




wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 م(9780 يوليو   - هـ1:;8شوال   ) 9العدد  6المجلد                                  علوم اإلنسانية                                                                                       لل مجلة جامعة جازان

 العال الحمزاوي دمحم أبو العال أبو 

 

    
 

ُ
 
ُاملتكلمُيفُالبيانُالعربيُبالغة
ُليليةُ"دراسةُبالغيةُحت"ُ

ُ
 دمحم أبو العال أبو العال احلمزاويد. 

 اململكة العربية السعودية -جازان جامعة  -اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية 

 صاملُـلَخَّ

 
 املخلكم ، اًحالكة ، اًحالقَون ، اًضواُس ، اًخحََي واًخعحَق.  اًلكٌلث املفذاحِة:

 

    : ةُ مَ سِ لَ مُ 

َ ِِبًْلَََّلِ )اذلس هلل       ي ؿََّلذ ِ َّلَْ 4اَّلذ ـْ َ وَْساَن َما ًَْم ً
ّ
َ اْْل ]   ( ؿََّلذ

[ ، ؤبظًل ؤبسَّل ؿىل ٔبفعح ذَلَ ، وذامت زسهل دمحم 5،4اًـَق : 

 .من ٔبويت جوامؽ اًلكم ، وادذرص هل اًالكم ادذعازًا 

 وتـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس

فٕان اًحالكة يه وس ٍَك اًحَان ؾٌل يف ًسوز يف ذَجاث اًيفس ،     

رتذذ يف حٌااي اًعسز ، مؽ ذكة يف اًخـحري ، وفعاحة يف اًحَان ،  ًو

شا ما ثسوز حوهل ؾحازاث اًـٌَلء يف ثـًصف تالكة اًالكم .فَلس  ُو

رهصوا ٔبن ٔبظَِا يف وضؽ اٌَلة من اًوظول والاىهتاء)
1

( ، ؤبهنا " من 

لاًة ٕارا اىهتَت ٕاٍهيا ، وتَلهتا كريي ، فسمَت اًحالكة ٔلهنا تَلت اً

حهنيي املـىن ٕاىل كَة اًسامؽ فِفِمَ")
2

( ، ومن ُيا رهص اًصماين يف 

ٕاًعال ثـًصفِا من اًياحِة اًفٌَة وألذتَة ثـًصفًا ماثـًا فلال:" اًحالكة: 

                                                           
، ط 3ٖٗ-ٖ٘ٗ/٘( ابن منظور ، جمال الدٌن ، لسان العرب ،مادة " بلغ" ٔ)

 دار المعارف، بدون تارٌخ.
، ط إحٌاء الكتب  ٙ( العسكري ، أبو هالل ، كتاب الصناعتٌن ، صــــٕ)

 (م.5ٕ٘ٔ(هـ )3ٖٔٔالعربٌة ، عٌسى الحلبً، ط أولى )

") املـىن ٕاىل اًلَة يف ٔبحسن ظوزت من اٌَفغ
3

( ، وساذ ٔبتو ُالل 

ـسىصي ُشا اًخـًصف ٕاًضاحًا تلوهل :" اًحالكة : لك ما ثحَف تَ اً 

املـىن هفس اًسامؽ فمتىٌَ يف هفسَ نمتىٌَ يف هفسم، مؽ ظوزت 

ملدوٌك ، ومـصط حسن")
4

( .وؾصف املخبٔدصون تالكة اًالكم تبهٔنا 

:" معاتلة اًالكم مللذىض احلال مؽ فعاحذَ")
5

( . ًولس رهصوا ٔبًضًا 

وظفًا ٌَالكم فِيي وظف ٌَمخلكم ٔبًضًا، ويه  ٔبن اًحالكة نٌل حىون

فَِ " مَىة ًلذسز هبا ؿىل ثبًَٔف الكم تََف")
6

. ) 

وهَحغ من ذالل ثـًصفاث اًـٌَلء ٔبن من ملاظس اًحالكة : متىني      

املـىن وٕاًعاهل ٕاىل هفس اًسامؽ ًَمتىن مهنا نٌل متىن من هفس املخلكم 

شا كس ًومه ؾيس تـغ اًياش ٔبن اًحالكة،  اًـصتَة تالكة خماظة،  ُو

ؤبهنا ثخجَ ٕاىل اًسامؽ فلط ، ٔبو ٔبن ُسفِا جمصذ اًخبٔزري يف هفس املخَلي 

                                                           
، ضمن ثالث رسائل فً  ( الرمانً ، أبو الحسن ، النكت فً إعجاز المرآنٖ)

، تحمٌك د. دمحم  ٖ، ط دار المعارف، مصر ، ط  3ٙ،  3٘إعجاز المرآن صـــ
 خلف هللا ، ود. دمحم زغلول سالم.

 ٓٔ( كتاب الصناعتٌن صــــٗ)
، ط دار الكتب العلمٌة، بٌروت ٕٓ( المزوٌنً ، الخطٌب ، اإلٌضاح ، صـــ ٘)

 (م.ٖٕٓٓ(هـ)ٕٗٗٔ) ٔ، ط
  ٕٓـ ( اإلٌضاح صـــٙ)

ىذا البحث يتجو ليكشف عن جانب من جوانب بالغتنا العربية وىو جانب املتكلم ، فهو يريد أن يوضح أن البالغة العربية      
كما أهنا بالغة للمخاطب فهي أيضاً بالغة للمتكلم ، ولقد حرص البحث على أتصيل ىذا اجلانب من خالل نقل كالم البالغيني 

اءت فيها ، كما اجتو البحث إىل مسائل البالغة وفنوهنا  ليثبت أن املتكلم يف البالغة العربية قد حول بالغة املتكلم يف املواضع اليت ج
يهدف من بيانو إىل احلديث عن نفسو وما يدور يف صدره ، وليصور حالو بعيداً عن أن يكون ىدفو احلديث إىل خماطب أو سامع  

ببعض األمثلة والنصوص اليت تشهد هلذا الغرض ، مع احلرص على مراعاة  ، ولقد استقرأ البحث مسائل البالغة وفنوهنا ، واستشهد
 اجلدة واملعاصرة يف اختيار بعض الشواىد . 

كما حرص على   -إن وجد  -ولقد قام بتحليل الشواىد املختارة حتلياًل أدبيًا استأنس فيو بكالم البالغيني حول ىذه النصوص   
، ونسبة األقوال إىل أصحاهبا ، مع عمل الباحث يف اختيار النصوص وحتليلها حتلياًل فنيًا يكشف عن بالغة املتكلم  توثيق النقول

 وأسرارىا يف كل موضع من املواضع .
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شا اًفِم فَِ جوز هحري ذون اًيؼص ٕاىل املخلكم)ظاحة اًحَان(  . ُو

ؿىل حغ املخلكم من اًحالكة ، وٕاُساز جلاهة ِبزس من جواهة تَاهيا 

سالي اًحالكة وفٌوهنا ، اًـصيب كس ٔبصاز ٕاًََ اًـٌَلء ٔبزياء ذزاس هتم مل 

و )جاهة املخلكم( ،  شا اًححر ًبئت ًَجًل ُشا اجلاهة يف تَاهيا ُو ُو

اًـصيب ، وًربسٍ ِبًضواُس والٔذٌك اًيت ثؤنس بٔن اًحالكة مل ثلفي جاهة 

ٕاىل مسالي اًحالكة وفٌوهنا  -ٕان صاء هللا - املخلكم . وسُذجَ اًححر

ًخجَ فَِ املخلكم ٕاىل هفسَ ْل ًَحني بٔن من جواهة اًحالكة وفٌوهنا ما 

ٕاىل خماظة ٔبو سامؽ ، تي ًريمس ظوزت ًيفسَ ، وما ًسوز يف 

ختخَف ِبدذالف اًس َاق وامللام ،  ذَجاث ظسٍز لٔقصاط نثريت

وسُذسسس اًححر ٕاىل ُشٍ اًعوز اًيفس َة واًحالقَة يف هفوش 

ٔبحصاهبا يف تـغ املواضؽ ًَجًل ُشا اجلاهة من جواهة تالقخيا    

تَة .ونٌل ُو مـَوم ٔبن اًالكم كعـة من هفس ظاحدَ ، اًـص 

"وادذَاٍز كعـة من ؾلهل")
7

ة جن ٔبيب سفِان  ( ، ًولس سبٔل مـاًو

حُصاز جن ؾَاص اًـحسي :"ما ُشٍ اًحالكة فِنك؟ فلال: يشء جتُش 

تَ ظسوزان فذلشفَ ؿىل ٔبًس يدٌا...")
8

(. ًولس ْلحؼت ٔبن يف تَاهيا 

َِ اًاكثة ٔبو اًضاؾص ؾن هفسَ اًـصيب ُشا اجلاهة اَّلي ًـرب ف 

ًيفسَ من ِبة اًخحرس ٔبو اًيسم ٔبو اخلوف ٔبو كري ركل من 

ألقصاط اًيت ختخَف ِبدذالف اًس َاق وامللام ، ًولس ثددـت ُشا 

اجلاهة يف فٌون اًحالكة ومسالَِا جفاءث ُشٍ اًعوزت اًيفس َة يف 

الحغ من ذالل اًححر. واًححر  نثري من فٌوهنا ؿىل حنو ما سَ 

ا ًن ٌس خليص لك اًفٌون اًحالقَة ، ًوىن س َىذفي ِبْٕلصازت ٕاىل ُي

رتك تـضًا بٓدص ْلجهتاذ اًلازئ .  تـضِا ًو

 وتـس فاًححر ًخضمن ملسمًة ، وزالزة فعول ، وذامتًة ، وفِازش.  

فامللسمة فهيا ٔبس حاة ادذَاز اًححر ، واجلاهة اَّلي س َـاجلَ . ٔبما  

 ؾن فعوهل فِيي ؿىل اًيحو اًخايل:

 ي ألول : تالكة املخلكم من ذالل مسالي ؿَّل املـاين.اًفع

 اًفعي اًثاين : تالكة املخلكم من ذالل مسالي ؿَّل اًحَان.

 اًفعي اًثاًر : تالكة املخلكم من ذالل مسالي ؿَّل اًحسًؽ.

ٔبما اخلامتة ففهيا هخاجئ اًححر ، وزخت ٌَمعاذز واملصاجؽ ، وفِصش 

 ٌَموضوؿاث .

اًسساذ يف اًـمي ، ؤبن ًـفو ؾٌل اكن يف ُشٍ وهللا ٔبسبٔل ٔبن ٍصسكٌا 

 اًعفحاث من سٌك كسم ٔبو ظلَان كَّل . 

 وهللا من وزاء اًلعس

 وظىل هللا ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب هل وحصحَ وسَّل

 اًفعي الٔول : تالكة املخلكم من ذالل مسالي ؿَّل املـاين

ؿَّل املـاين ُو من ٔبوسؽ ؿَوم اًحالكة جىرثت مسالهل ومداحثَ ،        

تي ٔبظي اًحالكة نٌل ُو مـَوم ، فـَََ ثلوم هؼًصة اًيؼم اًيت فعَِا 

إْلمام ؾحس اًلاُص وثسعِا يف "ذْللي إْلجعاس" ، ويه ظَة اًحالكة  

ؤبساسِا ؛ وَّلكل فذـًصفَ ًخفق مؽ ثـًصفِم ًحالكة اًالكم اًساتق ، 

                                                           
، ط مكتبة  33/ٔ( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، البٌان والتبٌٌن 3)

 (م.551ٔ(هـ)1ٔٗٔالخانجً ، ط سابعة )
 5ٙ/ٔ( البٌان والتبٌٌن 1)

ًولس ؾصف املخبٔدصون ؿَّل املـاين تبٔهَ:" ؿَّل ًـصف تَ ٔبحوال اٌَفغ 

اًـصيب اًيت هبا ًعاتق ملذىض احلال")
9

 . ) 

ونٌل ُو مـَوم ٔبن ملذىض احلال خيخَف ِبدذالف امللام ، "مفلام     

اًخيىري ًحاٍن ملام اًخـًصف ، واًوظي خيخَف ؾن اًفعي ، وإْلجياس 

يك ًحاٍن دعاة كرٍي نٌل رهص خيخَف ؾن إْلظياة ، ودعاة اَّل

اًحالقَون... ")
10

 . " ) 

وثعحَق اًالكم ؿىل ملذىض احلال ُو اَّلي ٌسمََ اًض َخ ؾحس    

اًلاُص ِبًيؼم ؛حِر ًلول: "اًيؼم ُو ثويخ مـاين اًيحو فامي تني 

اًالكم ؿىل حسة ألقصاط اًيت ًعاػ ًِا اًالكم...")
11

وملذىض (. 

،  اظة ، فِو ٔبًضًا ٌضمي املخلكماحلال ٔبمص ًُس ملعوزاً ؿىل اخمل

فلس ًوزذ املخلكم اًخبٔهَس يف الكمَ زلة من هفسَ ، ٔبو ًوزذ اًخيىري 

ؿىل سخِي إْلىاكز ٔبو كري ركل حسة امللاظس وألقصاط اًيت 

ختخَف ِبًس َاق وامللام . وٕارا جئيا ٕاىل اًياحِة اًخعحَلِة ملا ٔبكول 

ون من اًحالقَني ٔبن فَيسذي ٕاىل ؿَّل املـاين . فلدل رهص املخبٔدص 

ِا: إْلس ياذ اخلربي. اًثاين:  مداحر ؿَّل املـاين مثاهَة ٔبتواة : ٔبًو

ٔبحوال املس يس ٕاًََ. اًثاًر: ٔبحوال املس يس. اًصاتؽ: ٔبحوال مذـَلاث 

اًفـي. اخلامس: اًلرص. اًساذش: إْلوضاء. اًساتؽ: اًفعي واًوظي. 

 اًثامن: إْلجياس وإْلظياة واملساوات.

و إْلس ياذ اخلربي جنس رب: ٔبقصاط اخل     ٕارا جئيا ٕاىل اًحاة ألول ُو

من مداحثَ : ٔبقصاط اخلرب ، ًولس رهصوا " ٔبن كعس اخملرب خبرٍب ٕافاذت 

اخملاظة ٕاما هفس احلنك نلوكل :" ًسس كامئ " ملن ْل ًـَّل ٔبهَ كامئ ، 

ٌوسمى ُشا فالست اخلرب ، وٕاما هون اخملرب ؿاملًا ِبحلنك ، نلوكل ملن 

وْل ًـَّل ٔبهم ثـَّل: " ًسس ؾيسك " ، ٌوسمى ُشا ْلسم  ًسس ؾيسٍ

فالست اخلرب")
12

(. وٕاىل ُيا فألمص مصثحط ِبخملاظة ، واًحالكة فَِ 

ٔبمص ٍصجؽ من املخلكم ٕاىل سواء ٔباكن اًلصط اًفالست ٔبو ْلسهما 

 . اخملاظة

ًوىن مما هيميا ُيا ٕاصازهتم ٕاىل ٔبن اخلرب ْل ًيحرص اًلصط فَِ يف    

 ْلسم اًفالست ، وٕااما ٌضمي ٔبقصاط ٔبدص  نثريت ْل ثيحرص اًفالست وْل

ٔلهنا ختخَف ِبدذالف س َاق اًالكم وملاظسٍ وملاماثَ )
13

(. ومما 

رهصوٍ   ُيا : ٔبن ٍىون اًلصط ٔبمصًا زاجـًا ٕاىل املخلكم ْل ٕاىل اخملاظة 

و من صواُسان يف اًححر ُيا ، وسبٔهلي ُيا الكم اًـالمة  ، ُو

 ٔليمَخَ حِر ًلول: " نثريًا ما ثوزذ ادلٍك سـس ادلٍن اًخفذاساين

اخلرًبة ٔلقصاط ٔبدص  سو  ٕافاذت احلنك ٔبو ْلسمَ ، نلوهل ثـاىل 

هُتَا ُبهََْث......حاكًة ؾن امصٔبت معصان  ـْ يّنِ َوَض
ّ
]ب ل  كَاًَْت َزّةِ ا

                                                           
 (م.555ٔ، ط مكتبة اآلداب ، الماهرة ، ) 3ٕ/ٔ( اإلٌضاح 5)
باختصار ، ط محرم  ٕٙ( التفتازانً ، سعد الدٌن ، المطول ، صـــ ٓٔ)

 (هـ.ٖٓٔٔوسنوي )الب
باختصار، وٌنظر للتفصٌل الجرجانً ، عبد الماهر ، 3ٕ( المطول صــ ٔٔ)

، الماهرة  ٘وما بعدها، ط مكتبة الخانجً ، ط  1ٔدالئل اإلعجاز صــ
 (م، تحمٌك األستاذ / محمود دمحم شاكر.51ٗٔ(هـ )ٗٓٗٔ)
 3ٕ( اإلٌضاح صــٕٔ)
كتاباتهم  أن أغراض ( وفً هذا رد على بعض من ٌصورون من خالل ٖٔ)

الخبر عند البالغٌٌن ضٌمة ، ولد انحسرت فً الفائدة والزمها ولم تتجاوزهما 
، ط مكتبة ٙٙ. راجع عٌد ، رجاء ، فلسفة البالغة بٌن التمنٌة والتطور ، صــ

 المعارف ، اإلسكندرٌة ، ط ثانٌة.
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ا ، 36معصان: [ ٕاػِازاً ٌَخحرس ؿىل دِحة زجاهئا وؾىس ثلسٍُص

ٕاىل زهبا ؛ ٔلهنا اكهت حصجو وثلسز ٔبن ثدل رهصًا ، ٔبو كوهل  واًخحزن

ـَْؼُم ِمّّنِ ...... ثـاىل حاكًة ؾن سهصاي : َن اًْ َُ يّنِ َو
ّ
]   َزّةِ ا

[ ٕاػِازاً ٌَضـف واًخرضؽ ...ؤبمثال ُشا نثري من ٔبن حيىص، 4مصمي:

كويم مه ونفاك صاُسًا ؿىل ما رهصث كول إْلمام املصسويق يف كوهل: 

، ُشا اًالكم حتزن وثفجؽ  ا ٔبممي ٔبيخ   فٕارا زمِت ًعَخّن سِميكذَو 

ًوُس ِٕبدداز...")
14

يا ًيا وكفة حِر هَحغ ٔبن اًلصط من  (.     ُو

و ٔبمص  اخلرب يف الًٓة ألوىل ٕااما ُو "اًخحرس" ؿىل دِحة اًصجاء ، ُو

ُيا هَمح فَِ حسًر املخلكم ؾن هفسَ ، وما ًسوز يف ذَجاث ظسٍز 

ـَُت  ُياك كصاءت يف الًٓة، وْل هًَس ٔبن  ُ َبؿََّْلُ ِتَما َوَض تضم  َواَّللذ

اًخاء )
15

ىون مذعاًل مبا كدهل ، "وفَِ  (فِىون من مجٍك الكهما ، ٍو

مـىن اًدسَمي هلل ، واخلضوغ واًخزًنَ هل ٔبن خيفى ؿَََ يشء، وكصٔب 

ـَْت  ادلِوز ثسىون اًخاء فِىون من الكم هللا س ححاهَ ؿىل  َوَض

ملا وضـخَ ، واًخفرمي ًضبٔهَ ، واًخجََي ًِا حِر وكؽ  هجة اًخـؼمي

مهنا موكؽ اًخحرس واًخحزن ، مؽ ٔبن ُشٍ ألهَث اًيت وضـهتا 

س َجـَِا هللا واجهنا بًٓة ٌَـاملني ، وؿربت ٌَمـخرٍبن ، وخيخعِا مبا مل 

خيخط تَ ٔبحسًا")
16

شا اًرضة اًساتق ذكِق املسكل ، وحيخاح  (. ُو

 ما ُو من كدَي ٕادداز املخلكم ؾن هفسَ ٕاىل ثبٔمي وجتصذ ًيفعي تني

، وما ُو من كدَي ٕادداٍز ٌَمزاظة .وحنن ُيا هَمتس ٔبظاًل همٌلً 

و ٕادداز املخلكم وحسًثَ ؾن هفسَ ، ًولس تني إْلمام ؾحس اًلاُص  ُو

" ًخبٔهَس  و تعسذ احلسًر ؾن جمئ "ٕانذ ُشا املوضؽ تَااًن صافًِا ُو

ؤبهلي الكمَ ُيا ًيَحغ ٕاصازاث اخلرب ، مسدضِسًا ِبلًٓة اًساتلة ، 

ؿٌَلليا ٕاىل ُشٍ اًياحِة ادلكِلة يف اخلرب ، واًيت ختط املخلكم ذون 

" يف  اخملاظة . و تعسذ احلسًر ؾن ذدول "ٕانذ ًلول اًض َخ ُو

اخلرب ، وما وزاء ركل من ٔبقصاط تالقَة:" واؿَّل ٔبهنا كس ثسذي 

ي اكن ٔبهَ ْل ٌدلْلٌك ؿىل ٔبن اًؼن كس اكن مٌم ٔبهيا املخلكم يف اَّل

و مبصٔب  ومسمؽ من اخملاظة :" ٕاهَ  ٍىون . وركل كوكل ٌَيشء، ُو

اكن من ألمص ما حص  ، واكن مّن ٕاىل فالن ٕاحسان ومـصوف ، مث 

ٕاهَ جـي جزايئ ما زٔبًت " فذجـكل ٔكهم حصذ ؿىل هفسم ػيم 

اَّلي ػيًت ، وثحني اخلعبٔ اَّلي ثويمت . وؿىل ركل وهللا ٔبؿَّل ، 

يّنِ ...ًة ؾن ٔبم مصمي زيض هللا ؾهنا: كوهل ثـاىل حاك
ّ
كَاًَْت َزّةِ ا

ـَْت... ُ َبؿََّْلُ تَِما َوَض هُتَا ُبهََْث َواَّللذ ـْ [، ونشكل كوهل 36]ب ل معصان: َوَض

تُونِ  : ثـاىل حاكًة ؾن هوخ  نذ كَْوِمي َنشذ
ّ
]  كَاَل َزّةِ ا

                                                           
 باختصار. ٖٗ( المطول صـــ ٗٔ)
( " لرأ ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، وٌعموب بضم التاء ، على أنها ٘ٔ)

ضمٌر المتكلمة امرأة عمران ، فتكون الجملة من كالمها المحكً  وعلٌه فاسم 
الجاللة التفات من الخطاب إلى الغٌبة ، فٌكون لرٌنة لفظٌة على أن الخبر 

( خبر مستعمل فً التحسر نْ َثى َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُ مستعمل فً التحسر، وجملة ) 

لفوات ما لصدته من أن ٌكون المولود ذكراً ، فتحرره لخدمة بٌت الممدس" ابن 
باختصار، ط الدار التونسٌة  ٖٖٕ/ٖعاشور ، دمحم الطاهر ، التحرٌر والتنوٌر 

 (م.51ٗٔللنشر ، تونس ، )
ٌة لمسائل ( عرفة ، عبد العزٌز ، من بالغة النظم العربً ، دراسة تحلٌلٙٔ)

 (م.51ٗٔ(هـ)٘ٓٗٔ، )ٕ، ط عالم الكتب ، بٌروت ، ط  3ٙ/ٔعلم المعانً ، 

[...")117اًضـصاء:
17

،  (. ٕان حسًر اًض َخ ُيا ؾن املخلكم وػيَ

وجميء ألمص ؿىل ذالف ػيَ ، فِو ٍصذ ؿىل هفسَ ػيَ ، ودعبٍٔ 

اَّلي ثويمَ ، ًولس اس خسل اًض َخ ِبلًٓة اًساتلة حاكًة ؾن ٔبم مصمي 

)زيض هللا ؾهنا( ، نٌل اس خسل ٔبًضًا تبًٓة سوزت اًضـصاء حاكًة ؾن 

.  وبًٓة سوزت ب ل معصان س حق احلسًر ؾن اًلصط مهنا  هوخ 

حزن واًخحرس ؿىل ما فواث ما اكهت ثبٔمي ، ؤبن اًلصط مهنا ُو اًخ

والكم اًض َخ ُيا حول اًلصط ْل خيصح ؾٌل رهٍص اًحالقَون ، نٌل ٔبن 

حسًثَ ؾن اًلصط يف بًٓة سوزت اًضـصاء ٔبًضًا مما اتتـَ ؿَََ 

فلال  –وٕان ادذَفت ؾحازاث تـضِم  –املفرسون من اًحالقَني 

ٔبن ؿامل اًلَة ظاحة اًىضاف :" ًُس ُشا ٕادداز ِبًخىشًة ًـَمَ 

واًضِاذت ٔبؿَّل ، ًوىٌَ ٔبزاذ ٔبين ْل ٔبذؾوك ؿَهيم ملا كاػوين وبٓروين ، 

وٕااما ٔبذؾوك ٔلجكل ولٔجي ذًيم ، ؤلهنم نشتوين يف وحِم 

وزساًخم")
18

و ما رُة ٕاًََ ٔبًضًا حمي ادلٍن ص َخ ساذٍ ،  ( . ُو

: " ْل ٕاصاكل تبٔهَ  واًلوهوي ، وؾحازهتٌل مذلازتة ًلول     اًلوهوي

ًُس فَِ فالست اخلرب وْل ْلسهما ، تي ٕاوضاء ٍصاذ تَ ٕاػِاز ما ًسؾو 

ؿَهيم ٔلجهل")
19

( ، وكال اًعاُص جن ؿاصوز :" ُو ذرب مس خـمي يف 

ٕاوضاء اًخحرس ، واًَبٔش من ٕاكالؾِم ؾن اًخىشًة")
20

(. فٌَحغ 

ا ٔبن ؾحازاث املفرسٍن يف تَان اًلصط من الًٓة ْل ختخَف يف مضموهن

ومـياُا ، وٕان ادذَفت يف ظَاقهتا ومدياُا ، فاًلصط ُيا من اخلرب 

 " ٔبمص زاجؽ ٕاىل املخلكم ًـرب فَِ ؾن حاهل ، وجميء اًخبٔهَس تؼؼ"ٕانذ

ص ما ًسوز يف ذَجاث اًيفس ، وما ٌضلي ؾلي وفىص املخلكم  ًخعٍو

 . ومك يف اًخبٔهَس تؼؼ " ٕانذ " من ٔبدشاز اًحالكة اًيت ْل ًخفعن ٕاٍهيا ٕاْل

حة يف ٕاذزاك ٔبدشاز اًحَان ؛ وَّلكل كال اًض َخ  من بآتٍ هللا ؿٌَلً ومُو

ؾحس اًلاُص : " ًوُس اَّلي ًـصط ثسخة ُشا احلصف ] ٔبي ٕانذ [ 

يا...") من ادلكالق وألموز اخلفِة ِبًيشء ًسزك ِبًًِو
21

( . ًوًك 

حىمتي مـامل اًعوزت حول هؼصت اًحالقَني ٕاىل املخلكم من ذالل تَاهَ 

هفسَ ، وما وزاء ركل من ٔبقصاط حصجؽ ٕاًََ ٔبهلي ُيا ؾحازت  ؾٌل يف

سـس ادلٍن اًخفذاساين حِر تني ٔبن " فالست اًخبٔهَس تؼؼ " ٕانذ " ْل 

حترص يف ثبٔهَس احلنك هفًِا ٌَضم ٔبو زذاً ْٕلىاكز ، وْل جية يف لك 

الكم مؤنس ٔبن ٍىون اًلصط مٌَ زذ ٕاىاكز حملق ٔبو ملسز ، ونشكل 

")اجملصذ ؾن اًخبٔهَس
22

( ؼ  وتـس ٔبن هلي الكم اًض َخ ؾحس اًلاُص 

" حتسج ؾن حصك اًخبٔهَس ٌَحنك  اَّلي هلَخَ حول جميء اًخبٔهَس تؼؼ" ٕانذ

امليىص فلال :" وكس ًرتك ثبٔهَس احلنك امليىص ٔلن هفس املخلكم ْل 

جساؿسٍ ؿىل ثبٔهَسٍ ًىوهَ كري مـخلس هل ، ٔبو لٔهَ ْل ٍصوح مٌَ ، وْل 

                                                           
 باختصار. 3ٕٖ( دالئل اإلعجاز صـــ3ٔ)
، ط مكتبة  ٘ٓٗ/ٗ( الزمخشري ، جار هللا محمود ، تفسٌر الكشاف 1ٔ)

 (م.551ٔ(هـ)1ٔٗٔ) ٔالعبٌكان ، الرٌاض ، ط 
حاشٌة شٌخ زادة على ( شٌخ زادة ، محً الدٌن دمحم بن مصلح ، 5ٔ)

 ٔ، ط دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط  ٖٔ٘/ٙالبٌضاوي 
(م، تحمٌك دمحم عبد المادر شاهٌن ، و المونوي ، عصام 555ٔ(هـ)5ٔٗٔ)

، ط  1ٕٓ/ٗٔالدٌن دمحم بن إسماعٌل ، حاشٌة المونوي على تفسٌر البٌضاوي 
ك عبد هللا (م تحمٌٕٔٓٓ(هـ)ٕٕٗٔ، ) ٔدار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط 

 محمود عمر.
 ٖٙٔ/5ٔ( التحرٌر والتنوٌر ٕٓ)
 3ٕٖ( دالئل اإلعجاز صــٕٔ)
 ٖ٘( المطول صـٕٕ)
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ؤنس احلنك املسَّل ًعسق اًصقحة فَِ ًخلدي ؿىل ًفغ اًخوهَس  ، ًو

واًصواح...")
23

(. فالكم سـس ادلٍن اًخفذاساين ٌضري من ذالهل ٕاىل 

ٔبن جميء اًخبٔهَس تؼ " ٕان " ْل ًيحرص يف ثبٔهَس احلنك هفًِا ٌَضم ٔبو زذاً 

حصجؽ ٕاىل املخلكم ْل ْٕلىاكز ... فلس ٍىون ًلصط من ألقصاط اًيت 

ازت اًض َخ ؾحس اًلاُص ًَؤنس ما ، وكس اسدضِس تـح ٕاىل اخملاظة

و حق فَلس ثحني ٔبن اًلصط من اخلرب يف املواضؽ  رُة ٕاًََ ، ُو

اًساتلة ٕااما ُو ٔبمص ٍصجؽ ٕاىل املخلكم سواء ٔباكن اًلصط اًخحرس ٔبو 

اًخحزن ، ٔبو جميء ألمص ؿىل ذالف اًؼن . وٕارا ٔبزذان ٔبمثٍك من 

ومـربًا ؾن حاهل ٍىون اًلصط فهيا زاجـًا ٕاىل املخلكم  نخاة هللا 

وما ًسوز يف ذَجاث هفسَ ، وحٌااي ظسٍز وجسان مواضؽ نثريت جساً 

ختخَف ألقصاط وألدشاز فهيا ِبدذالف اًس َاق وامللام ، ًوىهنا يف 

وىصاُا ِبزست توضوخ يف اٍهناًة حصجؽ ٕاىل املخلكم ًوُس اخملاظة ، 

الكوهَ من ، وٕاددازمه ؾن ٔبحواهلم ، وما ً مواضؽ هساء الٔهخِاء هلل 

فِم خيربون ؾن ٔبحواهلم ٔلقصاط ختخَف ِبدذالف امللاظس  اًحالء ،

) وامللاماث، ومن ركل ما جاء ؿىل ًسان ٕاجصاُمي 
24

(، وهوخ 

 (
25

) ( ، ؤبًوة
26

) (،  وسهصاي 
27

( وكريمه من 

ألهخِاء. ومن ركل ؿىل سخِي املثال ْل احلرص : كوهل ثـاىل ؿىل ًسان 

ْلذ  : ًوسف
ّ
َِ َوا َْ َ ً

ّ
ا ًَْسُؾوهَِّن ا ّيَلذ ِممذ

ْجُن بََحةُّ ا كَاَل َزّةِ اًّسِ

َنَِي  ُِ ٍهَْيِنذ َوَبُنْن ِمَن اًَْجا
ّ
نذ َبْظُة ا ُُ ََْس [ 33]ًوسف: ثرَْصِْف َؾّّنِ َن

. ويف ُشٍ الًٓة ًلول اجن ؿاصوز :" إْلدداز تبٔن اًسجن ٔبحة ٕاًََ 

وضاء اًصضا ِبًسجن يف مصضات من الاس متخاغ ِبملصٔبت مس خـمي يف إ 

هللا ثـاىل واًخحاؿس ؾن حمازمَ ، ٕار ْل فالست يف ٕادداز من ًـَّل ما يف 

هفسَ ، فامس اًخفضَي ؿىل حلِلذَ...")
28

( . فٌحن ُيا ٔبمام قصط 

ٍصجؽ ٕاىل املخلكم ْل ٕاىل اخملاظة ًـرب فَِ ؾن هفسَ وحاهل ، ويف 

ؾيسٍ ؛ هؼصاً  ركل ًلول ظاحة اًىضاف :" اكهت ٔبحة ٕاًََ وبٓثص 

يف حسن اًعرب ؿىل احامتًِا ًوجَ هللا ثـاىل ، ويف كدح  املـعَة ، 

ويف ؿاكدة لك واحست مهنٌل ، ْل هؼصاً يف مض هتيى اًيفس ومىصوُِا 

("
29

ضَق امللام ؾن  (. واملواضؽ يف ركل ٔبنرث من ٔبن حترص ًو

حرصُا ، ومن ٔبزاذ اًخوسؽ فَرياجؽ الآيث اًيت ثضميت إْلدداز ؾن 

وهساهئم هل ، ًوَضؽ لك بًٓة يف س َاكِا  ي ، وذؿاهئم هلل اًصس

 وملاهما ، مصاؾًَا املياس حاث وامللاظس . 

                                                           
 باختصار.ٖ٘( المطول صـــٖٕ)
ٌِْر ( ومن هذه المواضع : لوله تعالى: ٕٗ) ٌَّتًِ بَِواٍد َغ َربَّنَا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ

ِم  ٌْتَِن اْلُمَحرَّ اَلةَ فَاْجعَْل أَْفئَِدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَ َربَّنَا ِلٌُِمٌُموا الصَّ
ٌِْهْم َواْرُزْلُهْم ِمَن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم ٌَْشكُُرونَ   [3ٖ] إبراهٌم إِلَ

]  لَاَل َرّبِ إِنَّ لَْوِمً َكذَّبُونِ  ومن هذه المواضع : لوله تعالى:  (ٕ٘)
 [3ٔٔالشعراء:

رُّ ذه المواضع : لوله تعالى: ومن ه (ٕٙ) ًَ الضُّ نِ َوأٌَُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنًِّ َمسَّ
اِحِمٌنَ   [1ٖ] األنبٌاء: َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

لَاَل َرّبِ إِنًِّ َوَهَن اْلعَْظُم ِمنًِّ  ( ومن هذه المواضع : لوله تعالى:3ٕ)
ٌْبًا َولَْم أَُكْن بِ  أُْس َش  [ٗ]مرٌم: ُدَعائَِن َرّبِ َشِمًٌّاَواْشتَعََل الرَّ

 باختصار.ٕ٘ٙ/ٕٔ( التحرٌر والتنوٌر 1ٕ)
 1ٕٕ/ٖ( الكشاف5ٕ)

وٕارا ٔبزذان ٔبمثٍك من اًضـص ٌَزرب اَّلي حنن تعسذٍ ، وما ًيعوي    

ؿَََ من ٔبقصاط تالقَة حصجؽ ٕاىل املخلكم  وجسان ٔبمثٍك ْل حترص ، 

  من اًزمان ، ؤبحاذًر وبٔنرث ما حىون يف ٔبقصاط: اًصاثء ، واًضىو 

اًضـصاء ؾن بٔهفسِم وب ْلم اًفصاق ، واًخحرس واحلزن ، واًفرص ، 

ن اًضـصاء : اكخلًساء ،  والاؾخساذ ِبًيفس . وٕان صئت فصاجؽ ذواٍو

ؤبيب متام ، واًححرتي ، واملخًيب ، ؤبيب اًـالء املـصي ، وكريمه ، 

صايث" لئب نشكل ذًوان اذلاسة يف ِبة املصايث واًخـاسي ، و "امل

ٌل من نخة 286اًـحاش دمحم جن ًٍزس املربذ ث ) ( ُؼ ، وكرُي

اخملخازاث ألذتَة . ًويبٔذش مثاْلً ٌَصاثء ، حِر ًلول دمحم جن ؾحس هللا 

اًـخيب ًشهص اتيًا هل ماث)
30

: ) 
ي ٌدلُموغِ زسوُم           بََسفَاً ؿَََم ويف اًُفَؤاِذ ُُكومُ         بْْٔضَْت خبّسِ

َُ َمؼؼؼؼؼؼؼؼْشمومُ   ذؼؼؼؼؼؼؼؼ ِِا          ٕاْلذ ؿَِّؼؼؼؼؼؼؼّم ِفٕاه َمُس يف املواظَن ُكِّ  واًعـرُب حُيْ

فاًضاؾص ُيا خيرب ؾن حاهل ، وما ٔبظاتَ من اجلزغ واحلزن ؿىل    

فصاق ودلٍ ، وهَف ٔبهَ ْل ًعَق اًعرب ؿىل معاتَ ، فاًلصط ُيا 

 ٍ .ٕاػِاز اجلزغ واحلزن ٔبسفًا ؿىل فصاق ودل

يّبِ ) ْش اًضذ ومن اًضىو  : كول اًَلَعمذ
31

: ) 
ُء ثّشُةُ  ذّن       بَٔز  الٔزَط ثَحلَى وإْلِذالذ  ٕاىل هللا بٔصىو ْل ٕاىل اًياش بَه

خَةُ  ـْ ًِحَماِم بَظاجنَُكْ         َؾَخخُْت ًوىن ما ؿىل املوِث َم ِء ًو كرَْيُ ا  بِٔذالذ

لول املصسويق :" وحول اًلصط من اخلرب يف ُشٍن اًحَدني ً    

ًبٔسًا من مـوىهتم ، وٕاصاكًء  رصف صىواٍ ؾن اًياش ٕاىل هللا 

حيعي من هجهتم ، ؤلن هللا ثـاىل ُو اَّلي ٔبجص  امللاذٍص مبا ًخبمٔل 

ِء ًو كرَْيُ  مٌَ من تلاء ألزط  وفٌاء ألظسكاء ، مث كال :" ٔبِذالذ

ًِحَماِم َبظاجنَُكْ " ٔكهَ ٔبكدي ؿىل اَّلاُحني مـخشزاً  ٕاٍهيم من اسدسالمَ  ا

ٌَحنك اجلازي ؿَهيم ، ومن جعز كواٍ ؾن هرصهتم فامي ٔبظاهبم فلال :ًو 

اكن اًلاظس ًنك كري املوث ًدسرعت احلال ، ومل ٍىن مّن هبا زضا 

، ًوىن ما ؿىل املوث ظًصق ٌَـخة ، وْل فَِ يل زجاء ْٕلؾخاة ، 

وزجوغ ِبؾخشاز ")
32

 (. ؤبدمت احلسًر ؾن اخلرب وألقصاط اًيت

حصجؽ ٕاىل املخلكم مٌَ ، تـحازت ٌَض َخ ؾحس اًلاُص اجلصجاين حِر 

ًلول :" ومجٍك ألمص ٔبن اخلرب ، ومجَؽ مـاين اًالكم مـاٍن ًًض هئا 

صاجؽ  يايج هبا كَحَ ، ٍو إْلوسان يف هفسَ ، ًورصفِا يف فىٍص ، ًو

فهيا ؾلهل ، وثوظف تبهٔنا ملاظس ؤبقصاط ، ؤبؾؼمِا صبأًن اخلرب ، 

ًخعوز ِبًعوز اًىثريت ، وثلؽ فَِ اًعياؿاث اًـجَحة ، فِو اَّلي 

وفَِ املزااي اًيت ًلؽ اًخفاضي يف اًفعاحة ؿىل ما رشحٌا... فاؿَّل ٔبن 

اًفالست يف اًـَّل تَ واكـة من املًضئ ًِا ، وظاذزت ؾن اًلاظس 

ٕاٍهيا...")
33

(.فاخلرب تساًخَ ومٌعَلَ من املخلكم ، وثدٌوغ فَِ ألقصاط 

 دذالف ظوزٍ ؤبصاكهل.تـس ركل ؿىل ا

                                                           
، ط دار  ٖٕٙ/ٗ( ابن حمدون ، دمحم بن الحسن ، التذكرة الحمدونٌة ٖٓ)

 (م. تحمٌك إحسان عباس ، وبكر عباس .55ٙٔ، ) ٔصادر ، بٌروت ، ط 
شرح دٌوان الحماسة ( المرزولً ، أبو علً أحمد بن الحسن ، ٖٔ)
(م. تحمٌك 55ٔٔ(هـ)ٔٔٗٔ، ) ٔ، ط دار الجٌل ، بٌروت ، ط  15ٖ/ٔ

 أحمد أمٌن ، وعبد السالم هارون.
 5ٖٗ،  5ٖٖ/ٔ( شرح دٌوان الحماسة ٕٖ)
 باختصار.٘ٗ٘ -ٖٗ٘( دالئل اإلعجاز صــٖٖ)
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وؿىل زٔبسِم  –حبر املخبٔدصون من اًحالقَني  اجملاس اًـلًل :    

اجملاس اًـلًل يف ؿَّل املـاين ٔبزياء حبر اًحاة  –اخلعَة اًلزوًّن 

و " إْلس ياذ اخلربي" ، ًولس تني إْلمام ؾحس  ألول من املـاين ُو

، وماذت اًلاُص ٔبن ُشا اًرضة من اجملاس " نزن من نيوس اًحالكة 

اًضاؾص املفَق ، واًاكثة اًحََف يف إْلتساغ وإْلحسان ، والاجساغ 

يف ظصق اًحَان ")
34
ًولس كسم املخبٔدصون اجملاس اًـلًل ِبؾخحاز . (

حال املخلكم واًواكؽ ٕاىل ٔبزتـة ٔبكسام:)ٔب( ما ظاتق اًواكؽ والاؾخلاذ ، 

 نلول املؤمن :" ٔبهخت هللا اًحلي ، وصفى هللا املًصغ ".)ة( ما

ظاتق اًواكؽ ذون الاؾخلاذ . نلول املـزتيل ملن ْل ًـصف حاهل:" 

ذاًق ألفـال ُكِا ُو هللا ثـاىل ". )ح( ما ظاتق الاؾخلاذ ذون 

اًواكؽ. نلول اجلاُي :" صفى اًعحُة املًصغ ". )ذ( ما ْل ًعاتق 

صُئًا مهنٌل . اكٔلكوال اًاكرتة اًيت ٍىون اًلالي ؿاملًا هبا ذون 

اخملاظة")
35

فذلس مي اًحالقَني ُيا ًخجَ ٕاىل املخلكم وما ًـخلسٍ ْل ( . 

حسو ركل واْضًا من  ٕاىل اخملاظة يف ُشا اًيوغ ادلكِق من اجملاس ، ًو

وكس حبثَ يف ؿَّل اًحَان) –ذالل ثـًصف اًساكيك ٌَمجاس اًـلًل 
36
)- 

حِر ًلول:" اجملاس اًـلًل ُو اًالكم املفاذ تَ ذالف ما ؾيس املخلكم 

ي...")من احلنك  فَِ ًرضة من اًخبًٔو
37

. ) 

و احملىوم ثـًصف املس يس ٕاًََ:     حبر اًحالقَون املس يس ٕاًََ ، ُو

ؿَََ حبثًا مس خفِضًا ، ورهصوا هل ٔبحواًْل خمخَفة من حشف ورهص ، 

و ِبة يف ؿَّل  وثـًصف وثيىري ، ووظف ، وثلسمي وثبٔذري ، ُو

ي اَّلًول ، وختخَف ألقصاط فَِ ِبدذالف ا ًس َاق املـاين ظًو

وامللام ، ًون ًدسؽ امللام َّلهص صواُس ؿىل تالكة املخلكم يف لك 

مدحر وقصط من ٔبقصاضَ ؼ  ومن ُيا سبٔنخفي ِبْٕلصازت ٕاىل تـغ 

 . املواضؽ اًيت ثخعي ِبًححر يف ِبة " ٔبحوال املس يس ٕاًََ "

رهص اًحالقَون ٔبن ثـًصف املس يس ٕاًََ ًخىون  ثـًصفَ ِبْٕلضٌلز:   

اًفالست تَ ٔبمت)
38
، ومـَوم ٔبن اًضمري ٕاما ٌَمخلكم ، وٕاما ٌَمزاظة  (

، وٕاما ٌَلالة ، وما ًـيٌُا ُيا تالكة املخلكم ، فٌخجَ ٕاىل ثـًصفَ 

تضمري املخلكم . ًولس رهص اًحالقَون ٔبن ثـًصفَ تضمري املخلكم ٕارا اكن 

امللام ملام حلكم)
39

شا ٔبمص خيخَف ثحـًا ٌَملاظس واًلاايث .  ( ، ُو

حِر ًلول ثـاىل مٌاذاًي  اً من نخاة هللا ًويبٔذش صاُس     

اَلَت  : موىس  ْلذ َباَن فَاْؾُحْسيِن َوَبِكِم اًعذ
ّ
هَلَ ا
ّ
ُ َْل ا ذِّن َباَن اَّللذ ه

ّ
ا

ْنصِي  [ ، واًخـًصف ُيا تضمري املخلكم جاء إْلدداز تَ 14]ظَ: َِّلِ

لٔنرث من دش تالقي . مفن ركل ما رهٍص اجن ؿاصوز حِر ًلول :" 

                                                           
 5ٕ٘( دالئل اإلعجاز صـــٖٗ)
(هـ ٕٓٗهرة ، )، ط مكتبة اآلداب ، الما ٕٗ،  ٔٗ/ ٔ( اإلٌضاح ٖ٘)
 (م.555ٔ)
( المجاز العملً ٌذكره بعض الباحثٌن فً علم البٌان من حٌث إنه ضرب ٖٙ)

من المجاز ، وٌذكره بعضهم فً أحوال اإلسناد الخبري من حٌث إنه حال من 
أحوال اإلسناد الخبري أو النسبة الخبرٌة ، وممن أدرجه ضمن مباحث علم 

أبو ٌعموب    ٌوسف ، مفتاح العلوم ،  البٌان : السكاكً . ٌنظر السكاكً ،
( ، تحمٌك 51ٕٔ(هـ)ٕٓٗٔ، ) ٔ، ط دار الرسالة ، بغداد ، ط  3ٕٙصـــ 

، ط  ٓٓٔأكرم عثمان ٌوسف ، وأبو موسى ، دمحم ، خصائص التراكٌب ، صــ
 (م. 55ٙٔ(هـ)ٙٔٗٔمكتبة وهبة ، ط رابعة )

 3ٕٙ( مفتاح العلوم صـــ 3ٖ)
  ٕٙ/ٔ( اإلٌضاح 1ٖ)
 ٕٙ/ٔاإلٌضاح ( 5ٖ)

ووكؽ إْلدداز ؾن مضري املخلكم ِبمسَ اًـَّل ادلال ؿىل اَّلاث اًواجة 

اًوجوذ املس خحق دلَؽ احملامس . وركل ٔبول ما جية ؿَمَ من صؤون 

و ٔبن ًـَّل الامس اَّلي جـهل هللا ؿٌَلً ؿَََ ؛ ٔلن ركل  إْلًَِة ، ُو

َُزاظة تَ من ألحاكم املحَلة ؾن زهبم ، ويف ُشا  ُو ألظي ملا س 

ٕاصازت ٕاىل ٔبن ٔبول ما ًخـازف تَ املخالكون ٔبن ًـصفوا ٔبسٌلءمه ، فبٔصاز 

و هللا ") هللا ٕاىل ٔبهَ ؿامل ِبمس ُكميَ ، وؿَّلذ ُكميَ امسَ ، ُو
40

 ، )

ََْم هََحبمَُهْ ِِبًَْحّقِ  حَنْنُ :ىل دعاًِب ٌَييب ومٌَ ٔبًضًا كوهل ثـا هَُلطُّ ؿَََ

ًس  ُُ ْم َوِسْذاَنمُهْ  ِ ََٓمٌُوا جَِصهّبِ ٌََة ب ُْم ِفْذ هنذ
ّ
[ )13] اًىِف: ا

41
( ، ومٌَ 

") بأن اًييب ْل نشة ، بأن اجن ؾحس املعَة:"  كوهل 
42

 . )

املواكف اًيت واًخـًصف تضمري املخلكم ُيا ٌَفرص احملموذ يف مثي ُشٍ 

ٍُاكذ فهيا ألؿساء وحُصمغ ٔبهوفِم ٕاػِازًا ًـزت إْلسالم)
43

( ، وتَااًن 

ٍُصي اًىفاز صست جبٔصَ وجشاؾخَ ، مؽ هوهَ  "فكٔهَ  ملاكهخَ 

سًا من ؾيس هللا ثـاىل حني فَت صونة املسَمني... فاكن افذزاٍز  مًؤ

ِبهلل وتلصتَ مٌَ ...")
44
.) 

 ريت :نلول ثضاز جن جصذ:ومٌَ يف اًضـص ٔبمثٍك نث       
مُس ٌَلايص ٌودلاين) بأن اًـُمَصؾذُر ْل بَْدفَى ؿىل بَٔحٍس      رزذث يِبَ اًضذ

45
) 

فامللام ُيا ملام خفص واؾخساذ ِبًيفس من كدي اًضاؾص ، " واحلق     

ٔبن مضري اًخلكم ًؤىت تَ يف ملام اًفرص وحنٍو ملا فَِ من إْلصـاز 

ِبْلؾخساذ ِبًيفس")
46

وألمثٍك ًِشا اًيوغ نثريت يف اًضـص واًيرث ( . 

ًضَق امللام ؾهنا  ًولس رهص تـغ املـارصٍن ظالفة مهنا يف نخهبم مبا 

ًلّن ؾن ٕاؿاذهتا ُيا)
47
.) 

من مواضؽ تالكة املخلكم ٔبًضا : ثـًصف املس يس  اًخـًصف ِبْٕلضافة :   

ضافة ٕاًََ ِبْٕلضافة ، ًولس رهص اًحالقَون ٔبقصاضًا نثريت ٌَخـًصف ِبْلٕ 

، ومهنا : ثـؼمي صبٔن املضاف ٔبو املضاف ٕاًََ ، وما ًـيٌُا ُيا ُو 

املضاف ٕاًََ ، ومن ركل : كوكل :" ؾحسي حرض " فذـؼم 

صبٔهم")
48

( . فبٔهت ُيا ٔبهيا املخلكم حًصس ٔبن حصفؽ من صبٔن هفسم ، 

 وثؼِص ٔبن كل ؾحساً ثبٔمٍص وحهناٍ ، ٕاػِازًا ٌَرشف وؿَو املاكهة.

رهص اًحالقَون ٔبن املس يس ٕاًََ ًلسم ٔلقصاط ًََ: ثلسمي املس يس إ     

ا ٔلهَ ألظي وْل ملذىض  ا ًىون رهٍص ٔبمه ، وٕامذ تالقَة نثريت ، "ٕامذ

ا ًَمتىن اخلرب يف رُن اًسامؽ...") ٌَـسول ؾيَ ، وٕامذ
49

( ، ًولري 

                                                           
 55ٔ/ٙٔ( التحرٌر والتنوٌر ٓٗ)
البالغة فنونها عباس ، فضل حسن ، ( تراجع هذه األمثلة وغٌرها فً ٔٗ)

، ط دار الفرلان للنشر والتوزٌع ،  51ٕ،  53ٕصــ، علم المعانً ،وأفنانها 
 (م.553ٔ(هـ)3ٔٗٔ)،  ٗاألردن ، ط 

مشكاة التبرٌزي ، الخطٌب ، ( متفك علٌه من حدٌث البراء بن عازب ، ٕٗ)
، ط مكتبة نزار ، مكة ٖٙٗٔ،  ٖ٘ٗٔ/ٓٔ( 15٘ٗ) رلم المصابٌح ح
 تحمٌك عبد الحمٌد هنداوي. (م.553ٔ(هـ)3ٔٗٔ) ٔالمكرمة ، ط 

( ألن سبب ورود الحدٌث ما ولع ٌوم غزوة حنٌن ، وكان أبو سفٌان بن ٖٗ)
نزل فجعل ٌمول فلما غشٌه المشركون   الحارث آخذاً بعنان بغلة النبً

 الحدٌث.
شرح الطٌبً على المشكاة ، الكاشف عن حمائك الطٌبً ، شرف الدٌن ، ( ٗٗ)

 (هـ.3ٔٗٔ، ط مكتبة نزار ، ط أولى )ٖٙٗٔ،  ٖ٘ٗٔ/ٓٔالسنن 
ط ، لمب به ل٘ٗ) َعُث : الُممرَّ كان ٌعلمها وهو صغٌر فً أذنه ،  رعثة( الُمرَّ

 ٕٙ/ٔعن شهرته . بغٌة اإلٌضاح ولوله " ذرت " معناه : طلعت ، وهو كناٌة 
 ٕٙ/ٔ( بغٌة اإلٌضاح ٙٗ)
علم المعانً صـــ  –( ٌراجع على سبٌل المثال : البالغة فنونها وأفنانها 3ٗ)

 5ٖٔ/ٔ، ومن بالغة النظم العربً  51ٕ،  53ٕ
 3٘/ٔ( اإلٌضاح 1ٗ)
 5ٓ/ٔ( اإلٌضاح 5ٗ)
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ركل من ألقصاط اًيت ختخَف ِبدذالف اًس َاق وامللام . وما ًـيٌُا 

ط ثـوذ ٕاىل املخلكم ، وحصثحط تَ . ومما رهصوٍ ُيا ما رهصوٍ من ٔبقصا

من ُشٍ ألقصاط : "ثلسميَ  ] ٔبي املس يس ٕاًََ [ ْٕلهيام ٔبهَ ْل ٍزول 

َخذلُّ فِو ٕاىل اَّلهص ٔبكصة ") ؾن اخلاظص ، ٔبو ٔلهَ ٌُس ْ
50

. ) 

 ومن ٔبمثٍك ركل :كول مجَي :  

    ُ ـَاٌة وْل فهيا ٕارا و ْث     َم ِسخْت ٔبَصُة)تُثٌَُُْة ما فهيا ٕارا ثُُحرصذ
51
) 

ًلول: " ٕاهنا ؾيس اًسرب واًيؼص ، واًىضف واًخبٔمي ، هلِة من 

اًـَة ، جًصئة من اًضوة، فَِا ؾيس املحاًلة يف اًححر اًيؼصت 

ـّن هبا ٔبن ًخسط اٍمتزي  ِا اًخسعة ويه اًيؼصت اًثاهَة ، ًو ألوىل ، ًو

ُسَذط اًخيلري ؿىل نثري مما خيفى  ا ، ٌو من ؿىل ما ًخجىل من ٔبمُص

و اًيؼص تـس اًيؼص ويف  ْلُة ٔبًضًا ، ُو ـَ ِا اً ٔبحواًِا ، وكال : ًو

موضؽ بٓدص اجلصي تـس اجلصي ")
52

( . فؼ "تثًِة " ْل ثلَة ؾن ِبهل ، 

و ًـَس اًيؼص ٕاٍهيا مصت تـس مصت ، وْل  ويه صادعة ٔبمام ترصٍ ، ُو

جيس فهيا ؾَحًا ، وهؼٍص ٕاٍهيا هؼص حمة مذبٔمي مل ٍىذف تيؼصثَ ألوىل 

 اًيؼصت اًـاجصت ، ح ى ٔبثحـِا اثهَة ٌَمتـن واًخخسط ، واثًثة ويه

ٌَححر واًخبٔمي . وَّلكل كال تـس ركل : ٕاهنا ٕان حصهت اًزٍتن مل ًؤثص 

ركل يف ظوزهتا وهباهئا ، وٕان حًزًت اكن فهيا اًىفاًة واًلياء ملن 

ا ، ويه ْل ثلَة ؾن ذاظٍص  ًحرص ًِا ، فاًضاؾص ُيا ٌس خذل تشهُص

(
53

ط من اًخلسمي ُيا ٔبمص ًعف فَِ املخلكم حاهل ، وصلفَ (. فاًلص 

 مبححوتخَ.

حبر اًحالقَون ثلسمي " مثي ، وكري " يف ثلسمي "مثي ، وكري" :     

ثلسمي املس يس ٕاًََ ؿىل اخلرب اًفـًل، وتٌُوا ٔبن ثلسميٌِل مما ُو " مصهوس 

يف اًعحاغ ، ومما جصث ؿَََ ؿاذت لك كوم "ؿىل حس ؾحازت اًض َخ 

اًلاُص)ؾحس 
54

( ؤبن ثلسميٌِل ؿىل اخلرب اًفـًل مما حيسج تالكة يف 

اًالكم ٕارا اكن احلنك ؿَهيٌل نياًة )
55

( ؾن احلنك ؿىل ما ٔبضَفا 

ٕاًََ)
56

ة احلنك") ( ، نٌل رهصوا ٔبن "دش ثلسميٌِل ثلًو
57
وما ًخعي  (.

ِبًححر ُيا ما ٍصجؽ ٕاىل املخلكم من ثلسميٌِل ، وركل حني ٍىون 

 احلنك ؿىل "املخلكم"تعًصق اًىٌاًة . امللعوذ من اًالكم

 ومن ٔبمثٍك ركل: كول املخًيب :     

زوا جَشَـوا   كريي تبٔنرث ُشا اًياش ًيزسؾوا     ٕان كاثَوا َجُديوا ٔبو َحسذ

                                                           
 5ٓ/ٔ( اإلٌضاح ٓ٘)
ًَ النظر إلٌها ، والكشف عن حالها . والَمعَاُب : ٔ٘) رت : أي استُْمص ( تُبُّصِ

 العٌب . واألَشُب : الخلط. وهذا البٌت بعده لوله :
ت األبصاُر كان لها العَْمبُ   لها النظرةُ األولى علٌهم وبَْسطةٌ      وإن ُكرَّ

 ا اْزَدانَت ِلِذي نٌِمٍَة َحْسبُ إذا ابتَذَلَْت لم ٌُْزِرَها تَْرُن ِزٌنٍَة         وفٌها إذ
 ٕٗٗٔ/ٔ( شرح دٌوان الحماسة ٕ٘)
 باختصار وتصرف. ٕٗٗٔ/ٔ( شرح دٌوان الحماسة ٖ٘)
 ٓٗٔ( دالئل اإلعجاز صــ ٗ٘)
 ٖٓٔ/ٔ( اإلٌضاح ٘٘)
( أي ٌكون الحكم على ما أضٌفت إلٌه هو الممصود من الكالم بطرٌك ٙ٘)

لحك والحرمة " ، تمدح رجالً ، فأنت الكناٌة. مثال ذلن : لولن: " مثلن رعى ا
ال تمصد أن هنان شخصاً آخر ٌماثل الممدوح كانت منه رعاٌة الحك والحرمة 
، وإنما تمصد بطرٌك الكناٌة أن رعاٌة الحك كانت من المخاطب نفسه. من 

 13ٔ،  1ٙٔ/ٔبالغة النظم العربً 
 ٖٓٔ/ٔ( اإلٌضاح3٘)

ًٍصس ٔبن ًلول : " ٕاهنم جدياء يف كذاهلم ، جشـان يف حسٍهثم ، فال  

ثعسق ٔبفـاًُِم ٔبكواهلم ")
58

ًـصط تواحٍس ( فاًضاؾص ُيا " مل ٍصذ ٔبن 

ُياك فِعفَ تبٔهَ ًيزسغ ، تي ٔبزاذ ٔبهَ ًُس ممن ًيزسغ")
59

(، وجاء 

و ٔبتَف يف ثبٔهَس ؿسم اخنساؿَ ،  اًخـحري ؾن ركل تعًصق اًىٌاًة ، ُو

( و ُيا من تالكة املخلكم اًيت ًلعس هبا هفسَ ْل كرٍي ُو
60
.) 

و من  الاًخفاث:      ا ، ُو و ِبة من زوالؽ اًحالكة ؤبدشاُز ُو

اح اًالكم ؿىل ذالف ملذىض اًؼاُص ، وؾصفَ ادلِوز تبٔهَ ظوز ٕادص 

" اًخـحري ؾن مـىن تعًصق من اًعصق اًثالزة تـس اًخـحري ؾيَ تعًصق 

بٓدص مهنا")
61

(.و ُو من ظوز الافذيان يف اًالكم واًخرصف فَِ 

ا من  اٌَلاث  ؾيس اًـصة" " حِر ختخط تَ اٌَلة اًـصتَة ذون كرُي

("
62

ي من ٔبسَوة ٕاىل ٔبسَوة ، اكن ٔبحسن ( " لٔن اًالكم ٕارا هل

ثعًصة ًًضاظ   اًسامؽ ، وٕاًلاػًا ًإلظلاء ٕاًََ من ٕاجصالَ ؿىل 

ٔبسَوة واحس")
63

( ، ورهصوا هل ست ظوز ، ويه : اًخفاث من 

اًخلكم ٕاىل اخلعاة ، ومن اًخلكم ٕاىل اًلَحة ، ومن اخلعاة ٕاىل 

، ومن  اًخلكم ، ومن اخلعاة ٕاىل اًلَحة ، ومن اًلَحة ٕاىل اًخلكم

اًلَحة ٕاىل اخلعاة)
64

(.وهلف ُيا ؾيس ظوزت من ظوز الاًخفاث 

حِر   اخلعاة ٕاىل اًخلكماًيت ثخعي ِبملخلكم ، ويه الاًخفاث من 

 ًلول : ؿَلمة جن ؾحست اًـجًل :
ََْس اًض حاِة َؾرْصَ َحاَن َمضُةُ     ـَ ُ ًِحساِن َظُصوُة        ت  َظَحا ِتَم كٌََْة يف ا

ٍُىــــَُِّفّن ًِـــىل وكس َصؼؼؼؼطذ َوًِْؼؼؼؼُِا        وؾــــاذْث ؾؼؼؼؼواٍذ تؼؼؼؼؼؼًٌَا ودعوُم)   
65
) 

"واًضاُس فَِ ٔبن اًالكم جص  يف اًحُت ألول ؿىل ظًصق      

اخلعاة يف كوهل :" ظحا تم " ، مث اهخلي ٕاىل ظًصق اًخلكم يف كوهل 

ن اًخلكَف تََىل واحلال : " ٍلكفّن " ، وحسن ُشا الاهخلال ُو بٔ 

نٌل وظف ملعؽ همم من ملاظؽ املـىن ، ووكوؿَ ؿىل هفسَ وكوؿًا 

واْضًا ومدارشًا مما ًلو  تَ اًالكم ")
66

( . فعوز من ذالل 

الاًخفاث مس  مـاانثَ من فصاق حمحوتخَ ، وما ًلف تٌَُ وتُهنا من 

ّن " مـرباً اًـوالق واملواهؽ ، جفاء الاًخفاث ٕاىل اًخلكم يف كوهل " ٍلكف

ؾن مس  مـاانت اًضاؾص من ٔبمل اًفصاق واًحـس ٔبمت ثـحري. وىىذفي هبشٍ 

اًضشزاث من تَان تالكة املخلكم يف ِبة املس يس ٕاًََ ، وهًذلي ٕاىل " 

 ٔبحوال املس يس" .

                                                           
 ٖٓٔ/ٔ( بغٌة اإلٌضاح 1٘)
 ٖٓٔ/ٔ( اإلٌضاح 5٘)
( وكذلن الحال فً "مثل" أٌضاً . راجع أمثلة لها فً البالغة فنونها ٓٙ)

 3ٕٕ،  ٕٙٔعلم المعانً صـــ –وأفنانها 
 ٘ٔٔ/ٔ( اإلٌضاحٔٙ)
، ط دار نهضة مصر ، 3ٙٔ/ٕ( ابن األثٌر ، ضٌاء الدٌن ، المثل السائر ٕٙ)

 الماهرة ، تحمٌك أحمد الحوفً ، وبدوي طبانة .
 ٕٓٔ/ٔ( الكشاف ٖٙ)
 ٙٔٔ، ٘ٔٔ/ٔ( الكشاف ٗٙ)
( لوله : " طحا " بمعنى ذهب وأتلف . وطروب . بمعنى أن له طرباً ٘ٙ)

ً فً طلبهم ، ولوله " ٌكلفنً" ضمٌره ٌعود إلى الملب ، وروي "  ونشاطا
تكلفنً " فٌجوز أن ٌكون فاعله الملب على االلتفات من الغٌبة إلى الخطاب ، 

ى أنها تكلفه شدائد فرالها. ولوله "شط ولٌها وٌجوز أن ٌكون فاعله لٌلى : بمعن
" بمعنى بعد لربها ، ولوله " عادت عواد " بمعنى رجعت عوائك كانت تحول 
بٌننا إلى ما كانت علٌه ، وٌجوز أن تكون " عادت " من المعاداة. بغٌة 

 ٙٔٔ/ٔاإلٌضاح 
 ٕٗ٘( خصائص التراكٌب صــ ٙٙ)
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املس يس ُو اًصهن اًثاين من ٔبزاكن مجٍك إْلس ياذ ، بٔحوال املس يس :     

ىون فـاًل ٔبو   و احملىوم تَ ، ٍو ذرباً ، ًولس رهص اًحالقَون ٔبهَ  ُو

اًحاة اًثاًر من ٔبتواة ؿَّل املـاين ورهصوا من ٔبحواهل : رهٍص وحصنَ ، 

وثـًصفَ وثيىرٍي ، وثلسميَ وثبٔذرٍي ، مث ٕاٍصاذٍ مفصذًا ٔبو مجٍك ، مث 

 ثلَِسٍ مبفـول ٔبو ثرشظ . 

وهلف ُيا ؾيس تالكة املخلكم يف ٔبحول املس يس ، وسبٔنخفي تحـغ   

اًيت ثعوز ٔبن تالقخيا مل هتمي جاهة املخلكم ، وحسًثَ ؾن املواضؽ 

هفسَ يف نثري من فٌون اًحالكة ومسالَِا ، ؤبتسٔب تؼؼ " حصك املس يس " 

 )حشفَ(.

حصك املس يس )  
67

رهص اًحالقَون ٔبن املس يس ًرتك من ()حشفَ( : 

اًالكم ٕارا اكهت ُياك كًصية ثسل ؿَََ ، وكس رهصوا ًِشا اًرتك ٔبدشازاً 

ضًا ختخَف ِبدذالف اًس َاق وامللام ، ومن ُشٍ ألقصاط : " ؤبقصا

إْلجياس ، وختََي اًـسول ٕاىل ٔبكو  ادلًََني ، وادذحاز ثًدَ اًسامؽ 

ؾيس كِام اًلًصية ٔبو ملساز ثًهبَ ، والاحرتاس ؾن اًـحر تياًء ؿىل 

اًؼاُص ...")
68

(.ومن ُشٍ ألقصاط اًيت ثـوذ ؿىل املخلكم ، وثخعي 

حاهل : ضَق امللام ، ومن ٔبمثَخَ : كول ضائب جن  تَ ، وثـرب ؾن

 احلازج اًرُبْمجي :

ومؼؼؼؼؼؼن ًَُم ٔبمىس ِبملسًية َزْحهُل       فٕاين وكِذاز هبا ًلًصُة)
69
) 

وصاُسان يف اًضعص اًثاين من اًحُت " فٕاين وكِذاز هبا ًلًصُة " ؛     

"حِر ٔبزاذ اًضاؾص ٔبن ًعف ٕاحساسَ ِبًلصتة واًوحضة ، فشهص ٔبن 

ُشٍ اًلصتة اًىئَحة كس ٔبحسِا كرٍي نٌل ٔبحسِا ُو ، ؤبظي اًالكم ٔبن 

ًلول : "فٕاين ًلًصة هبا وكِذاز قًصة" ، ًوىٌَ حشف املس يس يف 

اهَة ؛ لٔن رهٍص يف اًـحازت تـس ذْلٌك اًلًصية ؿَََ ؾحر ادلٍك اًث

ًشُة تعالوت اًضـص ، ؤلن هفسَ اًضاللة هبشٍ اًلصتة ثزنغ ٕاىل 

اٌَمح وإْلجياس ، ويف اًحُت ظيـة ٔبدص  رشًفة ٔلهَ مل ًلي تـس 

احلشف : فٕاين ًلًصة هبا وكِذاز ، وٕااما كال : فٕاين وكِذاز هبا ًلًصة ، 

اً ؿىل تلِة ادلٍك ؤبدفمَ تني جزئهيا ، وركل ًلعس فلس كسم كِذاز 

ة تُهنٌل يف اًخحرس ؿىل الاكرتاة") اًدسًو
70

فرس ًيا اًـالمة  ( . ًو

سـس ادلٍن اًخفذاساين ُشا اًرس اًصالؽ فِلول : " ٕاهَ ًو كِي : " ٕاين 

ًلًصة وكِذاز " جلاس ٔبن ًَُخومه ٔبن هل مًزة ؿىل كِذاٍز يف اًخبٔثص ِبًلصتة 

وث احلنك ٔبوًْل ٔبكو  ، فلسمَ ًَخبىٔت إْلدداز ؾهنٌل ذفـة حبسة ٔلن زح

                                                           
( عبر البالغٌون بـ الترن فً المسند ، والحذف فً المسند إلٌه لإلشارة 3ٙ)

إلى أن المسند إلٌه هو الركن األلوم ، والحاجة إلٌه فً الكالم أشد وأتم ، حتى 
أنه إذا لم ٌوجد فً الكالم فكأنه ذكر ثم حذف لضاًء لحك الممام ، بخالف 

وال ٌؤتى به لغرض .  المسند فإنه لٌس بهذه المثابة ، فٌجوز أن ٌترن ،
 ٓٗٔ،  5ٖٔالمطول صــ

 وما بعدها. 5ٕٔ/ٔ( اإلٌضاح 1ٙ)
( الرحل : المنزل والمأوى ، ولٌَّار : اسم فرسه أو غالمه . وكان عثمان 5ٙ)

ً فً شعره . وهذا البٌت بعده  رضً هللا عنه لد حبسه فً المدٌنة لهجائه لوما
 لوله 

ٌْثِِهنَّ ٌخٌبُ     ى   وما َعاِجالُت الطٌَّر تُْدنًِ من الفَتَ   نجـــــاحاً وال عن َر
ٌَْرةً    وِلْلمَــــــــْلِب ِمْن َمخَشاتِهنَّ وجٌبُ  أمورٍ وُربَّ   ال تــِضٌُرَن َضــــــ

 نُوبُ ــــَن تَ ـــَعلى نَائِبَاِت الدَّْهِر ِحٌ وال خٌر فٌـمن ال ٌوطــن نفـــــسه   
ةٌ    َوٌُْخِطُئ فً الَحْدِث الفَتَى وٌُِصٌبُ َوفًِ الشَّّنِ تَْفِرٌٌط ، وفً الَحزْ   ِم لُوَّ

معاهد التنصٌص العباسً ، عبد الرحٌم ، وٌنظر فً بٌان معنى البٌت وإعرابه 
، الماهرة ، ط المطبعة البهٌة  ٙٙ،  ٘ٙ/ٔ ،شرح شواهد التلخٌص 

  (هـٖٙٔٔ)،

 3ٖٕ( خصائص التراكٌب صــ3ٓ)

اًؼاُص ثيخهيًا ؿىل ٔبن كِذازًا مؽ ٔبهَ ًُس من روي اًـلول كس ساو  

اًـلالء يف اس خحلاكَ إْلدداز ؾيَ ِبْلكرتاة كعسًا ٌَخحرس")
71
 )

.ورهص اًـحايس : ٔبن حصك املس يس  ًالدذعاز ، والاحرتاس ؾن اًـحر 

ؽ ضَق امللام ثسخة اًخحرس ، وحمافؼة اًوسن ")يف اًؼاُص ، م
72
 )

، مث هلي تـس ركل الكم ظاحة املعول يف حتََي اًضاُس اًساتق. 

وحتََي اًحالقَني ٌَحُت اًساتق ًيعحق ؿَََ ما س حق رهٍص من ٔبهنم 

مل هيمَوا اًعوزت اًيفس َة واَّلُيَة ٌَمخلكم ، وما ًخعي هبا من 

حصجؽ ٕاىل اخملاظة ٔبو اًسامؽ ٔبقصاط تالقَة ، فَُس لك ألقصاط 

، تي من ألقصاط ما ًـرب تَ املخلكم ؾن هفسَ وحاهل ، وما ًسوز يف 

حٌااي ظسٍز ، ؤبظسق صاُس ؿىل جََي ؾياٍهتم ُشا اًخحََي الٔذيب 

ادلكِق ٌَحُت اًساتق ؿىل ًسان ظاحة املعول ، مؽ وضؽ ُشا 

ًعفحة اًحُت يف س َاكَ من تلِة ألتَاث اًيت هلَهتا يف ُامش ا

املاضَة ؛ وركل ح ى حىمتي مـامل اًعوزت اًيفس َة واَّلُيَة ٌَمخلكم 

(
73

( .ًويًذلي ٕاىل حاٍل ٔبدص  من ٔبحول املس يس ًيَمح من ذالًِا 

 هَف هؼص اًحالقَون ٕاىل ألقصاط اًيت ثخعي ِبملخلكم .

رهص اًحالقَون ٔبن ثلسمي املس يس ٍىون " ثلسمي املس يس:     

ٔبو ٌَخيخَِ من ٔبول ألمص ؿىل ٔبهَ ذرب ْل ًخرعَعَ ِبملس يس ٕاًََ ، 

ق ٕاىل رهص املس يس ٕاًََ ") هـت ، ٔبو ٌَخفاؤل ، ٔبو ٌَدضًو
74

. ) 

ومـَوم ٔبن ٔبقصاط ثلسميَ ْل ثلف ؾيس ما رهصوٍ ، فألقصاط ثخـسذ 

وختخَف ثحـًا ٌَس َاق وامللام وامللاظس من املخلكمني)
75

( ، ًولس رهص 

ؿىل املحخسٔب من اًلسم اَّلي ضَاء ادلٍن جن ألزري ٔبن ثلسمي اخلرب 

ٍىون اًخلسمي فَِ ُو ألتَف )
76

(. ومن ُشٍ ألقصاط اًيت ثخعي 

ِبملخلكم ، وثـرب ؾيَ : " ٕاػِاز اًخبمٔل واًضجص ، نلول املخبمٔل املخضاًق 

ا" ، فدؼؼؼ " تئست " مس يس ملسم  :" تئست ادلهَا ، تئست مؼاُُص

ا املخلكم يف ُاثني اًـحازثني  ْٕلػِاز ُشٍ احلاٌك اًيفس َة اًيت ًؼُِص

ٌل") وحنُو
77

واًخبمٔل واًضجص ، واًخحرس ، واًخوجؽ ، واًخحزن ،  ( .

ا من ألموز اًيت حصثحط تيفس املخلكم ، وكس س حق تَان ركل  وكرُي

 ؾيس احلسًر ؾن ٔبقصاط اخلرب .

كسم اًحالقَون إْلوضاء ٕاىل " ظَة وكري  ٔبسَوة إْلوضاء :   

معَوًِب كري حاظي وكت ظَة ، وتٌُوا ٔبن اًعَة " ٌس خسؾي 

اًعَة" ، و رهصوا ٔبن ٔبهواغ اًعَة يه: اٍمتّن ، والاس خفِام ، 

وألمص ، واٍهنيي ، واًيساء")
78

شا اًحاة من ؿَّل املـاين فن  ( . ُو

واسؽ من فٌون اًخـحري  ، ومِسان فس َح ًخجَ ٕاًََ املخلكم من ِبة 

ؽ يف ألساًَة ؿىل حسة اًلصط وامللام ، فل ن واًخيًو س اًخٍَو

حيخاح املخلكم ٕاىل اس خـٌلل ادلٍك اخلرًبة ًَـرب هبا ؾن قصضَ نٌل س حق 

يف حبر إْلس ياذ اخلربي ، ؤبحوال املس يس ٕاًََ واملس يس ، وكس ًَجبٔ 

                                                           
 ٓٗٔ( المطول صــ3ٔ)
 ٙٙ/ٔالتنصٌص ( معاهد 3ٕ)
( ٌراجع كالم عبد الرحٌم العباسً عن الشاعر ، ولصته فً معاهد 3ٖ)

 ٙٙ، ٘ٙ/ٔالتنصٌص 
 ٕٙٔ،  ٔٙٔ/ ٔ( ٌنظر التفصٌل واألمثلة فً اإلٌضاح 3ٗ)
 1ٙٔ( ٌنظر المطول صــ3٘)
 ٕٓٔ/ٕ( المثل السائر3ٙ)
 3ٕٙ/ٔ( من بالغة النظم العربً 33)
 باختصار. ٔ٘-1ٕ/ٕ( اإلٌضاح 31)
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ٕاىل ادلٍك إْلوضالَة ًَـرب ؾن متّن ٔبو اس خفِام ٔبو هساء ، ٔبو ذؿاء ٔبو 

كري ركل من ألقصاط وألدشاز اًيت ختخَف ِبدذالف اًس َاق 

ي اَّلًول ، نثري وامل و حبر ظًو شا ِبة واسؽ ، ُو لام . ُو

ألقصاط وألدشاز يف نخة اًحالكة ، وثخفاوث ألقصاط فَِ كٍك 

ونرثت ؿىل حسة هوغ إْلوضاء ، مفثاًل حبر الاس خفِام  ًـس من 

ٔبوسؽ املحاحر يف فن إْلوضاء اًعَيب ؛ وركل هؼصًا ًىرثت ٔبذواث 

ؤبدشاز تالقَة ، تُامن جنس  الاس خفِام وما ثيعوي ؿَََ من ٔبقصاط

حبوج: اٍمتّن ، واٍهنيي ، واًيساء من ٔبظلص مداحر إْلوضاء اًعَيب 

ؾيس اًحالقَني .       "ًولس اُمت اًحالقَون تسزاسة إْلوضاء اًعَيب 

ٔلهَ نثري الاؾخحازاث ، وثخوازذ ؿَََ املـاين اًيت جتـهل من ألساًَة 

وضاء اَّلي ًُس وزاءٍ ظَة ، اًليَة راث اًـعاء واًخبٔزري خبالف اْلٕ 

شا ْل ًـّن ٔبن ًُس  فَُست ٔبساًَحَ مما ثوازذ ؿَََ املـاين ... ُو

ٌَخـجة واًلسم مواكؽ ًَخفت ٕاٍهيا يف اًححر ؾن املًزة ؛ لٔن لك 

ؾيارص اًالكم وظوزٍ جمال ًِشا اًححر ...")
79

( . وس يلف ُيا 

عي ؾيس تـغ ٔبهواغ إْلوضاء اًعَيب ًيحَي تـغ املواضؽ اًيت ثخ

 ِبملخلكم ، وهحني ما ثيعوي ؿَََ من ٔبدشاز تالقَة .

رهص اًحالقَون ٔبن اٍمتّن ُو " ظَة حعول يشء ؿىل  اٍمتّن:   

سخِي احملحة ")
80

( ، ؤبن ٔبذاثَ املوضوؿة هل " ًَت ")
81

( ، وْل 

ٌضرتظ فَِ إْلماكن ، فاًيشء املعَوة يف اٍمتّن ذامئًا ٍىون كري 

سذي فَِ ما ْل سخِي ٕاىل حتلِلَ ، فٕان اكن املعَوة ممىًٌا  مذوكؽ ، ًو

اكن اًالكم حصجًِا ، واًـحازت ؾيَ حىون تؼؼ" ًـي ،       وؾىس " 

(
82

(  ؤبمثٍك اٍمتّن يف اًلصبٓن ، والكم اًـصة صـٍص وهرٍث نثريت جسًا ، 

ويه ُكِا ثسوز حول املخلكم ، وظمـَ يف احلعول ؿىل ٔبمص مبٔمول ، 

و رضة من املس خحَي ٔبو كري امل مىن ، وؿىل حس ؾحازت ادلنخوز ُو

دمحم ٔبيب موىس " كَيا : ٕان وزاء ُكمة " ًَت " يف ٔبنرث مواكـِا ػمبٔ 

ْل ٍصو  ، ؤبهنا ثعف بٓماًْل حدُسة ، وزكالة ْل سخِي ٕاىل حتلِلِا، 

ًوو اكهت ُشٍ اًصكالة ممىٌة فٕاهنا ؾيس املمتّن ويف حس هفسَ مما 

كالة يف اًحـس مما ًٍزس اًيفس ًحـس حتلِلِا ،وكَيا ٔبًضًا : ٕان ٕاًلال اًص 

هبا حتصكًا واس خـازًا ")
83

(. ًولس رهص اجن ًـلوة امللصيب اًلمية اًيفس َة 

ًِشا ألسَوة حني رهص ٔبن متّن ما ْل سخِي ٕاًََ كس ٍىون" 

ًالس خـعاف ٔبو الاؾخشاز، وكس ٍىون جملصذ موافلة اخلاظص واًرتوحي 

ؾن اًيفس")
84

. ) 

 ومن ركل كول ٔبيب اًـخاَُة:    

فِا ًََت اًض حاَة ًـوُذ ًومًا     فبُذربٍُ مبا فَـَي املضُُة)         
85
) 

                                                           
باختصار، ط مكتبة  5ٕٔ( أبو موسى ، دمحم ، دالالت التراكٌب ، صــ35)

 (م.513ٔ( هـ )1ٓٗٔ) ٕوهبة ، الماهرة ،  ط 
 ٕٕ٘( المطول صــ 1ٓ)
 1ٕ/ٕ( ولد ٌتمنى بـ " هل ، ولو ، ولعل " اإلٌضاح 1ٔ)
 5ٗٔ( دالالت التراكٌب صــ 1ٕ)
 باختصار. 55ٔ( دالالت التراكٌب صــ1ٖ)
، ط دار الكتب العلمٌة ،  ٕٓٗ/ٕبن ٌعموب ، مواهب الفتاح ( المغربً ، ا1ٗ)

 بٌروت ، بدون تارٌخ .
 ( وهذا البٌت لبله لوله :1٘)

ٌْنًِ       فَلم ٌَغِن البُــــكاُء وال النّــَِحٌبُ      ٌَْت على الشباِب بَِدْمعِ َع  بَك
 والرأُس الَخضٌبُ  فٌَــا أَسفاً أِسْفُت على َشـــــبَاٍب        نَعاهُ الشٌَّبُ     
 َعِرٌُت من الشَّباِب وكاَن ُغْصناً       َكما ٌَْعَرى ِمَن الَوَرِق المَضٌبُ     

حًك       وهَمح ُيا وزاء ٔبتَاث ٔبيب اًـخاَُة فؤاذ ملكوم ًخحرس ًو

ؿىل ضَاغ اًض حاة ، وكس ؿالٍ املضُة  فدـس ٔبن جىك وهـى وثبٔسف 

ٍ ًومًا ًَحسزَ ؾٌل فـي تَ ؿىل ضَاغ اًض حاة ، متىن وظمؽ يف ؾوذ

املضُة ، وما ٍمتياٍ اًضاؾص ٔبمص كري مبٔمول ، ًوىن اًضاؾص ًفصظ 

زقحخَ ، وصسٍ ٔبمهل وهوهَ مما ْل ثفرت اًيفس ؾن ظَحَ  واًعمؽ فَِ 

 ٔبػٍِص يف ظوزت ما ُو مبٔمول ٔبن ٍصجؽ ًومًا من ألايم. 

خفِام " رهص اًـالمة "سـس ادلٍن اًخفذاساين " ٔبن الاس  : الاس خفِام  

ُو ظَة حعول ظوزت اًيشء يف اَّلُن ...")
86

( ، وألًفاع 

املوضوؿة هل : " اهلمزت ، و " ُي " ، و " ما " ، و "َمْن" ، و " 

ٔبي " ، و " مك "  و" هَف " ، و " ٔبٍن " ، و " ٔبَّنذ " ، و " م ى 

" ، و " ٔباين " ")
87

شٍ ألذواث اًيت رهصوُا ًلك ٔبذات مهنا  ( . ُو

جس خزسم فهيا ٔلقصاط تالقَة حصثحط ِبًس َاق وامللام ؛  مـاٍن جماًسة

ومن ُيا فدحر الاس خفِام من ٔبوسؽ مداحر إْلوضاء اًعَيب ؛ هؼصاً 

ًىرثت ٔبذواثَ وثفعَالثَ ، وما ًددـِا من مـاٍن ؤبدشاٍز تالقٍَة ثدٌوغ 

وختخَف ثحـًا ٌَملاظس وامللاماث. وسبٔصري ُيا ٕاىل ٔبمثٍك ًِشٍ 

سًر ؛ وركل هؼصاً لٔن اًحالقَني وٕان ٔبصازوا ألقصاط من ٔبذتيا احل

ٕاىل ُشٍ ألقصاط ومثَوا ًِا ٕاْل ٔبهنم مل ًشهصوا ٔبمثٍك ثخعي ِبملخلكم ، 

 وثـرب ؾن حاهل  . 

مفٌل ًخعي ِبملخلكم من ُشٍ ألقصاط : قصط اًضىو  واًخبمٔل ، 

 نلول س َس كعة:
 وَمْن ًَُعْمِِئُ َجاهيِب؟ َمْن يِل ٕارا َجنذ اًؼالُم هِبَْسبٍَت     اكًِاذلنِي ،   

ِِيي فُؤاذي َؾؼؼؼْن بََؾّزِ َزكاليِب     ٍس      ثَُْؼؼ ُِ حَـِة ُمْلَصٌم ِتمَضا  بأن يف اًعذ

ثَْص نَؼؼؼواِنِة)ؤَ اٌََُي ٌُضجَّن ِجصالِؽِ ظ    
ّ
ٍِ      ونَؼؼؼوانٌِة ًـــَـلُصجَْن ا ْحِو

88
) 

و زجي صاؾص ٍص      خبمٔل حلاهل ، ُو اًضاؾص ُيا ٌضىو من اًزمان ًو

فامي حوهل مواظن ٌَـربت واًـؼة ، ًيؼص حوهل فري  مضاُس مؤملة ، 

ؤبموز ثحـر اًضجن)
89

يا اجتَ اًضاؾص ًالس خفِام يف اًحُت  ( . ُو

ألول ًَـرب ؾن ُشٍ احلال اًيت ثـرتي اًضـصاء ، فِو يف كَق وْل 

ازًا مثي اًِاذلني ، وْل جيس من ٍصحي ِبهل ، فِو من جيس ُسٔبًت ٔبو كص 

ذالل الاس خفِام يف كوهل " من يل " يف اًضعص ألول ، " ومن 

ًعمِئ " يف اًضعص اًثاين ًعوز حاٌك اًلَق والاضعصاة اًيت 

ثـرتي اًضـصاء ، ومه ًعوزون ما حوهلم من ٔبموز احلَات ، وما 

" ٔبهنا وضفت ؾن حاٌك  ٍاكتسون من ب ْلهما، وهَمح يف جميء " منْ 

من اًضَق ًـاين مهنا اًضاؾص ، فِو ًححر ؾن مذيفس هل تني نسز 

ًصس واحة من ألمان واًسىِية ، ًوىٌَ ْل جيس ما  احلَات ويموهما ، ٍو

ًٍصس .ؤبملس يف جميء اجلاز واجملصوز تـس ٔبذات الاس خفِام " من يل "  

َؽ اًلعَست ٔبملس هفسًا ملكومة ثححر ؾن خمصح مما يه فَِ ، ومع

                                                                                 
، ط دار بٌروت للطباعة والنشر ، بٌروت ،  ٙٗدٌوان أبً العتاهٌة صـــ 

 (م. تحمٌك كرم البستانً.51ٙٔ( هـ )ٙٓٗٔ)
 ٕٕٙ( المطول صـــ 1ٙ)
 ٖٓ/ٕ( اإلٌضاح 13)
د ، األعمال الشعرٌة الكاملة، ط مركز النالد الثمافً ، دمشك ( لطب ، س11ٌ)

 (م.1ٕٓٓ، )ٔ، ط 
 ( فمصٌدة الشاعر من لصائد الشكوى ، ومطلعها لوله :15)

ًَّ َمواِهبً     َخْذها وَخْذ أَلِمً بِها وَمتَاَعبً  َدْعنًِ وال تَْنفُس عل
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ًعوز ُشٍ احلال ٔبظسق ثـحري . ومن جميء الاس خفِام ٌَخحرس : 

 كول اًحازوذي ٍصيث سوجذَ :
ؼؼؼؼؼؼُص فــــمي فَجؼؼؼؼؼْؼـخَِّن حِبَ    ُْ يِت وَؾخَاِذيـــ اي َذ  ٍٍََِك     اَكهت ُذالظة ؿُسذ

ِسُ ـَ ًُِح  بَفال َزِِحَْت ِمَن الىَس بَْوَْلِذي؟ا         ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٕاْن ُنْيَت مْل حَْصَحم َضيَاَي 

ـخة ؿىل ادلُص اَّلي اهزتغ      " ًخحرس اًحازوذي ؿىل سوجَ ، ًو

مٌَ لك يشء يف حِاثَ ، واكن ؿَََ ٔبن ٍصمح ضياٍ ٔبو ٔبىس ٔبوْلذٍ ، 

وكس ؿرب ِبْلس خفِام يف ملام " اًخحرس" ًإلاثزت وإْلًِاة " ، 

وجشة املضاؾص")
90

الاس خفِام ًلصط اًضىو  من ( . وألمثٍك ؿىل 

اًزمان ، واًخـجة ، واًخحرس ، وما ًخعي هبا من مـاٍن ثسوز يف 

ن اًضـصاء كسميًا وحسًثًا ، وحتخاح ٕاىل  فَىِا نثريت يف كعالس وذواٍو

ن مؽ ثبٔمي وجتصذ .واًلعس ُيا ُو إْلصازت  ثددؽ ومصاجـة ًِشٍ ادلواٍو

ملخلكمني    هبا ، ؤبن ٕاىل ُشٍ املـاين وألقصاط اًحالقَة يف هفوش ا

ألمص فهيا ًخجَ فَِ املخلكم ٕاىل هفسَ ًَـرب ؾن حاهل وما ًسوز يف 

ذَجاث ظسٍز )
91
.) 

رهص اخلعَة ٔبن ظَلة ألمص من امللرتهة ِبًالم حنو: " الٔمص:   

ًَحرض ًسس"... موضوؿة ًعَة اًفـي اس خـالًء ؛ ًخحاذز اَّلُن ؾيس 

اًلًصية...،  وكس جس خـمي يف سٌلؾِا ٕاىل ركل ، وثوكف ما سواٍ ؿىل 

كري ظَة اًفـي اس خـالًء حبسة مٌاس حة امللام ، اكْٕلِبحة ، 

ة ،   واٍمتّن ،  واٍهتسًس ، واًخـجزي ، واًدسزري ، وإْلُاهة ، واًدسًو

وادلؿاء ")
92
ومن ألقصاط اًيت جس خـمي فهيا ظَلة ألمص يف كري  (.

 مـياُا احللِلي : " اٍمتّن " ، نلول امصئ اًلُس:

ْظحاُخ ِمٌَم ِتبَمثَيِ  
ّ
ُي ٔبْل اجَنِي       ِتُعحٍح وما اْل ا اٌََُي اًعًو  ٔبْل ٔبهيُّ

فاًضاؾص ُيا ظال ؿَََ اٌََي ، ونرثث فَِ يمومَ وب ْلمَ ، جفاء     

تعَلة ألمص " اجني " ْل ٌَحلِلة ؛ ٔلهَ ًـصف ٔبن اٌََي ًن ًيجًل 

ضًا بٓدص ، تبٔمٍص ًون ٌس خجَة هل ، ًوىن ٔبزاذ من ُشا ألمص قص 

و : اٍمتّن" ، واًخـحري ؾن متيََ ُيا تعَلة ألمص مما ًَخحم مؽ  ُو

اًس َاق واحلاٌك اًيفس َة ٌَضاؾص وما ٍاكتسٍ من ثـة ومضلة   

واًخـحري ِبْلجنالء ًـّن : الاىىضاف واًؼِوز ، ففي "ثلري اٌََي هل 

زاحة ؿىل لك حال")
93

يبٔ   ( ." فِو ٍمتىن ٔبن ًيجًل ركل اٌََي ، ًو

يـم تضَالَ ، مث ؿاذ ٕاىل ركل تؼال مَ ؾيَ ح ى ٌس خلدي اًعحاخ ، ًو

ِبًيلغ فلال : ٕاهم ٔبهت واًعحاخ سواء ، فلس حتاًفت اهلموم ؿَََ 

من لك جاهة ظحاخ مساء")
94

ياك ٔبقصاط ٔبدص  ًعَلة  (. ُو

ألمص حصجؽ ٕاىل املخلكم : اكدلؿاء ؿىل سخِي اًخرضغ)
95

. ) 

الاس خـالء ، وهل حصف واحس  رهص اخلعَة ٔبهَ "اكلٔمص يفاٍهنيي:    

و " ْل " اجلاسمة يف حنو كوكل :"ْل ثفـي"، وكس ٌس خـمي يف كري  ُو

ظَة اًىف ٔبو اًرتك : اكٍهتسًس...")
96

ٌوَهنيي مـاٍن جماًسة  ( .

                                                           
 1ٓٔ،  3ٓٔ/ٕ( من بالغة النظم العرب5ًٓ)
 1ٓٔ،  3ٓٔ/ٕسبٌل المثال : من بالغة النظم العربً ( ٌنظر على 5ٔ)
 باختصار.1ٗٙٗ-/ٕ( اإلٌضاح 5ٕ)
 1ٗ/ٕ( بغٌة اإلٌضاح 5ٖ)
 1ٔ/ ٕ( من بالغة النظم العربً 5ٗ)
ًَ ُمْؤِمنًا ( فً مثل لوله تعالى :  5٘) تِ ٌْ َرّبِ اْغِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ

 [ فاألمر فً لوله "1ٕ]نوح: َواْلُمْؤِمنَاِت َواَل تَِزِد الظَّاِلِمٌَن إاِلَّ تَبَاًراَوِلْلُمْؤِمنٌَِن 
 1ٗ/ٕاإلٌضاح " للدعاء والتضرع . اْغِفْر 

 باختصار.5ٗ/ٕ( اإلٌضاح 5ٙ)

ختخَف ِبدذالف اًس َاق وامللام ، ونٌل ًلول اًـالمة سـس ادلٍن 

س خـمي ًعَة اًىف ٕاما ؿىل سخِي اًخ رضغ اًخفذاساين : "... ٌو

فِىون ذؿاًء حنو : " اٌَِم ْل جضمت يب ٔبؿسايئ ، ٔبو ؿىل سخِي 

م :" ْل ثفـي نشا ٔبهيا  اًخَعف فِىون اًامتسًا ، نلوكل ملن ٌساًو

ألد "...")
97
عوز حاهل من مـاين  (. ومما ًخعي تحالكة املخلكم ًو

،  اٍهنيي اجملاًسة : قصط ادلؿاء واًخرضغ ، والاجهتال ٕاىل  هللا 

ذيَا َْل ثَُؤاِذْشاَن  يف اًلصبٓن اًىصمي : كوهل   ثـاىل :ومن صواُسٍ  ...َزت

ٍَن ِمْن  ِ َُ ؿىََل اَّلذ َْخَ ا ىَكَ َِحَ رْصً
ّ
يَا ا َْ ِمْي ؿَََ ذيَا َوَْل حَتْ ْن وَِسٌَُا َبْو َبْدَعباَِن َزت

ّ
ا

... َِ َْيَا َما َْل َظاكََة ًَيَا ِت ّمِ ذيَا َوَْل حُتَ َِيَا َزت [ ، وكوهل 286]اًحلصت: كَْد

هَْم َزِْحًَة  ثـاىل : ْة ًَيَا ِمْن دَلُ َُ َسًْدٌََا َو َُ ْر 
ّ
َس ا ـْ َ ذيَا َْل حُزِْػ كَُُوتَيَا ت َزت

اُة  ُذ ذَم بَهَْت اًَْو ه
ّ
فالًٓة ألوىل اجهتال وذؿاء من  [ .8] ب ل معصان: ا

خجاوس ؾن سْلهتم ،  املؤمٌني ، وثرضغ ٕاىل هللا تبٔن ًـفو ؾهنم ، ًو

زقحة اًـحس يف ظَة امللفصت من هللا . واًثاهَة : ثـحري  ففهيا تَان

ظاذق ؾن زقحة ُؤْلء املؤمٌني يف اًثحاث ؿىل اًِساًة واًعًصق 

املس خلمي . واملواضؽ يف جميء اٍهنيي ٌدلؿاء واًخرضغ يف اًلصبٓن اًىصمي 

نثريت ، ويه مصثحعة ِبملخلكم ، ومـربت ؾن حاهل وزجالَ ٔبظسق ثـحري 

. 

هنيي من املخلكم ًلصط اٍمتّن ، نلول اخلًساء يف زاثء وكس ًبئت اٍ   

 ٔبدهيا خصص :

ًَِعْرِص اًيذَس ؟ ُمَسا       َبْل ثَْحِىِان  ََّْنذ ُجوَذا وْل جَتْ  ٔبَؾ

" فاخلًساء حمتىن ٔبن جتوذ ؾَياُا ِبًحاكء ؿىل ٔبدهيا ، فِو جسٍص     

ِبًحاكء  ، وؿىل ركل فلًوِا" ْل جتمسا" هنيي ٔبًزس تَ اٍمتّن ، ودش 

اًخـحري تعَلة "اٍهنيي" يف ملام "اٍمتّن" ٕاػِاز صست حزهنا ووهلِا ، 

ؤبهنا من ٔبجي ركل ثضؽ املمىن "اٍهنيي" موضؽ املس خحَي "اٍمتّن"، 

الكة تني اٍهنيي واٍمتّن اًخضاذ ؿىل هجة اجملاس املصسي")واًـ
98
 )

.وألمثٍك جمليء اٍهنيي ًلصط " اٍمتّن " نثريت يف اًضـص ، واًيرث ، 

وميىن مالحؼهتا من ذالل اًس َاق واًلصائن )
99
.) 

و ظَة إْلكدال حبصف انلة مٌاة ٔبذؾو ًفؼًا ٔبو  اًيساء:    " ُو

َا ٌَحـَس ،  وكس ًزنل كري اًحـَس مزنٌك اًحـَس ... ثلسٍصًا نؼؼ " ٔباي ، ُو

و " ٔبي ، واهلمزت " ٌَلًصة ، وكس ٌس خـمالن يف اًحـَس ثيخهيًا ؿىل 

ٔبهَ حارض يف اًلَة ْل ًلَة ؾيَ ٔبظاًل ... ، ؤبما " اي " فلِي 

حلِلة يف اًلًصة واًحـَس ، وكِي تي ٌَحـَس ...  ")
100

. ) 

ؤبدشاز تالقَة ختخَف واًيساء خيصح ؾن مـياٍ احللِلي ملـاٍن جماًسة 

ِبدذالف اًس َاق وامللام ، ًولس رهص اخلعَة من ُشٍ ألقصاط : " 

إْلقصاء ، والادذعاض")
101

( . وساذ ؿَََ سـس ادلٍن اًخفذاساين 

تـغ ألقصاط فلال : " وكس جس خـمي ظَلة اًيساء يف الاس خلازة 

يف حنو : "اي هلل" ، واًخـجة حنو "اي ٌٌَلء" ، واًخحرس واًخوجؽ نٌل 

                                                           
 باختصار. ٕٕٗ( المطول صــ 53)
 5ٕ/ٕ( من بالغة النظم العربً 51)
، ومن بالغة النظم  5ٗ/ٕ( ٌنظر على سبٌل المثال : بغٌة اإلٌضاح55)

 5ٕ/ٕالعربً 
 باختصار شدٌد.ٕٗٗ( المطول صــٓٓٔ)
 ٕ٘،  ٔ٘/ٕ( اإلٌضاح ٔٓٔ)
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هساء ألظالل واملعااي ، وما ٔبص حَ ركل ")
102

( . ُشا ما رهٍص يف 

اخملخرص مضن رشوخ اًخَرَط ، وساذ يف املعول " اًخضجص ، 

واًيستة ")
103

(. ًوُست ُشٍ لك ألقصاط نٌل ُو مـَوم ، فألمص 

خيضؽ ٌَس َاق وامللام ، فلس ٍىون اًيساء ٌدلؿاء واًرضاؿة ، وكس 

وكس ٍىون ٌَزجص ، وكري ركل مما خيخَف ٍىون ٌَخيخَِ وإْلزصاذ ، 

ا اًحالقَون  ِبدذالف امللاظس واًلاايث ، وتـغ الٔقصاط اًيت رهُص

ا يف  : اكْلدذعاض ، والاس خلازة ، واًخـجة ، واًخحرس ، وكرُي

ٍلَِا بٔنرث ما ثـوذ ؿىل املخلكم ؼ وثـرب ؾن حاهل ، وثعوز ما ًسوز 

خحرس ؾيس هساء ألظالل يف هفسَ . مفن جميء ظَلة اًيساء ًلصط اً 

 :كول اًياتلة اَّلتَاين:

يَِس      َبْكَوْث وَظاَل ؿََهْيَا َساًُِف الََمِس)  ََاِء فَاًس ذ َْ ـَ اي َذاَز َمِذَة ِِبً
104
) 

" فاًضاؾص ُيا ْل ًعَة من ادلاز إْلكدال ، ًوىٌَ ًٍصس ٔبن ًؼِص    

ا ؾٍززاً ثوجـَ وحترسٍ ؿىل ثكل ألايم اخلوايل اًيت كضاُا يف حٌلُ

مىصمًا")
105

( . وما بٔنرث ما ٍىون يف هساء اًضـصاء ألكسمني ٌدلايز 

وألظالل من اًخوجؽ واًخبمٔل ، واًخحرس ؿىل ما فاث من اًزمان ، 

 وفصاق ألحدة واملياسل ، وما حتمهل هلم من رهصايث .

َحغ من ذالل ما س حق ٔبن مداحر ؿَّل املـاين ومسالهل مل       ًو

خلكم ؾن احلضوز تلوت  ؤبن اًحالقَني مل هيمَوا ثلة فهيا تالكة امل 

إْلصازت ٕاىل جاهة املخلكم ، ٔبو ًلفَوا احلسًر ؾن ٔبقصاضَ وما ًسوز 

يف حٌااي ظسٍز وذَجاث هفسَ . ملس يا ركل توضوخ يف اخلرب 

ؤبقصاضَ ، نشكل يف ٔبحوال املس يس ٕاًََ واملس يس ، ويف ٔبهواغ 

م ؾن هفسَ حيمي ٔبدشازاً إْلوضاء اًعَيب ، ووجسان ٔبن حسًر املخلك

نثريت ختخَف ِبدذالف اًس َاق وامللام ، وكس ٔبضفت تـغ ألمثٍك 

ٔلقصاط مل ًشهص اًحالقَون اًلسماء ًِا ٔبمثٍك ح ى حىمتي مـامل اًعوزت 

اًيفس َة ٌَمخلكم وملاظسٍ وكاايثَ. وٕاىل ُيا ٔبمسم ؾيان اًلَّل ، 

، ؤبهخلي ٕاىل ؿَّل  ؤبنخفي مبا س حق من " تالكة املخلكم" يف ؿَّل املـاين

 اًحَان ًيلف ؿىل تالكة املخلكم من ذالل مداحثَ ومسالهل.

 اًفعي اًثاين : تالكة املخلكم من ذالل مسالي ؿَّل اًحَان

رهص اخلعَة ٔبن ؿَّل اًحَان " ُو ؿَّل ًـصف تَ ٕاٍصاذ املـىن      

اًواحس تعصق خمخَفة يف وضوخ ادلْلٌك ؿَََ"، ؤبن ٔبتواتَ ثيحرص يف 

اًدضخَِ واجملاس واًىٌاًة ، وكسم اًدضخَِ ؿىل اجملاس ْلتدٌاء الاس خـازت 

اًيت يه جماس ؿىل اًدضخَِ ، وكسم اجملاس ؿىل اًىٌاًة ؛ ًزنول مـياٍ 

من مـياُا مزنٌك اجلزء من اًلك ")
106

(. وؿَّل اًحَان ُو ٔبحس ٔبمعست 

اًحََف ، ووس ََخَ ٌَخـحري ؾن ؿاظفذَ ، فٕارا اكن ؿَّل املـاين هيسف 

ٕاىل الاحرتاس ؾن اخلعبٔ يف ثبٔذًة املـىن ، ومصاؿات ٔبظول اًيؼم مبا 

ًخفق وملذىض احلال اًيت يه ظَة اًحالكة ، فٕان ؿَّل اًحَان ُو : 

                                                           
 1ٖٖ،  3ٖٖ/ٕ( شروح التلخٌص ٕٓٔ)
 ٕٙٗ،  ٕ٘ٗ( المطول صــ ٖٓٔ)
( العلٌاء: مكان مرتفع من األرض . والسند : سند الوادي فً الجبل وهو ٗٓٔ)

: خلت من أهلها . والسالف:  ارتفاعه حٌث ٌسند فٌه ، أي ٌصعد . وألوت
، ط دار  1ٖٓالماضً . التبرٌزي ، الخطٌب ، شرح المصائد العشر صــ 

 (هـ .ٕٖ٘ٔالطباعة المنٌرٌة ، ط ثانٌة )
 5ٖٔ/ٕ( من بالغة النظم العربً٘ٓٔ)
 باختصار. ٙ-ٖ/ٖ( اإلٌضاح ٙٓٔ)

ف "اًـَّل اَّل ُص ي حيسج ٔبثصًا يف هفسم ، ٌوسمو تـاظفذم ، ٍو

حسم")
107

( . فِو ًيعَق تم ٕاىل بٓفاق مرتاحدة من وجٍو اًخـحري 

، ووسالي اًحَان من ذالل فٌوهَ ، كس جتس يف اًخـحري ِبًىٌاًة من 

ا ، وكس جتس يف الاس خـازت من  ادلكة واًوضوخ ما ْل جتسٍ يف كرُي

ص واٍمتثَي ما ْل جتسٍ يف ك ا ، وكس جتس يف اًدضخَِ من ذكة اًخعٍو رُي

اًوظف ما ْل ثؼفص تَ يف كرٍي ، فبٔهت ثيعَق مبـياك ٍمتثهل تبٔي وجَ 

ًصة مبا حيلق ًحَاهم اًوضوخ ،  من ُشٍ اًوجٍو اًحَاهَة اًخعٍو

يلي إْلحساش ٕاىل املخَلي  ٍوىضف ؾٌل ًسوز يف حٌااي اًيفس ، ًو

ٕاىل ٔبي مس  ًفِس  نٌل ٔبحس تَ املخلكم ...  كَت ُشا اًالكم لٔتني

املخلكم من تالكة ؿَّل اًحَان ومداحثَ ، وهَف ٔبهَ وس ٍَك من وسالي 

 اًخـحري ؾٌل ًسوز يف هفسَ . ًويحسٔب ِبًدضخَِ .

ؾصف اخلعَة اًدضخَِ تبٔهَ " ادلْلٌك ؿىل مضازنة ٔبمص اًدضخَِ:    

ٔلمص يف مـىن")
108

( ، وحتسج ؾن مزًنخَ من فن اًحالكة ، ؤبثٍص يف 

ش ْل س امي اٍمتثَي مٌَ ، وساق ٔبمثٍك ًحَان ُشا ألثص ، حتًصم اًيفو 

وتني تـس ركل ٔبس حاة ُشا اًخبٔزري)
109

( . ًولس حبر اًحالقَون يف 

اًدضخَِ: ٔبزاكهَ ، وظصفَِ ، ووجَ اًض حَ وما ًسذي حتت ألذري من 

ثلس اميث مذـسذت ، نٌل حبثوا ٔبقصاضَ ، وتٌُوا ٔبن مهنا ما ًـوذ ٕاىل 

ذ ٕاىل املض حَ تَ)املض حَ ، ومهنا ما ًـو 
110

( ، وألمثٍك ًحالكة املخلكم 

فَِ نثريت مهنا: ما رهٍص اخلعَة يف وجَ اًض حَ اًخرًََل)
111
 )

.وسبٔكف ُيا ؾيس مثال رهٍص اًحالقَون يف ٔبقصاط اًدضخَِ ، ومه 

تعسذ احلسًر ؾن تَان ملساز حال املض حَ يف اًلوت  واًضـف ، 

 واًزايذت واًيلعان ، ومن ركل كول اجمليون :

 ِ َُ فُصوُح الَظاتؽ  فبٔظححُت من ًَىل اًلَساَت نَلاتٍغ     ؿىل املاِء َذاهخ

" ٔبي تَلت يف تواز سـيي يف اًوظول ٕاٍهيا ، ؤبن ٔبمذؽ هبا ٔبكىص    

اًلاايث ، ح ى مل ٔبحغ مهنا مبا كي ، وْل مبا نرث ")
112

( . "فاًضاؾص 

ُيا كس تَف ٔبكىص كاايث احلصمان ودِحة ألمي" )
113

 ( . فِو حسًر

صاً  ؾن اًيفس ، ظوز فهيا اًضاؾص مس  ما فاثَ من حمحوتخَ ثعٍو

ذكِلًا . حفاهل مـِا وكس فاثَ اًوظول ٕاٍهيا مؽ صست زقحخَ فهيا وحال من 

س َي من تني  و يف ٔبمس احلاجة ٕاًََ فِدساكط ٌو ميسم ؿىل املاء ُو

ة "  ٔبظاتـَ . ومن ركل  ٔبًضًا : ما رهٍص اًحالقَون يف جضخَِ اًدسًو

و ٔبن  ٌض حَ صُئان ٔبو ٔبنرث ثيشء واحس ، مبـىن ٔبن ًخـسذ املض حَ ُو

                                                           
 ٖٔ( عباس ، فضل حسن ، البالغة فنونها وأفنانها ، علم البٌان صـــ3ٓٔ)

 (م.ٕ٘ٓٓ، ) ٓٔباختصار ، ط دار الفرلان للنشر والتوزٌع ، األردن ، ط 
 3/ٖ( اإلٌضاح 1ٓٔ)
( " منها ما ٌحصل للنفس من األنس بإخراجها من خفً إلى جلً ، 5ٓٔ)

كاالنتمال مما ٌحصل لها بالفكرة إلى ما ٌعلم بالفطرة ، أو بإخراجها مما لم 
ما هً به أعلم ، كاالنتمال من المعمول  تألفه إلى ما ألفته ، أو مما تعلمه إلى

إلى المحسوس ، ومن فضائل التشبٌه أنه ٌأتٌن من الشًء الواحد بأشٌاء عدة " 
 باختصار شدٌد.ٕٔ-5/ٖاإلٌضاح 

 وما بعدها. ٖٖ/ٖ( اإلٌضاح ٓٔٔ)
( ومن ذلن لول ابن بابن عبد الصمد بن منصور     : وأرٍض كأَخالِق ٔٔٔ)

َمان فأبصراالكراِم لَطْعتُها    و ل اللٌُل الّسِ  لَد َكحَّ
فإن األخالق لما كانت توصف بالسعة والضٌك تشبٌهاً لها باألماكن الواسعة 

والضٌمة ، تخٌل أخالق الكرام شٌئاً له سعة ، وجعل أصالً فٌه ، فشبه األرض 
 3ٔ/ٖالواسعة بها . اإلٌضاح 

 ٖ٘/ٖ( اإلٌضاح ٕٔٔ)
 ٘ٔٔدراسة تحلٌلٌة لمسائل البٌان ، صـــ( فٌود ، بسٌونً ، علم البٌان ، ٖٔٔ)

 (م.551ٔ(هـ)1ٔٗٔ، )ٖ، ط مؤسسة المختار ، األحساء ، ط 
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ة ؛ ٔلهَ كس سو   ذون املض حَ تَ ، ٌوسمََ اًحالقَون جضخَِ اًدسًو

تني ؿست مض هباث يف مض حَ تَ واحس")
114

. ) 

نلول اًضاؾص )  
115
:) 

 ُظسُػ احلحُة وحايل            الكٌُل اكٌَـَايل                 

ي اكًآ يل)وزــ ـِ ٍُ يف َظؼؼؼؼؼفاٍء          وبَْذُمؼؼؼؼؼ ْلص
116
) 

" فاًضاؾص ُيا ص حَ صـص احلحُة وحؼَ ِبٌََي يف اًسواذ ،     

فبٔما جضخَِ اًضـص ِبٌََي فََسواذ يف ُكهيٌل ، ؤبما جضخَِ حؼَ ِبٌََي 

؛ فٔآهَ مل ًيـم توظال حدَحَ ، ويف اًحُت اًثاين مض هبان : ألول : 

. اًثاين : ذموغ اًضاؾص . واملض حَ تَ واحس ويه زلص احلحُة 

اًآ يل")
117

(. ُشا من انحِة اًعصفني ، ٔبما من انحِة اًعيـة اًفٌَة 

، فِيا ُشا اًضاؾص ثـرث يف حدَ ، ومل ٍص ٔبمامَ سو  اوسساذ يف 

ألفق ، فعوز ُشا اًخـرث يف ٔبمهل ِبٌََايل وما فهيا من اًسواذ ، 

اس خواي يف اًسواذ ، ونشكل يف  فصٔب  ٔبن صـص حمحوتخَ وحاهل كس

اًحُت اًثاين اَّلي ًوحض حال اًضاؾص وكس مجؽ تني زلص حدَخذَ 

ص ٌَحال من ذالل ثـسذ املض حَ ،  وذموؿَ يف اًعفاء . فِيا ثعٍو

اًحُت ألول : ًعوز دِحة ٔبمهل ، واًحُت اًثاين ًعوز حزهَ وذموؿَ 

ًعوز وجشيَ .ُشا ًولس رهص ألس خار ؿًل اجليسي نثريًا من ا

اًدضخهيَة اًصاللة ، واًيت ثخعي ِبملخلكم وثعوز حاهل يف نخاتَ " فن       

اًدضخَِ ")
118
.) 

ؾصف اخلعَة الاس خـازت تلوهل : " يه ما اكهت الاس خـازت :     

ؿالكذَ جضخَِ مـياٍ مبا وضؽ هل")
119

( .ًولس س حق ٔبن الاس خـازت 

مديَة ؿىل اًدضخَِ ، فِيي جضخَِ حشف ٔبحس ظصفَِ)
120

لس رهص ( . ًو

اًحالقَون ًالس خـازت ؿست ثلس اميث : " ِبؾخحاز اًعصفني ، وِبؾخحاز 

اجلامؽ ، وِبؾخحاز اًثالزة ، وِبؾخحاز اٌَفغ ، وِبؾخحاز ٔبمص ذازح ؾن 

ركل ُكَ ")
121

ًون ٔبذذي ُيا يف تَان ثلس اميهتا اًىثريت ٔبو  ( .

ثـًصفاث ُشٍ ألكسام ، فِشا ٔبمص ذازح ؾن ملعوذ اًححر ، وْل 

يف تَان تالكة املخلكم ، وٕااما ٔبصري ُيا ٕاىل يشء من تالقهتا نٌل ًفِس 

فبٔكول : الاس خـازت يه من زوالؽ اًحَان ، ومن  فـَت يف اًدضخَِ .

ص واًخـحري ؾٌل يف  اًيفس  ، ومن ٔبمه دعالعِا :  ٔبذق وسالي اًخعٍو

"جتس َس املـيوايث ، وجضرَط اجملصذاث ، وذَؽ احلَات ؿىل ما ْل 

فذعحح املـيوايث وألموز اجملصذت صادعة ٔبمام ألؿني ، حِات  فَِ ، 

عري فاكس احلَات ِبْلس خـازت حًِا مذحصاكً ، وفهيا إْلجياس واًخفرمي يف  ًو

املـىن وثبٔهَسٍ ، وحسن اًحَان ، وحتًصم املضاؾص ، وثًض َط 

ألرُان")
122

( ٕاىل بٓدص ما رهٍص اًحالقَون حول فضََهتا وتالقهتا . 

                                                           
 ٖٗدراسة تحلٌلٌة لمسائل البٌان صــ  –، وعلم البٌان  5ٗ/ٖ( اإلٌضاح ٗٔٔ)
 ٗٙٔ/ٔ( البٌت من المجتث ، وال ٌعرف لائله كما فً معاهد التنصٌص ٘ٔٔ)
 5ٗ/ٖ( اإلٌضاح ٙٔٔ)
  ٔ٘علم البٌان صـــ  –( البالغة فنونها وأفنانها 3ٔٔ)
 (م.5ٕ٘ٔ، )ٔوما بعدها ، ط مكتبة نهضة مصر ، ط  ٕٓٓ/ٔ( فن التشبٌه 1ٔٔ)
 5ٓ/ٖ( اإلٌضاح 5ٔٔ)
( راجع تعرٌف االستعارة عند اإلمام عبد الماهر الجرجانً عند بٌانه للفرق بٌن ٕٓٔ)

، ط دار المدنً ،  ٕٖٓ،  ٖٓاالستعارة والتشبٌه فً أسرار البالغة صـــ 
 (م.55ٔٔ(هـ)ٕٔٗٔ)
 ٗٓٔ/ٖ( اإلٌضاح ٕٔٔ)
 وما بعدها . ٖٕٔدراسة تحلٌلٌة لمسائل البٌان صــ  –( علم البٌان ٕٕٔ)

فهيا مبثال من تالكة املخلكم كس رهٍص اًحالقَون  وسبٔوحض ُشٍ اًحالكة

و كول امصئ اًلُس يف مـَلذَ : ًخـسذ الاس خـازاث .  ُو

َِ     وَبْزَذَف َبجْعَاساً واَنَء ِجلَكْلَكِ  ى ِتُعَِْح )فلَُت هُل ملا ثَمعذ
123
) 

وجيسز ُيا ٔبن ٔبهلي ما رهٍص اخلعَة اًلزوًّن حول الاس خـازت يف    

ُشا اًحُت ، وما هلهل ؾن اًض َخ ؾحس اًلاُص اجلصجاين ، ًلول :"ٔبزاذ 

وظف اٌََي ِبًعول ، فاس خـاز هل ظَحًا ٍمتعى تَ؛ ٕار اكن لك ري 

ظَة ًٍزس يف ظوهل ؾيس متعََ يشء ، وِبًف يف ركل تبٔن جـي هل 

ـضِا تـضًا ، مث ٔبزاذ ٔبن ًعفَ ِبًثلي ؿىل كَة ساٍُص ٔبجعاسًا ٍصذف ت 

واًضلط ملاكتسٍ فاس خـاز هل ُكالًك ًيوء تَ ٔبي زلي. وكال اًض َخ 

ؾحس اًلاُص : " ملا جـي ٌََي ظَحًا كس متعى تَ زىن ركل جفـي هل 

ٔبجعاسًا كس ٔبزذف هبا اًعَة ، وزَر جفـي هل ُكالًك كس انء تَ 

، وزاؾى ما ٍصاٍ اًياػص من سواذٍ  فاس خوىف هل مجٍك ٔبزاكن اًضرط

ٕارا هؼص كسامَ ، وٕارا هؼص ذَفَ ، وٕارا زفؽ اًحرص ، ومسٍ يف ؾصط 

اجلو")
124

(. ًلس زٔب  اًض َخ ؾحس اًلاُص يف ُشا اًحُت ٔبهَ ٔبظي 

ًرشف الاس خـازت ؛ حِر مجؽ تني ؿست اس خـازاث ًََحق اًضلك 

ثضلكَ ، ؤبن ًمت املـىن واًض حَ فامي ًٍصس)
125
.) 

 خيط الاس خـازت ُيا وذوزُا يف اًخـحري ؾن هفس اًضاؾص وفامي     

)املخلكم ( وما ًلاس ََ من ب ْلم مذـاكدة كس جتمـت وحاكًحت ؿَََ 

وزاء تـضِا ، هَمح ُيا ٔبن الاس خـازت كس ٔبظاتت هحس اًحالكة ، 

ووضفت ؾن ملساز ما ثـاهََ ُشٍ اًيفس امللكومة من ب ْلم ْل ثفازكَ 

ساؿة من ساؾخَ ، فَلس مجؽ تني ُشٍ  يف جزء من ٔبجزالَ وْل يف

الاس خـازاث املخخاًَة ًُضري ٕاىل ُشٍ احلاٌك من اهلموم وألحزان 

املخخاًَة اًيت ْل ثفازكَ .فِو ًَي صادط اكْٕلوسان املخـايل اَّلي ًبىٔب 

ٕاْل ٔبن ًفصط هفسَ ٔبًامن ثوجَ اًضاؾص ، ٍصاٍ ٔبمامَ وذَفَ وحوهل يف 

مذخاتـة ، وب ْلم مذخاًَة جس خويل لك ما حيَط تَ. ٕاهنا ظوزت هلموم 

ؿىل هفس وؾلي ظاحهبا ، وْل ثفازكَ ٔبًامن ثلَة ٔبو ثوجَ ، وْل ثرتنَ 

يف حلؼة من حلؼاث ًَهل ًَيـم ٔبو ٍهييبٔ ، تي ُكٌل مص اٌََي ُكٌل 

جتمـت واص خسث وعَة إْلوسان اَّلي ٍمتسذ فزيذاذ ظوهل. ًولس 

ٍَك اًضاؾص  مبا فهيا اكهت الاس خـازت تعوزهتا اًضاللة اًيت زمسهتا خم 

من اًخـاكة واًخخاتؽ واًخـلِس واملـاانت واًثلي وألمل مـربت ؾن امللعوذ 

ٔبذق ثـحري . نٌل ٔبن املياس حة تني ٔبجزاء اًعوزت من ذالل اس خـازت 

اًعَة ٌََي ، واس خـازت اٍمتعي ًعوهل ًَالمئ اًعَة ، واس خـازت 

( اًلكلك ٔلوالهل ، وألجعاس ملبٓذرٍي
126

زمس ظوزٍ  ( ، لك ُشا

صادعة حِة ملـاانت اًضاؾص ، وماكتسثَ اهلموم يف ُشا اٌََي 

ي!!!   ًوومل ٍىن ْلمصئ اًلُس من الاس خـازت اًيت ًـرب فهيا  اًعًو

                                                           
( وهذا البٌت لبله لوله :                ولٌٍل َكموجِ البْحِر أَرَخى ُسدولَهُ      ٖٕٔ)

ًَّ بِأَنواعِ الُهموِم ِلٌبتَِلً    َعل
ى تمطى : تمدد ، والصلب : عظم فً الظهر ذو فمار ٌمتد من الكاهل إلى ومعن

أسفل الظهر ، واألعجاز : جمع عجز ، وهو مؤخر الشًء أو الجسم ؛ 
فالصلب مستعار لوسط اللٌل ، والكلكل مستعار لممدمه ، واألعجاز مستعارة 
 لألجزاء األخٌرة منه ، وهذه هً االستعارات التً جمع بٌنها وجعل من

 ٔٔٔ/ٖمجموعها  استعارة واحدة. بغٌة اإلٌضاح 
 35، ودالئل اإلعجاز صـــ 1ٖٗ( اإلٌضاح صـــٕٗٔ)
 35دالئل اإلعجاز صــ ٕ٘ٔ)
( الزوزنً ، أبو عبد هللا أحمد بن الحسٌن ، شرح المعلمات السبع ٕٙٔ)

 (م.55ٖٔ، ط الدار العالمٌة ، بٌروت ،) 5ٕصـــ
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ؾن هفسَ ويمومَ ٕاْل ُشٍ الاس خـازت ًىفذَ . ٕان اجامتغ ُشٍ 

الاس خـازاث وثـسذُا يف تُت اًضاؾص ُو ما ٔبهس هبا زوهلًا وجٌلًْل ، 

اًضاؾص من ٕاجصاس ظول ًَهل ، وزمس ظوزت مذاكمٍك  " وحلق قصط

تني ًَهل ًوَي اًفصش ، وَّلا ظازث الاس خـازاث يف اًحُت قًصحة 

تـَست")
127
.) 

ويه رضة من رضوة اًخوسؽ واًخفنن ْل ٕاىل كاًة ؿىل اًىٌاًة :   

حس ؾحازت اًض َخ ؾحس اًلاُص)
128

( ، وكس ؾصفِا تلوهل : " ٔبن ًٍصس 

ملـاين فال ًشهٍص ِبٌَفغ املوضوغ هل يف اٌَلة املخلكم ٕازحاث مـىن من ا

، ًوىن جيئ ٕاىل مـىن ُو اتًََ وزذفَ يف اًوجوذ ، فِومئ تَ ٕاًََ ، 

ي اًيجاذ" : ًٍصسون  وجيـهل ذًَاًل ؿَََ . مثال ركل كوهلم : "ُو ظًو

ي اًلامة ، و" نثري زماذ اًلسز" : ًـيون نثري اًلص  ...") ظًو
129
 )

" ٔبن ثشهص اًيشء تلري ًفؼَ املوضوغ هل نٌل ، وؾصفِا اجن ألزري تؼؼ 

نىن هللا ثـاىل ؾن ادلاغ ِبٌَمس")
130

( ، ًولس ٔبصاز اجن ألزري 

وكرٍي من اًحالقَني ٕاىل ذكة اًىٌاًة ًوعف موكـِا من اًحالكة)
131
 )

،نٌل رهص إْلمام ؾحس اًلاُص ٕاجٌلغ اًحالقَني ؿىل " ٔبن اًىٌاًة ٔبتَف 

اًخرصحي ")من إْلفعاخ ، واًخـًصغ ٔبوكؽ من 
132

(، نٌل تني ظاحة 

اًىضاف ٔبن اًىٌاًة من صـة اًحالكة )
133

(، ومن ركل : ما رهٍص 

اجن ٔبيب إْلظحؽ حِر ًلول : " يه ؾحازت ؾن ثـحري املخلكم ؾن املـىن 

اًلدَح ِبٌَفغ احلسن ، وؾن اًيجس ِبًعاُص ، وؾن اًفاحش 

 ِبًـفِف ، ُشا ٕارا كعس املخلكم ىزاُة الكمَ من اًـَة ، وكس

و ٔبن ًـرب ؾن اًعـة ِبًسِي ، وؾن  ًلعسٍ ِبًىٌاًة ؾن ركل ، ُو

اًخسط ِبْٕلجياس ، ٔبو ًبئت ٌَخـمَة وإْلًلاس ، ٔبو ٌَسرت واًعَاهة 

("...
134
ُشا ًولس رهص اًحالقَون فصوكًا تني اًىٌاًة واًخـًصغ ، .  (

فلال اًزخمرشي :" ٔبن اًىٌاًة ٔبن ثشهص اًيشء تلري ًفؼَ املوضوغ هل، 

ي اًلامة ،  ونثري اًصماذ نلوكل :  ي اًيجاذ واذلالي ًعًو ظًو

ٌَمضَاف .واًخـًصغ : ٔبن ثشهص صُئًا ثسل تَ ؿىل يشء مل ثشهٍص  ، 

نٌل ًلول احملخاح ٌَمحخاح ٕاًََ : جئخم ٔلسَّل ؿََم ، ؤلهؼص ٕاىل 

وهجم اًىصمي  ، ؤكهَ ٕاماٌك ٌَالكم ٕاىل ؾصط ًسل ؿىل اًلصط ، 

َوخ مٌَ ما ًٍصسٍ ")ٌوسمى " اًخَوحي " ؛ ٔلهَ ً
135

( نٌل ؾصف اجن 

ألزري اًخـًصغ تبٔهَ " اٌَفغ ادلال ؿىل اًيشء من ظًصق املفِوم 

ِبًوضؽ احللِلي واجملاسي ، فٕاهم ٕارا كَت ملن ثخوكؽ ظَخَ ومـصوفَ 

تلري ظَة: وهللا ٕاين حملخاح ، ًوُس يف ًسي يشء ، ؤبان ؾصاين 

ًعَة ")واًربذ كس بٓراين ، فٕان ُشا ؤبص حاَُ ثـًصغ ِب
136

. ) 

                                                           
 بتصرف ٌسٌر. ٕٙٔ، صــ ( فٌود ، بسٌونً ، علم البٌان3ٕٔ)

 
 ٙٙ( دالئل اإلعجاز صـــ1ٕٔ)
 ٙٙ( دالئل اإلعجاز صـــ5ٕٔ)
( ابن األثٌر ، ضٌاء الدٌن ، الجامع الكبٌر فً صناعة المنظوم من ٖٓٔ) 

، ط المجمع العلمً العرالً  3٘ٔ،  ٙ٘ٔالكالم والمنثور، صـــ 
 (م. تحمٌك مصطفى جواد ، وجمٌل السعٌد .5٘ٙٔ(هـ)3ٖ٘ٔ)
 

( على سبٌل المثال ال الحصر ابن أبً اإلصبع ، زكً الدٌن عبد العظٌم ٖٔٔ)
 (م، تحمٌك حفنً دمحم شرف.5٘3ٔ، ط نهضة مصر ) ٖ٘، بدٌع المرآن صـــ

 
 3ٓ( دالئل اإلعجاز صـــٕٖٔ)
 (م.551ٔ(هـ)1ٔٗٔ، ط  مكتبة العبٌكان ، ط أولى ) ٕٕٗ/ٔ( الكشاف ٖٖٔ) 
 ٖ٘( بدٌع المرآن صـــٖٗٔ) 
 5٘ٗ/ٔ( الكشاف ٖ٘ٔ) 
 ٙ٘/ٖ( المثل السائر ٖٙٔ) 

وؾصفِا يف " اجلامؽ اًىدري يف ظياؿة امليؼوم من اًالكم وامليثوز"     

تلوهل :" ٔبن ثشهص صُئًا ًسل ؿىل يشء مل ثشهٍص ")
137

( " فاًخـًصغ 

ٔبن ًٍصس املخلكم من الكمَ صُئًا كري املسًول ؿَََ ِبًرتهَة وضـًا 

ؿىل ٕازاذت ملياس حة تني مسول اًالكم وتني اًيشء امللعوذ ، مؽ كًصية 

املـىن اًخـًصيض")
138

(.  نٌل رهص اًحالقَون ٌَىٌاًة ٔبكسامًا ِبؾخحاز 

املىّن ؿَََ ، وِبؾخحاز اًوسالط املخعٍك هبا ، فداؾخحاز املىّن ؿَََ 

ثيلسم ٕاىل :نياًة ؾن ظفة  ونياًة ؾن  موظوف ، ونياًة ؾن 

اء وس حة . وِبؾخحاز اًوسالط ثيلسم ٕاىل: اًخـًصغ ، واًخَوحي ، وإْلمي

، واًصمز ،  وإْلصازت )
139

 .) 

ًوُس من مضمون اًححر ٔبن ٔبدوط يف ثفاظَي ٔبكسام اًىٌاًة    

، وٕااما ٔبزذث هبشٍ امللسمة املوجزت حول ثـًصفِا وتالقهتا ؤبكساهما ٔبن 

ا يف اًخـحري ؾٌل ًسوز يف هفس املخلكم ، ًوَخضح ٔبن جلوء  ٔبتني ٔبثُص

اٍ ظاحة اًحَان مـرباً ؾن املخلكم ٕاىل ُشا اًفن ادلكِق املسكل مما ٍص 

 ملاظسٍ ومـياٍ .

ٕان اًىٌاًة واًخـًصغ تحالقهتٌل ِبِبن من ٔبتواة اًحالكة وذزز     

اًفعاحة ًَجبٔ ٕاٍهيٌل املخلكم حني ًٍصس ٕادفاء املـىن  وسرٍت ، ٔبو ادلفؽ 

ؾن هفسَ ، ٔبو ٕادفاء ما ًٍصس من صىو  وجزغ ، ٔبو هلس ٔبو سؤال ٔبو 

ىٌاًة ٔبو اًخـًصغ ٔبو اًخَوحي ًُسرت مـياٍ ومن ُيا ًَجبٔ ٕاىل اً   ؾخاة

، وخيفي ملزاٍ ًلصط ٍص  اًخـحري ؾيَ ْل ٍىون ٕاْل من ذالل اًىٌاًة 

 وفٌوهنا ذون سواُا من فٌون اًحَان .

وَّلكل ًلول اًثـاًيب حول "اًخـًصغ" :"اًـصة جس خـمي     

اًخـًصغ يف الكهما نثريًا ، فذحَف ٕازاذهتا توجَ ُو ٔبًعف ؤبحسن من 

ـَحون اًصجي ٕارا اكن ٍاكصف يف لك وجَ، اً  ىضف واًخرصحي. ًو

ًلًوون : فالن ْل حيسن اًخـًصغ ٕاْل زَحًا، وكس جـهل هللا يف دعحة 

َِ ِمْن ِدْعحَِة اًًساء جائزًا ، فلال :  ْضمُتْ ِت َْنُكْ ِفميَا َؾصذ َوَْل ُجٌَاَخ ؿَََ

[ ومل جُيْز اًخرصحي ، 235] اًحلصت :  اًًَِّساِء َبْو َبْنيًَمُْتْ يِف َبهُْفِسنُكْ... 

واًخـًصغ يف اخلعحة ٔبن ًلول   ٌَمصٔبت : وهللا ٕاهم ًضاتة ، ًوـي هللا 

ٔبن ٍصسكم تـاًل ظاحلًا ، وٕان اًًساء ملن حاجيت ، ؤبص حاَُ من 

اًالكم")
140

 .) 

وٕارا اهخلَيا ٕاىل ما فاضت تَ كصاحئ اًضـصاء من زوالؽ اًىٌاايث    

م ، وما ًسوز يف ذَجاث ظسوزمه ٌس خوكفٌا اًيت ًعوزون فهيا حاهل

كول اًضاؾص)
141

: ) 
َِ َجاصْت هَلُ هَفِِس) ْ ذرْسَ قَصذ اجَن َذبًٍَِة      وَؾّضَش يف وْنَصً وملـّا زبًُْٔت اًً

142
) 

                                                           
 3٘ٔ( الجامع الكبٌر صـــ3ٖٔ) 
 

  ٓ٘ٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر للطاهر بن عاشور 1ٖٔ)
 وما بعدها. ٔ٘ٔ/ٖ( اإلٌضاح 5ٖٔ) 
( الثعالبً ، عبد الملن ، النهاٌة فً الكناٌة أو الكناٌة والتعرٌض صـــ ٓٗٔ)

(م. تحمٌك 553ٔوالنشر ، الماهرة )باختصار ، ط دار لباء للطباعة  3ٙٔ
 عائشة حسٌن فرٌد.

، ط دار  ٕٙٙ( البٌت ال ٌعرف لائله وجاء فً ثمار الملوب صـــ ٔٗٔ)
(م. واستشهد به الثعالبً فً الكناٌة عن وخط 5ٙ٘ٔ(هـ)1ٖٗٔالمعارف )

 . ٖ٘ٔالشٌب صـــ 
ٌمع النسر : طائر  معروف وألواه األبٌض ، وابن دأٌة : الغراب ألنه ٕٗٔ)

على دأٌة البعٌر أي الدبر فٌنمرها ، والدأٌة : اسم لموضع المتب والرحل من 
ظهره فٌنمرها ، فنسب  إلٌها لكثرة ما ٌرى علٌها ، أو هً الفمار فهً تغذوه 
كما تغذو األم . وابن دأٌة : كنٌة الغراب   األسود . وعشش فً وكرٌه : 
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واًحُت حافي تـسذ من اًعوز اًيت ثعوز حاٌك من اضعصاة    

 اًضاؾص وكََان هفسَ ًؼِوز اًضُة ؿَََ ، واًضىو  من اهرصام

اًض حاة وػِوز اًضُة ، وزوؿة اًعوزت ُيا ٔبن " اًًرس" جاء 

نياًة ؾن اًضُة ، "واجن ذٔبًة )اًلصاة( نياًة ؾن اًض حاة")
143
 )

، "واًخـضُش " نياًة ؾن حَول اًضُة فَِ "وجاصت " نياًة ؾن 

ازثفاغ ألهفاش والاضعصاة، ًوىن ُي ثلف اًعوزت ؾيس حس 

ًلس اًخحمت مؽ ُشٍ اًعوزت  اًىٌاًة مؽ ُشا إْلجٌلل اٌَفؼي؟! ْل ،

 اًىٌالَة ظوزت اس خـاًزة كاًة يف اًصوؿة وادلكة .

فاًضاؾص ٔبزاذ ٔبن ًـرب ؾن حزهَ ؤبملَ ٌَضُة اَّلي ودعَ      

وؿالٍ ، واًحَاط اَّلي هساٍ فلَة اًضُة اًض حاة ، فوجس يف 

اًًرس ألتَغ يف تَاضَ ودشؾخَ ظوزت ثؼِص ُشا اًضُة وكس 

حَت حمي اًسواذ ، وكَحخَ ؿىل ٔبمٍص نٌل  اهدرش ثرسؿة يف اًصٔبش

 ًلَة اًًرس ألتَغ تلوثَ اًلصاة ألسوذ .

و       ٕان اًسواذ يف صـص اًصٔبش مثي هل اًضاؾص تؼ " اًلصاة " ُو

ما ًرضة تَ املثي يف اًسواذ ، وكل ٔبن ثخعوز هَف اهدرش اًحَاط 

من يف اًسواذ ثرسؿة وكوت ب ملت اًضاؾص   ؤبحزهخَ . ٕان اًًرس ٔبكو  

اًلصاة ؤبدشغ  وَّلكل كال : "ؾز)
144

( اجن ذٔبًة" مبـىن كَحَ  وكٍِص 

 ، ومٌَ  اًـزت ؛ ٔلن اًـٍزز من صبٔهَ ركل. 

وكل ٔبن ثخعوز ُشٍ املَحمة واًرصاغ تني اًًرس اَّلي ميثي     

اًضـص ألتَغ ، واًلصاة اَّلي ميثي اًضـص ألسوذ ، ويف اٍهناًة ًيا 

ن حىون   اًلَحة ؛ وَّلكل كال ٔبن هخوكؽ هدِجة ُشا اًرصاغ ، ومل

. وادذاز اًخـحري تؼؼ"  َِ اًضاؾص :" ...ؾز اجن ذٔبًة    وَؾّضَش يف وْنَصًْ

اًوهٍصن" ًَوكي مـامل اًعوزت ؛" ٔلن اًلصاة هل وهصان : وهص يف 

اًعَف ، ووهص يف اًض خاء )
145

(، واًوهصان ُيا ٌُل: اًصٔبش واٌَحَة، 

 ظصفا اٌَحَة .ٔبو جاهيب اًصٔبش، ٔبو جاهيب اٌَحَة، ٔبو 

نٌل جاء اًخـحري تؼؼ " اًخـضُش " نياًة ؾن حَوهل فَِ ًولس جاء     

"اًخـضُش " يف اًوهٍصن حصص َحًا ًالس خـازت ، وكس ٍىون اًضاؾص 

ٔبزاذ وظف اًىِوٌك وادذالظ اًضـص ألتَغ ِبٔلسوذ وٕاحاظخَ 

جباهخَِ .    ؤبهكي مـامل ُشٍ اًعوزت احلَة املـربت ؾن هفس اًضاؾص 

ملَ وضَلَ ْلهرصام اًض حاة وػِوز اًضُة يف جواهحَ واسدِاللَ وبٔ 

ؿَََ ؛ ٔبهكي ُشٍ اًعوزت اًىٌاًة يف كوهل " جاصت هل هفِس" ، 

ويه ظوزت نيالَة مـربت ٔبذق ثـحري ؾن حاٌك الاضعصاة اًيفِس 

واًحسين اًيت ٔبظاتت اًضاؾص ملا ٔبمل تَ . فؼ "جاص" ُيا من "جاصت 

ًة جضري ٕاىل ازثفاغ ألهفاش " اًلسز ٕارا كَت ، ويه نيا

                                                                                 
وضعه الذي ٌجمعه من التعشٌش اتخاذ العش وهو الوكر ، وعش الطائر م

دلاق العٌدان وغٌرها للتفرٌخ  فٌه ، وهو فً أفنان الشجر ، فإذا كان فً جبل 
أو جدار ونحوها فهو وكر و كن ، ولٌل : الوكر : العش حٌث كان فً جبل 
أو شجر. ولٌل الوكر ما ٌعده لحفظ البٌض والفراخ ، والتعشٌش كناٌة عن 

 حلوله فٌه.
، ط  ٕٙٙد الملن ثمار الملوب صـــالثعالبً ، أبو منصور عب (ٖٗٔ)

(م ، تحمٌك دمحم 5ٙ٘ٔ(هـ)1ٖٗٔدار المعارف ، الماهرة ، )
 ٖ٘ٔأبً الفضل إبراهٌم ، والنهاٌة فً الكناٌة صـــ

فً البٌت رواٌتان "عز" بمعنى غلب ولهر ، و"غر " بمعنى  (ٗٗٔ)
خدع . والرواٌة الثانٌة فً ثمار الملوب ، والنهاٌة فً الكناٌة . 

 15/ٔاألولى عند صاحب الكشاف والرواٌة 
 شبه أسافل الرأس بوكر الشتاء ، وأعالٌها بوكر الصٌف. (٘ٗٔ)

والاضعصاة يف اًعسز واًلََان فَِ . وما ٔبزوؾِا من ظوزت نيالَة 

 ؿربث ؾن هفس اًضاؾص وما ٔبظاتَ ٔبذق ثـحري .

ًلس وظفت اًىٌاًة وظوزث حاٌك اًضاؾص ٔبذق ثـحري ، ًوُست    

يه يف ٔبًفاػِا مفصذت تـَست ؾن اًعوزت اًـامة وٕااما يف اًصتط تني 

زت ، فٕاذزاك دش اًىٌاًة وذوزُا يف اًخـحري ؾن املـىن ْل ٔبجزاء اًعو 

ٍىون ٕاْل يف ٕاظاز من اًعوزت اًـامة ٌَحُت ُكَ ، وهَف اًخحمت 

ٔبجزاء اًعوزت وانمتَت يف ثياسق ذكِق)
146

 .) 

 ومن زوالؽ اًىٌاًة وذكاللِا : كول اًضاؾص:          

يّنِ    َجداُن اًلكَْ 
ّ
ٍَْة فَا ِة َمُِْزوُل اًَفِعَِي )وَمَا ًَُم يفذ ِمْن َؾ

147
) 

واًضاؾص ُيا ٔبزاذ ٔبن ًعف هفسَ ِبجلوذ واًىصم واًسزاء ،        

وزٔب  ٔبن اًىٌاًة يه وس ََخَ ٌَخـحري ؾن اًعفاث اًيت ٔبزاذ ٔبن 

ًًس هبا ٕاىل هفسَ تعًصق املحاًلة يف ٕازحاث اًىصم ًيفسَ ، واًحُت فَِ 

اس ما فَِ ، تي من ذكالق اًعيـة ، وظصالق ٕازحاث املـاين تعًصق اجمل

ُو من فادص اًضـص ؿىل حس ؾحازت إْلمام ؾحس اًلاُص حِر ًلول :" 

فىٌل ٔبهَ من فادص اًضـص ، ومما ًلؽ يف الادذَاز )
148

( ٔلجي اهَ ٔبزاذ 

زال اًفعَي  ُُ ٔبن ًشهص هفسَ ِبًلص ، فىىنذ ؾن ركل جُبنب اًلكة ، و

يب ، وحصك ٔبن ًرّصِخ فِلول : كس ؾصف ٔبن جٌايب مبًٔوف ، وُك

مؤذذة ْل هَيصُّ يف وجٍو من ًلضاين من ألضَاف ، ؤبين ٔبحنص املخايل 

من ٕاتًل ، ؤبذغ فعاًِا ُزىل" )
149
.) 

واًىٌاًة ُيا من اًىٌاايث اًحـَست اًيت ًًذلي مهنا ٕاىل املعَوة   

تواسعة " فٕاهَ ًًذلي من جنب اًلكة ؾن اًٍِصص يف وجَ من ًسهو 

... ٕاىل اس متصاز ثبٔذًحَ ومن من ذاز من ُو مبصظس ٔلن ًـس ذوهنا 

ًا ٕاثص  و اثعال مضاُسثَ وجُو ركل ٕاىل اس متصاز موجة هحاحَ ُو

وجٍو ، ومن ركل ٕاىل هوهَ ملعس ٔبذاٍن ؤبكاٍض ، ومن ركل ٕاىل ٔبهَ 

مضِوز حبسن كص  ألضَاف . ونشكل ًًذلي من ُزال اًفعَي ٕاىل 

ا ًىٌلل ؾياًة اًـص  ة ِبًيوق فلس ألم ، ومٌَ ٕاىل كوت ادلاؾي ٕاىل حنُص

ََِاث ، ومهنا ٕاىل رصفِا ٕاىل اًعحاخئ ، ومهنا ٕاىل ٔبهَ  ْل س امي املخ

مضَاف")
150

( ، ورهص ٔبتو ُالل اًـسىصي يف دش نياًة اًحُت " 

ًـّن ٔبن ُكحَ ًرضة ٕارا هحح ؿىل ألضَاف فريذف ركل جديَ ؾن 

هححِم ، ؤبن اٌَنب اَّلي ًفعي تَ اًفعَي جيـي ًٔآضَاف فريذف 

)ركل ُزال اًفعَي"
151

(. ٕان اًصجي ُيا كس اؾخاذ اًلكة ؿىل هصمَ 

ِم ، " فَلس ثـوذ ٔبن  من نرثت سواٍز ومًصسًَ فَّل ًـس ًًدح يف وجُو

                                                           
، وحاشٌة شٌخ زادة على  15ٔ/ٌٔراجع لالستزادة تفسٌر الكشاف  (ٙٗٔ)

(م ، 555ٔ(هـ)5ٔٗٔ، ط دار الكتب العلمٌة ، ط أولى ) 3ٖٓ/ٔالبٌضاوي 
بٌروت ، ، ط دار صادر ،  ٖٓٙ/ٔوحاشٌة الشهاب الخفاجً على البٌضاوي 

، ط دار الكتب العلمٌة  ٕٕٗ،  ٖٕٕ/ٕوحاشٌة المونوي على تفسٌر البٌضاوي 
 (م.ٕٔٓٓ(هـ )ٕٕٗٔ، ط أولى )

، ط  1ٖٗ/ٔالبٌت ال ٌعرف لائله ، وهو فً الحٌوان للجاحظ  (3ٗٔ)
(م وشرح الحماسة 5ٙ٘ٔ(هـ)1ٖٗٔمصطفى البابً الحلبً ، ط ثانٌة )

(هـ ، ودالئل اإلعجاز صــ 5ٕٙٔ، ط عالم الكتب ، بٌروت ) 5ٖ/ٗللتبرٌزي 
 ٗ٘ٔ/ٖ، واإلٌضاح  1ٖٓ،  3ٖٓ
ٌعنً اختٌار أبً تمام له فً الحماسة ، والتعلٌك هنا ألبً فهر  (1ٗٔ)

 محمود شاكر محمك دالئل اإلعجاز)رحمه هللا(.
 1ٖٓ،  3ٖٓدالئل اإلعجاز صـــ  (5ٗٔ)

 باختصار. ٗ٘ٔ/ٖاإلٌضاح  (ٓ٘ٔ)
 ٖٔ٘الصناعتٌن صـــ  (ٔ٘ٔ)
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ٌسامل اًعصاق ًئال ثخبٔر  تَ اًضَوف ٕارا وزذوا ")
152

( فـرب اًضاؾص 

ؾن مسخ هفسَ ِبًىصم واجلوذ واًسزاء من ذالل ُشٍ اًىٌاًة 

اًلكة اجلوذ واًسزاء من     اًحـَست املخـسذت اًوسالط ، فَلس ثـَّل 

ظاحدَ .نٌل ٔبن فعَهل همزول ٔلن ًنب ٔبمَ مرصوف ٕاىل اًضَفان ٔبو 

ٔلهنا كس حنصث ؾن ودلُا فضـف ثسخة كٍك اًصضاؿة . واًخـحري تؼ " 

همزول اًفعَي " "نياًة ؾن هصم اًصجي تبٔسَوة اًخَوحي ، وكس 

اًياكة ، وْل  ثوظَيا ٕاىل ظفة اًىصم ؿرب اًوسالط اًخاًَة : اًفعَي ودل

ٍىون ًُزاًل ٕاْل ٕارا مل ثخح هل فصض اًصضاغ من ٔبظحاء )ٔبزساء( ٔبمَ 

اًياكة ، ؤبمَ اًياكة ْل حصضـَ ثسخة قَاهبا ؾيَ قَاًِب ٔبتساًي ، وقَاهبا 

ا ًضَوفَ ٔلن ذلِا ظصي  ألتسي انمج ؾن هون ظاحهبا كس حنُص

وصِيي ، وفَِ َّلت ًآُٓكني...")
153

ياًخان ( " فاًحُت كس اجمتؽ فَِ ن 

اًلصط مهنٌل واحس ، ولك واحست مهنٌل ٔبظي تيفسِا ")
154

( ؛ حِر 

ٔبصازث ٕاىل اًىصم واجلوذ واًسزاء . واًحُت تـس ركل فَِ فن من 

و ثبٔهَس املسخ مبا ٌض حَ اَّلم) فٌون اًحسًؽ ، ُو
155

( فٕاهَ ٔبومه ٔبن ما 

ًبئت تـس الاس خثٌاء س َىون ظفة رم فٕارا تَ ًبئت تعفة مسخ ، وفَِ 

ملـىن وٕازحاثَ ما فَِ ؛ حِر بٔنس ظفة املسخ ًيفسَ تبٔتَف من ثبٔهَس ا

ظًصق ، ومجؽ يف ٕازحاث اًسزاء ًيفسَ تني فٌَني من فٌون اًحالكة : 

ألول : اًىٌاًة اًحـَست نثريت اًوسالط واًيت ثـس من اًخَوحي ، ويه 

و فن  فن من فٌون اًحَان . اًثاين : ثبٔهَس املسخ مبا ٌض حَ اَّلم ، ُو

ًؽ املـيوي ٌض متي ؿىل ٕازحاث ظفة املسخ هل تعًصق من فٌون اًحس

ان ) املحاًلة ، وذؾو  اًيشء تحٌُة وجُص
156

 .) 

 ومن اًخـًصغ كول احلجاح ًـصط مبن ثلسمَ من ألمصاء:    

ًسُت جصاؾي ٕاتي وْل قمن      وْل جبزاز ؿىل ػِص ومض )
157
) 

ا ًٍصس واًومض : اخلض حة اًيت ًلعؽ ؿَهيا اجلزاز اٌَحم ، فاحلجاح ُي   

ٔبن ًحني من ذالل اًخـًصغ ٔبهَ رشًف احملخس ، كوي اًضىمية ، 

ًوُس هكن ثلسمَ من ألمصاء اَّلٍن مل حتيىِم اًخجازة ، وحيس يوا 

س َاسة ألموز ، تي ُو اخلحري اجملصة ، فِـصف هَف ًعازغ 

ألُوال ، وجيخاس اًعـاة ، وخيوط اًخجازة وْل خيىش اًـواكة . 

و ٔبن ميسخ هفسَ ذون ٔبن  فبٔظاة من ذالل اًخـًصغ قصضَ ُو

ًرصخ ِبمس من رهٍص من ألمصاء . وتـس ُشٍ اًوكفاث اًرسًـة ؾيس 

                                                           
 5ٖ/ٗشرح دٌوان الحماسة للتبرٌزي  (ٕ٘ٔ)
 ٘٘ٔ،  ٗ٘ٔ/ٕشٌخ أمٌن ، بكري ، البالغة فً ثوبها الجدٌد  (ٖ٘ٔ)

 (م.ٕٔٓٓ) 3باختصار ، ط دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، ط 
الحلبً ، شهاب الدٌن ، حسن التوسل إلى صناعة الترسل  (ٗ٘ٔ)

 (هـ.51ٕٔ، ط المطبعة الوهبٌة ، مصر ) 3ٕ،صــ
وهو أن ٌستثنى من صفة ذم منفٌه عن الشًء صفة مدح  (٘٘ٔ)

 ٔ٘/ٗدٌر دخولها فٌها. اإلٌضاح بتم
 ٔ٘/ٌٗنظر فً بالغته اإلٌضاح  (ٙ٘ٔ)

 البٌت لروٌشد أو رشٌد بن رمٌض العنبري ، ولبله لوله:  (3٘ٔ)
اق ُحَطمْ   هذا أواُن الشد فاشتدي ِزٌَم      لد لفَّها اللٌُل بسوَّ

ولد لال هذٌن البٌتٌن فً الحطم المٌسً ، واسمه شرٌح بن ضبعة ، وكان 
ن فغنم وسبى ، ثم أخذ على طرٌك مفازة فضل بهم شرٌح لد غزا الٌم

دلٌلهم ثم هرب منهم ، وهلن منهم ناس كثٌر بالعطش ، وجعل الحطم 
ً عنٌفاً حتى نجوا ووردوا الماء فمال فٌه رشٌد  ٌسوق بأصحابه سولا
ً ، فلمب الحطم بما فً الرجز. ولد تمثل  الحجاج بالبٌت  الرجز مادحا

، وابن حجة  1ٖٓ/ٕعراق . البٌان والتبٌٌن الثانً فً خطبته لما دخل ال
، ط دار  ومكتبة الهالل ، لبنان ، ط  3ٓٗ/ٕالحموي  ، خزانة األدب 

 (م. تحمٌك عصام شعٌتو .513ٔ) ٔ

تالكة املخلكم من ذالل ؿَّل اًحَان وفٌوهَ ، ٔبهخلي ٕاىل تالكة املخلكم 

 من ذالل فٌون اًحسًؽ .

 اًفعي اًثاًر : تالكة املخلكم من ذالل مسالي ؿَّل اًحسًؽ

 يف ثـًصف ؿَّل اًحسًؽ ٔبهَ " ؿَّل ًـصف تَ رهص اخلعَة اًلزوًّن      

وجٍو حتسني اًالكم تـس زؿاًة ثعحَلَ ؿىل ملذىض احلال ووضوخ 

ادلْلٌك ")
158

سز ملزنٌك ُشا اًـَّل مضن  شا اًخـًصف فَِ ُضم ُو ( . ُو

رصخ اًحالكة اًـصتَة . فاحملللون ؿىل ٔبن ؿَّل اًحسًؽ ًُس حمس يًا 

تي ُو من مصمي اًحالكة ، وكس ؾصضًَا ، ٔبو رًاًل من رًول اًحالكة ، 

ًخجَ ٕاًََ املخلكم ٔلهَ ٍص  ٔبهَ ْل ًعَح كرٍي ٌَخـحري ؾن املـىن 

امللعوذ ، وْل ميىن ٔبذاء املـىن يف امللام ٕاْل من ذالل فن من فٌوهَ . 

ىفي ٔبن ُشا اًفن موسوم تؼؼ " اًحسًؽ " اَّلي ًـّن " اجلسًس ،  ٍو

ساتق...")واحملسج اًـجَة ، واخملرتغ ؿىل كري مثال 
159
.) 

و "ادلؽ تني املخضاذٍن ، ٔبي مـيَني مذلاتَني يف اًعحاق :     ُو

ادلٍك. ٍوىون ركل ٕاما تَفؼني من هوغ واحس : امسني  ٔبو فـَني ، ٔبو 

خمخَفني ، ٔبو حصفني")
160

( فاًعحاق ٔبن ًؤىت ِبًيشء وضسٍ يف 

شا اًيوغ من فٌون اًحسًؽ املـيوي مما هل ٔبثص يف اًس َاق  ، اًالكم ، ُو

ـس من مصمي اًحالكة ، ونٌل ًلول ؾيَ اًـَوي " واؿَّل ٔبن ُشا اًيوغ  ًو

من ؿَّل اًحسًؽ مذفق ؿىل حصة مـياٍ ، وؿىل جسمَخَ ِبًخضاذ 

واًخاكفؤ")
161

( ، وكس سَىَ إْلمام ؾحس اًلاُص مؽ الاس خـازت يف 

ازثحاظَ ِبملـىن ، فدـس ٔبن تني ٔبن الاس خـازت رضة من اًدضخَِ ، 

كال : " ؤبما اًخعحَق فبٔمٍص تني ، وهوهَ مـيواًي  وامط من اٍمتثَي 

ٔبجىل ؤبػِص ، فِو ملاتٍك اًيشء تضسٍ...")
162

( ، وكس سَىَ ضَاء 

ة ، وحبثَ حتت ِبة " اًخياسة  ادلٍن جن ألزري مضن اًعياؿة املـيًو

يف املـاين ")
163
ًوست ُيا تعسذ احلسًر ؾن ٔبكسام اًعحاق  (.

ا اخلعَة اًلزوًّن ؛ ٔلن  ُشا ذازح ؾن ملعوذ اًححر اًيت رهُص

وْل ًضَف جسًسًا ، وٕااما ٔبكف فلط ؾيس "تالكة املخلكم" من ذالل 

ُشا اًفن ادلكِق حني ٍصاٍ املخلكم وس ََخَ ٌَخـحري ؾن هفسَ وملاظسٍ 

؛ حِر ٕان اًعحاق ْل ًلف ؾيس جمصذ ادلؽ تني اًلكٌلث املخضاذت يف 

ِة اٌَفؼَة ًَىون املـىن ؿىل ٔبي حنو من ألحناء ، تي ًخجاوس اًياح 

ُو اًفن ألمثي وألوسة ٌَخـحري ؾن املـىن حِر ْل ًعَح كرٍي 

ٌَخـحري ؾن اًلصط وامللعس )
164

( ؛ وَّلكل هلَت ِبدذعاز هؼصت 

                                                           
 ٖ/ٗبغٌة  اإلٌضاح  (1٘ٔ)
، مادة "بدع" ، ط دار المعارف ، بدون تارٌخ ،  ٖٕٓ/ٖاللسان  (5٘ٔ)

طبعة ، ط م 31ٖ/ٔأحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغة ،
 (م،51ٖٔ(ه)ٖٓٗٔالمجمع العلمً العرالً )

 ٘،  ٗ/ٗاإلٌضاح  (ٓٙٔ)
، ط مطبعة الممتطف ،  33ٖ/ٕالعلوي ، ٌحٌى بن حمزة ، الطراز  (ٔٙٔ)

(م. هذا ولم ٌسم الطباق بـ " التكافؤ" أحد غٌر لدامة ، 5ٔٗٔمصر )
، ط دار الجٌل ، بٌروت ، ط  ٘/ٕوغٌر النحاس . العمدة البن رشٌك 

 (م. تحمٌك دمحم محً الدٌن عبد الحمٌد.51ٔٔ)(هـ ٔٓٗٔ) ٘
 باختصار. ٕٓأسرار البالغة صـــ  (ٕٙٔ)
 ٖٗٔ/ٖالمثل السائر  (ٖٙٔ)
فالجمع بٌن المتمابلٌن من األمور الفطرٌة المركوزة فً الطباع  (ٗٙٔ)

، ولها تعلك وثٌك ببالغة الكالم ، وأثر فً النفوس ، فما جاء 
ؤدى طباق فً الكالم إال وتعلك به غرض من األغراض ال ٌ

ذلن الغرض بدونه ، وهذا هو معنى الذاتٌة واألصالة التً تكلم 
عنها علماء البالغة عندما أشاروا إلى أن مسائل التمدٌم 
والتأخٌر ، والذكر والحذف ، والتشبٌه واالستعارة، وغٌر ذلن 
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ة اًيت  اًحالقَني ٕاىل ُشا اًفن حِر ٔبحملوا ٕاىل ٔبهَ من اًعيـة املـيًو

ة ثخعي ِبًس َاق وثبئت ملياس حة املـاين ، وثرضة ثسِم وافص يف تالك

اًالكم ، ًوُست جمصذ انحِة ًفؼَة ْل حصثحط ِبًس َاق وامللام 

 .ًويًذلي ٕاىل تـغ صواُس اًعحاق اًيت ثـرب ؾن تالكة املخلكم . 

 مفن ركل كول اًححرتي:
ُِْر بَؿَّْلَُ  وُق ِمْن َح رَْسِي ٕايلذ اًضذ ُِْر َْل بَؿََّلُ اًيذَو       ٌو  ًُلِذُغ يِل ِمْن َح

فاًضاؾص ُيا ؿرب من ذالل املعاتلة ؾن حاٌك من حاْلث     

الاضعصاة يف مضاؾص حمحوتخَ ؛ حِر ٕان حمحوتخَ كس هتجٍص تال 

و ؿىل مـصفة مبس  صوكَ وحدَ ًِا ، وهَمح ُيا يف  سخة ًـَمَ ، ُو

ظحاق اًسَة)
165

( اَّلي جاء تني "ٔبؿَّل ، وْل ٔبؿَّل " رضة من 

ة حدَ حملحوتخَ ، وْل ًـَّل دش احلريت ثـرتي اًضاؾص حِر ًـَّل حلِل

ا هل ، وكس جاء اًعحاق مـربًا ؾن ُشٍ احلريت اًيت ًـاين مهنا  جهُص

اًضاؾص ٔبذق ثـحري ، وكس وضف ؾن ُشٍ احلريت والاضعصاة كوهل 

ُِْر َْل َبؿََّلُ اًيذَو  "  يف اًضعص ألول من اًحُت " ًُلِذُغ يِل ِمْن َح

َو  : اًفصاق  " واملصاذ ٔبهَ ًلِغ هل مفـىن  " ًُلِذُغ" ٔبي هيَبٔ ، و اًيذ 

من حِر ْل ًـَّل ٔبس حاتَ ؛ لٔن حمحوتخَ هتجٍص تال سخة  ٔبما اًضوق 

و حدَ ًِا ") فِو ًـَّل سخدَ ، ُو
166

( ، وجمئ اًفـي يف ٔبول اًحُت 

تعَلة اجملِول" ًُلِذُغ" مما ٔبسِم يف زمس ظوزت احلريت والاضعصاة 

اًسَة ُيا مـربًا ؾن املـىن اًيت ًـاين مهنا اًضاؾص ، جفاء ظحاق 

وؾن حريت اًضاؾص ٔبمت ثـحري)
167
.) 

 ومن زوالؽ اًعحاق يف هفس املـىن اًساتق : كول املخًيب : 
هنَُما يِف لُكِّ جَهٍْص ًَيا َوْظيُ  َْ َضُق ُمْلَيَِت               فَد ـْ َ َِي ً َذ  ٔكنذ ُسَِاَذ اٌ

شا اًحُت مما اس خـشتَ اجن ألزري ٌَمخًيب يف    اًعحاق)ُو
168

 ، )

وهَمح من ذالهل هَف جاء اًعحاق جامـًا ومعوزاً حلاٌك اًضاؾص 

و كوهل  اًـاظفِة مؽ حمحوتخَ ، وركل يف اًضعص اًثاين من اًحُت ، ُو

َْهنَُما يِف لُكِّ جَهٍْص ًَيا َوْظُي " فاًضاؾص ُيا كس ذامص اًيوم ؾَيَ  : "فَد

و ألزق ، فِواظي اًسِاذ ؾَيَ ًفلس من حية  ، وصلهل اًسِاذ "ُو

( "
169

(" واًضمري يف "تُهنٌل" ٌَسِاذ وامللٍك" فِو ًلول : " ٕارا 

هتاجصان واظي اًسِاذ ؾَّن ، ٔبي مل ٔبمن وجسًا ًفلس من ٔبحدَ")
170
 )

، وظحاق إْلجياة ُيا جاء تني "جهص ووظي " حِر ظوز اًعحاق 

شا اًرصاغ واًخزامص تني ألزق وامللٍك ،  ُيا حاٌك اًضاؾص ؤبزكَ ، ُو

ء معوزاً ومضرعًا حلاٌك الاضعصاة واًلَق اًيت ًـاين مهنا جفا

                                                                                 
من ألوان علمً المعانً والبٌان لها مدخل فً بالغة الكالم ؛ 

، فوزي السٌد عبد ربه ، الفنون  ألنها حسنها ذاتً أصٌل . عٌد
، ط مطبعة  ٗ٘البدٌعٌة فً دائرة البحث البالغً ، صـــ 

 (م.511ٔ(هـ)1ٓٗٔ، ) ٔالحسٌن  اإلسالمٌة ، الماهرة  ، ط 
وهو الجمع بٌن فعلً مصدر واحد ، مثبت ومنفً ، أو أمر  (٘ٙٔ)

 3/ٗونهً. اإلٌضاح 
 3/ٗبغٌة اإلٌضاح  (ٙٙٔ)
 ٘/ٗح وٌنظر أمثلة أخرى للطباق فً اإلٌضا (3ٙٔ)
 ٓ٘ٔ/ٖالمثل السائر  (1ٙٔ)
، ط دار  1ٖٔ/ٖالعكبري ، أبو البماء ، شرح دٌوان المتنبً  (5ٙٔ)

المعرفة ، بٌروت. تحمٌك مصطفى السما ، وإبراهٌم األبٌاري ، 
 وعبد الحفٌظ شلبً .

، ط دار ٖٓٓ/ٖالبرلولً ، عبد الرحمن ، شرح دٌوان المتنبً  (3ٓٔ)
 (م.51ٙٔ(هـ)3ٓٗٔالكتاب العربً ، بٌروت )

اًضاؾص ًِجص حمحوتخَ . ومن زوالؽ اًعحاق ٔبًضًا كول احلُعني جن ُحٌلم 

 املصي:
َما)  ًِيْفِِس َحِاًت ِمثَي بَْن بَثَلسذ ََاَت فََّْل بَجْس          ثَبَدصُث بَْسدَدِلي احل

171
) 

واًضاؾص ُيا ًعوز من ذالل اًعحاق ٔبن اًضجاؿة وإْلكسام ٌُل     

ٔبفضي ٌَمصء من اجلنب وإْلجحام ، فِو مل جيس ٔبفضي حلَاثَ من 

اًضجاؿة تسًاًل ؾن اًرتذذ واجلنب ، حفَامث حصذذ إْلوسان ظمؽ فَِ 

ألؿساء ، فِو ًٍصس ٔبن ًلول :" ملا ثبٔدصث ظمؽ يفذ اًـسو وثعوز يفذ 

ٔب ؿًلذ . واًلذي ٕاىل اجلحان ٔبدشغ ؛ ٔلن لك ٔبحس ًعمؽ فَِ اجلنب فاجرت 

، وكِي : ٕان اجلحان حذفَ من فوكَ ، فذلسمُت فاكن اًخلسم ٔبجنا يل . 

واًـصة ثلول : اًضجاغ موىق ، ٔبي حهتَحَ ألكصان فِخحاموهَ فِىون 

ركل وكاًة هل . وجيوس ٔبن ٍىون املـىن : ٔبجحمت مسددلًِا ًـُيش فَّل 

ضًا نٌل ٍىون يف إْلكسام ؛ وركل ٔبن ألحسوزة ادلٍَك ٔبجس ًيفِس ؿُ 

ٕااما حىون ِبًخلسم ْل ِبًخبٔدص")
172

( . ًولس جاء ظحاق إْلجياة يف 

َما " معوزًا ًِشا اًرصاغ  ٔبول اًحُت وبٓدٍص " ثَبَدصُث ، و َبثَلسذ

شا اًرتذذ تني اًضجاؿة  اًيفِس ؾيس اًضاؾص تني اًخبٔدص واًخلسم ، ُو

جياة تني اًفـَني مما ؿرب ؾن هفس املخلكم ٔبذق واجلنب ، فعحاق اْلٕ 

ثـحري )
173
.) 

وحسٍ ؾيس اًخحلِق )اًخجًصس :    
174

( ما رهٍص ضَاء ادلٍن جن ألزري 

:" ٕاذالض اخلعاة ًلريك ، ؤبهت حًصس تَ هفسم ؛ لٔن ٔبظهل يف 

وضؽ اٌَلة من " جصذث اًس َف" ٕارا ىزؾخَ من مغسٍ")
175

 " )

الض اخلعاة ؿىل هفسم ذاظة ورهص اًـَوي "ٔبهَ كس ًعَق ؿىل ٕاذ

ا") ذون كرُي
176
واًخجًصس من حماسن ؿَوم اًحَان ًوعالفَ ، وكس . (

اس خـمي ؿىل ٔبًس ية اًفعحاء نٌل كال اًـَوي)
177

( ، ورهص اجن ألزري 

فالٔوىل : ظَة اًخوسؽ  ٔبن هل فالسثني : "ٕاحساٌُل ٔبتَف من ألدص  .

ظيَ دعاًِب يف اًالكم ، فٕاهَ ٕان اكن ػاٍُص دعاًِب ًلريك ، وِب

ًيفسم ، فٕان ركل من ِبة اًخوسؽ ، ؤبػن ٔبهَ يشء ادذعت تَ 

ا من اٌَلاث. واًفالست   اًثاهَة : ويه ألتَف ،  اٌَلة اًـصتَة ذون كرُي

وراك ٔبهَ ٍمتىن اخملاظة من ٕاجصاء ألوظاف امللعوذت من مسخ ٔبو 

كرٍي ؿىل  هفسَ ، ٕار ٍىون خماظحًا تَ كرٍي ًَىون ٔبؿشز ؤبجصٔب من 

ـِست فامي ًلوهل كري حمجوز ؿَََ")اً 
178

( نٌل ٔبن اًخجًصس ؿىل حس 

ثـًصف اخلعَة : " ٔبن ًيزتغ من ٔبمص ري ظفة ٔبمص بٓدص مثهل يف 

                                                           
أبو هالل العسكري هذا البٌت ضمن أمثلة الطباق . ذكر  (3ٔٔ)

 ٖٔٔالصناعتٌن صـــ 
، ط  3ٗٔ، صـــ الٌسوعً ، لوٌس شٌخو ، شعراء النصرانٌة  (3ٕٔ)

 (م.15ٔٔمطبعة اآلباء المرسلٌن ، بٌروت )
وٌنظر فً بالغة الطباق عند المتكلم . عالم ، عبد الواحد ،  (3ٖٔ)

بعدها ، ط وما  ٔ٘ٔالبدٌع المصطلح والمٌمة للدكتور صـــ
(م ، وتعلٌمه على بالغة الطباق فً لول 55ٕٔمكتبة الشباب )

المتنبً:     عٌد بأي حال عدت ٌا عٌد         بما  مضى أم 
 ألمر فٌن تجدٌد

نملت هنا تعرٌف ابن األثٌر لفن التجرٌد حٌث رأٌته ٌشٌر إلى  (3ٗٔ)
بالغة هذا الفن ، فكان تعرٌفه له أدل على الممصود ، ولمد 

 الصناعة المعنوٌة فً كتابه المثل السائر . ذكره ضمن
 5٘ٔ/ٕالمثل السائر  (3٘ٔ)
 3ٖ/ٖالطراز  (3ٙٔ)
 3ٖ/ٖالطراز  (33ٔ)
 5٘ٔ/ٕالمثل السائر  (31ٔ)
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ثكل اًعفة مداًلة يف نٌلًِا فَِ")
179

( " وفَِ ثفنن يف ألسَوة 

اكْلًخفاث ًخلازهبٌل ، وٕان اكن مدىن الاًخفاث ؿىل احتاذ املـىن ، 

اٍص تُهنٌل حبسة الاؾخحاز ، وكس جيمتـان يف ومـىن اًخجًصس ؿىل اًخل

اًالكم ، وكس ًفرتكان... ")
180
). 

رهص اجن ألزري ٔبن اًخجًصس ًيلسم ٕاىل كسمني: ٔبكسام اًخجًصس:    

و  ٔبحسٌُل : جتًصس حمغ . والٓدص : جتًصس كري حمغ .فألول ُو

احملغ : ٔبن ثبئت جالكم ُو دعاة ًلريك ، ؤبهت حًصس تَ هفسم ، 

و اًضاؾص املـصوف ِبحلَط تَط  وركل نلول تـغ  املخبٔدٍصن ، ُو

(
181

 (يف معَؽ كعَست هل :
 ٕاَْلَم ٍَصاَك اجمْلُس يف سِّيِ صاؾِص               وكس حَنََْت صوكاً فصوُغ املياجصِ 

ص ِحٌَْلً وِحوْكًَة            تََحـضِا ًيَْلاُذ َظـُة املفاِدصِ  ـْ َْة اًّضِ ـَ  َنْخمَت ت

ذم فازُِش امللَـَالِ بَٔما وبٔتََم  ازساِث اًلواجصِ             اخلرََي ٕاه  وَمْحيي ادلذ

فَاحصِ  َيى                   تلوكل ؾٌل يف تعوِن ادلذ ََُْت املَساِمَؽ واٍهنُّ ذم بْٔؾ  وٕاه

فِشا من حماسن اًخجًصس ، ٔبْل حص  ٔبهَ ٔبجص  اخلعاة ؿىل كرٍي      

و ًٍصس هفسَ ، يك ٍمتىن من رهص ما رهص من اًعفاث اًفاللة ،  ، ُو

و كري احملغ  ٍ من اًفضالي اًخاهئة. ؤبما اًلسم اًثاين : ُو وؿّسِ ما ؿسذ

: فِو دعاة ًيفسم ْل ًلريك ... وتني ُشا اًلسم واَّلي كدهل فصق 

شا  ػاُص ، وراك ٔبوىل تبٔن ٌسمى جتًصساً ؛ ٔلن اًخجًصس ْللق تَ ، ُو

صُئًا ، وٕااما ذاظحت ُو هعف جتًصس ؛ ٔلهم مل جتصذ تَ ؾن هفسم 

هفسم تيفسم . ٔكهم فعَهتا ؾيم ويه مٌم . مفٌل جاء مٌَ كول 

معصو جن إْلظياتة)
182
:) 

َماكهَِم حُتْمِسِي ٔبو جْسرَتحيي) ًَِا وكس َجضبْٔث وَجاَصْت    ٔبكُولُ 
183
) 

َحغ من ذالل الكم اجن ألزري ٔبن فن " اًخجًصس " يف هوؿَ     ًو

ألول : ٔبي "احملغ" ُو من ٔبكو  ألساًَة اًحالقَة اًيت ًـرب هبا 

اًضاؾص ٔبو املخلكم ؾن هفسَ ، فِربس من ذالل ُشا اًفن ما ًٍصس ٔبن 

ًًس حَ ٕاىل هفسَ من مسخ ٔبو خفص ، ٔبو ًـرب ؾن زقحة يف اًرش ٔبو 

قحة يف اًِجاء ، ٔبو ثـحري ؾن هسم ًفواث حمحوة ٔبو الاهخلام ، ٔبو ز 

مصقوة، ٔبو ًوم ٌَيفس ؿىل ٔبمص من ألموز ذون ٔبن ًًسة ركل 

ٕاىل هفسَ تعًصق رصحي . فِو فن ثرتاحة فَِ ملاظس املخلكمني ، 

ومَجبٔ ًَورون تَ ًَـربوا ؾٌل جتُش تَ هفوسِم ، وْل ًٍصسون ٔبن 

خلكم يف ُشا اًيوغ جيصذ من ًًس حٍو ٕاىل هفوسِم ِبًضلك اًرصحي . فامل 

                                                           
نحو لولهم : " لً من فالن صدٌك حمٌم " أي بلغ من الصدالة   (35ٔ)

 1ٖ/ٗمبلغاً صح معه أن ٌستخلص منه صدٌك  آخر . اإلٌضاح 
 باختصار . 5ٖ،  1ٖ/ٗبغٌة اإلٌضاح  (1ٓٔ)
وارس سعد بن دمحم بن سعد بن صٌفً التمٌمً ، الملمب هو أبو الف (1ٔٔ)

شهاب الدٌن ، المعروف بـ حٌص بٌص ، ولٌل له اللمب األخٌر 
ألنه رأى الناس مرة فً حركة مزعجة وأمر شدٌد ، فمال : ما 
للناس فً حٌص بٌص ؟ أي فً شدة واختالط ، فغلب علٌه هذا 

نب الغربً فً هـ ببغداد، ودفن فً الجا 3ٗ٘اللمب ، توفً سنة 
 ممابر لرٌش .

هو عمرو بن اإلطنابة أحد بنً الخزرج ، ومعنى اإلطنابة :  (1ٕٔ)
المظلة ، واسم أم عمرو هذا ، وهو أحد من ملن الحجاز فً 

الجاهلٌة ، وكان شاعراً مجٌداً. وأول األبٌات لوله :               
 أبت لً عفتً وأبى بالئً      وأخذي الحمد بالثمن الربٌح

ى جشأت نفسه )مهموز( وجاشت )غٌر مهموز( : ارتفعت ونهضت ومعن
من خوف او فزع . ونظر مناسبة األبٌات وتخرٌجها فً الحماسة البصرٌة ، 

، ط مكتبة الخانجً ، الماهرة ، ط  1/ٔالبصري ، أبو الفرج بن الحسن 
 (م.555ٔ(هـ)ٕٓٗٔأولى )
 باختصار شدٌد. ٖٙٔ-ٓٙٔ/ٕالمثل السائر  (1ٖٔ)

هفسَ هفسًا فِزاظهبا ٔكهنا كرٍي " وفالست ركل : اٍمتىن من وس حة اَّلم 

ٌل ٕاىل هفسم مما ًلدح ٔبن ثًس حَ ٕاٍهيا") ٔبو املسخ ٔبو كرُي
184

(. ومما 

و من اًيوغ اًثاين "كري  جاء دعاًِب ٌَيفس ؿىل سخِي املواسات ، ُو

 احملغ" : كول ٔبؾصايب كذي ٔبدٍو اتيًا هل :
ًزًة           ٕاحس  ًسيذ بَٔظاتدِّْن ومل حُصِِذ) ـْ َ بٔكول ٌَيفس ثَبٔساًء وث

185
) 

" واملـىن : ٔبي ٔبكول مذبٔس ًَا تلريي ، ومسًََا ًيفِس : جىن ؿًّل   

ٔبيخ اَّلي حمهل مّن حمي ٕاحس  ًسيذ ، سِواً ْل ٕازاذت ملساءيت ، 

ودعبً ْل معساً")
186

ي ؿرب (. "فاًخجًصس ُيا جتًصس من اًيوغ اًثاين اَّل

و ؿىل  فَِ اًضاؾص ؾن هفسَ موهجًا دعاتَ ٕاٍهيا دعاًِب مدارشًا ، ُو

حس ثلس مي اجن ألزري ًـس هعف جتًصس ، فاًضاؾص ُيا مل جيصذ ؾن 

هفسَ صُئًا ، وٕااما ذاظة هفسَ تيفسَ ، ٔكهَ فعَِا ؾيَ ويه مٌَ" 

(
187

( ، ًلول اجن ألزري حول اًحُت اًساتق :" ًوُس يف ُشا ما 

ىون دعاًِب ًلريك اكٔلول . وٕااما اخملاظة ُو اخملاظة ًعَح ٔبن ٍ

تـَيَ ًوُس مث يشء ذازح ؾيَ")
188

(. ومما جاء من اًخجًصس تعًصق 

و من ٔبتَف ٔبهواغ  اًىٌاًة من اًيوغ ألول : ٔبي اًخجًصس "احملغ" ، ُو

 اًخجًصس : كول اذلايس:

ُِْت لَزحَنذ ِتلزوٍت      حَتوِي اًَليامِئَ َبو ًَموَث نَِصمُي) فََِِْئ تَل
189
) 

فاًضاؾص ُيا ًٍصس ٔبن ميسخ هفسَ ِبًىصم واًسزاء تعًصق املحاًلة     

ذون ٔبن ٌضري ٕاىل هفسَ تعًصق رصحي ، فوجس يف اًخجًصس كاًخَ 

ٌَخـحري ؾن هصمَ تعًصق اًىٌاًة ، حِر جصذ من هفسَ خشعًا وسة 

هفسَ ٕاًََ ما ًٍصس من اًىصم. ويف ركل ًلول اًـحايس :" ؾىن ِبًىصمي 

، فكٔهَ اهزتغ من هفسَ هصميًا مداًلة يف هصمَ ، وَّلكل مل ًلي : ٔبو 

ٔبموث")
190

 .) 

ُشا ؤبمثٍك اًخجًصس نثريت ، ًولس رهص اخلعَة تـضًا مهنا ، نٌل     

رهص اجن ألزري ٔبًضًا تـغ ألمثٍك من اًلسمني اًساتلني ، ويف 

إْلصازت ٕاىل تالكة ُشا اًفن هكلعس من ملاظس املخلكمني نفاًة 

(
191

و " اًخوزًة ".  (. ؤبهخلي ٕاىل فن بٓدص من فٌون اًحسًؽ  ُو

ن زوالؽ اًحسًؽ ثدضاتم قعوهَ مؽ ٔبنرث من فن ويه فن ماًخوزًة:   

من فٌون اًحَان ، ًولس ثـسذث ٔبسٌلٍؤ ؾيس اًحالقَني ًرشفَ 

لال هل : إْلهيام  ودعالعَ اًيت ٌض متي ؿَهيا ." فِلال هل اًخوزًة ، ًو

                                                           
، ط  1ٕٔهر الربٌع فً شواهد البدٌع ، صـــابن لرلماس ، ز (1ٗٔ)

(م. 3ٕٓٓ()1ٕٗٔ، ) ٔدار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط 
 تحمٌك مهدي عرار

أحد بٌتٌن اختارهما أبو تمام فً دٌوان الحماسة ، ونسبهما إلى  (1٘ٔ)
 أعرابً لتل أخوه ابناً له ، والبٌت اآلخر:

 ولدي كالهما خلف من فمد صاحبه      هذا اخً حٌن أدعوه وهذا
والتأساء : ما ٌؤتسى به من الحزن . والتعزٌة : حسن الصبر . ولوله 
"إحدى ٌدي أصابتنً " أجراه على المثل والمجاز ، والمعنى : أناجً نفسً 

 ٗٙٔ/ٕبهذا المول طلباً للتأسً وحسن الصبر . المثل السائر 
 3ٕٓ/ٔشرح دٌوان الحماسة للمرزولً  (1ٙٔ)
 وتصرف . باختصارٗٙٔ،  ٖٙٔ/ٕالمثل السائر  (13ٔ)

 

 
 ٗٙٔ/ٕالمثل السائر  (11ٔ)
 البٌت لمتادة بن مسلم الحنفً من لصٌدة من الكامل أولها: (15ٔ)
ًّ من السفاة تلومنً       سفها تعجز بعلها وتلوم         بكرت عل

 لما رأتنً لد رزات فوارسً       وبدت بجسمً نهكة وكلوم.
 ٓٗ/ٗ، وٌراجع بغٌة اإلٌضاح  ٖٕ٘/ٔمعاهد التنصٌص  (5ٓٔ)
 . ٔٗ-1ٖ/ٗ، واإلٌضاح 5ٙٔ-5٘ٔ/ٕالمثل السائر ٌنظر  (5ٔٔ)
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، واًخوجَِ ، واًخرََي ، واًخرَري ، وإْلهبام ، وامللاًعة ، وتـغ 

فصغ من ُشا اًفن")املًؤفني جـي ألجحَة وألًلاس 
192

. ) 

ؤبوىل ألسٌلء هبا ُو "اًخوزًة" دلْلًخَ ؿىل امللعوذ مهنا " فِيي    

معسز وزًت اخلرب ثوزًة : ٕارا سرتثَ ؤبػِصث كرٍي ٔكهَ مبٔدور من 

وزاء إْلوسان ، كٔن املخلكم جيـهل وزاءٍ حبَر ْل ًؼِص ، ويف 

ِلِان ٔبو حلِلة الاظعالخ :ٔبن ًشهص املخلكم ًفؼًا مفصذًا هل مـيَان حل 

وجماس ، ٔبحسٌُل كًصة ، ٔبي ذْلٌك اٌَفغ ؿَََ ػاُصت حبسة اًـصف 

، والٓدص تـَس ، ٔبي ذْلٌك اٌَفغ ؿَََ دفِة ، فرًيس املخلكم املـىن 

وزي ؾيَ ِبملـىن اًلًصة ؛ ٔبي ٌسرٍت ، ٔكهَ جـي املـىن  اًحـَس ، ًو

ٍك ٔبهَ ًٍصس اً لًصة ًوُس اًحـَس وزاء اًلًصة ، فِخومه اًسامؽ ٔبول ُو

نشكل ، ؤلجي ُشا مسي ُشا اًيوغ ٕاهيامًا")
193

. ) 

ًولس سَىِا اجن زص َق يف اًىٌاًة )    
194

( ، وزٔب  جنم ادلٍن جن 

ألزري احلَيب ٔبهَ ْل فصق تني اًخوزًة واًىٌاًة)
195

(، وزٔب  ضَاء 

ادلٍن جن ألزري ٔبهنا من ٔبحىل ما اس خـمي يف اًالكم ؤبًعفَ )
196

 ، )

ا يف اًحالكة مسو اَّلُة ؿىل اًـني ] وزٔب  اجن جحة اذلوي  ٔبن مسُو

ما رضة هلسًا من ادلانهري[، وزٔب  اًزخمرشي " ٔبهَ ْل ٍص  يف اًحَان 

ِبًِب ٔبذق وْل ٔبًعف من ُشا اًحاة ، وْل ٔبهفؽ وْل ٔبؾون ؿىل ثـاظي 

ي املضدهباث من الكم هللا ثـاىل ، والكم هخَِ ظىل هللا ؿَََ  ثبًٔو

 ؾهنم")وسَّل ، والكم حصاتخَ زيض هللا
197
.) 

ًولس رهص ًِا اًحالقَون ثلس اميث نثريت ، فشهص اخلعَة ٔبهنا ثيلسم   

ٕاىل جمصذت  ومصحشة ، ورهص اجن كصمقاش ٔبهنا ٔبزتـة ٔبهواغ ثيلسم ٕاىل 

جسـة ٔبكسام ، وثوسؽ اجن جحة اذلوي يف ثلس ميِا ويف دشذ ٔبمثَهتا 

ٕاىل ما ًلصة من زتؽ نخاتَ دزاهة ألذة )
198

مًؤفًا  ( ، تي ؤبفصذ ًِا

ذاظًا سٌلٍ "وضف اٌَثام ؾن اًخوزًة والاس خزسام "، ونشكل فـي 

اجن مـعوم يف ٔبهواز اًصتَؽ حِر ٔبفصذ ًِا مالة وزالج ؾرشت ظفحة 

، نٌل ٔبًف ظالخ ادلٍن اًعفسي نخاًِب سٌلٍ "فغ اخلخام ؾن اًخوزًة 

والاس خزسام" ٕاىل كري ركل مما نخة اًحالقَون حول ُشا اًفن 

ن اًحالكة)اًصالؽ من فٌو
199
.) 

ًون ٔبذذي ُيا يف ٔبكسام اًخوزًة ، وْل يف الكم ؿٌَلء اًحسًؽ ٔبو     

ِا ، فِشا ذازح ؾن هعاق اًححر ، فضاًل  ٔبحصاة اًحسًـَاث حًو

ؾن نرثثَ واجساؿَ ، وٕااما ٔبًفت اًيؼص ٕاىل تالقهتا ، ؤبيمَهتا دل  

ُو  املخلكم ًَـرب من ذالًِا ؾن هفسَ ، فِشا اًفن من فٌون اًحالكة

وس ٍَك ٌَمخلكم ًَـرب تَ ؾٌل ْل ٍصقة يف اًخرصحي تَ ًلصط من 

ألقصاط ، فاًخوزًة نٌل ًالحغ يف مـياُا اٌَلوي ومضموهنا يه 

سرت ٌَمـىن وٕادفاء هل ، فاملـىن احللِلي اًلًصة ٕااما ُو س خاز ٌَمـىن 

                                                           
، والمثل  ٕ٘/ٗ، واإلٌضاح  3ٕٗمفتاح العلوم صــــ  (5ٕٔ)

، و زهر الربٌع  3ٕٙ، وتحرٌر التحبٌر صـــ 3ٙ/ٖالسائر 
،   5ٖ/ٕ، وخزانة األدب ٘٘ٔفً شواهد البدٌع صـــ

 وغٌرها من كتب الٌالغة .
 ٘٘ٔزهر الربٌع صــــ (5ٖٔ)
 ٖٔٔ/ٔالعمدة  (5ٗٔ)
 ٔٔٔصـــ جوهر الكنز (5٘ٔ)
 3ٙ/ٖالمثل السائر  (5ٙٔ)
 ٖٗ/ٕخزانة األدب  (53ٔ)
 ٕٕ٘-5ٖ/ٕحزانة االدب  (51ٔ)
 باختصار شدٌد. 5ٓ-11/ٖالبالغة فً ثوبها الجدٌد  (55ٔ)

شا اًسرت وإْلدفاء ٌَمـىن  اخلفي اًحـَس املصاذ اَّلي ًٍصسٍ املخلكم ، ُو

ا ٍىون ًلصط تالقي ًلذضََ امللام واًس َاق ، "وسواء ٔباكهت ٕاام

اًلًصية يف اًخوزًة ًفؼَة ٔبو ؾلََة فالتس ٔبن حىون دفِة ثـمتس ؿىل 

ٕاؾٌلل اَّلُن ، وٕاذازت اخلاظص")
200
.) 

فاًخوزًة فهيا ٕادفاء ٌَمـىن املصاذ وسرت هل ًلصط من ألقصاط      

اًيت ختخَف ِبدذالف اًس َاق وامللام مؽ وجوذ اًلًصية اخلفِة)
201
 )

 اًيت جضري ٕاىل املـىن امللعوذ . 

ؤبمثٍك اًخوزًة نثريت جساً ، ًولس ثوسؽ فهيا املخبٔدصون ٔبمثال :     

ايم ، وكريمه ، اًلايض اًفاضي ، واجن س ياء املكل ، وا ًيعري احلَمذ

ؤبفذيوا فهيا ؤبتسؾوا ، ووظي ألمص ٕاىل حس إْلدشاف واًخلكف ؾيس      

تـضِم )
202
.) 

خحسج فهيا اجن     ومن ٔبمثٍك اًخوزًة اًيت جضري ٕاىل تالكة املخلكم ، ًو

كصمقاش ؾن هفسَ صاهًَا من ٔبُي اًزمان ،وؿسم حفؼِم ًـِسٍ 

حتلِق بٓماهل ؿىل اًصمغ من كسز ٔبُي وكسزمه ، ومضريًا ٕاىل اجهتاذٍ و 

 اًزمان : 

 ًلس َحِفَؼت تُيو الأيِم َؾِِْسي         َنِحْفغِ اًصحِي ٔبجزاَء اًصماذِ 

َِْي املصاذِ  َ  ومكْ َؾِؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍن رَصفٌَاُا فـــاكهت        ُمساؿسًت ؿىل ه

فاًضاؾص ُيا ٌضري ِبًخوزًة ٕاىل حتلِق بٓماهل وظموحاثَ تـس كسز    

ًزمان ودِاىهتم هل  ، ًولس ؿرب ؾن حتلِق قصضَ وظموحاثَ ٔبُي ا

تَفؼة " ؿني " اًيت جاءث يف اًحُت اًثاين ، مفـياُا اًلًصة ُو " 

اًـني     اجلازحة " ، ٔبما مـياٍ اًحـَس امللعوذ فِو ؿني اَّلُة ، 

ًولس رهص من ًواسمَ اًرصف يف كوهل "رصفٌاُا " ، ومل ًشهص من 

صُئًا ، واًخوزًة ُيا من اًخوزًة املحٌُة اًيت رهص ًواسم املـىن اًلًصة 

ًواسم املوز  ؾيَ ٔبي املـىن اًحـَس تـسُا ، جفاءث ُيا مـربت ؾن 

 قصط اًضاؾص.

 ومن ركل كول اجن كصمقاش  يف اًًسُة ، ورهص احملحوة: 

يَا اًرُبوقِ  َْىل       وبْٔنيَاُف احلجاِس س َ ذا ُاَح يل ثِْشاكُز ًَ  وملــ

م تَل  لِِق)ثخَسذ ـَ َشًِْة دل  اً ـُ ًِِذاث اً َ خًة ًََاًل فاَلحْت        ز
203
) 

واًضاُس ُيا يف اًحُت اًثاين يف زالزة ٔبًفاع ، ويه " اًثًِاث      

، واًـشًة ، واًـلِق" فِحمتي ٔبن حىون ألماهن اًثالزة من ٔبوذًة 

و املـىن اًلًصة املوزذ  تَ ، ومل ًشهص هل كًصية ثسل ؿَََ  احلجاس ، ُو

و املصاذ فاملصاذ تؼ " اًثًِاث " زًِاث  . ٔبما املـىن اًحـَس املوزذ  ؾيَ ُو

شًة " ُو اًًصق ، " واًـلِق " ِحصت اًضفذني " ،  ـُ اًثلص ، و" اً

ًولس رهص اًخخسم كدي اًخوزًة ُيا نلًصية ثسل ؿَهيا ، ويه من 

ص من ذالًِا ؾن قصضَ من اًًسُة اًخوزًة املحٌُة ، وكس ؿرب اًضاؾ

، ورهص مفاحن حمحوتخَ اًيت مل ًرصخ هبا ، ًولس ساؿسثَ اًخوزًة ؿىل 

                                                           
 5٘ٔالفنون البدٌعٌة فً دائرة البحث البالغً صــــ (ٕٓٓ)
ألنه لو كانت المرٌنة ظاهرة لم ٌكن اللفظ تورٌة ، وبهذا تمتاز  (ٕٔٓ)

، والفنون البدٌعٌة  ٕ٘/ٗعن المجاز والكناٌة. بغٌة اإلٌضاح 
 ٓٙٔ،5٘ٔفً دائرة البحث البالغً صـــ

، وكشف اللثام عن التورٌة  ٕٕ٘-ٕٗ/ٌٕنظر خزانة األدب  (ٕٕٓ)
واالستخدام له أٌضاً ، ط المطبعة األنسٌة ، بٌروت 

 (هـ.ٕٕٔٔ)
 5٘ٔ( زهر الربٌع فً شواهد البدٌع صـــ ٕ)
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حتلِق قصضَ من ُشا اًًسُة واًدض حُة. ُشا ؤبمثٍك اًخوزًة اًيت 

ضَق امللام ؾن  جضري ٕاىل ملاظس وتالكة املخلكمني نثريت جسًا ، ًو

ثفعََِا ، ويف إْلصازت ٕاٍهيا نفاًة)
204
.) 

ىل ُيا ٔبمسم ؾيان اًلَّل ، ؤبسبٔل هللا ٔبن ٔبهون كس وفلت يف وإ   

إْلصازت ٕاىل تالكة املخلكم من ذالل تـغ فٌون اًحالكة ومسالَِا 

ًَخضح ٔبن تَاهيا اًـصيب مل ًلفي جاهة املخلكم نٌل مل هيمي جاهة 

 اخملاظة.

و حس يب وكاًيت  وهللا من وزاء اًلعس ، ُو

 وحصحَ وسَّل وظىل هللا ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب هل

    

 هخاجئ اًححر

 اثضح من ذالل اًححر ما ًًل :

ٔبن اًحالكة اًـصتَة ًُست تالكة خماظة حفسة ،   .1

تي يه تالكة ٌَمخلكم ٔبًضًا ، فلس ٍىون اًلصط 

من تَان املخلكم احلسًر ؾن هفسَ وما ًسوز يف 

ص حلاهل ..ٕاىل كري ركل  ظسٍز ، واًوظف واًخعٍو

ف اًس َاق وامللام من ألقصاط اًيت ختخَف ِبدذال

. 

اثضح ٔبًضًا من ذالل اًححر ٔبن تالكة املخلكم  .2

وحسًثَ ؾن هفسَ ٔبمص مس خلص يف مسالي اًحالكة 

ومداحهثا وفٌوهنا ، وركل من ذالل ألمثٍك اًلسمية 

واحلسًثة اًيت اجتَ ٕاٍهيا اًححر ِبْلدذَاز واًخحََي  

. 

نٌل اثضح ٕاصازت اًحالقَني اًلسماء ٕاىل ُشٍ اًياحِة  .3

تـغ مسالي اًحالكة ، ويف حتََي اًضواُس  يف

ا .   واًيعوض : نٌل يف ٔبقصاط اخلرب ، وكرُي

ًولس اثضح من ذالل اًخحََي ألذيب ٌَيعوض   .4

اخملخازت وجوذ ُشا اًحَان ؾن املخلكم وحاهل يف فٌون 

شا مما ًضاف ٕاىل زظَس  اًحالكة اخملخَفة ، ُو

مللاظس تالقخيا اًـصتَة و ًسل ؿىل سـهتا وٕاملاهما ِب

 وألقصاط اًيت جضمي املخلكم واخملاظة.

 

 

 

 املصاجؽ

 اًلصبٓن اًىصمي -

                                                           
لثام عن التورٌة ،  وكشف ال ٕٕ٘-ٕٗ/ٌٕنظر على سبٌل المثال خزانة األدب  (ٕ)

 ٙ٘ٔوما بعدها ، وزهر الربٌع صــــ  ٔٔٔواالستخدام ، وجوهر الكنز صـــ
 وما بعدها .

) اجن ألزري ( ضَاء ادلٍن ٔبتو اًفذح دمحم جن دمحم اجلززي  -

-املثي اًسائص يف ٔبذة اًاكثة واًضاؾص -(ُؼ 637ث )

ظ  ذاز  -وذ / تسوي ظحاهة  -حتلِق ذ/ ٔبِحس احلويف 

 ظ اثهَة . -اًفجاٌك  -هنضة مرص 

 –اجلامؽ اًىدري يف ظياؿة امليؼوم من اًالكم وامليثوز  -

حتلِق ادلنخوز / مععفى جواذ ، وادلنخوز/ مجَي 

 -اًـصاق  –ظ اجملمؽ اًـَمي اًـصايق  -سـَس 

 (م.1956(ُؼ)1375)

) اجن ألزري احلَيب ( جنم ادلٍن ٔبِحس جن ٕاسٌلؾَي ث   -

  -( ُؼ 737)

ص اًىزن  - ث روي ثَرَط نزن اًرباؿة يف ٔبذوا -جُو

ظ -حتلِق ألس خار ادلنخوز / دمحم سكَول سالم  -اًرياؿة 

 (م.1980)–مًضبٔت املـازف ِبْٕلسىٌسًزة 

)اجن ٔبيب إْلظحؽ ( ٔبتو دمحم سيك ادلٍن ؾحس اًـؼمي ث     -

 –(م 1957) -ظ هنضة مرص -تسًؽ اًلصبٓن  -(ُؼ654)

 حتلِق ألس خار ادلنخوز/ حفّن رشف.

واًيرث وتَان ٕاجعاس  حتٍصص اًخححري يف ظياؿة اًضـص   -

ظ اجملَس  –حتلِق ادلنخوز/ حفّن رشف  –اًلصبٓن 

 اًلاُصت . –ألؿىل ٌَضؤون إْلسالمِة 

ظ  -اًحالكة يف زوهبا اجلسًس  -)ٔبمني( جىصي ص َخ   -4 -

 (م.2001)-ظ ساتـة  -تريوث  -ذاز اًـَّل ٌَمالًني 

 –رشخ ذًوان املخًيب  –)اًربكويق( ؾحس اًصِحن   -5   -

(ُؼ 1407) –تريوث  –ذاة اًـصيب ظ ذاز اًى 

(1986.) 

 -(ُؼ 656)اًحرصي( ٔبتو اًفصح جن احلسن ث)  -6   -

 -حتلِق ادلنخوز/ ؿاذل سَامين جٌلل  –اذلاسة اًحرصًة 

 -ظ ٔبوىل -اًلاُصت  -ظ مىذحة اخلاجني 

 (م.1999(ُؼ)1420)

)اًحَضاوي( انرص ادلٍن ؾحس هللا جن دمحم    -7   -

فسري ٔبهواز اًخزًني ؤبدشاز ث -(ُؼ  691اًضرياسي ث )

ي    -حتلِق ألس خار /دمحم ؾحس اًصِحن املصؾضًل  -اًخبًٔو

-ظ ٔبوىل  -ظ ذاز اًىذة اًـَمَة ، تريوث 

 (م.2001(ُؼ)1422)
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)اًخفذاساين ( سـس ادلٍن مسـوذ جن معص ث   -8  -

ظ معحـة -املعول رشخ ثَرَط املفذاخ  -ُؼ 791)

 ( ُؼ .1310) -حمصم اًحوس يوي 

)اًثـاًيب( ٔبتو مٌعوز ؾحس املكل جن ٕاسٌلؾَي    -9   -

اٍهناًة يف اًىٌاًة ٔبو اًىٌاًة  واًخـًصغ  -(ُؼ 429ث)

ظ ذاز كداء  -حتلِق ادلنخوزت/ ؿائضة حسني فًصس  –

 (م.1997) -اًلاُصت  -ٌَعحاؿة واًًرش 

حتلِق ألس خار  –مثاز اًلَوة يف املضاف واملًسوة     -

-اًلاُصت  -ملـازف ظ ذاز ا  -/ ٔبيب اًفضي ٕاجصاُمي 

 (م.1965(ُؼ)1384)

( 255) اجلاحغ ( ٔبتو ؾامثن معصو جن حبص ث )  -10  -

حتلِق ألس خار/ ؾحس اًسالم  -اًحَان واًخحُني  -ُؼ 

( ُؼ  1410)-تريوث  –ظ ذاز اجلَي  -ُازون 

 ( م.1990)

ظ  -حتلِق ألس خار / ؾحس اًسالم ُازون -احلَوان  -

 (م .1965(ُؼ)1384)ظ اثهَة -مععفى اًحايب احلَيب 

ٔبدشاز -( ُؼ 471) اجلصجاَّن ( ؾحس اًلاُص ث ) -11    -

ظحـة ذاز املسين   -حتلِق اًـالمة/ َلوذ صاهص -اًحالكة 

 ( م.  1991( ُؼ )1412)  -جبست 

ظحـة  -حتلِق اًـالمة/ َلوذ صاهص  -ذْللي إْلجعاس -

 (م. 2004ظ ذامسة ) -اًلاُصت  –مىذحة اخلاجني 

ظ مىذحة هنضة  -فن اًدضخَِ  -سي( ؿًل )اجلي   -12   -

 (م.1952) -ظ ٔبوىل   -اًلاُصت  –مرص 

-(ُؼ 735)احلَيب ( َلوذ جن سَامين ث )  -13     -

حَة -حسن اًخوسي ٕاىل ظياؿة اًرتسي  ظ املعحـة اًُو

 (ُؼ.1298) -مرص –

)اجن ِحسون ( دمحم جن احلسن جن ؿًل ث   -14    -

حتلِق ألس خار ادلنخوز /  -اًخشهصت اذلسوهَة -(ُؼ 562)

ظ ذاز  -ٕاحسان ؾحاش ، وألس خار / جىص ؾحاش 

 (م.1996ظ ٔبوىل ) -تريوث  -ظاذز 

)اذلوي ( ثلي ادلٍن ٔبتو جىص ؿىل  اجن جحة ث  -15    -

لِق ألس خار حت -دزاهة ألذة وكاًة ألزة -( ُؼ 837) 

ظ -تريوث  -ظ ذاز ومىذحة اًِالل -/ ؾعام صـَخو 

 (م .1991)  -اثهَة 

ظ  -وضف اٌَثام ؾن وجَ اًخوزًة والاس خزسام  -

 (ُؼ1212)-تريوث  -املعحـة ألوس َة 

)اخلعَة اًخرٍبزي( ٔبتو سهصاي حيىي جن ؿًل   -16  -

مىة  -ظ مىذحة ىزاز -مضاكت املعاتَح  -(ُؼ 502ث)

 (م.1997(ُؼ)1417)  -ٔبوىل ظ  -املىصمة 

 –ظ ذاز اًعحاؿة امليرًية  -رشخ اًلعالس اًـرش     -

 (ُؼ.1352) -ظ اثهَة  -اًلاُصت 

) اخلعَة اًلزوًّن ( جالل ادلٍن دمحم جن ؾحس  -17 -

 -إْلًضاخ ًخَرَط املفذاخ -( ُؼ 739اًصِحن ث )

ظ مىذحة -حتلِق ألس خار/ ؾحس املخـال اًعـَسي 

 ( م. 1997) (ُؼ 1417) -الٓذاة 

)اًصماين( ٔبتو احلسن ؿًل جن ؿُىس ث )   -18    -

مضن زالج زسالي  -اًيىت يف ٕاجعاس اًلصبٓن  -( ُؼ296

حتلِق ألس خار / دمحم ذَف هللا ،  –يف ٕاجعاس اًلصبٓن 

ظ  -اًلاُصت  -ظ ذاز املـازف  -وادلنخوز سكَول سالم 

 ( م .1968( ُؼ ) 1387) -اثهَة 

هللا ٔبتو اًلامس دمحم جن معص  ) اًزخمرشي ( جاز  -19  -

اًىضاف ؾن حلالق اًخزًني وؾَون -( ُؼ 538ث )

ي  ي يف وجٍو اًخبًٔو حتلِق ألس خار / ؿاذل ؾحس  -ألكاًو

 –ظ مىذحة اًـحَاكن  –املوجوذ ، وؿًل مـوط 

 ( م. 1998( ُؼ )1418) –ظ ٔبوىل  -اًصايط 

)اًزوسين( ٔبتو ؾحس هللا ٔبِحس جن احلسني ث  -20   -

 –ظ ادلاز اًـاملَة  -رشخ املـَلاث اًس حؽ  - (ُؼ496)

 ( م.1993) -تريوث 

)اًس حًك ( هباء ادلٍن ٔبِحس جن ؾحس اًاكيف ث   -21    -

 -ؾصوش ألفصاخ يف رشخ ثَرَط املفذاخ -(ُؼ 773)

 تسون اتزخي . -تريوث  -ظ ذاز اًىذة اًـَمَة 

) اًساكيك ( ٔبتو ًـلوة ًوسف جن دمحم ث  -22   -

تلساذ  -ظ  معحـة اًصساٌك  -خ اًـَوم مفذا-( ُؼ 626)

حتلِق ٔبهصم  –(م 1982( )1402) –ظ ٔبوىل  –

 ؾامثن ًوسف.
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) اًضِاة اخلفايج ( صِاة ادلٍن ٔبِحس جن دمحم   -23   -

حاص َة اًضِاة اخلفايج  -( ُؼ 1069اخلفايج ث )

ؿىل ثفسري اًحَضاوي املسٌلت ؾياًة اًلايض ونفاًة 

 ـصيب .اًصايض، ظ ذاز ٕاحِاء اًرتاج اً

)ص َخ ساذت( دمحم جن معَح اًلوجوي ث  -24     -

حتلِق  -حاص َة ص َخ ساذت ؿىل اًحَضاوي  -(ُؼ 951)

ظ ذاز اًىذة -ألس خار / دمحم ؾحس اًلاذز صاُني 

 (م.1999(ُؼ)1419) –ظ ٔبوىل  –اًـَمَة 

ظ -تلَة إْلًضاخ  -)اًعـَسي ( ؾحس املخـال -25     -

 (. 1997ُؼ )( 1417) -اًلاُصت  -مىذحة الٓذاة 

ظ ذاز  -مـجم اًحالكة اًـصتَة  -)ظحاهة( تسوي   -26   -

( ُؼ  1408) -جست  -ظ اثًثة  –امليازت ًٌَرش واًخوسًؽ 

 ( م .1988) 

رشخ  -)اًعَيب( رشف ادلٍن احلسني جن دمحم   -27   -

 –اًعَيب ؿىل املضاكت ، اًاكصف ؾن حلالق اًسنن 

مىذحة ىزاز ظ  –حتلِق ادلنخوز/ ؾحس اذلَس ُيسواي 

 (م. 1997(ُؼ)1417) –ظ ٔبوىل  –مىة املىصمة  –

ثفسري -(ُؼ 1394)اجن ؿاصوز( دمحم اًعاُص ث ) -28 -

ص   (م.1984ظ ادلاز اًخووس َة ًٌَرش ) -اًخحٍصص واًخيٍو

اًحالكة فٌوهنا ؤبفٌاهنا  -)ؾحاش ( فضي حسن  -29    -

ألزذن  -ظ ذاز اًفصكان ًٌَرش واًخوسًؽ  -ؿَّل املـاين  –

 (م.1997(ُؼ)1417) -زاتـة  ظ-

ظ ذاز اًفصكان ًٌَرش  -ؿَّل اًحَان -اًحالكة فٌوهنا ؤبفٌاهنا  -

 ( م.2005) -ظ ؿارشت  -ألزذن  -واًخوسًؽ 

) اًـحايس ( ؾحس اًصحمي جن ؾحس اًصِحن جن   -30   -

مـاُس اًخيعَط ؿىل صواُس  -( ُؼ 963ٔبِحس ث )

 (ُؼ.1316ظ املعحـة اٍهبَة ) -اًخَرَط 

س جن نُسان ث  )  -31 - ٔبتو اًـخاَُة ( ٕاسٌلؾَي جن سًو

ظ ذاز تريوث ٌَعحاؿة  -ذًوان ٔبيب اًـخاَُة -(ُؼ 210)

 (م.1986( ُؼ )1406)-واًًرش 

 -من تالكة اًيؼم اًـصيب  -)ؾصفة( ؾحس اًـٍزز  - 32    -

ظ  -ظ ؿالم اًىذة  -ذزاسة حتََََة ملسالي ؿَّل املـاين 

 (م.1984(ُؼ)1405) -اثهَة 

الل احلسن جن سِي ث )  -33  - اًـسىصي ( ٔبتُو

اًعياؾخني اًىذاتة واًضـص، حتلِق -( ُؼ 395)

ظ ذاز  -ألس خارٍن / ؿًل اًحجاوي ، ودمحم ٔبيب اًفضي 

( ُؼ 1371) -ظ ٔبوىل  -ٕاحِاء اًىذة اًـصتَة 

 ( م.1952)

 –رشخ ذًوان املخًيب  -)اًـىربي( ٔبتو اًحلاء   -34   -

الٔس خار/ مععفى  حتلِق –اًخخِان يف رشخ ادلًوان 

ظ  -اًسلا ، وٕاجصاُمي ألتَازي ، وؾحس احلفِغ صَيب 

 ذاز املـصفة ، تريوث.

)اًـَوي ( حيىي جن ِحزت ، اًعصاس املخضمن ٔلدشاز  -35 -

اًحالكة وؿَوم حلالق إْلجعاس  ، ظ معحـة امللذعف ، 

 (م.1914مرص )

 -اًحسًؽ املععَح واًلمية  -)ؿالم( ؾحس اًواحس   -36  -

 (م . 1992)-إْلسىٌسًزة  –ة اًض حاة ظ مىذح

فَسفة اًحالكة تني اًخلٌَة واًخعوز -)ؾَس( زجاء  -37    -

 ظ  اثهَة . -إْلسىٌسًزة  -ظ مىذحة املـازف  -

اًفٌون  -)ؾَس( فوسي اًس َس ؾحس زتَ   -38    -

ظحـة معحـة  -اًحسًـَة يف ذائصت اًححر اًحالقي 

 (م.1988(ُؼ)1408)-اًلاُصت -احلسني إْلسالمِة 

ذزاسة  –ؿَّل اًحَان  -)فِوذ( ثس َوين    -39      -

 -ألحساء  -ظ مؤسسة اخملخاز -حتََََة ملسالي اًحَان 

 ( م .1998(ُؼ)1418) -ظ اثًثة -اًلاُصت 

 -(ُؼ 882)اجن كصمقاش( انرص ادلٍن دمحم ث )  -40    -

ص اًصتَؽ يف صواُس اًحسًؽ  حتلِق ادلنخوز/ همسي  –ُس

تريوث ، ظ ٔبوىل  -ظ ذاز اًىذة اًـَمَة  -ٔبسـس ؾصاز 

 (م.2007()1428)-

ظ  -ألؾٌلل اًضـًصة اًاكمٍك  -)كعة( س َس  -41      -

 (م.2008 )ظ ٔبوىل -ذمضق  -مصنز اًياكس اًثلايف 

)اًلوهوي( ؾعام ادلٍن دمحم جن ٕاسٌلؾَي احليفي  -42    -

حاص َة اًلوهوي ؿىل ثفسري اًحَضاوي -(ُؼ 1195ث )

ظ ذاز  -حتلِق ألس خار / ؾحس هللا دمحم َلوذ معص  -

(ُؼ 1422) -ظ ٔبوىل  -اًىذة اًـَمَة ، تريوث 

 (م.2001)
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) اًلريواين ( ٔبتو ؿًل احلسن جن زص َق ث    -43 -

 -اًـمست يف حماسن اًضـص وبٓذاتَ وهلسٍ -( ُؼ 456)

ظ ذاز  –حتلِق اًض َخ / دمحم حمىي ادلٍن ؾحس اذلَس 

 ( م.1981( ُؼ )1401) –ظ ذامسة  –اجلَي 

اًحسًؽ يف ضوء  -)ْلصني( ؾحس اًفذاخ  -44      -

 (م1999ظ ذاز اًفىص اًـصيب )-ٔبساًَة اًلصبٓن 

رشخ  -ن )املصسويق ( ٔبتو ؿًل ٔبِحس جن احلس  -45    -

حتلِق ألس خار / ٔبِحس ٔبمني ، وألس خار  –ذًوان اذلاسة

تريوث ، ظ ٔبوىل -ذاز اجلَي  -/ ؾحس اًسالم ُازون 

 (م.1991(ُؼ)1411)

 -(ُؼ 1110) امللصىب ( ٔبتو ًـلوة ث )    -46 -

ظ ذاز اًىذة  -مواُة اًفذاخ يف رشخ ثَرَط املفذاخ 

 (م.1990(ُؼ)1410) -تريوث -اًـَمَة

 -( ُؼ 711اجن مٌؼوز( جٌلل ادلٍن دمحم ث ))   -47   -

 تسون اتزخي.-ظ ذاز املـازف  -ًسان اًـصة 

ظ  –دعالط اًرتاهَة  -)ٔبتو موىس( دمحم   -48    -

حة   (م.1996(ُؼ)1416)-ظ زاتـة  –مىذحة ُو

حة  -ذْلْلث اًرتاهَة  - ظ اثهَة  -اًلاُصت  –ظ مىذحة ُو

 ( م.1987( ُؼ )1408)

رو )اًُسوؾي( الٔ  -49     - صـصاء  -ة ًٌوس صَ 

تريوث  -ظ معحـة الِٓبء املصسَني  -اًيرصاهَة  

 .(م.1891)
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Abstract 
This research tends to reveal aspect of our language of Arab side of a speaker, 
 He wants to make it clear that Arab rhetoric eloquent speaker, The keen research on 

this side of rooting through the transfer of adult's talk about the eloquence of the speaker 
in places where that came, Find Direction as to matters of rhetoric and arts prove that the 
speaker in the Arab rhetoric has aims of his statement to talk about himself and what is 
going on in the chest, And the picture condition to be away from the speaker to speaker 
her his goal, The research question and read the rhetoric arts, And he cited some examples 
and texts that attest to this purpose, Taking care to observe  the novelty and contemporary 
in the selection of some of the evidence . 

     We have analyzed the evidence analysis of selected literary quote the words of 
adults – if  any ,Was also keen on documenting his quotations, And the percentage of 
words to work with the owners researcher in the selection of texts and analyze technical 
analysis reveals it is secrets and the eloquence of the speaker in each of the positions.  

                                                                                

Key words: : Speaker ,  Rhetoric , Albulageyen , Controlled , Analysis and Applicat 
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