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 رّب يّسْر وأعنْ 

 : وتأسيس   مهاد  
 بالّصالِة على رسوِله الكريِم، وبعُد:  اْبتدائي باسِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم، وتَثنيتي

 اهرةَ ر الزّ مِ نَ  الحاجّ  مسجدِ  مكتبةَ  أزورَ  أنْ  -هس اسمُ تقدّ - شاء اهللُ  شرق  مُ  حى يوم  في ضُ ف
 العنوانَ  تحمالنِ ين مخطوطتَ  -ومخطوطات   وفيها نفائُس –فيها  وجدتُ  ، وقدْ َس لُ نابُ  في مدينةِ 

 قام في نفسيَ  ا ما فيهما، وقدْ ستشرف  ومُ  ال  متأمّ  ا لبطن  هما ظهر  بتُ فقلّ "، ةُ البيانيّ  سالةُ وهو "الرّ ه، نفسَ 
ثّم ، بْعد ا اءِ القرّ  ليه يدُ إ تصلَ ور، ولِ يرى النّ لِ  فينَ الدّ  إلرثَ هذا ا أخرجْ  أنْ  عليّ  ح  لِ يُ  ها خاطر  وقتَ 

 ينتسُب إلى شروحِ  ّما قدْ وأنا أنظُر في هذه الّرسالِة نظَر الّروّيِة والتّبّصِر، فألفيُتها م َغبرُت ُبرهة  
أو الّتعليقاِت عليه، أو على بعِضه، وأّنها تشتمُل على طرائَف وفوائَد يمكُن أْن تخرَج "؛ الّتلخيص"

إلى ين المنتسبَ  ينطرَ اوالخ اعثَينالبَذْيِنَك فكان هذا الّتحقيُق استجابة  لِ في ُحّلة  ِسَيراَء َقشيبة ، 
، والّضاربَ    . جذوِر التّاريِخ العربيِّ بسهم  في يِن العتاقِة بسبب 

 
 أنّ  ، والحقّ البيانِ  فهو علمُ  -ريضِ ها العَ نوانِ ن عُ مِ  ما هو باد  كَ  – سالةِ هذه الرّ  ا موضوعُ أمّ 

ه ذ رسالتَ أخَ فَ ، ، وهو المجازُ البيانِ  ن علمِ ا مِ ها شطر  ضمارَ مِ الّصّباُن عل جَ  ، فقدْ اخصيص  تَ  ِثْنِيها في
ي أتااى علااى قسااامَ  ، ثاامّ والمجاااازِ  إلااى الحقيقااةِ  فااظِ اللّ  عااان تقساايمِ  ب  قتَضاامُ  بيااان  ها بسااتفتحَ هااا مُ قوابلِ بِ 

 لُ َساااار الم ، وهمااااا المجااااازُ مباحااااثَ مااااا اشااااتملْت عليااااه ِماااان و  سااااالةِ الرّ  ين عليهمااااا عقاااادُ ذَ اللّاااا المجااااازِ 
، ساتعارةِ ثّم أتى على أركااِن اال، القة  عَ  عشرةَ  ها تسعَ تُ ، وعدّ المجازِ  القاتِ ج على عَ ، فعرّ واالستعارةُ 

 ، واالساااماءِ الفعااالِ  ، واسااامِ الفعااالِ  صاااّرحِة، والمكنّياااِة، واِصااالّيِة، والتّبعّياااِة، واساااتعارةِ وأقسااااِمها، كالمُ 
 .ة  خاصّ  ، والمجازِ ة  عامّ  البيانِ  علمِ  ن مباحثاتِ ذلك مِ  ، وغيرِ مِ بهَ المُ  ، واالسمِ ، والحرفِ ةِ المشتقّ 

 
، الواحادةِ  لةِ أْسافاي المَ  كثيارينَ  على آراءِ اُلها شتما سالةُ به هذه الرّ  أجلى ما تمتازُ  أنّ  والحقّ 

، َفياورُد َطَرف اا ِمان آراِء والاّزاد الواحدِة وقْد َأَخَذ لها الُعاّدةَ البالغّيِة ألِة فقْد كان الّصّباُن َيِرُد على المسْ 
 ، كعبدِ نفِسهاالَمسألِة ، وأطراف ا أخَر ِمن آراِء البالغّييَن في قاسم   حلّي وابنِ اِصولّيين، كالّرازّي والمَ 

 عااااالبيِّ ، كالثّ رينَ المفّساااا ن آراءِ ِماااا ثالث اااااا والّسااااّكاكّي والّسااااعِد والّسااااّيِد والبهاااااِء وغيااااِرهم، وطرف اااا القاااااهرِ 
 ة  جاادّ وِ  ،مضااافة   لمحااة  ِليكااوَن لااه ، لةِ أساادلي فااي المَ ُياابااه  لااه دلااو   يكااونُ  ، ثاامّ والبيضاااويِّ  مخشااريِّ والزّ 

 .  ناقل   محَض  يكنْ  ه لمْ نّ بياُنه أ ن قول  مِ  نا إلى رجيع  فضي بِ تُ  حادثة  
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 "خولااة عاارار" الفاضاالةِ اِخااِت ه إلااى ه وأعطاارَ أطيَباا كرِ ن الّشااِماا زجاايَ أُ  أنْ  ا علاايّ ويبقااى حق اا
، ولايس بعاَض مباحثِاه بالتّادقيِق والمراجعاِة الّطباعّياةِ ت ، وتولّ العملِ  اهذ ِمن ني ساعات  التي قاسمتْ 

الاااذي أفااادُت ِمااان  "جاااالل عيااادكتور "الااادّ ميااال الزّ بأساااباِب المحّباااِة إلاااى يفاااوتُني شاااكر  آخاااُر موصاااول  
لاى تلكاا، غيااَر ماّرة   ِتهواساتدراكامالحِظاه  فااي فلساطيَن الّسااليِب، باقياِة الّثلّاِة الّصاالحِة ِماان البقّياِة ال موا 

 .  الّتراِث العربيِّ المجيدِ ما تبّقى ِمن القائمِة على 
 

 وبعُد، 
وأْستهديه، وأسأُله العوَن على ما  -تقّدس اسُمه-نا أسترشُد الحقَّ وأفهذا ما لدّي َعتيد ، 

الكريِم،  كه حّجة  لي يوَم الَعرِض على وجهِ جعلْ اللهّم اأحاوُله وأنويه، إّنه ولي  الطَّْوِل وُمْسديه، 
ؤتي الحكمتُ  كجعلنا ِمن أهِل البياِن والحكمِة، فإنّ لّسداَد في القوِل والعمِل، واا األهمنو  َة َمن ُُ
 .َخَتم  في الحمُد في بدء  و شاُء، "وَمن يؤَت الحكمَة فقْد أوتَي خير ا َكثير ا"، و ت

 
 فلسطين –د. مهدي عرار 

 القدس الشريف
 م.1/4/2005ضحى الجمعة 
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 حقيقِ التّ  مةُ مقدّ 

 ف المؤلّ  ترجمةُ أّوال : 
 

 ه:ه وكنيتُ اسمُ 
 (.1)افعيّ ان الشّ الصبّ  علي   بنُ  دُ محمّ  أبو العرفانِ  مةُ يخ العالّ شّ هو ال
  : ه للعلمطلبُ و  همولدُ 
، والمتونَ  فظ القرآنَ ، وحاإلحكامِ  علم على وجهِ ال تُ  في سنة   في القاهرةِ  انُ بّ د الصّ ولِ 

يخ عبد الشّ  حضر شرحَ ه ن ذلك أنّ فمِ ، هتَ جهابذو  هعصرِ  أشياخَ  العلم، وحضرَ  واجتهد في طلبِ 
حسن  يخِ ، وحضر على الشّ "اإلعرابِ  قواعد"يخ خالد على الشّ  ، وشرحَ "وهرة التوحيدج"الم على السّ 

للقاضي  "ءفاالشّ "د العشماوي محمّ  يخِ نه، وعلى الشّ مِ  ه لكثير  بقراءتِ  "صحيح البخاريّ "المدابغي 
 "البراهين شرح أمِّ "يخ أحمد الجوهرى ، وعلى الشّ "سنن أبي داود"و "رمذيجامع التّ "و ،عياض
، "يتفسير البيضاو "، وفتازانيّ عد التّ للسّ  "ةسفيّ شرح العقائد النّ "نها، ومِ  ه لكثير  قراءتِ فها بلمصنّ 

تفسير "، و"تفسير البيضاوي"براوي اهلل الشّ  عبد يخِ ، وعلى الشّ مرقنديّ للسّ  "شرح رسالة الوضع"و
، "ريصحيح البخا" ياو ند الحفيخ محمّ الم، وعلى الشّ يخ عبد السّ للشّ  "شرح الجوهرة"، و"ينالجاللَ 

متن "، و"لالمطوّ "، و"وضيحصريح على التّ التّ "حسن الجبرتي  يخِ ، وعلى الشّ "غيرالجامع الصّ "و
 أخذتُ  وقدْ قال:  (، وقدْ 2)"سيني على هداية الحكمةريف الحُ شرح الشّ "، و"الجغميني في علم الهيئة

 ةِ الحنفيّ  مذهبِ  كتبِ عليه في  ، وحضرتُ عديدة   فيه رسائلَ  به، وقرأتُ  قُ وما يتعلّ  عنه في الميقاتِ 
ين تَ مرّ  "شرح المنهج"ة اِجهوري عطيّ  يخِ ، وعلى الشّ …،المختار على تنوير اِبصار رّ كالدّ 

شرح "عد، وللسّ  "غيرلخيص الصّ شرح التّ "ي، وحلّ للمَ  "شرح جمع الجوامع"ه، وه ِكثرِ بقراءتِ 
 شرح أمّ "، و"ةمرقنديّ لى السّ العصام ع"، ولشيخ اإلسالمِ  "ةشرح الجزريّ "، و"اِشموني على اِلفية

                                                 

، دار الكتب العلمية، 1( انظر ترجمته: عبد الرحمن الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار في التراجم اِخبار، ط1)
، والبغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين، دار الكتب العلمية، بيروت، 98-2/96م، 1997بيروت، 
م، 2002دار العلم للماليين، بيروت،  ،15، والزركلي، خير الدين، اِعالم، ط5/349م، 1992

، وعبد 8/64م، 1995، وكارل بروكلمان، تاريخ اِدب العربي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 6/297
، وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3/204الرزاق البيطار، حلية البشر، 

 .3/516م، 1993

 .2/97جائب اآلثار، ( انظر: الجبرتي، تاريخ ع2)
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عد مختصر السّ "العدوي  يلريحان آغا، وعلى الشيخ عل "ةشرح اآلجروميّ "، وللحفصيّ  "البراهين
 . (1)البن عطاء اهلل "متن الحكم"، و"ةمسيّ شرح القطب على الشّ "، و"لخيصعلى التّ 

 
 ه: حياتُ 

 معانقا  للخمولِ ه، رِ مُ عُ  نِ ه، وعنفواكان في مبدأ أمرِ  انَ بّ الصّ  الجبرتي إلى أنّ  يذهبُ 
ا في ام  ل أيّ ، وتنزّ لفة  كُ  ن غيرِ مِ  ، ويستدر  ةِ ، يستجدي مع العفّ اقِ كال  على مواله الرزّ ، متّ واإلمالقِ 
ترك  ثمّ  ،ة  ، وسكن هناك مدّ رضي اهلل عنه افعيّ الشّ  مامِ اإل بضريحِ  ةِ الحيّ بالصّ  وقيتِ التّ  وظيفةِ 
ها، توقيتِ  ا في وظيفةِ أيض   انبّ صّ ل الاِزهر تنزّ  ه تجاهَ هب مسجدَ د بك أبو الذّ ا بنى محمّ ولمّ  ،ذلك
صغيرا   واشترى له منزال   ،ه تركهوقفِ  أمرُ  ا اضمحلّ ه، فلمّ ها سكن فيه بعيالِ ا بسطحِ ر له مكان  وعمّ 
ا ع  وكان متضلّ  ،بططر زاده ا حضر عبد اهلل أفندى القاضي المعروفُ وسكن به، ولمّ  ،أخرى بحارة  

كرمه، فعند ذلك راج فأ ،هوشهد بفضلِ ، بجِ أعْ و اجتمع به ان، بّ صّ والمعارف، وسمع بال من العلومِ 
ف أيضا  بإسماعيل كتخدا ، وتعرّ ركب البغالَ مين، و والثّ  الجميلَ  يابِ ن الثّ فلبس مِ ، هره واشتُ أمرُ 

ب له ه، ورتّ برَّ  هوأوال ،هزاد في إكرامِ  بمصرَ  ا أتته الواليةُ فلمّ  ،هد إليه قبل واليتِ حسن باشا، وتردّ 
 .(2)وشهرة   نيا، وازداد وجاهة  عليه الدّ  ، وأقبلتْ يوم   ه في كلِّ كفايتَ 

 
 ه: مذهبُ 
إلاى  وكِ لالّسان أهال ، مِ المشربِ  فَ تصوّ ، مالمذهبِ  شافعيَّ ه كان ه أنّ سيرتِ  عِ ن تتبّ مِ  يظهرُ 

 :ينحَ لمَ مَ ن مِ  ا  بدا هذا جليّ  ، وقدْ اهللِ 
ا، فقاد أثناى علياه د  كما سيأتي بعْ  ةِ سالهذه الرّ  في الفارضِ  نِ اب ه على شعرِ تعريجتُ هما: لُ أوّ 

أحاواِل المشاايِخ،  ه إلى بعضِ ن ذلك إلماحتُ حهم، ومِ ومصطلَ  فةِ المتصوّ  م كالمَ ، وترسّ الحسنَ  ناءَ الثّ 
 ه: في قولِ  الفارضِ  ابنِ  الذَّوقّي الوجدانّي للّشيخِ  حالِ وال

 (. 3عرِف)تَ  لمْ  أمْ  عرفتَ  داكَ روحي فِ    تلفيقلبي يحّدثُني بأّنك مُ 
 

، وماا ةِ اذليّ الّشا ادةِ السّ  أهلِ  على منهجِ  ذلكم المشربِ  ن أهلِ ه مِ ن أنّ قل عنه مِ وثانيهما ما نُ 
رحمااه  ادات اباان وفاااد الّساااِنااوار محّما وأبااه أسابغه عليااه شاايخُ  وساام   ، إالّ ه؛ أعنااي أبااا العرفااانِ كنيتُا

 كر على مانهجِ الذّ  وتلقينَ  ،القومِ  طريقَ  يتُ وتلقّ الجبرتي: "كما جاء في تاريخ  انُ بّ اهلل، وقد قال الصّ 

                                                 

 .2/98( انظر: الجبرتي، عجائب اآلثار، 1)

 .2/98( انظر: الجبرتي، عجائب اآلثار، 2)

 ( سيأتي بيان ذلك في تحقيق المخطوط وكالم الصبان عن ابن الفارض وشعره. 3)
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 ، وانتفعاتُ ويلاةَ الطّ  ةَ ه المادّ ، وقاد الزمتُااب العفيفاي المرزوقايّ على اِستاذ عبد الوّها ةِ اذليّ الشّ  ادةِ السّ 
 -فاالّصا هم كاؤوَس شارابِ  ن رحياقِ أساقانا اهلل ِما-آل وفا  ناساداتِ  طريقَ  يتُ وتلقّ ، اه ظاهرا  وباطن  بمددِ 

أولااي  أنظااارِ  ، ومطمااحِ واِصاااغرِ  علااى اِكااابرِ  ،همشاارفِ  أنااوارِ  هاام، ونتيجااةِ فِ لَ خَ  رياااضِ  عاان ثماارةِ 
يّ  ادات ابنِ د السّ محمّ  ، أبي اِنوارِ والبصائرِ  اِبصارِ  ه المصاطفى، جادّ  حاتِ فَ اه بنَ وفا، نفحنا اهلل وا 

  (.1")ه بأبي العرفانِ أسالفِ  اني على طريقةِ وهو الذي كنّ 
 
  ه: تآليفِ ن مِ 
 (.2)انبّ الصّ  سمت بحاشيةِ ، وقد وُ حاشيته على اِشموني -
  (.3)ةمرقنديّ على السّ  شرح العصامته على حاشي -

  (.4)سالة الكبرى في البسملةالرّ  -

، وهي (5)"رسالة في علم البيان"با  وبروكلمانة، وقد وسمها الجبرتي البيانيّ سالة رّ ال -
  ها. على تحقيقِ  تُ التي عكف

 . (6)، وهي حاشية في المنطقشرح الملوي على السلم حاشية على -

، وقيل عنوانها "إتحاف أهل اإلسالم بما يتعلق بالمصطفى وأهل رسالة في آل البيت -
  . (7)بيته الكرام"

م، وفضائل آل بيته ى اهلل عليه وسلّ اغبين في سير المصطفى صلّ إسعاف الرّ  -
 (.8الطاهرين)

  .(9)لقافيةالكافية الشافية في علمي العروض وا -

 (1أرجوزة في العروض) -

                                                 

 .2/98( الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 1)

 م.1997( طبعت بدار الكتب العلمية، بيروت، 2)

 ها.1306عت بالمطبعة الخيرية، القاهرة، ( طب3)

 م.1995( طبعت بدار الكتاب العربي، بيروت، 4)

 .8/64، وبروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 2/98( انظر: الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 5)

ِعالم، ، والزركلي، ا8/66، وبروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 2/98( ذكرها الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 6)
6/297. 

 .  6/297( انظر: الزركلي، اِعالم، 7)

، والزركلي، 8/65( ومنها نسخ كثيرة في القاهرة، وتونس، وبومباي. انظر: بروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 8)
 .  6/297اِعالم، 

تاريخ اِدب ها، انظر: بروكلمان، 1304( ذكرها الجبرتي، وبروكلمان، وقد طبعت في مجموعة بالقاهرة سنة 9)
 .6/297، والزركلي، اِعالم، 8/65العربي، 
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  .(2)نظم أسماء أهل بدر -

  .(3)حاشية على آداب البحث -

  . (4)مئة بيتها تقع في ستّ ، وقد قال الجبرتي إنّ منظومة في مصطلح الحديث -

 . (5، وقيل هي أرجوزة)غةثات في اللّ مثلّ  -

  . (6)رسالة في الهيئة -

ها تقع في ركلي إلى أنّ ر الزّ ، وقد أشاعد في المعاني والبيانحاشية على السّ  -
 . (7)جزئين

  .(8)ل"فعْ رسالة في "مَ  -

 . (9)ومسلم منظومة في ضبط رواة البخاريّ  -
 

 ولم يزلْ ه: "قولِ ب" راجم واِخبارتاريخ عجائب اآلثار في التّ في كتابه "تي وقد جمعها الجبر 
 وقرأ الكتبَ  ،ةِ قليّ والنّ  ةِ ليّ العق في العلومِ  رَ ى تمهّ ه حتّ في تحصيلِ  ويدأبُ  ،العلم يخدمُ  المترجمُ 
، وشاع والجدلِ  والمناظرةِ  دقيقِ والتّ  حقيقِ هر بالتّ ، واشتُ الميذَ ى التّ ه، وربّ أشياخِ  في حياةِ  المعتبرةَ 

ن اجتمع به مِ  ،يخ الوالدالشّ  ا بالمرحومِ يص  وكان خصّ  ،امبمصر والشّ  ه بين العلماءِ ه وفضلُ ذكرُ 
ه ا، واكتسب من أخالقِ ونهار   ليال   الزما  له مع الجماعةِ م وألف، ولم يزلْ  سبعين ومئة   سنةِ 

ة، وأشرقت عليه يّ كلّ  وفا، والزمه مالزمة   د أبي اِنوار ابنِ يّ نا السّ وانضوى إلى أستاذِ ...، ه، ولطائفِ 
كبان، بها الرّ  ه حاشيته على اِشموني التي سارتْ ن تآليفِ ومِ ، هه وأسرارُ عليه مكارمُ  ه، والحتْ أنوارُ 
على  ة، وحاشية  مرقنديّ على شرح العصام على السّ  ، وحاشية  والعرفانِ  الفضائلِ  تها أهلُ قّ بد وشهد

                                                                                                                                            

، والزركلي، اِعالم، 8/66، وبروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 2/98( ذكرها الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 1)
6/297. 

 . 8/66، وبروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 2/98( ذكرها الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 2)

 . 8/66، وبروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 2/98برتي، تاريخ عجائب اآلثار، ( ذكرها الج3)

ها، انظر: بروكلمان، تاريخ اِدب 1302( ذكر بروكلمان أنها مطبوعة بعد بردة البوصيري، اإلسكندرية، 4)
 .8/66العربي، 

 .8/66، بروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 64/78( وهي مخطوطة في دمشق، الظاهرية 5)

، والزركلي، اِعالم، 8/66، انظر: بروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 5/223( مخطوط، القاهرة، أول 6)
6/297. 

 .6/297( انظر: الزركلي، اِعالم، 7)

ها، 1178( ذكرها الجبرتي، وذكرها بروكلمان بعنوان "رسالة في تحقيق معيار الوزن "م ف ع ل"، ألفه سنة 8)
 . 11، اإلسكندرية، أدب، 2/56مخطوط ، القاهرة، ثان، 

 .2/97( ذكرها الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 9)
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في علم  ، ومنظومة  البيتِ  في آلِ  عظيمة   في علم البيان، ورسالة   لم، ورسالة  شرح الملوي على السّ 
مصطلح في  ، ومنظومة  على آداب البحثِ  بدر، وحاشية   أهلِ  أسماءِ  ها، ونظمُ وشرحِ  العروضِ 
عد في المعاني على السّ  في الهيئة، وحاشية   ، ورسالة  غةِ ثات في اللّ ة بيت، ومثلّ ئم ست الحديثِ 

 رواةِ  في ضبطِ  ل"، ومنظومة  عَ فْ في "مَ  صغرى وكبرى، ورسالة   والبيان، ورسالتان على البسملةِ 
  . (1)"ومسلم البخاريّ 

 
 ه: وفاتُ 

 سنةَ  هجاء أجلُ ف، ئةِ الرّ  وقصبةِ  عالِ بالسّ  انُ بّ الصّ  خُ يك الشّ شا، فتوعّ فَ  اعون قدْ الطّ  قيل إنّ  
، "يعلّ  يسيد"ه ج ابنَ وّ وز الجبرتي: " ، وفي هذا يقولُ ي عليه باِزهرِ لِّ ، وقد صُ ن الهجرةِ مِ  1206

 ه فروة  ، وألبس ابنَ ها صورة   له، وأنعم عليه الباشا بدراهمَ بالهدايا، وسمعوا لدعوتِ  اُس فأقبل عليه النّ 
 يخُ ك الشّ الماضي، وتوعّ  في العامِ  اعونِ الطّ  ظهورِ  وكان ذلك في مبادىءِ ...، ، فافِ الزّ  يومَ 

ن الثاء مِ الثّ  ليلةَ  ،مامالحِ  هأجَ وفَ  ،ى دعاه داعي اآلكامِ ، حتّ ئةِ الرّ  وقصبةِ  عالِ ذلك بالسّ  م بعدَ المترجَ 
ده اهلل فن بالبستان، تغمّ ، ودُ حافل   في مشهد   ي عليه باِزهرِ لّ ، وصُ نةِ ن السّ شهر جمادى اِولى مِ 

 .(2)"بارك اهلل فيه يخ علي  الشّ  الحُ الصّ  ه الفاضلُ ولدُ  فَ لَ ، وخَ ضوانِ والرّ  حمةِ بالرّ 
 

 ينالمخطوطتَ  وصفُ ثاني ا: 

ين، ين اثنتَاإلاى مخطاوطتَ  يءِ باالفَ  -ال  عان هاذا قابْ  بياان   موقد تقادّ  – سالةَ هذه الرّ  قتُ وقد حقّ 
ا، سااطر   21 صافحة   صافحة، وفاي كالِّ  187فاي  "أ"، فقاد وقعاتْ  ساخةِ بالنّ ها ، وقاد وسامتُ والهمااا أأّما

ومئااة  ألااف   ال ساانةَ شااوّ  فااي ساالخِ  نابّ هااا الّصاات علااى يااد جامعِ هااا قااد تّمااها إلااى أنّ وقااد أشااار ناسااخُ 
ادس الخماايس الّساا هااا يااومَ ن كتابتِ اسااخ ِمااالنّ  هااا(، وقااد كااان فاارا ُ 1182ن الهجاارة)ين وثمااانين ِمااواثنتَاا

حااااادى وساااااومئتَااااا سااااانة ألاااااف   ن شاااااهورِ جماااااادى اِخيااااارة ِمااااان شاااااهر والعشااااارين ِمااااا ن عين ِمااااابين وا 
 . افوريّ ها فهو عبد المحسن الصّ ا كاتبُ ها(. أمّ 1271الهجرة)

 
علااى  عااة  موزّ  أنيقااة   بااة  مرتّ  مخطوطااة   كانااتْ سااخة "ب"، وقااد ها بااا "النّ وساامتُ  همااا فقاادْ ا ثاينتُ أّماا

 لناسااخِ كاان وقاد بااِحمر.  ناة  هاا ملوّ اتُ عنوان تباتْ ا، وقاد كُ ساطر   15 صافحة   صافحة، وفاي كالّ  349
ه، أو باين ساطورِ  المخطاوطِ  التي كتبها على هاام ِ  عليقات واالستدراكاتِ التّ  بعُض  هذه المخطوطةِ 

 ين وثماانين ومئاةِ اثنتَا ال سانةَ في سلخ شاوّ  تْ قد تمّ  المخطوطةَ  ها فقد ذكر أنّ ا ناسخُ أمّ . وهي قليلة  

                                                 

 .2/98( انظر: الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 1)

 .  98-2/96( انظر: الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار، 2)
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 سات   هاا سانةَ ن كتابتِ ِما الفارا ُ  ، وقاد تامّ انبّ هاا الّصاعلى يد جامعِ  ها(1182ريفة)الشّ  ن الهجرةِ مِ  ألف  
، وقاْد اميّ الّشا ريف المجادليّ الّشايحياى هاا كاتبِ  ها( على يادِ 1276)ن الهجرةِ مِ  ين وألف  وسبعين ومئتَ 

 . ظهر على صفحِتها اِولى عنواُنها، وهو "الّرسالُة البيانّيُة"

 
 هاثالث ا: زمن تصنيِف الرسالِة ونسبتُ 

تظهُر إلماحة  في الّنسخَتين مجّلية  زمَن تصنيِف هذه الّرسالِة على وجه  ِمان اإلحكااِم دون 
هذه الّنسخُة على يِد جامِعها الفقيِر إلى رّباه المّنااِن محّماِد باِن علاي   تّمتْ اإلبهاِم، فقْد جاء فيهما: "
 ا نساااابةُ أّماااا(. 1")1182ِر ساااانَة بااااالغفراِن فااااي ساااالخ شااااّوال المنااااوّ  -تعااااالى–الّصااااّبان، عّمهمااااا اهلُل 

 (،2)الجبرتاااايساااابة النّ سااااالة و ذكاااار الرّ فقااااد ، وال شاااابهةَ  اعليهاااا فااااال شاااايةَ  انِ بّ إلااااى الّصاااا خطوطااااةِ مال
، وقاااْد ُأتِاااَي علاااى هاااذه الّنسااابِة فاااي كلتاااا الّنساااخَتين (5)ماااانلوبروك (،4)وعمااار كحالاااة (،3)والبغاااداديّ 

ا  . أيض 
 

 حقيقالتّ سيُر : رابع ا
ا حقياقِ ين فاي التّ المخطاوطتَ علاى  وقد اعتمدتُ  -  ساخةَ النّ هاي ساخة "أ" النّ  ا إلاى عادّ جانح 

أو  فاااروق   مّ يكااان ثَااا لااامْ ه أّنااا والحاااقّ ، "أساااخة "علاااى النّ  "ب" ساااخةَ النّ  عرضاااتُ  ، وقااادْ اِمّ 
علااى  اِنبااابيّ  فااي حاشاايةِ  ظرِ بااالنّ  بااتُ عقّ وقااد ، هما متقااارب  نسااخِ  ؛ فتاااريخُ ظاااهر   تبااين  
هاذه  فاي تحقياقِ  دتُ ، وهكاذا تاردّ والكلمااتِ  العبااراتِ  ن بعاضِ ِما حقاقِ ة للتّ سالة البيانيّ الرّ 
 ن حاشااااايةِ ِمااااا ادةِ فااااا"ب"، واإل ساااااخةِ النّ ها علااااى عرِضااااا"أ"، و  اِمّ  ساااااخةِ باااااين النّ  سااااالةِ الرّ 

جلّاااابهااااا الّناااا لَ ِمااااِكْ  (6)اِنبااااابي صااااحِّ شااااكلالمُ  يَ اقص، ِو إلااااى  ينتساااابُ  مااااا قاااادْ  حَ ، ِو
 .   صحيفِ أو التّ  فِ يحر تّ ال

                                                 

 ( سيرد هذا النص في التحقيق بْعد ا. 1)

 . 98-96( انظر: الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار2)

 .5/349ر: البغدادي، هدية العارفين، ( انظ3)

 .3/516( انظر: عمر كحالة، معجم المؤلفين، 4)

، وقد ذكر أن لها شروحا، منها شرح محمد اِنبابي، وشرح 8/64( انظر: بروكلمان، تاريخ اِدب العربي، 5)
 ها.1299مخلوف بن محمد المنياوي، وشرح محمد بن أحمد المتوفى 

د اِنبابي على رسالة الصبان، وقد طبعت بالمطبعة اِميرية في القاهرة سنة ( وهي حاشية كتبها محم6)
 ها. 1315
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ه، ه، وتآليفِ ه، وعلمِ عن حياتِ  ب  مقتضَ  ف، وحديث  للمؤلّ  بترجمة   حقيقَ التّ  حتُ وقد استفت -
 ه.ه، ووفاتِ ومذهبِ 

 ها، والعاودِ إلى أهلِ  في الغالبِ  اِقوالِ  على ردِّ  ّرسالةِ هذه ال وقد قام منهجي في تحقيقِ  -
، هموغياارِ  البهاااءِ و  والعصااامِ  دِ يّ والّساا عدِ الّساا ، كعباااراتِ ا  ا تاّمااهااا توثيق ااوتوثيقِ هااا مظانِّ إلااى 

 نه. خذ مِ ه أو أَ ن استشهد بعبارتِ مَ  ان بعبارةِ بّ الصّ  ومقابلة عبارةِ 

، الكريماااااتِ  ؛ كاآلياااااتِ لِ مثّااااالتّ  ومواضااااعِ  واهدِ الّشاااا كااااذلك علااااى تخااااريجِ  حقيااااقُ التّ وقااااام  -
 . إلى ذلك سبيال   طعتُ ما اسْ  عر، والشّ ريفةِ الشّ  ةِ بويّ النّ  واِحاديثِ 

؛ ذلاك هام كثار  أنّ  ، والحقّ في المخطوطِ  عالم الذين ورد لهم ذكر  لأل رجمةِ تّ الب وقد قمتُ  -
 ، أعنااي علاامَ ن القااولِ ِماا ردوا علااى هااذا المطلاابِ كثياارين وَ  آراءَ  ان كااان يناااقُ  بّ الّصاا أنّ 

 كُ اسااااتدر االهااااا ه عمادُ مناقشااااتُ  ، وقااااد كانااااتْ ة  خاّصاااا لخاااايصِ التّ  ، وشااااروحَ ة  عاّماااا البيااااانِ 
 . ةُ جليالتّ و  دُ يفنالتّ و  يرُ فسالتّ و 

 .واإلبهامَ  بَس اللَّ  ا يرفعُ ضبط   والعبارةِ  صِّ النّ  ضبطِ كذلك على  حقيقُ وقام التّ  -

وقد وضعُت عنوانات  للمباحِث الَفرعّيِة التي ُتركْت ُغْفال  ِمن أيِّ تقديم  أو عنوان  يلف ها  -
 بين قوَسين معقوَفين داللة  على أّن ما بيَنهما ِمن إضافِة المحّقِق ِتبيان ا وتجلية . 

وقد قمُت كذلك بتجليِة بعض العباراِت والجمِل إّما بالفيِء إلى شارِح اِنباابّي، أو إلاى  -
 ما أسعف به الخاطُر، وجعلُتها في حواشي الرسالِة.  

وقااْد قمااُت كثياار ا بشاارِح بعااِض الجمااِل والعبااارِت التااي كااان الّصااّباُن ُيْثبُتهااا بااالفيِء إلااى  -
رُة إلااى أّننااي أفاادُت كثياار ا ِماان حاشاايِة اِنبااابيِّ فااي مظااانَّ متنّوعااة ، ولاايس يفااوتُني اإلشااا

، والحاّق أّن الّصاّباَن كاان ياورُد شرح عبارِة الّصاّباِن وتجليِتهاا فاي حواشاي هاذه الّرساالةِ 
عبارتَااه باقتضاااب  أحيان ااا، ولااذلك كلِّااه جعلااُت ِماان الحاشاايِة ِمضاامار ا للّتجليااِة والتّفساايِر 

 . واإلحالةِ 
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 ةُ يانيّ البَ  سالةُ الرّ 

 ن محاسااانِ ناااا ِمااامتَ علاااى ماااا علّ  هااامّ ك اللّ نحمااادُ  ،(1)ه نساااتعينُ وبِااا، حيمالااارّ  حمنِ الااارّ  اهللِ  بسااامِ 
 الةِ ن الّصااك ِماا، ونسااتزيدُ بيااانِ تِّ ال قِ ئ، ورقاااالبالغااةِ  قِ ئن دقااانااا ِماا، وألهمتَ البيااانِ  ، وأحاساانِ صاااحةِ الفَ 

، الحقيقاةِ  يِّ ، ومكنِاريعةِ الّشا بصاريحِ  حِ رشَّاالمُ  د  نا محّمادِ ، سايّ ة  طريقا باأقومِ  لِ رسَ ك المُ على نبيِّ  المِ والسّ 
إلااى  اِدباااءِ  ألبااابُ  ، وتسااابقتْ العبااارةِ  فااي براعااةِ  الخطباااءِ  مصاااقعُ  ه مااا تنافسااتْ ه وصااحبِ وعلااى آِلاا
 . االستعارةِ  ، ولطائفِ المجازِ  طرائفِ 

 
 المعاااروفُ  علاااي   بااانُ  دُ محّمااا عرفاااانِ ، أباااو الانِ ه المّناااربِّااا إلاااى رحماااةِ  الفقيااارُ  ، فيقاااولُ ا بعااادُ أّمااا

  :هين عيوبَ ارَ ه، وستر في الدّ ، غفر اهلل ذنوبَ انِ بّ بالصّ 
البين، ناااا الطّاااإلخوانِ  ،هااااوماااا يتبعُ  ،بهاااا قُ وماااا يتعلّااا ،ها فاااي االساااتعاراتِ وضاااعتُ  هاااذه رساااالة  

اا العلاامِ  ن حملااةِ ِما اِفاضاالُ  ،هااامكانِ  ورفعااةِ  ،هاشااأنِ  بعظاامِ  يعتارفُ  ، أبكااار   َس ئعاارالِ  زة  رِ ْباالين، مُ المحصِّ
 لمقاماات   قاة  ، محقّ اظرِ الّنا بهاا عاينُ  قار  ، تَ علاى بناات أفكاار   (2)عاة  طلِ ، مُ فاترِ ن الدّ مِ  في كثير   ليستْ 

بهاااا  -تعاااالى–فاااع اهلل هاااا ماااا عاااداها، نَ تحريرِ  نر عاااُصاااقَ  لمباحاااثَ  رة  حااارِّ ر فيهاااا ماااا ساااواها، مُ ّصاااقَ 
خوانَ الطّ   .(3)آمينَ ، زينئن الفاه مِ ه وكرمِ نا بمنِّ البين، وجعلنا وا 

 
 والكنايةِ  والمجازِ  إلى الحقيقةِ  فظِ اللّ  تقسيمِ  بابُ 

 والمجااازُ  ، والحقيقااةُ فااظِ اللّ  ن أقسااامِ ، ولاايس ِمااشاابيهُ : التّ أربعااة   البيااانِ  علاامِ  مباحااثَ  أنّ  اعلاامْ 
 قُ وماا يتعلّا ،المجاازِ  بياانُ  ساالةِ ن هاذه الرّ مِ  والمقصودُ ، فظِ اللّ  ن أقسامِ مِ  الثةُ والثّ  ،ان، والكنايةُ فظيّ اللّ 
 :، فنقولُ دةِ ئا للفاتتميم   ،عليها اِخرى، والكالمِ  الثةِ الثّ  تعاريفِ  بذكرِ  ال بأَس ، لكنْ ه، بِ 

 
 {شبيهُ ّـ الت}

 كالبادرِ  زيد  "ك: كقولِ  ؛اا أو تقدير  لفظ   ،هاأو نحوِ  ،الكافِ ب أمر  في  ِمر   أمر   تشريكُ  شبيهُ التّ 
 باه، ووجاهِ  هِ ، والمشابّ هِ : المشابّ اِربعاةِ  ن اِركاانِ ِما تشابيه   فاي كالِّ  ، فاال بادّ "بدر   زيد  "، و"في الحسنِ 

ذا كان شيء   (،4)شبيهِ التّ  ، وأداةِ بهِ الشّ  هاو  البليغُ  شبيهُ ، والتّ ال محالةَ  ر  فهو مقدّ  مذكور   منها غيرَ  وا 

                                                 

 ( أ: "وبه نستعين" ساقطة.  1)
 ( جعلها اِنبابي "مَطلِّعة" كمعّلمة وزن ا ومعنى.  2)

 ( ب: بزيادة "آمين"، وكذلك في حاشية اِنبابي. 3)

 ( ب: أدة، وهو تحريف. 4)
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هما حاذفَ  ؛ ِنّ المبالغاةِ  ن كماالِ ماا فياه ِمااني لِ الثّ  ثالِ م، كالشبيهِ التّ  وأداةُ  بهِ الشّ  نه وجهُ ذف مِ الذي حُ 
 . (1)مع قوِلهم بالتّقديرِ  ين، هذا ما ذكره القومُ رفَ الطّ  حادَ اتّ  في الخيالِ  يوقعُ 

 
 "أسااااد   زيااااد  "نااااا: فااااي قولِ  أنّ  حقيااااقَ التّ  أنّ  ةِ ه الفارساااايّ ذكاااار فااااي رسااااالتِ  فقاااادْ  (2)ا العصااااامُ وأّماااا

 :يناعتبارَ 
)ين، وحرَ ين وال مقااادّ ملحاااوظَ  غيااارَ  ا  ا منسااايّ ساااي  المحاااذوفان نَ  جعااالَ يُ  هما أنْ أحاادُ   توجااادُ  (3ينئاااذ 
 .على معناه المصدريِّ  دلُ بقي العَ أُ ، إذا "دل  عَ  زيد  "ه: ، ونظيرُ وكمال المبالغةِ  حادِ دعوى االتّ 

، فاال (4)ا ذكارعمّ ينئذ  ح رىعْ فيَ  ،اهما تقدير  أو أحدُ  ،كالهما المحذوفانِ  ظَ يالحَ  وثانيهما أنْ 
أو  ،عاال بمعنااى العااادلِ إذا جُ  "عاادل   زيااد  " :ه، ونظياارُ ةِ وى اِخصااريّ ساا دة  ئاافا ينئااذ  ح يوجااد فااي الحااذفِ 

 (.5نتهى)، اءِ البلغا ونظرِ  ،البالغةِ  ا عن رتبةِ ، فيكون ساقط  مضاف   على تقديرِ 
 

 عنادَ  الكاالمِ  الشاتمالِ  شايء   "ةِ ساوى اِخصاريّ  دة  ئافا فال يوجد في الحذفِ "ه: في قولِ  :أقولُ 
 قاع فااي وهاامِ يَ ين، فَ رفَ الطّاا حااادِ علااى دعاوى اتّ  قااديرِ عان التّ  ظاارِ النّ  عِ وقطاا ،(6)اهرِ الظّا بحساابِ  الحاذفِ 

 غياارُ  دة  ئاا، وهااذه فا"إلخ...هما يوقااعُ حااذفَ  ِنّ "هم: بقااولِ  ه علااى ذلااك القااومُ كمااا نّباا ،هماااحادُ اتّ  امعِ الّساا
 ،فااظِ اللّ  هرِ ( علااى ظااا7هااا)نائِ تالب ة  تخييلّياا ، وهااذه ضااعيفة  ة  قوّياا دة  ئااه فاماارادُ  :يقااالَ  إال أنْ  ةِ اِخصااريّ 

، وكاذا فاي وكماال البالغاةِ  ،حاادِ عليهاا دعاوى االتّ  بَ رتّايتّ  عان المعناى، فاال ينبغاي أنْ  ظارِ النّ  وقطاعِ 
يقتضاي ذلاك،  قادْ  الحاالَ  ؛ ِنّ " شايء  ءِ البلغاا ، ونظرِ البالغةِ  ا عن رتبةِ ه: "فيكون ساقط  قولِ  إطالقِ 

                                                 

 "مع قولهم بالتقدير" بعد كلمة القوم، وهي ساقطة من أ.  ( ب: زاد فيها قوله:1)
( هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه، ولقبه اِشهر الذائع هو عصام الدين، والعصام، وقد ولد في إسفرايين 2)

ها(، وكان أبوه قاضيها، من آثاره "اِطول"، و"شرح السمرقندية"، و"الرسالة 879ها(، وقيل سنة)873سنة)
"، و"رسالة في االستعارات"، وقد زار في أواخر عمره سمرقند، فتوفي فيها، وقد اختلف في سنة الفارسية

ها(. انظر 944ها(، وفي هدية العارفين)945ها(، وفي اِعالم)943ها(، وقيل)951وفاته، فقيل سنة)
أخبار من ها(، شذرات الذهب في 1089ترجمته: ابن العماد، أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي)

، والزركلي، 5/26، والبغدادي، هدية العارفين، 8/291م، 1979، دار المسيرة، بيروت، 2ذهب، ط
 .1/67، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/66اِعالم، 

 ( كانت تكتب في المخطوطتين أينما وردت حاء وعليها مدة، أي على النحو التالي: ح~.3)
 ( ب: عما ذكره.4)

 كل مواضعها في المخطوطتين مختصرة على النحو "اها". ( كانت تكتب في 5)
 ( كانت تكتب مختصرة على النحو التالي: "الظ". 6)
 ( ب: انبنائها.7)
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فاوق هاذه  مان البالغاةِ  عان رتباة   سااقط  ه : مارادُ يقاالَ  ، إال أنْ ءِ البلغاا ، ومنظاورَ البالغاةِ  عينَ  فيكونُ 
 . ظرِ هذا النّ  فوقَ ( 1)ءِ البلغا ونظرُ  ،تبةِ الرّ 

 
علاى  الماذكورِ  ه للمثاالِ تِاجامعيّ  بعادمِ  ابقِ الّسا عريافِ التّ  خادَ   يوجبُ  حقيقُ : هذا التّ أقولُ  ثمّ 
نااي علااى إذا بُ  إالّ  عرياافُ التّ   يااتمّ فااال ،قااديرِ والتّ  فااظِ فااي اللّ ) واِداةِ  الوجااهِ  ذكاارِ  لعاادمِ  ؛لِ اِوّ  االعتبااارِ 
   .(2()واِداةِ  الوجهِ  ةِ يّ ركنَ  انتفاءَ  ، ويوجبُ القومِ  مذهبِ 

 
 اشتباه االستعارةِ  ، ويوجبَ البليغِ  غيرِ  شبيهِ هما على التّ تَ يّ وركنَ  عريفَ التّ  يقصرَ  أنْ  صامِ وللعِ 

 (3)طياف البغادادياللّ  كعبادِ  ،ح كثيار  رّ ، وقاد صاشابيهِ في تناساي التّ ينئذ  هما حالشتراكِ  البليغِ  شبيهِ والتّ 
 يجابُ  االستعارةَ  بينهما أنّ  الفرقَ  بأنّ  "عروس اِفراح"في  (4)بكيّ السّ  والبهاءِ  ،"قوانين البالغة"في 

 ءُ ه. قااال البهاااأداتِاا فيااه تقااديرُ  يجاابُ  البليااغَ  شاابيهَ ه، والتّ أداتِاا فيهااا تقااديرُ  ، ويمتنااعُ شاابيهِ فيهااا تناسااي التّ 
، (5)االساتعارةُ  قصادُ ي رة  تاا، و رة  مقادّ  اِداةُ  ، فتكاونُ شابيهُ التّ  قصادُ  يُ تاارة   "أساد   زيد  "حو: : ففي نبكيّ السّ 

 قاماتْ  ، فاإنْ به عن زياد   اإلخبارِ  بقرينةِ  جاعِ الشّ  جلِ في الرّ  ال  مستعمَ  اِسدُ  ، ويكونُ رة  مقدّ  فال تكونُ 
                                                 

 ( ب: للبلغاء، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.1)
ضيه ( ما بين القوسين ساقط من أ. وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي، وقد جلى معنى هذه العبارة وما يقت2)

 قوله "ويوجب انتفاء ركنّية..." َثّم.  

( هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادّي المعروف بابن الّلّباد وابن نقطة، من العلماء المكثرين من 3)
ها(، له 557التصنيف في الحكمة، والتاريخ، واِدب، والطب، وعلم النفس، والبلدان، ولد ببغداد سنة)

ها(. انظر 629كر بعضها الزركلي في اِعالم، وقد توفي في بغداد سنة)مصنفات كثيرة أتى على ذ
ها(، بغية الوعاة، 911، والسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن)5/132ترجمته: السبكي، طبقات الشافعية، 

، وعمر 4/61، والزركلي، اِعالم، 5/132، وابن العماد، الشذرات، 311دار المعرفة، بيروت، د.ت، 
 .2/218المؤلفين،  كحالة، معجم

( هو الشيخ بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي، أخو التاج السبكي، ولد بالقاهرة 4)
ها(، وأبوه يكنى بتقي الدين السبكي، ولبهاء الدين كذلك ابن كنيته تقي 717ها(، وقيل سنة)719سنة)

الحيوان الكبرى"، ولي قضاء الشام، ثم ولي قضاء  الدين، ومن تالميذ البهاء الّدميري صاحب كتاب "حياة
ها(. أما كتابه "عروس اِفراح" فهو شرح على 763ها(، وقيل سنة)773العسكر، ومات مجاورا بمكة سنة)

، والسيوطي، جالل الدين عبد 148تلخيص المفتاح. انظر ترجمته: السيوطي، بغية الوعاة، 
، دار 1ر والقاهرة، وضع حواشيه خليل المنصور، طها(، حسن المحاضرة في أخبار مص911الرحمن)

، وابن العماد، الشذرات، 1/210، وابن حجر، الدرر الكامنة، 1/364م، 1997الكتب العلمية، بيروت، 
، وعمر كحالة، معجم 1/176، والزركلي، اِعالم، 5/113، والبغدادي، هدية العارفين، 6/226

 .  1/205المؤلفين، 

 ا أثبتناه هو الصواب؛ ِنها وردت في أ وحاشية اِنبابي بالتاء؛ أي "تقصد". ( ب: يقصد، ولعل م5)
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نْ  فنا الكااالمَ رَ َصاا اِداةِ  علااى تقااديرِ  قرينااة    ، واالسااتعارةُ واسااتعارة   فاانحن بااين إضاامار   تقاامْ  لاامْ  إليااه، وا 
 لذلك.  ة  سيأتي تتمّ و ، (1)اص  لخَّ نتهى ما ،إليها لى، فيصارُ أوْ 

 
 نبيه  تَ 

  فيهكرتْ الذي ذُ  شبيهَ التّ  فيه أنّ  : الذي ال شكّ "عروس اِفراح"في  بكيّ السّ  ءُ قال البها
 مُ ، وال نساالّ الحااذفِ  ن مجااازِ " ِمااأسااد   يااد  ه؛ نحااو "ز داتُااأذفت ، ومااا ُحاا" حقيقااة  كاِساادِ  "زيااد   ؛ نحااواِداةُ 

، كاِساد" مجااز   ؛ نحاو "زياد  ريحَ الّصا شابيهَ التّ  أنّ  عان الجمهاورِ  "ناز البالغاةكَ "ه فاي نقلَ  اِثيرِ  بنِ ال
، وذلااك اِمااورِ  ه لااه فااي جميااعِ مشااابهتُ  كاِساادِ  زيااد   حقيقااةَ  (2)مااا قياال إنّ  إالّ  شاابهة  لااذلك  لُ وال نتخّياا
ال فاااي  ،هاوأشاااهرِ  (3)باااه هِ المشااابَّ  أوصاااافِ  فاااي أخاااصِّ  شااابيهَ التّ  ؛ ِنّ قطة  ساااا ، وهاااي شااابهة  ر  متعاااذّ 
 . (4)اص  ملخَّ نتهى ا ،ذلك رِ ها لتعذّ جميعِ 

 
 زُ يجااوّ  (5)دعْ الّساا ساايأتي أنّ " الحااذفِ  ن مجااازِ " ِمااأساد   ه؛ نحااو "زيااد  ذفت أداتُااومااا ُحاا"ه: وقولُا

فاااي شااارح  (3)دُ يّ : ارتضاااى الّسااا. أقاااولُ "إلخ...لاااذلك شااابهة   (2)لُ وال نتخّيااا"ه: . وقولُااا(1)ه اساااتعارة  كوَنااا

                                                 

 .3/150عبارة الصبان منقولة عن البهاء بتصرف، والمعنى واحد. انظر: البهاء، عروس اِفراح،  (1)

 ( ب: "أن"، وهذا غير مستقيم. 2)
خاله ال يستقيم. 3)  ( ب: المشبه، وا 
: "أي كالم السبكي"، وعبارة الصبان المنقولة عن البهاء متصرَّف فيها، ( ب: كتب الناسخ جانب السطر4)

فليست نقال حرفيا، وعبارة البهاء في عروس اِفراح: "وهذا مما ال يشك فيه ذو تحقيق إذا كان مصرحا 
 فيه باِداة؛ نحو: "زيد أسد"، ففيه مجاز الحذف، ونقل ابن اِثير في "كنز البالغة" أن الجمهور على أن
التشبيه الصريح نحو "زيد كاِسد" مجاز، ونحن ال نسلم له صحة هذا النقل، وال نتخيل لذلك شبهة إال أن 
ندعي أن معنى "زيد كاِسد" مشابهته في جميع اِمور، وأن ذلك متعذر، وهذه شبهة ساقطة مبنية على 

ها(، عروس اِفراح في 773باطل". انظر: السبكي، بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي)
 .3/146م، 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1شرح تلخيص المفتاح، تحقيق خليل إبراهيم خليل، ط

ها(، وله 712( هو مسعود بن عمر بن عبد اهلل سعد الدين التفتازاني، ولد بتفتازان، وهي بلدة بخراسان سنة)5)
ه "شرح الرسالة الشمسية"، و"شرح التلويح على الشرحان الكبير والصغير على "تلخيص المفتاح"، ول

التوضيح في اِصول"، و"المطول"، وقد أبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوفي فيها، ودفن في سرخس 
ها( كما جاء 792ها( كما قال السيوطي في "بغية الوعاة"، وابن العماد في "الشذرات"، وقيل سنة)791سنة)

، والسيوطي، بغية 4/350انظر ترجمته: ابن حجر، الدرر الكامنة، عند ابن حجر في "الدرر الكامنة". 
مفتاح السعادة ومصباح  ،ها(968الدين أحمد بن مصطفى ) ، وطا  كبري زاده، عصام391الوعاة، 

، وابن العماد، 1/205، م1977حيدر أباد ، دائرة المعارف العثمانية، ،2السيادة في موضوعات العلوم، ط
 .  3/849، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 7/219زركلي، اِعالم، ، وال6/319الشذرات، 
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 كالبادر" ال نريادُ  زياد   وجاهُ ": فنحو (4)، قالةَ ها الوضعيّ معانيَ  شبيهاتِ بالتّ  ه ليس المقصودُ فتاح أنّ المِ 
، واختاار (6)طافاةِ اللّ  ونهاياةِ  ،الحسنِ  في غايةِ  ذلك الوجهَ  أنّ  ، بل نريدُ (5)اه وضع  مفهومُ ما هو به 
لام ، فعُ "لطاوَّ المُ "فاي حواشايه علاى  دُ يّ ، وصادر باه الّساةُ بها معانيهاا الوضاعيّ  قصودَ الم أنّ  نيّ افتاز التّ 
 . شبيهِ التّ  ةِ بمجازيّ  القولِ  فتاح وجهُ في شرح المِ  دِ يّ ا نقلناه عن السّ ممّ 

 
 إرادةَ  ه: لكاانّ مااا نقلناااه عْناا وقااال عقاابَ  .لْ فتأّماا ،(8)ه  نااُع مااا نقلناااه عنااه فيااه متوّجاامَ  ،(7)نعاام
 ،(9)بأساااطر   ماااا ذكاااره قبااالُ هاااذا  حُ ّضاااو ، وينتهاااىا ،الوضاااعيِّ  المفهاااومِ  ناااافي إرادةَ ال تُ هاااذا المعناااى 

 ماا يفيادُ إنّ  الوضاعِ  طِ بتوّسا فظَ اللّ  نا، وهو أنّ مشايخِ  قه بعُض ما حقّ  في هذا المقامِ  وابُ ه: والصّ ونص  
                                                                                                                                            

عبارة السعد في "المطول": "ِنا ال نسلم أن أسدا في نحو "زيد أسد" مستعمل فيما وضع له، بل هو  (1)
ها(، 792مستعمل في معنى الشجاع، فيكون مجازا واستعارة"، انظر: السعد، مسعود بن عمر التفتازاني)

 .580م، 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ق عبد الحميد الهنداوي، طالمطول، تحقي

، وحاشية 3/146( ب: "يتخيل"، وهو تصحيف، ولعل ما يرجح ذلك ما ورد في أ وعروس اِفراح، 2)
 اِنبابي. 

ها( في 740( هو السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني، من أهل شيراز، ولد سنة)3)
، والحواشي على "شرح مواقف اإليجي"، و"التعريفات"قرب أستراباد، له نحو خمسين مصنفا، منها  "تاكو"

ها( في شيراز. انظر ترجمته: السيوطي، بغية الوعاة، 816، توفي سنة)"حاشية على الكشاف"المطول، و
زركلي، ، وال5/728، والبغدادي، هدية العارفين، 1/167، وطا  كبري زاده، مفتاح السعادة، 351

 .2/515، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 5/7اِعالم، 

 ( ب: كتب الناسخ: أي السيد. 4)
 ( ب: ما به مفهومه وضعا، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 5)
( يقول السيد في حواشيه على المطول: "اعلم أن من فسر الداللة بكون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه 6)

لتزام اللزوم الذهني،...، ولم يجعل تلك المجازات والكنايات دالة على تلك المعاني، المعنى اشترط في اال
بل الدال عليها عنده المجموع المركب منها، ومن قرائنها الحالية والمقالية...". انظر: السيد، حاشيته على 

بنفسه، وال وضع  ، وفي مقام ثان يقول: "قد مر أن الوضع تعيين اللفظ للداللة على معنى511المطول، 
بهذا المعنى في المجاز ال شخصيا وال نوعيا". انظر: السيد، بحاشية كتاب المطول للسعد، تحقيق عبد 

 . 616م، 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الحميد الهنداوي، ط

 مبتدأ.فعلم مما نقلناه"، وأعرب كلمة "منع" "( يقول الناسخ في ب: "قوله "نعم" استدراك على قوله: 7)
( يعني كالم السيد في شرح المفتاح، وقد دفع الصبان بهذا االستدراك ما يتوهم من أن هذا الوجه تام، وقوله 8)

"منع ما نقلناه"، أي الكالم الذي نقلناه عنه، أي السيد في شرح المفتاح، ولعل وجهه الذي أشار إليه باِمر 
الحسن... مما ال دليل عليه، فإن المتبادر هو المعنى بالتأمل أن إرادة هذا المعنى، وهو كونه في غاية 

 الحقيقي؛ أي مشابهة الوجه للبدر، فال وجه للعدول عن الحقيقة مع إمكانها وعدم تعذرها.  

نه أفاد أن هذا المعنى الزم للمفهوم الوضعي لعالقة أ( أي ما ارتضاه في شرح المفتاح، وتوضيح ما ذكره 9)
 نه إليه، وأنها المشابهة. بينهما ينتقل بها الذهن م
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، ه إلياه فاي الجملاةِ لا ن الموضاوعِ مِ  هنُ الذّ  ينتقلُ  بحيثُ  ،همعَ  أو ما له عالقة   ،المعنى الموضوَع له
ن اسااتُ لااه كااان حقيقااة   عمل فااي الموضااوعِ إن اسااتُ  فظُ ، فاااللّ زمِ هم بااالالّ ى عناادَ ساامّ وهااو المُ  عمل فااي ، وا 

 ناافي إرادةَ تُ  ه قريناة  معَ  (2)كان إنْ  لِ ، فعلى اِوّ (1)هاأو غيرَ  ه المشابهةَ عالقتُ  تكونَ  ا أنْ مّ إه فالزمِ 
نْ له كان استعارة   المعنى الموضوعِ  كان معه تلاك  ا، إنْ اني أيض  ا، وعلى الثّ كان تشبيه   م تكنْ ل ، وا 

نْ ال  ا مرسَ كان مجاز   المانعةُ  القرينةُ   .(3نتهى)ا ،كان كناية   لم تكنْ  ، وا 
ااا ُعاامّماا (4)هوبهامِشاا ا للمعنااى لاايس مشااابه   هااذا المعنااى الماارادُ  :قياال ه: فااإنْ زي لااه مااا نص 

، علاى تلاك المشاابهةِ  ع  هاذا المعناى متفارّ  ، قلناا: إرادةُ درِ والبا بين الوجهِ  ما المشابهةُ له، إنّ  الموضوعِ 
 ،ةَ بيّ والمسااابَّ  ةَ ببيّ الّسااا العالقاااةَ  تجعااالَ  ولاااك أنْ . نتهاااىا ،لْ فتأّمااا ،المشاااابهةُ  العالقاااةَ  أنّ  صاااحّ  مّ ثَااا نْ فِمااا

 بااااالمعنى المتعااااارفِ  بهااااا ليسااااتْ  (5)علااااى القااااولِ  شاااابيهِ التّ  ةَ مجازّياااا ه أنّ ن كالِمااااِماااا ، ويؤخااااذُ فااااافهمْ 
  .هْ فتنبّ  ،(6)زِ للمجا

 
 {ةُ ـقـقيـالحَ }

ن مِ  "فعولمَ "بمعنى  ، أوْ تَ بَ : ثَ يءُ الشّ  ن حقّ ، مِ "لفاعِ "بمعنى  "عيلفَ " في اِصلِ  والحقيقةُ 
ن ِماا قاالِ فيهااا للنّ  ء"االتّاا"، وهااا اِصااليِّ فااي مكانِ  بتااةِ ثْ أو المُ  ابتااةِ الثّ  قاال إلااى الكلمااةِ (، نُ 7ه)ه: أثبتّااحققتُاا

 ؛فواضاح   "فاعال"ها بمعناى ا على كونِ مّ أ. نيثِ أ، وقيل للتّ كما عليه الجمهورُ  ،ةِ إلى االسميّ  ةِ الوصفيّ 
هاا بمعناى ا علاى كونِ ه أو ال. وأّماعلى موصاوفِ  رىجَ أَ  ءسوا ءِ ابالتّ  ثُ يؤنّ  "لفاعِ "بمعنى  "عيالفَ " ِنّ 
 ثِ والمؤّنااا رِ الماااذكَّ  ءَ اساااتوا ه؛ ِنّ موصاااوفُ  المحاااذوفِ  ثِ المؤّنااا ن الوصااافِ ِمااا منقولاااة   رُ قااادَّ فتُ  "فعاااولمَ "

 .هموصوفُ  حذفْ يُ  ( إذا لمْ 8فيه)
 

                                                 

( محصل كالمه أن أقسام اللفظ المستعمل خمسة: حقيقة، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، واستعارة، وهي 1)
وهو  ،اللفظ المستعمل في الزم ما وضع له لعالقة المشابهة، وقرينة مانعة من إرادة الموضوع له، وتشبيه

ابهة، وليس معه قرينة مانعة من إرادة الموضوع له، ومجاز مرسل، اللفظ المستعمل في الالزم لعالقة المش
 وهو اللفظ المستعمل في الالزم لعالقة غيرها وقرينة مانعة، وكناية، وهي اللفظ المستعمل في الالزم. 

 ( أ: كانت، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي. 2)
 ( أي انتهى كالم السيد، وقد ذكر ذلك الناسخ في ب. 3)
 أي شرح السيد على المفتاح. ( 4)

 ( ب: "القول" ساقطة. 5)

 ( أي: بل بمعنى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة المشابهة مع قرينة غير مانعة. 6)

 ( ب: "بمعنى أثبته"، أي: بزيادة كلمة "بمعنى". 7)
 ( ب: "فيه" ساقطة. 8)
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 ، أي اصاطالح  خاطابِ التّ  ع لاه فاي اصاطالحِ ِضافيماا وُ  لُ المساتعمَ  فاظُ : اللّ وفي االصطالحِ 
إذا اساااتعملها  الةِ ، وكالّصاااالمفتااارسِ  فاااي الحياااوانِ  لِ المساااتعمَ  كاِسااادِ  ؛لِ المساااتعمِ  وقاااع باااه تخاطااابُ 

، المعهاااودةِ  اِركاااانِ  فاااي ذاتِ  رعِ الّشااا باصاااطالحِ  مُ الماااتكلّ أو  ،ءِ عافاااي الااادّ  غاااةِ اللّ  باصاااطالحِ  مُ الماااتكلّ 
د ّياا، وقُ لْ يساتعمَ  ماا لاامْ  إلخااراجِ  لُ د المساتعمَ ّياا، فقُ "زياد" قيااامِ  فااي ثباوتِ  المساتعملِ  "م  ئقااا زياد  "ك: وكقوِلا
 الوضاعُ  عناد اإلطاالقِ  بالوضاعِ  المارادَ  نّ ؛ ِعلاى ماا سايأتي والمجاازِ  الغلاطِ  ع لاه إلخاراجِ ِضافيما وُ 

لاايس  فااي المجااازِ  ، والوضااعُ (2)ا  ا أو نوعّيااشخصااي   ن أن يكااونَ ِماا أعاام   أويليّ للتّاا المقاباالُ  (1)حقيقاايّ التّ 
ن ِماااا خاااارج كثيااار   خصااايّ الشّ  أرياااد الوضااااعُ  (3ن)ه إبأّنااا نيّ افتاااااز التّ  استشاااكالُ  ، وبهاااذا يناااادفعُ ا  تحقيقّيااا
 ،جماااوعِ موال ،ىومثااال المثّنااا ،فعاااالِ اِ مثااالَ  ،ن المفااارداتِ ا ِماااوكثيااار   ،بااااتِ المركّ  جمياااعَ  ، ِنّ الحقاااائقِ 
ماااا هاااي إنّ  ةِ الماااادّ  دونَ  الهيئاااةِ  ه بحسااابِ داللتُااا ( تكاااونُ 4ماااا) كااالّ  وبالجملاااةِ  ،والمنساااوبِ  ،رِ والمصاااغّ 
نْ  ،خصِ دون الّشاا وعِ بااالنّ  ة  موضااوع لاام يخاارج  وعيِّ والّناا خصاايِّ ن الشّ ِماا أعاامّ  الوضااعِ  قُ مطلَاا :أريااد وا 
 .(7)نتهىا ،(6)وعِ بالنّ  ع  ه موضو ما أنّ لِ  عريفِ التّ ( 5)عن المجازُ 

 
 اِماورِ  ريفِ ان تعاِما عريافِ هاذا التّ  فاي مثالِ  الملحوظاةِ  ةِ الحيثّيا بقيادِ  (8)هإلخراِجا فال حاجةَ 

 فاظِ علاى اللّ  دقُ ْصايَ  إذْ  ؛اه بهاا نظار  فاي إخراِجا ، علاى أنّ واالعتباارِ  اإلضاافةِ  بااختالفِ  التي تختلافُ 
ن حياث ِما ا  ا نوعّياوضاع  ( 9؛ أي)خاطابالتّ  ي اصاطالحِ ع لاه فاِضافيما وُ  مستعمل   ه لفظ  أنّ  المجازيِّ 

 . لفتأمّ  ،ا  ا نوعيّ وضع  ه؛ أي ل ه موضوع  إنّ 
 
التي لهاا  الحقيقةِ  نصيص على إدخالِ للتّ  ق بوضع  المتعلّ  خاطبِ التّ  في اصطالحِ  (10)يد  وقَ 
ماااع  قيقاااة  هاااا حفإنّ  ،ابقةِ الّسااا الةِ كالّصااا ؛(1)خاطااابِ التّ  اصاااطالحِ  غيااارِ  آخااارَ  باصاااطالح   معناااى آخااارُ 

                                                 

واسطة الوضع، والتأويلي هو ما كانت الداللة معه ( المراد بالوضع التحقيقي هو ما كانت الداللة معه ب1)
 . 53بواسطة القرينة. انظر: اِنبابي، الحاشية، 

( قوله "شخصيا" هو ما أخذ فيه الموضوع معينا مشخَّصا ملحوظا بعينه وشخصه، وأما قوله "نوعيا" هو ما 2)
 أخذ فيه الموضوع مشخصا معيَّنا ملحوظا بنوعه بأن استحضر بقانون كلي. 

 ( ب: "إذا"، ولعله تصحيف؛ ذلك أن ما ورد في أ وحاشية اِنبابي هو ما رسم في المتن. 3)
 ( كتبت "كلما" في النسختين، وهو تحريف. 4)
 ( ب: "من". 5)
 ( ب: "لما مر أنه موضوع"، أي بزيادة "مر"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.6)
 . 616إليه الصبان، وقد ورد هذا في المطول، ( أي: انتهى استشكال التفتازاني الذي أشار 7)

 ( أي فال حاجة إلى إخراج المجاز بقيد المستعمل فيما وضع له. 8)

 ( ب: "أي" ساقطة. 9)

 ( أعرب الناسخ "قيد" في ب مبتدأ.10)
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 ،خاطابِ التّ  اصاطالحِ  فاي غيارِ  ضاعت لاه، لكانْ ماا وُ  فاي غيارِ  هاا مساتعملة  عليها أنّ  ( يصدقُ 2)اهأنّ 
دخااال اِعااالمِ  لااه فااي  ضااعتْ مااا وُ  فااي غياارِ  هااا مسااتعملة  مااا صاادق عليهااا أنّ هااا إنّ ِنّ  ؛(3)المنقولااةِ  وا 

 غيارِ  آخارَ  فاي اصاطالح   ضاع لاهفيماا وُ  المستعملِ  المجازِ  وعلى إخراجِ ، خاطبِ التّ  اصطالحِ  غيرِ 
هاااا فإنّ  ،از  تجاااوّ  ءِ عافاااي الااادّ  رعِ الّشااا باصاااطالحِ  مُ إذا اساااتعملها الماااتكلّ  الةِ كالّصااا؛ خاطااابِ التّ  اصاااطالحِ 

 اصاطالحِ  غيارِ  فاي لاه، لكانْ  ضاعتْ فيماا وُ  هاا مساتعملة  عليها أنّ  يصدقُ  اهمع أنّ ، ما سيأتيلِ  مجاز  
نّ ، خاطاابِ التّ  ه عدِماا علااى تقااديرِ  ياادِ بهااذا القَ ( 4)خاارجِ والمُ  دخلِ الُماا ماان كااال   ِنّ  نصاايصِ مااا قلنااا للتّ وا 

، ن جهااة  ضااعا لااه ِماافيمااا وُ  النِ همااا مسااتعمَ عليهمااا أنّ  دقُ يْصاا ين؛ إذْ ين مختلفتَاابجهتَاا وخااارج   داخاال  
 . (5)أخرى ن جهة  ه مِ في غيرِ  هما مستعمالنِ عليهما أنّ  دقُ ويصْ 

 
فيمااا   ه مسااتعمل  عليااه أّناا دقُ يْصاا طاابِ خاالتّ  فااي اصااطالحِ  المشااتركُ  :يقااالَ  أنْ  قاايَ : بَ أقااولُ 

ين، فهااو ضااع لااه فيااه باعتبااارَ مااا وُ  فااي غياارِ  ه مسااتعمل  ، وأّنااخاطاابِ التّ  ( فااي اصااطالحِ 6ضااع لااه)وُ 
علاى ماا  نصايُص ه كماا باه التّ علاى دخوِلا بهاذا القيادِ  ين، وال تنصايَص ين مختلفتَابجهتَا وخارج   داخل  
  ر.فتدبّ  ،مرّ 

أي  ؛عريافِ فاي التّ  الملحوظاةِ  ةِ الحيثّيا ه قيدُ غني عنْ ه يُ بأنّ  هجِّ ، ووُ سقط هذا القيدَ ن أَ نهم مَ ومِ 
 صايصِ نال فاي التّ  علاى اإلخاراجِ  نصايصِ تّ ه فاي الغناي عْناماا يُ إنّ  لاه، وأقاولُ  ه موضاوع  إّنا ن حيثُ مِ 

 . لِ ، كما ال يخفى على المتأمِّ (7)على اإلدخالِ 
 

                                                                                                                                            

 واعترضه حفيده بأنه ال يصح على القول بأن الواضع هو اهلل، وكذا على ،( وهذا ما اختاره السعد في شرحيه1)
 القول بالتوقف في تعيين الواضع. 

 ( ب: "مع أنه".2)
ال 3) ( هي اِعالم التي سبق لها استعمال قبل العلمية في غيرها، وكأنه ذكرها بعد ما مر بالخالف فيها، وا 

 فيصدق عليها أنها حقيقة لها معنى آخر. 

 ك.( ضبط الناسخ في ب هذين الحرفين على النحو المرسوم في المتن، وهما كذل4)

( مثال ذلك لفظ الصالة إذا استعملها المتكلم باصطالح اللغة في الدعاء صدق عليه أنه لفظ مستعمل فيما 5)
وضع له باعتبار اصطالح اللغة، فيكون داخال في التعريف، وصدق عليه أنه لفظ مستعمل في غير ما 

 وضع له باعتبار اصطالح الشرع. 

 هر ال يستقيم المعنى به.( ب: "في غير ما وضع له"، وهو خطأ ظا6)
( أي للحقيقة التي لها معنى آخر في اصطالح آخر غير اصطالح التخاطب، ولألعالم المنقولة، فإنها كما 7)

يصدق عليها أنها مستعملة فيما وضعت له من حيث إنها وضعت له يصدق عليها أنها مستعملة في غير 
عتبار اِول تخرج باالعتبار الثاني مع اعتبار ما وضعت له باعتبار اصطالح آخر؛ فهي كما تدخل باال

 قيد الحيثية. 
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، وقد خاطبِ التّ  ين في اصطالحِ معنيَ ا لموضوع   لفظ   يكونَ  أنْ  : يجوزُ (1)عدِ السّ  وقال حفيدُ 
 شاعرُ كماا يُ  ،باالمعنى اآلخارِ  القةِ العَ  ن جهةِ له، بل مِ  ه موضوع  أنّ  ن جهةِ هما ال مِ عمل في أحدِ استُ 

ن عماااى ِمااا العماااى لعماااى البصااايرةِ  زوا اساااتعارةَ جاااوّ  حياااثُ  ؛افالكّشااا فاااي شااارحِ  قاااينالمحقّ  باااه تحقياااقُ 
نّ (2)"اِساس"ن مِ  ستفادُ كما يُ  ،فيهما ه حقيقة  مع أنّ  البصرِ   فاي أنّ  للمبالغةِ  ما اعتبروا االستعارةَ ، وا 

فااي  قيااد  "غااو لْ يَ ، فَ ةِ الحيثّياا بقياادِ  عاان ذلااك المجااازِ  ، فاااالحترازُ المحسااوسِ  بمنزلااةِ  المعقااولَ  ذلااك اِماارَ 
 . (3)نتهىا ،لتأمّ  ،كما ال يخفى "خاطبِ التّ  اصطالحِ 
 

 ثمّ  ،هْ فتنبّ  ،ا مرّ ممّ  هلم وجهُ عُ  بحث   "خاطبالتّ  في اصطالحِ  غو قيد  لْ يَ فَ " (4)هفي قولِ  :أقولُ 
 (6وال) ال أوْ ، ةُ رعيّ ( فهاي الّشا5رع)الّشا ، أو وضاعَ ةُ غوّيااللّ  فهي الحقيقةُ  غةِ اللّ  إن كان وضعَ  الوضعُ 

، اسِ الّنا ةَ إن كاان عاّما ة  وعاّما ،مخصوصاة   فاة  ئهاا طاكان ناقلُ  إنْ  ة  إلى خاصّ  ، وتنقسمُ ةُ فهي العرفيّ 
ال  العاااامَّ  والعاارفَ  ،الخاااصَّ  والعااارفَ  ،رعَ والّشاا ،غااةَ اللّ  مااا يتنااااولُ  عرياافِ فاااي التّ  باالصااطالحِ  فااالمرادُ 

نْ الخاااااصِّ  العاااارفِ  خصااااوَص  ( قااااال فااااي 7ذا)هااااا، ولاصااااطالح   ى االصااااطالحِ كااااان هااااو مساااامّ  ، وا 
 علااى فااي االصااطالحِ  قُ طلَااال يُ  ؛ إذْ (9)عرياافِ التّ  إخاااللَ  يوجاابُ  االصااطالحِ  : اسااتعمالُ (8)"اِطااول"

                                                 

( حفيد العصام هو القاضي العالمة علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن عربشاه، المعروف 1)
بالعصامي، وقد كان حفيد العصام من أئمة الفقه الشافعي، ولي قضاء الشافعية بمكة، له "حاشية على 

لى السمرقندية"، وقد سميت "حاشية الحفيد"، و"حاشية على االستعارات" لجده شرح جده عصام الدين ع
، والزركلي، اِعالم، 5/751ها(، انظر ترجمته: البغدادي، هدية العارفين، 1007كذلك، توفي بمكة سنة)

 .2/405، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 4/264

 ( انظر: الزمخشري، اِساس، مادة "بصر". 2)
 نبابي قوله: "فيلغو...." قائال: "أي لعدم خروج هذا المجاز به".   ( فسر ا3ِ)

 ( أي: في قول حفيد السعد، وقد ذكر الناسخ ذلك في ب.4)
 ( ب: "وضع الشرعي"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 5)
 ( أي: ال الحقيقة اللغوية وال الشرعية. 6)
 ( ب: "ولذا". 7)

هي: "ثم استعمال االصطالح يوجب إخالل التعريف؛ إذ ال يطلق في ( عبارة العصام في "اِطول" 8)
االصطالح على الشرع والعرف واللغة؛ بل هو العرف الخاص، فاِولى في وضع به التخاطب". انظر: 

، دار الكتب 1ها(، اِطول، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط943العصام، إبراهيم بن محمد بن عربشاه)
 .2/226، م2001العلمية، بيروت، 

( أي عدم شموله للحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية العامة، وقصره على العرفية الخاصة مع أن المقصود 9)
 شموله لها. 
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 ،"خاطااابُ باااه التّ  فاااي وضاااع  "لى ، فااااِوْ الخااااّص  ، بااال هاااو العااارفُ غاااةِ واللّ  ؛ أي العاااامِّ والعااارفِ  رعِ الّشااا
 . (1)نتهىا

 
 تنبيهات  

  :لُ األوّ 
ا لاااه فااااي فياااه موضااااوع   لِ المعناااى المسااااتعمَ  بكااااونِ  ه لاااايس المااارادُ : اعلاااام أّنااا(2)ريّ َناااقاااال الفَ 

 ضاعت لاه فايوُ " :همقاولِ  نِما مُ تاوهّ ماا يُ ، كفاي ذلاك االصاطالحِ  الوضاعِ  حادوثَ  خاطابِ التّ  اصطالحِ 
ر عليااااه فااااي رّ وقُاااا ،غااااةِ ضااااع فااااي اللّ الااااذي وُ  لفااااظ اِساااادِ  يكااااونَ  أالّ  لاااازم الّ ا  و ، "خاطاااابالتّ  اصااااطالحِ 

، باال المااراد حقيقااة   االصااطالحاتِ  ن أهاالِ ه ِمااأو غياارُ  حااوي  عناادما اسااتعمله النّ  والعاارفِ  االصااطالحِ 
أعاااد ذلااك فااي  ثاامّ . انتهااى ،(3)ال مْ فيااه أ وضااعُ حاادث ال ءسااوا فااي ذلااك االصااطالحِ  الوضااعِ  ثبااوتُ 
 لاه أنّ  هُ نبّ ا ينبغي التّ ه ممّ صُ ما ملخّ  (4)ركشيللزّ  في اِصولِ  "البحر المحيط"وفي  المجازِ  تعريفِ 
 ءِ إزابااا( 5)فاااظِ اللّ  تعيااينُ  ةِ غوّياااه فاااي اللّ ، فإّنااةِ رفّياااوالعُ  ةِ رعيّ فااي الّشااا الوضاااعِ  غيااارُ  ةِ غوّياافاااي اللّ  الوضااعَ 

 ضاع لفاظَ ه وَ أّنا ارعِ الّشاعان  لْ نَقاه لام يُ فإّنا ، االساتعمالِ  فبمعناى غلباةِ  (6)ينخارَ آلي افا المعنى، وأمّ 

                                                 

( أ: "انتهى" ساقطة، ومعنى ذلك: أي بدل قولهم "في اصطالح التخاطب" بأن يقولوا "اللفظ المستعمل فيما 1)
 نبابي "به" خبرا مقدما مبتدؤه "التخاطب". وضع له في وضع به التخاطب". وقد أعرب اِ

ها(، وقد نشأ 840( هو المولى حسن بن محمد شاه بن محمد الَفناري، الحنفي اإلمام، قيل إنه ولد سنة)2)
وتوفي في بالد الروم، زار الشام ومصر، وقد قسم أيامه بين العلم والعبادة، وكان يلبس الثياب الخشنة، 

أ صحيح البخاري وأجيز، له "حاشية على شرح المطول"، و"حاشية على تفسير وال يركب دابة تواضعا، قر 
البيضاوي"، و"حاشية على شرح المواقف" للشريف الجرجاني، و"حاشية على التلويح شرح التنقيح"، سكن 

، والبغدادي، هدية العارفين، 7/324ها(. انظر ترجمته: ابن العماد، الشذرات،886برسة إلى أن مات سنة)
 . 2/544، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 2/217، والزركلي، اِعالم، 5/288

 ( ب: "أو ال"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 3)
ها(، وقد قيل إن 745( هو اإلمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي المولود في مصر سنة)4)

ن أباه كان مملوكا، ومن شي وخه اإلسنوي والبلقيني، ألف في الفقه واِصول نسبه متصل باِتراك، وا 
ها(، ودفن بالقرافة الصغرى. انظر 794والقراءات والتفسير والحديث والبالغة، وقد توفي بالقاهرة سنة)

، وابن العماد، 1/366، والسيوطي، حسن المحاضرة، 3/397ترجمته: ابن حجر، الدرر الكامنة، 
، 6/174، والبغدادي، هدية العارفين، 12/134جوم الزاهرة، ، وابن تغري بردي، الن6/335الشذرات، 

، ومولود السوسي، معجم اِصوليين، 3/174، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 6/61والزركلي، اِعالم، 
 .442م، 2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

 ( ب: تعيين الوضع، وهو تحريف، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 5)
 ني الشرعية والعرفية. ( يع6)
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 ، وكااذلك لاامْ (1)لهمااا فيهمااا ارعِ الّشاا غلااب اسااتعمالُ  ين، باالْ رعيَّ يهمااا الّشاامعنيَ  ءِ بااإزا ومِ والّصاا الةِ الّصاا
، باال غلااب االصااطالحِ  علااى جهااةِ  جاااجِ ن الزّ ِماا رفِ للظّاا مااثال   القااارورةِ  لفااظَ  العاارفِ  أهاالُ  (2)ضااعْ يَ 

 اساااتعمالِ  للااازومِ  فاااي الحااادِّ  (4)الثاااةِ الثّ  اِناااواعِ  هم إدخاااالَ ن هناااا مناااع بعُضااا، وِمااا(3)ه فياااهاساااتعمالُ 
 العلامِ  فاي ساببِ  ما االخاتالفُ إنّ  ،(6)فيها فيهما كالوضعِ  : الوضعُ يقولَ  أنْ  ل  ئ، ولقا(5)فيه المشتركِ 

 . (7)انتهى ،االستعمالِ  ها بكثرةِ وفي غيرِ  ضع لذلك،ه وُ بأنّ  اإلعالمُ  ةِ غويّ بذلك، ففي اللّ 
إذا أرياد  فاي الحادِّ  المشاتركِ  اساتعمالِ  منعَ ( 8)منعُ ن مختلف   الوضعِ  نفَس  أنّ  وبتسليمِ  :أقولُ 

 . (9)كما هنا يهمعنيَ ن مِ  كل  
 

 : انيالثّ 
 لِ ل باِوّ ن قا، فمَ ة  ، وقيل تعليليّ "ضعوُ اِ "ل ضع له، فقيل صلة  نا: وُ في قولِ  مِ في الالّ  لفاختُ 

ه كاان خصوُصا ن حياثُ معنااه ِما ن أفارادِ ِما عمل في فرد  إذا استُ  ي  لمعنى كلّ  الموضوعَ  فظَ اللّ  قال إنّ 

                                                 

 ( أي حتى صار المعنى الحقيقي مهجورا ال يحمل اللفظ عليه إال بقرينة.1)

 ( ب: "يوضع"، وهذا خطأ ظاهر ال يستقيم وقواعد العربية. 2)

( ب: "بل غلب استعمالهم له فيه"، وفي حاشية اِنبابي: "بل غلب استعمالهم فيه"، وما أثبته من أ، أما 3)
وضعت في اللغة لكل ما قّر فيه الشراب ونحوه، ثم خصه العرف العام بما كان من الزجاج،  القارورة فقد

وأما إطالقه على حدقة العين فمجاز، أي على التشبيه بالقارورة من الزجاج لصفائها وأن المتأمل يرى 
من الزجاج شخصه فيها، وكذا المرأة، شّبهن بها لضعف عزائمهن، وقلة دوامهن على العهد، والقوارير 

 يسرع إليها الكسر، وال تقبل الجبر. 

 ( أي الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية بقسميها. 4)

( يقول الزركشي: "ومن ههنا منع بعضهم إدخال اِنواع الثالثة في الحد الختالف معنى الوضع فيها، فإن 5)
قيقة الشرعية والعرفية، االصطالح غير غلبة االستعمال، فإن خصصنا الوضع باالصطالح خرجت الح

ن لم نخصه لزم أن يكون مشتركا، والحدود تصان عنه، فينبغي إفرادها بحد كأن يقال: المستعمل فيما  وا 
غلب استعماله في االصطالح الذي يقع فيه التخاطب...". انظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ر، طها(، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق محمد تام794بهادر)
 .1/515م، 2000

 ( أي: الوضع في الحقيقة الشرعية والعرفية كالوضع في الحقيقة اللغوية. 6)

 . 515 /1( أي: انتهى كالم الزركشي المنقول بتصرف، والنص بتمامه في البحر المحيط، 7)

 ( ب: "تمنع". 8)
ره مجمال لصدق المشتَرك على معنيين أو أكثر ال يتعين المراد ( وعلة ذلك أن المشترك إذا دخل في الحد صي9)

ال امتنع.   منهما إال بالقرينة، فإن وجدت سا  دخوله في الحد، وا 
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اني ن قال بالثّ ، ومَ (1)هلِ في مطوّ  عدُ ، وعلى هذا السّ حقيقة   نها كانمِ ا ه فرد  كونُ  ن حيثُ ا، أو مِ مجاز  
ه ه قاال إّنا، وأنّ (3)مامالهُ  بنِ  عن الكمالِ  (2)نيميلغُ ، ونقله اامطلق   حقيقة   ه في الفردِ استعمالَ  قال إنّ 
 ه. مين ال يعرفون خالفَ المتقدّ  مذهبُ 

، امطلق اا حقيقااة   فااي فاارد   يِّ الكلّاا اساامِ  اسااتعمالَ  نّ أ، و ة  تعليلّياا مَ الااالّ  بااأنّ  لُ ئااكااان القا إنْ  :أقااولُ 
ااا حقيقاااة   يِّ الكلّااا ه فاااي نفاااسِ اساااتعمالَ  باااأنّ  يقاااولُ  ماااا فاااي  عَ يوِقااا تااااج إلاااى أنْ اح ،ا، وهاااو المتباااادرُ أيض 
 ِجالِ  كماا يوضاعُ  فاظَ اللّ  ِنّ  ؛ا، أو فارد  ة  يّ كلّ  حقيقة   يكونَ  ن أنْ مِ  المعنى أعم   على مطلقِ  عريفِ التّ 
نْ ةِ ّيااالكلّ  فااي الحقيقااةِ  لَ سااتعمَ يُ  أنْ  ِجاالِ  وضااعُ فااي الفاارد يُ  لَ سااتعمَ يُ  أنْ  ه اسااتعمالَ  بااأنّ  كااان يقااولُ  ، وا 

 . ْر فتدبّ  ،(4)ما على الفردِ  يوقعَ  اج إلى أنْ احت مجاز   يِّ الكلّ  في نفسِ 
 

  :الثُ الثّ 

                                                 

( وقد قال السعد: إذا أطلق لفظ العام على الخاص ال باعتبار خصوصه بل باعتبار عمومه، فهو ليس من 1)
يت إنسانا"، أي: رأيت رجال، فلفظ "إنسان" أو "رجل" لم المجاز في شيء، كما إذا رأيت زيدا، فقلت: "رأ

 يستعمل إال فيما وضع له، ولكنه قد وقع في الخارج على زيد. 

( هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الُغنيمي اِنصاري، فقيه باحث من أهل مصر، قيل إنه ولد في 2)
ها "حاشية على شرح العصام في ها(، له شروح وحوا  في اِصول والعربية، من964حدود سنة)

المنطق"، وكان يلقي دروسا في التفسير بجامع ابن طولون في القاهرة، وجمع ما علقه فيها على 
التفاسير؛ كتفسير البيضاوي والزمخشري وأبي السعود في كتاب سمي "حاشية الغنيمي في التفسير"، وقد 

، 1/238، والزركلي، اِعالم، 5/158رفين، ها(، انظر ترجمته: البغدادي، هدية العا1044توفي سنة)
 .1/281وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 

( الكمال بن الهمام هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي المعروف بابن الهمام، من علماء 3)
وفي بالقاهرة ها(، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب، وجاور بالحرمين، وقد ت790الحنفية، ولد باِسكندرية سنة)

، وابن العماد، 1/393، وحسن المحاضرة، 70ها(. انظر ترجمته: السيوطي، بغية الوعاة، 861سنة)
، وعمر كحالة، 6/255، والزركلي، اِعالم، 6/201، والبغدادي، هدية العارفين، 7/289الشذرات، 

انظره في كتاب "التقرير . أما قوله المتقدم ف479، والسوسي، معجم اِصوليين، 3/469معجم المؤلفين، 
والتحبير" على شرح العالمة ابن أمير الحاج، على تحرير اإلمام الكمال بن الهمام في علم اِصول، دار 

، وعبارته: "فيما وضع له: وقوعه، في نفس المسمى الكلي، 2/7م، 1983، 2الكتب العلمية، بيروت، ط
فرد المشخصة مع معناه اِعم استعماال في فيكون استعماله في فرد منها مرادا به خصوص عوارض ال

غير ما وضع له، فيكون مجازا، وليس هذا الظن بمطابق للواقع؛ إذ هذه اإلرادة قلما تخطر عند 
 اإلطالق،...، واالتفاق على نفيه، فإنما هو حقيقة كما ذكرنا أول البحث".

من جزئياته، ال له من حيث هو، ِن اسم الكلي موضوع له من حيث تحققه في جزئي  ؛( هذا هو الوجه4)
 فيكون استعماله في كل جزئي حقيقة، واستعماله في المفهوم الكلي من حيث هو مجاز. 
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 واإلماامِ  ،(2)هحكاِماإفاي  (1)ا لآلماديّ خالف ا ا مارّ لام مّماكماا عُ  ن الحقيقاةِ مِ  المنقولةُ  اِعالمُ 
 أهالَ  ؛ ِنّ ة  عاّما ة  هاا عرفّياأنّ  اهرُ ، والظّ وال مجاز   بحقيقة   ليستْ  :قاال حيثُ  (3)هفي محصولِ  ازيّ الرّ 

نْ  ،اهااهم إيّ جمايعِ  نقالِ  هم كاان بمنزلاةِ موها وتعارفوهاا بيانَ لوهاا وسالّ بِ ا قَ لّما العاامّ  العرفِ  ر عان دَ َصا وا 
 لاااااويحِ ، كاااااذا فاااااي حواشاااااي التّ ن  متعااااايّ  غيااااارُ  ةِ العاّمااااا ةِ فاااااي العرفّيااااا اقااااالَ النّ  أنّ  فاااااال ياااااردّ  ،مااااانهم واحاااااد  
 . (4)ةِ سرويّ الخُ 

                                                 

( هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي اآلمدي، المتكلم العالمة صاحب التصانيف العقلية، ولد 1)
س فيها واشتهر، فحسده بعض الفقهاء فتعصبوا بآمد، وقرأ القراءات، ودرس الفقه، وانتقل إلى القاهرة، فدرّ 

إلى  -كما يقول ابن خلكان–ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل، فأبيح دمه بمصر، فخرج مستخفيا  ،عليه
ها(، فدفن في سفح قاسيون، ومن تصانيفه المشهورة 631الشام، وظل في دمشق إلى أن توفي فيها سنة)

ها(، وفيات 681ترجمته: ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد)"اإلحكام في أصول اِحكام". انظر 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1اِعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق يوسف طويل ومريم طويل، ط

، وابن 1/443، والسيوطي، حسن المحاضرة، 5/129، والسبكي، طبقات الشافعية، 3/256م، 1998
، والبغدادي، هدية العارفين، 2/49بري زاده، مفتاح السعادة، ، وطا  ك5/145العماد، الشذرات، 

، والسوسي، معجم 2/479، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 332، والزركلي، اِعالم، /5/707
 . 367اِصوليين، 

، وقد 1/32، م1968اإلحكام في أصول اِحكام، دار الفكر العربي، القاهرة،  ( انظر رأي اآلمدي في كتابه2)
اآلمدي: "وأسماء اِعالم ليست كذلك، فإن مستعملها لم يستعملها فيما وضعه أهل اللغة له أوال، وال قال 

 في غيره ِنها لم تكن من وضعهم، فال تكون حقيقة وال مجازا".

( هو أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، فخر الدين الرازي الطبرستاني، اإلمام المفسر، 3)
ليها نسبته، كان يحسن الفارسية، ويعظ باللسانين العربي أصله من ط برستان، ومولده في الري، وا 

ها(، وتوفي في هراة 544ها(، وقيل سنة)543والعجمي، وله شعر بالعربية والفارسية، ولد سنة)
 ها(، الكامل في التاريخ، دار630ها(، انظر ترجمته: ابن اِثير، عز الدين علي بن أبي الكرم)606سنة)

، والسبكي، طبقات الشافعية، 4/82وفيات اِعيان، ، وابن خلكان، 12/151م، 1982الفكر، بيروت، 
، والبغدادي، هدية 2/116، وطا  كبري زاده، مفتاح السعادة، 5/21، وابن العماد، الشذرات، 5/33

رأيه الذي  ، أما3/558، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 6/313، والزركلي، اِعالم، 6/107العارفين، 
ذكره الصبان في المتن فقد ورد في كتابه المحصول في علم اِصول، تحقيق محمد عبد القادر عطا، 

، وعبارته: "وأما االسم فهو إما علم أو مشتق أو اسم 1/121م، 1999دار الكتب العلمية، بيروت، 
 ة بين اِصل والفرع".  ِن شرط المجاز أن يكون النقل ِجل عالق ؛جنس، أما العلم فال يكون مجازا

( انظر: ُماّل ُخسرو، مرآة اِصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه، وعليه حاشية العالمة اإلمام 4)
، وعبارة خسرو: "ويدخل فيه المنقول أيضا، 1/420 م،2002اِزميري، المكتبة اِزهرية للتراث، القاهرة، 

 قرينة مع وجود العالقة بينه وبين الموضوع له، وينسب وهو ما غلب في غير ما وضع له بحيث يفهم بال
إلى الناقل". أما مؤلفها فهو محمد بن فرامرز بن علي المعروف بُماّل أو منال أو المولى، وهو عالم فقيه 

ها(، ونقل إلى بروسة، ومن كتبه 885حنفي رومي اِصل، ولي قضاء القسطنطينية، وتوفي بها سنة)



 32 

 {ازُ ـجالمَ }
، "زةئالجا" قل إلى الكلمةِ ، نُ "اهعدّ ه إذا تَ جوزُ يَ  المكانَ  جازَ " :نمِ  "لعَ فْ مَ " في اِصلِ  والمجازُ 

، ها اِصليَّ ها مكانَ وْ ها، وعدَّ هم جازوا بِ بها على معنى أنّ  جوزِ أو المَ  ،ها اِصليَّ مكانَ  يةِ أي المتعدّ 
 جاااااازَ المَ  ا لهاااااا، ِنّ أي طريق ااااا ؛حااااااجتيا لِ جااااااز  كاااااذا مَ  علاااااتُ قاااااال: جَ ، يُ رياااااقِ بمعناااااى الطّ  "لَعااااافْ مَ "أو 
 .للمبالغةِ  طريق   الصطالحيَّ ا

 
 لمالحظةِ  خاطبِ التّ  في اصطالحِ  ضع لهما وُ  في غيرِ  المستعملُ  فظُ اللّ  :وفي االصطالحِ 

إذا اسااتعملها  الةِ وكالّصاا ،جاعِ الّشاا جاالِ فااي الرّ  لِ المسااتعمَ  كاِساادِ  ؛هعاان إرادتِاا مانعااة   وقرينااة   عالقااة  
 ، وكالغياثِ عاءِ فاي الادّ  رعِ الّشا باصاطالحِ  مُ ، أو المتكلّ المعهودةِ  في اِركانِ  غةِ اللّ  باصطالحِ  مُ المتكلّ 

فاي  دُ تتاردّ  :، بمعناى(1)"رىأخْ  رُ وتؤخّ  جال  رِ  مُ تقدّ  ي أراكَ إنّ "ك: ه، وكقولِ وعكسِ  باتِ في النّ  لِ المستعمَ 
ماا  د فاي غيارِ ّياوقُ  ،لْ ساتعمَ ماا لام يُ  إلخاراجِ  لُ د المساتعمَ ّياقُ هماا أحارى، فدري أيّ ال تَا واإلحجاامِ  اإلقدامِ 

 إليه الوضعُ  ه المنَصرفُ ِنّ  ؛ا  أو نوعيّ  ا  شخصيّ  حقيقي  التّ  الوضعُ  والمرادُ  ،الحقيقةِ  ضع له إلخراجِ وُ 
ذلاك،  كماا سايأتي بياانُ  ا  نوعّيا ا  ويلّياأا توضاع   موضاوع   المجاازَ  نافي أنّ فال يُ  ،كما مرّ  عند اإلطالقِ 
 د علياه نحاوُ رَ وَ  خصاي  الشّ  الوضاعُ  المجاازِ  فاي تعريافِ  أرياد بالوضاعِ  نْ ه إنيماي بأّناالغُ  فاندفع بحاثُ 

 غيارَ  عريافُ ، فيكاون التّ فيهاا ناوعي   الوضاعَ  فاإنّ  ،والمشاتقّ  ،والمنساوبِ  ،رِ والمصغَّ  ،والجمعِ  ،ىالمثنّ 
نْ  كرما ذُ  لدخولِ  مانع   نْ وعِ باالنّ  ه موضاوع  ِّنا ؛خرج المجازُ  (2)وعي  ريد النّ أُ  فيه، وا   رياد اِعام  أُ  ، وا 

فيمااا  المسااتعملِ  المجااازِ  علااى إدخااالِ  نصاايصِ للتّ  "خاطاابِ التّ  فااي اصااطالحِ  قيااد  "ا، واد  فساا كااان أكثاارَ 
في  التي لها معنى آخرُ  الحقيقةِ  وعلى إخراجِ  ،هم مثالُ ، وتقدّ خاطبِ التّ  اصطالحِ  ضع له في غيرِ وُ 

خراجو ا، ها أيض  م مثالُ ، وتقدّ خاطبِ التّ  اصطالحِ  غيرِ  آخرَ  اصطالح    .لةِ المنقو  اِعالمِ  (3)ا 
 

                                                                                                                                            

ها "مرآة اِصول"، وله حاشية على المطول في البالغة، وأخرى على التلويح. "مرقاة الوصول"، وشرح
، والبغدادي، 2/192، وطا  كبري زاده، مفتاح السعادة، 7/342انظر ترجمته: ابن العماد، الشذرات، 

 . 499، السوسي، معجم اِصوليين، 6/328، والزركلي، اِعالم، 6/211هدية العارفين، 

ِسد"، مجاز لغوي، والثاني "الصالة" لغوي مرسل مستعمل فيما وضع له في اصطالح آخر، ( اِول، أعني "ا1)
والثالث؛ أعني "الصالة" شرعي مرسل، والرابع "الغيث" لغوي مرسل غير مستعمل في معنى وضع له في 

 اصطالح آخر، والخامس؛ أعني "أراك تقدم ِرجال..." مجاز مركب. 

 الشخصّي. ( تقدم تعريف معنى النوعّي و 2)

 ( ب: وعلى إخراج، أي بإضافة "على"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 3)
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نّ   المعنى في غيارِ  جعلِ إذا لم يُ  نصيصِ ه هنا للتّ كونَ  ، لكنّ (1)ما مرّ لِ  "نصيصِ للتّ "ما قلنا وا 
فااي  قيااد  "كاار كااان المعنااى مااا ذُ  عاالجُ  ، فااإنْ "مااا"العمااوم فااي  علااى اعتبااارِ  ء  لااه بنااا ضااعتْ مااا وُ  كاالِّ 

ه علاى هااذا لخروِجا ؛طْ علياه فقاا صِ ينصاال للتّ  المااذكورِ  المجاازِ  إدخاالِ  ِصاالِ  "خاطابِ التّ  اصاطالحِ 
فااي  قيااد  "، وكاان خاطاابِ التّ  فااي اصاطالحِ  :ناااه بقولِ لااه، ودخوِلا ضاعتْ مااا وُ  فاي غياارِ  :ناااالمعناى بقولِ 

علااى هااذا  ونُ كاا، فااال يالمنقولااةِ  واِعااالمِ  المااذكورةِ  الحقيقااةِ  فااي إخااراجِ  ا  نّصاا "لااه مااا وضااعتْ  غياارِ 
 . لْ فتأمّ  ،همانصيص على إخراجِ للتّ  "خاطبِ التّ  في اصطالحِ  قيد  "المعنى 

 
َِ أقاااولُ   المشاااتركَ  ن المجاااازِ ِمااا خااارجُ ه يُ اعتباااارَ  ِنّ  ؛فاااي "ماااا" العماااومِ  اعتباااارِ  لاااى عااادمُ وْ : ا

المعناى  ه وباينَ بيَنا العالقاةُ  ن حياثُ ِما لاه، بالْ  ه موضاوع  إّنا ن حياثُ ياه ال ِمامعنيَ  في أحادِ  المستعملَ 
غني ما يُ : إنّ ه، وأقولُ غني عنه ما بعدَ ه يُ ه بأنّ وُوجّ ، (2)هنا ن أسقط هذا القيدَ نهم مَ ومِ . اني، فافهمْ الثّ 

 نصاايصِ "، وال فااي التّ فااي "مااا العمااومِ  ه علااى اعتبااارِ أصاالِ فااي  ال فااي اإلدخااالِ  ال عنااه فااي اإلخااراجِ 
 . ْر فتدبّ  ،هاعتبارِ  عليه على عدمِ 

 
ه ّناان أِماا هااذا القياادَ  (3)ةِ مرقنديّ الّساا سااالةِ الرّ  صاااحبِ  عاان إسااقاطِ  العصااامُ بااه ا مااا أجاااب أّماا
 :(5)ينبوجهَ  دُ يّ والسّ  عدُ ( السّ 4ه)ردّ  فقدْ  عريفِ بها في التّ  المشعورَ  ةَ راعى الحيثيّ 

                                                 

( ما مر هو قوله: أي ِمن أّن كال  من المدخل والمخرج بهذا القيد على تقدير عدمه داخل وخارج بجهتين 1)
أنهما مختلفتين؛ إذ يصدق عليهما أنهما مستعمالن في غير ما وضعا له من جهة، ويصدق عليهما 

 مستعمالن فيما وضعا له من جهة أخرى.

 ( القيد المسقط هو "قيد في اصطالح التخاطب". 2)

( عبارة العصام في شرح السمرقندية: "لو ترك هذا القيد ولم يالحظ الحيثية كان خارجا بقوله لعالقة وقرينة، 3)
ن المتبادر من اصطالح التخاطب العرف الخاص المقابل للشرع واللغة وا لعرف العام، واِلفاظ المذكورة وا 

في التعريف يجب حملها على المتبادر... بمعنى: كيف نسب اإلخراج إلى قيد الحيثية المشعور بها في 
، فنسب اإلخراج إلى المقدم". "لعالقة"على قوله  االتعريف، والوجه أن الظاهر مالحظة قيد الحيثية مقدم

، المطبعة 1ها(، شرح العصام على السمرقندية، ط943)انظر: العصام، إبراهيم بن محمد بن عربشاه
 ، )وهذا الشرح مطبوع بهام  حاشية الصبان على شرح العصام(.20ها، 1306الخيرية، القاهرة، 

 ( كتب الناسخ في ب فوق جملة "فقد رده" "جواب أما".4)
ار قيد الحيثية في . يقول: "واعترض بأن اعتب23( انظر ردهما في حاشية الصبان على شرح العصام، 5)

تعريف المجاز غير صحيح كما ذكره السعد والسيد؛ إذ يصير المعنى عليه: الكلمة المستعملة في غير ما 
، وكذلك وقف السيد عند هذه المسألة في 23وضعت له من حيث إنه غير ما وضعت له". انظر: 

 .622حاشيته على المطول، 
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 المجاازَ  المعناى أنّ  صايرُ يَ  ةُ بارت الحيثّياه إذا اعتُ اني أّناالثّا القيدِ  هو ذكرُ  اِصلَ  ل أنّ اِوّ 
فاي  المجاازِ  تعمالُ ، واسا(1ضاع لاه)ماا وُ  ه غيارُ إّنا ن حياثُ ضاع لاه ِماما وُ  في غيرِ  المستعملُ  فظُ اللّ 

 بالموضوعِ  (3)ق  تعلّ مه إنّ  ن حيثُ مِ  ، بلْ له ( الموضوعِ 2)غيرُ ه إنّ  ن حيثُ له ليس مِ  الموضوعِ  غيرِ 
دون  الحقيقااةِ  فااي تعرياافِ  ةِ الحيثّياا قياادَ  "فتاااحالمِ "فااي  (5)اكيّ كّ اعتباار الّساا( 4)ولااذا ،عالقااة   بنااوعِ  لااه

ي دّ ؤ يااا ر ماااَكاااوذَ  ،(6)الحقيقااةِ  ن تعرياافِ ِمااا "طاابخاالتّ  فااي اصاااطالحِ  قيااد  " ، فأساااقطَ المجااازِ  تعرياافِ 
 .هعلى كالمِ  علم بالوقوفِ كما يُ  المجازِ  اه في تعريفِ مؤدّ 

 
بااين المعنااى  ة  خاّصاا ، وهااي مناساابة  علااى اِفصااحِ  العااينِ  بفااتحِ  "،القااةعَ  لمالحظااةِ "نااا: وقولُ 

، لِ اني بااِوّ المعناى الثّا ويارتبطُ  قُ بهاا يتعلّا ِنّ  عالقة   يتْ مّ إليه، وسُ  والمعنى المنقولِ  ،نهمِ  المنقولِ 
 فااي الفاارسِ  المسااتعملِ  (؛ كالكتااابِ 7علااى مااا ساايأتي) الغلااطَ  جُ خاارِ يُ  -انيمنااه إلااى الثّاا هنُ الااذّ  فينتقاالُ 
 خاارجُ ، ويُ (8)ملحوظااة   عالقااة   ه لاايس فيااه، فإّنااا إلااى فاارس  مشااير   "هااذا الكتااابَ  خااذْ "ك: ا فااي قوِلااغلط اا

نْ  ،هفإّنا ،خاطابِ التّ  في اصاطالحِ  المشتركَ  ضاع لاه فاي ماا وُ  فاي غيارِ  ه مساتعمل  علياه أّنا قَ دَ َصا وا 
ضع ما وُ  في غيرِ "نا: ن أخرجه بقولِ نهم مَ ، ومِ عالقة   ه لمالحظةِ ليس استعمالُ  ،خاطبِ التّ  اصطالحِ 

 .(9)ضع لهما وُ  كلِّ  في غيرِ  :المعنى جعلِ ب "له
 

                                                 

 ( ب: غير الموضوع له.1)
 موضوع" بدل "غير الموضوع"، وهو في أ وحاشية اِنبابي كما أثبت في المتن.( ب: "متعلق بال2)
 ( أ: "يتعلق". 3)
( أ: العبارة ملتوية غير مستقيمة؛ إذ إنها: "قال اعتبر السكاكي"، والصواب ما ورد في ب وحاشية اِنبابي، 4)

 وهو ما أثبته.

م، عالم في النحو والتصريف والمعاني والبيان ( هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي من أهل خوارز 5)
، وابن العماد، 425ها(. انظر ترجمته: السيوطي، بغية الوعاة، 626والعروض، توفي في خوارزم سنة)

 .4/148، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 7/222، والزركلي، اِعالم، 5/122الشذرات، 

فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع؛  يعرف السكاكي الحقيقة بأنها "الكلمة المستعملة (6)
نما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن االستعارة". انظر:  كاستعمال "اِسد" في الهيكل المخصوص،...، وا 

 . 169السكاكي، مفتاح العلوم، المكتبة العلمية الجديدة، بيروت، د.ت، 

 ( أعرب الناسخ كلمة "يخرج" في ب خبر "قولنا".7)

لسعد في المطول: "فال بد من العالقة المعتبر نوعها... ليخرج الغلط من تعريف المجاز، كما تقول: ( يقول ا8)
 خذ هذا الفرس، مشيرا إلى كتاب، ِن هذا االستعمال ليس على وجه يصح لعدم العالقة". 

ما  ( والسبب في ذلك أنه ال يصدق عليه أنه مستعمل في غير كل ما وضع له؛ ِنه مستعمل في بعض9)
 وضع له.
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نّ   ؛والمجااازيّ  الحقيقاايّ  نقاالْ  لاامْ و  ،إليااه والمعنااى المنقااولِ  ،نااهمِ  المعنااى المنقااولِ  مااا قلنااا بااينَ وا 
نْ  ،عان المعناى المجاازيِّ  بالمجاازِ  زِ جوّ التّ  صورةَ  ليشملَ   المجاازُ  لَ جَعايُ  ، وهاي أنْ أنكرهاا اآلمادي   وا 

 بالمجاازِ  زَ تجاوّ ، فيُ آخارَ  مجاازي  ( 1معناى)إلاى  بالنسابةِ  الحقيقاةِ  بمثاباةِ  في معناى مجاازي   المستعملُ 
: -تعااالى-ه كمااا فااي قوِلاا ،همااابينَ  اني لعالقااة  الثّاا المعنااى المجااازيِّ  إلااى لِ اِوّ  عاان المعنااى المجااازيِّ 

 ز بهاذا المجاازِ تجاوّ  ، ثمّ عادة  ( 3)هه الزمُ ِنّ  ؛إلى الوطءِ  رِّ ز بالسّ ؛ تجوّ (2)"ا  رّ سِ  دوهنّ واعِ ال تُ  ولكنْ "
ياا بنااي " :-تعاالى-ه كماا فاي قوِلا بمراتابَ  المجاازِ  صااورةِ  ، وهاذا غيارُ الاوطءِ  ه ساببُ ِّنا ؛إلاى العقادِ 

ااا قااادْ  آدمَ  ، بااال المااااء بااااسِ اللّ  نفاااَس  سعلااايهم لاااي لَ المنااازَّ  ، فاااإنّ (4)كم"واري ساااوآتِ ا ُياااأنزلناااا علااايكم لباس 
 ز  عان تجاوّ  ز  اِولاى تجاوّ  الصاورةَ  بااس؛ وذلاك ِنّ منه اللّ  المنسوجُ  نه الغزلُ خذ مِ المتَّ  رعِ نبت للزّ المُ 

 مانعاة   ناا: "قريناة  ، وقولُ ماا هاو بواساطة  إنّ  باالحقيقيِّ  ازيِّ المجا ارتبااطَ  ، لكانّ واحد   ز  تجوّ  انيةَ ، والثّ آخرَ 
 له.  الموضوعِ  إرادةَ  ها ال تمنعُ قرينتَ  ، وستأتي، فإنّ الكنايةَ  خرجُ ه" يُ عن إرادتِ 

 
؛ (6)ها واسطة  بأنّ  ما هو على القولِ إنّ  الكنايةِ  إلخراجِ  هذا القيدِ  : َجعلُ (5)ياسين يخُ قال الشّ 

ن خفااى، وَماايَ  كمااا ال، "ضااع لااهمااا وُ  المسااتعمل فااي غياارِ "ه هااا بقوِلااخرجُ يُ  حقيقااة  هااا بأنّ  ن يقااولُ َماا إذْ 
الّ المجاازِ  ن تعريافِ هاا ِمايخرجَ  أنْ  ال يصاحّ  ها مجاز  بأنّ  يقولُ  ها ا، وتساميتُ ه جامع اتعريفُا لام يكانْ  ، وا 
 ،غليااابِ كالتّ  ؛خااااص   باسااام   يءِ الّشااا أقساااامِ  بعاااضِ  مااان شااايوعِ  ال ماااانعَ  فياااه؛ إذْ  ال بعااادَ  خااااص   باسااام  

 ساميةُ التّ عليهماا  ، وغلباتْ ة  خاّصا فاي رساالة   قناا كاالّ كماا حقّ  المرسالِ  ن المجاازِ هما ِما، فإنّ والمشاكلةِ 
( 8)جاوازِ  فاي عادمِ  المجاازِ  أقساامِ ( 7)ةِ بقّياهاا وباين على هذا بينَ  ين، وال فرقَ ين الخاصَّ ين االسمَ بهذَ 
  .، انتهىالمعنى الحقيقيِّ  إرادةِ 

                                                 

 ( ب: "معنى" ساقطة.  1)
 (.235( اآلية)البقرة، 2)

 ( ب: الزم له.3)
 (.26( اآلية)اِعراف، 4)

( هو الشيخ ياسين بن زين الدين بن أبي بكر بن ُعَليم الحمصي، المعروف بالُعليمي، ولد بحمص، وبها 5)
على شرح العصام على ها(، نحوي بياني متكلم له حاشية 1061نشأ واشتهر، وتوفي بمصر سنة)

السمرقندية، وحاشية على مختصر شرح التلخيص للسعد، وحاشية على حاشية الحفيد، وحاشية على ألفية 
، 6/512ابن مالك، وحاشية على شرح االستعارات وغير ذلك. انظر ترجمته: البغدادي، هدية العارفين، 

 .4/81، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 8/130والزركلي، اِعالم، 

( أي واسطة بين الحقيقة والمجاز ال حقيقة لعدم استعمالها في الموضوع له، وال مجاز لجواز إرادة الموضوع 6)
 له فيها. 

 ( ب: "بقية" ساقطة، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.7)
 ( ب: "جواز" ساقطة، وبسقوطها يصبح المعنى غير مستقيم، وهي مثبتة في أ.8)
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عان  ماا يفصاحُ  والقريناةِ  العالقااتِ  عناد ذكارِ  والمشاكلةِ  غليبِ على التّ  الكالمِ  وسيأتي بعُض 

نْ آخارَ  ن لفظ  مِ  المرادِ   فياه، وعلاى كال   ساتعملَ يُ  أنْ  مان غيارِ  عان المارادِ  ماا يفصاحُ : قلاتَ  شائتَ  ، وا 
 ،ال بالوضاعِ  عان المارادِ  بماا يفصاحُ  لها في موضع   العصامِ  تعريفِ  بخالفِ  ،بالمجازِ  فال اعتراَض 

نْ   المجاازُ  ه، وينقسامُ ا وغيرَ لفظ   ، وتكونُ آخرَ  ن لفظ  مِ  عن المرادِ  ما يفصحُ  المرادَ  عنه بأنّ  أجيبَ  وا 
 . ا مرّ ممّ  علمُ كما يُ  وعرفي   وشرعي   إلى لغوي   كالحقيقةِ 

 
 {ةُ ـايـنـكِ ـ}ال

ى قااال إلااابااه، نُ  صاااريحَ التّ  ، أي تركاااتُ "كااذا بكااذا عااانْ  نياااتُ كَ " مصااادرُ  غااةِ فاااي اللّ  (1)الكنايااةُ و 
كمااا - (2هاا)تقريرِ فلهاام فاي  ا فاي االصاطالحِ ، وأّمااباالمرادِ  صاريحِ التّ  ن تااركِ مااا فياه ِمالِ  المعناى اآلتاي

 : (3)طريقان -فتاحِ للمِ  ديّ والسّ  عدِ ي السّ ن شرحَ مِ  مُ علَ يُ 
 ماااا مااارّ لِ  ا  ا تحقيقّياااوضاااع   ضاااع لاااه، أيْ ماااا وُ  فاااي غيااارِ  المساااتعملُ  فاااظُ اللّ  (4ا)هاااهما أنّ أحااادُ 

 .هه معَ إرادتِ  ع جوازِ م عالقة   لمالحظةِ 
 ال ليكاونَ  ،، لكانْ ماا مارّ لِ  ا  ا تحقيقّياوضاع   أيْ  ؛ضاع لاهفيماا وُ  المستعملُ  فظُ اللّ ا هوثانيهما أنّ 

 لِ ، وعلاى اِوّ ن العالقاةِ ماا بينهماا ِمالِ  اتِ بالاذّ  ه المقصاودِ ناه إلاى الزِمامِ  قلَ تلين ، بلْ اتِ ا بالذّ مقصود  
 "جمع الجوامع"اني ما في ه معه، وعلى الثّ إرادتِ  ناه مع جوازِ مع أريد به الزمُ  : لفظ  "لخيصالتّ " قولُ 
 "المفتااحِ " ، وعباارةُ (5المعناى) مناه الزمُ  اعمل فاي معنااه ماراد  اساتُ  هاا لفاظ  أنّ  اِصولِ  ن كتبِ ه مِ وغيرِ 

 كماا- (6)مبناي  ين في محلّ  المختلفُ  "لطوّ لمُ "ا عد، وكالمُ ين كما قاله السّ ريقَ الطّ  ها تحتملُ في تعريفِ 
 بااين الحقيقااةِ  واسااطة   الكنايااةُ  تكااونُ  لِ اِوّ  ريااقِ ، فعلااى الطّ ينالمااذهبَ  علااى اخااتالفِ  -ريّ َنااالفَ  (7ه)قالاا

                                                 

 ي كذلك في حاشية اِنبابي، أما في ب فهي ساقطة.( أ: والكناية، وه1)
 تصحيف، والصواب ما أثبت من أ. -كما ال يخفى-( ب: "في تعريفها" بدل "في تقريرها"، وهذا 2)
، أما السيد فقد 630( انظر تعريف الكناية عند السعد والسيد، وقد أطنب في تجليتها السعد في المطول، 3)

ول: "والكناية اللفظ المستعمل باِصالة فيما لم يوضع له". انظر: السيد، قال عنها في حاشيته على المط
 .  636الحاشية، 

 ( ب: أنه، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.4)
 ( ب: معناه. أما في أ فقد كانت كما أثبتت في المتن.5)

 بابي.( ب: "مبني" ساقطة، وال يستقيم التركيب بسقوطها، وهي مثبتة في أ وحاشية اِن6)
 ( أ: "كما قاله".7)
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 فظِ اللّ  كونَ  ه" ال يوجبُ إرادتِ  "جوازِ  دُ جرّ م، و له ها في الموضوعِ استعمالِ  لعدمِ  ال حقيقة   ،(1)والمجازِ 
 فيه.  ال  مستعمَ 

 
معااه  ا إذا أريااد بالفعاالِ ه. أّماامااع الزِماا بالفعاالِ لااه  وعُ د الموضاارَ ُياا لاامْ  ا؛ إذ: هااذا واضااح  أقااولُ 

ه، لاه وغيارِ  فاي الموضاوعِ  ل  عمَ مساتَ  قاديرِ على هاذا التّ  فظَ اللّ  ِنّ  ؛فقط ها حقيقة  كونُ هو ما إنّ  في  فالمن
 ، فااالفرقُ (3فيهااا) لااه الموضااوعِ  إرادةِ  لجااوازِ ا وال مجاااز  ، ، فااافهمْ (2)ينا باعتبااارَ ومجاااز   حقيقااة   فيكااونُ 

فياااه  ، وبحااثَ مااا ذكااره القاااومُ ( 5ا)هاااذ، هلاااه فيهااا دوَناا الموضااوعِ  إرادةِ  ةُ صااحّ  (4)جاااازِ موبااين ال هااابين
 باه إلاى االنتقاالِ  لَ توسَّ ه، بل ليُ لذاتِ ال له  الموضوعِ  فيها إرادةُ  يصح   الكنايةَ  ه أنّ بما حاصلُ  العصامُ 

 إالّ  فيه القريناةُ  كذلك ال تمنعُ  ، والمجازُ لِ سّ و ه ال للتّ ه لذاتِ عن إرادتِ  المانعةُ  ، ففيها القرينةُ إلى المرادِ 
مااي الرّ  إالّ  لاايس فيااه مااع اِساادِ  ،"يرمااي جاااءني أسااد  ": مااثال   ؛إرادتااه لالنتقااالِ  ه، ويجااوزُ إرادتااه لذاتِاا
إلاى  لالنتقاالِ "اِساد"  قَصادَ يُ  أنْ  يمناعُ  ال، و المعاروفَ  عَ بُ ه الّسالذاتِا (6)دُ و المقصا يكونَ  أنْ  الذي يمنعُ 

 .انتهى ،ن االستعماالتِ مِ  في شيء   ا عن الكنايةِ ز  متميّ  المجازُ  فال يثبت، جاعِ الشّ 
 

 لالنتقااالِ ( 7)لااه مااع المجااازِ  الموضااوعِ  إرادةِ  أراد بجااوازِ  ه إنْ ه أّنااُصااه بمااا ملخّ وأجااابوا عْناا
، ئيِّ ماع الكنااه لايس هاذا معناى إرادتِا في ذلاك، لكانْ  دعَ فال بِ  ،ه لالنتقالِ رَ صوّ تو  ،هنِ ه في الذّ حضورَ 

نْ  ئيِّ به مع الكنا اإلخبارِ  بل معناها قصدُ  ، ئيِّ ناه إلاى الكناامِ  قلَ تلين ، بلْ اتِ ا بالذّ مقصود   لم يكنْ  وا 
 باأنّ  فاال اعتاراَض  ،اتِ ين بالذّ ما نعيه إذا كانا مقصودَ  عندَ  والمجازِ  بين الحقيقةِ  الجمعِ  منعِ  ومحلّ 

نْ (، 8)جازِ والم بين الحقيقةِ  الجمعِ  على منعِ  هذا المعنى ال يتم   ا ر  خبَ مُ  له يكونُ  الموضوعَ  أراد أنّ  وا 
 ،جاعَ الّشا جالَ والرّ  ه رأى اِسادَ أّنا "ا يرمايأساد   رأيتُ ": لِ ئالقا معنى قولِ  ى يكونَ حتّ  مع المجازيِّ به 

                                                 

يعد كالم الفنري صحيحا بعد مراجعة ما ورد في المطول، فقد قال: "الكناية ال تنافي الحقيقة،...، والحقيقة  (1)
والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين، وتفترقان في التصريح وعدم التصريح". انظر: السعد، المطول، 

630. 

عماله في الموضوع له، وهنا يكون حقيقة، واعتبار استعماله في الزمه، وهنا ( االعتباران هما: اعتبار است2)
 يكون مجازا، وليس هذا من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

 ( ب: "فيها" ساقطة.3)
 ( أ: "الجواز"، وهو غير مستقيم البتة، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.4)
 ( ب: "هذه"، وهو خطأ.5)

 نت تكتب غالبا مختصرة على هيئة "المقص". ( أ: وهذه كا6)

 ( أ: المجاز، وهي كما أثبتت في المتن في ب وحاشية اِنبابي.7)

 ( ب: "المجاز" ساقطة.8)
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، بالفعالِ ه ماع الزِمالاه  بهاا الموضاوعُ  رادُ يُ  قدْ  الكنايةَ  لم أنّ ، فعُ (1)ذلك يمنعُ  "يرمي" ، فإنّ فهو باطل  
 فيهما علاى أنّ  ال  مستعمَ  فظُ اللّ  يكونُ  ا في الكنايةِ ه مع  والزمِ ( 2له) الموضوعِ  ه عند إرادةِ أنّ ال، و  وقدْ 

 ،له في الكنايةِ  الموضوعِ  إرادةِ  بجوازِ  المرادَ  أنّ  علمَ يُ  ، وينبغي أنْ اتِ بالذّ  مقصود   له غيرُ  الموضوعَ 
ه ّنااحيااث إن ِماا المجااازَ  ، كمااا أنّ هنااافي إرادتَااال تُ  هااا كنايااة  إنّ  ن حيااثُ ِماا الكنايااةَ  أنّ  ،عدُ الّسااه كمااا ذكاار 
 صاحبُ ( 4)كركما ذَ  ،هالستحالتِ  ةِ المادّ  خصوُص  ن حيثُ ه مِ إرادتُ  تمتنعُ  قدْ  ، ولكنْ (3)نافيهيُ  مجاز  
ك ال مثلُا"هم: كماا فاي قاولِ  ،الكناياةِ  ن بابِ ه مِ أنّ  (5)"ه شيء  : "ليس كمثلِ -تعالى-ه اف في قولِ الكشّ 
َِ وه عنْ فَ ، فقد نَ (7)هأوصافِ  على أخصِّ  ه، ويكونُ ن يماثلُ عمّ  (6)وهفَ إذا نَ هم ِنّ  "؛يبخلُ   .(8)لىوْ ه با

 
لاااه، وعلاااى  ن هاااو مماثااال  عّمااا المماثلاااةِ  وهاااي نفااايُ  ،الحقيقاااةِ  هناااا إرادةُ  ه يمتناااعُ وال يخفااى أّنااا

ك: فاي قوِلا (، كماا9)الكاذبِ  ، أو للازومِ حاال  وهاو مُ  ،لاه تعاالى ثال  مِ  ها وجودَ ئِ ه القتضاأوصافِ  أخصِّ 
 الحقيقةِ  هنا إرادةُ  يصح  ال ، فوال فصيل   يكن له كلب   إذا لمْ  ،"الفصيلِ  مهزولُ "و ،"الكلبِ  جبانُ  زيد  "

لاه فاي  الموضاوعِ  إرادةُ  ه يجاوزُ المعناى أّنا إلاى ماا قيال إنّ  ، وعلى هاذا ال حاجاةَ حينئذ   الكذبِ  للزومِ 
علاااى  (1)المجااااز، وفاااي عباااد الحكااايم ، واساااتعمال آخااار بخاااالفِ آخااارَ  ولاااو فاااي محااال  ( 10)الكناياااةِ 

                                                 

 ( أ: "يمنع من ذلك"، أي بزيادة "من"، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.1)
 ( ب: "له" ساقطة، وبذلك ال يستقيم المعنى، وهي مثبتة في أ.2)
، ومثال ذلك طول النجاد مع إرادة طول القامة، بخالف المجاز، فإنه 630انظر قول السعد في المطول،  (3)

أن يراد باِسد  "رأيت أسدا في الحمام"ال يصح فيه أن يراد المعنى الحقيقي، مثال ال يجوز في قولنا: 
عنى الحقيقي. انظر: السعد، الحيوان المفترس؛ ِنه يلزم أن يكون في المجاز قرينة مانعة عن إرادة الم

 .630المطول، 

 ( ب: "ذكره".4)

 (.11( اآلية)الشورى، 5)

 ( أ: نفوه عنه عمن، وهو غير مستقيم، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.6)
عبارة السعد في المطول: "فنفوا البخل عن مثله، والغرض نفيه عن ذاته، فسلكوا طريق الكناية قصدا إلى  (7)

فقد نفوه عنه"، انظر: السعد،  ،نهم إذا نفوه عمن يماثله، وعمن يكون على أخص أوصافهالمبالغة؛ ِ
 .629المطول، 

( ورد هذا النص مع قليل اختالف في الكشاف وحاشية السيد على الكشاف. يقول الزمخشري: "ِنهم إذا 8)
ري، أبو القاسم لزمخشفقد نفوه عنه". انظر: ا ،نفوه عمن يسد مسده، وعمن هو على أخص أوصافه

، دار الفكر، 1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اِقاويل في وجوه التأويل،ط ،ها(538محمود بن عمر)
 ، وكذلك حاشية السيد على الكشاف. 463-3/462، 1977القاهرة، 

 ( كتب الناسخ فوق قول الصبان "للزوم الكذب": عطف على قوله: الستحالته.9)
  رتين في أ.( "في الكناية" كررت م10)
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علاااى  انااادفع االعتاااراُض  ، وعلاااى كااال  "افالكّشااا"ن ين مساااتفادان ِماااالماااذكورَ ين الاااوجهَ  أنّ  "لالمطاااوّ "
ح ، وبااه صااارّ اني، فهااي حقيقاااة  الثّااا ريااقِ ا علااى الطّ لااه، وأّمااا الموضاااوعِ  فيااه إرادةُ  بمااا يمتناااعُ  عرياافِ التّ 

هاا ضاع لاه؛ ِنّ ماا وُ  ناا: فاي غيارِ بقولِ  المجاازِ  عريافِ ت (3عان) خارجاة   ، فتكاونُ (2)"فتاحالمِ " صاحبُ 
ه ماع لغيارِ  ه، فمعناهاا ماراد  ناه لالزِمامِ  نتقالَ ه، بال ليُ ال لذاتِا ة له، لكانْ الموضوعفي معناها  مستعملة  
 .(4()فيه فظِ اللّ  مع استعمالِ ال ه لذاتِ  ه مراد  والزمُ )فيه،  فظِ اللّ  استعمالِ 

 
ا لااه تبع اا الموضااوعِ  ال تخلااو عاان إرادةِ  الكنايااةَ  إنّ  :ن قااالَماا قااولُ  لُ حَماايُ  ريااقِ وعلااى هااذا الطّ 

نِ   نّ إ :ريااقِ ا علااى هااذا الطّ ه جاري اافااي تلويِحاا عدُ مااا قالااه الّساالِ  علااى ذلااك محااذور   اسااتحال، وال يلاازمُ  وا 
ال  ،لااه، لكاانْ  عمل فااي معناااه الموضااوعِ اسااتُ  لااه، أي لفااظ   الزم   ثااان   نااىمعصااد بمعناااه قُ  لفااظ   الكنايااةَ 

 ه، فيكاونَ ناه إلاى الزِمامِ  نتقالَ بال ليُ )، (6)والكاذبُ  دقُ الّصايرجَع إلياه و  ،فيُ والنّ  به اإلثباتُ  (5)قَ يتعلّ ل
 جاادِ النّ  ا بطاولِ قصاد   "جاادِ النّ  فالن طويلُ ": كما يقالُ  (7()والكذبِ  دقِ والصّ  واإلثباتِ  فيِ النّ  هو مناطَ 
نْ  الكالمُ  ، فيصحّ القامةِ  إلى طولِ  نِ  لْ ، بقطّ  له نجاد   لم يكنْ  وا  كما في  المعنى الحقيقي  استحال  وا 

 علاااااى العااااار ِ  حمنُ الااااارّ : "-تعاااااالى-ه ، وقوِلااااا(8)"هبيمينِااااا ات  مطوّيااااا مواتُ : "والّسااااا-تعاااااالى–ه قوِلااااا

                                                                                                                                            

ها، فاضل من أهل سيالكوت 1067( هو عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السِّيالكوتي البنجابي، توفي سنة 1)
التابعة لالهور، له تآليف وحوا  منها: حاشية على تفسير البيضاوي، و"زبدة اِفكار"، وحاشية على 

المطول، وحاشية على تصريف العزي الجرجاني، وحاشية على على القطب على الشمسية، وحاشية على 
 .  3/283للسعد. انظر ترجمته: الزركلي، اِعالم، 

( صرح صاحب المفتاح بكونها حقيقة، أي في غير تعريفها، فقال الحقيقة والكناية يشتركان في كونهما 2)
 حقيقتين، ويفترقان في التصريح وعدم التصريح. 

 ابي.، وما أثبته من أ وحاشية اِنب"من"( ب: 3)

 ( أ: سقط ما بين القوسين، وهو مثبت في ب وحاشية اِنبابي. 4)
 ( أ: يتعلق، ب: ليتلق، وهو تحريف، وما أثبته من حاشية اِنبابي.5)
 ( أ: "ويرجع إليه" ساقط.6)
( كل ما هو بين القوسين ساقط من أ، وهو مثبت في كالم السعد في كتابه: شرح التلويح على التوضيح 7)

م، 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1قيح في أصول الفقه، تحقيق زكريا عميرات، طلمتن التن
1/131 .  

(، والمعنى الكلي ههنا هو الكناية عن عظمة اهلل تعالى، وجاللة شأنه، وكمال قدرته، 67( اآلية)الزمر، 8)
 وتمام التمكن من اِفعال العظام بسهولة.
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في معناه  فظِ اللّ  استعمالَ  ِنّ  ؛كذب   لزومِ  ن غيرِ مِ  ها كنايات  هذه كلَّ  ذلك، فإنّ  ، وأمثالِ (1)استوى"
 . (2)تغيير   مع بعضِ  نتهىا ،هنه إلى الزمِ مِ  االنتقالِ  ما هو لقصدِ إنّ  ،ه عليهداللتِ  وطلبَ  ،الحقيقيِّ 

 
 ضاعتْ ماا وُ  فاي غيارِ  المستعملةَ  الكلمةَ  أراد بالمجازِ  فقدْ  ن المجازِ مِ  ن جعل الكنايةَ ا مَ وأمّ 

، فااي الحقيقااةِ  لِ اِوّ  ريااقِ ه وبااين الطّ بيَناا ، فااال مخالفااةَ "لالمطااوّ "حواشااي  ن بعااضِ ِماا لااه كمااا يسااتفادُ 
ين الاااادّ  ذهااااب إليااااه تقااااي   رابااااع   مااااذهب   ، وبقااااي فااااي الكنايااااةِ (3)هياسااااين مااااا يخالفُاااا م فااااي كااااالمِ قاااادّ وت
 نااه الزمُ ا مِ فااي معناااه مااراد   فااظُ عمل اللّ ، فااإذا اسااتُ (5)ومجاااز   ة  إلااى حقيقاا هااا تنقساامُ ، وهااو أنّ (4)كيّ بْ الّسا

نْ المعنى فهو حقيقاة   ه فاي ساتعمالِ ال فهاو مجااز   ،زمِ عان الاالّ  ر باالملزومِ ّباعُ  بالْ  د المعناى،رَ ُيا لامْ  ، وا 
نْ  فاظُ فياه اللّ  مساتعمل   نهاا غيارُ مِ  لاه فاي الحقيقاةِ  الموضاوعِ  ، فغيارُ (6)ضاع لاهما وُ  غيرِ  كاان هاو  وا 

علااى هااذا  والفاارقُ ، (7)باإلفااادةِ  ومقصااود   فااظُ فيااه اللّ  نهااا مسااتعمل  مِ  وفااي المجااازِ  ،باإلفااادةِ  المقصااودَ 

                                                 

 (. 5( اآلية)طه، 1)

م السعد في "شرح التلويح على التوضيح"، ويكاد يكون نص الصبان المثبت في المتن، ( أي انتهى كال2)
، وانظر العبارة نفسها عند 1/131والمأخوذ عن السعد، منقوال نقال حرفيا، انظر: السعد، شرح التلويح، 

ح جمع ها(، اآليات البينات في أصول الفقه، )وهو شرح على شر 994ابن قاسم، أحمد بن قاسم العبادي)
 . 2/215الجوامع لإلمام جالل الدين محمد بن أحمد المحلي(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

( أي في الكالم على تعريف المجاز، فرأى أن من يقول بأنها مجاز ال يصح أن يخرجها من تعريف المجاز، 3)
ال لم يكن تعريفه جامعا.   وا 

لي السبكي المفسر اِصولي اللغوي المقرئ البياني الجدلي ( هو الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي بن ع4)
النظار شيخ اإلسالم، ومن أبنائه العلماء المصنفين البهاء السبكي، والتاج، وقد أتى للبهاء ذكر قبال، ولد 

ها( في "سبك" من أعمال المنوفية بمصر، وانتقل إلى القاهرة والشام، وقد كان شافعي 683التقي سنة)
ها(، انظر 756ري العقيدة، وقد قيل إنه صنف نحو مئة وخمسين كتابا مطوال، وتوفي سنة )المذهب، أشع

ها(، البداية والنهاية، 774، وابن كثير، أبو الفداء الدمشقي)3/63ترجمته: ابن حجر، الدرر الكامنة، 
وعاة، ، والسيوطي، بغية ال14/196م، 1992، 1تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين، دار الفكر، بيروت، ط

، 5/720، والبغدادي، هدية العارفين، 6/180، وابن العماد، الشذرات، 1/277، وحسن المحاضرة، 342
 . 2/461، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 4/302والزركلي، اِعالم، 

 وقد ذهب هذا المذهب ابنه البهاء في عروس اِفراح، فقال: "وقد يقال: إن الكناية قسمان، تارة يراد بها (5)
المعنى الحقيقي، ليدل بها على المعنى المجازي، فيكون حقيقة، وتارة يراد بها المعنى المجازي لداللة 

البهاء، عروس اِفراح،   المعنى الحقيقي الذي هو موضوع اللفظ عليه، فيكون من أقسام المجاز". انظر:
4/315. 

 .631-4/315انظر مناقشة البهاء هذه القضية في عروس اِفراح،  (6)

 .2/218( انظر رأي التقي السبكي ومذهبه في الذي أشار إليه الصبان عند ابن قاسم في اآليات البينات، 7)
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نهاا مِ  المجاازَ  فاإنّ  ،(1)ناهمِ  وعِ والّنا باين الجانسِ  الفرقُ  هو ازِ المج نها ومطلقِ مِ  بين المجازِ  المذهبِ 
 ن تفصااايلِ ِمااا علااامُ كماااا يُ  المجاااازِ  قِ مطلَااا بخاااالفِ  زمِ عمل فاااي الاااالّ وهاااو ماااا اساااتُ  ،مخصاااوص   مجااااز  

هاا ه لهاا بأنّ تعريفُا ، فيكاونُ في هذا المذهبِ  ظاهر   "جمع الجوامع"ه في ولدِ  وصنيعُ  ،اآلتي العالقاتِ 
 نها. مِ  يها، وهو الحقيقةُ قسمَ  ا ِحدِ المعنى تعريف   منه الزمُ  (2ا)ي معناه مراد  عمل فاستُ  لفظ  

 
 فياه انتقااال   نهاا باأنّ مِ  ،ة  عادّ  هَ يوجَّ  أنْ  نها يمكنُ مِ  المجازِ  : قْسمُ (3)"ناتاآليات البيّ "قال في 

هاذا ر ّسا، ولاو فُ ك االنتقاالَ ذلا في الكنايةِ  كما أنّ  ،زومُ اللّ  العالقةَ  أنّ  ضرورةَ  زمِ إلى الالّ  ن الملزومِ مِ 
إذا  "ماادِ كثيار الرّ " كلفاظِ  ؛زمِ هاذا الاالّ  الزمِ مناه إلاى  نتقالَ )ليُ  ،معنااه فاي الزمِ  المساتعملِ  فظِ بااللّ  القسمُ 
 ، فلتنظاْر إلاى معناى الكناياةِ  ، كان أقربَ رمِ نه إلى الكَ مِ  نتقلَ ليُ ، (4()اإلحراقِ  ا في كثرةِ عمل مجاز  استُ 

 . (6)باختصار   نتهىا ،عليه على ذلك ُحملتْ  بلت الحملَ قَ  ، فإنْ (5)كيّ بالسّ  قيِّ التّ  عبارةَ 
 

 لهاا فاي كاونِ ينئاذ  ح هذا القسمِ  لمشاركةِ  ةالحقيق إلى معنى الكنايةِ  أقربَ  كانَ  :: يعنيأقولُ 
ى استحالة المعن الكنايةِ  امعةِ جن ممِ  ما مرّ  ، ثمّ فظُ فيه اللّ  المعنى المستعملِ  غيرَ  باإلفادةِ  المقصودِ 
إلاى  افِ الكّشا صااحبِ  ميالُ  :هفاي تلويِحا عدُ . قاال الّسا(7)افالكّشا خالف ما عليه صااحبُ  الحقيقيِّ 

 إلايهم ياومَ  نظارُ وال يَ : "-تعاالى–ه قوِلافاي ر َكاه ذَ ِّنا ؛المعنى الحقيقيِّ  إمكانُ  في الكنايةِ  ه يشترطُ أنّ 

                                                 

 ( مطلق المجاز هو الذي ال تشترط فيه القرينة رأسا، كما هو مذهب التقي السبكي.1)

 ( ب: مراد، ولعل توجيه النصب أعلى وأولى، وهو ما ورد في أ. 2)

ها(، وهو شرح على شرح جمع 994ينات في أصول الفقه، ألفه أحمد بن قاسم العبادي)( كتاب اآليات الب3)
 الجوامع لإلمام جالل الدين محمد بن أحمد الَمحّلي، وقد طبع في دار الكتب العلمية في بيروت. 

 ( أ: سقط ما بين القوسين، وهو مثبت في ب وحاشية اِنبابي. 4)
نصها: "الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه الزم المعنى، فهي عبارة التقي في جمع الجوامع ما  (5)

نما عبر بالملزوم عن الالزم، فهو مجاز، والتعريض لفظ استعمل في معناه  حقيقة، فإن لم يرد المعنى، وا 
 .2/213ليلوح بغيره، فهو حقيقة أبدا". انظر عبارة التقي في المحلي، شرح جمع الجوامع، 

 . 2/316عند ولده البهاء في عروس اِفراح، وقد ورد هذا أيضا 

( أي انتهى كالم ابن قاسم في كتابه اآليات البينات، وقد نقله الصبان عنه بتصرف، انظر: ابن قاسم، 6)
 .219 -2/218اآليات البينات، 

نظر ، وقد جاء هذا الكالم في معرض حديثه عن اآلية الكريمة: "وال ي1/439( انظر: الزمخشري، الكشاف، 7)
إليهم" في حق اهلل، مشيرا إلى أنه قد يكون ممن يجوز عليه النظر، وهنا تكون كناية، ِن من اعتد 
ن لم يكن ثم  باإلنسان التفت إليه، وأعاره نظر عينيه، ثم كثر حتى صار عبارة عن االعتداد واإلحسان وا 

وقع، كناية عنه فيمن يجوز  نظر، ثم جاء فيمن ال يجوز عليه النظر مجردا لمعنى اإلحسان، مجازا عما
 عليه النظر. 
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 ،باااه بمعناااى االعتااادادِ  ،إلاااى فاااالن   ظااارَ النّ  ، فاااإنّ (2)خطِ والّسااا عااان االساااتهانةِ  ه مجااااز  أّنااا (1)"القياماااةِ 
 ن ال يجااوزُ سااند إلااى َمااإذا أُ  ، ومجاااز  ظاارُ عليااه النّ  ن يجااوزُ سااند إلااى َمااإذا أُ  كنايااة   ،إليااه واإلحسااانِ 

 .(3)نتهىا ،عليه
 

ن إلاى َما ظرِ باالنّ  فاي الجاودِ  اليادِ  بساطِ  اساتعمالَ  أنّ  ل: اعلامْ فاي حواشاي المطاوَّ  دُ يّ وقال السّ 
 فاي أصالِ  لنقصاان   ،قادتْ أو فُ  ،طعاتْ أو قُ  ،تْ أو شالّ  ،تْ وصاحّ  جادتْ وُ  ءساوا لاه ياد   يكونَ  أنْ  يجوزُ 
 ه عاان الياادِ ن تناازّ إلااى َماا ظرِ ، وبااالنّ فااي الجملااةِ  المعنااى اِصااليِّ  إرادةِ  لجااوازِ  محضااة   كنايااة   ،الخلقااةِ 
قاااد ، فتلاااك اإلرادةِ  المتنااااعِ  عااان الكناياااةِ  ع  متفااارّ  مجااااز   (4)"ياااداه مبساااوطتانِ  : "بااالْ -تعاااالى–ه كقوِلااا
 ناه ياد  مِ  رَ تصاوَّ يُ  أنْ  ن غيرِ مِ  نه الجودُ مِ  مُ فهَ يُ  ى صار بحيثُ ا حتّ هناك كثير   الكنايةِ  عمل بطريقِ استُ 

-ه ه، كماا فاي قوِلارَ ئنظاا علاى ذلاك ، وقاْس (6)ا فاي معناى الجاودِ مجااز  ( 5)اعمل هناستُ  ، ثمّ أو بسط  
 اءَ سااتو اال نّ ، فااإ(8)إلاايهم"  ينظاارُ "ال:  -تعااالى–ه ، وقوِلاا(7)توى"اْساا علااى العاار ِ  حمنُ : "الاارّ -تعااالى

 ال يجاوزُ  ، وفايمنْ لاكِ عان المُ  محضة   كناية   ،نه ذلكمِ  يجوزُ  فيمنْ  ،عليه ، أي الجلوَس على العر ِ 
عان  محضاة   كناياة   ظارُ ناه النّ مِ  يجاوزُ  فايمنْ  ظارِ النّ  ، وكاذا عادمُ عان الكناياةِ  ع  متفارّ  عليه ذلاك مجااز  

، افِ فااي الكّشاا ق الكااالمَ ، هكااذا حقّااعاان الكنايااةِ  ع  متفاارّ  ه مجاااز  ناامِ  ال يجااوزُ  ، وفاايمنْ االعتاادادِ  عاادمِ 
 . (9)نتهىا

 

                                                 

 (.77( اآلية )آل عمران، 1)

( أي من قبيل إطالق اسم الملزوم على الالزم، فإن عدم النظر إلى الشخص يلزمه االستهانة به، والسخط 2)
 عليه، وقد تقدم في كالم السعد ما هو بخالف ذلك، وال مانع منه. 

، 1/132لسعد في شرح التلويح، وهي مقتبسة منه، انظر: شرح التلويح ( عبارة الصبان مأخوذة من عبارة ا3)
، وقد أتى على 1/439أما عبارة السعد فهي مأخوذة من كشاف الزمخشري بتصرف، انظر: الشكاف، 

 .2/215هذه العبارة التي أثبتها الصبان ابن قاسم في اآليات البينات، 

 (.64( اآلية )المائدة، 4)
 ( ب: "هناك". 5)
قال السيد: "بل هو جواد من غير تصور يد وال بسط، ِنها وقعت عبارة عن الجود ال يقصدون بها شيئا  (6)

 . 3/463آخر حتى إنهم يستعملونها فيمن ال يد له". انظر: السيد، الحاشية، 

 (.5( اآلية )طه، 7)

 ( تقدم تخريج هذه اآلية. 8)

 . 2/530، 1/439( انظر: الزمخشري، الكشاف، 9)
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 ، ترياادُ "وراةَ التّاا حفظااتَ "نحااو:  ؛الخباارِ  الزمِ  بهااا إفااادةُ  المقصااودُ  باااتُ المركَّ  ن الكنايااةِ هااذا وِماا
 ابِ ن باااه ِمااا، وقاااال آخااارون إّناااعلاااى ماااا قالاااه جماعاااة   وراةَ التّااا ه يحفاااظُ أّنااا ك تعلااامُ أّنااا بِ المخاَطااا إفاااادةَ 
 .هان محلِّ مِ  بُ طلَ تُ  تقسيمات   وللكنايةِ  ،(1)ه، وسيأتي بسطُ عريضِ التّ 

 
 ة  مهمّ  في أمور   ة  تتمّ 

  :لاألوّ 
نا، شايوخِ  ، كاذا ذكاره بعاُض (2)ناهمِ  طر  َشاال  المجاازِ  ةِ لصاحّ  شارط   والقرينةِ  القةِ ن العَ مِ  كل  
، المجاازِ  في مفهاومِ  داخلة   لوا القرينةَ ين جعالبيانيّ  أنّ  "البحر المحيط"في  (3)ركَ ذَ  ،، لكنْ وهو وجيه  
 .(4)العالقةِ  ةِ ا في شرطيّ خالف   ْر كُ ذْ يَ  ا، ولمْ ين جعلوها شرط  واِصوليّ 
  

  اني:الثّ 
  نّ أ، و وال بالكناياةِ  وال بالمجاازِ  بالحقيقاةِ  ال يوصافُ ه اساتعمالِ  قبالَ  فظَ اللّ  أنّ  (5)ا مرّ هم ممّ فُ 

فاي  نا الكاالمَ فرْضا ، لكانْ القاومِ  ا لابعضِ ا خالف اب اا ومركّ مفارد   يكاونُ  والكنايةِ  والمجازِ  ن الحقيقةِ مِ  كال  
نّ  ها أظهارُ ِنّ  المفردِ  في المجازِ  اآلتيةِ  قاسيمِ التّ  مناا تكلّ  ثامّ  ،بِ نهاا ماا ال يجاري فاي المرّكامِ  فياه، ِو

يكفاي  ه ال، وأّناةِ القاالعَ  ن مالحظاةِ ِما ه ال بادَّ هام أّناباه، وفُ  قُ ه وماا يتعلّاوأقسامِ  بِ المركَّ  على المجازِ 
هااي  فااالمعتبرةُ  القتااان أو أكثاارُ عَ  المجازيااةِ  جاادت فااي الكلمااةِ هااا، فااإذا وُ مالحظتِ  ن غياارِ هااا ِمااوجودُ 

 جعالُ  ، ولهذا يجوزُ في الكلمةِ  ت االحتماالتُ رَ جَ  مُ م ما الحظه المتكلّ علَ يُ  م، فإذا لمْ للمتكلِّ  الملحوظةُ 
 االحتمااالتِ  بعاَض  ين، لكانّ باعتباارَ  ال  ا مرسَ ومجاز   استعارة   إلى المعنى الواحدِ  سبةِ بالنّ  الواحدِ  فظِ اللّ 

 ح عالقاةُ رجّ ، فتُاواالعتباارِ  االساتعمالِ  أو كثارةِ  ،ةِ فاي القاوّ  العالقااتِ  تفااوتِ  بحسابِ  ن بعاض  مِ  أرجحُ 
 ،ةِ ببيّ والّساااا ،ضااااادِّ علااااى التّ  ةِ المبنّياااا ةِ نزيلّيااااعلااااى التّ  ةِ الحقيقّياااا( 6)المشااااابهةِ هااااا، و علااااى غيرِ  المشااااابهةِ 
هااا مقابالتِ  هااا وجااودَ وجودِ  لزامِ تهااا الساامااا كااان علااى مقابالتِ  واعتبااارِ  ،ةِ والحالّياا ،ةِ ّيااوالكلّ  ،ةِ والملزومّياا

                                                 

 أي سيأتي التعريض في العاشر من التتمات اآلتية قريب ا. ( 1)

( ظاهر الكالم أن المقصود بيان أنهما أنفسهما شرط ال شطر، وقد قيل، بناء على ذلك، إن تعريف المجاز 2)
 بأنه لفظ مستعمل.... إلبانة اللفظ والعالقة والقرينة.  

 ما أثبته من ب، ولعل ذلك أدل. ( أ : "ُذكر" ساقطة، وهي كذلك في حاشية اِنبابي، و 3)
( أي: ما ذكره الصبان في العالقة متفق عليه، وفي القرينة مذهب اِصوليين، ولكن كالم البيانيين قد 4)

 اضطرب في القرينة.  

( أي: من تعاريف اِقسام الثالثة التي هي الحقيقة والمجاز والكناية، والمعول في كل منها على االستعمال، 5)
 استعمال ال تحقق لواحد من تلك اِقسام. فحيث ال 

 ( ب: "المشابهة" ساقطة، وكتب الناسخ: "أي والمشابهة".6)
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إال  ن ال يسااتلزمُ ب المعاايّ المَسابَّ  بخااالفِ  ،ان اا معيَّ ب  ساابَّ مُ  يسااتلزمُ  نُ المعايِّ  ببُ الّساا ؛ ماثال  العكااسِ  بخاالفِ 
 ين:باعتباااارَ  ال  ا مرَساااومجااااز   اساااتعارة   واحاااد  ناااى إلاااى مع بةِ سااابالنّ  يكاااونَ  ِنْ  الحِ ن الّصاااا ماااا، وِماااسااابب  

، اإلنسااانِ  ه علاى شافةِ أطلقتَا إذا ائادةِ الزّ  ي البعيارِ حاادى شافتَ إل اسام   الاذي هاو فاي اِصالِ  "فرْشاَُ المِ "
نْ فهاو اساتعارة   فاي الغلاظِ  المشاابهةُ  القِ لوحظ فاي اإلطا فإنْ  علاى  دِ المقيَّا ن إطاالقِ ِما هلاوحظ أّنا ، وا 
 هااا مطلااقَ كونِ  باال باعتبااارِ  ،إنسااان   هااا شاافةَ نِ كو  خصااوصِ  ال باعتبااارِ  اإلنسااانِ  ي شاافةَ أعناا ؛قِ طلَااالمُ 
الّ شفة   ، مرسال   ، فهاو مجااز  علاى مجااز   مجااز   ناءُ تن ابفيتعيّ  ،اد  ا مقيَّ أيض   كان المعنى المجازي   ، وا 
ه علاى إذا أطلقتَا ،هاافَ ناي أنأع ؛اباةِ ن الدّ ِما سانِ الرّ  لمكاانِ  اسام   الاذي هاو فاي اِصالِ  "نِسارْ المَ " نهمِ و 

 . شفرِ المَ في  فيه كالكالمِ  ، والكالمُ اإلنسانِ  أنفِ 
 

، "زياد   مشافرَ  رأياتُ ": إذا قلاتَ ": (1)قاال حياثُ  "اِطاول"نبني على ذلك ما ذكره في : يَ أقولُ 
 ،"ا مرساال  ما إذا كان مجاز   ، بخالفِ (2)كاذب   فهو حكم   ،اه غليظ  شفرُ َُ وليس مِ  ،االستعارةَ  وقصدتَ 

  .نتهىا
 
 ن عطافِ ِما عريفِ ن التّ مِ  (3)على ما يتبادرُ  بناء  ا أيض   القرينةِ  ن مالحظةِ مِ  ه ال بدَّ هم أنّ فُ و 

اا المالحظااةِ  طُ المقتضااى تساالّ  علااى العالقااةِ  القرينااةِ   أرَ  : لاامْ (4)العصااامِ  قااال حفياادُ  ،ا، لكاانْ عليهااا أيض 
، بعيااد   هم غياارُ ماارادَ  هوكوُناا :همنظومتِاا فااي شاارحِ  (5)بالويّ اصاار الطّااالنّ  بطُ ح بااذلك. قااال ِساان صاارّ َماا

 ، ثامّ هقصادِ علاى  اللاةِ للدّ  مُ الماتكلّ ( 6)بما نصبه القرينةِ  في موضعِ  العصامِ  عليه تعريفُ  يدل   :وأقولُ 
                                                 

 .2/236( انظر عبارة العصام في اِطول، 1)

( ذلك أن االستعارة تتوقف على التشبيه الذي من جملة أركانه وجه الشبه، فإذا لم يكن ثم غلظ لم يكن ما 2)
 يصلح ِن يكون وجه شبه. 

 ( ب: تبادر.3)
 ( تقدمت ترجمته قبال. 4)

( هو أبو السعد زين الدين منصور بن أبي النصر بن محمد الطبالوي، وقد ُينعت بسبط الناصر الطبالوي 5)
لكونه سبط العالمة ناصر الدين الطبالوي، فقيه شافعي مصري، لم يعلم تاريخ مولده، وقيل إنه توفي 

في النحو والصرف والبالغة والتصوف واِخالق والقراءات، أما  ها(، وله مصنفات1014بالقاهرة سنة)
منظومته فقد ائتلفت من واحد وخمسين بيتا في المجازات واالستعارات، وله شرح، وهو الذي ذكره الصبان 
في المتن، على المنظومة السابقة، وقد لخص فيها مقاصد السمرقندية. انظر في ذلك كله: الطبالوي، 

، 43-1/33بنشر قراءات السبعة المرضية، تحقيق علي جعفر، مكتبة الرشد، الرياض، الشمعة المضية 
، وعمر كحالة، معجم 7/300، والزركلي، اِعالم، 6/475وانظر ترجمته: البغدادي، هدية العارفين، 

 . 3/916المؤلفين، 

 ( ب: "نصبها"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 6)
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ه ال هااا، وأّنااإقامتُ  ه يشااترطُ أّناا رُ اهظّاالا: (2)والحمدلااةِ  ه فااي البسااملةِ قااال فااي رسااالتِ  (1)نوانيّ الشَّاا رأيااتُ 
 . (3)نتهىا ،لها مِ المتكلّ  قصدِ  ن غيرِ ا مِ هوجودِ  دُ يكفي مجرّ 
 
هاااي ليسااات  إذْ  ؛ناااةُ ال المعيّ  ها هاااي المانعاااةُ بااادونِ  المجاااازُ  حقاااقُ التاااي ال يتّ  القريناااةَ  هااام أنّ وفُ 

الااذي  المجاازَ  البلغااءُ  ، ولهاذا تساتكرهُ ه عناد البلغااءِ بوِلاه وقَ فاي حسانِ  بالْ  ه،تِ ه وصاحّ ِقافاي تحقّ  بشارط  
 نفاااسِ  إذهاااابَ  البلياااغُ  مُ الماااتكلّ  يريااادَ  نْ أكااا ؛هاااا غااارض  ذكرِ  بعااادمِ  قَ يتعلّااا أنْ  إالّ  ناااة  معيّ  لااايس فياااه قريناااة  

 ها، وكالّ تركُ  يحسنُ  حينئذ  ف، عيينِ ها إلى التّ قَ وتشوي ،في المقامِ  ممكن   معنى مجازي   إلى كلِّ  امعِ السّ 
 . مانعة وال عكَس  نة  معيّ  قرينة  

 
  الث:الثّ 
 أنْ  شاترطُ يُ  ، ماثال  حيحِ علاى الّصا هاا ال شخُصاساموع  هاا منوعُ  يكاونَ  أنْ  قةِ في العال شترطُ يُ 

الاذي  ببِ الّسا بخصاوصِ  زُ جاوّ التّ  يسامعَ  أنْ  طُ شاترَ ، وال يُ بِ سابّ عان المُ  ببِ الّسا (4)نوعِ ب زُ جوّ التّ  سمعَ يُ 
بال  ،ة  عالقا كالِّ  ناوعِ  ساماعُ  شاترطُ وقيال ال يُ  ،فياه ببَ هاذا الّسا ساتعملُ نالاذي  بِ سابَّ ه عان المُ ستعملُ ن
اامااا هااو دونَ  نااوعِ و أ ،(5)ةِ العالقاا نااوعِ  نظياارِ  اعِ بساام ىكتفاايُ   أطلقااتِ  إذا ساامعنا العااربَ  ا، مااثال  هااا أيض 

                                                 

ر الشََّنواني الشافعي المصري، نسبته إلى "شنوان الغرف" من قرى المنوفية، ( هو محمد بن علي بن منصو 1)
من كتبه "حاشية على شرح اللقاني على الجوهرة"، و"حاشية على شرح العضدية"، و"حاشية على 

ها(. انظر ترجمته: البغدادي، هدية العارفين، 1233السمرقندية"، ولي مشيخة الجامع اِزهر، توفي سنة)
 .3/548، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 6/297الزركلي، اِعالم، ، و 6/359

( ب: الحمدلة والبسملة، ولعل ما ورد في أ وحاشية اِنبابي هو الصواب؛ ذلك أن المرء يبدأ بالبسملة 2)
 فالحمدلة.

مير، دار ( للصبان رسالة في البسملة موسومة با"الرسالة الكبرى في البسملة"، تحقيق فواز زمرلي وحبيب ال3)
 م.  1995بيروت،  الكتاب العربي،

( أ: "بخصوص السبب" بدل "بنوع السبب"، وهذا تحريف ال يتساوق والكالم الذي يأتي بعده، وما أثبته من 4)
ب، وقد فسر ذلك اِنبابي؛ أعني قوله "بنوع السبب": "أي بنوع اسم السبب في ضمن فرد ما من أفراده 

ال، وال يجوز لك أن تتعدى العالقة التي سمع نوعها من العرب إلى  سواء كان هو الذي تستعمله أم
ن ساوتها".    عالقة أخرى لم يسمع نوعها منهم وا 

تجوز بها في لفظة ن( وعلى هذا فالعالقة التي ثبت عن العرب اعتبارها وتجوزوا بها في لفظة ال يجوز لنا أن 5)
فال يسو  لنا أن نطلق عليه "الليث"، ولذلك هذا القول أخرى، كما إذا ثبت عنهم إطالق اِسد على الشجاع، 

في غاية الضغف، ويرده إجماعهم على أن اختراع االستعارات الغريبة البديعة التي لم تسمع بأعيانها من 
العرب هو من طرق البالغة وشعبها التي بها ترتفع طبقة الكالم، فلو لم يصح لما كان كذلك، ولهذا لم 

 دوينهم الحقائق.  يدونوا المجازات ت
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فاااظ واللّ  زمِ علاااى الاااالّ  الملااازومَ  نطلاااقَ  جااااز لناااا أنْ  لِ آالمااا فاااظ باعتباااارِ ، أو اللّ ببِ علاااى الّسااا بَ المسااابَّ 
كماا فاي  الحاجابِ  ابانُ  ه، واختاار هاذا القاولَ أو دوَنا ،ذلاك هم ما هو نظيرُ ما كان الستعمالِ  اعتبارِ ب
نْ  زِ المتجاوَّ  فظاةِ ن ساماع اللّ ِما ال بادَّ  ، بالْ وعِ النّ  ال يكفي سماعُ  :، وقيل(1)"البحر المحيط" لام  بهاا وا 

ا لايس شارط   االساتعمالِ  محالِّ  ، فخصاوُص ها فيه العاربُ تْ ما استعمل في خصوصِ  مُ ها المتكلّ يستعملْ 
 .حلّ هذا المَ  رَ حرَّ يُ  هكذا ينبغي أنْ  ،(2)اإجماع  

  
  :ابعُ الرّ 

 ظاهرِ  ، أي إرادة خالفِ أويلِ بالتّ  ،عليه، والكذبِ  المشتملَ  ، أعني الكالمَ بين المجازِ  الفرقُ 
 ؤّول  ما زُ ، فاالمتجوّ (3)ماراد   غيارُ  الذي هاو المعناى الحقيقاي   اهرَ الظّ  على أنّ  القرينةِ  وبنصبِ  ،فظِ اللّ 

عي ه يااادّ ، فإّناااالكااااذبِ  بخاااالفِ ( 5)لاااه ماااراد   غيااارُ  اهرَ الظّااا علاااى أنّ  تااادلّ  قريناااة   وناصاااب   ،(4)هكالَمااا
: إذا قااال ، مااثال  اِماارِ  فااي نفااسِ  ثاباات   ه غياارَ ه مااع كونِااه إلااى إثباتِااتَااهمّ  ه ويصاارفُ ويرياادُ  ،اهرَ الظّاا
 جالَ بال أراد الرّ  ،فاظِ اللّ  ظااهرَ  دْ يار  لامْ  إلياه، فاإنْ  لم يجئْ  الحقيقيَّ  اِسدَ  ، مع أنّ "جاءني أسد  ": ل  ئقا

نْ استعارة   ، فالكالمُ ، ونصب على ذلك قرينة  الحقيقيَّ  اِسدَ  شبهُ الذي ي جاعَ الشّ  ه، ولم أراد ظاهرَ  ، وا 
ن ِما ةِ ه الفارسايّ فاي رساالتِ  ، ونظار فياه العصاامُ القاومُ ، كذا ذكاره ه فهو كذب  على خالفِ  قرينة   ينصبْ 
 :وجوه  

 المجاااازُ  شاااتبهُ يَ  كاااذلك ،كاااربينهماااا ماااا ذُ  ، والفاااارقُ بالكاااذبِ  المجاااازُ  شاااتبهُ ه كماااا يَ أّنااا هاأحـــدُ 
في  آلخرَ  ا  مر آ لِ ئالقا قولِ  مثلِ  طلبي   في كالم   كر كما إذا كان المجازُ بينهما ما ذُ  بالخطأ، والفارقُ 

 غياارَ  الكااالمِ  لكااونِ  هنااا لاايس بالكااذبِ  فاالشااتباهُ ، اِساادَ  قاتاالْ  :الحقيقاايّ  فيااه اِساادُ  رُ تصااوّ ال يُ  مقااام  

                                                 

( يقول الزركشي: "فكان فهم المَسبِّب من اسم السبب فوق فهم السبب من اسم المَسبَّب، فكان أبلغ إفادة 1)
للمقصود،...، وكذا إطالق اسم الكل على الجزء، وقد يقال: إن إطالق اسم السبب على المسبَّب أولى 

لمسبَّب من االتصال والمناسبة". انظر: الزركشي، من إطالق اسم الملزوم على الالزم لما بين السبب وا
 . 1/555البحر المحيط، 

 ( أي ال يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا بأال يستعمل إال في الصورة التي استعملته العرب فيها. 2)

 ،عالقة( وحاصل الجواب كما يرى اِنبابي أنه ال كذب في الحقيقة مع اعتبار إرادة خالف الظاهر ِجل ال3)
ومجرد كونه كذبا بحسب الظاهر ال التفات إليه، وال محذور فيه الندفاعه بالتأمل في المعنى خصوصا، 

لقى إليه المجاز هو المتفطن العارف بأساليب الكالم، ووجوه اعتباراته، ومن كان بهذه والمخاطب الذي يُ 
المعنى المجازي، وال يتبادر ذهنه للمعنى هم المثابة إذا خوطب بالمجاز، محتفا بقرينة حالية أو مقالية، فُ 

 الحقيقي أصال. 

 ( "مؤول لكالمه" في حاشية اِنبابي، وما أثبته من أ و ب. 4)

 ( أ: "به"، وأحسبه تصحيفا، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي. 5)
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 ، فاال وجاهَ ال  حاا بممار  آ ه يكاونُ ا، ِّنامخطئ ا( 1)كانل اهرَ الظّ  لو أراد لَ ئالقا ِنّ  ؛بل بالخطأ ،خبري  
 . بالكذبِ  خصيصِ للتّ 

، وليس كاذلك، هم قابلوه بالكذبِ ا، فإنّ م  ئدا صدق   المجازَ  بأنّ  هم هذا يشعرُ كالمَ  أنّ  انيالثّ 
  .والكذبِ  دقِ الصّ  في احتمالِ  اِخبارِ  رِ ئهو كسا بلْ 

 معناااه الحقيقااايِّ  ا باعتباااارِ كاذب اا المجاااازي   فااظُ اللّ  يكاااونَ  هااام هااذا يقتضااي أنْ كالمَ  أنّ  الــثُ الثّ 
ااا ماااثال   المفتااارُس  إلياااه الحياااوانُ  يجااايءَ  أنْ  يجاااوزُ  ، ولااايس كاااذلك؛ إذْ ةَ البتّااا ه لااايس مجيَئااا ا، لكااانّ أيض 

 قُ هااا المحقّاابُ ، وأجاااب معرّ جاعِ الّشاا جاالِ الرّ  مجاايءِ  ، باال المقصااود إفااادةُ ن الكااالمِ ِماا ا باإلفااادةِ مقصااود  
، ولااذلك بااه هاو الكااذبُ  االشااتباهِ  عاان تهماةِ  البليااغِ  الكاالمِ  تنزيااهُ  الاذي يجاابُ  بااأنّ  لِ عاان اِوّ  لاويّ وْ المَ 

 باين المجاازِ  قُ رَ ْفاهم قاالوا: يُ نّ أ، فكاه بالمقايساةِ معرفتِا بالخطأ إلمكانِ  وتركوا االشتباهَ  ،كرِ وه بالذّ خصّ 
عان  يادفعانِ  ،القريناةِ  ونصابَ  ،أويالَ التّ  هام أنّ معناى كالمِ  اني بأنّ الثّ  نوع ،هوما يشبهُ  وبين الكذبِ 

   عليهم ما أورد. ردّ ى يَ حتّ  دقِ الصّ  ه قطعيَّ هما يجعالنِ ال أنّ  ،الكذبِ  ه قطعيَّ كونَ  المجازِ 
 

 قرينةَ  ما حكموا بأنّ إنّ  القومَ  بأنّ  الثِ بالخطأ، وعن الثّ  في االشتباهِ  (2)ذلك مثلُ  : يقالُ أقولُ 
المعنااى  ه إلااى أنّ ذهُناا يااذهبَ  أنْ  امعَ الّساا ، أي تمنااعُ فااظِ ن اللّ ِماا المعنااى الحقيقاايِّ  إرادةَ  تمنااعُ  المجااازِ 
ا فاي جائي ا يوجدَ  ن أنْ مِ  المعنى الحقيقيِّ  إرادةَ  ها تمنعُ أنّ ال  ؛فظِ اللّ  ان هذمِ  مِ المتكلّ  هو مرادُ  الحقيقيَّ 

ال  ،المفتاارَس  حياوانَ ال ن اِساادِ ِما مِ المااتكلّ  مارادُ  يكااونَ  نْ أن ِما ماا يمنااعُ إنّ  "يرمااي"ك ، فقولُااِماارِ  نفاسِ 
 . اِمرِ  في نفسِ  مِ ا للمتكلّ جائي   يوجدَ  ن أنْ مِ 

 
 ه باأنّ دفُعا ه، ويمكانُ ، وال يدفُعاالاثَ الثّ  ال يالقي االعتاراَض  هذا الجوابَ  ال يخفى أنّ  :أقولُ 

: إذا قااال قائاال   مثياالِ هم فااي التّ قااولِ  ا باادليلِ منتفي اا فيمااا إذا كااان المعنااى الحقيقااي   مفااروض   القااومِ  كااالمَ 
ا كاذب ااا المجاااازي   فاااظُ اللّ  ذلاااك يكاااونُ  إلياااه، وبفااارضِ  لااام يجااائْ  الحقيقااايَّ  اِسااادَ  ، ماااع أنّ "ساااد  أجااااءني "

 ه بالعالقااااةِ م أّنااااتقاااادّ  فقاااادْ  والغلااااطِ  بااااين المجااااازِ  ا الفاااارقُ وأّماااا .ة، فااااافهمْ البتّاااا معناااااه الحقيقاااايِّ  باعتبااااارِ 
 . الملحوظةِ 
 

  :الخامس

                                                 

 ( أ: "كان"، وما ورد في ب وحاشية اِنبابي هو "لكان".1)
 دال من: "أقول: يقال مثل ذلك". ( ب: "أقول: مثل ذلك يقال" ب2)
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- (1)افعيِّ ناا الّشااإمامِ  علاى قااولِ  مشااكل   نااى الحقيقايِّ عمال المانعااة عان إرادةِ  القريناةِ  اعتباارُ 
 يمكانُ (: 3)، وأقاولُ (2)الواحادةِ  بالكلماةِ  والمجاازيِّ  بين الحقيقيِّ  الجمعِ  بجوازِ  -رضي اهلل تعالى عنه

ا ما أجاب به ، وأمّ باإلرادةِ  خصَّ يُ  عن أنْ  ها تمنعُ نّ أه، أي ه وحدَ ها عن إرادتِ عُ من المرادَ  بأنّ ( 4)هحلّ 
في  البحر المحيط" ه ما ذكره صاحبُ ، فيردّ المانعةَ  ين ال يشترطون القرينةَ اِصوليّ  ن أنّ مِ  بعُض ال

 ،أو عاادة   ،ا  أو حّسا ،عقاال   الحقيقاةِ  ن إرادةِ ِما تمناعُ  ن قريناة  ِما للمجازِ  : ال بدّ (5)حيث قال "اِصولِ 
فااي  داخلااة   هاال القريناةُ  :مااا اختلفاوانّ ا  و  ،ن القرينااةِ ِما ه ال باادّ فااي أّنا وال خااالفَ "قاال:  ، ثاامّ (6)اأو شارع  

 . (7)نتهىين، اصوليّ اِ وهو رأيُ  ؟هه واعتبارِ تِ لصحّ  ين، أو شرط  البيانيّ  يُ أ، وهو ر مفهوم المجازِ 
 " هاو القريناةُ مان القريناةِ  ه ال بادَّ فاي أّنا وال خاالفَ "ه: في قولِ  ه بالقرينةِ مرادَ  أنّ  اهرَ الظّ  فإنّ 

: بكيّ الّساا اباانِ  عرياافِ ت شاارحِ ذكاار فااي  (8)يحلّااالمَ  قَ المحقّاا رأيااتُ  عنهااا، ثاامّ  ثُ حاادَّ هااا المُ ِنّ  ؛المانعااةُ 

                                                 

ها(، وُحمل إلى 150( اإلمام محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، وقد حكى عن نفسه أنه ولد بغزة سنة )1)
مكة وهو ابن سنتين، وكانْت أمه من اِزد، وفي رواية أخرى عنه قال إنه ولد بعسقالن، وكان مولده يوم 

ها(، حلية 430وافية اِصبهاني، أنو نعيم أحمد بن عبد اهلل) ها(. له ترجمة204موت أبي حنيفة سنة)
، وياقوت، معجم اِدباء، 9/63م، 1988اِولياء وطبقات اِصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، والسيوطي، 1/185، والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 4/21، وابن خلكان، وفيات اِعيان، 17/300
،  والزركلي، 6/9، والبغدادي، هدية العارفين، 2/9ابن العماد، الشذرات، ، و 1/263حسن المحاضرة، 

 .3/116، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 6/26اِعالم، 

( ب: "في الكلمة". ومعنى هذه العبارة: جواز استعمال الكلمة فيهما وحملها عند اإلطالق عليهما، وهو 2)
"اللمس" هي محمولة على "الحس" باليد حقيقة، وعلى مذهب اإلمام الشافعي في "اِم"، فقال في آية 
 الوقاع مجازا، فالمسألة مفروضة عند اإلطالق.  

 ( الواو ساقطة من ب. 3)
خاله الصواب؛ ذلك أن الحديث عن اإلشكال وحله. 4)  ( أ: "حمله"، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي، وا 
 .1/547( انظر قول الزركشي في البحر المحيط ، 5)

( وقد أورد الزركشي هذا الرأي في مسألة "المجاز يحتاج إلى العالقة أو القرينة" فقال: "المجاز يحتاج إلى 6)
لى القرينة، فالعالقة هي المجوزة لالستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل". انظر: الزركشي،  العالقة وا 

 . 1/547البحر، 

 .1/547ن البحر المحيط، انظر: ( أي: انتهى كالم الزركشي، وعبارته مقتبسة م7)

ها(، 790ها(، وقيل سنة)791( هو اإلمام جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد الَمحّلي، ولد بمصر سنة)8)
شافعي المذهب، برع في الفقه والكالم واِصول والنحو، عّرفه ابن العماد بتفتازاني العرب، َشَرح كتاب 

َثم، وقد شرح هذا الشرح، أعني شرح جمع الجوامع ابن قاسم جمع الجوامع اِصولي، ورأيه ذاك مذكور 
ها( في كتابه اِصولي الموسوم باآليات البينات، وقد تقدم بيان عن هذا، وذهب العماد إلى 994العبادي)

، 1/371ها(، انظر ترجمته: السيوطي، حسن المحاضرة، 881ها(، وقيل سنة)864أنه توفي بمصر سنة)
، وعمر 5/333، والزركلي، اِعالم، 6/202، والبغدادي، هدية العارفين، 7/303 وابن العماد، الشذرات،
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 ،ينكالبياانيّ  المجاازِ  ن زاد، أي فاي تعريافِ : وَما(1)، حياث قاالهاذا الابعضِ  جوابَ  ما يوافقُ  المجازُ 
 يقااةُ الحق فظِ باااللّ  ياارادَ  أنْ  ه ال يصااح  مشااى علااى أّناا ال  ضااع لااه أوّ مااا وُ  عاان إرادةِ ( 2)مانعااة   مااع قرينااة  
 . (3)نتهىا ،امع   والمجازُ 

 
لااه عاان تلااويح  نااا ناااقال  جوابَ  ه بمااا يوافااقُ فااي آياتِاا فيااه بحااث (4)قاساام   اباانَ  مااةَ العالّ  يااتُ أور 

 يصاحَّ  ضاع لاه أالّ ماا وُ  رادةِ إعان  مانعاة   قريناة   من اعتباارِ  : ال يلزمُ (5)يقولَ  أنْ  فقال: لقائل   ،عدالسّ 
لاه  الموضاوعِ  عان إرادةِ  مانعاة   قريناة   فاي المجاازِ  الواجابَ  ا، ِنّ مع ا والمجازُ  الحقيقةُ  فظِ باللّ  يرادَ  أنْ 

 .ه الحمدُ فللّ  ،نتهىا ،(7)"لويحالتّ "(6)م عنا كما تقدّ هما مع  ه، وذلك ال ينافي إرادتَ وحدَ 
 

                                                                                                                                            

، والسوسي، معجم اِصوليين، 10/464، وبروكلمان، تاريخ اِدب، 3/93كحالة، معجم المؤلفين، 
423. 

د يعني التاج السبكي في "جمع الجوامع"، وقد أتى على هذه العبارة المحلي وابن قاسم فشرحها كل واح (1)
 .  2/158منهما في حاشيته، وقد نقلها الصبان نقال حرفيا، انظر: المحلي، شرح جمع الجوامع، 

 ( ب: "مانعة" ساقطة. 2)
( مسألة "هل اللفظ الواحد يكون حقيقة ومجازا معا؟" مسألة مستفيضة بين اِصوليين، وقد أتى عليها 3)

ه أراد المجاز، ليل أنّ الدّ  يدلّ  للحقيقة إلى أنْ  فهو فظ إذا دار بينهمااللّ  أنّ  فرأىالغزالي في المستصفى، 
نْ بقرينة زائدة،  إالّ " جاعالشّ ل هذا القول على "حمَ فليس يُ  ،أسد" ريقالطّ في  استقبلني" ومن ذلك  لمْ  وا 

المستصفى  ،ها(505اإلمام أبو حامد، محمد بن محمد)، انظر: الغزالي، بعفظ للسّ تظهر هذه القرينة فاللّ 
، وكذلك الرزاي في 1/693، م1994صول، تحقيق إبراهيم رمضان، دار اِرقم، بيروت، في علوم اِ
 .1/130محصوله، 

( هو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي، وقد وصفه العماد بأنه برع وساد وفاق اِقران، 4)
تقدم له بيان، وله في  وسارت بتحريراته الركبان، ومن مصنفاته شرح على شرح جمع الجوامع، وقد

ها(. انظر 992ها(، وقيل سنة)994المعاني والبيان، وقد توفي بالمدينة المنورة عائدا من الحج سنة)
، والزركلي، اِعالم، 5/149، والبغدادي، هدية العارفين، 8/434ترجمته: ابن العماد، الشذرات، 

 .  1/230، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/198

 " ساقطة.( ب: "يقول5)
 ( تكررت "تقدم عن" مرتين في ب، وهو تحريف ظاهر.6)
( التلويح مصنف في أصول الفقه، وهو "شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح"، والشرح لسعد الدين 7)

ها(، وقد تقدمت ترجمته، أما التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح فهو 792مسعود بن عمر التفتازاني)
ها(. وقد طبعت هذه الكتب الثالث معا 747در الشريعة عبيد اهلل بن مسعود المحبوبي)لإلمام القاضي ص

 م.1996في مجموع واحد في دار الكتب العلمية في بيروت، 



 50 

 دةِ اإر  ةِ لصااحّ  والكنايااةِ  عليااه بااين المجااازِ  الفاارقِ  لعاادمِ  آخاارُ  ن هااذا إشااكال  ِماا ينشااأُ  :ال يقااالُ 
فااي  المعنااى الحقيقاايِّ  : إرادةُ ا نقااولُ ِّناا ؛عليااه، كالكنايااةِ  فااي المجااازِ  مااع المجااازيِّ  يقاايِّ المعنااى الحق

ه. فاحفظْ  ،الحقيقيِّ  كغيرِ  اتِ بالذّ  القصدِ  على وجهِ  م، وفي المجازِ كما تقدّ  ةِ بعيّ التّ  على وجهِ  الكنايةِ 
   

 
 : ادسالسّ 
لاه  في المعناى الموضاوعِ  المستعملُ  فظُ للّ ها ابأنّ  الحقيقةَ  ةِ ه الفارسيّ في رسالتِ  ف العصامُ عرّ 
فااي  المسااتعملُ  فااظُ ه اللّ بأّناا زَ ف المجاااوعاارّ  ،لااه أي تمااام الموضااوعِ  ،(1)لااه موضااوع  ه إّناا ماان حيااثُ 

 تمااامِ  عاان إرادةِ  صااارفة   مااع قرينااة   أو التزامااي   ،(2)ني  ه تضاامّ إّناا ماان حيااثُ  يِّ أو االلتزاماا ،يِّ نضاامّ التّ 
هااو كااذلك  ين ماان حيااثُ ين المعنَيااهااذَ  فااي أحاادِ  المسااتعملُ  فااظُ هااا اللّ نّ أب ف الكنايااةَ لااه، وعاارّ  الموضااوعِ 

هاو  مان حياثُ  يِّ أو االلتزام يِّ نضمّ في التّ  المستعملُ  فظُ ا اللّ ا ذكر. قال: وأمّ عمّ  صارفة   قرينة   بدونِ 
 قساامِ ن اِِما فاي قسام   ، فلايس باداخل  أو باالعكسِ  ،ه التزاماي  إّنا من حياثُ  يِّ نضمّ أو في التّ  ،مطابقي  

 . أو غلط   ، بل هو سهو  الثةِ الثّ 
 

 فاااي باااابِ  المعتبااارةَ  قَ ئاااالعال قاااد أفادناااا أنّ  حقياااقَ هاااذا التّ  هاااا: ال يخفاااى علياااك أنّ بُ قاااال معرّ 
 وعالقاةِ  ،ةِ الجزئّيا ين: عالقاةِ إلاى عالقتَا ا ترجعُ وعشرين نوع   ها إلى خمسة  ها وبلوغِ مع كثرتِ  المجازِ 

نْ ةُ وااللتزامّيااا ةُ نيّ ضااامّ التّ  اللاااةُ الدّ  همابااادونِ  رُ تصاااوَّ إذ ال يُ  ؛زومِ اللّااا  قِ ئاااا فاااي عالم  كاااان مسااالَّ  ، وهاااذا وا 
 زومُ اللّا جعالَ يُ  أنْ  إالّ  هامّ اللّ  ،، وهاي للمشاابهةِ االساتعارةِ  فاي عالقاةِ  م  ه غير مسلَّ لكنّ  ،المرسلِ  المجازِ 

  .نتهىا ،المشهورِ  االنفكاكِ  ال بمعنى عدمِ  ،في الجملةِ  والمناسبةِ  بمعنى المالبسةِ 
 

فااي  المساتعملِ  فظِ بااللّ  مُ الماتكلّ  الحاظُ ال يُ  ه قادْ فألّناا ال  ا أوّ ، أّمابحاث   العصاامِ  فاي كاالمِ  :أقاولُ 
 ا ماثال  ا أو مشاابه  أو سابب   ا  ه خاّصا، بال كوَناا  أو التزامّيا ا  نيّ ه تضمّ كونَ  أو االلتزاميِّ  نيِّ ضمّ المعنى التّ 

نْ  ماا فياه.  "أو التزامي   ني  ه تضمّ إنّ  ن حيثُ مِ "ه في قولِ ، فاِمرِ  في نفسِ  ا  أو التزاميّ  ا  نيّ كان تضمّ  وا 
 أنّ  القاومِ  فاي كاالمِ  والمعاروفُ  ،المعنى نها جزءُ مِ  ما يرادُ  من الكنايةِ  نّ أ ه يفيدُ كالمَ  ا فألنّ ا ثاني  وأمّ 

 . (3)لْ فتأمّ  ،ه كما مرّ بها الزمُ  المرادَ 
 

                                                 

 ( أي الموضوع له وضعا تحقيقيا، وقد خرج بهذا المجاز والكناية والغلط. 1)

 م الموضوع له.( التضمنّي هو جزء المعنى الموضوع له، وااللتزامّي هو الز 2)

 ( ب: "فتنبه" بدال من "فتأمل".3)
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 : ابعالسّ 
إلياه  المنصارفُ  حقيقاي  التّ  الوضاعُ  الثاةِ الثّ  قسامِ اِ في تعاريفِ  بالوضعِ  المرادَ  أنّ  عرفتَ  قدْ 

، قاااال ابااات للمجااااز والكناياااةِ الثّ  وعيّ الّنااا ال التاااأويليّ  ،(1)ا  أو نوعّيااا ا  شخصااايّ  عناااد اإلطاااالقِ  الوضاااعُ 
ه مااا نّصاا عليااه الكنايااةُ  ويقاااُس  ،ا  تأويلّياا ا  ا نوعّيااا وضااع  موضااوع   المجااازِ  علااى كااونِ  مسااتدال   ريّ َنااالفَ 

 ه علاى معناى فهاو عناد القريناةِ بنفِسا اللاةِ للدّ  ن  معايّ  لفاظ   كالَّ  على أنّ  ة  دالّ  ن الواضعِ مِ  قاعدة   لثبوتِ 
ااق اابااه ذلااك المعنااى تعلّ  قُ مااا يتعلّاالِ  ن  ذلااك المعنااى معاايّ  عاان إرادةِ  المانعااةِ   ،علياااه ودال   ،اا مخصوص 

 اساتعمالُ  ن الواضاعِ بت ِماى لو ث، حتّ عيينِ هذا التّ  ال بواسطةِ  القرينةِ  منه بواسطةِ  ه مفهوم  بمعنى أنّ 
، وهاذا (3)هماابحالِ ( 2)القريناةِ  ه مناه عناد قياامِ وفهُما ،ه علياهداللتُا لكاناتْ  في المعناى المجاازيِّ  فظِ اللّ 

 فااي ذلااك هااو مااا يكااونُ  المعتباارَ  وعيَّ الّناا ِنّ  ؛حقيقااة   فااظِ اللّ  فااي كااونِ  المعتباارِ  وعيِّ الّناا الوضااعِ  غياارُ 
ه علاااى معناااى بنفِسااا اللاااةِ للدّ  ن  متعااايّ  هاااوفكاااذا  ةِ بكيفّيااا يكاااونُ  فاااظ  ل كااالّ  علاااى أنّ  ة  دالّااا قاعااادة   بثباااوتِ 

 ل" فهاو لاذاتِ "فاِعا علاى وزنِ  يكاونُ  لفاظ   كالَّ  باأنّ  مثل الحكامِ  ،هتعيينِ  نه بواسطةِ مِ  مُ فهَ يُ  مخصوص  
 . نتهىا ،(4)لُ فعبه ال ن يقومُ مَ 

 
مااا  أويليَّ التّاا ، وأنّ يقااي  تحق وفااي الحقيقااةِ  ،تااأويلي   فااي المجااازِ  وعيَّ الّناا الوضااعَ  ه أنّ وحاصاالُ 

 (5)، وهااا أناااالوضااعِ  معااه بواسااطةِ  اللااةُ الدّ  مااا كانااتْ  حقيقاايَّ ، والتّ القرينااةِ  معااه بواسااطةِ  اللااةُ الدّ  كانااتْ 
 فأقول:  ،على بصيرة   ه لتكونَ وأقسامَ  لك الوضعَ  أذكرُ 

 
 شاايء   يااينُ تع ،لفااظ   ه وضااعَ كونِاا أي ال بقياادِ  :: الوضااعُ "ةالفارساايّ  سااالةِ الرّ  تعريااب"قااال فااي 

ولااه  ،هعلااى معنااى بنفِساا اللااةِ ه للدّ ، تعييُنااحقيقاايّ ، أي التّ فااظِ اللّ  ووضااعُ  ،هبنفِساا علااى شاايء   اللااةِ للدّ 
 أنْ ( 1)، مثالشخصاي   فالوضعُ ( 6)ا  ا شخصيّ ن  معيّ  أخذ إنْ  الموضوعَ  ، ِنّ ونوعي   قسمان: شخصي  

                                                 

( هذا الوضع؛ أعني التحقيقي، هو الفارق بين الحقائق والمجازات المعتبر في اصطالحاتهم من نحو الترادف 1)
واالشتراك وغيرهما.  أما قول الصبان "المنصرف إليه الوضع" فمعناه أن التأويلي ليس بوضع حقيقة، واللفظ 

 نما ينصرف إلى معناه الحقيقي. عند اإلطالق إ

 ( ب: كتبت "القرينة" مرتين، وهو خطأ من الناسخ.2)
( ب: "بحالها"، والصواب ما أثبته بناء على ما ورد في أ، وقد فسر ذلك اِنبابي في حاشيته على الصبان، 3)

133 . 
 ( أ: "العقل"، وهو تصحيف ظاهر يخالف ما ورد في ب. 4)
 رد في حاشية اِنبابي هو ما أثبته في المتن. ( ب: ها ساقطة، وما و 5)

( ب: "مشخصا معينا". ومعنى العبارة كما ورد عند اِنبابي: أي إن أخذ معيَّنا ملحوظا بشخصه وعينه 6)
 فالوضع شخصي. كلفظ "زيد" و"إنسان" ونحوهما
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نْ على معنى كذا، و  اللةِ للدّ  فظَ هذا اللّ  نتُ : عيّ الواضعُ  يقولَ   مثال أنْ  ؛(2)ا  ّياكلّ  ا  عامّ  خذ الموضوعُ أ ا 
منهما  واحد   ، وكلّ نوعي   فالوضعُ  ،على معنى كذا ه ليدلَّ نتُ كذا عيّ  هلى هيئةِ  يكونُ  لفظ   : كلّ يقولَ 
 :باالستقراءِ  أقسام   ثالثةُ 

 .ينكالهما عامَّ  له والوضعُ  الموضوعُ  يكونَ  ها أنْ أحدُ 
 .ينيكونا خاصَّ  اني أنْ والثّ 
 علياااه أنْ  يجااابُ  الواضاااعَ  ، ِنّ ا  لاااه خاّصااا والموضاااوعُ  ،(3)ا  عاّمااا الوضاااعُ  يكاااونَ  أنْ  لاااثُ اوالثّ 

 ، فاااإذا الحاااظ الموضاااوعَ عياااينِ والتّ  الوضاااعِ  لاااه عنااادَ  والموضاااوعَ  ين، أعناااي الموضاااوعَ رفَ الطّااا يالحاااظَ 
اامشخّ  اا الموضااوعَ  يالحااظَ  ا أنْ ا فااال يخلااو إّمااص  ااا مشخّ لااه أيض  مثاال ، (4)ص  هااو مشااخَّ  ماان حيااثُ  اص 
 يالحاااظَ  ا أنْ ّماااا  لاااه، و  الموضاااوعِ  ماااع خصاااوصِ  ا  خاّصااا ا  شخصااايّ  ، فيكاااون الوضاااعُ اِعاااالمِ  عِ وضااا

ه وغيارِ  اإلشاارةِ  اسامِ  مثال وضاعِ  خارُ أ ه فياه أشاخاص  يشااركُ  عاام   ي  كلّا بوجه   ُص المشخَّ له  الموضوعُ 
اخترعاه  الاذي له، وهو القسامُ  الموضوعِ  مع خصوصِ  ا  عامّ  ا  شخصيّ  فيكون الوضعُ  ،بهماتِ المُ  نمِ 

 ، فيكااون الوضااعُ ي  كلّاا هااو عااام   ماان حيااثُ  يّ الكلّاا الموضااوع لااه العااامّ  يالحااظَ  ا أنْ ّمااا  رون، و المتااأخّ 
 تناع  مفم خااص   ا بوجاه  ملحوظ ا ا  لاه عاّما الموضوعِ  ا كونُ له، وأمّ  الموضوعِ  مع عمومِ  ا  عامّ  ا  شخصيّ 

 .هن في محلِّ يّ بُ  (5)املِ 
 

ا وعيِّ الّنا ضاعِ للو  حاصالة   الثاةُ الثّ  وهذه اِقسامُ   إذا الحاظ الموضاوعَ ( 6)الواضاعَ  ِنّ  ؛اأيض 
 الثااةِ الثّ  تلاك اِحاوالِ  ىحادإالموضاوع لاه علاى  يالحاظَ  فلاه أنْ  ،ارناه آنف اكماا صاوّ  ،عاام   ي  كلّا بوجاه  

لااه كمااا  الموضااوعِ  وخصااوصِ  عِ و وضاامال بااين عمااومِ  ال منافاااةَ  إذْ  ؛خصاايِّ الشّ  فااي الوضااعِ  المااذكورةِ 
 ناوان  بعُ  الملحوظاةِ  المترادفاةِ  اِلفااظِ  وضاعِ  بمنزلاةِ  وعيَّ الّنا الوضعَ  ِنّ ؛ (7)ظرِ النّ  يبادم في مَ توهّ يُ 
 بَ يركَّاا أنْ  مااا يصااح   : كاال  إذا قااال ماثال   ؛ إذ الواضااعُ أو عااام   خاااص   لمعنااى واحاد   واحااد   بوضااع   ي  كلّا
 ،ةِ الماضااويّ  ةِ الثّيااالثّ  يغةِ علااى هااذه الّصاا اللااةِ ه للدّ تُاانعيّ  ح اآلخاارِ و مفتاا ك الوسااطِ متحاارّ  "ف ع ل"ن ِماا

                                                                                                                                            

هذا أن الصبان قد قالها  ( أ : "مثال أن" بدل "مثل أن"، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي، ولعل ما يرجح1)
 على الوجه المثبت في المتن بعد ذلك الموضع اِول بسطرين. 

ن أخذ الموضوع عاما كليا" فيه مسامحة، والمقصود أنه 2)  أخذ مشخَّصا معيَّنا ملحوظا بعام كلي. إن ( قوله: "وا 

بي، ولعل ما ورد في أ هو ( ب: "والثالث كوُن" بدل "والثالث أن يكون"، وهذا ما ورد في حاشية اِنبا3)
 اِعلى؛ ِنه استعملها ثالث مرات على النحو المثبت في المتن.  

 ( أي من حيث هو مشخَّص خارجا، كما في اِعالم الشخصية، أو ذهنا، كما في اِعالم الجنسية. 4)

 ( ب: كما. 5)

 ( ب: "الواضع" ساقطة. 6)
 من "بدأ". ( الفعل من "بدا"، كقولنا "مساعي الخير"، ال 7)
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 قاه بعاُض على ماا حقّ  يغةِ تلك الصّ  ا لجنسِ لم  عَ  المذكورةِ  الثةِ الثّ  من تلك الحروفِ  ب  مركّ  يكون كل  
ثباتِاا هااذا القساامِ  قااين عنااد تحقيااقِ المحقّ   همااا للوضااعِ اآلخااران فثبوتُ  ا القساامانِ ّمااأ، و وعيِّ الّناا للوضااعِ  هوا 

 . تهىنا ،فيه ال شبهةَ  ظاهر   وعيِّ النّ 
 

 دِ يّ والّسا (1)ضادِ العَ  ، أي علاى ماذهبِ "مااتِ بهَ ن المُ وغياره ِما اإلشارةِ  اسمِ  مثل وضعِ ": هوقولُ 
 ه: لجاانسِ وقولُاا .الحاروفِ  ه فاي اسااتعارةِ ، وسايأتي بياُناا(2)ه عليااه بعاادُ كمااا نّبا ،رينن المتاأخّ ِماا وكثيار  

ه مااا سااتعرفُ ه لِ عموُماا حيااثُ  ال ماان ،هه سااياقُ ا كمااا يفياادُ ذهن اا هُصااتشخّ  ن حيااثُ ، أي ِماايغةِ تلااك الّصاا
ه: وقولُ  .له خاّص  لموضوع   الخاصَّ  وعيَّ النّ  ، يعني الوضعَ هذا القسمِ  ه: عند تحقيقِ وقولُ  .(3)اقريب  
 نااتُ : عيّ الواضااعُ  يقااولَ  ، كااأنْ لااه عااامّ  لموضاوع   العااامَّ  وعيّ الّناا ا القساامان اآلخااران، يعنااي الوضااعَ ّماأو 

، له خاّص  لموضوع   العامّ  وعيّ ، والوضع النّ لشيء   شيء   ى ثبوتِ عل اللةِ للدّ  خبري   ب  مركّ  كلِّ  هيئةَ 
 اتِ يّ ن جزئمِ  ئي  جز  ، وكلّ منِ الزّ  اتِ يّ ن جزئمِ  جزء   على كلِّ  اللةِ للدّ  فعل   كلِّ  هيئةَ  نتُ : عيّ يقولَ  كأنْ 
 ،لماوادِّ ا بااختالفِ  الهيئةِ  على اختالفِ  رين بناء  خّ أالمت قه بعُض ه على ما حقّ حدثِ  إلى فاعلِ  سبةِ النّ 
نْ  هم فااااي ، كمااااذهبِ لااااه عااااامّ  لموضااااوع   العااااامِّ  وعيِّ ن الّناااامين ِماااا، وهااااو عنااااد المتقاااادّ نازعااااه العصااااامُ  وا 

 .(5)هبسطُ ( 4)، كما يأتي، والحروفِ المبهماتِ 
 

                                                 

( العضد هو عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي اإليجي، ولد بإيج من نواحي 1)
ها(، وكان عالما بالنحو والفقه والمعاني والبيان، جرت له محنة مع 700ها(، وقيل سنة)708شيراز سنة)

ها(، من "مؤلفاته شرح 756سنة)ها(، وقيل 753صاحب كرمان، فتوفي مسجونا بقلعة قرب إيج سنة)
العضد"، وهو شرح على مختصر ابن الحاجب المسمى "مختصر المنتهى اِصولي"، وله "الفوائد 

، والسيوطي، بغية الوعاة، 2/323الغياثية" في المعاني والبيان، انظر ترجمته: ابن حجر، الدرر الكامنة، 
، وطا  كبري زاده، مفتاح 5/527العارفين،  ، والبغدادي، هدية6/174، وابن العماد، الشذرات، 296

. انظر مذهب 2/76، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 3/295، والزركلي، اِعالم، 1/211السعادة، 
، وعبارته َثم: "وهي أن اللفظ قد يوضع وضعا 59العضد في شرحه على مختصر المنهاج اِصولي، 

،...، وكذلك إذا قال "هذا" لكل مشار إليه عاما ِمور مخصوصة كسائر صيغ المشتقات والمبهمات
 مخصوص و "أنا" لكل متكلم". 

 ( أي: بقوله: "فيكون الوضع شخصيا عاما مع خصوص الموضوع له". 2)

( أي من خصوص الوضع لمالحظة الموضوع له بشخصه، ومن أن وضع علم الجنس لمدلوله من حيث هو 3)
 مشخَّص ذهنا ال من حيث هو عام كلي.

 سيأتي"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. ( ب: "4)

 بيه اِول بعد فصل استعارة الحرف. ن( سيأتي بسطه في الت5)
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 نّ أه، و ه بعموِمااااتَااااونوعيّ  ،الموضااااوعِ  صِ بتشااااخّ  الوضااااعِ  ةَ صاااايّ شخ نّ أ ماااارّ  اّمااااملاااام عُ  وقاااادْ 
ه أو مالحظتِا ،ي  كلّا ه بوجاه  ه بمالحظتِاوعموَما ،هبشخِصا لاه الموضاوعِ  بمالحظةِ  الوضعِ  خصوَص 

 .(1)ه هذاه، وتفصيلُ بيانُ  ه على ما مرّ بعمومِ 
 

 ن الوضاعِ ه مِ ُِ لمدلولِ  الجنسِ  مِ لَ عَ  وضعَ  أنّ  سالةِ الرّ  مناه عن تعريبِ ا قدّ مّ م يؤخذُ  :وأقولُ 
 الخااصِّ  خصايِّ الشّ  لوضاعِ ل لثّاه مَ ، فإّناا  ونوعّيا ا  شخصيّ  يكونُ  (2)ه، وأنّ له خاّص  لموضوع   الخاّص 
 ذلاك فاي الكاالمِ  ، وقاال بعادَ ةَ والجنسايّ  ةَ خصيّ الشّ  اِعالمَ  ، وهي تشملُ باِعالمِ  له خاّص  لموضوع  

الَ عَ  لاه خااّص  لموضوع   الخاصِّ  وعيِّ النّ  على الوضعِ   ماع صادقِ  (3)انتهاى، يغةِ تلاك الّصا ا لجانسِ م 
ه لمدلولِ  الجنسِ  مِ لَ عَ  وضعَ  ِنّ  ؛يه عليهخوَ أ ضابطِ  صدقِ  وعدمِ  ،الجنسِ  لمِ عَ  ه على وضعِ ضابطِ 

له  لموضوع   العامّ  من الوضعِ  ى يكونَ ، حتّ ي  كلّ  هو عام   ن حيثُ ال مِ  ،اذهن   ص  هو مشخّ  من حيثُ 
 لامِ عَ  هم: وضاعُ وقاال بعُضا، لاه خااّص  لموضوع   العامِّ  ن الوضعِ مِ  ى يكونَ ، حتّ ي  كلّ  وال بوجه   ،عامّ 

 شااخيصِ التّ  إلااى حاادِّ  هْغاابلّ الااذي فيااه لاام يُ  عيااينَ التّ  ِنّ ؛ لااه عااامّ  لموضااوع   عااامِّ ال ن الوضااعِ ِماا الجاانسِ 
 . نتهىا ،ا  يّ ه كلّ ولذا كان مدلولُ ؛ فيه ركةِ الشّ  ن فرضِ مِ  المانعِ 

 
نْ  ،هتَ علّ  وال يخفى أنّ  ضاع لاه ماا وُ  كاونِ  دعاواه بعادَ  ال تفيادُ  ،هافاي نفِسا صاحيحة   كاناتْ  وا 

نّ عموُما ن حياثُ ه ال ِمانُ تعيّ  يثُ ن حا مِ ملحوظ   الجنسِ  لمُ عَ  لاه  لموضاوع   ا  عاّما الوضاعُ  ماا يكاونُ ه، وا 
  .حقيقِ على هذا التّ  ه، فاحتفظْ عمومُ  ن حيثُ له مِ  إذا لوحظ الموضوعُ  عامّ 

 
لاه  لموضاوع   العاامِّ  خصايِّ الشّ  ن الوضاعِ ِما يكاونَ  ه أنْ فاي آياتِا (4)قاسام   ابانُ  ز العالماةُ وجوّ 

يضااحُ ها للمعناى الخاارجيِّ بوضاعِ  الجمهاورِ  علاى قاولِ  النكرةِ  وضعُ  خاّص  لاف فاي ه اختُ ذلاك أّنا ، وا 
، هال ه كإنساان  فاردِ  بوجودِ  في الخارجِ  ، ووجود  باإلدراكِ  هنِ في الذّ  على معنى له وجود   ةِ الّ الدّ  كرةِ النّ 

 .(5)؟هو ن حيثُ ، أو للمعنى مِ هنيِّ أو للمعنى الذّ  ،للمعنى الخارجيِّ  هي موضوعة  
 

                                                 

 ( ب: على ما مر تفصيله هذا.1)
 ( ب: "أْن" مكان "أنه". 2)
 ( ب: "انتهى" ساقطة. 3)

 ( كان الناسخان في الغالب يكتبان كلمة "ابن قاسم" مختصرة على الهيئة اآلتية "سم". 4)
( المعنى شيء واحد له جهتان: المعنى الخارجي، أي للمعنى من جهة وجوده في الخارج، والمعنى الذهني، 5)

أي المعنى من جهة وجوده في الذهن، وقول ابن قاسم: أو للمعنى من حيث هو، أي من غير تقييد 
 وجوده في الذهن.  بالخارجي أو الذهني، فال نظر إلى شيء من الجهتين؛ جهة وجوده في الخارج، وجهة 
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لاى الثّا(1)الجمهاورُ  لِ ذهب إلى اِوّ  لاى الثّ (2)اني اإلماامُ ، وا  ا ، أّما(3)بكيّ الّسا قاي  التّ  الاثِ ، وا 
 هنيِّ ضااع للااذّ نهااا مااا وُ ، ومِ اإلشااارةِ  اساامِ و  خصِ الّشاا لاامِ كعَ  ؛اقطع اا ضااع للخااارجيِّ نهااا مااا وُ فمِ  المعرفااةُ 

نااه فااي مِ  لفاارد   معنااى ال وجااودَ علااى  ةُ الّااالدّ  كاارةُ ا النّ ، وأّمااالحقيقااةِ  بااالمِ  فِ ، والمعاارّ الجاانسِ  لاامِ ا كعَ قطع اا
 كاارةَ النّ  بااأنّ  اإلمااامِ  قااين مااذهبَ ن المحقّ ِماا د كثياار  ا، وأّيااقطع اا هنيِّ للااذّ  فموضااوع   "زئبااق   كبحاارِ " الخااارجِ 

 ال باعتبااارِ  ةِ للماهّياا قااين الموضااوعُ وهااو عنااد المحقّ  ،الجاانسِ  : اساامُ ساامانِ ق للمعرفااةِ  بااالمعنى المقاباالِ 
 المنتشاارِ  للفااردِ  ، وهااو الموضااوعُ الجاانسِ  الساامِ  بااالمعنى المقاباالِ  ونكاارة   ،كأسااد   هنِ ها فااي الااذّ حضااورِ 
ا ،بهاذا المعناى كارةِ للنّ  مارادف   الجانسِ  اسامَ  ، وقيال إنّ (4)كرجل    ،المنتشارِ  للفاردِ  ا الموضاوعُ فهاو أيض 
 موجااود   ؛ إذ كاال  هنِ فااي الااذّ  لااه إالّ  ال وجااودَ  ي  ا، والكلّااقطع اا ي  كلّاا المنتشاارِ  والفااردِ  ةِ ن الماهّيااِماا وكاال  

فاااي  خُص الّشااا عتبااارَ يُ  ا أنْ فإّمااا ماااا فاااي الخاااارجِ لاااو كاااان لِ  الوضاااعَ  ، وباااأنّ حقيقاااي   هاااو جااازء   خاااارجيّ 
 اِمثاالَ  ه؛ ِنّ ا لاه بشخِصاه مخالف ابار كاان مثلُاال، فإن اعتُ  ى أوْ ن المسمّ ا مِ جزء   جعلَ ويُ  ،سميةِ التّ 
ا ال مشاااترك   فاااظُ اللّ  يكاااونَ  أنْ  يلااازمُ  قاااديرِ ، وعلاااى هاااذا التّ مختلفاااة   ها كاناااتْ تِ اصاااتشخّ  بقيااادِ  ذتْ ُخاااأُ إذا 

فااي  ، وهااو ممتنااع  متناهيااة   غياارِ  ه بااين أمااور  اشااتراكُ  يكااونَ  نْ أو  ،تااواطئ  م هأّناا ، والغاارُض (5)امتواطئ اا
، واقاع   وهاو غيارُ  ،المشتركِ  ه شأنُ ِنّ  ؛جديد   ا لوضع  محتاج   شخص   كل   يكونَ  ، وأنْ المشتركِ  فظِ اللّ 
نْ   لام يباقَ  تُ اصاشخّ نهاا التّ ذف مِ متى حُ  اِمثالَ  ِنّ  ؛هنيِّ للذّ  الوضعَ  زم أنّ ل ُص شخّ تّ بر العتَ يُ  لمْ  وا 

                                                 

 ( وهو مذهب الشافعية. 1)

كما يرى  -( أي اإلمام الرازي، وقد تبعه البيضاوي في ذلك، وقد استدل اإلمام الرازي وأتباعه على هذا المذهب2)
فقالوا: ِنا إذا رأينا جسما من بعيد، وظنناه صخرة، سميناه بهذا االسم، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه  -اِنبابي
، لكن ظنناه طيرا، أسميناه به، فإذا ازداد القرب، وعرفنا أنه إنسان سميناه به، فاختلف االسم الختالف حيوان

 المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له.  

( يقول: "وضع اللفظ بإزاء المعاني الذهنية، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: بل بإزاء الخارجية، واستدل 3)
ل بدوران اِلفاظ مع المعاني الذهنية، فإن من رأى شبحا من بعيد، واعتقده مثال المصنف على اِو 

حيوانا مخصوصا أطلق عليه اسم ذلك الحيوان،...، وهذا الدليل أيضا يدل على بطالن القول بأنها 
موضوعة بإزاء المعاني الخارجية؛ ِنها لو كانت موضوعة بإزاء المعاني الخارجية المتنع تسمية ذلك 

حيوان مخصوص، وقد عرف أن ذلك ال يمتنع مع عدم الشعور بكونه إنسانا، ولكان يمتنع اختالف ب
اِلفاظ عند عدم اختالف اِمر الخارجي، وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذا االختالف إنما هو العتقاد 

الدين عبد الوهاب أنها في الخارج كذلك ال لمجرد اختالفها في الذهن". انظر: التقي السبكي وولده تاج 
بن علي السبكي، اإلبهاج في شرح المنهاج، على منهاج الوصول إلى علم اِصول للقاضي البيضاوي، 

 .  1/195م، 1984دار الكتب العلمية، بيروت، 

( الفرد المنتشر مصطلح معناه الشائع، وبذا يغدو معنى عبارة المتن: أي لفرد ال بعينه، فهو للماهية مع وحدة 4)
 مبهمة، وكما يعبر عن هذه الماهية بالفرد المنتشر يعبر عنها بالفرد المبهم.  مطلقة

( قوله: يلزم أن يكون اللفظ مشتركا لصدق حد المشترك عليه لتعدد الوضع والمعنى مع اتحاد اللفظ، أما قوله: 5)
 ال متواطئا لعدم صدق حد المتواَطأ عليه. 
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 ببناااءِ  لِ عان اِوّ  ُص خلّ الاتّ  ات، ويمكانُ ّياالكلّ  إالّ  ةِ هنّياالذّ  ، وال نعناي بااِمورِ المشاتركاتُ  اتُ ّياالكلّ  إالّ 
ن اعتقدوا خ(1)اإلمامِ  كر على قولِ بما ذُ  كرةَ والنّ  الجنسِ  هم اسمَ تفسيرِ   . ا، وفيه ُبعد  ه تسامح  الفَ ، وا 

 
 ، وهااو أنّ لَ اِوّ  قّ الّشاا يختااارَ  أنْ  للمخااالفِ  :، فقااالقاساام   ص عنااه اباانُ تخلّاا اني فقاادْ ا الثّااأّمااو 

التااي  الثااةِ مااور الثّ ماان اِ شاايء   ى، وال يااردّ ن المساامّ ا ِمااعاال جاازء  ، وجُ سااميةِ باار فااي التّ اعتُ  َص شااخّ التّ 
، لاه خااّص  لموضاوع   العاامِّ  الوضاعِ  ن قبيلِ مِ  كرةِ النّ  وضعَ  ا نجعلُ ؛ وذلك ِنّ قِّ على هذا الشّ  أوردتْ 

 ضااع لكاالِّ ووُ  ،عااامّ  بااأمر   ات اِشااخاصِ لااوحظ خصوصاايّ  بااأنْ  مائرِ والّضاا اإلشاااراتِ  كمااا فااي وضااعِ 
 العاااامِّ  بالوضاااعِ  الموضاااوعَ  ن أنّ ِمااا دُ يّ ح باااه الّساااماااا صااارّ  ه، ونختاااارُ ر فاااي محلِّااانهاااا كماااا تقااارّ مِ  واحاااد  

ن ِما كِ لمشاترَ فاي ا ، وال بادَّ ه واحاد  وضاعَ  ِنّ  ؛ا  ا لفظّياا اشاتراك  ك  يس مشاترَ لا اِشخاصِ  اتِ لخصوصيّ 
نْ ، (2)نتهاااى، االوضاااعِ  دِ تعااادّ   فاااي مفهاااومِ  الوضاااعِ  دِ قياااد تعااادّ  ، وقاااال: لااام نااارَ ف فياااه العصاااامُ توقّااا وا 

 ةِ المخصوصاا لألمااورِ  الموضااوعِ  خااروجَ  مااا يفياادُ  المشااهورةِ  فااي الكتاابِ  ، ولاام ناارَ دِ يّ للّساا إالّ  كِ المشااترَ 
 . نتهىا ،له هم متناولة  ، وتعريفاتُ كِ المشترَ  عن تعريفِ  العامِّ  بالوضعِ 

 
ه، وهاو شارطِ  بفقادِ  االشاتراكِ  الثاة النتفااءِ تلاك اِماور الثّ  يلازمْ  لامْ  دُ يّ قلنا بماا قالاه الّسا فحيثُ 

 عصاامِ  ماةِ للعالّ  (4)"ةالعضاديّ  ساالةِ الرّ  وفاي شارحِ "، (3)ا  ملخصّ  قاسم   ابنِ  كالمُ  نتهىا. الوضعِ  دُ تعدّ 
 إذْ  ؛المذكورةِ  في اِقسامِ  ال ينحصرُ  العامِّ  بالوضعِ  صِ للمشخّ  الموضوعُ  فظُ قيل اللّ "ه: ين ما نص  الدّ 

إذ  ؛ا نحاان فيااهّماام ليسااتْ  الكتاابِ  : أسااماءُ . أقااولُ الكتاابِ  سااماءُ أنااه، وكااذا ي مِ هّجااالتّ  حااروفِ  أسااماءُ 
، وذلاك (6)ظِ لفّ تّ الا دِ بتعادّ  إالّ  دُ تعدّ يال  مخصوصةِ ال والعباراتِ  عن اِلفاظِ  عبارة   (5)هو الذي الكتابُ 

ا وضاع   والقتالِ  ربِ يجعلاون وضاَع الّضاهام ، أال تارى أنّ ةِ العربّيا ه أرباابُ ال يعتبارُ  فلسافي   تدقيق   دُ عدّ التّ 
، واحااد   ِماار   موضااوع   الكتااابِ  ا، فاساامُ د  ا ال متعاادّ ن ااا متعيّ أماار   الموضااوعِ  لجعاالِ  ا  ال نوعّياا (7)ا  شخصاايّ 
 ي فموضاوعات  هّجاالتّ  حاروفِ  ا أساماءُ ، وأّماالعاامِّ  ا بالوضاعِ موضاوع   ه، فال يكاونُ بخصوصِ  ظ  ملحو 

مااا  مفتااوح   حركااة  متّ  واو   ين: كاال  رفيّ الّصاا ك إليااه قااولُ رشاادُ يُ  د  علااى متعاادّ  صااادقات   ات  ّيااكلّ  لمفهومااات  

                                                 

 : "أي بوضعها للذهني ال على قولهم: بوضعها للخارجي". ( أي اإلمام الرازي، وتفسير قول الصبان1)

 .2/91( أي انتهى كالم ابن قاسم، وقد نقله الصبان متصرفا، وانظره في اآليات البينات، 2)

 ، وقد نقلها الصبان متصرفا.2/97انظر عبارة ابن قاسم في اآليات البينات،  (3)

، أما في حاشية اِنبابي فقد وقع 2/97لبينات، انظر: ( هذا مما نقله الصبان نقال حرفيا عن اآليات ا4)
 تصحيف في قول الصبان "الرسالة العضدية"؛ إذ كتب "الرسالة الوضعية".

 ( أ: "هو" ساقطة.5)
 ( أ: "اللفظ" مكان "التلفظ".6)
 ( أي عاما لموضوع له عام، إذ مدلول المصدر هو الحدث الكلي. 7)
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هم: ، وقاولُ (1)اء  يا هاا تقلابُ ماا قبلَ  ضامَّ يُ  ا ولامْ فصااعد   رابعاة   وقعاتْ  واو   هم: كال  ا، وقاولُ ألف ا قلابُ ها تُ قبلَ 
 :قلاتَ  ، فاإنْ (2)ذلاك هاا إلاى غيارِ ماا قبلَ  حركاةَ  بماا يجاانُس  قلبُ تُ  كة  متحرّ  بعد همزة   ساكنة   همزة   كل  

 علياه أساماءُ  قُ طلَاماا يُ  ، فكياف يكاونُ دُ عدّ ذلك التّ  عتبْر يُ  ولمْ  ،ظِ لفّ التّ  دِ هم بتعدّ عندَ  فظُ د اللّ يتعدّ  إذا لمْ 
؟ قلاات: د  علااى متعاادّ  صااادقة   ة  ّيااكلّ  لمفهومااات   هااا موضااوعات  إنّ  يقااالَ  تّااىا حد  ي متعاادّ هّجااالتّ  حااروفِ 

 واوِ  غيااارَ  القاااولِ  جعلاااون واوَ : يَ ماااثال   ،هاااا فاااي الكلمااااتِ وقوعِ  دِ بتعااادّ  الحاااروفِ  دَ هم اعتباااروا تعااادّ كاااأنّ 
ين رفيّ الّصااا فاااي قاااولِ " "كااالّ  ؛ أي كلماااةِ الكلماااةِ  ن إدخاااالِ ِمااا المساااتفادَ  دَ عااادّ التّ  كااار أنّ ا ذُ فمااا، ضاااوانِ الرّ 
 كااالمُ  نتهااى، ا"إليااه يلتفااتُ ال ا مّماا( 3)ظِ لفّ تّ الاا دِ عاادّ بتّ  الحاصاالُ  دُ عاادّ هااو التّ  علااى هااذه اِسااماءِ  بقِ االّساا

  .(4)العصام
 

ن اشاتُ العلاومِ  وأساماءُ  ، بلْ راجمِ التّ  أسماءُ  الكتبِ  وكأسماءِ   دِ ه كماا لام تتعادّ ِّنا ؛هر الفارقُ ، وا 
 د المساااائلُ ، لااام تتعااادّ ةِ العربّيااا عناااد أرباااابِ  ، وهاااو ال يعتبااارُ ظِ لفّ الاااتّ  دِ عااادّ بت إالّ  المخصوصاااةُ  اِلفااااظُ 
االِ عّقااالتّ  دِ بتعاادّ  إالّ  المخصوصااةُ  المعقولااةُ  ن ِماا ة  شخصاايّ  أعااالم   هم، فالكاال  عناادَ  ا ال يعتباارُ ، وهااو أيض 
 ه. ، فاحفظْ حقيقُ ، هذا هو التّ له خاّص  ( لموضوع  5)الخاصِّ  خصيِّ الشّ  الوضعِ 

 
  امن:الثّ 
اا: المُ ريّ َناا، قااال الفَ غاااتِ اللّ  لااف فااي واضااعِ ختُ ا اا، أي مُ ُص خصِّ ا ّمااإبااالمعنى،  فااظِ اللّ  ُص خصِّ
، وزيعِ باااااالتّ  ه، أو المجماااااوعُ أو غيااااارُ  ،ا اهلل تعاااااالىأو غياااااره، فهاااااو إّمااااا ،بطااااالأُ  ، وقااااادْ (6)فاااااظِ ذات اللّ 

 اني أباااو الحسااانِ ثّااا، وبال(7)مريّ يْ عبااااد الّصااا بااانُ  هاااو ساااليمانُ  لِ بااااِوّ  لُ ئاااوالقا، أربعاااة   فاالحتمااااالتُ 
 هااا بنااو آدمَ كلِّ  غاااتِ اللّ  واضااعَ  ، وهااو أنّ الااثِ (، وبالثّ 1)وقياافِ التّ  ه مااذهبَ ى مذهُباا، ويساامّ (8)اِشااعري  

                                                 

؛ ذلك أنه من "عطا": "يعطو"، فلما دخلت همزة النقل صارت الواو رابعة، ( كما في "أعطيت"، أصله "أعطوت"1)
 فقلبت ياء كما في "المعطيان"، و"يرضيان". 

 ( كما في "آثر"، و"إيتمن"، أصلهما "أأثر"، و"إئتمن". 2)

 ( أ: اللفظ.3)
 .2/98( النص منقول نقال حرفيا من كالم ابن القاسم في مصنفه اآليات البينات، 4)

 ب: "العام"، وهذا ال يستقيم، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي هو "الخاص".( 5)
 ( يعني أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي اختصاص داللة اللفظ على ذلك المعنى. 6)

( أبو سهل الصيمري من معتزلة البصرة، وفتح الميم في "صيمر" أشهر من ضمها، نسبة إلى صيمر، قرية 7)
عراق العجم، وأول عراق العرب، وهذا الرأي إليه ذهب أهل التكسير، أي علم الحروف،  في آخر

 الزاعمون أن للصيغ المجتمعة من الحروف البسيطة آثارا وخواص. 

( هو أبو الحسن علي بن إسماعيل من نسل الصحابي الجليل أبي موسى اِشعري، مؤسس مذهب 8)
ان من اِئمة المتكلمين المجتهدين، ولد في البصرة اِشاعرة، والقائم بنصرة مذهب السنة، ك
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وهااو  ،فااي الاابعضِ  الواضااعَ  نّ أ، وهااو ابعِ ، وبااالرّ (2)االصااطالحِ  ه مااذهبَ مذهُباا  ى، ويساامّ أبااو هاشاام  
 أباو إساحاقَ  اِساتاذُ  البشارِ  ، والبااقي مصاطلحُ هاو اهللُ  علاى االصاطالحِ  نبياهُ الذي وقع باه التّ  القدرُ 

  .نتهىا ،(3)سفرايينيّ ِا
 

 العلامِ  ماع خلاقِ  ا باالوحيِ إمّ  نا الموضوعاتِ معرفتِ  تعالى، فطريقُ  هو اهللُ  الواضعَ  وعلى أنّ 
 فااي جساام   والحااروفِ  اِصااواتِ  ، أو بخلااقِ الااوحيِ  التااي حصاال بهااا أداءُ  بمعاااني اِلفاااظِ  روريِّ الّضاا

سماع ذلك الجسمِ  ،امِ ن اِجسمِ  أو  ،بمعااني اِلفااظِ  روريِّ الّضا العلامِ  ماع خلاقِ  ا أو جماعاة  واحاد   وا 
 . ومعناه، واهلل أعلمُ  فظِ باللّ  روريِّ الضّ  العلمِ  بخلقِ 

 
 اسع: التّ 

 ناااه جميااااعُ م مِ ِهااااطلاااق فُ إذا أُ  كَ المشااااترَ  يهماااا أنّ ، وبااااين قرينتَ والمجاااازِ  كِ باااين المشااااترَ  الفااارقُ 
ا ها كاان ظااهر  أحادَ  نُ عايّ تُ  ة  تكان قرينا لمْ  ه، فإنْ ها إلى قرينتِ أحدِ  إرادةِ  يج في تعيينِ ، واحت(4)المعاني

                                                                                                                                            

ها(، تلقى مذهب المعتزلة، ولكنه خالفهم بعد ذلك، فتاب من القول بالعدل وخلق القرآن في 260نحو)
ها( فجأة ببغداد، وقيل 324المسجد الجامع بالبصرة، وقد قيل إن مصنفاته بلغت ثالثمئة كتاب، توفي سنة)

، والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 3/249: ابن خلكان، وفيات اِعيان، ها(. انظر ترجمته330سنة)
، والبغدادي، هدية 2/405، وابن العماد، شذرات الذهب، 11/217، وابن كثير، البداية والنهاية، 2/245

 .2/405، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 4/263، والزركلي، اِعالم، 5/676العارفين، 

تصحيف ظاهر، أما هذا المذهب؛ أعني مذهب التوقيف، فمعناه التعليم الذي بسببه  ( ب: التوفيق، وهو1)
للغات، فهو من الوقوف بمعنى اإلْطالع على الشيء، والعلم به، ويحتمل أن يكون  -تعالى–يدرك وضعه 

د من الوقف بمعنى اإلقامة في الشيء واالنحصار فيه؛ ِنه لما كان الواضع هو اهلل تعالى، وليس للعب
تصرف في الوضع صار واقفا ومنحصرا فيما وضع اهلل تعالى، والرأي اِول أظهر، انظر ما قاله ابن 

الصاحبّي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، تحقيق فارس في التوقيف في كتابه 
 .36، م1993، مكتبة المعارف، بيروت 1عمر الطباع، ط

 عتزلة، وأما مذهبه فمعناه حصول الوضع باصطالح البشر واتفاقهم. ( أبو هاشم من رؤساء الم2)

( هو اإلمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، المعروف بأبي إسحق اإلسفراييني الشافعي اِصولي، 3)
وقد لقب بركن الدين، نشأ في أسفرايين، ثم خرج إلى نيسابور، كان له أمال  في مجالس، وكان شيخ 

ي زمانه، جمع شرائط اإلمامة، واالجتهاد في الفقه واِصول، توفي بنيسابور يوم عاشوراء، ثم خراسان ف
، 1/55ها(. انظر ترجمته: ابن خلكان، وفيات اِعيان، 418نقل إلى بلده إسفرايين ودفن فيها سنة)

، البداية ، وابن كثير3/209، وابن العماد، شذرات الذهب، 3/111والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 
 .1/56، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/61، والزركلي، اِعالم، 12/26والنهاية، 

( يعني أن المشترك إذا أطلق ولم يقيد بما يخصصه بأحد المعاني ُفهم منه جميع المعاني التي وضع لها بعد 4)
 العلم بالوضع الستوائها في وضعه لها وضعا تحقيقيا.  
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ه إطالِقاا نااه عناادَ مِ  فهاامُ فااال يُ  ا المجااازُ هااا، وأّماافيصاارف إلااى جميعِ  ،افعيِّ الّشاا معانيااه عناادَ  فااي جميااعِ 
رادتِ فاحتيج في فهمِ  ،المعنى المجازيّ   . ة  ه إلى قرينه وا 

 
 العاشر: 

 ،ياقِ ن الّسااه ِماإلاى غياارِ  لااه ماع اإلشااارةِ  فااي الموضاوعِ  المساتعملُ  فااظُ هاو اللّ  ريُض عااالتّ  :قيال
، فااافترق عاان (1)ياقِ ن الّساابااه ِماا َض عاارَّ ، والمُ فااظِ اللّ  ن نفااسِ لااه ِماا الموضااوعَ  ، لكاانّ فهمااا مقصااودانِ 

: (3)"الكشااف" عاان صاااحبِ  نقااال   دُ يّ ، وقااال الّساا(2)ن الحقيقااةِ ِماا قساام   عريُض ، وعلااى هااذا فااالتّ الكنايااةِ 
 ن الكاالمِ ا ِمامقصود   عريضيِّ المعنى التّ  هو كونُ  المعتبرَ  ِنّ  ؛كرا ذُ ممّ  أعم   عريَض التّ  أنّ  حقيقُ التّ 

أو  ،أو المجاازيِّ  ،في معناه الحقيقايِّ  ال  مستعمَ  فظُ اللّ  يكونَ  أنْ  ، فيجوزُ (4)ا ال استعماال  وسياق   إشارة  
 بطرياقِ  آخارَ  ن تلاك المعااني علاى مقصاود  فياه ِما عملِ به؛ أي بالمعنى المسات دلّ  ه، وقدْ عنْ  المكنيِّ 

شاااارةِ  لاااويحِ التّ   كماااا فاااي الكناياااةِ  والكناياااةِ  والمجاااازِ  ن الحقيقاااةِ ِمااا كاااال   جاااامعُ ي عريُض ، فاااالتّ ياقِ الّسااا وا 
 لويحِ التّ  طريقِ ب امقصود   معنى آخرَ  هعنْ  والمعنى المكنيّ  المعنى اِصليّ  فيها وراءَ  ، فإنّ ةِ العرضيّ 
 فااااظِ ن اللّ ا ِمااااه مقصااااود  فااااي كونِاااا المعنااااى الحقيقاااايِّ  ههنااااا بمنزلااااةِ  المعنااااى المكناااايَّ  نّ أوكاااا ،واإلشااااارةِ 

                                                 

ريض عن المجاز المركب، فإن كال منها يكون في المركب، إال أن المعنى المعرض به ( وبهذا يمتاز التع1)
 مفهوم بسياقه، والمعنى المجازي باستعماله فيه. 

( هذا الرأي للسيد؛ فقد قال في حواشيه على المطول، وهو يقيم بونا بين الكناية والتعريض: "وفي التعريض 2)
ما لم يوضع له من السياق، وفي التعريض هما مقصودان:  استعماله فيما وضع له مع اإلشارة إلى

الموضوع له من نفس اللفظ المستعمل حقيقة أو مجازا أو كناية، والمعرض به من السياق". انظر: السيد، 
 .  636حواشيه على المطول، 

، واآلخر للزمخشري "الكشاف"( ب: الكشاف، وهو تحريف يوقع في اإلشكال؛ ذلك أن ثم تفسيرين، أحدهما 3)
في بعض  –كما يقول–للثعالبي، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي الذي التفت إلى هذا التحريف الواقع  "الكشف"

النسخ. أما تفسير "الكشف والبيان" فيعرف أيضا بتفسير الثعلبي، وصاحبه أبو إسحق أحمد بن محمد النيسابوري 
لبي، وقد قال عنه ياقوت الحموي: "المفسر صاحب الكتاب ها(، وقد يقال الثعا427المعروف باإلمام الثعلبي)

المشهور بأيدي الناس المعروف بتفسير الثعلبي"، وفي مقام آخر يقول عن كتابه: "من التفسير الحاوي أنواع 
الفرائد، من المعاني واإلشارات، وكلمات أرباب الحقائق، ووجوه اإلعراب والقراءات". وقد طبع هذا التفسير 

م، انظر ترجمته: ابن 2002، بيروت، 2إلمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، طبتحقيق ا
ها(، معجم اِدباء، دار إحياء التراث 626، وياقوت الحموي، ياقوت بن عبد اهلل)1/99خلكان، وفيات اِعيان، 

، وابن العماد، 3/23رى، ، والسبكي، طبقات الشافعية الكب38-5/35العربي، بيروت، د.ت، معجم اِدباء، 
 .1/238، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/212، والزركلي، اِعالم، 3/230شذرات الذهب، 

( نعم إن التعريض أعم مما ذكر؛ ذلك أنه ذكر شيء مقصود في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو 4)
المجيء للتسليم بلفظه ليدل على  الكنائي بذلك الشيء على شيء آخر لم يذكر في الكالم؛ مثل أن يذكر

 التقاضي وطلب العطاء.
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 عاريُض ، وأرياد باه التّ (2)"هه ويدِ ن لسانِ مِ  لم المسلمونَ ن سَ مَ  سلمُ المُ "هو فيه، فإذا قيل: ( 1)مستعمال  
ه ن لساانِ موا ِمالِ يمن َسافا مِ الاإلسا ههناا انحصاارُ  ، فالمعنى اِصلي  (3)ن  معيّ  عن مؤذ   اإلسالمِ  بنفيِ 
 فاظِ ن اللّ ِما دُ و ه المقصاعْنا ، وهذا هو المعنى المكني  اؤذي مطلق  عن المُ  اإلسالمِ  ه انتفاءُ ه، ويلزمُ ويدِ 

عان الماؤذي  اإلساالمِ  ا فهاو نفايُ ساياق   ن الكاالمِ ( ِما4)المقصاودُ باه  ُض ا المعناى المعارَّ وأمّ  ،استعماال  
 ه ال تكااونُ عْناا إلااى المكناايِّ  ساابةِ بالنّ  الكنايااةَ  منااه أنّ  علاامَ ، ويُ المُ الكاا قَ حقّاايُ  ، هكااذا ينبغااي أنْ نِ المعاايّ 

ااا ه، وهكاااذا فياااه، وقاااد ظهااار بطالُنااا فاااظُ عمل اللّ اساااتُ  قااادْ  ُض المعااارّ  يكاااونَ  م أنْ لاااز  الّ ا  ا، و ا قطع اااتعريض 
 . (5)نتهىا ،اأيض   والحقيقةُ  المجازُ 

 
ااا "كيأكلُااا اِساادُ ": (6)كقولُااا عريضااايِّ التّ  المجاااازِ  : مثاااالُ أقااولُ   جباااان   المخاطااابَ  ا باااأنّ تعريض 

ااا "وارةَ التّااا حفظاااتَ "ك: قولُااا ةِ عريضااايّ التّ  الحقيقاااةِ  ، ومثاااالُ جاعُ الّشااا جااالُ ه الرّ يقتلُاا  أنّ  ك تعلااامُ ّناااأا بتعريض 
 . ، فافهمْ عريضِ التّ  ن بابِ ه مِ ن أنّ مِ  ، على ما قاله جماعة  وراةَ حفظ التّ  المخاطبَ 
 

 ا للكنايااةِ اساام   لااويحَ التّ  اكيّ كّ ، وجعاال الّسااافِ الكّشاا بمعنااى عنااد صاااحبِ  لااويحُ والتّ  عااريُض والتّ 
 ،واإلشااارةَ  ،واإليماااءَ  .زومِ فااي اللّاا مااع خفاااء   طِ ئالوسااا القليلااةِ  ا للكنايااةِ اساام   ماازَ ، والرّ طِ ئالوسااا الكثياارةِ 

 . (7)خفاء   ن غيرِ مِ  طِ ئالوسا القليلةِ  للكنايةِ  سماء  أ

                                                 

 ( ب: "ومستعمال"، أي بزيادة واو العطف.1)
، تحقيق قاسم الرفاعي، دار اِرقم، 3ها(، صحيح البخاري، ط256( أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل)2)

ار صادر، بيروت، المسند، دفي ، واإلمام أحمد بن حنبل، 1/68(، 4م، كتاب اإليمان)1997بيروت، 
، دار 1ها(، سنن الترمذي، مراجعة صدقي العطار، ط279، والترمذي، محمد بن عيسى)2/191د.ت، 

(، 160، ومسلم في صحيحه في كتاب اإليمان)4/226(، 2512م، "صفة القيامة")1994الفكر، بيروت، 
، دار 1تحقيق محمد عطا، ط ها(، مجمع الزوائد ومنبع الفرائد،807والهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر)

 . 1/74(، 167م، كتاب اإليمان)2001الكتب العلمية، بيروت، 

 ( ب: "مؤذ" ساقطة. 3)
 ( ب: "المقصود" ساقطة. 4)
( أي انتهى كالم السيد المنقول عن تفسير الكشف المتقدم بيانه، ولمزيد بسط القول في كالم السيد وصاحب 5)

 . 636الكشف انظر حواشيه على المطول، 

 ( ب: كقولك، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 6)
عبارة السكاكي في المفتاح: "فإن كانت ذات مسافة بينها وبين المكني عنه متباعدة لتوسط لوازم، كما في  (7)

"كثير الرماد" وأشباهه، كان إطالق اسم التلويح عليها مناسبا؛ ِن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن 
ن ك انت ذات مسافة قريبة مع نوع من الخفاء؛ كنحو "عريض القفا"، و"عريض الوسادة"، كان بعد، وا 
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 الحادي عشر:  

؛ أعناي (1)علاى المعناى المصادريِّ  طلاقُ يُ  عاريضِ لتّ وا ،ناياةِ والك ،والمجاازِ  ،ن الحقيقاةِ ِما كل     
 . المستعملِ  فظِ اللّ ( 2)، وعلى نفسِ فظِ اللّ  استعمالَ 

 
 الثاني عشر: 

، واختلفااوا (3)ةرّياادَ القَ  كاي عاان بعاضِ مااا حُ  إالّ  المجاازَ  ال تسااتلزمُ  الحقيقاةَ  فااي أنّ  ال خاالفَ 
 ،ضاع لاهفيماا وُ  ال  عمل أوّ اساتُ  فظُ اللّ  يكونَ  نْ أن مِ  بدَّ ه ال ، بمعنى أنّ الحقيقةَ  هل يستلزمُ  :في المجازِ 

 ل باه للمجاازِ ثّاا مُ ، ومّماال االساتعمالِ  الوضاعِ  سبقُ  إاّل شترطُ اني، فال يُ الثّ  اجحُ ها، والرّ أو ال يستلزمُ 
 -تعااالى–، وهااو فيااه ىعليااه تعااال ا إالّ ا صااحيح  إطالق اا طلااقْ ه لاام يُ ، فإّناا"حمنالاارّ "لااه  الااذي ال حقيقااةَ 

هاا، وهاو نهاا الزمُ مِ  ، فالمرادُ (4)تعالى هفي حقِّ  ، مستحيلة  القلبِ  ةُ قّ ، وهي ر حمةِ الرّ  حقيقةَ  ِنّ  مجاز  
 .، أو اإلحسانُ اإلحسانِ  إرادةُ 

 
 هم: ، وقال شاعرُ "رحمن اليمامةِ " سيلمةَ على مُ  بنو حنيفةَ  قد أطلقتْ  :قلتَ  فإنْ 

نْ أب   اِكرمينَ  يا ابنَ  بالمجدِ  علوتَ   (5)ماناحْ رَ  رى ال زلتَ لوَ ا غيثَ  ا   وا 
 

 أي أنّ ": (6)يّ حلّاالمَ  قُ هم، قاال المحقّاهم فاي كفارِ تِ ن تعّناهاذا ِما بأنّ  مخشري  : أجاب الزّ قلتُ 
ى صلّ  بيِّ دون النّ  مسيلمةَ  ةَ هم نبوّ هم بزعمِ هم في كفرِ ؛ دعاهم إليه لجاجُ صحيح   غيرُ  هذا االستعمالَ 

                                                                                                                                            

إطالق اسم الرمز عليها مناسبا؛ ِن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية". انظر: 
 .194السكاكي، المفتاح، 

 ف ذلك في أ وحاشية اِنبابي. واِمر بخال ،( ب: تطلق على المصدري، أي بالتاء وسقوط كلمة "المعنى"1)

 ب: "نفس" ساقطة.  (2)
( القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله، وال يرون الكفر والمعاصي بتقدير اهلل. انظر: الجرجاني، 3)

، أما مذهبهم المتقدم آنفا في المتن فمعناه أن كل حقيقة 18، والبغدادي، الفرق بين الفرق، 75التعريفات، 
 زم مجازا أو ما ال مجاز له ال يقال إنه حقيقة.  تستل

 ( أ: "تعالى" ساقطة.  4)

 ، ورواية البيت في حاشية اِنبابي:2/163( عبارة الصبان ههنا مأخوذة من ابن قاسم، اآليات البينات، 5)
 علوت بالمجد يا ابن اِكرمين أبا      وأن غيث الورى ال زلت رحمانا

 له: وقد عارضه ابن جماعة بقو 
 علوت بالكذب يا ابن اِخبثين أب ا    وأنت مغوي الورى ال زلت شيطانا 

 .2/163( انظر كالم المحقق المحلي في شرح جمع الجوامع، 6)
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 . قال شايخُ (1)نتهىا ،"همن آلهتِ مِ  ئالبار  في غيرِ  "اهلل" ةَ لفظ عمل كافر  م، كما لو استَ اهلل عليه وسلّ 
 -تعالى- باهللِ  حيث استعملوا المختّص  غةِ اللّ  هم عن منهجِ هم في كفرِ فخرجوا بمبالغتِ  :: أياإلسالمِ 
 . (2)نتهىا ،هفي غيرِ 

 
ن ، وِما(4)ةِ المشاتقّ  فاتِ ن الّصاكان مِ  ه حيثُ ِنّ  ؛: لي فيه إشكال  (3)قاسم   ابنُ  مةُ قال العالّ 

ا موافق اا ماان بنااي حنيفااةَ  هااذا اإلطااالقُ  (5)ه، كااانهااا علااى غياارِ إطالقِ  جااوازَ  القياااُس  يكااونَ  هااا أنْ الزمِ 
 عان مانهجِ  خاارج   غيارُ  ه صاحيح  باه، ومثلُا طاقِ النّ  جاوازُ  غاةِ اللّ  ا بماا قيااُس ونطق ا ،العاربِ  لغةِ  لقياسِ 

ااه صااار عَ إّناا ، ال يقااالُ غااةِ اللّ  فااال  ،ه تعااالىفااي غياارِ  سااتعملَ يُ  شاارط أالّ  اضااعَ الو  نّ إهلل تعااالى، أو ا َلم 
االَ ه صااار عَ ه أّناافغايتُاا لُ ا اِوّ : أّمااا نقااولُ ِّناا ؛ه تعااالىه علااى غياارِ طالقُااإ يصااحّ  ه ال ، ومثلُااا بالغلبااةِ م 
 م  لَاه عَ م أّنالّ ، بل لاو ُساالغالبةِ  اِعالمِ  رِ ئكما في سا على الغيرِ  (6)يِّ ضعه بالمعنى الو إطالقُ  يمتنعُ 

، وال البعادِ  ةِ اني، ففاي غاياا الثّا، وأّماعلاى الغيارِ  يِّ ضعالمعنى الو  ه باعتبارِ إطالقُ  يمتنعْ  لم بالوضعِ 
ه أّنا "صاحيح   غيارُ  هاذا االساتعمالَ  نّ "إ :هقولِ  ا ظاهرُ وأيض   ،همابخطاي الجزمُ  عليه، فال يصح   دليلَ 

 زِ جوّ التّ  جوازُ  حيحَ الصّ  أنّ  مع، إلخ ...عمل كافركما لو استَ  :ها، وكذا قولُ وال مجاز   حقيقة   ال يصح  
 .(7)ف  بتصرّ  نتهىا ،في اِعالمِ 
 
الاااذي  :ه، وأقاااولُ دون غيااارِ  "لاِ"ابااا فُ المعااارّ  -تعاااالى–(8)باااه خاااتصَّ مال هم باااأنّ جااااب بعُضاااأو 

 ه ال إشااكالَ ، ِّنااال لغااة   اشاارع   -تعااالى-بااه  ه مخااتص  أّناا ،(9)المِ الّساا عباادِ  باانِ  ا للعاازِّ وفاق اا ،ختااارهأ
                                                 

 ( اي كالم المحقق المحلي، وقد نقله الصبان حرفيا من المصدر السابق.1)

 .2/163( النص مقتبس من اآليات البينات، 2)

 .164-2/163يات البينات، ( انظر كالمه في اآل3)

خال أن الصواب هو: من الصفات المشتقة، وهذا ما ورد في النسخ 4) ( عند ابن قاسم: الصفات الغالبة، وا 
 التي بين يدّي.  

 ( كتب الناسخ في ب فوق "كان": "جواب حيث التي بمعنى إذ".5)
 ( أ: الوصفي، وهو تصحيف ال يستقيم به المعنى. 6)

 . 164-2/163المحلي في شرح جمع الجوامع،  ( أي انتهى كالم7)

 ( ب: المختص باهلل.  8)
( هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن، الشيخ اإلمام سلطان العلماء، وقد 9)

ها(، وقد 578وقيل سنة ) ،ها(577أسبغ عليه هذا اللقب ابن دقيق العيد، أما مولده فكان في دمشق سنة)
إلى بغداد، وقرأ اِصول والفقه، ولما سلم الصالح إسماعيل قلعة الشقيف وصفد للفرنجة نال منه  رحل

ها( 660العز على المنبر، وأتى على ذكره بالقبيح، فعزل وسجن، ثم توجه إلى مصر، وقد توفي سنة )
، 13/248ة والنهاية، بالقاهرة، وقد دفن بالقرافة الكبرى في سفح المقطم. انظر ترجمته: ابن كثير، البداي
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معنااه  كاونُ  ،(2)البيضااويماا فاي  على ،وهي -تعالى–حمن به الرّ  اختصاصِ  ةَ علّ  ِنّ و ، (1)عليه
 :هه تعالى، وعلى ما في غيارِ على غيرِ  دقُ ه، وذلك ال يصْ غايتَ  اإلنعامِ  (3)في البالغَ  الحقيقيَّ  المنعمَ 

دون  رعِ علاى الّشا (4)ة  مبنّيا ،ماا هاو اهلل تعاالىإنّ  لِ ئابالجال ، والمانعمُ عمِ النّ  لِ ئبجال كون معناه المنعمَ 
 لاااه حقيقاااة   ا  ا لغوّيااامجااااز   حمنُ الااارّ  ، وعلاااى هاااذا يكاااونُ ال لغاااوي   شااارعي   معنااااه الماااذكورَ  ، ِنّ غاااةِ اللّ 

 ه. فاحفظْ  ،(5)ة  لغويّ 
 

 الث عشر: الثّ 
وجااب  ه فااي معناااه المجااازيِّ ن اسااتعمالِ ِماا أكثاارَ  فااي معناااه الحقيقاايِّ  فااظِ اللّ  إذا كااان اسااتعمالُ 

كاذا إن اساتويا و ه، ماا يعارُضا ، ولام يوجادْ ه اِصالُ ا ِّناقطع ا ه علاى الحقيقايِّ ملُاح القريناةِ  عند عدمِ 
ن كاان اساتعمالُ  .حاه قاوم  عليهماا، ورجّ  حمالُ يُ  بالْ  :، وقيل(6)يناِصوليّ  أكثرِ  عندَ   ه فاي المجاازيِّ وا 
 . (7)لىأوْ  يه المجازُ أولى، وعند صاحبَ  الحقيقةُ  فعند أبي حنيفةَ  أكثرَ 

 

                                                                                                                                            

، والسيوطي، حسن 2/109، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، 5/301وابن العماد، الشذرات، 
، وعمر كحالة، 4/21، والزركلي، اِعالم، 5/580، والبغدادي، هدية العارفين، 1/272المحاضرة، 

 . 2/162معجم المؤلفين، 

ن اختص كل منهما به تعالى، أن المنع في اسم  ( والحق أن الفرق بين لفظ "اهلل" و"الرحمن"،1)  "الرحمن"وا 
 ، فإنه لم يتجرأ عليه أحد قبل اإلسالم وال بعده. "اهلل"شرعي طرأ بعد اإلسالم بخالف لفظ 

( هو القاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن محمد البيضاوي، نسبة إلى البيضاء من بالد فارس، عالم 2)
از، ثم صرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز، وبها توفي، واختلف في سنة أذربيجان، ولي قضاء شير 

ها(، وقيل في مصنفه "المنهاج": لو لم يكن له غير المنهاج 691ها(، وقيل سنة)685وفاته، فقيل سنة)
، 5/59، والسبكي، طبقات الشافعية، 13/327الوجيز لكفاه، انظر ترجمته: ابن كثير، البداية والنهاية، 

وابن العماد، الشذرات، ، 2/103، وطا  كبري زاده، مفتاح السعادة، 268، بغية الوعاة، والسيوطي
، وعمر كحالة، معجم 4/110، والزركلي، اِعالم، 6/116، والبغدادي، هدية العارفين، 5/392

 . 2/266المؤلفين، 

 أ: "في" بدل "من".  (3)

ن". ( كتب الناسخ في ب فوق كلمة "مبنية": "خبر إن في قول4)  ه: ِو
رقيق القلب، فقد استعمل  -تعالى–( أي الستعماله استعماال صحيحا من بني حنيفة في غيره تعالى، وغيره 5)

 فيما وضع له أوال، وما كان كذلك فهو حقيقة لغوية. 

خل ( وقوله: وكذا إن استويا: نحو: "رأيت أسدا في السوق" إذا كان كل من الحيوان المفترس والرجل الشجاع يد6)
 السوق على حد سواء. 

 . 174( قيل هو لصاحبه أبي يوسف فقط، انظر: حاشية اِنبابي، 7)
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 زُ جاوّ التّ كياف  :. أقاولُ افعيِّ زي إلاى الّشا، وُعاوهاو الحاق   :"نقايحِ شارح التّ "فاي  (1)افيّ رَ ال القَ ق
ا ، وأّماهْ ما فيه فتنّبا مرّ  اها، وقدْ ين إيّ اِصوليّ  اشتراطِ  بنى على عدمِ يُ  أنْ  إالّ  القرينةِ  عدمِ  مع فرضِ 

 ،ا  معنااى الااذي كااان مجازّياافااي ال ة  عرفّياا حقيقااة   فااظُ وقااد صااار اللّ  ،ةِ ّياابالكلّ  جاار المعنااى الحقيقااي  إذا هُ 
ه صار استعمالُ  بحيثُ  المعروفِ  في الخارجِ  ة  عرفيّ  صار حقيقة   طِ ئكالغا ؛اعليه قطع   الحملُ  فيجبُ 

 . إلى قرينة   يحتاجُ  ا  ا عرفيّ مجاز   من اِرضِ  المطمئن   الذي هو المكانُ  في معناه اِصليِّ 
 

 ابع عشر: الرّ 
 (3)واإلضامارُ  ،زُ جاوّ والتّ  .(2)واالشاتراكِ  ،قالِ النّ ، و ضامارِ ، واإلزِ جوّ ن التّ ولى مِ أَ  خصيُص التّ 

، قاالِ ن النّ لااى ِمااهمااا أوْ يان، وأنّ مسااتوِ  واإلضاامارَ  زَ جااوّ التّ  أنّ  ، واِصااح  (4)ن االشااتراكِ أولااى ِماا قاالُ والنّ 
نهاا مِ  كال  ( 7)ذُ يؤخا صاور   عشارُ ( 6)هافاي تعارِضا لُ ، ويتحّصا(5)اليقينايِّ  باالفهمِ  ة  مخلّ  وهذه الخمسةُ 

المعنااى  دِ ماع تعادّ  كِ والمشاترَ  باين المنقاولِ  ، والفارقُ اِصااولِ  ن كتابِ ِما هاا تطلابُ مثلتُ أه، و ع ماا بعادَ ما
ضااع ضااع لهااذا كمااا وُ وُ  بااأنْ ( 8)واءِ علااى الّساا مااثال   هياامعنيَ لضااع مااا وُ  المشااتركَ  أنّ  فااي كاال   والوضااعِ 
علااى  مااثال   هياالمعنيَ  عْ يوَضاا مااا لاامْ  ، والمنقااولَ هما إلااى اآلخاارِ ن أحاادِ ِماا قاالِ النّ  اعتبااارِ  ن غياارِ لااذاك ِماا

                                                 

( هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، من علماء المالكية، قيل إنه ولد 1)
وابن الحاجب، وقد ها(، وفيها وترعرع، ومن شيوخه سلطان العلماء العز بن عبد السالم، 626بمصر سنة)

ها(. انظر ترجمته: 684توفي في دير الطين بالقرب من مصر القديمة، ودفن بالقرافة الكبرى سنة)
، والبغدادي، هدية العارفين، 1/273، والسيوطي، حسن المحاضرة، 6/233الصفدي، الوافي بالوفيات، 

 .  1/100، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/95، والزركلي، اِعالم، 5/99

نما تعرضوا لتعارضها2) ِنها من  ؛( هذه اِمور الخمسة التي تخل بالفهم اليقيني كما سيأتي في كالمه، وا 
عوارض اللفظ بخالف النسخ، فإنه من عوارض الحكم، فال يشمل اإلضمار، وأما التخصيص فهو نوع من 

 التجوز على قول اِكثر، والعام إذا خصص يكون مجازا في الباقي.   

اإلضمار هو تقدير لفظ ال يصدق الكالم أو ال يصح عقال أو شرعا إال به، فإذا احتمل الكالم ِن يكون فيه  (3)
 .  176تخصيص أو إضمار فحمله على التخصيص أولى. انظر مثاله في حاشية اِنبابي، 

فحمله على  ( أي: والتخصيص أولى من االشتراك، فإذا احتمل الكالم ِن يكون فيه تخصيص أو اشتراك4)
 . 177التخصيص أولى. انظر مثاله في حاشية اِنبابي، 

( وهذه الخمسة قد نظمها بعضهم كما جاء في الحاشية، وأضاف إليها النسخ، ورجح التجوز على اإلضمار، 5)
 فقال: 

 نقل  تاله اشتاراك فهو يخلفاه تجاوز  ثام إضاماار وباعادهما   
 فما بعده قساام يخلفاه نساخ وأرجح الكال تخصياص وآخارها 

 ( ب: تعاريفها، وهو تصحيف، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.6)

 ( أ: "بأخذ". 7)

 ( العبارة في ب: ما وضع لمعنيين على السواء مثال، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.8)
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 "ةمسااايّ شااارح الشّ "كاااذا فاااي  ،هماااابينَ  لمناسااابة   قااال إلاااى اآلخااارِ نُ  ثااامّ  ،هماِحااادِ  ال  ضاااع أوّ وُ  ، بااالْ واءِ الّسااا
 . (1)نيّ افتاز للمولى التّ 

 
 الخامس عشر: 

ك: ، كماا فاي قوِلاعظايمُ نهاا التّ مِ  ،أماور   إلاى المجاازِ  عن الحقيقةِ  إلى العدولِ اعي الدّ  ببُ السّ 
 رأيااتُ "كمااا فااي  ،مااع اإليجااازِ  دِ و المقصاا فااي إفااادةِ  نهااا المبالغااةُ ومِ  ،(2)"العااالي علااى المجلااسِ  الم  ساا"

، "شاجاعة   ا كاِسادِ إنساان   رأياتُ " ك:ن قوِلاِما ماع اإليجاازِ  جاعةِ على الشّ  اللةِ في الدّ  ه أبلغُ ، فإنّ "اأسد  
 : "واخفاْض -تعاالى–ه كماا فاي قوِلا (3)فهايمِ التّ فاي  زياادة   المحساوسِ  بصاورةِ  المعقاولِ  نها تصويرُ ومِ 

 ،علاى القريناةِ  فُ ناه يتوقّاالمعناى مِ  فهامَ  ِنّ  ؛هنِ الاذّ  ذُ نها تشاحي، ومِ (4)"حمةِ ن الرّ مِ  لِّ الذّ  لهما جناحَ 
أو  مِ الماااتكلّ  نهاااا جهااالُ ، ومِ الكسااابِ  ةِ لاااذّ  شااابيهُ  ن الفهااامِ ِمااا فيحصااالُ  ،هنِ الاااذّ  إلاااى حركاااةِ  وجُ ْحاااوذلاااك يُ 

ماع  طابُ هم الرّ ، ومارادُ الحارمِ  حشاي ِ  نقالُ  ال يجاوزُ  :الفقهاءِ  كما في قولِ  ؛الحقيقيَّ  فظَ اللّ  المخاطبِ 
نّ حشاي    ، والياابَس ىلالاه خَ  يقاالُ  طابَ الرّ  نّ أ  ه أقاربَ ا لكونِاز  ا تجاوّ حشيش ا طابِ الرّ  ماا آثاروا تساميةَ ، وا 

 فااظِ اللّ  (2)لُ قااثنهااا طهاام، ومِ ن غلّ علااى َماا رد  ، وبهااذا ُياا(1ى)لااهاام معنااى الخَ ، لجهلِ (5)ةِ العاّماا إلااى أفهااامِ 

                                                 

ن ( قيل في شرح الشمسية: "فالناظر إليه إن نظر إلى جهة االشتراك خيله أنه متوا1) طئ لتوافق أفراده فيه، وا 
نظر إلى جهة االختالف أوهمه أنه مشترك؛ كأنه لفظ له معان مختلفة؛ كالعين، فالناظر فيه يتشكك هل 
ن كان الثاني، أي إن كان المعنى كثيرا، فإما أن يتخلل  هو متواطئ أو مشترك، فلهذا سمي بهذا االسم، وا 

أوال، ثم لوحظ ذلك المعنى، ووضع لمعنى آخر لمناسبة بين تلك المعاني نقل  بأن كان موضوعا لمعنى 
بينهما، أو لم يتخلل، فإن لم يتخلل النقل، بل كان وضعه لتلك المعاني على السوية، أي كما كان 
موضوعا لهذا المعنى يكون موضوعا لذلك المعنى من غير نظر إلى المعنى اِول، فهو المشترك 

ن الشتراكه بين تلك المعاني، كالعين ف إنها موضوعة للباصرة، والماء، والركبة، والذهب، على السواء، وا 
تخلل بين تلك المعاني نقل فإما أن يترك استعماله في المعنى اِول أوال، فإن ترك يسمى لفظا منقوال 
لنقله من المعنى اِول". انظر: شرح الشمسية، )المعروف بالقطبي(، للعالمة قطب الدين الرازي، كتب 

 . 30ية، د.ت، خان رشيد

( ضرب هذا المثال من قبل الرزاي في محصوله، فقد عقد مسألة وسمها با "الداعي إلى التكلم بالمجاز". 2)
، وهو مجاز عن صاحبه لعالقة المحلية، ووجه التعظيم إفادة أن المسلم عليه هو الفريد 1/124انظر: 

  المفضل، والرئيس المبجل، فإن ذلك شأن ذي المجلس العالي.  

خاله تصحيفا، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي، والمعنى أنه إذا كان المعنى الحقيقي للفظ 3) ( أ: التعميم، وا 
محسوسا مشهورا كالشمس والنور، والمعنى المجازي معقوال كالحجة والعلم كان المجاز أوضح داللة على 

 الذل". : "واخفض لهما جناح -تعالى –المطلوب من الحقيقة، كما في قوله 

 (.24( اآلية )اإلسراء، 4)

 ( أ: اِفهام العامة. 5)



 66 

 أصاانافِ  وسااائرِ  جعِ والّساا جناايسِ التّ  رُ نهااا تيّساا، ومِ (3)اهيااةِ قيق اساام للدّ فَ نْ كااالخَ  سااانِ علااى اللّ  الحقيقاايِّ 
 . (4)البديعِ 

 
 ادس عشر: السّ 
لاه،  الموضاوعِ  على تمامِ  فظِ اللّ  ها داللةُ ِنّ  ؛(5)ة  مطابقيّ  على معناه المجازيِّ  المجازِ  داللةُ 
فااي  عدُ ، أفاااده الّسااوعيِّ والّناا خصاايِّ ن الشّ ِماا أعاامّ  ةِ فااي المطابقّياا( 6)الوضااعُ إذ  ؛وعيِّ الّناا أي بالوضااعِ 

أو  ،لااه المعنااى الموضااوعِ  ا جاازءُ إّماا المعنااى المجااازيّ  :ال يقااال ،ةمساايّ ( علااى الشّ 7ه)ه وشاارحِ ِلاامطوّ 
ه إذا كاناات كرتُاامااا ذ ا نقااولُ ِّناا ؛ة  التزامّياا زمِ ، وعلااى الااالّ ة  تضاامنيّ  علااى الجاازءِ  فااظِ اللّ  وداللااةُ  ،الزمااه
 ه فااي الجاازءِ اسااتعمالِ  ن غياارِ ، والملاازوم ِمااه علااى الكاالِّ داللتِاا فااي ضاامنِ  زمُ ، والااالّ ه علااى الجاازءِ داللتُاا

                                                                                                                                            

اب قّ عنه النَّ  قد يضلّ  كما إلى فرق دالليّ تحى مُ لَ شي ، والخَ ق ابن قتيبة بين كلمتين اثنتين، وهما الحَ ( يفرّ 1)
 مكيّ ى هو الرطب، ويتابعه في هذا ابن لَ ا حشي ، فالخَ بز، فالحشي  هو اليابس، وال يقال له رطَبرِّ المُ 

 لرأي ابن قتيبة أشار إلى أنّ  يدابن السِّ  َض ا عرَ ولمّ  ،موضعه" غيره "باب ما وضعوه في باب وسمه بأنّ 
ب من النبات حشي  فقد أخطأ"، ولكنه ط، وقد كان يقول: "من قال للرّ قول اِصمعيّ هو هذا الذي ذكره 

را عن الحشي ، فقال: يكون مَ عْ مَ  بيدةيستدرك على ابن قتيبة قائال: "وحكى أبو حاتم قال: سألت أبا عُ 
أبو  ابن قتيبة،انظر تحقيق هذه المسألة:  .ك المعنيين صاحب اللساننِ يْ ج على ذَ رطبا ويابسا"، وقد عرّ 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، أدب الكاتب، شرح علي فاعور، طها(276)محمد عبد اهلل بن مسلم
، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ها(501)ن خلفابن مكي الصقلي، أبو حفص عمر ب، و 78، م1988

عبد اهلل  ابن السيد،، و 160، م1990، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط
بن محمد البطليوسي، االقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، دار 

لسان  ،ها(711ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم)و  ،2/49، م1990الشؤون الثقافية، بغداد، 
 .مادة "حش "،  ، دار صادر، بيروت، )د.ت(1العرب، ط

 ( أ و ب : نقل، وهو تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت. 2)

 فير هما الداهية، انظر: اللسان، مادة "خنفق". قَ نْ قيق والعَ فَ نْ ( الخَ 3)

سمى الجناس، فقد يحصل بلفظ المجاز ال الحقيقة؛ كما قيل: "البدعة ( التجنيس تشابه الكلمتين في اللفظ، وي4)
َشَرك الشِّرك""؛ أي وسيلته، فإن الشََّرك فيه مجاز، واستعمل ليجانس الشِّرك، فبينهما الجناس المحرف، 
وجناس شبه االشتقاق. أما السجع فهو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، فإذا كان السجع داليا 

 ل "اِحد" و"العدد"، كان لفظ "اِسد" يتيسر به السجع مجازا عن لفظ "الشجاع". مث

أنها داللة اللفظ على تمام  "المطابقية"( ب: مطابقة، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي، والمعنى المتعين من 5)
 ما وضع له. 

وحاشية اِنبابي، وهي كما أثبتت في  ( أ: إذا لوحظ، وأحسبه تحريفا، ِن العبارة مستقيمة كما وردت في ب6)
 المتن؛ أي: "إذ الوضع...".

 ( أ: وهذه من المختصرات التي كانت ترسم على الهيئة اآلتية "شر". 7)
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فيهمااا  فااظِ اللّ  ا باسااتعمالِ ه عليهمااا قصااد  داللتُاا نااا فيمااا إذا كانااتْ وكالمُ )، علااى القرينااةِ  كاااال  زم اتّ والااالّ 
 . دِ يّ السّ  مناقشةُ  فاندفعتْ  (،1()على القرينةِ  كاال  اتّ 
 

 ابع عشر: السّ 
 : أقسام   ثالثةُ  الغلطُ 
: لهاا، ولاه صاورتانِ  قصاد   ن غيارِ ِما ة  ه إلاى لفظالساانُ  سابقَ ي باأنْ  عن ساهو   ( لسانيّ 2خطأ)

 ، وأنْ اطقِ الّناا الحيااوانِ  ا مااع إرادةِ سااهو   البشاارِ  موضااعَ  باإلنساانِ  ظَ يااتلفّ  لااه، كااأنْ  ضااعتْ مااا وُ  يريادَ  أنْ 
، وهااو معناى الكتااابِ  مااع إرادةِ ا سااهو   موضااع الكتاابِ  بااالفرسِ  ظَ ياتلفّ  كااأنْ  لااه، ضاعتْ مااا وُ  غياارَ  يريادَ 

ا قصاد   ناه المساتعملُ مِ  المتباادرَ  ِنّ  ؛الثةِ الثّ  اِقسامِ ( 3)في تعاريفِ  لِ المستعمَ  قيدِ ب يه خارج  بصورتَ 
 . (4)"اِطول"، قاله في ةِ االختياريّ  اِفعالِ  رِ ئكما في سا
 

ماع  لاه، ال لعالقاة   ضاعتْ ماا وُ  فاي غيارِ  لفظة   استعمالُ  قصدَ يُ  بأنْ  عن قصد   لساني   وخطأ  
 المجاازِ  ن تعريافِ ضاع لاه، وِماناا: فيماا وُ بقولِ  الحقيقاةِ  من تعريافِ  ، وهذا خارج  ه مخطئ  أنّ  (5)هعلمِ 

 هفااادأ .هااذا القساامُ  ماارّ فيمااا  بااالغلطِ  الماارادَ  أنّ  علاامُ يُ ( 6)ن هنااا، وِمااعالقااة   لمالحظااةِ  :نااابقولِ  والكنايااةِ 
 . قاسم   ابنُ  مةُ والعالّ  عدِ السّ  فيدُ ح

 
وهذا  :(7)ابُن قاسم   ، قال العالمةُ فاسد   على اعتقاد   بناء   ةلفظبأن يستعمَل  وخطأ اعتقاديّ 

 و في غيرِ أ ،له عمل في الموضوعِ ما استُ نّ إه ِنّ  ؛وال عن المجازِ  عن الحقيقةِ  يخرجَ  ا ينبغي أالّ ممّ 
 ه فرس  نّ أه العتقادِ " هذا الفرُس ا"ب لى كتاب  إشار أن فمَ  ،هتقادِ في اع صحيح   له على وجه   الموضوعِ 

 ،في الواقاعِ  ليه فرس  إ المشارَ  نّ أه في اعتقادِ  أخطأ نْ ا  و  ،هفي معناه ال في غيرِ  عمل الفرَس ما استَ نّ إ

                                                 

 ( ب: ما بين القوسين ساقط، مذكور في أ وحاشية اِنبابي. 1)
عدها مرتين، وما أثبته من ( ب: "غلط"، ولعل الصواب ما أثبت في المتن، أعني كلمة "خطأ" ِنها تكررت ب2)

 أ وحاشية اِنبابي. 
 ( ب: "تعريف"، والصواب "تعاريف"؛ ِن كل قسم له تعريف خاص. 3)
 "خذ هذا الفرس"( عبارة العصام في اِطول: "أحدهما: ما استعمل في غير ما وضع له غلطا، كقولك: 4)

ير ما وضع له، وليس بحقيقة كما أنه هنا قد استعمل في غ "الفرس"مشيرا إلى كتاب بين يديك، فإن لفظ 
 . 2/225ليس بمجاز". انظر: العصام، اِطول، 

 ( ب: "علمه" ساقطة. 5)
 ( ب: "هذا".6)
 ( ب: "العالمة" ساقطة. 7)
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سااتعمله فااي امااا نّ إف شااجاع   ه رجاال  ّنااأه العتقااادِ  (1")سااد  أ هذاا"باا لااى كتاااب  إشااار أن وَماا .ة  فيكااون حقيقاا
 ،فااي الواقااعِ  شااجاع   ليااه رجاال  إ المشااارَ  نّ أه فااي اعتقااادِ  أخطااأ نْ ا  و  القااةِ العَ  مااع وجااودِ  معناااه المجااازيِّ 

  .(2)نتهىا ،افيكون مجاز  
 

 امن عشر:الثّ 
 لِ وّ ِن افِما ،معنااه المجاازي   عتبارُ وقاد يُ  ،المجاازِ  لفاظُ  زومِ واللّا عديةِ في التّ  عتبرَ يُ  نْ أ الغالبُ 

 نّ إفا "،بكاذا ت الحاالُ قَاطَ نَ " :هموقاولُ  ،(3)"غفرةِ باالمَ  ذابَ دى والَعاالهُ بِ  اللةَ روا الضّ تَ "اشْ  :-تعالى–ه قولُ 
 اني قولُ ن الثّ ومِ  ،"على"دون  يا بالباءِ دّ عُ  وقدْ  ،اللةِ للدّ  مستعار   طقَ والنّ  ،ختيارِ لال مستعار   ءَ االشترا

 :(4)بِ يّ بي الطّ أ
 واهدُ شَ نها عليها لها مِ  بوح  سَ          ة  ر غمْ  بعدَ  رة  ني في غمْ دُ عِ سْ وتُ 

 وهو الخبرُ  ،معناها الحقيقي   ذْ إ ؛الفرسِ  ةِ بعلى نجا ةِ الّ الدّ  العالماتِ ( 5)لداللةِ  ة  مستعار  هادةَ الشّ  نّ إف
لقيال  بار المساتعارُ ولاو اعتُ  "،عليها" :قيل له حيثُ  بر المستعارُ وقد اعتُ  ،هنا ر  صوَّ تم غيرُ  ،القاطعُ 

ن هم ِماليه بعُضاإما ذهب  كر ظهر فسادُ وبما ذُ  ،ةِ ضرّ في المَ  "ىعلا"ب اةِ معدّ ال هادةِ الشّ  لتعارفِ  "لها"
 .هنا المعنى الحقيقيِّ  رِ تصوّ  عن عدمِ  بناه الغفلةُ مَ  نّ إف ،اللةِ معنى الدّ  ه على تضمينِ حملِ 

 :(1)رياقِ فاي الطّ  (6)ترافقاوا أربعاة   فاي حاقّ  الخيااليِّ  الجاامعِ  فاي مبحاثِ  اكيّ كّ السّ  نه قولُ ومِ 
المتناساابين  الااذي هااو اقتاارانُ  ه اسااتعار االنتظااامَ ، فإّناالكِ كالّساا ، أي طريااق  (2)طريااق   ظمهم ساالكُ اناات

 . (3)له للمستعارِ  مراعاة  ا ي  متعدّ  وأورده، ةِ عاِرب فقاءِ لتلك الرّ  ريقِ الطّ  لجمعِ 

                                                 

 ( أ: "هذا اِسد"، وكلمة اِسد نكرة في ب وحاشية اِنبابي. 1)
"خذ هذ الفرس" مشيرا إلى حمار، وأقول بقي ( يقول ابن قاسم في موضع آخر من "اآليات البينات": "كقولك: 2)

أن من الغلط ما لو قال مثال: "خذ هذا الفرس" مشيرا إلى فرس آخر غير الفرس الذي أراد اآلمر بأخذه لظنه 
أنه هو، وفي خروجه بذلك نظر اللهم إال أن يكون المراد الغلط اللساني فقط". انظر: ابن قاسم، اآليات 

 . 2/146البينات، 

 (.175ية )البقرة، ( اآل3)

، 1/275م، 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1( انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي،)شرح البرقوقي(، ط4)
ها(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق محمد محيي 963والعباسي، عبد الرحيم بن أحمد)

قصيدة من الطويل يمدح بها سيف ، وهو من 1/58م، 1947الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، 
 الدولة أولها: 

ن ضجيَع الخوِد مني لماجدُ   عواذُل ذاُت الخاِل فّي حواسُد   وا 

 ( ب: للداللة. 5)
 ب: "توافقوا"، وأحسبه تصحيفا؛ ذلك أن الحديث عن الرفقة، وهي في أ كما هي في المتن. (6)
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 الااذي هاااو حاااالُ  للجماااعِ  فقااااءِ الرّ  الااذي هاااو وصاافُ  االنتظاااامِ  اساااتعارةُ  صااحّ كياااف  :قلااتَ  إنْ 

نْ الجماااعِ  نفاااُس  :قلااات ؟رياااقالطّ  لهااام  وصاااف   فقااااءِ للرّ  رياااقِ الطّ  جماااعَ  أنّ  إالّ  رياااقِ للطّ  كاااان حااااال   ، وا 
كما  ،بالمفردِ ( 4)هعنْ  رَ عبّ يُ  أنْ  ال يمكنُ  أمور   موعِ جن ممِ  يحصلُ  قدْ  يءِ الشّ  وصفَ  فإنّ  ،كاالنتظامِ 

كماا  فقااءِ رياق للرّ الطّ  جمعُ  النتظامُ عير له اه، والذي استُ المعنى منْ  فهمُ  فظِ اللّ  داللةُ  :ذكروا فيما قيل
 ، فاااحرْص معنااى الجمااعِ  ه علااى تضاامينِ عبارتِاا هم إلااى حماالِ ، وذهااب بعُضااد الجمااعِ ذكرنااا ال مجاارّ 
 . واهلل أعلمُ  ،سالةِ هذه الرّ  ه في غيرِ تجدَ  أنْ  ، فقلَّ نِ على هذا البيا

 
 واستعارة   ل  إلى مرسَ  المجازِ  تقسيمِ  بابُ 

إليااه فهااو  ه والمعنااى المنقااولِ عْناا بااين المعنااى المنقااولِ  المشااابهةَ  هعالقتُاا كانااتْ  إنْ  المجااازُ 
الّ استعارة   ، فاي الغياثِ  لِ المساتعمَ  بااتِ ، والنّ باتِ في النّ  لِ المستعمَ  اني كالغيثِ ، فالثّ ل  مرسَ  فمجاز   ، وا 

نّ فيهما ليست المشابهةَ  العالقةَ  فإنّ  ، بااتِ ي النّ ا فاسابب   أي كون الغيثِ  ؛ةُ ببيّ السّ  لِ ما هي في اِوّ ، وا 
ن ِما العالقةِ  ن اعتبارِ مِ  اجحِ على الرّ  ، بناء  ا عن الغيثِ ب  سبَّ مُ  باتِ ، أي كون النّ ةُ يَّ باني المسبوفي الثّ 

 ه المارادُ ِّنا ؛إلياه المنقاولِ  هاةِ جن ِما، وقيل لى باالعتبارِ أوْ  المعنى الحقيقيَّ  ِنّ  ؛هعنْ  المنقولِ  جهةِ 
، المرساالِ  عالقاااتِ  رُ كااا ذنهمااا، وساايأتي قريب اامِ  كاال   لحااقِّ  رعايااة  ا همااا مع اان جهتِ ، وقياال ِماافااظِ ن اللّ ِماا

ّنااا(5)التاااي فاااي االسااتعارةِ  حااادِ طلاااق عااان دعاااوى االتّ ساال، أي أُ رْ ه أُ ِّنااا ال  ي مرَسااامّ وُساا  دْ قيَّاااه لااام يُ ، ِو
 .د بين عالقات  دّ ، بل رُ واحدة   القة  بعَ 

 

                                                                                                                                            

السكاكي بهذه الجملة في ضمن حكاية لهؤالء ( قول السكاكي مذكور في باب الفصل والوصل، وقد أتى 1)
اِربعة ساقها إليضاح ما ذكره هناك من أن مزاولة الشيء موجبة لحضوره في الخيال، فإذا زاول شخص 
أمور الصياغة من سبائك الذهب والفضة وآالتها حضرت في خياله وتقارنت وهكذا، ونص عبارته في 

وصاحب بقر ومعلم صبية اتفق أن انتظمهم سلك المفتاح: "يحكى أن صاحب سالح ملك وصواغا 
 . 122طريق...". انظر: السكاكي، مفتاح العلوم، 

 ( ب: الطريق. 2)
( ب: "له" ساقطة، وهذا ال يستقيم؛ ذلك أن الحديث عن المستعار له ال عن المستعار، وما أثبته من أ 3)

 وحاشية اِنبابي.  
 ( ب: "عنه" ساقطة. 4)

ل إليه بالمنقول عنه في الجنس بدعوى أن أفراد ذلك الجنس قسمان، متعارف وغير متعارف، ( أي اتحاد المنقو 5)
وأن المنقول إليه من أفراده التي ليست متعارفة، والمراد دعوى ذلك معنى، فال ينافي وجود تلك الدعوى لفظا 

 في المرسل أيضا. 
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 ، أي مشاابهةُ فياه المشاابهةُ  القاةَ العَ  ، فاإنّ جاعِ الّشا جالِ فاي الرّ  لِ المساتعمَ  كاِسدِ  واالستعارةُ 
 : المشابهةُ قسمانِ  المشابهةُ  ثمّ ، على المخاوفِ  واإلقدامِ  في الجرأةِ  المفترسِ  للحيوانِ  جاعِ الشّ  جلِ الرّ 

 هر باه المنقاولُ ه، والمعناى المنقاول إلياه فاي معناى اشاتُ عْنا ، أي اشتراك المعناى المنقاولِ فةِ في الصّ 
 هر بهااا المنقااولُ اشااتُ  هما فاي هيئااة  أي اشااتراكُ  ؛كلِ فااي الّشاا ، والمشااابهةُ مِ قادّ المت كمااا فااي المثااالِ  ،هعْنا
 :ك، فقولُااةِ الفرساايّ  ورةِ فااي الّصاا مااثال   علااى حااائط   المنقااو ِ  والفاارسِ  الحقيقاايِّ  الفاارسِ  كاشااتراكِ  ،هعْناا
تعريااب "، و"البحار المحايط"كماا فاي  كلِ فاي الّشا ه المشاابهةُ عالقتُا اساتعارة   "افرس ا طِ ئفاي الحاا رأياتُ "

 .امهوغيرِ  "ةِ الفارسيّ  سالةِ الرّ 
 

ين كماا فاي الكتاابَ  ،(1)ضاادّ التّ  عالقاةُ  حقياقِ علاى التّ  فةِ في الصّ  االشتراكِ  تحتَ  ا يدخلُ وممّ 
ا هماا، فتكاونُ ين وغيرِ المذكورَ  ين دّ الّضا أحادِ  اسامَ  ساتعملُ ن يَ َما وذلاك ِنّ  ؛باالساتعارةِ  ة  ا مختّصاأيض 

ااتهكّ  ناساابِ التّ  لااةَ منز  ضااادَّ التّ  ناازلُ يُ  فااي اآلخاارِ  هما ه أحاادَ ا، فيشاابّ واسااتمالح   ، أو مطايبااة  ا واسااتهزاء  م 
 فيقااولُ  ،هِ بااه للمشاابّ  هِ المشاابّ  لفااظَ  ، ويسااتعيرُ ناساابِ التّ  منزلااةَ  لِ ناازَ المُ  ضااادِّ علااى ذلااك التّ  بناااء   باااآلخرِ 
 رجااال   ، ويرياادُ "اافور  كاا رأيااتُ ": يقااولُ  وأ، واالسااتهزاءِ  مِ هكّ ا للااتّ جبان اا رجااال   ، ويرياادُ "ني أسااد  ءجااا": مااثال  
 ناسابِ التّ  ه منزلةَ تنزيلِ  ن أسبابِ ، ومِ وظرافة   ، أي اإلتيان بما فيه مالحة  واالستمالحِ  طايبةِ للمُ  ا  زنجيّ 
 وجاهِ  كاونُ  االستعارةِ  ةِ في صحّ  شترطُ ه ال يُ أنّ  على اِعمى، واعلمْ  البصيرِ  كما في إطالقِ  فاؤلُ التّ 
 اسااتعارةُ ( 3)، فتصااحّ (2)هفااي حساانِ  ، باال ذلااك شاارط  اجحِ علااى الاارّ  نااهمِ  ا فااي المسااتعارِ مشااهور   بهِ الّشاا

نْ  لألبخرِ  اِسدِ   . (4)لم تحسنْ  وا 
 

  فصل  
 {لِ رسَ المُ  المجازِ  }عالقاتُ 

 :عشرَ  تسعةَ  حقيقِ على التّ  لِ المرسَ  المجازِ  عالقاتُ 
 العلااالَ  ا، ليشاااملَ مطلق ااا آخااارَ  يء  شاااا فاااي ر  ا، وماااؤثّ سااابب   يءِ الّشااا ، أي كاااونُ ةُ ببيّ : الّسااااألولـــى

 . "اينا غيث  عَ رَ "نحو:  ؛اقصةَ النّ 
                                                 

ان في محل واحد سواء كان تقابل التضاد بأن ( عالقة التضاد هي التقابل، وهو كون الشيئين بحيث ال يجتمع1)
 كانوا وجوديين، كما بين السواد والبياض، أو تقابل العدم والملكة بأن كان أحدهما وجوديا واآلخر عدميا. 

ي االستعارة، أو يقال: ذكر باعتبار أ( كتب الناسخ إزاء كلمة "حسنه": "قوله في حسنه: اِولى في حسنها، 2)
 أنها مجاز".

 ب: فيصح. ( 3)
( يعني بذلك استعارة لفظ اِسد للرجل اِبخر؛ إذ هي صفة غير مشهورة، وذهب القرافي إلى أنه يشترط فيها 4)

 . 196أن تكون أشهر صفاته. انظر: حاشية اِنبابي، 
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 ماءُ مطارت الّسا"أنحاو:  ؛خارَ آ ا عان شايء  ر  ا ومتأثّ ب  سبَّ مُ  يءِ الشّ  ة: أي كونُ يّ بالمسبَّ  :انيةُ الثّ 

 . "انبات  
 

 – هنحاو قوِلا ؛رإلاى المتاأثِّ  رِ الماؤثِّ  أثارِ  في إيصالِ  واسطة   يءِ الشّ  أي كونُ  :ةُ اآلليّ  :الثةُ الثّ 
 ا. حسن   وثناء   ،اا صادق  : ذكر  ، أيْ (1)"رينَ في اآلخِ  صدق   لي لسانَ  اجعلْ : "و -تعالى

 
: -تعااااالى–ه نحااااو قوِلااا ؛هولغيااارِ  آخاااارَ  ا لشااايء  ن  متضاااامّ  يءِ الّشااا : أي كاااونُ ةُ ّياااا: الكلّ ابعـــةُ الرّ 
 اِفاضاالِ  عاان بعااضِ  (4)، ونقاال ياسااين(3)همأناااملِ  رؤوَس  :، أي(2)"هاامْ هم فااي آذانِ عَ أصااابِ  "يجعلااونَ 

: ه، كمااا يقااالُ أجزائِاا ه باابعضِ قُاايكفااي فيهااا تعلّ  إلااى ذي أجاازاء   الفعاالِ  ساابةَ ن ِنّ  ؛هنااا مجااازَ  ه الأّناا
 . على اِصابعِ  الجعلِ  في إيقاعِ  زَ جوّ ت، فال "بالمنديلِ  مسحتُ "، و"ليلة كذا"، و"كذا بلدَ  دخلتُ "

 
 كاال  ": -ىتعااال–ه نحااو قوِلاا ؛آخاارُ  ء  شااي هنُ يتضاامّ  يءِ الّشاا ، أي كااونُ ةُ زئّياا: الجُ ُُ الخامســة

: اشااترطوا فااي (6)قااانيّ اصاار اللّ . قااال النّ الخلاافِ  ه علااى مااذهبِ ذاتَاا :، أي(5)ه"جهَااوَ  إالّ  هالااك   شاايء  
 أسِ كااالرّ  ؛ارف ااه عُ ءالجاازء انتفااا انتفاااءُ  يسااتلزمَ  ، وأنْ ا  ا حقيقّيااا تركيب ااب اامركَّ  الكاال   يكااونَ  أنْ  القااةِ هااذه العَ 

، أي واليااد كمااا فااي انتهااى ،لإلنسااانِ  واِذنِ  ،رفُااوالظ   ، واِرضِ (7)ماءِ للّساا اِرضِ  بخااالفِ  قبااةِ والرّ 

                                                 

 (.84( اآلية )الشعراء، 1)

 (. 19( اآلية )البقرة، 2)

تعبير عنها باإلصبع اإلشارة إلى إدخالها على غير المعتاد ( المجعول في اِذن رأس أنملة السبابة، ونكتة ال3)
مبالغة  في الفرار من الصواعق، فكأن كل واحد منهم جعل اإلصبع جميعها في أذنه، فالغرض المبالغة حتى 

 ال يسمعوا شيئا من الصاعقة. 

 ( تقدمت ترجمته قبال. 4)

 (.88( اآلية )القصص، 5)

ّي اِب، واللقانّي االبن، أما اِب فهو برهان الدين أبو اإلمداد إبراهيم بن ( ال بد من التفريق بين اللقان6)
إبراهيم بن حسن اللقاني، فاضل متصوف كما وصفه الزركلي، توفي قرب العقبة عائدا من الحج سنة 

"إتحاف المريد في  لهها(، و 1078ها(، أما اللقاني االبن فهو عبد السالم بن إبراهيم، توفي سنة)1041)
، 5/30فقد صنفه أبوه. انظر ترجمتهما: البغدادي، هدية العارفين،  "الجوهرة"رح جوهرة التوحيد"، أما ش
 . 2/145، 1/8، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 3/355، 1/28، واِعالم، الزركلي، 5/571

 ( فانتفاء كل منهما يستلزم انتفاء اإلنسان؛ إذ ال يوجد بدونها. 7)
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 ن حياثُ ِما ، بالْ ه إنساان  إّنا ن حياثُ ( فلايس ِما1)بيئاةِ علاى الرّ  العاينِ  ا إطالقُ . قال فيه: وأمّ "لالمطوّ "
 .نتهىا ،بدون العينِ  قُ ا ال يتحقّ ، وهذا المعنى ممّ ه رقيب  إنّ 

 
 م  ن ماتكلّ نهماا ِمامِ  به كل   يرادَ  يه، بأنْ ي معنيَ ف المشتركِ  في استعمالِ  ه وقع خالف  أنّ  واعلمْ 

لاام  فااظَ اللّ  ، ِنّ ه، فقياال مجاااز  تِ لون بصااحّ ئه، واختلااف القاااتُ صااحّ  حيحُ ، والّصااواحااد   ، فااي وقاات  واحااد  
، (2)افعيِّ قال عان الّشاا، وقياال حقيقاة، ونُ إلاى اآلخارِ  نظار   ن غياارِ نهاا ِمامِ  لكال   ا، باالْ مع الهماا  يوضاعْ 

نهما، وهذا هو مِ  ه لكل  ا، بل على وضعِ ين مع  ه للمعنيَ على وضعِ  ه حقيقة  كونُ  فُ قّ ال يتو  فظَ اللّ  ِنّ 
أرياد باه  إنْ  إلاى اآلخارِ  نظار   ن غيارِ ين ِمان المعنَياِما ضع لكل  وُ  فظَ اللّ  بأنّ  لِ اِوّ  ، وتعليلُ حيحُ الصّ 
م، وال فمسالَّ  إلى اآلخرِ  ظرِ النّ  بشرطِ  ،ال  أوّ  ، فهو ممنوع  إلى اآلخرِ  ظرِ النّ  عدمِ  بشرطِ  ضع لكل  ه وُ أنّ 

 .ةِ رطيّ الشّ  ال على وجهِ  ظرِ النّ  بوجودِ  ظرِ النّ  شرطِ  عدمِ  نا لصدقِ يضرّ 
 

 ةِ ّيااااالكلّ  عالقااااةُ  ،لِ اِوّ  علااااى القاااولِ  ، أي للمجاااازِ حُ صااااحِّ المُ  :: قياااالنيّ افتااااز قاااال المااااولى التّ 
 :، وفيه نظر  ةِ والجزئيّ 

ين المعنَياا الاذي أحاادُ  المجمااوعِ  ين ال فااي إرادةِ المعنَيا نِماا كاال   فاي إرادةِ  الكااالمَ  فااألّن ال  ا أوّ أّما
 .بال خالف   هذا مجاز   نه، أي فإنّ مِ  جزء  

، باال إذا كااان لااه ه علااى الكاالِّ إطالقُاا يصااحّ  جاازء   لاايس كاال  ( 3)ن أنْ ا ساابق ِمااا فلّمااا ثاني ااوأّماا
اا العاارفِ  بحساابِ  ا إذا انتفااى انتفااى الكاال  مّماا ، وكااان الجاازءُ حقيقااي   تركيااب    ،لِ قااالع أي كحساابِ  ،اأيض 
 ا عناد االساتعمالِ ه مجااز  بكونِا القاولُ  :قال ثمّ  ،ذلك ، ونحوِ رِ فُ والظّ  اإلصبعِ  بخالفِ  لإلنسانِ  قبةِ كالرّ 

 . نتهىا ،له الموضوعِ  نهما نفُس مِ  كال   ِنّ  ؛ين مشكل  ن المعنيَ مِ  في كل  
 
ه ال مَعا ه فاي اآلخارِ ساتعمالُ وا ،نهماامِ  ن كال  لاه ِما في الموضوعِ  إالّ  فظُ ستعمل اللّ يُ  فلمْ  :أي

 ياه الحقيقايِّ ه فاي معنيَ فاي اساتعمالِ  ر  جاا الخالفِ  هذا له، ومثلُ  ه في الموضوعِ ه عن استعمالِ خرجُ يُ 

                                                 

وق كلمة الربيئة: "أي الجاسوس". أما قوله: "إطالق العين" فهو دفع لما يتوهم من أن ( ب: كتب الناسخ ف1)
العين مثل اليد واِذن والظفر في العرف مع أنه يصح إطالقها على الكل مجازا، فإن العين قد تطلق 

 على الربيئة مجازا.  
ول الشافعي، فقد اختلف النقل عنه في ( أي في ذلك إشارة إلى أن القول بأنه حقيقة غير مجزوم عنده بأنه ق2)

 حقيقة أو مجاز.  -كما يقول اِنبابي –أنه 

 ( ب: أنه، وكذلك حاشية اِنبابي.3)
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، (1)هاه، وقيال بعادمِ تِ ، فقيال بصاحّ واحاد   فاي وقات   واحاد   م  ن ماتكلّ منهما مِ  به كل   يرادَ  بأنْ  والمجازيِّ 
ين، ابقَ ين الّساااالقاااولَ  ين علاااى قيااااسِ ا باعتباااارَ ، ومجااااز  حقيقاااة   ا أومجااااز   ه يكاااونُ تِ بصاااحّ  وعلاااى القاااولِ 

فيااه  وبيااان العالقااةِ  ،لِ اِوّ  ، أي علااى الوجااهِ هااذا المجااازِ  تصااحيحُ  :نيّ افتاااز اني، قااال التّ الثّاا اجحُ والاارّ 
 .، أي في المشتركِ نتهىا ،كما سمعت كاذب   في الكلِّ  الجزءِ  استعمالِ  ، وحديثُ مشكل  

 
 المعنااااى الحقيقاااايِّ  باااااختالفِ  فتختلاااافُ  (2)انيالثّاااا علااااى الوجااااهِ  المجااااازِ  عالقااااةُ  ا: وأّمااااأقاااولُ 

 واساااتعارة   فيهماااا حقيقاااة   لُ المساااتعمَ  فاااظُ اللّ  المشاااابهة بينهماااا، فيكاااونُ  تكاااونُ  ، فتاااارة  والمعناااى المجاااازيِّ 
 .ينباعتبارَ ( 3)اومجاز   حقيقة   فظُ اللّ  ، فيكونُ المرسلِ  ن عالقاتِ غيرها مِ  تكونُ  ين، وتارة  باعتبارَ 

 
عمل فاي ا اساتُ مّما ا  ا نحوّياتضامين   آخارَ  معناى لفاظ   نَ المضمَّ  فظَ اللّ  أنّ  : الذي يظهرُ أقولُ  ثمّ 

ن ه علاى ماا ذكرناا ِماين، وتكون عالقتُااعتبارَ با ومجاز   فيكون حقيقة   ،والمجازيِّ  يه الحقيقيِّ معنيَ  كلِّ 
 قاولِ هاو بمعناى  ،إلخ...ا إذا انتفاىمّما ه: وكاان الجازءُ ، وقولُ هين، فاحفظْ المعنيَ  هما باختالفِ فِ اختال

نْ اصرِ النّ   ن الكالِّ ِما بالمعنى المطلوبِ  اختصاص   يدُ مز : أو كان له هم، زاد بعضُ إلخ....يستلزم ، وا 
 عطي. في المُ  ، واليدِ بيئةِ في الرّ  كالعينِ  ؛الجزءِ  ى باسمِ المسمّ 

 
علاى  العاينِ  عن إطاالقِ  ن االعتذارِ مِ  "لالمطوّ "عن  على هذا إلى ما مرّ  : ال يحتاجُ أقولُ 

علاى المعطاي  اليادِ  هاذا الابعض إطاالقَ  نافي تجويزُ على المعطي، وال يُ  اليدِ  ه إطالقُ ، ومثلُ بيئةِ الرّ 
ال خصاوص  إنساان   علاى مطلاقِ  اليادِ  إطاالقُ هاو الاذي منعاه  ِنّ  ؛هن منعِ مِ  "لالمطوّ "عن  ما مرّ 

، فقاااال: ا مرساااال  مجااااز   بيئاااةِ علاااى الرّ  نِ العاااي إطاااالقِ  فاااي كاااونِ  (4)كماااال باشاااا المعطاااي، وناااازع ابااانُ 
: -تعااالى–ه قوِلاا فااي تفساايرِ  البيضاااويِّ  ده بقااولِ ، وأّيااالعقلاايِّ  ن المجااازِ ِماا يكااونَ  أنْ  مقتضااى البالغااةِ 

                                                 

( وهذا مذهب الحنفية، واختارها بعضهم في العدة، ِن الحقيقة أصل، والمجاز مستعار، فال يتصور 1)
 ة في وقت واحد.اجتماعهما، كما ال يتصور كون الثوب على الالبس ملكا وعاري

 ( الوجه الثاني هو كونه حقيقة ومجازا باعتبارين.  2)

 ( ب: ومجاز.3)
ها(، من الموالي الرومية، وكان جده من 940( هو شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا، توفي سنة)4)

يان، وآخر في أمراء الدولة العثمانية، كان مفتيا بالقسطنطينية حتى وفاته، له كتاب في المعاني والب
وحوا  على شرح المفتاح للسيد الشريف، وحوا  على التلويح. انظر ترجمته: ابن العماد،  ،الفرائض

، 1/148، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/133، والزركلي، اِعالم، 8/238شذرات الذهب، 
 .64، والسوسي، معجم اِصوليين، 9/426وبروكلمان، تاريخ اِدب، 
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 ،ماعِ الّساا ه آلااةَ ه صااار جملتُااسااماعِ  فاارطِ  لِ َباان قِ ه ِمااِّناا ؛(2)ةِ حااي بالجار مّ ، ُساا(1)"ن  ذُ هااو أُ  ويقولااونَ "
  :هقولِ  ه نظيرُ في أنّ  ا لذلك، قال: فهذا صريح  عين   ي الجاسوُس مّ كما سُ 

دبارُ  ما هي إقبال  فإنّ   (3)وا 
وكااان ذلااك  ،آخار وزاد بعااض   ،كااذا فااي ياساين ،ل  مرَسا ه مجاااز  لهااذا قااال: إّنا هْ ّبانيت ن لاامْ وَما

 معنِ  كما في قولِ  ،القصيدةِ  و، أعلى البيتِ  القافيةِ  كما في إطالقِ  ،اِجزاءِ  ةِ ن بقيّ مِ  أشرفَ  الجزءُ 
 : (4)أوس   بنِ 

    جانيهَ  ا قال قافية  فلمّ    القوافي  ه نظمَ متُ علّ  وكمْ 
 

نهاااا إذا أرياااد مِ  فاااي اإلثبااااتِ  كااارةَ النّ  هاااذه العالقاااةِ  ن صاااورِ ِمااا ةِ الفارسااايّ  ساااالةِ فاااي الرّ  وجعااالَ 
 جميااعِ  بعااُض  الواحاادةَ  فَس الاانّ  ِنّ  :، قااالنفااس   كاال   :أي ،"س  نْفاا مااتْ لِ عَ ": -تعااالى–ه ، كقوِلااالعمااومُ 

 هنااا، كمااا ال مااةِ المتقدِّ  روطِ الّشاا لعاادمِ  فيااه بحااث   :، وأقااولُ ة  مسااتقلّ  ها عالقااة  لعاادِّ  ، فااال وجااهَ فااوسِ النّ 
  .لْ فتأمّ  ،الحذفِ  ن مجازِ ها مِ جعلُ  ، فاِحسنُ ر  ييخفى على بص

 
، على الكالِّ  الجزءِ  اسمِ  ن إطالقِ مِ  ل  مرسَ  ه مجاز  كمال باشا أنّ  قل عن ابنِ فنُ  غليبُ ا التّ وأمّ 

، والمجااازيِّ  ن المعنااى الحقيقاايِّ ِماا ب  مركَّاا فيااه أريااد بااه معنااى واحااد   فااظَ اللّ  ، ِنّ ةُ فيااه الجزئّياا لعالقااةُ فا
 :فيه نظر   :ا، وأقولُ مجاز   في المجموعِ  فهو مستعمل  

                                                 

 (.61بة، ( اآلية)التو 1)

باسم الجارحة التي هي آلة السماع، ُحمل اسُمها، وهو لفظ "أذن"،  -صلى اهلل عليه وسلم–( أي: سمي النبي 2)
عليه حمَل مواطأة، وقيل مبالغة؛ كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع، فأطلق الجزء على الكل 

 كما قيل: 
ن حدثوا      عنها فكلوا مسامع  إذا ما بدت ليلى فكلي أعين     وا 

 ( الشعر للخنساء ترثي أخاها صخرا، وصدره: "ترتع ما رتعت حّتى إذا اّدكرْت"، ومن هذه القصيدة: 3)
ن صخرا إذا نشتو لنحار ن صخرا لموالنا وسيدنا    وا   وا 

 لم في رأسه ناراه عاه      كأناأغر أبلج تأتم الهداة ب
 جي  جرار الة      شهاد أندية لاحمال ألوية هباط أودي

 . 195، وابن منظور، اللسان، مادة "رهط"، والسعد، المطول، 383انظر: ديوان الخنساء،  

( البيت من الوافر لمعن بن أوس، وهو شاعر من مخضرمي الجاهلية واإلسالم، وقد ُعّمر إلى أيام الفتنة 4)
اتها في البيان والتبيين، وقد بين عبد اهلل بن الزبير ومروان بن الحكم، وقد أتى الجاحظ على بعض أبي

 ،اختلف في نسبته في اللسان، فقال: "قال ابن دريد: هو لمالك بن فهم، وكان ابنه ُسليمة رماه بسهم فقتله
فقال البيت. قال ابن بري: ورأيته في شعر عقيل بن عل فة يقوله في ابنه عملس حين رماه بسهم". انظر: 

 .  6/303ادة "سدد"، وانظر ترجمته: اِغاني، ، واللسان، م3/210البيان والتبيين، 



 75 

 الهيئاااةِ  باعتباااارِ  فاااي المجماااوعِ  ل  مساااتعمَ  غليااابِ فاااي التّ  فاااظَ اللّ  أنّ  مُ ا ال نسااالّ فألّنااا( 1)ال  ا أوّ أّمااا
باال هااذا  ؟منهمااا كاال   باعتبااارِ  فااي المجمااوعِ  مسااتعمال   يكااونَ  أنْ  ال يجااوزُ  لاام، ةِ ركيبّيااالتّ  ةِ االجتماعّياا

 . أقربُ 
 رةُ و ه المجاعالقتَ  أنّ  اِحسنُ فيخفى،  هنا كما ال مةِ المتقدّ  روطِ الشّ  استيفاءِ  ا فلعدمِ ا ثاني  وأمّ 

ه ، وحاصالُ ه المشاابهةُ عالقتُا ارة  ه اساتع، أو أّناعلاى ماا ياأتي فاي المشااكلةِ  كرِ ، أو فاي الاذّ هنِ في الذّ 
 "أب"ى فهو مثنّ  "،أبوان"، وتقول: أو المشابهةِ  المجاورةِ  ا لعالقةِ مجاز   باِبِ  مثال   اِم  ( 2)ىسمّ ت أنْ 

 . المجاز، فافهمْ  "أب"الحقيقة، و
 

كماااا فاااي  ،آخااارَ  شااايء   ه وجاااودُ عناااد وجاااودِ  يجااابُ  يءِ الّشااا ، أي كاااونُ ةُ لزومّيااا: المَ ادســـةالسّ 
 . (3)وءِ على الضَّ  مسِ لشّ ا إطالقِ 

 
 كماا فاي إطاالقِ  ،آخارَ  شايء   وجاودِ  ه عنادَ وجاودُ  يجبُ  يءِ الشّ  إي كونُ  ،ةزميّ الالّ  :ابعةُ السّ 

علاى  مُ ، فهو يتكلّ (4)ا"لطان  ليهم سُ نا عَ زلْ أنْ  : "أمْ -تعالى–ه قولُ  ةِ ن الملزوميّ ، ومِ مسِ على الشّ  وءِ الضَّ 
أو  ة  تصريحيّ  فيه استعارة   أنّ  حتملُ ويُ  ،له ها الزمة  أنّ  باعتبارِ  لةِ العلى الدّ  مِ كلّ التّ  إطالقَ  أنّ  احتمالِ 
في  الزم   أمر   زومَ اللّ  بأنّ  زومِ اللّ  باعتبارِ  ال  ا مرسَ مجاز   ذلك مثلِ  على جعلِ  ريّ نَ ، واعترض الفَ ة  مكنيّ 

راد ،الملاازومِ  ذكاارِ  ، فاعتبااارُ ال  ا مرَسااأو مجاااز   اسااتعارة   المجااازِ  أنااواعِ  جميااعِ  ال يكفااي فااي  زمِ لااالّ ا ةوا 
 . نتهىا ها،ن أنواعِ مِ  نوع   ن أيِّ ها مِ أنّ  بيانِ  نمِ  ال بدَّ  ، بلْ العالقةِ  بيانِ 

 
 عنى العاامِّ مباال زومُ هاو اللّا المجاازِ  أناواعِ  فاي جمياعِ  المعتبارَ  زومَ اللّا ه باأنّ دفعُ  يمكنُ  :قولُ أو 

ه ، وهاذا هاو الاذي ال يكفاي ذكارُ مارّ  كماا ،ولاو المناسابة ُ  وجاه   باأيِّ  ، وهاو االرتبااطُ العالقااتِ  رِ ائلس
 ، وهااو عاادمُ عنى الخاااصِّ مبااال زومُ هااو اللّاا ،خصوصااة  م عالقااة   المعاادودُ  زومُ واللّاا ،القااةِ العَ  فااي بيااانِ 
 . ه نفيس  نّ إه، ففاحفظْ  ،ةزميّ والالّ ( 5)ةلزوميّ مال العالقةِ  هم في أنواعِ عدِّ  بدليلِ  االنفكاكِ 

 

                                                 

( ب: اِول، ولعل ما أثبت هو المقدم؛ ذلك أن ما ورد هو أوال وثانيا، ال اِول والثاني، ويسند هذا ما ورد 1)
 في أ. 

 ( ب: يسمي.2)
هو  ( صريح كالم أهل المنطق في مبحث الدالالت أن لفظ الشمس مشترك بين الجرم المعلوم والزمه الذي3)

 الضوء، ولذلك جاء إطالق الشمس على الضوء في مثل قولهم: "وقعت الشمس من الكوة". 

 (.35( اآلية )الروم، 4)

 ( ب: اللزومية، واِصح اآلكد الملزومية لما يقتضيه المعنى، ولما ورد في أ وحاشية اِنبابي.5)
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 هااا فااي اإلطااالقِ كلِّ  ا عاان القيااودِ د  مجاارَّ  يءِ الّشاا ي كااونُ ة، أ، أي المطلقّياا: اإلطااالقُ امنــةُ الثّ 
رادة العاالِ  ،مِ العاالِ  كماا فااي إطاالقِ  ،ها فاي اإلضاافيِّ أو بعِضا ،الحقيقايِّ   :نااه، ومِ (1)هبعلِما العامالِ  مِ وا 

اني ، والثّاااااةُ الجزئّيااااا لِ اِوّ  عالقاااااةُ  ،ز  عااااان تجاااااوّ  ز  ، ففياااااه تجاااااوّ مؤمناااااة   رقباااااة   :، أي"قباااااة  رَ  تحريااااارُ "فَ 
 . (2)قُ اإلطال

 
 كماااا فاااي إطاااالقِ  ،أو قياااود   ا بقياااد  د  مقّيااا يءِ الّشااا ة، أي كاااونُ دّيااا، أي المقيّ قييااادُ التّ : اســـعةُ التّ 

رادةِ  اإلنسانِ  إذا  وال ياتم   ،كان باب   أيَّ  :، أي(3)ا"د  جَّ سُ  لوا البابَ خُ ادْ " :هنمِ و  :ا، قيلمطلق   الحيوانِ  وا 
عان  الكلمةِ  ، أعني تجريدَ جريدُ التّ  قييدُ ه التّ ذي عالقتُ ال المرسلِ  ن المجازِ ، ومِ (4)ة  جنسيّ " ال"علت جُ 

 ه. فاعرفْ  ،معناها بعضِ 
 

 : "أمْ -تعاااالى–ه كقوِلااا ؛لكثيااارين شاااامال   يءِ الّشااا ، أي كاااونُ ةُ ّيااا، أي العامّ العماااومُ  :العاشـــرةُ 
 ،(7)"اُس الّناا هاامُ قااال لَ  ه: "الااذينَ ، وكقوِلاا(6)مى اهلل عليااه وساالّ ا صاالّ د  محّماا ييعناا ،(5)"اَس الّناا حساادونَ يَ 

ا ا مّماه مجااز  ، وكوُناأرياد باه الخصاوُص  عام   ن كلِّ هما مِ ونحوِ  ،(8)جعيّ اِشْ  مسعود   بنَ  عيمَ يعني نُ 

                                                 

 ن عباده العلماُء"، أي العاملون. : "إنما يخشى اهلل م-تعالى–( يرد هذا القول اِنبابي إلى قوله 1)

( ِن الرقبة من الحيوان الجزء المعلوم، وقد أطلق اسمها على الرقيق مجازا مرسال عالقته الجزئية، ثم على 2)
 الرقيق المقيد باإليمان مجازا مرسال عالقته اإلطالق، فهو مجاز على مجاز.  

 .(161، اِعراف، 154، النساء، 58( اآلية )البقرة، 3)

 ( ب: جنسية، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.4)

 (.54( اآلية)النساء، 5)

لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة، فأطلق عليه لفظ الناس  -صلى اهلل علية وسلم-( يعني محمدا 6)
 مبالغة في مدحه، حتى كأنه جميع الناس المشتملين على جميع الخصال الجميلة التي من شأنها أن تصدر

 منهم، فلما كان قائما مقام جمع كثير أطلق عليه لفظ الناس، وقيل المراد بالناس في اآلية العرب. 

 (.173( اآلية)آل عمران، 7)

أن ُيخّذل بين بني قريظة  –صلى اهلل عليه وسلم–( ُنعيم بن مسعود بن عامر من الصحابة؛ أمره رسول اهلل 8)
ها(، معرفة الصحابة، 430بو نعيم اِصبهاني، أحمد بن عبد اهلل)وأبي سفيان يوم اِحزاب، انظر ترجمته: أ

، وانظر 4/326م، 2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق محمد إسماعيل ومسعد السعدني، ط
، دار الفجر، 1تحقيق حامد الطاهر، طلباب النقول في أسباب النزول،  مناسبة النزول عند السيوطي،

د قال القرطبي: "هو نعيم بن مسعود اِشجعي، واللفظ عام ومعناه خاص، ، وق101م، 2002القاهرة، 
(، ها671محمد بن أحمد)القرطبي، كقوله: "أم يحسدون الناس": يعني محمدا صلى اهلل عليه وسلم". انظر: 

 .  4/178م، 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 5الجامع ِحكام القرآن، ط
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بينهماا  ه فاي الفارقِ ا لوالدِ تبع   (1)بكيّ السّ  فعلى ما اختاره ابنُ  المخصوُص  ا العام  فيه، وأمّ  خالفَ  ال
ااال  ه تناااوال  عموُماا مااراد   المخصااوَص  العااامَّ  ن أنّ ِماا  دْ رَ ُياا لاامْ  الااذي أريااد بااه الخصااوُص  ا، والعااامّ حكم 

نْ ِفارادِ ا جملاةُ وهاو  ،هه علاى هاذا فاي معنااالساتعمالِ  حقيقة   ا يكونُ وال حكم   ه ال تناوال  عمومُ   لامْ  ، وا 
كماا بساط ذلاك فاي  ،ال  ضاع لاه أوّ ماا وُ  ه فاي بعاضِ الساتعمالِ  ه مجااز  علاى أّنا ، واِكثرُ ها الحكمُ يعمَّ 

 . (2)اِصولِ 
 . لْ فتأمّ  ،ريد به الخصوُص الذي أُ  والعام  ، المخصوُص  العام   حدُ يتّ ( 3)هذا: على أقولُ 

 

كماا  ،هذاتِا بحسابِ  لاه تعياين   يءِ الّشا ، أي كاونُ ةُ يّ ، أي الخاّصاالخصاوُص  :ةالحادية عشـر 
رادةِ  احكِ الّضاا فااي إطااالقِ  بااين ، و والعااامِّ  قِ بااين المطلَاا ن ذلااك الفاارقُ فيد ِماا، وقااد اسااتُ (4)إنسااان   كاالّ  وا 

 فااظُ هااو اللّ  ، والعااامّ (5)يء  شاا ال بشاارطِ  علااى المفهااومِ  ال  الاادّ  فااظُ هااو اللّ  قَ المطلَاا نّ أ، و والخاااصِّ  دِ المقيَّاا
باااه  فاااي المعناااى، أي يوصااافُ  ساااتعملُ ه يُ ، لكّناااي  ه الكلّااا، ويرادفُااامولِ الّشااا بشااارطِ  علاااى المفهاااومِ  ال  الااادّ 

بينهمااااا  ا، فاااالفرقُ غالب اااا فاااظُ بااااه اللّ  فُ ي يوَصااا، أفااااظِ فاااي اللّ  سااااتعملُ يُ  العاااامَّ  كمااااا أنّ  ،االمعناااى غالب ااا
 والفاارقُ  ،ئااي  ه الجز ه، ويرادفُااه بذاتِاانِااتعيّ  بشاارطِ  علااى المفهااومِ  ال  الاادّ  فااظُ هااو اللّ  ، والخاااص  (6)اعتباااري  

ه نِاااتعيّ  بشااارطِ  علااى المفهاااومِ  ال  الااادّ  فاااظُ هااو اللّ  دُ ، والمقيَّاااوالعاااامِّ  يِّ بااين الكلّااا كاااالفرقِ  ،بينهمااا اعتبااااري  
ا ق ااامطلَ  يكاااونُ  قااادْ  قَ المطلَااا ، ِنّ لاااه معناااى إضاااافي   اِربعاااةِ  ن اِقساااامِ ِمااا إلياااه، وكااال   ينضااام   خاااارج  ب

 . "ةِ الفارسيّ  سالةِ تعريب الرّ "وكذا الباقي، كذا في  ،إلى آخرَ  سبةِ بالنّ  دا  مقيَّ  إلى شيء   سبةِ بالنّ 
                                                 

ف مع أبيه التقي االسبكي كتاب "اإلبهاج في شرح المنهاج"، وقد ضرب ابنه يعني التاج السبكي الذي صن (1)
البهاء في عروس اِفراح مثاال على العام الذي يوضع موضع الخاص، ومثل لذلك باآلية المذكورة في 

على وجه التعيين. انظر: البهاء، عروس  "واحد"المتن، والمشتملة على كلمة "الناس"، وقد أريد به 
 . 4/361 اِفراح،

( ذكر ابن السبكي في "جمع الجوامع" سبعة أقوال في العام المخصوص، أحدها: وهو اِشبه، حقيقة  في 2)
البعض الباقي بعد التخصيص، وهو قول الفقهاء الحنابلة، وكثير من الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية، 

خاصة العموم، والثالث أنه حقيقة إن خص والثاني قول الرازي: حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء 
بني تميم الفقهاء، والرابع، وهو قول إمام الحرمين، حقيقة  ومجاز  بما ال يستقل كصفة؛ نحو قولنا: أكرمُ 

باعتبارين، والخامس، وهو قول اِكثر، أنه مجاز مطلقا الستعماله في بعض ما وضع له، والسادس أنه 
باالستثناء، والسابع أنه مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل بخالف اللفظ،  مجاز إن استثني منه؛ ِنه يتبين

 فالعموم بالنظر إليه فقط؛ فكأنه ال تخصيص.   

 ( ب: "ذلك" بدال من "هذا". 3)
 ( أي: جميع أفراد اإلنسان على سبيل الشمول. 4)

 ( ب: ال بشرط الشمول.5)

يستعمل في اللفظ غالبا، والجزئي يستعمل في المعنى ( أي باعتبار االستعمال في اللفظ والمعنى، فالخاص 6)
 غالبا. 
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 العاامِّ  في الجماعِ  ، وهو ال يظهرُ ةُ يّ لكلّ ا ةُ الماهيّ  في العامِّ  بالمفهومِ  همرادَ  نّ أ : المتبادرُ أقولُ 

هماا تعريفِ  تصديرَ  ا أنّ غالب   والخصوصِ  بالعمومِ  فظِ اللّ  ه وصفَ ن جعلِ مِ  ، ويؤخذُ ه اآلحادُ مدلولَ  ِنّ 
 . الغالبِ  باعتبارِ  فظِ باللّ 

 
ن يي الاذمّ ، ُسا(1)هم"والَ تاامي أْماآتاوا اليَ : "وَ -تعاالى–ه ماا كاان، كقوِلا عتباارُ ا: ةانية عشر الثّ 

ن ، وِما(2)ماات أباوه صغير   ن اإلنسانِ مِ  اليتيمَ  مع أنّ  ى،يتام ،، وهم البالغونمههم أموالَ ئِ تاينا بإرَ أمَ 
 بنااء   حقيقاة   هاذا القسامَ  ، وقيال إنّ تمِ ن الُياماا كاانوا علياه ِماا لِ ه اعتباار  أم ا ماتاتْ  رضايع   الحيوانِ  رِ ئسا

، (3)الماضي منِ ، ولو في الزّ صف بالفعلِ فيمن اتّ  حقيقة   اتِ ن المشتقّ ه مِ ونحوَ  الفاعلِ  اسمَ  على أنّ 
وال  ،طفاال   يخِ علااى الّشاا قُ طلَاا، فااال يُ زِ جااوّ التّ  ها حااالَ بضاادِّ  سِ لاابّ التّ  عاادمُ  هااذه العالقااةِ  شاارطَ  أنّ  واعلاامْ 

، قالاه فاي (4)سابق كفار   باعتباارِ  كاافر   لمِ ما كان، وال على المسْ  باعتبارِ  أبيُض  اِسودِ  وبِ على الثّ 
 . (5)"محيطُ ال البحرُ "

 
طااالقِ علااى البااالغِ  اليتاايمِ  بااين إطااالقِ  ه ال فاارقَ أّناا مُ تااوهّ يُ  : قاادْ أقااولُ   ،فاالِ علااى الطّ  يخِ الّشاا ، وا 

 ه لعادمِ تِ ما كان برمّ  فيه ضدّ  قْ لم تتحقّ  لَ اِوّ  لي أنّ  يظهرُ  وهو فيما ،هما فرق  ، بل بينَ لكوليس كذ
نْ  ،هبضدِّ  اِبِ  موتِ  لِ تبدّ   . لْ فتأمّ  ،(7)انيالثّ  ه بخالفِ بضدِّ ( 6)غرُ ل الصّ تبدّ  وا 

 

                                                 

 (.2( اآلية)النساء، 1)

 ( ب: "ال أب له"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 2)
( قيل إن إطالق اليتامى على البالغين إطالق حقيقي وارد على أصل اللغة، فاليتيم مشتق من اليتم، وهو 3)

ز إطالقه على كل من مات أبوه صغيرا كان أو كبيرا، لتحقق االنفراد عن االنفراد، فاالشتقاق يقتضي جوا
 اِب فيهما. 

 ( ب: بزيادة "عليه" بعد سبق، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.  4)
، وعبارته في البحر: "واعلم أن شرط هذه العالقة أال يكون متلبسا اآلن 1/559( انظر: الزركشي، البحر، 5)

للشيخ إنه طفل باعتبار ما كان، وال على الثوب اِسود إنه أبيض باعتبار ما كان، ولهذا بضده، فال يقال 
 امتنع إطالق الكافر على المسلم لكفر تقدم عليه".

 ( ب: الّصغري، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 6)
هذا الفرق أنه ال مانع  ( ِنه قد تحقق فيه ضد ما كان برمته، وهو الطفولية التي هي الصغر فقط، ويؤخذ من7)

من إطالق اليتيم على الشيخ؛ ِنه لم يتحقق فيه ضد ما كان برمته لعدم تبدل موت اِب بضده، فليس 
 إطالق اليتيم خاصا بحديث البلو . 
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رانااي ي أَ : "إّناا-تعااالى–ه كقوِلاا ،ا  ظّناا يءُ إليااه الّشاا ؤولَ َياا ه أنْ مااا شااأنُ  اعتبااارُ  :ةالثــة عشــر الثّ 
 بلغةِ  الخمرَ  ِنّ  ؛في اآليةِ  ال مجازَ  :، وقيلةِ ريّ ه إلى الخمْ عصيرُ  ؤولُ يَ  اأي عنب   ،(1)ا"ر  خمْ  رُ أعصِ 
نّ  ت  ّياك مَ : "إّنا-تعاالى–ه كقوِلا ،انقلاه ياساين، أو قطع ا، (2)للعنابِ  اسام   ماانَ عُ  أهلِ  ، (3)تاون"ميّ  هامْ وا 
فلاه  ل قتايال  تَان قَ : "َما-مى اهلل علياه وسالّ صالّ -ه قولُا على ما قاله جماعة   بهذه العالقةِ  ن المجازِ ومِ 
اا :، أي(4)ه"بُ لَ َساا ه منااه كوَناا "عااروس اِفااراح"فااي  بكيّ الّساا البهاااءُ  ، وردّ إلااى القتاالِ  ؤولُ َياا ا  ا حّيااشخص 

 الفعاالِ  قِ تعلّاا قباالَ  نااوانيّ العُ ه صافِ بااه بو  وجااود المفعااولِ  ه ال يلاازمُ ِّنا ؛ذلااك نُ ه ال يتعاايّ ه أّناابماا حاصاالُ 
  .(6)نتهىا ،"مواتِ السّ  اهللُ  خلقَ "كما في  ،به حاصال   ا للفعلِ مقارن   يكونَ  أنْ  يجوزُ  بلْ ، (5)به

 
 بُ ، ويترتّاه بالمشتقِّ وصفِ  قبلَ ( 7)الفعلُ به  قُ به يتعلّ  المفعولَ  نّ أ الحق   :همقال بعضُ  ،لكنْ 
، ماا هاي علاى احتماال  إنّ  فاي اآلياةِ  "تمّيا" نحاوِ  ةَ مجازّيا أنّ  ، واعلمْ نتهىا ،(8)االشتقاقِ  ةُ عليه صحّ 

 ن أنّ ِماا (1)بكيّ الّساا قاايِّ التّ  ن كااالمِ ا ِمااه أخااذ  ( فااي آياتِاا9)قاساام   اباانُ  مااةُ ذلااك بمااا قالااه العالّ  ضااحُ ويتّ 
                                                 

 (.36( اآلية)يوسف، 1)

اكتفى  ( وقد حكى المعنيين الزمخشري في كشافه، أي العنب، والحذف، وكذلك الطبرسي، أما القرطبي فقد2)
، والطبرسي، 2/319بالمعنى المتعين من حذف المضاف؛ أي: عنب خمر. انظر: الزمخشري، الكشاف، 

، 5/309م، 1997ها(، البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت،5--أبو علي الفضل بن حسن)
 . 9/125الجامع ِحكام القرآن، والقرطبي، 

"ميت" وصف يدل على ذات قام به الموت، فهو حقيقة فيمن قام به الموت  (، والمعنى أن30( اآلية)الزمر، 3)
 بالفعل، كما هو شأن الوصف من كونه حقيقة في المتلبس بالحدث في الفعل.

ها(، سنن أبي داود، 275، وأبو داود، سليمان بن اِشعث)3/114اإلمام أحمد، المسند، ( انظر الحديث: 4)
، ونصه 3/112(، 2718م، كتاب الجهاد)1997، دار ابن حزم، 1ط تحقيق عزة الدعاس وعادل السيد،

فيهما:  "من قتل كافرا..."، أما في صحيح مسلم فنصه: "من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه"، انظر: 
م، باب 2000، دار المعرفة، بيروت، 7ها(، شرح صحيح مسلم، ط676النووي، محيي الدين)

 . 11/285(، 4543الجهاد)

له: بوصفه العنواني، أي متلبسا بمعنى وصفه المعنون به عنه حال تعلق الفعل به، كا "قتيال" في الحديث، ( قو 5)
 وعالما في قولك: "أكرمت عالما".

( عبارة البهاء: "كذا قالوه، وفي ذلك نظر؛ ِن القتيل اسم مفعول، واسم المفعول ال يصدق حقيقة إال حال 6)
 .3/252انظر: البهاء، عروس اِفراح،  تلبس الفعل به، كالمقتول...".

 ( ب: "الفعل" ساقطة. 7)

( ومثال ذلك في الحديث الشريف المتقدم "قتيال"، فالكافر يتعلق به القتل قبل وصفه بقتيل، ويترتب على ذلك 8)
منه له، فهو إنما يطلق عليه بعد تعلق الفعل به، فيحتاج إلى صحة إطالقه عليه حال  "ليقت"صحة اشتقاق 

 تعلقه به إلى اعتبار ما شأنه أن يؤول إليه.  

 .  122-2/1121( انظر مناقشة ابن قاسم هذه المسألة في اآليات البينات، 9)
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أو  زماان   اعتباارِ  ن غيارِ نه ِمامِ  بمعنى المشتقِّ  صفة  ما متّ  ذات   الفاعلِ  كاسمِ  صفِ الو  مدلولِ  أصلَ 
ن تلاااك ناااه ِمااامِ  معناااى المشاااتقِّ  ؛ أي حااادوثُ باااه الحااادوثُ  دُ قَصااايُ  ، وقااادْ (2)فاااي ذلاااك المااادلولِ  ث  و حاااد
 الحادوثِ  ه بمعناىكوَنا الفاعالِ  فاي اسامِ  الحاجابِ  ابانِ  ، فاعتبارُ (4)ديّ ه السّ ح بذلك كلِّ ، صرّ (3)اتِ الذّ 

 صااافة  ماااا متّ  ه ذات  مدلولَااا أعناااي أنّ -اِولاااى  طلاااق بالحالاااةِ ، فاااإذا أُ (5)انياااةِ الثّ  علاااى الحالاااةِ  محماااول  
ا ال مجااز   حقيقاة   حاين اإلطاالقِ  كان متنااوال   -أو حدوث   زمان   اعتبارِ  ن غيرِ نه مِ مِ  بمعنى المشتقِّ 

نْ  ،صااافِ ذلااك االتّ  ومالحظااة حااالِ  ،صااافِ ذلااك االتّ  باعتبااارِ  صااافُ ثباات لهااا ذلااك االتّ  ذات   لكاالِّ   وا 
 وال يتناااولُ  ،هفااي مدلوِلاا معتباار   غياارُ  مااانَ الزّ  ِنّ  ،مأو تقاادّ  عاان اإلطااالقِ  صااافُ االتّ  (6)ذلااكر تااأخّ 
نْ  ،ه لهاعدم ثبوتِ  ه لها، ومالحظة حالِ ثبوتِ  عدمِ  باعتبارِ  صافُ لها ذلك االتّ  يثبتْ  لمْ  ،اذات   سبق  وا 
 به حاالَ  صفْ الذي لم يتّ  "زيد  "، كان اني عليه الحد  الزّ  :نه، فإذا قيلر عأو تأخّ  اإلطالقَ  صافُ االتّ 
بهااذا  للحاادِّ  ا  مسااتحقّ  ، فيكااونُ أو بعاادُ  صااافه بااه قباالُ اتّ  باعتبااارِ  فيااه حقيقااة   داخااال   بهااذا الكااالمِ  طااقِ النّ 

، حااقِ أو الالّ  ابقِ ه الّسااصااافِ اتّ  ا باعتبااارِ مجاااز   إالّ  صااافِ االتّ  عاادمِ  فيااه باعتبااارِ  داخاال   غياارَ  ،الكااالمِ 
نْ  داخاااال   ه كاااان باااذلك االعتباااارِ لاااوحظ هاااو باعتباااارِ  إنْ  حاااقُ أو الالّ  ابقُ ه الّساااصاااافُ فاتّ   فياااه حقيقاااة، وا 

 أخارى ساابقة   ه ذو حالاة  أّنا ، لكان بساببِ باذلك االعتباارِ  عال اإلطاالقُ ه اآلن، وجُ حاِلا لوحظ باعتبارِ 
فاي  شترطُ ه ال يُ لم أنّ ، فعُ (7)ينبين االعتبارَ  رقِ للف نْ فتفطّ  ،ا ال حقيقة  فيه مجاز   كان داخال   أو الحقة  

 .(1)افيّ رَ ا للقَ خالف  به  طقِ بالمعنى في حال النّ  سِ لبّ التّ  ه حقيقةُ ونحوِ  الفاعلِ  اسمِ  كونِ 

                                                                                                                                            

، يقول: "والحق خالف اإلطالقين؛ ِن الحمل ال حقيقة فيه وال 1/234( انظر رأي السبكي في اإلبهاج، 1)
ال حقيقة وال مجاز، والمحكوم به هو ضارب  مجاز كما عرفت، فحكمك على زيد اآلن بأنه ضارب غدا

ن أريد به  غدا إن أريد معناه، وهو أنه يحصل منه الضرب غدا، كان حقيقة؛ مثل: زيد سيضرب غدا، وا 
 غير معناه كان مجازا" . 

 ( مثل كلمة "ضارب"، مدلولها شخص متصف بضرب صادر منه من غير اعتبار لزمان.2)

 .2/120ات البينات، ( انظر رأي ابن قاسم في اآلي3)

( قال السيد: "وليس فيه تعرض لحدوثه أصال سواء كان على سبيل التجدد والتقضي أو ال، ثم قال: إن اسم 4)
الفاعل دون الصفة المشبهة قد يقصد به الحدوث بمعونة القرائن". انظر: ابن قاسم، اآليات البينات، 

2/120 . 

ها(، مختصر المنتهى اِصولي، تحقيق فادي 646عمر)( انظر: ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن 5)
م. )وقد طبع بهام  كتاب شرح العضد للعضد 2000نصيف وطارق يحيى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .54اإليجي(، 

 ( ب: "ذلك" ساقطة، وهي كذلك ساقطة في حاشية اِنبابي، وما أثبته من أ. 6)
ابن قاسم في مصنفه اآليات البينات، وقد عقب على ما ذكره ( ما أثبته الصبان مستقى بتصرف من كالم 7)

بقوله: "فتفطن للفرق بين المقامين، وأحسن التمييز بين هذين االعتبارين، وعلى اإلطالق بهذا المعنى 
تحمل اِوصاف في النصوص المذكورة". واالعتباران هما: اعتبار اتصاف الذات بمعنى المشتق منه 
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اناي، وأرياد باه الزّ  :قيال نْ أك ؛(2)به الحدوثُ  دَ قصَ يُ  ، أعني أنْ انيةِ الثّ  إذا أطلق بالحالةِ  اوأمّ 

زنااه فاي  يحادثْ  ن لامْ َما الفظ ا يتنااولْ  لامْ  ،هحاد   يجابُ  ،ماثال   الحاضارِ ( 3)نِ امالذي حدث زناه في الزّ 
شارح "في و  ،ظاهر  كما هو  ،الحقيقةِ  ه على سبيلِ في غيرِ  ىنه بالزّ صافِ اتّ  باعتبارِ  وول ،مانِ ذلك الزّ 

 ، فااإنْ نِ مااافاي الزّ  عمل الوصاافُ ه إذا اساتُ ه أّناامااا حاصالُ  ،بكيّ الّسا يعناي اباانَ  ،(4)فنّ للمصاا "نهااجالمِ 
 أوا غااد   ضااارب   زيااد  " :مااا فاايك ،كااان حقيقااة   مااانِ فااي ذلااك الزّ  ت لهااا هااذا الوصاافُ َبااثَ  أريااد بااه ذات  

نْ أمااسِ  ربُ نهااا الّضااا، أو وقااع مِ غااد   ربُ نهااا الّضاامِ  يقااعُ  ذات   "بضااارب  "إذا أريااد "، أمااسِ  أريااد بااه  ، وا 
 ،اكان مجااز   ،أو وقع ،عُ الذي سيق بهذا الوصفِ  اآلنَ  صفة  ، أي متّ اآلنَ  ت لها هذا الوصفُ بَ ثَ  ذات  

 .(5)باختصار   قاسم   ابنِ  كالمُ  نتهىا
 

 االساامِ  هم مطلاقَ علاى تعاريفِ  ردّ ال ُيا :هُصامااا ملخّ  وانيّ نَ للشَّا اإلساالمِ  وفاي شارح بساملة شايخِ 
فاي  حقيقاة   الفاعالِ  اسامُ  :هما قاولُ وضاع   بزماان  ( 6)رن  تامق غيارِ  هفِسانفاي  معناىعلاى  تْ دلّ  ه كلمة  بأنّ 

ذلااك  ، ويلازمُ بالفعالِ  بالحادثِ  سِ فاي المتلاابّ  ه حقيقاة  معنااه أّنا أنّ  (7)فويّ الّصاا دُ يّ قاه الّساحقّ ماا لِ  ؛لِ الحاا
  .فافهمْ  ،رافيّ ما للقَ  ، وهو يوافقُ نتهىا ،ة  لزوميّ  مانِ ه على الزّ فداللتُ  ،الحال

 

                                                                                                                                            

ن اتصفت به سابقا أو الحقا.  سابقا أو الحقا مع عدم اتصافها به اآلن، واعتبار عدم اتصافها به اآلن، وا 
 . 2/121انظر: ابن القاسم، اآليات البينات، 

 .2/120( انظر: المحلي، شرح جمع الجوامع، 1)

 ( أي فيكون الزمان ملحوظا فيه ومدلوال له التزاما، فالمراد الحدوث في زمن مخصوص.2)

 ( ب: الزمن. 3)
 . 1/235( انظر النص في اإلبهاج في شرح المنهاج، 4)

 . 121-119 /2( انظر: ابن قاسم، اآليات البينات، 5)

 ( ب: "دلت على نفسه غير مقرون"، أي بسقوط كلمتي "معنى" و "في"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.6)
فاضل متصوف من الشافعية،  ( هو السيد قطب الدين عيسى بن محمد بن عبيد اهلل الحسني الحسيني،7)

حاشية على  هجاور بمكة سنين، وزار الشام وبيت المقدس وبالد الروم، ثم استوطن مصر، ومن تصانيف
جمع الجوامع للمحلي في أصول الفقه، وشرح للفوائد الغياثية في المعاني والبيان، وغير ذلك، توفي 

، 5/810، والبغدادي، هدية العارفين، 8/297ها(. انظر ترجمته: ابن العماد، شذرات الذهب، 953سنة)
 .9/213، وبروكلمان، تاريخ اِدب، 2/598، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 5/108والزركلي، اِعالم، 
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طااالقِ  واالسااتعدادِ  لِ باااِوّ  هااذه العالقااةُ  ىوتساامّ  علااى مااا  عاالِ مااا بالف أي لفااظِ  ،مااا بالفعاالِ  وا 
 عالقاااةِ  غيااارَ  (1ة()علاااى ماااا باااالقوّ  طاااالق ماااا بالفعااالِ ا  و  االساااتعدادِ  عااال عالقاااةَ ن جَ نهم َمااا، )وِماااةباااالقوّ 
 ه. ا له ولغيرِ مستعد   يكونَ  إليه بأنْ  ؤولُ ال يَ  قدْ  يءِ للشّ  المستعدّ  نّ ؛ ِلِ وّ اِ

 
الّ  ،ةِ ويّ : أي علاااى الّساااأقاااولُ  ، فاااال يِّ ّناااالظّ  الماااآلِ  ه فاااي اعتباااارِ لجريانِااا عليااالُ يااانهض التّ  لااامْ  وا 

 عالقااةَ  ِنّ  ؛نِّ والظّاا القطااعِ  عنااد عاادمِ  جااوزُ التّ  وعلااى هااذا يجااوزُ  ،حينئااذ    لِ اِوّ  يخاارج عاان عالقااةِ 
نْ )، لِ اِوّ   ةِ لالو يإلاى اِ (2()لِ اِوّ  فاي عالقاةِ  ظرُ ، فاالنّ االساتعدادِ  هاا عالقاةُ تْ فَ لَ خَ  حينئاذ   قْ لم تتحقّا وا 
  .ستعدادِ الا، وفي هذه إلى ا  ا أو ظنّ قطع  
 

 فااي رحمااةِ : "فَ -تعااالى–ه ه، كقوِلاافااي غياارِ  حاااال   يءِ الّشاا ة، أي كااونُ ّيااالحالّ  :ةابعــة عشــر الرّ 
عناى مب ،حماةِ الرّ ن عاا مجااز   ،بهاا مِ نعَ ها الُمابمعنى آثارِ  حمة،ُ الرّ  افيه التي تحل   ةَ لجنّ ايعني  ،(3)"اهللِ 

 جعلُ  : يصح  ، وأقولُ عن مجاز   عن مجاز   مجاز  ، فهو القلبِ  ةِ بمعنى رقّ  حمةِ ا عن الرّ مجاز   اإلنعامِ 
بمعناى  حماةِ ا عان الرّ مجااز   بمعناى اإلنعاامِ  حماةِ ا عان الرّ مجااز   ةِ ن الجّنابه ِما بمعنى المرحومِ  حمةِ الرّ 
فاي  باالحلولِ  المارادَ  ة، واعلام أنّ ّياالعالقاة الحالّ  ، وال تكاونُ فقاطْ  ا عان مجااز  مجااز   ، فيكونُ القلبِ  ةِ رقّ 

، فاي المكاانِ  نِ الماتمكّ  حلاولَ  ، فيشاملُ (4)ريانيّ ، والحلاول الّساالجاواريّ  حلاولِ لن اِما اِعمّ  هذا المقامِ 
 ها. في موضوعاتِ  اِعراضِ  وحلولَ 

 
، ، أي المااءُ "جرى الميزابُ " :نحو ؛آلخرَ  حال  مَ  يءِ الشّ  ، أي كونُ ةُ يّ المحلّ  :ةالخامسة عشر 

 حتملُ ، ويُ (6)"القريةَ  ألِ : "واسْ -تعالى–ه ، وقولُ (5)ه"ناديَ  ليدعُ : "فَ -تعالى–ه قولُ ل  نها على احتماومِ 
 باقياة   القرياةَ  أنّ  (7)-بكيّ الّسا اجُ كماا قالاه التّا- حتمالُ ويُ ، كماا هاو مشاهور   الحاذفِ  ن مجاازِ هما ِماأنّ 

                                                 

 ( ب: ما بين القوسين ساقط، وبذلك يقع إشكال في تعيين المراد، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي.1)
 ثبته من أ وحاشية اِنبابي.( ب: ما بين القوسين ساقط، وما أ2)
 (.107( اآلية)آل عمران، 3)

( أشار إلى أن المراد بالحلول ليس ما اصطلح عليه الحكماء، وهو حلول الشيء في الشيء، أي اختصاصه 4)
به، فيصير اِول ناعتا، والثاني منعوتا، كحلول الَعَرض في الجوهر، والصورة في المادة، أما السرياني 

 لساري في الورد، وهو ليس حلوال اصطالحيا. كحلول الماء ا

 (.17( اآلية)العلق، 5)

 (. 82( اآلية)يوسف، 6)

هو قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ابن شيخ اإلسالم التقي السبكي المؤرخ  (7)
وكان قد أفتى ودّرس ها(، ثم قدم دمشق مع والده، 728ها(، وقيل سنة)727الفقيه، ولد في القاهرة سنة)

وصنف وأشغل وناب عن أبيه بعد وفاة أخيه القاضي حسين، وتعصب عليه شيوخ عصره، فاتهموه بالكفر 
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ا ؛ ِّنااهااذا االحتمااالِ  عاادمُ  : اِصاالُ ال يقااالُ قااال: . (1)اإلعجااازِ  علااى وجااهِ  ؤالَ هااا، والّسااعلااى حقيقتِ 
 ، ونقااااال داودُ (2)ه ضاااااعيف  إّنااااا ، وقاااااال العضااااادُ المجاااااازِ  عااااادمُ  اِصااااالَ  باااااأنّ  ض  ا معاااااارَ هاااااذ :نقاااااولُ 
  .(4)ه، كذا في ياسينوأهلِ  بين المكانِ  ك  مشترَ  القريةِ  اسمَ  أنّ  (3)اهري  الظّ 
 

ه، في مكانِ  آخرَ  ا لشيء  مجاور   يءِ الشّ  ، أي كونُ ةُ ، أي المجاوريّ المجاورةُ  :ةادسة عشر السّ 
 ةِ اّباللدّ  اسام   لغة   اويةَ الرّ  راوية، مع أنّ  ربةِ القِ  لم، وكتسميةِ على العِ  نِّ ، والظّ نّ على الظّ  لمِ العِ  كإطالقِ 
ه فاي ه لوقوِعاغيارِ  بلفاظِ  يءِ الّشا ، أي ذكرَ المشاكلةَ  أنّ  ، واِصح  ة كانتْ دابّ  ستقى عليها، أيّ التي يُ 
 مرسال   مجااز   ،(6)"اهللِ  رَ ْكانوا مَ مِ أَ فَاأ: نحو: "ا، أو تقدير  (5)"اهللُ  رَ كَ مَ وَ روا كَ مَ نحو: "وَ ا؛ ه تحقيق  صحبتِ 
 ، ِنّ عالقااة   ال تصاالحُ  كرِ فااي الااذّ  المصاااحبةَ  ن أنّ بااه ِماا تعقاابُ ، ومااا كرِ فااي الااذّ  ه المجاااورةُ عالقتُاا
، المجاازُ  عملَ ساتَ ، فيُ الحظَ قبال لاتُ  حاصالة   تكاونَ  أنْ  يجابُ  والعالقاةُ  ،المجاازِ  ها بعد استعمالِ حصولَ 

                                                                                                                                            

واستحالل شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلوال من الشام إلى مصر، ثم عاد إلى دمشق، وقد توفي شهيدا 
اسيون. انظر ترجمته: ابن حجر، الدرر ها( عن أربع وأربعين سنة، ودفن بسفح ق771بالطاعون فيها سنة)

، وابن تغري 6/221، وابن العماد، الشذرات، 1/282، والسيوطي، حسن المحاضرة، 2/425الكامنة، 
، 4/184، والزركلي، اِعالم، 5/639، والبغدادي، هدية العارفين، 11/108بردي، النجوم الزاهرة، 

 .3/252ورد في عروس اِفراح،  ، أما النص فقد2/343وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 

واالطالع على كنه القصة على  ،( وعلى هذا ال تجوَز وال إضمار في اآلية، بل المقصود إحالة تحقيق الحال1)
 السؤال من القرية نفسها. 

ها(، شرح العضد، تحقيق فادي نصيف 756( انظر: العضد اإليجي، عضد الملة عبد الرحمن بن أحمد)2)
، وقد أورد الوجهين، وجه النقصان على 52م، 2000دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1وطارق يحيى، ط

الجدار إرادة خلقت، وهذا الوجه اِخير ضعيف عنده كما في المجاز، ووجه الحقيقة؛ فإنها تجيبك، أو 
 ذكر ذلك الصبان.  

ورحل إلى  ،لد بالكوفة( هو الفقيه داود بن علي بن خلف الظاهري اِصبهاني، من اِئمة المجتهدين، و 3)
نيسابور، ثم سكن بغداد، وفيها توفي، وقد قيل إنه كان متعصبا لإلمام الشافعي، أما مذهبه فقائم على 

، 11/40نفي التأويل والرأي والقياس والتمسك بظاهر النص، انظر ترجمته: ابن كثير، البداية والنهاية، 
، وابن العماد، شذرات 3/47النجوم الزاهرة،  ، وابن تغري بردي،2/42والسبكي، طبقات الشافعية، 

، والسوسي، معجم 1/700، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 2/333، والزركلي، اِعالم، 2/158الذهب، 
 .207اِصوليين، 

إنه  -تعالى–( يرى داود منع المجاز في القرآن والحديث، وله حجج، منها أن فيه إلباسا، وأنه ال يقال هلل 4)
ي هذه المسألة أقوال أربعة. ولمزيد بسط القول في هذه المسألة عامة، ورأي ابن داود خاصة، متجوز، وف

 .299-1/296انظر: التقي السبكي، اإلبهاج، 

 (. 54( اآلية ) آل عمران، 5)

 (. 99( اآلية ) اِعراف، 6)
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 عبيارِ التّ  قبالَ  كرِ في الذّ  صاحبةِ مال ن مالحظةِ مِ  ه، فال بدّ ا في نفسِ عمّ  رُ يعبّ  مَ تكلّ الم أجيب عنه بأنّ 
، (1)اساااتعارة   المشااااكلةَ  ، وقيااال إنّ ةِ قديرّياااهما فاااي التّ ، وبأحااادِ ةِ حقيقّياااالتّ  كلةِ اين فاااي المشااابالمتصااااحبَ 

 .عدالسّ  حفيدُ  الثةَ الثّ  ، حكى اِقوالَ وال مجاز   وقيل: ال حقيقة  
 

 ة إطااالقِ هااا صااحّ إطالقِ  ةُ ا، وقضاايّ ضااابط   القااةِ لهااذه العَ  : لاام أرَ (2)قاساام   مااة اباانُ الّ قااال الع
طالقِ  المجاورةِ  على اِرضِ  باتِ والنّ  جرِ الشّ  طاالق  المجااورِ  قفِ علاى الّسا الحاائطِ  لهما، وا  لهماا، وا 
طالقِ فة على اإلنسانِ الشّ   ،وغراباة   عاد  لاه، وعكاوس ذلاك، وفياه بُ  المالصاقةِ  ارِ علاى الادّ  المسجدِ  ، وا 
 . (3)نتهىا

 
إذا فَاا: "-تعااالى–ه كمااا فااي قوِلاا ،خاارَ آعاان  باادال   يءِ الّشاا أي كااونُ  ،ةُ البدلّياا :ةابعة عشــر الّســ

 .(5)يتمْ دّ أ :ي، أ(4)"الةَ الصّ  مُ تُ قضيْ 
 

، أي (6)"زياد   دمَ  أكلاتُ "ك: كقوِلا ،عن آخرَ  ال  بدَ مُ  يءِ الشّ  كونُ  أيْ  ،ةالمبدليّ  :ةامنة عشر الثّ 
ه: "فااااإذا ل لهااااا بقوِلااااه مثّاااا، لكّناااا(8)هااااذه العالقااااةَ  "البحاااار المحاااايط": هكااااذا زاد فااااي قااااولُ ، أ(7)هتَاااايدِ 

                                                 

مرضي عند الغير، واستعير  ( أي: أن يقال في اآليتين ُشّبه الجزاء، بمعنى المكر، بجامع أن كال  فعل غير1)
 اسمه له، ومثال ذلك قول الشاعر: 

 جد لك طبخه      قلت اطبخوا جبة وقميصا قالوا اقترح شيئا نُ 
 شبهت الخياطة بالطبخ بجامع الرغبة والحاجة. 

( وقد نقل الصبان النص بتصرف، وعبارة ابن قاسم: "والمجاورة، لم أر لها ضبطا، وقضية إطالقها صحة 2)
وز بإطالق نحو لفظ اِرض على النابت فيها من شجر وغيره، ولفظ الشفة على اِسنان، ولفظ التج

السقف على الجدار، بل ولفظ المسجد على مالصقة من نحو الدور وبالعكس، وال يخلو ذلك عن غرابة 
 . 2/177وبعد". انظر: اآليات البينات، 

 .2/177( انظر: ابن قاسم، اآليات البينات، 3)

 (.103آلية )النساء، ( ا4)

( فقد أطلق "القضاء" على ما هو بدل عنه، وهو اِداء، واشتق منه "قضيتم" بمعنى أديتم، فالمجاز المرسل 5)
فيه تبعي، وفيه أنهم قد صرحوا بأن القضاء بحسب اللغة يطلق على اِداء حقيقة، ِن معناه في اللغة 

 في فعل الشيء في وقته.  اإلسقاط واإلتمام واإلحكام، وهذا لمعان موجودة

أنه سمى الدية بالدم في قولهم: "أكل فالن دم فالن". انظر:  ،كما ورد عند الزركشي في البحر ،( والمعنى6)
 .1/565البحر، 

 ( ب: دينه، وهو تصحيف صوابه ما ورد في المتن، وهو ما ورد في أ وحاشية اِنبابي. 7)

، وعدتها ثمان 1/565ة والعشرون في البحر، انظر: الزركشي، البحر، ( والعالقة المبدلية هي العالقة الرابع8)
 .566-1/553وثالثون عالقة في البحر. انظر: الزركشي، البحر، 
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ه عْنا المنقولِ  ن جهةِ مِ  العالقةِ  العتبارِ  ، والمناسبُ "فالن   دمَ  أكل فالن  ا: "ها ب، وللتي قبلَ (1)م"ضيتُ قَ 
 . (2)ذلك ن عكسِ ه مِ ما صنعتُ 
 

ا ق اااااتعلّ  آخااااارَ  ا بشااااايء  ق اااامتعلّ  يءِ الّشااااا كاااااونُ  ة، أيقّياااا، أي المتعلّ قُ علّاااااالتّ  :ةاســـــعة عشـــــر التّ 
اام  ، أو باااين بعاااضِ فاتِ ن الّصاانااه ِمااامِ  قّ ومااا اشاااتُ  بااين المصااادرِ  الحاصااالَ  قَ علّااا، أعناااي التّ خصوص 

 ل  عادْ  رجال  : "نحاو لُ ه، فااِوّ وعكِسا الفاعالِ  علاى اسامِ  المصادرِ  كما فاي إطاالقِ  ،هاوبعضِ  فاتِ الصّ 
اائقا قاامْ " :اني نحااو، والثّااعلااى احتمااال   م  ئوصااا عااادل   :، أيْ "م  وصااوْ  اا :، أي"اساااكت   ا، واسااكتْ م  ا قيام 
–ه كقوِلاا لُ ه، فاااِوّ وعكِساا المفعااولِ  علااى اساامِ  المصاادرِ  ، وكمااا فااي إطااالقِ ا علااى احتمااال  ت  وسااكو 
 :، أي(4)"ا شاااءَ ماابِ  ه إالّ لِمااعِ  نْ ِماا شاايء  بِ  حيطااونَ وال يُ " ،همخلوقُاا :، أي(3)"اهللِ  لااقُ : "هااذا خَ -تعااالى
علاااى  الفتناااةِ  :، أي(6)"فتاااونُ المَ  كمُ : "باااأيِّ -تعاااالى–ه اني كقوِلااافيهماااا، والثّااا لاااى احتماااال  ع (5)همعلوِمااا
 ، وكمااا فااي إطااالقِ (7)علاى احتمااال   هاام  وفَ  قاال  عَ  :أيْ  ،"ومفهااوم   هم: "لاايس لااه معقاول  ، وكقااولِ احتماال  

ه دُ ْعااوَ  ه كااانَ إّنااا، "ساااتر   :أيْ ، (8)ا"ا مسااتور  : "حجاب اا-لىاتعاا-ه فااي قوِلاا علااى الفاعاالِ  المفعااولِ  اساامِ 
 :، أيْ (10)"ق  داِفاا ماااء   نْ : "ِماا-تعااالى–ه ه فااي قوِلاافيهمااا، وكعكِساا ا علااى احتمااال  آتي اا :، أيْ (9)"ا  ّيااأتِ مَ 

 ةِ الفارساايّ  سااالةِ الرّ  ، وأسااقط صاااحبُ (11)، كااذا فااي القاااموسِ عنااد الجمهااورِ  تعااد  م "قَ فَاادَ " ، ِنّ ماادفوق  
 . لْ تأمّ  ،ةِ والجزئيّ  ةِ يّ كلّ ال ها تحتَ بدخولِ  ل  ئه قا، ولعلّ هذه العالقةَ 

 

                                                 

 ( تقدم تخريج هذه اآلية. 1)

( أمثلة الصبان في هاتين العالقتين مأخوذة من البحر للزركشي، انظر العالقة الرابعة والعشرين والخامسة 2)
 .1/565لى التوالي َثّم، والعشرين ع

 (. 11( اآلية)لقمان، 3)

 (. 255( اآلية)البقرة، 4)

 ( ب: بمعلومه، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 5)
 (. 6( اآلية)القلم، 6)

( ومقابل هذا احتمال آخر مضماره أنهما اسما مفعول باقيان على حقيقتهما على معنى أنه ليس له شيء 7)
 قله وفهمه، فهو كناية عن نفي العقل والفهم، أو من مجاز الحذف.  معقول ومفهوم لعدم ع

 (.45( اآلية)اإلسراء، 8)

 (. 61( اآلية)مريم،9)

 (. 6( اآلية)الطارق، 10)

، دار إحياء التراث 1ها(، القاموس المحيط، ط817( انظر: الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب)11)
  م، مادة "دفق".1997العربي، بيروت، 
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 :، أيْ (1)"ونَ رَعاااافِ  خلااااوا آلَ دْ : "أَ -تعاااالى–ه هما كقوِلااااوحااااذفُ  والحااارفِ  المضااااافِ  ا زيااااادةُ وأّمااا
 :، أيْ (3)"القريةَ  ، "واسألِ "يعلمَ  ِنْ ": ، أيْ (2)"الكتابِ  أهلُ  يعلمَ  ئالّ ، "لِ احتمال  على  "لوا فرعونَ خِ دْ أَ "
ن همااااا ليسااااا ِماااا( أنّ 5)، فااااالحقّ "كااااان ِنْ " :، أيْ (4)"كااااان ذا مااااال   نْ ، "أعلااااى احتمااااال   "القريااااةِ  أهاااالَ "

، ه، بال بمعناى آخارَ ذكارُ  ابقِ الّسا فيهما بالمعنى المشهورِ  ليس المجازُ  ، بلْ المرسلِ  المجازِ  عالقاتِ 
بااالمعنى  للمجااازِ  ، وجعلااوه مقااابال  يااادةِ أو الزّ  فااي الحااذفِ  :همدوه بقااولِ ، ولااذا قّيااعِ وّسااالتّ  وهااو مطلااقُ 

 . (7)علمُ أه، واهلل حام حولَ ن ( مَ 6)رَ ي لم أ، فإنّ للعالقاتِ  هذا البيانُ  حفظْ فليُ  ،لمشهورِ ا
 

  فصل  
 {االستعارةِ  أركانُ }

(: 8)ثالثاة   هِ باه فاي المشابّ  هِ المشابَّ  لفظِ  ، أعني استعمالَ بالمعنى المصدريِّ  االستعارةِ  انُ أرك
 االساتعارةِ  ى، ومبناهُ له، وهاو المشابّ  به، ومستعار   هُ منه، وهو المشبَّ  ، ومستعار  فظُ ، وهو اللّ مستعار  

 صاافِ فاي اتّ  ه مبالغاة  ن أفارادِ ِما وفارد   ،به هِ المشبّ  ن جنسِ مِ  هَ المشبّ  أنّ  عاءِ دّ ا، و شبيهِ على تناسي التّ 
كاان  ،هماأو أحادُ  ،كاراذُ  ا، فاإنْ ا وال تقادير  ه ال لفظ اوال أداتُا بهِ الشّ  وجهُ  رُ ذكَ ، فال يُ بهِ الشّ  بوجهِ  هِ المشبّ 
 باأنْ  شابيهِ عان التّ  نبائُ يُ  علاى وجاه   هِ باه والمشابّ  هِ فيهاا باين المشابّ  جماعُ ا، وال يُ فاق  اتّ  ا ال استعارة  تشبيه  
 "،إنّ "و "،كاااان"ي فاااي باااابَ  ه، كاااالخبرِ عْنااا الخبااارِ  أو فاااي حكااامِ  ،هِ ا عااان المشااابّ خبااار  باااه  هُ المشااابّ  يكاااونَ 

، أو بااين (9)ين الماااءِ َجااكلُ  ،هِ للمشاابّ  او مضاااف  أ ،أو صاافة   ،أو حاااال   "،علماات" اني لبااابِ والمفعااول الثّاا
 ن الخيطِ مِ  اِبيُض  لكم الخيطُ  نَ ى يتبيّ : "حتّ -تعالى-ه ا، كقولِ ا أو ضمن  صريح   هِ به والمشبّ  هِ المشبّ 

 ن الخاايطُ ه تباايّ ا، وفااي ضاامنِ صااريح   بااالفجرِ  اِباايَض  ن الخاايطَ باايّ  ه قاادْ فإّناا ؛(10)"ن الفجاارِ ِماا اِسااودِ 
وقااع بااه إذا أُ  هَ المشاابّ  ؛ ِنّ ن االسااتعارةِ ال ِماا البليااغِ  شاابيهِ التّ  ن بااابِ ه ِماا، فهااذا كل ااياالِ اللّ  بسااوادِ  اِسااودُ 

                                                 

 (. 46( اآلية)غافر، 1)

 (. 29(اآلية)الحديد، 2)

 ( تقدم تخريج هذه اآلية. 3)

 (. 14(اآلية)القلم، 4)

 ( كتب الناسخ في ب فوق كلمة الحق: "جواب أما". 5)
 ( ب: "أر" ساقطة، والعبارة فيها: فإني لم أحدا حام...6)

 ( ب: سبحانه وتعالى أعلم.7)
 الثة": "خبر". ( كتب الناسخ في ب فوق كلمة "ث8)
 ( أي من قول ابن خفاجة اِندلسي:9)

 والريح تعبث بالغصون وقد جرى     ذهب اِصيل على ُلجين الماء
 أي على ماء كاللجين، أي الفضة الخالصة في البياض والصفاء. 

 (. 187( اآلية )البقرة، 10)
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 ، فصاو ُ "أساد   زياد  ": جاري هاو علياه، فاإذا قلاتَ ماا أُ معنااه لِ  ا إلثبااتِ مصاوغ   كان الكالمُ  المواقعَ هذه 
 ه إلثبااتِ علاى أّنا حمالُ فيُ  ،علاى الحقيقاةِ  وهاو ممتناع   ،لزياد   معناى اِسادِ  إلثبااتِ  الظّااهرِ فاي  الكاالمِ 

ا ى تشاابيه  يساامّ  ا بااأنْ خليق اا ، فيكااونُ شاابيهِ التّ  إلثباااتِ  باِساادِ  (1)تيااانُ اإل لااه، فيكااونُ  ن اِساادِ ِماا به  َشاا
، باال صااو  الكااالم معناااه لشاايء   بااه لاايس إلثباااتِ  هِ بالمشاابَّ  اإلتيااانَ  ا"، فااإنّ أسااد   لقيااتُ "بخااالف نحااو: 

ا فاااي مكنون ااا شااابيهِ التّ  ، فيكاااون قصااادُ شااابيهِ التّ  إلثبااااتِ  يكاااونُ  ، فاااالا علاااى اِسااادِ واقع ااا الفعااالِ  إلثبااااتِ 
 . ل  مّ أوت نظر   بعدَ  إالّ  فُ عرَ ال يُ  ميرِ الضّ 

 
، عدُ قاين، ذكاره الّساالمحقّ  ، وعليه جمياعُ (3)"أسرار البالغة"في  (2)يخِ الشّ  كالمِ  هذا خالصةُ 

فيمااا  ل  مسااتعمَ  "اأسااد  " أنّ  مُ ساالّ ال نُ ا ا؛ ِّناابحث اا "" لاايس فيااه اسااتعارة  أسااد   زيااد  " فااي كااونِ " ذكاار أنّ  ثاامّ 
إذا قلناا  :"ا يرمايأساد   رأياتُ " :في ، مثال  (4)ا واستعارة  ، فيكون مجاز  جاعِ في معنى الشّ  ضع له، بلْ وُ 
نّ  بينهماا، وال داللاةَ  ال مالزماةَ  إذْ  ؛عان زياد   ه اساتعارة  فال نعني أنّ  ،استعارة   "اأسد  " إنّ  ماا لاه علياه، وا 

 شااجاع   رجاال   ه: زيااد  أصاالُ  "أسااد   زيااد  "نااا: ، فقولُ جاعةِ بالّشاا موصااوف   عاان شااخص   ه اسااتعارة  نعنااي أّناا
، وال ه علاى زياد  حمِلا يناةِ ر بق اساتعارة   ، فيكاونُ فياه باه هِ المشابّ  نا اسمَ لْ واستعمَ  ،هَ نا المشبّ فْ ، فحذَ كاِسدِ 
هم علااى ، واسااتداللُ "دِ كاِساا زياد  ": قااديرَ التّ  ، وأنّ شاابيهِ التّ  أداةِ  علاى حااذفِ هااذا  ( علااى أنّ 5لهاام) دليالَ 

 شابيهِ إلاى التّ  ا، فوجب المصيرُ أسد   ال يكونُ  اإلنسانَ  أنّ  ، ومعلوم  على زيد   وقع اِسدُ ه قد أُ ذلك بأنّ 
 ال  مستعمَ  إذا كان أسد   ما يجبُ إلى ذلك إنّ  المصيرَ  ِنّ  ؛(6فاسد ) ،ا إلى المبالغةِ ه قصد  أداتِ  بحذفِ 

على ما  ، ويدلّ صحيح   ه على زيد  فحملُ  جاعِ الشّ  جلِ ا عن الرّ از  ا إذا كان مج، وأمّ في معناه الحقيقيِّ 
 ه: كقولِ  ،والمجرورُ  به الجار   قُ ا ما يتعلّ كثير   هذ المقامِ  به في مثلِ  هَ المشبّ  ذكرنا أنّ 

 (7)"عامة  نَ  وفي الحروبِ  عليَّ  د  أسَ "                
                                                 

 ( أ و ب: اإلثبات، وهو تصحيف فيما أرى.  1)

 فوق كلمة "الشيخ": أي عبد القاهر.  ( وقد كتب الناسخ في ب2)

مطوال في أسرار البالغة، تحقيق عبد المنعم خفاجي وعبد  ها(471)( انظر كالم عبد القاهر الجرجاني3)
 .294-292م، 1991، دار الجيل، بيروت، 1العزيز شرف، ط

 .580( العبارة في المطول: "فيكون مجازا أو استعارة". انظر: المطول، 4)

 ناسخ في ب فوق كلمة "لهم": أي الجمهمور.( كتب ال5)
 ( كتب الناسخ في ب فوق كلمة "فاسد": "خبر"، أي: استداللهم فاسد. 6)
( البيت منسوب إلى شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني يعير الحجاج لما هرب من غزالة امرأته، وهي قد 7)

فهجم عليها في خمسين ألفا، فلم  كانت نذرت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين بآل عمران والبقرة،
 يجسر عليها وهرب، وقيل لعمران بن حطان، وكذلك نسبته في اِغاني، وتمامه: 
 أسد علي وفي الحروب نعامة      ربداُء تجفُل من صفيِر الّصافِر 

 هال برزت إلى غزالة في الوغى   بل كان قلبك في جناحي طائر
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 ه: وكقولِ . ل  ئصا ئ  مجتر  :أي
 (1)"عليه أغربة   يرُ والطّ "

 .(2)نتهىا ،باكية   أيْ 
؛ جاعِ الّشا علياه مفهاومُ  يصادقُ  اِسادِ  ىماا ساو  ، أي فاي ذاتِ جاعِ في معنى الشّ  ه: بلْ وقولُ 

ا مجااز   ، بالْ ه باِسادِ مفهوِما معناى لتشابيهِ  ال ؛ إذْ يكان اساتعارة   لامْ  جاعِ الّشا في مفهومِ عمل استُ لو  إذْ 
 تكاونَ  أنْ  يجابُ  فاي المجاازِ  القريناةَ  فياه أنّ  :"إلخ...هحمِلا بقريناةِ "ه: الحكيم، وقولُا ، قاله عبدُ مرسال  
أو  ،عاااءِ االدّ  علااى ساابيلِ  يكااونَ  أنْ  لاايس كااذلك لجااوازِ  والحماالُ  ،المعنااى الحقيقاايِّ  عاان إرادةِ  مانعااة  
فاي معناى  ل  بل هو مستعمَ "ه: قولَ  أنّ  بدليلِ  زةُ المجوّ  القرينةُ  المرادَ  أنّ  بُ ا، والجو شبيهِ التّ  أداةِ  بتقديرِ 

عوى الادّ  بصاورةِ  هه أوردأّنا إالّ  زةِ وِّ جاالم فيه بالقرينةِ  االستعمالِ  جوازُ  ، فيكفيهِ (3)المنعِ  سندُ  "اعِ جالشّ 
شارة  ، و ا للمنعِ ترويج   فاي  ل  ه: بال هاو مساتعمَ قولُا يكاونَ  علاى هاذا لازم أنْ  لْ حَمايُ  ه، ولاو لامْ تِ إلى قوّ  ا 

اا الحكاايمِ  ، قالااه عباادُ االسااتداللِ  ا لمنصاابِ غصااب   جاعِ معنااى الّشاا  ال :: ال يقااالُ ريّ َنااالفَ  ، وعبااارةُ اأيض 
 يكفي في القرينةِ  :ا نقولُ ِنّ  ؛اإلرادةُ  رَ له، وتقدّ  الموضوعُ  يرادَ  أنْ  على ذلك لجوازِ  في الحملِ  داللةَ 
 .نتهىا ،إليه لتفتُ ا ال يُ ممّ  قديرِ بالتّ  الكالمِ  ، ومسخُ اهرُ الظّ  ما هو

 
ا بما نوق  عدُ فيما ذكره السّ  دُ يّ وناق  السّ   إنْ  "لالمطاوَّ "إلاى حواشاي  ا، فاارجعْ هاو فياه أيض 

 ه وقعااتْ الااذي ِجِلاا شاابيهُ التّ  تناساايه فااي االسااتعارةِ  الااذي يجاابُ  شاابيهِ بالتّ  الماارادَ  أنّ  ، واعلاامْ (4)شاائتَ 
، "خامةِ فاي الّضا الفيالِ  مثالَ  امِ ا فاي الحّماأساد   رأياتُ "ك: فاي قوِلا ، فال محاذورَ تشبيه   ال كلّ  االستعارةُ 
 شبيهَ التّ  اني فألنّ ا الثّ ، وأمّ (5)فظاهر   لُ ا اِوّ أمّ . "اِمواجِ  ه متالطمُ ا كأنّ ت بحر  ز جاو ": كوال في قولِ 

                                                                                                                                            

ها(، الحماسة 659، والبصري، صدر الدين علي بن الحسن)9/334انظر اِبيات والخبر في اِغاني، 
الخطيب القزويني، ، و 1/70م، 1983البصرية، تحقيق مختار الدين أحمد، عالم الكتب، بيروت، 

 . 217، م1991، دار الهالل، بيروت، 2اإليضاح في علوم البالغة، تحقيق علي أبو ملحم، ط

دة يرثي بها الشريف أبا أحمد الموسوي الطاهر، ويعزي ولديه ( هذا بعض بيت ِبي العالء المعري من قصي1)
 الشريف الرضي والشريف المرتضى، والبيت بتمامه:  

 ُفتُخ السَّراة وساكناُت َلصافِ   والطير أغربة  عليه بأسِرها      
 م. 1987انظر: أبو العالء المعري، شرح ديوان سقط الزند، شرح نون رضا، دار الحياة، بيروت، 

( أي انتهى كالم السعد في المطول، وعبارة الصبان ههنا تكاد تكون منقولة حرفيا عما ورد فيه؛ أعني في 2)
 . 1/160، وقد أورد السعد هذا الكالم في شرح التلويح أيضا، 581-580المطول، انظر: 

 ( وتفسير ذلك: منع كون "أسد" في نحو "زيد أسد" مستعمال فيما وضع له. 3)

 .581-580شة السيد السعَد في حواشي المطول، ( انظر مناق4)

: أما اِنبابي ( أ: "اِموال"، وهو تصحيف ال يستقيم به المعنى، وتفسير عبارة الصبان كما في حاشية5)
انتفاء المحذور في اِول فظاهر؛ ِن التشبيه الذي ُبنيت عليه االستعارة فيه، وهو تشبيه الرجل الشجاع 
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ثبااتُ  ،رشايحِ ما دخل فاي التّ إنّ  شابيه والتّ  ،نِّ الظّا بطرياقِ  يكاونُ  الجازمِ  بطرياقِ  كماا يكاونُ  مااتِ ئالمال وا 
 . افِ في حواشي الكشّ  دُ يّ كما قاله السّ 

 
 تنبيه  

ى ليتاأتّ  هلِماوعَ  الجانسِ  كاسامِ  ا  ّياكلّ  يكاونَ  أنْ  باه ال بادّ  هَ المشابّ  أنّ  الفصالِ  لَ وّ م أا تقدّ لم ممّ عُ 
 كحاااتم   اِعااالمِ بعااِض  ا اسااتعارةُ ، وأّمااخصاايِّ الشّ  لاامِ فااي العَ  جااري االسااتعارةُ ، فااال تَ ابقُ الّساا عاااءُ االدّ 

، ةِ الفارسايّ  ساالةِ ه للرّ عريبِافاي ت ولاويّ علاى ذلاك المَ  القومِ  فاقَ قل اتّ ، نَ (1)هكما سيأتي بيانُ  فعلى تأويل  
علااى  االسااتعارةِ  ، ومنااع ابتناااءَ المااذكورَ  نااع االشااتراطَ ه مَ لهاام، وأّناا العصااامِ  قِ المحقّاا كاار مخالفااةَ ذَ  ثاامّ 
إذا كاان  هِ باه والمشابّ  هِ المشابّ  يباين ذاتَا حاادِ االتّ  عااءِ ها علاى ادّ ءَ ح ابتنا، وصحّ فقطْ  ابقِ السّ  عاءِ االدّ 

 .وأبلغُ  تم  ، بل هذا أا  جزئيّ  هُ المشبّ 
 

 ثاامّ  ،ابقِ الّساا فااي االشااتراطِ  (2)حفقااد ،هفااي تلويِحاا نيّ افتاااز التّ  مااةُ ساابقه إلااى ذلااك العالّ  :وأقااولُ 
 ، فااإنْ (3)بااه هِ بالمشاابّ  اختصاااص   لااه نااوعُ  مشااهور   الزم   تقتضااي وجااودَ  االسااتعارةَ  أنّ  حقيااقُ قااال: والتّ 

الّ ز اساتعارتُ جاا علام   ا أو غيارَ لم  سواء كان عَ  االسمِ  جد ذلك في مدلولِ وُ   دُ يّ ، والّسانتهاىا ،فاال ،ه، وا 
فاي  دُ يّ ه: وقاال الّسا، وعبارتُالِ الحكايم علاى المطاوَّ  كماا فاي عبادِ  ،هملبعِضا (4)افتااح تبع افي شرح المِ 

 هِ المشاابّ  فااي جاانسِ  هِ المشاابّ  علااى إدخااالِ  تعتماادُ  االسااتعارةَ  أنّ  مُ هم: ال نساالّ ا لبعِضااتبع اا فتاااحِ ه للمِ شاارحِ 
 ، وذلك يحصلُ به فيه هَ ه يساوي المشبّ أنّ ب هِ المشبَّ  في حالِ  المبالغةُ  ي االستعارةِ ف المقصودَ  به، فإنّ 
اا إنْ  ،هه عيَنااِلااأو جعْ  ،جاانس   كااان اساامَ  ه بااه إنْ المشاابَّ  ن جاانسِ ِماا هِ المشاابِّ  بجعاالِ   فااإنّ  ،اكااان شخص 

 نتهى. ا، ادِ وّ لجُ ن امِ  ه فرد  نّ  أال خصِ ذلك الشّ  ه عينُ أنّ  "احاتم   اليومَ  رأيتُ "ك: ن قولِ مِ  المقصودَ 
 

 :وفيه بحث   :الحكيم عبدُ  قال

                                                                                                                                            

ا التشبيه المصرح به فيه فهو تشبيه بأمر آخر في وجه آخر، ولم تبن عليه باِسد، قد تنوسي، وأم
 استعارة.   

( قوله: "فعلى تأويل": أي لذلك العلم الشخصي المستعار بكلي بسبب اشتهار مسماه بصفة، فيؤول "حاتم" 1)
ردا مشهورا، وهو بالمتناهي في الجود بعد تشبيه رجل جواد به وتناسيه، ويدعى أن لهذا المفهوم فردين، ف

 الرجل المعهود الذي هو الطائي، وفردا غير مشهور، وهو الرجل الجواد. 

 ( أ: "فقدم"، وهو تصحيف ال يستقيم المعنى به، وهي بالحاء في ب وحاشية اِنبابي. 2)

 ( قوله "وجود الزم": أي مالئم لكل من المشبه به والمشبه.3)

 اِنبابي.  ( ب: "تابعا"، وما أثبته من أ وحاشية4)
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 المبالغاااةَ  إلياااه، فاااإنّ  ا ال داعاايَ مّماااينئاااد  ح الجاانسِ  فاااي اسااامِ  باإلدخااالِ  القاااولَ  فاااألنّ  ال  ا أوّ أّماا
 .حادِ االتّ  عاءِ ا بادّ فيه أيض   تحصلُ 

اه عيَنااجعلَاا ا فااألنّ ا ثاني ااوأّما نْ فهااو غلااط   كااان ال عاان قصااد   ا إنْ ه فيمااا كااان شخص  ان كاا ، وا 
نْ جدياد   فهو وضع   ه عليه ابتداء  كان بإطالقِ  فإنْ  قصد   عنْ   تأويال   ن غيارِ ِما عااء  ادّ  دِ كاان بمجارّ  ، وا 

 (1)انيالثّا وبهاذا الوجاهِ  ،نتهاىا ،ه فياهبإدخاِلا أويالِ ن التّ ِما فال بدَّ  ،محض   وكذب   ،فهو دعوى باطلة  
 بااديهي   أماار   ين فااي الخااارجِ صااتَ ين المشخّ اتَ الااذّ  حااادَ اتّ  ه أنّ ُصاا، فقااال مااا ملخّ العصااامَ  ولااويّ ناااق  المَ 
 بمثالِ  لشايء   شايء   إثباتُ  ، فكيف يصح  الكذبِ  ضروريَّ  هذا اِمرِ  مثلِ  عاءُ ادّ  فيكونُ  ،(2)البطالنِ 
 خولِ الااادّ  عااااءُ فادّ  ،واقاااع   ه أمااار  ناااه، فإّنااامِ  أعااامَّ  آخااارَ  فاااي شااايء   شااايء   دخاااولِ  عوى بخاااالفِ هاااذه الااادّ 

فياه  وللبحاثِ ، نتهاىا ،عااءباذلك االدّ  لشايء   شيء   إثباتُ  ، فيصحّ الكذبِ  ضروريَّ  المذكور ال يكونُ 
 (.3)، فتأّملْ مجال  

 
 تانتتمّ 

 عان تخاالفِ  ، فال تغفلْ مجاز   على كلِّ  طلقون االستعارةَ ون يُ : اِصوليّ ريّ نَ قال الفَ  ولى:األُ 
 .نتهىا ،عارةُ طلق عليه االستأُ  ال  ا مرسَ مجاز   إذا رأيتَ  في العبثِ  تقعَ  لئالّ  ؛(4)يناالصطالحَ 
 

 االسااتعارةَ  عنااه، وهااو أنّ  جاابْ ولاام يُ  ،ا  قوّياا إشااكاال   ةِ الفارساايّ  سااالةِ الرّ  أورد صاااحبُ : انيــةُ الثّ 
هما في على ثبوتِ  برهان   لم يقمْ  ،البلغاءِ  رحالِ  ومحطَّ  ،البيانِ  علمِ  هما مدارَ مع كونِ  المرسلَ  والمجازَ 

ني ءجاا": القرياةِ  أهالِ  ومجايءِ  ،جاعِ الّشا جالِ الرّ  يءِ مج راهم يقولون في بيانِ نا سوى أنّ  العربِ  كالمِ 
 يكاااونَ  أنْ  ه يحتمااالُ ِّنااا ؛المرساالِ  والمجاااازِ  علاااى االساااتعارةِ  ، وهاااذا ال ياادل  "ني القرياااةُ ءجاااا"و "اِساادُ 

، فاااال يكاااون "القرياااةِ  ني أهااالُ ءجاااا"، و"اِسااادِ  ني مثااالُ ءجاااا": الكاااالمِ  فيكاااون تقاااديرُ  ،ار  مقااادَّ  المضاااافُ 
علااى  ال توجاادُ  االسااتعارةِ  علااى تقااديرِ  التااي توجاادُ  المبالغااةَ  إنّ  :قلااتَ  ، فااإنْ ال  ا مرَسااوال مجاااز   اسااتعارة  
فااي  مبالغااة   بااه، فيفياادُ  هِ المشاابّ  ن جاانسِ ِماا هِ المشاابّ  كااونِ  عاااءَ ادّ  فااي االسااتعارةِ  ِنّ  ؛المضااافِ  تقااديرِ 

                                                 

( قوله: "وبهذا الوجه الثاني": أي من وجهي ما إذا كان الجعل المذكور؛ أعني جعل المشبه عين المشبه به إذا 1)
 كان المشبه به شخصا عن قصد. 

ِنها غير مقبولة فيما ال يمكن عقال إذا لم يقترن به ما  ؛( بديهي البطالن؛ إذ ال أثر للمبالغة في مثل ذلك2)
 الصحة على الصحيح، فكيف بها إذا انضم إلى عدم اإلمكان عقال بشرطه البداهة.  يقربه إلى

 ( أ: "فتأمل" ساقطة، وهي مثبتة في ب وحاشية اِنبابي. 3)
 ( المجاز واالستعارة عند اِصوليين مترادفان. 4)
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فاوت عان يَ ، فَ ساتعارةِ اال فاي غيارِ  به، وهاذا ال يوجادُ  هُ هر بها المشبّ التي اشتُ  فةِ بالصّ  هِ المشبّ  وصفِ 
 .هاجب اعتبارُ ها، فلذلك وَ إلى غيرِ  عن االستعارةِ  عند العدولِ  (1)العظيمةِ  دةِ ئهذه الفا مثلُ  الكالمِ 

 
هاذه  توجادَ  أنْ  ال يجاوزُ  ، لامَ م  مسالّ  غيارُ  عان االساتعارةِ  عند العادولِ  دةِ ئهذه الفا : فواتُ قلتُ 

 : حاالّ ولااويّ قااال المَ  ؟بااه معناااه ياارادَ  باادون أنْ  افِ المضاا ليااه موضااعَ إ المضااافِ  وضااعِ  دِ بمجاارّ  دةُ ئااالفا
 فاااي أنَّ  ا ال نشاااك  ِّنااا ،اإلنصاااافِ إلاااى  جاااوعِ والرّ  ،االعتساااافِ  بتاااركِ  إالّ  رُ ال يتيّسااا (2)هاااذا اإلشاااكالِ 

ن ا، ال ِمااوالمعنااى جميع اا فااظِ اللّ ( 3)ين جهتَااِماا إالّ  ال تحصاالُ  ،البلغاااءِ  علااى اعتبااارِ  ،بااةَ المترتّ  دَ ئاالفوا
عااان  عااان المعناااى خاااروج   ظااارِ النّ  ماااع قطاااعِ  فاااظِ اللّ  دِ ن مجااارّ ها ِماااحصاااولِ  ، فتجاااويزُ فقاااطْ  فاااظِ اللّ  جهاااةِ 

 .نتهىا ،االعتسافِ  سبيلِ ( 4) إلى، وسلوك  اإلنصافِ 
 

 إالّ  ه ال ينفاااعُ تساااليمِ  لاااىع باالساااتعارةِ  دةِ ئاااتلاااك الفا بحصاااولِ  الجاااوابَ  ال يخفاااى أنّ  :وأقاااولُ 
 الباالي جاواب   بالباالِ  نح، وقاد ساالمرسالِ  إلاى المجاازِ  ظرِ نّ بال فيبقى اإلشكالُ  ،إلى االستعارةِ  ظرِ بالنّ 
 ،مرسل   مجاز   وكلِّ  ،استعارة   في كلِّ  صحيح   غيرُ  المضافِ  تقديرِ  احتمالَ  ه أنّ فيهما، وحاصلُ  نافع  
فيهاا  ال يصاح   المرسالةِ  والمجاازاتِ  ن االساتعاراتِ ا ِماكثيار   فاإنّ  ،العاربِ  هماا فاي كاالمِ ثبوتُ  منعَ ى يُ حتّ 
فاي  ن ذلاك االساتعارةُ فِما ،المرسلِ  والمجازِ  ،االستعارةِ  ها علىن تخريجِ مِ  ال بدَّ  ، بلْ المضافِ  رُ تقدي

 تَ أفااإذا قاار ": -تعااالى–ه كقوِلاا فااي اِفعااالِ  المرساالُ  ، والمجااازُ هااا معروفااة  ، وأمثلتُ والحااروفِ  اِفعااالِ 
ن ذلااك م، وِماايااتُ أدّ  :، أي(6)"الةَ م الّصااإذا قضاايتُ فَاا": -تعااالى–ه ه، وقوِلااقراءتَاا أردتَ  :أيْ  ،(5)"القاارآنَ 
 : اعرِ الشّ  ، كما في قولِ عتِ والنّ  ،ميرِ كالضّ  المضافِ  ن تقديرِ مِ  جري عليه ما يمنعُ أُ ا ما أيض  
 

 .(7)مِ لَّ قَ تُ  ه لمْ رُ اأظف د  بَ لله        ف  قذّ مُ  الحِ شاكي السّ  د  دى أسلَ 
                                                 

بالغة في ارتباط المحلية أو ( قوله هذه الفائدة: أي التي هي المبالغة في اتصاف المشبه بوجه الشبه، ومثلها الم1)
 السببية.

( اإلشكال هو المذكور قبال، وهو أن االستعارة والمجاز المرسل لم يقْم برهان  على ثبوِتهما في كالِم العرِب 2)
سوى أّنا نراهم يقولون في بياِن مجيِء الّرجِل الّشجاِع، ومجيِء أهل القرية: "جاءني اِسد" و"جاءني القرية"، 

 .ّل على االستعارة والمجاز المرسِل؛ ِّنه يحتمل أْن يكون المضاف مقدَّراوهذا ال يد

 ( ب: جهتين.3)

 ( أ: "إلى" ساقطة.4)

 (.98( اآلية)النحل، 5)

 (.103( اآلية)النساء، 6)

، 84م، 1960( الشعر منسوب لزهير في ديوانه، تحقيق كرم البستاني، دار صادر، ودار بيروت، بيروت، 7)
 ه المشهورة، وقبله: وهو من معلقت
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 وغياارِ  مااذكور   ا لغياارِ نعت اا "الحِ لّسااشاااكي ا"لكااان  أسااد   مثاالِ  ىلااد :، وقياالر هنااا المضااافُ دّ لااو قُاا إذْ 
، وهااو شاااكي ه بااأجنبي  ونعوتِاا بااين أسااد   والفصاالُ  عااوتِ النّ  تشااتيتُ  ه يلاازمُ علِماا ، وعلااى تسااليمِ معلااوم  

 الجمياعُ  ليكاونَ  "مثالا "ا لانعوت ا ةِ البقّيا وأ، ا ِسد  ت  نع "الحشاكي السّ " علُ ، وجَ وهذا ال يجوزُ  ،الحِ السّ 
 "أمْ  :-تعاااالى–(1)ه، وكقوِلااابالبالغاااةِ  ال يلياااقُ  باااارد   ف  ه إلاااى تكلّاااحيحُ تصااا يحاااوجُ  واحاااد   ا لشااايء  نعوت ااا

 ،اسِ الّنا بعاَض  :، وقيالر هناا المضاافُ دّ لاو قُا ؛ إذْ (2)ه"ن فضلِ مِ  على ما آتاهم اهللُ  اَس النّ  حسدونَ يَ 
 ولَ يحسادون رسا : أمْ قاديرُ التّ  يصايرُ  ؛ إذْ بعاض  ( 3)عَ ه مابعُضا الكاالمُ  ، الختالّ ماثال   اسِ النّ  أو رسولَ 

 . ا  جدّ  ه نفيس  فإنّ  ،هرْ ، فتدبّ (4)ه، وال يخفى اختاللُ على ما آتاهم اهللُ  اسِ النّ 
 

 ةوالمكنيّ  حةِ المصرّ إلى  االستعارةِ  تقسيمِ  بابُ 
ا، ا أو تقاااادير  لفظ اااا الكااااالمِ  فااااي نظاااامِ  مااااذكورة   كانااااتْ  إنْ  المسااااتعارِ  فااااظِ بمعنااااى اللّ  االسااااتعارةُ 

 ، واسااااتعارة  بهااااا علااااى اِصاااالِ  ح  مصاااارَّ  لهااااا اسااااتعارة   قااااالُ بهااااا، وي ح  ، أي مصاااارَّ حة  مصاااارّ  فاسااااتعارة  
الّ ة  تصااريحيّ  ، للخفاااءِ  سااة  ، أي مالبِ بالكنايااةِ  لهااا اسااتعارة   ، ويقااالُ (5)ة  ي مخفّيااأ، ة  مكنّياا فاسااتعارة   ، وا 
 ، ومثاالُ "رماييَ  عنادي أساد  " :كفاي قوِلا "أساد  " :الفظ   المذكورةِ  حةِ المصرّ  عنها، مثالُ  مكني   واستعارة  

، "رماييَ  عنادي أساد  ": الكاالمِ  ، فتقاديرُ ؟"يرماي أعندك أساد  " :ن قالمَ  في جوابِ  "عمنَ "ك: قولُ  رةِ مقدَّ ال
 وهمُ كما يُ  حة  مصرَّ  ه استعارة  ذلك في كونِ  ، وال يقدحُ ؤالِ السّ  بقرينةِ  الكالمِ  في نظمِ  ر  مقدّ  اِسدِ  فلفظُ 

 .عريبِ ، كذا في التّ صريحِ التّ  ذلك لفظُ 
 

الاذي فاي  "أساد" رةِ المقادّ  مثاالُ  ، والمارادُ " مساامحة  ك: "نعمْ قولُ  رةِ المقدّ  مثالُ "ه: في قولِ  وأقولُ 
، عاام" هااي االسااتعارةُ "نَ  لفااظَ  أنّ  ، ولاايس الماارادُ "نعاامْ " :كهااا بقوِلااعاان ظهورِ  ىنالمسااتغ رةِ المقاادَّ  الجملااةِ 

                                                                                                                                            

 لعمري لِنعم الحي  جّر عليهُم     بما ال يواتيهُم ُحصين بن ضمضمِ    
، 83، 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1انظره في: التلخيص، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، ط

، والشاهد فيه 2/112، ومعاهد التنصيص، 2/324، واِطول، 602، والمطول، 258واإليضاح، 
 ستعارة التحقيقية كما يقرر العباسي، فاِسد ههنا مستعار للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حسا.اال

 ب: وقوله.  )1)

 (.54( اآلية)النساء، 2)

 ( أ: "من"، ولعل اِوجه ما ورد في ب والحاشية. 3)

"رسول" أو ( أي: ِنه إن أعيد الضمير للمضاف المقدر لزم عدم مطابقة الضمير لمرجعه، سواء ُقدر 4)
"بعض"، ومخالفة قاعدة عود الضمير إلى المضاف إليه إن كان المضاف لفظ "بعض" على أنه المقدر، 
ن عيد للناس لزم التناقض سواء قدر المضاف "رسول" أو "بعض" القتضاء أول الكالم أن المحسود رسول  وا 

 الناس أو بعضهم، وآخره أن المحسود الناس. 

 تحريف ال يستقيم المعنى به، والصواب ما ورد في أ وحاشية اِنبابي. ( ب: "أي تحقيقية"، وهو5)
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 أنّ  ، وباادليلِ إلااخ ...اِساادِ  فلفااظُ  :هقوِلاا ا، وباادليلِ لفظ اا مااذكور   "نعاام"ولفااظ  رةِ للمقاادّ  مثياالَ التّ  أنّ  باادليلِ 
ه: وال ، وقولُاااهعْنااا المساااؤولِ  ن تقريااارِ فاااي معنااااه ِمااا ل  ه مساااتعمِّنااا ؛فياااه أصاااال   زَ " ال تجاااوّ نعااامْ " لفاااظَ 
 .لفظا   كالمذكورِ  بقرينة   رَ المقدَّ  ِنّ  إلخ، أيْ ...يقدحُ 

 
ال  ذكْر هناا لام تُا رةَ االساتعا ، فاإنّ "بفاالن   نشابتْ  ةِ المنّيا أظفاارُ "ك: فكما في قوِلا ةُ ا المكنيّ وأمّ 

إلى معناه  المرموزُ  فسِ في النّ  هِ للمشبّ  المستعارُ  به المحذوفُ  هِ المشبّ  ها هنا لفظُ ِنّ  ؛اا وال تقدير  لفظ  
نّ  زمةِ الالّ  اِظفارِ  به بذكرِ  هُ ع المشبّ بُ الذي هو السّ  ، ةُ الاذي هاو المنّيا هِ المشابّ  لفاظُ  ماا الماذكورُ لاه، وا 
علااى هااذا  االسااتعارةَ  ، فااإنّ طااقِ بااذي النّ  الحااالِ  تشاابيهِ  علااى تقااديرِ  "الُ الحاا نطقااتِ "ك: وكمااا فااي قوِلاا

 لفااظَ  بالكنايااةِ  االسااتعارةِ  كااونَ  أنّ  واعلاامْ  ،ها قبلَااضااح مّمااا، كمااا اتّ ا وال تقاادير  ال لفظ اا ذكْر لاام تُاا قااديرِ التّ 
 احبُ نهم صااوِماا ،لف والجمهااورِ الّساا هااو مااذهبُ  فسِ ه فااي الاانّ بااه المحااذوف المسااتعار للمشاابّ  هِ المشاابّ 
 .ة  مكنيّ  ها استعارة  تسميتُ ( 1)قتضيهيالذي  حيحُ اف، وهو الصّ الكشّ 

 
باااالمعنى  جاااازِ من ال، فأخرجهاااا ِمااافسِ فاااي الااانّ  رُ ضااامَ المُ  شااابيهُ هاااا التّ نّ أإلاااى  وذهاااب الخطيااابُ 

نْ (2)ها اساتعارة  لتساميتِ  حينئذ   ه ال وجهَ أنّ ، وأورد عليه ابقِ السّ   ا؛ظااهر   ة  ها مكنّياتساميتِ  كاان وجاهُ  ، وا 
لااه  ال مسااتندَ  شايء   بالكنايااةِ  ساتعارةِ الا فاي تفساايرِ  مااا ذكاره الخطياابُ  :عدُ قااال الّسا وقادْ  ،ة  مخفّيااهاا نِّ 

طاااالقُ ، نتهاااىا ،ناااهمِ  ه اساااتنباط  وكأّنااا ،ة  وّياااغل علاااى مناسااابة  (3)وال هاااو مبناااي   ،لفالّسااا فاااي كاااالمِ   وا 
 يمكااانُ  :(4)يّ ز يراوقااال الّشاا ،فظاايِّ اللّ  شاااتراكِ الا ن بااابِ ه ِمااعلاااى مذهبِاا شاابيهِ علااى هااذا التّ  سااتعارةِ الا

                                                 

 ( أ: تقتضيه، أما ما ورد في ب والحاشية فهو ما أثبت في المتن. 1)

( أي ِن االستعارة بالمعنى االسمي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة المشابهة، وبالمعنى 2)
شيء من التشبيه المضمر بهذين المعنيين، بل هو فعل من أفعال  المصدري استعمال اللفظ المذكور، وال

 النفس، فهي تسمية خالية عن المناسبة. 

 ( ب: مبنية، وهو غير مستقيم، والصواب ما ورد في أ وحاشية اِنبابي. 3)
ل ها(، دخ634( هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي، قطب الدين الشيرازي الشافعي، ولد بشيراز سنة )4)

الروم، فأكرمه صاحبها، وولي قضاء سيواس، وقدم الشام، كان يخالط الملوك متحرزا ظريفا مزاحا ال يحمل 
ذا صنف كتابا صام، والزم السهر، ومسودته  هّما، وال يغير زي الصوفية، ويالزم الصالة في الجماعة، وا 

في  "غرة التاج"، و"ات ابن سيناشرح كلم"، و"مفتاح المفتاح"البن الحاجب، و "شرح المختصر"مبيضة، وله 
، والسيوطي، بغية 4/339ها(. انظر ترجمته: ابن حجر، الدرر الكامنة، 710الحكمة، مات في حدود )

، وعمر كحالة، معجم 7/187، والزركلي، اِعالم، 6/407، والبغدادي، هدية العارفين، 390الوعاة، 
 . 832المؤلفين، /
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ن فهو مِ ، ناهابمَ ه لكونِ  ستعارة  ا المذكورُ  شبيهُ ي التّ مّ ما سُ إنّ  :يقالَ  بأنْ  ستعارة  اه لتسميتِ  وجه   التماُس 
 . نتهىا ،المسبِّبِ  باسمِ  ببِ السّ ( 1)ةِ تسمي

 
وقااااال  ،هلِ سااااان التّ ا ِمااااب  مساااابَّ  سااااتعارةَ الوا ،اساااابب   شاااابيهَ ه التّ ال يخفااااى مااااا فااااي جعِلاااا :أقااااولُ 

 هِ دخاول المشابّ  يِعاد  ا حياثُ  ساتعارةَ الا شابهُ ه يُ أّنا ساتعارة  اه تساميتِ  وجاهُ  :يقاالَ  أنْ  يمكانُ  :(2)يباريّ الزّ 
تلااك  هومااا حق اا ،بااه هِ المشاابّ  الزمِ  إثباااتُ  شاابيهِ علااى ذلااك التّ  اللااةِ عير للدّ واسااتُ  ،بااه هِ المشاابّ  فااي جاانسِ 

 . نتهىا ،شبيهِ التّ  ما هو أداةُ إنّ  اللةُ الدّ 
 

، أو يّ ز يراالّشاكماا صانع  ،ل  مرَسا اّماإ مجااز  ( 3)ساتعارة  اه تساميتَ  نّ  أين يفيادُ هاذَ  كاالمُ  :أقولُ 
، فظايِّ اللّ  ن االشتراكِ ه مِ ن أنّ مناه مِ ما قدّ  واحد   ح به غيرُ ، والذي صرّ يباريّ كما صنع الزّ  باالستعارةِ 

 . ْر ، تدبّ ة  عرفيّ  حقيقة   صارتْ  ثمّ  ،امجاز   كانتْ  سميةَ التّ  بأنّ  وفيقُ التّ  ويمكنُ 
 

 مشاترك   ناياةِ ه بالكلكونِا مَ المتقادّ  وجياهَ التّ  أنّ  هذا الماذهبِ  ضعفِ  ن وجوهِ : ومِ يراسيّ قال الشّ 
 بااأنّ  إلااى الجااوابِ  حتاااجُ بااه، فيُ  ح  إليااه ال مصاارَّ  فيهمااا مرمااوز   شاابيهَ التّ  نّ إ، فااحةِ والمصاارّ  ةِ بااين المكنّياا

املخَّ  نتهاىا ،اهاجبُ ال يو  سميةِ التّ  وجهَ  ه فاي كالِما علاى ماا يقتضايه ظااهرُ  ،(4)اكيّ كّ ذهاب الّساا، و ص 
 هِ المشابّ  عاينُ  هَ المشابّ  أنّ  عااءِ باه بادّ  هِ المساتعمل فاي المشابّ  هِ المشبّ  لفظُ ( 5)هاإلى أنّ  ،المواضعِ  أكثرِ 
نكااار أنْ بااه  تَ المااو  أنّ  عاااءِ بادّ  عُ بُ بهااا الّساا( 6)راد  ماا مااثال   ةُ ، فالمنّياازمِ الااالّ  ذكاارِ  غيااره بقرينااةِ  يكااونَ  ، وا 

نكااار أنْ عِ بُ الّساا عااينُ   ه،ولوازِماا عِ بُ الّساا ن خااواصِّ التااي هااي ِماا اِظفااارِ  إضااافةِ  ه بقرينااةِ غياارُ  يكااونَ  ، وا 
 ةِ بالمنّياا الماارادَ  بااأنّ  للقطااعِ  لااه حقيقااة   فااي معناااه الموضااوعِ  إالّ  لاام يسااتعملْ  هِ المشاابّ  لفااظَ ( 7)نّ بااأ وردّ 

 هِ المشاابّ  : لفااظُ هقولُاا وال يسااتقيمُ  ،اسااتعارة   ةِ المنّياا لفااظُ  ذلااك فااال يكااونُ  ( الواقااعُ 8، إذ)عُ بُ ال الّساا المااوتُ 
 دَ مجارّ  ماثال   ةِ ن المنيّ مِ  ه ليس المرادُ ه كما أفصح به كالمُ جيب عنه بأنّ أه به، و المستعمل في المشبّ 

                                                 

 بب..."( العبارة في ب: "فهي تسمية الس1)

ها(، 967( هو ولي بن عثمان الزيباري، اآلمدي، متصوف له "أنيس العارفين" في التصوف، كان حيا سنة)2)
  . 4/74، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 6/501انظر ترجمته: البغدادي، هدية العارفين، 

 ( ب: استعارته، وهو غير مستقيم، وصوابه ما ورد في أ وحاشية اِنبابي. 3)
 .179، 174نظر مذهب السكاكي في مفتاح العلوم، ( ا4)

 ( ب: أنه، ولعل ما أثبت في المتن هو اِعلى. 5)
 ( أ: يراد. 6)
 ( أ: "أّن".  7)
 ( أ: "إذا" في مقام "إذ"، وهو تحريف. 8)
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هذا  نّ أعلى  عاء  ادّ  عِ بُ بالسّ  حدِ المتّ  ، بل في الموتِ في معناها الحقيقيِّ  مستعملة   ى تكونَ حتّ  الموتِ 
وهااو  ،ئيِّ عاااالدّ ابااه  هِ فااي المشاابّ  مسااتعمال   هِ المشاابّ  فيااه، فيكااون لفااظُ  ن المسااتعملِ ِماا جاازء   الوصاافَ 
 ى يصااادمَ حتّاا الحقيقااي   بعُ  الااذي هااو الّساابااه الحقيقاايِّ  هِ ال فااي المشاابّ  عاااء  ادّ  عِ بُ بالّساا حاادُ المتّ  المااوتُ 
 عااء  ادّ  الماوتِ  ي هاو عاينُ ع الذبُ لسّ ه امرادَ  ، ِنّ عبُ بها السّ  مراد   ةُ لك قوله: فالمنيّ وال ينافي ذ ،الواقع
 .ة  ى منيّ سمّ كما يُ  ،اى سبع  سمّ ، فهو يُ بعِ السّ  عينُ  الموتَ  أنّ  عاءِ ه: بادّ قولِ  بدليلِ 

 
ال  ئيّ عااباه االدّ  هُ هاو المشابّ  هِ المشابّ  عمل فيه لفظُ به الذي استُ  هِ بالمشبَّ  المرادَ  أنّ  والحاصلُ 

عاااء ال ادّ  بعِ ه بالّسااحااادِ باتّ  الموصااوفُ  المااوتُ  ةِ بالمنّياا الماارادَ  ، وأنّ مااراد   غياارُ  ه متااروك  فإّناا ،الحقيقاايّ 
 فيكاون هاو المساتعارَ ، الماوتِ  ، بال لمطلاقِ ةِ المنّيا له لفاظُ  يوضعْ  هذا لمْ  أنّ  وال شكّ ، مطلق الموتِ 

 تكاونَ  أنْ  حينئاد   اكيّ كّ الّسا ه يلازمُ فياه بأّنا حاثَ له، وبُ  هو المستعارَ  بما مرّ  الموصوفُ  نه، والموتُ مِ 
ن ِما ن االساتعارةِ ِما ماا هاو الغارُض  فاوتَ يَ  ، وأنْ ا  جادّ  ؛ وذلك بعياد  (1)ة  ا تخييليّ م  ئدا ةُ المكنيّ  االستعارةُ 

 .(2)المبالغةِ  كمالِ 
 
 لامَ  ،بماا مارّ  الموصاوفُ  الماوتُ  ةِ ن المنيّ مِ  المرادَ  أنّ  مُ ا ال نسلّ ا بأنّ أيض   حث فيه العصامُ وبَ 
اا ابقُ الّساا القياادُ  ويكااونَ  ،المااوتِ  دَ نهااا مجاارّ مِ  الماارادُ  يكااونَ  أنْ  ال يجااوزُ   اِظفااارِ  ن إضااافةِ ا ِماامفهوم 

ه نّ أما يه لِ احتمالَ  على أحدِ  فظِ للّ  ما ذهب إليه حمل   ا، فإنّ ه جد  ال يضرّ  هذا البحثَ  إليها، قال: لكنّ 
 بَ هاذا الجاوا فقاال: ال يخفاى أنّ  ،، وبحث فياه المولاويّ ، انتهى(3)رجيحِ في التّ  عنده، فالكالمُ  حَ ترجّ 

شااكال   ال يخلااو عاان بحااث   ع بُ بالّساا حاادِ المتّ  هنااا فااي المااوتِ  مسااتعملة   مااثال   ةَ المنّياا ا إذا قلنااا إنّ ِّناا؛ وا 
 ى يكااونَ حتّاا ه المشااابهةُ عالقتُااا ال مجاااز   ،دِ علااى المقّياا المطلااقِ  إطااالقِ  ن قبياالِ ِماا ا مرسااال  كااان مجاااز  

ولااو  بعِ مااع الّساا حاادِ المتّ  ه بااالموتِ بّ ُشاا مطلااقَ ال المااوتَ  إنّ  يقااالَ  أنْ  وال يجااوزُ  ،نااا فيااه، وكالمُ رة  ااسااتع
، فاال عان البلياغِ  فضاال   العاقالِ  ه فاي كاالمِ وقوُعا رُ تصاوّ ، وال يُ شابيهِ هاذا التّ  ال معنى لمثالِ  ؛ إذْ عاء  ادّ 

 .، انتهىاه أيض  عائِ الدّ معنى 
 

                                                 

"وقد ، وفي مقام آخر يقول: 176المفتاح، السكاكي، يقول السكاكي: "والتخييل االستعارة بالكناية". انظر:  (1)
ظهر أن االستعارة بالكناية ال تنفك عن االستعارة التخييلية، هذا ما عليه مساق كالم اِصحاب"، وفي 
مقام ثالث يقول عن االستعارة المكنية: "مثل أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر مضيفا إليها على 

 .179المفتاح، السكاكي، سبيل االستعارة التصريحية"، انظر: 

كمال المبالغة إنما هو بإلحاق المستعار له بالمستعار منه، وال وجه لإللحاق لضعف المستعار منه على ( 2)
 المستعار له، فلم يحصل باالستعارة على مذهبه كمال المبالغة.

 ( أي كالم السكاكي في الترجيح؛ ترجيح أحد االحتمالين على اآلخر.  3)
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 ارةِ إلى االستع المنقسمَ  نّ أب يّ اككّ على السّ  االعتراضِ  ه عن أصلِ في أطولِ  جاب العصامُ أو 
، (1)عليااه االسااتعارةُ  مااا يطلااقُ  باالْ  ،المجااازِ  هااي قساامُ  :رة  الاايس اسااتع حةِ المصاارّ  واالسااتعارةِ  بالكنايااةِ 
 والمجااازِ  العقلاايِّ  إلااى المجااازِ  المجااازِ  نااه كتقساايمِ مِ  قساايمُ ، وهااذا التّ حقيقااة   بالكنايااةِ  االسااتعارةُ  فلااتكنْ 

باه  فاي اصاطالح   حقيقِ ضاعت لاه باالتّ ماا وُ  غيارِ فاي  المساتعملةِ  بالكلماةِ  المجاازَ ه بعد تعريِفا غويِّ اللّ 
اأ، و باالمعنى المشاهورِ  ال المجاازُ  لمجاازُ علياه ا ما يطلقُ  المنقسمَ  أنّ  خاطب، وال شبهةَ التّ  ا ورد أيض 

جياب أ، و (2)حةِ المصارّ  باسامِ  ة  ، بال هاي حقيقّياة  ها مكنّيالتساميتِ  ينئاذ  ح ه ال وجهَ أنّ  على هذا المذهبِ 
 كناياة   كاان فاي االساتعارةِ  ئيِّ عاابه االدّ  هِ في المشبّ  هِ المشبّ  عمل لفظُ ه إذا استُ نّ أها بتوجيهُ  ه يمكنُ بأنّ 

 ن القاويّ ِما االساتعارةُ  الكثيرَ  ، وبأنّ مةُ المتقدّ  إليه المناقشاتُ  كما يرشدُ  حةِ إلى المصرّ  سبةِ بالنّ  وخفاء  
 كثيارِ علاى ال يت الجارياةُ مّ ُسا ا، فلّما، والعكس قليل  هُ هو المشبّ الذي (3)عيفِ به للضّ  هُ الذي هو المشبّ 

 (4)هيقابلُاا صااريحُ إذ التّ  ؛ة  أو مكنّياا ،بالكنايااةِ  اسااتعارة   علااى القلياالِ  اريااةُ يت الجمّ ُساا حة  مصاارّ  اسااتعارة  
ن ا ِماكثيار   ، ِنّ المواضاعِ  ه فاي أكثارِ كالِما ا علاى ماا يقتضايه ظااهرُ ما قلنا سابق  نّ ا  و  (5)هذا ،الكنايةُ 
، "لالمطاوّ "فاي ذلاك كماا فاي  ، بال بعضاها صاريح  كما قاله العصاامُ  لفِ السّ  إلى موافقةِ  ه يميلُ كالمِ 

 ه لفاظُ موقَعا ه الواقاعُ رديِفا عناه باذكرِ  المكنايّ  عِ بُ الّسا هاو لفاظُ  بالكنايةِ  االستعارةَ  أنّ  والحق  "ه: وعبارتُ 
 .ما سبقنه على مِ  مستعار   المفترُس  له، والحيوانُ  مستعار   ةُ والمنيّ  ،عاء  المرادف له ادّ  ةِ المنيّ 

  
رادةِ  هِ المشاابّ  بااذكرِ  بالكنايااةِ  ر االسااتعارةَ فّساا حيااثُ  اكيّ كّ والّساا بااه أراد بهااا المعنااى  هِ المشاابّ  وا 
 ح باااأنّ صااارّ  ، وقااادْ المساااتعارَ  فاااظَ أراد بهاااا اللّ  غاااويِّ اللّ  المجاااازِ  ن أقساااامِ جعلهاااا ِمااا ، وحياااثُ المصااادريَّ 
ه أّنا علياه إالّ  هذا ال إشاكالَ  ، وعلىالمتروك( 6)به هِ المشبّ  هو اسمُ  بالكنايةِ  في االستعارةِ  المستعارَ 

عااان  ، والحاااالَ بعِ عااان الّسااا بالكناياااةِ  اساااتعارة   ةَ لمنّياااا باااأنّ  ةِ بعّياااالتّ  االساااتعارةِ  بحاااثِ  ح فاااي آخااارِ صااارّ 
 اسااتعارة   بيااعَ الرّ  بااأنّ  العقلاايِّ  المجااازِ  فصاالِ  وفااي آخاارِ  ،(8)ن اِمثلااةِ ذلااك ِماا إلااى غياارِ  ،(7)مِ المااتكلّ 

                                                 

ستعارة االستعارة التي فرد من أفراد المجاز، بل الشيء الخارج عن ( محصل هذا الكالم أنه ليس المراد باال1)
ن كان المراد بها معناها  موضعه، وال شك أن المنية لم توضع في مكانها، بل وضعت في مكان السبع، وا 

 الحقيقي المدعى أنه عين السبع.  

 ( هي حقيقة ِن لفظ المشبه مصرح به. 2)

 ( ب: للمصنف، وهو تصحيف ظاهر. 3)
 ( ب: "يقابل"، وما أثبته من أ والحاشية. 4)
 ( ب: "هنا"، وهو تصحيف صوابه ما أثبت في المتن "هذا". 5)
 ( ب: "به" ساقطة، وذلك غير مستقيم البتة، وصوابه ما ورد في أ وحاشية اِنبابي. 6)
 رة بالكناية عن المتكلم. ( قوله : "والحال عن المتكلم"، أي: وأن الحال في قولهم: "نطقت الحال بكذا" استعا7)

( يقول السكاكي في آخر مبحث االستعارة التبعية: "هذا ما أمكن من تلخيص كالم اِصحاب في هذا 8)
ذا  الفصل، ولو أنهم جعلوا قسم االستعارة التبعية من قسم االستعارة بالكناية... كما نراهم في قوله: وا 
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، المضاافِ  هذا على حذفِ  مثلُ  لَ حمَ يُ  (1)أنْ  والوجهُ  ،، فجاء اإلشكالُ الحقيقيِّ  عن الفاعلِ  بالكنايةِ 
 باالسااتعارةِ  لماارادَ ا علااى أنّ  عاااء  ادّ  بعِ عاان الّساا هااا عبااارة  كونِ  حااالَ  بالكنايااةِ  اسااتعارة   ةِ أي ذكاار المنّياا

 ماااه فاااي بحاااثِ كال فيوافاااقُ  ،عااااءباااه ادّ  هِ فاااي المشااابّ  هِ المشااابّ  اساااتعمالَ  (2)، يعنااايمعناهاااا المصااادريّ 
 .(3)نتهىا ،"هبحذافيرِ  اإلشكالُ  يندفعُ  ينئذ  وح ،بالكنايةِ  االستعارةِ 
 

 لفاظِ  علاى كاونِ  يادلّ  باالمعنى المصادريِّ  بالكناياةِ  اساتعارة   ةِ المنّيا ذكرِ  كونَ  نّ أب دُ يّ ه السّ وردّ 
، قاال فاي راباع   هب  ماذ وللعصاامِ  ؟الماذكورُ  وفيقُ فكيف التّ  ،لالستعارةِ  ا بالمعنى اآلخرِ مستعار   ةِ المنيّ 
ذا عرفااتَ (4)ةمرقنديّ ه علااى الّسااشاارحِ   يكااونَ  أرجااو أنْ  رابااع   لنااا تحقيااق  ، ففاسااتمعْ  الثااةَ الثّ  اِقااوالَ  : وا 
 لُ جَعاا، فكمااا يُ المقلااوبِ  شاابيهِ التّ  ن فااروعِ ِماا بالكنايااةِ  االسااتعارةَ  ، وهااو أنّ مااا أعطاااه مااانع  ن لاايس لِ مّماا

 :هكقولِ به ه به المشبّ  يلحقَ  حق أنْ ى استّ حتّ  بهِ الشّ  وجهِ  ه فيفي كمالِ  ا به مبالغة  ه  مشبّ  هُ المشبّ 
 (5)حُ دَ متَ يُ  حينَ  الخليفةِ  ه   وجهُ تَ غرّ  كأنّ  باحُ دا الصّ بَ وَ 

فااي  غايااة   بااه، فيكااونُ  هِ للمشاابّ  هِ المشاابّ  اساامُ  كااذلك يسااتعارُ  ،الخليفااةِ  بوجااهِ  باحِ الّصاا ةَ ه غاارّ شاابّ  حيااثُ 
 ينئاذ  ح الكاالمُ  لُ جَعاويُ  ،بعُ الّسا ةِ بالمنّيا فاالمرادُ  ،ةِ المنّيا أظفاارِ كماا فاي  ،بهِ الّشا فاي وجاهِ  هِ المشبّ  كمالِ 
 "ه باهأظفارَ  بعُ أنشب السّ "، بمعنى "ها بفالن  أظفارَ  ةُ المنيّ  نشبتْ أا"، فريبة   الب الموتِ  قِ عن تحقّ  كناية  

 فاي جعالِ  كالَ ، وال إشاةِ إلاى المنّيا اِظفاارِ  فاي إضاافةِ  زَ ال تجاوّ  ينئاذ  وح، ه ال محالاةَ كناية عان موتِا
وكااذا قااال فااي . (7)نتهااىا(، 6)الوضااوحِ  فااي غايااةِ  بالكنايااةِ  ارة  ها اسااتعتسااميتِ  ، ووجااهُ اسااتعارة   ةِ المنّياا
، مااع المقلااوبِ  هِ قلااوب المسااتعمل فااي المشاابّ بااه الم هِ المشاابّ  هااا لفااظُ أنّ  هااذا المااذهبِ  ه، وحاصاالُ أطوِلاا

                                                                                                                                            

بالكناية عن السبع، لكان أقرب إلى الضبط". انظر: المنية أنشبت أظفارها" يجعلون المنية استعارة 
 .  181المفتاح، السكاكي، 

 ( ب: أنه. 1)
 .623( في المطول: "أعني"، 2)

 .623المطول، السعد، ( عبارة الصبان ههنا مقتبسة حرفيا من عبارة السعد في المطول، انظر: 3)

شرح السمرقندية للعصام، بالمطبعة الخيرية، ( طبع هذا الشرح على السمرقندية بهام  حاشية الصبان على 4)
 ها. 1306القاهرة، 

 ( البيت لمحمد بن وهيب الحميري، من قصيدة من الكامل يمدح بها المأمون مطلعها: 5)
 العذُر إن أنصفَت ّمتضُح   وشهوُد حّبك أدمع  سُفحُ 
ذا تكلمت العيوُن على    إعجاِمها فالسر مفتَضحُ   وا 

القزويني، اإليضاح، انظر: المشبه به أتم من المشبه، ويسمى التشبيه المقلوب.  والشاهد فيه إيهام أن
 . 2/57، والعباسي، معاهد التنصيص، 244

 ( ب: الوضوع، وهو تصحيف. 6)

 .88-87( أي انتهى كالم العصام في شرحه للسمرقندية، انظر: حاشية الصبان على شرح العصام، 7)
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 هِ المشااابّ  ئااامِ ذكااار مال لاااى االساااتعارةِ ة، والقريناااة عاصاااطالحيّ  الكاااالم بعاااد ذلاااك كناياااة   مجماااوعِ  جعااالِ 
 .فافهمْ  ،(1)ةحاليّ  ، وعلى الكنايةِ المقلوبِ 

 
 المااوتُ  ركياابِ فااي هااذا التّ  ةِ بالمنّياا الماارادَ  أنّ  رفُ ْعاايَ  أحااد   كاالَّ  نهااا: أنّ مِ  رض بوجااوه  وقااد اعتُاا

 هاا مانعاة  قرينتِ  كاونِ  عادمَ  هام اعتباروا فاي الكناياةِ نهاا أنّ ومِ  ،بعِ للسّ  ها استعارة  لفظِ  كونُ  ا، فيبطلُ قطع  
ال يخفاى  نظار   بالكناياةِ  االساتعارةِ  ماوادِّ  ذلاك فاي جمياعِ  قِ وفاي تحقّا ،لاه المعنى الموضوعِ  عن إرادةِ 

 يكااونَ  ِنْ  يصاالحُ  بالكنايااةِ  االسااتعارةِ  مااوادِّ  معنااى فااي جميااعِ  حصااولَ  نهااا أنّ ، ومِ ل  ّمااأت ىأدناا عناادَ 
 يكااونَ  أنْ  ه يلاازمُ نهااا أّناا، ومِ غياار ظاااهر   "هااا بفااالن  رَ أظفا ةُ المنّياا أنشاابتِ "ه، كمااا فااي عْناا كنايااة   الكااالمُ 
ماااا  كااذلك، وهااو خااالفُ  علااى هااذا الوجااهِ  ةَ المنّياا ِنّ  ؛بااه هَ المشاابّ  بالكنايااةِ  فااي االسااتعارةِ  كورُ ذالماا
    : -تعااااالى–ه القاضااااي عنااااد قوِلاااا علااااى تفساااايرِ  ، وفااااي حواشااااي العصااااامِ القااااومِ  عليااااه كلمااااةُ  فقااااتْ اتّ 

هااي  بالكناياةِ  االساتعارةَ  باأنّ  شاعرُ ه يُ كالَما أنّ : وال يخفااى هماا نّصا (3)"اهللِ  عهادَ  نقضاونَ يَ ( 2)ين"الاذ
 ، أعني إثباتَ سبةِ عن النّ  ه كناية  ِنّ  وبالكنايةِ  ،هِ ه للمشبّ الستعارتِ  استعارة  (4)يمّ ، وسُ المذكورُ  زمُ الالّ 

نْ الكشاافِ  أوضااحه صااااحبُ  رابااع   ، وهااو قااول  للعهاادِ  ةِ الحبلّياا ، نتهاااىا ،ونأخرّ بااه المتاا ياارَض  لاامْ  ، وا 
 . خمسة   المذاهبِ  ، فمجموعُ الثةِ الثّ  القومِ  ِقوالِ  (5:)أي ،ه: رابع  وقولُ 

 
 تنبيه  

 تَ ثبَ ويُ  ه،لفظُ  ين ويذكرَ بأمرَ  شيء   هَ شبّ يُ  بأنْ  واحد   تان في لفظ  استعارتان مكنيّ  يجتمعُ  قدْ 
 تارة   المعارفَ  هتَ شبّ  ك قدْ إنّ ف "،اق  لَ ا وغَ ك قناع  عن معارفِ  رفعتَ "ك: كما في قولِ  ،(6)له الزماهما

   . قِ لَ إليه بالغَ  ورمزتَ  ،سِ ئفاالنّ ( 7)، وأخرى بمخزوناتِ إليه بالقناعِ  ، ورمزتَ سِ ئالعرا باتِ بمحجَّ 
 فصل

 بلفظ   رَ ذكَ يُ  أنْ  يجوزُ  ، بلْ (1)له حقيقة   الموضوعِ  بلفظِ  هِ المشبّ  ذكرُ  ةِ المكنيّ في  ال يجبُ 
ن ين مِ بأمرَ  شيء   هَ شبّ يُ  نْ أك لُ ، فاِوّ أو الكنايةِ  المرسلِ  المجازِ  وأ االستعارةِ  على وجهِ  مجازي  

                                                 

 والمقام. ( الحالية: المعلومة من الحال 1)

 ( ب: "الذين" ساقطة.2)
 (.25، والرعد، 27( اآلية )البقرة، 3)

 ( ب: ويسمى.4)
 ( ب: "أي" ساقطة.5)
 ( ب: الزمهما، وهي كذلك في الحاشية، وما أثبته من أ. 6)
 ( ب: بمخزنات. 7)
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 :-تعالى–ه كما في قولِ  ،اآلخرِ  ن لوازمِ مِ  له شيء   ثبتَ هما، ويُ أحدِ  بلفظِ  ذكرَ ين، ويُ ين مختلفتَ جهتَ 
 ن أثرِ مِ  والخوفِ  عند الجوعِ  ه ما غشي اإلنسانَ شبّ  ، فقدْ (2)"والخوفِ  الجوعِ  لباَس  أذاقها اهللُ فَ "

 عمِ بالطّ  الكراهيةُ  ن حيثُ ، ومِ باسِ اللّ  عير له لفظُ فاستُ  ،باسِ باللّ  االشتمالُ  ن حيثُ مِ  واِلمِ  ررِ الضّ 
 استعارة   اإلذاقةِ  : إثباتُ استعارات   ثالثُ  ، فأوقع عليه اإلذاقة، فيكون في اآليةِ (3)البشعِ  المرِّ 
 اني على مذهبِ ا إلى الثّ نظر   ة  مكنيّ  ، واستعارة  لِ ِوّ ا إلى انظر   ة  تصريحيّ  استعارة   باُس ، واللّ ة  تخييليّ 
 ها هنا أنّ بيانُ ، وتِ كما مرّ  ، وهو الحقّ (4)ن المعنى المجازيِّ مِ  االستعارةِ  على جوازِ  بناء   اكيّ كّ السّ 
 الكريهِ  عمِ نه للطّ عير مِ استُ  االشتمالُ  ن حيثُ مِ  والخوفِ  الجوعِ  ه ِثرِ استعارتِ  بعدَ  باسِ اللّ  لفظَ 
به  هِ ة لفظ المشبّ و المكنيّ ، أن معنى مجازي  مِ  ، فهي استعارة  الكراهيةُ  ن حيثُ مِ  ئيِّ عادّ اال

 على مذهبِ  رُ المضمَ  شبيهُ ، أو التّ الجمهورِ  على مذهبِ  البشعُ  المر   عمُ طّ ، وهو الالمحذوف
مع  اإلذاقةَ  أنّ  عدِ السّ  وذكر حفيدُ  ،(6)"لالمطوّ "كما في  ،القومِ  به كالمُ  هذا ما يلوحُ  ،(5)الخطيبِ 

 . (7)نتهىا ،حةِ إلى المصرّ  سبةِ بالنّ  تجريد   ةِ إلى المكنيّ  سبةِ بالنّ  ة  ها تخييليّ كونِ 
 

ذا جُ هعلى ما سننقلُ  علت بمعنى اإلصابةِ إذا جُ  ما يظهرُ هذا إنّ  :وأقولُ  علت بمعناها ، وا 
 ةَ صريحيّ التّ  االستعارةَ  في اآليةِ  أنّ  حتملُ ، وفيه ما سيأتي، ويُ فقطْ  فظِ اللّ  باعتبارِ  ها تخييال  كان كونُ 
، له المستعارَ  ال تناسبُ  : اإلذاقةُ قيل قال: فإنْ  ، ثمّ (8)عدُ كما ذكره السّ  تجريد   اإلذاقةَ  أنّ فقط، و 

 ن الجوعِ مِ  فأصابها بلباس   :ه قيلنّ أ؛ كاإلصابةُ  باإلذاقةِ  : المرادُ ؟ قلنااتجريد   فكيف تكونُ 

                                                                                                                                            

ال كانت مص1) رحة، والالزم ( أي يجب في المكنية أال يكون مذكورا بلفظ المشبه به كما هو في المصرحة، وا 
 باطل. 

 (.12( اآلية)النحل، 2)

( جنح اِنبابي إلى عد "الطاء" في الطعم مضمومة، والمعنى الشيء المطعوم؛ أي المأكول، وهو من مقولة 3)
الجوهر، وبالفتح ما يصل إلى القوة الذائقة عند ذوق المطعوم أو المشروب من الحالوة أو المرارة أو 

يف، والمراد هنا اِول؛ ِن المقصود التشبيه بالشيء المطعوم ال بصفته التي غيرهما، فهو من مقولة الك
 تصل إلى القوة الذائقة. 

( ولكن السكاكي جوز المذهبين؛ مذهب أن تكون االستعارة في هذه اآلية الحمل على التخييل، ومذهب أن 4)
قاع اللون، ورثاثة الهيئة. انظر: تكون على التحقيق، وهو أن يستعار لما يلبسه اإلنسان عند جوعه من انت

 .179المفتاح، السكاكي، 

 .258: "لباس الجوع" في اإليضاح، -تعالى–( انظر كالم الخطيب في قوله 5)

 . 602-601( انظر كالم السعد وسوقه آراء القوم في هذه المسألة، 6)

ابن صدر الدين بن عصام ، )وللصبان حاشية أخرى على الحفيد؛ أعني العالمة 89( انظر رأي الحفيد، 7)
 الدين حفيد العصام، وقد طبعت بهام  حاشية الصبان على شرح العصام على السمرقندية(.

 .601( انظر مذهب السعد في المطول وحديثه عن أن اإلذاقة تجريد، 8)
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 ذاق فالن  ": يقالُ  ،دائدِ ها في الباليا والشّ لشيوعِ  جرى الحقيقةِ م مَ هعندَ  جرتْ  ذاقةُ اإل، و (1)والخوفِ 
 .(2)نتهىا ،"، وأذاقه العذابَ ررَ والضّ  البؤَس 

 
الباليا  ها في إصابةِ الِ ماستع كثرةِ  باعتبارِ  هَ المشبّ  مُ ئها تالِنّ  ؛تجريد   اإلذاقةَ  نّ أه وحاصلُ 

ما في ا لِ ترشيح   كساها، ليكونَ : فَ ما لم يقلْ نّ فيها، وا   ها حقيقة  كأنّ  ى صارتْ نها؛ حتّ التي هو مِ 
لى أنّ  ،إلى الباطنِ  لمِ اِ إلى وصولِ  ن اإلشارةِ مِ  اإلذاقةِ  عليها  ما يقعُ لِ  بالنسبةِ  أنموذج   وعَ ا النّ ذه وا 

نّ  :أذاقها، ولم يقلْ قال: فَ  انيةِ لثّ ا كتةِ ، وللنّ اِكلِ  مةُ مقدّ  وقَ الذّ  ِنّ  ؛ذلك بعدَ   قلْ ما لم يفأطعمها، وا 
نْ عمَ الطّ  ، ِنّ "والخوفِ  طعم الجوعِ "  أثرِ  ن عمومِ مِ  باسِ اللّ  ه لفظُ ما يفيدُ لِ  ت  فوَّ مُ  م اإلذاقةَ ءال ، وا 

على  اآليةُ  لَ حمَ تُ  أنْ  ،دُ يّ كما قاله السّ  ،اأيض   باس، ويحتملُ عموم اللّ  البدنِ  جميعَ  والخوفِ  الجوعِ 
ة، امّ سة التّ ، والمالبَ مولَ والشّ  اإلحاطةَ  بهِ الشّ  وجهُ  ويكونَ ، (3)"ين الماءِ جَ لُ " ن قبيلِ مِ  ، فيكونَ شبيهِ التّ 
 ."باسِ ين هما كاللّ ذاللّ  والخوفَ  الجوعَ  فأذاقها اهللُ " :أي
 

 تنبيه  
 فيهما شيء   هَ المشبّ  في أنّ  صريح   في اآليةِ  ةِ والمكنيّ  حةِ المصرّ  اجتماعِ  م في تقريرِ ما تقدّ 

، جهُ ، وهو المتّ (6)هوغيرُ  (5)مرقندي  ، وتبعه السّ (4)"فتاحالمِ شرح "في  عدُ ح به السّ وهو ما صرّ  ،واحد  

                                                 

 ( ب: "الخوف" ساقطة. 1)
والمعنى واحد. انظر عبارة السعد  ( أي انتهى كالم السعد، وقد نقله الصبان من المطول متصرفا في العبارة،2)

 .601في المطول، 

 ( تقدم الحديث عن "ُلجين الماء" قبال.3)

( نعم، لقد أشار السعد إلى اجتماع المصرحة والمكنية في اآلية في مطوله، فقال: "والذي يلوح من كالم 4)
خرى مكنية". انظر: القوم في هذه اآلية أن في لباس الجوع استعارتين: إحداهما تصريحية،...، واِ

 . 602السعد، المطول، 

( هو أبو القاسم بن أبي بكر السمرقندي الليثي، بياني من آثاره "رياضة اِخالق" و"بلو  اِرب من تحقيق 5)
الرسالة "، و"حاشية على تفسير البيضاوي"، و"حاشية على شرح مفتاح العلوم"استعارات العرب"، و

، وعمر 5/140ها(. انظر ترجمته: البغدادي، هدية العارفين، 888ة)، قيل إنه كان حيا سن"الترشيحية
 . 2/643كحالة، معجم المؤلفين، 

( انظر: السمرقندي، الرسالة السمرقندية، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت )طبع بهام  حاشية 6)
المكنية والمصرحة: "فقد ، وعبارته في إثبات اجتماع 34إبراهيم البيجوري على الرسالة السمرقندية(، 

: "فأذاقها اهلل لباس الجوع والخوف"، فإنه شبه ما غشي -تعالى–اجتمعت المصرحة والمكنية، مثاله قوله 
اإلنسان عند الجوع والخوف من أثر الضرر من حيث االشتمال للباس، فاستعير له اسمه، ومن حيث 

 الكراهية بالطعم المر البشع، فيكون استعارة مصرحة". 



 101 

قال:  ثمّ  ،ألمّ التّ  الكريهِ  عمِ ، وبالطّ حولُ والنّ  ونِ اللّ  رُ تغيّ  باسِ باللّ  هَ المشبّ  نّ أه، و هم اختالفَ ز بعضُ وجوّ 
 لذكرِ  لمذكورِ ا ةِ هو في قوّ  :قلنا ،مذكور   غيرُ  ةِ المكنيّ  في االستعارةِ  هَ المشبّ  نّ أ يلزمُ  :قيل نْ إف

 ،اأيض   ةِ صريحيّ في التّ  أ  ذلك منش نّ أ ى يلزمَ حتّ  ا حقيقة  وليس هذا ذكر   ،والخوفُ  وهو الجوعُ  ،هئِ منش
مع ما  فظِ اللّ  ن ركاكةِ ومِ  ،المعنى جزالةِ  ن عدمِ عليه مِ  وال يخفى ما يلزمُ ، نتهىا ،رفانِ فيجتمع الطّ 

 إليه.  الذي ال حاجةَ  لِ محّ التّ ن فيه مِ 
 

  ةِ قرينة المكنيّ   فصلُ 
في  طقِ النّ  عليها، كإثباتِ  دليال   ةِ في المكنيّ  هِ به للمشبّ  هِ المشبّ  ن لوازمِ مِ  شيء   إثباتُ  يوه

 ن بابِ ين مِ المثالَ  على جعلِ  (1)"اهللِ  عهدَ  ينقضونَ " :-تعالى–ه في قولِ  قضِ ، والنّ "نطقت الحالُ "
ن مِ  عيرتْ استُ  اهفألنّ  ها استعارة  ا تسميتُ ، أمّ ة  ليّ تخيي ، واستعارة  ى تخييال  تسمّ  ،ةِ المكنيّ  االستعارةِ 

، ن اإلنسانِ مِ  طقِ النّ  تُ ما ليس له، وهو إثبا ال  مث استعرنا للحالِ  ا قدْ ، أال ترى أنّ هِ به للمشبّ  هِ المشبّ 
 ال إذْ  ؛ال لغوي   عقلي   مجاز   و، وهبه هِ المشبّ  ن جنسِ مِ  هَ المشبّ  أنّ  لتْ يّ ها خَ ِنّ  ة  وتخييليّ  وتخييال  

نّ على حقيقتِ  هو باق   ، بلْ فظِ اللّ  في نفسِ  زَ جوّ ت  نباتِ إلا ، فهي كإثباتِ في اإلثباتِ  زُ جوّ ما التّ ه، وا 
نّ  زَ ه ال تجوّ على حقيقتِ  باق   " مثال  نطقتْ ا "، فَ بيعِ للرّ  هم ، ففُ للحالِ  طقِ النّ  في إثباتِ  زُ جوّ ما التّ فيه؛ وا 
، اتسامح   فظِ اللّ  وا بذلك نفَس ما سمَّ ربّ ، و ابقُ السّ  هو اإلثباتُ  ةِ خييليّ التّ  واالستعارةِ  خييلِ التّ  مدلولَ  أنّ 

نّ أو تخييل   ة  تخييليّ  " استعارة  نطقتْ " :فيقولون  االشتراكِ  بيلِ ن قَ عليها مِ  االستعارةِ  إطالقَ  ، وا 
هما أمران  بلْ  ،ةِ عن المكنيّ  ةُ خييليّ ، وال التّ ةِ خييليّ عن التّ  ةُ المكنيّ  ، وال تنفك  ال المعنويِّ  فظيِّ اللّ 

 .لخيصِ التّ  وصاحبِ  لفِ السّ  ه على مذهبِ ل  ، هذا كمتالزمانِ 
 

 ةِ المنيّ  أظفارُ "نا: قولِ  في مثلِ ( 2)فالمصنّ  فماذا يقولُ  :قلتَ  فإنْ ": "لالمطوّ "قال في 
 ه ترشيح  نّ إ ،هذا الكالمِ  ةِ صحّ  بعد تسليمِ  ،يقولَ  : له أنْ ، قلتُ "؟افالن   أهلكتْ  بعِ بالسّ  هةُ يبالشّ 
 كنّ ا بي أطولُ لحوق   كنّ : "أسرعُ -المُ والسّ  الةُ عليه الصّ -ه " في قولِ نّ كُ أطولُ "ى سمّ كما يُ  شبيهِ للتّ 
 .(2)نتهىا ،(1)"عمةِ في النّ  المستعملةَ  أعني اليدَ  ؛ا للمجازِ ترشيح   (3)"ايد  

                                                 

 .(25، والرعد، 27اآلية)البقرة،  (1)

( وهذه من مختصرات الناسخين؛ إذ كانت ترسم مختصرة على الهيئة اآلتية "المص"، وقد اهتديت إليها من 2)
 المطول وحاشية اِنبابي. 

، ومسلم في كتاب 6/121، واإلمام أحمد في مسنده، 2/602(، 1327( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة)3)
، والخطاب 9/293(، 15353(، والهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب المناقب)101ابة)فضائل الصح
الحاضرات في مرض موته يخبرهن بأسبقهن موتا، وفيه معجزتان:  -صلى اهلل عليه وسلم-ِزواج النبي 

 إذ أفاد أنه ال تموت إحدى المخاطبات في حياته، والثانية أسبقهن بعده.  ؛اِولى اإلخبار بالغيب
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 عهدَ  : "ينقضونَ -تعالى–ه في قولِ  (4)افالكشّ  ره صاحبُ ا قرّ ا ممّ أخذ   (3)عدُ ز السّ وجوّ 

 ،اللةِ ا للدّ مستعار   مثال   "طقُ النّ " يكونَ  بأنْ  ة  تحقيقيّ  استعارة   بالكنايةِ  االستعارةِ  قرينةُ  تكونَ  أنْ  "اهللِ 
 مِ ئعن مال عبيرِ التّ  دِ مجرّ  ، أي اعتبارِ فقطْ  ظِ فاللّ  باعتبارِ  قرينة   ، فيكونَ لإلبطالِ  امستعار   "قُض النّ "و

 ،الحبلِ  طاقاتِ  بتفريقِ  العهدِ  إبطالِ  تشبيهِ  أو باعتبارِ  ،ه حقيقة  ب هِ المشبّ  مِ ئضع لمالوُ  بلفظ   هِ المشبّ 
أو  ،هوحدَ  المذكورَ  شبيهَ أو التّ  ،هوحدَ  المذكورَ  عبيرَ إذا الحظ التّ  هنَ الذّ  ا؛ ِنّ أو بكليهما جميع  

، قرينة   يءِ الشّ  يكفي في كونِ  المقدارُ ، وهذا ه بالحبلِ بّ هنا قد شُ  العهدَ  انتقل إلى أنّ  ،اكليهما جميع  
عند  يستبعد كونها معتبرة   ا  جدّ  ضعيفة   زه تكونُ على ما جوّ  القرينةَ  بأنّ  العصامُ  (5ه)واعترض
 (.6)بطِ إلى الضّ  خييل أقربُ ا التّ مطلق   القرينةِ  جعلَ  ، وبأنّ البلغاءِ 

في  قضِ النّ  شاع استعمالُ " :هه بقولِ مرادَ  أنّ  في ذلك الحتمالِ  ا  ليس نصّ  افِ الكشّ  وكالمُ 
 الكالمِ  بمجموعِ  إبطال العهدِ إفادة أو إظهار  في مقامِ  قضِ النّ  لفظِ  شاع استعمالُ  (:7")العهدِ  طالِ إب

 فظُ ها اللّ وأنّ  ،ة  ها حقيقيّ على أنّ  بناء   الكنايةِ  فقط على طريقِ  قضِ النّ  أو بلفظِ  ،الكنايةِ  على طريقِ 
                                                                                                                                            

( أي من استعمال اسم السبب في المسبَّب؛ وذلك ِن اليد موضوعة للجارحة المخصوصة، لكن من شأن 1)
النعمة أن تصدر عنها، وتصل إلى المنعم عليه بها، وبها تظهر النعمة، فالعالقة السببية هي صورية؛ ِن 

 اليد ليست فاعلة للنعمة حقيقة. 

 .608نقله الصبان حرفيا، انظر: السعد، المطول، ( أي انتهى كالم السعد من المطول، وقد 2)

( وعبارة السعد في المطول: "وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحا، المرموز إليه 3)
 . 608بذكر لوازمه". انظر: المطول، 

ل على سبيل ، وعبارة الزمخشري: "من حيث تسميتهم العهد بالحب1/268( انظر: الزمخشري، الكشاف، 4)
االستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين،...، وهذا من أسرار البالغة ولطائفها أن يسكتوا   
عن ذكر الشيء المستعار، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه"، وقد اقتبسه منه السعد في المطول، 

 . 608انظر: المطول، 

 ية. ( أ: "واعترض"، وما أثبته من ب والحاش5)
( أي: فكيف يعتبر صاحب الكشاف ما ُيستبعد اعتباره عندهم، واالستفادة من كالمه التي ادعاها السعد تتوقف 6)

على إفادته، وهي تتوقف على عدم المانع منها، والمانع موجود، وهو أن كون القرينة استعارة تحقيقية 
مله على معنى غير مستلزم للمحذور يستبعد اعتباره عند البلغاء، فينبغي صرف كالمه عن ظاهره، وح

المذكور. أما قوله "مطلقا": أي في كل مادة من مواد المكنية سواء وجد للمشبه المذكور فيها تابع يشبه تابع 
نما ذّكر ولم يؤنث  إلجرائه مجرى االسم -كما في حاشية اِنبابي–المشبه به أم ال، وهو حال من القرينة، وا 

 الجامد. 

فا، فعبارة الكشاف: "سا " ال "شاع"، والمعنى متقارب، وعبارته: "إن قلت: من أين سا  ( لعل ثم تصحي7)
، أما ما أثبته في المتن، وهو 1/268استعمال النقض في إبطال العهد"، انظر: الزمخشري، الكشاف، 

 "شاع" فهو ما ورد في النسخة أ و ب والحاشية.  



 103 

 هو المعنى العهدِ  إبطالَ  ال يقتضي أنّ  ه، فعلى كل  الزمُ  اتِ نه بالذّ ا مِ في معناه مقصود   المستعملُ 
، ة  تحقيقيّ  استعارة   ةِ المكنيّ  قرينةِ  ، وعلى جعلِ ، فافهمْ قضِ النّ  لفظِ  عمل فيه خصوُص الذي استُ 

 .(1)رشيحِ التّ  مان في مبحثِ علسي وجواب   ال  كان، وفي ذلك إشك أو غيره إنْ  هِ المشبّ  ها لفظُ فقرينتُ 
 

 ةُ خييليّ ا التّ ه أيض  عندَ  نُ تتعيّ  قدْ  ؛ إذْ ةِ للمكنيّ  قرينة   في كلِّ ذلك  زُ عد ال يجوّ السّ  أنّ  واعلمْ 
 ؛ إذْ لفِ ه كالسّ عندَ  ة  تخييليّ  إالّ  ليستْ  ةِ يّ هذه المكن قرينةَ  ، فإنّ "بفالن   نشبتْ  ةِ المنيّ  أظفارُ "كما في 

 فقرينةُ  اكيّ كّ ا السّ ، وأمّ هفاعرفْ  اكيّ كّ كما يأتي للسّ  وهمي   مر  ِ اِظفارِ  هو وال هم باستعارةِ  يقولُ  ال
: -تعالى–ه كما في قولِ  ،ق  محقَّ  ِمر   كانت مستعارة   إنْ  ة  تحقيقيّ  استعارة   تكونُ  عنده تارة   ةِ المكنيّ 

، أي في اِرضِ  الماءِ  ورِ عن غَ  استعارة   البلعَ  ن أنّ على ما ذكره هو مِ  (2)"كِ ابلعي ماءَ  يا أرُض "
علت جُ (4)إنْ  ة  تخييليّ  استعارة   تكونُ  له، وتارة  ، أي (3)ءِ اعن الغذ بالكنايةِ  استعارة   له، والماءَ 
 ن أنّ ا مِ على ما ذكره أيض   "الحالُ  نطقتِ "، و"ةأظفار المنيّ "كما في  ل  متخيَّ  وهمي   ِمر   مستعارة  
 شبيه   وهمي   ِمر   مستعار   طقَ ، والنّ (5)ةِ الحقيقيّ  باِظفارِ  شبيه   وهمي   ِمر   مستعارة   اِظفارَ 

 .(6)الحقيقيِّ  طقِ لنّ با
 

 (7)على ما ذكره "الجندَ  زم اِميرُ هَ "، و"البقلَ  بيعُ أنبت الرّ "كما في  ة  حقيقيّ  تكونُ  وتارة  
 نه بناء  ، وهذا مِ (8)الن في معناهما الحقيقيِّ المستعمَ  والهزمُ  فيهما اإلنباتُ  القرينةَ  ن أنّ ا مِ أيض  

                                                 

ال بد لها من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، فإن وجدت ( حاصل اإلشكال أن االستعارة من المجاز، ف1)
ال كانت حقيقة قطعا.   قرينة مانعة من أن يراد بقرينة المكنية ما وضعت له كانت استعارة تحقيقية قطعا، وا 

 (.44اآلية)هود،  (2)

لغور الماء في ؛ إذ يقول اِخير: "ثم استعار "المفتاح"( كالم الصبان ههنا موافق لكالم السكاكي في 3)
اِرض البلع الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما، وهو الذهاب إلى مقر خفي، ثم استعار 
الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوى اِرض بالماء في اإلنبات،...، وجعل قرينة 

ء دون الماء". انظر: السكاكي، المفتاح،  االستعارة لفظة "ابلعي" لكونها موضوعة لالستعمال في الغذا
197. 

 ( ب: إذا.  4)

 .181، 174( انظر رأي السكاكي في المفتاح، 5)

( ب: "باِظفار الحقيقية" مكان كلمة "بالنطق الحقيقي"، وهو خطأ صريح ربما يكون مرده إلى سهو الناسخ 6)
 في ب. 

 ( الضمير عائد على السكاكي في "ذكره". 7)
السكاكي عن مذهبه ههنا قائال: "قولك: "أنبت الربيع البقل"، و"شفى الطبيب المريض"، و"كسا ( يحامي 8)

الخليفة الكعبة"، و"هزم اِمير الجند"، فالمحكوم له، وهو الربيع، والطبيب، والخليفة، واِمير، كل منها 
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 المجازَ  مع أنّ  ةِ من المكنيّ  واِميرِ  بيعِ مثل الرّ  ، وجعلِ العقليِّ  المجازِ  ن إنكارِ ه مِ على مذهبِ 
 مانِ دون الزّ  الحقيقيِّ  إلى الفاعلِ  دَ سنَ يُ  أنْ  مثال   الحقيقيّ  اإلنباتِ  حقَّ  ِنّ  ؛له الزم   العقليَّ 

، بل ةَ خييليّ التّ  ةُ المكنيّ  ه ال تستلزمُ هبِ ، وعلى مذنه، فيلزمه ما هرب مِ عاء  ادّ  ةِ بالفاعليّ  الموصوفِ 
 ةِ المنيّ  أظفارُ ": نا، كما في قولِ اعنها أيض   ، بل تنفردُ ةَ المكنيّ  ةُ خييليّ لم، وال التّ عنها كما عُ  دُ تنفر 
 ه. ، فاعرفْ (1)ح هو بهكما صرّ  ،"بفالن   ع نشبتْ بُ بالسّ  بيهةُ الشّ 
 

 اتتتمّ 
 ةِ المكنيّ  ه قرينةَ ذكرُ  المجعولُ  زمُ الالّ  يكونَ  أنْ  "عروس اِفراح" بُ صاح شرطَ  األولى:

نّ  هِ ا للمشبّ مساوي   نْ  ،امساوي   يكونَ  نا أنْ ما شرطْ به، قال: وا   غيرُ  زمَ الالّ  ِنّ  ؛أطلق الجمهورُ  وا 
 في مثل ذلك.  كافية   في الجملةِ  اللةَ الدّ  بأنّ  عُ دفَ يُ  :. أقولُ نتهىا ،به هِ على المشبّ  المساوي ال يدل  

 
، ةِ للمكنيّ  عل قرينة  ا جُ واحد   (2)ةِ المكنيّ في  به هِ المشبِّ  ن لوازمِ مِ  إذا كان المذكورُ  :انيةُ الثّ 

نْ  في ذلك،  على خالف   على المرادِ  اللة  ها دأو أسبقَ  ،(3ا)لزوم  ها عل أقواها وأبينَ ا جُ د  كان متعدّ  وا 
ه تجعلَ  ا لها، ولك أنْ وما عداه ترشيح   ،لها قرينة   ،(4)حقيق، وهو التّ نه العصامُ مِ  انيَ اختار الثّ 

ه أقسامِ  رِ ئبسا غويِّ اللّ  للمجازِ  يكونُ  رشيحَ التّ  ِنّ  ؛كانتْ  مذهب   ا على أيِّ أيض   ةِ خييليّ ا للتّ ترشيح  
كما  ،إليه الحقيقيّ  المسندَ  مُ ئما يال بذكرِ  العقليِّ  ، وللمجازِ له الحقيقيَّ  الموضوعَ  مُ ئما يال بذكرِ 
 رشيحَ التّ  يقتضي أنّ  بديعِ ال أهلِ  كالمُ  :قال ياسين به، بلْ  هَ المشبّ  مُ ئما يال بذكرِ  شبيهِ للتّ  يكونُ 
في  -رضي اهلل تعالى عنه- علي   كقولِ  ؛ينالمعنيَ  أحدَ  مُ ئما يال بذكرِ  المشتركِ ( 5)فظِ للّ  يكونُ 

 ، فأتى بلفظِ (1)لة  مْ ها شَ التي واحدتُ  مالَ أراد الشّ  :"باليمينِ  مالَ الشّ  هذا ينسجُ ": (6)قيس بنِ  اِشعثِ 
                                                                                                                                            

ل، وشفاء المريض، حقيقة وضعية مستعملة في مكانها الوضعي، والمحكوم به، وهو إنبات الربيع البق
وكسوة الكعبة، وهزم الجند، كل من ذلك حقيقة أيضا وضعية مستعملة في مكانها الوضعي ال مجازا". 

 . 187المفتاح، السكاكي، انظر: 

 ( أ: العبارة ملتوية؛ إذ إنها: "كما صرح به هو به"، ولعله من سهو ناسخها. 1)
 اِنبابي.  ( أ: "كما في المكنية". وما أثبته من ب وحاشية2)

 ( أ: لزواما، وهو تحريف.  3)
 ( أي: ِنه ال معنى للقرينة إال ما دل على المراد ، فاِسبق في الداللة عليه هو اِحق بأن يجعل قرينة. 4)

خاله تصحيفا صوابه ما ورد في أ وحاشية اِنبابي.  5)  ( ب: اللفظ، وا 
ندة إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكانوا ستين ( أ: قبيس، والصواب "قيس"، وقد كان على رأس وفد ك6)

ثم عاد إلى اإلسالم، شهد  -صلى اهلل عليه وسلم–راكبا، ذهبت عينه يوم اليرموك، وذكر بالردة بعد النبي 
على  -رضي اهلل عنه-القادسية والمدائن وجلوالء ونهاوند والحكمين، كان من عمال عثمان بن عفان 

بأربعين ليلة سنة أربعين للهجرة، وصلى  -رضي اهلل عنه–ل علي بن أبي طالب أذربيجان، مات بعد قت
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 ةِ للمكنيّ  قرينة   الجميعَ  (2)جعلَ تَ  ، وأنْ ف  بتصرّ  نتهىا ،وريةِ للتّ  هاوتهيئتِ  ،مالِ الشّ  لترشيحِ  اليمينِ 
 . المرامِ  بتوضيحِ  االهتمامِ  لمزيدِ 

 
ة حقيقيّ التّ  حةِ المصرّ  االستعارةِ  قرينةُ  تكونَ  أنْ  يجبُ  هلْ  انظْر  :نيميقال الغُ : الثةُ الثّ 
على ما سيأتي في  ال  ا مرسَ جاز  أو م استعارة   تكونَ  أنْ  يجوزُ  ، أوْ في معناها الحقيقيِّ  مستعملة  

 ،يقتضي الجوازَ  ة  تحقيقيّ  استعارة   ةِ المكنيّ  قرينةِ  كونَ  عدِ السّ  على تجويزِ  القياُس  :، وأقولُ رشيحِ التّ 
 . (3)ابق عليه المنعُ السّ  العصامِ  ومقتضى اعتراضِ 

 
 ةوتبعيّ  ة  إلى أصليّ  االستعارةِ  تقسيمِ  بابُ 

 ةُ بعّياال تجاري التّ  ،، لكانْ ة  وتبعّيا ة  أصاليّ  :ينقسامَ  تنقسامُ  ة  أو مكنّيا كاناتْ  حة  مصرّ  االستعارةُ 
- اهللِ  باإذنِ  ةِ علاى المكنّيا بعدُ  مُ نتكلّ  ، ثمّ حةِ في المصرّ  قسيمَ التّ ، فنفرض ةِ ها في المكنيّ أقسامِ  بجميعِ 
 فنقول:  -تعالى

علاى  ا بنااء  ب اأو مركَّ  ،فعال   اسامِ  وغيارَ  ،مابهم   ، وغيارَ مشاتق   ا غيارَ اسم   كانتْ  إنْ  حةُ المصرّ 
الّ فأصااليّ  ،كمااا ساايأتي ،ةِ مثيلّياافااي التّ  حقيااقِ التّ  أو  ،ا  شااتقّ ا مأو اساام   ،اأو حرف اا ،فعااال   كانااتْ  بااأنْ  ة، وا 
أعجبناي "، و"يرماي ك: "عنادي أساد  فاي قوِلا والقتالِ  سادِ كاِ ةُ ، فاِصاليّ ةفتبعّيا ،فعال   أو اسمَ  ،ام  مبهَ 
 (5)"سااااحبانَ "و (4)"حاااااتم  " :نحااااو نهااااا اسااااتعارةُ ا، ومِ ا شااااديد  اه ضاااارب  ك إّياااابمعنااااى ضااااربِ  "،اك زيااااد  قتلُاااا

                                                                                                                                            

، وابن اِثير، الكامل، 1/266عليه الحسن بن علي، انظر ترجمته: اِصبهاني، معرفة الصحابة، 
3/403 . 

 .كساء من صوف أو شعر يؤتزر به. انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "شمل" ،بالفتح ،( الشَّملة1)

ب: يجعل، وقد ذهب اِنبابي بهذه الكلمة إلى أنها بالتاء على معنى أن لك أن تجعل جميع لوازم ( 2)
 .302المشبه... انظر: حاشية اِنبابي، 

( وتوجيه اعتراض العصام أنها حينئذ تكون ضعيفة جدا، وكيف تكون مانعة من إرادة المشبه به مع أنها من 3)
 اية جانب المعنى، فال يقال: هي حينئذ قرينة مانعة باعتبار اللفظ فقط. مالئماته، والمنع ال يتأتى إال برع

( "حاتم" اسم فاعل من الحتم بمعنى الحكم، سّمي به حاتم بن عبد اهلل بن سعد الحشرج الطائي المشهور 4)
، بالكرم، يكنى أبا عدي، وأجود العرب في الجاهلية ثالثة: حاتم الطائي، وكعب بن مامة، وهرم بن سنان

ها(، مجمع اِمثال، 518وقيل في المثل: أجود من حاتم. انظر: الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد)
 . 1/228م، 1992، دار الفكر، بيروت، 1تحقيق سعيد اللحام، ط

( أما "سحبان" فهي على وزن "عطشان"، أصله الصائد يصيد كل ما مر عليه، فلما كان الفصيح المعهود 5)
مثل في البيان والفصاحة، ال يعرض له معنى يريد أن يعبر عنه إال جعله في سلك الذي يضرب به ال

عبارة تضبطه بحيث يتناول منها في أي وقت أريد تناوله بال عسر وال مشقة، سمي بسحبان، وهو سحبان 
 للهجرة، كان إذا خطب ال 54ومات سنة  ،بن زفر بن إياس الوائلي من وائل باهلة، أدرك اإلسالم وأسلم
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 اشاااتهارِ ( 3)بساااببِ  ة  ها وصااافيّ نِ لتضااامّ  ة  ّياااكلّ  بمعاااان   لاااةِ المتأوّ  عاااالمِ ن اِِمااا (2)"باقااال"و (1)"ماااادر"و
 ،ة  وصاافيّ ( 4)نِ المتضاامِّ  الغياارِ  فااي العلاامِ  عنااد الجمهااورِ  منااعُ مااا تُ إنّ  االسااتعارةَ  ِنّ  ،ها بصاافة  ياتِ مساامّ 
 تْ صااحّ  اه بصاافة  مساامّ  الشااتهارِ  ة  وصاافيّ  مُ لَاان العَ ، فااإذا تضاامّ ا وال تااأويال  ال تحقيق اا ي  كلّااه لاايس بِّناا

فااي  بحاااتم   جااواد   رجاال   هَ يشاابَّ  أنْ  ، فيصااحّ ي  بكلّاا ينئااذ  ه حِلاالتأوّ  البلغاااءِ  كمااا وقااع فااي كااالمِ  ،هاسااتعارتُ 
 ،عاااء  ادّ  المتناااهي فااي الجااودِ  ا لمفهااومِ عاال موضااوع  جُ  بااأنْ  ي  ه بكلّااِلااه لتأوّ لااه اساامُ  ، ويسااتعارَ الجااودِ 

، مشاهور   ا غيارَ ، وفارد  ائي  الاذي هاو الطّا المعهودُ  جلُ ا، وهو الرّ ا مشهور  ه هذا فرد  لمفهومِ  أنّ  يعواد  
 ، وأنّ جاعَ الّشاا جاالَ ، والرّ المفتاارَس  ه الحيااوانَ مفهوُماا ا يتناااولُ أسااد   أنّ  يعااكمااا اد   ،الجااوادُ  جاالُ وهااو الرّ 

 .المشهورِ  ه غيرُ فردُ  انيَ لثّ ، واه المشهورُ فردُ  لَ اِوّ 
 

ووافقهااام  ،هاااو ماااا جااارى علياااه القاااومُ  ،ة  أصاااليّ  "حااااتم" نحاااوِ  اساااتعارةِ ( 5)أعناااي كاااونَ  ؛وهاااذا
 :فقاال ،(7)"اِطاول"، وخالفهم فاي ةِ ه الفارسيّ وفي رسالتِ  ،(6)ةِ مرقنديّ ه للسّ في شرحِ  العصامُ  قُ المحقّ 

اا ؛ ِنّ فيااه نظاار    هااومِ فن معير ِماا، وقااد اسااتُ بصاافة   ال  متااأوّ  فيكااونُ  ،بالمتناااهي فااي الجااودِ  ل  ا متااأوّ حاتم 
 ،مشاتق   لمفهاوم   مشاتق   ن مفهاوم  ِما شايء   فهو اساتعارةُ  ،في الجودِ  من له كمال  لِ  المتناهي في الجودِ 

 عتباارَ يُ  فينبغااي أنْ  ،بينهمااا باِصااالةِ  شاابيهُ التّ  عتباارَ يُ  بااه ِنْ  هِ شاابّ موال هِ ن المشاابّ ِماا شاايء   فااال يصاالحُ 
                                                                                                                                            

، ها(538بو القاسم محمود بن عمر)يتنحنح، وال يسعل، وال يعيد كلمة، وال يتوقف، انظر: الزمخشري، أ
 . 1/28م، 1987، دار الكتب العلمية، بيروت، 2المستقصى في أمثال العرب، ط

( أما مادر من "مدر الشيء: خلطه بالمدر"، وهو الحصى الصغير، سمي به رجل من بني هالل بن عامر بن 1)
صعصعة قد اشتهر بالبخل، وقيل "أبخل من مادر"، يحكى أنه سقى إبله من حوض، فبقي في أسفله قليل 
ماء فسلح فيه، ومدر الحوض به بخال على الناس أن يسقوا منه؛ فسمي مادرا، انظر: الميداني، مجمع 

 .1/143اِمثال، 

لذي يضرب به المثل في العي والفهاهة، أي ( أما باقل فهو اسم رجل من إياد، وهو باقل بن عمرو بن ثعلبة ا2)
 .2/50عجز اللسان عن البيان، فيقال "أعيا من باقل"، انظر: الميداني، مجمع اِمثال، 

 ( ب: سبب، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 3)

 ( ب: المضمن، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 4)

عني كوَنه استعارة ؛ نحو "حاتم" أصلّية، هو ما جرى عليه ( أ: كون، وبذلك تغدو العبارة في أ: وهذا؛ أ5)
 القوُم"، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.  

 .34-33( انظر: شرح العصام على السمرقندية، 6)

( عبارة العصام في اِطول فيها بعض تباين، والمعنى واحد، وهي: "وفيه نظر؛ ِن الحاتم مؤول بالمتناهي 7)
متأوال بصفة، وقد استعير من مفهوم المتناهي في الجود لمن له كمال جود، فهو في الجود، فيكون 

كاستعارة شيء من مفهوم مشتق لمفهوم مشتق، فال يصلح شيء من المشبه والمشبه به ِن يعتبر 
التشبيه بينهما باِصالة، فينبغي أن يعتبر التشبيه بين المعنيين المصدريين، ويجعل "الحاتم" في حكم 

 .2/274ق، فيكون ملحقا باالستعارة التبعية دون اِصلية"، انظر: العصام، اِطول، المشت
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 ا باالساااتعارةِ ملحق ااا فيكاااونَ  ،المشاااتقِّ  فاااي حكااامِ  "حااااتم" جعااالَ ين، ويُ ين المصااادريَّ باااين المعنَيااا شااابيهُ التّ 
 (.1)نتهىا ،ةِ دون اِصليّ  ةِ بعيّ التّ 

 
عان  بمعناى خاارج   مشاتهرة   ةِ للموصاوفيّ  صالحة   على ذات   يدل   الجنسِ  اسمَ  حث فيه بأنّ وبُ 

 أسااماءَ أشاابَه  خااارج   ه بوصااف  هر مدلولُااإذا اشااتُ  مُ لَاا، وكااذلك العَ بهِ الّشاا وجااهَ  يكااونَ  أنْ  ه يصاالحُ مفهوِماا
 المعاااانيَ  ، فاااإنّ (2)ةِ المشاااتقّ  اِساااماءِ  بخاااالفِ  ةِ ها الخارجاااها بأوصاااافِ مااادلوالتِ  فاااي اشاااتهارِ  اِجنااااسِ 
لحاق أُ ما إنّ  :(3)يّ ميرالسّ ا ، ولهذا قال الفاضلُ ةِ ها اِصليّ في مفهوماتِ  فيها داخلة   المعتبرةَ  ةَ المصدريّ 
نّ عان مفهوِما خاارج  باه هر المعناى الاذي اشاتُ  ِنّ  ،فاتِ دون الّصا جنااسِ اِ بأسماءِ   جعالْ يُ لام ماا ه، وا 

 . نتهىا ،هتِ على جزئيّ  هو باق   ، بلْ ا  يّ كلّ  يصْر  لمْ  ه الوصفَ نِ ه بتضمّ هومَ مف ِنّ  حقيقة   جنس   اسمَ 
 

 لمفهاوم   موضوع   هِنّ  ؛(4)كأسامةَ  ؛الجنسِ  مِ لَ عَ  نها استعارةُ ، ومِ أظهرُ  فما جرى عليه القومُ 
نْ ي  كلّا ه لكثياارين، عاان شاامولِ  ظاارِ النّ  مااع قطااعِ  ة  ذهنّياا ناات  بمعيّ  نااة  معيّ  ه حقيقااة  إّناا ن حيااثُ كااان ِماا ، وا 

هاا بماا بُ حاث فياه معرّ ، وبَ "ةسالة الفارسايّ الرّ "كذا في  ،ن العمومِ ما فيه مِ ا لِ ه اعتبار  استعارتُ ( 5)فتصحّ 
 جاااانس   كااااان اساااامَ  إنْ  المسااااتعارُ  :ن قااااالَماااا فااااي قااااولِ  نسِ الجاااا باساااامِ  ، فااااالمرادُ للمناقشااااةِ  فيااااه مجااااال  
ال معناه المباين  (6)، وليس بمشتق  ا أو تأويال  تحقيق   ي  كلّ  لمفهوم  ة االسم الموضوع ِ أصليّ  فاالستعارةُ 
لكثياارين، وهااذا الااذي ا عاام  يه إّناا ن حيااثُ ِماا ي  كلّاا ضااع لمفهااوم  ، وهااو مااا وُ مِ المتقاادّ  الجاانسِ  مِ لمعنااى علَاا
 .فافهمْ  ،(7)عندي ه هو اِوجهُ واسمِ  الجنسِ  مِ بين علَ  ي الفرقِ ذكرناه ف

                                                 

 ( أي انتهى كالم العصام في اِطول، وقد تقدم توثيقه. 1)

 ( ب: المشتق، وهو غير مستقيم. 2)
في  -كما يظن–( هو نظام الدين يحيى بن يوسف السيرامي المصري الحنفي، وقيل: يحيى بن سيف، ولد 3)

ريز، وانتقل مع أبيه إلى القاهرة، عالم بالعقليات كالمنطق والمعاني والبيان، من آثاره حاشية على المطول، تب
، 6/527ها(. انظر ترجمته: البغدادي، هدية العارفين، 833وشرح الفوائد الغياثية، مات بالطاعون سنة)

 .4/120، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 8/178والزركلي، اِعالم، 

 ( أي في نحو قولنا: "رأيت أسامة يرمي". 4)

 ( ب: فيصح.5)
 ( وقوله: "ليس بمشتق" يخرج به الصفات وأسماء الزمان والمكان واآللة المشتقة. 6)

( حاصل الفرق أن َعَلم الجنس هو ما وضع للحقيقة من حيث تعيينها ذهنا، واسم الجنس هو ما وضع لها من 7)
الصدق هو المعتبر الملحوظ في وضعه دون التعين، فيكون التعين  حيث صدقها على كثيرين، بمعنى أن

حاصال غير مقصود في وضعه، ولهذا كان نكرة عند تجرده من "ال" واإلضافة، وقيل إن اسم الجنس 
موضوع لمفهوم كلي من حيث إنه يعم الكثيرين، وأما علم الجنس فهو موضوع لمفهوم كلي من حيث هو 

 ية مع قطع النظر عن شموله للكثيرين. حقيقة معينة بمعينات ذهن
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ا ضااربه ضاارب  " :بمعنااى "ار  عْماا "قتاال زيااد   :كفااي قوِلاا "قتاال" هااا فااي الفعاالِ فمثالُ  ةُ بعّيااا التّ وأّماا

قااول  ، وردّ "اا شااديد  تضااربه ضاارب  " :بمعنااى ،"ازيااد   تقتاالَ  ن أنْ ِماا عجبااتُ "ك: فااي قوِلاا "تقتاال"، و"اشااديد  
المساتعار بال  ،مساتعارة   ليساتْ  ةَ المصادريّ  "أنْ " نّ أبا المعناى علاى المصادرِ  لكاونِ  ة  صليّ أن جعلها مَ 

ا د  بال متصايَّ  ،الايس ملفوظ ا ، والمصادرُ فظِ باللّ  ، والعبرةُ "تضرب"الذي هو مكان  فقطْ  "تقتل" هو لفظُ 
ساااالة تعرياااب الرّ "صااار فاااي ، واقتَ نالشااايخِ  ةِ مرقنديّ للّسااا الكبيااارِ  رحِ الّشااا كاااذا فاااي، (1)والفعااالِ  "أنْ "ن ِمااا

 عاادَ فيااه ب باارت االسااتعارةُ إن اعتُ  :آخاارَ  ، وقااال فااي موضااع  ة  هااا أصااليّ علااى أنّ  فااي موضااع   "ةالفارساايّ 
ن اعتُ ، و المصاادرِ  ه فااي تأوياالِ لكونِاا ة  أصااليّ  ارةُ " كاناات االسااتعنْ أ" دخااولِ   هااا كاناااتْ دخولِ  باارت قباالَ ا 
 .نتهىا ،امحض   ه فعال  ، لكونِ ة  تبعيّ 

 
َِ -تعاااالى–ه فاااي قوِلااا ي الواقعاااةِ فااا هاااا فاااي الحااارفِ ومثالُ   ،(2)"خااالِ النّ  فاااي جاااذوعِ  كمْ نّ صااالبَ : "

" فاي قاتال  ": المشتقِّ  ها في االسمِ لمعنى "على"، ومثالُ  "في"عيرت ، فاستُ "خلِ النّ  على جذوعِ " :بمعنى
 :"، أيء المقتاولُ جاا" :كفاي قوِلا "المقتاول"، و"اا شاديد  ه ضرب  ضاربُ " :بمعنى "،زيد   جاء قاتلُ "ك: قولِ 

 فةِ والّصاااا ،المبالغااااةِ  كأمثلااااةِ  ،اتِ المشااااتقّ  رِ ئفااااي سااااا ، وعلااااى هااااذا القياااااُس اا شااااديد  ضاااارب   المضااااروبُ 
 هااذا تااأليفُ  بهمِ الُماا هااا فااي االساامِ ومثالُ  .واآللااةِ  ،والمكااانِ  مااانِ وأسااماء الزّ  ،فضاايلوأفعاال التّ  ،هةِ المشاابّ 
 ، وسايأتي لاك تفصايلُ "عسار"ناى بمع "هيهاات" الفعالِ  ها في اسمِ ، ومثالُ هنِ في الذّ  إلى معقول   إشارة  
 .قِ حقين التّ مِ  ذلك مع غاية   على جميعِ  الكالمِ 

 
نّ  هااا بنائِ  وعاادمِ  ،ال  أوّ  عتباارُ تُ  أخاارى السااتعارة   هااا تابعااة  كونِ  لعاادمِ  ة  أصااليّ  ةُ يت اِصااليّ مّ مااا ُسااوا 
هااا أفرادِ  بعااَض  فااإنّ  ،فااي الجملااةِ  ةِ بعّيااللتّ  هااا أصاال  ِنّ  أوْ  ،ال  أوّ  باارُ عتَ يُ  آخاارَ  لتشاابيه   تااابع   علااى تشاابيه  

، هاذا أصال   :همن قاولِ ِما ها الكثيرُ أو ِنّ  ،ة  التي هي تبعيّ  المشتقِّ  الستعارةِ  أصل   المصدرِ  كاستعارةِ 
 يءِ الّشا نسابةُ  المبالغاةِ  جلِ ِ رُ غتفويُ  ،(3)كأحمريّ  للمبالغةِ  سبةُ فالنّ  ن اِوجهِ مِ  وعلى كل   ،أي كثير  
 .هنا في شرحِ ه، أفاده شيخُ إلى نفسِ 

 

                                                 

( قوله: "من أن والفعل"؛ أي من الفعل بواسطة "أن" لتصريح النحاة بأنها آلة في السبك، والمسبوك ما بعدها، 1)
فهي كاآللة اللغوية ليست مقصودة لذاتها، بل أتي بها لغرض تأويل مدخولها بمصدر، فإذا حصل ذلك 

 د تمام الفعل. الغرض طرحت كما تطرح اآللة عن

 (.71اآلية)طه،  (2)

 ( أحمري: اسم لشديد الحمرة. 3)
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 ن نسااابةِ ِمااا الاااثِ الثّ  ، وعلاااىإلاااى الخااااصِّ  العاااامِّ  ن نسااابةِ اني ِماااالثّااا علاااى سااابةُ بااال النّ  :وأقاااولُ 
نّ إلااى العااامِّ  الخاااصِّ  هااا نِّ ، أو ال  أوّ  عتباارُ أخاارى تُ  السااتعارة   هااا تابعااة  ِنّ  ة  تبعّياا ةُ بعّياايت التّ مّ مااا ُساا، وا 

اآلتاي  فصايلِ معاه علاى التّ  اساتعارة   اعتباارِ  ن غيارِ ِما ال  أوّ  عتبارُ يُ  آخرَ  لتشبيه   على تشبيه تابع   ة  مبنيّ 
فااي  شاابيهِ والتّ  االسااتعارةِ  بجريااانِ  ه لاايس الماارادُ إلااى أّناا إشااارة   فااي ذلااك، وفااي هااذا الكااالمِ  مااع الخااالفِ 

 ،عليااه ؛ إذ هاذا ال دليالَ بالعقالِ  يءِ هماا فاي ذلاك الّشاجريانَ  المساتعارِ  فاظِ هماا فاي اللّ قبال جريانِ  شايء  
 تْ ماااا صاااحّ إنّ  ا كانااات االساااتعارةُ ه لّماااّناااِ ،قاااديرِ والتّ  االعتباااارِ  لاااك علاااى سااابيلِ ذ إلياااه، بااالْ  وال سااابيلَ 
 شااابيهُ فياااه التّ  يقاااعَ  باااأنْ  هاااو الجاااديرَ  يءُ ذلاااك، وكاااان ذلاااك الّشااا ضاااحُ ، كماااا سيتّ يءِ ذلاااك الّشااا باعتباااارِ 

ي فااا العصاااامِ  استشاااكالِ  انااادفاعَ  ، وبهاااذا علماااتَ واالساااتعارةُ  شااابيهُ ه وقاااع فياااه التّ كاااان كأّنااا واالساااتعارةُ 
ه أّنا أو حارف   لمشاتق   ال يخفاى علاى مساتعير   إذْ  ؛ا  جدّ  هذا مشكل  "الم القوم حيث قال: ك (1)هأطولِ 

 ، وهاااذا هاااو الاااذي يلياااقُ ا منهمااااشااايئ   ، وال يساااتعيرُ معناااى الحااارفِ  قِ أو متعلّااا بالمصااادرِ  ال  وّ أ مُ ال ياااتكلّ 
 . (2")ةِ إلى المكنيّ  ةِ بعيّ التّ  ا لردِّ ه وجه  لَ يجع أنْ  اكيّ كّ بالسّ 
 

 ل  ـفص
 ة  تبعيّ  مةِ المتقدّ  في األنواعِ  عارةِ االست ونِ ك وجهِ  في بيانِ 

 ربِ ، كالضّ الحدثُ  لِ اِوّ : أجزاء   ن ثالثةِ مِ  ب  مركَّ  معنى الفعلِ  أنّ  ال  أوّ  فاعلمْ  ا في الفعلِ أمّ 
 أي ،هتِ بمادّ  ا  ا شخصيّ له وضع   موضوع   والفعلُ  ،عليه بالمصدرِ  دل  ا يُ ، ممّ هماوغيرِ  القتلِ ( 3)و

 الثِ الثّ ، و ماناني الزّ ، والثّ "قتل"في  "ق ت ل"، و"ضرب"في  "ض ر ب"مثل  ،هحروفِ  جواهرِ 
ن ه مِ لحروفِ  ه العارضةِ ؛ أي حالتِ (4)هه وهيئتِ بصيغتِ  ا  ا نوعيّ لهما وضع   ع  ، وهو موضو سبةُ النّ 

ن فمِ  ،رتيبِ والتّ  جتماعِ اال بخالفِ  ،ن الملفوظاتِ ، وهما مِ هاناتِ كَ وسَ  ،هاكاتِ رَ ها، وحَ وترتيبِ  ،هااجتماعِ 
، (5)مستقل   غيرُ  الثُ الثّ و ن، مستقالّ  النِ ن اِوّ آفالجز  ،افيّ رَ كما نقله ياسين عن القَ  ،المعقوالتِ 

نّ مستقل   غيرُ  وغير المستقلِّ  ن المستقلِّ مِ  بُ والمركَّ   ؛مستقل   غيرَ  سبةُ الذي هو النّ  الثُ الثّ ما كان ، وا 
ا مرتبط  ا مهحالِ  فِ لتعرّ  ، وآلة  إليه والمنسوبِ  المنسوبِ  :يهاطرفَ  ظةِ حلمال جعلها مرآة   الواضعَ  ِنّ 
 مستقل   ه كذلك فهو غيرُ حالُ  يكونُ  شيء   ، وكل  اتِ بالذّ  مقصودة   تْ ، وليسهما باآلخرِ أحدُ 

نْ المنسوبَ  ين، أعني الحدثَ رفَ وأحد الطّ  ،ينرفَ الطّ  ذكرِ  ه بدونِ فهمُ  ، يعني ال يتمّ ةِ بالمفهوميّ   ، وا 
                                                 

 .2/276( انظر رأي العصام في اِطول، 1)

 ( وهذه هي عبارة العصام، وقد نقلها الصبان حرفيا من اِطول. 2)

 ( ب: أو.3)
ان فقط، وضع أنه موضوع لهما معا بصيغته وضعا واحدا، فيكون للفعل وضع -كما يرى اِنبابي–( ظاهره 4)

 شخصي لمادته بالحدث، ووضع نوعي لصيغته للزمان والنسبة. 

 ( كون الحدث والزمان مستقلين أنهما يفهمان من الفعل من غير احتياج إلى ضم غيره إليه، بخالف النسبة. 5)
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، ى الفعلِ نعن مع خارج   ، وهو أمر  (1)مذكور   غيرُ  اآلخرُ  رفُ ، فالطّ الفعلِ  ا في ضمنِ ن مذكور  كا
 معنى الفعلِ  تمامُ  ، بلْ سبةِ النّ  تمامُ  فُ فيتوقّ  ،االتزام   إالّ  هه وال بصورتِ تِ ال بمادّ  عليه الفعلُ  ال يدل  

ا ، بل تبع  أصالة   تجري فيه االستعارةُ ، فال ة  بالمفهوميّ  مستقل   ، فصار غيرَ (2)خارج   أمر   على ذكرِ 
في  إالّ  ها ال تجري أصالة  ؛ وذلك ِنّ كالمصدرِ  استلزام   بنوعِ  يه معنى الفعلِ لإ يرجعُ  ِصل  

ن مِ  كل   صافِ اتّ  مالحظةَ  يستلزمُ  شبيهَ ، والتّ شبيهِ على التّ  ة  مبنيّ  االستعارةَ  ِنّ  ،ةِ بالمفهوميّ  المستقلِّ 
ا موصوف   يالحظَ  ِنْ  حُ يصل في شيء   ، فال تجري أصالة إالّ بهِ الشّ  بوجهِ به  هِ والمشبَّ  هِ المشبّ 

 .(3()واحد   غيرُ  ه، كذا ذكر ةِ بالمفهوميّ )المعنى المستقلّ  لذلك إالّ  ، وال يصلحُ ا عليهومحكوم  
 

 :يقاالَ  ِنْ  ال وجاهَ  : قاد يقاالُ المفاردِ  في بحاثِ  "هذيبِ التّ "يه على شفي حوا عدِ السّ  قال حفيدُ 
اّل ، و علااى الحاادثِ  ة  دالّاا ةُ الماادّ   عليااه، فمجمااوعُ  ها داال  أو ضاامِّ  ادِ الّضاا بكساارِ  ربُ الّضا يكااونَ  لاازم أنْ ا 
 . نتهىا ،معانيها على تمامِ  دال   اتِ ا في المشتقّ هما أيض  ومجموعُ  ،على الحدثِ  دال   ةِ والمادّ  الهيئةِ 

 
 للهيئاااةِ  هاااا معروضاااة  كونِ  نِ بحاااي ةَ هم الماااادّ بعِضااا بتقييااادِ  الماااذكورُ  االعتاااراُض  ينااادفعُ  :أقاااولُ 

 ةِ ماادّ  وضاعِ  د في مقامِ ه تقيّ ، وعلى قياسِ المصدرِ  ةِ مادّ  وضعِ  مقامَ  ما يناسبُ هذا إنّ  ، لكنّ ةِ المصدريّ 
 فااي أنّ  ، وال خااالفَ المشااتقِّ  لهيئااةِ  هااا معروضااة  كونِ  بحااينِ  هلاا ا  ءجااز  المااأخوذةِ  ةِ ، أي المااادّ المشااتقِّ 
حااين  ةِ المااادّ  ا وضااعُ ّمااأ، و (5)شخصااي   ،(4)ةِ المصاادريّ  للهيئااةِ  هااا معروضااة  حااين كونِ  ،ةِ المااادّ  وضااعَ 
ااه أّناا فمعناااه مااا ماارّ  المشااتقِّ  لهيئااةِ  هااا معروضااة  كونِ  ه أّناا العصااامِ  حفياادِ  كااالمِ  ، ومفااادُ ا شخصااي  أيض 

 .نتهىا ،هعلى مبدأ اشتقاقِ  اللةِ للدّ  المشتقِّ  ةُ ضعت مادّ قال: وُ  الواضعَ  ح بأنّ ، حيث صرّ نوعي  
 

 حالااااة   ، ال بقياااادِ يّ الكلّاااا الحاااادثُ  ةِ المصاااادريّ  للهيئااااةِ  هااااا معروضااااة  حااااين كونِ  ةِ المااااادّ  وماااادلولُ 
 مخصوصااة   علااى حالااة   يّ الكلّاا الحاادثُ  المشااتقِّ  لهيئااةِ  هااا معروضااة  ها حااين كونِ ، وماادلولُ مخصوصااة  

                                                 

 ( الطرف اآلخر هو الفاعل المعين.1)

التي هي مدلول الحرف في عدم االستقالل  ( أي: حال هذه النسبة الداخلة في مفهوم الفعل كحال النسبة2)
ال تتعين إال بانضمام "الغير" إليها، ولذا وجب ذكر الفاعل وجوب  -كما يقول اِنبابي–بالمفهومية، وأنها 

ذكر متعلق الحرف، فقول النحويين: الفاعل ال يجوز حذفه، ليس مبنيا على مراعاة جانب اللفظ فقط، بل 
 على ذكر الفاعل، وال يتم تصور معناه إال بذكره.  ِن تعقل معنى الفعل متوقف 

 ( ب: ما بين القوسين ساقط، وهو مثبت في أ وحاشية اِنبابي. 3)
 ( ب: "المصدرية" ساقطة؛ أي: "للهيئة شخصي"، وأما حاشية اِنبابي فقد كانت العبارة: لهيئة المصدرية. 4)

ضوعة بشخصها للحدث الكلي العام من حيث الشخصي العام لموضوع له عام، فمادة الضرب مو أي ( 5)
 عمومه. 
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 سابةِ النّ  بدخولِ  جرى على القولِ  مَ المتقدّ  البيانَ  ، وال يخفى أنّ فافهمْ  ،(1)ذلك المشتقّ  ها هيئةُ اقتضتْ 
 وشاايخِ  ريّ َنااوالفَ  والعصااامِ  دِ يّ والّساا كالعضاادِ  ،قااينن المحقّ ِماا واحااد   ح غياارُ ، وبااه صاارّ الفعاالِ  فااي مفهااومِ 
ليااه يشاايرُ الهاارويِّ  اإلسااالمِ   المبناايِّ  ساابةِ النّ  باعتبااارِ  الفعاالِ  اسااتعارةُ  :قااول العضاادِ  نيّ افتاااز التّ  تأيياادُ  ، وا 

 يبطالُ  :ال يقاالُ  هاا فياه، لكانْ دخولِ  عادمُ  الحاقّ  أنّ  انشايخِ  فاي شارحِ  وسيأتي، لكانْ  ،ها فيهعلى دخولِ 
ا ساواء قلناا مطلق ا هأو نائبِا إلاى الفاعالِ  سابةُ فياه النّ  ملحاوظ   الفعالُ  :ا نقاولُ ِنّ  ؛المذكورُ  ليلُ الدّ  ينئذ  ح
ذا كاناااتْ نا، قاااال شااايخُ هنا وغيااارُ كماااا ذكاااره شااايخُ  ،(2)عناااه خارجاااة   وْ أ ه،فاااي مفهوِمااا هاااا داخلاااة  إنّ   : وا 

 ،حااةِ النّ  بعضِ  كالمِ  ا لظاهرِ خالف   حقيقِ على التّ  ا  تامّ  ه استقالال  بنفسِ  مستقل   يه فهو غيرُ ف ملحوظة  
  .نتهىا

معناى  : مقتضاى كاونِ قلاتَ  ا، فاإنْ نظار   "ههاا فاي مفهوِماعادم دخولِ  الحقِّ  في كونِ " على أنّ 
اه مساند  جعلُا يصاحَّ  أالّ  ةِ بالمفهوميّ  مستقل   غيرَ  الفعلِ  ال  ةِ بالمفهومّيا ساتقل  ماا ال ي إذْ  ؛ا باها ومحكوم 

ااه مسااند  : جعلُااقلااتُ  ،بااه الحكاامُ  ى يصااحَّ حتّاا اتِ ا وبالااذّ قصااد   يالحااظُ   اعتبااارِ بمااا هااو ا بااه إنّ ا ومحكوم 
 ،ا إليااهه مسااند  جعلُاا صااحّ  الّ هاا :قلااتَ  ه، فااإنْ وغياارُ  دُ يّ ح بااه الّسااكمااا صاارّ  ،، أعنااي الحاادثَ ه فقااطْ ئِااجز 

، فلاو آخارَ  إلى شايء   : وضع هذا الجزء على أن يسندَ قلتُ  ؟ه المذكورِ جزئِ  باعتبارِ ا عليه ومحكوم  
 ، فاإنْ هماا، وغيرُ مرقنديّ والّسا ،ح باه الهارويّ كماا صارّ  ،هعن وضعِ  ا إليه لكان فيه خروج  عل مسند  جُ 

 ،ا للحادثِ ه ظرف اكونِا على وجهِ  في الفعلِ  مانِ الزّ  وضعُ  :قلتُ  ،مانِ الزّ  ذلك باعتبارِ  صحّ  هالّ  :قلتَ 
 .لْ فتأمّ  ،هضعِ ا عن و كم عليه كان خروج  وحُ  ،هفلو لوحظ بخصوصِ 

 
 واالسمِ  ا في الحرفِ لمعناه، وأمّ  له ومفيد   ه اسم  ِنّ  ا سبق في الفعلِ فلمّ  الفعلِ  ا في اسمِ وأمّ 

 ا فاي المشاتقِّ يهما، وأّماه فاي فصالَ كما سيأتي بيانُ  ،ايض  أ ةِ معناهما بالمفهوميّ  استقاللِ  فلعدمِ  المبهمِ 
نْ فألنّ   هاامِ فالن ،دِ يّ كماا فاي الّسا ،ا عليهمحكوم   يقعَ  ا ِنْ وصالح   ،ةِ بالمفهوميّ  معناه مستقال  كان  ه وا 
، أعنااي اتِ بالااذّ  مُ ئفيهااا هااو المعنااى القااا اِهاام   دُ و ، فالمقصااوالحاادثُ  اتُ نااه، وهمااا الااذّ مِ  هتِ ي نساابطرفَاا

 ينبغااي أنْ  ،مااثال   ان  مكاا أو اساامَ  ،صاافة   ، فااإذا كاان المسااتعارُ كمااا هااو ظاااهر   اتِ الااذّ  ال نفااَس  الحادثَ 
 على نفسِ  ال  الدّ  فظُ اللّ  رَ ذكَ يُ  ذلك لوجب أنْ  دْ قصَ يُ  لو لمْ  إذْ  ؛اِهمّ  فيما هو المقصودُ  شبيهُ التّ  عتبرَ يُ 

                                                 

أو المحتمل للحال واالستقبال التي تقتضيها هيئة الماضي  ،( كنسبته لفاعل معين في الزمان الماضي1)
أو وقوعه  ،والمضارع، ونسبته له في االستقبال على وجه طلبه منه التي تقتضيها هيئة اِمر، وقيامه بالفعل

 ة اسم الفاعل، وهكذا. منه الذي تقتضيه هيئ

( أي ِنه مبني على عدم استقالل الفعل بالمفهومية بدخول النسبة إلى فاعل معين في مفهومه، والحق عن 2)
 بعضهم عدم دخولها فيه، فيكون مستقال بالمفهومية. 
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ا فقاااال: وأّمااا ،دُ يّ ، ووافقاااه الّسااا(1)المشاااتقِّ  اساااتعارةِ  ةِ تبعّيااا ي توجياااهِ فااا عدُ ، هاااذا ماااا ارتضااااه الّسااااتِ الاااذّ 
نااي ؛ يعمااا ذكااره ة  فيهااا تبعّياا االسااتعارةِ  ونِ فااي كاا فالوجااهُ  ،واآللااةِ  ،والمكااانِ  مااانِ الزّ  ءُ سااماأو  ،فاتُ الّصاا
 ناة  متعيّ  معاان   رِ باعتباا مبهمة   على ذوات   ما تدل  إنّ  فاتِ تلك الصّ  ه أنّ ، وتفصيلُ (2)فتازانيّ رح التّ االشّ 

 بماا يصالحُ  مشاتهرة   وال ،نهاامِ  مقصاودة   المبهماةُ  واتُ تلاك الاذّ  تكانْ  ا لامْ ، ولّما(3)نهاامِ  هي المقصاودةُ 
معااني  ذلك بحسبِ  رُ تصوّ يُ  بلْ  ،هافيها بحسبِ  االستعارةِ  جريانُ  ْر تصوّ لم يُ  ،في االستعارةِ  شبه   وجهَ 

 .ة  تبعيّ  فكانتْ  ،نهامِ  ها المقصودةِ مصادرِ 
 
نْ  ،هافإنّ  ،واآللةِ  ،والمكانِ  مانِ الزّ  ءُ سماأا وأمّ   أنّ  ما، إالّ  باعتبار   نة  متعيّ  على ذوات   تْ دلّ  وا 
ا لها فيها تبع   االستعارةُ  فتكونُ  ،أو بها ،ها الواقعة فيهاا معاني مصادرِ نها أيض  مِ  اِصليَّ  المقصودَ 

ها، علاى أنفِسا ة  دالّا بألفااظ   ذكرَ تُا لوجاب أنْ  واتِ تلك الذّ  بحسبِ  واالستعارةُ  شبيهُ صد التّ ا، ولو قُ أيض  
هاا ، فإنّ (4)يهوأخوَ  المكانِ  ، وبين اسمِ هوأخواتِ  اعلِ الف كاسمِ  فةِ بين الصّ  ضح الفرقُ اتّ  فصيلِ وبهذا التّ 

 ، وفااي كااونِ نهااا هااو المعنااى المصاادري  مِ  اِهاامَّ  ودَ المقصاا ، وفااي أنّ ة  هااا مشااتقّ ها فااي كونِ اشااتراكِ  بعاادَ 
 شيء   "مئقا"معنى  ، فإنّ أصال   اتِ الذّ  نِ على تعيّ   تدل  ال فةَ الصّ  في أنّ  افترقتْ  ة  فيها تبعيّ  االستعارةِ 

ه طلب ماا يربطُا إذا الحظه العقلُ  أصال   ل  متحصّ  غيرُ  ، وهذا أمر  (5)له القيامُ ثبت ما  و ذات  أ ،ما
علاى  جارياة   تقاعَ  هاا أنْ ، بال حقّ موصاوفة   تقاعَ  ها أالّ فلذلك كان حقّ ه، عندَ  نَ ليتعيّ  ،جريه عليهبه، ويُ 
نّ غيرِ  ال  فياه القياامُ  معناه مكاان   "قاممَ "ك قولَ  ، فإنّ اعتبار  ب اتِ الذّ  نِ على تعيّ  يدل   المكانِ  اسمَ  ها، وا 

                                                 

ن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس، فاال597( انظر مذهب السعد في المطول، 1) ستعارة . وفي هذا يقول: "وا 
تبعية؛ كالفعل وما يشتق منه، من اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم 
نما كانت تبعية؛ ِن االستعارة تعتمد على التشبيه، والتشبيه يقتضي  الزمان، والمكان، واآللة، والحرف، وا 

 ه الشبه".كون المشبه موصوفا بوجه الشبه، أو كونه مشاركا للمشبه به في وج

: "فاِولى أن يقال إن المقصود اِهم في الصفات وأسماء الزمان والمكان واآللة "المطول"( أي حيث قال في 2)
 . 332هو المعنى القائم بالذات..."، انظر: حاشية اِنبابي، 

تل، ال ذات ما وقع أو مكان وقع فيه الق ( أي باعتبار كونها زمانا، أو مكانا، أو آلة، مثل "مقتل" معناه زمان  3)
فيها القتل، و"مفتاح" معناه آلة وقع بها الفتح ال ذات ما وقع بها الفتح، ومحصله أن الذات في نحو        

"ضارب" في غاية اإلبهام؛ ِن معناه ذات ما ثبت لها الضرب، والذات في نحو "َمقَتل" متعينة بكونها زمانا 
 ه القتل. أو مكانا؛ ِن معناه زمان أو مكان وقع في

 ( يعني بذلك اسم الزمان واآللة. 4)

( أ: "أو ذات ما له القيام"، وكذلك في حاشية اِنبابي، وما أثبته من ب، أما عبارة السيد ههنا فهي شرح 5)
لكالم السعد في المطول، وعبارة اِخير: "فاِولى أن يقال: إن المقصود اِهم في الصفات وأسماء 

هو المعنى القائم بالذات، ال نفس الذات، وهذا ظاهر". انظر: السعد، المطول، الزمان والمكان واآللة 
598. 
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 صفة   يكونَ  ِنْ  يصلحْ  ولمْ  ،فاتُ عليه الصّ  تجريَ  ، فلذلك صلح ِنْ ما فيه القيامُ  ما أو ذات   شيء  
 . (1)نتهىا ،فاتِ ال الصّ  اِسماءِ  ، وكان في عدادِ للغيرِ 

 
 وجاهَ  بماا يصالحُ  مشاتهرة   غيارَ  مبهمة   فاتُ عليها الصّ  التي تدل   واتِ الذّ  ن كونِ مِ  كل   :أقولُ 

، ة  فيهااا تبعّياا االسااتعارةِ  ا لكااونِ وجه اا ها يصاالحُ مصااادرِ  منهااا معااانيَ  اِصااليِّ  المقصااودِ  وكااونِ  ،شاابه  
ه إّنا :فقاال فياه ،إلخ...إذا الحظاه العقالُ  أصاال   ل  متحّصا وهاذا غيارُ  :هفي قولِ  دَ يّ السّ  وناق  الهروي  

 فاي الوصافِ  يقاالَ  أنْ  إالّ  هامّ اللّ  ،صافة المبهمةِ  اتِ للذّ ( 2)دفتور  ،حادثة   مبهمة   ذات   :يقالَ  أنْ  يجوزُ 
 َِ  .نتهى، الْ تأمّ  ،ههو حقّ  لى، وماوْ هناك ترك ا

 
 ه العصاامُ ، ووّجافاافهمْ  ،الماذكورِ  دِ يّ السّ  لقولِ  إيضاح   اآلتي مزيدَ  لِ اِوّ  نبيهِ في التّ  وستسمعُ 

ماا ساوى  :يقاالَ  لاى أنْ اِوْ  :ونحن نقاولُ  :فقال ،بغير ذلك نها الفعلُ ، ومِ اتِ المشتقّ  ةَ ه تبعيّ في أطولِ 
عناد  ، فاال اساتعارةَ اتِ فاي المشاتقّ  والمعناى المجاازيِّ  بين المعنى الحقيقايِّ  ك  مشترِ  المعنى المصدريِّ 

 فااي المصاادرِ  هااذه االسااتعارةُ  عتباارَ تُ  أنْ  ، فاااِحق  لمعنااى مصاادري   ن معنااى مصاادري  ِماا إالّ  قِ حقيااالتّ 
اا  فااي المصااادرِ  االسااتعارةَ ( 3): اعتباار، أو يقااالعاان االسااتعارةِ  لااه فااي االسااتعارةِ  خاالَ مااا ال دا لِ إخراج 
 بااين المجااازاتِ  ناساابُ التّ  هااا، ويكااونَ حقائقِ  كتحصاايلِ  باالشااتقاقِ  اتِ المشااتقّ  مجااازاتِ  تحصاايلُ  ليكااونَ 

  .(5)نتهىا ،ا  مرعيّ ( 4)والحقائقِ 
 

 باعتبااااارِ  (6)الفعاااالِ  اسااااتعارةُ  فيمااااا إذا كانااااتْ ل اِوّ ه تعليِلاااا جريااااانِ  ال يخفااااى عاااادمُ  :وأقااااولُ 
نّ "لالمطاوّ "، قاال فاي عديادة   ن أوجاه  ِما تارضِ عالم القاومِ  جياهِ تو  ه غيارُ ، وهذا كل الْ مّ أفت ،مانِ الزّ  ماا : وا 

، أو بهِ الّشا ا بوجاهِ موصاوف   هِ المشابّ  ضي كاونَ يقت شبيهَ ، والتّ شبيهَ التّ  تعتمدُ  االستعارةَ  ِنّ  ة  تبعيّ  كانتْ 
نّ بهِ الّشاا بااه فااي وجااهِ  هِ ا للمشاابَّ ه مشااارك  بكونِاا  رةُ تقاارّ الم ، أي اِمااورُ الحقااائقُ  ةِ للموصااوفيّ  مااا يصاالحُ ، وا 

                                                 

-597( أي انتهى كالم السيد في توجيه تبعّية استعارة المشتّق؛ وما تقدم شرح لعبارة السعد في المطول، 1)
598. 

 ( ب: فنورد.2)
ب(، وهو ما ورد في ب وحاشية ( أ: اعتبروا، ولعل الصواب: اعتبر)على هيئة الفعل الماضي الغائ3)

 . 2/278اِنبابي، ونص العصام في اِطول، 
 ( ب: بين الحقائق والمجازات.4)

( عبارة العصام التي نقلها الصبان عنه في هذا المقام تكاد تكون مقتبسة من اِطول اقتباسا تاما، ولكن 5)
 . 2/278االختالف في بعض الكلمات. انظر: العصام، اِطول، 

 : "الفعل" ساقطة.( ب6)
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نهاااا مِ  ةِ المشاااتقّ  فاتِ والّصااا ، دون معااااني اِفعااالِ "صااااف   بيااااض  "، و"أباايُض  جسااام  "ك: ، كقوِلاااةُ تااباثّ ال
، ودون الحاروفِ ، ه لهااعروِضا هاا أوفاي مفهومِ  ماانِ الزّ  دخاولِ  بواساطةِ  رة  متقرّ  غيرَ  دة  ها متجدّ لكونِ 

، "رياااار  حْ نِ  عااااالم  "، و"اض  فّياااا جااااواد  "، و"ل  باساااا شااااجاع  " فااااي نحااااوِ  (1)ا الموصااااوفُ ، وأّمااااوهااااو ظاااااهر  
 (.2)نتهى، ا، كذا ذكره القومُ "باسل   شجاع   رجل  "، أي: فمحذوف  
 
 ها مرمااوز  ، وبعُضاارحِ باه فااي الّشاا ح  ها مصاارّ بعُضاا ن وجااوه  ِماا وجياهِ رض علااى هااذا التّ اعتُاا ثامّ 
 :الحواشي نه أربابُ يّ إليه فيه ب

 أنّ  المنااعِ  ، وسااندُ ابتااةُ الثّ  رةُ المتقاارّ  اِمااورُ  ةِ للموصااوفيّ  مااا يصاالحُ إنّ ه أّناا مُ ا ال نساالّ أّناا هاأحــدُ 
 زماان  "ناا: ، كقولِ ابتاةِ الثّ  رةِ المتقارّ  ن اِماورِ هماا ليساا ِماين ماع أنّ يقعاان موصاوفَ  ماثال   والحركاةَ  مانَ الزّ 

 "إلاااخ ...ماااانِ الزّ  دخاااولِ  بواساااطةِ  رة  متقااارّ  غيااارَ  دة  هاااا متجااادّ لكونِ " هم:، فقاااولُ "ساااريعة   حركاااة  "، و"طويااال  
 ا. أيض   ممنوع  

( 3)هُ تُجان، والذي يا بهاه  مشبَّ  ال تقعُ  فاتِ والصّ  ِفعالَ وا الحروفَ  ى هو أنّ المدعّ  أنّ  ثانيها
 .عىعلى المدّ  ليلُ الدّ  ، فال ينطبقُ اه  ها مشبَّ وقوعُ  يمتنعُ  (4)ههو أنّ  ليلُ الدّ 

( كاان 6)ه إنْ ه أّناالاذي سَأضاعُ  ( ال علاى الوجاهِ 5، لكان)رحِ باه فاي الّشا حُ وهو المصرَّ  اهثالثُ 
ماا عاداها هااي  لكاونِ  واآللاةِ  والمكاانِ  ماانِ الزّ  ماا عادا أساماءَ  ن اِفعاالِ ِما ةِ المشاتقّ  فاتِ هم بالّصامارادُ 
 ، فيكاون أخاصَّ الثاةِ الثّ  لهاذه متنااول   غيارُ  ليلَ هاذا الادّ  أنّ  دّ ا، ورُ فاق  اتّ  بصفات   فات، وهي ليستْ الصّ 
نْ ن الماادّ ِماا هم: ؛ أعنااي قااولَ علياالِ التّ  لشاامولِ  زِ جااوّ التّ  ذلااك علااى ساابيلِ  هم بهااا مااا يعاام  كااان ماارادُ  عى وا 

 ةِ للموصااااوفيّ  هااااا تصاااالحُ ، ِنّ لإلجماااااعِ  مخااااالف   ينئااااذ  هاااام حكالمَ  أنّ  دّ إلخ لهااااا، ورُ ...دة  هااااا متجاااادّ لكونِ 
اااا ا أوصاااااف   "، وغياااار ذلااااك، وال تقااااعُ ب  طّياااا ت  بِاااانْ "، و"مَ فساااايح   "، و"مجلااااس  واسااااع   ا؛ نحااااو "مقااااام  إجماع 

 (.7)ةَ البتّ 
 

                                                 

نما أورد النعت 1) ( المراد بالوصف الذي سلب ثبوته لغير الحقائق هو الوصف المعنوي ال النعت النحوي، وا 
 النحوي ههنا لتضمنه الوصف المعنوي. 

 . 597( أي انتهى كالم السعد في اِطول، وقد نقله الصبان منه نقال حرفيا، انظر: السعد، المطول، 2)

 وهو غير مسقيم، وينافي ما ورد في ب وحاشية اِنبابي.( أ: يتجه، 3)
 ( ب: "هو أنه إنما"، أي بزيادة "إنما". 4)
 ( ب: "لكن" ساقطة.5)

 ( ب: إذا.6)
 .597، وكذلك انظر: السعد، المطول، 2/276( اعتراض الصبان في هذه الفقرة مأخوذ من أطول العصام، 7)
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، ال ماااا ةِ بالمفهومّيااا ةُ هناااا المعااااني المساااتقلّ  بالحقاااائقِ  المااارادَ  باااأنّ  لِ عااان اِوّ  دُ يّ وأجااااب الّسااا
قااال ، ةِ ه بالمفهومّيااالسااتقاللِ  حقيقااة   مااانِ والزّ  ن الحركااةِ ِماا ، فكاال  ابتااةِ الثّ  رةِ المتقاارّ  ن اِمااورِ مااه ِمااتوهّ 

 الاذي نقلاه كماا نقلاه، وقادْ  ليلِ علاى الادّ  إالّ  لام يعتارْض  -هس سر  دّ قُ - قَ المحقّ  ارحَ الشّ  فيه إنّ  الهروي  
 .فتاحِ ن شارحي المِ مِ  وكثير   يرازيّ الشّ  مةُ العالّ  على هذا الوجهِ  ليلَ ر هذا الدّ قرّ 

 
طااالقُ  ، زاد عباادُ ، وهااذه سااهلة  علااى هااؤالءِ  القااومِ  لفااظِ  فااي إطااالقِ  بقااي المناقشااةُ   الحكاايم: وا 

هام كالمِ  تفسايرُ  ليصاحَّ  القاومِ  ن كاالمِ مِ  ن شاهد  له مِ  ال بدّ  ةِ بالمفهوميّ  على المعنى المستقلِّ  الحقيقةِ 
 ةِ بالمفهومّيا ةَ المساتقلّ  المعاانيَ  هام أرادوا بالحقاائقِ أنّ  ، وعلى تسليمِ نتهىهم، ابه، وما وجدنا في كالمِ 

هااا معانيَ  ، قاال: ِنّ (1)دُ يّ الّساه ، كماا قالاواآللاةِ  والمكااانِ  ماانِ الزّ  ءِ وأساما فاتِ فاي الّصا هم ال ياتم  فادليلُ 
 ة  فيها تبعّيا االستعارةِ  في كونِ  ، فالوجهُ ةِ بالمفهوميّ  ة  : فهي مستقلّ ا عليها، أيْ محكوم   تقعَ  أنْ  تصلحُ 

 . (2)نتهىرح، ااما ذكره، يعني الشّ 
 

اااموصاااوف   هِ شااابّ الم كاااونَ  شااابيهِ التّ  اقتضااااءَ  اني باااأنّ وأجااااب عااان الثّااا  ا علياااه يساااتلزمُ ا ومحكوم 
نّ ا ومحكوم  به موصوف   هِ المشبّ  ( كونِ 3)اقتضاءَ   ه المقصودُ ِنّ  لِ اِوّ  ضوا لالقتضاءِ ما تعرّ ا عليه، وا 
ا قصااد   هنُ الااذّ  لتفااتُ ه ال يَ ال يخفااى أّناا :: أقااولُ ، قااال الهااروي  (4)انيعلااى الثّاا ، فجعلااوه دلاايال  اِصااليّ 
 هُ المشابّ  يكاونَ  أنْ  (، فال يلزمُ 5صفين)نْ للمُ  ، كما يظهرُ بهِ الشّ  به بوجهِ  هِ مشبّ ال صافِ إلى اتّ  وتفصيال  

 .نتهىل، اعليه، تأمّ  ا للحكمِ صالح   ةِ بالمفهوميّ  معنى مستقال  به 
 

 دُ يّ الّساا ، ولاام يجاابْ قاساام   ، قالااه اباانُ دَ يّ ، أعنااي الّسااعاااه المجياابُ الااذي ادّ  لالسااتلزامِ  وهااذا منااع  
اا ريّ َنااالفَ ، واعتاارض الااثِ عاان الثّ  ن ا ِماالااو كااان مانع اا فاتِ للّصاا مااانِ الزّ  عااروَض  بااأنّ  القااومِ  ا دلياالَ أيض 
ا في المصاادرِ  يجريَ  لكان ينبغي أالّ  شبيهِ التّ  جريانِ  ا ماانِ الزّ  ا لعاروضِ أيض   أنْ  ا، قاال: إالّ لهاا أيض 
 الوضااعِ  لِ علااى أصاا ارئِ الطّاا العاارفِ  هااا عليااه بحساابِ داللتُ  فاتِ للّصاا مااانِ الزّ  بعااروضِ  الماارادُ  :يقااالَ 
ه قد وصف في هذا ه بأنّ في أطولِ  ، والعصامُ المصدرِ  فقط، وال كذلك نفُس  العقلِ  ال بحسبِ  غويّ اللّ 
ن ا ِماامانع اا رِ قاارّ التّ  عاادمُ  ، فااال يكااونُ رة  متقاارّ  غياارَ  دة  هااا متجاادّ بكونِ  فاتِ ليل معاااني اِفعااال والّصااالاادّ 

                                                 

 ( أ: كما قال.1)
 ( ب: "انتهى" ساقطة. 2)
 ، أما في "أ"، وهو المثبت في المتن، فالعبارة: يستلزم اقتضاء كون..."يستلزم كون اقتضاء"( ب: 3)
( أي الذي هو المقصود اِصلي للقوم في هذا المقام؛ أعني مقام توجيه كون االستعارة تبعية، ولو عكسوا بأن 4)

 لتنبيه المذكور. ذكروا الثاني، وجعلوه دليال على اِول للمالزمة بينهما لم يحصل ا

 ( أ: للمتصفين، والصواب ما ورد في ب وحاشية اِنبابي.  5)
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ناه مِ  يظهاْر  ه لامْ ناا، وبأّناكماا فاي مبحثِ  منيِّ الّضا للوصافِ  رِ قارّ التّ  عدمِ  ( منافاةِ 2)، وبمنعِ (1)الوصفِ 
ا ال هم بأّنا، وبعُضاماانُ لهاا الزّ  يعارْض  فيهاا، ولامْ  يادخلْ  التاي لامْ  ( معاني الحاروفِ 3)تقّررِ  عدمِ  وجهُ 
ر المتقاارّ  الغياارُ  مااانُ ، كيااف والزّ ر  متقاارّ  ه غياارَ رُ يصاايّ  رِ المتقاارّ  إذا عاارض لااه غياارُ  رَ المتقاارّ  أنّ  مُ نساالّ 

 ناريّ عان هاذا بماا أجااب باه الفَ  يجابَ  أنْ  ، ويمكنُ بالبديهةِ  رة  ها متقرّ مع كونِ  جرامِ اِ لجميعِ  عارض  
 . (4)هعن اعتراضِ 
 

 تنبيهات  
هما ين: أحدُ ن وجهَ مِ  اتِ ن المشتقّ ه مِ غيرِ  ونسبةِ  الفعلِ  بين نسبةِ  الفرقُ  ا مرّ لم ممّ عُ  :لُ األوّ 

فيه  ه مذكور  غيرِ  ونسبةَ  ،ما فقط، وهو الحدثُ هفيه طرفاها، بل أحدُ  مذكور   غيرُ  ( الفعلِ 5)نسبةَ  أنّ 
 الحادثِ  رِ اباه باعتبا والحكامُ  ،اتِ الاذّ  علياه باعتباارِ  الحكامُ  ، يصاحّ ةِ بالمفهومّيا فكاان مساتقال   ،طرفاها

نْ دُ يّ كمااا قالااه الّساا  فاتِ الّصاا جعاالُ  : يصااح  (6)دُ يّ ه، فقااال: قااال الّسااناااق  فيااه العصااام فااي أطوِلاا ، وا 
 نسابة   ساب إلياه ذلاك الحادثُ نُ  ن حياثُ ما ِما ، وذات  ، ونسبة  فيها حدث   المعتبرَ  ا عليها؛ ِنّ محكوم  
 ،واحااد   كشاايء   صااارتْ  بحيااثُ  تلااك اِمااورُ  وامتزجااتْ  ،ن العبااارةِ ِماا باِصااالةِ  مقصااودة   غياارَ  ة  تقييدّياا

ااا جعااالَ فتُ  ،أصاااالة   اتِ الاااذّ  جانااابُ  تاااارة   الحاااظَ يُ  فجااااز أنْ  ، (7)الوصااافِ  جانااابُ  ا عليهاااا، وتاااارة  محكوم 
ااا جعااالَ فتُ  ااا فةِ الّصااا جعااالَ  ا بهاااا، وال يخفاااى أنّ محكوم  ( ماااا صااادق علياااه 8)ا عليهاااا لمالحظاااةِ محكوم 

 ، فادورانُ ةِ ّياالكلّ  المفهومااتِ  ها كماا فاي ساائرِ مفهومِ  نفسِ  ا بها باعتبارِ ها محكوم  (، وجعلَ 9ها)مفهومُ 

                                                 

نما يصلح للموصوفية الحقائق، أي: اِمور المتحققة 2/276( انظر: العصام، اِطول، 1) ، وعبارته: "وا 
خول المتقررة الثابتة،...، دون معاني اِفعال والصفات المشتقة؛ لكونها متجددة غير متقررة بواسطة د

 الزمان في مفهومها أو عروضه لها". 

 ( ب: ويمتنع، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 2)
 ( أ: "تقّرر" ساقطة.3)
( والجواب هو أن المراد بعروض الزمان للصفات داللتها عليه بحسب العرف الطارئ ال مجرد كون مدلولها ال 4)

 بد له من زمان. 

 على هذا النحو، بخالف ما هو في ب وحاشية اِنبابي. ( أ: لنسبة، وال يستقيم التركيب 5)
( قول الصبان: "قال السيد" ليس في اِطول، بل العبارة: "وزاد في وجوه النظر أنه يصح جعل الصفات 6)

 .2/277محكوما عليها....". انظر: العصام، اِطول، 

 ( جانب الوصف هو الحدث الذي الغرض من الصفات الداللة عليه.7)

 .2/277: بمالحظة، وهو ما ورد في اِطول، ( ب8)
 ( ب: مفهومه.9)
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، ظاااهر   غياارُ  ،كمااا ذكااره ،فيهااا المعتباارِ  والحاادثِ  ،فيهااا المعتباارِ  اتِ ( علااى الااذّ 1عليهااا وبهااا) الحكاامِ 
 (.2)نتهىا

، بل اإلفادةِ  ةِ تامّ  ه غيرُ ، وفي غيرِ (3)اإلفادةِ  ةُ يها تامّ مع طرفَ  في الفعلِ  سبةَ النّ  ثانيهما: أنّ 
اونحاوُ  الفاعالِ  ، فلهاذا كاان اسامُ بالحادثِ  المبهماةُ  تُ الاذاّ  دتْ ّياقُ  :، أعنية  هي تقييديّ  ا إلاى ماا ه محتاج 

 به.  جري عليه، ويرتبطُ يَ 
 

، ماااانِ ، والزّ : الحااادثِ أجااازاء   ن ثالثاااةِ ِمااا ب  مرّكااا ( الفعااالِ 4معناااى) ن أنّ م ِماااماااا تقااادّ اني: الثّـــ
عاام" و"باائس"، كااا "نِ  مااانِ عاان الزّ  ، كااا "كااان"، أوْ رى عاان الحاادثِ ْعاايَ  قاادْ  الفعاالَ  ، فااإنّ ، أغلبااي  ساابةِ والنّ 

، "ةِ الوضااعيّ  سااالةِ الرّ " احِ شاارّ  ، كمااا نقلااه بعااُض "ةالفوائااد الغياثّياا"ح بااه فااي و"بعاات" و"اشااتريت"، صاارّ 
 هااا، باال علااى نساابةِ بمرفوعِ  قااائم   علااى أماار   ال تاادل   اقصااةَ النّ  اِفعااالَ  أنّ  : اعلاامْ ه باختصااار  وعبارتُاا
هاو  شايء   علاى نسابةِ  هاا تادل  ، فإنّ اِفعاالِ  ساائرِ  ماا بخاالفِ  ها، إلاى موضاوع  ليس هاو مادلولَ  شيء  
 ، بااال علاااى نسااابةِ هاااا ماااثال  مرفوعِ  علاااى انطاااالقِ  ال تااادل   اقصاااةَ النّ  ماااا، فكاااأنّ  ها إلاااى موضاااوع  مااادلولُ 

ماا فاي لِ  ، وهاو الموافاقُ ريفُ الّشا قُ هاا، كاذا ذكاره المحقّاهاا إلاى مرفوعِ خبرِ  الذي هاو مادلولُ  االنطالقِ 
نْ ا فاي اِكثارِ ا وزمان ا، ويساتدعي حادث  سابةِ على النّ  فيدل   ا الفعلُ ، حيث قال: أمّ "ةالفوائد الغياثيّ "  ، وا 

 .عم" و"بئس" و"بعت" و"اشتريت"مان، كا "نِ كا"كان"، أو عن الزّ  الحدثِ  رى عنعْ يَ  كان قدْ 
 

مااا  لااه، ووجااهُ  ، و"كااان" قيااد  "كااان" هااو الخباارُ  فااي بااابِ  المسااندُ  :مااا قياال وجااهُ  وبهااذا يظهاارُ 
نظار  : إنّ ريفُ ق الّشا، قاال المحقّاباه المحماول بالموضاوعِ  ربطُ يُ  "كان" رابط   ن أنّ ون مِ ذكره المنطقيّ 

 اقصاةَ النّ  ا وجادوا اِفعاالَ ، فلمّ (5)اِلفاظِ  هم تصحيحُ مقصودَ  ه ِنّ نفسُ  فظُ اللّ  ن حيثُ ها مِ حاة فيالنّ 
هم إلاى ون، فنظارُ ا المنطقّيا، وأمّ جعلوها أفعاال   ن العالماتِ مِ  في كثير   ن اِفعالِ تساوي ما عداها مِ 

بهاااا وحااادها  اإلخباااارِ  يةِ صاااالح فاااي عااادمِ  اِدواتِ  معاااانيَ  هاااا توافاااقُ ا وجااادوا معانيَ ، فلّمااا(6)المعااااني
 ه، فااإنْ إلااى فاعِلاا المنتساابِ  ه علااى الكااونِ تِاابمادّ  كااان ياادل   هم: إنْ وقااال بعُضاا، أدرجوهااا فااي اِدواتِ 

                                                 

 ( ب: بها وعليها.1)
( أي انتهى كالم العصام في اِطول، وعبارة الصبان تكاد تكون مقتبسة من عبارة العصام. انظر: العصام، 2)

 . 2/277اِطول، 

 ( طرفاها هما الحدث والزمان. 3)

 ( ب: "معنى" ساقطة.4)
 لك ظلما للنحاة؛ إذ ليس هذا الزعم بصحيح، وسيأتي ما يدحضه. ( إخال أن في ذ5)

جلها، وأما النحاة 6) لى اِلفاظ بواسطتها ِو ( وتفسير ذلك أن نظر المنطقيين متوجه إلى المعاني بالذات، وا 
 فبخالف ذلك كما يدعى في المتن. 
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ا" منطلق ا فاي "كاان زياد   المساندُ  ، فعلاى هاذا يكاونُ اقصةِ النّ  ن اِفعالِ كان مِ  الكونِ  مطلقَ  كان المرادُ 
لى هذقيد   الخبرُ  هو "كان"، ويكونُ  باا  المرفاوعَ  ياذكْر  لمْ  ، حيثُ "لالمفصّ "ا جنح جار اهلل في ا له، وا 

نّ (1)الفاعلِ  له في بابِ  إدخاال   "كان" في المرفوعاتِ  عال "كاان" إذا جُ  الفاعالِ  عليه حد   ما يصدقُ ، وا 
 ."ةالغياثيّ  الفوائدِ " شروحِ  ، كذا في بعضِ (2)اد  مسنَ 

 
 معااان   هااذه اِفعااالِ  مصااادرِ  معااانيَ  ، فااإنّ وابِ إلااى الّصاا هااو اِقااربُ  هااذا القااولَ  ي أنّ وظّناا

علاى معناى  معناى "كاان" مشاتمل   أنّ  ا لظهورِ ن معانيها قطع  مِ  ا، وهو جزء  قطع   ةِ بالمفهوميّ  ة  مستقلّ 
ا منطلق ا الكاونَ  ه، فاإنّ ثبوتِا ا غيارُ منطلق ا الكاونَ  ه، وال يخفاى أنّ ه ماع زمانِاهاي ثبوتُا مع زيادة   الكونِ 
 االنتقاالَ  هاا، فاإنّ "صار" وباقي أخواتِ  ن "كان"مِ  ، وأظهرُ للكونِ  صفة   هذا الكونِ  ، وثبوتَ لزيد   صفة  
ن معنى مِ  ، وجزء  ةِ بالمفهوميّ  ا، ومعنى مستقلّ ها قطع  ه السمِ ثبوتِ  الذي هو معنى "صار" غيرُ  مثال  

 "صار". 
 

": خبرِ ال ها إلعطاءِ هم: "إنّ قولِ  في توجيهِ  لخيصِ التّ  شرحِ  في حاشيةِ  ريفِ الشّ  قِ المحقّ  وكالمُ 
علااى  مشااتملة   اِفعااالِ  معانيهااا كمعاااني سااائرِ  بااذلك، وكيااف ال تكااونُ  ال يخلااو عاان اعتااراف   الحكاامُ 
علااى معنااى فااي  بمااا دلَّ  الفعاالَ  حاااةُ ف النّ عاارّ  ها، وقاادْ هااي معاااني مصااادرِ  ةِ بالمفهومّياا ة  مسااتقلّ  معااان  
ه علاى معناى فاي نفِسا ليهاا ماا دلّ ع ال يصادقُ  هفي أّنا ، وال شبهةَ الثةِ الثّ  اِزمنةِ  بأحدِ  ه مقترن  نفسِ 

 لُ ال تتحّصااا كمعااااني الحاااروفِ ينئاااذ  ؛ إذ هاااي حالمخصوصاااةِ  سااابِ للنّ  هاااا موضاااوعة  كونِ  علاااى تقاااديرِ 
 . نتهى، افظِ ا على اللّ مقصور   حاةِ النّ  ليس نظرُ  أنْ  ، وبهذا يظهرُ قِ المتعلّ  انضمامِ  بدونِ 

 
ا لمعناى المصادريِّ على ا اللةِ الدّ  بثبوتِ  هذا القولِ  : مقتضى إطالقِ أقولُ  ا، فاي "لايس" أيض 

ا3حياث) ضايّ ح الرّ وباه صارّ  ا "كاان زياد   فاي نحاوِ  ه: كاأنّ ( قاال ماا ملخص   علاى الكاونِ  ا" ماا يادل  قائم 
ماا،  على حصاول   الِّ بالدّ  ال  ، فجيء أوّ القيامِ  ، وهو حصولُ المخصوصِ  ، وخبره على الكونِ المطلقِ 

نّ : "حصاال القيااامُ قلااتَ  "، ثاامّ لزيااد   "حصاال شاايء   :ك قلااتَ ذلااك الحاصاال، فكأّناا ن بااالخبرِ يّ ُعاا ثاامّ  مااا "، وا 
، ولااو فسِ فااي الاانّ  أوقااعُ  فصاايلَ التّ  ثاامّ  اإلجمااالَ  ا، ِنّ ه ثاني ااخصوُصاا ، ثاامّ ال  أوّ  الحصااولِ  ورد مطلااقُ أُ 

، فاا القياامِ  علاى زمانِ  اللاةُ الدّ  تحصالْ  " لامْ قائم   : "زيد  ، ولو قلتَ هذه الفائدةُ  تحصلْ  " لمْ : "قام زيد  قلتَ 
                                                 

إلى أن تسمية مرفوعها اسما أولى من أيضا، والنحويون يذهبون  "المفصل"( وهذا ماذهب إليه ابن يعي  شارح 1)
تسميته فاعال لها؛ ِن الفاعل في الحقيقة مصدر الخبر مضافا إلى االسم، ولكنهم سموه فاعال على القلة، 

 ولم يسموا المنصوب مفعوال به بناء على أن كل فعل ال بد له من فاعل. 

 لزم فاعال في الحقيقة.  ال يست ،( معنى ذلك أن كونه فاعال اصطالحيا؛ أي فاعال لفظيا2)
 ( ب: "حيث" ساقطة.3)
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 ه فاي "كاان"، لكاانّ تقيياادُ  مطلاق   هاا علااى زمان  هاا، وخبرُ ه فااي خبرِ تقييادُ  مطلاق   علاى حاادث   ن" تادل  "كاا
 ا سااائرُ ، وأّمااة  عقلّياا المطلااقِ  منِ علااى الاازّ  الخباارِ  ، وداللااةَ ة  وضااعيّ  المطلااقِ  "كااان" علااى الحاادثِ  داللااةَ 

، و"ماا بحِ في الصّ  على الكونِ  الِّ ، و"أصبح" الدّ على االنتقالِ  الِّ ؛ نحو: "صار" الدّ اقصةِ النّ  اِفعالِ 
، علاااى االنتفااااءِ  الِّ الااادّ  "لااايس"، وعلاااى االساااتمرارِ  الِّ ، و"ماااا زال" الااادّ ائمِ الااادّ  علاااى الكاااونِ  الِّ دام" الااادّ 
 (.1)نتهى، اهورِ الظّ  في غايةِ  عليه الخبرُ  ال يدلّ  ها على حدث  فداللتُ 

 
ال  هااا باااالمرفوعِ اكتفائِ  لعاادمِ  َص ى نااواقساامّ وتُ "، فقااال: (2)هفااي تسااهيلِ  مالااك   واسااتثناها اباانُ  

ماميني ، ونقال الادّ (3)نتهى، ا""ليس" ها عليهما، إالّ داللتُ  ، فاِصح  دون حدث   على زمان   ها تدل  ِنّ 
، أماااور   بعشااارةِ  ماااا ساااوى "لااايس" علاااى الحااادثِ  علاااى داللاااةِ  دلّ ه اساااتُ أّنااا فِ المصااانّ ه عااان فاااي شااارحِ 

 . (5)اهبَ مذ ثالثةُ  ل في المسألةِ ، فتحصّ (4)راجعْ ليُ فَ 
 

إلااى  ينقساامُ  والمشااتقِّ  والفعاالِ  فااي الحاارفِ  المجااازَ  ين أنّ اِصااوليّ  الااذي عليااه أكثاارُ  :الــثُ الثّ 
(، أي: 7")ةِ الجّناا نااادى أصااحابُ (، أي "مااا"، ونحااو: "وَ 6")ن باقيااة  ِماا تاارى لهاامْ  ؛ نحااو: "فهاالْ أصاالي  

صاالبنّ وتبعاايّ  ،(8)امجاااز   منااه الماضااي، والمسااتقبلُ  الماارادِ  الفاعاالِ  "ينااادي"، ونحااو اساامِ  م كُ ؛ نحااو: "ِو

                                                 

، دار 1شرح كافية ابن الحاجب، تحقيق إميل يعقوب، ط( أي: انتهى كالم الرضي اِستراباذي المنقول من 1)
 .  4/178، م1998الكتب العلمية، بيروت، 

ى حدث هو معنى ( أي استثنى "ليس"، ولعل مراد ابن مالك نفي داللتها على الحدث؛ ِنها ال تدل عل2)
 مصدرها؛ إذ ال مصدر لها بخالف "كان" ونحوها. 

شفاء العليل في إيضاح  ،ها(770اهلل محمد بن عيسى) عبد ي، أب( انظر كالم ابن مالك في شرح السلسيلي3)
 . 1/308، م1986مكة،  ، المكتبة الفيصلية،1اهلل البركاتي، ط التسهيل، تحقيق الشريف عبد

 "فلتراجع"، وما أثبته من أ و ب. ( حاشية اِنبابي: 4)
( المذاهب الثالثة أولها: عدم الداللة على الحدث في الجميع، وثانيها الداللة عليه في الجميع، وثالثها الداللة 5)

 عليه فيما عدا "ليس". 

ملزوم (، وهنا "هل" مجاز منقول عن االستفهام إلى النفي، والعالقة أن االستفهام مسبب 8( اآلية)الحاقة، 6)
 النفي، وهو الجهل.

(، العالقة ههنا إما المشابهة في التحقق أو المجاورة أو التقييد واإلطالق، فاستعمل 44( اآلية)اِعراف، 7)
الماضي في المستقبل لتحقق الوقوع، فيكون مجازا عالقته الملزومية الستلزام وقوع الشيء فيما مضى 

 تحقق وقوعه. 

أنه حقيقة في الحال، مجاز في الماضي واالستقبال، وقيل إنه حقيقة في الحال ( وبذلك يعد أنه مبني على 8)
 والماضي، مجاز في االستقبال. 
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تااااال" بمعناااااى "ضااااارب"، ونحاااااو "القاتااااال" بمعناااااى َُ (، أي عليهاااااا، ونحاااااو: "قَ 1")خااااالِ النّ  فاااااي جاااااذوعِ 
 . (2)هارب"، انظر المحلي وحواشيَ "الضّ 

 
 الفعلِ  في استعارةِ  فصل  

نااه إلياه مع يرجاعُ  بار فاي أصال  اعتُ  لعمال   ، أي تابعاة  ة  تبعّيا (3)الفعالِ  استعارةَ  أنّ  إذا عرفتَ 
علااى  ةِ الّااه الدّ تِاامادّ  باعتبااارِ  تااارة   ه يسااتعارُ ه بتماِمااأّناا ، فاااعلمْ أجاازاء   لمعناااه ثالثااةَ  ، وأنّ اسااتلزام   بنااوعِ 

 باعتبارِ  إالّ  ه هنا ليستْ ا"، فاستعارتُ ا شديد  ضرب   لمعنى "ضربَ  ، كما في "قتل" المستعارِ (4)الحدثِ 
ا : "إّنا-تعاالى –ه ، كماا فاي قوِلاماانِ هاا علاى الزّ داللتُ  ن حياثُ مِ  الهيئةِ  باعتبارِ  تارة   ه، ويستعارُ تِ مادّ 
 يءِ الشّ  على تشبيهِ  بناء   الماضي للمستقبلِ  "، استعير الفعلُ (، بمعنى: "نفتحُ 5ا")ا مبين  نا لك فتح  فتحْ 

 ن حيااثُ ه ِمااهيئتِاا باعتبااارِ  إالّ  ه هنااا ليسااتْ ه، فاسااتعارتُ وقوِعاا قِ الماضااي فااي تحقّاا يءِ بالّشاا المسااتقبلِ 
علاى  عن الماضي بناء   بدال   بالمضارعِ  عبيرِ ن التّ ذلك مِ  في عكسِ  ، وكذا يقالُ مانِ ا على الزّ هداللتُ 
، قااال ياسااين: ونقاال العااينِ  صاابَ ه نُ ه، وكونِااصااورتِ  فااي استحضااارِ  بالحاضاارِ  الحاضاارِ  غياارِ  تشاابيهِ 
ا لعالقااة إّماا، واالمرساالِ  ن المجااازِ ين ِمااالقساامَ  أنّ  اِصااولِ  أهاالِ  مقتضااى كااالمِ  نّ أنيمااي نا الغُ شاايخُ 

 .نتهى، ا، أو المجاورةُ قييدُ والتّ  اإلطالقُ 
 

ين، وبقااي بماارتبتَ  المجاازُ  يكااونَ  أنْ  قيياادَ والتّ  اإلطاالقَ  العالقااةِ  ( علاى جعاالِ 6)اهرُ : الظّااأقاولُ 
 يءِ بالّشاا الحاضارِ  يءِ الّشا علاى تشابيهِ  ، بنااء  الحاالِّ  يءِ الماضاي للّشا الفعالِ  اساتعارةُ  :آخاران قسامانِ 

الماضاااي  يءِ الّشااا علاااى تشااابيهِ  الماضاااي بنااااء   يءِ للّشااا المضاااارعِ  ناساااي، واساااتعارةُ الماضاااي فاااي التّ 
 المضااارعِ  ن اشااتراكِ ِما علااى المشااهورِ  ه مبناي  كلّاا إلياه، والكااالمُ  فسِ الاانّ  قِ فاي تشااوّ  المسااتقبلِ  يءِ بالّشا

 .ْر كما ال يخفى، فتدبّ  والمستقبلِ  بين الحالِ 
 

"، الجنادَ  ، كماا فاي "هازم اِميارُ ةِ بّنساها علاى الداللتُ  ن حيثُ مِ  الهيئةِ  باعتبارِ  تارة   ويستعارُ 
ه هناااا ، فاساااتعارتُ ةِ ببيّ الّسااا سااابةِ للنّ  ةِ الفاعلّيااا سااابةِ ن النّ عير "هااازم" ِمااا"، اساااتُ الجنااادَ  بمعناااى "هااازم الجااايُ  

                                                 

 (.71)طه،  ( اآلية1)

-2/182وقف المحلي عند ما أتى عليه الصبان من آيات شريفات، انظر: المحلي، شرح جمع الجوامع، ( 2)
  كتابان مطبوعان معا(. )ال 183-2/182، وابن قاسم، اآليات البينات، 183

 ( ب: "الفعل" ساقطة.3)
 ( وهذه هي الصورة اِولى، وجملة الصور ست كما سنتبين بعدا. 4)

 (.1)الفتح،  ( اآلية5)

 ( ب: "الظاهر" ساقطة. 6)
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ن ه ِمااه وهيئتِاتِاامادّ  باعتباارِ  تاارة   ، ويسااتعارُ سابةِ هااا علاى النّ داللتُ  ن حياثُ ه ِماهيئتِاا باعتباارِ  إالّ  تليسا
 .(1)ست   ورِ الصّ  ، فجملةُ ا مرّ ممّ  ؤخذُ ذلك تُ  ، أو هما، وأمثلةُ سبةُ ، أو النّ مانُ الزّ  يثُ ح

 
 هاو المصادرُ  ال  أوّ  فياه العمالُ  عتبارُ الاذي يُ  ه، فاِصالُ تِ مادّ  ا باعتبارِ مستعار   كان الفعلُ  فإنْ 

 دُ هاو مجارّ  يأتي، والعمالُ  فيما ، وكذا يقالُ (2)الها تحقيق   التي ال مصدرَ  ا، كما في اِفعالِ ر  ولو مقدّ 
 ين، فتكااونُ ي الفعلَااإلااى مااا فااي ضاامنَ  شاابيهِ ، وسااريان ذلااك التّ ين باااآلخرِ المصاادرَ َيااي معن أحاادِ  تشاابيهِ 
 هِ والمشابّ  هِ ين؛ المشابّ المصادرَ  َيايبين معن االعتبارِ  بحسبِ  ال  أوّ  الواقعِ  شبيهِ التّ  دِ لمجرّ  ه تابعة  استعارتُ 

فااي  لااه، أي لمعناااه مااثال   والمسااتعارِ  ين المسااتعارِ الفعلَاا يفااي ضاامنَ إلااى مااا  شاابيهِ ذلااك التّ  بااه بساارايةِ 
، القتالِ  بمطلاقِ  ديدِ الشّ  ربِ الضّ  مطلقِ  ( تشبيهَ 3ا"، اعتبرنا)ا شديد  "قتل" لمعنى "ضرب ضرب   استعارةِ 

ي "ضارب" و"قتال"، فصاار ذين فاي ضامنَ اللّا والقتالِ  ديدِ الّشا ربِ نهماا إلاى الّضامِ  شابيهِ وسراية هاذا التّ 
ا باااه، ه  مشااابّ  منيّ الجااازء الّضااا ا، والقتااالُ ه  مشااابّ  رايةِ الّسااا بساااببِ  منيّ الجااازء الّضااا ديدُ الّشااا ربُ الّضاااهاااذا 

ه ا"، فتساميتُ ا شديد  "قتل" لمعنى "ضرب ضرب   لفظَ  رايةِ بالسّ  الحاصلِ  شبيهِ على هذا التّ  واستعرنا بناء  
 العصاامِ  قِ المحقّا ، هاذا ماذهبُ آخارَ  لتشابيه   تاابع   على تشبيه   ة  ها مبنيّ لكونِ  ة  تبعيّ  مثل هذه االستعارةِ 

 .في المتبوعِ  ، فال يعتبرون االستعارةَ ةِ بعيّ التّ  أقسامِ  وجميعِ  الفعلِ  ومتابعيه في استعارةِ 
 

 ها، باالْ فااي مصااادرِ  لالسااتعارةِ  تابعااة   اتِ والمشااتقّ  فااي اِفعااالِ  ةَ بعّيااالتّ  أنّ  الجمهااورِ  ومااذهبُ 
فيهاااا  التاااي وقعاااتْ  ن المصاااادرِ هم ِماااعنااادَ  ة  مشاااتقّ  ساااتعارةُ فيهاااا اال وقعاااتْ  التاااي اتُ والمشاااتقّ  اِفعاااالُ 

فااي معنااى  ال  وقااع أوّ  شاابيهَ التّ  إنّ  المااذكورِ  ، فيقولااون فااي المثااالِ ة  تبعّياا يتْ ، فلااذلك ساامّ ال  أوّ  االسااتعارةُ 
"قتااال" بمعناااى  ن هاااذا القتااالِ ِمااا قّ ، فاشاااتُ ديدِ الّشااا ربِ لمعناااى الّضااا القتااالِ  عير لفاااظُ اساااتُ  ين، ثااامّ المصااادرَ 
 ا".ا شديد  ب  ضر  "ضربَ 

 

                                                 

وجملة الصور هي: استعارة الفعل باعتبار ماّدته الداّلة على الحدث، واستعارة الفعل باعتبار الهيئة من حيث  (1)
داللتها على الّزمان، واستعارة الفعل  باعتبار الهيئة من حيث داللتها على الّنسبة، واستعارة الفعل باعتبار 

 .ماّدته وهيئته من حيث الّزمان، أو الّنسبة، أو هما، فجملة الّصور ست

ذه اِفعال، ثم ( كنحو قولنا "يذر" و"يدع"، و"نعم" و "بئس"، فيقدر لها مصادر، ويقدر التشبيه في أحداث ه2)
االستعارة في مصادرها المقدرة، ثم في اشتقاق هذه اِفعال منها، فاالستعارة فيها تابعة الستعارة المصادر 

 المقدرة المقدر اشتقاقها منها. 

 ( ب: اعتبارنا، وأحسبه تحريفا.3)
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( 2)المصااادرِ  اساااتعارةِ  باعتباااارِ  اتِ المشاااتقّ  اساااتعارةَ  زعماااوا أنّ  (: القاااومُ 1)"اِطاااول"قاااال فاااي 
 اسااتعارةِ  ساارايةِ  بحكاامِ  فااي المشااتقِّ  االسااتعارةُ  ، فيلاازمُ (3)ن المسااتعارِ ِماا ، واالشااتقاقِ لمعنااى مصاادري  

نّ المشااتقِّ  اسااتعارةِ  غياارِ  (4)ن، وِماابشاايء   ، لمعنااى المشااتقِّ تشاابيه   ن غياارِ ِماا المأخااذِ   ( اسااتعارةَ 5)، وا 
 لمعانياه الغيارِ  الحارفِ  لوضاعِ  ة  معنااه آلا عال الواضاعُ جَ  لفظ   استعارةِ  له باعتبارِ  ما يستعارُ لِ  الحرفِ 

هاا بمالحظتِ  ومعلاول   ة  باين علّا ملحوظاة   مخصوصاة   ة  ّياعلّ  م لكلِّ ع الالّ ضَ ه وَ ، فإنّ ةِ يّ ، كالعلّ المتناهيةِ 
، ةِ ّياابالعلّ  بِ رتّااالتّ  ، لتشاابيهِ (6)علااى شاايء   شاايء   بِ ترتّاا لمفهااومِ  ةِ ّيااالعلّ  لفااظُ  يسااتعارُ ، فةِ ّيااالعلّ  بمفهااومِ 

 ب  لترتّا ومعلاول   ة  بين علّ  الملحوظةِ  المخصوصةِ  ةِ يّ ن العلّ مِ  مِ الالّ  في استعارةِ  فتسري تلك االستعارةُ 
فااي  ال  أوّ  االسااتعارةُ باار قااالوا: اعتُ  حيااثُ  معنااى الحاارفِ  قِ بمتعلّاا كااذلك، وهااذا هااو الماارادُ  مخصااوص  

 .(7)معنى الحرفِ  قِ متعلّ 
 
، قاااال هاااذا الفصااالِ  الاااذي قبااالَ  الفصااالِ  بيااالَ ه قُ ماااع جوابِااا بماااا مااارّ  القاااومِ  استشاااكل كاااالمُ  ثااامّ 

 االساتعارةِ  بوصفِ  فأنسبُ  ا المشهورُ ، وأمّ (9)اراد  اطّ  ، وأزيدُ (8)اف  تكلّ  ه أقل  مختارَ  أنّ  : والحق  ولويّ المَ 
ال  شابيهُ مبناهاا، وهاو التّ ( لِ 10)ةُ ّياابع؛ إذ التّ قِ المحقّ  في مختارِ  لها مجاز   ا الوصفَ هذ ؛ ِنّ ةِ بعيّ بالتّ 

فيااه  ه أنّ ، وأورد علااى مختااارِ بِ علااى المساابَّ  ببِ مااا للّساا ن إطااالقِ ا ِماامجاااز   ه، فيكااونُ لهااا علااى مختااارِ 
 . القياسِ  هذا عكُس و ، شبيهُ ، وهو التّ عيفِ للضّ  القوى، وهو االستعارةُ  باعَ اتّ 

 

                                                 

 .2/276عصام، مع اختالف قليل في العبارتين؛ عبارة الصبان وال "اِطول"( انظر كالم العصام في 1)

 ( ب: "المصدر" ساقطة.2)
 ( أي من المصدر المستعار.3)

 كما ورد في أ وحاشية اِنبابي، وهو ما أثبت في المتن. ل" اِطو "( ب: "أو"، وهو كذلك في 4)
 .2/276: "واستعارة الحرف..."، "اِطول"( في 5)

عون ليكون.."، فالحامل لهم على التقاط موسى : "فالتقطه آل فر -تعالى –( هذا فيه إشارة إلى المجاز في قوله 6)
وكفالته ما رجوه منه من أنه يحبهم، ويكون ابنا لهم ال أن يكون عدوا لهم، فتبين خالف  -عليه السالم-

 الظن، وترتب عليه العداوة". 

 .2/276( هنا ينتهي كالم العصام في اِطول، 7)

والحروف تابعة للتشبيه الضمني التابع لتشبيه آخر، وقد  ( وهو كون االستعارة في اِفعال وسائر المشتقات8)
فسر اِنبابي قول الصبان "أقل تكلفا" بقوله: ِنه سقط على مذهبه تقدير االستعارة في المصدر أو 
نه ال يحتاج على مذهبه إلى التكلف بتقدير المصدر الذي لزم الجمهور في استعارة اِفعال  المتعلق، ِو

   التي ال مصدر لها.

 ( أي ِن المذهب الكوفي، وهو أن الفعل أصل للمصدر، ال يتمشى إال على مذهبه. 9)

 ( أ: "التابعية"، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.10)
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فاااي  يكاانْ  لاامْ  ؛ إذْ عيفِ للّضاا القااويِّ  ةِ تبعّياا امتناااعِ  محاالَّ  بااأنّ  الجااوابُ  هم: ويمكاانُ ل بعُضااقااا
الّ فااي القااويِّ  تكاانْ  لاامْ  ة  مزّياا عيفِ الّضاا ، (1)لْ هنااا، تأّماا ةِ المزّياا لااك فااي بيااانِ  ةُ ، والمزّياافااال امتناااعَ  ، وا 

نا: ، قااال شاايخُ أعلاامُ  ، واهللُ سااتعارةِ ا لالوأساس اا أصااال   شاابيهِ التّ  هنااا كااونُ  ةَ المزّياا : لعاالّ (. أقااولُ 2)نتهااىا
 (3ا)مه، واساااتعارتَ المصااادرِ  الساااتعارةِ  تابعاااة   ةِ الماااادّ  باعتباااارِ  اتِ والمشاااتقّ  الفعااالِ  اساااتعارةَ  أنّ  حقياااقُ التّ 

ا، مااا اختلفااا اعتباااار  هااا إنّ بااه فااي اعتبارِ  هَ والمشااابَّ  هَ المشاابَّ  ، ِنّ شاابيهِ التّ  دِ لمجاارّ  تابعااة   الهيئااةِ  باعتبااارِ 
 . نتهىا، ايختلفا تحقيق   أنْ  نه ال بدّ مِ  له والمستعارَ  والمستعارَ 
 

اهماا مختلفاان ذات ا؛ ِنّ بحاث   "اما اختلفا اعتبار  إنّ "ه: في قولِ  أقولُ  فاي  ربُ (؛ إذ الّضا4ا)ا أيض 
ن اتّ ذات ااا فااااي المسااااتقبلِ  ربِ الّضااا غياااارُ  الماضاااي مااااثال   ااااا، وا  ا يكفااااي فااااي هماااا ذات ااااا، واختالفُ حاااادا نوع 

(، 5)لكان أوجهَ  "اِطول"ل بما سيأتي عن ا، ولو علّ هما نوع  حادُ فيه اتّ  وال يضر   ا،هما تحقيق  اختالفِ 
 . فافهمْ 

 
نْ  الاااذي  ، فاِصاالُ مااانِ هاااا علااى الزّ داللتُ  ن حيااثُ ِماا الهيئااةِ  ا باعتباااارِ مسااتعار   كااان الفعاالُ  وا 

( 6تشابيه) لايس إالّ  ، وعلياه فالعمالُ ُض ه علاى ماا قاال باه الابعوحادَ  ماانُ ا الزّ إّما ال  أوّ  فيه العملُ  عتبرُ يُ 
 بِ معارّ  ين، كماا يقتضايه صانيعُ ي الفعلَا، وساريانه إلاى ماا فاي ضامنَ ين بااآلخرِ ين المطلقَاماانَ الزّ  أحدِ 
ا إّمااا ، وعلياااه فالعمااالُ علاااى ماااا قالاااه باااه الجمهاااورُ  ماااانِ بالزّ  دُ المقّيااا ا المصااادرُ ، وأّماااةِ الفارسااايّ  ساااالةِ الرّ 

، ين بااآلخرِ المصادرَ  َيايمعن أحادِ  د تشابيهِ ناه، أو مجارّ مِ  المساتعارِ  الفعالِ  ، واشتقاقُ المصدرِ  استعارةُ 
 .المطلقِ  ، كما في المصدرِ ين على الخالفِ ي الفعلَ وسريانه إلى ما في ضمنَ 

 

                                                 

 ( ب: فتأمل. 1)
 ( ب: "انتهى" ساقطة.  2)
وحاشية ( أ: واستعارتها، ولعل اِعلى: واستعارتهما؛ أي استعارة الفعل والمشتقات، وهي كذلك في ب 3)

 اِنبابي. 
 ( ب: "أيضا" ساقطة. 4)
، ويفسر اِنبابي قول 279-2/277( انظر عبارة العصام في اِطول وحديثه عن هذه المسألة باستفاضة، 5)

الصبان: لكان أوجه": أي لعل الوجه هو أن التشبيه هنا بحيث يكون أحدهما مشبها، واآلخر مشبها به 
ة ال من حيث ذاتهما كما هو المعهود في التشبيه الذي تبنى عليه ليس إال باعتبار الزمان أو النسب

 االستعارة؛ إذ ال اختالف بينهما من حيث الذات.  

 ( ب: "بتشبيه".6)
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 تشاابيهَ  ، ونعتباارَ ه أصااال  وحاادَ  مااانَ الزّ  نجعاالَ  "قتاال" لمعنااى "يقتاال"، لنااا أنْ  فااي اسااتعارةِ  مااثال  
 نهماااا، وساااريانمِ  فاااي كااال   الحاصااالِ  قِ ماضاااي فاااي تحقّاااال ماااانِ الزّ  بمطلاااقِ  المساااتقبلِ  ماااانِ الزّ  مطلاااقِ 

 شبيهِ على هذا التّ  ( بناء  1)ي "قتل" و"يقتل"، فنستعيرَ ذين في ضمنَ ين اللّ ين الجزئيّ مانَ إلى الزّ  شبيهِ التّ 
 إنْ  ، ثاامّ أصااال   ماانِ بالزّ  دَ المقّياا المصاادرَ  نجعالَ  "قتاال" لمعنااى "يقتال"، ولنااا أنْ  لفاظَ  رايةِ بالّساا الحاصالِ 
اني الثّا القتالِ  في الماضي، واساتعارة لفاظِ  القتلِ  بمطلقِ  في المستقبلِ  القتلِ  مطلقِ  عتبر تشبيهَ شئنا ن
 باأنّ  "اِطاول"فياه فاي  حاثَ ، وبَ ، وعلى هاذا اِكثارُ المستعارِ  ن المصدرِ مِ  ( الفعلَ 2)، ونشتقّ لِ لألوّ 
، فكياف فاي المساتقبلِ  بِ ر فاي الماضاي، والّضا ربِ ن الّضاِما في كال   حقيقة   فظَ هذا اللّ  ييعن ربَ الضّ 

 (. 4)نتهىه، اتِ ( االستعارة بتبعيّ 3)لزمَ يى حتّ  هما لآلخرِ ن أحدِ ه مِ استعارتُ  تتحقق  
 

 فاظُ : اللّ (7)لقينيّ نا البُ ( شيخُ 6ما أفاده)ا لِ وفاق   تقولَ  : ولك أنْ بالويّ ( الطّ 5اصر)النّ  بطُ قال سِ 
فاي  ربِ للّضا (، والموضاوعُ 8ماضاي)فاي ال ربِ ه لفظ الضّ في الماضي بخصوصِ  ربِ للضّ  الموضوعُ 
ن ِما اني، ويشاتق  لمعناى الثّا لُ اِوّ  فاظُ اللّ  ، فيساتعارُ فاي المساتقبلِ  ربِ ه لفظ الضّ بخصوصِ  المستقبلِ 

ه فااااي د بكونِااااا، باااال المقّياااامطلق اااا ربِ الّضاااا لفااااظَ  "ضاااارب" بمعنااااى "يضاااارب"، فلاااايس المسااااتعارُ  لِ اِوّ 
املخَّ  نتهاى، امساتقبلِ في ال ربِ في الضّ  ، وليس هو حقيقة  الماضي مثال   ، للمناقشاةِ  ا، وفياه مجاال  ص 

 .لْ فتأمّ 
 

نْ   فااي المسااتقبلِ  إلااى القتاالِ  شاابيهِ ، وسااريان التّ هما باااآلخرِ أحاادِ  تشاابيهِ  دَ شاائنا نعتباار مجاارّ  وا 
 شاابيهِ علااى هااذا التّ  بناااء   سااتعيرني" قتاال" و"يقتاال"، فذين فااي ضاامنَ ن اللّااييّ فااي الماضااي الجاازئَ  والقتاالِ 

                                                 

  ( ب: "فاستعير".1)
 ( ب: "ويشتق"، وكذلك في حاشية اِنبابي. 2)
 ( أ: "تلزم"، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 3)
ول: "والثاني أن يشبه الضرب في المستقبل بالضرب في الماضي في تحقق الوقوع، ( يقول العصام في اِط4)

فتستعمل فيه "ضرب"، فيكون المعنى المصدري موجودا في كل واحد من المشبه والمشبه به، لكنه قيد في 
كل منهما بقيد مغاير لقيد اآلخر، فصح في المستقبل، فكيف تتحقق استعارته من أحدهما لآلخر حتى 

 . 2/280م االستعارة التشبيه لذلك". انظر: العصام، اِطول، يلز 

 ( ب: سبط الطبالوي.)أي كلمة الناصر ساقطة(.  5)
 ( ب: أفاد.6)
ها(، 824ها(، واالبنين عبد الرحمن بن عمر)805ال بد من التفريق بين البلقيني اِب، وهو عمر بن رسالن) (7)

صوص بالذكر في المتن، فكلهم يحمل هذا اللقب؛ أعني ها(، ولست أدري أيهم المخ868وصالح بن عمر)
 . 5/46، 3/320، 3/194البلقيني، وربما يكون المقصود غيرهم، انظر ترجمتهم: الزركلي، اِعالم، 

 ( ب: المستقبل، وهو سهو من الناسخ؛ إذ ال تستقيم العبارة وال المعنى، وصواب ذلك ما ورد في أ. 8)
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ه فيه، فإنّ  ظاهر   دِ يّ السّ  ، وكالمُ (1)وموافقوه تل" لمعنى "يقتل"، وعلى هذا العصامُ "ق بسرايةِ  الحاصلِ 
 ، ويساتعارَ بالقتالِ  ماثال   ديدُ الّشا ربُ الضّ  هَ يشبَّ  هما أنْ ين: أحدُ ( على قسمَ 2)في الفعلِ  قال: االستعارةُ 

 فااي المسااتقبلِ  ربُ لّضااا هَ شاابّ يُ  اني أنْ ا"، والثّااا شااديد  نااه بمعنااى "ضاارب ضاارب  مِ  يشااتقّ  ه، ثاامّ لااه اساامُ 
 . (3)نتهىعمل فيه "ضرب"، استَ ، فيُ الوقوعِ  قِ في تحقّ  في الماضي مثال   ربِ بالضّ 

 
نْ  ، ماانِ الزّ  علاى قيااسِ فَ  سابةِ ها على النّ داللتُ  ن حيثُ مِ  الهيئةِ  ا باعتبارِ مستعار   كان الفعلُ  وا 

ين ين المطلقتَاااسااابتَ إحااادى النّ  تشااابيهُ  ها، وعلياااه فالعمااالُ سااابة وحااادَ هاااو النّ  اِصااالَ  نجعااالَ  ( أنْ 4فلناااا)
شائنا  إنْ  ، ثامّ سبةِ بالنّ  دَ المقيّ  ه المصدرَ نجعلَ  ين، ولنا أنْ ي الفعلَ باِخرى، وسريانه إلى ما في ضمنَ 

، ين لمعنااى اآلخاارِ المصاادرَ  (، واسااتعارة أحاادِ 5)ين باااآلخرِ معنااى المصاادرَ  أحاادِ  تشاابيهَ  نجعاال العماالَ 
نْ ، و المساااتعارِ  ن المصااادرِ ِمااا واشاااتقاق الفعااالِ  ين معناااى المصااادرَ  أحااادِ  تشااابيهِ  دَ شااائنا نجعلاااه مجااارّ  ا 

 سابةِ للنّ  ةِ الفاعلّيا سابةِ ن النّ "هازم" ِما فاي اساتعارةِ  ين، ماثال  ي الفعلَا، وساريانه إلاى ماا فاي ضامنَ باآلخرِ 
( 6()المطلقااةِ  ةِ السااببيّ  ساابةِ النّ  تشاابيهَ  ، ونعتباارَ ها أصااال  )وحاادَ  المطلقااةَ  ساابةَ النّ  نجعاالَ  ، لنااا أنْ ةِ السااببيّ 

ين ساابتَ إلااى النّ  شاابيهِ ، وسااريان التّ ( مااثال  7إليهمااا) الفعاالِ  احتياااجِ  ةِ فااي شاادّ  المطلقااةِ  ةِ الفاعلّياا ساابةِ لنّ با
، ببِ ، و"هااازم" المساااند إلاااى الّساااالحقيقااايِّ  إلاااى الفاعااالِ  ي "هااازم" المساااندِ ين فاااي ضااامنَ تَاااين اللّ تَ الجااازئيّ 

، فنقول: ةِ السببيّ  سبةِ للنّ  ةِ الفاعليّ  سبةِ النّ ن "هزم" مِ  رايةِ بالسّ  الحاصلِ  شبيهِ على هذا التّ  فنستعير بناء  
 ."الجندَ  ن "هزم الجيُ  " استعارة مِ الجندَ  "هزم اِميرُ 
 

المنسوب إلى  الهزمِ  شئنا نعتبر تشبيهَ  إنْ  ، ثمّ أصال   سبةِ بالنّ  دَ المقيّ  المصدرَ  نجعلَ  ولنا أنْ 
ن ِما الفعالُ  ، ويشاتقّ لِ اني لاألوّ الثّا لفاظِ  ا، واساتعارةمطلق ا إلاى الفاعالِ  المنساوبِ  ا باالهزمِ مطلق ا ببِ السّ 

نْ للمساااتعارِ  المصااادرِ   شااابيه إلاااى الهااازمِ وساااريان التّ  هما بااااآلخرِ أحااادِ  تشااابيهِ  دَ شااائنا نعتبااار مجااارّ  ، وا 
إلاى  ي "هازم" المساندِ ين فاي ضامنَ ذَ ن اللّاييّ الجازئَ  ببِ إلى الّسا المنسوبِ  ، والهزمِ إلى الفاعلِ  المنسوبِ 

                                                 

: "ومما يعد في اِفعال االستعارة للتعبير عن الماضي بالمضارع، وبالعكس "اِطول"( يقول العصام في 1)
بأن يشبه غير الحاصل بالحاصل في تحقق الوقوع، ويشبه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين 

 .2/280واجب المشاهدة، ثم يستعار لفظ أحدهما لآلخر". انظر: العصام، اِطول، 

 الناسخ في ب فوق كلمة فيه: "أي في الفعل"(.  ( ب: االستعارة فيه، )وقد كتب2)
 .2/280( انتهى كالم السيد، وهو مقتبس حرفيا من كالم العصام في اِطول، 3)

 ( ب: "قلنا"، وما ورد في أ وحاشية اِنبابي هو "فلنا". 4)
 ( ب: باآلخرين.5)
 ( ب: ما بين القوسين ساقط.6)
 ( ب: "إليها".7)
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ن "هازم" ِما رايةِ بالّسا الحاصالِ  شابيهِ علاى هاذا التّ  ساتعير بنااء  ن، فببِ لاى الّساإ ، و"هزم" المساندِ الفاعلِ 
 (.2)"سالةِ تعريب الرّ "، كذا في (1)ةِ ببيّ السّ  سبةِ للنّ  ةِ الفاعليّ  سبةِ النّ 

 
 المنساوبَ  أعناي الهازمَ  -هِ المشابّ  ( أرياد باالهزمِ 3)ه إنْ ، ِّناإشاكال   اِوساطِ  فاي الوجاهِ  :أقولُ 

 أعنااي الهاازمَ - بااه هِ المشاابَّ  ه فيااه، وأريااد بااالهزمِ بِ لتساابّ  ببِ ه إلااى الّساانساابتِ  باعتبااارِ  الهاازمُ  -ببِ إلااى الّساا
له  واحد   شيء   هنا إالّ  ه منهم لم يكنْ ، وصدورِ بالعسكرِ  هقيامِ  باعتبارِ  الهزمُ  -إلى الفاعلِ  المنسوبَ 

 م فااي كااالمِ كمااا تقاادّ  ا، وهااو ال يكفااياعتبااار   منااه إالّ  لااه والمسااتعارُ  اعتباااران، فلاام يختلااف المسااتعارُ 
نْ شااايخِ   ، كاااان الهااازمُ حقيقاااة   باااه الهااازمُ  هِ المشااابّ  ه، وباااالهزمِ أسااابابِ  تحصااايلُ  هِ المشااابّ  أرياااد باااالهزمِ  نا، وا 

، وتجااويز اإلرسااالِ  تعيااينِ  اني ومنااعُ الثّاا اختيااارُ  ، ويمكاانُ ا مرسااال  ه، فيكااون مجاااز  فااي سااببِ  مسااتعمال  
 . لْ ، فتأمّ االستعارةِ  اعتبارِ 

 
 تنبيهات

 ،قاااينالمحقّ  قااادوةُ  إالّ  (4ه)لااام ياااذكرْ  سااابةِ النّ  باعتباااارِ  الفعااالِ  باساااتعارةِ  القاااولَ  أنّ  اعلااامْ : لاألوّ 
، ساابةِ علااى النّ  ياادلّ  الفعاالَ  (: إنّ 6)"ةالفوائااد الغياثّياا"، حيااث قااال فااي (5)ينوالاادّ  ةِ القاضااي عضااد الملّاا

 كاا "هازم اِميارُ  سابةِ ، ففاي النّ الثاةِ ن الثّ ِما واحاد   فاي كالِّ  رة  متصوّ  ا، واالستعارةَ ا وزمان  ويستدعي حدث  
 هم بعاااذاب  رْ ّشااا(: "فب2؛ نحاااو)، وفاااي الحااادثِ (1)"ةِ الجّناا كاااا: "ناااادى أصاااحابُ  ماااانِ (، وفاااي الزّ 7")الجناادَ 

                                                 

م" وحده المصرح به، كما هو شأن االستعارة المصرحة، وال شك أن الموضوع للنسبة ( فالمستعار هو لفظ "هز 1)
الفاعلية هو "هزم" وحده، وليس المستعار مجموع الفعل والفاعل، فما قيل إن اللفظ المصرح به هو "هزم 

ة الفاعلية اِمير"، فيكون هو المستعار لتشبيه نسبة الهزم للجي  بمعناه الحاصل بالسراية من تشبيه النسب
 بالنسبة السببية، وهذا فاسد ِن المستعار هو "هزم" وحده بدليل أن الكالم على المجاز المفرد ال المركب.  

 ( ب: "الرسالة الفارسية".2)
 ( ب: إذا.3)
 ( ب: يذكر، وهو غير مستقيم.4)
 ( تقدمت ترجمته قبال. 5)

دية، فقد وقف عند هذه النسبة؛ أعني نسبة ( كالم الصبان مأخوذ ههنا من شرح العصام على السمرقن6)
 . 44الفعل، وضرب المثال، وأتى على رأي الجرجاني، انظر: شرح العصام، 

( وعبارته في نحو هذه اِمثلة: "فإنه يتصور بصورة فاعل حقيقي، فأسند إليه ما أسند إلى الفاعل الحقيقي". 7)
نما التصرف في  ، والحاصل أن لفظ "هزم" باق على46انظر: شرح العضد،  زمانه الماضي وحدثه، وا 

نسبة حدثه إلى اِمير، ِن الهازم جند العدو حقيقة جي  اِمير ال اِمير نفسه، بل هو سبب له 
 بالمعونة.  
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فتاازاني: لام ين التّ الادّ  اني موالناا ساعدُ الثّ  مةُ القاهر، فقال العالّ  إلى عبدِ  سب هذا القولَ نَ  ، ثمّ (3)"أليم  
 دُ ، فقاال سايّ عان االعتباارِ  ه لايس ببعياد  ، لكّناالبياانِ  ن علمااءِ ه ِمار وال غيرُ القاه ، ال عبدُ به أحد   يقلْ 

( إليهااا 5)رجااعُ تالتااي  ساابةَ النّ  ؛ ِنّ عاان االعتبااارِ  ه بعيااد  أّناا : الحااقّ (4)الجرجااانيّ  ريفُ قااين الّشااالمحقِّ 
ى حتّاا بهِ ّشااوجااه ال جعاالَ يُ  أنْ  بمعنااى يصاالحُ  يشااتهْر  لاامْ  ساابةِ النّ  ، ومطلااقُ نساابة   مطلااقُ  اِفعااالِ  نساابُ 
فاااه ، وزيّ مشاااهورة   لهاااا أحاااوال   مخصوصاااة   هاااا أناااواع  ، فإنّ الحاااروفِ  قااااتِ متعلّ  بهاااا فياااه بخاااالفِ  هَ يشااابّ 

 مطلاقَ  ليساتْ  عاالِ فاِ إليهاا نسابُ  التي ترجعُ  سبةَ النّ  هما بأنّ وغيرُ  العصامُ  قُ ري والمحقّ نَ الفَ  الفاضلُ 
 (. 6)بها االستعارةُ  تصح   وخواص   ، ولها أوصاف  القيامِ  سبة على جهةِ ، بل النّ نسبة  

 
هاو باذلك، لازم  ، كماا يقاولُ الفعالِ  فاي مفهاومِ  داخلاة   سبةُ ه إذا كانت النّ ا أنّ ه أيض  فُ : يزيّ أقولُ 

بماا  يقاولَ  أنْ  إالّ  هامّ ه، اللّ نسابتُ  ن حياثُ ِما فاي الفعالِ  زُ جاوّ ن هاو لاه التّ َما إلاى غيارِ  الفعالِ  إسنادِ  عندَ 
 ا  ا حقيقّيامطلق ا إلاى الفاعالِ  سابةُ هاي النّ  الفعالِ  فاي مفهاومِ  اخلاةَ الدّ  سبةَ النّ  ن أنّ مِ  سيأتي عن العصامِ 

 : الحاقّ ة  ، فقاال مارّ الحكامِ  فاي نفاسِ  العصاامِ  ، واختلاف كاالمُ ، وسايأتي ماا فياه، فاافهمْ ا  مجازيّ  وكان أ
ماا  اعال  إلاى ف سابةُ هاي النّ  فاي معناى الفعالِ  الماأخوذةَ  سابةَ النّ  ِنّ  ما ذكاره، بالْ ، ال لِ ، لكنْ دِ يّ مع السّ 
تلاااك  ه باعتبااارِ عاان حقيقتِااا الفعااالَ  خاارجُ إليااه ال يُ  أسااندنا الفعااالَ  شااايء   ، فااأيّ ا  كااان أو مجازّيااا ا  حقيقّياا

" الجناادَ  اِمياارُ  ، فلاايس فااي "هاازمَ ساابةِ النّ  باعتبااارِ  فااي الفعاالِ  االسااتعارةُ  رُ تصااوّ ، فااال تُ واإلساانادِ  ساابةِ النّ 
 في أنّ  هذا صريح   بأنّ  ولويّ ها المَ بُ فه معرّ ، وزيّ ةِ ه الفارسيّ ، واقتصر على هذا في رسالتِ لغوي   مجاز  
، ال محالااةَ  (، حقيقااي  7ال) ، أوْ ةِ ا للفاعلّياا، صااالح  ا  أو مجازّياا ا  كااان حقيقّياا فاعاال   إلااى أيِّ  الفعاالِ  إساانادَ 
 .الفسادِ  ، وهذا ظاهرُ أصال   مجازي   إسناد   يوجدَ  نه أالّ مِ  فيلزمُ 

 
                                                                                                                                            

( تقدم تخريج هذه اآلية، وفيها استعارة "نادى" باعتبار زمانه في النداء في الماضي للنداء في المستقبل بجامع 1)
وقوع؛ ِن النداء لم يمض، بل هو في يوم القيامة، فالقرينة فاعل "نادى"، وال تجوز فيه مطلق تحقق ال

 باعتبار حدثه ونسبته.  

 ( ب: "نحو" ساقطة. 2)
(، وقد استعير فيه التبشير الموضوع لإلخبار بما يسر 24، االنشقاق، 34، التوبة، 21( اآلية)آل عمران، 3)

تهكما، واشتق منه "بّشْر" بمعنى "أنذر"، والقرينة "بعذاب أليم"، وال تجوز  لإلنذار الذي هو اإلخبار بما يكره
 في "بّشر" باعتبار زمانه ونسبته.  

 ( تقدمت ترجمته. 4)

 ( أ: "يرجع"، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي. 5)
 .  45 ، وانظر رأي الصبان في حاشيته على شرح العصام،44( انظر: شرح العصام على السمرقدنية، 6)

( ب: "ال" ساقطة، وهذا ال يستقيم، وتفسير ذلك: أي بأن كان يمكن وقوع الفعل منه، أو قيامه به، وقوله: أو 7)
 . مه بهال: أي بأن كان ال يمكن وقوعه منه، وال قيا
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عان  فضاال   بُ ال يقتضاي ماا  قالاه المعارّ  الماذكورَ  مِ العصاا قاولَ  لاي أنّ  : الاذي يظهارُ أقولُ 
فياه ال  معتبارة   الفعالِ  فاي مفهاومِ  اخلاةَ الدّ  سابةَ النّ  أنّ  العصاامِ  معنى كالمِ  ا فيه؛ ِنّ صريح   يكونَ  أنْ 
فاي هااذا  لام يكاانْ  المجااازيِّ  ساند إلااى الفاعالِ إذا أُ  الفعاالَ  ، وأنّ ا  حقيقّيا إلياه فاااعال   المنسااوبِ  كاونِ  بقيادِ 
، سابةِ هاذه النّ  باعتباارِ  لغاوي   مجااز   ركيابِ ضع له، فليس في التّ ه فيما وُ الستعمالِ  أصال   ز  تجوّ  الفعلِ 

 كااونُ  ن حيااثُ ِماا ا  ا عقلّياا، كمااا ساايأتي، مجاااز  التااي هااي اإلساانادُ  ساابةُ تلااك النّ  تكااونَ  وهااذا ال ينااافي أنْ 
فيهااا  زَ ، وال تجااوّ معنااى الفعالِ  هاا جاازءَ كونِ  : جهااةُ جهتااانِ  سابةِ ، فللنّ ا  حقيقّياا إليااه لايس فاااعال   المنساوبِ 

 ( مجااز  1، وهاي)ا  حقيقّيا إلياه، لايس فااعال   يهاا، وهاو المنساوبُ طرفَ  أحدِ  كونِ  وجهةُ ، ن هذه الجهةِ مِ 
، لغاوي   " مجااز  الجنادَ  اِميرُ  ه: فليس في "هزمَ ه في قولِ ما قلنا اقتصارُ  دُ ، ويؤيّ ن هذه الجهةِ مِ  عقلي  

 .ا  جدّ  ه دقيق  ه، فإنّ احفظْ ، فغويِّ اللّ  المجازِ  على نفيِ 
 

 ، فاإنّ في المثالِ  عن المناقشةِ  ظرِ النّ  مع قطعِ  مع العضدِ  الحقَّ  (: ال يخفى أنّ 2)ة  وقال مرّ 
 عليهاا بالهيئاةِ  المدلولِ  سبةِ النّ  ه، باعتبارِ وعكسِ  لمعنى اإلنشاءِ  ستعارُ يُ  قدْ  لإلخبارِ  الموضوعَ  الفعلَ 

 ةِ ين اإلخبارّياااسااابتَ ن النّ ِمااا واحااادة   ( لكااالِّ 3)ل ذلاااك باااأنّ ، وعلّاااماااانِ زّ ال ، وال باعتباااارِ الحااادثِ  ال باعتباااارِ 
ا أحواال   ةِ واإلنشائيّ   ، فيصاح  ةِ فاي اإلخبارّيا مطابقاةِ والالّ  والمطابقاةِ  ،ةِ فاي اإلنشاائيّ  ها، كاالوجوبِ تخص 

 ، والعصااامُ يّ فتااازانح بااه التّ كمااا صاارّ  بِ المرّكاا ن المجااازِ ه ِماابأّناا ، وردّ تلااك اِحااوالِ  باعتبااارِ  شاابيهُ التّ 
ه، وحادَ  الفعالِ  ال هيئاةُ  بِ المركّ  هيئةُ  ةِ ة أو اإلخباريّ اإلنشائيّ  ةِ بّنسال دالَّ  ؛ ِنّ موضع   ه في غيرِ نفسُ 

 للعضااادِ  دِ يّ الّسااا مناقشاااةِ  ه انااادفاعُ ن هاااذا كلِّاااص لاااك ِماااتلّخااا ، وقااادْ (4)ا نحااان فياااهعّمااا فماااا قالاااه خاااروج  
 له. العصامِ  ومناقشةِ 

 
 ذلك على ضرب   يكونَ  أنْ  ن هو له فال بدّ مَ  إلى غيرِ  سند الفعلُ ه إذا أُ أنّ  ال  أوّ  : اعلمْ وأقولُ 

ه ، وهو إسنادُ معنوي   في أمر   زَ جوّ التّ  إلى أنّ  لف في ذلك، فذهب جماعة  ، واختُ زِ جوّ والتّ  أويلِ ن التّ مِ 
 ، واختياارُ الجمهاورِ  ، وهاو قاولُ (5)فظِ اللّ  فيه بحسبِ  زَ بينهما، وال تجوّ  ن هو له لمالبسة  مَ  إلى غيرِ 
 ، أو فاي المساندِ ا فاي المساندِ ّماإ لفظاي   في أمر   زَ جوّ التّ  إلى أنّ  ، وذهب جماعة  "لخيصالتّ " صاحبِ 

 الهيئاااةَ  ، إلاااى أنّ القااااهر، علاااى ماااا قالاااه العضااادُ  عبااادُ  يخُ ، فاااذهب الّشاااةِ ركيبّياااالتّ  إليااه، أو فاااي الهيئاااةِ 

                                                 

 ( ب: وهو.1)
 ( ب: مرة أخرى. 2)
 ( أ: "بأن" تكررت مرتين، وهو من سهو الناسخ.3)
ن توهم أنه من المفرد.( وما هو فيه المجاُز 4)  المفرد، وما ذكر هو من باب المجاز المركب وا 

 ( فالطرفان حقيقيان، والتجوز في اإلسناد فقط. 5)
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ن نظار فاي : َماالحاجابِ  ابانِ  مختصارِ  ي شارحِ في حواش عدُ ، قال السّ (، لكنْ 1)لغوي   مجاز   ةَ يّ ركيبالتّ 
وال فاااي  ال فااي المفااردِ  لغااوي   مجااااز   ه لاايس فااي الكااالمِ بأّنااا ه قائاال  القااااهر علاام أّناا عباادِ  يخِ الّشاا كااالمِ 
 إلاى أنّ  اكيّ كّ (، وذهاب الّسا2)لغاوي   مجااز   المساندَ  إلاى أنّ  الحاجبِ  ، وذهب ابنُ ، بل عقلي  بِ المركّ 
 ."لالمطوّ "حواشي  ، كذا في بعضِ (3)لغوي   إليه مجاز   المسندَ 

 
، ةِ الكالميّ  سبةِ هو بمعنى النّ  العقلي   الذي وقع فيه المجازُ  (: اإلسنادُ 4)قولُ نهذا  إذا علمتَ 
ذا كان كاذلك، مِ  واحد   ح به غيرُ ، وصرّ "لخيصالتّ " في شرحِ  فتازاني  كما أشار إليه التّ  ن محشييه، وا 

 إسااانادِ  دُ ه مجاارّ ن أّنااِماا عنااد الجمهااورِ  المشااهورِ  علااى الوجاااهِ  قلاايِّ الع بالمجااازِ  يقااولَ  أالّ  دلاازم العضاا
ين رفَ ن الطّااِما ه فاي شايء  باعتباارِ  زَ يتجااوّ  أنْ  ن غيارِ بينهماا ِما ن هاو لااه لمالبساة  َما إلاى غيارِ  يءِ الّشا

 ،هملمااذهبِ  ، وهااذا مخااالف  ساابةَ (، أعنااي النّ 5معناااه) جاازءِ  باعتبااارِ  فااي المسااندِ  زَ جااوّ التّ  ه إلااى أنّ لذهابِاا
 باعتباااارِ  عنااده فاااي المسااندِ  زَ جاااوّ التّ  فااي أنّ  الحاجااابِ  بينااه وباااين اباانِ  الخاااالفُ  عناااه، فيكااونُ  ومغاان  

" في "أحياني زيد   "اإلحياء" جعلُ ه، فيَ ن كالمِ مِ  فهمُ كما يُ  الحدثِ  باعتبارِ  الحاجبِ  ، وعند ابنِ سبةِ النّ 
 .(6)رورِ بمعنى السّ 
 

                                                 

 . 46( انظر: العضد اإليجي، شرح العضد، 1)

، )طبع مع شرح 44( انظر رأي ابن الحاجب وما أثبته عن عبد القاهر في مختصر المنتهى اِصولي، 2)
 ابن الحاجب إن المجاز في المفرد، وال مجاز في المركب. العضد(، وقد قال

( وعلى هذا يكون المقصود بالذات المبالغة في نفس اِمير بجعله هازما، وأما على جعل المجاز عقليا 3)
ن كان كل منهما يستلزم اآلخر.     فالمبالغة في المالبسة، وا 

 ( أ: نقول. 4)
نحو قولهم "أنبت الربيع البقل" التأويل إما باللفظ أو المعنى،  في -كما بينه في شرحه-( ومذهب العضد 5)

والتأويل في اللفظ إما في اإلنبات، أو في الربيع، أو في التركيب، فهذه احتماالت أربعة عنده، أولها: 
المجاز العقلي، وثانيها أن التأويل في "أنبت" وللتسبب العادي، وثالثها التأويل في الربيع فإنه يتصور 

ورة فاعل حقيقي، فأسند إليه ما أسند إلى الفاعل الحقيقي، ورابعها التأويل في التركيب، وهو أن كل بص
هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي، وهذه وضعت لمالبسة الفاعلية،...، والحق أنها تصرفات عقلية 

 . 46وال حجر فيها، فالكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم". انظر: شرح العضد، 

، والضمير في "يجعل" عائد إلى ابن 45-44( انظر مذهب ابن الحاجب والعضد في شرح العضد، 6)
 الحاجب. 
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 (؛ ِنّ 1)ا  ا عقلّياامجاااز   غااويِّ اللّ  ن المجااازِ ِماا وعَ ي هااذا الّناايساامّ  العضاادَ  ن أنّ ِماا ، ال مااانعَ نعاامْ 
فااي  ، ونااوق  العضاادُ (، فااافهمْ 3)(، وهااو اإلساانادُ 2)بالعقاالِ  دركُ ُياا معقااول   أماار   فيااه باعتبااارِ  زَ جااوّ التّ 

 يمكانُ  واالساتعارةِ  إلاى الجنادِ  الهزمِ  نسبةِ ب إلى اِميرِ  الهزمِ  نسبةِ  تشبيهُ  ه كما يصح  ا بأنّ ه أيض  تمثيلِ 
وكاااون  ،الماضاااي واالساااتعارة ماااانِ فاااي الزّ  اءدالّنااا بنسااابةِ  المساااتقبلِ  ماااانِ فاااي الزّ  اءدالّنااا نسااابةِ  تشااابيهُ 

 العصااامِ  ، وأجاااب حفياادُ فااارق   ن غياارِ دون اِخاارى تفرقااة ِماا ساابةِ ين للنّ ورتَ االسااتعارة فااي إحاادى الّصاا
باه  هُ والمشابّ  هُ المشابّ  ى الجنادِ إلا الهازمِ  بنسابةِ  إلى اِميارِ  الهزمِ  نسبةِ  في تشبيهِ  ا؛ ِنّ هما فرق  بينَ  بأنّ 

إليااه  لااف هنااا المنسااوبُ يهااا، وقااد اختُ طرفَ  أحاادِ  ا باااختالفِ ذات اا تختلاافُ  ساابةَ النّ  ، ِنّ اتِ متغااايران بالااذّ 
فااال  ، أيْ منِ الاازّ  ا باعتبااارِ اعتبااار   ا، مختلفااة  ذات اا حاادة  فيااه متّ  ساابةَ النّ  ، فااإنّ اءدالّناا نساابةِ  تشاابيهِ  بخااالفِ 
 .(4)اتِ بالذّ  االختالفِ  فيها لعدمِ  االستعارةِ  جريانُ  يصح  

 
نْ  ه بحاااث  : فاااي فرِقاااوأقاااولُ  ا ذات ااا تختلااافُ  سااابةَ النّ  كااام  باااأنّ ه حَ ، ِّناااواحاااد   تبعاااه فياااه غيااارُ  وا 

نْ فااي الماضااي مختلفااان ذات اا اءدوالّناا فااي المسااتقبلِ  اءَ دالّناا أنّ  يهااا، وال شااكَّ طرفَ  أحاادِ  باااختالفِ   ا، وا 
ه ه والمشابّ فاي الماضاي المشابّ  اءدالّنا بنسابةِ  في المستقبلِ  اءدالنّ  نسبةِ  ا، فيكون في تشبيهِ حدا نوع  اتّ 

ا فاي هماا متغاايران ذات ا، كماا أنّ (، وهاو المنساوبُ 6)سابةِ ي النّ طرفَا أحادِ  ا الختالفِ ات  ذ (5)به متغايران
 أنْ  لي في الجاوابِ  إليه، والذي يظهرُ  ، وهو المنسوبُ سبةِ ي النّ طرفَ  أحدِ  اِخرى الختالفِ  الصورةِ 

 ماانُ والزّ  ،هوفاعلُا ه، فطرفاهاا الحادثُ إلاى فاعِلا الحادثِ  هي نسابةُ  في الفعلِ  المعتبرةَ  سبةَ النّ  إنّ  قالَ ي
، فوقااع الفاعاالِ  بغياارِ  يهااا، وهااو الفاعاالُ طرفَ  ( أحاادِ 8)" إباادالُ الجناادَ  اِمياارُ  (، ففااي "هاازمَ 7عنهااا) خااارج  

نّ يهاا بااآخرَ ن طرفَ ِماا شايء   لْ باادَ يُ  لامْ  (9)"ةِ الجّناا ز، وفاي "نااادى أصاحابُ جااوّ ذلاك التّ  فيهاا بسااببِ  مااا ، وا 
 . لْ ، فتأمّ سبةِ النّ  ال باعتبارِ  مانِ الزّ  فيه باعتبارِ  زُ جوّ ذا كان التّ ه، فلالحدثِ  في زمانِ  وقع اإلبدالُ 

                                                 

، وقد أشار إلى أن التأويل قد يكون في المعنى، كما في "أنبت 45( انظر: العضد اإليجي، شرح العضد، 1)
به، وهو مجاز عقلي ال لغوي كما  الربيع البقل"، فيتصور، فينتقل الذهن منه إلى إنبات اهلل فيه، فيصدق

 يرى العضد.   

 ( ب: بالفعل، وهو تصحيف؛ ِن إدراك اإلسناد إنما يتم بالعقل، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 2)
 ( ب: اِسند.3)
 . )بهام  حاشية الصبان على شرح العصام(.45-44( انظر مذهب حفيد العصام، 4)

الرفع، وقد وجه ذلك اِنبابي بقوله: قوله "متغايران" خبر يكون، فحقه الياء  ( ما ورد في أ و ب والحاشية هو5)
 بدل اِلف، إال أن يقال إن خبر "يكون" جملة المشبه والمشبه به، واسمها ضمير الشأن".  

 ( أ: "التشبيه"، وهو تصحيف، فالحديث عن طرفي النسبة.  6)
 خارج عن النسبة. ( ب: "عنهما"، والصواب ما أثبت في المتن، أي 7)
 ( ب: أبدل.8)
 ( تقدم تخريج اآلية. 9)
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 اتِ المشاتقّ  ةِ وبقّيا المساتعارِ  الفعالِ  اشاتقاقَ  الجمهاورِ  ن اعتباارِ سايأتي ِما مااو  ما مرّ  اني:الثّ 
 ين القااائلين بااأنّ البصااريّ  مااا يااأتي علااى مااذهبِ إنّ  ال  أوّ  باار فيااه االسااتعارةُ المعتَ  ن المصاادرِ ِماا المسااتعارةِ 

 ةَ وبقّيااا المصااادرَ  ن يجعااالُ َمااا ا علاااى ماااذهبِ ، وأّمااا(1)ن المصااادرِ ِمااا ة  مشاااتقّ  اتِ المشاااتقّ  ةَ وبقّيااا الفعااالَ 
 ؛ ماذهبِ هبِ ( الماذ2ها علاى هاذا)اساتعارتِ  في تقريارِ  ما يسلكُ إنّ  فال، بلْ  ن الفعلِ مِ  ة  مشتقّ  اتِ المشتقّ 
 بالقتالِ  يَّ الكلّا ديدَ الّشا ربَ هنا الّضاا": شابّ ا شاديد  "قتل" لمعنى"ضرب ضرب   في استعارةِ  ، فيقالُ العصامِ 

ي "ضاارب" ذين فااي ضاامنَ اللّاا الجزئاايّ  ، والقتاالِ الجزئاايِّ  ديدِ الّشاا ربِ إلااى الّضاا شاابيهُ ، فساارى التّ يِّ الكلّاا
ا"، وهذا ا شديد  "قتل" لمعنى "ضرب ضرب   رايةِ بالسّ  الحاصلِ  شبيهِ على هذا التّ  نا بناء  و"قتل"، فاستعرْ 

 . ، فافهمْ العصامِ  مذهبَ  حُ ا يرجّ ممّ 
 

ــُث: ااا ِماان االسااتعارِة التّبعّيااِة فااي الفعااِل غياار مااا تقااّدم 3أثباات الّشااهاُب الخفاااجّي) الثّال ( نوع 
ا لاااه ِمااان تقرياااِر صااااحِب الكّشااااف لقاااوِل عماااَر  ِباااي موساااى  -رضاااي اهلل تعاااالى عناااه-مساااتخرج 

: "ال ُتكرموهم إْذ أهانهم اهلُل، وال َتأمنوهم إْذ خّونهم اهلُل، وال ُتدنوهم إْذ ا ِشعريِّ في كاتِبه الّنصرانيِّ
-هرضي اهلل تعاالى عْنا-(، فقال له أبو موسى: "ال قواَم للبصرِة إاّل ِبه، فقال عمُر 4أقصاهم اهلُل")

مات، فما كنَت صانع ا، فاْصنْعه الّساعَة، واستغِن والّسالُم"، يعني: هْب أّنه قْد  ،: "مات الّنصراني  
 .(5)عْنه، واصرْف"، إلى هنا كالُم الكّشاف

 
قااال الّشااهاُب: هااذه اسااتعارة  فااي الفعااِل غياار مااا ُعاارف فيهااا؛ ِّن المعااروَف تشاابيُه الحاادِث 

َر؛ نحاو: بالحدِث كا "قتل" بمعنى "ضرب ضرب ا شديد ا"، وتشبيُه الحدِث الواقع في زمان  باه فاي آخا
                                                 

( ذهب البصريون إلى أن المصدر أصل االشتقاق، أما الكوفيون فجنحوا إلى أن المصدر مشتق من الفعل، 1)
اإلنصاف في مسائل ، ها(577أبو البركات عبدالرحمن بن محمد)ولكال الفريقين حججه. انظر: اِنباري، 

 . 1/235، د محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، القاهرة، )د.ت(الخالف، تحقيق محم

 ( ب: "هذا" ساقطة. 2)
( هو قاضي القضاة الشهاب أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري صاحب التصانيف في اللغة 3)

ها(، ورحل إلى بالد 979ها(، وقيل سنة)977واِدب، نسبته إلى قبيلة خفاجة، ولد ونشأ بمصر سنة)
م، له "شرح على درة الغواص"، و"شفاء العليل فيما وقع في كالم العرب من الدخيل"، وله شعر رقيق، الرو 

، والبغدادي، هدية 1/412ها(. انظر ترجمته: ابن معصوم، خالصة اِثر، 1069توفي في مصر سنة)
 . 1/286، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/238، والزركلي، اِعالم، 6/160العارفين، 

 ( ب: إذ أقصاهم، )أي بحذف لفظ الجاللة الشريف(، وفي حاشية اِنبابي: إذ أقصاهم اهلل تعالى.  4)

( وهذا صريح في أن استعمال اِلفاظ في معانيها الفرضية مجازي كاستعمال "مات" هنا في الموت الماضي 5)
 المفروض، وهو إنما يظهر على القول بأن مدلوالت اِلفاظ اِمور الخارجية.
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(، وهاذا تشابيُه الحادِث المفاروِض فاي الماضاي بالحادِث المحقّاِق فياه، فاّتحادا حادث ا 1"َأتى أماُر اهلِل")
رتّاااب علاااى اآلخاااِر، يُ رتّاااَب علاااى أحاااِدهما ماااا وزمان اااا، واختلفاااا تحّقق اااا وتقااادير ا، وفائااادُة الّتشااابيِه أْن يُ 

ُيفعال فايمْن تحقّاق موتُاه، وهاذا ِمان قضاايا ( الكاتُب المفاروُض موتُاه، وُيساتغنى عناه، كماا 2فُيعزل)
 عمَر العجيبِة. 

 
 فصل  في استعارِة اسِم الفعل

قال في "الّرسالة الفارسّية": اعلْم أّن االستعارَة التّبعّيَة تجري في أسماِء اِفعاِل مشتّقة  أوال  
، لكّنهاا تكاوُن  ي يكاوُن اساُم الفعاِل بمعنااه مصادِر الفعاِل الاذ تبعّياةِ بكجرياِنها في اِفعاِل بال خالف 

، ماثال  فاي اساتعارِة "هيهاات"  ال بتبعّيِة مصادِره؛ إْذ لايس الساِم الفعاِل مصادر  باعتبااِر أّناه اساُم فعال 
 (3)لمعنى "عسر" نعتبُر تشبيَه العسِر بالبعِد، وسريان الّتشابيه إلاى معناى "بعاد" و"عسار"، فنساتعيرُ 

"بُعاد" المساتعار لمعناى "عسار"، أو نعتباُر سارياَن الّتشابيِه  نجعال "هيهاات" بمعناى اني، ثامّ ل للثّ اِوّ 
ِمن أّوِل اِمِر إلى معنى "هيهات" قصر ا للمسافِة، وتقليال  للكلفِة، فنستعيُره ِمن معنى "بُعاد" لمعناى 

 "عسر"، انتهى. 
 

" ِماان ذكْر اعتباااَر االسااتعارِة بااين المصاادَرين أوال ، واشااتقاق "بُعااد" بمعنااى "عساارأقااوُل: لاام َياا
البعااِد بمعنااى العسااِر جري ااا علااى مذهبِااه، وأّمااا الجمهااوُر فالظّاااهُر أّن مااذهَبهم هنااا كهااو فااي الفعااِل 

ْن لاااْم أَر الّتصاااريحَ  (، فيعتبااارون "بُعاااد" تشااابيه العساااِر بالبعاااِد 4)باااه وغياااِره، وأّنهااام يعتبااارون ذلاااك، وا 
لبعااِد بمعنااى العسااِر، ويجعلااون اسااتعارَة البعااِد لمعنااى العسااِر، واشااتقاق "بُعااد" بمعنااى "عساار" ِماان ا

 "هيهات" بمعنى "بُعد" الذي هو بمعنى "عسر"، واهلل أعلُم. 
 

 فصل   في استعارِة األسماِء المشتّقِة 
اعلااْم أوال  أّن كاالَّ واحااد  ِمنهااا موضااوع  باعتباااِر الماااّدِة وضااع ا شخصااّيا  للحاادِث، وباعتباااِر 

أعني ذات ا مبهمة  ينسُب إليها الحدُث المستفاُد ِمن الماّدِة نسبة  الهيئِة وضع ا نوعّيا  للّذاِت، والّنسبِة، 
واقعة  علاى جهاة  مخصوصاة  بصايغِة ذلاك المشاتقِّ، إْن كاناْت الّصايغُة الساِم الفاعاِل فالّنسابُة علاى 
ْن كانااْت السااِم الّزمااانِ  ْن كانااْت السااِم المفعااوِل فالّنساابُة علااى جهااِة الوقااوِع عليااه، وا   جهااِة القياااِم، وا 

                                                 

 (. 1( اآلية)النحل، 1)
 ( ب: فيبدل. 2)

 ( حاشية اِنبابي: فتستعير، والصواب ما تقدم. 3)
 ( أ: "به" ساقطة.4)
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ْن كانْت للمكاِن فالّنسبُة على جهِة الوقوِع فيه (1)فالّنسبُة على جهِة الوقوِع فيه بمعنى المتقّررّيةِ  ، وا 
ْن كانااْت لآللااِة فالّنساابُة علااى جهااِة كااوِن  بمعنااى اسااتقرارِ  الفاعااِل فيااه حاايَن صاادوِر الحاادِث ِمنااه، وا 

ماا ذكرناا ساائَر المشاتّقاِت، فاالفرُق  الّشيِء واسطة  بين الحدِث وفاعِله في صادوِره ِمناه، وقاْس علاى
بين الفعِل وسائِر المشتّقاِت ليس إاّل بحساِب الوضاِع الّناوعيِّ الاذي هاو باعتبااِر الهيئاِة؛ ِّن الفعاَل 
موضوع  باعتباِر الهيئاِة وضاع ا نوعّياا  للّنسابِة والّزمااِن، وماا عاداه ِمان المشاتّقاِت موضاوع  باعتباِرهاا 

 ، كذا في تعريِب "الّرسالة الفارسّية". كذلك للّنسبِة والّذاتِ 
 

 أحاد   ال يشاك  إْذ  ،( مراُده بالاّذاِت ماا يشامُل الّزمااَن فاي اساِم الّزماانِ 2أقوُل: يجُب أْن يكوَن)
، ويدل  علاى ذلاك قولُاه: "بَ  ّنماا حّققناا المقااَم ليظهاَر عادُم أّن أجزاَء معناه حدث  ونسبة  وزمان  عاد"، وا 

فهاااوِم شااايء  ِمااان المشاااتّقاِت ساااوى الفعاااِل واساااِم الّزمااااِن، انتهاااى. ثاااّم قاااال: وال دخاااوِل الّزمااااِن فاااي م
يختلجّن فاي صادِرك أّن القاوَم قاد اتّفقاوا علاى أّن الاّذاَت المعتبارَة فاي مفهاوِم االساِم المشاتقِّ مبهماة ، 

عنااى شااموِلها والّنسابة الّداخلااة فياه مخصوصااة ، فكياف ُيتصااّوُر ذلااك ِّناا ندفُعااه باأّن إبهاااَم الاّذاِت بم
، فاااال  جمياااَع أفراِدهاااا، وعااادِم تشخيِصاااها، وخصاااوصِ  الّنسااابِة بمعناااى الّتعاااّيِن الّناااوعيِّ ال الّشخصااايِّ

 امتناَع في جمِعها، انتهى. 
 

إذا علمااَت هااذا فاااعلْم أّن االسااَم المشااتقَّ مطلق ااا، كمااا فااي "تعريااب الّرسااالة"، يسااتعاُر تااارة  
لمعنى الّضاارِب ضارب ا شاديد ا، واِصاُل فاي هاذه الحالاِة المصادُر،  باعتباِر الماّدِة؛ كاستعارِة القاتلِ 

( تاارة  باعتبااِر الهيئاِة ِمان 3والعمُل الذي يعتبُر أوال  يجري فيه الخالُف الّسابُق في الفعِل، ويستعاُر)
اسام  :فتِحهااب ،لمعناى "الَمْرقاد" ،اسام آلاة   :حيُث داللُتها على الاّذاِت كاساتعارِة "الِمْرقاد"، بكساِر المايمِ 

اا فاي إرقااِد كالِّ َمان اساتقّر فياه  ،مكان   قصد ا للمبالغِة فاي وصاِف مكااِن الّرقاوِد باأّن لاه دخاال  عظيم 
، وفاعِله الاذي هاو الّراقاُد فاي اّتصااِفه باه توّساط (4)بحيُث كأّنه يتوّسُط بين الحدِث الذي هو الّرقودُ 
ُر أوال  تشاابيه المكاااِن مطلق ااا باآللااِة كااذلك، عتَبااذي يُ اآللااِة، واِصااُل فااي هااذه الحالااِة الااّذاُت والعمااُل الاا

لمعناى اِّوِل  وسريانه إلاى ماا فاي ضامَني "الَمْرقاد" بفاتِح المايِم، و"الِمْرقاد" بكساِرها، فنساتعيُر الثّاانيَ 
 بناء  على هذا الّتشبيِه الحاصِل بالّسرايِة، كذا في "تعريب الّرسالِة الفارسّيِة". 

                                                 

( المتقررية؛ أي حال كون وقوع الحدث في الزمان متلبسا بمعنى هو كون الحدث متقررا ثابتا فيه ال بمعنى 1)
 دري والزمان أمر اعتباري.  الحلول الحسي والمظروفية الحقيقية؛ إذ كل من المعنى المص

 ( ب: "يكون" ساقطة. 2)
 ( أ: ويستعارة، وهو غير مستقيم. 3)
( أي كاستعارة الَمرقد الذي هو اسم لمكان الرقود لمعنى الممات الذي هو اسم لمكان الموت بعد تشبيه الموت 4)

 ية. بالرقود؛ ِن كال منهما تتعطل به القوى البدنية، وتنعزل عن أعمالها الطبيع
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فنظيُر جعِل بعِضاهم اِصاَل الاّزمن فاي اساتعارِة الفعاِل ِمان  اِصِل الّذاتَ أقوُل: أّما جعُل 

حيُث الّزمُن، وأّما جعُل العماِل مجاّرَد ماا ماّر فعلاى ماذهِب العصااِم ِمان عادِم اعتبااِر االساتعارِة فاي 
 فااي فصااِل اسااتعارِة الفعااِل عاان الجمهااوِر أّنهاام (1)المصاادِر أوال ، واالشااتقاق منااه، وظاااهُر مااا ساابق

يجعلااون اِصااَل هنااا المصاادَر المقّيااَد بالااّذاِت، وُيجاارون االسااتعارَة واالشااتقاَق، وقااْد ُيؤخااُذ ذلااك ِماان 
(، 2المقّياااد بالّزمااااِن) القيااااِس علاااى جعِلهااام اِصاااَل فاااي اساااتعارِة الفعاااِل ِمااان حياااُث الّزمااااُن المصااادرَ 

ه بالّرقاِد باعتباِر تعّلِقه باآللِة لتوّسِطها فيقولون: ُشّبه الّرقاُد مثال  باعتباِر تعّلِقه بالمكاِن لحصوِله في
بينااه وباايَن فاعِلااه، واسااُتعير الثّاااني لااألّوِل، واشااُتّق ِمنااه "الِمْرقااد" بكسااِر الماايم، لكااْن، ُياارد  عليااه أّن 
المسااتعاَر ِمنااه والمسااتعاَر لااه لااْم يختلفااا ذات ااا، باال اعتبااار ا فقااْط، وهااو ال يكفااي كمااا علمااَت، والقياااُس 

( فاي خصاوِص ذلاك، ويساتعاُر 3مخادو   بوجاوِد الفاارِق، فتادّبْر، فاإّني لاْم أَر عانهم نّصاا ) المذكورُ 
تارة  باعتباِر الهيئِة ِمن حيُث الّنسبُة؛ نحو "اِميُر هازُم الجناِد"، ِّن نسابَة اساِم الفاعاِل نسابة  علاى 

اا  (4، وهو الّذاُت المفهوماُة)جهِة القياِم، فهي نسبُة الحدِث المفهوِم ِمن اسِم الفاعِل لَمن قام به أيض 
جّوز به ِمان حياُث تلاك الّنسابُة إلاى الّسابِب، وبيااُن اِصاِل والعماِل فاي هاذه الحالاِة ُيعلاُم ِمنه، وقْد تُ 

، ويسااااتعاُر تااااارة  باعتباااااِر الماااااّدِة والهيئااااِة ِماااان حيااااُث الااااّذاُت، أو (5)بالمقايسااااِة علااااى نساااابِة الفعاااالِ 
 ا ُتؤخُذ مّما مّر. ، أو هما، وأمثلُته(6)الّنسبة

 
 تنبيهان

اااا، وقاااْد صاااّرح  األّول: هااال يااادخُل فاااي المشاااتقِّ المصاااّغُر والمنساااوُب ِّنهماااا مشاااتّقان حكم 
درج كثيار  فاي المشاتقِّ أساماء اِفعااِل بعُضهم بأّن المراَد بالمشتقِّ المشتق  حقيقة  أو حكم ا، ولهذا أُ 

                                                 

 ( حاشية اِنبابي: "مر". 1)

 ( ب: بالمكان، وهو غير مستقيم.2)
 ( ب: لم أر نصا عنهم.3)
 ( ب: المفهومات، وصوابه ما ورد في أ وحاشية اِنبابي. 4)
( أي: لنا أن نجعل اِصل هنا الذي يعتبر فيه العمل أوال هو النسبة وحدها، وعليه فالعمل ليس إال تشبيه 5)

المطلقتين باِخرى، وسريانه إلى ما في ضمني الوصفين، ولنا أن نجعله المصدر المقيد إحدى النسبتين 
بالنسبة، وعليه فالعمل إما تشبيه أحد معنيي المصدرين باآلخر، واستعارة أحد المصدرين لمعنى اآلخر، أو 

 مجرد تشبيه أحد معنيي المصدرين باآلخر وسريانه إلى ما في ضمني الوصفين.   

 .( ب: و6)



 135 

مثاُلهما "ُرجيل" المستعاُر للكبيِر العظيِم المتعااطي جامدة  كانْت أو مشتّقة  على خالِف ما صنْعنا، 
 ( للمتخّلِق بأخالِق قري . 1ما ال َيليُق به، و"ُقرشّي" المستعاُر)

 
قال بعُضهم: ينبغي أْن َيجريا على الَعلاِم المشاتهِر بصافة ، فعلاى قيااِس بحاِث العصااِم فاي 

 .الجمهوِر تكوُن أصلّية  ، وعلى قياِس مذهِب (2)أطوِله تكوُن استعارُتهما تبعّية  
 

 أقااوُل: فيااه نظاار  للفاارِق بينهمااا وبااين الَعلااِم المشااتهِر بصاافة ؛ ِّن كوَنااه فااي تأويااِل المشااتقِّ 
( بالوضااِع اِصااليِّ فيهمااا، 3))لاايس بالوضااِع اِصااليِّ بخالِفهمااا، فااإّن كوَنهمااا فااي تأوياال المشااتقِّ(

( 5ُتهما تبعّياة ، أي تابعاة  الساتعارِة مصادَري)(، والاذي ينبغاي عنادي أْن تكاوَن اساتعار 4كاسِم الفعاِل)
( 6"منتسااب" إلااى كااذا) "صااغير" ولفااظَ  المشااتقَّين اللّااذين همااا بمعناهمااا، أعنااي بهااَذين المشااتقَّين لفااظَ 

مثال  قياس ا على مذهِب الجمهوِر في مثِل ذلاك، أْو لمجاّرِد تشابيِهه قياس اا علاى ماذهِب العصااِم فاي 
تعااااطي ماااا ال يلياااُق، والّتخلّاااق باااأخالِق  عتباااَر تشااابيهُ لماااذكوَرين إّماااا أْن يُ مثاااِل ذلاااك، ففاااي المثااااَلين ا

، واساااتعارة الّصاااغر واالنتسااااب للّتعااااطي والّتخلّاااق، واشاااتقاق (7)بالّصاااغِر واالنتسااااِب إلااايهم ،قاااري 
الّصغيِر والمنتسب إلى قري   بمعنى المتعااطي ماا ال يلياُق، والمتخلّاق باأخالِق قاري  ِمان الّصاغِر 

ّماا ا  " بمعناى المتعااطي والمتخلّاِق، و يّ نتساِب بمعناى الّتعااطي، والّتخلاِق، وُيجعال "ُرجيال" و"ُقرشاواال
مطلااِق الّتخلّااِق بااأخالِق  أْن ُيعتبااَر مجااّرد تشاابيِه مطلااِق تعاااطي مااا يليااُق بمطلااِق الّصااغِر، وتشاابيهِ 
ِه بااه اللَّااذين فااي ضاامَني قااري  بمطلااِق االنتساااِب إلاايهم، فيسااري الّتشاابيُه إلااى فاارَدي المشااّبِه والمشاابّ 

(، ويسااتعاُر بناااء  علااى الّتشاابيِه الحاصااِل 8)يّ متعاااطي مااا ال يليااُق، وُرجياال وضاامَني متخلّااق وُقرشاا
( للمتخلّااِق بااأخالِق قااري ، فاااعرْف 9")يّ بالّساارايِة لفااُظ "ُرجياال" للمتعاااطي مااا ال يليااُق، ولفااظ "ُقرشاا

 ذلك. 
 

                                                 

 ( ب: وقرشي للمتخلق.1)
 .277-2/274( انظر مبحث العصام في االستعارة التبعية، 2)

 ( أ: ما بين القوسين ساقط، وهو مثبت في ب وحاشية اِنبابي. 3)
 ( ب: كاسم الفاعل، وهذا غير مستقيم؛ ِن الحديث عن اسم الفعل؛ ذلك أن أسماء اِفعال مؤولة بالفعل.   4)
 ( ب: مصدر.5)
 : كذلك.( ب6)
 ( الحاصل أن رجيال وقرشيا لما كانا بمعنى صغير ومنتسب إلى قري  كانا في حكمهما. 7)

 ( أ: قري .8)
 ( أ: قري .9)
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جديدة : ينبغي أْن يقاَل في توجيِه تسميِة اساتعارِة  ئدة  قال في "الّرسالة الفارسّية": فا الثّاني:
إّنها إّنما سّميْت تبعّية  ِّنهاا تابعاة  الساتعارِة  ،بالتّبعّيةِ  ،المشتقِّ، أْي مطلق ا سواء كان اسم ا أو فعال  

اااااا) أحاااااِد جزَئياااااه المااااااّدة والهيئاااااة دائم 
لهيئاااااِة، للمااااااّدِة، أو لإال (؛ إْذ االساااااتعارُة باِصاااااالِة ال تكاااااوُن 1

ا له، انتهاى2ها)تبعّيتِ بو  وأشاار إلياه فاي شارِحه علاى . ( للمشتقِّ كلِّه، فيكون الكّل تابع ا لجزِئه، وفرع 
ُبها بأّن المتبوَع، وهو ما تقُع فياه االساتعارُة أصاالة ، لايس بجازء  للمشاتقِّ؛ (، وزّيفه معرّ 3الّسمرقندّية)

ّياااد ا بالّزمااااِن فاااي الهيئاااِة، وشااايء  ِمنهماااا لااايس بجااازء  إْذ هاااو إّماااا المصااادُر مطلق اااا فاااي المااااّدِة، أو مق
ّنمااا هااو رابطااة  وواسااطة  فااي  للمشااتقِّ، ومااا هااو جاازء  لااه لااْم تقااْع فيااه االسااتعارُة ال أصااالة  وال تبع ااا، وا 
 ،مناساابِة المشااتقِّ لألصااِل المتبااوِع؛ إذ المناساابُة بااين المشااتقِّ والمصاادِر مطلق ااا بساابِب جزئِااه الماااّديِّ 

، انتهى. وبينه وب  ين المصدِر مقّيد ا بالّزماِن بسبِب جزِئه الص وريِّ
 

أقااوُل: هااذا الّتزييااُف هااو الحقيااُق بااالّتزييِف؛ ِّنااه إّنمااا يّتجااُه علااى العصاااِم لااْو كااان المتبااوُع 
 تان هما جزآنِ المقّيَد، وليس كذلك، بْل ماّدة المشتقِّ أو هيئُته اللّ  وأعلى توجيِهه المصدَر المطلَق 

 نُ كمااا تصااّرُح بااه عبارتُااه، وكااوُن جاازِء المشااتقِّ لااْم تقااْع فيااه االسااتعارُة ال أصااالة  وال تبع ااا، وتعااي  لااه 
  :ا العصاُم، نعْم، ُيرد  عليه أمرانمالمصدِر للمتبوعّيِة ال يسّلُمه

اَل: اِّوُل أّن هذا الّتوجياَه منااف  لمذهبِاه ِمان عادِم اعتبااِر االساتعارِة فاي المتباوِع إاّل أْن يقا
ذهاُبه إلى هذا العدِم بالّنسبِة إلى ذهاِب الجمهوِر إلى اعتباِر االساتعارِة أوال  فاي المصادِر، ومتعلّاِق 

 معنى الحرِف ال مطلق ا، كما ُيؤخُذ مّما مّر. 
 الثّاني: أّنه منقوض  بما اسُتعير فيه المشتق  باعتباِر ماّدِته وهيئِته مع ا، فتأّمْل. 

 
 الحرفِ  فصل  في استعارةِ 

قااْد علماااَت أّن اسااتعارَة الحااارِف تبعّياااة  لعاادِم اساااتقالِل معنااااه بالمفهومّيااِة، أي توقّاااف انفهااااِم 
، وتوضيُح ذلك يحتاُج إلى تقديِم مقّدمة ، فنقوُل: قاال الّساّيُد  قُاّدس -معناه ِمنه على ذكِر أمر  خارج 

                                                 

( يقول العصام: "والمراد أن االستعارة المحققة أوال وبالذات استعارة الهيئة، وبواسطتها تسري االستعارة في 1)
لهيئة، فاستعارة الهيئة واسطة في عروض االستعارة للفعل، الفعل الذي هو عبارة عن مجموع المادة وا

ن أردت تحقيقا تركناه لضيق المقام ال  وليست بتبعية، بل اللفظ بتمامه مستعار بتبعية استعارة الجزء، وا 
لضنة بالكالم، فعليك برسالتنا الفارسية المعمولة في تحقيق المجازات". انظر شرح العصام على الرسالة 

 . 42، السمرقندية
 ( حاشية اِنبابي: "وتبعيتها"، وما أثبته من أ و ب. 2)

 .41( انظر مذهب العصام في هذه المسألة في شرحه على السمرقندية، 3)
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إلااى مبصااراِته، وأناات إذا نظاارَت فااي  : اعلااْم أّن نساابَة البصاايرِة إلااى ماادركاِتها كنساابِة البصاارِ -سااّره
 :المرآِة وشاهدَت صورة  فيها فلَك هناك حالتان

ه ااا إلاى تلااك الّصاورِة، مشاااهد ا إّياهااا قصاد ا إحـداهما جاااعال  الِمارآَة آلااة  فااي  ،أْن تكااوَن متوجِّ
ها علاى هاذا مشاهدِتها، وال شكَّ أّن المرآَة مبصرة  في هذه الحالِة، لكّنها ليسْت بحيُث يقدُر بإبصاارِ 

 .الوجِه على أْن ُيحَكَم عليها، وُيلتفَت إلى أحواِلها
أْن تتوّجااَه إلااى المارآِة نفِسااها، وتالحَظهااا قصااد ا، فتكااوَن صااالحة  ِْن ُيحَكااَم عليهااا،  الثّانيــةُ 

وتكااون الّصااورة حينئااذ  مشاااَهدة  تبع ااا غيااَر ملتفاات  إليهااا، فظهاار أّن ِماان المبصااراِت مااا يكااوُن تااارة  
إلبصاااِر الغيااِر، فقااْس علااى ذلااك المعااانَي المدركااَة بالبصاايرِة؛ أعنااي القااّوَة  آلااة   (1)ا، وأخاارىمبصاار  

؛ إْذ ال شاّك أّنااك تاادرُك  الباطناَة، واستوضااْح ذلااك ِمان قوِلااك: "قااام زياد "، وقولااك نساابة القيااِم إلااى زيااد 
ا حالااة  بااين زيااد  والقياااِم، وآلااة  فيهمااا نساابَة القياااِم إلااى زيااد  إاّل أّنهااا فااي اِّوِل مدركااة  ِماان حيااُث إّنهاا

ا باااآلخِر، ولااذلك ال يمكُنااك أْن تحكاااَم ملتعااّرِف حاِلهمااا، فكأّنهااا ماارآة  تشاااهُدهما بهااا مرتبط ااا أحااُده
كااة بالقصااِد ملحوظااة فااي ذاِتهااا كااة  علااى هااذا الوجااِه، وفااي الثّاااني مدرَ عليهااا، أو بهااا مااا دامااْت مدرَ 

فهاااي علاااى الوجاااِه اِّوِل معناااى غياااُر مساااتقل  بالمفهومّياااِة،  بحياااث يمكُناااك أْن تحكاااَم عليهاااا أو ِبهاااا،
وعلى الثّاني معنى مستقّل بها، وكما ُيحتااُج إلاى الّتعبياِر عان المعااني الملحوظاِة بالاّذاِت المساتقّلِة 

 بالمفهومّيِة ُيحتاُج إلى الّتعبيِر عن المعاني الملحوظِة بالغيِر التي ال تستقل  بالمفهومّيِة.
 

( هااو حالااة  لغيااِره، ومتعلّااق  بااه، فااإذا الحظااه 2د هااذا فاااعلْم أّن االبتااداَء مااثال  معنااى)إذا تمهّاا
، كاان معناى مساتقال  بنفِساه، ملحوظ اا فاي  العقُل قصاد ا، وبالاّذاِت مطلق اا عان التّقيياِد بمتعلّاق  خااص 

ا ِْن ُيحَكَم عليه وباه، ويلزماه إدراُك متعّلِقاه إجمااال  وتبع اا،  وهاو بهاذا االعتبااِر مادلوُل ذاِته، صالح 
، كاا ن يالحااظ ابتااداء الّساايِر ألفااِظ االبتااداِء، وكااذا إذا الحظااه قصااد ا، وبالااّذاِت متعّلق ااا بمتعلّااق  خاااص 

الواقع عند البصرِة؛ إْذ ال يخرُجه ذلك عن االستقالِل وصالحيِِّة الحكاِم علياه وباه، وأّماا إذا الحظاه 
ِة، وآلااة  لتعااّرِف حاِلهمااا كااان معنااى غيااَر مسااتقل  بنفِسااه ال لااة  بااين الّساايِر والبصاار حاِماان حيااُث هااو 

ن"، وهااذا معنااى مااا قياال إّن (، وهااو بهااذا االعتباااِر ماادلوُل لفظااِة "ِماا3يصاالُح ِْن ُيحكااَم عليااه أو بااه)
الحرَف ُوضع باعتباِر استحضاِر معنى عام ، وهو نوع  ِمن الّنسبِة كاالبتداِء مثال  لكلِّ فرد  ِمن ذلك 

                                                 

 ( ب: وتارة أخرى. 1)
 ( ب: "معنى" ساقطة.2)
 ( ب: ليحكم به أو عليه.3)
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معااّين بخصوِصااه، والّنساابُة ال تتعااّيُن إاّل بالمنسااوِب إليااه، فمااا لااْم ُيااذكْر متعلّااُق  ِع ككااّل ابتااداء  الّنااو 
 ، فهو غيُر مستقل  بالمفهومّيِة، انتهى. (1)معنى الحرِف ال ُيفهم فرد  ِمن ذلك الّنوعِ 

 
َوضاااع  وقاااْد بااااَن بهاااذا أّن الوضاااَع فاااي الحااارِف عاااام ، والموضاااوِع لاااه خااااّص، ِّن الواضاااعَ 

الحرَف بواسطِة استحضاِر أمر  عام  لكلِّ فارد  ِمان أفاراِد ذلاك العاامِّ بخصوِصاه ِمان حياُث إّناه نسابة  
ْذ قاْد بااَن ا ملحوظة  بالتّبِع، آلة  لمالحظةِ  لغيِر، وارتباط أمر  بآخَر، فمعاني الحروِف روابُط فقْط، وا 

ومّيِة علمَت أّنه ال يجري فيه الّتشبيُه واالستعارُة البياِن أّن معنى الحرِف غيُر مستقل  بالمفه لك كلَّ 
عتبَر الّتشابيُه أوال  فاي اِصاِل الاذي يرجاُع إلياه معناى الحارِف أصالة  واستقالال  ِلما مّر، فيجُب أْن يُ 

، وُيساااّمى عناااد علمااااِء البيااااِن متعلّاااَق معناااى الحااارِف، وهاااو المعناااى الكلّاااي  لمعناااى (2)بناااوِع اساااتلزام  
،  زئيِّ المعبَّرُ الحرِف الج باسِمه عن معنى الحرِف للحاِجة؛ إْذ ليس لمعناه الجزئايِّ اسام  مخصاوص 

عتبااُر ساارياُن الّتشاابيِه إلااى معنااى الحاارِف، (، ثااّم يُ 3وذلااك المتعلّااُق كاالبتااداِء، والّظرفّيااة، واالسااتعالء)
الّظرفّياِة  ( تشابيهَ 4عتباُر)نفاي" فيستعاُر لفُظ المشّبِه به للمشّبِه، مثال  فاي اساتعارِة لفاِظ "ِمان" لمعناى "

، وسااريان الّتشاابيِه إلااى فرَديهمااا المسااتفاَدين ِماان "فااي" و"ِماان"، فنسااتعير بناااء   الكّلّيااِة باالبتااداِء الكلّاايِّ
لالبتااداِء الجزئاايِّ المشااّبِه بااه للّظرفّيااِة  علااى هااذا الّتشاابيِه الحاصااِل بالسِّاارايِة كلمااَة "ِماان" الموضااوعةِ 

"فااي"، فنقااوُل: "ساارُت ِماان يااوِم الجمعااِة إلااى وقااِت عصااِره"،  الموضااوع لهااا كلمااةُ  الجزئّيااِة المشااّبهةِ 
 .بمعنى: سرُت "فيه"

 
( 6(، فنعتباُر)5: "ِليكوَن لهم عدّوا  وَحَزن ا")-تعالى–ونحُو ذلك استعارُة الِم الّتعليِل في قوِله 

، كالمحّبااِة والتّبّنااي عليااه بجااامِع (7)ائّيااةِ زِن علااى االلتقاااِط بترتّااِب العلّااِة الغتشاابيَه ترتّااِب العااداوِة والَحاا
                                                 

السيد، ونصها: فما لم يذكر متعلق  ( "ما" في قوله: "فما لم يذكر" مصدرية ظرفية، وقد غير المصنف عبارة1)
نما يتحصل بمتعلقه،  الحرف ال يتحصل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف ال في العقل وال في الخارج، وا 

 ."فيتعقل بتعقله

( يعني بقوله "بنوع استلزام": من استلزام الخاص للعام، وعبر بنوع ِنه من أحد الطرفين فقط، فإن الخاص 2)
 دون العكس.  يستلزم العام

 ( ب: واالستعارة، وهو تصحيف مخل بالمعنى. 3)
 ( ب: يعتبر، وحاشية اِنبابي: نعتبر. 4)
 (.8( اآلية )القصص، 5)
 ( ب: فيعتبر.6)

( العلة الغائية هي ما يحمل على تحصيل الفعل ليحصل بعد حصوله، كالماء لحفر البئر، فهي مترتبة على 7)
ن كانت متقدمة عليهالفعل، ومتأخرة عنه في الخارج وحاملة على تحصيله في الذهن، وهذا معنى  ،، وا 
 قولهم: أول الفكر آخر العمل. 
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، فيسري الّتشبيُه إلى الجزئّياِت، فيساتعاُر بنااء  علاى هاذا الّتشابيِه الحاصاِل بالّسارايِة (1)مطلِق ترّتب  
، هاذا إْن قاّدرنا الّتشابيَه  الاّلُم الموضوعُة لترّتِب العّلِة الغائّيِة الجزئّي لترتّاِب العاداوِة والحازِن الجزئايِّ
فااي متعلِّااق معنااى الحاارِف، وأجَرْينااا االسااتعارَة فااي نفااِس الحاارِف، وأّمااا إْن جعْلنااا الّتشاابيَه واالسااتعارَة 

(، فاالسااتعارُة 2فااي أمثاااِل ذلااك فيمااا دخاال عليااه الحاارُف جري ااا علااى مختاااِر الّسااّكاكّي اآلتااي بياُنااه)
، قاااال فاااي "تعرياااب الّرساااالة": وال تُبناااى مثااالُ  هاااذه االساااتعارِة علاااى الّتشااابيِه  مكنّياااة ، والحااارُف تخييااال 

الحاصِل بالّسرايِة التّابِع للّتشبيِه الذي في المتعّلِق، قيال لهاا اساتعارة  تبعّياة  ال ِّنهاا تابعاة  الساتعارة  
أخرى في المتعلِِّق؛ إْذ ليس فيه استعارة  وال حاجاة إلاى اعتباِرهاا فياه باأْن يقااَل إّن الّظرفّياَة المطلقاَة 

االبتداِء المطلِق اسُتعير لفُظ االبتداِء لمعنى الّظرفّيِة المطلقِة، ثّم اساُتعيرت كلماُة "ِمان" لّما ُشّبهْت ب
تلاااك االساااتعارة، كماااا اساااُتعير المشاااتق  بتبعّياااِة اساااتعارِة المصااادِر؛ ِّن اعتبااااَر  تبعّياااةِ بلمعناااى "فاااي" 

ِد ال ُيجادي نفع اا و وِل المقصااالستعارِة في متعّلِق معنى الحرِف مع كفاياِة اعتبااِر الّتشابيِه فاي حصا
 سوى تكثيِر الُمْؤنِة والُكلفة، انتهى. 

 
(: وأّما استعارُة المصدِر فقْد يقاُل لها فائدة ، وهي اشتقاُق الفعِل المساتعاِر ِمناه، وفاي 3أْي)

ظهار أّناه ُب: وِمان هاذه الّتحقيقااِت ُب، ثاّم قاال المعارّ كالِم الّسّيِد وغيِره موافقة  لهذا الذي ذكره الُمعرّ 
ّن االسااتعارَة التّبعّيااَة إفااي رسااالِته  (4)ال وجااَه لقااوِل زباادِة المتااأّخرين خواجااه أبااي القاسااِم الّساامرقنديّ 

تابعاااااة  الساااااتعارِة المصااااادِر، إْن كاناااااْت فاااااي المشاااااتّقاِت، ومتعلّاااااِق معناااااى الحااااارِف إْن كاناااااْت فاااااي 
، لكّنااه قااول  مبنااي  علااى (6)ّرحمااةُ (، وهااو قااد اتّبااع فااي هااذا القااوِل صاادَر الّشااريعِة عليااه ال5الحااروِف)

 الّذهوِل التّامِّ، أو قّلِة االهتماِم، بتحقيِق المقاِم، وتوضيِح المراِم، انتهى. 
 

                                                 

وكفالتهم له بعد االلتقاط ما رجوه  ،( أي محبة موسى آلل فرعون، وتبنيهم له، فإنه إنما حملهم على ضمهم له1)
 في موسى من أن يحبهم ويكون ابنا لهم يفرحون به. 

 . 181-180لسكاكي في هذه المسألة في المفتاح، ( انظر مختار ا2)
 ( ب: "أي" ساقطة.3)
 ( تقدمت ترجمته قبال. 4)

ال فاالستعارة تبعية لجريانها في اللفظ المذكور بعد جريانها في المصدر إن كان 5) ( قول السمرقندي هو: "وا 
 . 20رقندية، المستعار مشتقا، وفي متعلق معنى الحرف إن كان حرفا". انظر: الرسالة السم

( قوله صدر الشريعة: يعني قوله في "التنقيح": وقد تجري االستعارة التبعية في الحروف، فإن االستعارة تقع 6)
 .  386أوال في متعلق معنى الحرف، ثم فيه. انظر: حاشية اِنبابي، 
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، مااا قالااه الّساامرقندّي ِماان اسااتعارِة لفااِظ المتعلّااِق (1)أقااوُل: نقاال فااي "اِطااول"، كمااا أساالفناه
ِب ِمن انفاراِد الّسامرقنديِّ وصادِر الّشاريعِة (، وهو ينافي مقتضى صنيِع الُمعرّ 2كاالبتداِء عن القوِل)

 (، فتأّمْل. 3به)
 

  تنبيهات  
، (4)ما تقّدم في معنى الحرِف هو ما ذهب إليه قدوُة المحّققين عضاُد الملّاِة والاّدين األّوُل:

ة  دلياُل وتبعه الّسّيُد وغيُره، قالوا: ِّن الحاروَف ال ُتساتعمُل إاّل فاي الجزئّيااِت، واالساتعمال باال قرينا
، فاال محاذوَر فاي لازوِم االشاتراِك باين المعااني (5)الوضِع، فتكون موضوعة  لهاا، لكاّن الوضاَع عاام  

الغيااِر محصااورة، قااال المحقّااُق عبااُد الحكاايم فااي حواشاايه علااى "المطااّول": وذهااب اِوائااُل إلااى أّنهااا 
فاي داللِتهاا ذكاَر متعلّاق  لهاا، موضوعة  للمعاني الكّلّيِة الغيِر ملحوظة بذاِتها، فلاذلك شارط الواضاُع 

بدليِل أّنها لم ُتستعمْل بدوِنه، فمعناى "ِمان" ماثال  هاو االبتاداُء، لكاْن ِمان حياُث إّناه آلاة  لتعاّرِف حااِل 
ستعمل بدوِنه، وهذا ما اختاره الّشاارُح فاي تصاانيِفه، وماا قيال متعّلِقه، فلذا وجب ذكُر متعّلِقه، فال يُ 

وَن اساتعماُلها فااي خصوصاّياِت تلاك المعااني الجزئّيااِة مجااز ا ال حقيقاة  لااه إّناه يلازُم علاى هااذا أْن يكا
لعاادِم اسااتعماِلها فااي المعاااني اِصاالّيِة أصااال ، مااع أّنهاام تاارّددوا فااي أّن المجاااَز يلزُمااه الحقيقااُة أوال  

إذا كاان ِمان ( بأّنه إّنما يكوُن مجاز ا لو كان استعماُلها فيها ِمان حياُث خصوصاّياُتها، أّماا 6فمدفوع )
 حيُث إّنها أفراُد المعاني الكّلّيِة فال، انتهى. 

 
وما نسبه لألوائِل نسبه العصااُم وغياُره للجمهاوِر، ويبعاُد كاّل البعاِد إقاداُم اِوائاِل والجمهاوِر 

. قال عبُد الحكيم: وعلى تسليِم أّنه ال دليَل (8)، فطلُب الّدليِل عليه تعّنت  (7)على ما ذكر بال دليل  

                                                 

رة المصدر.... إلى أن قال: ( هو قول العصام المتقدم آنفا: "القوم زعموا أن استعارة المشتقات باعتبار استعا1)
ن استعارة الحرف لما يستعار له باعتبار استعارة لفظ جعل الواضع معناه آلة لوضع الحرف لمعانيه الغير  وا 

 متناهية". 

 .20( انظر: الرسالة السمرقندية، 2)

 .2/275( انظر ما قاله العصام في اِطول، 3)

 ( تقدمت ترجمته قبال. 4)

 عام" هو أن تلك الجزئيات التي وضعت الحروف لها مستحضرة بأمر كلي يعمها. ( معنى قوله "الوضع 5)

 ( ب: فهذا مدفوع.6)

 ( ما ذكر هو الوضع للمعاني الكلية بشرط ذكر المتعلقات.   7)

( أي من "حيث اشتراط الواضع ذكر المتعلقات كما هو مفاد كالم السيد الذي أسلفناه، وذلك ِن اِوائل لما 8)
ضع الحروف للمعاني الكلية، وكان يلزم عليه أن تكون أسماء ال حروفا، فروا من ذلك باشتراط قالوا بو 
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ال دليَل على وضِعه للمعنى الجزئيِّ ماع احتياِجاه إلاى  ،(: كما أّنه ال دليَل عليه1قوُل)نذلك،  على
اعتباِر الوضِع العامِّ الذي ال دليَل عليه، وأّما استعماُله في الجزئيِّ فاال يانهُض دلايال  علاى وضاِعه 

 له، انتهى. 
 

، كماااا فاااي قوِلاااك: (2)كّلّياااة   ب  وأورد علاااى الماااذهَبين أّن الحااارَف كثيااار ا ماااا يساااتعمُل فاااي نسااا
"الّساايُر إلااى المسااجِد خياار  ِماان الّساايِر إلااى الّسااوِق"، فااإّن الّنساابَة التااي هااي ماادلوُل "إلااى" فااي المثاااِل 

، ونسابِة ل متناولة   نسب  كثيرة  مختلفة  باختالِف فاعِل الّسيِر وزماِنه، وكيفّيِته، كنسابِة الّسايِر ِمان زياد 
و، وهكذا ِر الّساريِع، ونسابِة ، وكنسبِة الّسايِر لايال ، ونسابِة الّسايِر نهاار ا، وكنسابِة الّسايالّسيِر ِمن عمر 

بمنِع صدِق الّنسبِة التي طرُفها مطلُق  "الّرسالة الوضعّية"، وأجاب العصاُم في شرِح الّسيِر البطيءِ 
ُر بتغّيااِر الطّااارِف، الّساايِر التااي هااي ماادلوُل "إلااى" فااي المثاااِل علاااى كثياار  مسااتدال  بااأّن الّنساابَة تتغّياا

ْن كااان مطلااُق  ، وا  فالّنساابُة التااي طرُفهااا مطلااُق الّساايِر ال تصاادُق علااى الّنساابِة التااي طرُفهااا ساايُر زيااد 
، فااإّن نساابَة المطلااِق إلااى شاايء  مباااين  لنساابِة فاارد  ِمنااه إليااه، وأجاااب  الّساايِر صااادق ا علااى ساايِر زيااد 

ِد بجزَئيااه: الّنساابة كونهاا آلااة  لمالحظااِة الغيااِر، وبكّلّيِتهااا ياساين بااأّن المااراَد كمااا ُيؤخااُذ ِمان كااالِم الّساايّ 
 .(3)كوَنها ملحوظة  لذاِتها، وحينئذ  ال تكوُن الّنسبُة المفهومُة ِمن "إلى" كّلّية  

 
، ال مااا فهَمااه صااااحُب    مااا ذكرناااه فااي معنااى المتعلّااِق هااو الّصااحيُح عنااد كثياارينَ الثّــاني: 

 ى الحرِف مجروُره. "الّتلخيص" ِمن أّن متعّلَق معن
 

فتاح": المراُد بمتعّلقااِت معااني الحاروِف ماا يعّبار بهاا قال صاحُب "المِ "قال في "المطّول": 
تفسايِر معانيهاا، مثال قوِلناا: "ِمان" معناهاا ابتاداُء الغاياِة، و"فاي" معناهاا الّظرفّياُة، و"كاي"  عنها عنادَ 

اّل لَ  مااا كانااْت حروف ااا، باال أسااماء ؛ ِّن االساامّيَة معناهااا الغاارُض، فهااذه ليسااْت معااانَي الحااروِف، وا 
ّنمااا هااي متعّلقااات  لمعانيهااا، أْي: إذا أفااادْت هااذه الحااروُف  والحرفّيااَة إّنمااا هااي باعتباااِر المعنااى، وا 

                                                                                                                                            

ال كان مذهبهم  -قدس سره-الواضع ذكر المتعلقات، فطالبهم السيد  بالدليل المقنع على هذا االشتراط، وا 
 . 389فاسدا". انظر: الحاشية، 

 ، وهو ما ورد في أ وحاشية اِنبابي. ( أ: تقول، ولعل اِليق بسياق الكالم هو "نقول"1)
خال أن ما ورد في ب وحاشية اِنبابي هو الصواب، فالحديث عن نسب كثيرة، ال عن 2) ( أ: نسبة كلية. وا 

 نسبة واحدة. 
أن اختالف النسبة باِوضاع واِزمان يتصور في قولك: سرت  -كما يقول اِنبابي –( تفسير كالم ياسين 3)

 وفة.من البصرة إلى الك
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، فقوُل المصنّ  معانَي رجعْت تلك المعاني  ،في تمثيِل متعّلِق معنى الحرفِ  فِ إلى هذه بنوِع استلزام 
 .(1)، انتهى"غيُر صحيح   ،عمة "كالمجروِر في "زيد  في ن

 
بعاَد قوِلاه: ويقاّدر فاي الِم الّتعلياِل؛ نحاو "فالتقَطاه آُل  (3)( لكاالِم المصاّنف2ثّم قال مجاراة )

العاداوِة والحازِن الحاصاَلين بعاَد االلتقااِط بعّلتِاه الغائّياِة ماا  تشابيهُ  (4)فرعوَن ليكوَن لهم عادّوا  َوَحَزن اا"
ه: "ثّم اسُتعمل في  زِن ما كان حّقه أْن ُيستعمَل في العّلِة الغائّيِة، فتكاون االساتعارُة العداوِة والحَ نص 

: "ِليكااوَن لهااْم عاادّوا  َوَحزن ااا" تبع ااا لالسااتعارِة فااي المجااروِر"، -تعااالى–فيهااا، أْي فااي الاااّلِم فااي قوِلااه 
 (. 5انتهى)

 
وفااااي "اإليضاااااح" أّن هنااااا، المصااااّنف  ( عبااااُد الحكاااايم: أقااااوُل: مفاااااُد كااااالمِ 6قااااال المحقّااااُق)

زِن بالعلّاِة الغائّياِة، ولايس فاي كالِماه أّن االساتعارَة فاي االستعارَة في الاّلِم تابعة  لتشبيِه العداوِة والحَ 
ّنما هي زيادة  ِمن الّشا  ُر الّتشابيهَ رِح، وحاصاُل كالِماه أّناه يقادّ االاّلِم تابعة  لالستعارِة في المجروِر، وا 

 بالعّلِة الغائّياِة، ثاّم يساري ذلاك الّتشابيُه إلاى تشابيِه ترتِّبهماا بترتّاِب العلّاِة الغائّياِة، نِ زَ أوال  للعداوِة والحَ 
( ِمااان غياااِر اساااتعارة  فاااي 7ِن)زَ يساااتعاُر الااااّلُم الموضاااوعُة لترتّاااِب العلّاااِة الغائّياااِة لترتّاااِب العاااداوِة والَحاااف

، هذا هو المستفاُد (8)نبات إليه، ثّم إسناد اإلالمجروِر، وهذا الّتشبيُه كتشبيِه الّربيِع بالقادِر المختارِ 
ااا إلااى ذكااِر المجااروِر كااان  ؛ِماان "الكّشاااف"، وهااو الحااّق عناادي ِّن الاااّلَم لّمااا كااان معناهااا محتاج 

الاّلئُق أْن تكوَن االستعارُة والّتشبيُه فيها تابع ا لتشبيِه المجروِر، ال تابع اا لتشابيِه معناى كلّاي  بمعناى 
 ، انتهى. (9)إليه الّسّكاكّي، وتبعه الّشارح لحرِف ِمن جزئّياِته، كما ذهبكّلي  معنى ا
 

                                                 

 .598( أي انتهى كالم السعد من المطول، وقد نقله الصبان حرفيا. انظر: السعد، المطول، 1)

 ( ب: مجراة.2)
 ( أراد الصبان بالمصنف ههنا السكاكي.3)

 (.8القصص، ( اآلية )4)

: -الىتع–( وهذه عبارة السعد في المطول كما أشار إلى ذلك الصبان، ولكن قوله: "أْي في الاّلم في قوله 5)
نما هو حشو من الصبان. انظر: السعد، المطول،   .599"ِليكوَن لهْم عدّوا  َوَحزن ا" ليس من كالم السعد، وا 

 ( ب: "المحقق" ساقطة. 6)

 ( ب: لترتب عداواة الحزن.7)

 ( أ: النبات، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي. 8)
 .87( انظر رأي السعد )الشارح( في المطول، 9)
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، وقوُلهم: "ِمن" معناها ابتداُء الغايِة، قال الفَ  : المراُد بالغايِة المساافُة إطالق اا ريّ نَ وهو حسن 
؛ إْذ الغاياُة هاي الّنهاياُة، ولايس لهاا ابتاداء، وبهاذا ظهار معناى قاو  ِلهم: "إلاى" السِم الجازِء علاى الكالِّ

، واعترض عليه بأّن نهاياَة الّشايِء ماا (1) في الّتلويحِ عدَ النتهاِء الغايِة، كذا ذكره الّشارُح، يعني السّ 
ينتهي به ذلك الّشايُء، والّشايُء إّنماا ينتهاي بضادِّه، فنهاياُة الّشايِء ضاد ه، فكياف يكاوُن جازء ا ِمناه؟ 

ينه وبين الّنهايِة، ولك أْن تقوَل: غايُة ما في الباِب أْن بْل إّنما تطلُق على آخِر جزء  ِمنه لمجاورة  ب
 ، ومثُله غيُر عزيز، انتهى. (2)تكوَن الغايُة في المسافِة مجاز ا بمرتبَتين

 
 :ُأورد هنا أمران الثّالُث:
أّن القوَم قاد اشاترطوا فاي االساتعارِة أْن تكاوَن ِمان اِساماِء الكّلّياِة حتّاى يصاحَّ جعاُل األّوُل 

تعاِر لااه داخااال  تحااَت المسااتعاِر ِمنااه لتحصااَل المبالغااُة المطلوبااُة ِماان االسااتعارِة، وهااذا مناااف  المساا
ه، وأقاوُل: الظّااهُر أّن اشاتراَطهم إلجراِء االساتعارِة فاي الحارِف، هكاذا أورده بعُضاهم، ولاْم ُيجاْب عْنا

ُيعتبُر فيه الّتشبيُه أوال  فاي ذلك لالستعارِة أصالة  ال تبع ا لحصوِل الجعِل المذكوِر في اِصِل الذي 
 صورِة التّبعّيِة، فتأّمْل. 

مساتقّلة بهاذه المتعّلقااِت، وُتجعاَل الأّنه يمكُن أْن تالحَظ تلك المعاني الجزئّياُة الغياُر  الثّاني
ااا، كمااا ُتجعاال تلااك المتعّلقاااُت آلااة   آلااة  لمالحظِتهااا اسااتقالال ، وُيحكااَم عليهااا بمشااابهِة بعِضااها بعض 

حضااااِرها لوضاااِع تلاااك الحاااروِف لهاااا، والحكااام عليهاااا بأّنهاااا معاااان  ُوضاااعت لهاااا تلاااك لمالحظ ِتهاااا، وا 
 ، الحروُف، وال يخفى أّن الحكَم اِّوَل مثُل الحكِم الثّاني، فكما يصح  الثّاني يصح  اِّوُل بال تفاوت 

 كااااف  لكاااوِن الّشااايِء ّن الّتصاااّوَر بالوجاااهِ أّن عااادَم االساااتقالِل بالُكناااه ال يقتضاااي عدَماااه بالوجاااِه، و أو 
)امحكوم ا عليه، كما في وضِع الحروِف لمعانيها، فإّنها ملحوظة  بُعنو  ( كّلّيات  هي وجه  لتلاك 3نات 

( كلمااُة "ِماان" مااثال  ِماان معنااى ِماان معانيهااا 4مسااتقّلة، فعلااى هااذا يمكااُن أْن تسااتعاَر)الالمعاااني الغيااِر 
بأّن الثّانَي مشارك  لألّوِل، ومشّبه  لاه بواساطِة  والحكمُ (، 5إلى معنى آخَر بسبِب شبِه الثّاني لألّوِل)

                                                 

السعد في التلويح: "اختلفوا في أن المذكور بعد "إلى" هل يدخل فيما قبله حتى يشمله الحكم أم ال،  ( يقول1)
والمحققون من النحاة على أنها ال تفيد إال انتهاء الغاية من غير داللة على الدخول أو عدمه، بل هو 

 .1/215راجع إلى الدليل، وتحقيقه أن "إلى" للنهاية". انظر: شرح التلويح، 
نقل من آخر تثم  ،بأن تنقل الغاية من الضد آلخر جزء من المسافة لعالقة المجاورة :( يكون مجازا بمرتبتين2)

جزء من المسافة لجميع المسافة لعالقة الجزئية بدون اعتبار استعمالها فيما بين الحقيقي واِخير، أعني 
نما يكون مجاز   ا على مجاز إذا اعتبر استعمالها فيما ذكر. آخر جزء من المسافة، وهذا المجاز بمرتبتين، وا 

 ( أ: بعنونات.3)
 ( ب: يمكن استعارة. 4)
 ( ب: باِول.5)
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( إلااى تشاابيِه بعااِض تلااك المتعّلقاااِت باابعض  1)حاجااةَ  مالحظااِة تلااك المعاااني بتلااك المتعّلقاااِت، فااال
، وهذا اإليراُد بعيِنه في   . (2)الهروّي مختصر ا يةِ شحافضال  عن استعارِة بعِض أسماِئها لبعض 

 
كْن، قْد يعتذُر عن اعتباِر تشبيِه بعِض تلك المتعّلقاِت ببعض  بأّنه لئاّل أقوُل: هو وجيه ، ل

 يفّوَت بالكّلّيِة ما التزمه الجمهوُر ِمن كّلّيِة المشّبِه به ليصحَّ دعوى دخوِل المشّبِه فيه، فتدّبْر.
 

 فصل  في استعارِة االسِم المبَهم
ولاااوّي: ال يخفااى علاااى ّرساااالِة المحقّااُق المَ ُب ال، قاااال معاارّ (3)ومراُدنااا باااه مااا يعااام  المضااَمرَ  

مااااِت يجاااُب أْن تكاااوَن تبعّياااة  ال أصااالّية  بااادليَلين: أحاااُدهما أّنهاااا بهَ المتأّماااِل المنصاااِف أّن اساااتعارَة المُ 
، واِصاااالّية مختّصااااة  بااااه، كمااااا  ليسااااْت باسااااِم جاااانس  ال تحقيق ااااا، وال تااااأويال ؛ ِّن معانَيهااااا جزئّيااااات 

الَة االسااتعارِة تتوقّااُف علااى أصااالِة الّتشاابيِه، أي علااى جريانِااه فااي نفااِس (، واآلخاار أّن أصاا4عرفااَت)
اااا علياااه بسااابِب  مفهاااوَمي الطّااارَفين، وهاااذا ال ُيتصاااوَُّر إاّل فيماااا يصااالُح ِْن يكاااوَن موصاااوف ا ومحكوم 
االستقالِل في االنفهاِم، ومفهوماُت المبهماِت ليسْت كاذلك؛ ِّنهاا محتاجاة  إلاى ضامِّ ضاميمة  حتّاى 

مَّ انفهاُمها ِمن ألفاِظها الّداّلِة عليها، ومّما يرشُدك إلى هذا ما يقاُل في توجيِه بناِئها أّنهاا شاابهْت يت
الحروَف في االحتياِج إلى ضميمة ، وأّنها ال يتم  معناها، وال تصلُح ِْن ُيحكَم عليهاا بشايء  ماا لام 

ا أو تقاااادير ا، مااااا لاااام يااااتمَّ بااااه معناهااااا فااااي اال نفهاااااِم؛ مثاااال المشاااااِر إليااااه، والّصاااالِة، ُيااااذكْر تصااااريح 
ذا كان اِمُر كذلك، فال ُيتصّوُر فيها الّتشبيُه واالستعارُة أصاالة ، باْل ال باّد (5)والمرجعِ  ، وغيِرها، وا 

أْن ُيعتبَر الّتشبيُه أوال  في كّلّياِت تلك المعاني الجزئّيِة، ثاّم ُيعتبار سارياُن الّتشابيِه ِمنهاا إليهاا، فتُبناى 
 .تعارُة على ذلك الّتشبيِه الحاصِل بالّسرايِة، فتكون تبعّية  االس

 
عتباُر تشابيَه المعقاوِل مطلق اا بالمحساوِس مطلق اا ، نمثال  في استعارِة لفِظ "هذا" ِمار  معقاول  

، فنسااتعير لفااَظ "هااذا"  فااي قبااوِل الّتمييااِز والّتعياايِن، ثااّم نعتباار ساارياَن الّتشاابيِه ِماان الكلّاايِّ إلااى الجزئاايِّ
لموضااوع للمشااّبِه باااه، وهااو المحساااوُس الجزئااي  الاااذي ساارى إليااه الّتشااابيُه ِماان كّلّياااة  للمشااّبِه، وهاااو ا

                                                 

 ( أ : فللحاجة. وهو تصحيف وسهو من الناسخ.   1)
 ( كانت تكتب كلمة "الحاشية" مختصرة على هيئة "ح ". 2)

 صطالح النحاة.( أي المضمر واسم اإلشارة والموصول ال خصوص اآلخرين كما هو في ا3)

 ( ب: علمت. 4)
 كاإلشارة الحسية إلى المشار إليه في اسم اإلشارة، وقوله "الصلة" أي في الموصول، وقوله  "المشار إليه"( 5)

 له "وغيرها" أي كالتكلم في ضمير المتكلم والخطاب. و "المرجع"، أي في ضمير الغائب، وق
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المعقوُل الجزئي  الذي قصد المبالغة في بياِن تعييِنه، فتكون االستعارُة تبعّية ؛ كاستعارِة الحرِف بال 
 فرق ، وِمن العجِب أّنه لْم يتعّرْض له أحد ، انتهى.

 
، وفااي عبااِد الحكاايم مااا قااْد ُيشااعُر بمااا ذكااره (1)ن الّسااابقان فااي اسااتعارِة الحاارفِ وفيااه البحثااا

، واالستعارة التي في الّضميِر كما في الّتعبياِر عان الماذكَِّر بضاميِر اِنثاى لشابِهه بهاا، (2)بُ المعرّ 
ِهه بهاا، والعكس، واالستعارُة التي في الموصوِل؛ كما في الّتعبيِر عن المذّكِر بموصوِل اِنثى لشب

ذا رجع الّضاميُر، أو اساُم اإلشاارِة، إلاى شايء  ُعّبار عناه بغياِر لفِظاه مجااز ا لاْم يكاْن فاي  والعكس، وا 
الّضااميِر، وال فااي اسااِم اإلشااارِة، تجااّوز  بهااذا االعتباااِر؛ نحااو: "جاااءني هااذا اِسااُد الّرامااي فأكرمتُااه" 

أْن يعااودا علااى مااا يااراُد   وضااَعهماعلااى أحااِد احتماااَلين ذكرهمااا فااي "عااروس اِفااراح" بناااء  علااى أنّ 
. ثانيهمااا : أْن ُيتجاّوَز فيهمااا تبع اا للّتجااّوِز فيماا يرجعااان إلياه، فياادخالن (3)بهماا ِمان حقيقااة  أو مجااز 

في التّبعّيِة، أقوُل: لعّل مراَده التّبعّيُة بمعنى أعمَّ ِمن التّبعّيِة المتعارفِة عند القوِم؛ إذ المتبوُع فيهما، 
 كما ال يخفى.  المتعارفةِ  في التّبعّيةِ  المتبوعاتِ  ، ليس أحدَ وهو المرجعُ 

 
 تتّمة  في أمور  مهّمة  

( قرينااااااِة التّبعّيااااااِة إلااااااى 4اختااااااار الّسااااااكاّكّي ردَّ التّبعّيااااااِة إلااااااى قرينااااااِة المكنّيااااااِة، وردَّ) األّول:
ماا جعلاه القاوُم اساتعارة  تبعّياة  (، و 6، فيجعُل ما جعله القاوُم قريناَة التّبعّياِة اساتعارة  مكنّياة )(5)المكنّيةِ 

استعارة مكنّية لتشابيِهها فاي  "نطقِت الحالُ " :مثال  في "نطقِت الحاُل" "الحالُ "قرينَة المكنّيِة، فيجعُل 
: "ِصاّلَبّنكم فاي -تعاالى–الّنفِس بذي الّنطِق، ويجعُل "نطقْت" قرينة  لها، وُيجعُل الجاذوُع فاي قوِلاه 

ة  مكنّياة  لتشابيِهها بااالّظروِف، وُيجعاُل "فاي" قرينااة  لهاا علاى عكااِس ماا ذكااره اسااتعار  (7)جاذوِع الّنخاِل"
ّنمااااا اختااااار ذلااااك لكونِااااه أقاااارَب إلااااى الّضاااابِط ِلمااااا فيااااه ِماااان تقليااااِل اِقسااااامِ  ، كااااذا فااااي (8)القااااوُم، وا 

                                                 

 هذا الفصل. ( البحثان السابقان هما التنبيه الثالث قبيل 1)

 ( أ: ما قد يشعر بما قد ذكره. 2)
 ( قوله "ثانيهما"، يعني االحتمالين في الضمير واسم اإلشارة الراجعين إلى معنى مجازي. 3)

 ( ب: "رد" ساقطة. 4)
( قوله: اختار السكاكي رد التبعية: أي ال تنقسم االستعارة التصريحية عنده إلى أصلية وتبعية، فيكون هذا 5)

 م غير متفق عليه. التقسي

 .181( انظر: السكاكي، المفتاح، 6)
 ( تقدم تخريج هذه اآلية. 7)

 لها أصلية. ك( أي أقسام االستعارة؛ ِن االستعارة 8)



 146 

فاااي  ( المكنّياااَة أرجاااُح؛ لعااادِم كوِنهاااا تابعاااة  الساااتعارة  أخااارى، قاااال الّساااْعدُ 2، وقيااال: ِّن)(1)"المطاااّول"
فتاااح": لياات شااعري ماااذا يفعااُل المصااّنُف باالسااتعارِة التّبعّيااِة فااي كاالِّ اسااتعارة  تبعّيااة  تكااوُن "شاارح المِ 

 .(3)قرينُتها عقلّية ، وكيف يجعُلها قرينة  على استعارة  مكنّية ، انتهى
 

ه)  فاي مثاال  (: هذا اإلياراُد فاي غاياِة القاّوِة، غياَر أّناه إّنماا ياتم  4قال في "اِطول" ما ملخص 
تكااوُن فيااه قرينااُة التّبعّيااة حالّيااة ، ولااْم يكااْن هناااك مااا يجعااُل مكنّيااة  والتّبعّيااة قرينَتهااا، وأّمااا فااي نحااِو: 

ثباات 5"قتلُت زيد ا") ( إذا ضربُته ضرب ا شاديد ا، فيجعاُل "زياد ا" اساتعارة  مكنّياة  عان المقتاوِل اّدعااء ، وا 
 (، انتهى. 6القتِل تخييال )
 

ْن تااّم فيااه جعااُل التّبعّيااِة قرينااَة المكنّيااِة لااْم يااتمَّ فيااه جعااُل قرينااِة وأقااوُل: نحااوُ   هااذا المثاااِل وا 
التّبعّياااِة مكنّياااة ، كماااا هاااو رأُي الّساااّكاكّي، إذ المجعاااوُل مكنّياااة غياااُر قريناااِة التّبعّياااِة، وبهاااذا تعلاااُم أّن 

ينتهاا اساتعارة  مكنّياة  لكاان أتامَّ المحّقَق لو قال: كيف يجعُلهاا قريناة  علاى اساتعارة  مكنّياة ، ويجعاُل قر 
، ويمكُن دفُع هاذا باأّن جعاَل الّساّكاكّي قريناَة التّبعّياِة مكنّياة  إذا كاناْت تلاك القريناُة (7)في االعتراضِ 

اّل ُجعااال غيُرهاااا مكنّياااة   ثاااّم أقاااوُل: يمكاااُن دفاااُع االعتاااراِض ، قابلاااة  لهاااذا الجعاااِل باااأْن كاناااْت لفظّياااة ، وا 
ُتها حالّية، وليس هناك ما يجعل مكنّية، والتّبعّية قرينتها بأّن اختياَر الّسّكاكّي ماا بالتّبعّيِة التي قرين

 .مّر إذا لْم يكْن هناك ضرورة  إلى القوِل بالتّبعّيِة، فافهمْ 
 

                                                 

( عبارة السعد في مطوله: "وبالجملة ما جعله القوم قرينة االستعارة التبعية يجعله استعارة بالكناية، وما جعلوه 1)
نما اختار ذلك ليكون أقرب إلى الضبط لما فيه من تقليل  استعارة تبعية يجعله قرينة االستعارة بالكناية، وا 

 . 624اِقسام". انظر السعد، المطول، 

خاله من سهو الناسخ. 2)  ( أ: "أن" مكررة، وا 

 ( قوله في مبحث الترشيح. 3)

ي كل استعارة تبعية تكون : "وليت شعري ماذا يفعل المصنف باالستعارة التبعية ف"اِطول"( يقول في 4)
قرينتها عقلية، وكيف تجعل قرينة على استعارة مكنية، وهذا في غاية القوة، وغاية ما يمكن أن يقال: إنه 

مدار القرينة في التبعية على الفاعل والمفعول والمجرور على ما صرح به السكاكي بين الرد كان لما 
ت زيدا"، إذا ضربته ضربا شديدا، فجعل "زيدا" مكنيا عنها بجعل قرينة التبعية مكنية، وأما في نحو: "قتل

ثبات القتل تخييلية...". انظر: العصام، اِطول،   . 2/322باستعماله في المقتول ادعاء وا 
 ( ب: "زيدا" ساقطة. 5)

 ( ب: تخييل، وهي كذلك في حاشية اِنبابي. 6)

 ( أي اعتراض العصام على السكاكي.  7)
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: "ُرَبمااا ياااود  -تعاااالى-، وقوِلااه (1): "لعّلكاام تتّقاااوَن"-تعااالى–وقااْد مّثلهااا عباااُد الحكاايِم بقوِلاااه 
المتناِع الّترّجي عليه لكوِنه عاّلَم  -تعالى- قال: فإّن "لّعل" استعارة  تبعّية  إلرادِته (.2الذين َكفروا")

الااوداِد لحاااِلهم، ثااّم َنقاال  كثاارةِ  مناساابةِ  علااى ساابيِل الااّتهّكِم بقرينااةِ  تبعّيااة   اسااتعارة   "رب"، و(3)الغيااوبِ 
 .ِة، ورّدها، فراجعهتوجيهات  لردِّ االستعارِة التّبعّيِة في اآليِة إلى قرينِة المكنيّ 

 
ااا بأّنااه قااْد صااّرح فااي كتابِااه "المِ  فتاااح" بااأّن "نطقااْت" مسااتعار  لألمااِر الااوهميِّ واعتاارض أيض 

، كأظفاِر المنّيِة، فتكاوُن اساتعارة  فاي الفعاِل، واالساتعارُة فاي الفعاِل ال تكاوُن  الّشبيِه بالّنطِق الحقيقيِّ
كالَماه فاي اختيااِر ردِّ التّبعّياِة كماا ُيؤخاُذ ِمان عبارتِاه فاي  إاّل تبعّية ، فلزماه ماا فاّر ِمناه، وأجياب باأنّ 

َِْولى جعَل اِمِر على عكِس ما ذكروا بجعاِل قريناِة التّبعّياِة "المِ  فتاح" كالم مع القوِم، يقوُل: كان ا
مااذهب القااوِم مكنّيااة ، وجعااِل التّبعّيااِة قرينااَة المكنّيااِة إذا اعتباار فااي الّتخييلّيااِة التااي هااي قرينااُة المكنّيااِة 

، والّتجّوُز إّنما هاو فاي اإلثبااِت، فاال يلزُماه ماا فاّر ِمناه، ِّناه إّنماا يلزُماه إذا بناى (4)ِمن أّنها حقيقة  
 ،  اختياَره على مذهِبه في الّتخييلّيِة، كذا أجاب العصاُم، وهو مستفاد  ِمن "المطّول"

ُم بعاَد ذكاِره الجاواَب اِّوَل، وحاصاُله ذلك على مذهِبه يجاُب بما أجاب به العصااء بن وعلى تسليمِ 
باسااِم االسااتعارِة فااي الغايااِة قبااَل ردِّ  (5)أّنااه جعااَل االسااتعارَة الّتخييلّيااَة للّصااورِة الوهمّيااِة لتكااوَن حقيقااة  

؛ ِّن الّنفااَع فيااه أكثااُر ِماان رعايااِة شااّدِة (6)التّبعّيااِة، ثااّم عاادل عاان القااوِل بااه لمصاالحِة الااّردِّ المااذكورِ 
ا صااحُب "الكشاف"المناسب ، كماا نقلاه (7)ِة في إطالِق االستعارِة، وفيه ما فيه، واعترض عليه أيض 

                                                 

 ....(.  65، اِعراف، 153، اِنعام، 183، 179، 63، 21 ( اآلية )البقرة،1)

 (.2( اآلية) الحجر،2)
( والمراد من ذلك أن اإلرادة الكلية قد شبهت بالترجي الكلي في قوة حصول متعلق كل منهما، فسرى التشبيه 3)

والمراد باإلرادة في  للجزئيات، فاستعيرت "لعل" من ترج جزئي بإرادة جزئية لقرينة استحالة الرجاء منه تعالى،
 كالمه الطلب. 

( فكالم السكاكي اعتراض على القوم ال مذهبه، فهو غير قائل بهذا، فال يتأتى االعتراض، وقد يقال إن 4)
ذا  اعتراضه عليهم بما ذكر يستلزم أنه مرضي عنده؛ إذ ال يعترض الشخص على قوم بما ال يرتضيه، وا 

 .  405حاشية اِنبابي، كان كذلك توجه عليه االعتراض. انظر: 

المعنى المتعين في عبارة الصبان أن تكون ، بل ههنا ليس المقصود منها المعنى االصطالحي "حقيقةكلمة "( 5)
 جديرة باستحقاق اسم االستعارة. 

( أي بجعل االستعارة التخييلية في نحو "نطقت" ال مطلقا للصورة الوهمية إلى مذهب القول فيها بأنها مجاز 6)
 لي. أما قوله "للرد المذكور" فمعناه: ِجل تقليل اِقسام وتقريب الضبط .عق

 ( تقدم التعريف بالكشف وبصاحبه قبال. 7)
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، ويكاااوُن ذكاااُر و الّساااّيُد، بأّناااه قاااْد يكاااوُن تشااابيُه المصااادِر هاااو المقصااا ، والواضاااَح الجلااايَّ َد اِصاااليَّ
)غالمتعّلقاِت تابع ا ومقصود ا بال  قوِله: ( تكوُن تبعّية  كما في 1رِض، فاالستعارُة حينئذ 

 
 (2ْيقاظا)إزِن مزهرة    إذا َسرى الّنوُم في اِجفاِن َتْقري الّرياُح رياَض الحَ 

 
فااإّن الّتشاابيَه ههنااا إّنمااا يحسااُن أصااالة  بااين هبااوِب الااّريِح عليهااا، وبااين الِقاارى، وال يحسااُن 

يقاااِظ والّطعاااِم، نعااْم، إلالّتشاابيُه ابتااداء  بااين الّرياااِح والُمضاايِف، وال بااين الّرياااِض والّضاايِف، وال بااين ا
ُيالحاااُظ الّتشااابيُه باااين هاااذه اِماااوِر تبع اااا لاااذلك الّتشااابيِه، وال يصاااح  أْن ُيعكاااَس، فُيجعاااَل الّتشااابيُه باااين 
الهبوِب والِقرى تبع ا لشيء  ِمن هذه الّتشبيهاِت، فال يصّح ههنا رد  التّبعّيِة إلى المكنّيِة عناَد ِمان لاه 

اا أصالّيا  ذوق  سليم ، وقْد يكوُن الّتشا وأمار ا جلّياا ، ويكاوُن ذكاُر الفعاِل واعتبااُر  ،بيُه فاي المتعلّاِق غرض 
، (3): "َينُقضاون عهاَد اهلِل"-تعاالى–الّتشبيِه فيه تبع ا، فحينئذ  ُيحمُل على االساتعارِة بالكناياِة، كقوِلاه 

، وقْد يكوُن الّتشبيُه في مصدِر الف عِل، وفي متعّلِقه على فإّن تشبيَه العهِد بالحبِل مستفيض  مشهور 
( ( "نطقااِت 5ك)قوِلاافااي ( يجااوُز أْن ُيجعااَل اسااتعارة  تبعّيااة ، وأْن ُيجعااَل مكنّيااة ، كمااا 4الّسااوّيِة، فحينئااذ 

، فظهار أّن ماا  الحاُل"، فإّن كال  ِمن تشبيِه الّداللِة بالّنطِق، وتشبيِه الحاِل بالمتكّلِم ابتاداء  مستحسان 
 .(، انتهى6 مطلق ا مردود )ِمن الردِّ  اختاره الّسّكاكيّ 

 

                                                 

 ( ب: "حينئذ" ساقطة.1)
( والمعنى: تهّب الرياح على البساتين الكائنة في الَحزن، أو حال كونها ظاهرا نورها، وتوصل إليها تفتيحا 2)

، وانضمام بعضها لبعض في أكمامها، فالمقصود تعظيم شأن هبوب الرياح ونضارة وحسنا وقت ذبولها
على تلك اِزهار؛ حيث شبه هبوبها وتوصيلها النضارة والحسن والتفتيح لتلك اِزهار بالقرى الذي هو 

، 181، وانظر البيت في المفتاح، 407وصف الكرماء، وبه حياة نفوس أبناء السبيل. انظر: الحاشية، 
 .2/284، واِطول، 600، والمطول، 2/284، وعروس اِفراح، 306 واإليضاح،

 ( تقدم تخريج اآلية. 3)

 ( ب: وحينئذ.4)

 ( ب: كما في "نطقت..."، أي: "قولك" ساقطة. 5)
( ومذهب السكاكي في التبعية أنها "تقع في غير أسماء اِجناس كاِفعال، والصفات المشتقة منها، 6)

أن االستعارة تعتمد التشبيه، والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفا، واِفعال وكالحروف، بناء على دعوى 
والصفات المشتقة منها والحروف عن أن توصف بمعزل، فهذه كلها عن احتمال االستعارة في أنفسها 
نما المحتمل لها في اِفعال، والصفات المشتقة منها مصادرها، وفي الحروف متعلقات معانيها،  بمعزل، وا 

 .180ع االستعارة هناك، ثم تسري فيها". انظر: السكاكي، المفتاح، فتق
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، غيااَر أّن الهاارويَّ بحااث فااي تمثيِلااه للقسااِم الثّاااني بااا"َينقضون عهااَد (1)وهااو تفصاايل  حساان  
لثّالِث با "نطقِت الحاُل"، وَجعل اآليَة والمثاَل ِمن القسِم اِّوِل، قال: ِّن المقصوَد في اآليِة ااهلِل"، و 

تشابيُه العهاِد بالحباِل، ِّن المطلاوَب إثبااُت أّناه ال يبقاى للعهاِد  تشبيُه إبطاِل العهِد بانقِض الحباِل ال
(، وكاذلك 2صااِل)التّ ِمنه سواء كان مثل الحبِل أو غيره في ا المطلوبةُ  هثارُ آانعقاد ، وال يترّتُب عليه 

ِماان  ْم، كاال  ال تشاابيُه الحاااِل بااالمتكّلِم مطلق ااا، بااْل فااي الّداللااِة، نعاا ،المقصااوُد تشاابيُه الّداللااِة بااالّنطقِ 
يقاااِظ فااي إلبخااالِف تشاابيِه الّرياااِح والّرياااِض وا ،تشاابيِه العهااِد بالحبااِل، والحاااِل بااالمتكّلِم، حساان  شااائع  

، انتهى.3البيِت الّسابِق، فإّنه)  (غيُر حسن  وال شائع 
 

؛ إْذ ال شاااّك أّناااه تاااارة  يكاااوُن)4وأقاااوُل: فاااي بحثِاااه بالّنسااابِة إلاااى) ( 5( "نطقاااِت الحااااُل" بحاااث 
الحاااِل بااالمتكّلِم فااي الّداللااِة، وكالهمااا  ملحااوُظ أصااالة  تشاابيَه الّداللااِة بااالّنطِق، وتااارة  يكااوُن تشاابيهَ ال

 .  حسن  شائع ، وكوُن تشبيِه الحاِل بالمتكّلِم ِمن حيُث الّداللُة ال مطلق ا ال يضر 
 

ـــاني: ا قاااال الفاضاااُل تكاااوُن المكنّياااُة كاااذلك، كمااا ،كماااا تكاااوُن المصاااّرحُة أصااالّية  وتبعّياااة   الّث
" لتشابيِه الّضاارِب بالقاتاِل علاى 7، ومّثل للتّبعّياِة بقوِلاه)(6)ريّ نَ الفَ  (: "أعجبناي إراقاُة الّضاارِب دَم زياد 

( 9)فاي العارِف() ، ِّناه ال يقااُل ذلاكتخييال   بالاّدمِ  (8)بقياِد تعّلِقهاا طريِق االستعارِة بالكنايِة، واإلراقاةُ 
المشاااّبه. قاااال: ولعّلهااام لاااْم  وأتبعّياااة  ساااواء قلناااا إّنهاااا لفاااُظ المشاااّبِه باااه إاّل ِلمااان قتااال، فالمكنّياااُة هناااا 

رّد بااه ( لهااا لعاادِم وجاداِنهم إّياهااا فااي كااالِم البلغااِء، انتهااى، وهااذا المثاااُل وأشاباُهه مّمااا ُياا10يتعّرضاوا)
 لتّبعّيِة في مثِله. راُر ِمن ا(؛ إْذ ال يمكُن الفِ 11على الّسّكاكّي في ردِّ التّبعّيِة إلى قرينِة المكنّيِة)

 

                                                 

 ( ب: "هو" ساقطة، والعبارة: وتفصيل حسن.1)

 ( أ: اإلفصال. وهو تصحيف يقلب المعنى. 2)
 ( ب: "فإنه" ساقطة.3)
 ( ب: بالنسبة لنطقت الحال. 4)
 ( ب: يكون تارة.5)
 ( ب: القاضي الفنري.6)
 ( ب: بقولك. 7)
 اإلراقة تقيد تعلقهما بالدم. وهي ركيكة، ولعل الصواب ما هو في المتن.( ب: و 8)
 ( ب: ما بين القوسين ساقط.9)

 ( ب: يتعرضون، وهو من سهو الناسخ.10)
 ( تقدم توثيق مذهب السكاكي في هذه المسألة غير مرة قبال. 11)
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قال الّسمرقندّي فيما كتبه بحاشيِة رسالِته: لْم يقّسموا المجاَز المرسَل إلى اِصاليِّ  الثّالُث:
فتاااح": وِماان أمثلااِة والتّبعاايِّ علااى قياااِس االسااتعارِة، لكااْن، رّبمااا يشااعُر بااذلك كالُمهاام، قااال فااي "المِ 

(، اساتعمل "قارأَت" مكااَن "أردَت القاراءَة"، 1اساتعْذ بااهلِل"): "فاإذا قارأَت القارآَن ف-تعاالى–المجاِز قوُله 
بة  عاان إرادِتهااا اسااتعماال  مجازّيااا ، يعنااي أّن اسااتعماَل المشااتقِّ بتبعّيااِة المصاادِر، لكااوِن القااراءِة مساابَّ 

ال  عااان "دلّاااْت" ("نطقاااْت" فاااي "نطقاااِت الحااااُل" مجااااز ا مرَسااا2وجاااّوز فاااي "شااارح الّتلخااايص" أْن يكاااوَن)
 .(3)أّن الّداللَة الزمة  للّنطِق، فافهْم، انتهىباعتباِر 

 
عالقَة المجااِز باين المصادَرين دون  فتاح" و"شرح الّتلخيص"يعني أّنه بّين في عبارَتي "المِ 

الفعَلين، وذلك ُيشعُر باعتباِر العالقِة أوال  بين المصدَرين، وبحث معه باحتماِل أّناه إّنماا نّباه فيهماا 
( أجزاِء معنى الفعِل، وهو الحدُث دون الجازَئين اآلخاَرين، وكتاب 4عتباِر بعِض)على أّن العالقَة با

إلخ: لعاّل ماراَده أهاُل البيااِن، وأّماا أهاُل أصاوِل الفقاِه فقاْد تعّرضاوا ...نيمي على قوِلاه: لام يقّسامواالغُ 
ال ياادخُلهما المجاااُز أّن الفعااَل والمشااتقَّ كاسااِم الفاعااِل واسااِم المفعااوِل  لااذلك، فقااْد ذكاار الفخااُر الااّرازيّ 

ّنمااااا ياااادخُلهما بااااالتّبِع للمصاااادِر الااااذي هااااو مشااااتق  ِمنااااه ، فااااإْن ُتجااااّوز )فااااي المصاااادِر (5)بالااااّذاِت، وا 
ْن كان المصدُر حقيقة  فهما كذلك، وخالف في ذلاك الّشايخ عاّز الاّديِن بان عباِد 6ُتجّوز() ( فيهما، وا 

وغياااِره ِمااان المشااتقِّ بااادوِن وقوِعااه فاااي المصااادِر،  ، فقاااال إّناااه قاااْد يقااُع فاااي الفعاالِ الّسااالِم والّنقشاااوانيّ 
: "َونااادى أصااحاُب -تعااالى–ل ابااُن عبااِد الّسااالِم لااذلك بقوِلااه واختاااره صاااحُب "جمااع الجوامااع"، ومثّاا

                                                 

 (.98( اآلية)النحل، 1)

 ( ب: تكون.2)

للنطق، فلم ال يجوز أن يكون إطالق النطق عليها مجازا مرسال باعتبار ذكر  ( يقول السعد: "إن الداللة الزمة3)
رادة الالزم؟". انظر: السعد، المطول،   .598الملزوم وا 

 ( ب: "بعض" ساقطة. 4)
( عبارة الرازي في المحصول: "أما الحرف فال يدخل فيه المجاز،...، وأما الفعل فهو لفظ دال على ثبوت 5)

ين في زمان معين، فيكون الفعل مركبا من المصدر وغيره، فلما لم يدخل المجاز شيء لموضوع غير مع
في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي ال يفيد إال ثبوت ذلك المصدر لشيء". انظر: المحصول، 

1/121. 
 ال بها.( ب: ما بين القوسين ساقط، وتمام الجملة مأخوذ من أ وحاشية اِنبابي؛ إذ إن المعنى ال يتم إ6)
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، أي: "ُيناادي"، و"اتّبعاوا مااا  (3)(، و"ناادى أصاحاُب الّنااِر"2(، و"ناادى أصاحاُب اِعاراِف")1الجّناِة")
 .(5): "تلْت"، انتهى ببعِض تصّرف  ، أي(4)َتتلو الّشياطيُن"

 
االساتعارِة فاي  غرى والكبارى فاي الكاالِم علاى توجياِه القاوِم كاونَ وفي حاشايَتي الهارويِّ الّصا

ااه ّنماااا يصاالُح للموصاااوفّيةِ "قولُااه: : "اِفعاااِل والمشااتّقاِت والحاااروِف تبعّيااة  ماااا نص  إلااخ" فياااه أّن  ...وا 
ااا فااي المجاااَز المرسااَل ال يتحقّااُق إاّل إذا اتّ  صااف المعنااى الحقيقااي  بالملزومّيااِة، فااال يجااري ذلااك أيض 

اِفعاااِل والمشااتّقاِت إاّل تبع ااا العتباااِر الملزومّيااِة فااي المصاادِر، ولااْم ينقااْل ذلااك عاان القااوِم، انتهااى، 
، وال  ري، أي: فتوجياااُه القاااوِم الّساااابقُ َناااومثلُاااه فاااي الفَ  يقتضاااي أّن المجااااَز المرساااَل فيماااا ذكااار تبعاااي 

فااي ذلااك، وأقااوُل: مثلُااه المجاااُز المرسااُل فااي الحااروِف، فااإّن المختاااَر وجااوُده فيهااا كمااا فااي محااذوَر 
" ، أي: ماا تارى، وقاْد ُعلام مّماا (6)استعماِل أدواِت اإلنشاِء في غيِره؛ نحو: "َفهْل ترى لهْم ِمان باقياة 

يخ ياساين نقاال  عان شايِخه: مّر قريب ا أّن المجاَز المرسَل يكوُن في الفعِل باعتبااِر المااّدِة، قاال: الّشا
وهْل ُيمكن أْن يكوَن باعتباِر الهيئِة ِمن حيُث داللُتها على الّنسبِة، ويمّثُل له با"هزَم اِميُر الجناَد"، 

ا.  ويالحُظ عالقُة الّسببّيِة والمسّببّيِة بين الّنسبَتين، أْو ِمن حيُث الّزماُن، حّرره، انتهى ملخَّص 
 

لااك، ويكااوُن الملحااوُظ فااي اعتباااِر الهيئااِة ِماان حيااُث الّزماااُن عالقااَة وأقااوُل: ال مااانَع ِماان ذ
اِّوِل إن اساااُتعمل الماضاااي فاااي المضااااارِع، وعالقاااة اعتبااااِر ماااا كااااان إن اساااُتعمل المضاااارُع فااااي 

 الماضي، فتأّمْل. 
 

؟، وهْل هاو الرّابع:  وقع اضطراب  في الّتجّوِز في نسبِة اإلضافِة: هل هو عقلي  أو حكمي 
إّن والّساااّيُد الجرجاااانّي فاااي مبحاااِث المجااااِز العقلااايِّ  الّتركياااِب أو الااااّلِم؟ فقاااال الّساااعُد التّفتاااازانيّ فاااي 

ساابِة اإلضااافّيِة فااي ( ال يخااتص  بااالخبِر، بااْل يكااوُن فااي الّنساابِة الغيااِر التّاّمااِة، كالنّ 7)المجاااَز العقلاايَّ 

                                                 

 (.44)اآلعراف،  ( اآلية1)

 (.48)اِعراف،  ( اآلية2)

 (. 50)اِعراف،  ( اآلية3)

 (. 102)البقرة،  ( اآلية4)

( انظر رأي النقشواني وابن عبد السالم في جمع الجوامع للسبكي، وشرحه للمحلي واآليات البينات البن قاسم، 5)
2/181 . 

 (.8( اآلية)الحاقة، 6)

 "إن المجاز العقلي" ساقطة.  ( ب: الجملة:7)
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معنااى الاااّلِم، فااإْن ُجعلاات علااى معنااى  ( ُجعلاات اإلضااافُة علااى1)نْ ، قااال ياسااين: أْي إ"مكاار الّلياالِ "
"ابلعاي : –تعاالى–فتاح" فاي تحقياِق قوِلاه في "شرح المِ  (، وقال الّسعُد التّفتازانيّ 2"في" كانْت حقيقة )

إضافة المااِء إلاى اِرِض علاى سابيِل المجااِز تشابيه ا الّتصااِل المااِء بااِرِض باّتصااِل  :(3)ماَءك"
اإلضااااافِة فااااي مثِلااااه االختصاااااُص الملكااااّي، فتكااااوُن اسااااتعارة   ماااادلولَ  الملااااِك بالمالااااِك بناااااء  علااااى أنّ 

ن  تصريحّية  أصلّية  جارية  فاي الّتركياِب اإلضاافيِّ الموضاوِع لالختصااِص الملكايِّ فاي مثاِل هاذا، وا 
اعتُبر الّتجّوُز في الاّلِم، وُبني االّتصاُل واالختصاُص عليها، فاالستعارُة تبعّية ، وقال في اإلضاافِة 

، وقااال الّسااّيُد الجرجااانّي: الهيئااُة الّتركيبّيااُة فااي اإلضااافِة الاّلمّيااِة ِ دنااى مالبسااة  إّنهااا مجاااز  حكمااي 
موضااااوعة  لالختصاااااِص الكامااااِل المصااااّحِح ِْن يخبااااَر عاااان المضاااااِف بأّنااااه للمضاااااِف إليااااه، فااااإذا 

المجاااَز فااي الحكااِم إّنمااا  اسااُتعملت فااي أدنااى مالبسااة  كانااْت مجاااز ا لغوّيااا  ال حكمّيااا  كمااا تااوّهم، ِنّ 
يكوُن بصرِف الّنسبِة عن محلِّها اِصليِّ إلى محل  آخَر ِجِل مالبساة  باين المحلَّايِن، وظااهر  أّناه 

رقاااء لمالبسااة  بينهمااا؛ يعنااي فااي قااوِل بعااِض لاام يقصااْد صاارَف نساابِة الكوكااِب عااْن شاايء  إلااى الخَ 
ِة المساّماِة بالخرقااِء، بال نسابة الكوكاِب إليهاا ألمار بإضافِة الكوكِب إلى ا (4)العرِب: "كوكُب الخرقاء"

 .(5)دِّها في زماِن طلوِعه، انتهىلظهوِر جِ 
 

المحااّل المجااازيِّ  قااال بعُضااهم: ِّن الااّذوَق يقضااي بااأْن لاايس المقصااوُد ِماان أمثاِلااه تشاابيهَ 
، ثّم نقل اإلضاافة ِمان الثّااني إلاى اِّوِل؛ إْذ ال لطافاَة فاي ذ لاك، باْل باأّن المقصاوَد بالمحلِّ الحقيقيِّ

 .إليها مطلق ا، انتهى الكوكبِ  (6)نسبةُ 
                                                 

 ( أ: إذا.1)
 ( ب: حقيقية.2)
 (. 44( اآلية)هود، 3)

 : تمامه( هذا جزء من بيت 4)
 سهيل أذاعت غزلها في القرائب   إذا كوكب الخرقاء الح بُسحرة  

والخرقاء هي المرأة التي في عقلها هوج، وبها حماقة، كانت تضيع وقتها طول الصيف، فإذا طلع سهيل، 
هو كوكب يطلع عند ابتداء البرد، تنبهت وفرقت القطن في القرائب استعدادا للشتاء، فأضيف الكوكب و 

إليها بهذه المالبسة البعيدة اللطيفة، والس حرة بالضم السحر، و"سهيل" مرفوع على أنه بدل من كوكب، أو 
ليه، والقرائب: جمع على أنه عطف بيان، وأذاعت: فرقت، وغزلها: قطنها الذي يصير غزال ويؤول إ

قريبة، أي أقاربها وعشائرها، ووجه المالبسة اللطيفة أن حقيقة اإلضافة الالمية االختصاص الكامل الذي 
يصح معه اإلخبار بأن المضاف للمضاف إليه، فاإلضافة ِدنى مالبسة تكون مجازا مشعرا بجعل تلك 

 .   416ة اِنبابي، المالبسة بمنزلة المالبسة الكاملة اإلضافية. انظر: حاشي
 ( أي انتهى كالم السيد.  5)

 ( أ: "نسبة" كتبت مرتين سهوا من الناسخ.6)
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ِّنهاااا علاااى معناااى  ؛ولااايس ِمااان اإلضاااافِة ِدناااى مالبساااة  اإلضاااافُة فاااي نحاااو "مكااار الّليااال"

، فااال تنااافَي بااين تصااريِح  ، والظّاااهُر أّن اإلضااافَة ِدنااى مالبسااة  ليسااْت علااى معنااى حاارف  حاارف 
، الّسااّيِد الجرجااانيِّ بأّنهااا مجاااز   ، وتصااريِحه بااأّن اإلضااافَة فااي نحااِو "مكاار الّلياال" مجاااز  عقلااي   لغااوي 

فاااعرْف ذلااك، واعلااْم أّن مبحااَث اِصاالّيِة والتّبعّيااِة ِماان المباحااِث الّشااريفِة التااي خفيااْت دقائُقهااا علااى 
، فلذلك اساتوَفينا فياه الكاالَم، وأوضاحنا فياه لطالبياه  ، واستترْت حقائُقها على جم  غفير  الماراَم، كثير 

علاى وجاه  باديع  لام ُنسابْق إلياه، فاعضاْض بنواجاِذك إْن كناُت ِمان أهاِل  -تعالى–وقّررناه بحمِد اهلل 
 الّتحصيِل عليه. 

 
 عند الّسّكاكيِّ إلى تحقيقّية  وتخييلّية  ومحتملة  لهما باُب تقسيِم المصّرحةِ 

ة  علااااى القطااااِع، ومحتملااااة  قّساااام الّسااااّكاكّي المصااااّرحَة إلااااى تحقيقّيااااة  علااااى القطااااِع، وتخييلّياااا
( محّقق ا حّسا  أو عقال ، والمراُد بالمحّقِق ما 2(، وفّسر اِولى بأّنها ما كان المستعاُر له فيها)1لهما)

بأّنها ما كان المساتعاُر لاه فيهاا غياَر محقّاق  ال حّساا  وال  يشمُل المظنوَن، كما ذكره ياسين، والثّانيةَ 
لمستعاُر له فيها أْن يكوَن محّقق ا، وأْن يكوَن غيَر محّقق ، فالّتحقيقّيُة كما الثّالثة بما احتمل او عقال ، 

–حّساا ، وكماا فاي قوِلاه  في قوِلك: "رأيُت أسد ا"، فإّن المستعاَر له الذي هاو الّرجاُل الّشاجاُع محقّاق  
لااه الااذي هااو الااّديُن (، فااإّن المسااتعاَر 3فااي تعلاايِم عباااِده الااّدعاَء: "اهااِدنا الّصااراَط المسااتقيَم") -تعااالى

 الحق  الذي هو عبارة  عن اِحكاِم الّشرعّيِة محّقق  عقال . 
 

(: وِمن أمثلِة الّتحقيقّيِة على القطِع االستعارُة الّتمثيلّياُة والّتخييلّياُة، كماا فاي 4قال الّسّكاكّي)
"، اسُتعيرت اِلفاُظ لصورة  وهمّية  متخ ّيلة  شابيهة  باِظفااِر مقاّدر  قوِلك: "أظفاُر المنّيِة نشبْت بفالن 

ِع فاااي االغتيااااِل أخاااذ الاااوهُم فاااي تصاااويِرها بصاااورِته، بالّسااابُ  ثبوُتهاااا للمنّياااِة، ِّناااه لّماااا ُشاااّبهت المنّياااةُ 
واختراِع لوازِمه لهاا، فااخترع لهاا صاورة  كصاورِة اِظفااِر، وساّماها أظفاار ا، فالمساتعاُر لاه الاذي هاو 

 .ل  ال تحّقَق له ال حّسا  وال عقال  هذه الّصورُة أمر  متوّهم  متخيّ 
 

                                                 

: االستعارة المصرح بها -كما يقول السكاكي- ( وبذلك تغدو أقسام االستعارة في هذا المقام أربعة، أولها1)
وثالثها االستعارة المصرح بها مع التحقيقية مع القطع، وثانيها االستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع، 

 .  176االحتمال للتحقيق والتخييل، ورابعها االستعارة بالكناية، انظر: السكاكي، المفتاح، 
 ( ب: "فيها" ساقطة.2)

 (.6( اآلية )الفاتحة، 3)
 .  179-178( نقل الصبان كالم السكاكي من "المفتاح" متصرفا فيه غير مقتبس، انظر: المفتاح، 4)
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:  والمحتملُة لهما كما في قوِل زهير 
 (1الّصبا ورواحُله) َصحا القلُب عْن َسلمى وأقصَر باطُله    وُعّري أفراُس 

 

، وأعااارض عااان  أراد أْن يباااّيَن أّناااه تااارك ماااا كاااان يرتكُباااه زماااَن المحّباااِة ِمااان الجهاااِل والغااايِّ
( كاالحجِّ والّتجاارِة قضاى منهاا الاوطَر، 2ّصابا بجهاة  ِمان جهااِت الَمسايِر)ّبه في نفِساه المعاودِته، فشَ 

فأهُملاات آالُتهااا، ووجااُه الّشاابِه االشااتغاُل التّاااّم، وركااوُب المسااالِك الّصااعبِة، فهااذه اسااتعارة  بالكنايااِة، 
يحتماُل أْن وأثبت للّصبا بعَض ما يخص  تلك الجهَة؛ أعني اِفراَس والّرواحَل، فاِفراُس والّرواحُل 

تكااوَن اسااتعارة  تخييلّيااة  إْن ُجعلاات مسااتعارة  ِماار  وهمااي  شاابيه  باااِفراِس والّرواحااِل الحقيقّيااِة مقااّدر 
مساااتعارة  ِمااار  محقّاااق  حّساااا ، أعناااي  ثبوتُاااه للّصااابا، ويحتماااُل أْن تكاااوَن اساااتعارة  تحقيقّياااة  إْن ُجعلاااتْ 

؛ كا تّبااعِ الاِشياَء التي تكوُن أساباب ا  لمااِل والمنااِل واِعاواِن، أو عقاال ، أعناي دواعاَي الاّنفِس الغايِّ
 .(3ّذاِت)لوشهواِتها والقوى الحاصلَة لها في استيفاِء ال

 
، وأّما َمن عداه ِمن القوِم فال يقولون بالّتخييلّيِة بهذا المعنى  وهذا التّقسيُم خاص  بالّسّكاكيِّ

، بااْل يقولااون إّن اِظفاااَر مسااتعملة  فااي أصااال ، فااال يقولااون باسااتعارِة اِظفاااِر مااثال  لأل مااِر الااوهميِّ
ّنما الّتجّوُز في اإلثباِت؛ أي إثباِت اِظفااِر للمنّياِة، نعاْم، يوافقوناه فاي الّتساميِة،  ، وا  معناها الحقيقيِّ
طاالُق االساتعارِة عليا ه فيسّمون مثَل هذا اإلثباِت ِمن كلِّ ما جعل قرينة  للمكنّيِة استعارة  تخييلّية، وا 

طالقِ 4على مذهِبهم ِمن قبيِل االشتراِك الّلفظيِّ كإطالِقها على المكنّيِة فاي ماذهِب الخطياِب) هاا (، وا 
؛ أعنااي اسااتعماَل اسااِم المشااّبِه بااه فااي المشااّبهِ  وأّمااا علااى مااذهِب الّسااّكاكيِّ  .علااى المعنااى المصاادريِّ

، وتماُم الكالِم على ذلك تقّدم في  مبحِث قرينِة المكنّيِة.  فِمن قبيِل االشتراِك المعنويِّ
 

                                                 

، 64البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح حصن بن حذيفة، وهو من الطويل. انظر: ديوانه، ( 1)
، ومفتاح العلوم، 311م، 1989وكتاب الصناعتين، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، وشواهد 609، والمطول، 2/269، وعروس اِفراح، 318، واإليضاح، 89، والتلخيص، 178
، والشاهد فيه أنه أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه من المحبة زمن الجهل والغي، 2/171صيص، التن

كالحج والتجارة  ؛وأعرض عن معاودته فبطلت آالته، فشبه في نفسه الصبا بجهة من جهات المسير
 قضى منها الوطر فأهملت آالتها.  

 ( ب: السير.2)

عارة تحقيقية يحتمل احتماال بالتكلف حين جعل اِفراس والرواحل عبارة ( يبين السكاكي أن القول بأنها است3)
عن دواعي النفوس وشهواتها... ال كما ذكره الصبان من أن الوجهين وردا على السواء عند السكاكي، 

 . 179انظر: المفتاح، 
 ( كانت تكتب هذه الكلمة مختصرة على هيئة )خ ط(. 4)
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( (، 1قال صاحُب "الّتلخيص" وغيُره: وفيما ذهب إليه الّسّكاكّي في تفسيِر الّتخييلّياِة تعّساف 
، وال تدعو إليها حاجة ، انتهى ، (2)قال الّسعُد: ِلما فيه ِمن كثرِة االعتباراِت التي ال يدل  عليها دليل 

ورة ، وقولُاه: "وال تادعو إليهاا حاجاة "؛ أْي: شاديدة  ِّنهاا ليساْت وِلما فيه ِمن مخالفاِة القاوِم لغياِر ضار 
إاّل طلاااب أجاااِر لفاااِظ االساااتعارِة علاااى معناهاااا المتعاااارِف، ثاااّم اعتَااارض علياااه صااااحُب "الّتلخااايص" 
ا آخَر حاصُله أّن ما ذكره في الّتخييلّيِة يلزُمه مثله في الّترشيِح؛ ِّن في كال  ِمنهماا إثبااَت  اعتراض 

 ، فاعتباُره في الّتخييلّيِة دون الّترشيِح تحّكم . ا يخص  المشّبَه به للمشّبهِ بعِض م
 

فااي  نر : وجواُبااه أّن اِمااَر الااذي هااو ِماان خااواصِّ المشااّبِه بااه لّمااا قُاا(3)قااال فااي "المطااّول"
إثباتُاااه الّتخييلّياااِة بالمشاااّبِه، كالمنّياااِة، حملنااااه علاااى المجااااِز، وجعلنااااه عباااارة  عااان أمااار  متاااوّهم  يمكاااُن 

باه هاو هاذا  للمشّبه، وِمن الّترشيِح لّما ُقرن بلفاِظ المشاّبِه باه لاْم يحاتْج إلاى ذلاك؛ ِّناه جعال المشاّبهَ 
ه"، و"رأيُت بحر ا تتالطُم أمواُجه"، فالمشّبُه به أقرانَ  ا يفترُس المعنى مع لوازِمه، فإذا قلت: "رأيت أسد  

، والب حااُر الموصااوُف بااالّتالطِم الحقيقاايِّ بخااالِف أظفاااِر هااو اِسااُد الموصااوُف باااالفتراِس الحقيقاايِّ
)تالمنّيااِة، فإّنهااا مجاااز  عاان الّصااورِة الوهمّيااِة ل ( إضااافُتها إلااى المنّيااِة، فااإْن قياال: َفَعلااى هااذا ال 4صااحَّ

ا ِمن االساتعارِة زائاد ا عليهاا، ُقلناا: فارق  باين المقّياِد والمجماوِع، والمشاّبُه باه هاو  يكوُن الّترشيُح خارج 
ا معنى زيادتِاه أّن االساتعارَة 5موصوُف، والّصفُة خارجة  عنه ال المجموع)ال ( المرّكب ِمنهما، وأيض 

 واعُترض ِمن وجوه :  ،(6تاّمة  بدوِنه، انتهى)
 

إلخ" مبنااي  علااى أّنااه ال ترشاايَح فااي االسااتعارِة بالكنايااِة، وبعااد ...أّن قولَااه: و"جواُبااهاألّول: 
( أّن الّترشيَح فيها يقترُن بلفِظ المشّبِه؛ نحو "مخالاُب المنّياِة نشابْت 7)يردّ  ه فيها كما هو الحق  تجويزِ 

فااال يحتاااُج إلااى اختااراِع صااورة  وهمّيااة   ،الّتخييلّيااُة تكسااُر سااورَة المشااّبهِ  :بفااالن  فافترسااْته"، وقااد يقااالُ 
ة  وهمّيااة ، كمااا أّن أخاارى، وقااال عبااُد الحكاايِم: يجااوُز أْن يلتاازَم كااون ترشاايِح المكنّيااِة عبااارة  عاان صااور 

 قرينَتها كذلك. 
 

                                                 

 .  09( انظر: القزويني، التلخيص، 1)
 .618( انظر: السعد، المطول، 2)

 . 620( انظر النص في المطول، 3)

 .620( أ: ليصح، وهي كذلك في المطول، 4)

 ( ب : ال لمجموع.5)
 ( ب: "انتهى" ساقطة.6)

 ( أ: يراد.7)
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ْن قرنْت بالمشّبه، لكّن المراَد بالمشّبِه المشاّبُه  الثّاني: أّن خاّصَة المشّبِه به في الّتخييلّيِة وا 
ْن كاان المشاّبَه  ؛ ِّن الماراَد بالمشاّبِه وا  ، فال يثبت االحتياُج إلى الّتوّهِم، وفيه نظار  به عند الّسّكاكيِّ

شااّبَه بااه إذ ا ادعاااء  ال حقيقااة ، والخاّصااة خاّصااُة الّسااُبِع الحقيقااّي، فثبااَت االحتياااُج إليااه بااه، لكااّن الم
علااى أّن مجااّرَد اقتااراِن الاااّلزِم فااي الّتخييلّيااِة بلفااظ  ال يالئُمااه بحسااِب الظّاااهِر، وفااي الّترشاايِح بلفاااظ  

 له فيما ذهب إليه. ف  يالئُمه بحسِبه كا
 

، وهاو أّن قولَاه: "فالمشابّ  الثّالُث: " فياه بحاث  ُه باه هاو اِساُد الموصاوُف بااالفتراِس الحقيقايِّ
ْن صااّح فااي المثاااِل الااذي أورده، أعنااي "رأيااُت أسااد ا يفتاارُس أقراَنااه"، لكااْن ال) ( 1أّن هااذا الّتوجيااَه، وا 

( للقطاِع باأّن "اْعتِصاموا" طلاُب شايء  متعلّاق 2: "واْعتِصاموا بحباِل اهلِل")-تعالى–مساَ  له في قوِله 
العهااِد ال طلااُب االعتصاااِم الحقيقاايِّ المتعلّااِق بالحبااِل الحقيقاايِّ حتّااى يسااتعاَر هااذا المقّيااُد للعهااِد كمااا ب

 يشهُد به الّذوُق الّسليُم، وعلى هذا قياُس نظائِره. 
 

أّن هاااذا يقتضاااي أّن الوصاااَف ِمااان تتّماااِة الّتشااابيِه، فاااال يكاااوُن ذكاااُره تقوياااة  للمبالغاااِة  الرّابـــُع:
ن االستعارِة كما هو شأُن الّترشيِح، ويجاُب بأّن خروَج الوصاِف عاْن مادلوِل المشاّبِه باه المستفادِة مِ 

المقّيِد كاف  في كوِن ذكِره تقوية  للمبالغاِة الماذكورِة، وال يضار  توقّاف تمااِم الّتشابيِه علاى مالحظتِاه، 
باتالطِم اِماواِج فاي إفاادِة المبالغاِة فإّن تعّلَق الرؤيِة ماثال  باذاِت البحاِر لايس كتعّلِقهاا باالبحِر المقّياِد 

اااا بماااا إذا ُجماااع باااين المشاااّبِه والمشاااّبِه باااه فاااي االساااتعارِة  المطلوباااِة، واعتُااارض علاااى الّساااّكاكيِّ أيض 
"، فاإّن أظفااَر المنّياِة مجااز  عناده، وأظفااَر الّسابِع  بالكنايِة؛ نحو "أظفاُر المنّيِة والّساُبع نشابْت بفاالن 

عْنه بأّن الّساّكاكّي  ريّ نَ  بين الحقيقِة والمجاِز، والجمهوُر على منِعه، وأجاب الفَ حقيقة ، فيلزُم الجمعُ 
 أظفاُر المنّيِة، وأظفاُر الّسبِع، كما يقّدُر في نظائِره.  :يقّدُر في مثِله أظفار ا أخرى، فيقوُل: التّقديرُ 

 
 تتّمة

(، ولْم يقّسم المكنّيَة، فماا 3الثِة)بحث بعُضهم بأّن الّسّكاكّي قّسم المصّرحَة إلى اِقساِم الثّ 
اااا إليهاااا؟ وأجياااب باااأّن المكنّياااَة عناااد الّساااّكاكيِّ ال تكاااوُن إاّل تخييلّياااة ؛ ِّن  الماااانُع ِمااان تقسااايِمها أيض 
المستعاَر له فيها عنَده دائم ا هو المشّبُه به اّدعاء  ال حقيقة ، كما ُعلم ذلك في الكالِم على مذهِبه، 

 فافهْم. 
                                                 

 ( ب: "ال" ساقطة. 1)
 (.103( اآلية)آل عمران، 2)
لتخييلية مع القطع، والمصرحة مع االحتمال ( وهي عنده: المصرحة التحقيقية مع القطع، والمصرحة ا3)

 .176للتحقيق والتخييل. انظر: السكاكي، المفتاح، 
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 يِم االستعارِة إلى مرّشحة  ومجّردة  ومطلقة  باُب تقس

إذا ُذكر مع االستعارِة مالئُم المستعاِر ِمناه فمرشَّاحة ؛ كماا فاي قوِلاك: "رأياُت أساد ا لاه لباد "، 
ِّنه يالئُم  ؛(: "له لبد " ترشيح  1على رقبِته وبين كتفْيه، فقوُله) ، وهي شعُر اِسِد المتلّبدُ "لبدة"جمُع 

ِّنااه يالئااُم المسااتعاَر ِمنااه  ؛المسااتعاَر منااه، وكمااا فااي قوِلااك: "نطااق لساااُن الحاااِل"، فااا"لسان" ترشاايح  
ْن شئَت جعلاَت الّترشايَح "َنَطاَق"، وقريناة المكنّياِة "لساان" علاى ماا  المحذوَف الذي هو ذو الّنطِق، وا 

 .ِتها بذكِر ذلك المالئمِ ُعلم مّما سبق، وُسّميْت مرشَّحة  لترشيِحها؛ أي تقوي
 

ذا ُذكر معها مالئُم المستعاِر له فمجّردة  كما في قوِلك: "رأيُت أسد ا شااكَي الّساالِح"، أي  وا 
أي حديااُده،  ،الّسااالِح، بتشااديِد الكاااِف، وشااائُكه وشااوُكه وشاااكيه ه، قااال فااي "القاااموس": شاااكّ حدياادَ 

حدياده، فتفسايُر  وشااكيه:التّااّم، وشاائُك الّساالِح  الّساالِح الاّلباُس الّساالح (: شااكّ 2وفي "الّصاحاح")
 .(3بتامِّ الّسالِح ال يوافُق شيئ ا ِمنهما، قاله في "اِطول") "شاكي الّسالحِ " المحّقِق التّفتازانيّ 

 
، وُأْباادلت الهماازُة يااااء ، وقااْد ُتحااذُف الهمااازُة بالكّلّيااِة، وُتجعااُل حركاااُة  و"شاااكي" مقلااوُب شاااائك 

اِف مخّففاة ، قالاه بعُضاهم، فشااكي الّساالِح تجرياد  ِّناه يالئاُم المساتعاَر لاه، وكماا اإلعراِب على الك
ِّناااه يالئاااُم المساااتعاَر لاااه، وُساااّميت مجاااّردة   ؛"نطقاااِت الحااااُل الّراهناااُة"، فالّراهناااُة تجرياااد   :فاااي قوِلاااك

، وذ المشااّبهِ  بعاادِ للتجريااِدها عاان بعااِض المبالغااِة  لااك يبعااُد دعااوى حينئااذ  عاان المشااّبِه بااه بعااَض بعااد 
االّتحااِد التاي هاي مبناى االساتعارِة، ولهاذا إذا كاان ماع مالئاِم المساتعاِر لاه ماا يمناُع هاذا اإلبعااَد لااْم 

 : (5)(، ومّثل له بقوِله4يكْن تجريد ا على ما بحثه العصاُم في "اِطول")
 

 (6قامْت ُتظّلُلني وِمن عجِب    شمس  تظّلُلني ِمن الّشمِس)

                                                 

 ( ب: فقولك، وهي كذلك في حاشية اِنبابي. 1)

 ( ب: المصباح.2)
( عبارة العصام في اِطول: "فقول الشارح: شاكي السالح أي تام السالح ال يوافق شيئا منهما". انظر: 3)

  .2/244اِطول، 
 .2/286( انظر: العصام، اِطول، 4)
 ( العبارة في ب: ومّثل هذا بقوله.5)

( الشعر منسوب البن العميد من الكامل، قالهما في غالم حسن قام على رأسه يظله من الشمس، وقيل 6)
 لغيره، وقبله: 

 قامت تظللني من الشمس    نفس أعز علّي من نفس   
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تكاْن  لامْ  ِمن الّتظليِل أخرجه عاْن أْن يوجاَب خلاال  فاي دعاوى االّتحااِد؛ إْذ لاوْ ِّن الّتعجَب  
ذا لااْم يااذكْر مَعهااا ال هااذا وال هااذا فمطلقااة ، كمااا فااي 2( الّشاامِس لااْم يتعّجااْب ِماان تظليِلهااا)1عاايَن) (، وا 

المالئَمااين،  قوِلااك: "رأيااُت أسااد ا"، وقوِلااك: "نطقااِت الحاااُل"، وسااّميْت مطلقااة  إلطالِقهااا عاان ذكااِر أحاادِ 
كااوُن فااي مرتبااِة اإلطااالِق إاّل إذا كااان أحااُدهما زائااد ا كّمااا  أو كيف ااا توقااْد يجتمااُع الّترشاايُح والّتجريااُد، ف

فيتاااارّجُح جانُبااااه، وجااااّوز بعُضااااهم فااااي حالااااِة الّتساااااوي تاااارجيَح جانااااِب الّسااااابِق لساااابِقه بالتّقويااااِة، أِو 
 الّتضعيف، ومّما جاء ِمن ذلك قوُل الّشاعِر:

 ( 4( أظفاُره لْم تُقّلم)3َله لبد )   أَسد  شاكي الّسالِح ُمقّذف   َلدى
، وأّماا "مقاّذف" فلايس بتجرياد  وال ...فا "لدى" قريناة ، و"شااكي الّساالِح" تجرياد ، و"لاه لباد   إلاخ" ترشايح 

؛ ِّن التّقذيَف بكال معنَييه، أي الّرمي باالّلحِم، كناياة  عان كثارِة الّلحاِم والجساامِة، والّرماُي باه  ترشيح 
، 5فااي الوقاااائِع يجاااّوُز اّتصااااَف المساااتعاِر لاااه) ( والمساااتعاِر ِمنااه باااه، كاااذا فاااي عباااِد الحكااايِم والهااارويِّ

( به فاي الوقاائِع بآلاِة الحارِب  رمي  م(، وفي شرِح شيِخنا أّنه إذا أريد به ال6فجانُب الّترشيِح هنا راجح 
( "لَاادى" تجريااد ا، فااال يكااون جانااُب 8كااوَن)يالّيااة ، فالقرينااَة يصااح  أْن ُتجعااَل ح (7)نّ أكااان تجريااد ا، و 

 : ْن رجااح كيف ااا علااى مااا ُيؤخااُذ مّمااا يااأتي عاان "اِطااول"، قااال الهااروي  ااا، أي كّمااا ، وا  الّترشاايح راجح 
ا غياار ظاااهر  إاّل أْن ُيادّعى أّن المااراَد بعاادِم تقلاايِم الّظفاِر أّنااه لاايس ِماان  وكاوُن أظفاااِره لاام تُقلَّاْم ترشاايح 

اّل فقْد يوجُد في بعِض أفراِد اإلنساِن عدُم التّقليِم أصال ، انتهى. عادِة جن  ِسه وشأِنه التّقليم، وا 
 

                                                                                                                                            

، وعروس اِفراح، 585، والمطول، 247، واإليضاح، 84ص، ، والتلخي278انظر: أسرار البالغة، 
، والشاهد فيه أن إطالق المشبه به على المشبه 2/113، ومعاهد التنصيص، 2/291، واِطول، 2/261

ذا كان كذلك فيكون استعمال االستعارة في المشبه  إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، وا 
لوال أنه ادعى له معنى الشمس الحقيقي وجعله  -كما يقول العباسي –نا استعماال فيما وضعت له، فه

 شمسا لما كان لهذا التعجب معنى؛ إذ ال تعجب في أن إنسانا حسنا يظلل إنسانا آخر. 
 ( ب: تكن دعوى، )أي دعوى مقام عين(، وهو تصحيف. 1)

من التظليل أخرجه عن أن يوجب  ( عبارة العصام في اِطول مع تباين قليل: "كنحو قوله: ِن التعجب2)
 . 2/286خلال في دعوى االتحاد؛ إذ لو يكن عين الشمس، كيف يتعجب من تظليله"، انظر: اِطول، 

 ( ب: لبدا.3)

، 602، والمطول، 308، واإليضاح، 83( الشعر لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، انظر: التلخيص، 4)
 .  2/112عاهد التنصيص، ، وم2/324، واِطول، 2/257وعروس اِفراح، 

 ( ب: "له" ساقطة، وهذا ال يستقيم؛ ِن الحديث عن المستعار له ال المستعار. 5)

 ( ب: أرجح.6)
 ( ب: أو أن.7)

 ( أ: فتكون، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.8)
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ِم بمعنااى القطااِع، والمناسااُب أْن ُتجعااَل المبالغااُة ْلااالتّقلاايُم مبالغااُة القَ "(: 1)"اِطااول"وقااال فااي 
: "َومااا أنااا بظاااّلم  -تعااالى–لُااه راجعااة  إلااى الّنفااِي، وال ُيجعاال الّنفااي داخااال  علااى المبالغااِة، ونظيااُره قو 

(، وتقلاايُم الّظفاااِر كنايااة  عااان الّضااعِف فااي حواشاااي "الكّشاااف"، فاااألّن مقلااوَم اِظفااااِر: أي 2للعبيااِد")
، فكأّنااه ُأسااود ؛ إْذ ال يكااوُن لألسااِد إاّل لباادة، وحصااُر  ، وفااي الِمصااراِع مبالغاااُت جعِلااه ذا لبااد  ضااعيف 

 ."ِف والمبالغة في نفِي الّضعفِ الّلبِد فيه كما يفيُده تقديُم الّظر 
 

كنايااة  عاان الّضااعِف ال يكااوُن  (4)لاايمُ (: إذا ُجعاال التّق3وقااال فااي موضااع  آخااَر مااا ملّخُصااه)
ا وال تجريد ا لعدِم اختصاِص انتفاِء الّضعِف بشيء  ِمان اِساِد والّرجاِل  قوُله: "أظفاُره لْم تُقّلم" ترشيح 

 .  أخص  باِسِد، فتأّملْ الّشجاِع؛ إاّل أْن يقاَل: نفُي الّضعفِ 
 

ا "أظفاااُره لااْم تقلّااْم" علااى معنااى أّنااه لاايس ِماان شااأِن جنِسااه نااقول ن حماالِ وقااد اناادفع بكاال  ِماا
؛ ِّن نفاَي أمار  التّقليُم، وحملِ  ه على أّنه كناية  عن انتفاِء الّضعِف االعتراُض بأّناه تجرياد  ال ترشايح 

اّل فاال فائادَة لاه، ووجاُه عن شيء  إّنما يحسُن إذا كان ِمان شاأِن الّشا يِء أْن يّتصاَف باذلك اِماِر، وا 
االنااادفاِع أّن كوَناااه تجرياااد ا باعتبااااِر أصاااِل الّلغاااِة ال باعتبااااِر المعناااى الماااراِد؛ أعناااي أحاااَد الحملَاااين 

 المذكوَرين، فافهْم، انتهى. 
 

 تنبيهات  
الّلفاِظ المالئاِم، وعلاى ذكاِره الّترشيُح والّتجريُد يطلقاان باالشاتراِك الّلفظايِّ علاى نفاِس  األّول:

 وعلى الثّاني بناء  على االشتقاِق، فيقاُل مرّشحة  ومجّردة . 
 

: الظّااهُر أّناه لايس ِمان االجتمااِع الوصاُف الواحاُد الّشاامُل لكال  ِمان  الثّاني: قاال اباُن قاسام 
ياِد لايس ِمان شارِطه أْن اجتمااُع الّترشايِح والّتجر  (:5)قاال فاي "عاروس اِفاراح"، و المشّبِه والمشّبِه به

                                                 

 .2/244( انظر النص في اِطول، 1)
 (.29( اآلية) ق، 2)

 .2/324( انظر عبارة العصام في اِطول، 3)

 ( أ: التقديم، وهو تصحيف ظاهر.4)

( يقول البهاء: "أن يكون الوصف يالئم كل واحد منهما حقيقة، كقولك: "رأيت أسدا قويا" أو "باسال"، فهذا 5)
وصف يالئم كال  منهما، فيصدق عليه أنه استعارة مجردة مرشحة". انظر: البهاء، عروس اِفراح، 

3/288 . 
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ها يالئااُم المسااتعاَر لااه، وبعُضااها يالئااُم المسااتعاَر ِمنااه، بااْل قااْد يكااوُن وضااع ا بعُضاا ُيااذكَر أوصاااف  
 واحد ا يالئُمهما، انتهى، وتبعه الّزركشّي.

 
المرّشحُة فقْط أبلُغ ِمن غيِرها الشتماِل الّترشيِح على تحقيِق المبالغاِة فاي الّتشابيِه، الثّالُث: 

ل ياسين: والّظاهُر أّن اِبلغّيَة ثابتة  لها، ولو كاان الّترشايُح باعتبااِر الّلفاِظ دون المعناى علاى ماا قا
ساايجيُء، والمطلقااُة أبلااغ ِماان المجااّردِة ِلمااا مااّر، قااال ياسااين: ولااو كااان الّتجريااُد بحسااِب الّلفااِظ فقااْط 

 "أبلااغُ "نا، انتهاى، واعتارض قاولهم: رعاياة  لجاناِب الّلفاِظ، هاذا هااو الظّااهُر، وقاْد تارّدد فاي ذلااك شايخُ 
ْن  "أفعال"بأّنه إْن كان مأخوذ ا ِمان المبالغاِة فهاو علاى خاالِف القيااِس فاي بنااِء صايغِة  التّفضايل، وا 

كااان ِماان البالغااِة، ورد أّن الّتعلياال ال يالئُمااه؛ ِّن مااداَر البالغااِة علااى مطابقااِة مقتضااى الحاااِل ال 
، فالحااُل إذا اقتضاْت الّتجرياَد كاان أبلاَغ، ولهاذا اختيار الّتجرياُد على االشتماِل علاى تحقياِق المبالغاةِ 

( علاااى بعاااِض االحتمااااالِت، كماااا حّققاااه 1: "َفأذاقهاااا اهلُل لبااااَس الجاااوِع والخااوِف")-تعاااالى–فااي قوِلاااه 
 .(، وتقّدم بياُنه2في "شرح الّتلخيص") المولى التّفتازانيّ 

 
: الكاالُم فااي اِبلغّيااِة ال فاي أصااِل البالغااِة، وهااو ويمكاُن اختياااُر هااذا الّشاقِّ الثّاااني، ونقااولُ 

( بمعنى أّنه متى حصالْت حصالْت البالغاُة، ومتاى انتفاْت انتفاْت، وأّماا 3الذي يدوُر على المطابقِة)
( فياه 4تحقّاُق)ياِبلغّيُة فتدوُر علاى زيااِدة االعتبااراِت، وال شاّك أّن ماا اشاتمل علاى تحقياِق المبالغاِة 

( ِمان مرتباِة 5)لاى، فالمراُد أّن الّترشايَح فاي مقاِماه لاه مرتباة  ِمان مراتاِب البالغاِة أعزيادُة االعتباراتِ 
؛ ِّن كماااَل البالغااِة فااي الحقيقااِة وصااف  للكااالِم المرّشااح ال  غيااِره، وَبُعااد ذلااك، ففااي الكااالِم تساام ح 

ي الخاتمااِة زيااادُة تحقيااق  للّترشاايِح فقااْط، فااالمراُد أّن الكااالَم المشااتمَل علااى الّترشاايِح أبلااُغ، وساايأتي فاا
 (. 6لذلك)

 
المالئُم قسمان: صفة  وتفريع ، والمراُد بالّصفِة الّصفُة المعنوّيُة ال خصوُص الّنعاِت  الرّابع:

"، و"زياد  ساابُغ الاّرداِء"،  ، فادخل فاي الّترشايِح بالّصافِة: "زياد  رداُؤه ساابغ "، أْي: "عطااُؤه كثيار  الّنحاويِّ
"، و"زيااااد  كثيااااُر الااااّرداِء"، والمااااراُد بااااالتّفريعِ وفااااي الّتجريااااِد بهااااا: "زياااا كمااااا أشااااار إليااااه - د  رداُؤه كثياااار 

                                                 

 (.112( اآلية)النحل، 1)
 . 602( وعبارة السعد في المطول: "فعلى هذا تكون اإلذاقة بمنزلة اِظفار للمنية فال يكون ترشيحا"، 2)

 ( ب: المبالغة، وهو تصحيف ال يستقيم المعنى به، وما أثبته من أ وحاشية اِنبابي. 3)

 ( أ: تتحقق، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.4)
 ( أ: أعني، وهو تصحيف ظاهر. 5)
 ( ب: تحقيق ذلك.6)
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( بعاد قوِلاه: 1: "َفماا ربحاْت تجاارُتهم")-تعاالى–كقوِلاه  ؛الّتعقيُب بماا يالئاُم أحاَد الطّارَفين -ميّ االّسير 
ُم ِمن تتّمِة الكالِم الذي ، وقال عبُد الحكيِم: إذا كان المالئ(2)"أولئَك الذين اشتَروا الّضاللَة ِبالهدى"

ْن كان كالم ا مساتقال  جايَء باه بعاَد ذلاك الكاالِم، فهاو تفرياع  ساواء كاان  فيه االستعارُة فهو صفة ، وا 
 .بحرِف التّفريِع أْو ال

 
فاي قوِلناا: "لقياُت بحار ا ماا أكثاَر علوَماه" إْن  -يعني الّسعَد في "شرح المفتاح"- قال الّشارحُ 

ْن ُجعاال تفريااَع كااالم  فااال كااالَم، انتهااى. وفااي "عااروس اِفااراح" مااا ُجعاال صاافة ، فبتقااديرِ   القااوِل، وا 
 أقوُل: بقي هنا أمران:  .يوافُقه

، ذكر في لطائِف "يا أرُض ابَلعاي مااَءِك" أّن الخطااَب ريّ نَ اِّوُل أّن الّسّكاكّي، كما في الفَ 
( لحكاايم، وفااي التّفريااِع علااى كااالِم (، وهااو داخاال  فااي الّصاافِة علااى كااالِم عبااِد ا3فااي "ماااَءك" ترشاايح 

 . الّسيراميّ 
ُع فيااه بالّنساابِة الثّاااني: مفهااوُم كالِمهاام أّن الّترشاايَح والّتجريااَد بااالتّفريِع ال يتقااّدمان، وقااْد ُينااازَ 

"، "لقاْد رأياُت بحار ا"،  " في قوِلنا: "ما أكثَر علوَم زيد  إلى الّتجريِد، وُيحَكُم بتجريدّيِة "ما أكثَر علوَم زيد 
 فتأّمْل. 

 
 ل  ـصـف

 }شرط اعتباِر الّترشيِح والّتجريِد{
، وبعاَد القريناِة (4)المانعاةِ  اعتباُر الّترشايِح والّتجرياِد إّنماا يكاوُن بعاد تمااِم االساتعارِة بالقريناةِ 

ااا، فااال تعااد  قرينااُة المصااّرحِة تجريااد ا سااواء كانااْت مانعااة  أو معّينااة ، وال قرينااُة المكنّيااِة  المعّينااِة أيض 
ا ، باااال الّزائااااد علااااى مااااا ُذكاااار أقااااوُل: قوُلنااااا: وال قرينااااة المكنّيااااِة، أْي: ولااااْو علااااى مااااذهِب (5)ترشاااايح 

( فيه لحصوِل االشتباِه بين الّترشيِح وبينها عليه باعتباِر لفِظها، وَمن فصل بين مذهِبه 6الّسّكاكّي)
ا، وال قرينُتهااا علااى فيهااا ومااذهِب الّساالِف، فقااال: ال ُتعااّد قرينااُة المكنّيااِة علااى مااذهِب الّساا لِف ترشاايح 

مذهِب الّسّكاكّي تجريد ا نظر ا إلى المعنى وما فعلته أْولى؛ ِّن المنظوَر إلياه هناا جاناُب الّلفاِظ كماا 
                                                 

 (.16( اآلية)البقرة، 1)
 ( تقدم تخريج اآلية. 2)

، وعبارته التي ذكرها الفنري هي: "ثم أمر على سبيل 198-197( انظر هذه اللطائف في المفتاح، 3)
 االستعارة للشبه المقدم ذكره، وخاطب في اِمر ترشيحا الستعارة النداء". 

 أو سهو.   ( ب: بالكناية المانعة. وهو تصحيف4)

 .60( وهذا مذهب حفيد العصام أيضا، انظر: حاشية الصبان على شرح العصام، 5)

 .182( انظر مذهب السكاكي في تجريد االستعارة وترشيحها في المفتاح، 6)
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ّنما شرطنا الّزيادَة على المعّينِة ِّنه لوال ذلك لْم توجْد اساتعارة  مطلقاة  قرينُتهاا لفظّياة  معّيناة ،  مّر؛ وا 
(، ولشاايِخنا، 2( وشاارِحها للعصاااِم)1 علااى القرينااِة هااو مااا فااي "الّرسااالة الّساامرقندّية")واشااتراُط الّزيااادةِ 

والمفهوم ِمن "المطّول"، واقتصرْت عليه حواشيه، وقال العصااُم فاي رساالِته الفارساّية: هاذا كاالم  ال 
لّضاااعَف فاااي أو غيَرهاااا يوجاااُب ا (3ت)مطلق اااا قريناااة  كانااالاااه  المساااتعارِ  مالئااامِ  دلياااَل علياااه؛ ِّن ذكااارَ 

الّتشاابيِه، وياانقُص ِماان المبالغااِة التااي هااي المقصااودُة ِماان االسااتعارِة، والّترشاايح بالّضاادِّ، فينبغااي أْن 
تسّمى االستعارُة التي ُذكر معها مالئُم المستعاِر له مجّردة  مطلق ا سواء كاان ذلاك المالئاُم قريناة  أو 

ا مالئاُم المساتعاِر ِمناه مرّشاحة  مطلق اا كاذلك، وأّن زائد ا عليها، وأْن ُتسّمى االستعارُة التاي ُذكار معها
، وفااي المطلقااَة مااا لااْم ُياا ذكْر معهااا شاايء  ِماان المالئماااِت مااع كااوِن قرينِتهااا حالّيااة ، انتهااى بإيضاااح 

 "عروس اِفراح" ما يوافُقه. 
 

 تنبيه  
اء قريناة  إذا اجتمَع مالئمان للمستعاِر لاه فاأكثُر، هال االختيااُر إلاى الّساامِع، فيجعال ماا شا

( مااا سااواه، أو القرينااُة مااا 4لّتجريااد)اومااا سااواه تجريااد ا، أو القرينااُة مااا هااو أقااوى داللااة  علااى المااراِد، و 
بق في الّداللِة، والّتجريُد ما لحق، أو كّل قرينة وتجريد أوجه؟ والظّااهر أّن آخَرهاا مبناي  علاى ماا سَ 

م منعاوا أْن تكاوَن قريناُة االساتعارِة المصاّرحِة سبق عن "الّرساالة الفارساّية"، وذكار فاي "اِطاول" أّنها
 ، لكْن أطلق في "الّتلخيص" جواَز تعّدِدها، فتأّمْل. (5)متعّددة  دون االستعارِة بالكنايةِ 

 
 صل  ـف

يصّح أْن يكوَن الّترشيُح باقي ا على حقيقِته مبنّيا  على المستعاِر ِمنه ال ُيقَصُد به إاّل تقوياة 
للّشااجاِع "أسااد  لااه لبااد "، وللعاااِلِم "بحاار  زاخاار  مااتالطُم اِمااواِج"، قااال  المسااتعارَ ن أاالسااتعارة حتّااى كاا

الّشااكي الّساالح،  لاه فاي الّتجرياِد الّشاجاعُ  ن المساتعارَ أعبُد الحكايم: وعلاى قيااِس الّترشايِح يقااُل: كا
ا باه إلاى مالئاِم وهذا، أعني كوَنه باقي ا على حقيقِته، هو اِصُل واِولاى، ويصاّح أْن يكاوَن متجاّوز  

                                                 

 ( ب: رسالة السمرقندي. 1)

إن لم تقترن بما يالئم ، ويقول في الفريدة الرابعة: "االستعارة 24( انظر: السمرقندي، الرسالة السمرقندية، 2)
 .23شيئا من المستعار منه والمستعار له فمطلقة؛ نحو: رأيت أسدا". انظر: الرسالة السمرقندية، 

 ( ب: كان.3)

 ( ب: وللتجريد، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.4)
ددة دون ( وعبارة العصام في اِطول: "وال ينكشف الداعي إلى جعلهم قرينة االستعارة المصرحة متع5)

االستعارة بالكناية، بل جعلوا واحدا مما يصرف فيها عن الحقيقة قرينة، والزائد ترشيحا...". انظر: 
 .2/256اِطول، 
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المستعاِر له بخصوِصه على طريِق االستعارِة، أو طريِق المجاِز المرسِل بمرتبَتين، نقله ِمن معناه 
الذي يالئُم المستعاَر ِمنه إلى معنى يعم ه، ويعم  مالئَم المستعاِر له لعالقِة التّقييِد، ثّم نقله ِمن هذا 

بخصوِصااه لعالقاِة اإلطااالِق، أو متجااّوز ا بااه إلااى معنااى عااام  المعناى العااامِّ إلااى مالئااِم المسااتعاِر لااه 
يشااترُك فيااه الّطرفاااان علااى طرياااِق االسااتعارِة، أو طرياااِق المجاااِز المرساااِل بمرتبااة ، وماااا ذكرناااه ِمااان 
صااّحِة الّتجااّوِز بااه علااى طريااِق المجاااِز المرسااِل هااو مااا ذكااره العصاااُم، وزّيفااه بعُضااهم، بااأّن فائاادَة 

المبالغِة في الّتشبيِه، وتأكيُد دعوى االّتحاِد، وذلك ال يحصُل بالمجاِز المرسِل، باْل الّترشيِح تحقيُق 
إّنما يحصُل باالستعارِة المبنّيِة على دعوى اّتحاِد مالئِم المستعاِر له مع مالئِم المستعاِر ِمنه، مثل 

(، ولذلك دار أمُر 1اّتحاِدهما) اّتحاِد المستعاِر له مع المستعاِر ِمنه، فدعوى اّتحاِد المالئَمين تحّققُ 
الّترشيِح في عبارِة غيِر العصاِم بين البقاِء على الحقيقاِة واالساتعارِة، ولام يتجااوْز أماره إلاى المجااِز 

 المرسِل، انتهى. 
 

وكوُن الّترشيِح يصح  أْن يكوَن مجاز ا هو ما ذكره الّسعُد فاي شارح "الكّشااف" كماا فاي عباِد 
فتااح" ِمان أّن الّترشايَح حقيقاة  ال يعتباُر فياه تشابيه  وال ّل ماا ذكاره فاي "شارح المِ الحكيم، ثاّم قاال: فلعا

( بماا هناا، 2وتقّدم في الباِب الّسابِق زياادُة تحقياق  تتعلّاُق). استعارة  بناء  على الغالِب اِكثِر، انتهى
ذا ُجعل الّترشيُح مجاز ا على أيِّ وجه  ِمن اِوجِه اِربعِة المذكورِة تكا وُن ترشايحّية  باعتبااِر الّلفاِظ وا 

 .فقْط؛ إْذ هو في المعنى على الوجَهين اِّوَلين تجريد ، وعلى اآلخَرين ال ترشيح  وال تجريد  
 

، فالحباُل (4): "واْعَتصاموا بحباِل اهلِل"-تعاالى–( االحتماالُت الخمسُة فاي قوِلاه 3وقْد ُقّررت)
( بجامِع أّن كال  ِمان العهاِد والحباِل ُياربُط باه باين 5)-تعالى- استعارة  للعهِد بقرينِة اإلضافِة إلى اهللِ 

موا" ترشايح  لهاذه االساتعارِة؛ ِّن االعتصااَم حقيقاة  هاو : "اعتِصا-تعاالى–الّشيَئين فصااعد ا، وقولُاه 
الّتمّسُك بالحبِل، وهذا مالئم  للمستعاِر ِمنه، فيجوُز إبقاُؤه على معناه الحقيقيِّ علاى ماا هاو اِصاُل 

ِْولااى، ويجااوُز نقلُااه إّمااا إلااى الوثااوِق بالعهااِد الااذي يالئااُم المسااتعاَر لااه علااى طريااِق االسااتعارِة أو وا
، ثاّم نقِلاطريِق المجاِز المرسِل بمرتبَتين، َنقلِ  ه ه ِمن الّتمّسِك بالحبِل إلى مطلِق الوثاوِق لعالقاِة تقيياد 

ّماا إلاى مطلاِق الوثاوِق الاذي يشاترُك فياه  ِمن مطلاِق الوثاوِق إلاى الوثاوِق بالعهاِد لعالقاِة اإلطاالِق، وا 
 تِ الّطرفان على طريِق االستعارِة، أو طريِق المجااِز المرساِل بمرتباة ، وماا ذكرنااه ِمان أّن االحتمااال

                                                 

 ( ب: أحدهما.1)

 ( ب: يتعلق.2)
 ( ب: "قررت" ساقطة.3)
 ( تقدم تخريج هذه اآلية. 4)

 ( أ: "تعالى" ساقطة، وهي مثبتة في ب وحاشية اِنبابي.5)
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، كصاحِب "تعريب الّرسالة الفارسّيِة"، وجعلها بعُض المحّققين أربعاة   خمسة  هو ما ذكره غيُر واحد 
بلفِظ مالئِم المشّبِه به إلى معنى عام  يالئُم الّطرَفين على طريِق االستعارِة؛  بإسقاِط احتماِل الّتجّوزِ 

ِّناااه لااام يعهاااْد مثااال هاااذه االساااتعارِة وال كبيااار مزّياااة  فيهاااا، وهاااو وجياااه ، وهاااذا الّترشااايُح؛ أعناااي قولَاااه 
زَم لايئاّل لاِث لاإلاى تجرياِده عان بعاِض معنااه فاي االحتمااِل اِّوِل والثّااني والثّا( 1يحتاُج)"اعتصموا" 

الّتكرار مع قوِله "بحبِل اهلِل"، كذا قيل، وفيه ما فيه؛ ِّناه ياؤّدي إلاى اعتبااِر الّشايِء واعتبااِر عدِماه 
 . (2)في حالة  واحدة ، فاِْولى ارتكاُب الّتكراِر للتّأكيِد، قاله حفيُد العصامِ 

 
، أْي حين ئ: وحين(3)قال العصامُ  أقوُل: أو ليكوَن ِمن باِب اإلجماِل ثّم التّفصيِل، فتأّمْل، ذ 

ا لآلخاِر، أي: فيكاون كال    إْذ لم يبَق الّترشيُح على حقيقِته يكوُن كل  ِمن الّترشايِح واالساتعارِة ترشايح 
ا لآلخِر، ومثُل الّترشيِح في جميِع ما تقّدم قرينةُ تصِ ِمن "اعْ  ، فيجوُز مكنّيةِ ال موا" و"حبل اهلل" ترشيح 

الخمسُة أو اِربعُة، فإْن قلَت على كوِن الّترشيِح مجاز ا ماا قرينتُاه، قلاُت: الظّااهُر فيها االحتماالُت 
ا للّتصريحّيِة، ولفظ المشاّبِه  أّنه إذا لْم ُتجعل القرينُة حالّية  فقرينُتها قرينُة الّتصريحّيِة إْن كان ترشيح 

ا للمكنّيِة، ولّما كان ال يتعّيُن جعُل ما ُذكر ق  تهرينة  تمنُع ِمن أْن يراَد بالّترشيِح حقيقإْن كان ترشيح 
جاز الوجهان، ونظيُره ما إذا قلَت: "رأيُت حمار ا وأسد ا في الحّماام"، فقولُاك "فاي الحّماام" يحتماُل أْن 

ا، فيكوَن استعارة  للبليِد، وأاّل يرجَع إليه فيكوَن حقيقة ، ويكونَ  المعنااااى أّنااااك  يرجَع إلى الحماِر أيض 
  .في غيِر الحّماِم، وأسد ا في الحّمامِ  رأيَت حمار ا
 

وبمااا ُذكاار يناادفُع االستشااكاُل بأّنااه ال بااّد للمجاااِز ِماان قرينااة  مانعااة  عاان إرادِة الموضااوِع لااه، 
اّل كااان حقيقااة   فااإْن ُوجاادْت قرينااة  مانعااة  ِماان أْن يااراَد بالّترشاايِح مااا ُوضااع لااه كااان مجاااز ا قطع ااا، وا 

، كااذا فااي شاارِح قطع ااا، فمااا معنااى الجااواِز؟ فااإنْ   ُوجااد فااي الّلفااِظ قرينااة  غيااُر مااا تقااّدم، فاااِمُر ظاااهر 
وحاصُل الجواِب أّن شرَط منِع قرينِة المجاِز إذا تحّقق كوُنها قرينة  لها، وما نحن فيه ليس شيِخنا، 
 كذلك. 

 
، فاافهْم، أقوُل: مثُل ترشيِح المكنّيِة في القرينِة قرينُتها كما أشرنا إلى ذلك في الكالِم عليهاا

ااا الّتجريااُد كمااا ذكااره العصاااُم، فيصااح  أْن يكااوَن باقي ااا علااى حقيقتِااه، وأْن يكااوَن  ومثااُل الّترشاايِح أيض 
متجّوز ا به إلاى مالئاِم المساتعاِر ِمناه بخصوِصاه علاى طرياِق االساتعارِة، أو طرياِق المجااِز المرساِل 

                                                 

 تاج.( ب: مح1)
 .65( انظر رأي حفيد العصام في حاشية الصبان عليه، 2)

 325 -2/323انظر ما قاله العصام فيه هذه اآلية في اِطول، ( 3)
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عارِة، أو طرياِق المجااِز المرساِل بمرتبااة ، بمارتبَتين، أو إلاى معناى يعاام  المالئَماين علاى طرياِق االساات
ذا ُجعل مجاز ا كانْت تجريدّية ) ، أو ال تجرياد  وال 1وا  ( باعتباِر الّلفِظ فقْط؛ إْذ هاو فاي المعناى ترشايح 

 .  ترشيح 
 

المشااّبِه بااه إْن كااان تجريااد ا  أقااوُل: وعلااى قياااِس مااا مااّر فقرينتُااه، إْن لااْم ُتجعااْل حالّيااة ، لفااظُ 
، للمصّرحِة، و  قرينُة المكنّيِة إْن كان تجريد ا لها، فإْن ُوجد فاي الّلفاِظ قريناة  غياُر ذلاك فااِمُر ظااهر 

( فااي غيِرهااا كالمجاااِز المرسااِل، والكنايااِة، 3( فااي االسااتعارِة يكونااان)2وكمااا يكااوُن الّترشاايُح والّتجريااُد)
، والّتشبيِه، كما مّر.   والمجاِز العقليِّ

 
 

 باُب المجاِز المرّكب
ُع الكالِم فيما تقّدم المجاُز المفرُد، أّما المجاُز المرّكُب فقْد ُعّرف بأّنه الّلفُظ المرّكُب موضو 

المستعمُل في غيِر المعنى الذي ُوضع له لعالقة  وقرينة  مانعة  عن إرادتِاه، واعتارض العصااُم هاذا 
، (5)، و"فاااي رحماااِة اهلِل"(4)الّتعرياااَف بأّناااه غياااُر ماااانع  لصااادِقه علاااى مجماااوِع "اعَتصاااموا بحباااِل اهلِل"

ه؛ ِّنه إذا اسُتعمل جزء  ِمن أجزاِء المرّكِب فاي غياِر يونحِوهما ِمن كلِّ مرّكِب وقع الّتجّوُز في جزئ
، وأجااب (6)ما ُوضع له فقْد اسُتعمل مجموُعه في غيِر ما ُوضع له مع أّنه ال ُيساّمى مجااز ا مرّكب اا

شاايُخنا وغيااُره، والحااّق فااي الجااواِب أْن يقاااَل إّنااه حااذَف  ، كمااا أوضااحه(7)عنااه حفيااُده بمااا ال يصااح  
( الهيئااة، 8عااّي)ر "قيااد" للعلااِم بااه وشااهرِته، وهااو أْن يكااوَن ذلااك علااى وجااه  مخصااوص  بااأْن يكااوَن المَ 

 .وفي هذا الّتعريِف تصريح  بأّن المركباِت موضوعة ، وهو الّتحقيقُ 
 

                                                 

 ( ب: تجريديته.1)
 ( ب: التجريد والترشيح.2)
 ( ب: يكون.3)
حقيقته أو غير ( التجوز ههنا وقع في جزئه، وهو الحبل على سبيل االستعارة سواء كان الترشيح باقيا على 4)

 باق. 

أي الجنة التي هي محل الرحمة، أي أثرها مما  ،( تقدم تخريج اآليتين، وفي اآلية الثانية؛ أي "في رحمة اهلل"5)
 أنعم به، فالتجوز في جزئه على سبيل المجاز المرسل.  

 .65 ، وشرح العصام على السمرقندية،2/295( انظر تعريف العصام للمجاز المركب في اِطول، 6)

( انظر رأي الحفيد في هذه المسألة، أعني مسألة المجاز المركب، في حاشية الصبان على حفيد العصام، 7)
64-65. 

 ( أ: الموعّي، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي. 8)
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كاذلك وضاع  ،انيهاا بحساِب الّشاخصِ قال في "المطاّول": الواضاُع كماا وضاع المفارداِت لمع
، مااثال  هيئااُة المرّكااِب فااي نحااِو "زيااد  قااائم " موضااوعة  لإلخباااِر (1)المرّكباااِت لمعانيهااا بحسااِب الّنااوعِ 
ومعنى كوِن هذا الوضِع نوعّيا  أّن الواضاَع الحاظ الموضاوَع  .(2)بثبوِت المسنِد للمسنِد إليه، انتهى
ل مثال : وضعُت كلَّ مرّكاب  ِمان مساند  ومساند  إلياه لإلخبااِر بثباوِت بعنوان  كّلي  عنَد الوضِع بأْن قا

( 3المساانِد للمساانِد إليااه، وكااون المجاااِز ينقسااُم إلااى مفاارد  ومرّكااب  هااو الحااق ، وبعااُض القااوِم خااّص)
المرّكاااب إْن كانااْت عالقتُاااه  الحقيقااَة والمجاااَز والكناياااَة بااالمفرِد، والحاااّق عموُمهااا فيهمااا، ثاااّم المجااازُ 

مشابهَة بين الهيئِة المستعاِر ِمنها والهيئِة المستعاِر لها، فهو استعارة  تمثيلّية ، وُيساّمى باالساتعارِة ال
 على سبيِل الّتمثيِل، وبالّتمثيِل على سبيِل االستعارِة. 

 
ِماان غيااِر تقييااد  " :، قااال الّشااارحُ (4")مطلق ااا وقااْد ُيسااّمى الّتمثياالَ "قااال صاااحُب "الّتلخاايص": 

، أو تشاابيه   :بقوِلناا علاى سابيِل االساتعارِة، ويمتااُز عان الّتشابيِه المرّكاِب بأّناه يقااُل لاه: تشابيُه تمثيال 
 .(5)، انتهى"تمثيلي  

 
وقال ابُن كمال باشا: لْم يصْب صاحُب "الّتلخيص" فاي قوِلاه: وقاْد ُتساّمى الّتمثياَل مطلق اا، 

ي  ال االستعارُة الّتمثيلّيُة، فإّنها مسّماة  بالّتمثيِل على المسّمى بالّتمثيِل مطلق ا هو الّتشبيُه الّتمثيل ِنّ 
ّنماااا  سااابيِل االساااتعارِة ال بالّتمثياااِل، ثاااّم أطاااال فاااي بيااااِن ذلاااك، واالسشاااتهاِد علياااه ِمااان كاااالِم القاااوِم، وا 

لتّنويااِه ماع أّن فااي كاالِّ اسااتعارة  تمثايال ، أْي: تشاابيه ا مبالغااة  فااي ا ،ُخّصاْت بلفَظااي الّتمثيااِل والّتمثيلّيااةِ 
؛ ِّنهاا مثااُر فرساااِن البالغاِة حتّاى أّنااه ال يرضاى َماان  بشاأِنها حتّاى كااان ماا عاداها لاايس فياه تمثياال 

أْن ياااأتَي باالساااتعارِة المفاااردِة ماااع إمكااااِن المرّكباااِة، فاااإذا  ،ذاق حاااالوَة البيااااِن، ولاااو بطااارِف الّلساااانِ 
ثال ، قااال صااحُب "الّتلخايص": ولهااذا، أْي َما اشاُتهرت االساتعارُة الّتمثيلّياُة، وكثاار اساتعماُلها، ُساّميتْ 

، قااال الّشااارُح: ِّن االسااتعارَة (6)ال ُتغيَّااُر اِمثااالُ  ،ثااِل مجاااز ا مرّكب ااا علااى ساابيِل االسااتعارةِ لكااوِن المَ 

                                                 

 ( في المطول: "لمعانيها التركيبية بحسب النوع".1)

 صبان قليال. ، وقد تصرف بها ال605( انظر عبارة السعد في المطول، 2)

 ( ب: خصص.3)
 .88( انظر قول الخطيب في التلخيص، 4)

 .604( أي انتهى كالم السعد في المطول، 5)

 .88الخطيب، التلخيص، انظر: ( 6)
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( ثاِل َلماا كاان لفاُظ ( إلى المَ 1يجُب أْن يكوَن لفُظ المشّبِه به المستعمل في المشّبِه، فلو تطّرق تغيير 
 .(2به بعيِنه، فال يكون استعارة ، فال يكون مثال ") المشّبهِ 

 
فاراد ا وتثنياة  وجمع اا، باْل  (3)ضرِبه تذكير ا وتأنيث ااثِل إلى مَ ثّم قال: "فلهذا ال ُيلتفُت في المَ  وا 

"بالّصيِف ضّيْعِت : قوُل لهتِل، مثال  إذا طلب رجل  شيئ ا ضّيعه قبل ذلك، ثَ إّنما ُينظُر إلى مورِد المَ 
بَن"، بكسِر تاِء الخطاِب؛ ِّن المثَل قْد ورد في امرأة ، وأّما ما يقُع في كالِمهم ِمن نحِو "ضّيعُت اللّ 

، بْل مأخوذ ِمن المَ ثَ الّلبَن بالّصيِف" على لفِظ المتكّلِم فليس بمَ  شارة إليهثَ ل    .(5)، انتهى(4")ِل، وا 
 

عن لفظ  آخَر مرادف  له،  ُر بلفظ  بدل  قال الهروّي: فإْن قلَت: هذا يشكُل بما إذا وقع الّتغيي
ِمااان التّاااذكيِر والتّأنياااِث  فتااااح" تغيياااُر صااافِة الّلفاااظِ (: الماااراُد ههناااا علاااى ماااا ُفهااام ِمااان "شااارح المِ 6قلناااا)

(، ويادل  علاى ذلاك أّناه ال دخاَل لكاوِن المثاِل اساتعارة  فاي امتنااِع ماا ذكاره 7واإلفراِد والتّثنيِة والجمِع)
ُع هذا إّنما هو باعتباِر أّنه ال يكوُن بغيِر الّلفِظ الاذي صاار متاداوال  بيانهم، انتهاى الّسائُل، بل امتنا
 .  ببعِض إيضاح 

 
واإلحجااِم عناه: "إّناي أراك  ،مثاُل االستعارِة الّتمثيلّيِة قوُلك للمترددِّ بين اإلقاداِم علاى اِمارِ 

 أخرى، بمعنى تترّدُد في اإلقداِم واإلحجاِم ال جال  وتؤّخُر أخرى"، أْي: وتؤّخُر تلك الرِّجَل تارة  تقّدُم رِ 
( 8تدري أّيهما أحرى، ُشّبهْت هيئُة المتارّدِد باين اإلقاداِم واإلحجااِم بهيئاِة تقاديِم الّرجاِل تاارة ، وتاأخيِر)

للهيئااِة اِولااى، وقوُلنااا: أْي:  للهيئااِة الثّانيااةِ  الموضااوعَ  أخاارى بجااامع مطلااق هيئااة، واسااتعار المرّكاابَ 
ثااِل، وأّمااا مااا تلااك الرِّجااَل تااارة  أخاارى" هااو مااا ارتضاااه المحقّااُق العصاااُم وغيااُره فااي معنااى المَ  "وتااؤّخرُ 

ْن جزم به الّسّكاكيّ  ) ،يظهُر ِمن العبارِة ِمن أّن المراَد "وتؤّخُر رجال  أخرى" فهو، وا  (؛ 9غيُر مستقيم 
                                                 

 ( ب: تغير.1)
( عبارة السعد في المطول: "ولهذا، أي ولكون المثل تمثيال فشا استعماله على سبيل االستعارة ال تغير 2)

 . 605المطول، السعد، الستعارة...."، انظر: اِمثال، ِن ا

 ( ب: أو.3)
 . 605( انظر النص في المطول، 4)
 ( ب: "انتهى" ساقطة.5)
 ( ب: قلت، وهي كذلك في حاشية اِنبابي.  6)
 . 605المطول، سعد، ( انظر: ال7)

 ( ب: وتأخيرها تارة أخرى. 8)
ان، وعبارة السكاكي: "ثم تدخل صورة المشبه في ( ال يظهر لي أن السكاكي جزم به على ما ذكره الصب9)

جنس صورة المشبه به روما للمبالغة في التشبيه، فتكسوها وصف المشبه به من غير تغيير فيه بوجه من 
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فتااح"، ماا صانع الّساعُد فاي "شارح المِ ِّن ذلك ليس هيئَة المترّدِد، نعْم، إْن فّسار الرِّجاَل باالخطوِة، ك
ْن كانااْت عالقتُااه غيااَر المشااابهِة فغيااُر اسااتعارة  تمثيلّيااة ،  اسااتقام ذلااك علااى مااا فيااه ِماان المناقشااِة، وا 
والقياُس تسميُته مجاز ا مرسال  مرّكب ا، لكاْن، فاات القاوَم تساميُتهم لاه باذلك، باْل فااتهم هاذا القساُم ِمان 

رّكااَب فااي االسااتعارِة الّتمثيلّيااِة، فاااعترض علاايهم العاّلمااُة الثّاااني سااعُد أصااِله، وحصااروا المجاااَز الم
فاي "شارح الّتلخايص" بأّناه يوجاُد كثيار ا فاي الكاالِم البلياِغ مرّكباات  إخبارّياة  مساتعملة   الّدين التّفتاازانيّ 

( لعالقااِة 1رّيااة )فااي معااان  إنشااائّية  لعالقااة غيااِر المشااابهِة، ومرّكبااات  إنشااائّية  مسااتعملة  فااي معااان  خب
( (إنكاُر ذلك وعدُم اعتباِره مع أّنهم اعتبروا عالقَة المشابهِة في القسِم 2غيِر المشابهِة، فكيف يصح 

ُم المرّكِب ماا ياآلخِر ِمن المجاِز المرّكِب، وسمَّوه استعارة  تمثيلّية ، واعتبروا في المفرِد الذي هو قس
لمشاااابهِة؟ وهاااذا ِمااانهم خاااروج  عااان اإلنصااااِف، وعااادول  عااان عالقتُاااه المشاااابهُة، وماااا عالقتُاااه غياااُر ا

 الّصواِب.
 

باداء  وأجاب عْنه العصاُم وغيُره بما حاصُله تسليُم انقساِم المجاِز المرّكاِب إلاى ماا ذكار، وا 
وجاااه  للحصاااِر، وهاااو أّن القاااوَم إّنماااا حصاااروا المجااااَز المرّكاااَب فاااي االساااتعارِة الّتمثيلّياااِة ِّنهااام إّنماااا 

ّتجااّوَز أوال  وبالااّذاِت باعتباااِر مجمااوِع ماااّدِة المرّكااِب، وهااذا ال يكااوُن إاّل فااي الّتمثيلّيااِة، وأّمااا اعتبااروا ال
الخبُر المستعمُل في اإلنشاِء وعكِسه، فالّتجّوُز فيهما إّنما هو باعتباِر الهيئِة الّتركيبّيِة، وأّماا المااّدُة 

قاااد اساااتُفيد ِمااان كاااالِم الّساااعِد أّن المجااااَز المرّكاااَب غيااار فاااال تجاااّوَز فيهاااا إاّل بالتّبعّياااِة ال اِصاااالِة، و 
( الّتمثيلّيااِة قساامان: اإلنشاااُء المسااتعمُل فااي الخبااِر وعكِسااه، وبااه صااّرح العصاااُم، وأّمااا 3االسااتعارِة)

التّااوراَة" قاصااد ا إفااادَة علِمااك بحفااِظ  المرّكباااُت المقصااوُد بهااا إفااادُة الزِم الخبااِر؛ نحااو قوِلااك: "حفظااتَ 
 الّتوراَة، فليسْت ِمن المجاِز فضال  عن كوِنها مجازات  مرّكبة ، بْل هي كنايات  مرّكبة ، أو المخاطبِ 
: "َمن -عليه الّصالُة والّسالمُ -( كما مّر، فاإلنشاُء المستعمُل في الخبِر، كما في  قوِله 4تعاريُض)

، والخباُر المساتعمُل فاي اإلنشااِء؛ نحاو ، بمعناى يتباّوأ(5)كَذب عليَّ متعّمد ا فليتبّوْأ َمقعاَده ِمان الّنااِر"

                                                                                                                                            

الوجوه على سبيل االستعارة قائال: أراك أيها المفتي تقدم رجال، وتؤخر أخرى، وهذا نسميه التمثيل على 
 . 178لسكاكي، المفتاح، سبيل االستعارة". انظر: ا

 ( ب: إخبارية.1)

 ( ب: فكيف إنكار )أي كلمة "يصح" ساقطة(.2)

 ( ب: "االستعارة" ساقطة.3)
 ِنه يوافق ما قبله، وهو كنايات. ؛( ب: تعريض. والجمع أعلى4)
 ( هذا حديث متفق عليه عن علي، والبخاري عن مسلمة مرفوعا، وهو من المتواتر كما يقول العجلوني،5)

رواه عن النبي ثمانية وتسعون صحابيا منهم العشرة.  :وأفرد جمع من الحفاظ طرقه، بل قال ابن الجوزي
ها(، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من اِحاديث 1162إسماعيل بن محمد)انظر: العجلوني، 
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(: "ربِّ إّناي 1ماريَم)أمِّ حكاياة  عان  -تعاالى–قوِلك: "رحمه اهلُل"؛ بمعنى: "اللهّم ارحْماه"، وِمناه قولُاه 
 (، وقوُل الّشاعِر: 2وضعُتها أْنثى")

 
 ( 3وُجثماني بمّكَة موَثُق) َهواَي مَع الّرْكِب الَيمانيَن ُمصِعُد   جنيب  

ا للمسنِد إليه على وجِه اإلخباِر واإلعاالِم، ملمرّكبان موضوعاِن إلثباِت المسنِد فيهفهذان ا
واساااُتعمال هناااا فاااي اإلثبااااِت علاااى وجاااِه إنشااااِء الّتحّساااِر والّتحاااّزِن، والعالقاااُة فاااي جمياااِع ذلاااك ليساااْت 

ر  إاّل أْن يرياَد أّن المشابهَة، بْل هي الّسببّيُة والمسّببّيُة علاى ماا قالاه شايُخنا، وأقاوُل: هاو غياُر ظااه
ه إنشاَء الّتكّلِم بهذا المرّكِب سابب  إلخبااِر ساامِعه بمضاموِنه، ولاك أْن تجعاَل المجااَز بمارتبَتين: نقِلا

ه ِماان مطلااِق اإلثباااِت إلااى اإلثباااِت علااى ِمان اإلثباااِت علااى وجااِه اإلخباااِر إلااى مطلااِق اإلثبااِت، ونقِلاا
 التّقييَد، فتدّبْره. وجِه اإلنشاِء، فتكون العالقُة اإلطالَق و 

 
 تنبيهات  

  األّول:
قااال العصاااُم فااي رسااالته الفارسااّيِة: لاايس المااراُد بالمرّكااِب ههنااا المرّكااَب بااالمعنى المشااهوِر 

(، بال الماراُد ِمان االساتعارِة المرّكباِة الّلفاظ المساتعاُر 5أعني ماا يادل  جازُؤه علاى جازِء معنااه) ؛(4له)

                                                                                                                                            

الحديث: صحيح ، وانظر 1/275ها، 1351، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3على ألسنة الناس، ط
أبو عبد اهلل محمد البخاري، كتاب العلم، في باب من كذب على النبي صلى اهلل عليه وسلم، وابن ماجه، 

كتاب السنة، الحديث م، 2000، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، 3ها(، سننه، ط273بن يزيد)
 .  1/190الزوائد، ،  والهيثمي، مجمع 3651، وسنن أبي داود، كتاب العلم، الحديث 37

( أ: "أم" ساقطة، وبذلك تغدو العبارة في أ: "حكاية عن مريم"، وهي كذلك في حاشية اِنبابي، وقد كتب 1)
 الناسخ بهام  الصفحة في أ: "عن أم مريم، وهي أوفق"، أما في ب فقد كانت "أم مريم". 

 (.38( اآلية )آل عمران، 2)
يات من الطويل قالها وهو مسجون، انظر: شرح حماسة أبي تمام، ( الشعر منسوب لجعفر بن علبة من أب3)

، واِصفهاني، اِغاني، 1/40م، 1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق أحمد حسن بسج، ط
، 605، والمطول، 1/306، وعروس اِفراح، 28، والتلخيص، 2/125، والحماسة البصرية، 13/51

تعريف المسند إليه بإضافته  -كما يقول العباسي –والشاهد فيه ، 1/120، والعباسي، 1/329واِطول، 
إلى شيء من المعارف؛ إذ هي أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع، وهو في البيت قوله "هواي"، 

 ،وفرط السآمة لكونه في السجن ،وهو أخصر من قولهم "الذي أهواه"، واالختصار مطلوب لضيق المقام
 وحبيبه على الرحيل. 

 ( ب: "له" ساقطة. 4)
 ( ب: المعنى.5)
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دة  ِمااان صاااورة  كاااذلك لعالقاااِة المشاااابهِة باااين الّصاااورَتين فاااي صاااورة  لصاااورة  منتزعاااة  ِمااان أماااور  متعااادّ 
ر أّن الّصااورَة المنتزعااَة هااي الهيئااُة الحاصاالُة ِماان إحضاااِر معاااني أجاازاِء العبااارِة فااي َكااكااذلك، ثااّم ذَ 

، وتضاااّمها بحيااُث تك الااّذهِن، ومالحظااةِ  ( لباااَس الَوحاادِة، فمعنااى 1)يسااتنسااِب بعِضااها إلااى بعااض 
ُبهااا: وعلااى هااذا يمكااُن أْن يعّبااَر عاان تلااك اإلحضاااُر والمالحظااُة المااذكوران، قااال معرّ االنتاازاِع هااو 

الهيئااِة المنتزعااِة بعااَد انتزاِعهااا بلفااظ  مفاارد  ياادل  عليهااا إجماااال  إّمااا بالوضااِع أو كثاارِة االسااتعماِل، أو 
 مرّكب اا باالمعنى المشاهوِر قرينِة الحاِل، فال يجب أْن يكوَن الّلفُظ المستعاُر ِمن أحِد الطَّرَفين لآلخارِ 

للمركَّاااِب، وهاااذا مائااال  إلاااى ماااذهِب العاّلماااِة التّفتاااازانّي حياااث جاااّوز أْن يكاااوَن الّلفاااُظ المساااتعاُر فاااي 
الّتمثيلّيِة مفرد ا، وفّرع على هذا الّتجويِز جواَز اجتماِع التّبعّيِة والّتمثيلّيِة بخالِف الّسّيِد، فإّنه أوجاب 

تعاُر مرّكب ا بالمعنى المشهوِر، ومنع االجتماَع المذكوَر كماا هاو المشاهوُر مّماا أْن يكوَن الّلفُظ المس
، فَمن أتى بعَدهما ِمن الفضالِء ِمنهم َمن مال إلى (2)جرى بيَنهما في مجلِس تيمور خان بسمرقند

والتّااأّدَب فااي جانااِب الّسااّيِد، وِماانهم َماان ذهااب إلااى مااذهِب العاّلمااِة التّفتااازانّي، وِماانهم اختااار الّتوقّااَف 
 .حقِّهما، ولْم يتكّلْم في الّترجيِح أصال ، انتهى ببعِض تصر ف وزيادة  

 
وميااُل أكثاار َماان وقفنااا علااى كالِمهاام إلااى مااذهِب العاّلمااِة التّفتااازانّي، وِماانهم العصاااُم، فقااد 

( 3كبري زاده)أطنب في "أطوِله" في تأييِد مذهِبه، ورّد مذهَب الّسّيِد، وللمولى أحمَد الّشهيِر بطا  
رسااالتان فااي هااذه المسااألِة انتصاار فيهمااا للعاّلمااِة التّفتااازانّي، واسااتوفى الكااالَم علااى مااا جاارى فااي 

–الجتماااِع التّبعّيااِة والّتمثيلّياِة بااا"على" فااي قوِلااه  ،المنااظرِة، وقااد مثّاال هاو، أعنااي العاّلمااَة التّفتاازانيّ 
 ن ظااهِر قاوِل جاار اهلل فاي كّشااِفه أّن االساتعالءَ ( أخاذ ا ِما4: "أولئك َعلاى ُهادى ِمان ربِّهام")-تعالى
مثل  لتمكنِّهم ِمن الهدى، واستقراِرهم عليه، وتمّسِكهم به، ُشابِّهْت حااُلهم بحااِل َمان اعتلاى علاى  فيه

الّشيِء وركبه، وعبارُته في حواشيه عليه: ُشّبه حاُل نسبِتهم إلى الهدى بحااِل اساتعالِء شايء  علاى 

                                                 

 ( أ: تكسى، وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي.1)
 ( ترجمة تيمور خان2)

( هو عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي الحنفي المعروف بطا  كبري زاده، مؤرخ مستعرب 3)
فعميت  ،الشرعية إلى أن رمد ولد في بروسة، ونشأ في أنقرة، ثم قلد قضاء القسطنطينية، فأجرى اِحكام

كريمتاه، من تصانيفه الذائعة المشهورة "مفتاح السعادة ومصباح السيادة"، و"الشقائق النعمانية في علماء 
ها(. انظر ترجمته: ابن العماد، شذرات الذهب، 968الدولة العثمانية"، وله شرح للفوائد الغياثية، توفي سنة)

 .  1/308، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/257، واِعالم، الزركلي، 8/352
 (.5( اآلية )البقرة، 4)
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، فاالستعارةُ  تبعّية  لوقوِعها في الحرِف، وتمثيلّية  ِّن كال  ِمن طرَفي الّتشبيِه حالة  منتزعة  ِمن  شيء 
، انتهى  . (1)عّدِة أمور 

 
، وقاّرر الّساّيُد فاي حواشايه علاى (2)وستعرُف اِموَر في كالِم الّسّيِد وكاالِم خسارو اآلتَياين

 المذكورة على ثالثِة أوجه :  اآلية ،بعَد مناقشِة الّسعِد بما نوق  هو فيه ،"المطّول"
: أْن ُيشااّبَه الهاادى بااالمركوِب الموصااِل إلااى المقصااِد، وُيثبااَت لااه بعااُض لوازِمااه، وهااو األّول

 االعتالُء على طريِق االستعارِة بالكنايِة. 
أْن ُيشّبَه تمّسك المتّقين بالهدى باعتالِء الّراكِب على مركوبِاه فاي الاّتمّكِن، وحينئاذ   الثّاني:

 .( كلمُة "على" استعارة  تبعّية  3ُن)تكو 
ـــالثّا ( ِمااان 4: أْن ُيشاااّبَه هيئاااة  مرّكباااة )ِمن المتّقاااين والهااادى وتمّساااِكهم باااه بهيئاااة  مرّكباااة ()ثُ ل

الّراكِب والمركوِب، واعتالئه عليه، قال: وعلى هذا كان ينبغي أْن ُتذَكَر جمياُع اِلفااِظ الّدالّاِة علاى 
ا الهيئاُة اِولاى، أْي: باأْن يقااَل ماثال : أولئاك الاذين علاى رواحاَل ِمان ربِّهام، الهيئِة الثّانياِة، وياراَد بها

فيكون مجموُع تلك اِلفاِظ استعارة  تمثيلّية ، كّل واحد  ِمن طرَفيها مرّكب  إاّل أّناه اقُتصار فاي الاّذكِر 
تكاااوُن مالحظاااة علاااى كلماااِة "علاااى"، ِّن االعاااتالَء هاااو العمااادُة فاااي تلاااك الهيئاااِة؛ إْذ بعاااَد مالحظتِاااه 

 .(5الهيئِة، وعلى الثّاني: يحمُل كالُم "الكّشاف")
 

يجوُز أْن ُيعتبَر فيه  (7): "أولئك َعلى هدى ِمن ربِّهم"-تعالى-(6)قال موالنا ُخسرو: وقوُله
 ( لّماا شاّبه كمااَل تمساكِّهم بالهادى بااعتالءِ 8التّبعّيُة وحاَدها، وأْن ُيعتباَر معهاا الّتمثيلّياة؛ وذلاك ِّناه)

( هيئااة  منتزعااة  ِماان المتّقااي والهاادى وتمّسااكه باااه 10عتبااَر)تُ (، فحصاالِت التّبعّيااُة، جاااز أْن 9الّراكااِب)

                                                 

 .1/142الكشاف، ، الزمخشريانظر:  (1)

 ( تقدمت ترجمته قبال.2)

 ( ب: يكون.3)

 ( ب: ما بين القوسين ساقط، وهو مثبت في أ وحاشية اِنبابي، وبه يتم المعنى.4)
 .143-1/142هدى من ربهم"، الكشاف، : "أولئك على -تعالى–( انظر تفسير الزمخشري قوله 5)
 ( ب: الواو ساقطة.6)
 ( تقدم تخريج اآلية.7)

 ( ب: وذلك أنه.8)
( عبارة خسرو مستقاة من كشاف الزمخشري؛ إذ يقول اِخير: "شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء 9)

 .1/143وركبه". انظر: الكشاف، 
 ( أ: يعتبر.10)
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ها، بعضُ  ،مفهومة ِمن حرِف االستعالءِ  ،بهيئة  منتزعة  ِمن الّراكِب والمركوِب واعتالِئه عليه مشّبهة  
)حصل الّتمثيليّ تبالمطابقِة، والباقي بااللتزاِم، ف ،وهو االعتالءُ   .( في الّلفِظ المستعارِ 1ُة بال ترّكب 

 
ُِ إّنماااا يكاااوُن تبع اااا ال أصاااالة  2فاااإْن قيااال: فهاااُم المعتلاااي والمعتلاااى) ( علياااه ِمااان االساااتعالِء

وقصااااد ا، وذلااااك ال يكفااااي فااااي اعتباااااِر الهئيااااِة، بااااْل ال باااادَّ أْن يكااااوَن كاااال  ِمنهمااااا ملحوظ ااااا قصااااد ا 
مدلوال لفَظين  ،ِمن حيُث إّنهما ملحوظان قصد ا ،ِمنه، وهماكاالستعالِء لتعتبَر هيئة  مرّكبة  ِمنهما و 

، باْل رّبماا  آخَرين، فال بدَّ أْن يكونا مقّدَرين في اإلرادِة، وأّما تقاديُرهما فاي نظاِم الكاالِم  فغياُر واجاب 
أّنااه ال كااان موِجب ااا لتغييااِر نظِمااه، قلنااا: سااّلمنا أّن فهَمهمااا منااه بااالتّبِع ال باإلصااالِة، لكااْن ال نسااّلُم 

، بل اكتفوا بمثِله في بعِض المواضاِع ساّلمناه، لكاْن،  يكفي في اعتباِر الهيئِة، بْل ال بدَّ له ِمن دليل 
( ( فااي اإلرادِة لجااواِز أْن 3ال نسااّلُم أّن المالحظااَة القصاادّيَة للمعنااى تقتضااي كوَنااه ماادلوال  للفااظ  مقااّدر 

، تقاادير لفااظ  فااي اإلرادِة سااّلمناه، لكااْن، ال نسااّلُم أّن يكاوَن مسااتفاد ا ِماان القاارائِن الخارجّيااِة بااال اعتبااا ر 
(، 4التّقااديِر فااي اإلرادِة إذا كااان موِجب ااا لتغييااِر الااّنظِم، كمااا فيمااا نحاان فيااه، يقتضااي الّتركيااَب) مجااّردَ 

، فقاااد امتناااع غييااارفاااإّن أقااالَّ مراتاااِب الّتركياااِب إمكااااُن اجتمااااِع اِجااازاِء، فاااإذا أوجاااب التّقاااديُر ذلاااك التّ 
، والحاصااُل أّن الّتعاّدَد فاي الجملااِة معتبار  فاي طرفَااي الّتمثيلّياِة إاّل أّن الاّدالَّ علااى التّ  ركياُب باال نكيار 

ألفاظ ااا بعُضااها محقّااق ، وبعُضااها مخّياال  ُينااوى فااي اإلرادِة بااال ذكاار  وال  الطّاارِف هااْل يجااُب أْن يكااونَ 
؛ إْذ تقديُره قْد يوجُب تغييَر) ُيسّمى مرّكب اا، أو يكفاي أْن يكاوَن لفظ اا مفارد ا الّنظِم، ومع ذلك  (5تقدير 

يعتبااُر فااي مدلوِلااه الّتعااّدُد ولااو بحسااِب القرينااِة الخارجّيااِة، والحااق  هااو الثّاااني، فااإّن اِّوَل مااع كونِااه 
مخالف ااا لكااالِم اِئّمااِة مخااالف  الصااطالِح العربّيااِة، فااإّن أقاالَّ مراتااِب الّتركيااِب عنااَدهم إمكاااُن اجتماااِع 

 . كما يشهُد به تتّبُع كتِبهم واالستقراء، انتهى ببعِض اختصار  اِجزاءِ 
 

(، هاو الماراُد ِمان اآلياِة؛ إذ 6وقال عبُد الحكيِم: الوجُه الثّاني، أي في كالِم الّساّيِد الّشاريِف)
المقصوُد مدُح المتّقين بأّنهم مستقّرون على الهدى، ووصُفهم بالمبالغِة فيه، وال يناسُب حمل اآليِة 

ى المكنّيِة؛ إذ االستعارُة مبنّية  على المبالغِة في المشّبِه باّدعاِء كوِنه فرد ا ِمن المشّبِه به، وليس عل
ّتركياَب ِمان المقصوُد المبالغَة في الهدى، بكوِنه فارد ا اّدعائّياا  ِمان المركاوِب، وأّماا الثّالاُث ففياه أّن ال

                                                 

 ( ب: تركيب.1)
 مستعلي.( ب: المستعلي وال2)
 ( ب: مقدرا، وهو بالرفع في أ وحاشية اِنبابي.3)

 ( ب: "التركيب" ساقطة.4)
 ( ب: تغير.5)
 .1/143( أورد هذا الرأي أيضا السيد في حاشيته على الكشاف، 6)
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؛  ذاِت المتّقاااي والهااادى إْذ ال تركياااَب باااين الاااّذاِت والّصااافِة، وكاااذا فاااي وتمّساااكه باااه اعتبااااري  محاااض 
جانِب المشّبِه به، فال فائادَة فاي تشابيِه إحادى الهيئتَاين بااِخرى فضاال  عان المبالغاِة المطلوباِة ِمان 
ااا أّن االقتصاااَر علااى بعااِض ألفاااِظ الّتمثيلّيااِة مااع كوِنهااا منوّيااة  ال باادَّ لهااا ِماان  االسااتعارِة، وفيااه أيض 

 م، وال يجوُز إثباُته بمجّرِد الّرأِي، انتهى. شاهد  ِمن كالِمه
 في الثّالِث كما يّتجُه على الّسّيِد يّتجُه على الّسعِد، فتأّمْل.  اِّولُ أقوُل: بحُثه 

 
 : الثّاني

( ِمن أّن المعتبَر في االستعارِة الّتمثيلّياِة هاي الهيئاُة الموصاوفُة ساابق ا أّن 1ُعلم مّما قّررناه)
اّل لااْم  المرّكااَب موضااوع   )تلهااا، وا  (اسااتعارُته ِمنهااا ِلمااا يشااابُهها، كمااا أّنااه موضااوع  لإلخباااِر أو 2صااحَّ

اإلنشاِء، وكما أّن كلَّ كلمة  ِمن كلماِته موضوعة  لمعناها، لكّن اِّوَل واِخيَر شخصّيان، والوساَط 
يضاُح ذلك أّن الّتحقيَق أّن في كلِّ مرّكب  ثالثَة أوضاع  بثالثِة  ، وا    :اعتبارات  نوعي 

وضااع  نااوعي  باعتباااِر هيئااِة لفِظااه الحاصاالِة لااه ِماان تركيااِب كلماتِااه وترتيِبهااا، وبهااذا  أحــُدها
 الوضِع يدّل على اإلخباِر أو اإلنشاِء. 

وضع  شخصاي  باعتبااِر كالِّ مفارد  ِمان كلماتِاه، وبهاذا الوضاِع يادل  كال  مفارد  علاى  ثانيهما
 .ى المرّكِب مجاز  معناه، فنسبُة هذه الّداللِة إل

ُِ الكلمااِت ِمان حياُث هاو مجماوع  ماع قطاِع الّنظاِر  ثالُثها: وضع  شخصي  باعتبااِر مجماوِع
عن المفرداِت وهيئِة الّلفِظ المذكورِة، وبهذا الوضِع يدّل على الهيئِة المعنوّيِة الحاصلِة ِمان اجتمااِع 

رّكِب ال أوضاُع مفرداِت كلماتِاه؛ إْذ هاي معاني مفرداِته في الّذهِن، وهذا هو الوضُع الّشخصي  للم
لهااا حقيقااة، كااذا حّققااه ابااُن كمااال باشااا، وِمنااه تعلااُم أّنااه ال اّتجاااَه ِلمااا تفااّرد بااه العصاااُم ِماان جعااِل 
االسااتعارِة الّتمثيلّيااِة تبعّيااة  معلّااال  بعاادِم صااّحِة جرياااِن االسااتعارِة أصااالة  فااي مفهااوِم الجملااِة الشااتماِله 

، "ياساينفاي "غيِر المستقّلِة، أي ِّنه عباارة  عان وقاوِع نسابِة الجملاِة أوال  وقوَعهاا كماا على الّنسبِة ال
فال بدَّ ِمن اعتباِر الّتشبيِه أوال  في مضموِن الجملِة؛ أي مصدِرها المأخوِذ ِمن مسانِدها مضااف ا إلاى 

جملِة، وبناء استعارِة الجملِة على المسنِد إليه، أو في الهيئِة المنتزعِة ِمنها، ثّم سريانه إلى مفهوِم ال
( فاي الّتمثيلّياِة هاذه الهيئاُة، 3هذا الّتشبيِه الحاصِل بالّسرايِة، وذلك ِلما عرفَته ِمان أّن المنظاوَر إلياه)
ُب الّرسااالة، مااع أّن بعَضااهم والمرّكااَب موضااوع  لهااا، فيسااتعاُر ِمنهااا ِخاارى أصااالة ، أشااار إليااه معاارّ 

أّن الّنظااَر إلااى المفهااوِم أّنااه ال حاجااَة إلااى مااا ساالكه، ِّنااه صااار اآلَن  أورد عليااه بناااء  علااى تسااليم

                                                 

 ( ب: قررنا.1)
 ( أ: يصح.2)

 ( ب: "إليه" ساقطة.3)
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منظاااور ا إلياااه ِمااان غياااِر قصاااد  إلاااى جااازء  ِمااان اِجااازاِء، ومعتبااار ا علاااى وجاااِه االساااتقالِل، فيجاااري فياااه 
لفرِعه، الّتشبيُه أصالة ، ومع أّن حفيَده أورد عليه أّن الّسرياَن إّنما ُعهد ِمن الكّليِّ لجزَئيه، واِصل 

 .المنتزعة ِمنها فرع مفهوم الجملِة، فتدّبْره وكّل ِمن مضموِن الجملِة، والهيئةِ 
 

لكّنااي أقااوُل: كااوُن الوضااِع الثّاااني شخصااّيا  لاايس علااى إطالِقااه؛ إْذ قااْد يكااوُن وضااُع بعااِض 
وُن الوضاااِع مفااارداِت المرّكاااِب أو كلِّهاااا نوعّياااا  كالمشاااتقِّ، والمثّناااى، والمجماااوِع، والمجااااِز المفااارِد، وكااا

 الثّالِث شخصّيا  بعيد ، والقريُب كوُنه نوعّيا  كاِّوِل، فتأّمْل. 
 

  الثّالث:
إلاخ" يحتمااُل أْن يكااوَن ِماان المجاااِز المرّكااِب ...(1ذكار العصاااُم أّن "إّنااي أراك )تقااّدُم ِرجااال ()

أْن يكاوَن الّتجاّوز باعتبااِره، غير الّتمثيلّية؛ ِّن تقديَم الّرجاِل وتأخيَرهاا يتساّبُب عان التّارّدِد، فيحتمال 
فعلااى هااذا ينااتقُض الجااواُب الّسااابُق عّمااا أورده الّسااعُد؛ ِّنااه كمااا أشااار إليااه العصاااُم يتحقّااُق حينئااذ  
المجااااُز المرّكاااُب الاااذي حصااال الّتجاااّوُز فياااه باعتبااااِر مجماااوِع ماّدتِاااه كاساااتعارِة الّتمثيلّياااِة، لكاااّن هاااذا 

، (2)عاان اعتباااِر البلغاااِء، والّطبااع الّسااليم شاااهُد صاادق  علااى ذلااكاالحتماااَل، كمااا قااال شاايُخنا، بعيااد  
( االساتعارَة الّتمثيلّياَة مثااُر فرسااِن البالغاِة، 3ما ذكره العصاُم وغيُره ِمان أّن) عَدهأقوُل: ومّما يؤّكُد بُ 

ال يعااِدلون عْنهااا علااى أّن هااذا يناقُضااه مااا صااّرح بااه هااو؛ أعنااي العصاااَم، ِمااان أّن  تْ فمتااى أمكناا
 مجاَز المركََّب يختص  بالّتمثيلّيِة والخبر المستعمل في اإلنشاِء، واإلنشاء المستعمل في الخبِر.ال

 
 : الرّابع

ااه) (: أجاازاُء هااذا المرّكااِب المسااّمى 4ِماان الحواشااي التااي أثبَتهااا صاااحُب الّساامرقندّية مااا نص 
ْن كااان لهااا ماادخل  فااي انتاازاِع وجااِه الّشاابِه، إ اّل أّنااه لاايس فااي شاايء  ِمنهااا علااى اسااتعارة  تمثيلّيااة ، وا 

انفراِده تجّوز  باعتباِر هذا المجااِز المتعلّاِق بمجموِعهاا، بال باقياة علاى حاِلهاا ِمان كوِنهاا حقيقاة ، أو 
مجاااز ا. أّمااا اِّوُل، فكمااا فااي المثاااِل المااذكوِر، وأّمااا الثّاااني فكمااا لااو عّباار فيااه عاان التّقااديِم والتّااأخيِر 

 لخاتم اساتعارة  ا(؛ إذا ُجعال 5: "َختم اهلُل على قلاوِبهم")-تعالى–، وكما في قوِله بلفظ  مجازي   لِ جوالرِّ 

                                                 

 ( ب: ما بين القوسين ساقط.1)
 على ذلك. ( العبارة في ب: شاهد عدل صدق2)
 ( ب: "أن" ساقطة.3)
 .27-26( انظر عبارته في حاشية إبراهيم البيجوري على الرسالة السمرقندية، 4)
 (.7( اآلية) البقرة، 5)
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الكاالِم اساتعارة  تمثيلّياة  بنااء  علاى تشابيِه حااِل  إلحداِث هيئة  مانعة  ِمن خلوِص الحقِّ إليهاا، وجعالِ 
 قلوِبهم بحاِل قلوب  ختم اهلل عليها محّققة أو مقّدرة، انتهى. 

 
( ليس ِمن اهلِل منع  لقبوِل الحاقِّ، 1يس ِمن المخاطِب تقديم  وال تأخير  للرِّجِل)أْي فكما أّنه ل

وهااذا الوجااُه مّمااا اضااُطرت المعتزلااُة فااي اآليااِة إلااى مثِلااه لكااوِن ظاهِرهااا مخالف ااا لمعتقااِدهم ِماان عاادِم 
ناا أّناه ال يقابُح ِمناه (، ونحن في ُغْنياة  عناه العتقادِ 2إسناِد القبيِح، كالختِم المذكوِر، إلى اهلِل تعالى)

 االستعارُة الثّانيُة.  ،على معتقِدنا ،شيء ، فليس في اآليةِ  -تعالى–
 

فتاااح" فااي تقريااِر االسااتعارِة فااي هااذه اآليااِة: إْن ُقصااد إلااى تشاابيِه وقااال الّسااّيُد فااي "شاارح المِ 
نبيه اا علاى ذلاك كاان قلوِبهم بأشياَء مختومة  فاي امتنااِع نفاوِذ شايء  فيهاا، وجعاِل إثبااِت الخاتِم لهاا ت

ْن ُحمال علاى أّن المشاّبَه باه هاو المعناى المصادري  الحقيقاي  للخاتِم،  ِمن قبيِل االستعارِة بالكناياِة، وا 
( الحاقِّ فيهاا كاان طرفاا الّتشابيِه مفاارَدين، 3ة  فاي قلاوِبهم مانعاة عان نفاوِذ)هيئاة حالّا إحاداثُ  والمشاّبهَ 

ْن ُجعااال المشاااّبُه  باااه صاااورة  منتزعاااة  ِمااان الّشااايِء والخاااتِم الاااوارِد علياااه، ومنعاااه واالساااتعارُة تبعّياااة، وا 
( ِمن القلِب، والحال الحادثاة فياه، ومنعهاا صااحبها 4)منتَزعة   صورة   صاحبه عن االنتفاِع، والمشّبهُ 
كان طرفا الّتشبيِه حينئذ  مارّكَبين منتازَعين ِمان أماور  عاّدة، وكانات  ،أْن ينتفع به في اِموِر الّدينّيةِ 

ستعارُة تمثيلّية ، والمستعاُر مجموَع اِلفاِظ الّداّلة على الّصورِة المشاّبِه بهاا؛ إاّل أّناه اقتصار ِمنهاا اال
علاى لفااِظ الخاتِم الااّدالِّ علاى مااا هاو العماادُة فاي هااذه الّصاورِة، فااال يكاون إذن "خااتم" اساتعارة  تبعّيااة ، 

، وأخرى على الّتمثيلّيِة، وقْد ُذكر في "الكّشاف" وِمن فوائِد االقتصاِر جواُز الحمِل تارة  على التّبعّيةِ 
 .(6(، انتهى)5هذان الوجهان)

 
، وما ذكره ناوما قّرره في احتماِل الّتمثيلّيِة مبني  على مذهِبه الّسابِق، وقْد علمَت ما فيه ه

الواقااِع فااي  إلااخ" ال تجااّوَز فااي شاايء  ِماان مفرداتِااه باعتباااِر المجااازِ ...الّساامرقندّي ِماان أّن "إّنااي أراك

                                                 

 ( ب: الرجل.1)

 ( ب: "تعالى" ساقطة.2)
 ( ب: "نفوذ" ساقطة.3)
 ( أ: "منتزعة" ساقطة.4)
 (.( ب: هذين الوجهين )على اعتبار الفعل مبنيا للمعلوم5)
نما هو من باب المجاز، ويحتمل أن 6) ( وقد ذكر هذين الوجهين، كما يقرر الصبان، الزمخشري؛ إذ يقول: "وا 

 .1/155يكون من كال نوعيه، وهما االستعارة والتمثيل...". انظر: الزمخشري، الكشاف، 
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، بااأّن هااذا الكااالَم مسااتعمل  فااي ريّ َناا(، ونااوق  فيااه، كمااا فااي الفَ 1مجموِعااه، صااّرح بااه الّسااعُد وغيااُره)
الّترّدِد بين اإلقداِم واإلحجاِم، وال يوجُد فيه تقديُم الرِّجِل وتأخيُرها حقيقة ، فالحّق أّن الّتجّوَز كما هو 

فإّنااه شااّبه إزعاااج الخاااطِر نحااو الفعااِل تااارة  بالتّقااديِم، حاصاال  فااي نفااِس الكااالِم حاصاال  فااي مفرداتِااه، 
 .(2ونفس الخاطِر بالرِّجِل، وانقباض الخاطِر عنه تارة  أخرى بالتّأخيِر)

 
وأقوُل: ال وجَه لهذه المناقشِة أصاال ، فاإّن عادَم وجاوِد تقاديِم الرِّجاِل وتأخيِرهاا ال يضاّر بعاد 

بين اإلقداِم واإلحجاِم، ولو اعتبرنا في مفرداِته ما ُذكر لم يكْن  جعلنا مجموَع الكالِم مستعار ا للّترّددِ 
( حاجة  إلى اعتباِر الّتمثيلّيِة لالستغناِء عْنها حينئاذ  بتلاك المجاازاِت اإلفرادّياِة، ولعاّل هاذا وجاُه 3لنا)

مخصوصة  اإلشارِة إلى ضعِف هذه المناقشِة بقوِله بعدما تقّدم، وهذه المناقشُة على تقديِر صّحِتها 
، انتهى.  اّل فِمن المسلَّماِت أّن اعتباَر الّتشبيِه في مفرداِت الّتمثيلّيِة غير ملتزم   بهذا المثاِل، وا 

 
  الخامُس:

يصّح في نحِو: "أنبت الّربيُع البقَل" اعتباُر االستعارِة الّتمثيلّية؛ وذلك إذا ُقصد تشبيُه هيئِة 
لااّبِس الفاااعليِّ بجااامِع هيئااة  تعم همااا، واسااُتعمل المرّكااُب الموضااوُع بهيئااِة التّ  يّ الّتلااّبِس الغيااِر الفاااعلِ 

للثّااااني فاااي اِّوِل، كماااا صاااّرح باااذلك التّفتاااازانّي فاااي حواشاااي "شااارح اِصاااوِل" علاااى ماااا نقلاااه عْناااه 
 (. 4الّسمرقندّي، وقد مّرت اإلشارُة إلى هذا المذهِب مع بقّيِة المذاهِب)

 
  الّسادس:

: "أراك االستعارُة الّتمثيليّ  ُة قْد تكوُن ِمن أمور  موجودة  في الخارِج؛ كقاوِلهم للمتارّدِد فاي أمار 
تقااّدُم ِرجاااال  وتاااؤّخُر أخااارى"، وتسااّمى تحقيقّياااة ، وقاااد تكاااوُن ِمااان أمااور  موجاااودة  فاااي الاااّذهِن، وتساااّمى 

ى تخييلّيااة ، ال تحقّااَق لهااا فااي الخااارِج، وال فااي الااّذهِن، وتساامّ  عقلّيااة ، وقااْد تكااوُن ِماان أمااور  متخّيلااة  

                                                 

وهو المركب المستعمل  ، وعبارته: "المجاز المركب:27( انظر: حاشية إبراهيم البيجوري على السمرقندية، 1)
ال  في غير ما وضع له لعالقة مع قرينة كالمفرد، إن كانت عالقته غير المشابهة فال يسمى استعارة، وا 
سمي استعارة تمثيلية؛ نحو "إني أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى". وقد فسر قائال: "وقضية كالم المصنف 

ما اختاره السيد، واكتفى السعد بمجرد كون كل من أن االستعارة التمثيلية ال تكون إال في المركب، وهو 
 . 27المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد ولو كان اللفظ مفردا". انظر الحاشية على السمرقندية، 

 .28-27( انظر: البيجوري، الحاشية على السمرقندية، 2)

 ( ب: لها.3)

 ( ب: المذهب، )وهو غير مستقيم(.4)
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فالّتخييلّياااُة عناااد البياااانّيين تطلاااُق علاااى هاااذه وعلاااى قريناااِة المكنّياااِة، ذكاااره الّساااّيُد فاااي حواشاااي "شااارح 
 .فتاح"المِ 

 
(: "إّنااا عرضاانا اِمانااَة علااى الّساامواِت واِرِض 1)-تعااالى–وِماان الّتمثيلّيااِة الّتخييلّيااة قولُااه 
(على أحِد الوجَهين فياه، وهاو أّناه لاْم 2)وَحملها اإلنساُن(") والجباِل فأَبين أْن يحمْلَنها، وأشَفقَن ِمنها

شفاق  ِمنها، بل الكالُم تمثيل  وتصوير  لحااِل الّتكااليِف فاي  ،(3)عليها يحصْل حقيقة  عرض   باء  وا  وا 
ثقااِل حمِلهااا، وصااعوبِة الوفاااِء بهااا، وعظااِم شااأِنها، بحاِلهااا المفروضااِة أّنهااا ُعرضاات علااى الّساامواِت 

لجباِل، فأَبين أْن يحمْلَنها، وأشفقَن ِمنها مع عظِم جرِمهاا، وفارِط قّوِتهاا، فالممثَّاُل باه فاي واِرِض وا
ْن كاان محااال  فاي نفِساه شافاِقه ِمنهاا، وا  بائِاه وا  ،  ،اآليِة ِمن عرِض اِمانِة علاى الجمااِد، وا  مفاروض 

 (. 4والمفروضاُت تُتخيَُّل في الّذهِن كالمحقَّقاِت، كذا في "الكّشاف")
 

قال: ونحُو هذا الكالِم كثير  في لساِن العرِب، وما جاء القرآُن إاّل علاى طارِقهم وأسااليِبهم، 
"، وكاْم لهام ِمان أمثاال  علاى ألسانِة جو عالقااَل: أساّوي ال ؟أيان تاذهبُ  :ِمن ذلك قوُلهم: "لو قيل للّشحمِ 

 فاي الحياواِن مّماا يحساُن قبُحاه، رَض أّن الّسامنَ غاالبهائِم والجماداِت، فمقاولُة الّشحِم محالة ، لكاّن ال
( أوقااُع فااي نفااِس الّسااامِع، 5كمااا أّن العجااَف مّمااا يقاابُح حسااُنه، فصااّور أثاار الّساامِن فيااه تصااوير ا هااو)

الوفااء و (، 6ِلهاا)موهي به آنُس، وله أقبُل، وكاذلك تصاويُر عظاِم اِماناِة وصاعوبِة أمِرهاا، وثقاِل مح
 (.7بها، انتهى)
 

ا أْو َكره ا، قالتا أَتينا طاِئعين")ائ"فقاَل َلها ولألرِض : -تعالى–وِمنها قوُله  ( على 8ِتيا طوع 
أحِد الوجَهين فيه، وهو أّن معنى أمِر الّسماِء واِرِض باإلتياِن وامتثاِلهما أّنه أراد تكويَنهما، فكانتا 

( 1هااا، وتمثيلهمااا)، وتأّثِرهمااا عنْ (9)فيهمااا -تعااالى–كمااا أرادهمااا، وأّن الغاارَض تصااويُر تااأثيِر قدرتِااه 

                                                 

 ساقط. ( ب: "قوله تعالى"1)
 (.72( اآلية )اآلحزاب، 2)
 ( ب: "وحملها اإلنسان" ليس فيها.3)

 .2/277( انظر: الزمخشري، الكشاف، 4)
 ( ب: وهو.5)
 ( أ: "محلها"، وهو تصحيف.6)

 .2/277( النص في الكشاف مع تباين بين العبارتين واجتزاء بعض الكلمات، والمعنى واحد، 7)
 (.11( اآلية)فصلت، 8)
 لى" ساقطة من ب وحاشية اِنبابي.( ب: "تعا9)
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جابتهماا لاه بالّطاعاِة علاى الفارِض والّتخّياِل ِمان غياِر أْن يتحقّاَق شايء   بأمِر اآلمِر المطاِع لهما، وا 
 (. 2ِمن الخطاِب والجواِب"، كذا في "الكّشاف")

 
اااااا ونطق اااااا  -تعاااااالى– أّن اهلل آليتاااااينِ والوجاااااُه الثّااااااني فاااااي ا خلاااااق فاااااي تلاااااك الجمااااااداِت إدراك 

( كااذب  ممنااوع  شاارع ا، فكيااف 4المقاماااِت اعتُاارض عليااه بأّنهااا) (3)ا صاانع الحريااري  وخاطبهمااا، ولّماا
افَتخر بها، وعدَّها ِمن محاسِنه، فأجاب بأّنها منظوماة  فاي ِسالِك الحكايااِت علاى ألسانِة العجمااواِت 

علااى  بأّنااه غااالط  أو مغااالط ؛ ِّن اسااتحالَة مااا ُحكااي (5)والجماااداِت، فاااعَترض عليااه ابااُن الخّشااابِ 
لساِن الحيواِن والجماِد داّلة  على أّنه تمثيل  متضّمن  لفوائَد وفصائَح، وال استحالَة في وجوِد شخص  

ه الحريرّي، فيرّده الّشهاب الخفاجي  بأّنه غلط ، يسّمى الحارث له أبو زيد يقُع ِمنه مثال  ما حكاه عنْ 
الجماااِد والحيااواِن مااردود  بأّنااه وقااع مااثال  فااي  فااإّن مااا اّدعاااه ِماان أّن هااذه االسااتعارَة إّنمااا تصااح  فااي

ِمان سااورِة ص~ فاي قّصاِة داود: "َخْصاامان  -تعاالى–العقاالِء كثيار ا، كماا ذكااره المفّسارون فاي قوِلااه 

                                                                                                                                            

 ( ب: تمثلهما.1)

( عبارة الزمخشري: "والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات ال غير من غير أن يحقق شيء من الخطاب 2)
 .3/446والجواب،...، ونحوه قول القائل: قال الجدار للوتد: لم تشقني؟..."، انظر: الزمخشري، الكشاف، 

ها( في 446سم بن علي بن محمد من أهل بلد قريب من البصرة، ولد في حدود سنة )( هو أبو محمد القا3)
خالفة المسترشد، وقد قال عنه ياقوت: "كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبالغة، وله تصانيف 

كان  تشهد بفضله، وتقر بنبله، وكفاه شاهدا كتاب المقامات التي أبر بها على اِوائل، وأعجز اِواخر".
أحد أئمة عصره، ورزق الحظوة التامة في عمل المقامات، واشتملت على شيء كثير من كالم العرب: 
من لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كالمها، وقد قال عنه السيوطي: "كفاه شاهدا المقامات التي أبز بها على 

يم الصورة، غزير العلم، ووفاته اِوائل وأعجز اِواخر". وله "درة الغواص"، و"ملحة اإلعراب"، وكان دم
، وياقوت الحموي، معجم 3/492ها(، انظر ترجمته: ابن خلكان، وفيات اِعيان، 516بالبصرة سنة)

، 4/50، وابن العماد، الشذرات، 4/295، والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 293-16/261اِدباء، 
، 5/177، والزركلي، اِعالم، 3/272 ، والعباسي، معاهد التنصيص،378والسيوطي، بغية الوعاة، 

 . 2/645وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 

 ( ب: بأنه.4)
( هو أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن الخشاب، من أهل بغداد مولدا ووفاة، قيل 5)

يث والنسب والفرائض، من إنه كان كثير المزاح، متبذال في عيشه، عالما في اِدب والنحو والتفسير والحد
تصانيفه "المرتجل في شرح الجمل"، و"نقد المقامات الحريرية" وغير ذلك، وقد ذكر العماد أنه كانت بينهما 

، وياقوت، معجم 3/84ها(. انظر ترجمته: ابن خلكان، وفيات اِعيان، 567صحبة ومكاتبات، توفي سنة)
، وابن تغري بردي، 4/221ابن العماد، شذرات الذهب، ، و 276، والسيوطي، بغية الوعاة، 12/47اِدباء، 

 . 2/221، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 4/67، والزركلي، اِعالم، 6/56النجوم الزاهرة، 
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(" ( اآليااة ِماان أّنااه تصااوير  وتمثياال  لحاااِل داوَد مااع وزيااِره، ولااوال ذلااك للاازم 1بغااى بعُضاانا علااى بعااض 
 كذُب المالئكِة، وهم معصومون. 

 
 الّسابع: 

 : -نفعنا اهلُل تعالى به آمينَ  -(2استشكل نحُو قوِل الّشيِخ عمَر بِن الفارِض)
 ( 3َقلبي يحّدثُني بأّنَك ُمتلفي      روحي فداَك عرفَت أْم لْم َتعرف)

 وقوِله: 
ْن َمّلوا) ْن َجَفوا   ولي أبد ا ميل  إليهم وا   (4لهْم أبد ا مّني حّنو  وا 

يصاااّيُره كفااار ا، والعيااااُذ بااااهلِل  ،عْنهاااا اطباااِة الحضااارِة اإللهّياااِة، واإلخباااارَ َحملَاااه علاااى مخ باااأنّ 
غياُر الئاق   ،ه على ظاهِره ِمان مخاطباِة اِشاباِح اإلنساانّيِة المعشاوقِة، واإلخباار عْنهاالتعالى، وحم

باااأحواِل المشاااايِخ، باااْل هاااو خاااالُف ماااا ُعلااام ِمااان طاااريِقهم، وأجياااب عااان ذلاااك بجعِلاااه ِمااان االساااتعارِة 
لّتمثيلّيِة، وتنزيِله منزلَة المثِل الّسائِر؛ وذلك أّن الغرَض ِمن المثِل تشبيُه مضارِبه، أي الحالاة التاي ا

ُيضَرُب لها، وُيستعمُل فيهاا بماورِده، أي الحالاة التاي ورد فيهاا، وكاناْت سابب ا إلنشااِئه، ولهاذا يمتناُع 
ْن لْم تُ  مّر، فُيجعال فاي مشاكِل أقاواِلهم حااُل َمان قيال طابْق المضرَب كما تغييُر ألفاِظه اِصلّيِة، وا 

علااى لساااِنه ذلااك القااول ِماان عّشاااِق اِشااباِح المنتاازِع ِماان معناااه الظّاااهريِّ مااورد ا، والحااال الااذَّوقّي 
شّبه الثّاني باِّوِل، وُيستعاُر له تركيُبه، وهو ذلك القاوُل، فقاوُل الّشايِخ: يالوجدانّي للّشيِخ مضرب ا، و 

البيت، ُيجعل كأّنه مثل  مورُده حاُل عاشق  استغرق العشاُق قلَباه، ولاْم ...لفي"تْ ي بأّنك مُ "قلبي يحّدثُن
( له أدنى مرتبة  ِمن مراتاِب الوصاوِل، فاسَتشاعر باالّتلِف، فقاال: "َقلباي يحاّدثُني بأّناك متلفاي"، 5َيُلْح)

لفاااواِت الوصااااِل الاااذي هاااو ثاااّم لّماااا أوهااام قولُاااه ذلاااك الملاااَل والّساااآمَة واإلعاااراَض عااان طرياااِق المحّباااِة 
                                                 

 (.22( اآلية) ص، 1)
( هو شرف الدين أبو القسم عمر بن علي بن المرشد الحموي اِصل، المصري المولد، نشأ تحت كنف 2)

لشافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكر، ثم حبب إليه الخالء وسلوك طريق الصوفية، أبيه، اشتغل بفقه ا
وصار يستأذن أباه في السياحة، وقد لقب بسلطان المحبين والعشاق، توفي عن ست  ،فتزهد وتجرد

، وابن 3/398ها(، ودفن بالمقطم. انظر ترجمته: ابن خلكان، وفيات اِعيان، 632وخمسين سنة  سنة)
، والسيوطي، حسن 6/288، وابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 153-5/149الشذرات، العماد، 

، وعمر 5/55، والزركلي، اِعالم، 1/200، وطا  كبري زاده، مفتاح السعادة، 1/425المحاضرة، 
 . 2/568كحالة، معجم المؤلفين، 

يق فوزي عطوي، دار صعب، ، تحق2( البيت من مطلع قصيدته المشهورة، انظر: ابن الفارض، ديوانه، ط3)
 .156م، 1980بيروت، 

 . 173( انظر: ديوان ابن الفارض، 4)

 ( ب: تلح.5)
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(، 1إلخ")ى أبلاِغ وجااه  بقوِلاه: "روحاي فااداك...المقصاوُد بالاّذاِت لكثيار  ِماان العّشااِق تباّرأ ِماان ذلاك علا
فاااأفهَم أّناااه ال غااارَض لاااه أصاااال  غيااار ذاِت المحباااوِب؛ إْذ أدناااى ماااا يرياااُده العاشاااُق المعتااااُض علاااُم 

 يهِلااْك فااداء  لمحبوبِااه، وال يشااعر بااه المحبااوُب المحبااوِب بهااالِك محبِّااه فااي محّبتِااه، فَماان رضااي بااأنْ 
أصال ، فهو في غايِة اإلخالِص في المحّبِة، فاستعار الّشيُخ اِلفااَظ ِمان حالاِة هاذا العاشاِق لحالتِاه 

ْن كانْت ال تطابُقها، وقْس على ذلك فظالّذوقّيِة الوجدانّيِة له ِمن غيِر تغيير  لل قاله الّساّيُد  ،ِمنها، وا 
 (. 2)الحمويّ 

 
 صلـف

 }أقسام االستعارِة المرّكبة{
ماا تقاّدم ِمان التّقسايِم فاي االساتعارِة المفااردِة يجاري كثيار  ِمناه فاي المرّكباِة، فتكاوُن مصااّرحة  

:   "أفماْن َحااّق -تعاالى–ومكنّياة  ومرّشاحة  ومجاّردة  ومطلقاة ، وِمان االسااتعارِة الّتمثيلّياِة المكنّياِة قولُاه 
 حاشايةِ علاى ماا ذكاره المحقّاُق التّفتاازانّي فاي  (4)(، "َأفأنَت تُنقُذ َمان فاي الّنااِر"3عليه كلمُة العذاِب")

الكّشاااِف، وعبارتُااه: أصااُل الكااالِم: َأّماان حااّق عليااه كلمااُة العااذاِب، "فأنااَت تنقااُذه" جملااة  شاارطّية  دخاال 
لعطااِف علااى محااذوف  دّل عليهااا هماازُة اإلنكاااِر، والفاااُء فاااُء الجاازاِء، وُأدخلااِت الفاااُء التااي فااي أّوِلهااا ل

، فُكاّررت الهمازُة ؟فَماْن حاّق علياه كلماُة العاذاِب فأناَت تُنقاُذه ؟عليه الكالُم تقاديُره: أأناَت مالاُك أماِرهم
في الجزاِء لتأكيِد اإلنكاِر، وُوضع َمن في الّناِر موضَع الّضميِر لاذلك، وللّداللاِة علاى أّن َمان ُحكام 

فاي  -صّلى اهلل عليه وسّلم-ّن اجتهاَد الّنبيِّ ألِف فيه، و متناِع الخُ عليه بالعذاِب فهو كالواقِع فيه ال
: "أفَماْن حاّق علياه -تعاالى-دعاِئهم إلى اإليماِن سعي  في إنقاِذهم ِمن الّناِر، َنزَل ما دّل عليه قوُله

 علاااى فاااي اآلخااارةِ  دخاااوِلهم الّناااارَ  ( ِمااان اساااتحقاِقهم العاااذاَب وهااام فاااي الاااّدنيا منزلاااةِ 5كلماااُة العاااذاِب")
ى اهلل علياه صالّ -( علياه تنزيال  باذل الّنباي  7حتّاى ترتّاب) ،االستعارِة بالكناياِة فاي المرّكابِ  (6)طريقِ 

                                                 

 ( ب: عرفت أم لم تعرف.1)
ها(، من علماء الحنفية، حموي 1098( هو الشيخ اإلمام أبو العباس أحمد بن محمد مكي الحموي الحسيني)2)

، والزركلي، 5/164: البغدادي، هدية العارفين، اِصل، كان مدرسا بالمدرسة السليمانية، انظر ترجمته
، وعبارته التي نقلها الصبان من مصنفه "درر 1/258، عمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/239اِعالم، 

م، 1987العبارات وغرر اإلشارات في تحقيق معاني االستعارات"، تحقيق إبراهيم عبد الحميد التلب، 
90-91. 

 (.19( اآلية )الزمر، 3)
 (.19اآلية )الزمر،  (4)

 ( تقدم توثيق اآلية.5)

 ( حاشية اِنبابي: سبيل االستعارة. 6)

 ( ب: يترتب، وهي كذلك في حاشية اِنبابي. 7)
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هاااو ِمااان مالئمااااِت الاااذي ( ِمااان الّنااااِر 2إنقااااِذهم) ( فاااي دعااااِئهم إلاااى اإليمااااِن منزلاااةِ 1جهاااَده) -موسااالّ 
بالكنايااِة هنااا اسااتعارة  تحقيقّيااة  كمااا فااي دخااوِلهم الّنااار، فصااار قرينااة  علااى اِّوِل، وقرينااُة االسااتعارِة 

ُب إلياه ِمان أّناه يرياُد نقِض العهِد واالعتصاِم بحبِل اهلِل على ما هو مذهُب "الكّشاف"، وأّماا ماا ُياذهَ 
أّن الّناَر مجاز  عن الكفِر المفضي إليها، واإلنقااَذ ترشايح  لهاذا المجااِز، أو مجااز  عان الاّدعاِء إلاى 

 فهو نازُل الّدرجِة بالّنسبِة ِلما ذكرنا، انتهى.  اإليماِن والّطاعِة،
 

(، وقولُااه: 3إلخ)...إلخ، أْي ِماان هيئااِة اسااتحقاِقهم العااذابَ ...وقولُااه: ِماان اسااتحقاِقهم العااذابَ 
إلخ، فظهاااار أّن الطّاااارَفين هيئتااااان، واالسااااتعارة ...إلخ، أي منزلااااة هيئااااِة دخااااوِلهم...منزلااااة دخااااوِلهم

ا هنا مركّ  الّتحقيقّيةَ   بة ، ففي اآليِة االستعارُة المكنّيُة والمصّرحُة المرّكبتان. أيض 
 

 باُب تقسيِم االستعارِة مطلق ا باعتبارات  مختلفة  
(اجتماااااُع طرَفيهااااا؛ أعنااااي 4االسااااتعارُة مطلق ااااا باعتباااااِر طرَفيهااااا قساااامان؛ ِّنهااااا إْن أمكاااان)

ْن لاْم)المستعاَر ِمنه، والمستعاَر له، فالوفاقّياةُ  ، فااِولى نحاو جتمااُع طرَفيهاا فالعنادّياةُ ( يمكاِن ا5، وا 
(، أي: ضااااال  فهاااَديناه، فاااإّن اإلحيااااَء 6: "أَو َمااان كاااان مْيت اااا َفأحَيينااااه")-تعاااالى–"أْحيينااااه" فاااي قوِلاااه 

والهدايااَة مّمااا يمكااُن اجتماُعهمااا، والثّانيااُة نحااو "مْيت ااا" فااي اآليااِة المااذكورِة، فااإّن المااوَت والّضااالَل ال 
المّياااااِت بالّضاااااالِل، وكماااااا فاااااي اساااااتعارِة اساااااِم المعااااادوِم للموجاااااوِد  ال يمكاااااُن اّتصاااااافُ يجتمعاااااان؛ إْذ 

، وِمان العنادّياِة االساتعارُة 7لمشابهِته) ( له في عدِم االنتفاِع، فإّن اجتماَع الوجوِد والعدِم غيُر ممكن 
تهزاِء لتشاابيِه أحااِد الّتهكمّيااُة، وهااي مااا اسااُتعمل فااي ضاادِّ معناااه أو نقيِضااه علااى ساابيِل الااّتهّكِم واالساا

ااااا واسااااتهزاء ، كمااااا فااااي قوِلااااه  رهْم بعااااذاب  (: "فبّشاااا8)-تعااااالى–الّضااااّدين أو النقيَضااااين باااااآلخِر تهّكم 
(" البشارِة التي هي اإلخباُر بماا يسار  لإلناذاِر الاذي هاو اإلخبااُر بماا ال يسار   (اسمُ 1)ير(، استع9أليم 

 .على سبيِل الّتهّكِم بالكافرين

                                                 

 ( ب: جهدهم، وهو تحريف يقلب المعنى.1)

 ( ب: "إنقاذ، فهم". وهذا غير مستقيم.2)
 ( ب: "إلخ" ساقطة.3)
 مكن".( ب: مكن، وهي في أ وحاشية اِنبابي "أ4)
 ( ب: "لم" ساقطة، ولعله سهو الناسخ.5)
 (.122( اآلية )اآلنعام، 6)
 ( ب: للمشابهة له.7)
 ( ب: "تعالى" ساقطة. 8)

 (.21( اآلية )آل عمران، 9)
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بماا  الّتملايِح، أي اإلتياانِ  ، وهي ما اسُتعمل كذلك على سابيلِ (2)ارُة الّتمليحّيةُ وِمنها االستع

على  "جبان ا" :(، كما في قوِلك: "رأيُت أسد ا"، وتريدُ 4)تمليحا   وظرافة  للّتشبيِه المذكورِ  (3فيه مالحة )
فاإْن كاان الغارُض مجاّرَد المالحاِة ( بين الّتهّكمّيِة والّتمليحّيِة بحسِب المقاِم، 5الفرُق)فسبيِل الّتمليِح، 

اّل فتهّكمّية ، ثّم هي باعتباِر الجامِع قسمان  والّظرافِة ِمن غيِر قصد  إلى تهّكم  واستهزاء  فتمليحّية ، وا 
اااا، ِّناااه إّماااا داخاااال  فاااي مفهاااوِم الطّاااارَفين، أْو ال، فاااالتي جامُعهاااا داخاااال  فاااي مفهاااوِم طرَفيهااااا،  أيض 

ِع إلزالِة االّتصاِل بين اِجساِم الملتزِق بعضها ببعض  لتفريِق الجماعاِة، كاستعارِة التّقطيِع الموضو 
بعاااِد بعِضاااها عااان بعااض  فاااي قوِلاااه  ااا")-تعااالى–وا  (، فالجاااامُع إزالاااُة 6: "وقّطْعنااااهم فاااي اِرِض أمم 

ِق في مفهوَميهما، وهي في القطِع أشّد، وكاستعارِة الخياطِة الموضوعِة لضامِّ خار  االجتماِع الّداخلةُ 
الثّااوِب للّساارِد الااذي هااو ضاام  حلااِق الااّدرِع بجااامِع الّضاامِّ الااّداخِل فااي مفهوَميهمااا، اِشااّد فااي اِّوِل، 

 .وأمثلُة مقابلِتها ظاهرة  
 

، ِّن الطّاارَفين إّمااا حّسااّيان أو عقلّيااان، أو  ثااّم هااي باعتباااِر الجااامِع والطّاارَفين سااّتُة أقسااام 
، والمسااتعاُر  ، والجااامُع فااي الّثالثااِة المسااتعاُر ِمنااه حّسااي  ، أو بااالعكِس، فهااذه أربعااُة أقسااام  لااه عقلااي 

، أو  ، ِّن الجااامَع فيااه إّمااا حّسااي  أو عقلااي  اِخياارِة ال يكااوُن إاّل عقلّيااا ، والقسااُم اِّوُل ثالثااُة أقسااام 
، وأمثلُتهااا مسااتوفاة  فااي "ا ،مختلااف   ، فااالمجموُع سااّتُة أقسااام  ، وبعُضااه عقلااي  لّتلخاايص" بعُضااه حّسااي 
 (.7)وشروِحه

 
فهاي العاّمّياُة،  ،إْن تناولهاا الخااّص والعاامّ  ،ها وعدِمه قسمان، ِّنهاثّم هي باعتباِر اشِتهارِ 

ُة، وتساّمى يّ وتسّمى مبتذلة ؛ كما في "رأيُت أسد ا"، فإّنها شاعْت وذاعاْت، أو الخااّص فقاْط، فالخاّصا
، وأّنه إذا نزل عْنه، وألقى عناَناه فاي َقَرباوِس غريبة ، كما في قوِل الّشاعِر يصُف فرَسه بأّنه  مؤّدب 

 سرِجه وقف مكاَنه إلى أْن يعوَد إليه: 

                                                                                                                                            

 ( أ: استعار. وما أثبته من ب وحاشية اِنبابي. 1)
 ( ب: "االستعارة" ساقطة.2)

 ( ب: مالحظة، وهو تحريف.3)
 يها سقط، وهي: بما فيه مالحظة وظرافة تمليحا". ( العبارة في ب ف4)
 ( أ: والفرق، وهي فاء في ب وحاشية اِنبابي.5)
 (.168( اآلية) اِعراف، 6)
، والسيد، اِطول، 596-588، والسعد، المطول، 87-84، الخطيب، التلخيصبإسهاب عند  ( انظر أمثلتها7)

2/258-275 . 
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ذا احتبى َقرَ   ( 1ناِنه      َعَلَك الّشكيَم إلى انصراِف الّزائِر)بوَسه ِبعِ وا 
 

ُة فااي فااِم والَقَربااوُس بفااتح القاااِف والااّراِء مقاادَُّم الّساارِج، والّشااكيُم والّشااكيمُة الحدياادُة المعترضاا
الفرِس، وأراد بالّزائِر نفَسه، أعني نفَس القائِل، شّبه جمَع الَقَربوِس وجانَبي فِم الفرِس بالعناِن ممتاّدا  
ِمن الَقَربوِس إلى جانَبي الفاِم بُجماِع ركبتَاي الُمحتباي، وظهاره باالّثوِب ماثال  ممتاّدا  ِمان الاّركبَتين إلاى 

،  (2 الّرجاااِل ظهاااَره وسااااَقيه بثاااوب  أو نحاااِوه)الّظهاااِر، فاساااتعار االحتبااااَء، وهاااو جماااعُ  لجماااِع قرباااوس 
)فرسِ وجانَبي فِم ال ( بالعناِن، فهاذه االساتعارُة غريباة  لغراباِة الّتشابيِه، وقاْد تحصاُل الغراباُة للعاّمّياِة 3ُِ

 بتصّرف  فيها، كما في قوِله: 
 

 (4وسالْت بأعناِق المطيِّ اِباطُح)
اقااَع فااي اِباااطِح لساايِر اإلبااِل سااير ا حثيث ااا فااي غايااِة الّساارعِة الو  (5)اسااتعار ساايالَن الّساايولِ 

، لكااْن، قااْد ُتصاارُف فيااه بمااا أفاااده الّلطااُف  المشااتملِة علااى لااين  وسالسااة ، والّشاابُه فيهااا ظاااهر  عاااّمي 
إلى اِباطِح دون المطيِّ أو أعناِقهاا حتّاى أفااد اماتالَء  -أعني "سالْت"- والغرابُة حيث ُأسند الفعلُ 

                                                 

ن قصيدة من الكامل، وفي معاهد التنصيص: ليزيد بن مسلمة بن عبد ( الشعر لمحمد بن يزيد بن مسلمة م1)
، 591، والمطول، 252، واإليضاح، 85الملك بن مروان، يصف فرسا بأنه مؤدب. انظر: التلخيص، 

، والشاهد فيه االستعارة 2/132، ومعاهد التنصيص، 2/263، واِطول، 2/269وعروس اِفراح، 
يئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس الخاصة وهي الغريبة، فقد شبه ه

بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبة المحتبي ممتدا إلى جانبي ظهره وساقيه بثوب أو غيره كوقوع العنان 
 في قربوس السرج. 

 ( ب: لنحوه.2)

 ( أ: فم اإلنسان، وهو تحريف.3)

 ومنها: الطويل،  ( الشعر منسوب لكثير عزة من قصيدة من4)
 سح باِركان من هو ماسحاوم ة    ال حاجان منى كاولما قضينا م

 وال ينظر الغادي الذي هو رائح   وشدت على هدب المهاري  رحالنا    
 وسالت بأعناق الماطي اِباطح      يننااراف اِحاديث باذنا بأطاأخ

، 85، والتلخيص، 104م، 1995ت، ، دار الجيل، بيرو 1انظره في: ديوانه، شرح قدري مايو، ط
، ومعاهد التنصيص، 2/264، واِطول، 2/269، وعروس اِفراح، 592، والمطول، 300واإليضاح، 

، وقد أشار العباسي إلى االختالف في نسبته، والشاهد فيه حصول الغرابة في االستعارة العامية 2/134
باطح لسير اإلبل سيرا عنيفا حثيثا في غاية بتصرف فيها، فإنه استعار سيالن السيول الواقعة في اِ

 السرعة المشتملة على لين وسالسة. 
 ( حاشية اِنبابي: السيوف، وهذا تصحيف ال يستقيم والمعنى.5)



 184 

(، وأدخاال اِعناااق فااي الّساايِر؛ ِّن الّساارعَة والاابطَء فااي ساايِر اإلبااِل يظهااران 1باااطِح ِماان اإلبااِل)اِ
 .(2غالب ا في اِعناِق، كذا في "الّتلخيص" وشرِحه)

 
إلخ. قال عبُد الحكيم: أي ِّن نسبَة الفعِل الاذي هاو صافُة الحاالِّ إلاى ...وقوُله: حّتى أفاد

حاطتِاااه بكلِّاااه، فالبااااقي "بأعنااااق" للمالبساااِة، وقيااال البااااُء ( بشااايوِعه فااا3المحااالِّ ُتشاااعر) ، وا  ي المحااالِّ
للّتعديااِة، أْي: أذهباات اِباااطُح أعناااَق المطايااا، فتكااوُن المطايااا مشااّبهة  بالماااِء، وأعناُقهااا باِشااياِء 

 نتهى.االتي على الماِء في الوادي، وال يخفى لطُف اِّوِل، 
 

 هّماتخاتمة  تشتمُل على مُ 
 ى في محّسنات االستعارِة:األول

كاااأْن يكاااوَن وافي اااا بإفاااادِة  ؛حساااُن االساااتعارِة غياااِر الّتخييلّياااِة برعاياااِة جهااااِت حساااِن الّتشااابيهِ 
بعاه فاي الحساِن تّ تالغرِض ِمنه، ونحو ذلك مّما ُذكر في باِب الّتشابيِه، وذلاك ِّن مبناهاا الّتشابيُه، ف

كااالعلِم  ؛الّشاابِه بااين الطّاارَفين حتّااى كأّنهمااا مّتحاادان والقاابِح، وُيسااتثنى ِماان جهاااِت حسااِنه عاادُم قااّوةِ 
والّشاابهِة والّظلمااِة، فإّنااه لاايس ِماان محّسااناِت االسااتعارِة، فعنااد تلااك القااّوِة تحسااُن االسااتعارُة،  ،والّنااورِ 

غياَر  (: "ورعايُة حسِن القرينِة بأْن تكوَن في الخطاِب ماع الاّذكيِ 4ويقبُح الّتشبيُه، زاد في "اِطول")
في غايِة الوضوِح، ومع المتوّساِط بايَن بايَن"، انتهاى، وباأاّل تكاوَن مبتذلاة ، ِد حة  جّدا ، ومع البليواض

عِدها عن الحقيقِة بالّترشيِح، ولهذا كانت المرّشاحُة أحساَن، وباأاّل يكاوَن وجاُه الّتشابيِه خفّياا  وبزيادِة بُ 
ْن جاااز ذلااك علااى جااّدا ، بحيااُث ُيعااّد إلغاااز ا وتعميااة ، فااال تحساان اسااتعارُة اِ سااِد لإلنساااِن اِبخااِر، وا 

 الّتشبيِه لفظ ا، فاالستعارُة في قوِله:  ائحةُ ر ُيشّم فيها  الّ أوب، الّصحيِح، كما مرّ 
 

 ( 5لى القمِر")ه عَ رارُ زْ أّر "قْد زُ       

                                                 

 ( ب: "من اِعناق" بدال من "من اإلبل". وهو تحريف أو سهو صوابه ما ورد في أ وحاشية اِنبابي.1)
 .592-591( انظر: السعد، المطول، 2)

 ( ب: يشعر.3)
 .2/333( وعبارة العصام في اِطول: "فحسنها برعاية حسن القرينة بأن تكون في ..."، 4)

 ( وصدر البيت: "ال تعجبوا من ِبلى ِغاللته"، ينسب إلى ابن طباطبا العلوي، وهو من المنسرح، وقبله:5)
 يا َمن حكى الماُء فرَط رّقِته    وقلُبه في قساوِة الحجارِ    
 يا ليَت حّظي كحظِّ ثوِبك ِمن   جسِمك يا واحد ا ِمن البشرِ    
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 ، ولااْم يخاارْج هااذا القااوُل إلااى باااِب الّتشاابيِه؛ ِنّ (1)قليلااُة الحسااِن لوجااوِد ذلااك اإلشااماِم فيهااا
به فيه ليس على وجه  ُيشعُر بكوِنه مشّبه ا باه، باْل فياه رائحاُة اإلشاعاِر باذلك، كاذا فاي  ذكَر المشّبهِ 

(، وهااذا اِماار ال يااأتي فااي المكنّيااِة؛ ِّن ِماان الزِمهااا ذكااَر مااا هااو ِماان خااواصِّ 2حواشااي المطااّول)
 .ِة الّتشبيهِ المشّبِه به مع كوِن المذكوِر فيها لفَظ المشّبِه، وفي ذلك إشماُم رائح

 
، وأّمااااا صاااااحُب (3)والقااااوِم بحسااااِب حسااااِن المكناااايِّ عْنهااااا الخطياااابِ وحسااااُن الّتخييلّيااااِة عنااااَد 

فتاااح" فلّمااا لااْم يقااْل بوجااوِب كوِنهااا تابعااة  للمكناايِّ عْنهااا قااال: إّن حسااَنها بحسااِب حسااِن المكناايِّ "المِ 
تابعة  لها، ولهذا اسُتهجن مااُء الماالِم عْنها، متى كانْت تابعة  لها، وقّلما تحسُن الحسَن البليَغ غير 

:  في  قوِل أبي تّمام 
 

 (4صب  قْد استعذبُت ماَء بكائي)   ال َتسِقني ماَء الَمالِم فإّنني
ا كانت الّتخييلّيُة عنَده استعارة  مصّرحة  مبنّية  على الّتشابيِه مّ للعدِم المكنيِّ عْنها، ولقائل  أْن يقوَل: 

ااا، كااذا فااي "المطااّول"كااان ينبغااي أْن يكااوَن  ، وأجاااب (5)حسااُنها برعايااِة جهاااِت حسااِن الّتشاابيِه أيض 
أعناي - ناي حااُل الّتشابيِه فيهاا( الّتخييلّيَة في غالِب االستعماِل تابعة  للمكنيِّ عنها، فبُ 6رّي بأّن)نَ الفَ 

ُن لاه حكام  بعينِاه، فلهاذا ال يكاو  على الّتشبيِه المعتبِر في المكنّياِة، والتّاابعُ  -اختراَع الّصورِة الوهمّيةِ 
ْن كانْت تصريحّية  عنده، واإليراُد أقوى.   لم يقْل بأّن حسَنها برعايِة جهاِت حسِن الّتشبيِه، وا 

                                                                                                                                            

، والمطول، 253، ونهاية اإليجاز، 2/203، والطراز، 84، والتلخيص، 292انظر البيت: اإليضاح، 
، وقد روي البيت في أ: 2/129، ومعاهد التنصيص، 2/333، واِطول، 2/261، وعروس اِفراح، 585

 يم الوزن؛ إال أن يكون تحريفا أو سهوا من الناسخ. "قد زر إزاره"، وبه ال يستق
 ( أي ِنه ذكر المشبه بضمير الغيبة في "غاللته"، وفي "ُزّر" إن قرئ بالبناء للفاعل، وفي أزراره.  1)

 .2/333( انظر نص العصام في اِطول، 2)

المصنف؛ أي الخطيب، وليس  ال تكون إال تابعة للمكني عنها عند -كما يفسرها السعد في المطول –( ِنها 3)
 .627لها في نفسها تشبيه؛ ذلك أنها حقيقة، فحسنها تابع لحسن متبوعها. انظر: السعد، المطول، 

( الشعر منسوب ِبي تمام في ديوانه، )شرح الخطيب التبريزي(، تحقيق شاهين عطية، دار الكتب العلمية، 4)
، وباعث 2/321، واِطول، 617، والمطول، 323، واإليضاح، 183، والمفتاح، 14م، 2002بيروت، 

ماء  "المفتاح"ب حاالستهجان هو كونها ال تحسن الحسن البليغ غير تابعة للمكنية، وقد استهجن صا
ابعث لنا فيها من  :وقالوا ،عارة تخييلية، وقد قيل إن أصحاب أبي تمام بعثوا إليه قارورةتالمالم، وهي اس

وابه: ابعث لنا من جناح الذل حتى نبعث لك من ماء المالم، يعني بذلك ماء المالم، فقال أبو تمام في ج
 "واخفض لهما جناح الذل".   : -تعالى-قولهأن ما وقع مني مثل 

 . 627( عبارة الصبان ههنا مقتبسة حرفيا من كالم السعد في المطول، 5)

 ( ب: الفنري عن التخييلية. )أي كتبت "عن" بدال من "بأن"(.6)
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الثّانية في بياِن رجحاِن المجاِز والكنايِة على مقابَليهما، ورجحاِن بعض أنواِعهمـا علـى 

 :  بعض 
لمجااَز والكناياَة أبلاُغ ِمان الحقيقاِة والّتصاريِح؛ أطبق البلغاُء علاى أّن ا"قال في "الّتلخيص":  

ِّن االنتقاااَل فيهمااا ِماان الملاازوِم إلااى الاااّلزِم، فهااو َكاادعوى الّشاايِء ببّينااة ، وأّن االسااتعارَة أبلااُغ ِماان 
ااا، ِلمااا فيهااا ِماان (1")الّتشاابيِه، ِّنهااا نااوع  ِماان المجااازِ  ، انتهااى، وهااي أبلااُغ ِماان المجاااِز المرسااِل أيض 

، ويليهاا (2)ّتحاِد، وقال الّسيوطّي: أبلُغ أنواِع االستعارِة الّتمثيلّيُة، كما ُيؤخُذ ِمن "الكّشاف"دعوى اال
، ومطلاُق 3)المكنّيُة، فهي أبلُغ ِمن الّتصريحّيِة، صّرح باه الطِّيبايّ  (، الشاتماِلها علاى المجااِز العقلايِّ
أّنااه الظّاااهُر، ِّنهااا كالجامعااِة بااين كنايااة   ،يناالسااتعارِة أبلااُغ ِماان الكنايااِة، كمااا قااال الّشاايُخ بهاااُء الاادّ 

ّنها مجاز  بخالِف الكنايِة، وأبلُغ أنواِع الكنايِة ما ُطلب به نسبة  ثّم صفة   ، ثاّم (4)واستعارة ، قلُت: ِو
 .، انتهى(5)ما لْم يكْن فيه واحد  ِمنهما

 

                                                 

 ، وقد نقله الصبان حرفيا. 93الخطيب، التلخيص،  ( انظر:1)

 ( ب: من كالم الكشاف.2)
ها(، شارح الكشاف، وقيل هو الحسين بن 743( هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد اهلل المتوفى سنة)3)

محمد، وقد قال عنه ابن حجر إنه كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن، شديد الرد على 
بكرة إلى الظهر، ومن ثم إلى العصر السفة، وله في البالغة مصنفات، وكان يشتغل في التفسير من الفال

، والسيوطي، بغية الوعاة، 2/68في الحديث إلى يوم مات. انظر ترجمته: ابن حجر، الدرر الكامنة، 
 /2ِعالم، ، والزركلي، ا5/285، والبغدادي، هدية العارفين، 6/137، وابن العماد، الشذرات، 228
. انظر حديثه عن االستعارة والمجاز العقلي في كتابه 1/639، وعمر كحالة، معجم المؤلفين، 256

، مطبعة ذات السالسل، الكويت، 1التبيان في البيان، تحقيق توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف اهلل، ط
 . 211-210م، 1986

 قالها في مدح عبد اهلل بن الحشرج: ( أما طلب النسبة فمثالها قول زياد اِعجم من أبيات4)
 بت على ابن الحشرجر إن السماحة والمروءة والندى   في قبة ض

 :أما طلب الصفة فهو ما طلب به صفة من الصفات، أي معنى قائم بالغير كالجود والكرم، وهي ضربان
 ؛ال منها بسهولةقريبة وبعيدة، فإن لم يكن االنتقال بواسطة فقريبة، وهي قسمان، واضحة يحصل االنتق

عمال روية، كقولهم كناية عن طول القامة "طويل النجاد" كقولهم  ؛وخفية يتوقف االنتقال منها على تأمل وا 
ن كان االنتقال بواسطة فبعيدة كناية عن اِبله كناية عن  "كثير الرماد"كقولهم:  ؛"عريض القفا"، وا 

الحطب تحت القدر، ومنها إلى كثرة الطبائخ، ومنها المضياف، فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق 
 إلى كثرة اِكلة، ومنها إلى كثرة الضيفان، ومنها إلى المقصود، وهو مضيافية المضياف. 

 ( أي لم يكن فيه نسبة وصفة، وهو الكناية عن الموصوف. 5)
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لخ، أْي: كل  ِمنهما بالغ  إلى إ...قال عبُد الحكيم في قوِل "الّتلخيص": المجاُز والكنايُة أبلغُ 
ر"، ال ِمااان َصاااغ"، ِمااان حااادِّ "نَ لَاااحااادِّ الكمااااِل فاااي إفاااادِة المقصاااوِد، فهاااو مشاااتق  ِمااان البلاااوِ  مصااادر "بَ 

، ِّن الحقيقااَة والّتصااريَح إذا كااان كااّل مقتضااى الحاااِل ال (1)م"" ِماان حاادِّ "كاارُ غَ لُااالبالغااِة مصاادر "بَ 
ة  ِمنهما، بْل ال يكوناان بليَغاين، وماا قيال إّناه ِمان المبالغاِة يساتلزُم يكوُن المجاُز والكنايُة أكثَر بالغ

، انتهى.   اشتقاَق "أفعل" ِمن المزيِد، واستعماَله بمعنى المفعوِل إاّل أْن يقاَل باإلسناِد المجازيِّ
 

 الثّالثة فيما خالف فيه المجاُز الحقيقة:
، ِمنهااا مااا ُعلاام  مّمااا مااّر أّن الوضااَع فااي المجاااِز نااوعي  يخااالُف المجاااُز الحقيقااَة فااي أمااور 

دائم ا بخالِف الحقيقِة، فإّن الوضَع فيها تارة  يكوُن شخصّيا ، وتارة  يكوُن نوعّيا ، وِمنها ماا ُعلام مّماا 
، فإّناه بانفِس الكلماِة  ا أّن انفهاَم المعنى المجازّي إّنما هو بواساطِة القريناِة بخاالِف الحقيقايِّ مّر أيض 

ك ِّن احتياَجه إلى القرينِة إّنما هو لتعييِن المراِد المشترَ  عنَد العلِم بالوضِع، وال يردّ  الموضوعِة له
( 2ِمن المعنَيين، أو المعاني ال النفهاِمه، كما أسلفناه في الكالِم على تعريِف المجاِز، وكذا ال يرد)

شااترِك، والفاارُق بينهااا وبينااه الّضامائُر وأسااماُء اإلشااارِة والموصااوالت والحاروف لمثااِل مااا ُذكاار فاي الم
 .( المعنى فيها دوَنه، كما ُبّين في محلِّه3تعّدُد الوضِع فيه، وَوحدُته فيها ولزوُم تشّخِص)

 
اااا أّن المعناااى الحقيقااايَّ فاااي المجااااِز يصاااح  نفُياااه بخالِفاااه فاااي  وِمنهاااا ماااا ُعلااام مّماااا ماااّر أيض 

، أْي حقيقّي، وال يصّح أْن تقوَل في الحقيقِة، فيصح  أْن تقوَل في: "زيد  اِسُد" مجاز ا إ ّنه ليس بأسد 
، أْي حقيقّي، وِمنها أّن المجاَز ال يؤّكُد بالمصدِر، بخالِف الحقيقِة، فال  اِسِد حقيقة  إّنه ليس بأسد 

(، وتماّدح باذكِره، وقاال إّناه ِمان 5، ذكره القاضي عبُد الوّهاِب، والقرطباّي)(4)ُيقاُل: أراد الجداُر إرادة  

                                                 

 ( وهما كذلك في اللسان، مادة "بلغ". 1)

 اشية اِنبابي. ( ب: "ترد"، والفعل بالياء في أ وح2)
 ( ب: شخص.3)

ويله: أراد االنهدام، بمعنى قرب منه، أو أراد بمعنى "تحرك" تشبيها للتحرك الحسي أ( وهذا معنى مجازي ت4)
 باإلرادة.

 . 1/589( انظر: الزركشي، البحر، 5)
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(، ولكااّن الّزركشاايَّ أورد فااي "البحاار المحاايط" بعااَد نقااِل ذلااك عنهمااا بيتَااين 1روِق المغفااوِل عْنهااا)الفاا
 (، فالحق  أّنه قليل  ال ممنوع ، واهلُل أعلُم.2فيهما تأكيُد المجاِز)

 
ما قصدُته ِمن رسالة  تنطُق بفرائاِد هاذا الفانِّ ونفائِساه، وتكشاُف  -تعالى–وقْد تّم بعوِن اهلِل 

(عن وجاوِه أساراِره وعرائِساه، لتشارَق شاموُس الّتحقيقااِت ِمان مشاارِق ساماِئها، وتعباَق ناوافُح 3قاَب)النّ 
بااأْن يسااعى فااي  بااأْن َياارَد عااذَب مناهِلهااا الظّااامئون، وحقيقااة   التّاادقيقاِت ِماان أرجاااِء خباياهااا، جااديرة  

)أناَت  اَنك ال ُنحصاي ثنااء  علياكاالهتداِء بأنواِرها الحائرون، فلك الّلهّم جزيل الحمِد والّشاكر، سابح
 ه وصحِبه وسّلم. وعلى آلِ  نا محم د  على سّيدِ  (، وصّلى اهللُ 4كما أثنيَت على نفِسك()

 
تّمت هذه الّنسخُة على يِد جامِعها الفقيِر إلى رّبه المّناِن محّمِد باِن علاي  الّصاّبان، عّمهماا 

، وكااان الفااراُ  ِماان كتابااِة هااذه الّنسااخِة 1182ساانَة فااي ساالخ شااّوال المنااّوِر  ،بااالغفرانِ  -تعااالى–اهلُل 
( الذي هو ِمان شاهِر جماادى اِخيارة التاي هاي 5ن)يالمباركِة يوَم الخميِس المبارك الّسادس والعشر 

حاادى وساابعين ِماان الهجاارِة الّنبوّيااِة علااى صاااحِبها أفضااُل  1271ِماان شااهوِر ساانة  ألااف ومئتااين وا 
بلاد ا،  المحسِن الّصافوريِّ  العباِد، وأحوِجهم إلى ربِّه يوَم المعاِد، عبدِ على يِد أفقِر  ،الّصالِة والّسالمِ 

آماين، وصاّلى اهلُل علاى  ،الّشافعّي مذهب ا، اِشعرّي عقيدة ، غفر اهلل لاه ولوالَدياه ولجمياِع المسالمين
 آمين.  ،سّيِدنا محّمد  الّنبيِّ اِّميِّ وعلى آلِه وصحِبه وسّلم

                                                 

فإنه ال يؤكد ( وعبارة صاحب البحر: "ومنها أن الحقيقة تؤكد بالمصدر، وبأسماء التوكيد بخالف المجاز، 1)
بشيء من ذلك، ذكره القرطبي، وتمدح بذكره، وقال: هو من الفروق المغفول عنها". انظر: الزركشي، 

 .1/589البحر، 
( وعبارة الزركشي في إثبات تأكيد المجاز، وفيها البيتان اللذان أشار إليهما الصبان: "وقد سبق أن التأكيد 2)

 عن المحدَّث عنه، فليس فيه حجة تكلمه بنفسه، ولك أن تورد بالمصدر إنما يرفع التجوز عن الحديث، ال
 مثل قول الشاعر:  

 المطارق ذامِ ن جَ ا مِ جيج  عَ  تْ ه   وعجّ وأنكر جلدَ  وح  من رَ  خزّ بكى ال      

ويجاب عنه بأنه قصد فيه المبالغة بإجرائه مجرى الحقيقة فأكده، وذكر بعض أئمة النحويين أنه لم يأت     
از إال في هذا البيت الواحد، وأوله على أن المعنى: عجت لو كانت غافلة، قلت: وأنشد ابن تأكيد المج
 برهان: 

 ى قسرت الهوى قسراوى حتّ اللّ  ويومَ     عالج   الهوى يومَ  قرعت ظنابيبَ       
 . 1/589وقال: فيه حجة على أن التأكيد بالمصدر ال يرفع المجاز". انظر النص: الزركشي، البحر،    
 ( ب: النقاب مكررة مرتين سهوا.3)
 ( ب: ما بين القوسين ساقط.4)
 ( أ: والعشرون، وهو خطأ. 5)
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 : هومراجعلتحقيق امصادر 
الفكر، بيروت، ها(، الكامل في التاريخ، دار 630عز الدين علي بن أبي الكرم)ابن اِثير،  -

  م. 1982

شرح كافية ابن الحاجب، تحقيق إميل  ،ها(686اِستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن) -
 م.1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1يعقوب، ط

، دار إحياء التراث العربي، 2ط، اِغاني، ها(356)بن الحسيناِصبهاني، أبو الفرج علي  -
  م.1997بيروت، 

ها(، حلية اِولياء وطبقات اِصفياء، دار 430اِصبهاني، أنو نعيم أحمد بن عبد اهلل) -
 م. 1988الكتب العلمية، بيروت، 

عيل ها(، معرفة الصحابة، تحقيق محمد إسما430اِصبهاني، أنو نعيم أحمد بن عبد اهلل) -
 م. 2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ومسعد السعدني، ط

اإلحكام في أصول اِحكام، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،(ها631، سيف الدين علي)اآلمدي -
 م.1968

اإلنصاف في مسائل الخالف، ، ها(577الرحمن بن محمد) ابن اِنباري، أبو البركات عبد -
 ، دار الفكر، القاهرة، )د.ت(.الحميد تحقيق محمد محيي الدين عبد
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، تحقيق قاسم الرفاعي، دار 3ها(، صحيح البخاري، ط256محمد بن إسماعيل)البخاري،  -
 م.1997اِرقم، بيروت، 

ها(، الحماسة البصرية، تحقيق مختار الدين 659البصري، صدر الدين علي بن الحسن) -
 م.  1983أحمد، عالم الكتب، بيروت، 

 م.1992هدية العارفين، دار الكتب العلمية، بيروت، ، إسماعيل باشاالبغدادي،  -

دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، على السمرقندية، البيجوري حاشية إبراهيم، البيجوري،  -
 د.ت.

، 1ها(، سنن الترمذي، مراجعة صدقي العطار، ط279الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى) -
 م.1994دار الفكر، بيروت، 

، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ها(792د بن عمر التفتازاني)التفتازاني، مسعو  -
 م.1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1في أصول الفقه، تحقيق زكريا عميرات، ط

ها(، المطول، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، 792التفتازاني، مسعود بن عمر التفتازاني) -
 م. 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

(ها على تحرير اإلمام 861والتحبير على شرح العالمة ابن أمير الحاج، المتوفي ) تقريرال -
، 2ها في علم اِصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط861الكمال بن الهمام المتوفى سنة 

 م. 1983

ها(، اإلبهاج في 771ها( وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي)756التقي السبكي) -
هاج، على منهاج الوصول إلى علم اِصول للقاضي البيضاوي، دار الكتب شرح المن

 م.1984العلمية، بيروت، 

، دار 1ها(، ديوان الحماسة، تحقيق أحمد حسن بسج، ط231حبيب بن أوس)أبو تمام،  -
 م.1998الكتب العلمية، بيروت، 

هين عطية، شاها(، ديوانه)شرح الخطيب التبريزي(، تحقيق 231أبو تمام، حبيب بن أوس) -
  م.2002دار الكتب العلمية، بيروت، 

تفسير ها(، 427أبو إسحق أحمد بن محمد النيسابوري المعروف اإلمام الثعلبي)الثعالبي،  -
، بيروت، 2الثعلبي، تحقيق اإلمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، ط

 .م2002

تحقيق عبد السالم هارون، تبيين، البيان والها(، 255الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) -
 م. 1990دار الجيل، بيروت، 

شارات  ،ها(482الجرجاني، أبو العباس أحمد بن محمد) - المنتخب من كنايات اِدباء وا 
 م.1908البلغاء، تحقيق محمد النعساني، مطبعة السعادة، القاهرة، 
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ق عبد المنعم ، أسرار البالغة، تحقيها(471الرحمن) القاهر بن عبد عبدالجرجاني،  -
 م.1991، دار الجيل، بيروت، 1خفاجي وعبد العزيز شرف، ط

دالئل اإلعجاز، تحقيق محمود شاكر،  ،ها(471الرحمن) القاهر بن عبد الجرجاني، عبد -
 م.1989، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2ط

تحقيق إميل تاج اللغة وصحاح العربية، ها(، 393أبو نصر إسماعيل بن حماد)الجوهري،  -
 م.1999، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وب ومحمد طريف، طيعق

تحقيق  مختصر المنتهى اِصولي،ها(، 646أبو عمرو عثمان بن عمر)ابن الحاجب،  -
)وقد طبع بهام   م.2000فادي نصيف وطارق يحيى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 كتاب شرح العضد للعضد اإليجي(.

، دار الحديث، القاهرة، 2حكام في أصول اِحكام، طاإل، ها( 456ابن حزم، علي بن أحمد) -
 م.1992

ابن الحفيد، سيف الدين بن يحيى بن سعد الدين بن مسعود التفتازاني، الدر النضيد  -
 لمجموعة ابن الحفيد، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. 

ت ها(، درر العبارات وغرر اإلشارا1098الحموي، أحمد بن محمد مكي الحموي الحسيني) -
 .م1987في تحقيق معاني االستعارات، تحقيق إبراهيم عبد الحميد التلب، 

 (، مسند اإلمام أحمد، دار صادر، بيروت، د.ت. ها241ابن حنبل، اإلمام أحمد) -

تفسير البحر المحيط، تحقيق  ،ها(745بو حيان اِندلسّي، أثير الدين محمد بن يوسف )أ -
 م.1993العلمية، بيروت،  ، دار الكتب1الموجود وآخرين، ط عادل عبد

في علوم  اإليضاحها(، 739القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن)الخطيب  -
   م.1991، دار الهالل، بيروت، 2البالغة، تحقيق علي أبو ملحم، ط

ها(، التلخيص، تحقيق عبد 739الخطيب القزويني، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن) -
 . 2001لكتب العلمية، بيروت، ، دار ا1الحميد الهنداوي، ط

وأنباء أبناء الزمان،  وفيات اِعيانها(، 681أبو العباس أحمد بن محمد)ابن خلكان،  -
 م.1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق يوسف طويل ومريم طويل، ط

ها(، سنن أبي داود، تحقيق عزة الدعاس وعادل السيد، 275أبو داود، سليمان بن اِشعث) -
 م.1997ر ابن حزم، ، دا1ط

الرازي، شرح الشمسية، )المعروف بالقطبي(، للعالمة قطب الدين الرازي، كتب خان  -
 . 30رشيدية، د.ت، 

(، المحصول في علم ها606عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسين الرازي) والرازي، اإلمام أب -
 .م1999اِصول، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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ها(، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق 794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر) -
 م.2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد تامر، ط

 م.2002، دار العلم للماليين، بيروت، 15ط اِعالم،خير الدين، الزركلي،  -

يل وعيون اِقاويل الكشاف عن حقائق التنز  ،ها(538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر) -
 م.1977، دار الفكر، القاهرة، 1في وجوه التأويل،ط

، دار 2المستقصى في أمثال العرب، ط ،ها(538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر) -
 م.1987الكتب العلمية، بيروت، 

زهير بن أبي سلمى، ديوانه، تحقيق كرم البستاني، دار صادر، ودار بيروت، بيروت،  -
 م.1960

ها(، عروس 773ي، بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي)السبك -
، دار الكتب العلمية، 1في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق خليل إبراهيم خليل، ط اِفراح

 م.2001بيروت، 

المكتبة العلمية الجديدة، بيروت، ، لوممفتاح العأبو يعقوب يوسف بن أبي بكر، السكاكي،  -
 د.ت.

شفاء العليل في إيضاح التسهيل، تحقيق  ،ها(770اهلل محمد بن عيسى)  ، أبو عبدالسلسيلي -
 م.1986مكة،  ، المكتبة الفيصلية،1اهلل البركاتي، ط الشريف عبد

أبو القاسم بن بكر الليثي، الرسالة السمرقندية، دار إحياء الكتب العربية، السمرقندي،  -
   وري على الرسالة السمرقندية(.  يجالقاهرة، د.ت )طبع بهام  حاشية إبراهيم الب

ابن السيد، عبد اهلل بن محمد البطليوسي، االقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق  -
 م.  1990مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

، دار الفكر، القاهرة، 1ط، على الكشافحاشية ها(، 816علي بن محمد)السيد الجرجاني،  -
 )مطبوع بهام  الكشاف(.م.1977

  دار المعرفة، بيروت، د.ت.غية الوعاة، ها(، ب911جالل الدين عبد الرحمن) السيوطي، -

ها(، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، 911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن) -
 م. 1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وضع حواشيه خليل المنصور، ط

تحقيق حامد لباب النقول في أسباب النزول،  ،ها(911لدين عبدالرحمن)السيوطي، جالل ا -
 م.2002، دار الفجر، القاهرة، 1الطاهر، ط

شرح مقامات الحريري، وضع حواشيه، إبراهيم  ،لشريشي، أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمنا -
 م.1998شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 



 193 

، دار الكتب 1شية الصبان على شرح اِشموني، طحا ،ها(1206الصبان، محمد بن علي) -
 م.1997العلمية، بيروت، 

ها(، حاشية الصبان على شرح العصام على السمرقندية، 1206الصبان، محمد بن علي) -
 ها. 1306، المطبعة الخيرية، القاهرة، 1ط

الرسالة الكبرى في البسملة، تحقيق فواز زمرلي ، ها(1206محمد بن علي)الصبان،  -
 م. 1995بيروت،  دار الكتاب العربي،المير،  وحبيب

لسيادة مفتاح السعادة ومصباح ا ،ها(968طاشكبري زاده، عصام الدين أحمد بن مصطفى ) -
 .م1977حيدر أباد ، ارف العثمانية،دائرة المع ،2في موضوعات العلوم، ط

 ها(، البيان في تفسير القرآن، دار الكتب5--الطبرسي، أبو علي الفضل بن حسن) -
 م.1997العلمية، بيروت،

ها(، الشمعة 1014) لطبالوي، أبو السعد زين الدين منصور بن أبي النصر الطبالويا -
 المضية بنشر قراءات السبعة المرضية، تحقيق علي جعفر، مكتبة الرشد، الرياض.

الحسين بن محمد، التبيان في  وقيلها(، 743)، شرف الدين الحسن بن محمدالطيبي -
، مطبعة ذات السالسل، الكويت، 1توفيق الفيل وعبد اللطيف لطف اهلل، طتحقيق البيان، 
 م.1986

وهو شرح )اآليات البينات في أصول الفقه،  ها(،994أحمد بن قاسم العبادي)العبادي،  -
 ،، دار الكتب العلمية(على شرح جمع الجوامع لإلمام جالل الدين محمد بن أحمد المحلي

 بيروت.

تحقيق  ،على شواهد التلخيص معاهد التنصيصها(، 963ن أحمد)عبد الرحيم بالعباسي،  -
 م.  1947محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، ط -
 م.2001

الكتب العلمية، دار ، 1ط عبد الرحمن الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واِخبار، -
 م.1997بيروت، 

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من ها(، 1162إسماعيل بن محمد)العجلوني،  -
 ها. 1351، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3اِحاديث على ألسنة الناس، ط

حة، ها(، كتاب الصناعتين، تحقيق مفيد قمي395أبو هالل الحسن بن عبد اهلل)العسكري،  -
   م.1989 دار الكتب العلمية، بيروت،

، 1ها(، اِطول، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط943، إبراهيم بن محمد بن عربشاه)العصام -
 م.2001دار الكتب العلمية، بيروت، 



 194 

، 1، طشرح العصام على السمرقنديةها(، 943إبراهيم بن محمد بن عربشاه)العصام،  -
) وهذا الشرح مطبوع بهام  حاشية الصبان على شرح ها1306المطبعة الخيرية، القاهرة، 

 العصام(. 

تحقيق فادي شرح العضد، ها(، 756عضد الملة عبد الرحمن بن أحمد)، اإليجي العضد -
 م.2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1نصيف وطارق يحيى، ط

أخبار  ها(، شذرات الذهب في1089أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي)ابن العماد،  -
  م.1979، دار المسيرة، بيروت، 2من ذهب، ط

  م.1993مؤسسة الرسالة، بيروت، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين،  -

المستصفى في علوم اِصول، تحقيق  ،ها(505لغزالي، اإلمام أبو حامد، محمد بن محمد )ا -
 م.1994إبراهيم رمضان، دار اِرقم، بيروت، 

الصاحبّي في فقه اللغة العربية ومسائلها  ،ها(395فارس )ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن  -
 م. 1993، مكتبة المعارف، بيروت 1وسنن العرب في كالمها، تحقيق عمر الطباع، ط

، تحقيق فوزي عطوي، دار 2ديوانه، ط ها(،632)شرف الدين عمر بن علي ابن الفارض، -
 م. 1980صعب، بيروت، 

، دار 1ط القاموس المحيط،ها(، 817ب)مجد الدين محمد بن يعقو الفيروزأبادي،  -
  م. 1997إحياء التراث العربي، بيروت، 

، أدب الكاتب، شرح علي فاعور، ها(276)ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم -
 م .1988، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

، نفائس اِصول في شرح (ها684)العباس أحمد الصنهاجي والقرافي، شهاب الدين أب -
، مكتبة نزار الباز، مكة، 2، طوعلي معوض محصول، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود،ال

 م.  1997

، دار الكتب 5(، الجامع ِحكام القرآن، طها671القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد) -
 م.1996العلمية، بيروت، 

 م.1995كارل بروكلمان، تاريخ اِدب العربي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  -

 م.1995، دار الجيل، بيروت، 1كثير عزة، ديوانه، شرح قدري مايو، ط -

تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين، البداية والنهاية، ها(، 774أبو الفداء الدمشقي)ابن كثير،  -
  م.1992، 1دار الفكر، بيروت، ط

 ، تحقيق خليل شيحا،3ها(، ط273ابن ماجه، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه) -
 م.2000دار المعرفة، بيروت، 
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، التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيحها(، 747القاضي عبيد اهلل بن مسعود)المحبوبي،  -
وقد طبعت هذه الكتب الثالث معا في مجموع م، )1996دار الكتب العلمية، بيروت، 

 (.واحد

، دار ها(، شرح جمع الجوامع، تحقيق زكريا عميرات881المحلي، اإلمام محمد بن أحمد) -
 الكتب العلمية، بيروت،)مطبوع بهام  كتاب اآليات البينات البن قاسم(.

محمد اِنبابي، حاشية الشيخ محمد اِنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان في علم  -
 ها. 1315، المطبعة اِميرية، القاهرة، 1البيان، ط

على السمرقندية، د الخضري على شرح العالمة الملوي محممحمد الخضري، حاشية الشيخ  -
 م.1931، المطبعة اِزهرية، القاهرة، 2ط

ها(، شرح ديوان الحماسة، تعليق غريد الشيخ، 421المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد) -
 م.2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

ها(، شرح ديوان سقط الزند، شرح نون رضا، 449المعري، أبو العالء أحمد بن عبد اهلل) -
 م.1987لحياة، بيروت، دار مكتبة ا

، تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ها(501)ابن مكي الصقلي، أبو حفص عمر بن خلف -
 م. 1990، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط

ُماّل ُخسرو، مرآة اِصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه، وعليه حاشية العالمة  -
 م. 2002لمكتبة اِزهرية للتراث، القاهرة، اإلمام اِزميري، ا

، دار صادر، بيروت، 1لسان العرب، ط ،ها(711ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم) -
 )د.ت(.

 م.2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مولود السوسي، معجم اِصوليين، ط -

، 1اللحام، طتحقيق سعيد مجمع اِمثال، ها(، 518الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد) -
 م.1992دار الفكر، بيروت، 

 م.2000، دار المعرفة، بيروت، 7ها(، شرح صحيح مسلم، ط676النووي، محيي الدين) -

ها(، مجمع الزوائد ومنبع الفرائد، تحقيق محمد 807الهيثمي، نو الدين علي بن أبي بكر) -
 م.2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عطا، ط

ها(، معجم اِدباء، 626ب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل)ياقوت الحموي، اإلمام شها -
 دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

 شرح المفصل، عالم الكتب ، بيروت، )د.ت(. ،ها(643ن يعي ، موفق الدين )اب -
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