
 





 



 الباب الثامن

 االيجاز واالطناب والمساواة

اى من  اممن    (قال السكااى  امكا االيجكاز واالطنكاب نهاا نمكا  سكب  ن)
النسبية التي يك ن تعلقها بالقياس الى تعقل شي آخر فان المن ز  اممنا يكن ن 

م ز ا بالنسبة الى كالم ازيد منه وكذا المطنب امما يك ن مطنبا بالنسبة الى 
اى م  (ال يت سككا الاككيه ن نككا اال لتككاق التتع كك  والت  كك ن)هنن  امقننه منننه  مننا

يمك  التنصيه على ان هذا المقدا  م  الكالم ايجناز وللنا اانناذ ال  ذ 

 كالم م ز  يك ن مطنبا بالنسبة الى كالم آخر وبالعكس.
اى وام بالبناء على امنر يعرفنه اهنل العنر   (والبناء عه  اما عان )

الذي  ليس ا فى مرتبة البالغة وم فنى غاينة الاهاهنة  (رف االوساطوها مت ا)

عند المعامالت والمحاو ات  (اى ىيمنم ن  مجاى عاننم ن  تأدية الم ا  )
لعندم  عاينة  (نك  لكاب البي كة)م  اموساا  (ال يتمد)اى هذا الكالم  (وها)

معننى ايضنا مننهال من غرمنهال تة ينة النل ال (وال يكمه)مقتضنيات امون ا  

 بدممت ومعية والااظ كيف كامت ومجر  تةليف يخرزها ع  وكال النعيق.
نااليجاز اداء المعصاد لاقل من عبارة المت كارف واالطنكاب ادا ب لكاىثا )

 (االختصار لاا ه  سب ا ياجع ن ه تارة ال  ما سب )اى السكاكى  (مننا ثم قال

اخككاى الكك  ىككا  ) يرزننت تنا ت و()اى النى كنن ن عبننا ت المتعنا   اك ننر منننه 

 اى م  الكالم الذى لكره المتكلال. (المعاه خه عا لالسط مما ذىا
وتنن هال بعضننهال ان المننرا  بمننا لكننر متعننا   اموسنناا وهنن  غلنن  م 

يخاى على م  له قلب او القى السمت وه  شهيد يعنى كما ان الكالم ي لف 

 باميجاز لك مه اقل م 
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يقتضنيه المقنام بحسنب الرناهر   المتعا   كذلا ي لف به لك مه اقنل ممنا 

وامما قلنا بحسب الراهر ممه ل  كان اقل مما يقتضيه المقام ظناهرا وتحقيقنا 
ن ِّككو )لنال يكنن  فنى شننىء منن  البالغنة م الننه ق لنه تعننالى  ككم  مِّ ُظ ِّ إِّ  ِّككو َوَهكَن الظ َ َرب 

ُ  َشك ظبا   ْظ تَ ََل الكاأ ى   من  امينة فامنه اانناذ بالنسنبة النى المتعنا   اعنن (َواشظ

ق لنا يا  ذ شخت وايجاز بالنسبة الى مقتضى المقام ظاهرا ممه مقنام بينان 
امقننراا الاننباذ والمننام الماننيب فينبسننى ان يبسنن  فيننه الكننالم غايننة البسنن  

 فاميجاز معنيان بينهما عم م م  وزه.

ال  (ون ه  ُا ال  ىا  الش ء اماا  سب ا ال يعتض  ت سا تتع   م نكاب)
اممن   النسنبية وتعنرب  بتعريانات تلينق بهنا كنامب ت  ك يرا منا تحقنق معنامى

 وامخ ت وغيرهما.

والج اذ امه لال ير  تعسر بيان معناهما من ما لكر بينان لمعناهمنا بنل 
ثكم البنكاء )ا ا  تعسر التحقيق والتعيي  فى ان هذا القد  ايجاز وللا ااناذ 

ء باقننل منن  بننان يقننا  اميجنناز هنن  ام ا (عهكك  المت ككارف والبسككط الما ككاف

رد  الك  )المتعا   او ممنا يلينق بالمقنام من  كنالم ابسن  من  الكنالم المنذك   

ال م تعر  كمية متعا   اموساا وكيايتها مختال  ابقاتهال وم  (الجنالة

يعر  ان كنل مقنام اى مقندا  يقتضنى من  البسن  وتنى يقناس علينه ويرزنت 

 اليه.
الننذي  م يقنند ون فننى والجنن اذ ان املانناظ ق الننب المعننامى واموسنناا 

تة ية المعامى على اختال  العبا ات والتصر  فى لطائف امعتبا ات لهنال 

وند معلن م من  الكننالم يجنرى فيمنا بيننهال فننى المحناو ات والمعنامالت وهننذا 
 معل م للبلساء وغيرهال فالبناء على المتعا   وامح بالنسبة اليهما زميعا.

معلنن م للبلسناء العننا في   وامنا البنناء علننى البسن  الم لنن   فاممنا هن 

لمقتضيات امو ا  بقد  ما يمك  لهال البس  فال يجهل عندهال ما يقتضيه كل 
 مقام م  مقدا  البس .

ا  يعال المعبال من طكا  الت ب كا عكن المكااد )الى الص اذ  (واالقاب)

مناقه عننه وا  او )بلان   (او)اى ملنل المنرا   (تأدية ا هه لهفظ مساوله
 بلا  زائد
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فالمساوات ان يك ن اللا  بمقدا  الل المرا  واميجاز ان يك ن  (ه لاائدتعلي

 ماقصا عنه وافيا به واماناذ ان يك ن زائدا عليه لاائدت.
وهنن  ان يكنن ن اللانن  ماقصننا عنن  الننل  (واحتككاز لككااف عككن االخككيل)

اى الحمق والجهالة  (ىعاله وال  ش خ ا ن  ظيل الناق)المرا  غير وا  به 

اى النككاعم نكك  ظككيل )اى خيننر ممنن  عنناد مكنندو ا متع بننا  (ش ىككد اممكن عككا)

يعنننى ان الننل المننرا  ان العنني  الننناعال فننى ظننال  الننن   خيننر منن   (ال عككل

العي  الااق فى ظال  العقل ولاره غير وا  بذلا فيك ن مخنال فنال يكن ن 

وهنن  ان ي ينند اللانن  علننى املننل  (لفائككدة عككن الت ايككل)اوتننرز  و()مقبنن م 
ق لننه وقنندب ت ام يننال  ( تككا)م لاائنندت وم يكنن ن اللانن  ال ائنند متعينننا المننرا  

والكنذذ والمني  واوند م فائندت  (قالنا ىملا وم نا)اى وزد  (والف )لراهايه 

 فى الجمت بينهما.
ق لنننه قننندب ت اى قطعنننت والراهاننننان عرقنننان فنننى بننناا  الننننذ اعي  

ق لهننا  والضننمير فننى  اهاننيه وفننى الاننى لجذيمننة امبننرد وفننى قنند ت وفننى

اوتنرز ايضنا  و()لل باء والبيت فى قصة قتل ال باء لجذيمنة وهنى معروفنة 
ىالنكدى نك  )للمعننى  (المفسكد)وه  زيا ت معينة م لاائندت  (عن التشا)باائدت 

 اى فى الدميا. (قاله وال نضل ن نا

 ............. )للاننننننننجاعة والننننننننندى
 («لننبر الاتننى لنن  م لقنناء شننع ذو    

  
لننرفها للضننرو ت وعنندم الاضننيلة علننى تقنندير عنندم هنني علننال للمنيننة 

الم ت امما يرهر فنى الانجاعة والصنبر لتنيق  الانجام بعندم الهنال  وتنيق  

الصابر ب وا  المكروه بخال  البال  ماله الا تيق  بالخل   وعر  اوتيازه 

الى الما   ائما فنان بذلنه وين نذ افضنل ممنا الا تنيق  بنالم ت وتخلينف المنا  
ه ما لكره اممام اب  زنى وهن  ان فنى الخلن   وتنقنل امون ا  وغاية اعتذا 

فيه م  عسر الى يسر وم  شدت الى  خاء ما يسبك  النا س ويسنهبل البن س 

 للمعنى. (  ا المفسد)ع  الحا   و()فال يرهر لبذ  الما  ك ير فضل 
  ولكنننى عن  علنال منا فنى غند  (ىعاله واعهكم عهكم ال كاه واالمكل قبهكه)

قبلننه وانن  غيننر ماسنند وهننذا بخننال  مننا يقننا  ابصننرته بعينننى عمننى   فلانن  

 وسمعته بالمى وكتبته
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 بيدى فى مقام ياتقر الى التةكيد.

اْلَمْكنر   (َوال يَتِّ ك   )محن  )قدمها ممها املنل المقنيس علينه  (المساواة)
 السَّيبِّئ  إِّمَّ بِّةَْهلِّهِّ   وق له :

 فامننننا كالليننننل الننننذى هنننن  منننند كى

    
منتنننننننةى عننننننننا ان خلنننننننت ان الو

 («واسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت
  

اى م مت البعد عنا لو سعة شبهه فى وا  سنخطه وهن  لنه باللينل   

قيل فى امية وذ  المست نى منه وفى البيت وذ  ز اذ الارا فيك ن فنى 
 كل منهما ايجازا م مساوات.

وفيه مرر من اعتبا  هذا الحذ   عاية ممر لارنى م ياتقنر الينه فنى 

 لرح به لكان اانابا بل تط يال.تة ية الل المرا  وتى ل  
 وبالجملة م مسلال ان لا  امية والبيت ماقه ع  الل المرا .

 وااليجاز

َولَا كمظ نِّكو )ضالا  ايجاز العصا وهكا مكا لك ل لتكمف  تكا قالكه ت كال  )

وللنا من معنناه ان اممسنان  (نا  م ناب ىث كا ولفُكه يسك ا (الظعِّصاصِّ َح اةٌ ،
كنان للنا  اعينا لنه النى ام يقندم علنى القتنل فنا تات  الا علال امه متى قتل قتل

بالقتل الذى ه  القصاص ك ير م  قتل الناس بعضهال لنبع  وكنان با تانام 

 القتل ويات لهال.
اى لنيس فينه ونذ  شنىء ممنا ين  ى بنه النل المنرا   (وال حمف ن كه)

واعتبا  الاعل الذى يتعلق به الرر   عاية ممر لارى وتنى لن  لكنر لكنان 

عهك  مكا ىكا  )فِّي اْلقِّصناصِّ َوينات   (َولَا مظ )اى  زحان ق له  (ونضهه) تط يال

العتل ا ف  لهعتل لعهة حاوف ما )ق لهال  (عندهم اوجز ىيه ن  هما الم ن  وها

اى منن  ق لننه  (منككه)اى اللانن  الننذى يننناظر قنن لهال القتننل اماننى للقتننل  (ينككاظاب

نِّككو الظعِّصككاصِّ )منننه هنن  ق لننه ومننا يننناظره  (َولَا ككمظ نِّككو الظعِّصككاصِّ َح ككاةٌ )تعننالى 

 زائد على معنى ق لهال القتل اماى للقتل. (َولَا مظ )من ق له  (َح اةٌ 

فحرو  فى القصاص ويات مت التن ي  اود عار وورو  القتل اماى 

 للقتل
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ا بعة عارت اعنى الحرو  الملا ظة ال بالعبنا ت يتعلنق اميجناز م بالكتابنة 

وما يف دب تنا ا ح اة من )يعنى الحيات  (بعه  الم ها)اى وبالنه  (والنص)

عمككا ىككا اا عه ككه مككن قتككل جماعككة )اى منننت القصنناص اينناهال  (الت ُكك م لمن ككه

فحصل لهال فى هذا الجنس م  الحكال اعننى القصناص وين ت عريمنة  (لااحد

التا كهة )م  الن عية اى لكال فى القصاص م م م  الحيات وهى الحيات  (او)

عن   (لاالرتداع)اى الذى يقصد القتل  (والعاتل)له اى الذى يقصد قت (لهمعتال

َولَا كككمظ نِّكككو )اى ويكننن ن ق لنننه  (واطكككاادب)القتنننل لمكنننان العلنننال بامقتصننناص 

َويات  مطر ا الا امقتصاص مطلقا سبب للحيات بخال  القتنل فامنه  (الظعِّصاصِّ 
قد يك ن اماى للقتل كالذى على وزنه القصناص وقند يكن ن ا عنى لنه كالقتنل 

 بخال  ق لهال فامه ياتمل على تكرا  القتل. (ه اب عن التاااروخ)ظلما 

وم يخاى ان الخالى ع  التكرا  افضل م  الماتمل عليه وان لال يك  
بخنال  قن لهال فنان تقنديره  (واسكتننائه عكن تعكديا متكموف)مخال بالاصناوة 

اى وباشنتماله علنى لننعة المطابقنة  (والم العكة)القتل اماى للقتل من  تركنه 

وايجككاز )لجمننت بنني  معنينني  متقننابلي  فنني الجملننة كالقصنناص والحيننات وهنني ا

 عطف على ق له ايجاز القصر. (التمف

بنند  منن   (مضككاف)عمنندت كننان او فضننلة  (والمتككموف امككا جككزء جمهككة)

يَكةَ ) تا )ز ء زملة  ئَلِّ الظعَاظ او ما كاف  تكا ا كا الكن )اي اهنل القرينة  ((َوسظ

م ال نايننا   متننى امننت العما (جككي مننة تعرفنن مى   ال نيننة العقبننة وفننالن واننالب

م ال نايننا اى  كنناذ لصننعاذ اممنن   وق لننه زننال زملننة وقعننت لنناة  اننالب

 اى امكاف امره او كاف امم  . (رجل جي)اما اب   (اى)لمحذو  
وقيننل زننال ههنننا علننال ووننذ  التننن ي  باعتبننا  امننه منقنن   عنن  الجملننة 

 (َوىكاَ  َوراَءه كمظ ) تكا او  كفة )اعنى الاعل مت الضمير م عن  الاعنل وونده 

با   م  ى لأ َسفِّ نٍَة َ صظ كسليمة او غير  ( ت تة او  تاها)اى كل ساينة  (َمهٌِّك يَأظخ 
ُ  َْ ظ َْعِّ بَنكا)وهن  ق لنه  (لدل ل مكا قبهكه)معيبة  لدملتنه علنى ان الملنا  (نَكأََردظ

 (او جااب شاط)فى اخر باذ اممااء  (او شاط ىما ما)كان م يةخذ المعيبة 

 اما لمجر  امختصا )ووذفه يك ن 
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يا مظ )محنن  ق لنننه تعنننالى  ككم  اتأع كككاا مكككا لَككك ظَن َْيظككدِّ َومنننا َخْلاَك ننناْل لَعَلَّك ننناْل  (َوإِّذا قِّ كككَل لَن 

وهن  ق لنه  (اى اعاضكاا لكدل ل مكا ل كدب)فهذا شنرا ونذ  ز ابنه  (ت ْرَوم  نَ 
مظ إِّالأ )تعالى  ُِّ َرل ِّنِّ نظ آيا نظ آيٍَة مِّ مظ مِّ ك نَ َوما تَأظتِّ نِّ ضِّ او لهداللكة ) ( ىا  اا َعنظنكا م  ظاِّ

ش ء ال يت ط له الا ف او لتمهب  فل السامع )اي ز اذ الارا  (عه  ا ه

قِّف اا َعهَ  النأارِّ )ىل ممهب ممان مثالنما  فحذ  ز اذ الارا  ((َولَاظ تَاى إِّذظ و 
للدملة على امه م يحي  به ال لف او لتذهب ماس السامت كل مذهب ممك  

المذك   كالمسند اليه والمسند والماع   كمنا منر فنى امبن اذ  (و   ا ذلكا)

كنظ ) تا )السابقة وكالمعط   مت ور  العطف  كنظا مظ َمكنظ َْ ظفَكَ  مِّ كتَاِّ  مِّ ال يَسظ

يعنى ق له تعالى  (اى ومن ا ف  من ل دب وقاتل لدل ل ما ل دب (قَبظلِّ الظفَتظحِّ َوقاتَلَ 

َُم  َدَرَجة) ْ  بَْعد  َوقاتَل  ا  (ْ ولئَِّك َْعظ يَ  أَْماَق  ا مِّ َ  الَّذِّ عطف على  (واما جمهة)مِّ

 اما ز ء زملة.
 فان قلت مالا ا ا  بالجملة ههنا ويث لال بعد الارا والج اء زملة.

مسككببة )قلنت ا ا  الكنالم المسنتقل النذى م يكن ن زن ء من  كنالم آخنر 

َل  (  تِّ َ لِّ )ممىار  تا )سبب  (عن لَ الظَت أ َوي بظ ِّ فهذا سبب مذك   وذ   (الظباطِّ
بظ لِّ َصاَق )ق له تعالى  (اى ن ل ما ن ل او سبب لممىار  تا)مسببه  اِّ نَع هظنَا اضظ

ُظ )الظَتَجككَا  فيكنن ن ق لننه فضننربه بننه بهننا زملننة  (ا  قككدر نضككاله لنككا (نَككا ظفََجَا

ويجككاز ا  يعككدر نككا  ضككالد لنككا نعككد )محذوفننة هننى سننبب لق لننه فنناماجرت 

المحذو  ز ء زملة ه  الارا وم ل هذه الااء يسنمى فناء فيك ن  (ا فجاُ

 فصيحة قيل على التقدير امو  وقيل على التقدير ال امى.

 تا نكن م )اى غير المسبب والسبب  (او   اهما)وقيل على التقديري  

فى بحث امستينا  م  امه على وذ  المبتدأ والخبنر  (الماهدو  عه  ما ما

عطف على  (واما اىثا)خبر مبتدأ محذو  على ق   م  يجعل المخص ص 

ككه ا ِّ ) تككا )واونندت  (مككن جمهككة)امننا زملننة اى اك ننر  سِّ ككهِّ نَأَرظ يهِّ َْ َككا ْ  َب ِّككئ ا مظ لِّتَأظوِّ

ال  ياسف الست باب الا يا نف هاا نأتاب نعال لكه يكا )فا سل مى  (، اى (ي اس ف  

 بننل يكتاننى (ياسككف والتككمف عهكك  وجنكك ن ا  ال يعككاه شكك ء معككاه المتككموف

 وان يقام)فى امم لة السابقة  (ىما ما)بالقرينة 
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ل اقَ )مح   كنظ قَبظهِّككَ )ق له  (َوإِّ ظ ي َام ِّ س كٌل مِّ لَدظ ر  فقند كنذبت لنيس زن اء  ((نَعَكدظ ى كم ِّ

الارا من تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه بل ه  سبب لمضم ن الجن اذ 
ه منن   ليننل ثننال الحننذ  مبنند لنن (اى نككي تتككز  وا ككبا)المحننذو  اقننيال مقامننه 

والمعصكاد االظنكا )اى علنى الحنذ   (وادلته ىث اة مننا ا  يدل ال عكل عه كه)

ه  )عه  ت   ن المتموف  تا  َمدظ َعهَ ظا م  الظَم ظتَة  َوالدأ ا ِّ  .((ح 
فالعقل    على ان هننا ونذفا ال اموكنام الانرعية اممنا تتعلنق بامفعنا  

لمذك  ت فنى امينة تناولهنا  ون امعيان والمقص   امظهر م  هذه امشياء ا

الاامل لالكل وشرذ املبان فد  علنى تعيني  المحنذو  وفنى ق لنه منهنا ان 
 يد  ا مى تسامح فكةمه على وذ  مضا .

 تكا )اى على الحذ  وتعيني  المحنذو   (ومننا ا  يدل ال عل عه نما)

 فالعقل يد  على امتنام مجىء الرذ تعالى وتقدس ويد  علنى ((َوجاَء َرلُّكَ )
فاممر المعني  النذي    علينه العقنل  (ا  اماب او عماله) تعيي  المرا  ايضا.

 ه  اود اممري  م اودهما على التعيي .

ت نأنِّو  (ملِّا نَ نَ )ومننا ا  يدل ال عل عه ه وال ادة عه  الت   ن  تا ) الأمِّ  ل مظ

لات فننان العقننل    علننى ان فيننه وننذفا ال م معنننى للنن م اممسننان علننى  (نِّ ككهِّ 

ون  حبهه لعاله ت كال  )ان يقد   (نا ه يتتمل)الاخه واما تعيي  المحذو  

بًّا) هِّ )ون  مااودته لعاله ت ال   (قَدظ َشنَفَنا ح  د  نَتاها َعنظ  َفظسِّ ونك  شكا ه  (ت ااوِّ

اى مراو تنه  (وال كادة دلكد عهك  الثكا  )اى الحب والمنراو ت  (حت  يشمهنما

اى الحنب الماننرا  (عه كه نكك  ال كادة لعنككاب ال  التكب المفككاط اليكيه  ككاحبه)

اى لاوبه فال يج ز ان يقد  فنى وبنه وم فنى شنامه لك منه شنامال لنه  (اياب)
 فيتعي  ان يقد  فى مراو ته مررا الى العا ت.

يعننى من  ا لنة تعيني  المحنذو  م من  ا لنة  (ومننا الشاوع ن  الف ل)

مبند من  ان يتعلنق  الحذ  من  لينل الحنذ  ههننا هن  ان الجنا  والمجنرو 
 تكا لسكم )باىء والاروم فى الاعل    على امه للا الاعل الذى شرم فينه 

فاى القرائة يقد  بسال هللا اقرأ وعلى هذا  (هللا ن عدر ما ج هد التسم ة مبتدْ له

 القياس.
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االقتاا  ىعالنم لهم اُ لالاناء )اى م  ا لة تعيي  المحذو   (ومننا)

ا الكالم معراس المخااب    على تعيي  المحذو  فان مقا مة هذ (والبن ن
او مقا مننة المخااننب بننامعراس وتلبسننه بننه    علننى للننا    (اى اعاسككد)

 والرفاء ه  املتيام وامتااق والباء للمالبسة.

 االطنابو

اونديهما  (اما لااليضاح ل د االلناه ل اى الم ن  ن   ارت ن مختهفت ن)
او ل تمان نك  الكنفل )ر م  علال واود مبهمة وامخرى م محة وعلمان خي

لما زبل هللا النا س علينه من  ان الانىء الا لكنر مبهمنا ثنال بنيب   (نضل تمان

اى بالمعنى لما م يخانى من  ان مينل  (او لتامل لمة ال هم له)كان اوقت عندها 
رِّ ) تا )الاىء بعد الا ق والطلب الذب  كَاحظ لِّكو َ كدظ ِّ اشظ نكا  اشكاح لك   (َرب 

اى تاسنير  (و كدرى يف كد تفسك اب)اى للطالنب  (شكاح لشك ء مالكه يف د طهب

 للا الاىء.
اى  (لكاب   كم عهك  احكد العكال ن)اى وم  اميضاح بعد امبهام  (ومنه)

اى  (اذ لكا اريكد االختصكار)ق   م  يجعل المخصن ص خبنر مبتندأ محنذو  

ا وفى هذا اشعا  بان امختصا  قد يطلق على م (ىف    م زيد)تلا اماناذ 
من   (سكاى مكا ذىكا)اى وس  باذ معال  (ووجه حسنه)ياتمل المساوات ايضا 

من  زهنة امانناذ  (الكااز الاكيه نك  م كاع االعتكدال)اميضاح بعد امبهنام 

 (وايناه الجمع لك ن المتنكان  ن)باميضاح بعد امبهام واميجاز بحذ  المبتدأ 
 اى اميجاز واماناذ.

ان ايهام الجمنت بني  المتننافيي  من   وقيل امزما  والتاصيل   وم شا

امم   المستسربة التنى تسنتلذ بهنا النناس واممنا قنا  ايهنام الجمنت من وقيقنة 
زمت المتنافيي  ان يصدق علنى لات واوندت ولناان يمتننت ازتماعهمنا علنى 

 شىء واود فى زمان واود م  زهة واودت وه  محا .

فننى اللسننة لننف  (االتاشكك ع وهكك)اى منن  اميضنناح بعنند امبهننام  (ومنككه)
 القط 
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ا  يككىت  نككو عجككز الاككيه لمثن كك  مفسككا لاسككم ن )المننندو  وفننى املننطالح 

ثا  نما م  اف عه  االول  تكا يشك ب الكن آده ويشكب ن كه خصكهتا  التكاص 

عطف على ق له اما باميضناح بعند  (وطال االمل واما لمىا الخاص ل د ال اه
 امبهام.

اى م ينننة  (هتنب كككه عهككك  نضكككههل)والمننرا  النننذكر علنننى سنننبيل العطنننف 

تنزيي لهتنايا ن  الا ف منزلة )اى العام  (حت  ىأ ه ل ل من جنسه)الخاص 

يعنننى امننه لمننا امتنناز عنن  سننائر افننرا  العننام بمالننه منن   (التنككايا نكك  الككماُ

امولننا  الاننرياة زعننل كةمننه شننىء آخننر مسنناير للعننام م ياننمله العننام وم 

ُ اا َعهَككك) تكككا )يعنننر  وكمنننه مننننه  ككك  حكككانِّ سظ كككيةِّ الظا  ُِّ َوالصأ كككهَاا اى  (  الصأ

ُ او الفضه  من قالنم لينضل االوسط وه   ية ال صا  الاس   من الصهاا

ىتأى كد )ليك ن اانابا م تط يال وتلنا النكتنة  (واما لالتاايا لناتة)عند االىثا 

ا َ )اال مار ن   َف تَ ظهَم  اَ  ، ث مأ َىيأ َساظ َف تَ ظهَم   .((َىيأ َساظ
فق له كال   م ع  اممهما  فى الدميا وتنبيه على امه م ينبسى للنناظر 

لناسننه ان تكنن ن النندميا زميننت همننه وان م يهننتال بدينننه وسنن   تعلمنن ن امننذا  

وتخ يف اى س   تعلم ن الخطاء فيما امتال علينه الا عناينتال منا قندبامكال من  
عهك  ا  )ملنة   (ونك  ثكم)ه   المحار وفنى تكرينره تةكيند للنر م واممنذا  

مننن  امو  تنننن يال لبعننند المرتبنننة من لنننة بعننند ال منننان  (اال كككمار الثكككا   الهككك 

من   (وامكا لاالينكال)واستعمام للا  ثال فى مجنر  التند يف فنى   ال ام تقناء 
 اوغل فى البال  الا ابعد فيها واختلف فى تاسيره.

مبالنكة نك  نع ل ها ختم الب د لما يف د  اتة يتم الم ن  لدو نا ىزيادة ال)

اى  (وا   كخا التكأتم)اى فى ق   الخنسناء فنى مرثينة اخيهنا لنخر  (قالنا

فق لها كةمه علنال  (ن  رْسه  ار)اى زبل مرتات  (النداة له ، ىأ ه عهم)يقتدى 
وا  بالمقص   اعنى التابيه بمنا يهتندى بنه ام ان فنى ق لهنا فنى  أسنه منا  

 زيا ت مبالسة.

ىككا  ع ككا  )ى قنن   امننرء القننيس اى وكتحقيننق التاننبيه فنن (وتتع كك )

الجن م بنالاتح  (وارحهنا الجزع المى لم يثع ب)اى خيامنا  (الاحش حال خبائنا

الحرز اليمامى الذى فيه س ا  وبياا شبه به عي ن الن و  واتنى بق لنه لنال 
ي قب تحقيقا للتابيه ممه الا كان غير م ق ذ كان اشبه بالعي  قا  املمعى 

 ا ويي الربى والبقرت الا كام
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فعي مهمنا كلهنا سن ا  فنالا منا تنا بندا بيامنها واممنا شنبها بنالج م وفينه سن ا  

وبينناا بعنند مننا ماتننت والمننرا  ك ننرت الصننيد يعنننى ممننا اكلنننا ك ننرت العينن ن 
عندما كذا فى شرح  ي ان امرء القنيس   فعلنى هنذا التاسنير يخنته اميسنا  

 بالاعر.

ا يايند مكتنة ينتال المعننى بنل هن  خنتال الكنالم بمن (وق ل ال يختص لالش ا)
َسهِّ َن )بق له تعالى )فى غير الاعر  (ومثل لملك)بدومها  اظ هِّ اتأبِّ  اا الظم  قاَل يا قَاظ

تَد و َ  نظ اا  َوه مظ م  ئَه ا مظ َْجظ تَد و َ )فق له  (اتأبِّ  اا َمنظ ال يَسظ نظ مما يتال المعننى  (َوه مظ م 

ا ت ونننث علنننى امتبنننام بدومنننه من الرسننن   مهتننند م محالنننة ام ان فينننه زيننن
 وترغيب فى الرسل.

اى  (واما لالتمي ل وها ت ع ب الجمهة لجمهة اخاى يشكتمل عهك  م ناهكا)

فهن  اعنال من  اميسنا  من  زهنة امنه يكن ن فنى  (لهتأى كد)معنى الجملة امولى 
ختال الكالم وغيره واخه م  زهة ان اميسا  قد يك ن بسينر الجملنة ولسينر 

ضالا  ضاب لم يخاج مخاج المثل لا  لكم يسكتعل )ل اى التذيي (وها)التةكيد 

وا َوَهكلظ ) تكا )بنل يت قنف علنى منا قبلنه  (لانادة المااد كَك َجَزيظنكاه مظ لِّمكا َىفَكا  ذلِّ

وهنن  ان يننرا  وهننل مجننازى للننا الجنن اء  (عهكك  وجككه (  جككازِّ  إِّالأ الظَاف ككارَ 

ان يرا  المخص ص ام الكا   فيتعلق بما قبله واما على ال زه اآلخر وه  

وهل معاقب ام الكان   بنناء علنى ان المجنازات هنى المكافنات ان خينرا فخينرا 
بننان  (وضكاب اخككاج مخكاج المثكل)وان شنرا فانرا فهن  منن  الضنرذ ال نامى 

يقصد بالجملنة ال امينة وكنال كلنى مناصنل عمنا قبلنه زنا  مجنرى امم نا  فنى 

كَل َوزَ  (َوق لظ جاَء الظَتك ) تا )امستقال  وفا ا امستعما   كل  إِّ أ الظباطِّ َهكَ  الظباطِّ

اى التذييل ينقسال قسمة اخرى واتى بلارة ايضا تنبيها  (ىاَ  َزه اقا  وها ايضا

ان يكنن ن  (امككا)علننى ان هننذا التقسننيال للتننذييل مطلقننا م للضننرذ ال ننامى منننه 

َوَزَهككَ  )فننان زهنن ق البااننل منطنن ق فننى ق لننه  (لتأى ككد من ككا  ىنككمب ا يككة)

. ل   (الظباطِّ

لمسكتب  اخكا ال )علنى لان  الخطناذ  (لتأى د مفنكاه ىعالكه ولسكدواما )

ه  (عهك  شك  )وا  م  اخا لعم مه او من  منمير المخاانب فنى لسنت  (تهم 
اى تارق وا  ولميال خصا  فهذا الكنالم    بماه منه علنى مانى الكامنل من  

استاهام بمعنى اممكنا  اى لنيس  (اى  الاجال المنمب)الرزا  وقد اكده بق له 

 رزا  منقح الاعا فى ال
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 مرمى الخصا .

من فيه الت قى واموتراز عن   (واما لالتام ل ويسم  االحتااُ ايضا)
وهككا ا  يككىت  نكك  ىككيه يككاهم خككيف المعصككاد لمككا )تنن هال خننال  المقصنن   

اى يدفت ايهام خال  المقص   وللا الدافت قد يكن ن فنى آخنر الكنالم  (يدن ه

مصب على الحنا  من  فاعنل سنقى  (دهاىعاله نسع  ديارق   ا مفس)فامو  
وديمككة )اى سننقى منن و  المطننر ووق عننه فننى الربيننت  ( ككاب الال ككع)وهنن  

اى تسيل فلما كان م و  المطنر قند ين   النى خنراذ النديا  وفسنا ها  (تنم 

 اتى بق له غير ماسدها  فعا لذلا.
نِّ نَ ) تا )ال امى  و() مِّ ىظ لأٍة َعهَ  الظم  هال ان يك ن فامه لما كان مما ي  ((َْذِّ

ينَ )للا لضعاهال  فعه بق له  ٍة َعهَك  الظاكانِّاِّ كزأ تنبيهنا علنى ان للنا ت امنت  (َْعِّ

منننهال للمنن مني  ولهننذا عنندبى الننذ  بعلننى لتضننمنه معنننى العطننف ويجنن ز ان 
يقصد بالتعدية بعلى الدملة على امهال مت شرفهال وعلب  ابقتهال وفضلهال على 

 الم مني  خافض ن لهال ازنحتهال.
 (لتتم م وها ا  يكىت  نك  ىكيه ال يكاهم خكيف المعصكاد لفضكهةواما لا)

 م ل ماع   او وا  او مح  للا مما ليس بجملة مستقلة وم  ك  كالم.

وم  زعال امه ا ا  بالاضلة ما يتال النل المعننى بدومنه فقند كذبنه كنالم 

لناتكة ىالمبالنكة  تكا )المصنف فى اميضاح وامه م تخصيه لذلا بالتتميال 

ككا َ ي  ظ ِّ وَ ) ب ِّككهِّ ، نكك  وجككه (م  وهنن  ان يكنن ن الضننمير فننى وبننه  (ال أ ككاَه َعهكك  ح 

واموتياال اليه وان زعل الضمير هلل تعالى  (مع حبه)ويطعم ن  (اى)للطعام 

واما لاالعتااع وها ا  )اى يطعم مه على وب هللا فه  لتة ية الل المرا  

او اىثكا ال متكل لنكا  يىت  ن  اثناء الايه او ل ن ىيم ن متصه ن م ن  لجمهكة

لننال يننر  بننالكالم مجمنن م المسننند اليننه  (مككن االعككااب لناتككة سككاى دنككع االينككاه

 والمسند فق  بل مت زميت ما يتعلق بهما م  الاضالت والت ابت.

والمرا  باتصا  الكالمي  ان يك ن ال امى بياما لالو  او تةكيندا او بندم 
كتَن ا َ  (يَجظ َه ا وَ )ىالتنزيه ن  قاله ت ال  )منه  مظ مكا يَشظ ُِّ س بظتا َه  َولَن  ِّ الظبَنا أ  (ّلِلِّ

فق له سبحامه زملة ممه مصد  بتقدير الاعل وقعت فى اثناء الكالم من ق له 

تَن ا َ ) مظ ما يَشظ  والدعاء فى ق له.)عطف على ق   هلل البنات  (َولَن 
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اى ماسننر  «ان ال مننامي  وبلستهننا   قنند او زننت سننمعى الننى ترزمننان»

فق له بلستها اعتراا فى اثناء الكالم لقصد الدعاء والن او فنى م لنه  ومكر 
 تسمى واو اعترامية ليست بعاااة وم والية.

هننذا اعتننراا بنني  اعلننال  (والتنب ككه نكك  قالككه واعهككم ن هككم المككاء ينف ككه)

ان هننى المخااننة منن  الم قلننة  (ا  سككاف يككأت  ىككل مككا قككد را)وماع لننه وهنن  
المقدو  آت البتة تةتى وان وقت فينه تنةخير وممير الاان محذو  يعنى ان 

 ما.

وفى هذا تسلية وتسهيل لالمر فامعتراا يباي  التتميال ممه امما يك ن 
باضلة والاضلة مبد لها م  اعراذ ويباي  التكميل ممه امما يقنت لندفت ايهنام 

خال  المقص   ويباي  اميسا  ممه م يك ن ام فى آخنر الكنالم لكننه يانمل 

   التذييل وه  ما يكن ن بجملنة م محنل لهنا من  امعنراذ وقعنت بع  ل
بني  زملتنني  متصنلتي  معنننى ممنه كمننا لنال ياننترا فنى التننذييل ان يكن ن بنني  

كالمي  لال ياترا فيه ان م يك ن بي  كالمي  فتةمل وتى يرهر لا فسنا  منا 

قيننل امننه يبنناي  التننذييل بننناء علننى امننه لننال ياننترا فيننه ان يكنن ن بنني  كالمنني  
 متصلي  معنى.

متصننلي   (لكك ن ىيمكك ن)اى ومنن  امعتننراا الننذى وقننت  (وممككا جككاء)

محن  )اى كما ان ال اقت بينهما ه  اك ر م  زملنة  (وها اىثا من جمهة ايضا)
كككبُّ )ق لنننه تعنننالى  الِّ َن َوي تِّ كككبُّ التأكككاأ كككنظ َح ظككك   ََْمكككَاى م  هللا  إِّ أ هللاَ ي تِّ نَكككأظت اه نأ مِّ

ينَ  اِّ تََ ن ِّ فهذا اعتراا اك ر م  زملة ممه كالم ياتمل على زملتي  وقت  (الظم 

نظ َح ظ   ََْمَاى م  هللا  )بي  كالمي  اولهما ق له  ى مظ )وثاميهما ق لنه  (نَأظت اه نأ مِّ  ِّسكا  

ٌث لَا مظ   والكالمان متصالن معنى. (َحاظ

ٌث لَا مظ )نا  قاله ) ى مظ َحاظ نظ حَ )ل ا  لعاله  ( ِّسا    (( ظ   ََْمَاى م  هللا  نَأظت اه نأ مِّ

وه  مكان الحنر  فنان السنرا املنلى من  امتينان النب النسنل مقضناء 
الاه ت والنكتة فى هذا امعتراا الترغيب فيما امروا به والتناير عما مه ا 

ممنا  (  كا مكا ذىكا)اى فنى امعتنراا  (وقال قكاه قكد تاكا  الناتكة ن كه)عنه 

القائل ن  (ثم)ت ايهام خال  المقص   س ى  فت اميهام وتى امه قد يك ن لدف
اى  (جاز ل ضنم وقاعه)بان النكتة فيه قد تك ن لدفت اميهام افترق ا فرقتي  

 فى آخر زملة م تليها زملة متصلة)امعتراا 
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وللا بان م تلى الجملة زملة اخرى الال فيك ن امعتراا فنى آخنر  (بها

 عنى.الكالم او تليها زملة اخرى غير متصلة بها م
وهنذا املننطالح مننذك   فنى م امننت منن  الكانا  فننامعتراا عننند 

ه مء ان ي تى فى اثناء الكالم او فى آخره او بي  كالمي  متصنلي  او غينر 

متصننلي  بجملننة او اك ننر م محننل لهننا منن  امعننراذ لنكتننة سنن اء كامننت  فننت 
منه مطلقنا م (التكمي ل)اى امعتنراا بهنذا التاسنير  (ن شمل)اميهام او غيره 

يجننب ان يكنن ن بجملننة م محننل لهننا منن  امعننراذ وان لننال يننذكره المصنننف 

وه  منا يكن ن بجملنة م محنل لهنا من  امعنراذ فنان  (ول ض  ار التام ل)
التكميل قد يك ن بجملنة وقند يكن ن بسيرهنا والجملنة التكميلينة قند تكن ن لات 

 اعراذ.اعراذ وقد م تك ن لكنها تباي  التتميال من الاضلة مبد لها م  

وقينننل ممنننه م يانننترا فنننى التتمنننيال ان يكننن ن زملنننة كمنننا اشنننترا فنننى 
امعتراا وه  غل  كما يقا  ان اممسان يباي  الحي ان ممه لال ياترا فنى 

اى وزننن ز بعننن  القنننائلي  بنننان مكتنننة  (ول ضكككنم)الحيننن ان النطنننق فنننافهال 

 (  كككا جمهكككة)اى امعتنننراا  (ىا كككه)امعتنننراا قننند تكننن ن لننندفت اميهنننام 
راا عندهال ان ي تى فى اثناء الكنالم او بني  كالمني  متصنلي  معننى فامعت

ل ككض  ككار )امعتننراا بهننذا التاسننير  (ن شككمل)بجملننة او غيرهننا لنكتننة مننا 

ما يك ن واقعا فى اثناء الكالم او بني   (التام ل وها)بع  ل    التتم م و(
 عطننف علننى ق لننه امننا باميضنناح بعنند (وامككا لن ككا ذلككك)الكالمنني  المتصننلي  

شَ )امبهننام وامننا بكننذا وكننذا كق لننه تعننالى  ه ككاَ  الظ َككاظ مِّ يَن يَتظ َوَمننْ  َوْ لَننه   (الأككمِّ

ن  َن بِّه   فامه لن  اختصنر اْل َوي ْ مِّ اي تنر  امانناذ فنان  (ي َسببِّح  َن بَِّحْمدِّ َ ببِّهِّ
لككم يككمىا )امختصننا  قنند يطلننق علننى مننا يعننال اميجنناز والمسنناوات كمننا مننر 

ن اَ  لِّهِّ ) مِّ فنال وازنة النى  (من يثبتنم)اى م يجهله  (  ايما نم ال يناابال (َوي ىظ

ن اَ  لِّهِّ )اى لكر ق له  (وحسن ذىاب)امخبا  به لك مه معل ما  مِّ اظنارا ) (َوي ىظ

وكن ن هنذا امانناذ بسينر منا لكنر من  ال زن ه  (لشاف االيما  وتا  با ن كه

 السابقة ظاهر بالتةمل فيهال.

 يجاز واماناذ باعتبا  ك رت وروفهواعلال امه قد ي لف الكالم بام)
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 (نكك  ا ككل الم نكك )اى لننذلا الكننالم  (وقلتهننا بالنسننبة الننى كننالم آخننر مسنناوله

اى يعنرا  (ىعالكه يصكد)فيقا  لالك ر وروفا امه مطنب ولالقل امنه من ز  
اى سنيا ت ولن  بنرزت فنى زى عنذ اء  (سكىدد)اى ظهر  (عن الد  ا اذا عن  )

 البكر والنه   ا تاام ال دى. ماهدى ال ى الهي ة والعذ اء

بالضنال علنى امنه فعنل المنتكلال بندليل منا قبلنه وهن  ق لنه  (وقاله ولسد)
لنُار الك  )وامى لصبا  على ما ين بنى   ووسبا انب هللا اثنى على الصبر »

يصاه بالميل الى المعالى يعنى  (جا ب النن  ، اذا ىا د ال ه اء ن  جا ب الفعا

 ب اليه م  الراوة مت الخم  .ان السيا ت مت التعب او
اى من   (ويعكاب منكه)فهذا البيت ااناذ بالنسبة الى المصرام السنابق 

ككا يَفظ َككل  )قالككه ت ككال  )هننذا القبيننل  ككئَل  َعمأ ككئَه ا  وقككال التماسكك   (ال ي سظ َوه ككمظ ي سظ

يصننف  (و ناككا ا  شككئنا عهكك  النككاُ قككالنم ، وال يناككاو  العككال حكك ن  عككال»
ال اى مح  مسيبر ما مريد م  ق   غيرمنا واوند م يجسنر  ياستهال وماال وكمه

 على امعتراا علينا فاآلية ايجاز بالنسبة الى البيت.

وامما قا  يقرذ من ما فى اآلية يامل كل فعل والبيت مخته بالق   
فالكالمننان م يتسنناويان فننى الننل المعنننى بننل كننالم هللا سننبحامه وتعننالى ازننل 

تال الا  امو  بع ن هللا وت فيقه وايناه اسنة  فنى واعلى وكيف م وهللا اعلال   

 اتمام الاني  اآلخري  هداية اريقه.
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 الفن الثا   عهم الب ا 

قدبمه على البديت لالوتياال اليه فى ماس البالغنة وتعلنق البنديت بنالت ابت 

اى ملكننة يقتنند  بهننا علننى ا  اكننات ز ئيننة او النن   وق اعنند  (وهككا عهككم)

اى المنندل   عليننه بكننالم مطننابق  (لم نكك  الااحككدي ككاف لككه ايككااد ا)معل مننة 
اى علنى  (مختهفة ن  وضاح الداللة عه ه)وتراكيب  (ل ا )لمقتضى الحا  

للا المعنى بان يكن ن بعن  الطنرق وامنح الدملنة علينه وبعضنها اومنح 
 وال امح خاى بالنسبة الى امومح فال وازة الى لكر الخااء.

ة ايرا  المعننى ال اوند بطنرق وتقيد امختال  بال م ح ليخرال معرف

 مختلاة فى اللا  والعبا ت.
والالم فى المعنى ال اود لالستسراق العرفى اى كل معنى واود يندخل 

تحت قصد المتكلال وا ا ته فل  عر  اود ايرا  معنى ق لنا زيد ز ا  بطرق 

مختلاننة لننال يكنن  بمجننر  للننا عالمننا بالبيننان ثننال لمننا لننال يكنن  كننل  ملننة قننابال 
والخااء ا ا  ان ياير النى تقسنيال الدملنة وتعيني  منا هن  المقصن   لل م ح 

 يعنى  ملته ال معية. (وداللة الهفظ)ههنا فقا  : 

وللا من الدملة هى ك ن الاىء بحيث يل م م  العلال به العلال بانىء 
 آخر وامو  الدا  وال امى المدل  .

كدملنة الخطن ا  ثال الدا  ان كان لارا فالدملة لارينة وام فسينر لارينة

 والعق   وامشا ات والنصب.
ثال الدملة اللارية امنا ان يكن ن لل منت مندخل فيهنا او م فنامولى هنى 

المقص  ت بالنرر ههنا وهى ك ن اللا  بحيث ياهال منه المعنى عند اماالق 

 (لكه)اللا   (اما عه  تماه ما وضع)بالنسبة الى العالال ب معه   وهذه الدملة 
 مسانكدملة ام
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كدملة اممسان على الحي ان او النااق  (او عه  جزئه)على الحي ان النااق 

 كدملة اممسان على الضاوا. (او عه  خارج منه)
من  (وضكك  ة)اى الدملننة علننى تمننام مننا ومننت لننه  (وتسككم  االولكك )

اى  (ىككل  مككن االخ ككات ن)يسننمى  و()ال امننت اممننا ومننت اللانن  لتمننام المعنننى 

من  ملنة اللان  علنى كنل من  الجن ء  (ععه كة)الجن ء والخنا ال الدملة على 
والخا ال امما هى م  زهة وكال العقل بان وص   الكنل او الملن وم يسنتل م 

وصنن   الجنن ء او الننالزم والمنطقينن ن يسننم ن ال الثننة ومننعية باعتبننا  ان 

لل مت مدخال فيها ويخص ن العقلينة بمنا يقابنل ال منعية والطبيعينة كدملنة 
 على النا .الدخان 

 لتطابق اللا  والمعنى. (لالم العة)م  الدممت ال ال   (وتع د االول )

 لك ن الج ء فى مم  المعنى الم م م له. (والثا  ة لالتضمن)
 لك ن الخا ال مزما للم م م له. (والثالثة لااللتزاه)

فان قيل الا فرمنا لارا ماتركا بي  الكل وز ئه وبي  المل وم مزمه 

لامس الماتر  م ال بي  الجرم والاعام ومجم عهما فالا االق على كلا  ا
المجمنن م مطابقننة واعتبننر  ملتننه علننى الجننرم تضننمنا والاننعام الت امننا فقنند 

لدق على هذا التضم  واملت ام امها  ملنة اللان  علنى تمنام الم من م لنه 

لنى والا االق على الجرم او الاعام مطابقة لدق عليها امهنا  ملنة اللان  ع
ز ء الم م م له او مزمه ووين ذ ينتق  تعريف كل م  الدممت ال ال  

 بامخريي .

فالج اذ ان قيد الحي ية مةخ ل فى تعريف امم   التى تختلف باعتبا  
اممافات وتى ان المطابقة هى الدملة على تمام ما ومت له من  وينث امنه 

مت له م  ويث امه تمام الم م م له والتضم  هى الدملة على ز ء ما و

ز ء ما ومنت لنه واملتن ام هنى الدملنة علنى مزمنه من  وينث امنه مزم منا 
ومت له وك يرا ما يترك ن هذا القيد اعتما ا على شهرت للا وامسباق الذه  

 اليه.

اى كن ن المعننى الخنا زى  (ه  الهزوه الكمهن )اى املت ام  (وشاطه)
الذه  وص له فيه اما على بحيث يل م م  وص   المعنى الم م م له فى 

 الا   او بعد التةمل
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 فى القرائ  وامما ات.

وليس المرا  بنالل وم عندم اماكنا  تعقنل المندل   املت امنى عن  تعقنل 
المسننمى فننى الننذه  الننال اعنننى اللنن وم البنني  المعتبننر عننند المنطقينني  وام 

 امية.لخرال ك ير م  معامى المجازات والكنايات ع  ان يك ن مدل مت الت 

ولما يتةتى امختال  بال م ح فى  ملة املتن ام ايضنا وتقييند اللن وم 
بالذهنى اشنا ت النى امنه م يانترا اللن وم الخنا زى كنالعمى فامنه يند  علنى 

البصر الت اما ممه عدم البصنر عمنا من  شنةمه ان يكن ن بصنيرا منت التننافى 

منه ا ا  بنالل وم بينهما فى الخا ال وم  مازم فى اشتراا اللن وم النذهنى فكة
 الل وم البي  بمعنى عدم اماكا  تعقله ع  تعقل المسمى.

والمصنننف اشننا  الننى امننه لننيس المننرا  بننالل وم الننذهنى اللنن وم البنني  

اى ول  كان للنا  (ولا العتعاد المخاطب ل اف)المعتبر عند المنطقيي  بق له 
منن   اللنن وم ممننا ي بتننه اعتقننا  المخااننب بسننبب عننر  عننام ال هنن  الماهنن م

يعنننى العننر  الخنناص كالاننرم والننطالوات  (او   ككاب)ااننالق العننر  

اى ايننرا  المعنننى ال اونند  (وااليككااد المككمىار)ا بنناذ الصننناعات وغيننر للننا 
ال  )اى بالدملنة المطابقنة  (ال يتكأت  لالاضك  ة)بطرق مختلاة فنى ال من ح 

وضح داللة لم يان ل ضنا ا)لذلا المعنى  (السامع اذا ىا  عالما لاضع االلفاظ

 (لم ياكن ىكل واحكد)اى وان لال يك  عالما ب مت املااظ  (عه ه من ل ض واال
لت قنف الاهننال علننى العلننال بال منت منن ال الا قلنننا خننده  (داال عه ككه)من  املانناظ 

يابه ال    فالسامت ان كان عالما ب مت المانر ات والهي نة التركيبينة امتننت 

المطابقة  ملة اومح او اخاى  ان يك ن كالم آخر ي  ى هذا المعنى بطريق
ممه الا اقيال مقام كل لا  ما يرا فه فالسنامت ان علنال ال منت فنال تاناوت فنى 

 الاهال وام لال يتحقق الاهال.

وامما قا  لال يك  كل واود من ق لنا ه  عالال ب مت املااظ معنناه امنه 
ى ان عالال ب مت كل لا  فنقيضه الماا  اليه بق له وام يك ن سنلبا ز ئينا ا

لال يك  عالما ب مت كل لان  فيكن ن النالزم عندم  ملنة كنل لان  ويحتمنل ان 

 يك ن البع  منها  ام موتما  ان يك ن عالما ب مت البع .
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ولقائننل ان يقنن   م مسننلال عنندم التاننناوت فننى الاهننال علننى تقنندير العلنننال 

بال مت بل يج ز ان يحضر فى العقل معنامى بعن  املاناظ المخ ومنة فنى 
ا مى التاات لك رت المما سة والم امسة وقرذ العهد بخال  البع  الخيا  ب

فامننه يحتنناال الننى التاننات اك ننر ومرازعننة اانن   مننت كنن ن املانناظ مترا فننة 

 والسامت عالما بال مت وهذا مما مجده م  اماسنا.
والج اذ ان الت قف امما ه  م  زهة تذكر ال منت وبعند تحقنق العلنال 

 مرو ى. بال مت ووص له بالعقل فالاهال

لجككااز ا  تختهككف )منن  النندممت  (لال عه ككة)اميننرا  المننذك    (ويتككأت )

اى مراتننب لنن وم امزنن اء للكننل فننى التضننم   (مااتككب الهككزوه نكك  الاضككاح

 ومراتب ل وم الل ازم للمل وم فى املت ام.

وهننذا فننى املتنن ام ظنناهر فامننه يجنن ز ان يكنن ن للاننىء لنن ازم متعنندت 
اسنرم امتقنام مننه الينه لقلنة ال سنائ  فنيمك  بعضنها اقنرذ الينه من  بعن  و

تة ينننة الملننن وم باملاننناظ الم مننن عة لهنننذه اللننن ازم المختلانننة الدملنننة علينننه 

 وم وا وخااء.
وكننذا يجنن ز ان يكنن ن لننالزم مل ومننات ل ومننه لبعضننها اومننح منننه 

للبع  اآلخر فيمك  تة ية الالزم باملاناظ الم من عة للمل ومنات المختلانة 

امننا فنى التضننم  فالمنه يجنن ز ان يكن ن المعنننى زن ء منن  ومن وا وخاناء و
شىء وز ء م  شىء آخر فدملة الاىء النذى للنا المعننى زن ء مننه علنى 

للا المعنى اومح م   ملة الاىء اآلخر الذى للا المعنى ز ء م  ز ئه 

م ال  ملة الحي ان على الجسال اومح م   ملة اممسان عليه و ملة الجدا  
 مح م   ملة البيت عليه.على التراذ او

 فان قلت بل اممر بالعكس فان فهال الج ء سابق على فهال الكل.

قلت معال ولك  المرا  هنا امتقا  الذه  الى الجن ء ومالورتنه بعند فهنال 
الكننل وك يننرا مننا ياهننال الكننل منن  غيننر التاننات الننى الجنن ء كمننا لكننره الانني  

وم يلتانت النذه  النى الرئيس فنى الانااء امنه يجن ز ان يخطنر النن م بالبنا  

 الجنس.
س اء كنان النالزم  اخنال فينه كمنا  (ثم الهفظ المااد له الزه ما وضع له)

 (ا  قامد قاينة عه  عده ارادته)فى التضم  او خا زا عنه كما فى املت ام 

 ا ا ت ما
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فعند المصنف ان اممتقنا  فنى المجناز والكناينة  (نمجاز واال ناناية)ومت له 

لنن وم الننى الننالزم ال م  ملننة لننالزم منن  ويننث امننه مزم علننى كليهمننا منن  الم
الملنن وم ام ان ا ا ت المعنننى الم منن م لننه زننائ ت فنني الكنايننة  ون المجنناز 

ىجكككزء )اي المجننناز  (ال  م نكككاب)اي علنننى الكنايننة  (عه نكككا)المجننناز  (وقككد ه)

ن اي الكناية من معنى المجاز ه  الالزم فق  ومعنى الكناية يج ز ا (م ناها
يك ن ه  الالزم والمل وم زميعا والج ء مقدم علنى الكنل ابعنا فيقندم بحنث 

 المجاز على بحث الكناية ومعا.

وامما قا  كج ء معناها لره   امه ليس ز ء معناها وقيقة فنان معننى 
الكنايننة لننيس هنن  مجمنن م الننالزم والملنن وم بننل هنن  الننالزم مننت زنن از ا ا ت 

 المل وم.

وهن  امسنتعا ت التنى  (ا يبتن  عهك  التشكب هم)اى م  المجاز  (ثم منه)
اى للتاننبيه ايضننا قبننل التعننرا  (نت كك ن الت ككاع لككه)كننان الننلها التاننبيه 

للمجاز الذى اود اقسامه امستعا ت المبنية على التابيه ولما كان فى التانبيه 

مباوث ك يرت وف ائد زمة لال يجعل مقدمة لبحث امستعا ت بل زعنل مقصندا 
التاننبيه والمجنناز  (نكك  الثهثككة)المقصنن   منن  علننال البيننان  (نا تصككا)برأسننه 

 والكناية.

 التشب ه

 اى هذا باذ التابيه املطالوى المبنى عليه امستعا ت.
اى مطلق التابيه اعال م  ان يك ن علنى وزنه امسنتعا ت او  (التشب ه)

على وزه تبتنى عليه امستعا ت او غير للا فلال يةت بالضمير ل ال يع   الى 

بيه المذك   الذى ه  اخه وما يقا  ان المعرفة الا اعيدت كامنت عني  التا
هنن   (الداللككة)امو  فلننيس علننى ااالقننه يعنننى ان معنننى التاننبيه فننى اللسننة 

عهك  مشكارىة امكا المكا اخكا )مصد  ق لا  للت فالما على كذا الا هديته لنه 

هن  وزنه فاممر امو  ه  المابه وال امى ه  المابه بنه والمعننى  (ن  م ن 
 الابه وهذا شامل لم ل قاتل زيد عمرا وزاءمى زيد وعمرو.
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مككا لككم )اى فننى علننال البيننان  (هننككا)بالتاننبيه المصننطلح عليننه  (والمككااد)

عه  وجه )اى الدملة على ماا كة امر ممر فى معنى بحيث م يك ن  (تان

ارة االسكت )وزنه  (وال عهك )مح   أيت اسدا فى الحمنام  (االست ارة التتع ع ة

النذى ينذكر  (التجايكد)م على وزنه  و()مح  امابت المنية اظاا ها  (لالاناية

فى علال البديت م  مح  لقيت ي يد اسدا او لقينى منه اسند فنان فنى هنذه ال ل نة 
 ملة على مانا كة امنر ممنر فنى معننى منت ان شني ا منهنا م يسنمى تانبيها 

 الطالوا.

ية من امستعا ت التخييلية كاثبنات وامما قيد امستعا ت بالتحقيقية والكنا
امظاا  للمنية فى الم ا  المذك   لنيس فنى شنىء من  الدملنة علنى مانا كة 

امننر ممننر فننى معنننى علننى  أى المصنننف ال المننرا  بامظاننا  ههنننا معناهننا 

الحقيقى على ما سيجىء فالتابيه املطالوى ه  الدملة على ماا كة امر 
سنننتعا ت التحقيقينننة وامسنننتعا ت بالكناينننة ممنننر فنننى معننننى م علنننى وزنننه ام

قالكه )محن   و()بحنذ  ا ات التانبيه  (ندخل ن ه  تا قالنا زيد اسكد)والتجريد 

ٌو ، *)ت ال   ٌم ع مظ مٌّ ل اظ  بحذ  ام ات والمابه زميعا اى هال كالال. ((  
فان المحققي  على امه تابيه بليغ م استعا ت من امستعا ت اممنا تطلنق 

ر المستعا  لنه بالكلينة ويجعنل الكنالم خلن ا عننه لنالحا من ويث يط ى لك

 يرا  به المنق   عنه والمنق   اليه ل  م  ملة الحا  او فح ى الكالم.
اى البحث فى هذا المقصد ع  ا كان التابيه  (والنُا هننا ن  ارىا ه)

 المصطلح عليه.

نكك  ووجنككه واداتككه و)اى الماننبه والماننبه بننه  (طانككاب)ا بعننة  (وهكك )

وااننالق ام كننان علننى ام بعننة المننذك  ت امننا  (النككاع منككه ونكك  اقسككامه

باعتبا  امهنا منةخ لت فنى تعريانه اعننى الدملنة علنى مانا كة امنر ممنر فنى 

معنى بالكا  ومح ه واما باعتبا  ان التابيه فى املطالح ك يرا منا يطلنق 
 فى الاجاعة.على الكالم الدا  على الماا كة المذك  ت كق لنا زيد كامسد 

ولما كان الطرفان هما املل والعمدت فى التانبيه لكن ن ال زنه معننى 

 قائما بهما
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امككا )اى الماننبه والماننبه بننه  (طانككاب)وام ات آلننة فننى للننا قنندم بح همننا فقننا  

اى  (والصككاُ الضكك  ف والنمككل)فننى المبصننرات  (حس كك ا  ىالخككد والككارد
لاننال فننى المسننم عات الصن ت الننذى اخاننى وتننى كةمننه م يخنرال عنن  فضنناء ا

فننى  (والايكك  والخمكا)فنى المانم مات  (وال نبككا)وهنى  يننح الانال  (والنانكة)

 فى الملم سات. (والجهد الناعم والتايا)المذوقات 
وفننى اك ننر للننا تسننامح من المنند   بالبصننر منن ال اممننا هنن  لنن ن الخنند 

وال    وبالاال  ائحة العنبر وبالذوق اعنال الرينق والخمنر وبناللمس مالسنة 

جلد الناعال والحرير ولينهما مماس هذه امزسام لك  اشتهر فى العنر  ان ال
او )يقننا  ابصننرت النن    وشننممت العنبننر ولقننت الخمننر ولمسننت الحريننر 

ووزننه الاننبه بينهمننا ك مهمننا زهتننى ا  ا  كننذا فننى  (ععه ككا  ىككال هم والت ككاة

 الماتاح واميضاح.
م  اكننات الج ئيننة فننالمرا  بننالعلال ههنننا الملكننة التننى يقتنند  بهننا علننى ا

 مماس ام  ا .

 وم يخاى امها زهة واريق الى ام  ا  كالحيات.
وقيننل وزننه الاننبه بينهمننا ام  ا  ال العلننال منن م منن  ام  ا  والحيننات 

مقتضية للحس النذى هن  من م من  ام  ا  وفسنا ه وامنح من كن ن الحينات 

فنى وزنه مقتضية للحس م ي زب اشتراكهما فى ام  ا  على ما ه  شرا 
 الابه.

وايضننا م يخاننى ان لننيس المقصنن   منن  ق لنننا العلننال كالحيننات والجهننل 

كالم ت ان العلنال ا  ا  كمنا ان الحينات معهنا ا  اكنا بنل لنيس فنى للنا ك ينر 
بنان يكن ن  (او مختهفكا )فائدت كما فى ق لنا العلال كالحس فنى ك مهمنا ا  اكنا 

فان المنية اى المن ت عقلنى  (ىالمن ة والسبع)المابه عقليا والمابه به وسيا 

للنا م نل  و()ممه عدم الحيات عما م  شامه الحيات والسبت وسى او بنالعكس 
وهنن  عقلننى ممننه كيايننة  (وخهكك  ىككايم)الننذى هنن  محسنن س ماننم م  (ال  ككا)

 ماسامية يصد  عنها امفعا  بسه لة.

وال زننه فننى تاننبيه المحسنن س بننالمعق   ان يقنند  المعقنن   محس سننا 
لذلا المحس س على اريق المبالسة وام فالمحس س الل ويجعل كاملل 

للمعقننن   من العلننن م العقلينننة مسنننتاا ت مننن  الحننن اس ومنتهينننة اليهنننا فتانننبيه 

 بالمعق   يك ن م  زعل الارم
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 الال واملل فرعا وللا م يج ز.

ولما كان م  المابه والمابه به ما م يند   بنالق ت العاقلنة وم بنالحس 
م ل الخياليات وال همينات وال زنداميات ا ا  ان يجعنل  اعنى الحس الراهر

 الحسى والعقلى بحيث يامالمها تسهيال للضب  بتقليل امقسام فقا .
 (والمااد لالتس  المدرق ها او مادته لاحدى التااُ الخمل الُاهاة)

اى فننى الحسننى  (نككدخل ن ككه)اعنننى البصننر والسننمت والاننال والننذوق واللمننس 
وه  المعدوم النذى فنرا مجتمعنا من   (الخ ال )ما ته بسبب زيا ت ق لنا او 

ه   (ىما ن  قاله وىأ  متما الشع  )ام   كل واود منها مما يد   بالحس 

اذا )م  باذ زر  قطياة والاقيق و   اومر فى وسطه س ا  ينبنت بالجبنا  

ب اعيه ياقاُ  شا  )اى ما  الى العل   (او تص  د)اى ما  الى السال  (تصا 

فننان كننال منن  العلننال والينناق ت والننرمح وال برزنند  (ح مككن زلاجككدعهكك  رمككا

محسن س لكنن  المركنب الننذى هنذه اممنن   ما تنه لننيس بمحسن س ممننه لننيس 
بم ز   والحس م يد   ام ما ه  م زن   فنى المنا ت وامنر عنند المند   

 على هي ة مخص لة.
 اى منام يكن ن هن  وم ما تنه مند كا (لال عه  مكا عكدا ذلكك)المرا   و()

اى الننذى م يكنن ن  (نككدخل ن ككه الككاهم )باونندى الحنن اس الخمننس الرنناهرت 

اى باوندى الحن اس المنذك  ت  (اى ما هكا   كا مكدرق لنكا)للحس مدخل فيه 
ىمكا )وبهذا القيد يتمي  عن  العقلنى  (لا ادرق لاا  مدرىا لنا)لكنه بحيث  و()

 ا يقتلنى والمارفى مضازعى. (ن  قاله

اى ايقتلننى للنا الرزنل النذى ي عبندمى  (لومسنا ة زر  ىا  كاب ا كاا)
والحننا  ان مضننازعى سننيف منسنن ذ الننى ماننا   الننيم  وسننهام محنند ت 

 النصا  لافية مجل ت.

وامياذ امغ ا  مما م يد كها الحس لعدم تحققهنا منت امهنا لن  ا  كنت 
 لال تد   ام بحس البصر.

وممننا يجننب ان يعلننال فننى هننذا المقننام ان منن  قنن ى ام  ا  مننا يسننمى 

 تخلية وماكرتم
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ومن  شننامها تركينب الصنن   والمعنامى وتاصننيلها والتصنر  فيهننا واختننرام 

 اشياء م وقيقة لها.
والمرا  بالخيالى المعدوم الذى  كبته المتخيبلة م  امم   التى ا  كت 

بنالح اس الرناهرت وبننال همى منا اخترعتننه المتخيبلنة من  عننند ماسنها كمننا الا 

نا س كالسبت فاخذت المتخيلة فى تصن يرها سمت ان الس   شىء تهلا به ال
اى و خنل  (وما يكدرق لالاجكدا )بص  ت السبت واخترام ماذ لها كما للسبت 

وهننى  (ىالهككمة)ايضننا فننى العقلننى مننا ينند   بننالق ى الباانننة ويسننمى وزننداميا 

 (وااللكم)ا  ا  وميل لما هن  عنند المند   كمنا  وخينر من  وينث هن  كنذلا 
 د المد   آفة وشر م  ويث ه  كذلا.وه  ا  ا  وميل لما ه  عن

وم يخاى ان ا  ا  هذي  المعنيي  لنيس بانىء من  الحن اس الرناهرت 

وليسننا ايضننا منن  العقليننات الصننرفة لك مهمننا منن  الج ئيننات المسننتندت الننى 
الحن اس بنل همننا من  ال زننداميات المد كنة بنالق ى الباانننة كالانبت والجنن م 

للنا والمنرا  ههننا اللنذت واملنال والارح والسال والسضب والخ   وما شناكل 

 الحسيبان وام فاللذت واملال العقليان م  العقليات الصرفة.
اى المعنننى الننذى قصنند  (مككا يشككتاىا  ن ككه)اى وزننه الاننبه  (ووجنككه)

اشترا  الطرفي  فيه وللا ان زيدا وامسد يانتركان فنى ك ينر من  النذاتيات 

ت ان شنني ا منهنا لننيس وغيرهنا كالحي اميننة والجسنمية وال زنن   وغينر للننا من
 تحقيقيا او تخييليا.)وزه الابه وللا امشترا  يك ن 

ان م ي زند للنا المعنننى فنى اوند الطنرفي  او فننى  (والمنرا  بنالتخييلى

 تكا مكا نك  قالكه وىكأ  النجكاه لك ن )كليهما ام على سنبيل التخيينل والتةوينل 

ر للنج م زمت  زية وهى الرلمة والضمير لليل و وى  زاها والضمي (دجاب

 سن  مح بينه  ابتدام.)

ها الن ئة التا هة من حصال )اى فى هذا التابيه  (فان وزه الابه فيه

  كا )اى تلنا الهي نة  (اش اء مشاقة لك ض نك  جا كب شك ء مُهكم اسكاد ننك 

اى  (اال عه  طاي  التخ  ل)اعنى السن  بي  امبتدام  (ماجادة ن  المشبه له

لمنا كامنت )الضنمير للانان  (ا كه)ق التخييل وز  ها فى المابه به على اري
 البدعة وكل ما ه 
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زهل يجعل لاوبها كم  يماى فى الرلمة فال يهتدى الى الطريق وم يةم  

اى بالرلمنة  (لنكا)اى البدعة وكل ما هن  زهنل  (م  ان ينا  مكروها شبهت
ا  تشككبه السككنة وىككل مككا هككا عهككم )الا ا ينند التاننبيه  (ولككزه ل ايكك  ال اككل)

 من السنة والعلال يقابل البدعة والجهل كما ان الن   يقابل الرلمة. (ارلالن

ان كن ن السننة والعلنال كنالن   والبدعنة والجهنل كالرلمننة  (وشكاع ذلكك)
مما له ل اع واشاا   تكا )اى السنة وكل ما ه  علال  (حت  تخ ل ا  الثا  )

دعنة وكنل منا اى يخيل ان الب (ات تام لالتنف ة الب ضاء واالول عه  خيف ذلك

 (ىعالك شاهد سااد الافا من جب ن ني  نصار)ه  زهل مما له س ا  واظالم 
بسبب التخيل ان ال امى مما له بياا واشراق وامو  ممنا لنه سن ا  واظنالم 

لب كاع )اى النجن م  (تشب ه النجاه ل ن الدج  لالسنن لك ن االلتكداع ىتشكب نا)

اى امزهننا   (او لككاال اار)اى ابيضننه فننى اسنن  ه  (الشكك ب نكك  سككااد الشككباب
وتنى تضنرذ النى  (ل ن النباُ الشكديدة الخضكاة)بالقا  اى ممعة  (مىتهعة)

 الس ا .

فهذا التةويل اعنى تخييل ما ليس بمتلن ن متل منا ظهنر اشنترا  النجن م 
بي  الدزى والسن  بي  امبتدام فى ك ن كل منهما شي ا لا بيناا بني  شنىء 

 لى س ا .

ح بينه  ابتدام م  باذ القلب اى سن  موت بي  وم يخاى ان ق له م
 (نسكاد ج هكه)م  وز ذ اشترا  الطرفي  فنى وزنه التانبيه  (ن هم)امبتدام 

ىككا   «النتككا نكك  الاككيه ىكالمهح نكك  ال  ككاه»نكك  قككال العائكل )اى وزنه الاننبه 

من الماننبه اعنننى النحنن  م ياننتر  فننى هننذا  (العه ككل مصككهتا والاث ككا مفسككدا
 .(النتا ال يتتمل العهة والاثاةال  )المعنى 

ال م يخانى ان المنرا  بنه ههننا  عاينة ق اعنده واسنتعما  اوكامنه م نل 

 فننت الااعننل ومصننب الماعنن   وهننذه ان وزنندت فننى الكننالم بكمالهننا لننا  
فامنه  (لخيف المهكح)لالحا لاهال المرا  وان لال ت زد بقى فاسدا ولال ينتات به 

الطعام القد  الصالح مننه او اقنل او اك نر يحتمل القلة والك رت بان يجعل فى 

 بل وزه الابه ه  الصالح باعمالهما والاسا  باهمالهما.
اى وقيقنننة  (امكككا   كككا خكككارج عكككن حع عتنمكككا)اى وزنننه الانننبه  (وهكككا)

 الطرفي  بان
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ىما ن  تشب ه ثكاب لكرخا نك   اعنمكا او )يك ن تمام ماهيتهما او ز ء منهما 

ا القمنيه م نل لا  فنى ك مهمنا كرباسنا او كما يقا  هنذ (جنسنما او نصهنما
اى معنى قائال بهمنا  ( فة)ع  وقيقة الطرفي   (او خارج)ث با او م  القط  

اى هي ة متمكننة فنى النذات  (اما حع عة)مرو ت اشتراكهما فيه وتلا الصاة 

اى مد كة باوندى الحن اس الرناهرت وهنى  (اما حس ة)هى  و()متقر ت فيها 
وهنى قن ت  (ممكا يكدرق لالبصكا)اى المختصة بامزسنام  (ىالا ف اُ الجسم ة)

مككن )مرتبننة فننى العصننبتي  المجنن فتي  اللتنني  تتالقيننان فتاترقننان الننى العيننني  

والاكل هي ة اوااة مهاية واودت او اك ر بالجسال كالندائرت  (االلاا  واالشاال
زمت مقدا  وه  كال  (والمعاديا)ومصف الدائرت والم لث والمربت وغير للا 

والحركنة هنى الخنروال من   (والتاىكاُ)صل قا  النذات كنالخ  والسنطح مت

 الق ت الى الاعل على سبيل التد يف.
اى  (وما يتصل لنا)وفى زعل المقا ير والحركات م  الكيايات تسامح 

بالمذك  ات كالحس  والقبح المتصف بهما الاخه باعتبا  الخلقة التى هى 

لحالنننلي  باعتبنننا  الانننكل مجمننن م الانننكل واللننن ن وكالضنننحا والبكننناء ا
عطف على ق له بالبصر وهى ق ت  تبت فى العصب  (او لالسمع)والحركة 

مكن اال كااُ )المارود على سطح باا  الصنماخي  تند   بهنا املن ات 

والصنن ت يحصننل منن  التمنن ال المعلنن    (الضكك  فة والعايككة والتكك  لكك ن لكك ن
انرا مقاومنة للقرم الذي ه  امساس عنيف والقدح الذي ه  تاريق عنيف ب

المقروم للقا م والمقل م للقنالت ويختلنف الصن ت قن ت ومنعاا بحسنب قن ت 

وهى ق ت منب تة فنى العصنب المانرود علنى  (او لالمو )المقاومة ومعاها 
كنالحالوت والمنرا ت والمل ونة والحم منة وغينر  (من ال  كاه)زرم اللسان 

انبهتي  بحلمتني وهى ق ت مرتبة فى زائدتى مقندم الندماا الم (او لالشم)للا 

وهننى قنن ت سنا ية فننى البنندن كلنه ينند   بهننا  (مككن الككاوايح او لكالهمل)ال ندى 
 .(من التاارة والباودة والاطالة وال باسة)الملم سات 

هذه ام بعة هنى اوائنل الملم سنات فامولينان منهنا فعلينان وامخرينان 

وهننى كيايننة والننلة منن  كنن ن بعنن  امزنن اء  (والخشككا ة)منهننا اماعاليننان 
 ا  وبعضهااخ
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 (والهك ن)وهنى كياينة والنلة عن  اسنت اء ومنت امزن اء  (والميسة)ا فت 

وهى كياينة بهنا يقتضنى الجسنال قبن   السمن  النى البناا  ويكن ن للانىء بهنا 
وهننى كيايننة بهننا  (والخفككة)وهننى تقابننل اللنني   (والصككيلة)قنن ام غيننر سننيا  

وهى  (الثعلو)يقتضى الجسال ان يتحر  الى ل ذ المحي  ل  لال يعقه عائق 

كياينة بهنا يقتضنى الجسنال ان يتحنر  الننى لن ذ المركن  لن  لنال يعقنه عننائق 
اى بالمنننذك  ات كالبلنننة والجانننا  والل وزنننة والهااشنننة  (ومكككا يتصكككل لنكككا)

ىالا ف ككاُ )عطننف علننى وسننية  (او ععه ككة)واللطافننة والك افننة وغيننر للننا 

للنناس وهنى شندت قن ت  (مكن الكمىاء)اى المختصنة بنذوات اممانس  (النفسا  ة
 معدت مكتساذ ام اء.

وه  ام  ا  الماسر بحص   ل  ت الاىء عنند العقنل وقند  (وال هم)

 يقا  على معان اخر.
 وه  وركة للناس مبدؤها ا ا ت اممتقام. (والنضب)

وهنن  ان تكنن ن الننناس مطم نننة بحيننث م يحركهننا السضننب  (والتهككم)

 بسه لة وم تضطرذ عند الابة المكروه.
زمنت غرين ت وهنى الطبيعنة اعننى ملكنة تصند  عنهنا  (زوسائا الناائ)

 لاات لاتية م ل الكرم والقد ت والاجاعة وغير للا.

 عطف على ق له اما وقيقية. (واما اضان ة)
ومعنى باممافية ما م تك ن له هي ة متقر ت فى الذات بل تك ن معنى 

سنت هي نة فامهنا لي (ىازالة التجاب نك  تشكب ه التجكة لالشكمل)متعلقا باي ي  

متقننر ت فننى لات الحجننة والاننمس وم فننى لات الحجنناذ وقنند يقننا  الحقيقننى 
 على ما يقابل امعتبا ى الذى م تحقق له ام بحسب اعتبا  العقل.

وفننى الماتنناح اشننا ت الننى امننه المننرا  ههنننا ويننث قننا  ال لننف العقلننى 

منحصننر بنني  وقيقننى كالكيايننات الناسننامية وبنني  اعتبننا ى ومسننبى كاتصننا  
ىء بك منننه مطلننن ذ ال زننن   او العننندم عنننند النننناس او كاتصنننافه بانننىء الاننن

امكا واحكد )ل زه الابه تقسيال آخر وه  امنه  (وايضا)تص  ى وهمى مح  

 (واما لمنزلة الااحد لاا ه ماىبا من مت دد
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تركيبننا وقيقيننا بننةن يكنن ن وزننه الاننبه وقيقننة ملت مننة منن  امنن   مختلاننة او 

 العقل م  عدت ام  .اعتبا يا بان يك ن هي ة امت عها 
حسكك  او ععهكك  وامككا )اى منن  ال اونند ومننا هنن  بمن لتننه  (وىككل مننمككا)

عطف على ق له اما واود واما بمن لة ال اود   والمنرا  بالمتعند  ان  (مت دد

ينرر الى عدت ام   ويقصد اشترا  الطرفي  فى كل واوند منهنا ليكن ن كنل 
ود فامه لال يقصد اشترا  منها وزه الابه بخال  المركب المن   من لة ال ا

الطننرفي  فننى كننل منن  تلننا اممنن   بننل فننى الهي ننة المنت عننة او فننى الحقيقننة 

بعضنه  (او مختهكف)اى المتعند  أيضنا وسنى او عقلنى  (ىكملك)الملت منة منهنا 
 وسى وبعضه عقلى.

طانكاب )م  وزه التابيه س اء كان بتمامه وسنيا او ببعضنه  (والتس )

المتنكاع ا  )يكن ن كالهمنا او اوندهما عقلينا  اى م يجن ز ان (حس ا  ال   كا

فان وزه الابه امر مةخ ل م  الطرفي   (يدرق لالتل من   ا التس  ش ء

م ز   فيهما والم ز   فى العقلى امما يد   بالعقل  ون الحس الا المند   

 بالحس م يك ن ام زسما او قائما بالجسال.
ز ا  يدرق لال عل مكن لجاا)م  الحسى  (اعم)م  وزه الابه  (وال عه )

اى يج ز ان يك ن ارفاه وسيي  او عقليي  او اوندهما وسنيا  (التس  ش ء

وامخر عقلينا ال م امتننام فنى قينام المعقن   بالمحسن س وا  ا  العقنل من  
م  التابيه بال زه  (ولملك يعال التشب ه لالاجه ال عه  اعم)المحس سات شي ا 

يه بال زه الحسى يصح بال زه العقلنى الحسى بمعنى ان كلما يصح فيه التاب

 م  غير عكس.
منرو ت اشنترا  الطنرفي   (مشتاق ن ه)اى وزه الابه  (نا  ق ل ها)

والتسك  لك ل )مرو ت ان الج ئى يمتنت وق م الانركة فينه  (ننا ىه )فيه 

قطعننا مننرو ت ان كننل وسننى فهنن  م زنن   فننى المننا ت وامننر عننند  (لاهكك 
ينا منرو ت ف زنه الانبه م يكن ن وسنيا المد   وم نل هنذا م يكن ن ام ز ئ

 ق .

مدرىكة )اى ز ئياتنه  (ا  انكاادب)بك ن وزنه الانبه وسنيا  (قهنا المااد)

كنننالحمرت التنننى تننند   بالبصنننر ز ئياتهنننا الحالنننلة فنننى المننن ا     (لكككالتل

 فالحالل ان وزه الابه اما
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واود او مركب او متعد  وكل م  امولني  امنا وسنى او عقلنى وامخينر امنا 

او عقلى او مختلف تصير سبعة وال الثة العقلية ارفاها اما وسيان او  وسى
عقليان او المانبه وسنى والمانبه بنه عقلنى او بنالعكس فصنا ت سنتة عانر 

يعنى خااء الص ت  (والخفاء)م  المبصرات  (الااحد التس  ىالتماة)قسما 

ت م  المذوقا (ولمة ال  م)م  المام مات  (وط ب الاائتة)م  المسم عات 
اى فى تابيه الخد بال    والص ت  (ن ما ما)م  الملم سات  (ول ن الهمل)

الضننعيف بننالهمس والنكهننة بننالعنبر والريننق بننالخمر والجلنند الننناعال بننالحرير 

وفنننى كننن ن الخانننة مننن  المسنننم عات والطينننب مننن  المانننم مات واللنننذت مننن  
ى وزن علن (ال عه  ىال ااء عن الفائدة والجاْة)ال اود  و()المذوقات تسامح 

 الجرعة اى الاجاعة.

اى الدملنة النى ارينق  (والندايكة)وقد يقا  زنرء الرزنل زرائنة بالمند 
واست الة النفل ن  تشب ه وجاد الشك ء ال كديم النفكع )ي لل الى المطل ذ 

تانبيه  و()فيما ارفناه عقلينان ال ال زن   والعندم من  اممن   العقلينة  (ل دمه

 وسيان.فيما ارفاه  (الاجل الشجاع لاالسد)
فيمنا المانبه عقلنى والمانبه بنه وسنى فبنالعلال  (ال هم لكالنار)تابيه  و()

ي لننل الننى المطلنن ذ وياننرق بننني  الحننق والبااننل كمننا ان بننالن   يننند   

 المطل ذ وياصل بي  امشياء ف زه الابه بينهما الهداية.
فيما المابه وسى والمابه بنه  (ىايم)شخه  (ال  ا لخه )تابيه  و()

انى منا فننى الكنالم من  اللنف والناننر وفنى ووندت بعن  امم لننة عقلنى وم يخ

م   (والماىب التس )تسامح لما فيه شائبة التركيب كالعراء ع  الاائدت م ال 
وزه الابه ارفاه امنا مانر ان او مركبنان او اوندهما مانر  واآلخنر مركنب 

ومعنننى التركيننب ههنننا ان تقصنند الننى عنندت اشننياء مختلاننة فتننن م منهننا هي ننة 

 ها مابها او مابها بها.وتجعل
ولهذا لرح لاوب الماتاح فى تابيه المركب بالمركب بان كنال من  

 المابه والمابه به هي ة منت عة.

وكننذا المننرا  بتركيننب وزننه الاننبه ان تعمنند الننى عنندت اولننا  لاننىء 
 فتن م منها
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 هي ة.

وليس المرا  بالمركب ههنا ما يك ن وقيقة مركبنة من  ازن اء مختلانة 
ال يجعلنن ن الماننبه والماننبه بننه فننى ق لنننا زينند كامسنند ماننر ي  م بنندليل امهنن

 مركبي .

ووزه الابه فى ق لنا زيد كعمنر وفنى اممسنامية واوند م منن م من لنة 
طانكاب مفكادا  ىمكا نك  )اى فى التابيه النذى  (ن ما)ال اود فالمركب الحسى 

ح ة لمنيال وتانديد بضال ا (قاله وقد الح ن  الصبح الثايا ىما تاى ، ى نعاد مي 

را)الالم عنب ابني  فنى وبنه ان   وتخاينف النالم اك نر  اى تانتح  (حك ن  كا 
التا كهة مكن تعكار  الصكار البك ض )بيان لما فى ق له كمنا  (من الن ئة)م  ه 

وان كامننت كبننا ا فننى ال اقننت وننا   (المسككتدياة الصككنار المعككاديا نكك  المككاْى

ام التضنام والتاللنق اى م مجتمعنة ازتمن (عه  الا ف ة المخصا ة)ك مها 
من  الطن   والعنرا  (ال  المعدار المخصاص)وم شديدت امفتراق منضمة 

 فقد مرر الى عدت اشياء وقصد الى هي ة واللة منها.

والطرفان مار ان من المابه ه  ال ريا والمابه بنه هن  العنقن   مقيندا 
فنرا  كمنا بك مه عنق   المالوية فنى ونا  اخنراال النن   والتقييند م يننافى ام

 سيجىء ان شاء هللا تعالى.

طاناب ماىبا  ىما ن  )اى والمركب الحسى وفى التابيه الذى  (ون ما)

نكا  ر سكنا ، واسك اننا ل كل )م  آثا  السبا  هيجه  (قال لشار ىأ  مثار النعع

اى تتساق  بعضها اثر بع  واملل تتهاوى وذفت اوندى  (تناوى ىااىبه

اجكااه مشكاقة )بانتح الهناء اى سنق ا  (من هكاى من الن ئة التا هة)التائي  

 .(مست  هة متناسبة المعدار متفاقة ن  جاا ب ش ء مُهم

ف زه الابه مركب كما ترى وكذا الطرفان ممه لنال يقصند تانبيه اللينل 

بالنقت والك اكب بالسي   بنل عمند النى تانبيه هي نة السني   وقند سنلبت من  
تضنطرذ امنطرابا شنديدا اغما هما وهى تعل  وترسنب وتجنىء وتنذهب و

وتتحننر  بسننرعة الننى زهننات مختلاننة وعلننى اونن ا  تنقسننال بنني  امع زنناال 

وامسننننتقامة وام تاننننام واممخانننناا مننننت التالقننننى والتننننداخل والتصننننا م 
 والتاللق.
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وكنذا فننى زامننب الماننبه بننه فنان للك اكننب فننى تهاويهننا ت اقعننا وتننداخال 

اوندهما مانر   (ب مختهفا ن ما طانا)المركب الحسى  و()واستطالة مشكالها 
باعالم ياق ت مانرن علنى  مناح  (ىما ما ن  تشب ه الشع  )واآلخر مركب 

م  زبرزد م  الهي ة الحالنلة من  مانر ازنرام ومنر مبسن اة علنى  ؤس 

ازرام خضر مستطيلة فالمابه مار  وهن  الانقيق والمانبه بنه مركنب وهن  
الربنا بلينل مقمنر ظاهر وعكسه تابيه مها  مامس قد شابه اى خالطه زهر 

 على ما سيجىء.

يج ء الن ئاُ الت  )اى وزه الابه الذى  (ومن لديع الماىب التس  ما)

اى يك ن وزنه الانبه الهي نة التنى تقنت عليهنا الحركنة من   (تعع عه نا التاىة

منا يجنىء فنى  (وياكا )امستدا ت وامستقامة وغيرهما ويعتبر فيهنا تركينب 

ا ا  يعتككا  لالتاىككة   اهككا مككن او ككاف عهكك  وجنكك ن احككدهم)تلننا الهي ننات 

وامومح عبا ت اسرا  بالغنة اعلنال ان منا ين  ا  بنه  (الجسم ىالشال والها 

التاننبيه  قننة وسننحرا ان يجننيء بالهي ننات البتنني تقننت عليهننا الحركننات والهي ننة 

المقص  ت في التابيه على وزهي  اوندهما ان تقنرن بسيرهنا من  امولنا  
ىمكا نك  )كنة وتنى م ين ا  عليهنا غيرهنا فنامو  وال امى ان تجر  هي نة الحر

بيننان لمننا فننى ق لننه كمننا  (قالككه والشككمل ىككالماآة نكك  ىككف االشككل مككن الن ئككة
التا كهة مككن االسككتدارة مككع االشككاا  والتاىككة السككاي ة المتصككهة مككع تمككاج )

االشاا  حت  ياى الش اع ىأ ه ينم لا  ينبسط حت  يف ض من جاا ب الدائاة 

من   (ن اجع)بداله الا مدم والمعنى ظهر له  أى غير امو  يقا   (ثم يبدو له

كامه يرزت م  الج امب النى ال سن  فنان  (ال  اال عباع)اممبساا الذى بداه 

الامس الا اودب اممسان النرر اليها ليتبي  زرمها وزندها م  ينة لهنذه الهي نة 
 الم ل فة وكذلا المرآت فى كف امشل.

منن  امولنننا   (عككن   اهكككا)الحركنننة  (الثكككا   ا  تجككاد)ال زننه  و()

يعنى كما امه م بد فى امو  م  ان يقترن بالحركة غيرها م   (ننناق ايضا)
 امولا  فكذا فى ال امى.

 له كةن (ال  جناُ مختهفة)ك يرت للجسال  (اللد من اختيط حاىاُ)
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يتحر  بعضه الى اليمي  وبعضه الى الاما  وبعضه الى العل  وبعضه الى 

نتاىككة )ليتحقنق التركينب وام لكنان وزنه الانبه مانر ا وهن  الحركنة السنال 

لخيف حاىة المصتف ن  )متحا ها  (الاح  والدوالب والسنم ال تاى ب ن نا

نا  بككا  مككاة )بحننذ  الهمنن ت اى قننا    (قالككه وىككأ  البككا  مصككتف قككار

ن اى فينطبق امطباقا مرت ويناتح اماتاوا اخنرى فنان فيهنا تركيبنا م (وا فتاحا
المصحف يتحر  فى والتى اممطباق وامماتاح الى زهتي  فى كل والة الى 

 زهة واودت.

اى  (وقد يعع التاى ب ن  ه ئة الساا  ىما ن  قاله ن   فة ىهب يع  )
مكن الن ئكة )م  الطلى بالننا   (جهاُ البدوى المص ه )يجلس على اليتيه 

فامنه يكن ن لكنل  (ئكهنك  اق ا)اى م  الكلب  (التا هة من ماقع ىل عضا منه

عض  منه فى امقعاء م قت خاص وللمجم م ل  ت خالة م لاة م  تلنا 
الم اقت وكذلا لن  ت زلن س البندوى عنند املنطالء بالننا  الم قندت علنى 

 ام ا.

ىتامكا  اال تفكاء لكاله   كانع مكع )م  وزه الابه  (ال عه )المركب  و()

راةَ ث كمأ لَكمظ  َمثَكل  )تتمل الت ب نك  استصكتاله نك  قالكه ت كال   ه كاا التأكاظ م ِّ يَن ح  الأكمِّ

ل  َْسظفارا   مِّ مارِّ يَتظ ه اها َىَمثَلِّ الظتِّ مِّ زمت سار بكسر السي  وه  الكتاذ فامه  ((يَتظ

امر عقلى منت م م  عدت ام   ممه  وعى م  الحما  فعل مخص ص هن  
فى  الحمل وان يك ن المحم   اوعية العل م وان الحما  زاهل بما فيها وكذا

 زامب المابه.

من مت دد ن عع الخ أ لاجاب ا تزاعه )وزه الابه  (واعهم ا ه قد ينتزع)

مكن الشك ا االول مكن )وزنه الانبه  (ىما اذا ا تكزع)م  للا المتعد   (من اىثا

فنى امسناس ابرقنت لنى فالمنة الا تحسننت لنا  (قاله ىما الاقد قاما ع اشكا

  الاعنل اى ابرقنت لقنن م وتعرمنت فنالكالم ههننا علنى ونذ  الجنا  وايصنا
اى تارقننت  ( مامككة ، نهمككا رْوهككا اقشكك د وتجهككد)عطنناد زمننت عطاننان 

وامكاات فامت ام وزه الابه م  مجر  ق له كما ابرقت ق ما عطاشا غمامة 

 اعنى زميت البيت. (لاجاب ا تزاعه من الجم ع)خطة 
 اى تاننبيه الحالننة المننذك  ت فننى امبيننات السننابقة (نككا  المككااد التشككب ه)

 بحالة
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 (لاتصال)ظه   غمامة للق م العطاد ثال تارقها وامكاافها وبقائهال متحيري  

اى باعتبا  اتصا  فالباء ههنا م لها فى قن لهال التانبيه بال زنه العقلنى امعنال 
 .(التداء م مع لا تناء مىيل)ال اممر الماتر  فيه ههنا ه  اتصا  

يند كامسند والسنيف وهذا بخال  التابيهات المجتمعة كمنا فنى ق لننا ز

والبحر فان القصد فيها الى التابيه لكل واود م  امم   على وندت وتنى لن  
وذ  لكر البع  لال يتسير وا  الباقى فى افا ت معناه بخنال  المركنب فنان 

والمت كدد التسك  ىكالها  وال  كم )المقص   منه يختل باسقاا بعن  اممن   

ال عه  ىتدة النُا وىمال التمر ) المتعد  والاائتة ن  تشب ه ناىنة لاخاى و(

 نكك  تشككب ه طككائا لككالنااب و()اى منن و الننذكر علننى امم ننى  (واخفككاء السككفاد

النذى  (ىتسكن ال ه كة)الذى بعضه وسنى وبعضنه عقلنى  (المختهف)المتعد  

نك  تشكب ه )اى شنرفه واشنتها ه النذى هن  عقلنى  (و باهكة الشكا )ه  وسنى 

ا  الطنرفي  فننى كنل من  اممنن   فانى المتعنند  يقصند اشنتر (ا سكا  لالشكمل

 المذك  ت وم يعمد الى امت ام هي ة منها تاتر  هى فيها.

اى التماثنل يقنا  بينهمنا شنبه بالتحرينا اى  (واعهم ا ه قد ينتزع الشكبه)
مكن  فكل التضكاد )تاابه   والمرا  به ههنا ما به التاابه اعننى وزنه التانبيه 

ثككم )ل منهمننا متضنا ا ل خننر اى فننى التضننا  لكن ن كنن (الشكتااق الضككدين ن كه

اى اتيننان بمننا فيننه مالوننة  (منزلككة التناسككب لااسكك ة تمهكك ح)التضننا   (ينككزل
 وظرافة.

 يقا  ملح الااعر الا اتى باىء مليح.

اتامى م  ابنى امنس وعيند   »وقا  اممام المرزوقى فى ق   الحماسى 
ان قائننل هننذه امبيننات قنند قصنند بهننا الهنن ؤ  «فسننلب لسيرننة الضننحا  زسننمى

 التمليح.و

واما امشا ت الى قصنة او م نل او شنعر فاممنا هن  التلمنيح بتقنديال النالم 
 على الميال وسيجىء لكره فى الخاتمة.

والتسنن ية بينهمننا اممننا وقعننت منن  زهننة العالمننة الاننيرازى  ومننه هللا 

ن عكال لهجبكا  مكا اشكبنه )اى سنخرية واسنته اء  (او تناكم)تعالى وهن  سنه  

كنل من  الم نالي  لنالح للتملنيح والنتهكال واممنا  (اتملاالسد ولهبخ ل ا ه هكا حك

 يارق بينهما بحسب المقام فان كان
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القصد الى مالوة وظرافنة  ون اسنته اء وسنخرية باوند فتملنيح وام فنتهكال 

وقد سبق الى بع  اموهام مررا الى ظاهر اللان  ان وزنه الانبه فنى ق لننا 
ر  بي  الطنرفي  باعتبنا  للجبان ه  اسد وللبخيل ه  واتال ه  التضا  المات

 ال لاي  المتضا ي .

وفيه مرر مما الا قلنا الجبان كامسد فى التضا  اى فى ك ن كل منهما 
متضا ا لالخر م يك ن هذا م  التمليح والتهكال فى شىء كما الا قلننا السن ا  

كالبياا فى الل مية او فى التقابل ومعل م اما الا ا  ما التصريح ب زه الابه 

 لنننا للجبننان هنن  اسنند تمليحننا او تهكمننا لننال يتننةت لنننا ام ان مقنن   فننى فننى ق
 الاجاعة.

لك  الحالل فى الجبان امما ه  مد الاجاعة فن لنا تضنا هما من لنة 

 (واداتكه)التناسب وزعلنا الجب  بمن لة الاجاعة على سنبيل التملنيح والهن ؤ 
 .(الااف وىأ )اى ا ات التابيه 

الخبر م  غير قصند النى التانبيه سن اء  وقد تستعمل عند الر  ب ب ت

كننان الخبننر زامنندا او ماننتقا محنن  كننةن زينندا اخنن   وكةمننه قنندم وكامننا قلننت 
ممنا يانتق من  المماثلنة والمانابهة وممننا  (ومثكل ومكا نك  م نككاب)وكنةمى قلنت 

اى فى الكا  ومح ها كلا  محن   (واال ل ن   تا الااف)ي  ى هذا المعنى 

لارنا محن  زيند  (ا  يه ه المشكبه لكه)وتاابه  وم ل وشبه بخال  كةن وتماثل
ككَن السأككماءِّ )كامسنند او تقننديرا محنن  ق لننه تعننالى  علننى تقنندير او  (َْوظ َىَصكك  ٍِّب مِّ

 تكا )اى غير مانبه بنه  (  اب)اى مح  الكا   (وقد يه ه)كم ل لوى ليبب 

مظ َمثََل الظَت اةِّ الدُّ ظ ا َىماٍء َْ ظَزلظناب  ) بظ لَن  اِّ ال ليس المرا  تابيه ونا  امية  ((َواضظ
النندميا بالمنناء وم بماننر  آخننر يتمحننل تقننديره بننل المننرا  تاننبيه والهننا فننى 

مضا تها وبهجتها وما يتعقبها م  الهال  والاناء بحنا  النبنات الحالنل من  

الماء يك ن اخضر مامنرا شنديد الخضنرت ثنال يينبس فتطينره الريناح كنةن لنال 
المعتبنر هنن  الكياينة الحالننلة منن   يكن  وم وازننة النى تقنندير كم نل منناء من

 مضم ن الكالم المذك   بعد الكا  واعتبا ها مستس  ع  هذا التقدير.

وم  زعال ان التقدير كم ل ماء وان هذا مما يلى الكا  غير المابه به 
بناء على امه محذو  فقدسها سه ا بيننا من المانبه بنه النذى يلنى الكنا  قند 

 يك ن ملا ظا به وقد
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 ا على ما لرح به فى اميضاح.يك ن محذوف

ىما ن  عهمد زيدا اسكدا ا  )اى ع  التابيه  (وقد يمىا ن ه  ينبئ عنه)

التاننبيه وا عننى كمننا  الماننابهة لمننا فننى علمننت منن  معنننى التحقيننق  (قككاب

التاننبيه لمننا فننى الحسننبان منن  امشننعا  بعنندم  (ا  ل ككد)زينندا اسنندا  (وحسككبد)

عننا  منب ننا عنن  التاننبيه منن م خانناء التحقيننق والتننيق  وفننى كنن ن م ننل هننذه امف
 (والنكاع منكه)وامظهر ان الاعل ينبئ ع  وا  التابيه فنى القنرذ والبعند 

اى السنرا العائند النى  (نك  اال هكب ي كاد الك  المشكبه وهكا)اى م  التانبيه 

 اى المابه. (ل ا  اماا ه)المابه 
  ىما ن)وللا الا كان امرا غريبا يمك  ان يخالف فيه ويدعى امتناعه 

فامنه لمننا  («نكا  تفك  اال كاه وا كد مككننم ، نكا  المسكك ل كض ده النكزال»قالكه 

ا عى ان الممدوح قد فاق الناس وتى لا  الال برأسه وزنسا بناسه وكان 
هننذا فننى الرنناهر كننالممتنت اوننتف لهننذه النندع ى وبنني  امكامهننا بننان شننببه هننذه 

ماء لمنا فينه من  الحا  بحا  المسا الذى ه  م  الدماء ثال امه م يعند من  الند

 امولا  الارياة التى م ت زد فى الدم.
عطننف علننى  (او حالككه)وهننذا التاننبيه مننمنى ومكنننى عنننه م لننريح 

ىمككا نكك  )امكامنه اى بيننان وننا  المانبه بامننه علننى اى ولننف من  امولننا  

او )الا علال السامت ل ن المانبه بنه  ون المانبه  (تشب ه ثاب لرخا ن  السااد

قدا  وا  المابه فى الق ت والضعف وال ينا ت والنقصنان اى بيان م (معدارها

اى فنى شندت  (لكالنااب نك  شكدته)اى تانبيه ال ن ذ امسن    (ىما ن  تشب نه)

مرف م عطاا علنى بينان امكامنه اى تقرينر ونا  المانبه  (او تعاياها)الس ا  
ىمكا نك  تشكب ه مكن ال يتصكل مكن سك  ه عهك  )فى مانس السنامت وتق ينة شنامه 

فاما تجد فيه م  تقرير عندم الاائندت وتق ينة شنةمه  (اقم عه  الماءطائل لمن ي

مام تجده فى غيره من املنف بالحسنيات اتنال مننه بالعقلينات لتقندم الحسنيات 
 وفرا الف الناس بها.

االرل ة تعتض  ا  ياا  وجه الشبه ن  المشكبه )اى امغراا  (وهمب)

ه الانبه اشنهر واعنر  اى وان يكن ن المانبه بنه ب زن (له اتم وها له اشكنا
 وظاهر هذه
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 العبا ت ان كال م  ام بعة يقتضى امتمية وامشهرية.

لكن  التحقيننق ان بينان اممكننان وبينان الحننا  م يقتضنيان ام امشننهرية 
ليصح القيناس وينتال اموتجناال فنى امو  ويعلنال الحنا  فنى ال نامى وكنذا بينان 

مانبه بننه علنى وند مقنندا  المقندا  م يقتضنى امتمينة بننل يقتضنى ان يكن ن ال

 المابه م ازيد وم امقه ليتعي  مقدا  المابه على ما ه  عليه.
وامنننا تقرينننر الحنننا  فيقتضنننى اممنننري  زميعنننا من النننناس النننى امتنننالب 

مرفن م  (او تزي نكه)وامشهر اميل فالتابيه به ب يا ت التقرير والتق ية ازند  

ىما ن  تشب ه وجه )السامت عطاا على بيان امكامه اى ت يي  المابه فى عي  

ىما ن  تشب ه وجه مجدور لسكهتة )اى تقبيحه  (اساد لمعهة الُب  او تشاينه

اى عد المابه ارياا ودي ا  (او است اانه)زمت  يا  (جامدة قد  عاتنا الدياة

ىمككا نكك  تشككب ه نتككم ن ككه جمككا ماقككد لبتككا مككن المسككك ماجككه الككمهب )بننديعا 

ن   كارة )فى هذا التابيه مبراز المابه  اى امما استطر  المابه (اللاازب

وان كننان ممكنننا عقننال وم يخاننى ان الممتنننت عننا ت  (عككادة)ال قنن م  (الممتنككع

 مستطر  غريب.
وهكا )غير امبراز فنى لن  ت الممتننت عنا ت  (وليست ااف وجه آخا)

فى تابيه فحال فيه  (ا  ياا  المشبه  ادر التضار ن  المهن اما م هعا ىما ما

يعنننى  (وال زورديككة»وامككا عنككد حضككار المشككبه ىمككا نكك  قالككه )د زمننر م قنن
قننا  الجنن هرى فننى الصننحاح زهننى الرزننل فهنن  م هنن  الا  (تزهككا)البناسننف 

 تكبر.

لازقتنككا ، لكك ن )وفيننه لسننة اخننرى وكاهننا ابنن    ينند زهننا ي هنن  زهنن ا 

 يعنى امزها  والاقائق الحمر. (الاياع عه  حما ال ااق د ،

 بهننننا)كةمهننننا فنننن ق قامننننات مننننعا  

 اوائننل النننا  فننى ااننرا  كبريننت(    

  
فننان لنن  ت اتصننا  النننا  بننالطرا  الكبريننت م يننند  وضنن  ها فننى 

الذه  مد ت وض   بحر م  المسا م زه الذهب لك  ينند  وضن  ها عنند 
وض   ل  ت البناسف فيستطر  بمااهدت عناق بني  لن  تي  متباعندتي  

 غاية البعد.

الننى الماننبه بننه وهنن  مننربان ) اى السننرا منن  التاننبيه (وقككد ي ككاد)
 اودهما ايهام
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النذى يجعنل  (وذلكك نك  التشكب ه المعهكاب)فى وزه الانبه  (امه اتال م  المابه

ىعالكه ولكدا الصكباح ىكأ  )فيه الناقه مابها بنه قصندا النى ا عناء امنه اكمنل 

هى بياا فى زبهة الارس ف ق الند هال اسنتعيرت لبيناا الصنبح  ( اته ،

فامه قصد ايهنام ان وزنه الخليانة اتنال من  الصنباح  (دحوجه الخه فة ح ن يمت)

فى ال م ح والضياء   وفى ق له وي  يمتدح  ملة علنى اتصنا  الممندوح 
بمعرفة وق الما ح وتعريال شةمه عند الحامنري  باملنساء الينه وام تيناح 

 له وعلى كماله فى الكرم ويث يتصف بالبار والطالقة عند استمام المديح.

ل كا  االهتمكاه )م  السرا العائد الى المابه بنه  (لثا  ا)الضرذ  و()

ىتشككب ه الجككائع وجنككا ىالبككدر نكك  االشككاا  واالسككتدارة )اى بالماننبه بننه  (لككه

اى التاننبيه الماننتمل علننى هننذا الننن م منن  السننرا  (لككالا  ف ويسككم  هككما

النذى لكرمناه من  زعنل اوند الاني ي  مانبها وامخنر  (اظنار الم هاب ، هما)
كما فنى  (حع عة)فى وزه الابه  (اذا اريد التا  الناقص)مما يك ن مابها به ا

كما فى السرا العائند النى المانبه بنه  (او ادعاء)السرا العائد الى المابه 

م  اممن   من   (نا  اريد الجمع ل ن ش ئ ن ن  اما)فى وزه الابه  (لالزايد)
ا ت غيننر قصنند الننى كنن ن اونندهما ماقصننا وامخننر زائنندا سنن اء وزنندت ال ينن

 (الكك  التاككم لالتشككاله)لاهبننا  (ناالحسككن تككاق التشكب ه)والنقصنان ام لننال ت زنند 

احتككاازا عككن تككاج ح احككد )ليكنن ن كننل واونند منن  الانني ي  ماننبها وماننبها بننه 

 فى وزه الابه. (المتساوي ن

 كق له)

 تانننابه  معنننى ال زنننرى ومننندا متنننى

 فم  م ل ما فى الكةس عينى تسكب    

  
يقنا  اسنبل الندمت والمطنر  (ر اسنبلت   زان مىف  هللا ما ا  ى ابا لخم

للتعدينة وليسنت ب ائندت  «ا بنالخمر»الا هطل واسبلت السماء فالباء فى ق له 

لمنا اعتقند التسناوى بني   (اه مكن عباتك  ىنكد اشكاب)علنى منا تن هال بعضنهال 

عند ا ا ت الجمت بي  شي ي   (ويجاز)الدمت والخمر تر  التابيه الى التاابه 
ممهمننا وان تسنناويا فننى وزننه الاننبه بحسننب قصنند  ( ه ايضككاالتشككب)فننى امننر 

 المتكلال ام امه يج ز له ان يجعل اودهما مابها وامخر
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مانبها بننه لسنرا منن  امغننراا وسنبب منن  امسننباذ م نل زيننا ت امهتمننام 

اى تانبيه الصنبح  (ىتشكب ه  كاة الفكاُ لالصكبح وعاسكه)وكن ن الكنالم فينه 
اى م  للا المنير م   (ن  مُهم اىثا منهمت  اريد ظنار من ا )بسرت الارس 

غير قصد الى المبالسنة فنى ولنف غنرت الانرس بالضنياء واممبسناا وفنرا 

التالءل  ومح  للا ال ل  قصد للا ل زب زعل السرت مابها والصبح مابها 
 به.

المانبه والمانبه بنه ا بعنة اقسنام  (لاعتبار ال كان ن)اى التابيه  (وها)

  كا مع كدين ىتشكب ه الخكد )اى المانر ان  (مفكاد وهمكااما تشب ه مفكاد ل)ممه 

هكا ىكالااقم )لم  م يحصل من  سنعيه علنى اائنل  (لالارد او مع دا  ىعالنم

فالمابه ه  الساعى المقيد بنان م يحصنل من  سنعيه علنى شنىء  (عه  الماء

والماننبه بننه هنن  الننراقال المقينند بكنن ن  قمننه علننى المنناء من وزننه الاننبه هنن  
او )اعننل وعدمننه وهنن  م قنن   علننى اعتبننا  هننذي  القينندي  التسنن ية بنني  ال

ىعاله والشمل ىالماآة ن  ىف )اى اودهما مقيد وامخر غير مقيد  (مختهفا 

فالمابه به اعنى المرآت مقيدت بك منه فنى كنف امشنل بخنال  المانبه  (االشل
اى تانبيه المنرآت فنى كنف امشنل بالانمس فالمانبه  (وعاسكه)اعنى الامس 

 مابه به.مقيد  ون ال

بان يكن ن كنل من  الطنرفي  كياينة والنلة  (واما تشب ه ماىب لماىب)
ىمكا نك  )م  مجم م اشياء قد تضنامبت وتاللنقت وتنى عنا ت شني ا واوندا 

 (ل د لشار

 كنننننةن م نننننا  النقنننننت فننننن ق  ؤسننننننا

 اسننننيافنا علننننى مننننا سننننبق تقريننننرهو    

  
عالم وه  مانر  بنا (واما تشب ه مفاد لماىب ىما ما من تشب ه الشع  )

ياق ت مارن على  ماح م  زبرزد وهن  مركنب من  عندت امن     والانرق 
ا  يقت املتباس. بي  المركب والمار  المقيد او ال شىء الى التةمل فك يرا ممب

فننى  (وامككا تشككب ه ماىككب لمفككاد ىعالككه يككا  ككاحب  تعصكك  ا  ُايامككا ،)

امسننناس تقصنننيبته اى بلسنننت اقصننناه اى ازتهننندا فنننى النرنننر وابلسنننا اقصنننى 
اى تتصن   ونذفت التناء   يقنا   (تايا وجاب االرع ى ف تصكار ،)رريكما م

اى لا شمس لال يسنتره  (تايا  نارا مشمسا)ل  ه هللا ل  ت وسنة فتص   

 (زها الالا)اى خالطه  (قد شاله)غيال 
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اى  (ناأ مكا هكا)خصها ممها امضنر واشندب خضنرت وممهنا المقصن   بنالنرر 

اى لينننل لو قمنننر من امزهنننا   (مكككامع)للنننا النهنننا  المانننمس الم لننن   
باخضرا ها قد مقصت م  م ء الامس وتى لا ت تضرذ النى السن ا  

 فالمابه مركب والمابه به مار  وه  المقمر.

ا  ت كدد طانكاب )تقسيال آخر للتابيه باعتبا  الطرفي  وه  امنه  (وايضا)

 وه  ان ي تى اوم بالمابهات على اريق العطنف او غينره ثنال (ناما مهفاف

ىا  قهاب )فى لاة العقاذ بك رت الطيا  الطي    (ىعاله)بالمابه به كذلا 

وهنن   (لكدى وىاهكا ال ن ككاب والتشكف)بعضننها  (ويالسكا)بعضننها  (ال  كا رطبكا
شببه الرانب الطنرىب من  قلن ذ الطينر بالعنبناذ والينابس  (البال )ا  أ التمر 

ة يعتند بهنا العتيق منها بالحانف البنالى ال لنيس مزتماعهمنا هي نة مخص لن

او )ويقصد تابيهها ام امه لكر اوم المابهي  ثال المابه بهمنا علنى الترتينب 

اى  (ىعالكه النشكا)وهن  ان ين تى بمانبه ومانبه بنه ثنال آخنر وآخنر  (مفاو 

 .(مسك والاجاب د ا  ا واطااف االىف)الطيب والرائحة 

وا  ت ككدد طانككه )هنن  شننجر اومننر لنني   (عككنم)و وى ااننرا  البنننان 

نتشب ه التساية ىعاله  دغ )يعنى المابه  ون ال امى يعنى المابه به  (االول

يعنى المانبه بنه  ون  (التب ب وحال  ، ىيهما ىاله ال  وا  ت دد طانه الثا  

 (نتشب ه الجمع ىعاله)امو  

 بنننننات منننننديما لنننننى وتنننننى الصنننننباح

 اغينننننند مجنننننندو  مكننننننان ال شنننننناح    

  
كد)دن للا ام غيد اى الناعال الب (ىأ ما يبسم) او )مننرال  (عن لىلكى منض 

زمنت اقحن ان وهنن  و   لنه منن   شنبه ثسننره  (او اقككاح)هن  وننب السمنام  (لكاد

امكا تمث كل )عطف على ق له باعتبا  الطرفي   (ولاعتبار وجنه)ب الثة اشياء 

اى امنري  او  (منتكزع مكن مت كدد)ولنف  (وجنه)اى التابيه الذى  (وها ما

اننبيه م ننا  النقننت مننت امسننيا  وتاننبيه منن  تاننبيه ال ريننا وت (ىمككا مككا)امنن   

 الامس بالمرآت فى كف امشل وغير للا.
 ويث قا  (السااى  لاا ه   ا حع ع )اى المنت م م  متعد   (وق  دب)
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التابيه متى كان وزهه ولاا غير وقيقى وكان منت عا م  عدت ام   خه 

الانبه هن  فنان وزنه  (ىمكا نك  تشكب ه مثكل ال نكاد لمثكل التمكار)باسال التم ينل 
ورمننان اممتاننام بننابلغ مننافت مننت الكنندب والتعننب فننى استصننحابه فهنن  ولننف 

وامكا   كا تمث كل )مركب م  متعند  ولنيس بحقيقنى بنل هن  عائند النى التن هال 

اى بخال  التم يل يعنى ما م يكن ن وزهنه منت عنا من  متعند   (وها لخينه
واعتبا ينا بنل  وعند السكاكى ما م يك ن منت عا م  متعد  وم يكن ن وهميبنا

يك ن وقيقيا فتابيه ال ريا بالعنق   المن   تم يل عند الجمه    ون السكاكى 

اما مجمل وها مالم يمىا )تقسيال آخر للتابيه باعتبا  وزهه وه  امه  (وايضا)

وزهننه او فمنن  ال زننه السيننر  (مككا هككا ظككاها)اى فمنن  المجمننل  (وجنككه نمنككه

 تكا زيككد )لنه مندخل فنى للنا  ممن  (يفنمكه ىكل احكد)المنذك   منا هن  ظناهر 

لكر الاني  عبند القناهر  (ىاالسد ومنه خف  ال يدرىه اال الخا ة ىعال ل ضنم
امه ق   م  ولف بنى المهلنب للحجناال لمنا سنةله عننهال ولكنر زنا  هللا امنه 

ق   اممما ية فاامة بنت الخرشب وللا امهنا سن لت عن  بنيهنا ايهنال افضنل 

ن ثال قالت ثكلتهال ان كنت اعلال ايهال افضل فقالت عما ت م بل فالن م بل فال
 (هكم ىالتهعكة المفا  كة ال يكدرى ايككن طاناهكا ، اى هكم متناسكبا  نك  الشككاف)

اى الحلقننة  (ىمككا ا نككا)يمتنننت تعينني  بعضننهال فامننال وبعضننهال افضننل منننه 

غة متناسبة امز اء فنى الصن  ت يمتننت تعيني  بعضنها ارفنا وبعضنها  المارب
غة مصمتة  الج امب كالدائرت. وسطا لك مها مارب

اى م  المجمل وق لنه مننه  ون ان يقن   وايضنا امنا كنذا  (وايضا منه)

واما كذا اشعا  بان هذا م  تقسيمات المجمل م م  تقسيمات مطلق التانبيه 
يعننى ال لنف النذى  (ما لم يمىا ن كه و كف احكد ال كان ن)اى وم  المجمل 

 يك ن فيه ايماء الى وزه الابه مح  زيد اسد.

اى ال لنف المانعر ب زنه  (نه ما ذىا ن ه و ف المشبه له وحكدبوم)
غنة م يند ى اين  ارفاهنا  ومنكه مكا ذىكا ن كه )الابه كق لها هال كالحلقنة المارب

اى اعرمنت  (ىعالكه  كدند عنكه)اى المابه والمانبه بنه كليهمنا  (و فنما

ولككم تصككدف مااهبككه ، عن كك  وعككاودب ظنكك  نهككم يخككب ، ىالن كك  ا  جئتككه )عنننه 

 .(ري عه)اى اتا   (واناق
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يقا  فعله فى  وق شبابه و يقنه اى اولنه والنابه  ينق المطنر و ينق 

هككد عنككه لككا  نكك  ال هككب)كننل شننىء افضننله  ولننف الماننبه اعنننى  (وا  تاح 
الممدوح بان عطاياه فائضة عليه اعرا او لال يعرا وكذا ولف المابه 

لنت عننه وال لناان م انعران بنه اعننى السينث بامنه يصنيبا ان ز تنه او تروب

ب زه الابه اعنى اممنافة فنى ونالتى الطلنب وعدمنه وونالتى امقبنا  علينه 
 وامعراا منه.

وها ما ذىكا وجنكه ىعالكه وثنكاب )عطف على اما مجمل  (واما مفص ل)

اى بنان  (ن   كفاء ، وادم ك  ىكاليءل  وقكد يتسكامح لكمىا مكا يسكتتب ه ماا كه
انبه تابعنا مزمنا لنه فنى يذكر مكان وزه الابه ما يستل مه اى يكن ن وزنه ال

 (ىعالنم لهايه الفص ح ها ىال سل ن  التيوة نا  الجامع ن ه الزمنا)الجملة 

ممه المانتر   (وها م ل ال بع)اى وزه الابه فى هذا التابيه مزم الحالوت 
 (وايضكا)بي  العسنل والكنالم م الحنالوت التنى هنى من  خن اص المطع منات 

اما قايب مبتمل وها ما ينتعل ن ه )زهه وه  امه تقسيال ثالث للتابيه باعتبا  و

 (من المشبه ال  المشبه له من   ا تدق    ُا لُنار وجنكه نك  لكادى الكاْى
اى فى ظاهره الا زعلته م  بدا اممر يبدو اى ظهر وان زعلته مهم زا م  

بدأ فمعناه فى او  الرأى وظه   وزه الابه فى با ى النرأى يكن ن ممنري  

 م تاصيل فيه. (اماا جمه الاا ه )اما 
م  التاصيل ام ترى ان ا  ا  اممسان  (نا  الجمهة اسب  ال  النفل)

م  ويث امه شىء او زسال او وي ان اسهل واقدم م  ا  اكنه من  وينث امنه 

 زسال مام وساس متحر  بام ا ت مااق.
قه كل التفصك ل مكع  هبكة حضكار المشكبه لكه نك  )لك ن وزه الانبه  (او)

 بي  المابه والمابه به. (عند حضار المشبه لعاب المناسبة المهن اما

ال م يخاى ان الايء مت ما يناسبه اسهل وض  ا منه مت ما م يناسبه 
فامنه قند اعتبنر فنى وزنه  (ىتشب ه الجاة الصن اة لالااز ن  المعكدار والشكال)

الابه تاصنيل منا اعننى المقندا  والانكل ام ان الكن ز غالنب الحضن   عنند 

 عطف على ق له (او م هعا)الجرت فى الذه   وض  
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عننند وضنن   الماننبه ثننال غلبننة وضنن   الماننبه بننه فننى الننذه  مطلقننا تكنن ن 

فان المتكر  على الحس كص  ت القمر  (عه  التل)اى المابه به  (لتاارب)
ننا م يتكننر  علننى الحننس كصنن  ت القمننر  غيننر منخسننف اسننهل وضنن  ا ممب

الماآة المجهكككاة نككك  االسكككتدارة لككك)اى كتانننبيه الانننمس  (ىالشكككمل)منخسننناا 

فان فى وزه الابه تاصيال ما لك  المابه به اعنى المرآت غالنب  (واالستنارة
اى  (لم ارضككة ىكل مكن العككاب والتاكار التفصكك ل)الحضن   فنى الننذه  مطلقنا 

وامما كامت قلة التاصيل فى وزه الانبه منت غلبنة وضن   المانبه بنه بسنبب 

سببا لره  ه المن  ى النى امبتنذا  منت  قرذ المناسبة او التكر  على الحس
ان التاصننيل منن  اسننباذ السرابننة من قننرذ المناسننبة فننى الصنن  ت امولننى 

والتكنننر  علنننى الحنننس فنننى ال امينننة يعنننا ا كنننل منهمنننا التاصنننيل ب اسنننطة 

اقتضائهما سرعة اممتقا  م  المابه الى المابه به فيصير وزه الانبه كةمنه 
عطف على  (واما ل  د  ايب)ا لالبتذا  امر زملى م تاصيل فيه فيصير سبب

اى مننا م ينتقننل فيننه منن  الماننبه الننى  (وهككا لخينككه)ق لننه امننا قريننب مبتننذ  

اى لخااء وزهه فى بنا ى  (ل ده الُنار)المابه به ام بعد فكر وتدقيق مرر 
 الرأى.

امكا لاثكاة التفصك ل ىعالكه والشكمل ىكالماآة )وللا اعنى عدم الره   

 .(ن  ىف االشل
وزننه التاننبه فيننه منن  التاصننيل مننا قنند سننبق ولننذا م يقننت فننى ماننس  فننان

الرائى للمرآت الدائمة اممطراذ ام بعد ان يستةمف تةمال ويك ن فى مرنره 

حضكار المشكبه لكه امكا عنكد حضكار المشكبه )اى او لنندو   (او  كدور)متمهال 

مندو  و (وامكا م هعكا)م  تابيه البناسف بنا  الكبرينت  (لب د المناسبة ىما ما

او ماىبكا )كامياذ امغ ا   (اما لاا ه وهم  ا)وض   المابه به مطلقا يك ن 

 (ععه ككا)مركبننا  (او)كنناعالم ينناق ت ماننرن علننى  منناح منن  زبرزنند  (خ ال  ككا
ل  َْسظفارا  ) مِّ مارِّ يَتظ او )اشا ت الى امم لة التى لكرماها آماا  (ىما ما) (َىَمثَلِّ الظتِّ

 (  التل ىعاله والشمل ىالماْة ن  ىف االشلعه)اى المابه به  (لعهة تاارب

 فان الرزل  بما ينقضى عمره ولال يتاق له ان يرى مرآت فى يد امشل.
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مككن )اى فننى تاننبيه الاننمس بننالمرآت فننى كننف امشننل  (نالناالككة ن ككه)

اونندهما ك ننرت التاصننيل فننى وزننه الاننبه وال ننامى قلننة التكننر  علننى  (وجنكك ن
 الحس.

  المانبه بنه سنببا لعندم ظهن   وزنه فان قلت كيف تكن ن مند ت وضن 

 الابه.
قلت ممه فرم الطرفي  والجامت الماتر  الذى بينهما اممنا يطلنب بعند 

وض   الطنرفي  فنالا مند  وضن  هما مند  التانات النذه  النى منا يجمعهمنا 

 ويصلح سببا للتابيه بينهما.
واوند لانىء واوند او  (والمااد لالتفص ل ا  ينُا ن  اىثا مكن و كف)

معنننى ان يعتبننر فننى امولننا  وز  هننا او عنندمها او وزنن   الننبع  اك ننر ب

وعدم البع  كل من  للنا فنى امنر واوند او امنري  او ثالثنة امن   او اك نر 
 (اعاننكا ا  تأخكم ل ضكا)ك ينرت  (عهك  وجكاب)اى التاصنيل  (ويعع)فلهذا قا  

ىمكا نك  )اى تعتبر وز   بعضها وعدم بعضنها  (وتدع ل ضا)م  امولا  

ىأ  سكنا ه ، سكنا لنكب لكم )يعنى  محا منس با الى   ينة  (د ردين  اقاله حمه

فنناعتبر فننى اللهننب الاننكل واللنن ن واللمعننان وتننر  امتصننا   (يتصككل لككدخا 

بعنقن   المالوينة  (وا  ت تبا الجم ع ىما مكا مكن تشكب ه الثايكا)بالدخان ومااه 

ياليا كان او خ (وىهما ىا  التاى ب)المن  ت باعتبا  الل ن والاكل وغير للا 
التاننبيه  و()لكنن ن تاالننيله اك ننر  (مككن امككار اىثككا ىككا  التشككب ه ال ككد)عقليننا 

اى من  البعيند السرينب  ون القرينب المبتنذ   (البه   ما ىا  من هما الضكاب)

وال    ككل الشكك ء ل ككد )اى لكنن ن هننذا الضننرذ غريبننا غيننر مبتننذ   (لناالتككه)

ن البعيند السرينب بليسنا وسننا وم قعه فى الناس الطف   وامما يكن  (طهبه الم  

الا كان سببه لطف المعنى و قته او ترتيب بع  المعامى على النبع  فنان 

المعننامى الاننرياة قلمننا تناننا عنن  بننناء ثننان علننى او  و   تننا  علننى سننابق 
لمككا )المبتننذ   (العايككب)التانبيه  (وقككد يتصككاف نكك )فيحتناال الننى مرننر وتةمنل 

  له :كق)ويخرزه ع  امبتذا   (يج هه  ايبا

 لنننال تلنننق هنننذا ال زنننه شنننمس مها منننا

 (ام ب زننننننننه لننننننننيس فيننننننننه وينننننننناء    
  

فتابيه ال زه بالامس قرينب مبتنذ  ام ان ونديث الحيناء ومنا فينه من  
 الدقة والخااء اخرزه الى السرابة.
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وق لننه لننال تلننق ان كننان منن  لقيتننه بمعنننى ابصننرته فالتاننبيه مكنننى غيننر 

وعا منته فهن  فعنل ينبنىء عن   مصرح به وان كان م  لقيته بمعننى قابلتنه
وقالككه )التاننبيه اى لننال تقابلننه فننى الحسنن  والبهنناء ام ب زننه لننيس فيننه وينناء 

فتابيه الع م  (لا لم تان لهثاقباُ انال)اى ل امعا  (عزماته مثل النجاه ثااقبا

 بالنجال مبتذ  ام ان اشتراا عدم امف   اخرزه الى السرابة.
لتقيينند المانننبه او  (ب ه المشكككاوطالتشكك)التانننبيه  (هككما)م نننل  (ويسككم )

المانبه بنه او كليهمنا بانرا وزنن  ى او عندمى يند  علينه بصنريح اللانن  او 

اداته اما مىىد وها مكا حكمند )اى والتابيه باعتبا   (ولاعتبار)بسياق الكالم 

اُّ )اداته مثل قاله ت ال   َو تَم   اى م ل مر السحاذ. (َماأ السأتابِّ ، (َوهِّ

م كند منا امنيف المانبه بنه النى المانبه بعند ونذ  اى ومن  ال (ومنه)

اى تميلها الى امارا  والج امنب  ( تا قاله والايح ت ب  لالنصا )ام ات 
هنن  ال قننت بعنند العصننر الننى المسننرذ يعنند منن   (وقككد جككاى ذهككب اال كك ل)

 اموقات الطيبة كالسحر وي لف بالصارت كق له :

  ذ مهنننننننا  للانننننننراق النننننننيلهو» 

  «مننننا متناسننننبوزهننننى كننننال ل ميهو    
  

اى  (عهكك  لجكك ن المككاء)فننذهب املننيل لننارته وشننعام الاننمس فيننه »
على مناء كناللجي  اى الاضنة فنى الصنااء والبيناا فهنذا تانبيه م كند ومن  

الناس م  لال يمي  بي  لجي  الكالم ولجينه ولال يعر  هجامه م  هجينه وتى 

عننى الن  ق لهب بعضهال الى ان اللجني  اممنا هن  بانتح النالم وكسنر الجنيال ي
الذى يسق  م  الاجر وقد شبه به وزه الماء وبعضنهال النى ان املنيل هن  

الاجر الذى له الل وعرق ولهبه و قه الذى الار ببر  الخرينف وسنق  

 منه على وزه الماء وفسا  هذي  ال همي  غنى ع  البيان.
اى مننا لكننر ا اتننه  (وهككا لخينككه)عطننف علننى امننا م كنند  (او ماسككل)

التةكيد المستاا  من  ونذ  ام ات المانعر بحسنب الرناهر  فصا  مرسال ع 

من  امم لنة المنذك  ت فيهنا ا ات التانبيه  (ىمكا مكا)بان المابه عي  المابه به 
اى افا ت السرا  (لاعتبار الناع اما معبال وها الاان  لانادته)التابيه  و()

 اعر  شىء (ىأ  ياا  المشبه له)
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اى فى  (اتم ش ء ن ه)كةن يك ن المابه به  (ن  ل ا  التال او)ب زه التابيه 

مسككهم )كننان يكنن ن الماننبه بننه  (نككو التككا  النككاقص لالاامككل او)وزننه التاننبيه 

م اونكة عنكد المخاطكب نكو ل كا  االماكا  او )اي في وزه التانبيه  (التام ن ه

اي ما يكن ن قالنرا عن  افنا ت  (وها لخينه)عطف على اما مقب    (مادود

 على شرا المقب   كما سبق لكره. السرا بان م يك ن
فى تقسيال التابيه بحسب الق ت والضعف فنى المبالسنة باعتبنا   (خاتمة)

لكر ام كان وتركها وقد سبق ان ام كان ا بعنة والمانبه بنه منذك   قطعنا 

فالمابه اما مذك   او محذو  وعلى التقنديري  ف زنه الانبه امنا منذك   او 
م ات اما مذك  ت او محذوفة تصير ثمامينة محذو  وعلى التقا ير ام بعة فا

الا كنان اخنتال  المراتنب وتعند ها  (واعه  مااتب التشب ه ن  قاة المبالنكة)

 اى بع  ام كان. (ىهنا او ل ضنا)اى ا كان التابيه  (لاعتبار ذىا ارىا ه)
فق لننه باعتبننا  متعلننق بننامختال  النندا  عليننه سنن ق الكننالم من اعلننى 

 النرر الى عدت مراتب مختلاة.المراتب قد يك ن ب

وامما قيد بذلا من اختال  المراتب قد يك ن باعتبا  اخنتال  المانبه 
 به مح  زيد كامسد وزيد كالذئب فى الاجاعة.

وقد يك ن باختال  ام ات مح  زيد كامسد وكةنب زيدا امسد وقد يك ن 

ا مى المراتنب  باعتبا  لكر ام كان كلها او بعضها بامه الا لكر الجميت فه 
 وان وذ  ال زه وام ات فاعالها وام فمت س .

وقد ت هال بعضهال ان ق له باعتبا  متعلق بقن ت المبالسنة فناعترا بامنه 

اى  (حمف وجنه واداتكه نعكط)م ق ت مبالسة عند لكر زميت ام كان فامعلى 
محن  اسند فنى مقنام  (او مكع حكمف المشكبه)بدون وذ  المابه مح  زيند اسند 

اى وزهنه او  (حكمف احكدهما)امعلى بعد هذه المرتبنة  (ثم)ا  ع  زيد امخب

اى فق  او مت وذ  المابه مح  زيد كامسد ومح  كامسد عند  (ىملك)ا اته 
امخبا  ع  زيد ومح  زيد اسد فنى الانجاعة ومحن  اسند فنى الانجاعة عنند 

 وم ق ت)امخبا  ع  زيد 
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 ر ام ات.وهما امثنان الباقيان اعنى لك (لسيرهما

وال زننه زميعننا امننا مننت لكننر الماننبه او بدومننه محنن  زينند كامسنند فننى 
الاجاعة ومح  كامسد فى الاجاعة خبرا عن  زيند وبينان للنا ان القن ت امنا 

بعم م وزه الابه ظاهرا او بحمنل المانبه بنه علنى المانبه بامنه هن  هن  فمنا 

فنال قن ت لنه اشتمل على ال زهي  زميعا فه  فى غاينة القن ت ومنا خنال عنهمنا 
 وما اشتمل على اودهما فق  فه  مت س  وهللا اعلال.
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 والمجاز التع عة

هنذا هن  المقصنند ال نامى من  مقالنند علنال البينان اى هننذا بحنث الحقيقننة 

والمجاز والمقص   امللى بالنرر الى علنال البينان هن  المجناز ال بنه يتنةتى 

مجاز ال امستعما  اختال  الطرق  ون الحقيقة ام امها لما كامت كاملل لل
فى غير ما ومت له فرم امستعما  فيما ومت له زرت العا ت بالبحث عن  

 الحقيقة اوم.
ليتمي ا ع  الحقيقة والمجاز العقليي  الذي  همنا  (وقد يع دا  لالهناي ن)

 فى امسنا .

 وامك ر تر  هذا التقييد ل ال يت هال امه مقابل للارعى والعرفى.

 التع عة

فعيننل بمعنننى فاعننل منن  وننق الاننىء الا ثبننت او بمعنننى  . فننى املننل
ماعنن   منن  وققتننه الا اثبتننه مقننل الننى الكلمننة ال ابتننة او الم بتننة فننى مكامهننا 

امللى والتناء فيهنا للنقنل من  ال لناية النى امسنمية وهنى فنى املنطالح 

لكه نك  ا ك يح )تلا الكلمنة  (وض د)اى فى معنى  (الاهمة المست مهة ن ما)

اى ومعت له فى الطالح به يقت التخاانب بنالكالم المانتمل  (له التخاطب

على تلا الكلمة فالرر  اعننى فنى النطالح متعلنق بق لنه ومنعت وتعلقنه 

بالمستعملة على ما ت همه البع  ممنا م معننى لنه فناوترز بالمسنتعملة عن  
الكلمة قبل امستعما  فامها م تسمى وقيقنة وم مجنازا وبق لنه فيمنا ومنعت 

لسل  مح  خذ هذا الارس مانيرا النى كتناذ وعن  المجناز المسنتعمل له ع  ا

فيها لال ي مت له فى الطالح به التخااب وم فى غيره كامسد فى الرزنل 
الاننجام من امسننتعا ت وان كامننت م منن عة بالتةويننل ام ان الماهنن م منن  

 ااالق ال مت امما ه  ال مت بالتحقيق.

عن  المجناز المسنتعمل فيمنا واوترز بق له فى النطالح بنه التخاانب 
ومت له فى الطالح آخر غير املطالح الذى يقت به التخااب كالصالت 

 الا استعملها المخااب
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بعر  الارم فى الدعاء فامها تك ن مجازا مستعماله فى غينر منا ومنت لنه 

فى الارم اعنى ام كان المخص لة وان كامت مستعملة فيما ومت له فى 
اى  (ت  ك ن الهفكظ لهداللكة عهك  م نك  لنفسكه)ت اللا  اى وم (والاضع)اللسة 

 ليد  بناسه م بقرينة تنضال اليه.

ومعنى الدملة بناسه ان يك ن العلال بالتعيي  كافيا فنى فهنال المعننى عنند 
ااننالق اللانن  وهننذا شننامل للحننر  ايضننا ممننا ماهننال معننامى الحننرو  عننند 

مة فى اماسها بل تحتناال ااالقها بعد علمنا باوماعها ام ان معاميها ليست تا

 الى السير بخال  امسال والاعل.
معنال م يكنن ن هننذا شنامال ل مننت الحننر  عننند من  يجعننل معنننى قنن لهال 

الحننر  مننا    علننى معنننى فننى غيننره امننه ماننروا فننى  ملتننه علننى معننناه 

عن  ان يكن ن م من عا بالنسنبة النى  (نخكاج المجكاز)امفرا ى لكر متعلقنه 
م بناسنه  (لعاينكة)علنى للنا المعننى اممنا تكن ن  (ال  داللته)معناه المجازى 

فامنه لننال يخنرال ممنه قنند عني  للدملنة علننى كنل من  المعنينني   (دو  المشكتاق)

بناسننه وعنندم فهننال اونند المعنينني  بننالتعيي  لعننا ا امشننترا  م ينننافى للننا 
فننالقرء منن ال عنني  مننرت للدملننة علننى الطهننر بناسننه ومننرت آخننر للدملننة علننى 

  ن م م عا بالتعيي .الحي  بناسه فيك

وفى ك ير م  النسن  بند  ق لنه  ون المانتر   ون الكناينة وهن  سنه  
ممه ان ا يد ان الكناية بالنسبة النى معناهنا املنلى م من عة فكنذا المجناز 

مرو ت ان امسد فنى ق لننا  أينت اسندا يرمنى م من م للحين ان الماتنرس 

الى معننى الكناينة اعننى وان لال يستعمل فيه وان ا يد امها م م عة بالنسبة 
مزم المعنننى املننلى فاسننا ه ظنناهر ممننه م ينند  عليننه بناسننه بننل ب اسننطة 

 القرينة.

م يقنننا  معننننى ق لنننه بناسنننه اى مننن  غينننر قريننننة مامعنننة عنننن  ا ا ت 
الم م م له او م  غير قرينة لارية فعلنى هنذا يخنرال من  ال منت المجناز 

  ون الكناية.

ال منت فاسند للن وم الندو  وكنذا  مما مق   اخذ الم م م فى تعرينف
وصنر القرينننة فنى اللارننى من المجنناز قند يكنن ن قرينننة فينه معن يننة م يقننا  

 معنى الكالم امه
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خننرال عنن  تعريننف الحقيقننة المجنناز  ون الكنايننة فامهننا ايضننا وقيقننة علننى مننا 

 لرح به لاوب الماتاح.
ه مما مق   هنذا فاسند علنى  أى المصننف من الكناينة لنال تسنتعمل عنند

فيمننا ومننت لننه بننل اممننا اسننتعملت فننى مزم الم منن م لننه مننت زنن از ا ا ت 

 المل وم وسيجىء لهذا زيا ت تحقيق.
يعنننى لهننب بعضننهال الننى ان  (والعككال لداللككة الهفككظ لماتككه ظككاهاب ناسككد)

 ملننة املانناظ علننى معاميهننا م تحتنناال الننى ال مننت بننل بنني  اللانن  والمعنننى 

علننى معننناه لذاتننه فننذهب المصنننف مناسننبة ابيعيننة تقتضننى  ملننة كننل لانن  
وزميت المحققي  على ان هذا الق   فاسند منا  ام محمن م علنى منا ياهنال مننه 

ظنناهرا من  ملننة اللانن  علننى المعنننى لنن  كامننت لذاتننه كدملتننه علننى الالفنن  

ل زب ان تختلنف اللسنات بناختال  اممنال وان ياهنال كنل اوند معننى كنل لان  
متنننت ان يجعننل اللانن  ب اسننطة القرينننة لعنندم اماكننا  المنندل   عنن  النندليل وم

بحيننث ينند  علننى المعنننى المجننازى  ون الحقيقننى من مننا بالننذات م ينن و  

بننالسير وم متنننت مقلننه منن  معنننى الننى معنننى آخننر بحيننث م ياهننال منننه عننند 
 اماالق ام المعنى ال امى.

لككه) اى لننرفه عنن   (السككااى )اى القنن   بدملننة اللانن  لذاتننه  (وقككد تأو 

قا  امه تنبيه على ما عليه ائمة علمى امشنتقاق والتصنريف من  ان ظاهره و
للحرو  فى اماسها خ اص بها تختلف كنالجهر والهمنس والاندت والرخناوت 

والت س  بينهما وغينر للنا وتلنا الخن اص تقتضنى ان يكن ن العنالال بهنا الا 

اخذ فى تعيي  شىء مركب منها لمعنى م يهمل التناسنب بينهمنا قضناء لحنق 
مة كالاصال بالااء الذى ه  ور   خ  لكسنر الانىء من  غينر ان يبني  الحك

والقسال بالقنا  النذى هن  ونر  شنديد لكسنر الانىء وتنى يبنيب  وان لهي نات 

تركيب الحرو  ايضا خن اص كنالاعالن والاعلنى بالتحرينا لمنا فينه وركنة 
كالن وان والحيدى وكذا باذ فعل بالضال م ل شر  وكرم لالفعا  الطبيعينة 

 ة.الالزم



 53  .............................................................................................  زاجملاو

 المجازو

فننى املننل ماعننل منن  زنناز المكننان يجنن زه الا تعننداه مقننل الننى الكلمننة 

الجائ ت اى المتعدية مكامها امللى او الكلمنة المجن ز بهنا علنى معننى امهنال 

زازوا بها وعدوها مكامها امللى كذا لكره الاي  فى اسرا  البالغة ولكر 
ونازتى اى اريقنا  المصنف ان الراهر امه م  ق لهال زعلت كذا مجنازا النى

 لها على ان معنى زاز المكان سلكه فان المجاز اريق الى تص   معناه.
ف ا كال على ودبت. (مفاد وماىب)فالمجاز   وهما مختلاان فعرب

اوتنننرز بهنننا عننن  الكلمنننة قبنننل  (امكككا المفكككاد ننكككا الاهمكككة المسكككت مهة)

بنه  اوتنرز (ن    كا مكا وضك د لكه)امستعما  فامها ليست بمجاز وم وقيقة 
نكك  ا كك يح لككه )عنن  الحقيقننة مننرتجال كننان او منقنن م او غيرهمننا وق لننه 

 متعلق بق له ومعت. (التخاطب

قيد بنذلا ليندخل المجناز المسنتعمل فيمنا ومنت لنه فنى النطالح آخنر 
كلان  الصنالت الا اسنتعمله المخاانب بعنر  الانرم فنى الندعاء مجنازا فامنه 

بمستعمل فيما ومت له فى  وان كان مستعمال فيما ومت له فى الجملة فليس

املننطالح الننذى وقننت بننه التخااننب اعنننى الاننرم وليخننرال منن  الحقيقننة مننا 
يك ن له معنى آخر بالطالح آخر كلا  الصنالت المسنتعملة بحسنب الانرم 

فى ام كان المخص لة فامنه يصندق علينه امنه كلمنة مسنتعملة فنى غينر منا 

لنطالح بنه ومعت لنه لكن  بحسنب النطالح آخنر وهن  اللسنة م بحسنب ا
مكع قاينكة عكده )متعلنق بالمسنتعملة  (عه  وجه يصكح)التخااب وه  الارم 

ليتحقنننق  (مكككن ال يقكككة)للمجننناز  (نكككي لكككد)اى ا ا ت الم مننن م لنننه  (ارادتكككه

 امستعما  على وزه يصح.
من   (ل خكاج النهكط)وامما قيد بق له علنى وزنه يصنح واشنترا العالقنة 

ا النى كتناذ من هنذا امسنتعما  تعريف المجاز كق لنا خذ هذا الانرس مانير

 ليس على وزه يصح.
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ممها مستعملة  (الاناية)امما قيد بق له مت قرينة عدم ا ا ته لتخرال  و()

اى من   (وىكل مننمكا)فى غير ما ومعت له مت ز از ا ا ت منا ومنعت لنه 
وهننن  منننا يتعننني  ماقلنننه  (لنكككاى وشكككاع  وعانككك  خكككاص)الحقيقنننة والمجننناز 

 م يتعي  ماقله. (عاه)عرفي  (او)للا كالنح ى والصرفى وغير 

وهذه القسمة فى الحقيقة بالقياس الى ال امت فان كان وامعها وامت 
اللا  واللسة فلس ية وان كان الاا م فارعية وعلى هذا القياس وفى المجاز 

باعتبا  املنطالح النذى وقنت امسنتعما  فنى غينر منا ومنعت لنه فنى للنا 

للسنة فالمجناز لسن ى وان كنان النطالح املطالح فان كان ه  الطالح ا
المخصننن ص  (ىاسكككد لهسككبع)الاننرم فاننرعى وام فعرفنننى عننام او خنناص 

فامه وقيقة لس ية فى السبت مجاز لس ى فى الرزل الاجام  (والاجل الشجاع)

فامهننا وقيقننة شنرعية فننى العبننا ت  (والكدعاء)المخص لننة  (والصكية له بككادة)
لمخص ص اعنى ما    على معننى ا (ون ل لهفظ)ومجاز شرعى فى الدعاء 

فامه وقيقة عرفية خالنة اى  (والتدث)فى ماسه مقترما باود امزمنة ال الثة 

فامها  (ودال ة لموى االرلع واال سا )مح ية فى اللا  مجاز مح ى فى الحد  
 وقيقة عرفية عامة فى امو  مجاز عرفى عام فى ال امى.

بنني   (  ككا المشككالنة) المصننححة (والمجككاز ماسككل ا  ىا ككد ال يقككة)

فعلى هنذا امسنتعا ت هنى  (واال ناست ارة)المعنى المجازى والمعنى الحقيقى 
اللانن  المسننتعمل فيمننا شننبه بمعننناه املننلى لعالقننة الماننابهة كاسنند فننى ق لنننا 

عهك  )على فعل المنتكلال اعننى  (وىث اا ما ت ه  االست ارة) أيت اسدا يرمى 

 .(است مال اسم المشبه له ن  المشبه
اى  (ننمككا)فعلننى هننذا تكنن ن بمعنننى المصنند  ويصننح منننه امشننتقاق 

اى لانن  الماننبه بننه  (مسككت ار منككه ومسككت ار لككه والهفككظ)الماننبه بننه والماننبه 

 (والماسكل)ممه بمن لة اللباس الذى استعير م  اوند فنالبس غينره  (مست ار)
الم منننن عة للجا وننننة  (ىال ككككد)وهنننن  مننننا كامننننت العالقننننة غيننننر الماننننابهة 

لك مهنا بمن لنة العلنة الااعلينة للنعمنة  (نك  الن مكة)لة الا استعملت المخص 

من  (العكدرة)كاليند فنى  و()من النعمة منها تصد  وتصل الى المقص   بهنا 
 اك ر ما يرهر سلطان القد ت يك ن فى اليد وبها يك ن امفعا  الدملة
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 على القد ت م  البط  والضرذ والقطت وامخذ وغير للا.

التننى هننى فننى املننل اسننال للبعيننر الننذى يحمننل المنن ا ت الا  (ةوالاوايكك)
اى المن و  النذى يجعنل فينه الن ا  اى الطعنام المتخنذ  (ن  المزادة)استعملت 

ا اشنا   للسار والعالقة ك ن البعير وامال لها وهى بمن لة العلة الما ية   ولمب

امن ام بالم ا  الى بع  ام ام العالقة اخذ فى التصريح بالبع  اآلخر من  
 العالقات فقا .

فنى هنذه العبنا ت  (تسكم ة الشك ء لاسكم جزئكه)اى من  المرسنل  (ومنه)

منن م منن  التسننامح اى عننند ااالقننه علننى ماننس للننا الاننىء م ماننس التسننمية 
وهنى الانخه  (نك  الال ئكة)وهى الجا وة المخص لة  (ىال  ن)مجازا   

 الرقيب والعي  ز ء منه.

لنى الكنل ممنا يكن ن لنه من  بني  ويجب ان يك ن الجن ء النذى يطلنق ع
امز اء م يد اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل م ال م يج ز ااالق اليد 

اى ومنننه عكننس المننذك   يعنننى تسننمية  (وعاسككه)او املننبت علننى الربي ننة 

التننى هننى ازنن اء منن   (نك  اال امككل)المسننتعملة  (ىاال ككالع)الانىء باسننال كلننه 
ككمظ  يَجظ َه ككا َ »)املننابت فننى ق لننه تعننالى  مظ نِّككو آذا ِّنِّ اى  (وتسككم ته)   (َْ ككالِّ َن 

اى النبننات الننذى سننببه  (لاسككم سككببه  تككا رع نككا الن كك )ومنننه تسننمية الاننىء 

اى غي نا  (مسكببه  تكا ام كاُ السكماء  باتكا)تسمية الانىء باسنال  (او)السيث 
لك ن النبات مسببا عنه   واو   فى اميضناح فنى ام لنة تسنمية السنبب باسنال 

 هال فالن اكل الدم اى الدية المسببة ع  الدم وه  سه .المسبب فى ق ل

اى تسننمية  (او مككا ىكا  عه كه)بنل هن  من  تسننمية المسنبب باسنال السنبب 
الاىء باسال الاىء الذى كان ه  عليه فى ال منان المامنى لكننه لنيس علينه 

مظ ،) تا قاله ت ال  )اآلن  كاالَن   اى النذي  كنام ا يتنامى قبنل ((َوآت اا الظ َتام  َْمظ

 (ال كه)للنا الانىء  (مكا يكىل)للا ال م يتال بعد البل ا او تسمية الايء باسال 
كاا  ) تا )فى ال مان المستقبل  كا  َخمظ اى عصنيرا ين   النى  ((إِّ  ِّكو َْرا ِّكو َْعظصِّ

يَككه  )متهككه  تككا )تسننمية الاننىء باسننال  (او)الخمننر  ع   ادِّ اى اهننل ما يننه  ((نَهظ َككدظ

 الحا ب فيه.
اى باسال منا يحنل فنى  (حال ه)مية الاىء باسال تس (او)والنا ى المجلس 

َمدِّ هللاِّ ) تا )للا الاىء  مظ نَفِّو َرحظ اه ن  ج  يَن الظ َضأدظ و  ا الأمِّ  (اى ن  الجنة (َوَْمأ

 التى تحل
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ٍ  نِّكو )آلته  تكا )تسمية الاىء باسال  (او)فيها الرومة  كدظ َواجظ َكلظ لِّكو لِّسكاَ   ِّ

ينَ  اِّ خِّ ن اسال آللنة النذكر ولمنا كنان فنى امخينري  واللسا (، اى ذىاا حسنا (ا ظ
 م م خااء لرح به فى الكتاذ.

فان قيل قد لكر فى مقدمة هذا الا  ان مبنى المجناز علنى اممتقنا  من  

المل وم النى النالزم وبعن  امن ام العالقنة بنل اك رهنا م يايند اللن وم فكينف 
 للا.

الخنا ال بنل قلنا ليس معنى الل وم ههننا امتننام امماكنا  فنى النذه  او 

تاللق واتصا  ينتقل بسببه م  اودهما الى اآلخنر فنى الجملنة وفنى بعن  
 امويان.

وهنى  (واالسكت ارة) وهذا متحقق فى كل امري  بينهمنا عالقنة وا تبناا

مجنناز تكنن ن عالقتننه الماننابهة اى قصنند ان اماننالق بسننبب الماننابهة فننالا 
امبنل فنى السلن  االق الماار على شناة اممسنان فنان قصند تانبيهها بمانار 

فه  استعا ت وان ا يد امه م  ااالق المقيند علنى المطلنق كنااالق المرسن  

على اممف م  غير قصد الى التانبيه فمجناز مرسنل فناللا  ال اوند بالنسنبة 
الى المعنى ال اود قند يكن ن اسنتعا ت وقند يكن ن مجنازا مرسنال وامسنتعا ت 

اى  (لتتعك  م ناهكا)لمكننى عنهنا ليتمي  عن  التخييلينة وا (قد تع د لالتتع ع ة)

بنان يكن ن اللان  قند مقنل النى  (حسكا او ععكي)ما عنى بها واستعملت هى فيه 
امر معل م يمك  ان ينه عليه ويانا  الينه اشنا ت وسنية او عقلينة فالحسنى 

اى  (معكم ف اى رجكل شكجاع)اى تنام السنالح  (ىعاله لدى اسد شاى  السكيح)

 قذب  به ك يرا الى ال قائت.
ل قننذ ب بنناللحال و مننى بننه فصننا  لننه زسننامة ومبالننة فامسنند ههنننا وقينن

اى والعقلنى كق لنه  (وقالكه)مستعا  للرزل الانجام وهن  امنر متحقنق وسنا 

تَعِّ مَ ))تعالى  سظ ااَط الظم  دِّ َا الص ِّ وه  ملة امسالم وهذا امنر  (اى الدين الت  (اهظ
 متحقق عقال.

يه معنناه بمنا ومنت قا  المصنف  ومه هللا فامستعا ت منا تضنم  تانب

 له.
 والمرا  بمعناه ما عنى باللا  واستعمل اللا  فيه.

فعلى هذا يخرال م  تاسير امستعا ت مح  زيد اسد و أينت زيندا اسندا 

ومر ت ب يد اسد مما يك ن اللا  مستعمال فيما ومت له وان تضم  تانبيه 
 شىء به وللا ممه
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تاننبيه معننناه بننالمعنى الا كننان معننناه عنني  المعنننى الم منن م لننه لننال يصننح 

الم م م له مستحالة تابيه الاىء بناسنه علنى ان منا فنى ق لننا منا تضنم  
عبنا ت عن  المجناز بقريننة تقسنيال المجنناز النى امسنتعا ت وغيرهنا واسند فننى 

 امم لة المذك  ت ليس بمجاز لك مه مستعمال فيما ومت له.

عنى الاجام وفيه بحث مما م مسلال امه مستعمل فيما ومت له بل فى م
 فيك ن مجازا او استعا ت كما فى  أيت اسدا يرمى بقرينة ومله على زيد.

وم  ليننل لهننال علننى ان هننذا علننى وننذ  ا ات التاننبيه وان التقنندير زينند 

 كاسد   واستدملهال على للا بامه قد اوقت امسد على زيد.
ومعل م ان اممسان م يك ن اسدا ف زنب المصنير النى التانبيه بحنذ  

ه قصدا الى المبالسة فاسد من المصير النى للنا اممنا يجنب الا كنان اسند ا ات

مستعمال فى معناه الحقيقى وامنا الا كنان مجنازا عن  الرزنل الانجام فحملنه 
 على زيد لحيح.

ويد  على ما لكرما ان المابه به فى م ل هذا المقام ك يرا ما يتعلق به 

اى مجتننرى    «امننةاسنند علبننى وفننى الحننروذ مع»الجننا  والمجننرو  كق لننه 
لننائل علبننى وكق لننه والطيننر اغربننة عليننه اي باكيننة وقنند اسننت فينا للننا فنني 

الاننرح   واعلننال امهننال قنند اختلانن ا فنني ان امسننتعا ت مجنناز لسنن ى او عقلننى 

فالجمه   على امها مجاز لس ى بمعنى امها لا  استعمل فني غينر منا ومنت 
 له لعالقة الماابهة.

جاز لناى ىا نكا ماضكاعة لهمشكبه لكه ال م)اى امستعا ت  (ودل ل ا نا)

اى م  المابه والمابه به فاسد فى ق لنا  أيت اسدا  (لهمشبه وال ليعم مننما
يرمنى م منن م للسننبت المخصن ص م للرزننل الاننجام وم لمعننى اعننال منن  

السننبت والرزننل الاننجام كننالحي ان المجتننرى   منن ال ليكنن ن ااالقننه عليهمننا 

سد والرزل الاجام وهذا معلن م بالنقنل عن  وقيقة كااالق الحي ان على ام
ائمة اللسة قطعا فااالقه على المابه وه  الرزل الاجام اانالق علنى غينر 

 ما ومت له مت قرينة مامعة ع  ا ا ت ما ومت له فيك ن مجازا لس يا.

 وفى هذا الكالم  ملة على لا  العام الا االق على الخاص م باعتبا 
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فه  لنيس من  المجناز فنى شنىء كمنا الا لقينت  خص له بل باعتبا  عم مه

زيدا فقلت لقيت  زال او امساما او وي اما بل ه  وقيقنة ال لنال يسنتعمل اللان  
 ام فى معناه الم م م له.

مجاز ععه  لم ن  ا  التصاف ن  اما ععه  )اى امستعا ت  (وق ل ا نا)

اى  خ   المابه  (ال لناى ال نا لما لم ت ه  عه  المشبه اال ل د ادعاء دخاله
ىكا  )بان زعل الرزل الانجام فنر ا من  افنرا  امسند  (ن  جنل المشبه له)

وامما قلنا امها  (ن ما وض د له)اى امستعا ت فى المابه استعمام  (است مالنا

لال تطلق على المابه ام بعد ا عاء  خ لنه فنى زننس المانبه بنه ممهنا لن  لنال 
  مقل امسنال لن  كامنت اسنتعا ت لكامنت تك  كذلا لما كامت استعا ت من مجر

امعالم المنق لة استعا ت ولما كامت امستعا ت ابلغ من  الحقيقنة ال م مبالسنة 

 فى ااالق امسال المجر  عا يا م  معناه.
ولما لح ان يقا  لم  قنا   أينت اسندا وا ا  بنه زيندا امنه زعلنه اسندا 

 يقا  زعله اميرا ام وقد كما م يقا  لم  سمى ولده اسدا امه زعله اسدا ال م

اثبت فينه لناة اممنا ت والا كنان مقنل اسنال المانبه بنه النى المانبه تبعنا لنقنل 
معناه اليه بمعنى امه اثبت له معنى امسد الحقيقى ا عاء ثنال االنق علينه اسنال 

امسد كنان امسند مسنتعمال فيمنا ومنت لنه فنال يكن ن مجنازا لس ينا بنل عقلينا 

الانجام من  زننس امسند وزعنل منا لنيس فنى  بمعنى ان العقنل زعنل الرزنل
 ال اقت واقعا مجاز عقلى.

اى ومن ااننالق اسننال المانبه بننه علننى المانبه اممننا يكنن ن بعنند  (ولنكما)

اى  ( كح الت جكب نك  قالكه قامكد تُههنك )ا عاء  خ له فى زنس المابه بنه 
 ت قت الرلب على.

مككن الشككمل  فككل اعككز  عهكك  مككن  فسكك  ، قامككد تُههنكك  ومككن عجككب ، )

فل  م امه  (تُههن  من الشمل)اى غالم كالامس فى الحس  والبهاء  (شمل
ا عى لذلا السالم معنى الامس الحقيقى وزعله شمسا على الحقيقة لمنا كنان 

لهذا التعجب معنى ال م تعجب فى ان يرلل امسان وسن  ال زنه امسناما آخنر 

اا مكن لهك  ال ت جب)اى ولهذا لح النهى ع  التعجب فى ق له  (والنن  عنه)

 هى شعا  يلبس تحت ال  ذ وتحت الد م ايضا. ( يلته
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ه الا شد ت  (قد زر  ازرارب عه  العما) تق   ز  ت القميه عليه از ب

از ا ه عليه فل  م امه زعله قمرا وقيقيا لما كنان للنهنى عن  التعجنب معننى 
بسننة من الكتنان اممننا يسنرم اليننه البلننى بسنبب مالبسننة القمنر الحقيقننى م بمال

امسان كالقمر فى الحس  م يقا  القمر فى البينت لنيس باسنتعا ت من المانبه 

مذك   وه  الضمير فى غاللتنه واز ا ه ممنا مقن   م مسنلال ان النذكر علنى 
هذا ال زه ينافى امستعا ت المذك  ت كما فى ق لنا سيف زيد فى يد اسند فنان 

اى  (لككا  االدعككاء)هننذا النندليل  (ورد)تعريننف امسننتعا ت لننا ق علننى للننا 

اى امسنتعا ت  (ال يعتضك  ىا نكا)ا عاء  خن   المانبه فنى زننس المانبه بنه 
للعلنال الضنرو ى بنان اسندا فنى ق لننا  أينت اسندا  (مست مهة ن ما وض د له)

 يرمى مستعمل فى الرزل الاجام والم م م له ه  السبت المخص ص.

ى علنى وتحقيق للا ان ا عاء  خ   المانبه فنى زننس المانبه بنه مبنن
امه زعل افرا  امسد بطريق التاويل قسمي  : اوندهما المتعنا   وهن  النذى 

له غاية الجرأت ومهاينة القن ت فنى م نل تلنا الج نة المخص لنة وال نامى غينر 

 المتعا   وه  الذى له تلا الجرأت لك  م فى تلا الج ة المخص لة.
والهيكنننل المخصننن ص ولاننن  امسننند اممنننا هننن  م مننن م للمتعنننا   

ماله فى غير المتعا   استعما  فى غير منا ومنت لنه والقريننة مامعنة فاستع

 ع  ا ا ت المعنى المتعا   ليتعي  المعنى السير المتعا  .
وبهذا يندفت ما يقا  ان املرا  علنى  عن ى امسنديبة لرزنل الانجام 

 ينافى مصب القرينة المامعة ع  ا ا ت السبت المخص ص.

نههبنككاء عهكك  )فننى البيتني  المننذك  ي  كمننا  (وامكا الت جككب والننكك  عنكه)

و ملنة علنى ان المانبه بحينث م يتمين   (تناس  التشب ه قضاء لتك  المبالنكة

عنن  الماننبه بننه الننال وتنني ان كننل مننا يترتننب علننى الماننبه بننه منن  التعجننب 

واالسككت ارة تفككار  الاككمب )والنهننى عنن  التعجننب يترتننب علننى الماننبه ايضننا 

 ع ى  خن   المانبه فنى زننس المانبه بنه  فى (لاجن ن لالبناء عه  التأويل

بان يجعل افرا  المابه به قسمي  متعا فا وغير متعا   كما منر وم تةوينل 

 فى الكذذ.
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فى امستعا ت  (العاينة عه  ارادة خيف الُاها)اى وبنصب  (و صب)

لمننا عرفننت امننه مبنند للمجنناز منن  قرينننة مامعننة عنن  ا ا ت المعنننى الحقيقننى 
الكذذ فان قائله م ينصب فيه قرينة على ا ا ت خال  الم م م له بخال  

اى امسننتعا ت  (وال تاككا )الرنناهر بننل يبننذ  المجهنن   فننى تننرويف ظنناهره 

لما سبق م  امهنا تقتضنى ا خنا  المانبه فنى زننس المانبه بنه بجعنل  (عهما)
لمناناتككه )افننرا ه قسننمي  متعا فننا وغيننر متعننا   وم يمكنن  للننا فننى العلننال 

تضى التانخه ومننت امشنترا  والجنسنية يقتضنى العمن م ممه يق (الجنس ة

ب اسطة اشتها ه ب لف  ( اع و ف ة)العلال  (اال اذا تضمن)وتناو  امفرا  
المتضننم  لالتصننا  بننالج   وكننذا ومننا   بالبخننل  (ىتككاتم)منن  امولننا  

 وسحبان بالاصاوة وباقل بالاهاهة.

واتال فيجعنل فحين ذ يج ز ان يابه شخه بحاتال فى الج   ويتةو  فى 
كةمه م م م للج ا  س اء كنان للنا الرزنل المعهن   او غينره كمنا منر فنى 

 امسد.

فبهننذا التةويننل يتننناو  ونناتال الاننر  المتعننا   والمعهنن   والاننر  السيننر 
المتعننا   ويكنن ن ااالقننه علننى المعهنن   اعنننى واتمننا الطننائى وقيقننة وعلننى 

 .غيره مم  يتصف بالج   استعا ت مح   أيت الي م واتما

يعنى ان امستعا ت لك مها مجناز مبند لهنا من  قريننة مامعنة  (وقاينتنا)
امكا امكا واحكد ىمكا نك  قالكك رْيكد )ع  ا ا ت المعنى الم م م له وقرينتها 

ىعالكه )اى امنران او امن   يكن ن كنل واوند منهنا قريننة  (اسدا يام  او اىثا

اى سنني فا  (  اا كا ال كدل وااليما كا ، نكا  نك  ايما نكا)اى تكرهن ا  (وا  ت كاناا
تلمت كاعل النيران فتعلق ق له تعاف ا بكنل واوند من  العند  واميمنان قريننة 

على ان المرا  بالنيران السي   لدملته على ان ز اذ هذا الارا تحا ب ن 

مرب انة بعضنها بننبع   (او م ككا  مهتئمكة)وتلجنةون النى الطاعنة بالسني   
 يك ن الجميت قرينة مكل واود.

فسا  ق   م  زعال ان ق لنه او اك نر شنامل لق لنه او معنان وبهذا ظهر 

اى من  مصنل  (ىعالكه و كاععة مكن  صكهه)فال يصح زعله مقابال له وقسيما 
م  امكااء اى امقلب والباء للتعدينة والمعننى  ذب  (تناف  لنا)سيف الممدوح 

 ما  م  ود سياه يقلبها



 61  .............................................................................................  زاجملاو

هنى فنى الجن    اى اماملنه الخمنس التنى (عه  ار ُ االقاا  خمكل سكتائب)

 وعم م العطايا سحائب اى تصببها على اكابائه فى الحرذ فيهلكهال بها.
ولما اسنتعا  السنحائب م مامنل الممندوح لكنر ان هننا  لناعقة وبني  

امها م  مصل سنياه ثنال قنا  علنى ا ؤس امقنران ثنال قنا  خمنس فنذكر العند  

مامننل الننذى هنن  عنند  اممامننل فرهننر منن  زميننت للننا امننه ا ا  بالسننحائب ام
قسما  )المستعا  منه والمستعا  له  (لاعتبار ال ان ن)اى امستعا ت  (وه )

فى  ((نَأَحظ َ ظناب  )ن  ش ء اما ممان  تا )اى ازتمام الطرفي   (ال  اجتماعنما

استعا  اموياء م   (اى مام فهديناه (َوَمنظ ىاَ  َم ظتا  نَأَحظ َ ظناب  ،َْ )ق له تعالى 
زعنل الانىء وينا للهداينة التنى هنى الدملنة علنى ارينق معناه الحقيقى وهن  

 ي لل الى المطل ذ.

 واموياء والهداية مما يمك  ازتماعهما فى شىء واود.
وهذا اولى م  ق   المصنف ان الحيات والهداية ممنا يمكن  ازتماعهمنا 

 فى شىء واود من المستعا  منه ه  اموياء م الحيات.

من الطرفي  فى استعا ت الميبنت للضنا  ممنا  (نَأَحظ َ ظناب  )وامما قا  مح  
 (ولتسكككم)م يمكننن  ازتماعهمنننا فنننى شنننىء ال المينننت م ي لنننف بالضنننال  

لما بي  الطرفي  م   (وناق ة)امستعا ت التى يمك  ازتمام ارفيها فى شىء 

ىاست ارة اسم الم دوه لهماجكاد )عطف على اما ممك   (واما ممتنع)امتااق 

اتح الناننت اى ممتانناءه الناننت فننى للننا الم زنن   كمننا فننى هنن  بننال (ل ككده  نائككه

 المعدوم.

وم شنا ان ازتمنام ال زنن   والعندم فننى شنىء ممتنننت وكنذلا اسننتعا ت 
اسال الم ز   لم  عدم او فقد لك  بقيت آثا ه الجميلة التى تحى لكره وتنديال 

امستعا ت التى م يمكن  ازتمنام ارفيهنا فنى شنىء  (ولتسم  )فى الناس اسمه 

 لتعامد الطرفي  وامتنام ازتماعهما. (نادي ةع)
التنام  ككة والتمه ت  كككة وهمككا مكككا )اى مننن  العنا يننة امسنننتعا ت  (ومننككا)

او )اى امستعا ت التى استعملت فنى مند معناهنا الحقيقنى  (است مل ن  ضدب

اى لتن يل التضا  او التناقه من لة التناسب ب اسنطة تملنيح  ( ع ضه لما ما
 سبق تحقيقه او تهكبال على ما
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ه مظ لِّ َماٍب َْلِّ ٍم ،) تا )فى باذ التابيه  اظ  اى امذ هال. ((نَبَش ِّ

استعيرت الباا ت التى هى امخبنا  بمنا يرهنر سنرو ا فنى المخبنر لنه 
لالمذا  الذى ه  مده با خا  اممذا  فنى زننس البانا ت علنى سنبيل النتحكال 

يل التملنننيح وامسنننته اء وكق لنننا  أينننت اسننندا وامنننت تريننند زبامنننا علنننى سنننب

 والررافة.
وم يخانننى امتننننام ازتمنننام التبانننير واممنننذا  مننن  زهنننة واوننندت وكنننذا 

 الاجاعة والجب .

اى مننا قصنند اشننترا  الطننرفي  فيننه  (لاعتبككار الجككامع)امسننتعا ت  و()
المسنننتعا  لنننه  (امكككا داخكككل نككك  مفنكككاه ال كككان ن)اى الجنننامت  (قسكككما  ال كككه)

السنالم خينر النناس  زنل ممسنا ق له علينه الصنالت و ( تا)والمستعا  منه 

او  زل فى شعاة فى غنيمة يعبد هللا  (ىهما سمع ه  ة طار ال نا)بعنان فرسه 
 وتى يةتيه الم ت.

قا  زا  هللا الهيعة الصيحة التى تا م منها واللها م  هنام يهينت الا 

زننب  والاننعاة  أس الجبننل والمعنننى خيننر الننناس  زننل اخننذ بعنننان فرسننه 
بيل هللا او  زل اعت   النناس وسنك  فنى  ؤس بعن  واستعد للجها  فى س

الجبا  فى غنال له قلينل يرعاهنا ويكتانى بهنا فنى امنر معاشنه ويعبند هللا وتنى 

 يةتيه الم ت.
نكا  الجكامع لك ن )استعا  الطيران للعدو والجامت  اخل فنى ماه مهمنا 

اى فنى ماهنن م  (ال كدو وال  كاا  هككا ق كع المسككانة لسكاعة وهككا داخكل ن نمككا

 والطيران ام امه فى الطيران اق ى منه فى العدو. العدو
وامظهر ان الطيران ه  قطت المسافة بالجناح والسرعة مزمة له فنى 

امك ر م  اخلنة فنى ماه منه فنامولى ان يم نل باسنتعا ت التقطينت الم من م 

مزالة امتصا  بي  امزسام الملت قة بعضها ببع  لتاريق الجماعة وابعا  
عِّ ْ َمما  )ع  فى ق له تعالى بعضها ع  ب َرظ  .(َوقَ أ ظناه مظ نِّو اْلظ

والجامت ازالة امزتمام الداخلة فنى ماه مهمنا وهنى فنى القطنت اشند   

والاننرق بنني  هننذا وبنني  ااننالق المرسنني  علننى اممننف مننت ان فنني كننل منن  
 المرس  والتقطيت خص ص ولف ليس فى اممف وتاريق الجماعة ه  ان
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فى التقطيت مرعى وملح ظ فى استعا ته لتارينق  خص ص ال لف الكائ 

 الجماعة بخال  خص ص ال لف فى المرس .
 والحالل ان التابيه ههنا منر   بخالفه ثمة.

فان قلت قد تقر  فى غير هذا الا  ان زن ء الماهينة م يختلنف بالاندت 

والضننعف فكيننف يكنن ن زامعننا والجننامت يجننب ان يكنن ن فننى المسننتعا  منننه 
 اق ى.

نام امختال  امما هن  فنى الماهينة الحقيقينة والماهن م م يجنب قلت امت

ان يك ن ماهية وقيقية بل قد يك ن امرا مركبا م  ام   بعضنها قابنل للاندت 
والضعف فيصحب ك ن الجامت  اخال فنى ماهن م الطنرفي  منت ك منه فنى اوند 

الماهنن مي  اشنند واقنن ى ام تننرى ان السنن ا  زنن ء منن  ماهنن م امسنن   اعنننى 

 (وامكا   كا داخكل)م  الس ا  والمحل مت اختالفه بالاندت والضنعف  المركب
م  استعا ت امسد للرزنل الانجام والانمس  (ىما ما)عطف على اما  اخل 

لل زه المتهلبل ومحن  للنا لرهن   ان الانجاعة عنا ا لالسند م  اخنل فنى 

 ماه مه   وكذا التهلبل للامس.
امكا عام  كة )وهن  امهنا  لالسنتعا ت تقسنيال آخنر باعتبنا  الجنامت (وايضا)

وهكك  المبتملككة لُنككار الجككامع ن نككا  تككا رْيككد اسككدا يامكك  او خا كك  ة وهكك  

التننى م يطلننت عليهننا ام الخالننة الننذي  اوت الهنننا بننه ا تاعنن ا عنن   (النايبككة
 ابقة العامة.

بنان يكن ن تانبيها فينه من م غرابنة  (والناالة قد تاا  ن   فكل الشكبه)

بامننه منن  بذ وامننه الا منن   لنناوبه عنننه  فننى ولننف الاننرس (ىمككا نكك  قالككه)
واذا احتبك  )والقى عنامه فى قربن س سنرزه وقنف مكامنه النى ان يعن   الينه 

الانكيال  (ل نا ه ، عهك الشا م الك  ا صكااف الزائكا)اى مقدم سرزه  (قالاسه

 والاكيمة هى الحديدت المعترمة فى فهال الارس.
قعننه منن  قربنن س وا ا  بننال ائر ماسننه شننبه هي ننة وقنن م العنننان فننى م 

السرال ممتدا الى زامبى فال الارس بهي ة وق م ال  ذ فى م قعه من   كبتنى 

المحتبى ممتدا الى زامبى ظهنره ثنال اسنتعا  اموتبناء وهن  ان يجمنت الرزنل 
ظهننره وسنناقيه ب نن ذ او غيننره ل قنن م العنننان فننى قربنن س السننرال فجائننت 

 امستعا ت غريبة لسرابة التابيه.



 مختصر المعامى ....................................................................................  64

ال ام ككة ىمككا نكك  )امسننتعا ت  (لتصككاف نكك )بننة اى السرا (وقككد تتصككل)

زمنت  (وسالد لاعنا  الم    االلكاطح)اخذما باارا  اموا يث بيننا    (قاله
ابطح وه  مسيل الماء فيه  قاق الحصى استعا  سيالن السني   ال اقعنة فنى 

امبااح لسير امبل سيرا و ي ا فى غاية السرعة الماتملة على لي  وسالسة 

اذ )ظاهر عامى لكن  قند تصنر  فينه بمنا افنا  اللطنف والسرابنة  والابه فيها

واعناقهنا وتنى افنا  امنه  (الك  االلكاطح دو  الم ك   )اعننى سنالت  (اسند الف كل

ُ  َشك ظبا  ،)امتالئت امبااح م  امبل كما فنى ق لنه تعنالى  ْظ كتَ ََل الكاأ او ) (َواشظ

بنل يرهنر ان غالبنا من السرعة والبط  فى سنير ام (ادخل االعنا  ن  الس ا
فننى امعننناق ويتبنني  امرهمننا فننى الهنن ا ى وسننائر امزنن اء تسننتند اليهننا فننى 

 الحركة وتتبعها فى ال قل والخاة.

المسنتعا  مننه والمسنتعا  لنه والجنامت  (لاعتبار الثيثكة)امستعا ت  و()
 .(ستة اقساه)

نه من المستعا  منه والمستعا  له اما وسيان او عقليان او المستعا  م

وسننى والمسننتعا  لننه عقلننى او بننالعكس تصننير ا بعننة والجننامت فننى ال الثننة 
امخيرت عقلى م غير لما سبق فى التابيه لكنه فى القسال امو  اما وسنى او 

من الطنرفي  ان كامنا )عقلى او مختلنف فتصنير سنتة والنى هنذا اشنا  بق لنه 

مظ )وسيي  فالجامت اما وسى مح  ق له تعالى  َاَج لَن  ااٌر.نَأَخظ ي  َجَسدا  لَه  خ  جظ  (عِّ
فننان المسننتعا  منننه ولنند البقننرت والمسننتعا  لننه الحينن ان الننذى خلقننه هللا 

التى سنبكتها منا  السنامرى عنند القائنه فنى تلنا الحلنى  (تعالى م  ولى القب 

 التربة التى اخذها م  م اىء فرس زبريل عليه السالم.
ولننند البقنننرت فنننان للنننا الحيننن ان كنننان علنننى شنننكل  (والجكككامع الشكككال)

اى منند    (حسكك )منن  المسننتعا  منننه والمسننتعا  لننه والجننامت  (والجم ككع)

نظه  النأنارَ )واما ععه   تا )بالبصر  هَخ  مِّ م  الهأ ظل   َسظ  (نا  المست ار منه (َوآيَةٌ لَن 
ىشط الجهد عن  تا الشاة والمست ار له ىشف الضاء عكن )معنى السل  وه  

وهما حس ا  والجامع ما ي عكل مكن تاتكب )ظله  وه  م مت القاء (ماا  اله ل

 اى وص له عقيب وص له (اما عه  آخا
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 ائما او غالبا كترتب ظه   اللحال على الكان  وترتنب ظهن   الرلمنة علنى 

 كاف الض ء ع  مكان الليل والترتب امر عقلى.
وبيننان للننا ان الرلمننة هننى املننل والننن   فننرم اننا  عليهننا يسننترها 

انمس فقند سنل  النهنا  من  اللينل اى كان  وازينل كمنا بض ئه فالا غربت ال

يكاف ع  الاىء الاىء الطا ى عليه الساتر له فجعنل ظهن   الرلمنة بعند 
لهاذ م ء النها  بمن لة ظه   المسل خ بعد سل  اهابه عنه ووين نذ لنح 

اَ  ،)ق له تعالى  هِّم  ُظ من ال اقت عقيب الهناذ الضن ء عن  مكنان  (نَإِّذا ه مظ م 

 امظالم.الليل ه  
واما على منا لكنر فنى الماتناح من  ان المسنتعا  لنه ظهن   النهنا  من  

 ظلمة الليل فايه اشكا  من ال اقت بعده امما ه  امبصا   ون امظالم.

وواو  بعضهال الت فيق بي  الكالمي  بحمل كالم لاوب الماتاح على 
لتميين  او القلب اى ظه   ظلمة الليل م  النها  او بان المرا  م  الرهن   ا

بان الره   بمعننى الن وا  كمنا فنى قن   الحماسنى وللنا عا ينا ابن   بطنة 

 ظاهر.
 وفى ق   ابى لؤيب وتلا شكات ظاهر عنا عا ها.

اى زائنل ولكنر العالمننة فنى شننرح الماتناح ان السنل  قنند يكن ن بمعنننى 

 الن م م ل سلخت امهاذ ع  الاات.
هنناذ فننذهب وقنند يكنن ن بمعنننى امخننراال محنن  سننلخت الاننات عنن  ام

كا َ )لاوب الماتاح الى ال امى ولح ق لنه تعنالى  هِّم  ُظ بالاناء من  (نَكإِّذا ه كمظ م 

التراخى وعدمه مما يختلف بناختال  اممن   والعنا ات وزمنان النهنا  وان 
ت س  بي  اخراال النها  م  الليل وبي   خ   الرالم لك  لعرال شان  خ   

ان يحصنل ام فنى امنعا  للنا  الرالم بعد امائة النها  وك مه مما ينبسنى

ال مان م  الليل عدب ال منان قريبنا وزعنل اللينل كةمنه ياناز هال عقينب اخنراال 
 النها  م  الليل بال مهلة.

وعلى هذا وس  الا الماازنات كمنا يقنا  اخنرال النهنا  من  اللينل فاازناه 

  خ   الليل.
ولن  زعلننا السنل  بمعننى النن م وقلننا من م من ء الانمس عن  الهنن اء 

 اهفاج
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الرالم لال يستقال او لال يحس  كما الا قلنا كسنرت الكن ز فاازناه اممكسنا  فنال 

 يج ز للا.
وا د  «رْيد شمسا»ىعالك )بعضه وسى وبعضه عقلى  (واما مختهف)

وهننى  (و باهكة الشككا )وهننى وسننى  (تايكد ا سككا ا ىالشكمل نكك  حسككن ال ه كة

  الطرفننان عطننف علننى ق لننه وان كامننا وسننيي  اى وان لننال يكنن (واال)عقليننة 
ككنظ )امننا عقليننان محنن  ق لننه تعننالى )اى الطرفننان  (ننمككا)وسننيي   َمككنظ لَ َثَنككا مِّ

قَدِّ ا.  (َماظ

اى الن م على ان يك ن المرقد مصد ا ميميا  (فان المستعا  منه الرقا 
وتك ن امستعا ت اللية او على امه بمعنى المكان ام امه اعتبر التانبيه فنى 

فى اسال المكان وسائر المانتقات اممنا هن  فنى المصد  من المقص   بالنرر 

المعنى القائال بالذات م ماس الذات واعتبا  التابيه فى المقص   امهال اولنى 
 وستسمت لهذا زيا ت تحقيق فى امستعا ت التبعية.

 .(والمست ار له الماُ والجامع عده ظنار الف ل والجم ع ععه )

 ى الم ت اق ى.وقيل عدم ظه   امفعا  فى المستعا  له اعن
وم  شرا الجامت ان يك ن المستعا  منه اق ى فنالحق ان الجنامت هن  

البعث الذى ه  فى الن م اظهر واشهر واق ى لك مه ممنا م شنبهة فينه موند 

هكما مكا َوَعكَد )وقرينة امستعا ت هى ك ن هنذا الكنالم كنالم المن تى منت ق لنه 

َسه ا َ  اظ من  َوَ َدَ  الظم  حظ  .(الاأ

والتسك  هككا )اى اونند الطنرفي  وسننى واآلخنر عقلننى  (تهفكا وامكا مخ)

َما  ،)المست ار منه  تا قاله ت كال   كَدعظ لِّمكا ت كىظ نكا  المسكت ار منكه ىسكا  (نَا ظ

 (الزجككاج وهككا حسكك  والمسككت ار لككه التبه كك  والجككامع التككأث ا وهمككا ععه ككا 
ا وامكك)والمعنننى ابنن  اممننر ابامننة اى م تنمحننى كمننا م يلتنن ال لنندم ال زازننة 

مح  ق له تعنالى )اى الطرفان مختلاان والحسى ه  المستعا  له  (عال ذلك
ا َطنَ ) . (إِّ أا لَمأ يَةِّ  اْلماء  َوَمْلناك اْل فِّي اْلجا ِّ

فان المستعا  له ك رت الماء وه  وسى والمستعا  منه التك ير والجامت 

عا  المسننت (لاعتبككار الهفككظ)امسننتعالء الماننرا وهمننا عقليننان و( امسننتعا ت 
وقيقة او تةويال كما فى  (ا  ىا  اسم جنل)اى اللا  المستعا   (قسما  ال ه)

 امعالم الماتهرت
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الا اسننتعير للرزننل  (ىاسككد)اى فامسننتعا ت الننلية  (نا ككه ة)بننن م ولنناية 

الا اسننتعير للضننرذ الاننديد امو  اسننال عنني  وال ننامى اسننال  (وقتككل)الاننجام 
لانن  المسننتعا  اسننال زنننس فامسننتعا ت اى وان لننال يكنن  ال (واال نتب  ككة)معنننى 

م ل اسمى الااعل والماعن   والصناة المانبهة  (ىالف ل وما يشت  منه)تبعية 

 .(والتاف)وغير للا 
وامما كامت تبعية من امسنتعا ت تعتمند التانبيه والتانبيه يقتضنى كن ن 

الماننبه م لنن فا ب زننه الاننبه او بك مننه ماننا كا للماننبه بننه فنني وزننه الاننبه 

ح للم لنن فية الحقنائق اي اممن   المتقننر ت ال ابتنة كق لنا زسننال واممنا يصنل
ابنني  وبينناا لننا   ون معننامي امفعننا  والصنناات الماننتقة منهننا لك مهننا 

متجد ت غير متقر ت ب اسنطة  خن   ال منان فني ماهن م امفعنا  وعرومنه 

 للصاات  ون الحرو  وه  ظاهر كذا لكروه.
يتناو  اسنال ال منان والمكنان  وفيه بحث من هذا الدليل بعد استقامته م

واملة ممها تصلح للم ل فية وهال ايضا لرو ا بان المرا  بالماتقات ه  

الصاات  ون اسال ال مان والمكان واملة فيجب ان تك ن امستعا ت فى اسنال 
ال مان ومح  اللية بان يقد  التابيه فى ماسنه م فنى مصند ه ولنيس كنذلا 

الن للم مت الذى منرذ فينه منربا شنديدا او للقطت باما الا قلنا هذا مقتل ف

مرقد فالن لقبره فان المعنى على تابيه الضرذ بالقتل والم ت بالرقا  وان 
امسننتعا ت فننى المصنند  م فننى ماننس المكننان بننل التحقيننق ان امسننتعا ت فننى 

امفعا  وزميت الماتقات التى يك ن القصد بها الى المعامى القائمنة بالنذوات 

د  النندا  علننى المعنننى القننائال بالننذات هنن  المقصنن   امهننال تبعيننة من المصنن
الجدير بان يعتبر فيه التانبيه وام لنذكرت املاناظ الدالنة علنى مانس النذوات 

اى فى الاعل ومنا يانتق  (نالتشب ه ن  االول ن) ون ما يق م بها م  الصاات 

بنه اى لما تعلنق  (لمت ه  م ناب)اى الحر   (لم ن  المصدر ون  الثال )منه 
 معنى الحر .

قا  لاوب الماتاح المرا  بمتعلقات معامى الحرو  ما يعبر بها عنها 

عند تاسير معاميها م ل ق لننا من  معناهنا ابتنداء الساينة وفنى معناهنا الررفينة 
وكى معناها السرا فهذه ليست معامى الحنرو  وام لمنا كامنت وروفنا بنل 

 اسماءا من امسمية
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المعنى وامما هى متعلقنات لمعاميهنا اى الا افنا ت  والحرفية امما هى باعتبا 

 هذه الحرو  معامى ترزت تلا المعامى الى هذه بن م استل ام.
ىكالمجاور نك  قالنكا )فق   المصنف فى تم يل متعلنق معننى الحنرو  

 ليس بصحيح. (زيد ن    مة

 (ن عككدر)والا كننان التاننبيه لمعنننى المصنند  ولمتعلننق معنننى الحننرو  
اى يجعنل  ملنة  ( عد التال والتكال  اطعكة لاكما لهداللكة لكالن  ن   )التابيه 

الحا  مابها ومطق النااق مابها به ووزنه الانبه ايضناح المعننى وايصناله 

الى الذه  ثال يستعا  للدملة لا  النطق ثال ياتق من  النطنق المسنتعا  الاعنل 
ان والصاة فتك ن امستعا ت فى المصد  اللية وفى الاعل والصاة تبعينة و

االق النطق على الدملة م باعتبا  التابيه بنل باعتبنا  ان الدملنة مزمنة لنه 

 يك ن مجازا مرسال.
وقد عرفت امه م امتنام فى ان يك ن اللا  ال اود بالنسبة الى المعننى 

نك  اله )يقند  التانبيه  و()ال اود استعا ت ومجازا مرسال باعتبا  العالقتني  

َ  لِّ َا اَ  ))اى م سى عليه السالم  ((الظتَعََ ه  نَ )الت ه ل  تا قاله ت ال   َعاظ آل  نِّاظ

ا َوَحَز ا   مظ َعد وًّ ل د )الحاللي   (والتز )اى يقد  التابيه للعداوت  (له داوة (لَن 

كالمحبنة والتبنبنى فنى الترتنب علنى  (النائ كة)اى علة املتقناا  (االلتعاط ل هته

داوت والحنن ن مننا كننان وقننه ان املتقنناا والحصنن   بعننده ثننال اسننتعمل فننى العنن
 يستعمل فى العلة السائية فتك ن امستعا ت فيها تبعا لالستعا ت فى المجرو .

وهذا الطريق مةخ ل م  كالم لاوب الكاا  ومبنى علنى ان متعلنق 

 معنى الالم ه  المجرو  على ما سبق.
لكنه غير مستقيال على منذهب المصننف فنى امسنتعا ت المصنروة من 

 ب ان يك ن ه  المابه س اء كامت امستعا ت اللية او تبعية.المترو  يج

 وعلى هذا الطريق المابه اعنى العداوت والح ن مذك   م مترو .
بل تحقيق استعا ت التبعينة ههننا امنه شنبه ترتنب العنداوت والحن ن علنى 

املتقاا بترتب علتنه السائينة علينه ثنال اسنتعمل فنى المانبه النالم الم من عة 

 عنى ترتبللمابه به ا
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علنننة املتقننناا السائينننة علينننه فجنننرت امسنننتعا ت اوم فنننى العلبينننة والارمنننيبة 

وتبعيتها فى الالم كما مر فى مطقت الحا  فصا  وكال الالم وكال امسد ويث 
استعيرت لما يابه العلية ولا  متعلق معنى النالم هن  العلبينة والارمنيبة م 

 المجرو  على ما لكره المصنف سه ا.

اى  (ومكدار قاينتنكا)المقام زيا ت تحقيق او  ماها فى الانرح وفى هذا 
عهكك  )اى فننى الاعننل ومننا ياننتق منننه  (نكك  االولكك ن)قرينننة امسننتعا ت التبعيننة 

او )بكننذا فننان النطننق الحقيقننى م يسننند الننى الحننا   (الفاعككل  تككا   عككد التككال

قتنل فنان ال (قتكل البخكل واحك  السكماحا)زمت الحق لنا فنى امنام  (المف ال  تا
 (و تا  عاينم لنمم  اُ  عد  لنا)واموياء الحقيقيي  م يتعلقان بالبخل والج   

ا .  ما كان خاا عليهال كل ز ب

اللهذم م  امسنة القناات فنا ا  بلهنذميبات اعننات منسن بة النى امسننة 
القااعة او ا ا  ماس امسنة والنسنبة للمبالسنة كنالحمرىب والقندب القطنت وز   

سجها فالماع   ال امى اعنى لهذميبات قرينة على ان مقريهال الد م وسر ها م

ك ٍم ،)او المجاور  تا )استعا ت  ه مظ لِّ َكماٍب َْلِّ كاظ فنان لكنر العنذاذ قريننة  ((نَبَش ِّ
 على ان بار استعا ت تبعية تهكمية.

وامما قا  ومدا ا قرينتها على كذا من القرينة م تنحصر فيما لكر بنل 

امسننتعا ت  و()تلننت زينندا الا مننربته مننربا شننديدا قنند تكنن ن واليننة كق لننا ق
 غير اعتبا  الطرفي  والجامت. (لاعتبار آخا)

ممهنا امننا ان لنال تقتننرن بانىء يالئننال المسنتعا  لننه  (ثهثكة اقسككاه)واللان  

والمستعا  منه او تقترن بما يالئال المستعا  له او تقترن بمنا يالئنال المسنتعا  
 منه.

اى تارينت كنالم ممنا  (  لصكفة وال تفايكعم هعة وه  ما لم تعتكا)امو  

بالصننناة  (والمكككااد)يالئنننال المسنننتعا  لنننه والمسنننتعا  مننننه محننن  عنننندى اسننند 
النحنن ى الننذى هنن  اونند  (ال الن ككد)التننى هننى معنننى قننائال بننالسير  (الم نايككة)

 الت ابت.

مجككادة وهكك  مككا قككا  لمككا ييئككم المسككت ار لككه ىعالككه  مككا )ال ننامى  و()

استعا  الر اء للعطاء ممه يصن ن عنرا لناوبه  اى ك ير العطاء (الاداء

 كما يص ن الر اء ما يلقى عليه.
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ثال ولاه بالسمر الذى يناسب العطاء  ون الر اء تجريدا لالستعا ت والقرينة 

 اى شا عا فى الضحا آخذا فيه. (اذا تبسم ضاحاا)سياق الكالم اعنى ق له 
 قناذ ام النه  وتمامه غلقت بضحكته  قناذ المنا  اى الا تبسنال غلقنت

 فى ايدى السائلي .

 يقا  غلق الره  فى يد المرته  الا لال يقد  على اماكاكه.
ْ ولئِّكَك )ماشتة وه  ما قكا  لمكا ييئكم المسكت ار منكه  تكا )ال الث  و()

مظ  كككدى نَمكككا َرلَِّتكككدظ تِّجكككاَرت ن  كككيلَةَ لِّالظن  ا الضأ كككتََاو  يَن اشظ اسنننتعير امشنننتراء  ((الأكككمِّ

 ا .لالستبدا  وامختي
اى  (وقد يجتم ا )ثال فرم عليها ما يالئال امشتراء م  الربح والتجا ت 

هذا تجريد ممه ولف بما  (ىعاله لدى اسد شاى  السيح)التجريد والترشيح 

هنذا  (معكم ف لكه لبكد اظفكارب لكم تعه كم)يالئال المستعا  له اعنى الرزنل الانجام 
 امسد الحقيقى. ترشيح من هذا ال لف مما يالئال المستعا  منه اعنى

واللبنند زمننت لبنندت وهننى مننا تلببنند منن  شننعر امسنند علننى منكبيننه والتقلننيال 

من  امانالق والتجريند ومن  زمنت  (والتاشك ح الهك )مبالسة القلال وه  القطت 
فنننى التاننبيه من فنننى  (الشكككتماله عهكك  تتع ككك  المبالنككة)التجرينند والترشننيح 

المسنتعا  مننه تحقينق للنا  امستعا ت مبالسة فى التابيه فترشنيحها بمنا يالئنال

وا عنناء ان  (عهكك  تناسكك  التشككب ه)اى مبنننى الترشننيح  (ومبنككاب)وتق يننة لننه 
حتك  ا كه يبنك  عهك  عهكا )المستعا  له ماس المسنتعا  مننه م شنىء شنبيه بنه 

ما يبنك  عهك  عهكا الماكا  ىعالكه ويصك د )الذى يستعا  له عل  المكان  (العدر

اسننتعا  الصننع   لعلنن  القنند   (سككماءحتكك  يُككن الجنككال لككا  لككه حاجككة نككو ال
وام تقاء في مدا ال الكما  ثال بنى عليه ما يبنى على عل  المكان وام تقناء 

 الى السماء م  ظ  الجه   ان له وازة في السماء.

وفي لا  الجه   زيا ت مبالسة فني المندح لمنا فينه من  امشنا ت النى ان 
وازننة لننه فنني السننماء م  هننذا اممننا يرنننه الجهنن   وامننا العاقننل فيعننر  امننه م

 تضافه بسائر الكلمامت.

وهذا المعنى مما خاى علنى بعضنهال فتن هال ان فنى البينت تقصنيرا فنى 
اى  (و تا)ولف عل ه ويث اثبت هذا الر  للكامل الجهل بمعرفة امشياء 

 م ل البناء على عل 
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ه فنى ق لن (ما ما مكن الت جكب)القد  ما يبنى على عل  المكان لتناسى التابيه 

اى عن   (والننك  عنكه)قامت ترللنى وم  عجب شمس ترللنبنى من  الانمس 
 التعجب في ق له م تعجب ا م  بلى غاللته قد ز  از ا ه على القمر.

ال لن  لنال يقصند تناسنى التانبيه وامكننا ه لمنا كنان للتعجنب والنهنى عنننه 

واذا جكاز )زهة على منا سنبق   ثنال اشنا  النى زينا ت تقرينر لهنذا الكنالم فقنا  

 اى المابه. (من االعتااف لاال ل)اى المابه به  (لبناء عه  الفاعا

وللننا من املننل فننى التاننبيه وان كننان هنن  الماننبه بننه منن  زهننة امننه 

اق ى واعر  ام ان المابه ه  املل م  زهة ان السرا يع   اليه وامنه 
ىمكا نك  قالكه هك  الشكمل مسكاننا نك  )المقص   فى الكالم بالناى وامثبنات 

اه وملننه علننى العنن اء وهنن  الصننبر  (اء ن ككز  الس ككم الفككىاد عككزاء )امننر منن  عنن ب

اى الننى الاننمس الصننع   ولنن  تسننتطيت  (ال نككا)امننت  (جمكك ي نهككن تسككت  ع
والعامل فى اليها واليا ه  المصد  بعدهما ان ز زما  (ال ك النزوال)الامس 

 تقديال الرر  على المصد  وام فمحذو  ياسره الراهر.

تابيه م استعا ت وفى التابيه اعترا  بالمابه ومت فق له هى الامس 
 للا فقد بنى الكالم على المابه به اعنى الامس وه  وامح.

اى زحند املنل  (نمع جتكدب)فق له والا زاز البناء شرا ز ابه ق له 

بالج از ممنه قند ان ى فينه لكنر  (اول )كما فى امستعا ت البناء على الارم 
 خل ا عنه ومقل الحديث الى المابه به.المابه الال وزعل الكالم 

وقد وقت فى بع  اشعا  العجال النهى ع  التعجب م  التصريح با ات 

 التابيه.
ووالننله م تعجبنن ا منن  قصننر لوائبننه فامهننا كالليننل ووزهننه كننالربيت 

 والليل فى الربيت مائل الى القصر.

 وفى هذا المعنى م  السرابة والمالوة بحيث م يخاى.
 (الماىب ننا الهفظ المست مل ن مكا شكبه لم نكاب اال كه )از المج (واما)

وهنن  مننا  (تشككب ه التمث ككل)اى بننالمعنى الننذى ينند  عليننه للننا اللانن  بالمطابقننة 

يكنن ن وزهننه منت عننا منن  متعنند  واوتننرز بهننذا علننى امسننتعا ت فننى الماننر  
 كما)فى التابيه  (لهمبالنة)
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شبه ل  ت تر  ه  (ر اخرىيقا  للمتر   فى امر امى ا ا  تقدبم  زال وت خب 

فى للا اممر بص  ت تر   م  قام لينذهب فتنا ت يريند النذهاذ فيقندم  زنال 
 وتا ت م يريد في خر اخرى.

فاسننتعمل فننى الصنن  ت امولننى الكننالم النندا  بالمطابقننة علننى الصنن  ت 

ال امية ووزه الابه وه  امقدام تا ت واموجام اخرى منت م من  عندت امن   
 كما ترى.

لك ن وزهه منت عا م  متعد   (يسم  التمث ل)المجاز المركب  (اوهم)

ممه قد لكر فيه المابه به وا يد المابه كما ه  شنان  (عه  سب ل االست ارة)
 امستعا ت.

م  غينر تقييند بق لننا علنى سنبيل امسنتعا ت  (وقد يسم  التمث ل م هعا)

 م يلى.ويمتاز ع  التابيه بان يقا  له تابيه تم يل او تابيه ت
وفى تخصيه المجاز المركب بامستعا ت مرر ممه كما ان المار ات 

م م عة بحسب ال مت الاخصى فالمركبات م م عة بحسب الن م فالا 

استعمل المركب فى غير ما ومت لنه فنال بند من  ان يكن ن للنا بعالقنة فنان 
كامننت هننى الماننابهة فاسننتعا ت وام فسيننر اسننتعا ت وهنن  ك يننر فننى الكننالم 

اى  (ومتكك  نشككا اسككت ماله)مننل الخبريننة التننى لننال تسننتعمل فننى امخبننا  كالج

اى  (يسككم  مككثي ولنككما)اى علننى سننبيل امسننتعا ت  (ىككملك)المجنناز المركننب 
من  (ال تن ا االمثكال)ولك ن الم ل تم يال فاا استعماله على سبيل امستعا ت 

 امستعا ت يجب ان يك ن لا  المابه به المستعمل في المابه.

غيننر الم نل لمننا كنان لانن  المانبه بننه بعيننه فننال يكن ن اسننتعا ت فننال  فلن 
 يك ن م ال.

ولهذا م يلتات فى امم ا  الى مضا بها تذكيرا وتةمي نا وافنرا ا وت نينة 

وزمعا بل امما ينرر الى م ا  هنا كمنا يقنا  للرزنل بالصنيف منعيت اللنب  
 بكسر تاء الخطاذ ممه فى املل لالمرأت.
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 امستعا ت بالكناية وامستعا ت التخييلية.فى بيان 

ولمننا كامتننا عننند المصنننف امننري  معننن يي  غيننر  اخلنني  فننى تعريننف 

المجاز او   لهما فصال على وندت ليسنت فى المعنامى التنى يطلنق عليهنا لان  
قكد يضكما التشكب ه نك  الكنفل نكي يصكاح لشك ء مكن ارىا كه )امستعا ت فقنا  

مانبه بنه فاممنا هن  فنى التانبيه المصنطلح واما وز ذ لكر ال (ساى المشبه
 عليه   وقد عرفت امه غير امستعا ت بالكناية.

لككا  يثبككد )اى علننى للننا التاننبيه المضننمر فننى الننناس  (ويككدل عه ككه)

م  غير ان يك ن هنا  امر متحقق وسنا او  (لهمشبه اما مختص لالمشبه له
الننناس  المضننمر فننى (ن سككم  التشككب ه)عقننال يطلننق عليننه اسننال للننا اممننر 

اما الكناينة فالمنه لنال يصنرح بنه بنل اممنا     (است ارة لالاناية او مان ا عننا)

عليننه بننذكر خ الننه ول ازمننه وامننا امسننتعا ت فمجننر  تسننمية خاليننة عنن  
لهمشكبه اسكت ارة )المخته بالمابه به  (اثباُ ذلك االما)يسمى  و()المناسبة 

يخته المابه به وبه يكن ن ممه قد استعير للمابه للا اممر الذى  (تخ  ه ة

كما  المابه به او ق امه فى وزه الابه ليخيل ان المانبه من  زننس المانبه 
الاينت كنل  (اظفارهكا)اى علقنت  (ىما نك  قكال النكمل  واذا المن كة ا شكبد)به 

 تميمة م تنات.

التميمة الخرزت التى تجعل معالت اى تع يذا اى الا علبق الم ت مخلبنه 
المن ة لالسبع )الهذلى فى ماسه  (شبه)طلت عنده الحيل فى شىء ليذهب به ب

وم  قنة  (ن  ا ت ال النفاُ لالعنا والنهبة من   ا تفاقكة لك ن  فكاع وضكاار

االظفار الت  ال يامل )اى للمنية  (ناثبد لنا)لمرو م وم بقيا على لى فضيلة 

 ابيه.تحقيقا للمبالسة فى الت (لدو نا)اى فى السبت  (ن ه)امغتيا   (ذلك

فتاننبيه المنيننة بالسننبت اسننتعا ت بالكنايننة واثبننات امظاننا  لهننا اسننتعا ت 

وكما في ق   امخر ول   مطقت باكر بر  ماصحا   فلسان والى )تخييلية 
 بالاكاية امطق.
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وهنن  اسننتعا ت  (شننبه الحننا  بامسننان مننتكلال فننى الدملننة علننى المقصنن  

 (ن ه)اى ق ام الدملة  (قاامنا الهسا  المى له)اى للحا   (ناثبد لنا)بالكناية 
 اى فى اممسان المتكلال.

وهننذا امثبننات اسننتعا ت تخييليننة   فعلننى هننذا كننل منن  لارننى امظاننا  

والمنيننة وقيقننة مسننتعملة فننى معناهننا الم منن م لننه ولننيس فننى الكننالم مجنناز 
 لس ى.

وامسننتعا ت بالكنايننة وامسننتعا ت التخييليننة فعننالن منن  افعننا  المننتكلال 

ل التخييلية يجب ان تكن ن قريننة للمكنيبنة البتنة والمكنيبنة يجنب ان متالزمان ا
تك ن قرينتها تخييلية البتة فم نل ق لننا اظانا  المنينة المانبهة بالسنبت اهلكنت 

فالما يك ن ترشيحا للتابيه كما ان اان لك ب فنى ق لنه علينه السنالم اسنرعك ب 

 لح قابى اا لك ب يدا اى معمة ترشيح للمجاز.
سير امستعا ت بالكناية بما لكره المصننف شنىء م مسنتند هذا ولك  تا

له فى كنالم السنلف وم هن  مبننى علنى مناسنبة لس ينة ومعناهنا المنةخ ل من  

كالم السلف ه  ان م يصرح بذكر المستعا  بل بنذكر   يانه ومزمنه الندا  
علينه فالمقصن   بق لننا اظانا  المنينة اسنتعا ت السنبت للمنينة كاسنتعا ت امسند 

 زل الاجام.للر

ام اما لال مصنرح بنذكر المسنتعا  اعننى السنبت بنل اقتصنرما علنى لكنر 
مزمه وه  امظاا  لينتقل منه الى المقص   كما ه  شان الكناينة فالمسنتعا  

هنن  لانن  السننبت السيننر المصننرح بننه والمسننتعا  منننه هنن  الحينن ان الماتننرس 

 والمستعا  له ه  المنية.
لبالغنة ولطائاهنا ان يسنكت ا عن  قا  لاوب الكاا  ان من  اسنرا  ا

لكر الاىء المستعا  ثال يرمن وا الينه بنذكر شنىء من   وا فنه فينبهن ا بنذلا 

 الرم  على مكامه مح  شجام ياترس افتراسة.
 فايه تنبيه على ان الاجام اسد.

هذا كالمه وه  لريح فى ان المسنتعا  هن  اسنال المانبه بنه المتنرو  

وسنننيجىء الكنننالم علنننى منننا لكنننره  لنننريحا المرمننن ز الينننه بنننذكر ل ازمنننه  
اى سنال مجنازا من  الصنح  خنال  السنكر  (وىما قال زه ا  كتا)السكاكى 

 .(العهب عن سهم  واقصا لاطهه ،)
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يقنا  اقصنر عن  الانىء الا اقلننت عننه اى تركنه وامتننت عننه اى امتنننت 

ا  يب ن )زهير  (وعاى  انااُ الصبا ورواحهه اراد)بااله عنه وتركه بحاله 

ما ىا  ياتابه زمن المتبكة مكن الجنكل والنك  واعكاع عكن م اودتكه  ا ه تاق

زهينر فنى  (نشكبه)الضمير فى معاو ته وآمته لما كنان يرتكبنه  (نب هد آالته

اى م  تلا  (الصبا لجنة من جناُ المس ا ىالتا والتجارة قض  مننا)ماسه 

سنالا ووزنه الانبه امشنتسا  التنام و كن ذ الم (الاطا ناهمهد آالتنا)الجهة 
الصننعبة فيننه غيننر مبننا  بمهلكننة وم محتننرز عنن  معركننة   وهننذا التانننبيه 

 المضمر فى الناس استعا ت بالكناية.

االنككااُ )اى للصننبا بعنن  مننا يخننته تلننا الجهننة اعنننى  (ناثبككد لككه)

 التى بها ق ام زهة المسير والسار. (والاواحل

التقندير على هنذا  (نالصبا)فاثبات امفراس والرواول استعا ت تخييلية 

يقا  لبا يصب  لب ا اى منا   (من الصباة لم ن  الم ل ال  الجنل والفتاة)
الى الجهل والات ت كذا فى الصحاح م من  الصنباء بنالاتح والمند يقنا  لنبى 

 لباء م ل سمت سماعا اى لعب مت الصبيان.
دواعك  النفكاُ )بنامفراس والرواونل  (اراد)اى زهينر  (ويتتمل ا كه)

التا هة لنا نك  اسكت فاء الهكماُ او اراد لنكا االسكباب التك   وشنااتنا والعاى

ا تتاخم ن  اتباع الن  اال اوا  الصبا وعنا ان الاباذ م ل الما  والمننا   (قهم 

اى اسننتعا ت امفننراس والرواوننل  (نتاككا  االسككت ارة)وامخنن ان وامعنن ان 
ينند بهمننا لتحقننق معناهننا عقننال الا ا ينند بهمننا النندواعى ووسننا الا ا  (تتع ع كة)

اسننباذ اتبننام السننى منن  المننا  والمنننا  م بننل المصنننف ام لننة امو  مننا تكنن ن 

التخييلينة اثبننات منا بننه كمنا  الماننبه بنه وال ننامى منا تكنن ن اثبنات مننا بنه قنن ام 
 المابه به وال الث ما يحتمل التخييلية والتحقيقية.
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ا ت فنننى مباونننث مننن  الحقيقنننة والمجننناز وامسنننتعا ت بالكناينننة وامسنننتع

عكاف )وقعت فى الماتاح مخالاة لما لكره المصنف والكنالم عليهنا  التخييلية

لالاهمة المست مهة ن ما وض د ه  )اى غير العقلية  (السااى  التع عة الهناية

وه  ق له من  غينر تةوينل  (له من   ا تأويل ن  الاضع واحتاز لالع د االخ ا

القن   بنان امسننتعا ت  وهن  (عكن االسكت ارة عهك  ا كح العكال ن)فنى ال منت 
مجاز لس ى لك مها مستعملة فى غير الم م م له الحقيقى فيجب اموتنراز 

عنها   واما على الق   بامها مجاز عقلى واللان  مسنتعمل فنى معنناه اللسن ى 

اى اممننا وقننت اموتننراز بهننذا القينند عنن   (نا نككا)فننال يصننح اموتننراز عنهننا 
وه  ا عناء  خن   المانبه  (لتاويل مست مهة ن ما وض د له)امستعا ت ممها 

 فى زنس المابه به بجعل افرا ه قسمي  متعا فا وغير متعا  .

فى غير ما هنى م من عة  (المجاز الهناى لالاهمة)السكاكى  (وعاف)
له بالتحقيق استعمام فى السير بالنسبة الى م م وقيقتها مت قرينة مامعنة عن  

 ا ا ت معناها فى للا الن م.

بة متعلق بنالسير والنالم فنى السينر للعهند اى المسنتعملة فنى وق له بالنس
معنننى غيننر المعنننى الننذى الكلمننة م منن عة لننه فننى اللسننة او الاننرم غيننرا 

بالنسبة النى من م وقيقنة تلنا الكلمنة وتنى لن  كنان من م وقيقتهنا لس ينا يكن ن 

 الكلمة قد استعملت فى غير معناها اللس ى فيك ن مجازا لس يا.
ولمنا كنان هنذا القيند بمن لنة ق لننا فنى النطالح بنه وعلى هنذا القيناس 

التخااب مت ك ن هذا اومح وا   على المقص   اقام المصنف مقامه اخذا 

نكك    ككا مككا وضكك د لككه لككالتتع   نكك  )بالحالننل منن  كننالم السننكاكى فقننا  

اى ا ا ت معناهنا فنى للنا  (ا  يح له التخاطب مع قاينكة ما  كة عكن ارادتكه

 املطالح.

 ويث قا  م م عة له بالتحقيق (لع د التتع  )كاكى الس (وات )
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 (عهك  مكا مكا)التى هى مجاز لس ى  (االست ارة)فى تعريف المجاز  (لتدخل)

م  امها مستعملة فيما ومعت له بالتةويل م بنالتحقيق   فلن  لنال يقيند ال منت 
بالتحقيق لال تدخل هى فى التعريف ممها ليست مستعملة فى غير ما ومعت 

 ةويل.له بالت

وظناهر عبنا ت لناوب الماتناح ههنننا فاسند ممنه قنا  وقن لى بننالتحقيق 
اوتراز ع  ان م تخرال امستعا ت وظاهر ان اموتراز امما ه  ع  خروال 

امسنتعا ت م عنن  عندم خروزهننا فيجنب ان تكنن ن م زائندت او يكنن ن المعنننى 

ومنا  (لكا  الاضكع)منا لكنره السنكاكى  (ورد)اوترازا لن ال تخنرال امسنتعا ت 
 .(اذا اطه  ال يتناول الاضع لتأويل)ياتق منه كالم م عة م ال 

من السكاكى ماسه قد فسنر ال منت بتعيني  اللان  بنازاء المعننى بناسنه 

وقا  وق لى بناسه اوتراز ع  المجناز المعني  بنازاء معنناه بقريننة وم شنا 
ان  ملة امسند علنى الرزنل الانجام اممنا هن  بالقريننة فحين نذ م وازنة النى 

جنناز تقيينند للننا ال مننت فننى تعريننف الحقيقننة بعنندم التةويننل وفننى تعريننف الم

 بالتحقيق.
 اللهال ام ان يقصد زيا ت اميضاح م تتميال الحد.

ويمك  الج اذ بان السكاكى لال يقصد ان مطلق ال مت بنالمعنى النذى 

لكره يتناو  ال مت بالتةويل بل مرا ه امه قد عنرا للان  ال منت اشنترا  
ق بي  المعنى المذك   وبي  ال مت بالتةويل كما فى امستعا ت فقيبنده بنالتحقي

ليك ن قرينة على ان المرا  بال مت معناه المذك   م المعنى الذى يسنتعمل 

 فيه اوياما وه  ال مت بالتةويل.
وبهننذا يخننرال الجنن اذ عنن  سنن ا  آخننر وهنن  ان يقننا  لنن  سننلال تننناو  

ال مت لل مت بالتةويل فال تخرال امسنتعا ت ايضنا ممنه يصندق عليهنا امهنا 

لنة اعننى ال منت بنالتحقيق ال غاينة مستعملة فى غير ما ومعت له فنى الجم
مننا فننى البنناذ ان ال مننت يتننناو  ال مننت بننالتحقيق والتةويننل لكنن  م زهننة 

 لتخصيصه بال مت بالتةويل فق  وتى تخرال امستعا ت البتة.

او منا ين  ى  (لا  التع  د لا  يح له التخاطكب)   ايضا ما لكره  و()
فيننه محنن  لانن  الصننالت الا لينندخل  (ىمككا ال لككد منككه نكك  ت ايككف المجككاز)معننناه 

 استعمله الاا م
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ايضا ليخرال عنه مح   (ال لد منه ن  ت ايف التع عة)فى الدعاء مجازا كذلا 

هذا اللا  ممه مستعمل فيما ومت له فى الجملة وان لال يك  ما ومت له فنى 
 هذا املطالح.

ويمك  الج اذ بان قيد الحي ية مرا  فنى تعرينف اممن   التنى تختلنف 

   امعتبا ات واممافات.باختال
وم يخانى ان الحقيقننة والمجنناز كننذلا من الكلمنة ال اونندت بالنسننبة الننى 

المعنى ال اوند قند تكن ن وقيقنة وقند تكن ن مجنازا بحسنب ومنعي  مختلاني  

فالمرا  انب الحقيقة هى الكلمة المستعملة فيما هى م م عة له م  ويث امها 
ال لنف مايند لهنذا المعننى كمنا يقنا  م م عة له م سيبما ان تعليق الحكنال ب

 الج ا  م يخيبب سائله اى م  ويث امه ز ا .

ووين ننذ يخننرال عنن  التعريننف م ننل لانن  الصننالت المسننتعمل فننى عننر  
الاننرم فننى النندعاء من اسننتعماله فننى النندعاء لننيس منن  ويننث امننه م منن م 

الدعاء بل م  ويث ان الدعاء ز ء م  الم من م لنه   وقند يجناذ بنان قيند 

ح بننه التخااننب مننرا  فننى تعريننف الحقيقننة لكنننه اكتاننى بننذكره فننى الننطال
تعريف المجاز لك ن البحث ع  الحقيقة غينر مقصن   بالنذات فنى هنذا الان  

وبان الالم فى ال مت للعهد اى ال مت الذى وقت به التخااب فال وازة الى 

 هذا القيد وفى كليهما مرر.
لسل  آلن الارس فى واعترا ايضا على تعريف المجاز بامه يتناو  ا

خذ هنذا الانرس مانيرا النى كتناذ بني  يدينه مسنتعمل فنى غينر منا ومنت لنه 

 وامشا ت الى الكتاذ قرينة على امه لال ير  بالارس معناه الحقيقى.
الرازت النى معننى الكلمنة المتضنم   (المجاز الهناى)السكاكى  (وقسم)

فنى التانبيه فاسنتعا ت  بامه ان تضم  المبالسة (ال  االست ارة و  اها)للاائدت 

ف)وام فسير استعا ت  االست ارة لا  تمىا احد طان  التشب ه )السكاكى  (وعا 

مكدع  ا دخكال )اى الطر  المترو   (ا خا)اى بالطر  المذك    (وتايد له

كما تق   فى الحمام اسد وامنت تريند بنه الرزنل  (المشبه ن  جنل المشبه له

ت بت له ما بخته السبت المابه به وهن  الاجام مدعيا امه م  زنس امسد ف
 اسال زنسه وكما تق   امابت المنية اظاا ها
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وامننت ترينند بالمنيننة السننبت با عنناء السننبعيبة لهننا فت بننت لهننا مننا يخننته السننبت 

الماننبه بننه وهنن  امظاننا  ويسننمى الماننبه بننه سنن اء كننان هنن  المننذك   او 
سننمى الماننبه المتننرو  مسننتعا ا منننه ويسننمى اسننال الماننبه بننه مسننتعا ا وي

 بالمابه به مستعا ا له.

نا) الككك  المصكككاح لنكككا والمانككك  عننكككا وعنككك  )اى امسنننتعا ت  (وقسكككم 

ها المشبه له )م  ارفى التابيه  (الممىار)الطر   (لالمصاح لنا ا  ياا 

 .(تتع ع ة وتخ  ه ة)اى م  امستعا ت المصرح بها  (وج ل مننا

لنننى الاهنننال مننن  التحقيقينننة واممنننا لنننال يقنننل قسنننمها اليهمنننا من المتبنننا   ا
والتخييليننة مننا يكنن ن علننى الجنن م وهنن  قنند لكننر قسننما آخننر سننماه المحتملننة 

اى بمنا  (ونسكا التتع ع كة لمكا مكا)للتحقيق والتخييل كما لكر فى بيت زهينر 

علننى سننبيل  (وعككد التمث ككل)يكنن ن الماننبه المتننرو  متحققننا وسننا او عقننال 
 وت خر اخرى.امستعا ت كما فى ق لا امى ا ا  تقدم  زال 

اى منن  التحقيقيننة ويننث قننا  فننى قسننال امسننتعا ت المصننرح بهننا  (مننككا)

التحقيقية مت القطت وم  امم لة استعا ت ولف اوندى لن  تي  منتن عتي  
 م  ام   ل لف ل  ت اخرى.

فننال  (مسككتهزه لهتاى ككب المنككان  لينككااد)اى التم يننل  (لا ككه)للننا  (ورد)

اقسننام المجنناز الماننر  من تنننافى يصننح عننده منن  امسننتعا ت التننى هننى منن  
اللنن ازم ينند  علننى تنننافى المل ومننات وام لنن م ازتمننام المتنننافيي  مننرو ت 

وز   الالزم عند وز   المل وم والجن اذ امنه عند التم ينل قسنما من  مطلنق 

امسننتعا ت التصننريحية التحقيقيننة م منن  امسننتعا ت التننى هننى مجنناز ماننر  
ت وغيرهنا م ت زنب كن ن كنل اسنتعا ت وقسمة المجاز المانر  النى امسنتعا 

مجازا مار ا كق لنا امبي  اما وين ان او غينره والحين ان قند يكن ن ابني  

وقد م يك ن على ان لا  الماتاح لريح فى ان المجناز النذى زعلنه منقسنما 
الننى اقسننام لننيس هنن  المجنناز الماننر  الماسننر بالكلمننة المسننتعملة فننى غيننر مننا 

المجاز ان المجاز عند السلف قسمان لس ى  ومعت له ممه قا  بعد تعريف

وعقلننى واللسنن ى قسننمان  ازننت الننى معنننى الكلمننة و ازننت الننى وكننال الكلمننة 
والرازت الى المعنى قسمان خا  ع  الاائدت ومتضم  لها والمتضم  للاائندت 

 قسمان استعا ت وغير استعا ت وظاهر ان المجاز العقلى والرازت الى
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جناز بنالمعنى المنذك   فيجنب ان يريند بنالرازت وكال الكلمة خا زان ع  الم

 الى معنى الكلمة اعال م  المار  والمركب ليصح الحصر فى القسمي .
وازيننب ب زنن ه آخننر امو  ان المننرا  بالكلمننة اللانن  الاننامل للماننر  

والمركب مح  كلمة هللا وال نامى امنا م مسنلال ان التم ينل يسنتل م التركينب بنل 

تابيه التم يلى وه  قد يك ن ارفاه مار ي  كما فى ه  استعا ت مبنية على ال
 ق له تعالى.

قََد  ارا  ) تَاظ مظ َىَمثَلِّ الأمِّ  اسظ  امية. (َمثَه ن 

وال الث ان امافة الكلمة الى شىء او تقييدها واقترامها بنالف شنىء م 
يخرزها ع  ان تك ن كلمة فامستعا ت فى م ل امى ا ا  تقدم  زال وت خر 

قديال المضا  الى الرزل المقترن بتةخيره اخرى والمستعا  له اخرى ه  الت

 ه  التر   فه  كلمة فى غير ما ومعت له.
السنننكاكى امسنننتعا ت  (ونسكككا)وفنننى الكنننل مرنننر او  مننناه فنننى الانننرح 

 كارة وهم كة )اى معنناه  (التخ  ه ة لما ال تتع  لم ناب حسا وال ععي لل ها)

ىهفكظ االظفكار نك  )لنى او الحسنى م ياعر بها شىء من  التحقنق العق (متضة

 (قال النمل 

 الا المنيننننننننة اماننننننننبت اظاا هنننننننناو

 الايننننننننت كننننننننل تميمننننننننة م تناننننننننت    

  
اى  (نا ه لما شبه المن ة لالسبع نك  اال ت كال اخكم الكاهم نك  تصكاياها)

اى لنن ازم السننبت للمنيننة  (واختككااع لاازمككه لنككا)اى السننبت  (لصككارته)المنيننة 

اى  (نكاختاع لنكا)غتينا  السنبت للنان س بنه وعلى الخص ص ما يك ن ق ام ا
اى علنى للنا  (ثكم اطهك  عه كه)المحققنة  (مثكل  كارة االظفكار)للمنية ل  ت 

فيكنن ن  (لفككظ االظفككار)الم نل اعنننى الصنن  ت التننى هننى م ننل لنن  ت امظاننا  

استعا ت تصريحية ممه قد االق اسال المابه به وهن  امظانا  المحققنة علنى 
بيهة بالسنبت فصنرح بالتانبيه لتكن ن امسنتعا  المابه وه  ل  ت وهمينة شن

 فى امظاا  فق  م  غير استعا ت بالكناية فى المنية.

 وقا  المصنف امه بعيد زدا م ي زد له م ا  فى الكالم.
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اى اخنذ علنى غينر  (ت سكف)اى فى تاسنير التخييلينة بمنا لكنره  (ون ه)

 لينل وم تمنس اليهنا الطريق لما فيه م  ك رت امعتبا ات التى م تد  عليها 
وازة وقد يقنا  ان التعسنف فينه هن  امنه لن  كنان اممنر كمنا زعنال ل زنب ان 

 تسمى هذه امستعا ت ت همية م تخييلية.

وهذا في غاية السق ا ممه يكانى فني التسنمية ا منى مناسنبة علنى امهنال 
يسننم ن وكننال النن هال تخيننيال لكننر فنني الاننعاء ان القنن ت المسننمات بننال هال هنني 

 (ويخكالف)لحاكمة في الحي ان وكما غير عقلي ولك  وكما تخييليا الرئيسة ا

اى غيننر السننكاكى للتخييليننة  (تفسكك ا   ككاب لنككا)تاسننيره للتخييليننة بمننا لكننره 
 كجعل اليد للاما  وزعل امظاا  للمنية. (لج ل الش ء لهش ء)

قننا  الانني  عبنند القنناهر امننه م خننال  فننى ان الينند اسننتعا ت ثننال امننا م 

تن عال ان لان  اليند قند مقنل عن  شنىء النى شنىء ال لنيس المعننى تستطيت ان 
علننى امننه شننبه شنني ا بالينند بننل المعنننى علننى امننه ا ا  ان ي بننت للاننما  ينندا   

 ولبعضهال فى هذا المقام كلمات واهية بيبنا فسا ها فى الارح.

معال متيجته ان يقا  انب لاوب الماتاح فى هذا الا  خص لا فى م نل 
بصد  التقليد لسيره وتى يعترا عليه بان ما لكره ه   هذه امعتبا ات ليس

 مخالف لما لكره غيره.

اسنتعا ت  (ا  ياا  التاش ح)ما لكره السكاكى فى التخييلية  (ويعتض )
السكاكى فى التخييلية م  اثبنات لن  ت وهمينة  (تخ  ه ة لهزوه مثل ما ذىاب)

اثبنات بعن  منا اى فى الترشنيح من فنى كنل من  التخييلينة والترشنيح  (ن ه)

يخه المابه به للمابه فكما اثبت للمنية التنى هنى المانبه منا يخنه السنبت 
الذى ه  المانبه بنه من  امظانا  كنذلا اثبنت مختينا  الضناللة علنى الهندى 

الذى ه  المابه ما يخه المابه به النذى هن  امشنتراء الحقيقنى من  النربح 

ظاننا  فليعتبننر ههنننا والتجننا ت فكمننا اعتبننر هنالننا لنن  ت وهميننة شننبيهة بام
ايضا امر وهمنى شنبيه بالتجنا ت وآخنر شنبيه بنالريح ليكن ن اسنتعما  النربح 

 والتجا ت بالنسبة اليهما استعا تي  تخييليتي  الا م فرق بينهما ام بان
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التعبيننر عنن  الماننبه الننذى اثبننت لننه مننا يخننه الماننبه بننه كالمنيبننة منن ال فننى 

ة وفننى الترشننيح بسيننر لارننه كلانن  التخييليننة بلانن  الم منن م لننه كلانن  المنينن
امشنتراء المعببنر بنه عن  امختينا  وامسنتبدا  النذى هن  المانبه منت ان لان  

 امشتراء ليس بم م م له.

وهننذا الاننرق م ي زننب اعتبننا  المعنننى المتنن هال فننى التخييليننة وعنندم 
 اعتبا ه فى الترشيح فاعتبا ه فى اودهما  ون امخر تحكبال.

هنن  منن  خنن اص الماننبه بننه لمننا قننرن فننى  والجنن اذ ان اممننر الننذى

التخييليننة بالماننبه كالمنيننة منن ال زعلننناه مجننازا عنن  امننر متنن هال يمكنن  اثابتننه 
للمابه وفى الترشيح لما قرن بلا  المابه به لنال يحنتف النى للنا من المانبه 

به زعل كةمه ه  هذا المعنى مقا ما لل ازمه وخ اله وتى ان المابه به فى 

اتنرس اقرامنه وهن  امسند الم لن   بنامفتراس الحقيقنى ق لنا  أيت اسدا ي
م  غير اوتياال الى ت هال ل  ت واعتبا  مجاز في امفتراس بخال  ما الا 

قلنا  أيت شجاعا ياتنرس اقرامنه فامنا محتناال النى للنا ليصنح اثباتنه للانجام 

 فليتةمل فاى الكالم  قة ما.
ا  )لمكننى عنهنا اى ا ا  السنكاكى بامسنتعا ت ا (وعن  لكالمان  عننكا)

وينرا  بنه المانبه  (هكا المشكبه)م  ارفى التابيه  (الممىار)الطر   (ياا 

السبع لادعاء )فى م ل امابت المنية اظاا ها ه   (عه  ا  المااد لالمن  ة)به 

التنى  (لعاينكة اضكانة االظفكار)وامكا  ان يك ن شي ا غير السنبت  (السب  ة لنا

المنينة فقنند لكنر الماننبه وهن  المنيننة  اى الننى (ال نكا)هنى منن  خن اص السننبت 

وا ا  بننه الماننبه بننه وهنن  السننبت فامسننتعا ت بالكنايننة م تناننا عنن  التخييليننة 
بمعنى امه م ت زد استعا ت بالكناية بدون امستعا ت التخييلية من فى امافة 

 خ اص المابه به الى المابه استعا ت تخييلية.

لككا  لفككظ المشككبه )مكنننى عنهننا مننا لكننره منن  تاسننير امسننتعا ت ال (ورد  )

مسككت مل ن مككا وضككع لككه )اى فننى امسننتعا ت بالكنايننة كلانن  المنيننة منن ال  (ن نككا

 (واالست ارة ل سد ىملك)للقطت بان المرا  بالمنية ه  الم ت م غير  (تتع عا

نا  ممه قد فسرها بان تذكر اوند ارفنى التانبيه وتريند بنه الطنر  امخنر ولمب
امنه لن  ا يند بالمنينة معناهنا الحقيقنى فمنا معننى  كان ههنا مرنة سن  ا  وهن 

 وامافة)امافة امظاا  اليها اشا  الى ز ابه بق له 
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المضنمر فنى النناس يعننى تانبيه المنينة بالسنبت  (مح  امظاا  قريننة التانبيه

 وكان هذا امعتراا م  اق ى اعترامات المصنف على السكاكى.
ام ان المننرا  بننه السننبت وقنند يجنناذ عنننه بامننه وان لننرح بلانن  المنيننة 

ا عاءا كما اشا  اليه فى الماتاح م  امنا مجعنل ههننا اسنال المنينة اسنما للسنبت 

مرا فا له بان مدخل المنية فى زنس السبت للمبالسنة فنى التانبيه بجعنل افنرا  
السبت قسمي  متعا فا وغير متعا   ثال يخيل ان ال امت كيف يضت اسمي  

واونندت وم يك مننان متننرا في  فيتننةتى لنننا بهننذا كلارننى المنيبننة والسننبت لحقيقننة 

 الطريق  ع ى السبعية للمنية مت التصريح بلا  المنية.
وفيه مرر من ما لكره م يقتضى ك ن المرا  بالمنية غير ما ومنعت 

له بالتحقيق وتى يدخل فى تعريف امستعا ت للقطت بان المرا  بها المن ت   

ه مرا فا للا  السبت بالتةويل المنذك   وهذا اللا  م م م له بالتحقيق وزعل
 م يقتضى ان يك ن استعماله فى الم ت استعا ت.

ويمك  الج اذ بامه قد سنبق ان قيند الحي يبنة منرا  فنى تعرينف الحقيقنة 

اى هننى الكلمنننة المسنننتعملة فيمننا هنننى م مننن عة لننه بنننالتحقيق وم مسنننلال ان 
ا  فيمننا ومننت لننه اسننتعما  لانن  المنيننة فننى المنن ت م ننل اظاننا  المنيننة اسننتعم

بالتحقيق م  ويث امه م م م له بالتحقيق فى م ل ق لنا  مت منية فالن بل 

منن  ويننث ان المنن ت زعننل منن  افننرا  السننبت الننذى لانن  المنيننة م منن م لننه 
 بالتةويل.

وهذا الج اذ وان كان مخرزا له ع  ك مه وقيقنة ام ان تحقينق ك منه 

 (رد)السنكاكى  (واختكار) مجازا او مرا ا به الطر  امخنر غينر ظناهر بعند
وهنى منا تكن ن فنى الحنرو  وامفعنا  ومنا يانتق منهنا  (التب  كة)امستعا ت 

اى قرينة التبعية استعا ت مكنينا  (المان  عننا لج ل قاينتنا)امستعا ت  (ال )

اى قرينة امستعا ت المكنى عنهنا  (التب  ة قاينتنا)زعل امستعا ت  و()عنها 
وينث زعنل المنينة  (نك  المن كة واظفارهكا)السكاكى اى ق    (عه   تا قاله)

استعا ت بالكناية وامافة امظاا  اليها قرينتها فانى ق لننا مطقنت الحنا  بكنذا 

 زعل الق م مطقت استعا ت ع   لت بقرينة الحا  والحا 
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وقيقننة وهنن  يجعننل الحننا  اسننتعا ت بالكنايننة عنن  المننتكلال ومسننبة النطننق اليهننا 

فى ق له مقنريهال لهنذميبات بجعنل اللهنذميبات اسنتعا ت قرينة امستعا ت وهكذا 
بالكناية ع  المطع مات الاهيبة على سبيل التهكبال ومسنبة القنرى اليهنا قريننة 

امسننتعا ت   وعلننى هننذا القينناس واممنننا اختننا  للننا اي ننا ا للضننب  وتقلنننيال 

 لالقسام.
كنطقننت فننى مطقننت  (لا ككه ا  قككدر التب  ككة)مننا اختننا ه السننكاكى  (ورد  )

التبعينة اسنتعا ت  (لكم تاكن)بان ينرا  بهنا معناهنا الحقيقنى  (حع عة)حا  بكذا ال

اى عنند السنكاكى ممنه زعلهنا من   (مجكاز عنكدب)اى التخييلية  (تخ  ه ة ال نا)
اقسام امستعا ت المصرح بها الماسرت بذكر المابه بنه وا ا ت المانبه ام ان 

ا وم عقننال بننل وهمننا الماننبه فيهننا يجننب ان يكنن ن ممننا م تحقننق لمعننناه وسنن

فتك ن مستعملة فى غير ما ومعت له بنالتحقيق فتكن ن مجنازا والا لنال تكن  
بمعننى  (المان  عننا مستهزمة لهتخ  ه كة)امستعا ت  (نهم تان)التبعية تخييلية 

 امها م ت زد بدون التخييلية.

وللا من المكنى عنها قد وزدت بدون التخييلية فى م ل مطقت الحنا  
 ى هذا التقدير.بكذا عل

واممنا  (لاطكل لاالتفكا )اى عدم استل ام المكننى عنهنا للتخييلينة  (وذلك)

الخال  فى ان التخييلية هنل تسنتل م المكننى عنهنا فعنند السنكاكى م تسنتل م 
 كما فى ق لنا اظاا  المنية الابيهة بالسبت.

وبهذا ظهر فسا  ما قيل ان مرا  السكاكى بق لنه م تنانا المكننى عنهنا 

  التخييلية ان التخييلينة مسنتل مة للمكننى عنهنا م علنى العكنس كمنا فهمنه ع
 المصنف.

معال يمك  ان ينازم فى امتااق على استل ام المكنى عنها للتخييلية من 

 كالم الكاا  ماعر بخال  للا.
وقد لرح فى الماتاح ايضا فى بحث المجاز العقلى بان قرينة المكنى 

كاظاا  المنية وقد تك ن امرا محققنا كاممبنات فنى عنها قد تك ن امرا وهميا 

امبنننت الربينننت البقنننل والهننن م فنننى هننن م اممينننر الجنننند ام ان هنننذا م يننندفت 
امعتراا ع  السكاكى ممنه قند لنرح فنى المجناز العقلنى بنان مطقنت فنى 

 مطقت الحا  بكذا امر وهمى زعل قرينة للمكنى عنها
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نا زن زب وزن   المكننى عنهنا بندو ن التخييلينة كمنا فنى امبنت الربينت وايضا فلمب

البقل ووز   التخييلية بدومها كما فى اظاا  المنينة الانبيهة بالسنبت فنال زهنة 
اى وان لنال تقند  التبعينة  (واال  )لق لنه ان المكننى عنهنا م تنانا عن  التخييلينة 

 (نتاككا )البتننى زعلهننا السننكاكى قرينننة المكنننى عنهننا وقيقننة بننل قنند ها مجنناز 

منرو ت امنه مجناز عالقتنه المانابهة  (اسكت ارة)الحنا  من ال التبعية كنطقنت 
وامستعا ت فى الاعل م تك ن ام تبعية فلنال يكن  منا لهنب الينه السنكاكى من  

م  تقسيال امسنتعا ت النى  (منن ا عما ذىاب   اب)   التبعية الى المكنى عنها 

 .التبعية وغيرها ممه امطر آخر اممر الى الق   بامستعا ت التبعية
وقنند يجنناذ بننان كننل مجنناز تكنن ن عالقتننه الماننابهة م يجننب ان يكنن ن 

استعا ت لج از ان يك ن له عالقة اخرى باعتبا ها وقت امستعما  كمنا بني  

النطق والدملة فامها مزمة للنطق بل امما يك ن استعا ت الا كنان امسنتعما  
رنننر من باعتبنننا  عالقتنننه المانننابهة وقصننند المبالسنننة فنننى التانننبيه   وفينننه م

السنننكاكى قننند لنننرح بنننان مطقنننت ههننننا امنننر مقننندب  وهمنننى كاظانننا  المنيبنننة 

المسننتعا ت للصنن  ت ال هميننة الاننبيهة بامظاننا  المحققننة ولنن  كننان مجننازا 
مرسال ع  الدملة لكان امرا محققنا عقلينا علنى ان هنذا م يجنرى فنى زمينت 

 امم لة.

عنها بندون ول  سلال فحين ذ يع   امعتراا امو  وه  وز   المكنى 
 التخييلية.

ويمكننن  الجننن اذ بنننان المنننرا  بعننندم اماكنننا  امسنننتعا ت بالكناينننة عننن  

التخييلية ان التخييلية م ت زد بدومها فيما شام م  كالم الاصحاء ال م م ام 
 فى عدم شي م م ل اظاا  المنية الابيهة بالسبت.

التخييلية وامما الكالم فى الصحة   واما وز   امستعا ت بالكناية بدون 

كَد )فاائت على ما قر ه لاوب الكانا  فنى ق لنه تعنالى  كاَ  َعنظ يَن يَنظع ض  الأكمِّ

  ولاوب الماتاح فى م ل امبنت الربينت البقنل   فصنا  الحالنل من   (هللاِّ*

مذهبننه ان قرينننة امسننتعا ت بالكنايننة قنند تكنن ن اسننتعا ت تخييليننة م ننل اظاننا  

قيقية على ما لكر فى ق له تعنالى المنية ومطقت الحا  وقد تك ن استعا ت تح
و ماَءقِّ ) ع  الظهَ ِّ ان البلت استعا ت عن  غن   المناء فنى ام ا والمناء  (يا َْرظ

 استعا ت بالكناية ع  السذاء   وقد تك ن وقيقة كما فى امبت الربيت.
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التتع ع ككة )امسننتعا ت  (وحسككن ىككل مككن) فننى شننرائ  وسنن  امسننتعا ت

كننان يكنن ن  (لاعايككة جنككاُ حسككن التشككب ه)ا ت علننى سننبيل امسننتع (والتمث ككل

وزننه الاننبه شننامال للطننرفي  والتاننبيه وافيننا بافننا ت مننا علبننق بننه منن  السننرا 
اى وبنان م ياننال شننىء منن  التحقيقيننة  (وا  ال يشككم رائتتككه لفُككا)ومحن  للننا 

والتم يل  ائحة التابيه م  زهة اللا  من للا يبطل السرا م  امستعا ت 
لمانبه فنى زننس المانبه بنه لمنا فنى التانبيه من  الدملنة اعنى ا عاء  خ   ا

 على ان المابه به اق ى فى وزه الابه.

يا ك  )اى ومن شرا وسنه ان م ياال  ائحنة التانبيه لارنا  (ولملك)

بناسنه او ب اسننطة  (لك ن ال كان ن جه  كا)اى منا بنه الماننابهة  (ا  ياكا  الشكبه

وتعمية ان  وعى  (لنازاا)امستعا ت  (لئي تص ا)عر  او الطالح خاص 

شننرائ  الحسنن  ولننال تاننال  ائحننة التاننبيه وان لننال يننرام فننات الحسنن  يقننا  
اللس فى كالمه الا عمى مرا ه ومنه اللس  وزمعه الساز م ل  اب وا ااذ 

ف زنه الانبه بني   (رْيكد اسكدا واريكد ا سكا  الخكا)فى التحقيقية  (ىما لا ق ل)

مائككة ال تجككد ن نككا راحهككة واريككد  رْيككد الككي)فننى التم يننل  و()الطننرفي  خاننى 

منن  ق لننه عليننه السننالم الننناس كابننل مائننة م تجنند فيهننا  اولننة   وفننى  (النككاُ

الاننائق الراولننة البعيننر الننذى يرتحلننه الرزننل زمننال كننان او ماقننة يعنننى ان 

المرمننىب المنتخننب منن  الننناس فنني عنن ت وزنن  ه كالنجيبننة المنتخبننة التننى م 
 ت زد في ك ير م  امبل.

ال كل ما يتةتى فينه امسنتعا ت يتنةتى  (ظنا ا  التشب ه اعم متيولنما )

فيه التابيه م  غير عكس لجن از ان يكن ن وزنه الانبه غينر زعلنى فتصنير 
امستعا ت السنازا كمنا فنى الم نالي  المنذك  ي    فنان قينل قند سنبق ان وسن  

امسنتعا ت برعايننة زهننات وسنن  التاننبيه ومنن  زملتهننا ان يكنن ن وزننه الاننبه 

 ا غير مبتذ  فاشتراا زالئه فى امستعا ت ينافى للا.بعيد
قلنننا الجننالء والخانناء ممننا يقبننل الانندت والضننعف فيجننب ان يكنن ن منن  

 الجالء بحيث
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 م يصير مبتذم وم  السرابة بحيث م يصير السازا.

اى بما لكرما م  امه الا خاى التابيه لال تحس  امسنتعا ت  (ويتصل له)
ا قككاى الشككبه لكك ن ال ككان ن حتكك  اتتككدا ىككال هم والنككار ا ككه اذ)ويتعنني  التاننبيه 

لنن ال يصنير كتاننبيه  (والشكبنة والُهمكة لككم يتسكن التشككب ه وت  نكد االسكت ارة

 الاىء بناسه.
فالا فهمت مسن لة تقن   وصنل فنى قلبنى من   وم تقن   علنال كنالن     

 و()والا وقعت فى شبهة تق   وقعت فى ظلمة وم تق   فى شنبهة كالرلمنة 

فننى ان وسنننها برعايننة زهننات وسنن   (المانكك  عننككا ىالتتع ع ككة)تعا ت امسنن
التخ  ه ككة حسككننا لتسككب حسككن )امسننتعا ت  و()التاننبيه ممهننا تاننبيه مضننمر 

لمننا بيبنننا ممهننا م تكنن ن ام تابعننة للمكنننى عنهننا ولننيس لهننا فننى  (المانكك  عننككا

 ماسها تابيه بل هى وقيقة فحسنها تابت لحس  متب عها.
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ن معننى آخنر يطلنق علينه لان  المجناز علنى سنبيل امشنترا  او فى بيا

اى وكمهنا النذى هن   (وقد ي ه  المجاز عه  ىهمة تن  ا حام اعاالنكا) التاابه

امعراذ على ان اممافة للبينان اى تسيبنر اعرابهنا من  من م النى من م آخنر 
ه ت كال  ، وقالك (َوجكاَء َرلُّككَ )ىعالكه ت كال  )فنامو   (لتمف لفظ او زيادة لفظ)

يَةَ ) ئَلِّ الظعَاظ ءٌ لَ )قاله ت ال  )ال امى م ل  و( (َوسظ ثظهِّهِّ َشكوظ امكا )زناء  (اى ( ظَل َىمِّ

 للقطت. (اهل العاية)اس ل  و()مستحالة المجىء على هللا تعالى  (رلك

بنان المقصنن   ههنننا سن ا  اهننل القريننة وان زعلنت القريننة مجننازا عنن  

من المقصن   مانى ان يكن ن  (ه شك ءول ل مثه)اهلها لال يك  م  هذا القبيل 
شىء م ل هللا تعالى م ماى ان يك ن شنىء م نل م لنه فنالحكال املنلى لربنا 

 والقرية ه  الجر.

وقد تسيبر فنى امو  النى الرفنت وفنى ال نامى النى النصنب بسنبب ونذ  
المضا  والحكال امللى فى م له ه  النصب ممه خبر ليس وقند تسينر النى 

ا  فكمننا ولننات الكلمننة بالمجنناز باعتبننا  مقلهننا عنن  الجننر بسننبب زيننا ت الكنن

 معناها امللى كذلا ولات به باعتبا  مقلها ع  اعرابها امللى.
وظاهر عبا ت الماتاح ان الم ل   بهذا الن م من  المجناز هن  مانس 

وما لكره المصنف اقنرذ   والقن   ب ينا ت الكنا  فنى محن  ق لنه  امعراذ.

ثظهِّهِّ َشوظ )تعالى  اخذ بالراهر ويحتمل ان م تكن ن زائندت بنل تكن ن  (ءٌ لَ ظَل َىمِّ
مايا للم ل بطريق الكناية التى هى ابلنغ من هللا تعنالى م زن   فنالا مانى م نل 

م له ل م ماى م له مرو ت امه ل  كان له م ل لكان ه  اعنى هللا تعنالى م نل 

 م له فلال يصح ماى م ل م له كما تق   لنيس مخنى زيند اخ اى لنيس ل يند اخ
 مايا للمل وم بناى مزمه وهللا اعلال.
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الكنايننة فننى اللسننة مصنند  كنينننت بكننذا عنن  كننذا او كننن ت الا تركنننت 

 التصريح به.

اى  (لفككظ اريككد لككه الزه م نككاب مككع جككااز ارادتككه م ككه)وفننى املننطالح 
ا ا ت للا المعنى مت مزمه كلا  ا يل النجا  والمنرا  بنه ان   القامنة منت 

 وقيقة ا   النجا  ايضا.ز از ان يرا  
مككع ارادة )الحقيقننى  (نُنككا ا ككه تخككالف المجككاز مككن جنككة ارادة الم نكك )

كا ا ت ان   القامنة بخنال  المجناز فامنه م يجن ز فينه ا ا ت المعننى  (الزمه

 الحقيقى لل وم القرينة المامعة ع  ا ا ت المعنى الحقيقى.
ف الكناينة ومن وق له م  زهة ا ا ت المعنى لي افق ما لكره فنى تعرين

الكناية ك ينرا منا تخلن  عن  ا ا ت المعننى الحقيقنى للقطنت بصنحة ق لننا فنالن 

ا يل النجا  وزبان الكلب ومه وم الاصنيل وان لنال يكن  لنه مجنا  وم كلنب 
 وم فصيل.

 وم ل هذا فى الكالم اك ر م  ان يحصى.

ننى وههنا بحث م بد م  التنبيه عليه وه  ان المنرا  بجن از ا ا ت المع
الحقيقى فى الكناية ه  ان الكناية من  وينث امهنا كناينة م تننافى للنا كمنا ان 

 المجاز ينافيه.

لكنن  قنند يمتنننت للننا فننى الكنايننة ب اسننطة خصنن ص المننا ت كمننا لكننر 
ءٌ )لاوب الكاا  فى ق له تعالى  ثظهِّهِّ َشوظ امه من  بناذ الكناينة كمنا  (لَ ظَل َىمِّ

عم  يماثله وعم  يكن ن علنى اخنه  فى ق لهال م لا م يبخل ممهال الا ما ه

اولا  فقد ما ه عنه كمنا يق لن ن بلسنت اترابنه يريندون بل غنه فق لننا لنيس 
كم له شىء عبا تان متعاقبتان على معنى واود وه  مانى المماثلنة عن  لاتنه 

 مت امه م فرق بينهما ام ما تعطيه الكناية م  المبالسة.

ماى المماثلة عم  هن  مماثنل  وم يخاى ههنا امتنام ا ا ت الحقيقة وه 
لككا  )بنني  الكنايننة والمجنناز  (ونككا  )لننه وعمنن  يكنن ن علننى اخننه اولننافه 

 اى فى (اال تعال ن نا
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 الى المل وم كاممتقا  م  ا   النجا  الى ا   القامة. (من اليزه)الكناية 

النى النالزم كاممتقنا  من   (من المهزوه)اى فى المجاز اممتقا   (ون ه)
لا  اليزه ما لم )هذا الارق  (ورد  )ى النبت وم  امسد الى الاجاعة السيث ال

النى الملن وم من  (لكم ينتعكل منكه)بناسه او بامضنمام قريننة الينه  (يان مهزوما

الالزم م  ويث امه مزم يج ز ان يك ن اعنال وم  ملنة للعنام علنى الخناص 
 (لمهكزوه الك  الكيزهياا  اال تعال من ا)اى والا كان الالزم مل وما  (وح نئم)

 كما فى المجاز فال يتحقق الارق.

والسكاكى ايضا معتر  بان الالزم منا لنال يكن  مل ومنا امتننت اممتقنا  
منه   ومنا يقنا  ان منرا ه ان اللن وم من  الطنرفي  من  خن اص الكناينة  ون 

 المجاز او شرا لها  ومه فمما م  ليل عليه.

ز  ه على سبيل التبعية كط   وقد يجاذ بان مرا ه بالالزم ما يك ن و
 النجا  التابت لط   القامة.

ولهذا ز ز ك ن الكنالم اخنه كالضناوا بالاعنل لالمسنان فالكناينة ان 

  يف وينرا  بنه منا هن  متبن م ومنر و  ويذكر م  المتالزمي  ما ه  تابت 
 والمجاز بالعكس.

وفينننه مرنننر وم يخانننى علينننا ان لنننيس المنننرا  بنننالل وم ههننننا امتننننام 

تةمي هننا باعتبننا  ك مهننا  (ثيثككة اقسككاه االولكك   )اى الكنايننة  (وهكك ) كننا .امما
اى فمن  امولنى  (الم هاب لنا   ا  كفة وال  سكبة نمننكا)عبا ت ع  الكناية 

م نننل ان يتانننق فنننى لننناة مننن  الصننناات اختصننناص  (مكككا هككك  م نككك  واحكككد)

بم ل   معي  عا ا فتذكر تلا الصاة ليت لل بها الى للا الم ل   
 الضا بي  بكل ابي  مخذم. (ىعاله)

المخنذم القناات والضنس  الحقند ومجنامت  (وال اعن ن مجامع االضنا )

 اممسان معنى واود كناية ع  القل ذ.
بننان ت خننذ لنناة فتضننال الننى مزم آخننر  (ومننككا مككا هككا مجمككاع م ككا )

ىعالنا ىنايكة )وآخر لتصير زملتها مختصة بم ل   فيت لل بذكرها اليه 

ى هنذا خالنة مركبنة  (تاى العامة عايض االظفكارعن اال سا  ح  مس ويسنمب
ليحصنل  (االختصكاص لكالمان  عنكه)اى وشرا هاتي  الكننايتي   (وشاطنما)

 اممتقا .
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وزعل السكاكى امولى منهما اعننى منا هنى معننى واوند قريبنة بمعننى 

سه لة المةخ ل واممتقا  فيها لبسااتها واسنتسنائها عن  منال مزم النى آخنر 
ينهمنا وال اميننة بعيندت بخننال  للنا وهننذه غينر البعينندت بنالمعنى الننذى وتلاينق ب

 سيجىء.

من  الصناات كنالج    (الم هكاب لنكا  كفة)م  اقسنام الكناينة  (الثا  ة)
منن   (نككا  لككم ياككن اال تعككال)والكننرم ومحنن  للننا وهننى مننربان قريبننة وبعينندت 

يحصننل  (واضككتة)الكنايننة الننى المطلنن ذ ب اسننطة قريبننة والقريبننة قسننمان 

ىعككالنم ىنايككة عككن طككال العامككة طايككل  جككادب وطايككل )ممتقننا  منهننا بسننه لة ا

م ياننن بها شنننىء مننن   (سكككاذجة)اى ا ينننل مجنننا ه كناينننة  (النجكككاد واالولككك 

اى  (تصككايح مككا لتضككمن الصككفة)اى ا يننل النجننا   (ونكك  الثا  ككة)التصننريح 

الرازت الى الم ل   مرو ت اوتيازها الى مرف م مسند  (الضم ا)ا يل 
 فياتمل على م م تصريح ب ب ت الط   له. اليه

والدليل علنى تضنمنه الضنمير امنا تقن   هنند ا يلنة النجنا  وال يندان 

انن يال النجننا  وال ينندون انن ا  النجننا  فت مننث وت نننى وتجمننت الصنناة البتننة 
مسنا ها الى ممير الم ل   بخال  هند ا يل مجا هنا وال يندان ا ينل 

 مجا هما وال يدون ا يل مجا هال.

ممننا زعلنننا الصنناة المضننافة كنايننة ماننتملة علننى منن م تصننريح ولننال وا
مجعلها تصريحا للقطت بان الصاة فنى المعننى لناة للمضنا  الينه واعتبنا  

الضمير  عاية ممر لاري وه  امتنام خل  الصاة ع  معمن   مرفن م بهنا 

 عطف على وامحة. (او خف  ة)
ىعكالنم ) ويبنة وخااؤها بان يت قنف اممتقنا  منهنا علنى تةمنل واعمنا  

فان عرا القااء وعرال الرأس بامفراا مما  (ىناية عن االلهه عايض العفاء

 يستد  به على البالهة فه  مل وم لها بحسب امعتقا .
 لك  فى اممتقا  منه الى البالهة م م خااء م يطبلت عليه كل اود.

 وا )وليس الخااء بسبب ك رت ال سائ  واممتقامت وتنى يكن ن بعيندت 

ب اسننطة فبعينندت كقنن لهال ك يننر )منن  الكنايننة الننى المطلنن ذ بهننا  (ىككا  اال تعككال
الرمننا  كنايننة عنن  المضننيا  فامننه ينتقننل منن  ك ننرت الرمننا  الننى ك ننرت اوننراق 

 الحطب تحت القد 
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 (الك  ىثكاة ال بكائح ومننككا الك  ىثكاة االىهككة)اى ومن  ك نرت اموننراق  (ومنهنا

ومننكا الك  )الضنا  زمنت منيف  بكسنر (ومننا ال  ىثاة الضك فا )زمت آكل 

وه  المضيا  وبحسب قلة ال سائ  وك رتها تختلف الدملة علنى  (المعصاد

 المقص   وم وا وخااء.

اى اثبات امنر مخنر او  (الم هاب لنا  سبة)م  اقسام الكناية  (الثالثة)
ىعالككه ا  السككماحة )مايننه عنننه وهنن  المننرا  بامختصنناص فننى هننذا المقننام 

والندى ن  قبة ضالد عه  الن التشاج. نا كه )  الرز ليبة هى كما (والما ة

نتككاق )اى ثب تهننا لننه  (اراد ا  يثبككد اختصككاص الككن التشككاج لنككمب الصككفاُ

مجرو  عطاا  (لا  يعال ا ه مختص لنا او  تاب)باختصاله بها  (التصايح

على ان يقن   او منصن ذ عطانا علنى امنه مخنته بهنا م نل ان يقن   ثبتنت 

ال او وصنلت السنماوة لنه   او ابن  الحانرال سنمح   كنذا سماوة اب  الحار
 فى الماتاح.

اى  (ال  الاناية)وبه يعر  ان ليس المرا  بامختصاص ههنا الحصر 

 (نكك  قب ككة)اى تلننا الصنناات  (لككا  ج هنككا)تننر  التصننريح ومننا  الننى الكنايننة 
تنبيهننا علننى ان محلهننا لو قببننة وهننى تكنن ن فنن ق الخيمننة يتخننذها الرؤسنناء 

اى على اب  الحارال فافا  اثبات الصاات المذك  ت له ممه  (عه همضاولة )

اى م نل البينت  (و تكاب)الا اثبت اممر فى مكان الرزل ووي ه فقد اثبت لنه 
المذك   فى ك ن الكناية لنسبة الصاة الى الم ل   بان تجعنل فيمنا يحني  

يصنرح  ويث لنال (قالنم المجد ل ن ثال ه والااه ل ن لاديه)به وياتمل عليه 

 ب ب ت المجد والكرم له بل كنبى ع  للا بك مهما بي  بر يه وبي  ث بيه.
فان قلت ههنا قسال  ابت وه  ان يك ن المطل ذ بهنا لناة ومسنبة معنا 

 كق لنا ك ير الرما  فى ساوة زيد.

قلننت لننيس هننذا كنايننة واونندت بننل كنايتننان اونندهما المطلنن ذ بهننا ماننس 
مضنيافيبة وال امينة المطلن ذ بهنا مسنبة الصاة وهى ك نرت الرمنا  كناينة عن  ال

والما كاف نك  )المضيبافية الى زيد وه  زعلهنا فنى سناوته ليايند اثباتهنا لنه 

قد يك ن  و()مذك  ا كما مر  (قد ياا )يعنى ال امى وال الث  (همين العسم ن
 غير مذك   كما يقا  فى عرا م  ي لى)
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فامه كناية ع  ماى لاة  (المسلمي  المسلال م  سلال المسلم ن م  لسامه ويده

 امسالم ع  الم لى وه  غير مذك   فى الكالم.
واما القسال امو  وه  ما يك ن المطل ذ بالكناية مانس الصناة وتكن ن 

النسنبة مصنروا بهنا فنال يخاننى ان الم لن   فيهنا يكن ن منذك  ا م محالننة 

لارنا او تقننديرا. وق لننه فني عننرا منن  ين لى معننناه فنني التعنري  بننه يقننا  
 اليه م  عرا بالضال اى م  زامب وماوية. مررت

 (السااى  الاناية تتفاوُ ال  ت ايض وتهايح ورمز وايماء واشارة)قا  

وامما قا  تتاناوت ولنال يقنل تنقسنال من التعنري  وام النه ممنا لكنر لنيس من  
 اقسام الكناية فق  بل ه  اعال كذا فى شرح الماتاح.

ذه امقسننام قنند تتننداخل وفيننه مرننر وامقننرذ امننه اممننا قننا  للننا من هنن

ويختلف باختال  امعتبا ات م  ال م ح والخااء وقلنة ال سنائ  وك رتهنا 
اى الكناينة الا كامنت عرمنية مسن قة مزنل  (والمناسب له ايضة الت كايض)

م لنن   غيننر مننذك   كننان المناسننب ان يطلننق عليهننا اسننال التعننري  ممننه 

لانالن وبانالن الا امالة الكالم الى عرا يد  على المقص   يقنا  عرمنت 
قلت ق م لسيره وامت تعنيه فكةما اشرت به الى زامب وتريذ بنه زامبنا آخنر 

بنني  الننالزم  (ا  ىثككاُ الاسككائط)اى لسيننر العرمننية  (لن اهككا)المناسننب  و()

من  (التهكايح)والمل وم كما فى ك ير الرما  وزبان الكلب ومه و  الاصيل 
 التل يح ه  ان تاير الى غير  م  بعيد.

فنننى الملننن وم  (مكككع خفكككاء)ال سنننائ   (ا  قه كككد)المناسنننب لسيرهنننا  و()

من الرم  ه  ان تاير الى قريب  (الامز)كعري  القااء وعري  ال سا ت 
المناسنب  و()منا على سبيل الخاية من وقيقته امشا ت بالاناة او الحازنب 

قنى كمنا فنى ق لنه او منا  أينت المجند ال (لكي خفكاء)لسيرهنا ان قلبنت ال سنائ  

السنننكاكى  (االيمككاء واالشككارة. ثكككم قككال) ولننه فننى آ  الحنننة ثننال لننال يتحننن ب  
بتناء الخطناذ  (والت ايض قد ياا  مجازا ىعالك آذيتن  نست اف وا د تايكد)

اى م تريند المخاانب ليكن ن اللان  مسنتعمال فنى  (ا سا ا مع المخاطب دو ه)

 اى ا  ت (وا  اردتنما)غير ما ومت له فق  فيك ن مجازا 
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ممنا ا  ت بناللا  المعنننى  (ىكا  ىنايكة)مخاانب وامسناما آخنر معنه زميعننا ال

اى  (وال لكد ن نمكا)امللى وغيره معا والمجاز ينافى ا ا ت المعنى امللى 
 الننة علننى ان المننرا  فننى الصنن  ت امولننى هنن   (مككن قاينككة)فننى الصنن  تي  

ميعنا اممسان الذى مت المخااب وونده ليكن ن مجنازا وفنى ال امينة كالهمنا ز

ليك ن كناية   وتحقيق للا ان ق لنا آليتننى فسنتعر  كنالم  ا  علنى تهديند 
المخااننب بسننبب اميننذاء ويلنن م منننه تهدينند كننل منن  لنند  عنننه اميننذاء فننان 

اسننتعملته وا  ت بننه تهدينند المخااننب وغيننره منن  المنن لي  كننان كنايننة وان 

انب فنى ا  ت به تهديد غير المخااب بسبب امينذاء لعالقنة اشنتراكه للمخا
اميننذاء امننا تحقيقننا وامننا فرمننا وتقننديرا مننت قرينننة  الننة علننى عنندم ا ا ت 

 المخااب كان مجازا.
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 نصل

ال  )اابق البلساء على ان المجاز والكناية ابلغ م  الحقيقة والتصريح 

فنان وزن    (اال تعال ن نما من المهزوه الك  الكيزه ننكا ىكدعاى الشك ء لب نكة

اابقن ا  و()ممتنام اماكا  المل وم ع  مزمه المل وم يقتضى وز   الالزم 
وقند علنال ان  (ا  االست ارة اله  من التشب ه ال نا  اع من المجكاز)ايضا على 

 المجاز ابلغ م  الحقيقة.
ولننيس معننننى كننن ن المجننناز والكنايننة ابلنننغ ان شننني ا منهمنننا ي زنننب ان 

 يحصننل فننى ال اقننت زيننا ت فننى المعنننى م ت زنند فننى الحقيقننة والتصننريح بننل

المننرا  امننه ياينند زيننا ت تةكينند لالثبننات وياهننال منن  امسننتعا ت ان ال لننف فننى 
المابه بالغ وند الكمنا  كمنا فنى المانبه بنه ولنيس بقالنر فينه كمنا ياهنال من  

 التابيه والمعنى م يتسير واله فى ماسه بان يعبر عنه بعبا ت ابلغ.

علنى  وهذا مرا  الاي  عبد القاهر بق له ليست م ية ق لنا  أينت اسندا
ق لننا  أينت  زنال هن  وامسند سن اء فنى الانجاعة ان امو  افنا  زينا ت فننى 

مساواته لالسد فى الاجاعة لال يادها ال امى بنل الاضنيلة وهنى ان امو  افنا  

 تةكيدا مثبات تلا المساوات له لال ياده ال امى وهللا اعلال.
علنى كمل القسال ال امى والحمد هلل على ز يل م النه والصنالت والسنالم 

 سيدما محمد وآله والحابه ازمعي .
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 الفن الثال  ن  البديع

اى يتص   به معاميهنا ويعلبنال  (وها عهم ي اف له وجاب تتس ن الايه)

 اعدا ها وتااليلها بقد  الطاعة.

والمننرا  بننال ز ه مننا مننر فننى ق لننه وتتبعهننا وزنن ه اخننر تنن    الكننالم 
 وسنا وقب م.

 و()مطابقننة الكننالم لمقتضننى الحننا  اى  (ل ككد رعايككة الم العككة)وق لننه 
اى الخلنن  عنن  التعقيند المعننن ى اشنا ت الننى ان هننذه  (وضككاح الداللكة) عاينة 

ال ز ه امما تعد محسبنة للكالم بعد  عاينة اممنري  وام لكنان كتعلينق الند   

على اعناق الخنازير والرر  اعننى ق لنه بعند  عاينة متعلنق بق لنه تحسني  
 الكالم.

اى  ازت الى تحسي   (ضالا  م ناى)سي  الكالم اى وز ه تح (وه )

 (ولفُك )المعنى اوم وبالذات وان كان قد يايند بعضنها تحسني  اللان  ايضنا 
قدبمه من المقص   امللى  (اما الم ناى) اى  ازت الى تحسي  اللا  كذلا

فمنننه المطابقننة ) والسننرا امولننى هنن  المعننامى واملانناظ ت ابننت وق الننب لهننا

 والتضا  ايضا. وتسمى الطباق
اى يكن ن  (وهى الجمت بي  المتضا ي  اى معنيي  متقابلي  فنى الجملنة

بينهمننا تقابننل وتنننا  ولنن  فننى بعنن  الصنن   سنن اء كننان التقابننل وقيقيننا او 

اعتبا يا وس اء كان تقابل التضا  او تقابل اميجناذ والسنلب او تقابنل العندم 
للنا الجمننت  (وياكا )لنا والملكنة او تقابنل التضنائف او منا يانبه شنني ا من  ل

مظ َْيظعاظكا  َوه كمظ )اسم ن  تا )واود م  ام ام الكلمة  (لهفُ ن من  اع) َسب ن  َوتَتظ

ق ادٌ  *)او ن ه ن  تا  (ر  لَنا ما َىَسبَدظ َوَعهَ ظنا َما )او حان ن  تا  (ي تظ ِّو َوي مِّ د 

تََسبَدظ   .((اىظ

م ينتاننت فننان فننى الننالم معنننى اممتاننام وفننى علننى معنننى التضننر  اى 

َوَمكنظ ىكاَ  َم ظتكا  َْ )او من  كاع ن  تكا )بطاعتها وم يتضر  بمعصيتها غيرها 

فامه قد اعتبر فى اموياء معنى الحينات وفنى امماتنة معننى المن ت  ((نَأَحظ َ ظناب  

والم ت والحيات مما يتقابالن وقد    على امو  بامسال وعلى ال امى بالاعنل 

 ق اميجاذمربان ابا)اى الطباق  (وها)



 101  .............................................................................  عيدبلا ىف ثلاثلا نفلا

كما مر واباق السلب وه  ان يجمت بي  فعلى مصد  اودهما م بت وامخر 

ُِّ ) تا قاله ت ال  )مناى او اودهما امر وامخر مهى فامو   ثََا النأا نأ َْىظ َولاِّ

اَ *  ظاهرا م  الحيات الدميا. (ي هما  (ال يَ ظهَم 

َُ ) تكككا قالكككه ت كككال  )ال ننامى  و() ا النأكككا َشكككا  َشكككاظ ِّ ، نَكككي تَخظ ومكككن  (َواخظ

ما سماه بعضهال تدبيجا م   ببف المطر ام ا الا زيبنها وفسره بان  (ال با 
يننذكر فننى معنننى منن  المنندح او غيننره النن ان لقصنند الكنايننة او الت  يننة وا ا  

من   ( تكا قالكه تكاد ى)بامل ان ما ف ق ال اود بقرينة امم لة فتندبيف الكناينة 

اى لتلنا ال يناذ  (اب المكاُ حمكاا نمكا اتك  لنكاث )تر بيت ال  ذ اخذته   اء 
يعنننى ا تنندى ال ينناذ الملطخننة بالنندم فلننال  (اله ككل اال وهكك  مككن سككندُ خضككا)

ينق  ي م قتله ولال يدخل فى ليله ام وقد لا ت ال يناذ من  سنندس خضنر 

م  ثياذ الجنة فقند زمنت بني  الحمنرت والخضنرت وقصند بنامو  الكناينة عن  
 ع   خ   الجنة.القتل وبال امى الكناية 

وتدبيف الت  ينة كقن   الحرينرى فمنذ أغببنر العني  امخضنر   وازو ب 

المحب ذ املار   اس  ب ي مى امبي  وابيب  ف  ى امس     وتنى  ثنى 
 لى العدو امز ق   فياوبذا الم ت امومر.

فالمعنى القريب للمحب ذ املار ه  اممسان الذى له لنارت والبعيند 

مرا  ههننا فيكن ن ت  ينة وزمنت املن ان لقصند الت  ينة م ه  الذهب وه  ال
اى  (ويهتكك  لككه)يقتضننى ان يكنن ن فننى كننل لنن ن ت  يننة كمننا ت همننه بعنن  

بالطباق شي ان اودهما الجمت بي  معنيي  يتعلق اودهما بما يقابل امخر م م 

َحمكك)محنن  ق لننه تعننالى )تعلننق م ننل السننببية واللنن وم  ككدأاء  َعهَكك  الظا فأككارِّ ر  اء  َْشِّ

مظ   .(لَ ظنَن 

الذى هن   (فان الرومة وان لال تك  مقابلة للادت لكنها مسببية ع  اللي 

 مد الادت.
ال امى الجمت بي  معنيي  غير متقنابلي  عببنر عنهمنا بلارني  يتقابنل  و()

يعننى ماسنه منحا  ( تكا قالكه ال ت جبك  يكا سكهم مكن رجكل)معناهما الحقيقى 

للا الرزنل فرهن   الانيب م  (نبا )اى ظهر ظه  ا تاما  (المايب برأسه
 يقابل البكاء ام امه قد
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 عبر عنه بالضحا الذى معناه الحقيقى مقابل للبكاء.

من المعنينني  قنند لكننرا بلارنني  ي همننان  (ويسكم  الثككا   اينككاه التضككاد)
اى فى الطباق بالتاسير الذى سنبق منا  (ودخل ن ه)التضا  مررا الى الراهر 

ن زعله السكاكى وغيره قسما برأسنه من  المحسننات يخته باسال المقابلة وا

 (لما يعالل ذلك)ي تى  (او اىثا ثم)مت افقي   (وه  ا  يىت  لم ن  ن)المعن ية 
فيندخل  (عهك  التات كب)المذك   م  المعنيي  المت افقي  او المعامى المت افقة 

 فى الطباق ممه زمت بي  معنيي  متقابلي  فى الجملة.

وتى م ياترا ان يك منا متناسنبي  او  (  خيف التعاللوالمااد لالتاان)
ك ي  َولظ َبظا كاا َىثِّ كاا  ) تكا )متماثلي  فمقابلة امثني  بامثني   كَتا اا قَهِّ اتنى  ((نَهظ َضظ

مقابلننة  و()بالضننحا والقلننة المتنن افقي  ثننال بالبكنناء والك ننرت المتقننابلي  لهمننا 

لكد  ا اذا اجتم كا ، واقكبح الافكا  تكا قالكه مكا احسكن الكدين وا)ال الثنة بال الثنة 

اتى بالحس  والدي  والسنى ثال بما يقابلها م  القبح والكانر  (واالنيُ لالاجل

كا َمكنظ َْعظ ك  ) تكا )مقابلة ام بعة بام بعنة  و()وام فالس على الترتيب  نَأَمأ

ا مَ  هظ  سظاى ، َوَْمأ ب  لِّ ا  سظن  ، نََسن  َس ِّ تَنظن  ، َوَىمأَب َواتأع  ، َوَ دأَ  لِّالظت  َل َواسظ نظ لَخِّ

هظ  سظاى ب  لِّ ا  سظن  ، نََسن  َس ِّ والتقابل بني  الجمينت ظناهرا م بني  امتقناء  (، (لِّالظت 

 وامستسناء فبينه بق له.

اى  (والمكااد لاسككتنن  ا ككه زهكد ن مككا عنككد هللا ت كال  ىا ككه اسككتنن  عنككه)
اسكتنن  لشكنااُ )تسنى المنرا  باسن (نهكم يتك  او)اعرا عما عند هللا تعالى 

فيكن ن امسنتسناء مسنتتبعا لعندم امتقناء وهن   (الد  ا عن   ك م الجنكة نهكم يتك 

مظ )مقابل لالتقاء فيك ن هذا م  قبيل ق له تعالى  َحماء  لَ ظنَن  دأاء  َعهَ  الظا فأارِّ ر  َْشِّ

،) 

فى تعريف المقابلة قيدا آخنر وينث قنا  هنى ان تجمنت  (وزاد السااى )

اى فيمنننا بننني   (واذا شكككاط هننكككا)  متننن افقي  او اك نننر ومنننديهما بننني  شننني ي
اى فيمنا بني  منديهما او امندا ها  (اما شاط ثمة)المت افقي  او المت افقات 

ىنات ن االيت ن نا ه لما ج ل الت س ا مشكتاىا لك ن )اى مد للا اممر  (ضدب)

لمعبر اى مد التيسير وه  التعسير ا (االع اء واالتعاء والتصدي  ج ل ضدب
ب  )عنه بق له  ا   نََسن  َس ِّ
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هظ  سظاى وهنى البخنل وامسنتسناء والتكنذيب   فعلنى  (مشتاىا ل ن اضكدادها) (لِّ

هذا م يك ن ق له ما اوس  الدي  الى آخره م  المقابلة ممه اشترا فى الدي  
 والدميا امزتمام ولال ياترا فى الكار وامفالس مده.

 (لنُ ككا ويسككم  التناسككب والتان كك مااعككاة ا)اى منن  المعننن ى  (ومنككه)

والمناسنبة  (ايضا وه  جمكع امكا ومكا يناسكبه ال لالتضكاد)وامئتال  والتلايق 
 بالتضا  ان يك ن كل منهما متقابال لالخر   وبهذا القيد يخرال الطباق.

كبا ٍ ) تكا )وللا قد يك ن بالجمت بني  اممنري   سظ ل  َوالظعََمكا  لِّت   ((الشأكمظ

زمننت قنن س  (ىالعسكك   )فننى لنناة امبننل  (قالككه)محنن   (و)زمعننا بنني  امننري  
لكل )اى منح تنة  (مبايكة)زمنت سنهال  (لل االسكنم)اى المنحنيات  (الم  فاُ)

اى من  مراعنات النرينر منا  (ومننكا)زمت وتر زمت بي  ثالثنة امن    (االوتار

يسميه بعضهال تاابه امانرا  وهن  ان يخنتال الكنالم بمنا يناسنب ابتدائنه فنى 
َلظصاَر َوه كَا الهأ ِّ كف  الظَخبِّ كا  ال)المعنى مح   ق  اْلظ رِّ َلظصار  َوه َا ي دظ ى ه  اْلظ رِّ فنان  ( ت دظ

اللطيننف يناسننب ك مننه غيننر منند   بامبصننا  والخبيننر يناسننب ك مننه منند كا 

 بامبصا  من المد   للاىء يك ن خبيرا له عالما به.
بي  اى بمراعات النرينر ان تجمنت بني  معنيني  غينر متناسن (ويهت  لنا)

 تككا )بلارنني  يكنن ن لهمننا معنيننان متناسننبان وان لننال يك مننا مقصنن  ي  ههنننا 

م  ) ككباٍ  َوالككنأجظ سظ ل  َوالظعََمككا  لِّت  اى والنبننات الننذى ينننجال اى يرهننر منن   ((الشأككمظ
دا ِّ )الذى له ساق  (َوالشأَجا  )ام ا م ساق له كالبق    اى ينقا ان هلل  (يَسظج 

ذا المعنى وان لال يك ن مناسنبا للانمس والقمنر تعالى فيما خلقا له   فالنجال به

لم ل  (ويسم  ايناه التناسب)لكنه قد يك ن بمعنى الك كب وه  مناسب لهما 
 ما مر فى ايهام التضا .

وهن  فنى اللسنة مصنب الرقينب فنى  (االر كاد)اى م  المعن ى  (ومنه)

وها )يقا  بر  مسهال فيه خط ا مست ية  (ويسم ه ل ضنم التسن م)الطريق 

وهى فى الن ر بمن لة البيت م  النرال   فق له  (ا  يج ل قبل ال جز من الفعاة

وه  يطبت امسجام بج اهر لاره فقرت ويقرم امسمام ب وازر وعره فقرت 

من   (او)اخرى   والاقنرت فنى املنل ولنى يصناا علنى شنكل فقنرت الرهنر 
 اى على العج  (الب د ما يدل عه ه)
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فق لنه منا يند  فاعنل  (اذا عكاف الكاوى  )البينت  وه  آخر كلمنة من  الاقنرت او

يجعل وق له الا عر  متعلق بق له يد  والروىب الحر  الذى يبنى علينه او 
 آخر امبيات او الاقرت ويجب تكر ه فى كل منهما.

وقيد بق له الا عر  الروىب من م  ام لا  ما م يعر  فينه العجن  

كَدة  ) لعدم معرفة ور  الروىب كما فى ق له تعالى كة  واحِّ ُ  إِّالأ ْ مأ َوما ىاَ  النأا

تَهِّف كا َ  مظ نِّ مكا نِّ كهِّ يَخظ كَو لَ ظكنَن  كنظ َرل ِّكَك لَع ضِّ تَهَف اا َولَاظ ال َىهَِّمةٌ َسبَعَدظ مِّ فلن  لنال  (نَاخظ

يعر  ان ور  الروى ه  الن ن لربما ت هال ان العج  فيما هال فيه اختلان ا 

كنظ ىكا  اا ) تكا )او اختلا ا فيه فام لا  فى الاقرت  مظ َولاِّ هَِّمن  ُظ ك َ َومكا ىكاَ  هللا  لِّ

ا َ  هِّم  ُظ مظ يَ مح  ق له الا لال تستطت شي ا فدعنه   وزناوزه )وفى البيت  ((َْ ظف َسن 

 الى ما تستطيت.

المشككارىة ، وهكك  ذىككا الشكك ء لهفككظ   ككاب )اى ومنن  المعننن ى  (ومنننه

اى  (و تعكديااتتع عكا ا)اى للنا السينر  (ن   كتبته)اى للا الاىء  (لاقاعه

م  اقتروت عليه  (ناالول  تا قاله قالاا اقتاح ش ئا)وق عا محققا او مقد ا 

شي ا الا سةلته اياه م  غير  ويبة والبته على سبيل التكليف والتحكال وزعلنه 
مجن وم علنى  (تجكد)م  اقترح الاىء ابتدعه غير مناسب على منا م يخانى 

لك طبخه ، قهد اطبخاا ل  )اىء امه ز اذ اممر م  امزا ت وهى تحسي  ال

اى خيط ا ولكر خيااة الجببة بلا  الطب  ل ق عها فى لحبة  (جب ة وقم صا
ككَ )و تاب )اب  الطعام  هَم  مكا نِّكو  َفظسِّ و َوال َْعظ وينث االنق  ((تَ ظهَم  ما نِّو  َفظسِّ

 الناس على لات هللا تعالى ل ق عه فى لحبة ماسى.

ق لنه  ( تكا)لنحبة السينر تقنديرا  وه  منا يكن ن وق عنه فنى (والثا  )
َل إِّلَ ظنا)تعالى  بظنَةَ هللاِّ )الى ق له  (ق ال اا آَمنأا لِّاهللِّ ، َوما ْ  ظزِّ كَن  ( ِّ َسن  مِّ َوَمنظ َْحظ

ن  لَه  عالِّد و َ  بظنَة  َو َتظ كبظنَةَ هللاِّ )اى ق له  (وها) (هللاِّ  ِّ ممنه فعلنة  (مصكدر) ( ِّ

مىىكد  منكا )لتى يقت عليها الصنبغ م  لبغ كالجلسة م  زلس وهى الحالة ا

فيك ن آمنبا ماتمال على تطهير  (لاهلل اى ت ن ا هللا ال  االيما  ي ن ا النفاُ

هللا لنان س المنن مني  و ام عليننه فيكنن ن لننبسة هللا بمعنننى تطهيننر هللا م كنندا 

ثال اشا  الى وق م تطهير هللا فى لنحبة منا يعبنر  (آَمنأا لِّاهللِّ )لمضم ن ق له 
 اى فى هذا المعنى وه  لكر (واال ل ن ه)الصبغ تقديرا بق له عنه ب
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ا  النصككارى ىككا اا ينمسككا  اوالدهككم نكك  مككاء ا ككفا )التطهيننر بلانن  الصننبغ 

فنالا  (ت ن كا لنكم)اى السمس فى للا المناء  (يسما ه الم مادية ويعالا  ا ه
بنان فعل ال اود منهال ب لده للا قا  اآلن لا  مصراميا وقا فامر المسلم ن 

يق ل ا للنصا ى ق م آمننا بناهلل ولنبسنا هللا باميمنان لنبسة م م نل لنبستنا 

 واهبرما به تطهيرا م م ل تطهيرما.
للكننافري  وان كننان  (ق ال ككاا آَمنأككا لِّككاهللِّ )هننذا الا كننان الخطنناذ فننى ق لننه 

الخطننناذ للمسنننلمي  فنننالمعنى ان المسنننلمي  امنننروا بنننان يق لننن ا لنننبسنا هللا 

ن بكا عكن االيمكا  لكاهلل )ولنال يصنبغ لنبستكال ايهنا النصنا ى  باميمان لنبسة

لنككمب )ل ق عننه فننى لننحبة لننبسة النصننا ى تقننديرا  (لصككبنة هللا لهمشككارىة

الحاليننة التننى هننى سننبب الننن و  منن  غمننس النصننا ى اوم هننال فننى  (العاينككة

 الماء املار وان لال يذكره للا لارا.
اى ت قنننت  (اوجالمزاوجكككة ، وهككك  ا  تكككز)اى ومننن  المعنننن ى  (ومنكككه)

الم اوزنة علنى ان الاعنل مسنند النى منمير المصند  او النى الرنر  اعنننى 

والمعننى بجعننل معنينان واقعننان فننى  (لكك ن م ن ك ن نكك  الشكاط والجككزاء)ق لنه 
الارا والج اء من  وزي  فنى ان يرتنب علنى كنل منهمنا معننى  تنب علنى 

ل مننى  (نكاىنهكا  لك  ال)ومنعنى ع  وبها  (ىعاله اذا ما  ن  الناه )امخر 

اى اسننتمعت الننى النمننام الننذى ياننى ودي ننه وي يبنننه  (ا ككاخد الكك  الااشكك )
زواال بي  مهى الناهى والناختها  (نها لنا النجا)ولدقته فيما افترى على 

 الى ال اشى ال اقعي  فى الارا والج اء فى ان  تب عليهما لجاال شىء.

  معنيني  وقد يت هال م  ظناهر العبنا ت ان الم اوزنة هنى ان مجمنت بني
فى الارا ومعنيي  فى الج اء كما زمت فى الارا بي  مهى النناهى ولجناال 

اله ى وفى الج اء بي  الاختها الى ال اشى ولجاال الهجر وه  فاسند ال م 

قائننل بالم اوزننة فننى م ننل ق لنننا الا زنناءمى زينند فسننلال علبننى ازلسننته فامعمننت 
 عليه.

 وما لكرما ه  المةخ ل م  كالم السلف.

وهككا ا  يعككده جككزء مككن )والتبننديل  (ال اككل)اى منن  المعننن ى  (ومنككه)

للننا المقنندم عنن  الجنن ء المنن خر اوم    (ثككم يككىخا)آخننر  (الاككيه عهكك  جككزء

والعبا ت الصريحة ما لكره بعضهال وه  ان تقدم فى الكالم ز ءا ثنال تعكنس 

رت وت خر ما قدبمت.  فتقدم ما اخب
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ات اشننر  وظنناهر عبننا ت المصنننف لننا ق علننى محنن  عننا ات السننا 

عه  وجاب مننا ا  يعع ل ن احكد )العكس  (ويعع)العا ت وه  ليس م  العكس 

طانكك  جمهككة ولكك ن مككا اضكك ف ال ككه ذلككك ال ككاف  تككا عككاداُ السككاداُ سككاداُ 

 فالعا ات اود ارفى الكالم والسا ات مضا  اليه لذلا الطر . (ال اداُ

ثال السنا ات وقد وقت العكس بينهما بان قدم اوم العا ات على السا ات 

 على العا ات.
ا  يعككع لكك ن مت هعكك  ن هكك ن نكك  جمهتكك ن  تككا )اى منن  ال زنن ه  (ومننككا)

(*ِّ كَن الظَتكو  ج  الظَم  ِّكَد مِّ كاِّ َن الظَم  ِّدِّ َوي خظ ج  الظَتوأ مِّ اِّ فنالحى والمينت متعلقنان  ((ي خظ

 بيخرال وقد قدبم اوم الحى على الميت وثاميا الميت على الحى.
ال )ا  يعع ل ن لفُك ن نك  طانك  جمهتك ن  تكا )ه اى م  ال ز  (ومننا)

هُّاَ  لَن نَ  مظ َوال ه مظ يَتِّ لٌّ لَن  قدم اومه  على هال وثامياهال على ه  وهما  ((ه نأ حِّ

 لاران وقت اودهما فى زامب المسند اليه واآلخر فى زامب المسند.
الاجككاع ، وهككا ال ككاد الكك  الاككيه السككال  )اى منن  المعننن ى  (ومنككه)

اى  (لناتة ىعاله قف لالديار الت  لم ي فنا العده)اى بنقضه وابطاله  (لالنعض
لال يبلها تطناو  ال منان وتقنا م العهند ثنال عنا  النى للنا الكنالم ومقضنه بق لنه 

اى الرينناح واممطننا  والنكتننة اظهننا  التحيننر  (لهكك  و   اهككا االريككاح والككديم)

امفاقنة فننق  الكنالم والتدب له كامه اخبر اوم بمام تحقنق لنه ثنال افناق بعن  
اى ومنن   (ومنككه) السننابق قننائال بلننى عااهننا القنندم وغيرهننا ام ينناح والننديال

التارية وتسم  االيناه ايضا ، وها ا  ي ه  لفكظ لكه م ن كا  قايكب )المعن ى 

امولننى  (وهكك  ضككالا )اعتمننا ا علننى قرينننة خايبننة  (ول  ككد ويككااد لككه الب  ككد
العايكب  تكا )المعننى  ( ئا ممكا ييئكمالت  ال تجامع شك)الت  ية  (مجادة وه )

شِّ اسظتَاى) من  َعهَ  الظ َاظ حظ فامه ا ا  باست ى معنناه البعيند وهن  اسنت لى  ((الاأ

ال امينة  و()ولال يقرن به شىء مما يالئال المعنى القرينب النذى هن  امسنتقرا  
َوالسأكماَء )محن  )وهى التى تجامت شي ا ممنا يالئنال المعننى القرينب  (ماشتة)

ا ا  بامينندى معننناه البعينند وهنن  القنند ت وقنند قننرن لهننا مننا يالئننال  ( ظناهككا لِّأَيظككدٍ لَنَ 

 المعنى القريب الذى ه 
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ال البناء يالئال اليد وهذا مبنى علنى  (لَنَ ظناها)الجا ية المخص لة وه  ق له 

مننا اشنننتهر بنني  اهنننل الرنناهر مننن  الماسننري  وام فنننالتحقيق ان هننذا تم ينننل 
ننل للماننر ات  وتصنن ير لعرمتننه وت قيننف علننى كنننه زاللننه منن  غيننر ان يتمحب

االسكتخداه وهكا ا  يكااد لهفكظ لكه )اى وم  المعنن ى  (ومنه) وقيقة او مجازا

م نكاب )اى بالضنمير العائند النى للنا اللان   (م ن ا  احدهما ثكم يكااد لضكم اب

اى اود المعنيي  ثال يرا  بامخرى معناه  (االخا او يااد لاحد ضم ايه احدهما

ويج ز فى كليهما ان يك ما وقيقيني  وان يك منا مجنازيي  او ان يك منا امخر 

وه  ان يرا  بناللا  اوند المعنيني  وبضنميره معنناه امخنر  (ناالول)مختلاي  
زمنت غضنبان  (ىعاله اذا  زل السماء لارع قاه ، رع ناب وا  ىا اا  ضكالا)

وكال المعنيي   ا ا  بالسماء السيث وبالضمير الرازت اليه فى  عيناه   النبت

وهنن  ان يننرا  باونند مننميريه اونند المعنينني  وبالضننمير  (والثككا  )مجننازى 
ىعالككه نسككع  النضككا والسككاىن ه وا  هككم ، شككب اب لكك ن )امخننر معننناه امخننر 

ا ا  باود مميرى السضا اعنى المجنرو  فنى السناكنيه  (جاا ت  وضهاع 

ب ه النننا  المكننان الننذى فيننه شننجرت السضننا وبننامخر اعنننى المنصنن ذ فننى شنن
الهكف )اى م  المعنن ى  (ومنه) الحاللة م  شجرت السضا وكالهما مجازى

ما لال واحكد مكن )لكر  (والنشا ، وها ذىا مت دد عه  التفص ل او االجمال ثم

اى النذكر بندون التعيني  مزنل ال ثن ق  (آحاد هما المت دد من   ا ت  ك ن ثعكة
هنذا المتعند  النى منا هن  لنه  اى ير  ما لكل من  آونا  (لا  السامع يادب ال ه)

وه  ان يك ن لكر المتعند   (ناالول)لعلمه بذلا بالقرائ  اللارية او المعن ية 

بنان يكن ن امو  من   (ضالا  ال  النشا اما عه  تات ب الهف)على التاصيل 
المتعنند  فننى الناننر لننالو  منن  المتعنند  فننى اللننف وال ننامى لل ننامى وهكننذا الننى 

كنظ َرحظ ) تكا )امخر  كنظ َومِّ تَبظتَن كاا مِّ كا ن اا نِّ كهِّ َولِّ َمتِّكهِّ َج َكَل لَا كم  الهأ ظكَل َوالنأنكاَر لِّتَسظ

هِّهِّ  لكر الليل والنها  على التاصيل ثنال لكنر منا للينل وهن  السنك ن فينه  ((نَضظ
 وما للنها  وه  امبتساء م  فضل هللا فيه على الترتيب.

فينه عائند النى فان قيل عدم التعيي  فى امية ممن م فنان المجنرو  من  

 الليل م محالة.
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قلنا معال ولك  باعتبا  اوتما  ان يع   الى كل م  الليل والنها  يتحقق 

اى ترتيننب اللننف سنن اء كننان معكنن س  (وامككا عهكك    ككا تات بككه)عنندم التعينني  
و صككن ، )وهنن  البقنناء منن  الرمننل  (ىعالككه ى ككف اسككها وا ككد حعككف)الترتينب 

ا  والقند للسصن  والنر   للحقنف او فناللح  للسن  (و زال لتُا وقكد اوردنكا

 مختلطا كق لا ه  شمس واسد وبحر ز  ا وبهاءا وشجاعة.
 تكا قالكه ت كال  )وه  ان يك ن لكنر المتعند  علنى امزمنا   (والثا  )

َل الظَجنأةَ إِّالأ َمنظ ىاَ  ه كادا  َْوظ  َصكارى) خ  فنان الضنمير فنى قنال ا  ((َوقال اا لَنظ يَدظ

الاريقان على وزنه امزمنا  بالضنمير العائند اليهمنا  لليه   والنصا ى فذكر
اى قالد ال ناد لن يدخل الجنة اال من ىا  هادا وقالكد )ثال لكر ما لكل منهما 

بني  الانريقي  او القن لي   (النصارى لن يدخل الجنكة اال مكن ىكا   صكارى نهكف  

 وال قننة بننان السننامت يننر ب الننى كننل فريننق او كننل قنن   (ل ككده االلتبككاُ)ازمننام 
بتضننليل كننل فريننق لنناوبه واعتقننا ه ان  اخننل الجنننة هنن  م  (له هككم)مق لننه 

 لاوبه.

 وم يتص   فى هذا الضرذ الترتيب وعدمه.
وم  غريب اللف والنار ان يذكر متعد ان او اك ر ثنال ينذكر فنى مانر 

واود منا يكن ن لكنل من  آونا  كنل المتعند ي  كمنا تقن   الراونة والتعنب فنى 

اب ابهنا مننا كنان مات ونا وفنتح منن  ارقهنا منا كننان العند  والرلنال قند سنند من  
 مسدو ا.

وهن  ان يجمنت بني  متعند  اثنني  او  (الجمكع)اى وم  المعن ى  (ومنه)

ينَكة  الظَت كاةِّ الكدُّ ظ ا)نك  حاكم واحكد ىعالكه ت ككال  )اك نر  و تككا  (الظمكال  َوالظبَن كاَ  زِّ

باب ا  الشكك)اى قنن   ابننى العتاهيننة   علمننت يننا مجاشننت بنن  مسننعدت  (قالككه

للمننرء اىب )اى  اعيننة الننى الاسننا   (مفسككدة)اى امسننتسناء  (والفككااغ والجككدة

 ماسدت.
التفاي  وها ايعاع تباين ل ن اماين مكن  كاع )اى وم  المعن ى  (ومنه

ن  المدح او   اب ىعاله مكا  كاال النمكاه وقكد رل كع ىنكاال االم كا يكاه سكخاء 

 (ال النمكاه ق كاة مككاءو ككا)هنى عانرت آم    هنال  (ننكاال االم كا لكدرة عكك ن
 اوقت التباي  بي  الن الي .



 109  .............................................................................  عيدبلا ىف ثلاثلا نفلا

التعس م وها ذىا مت دد ثم اضانه ما لال ال ه )اي وم  المعن ى  (ومنه)

وبهننذا القينند يخننرال اللننف والناننر وقنند اهملننه السننكاكى فتنن هال  (عهكك  الت  كك ن
 بعضهال ان التقسيال عنده اعال م  اللف والنار.

ينند ال لننيس فننى اللننف والناننر اقن   ان لكننر اممننافة مسنن  عنن  هننذا الق

امافة ما لكل اليه بل يذكر فيه ما لكل اليه وتنى يضنياه السنامت الينه وينر ه 
الضنمير  (يكااد لكه)اى ظلنال  (وال يعك م عهك  ضك م)اى ق   المنتلمبس  (ىعاله)

فنى الرناهر فاعنل م يقننيال  (اال االذال )عائند النى المسنت نى مننه المقند  العنام 

 (ع كا التك )يقنيال اوند علنى ظلنال يقصند بنه امهنذان وفى التحقيق يد  اى م 
مالككاط )اى النذ   (عهك  الخسكف)اى عينر الحنى  (والاتكد هكما)وهن  الحمنا  

ني )اى يدق وياق  أسه  (يشا  )اى ال تد  (وذا)هى قطعة وبل بالية  (لامته

لكننر العيننر وال تنند ثننال امننا  الننى  (لككه احككد)اى فننال يننرق وم يننروال  (ياثكك 
 الخسف والى ال امى الاف على التعيي .امو  الرب  على 

وقيننل م تعينني  من هننذا ولا متسنناويان فننى امشننا ت الننى القريننب فكننل 

منهما يحتمل ان يك ن اشا ت الى العير والى ال تد فالبينت من  اللنف والنانر 
  ون التقسيال.

وفينه مرننر ممننا م مسننلال التسنناوى بننل فننى وننر  التاننبيه ايمنناء الننى ان 

يث يحتاال الى تنبيه ما بخال  المجنر  عنهنا فهنذا للقرينب القرذ فيه اقل بح
 اعنى العير ولا لالقرذ اعنى ال تد.

وام ننا  هننذه امعتبننا ات م ينبسننى ان تهمننل فننى عبننا ات البلسنناء بننل 

 ليست البالغة ام  عاية ام ا  للا.
الجمع مع التفاي  وها ا  يكدخل شك ئا  نك  )اى وم  المعن ى  (ومنه)

جنتكك  االدخككال ىعالككه ناجنككك ىالنككار نكك  ضككائنا ، وقهبكك  م نكك  ويفككا  لكك ن 

ا خل قلبه ووزه الحبيب فى ك مهمنا كالننا  ثنال فنرق بينهمنا  (ىالنار ن  حاها
 بان وزه الابه فى ال زه الض ء واللمعان وفى القلب الحرا ت واموتراق.

الجمت مت التقسيال   وه  زمنت متعند  تحنت )اى وم  المعن ى  (ومنه)

 وكال
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اى  (نكاالول)اى م  تقسيال متعد  ثنال زمعنه تحنت وكنال  (يمه او العكسثال تقس

اى الممنندوح ولتضننمي  امقامننة معنننى  (ىعالككه حتكك  اقككاه)الجمننت ثننال التقسننيال 
زمنت  بن  وهن  منا ون   المديننة  (عه  ارلكاع)التسلي  عدباها بعلى فقا  

زمنت لنليب  (تشع  له الاوه والصكهبا )وهى بلدت م  بال  الروم  (خاشنة)

زمت بيعنة وهنى معبندهال ووتنى متعلنق بالاعنل فنى البينت  (والب ع)لنصا ى ا
السننابق اعنننى قننا  المقامننب اى العسنناكر زمننت فننى هننذا البيننت شننقاء الننروم 

لكنر منا  ون من   (لهسكب  مكا  اتكاا والعتكل مكا ولكدوا)بالممدوح ثال قسال فقا  

والننكب )اهامة وقلة المبامت بهال كامهال م  غير لوى العق   وماليمة بق لنه 

ىعالككه قككاه اذا )اى التقسننيال ثننال الجمننت  (مككا جم ككاا والنككار مككا زرعككاا والثككا  

اى اتباعهال  (النفع ن  اش اعنم)اى الب ا  (حارلاا ضا  واعدوهم ، او حاولاا

مككننم   ككا )الخصننلة  (وتهككك)او غرينن ت وخلننق  ( ف ككاا سككج  ة)وامصننا هال 

ها البكدع)زمنت خليقنة والطبيعنة وهنى الخلنق  (متدثة ا  الخيئ   (نكاعهم شكا 

زمت بدعة وهى المبتدعات والمحدثات قسال فى امو  لاة الممدووي  النى 

 مر  امعداء ومات امولياء ثال زمعها فى ال امى تحت ك مها سجية.
 .(الجمع مع التفاي  والتعس م)اى وم  المعن ى  (ومنه)

ُِّ )ىعاله ت ال  )وتاسيره ظاهر مما سبق فلال يتعرا له  ظ َه يَأ يعنى  ((يَاظ

يننةتى هللا اى امننره او يننةتى الينن م اى هنن  لننه والرننر  منصنن ذ بامننما  
ذظ ِّهِّ )اى بما ينتات م  ز اذ او شااعة  (ال تََاهأم   َفظلٌ )الكروا بق له   .(إِّالأ لِّإِّ

ْنه الْ  مقضنى  (َوَسك ِّ دٌ )مقضى له بالننا   (َشعِّوٌّ )اى م  اهل الم قف  (فَمِّ

ينَ )له بالجنة  ا الأمِّ مظ نِّ نا َزنِّ كاٌ  نَأَمأ اى اخنراال النناس باندت  (َشع اا نَفِّو النأارِّ لَن 
ع  )  ه بادت  (َوَشنِّ  ٌ ) َرظ ُ  َواْلظ يَن نِّ نا مكا داَمكدِّ السأكماوا دِّ اى سنم ات  (خالِّ

 امخرت وا مها.

اى ام  (إِّالأ ما شكاَء َرلُّككَ )وهذه العبا ت كناية ع  التةبيد وماى اممقطام 
يككد  )لى وقننت مانني ة هللا تعننا منن  تخلينند الننبع  كالكاننا   (إِّ أ َرلأككَك نَ أككاٌل لِّمككا ي اِّ

يَن نِّ نا ما داَمكدِّ )واخراال البع  كالاساق  دِّ د وا نَفِّو الظَجنأةِّ خالِّ يَن س  ِّ ا الأمِّ َوَْمأ

ع   َرظ ُ  َواْلظ  السأماوا
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م وذٍ  ير النهاية اى غير مقط م بل ممتد الى غ (إِّالأ ما شاَء َرلَُّك َع اء  َ  ظَا َمجظ

ومعنى امست ناء فى امو  ان بع  امشقياء م يخلدون فنى الننا  كالعصنات 
 م  الم مني  الذي  شق ا بالعصيان.

وفى ال امى ان بع  السعداء م يخلبدون فى الجنة بل ياا ق مها ابتنداء 

يعنى ايام عنذابهال كالاسناق من  المن مني  النذى سنعدوا باميمنان والتةبيند من  
 فكما ينتق  باعتبا  اممتهاء فكذلا باعتبا  امبتداء. مبدأ معي 

ثال فنرق بيننهال بنان بعضنهال شنقى  (ال تََاهأم   َفظلٌ )فقد زمت امماس بق له 

مظ َشعِّوٌّ َوَس ِّ دٌ )وبعضهال سعيد بق له  نظن  ثال قسنال بنان امنا  النى امشنقياء  (نَمِّ
يَن )بق له ما لهال م  عذاذ النا  والى السعداء ما لهال م  معيال الجنة  كا الأكمِّ نَأَمأ

 الى آخر امية. (َشع اا
وقد ي ه  التعس م عه  امكاين آخكاين احكدهما ا  يكمىا احكاال الشك  ء )

مننا يليننق بننه كق لننه سننةالب وقننى بالقننناء  (مضككانا الكك  ىككل مككن تهككك االحككاال
اى لانندت واننائهال علننى  (ثعككال)والماناي    كننامهال منن  انن   مننا الت منن ا مننر  

اذا )اى مسرعي  الى امزابة  (خفاف)اى وا ب ا امعداء  (اااذا الق)امعداء 

لقينام واوند مقنام الجماعنة  (ىث كا اذا شكد وا)الى كااية مهنالب و فنام ملنالب  (دعاا

لكر او ا  المااي  واما  الى كل ونا  منا يناسنبها بنان  (قه ل اذا عد وا ،)

ى امخنر اما  النى ال قنل ونا  المالقنات والنى الخانة ونا  الندعاء وهكنذا الن
يََنب  لَِّمنظ يَشاء  إِّ اثا  َويََنكب  لَِّمكنظ )والثا   است فاء اقساه الش  ء ىعاله ت ال  )

فنان اممسنان  (او يزوجنم ذىاا ا وا اثا ويج ل مكن يشكاء عع مكا (يَشاء  المُّى ارَ 

امننا ان م يكنن ن لننه ولنند او يكنن ن لننه ولنند لكننرا او ام ننى او لكننر وام ننى وقنند 
 ميت امقسام.است فى فى امية ز

 (التجايكد وهكا ا  ينتكزع مكن امكا ذى  كفة)اى ومن  المعنن ى  (ومنه)

اى مماثننل لننذلا اممننر لى الصنناة فننى تلننا الصنناة  (آخككا مثهككه ن نككا)امننر 
اى فنى للنا  (ن ه)اى تلا الصاة  (لامالنا)اى مزل المبالسة وللا  (مبالنة)

ان ينت م منه  اممر وتى كامه بلغ م  امتصا  بتلا الصاة الى ويث يصح

 م ل   آخر بتلا الصاة.
محنن  )اى مننا يكنن ن بمنن  التجريديننة  (اقسككاه مننككا)اى التجرينند  (وهككا)

 ق لهال
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اى له  نكي  مكن الصكداقة )اى قريب يهتال ممره.  (لى م  فالن لديق وميال

اى من  فنالن لنديق.  (ا  يسكتخهص م كه)اى منت للنا الحند  (حد ا  ح م كه
 اقة.اى في الصد (آخا مثهه ن نا)

 تككا )مننا يكنن ن بالبنناء التجريديننة الداخلننة علننى المنتنن م منننه  (ومننككا)

بالغ فى اتصافه بالسماوة وتى امت م  (قالنم لئن سألد ني ا لتسألن له البتا
 منه بحرا فى السماوة.

 ( تكا قالكه وشكاهاء)ما يك ن بدخ   باء المعية فى المنتن م  (ومننا)

 (ت دوا)لما الابها م  شدائد الحرذ  اى فرس قبيح المنرر لسعة اشداقها او
اى  (لمسكتهئم)اى مسنتسيث فنى الحنرذ  (ل  ال   ارخ الكا   ،)اى تسرم 

هن  الاحنل  (مثل الفت ك )مبس ممة وهى الد م والباء للمالبسة والمصاوبة 

حل)المكرم  ل البعير اشخصنه من  مكامنه وا سنله اى تعندو بنى  (الما  م   وب
الغ فنى اسنتعدا ه للحنرذ وتنى امتن م مننه ومعى م  ماسى مستعد للحنرذ بن

 مستعدا آخر.

مظ ) تا قاله ت ال  )اى ما يك ن بدخ   فى فى المنت م منه  (ومننا) لَن 

هظككدِّ  لكنننه امتنن م منننه  ا ا اخننرى  (اى نكك  جنككنم وهكك  دار الخهككد (نِّ نككا دار  الظخ 

وزعلهننا معنندت فننى زهنننال مزننل الكاننا  تهنن يال ممرهننا ومبالسننة فننى اتصننافها 

 ادت.بال
 تككا قالككه نهككئن لع ككد الرحهككن )مننا يكنن ن بنندون ت سنن  ونر   (ومننكا)

منص ذ بامنما  ان اى ام ان  (الننائم او يماُ)اى تجمت  (لنزوة ، تتاى

يعنى ماسه امت م م  ماسه كريما مبالسة فنى كرمنه   فنان قينل  (ىايم)يم ت 
جريند علنى منا هذا م  قبيل املتاات من  النتكلال النى السيبنة   قلننا م يننافى الت

 لكرما.

فيك ن م  قبيل لى من  فنالن لنديق  (وق ل تعدياب او يماُ من  ىايم)
 وميال وم يك ن قسما آخر.

 لحص   التجريد تمام المعنى بدون هذا التقدير. (ون ه  ُا)

 تا قاله يا خ ا من ياىب الم    وال )ما يك ن بطريق الكناية  (ومننا)

الكاس بكنف الجن ا  امتن م مننه زن ا  اى تارذ  (يشاب ىاسا لاف من لخي

 يارذ



 113  .............................................................................  عيدبلا ىف ثلاثلا نفلا

ه  بكابه على اريق الكناية ممبه الا ماى عنه الانرذ بكنف البخينل فقند ثبنت 

له الارذ بكف كريال ومعل م امه يانرذ بكانه فهن  للنا الكنريال   وقند خانى 
هذا على بعضهال ف عال ان الخطاذ ان كان لناسه فه  تجريد وام فليس من  

ناية ع  ك ن الممدوح غير بخيل   واق   الكناينة م التجريد فى شيىء بل ك

ينافى التجريد على ما قر ماه ول  كان الخطاذ لناسه لال يك  قسما بناسه بل 
وبينان التجريند فنى للنا امنه  (ومننكا مخاطبكة اال سكا   فسكه) اخل فنى ق لنه 

ينت م م  ماسه شخصا آخر م له فى الصاة التى سبق لها الكالم ثنال يخاابنه 

اى  (ه ال خ ككل عنككدق تنككدينا وال مككال نه سكك د الن كك  ا  لككم يسكك د التككالىعالكك)
 السنى فكامه امت م م  ماسه شخصا آخر م له فى فقد الخيل والما  وخاابه.

من المننر و ت م تكنن ن  (المبالنككة المعبالككة)اى ومنن  المعننن ى  (ومنككه)

ب لنة م  المحسنات   وفى هذا اشا ت الى الر  على من  زعنال ان المبالسنة مق
مطلقا وعلى م  زعال امها مر و ت مطلقا   ثال امه فسر مطلنق المبالسنة وبني  

ا  يككدع  )مطلقننا  (والمبالنكة)اقسنامها والمقب لننة منهننا والمنر و ت منهننا فقننا  

واممنا يندعى  (لا ف لها كه نك  الشكدة او الضك ف حكدا مسكتت ي او مسكتب دا
ى فننى الانندت او ا (  ككا متنككاب ن ككه)اى للننا ال لننف  (لككئي يُككن ا ككه)للننا 

الضنننعف   وتنننذكير الضنننمير وافنننرا ه باعتبنننا  عننن  ه النننى اوننند اممنننري  

م بمجنر  امسننتقراء بننل  (نك  التبه كك  واال كاا  والنهككا  )المبالسننة  (وتنتصكا)
 بالدليل القطعى.

يعنى  (ال  المدع  ا  ىا  ممانا ععي وعادة نتبه   ىعاله ن ادى)وللا 

لصيدي  يصرم اودهما الى اثر امخر فنى ه  الم امت بي  ا (عداءا)الارس 
يعنى امم ى منها  (و  جة)يعنى الذكر م  بقر ال و   (ل ن ثار)الق واود 

مج وم معط   على ينضح اى  (نهم ينضح لماء ن نسل)اى متتابعا  (دراىا)

 لال يعرق فلال يسسل.
ا عى ان فرسه ا    ث  ا ومعجة فى مضما  واود ولال يعرق   وهذا 

وا  ىا  ممانا ععي ال عكادة نكا اا  ىعالكه و اكاه جار كا )وعا ت ممك  عقال 

 (ح ك  مكاال)علنى اثنره  (الااامكة)م  امتبام اى مرسنل  (ما داه ن نا ، و تب ه
 اى سا  وهذا ممك 
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اى وان لنال  (معبكاال  واال)اى التبلينغ وامغنراق  (وهمكا)عقال وممتننت عنا ت 

ك ن ممكنا عا ت ممتنعا عقال ال كنل يك  ممكنا م عقال وم عا ت ممتنام ان ي
 (ننها ىعاله واخفد اهل الشاق حت  ا ه)ممك  عا ت ممك  عقال وم ينعكس 

فننان خنن   النطاننة السيننر  (لتخانككك الن ككف التكك  لككم تخهكك )الضننمير للاننةن 

ا كناف مننكا مكا )اى من  السلن   (المخل قة ممتنت عقال وعنا ت والمقبن   مننه

يَااد  َزيظت نا )ن  قاله ت ال   (ااد  يَ ))لارة  (ة  تاادخل عه ه ما يعاله ال  الصت

ه   اٌر ، َسسظ وء  َولَاظ لَمظ تَمظ ومننا ما تضكمن  اعكا حسكنا مكن التخ  كل ىعالكه  (ي ضِّ

بكسنر  (عث كاا)يعنى فن ق  ؤسنها  (عه نا)اى و افر الجيا   (ععدُ سنالانا
 العي  اى غبا ا.

لسبننا  وم تاننتح فيننه ومنن  لطننائف العالمننة فننى شننرح الماتنناح الع يننر ا

 العي .
والطننف منن  للننا مننا سننمعت ان بعنن  الببسننالي  كننان يسنن ق بسلتننه فننى 

س ق بسدا  وكان بعن  عندو   ا  القضناء وامنرا فضنرات البسلنة فقنا  

البسا  على ما ه   أبهال بحلية العد  بكسر العي  يعنى اود شقى ال قر فقنا  
 امر.بع  الررفاء على الا   افتح العي  فان الم لى و

وم  هذا القبيل ما وقت لى فى قصيدت عال : فالبح يدع ه ال  ى ملكا 

   و ي ما فتح ا عينا غدا ملكا.
ومما يناسب هذا المقام ان بعن  النحابى ممن  السالنب علنى لهجنتهال 

امالة الحركات مح  الاتحة اتامى بكتاذ فقلت لم  ه  فقا  لم مما عمر باتح 

كنننالمتعر  عننن  سنننبب منننحكهال العننني  فضنننحا الحامنننرون فنرنننر النننى 
المسترشد بطريق الصن اذ فرمن ت الينه بعن  الجان  ومنال العني  فنتاط  

هن   (عنعكا)اى تلا الجينا   (لا تبتن )للمقص   واسترر  الحامرون للا 

اى العنننق ا عننى ان  (ال مانككا)اى علننى للننا الع يننر  (عه ككه)منن م منن  السننير 
بحيث لا  ا ما يمك  تراكال السبا  المرتات م  سنابا الخيل ف ق  ؤسها 

 سيرها عليه.

اى ا خنا  منا  (وقكد اجتم كا)وهذا ممتنت عقال وعا ت لكنه تخييل وسن  
فننى ق لننه يخيننل لننى ان سننمر )يقربننه الننى الصننحة وتضننم  التخييننل الحسنن  

 الاهب فى الدزى  
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اى ي قنننت فنننى خينننالى ان الانننهب محكمنننة  (وشننندبت باهننندابى النننيه  ازانننامى

هننا وان ازاننان عينننى قنند شنندت باهنندابها الننى بالمسننامير م تنن و  عنن  مكام
 الاهب لط   للا الليل وغاية سهرى فيه.

ومننكا )وهذا تخييل وس  ولا  يخيل يقربه م  الصنحة وي ينده وسننا 

ما اخاج مخاج النزل والخيعة ىعاله اساا لكاالمل ا  عزمكد عهك  الشكاب 

وهكا ايكااد الممهب الايمك  )اى وم  المعن ى  (ومنه) ( دا ا  ذا من ال جب

وهن  ان تكن ن بعند تسنليال المقندمات  (حجة لهم هكاب عهك  طايعكة اهكل الاكيه

مكا آلَِّنكةٌ إِّالأ هللا  لَفََسكَدتا) تا )مستل مة للمطل ذ  والنالزم وهن   ((لَكاظ ىكاَ  نِّ نِّ

فسا  السم ات وام ا باال من المرا  به خروزهما ع  النرام الذى هما 
لهة وهذه المالزمة م  الماه  ات الصا قة عليه فكذا المل وم وه  تعد  ام

التننى يكتاننى بهننا فننى الخطابيننات  ون القطعيننات المعتبننرت فننى البرهاميننات 

 (ولك ل وراء هللا لهمكاء م هكب)اى شنكا  (وقاله حهفد نهم اتاق لنفسك ريبة)
لئن )اى ه  اعرال المطالب والحلف به اعلى اموال  فكيف يحلف به كالبا 

النالم زن اذ القسنال  (قد لهند عنك  جنايكة ، لمبهنكك)القسال الالم لت ا ة  (ىند
 واكذذ ولكننى كنت امرءا لى زامب.)م  غ  الا خان  (الااش  ا ش  )

اى م مت الب الرزق  (مستااد)م  ام ا فيه اى فى للا الجامب 

اى فى  (مهاق)اى م مت لهاذ للحازات  (وممهب)م   ا  الكالء وا تا ه 
اى اتصنر   (  اذا مكا مكدحتنم احا كم نك  امكاالنمواخكاا)للا الجامب ملن   

اى كما تاعلنه  (ىف هك)عندهال والير  فيت المرتبة  (واقاب)فيها كيف ش ت 

نهكم تكاهم نك  مكدحنم لكك )اى واوسننت النيهال  (ن  قاه ازاق ا  ن تنم)امت 

اى م تعاتبنى على مدح آ  زانة المحسني  الى والمنعمني  علنى كمنا  (اذ باا

ا اوسنت اليهال فمدو   ان مدح اول ا م يعد لمبا كذلا مدوى م تعاتب ق م

 لم  اوس  الى.
 وهذه الحجة على اريق التم يل الذى يسميه الاقهاء قياسا.

ويمك    ه الى ل  ت قياس است نائى اى ل  كان مدوى م  زانة لمبا 

اى  (منكه) لكان مندح للنا القن م لنا ايضنا لمبنا والنالزم باانل فكنذا الملن وم
 المعن ى وم 
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اى بنان  (حسن الت ه ل وها ا  يدع  لا ف عهكة مناسكبة لكه لاعتبكار ل  كف)

اى م يك ن ما اعتبنر علنة  (  ا حع ع )ينرر مررا ياتمل على لطف و قة 
له فى ال اقت كما الا قلت قتل فالن اعا يه لدفت مر هال فامه ليس فى شنىء 

وقيقنى لنيس بمايند م  وس  التعليل وما قيل م  ان هذا ال لف اعنى غير 

من امعتبننا  م يكنن ن ام غينننر وقيقننى فسلنن  ومنانننةه مننا سننمت ان ا بننناذ 
 المعق   يطلق ن امعتبا ى على ما يقابل الحقيقى.

ول  كان اممر كما ت هال ل زب ان يك ن زمينت اعتبنا ات العقنل غينر 

اما )التى ا عى لها علة مناسبة  (وها ارل ة اضاب ال  الصفة)مطابق لل اقت 

ثالتة قصد ل ا  عهتنا او   ا ثالتة اريد اثباتنا واالول  اما ا  ال يُنا لنا ن  

اى لنال  (ىعالكه لكم يتكك)وان كامنت م تخلن  فنى ال اقنت عن  علنة  (ال ادة عهكة

ككد لككه)اى عطائننا  ( ائهككك)ياننابه  اى لننا ت محم مننة  (السككتاب وا مككا حم 

 ذ م  السحاذ   اى فالمصب (نصب بنا الاحضاء)بسبب مائلا وتا قه عليها 
هن  عننرق الحمننى فننن و  المطننر منن  السننحاذ لنناة ثابتننة م يرهننر لهننا فننى 

 العا ت علة.
او يُنكا )وقد علبلنه بامنه عنرق وماهنا الحا ثنة بسنبب عطناء الممندوح 

لتكنن ن المننذك  ت غيننر  (المككمىارة)العلننة  (عهككة   ككا)اى لتلننا الصنناة  (لنككا

اعاديه ولان يتع  اخيف ما  ىعاله ما له قتل)وقيقية فتك ن م  وس  التعليل 

ولنا ت المملكنة عن   (تاجا المئاب نا  قتل االعداء نو ال ادة لكدنع مضكاتنم

من  ان ابيعنة الكنرم قند غلبنت علينه ومحبنة لندق  (ال لمكا ذىكاب)منازعتهال 

 زاء الرازي  بع ته على قتل اعا يه لما علال من  امنه الا ت زنه النى الحنرذ 
 عليها بلح م م  يقتل م  امعا ى. لا ت الذئاذ ترز ا اتسام الرزق

وهذا مت امه ولف بكما  الج   ولنف بكمالنه الانجاعة وتنى ظهنر 

 للا للحي امات العجال.
اما ممانة ىعاله يكا )اى الصاة السير ال ابتة التى ا يد اثباتها  (والثا  ة)

 اى امسان (ا سا  )اى وذا ى ايا   (واش ا حسند ن نا اسائته ،  ج   حمارق
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اى  (مككن النككا  نككا  استتسككا  اسككائة الااشكك  مماككن لاككن لمككا خككالف)عينننى 

اى عقنننب الاننناعر  (ععب كككه)ال م يستحسننننه النننناس  (لهنكككاُ ن كككه)الاننناعر 
 جك  ا سكا ه مكن )اى من  ال اشنى  (لا  حكمارب منكه)استحسان اسائة ال اشى 

او   كا ممانكة ىعالكه لكا لكم )ويث تر  البكناء خ فنا مننه  (النا  ن  الدماع

من  امتطنق اى شند  (ة الجكازاء خدمتكه ، لمكا رْيكد عه نكا ععكد منت ك تان    ك
 النطاق.

وو   الج زاء ك اكب يقنا  لهنا مطناق الجن زاء فنينة الجن زاء خدمنة 

الممدوح لاة غير ممكنة الممندوح لناة غينر ممكننة قصند اثباتهنا كنذا فنى 
 اميضاح.

دوح وفيه بحث من ماه م هذا الكنالم هن  ان مينة الجن زاء خدمنة الممن

علة لرؤية عقد النطاق عليها اعنى لرؤية والة شبيهة بامتطاق المنتطنق كمنا 
يقا  ل  لال تج نى لال اكرما يعننى ان علنة امكنرام هني المجنىء وهنذه لناة 

ثابتننة قصنند تعليلهننا بنيننة الخدمننة الممنندوح فيكنن ن منن  الضننرذ امو  وهنن  

 الصاة ال ابتة التى قصد علتها.
متطناق لناة ممتنعنة ال بن ت للجن زاء وقند وما قيل م  امنه ا ا  ان ام

اثبتهننا الانناعر وعلبلهننا بنيننة الجنن زاء خدمننة الممنندوح فهنن  مننت امننه مخننالف 

بصريح كالم المصنف فى اميضاح ليس باىء من وديث امتطاق الج زاء 
 اعنى الحالة الابيهة بذلا ثابت بل محس س.

ما آلَِّنكةٌ إِّالأ لَاظ ىا)وامقرذ ان يجعل ل  ههنا م لها فى ق له تعالى  َ  نِّ نِّ

اعنى امستدم  بامتااء ال امى على امتااء امو  فيكن ن اممتطناق  (هللا  لَفََسَدتا
علنة لكنن ن ميننة الجن زاء خدمننة الممنندوح اى  لنيال عليننه وعلننة للعلنال مننت امننه 

ولنال  (مكا لنك  عهك  الشكك)اى بحسن  التعلينل  (والت  لكه)ولف غير ممك  

 (ىعالكه ىكأ  السكتاب النكا  )والرا ا والاا ينافيه  يجعل منه من فيه ا عاء
اى تحنت  (   بن تتتنكا)زمت امغر والمرا  السحاذ الماارت السري ت الماء 

لنككن )املننل ترقنناء بننالهم ت فخااننت اى مننا تسننك   (حب بككا نمككا تاقككا)الربننا 

علل على سبيل الانا من و  المطنر من  السنحاذ بامهنا غيبنت وبيبنا  (مدامع
 فهى تبكى عليها. تحت تلا الربا

التفايع وهكا ا  يثبكد لمت هك  امكا حاكم ل كد )اى وم  المعن ى  (ومنه)

 (اثباته
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علنى وزنه يانعر بنالتاريت والتعقينب  (لمت هك  لكه آخكا)اى اثباته للنا الحكنال 

ىعالكه احيماكم لسكعاه )وه  اوتراز ع  مح  غالم زيد  اكنب وابن ه  اكنب 

ه  باتح الالم شبه زنن ن يحند   (بالجنل شان ة ، ىما دما ىم تشف  من الاه

لالمسننان منن  عنن ب الكلننب ال م  واء لننه امجننت منن  شننرذ  م ملننا كمننا قننا  

م علننى  الحماسننى بنننات مكننا م واسننات كلننال    منناؤكال منن  الكلننب الاننااء فاننرب
ولاهال باااء اوالمهال م   اء الجهل ولاهال باااء  منائهال من   اء الكلنب 

   الرازحة.يعنى امهال مل   واشرا  وا باذ العق 

تأى ككد المككدح لمككا يشككبه الككمه وهككا ضككالا  )اى ومنن  المعننن ى  (ومنككه)

لنذلا الانىء  (ان يست نى م  لاة لم مناية ع  الاىء لاة مدح (انضهنما

ىعاله وال ع ب نك نم ) خ   لاة المدح فى لاة الذم  (لتعديا دخالنا ن نا)

مكن قكااع )ف زمت فلب وه  الكسر فى وند السني (  ا ا  س اننم ، لنن نهال

اى ا  ىا  نهال الس ف من العاع ع با ناثبد )اى مضا بة الجي د  (الاتائب

اى كن ن فلن   السنيف من   (عهك  تعكديا ىا كه منكه)اى م  العينب  (ش ئا منه

 العيب.
ممنه كناينة  (متكال)اى هذا التقدير وه  ك ن الال   من  العينب  (وها)

نك  )علنى هنذا التقندير  اى اثبات شنىء من  العينب (ننا)ع  كما  الاجاعة 

كما يقا  وتى يبي  الاا  ووتنى يلنف الجمنل فنى سنال  (الم ن  ت ه   لالمتال
 (من جنة ا ه ىدعاى الش ء لب نة)اى فى هذا الضرذ  (نالتأى د ن ه)الخياا 

ممننه علننق مقنني  المنندعى وهنن  اثبننات شننىء منن  العيننب بالمحننا  والمعلننق 

 بالمحا  محا  فعدم العيب محقق.
اى ك ن  (االتصال)ه   (االستثناء)مطلق  (ا  اال ل ن )ة م  زه و()

 المست نى منه بحيث يدخل فيه المست نى على تقدير السك ت عنه.

وللا لما تقر  فى م معه م  ان امسنت ناء المنقطنت مجناز والا كنان 
يعننى المسنت نى  (نمىا اداته قبل ذىا ما ل دها)املل فى امست ناء امتصا  

اى ممننا قبننل ام ات وهنن   (ممككا قبهنككا)وهنن  المسننت نى  ( ءيككاهم اخككااج شكك)

وتحنن   امسننت ناء منن   ( ككفة مككدح)اى ام ات  (نككاذا ول نككا)المسننت نى منننه 
زاء التةكيد لما فيه م  المدح علنى المندح وامشنعا  )امتصا  الى اممقطام 

 بامه لال يجد فيه لاة لم وتى يست نيها فامطر إلى است ناء
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 امست ناء إلى اممقطام.لاة مدح وتح يل 

ا  يثبكد لشك ء )من  تةكيند المندح بمنا يانبه النذم  (الثا  )الضرذ  و()

اى يذكر عقيب اثبنات لناة المندح لنذلا الانىء ا ات اسنت ناء  (اداة االستثناء

 تا ا ا انصح ال اب ل دا   مكن )اى لذلا الاىء  (ته نا  فة مدح اخاى له)

اى فى هنذا  (وا ل االستثناء ن ه)ت ناء بيد بمعنى غير وه  ا ات امس (قايش
كما ان امست ناء فى الضرذ امو  منقطت  (ايضا ا  ياا  منع  ا)الضرذ 

 لعدم  خ   المست نى فى المست نى منه.

اى  (لانه)وهذا م ينافى ك ن املل فى مطلق امست ناء ه  امتصا  
فني الضنرذ  كمنا قند  (لكم يعكدر متصكي)امست ناء المنقطت فى هذا الضنرذ 

 امو  ال ليس هنا لاة لم مناية عامة يمك  تقدير  خ   لاة المدح فيها.

ني يف د التأى د اال )والا لال يك  تقدير امست ناء متصال فى هذا الضرذ 

وه  ان لكر ا ات امست ناء قبل لكر المست نى ي هال اخراال  (من الاجه الثا  

مسنت ناء هن  امتصنا  فنالا شىء مما قبلها م  وينث ان املنل فنى مطلنق ا

لكر بعد ام ات لاة مدح اخرى زاء التةكيد وم يايد التةكيد م  ال زه امو  
وه   ع ى الاىء ببينة ممه مبنى على التعليق بالمحنا  المبننى علنى تقندير 

اى ولكنن ن التةكينند فننى هننذا الضننرذ منن  ال زننه  (ولنككما)امسننت ناء متصننال 

اى  (انضل ومنه)المايد للتةكيد م  وزهي   (لاالو)الضرذ  (ىا )ال امى فق  
وهنن  ان ينن تى بمسننت نى فيننه  (ضككاب اخككا)ومنن  تةكينند المنندح بمننا ياننبه الننذم 

نأكا إِّالأ َْ ظ )معنى المدح معم م لاعل فيه معنى الذم مح  ق له تعالى  م  مِّ َوما تَنظعِّ

ُِّ َرل ِّنككا كلهننا وهنن   اى مننا تعيننب منننا ام الننل المناقننب والمانناخر (آَمنأككا لِّريككا
 اميمان.

يقنا  مقنال مننه وامننتقال الا عابنه وكرهنه وهنن  كالضنرذ امو  فنى افننا ت 

اى  (نك  هكما البكاب)الماهن م من  لان  لكن   (واالسكتدراق)التةكيد م  وزهني  
 باذ تةكيد المدح بما
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 كما فى ق له (ىاالستثناء)يابه الذم 

 هنننن  البنننند  ام امننننه البحننننر زاخننننرا

 ال بنننل سننن ى امنننه الضنننرغام لكننننه    

  
فق له ام وس ى است ناء م نل ق لنه م بيندامى من  قنري    وق لنه لكننه 

استد ا  يايد فائدت امست ناء المنقطت فى هذا الضنرذ من ام فنى امسنت ناء 
تأى كد الكمه لمكا يشكبه المكدح )اى ومن  المعنن ى  (ومنكه) المنقطت بمعننى لكن 

الشك ء  كفة ذه لكه  وها ضالا  احدهما ا  يستثن  من  فة مدح منف كة عكن

ىعالك نكي  ال خ كا )اى فى لاة المدح  (ن نا)اى لاة الذم  (لتعديا دخالنا

ن ه اال ا ه يس ء ال  من احسن ال ه وثا  نما ا  يثبد لهش ء  فة ذه وت ع ب 

ىعالك ني  ناسك  اال )اى لذلا الاىء  (لاداة استثناء يه نا  فة ذه اخاى له

د التةكيد م  وزهي  وال نامى من  وزنه واوند فالضرذ امو  ياي (ا ه جاهل ،

اى ومن   (ومنكه) فى تةكيد المدح بما يانبه النذم (وتتع عنا عه  ق اُ ما ما)
امستتبام وه  المدح باىء على وزنه يسنتتبت المندح بانىء آخنر )المعن ى 

 كق له

 مهبنننت مننن  امعمنننا  منننا لننن  و يتنننه

 لهن نننننننننت الننننننننندميا بامنننننننننا خالننننننننند    

  
ويننث زعننل ك ننرت قننتاله بحيننث يخلبنند لنن   (جاعةمدوننه بالنهايننة فنني الانن

ال  (عه  وجه استتبع مدحه لاا ه سببا لصيح الد  ا و ُامنا)و   اعما هال 

 م تهن ة مود باىء م فائدت له فيه.

اى فنى البينت وزهنان آخنران من   (ون كه)قا  على ب  عيسنى الربعنى 
علن  الهمنة  كمنا هن  مقتضنى (ا ه  نكب االعمكار دو  االمكاال)المدح اودهما 

وللا ماه م م  تخصيه امعما  بالذكر وامعراا عن  اممن ا  منت ان 

النهننب بهننا اليننق وهننال يعتبننرون للننا فننى المحنناو ات والخطابيننات وان لننال 
وام لمنا كنان  (ا كه لكم ياكن ظالمكا نك  قكتهنم)ال نامى  و()يعتبره ائمة امل   

 للدميا سرو  بخل  ه.

فقا  ا مف الاىء فنى ث بنه الا لابنه  (االدماج)اى وم  المعن ى  (ومنه)
هن   (م نك  اخكا)مندوا كنان او غينره  (وها ا  يضمن ىيه سك   لم نك )فيه 

 (ننكا)منص ذ على امه ماعن   ثنان ليضنم  وقند اسنند النى الماعن   امو  

 اعال)لام له المدح وغيره 
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اى فننى للننا الليننل  (ىعالككه اقه ككب ن ككه)مختصالننه بالمنندح  (منن  امسننتتبام

ى كامى   اعدبها على الدهر الذم با   فامه مم  ولف الليل بالط   ازاام)
ويسنمى محتمنل الضندي   (التاج كه)اى ومن  المعنن ى  (ومننه لاكاية الندهر

اى متبنائني  متضنا ي  كالمندح  (وها ايااد الاكيه متكتمي لكاجن ن مختهفك ن)

عكار  ىعكال مكن قكال ال)والذم م ال وم يكاى مجر  اوتما  معنيي  متسنايري  

يحتمل تمنى لحة العي  الع  اء فيك ن  عاء له والعكس  (ل د ع ن ه سااء

 فيك ن  عاء عليه.

وه   (متشالناُ العاآ  لاعتبار)اى وم  الت زيه  (السااى  ومنه)قا  
اوتمالهنننا لننن زهي  مختلاننني  وتاا قنننه باعتبنننا  آخنننر   وهننن  عننندم اسنننت اء 

رينب وامخنر بعيند ولمنا لكنر اموتمالي  من اود المعنيي  فنى المتانابهات ق

السننكاكى ماسننه منن  ان اك ننر متاننابهات القننرآن منن  قبيننل الت  يننة واميهننام 
ويجنن ز ان يكنن ن وزننه الماا قننة هنن  ان المعنينني  فننى المتاننابهات م يجننب 

 تضا هما.

النزل المى يااد له الجد ىعاله اذا ما تم مك  )اى وم  المعن ى  (ومنه)

اى ومنن  المعننن ى  (ومنكه) ( ككف اىهكك لهضككباتكاق مفككاخاا ، نعكل عككد عكن ذا ى
 (تجاهكل ال كارف وهكا ىمكا سكماب السككااى  سكا  الم هكاه مسكا    كاب لناتككة)

ىالتال خ ن  قال )وقا  م اوب تسميته بالتجاهل ل   و ه فى كالم هللا تعالى 

اى مامنرا لا  (مالكك مارقكا)هن  من   ينا  بكنر  (الخارج ة ايكا شكجا الخكالار

 على اب  ظريف.كاما لال تج م )و ق 

والمبالسننة فننى المنندح كق لننه المننت بننرق سننرى ام منن ء مصننباح   ام 
ن  المه ىعاله وما ادرى )المبالسة  (او)اى اظ   (ابتسامتها بالمنرر الضاوى

اى اظ  وكسر هم ت المتكلال فيه ه  امفصنح وبنن  اسند  (وساف اخال ادرى

ه  ملنة علنى ان فين (قكاه آل حصكن اه  سكاء)تق   اخنا  بنالاتح وهن  القيناس 
ن  التب ن  قاله )اى وكالتحير والتده   (والتدله)الق م هال الرزا  خالة 

قهن لنا ، ل ي منان اه ل ه  )وه  المست ى م  ام ا  (تاهلل يا ظب اُ العاع»

 وفى امافة ليلى الى ماسه اوم والتصريح باسمها ثاميا استلذال. (من البشا
 ى اك ننر منن  ان يضننبطها القلننالوهننذه اممنن لال منن  مكننات التجاهننل وهنن

 اى (ومنه)
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العكال لالماجكب وهكا ضكالا  احكدهما ا  تعكع  كفة نك  ىكيه )وم  المعنن ى 

اى فت بت  (حام نتثبتنا لن اب)اى لذلا الاىء  (الن ا ىناية عن ش ء اثبد له
اى  (من   ا ت كاع لثباتكه لكه)امت فى كالما تلا الصاة لسير للا الاىء 

يَع ال ككاَ  لَككئِّنظ )او  ف ككه عنككه  تككا قالككه ت ككال  )السيننر  ل بنن ت للننا الحكننال لننذلا

َجنأ  اِّ ينَةِّ لَ  خظ نِّ نَ )َرَج ظنا إِّلَ  الظَمدِّ مِّ ىظ هظم  ة  َولَِّاس الِّهِّ َولِّ زأ ِّ الظ ِّ أ َذَلأ َوّلِلِّ نظَنا اْلظ ََعزُّ مِّ  ((اْلظ
فامع ب لاة وقعت فنى كنالم المننافقي  كناينة عن  فنريقهال وامل  كناينة عن  

  وقد اثبت المنافق ن لانريقهال اخنراال المن مني  من  المديننة   فاثبنت الم مني

هللا تعالى فى الر  علنيهال لناة العن ت لسينر فنريقهال وهن  هللا تعنالى و سن له 
والم من ن ولال يتعرا ل ب ت للا الحكال الذى وهن  امخنراال للم لن في  

 بالع ت اعنى هللا تعالى و س له والم مني  وم لنايه عنهال.

وننا  كنن ن  (ا   حمككل لفككظ وقككع نكك  ىككيه الن ككا عهكك  خككيف مككاادبوالثكك)
اى اممننا يحمننل علننى  (لككمىا مت هعككه)للننا اللانن   (ممككا يتتمهككه)خننال  مننرا ه 

 كق له)خال  مرا ه بان يذكر متعلق للا اللا  

 قلنننننننت ثقبلنننننننت الا اتينننننننت منننننننرا ا

 قنننننننا  ثقبلنننننننت كننننننناهلى بامينننننننا ى    

  
تا الم منة فحملنه علنى ت قينل فلا  ثقلت وقت فى كالم السير بمعنى ومل

 عاتقه باميا ى والمن  بان لكر متعلقه اعنى ق له كاهلى باميا ى.

االطككااد وهكا ا  تككأت  لاسككماء الممككدوح او )اى ومنن  المعننن ى  (ومنكه)

ىعاله ا  )فى السبا  (آلائه عه  تات ب الاالدة من   ا تاهف)واسماء  (  اب

يقا  للق م الا لهب  (لتارث لن شنابيعتهاق نعد ثههد عاوشنم ، ل ت بة لن ا

ع هال وتضعضت والهال قد ثنل عرشنهال يعننى ان تبحجن ا بقتلنا وفرون ا بنه 

هال وهدمت اساس مجدهال بقتل  ئيسهال.  فقد اثرت فى ع ب
 فان قيل هذا م  تتابت اممافات فكيف يعد م  المحسنات.

قلنننا قنند تقننر  ان تتننابت اممننافات الا سننلال منن  امسننتكراه ملننح ولطننف 

والبيت م  هذا القبيل كق له عليه السالم الكنريال ابن  الكنريال ابن  الكنريال ابن  
الضننرذ  (وامككا) هنذا تمننام مننا لكنر منن  الضننرذ المعنن ى الكنريال الحننديث  

 م  ال ز ه (الهفُ )
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 المحسنة للكالم.

اى فننى الننتلا   (نمنككه الجنككاُ لكك ن الهفُكك ن وهككا تشككالننما نكك  الهفككظ)
ح  اسد وسبت او فى مجنر  عند  الحنرو  محن  فيخرال التاابه فى المعنى م

اى منن   (والتكاه منككه)منرذ وعلننال او فنى مجننر  الن زن محنن  منرذ وقتننل 

فكل م  الحرو  التسعة  (ن  ا ااع التاوف)اى اللاران  (ا  يتفعا)الجناس 
وبه يخرال  (اعدادها)فى  و()والعاري  م م وبهذا يخرال مح  يارح ويمرح 

وبنه يخنرال محن  البنر  والبنر  بنالاتح  ( اتهنافنى هي و()مح  الساق والمسناق 

والضال فان هي ة الكلمة هى كياينة والنلة لهنا باعتبنا  الحركنات والسنكنات 
فنح  مرذ وقتل على هي نة واوندت منت اخنتال  الحنرو  بخنال  منرذ 

 ومرذ مبنيي  للااعل والماع   فامهما على هي تي  مت اتحا  الحرو .

لحنرو  علنى بعن  وتنةخيره عننه اى تقديال بعن  ا (تات بنا)فى  و()
اى اللارنان المتاقنان فنى زمينت منا  (نا  ىا كا)وبه يخرال مح  الاتح والحتف 

يسم  )او فعلي  او ورفي   (ىاسم ن)واود م  ام ام الكلمة  (من  اع)لكره 

زريا على الطالح المتكلمي  م  ان التماثل ه  امتحا  فنى النن م  (متماثي
َه تَع اه  ال) تا ) اَ  ما لَبِّث اا َ  ظَا سكاَعةٍ )اى القيامة  ((سأاَعة  َويَاظ م  اِّ جظ م  الظم   (ي عظسِّ

اسال وفعل او اسنال وونر  او فعنل  (وا  ىا ا من الناع ن)م  ساعات اميام 

 يسمى مست فى كق له)وور  

 مننننا مننننات منننن  كننننرم ال مننننان فامننننه

 (يحيننننى لنننندى يحيننننى بنننن  عبنننند هللا    
  
لجنناس التنام تقسنيال آخنر وهن   (ضاواي)ممه كريال يحيى م  اسال الكرم 

ووين نذ  (سكم  جنكاُ التاى كب)وامخر مار ا  (ا  ىا  احد لفُ ه ماىبا)امه 

هننذا الننن م منن   (نكك  الخككط خككص)اى اللارننان الماننر  والمركننب  (نككا  اتفعككا)
ىعاله اذا مهك لم )متااق اللاري  فى الكتابة  (لاسم المتشاله)زناس التركيب 

اى  (ندولتكه ذاهبكة)اى اتركنه  (ندعكه)ة وعطناء اى لناوب هبن (يان ذاهبكة

 (خكص)اى وان لال يتاق اللاران المار  والمركب في الخ   (واال)غير باقية 
مفتنراق اللارني  فني لن  ت  (لاسم المفاو )هذا الن م م  زناس التركيب 

 كق له :)الكتابة 
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 كلكنننال قننند اخنننذ الجنننام وم زنننام لننننا

 (لناما الذى مر مدير الجام ل  زام    
  

اى عاملنننا بالجميننل هننذا الا لننال يكنن  اللانن  المركننب مركبننا منن  كلمننة 

وا  )وبع  كلمة وامخه باسال المرف ب كق لا اهذا مصاذ ام اعال لاذ 

عطف على ق له والتام منه ان يتاقا او على محذو  اى هذا ان اتاقا  (اختهفا

اى واتاقا  (نعطن  ه ئاُ التاوف )فيما لكر وان اختلاا اى لارا المتجامسي  

نككا)التجنننيس  (يسككم )فننى الننن م والعنند  والترتيننب  ممحننرا  اونندى  (متا 
ىعالنم جب ة الباد )الهي تي  ع  الهي ة امخرى وامختال  قد يك ن بالحركة 

فنى ان امخنتال   (و تكاب)يعنى لا  البر  والبر  بالضال والانتح  (جن ة الباد

طالجاهل اما مفاط ا)فى الهي ة فق  ق لهال  من الحر  الماد  لما كان  (و مفا 
يرتاننت اللسننان عنهمننا  فعننة واونندت كحننر  واونند عنند ورفننا واونندا وزعننل 

 التجنيس مما م اختال  فيه فى الهي ة فق .
واخنتال   (ن  حام المخفف)فى هذا الباذ  (والتاف المشدد)ولذا قا  

خننر الهي ننة فننى ماننرا وماننرا باعتبننا  ان الانناء منن  اونندهما سنناك  ومنن  ام

 مات ح.
ىعككالنم )قنند يكنن ن امخننتال  فيننه فننى الحركننة والسننك ن زميعننا  و()

فان الاي  م  امو  مات ح وم  ال امى مكس   والراء  (البدعة شاق الشاق

نك  )اى لارنا المتجامسني   (وا  اختهفكا)م  امو  مات ح ومن  ال نامى سناك  

ئند او اك نر اى اعدا  الحرو  بان يك ن فى اود اللاري  ور  زا (اعدادها

لنقصان اود اللاري  ع   (سم  الجناُ  اقصا)الا سق  وصل الجناس التام 

َوالظتَفأكدِّ السأكا   )نك  االول مثكل )واوند  (امكا لتكاف)امخنتال   (وذلك)امخر 

َمئِّككٍم الظَمسككا    او نكك  الاسككط  تككا جككدى )ب يننا ت المننيال  ((لِّالسأككا ِّ إِّلكك  َرل ِّككَك يَاظ

سبق ان المادب  بحكال المخابف او فني امخنر كق لنه ب يا ت الهاء وقد  (جندى

ب يا ت الميال وم اعتبا  بنالتن ي  وق لنه من   (يمدون م  ايد ع اص ع الال
ايد فى م مت ماع   يمدون على زيا ت م  كما ه  مذهب امخا  او على 

ك مها للبعي  كما فى ق لهال ه  م  عطاه وور  من  مانااه او علنى امنه 

سن اعد من  ايند عن اص زمنت عالنية من  عصناه  لاة محذو  اى يمدون
 مربه بالعصا
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وع الال م  عصمه واره ووماه وتمامه تص   باسيا  قن اا ق امنب 

اى يمدون ايديا ما بات لالعنداء وامينات لالوليناء لنائالت علنى امقنران 
 بسي   واكمة بالقتل قااعة.

ن)هذا القسال الذى يك ن ال يا ت فيه فى امخر  (ورلما سم ) ا وامكا م ا 

م  ور  واود وه  عطف على ق له اما بحر  ولنال ينذكر من  هنذا  (لاىثا
ا  الباكاء هكا )اى الخنسناء  (ىعالنكا)الضرذ ام ما تك ن ال يا ت فى امخر 

ب يننا ت الننن ن والحنناء  (لكك ن الجككاا ح)اى ورقننة القلننب  (الشككفاء مككن الجككاى

نككك  )امسننني  اى لارنننا المتج (مكككميي وا  اختهفكككا)النننن م  (ورلمكككا سكككم  هكككما)

 (لاىثا من حاف)امختال   (ن شتاط ا  ال يعع)اى ام ام الحرو   (ا ااعنا

ثككم )واونند وام لبعنند بينهمننا التاننابه ولننال يبننق التجننامس كلارننى مصننر ومكننل 

 (سكم )ا  ىا ا متعكارل ن نك  المخكاج )اللذان وقت بينهما امختال   (التانا 
اما ن  االول  تا )زنبى ثل ة امرذ من الحر  ام (مضارعا وها)الجناس 

َوه كمظ )ل ن  ول ن ىن   ل ل دامل وطاي  طامل او ن  الاسط  تا قاله ت كال  

َ  َعنظه   َ  َعنظه  َويَنظأَوظ  .(او ن  االخا  تا الخ ل م عاد لناا  نا الخ ا (يَنظَناظ
وم يخاى تقا ذ الدا  والطاء وكذا الهناء والهمن ت وكنذا النالم والنراء 

سم  الحعا وها ايضا اما ن  االول )لال يك  الحرفان متقا بي  اى وان  (واال)

ا ل ِّ ه َمَزٍة ل َمَزةٍ ) تا  الهم ت الكسر واللم ت الطعن  وشنام اسنتعمالهما  ((َويظٌل لِّ
او )فى الكسر م  اعراا الناس والطع  فيها وبناء فعلة يد  على امعتينا  

ككا َ )نكك  الاسككط  تككا  ا ككمظ لِّمككا ى نظككت مظ تَفظَاح  ِّ َولِّمككا ى نظككت مظ  (ذلِّ عِّ لِّنَ ظككاِّ الظَتكك   َرظ نِّككو اْلظ

ككا َ  َاح  وفننى عنندم تقننا ذ الانناء والمننيال مرننر فامهمننا شننا يتان وان ا ينند  (تَمظ
بالتقا ذ ان يك ما بحيث يدغال اودهما فى امخر فالهاء والهم ت ليستا كنذلا 

كنِّ )او نك  االخكا  تكا قالكه ت كال  ) َمظ كَن اْلظ كٌا مِّ اى  (ا  اختهفككاو (َوإِّذا جكاَءه مظ َْمظ

اى ترتينب الحنرو  بنان يتحند النن م والعند   (ن  تات بنكا)لارا المتجامسي  
ر فى اللا  امخر.  والهي ة لك  قدم فى اود اللاري  بع  الحرو  واخب

تجن ل العهب  تا حسامه نتح الول ائه حتف العدائه )هذا الن م  (سم )

 للهال استرومح  ا)ممعكاس ترتيب الحرو  كلها  (ويسم  قهب ىل
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ال لننال يقننت اممعكنناس ام بنني   (ع  اتنننا وآمنن   وعاتنننا ويسننمى قلننب بعنن 

اى اود اللاري  المتنجامسي  تجامس  (ناذا وقع احدهما)بع  ورو  الكلمة 
تجننيس القلنب وين نذ  (االخكا نك  آخكاب سكم )اللنف  نك  اول الب كد و()القلب 

 لنه مح امن ا  الهندى من اللاري  بمن لنة زنناوي  للبينت كق (معهالا مجنتا)

 م  كاه فى كل وا .
اى تجننامس سنن اء كننان زننناس القلننب او  (واذا ولكك  احككد المتجا سكك ن)

 (االخككا سككم )غيننره ولننذا لكننره باسننمه الرنناهر  ون المضننمر المتجننامس 

ك نٍ )مزدوجا وماارا وماددا  تكا )الجناس  كنظ َسكبٍَإ لِّنَبَكٍإ يَعِّ ئظت كَك مِّ هنذا من   ((َوجِّ
ويهتكك  لالجنككاُ شكك ئا  )م لننة امخننر ظنناهرت ممننا سننبق التجنننيس الالوننق وا

احدهما ا  يجمع الهفُ ن االشتعا  وها تاان  الاهمت ن نك  التكاوف اال كال 

ينِّ الظعَ  ِّمِّ ) تا قاله ت ال  )مع االتفا  ن  ا ل الم ن   هد ِّ َنَك لِّ فامهمنا  ((نَأَقِّمظ َوجظ

 ماتقان م  قام يق م.
اى اتاناق  (المشالنة وهك  مكا يشكبه)اى اللاري   (والثا   ا  يجم نما)

ولننيس باشننتقاق فلارننة مننا م لنن لة او م لنن فة   وزعننال  (االشككتعا )ياننبه 
بعضهال امها مصد ية اى اشباه اللاري  امشتقاق وه  غلن  لارنا ومعننا امنا 

النى اللارني  وهن  م يصنح ام  «يانبه»لارا فالمه زعل الضمير المار  فنى 

 سناء عنه.بتةويل بعيد فال يصح عند امست
وامننا معنننا فننالن اللارنني  م ياننبهان امشننتقاق بننل ت افقهمننا قنند ياننبه 

امشتقاق بان يك ن فى كل منهمنا زمينت منا يكن ن فنى آخنر من  الحنرو  او 

 تكا قالكه ت كال  )اك رها ولك  م يرزعان الى الل واود كما فى امشنتقاق 

َن الظعالِّ نَ ) ا مظ مِّ  الق   وال امى م  القلى.فامو  م   ((قاَل إِّ  ِّو لِّ ََمهِّ

وقد يت هال ان المرا  بما يابه امشتقاق ه  امشتقاق الكبير وهذا ايضا 

غل  من امشنتقاق الكبينر هن  امتاناق فنى الحنرو  املن    ون الترتينب 
اثأاقَهظت مظ إِّلَ  )م ل القمر والرقال والمرق   وقد م ل ا فى هذا المقام بق له تعالى 

عِّ  َرظ كك ت  َْ اْلظ وم يخاننى ان ام ا مننت ا مننيتال لننيس  (مظ لِّالظَت ككاةِّ الككدُّ ظ ا ،َرضِّ

 كذلا.
رد ال جز عه  الصدر وها نك  النثكا ا  يج كل )اى وم  اللارى  (ومنه)

او  (او المتجا سك ن)اى المتاقني  فنى اللان  والمعننى  (احد الهفُك ن الماكارين

 المتاابهي  فى
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متجامسننني  النننذى يجمعهمنننا اى بال (او المهتعككك ن لنمكككا)اللاننن   ون المعننننى 

اللانن   و()وقنند عرفننت معناهننا  (نكك  اول الفعككاة)امشننتقاق او شننبه امشننتقاق 
 تككا قالككه ت ككال  )اى آخننر الاقننرت فتكنن ن امقسننام ا بعننة  (االخككا نكك  آخاهككا)

شاب  ) َُ َوهللا  ََْح ُّ َْ ظ تَخظ َش  النأا و تا سائل الهئ م ياجع )فى المكر ي   ((َوتَخظ

وا َرلأا ككمظ إِّ أككه  ىككاَ  )و تككا قالككه ت ككال  )ى المتجامسنني  فنن (ودم ككه سككائل ككتَنظفِّا  اسظ

ككَن الظعككالِّ نَ )و تككا )فننى الملحقنني  اشننتقاقا  ((َ فأككارا   ا ككمظ مِّ فننى  ((قككاَل إِّ  ِّككو لِّ ََمهِّ

اى اود اللاري   (ن  النُم ا  ياا  احدهما)ه   و()الملحقي  يابه امتاقاق 

ن  آخكا )ي  بهما اشتقاقا او شبه امشتقاق المكر ي  او المتجامسي  او الملحق

 (االخا نك   كدر المصكااع االول او حشكاب او آخكاب او  كدر)اللا   الب د و(

فتصير امقسام ستة عارت واللة م  مرذ ا بعنة فنى  (الثا  )المصرام 

 ا بعة.
ىعالكه سكايع الك  الككن )والمصننف او   ثل نة عانر م نام واهمنل ثالثنا 

فيمنا يكن ن المكنر  امخنر  (ل ال  داعو النكدى لسكايعال م يه م وجنه ، ول 

 وق له :)فى لد  المصرام امو  

 تمتننننننت منننننن  شننننننميال عننننننرا  مجنننننند

 (فمنننننا بعننننند العانننننية مننننن  عنننننرا     
  

 فيما يك ن المكر  امخر فى وا  المصرام امو .

ومعنى البيت استمتت باميال عرا  مجد وهى و  ت ماعمة لاراء ايبة 

ومن »وقاله )ا امسينا لخروزنا م  ا ا مجد ومنابته الرائحة فاما معدمه ال

زمننت كاعننب وهننى الجا يننة ونني  تبنندو ثننديها للنهنن    (ىككا  لككالب ض الاااعككب

 (منامكا)اى السني   الق اانت  (نمكا زلكد لكالب ض العااضكب)م لعنا  (مناما)

وقالكه وا  لكم ياكن اال )فيما يكن ن المكنر  امخنر فنى آخنر المصنرام امو  

ج ساعة خبر كان واسمه ممير يع   الى اممام المندل   علينه فنى  ه  (م ا 

بيت السابق وهن  المنا علنى الندا  التنى لن  وزندتها بهنا اهلهنا منا كنان ووانا 

لاة م كدت لاهال القلة م  امافة التعريف الى الساعة او لاة  (قه ي)مقيلها 
فاعنل  مرفن م بامنه (نا    انع ل  قه هنا)مقيدت اى ام تعريجا قليال فى ساعة 

مافت والضمير للساعة والمعنى قليل م  التعريف فنى السناعة يناعننى وياناى 

غليل وزدى   وهنذا فيمنا يكن ن المكنر  امخنر فنى لند  المصنرام ال نامى 
 اى (وقاله دعا  )
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نككداع  الشككا  قبهامككا )اى خاننة وقلننة عقننل  (مككن ميمامككا سككفاها)اتركننامى 

امخنر فنى لند  المصنرام  م  الندعاء وهنذا فيمنا يكن ن المتجنامس (دعا  
انصكتد لهناتنكا ، )زمت بلبل وه  اائر معرو   (وقاله واذا البيلل)امو  

زمت بلبلة بالضال وه   (لاحتساء ليلل)زمت بلبا  وه  الح ن  (نا ف البيلل

 ابريق فيه الخمر.
وهنننذا فيمنننا يكننن ن المتجنننامس امخنننر اعننننى البالبنننل امو  فنننى واننن  

وقاله نمشك اف لريكاُ )ن لد ه ه  ق له والا المصرام امو  م لد ه م

اى بنسمنات اوتنا  الم امينر  (ومفتا  لا اُ المثا  ) (اى العاآ ) (المثا   ،
 التى مال ااق منها الى ااق.

وقالككه )وهننذا فيمننا يكنن ن المتجننامس امخننر فننى آخننر المصننرام امو  

ومجات وهذا اى ف ز  (ل  ا  ل ل ن نم نيح)اى ظهر  (امهتنم ثم ْمه تنم نيح
زمت  (وقاله ضاائب)فيما يك ن المتجامس امخر فى لد  المصرام ال امى 

الدعتنا نك  السكماح )مربية وهى الطبيعة التى مربت للرزل وابت عليها 

 اى م ال والله الم ل فى مرذ القداح. (، نهسنا  اى لك ن نا ضايبا
 وهنننذا فيمنننا يكننن ن الملحنننق امخنننر بالمتجامسننني  اشنننتقاقا فنننى لننند 

وقالكه اذ المكاء لككم يخكز  عه كه لسككا ه ، نهك ل عهك  شكك ء )المصنرام امو  

ا  اى الا لال يحا  المرء لسامه على ماسه ممنا يعن   منر ه الينه  (سااب لخز 
فال يحاره على غيره مما م مر  له فيه   وهذا فيما يكن ن الملحنق امخنر 

  زرتاكم ، وقاله لا اختصكاتم مكن االحسكا)اشتقاقا فى وا  المصرام امو  

اى فى البرو ت يعنى ان بعندى  (ينجا لينااط ن  الخصا)م  الماء  (وال مب
 عنكال لك رت امعامكال على.

وقد ت هال بعضهال ان هذا الم ا  مكر  ويث كان اللا  امخر فى وا  

المصرام امو  كما فى البينت النذى قبلنه ولنال يعنر  ان اللارني  فنى البينت 
وفنى هنذا البينت ممنا يجمعهمنا شنبه امشنتقاق  السابق مما يجمعهما امشنتقاق

والمصنف لال يذكر من  هنذا القسنال ام هنذا الم نا  واهمنل ال الثنة الباقينة وقند 

 وق له :)او  تها فى الارح 

 فنندم ال عينند فمننا وعينند  مننائرى

 (اانننننني  ازنحنننننة النننننذباذ يضنننننير    
  

وهذا فيما يك ن الملحق امخر اشتقاقا وه  مائرى فى اخر المصرام 

 امو 
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اى السني   القن ام فنى  (ون  قالكه وقكد ىا كد البك ض العااضكب نك  الكا  )

 (ننكك  اال  مككن ل ككدب لتككا)اى ق ااننت بحسنن  اسننتعما  اياهنا  (لككااتا)الحنرذ 
 زمت ابتر ال لال يبق م  بعده م  يستعملها استعمالة.

 وهذا فيما يك ن الملحق امخر اشتقاقا فى لد  المصرام ال امى.

السكجع ق كل وهكا تااطكى الفا كهت ن مكن النثكا )اللارى  اى وم  (ومنه)

نك  )اى السنجت  (وهكا م نك  قكال السكااى  هكا)فى امخنر  (عه  حاف واحد

يعنى ان هذا مقص   كالم السكاكى ومحص له وام  (النثا ىالعان ة ن  الش ا

فالسجت على التاسنير المنذك   بمعننى المصند  اعننى ت افنق الاالنلتي  فنى 
 الحر  امخير.

وعلى كالم السكاكى ه  ماس اللا  المت ااى امخنر فنى اواخنر الاقنر 

ولذا لكره السكاكى بلا  الجمت وقا  امها فى الن ر كالق افى فى الاعر وللا 
من القافية لا  فى آخنر البينت امنا الكلمنة ماسنها او الحنر  امخينر منهنا او 

ي  منن  غيننر للننا علننى تاصننيل المننذاهب وليسننت عبننا ت عنن  تنن اائ الكلمتنن

 اواخر امبيات على ور  واود.
فالحالل ان السجت قد يطلق على الكلمنة امخينرت من  الاقنرت باعتبنا  

ت افقهننا للكلمننة امخيننرت منن  الاقننرت امخننرى وقنند يطلننق علننى ماننس ت افقهننا 

ف ا  اختهفكا)اى السنجت ثالثنة امنرذ  (وها)ومرزت المعنيي  واود   (م كا 
ِّ َوقارا  َوقَدظ َخهَعَا مظ َْطظاارا  ما )ن  الاز   تا )اى الااللتي   أ اَ  ّلِلِّ ج   ((لَا مظ ال تَاظ

نكا  )اى وان لال يختلاا فى الن زن  (واال)فان ال قا  واما ا  مختلاان وزما 

اى اك ر ما فى اود  (اىثاب)كان  (او)م  املااظ  (ىا  ما ن  احدى العاينت ن
اى الت افق  (الاز  والتعف ةن  )م  القرينة امخرى  (مثل ما يعالهه)لقرينتي  

نتا  ع  تا ننا ي بع االسكجاع لجكااها لفُكه ويعكاع )على الحر  امخير 

فجمينت منا فنى القريننة ال امينة ي افنق لمنا يقابلنه من   (االسماع لزواجكا وعُكه
 القرينة امولى.

وامننا لارننه فهنن  فننال يقابلننه شننىء منن  ال اميننة   ولنن  قننا  بنند  امسننمام 

منا يكن ن اك نر منا فنى ال امينة م افقنا لمنا يقابلنه فنى امولنى املان كان م ام ل
اى وان لال يك  زميت ما فى القرينة وم اك ر م ل ما يقابلنه  (واال ننا متااز)

 م  امخرى فه  السجت المت ازى
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كاَعةٌ ) تا ) ض  كااٌب َماظ ن اَعةٌ َوَْىظ ٌر َماظ مخنتال  سنر  واكن اذ فنى  ((نِّ نا س ا 

 .ال زن والتقاية زميعا
نا  )وقد يختلف ال زن فق  مح   ُِّ ع اظ َسي اظ ااتِّ َعْصااً   (َوالظم     فَاْلعالِّ

وقنند تختلننف التقايننة فقنن  كق لنننا   وصننل النننااق والصننامت   وهلننا 

 الحاسد والاامت.
كاٍد َوَطهظكحٍ )ق ل واحسكن السكجع مكا تسكاوُ قاائتكه  تكا ) ض  ٍر َمخظ كدظ نِّكو سِّ

كد ودٍ  ل ٍ َممظ مكا طالكد )عند ان م تتسناوى قرائننه فاموسن  اى ب (ثكم (َمنظض اٍد َوظِّ

مِّ )قاينته الثا  ة  تا  ب ا مظ َومكا َ كاى او (َوالنأجظ قرينتنه  (إِّذا َهكاى مكا َضكلأ  كاحِّ
م وب  نَن هُّاب  ث مأ الظَجتِّ َم َ هُّاب  )الثالثة  تا ) وال يتسن ا  يىت  )م  التصلية  ((خ 

 بعد قرينة اخرى. (قاينة

من السننجت قنند اسننت فى امننده فننى امو   (ث ككااى)قصننرا  (اقصككا مننككا)
بط له فالا زاء ال امى اقصر منه ك يرا يبقى اممسان عند سنماعه كمن  يريند 

اممتهنناء الننى غايننة فيع ننر  ومهننا   واممننا قننا  ك يننرا اوتننرازا عنن  محنن  ق لننه 

ككتابِّ الظفِّ ككلِّ َْ )تعننالى  ككهِّ لٍ لَككمظ يَجظ َككلظ ىَ َْ لَككمظ تَككَا َى ظككَف نَ َككَل َرلُّككَك لِّأَ ظ  ( ظككَده مظ نِّككو تَضظ
اى اواخنر ف النل القنرائ  ال م ينتال  (واالسجاع مبن ة عه  ساا  االعجكاز)

ىعالنم ما ال د ما )الت اا  والت اوال فى زميت الص   ام بال قف والسك ن 

اى ال ل  لال يعتبر السك ن لاات السنجت من التناء من   (ناُ واقاب ما ها آُ
 عاينة  (ق ل وال يعال نك  العكاآ  اسكجاع) فات مات ح وم  آت من ن مكس  

 لال ذ وتعريما له ال السجت فى املل هدير الحمام ومح ه.

وقيل لعدم املن الارعى   وفيه مرر ال لال يقل اود بت قف ام نا  هنذا 
 على الن الاا م وامما الكالم فى اسماء هللا تعالى.

ناا ل )الاقرت لالسجام فى القرآن اعنى الكلمة امخيرت م   (لل يعال)

، 

هك  لكه رشكدى )وق ل السجع   ا مختص لالنثا ومثهه من النُم  قالكه تج 

هن  بالكسنر المناء  (له يكدى ونكاع لكه ثمكدى)اى لا ت لات ثروت  (واثاُ

 القليل.

فامنا  (لكه ز كدى)اى لنا  لاو ى  (واورى)والمرا  ههنا الما  القلينل 
ضا م م  او يت ال مد او ى بضال الهم ت وكسر الراء على امه المتكلال الم

 اخرزت ما ه فسل 
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اى الق   بعدم  (ومن السجع عه  هما العال)وتصحيف ومت للا يةباه الطبت 

ما يسم  التش  ا ، وها ج ل ىل من ش اى الب د سكج ة )اختصاله بالن ر 

اى للسجعة التى فى الاطر امخر   وق له سجعة فى م مت  (مخالفة الختنا

من الاننطر ماسننه لننيس بسننجعة او هنن  مجنناز المصنند  اى مسننج عا سننجعة 

 (ىعاله تدل ا م تصم لكاهلل منكتعم ، هلل ماتنكب نك  هللا)تسمية للكل باسال ز ئه 
به م   م امه  اى منترر ث ابه او خائف عقابه  (ماتعب)اى  اغب فيما يقرب

   فالاطر امو  سجعة مبنية على الميال وال امية سجعة مبنية على الباء.

اى  (المااز كككة وهككك  تسكككاوى الفا كككهت ن)اللارنننى  اى ومننن  (ومنكككه)
نك  الكاز  دو  التعف كة )الكلمتي  امخيرتي  م  الاقرتي  او م  المصراعي  

ف انَةٌ َوَزرالِّوُّ َمبظث اثَةٌ ) تا  فان مصا فة ومب  ثة متساويان فى  ((َو َمارِّ   َمصظ

 عبننرت بتنناء الن زن م فننى التقايننة ال امولنى علننى الانناء وال اميننة علنى ال نناء م
 التةميث فى القافية على ما بيب  فى م مت.

وظنناهر ق لننه  ون التقايننة امننه يجننب فننى الم ازمننة عنندم التسنناوى فننى 

ككاَعةٌ )التقاينة وتننى م يكن ن محنن   ض  كااٌب َماظ ن اَعككةٌ ، َوَْىظ ٌر َماظ   منن   (نِّ نككا س كا 
فامنه الم ازمة ويك ن بي  الم ازمة والسنجت مبايننة ام علنى  أى ابن  امثينر 

ياننترا فننى السننجت التسنناوى فننى النن زن والتقايننة وياننترا فننى الم ازمننة 

التساوى فى ال زن  ون الحر  امخير فنح  شديد وقريب ليس بسجت وه  
نكا  ىكا  )اخه م  الم ازمة والا تساوى الااللتان فى ال زن  ون التقاينة 

القرينننة  (او اىثككاب مثككل مككا يعالهككه مككن)منن  املانناظ  (مككا نكك  احككدى العككاينت ن

هنذا النن م من   (خص  )س اء كان يماثله فى التقاية او م  (االخاى ن  الاز )
وهننى م تخننته بننالن ر كمننا ت همننه الننبع  منن   (لاسككم المماثهككة)الم ازمننة 

ظنناهر قنن لهال تسنناوى الاالننلتي  وم بننالنرال علننى مننا لهننب اليننه الننبع  بننل 

تكاَب )تجرى فى القبيلتني  فلنذلا او    م نالي  محن  ق لنه تعنالى  َوآتَ ظناه َمكا الظاِّ

تَعِّ مَ  سظ ااَط الظم  تَبِّ َن َوَهَديظناه َما الص ِّ سظ زمنت مهنات وهنى  (وق له مها الن و  (الظم 

 (او ا كل ، قنكا الخكط اال ا  تهكك)اى هذه النسناء  (اال ا  هاتا)البقرت ال واية 

 وهذه النساء م امر   والم امن مما يك ن (ذوالل)لقنات 
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القرينتي  م نل منا يقابلنه من  امخنرى لعندم تماثنل آتيناهمنا  اك ر ما فى اودى

 وهديناهما وزما وكذا هاتا وتلا.
وم ا  الجميت ق   ابى تمام   فناوجال لمنا لنال يجند فينا مطمعنا   واقندم 

 لما لال يجد عنا مهربا.

وقد ك ر للا فى الاعر الاا سى واك ر مدائح ابى الانرال الرومنى من  
 وقد اقتاى ام م  ى اثره فى للا. شعراء العجال على المماثلة

وه  ان يك ن الكالم بحيث ل  عكسته  (العهب)اى وم  اللارى  (ومنه)

بنندأت بحرفننه امخيننر الحننر  امو  كننان الحالننل بعينننه هنن  هننذا الكننالم 
 كق له)ويجرى في الن ر والنرال 

 م  بتنننننننننه تنننننننننندوم لكننننننننننل هنننننننننن  

 (هنننننننننل كنننننننننل م  تنننننننننه تننننننننندومو    
  

 فى مجم م البيت.

ون  التنزيل )للا فى المصرام كق له ا اما امله هالم ا اما وقد يك ن 

اَ * َوَرلأَك نََاب ِّاظ ) بَت  والحر  الماند  فنى وكنال المخانف من  ((ى لٌّ نِّو نَهٍَك يَسظ

 المعتبر ه  الحر  المكت بة.

وقنند يكنن ن للننا فننى الماننر  محنن  سننلس ومسننايرت القلننب بهننذا المعنننى 
ههنا يجب ان يك ن عي  اللا  النذى لكنر  لتجنيس القلب ظاهر فان المقل ذ

 بخالفه ثمة ويجب ثمة لكر اللاري  زميعا بخالفه ههنا.

ويسمى التاريح ولا القافيتي  ايضا  (التشايع)اى وم  اللارى  (ومنه)
وها لناء الب د عه  قان ت ن يصكح الم نك  عنكد الاقكاف عهك  ىكل مننمكا ال  )

دة ذاُ قككان ت ن عهكك  لتككاين او التشككايع هككا ا  يبنكك  الشككارع ال ككاُ العصكك 

ضككال ن مككن لتككا واحككد ن هكك  اى العككان ت ن وقفككد ىككا  شكك اا مسككتع ما ، قهنككا 

العان كة ا مككا هكك  آخكا الب ككد نالبنككاء عهكك  قكان ت ن ال يتصككار اال اذا ىككا  الب ككد 

لت   يصح الكاز  ويتصكل الشك ا عنكد الاقكاف عهك  ىكل مننمكا واال لكم تاكن 

اى الخسيسنة  (الد   كة)م  خطنب المنرأت  (الد  ا ىعاله يا خاطب)االول  قان ة 
 اى وبالة الهال  (ا نا ، شاق الادى)
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 اى مقرب الكدو ات. (وقاارة االىدار)

فان وقات على الر ى فالبيت م  الضرذ ال نام  الط ينل الكامنل وان 
وقات على امكدا  فه  من  الضنرذ ال نامى مننه   والقافينة عنند الخلينل من  

ت الى او  ساك  يليه مت الحركة التى قبل للا الساك    آخر ور  فى البي

فالقافية امولنى من  هنذا البينت هن  لان  النر ى منت وركنة الكنا  من  شنر  
والقافية ال امية هى م  وركة الدا  م  امكدا  النى امخنر وقند يكن ن البنناء 

علننى اك ننر منن  قننافيتي  وهنن  قليننل متكلننف   ومنن  لطيننف لى القننافيتي  منن م 

الانعر الاا سنى وهن  ان تكن ن املاناظ الباقينة بعند القن افى امو   ي زد فنى
 بحيث الا زمعت كامت شعرا مستقيال المعنى.

ويقا  لنه املن ام والتضنمي   (لزوه ما ال يهزه)اى وم  اللارى  (ومنه)

وهن  الحنر   (وهكا ا  يجك ء قبكل حكاف الكاوى)والتاديد وامعننات ايضنا 
ليه فيقنا  قصنيدت ممينة او ميمينة من ال من  الذى تبنى عليه القصيدت وتنسب ا

 ويت الحبل الا فتلته ممه يجمت بني  امبينات كمنا ان الاتنل يجمنت بني  قن ى 

الحبل او من   وينت علنى البعينر الا شند ت علينه النرواء وهن  الحبنل النذى 
اى قبننل الحننر  الننذى هنن  فننى معنننى  (او مككا نكك  م نككاب)يجمننت بننه امومننا  

ى الحر  الذى وقت فى ف الل الاقر م قت ونر  يعن (من الفا هة)الروى 

 الروى فى ق افى امبيات.
يعننى ان ين تى قبلنه  (ما ل ل ليزه نك  السكجع)وفاعل يجىء ه  ق له 

باىء ل  زعل الق افى او الا الل اسجاعا لال يحتف الى امتيان بذلا الاىء 

 ويتال السجت بدومه.
فنى السنجت اى القافينة فم  زعال امه كان ينبسى ان يق   ما ليس بنالزم 

لي افننق ق لننه قبننل وننر  الننروى او مننا فننى معننناه فهنن  لننال يعننر  معنننى هننذا 

 الكالم.
ثال م يخاى ان المرا  بق له يجىء قبل كذا ما ليس بالزم فى السجت ان 

يك ن للا فى بيتي  او اك ر او فاللتي  او اك ر وام فاى كل بيت او فاللة 

 اه ما ليس بالزم فى السجت كق له :يجىء قبل ور  الروى او ما فى معن

 قاننا مبننا منن  لكننرى وبيننب ومننن  

 بسننق  اللنن ى بنني  النندخ   فح مننل    
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 قد زاء قبل الالم ميال مات وة وه  ليس بال م فى السجت.

وق له قبل ور  الروى او ما فى معناه اشا ت الى امه يجرى فى الن ر 
ا الظ َتِّ َم نَي تَعظَناظ ) تا )والنرال  ا السأائَِّل نَي تَنظَناظ نَأَمأ فالراء بمن لة ور   (( َوَْمأ

الروى ومجىء الهاء قبلها فى الااللتي  ل وم ما يل م لصحة السجت بدومها 

 (وقالكه ساشكاا عمكاا ا  تااخكد من تك  ، ايكادى)وم تسنخر  (نَي تَنظَنكاظ )مح  
لن  بمننة او لنال تخ اى لال تقطت (ايادى لم تمنن وا  ه  جه د ،)بد  م  عمرا 

 وان عرمت وك رت

فتنننى غينننر محجننن ذ السننننى عننن  )

 لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننديقه

  
 (م مرهر الانك ى ال النعنل زلبنتو  

  

اى فقرى  (راى خه ت )زلة القدم والنعل كناية ع  م و  الار والمحنة 
اى خلبتنى  (ناا كد)ممى كننت اسنترها عننه بالتجمنل  (من ح   يخف  ماا نا)

ت بالالوه اياها بايا يه يعنى من  اى امكاات وزال (قمى ع ن ه حت  تجهد)
وس  اهتمامه زعله كالداء المالزم مشر  اعضائه وتى تالفاه باملالح   

فحر  الروى ه  التاء وقد زىء قبله بالم ماد ت مات وة وهن  لنيس بنالزم 

 فى السجت لصحة السجت بدومها مح  زلبت ومدبت ومنبت واماقت ومح  للا
ا  )ى زميت ما لكر م  المحسنات اللارينة اى ف (وا ل التسن ن  ذلك ىهه)

اى ان م يكننن ن المعنننامى ت ابنننت  (تاكككا  االلفكككاظ تال كككة لهم كككا   دو  ال اكككل

لاللااظ بان ي تى باملااظ متكلمة مصن عة فيتبعها المعنى كيف ما كنان كمنا 
فعله بع  المتةخري  النذي  لهنال شنعف بنايرا  المحسننات اللارينة فيجعلن ن 

سن ق مفنا ت المعننى وم يبنال ن بخاناء الندممت و كاكنة الكالم كامنه غينر م

 المعنى فيصير كسمد م  لهب على سيف م  خاب.
بل ال زه ان تتر  المعامى على سجيتها فتطلب مماسها لارا تليق بهنا 

  وعننند هننذا ترهننر البالغننة والبراعننة ويتمينن  الكامننل منن  القالننر   وونني  

ماناء عجن  فقنا  ابن  الخاناذ  تب الحريرى مت كما  فضله فى  ين ان ام
 ه   زل مقاماتى وللا من كتابه
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وكايننة تجنننرى علنننى وسنننب ا ا تنننه ومعاميننه تتبنننت منننا اختنننا ه مننن  املاننناظ 

الم من عة فنناي  هننذا منن  كتنناذ امننر بننه فننى قضننية ومننا اوسنن  مننا قيننل فننى 
الترزيح بي  الصاوب والصابى ان الصاوب كان يكتب كما يريد والصنابى 

ر وبي  الحالتي  ب ن بعيد ولهذا قا  قامى قنال وني  كتنب كان يكتب كما ي م

 اليه الصاوب.
 ايها القامى بقال   قد ع لنا  فقال وهللا ما ع لتنى ام هذه السجعة.
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 خاتمة

م ننل امقتبنناس  (فننى السننرقات الاننعرية ومننا يتصننل بهننا)الانن  ال الننث 

ء م ننل القنن   فننى امبتنندا (و  ككا ذلككك)والتضننمي  والعقنند والحننل والتلمننيح 

 والتخلبه واممتهاء.
واممننا قلنننا ان الخاتمننة منن  الانن  ال الننث  ون ان مجعلهننا خاتمننة للكتنناذ 

خا زة ع  الان ن ال الثة كما ت هبمه غيرما من المصنف قا  فنى اميضناح 
 فى آخر بحث المحسنات اللارية.

هننذا مننا تيسننر لننى بننالن هللا زمعننه وتحريننره منن  النن   الانن  ال الننث 

 ها فى علال البديت بع  المصناي  وه  قسمان.وبقيت اشياء يذكر
اودهما ما يجب تر  التعرا له لعدم ك مه  ازعا الى تحسي  الكنالم 

او لعدم الاائدت فى لكره لك مه  اخال فيمنا سنبق من  امبن اذ وال نامى ممنا م 

بنةس بنذكره مشننتماله علنى فائنندت منت عنندم  خ لنه فيمننا سنبق م ننل القن   فننى 
ا  ىكا  )علنى لان  الت نينة  (اتفكا  العكائه ن) يتصل بها السرقات الاعرية وما

ووس  ال زه والبهناء  (ن  الناع عه  ال ماه ىالا ف لالشجاعة والسخاء

وم استعامة وم اخذا ومح  للا مما  (ساقة)هذا امتااق  (ني ي د  )ومح  للا 
ال عكككال )اى لتقنننر  هنننذا السنننرا العنننام فننني  (لتعكككارب)يننن  ى هنننذا المعننننى 

اتاناق  (وا  ىكا )فياتر  فيه الاصيح وامعجال والااعر والماحال  (ُوال ادا

ىالتشب ه والمجكاز )اى اريق الدملة على السرا  (نو وجه الداللة)القائلي  

اى  (والانايكككة وىكككمىا ه ئكككاُ تكككدل عهككك  الصكككفة الختصا كككنا لمكككن هككك  لكككه

ىا ف الجااد لالتنهل عند )مختصاص تلا الهي ات بم  ثبت تلا الصاة له 

عننند  (البخ ككل لككال باُ)ك لنف  و()اى السننائلي  زمننت عننافى  (ورود ال فكاة
 مت سعة لات اليد اى الما .)للا 

نكا  )واما العب س عند للا منت قلنة لات اليند فمن  اولنا  امسنخياء 

اى  (السكتعاارب ن نمكا)اى فى معرفة وزنه الدملنة  (اشتاق الناُ ن  م انته
 فى العق  
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اى فامتااق في  (ع لاالسد والجااد لالبتا ننا ىاالولىتشب ه الشجا)والعا ات 

هذا الن م م  وزه الدملة كامتااق فنى السنرا العنام فنى امنه م يعند سنرقة 
اى  (جاز ا  يدع  ن كه)اى وان لال ياتر  الناس فى معرفته  (واال)وم اخذا 

ينه بنان يحكنال بني  القنائلي  ف (السكب  والزيكادة)فى هذا الن م م  وزه الدملة 

بالتاامننل وان اونندهما فيننه اكمننل منن  امخننر وان ال ننامى زا  علننى امو  او 
 مقه عنه.

اى مننا م ياننتر  الننناس فننى معرفتننه منن  وزننه الدملننة علننى  (وهككا)

 و()م ينننا  ام باكننر  (خا كك  نكك   فسككه  ايككب)اونندهما  (ضككالا )السننرا 
فى باذ  (اعام  تصاف ن ه لما اخاجه من االلتمال ال  الناالة ىما م)امخر 

التاننبيه وامسننتعا ت منن  تقسننيمهما الننى السريننب الخالننى والمبتننذ  العننامى 

 (ناالخم والساقة)الباقى على ابتذاله والمتصر  فيه بما يخرزه الى السرابة 
 م عان ظاهر وغير ظاهر.)اى ما يسمى بهذي  امسمي  

او مكع الهفكظ ىهكه )وا  ك منه  (اما الراهر فه  ان ي خذ المعنى كله اما

نا  اخم الهفظ ىهه )م  غير اخذ شىء م  اللا   (وحدب)وا  ك مه  (ل ضه او

ننا )اى لكياية الترتيب والتةليف ال اقت بي  المار ات  (من   ا تن  ا لنُمه

مكمماه ال كه سكاقة متضكة ويسكم   سككخا وا تتكاال ىمكا حاك  عكن عبكد هللا لككن 

اى لنال تعطنه  (صف اخكاقالزل ا ا ه ن ل ذلك لعال م ن الن اوُ اذا ا د لم تن
اى هازرا لا متبندبم  (وجدته ، عه  طاف النجاا )النصاة ولال ت فه وق قه 

اى يتحمنل الاندائد تن ثر فينه  (ا  ىا  ي عل وياىب حكد السك ف)با وباخ تا 

اى بندم من  ان ترلمنه  (مكن ا  تضك مه ،)تنةثير السني   وتقطعنه وتقطيعهنا 
وند السنيف وتحمنل الماناق  اى عن   كن ذ (اذا لم ياكن عكن شكفاة السك ف)

 اى مبعد. (مزحل)

فقد وكى ان عبد هللا ب  ال بير  خل على معاوية فةمانده هنذي  البيتني  
فقا  له معاوية لقد شعرت بعدى يا ابا بكر ولال ياا ق عبد هللا المجلس وتنى 

  خل مع  ب  اوس الم مىب فاماد قصيدته التى اولها :

 لعمننننر  مننننا ا  ى وامننننى موزننننل

  ايننننننننا تسننننننندو المنينننننننة اوب علنننننننى     
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وتى اتمهنا وفيهنا هنذان البيتنان فاقبنل معاوينة علنى عبند هللا بن  ال بينر 

وقنا  النال تخبرمننى امهمنا لننا فقنا  اللانن  لنه والمعننى لننه وبعند فهنن  اخنى منن  
 الرماعة واما اوق باعره.

ا  يبدل لالاهمكاُ ىهنكا )اى فى معنى ما لال يسيبر فيه النرال  (ون  م ناب)

يعننى امنه ايضنا منذم م وسنرقة محضنة كمنا يقنا  فنى  (نا ما ياادننكااو ل ض
 ق   الحطية :

  م المكنننننننا م م ترونننننننل لبسيتهنننننننا

 اقعننند فامنننا امنننت الطننناعال الكاسننني و    

  
 ل  المنننننننناثر م تننننننننذهب بمطلبهننننننننا

 ازلنننس فامنننا امنننت اآلكنننل الالبنننس و    

  
 كما قا  امرىء القيس :

  علبننننى مطننننيهال وق فنننا بهننننا لنننحبى
  م تهلنننننا اسنننننى وتجمنننننل يق لننننن ن    

  
اخنذ  (وا  ىكا )فاو  ه ارفة فنى  اليبتنه ام امنه اقنام تجلند مقنام تجمنل 

 (سم   )م كله  (او اخم ل ض الهفظ)اى مرال اللا   (مع تن  ا لنُمه)اللا  كله 
وم يخلن  امنا ان يكن ن ال نامى ابلنغ من  امو  او  (ا كارة ومسكخا)هذا امخذ 

م ت زند  (الختصا كه لفضك هة)م  امو   (   اله نا  ىا  الثا) ومه او م له 

 (نممدوح)فى امو  كحس  السبا او امختصا  او اميضاح او زيا ت معنى 
لم يُفا لتاجة )اى وال هال  (اى فال امى مقب   كق   باا  م   اقب الناس

وقكال )اى الانجام القتنا  الحنريه علنى القتنل  (وناز لال  باُ الفاتك الهنا

اى و منا وهن  ماعن   لنه او  (من راقب الناُ مكاُ  مكا)بعده  الخاسر (سهم
اى الاديد الجرئة فبيت سلال از   سبكا واخصر  (وناز لالهمة الجسار)تميي  

اى  ون امو  فى البالغة لا ات فضيلة ت زد  (دو ه)ال امى  (وا  ىا )لارا 

وميند  فى مرثية محمد ب  (ممماه ىعال ال  تماه)اى ال امى  (ننا)فى امو  
( 

  يننننننةتي ال مننننننان بم لننننننه هيهننننننات م
  (بم لنننننننننننه لبخينننننننننننل ان ال منننننننننننان    

  
يعنى لعلال ال مان منه السخاء  (وق   ابى الطيب اعدى ال مان سخاؤه

واخرزنه من  العندم النى ال زن   ولن   (نسخا لكه)وسرى سخاؤه الى ال مان 
ا لكنره مسخاؤه الذى استاا ه منه لبخل به على اهل الدميا واستبقى لناسه كذ

 اب  زنى وقا  اب 



 139  ..............................................................................................  ةمتاخ

ف  زه هذا تةوينل فاسند من سنخاء غينر م زن   م ي لنف بالعندوى واممنا 

المرا  سخا به على وكان بخيال به على فلمنا اعنداه سنخاؤه اسنعدمى بضنمى 
فالمصنرام  (ولعكد ياكا  لكه الزمكا  لخك ي)اليه وهدايتى له لما اعنداه سنخاؤه 

تمام على كل م  تاسيرى ابن  زننى  ال امى مةخ ل م  المصرام ال امى مبى

واب  ف  زة ال م ياترا فى هذا الن م م  امخذ عدم تساير المعنيي  الال 
كما ت همه البع  وام لال يك  مةخ لا منه علنى تةوينل ابن  زننى ايضنا من 

ابننا تمننام علننق البخننل بم ننل المرثننى وابننا الطيننب بننناس الممنندوح هننذا ولكنن  

 ن ق   ابى الطيب.مصرام ابى تمام از   سبكا م
 ولقد يك ن بلا  المضا م لال يقت م قعه الا المعنى على المضى.

فان قيل المرا  فقد يك ن ال مان بخيال بهالكه اى م يسمح بهالكه قن  

لعلمه بامه سبب لالح العنالال وال منان وان سنخا ب زن  ه وبذلنه للسينر لكن  
 اعدامه وافناؤه باق بعد فى تصرفه.

 قرينننة عليننه وبعنند لننحته فمصننرام ابننى تمننام ازنن   قلننا هننذا تقنندير م

اى م ننل امو   (مثهككه)ال ننامى  (وا  ىككا )مسننتسنائه عنن  م ننل هننذا التكلننف 
اى  (من المه والفضكل لكيول ىعكال الك  تمكاه لكا حكار)اى فال امى ابعد  (نال د)

اى الطالنب النذى هن   (ماتكاد المن كة)تحير فى الت لنل النى اهنال  النان س 

لم يجد ، اال الفاا  عه  النفاُ دل ي وقال الك  )امها امافة بيان المنية على 

الضمير  (ال  ب لا ال مفارقة االحباب ما وجدُ ، لنا المنايا ال  ارواحنا سبي

في لها لمنية وه  قا  م  سبال او المنايا فاعل وزندت و وى يند المناينا فقند 

  النان س بنام واح اخذ المعنى كله منت لان  المنينة والانراق وال زندان وبند
م  البال الا قصد والله من   (الماما)هذا امخذ  (وان اخذ المعنى ووده سمى

وهن  كان  الجلند عن  الانات ومح هنا فكةمنه  (وسكهخا)الال بالمن   الا م   به 

كا  ع  المعنى زلند او البسنه زلندا آخنر فنان اللان  للمعننى بمن لنة اللبناس 
مى اغا ت ومسخا من ال نامى امنا ابلنغ اى م ل ما يس (وها ثيثة اقساه ىملك)

اى او  امقسام وه  ان يك ن ال امى ابلنغ  (اولنا)م  امو  او  ومه او م له 

اى اموسان والصنت  (الصنع)الضمير للاان  (ىعال ال  تماه ها)م  امو  
 مبتدأ خبره الجملة الاراية اعنى ق له
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 ( ككض المااضككع ْ فككعنالايكك  نكك  ل)اى تبطننة  (إ  ت جككل نخ ككا وا  تككاث ،)

واموسن  ان يكنن ن هن  فيننه عائندا الننى وامنر فننى النذه  وهنن  مبتندأ خبننره 
الصنت والاراية ابتداء كالم   وهذا كق   ابى العالء ه  الهجر وتى ما يلال 

خيا    وبع  لدو  ال ائري  ولا    وهذا م م من  امعنراذ لطينف م 

وقال ال  ال  ب ومكن الخ كا )يكا  يتنبهه ام املهان الراقية م  ائمة العرذ 

اى  (عن   ، اساع الستب ن  المسك ا الجنكاه)اى تةخر عطائا  (ل اء س بك

 السحاذ الذى م ماء فيه.

واما ما فيه ماء فيك ن بطي نا ثقينل المانى فكنذا ونا  العطناء فانى بينت 
اى  (وثا  نكا)ابى الطيب زيا ت بينان مشنتماله علنى منرذ الم نل بالسنحاذ 

اى  (ىعكال البتتكاى واذ تكأل )وه  ان يك ن ال نامى  ون امو  ثامى امقسام 

اى وسنبت  (خهكد)المننقح  (ىيمه المصعال)اى فى المجلس  (ن  الندى)لمت 
 اى سياه القاات وق   ابى الطيب : (لسا ه من عضبه)

  فننى النطننق قنند زعلننت كننةنب السنننهال
 علننى  منناوهال فننى الطعنن  خرلنناما    

  
السنان يعنى ان السنهال عند النطق فى  زمت خرص بالضال والكسر ه 

المضنناء والناننال تاننابه اسنننتهال عننند الطعنن  فكننةن السنننهال زعلننت اسنننة علننى 
 ماوهال فبيت البحتنرى ابلنغ لمنا فنى لارنى تنةلق والمصنق   من  امسنتعا ت 

التخييلية فنان التنةلق والصنقالة للكنالم بمن لنة امظانا  للمنينة ولن م من  للنا 

 استعا ت بالكناية. تابيه كالمه بالسيف ه 
ىعككال )اى ثالننث امقسننام وهنن  ان يكنن ن ال ننامى م ننل امو   (وثالثنككا)

اى  (ولككم يككك اىثككا الفت ككا  مككاال ، ولاككن ارحككبنم ذراعككا)ابننى زيننا   (االعاالكك 

وقال الشجع )اسخاهال   يقا  فالن  وب البام والذ ام و وبتهما اى سخى 

نك  )الضنمير للملن    (لاوسك نم)اى الممندوح يعننى زعانر بن  يحينى  (ل ل

فالبيتننان متمنناثالن هننذا ولكنن  م  (اوسككع)اى اوسننامه  (الننكك  ولاككن م اونككه

اى معننى  (واما   ا الُاها نمنه ا  يتشاله الم ن ا )يعجبنى معروفه اوست 
اى وازنة  (ىعال جايا ني يمن كك مكن ارب)البيت امو  ومعنى البيت ال امى 

 الرزا ) ت زمت لحية يعنى ك مهال فى ل  (لتاهم)
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يعننننى ان الرزنننا  مننننهال والنسننناء سننن اء فنننى  (سننن اء لو العمامنننة والخمنننا 

 الضعف.
 وق   ابى الطيب :

 كانننننننه مننننننننهال قننننننننات مننننننن  فنننننننىو

  كمننننن  فنننننى كانننننه مننننننهال خضننننناذ    
  

( واعلنال امنه يجنن ز فنى تاننابه المعنيني  اخنتال  البيتنني  مسنيبا ومننديحا 

 وهجاء وافتخا ا او مح  للا.

لا قصند النى المعننى المخنتلس لينرمنه اوتنا  فنى فان الااعر الحالق ا
 اخاائه فسير لاره ولرفه ع  م عه ووزمه وقافيته والى هذا اشا  بق له.

ا  ينعككل الم نكك  الكك  متككل آخككا ىعككال )اى منن  غيننر الرنناهر  (ومنككه)

 (واشاقد الدماء عه نم ، متماة ناا نم لم يسهباا)اى ثيابهال  (البتتاى سهباا
وقكال الك  ال  كب يكبل النج كع )كامت بمن لة ال ياذ لهال من الدماء المارقة 

من النندم  (وهككا مجككاد عككن  مككدب ناأ مككا هككا منمككد)اى علننى السننيف  (عه ككه
 اليابس بمن لة غمد له فنقل المعنى م  القتلى والجروى الى السيف.

من  معننى  (ا  ياكا  م نك  الثكا   اشكمل)اى م  غينر الرناهر  (ومنه)

 (بد عه كك لنكا تمك م ، وجكدُ النكاُ ىهنكم  ضكالاىعال جايا اذا  ضك)امو  
 وق   ابى م اس)ممهال يق م ن مقام كلهال 

 لنننننننننننننيس مننننننننننننن  هللا بمسنننننننننننننتنكر

 العننننننننالال فننننننننى واونننننننند ان يجمننننننننت    

  
 ( فامه يامل الناس وغيرهال فه  اشمل م  معنى بيت زرير.

القلب وه  ان يك ن معننى ال نامى مقني  )اى م  غير الراهر  (ومنه)

   ابى الايهمعنى امو  كق 

 فنننننى هننننن ا  لذينننننذت زننننند المالمنننننة

  فليلمنننننننننى اللبنننننننن م وبننننننننا لننننننننذكر     
  

امسننتاهام لالمكننا  باعتبننا  القينند الننذى هنن   (وقنن   ابننى الطيبءاوببننه
كمنا يقنا  اتصنلى وامنت محند  علنى  (واحب  ن ه ميمكة ،)الحا  اعنى ق له 

ذ  تج ي  واو الحا  فى المضا م الم بت كما ه   اى النبع  او علنى ون

 المبتدا اى واما اوب.
ويج ز ان يك ن ال او للعطف واممكا   ازت الى الجمت بي  اممري  

 اعنى محبته
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ومننا يصننند  عنن  عننندو  (ا  الميمككة ن كككه مككن اعدائكككه)ومحبننة المالمننة فينننه 

المحب ذ يك ن مبس ما م محب با وهذا مقي  معنى بيت ابى الايه لكن  
 موس  فى هذا الن م ان يبي  السبب.كل منهما باعتبا  آخر ولهذا قال ا ا

ا  يىخكم ل كض الم نك  ويضكاف ال كه مكا )اى من  غينر الرناهر  (ومنه)

 (ثعككة)يعننى عيامنا  (يتس كنه ىعكال االنكاب نتكاى ال  كا عهكك  آثار كا ، راى عك ن
وننا  اى واثقننة او ماعنن   لننه ممننا يتضننمنه ق لننه علننى آثا مننا اى كائنننة علننى 

وقكال الك  تمكاه )تطعال من  لحن م من  مقنتلهال اى س (ا  ستمار)آثا ما ل ث قها 

ععبا  اعيمه ضكت  ، )اى القى عليها الرل ولا ت لوات ظل  (وقد ظه هد

اى  (اقامكد)من  مهنل الا  وى مقني  عطن   (ل عبا  ط ا ن  الكدماء  ااهكل

حتك  )اى معالم وث قا بامها ستطعال لحن م القتلنى  (مع الااياُ)عقبان الطير 

نا  الا تمكاه لكم يهكم لشك ء مكن م نك  قكال )ا لم تعاتل ، ىهنا من الج ش اال ا ن

النندا  علنى قننرذ الطينر منن  الجني  بحيننث تنرى عيامننا م  (االنكاب راى عك ن
 تخيبال.

قالكه )باىء م  معنى  (وال)وهذا مما ي كد شجاعتهال وقتلهال امعا ى 

الدا  على وثن ق الطينر بنالمبرت معتيا هنا بنذلا وهنذا ايضنا  (ثعة ا  ستمار

ي كد المقص   قيل ان ق   ابى تمنام وقند ظلبلنت المنام بمعننى ق لنه  اى مما 

 عي  من وق م الرل على الرايات ماعر بقربها م  الجي .
وفيه مرر ال قد يقت ظل الطير على الراية وه  فى زن  السنماء بحينث 

 م يرى الال.

معال ل  قيل ان ق له وتى كامها م  الجي  المام بمعنى ق لنه  اى عني  
ما تك ن م  الجي  الا كامت قريبا منهال مختلطا بهال لال يبعد ع  الص اذ فام

اى علنى امفن ه زينا ات محسننة للمعننى المنةخ ل  (عه كه)اب  تمام  (لان زاد)

لعاله اال ا نا لم تعاتل ولعالكه نك  )م  امف ه اعنى تساير الطير على آثا هال 

اى وباقامتهنا  (ج ش ولنكاالدماء  ااهل ولاقامتنا مع الااياُ حت  ىا نا من ال

يعننى ق لنه ام امهنا لنال  (تك م حسكن االول)مت الرايات وتى كامهنا من  الجني  

 تقاتل ممه م يحس  امستد ا  الذى
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هنن  ق لننه ام امهننا لننال تقاتننل للننا الحسنن  ام بعنند ان يجعننل الطيننر مقيمننة مننت 

هذا ه  الرايات معدو ت فى عدا  الجي  وتى يت هال امها ايضا م  المقاتلة   
 الماه م م  اميضاح.

وقند قيننل معننى ق لننه وبهننا اى بهنذه ال يننا ات النن ال  ينتال وسنن  معنننى 

 (و تاهكا معبالكة)المنذك  ت لسينر الرناهر  (واىثا هكمب اال كااع)البيت امو  
 لما فيها م  م م تصر .

ما يخاجه حسن التصاف من قب ل االتباع )اى م  هذه امم ام  (ومننا)

بحينث م يعنر  ك منه منةخ لا من   (ع وىل ما ىكا  اشكد خفكاءال  ح ز االلتدا
لك مننه ابعنند عنن  امتبننام  (ىككا  اقككاب الكك  العبككال)امو  ام بعنند م ينند تةمننل 

اى الذى لكر فى الرناهر وغينره من  ا عناء سنبق  (هما)وا خل فى امبتدام 

اونندهما واخننذ ال ننامى منننه وك مننه مقبنن م او مننر و ا وتسننمية كننل بامسننامى 
بان يعلال امه كان  (اذا عهم ا  الثا   اخم من االول)امما يك ن  (ىهه)ت المذك  

يحا  ق   امو  وي  مرال او بان يخبر ه  ع  ماسنه امنه اخنذ مننه وام فنال 

فنى اللان  والمعننى زميعنا او  (لجااز ا  ياكا  االتفكا )يحكال باىء م  للا 
ب ل االتفا  من عه  س)اى مجي ه  (من قب ل تاارد الخااطا)فى المعنى ووده 

كما يحكى ع  اب  ميبا ت امه اماد لناسه   مايد ومنتال   (  ا قصد ال  االخم

الا ما اتيته   تهلل واهت  اهت از المهنبد فقيل له اي  يذهب با هذا للحطي ة   
ان  (ناذا لم ي هم)فقا  امن علمت امى شاعر الا وافقته على ق له ولال اسمعه 

 ال امى اخذ م  امو .

ليستننال بنذلا فضننيلة  ( كل قكال نكي  ىكما وقكد سكبعه ال كه نكي  نعكال ىكماق)
وممكا يتصكل ) الصدق ويسلال م   ع ى علال السيب ومسنبة الننقه النى السينر

العكال نك  االقتبكاُ والتضكم ن وال عكد والتكل )اى بالق   فى السنرقات  (لنما

كل منهنا  بتقديال الالم على الميال م  لمحه الا ابصره وللا من فى (والتهم ح
ن الاكيه)اخذ شىء م  امخر  مرمنا كنان او م نرا  (اما االقتباُ ننا ا  يضكم 

اى م علننى اريقننة ان للننا  (شكك ئا مككن العككاآ  او التككدي  ال عهكك  ا ككه منككه)

الاىء م  القرآن او الحديث يعنى علنى وزنه م يكن ن فينه اشنعا  بامنه مننه 
  كما يقا  فى اثناء الكالم قا  هللا تعالى كذا وقا
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 النبى عليه السالم كذا ومح  للا فامه م يك ن اقتباسا.

وم ل لالقتباس با بعة ام لة ممه اما م  القرآن او الحديث وكل منهمنا 
 اما فى الن ر او فى النرال.

ىعال التاياى نهم يان اال ىهمح البصا او ها اقكاب حتك  ا شكد )فامو  

 .(وا اب ،
عه  هجا ا ، مكن )اى ع مت  (دقال االخا ا  ىند ازم )وال امى م ل 

   ا ما جاه نصبا جم ل ، وا  تبد لد لنا   ا كا ، نتسكبنا هللا و  كم الاى كل و(
اى قبحنت وهن  لان  الحنديث  (قال التاياى قهنا شكاهد الاجكاب)ال الث م ل 

على ما  وى امه لما اشتد الحرذ ي م وني  اخذ النبى للبى هللا تعالى علينه 
مننى بننه وزنن ه الماننركي  وقننا  شنناهت ال زنن ه وسننلال كاننا منن  الحصنناء فر

على المبنى للماع   اى لع  م  قبحه هللا بالاتح اى ابعده ع  الخير  (وقبح)

 اى لع  الل يال. (الهاع)
لك  ا  رق بك  سكك ء )اى الحبيننب  (قكال الككن عبكاد قكال)الرابنت م نل  و()

منن  المنندا ات وهننى المالااننة والمجاملننة ومننمير الماعنن    (الخهكك  نككدارب ،
اقتباسا م  ق له عليه السنالم  (قهد دعن  وجنك الجنة حفد لالماارب)للرقيب 

وات الجنة بالمكا ه ووانت الننا  بالانه ات اى اويطنت يعننى مبند لطالنب 

زنة وزها م  تحمل مكا ه الرقيب كمنا امنه م بند لطالنب الجننة من  ماناق 
 التكاليف.

المعتككبل عككن  مككا لككم ينعككل ن ككه)اونندهما  (ضككالا )اى امقتبنناس  (وهككا)

اى ما مقل فيه المقتبس  (خينه)ال امى  و()م  امم لة  (م ناب اال ه  ىما تعده
ىعال الكن الاومك  لكئن اخ كأُ نك  مكدحك مكا اخ كأُ نك  )ع  معناه امللى 

هننذا مقتننبس منن  ق لننه تعننالى  (من ك  ، لعككد ا زلككد حاجككات  لككااد   كا ذى زرع

يأتِّ ) نظ ذ ر ِّ َانظد  مِّ هِّ َرلأنا إِّ  ِّو َْسظ َتكاأ نظكَد لَ ظتِّكَك الظم  عٍ عِّ لكن  معنناه  (و لِّااٍد َ  ظاِّ ذِّ  َزرظ
فى القرآن وا  م ماء فيه وم مبات وقد مقله اب  الرومنى النى زنناذ م خينر 

 (لهاز  او   اب ىعاله)فى اللا  المقتبس  (وال لأُ لتن  ا يس ا)فيه وم مات 

 قد)اى كق   بع  المسا بة 
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ِّ )وفنى القنرآن  (ا  ياا كا ، ا كا الك  هللا راج ا كا ما خفكد)اى وقت  (كان أ إِّ أكا ّلِلِّ

 (واما التضم ن ننا ا  يضمن الش ا ش ئا من شك ا الن كا) (َوإِّ أا إِّلَ ظهِّ راجِّ  ا َ 
اى على امه م   (مع التنب ه عه ه)بيتا كان او ما ف قه او مصراعا او ما ومه 

 .(ا  لم يان ذلك مشنارا عند البهناء)شعر السير 

اى كقن   الحرينرى يحكنال منا  (ىعاله)وبهذا يتمي  ع  امخذ والسرقة 
عه  ا   سأ شد عند ل    ، اضاعا   )قاله السالم الذى عرمه اب  زيد للبيت 

المصننرام ال نامى للعرزننى   وممامننه لين م كريهننة وسنندا   (واى نتك  اضككاعاا

  ال سننر ثسنر الننالم فنى لينن م مم الت قينت والكريهننة من  اسننماء الحنرذ وسنندا
بكسر السي  م غير سدبه بالخير والرزا  وال سر م مت للمخافة من  فنروال 

البلدان اى اماع مى فى وقت الحرذ وزمان سد ال س   ولنال يراعن ا وقنى 

 او ال ما كام ا الى واى فتى اى كامال م  الاتيان اماع ا.
وفيه تنديال وتخط ة لهال وتضمي  المصرام بدون التنبيه لاهرته كقن   

اعر قنند قلننت لمننا االعننت وزناتننه   ونن   الاننقيق السنن   ومننة آس   الانن

اعننذا ه السننا ى العجنن   ت قاننا   مننا فننى وق فننا سنناعة منن  بننةس المصننرام 
اى  (مككازاد عهكك  اال ككل)اى اوسنن  التضننمي   (واحسككنه)امخيننر مبننى تمننام 

والتشب ه نك  )اى اميهام  (ىالتارية)م ت زد فيه  (لناتة)شعر الااعر امو  

وثناها ، تمىاُ )اى سمرت شاتيها  (ل  لماها)اى اظهر  (اذا الاهم الدى قاله

من قد ها ومدام   ، مجا  عاال نا )م  املكا   (ما ل ن ال ميب ولار  ويمىا  

امتصب مجر على امه ماع   ثان ليذكرمى وفاعله ممير  (ومجاى الساال 

 يع   الى ال هال.
ع الينا ومجنرى السن ابق  وق له تذكرت ما بي  العذيب وبا ق   مجر

مطلننت قصننيدت مبننى الطيننب   والعننذيب وبننا يق م مننعان ومننا بنني  ظننر  

للتذكر او للمجر والمجرى قدم اتساعا فى تقديال الرر  على عامله المصد  
او منا بنني  ماعنن   تننذكرت ومجنر بنند  عنننه والمعنننى امهنال كننام ا منن وم بنني  

الارسنان ويسننابق ن  هنذي  الم منعي  وكنام ا يجنرون الرمناح عنند مطنا  ه

 على الخيل.
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فالانناعر ال ننامى ا ا  بالعننذيب تصننسير العننذذ يعنننى بننه شنناة الحبيبننة 

 ويبا ق ثسرها الابيهة بالبرق وبما بينهما  يقها.
وهنذا ت  يننة وشنبه تبختننر قندها بتمايننل النرمح وتتننابت  م عنه بجريننان 

تضنمينه  لمنا قصند (التن  كا ال سك ا)فى التضنمي   (وال يضا)الخيل الس ابق 

ليدخل فى معنى الكالم كق   الااعر فى يه  ى به  اء ال علب اق   لمعانر 
م ال ناينا    غلط ا وغض ا   م  الاب  الرشيد وامكروه   ه  اب  زنال وانالب

متى يضت العمامة يعرف ا   البيت لسحيال ب  وشيل والله اما ان زنال علنى 

 مقص  .اريقة التكلال فسيره الى اريقة السيبة ليدخل فى ال
ورلمككا سككم   تضككم ن الب ككد ن مككا زاد عهكك  الب ككد اسككت ا ة وتضككم ن )

كامننه او م شننعره شنني ا قلننيال منن  شننعر السيننر  (المصككااع نمككا دو ككه ايككداعا

 كامه  فا خرق شعره باىء م  شعر السير. (ورناا)

قرآما كان او ودي ا او من ال او غينر للنا  (واما ال عد ننا ا  ينُم  ثاا)
يعنى ان كان الن ر قرآما او ودي ا فنرمه امما يكن ن  (القتباُال عه  طاي  ا)

عقدا الا غير تسييرا ك يرا او اشير الى امنه من  القنرآن او الحنديث وان كنان 
 غير القرآن او الحديث فنرمه عقد كيف ما كان ال م  خل فيه لالقتباس.

 الجملنة ونا  اى منا (ىعاله ما لال من اوله   فكة ، وج فكة آخكاب يفخكا)

لنه  (ععد قال)باله ماتخرا  على  مى هللا عننه ومنا مبن  آ م الاخنر واممنا اوب
وامما يكن ن مقبن م الا كنان  (واما التل ننا ا  ينثا  ُما)مطاة وآخره زياة 

سبكه مختا ا م يتقالر ع  سبا الننرال وان يكن ن وسن  الم قنت غينر قلنق 

اى لا ت ثما   (تهىعال ل ض المنارلة نا ه لما قبتد ن يته وحنُهد  خي)
اى يقنن  ه الننى  (لككم يككزل سككاء الُككن يعتككادب)مخالتننه كالحنرننل فننى المننرا ت 

منن   (تاهمككه الككمى ي تككادب)هنن   (ويصككد )تخننيالت فاسنندت وت همننات باالننة 

 ول ق   ابى الطيب)امعتيا  

  المننرء سننائت ظن مننه الا سنناء فعننل
  مننننن  تننننن هال لننننندبق منننننا يعتنننننا هو    

  
 لق   اعدائه.ياك  سيف الدولة واستماعه 
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لح بتقديال الالم على الميال م  لمحه الا ابصنره ومرنر  (واما التهم ح)

اليه وك يرا ما تسمعهال يق ل ن لمح فالن هذا البيت فقا  كذا وفنى هنذا البينت 
تلمننيح الننى قنن   فننالن وامننا التلمننيح بتقننديال المننيال علننى الننالم بمعنننى امتيننان 

عا ت فهن  ههننا غلن  محن  وان بالاىء المليح كمنا منر فنى التانبيه وامسنت

او م ل سنائر  (ال  قصة او ش ا)فى فح ى الكالم  (ننا ا  يشار)اخذ مذهبا 
اى لكر كل واود م  القصة او الانعر وكنذا الم نل فنالتلميح  (من   ا ذىاب)

اما فى النرال او فى الن ر والماا  اليه فنى كنل منهمنا امنا ان يكن ن قصنة او 

م والمذك   فى الكتاذ م نل التلمنيح فنى الننرال شعرا او م ال تصير ستة اقسا
ىعاله نا هللا مكا ادرى ْحكيه  كائم ، المكد لنكا اه ىكا  نك  )الى القصة والاعر 

ولف لح قه باموبة المرتحلي  وال م شمس وزنه الحبينب  (الاىب ياشع

 م  زامب الخد  فى ظلمة الليل.
ا ولنال ا اه ثال استعرال للا واستسرذ وتجاهل تحيرا وتدبلها وقنا  ا هنذ

 فى الن م   ام كان فى الركب ي شت   النبي للبى هللا عليه وآله وسلال.

 (اشارة الك  قصكة ياشكع عه كه السكيه واسكت عانه الشكمل)فر  الامس 
على ما  وى م  امه قاتل الجبا ي  ين م الجمعنة فلمنا ا بنرت الانمس خنا  

ينه فندعا هللا ان تسيب قبل ان يارا منهال ويندخل السنبت فنال يحنل لنه قتنالهال ف

والنالم لالبتنداء  (وىعالكه ل مكاو)تعالى فر  له الامس وتى فنرا من  قتنالهال 
اى ام ا الحننا ت التننى تننرم  فيهننا القنندم اى  (مككع الامضككاء)وهنن  مبتنندأ 

مرف م معط   تعلى عمنروا او  (والنار)تحترق وا  م  الضمير فى ا قب 

امها لنلة علنى وا  منها وما قيل  (تهتُ )مجرو  معط   على الرمضاء 
خبننر  (ار   )وننذ  الم لنن   اى النننا  التننى تلترننى تعسننف م وازننة اليننه 

 المبتدأ م   ق له الا  ومه.

منكك نك  سكاعة الاكاب ، اشكار )م  خاى عليه تلطنف وتانقبق  (واخف )

 (ل ما وعند ىالته)اى المستسيث  (المستج ا)وه  ق له  (ال  الب د المشنار

ىالمسككتج ا مككن )ث عننند كربتننه بعمننرو الضننمير للم لنن   اى الننذى يسننتسي

وعمرو ه  زساس ب  مرت وللا ممه لما  مى كليبا ووقف  (الامضاء لالنار
 ف ق  أسه قا  له كليب يا
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 عمرو اغ نى باربة ماء فازه  عليه فقيل المستجير بعمرو البيت.
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 نصل

 (ينبنكك  لهمككتاهم) منن  الخاتمننة فننى وسنن  امبتننداء والننتخله واممتهنناء

اى يتبننت اممننق واموسنن  يقننا  تننةمق فننى  (ا  يتككأ  )ان او كاتبننا شنناعرا كنن

ن  ثيثة مااضع من ىيمكه )الرومة الا وقت فيها متتبعا لما ي مقه اى يعجبه 

بان تك ن فنى غاينة البعند عن   (تلا الم امت ال الثة اعذذ لارا (حت  تاا 

د والتقنديال بان تك ن فنى غاينة البعند عن  التعقين (واحسن سباا)التنافر وال قل 
والتننةخير الملننبس وان تكنن ن املانناظ متقا بننة فننى الج لننة والمتامننة والرقننة 

والسالسة وتك ن المعامى مناسبة م لارها م  غير ان تكتسى اللا  الاريف 

وا كح )المعنى السخيف او على العكس بل يصاغان لياغة تناسب وتالؤم 

خالاننة العننر  ومحنن  بننان يسننلال منن  التننناق  واممتنننام وامبتننذا  وم (م نكك 

 للا.

ممه او  ما يقرم السنمت فنان كنان عنذبا وسن  السنبا  (احدها االلتداء)
لحيح المعنى اقبل السامت على الكالم ف عى زميعه وام عنرا عننه وان 

كننان البنناقى فننى غايننة الحسنن  فامبتننداء الحسنن  فننى تننذكا  اموبننة والمننناز  

 كق له)

  لكنننرى وبينننب ومنننن   قاامبنننا مننن 
 (بنني  النندخ   فح مننل اللنن ى بسننق     

  
السق  منقطت الرمل ويث يدقنه واللن ى  منل معن ال ملتن ى والندخ   

كق لنه )فى ولف الندا   و()وو مل م معان والمعنى بي  از اء الدخ   

: 

  قصننننننننر عليننننننننه تحيننننننننة وسننننننننالم
  (خلعنننننننت علينننننننه زمالهنننننننا امينننننننام    

  
 خلت عليه اى م م ث به واروه عليه.

ىعالككه )اى يتانةم بنه  (نك  المكديح ممكا يت  كا لكها  يجتنكب )ينبسنى  و()

  مطلت قصيدت مب  مقاتل الضرير أمادها للداعى  (ماعدا حبالك لالفاقة  د

 (واحسكنه)العل ى فقا  له الداعى م عد أوبابا يا اعمنى ولنا الم نل السن ء 
بنةن يانتمل علنى إشنا ت إلنى منا سنبق  (ما  اسب المعصكاد)اى أوس  امبتدا 

   الكالم ألزله
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من  بنرم  (لااعكة االسكتنيل)ك ن اإلبتنداء مناسنبا للمقصن    (ويسم )

زل : إلا فاق ألحابه في العلال أو غيره  ىعالكه نك  التننئكة   لشكاى نعكد )الرب

وك كب المجد في افق العلى لعدا مطلت قصيدت ألبي  (ْ جز االقبال ما وعدا

د الخازن يهنبئ الصاوب ب لد م بنته.  محمب

من )اى اوذ   (اث ة ه  الد  ا تعال لملء ن نا حمار حماروقاله ن  الم)

أى قتلني فجنةت مطلنت قصنيدت ألبني الانرال  (ونتاك )اى أخذي الاديد  (ل ش 

أى ثامي الم امت التي ينبسي للمتكلبال أن  (وثا  نا) الساوي يرثي فخر الدولة

قنا  أى ابتندأ وافتنتح  (مما شبب  الاكيه لكه)أي الخروال  (التخهص)يتةمق فيها 
اإلمام ال اودي  ومنه هللا معننى التانبيب لكنر أيبنام الانباذ واللهن  والسن   

وللا يك ن فى ابتداء قصائد الاعر فسمى ابتداء كل امر تابيبا وان لال يكن  

كاأل ذ وامفتخا   (و  اب)الى ولف للجما   (من تشب ب)فى لكر الاباذ 
اى بني  مننا  (ل ننمكاالكك  المعصكاد مكع رعايكة الميئمككة )والانكاية وغينر للنا 

شننبب بننه الكننالم وبنني  المقصنن   واوتننرز بهننذا عنن  امقتضنناذ وأ ا  بق لننه 

التخلبه معناه اللس ي وإم فالتخلبه فنى العنر  هن  اممتقنا  ممنا افتنتح بنه 
 الكالم إلى المقص   مت  عاية المناسبة.

وإمبمنا ينبسني أن يتنةمبق فني الننتخله ألنب السنامت يكن ن مترقبنا اممتقننا  

امفتتاح إلى المقص   كيف يك ن   فان كان وسنا متالئال الطرفي  ورب   م 
منن  ماننااه وأعننان علننى الننساء مننا بعننده وإم فبننالعكس فننالتخلبه الحسنن . 

اسنال م منت قن مى وقند اخنذت مننا السنرى اى اثنر  (ىعاله يعال ن  قامل)

عطنف علنى السنرى م  (وخ ك  المنايكة)فينا السير بالليل ومقهب من  ق امنا 
ى المجرو  في منا كما سبق إلى بع  األوهام وهني زمنت خطن ت وأ ا  عل

أي الط يلنة  (العكاد)بالمهرية امبل المنس بة الى مهر ابن  ويندان أبني قبيلنة 

الره   وامعناق زمت اق   اي اثرت فينا م اولة السرى ومسنايرت المطاينا 
 (تكىها  )أي تطلنب  (ام هكع الشكمل تبنك )بالخطى وماع   يق   ه  ق لنه 

 (ولان م هع الجاد وقد ينتعل منه)  م للق م وتنبيه  (لنا نعهد ىي)أي تقصد 

 (االقتضاب)للا اممتقا   (ال  ما ال ييئمه ويسم )او مما شبب به الكالم 
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مككمهب ال ككاب )أى امقتضنناذ  (وهككا)وهنن  فنني اللسننة امقتطننام وام تجننا  

المعجمتني  أي النذي   بالخناء والضنا  (الجاهه ة ومكن يهك نم مكن المخضكام ن
أ  ك ا الجاهليبة وامسالم م ل لبيد. قا  في األساس ماقة مخضرمة أي زذم 

مصف المها ومنه المخضرم الذي أ    الجاهلية وامسالم كةمما قطت مصاه 

ىعالككه لككا رْى هللا ا  نكك  الشكك ب خ ككاا ، جاورتككه )ويننث كننان فنني الجاهليننة 

وا  م  امبرا    ثنالب امتقنل من  هنذا زمت أشيب وه   (االلاار ن  الخهد ش با

 الكالم إلى ما م يالئمه فقا  :

 ( اوف اله ال  ، خهعا مكن ْلك  سك  د  ايبكا)أى ترهر  (ىل ياه تبدى)
مي  أى  أبهننال واننريقتهال م  ثننالب كنن ن امقتضنناذ مننذهب العننرذ والمخضننرب

بني ينافي أن يسلكه امسالمي ن ويتبع مهال في للا فانب البيتني  المنذك  ي  أل

تمننام وهنن  منن  الاننعراء اإلسننالمية فنني الدولننة العباسننيبة   وهننذا المعنننى مننت 
وم وه قد خاى على بعضهال وتى اعترا على المصنف بةن أبنا تمنام لنال 

مي .  يد   الجاهليبة فكيف يك ن م  المخضرب

في أمبه يا به شنيىء  (ما يعاب من التخهص)أي م  امقتضاذ  (ومنه)
فامبه كان كذا وكذا فه  اقتضاذ م   (د هللا اما ل دىعالك ل د حم)م  المناسبة 

زهة اممتقا  م  الحمد وال ناء إلى كالم آخر م  غينر  عاينة مالئمنة بينهمنا 

لكنننه ياننبه الننتخلبه ويننث لننال يننةت بننالكالم اآلخننر فجننةت منن  غيننر قصنند إلننى 
ا تباا وتعليق بما قبله بل قصد م م م  النرب  علنى معننى مهمنا يكن ن من  

أى ق لهال بعد ومد هللا  (ق ل وها)الحمد وال ناء فامبه كان كذا وكذا شيىء بعد 

 أما بعد.
قنا  ابن  األثينر والنذي ازمنت علينه المحققن ن من   (نصكل الخ كاب)ه  

علماء البيان ان فصل الخطاذ ه  اما بعد ألنب المنتكلبال ياتنتح كالمنه فني كنلب 

لى السرا المس ق امر لي شةن بذكر هللا وتحميده فالا أ ا  أن يخرال منه إ
له فصلب بينه وبي  لكر هللا تعالى بق له اما بعد   وقيل فصل الخطناذ معنناه 

الاالل م  الخطاذ أي النذي ياصنل بني  الحنق والباانل علنى أنب المصند  

بمعنى الااعل   وقيل الماص   م  الخطاذ وه  الذي يتبينه م  يخااب به 
 ماع  .أي يعلمه بيبنا م يلتبس عليه فه  بمعنى ال

تعنننالى عطنننف علننى ق لنننه كق لنننا بعنند ومننند هللا يعننننى مننن   (وىعالككه)

 امقتضاذ



 153  ...............................................................................................  لصف

القريب م  النتخلبه منا يكن ن بلان  هنذا كمنا فني ق لنه تعنالى بعند لكنر اهنل 

فهن  اقتضناذ فينه من م مناسنبة وا تبناا  (هما َوإِّ أ لِّه أا ِّ َن لََشاأ َمكربٍ )الجنة 
والحا  كذا  (اى االما هما)أ محذو  ألنب ال او للحا  ولا  هذا اما خبر مبتد

مثكل )وقند يكن ن الخبنر منذك  ا  (هما ىما ذىا)مبتدأ محذو  الخبر اى  (او)

بعد ما لكر زمعا م  اممبيناء علنيهال السنالم وأ ا  أن ينذكر بعند  (قاله ت ال 
كَن َمكربٍ )لالا الجننة واهلهنا  سظ ك َن لَت  تأعِّ هظم  كٌا َوإِّ أ لِّ ىظ ننى باثبنات الخبنر اع (هكما ذِّ

مبتنندأ  (هكما َوإِّ أ لِّه أككا ِّ نَ )ق لنه لكننر وهننذا مانعر بةمننه فنني م نل ق لننه تعننالى 

محذو  الخبر   قا  اب  امثير لا  هذا في هذا المقام م  الاصنل النذي هن  
اوس  م  ال لل وهي عالقة وكيدت بي  الخروال م  كالم إلى كالم آخنر   

هنن  مقابننل  (لااتككبقككال ا)أي منن  امقتضنناذ القريننب منن  الننتخلبه  (ومنككه)

فان فيه م م ا تباا ويث  (هما لاب)للااعر عند اممتقا  م  وديث إلى آخر 
 لال يبتد  الحديث اآلخر بستة.

اى ثالننننث الم امننننت التنننني ينبسنننني للمننننتكلال أن يتننننةمبق فيهننننا  (وثالثنكككا)

ممبه آخر ما يعيه السمت ويرتسال في الناس فان كان وسننا مختنا ا  (اال تناء)
واستلذه وتى زبر ما وقت فيما سبقه م  التقصير وإم لكان على تلقاء السمت 

ىعالكه )العكس وتبى  بما أمساه المحاس  الم   ت فيما سبق فاممتهاء الحس  

وا كد لمكا )أي زدير بالا ز باممامي  (اذ لهنتك لالمن )اى خليق  (وا   جديا

فةمنت أهنل  أي (منكك الجم كل ناههكه)اي تعطني  (امهد منك جديا ، نا  تالن 

ننا لنند  عنننى منن  امبننرام  (واال نككا و عككاذر)معطنناء للننا الجميننل  ايننا  عمب

 لما لد  عنا م  املساء إلى المديح أو م  العطايا السالاة. (وشاار)
وتننى م يبقننى  (مككا اذ  لا تنككاء الاككيه)أي أوسنن  اممتهنناء  (واحسككنه)

ق إلى ما و اءه  اههه ، وهما دعاء ىعاله لع د لعاء الدها يا ىنف )للناس تا ب

ألن بقاء  سبب لنرام امرهال ولالح والهال   وهذه الم امت  (لهباية شامل
ال الثة مما يبالغ المتةخرون في التةمق فيها واما المتقدم ن فقند قلبنت عننايتهال 

من   (وجم ع نااتح السار وخااتمنا واردة عه  ْحسن الاجاب وْىمهنا)بذلا 

 البالغة لما فيها م  التان 
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 ام امشا ت وك مها بي  أ عية وولايا ومن اع  وتحميندات وغينر للنا وأم

مما وقت م قعه وألاذ محره بحيث تقصر ع  كنه ولاه العبا ت وكيف م 
وكالم هللا سبحامه وتعالى في الرتبة العليا من  البالغنة والساينة القصن ى من  

فني  الاصاوة   ولما كان هذا المعنى ممنا قند يخانى علنى بعن  األلهنان لمنا

بع  الا اتح والخ اتال من  لكنر امهن ا  وامفن ام وأون ا  الكانا  وأم نا  
 (يُنا ذلك لالتامل مع التمىا لمكا تعكده)للا اشا  إلى إزالة هذا الخااء بق له 

من  املن   والق اعند المنذك  ت فني الانن ن ال الثنة التني م يمكن  امانالم 

م السين ذ فامنه يرهنر بتنذكبرها ان كنال من   على تاالنيلها وتاا يقهنا ام لعنالب
للا وقت م قعه بالنرر إلى مقتضيات امون ا  وان كنال من  السن   بالنسنبة 

إلى المعنى الذي يتضمنه مانتملة علنى لطنف الااتحنة ومنط ينة علنى وسن  

الخاتمة ختال هللا تعالى لنا بالحس  ويسر لنا الا ز بالذخر امسنى بحق النبني 
 لعالمي .وآله األكرمي  والحمد هلل  ذب ا
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