث

  داة التشـبيهفـي أ

وهي الكلمةُ اليت تؤدي معىن التشبيه، سواٌء كانت امسا أو فعالً أو حرفًا، 
علمت، كعلمت : الكاف، وكأنَّ، ومثلُ، وشبه، وما يف معىن ذلك، حنو: وهي

كقـول أيب هالل العسكـري ،وحسبت ،لْتا، وخا أسد٤ (زيد( يصف
                                                           

  .مرض جلدي، يتقشر منه اجللد، وينجرد منه الشعر: القُوَباء والقُوبة )١ (
  .عرر: حالصحا )٢ (
، واألطـول ٥٦٦ _ ٥١٦/ املُطـول: انظر على سبيل املثال ال احلصر حبث التشبيه يف )٣ (

٢٢٢ _ ١٢٦/ ٢.(   
هو أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، اإلمام بالفقه واألدب والشعر  )٤ (

... ائل، ومجهرة األمثال ديوان املعاين، واألو: واللُّغة، صاحب التصانيف املُجودة، ومنها
  ).٥٠٧ _ ٥٠٦/ ١، والبغية ١٨٩/ ٤إنباه الرواة . (ه٣٩٥توفِّي بعد سنة 
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  ]اخلفيف: [الربيـع
ــاُء ــبس امل ــفاَءل ــواُء ص   واهل

 

 واكتسى الـروض جـةً وـاءَ      
  

ــا ــلِ أرض ــسماَء باللَّي  وختــالُ ال
 

 )١ (وختالُ األرض بالنهـارِ مسـاءَ     
  

مثل وشبه : واألصلُ يف الكاف وحنوها مما يكون ما بعده جمرورا فقط، حنو
د، وقد يليها غريه، زيد كاألسد ومثلُ األسد وشبه األس: أن يليها املُشبه به، حنو

: وذلـك إذا كان املُشبه به مركَّبا، مل يعبر عنه مبفرد دالٍّ عليه، كقولـه تعـاىل
 اتبن لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْناء أَنزا كَمينالد اةيثَلَ الْحم ملَه رِباضو

إذ ليس املُراد تشبيه : ]٤٥الكهف [لرياحالْأَرضِ فَأَصبح هشيماً تذْروه ا
حـال الدنيا باملاء، وال مبفرد آخر يتمحلُ لتقديره، بل املُراد تشبيه نضرهتا 
وجتها وما يتعقَّبهما مـن اهلالك والفناء حبال النبات احلاصل من املاء؛ يكونُ 

  .لرياح، كأن مل يكنأخضر شديد اخلُضرة، مثّ ييبس، فتطيره ا

: وقد يعبر عن املُشبه به املُركَّب مبفرد، فيلي الكاف، حنو قولـه تعـاىل
ًفَارالُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمح ينثَلُ الَّذم 
  ].٥اجلمعة[

  املبحـث الرابـع

  فـي الغـرض منـه

                                                           
) ١( ة٣٨١/ ٢، وديوان املعاين ٤٣/ ديوان العسكريذكرة الفخرياية األرب ٢٧١/ ، والتو ،

  .٣٣٩/ ٣، وأنوار الربيع ٢٦٧ _ ٢٦٦/ ١١
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إما لبيان حاله، أو بيان مقدار حاله، أو تقرير : لب أن يعود إىل املُشبهواألغ
حاله عند السامع، أو بيان وجوده، أو بيان إمكان وجـوده، أو إظهار التزيني أو 

  .التشويه، أو قصد استطرافه
 وذلك يف التشبيه وقد يعود إىل املُشبه به ، فيقْصد اإليهام؛ بأنه أمتُّ من املُشبه،

. املقلوب، أو يقْصد أنه أهم عنـد املُتكلِّم من املُشبه، وذلك يف إظهار املطلوب
  .وأما أمثلةُ ذلك فقد أشرنا هلا يف املنت

  اخلـامتـة

  فـي الكنـايـة

قد عرفت أنَّ الكناية من حيثُ هي كنايةٌ ال تنايف املعىن احلقيقي، وبذلك 
لكن قد يعرض مانع خارجي، مينع من إرادة احلقيقة، كما يف قوله . زفارقت اا

فإنه كنايةٌ عـن املُلك؛ ألنَّ : ]٥طه [الرحمن علَى الْعرشِ استوى: تعاىل
 ،هنا إرادةُ املعىن احلقيقي ميتنع عـادةً، لكن املُلك هرير يلزماالستواَء على الس

؛ ألناألجساموهو اجللوس وهذه من نوع الكناية اليت استنبطها . ه من خواص
هي أن تعمد إىل مجلة، معناها على خالف الظَّاهر، فتأخذَ : الزمخشري، فقال

والْأَرض : اخلُالصةَ من غري اعتبار مفرداهتا باحلقيقة وااز، وكذلك قوله تعاىل
 ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمجينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو] ه : ]٦٧الزمرفإن

كنايةٌ، يؤخذُ منه الزبدةُ، وهي تصوير عظمته وكُنه جالله من غري ذهاب إىل 
وهذا إنما يسوغُ ملانع قطعي كما . )١ (القبضة واليمني إىل جهيت حقيقة وجماز

                                                           
  .٤١٨/ يان يف البيان، والتب٣٢٠/ ٥ و٦٧/ ٤ الكشاف )١ (
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وأقسام الكناية . ت تأويالت الباطنيةهنا، وإالَّ لو فتحنا هذا الباب مطلقًا، النفتح
  .مذكورةٌ يف املنت

  .)١ (ومن أراد التضلُّع يف البيان، فعليه بكتايب التلخيص والتبيان

    

  .واحلمد لولِّيه، والصالةُ على نبيه

                                                            
رين، فأدرج اآليتني : قلتعلى أنَّ من علماء البيان من ذهب مذهب أهل الظَّاهر من املُفس

قريب : وهي أن يطلق لفظٌ، لـه معنيان: _وهي اليت تسمى اإليهام أيضا _ يف التورية 
  ).، وغريه٦٥٣ _ ٦٥٢/ لاملُطـو. (وبعيد، ويراد به البعيد اعتمادا على قرينة خفية

  
، وأما الثَّاين )ه٧٣٩: ت(التلخيص يف علوم البالغة للخطيب القزويين : أما األولُ فهو )١ (

  ).ه٧٤٣: ت(التبيان يف البيان للطِّييب : فهو
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   املسارد التحليلية
  مسرد اآليات
  مسرد األحاديث
  مسرد األعالم
  مسرد األشعار

  مسرد املصادر واملراجع
  مسرد املوضوعات
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  املسـارد التحليليـة

  مسـرد اآليـات
  الصفحة   
         ِمـوي كاليمِ محمنِ الرحالر نيالَمالْع بر للّه دمالْح

 نيعتسن اكوإِي دبعن اكينِ إِيالد 
 ٩٤ ٥ _ ٢الفاحتة 

لَى هع كلَـئأُو هِمبن رى مد  ٩٩ ٥البقرة 
 اللّه كَرمواْ وكَرمو ٩٦ ٥٤آل عمران 
 ًيعامج لِ اللّهبواْ بِحمصتاعو ٩٦ ١٠٣آل عمران 
 اللّه ةمحي رفَف مهوهجو تضياب ينا الَّذأَمو ٥١ ١٠٧آل عمران 
الَهوى أَمامتواْ الْيآتو م ٥١ ٢النساء 
 امالطَّع أْكُالَنا يكَان ٨٦ ٧٥املائدة 
 كُمَءاتوارِي سواساً يبل كُملَيا علْنأَنز قَد منِي آدا بي ٩١ ٢٦األعراف 
اقُهرِز لَى اللّهضِ إِالَّ عي اَألرف ةآبن دا ممو ٨٣ ٦هود 
 َةيأَلِ الْقَراسو ٨٤ ٨٢وسفي 
 همقَو انسولٍ إِالَّ بِلسن را ملْنسا أَرمو ٨٩ ٤إبراهيم 
         بِـه تدتاش ادمكَر مالُهمأَع هِمبواْ بِركَفَر ينثَلُ الَّذم

 فاصمٍ عوي يف يحالر 
 ١٠٥ ١٨إبراهيم

      اينالد اةيثَلَ الْحم ملَه رِباضو     ـنم ـاهلْناء أَنزكَم
   وهـذْريماً تشه حبضِ فَأَصالْأَر اتبن لَطَ بِهتاِء فَاخمالس

 ١١٦ ٤٥الكهف



- ١٢٢ -  

  الصفحة   
 احيالر 
 ىوتشِ اسرلَى الْعع نمحالر ١١٧ ٥طه 
 ًداسالً ججع ملَه جرفَأَخ ٨٨ – ٨٧ ٨٨طه 
 وسؤر ها كَأَنهنيِ طَلْعاطيالش ١٠٧ ٦٥الصافات 
 ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرو ١١٧ ٦٧الزمر 
 ًقااِء رِزمالس نلُ لَكُم مزنيو  ٩١ ١٣غافر 
 ٌءيش هثْلكَم سلَي   ٨٤، ٥٨ ١١الشورى 
 اا كُنمذَا وا هلَن رخي سحانَ الَّذبس  قْرِنِنيم لَه ٥١ ١٣الزخرف 
 يهِمدأَي قفَو اللَّه دي  ٨٩ ١٠الفتح 
 قُكُماء رِزمي السفو ٩١ ٢٢الذاريات 
          ِثَـلـا كَملُوهمحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمح ينثَلُ الَّذم

 الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً 
 ١١٦ ٥اجلمعة

 ُي كإِنـي        وف مهابِعلُوا أَصعج ملَه رفغتل مهتوعا دلَّم
 آذَانِهِم 

 ٥٠ ٧نوح

  مسـرد األحاديـث
 ٥٧ من كذب علي متعمدا، فليتبوأْ مقعده من النار

 ٩٧ أسرعكُن لُحوقًا يب أطولُكُن يدا

  *مسـرد األعـالم
  امرؤ القيس

  )بن برد(بشار 
  امأبو متَّ

) ١٠٧(  
)١٠٩، ٧٢، )٦٩  

)١٠١، )٧٠  
                                                           

  .الرقْم بني قوسني موطن الترمجة* 
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  التيمور
  أبو احلسن اجلُرجاينّ
مشقياخلطيب الد  
ابن خفاجة األندلسي  

  ابن رشيق
وميابن الر  
خمشريالز  
امريالس  

  السعد التفتازاينّ
كَّاكيالس  

  الشريف اجلُرجاينّ= سيد املُحقِّقني 
  )اجلُرجاينّ(الشريف 

  الشهاب حممود
  الصاحب بن عباد

  )اجلزائري(بن صاحل طاهر 
  عبد املُطَّلب بن هاشم

  ابن العميد
نوخيالقاضي الت  

  املُتنبي
ابن املُعتز  

  )الذُّبياينّ(النابغة 
  )بن املُنذر(النعمان 

  أبو نواس
  هارون الرشيد

)٩٩(  
)١٠٤(  
)٦٥(  
)٧٣(  
)١١٣(  
)٧٥، )٧٤  

)١١٧، )٦٢(، )٦١  
)٨٧(  

)٩٩، )٦٥  
)٦٦(  

  
)٩٩، )٩٥  

)١١١(  
)١٠٤(  

٤٨  
)٧٧(  
)٥٦(  
)١٠٤(  

)١٠٩، )١٠٥  
)٧٢(  
)١١٤(  

١١٤  
)١٠٦(  
)٨٦(  
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ابن هاين األندلسي  
أبو هالل العسكري 

)٧٢(  
)١١٥( 
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  مسـرد األشـعار
عـدد  البحـر القـائـل  القافيـة

 األبيـات
 الصفحـة

  أبو هالل العسكري  واَء
  

  ١١٦ -١١٥  ٢  اخلفبف

  اِءامل
الكواكب  
هكواكب  
أقاح  
ماسح  
حدتمي 

ابن خفاجة األندلسي  
  املُتنبي
  بشار

)ريحتالب(  
  ...)كُثَير عزة، و (
 )حممد بن وهيب(

  الكامل
  الطَّويل
  الطَّويل
  السريع
  الطَّويل
 الكامل

١  
١  
١  
١  
٢  
١ 

٧٣  
١١٠  
١٠٩، ٦٩  

١١١  
٩٨  
٧٦ 

دعصت )ريبون١٠١، ٧٠ ٢ زوء الكاملجم )الص 
دجربز )ريبون٦٩ ١ جمزوء الكامل )الص 
صاد  
روصت  
  الزنابريِ
  أَذْفَرِ
روض  
  نفسي
أتوقَّع  
راتع  
ابتداع  
  منطَلقَا
شتاقَهم  

  املُتنبي
  أبو متَّام
وميابن الر  

  الشهاب حممود 
  ـــ
  يدابن العم

ابن هاين األندلسي  
  ُّبياينّ النابغة الذ

)نوخيالقاضي الت(  
نوخيالقاضي الت  
  الصاحب بن عباد

  الوافر
  الكامل
  البسيط
  الكامل
  اخلفيف
  الكامل
  الطَّويل
  الطَّويل
  اخلفيف
  البسيط
  الكامل

١  
٢  
٢  
٢  
١  
٢  
٢  
١  
١  
٣  
٢  

١٠٥  
١٠١، ٧١، ٧٠  

٧٥  
١١١  
١٠٣  
٥٦  
٧٣  
١١٤  
١١٢  
١٠٥  
١٠٤  
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عـدد  البحـر القـائـل  القافيـة
 األبيـات

 الصفحـة

ثَقوم  
  أزرقِ
املليك  
 وصولُ

  )جعفر بن علْبة(
)قِّيأبو طالب الر(  

  ...أبو نواس، و 
 ـــ

  الطَّويل
  لالكام
  الوافر
 الكامل

١  
١  
٣  
٢ 

٦٠  
١٠٨  
١٠٦  
١٠٢ 

قاتلُه ٧٢ ٢ جمزوء الكامل ابن املُعتز 
  أغوالِ
  األسلِ
  كاللَّيايل
  املُتندمِ
  عدنانُ
  تعرفوين
األضغان 

  امرؤ القيس
  عبد املُطَّلب بن هاشم

  )دين الواطواطرشيد ال(
  )ابن شرف القَيرواينّ(

وميابن الر  
  )سحيم بن وثيل(
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  مسـرد املصـادر واملراجـع

 .القرآن الكرمي •
: ٢ط _ حممد أبو الفضل إبراهيم . تح_ سيوطي ال: اإلتقان يف علوم القرآن •

 ضيم١٩٧٧/ ه١٣٩٧طهران _ منشورات الر. 
دار املعارف  : ط_ سامي الكيايل   .  د :األدب العريب املُعاصر فـي سـورية     •

 .م١٩٦٨القاهرة _ 
 مطبعة :٤ ط_ حممد حميي الدين عبد احلميد . تح_  ابن قُتيبة    :أدب الكاتب  •

 . م١٩٦٣القاهرة _ السعادة 
_  دار املـسرية  : ٣ ط_ هلموت ريتـر    . تح_  اجلُرجاينّ   :أسرار البالغة  •
 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣ بريوت
تـح _ اجلُرجـاينّ  ركن الديـن    :اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة     •

 .م١٩٨٢القـاهرة _  دار ضـة مصـر :ط_ ني ـعبـد القادر حس. د
دار الفكر  : ١ط  _ مازن املُبارك   . تح د _ زائري   الطَّاهر اجل  :أشهر األمثال  •

 .م١٩٩٥بريوت _ دمشق، ودار الفكر املُعاصر _ 
عبد السالم حممد هارون    . تح_  عبد امللك بن قُريب األصمعي       :األصمعيات •

  .م١٩٧٩القاهرة _ دار املعارف : ٥ ط_ وأمحد شاكر 
عبـد  . تـح د _ ين  العصام األسفرايي:األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم    •

 .م٢٠٠١بريوت _ دار الكتب العلمية : ١احلميد هنداوي ، ط 
 .م١٩٨٩بريوت _ دار العلم للماليني : ٨ط _  الزركلي :األعالم •
•   أعالم األدب والفن:     مطبعة جملَّة صوت سورية     : ١ط  _  أدهم آل جندي _
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  . م١٩٥٤دمشق 
•       ابع عشر اهلجريد عبد اللَّطيف صـاحل     . د: أعالم دمشق يف القرن الرحمم

 .م١٩٨٧دمشق _ دار املالَّح، ودار حسان : ١ط _ الفرفور 
دار : ط_  زكي مجاهـد     :األعالم الشرقية يف املئة الرابعة عشر اهلجرية       •

 .م١٩٥٥_  م ١٩٥٠القاهرة _ الطِّباعة املصرية احلديثة 
•        حدثون من القرنني الثَّامن عشر والتنقوال زيادة  : اسع عشر أعالم عرب م

 .م١٩٩٤بريوت _ املطبعة األهلية  :ط_ 
دار : ط_  أمحد تيمـور باشـا       :أعالم الفكر اإلسالمي يف العصر احلديث      •

  .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٣القاهرة _ اآلفاق العربية 
حممد مجيل : أعيان دمشق يف القرن الثَّالث عشر ونصف القرن الرابع عشر •

 طِّيم١٩٩٤دمشق _ ر البشائر دا: ١ط _ الش. 
 . د ت_ بريوت _ مؤسسة مجال : ط_  األصفهاين :األغاين •
تصحيح حممد علي الببالوي    _  ادورد فنديك    :اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع     •

 . م١٨٩٦مصر _ الفجالة _ مطبعة اهلالل : ط_ 
حممد .  تح  _ الشريف املُرتضى    ):غُرر الفوائد ودرر القالئد   (أمايل املُرتضى    •

 .م١٩٨٨_ رة هالقا_ دار الفكر العريب : ط_ و الفضل إبراهيم ـأب
  _ حممد أبو الفضل إبـراهيم      . تح_ لقفْطي  ا :إنباه الرواة على أنباه النحاة     •

 .م١٩٨٦بريوت _ رة، ومؤسسة الكتب الثَّقافية هالقا_ الفكر العريب دار : ١ط 
شاكر هادي شكر   . تح_ املدينّ   ابن معصوم    :بديعأنوار الربيع يف أنواع ال     •

 .م١٩٦٩_  م ١٩٦٨النجف األشرف _ النعمان مطبعة : ١ط _ 
حممد عبـد املـنعم     . تح د _  اخلطيب القزويين    :اإليضاح يف علوم البالغة    •
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 .م١٩٨٥بريوت _ دار الكتاب اللُّبناينّ : ٦ط _ خفاجي 
دار : ط_  حاجي خليفـة     :نونإيضاح املكنون يف الذَّيل على كشف الظُّّ       •

  .م١٩٩٢/ ه١٤١٣بريوت _ الكتب العلمية 
•    ات يف األدب العريبعـامل الكتـب     : ١ط  _ علي أبو زيد    .  د :البديعي _
 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣بريوت 
ط _ حممد أبو الفضل إبـراهيم     . تح_  الزركشي   :البرهان يف علوم القرآن    •

 .م١٩٥٧اهرة الق_ دار إحياء الكتب العربية : ١
حممد أبو الفضل   . تح _  السيوطي :بغية الوعاة يف طبقات اللُّغويني والنحاة      •

 .د ت_ بريوت _ املكتبة العصرية : ط_ إبراهيم 
تاريخ اآلداب العربية يف القرن التاسع عشر والربع األول مـن القـرن              •
 .م١٩٩١بريوت _ دار املشرق : ٣ط _  لويـس شيخو :العشرين

•        ابع عشر اهلجريد مطيع احلــافظ   : تاريخ علماء دمشق يف القرن الرحمم
 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦دمشـق _ دار الفكـر : ١ط _ ونزار أباظة 

_ دار الفكر   : ١ط  _ علي شريي   . تح _  ابن عساكر  :تاريخ مدينة دمشق   •
 .م١٩٩٥/ ه١٤١٥دمشق 
دار : ١ط  _ تار حسـني زموط    عبد الس . تح د _  الطِّييب   :التبيان يف البيان   •
 .م١٩٩٦/ ه١٤١٦بريوت _ اجليل 
 الطَّاهر اجلزائري   :التبيان لبعض املباحث املُتعلِّقة بالقرآن على طريق اإلتقان        •

حلـب  _ مكتب املطبوعات اإلسـالمية     : ٤ط  _ دة  ـعـبد الفتاح أبو غ   . تح_ 
 .م٢٠٠٥
 ابن أيب اإلصبع    :ر وبيان إعجاز القرآن   حترير التحبري يف صناعة الشعر والنث      •
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  د شرف    . تح د _ املصرية       : ط_ حفين حممؤون اإلسـالميلس األعلى للـشا _
 .م١٩٩٥/ ه١٤١٦القاهرة 
  _ إحسان عباس وبكـر عبـاس       . تح د _  ابن محدون    :التذكرة احلمدونية  •

 .م١٩٩٦بريوت _ دار صادر : ١ط 
 _ يعبد اهللا اجلبور  . تح د _  العبيدي   :األشعار العربية التذكرة السعدية يف     •

 .م٢٠٠١بريوت _ دار الكتب العلمية : ١ط 
دار البشائر : ١ط _  الضامن   صاحل حامت. تح د _  اإلربلي   :التذكرة الفخرية  •

 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥ دمشق _
•      ١ط  _  أنــور اجلنـدي      :تراجم األعالم املُعاصرين يف العامل اإلسالمي :

 .م١٩٧٠القاهرة _ مكتبة األجنلو 
عـامل  : ١ط  _ عبد الرمحن عمرية    . تح د _  الشريف اجلُرجاينّ    :التعريفات •
 .م١٩٩٦بريوت _ الكتب 
دار الكتب العلمية : ط_ السيد صقر . تح_  ابن قُتيبة :تفسري غريب القرآن  •

 .م١٩٧٨/ ه١٣٩٨بريوت _ 
•    ة وآي       اجلامع ألحكام   (تفسري القُرطيبنن من السن ملا تضمالقرآن، واملُبي
_ بـريوت   _ دار الفكـر    : ط_  تصحيح أمحد عبد العليم الربدوينّ وصحبه        ):الفُرقان

 .ت.د
عبد احلميد هنداوي   . تح د  _  اخلطيب القزويين  :التلخيص يف علوم البالغة    •

 .م١٩٩٧بريوت _ دار الكتب العلمية : ١ط _ 
مكتبة اهلالل  : ١ ط_ قُصي احلسني   . تح د _  الثَّعاليب   :ضرةالتمثيل واملُحا  •

 .م٢٠٠٣ بريوت_ 
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 حممد سعيد   ):علماء الشام كما عرفتهم   (تنوير البصائر بسرية الشيخ طاهر       •
/ ه١٤٢٠دمـشق   _ دار القادري   : ١ط  _ حسن السماحي سويدان    . تح_ الباين  
  .م١٩٩٩
عبد الفتاح أبو غدة    . تح_ هر اجلزائري   الطَّا: توجيه النظر إىل أصول األثر     •

  .م١٩٩٥حلب _ مكتب املطبوعات اإلسالمية : ط_ 
حممد أبو الفضل إبراهيم    . تح_ الثَّعاليب  : مثار القلوب يف املُضاف واملنسوب     •

  .م١٩٨٥القاهرة _ دار املعارف : ط_ 
•  رمذيراجعته       : جامع التالم  : ١ط  _ إشراف صاحل بن عبد العزيز ومدار الس

   .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠الرياض _ 
_ املطبعـة اهلامشيـة     : ١ط  _  ظافر القامسي    :مجال الدين القامسي وعصره    •
 .م١٩٦٦دمشق 
نزار أباظة  .  د :مجال الدين القامسي أحد علماء اإلصالح احلديث يف الشام         •

 .م١٩٩٧/ ه١٤١٨دمشق _ دار القلم : ١ط _ 
: ٥ ط_ عبد السالم حممد هارون     . تح_ حزم   ابن   :مجهرة أنساب العرب   •

 .م١٩٨٢القاهرة _ دار املعارف 
دار إحياء  : ط_  أمحـد اهلامشي    :جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع        •

 راث العريبد ت_ بريوت _ الت . 
حـسن الـسماحي    . تـح _  الطَّاهر اجلزائري    :اجلوهرة يف قواعد العقائد    •

 .م٢٠٠٠دمشق _ ار القلم د: ط_ سويدان 
العربيـة   نقله إىل _  رشيد الدين الوطواط     :حدائق السحر يف دقائق الشعر     •

مطبعة جلنة التأليف والترمجة    : ١ط  _ إبراهيم أمني الشواريب    . ن أصله الفارسي د   ـع
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  .م١٩٤٥القاهرة _ والنشر 
املطبعة اللِّبطوغرافية  : ط_ طاهر اجلزائري   : حديقة األذهان يف حقيقة البيان     •

 .م١٨٨١/ ه١٢٩٨دمشق _ 
مطابع ألف باء األديب    : ١ط  _ إسكندر لوقا   .  د :احلركة األدبية يف دمشق    •

 .م١٩٧٦دمشق _ 
عبد اهللا .  د:حركات العامة الدمشقية يف القرنني الثَّامن عشر والتاسع عشر •

 .م١٩٨٥بريوت _ دار ابن خلدون : ١ط _ حنا 
وضـع  _ العبدلكاينّ الزوزينّ    :سة الظُّرفاء من أشعار املُحدثني والقُدماء     محا •

 .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٢بريوت _ دار الكتب العلمية : ١ط _ حواشيه خليل املنصور 
 ):مختصر كتاب صفوة األدب ونخبة ديـوان العـرب       (احلماسة املغربية    •

دمـشق، ودار   _ دار الفكر   : ١ط  _ الداية  حممد رضوان   . تح د _ أبو العباس التاديلّ    
  .م١٩٩١بريوت _ الفكر املُعاصر 

_ وزارة التربية : ط_ فيليب دي طَرازي : خزائن الكتب العربية يف اخلافقني •
 .م١٩٥٦لبنان 

_ كوكب دياب   . تح د _ ابن حجةَ احلَموي     :خزانة األدب وغاية األرب    •
 .م٢٠٠١/ ه١٤٢١بريوت _ دار صادر : ١ط 

_ نبيل طريفي   . تح د _  البغدادي   :خزانة األدب ولُب لُباب لسان العرب      •
 .م١٩٩٨بريوت _ دار الكتب العلمية : ١ط 

_ دار صـادر    : ط _  املُحبي :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر       •
 .دت_ بريوت 
_ وصـحبه    ي نقلها إىل العربية حممد ثابت الفند      :دائرة املعارف اإلسالمية   •
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 .م١٩٥٧_  م ١٩٣٣مصر : ط
•     اص يف أوهام اخلواصة الغورد:   ار بكُّور   . تح_  احلريريدار : ١ط  _ بش

 .م٢٠٠٢دمشق _ الثَّقافة والتراث 
  _ فايز الدايـة    . حممد رضوان الداية ود   . تح د _  اجلُرجاينّ   :دالئل اإلعجاز  •
 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣دمشق _ دار قُتيبة : ١ ط

_ دار املعارف   : ٤ط  _ حممد أبو الفضل إبراهيم     . تح: ديوان امرئ القيس   •
 .م١٩٨٤القاهرة 
•  حتريرييفّ    .  تح :ديوان البالقاهرة _ دار املعارف   : ٣ ط_ حسن كامل الص
 .م١٩٧٧
•      ربيزيام    .  تح د  :ديوان أيب متَّام بشرح اخلطيب التد عبده عز٥ط  _ حمم :

 .م١٩٨٧القاهرة _ دار املعارف 
 .د ت_ بريوت _ دار صادر : ط _ديوان ابن خفاجة  •
•   وميار   . تح د : ديوان ابن الرـة       :١ط  _ حسني نصة العاماهليئـة املـصري

 .م١٩٩٤_  م ١٩٧٨القاهرة _ للكتاب 
مكتبـة  : ١ط  _ حسن ذكرى حسن    .  تح د  :ديوان ابن شرف القَيرواينّ    •
ة الكُلِّيم١٩٧٧القاهرة _ ات األزهري. 

•    ويلّ    :ديوان شعر ابن املُعتزتح د _  صنعة الص .    ائيامر١ ط_ يونس الـس :
 .م١٩٩٧/ ه١٤١٧بريوت _ عامل الكتب 

: ٢ ط_ ن آل ياسـني     ـحممد حس .  تح د  :ديـوان الصاحب بن عباد      •
 .م١٩٧٤بريوت _ بغداد، ودار القلم _ بريوت _ مكتبة النهضة 

• ريوبناس .  تح د:ديوان الصم١٩٩٨بريوت _دار صادر : ١ط _ إحسان عب. 
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•      ريكْبي بشرح العيوان   (ديوان املُتنببيان يف شرح الدـصطفى  .  تح ):التم
 .ت د_ بريوت _ دار املعرفة : ط_ السقَّا وصحبه 

•      لُسيابالن قائق   (ديوان عبد الغيندمشق  :ط _) ديوان احلقائق وجمموع الر 
 . ت د_ 

_ جممع اللُّغة العربيـة     : ١ط  _ جورج قنازع   . تح د  _عسكري  ديوان ال  •
 .م١٩٧٩/ ه١٤٠٠دمشق 
/ ه١٣٩١بريوت  _ دار الثَّقافة   : ط_ إحسان عباس   . تح د : ديوان كُثَير عزةَ   •
 .م١٩٧١
دار الكتـب   : ١ط  _ أمحد حسن بـسج     . تح_ العسكري  : ديوان املعاين  •
 .م١٩٩٤/ ه١٤١٤بريوت _ العلمية 
_ دار املعـارف  : ط_ حممد أبو الفضل إبراهيم     .  تح :ن النابغة الذُّبياينّ  ديوا •

 .م١٩٧٧القاهرة 
بريوت _ دار اجليل   : ١ط  _ سليم خليل قهوجي    .  تح د  :ديوان أيب نواس   •
  وتـح . م١٩٨٧بـريوت   _ دار الكتاب اللًُّبناينّ    : ط_ إيليا احلاوي   . وتح. م٢٠٠٣

 .م١٩٩٨بريوت _ األرقم دار : ١ط _ عمر الطَّباع .  د
•  ت د_ بريوت _ دار صادر : ط_ ديوان ابن هاين األندلسي.  
•    اإلسالمي راث العريبمحن     : ذخائر التار عبد الرجامعـة  : ١ط  _ عبد اجلب
  .م١٩٨٣_  م ١٩٨١البصرة 
جـدة ، ودار   _ دار املنـارة   : ٩ط  _  علي الطَّنطاوي    :رجال من التاريخ   •

 .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧وت بري_ ابن حزم 
حممد زغلول سالم وحممد خلـف اهللا       . تح د _  اجلُرجاينّ   :الرسالة الشافية  •
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 .م١٩٩١القاهرة _ دار املعارف : ط_ أمحد 
_ عبد العزيز رباح وأمحد يوسف الدقَّاق       . تح_  النووي   :رياض الصاحلني  •

 .م١٩٩١دمشق _ ليقظة العربية الرياض، ودار الفيحاء، ودار ا_ دار السالم : ١٣ط 
صـالح الـدين   . تـح د _  احلُصري القَيرواينّ :زهر اآلداب ومثر األلباب   •

 ارية : ١ط _ اهلوم٢٠٠١بريوت _ املكتبة العصري. 
 .م١٩٥٤بريوت _ دار العلم للماليني : ١ط _  قـدري قلعجي :السابقون •
مكتبـة  : ١ ط_  ابن معصوم    :سالفة العصر يف حماسن الشعراء بكلّ مصر       •

 . ه١٣٢٤القاهرة _ اخلاجني 
•  ارمينن الددمشق _ دار املصطفى   : ١ط  _ مصطفى ديب البغا    .  تح د  :س
 .م٢٠٠٧/ ه١٤٢٨
دمـشق  _ الرياض، ودار الفيحـاء     _ دار السالم   : ١ط  _ سنن ابن ماجة     •
 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١
دار السالم  : ١ط  _ ته   إشراف صاحل بن عبد العزيز ومراجع      :سنن أيب داود   •

  .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠الرياض _ 
_ حممود األرناؤوط . تح_  ابن العماد :شذرات الذَّهب يف أخبار من ذهب •

 .م١٩٩٥_  م ١٩٨٦دمشق _ دار ابن كثري : ١ط 
. تـح _  العصام األسفراييين    :شـرح الرسالة السمرقندية يف االستعارات     •

 .م٢٠٠٦دمشق _ لتقوى دار ا: ١ط _ عدنان عمر اخلطيب 
: ١ط  _ شعيب األرنـاؤوط    . تح_  الطَّحاوي   :شـرح مشكل اآلثـار     •

 .م١٩٩٤/ ه١٤٠٥بريوت _ مؤسسة الرسالة 
جممع اللُّغـة   : ٢ ط_ مطاع الطَّرابيشي   .  تح د  :شعر عمرو بن معديكَرِب    •
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 .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥دمشق _ العربية 
•       رييميب احلهد بن وون (شعر حمماسيتح د  ):شعراء عب  .  ائيامريونس الس

  .م١٩٩٠ بريوت_ ، ومكتبة النهضة العربية عامل الكتب: ٢ط _ 
_ دار املعـارف    : ٢ ط_ أمحد شاكر   . تح_  ابن قُتيبة    :الشعر والشعراء  •

 .م١٩٦٦القاهرة 
دار : ط_ زاده   طاشـكُربي    :الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية      •

 م١٩٧٥/ ه١٣٩٥بريوت _ الكتاب العريب. 
 حازم زكريـا    :الشيخ طاهر اجلزائري رائد التجديد الديين يف بالد الشام         •

  .م٢٠٠١دمشق _ دار القلم : ١ط _ حميي الدين 
عـدنان  .  د :الشيخ طاهر اجلزائري رائد النهضة العلمية يف بالد الـشام          •

 .م١٩٧١القاهرة _ معهد البحوث والدراسات العربية : ط_ اخلطيب 
عبد الغفور أمحـد    . تح_ اجلوهري  : تاج اللُّغة وصحاح العربية    :الصحاح •
 .م١٩٨٤بريوت _ دار العلم للماليني : ٣ط _ عطَّار 
•    خاريالم   : ٢ط  _ صحيح البياض، ودار الفيحاء    _ دار السدمـشق  _ الر
  .م١٩٩٩/ ه١٤١٩
  _دمـشق _ الرياض، ودار الفيحاء    _ دار السالم   : ٢ط  _ ح مسلم   صحي •
 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١
دار : ٤ط  _ عبد الستار أمحـد فـراج       .تح_ ابن املُعتز   : طبقات الشعراء  •

 .م١٩٨٤القاهرة _ املعارف 
: ٢ط  _ حممود شاكر   . تح_ ابن سالَّم اجلُمحي    : طبقات فحول الشعراء   •

 .م١٩٧٤ القاهرة _مطبعة املدينّ 



- ١٣٧ -  

حيىي بـن محـزة     : الطِّراز املُتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز       •
 تح د_ العلوي . ة : ١ط _ عبد احلميد هنداويم٢٠٠٢بريوت _ املكتبة العصري. 
دمـشق  _ دار البـشائر    : ١ط  _  عبد الغين العطـري      :عبقريات وأعالم  •
 .م١٩٩٦/ ه١٤١٧
عبد احلميـد   . تح د _  السبكي   :تلخيص املفتاح عروس األفراح يف شرح      •

 ة : ١ط _ هنداويم٢٠٠٣بريوت _ املكتبة العصري.  
_  املُلَّوي   ):الشرح الكبري (عقد الدرر البهية يف شرح الرسالة السمرقندية         •
 .م٢٠٠٦دمشق _ دار التقوى : ١ط _ عدنان عمر اخلطيب . تح

دار الكتـاب   : ط_ أمحد أمني وصحبه    . تح_ ه   ابن عبد رب   :العقد الفريد  •
 م١٩٩٠بريوت _ العريب. 
حممد . تح د _  ابن رشيق القَيرواينّ     :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده      •
 .م١٩٩٤دمشق _ دار الكاتب العريب : ٢ط _ قرقزان 
: ٣ ط_ سـالم   حممد زغلـول    . تح د _  ابن طباطبا العلوي     :عيار الشعر  •

 .م١٩٧٧االسكندرية _ شأة املعارف من
 تـح_  ابن ظافـر األزدي     :غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهـات     •

القـاهرة  _ دار املعارف   : ط_ مصطفى الصاوي اجلويين    . دحممد زغلوم سالم و   . د
   .م١٩٨٣
 أبو حممد علي البجاوي وحممد. تح_  الزمخشري :الفائق يف غريب احلديث •

 .م١٩٩٣بريوت _ دار الفكر : ط_ الفضل إبراهيم 
_ دار احلقيقـة    : ١ط  _ منري موسى   . د: الفكر العريب يف العصر احلديث     •
  .م١٩٧٣بريوت 
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_  م   ١٩٤٨القاهرة  _ دار الكتب املصرية    : ط _فهرس اخلزانة التيمورية     •
  .م١٩٥٠
ح اخليمي وحممد مطيع  صال:الفهرس العام ملخطوطات دار الكتب الظَّاهرية •
 .م١٩٨٧دمشق _ جممع اللًُّغة العربية : ط_ احلافظ 
مطبعـة دار    :١ط   _فهرس الكتب العربية املوجودة بدار الكتب املصرية         •

 .م١٩٢٦/ ه١٣٤٥القاهرة _ الكتب املصرية 
 _ م   ١٩٤٥/ ه١٣٦٤فهرس الكتب املوجودة باملكتبة األزهرية إىل سنة         •
 .م١٩٤٩_  م ١٩٤٥القاهرة _ ألزهر مطبعة ا: ط

_ خالد الريان   ): التاريخ وملحقاته (فهرس خمطوطات دار الكتب الظَّاهرية       •
 أمسـاء   ):البالغـة : علوم اللَُّغة العربية  (و. م١٩٧٣دمشق  _ جممع اللُّغة العربية    : ط

 حممد  رياض عـبد احلميد مراد وياسني    : )األدب(و. م١٩٧٣امع  : ط_ احلمصي  
 .م١٩٨٣_  م ١٩٨٢امع : ط_ السواس 
_ إحسان عباس   . تح د _ ابن شاكر الكُتيب    : فوات الوفيات والذَّيل عليها    •
 .م١٩٧٤_  م ١٩٧٣بريوت _ دار صادر : ط

مكتبة اخلاجني  : ٢ ط_ رمضان عبد التواب    . تح د _  ثعلب   :قواعد الشعر  •
 .م١٩٩٥القاهرة _ 

بـريوت  _ مؤسسة الرسالة   : ٢ط  _ الدايل  حممد  . تح د _ د   املُرب :الكامل •
 .م١٩٩٣
بني عامي  ) مصر(الكتب العربية اليت نشرت يف اجلمهورية العربية املُتحدة          •
القـاهرة  _ اجلامعـة األمريكيـة    : ط_ عـايدة نصيـر   :  م ١٩٤٠_  م   ١٩٢٦
 .م١٩٦٩
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_ علي دحـروج    . تح د _ وي  هان الت :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم    •
. نقل النص الفارسي إىل العربيـة د      . (م١٩٩٦بريوت  _ مكتبة لبنان ناشرون    : ١ط  

رفيـق  . جورج زينايت، وقدم للكتـاب د     . املُصطلحات د عبد اهللا اخلالدي، وترجم     
 ).العجم
: الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويـل           •

  خمشريض      . تح_ الزـد معـومكتبـة  : ١ط _ عادل أمحد عبد املوجود وعلي حمم
  .م١٩٩٨/ ه١٤١٨الرياض _ العبيكان 

مكتبة امللك فهد الوطنية    : ط_ فراج عطا سامل    .  د :كشاف معجم املُؤلِّفني   •
 . م١٩٩٩/ ه١٤١٩الرياض _ 

دار : ط_  حـاجي خليفـة      :كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون      •
  . م١٩٩٢/ ه١٤١٣بريوت _ الكتب العلمية 

/ ه١٤٠٤دمـشق   _ دار الفكر   : ٢ط  _  حممد كرد علي     :كنوز األجداد  •
 .م١٩٨٤
 .ت د_ بريوت _ دار صادر : ط_  ابن منظور :لسان العرب •
أمحد احلـويف  . تح د _  ابن األثري    :املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر      •
 .ت د_ القاهرة _ دار ضة مصر : ط_ بدوي طبانة . ود

تح _  الراغب األصفهاينّ    :محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء     •
 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥بريوت _ دار صادر : ١ط _ رياض عبد احلميد مراد . د

مؤسـسة  : ١ط  _  شفيق جـربي     :محـاضرات عـن حممد كرد علي     •
 .م١٩٨٩/ ه١٤٠٩بريوت _ الرسالة 
حممد . تح_ شـرح التجييب الربقي    _  اخلالديان   :ملُختار من شـعر بشار   ا •
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 ين العلويد ت_ بريوت _ دار صادر : ط_ بدر الد .  
: ١ط  _ عبد احلميد هنداوي    . تح د _  التفتازاينّ   :مختصر شرح التلخيص   •

 .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٣بريوت _ املكتبة العصرية 
بـريوت  _ دمشق  _ مطابع دار احلياة    : ط _ ديمذكَّرات فخري البارو   •
  .م١٩٥١
  .م١٩٤٨دمشق _ مطبعة الترقِّي : ط _ مذكَّرات حممد كرد علي •
_ دار الكتب العلميـة     : ٢ط  _  الزمخشري   :املستقصى يف أمثال العرب    •
 .م١٩٨٧/ ه١٤٠٨بريوت 
_ أهل القلـم    مجعية  : ط_ يوسف أسعد داغر    . د: مصادر الدراسة األدبية   •
 .م١٩٥٥لبنان 

عمر موسى باشـا  . تح د_  ابن نباتةَ املصري :مطلع الفوائد وجممع الفرائد   •
 .م١٩٧٢دمشق _ جممع اللُّغة العربية : ط_ 

عبد احلميد هنداوي . تح د_  التفتازاينّ :املُطَول شرح تلخيص مفتاح العلوم •
 . م٢٠٠١بريوت _ دار الكتب العلمية : ١ط _ 

علَّق عليه، وأشرف على طبعه حممد املصري       _  حممد كرد علي     :املُعاصرون •
  .م١٩٩٣بريوت _ دار صادر : ٢ط _ 

_ مطابع ألف باء األديب     : ط_  أمحد قُدامة    :معامل وأعالم يف بالد العرب     •
 .م١٩٦٥/ ه١٣٨٥دمشق 
: ١ط  _ بد اجلليل عبده شليب     ـع. تح د _  الزجاج   :معاين القُرآن وإعرابه   •

 .م٢٠٠٥/ ه١٤٢٦القاهرة _ دار احلديث 
حممد . تح_  عبد الرحيم العباسي     :معاهد التنصيص على شواهد التلخيص     •
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 .د ت_ بريوت _ عامل الكتب : ط_ حميي الدين عبد احلميد 
حممـد مكِّـي    : تح_  صالح الدين الزعبالوي     :معجم أخطـاء الكُتاب     •

/ ه١٤٢٧ قـدمـش _ ة والتـراث    ـدار الثَّقاف : ١ط  _ اب  روان البو ـاحلسين وم 
 .م٢٠٠٦
: ١ط_  ياقوت احلَموي    ):إرشاد األريب إىل معرفة األديب    (معجم األدباء    •

 .م١٩٩٣_  م ١٩٩١بريوت _ دار الكتب العلمية 
 عـادل   :معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حتى العـصر احلاضـر           •

 .م١٩٨٠بريوت _ ض الثَّقافية مؤسسة نويه: ٢نويهض، ط 
دار : ١ط  _  منري البعلبكّي، وإعداد رمزي البعلبكّـي        :معجم أعالم املورد   •

 .م١٩٩٢بريوت _ العلم للماليني 
مكتبة النوري  : ط_ عبد الستار أمحد فراج     . تح_  املَرزباينّ   :معجم الشعراء  •

 .ت د_ دمشق _ 
صالح الدين  .  د : وآثارهم املخطوطة واملطبوعة   معجم املُؤرخني الدمشقيني   •
  .م١٩٧٨بريوت _ دار الكتاب اجلديد : ١ط _ املُنجد 
بـريوت  _ مؤسسة الرسـالة    : ١ط  _  عمر رضا كحالة     :معجم املُؤلِّفني  •
 .م١٩٩٣/ ه١٤١٤
دار : ١ط  _ عبد القادر عياش    : معجم املُؤلِّفني السوريني يف القرن العشرين      •

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥دمشق _ فكر ال
معجم املُؤلِّفني املُعاصرين يف آثارهم املخطوطة واملفقودة، وما طُبع منها، أو      •

_ مكتبة امللك فهد الوطنية     : ١ط  _  حممد خيـر رمضان يوسف      :حقِّق بعد وفياهتم  
 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥الرياض 
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 :واجلغرافية والرحالت معجم مصنفي الكتب العربية يف التاريخ والتراجم         •
 .م١٩٨٦_ بيـروت _ مؤسسة الرسـالة : ١ط _ عمر رضا كحالة 

دار صادر  : ط_  يوسف إليان سركيس     :معجم املطبوعات العربية واملُعربة    •
 .د ت_ بريوت _ 

_  عـادل نويهض :معجم املُفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر احلاضر •
 .م١٩٨٤_  م ١٩٨٣بريوت _ قافية مؤسسة نويهض الثَّ: ١ط 

_ مكتبـة النـوري     : ط_ علي النجدي ناصف وصحبه      :املعجم الوسيط  •
 ).صورة عن الطَّبعة الثَّالثة الصادرة عن جممع اللُّغة العربية بالقاهرة. (د ت_ دمشق 
دار الكتب  : ١ط  _ عبد احلميد هنداوي    . تح د _  السكَّاكي   :مفتاح العلوم  •
  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠بريوت _ لمية الع

دار : ١ط  _  حممد أديب آل تقي الدين احلـصين         :منتخبات التواريخ لدمشق  
 .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩بريوت _ اآلفاق اجلديدة 

بـريوت  _ دار املـشرق    : ٣٦ط  _ املعلوف  : املُنجد فـي اللُّغة واألعالم    •
  .م١٩٩٧
شري اإلبراهيمي، محـب    أمحد شوقي، حممد الب    :مـن اخلالدين بأقالمهم   •

دمـشق  _ دار القـادري    : ١ط  _ حسن السماحي سويدان    . تح _ الدين اخلطيب 
 .م١٩٩٨/ ه١٤١٨
عالل الغازي  . تح_ السجِلْماسي  : املَنزِع البديع يف جتنيس أساليب البديع      •

 .م١٩٨٠/ ه١٤٠١الرباط _ مكتبة املعارف : ١ط _ 
•      سلم بن احلجاجاملنهاج شرح صحيح م:   ويوخليل شيحـا   . تح_  الن _
  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١بريوت _ دار املعرفة : ٧ط
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دار : ط_  سليمان سليم البواب     :موسوعة أعالم سورية يف القرن العشرين      •
 .م٢٠٠٠_  م ١٩٩٩بريوت _ دمشق _ املنارة 
رئاسـة اجلمهورية _ هيئة املوسـوعة العربية  : ١ط  _ املوسـوعة العربية •
  .م٢٠٠٣ربية السورية الع

دار الشعب،  : ١ط  _  إشراف حممد شفيق غربال      :املوسوعة العربية املُيسرة   •
 .م١٩٦٥القاهرة _ ومؤسسة فرانكلني 

 :املُوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الـشعر             •
 .م١٩٦٥القاهرة _  الفكر العريب دار: ط_ علي حممد البجاوي . تح_ املَرزباينّ 
عقد اجلوهر يف   : نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر، وبذيله         •

دار : ١ط  _ يوسـف املرعـشلي     . د: علماء الربع األول من القرن اخلامس عشر      
 .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧بريوت _ املعرفة 
حممـد  . تـح _ بردي   تغري   ابن :النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة      •

 .م١٩٩٢/ ه١٤١٣بريوت_ دار الكتب العلمية : ١ط _ حسني مشس الدين 
ى عارف  . تح د _ العلوي  ابن الفضل    :نضرةُ اإلغريض يف نصرة القريض     •
  .م١٩٩٥بريوت _ دار صادر : ٢ط _ احلسن 
ار الرائـد   د: ط_  حممد عبد اجلواد القايـاينّ       :نفحة البشام يف رحلة الشام     •
 م١٩٨١/ ه١٤٠١بريوت _ العريب. 
_ عبد الفتاح حممد احللو     . تح_  املُحبي   :نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة     •

 .م١٩٦٩/ ه١٣٨٩القاهرة _ مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه : ١ط 
 نسخة مصورة عن طبعـة دار     : ط_  النويري:   اية األرب يف فنون األدب     •

  .د ت_ القاهرة _ الكتب املصرية 
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نصر اهللا حاجي   .تح د _  فخر الدين الرازي:     اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز     •
 . م٢٠٠٤بريوت _ دار صادر : ١ط _ مفيت أوغلي 

حممود الطَّناحي والطَّاهر   . تح_  ابن األثري    :النهاية يف غريب احلديث واألثر     •
 .م١٩٩٧بريوت _ دار الفكر : ١ط _ الزاوي 
_  البغدادي :هدية العارفني أمساء املؤلِّفني وآثار املُصنفني من كشف الظُّنون  •
 .م١٩٩٢/ ه١٤١٣بريوت _ دار الكتب العلمية : ط

حممد أبو الفضل إبـراهيم     . تح_  اجلُرجاينّ   :الوساطة بني املُتنبي وخصومه    •
 د البجاويت د_ وت بري_ دار القلم : ط_ وعلي حمم. 

_ إحسان عباس   . تح د _  ابن خلِّكان    :وفَيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     •
  .م١٩٩٤بريوت _ دار صادر : ط

: ١ط  _ حممد قميحة   . تح د _ الثَّعاليب  : يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر      •
  .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣بريوت _ دار الكتب العلمية 

  اـالَّت

 .م١٩٩٠/ ٤: ج/ ٦٥: مج_ غة العربية بدمشق جملَّة جممع اللُّ •
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  مسـرد املوضـوعـات

 الصفحة  
 ٦ -٥ ............................................مقدمة 

٣٦ -٧ .....................حياته وآثاره : الطَّاهر اجلزائري 
 ٢٣ -٨ .......................................حياته _ أ 

 ٣٦ -٢٣ .....................................اره آث_ ب 
 ٣٣ -٢٤ ................................آثاره املُؤلَّفة  _ ١
 ٣٦ -٣٣ ..................................اآلثار املُحقَّقة  _ ٢

 ٤٢ -٣٧ ) ....الدراسة، والتحقيق(حديقة األذهان يف حقيقة البيان 
 ٣٨ -٣٧ ..........................................ة الدراس_ أ 

 ٤٢ -٣٩ ............................منهج التحقيق _ ب 
 ٤٦ -٤٣ ......................................مناذج من املطبوع 

 ٧٨ -٤٨ ) .................املنت(حديقة األذهان يف حقيقة البيان 
 ٤٩ -٤٨ م اللَّفظ املوضوع حبسب ما يستعمل فيه يف أقسا: املُقدمة
 ٤٩....................................................تنبيه 

 ٦٨ -٤٩ ........................يف ااز وأقسامه : الباب األول
جـدول تقسيم اللَّفظ املوضوع املُستعمل علـى مـذهب         

 .........................مجهور علماء البيان 
٦٣ -٥٨ 

 ٦٥ -٦٤...........................تقسيم آخر للمجاز واالستعارة 
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 الصفحة  
كَّاكي٦٨ -٦٦ ....جدول تقسيم االستعارة على مذهب العالَّمة الس 

 ٧٦ -٦٨ .................................يف التشبيه : الباب الثَّاين
 ٧١ -٦٨ ..........ه واملُشبه به املُشب: يف الطَّرفني: املبحث األول
 ٧٣ -٧١ ...........................يف وجه الشبه : املبحث الثَّاين
 ٧٤ -٧٣ ..........................يف أداة التشبيه : املبحث الثَّالث
 ٧٦ -٧٤ .........................يف الغرض منه : املبحث الرابع

 ٧٨ -٧٦ ......................................ية يف الكنا: اخلامتة
 ١١٨ -٨١ ) ...احلواشي(فرائد الطَّاهر احلسان على حديقة األذهان 

 ١٠١ -٨١ ........................يف ااز وأقسامه : الباب األول
 ٨٥ -٨١ ..............................................فائدة 
 ٨٥ .............................................فائدة 
 ٨٧ -٨٥ .............................................فائدة 
 ٨٩ -٨٧ .............................................فائدة 
 ٩١ -٨٩ ............................................فائدة 
 ٩١....................................................تنبيه 

 ٩٦ -٩١..............................................فوائد مهمة 
 ٩٩ -٩٦..............................................فوائد مهمة 

 ١٠١ -٩٩....................................................تنبيه 
 ١١٧ -١٠٢ .................................شبيه يف الت: الباب الثَّاين
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 الصفحة  
 ١١١ -١٠٣ .............................يف الطَّرفني : املبحث األول
 ١١٥ -١١٢ ...........................يف وجه الشبه : املبحث الثَّاين
 ١١٦ -١١٥ ..........................يف أداة التشبيه : املبحث الثَّالث
 ١١٧ -١١٦ .........................يف الغرض منه : املبحث الرابع

 ١١٨ -١١٧ ......................................يف الكناية : اخلامتة
 ١٤٤ -١٢٠ .......................................املسارد التحليلية 

 ١٢١ -١٢٠............................................مسرد اآليات 
 ١٢١.........................................مسرد األحاديث 

 ١٢٢ -١٢١...........................................مسرد األعالم 
 ١٢٤ -١٢٣ ..........................................مسرد األشعار 

 ١٤٢ -١٢٥ ...............................مسرد املصادر واملراجع 
 ١٤٥ -١٤٣ .....................................مسرد املوضوعات 
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  مـن آثـار املُحقِّـق

معهـد  : ١ودراسـة وحتقيـق، ط      ،  )ه١٤٧: ت(شعر أيب نخيلةَ احلماينّ      •
املنظَّمـة  _ حاز هذا الكتاب جائزة املعهد      . (م٢٠٠١القاهرة  _ املخطوطات العربية   

 ). م١٩٩٩دورة _ ية للتربية والثَّقافة والعلوم العرب
، دراسة  )ه٢٤٥: ت(ن حبيب البغدادي    ـأليب جعفر حممد ب   خلْق اإلنسان،    •

 .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣دمشق _ دار الفارايب : ٢وحتقيق، ط 
: ت(أليب الربكات الغزي العامري الدمشقي      جزء يف تسمية أعضاء اإلنسان،       •
 .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣دمشق _ دار الفارايب : ١قيق، ط  دراسة وحت،)ه٩٨٤
، دراسة  )ه٨٨٨بعد  : ت(للسمرقندي  الرسالة السمرقندية يف االستعارات،      •

 .م٢٠٠٥/ ه١٤٢٥دمشق _ دار العصماء : ١وحتقيق، ط 
_ دار التقوى   : ١، شرح وحتقيق، ط     )ه٦٥٠: ت(للصغاينّ  كتاب العروض،    •

 .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٨دمشق 
تصر عقْد الدرر البهية يف شرح الرسالة السمرقندية املعروف بالـشرح           مخ •

، دراسة وحتقيق، طُبـع هـذا       )ه١١٨١: ت(أليب العباس املُلَّوي املُجريي     الصغري،  
 .الكتاب مع الرسالة السمرقندية

سـفراييين  األ نـلعصام الدي ي االستعارات،   ـشرح الرسالة السمرقندية ف    •
 .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٦ دمشق _دار التقوى : ١دراسة وحتقيق، ط، )ه٩٤٥: ت(

عقْد الدرر البهية يف شرح الرسالة السمرقندية املعـروف بالـشرح            •
، دراسة وحتقيق، طُبع هذا     )ه١١٨١: ت(أليب العباس املُلَّوي املُجريي     الكبري،  

الكتاب مع شرح العصام األسفراييين. 




