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 ترمجة املؤلف
 :امسه ونسبه

هو أبو حممد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد اهللا بن حممد 
 . املصري املعروف بابن أيب اإلصبع
 .  هـ ٥٨٩ هـ وقيل سنة ٥٨٥ولد رمحه اهللا مبصر سنة 

عاش معظم حياته يف مصر يف عهد الدولة األيوبية، وشطر من دولة املماليك 
وكانت مصر يف هذا الوقت مطمع أنظار الصليبيني، وبعض اُألمراء املصريني، . ةالبحري

مث قسمت . الذين يطلبون االستيالء عليها والظفر ا، فكثرت الفنت واشتعلت نار احلروب
 . ية منها سلطانالهذه الدولة بعد صالح الدين األيويب إىل واليات، حيكم كل و

تراك ابن أيب اإلصبع يف هذه احلروب أو تلك مل يصل إلينا بعد ما يدل على اش
الفنت، فيبدو أنه آثر العكوف على العلم والتأليف صنع رجال الزهد يف املناصب 
واالنصراف عن احلروب والفنت، إذ أننا مل نر فيما لدينا من املصادر، وما وصل إلينا من 

جاهاً، أو ناصر شعره أنه ختصص مبدح سلطان يبغي جائزته، أو شايع ملكا يرجو منه 
 من وظائف الدولة شيئاً  كما أنه مل يِل- مع كثرة اخلالف بينهم-سلطاناً أيوبياً على أخيه

 . كغريه من العلماء والشعراء الذين عاصروه
استوطن . نشأ يف هذه الدولة املترامية األطراف جيول بني رباها، وحيظى مبا فيها

ال الدين أبو احلسني اجلزار شاعر القاهرة، فكان شاعرها األول، وقت أن كان مج
وشارك أمته يف حياا العقلية، فكان مؤلفاً وأديباً من األدباء، وشاعراً له . فسطاطها

التصانيف يف األدب وعلوم القرآن، كما استجاب للروح الدينية اليت كانت مسيطرة على 
ل الكالم عن ث، فألف فيهما، كما مل يغفيالعلماء، تدفعهم إىل دراسة الفقه واحلد

السموات السبع، وما يف هذا العدد من السر اإلهلي؛ وتكلم عن األنواء والنجوم واهلداية 
 . عات يف أغراض خمتلفةا كما كان له من الشعر مقطَّ

 :بالغته
غباره، وهذا كان ابن أيب اإلصبع بليغ مصر األوحد الذي مل يلحق شاؤة، ومل يشق 

: عندما تكلم عن علماء البالغة يف مصر، فقال" صارمسالك األب"ما حدثنا به صاحب 
وأما مصر فلم يقع إلينا من أهلها إال واحد، وواحد كاأللف، وهو الزكي عبد العظيم بن "



 حىت انقاد له احلظ، وسهر حىت رق عبد الواحد بن ظافر املعروف بابن أيب اإلصبع، جد
تنحى سهيل فوقع يف أشراكه؛ مر على عليه قلب الليل الفظ؛ طاملا حما الشك بإدراكه، و

قطائع الكواكب فساق قالئصها ،وسام ىف طرائد الليل قنائصها، وكان مبصر، وله مثل 
 هي السحر احلالل، والبارد العذب الماء النيل طَع شعٍرغات ربيعها، ِقعاا، نظري مصبمقطَّ

 ".              رج مجاعة من األدباء الزالل، وعليه ختَّ
لنص السابق نرى مكانة مؤلفنا بني علماء البالغة، إذ كان رجال عصاميا، من ا

ى يف حلبتها جبده واجتهاده، ولقد ق يف مساء الفن والعلم واملعرفة، وأن جيلِّاستطاع أن حيلّ
 . كان جبانب ذلك أستاذا يتخرج عليه األدباء والعلماء

" بديع القرآن"و " ر التحبريحتري"والدليل الواضح على بالغته آثاره، والسيما كتبه 
حيس ذلك من  ظر فيها يلمح أدبه ونبوغه،كماافالن" اخلواطر السوانح ىف أسرار الفواتح"و

شعره، وكما يعرف أيضا أنه كان دقيق احلس، قوي الشعور باجلمال، فقد مجع آراء من 
يمة، سبقه إىل التأليف يف البديع، وزاد عليها، ورتب ألواا، وصنف فيها مصنفات ق

غته اليدل داللة واضحة على ب ن النصوص ماموسوف أضع بني يدي القارئ 
هي اليت أملت عليه ذلك،  فالبيئة اليت عاش فيها،وتأثر ا، واقتداره،وهذا ليس بغريب عليه

كما أين ملست من فحوى مصنفاته استعداده الفطري، وذكاءه الوقاد، وكان لذلك كله 
ودراسته للبالغة مل تقف عند مجع ألواا، بل تعدت ذلك . أكرب األثر يف دراسته للبديع

ة، أو ما مل جيد امسه يطابق مسماه، تإىل نقد تلك األلوان،وتغيري تسمية ما مل تعجبه تسمي
، والثاين "تشابه األطراف"فسمى األول " التسبيغ، والتشريع"كما فعل بأبواب األجدايب 

لة واضحة على مقدرته العلمية، فلقد عكف فيه يدل دال" بديع القرآن"وكتابه  ".التوأم"
درسها " حترير التحبري"على دراسة األنواع البديعية يف القرآن مستخلصا هلا من كتابه 

 . دراسة وافية، واستقصى يف القليل من األلفاظ القرآنية العدد الكثري من األلوان البديعية
ِلك من هلَك عن بينٍة ويحيى لِّيه: ستدراك استشهد بقوله تعاىلال ففي باب ا-١

، فجعل هذه اآلية استدراكا لآلية السابقة، فأزال اإلشكال ]٤٢ :األنفال[من حي عن بينٍة
الذي وقع يف اآلية السابقة، وارتفع ما قدر من االحتمال، وأبان عن املعىن أحسن بيان، 

ترتيب، وحسن النسق، وغريب التنكيت،  ذلك من عجيب النطق، وبديع الوأوضح ما يف
: وبليغ اإلجياز يف وجوه اإلعجاز، فحصل يف هذه الكلمات أربعة عشر نوعاً من البديع



واإلدماج، واإليضاح، اإلجياز، والترشيح، واإلرداف، والتمثيل، واملقارنة، واالستدراك، 
 . انوالتهذيب، والتعليل، والتنكيت، واملساواة، وحسن النسق، وحسن البي

وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم األدبار ثُم الَ :  ويف باب التوهيم استشهد بقوله تعاىل-٢
 فيعلق عليها مما يفيد معرفته لعلمي النحو والتفسري معرفة ]١١١ :آل عمران[ينصرونَ

لى جيدة استطاع بفضلها أن خيرج اآلية خترجياً يؤدي إىل املعىن املقصود، وينعي ع
وهذه اآلية يؤلف فيها طريق : "النحويني خترجيهم لعطف غري ازوم على ازوم، فيقول

اإلعراب يف الظاهر من جهة عطف ما ليس مبجزوم على جمزوم، ليعدل عن الظاهر إىل 
 بشارة املسلمني بأن هذا العدو ال ينصر -واهللا أعلم–تأويل يصحح املعىن املراد، فإن املراد 

ن عدوهم يف احلال، وأبداً يف الل سرور املسلمني خبذل املسلمني، ليتكمأبدا ما قات
ولو عطف الفعل على ما تقدم على قاعدة العربية الظاهرة ملا أفاد سوى "االستقبال، 

ة ووقت التولية، وال يعطي ذلك لنصر يف احلال، وهو زمان املقاتاإلخبار بأن العدو ال ي
هو : إن الوجه يف هذا املوضع أن يقال: فقد قال النحاةخذالم على الدوام يف كل حال 
مث هم ال ينصرون، ولكن هذا الكالم وذلك التخريج مل : من عطف اجلمل، فإن التقدير

يعجبه، ومل يرق عنده، فعلق عليه مبا يدل على فهمه للنحو والتفسري وحذقه ما، ومعرفته 
ج أي ختريج النحويني، ال يزال وعلى هذا التخري: قول،يزول، فـالتامة بأسباب الن

مل عدل عن جميء الكالم على قاعدة العربية املعروفة : اإلشكال باقياً، ومع ذلك فإنه يقال
وإن يقاتلونكم يولوكم األدبار مث ال ينصروا، فيحتاج : إىل ما حيتاج إىل التأويل؟ وهال قيل

تاج إىل تأويل ال يويف ملا كان جميء الكالم على ما ذكرت غري حم: ايب إىل أن يقول
، وجميء الًباملعىن املراد، ألن املعىن املراد بشارة املسلمني أن عدوهم مىت قاتلهم كان خمذو

الكالم على ما ذكر املعترض ال يويف بذلك املعىن، فإنه ال يعطي إال عدم النصر حالة 
ء الثاين غري زيل، ليكون جميـاملقاتلة فقط، فلذلك عدل عن ذلك إىل ما جاء به التن

ّها السامع إىل السبب الذي من أجله عدل عن قاعدة جمزوم، وقد عطف على جمزوم منب
اإلعراب، فيفطن إىل أن ذلك إشارة إىل خذالن العدو أبدا ما قاتل املسلمني، يء الفعل 
رة داال على احلال واالستقبال، أما احلال فخذالن العدو حالة القتال، وأما االستقبال فالبشا

من دون حروف العطف ملا يدل عليه " بثم"بأنه كذلك ما وقع منه القتال، ولذلك عطف 



دون حروف العطف " مث"من التراخي واملهلة، ليأيت بعض األلفاظ مالئماً لبعض، فإن 
 . مالئمة ملا عطفه من الفعل الدال على االستقبال

رض ابلَِعي ماَءِك ويا سماُء وِقيلَ يا أَ:  وتكلم يف باب اإلبداع عن قوله تعاىل-٣
أَقِْلِعي وِغيض الْماُء وقُِضي األمر واستوت علَى الْجوِدي وِقيلَ بعدا لِّلْقَوِم 

الظَّاِلِمني]فقد استخرج منها مثانية عشر ضرباً من البالغة، سوى ما تعدد منها ]٤٤: هود 
ضعني يف كلميت االبتالع واإلقالع، وهذه الضروب مثل االستعارة، فإا تعددت يف مو

االستعارة يف وواملطابقة اللفظية بني السماء واألرض، . املناسبة بني ابلعي وأقلعي: هي
:  واإلشارة يف قولة فإن احلقيقة يا مطر السماء،ويا مساُء:  وااز يف قوله،أقلعيوابلعي 

 وتبلع األرض ما خيرج منها من لسماءوغيض املاء ألن املاء ال يغيض حىت يقلع مطر ا
واستوت على اجلودي، فإنه عرب عن استقرار السفينة يف : عيون املاء، واإلرداف يف قوله

وقضي : هذا املكان، وجلوسها جلوساً متمكناً ال زيغ فيه وال ميل، والتمثيل يف قوله
وعب سبحانه األمر، والتعليل ألن غيض املاء علة االستواء، وصحة التقسيم حني است

هم من يتوهم أن اهلالك رمبا عم من يستحق أحوال املاء حالة نقصه، واالحتراس من تو
يستغىن " القوم"إن لفظة : اهلالك بالدعاء على اهلالكني، واالنفصال فإن لقائل أن يقول

 وقيل بعدا للظاملني لتم الكالم، واملساواة ألن لفظ اآلية ال يزيد على: عنها، فإنه لو قيل
معناه وال ينقص عنه، وحسن النسق يف عطف القضايا بعضها على بعض حسبما وقعت، 

واإلجياز . األول، وائتالف اللفظ مع املعىن لكون كل لفظة ال يصلح غريها مكاافاألول 
ألن اهللا تعاىل اقتص القصة بلفظها مستوعبة يف أخصر عبارة بألفاظ غري مطولة، والتسهيم 

يقتضي آخرها، والتهذيب ألن مفردات األلفاظ " أقلعي: " قوله تعاىلألن من أول اآلية إىل
 خمارج احلروف، عليها رونق الفصاحة،  يفموصوفة بصفات احلسن، كل لفظه سهلة

وحسن البيان، حيث إن السامع ال يتوقف يف فهم معىن الكالم، والتمكني ألن الفاصلة 
وهو حتدر الكالم بسهولة وعذوبة مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف مكاا، واالنسجام 

سبك، واإلبداع الذي هو يف جمموع اآلية، علما بأن هذه اآلية ال تتجاوز سبع عشرة 
 . لفظة

وأي عامل هذا الذي يبحث يف ألفاظ قليلة ليستخرج منها أنواعاً بديعية كثرية مث ال 
م وإن مل يوافجونيترك النحويني خيرق املقصود من اآلية، بل  اآليات خترجياً يوافق قاعد



ويرشدهم إىل املعىن املقصود إرشاد عامل بالنحو والتفسري كما أسلفت، فلم يقف عند 
ج اآلية خترجياً يقتضيه رأي النحاة مقلدا هلم، مترمسا خطاهم، سائرا على طريقتهم، بل خر

 .املعىن وإن خالف النحويني
 :جهوده النقدية

 التأليف يف البديع، واستخراجه من القرآن مل تقف جهود ابن أيب اإلصبع عند
ِتبع شعره بشعرهم، وحيسن والشعر، بل كانت له جوالت يف النقد مع الشعراء السابقني ي

 . ذلك اإلتباع
يوازن بينه وبني ابن ) حترير التحبري( فها هو ذا يف باب االستتباع من كتابه -١

 ): بسيط(هو  )١(الرومي يف بيت تبعه فيه، وبيت ابن الرومي 
لكن فم احلال مين غري مسـدوِد  سد السداد فمـي عما يريبكـم

 ). كامل(وبيت ابن أيب اإلصبع 
 يـر عن منطقى لكل مقصّأهج  هبين سكت أما ِلسانُ ضرورتـي

إن ما عقده ابن أيب اإلصبع من املوازنة : وقبل أن أعرض للموازنة بينهما أقول
ظية، واملوازنة املعنوية، واحتفاؤه بالبديع أكثر، وسوف أعلق على يشمل املوازنة اللف
 . كالمه بعد عرضه

فالناظر يف بيت ابن الرومي جيد أنه قد وقع له فيه من احملاسن البالغية تسعة 
سد السداد، والتفسري يف قوله عما يريبكم، واالستدراك : التجنيس يف قوله: أضرب، وهي

فم احلال، والتصدير فيما بني القافية وأول : االستعارة يف قولهلكن وما بعدها، و: يف قوله
البيت، والتمثيل ألن البيت خرج خمرج املثل، واملساواة، ألن لفظ البيت يساوي معناه، 

 : االئتالف ألن كل لفظة من مفردات ألفاظه ال يصلح مكاا غريها، واإلرداف يف قوله

                                     
 الشاعر املشهور - املعروف بابن الرومي-أي جيورجيوس–أبو احلسن علي بن العباس بن جريج (١) 

.  هـ ببغداد ودفن يف مقربة البستان٢٨٤صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، تويف سنة 
 .١٥انظر الصناعتني ص. وهذا البيت ليس يف ديوانه املطبوع بني أيدينا



 *لكن فم احلال مين غري مسدود *
 وقع البن أيب اإلصبع يف بيته من األنواع البديعية سبعة عشر ضرباً حيكيها على حني
 : على لسانه فيقول

أهجى، : وهي املطابقة يف السكوت والنطق، واستعارة اللسان للضرورة، واملبالغة يف قوله
عن منطقي، والتمكني من أجل أن القافية : لكل مقصر، والتفسري يف قوله: والتكميل يف قوله

: فإن قوله: قرة يف مكاا، واملساواة يف تفاصيل البيت ومجلته بالنسبة إىل بيت ابن الروميمست
: سد السداد فمي، ألن ملخص كالم ابن أيب اإلصبع: أوجز من قول ابن الرومي" هبين سكت"

غري مسدود، فهذا : أهجى أوجز من قوله: وقوله" سد فمي"سكت وملخص كالم ابن الرومي 
 بيت ابن أيب اإلصبع اثنان وأربعون حرفاً، البيت، وأما إجياز مجلته فحروفإجياز تفاصيل 

 بيت ابن الرومي مخسة وأربعون حرفاً، مع أما قد استويا يف عدد املتحركات، إذ يف وحروف
 . كل منهما سبعة وعشرون متحركاً

كلفة وابن أيب اإلصبع موفق يف تتبعه البن الرومي، وبيته أوضح إذ أنه بعيد عن ال
 .خبالف بيت ابن الرومي

ونقده مل يقف عند الشعراء فحسب، بل كان يوجهه إىل املفسرين، وحياجهم 
يعرض " مجع املختلفة واملؤتلفة"وينازعهم الرأي، ويقابل احلجة باحلجة، فها هو ذا يف باب 

 تجِري ِمن تحِتها ومن يِطِع اَهللا ورسولَه يدِخلْه جناٍت: رأي املفسرين يف قوله تعاىل
ومن يعِص اَهللا ورسولَه ويتعد حدوده :  وقوله تعاىل،]١٣: النساء[األنهار خاِلِدين ِفيها

ذهب بعض املفسرين إىل أنه مجع ضمري : " ويقول،]١٤: النساء[يدِخلْه نارا خاِلدا ِفيها
دود اهللا تعاىل وطاعته أمر متبع جيب االقتداء به، اخلالدين مشريا إىل أن الوقوف مع ح

فكل من عمل به تناوله هذا الوعد، وتعدّي حدود اهللا معصية، وال طاعة ملخلوق يف 
معصية اخلالق، فال جيوز متابعة من يعمل به عليه، فلذلك أتى بضمري اخلالد يف النار 

 اجلنة إمنا مجع لقصد وذهب غري صاحب هذا الرأي إىل أن ضمري اخلالدين يف. موحدا
ليوصف الكالم ) خالد(و ) نار(، ومجع بني )خالدين(و ) جنات(املالءمة يف النظم بني 

باملالءمة، وحسن اجلوار، حىت يدخل يف باب ائتالف اللفظ مبعناه، وهذا الرأي أوضح من 
 ". الرأي السابق



نة فهو خالد وهو أن سبب اجلمع يف األول أن كل من دخل اجل: "مث يأيت برأيه هو
 وما هم منها ِبمخرِجني :فيها أبدا، وإن تفاوتت درجات اخلالدين، بدليل قوله تعاىل

مطلقا يف حق كل من دخلها، فساغ اجلمع هناك، ومل يسغ هاهنا ألن  ]٤٨ :احلجر[
طبقات اخلالدين يف النار فرقة واحدة، وألن املنافقني كفار يف الباطن، واخلالدين يف اجلنة 
 . ومجاعات على مقادير درجام حبسب ما أعد هلم به من أَعماهلم وإن عمهم اخللود

وإين أرى أنه مل يرد برأيه هذا غري إثبات املعىن والغوص عليه، والتأويل يف سبيل 
ل ووصل يف هذه اآلية إىل ما يريد فماذا يفعل يف قوله الوصول إليه، فهو وإن كان أو

ـوله . ]٢٣ :اجلن[ ِص اَهللا ورسولَه فَِإنَّ لَه نار جهنم خاِلِدين ِفيها أَبداومن يع: تعاىل وق
وِمنهم من *وِمنهم من يستِمعونَ ِإلَيك أَفَأَنت تسِمع الصم ولَو كَانوا الَ يعِقلُونَ: تعاىل

 .]٤٣ ،٤٢  :يونس[ َعمي ولَو كَانوا الَ يبِصرونينظُر ِإلَيك أَفَأَنت تهِدي الْ
 وهذا شأن البالغيني يف قضاياهم حيث -وإين مع اعتقادي بوجاهة رأيه السابق

وا عنها يف ناحية يبهرون العقول بآرائهم يف ناحية ما من النواحي، مث ال يلبثون أن يتخلَّ
يراد " من" احلل هلذا اإلشكال أَن  أَرى-أخرى إذا وجدوها مل تسر معهم، وعلى سننهم

وقوى . ا املفرد واجلمع، فمن أَراد املفرد نظر إىل اللفظ، ومن أَراد اجلمع نظر إىل املعىن
، فالذي يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتها األنهار: جانب املعىن يف آية الوعد قوله

 . يدِخلْه نارا: الوعيد قولهيدخل اجلنات مجع، وقوى جانب اللفظ يف 
ونراه يف باب االنسجام ينفي الشعر عن القرآن، ويرد على من أَثبته فيه، وِإن كان 

و " الشافية يف علم القافية"الرد يف بديع القرآن مقتضباً، فإنه كما قال بسط الرد يف كتابيه 
 يسعدين احلظُّ بالوقوف على ومل" امليزان يف الترجيح بني كالم قدامة وبني كالم خصومه"

وأَما القرآن : "أَحد هذين الكتابني لعدم وجودمها، وهذا نص ما قاله يف بديع القرآن
العزيز فلم يقع فيه من ذلك الشعر إال ما هو على مثال البيت فقط، والبيت املفرد ال 

تيت ا يسمى شعرا قصد أَو مل يقصد، وعلى ذلك أَدلة ال يتسع الكالم لذكرها، وقد أَ
 ". امليزان"واآلخر " الشافية يف علم القافية: "مستقصاة يف كتابني أَحدمها

وأَرى أَن رده على من أَثبت الشعر يف القرآن ضعيف، من حيث إنه يثبت وجود الشعر 
واحلقيقة أَنه ليس فيه شعر بالبيت الواحد املقصود وال بأَكثر من . يف القرآن بالبيت الواحد

يل لذوي القرائح السقيمة، والعقول الضالة، أَن القرآن فيه شعر، ومل خيرج ما البيت، ولكن خ



م ينطق الادعوه شعراً عن كونه كالماً موزوناً فقط، وغري مقفى، وحنن نستطيع أَن نزن كل ك
 . به أَي ِإنسان، ونستخرج الذي يتفق مع وزنه من التفاعيل، وال نستطيع أَن نقول عنه ِإنه شعر

 : أيب اإلصبع وصناعة الكالمابن
ومل يكتف ابن أيب اإلصبع بتتبع الشعراِء ونقد العلماء، بل كانت له جوالت يف 

من نقاد العرب  وضع اُألسس لصناعة الكالم، َألن صناعته شعراً ونثراً شغلت كثرياً
كانت اً من الكتب، وأُفردت الفصول، ووضعت الرسائل، وريوأُدبائهم، فأَلَّفوا يف ذلك كث

 هـ، ١٣٢ رسالة عبد احلميد الكاتب املتوىف سنة - فيما أَعلمه–أَول رسالة يف ذلك هي 
 هـ ٢٢٨ هـ، مث وصية أَيب متام املتوىف سنة ٢١٠مث رسالة بشر بن املعتمر املتويف سنة 

 هـ مث ١٩١لثعلب املتويف سنة " قواعد الشعر"للبحتري يف صناعة الشعر، مث وضع كتاب 
 هـ،مث كتاب ٣٢٢ حملمد بن أَمحد بن طباطبا العلوي املتوىف سنة "عيار الشعر"
 . هـ٣٩٥َأليب هالل العسكري املتويف سنة " الصناعتني"

 هـ واليت ٤٢١للمرزوقي اَألصفهاين املتويف سنة " ديوان احلماسة"مث مقدمة شرح 
 . ذكر فيها عمود الشعر وما يلزم يف صناعته

 . هـ٤٦٣َأليب علي احلسن بن رشيق املتويف سنة "  ونقدهالعمدة يف صناعة الشعر"مث كتاب 
 واالستدراك له يف  ـه٦٣٧البن األَثري ضياء الدين املتويف سنة " املثل السائر يف أَدب الكاتب والشاعر"مث 

سرقات املتنيب من أَيب متام الذي حتدث فيه عن املفاضلة بني الشعراء سواء اختلف معىن 
 الشعر الذي حيتوي على جتربة إنسانية يتأَدب ا الِغر على الشعر الًشعرمها أَم اتفق، مفض

 .الذي يعتمد على احملاكاة واملشاة
نقد "هذا غري ما كتب عن هذا املوضوع يف كتب البالغة والنقد مثل كتاب 

 ". والبديع ُألسامة بن منقذ" "وبديع التربيزي"، "وسر الفصاحة"، "ونقد النثر"، "الشعر
يب اِإلصبع من بني علماِء البالغة والنقد مل يفته احلديث عن هذا فقد تكلم وابن أَ

، ولكنه أَفرد له كالما "حترير التحبري "هعنه يف أَثناِء كالمه عن اَألنواع البديعية يف كتاب
خاصاً يف باب التهذيب والتأَديب، إذ أَتى بوصية أيب متام للبحتري يف عمل الشعر وعلَّق 

رأَى أَن أَبا متام ارجتلها ارجتاال، فجاَءت حمتاجة إىل حترير بعض معانيها، عليها، َألنه 
وإيضاح ما أَشكل منها، وزيادات تفتقر ِإليها، فحرر منها ما حيتاج إىل حترير، وأَضاف 

امليزان يف "ِإليها ما تتعني ِإضافته، مث أَفرد كالمه عنها يف كتاب له خاص بالنقد ومسه بـ 



حترير " كتاب نمث وجد أَن باب التهذيب والتأْديب م" م قدامة وخصومهالترجيح بني كال
، بعد أَن قدم هلا مبقدمة "حترير التحبري"أَحوج ِإليها من ذلك الكتاب، فأَثبتها يف " التحبري

تعترب وصية قائمة بذاا تكشف عن مذهبه يف صناعة الكالم؛ وأوصى باالعتماد عليها، 
 . وترسم ما جاَء فيها

والذي الحظته بعد قراَءة هذه الوصية وما زاده على وصية أَيب متام فيها أَن ابن أَيب 
اإلصبع تأَثر إىل حد بعيد بأَيب متام، فهو يعتربه ِإمامه يف صناعة الشعر، كما يعتربه ِإمامه يف 

كلَّف البديع، ولكن ابن أَيب اإلصبع ميتاز عن أَيب متام بأَنه شاعر وعامل، فشعره سهل غري مت
ال يغوص فيه على اَأللفاظ، وجيري وراَءها، ويؤلف بينها، حىت يصنع نوعاً بديعيا، كما 
يفعل أَبو متام، كما أَنه يكشف عن هذا البديع يف كالم الناس فيقننه وحيدده، مث يبني أَثره 

 . يف الكالم، فبذلك يكون قد درس البديع دراسة نظرية وتطبيقية
َء يف وصية أَيب متام يف صناعة الشعر كلَّ اِإلميان، ويراها ولكنه يؤمن بكل ما جا

هجاً جيب ننرباساً يستضاُء به يف هذه الصناعة، ودستوراً يعتمد عليه ويتمسك بأَهدابه، وم
 . أَن يسلكه كلَّ من حاول صناعة الكالم

ة أيب وِإىن يف بيان رأْيه ومذهبه يف صناعة الكالم سأَجتاوز يف نسبة كل ما ورد يف وصي
بن أَيب اإلصبع، َألنه آمن به، واعتربه دستوراً له، وسأَكشف عن مدى تأَثره مبن سبقه من المتام 

 . ومدى موافقته وخمالفته إياهم. املتكلمني يف صناعة الكالم
وقد بدأت يف دراسة مذهبه هلذه الصناعة وليس بني يدي من النصوص ِإال هذه 

مما يتصل بذلك، وآثرت أال " بديع القرآن"و " حترير التحبري"الوصية، واملتناثر يف كتابيه 
 يرحتر"أَذكر نص الوصية اعتماداً على ذكرها يف باب التهذيب املوجود يف كتاب 

، وسأكتفي بذكر مالحظايت عليها، مبيناً طريقته اليت رمسها يف هذه الصناعة، "التحبري
 . لبالغةومذهبه الذي ارتضاه، وموقفه بني النقاد وعلماِء ا

وكنت قد مجعت فصوال حيتاج إليها القائل يف البالغتني، : "يبدأُ املؤلف وصيته بقوله
ِمن كتِب البالغة، وصرفت ما ال حيتاج ِإليه ونقَّحتها  والواضع يف الصناعتني، من عدة كتٍب 

 ".وحررا، وهأَنذَا أَسوقها خامتة هلذا الباب، واهللا املوفق للصواب
صول اليت مجعها سأُبني موقفه من الشعر والشعراء، وطريقة النظم وختري من هذه الف

 من الغري، وشعر البديهة، ذالقوايف واَألوزان، وامليل ِإىل االختصار، وأَكشف عن رأْيه يف اَألخ



وشعر الروية، ونظم املنثور، ونثر املنظوم، وعن أَصعب شيء يعترض الشاعر؛ كما أُبني رأْيه يف 
 اين، والتقعر يف اَأللفاظ، والعمل على البعد بالشعر والنثر عن السقطَات والتكلفتعقيد املع

ما رمسه عمود الشعر أَم زاد على أُسسه  واستعمال الوحشي من اَأللفاظ، وهل هو بذلك التزم
 . ؟ إخل...اليت وضعها

ٍن  يكره اخلاطر على وزاليرى ابن أَيب اإلصبع أَن الواجب يف صناعة الشعر أ
أَيها الراغب يف : "خمصوص ورِوي مقصود، وخيتار الشاعر الوقت املناسب للكالم فيقول

 عند الشروع يف حتبري الشعر، وحترير -أوضح السبل، بأَن حتصل املعىنالعمل، السائر فيه على 
 هالل ، وأَيب)١(وهو هنا يتفق مع بشر بن املعتمر"....  قبل اللفظ، والقوايف قبل اَألبيات-النثر

، يف ختّري املعىن قبل ختير اللفظ، )٤(، وابن طباطبا العلوي)٣(وضياء الدين بن اَألثري ،)٢(العسكري
وال تعمل نظما عند امللل، وتؤلف كالماً : "والوقوف على القافية قبل ِإنشاء اَألبيات، مث يقول

 ، ع بشر بن املعتمروهو هنا يتفق م" وقت الضجر فِإن الكثري معه قليل، والنفيس معه خسيس
لقد مير علي الزمن وِإنَّ قلع ضرس من أَضراسي َألهون علي من أَن : والفرزدق الذي يقول

مث يطلب البعد عن التعقيد يف املعاين، والتقعر يف اَأللفاظ حىت يسلم " أَقول بيتاً واحداً
، وتقعري اَأللفاظ، وإياك وتعقيد املعاين: "الكالم من السقطات ويبتعد عن التكلف فيقول

واعمل يف أَحب اَألغراض ِإليك، وفيما يوافق طبعك، والنفوس تعطي على الرغبة ماال 
 . وهو كذلك يتفق يف هذا مع بشر بن املعتمر، وابن طباطبا أَيضاً" تعطي على الرهبة

مث يتكلم عن تنقيح الشعر وتنميقه وذيبه من شوائب اَأللفاظ ورديء املعاين فيقول 
وال خترجها عنك ِإال بعد تدقيق النقد وِإنعام النظر، فقد : "د الكالم على نظم القصيدةعن

 ". كان احلطيئة يعمل القصيدة يف شهر، وينقَّحها يف شهرين اقتداًء بزهري فإنه كان راويته

                                     
 . ١٣١:١يان والتبيـني انظر الب(١) 
أثناء كالمه عن كيفية نظم الكالم والقول يف فضيلة الشعر وما ينبغي :  وما بعدها١١٣الصناعتني (٢) 

 . استعماله يف تأليفه
 .  عند كالمه على آالت علم البيان٧:١املثل السائر (٣) 
  .١:شعرعيار ال(٤) 



مث يضع أَمام الشاعر يف عمل شعره، والناثر يف صناعة نثره، دستوراً يسري على 
وال جتعل كل الكالم عاليا : "يسلكه يف أُسلوبه، حىت يكون مقبوال، فيقولنهجه، وطريقاً 

شريفاً، وال وضيعاً نازال، بل فصله تفصيل العقود، فِإن العقد إَذا كان كله نفيساً ال يظهر 
: وهو يف هذا يتفق مع ابن طباطبا حيث يقول" حسن فرائده، وال يبني كمال واسطته

 )٢(، وينيره )١ (لذي يفوف وشيه بأَحسن التفويف، ويسديهنساج احلاذق الويكون كا"
وكالنقاش الدقيق الذي يضع اَألصباغ يف أَحسن تقاسيم . وال يهلهل شيئاً منه فيشينه

نقشه، ويشبع كل صبغ منه حىت يتضاعف حسنه يف العيان، وكناظم اجلوهر الذي يؤلف 
ده بأَن يفاوت بني جواهرها يف نظمها بني النفيس منها والثمني الرائق، وال يشني عقو

وتنسيقها، وكذلك الشاعر ِإذا أَسس شعره على أَن يأْيت فيه بالكالم البدوي الفصيح مل 
خيلط به احلضري باملولد، وِإذا أَتى بلفظة غريبة أَتبعها أَخواا، وكذلك ِإذا سهل أَلفاظه مل 

 ".خيلط ا اَأللفاظ الوحشية النافرة
ا يراعي املناسبة بني اَأللفاظ واالئتالف بني املعاين حىت ال تتنافر الكلمات وهو يف هذ

وتتعقد املعاين، ويف كل ما تقدم نراه يلتزم ما أَشار ِإليه عمود الشعر من اُألسس اليت جيب 
 . اتباعها يف صناعة الشعر

عمل وا: "مث يتمم ذلك ببيان الطريقة اليت يسلكها الشاعر يف عمل شعره فيقول له
اَألبيات متفرقة حبسب ما جيود به اخلاطر، مث انظمها يف اآلخر، واحترس عند مجعها من 

ليكون كالمك آخذا بأَعناق بعضه، فهو . عدم الترتيب، وتوخ حسن النسق عند التهذيب
بل يعلّق : "وهو ذا يتفق مع ابن طباطبا أَيضاً حيث يقول" أَكمل حلسنه، وأَمنت لرصفه

له نظمه على تفاوت ما بينه وبني ما قبله، فإذا كملت له املعاين، وكثرت كل بيت يتفق 
ق بينها بأَبيات تكون نظاماً هلا، وسلكاً جامعاً ملا تشتت منها، مث يتأَمل ما قد اَألبيات، وفَّ

مث يعود فيبني ما ". أَداه ِإليه طبعه، ونتجته فكرته، فيستقصي انتقاده، ويرم ما وهي منه
اعر بعد ذلك من املواطن اليت جيب أَن يتنبه هلا حىت حيسن موقعها َألا ِمالك يعترض الش
فِإن ذلك أَصعب ما يف ) البدُء واخلتام(وأَمجل املبدأَ واملخلص أَو املقطع : "البالغة فيقول

                                     
  .من خيوط الثوب عكس حلمته وهو ما مد ،من سدى الثوب يسديه إذا أقام سداه(١) 
  .يقال نري الثوب تنيريا إذا جعل له نريا، وهي اخليوط اليت اجتمعت وكونت هدب الثوب(٢) 



مث يتكلم عن اختالف مقدرة الشعراِء باختالف " القصيدة، واجتهد يف جتويد هذه املواضع
وقد : " حيسن اهلجاَء وبالعكس، فيقولالعاين الشعرية،فقد جييد شاعر املدح واَألغراض وامل

وهو يف هذا يتفق مع ابن اَألثري حيث " يربز الشاعر يف معىن من معاين الشعر دون غريه
وأَغرب من ذلك أَن صاحب الطبع يف املنظوم جييد يف املديح دون اهلجاء، أَو يف : "يقول

و جييد يف املراثي دون التهاين، أَو يف التهاين دون املراثي، وكذلك اهلجاِء دون املديح، أَ
 . صاحب الطبع يف املنثور

مث يبني لنا أَن الشاعر قد يبده وجييد، ويتروى وال جييد، ويرى أَن مدار ذلك كله 
ة، ومن هو واعلم أَن من الناس من شعره يف البديهة أَبدع منه يف الروي ":على الطبع فيقول

مث يبني أَن للشاعر جماال وللناثر جماال، " جميد يف رويته وليست له بديهة، وقلما يتساويان
ما يف ذلك شأْن الناثر إذا خاطب أَبدع، وِإذا كاتب قصْر، بل وقلما يتساويان، وأَن شأ

 ". من الشعراء من قوي نظمه وضعف نثره، ومن قوي نثره وضعف نظمه
ب ِإىل النفوس وأَخف على الفؤاد وأَثبت يف القلوب مث يرى أَن املقطَّعات أَح

وعليك باملقطَّعات فِإا يف القلوب أَحلى وأَكمل، ويف احملاسن أرشق وأَجول، : "فيقول
 ". وباَألمساع أَعلق، وباَألفواه أَعبق

مث يسري بنا يف كيفية حل املنظوم ونظم املنثور، ويرى أَن ذلك ميكن أَن يكون بتغيري 
 الشعر ِإىل فواصل السجع، وهو يف هذا خيالف ابن اَألثري الذي يرى أَن حل املنظوم قوايف

 : ميثل ثالث مراتب منها وهي أَدناها
كأن يأْخذ الشاعر بيتا من الشعر فينثره بلفظه من غري زيادة، وهذا عيب فاحش، 

ك أَن تغيري القافية وال ش" ومثله كمن أَخذ عقدا أُتقن نظمه وأُحسن تأْليفه فأَوهاه وبدده 
 .ِإىل فاصلة أَو العكس ال زيادة فيه

الذكاء –مث ال ينسى الصفات الدرسية وضرورة وجودها جبانب الصفات الفطرية 
 حىت تكمل شاعرية الشاعر وقوة الناثر، وتلك تكون حبفظ قواعد العربية -والفطنة

والقوايف وما سومح به وتوابعها من العلوم اَألدبية كالنحو، والتصريف، والعروض، 
الشعراُء من الضرورات اليت يلجئ ِإليها ضيق الوزن، والتزام التقفية، ليعلم ما جيوز له 
استعماله، وما جيب عليه ِإمهاله، وهو وِإن خالف أَبا متّام يف هذا ِإال أَنه يوافق ابن سنان 

البالغة، حىت يستطيع وابن اَألثري، كما أَوجب على ناظم الكالم أَن ينعم النظر يف علوم 



أَن يعرف حماسن اللفظ مفردا ومركّبا، وحييط مبا يتفرع من أَصول النقد الذي منه البديع 
الذى هو رقوم الكالم، ونتائج مقدمات اَألفهام، وليجعل عمدته على كتاب اهللا العزيز، 

يه راكبه، منه وليميز إَعجازه أَدق متييز، فِإنه البحر الذي ال تفىن عجائبه، وال يظمأُ ف
استخرجت درر احملاسن، واستنبطت عيون املعاين، وعرف كنه البالغة، وحتقق سر 

 . الفصاحة، وهو يف هذا يتفق مع ابن اَألثري وابن سنان
 وحفظ أَشعار العرب مث يرى ضرورة معرفة ناظم الكالم حبديث الرسول 

رها، ومقاتل فرساا اَألجماد، ونوادر وأَمثاهلا وأَنساا وأَيامها وسائر أَخبارها وحماسن آثا
 . مسحائها اَألجواد، وهو يف هذا يتفق مع ابن اَألثري، وابن سنان أَيضاً

ويرى ابن أَيب اِإلصبع أَن هناك أَشياء أُخر تلزم جبانب ما تقدم يف صناعة الكالم 
ا، وتطري بني حىت يعد الكاتب والشاعر من الفضالء، وتعلو بني العلماء واُألدباِء درجتهم

 معرفة النجوم واَألنواِء، وعلم هيئة – جبانب ما تقدم -عليهما: "الناس مسعتهما، فقال
السماِء، وتعقُّل اآلثار العلوية، واحلوادث اَألرضية، واملشاركة يف الطب والطبائع 

 وهو يف هذا يتفق" واحلساب، وما حيتاج ِإليه الكتاب من الفقه واحلديث، ونقل التاريخ
مع شيخ الكتاب عبد احلميد الكاتب يف وصيته َألبناِء صنعته، وبه أَخذ عبد الرحيم بن 
علي بن شيث القرشي، كما أَوجب على الشاعر بأَن يتقن تأْليف الكالم، وجييد تركيب 

 ): خفيف(األلفاظ، وِإىل ذلك أَشار بقوله 
 اِرـي اَألسحـكنسيم الرياض ف  ـاً انتخب للقَريـِض لفظـا رقيق

اِرـوِء النهـلَ ضـىن فأَبداه مث  فإذا اللفظ رق شف عن املعــ
اِرـون العقـها بلـى لونـفاختف  ِمثلَما شفَّت الزجاجـةُ جسمـا

ومل ينس ابن أَيب اإلصبع نفسية الشاعر والكاتب من غري أَن يسبغ عليها صفات، 
 من الشاعر والكاتب أَن يتحلى حىت حتوز قصب السبق بني أَخواا، فأَوجب على كلٍّ

 وميتحنها بالنظر يف الًوذلك بأَن يعترب نفسه أَو"بتلك الصفات جبانب الصفات الدرسية، 
 سليمة وجبلَّة موزونة، ة، وتدقيق الفكر يف استنباط املخترعات، فإذا وجد هلا نظراملعاين

صرية مبصرة وأَملعية مهذبة سار وذكاًء وقَّادا، وخاطراً مسحاً وفكراً ثاقباً، وفهما سريعاً، وب
فهو ذا يطلب من الشاعر والكاتب أَن " يف ركب الشعراء، وانطوى حتت لواِء الكتاب



ميتحن كلُّ منهما نفسه وخيتربها فإن وجد منها قوة، وأَنس فيها سبقاً وأَدباً ودخل يف 
 . وسط أَهله

درة أَال يدخل فيما وال شك أَن هذا مقياس حيتم على من ال يأْنس يف نفسه املق
 يقحم نفسه فيما ليس الليس بقادر على أَن يسري فيه مع أَصحابه، ويترك اَألمر لذويه و

 . من أَهله
: مث يستثين من هذا املقياس بعض تلك الصفات، ويرى عدم لزومها كلِّها فيقول

ا وإن كنت أَرى أَن هذه الصفات ال تلزم كلها، ولكن إَذا وجدت جلُّها كان صاحبه"
 ". موصوفاً بكمال اَألوصاف النفسية

مث يسري يف معاجلة النفس بطلب البعد ا عن اِإلسراف يف الشكر والدعاء 
للممدوح، فإن ذلك مما يورث امللل للنفس، وخيفض اجلاه وحيطُّ املقام، ويوجب ثقل 

 .الرحيم بن شيث  عبد-من بعده–الكالم، وذا أَخذ 
ن يقف خاطرمها بسبب معاندة الزمان هلما، وتقدم مث حيذر الشاعر والكاتب من أَ

اجلهال عليهما، واختصاصهما باَألموال، وتواتر ضروب احلدثان، وتعذر الكسب، وعزة 
املطلب، فيكون ذلك داعياً هلما إىل ترك االشتغال، وسبباً يف فتور عزمهما عن حتصيل 

رمها، فيلحقان باَألخسرين العلوم وذريعة لقعودمها عن رياضة أَنفسهما، واستعمال خاط
أَعماال وأَقواالً، بل يكون اجتهادمها يف ذلك اجتهاد راغب يف عمل، شديد اَألنفة من 
مساواة اجلهال، ويكونان عاشقني يف تزكية أَنفسهما، مائلني للتقدم بنفس العلم على أَبناء 

  :جنسهما، وما أَحسن قول القائل 
 وليس أَخو علم كَمن هو جاهلُ    تعلَّم فليس املرُء يولَـد عاملـا 

 لُـت عليه احملافصغري ِإذا التفَّ    وإن كبري القوم ال ِعلْـم عنده

 . والبد للمجتهد من يوم تحمد فيه عاقبة اجتهاده، وحيصل على مراده
مث حذَّر الشاعر من أَن يعتمد على الصفات الفطرية، ويترك الصفات الدرسية 

وهذا ما " واالعتماد على ذكائك وفطنتك، وتستغين بذلك عن االشتغالوإياك : "فقال
بطبعه، واتكاال الًال يف نظره، ِإدالحيدث لكل إنسان عنده ذكاٌء وفطنة حىت ال مياثل اجله 



على حذقه، وعليه أَن يعرض شعره على من حيسن الظن مبعرفته، ويتحقق أَن مرتبته يف 
 ). وفَوق كلِّ ذي ِعلٍْم عليم(ك فإن خطره عظيم، العلم فوق مرتبته، وال يهمل ذل

وابن أَيب اإلصبع يف هذه القواعد اليت رمسها لصانع الكالم، وضع أُصوال جيب أَن 
تحتذَى، ورسوماً جيب أَن تتوفر يف الشاعر والناثر، فلم ينس مادة الشاعر والناثر علميا 

 . عن النقدونفسياًَ حىت يفوق قرناَءه، ويسلم من اخلطأ ويبتعد
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 مقدمة املؤلف
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 "رب يسر"
قال العبد الفقري إىل ربه، املستغفر من ذنبه ، عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر 

احلمد هللا محداً يستعذب احلامد مساغه،  : - عفا اهللا عنه- اإلصبعبن عبد اهللا بن أيب
وصلى اهللا على من كانت أعظم آياته البالغة وعلى آله وصحبه مازان حلْى الكالم من 

 .صيغ له ومن صاغه
عتت بالبديع قد انتهت إىل عدد منه وبعد، فإين رأيت ألقاب حماسن الكالم اليت ن

أشار إليها ابن املعتز يف بديعه وقدامة يف نقده، ألما أول من فأصوله، ما : أصول وفروع
 .عين بتأليف ذلك

أما ابن املعتز فهو الذي مساه البديع، واقتصر يف كتابه ذه التسمية على مخسة 
بوب عنها يف االستعارة منفردا ا، على أن قدامة ذكر االستعارة ومل ي: أبواب، وهي

يف ذكر املعاظلة من العيوب، وزعم أَن املعاظلة ما استبشع من احملاسن، وإمنا جاَء ا 
فحسنها من احملاسن، وقبيحها " االستعارة، فاقتضى كالمه أن من االستعارة قبيحاً وحسنا،
والتجنيس، والطباق متواردا مع " من العيوب، ومل يذكرها يف احملاسن، وابن املعتز ذكرها

دور منفرداً به، وختمها خبامس عزا تسميته إىل قدامة عليهما، ورد اَألعجاز على الص
اجلاحظ، وهو املذهب الكالمي منفرداً به، وإن كان ما قبله من اَألمساِء اَألربعة قد سبقت 

 ".العرب إىل وضعها، ورمبا سبق ابن املعتز ِإىل نقلها وعدها
بقين إىل البديع أَحد وال س* وما مجع قبلي فنون: وقال ابن املعتز ىف صدر كتابه

تأليفه مؤلف، وأَلفته سنة أَربع وسبعني ومائتني وأَول من نسخه مني علي بن حيىي بن 
وحنن اآلن نذكر حماسن الكالم والشعر : منصور املَنجم، مث قال بعد سياقة اَألبواب اخلمسة

من وإن كانت حماسنهما كثرية ال ينبغي للعاقل العامل أن يدعي اِإلحاطة ا حىت يتربأَ 
ظر فيه أَنا اشرود بعضها عن علمه، وأَحببنا بذلك أن نكثِّر فوائد كتابنا للمتأَدبني ويعلم الن

قد اقتصرنا بالبديع على الفنون اخلمسة اختيارا من غري جهل بالطريقة، وال ضيق يف 
املعرفة، فمن أَحب أَن يقتدي بنا ويقتصر على تلك اخلمسة بالبديع فليفعل، ومن أضاف 

 احملاسن أو غريها شيئاً إىل البديع وارتأَى غري رأينا فله اختياره، وهذا حني ذكر من هذه



احملاسن مث ذكر االلتفات، وقد توارد عليه هو وقدامة، وذكر اعتراض كالم ىف كالم مل 
يتم معناه، مث يعود املتكلم فيتمه ىف بيت واحد أو مجلة واحدة، وهذا الباب مساه قدامة 

وهو مما توارد عليه قدامة، وابن املعتز، مث ذكر ". التتميم) احللية(مساه احلامتي ىف و" التمام"
 ، ناقالً"االستطراد"، وهو الذي مساه احلامتي "اخلروج من معىن إىل معىن" من احملاسن 

منفرداً به " تأكيد املدح مبا يشبه الذم"تسميته ال خمترعاً وهو من أفراد ابن املعتز، مث ذكر 
وهذه التسمية غري " اإلعنات والتشكيك" وهو الذي مساه املتأخرون "جتاهل العارف"وذكر

 فرق سيأيت يف مطابقة من كل وجه، والتشكيك باب مفرد بينه وبني جتاهل العارف
" اهلزل الذي يراد به اجلَد"موضعه إن شاَء اهللا تعاىل، وهو من إفراد ابن املعتز، مث ذكر 

اإلفراط "منفرداً ا، وذكر " الكناية"منفرداً به، وذكر"  التضمني حسن"منفرداً به، وذكر 
متوارداً هو " التشبيه"، وذكر"املبالغة"متوارداً عليها مع قدامة، ومساها قدامة "ىف الصفة

منفرداً به، " حسن االبتداَءات"منفرداً به، وذكر " عتاب املرِء نفسه"وقدامة عليه، وذكر 
على اختالف يف شواهده، فهذه اثنا عشر باباً من " ة االستهاللبراع" ومساه من بعده 

احملاسن تضاف إىل أبواب البديع اخلمسة فيصري ا ما اخترع ابن املعتز جِميعه من ذلك 
 . عشر باباًسبعة

" التشـبيه : "عشرين باباً، وهي  " نقد الشعر "وأما قدامة فضمن كتابه املوسوم بـ       
متوارداً هو وابن املعتز عليهن مجيعاً، وبقيـة        " اجلناس"،و"الطَّباق"و،  "املبالغة"، و "التمام"و

، وإن كان هذا الباب تداَخل على قدامـة يف          "التكافؤ: "العشرين مما انفرد به قدامة، وهي     
و  ،"صـحة املقـابالت   "، و   "صحة اَألقسام "، وسأُبني ذلك يف موضعه، و     "الطباق"باب

ع منه قدامة سـتة أبـواب،       ، وهو باب فر   " مع املعىن    ائتالف اللفظ "، و   "صحة التفسري "
ائتالف اللفـظ   "، مث فرع من باب      "التمثيل"،و"اإلرداف"، و   "اإلشارة"، و "املساواة"وهي  

،وقد مضى ذكر توارده مع ابن املعتز عليهما،وذكر        "اجلناس"،و"الطباق: "أيضاً" مع املعىن 
لبابني ا،وقد جعل املتأخرون هذين     " الوزن ائتالف املعىن مع  "،و  "ائتالف اللفظ مع الوزن   "

، ولكن قدامة خص ما الشعر، ومن مسامها ذيباً         "التهذيب والتأديب "باباً واحداً، ومسوه    
وتأديباً ال خيص ما الشعر دون النثر، وال النثر دون الشعر، بشرط أن يعـم بالتسـمية                 

وائتالف القافية مع مـا     "يذكر الوزن   ، من غري أن     "ائتالف اللفظ مع املعىن مطلقاً    :"فيقول
وخص به الشعر أيضاً وهو ال خيصه        "التمكني"وقد مساه من بعده     " يدل عليه سائر البيت   



ت لقدامـة               وفرحالتوشيح واإليغال فهذه ثالثة عشر باباً ص يابع قدامة من هذا الباب ب
إذا أضيفت إىل ما قدمه ابـن       ، و "التكافؤ: "منفرداً ا، بعد إسقاط ما تداخل عليه، وهو       

ا بعد حذف ما    ماملعتز من البديع وأضافه إليه من احملاسن صارت عدة األصول من كتابيه           
كتبـهم مـن    يف  ثني باباً سليمة من التداخل، وهذه أصول ما ساقه الناس           التواردا عليه ث  

حب أن يضيف شـيئاً     فمن أ : " بابن املعتز يف قوله     يف البديع إىل هلم جرا، مث اقتدى الناس      
فأضاف الناس احملاسن إىل البديع، وفرعوا من       " سن أو غريها إىل البديع فليفعل     امن هذه احمل  

اجلميع أَبواباً أُخرى، وركبوا منها تراكيب شتى، واستنبطوا غريها باالستقراِء من الكالم            
سم احملاسن فسمى   والشعر حىت كثرت الفوائد، ورأوا ابن املعتز قد غلَّب اسم البديع على ا            

 به، ألنه املخترع األول للتصنيف، فسمي كل        اوهو جامع هلما معا فاقتدو    " البديع"كتابه  
من وضع كتاباً ىف ذلك باسم إما مصرح بالبديع أو راجع معناه إليه، وكذلك فعل كـل                 

 هذا الضرب الفالين من البديع إال من ألف       : من عرف نوعاً منه عند سؤاله عنه، فإنه يقول        
ىف جمموع البالغة، أو تعرف كنه الفصاحة، أو يف النقد كتاباً، فإن له أن يسميه ما شاَء،                 
ولقد وقفت من هذا العلم على أربعني كتاباً منها ما هو منفرد به، وما هذا العلم أو بعضه                  

احلـايل  "داخل ىف بعضه كنقدي قدامة وبديع ابن املعتز، وحلية احملاضرة وكشفت عـن            
 عليه سوى ابن منقذ يف       ذكره احلامتي يف احللية فلم أجد من يعترف بوقوفه         الذي"والعاطل
 البن رشيق، وتزييف نقد قدامة له ورسالة        "العمدة" للعسكري، و  "ناعتنيصكال"بديعه، و 

ابن بشر اآلمدي اليت رد ا على قدامة، وكشف الظالمة للموفق البغدادي، والنكـت يف               
كبري يف التفسري له، والتعريـف واإلعـالم للسـهيلي، ودرة           اإلعجاز للرماين، واجلامع ال   

وإعجاز  زيل وغرة التأويل للخطيب،وإعجاز القرآن للباقالين، والكشاف للزخمشري،       ـالتن
اجلرجاين املسمى بدالئل اإلعجاز، وأسرار البالغة له، ونظم القرآن للجـاحظ والبيـان             

اليت قدمها علـى شـعر أيب نـواس،          له، وإعجاز ابن اخلطيب، ورسالة الصويل        نيوالتبي
 ىذكـر : ورسالته ىف أخبار أيب متام، ورسالة ابن أفلح، وشروح أيب العالِء الثالثة، وهي            

   عجز أمحد، واملنصف البن وكيع، واملوازنة لآلمدي، والوسـاطة         حبيب، وعبث الوليد وم
ي، وشـرح   ، وكتاب الصرفة له، وااز ألخيه الرض      يللجرجاين، والغرر والدرر للمرتض   

 وما خلصه يف آخره مـن بـديع احلـديث،           -رمحه اهللا -حديث أم زرع للقاضي عياض      
وبديع التربيزي،   واحلديقة للحجاري براٍء مهملة صاحب املسهِب يف أخبار أهل املغرب،         



بن األثري اجلزري، واإلقناع للصاحب     الوسر الفصاحة البن سنان اخلفاجي واملثل السائر        
 إسحاق األجدايب، وبديع شرف الدين التيفاشي، وهو آخر من ألف           ابن عباد، وبديع أيب   

فيه تأليفاً ىف غالب ظين، ومجع ما مل جيمعه غريه لوال مواضع نقلها كما وجدها ومل ينعم                 
وإذا وصلت إىل بديع ابن منقذ وصلت إىل        . النظر فيها، وبعض األبواب اليت تداخلت عليه      

شتات اخلطأ وأنواعه من التوارد والتداخل، وضم غري        اخلبط والفساد العظيم، واجلمع من أ     
البديع واحملاسن إىل البديع، كأنواع من العيوب، وأصناف من السرقات، وخمالفة الشواهد            
للتراجم، وفنون من الزلل واخللل يعرف صحتها من وقف على كتابه، وأنعم النظر فيـه،               

   ذلك، وإن كنت قلما رأيت منـها        بكتابه يف عدة ما وقفت عليه من         الجرم أين مل أعتد
زلة واضعه من العلم والدراية، فمن قليـل ومـن          ـكتاباً خال عن موضع نقد، حبسب من      

كثري، وكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إال من عصمه اهللا من أنبيائه، صلوات اهللا عليهم           
ضـعي دون   ، وال أدعي سالمة و    "وما أُبرئ نفِْسي  "وسالمه، والسعيد من عدت سقطاته    

أَبناٍء جنسي، غري أَين توخيت حترير ما مجعته من هذه الكتب جهدي، ودققـت النظـر                
حسب طاقيت، فتحرست من التوارد، وجتنبت التداخل، ونقحت مـا جيـب تنقيحـه،              
وصححت ما قدرت على تصحيحه، ووضعت كل شاهد يف موضعه، ورمبا أبقيت اسـم     

ل على معناه، إىل أن مجعت مجيع ما يف هـذه           الباب وغيرت مسماه ِإذا رأَيت امسه ال يد       
 الشرائط، فكان ما مجعته من ذلك ستني باباً فروعاً          الكتب من اَألبواب على ما قدمت من      

حتراس، واملواربة براٍء مهملة، والترديد، والتعطـف،       الا:  األصول، وهى  بعد ما قدمته من   
لتغاير، والطاعة والعصـيان،    والتفويف، والتسهيم، والتورية، والتوشيح، واالستخدام، وا     

والتسميط، واملماثلة، والتجزئة، والتسجيع، والترصيع، والتصريع، والتشطري، والتعليـل،         
والتطريز، والتوشيح، واالشتراك، والتلفيف، والعكس، واإلغـراق، والغلـو، والقسـم،           

لتكميـل،  واالستثناء واالستدراك، ومجع املختلفة واملؤتلفة، والتوهيم، واالسـتطراد، وا        
واملناسبة، والتفريع، والتكرار، ونفي الشيِء بِإجيابه، واإليداع، واالستعانة واملوازنة بـزاي           
معجمة، والتذييل، واملشاكلة، واملواردة، والتهذيب، وحسن النسق، وبراعة الـتخلص،          
 واالنسجام، واحلل والعقد، والتعليق، واإلدماج واالزدواج، واالتساع، وااز، واإلجياز،        
وسالمة االختراع من االتباع، وحسن اإلتباع، وحسن البيان، والتوليـد، والتنكيـت،            

 .واالتفاق، واإلغراب، والطرفة



وأَضفت هذه األبواب الفروع إىل تلك الثالثني اُألصول فصارت الفَذْلَكة تسعني 
ا باب واحد باباً، ورأَيت اَألجدايب قد ذكر من حماسن القافية أَربعة أَبواب منها بابان مه

امها بتسميتني غري مطابقتني ملعنامها، فجعلتهما باباً واحدا على حكم ما أَخذت به مس
نفسي من حذف املتداخل، ومسيته االلتزام وعند ذكر شواهده يعلم مطابقة تسميته 

تشابه " ملسماه، وبابان معنامها حسن مسى أَحدمها بتسمية أَيضاً غري الئقة، فسميته
" التوأَم"وباب أَيضاً مساه مبا ال يوافق، فسميته. نبني حسن هذه التسميةوس" اَألطراف

التهذيب من ائتالف اللفظ مع "فسلمت له ثالثة أَبواب عوضت ا ما تداخل يف باب 
من ائتالف القافية مع ما يدل عليه "التمكني"وما تداخل يف باب " الوزن، واملعىن مع الوزن

 شرط السالمة تسعني باباً كلها من احملاسن ليس فيها شيُء سائر البيت لتصح العدة على
من ضروب العيوب، وهي عند من ال جيعل التهذيب باباً واحداً، وليس ذلك مبمتنع، ثالثة 
وتسعون باباً وملا أَمرين من ال حميد يل عن أَمره، وال حميص عن رمسه، سيد الفضالِء وقدوة 

حال الغرباء، وإمام الكرماء ، القاضي اَألجل الفاضل البلَغاٍء، وملجأُ اُألدباء، وحمط ر
شرف الدين أَيب احلسن بن القاضي اَألجلِّ الفقيه اإلمام الورع العدل الرضي جالل الدين 

 .)كامل(: املكرم أَيب احلسن موسى بن احلسن بن سناِء امللك
  حىكأنّ عليه من مشس الض ودا نسبمباح عنورا ومن فَلَق الص 

تعه اهللا بفضائله، كما أَمتع الفضالَء بفواضله، ورحم سلفه، كما رحم به من أَم
عرفه، جبمع ما يف كتب الناس من ذلك على سبيل االختصار من الشواهد، وجتنب اإلطالة 
بذكر كل االشتقاق، إال إيضاح مشكل، أَو كشف غامض، أَو زيادة بسط يف الكالم، 

 بيت قد أُمهل تقصي الكالم عليه، بادرت إىل امتثال على أَنه من كتاب اهللا تعاىل، أَو ىف
أَمره، واستخرت اهللا سبحانه وتعاىل حالة الشروع يف مرسومه، وسألته اإلعانة على بلوغ 

 .غرضه، واهلداية إىل ما يترجح عنده
وملا أَخذت يف ذلك عن يل استنباط أَبواب تزيد ا الفوائد، ويكثر ا اإلمتاع، 

وال من تقدمين، واتباعا لسنة من سبقين، ففتح علي من ذلك بثالثني باباً، نسجاً على من
سليمة من التداخل والتوارد، مل أُسبق ىف غلبة ظين إىل شيٍء منها، اللهم إال أَن يوجد يف 
زوايا الكتب اليت مل أَقف على شيٍء مما اخترعته، فأَكون أَنا ومن سبقين إليه متواردين 

 .، واهللا أَعلمعليه، وما أَظن ذلك



وملا انتهى استخراجي إىلَ هذا العدد، أَمسكت عن الفكر يف ذلك ليكون ما أَتيت 
به وفق عدد األصول من هذا الشأن، وهذا أوان سياقة أَبوايب اليت استنبطتها، وضرويب اليت 

ُ  يف :استخرجتها؛ وهى التخيري، والتدبيج، والتمزيج واالستقصاُء، والبسط، واهلجاء
ملدح، والعنوان، واإليضاح والفرائد، واحليدة واالنتقال، والشماتة، والتهكم، معرض ا

زاهة، والتسليم، ـوالتندير، واإلسجال بعد املغالطة، واإللغاز والتعمية، والتصرف، والن
واالفتنان، واملراجعة، والسلب واإلجياب، واإلام، والقول باملوجب، وحصر اجلزئي 

رنة، واملناقضة، واالنفصال، واإلبداع، وحسن اخلامتة، وأحلقت ذلك ي، واملقاوإحلاقه بالكلَّ
مبا تقدم من األبواب، فصارت عدة أبواب هذا الكتاب مائة باب وثالثة وعشرين باباً 

بتحرير "سوى ما انشعب من أبواب االئتالف من اجلناس والطباق، والتصدير، وومسته 
لشعر، وباقيها وهو األكثر يعم الشعر ، وبعض هذه األبواب وهو األقل خيص ا"التحبري

ثة وعشرون باباً الوالنثر، يعلم ذلك من تبحر يف هذا الكتاب، فالذي خيص املوزون منها ث
نفراد املوزون عن املنثور من المراعاة الشتراك القرآن العزيز مع النثر ودخوله يف بابه، و
 مهملة، والتسميط، املواربة براٍء: يكالم املخلوقني فثالثة عشر باباً ال غري، واهللا أعلم، وه

والتجزئة، والتسجيع، والترصيع، والتصريع، والتشطري، والتطريز، والعكس، واإلغراق، 
والغلو، واالستدراك، واالطراد، والتفريع واإليداع، واالستعانة، واملوازنة، واملشاكلة، 

تالف اللفظ مع الوزن، واملواردة من الفروع، ومن األصول اهلزل الذي يراد به اجلد، وائ
وائتالف املعىن مع الوزن، وباقي األبواب وهي مائة باب تعم املوزون واملنثور، وتوجد يف 
الكتاب العزيز إال األقل ملن دقق النظر يف االستنباط واهللا سبحانه وتعاىل املسئول يف حسن 

ا هذا التأليف التوفيق إىل التحقيق لنهتدي إىل سبيل الرشد وج الصواب وسعادة يرزق 
 يف تفصيل مجلة  الشروِعنيحسن القبول من ذوي األلباب، إنه الكرمي الوهاب، وهذا ِح

 . األبواب



 باب االستعارة
حهي تعليق العبارة على غري ما وضعت له يف أصل : ماين االستعارة بأن قالد الر

 . اللغة على سبيل النقل
ء مل يعرف ا من شيء قد عرف ا هي استعارة الكلمة لشي: وقال ابن املعتز

االستعارة ذكر الشيء باسم غريه وإثبات ما لغريه له : وقال ابن اخلطيب يف إعجازه
االستعارة جعل الشيء الشيء، أو جعل الشيء للشيء : وقال أيضاً. للمبالغة يف التشبيه

 . ألجل املبالغة يف التشبيه
جللي للمبالغة يف التشبيه، كقول هي تسمية املرجوح اخلفي باسم الراجح ا: وقلت
واخِفض لَهما جناح  : وكقوله سبحانه]٤ :الزخرف[وِإنه ِفي أُم الِْكتاِب :اهللا تعاىل

 . ]٤ :مرمي[واشتعلَ الرأْس شيبا:  وكقوله عز وجل]٢٤ :اإلسراء[الذُّلِّ ِمن الرحمِة
مستعار، ومستعار منه، ومستعار : لثالثة أشياء أصووالبد يف االستعارة من اعتبار 

الشيب، : النار، واملستعار له: االشتعال، واملستعار منه: فاملستعار يف اآلية األخرية. له
واجلامع بني املستعار منه واملستعار له مشاة ضوء النار لبياض الشيب، وفائدة ذلك 

وقد جاء الكالم يف االستعارة اليت يف (وحكمته وصف ما هو أخفى بالتشبيه ملا هو أظهر، 
واشتعل شيب الرأس، وإمنا : اآلية األخرية على غري وجهه، فإن وجه الكالم فيها أن يقال

قلب ملا حيصل يف قلبه من املبالغة لكونه يف حالة القلب يستفاد منه  عموم الشيب جلميع 
ذلك أنك لو قلت يف ومثال "الرأس، ولو جاء الكالم على وجهه مل يفد ذلك العموم، 

لصدق هذا القول على اشتعال النار يف جانب واحد من ": اشتعلت النار يف البيت". "مثاله
اشتعل البيت ناراً أفاد هذا القول أن النار قد مشلت : البيت دون بقية جوانبه، وإذا قلت

 : مجيع نواحي البيت وجهاته، وعلى هذا فاعترب االستعارة لتعلم أا على قسمني
قسم جييء الكالم فيه على وجهه فال يفيد سوى إظهار اخلفي فقط، أو املبالغة 

وقسم يأيت الكالم فيه على غري وجهه فيفيد املعنيني معاً، وأحسنها ما قرب منها . فحسب
فإن  ]١٨  :التكوير[والصبِح ِإذَا تنفَّس: دون ما بعد ومل يسمع سامع يف االستعارة كقوله تعاىل

 . األنوار يف املشرق من أشعة الشمس قليال قليال بينه وبني إخراج النفس مشاة شديدةظهور 



أُولَِئك الَِّذين اشتروا الضالَلَةَ  :كقوله تعاىل( االستعارات االستعارة املرشحة وأجلّ
مهتارجت تِبحا رى فَمدِبالْه]الشراء رشحت ة فإن االستعارة األوىل وهي لفظ]١٦ :البقرة 

 . واهللا أعلم. الثانية وهي لفظتا الربح والتجارة لالستعارة
ضموا مواِشيكُم حتى : "-عليه السالم–ومن أمثلة االستعارة يف السنة النبوية قوله 

 للعشاء الفحمة لقصد حسن البيان، ألن الفحمة فاستعار  )١(" تذْهب فَحمةُ الِْعشاِء
والفحمة تدرك " فإن الظلمة تدرك حباسة البصر فقط"ن الظلمة هاهنا أظهر للحس م
فكان ذكرها أعين الفحمة أحسن بياناً ) ألا جسم والظلمة عرض(حباسيت البصر واللمس 

 . من ذكر الظلمة
 ]. طويل[: ومن أمثلة االستعارة الشعرية قول امرئ القيس

 وم لَيبِتلـيـواع اهلُمـي بأَنـعل بحر أَرخى سدولـهوليٍل كموج ال
ِلـاَء بكَلْكَـازاً ونـوأَردف أَعج فـقلـت لـه ملـا تمطَّـىبصلبه

فإن هذا الشاعر استعار لظلمة الليل السدول املُرخاة، ملا بني املستعار واملستعار له 
من اجتماعهما يف منع األبصار من اإلبصار، وفائدة هذه االستعارة نقل األخفى إىل 

والظلمة تدرك بإحديهما دون  هر، ألن السدول يدرك حباسيت البصر واللمس،األظ
األخرى، مث متم بكونه جعل السدول مرخاة ألن ذكرها بدون هذا القيد ال يويف باملعىن 
الذي قصده من منع رؤية ما وراءها، الحتمال أن تكون مرفوعة، وكذلك قصد يف البيت 

فاستعار له صلبا (فإنه أراد وصف الليل بالطول ...البيت " متطى بصلبه"الثاين بقوله 
، إذ كان كل ذي صلب يزيد يف طوله عند متطيه شيء، وبالغ يف طوله بأن )يتمطى به

جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاً، فهو كلما نفد عجز ردفه عجز، فال تفىن أعجازه، 
: قال قتادة. ]٢٣ :النبأ[ أَحقَاباالَِبِثني ِفيها :وال تنتهي إىل طرف، كما قيل يف قوله تعاىل

ال انقطاع هلا، كلما مضى حقبب بعدهقْ جاء ح . 
أما األحقاب فليس هلا عدد إال اخللود، مث أراد أن يصف : وقال احلسن البصري

كابده، فاستعار له كلكالً ينوء الليل بعد اية الطول بالثقل على قلب ساهره، والضغط مل

                                     
 . هي إقباله وأول سواده: فحمة العشاء) ١(



ين كانت االستعارة أبلغ من احلقيقة والعدول إليها أوىل ملا تعطي من به، وألجل هذه املعا
 . املعاين اليت ال حتصل من لفظ احلقيقة

وكل ما مر من األمثلة غري . واالستعارة منها كثيف، وهو استعارة األمساء لألمساء
 . اآلية األخرية فهو شاهد هلا

فَما بكَت علَيِهم السماُء : ىلولطيف، وهو استعارة األفعال لألمساء كقول اهللا تعا
ضاَألرو]بسيط( وكقول أيب متام ]٢٩: الدخان:(  

 بـذَوب الغمام فمنهلٌّ ومنسِك   ِمن كلِّ ممكورة ذاب النعيم هلـا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 باب التجنيس
م جيمعها أصل واحد هو بيان املعاين بأنواع من الكال: حد الرماين التجنيس بأن قال

فَمِن : جناس مزاوجة، وجناس مناسبة، فاملزاوجة كقوله تعاىل: من اللغة، وجعله قسمني
كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتاع ]وكقول عمرو بن ]١٩٤ :البقرة 

  ).وافر(كلثوم 
ـْل اجلاهلينــا   يجهلَـن أَحـد علينــاأال الَ  فَنجهلَ فوق جه

] ٣٧ :النور[يخافُونَ يوما تتقَلَّب ِفيِه الْقُلُوب واَألبصار: واملناسبة كقوله سبحانه
 يف وأما قدامة وابن املعتز وإن اختلفا يف تسمية هذا الباب فقد اتفقا على معناه، فقال قدامة

  .)بسيط: (ة على جهة االشتقاق كقول زهريهو اشتراك املعاين يف ألفاظ متجانس: حده
 )١(مـم أَمـوعبرةٌ ما همو لو أَنه  كأَنَّ عيين وقد سال السِليلُ بـهم

وهذا احلد بعينه هو جتنيس املناسبة الذي ذكره الرماين، ولوال قول قدامة على جهة 
 . االشتقاق لكان حده بعينه هو حد الرماين املطلق

فَأَِقم وجهك : ن املعتز هو أن جتيء الكلمة جمانسة أختها كقول اهللا تعاىلوقال اب
 ). طويل: (وكقول النعمان بن بشري ملعاوية ،]٤٣ :الروم[ ِللدين الِْقيِم

 وليلُك عما ناب قومك نائــم    أَملْ تبتدركم يوم بـدٍر سيوفُنـا

ة االشتقاق ومل خيرج من جاء بعد هؤالء عما وهذا بعينه هو جتنيس املناسبة من جه
حدوه به، لكنهم فرعوه مثانية فروع، وعلى هذا التفريع أكثر املتأخرين سوى التربيزي، 
فإنه نقص من هذه األقسام أربعة وأثبت أربعة، وخلط يف الشواهد، وغير األمساء، هذا 

 أمساءها، فإين مل أقف على وإن كان متأخراً عمن قسم التجنيس مثانية أقسام، واخترع
صحة ذلك، ورأيت ابن منقذ قد أتى على األقسام الثمانية، وفاته قسم تاسع أتى به 

 . التربيزي، وسنأيت به يف موضعه
فمن فروع التجنيس جتنيس التغاير، وهو أن تكون إحدى الكلمتني امساً، واألخرى 

] ٧٩ :األنعام[ِإني وجهت وجِهي: فعال، وهذا مساه التربيزي التجنيس املطلق، كقوله تعاىل

                                     
  .ما بني القريب والبعيد: واَألمم . اسم واٍد: السليل) ١(



 وكقول ]٣٨ :التوبة[اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اَآلِخرِة: وكقوله تعاىل
، "أَسلم سالَمها اهللا"و " ِغفَار غَفَر اهللا لَها"عصية عصِت اَهللا ورسولَه و  ":الرسول 
  ):وافر(جرير  وكقول

 اـــرةَ اِخليامـم تنظر بناظـول  كأًَنك لـم تِسر ببالٍد نجـــد

وقد فراه التجنيس املستويف، وهو أن تتشابه ع التربيزي من هذا القسم ضرباً مس
  )كامل: (ا، وإحدامها اسم واألخرى فعل، وأنشد فيه قول أيب متامالكلمتان لفظاً وخطًّ

ن عبد اهللاـى بــدى حييا لَـيحي  ما مـات من كَرِم الزمـان فإنـه

 وهذا الفرع وإن وضعت له تسمية ختالف تسميات األقسام الثمانية وكانت له 
صورة مثاله غري صور األمثلة، فإنه داخل يف القسم الذي إحدى كلمتيه اسم واألخرى 

 . فعل، فلذلك مل يعتد به قسماً مستقال
ضرب : ماثل، وهو أن يكون الكلمتان امسني أو فعلني، وهو على ضربنيوجتنيس الت

  )خفيف: (تتماثل فيه الكلمتان سواء كانتا امسني أم فعلني يف اللفظ واخلط كقول الشاعر
 اــي عني احلياة النفوسـمنه حتي عينـه تقتـل النفـوس وفــوه

ء أكانتا امسني أم فعلني، وضرب ال تتماثل فيه الكلمتان إال من جهة االشتقاق، سوا
وجنى الْجنتيِن :  وقوله سبحانه،]٨٩: الواقعة[فَروح وريحانٌ : تعاىلهكقول
 ))أسلم تسلم((: وكقوله " الظلم ظلمات: " وكقول رسول اهللا ،]٥٤ :الرمحن[داٍن

  ):وافر(وكقول البحتري 
وِلـمي راح شـ فزِنوصوب املُ  ـي ريح شـمالنسيم الروض ف

وهذان التجنيسان أعين التغاير والتماثل فرعان من التجنيس الذي أصله قدامة وابن 
املعتز، وباقي الثمانية استخرجها املتأخرون باالستقراء، وهي جتنيس التصحيف، ومل 
يذكره التربيزي يف أقسام التجنيس، وجعل التصحيف باباً مفرداً، جتنيس التصحيف وهو 

وهم يحسبونَ أَنهم : قط فارقاً بني الكلمتني كقوله تعاىلأن يكون الن
 مبا ال  ويتحلى،لعله كان يتكلم مبا ال يعنيه: " وكقوله ]١٠٤ :الكهف[يحِسنونَ
 ) طويل: (وكقول البحتري" يغنيه

 هـز باهللا طالبـز واملُعتـليعج     وملْ يكـن املغتر باهللا ِإذ سـرى



يس التحريف، وهو أن يكون الشكل فارقاً بني الكلمتني أو بعضهما، وهذا وجتن
 وقوله ]١١:العاديات[ِإنَّ ربهم ِبِهم: أيضاً مل يذكره التربيزي، ومثاله قوله سبحانه

ولَقَد أَرسلْنا ِفيِهم :  وأما قوله سبحانه]٤٥:القصص[ولَِكنا كُنا مرِسِلني: تعاىل
:  وكقول الرسول ]٧٣ ،٧٢:الصافات[فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمنذَِرين*ِرينمنِذ

 ) كامل: ( وكقول أيب متام ))الظلم ظلمات((
  ِحمـاَم فإنهـننـن حاِئهـم    هن احلَمام فِإنْ كسرت ِعيافـةً

 فيه ل وقسم تبد،قسم تبدل فيه احلركة باحلركة:  وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام
 :احلركة بالسكون، وقسم يبدل فيه التخفيف بالتشديد، مثال األول قول الشاعر

 جبة البرد جنة البرد
 . والربد والربد أردت
 . البدعة شرك الشّرك: ومثال الثاين قوهلم
 . اجلاهل إما مفرط وإما مفرّط: ومثال الثالث قوهلم

 . ول، واحلديث من الثاين، والبيت من األول أيضاًواآليات الثالث من القسم األ
وجتنيس التصريف مما مل يذكره التربيزي أيضاً، وهو اختالف صيغة الكلمتني بإبدال 

وهم ينهونَ عنه : حرف من حرف إما من خمرجه أو من قريب منه، كقوله تعاىل
هننَ عأَونيو]وكقول الرسول ،]٢٦: األنعام  ))بنواصيها اخلريا ل معقودخلي(( . 

 ) بسيط: (وكقول الشاعر
ِربتغم ذكر الرملُ إال حنال ي     له بذي الروأوطـانُمل أوطار  

وجتنيس الترجيع، وهو الذي مساه التربيزي التجنيس الناقص، ومساه قوم جتنيس 
وجد يف األخرى، التذييل، وهو على احلقيقة الذي يوجد يف إحدى كلمتيه حرف ال ي

مثال األول : ومجيع حروف األخرى موجود يف األوىل، وقسم يف وسطها وقسم يف آخرها
 .]٣٠، ٢٩ :القيامة[ِإلَى ربك يومِئٍذ الْمساق*والْتفَِّت الساق ِبالساِق: قوله تعاىل

 متام وهو من جد وجد، ومثال الثالث البيت الذي ذُكر أليب: ومثال الثاين قوهلم
 . البيت" ميدون من أيٍد: "قوله

 فإما أن يقعا يف أول الكلمة ويكونا متقاربني : وقد تكون الزيادة حرفني



تين صما خص: ليل دامس، وطريق طامس، وإما أن يقعا يف وسطها كقوهلم: كقوهلم
بل خسأو متقاربني . سالب وساكب: أو آخر الكلمة ويكونا متباعدين كقوهلم. تينس
 . شاحب وشاغب: كقوهلم

 *لَشِهيد وِإنه علَى ذَِلك :ومن القسم الذي توسط فيه احلرف الواحد قوله تعاىل
ِديدِر لَشيالْخ بِلح هِإنو]الذي يرجع فيه لفظ الكلمة  هو: ، وقالوا]٨ -٧ :العاديات

 ). طويل: (األوىل يف الكلمة األخرى، كقول أيب متام
 سياٍف قواٍض قواضِبتصولُ بأَ     يمدون من أَيٍد عواٍص عواصٍم

وعندي أن تسميته جتنيس التداخل لدخول إحدى الكلمتني يف األخرى، أو جتنيس 
يرجع : التضمني لتضمن إحدى الكلمتني لفظ األخرى أوىل باالشتقاق، إذ ال معىن لقوهلم

ؤذن بذهاب قبله وال ذهاب،  لفظ األخرى ألن ظاهر الرجوع ي يفلفظ إحدى الكلمتني
جتنيس التذييل وجتنيس العكس، وهو مما مل يذكره التربيزي، وتعريفه أن : أو كما قالوا

 : تكون إحدى الكلمتني عكس األخرى بتقدمي بعض حروفها على بعض، كقوله تعاىل
َاِئيلرِني ِإسب نيب قْتقُولَ فَرأَن ت]ة ميدح رسول وكقول عبد اهللا بن رواح ]٩٤ :طه

 ).بسيط: (اهللا 
 بالبرِد كالبدِر جلي ليلةَ الظُّلِم      حتمله الناقةُ اَألدماُء معتِجـراً
 ما يعلم اهللا من دين وِمن كَرِم      ويف عطافَيه أَو أَثناِء بـردتـه

 )طويل: (وكقول البحتري
ربتهاإذا احدماؤ يوماً فغاضت ه  تدموع اـتذكَّرِت القرىب ففَاضت

 شواجر أَرحام ملُوٍم قطوعها       شواِجر أَرماٍح تقَطِّع بينهـم

 ) وافر: (خذ البحتري معىن البيت األول من رجل من بين عقيل، وقصر حيث قالأ
      كي حني نقتلكْم عليكـمبكأَـونقتلك ون ميـا ال نبالـن 

 .  البحتري أردتوالبيت الثاين من بييت
 مما مل يذكره التربيزي، وهو أَن تركَّب كلمة من كلمتني ليماثل بوجتنيس التركي

، قسم تتشابه الكلمتان فيه لفظاً وخطاًّ: ا كلمة مفردة يف اهلجاء واللفظ، وهو قسمان
  )جمزوء الكامل: ( فاألول كقول القائل،وقسم يتشاان فيه لفظاً ال خطاًّ



 ِمدــنن عوأنامـل مــ          يـا مـن تـدِلُّ بوجنــٍة
 يمـن دـأحلاظ عينك ع          كُفَّي جعلت لك الفـداً

 ) متقارب: (كقول اآلخرو
         ذا هبه لـم يكن ِلكإذا م  ـفدعـه ذاهبــه فدولته 

 ) رمل جمزوء: (ومثال الثاين قول الشاعر
 ام لنـاـــم وال جــ      كلُّكم قد أَخذَ اجلَـــا    

 اـو جاملنــام لــج ـ ضر مدير الـيلذاما          

 واألبيات األوىل من القسم األول، واألخرى من القسم الثاين
 . فهذه أقسام التجنيس الثمانية

وأما القسم الذي جعلته هلا تاسعاً، وهو الذي ذكره التربيزي ومساه التجنيس 
 ) وافر: (أنشد فيه قول البحترياملضاف، و

 علي تطَاولَ اللَّيل التمام   أيا قمر التمام أَعنت ظُلْماً        

فهو مع قطع النظر عن اإلضافة من جتنيس التحريف، لكن هو قسم قائم بذاته، 
 . واهللا أعلم. التصال املضاف باملضاف إليه

 
 
 



 باب الطباق
طابق البعري يف مشيه إذا : ه الصناعي هو قول العربالطباق اللغوي الذي أخذ من

فف يف الصناعة هذا  رجله موضع خف يده، وقد رد ابن األثري على كل من ألَّوضع خ
إن اجلمع من تسميتهم الضدين يف هذا الباب خطأ حمض، ألن أصل : الباب، وقال

ن القوم رأوا أن البعري قد  منهم، ألاالشتقاق يقتضي املوافقة ال املضادة، وهو أوىل باخلطِأ
مجع بني الرجل واليد يف موطئ واحد، والرجل واليد ضدان، أو يف معىن الضدين،فرأوا أن 
الكالم الذي قد مجع فيه بني الضدين حيسن أن يسمى مطابقاً ألن املتكلم به قد طابق فيه 

از، فما  اضرب يأيت بألفاظ احلقيقة، وضرب يأيت بألفاظ: بني الضدين وهو على ضربني
بلفظ ااز مسي تكافؤاً، فمثال التكافؤ قول  كان منه بلفظ احلقيقة مسي طباقاً، وما كان

 ): كامل(أيب الشغب العبسي من إنشادات قدامة 
 ار صبيحةَ اِإلرهاِقـي الذِّمـيحم  حلْو الشمائل وهـو مـرٌّ باسلٌ

 ) طويل: (ومن أمثلة التكافؤ قول ابن رشيق
 اِجـاء عجـ العوايل يف سمجنوم   وقد أَطفأُوا مشس النهار وأَوقدوا

إذ ليس اإلنسان وال مشائله " (خارجاً خمرج االستعارة" مر"و " حلو"ملا كان قوله 
 . مما يذاق حباسة الذوق، كان هذا تكافؤاً

استنبطتها، وكل أمثلة التكافؤ صاحلة ألن تكون أمثلة لباب املقارنة من األبواب اليت 
 . وستأيت يف آخر الكتاب

طباق اإلجياب، : وأما الطباق الذي يأيت بألفاظ احلقيقة فقد قسموه إىل ثالثة أقسام
 . وطباق السلب، وطباق الترديد

 وأَنه هو أَمات وأَحيا*وأَنه هو أَضحك وأَبكَى: فمثال طباق اإلجياب قوله تعاىل
 لتكثرون عند إنكم(:  لألنصار رضي اهللا عنهم، وكقول الرسول ]٤٤ ،٤٣ :النجم[

، فانظروا إىل فضل هذه العبارة كيف أتت املناسبة التامة فيها )الفزع، وتقلون عند الطمع
 . ضمن املطابقة

 من رضي عن نفسه كثر من يسخط عليه، -كرم اهللا وجهه–وكقول علي 
 ) كامل: (وكقول دعبل اخلزاعي



  برأِْسه فَبكَىضِحك املشيب  ال تعجيب يا سلْم من رجـٍل       

وهذا البيت مع سهولة سبكه وخفة ألفاظه وكثرة املاء يف مجلته قد مجع بني لفظي 
التكافؤ والطباق معاً ألن ضحك املشيب جماز، وبكاء الشاعر حقيقة، وكقول الفرزدق 

 ) كامل: (وهو من إنشادات ابن املعتز
هــمبين كُلَيب ِإن ن اِإللَهونَ        لَعِدرغفُون لال يجاِرـ وال ي 
 اِرـتنام أَعينهم عـِن اَألوتو       يستيقظُون ِإىل نهيِق ِحماِرهم

غري أن هذين البيتني من أفضل شعر مسعته يف هذا الباب، ألما مجعا بني طباقي 
تكميل مل يقع مثله يف باب التكميل، ألن هذا السلب واإلجياب، ووقع فيهما مع الطباق 

وعلم أنه لو اقتصر على " ال يغدرون: "الشاعر ملا وصف هؤالء القوم بالضعف حيث قال
ذلك احتمل الكالم ضرباً من املدح، إذ جتنب الغدر قد يكون عن ضعف وعن عفة، أتى 

اقتضت الصناعة أن بصريح اهلجاء ليدل بذلك على أنه أراد بكالمه األول حمض اهلجاء، و
إذ (فتكمل اهلجاء، " وال يفون جلار: "يأيت بذلك يف لفظ ينتظم به ومبا بعده طباق، فقال

سلبهم الغدر والعجز والوفاء للُّؤم وحصل يف البيت مع الطباق والتكميل الدالني على غاية 
د الذي مت له القص" ال يغدرون وال يفون"اهلجاء إيغال حسن، ألنه لو اقتصر على قوله 

أراده، وحصل املعىن الذي قصده، لكنه ملا احتاج إىل القافية ليصري الكالم شعراً أفاد ا 
لعنة : ألن الغدر باجلار أشد قبحاً من الغدر بغريه فإن قيل" جلار: "معىن زائداً حيث قال

  .اهلجاء فبطل؛ تأويله" ال يغدرون: "الشاعر هلم يف أول كالمه تدل على أنه أراد بقوله
ظاهر الغدر القبح، وإمنا يستحسن إذا أريد به وصف فاعله بالقدرة وهو من : قلت

مذهب اجلاهلية والشعر اإلسالمي، فيحتمل منه لعنه هلم إذا محلنا نفي الغدر عنهم على 
صفة املدح أنه أراد باللعنة املبالغة يف استحسان ما وصفهم به، فإن من مذهب العرب 

مون نوادر األشعار كاملعلقات وأمثاهلا املخازي واملالعن، ألن ذلك، أال تراهم كانوا يس
 . أخزاه اهللا ما أشعره، ولعنه اهللا ما أصدقه: سامعها يقول

وطباق السلب، وهو أن يأيت املتكلم جبملتني أو كلمتني إحدامها موجبة واألخرى 
ع فيه الكلمتان منفية، وقد تكون الكلمتان منفيتني، وقد تقدم يف شعر الفرزدق مثال ما وق

منفيتني، وأما ما وقعت فيه إحدى الكلمتني منفية واألخرى موجبة فمثاله قول بشر بن 



ليس قدومي على : أتفرح باملوت؟ فقال: هارون وقد ظهر منه فرح عند املوت، وقيل له
خالق أرجوه كمقامي مع خملوق ال أرجوه، وقد نظم منصور الفقيه هذا املعىن فقال 

 ): كامل(
املوِت أَلْف فَِضيلَة ال توصفي ـف  قَد قُلْت ِإذْ مدحوا احلَياةَ فأَطْنبـوا

ـِفـمعراق كلِّ ـِفو هـلقاِئـه بــانُ ِلقَائــِمنها أَم اِشٍر ال ينص

 ) طويل: (ومن أمثلة القسم الثاين من طباق السلب قول البحتري
 ويسري ِإيلَّ الشوق من حيث أًَعلم  يقيض يل ِمن حيثُ الَ أَعلَم اهلوى

وطباق الترديد، وهو أن يرد آخر الكالم املطابق على أوله، فإن مل يكن الكالم 
 ) بسيط(مطابقاً فهو رد األعجاز على الصدور، ومثاله قول األعشى 

طُولَ احلَياِة وال يوهونَ ما رقَعـوا جهدواال يرقَع الناس ما أَوهوا وِإن 

قَالُوا ربنا *ِإنْ أَنتم ِإالَّ تكِْذبونَ:  وقد يقع يف الطباق ما هو معنوي، كقوله تعاىل
 . ، معناه ربنا يعلم إنا لصادقون، واهللا أعلم]١٦ ،١٥ :يس[يعلَم ِإنا ِإلَيكُم لَمرسلُونَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب رد األعجاز على الصدور
تأخرون التصدير، وقد قسمه ابن املعتز ثالثة أقسام األول ما وافق وهو الذي مساه امل

 ) كامل: (آخر كلمة يف البيت آخر كلمة يف صدره، أو كانت جمانسِة هلا كقول الشاعر
 رِمـي جيش رأٍْي ال يفَلُّ عرمـف   يلْفَـى ِإذَا ما كَانَ يوم عرمـرٍم

 ) طويل: (بيت أول كلمة منه كقول اآلخروالثاين ما وافق آخر كلمة من ال
هضتم ِعرشي مِن العِإىل اب ـريعري   سدى بساعي النِإىل د سلَيِعـو 

والثالث ما وافق آخر كلمة من البيت بعض كلماته يف أي موضع كان، كقول 
 ): طويل(الشاعر 

  من حلَّ بالرمِلوما ذَاك ِإالَّ حب لرملَ جونُ مستِهلُّ غَمامه  سقَى ا

هكذا عرف ابن املعتز هذا القسم الثالث من التصدير، وهو عندي مدخول 
ما وافق آخر كلمة من البيت بعض كلماته يف أي موضع كانت، : التعريف من أجل قوله

فإا لو كانت يف العجز مل يسم تصديرا ألن اشتقاق التصدير من صدر البيت، فالبد من 
بعض كلمات البيت يف أي : "ادة قيد يف التعريف يسلم به من الدخل حبيث يقولزي

وأظن ابن املعتز اتكل يف ذلك على البيت الذي جاء به ". موضع كانت من حشو صدره
وهذا ابن اخلطيب على تأخُّر زمانه واطالعه ألجل التأخر على . مثاال وال ألوم ابن املعتز

لفضائل قد جاء على بعض أقسام التصدير بقول الشاعر وتقدمه يف ا. أكثر، ما قيل
 ): طويل(

 اـي قَِليلُهـع لـقَِليالً فِإني ناِف    وِإنْ لَم يكُن ِإال معرس ساعـة

ومل يضع ابن املعتز هلذه األقسام امساً يعرف بعضها من بعض، والذي حيسن أن 
وقد .  تصدير الطرفني والثالث تصدير احلشونسمي به القسم األول تصدير التقفية، والثاين
ولَقَِد استهِزئ ِبرسٍل من قَبِلك فَحاق : وقع من التصدير يف الكتاب العزيز قوله تعاىل

وما أَنزلْنا :  وقوله تعاىل،]١٠: األنعام[ِبالَِّذين سِخروا ِمنهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ 
 ويف السنة النبوية ،]٢٨: يس[ِزِلنيـوِمِه ِمن بعِدِه ِمن جنٍد من السماِء وما كُنا منعلَى قَ

أبا مسعود، هللا عليك : " وقد رأى أبا مسعود البدري يضرب عبداً لهمن ذلك قوله 
 ويف التصدير قسم رابع. وهذه األقسام الثالثة فيما الكالم فيه موجب" أقدر منك عليه



ذهب عنه ابن املعتز، وهو يأيت فيما الكالم فيه منفي، واعتراض فيه إضراب عن أوله 
 ) طويل: (كقول الشاعر

 ن تحت التراب بِعيدـبلَى كُلُّ م  فِإنك لـم تبعـد علَـى متعهـٍد

 وقد جاء قدامة من التصدير بنوع آخر غري ما ذكرنا، ومساه التبديل وهو أن يصري
اشكر ملن أنعم عليك، وأنعم على من : املتكلم اآلخر من كالمه أوالً وبالعكس، كقوهلم

 ). منسرح: "(شكرك، ومل أقف هلذا القسم على شاهد شعري فقلت
هعاشـرت ـنلْـِق معلى خ وراً اصرببص بحواصلُِقكعلى أَذَى خ 

 . أعلمواهللا. ومل يفرد له قدامة باباً فأذكره يف أبوابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب املذهب الكالمي
املذهب الكالمي عبارة عن احتجاج املتكلم على املعىن املقصود حبجة عقلية تقطع (

املعاند له فيه، ألنه مأخوذ من علم الكالم الذي هو عبارة عن إثبات أصول الدين 
ز أنه ال يوجد يف وهو الذي نسبت تسميته إىل اجلاحظ، وزعم ابن املعت) بالرباهني العقيلة

 :الكتاب العزيز، وهو حمشو منه، ومنه فيه قوله تعاىل حكاية عن اخلليل 
اده قَدي ِفي اِهللا ووناجحقَالَ أَت همقَو هاجحاَء ِنوشِركُونَ ِبِه ِإالَّ أَن يشا تم افالَ أَخو 

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم والَ * أَفَالَ تتذَكَّرونربي شيئًا وِسع ربي كُلَّ شيٍء ِعلْما
تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم ِباِهللا ما لَم ينزلْ ِبِه علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَِريقَيِن أَحق ِباألمِن ِإن 

انهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم األمن وهم الَِّذين آمنوا ولَم يلِْبسوا ِإمي*كُنتم تعلَمون
وِتلْك حجتنا آتيناها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه نرفَع درجاٍت من نشاُء ِإنَّ ربك *مهتدونَ

ِليمع ِكيمح]وقوله تعاىل ] ٨٣، ٨٠:األنعام :اِتاومالس لَقالَِّذي خ سلَي أَو ضاَألرو 
لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإالَّ  : وقوله سبحانه،]٨١ :يس[ِبقَاِدٍر علَى أَن يخلُق ِمثْلَهم بلَى

 ومن ،]٧٩ :يس[قُلْ يحِييها الَِّذي أَنشأَها أَولَ مرٍة:  وقوله،]٢٢ :األنبياء[اُهللا لَفَسدتا
اج النتيجة من مقدمتني، فإن أهل هذا العلم قد ذكروا هذا الباب نوع منطقي، وهو استنت
 منطو على ،]٧ :احلج[وأَنَّ اَهللا يبعثُ من ِفي الْقُبوِر :أن من أول سورة احلج إىل قوله

وأَنبتت ِمن : مخس نتائج من عشر مقدمات، فاملقدمات من أول السورة إىل قوله تعاىل
 ،]٦ :احلج[ذَِلك ِبأَنَّ اَهللا هو الْحق:  والنتائج من قوله تعاىل،]٥ :احلج[كُلِّ زوٍج بِهيٍج

 وتفصيل ترتيب املقدمات والنتائج ،]٧ :احلج[وأَنَّ اَهللا يبعثُ من ِفي الْقُبوِر: إىل قوله
وأخرب عن املغيب (اهللا أخرب أن زلزلة الساعة شيء عظيم، وخربه هو احلق، : أن يقال

فاهللا هو احلق، واهللا يأيت بالساعة على تلك الصفات، وال يعلم صدق ) حقباحلق، فهو 
فهو حييي املوتى، ) ومن يأيت بالساعة حييي املوتى(اخلرب إال بإحياء املوتى، ليدركوا ذلك، 

وأخرب أن جيعل الناس من هول الساعة سكارى لشدة العذاب وال يقدر على عموم الناس 
ل شيء قدير فاهللا على كل شيء قدير، وأخرب أن الساعة بشدة العذاب إال من هو على ك

جيازى فيها من جيادل يف اهللا بغري علم، والبد من جمازاته، وال جيازى حىت تكون الساعة 
 . آتية



زل ـ ينهللاوأن ا) فهو يبعث من يف القبور(وال تأيت الساعة حىت يبعث من يف القبور 
 يج والقادر على إحياء األرض بعد موا املاء على األرض اهلامدة فتنبت من كل زوج

وقد ساق الرماين يف الضرب اخلامس . يبعث من يف القبور، وأن اهللا يبعث من يف القبور
من باب املبالغة يف إعجازه إخراج الكالم خمرج الشك للمبالغة يف العدل، لالحتجاج 

 : وقوله سبحانه،]٨١ :الزخرف[ لُ الْعاِبِدينقُلْ ِإن كَانَ ِللرحمِن ولَد فَأَنا أَو :تعاىلبقوله 
ِهلَينُ عوأَه وهو هِعيدي ثُم لْقأُ الْخدبالَِّذي ي وهو ]ونظائر هذه اآليات، ومن،]٢٧ :الروم  

 ) طويل: (ذلك يف الشعر قول النابغة يعتذر إىل النعمان
 ولَيس وراَء اهللا ِللْمـرِء مـذْهب  حلَفْت فَلَم أَترك ِلنفِْسـي ريبـةً
لَمبلغك الواِشـي أَغَش وأَكـذب  لَِئن كُنت قَد بلِّغت عنـي ِخيانـةً
ـاِنبج اٌمرأً لـي تين كُنولَِكن  بـذْهمو ترادساَألرِض ِفيه م ِمن

 ـمهتحدـا موانٌ ِإذاَ موِإخ لُوكم بـَر ـِهم وأُق أُحكَّم يف أَمــوال
ـمهتعطَناص اكٍم أَريف قَو ِلكـوا  كَِفعبأًَذْن لَك ِحِهمديف م مهرفلم ت

أنت أحسنت إىل قوم : فانظر إىل حذق الشاعر يف االحتجاج بقوله هلذا امللك
 أولئك ال يعدُّ ذنباً فكذلك فمدحوك، وأنا أحسن إيلَّ قوم فمدحتهم، فكما أن مدح

 . مدحي ملن أحسن إيلَّ ال يعدُّ ذنباً
 ) طويل: (ومن هذا الباب قول الفرزدق

اــى ويِطيعهـونفس يعاِصيهاَ الفَت  نفْس كرميــةُ: لكلِّ امِرٍئ نفْسان
اـن شفيعهـن أَحراِرهـإذَا قلَّ م ندىونفْسك من نفسيك تشفَع ِلل

مطمئنة تأمر باخلري، وأمارة تأمر بالشر، : لكل إنسان نفسان: يقول هذا الشاعر
وأنت أيها املمدوح نفسك األمارة إذا (واإلنسان يعاصي األمارة مرة ويطيعها أخرى، 

أمرتك بترك الندى شفعت املطمئنة إىل األمارة يف الندى يف احلالة اليت يقل الشفيع يف 
 ) نفوس، فأنت أكرم الناسالندى من ال

 ) مديد: (ومن هذا الباب أيضاً قول ابن املعتز



 ِهــن تسِقيـــاه احلُسـوِمي  كَيف الَ يخضـر عارضـــه

كل نبت يسقى فهو أخضر، وشارب هذا الغالم نبت ومياه احلسن : كأنه قال
 وعلى هذا فقس(تسقيه، فكيف ال خيضر .( 

وما كَانَ اسِتغفَار ِإبراِهيم :  سؤال مقدر، كقوله تعاىلومن هذا الباب جواب
والَِّذين  ما كَانَ ِللنِبي: ، ألن التقدير أن قائال قال بعد قوله تعاىل]١١٤ :التوبة[َألِبيِه

ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَن ينآم]ولهألبيه، فأخرب بق، فقد استغفر إبراهيم ]١١٣ :التوبة : امو
اهِيمرإِب فَارتِغكَانَ اس]واهللا أعلم،]١١٤ :سورة التوبة آية .  



 باب االلتفات
هو أن يكون املتكلم آخذا يف معىن فيعترضه إما شك : فسر قدامة االلتفات بأن قال

ما فيه، أو ظن أن راداً يرده عليه، أو سائالً يسأله عن سببه، فيلتفت إليه بعد فراغه منه، فإ
 ). طويل(أن جيلى الشك فيه أو يؤكده، أو يذكر سببه كقول الرماح بن ميادة 

 دو لَنا فنكَارمـهـوالَ وصلُه يب فال صرمه يبدو فَفِي الْيأِس راحةٌ   

 . ألن يف اليأس راحة: وما تصنع بصرمه، فقال: فكأن هذا الشاعر توهم أن قائالً يقول له
االلتفات انصراف املتكلَّم عن اإلخبار إىل املخاطبة، ومثاله من :  املعتز فقالوأما ابن

 ِإياك نعبد وِإياك نستِعني  :القرآن العزيز قوله تعاىل بعد اإلخبار بأن احلمد هللا رب العاملني
]وكقوله سبحانه،]٥ :الفاحتة  :ا خهنِكحتسأَن ي ِبيالن ادوِنِإنْ أَرِمن د ةً لَّكاِلصِمِننيؤالْم  
]وكقوله تعاىل ،]٥٠ :األحزاب : ِفي ماهكَّنٍن من قَرِلِهم ما ِمن قَبلَكْنأَه ا كَموري أَلَم

 كِّن لَّكُممن ا لَمِض ماَألر]وافر( ومثال ذلك من الشعر قول جرير ،]٦ :األنعام :( 
 تها الِْخيـامسقيِت الْغيثَ أَي         مىت كَانَ اِخليام ِبِذي طُلُوٍح

حتى ِإذَا كُنتم ِفي : أو انصراف املتكلم عن اخلطاب إىل اإلخبار كقوله تعاىل
 ): كامل(ومثال ذلك من الشعر قول عنترة  ]٢٢ :يونس[الْفُلِْك وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة

 رِمـملُحب املُكْي مبنِزلَِة اـمن       ولقد نزلِت فَالَ تظنـي غَريه

 ) كامل: (مث قال خيرب عن هذه املخاطبة بقوله
 ِمـبعنيزتني وأَهلُنا بالغيلَ         كَيف املَزار وقَد تربع أَهلُها

ِذي أَرسلَ الرياح فَتِثري واُهللا الَّ: أو انصراف املتكلم من اإلخبار إىل التكلم كقوله تعاىل
اهقْنا فَسابحس]أو انصراف املتكلم من التكلم إىل اإلخبار كقوله تعاىل]٩ :فاطر  : ْأشِإن ي

 .]١٧ ،١٦ :فاطر[وما ذَِلك علَى اِهللا ِبعِزيٍز ٍ*جِديد يذِْهبكُم ويأِْت ِبخلٍْق
: الثة يف ثالثة أبيات متتاليات، وهي قولهوقد مجع امرؤ القيس االلتفاتات الث

 ) متقارب(



 ونــام اخللي ومل ترقُِد            تطـاول ليلك باَألمثَـِد
 كليلة ذي العائر األرمِد وبات وباتت له ليلةُ

 ومبرته عن أيب األسوِد وذلك من نبأ جاءين 

خبار يف البيت الثاين فخاطب يف البيت األول، وانصرف عن اخلطاب إىل اإل
 . وانصرف عن اإلخبار إىل التكلم يف البيت الثالث على الترتيب

ويف االلتفات نوع غري النوعني املتقدمني، وهو أن يكون املتكلم آخذا يف معىن فيمر 
فيه إىل أن يفرغ من التعبري عنه على وجه ما، فيعرض له أنه مىت اقتصر على هذا املقدار 

 من وجه غري الوجه الذي بىن معناه عليه فيلتفت إىل الكالم، فيزيد فيه كان معناه مدخوال
 ) طويل: (ما خيلَّص معناه من ذلك الدخل، كقول شاعر احلماسة

 بلَى كلُّ من حتت التراب بعيد فِإنك لـم تبعد علـى متعهـد    

د تعاهده فإن هذا الشاعر بىن معناه على أن املقبور قريب من احلي الذي يري
بالزيارة، إذ القبور بأفنية البيوت غالباً، فلما فرغ من العبارة عن معناه الذي قدره على 

وأي قرب بني امليت املدفون حتت التراب : هذا التقدير، عرض له كأن قائال يقول له
 : واحلي، فالتفت متالفياً هذا الغلط بقوله

 بلَى كلُّ من حتت التراب بعيد .....................     .......

 .كأن هذا الشاعر بىن معناه على أن املقبور إىل بعد
والفرق بني االحتراس وااللتفات أن االعتراض واالنفصال يكونان يف بيت واحد، 
. ويف بيتني، ويف آية، ويف آيتني، وااللتفات ال يكونان فيه إال يف بيت واحد وآية واحدة

 . واهللا أعلم
 
 

 
 
 

 



 مامباب الت
اعتراض كالم يف كالم مل يتم : وهو الذي مساه احلامتي التتميم، ومساه ابن املعتز قبله

أنه الكلمة اليت إذا طرحت من الكالم نقص : معناه، مث يعود املتكلم فيتمه، وشرح حدِّه
ضرب يف املعاين : حسن معناه أو مبالغته، مع أن لفظه يوهم بأنه تام، وهو على ضربني

فالذي يف املعاين هو تتميم املعىن، والذي يف األلفاظ هو تتميم الوزن، :  األلفاظوضرب يف
واألول هو الذي قدمنا حده وجميئه على وجهني للمبالغة واالحتياط، وجييء يف املقاطع 

اه أَجره وجعلْنا ِفي ذُريِتِه النبوةَ والِْكتاب وآتين: كما جييء يف احلشو، مثل قوله تعاىل
اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي اَآلِخر هِإنا وينِفي الد]فجاءت الفاصلة كلها تتميما،  ]٢٧ :العنكبوت

ومثاله ألن املعىن ناقص بدوا، لكنه مىت جاء يف املقاطع مسي إيغاالً، ويكثر جميئه يف احلشو 
 :النحل[  أُنثَى وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً طَيبةًمن عِملَ صاِلحا من ذَكٍَر أَو: قوله سبحانه

 :النحل[ وهو مؤِمن: ، تتميم، وقوله]٩٧ :النحل[من ذَكٍَر أَو أُنثَى: فقوله تعاىل ،]٩٧
 ولو حذفت تتميم ثان يف غاية البالغة اليت بذكرها مت معىن الكالم، وجرى على الصحة، ،]٩٧

 .  اجلملتان نقص معناه واختل منه حسن البيانهاتان
ما من عبد مسلم يصلِّي هللا كلَّ يوم اثنتي" : من هذا القسم قول الرسول 

فوقع التتميم يف هذا احلديث " عشرة ركعةً من غري الفَريضة ِإال بنى اهللا له بيتاً يف اجلنة
من غري الفريضة، : كل يوم، وقوله: هللا، وقوله: مسلم، وقوله: منها قوله: يف أربعة مواضع

 ): طويل(ومن أناشيد قدامة على هذا القسم قول الشاعر 
ـمهنِم ـقل الْحقْبِإذَا لَم ي اسيوِف القَواِضب  أُناذُوا بالسع عطَوهوي

تتميم يف غاية احلسن، وهذا شاهد ما جاء منه لالحتياط، ومثال " ويعطوه: "فقوله
 ): بسيط(بالغة قول زهري ما جاء للم

يلْق السماحةَ منه والنـدى خلُقَـا  مـن يلْق يوماً علَى عالَّته هرمـاً

تتميم جاء للمبالغة، وشاهده من كتاب اهللا تعاىل قوله عز " على عالته"فقوله 
مري على الطعام، وإن عاد  إن عاد الض]٨ :اإلنسان[ ويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه: وجل

 . على اسم اهللا فهو لالحتياط



وأما الذي يف األلفاظ فهو الذي يؤتى به إلقامة الوزن، حبيث لو طرحت الكلمة 
كلمة ال يفيد جميئها إال إقامة الوزن : استقل معىن البيت بدوا، وهي على ضربني أيضاً

األوىل من العيوب، والثانية من فقط، وأخرى تفيد مع إقامة الوزن ضرباً من احملاسن، و
 ): كامل(النعوت، وهذا موضع الثانية ال األوىل، ومثاهلا قول املتنيب 

 يا جنِتي لَـرأَيِت فيه جهنمـا       وخفُوق قَلٍْب لَو رأَيِت لَهيبه

إلقامة الوزن، وقصدها دون غريها مما يسد مسدها " ياجنيت: "فإنه جاء بقوله
 .  بينها وبني قافية البيت مطابقة لو كان موضعها غريها مل حتصل، واهللا أعلمليكون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 باب االستطراد
أنه نقل هذه التسمية عن البحتري الشاعر، وهو ) حلية احملاضرة(ذكر احلامتي يف 

كلم يف هو أن يكون املت: الذي مساه ابن املعتز اخلروج من معىن إىل معىن، وفسره بأن قال
معىن فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو اإلخبار أو غري ذلك إىل معىن آخر يتضمن 

ورأيت غالب وقوعه يف اهلجاء، وإن وقع يف (مدحاً أو قدحاً أو وصفاً أو غري ذلك، 
وال بد من ذكر املستطرد به بامسه، بشرط أال يكون جرى له ذكر يف الكالم قبل ) غريه

 أَالَ بعدا لِّمدين كَما بِعدت ثَمود: يف الكتاب العزيز قوله تعاىلذلك، ومن أمثلته 
]٩٥ :هود[.  

 ) كامل: (ومن أمثلته الشعرية قول حسان بن ثابت
 اِمـَفَنجوِت منجا احلَارث بِن ِهش  ِإنْ كُنِت كَاِذبـةَ الَّتـي حدثْتين

ـمهونقَاِتـلَ دةَ أَنْ ياَألحب كـرت جٍة وِلجـوناِمـا بـرأِْس ِطـِمر

 . فهذا ما وقع من االستطراد يف اهلجاء
 ): طويل(وأما ما جاء منه يف املدح واهلجاء معاً فقول بكر بن النطَّاح 

 ِلترضى فَقَالَت قُم فَِجئْين ِبكَوكَِب  عرضت علَيها ما أَرادت ِمن الْمىن
ي لَحم عنقَاَء مغـرِبكَمن يتشه فقلـت لَها هـذَا التعنت كلُّـه
ي كُلَّ مذْهِبـوال تذْهيب يا بدر ب سِلي كُل شـيء يستِقيم ِطالَبـه
يـوقُدرِته أَعيا ِبما رمـت مطْلَب فَأُقسم لَو أَصبحت يف ِعـز ماِلك
ـَا شِقيت  فتى شِقيت أَمـــوالُه بنواِلـه  بأَرماِح تغِلِبرـبكْكَم

. وهذا أبدع استطراد مسعته يف عمري، فإنه قد مجع أحسن قسم وأبدع ختلص
وأرشق استطراد، وتضمن مدح املمدوح بالكرم، وقبيلته بالشجاعة والظفر، وهجاء 

 . ن بعده إىل وقتنا هذاأعدائهم بالضعف واخلور، وهذا مل يتفق ملن قبله وال مل
 يف اون وهو -وأتى باالستطراد–ومن ظريف االستطراد وغريبه قول بعضهم 

 ): خفيف(غريب جدا 



 ِه عيناِكـن قَبـل كَْشِفـِفيِه ِم  اكِْشفي وجهك الَّذي أَوحلَتنـي 
ِعن بهشاِك يواكي ِدي       غَلَِطي يف هلِّي بِن زغَلَِطي يف أَيب ع 

 ): طويل(وأحسب أن أول من استطرد باهلجاء السموءل حيث يقول 
 ولُـِإذَا ما رأَته عامر وسلُ        وإنا أُناس ال نرى الْقَتلَ سبةً

 ): كامل(ويف النسيب امرؤ القيس حيث قال 
 اِمـيار كَما بكَى ابن ِحمدنبِكي ال  حمليل لَعلَنـا عوجا علَـى الَّطَلل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 باب تأكيد املدح مبا يشبه الذم

 ) طويل: (أنشد ابن املعتز فيه قول النابغة الذبياين
يوفَهـمأَنَّ س رفيهم غَي بيالَ عائب   واِع الكتفُلولٌ مـن ِقـر ِبهن 

 ِديطويل(وقول النابغة اجلَع :( 
 اـال باقيـلْمجواد فَما يبقي ِمن ا فَىت كَملـت أَخالُقـه غري أَنـه
اـديا يسوُء اَألعِاـعلَى أَنَّ ِفيه م فَىت متَّ فيه مـا يسـر صدِيقَــه

وقد رأيت البن املغريب الوزير مما هو داخل يف هذا الباب ما يروق السامع، وهو 
 ): طويل(قوله 

ملـاِل ظَِاى أَنه للسيف والْمـعلَ ويعِدلُ فـي شرق الْبالِد وغَرِبهـا

 ): طويل(ورأيت أَحسن من هذا لبعضهم، وهو 
ِبـأَضر ِبنا والْبأَس ِمن كُلِّ جان   والَ عيب ِفينا غَير أَنَّ سماحنـا

ِبـوأَفْىن الندى أَموالَنا غَير عاِئ  مارنا غري ظَالـٍم فأفْىن الردى أَع
ِبـم باملَناِقـداً أَغْناهـباً واِحأََ   أَبونا أَب لَو كَانَ ِللناِس كلِّهـم

وكنت أرى أما باب واحد، إىل (وقد خلط املتأخرون باب االستثناء ذا الباب، 
 يف موضعه فرأيت إفراده منه، وسيأيت. أن نبهين عليه عند قراءته من ألفَّت له هذا الكتاب
 ).بعد الفراغ من أبواب ابن املعتز وقدامة إن شاء اهللا

 
 

 
 
 
 



 باب جتاهل العارف
وقد مساه من بعد ابن املعتز اإلعنات، وهو سؤال املتكلم عما يعلمه حقيقة جتاهالً منه 
 به ليخرج كالمه خمرج املدح أو الذم، أو ليدل على شدة التدله يف احلب، أو لقصد التعجب،

أحدمها واقع  قسم يكون االستفهام فيه عن شيئني: وهو على قسمني(أو التقرير، أو التوبيخ، 
 .واآلخر غري واقع، وقد ينطق بأحد الشيئني ويسكت عن اآلخر لداللة احلال عليه

 ).موجب، ومنفي: وهو على قسمني
ا منا واِحدا أَبشر :وقد جاء منه يف الكتاب العزيز ما ال يلحق سبقاً، كقوله تعاىل

هِبعتن]فهذا خارج خمرج التعجب، وقوله سبحانه ]٢٤ :القمر:  كرتأَن ن كرأْمت كالتأَص
 وهذا خارج خمرج التوبيخ، ]٨٧ :هود[ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ ِفي أَمواِلنا ما نشاُء

 ]١١٦ :املائدة[لناِس اتِخذُوِني وأُمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اِهللاأَأَنت قُلْت ِل: وقوله عز وجل
 وهذان املوضعان خرجا ]٦٢ :األنبياء[أَأَنت فَعلْت هذَا ِبآِلهِتنا يا ِإبراِهيم: وقوله تعاىل
 .خمرج التقرير

 ): بسيط(وأما ما جاء منه يف املدح فكقول بعض احملدثني 
مِلك ذا الشخص أَم ملَكفَقُلْت هل   بدا فَراع فُؤادي حسـن صورِتـه

 ): وافر(وأما ما جاء منه للذم فكقول زهري بن أيب سلمى 
 اُءــٍن أَم ِنسـومُ آلُ ِحصـأَقَ  وما أَدِري وسـوف ِإخالُ أَدري

  ):بسيط(وأما ما دل منه على التدلة يف احلب فكقول العرجي 
 ِرـن الْبشـلَيالَي ِمنكُن أَم لَيلَى ِم  باهللا يا ظَبيات القـاع قُلْـن لَنـا

وكل ما أوردناه من اآليات يف هذا الباب مما نطق فيه بأحد األمرين لداللة القرينة 
املدح من القسم األول، والبيتان األخريان من القسم اآلخر، واهللا أعلم، على اآلخر، وبيت 

 .هذا كله مما جاء من القسم األولو
ما هذَا بشرا ِإنْ هذَا ِإالَّ : ومما جاء من القسم الثاين يف الكتاب العزيز قوله تعاىل

كَِرمي لَكم]فحصل يف فصاحة النسوة من املبالغة والتهذيب ما مل يقع يف ]٣١ :يوسف 
هوا كلَّفصاحة العرب حيث شبمن راع هم حطويل(وتبعهم املتنيب فقال ، سنه باجلن :( 

فجفع السة رٍة أَم غَاديجلن         .......................... 



باب اهلزل الذي يراد به اجلد 
وهو أن يقصد املتكلم مدح إنسان أو ذمه، فيخرج ذلك املقصود خمرج اهلزل 

أيب دالمة وأيب العيناء املعجب، واون املطرب، كما فعل أصحاب النوادر، مثل أشعب و
ومزبد ومن سلك سبيلهم، كما حكي عن أشعب أنه حضر إعذاراً صنعه بعض والة 
املدينة، وكان مبخال فدعا الناس ثالثة أيام وهو جيمعهم على مائدة عليها جدي مشوي، 
فيحوم الناس حوله، وال ميسه منهم أحد ِلعلْمهم ببخله، وأشعب يف كل يوم حيضر ويرى 

زوجته طالق إن مل يكن عمر هذا اجلَدي بعد أن ذبح : دي، فقال يف اليوم الثالثاجل
 .وشوي أطول منه قبل ذلك

 ) طويل: (ومن شواهد اهلزل الذي يراد به اجلد من الشعر العريب قول الشاعر
 ك لِلضبفَقُلْ عد عن ذَا كَيف أَكلُ  ِإذاَ مـا تِميِمـي أَتاك مفَاِخـراً

 ): بسيط(وقد أنشد ابن املعتز يف هذا الباب قول أيب العتاهية 
اَـِمن بخل نفْسِِك علَّ اهللا يشِفيك  أَرقيك أَرقْيك باسـم اهللا أَرقيكـاَ
اـكَـن يرجيـدوك ِإالّ مـوالَ ع ما سلْم كَفِّك ِإال مـن يتاِركُهـا

 ): طويل(ث يقول والفاتح هلذا الباب امرؤ القيس حي
 ِذي ولَيس بفعـاِلـبأَنَّ الفَىت يه  وقَد عِلمت سلْمى وِإنْ كانَ بعلُها

 ".وإن كان بعلها: "وما رأيت أحسن من قوله ملتفتاً
 

 
 
 
 
 
 
 
 



سن التضمنيباب ح 
وهو أن يضمّن املتكلم كالمه كلمة من بيت، أو من آية، أو معىن جمردا من كالم، 

 يف جواب كتاب مثالً سائراً أو مجلة مفيدة، أو فقرة من حكمة كقول عليّ أو 
وما الطُّلقاء وأبناء الطلقاء، والتمييز بني املهاجرين األولني وتبيني درجام، : "ملعاوية

" لقد حن قَدح ليس منها، وطفق حيكم فيها من عليه احلكم هلا"وتعريف طبقام، هيهات 
وكقوله يف آخر هذا " لقد حن قدح ليس منها: "ملثل العريب وهو قولهفضمن كالمه هذا ا

وإين مرِقلٌ حنوك جبحفل من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان، شديد : الكتاب
زحامهم، ساطع قتامهم متسربلني سرابيل املوت، أحبُّ اللقاء إليهم لقاء رم، قد 

  مواقع نصاهلا يف أخيك وخالك وجدك صحبتهم ذرية بدرية، وسيوف هامشية عرفت
ِعيٍدِبب الظَّاِلِمني ِمن ا ِهيمو]ن كالمه هذه اآلية ،]٨٣ :هودفضم . 

 ): سريع(ومن إنشادات ابن املعتز يف هذا الباب 
فـاً لَـهيض ذَ ملَّـا بتـوـأَقْ      عاصِمنـر اِسـهِبي ِنيـي 

   قَـدِفراَِشـي و واَألرض ِقفَ   فبت تـغَنِك مباِرينا نيـص 

فضمن هذا الشاعر بيته األول كلمة من السورة، وبيته الثاين مجلة من البيت الذي 
 . هو أول القصيدة املشهورة

 :وقد وقع من ذلك يف الكتاب العزيز ما تضمنه من التوراة كقوله سبحانه
َّا أَنِفيه ِهملَيا عنبكَتفِْسوِبالن فْسالن ]٤٥ :املائدة[ . 

 ): طويل(ومن لطيف التضمني يف الشعر قول أيب متام 
 أَرق وأَحفَى ِمنك يف ساعِة الكَرب لَعمرو مع الرمضاِء والنار تلْتِظي

 ): بسيط(فضمن بيته كلمات من البيت املشهور وهو 
 اِرـناِء بالـكَاملُستِجري من الرمض  الْمستِجيـر بعمـرٍو عند كُربِته

 ويف الكتاب العزيز من هذا الباب ما حكاه فيه سبحانه من صفة النيب 
ذَِلك مثَلُهم ِفي : إىل قوله ]٢٩ :الفتح[محمد رسولُ اِهللا: وأصحابه، وذلك قوله

، )فضمن كتابنا صفتهم من الكتابني األولني (،]٢٩ :الفتح[التوراِة ومثَلُهم ِفي اِإلنِجيِل
والفرق بني التضمني واإليداع واالستعانة والعنوان أن التضمني يقع يف النظم والنثر وال 



يكون إال بالنثر ويكون من احملاسن ومن العيوب، ولكنه ال يكون من العيوب إال إذا وقع 
عاً يف النظم والنثر فال يكونان إال بالنظم يف النظم بالنظم، واإليداع واالستعانة وإن وقعا م

 . دون النثر
وأما العنوان فإنه يقع يف النظم والنثر وال يقع بالنثر، وهو خبالف التضمني ال يكون إال 

  .من احملاسن دون العيوب، والتضمني منهما معاً وسيأيت بيان ذلك يف موضعه، واهللا أعلم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب الكناية
م عن املعىن القبيح باللفظ احلسن، وعن الفاحش بالطاهر، ر املتكلَّأن يعبّوهي 
 .  كناية عن احلدث،]٧٥ :املائدة[كَانا يأْكُالَِن الطَّعام: كقوله سبحانه

 كناية عن قضاء ،]٦: املائدة[أَو جاَء أَحد منكُم من الْغاِئِط :وكقوله تعاىل
 كناية عن ،]٢٣٥ :البقرة[ولَِكن الَّ تواِعدوهن ِسرا :احلاجة، وكقوله عز وجل

  ):طويل(اجلماع، قال امرؤ القيس 
 ِيـكَِبرت وأَالَّ يحِسن السر أَمثَال  أَالَ زعمت بسباسةُ الْحـي أَننـي

 :وكقوله سبحانه(ذهب كل من فسر شعره من العلماء أنه أراد بالسّر الوقاع، 
ٍضعِإلَى ب كُمضعى بأَفْض قَدو]يريد به ما يكون بني الزوجني من  ،]٢١: النساء

، وهو سبحانه يريد الزنا ]٢٦: النور[الْخِبيثَات ِللْخِبيِثني: املُباَضعة، وكقول اهللا تعاىل
ية، ألن وعلى اجلملة ال جتد معىن من هذه املعاين يف الكتاب العزيز يأيت إال بلفظ الكنا

املعىن الفاحش مىت عبر عنه بلفظه املوضوع له كان الكالم معيباً من جهة فحش املعىن، 
 ): طويل(ولذلك عاب قدامة على امرئ القيس قوله 
م محـِوِلـفأَلْهيتها عن ِذي تمائ  فَِمثلُِك حبلى قَد طَرقْت ومرضـع
لوـم يحـا لَـبِشق وتحِيت ِشقُّه ِإذَا ما بكى من خلِْفها انصرفَت له

وعيب هذا الشعر من جهة فحش املعىن، يريد أنه عبر عنه ): أعين قدامة(وقال 
بلفظه، فجاء الكالم فاحشاً، وهو عيب، ولذلك تنـزه القرآن عنه، ولو استعار امرؤ 

 مل يكن إىل عيبه القيس ملعناه لفظ الكناية كما فعل يف البيت الذي تقدم هذين البيتني
 . سبيل

ال يضع العصا عن (: ويف السنة النبوية من الكناية ما ال يكاد يحصى، كقولـه 
 .  كناية عن كثرة الضرب أوكثرة السفر)كتفه

فالن خيبأ العصا ملن به أُبنة، وأنشد : "وحكى ابن املعتز أن العرب كانت تقول
 ): رجز جمزوء(

ِالـــــحص ـِك زوججوز  ا العصــلَكنبخاـــــه ي

 



 ): خفيف(ومن أناشيد ابن املعتز لبشار يف اثنني كانا يتفاعالن 
كــربو ثَنـىقَـى ما الْتف وِإذَا م ادوفـز ـي ذَا شربشرب ي ذَاك 

 ): طويل(وأنشد أليب نواس يف الكناية عن جلد عمرية ما ال يدرك شأوه وهو 
ِدـة ساِعـيشاً راحةَ ابنفأَنكح حب ِإذَا أَنت أَنكَحت الكَِرميةَ كُفْؤهـا
ِدـةٌ حفَّت ِبخمِس والَئـحالَها س وقُل بالرفا ما ِنلْت من وصل حرٍة

ومن أحسن الكنايات يف اهلجاء قول بعض الشعراء يهجو إنساناً به داء األسد، 
 ) وافر: (فجور بطريق الكناية أيضاً حيث قالفكىن عن ذلك ورمى أمه بال

فَّتــك ِحني زأُم ـفَلَ   أَراد أَبـوكُألم دوجـم تعس تِدـك ِبن

 ): وافر(يريد به عذرة، مث قال 
 هِنيئاً بالقَِميِص املُستجــــد   أَخـو خلْـٍم أَعارك منـه ثَـوباً

 . جذاماً فإنه أخو خلم: يريد
 ) طويل: (أنشد ابن املعتز يف الكناية عن حجام لبعض الشعراءو

ـمهطُوريوماً س ابج الكُتوِإذَا ع  طْـرلـه أَبـدا س ـوجعِبم ِسفَلَي

ومن خنوة العرب وغريم كنايتهم عن حرائر النساء بالبيض، وقد جاء القرآن 
 وقال امرؤ القيس ،]٤٩ :الصافات[ نونٌكَأَنهن بيض مكْ: بذلك، فقال سبحانة

 ): طويل(
ِلـر معجـتمتعت من لَهو هبا غَي  وبيضِة ِخـدٍر ال يـرام ِخباؤهـا

 ): وافر(ومن مليح الكناية قول بعض العرب 
 المــعليك ورحمةُ اهللا الس  أَال يـا نخلةً مـن ذاِت ِعـرٍق
رامــرهه الِكهناً من ذَاك يك سأَلت الناس عنِك فَخبرونــي
أْسمبــا أَحــلَّ اهللا ب ساِلطْه احلَ ولَيخي و لَمـــِإذا هرام

فإن هذا الشاعر كىن بالنخلة عن املرأة، وباهلناء عن الرفث، فأما اهلناءة فمن عادة 
ة عن املرأة فمن طريف الكناية العرب الكناية ا عن مثل ذلك، وأما الكناية بالنخل

 . وغريبها



 
 باب اإلفراط يف الصفة

وهو الذي مساه قدامة املبالغة، ومساه من بعده التبليغ، وأكثر الناس على تسمية 
 ) كامل: (قدامة، ألا أخف وأعرف، ومن أناشيد ابن املعتز فيها

تِإذَا اح ـَراه امـوف ِقيـغَمر اجلَماِجم والصف بـى بِنجـاِدِهمِلك ت

هي أن يذكر املتكلم حاالً من األحوال لو وقف : "وحد قدامة املبالغة بأن قال
عندها ألجزأت، فال يقف حىت يزيد يف معىن ما ذكره ما يكون أبلغ يف معىن قصده، 

 ): وافر(كقول عمرو بن األهتم التغليب 
ة حيثُ ماالَـرامــه الْكَـونتبع مـا دام ِفينـاونكـِرم جارنـا 

قد اختِلف يف املبالغة، فقوم يرون أن أجود الشعر أكذبه وخري الكالم ما : وأنا أقول
بولغ فيه، وحيتجون مبا جرى بني النابغة الذبياين وبني حسان يف استدراك النابغة عليه تلك 

 ): طويل(املواضع يف قوله 
 اـن نجدٍة دمـوأَسيافُنا يقْطُرن ِم  نا الْجفَنات الغر يلْمعن يف الضحىلَ

فإن النابغة إمنا عاب على حسان ترك املبالغة، والقصة مشهورة، والصواب مع 
وقوم يرون املبالغة من عيوب الكالم، وال . حسان، وإن روي عنه انقطاعه يف يد النابغة

ويزعمون أن املبالغة يرون من حماسنه إال ما خرج خمرج الصدق، وجاء على منهج احلق، 
من ضعف املتكلم وعجزه عن أن خيترع معىن مبتكراً، أو يفرع معىن من معىن، أو حيلي 
كالمه بشيء من البديع، أو ينتخب ألفاظاً موصوفة بصفات احلسن، وجييد تركيبها، فإذا 
عجز عن ذلك كله أتى باملبالغة لسد خلله، وتتميم نقصه، ملا فيها من التهويل على 

 . مع، ويدعون أا رمبا أحالت املعاين فأخرجتها من حد اإلمكان إىل حد االمتناعالسا
 . وعندي أن املذهبني مردودان

إن خري الكالم ما بولغ فيه، وهذا قول من ال نظر له، ألنا : أما األول فلقول صاحبه
ة نرى أن أكثر الكالم واألشعار جارياً على الصدق، خارجاً خمرج احلق، وهو يف غاي

اجلودة واية احلسن ومتام القوة، كيف ال واملبالغة ضرب واحد من احملاسن، واحملاسن ال 



إن هذا الضرب على انفراده يفضل سائر احملاسن على : تنحصر ضروا، فكيف يقال
 كثرا؟ 

وهذا شعر زهري واحلطيئة وحسان ومن كان مذهبه توخي الصدق يف شعره غالباً 
 ): طويل(ملترقّ، أال ترى إىل قول زهري ليس فوق أشعارهم غاية 

 وِإنْ خالَها تخفى علَى الناس تعلِم  ومهمأ تكن عند امري من خليقٍة

 ): طويل(وإىل قول طرفة 
 ي اليِدـلَكَالطِّول املُرخى وِثنياه ف   لَعمرك ِإن املَوت ما أَخطَأَ الْفَتـى
 زوِدـ تمـويأتيك باألخباِر من لَ  ستبِدي لَك اَأليام ما كُنت جاهال

 ): بسيط(وإىل قول احلطيئة 
هاِزيوج مدعال ي ريل الْخفْعي ناِس     ماهللا والن بني فرالع بذْهال ي 

 . فإنك جتد هذه األشعار يف الطبقة العليا من البالغة وإن خلت من املبالغة
على أن مذهب أكثر الفحول ترجيح الصدق يف أشعارهم على الكذب والذي يدل 

أنت أعطيت ): احلرورية امرأة عمران بن حطان اخلارجي أا قالت له يوماً(ما روي عن 
 ): كامل جمزوء(اهللا عهداً أال تكذب يف شعرك، فكيف قلت 

هــن أُسامـع ِمـٍر كَانَ أَشج وفهنـاك مجـزَءةُ بــن ثَــ

. يا هذه إن هذا الرجل فتح مدينةً وحده، وما مسعت بأسد فتح مدينة قط: فقال
 ): بسيط(وهذا حسان يقول 

 علَى املَجاِلِس ِإن كَيساً وِإن حمقاً  وِإمنَا الشعر لُب املَرٍء يعِرضـه 
اـصدقَ: الُ ِإذا أَنشدتهـبيت يق ئـلُـه وِإنَّ أَشعـر بيٍت أَنت قا

على أن هؤالء الفحول وإن رجحوا هذا املذهب اليكرهون ضده، وال جيحدون 
فضله، وقلما ختلو بعض أشعارهم منه، إال أن توخي الصدق كان الغالب عليهم، وكانوا 
يكثرون منه، ومن أكثر من شيء عرف به، كما أن النابغة ومن شايعه على مذهبه ال 

جاجاته على النعمان يف االعتذار جار جمرى احلقيقة، يكره ضد املبالغة، وإال فكل احت
 ): طويل(كقوله 



ذهبـرِء مـولَيس وراَء اهللا ِللْم  حلَفْت فَلَم أَتـرك ِلنفِْسك ِريبـةً

فعائب الكالم احلسن بترك املبالغة فقط خمطئ، وعائب املبالغة على اإلطالق غري 
تعاب املبالغة وقد وجدت يف الكتاب العزيز على مصيب، وخري األمور أوساطها، وكيف 

منها املبالغة يف الصفة املعدولة من اجلارية مبعىن املبالغة فإا جاءت على ستة : ضروب
فعالن كرمحان، عِدل عن راحم للمبالغة وال يوصف به إال اهللا تعاىل، ألن رمحته : أمثلة

 ]٨٢: طه[لَغفَّار لِّمن تاب: ه تعاىلوسعت كل شيء، وفعال معدول عن فاعل للمبالغة كقول
ِحيمر ابوت]١٢: احلجرات[، وِبيالْغ الَّمع]١١٦: املائدة[، ِريدا يالٌ لِّمفَع]الربوج :
 ، وفعيل عدل عن فاعل،)ودود(و ) شكور(و) كغفور( وفعول عدل عن فاعل للمبالغة ،]١٦

ومفعل معدول عن فاعل ) بصري(و ) مسيع(و ) ديرق(و ) عليم(و ) حكيم(و ) كرحيم(
 ). مطعان(و ) كمطعام(، ومفعال معدول عن فاعل للمبالغة )مطعن(و ) كمدعس(

: وهو ما جاء بالصيغة العامة يف موضع اخلاصة كقولك: والضرب الثاين من املبالغة
ل أيب أتاين الناس كلهم، ومل يكن أتاك سوى واحد أردت تعظيمه، ومن هذا الضرب قو

 ): سريع(نواس 
 ِدـِأَنْ يجمع العالَم يف واح          ولَيـس هللا بـمستنكَـٍر

ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم : ومن هذا الضرب يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
 العامة تعظيما  فوعدهم سبحانه جبزاء غري مقدر، يئه بالصيغة،]١٠ :الزمر[ِبغيِر ِحساٍب

 إخراج الكالم : والضرب الثالث من املبالغة،]٨ :الرعد[وكُلُّ شيٍء ِعنده ِبِمقْداٍرله 
خمرج اإلخبار عن األعظم األكرب للمبالغة، واإلخبار عنه جماز، كقول من رأى موكباً 

د جاء جاء امللك نفسه وهو يعلم حقيقة أن ما جاء جيشه، وق: عظيماً أو جيشاً خضماً
 ،]٢٢ :الفجر[وجاَء ربك والْملَك صفا صفا: من ذلك يف الكتاب العزيز قوله تعاىل

 ووجد اَهللا ِعنده فَوفَّاه ِحسابه:  جالئل آياته جميئاً له سبحانه، وكقوله تعاىلءفجعل جمي
]ء وجداناً للمجازي فجعل نقله باهللكة من دار العمل إىل دار اجلزا،]٣٩ :النور . 

إخراج املمكن من الشرط إىل املمتنع، ليمتنع وقوع :  والضرب الرابع من املبالغة
 سم الِْخياِط والَ يدخلُونَ الْجنةَ حتى يِلج الْجملُ ِفي: املشروط، كقوله تعاىل

]٤٠ :األعراف[ . 



قسم كان :  وهو قسمانما جرى جمرى احلقيقة،: والضرب اخلامس من املبالغة
 ]٣٤ :النور[يكَاد سنا برِقِه يذْهب ِباألبصاِر: جمازاً فصار بالقرينة حقيقة، كقوله تعاىل

 . فإن اقتران هذه اجلملة بيكاد صرفها إىل احلقيقة فانقلبت من االمتناع إىل اإلمكان
أَنا :  كقوله تعاىلوقسم أتى بصيغة أفعل التفضيل، وهو حمض احلقيقة من غري قرينة

 . ]٣٤ :الكهف[أَكْثَر ِمنك ماالً وأَعز نفَرا
 :والضرب السادس من املبالغة ما بولغ يف صفته بطريق التشبيه، كقوله تعاىل

ِرٍر كَالْقَصرِمي ِبشرا تهِإن*فْرالَةٌ صِجم هكَأَن]فهذه ضروب ما  ]٣٣ ،٣٢ :املرسالت
 . لغة يف الكتاب العزيزورد من املبا

ظاهرة ومدجمة، وكل ما قدمناه من مبالغات : واملبالغة تأيت يف الكالم على ضربني
 . الكتاب العزيز من الظاهرة

سواٌء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر ِبِه ومن هو : ومن املدجمة قوله تعاىل
فإن املبالغة أتت يف هذه اآلية مدجمة يف  ]١٠ :الرعد[النهاِرمستخٍف ِباللَّيِل وساِرب ِب

هذه املبالغة بالنسبة إىل املخاطَب ال إىل املخاِطب، وقد جاء منها يف : املقابلة، واجلواب
  خمرباً عن ربه أنه قال  ما ال يحصى كثرة، وال يلحق بالغة، كقوله  سنه الرسول 

 وقوله يف بقية هذا "إال الصيام فإنه يل، وأنا أجزي بهكل عمل ابن آدم له ": سبحانه
 ".والذى نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك": احلديث

 أضاف الصيام إىل نفسه دون -سبحانه–إحدامها كون احلق : ففي هذا احلديث مبالغتان
يتوىل جمازاة الصائم -عز وجل-هسائر األعمال لقصد املبالغة يف تعظيمه وتشريفه، وأخرب أن

بنفسه، مبالغة يف تعظيم اجلزاء وشرفه، وحنن نعلم أن األعمال كلها هللا سبحانه ولعبده 
أما كوا للعبد فألنه يثاب عليها، وأما كوا هللا تعاىل فألا عملت لوجهه : باعتبارين

انه، وختصيص ثوابه الكرمي ومن أجله، فتخصيص الصيام من بينها باإلضافة إىل الرب سبح
 مبا خصصه به إمنا كان للمبالغة يف تعظيمه واحلض عليه، واملبالغة الثانية إخبار الرسول 

بعد تقدمي القسم لتأكيد اخلرب بأن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك، 
ففضل تغيري فم الصائم باإلمساك عن الطعام والشراب على ريح املسك الذي هو أطيب 
الطيب على مقتضى ما يفهم من ريح املسك وريح تغري فم الصائم، وأتى املعىن بصيغة 

 . أفعل للمبالغة، فجمع هذا الكالم بني قسمي املبالغة اازي واحلقيقي



 ): طويل(ومن أمثلة املبالغة يف الشعر قول امرئ القيس 
 غسِليِدراكا ومل ينضح مباٍء ف  بين ثَور ونعجة       فَعادى ِعداًء

فإنه أخرب عن هذا الفرس أنه أدرك ثوراً وبقرة وحشية يف مضمار واحد، ومل 
 ): طويل(يعرق، ومثله قول أيب الطيب 

 ه حني أَركَبـه مثلَـِزلُ عنـوأُن  وأَصـرع أي الوحش قفَّيته بــه

ن إىل االستحالة وأما إذا وما يعاب من املبالغة إال ما خرج به الكالم عن حد اإلمكا
 ): طويل(كان كقول قيس بن اخلطيم 

اـاع أَضاَءهـها نفَذٌ لوال الشعـل  طعنت ابن عبد القَيس طعنةَ ثائـٍر
ـَرت فتقَهـا اـرى قائما ِمن دوا ما وراَءهـي ملكت هبا كفي فأَنه

الستحالة مع كونه قد بلغ فإن ذلك من جيد املبالغة إذا مل يكن خارجاً خمرج ا
 ): بسيط(النهاية يف وصف الطعنة، وما مسعت وال غريي مبستمٍع مثل قول أيب متام 

ِركَتلـو ت تنتقلُ األرواح ِقـلـن اجلُسوِم ِإليهـم تكادتنت ا ِحني

فإنه مل يقنع يف تصحيح املبالغة وقرا من الوقوع، فضال عن اجلوار بتقدمي كاد حىت 
لو تركت؛ وهذا أصح بيت مسعته يف املبالغة وأحسنه وأبلغه، وكقول شاعر احلماسة : قال

 ): طويل(حيث بالغ يف مدح ممدوحه بقوله 
 دـوما فوق شكري للشكور مزي  رهنت يِدي بالعجر عن شكر ِبره
دـاع شديـن ما ال يستطـولك ولو كانَ مما يستطَـاع استطعته

اعر ألقى بيده وأظهر عجزه واعترف بقصوره عن شكر برّ هذا فإن هذا الش
عجزك عن شكر هذا الرجل ال يدل : املمدوح، وفطن إىل أنه لو اقتصر على ذلك لقيل له

على كثرة بره، وإمنا يدل على ضعف مادتك عن الشكر إذ ال يلزم من عجز اإلنسان عن 
ن العجز لضعف يف اإلنسان، شيء تعظيم ذلك الشيء على اإلطالق، الحتمال أن يكو

 : فاحترس عن ذلك بقوله
*وما فوق شكري للشكور مزيد* 



معدول عن " شكور"أي للمبالغ يف الشكر، ألن " للشكور: "مث متم املعىن بأن قال
 :شاكر للمبالغة كما تقدم مث أظهر عذره يف عجزه مع قدرته بأن قال يف البيت الثاين

 *ولو كان مما يستطاع استطعته* 
 :مث أخرج بقية البيت خمرج املثل السائر حيث قال

 *ولكن ما ال يستطاع شديد*
فهذا أبلغ شعر مسعته يف هذا املعىن جلودة مفردات ألفاظه، وسهولة سبكه ومساواة 

مل بالغت يف وصف : لفظه ملعناه، ومتانة مبناه، وكثرة معانيه، وصحة املبالغة فيه؛ فإن قيل
يف القسم املعيب من املبالغة لكونه أخرج الكالم من حد هذا الشعر وهو عندك داخل 

ليس : اإلمكان إىل حد االمتناع حيث جعل شكر هذا املمدوح ال يستطاع؟ فإين أقول
كل برّ ميكن شكره، وال يقوم املدح حبقه، فإنا لو قدرنا أن إنساناً فك إنسانا من األسر 

ان أشكر الناس، واستنفد يف شكره بقية واستنقذه من القتل ملا وىف شكره بربّه ولو ك
عمره، ال سيما لو قدر أن ذلك املمنت ببقاء النفس أضاف إىل ذلك توابع إحسان، 
وعوارف امتنان، على مر الزمان، فإن الشكر ال يقوم بربّ ذلك اإلنسان، ولو جتاوز فيه 

 :ل أيب نواسالشكور حد اإلمكان، فقد وضح أن من الرب ما ال يؤدي شكره، ومن هذا قو
 حىت أَقوم بشكر ما سلَفَا           ال تسدين ِإلـي عارفـةً

وهذا سيد املرسلني الذي بعث جبوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد يقول 
 ال يقوم -سبحانه–ومعلوم أن نعم اهللا ". ال أُحصي ثناء عليك: "لعظمة نعم ربّه عليه

 وال كذلك نعم بعضهم على بعض، لكن يشبه شكر أحدنا شكر مجيع العباد مبعشارها،
 نعمة ربه كنسبة نعم بعضنا على بعض إىل نسبة نعم نعمة صاحبه إىل شكر الرسول 

نبيه  على نبيه أو على عبد من عبيده، وإن كانت نعم اهللا تعاىل على -سبحانه–اهللا تعاىل 
 انَ فَضلُ اِهللا علَيك عِظيماوكَ: أعظم من نعمه على سائر خلقه، بدليل قوله تعاىل

]ألن بني بالغة أحدنا وبني بالغة الرسول كما بني نعمة أحدنا ونعمة اهللا  ،]١١٣ :النساء
سبحانه، وإذا وقع للقضية مثال واحد يف الوجود علم إمكان وقوعها، وخرجت بذلك 

 . من حد االستحالة واالمتناع إىل حد اجلواز واإلمكان



ملرضي أن املبالغة ضرب من احملاسن إذا بعدت عن اإلغراق والغلو، وإن  واملذهب ا
كان اإلغراق والغلو أيضاً ضربني من احملاسن إذا اقترنا، وعيبني إذا أُطلقا، أال ترى كل 

قسم ممكن غري مقترن، وقسم : مبالغة وقعت يف الكتاب العزيز كيف أتت على قسمني
 ،]٤٣ :النور[يكَاد سنا برِقِه يذْهب ِباألبصاِر: له سبحانهغري ممكن ال يأيت إال مقترناً، كقو
، ]١٠ :الرعد[سواٌء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر ِبِه: ويف غري املمكن كقوله سبحانه

–هللا  األن املبالغة فيها عرفية، معناه أن علم ذلك متعذر عندكم، وإال فهو بالنسبة إىل ِعلْم
  ):طويل( ليس مببالغة،وقد قال امرؤ القيس يف غري املمكن -سبحانه

ن الذَّر فوق اإلتِب منها َألثَّـراـم من القاصراِت الطَّرف لو دب حمِولٌ

وألن قوة الشعر وضعفه وماءه ورونقه أمر خارج عن البديع مجلة، واحملاسن بتة، 
 كونه قد بلغ فيه قائله إىل حد اإلغراق أو فرب شعر يف غاية اجلودة، واية القوة مع

الغلو، ورب شعر يف غاية الرداءة مع اخللو عن هذين الضربني، فإن الكالم يكون جيداً 
 . بدون البديع، ورديئاً مع وجوده، فإنكار املبالغة يف الكالم القوي اجليد ما ال سبيل إليه

فإن مل حيمل كالمه على إن الكالم ال حيسن بدون املبالغة : وأما قول من قال
التقييد، وإال فهو حمال بني اإلحالة، وأحسب قائل هذا ذهب إىل التمييز بني كالمني 
استويا يف خفة مفردات األلفاظ وتوسط استعماهلا وحسن تركيبها وخلو الكالم بعد 
 التركيب عن العيوب مجلة وتفصيال، ومتاثال يف جودة املعىن ومتامه، وكثرة املاء فيهما،
وحتليا من البديع مبا أتى الطبع به عفواً من غري تكلف وال تعسف، وقد بولغ يف أحدمها 
مبالغة مرضية واآلخر مل يبالغ فيه، فإن ما بولغ فيه أفضل من اآلخر، وأكثر النقاد على أن 
خري الكالم ما كان متوسطاً بني الغلو واالقتصاد والسالمة واملتانة والغرابة واالستعمال 

صنع واالسترسال، وما أحسن قول البحتري فيما قدمته من هذا الكالم حيث قال والت
 ): خفيف(يصف لفظ بعض الكتاب 

أَنـه نظـك ام يف نظـام مـن البالغة مـا شك فـرؤ ريـِد ـام
 حك فـي رونق الربيع اجلَِديـِد وبديـع كـأَنه الزهـر الضـا
 ِدـمةَ التعـقيـوتـجنبـن ظُل حـزنَ مستعمل الكالم اختيـاراً
 ِدـنَ بـه غايـةَ املـرام البعي ورِكبن اللَّفظَ القَريب فأَدركْــ



 باب التشبيه
التشبيه عبارة عن العقْد على أن أحد الشيئني يسد مسد اآلخر يف حال أو عقد، 

ه التشبيه البليغ وغريه، مث إن هكذا حد الرماين، وهذا هو التشبيه العام الذي يدخل حتت
تشبيه شيئني متفقني بأنفسهما كتشبيه اجلوهر : والتشبيه تشبيهان: الرماين بعد حده قال
محرة اخلد : ماُء النيل مثل ماء الفرات، وتشبيه العرض بالعرض كقولك: باجلوهر، كقولك

وتشبيه شيئني الزبرجد مثل الزمرد، : كحمرة الورد، وتشبيه اجلسم باجلسم كقولك
كقولك، حامت كالغمام وعنترة كالضرغام، : خمتلفني بالذات جيمعهما معىن مشترك بينهما

 .والتشبيه املتفق تشبيه حقيقة، والتشبيه املختلف تشبيه جماز للمبالغة
وحد التشبيه البليغ إخراج األغمض إىلاألظهر بالتشبيه مع حسن التأليف، ووقوع 

 :  منهاحسن البيان فيه على وجوه،
والَِّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسراٍب : إخراج ماال تقع عليه احلاسة كقوله تعاىل

 فهذا بيان إخراج ما ]٣٩: النور[ِبِقيعٍة يحسبه الظَّمآنُ ماًء حتى ِإذَا جاَءه لَم يِجده شيئًا
معا يف بطالن التوهم مع شدة ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة، وقد اجت

حيسبه الرائي ماء لكان بليغاً، وأبلغ منه لفظ القرآن ألن الظمآن أشد : احلاجة، ولو قيل
حرصاً عليه، وأكثر تعلق قلب به، وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه، 

 . فكيف وقد تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة األلفاظ وصحة الداللة
وِإذْ نتقْنا : خراج ما مل جتر به العادة إىل ما جرت به العادة، كقوله تعاىلومنها إ

 وهذا بيان قد أخرج ما مل جتر به العادة إىل ما ]١٧١: األعراف[الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ
 . جرت به العادة، وقد اجتمعا يف معىن االرتفاع يف الصورة

وجنٍة :  بالبديهة إىل ما يعلم بالبديهة، كقوله تعاىلومنها إخراج ما ال يعلم
 وهذا بيان قد أخرج ما ال يعلم بالبديهة ،]٢١: احلديد[عرضها كَعرِض السماِء واَألرِض

إىل ما يعلم بالبديهة، وقد اجتمعا يف العظم وحصل من ذلك الوصف التشويق إىل اجلنة 
 . حبسن الصفة وإفراط السعة

ولَه : نها إخراج ما ال قوة له يف الصفة إىل ما له قوة يف الصفة، كقوله تعاىلوم
 وهذا بيان قد أخرج ما ال قوة له ،]٢٤: الرمحن[الْجواِر الْمنشئَات ِفي الْبحِر كَاألعالَِم

 يف الصفة إىل ما له قوة يف الصفة، وقد اجتمعا يف الِعظَم إال أن اجلبال أعظم، ويف ذلك



العربة من جهة القدرة فيما سخر اهللا من الفُلك اجلارية على املاء مع عظمها ولطفه، وما 
 .يف ذلك من االنتفاع حبملها األثقال وقطعها األقطار البعيدة يف املسافة القريبة

أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج : ومنها إخراج الكالم بالتشبيه خمرج اإلنكار كقوله تعاىل
 . ]١٩: التوبة[رةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباِهللا والْيوِم اَآلِخِروِعما

وهذا إنكار على من جعل حرمة اجلماد كحرمة من آمن باهللا، ويف ذلك أوىف داللة 
 . على تعظيم حال املؤمن باإلميان، وإنه ال يساوى به خملوق ليس على صفته بالقياس

شبه بنفسه وال بغريه من كل وجه، فإن الشيئني إذا تشاا من اعلم أن الشيء ال يو
 . مجيع اجلهات اتحدا، وال يشبه الشيء مبا هو دونه يف الصفة اجلامعة بينهما

تشبيه بأداة، وتشبيه بغري أداة وفائدته قرب املشبه : والتشبيه الصناعي على ضربني
 . من املشبه به

ويف . وشبه؛ ومثل، واملصدر، بتقدير األداةالكاف، وكأن، : وأدوات التشبيه مخسة
 : املصادر ما ال ميكن تقدير األداة فيه كقول الشاعر بسيط

*ِإقبالٌ وِإدبار ما هيفِإن* 
 . أي ذات إقبال وذات إدبار

وأَزواجه : ويف التشبيه نوع آخر ال بد من تقدير األداة فيه كقوله تعاىل
مهاتهأُم]وهو من غري القسمني أعين قسمي املصادر فالذي باألداة قوله تعاىل ،]٦: األحزاب :
احبا ِمصكَاٍة ِفيهوِرِه كَِمشثَلُ نم]طويل( وكقول امرئ القيس ]٣٥: النور:(  

 لـولةٌ كالسجنجـرائبها مصقـت   مهفْهفَة بيضـاُء غيـر مفَاضـة

 وكقول ]٨٨: النمل[مر مر السحاِبوِهي ت: والذي بغري أداة كقوله سبحانه
 ): كامل(حسان 

 رقْص القَلُوص براكٍب مستعجِل    بزجاجة رقصت مبا فـي قَعِرهـا

وهذه األقسام على ضربني : وكل ضرب من هذين الضربني مقسم تسعة أقسام
خلمس من ضرب متحد، وضرب متعدد، فاملتحد ينقسم وفق عدد أدوات التشبيه ا: أيضا

من تشبيه شيئني : واملتعدد أربعة أقسام. تشبيه شيء بشيء، إىل تشبيه شيء خبمسة أشياء
 ): طويل(بشيئني، إىل تشبيه مخسة خبمسة، فشاهد تشبيه شيء بشيء قول امرئ القيس 



لـه وال ِبمعطَّــي نصتـِإذا ه  وجيٍد كجيد الـرئِْم ليس بفاحش

 ): طويل(يئني قوله أيضا وشاهد تشبيه شيء واحد بش
ِلـأَساريع رمٍل أَو مساويك ِإسِح  وتعطُـو برخص غري شثْن كأَنـه

 ): سريع(وشاهد تشبيه شيء واحد بثالثة أشياء قول البحتري 
 احــرٍد أَو أَقـد أَو بــمنض  كأَنمـا يبِسم عـن لـؤلــٍؤ

 ): متقارب(امرئ القيس وتشبيه شيء واحد بأربعة أشياء قول 
رــي ونشر القُطُـوريح اخلُزام  ِ كأَنّ املُدام وصوب الغمـــام
ـَرد أَنياهبــــا رـــر املستِحـِإذا غـرد الطائ  يـعلُّ بـه ب

 ): بسيط(وتشبيه شيء واحد خبمسة أشياء مثل قول احلريري 
د  يفترـرلٍؤ رطْب وعن بِب   عن لؤبوعن أَقاٍح وعن طلْح وعن ح 

 ): طويل(وأما تشبيه شيئني بشيئني من املتعدد فكقول امرئ القيس 
 لدى وكِْرها العناب واحلَشف البايل  كأَن قلـوب الطيـر رطْباً ويابساً

 جمثث(وتشبيه ثالثة بثالثة قول ابن املعلى :( 
ليــلٌ وبــدروغُـصــن   ــشووجــع وقــر ــهد

ردوو ودر وثــري مخــــــــر ـــغـقوخ ــرد

 ): طويل(وتشبيه أربعة بأربعة قول امرئ القيس 
 وإرخاُء ِسرحاٍن وتقـريب تتفـل  لـه أُيطالَ ظبـٍي وساقًـا نعامـة

 ): سريع(ولقد غري أبو نواس يف وجهه حيث قال 
ابــــورد بعنــوتمسح ال  بكي فتذري الطلَّ من نرجــٍست

 . فإن بيته أخصر وزناً وأر حسناً وأقصر معىن
 ): بسيط(وشاهد مخسة خبمسة قول أيب الفرج الوأواء 

قَتا من نرجس فَسلؤلؤ ِد  فأَمطرتراِب بالبنعلى الع توردا وعض 

 



يادة التشبيه وعندي أن بيت الوأواء هو عني بيت أيب نواس، وإمنا حصلت فيه ز
 . التساع وزنه، فثبت الفضل لبيت أيب نواس بالسبق إىل نفس املعىن ونفس التشبيه

 . واعلم أن زيادة التشبيه مبا زاد يف بيت أيب الفرج الوأواء عن اللفظ التساع الوزن
: تكون أدواته أفعال الظن واليقني كقولك: ومن التشبيه نوعان آخران أحدمها

ه األسد، وعمراً يف جوِده الغمام واجلارية يف حسنها القمر، فحاصل حسبت زيداً يف جرأت
 باألسد، واجلواد بالغمام، واجلارية بالقمر، ومنه يف الكتاب العزيز قوله ءذلك تشبيه اجلري

 حاصل ذلك تشبيه أهل الكهف يف ،]١٨ :الكهف[وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود: تعاىل
 ): طويل(أليقاظ، ومن ذلك يف الشعر قول شاعر احلماسة حال نومهم حبال ا

 *وكنا حسبنا كلَّ بيضاَء شحمة*
 . وذلك أنه ملا كانت الشحمة بيضاء شبهوا كل بيضاء ا، وأخرج ذلك خمرج املثل

والنوع اآلخر من التشبيه هو الذي يسمى تشبيه التوليد والتمثيل كقول الكميت 
 ): بسيط(

 شفَى هبا الكَلَبكما دماؤكم ي       أَحالمكُم لسقَاِم اجلَهل شافيةٌ

 



 باب عتاب املرء نفسه
وهومن إفراد ابن املعتز، ومل ينشد فيه سوى بيتني ذكر أن اآلمدي أنشدمها له عن 

 ): طويل(اجلاحظ 
دِمـرب ينـأَمرت ومن يعص ا  عصاين قومي يف الرشاد الذي بـه
وت ـينهلُّ باملَأَرى عاِرضاً  فصربا بين بكر على املوت ِإننـي

وما أرى يف هذين البيتني من عتاب املرء نفسه إال ما يتحيل به ملعنامها، فيقدر أن 
هذا الشاعر ملا أمر بالرشد وبذل النصح ومل يطَع ندم على بذل النصيحة لغري أهلها، 

بيتني على عتابه لنفسه داللة التزام الداللة مطابقة وملزوم ذلك عتابه لنفسه فيكون داللة ال
 . وال تضمني

 ): طويل(ومثل هذين البيتني قول دريد بن الصمة 
 ورهط بين السوداء والقوم شهدي نصحت لعراض وأَصحاِب عارض

ـَراتهم يف الفاِرسـي املس ظنوا بأَلْفَي مدجـج: وقلت هلـم رِدـس
ي غري مهتـِدـتهم وأَننغَــواي فلما عصوين كنت منهم وقد أَرى
ِدـغَـويت وِإن ترشد غزية أَرش ومـا أَنا ِإال من غَزية ِإن غـوت
فلم يستِبينوا النصح ِإالَ ضحى الغِد أَمـرم أَمـري مبنعرج اللِّـوى

 ): طويل(ول شاعر احلماسة وال يصلح أن يكون شاهد هذا الباب إال ق
 رـلِك الويلُ ما هذا التجلُّد والصب  أَقول لنفسي فـي اخلالِء أَلومهـا

 ): طويل( وكقول ابن السليماين من شعراء احلماسة 
لْع لَالئـمـي يـوم سك ِإنفْسي ولكن م  لعمـرـلنالتلـا ي دـرمو
يدومـن نـفسي ع أَعل أَأَمكـنت في على ما فات لو كنتـأَلَهم

يا حسرتا علَى ما : وقد جاء من هذا الباب يف كتاب اهللا قوله سبحانه وتعاىل
 .  واهللا أعلم،]٥٦ :الزمر[ فَرطَت ِفي جنِب اِهللا

 
 



 باب حسن االبتداءات
من هذه هذه تسمية ابن املعتز، وأراد ا ابتداءات القصائد، وقد فرع املتأخرون 

 . التسمية براعة االستهالل، وخصُّوا ا ابتداء املتكلم مبعىن ما يريد تكميله يف أثناء القصيدة
وقد روي أن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم املوصلي، 

 ): خفيف(حيث يقول 
 لُـد طويـدي بالنوم عهـِإنَّ عه هل ِإلـى أَن تنام عينـي سبيـلُ

 ): طويل(ومن إنشادات ابن املعتز يف هذا الباب قول النابغة الذبياين 
واكبـئ الكـٍل أَقاسيه بطـولي  كِِِلينـي لـهم يا أُميمـةَ ناصِب

ولعمري لقد أحسن ابن املعتز االختيار، فإين أظنه نظر بني هذا االبتداء وبني ابتداء 
 ): طويل(امرئ القيس يف معلَّقته حيث قال 

قْط اللِّوى بني الدخول فحومِلبِس  ِقفَا نبِك من ِذكْرى حبيٍب ومنزِل

فرأى أن ابتداء امرئ القيس على تقدمه وكثرة معاين ابتداءاته متفاوت القسمني 
جدا، ألن صدر البيت مجع بني عذوبة اللفظ وسهولة السبك، وكثرة املعاين بالنسبة إىل 

 ألفاظ العجز غريبة بالنسبة إىل ألفاظ الصدر، والعجز أقل العجز ما مل جيمع العجز، فإن
معان من الصدر خبالف بيت النابغة، فإنه ال تفاوت بني قسميه البتة، فبيت امرئ القيس 
وإن كان أكثر معان من بيت النابغة، فبيت النابغة أفضل، من جهة مالءمة ألفاظه، 

 ): طويل(ومساواة قسميه، ومثل بيت النابغة قول زهري 
راس الصبا ورواحلُـهـوعرى أَف صحا القلب عن سلْمى وأَقصر باطلُه

فإن قسمي هذا البيت متالئمان، فإن لفظ كل واحد منهما متوسط بني الغرابة 
واالبتذال، ويف كل قسم منهما استعارتان، فقد تساويا يف اللفظ واملعىن كبيت النابغة، 

 ): ويلط(وهذا من قول امرئ القيس 
نقَضـي لباناِت الفـؤاد املعـذَِّب خليلي مرا بـي علـى أُم جندِب

وإمنا عظم ابتداء معلّقة امرئ القيس يف النفوس االقتصار على مساع صدر البيت، 
فإنه يشغل الفكر حبسنه عن النظر يف مالءمة عجزه أو عدم مالءمته، وهو الذي قيل عند 

 فإن قائل هذا الكالم أشعر الناس، ألنه وقف واستوقف، وبكى حسبك،: مساعه للمنشد



واستبكى وذكر احلبيب واملنـزل يف شطر بيت ومل يستنشد العجز منه شغال حبسن 
الصدر عنه، وإذا تأمل الناظر يف نقد البيت بكماله ظهر له تفاوت القسمني، فعلم مجلة أن 

 . تداء عبارة عن مالءمة القسمنياالبتداء غري موصوف حبسن االبتداء، إذ حسن االب
  ):طويل (– وهو يف غاية احلسن -ومن جيد ابتداءات املولَّدين قول أيب نواس

 ا قليالً وانظُراه يسلِّـِمـوجـفع خليلي هـذا موقف مـن متيـِم

 ): طويل(وقوله 
ى طُوِل ما أَقوت وطيب نسيِمـعل  وِمملـن ِدمن تـزداد حسن رسـ

 ): بسيط(ومن إنشادات ابن املعتز أليب متام 
 ر والكمدـهي الصبابةُ طولُ الده  يا بعد غاية دمع العين ِإذ بعـدوا

 ): طويل(وإذا وصلت إىل قول البحتري 
ـَق  بودي لو يهوى العذولُ ويعشـق ليعلم أَسباب اهلَوى كيف تعل

ما مسع أشد مباينة كبيت مجيل وهو قوله وصلت إىل الغاية اليت ال تدرك، و
 ): طويل(

ـُّوام وحيكـم هبـوا لَ احلب؟ـسائلكم هلْ يقتلُ الرجأُ أَال أَيهـا الن

 هل تعرف بيتاً -الضيب أو غريه   إما للمفضل-وهذا البيت الذي قال فيه الرشيد 
 . تحسن ذكرهنصفه بدوي يف مشلة وباقيه خمنث يف بذلة فأنشده البيت فاس

 ): خفيف(ولقد أحسن أبو الطيب ما شاء يف قوله 
 يـ املآقيةً فــخلْقتحسب الدمع  تـراهـا لكثـرة العشـــاق

 : لو مل يكدر صفوه ويقبح حسنه بقوله
ـٍْن  يــر جفِْنها غَير راقـراَءهاَ غي كيف ترثي الَّيت بـرى كُل جف

 ): بسيط: (العالء املعري تأيت على سنن الصواب، كقولهوأكثر ابتداءات أيب 
رـى السهـلعلَّ باِجلزِع أَعوانا عل يا ساهر البرق أَيِقظْ راقد السمـِر

 ): طويل(وكقوله 



 ِيـن ومالـا هلـا مـببغداد وهن طَربـن لضـوِء الباِرِق املتعالـي

 ): طويل(وقوله 
 ن خياِلِك ِمحاللُـ مويف النوم مغين مغاين اللِّوى من شخصكِ اليوم أَطاللُ

 ): خفيف(وكقوله 
اِدـم شـرنـاٍك وال تـوح بـن غري مجٍد فـي ِملَّتـي واعتقـادي

 . فهذه أمثلة ابتداءات القصائد
 ): طويل(وأما أمثلة براعة االستهالل فمنها قول حممد بن اخلياط 

 ود من كفِّه يعدىيـومل أَدِر أَنَّ اجل  لَمست بكفي كفَّه أبتغـي الِغـىن
ديـأَفدت وأَعداين فأَنفدت ما ِعن فـال أَنا منه ما أَفاد ذَوو الِغنـى

 ): كامل(ولقد أحسن البحتري اتباعه يف هذا املعىن حيث قال 
يـا أَغْنانـي كمـي فأَفقرنـبخِل  دهأَعدت يداه يِدي وشـرد جـو

يـاِنـذي أَعطـه فأَعطيت الَّـمن ووِثقْت باخلُلُـق اجلميـل معجال

وإذا نظرت إىل فواتح السور الفرقانية مجلها ومفرداا رأيت من البالغة والتفنن يف 
الفصاحة ما ال تقدر العبارة على حصر معناه، ومن أراد الوقوف على ذلك فليقف على 

 . لسوانح يف كشف أسرار الفواتح واهللا أعلمكتايب املنعوت باخلواطر ا
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 باب صحة األقسام
 وهذا أول أبواب قدامة

وصحة األقسام عبارة عن استيفاء املتكلَّم أقسام املعىن الذي هو آخذ فيه، حبيث ال 
 ]١٢ :الرعد[اهو الَِّذي يِريكُم الْبرق خوفًا وطَمع: يغادر منه شيئاً، ومثال ذلك قوله تعاىل

 . وليس يف رؤية الربق إال اخلوف من الصواعق، والطمع يف األمطار، وال ثالث هلذين القسمني
ومن لطيف ما وقع يف هذه اجلملة من البالغة تقدمي اخلوف على الطمع، إذ كانت 
الصواعق تقع من أول برقة، وال حيصل املطر إال بعد توافر الربقات، فإن تواترها ال يكاد 

كذب وهلذا كانت العرب تعد سبعني برقة وتنتجع، فال ختطئ الغيث والكأل، وإىل هذا ي
 ): وافر(أشار املتنيب بقوله 

رق الغمـاِمـا بـِسوى عدي هل  وقـد أَرَِد امليـاه بغيــر هـاِد

فلما كان األمر املخوف من الربق يقع من أول برقة، أتى ذكر اخلوف يف اآلية 
 الفرج ء أوال، وملا كان األمر املطمع إمنا يقع من الربق ناسخاً للخوف، يالكرمية مقدماً

بعد الشدة، وامليسرة بعد األمر املخوف، أتى ذكر الطمع يف اآلية الكرمية ثانياً، وليكون 
 خبلقه، وبشرى حبسن العاقبة لعباده، -سبحانه وتعاىل–الطمع بعد احلزن رمحة من اهللا 

ه اآلية من شواهد التفسري، ملا كان قوله سبحانه خوفاً وطمعاً كان وقد أتى ابن رشيق ذ
 .مفسراً رؤية الربق، وهو قريب

 :ومما جاءت صحة األقسام فيه مدجمة يف املقابلة من الكتاب العزيز قوله سبحانه
َونِبحصت ِحنيونَ وسمت انَ اِهللا ِحنيحباِت  فَساومِفي الس دمالْح لَها وِشيعِض واَألرو

 وقد اعترضت املطابقة بني القسمني املتقابلني واستوعبت ]١٨ ،١٧:الروم[وِحني تظِْهرونَ
 . أقسام األوقات من طريف كل يوم ووسطه
أنعم على من شئت تكن أمريه، واستغن : "ومن بديع صحة التقسيم قول علي 

فإنه استوعب أقسام الدرجات " هعمن شئت تكن نظريه، واحتج إىل من شئت تكن أسري
العليا والسفلى والوسطى، وأقسام أحوال اإلنسان وبني الفضل والنقص والكفاف وأتى يف 

 ". أسريه"و " نظريه"و " أمريه"ضمن ذلك الطباق بني الغىن واحلاجة واملناسبة يف 



َهللا ِقياما الَِّذين يذْكُرونَ ا: ومثال صحة األقسام من الكتاب العزيز أيضاً قوله
وِبِهمنلَى جعا وودقُعو]فلم يترك سبحانه قسماً من أقسام اهليئات حىت ،]١٩١: آل عمران 

وِإذَا مس اِإلنسانَ الضر دعانا :أتى به، ومثل هذه اآلية آية يونس وهي قوله تعاىل
 . ]١٢: يونس[ِلجنِبِه أَو قَاِعدا أَو قَاِئما

 بني ترتيب اآليتني مغايرة أَوجبتها البالغة، فتضمن الكالم ا لكن وقعت
والقيام . االئتالف، وذلك أن الذكر جيب فيه تقدمي القيام ألن املراد به الصالة واهللا أعلم

واجب فيها للمستطيع، والقعود، بعده عن العجز عن القيام، واالضطجاع عند العجز عن 
ضطجاع، وإذا زال بعض الضر قعد املضطجع، وإذا زال القعود والضر جيب فيه تقدمي اال

هذا : فإن قلت. كلُّ الضر قام القاعد فدعا ِلتِتم الصحة وتكمل القوة، وحيصل التصرف
التأويل ال يتم إال إذا كانت الواو هي العاطفة فلم عدل عنها وا حيصل يف الكالم حسن 

تأثري الضر على :  يسقط معها ذلك؟ قلتالنسق وائتالف األلفاظ مع املعاين إىل أو اليت
فإن من الضر ما يصرع املضرور عند وروده، ومنه ما يقعده، ومنه ما يأيت : أقسام

 فإن الضر ،س الضروصاحبه قائم وال يبلغ به شيئاً من هذه احلاالت، والدعاء عند أول م
الصدق يف اخلرب، واجلزع عند الصدمة األوىل، فوجب العدول عن الواو ألو لتوخي 

والكالم على ذلك موصوف باالئتالف وحبسن النسق، واخلرب بذلك التأويل األول عن 
شخص واحد، وبالتأويل الثاين عن أشخاص، فغلبت الكثرة، فوجب اإلتيان بأو، وابتدئ 
بالشخص الذي يصرعه، ألن ضره أَشد، فهو أكثر تضرعاً فوجب تقدمي ذكره ألن تقدميه 

ا تقدم ذكر املضطجع أوجب حسن الترتيب أن يليه ذكر القاعد، وأن يلي ذكر األهم، وإذ
القاعد ذكُر القائم، فحصل حسن الترتيب، وائتالف األلفاظ مبعانيها، وترجح جميء أو 

 .  الواو، وملا تدلُّ عليه من تعدد املضطرين دون الواوءعلى جمي
أَو يزوجهم ذُكْرانا  ب ِلمن يشاُء الذُّكُوريهب ِلمن يشاُء ِإناثًا ويه:  وكقوله

بة :  ألنه سبحانه إما أن يفرد العبد،]٥٠-٤٩ :الشورى[وِإناثًا ويجعلُ من يشاُء عِقيما
اإلناث أو بة الذكور أو جيمعهما له، أو ال يهبه شيئًا، ووقعت صحة األقسام يف هذه 

غة، وهو االنتقال من األدىن إىل األعلى فقدم هبة اإلناث لينتقل منها اآلية على ترتيب البال
إىل أعلى منها، وهي هبة الذكور، مث انتقل إىل أعلى منها وهي هبة اإلناث والذكور، 
فجاءت كل أقسام العطية بلفظ اهلبة، وأفرد معىن احلرمان بالتأخر ألن أفضاله على عباده 



وجيعل عادال عن لفظ : ألهم أوىل، وقال يف معىن احلرمانأهم من حرمانه إياهم، وتقدمي ا
أَأَنتم *أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ: اهلبة لتأيت األلفاظ مالئمة للمعاين قياسا على قوله تعاىل

عتداد  وهكذا اال]٦٥ -٦٣ :الواقعة[لَو نشاُء لَجعلْناه حطَاما*تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ
 . باملاء والنار، فأتى لفظ العطاء بلفظ الزرع، ومعىن احلرمان بلفظ اجلعل

ة من صحة األقسام قول رسول اهللا ويف السن :)) ليس لك من مالك إال ما
 . وال رابع هلذه األقسام ))أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت
حم اهللا من تصدق من فضل، أو ر: ووقف أعرايب على حلقة احلسن البصري فقال

ما ترك األعرايب منكم أحدا حىت عمه : فقال احلسن: واسى من كفاف، أو آثر من قوت
 . باملسئلة

ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول نطويل(ب صي :( 
 دريـ ما نهللاق لَيمن اـنعم وفري  مـريق القوِم ال وفريقُهـفقال ف

 . غري ما ذكرفليس يف أقسام اإلجابة 
 ): طويل(وقال بشار 

هـر هاربـبالبح ذاللٌ ـقتيلٌ وِمثْ  ي اإلسار وِمثلُهـريق فـراح فـف

 ): خفيف(وأوجز من هذا يف معناه قول عمرو بن األهتم 
رــارٍب وأَسِيـٍل وهـن قَِتيـم  لٌـذَيـا فهـا شِربتمـا مـاشرب

 ): طويل(ة ومن جيد صحة األقسام قول شاعر احلماس
 رـن غيبته املقاِبـه الدار أو مـب  م يكن أَو كناِزٍحـوهبها كشيء ل

فلم يبق يف تقسيم املعدوم شيئًا حق ذكره، ألن الشيء إما مقدرا مل يوجد، أو قد 
وكامل(حرق زوح أو بالفناء، وكقول أيب متام يف األفشني وقد أُـدم إما بالنجد وع :( 

)١(اٍر ـع الفجـدخلُها ما ويـميت اـودهـى هلا حيا وكان وقـصل

 

                                     
ب قائد تركي كان يدين باوسية وعبادة النار فغض: ني، واألفش١٥٣ص: انظر ديوان أيب متام) ١(

  .عليه املعتصم اخلليفة العباسي وقتله حرقا بالنار



 ): وافر(والبارع يف هذا الباب قول عمرو بن كلثوم 
ا ـونضرب بالسيوف إذا غُِشين  اـى الصف عنـا تراخـنطاعن م

 ): طويل(وأحسب أن أول من نطق بصحة التقسيم زهري حيث قال 
يـ غد عميـين عن علم ما فولكن ي اليوم واألمس قبلهـوأعلم ما ف

ونقل أبو نواس هذا املعىن من اجلد إىل اهلزل، فقال يف احلض على الشرب 
 ): منسرح(

 ر فاسلُ عن أَِمسـد مـوأَِمس ق سـي لَبـِد أَنت ِمنه فـر غَـأم
ِة الشمِسـِر الشمس بابنــفباك اك ذَـِومـأْنُ يـا الشأنُ شـوِإمنَ

 وكنت أظن أن زهرياً هو املبتدئ بصحة التقسيم حىت عثرت على قول امرئ 
 ): طويل(القيس 
)٢( ذي سيف وليس بنبالـوليس ب هـي بـذي رمح فيطعننـوليس ب 

فاستوعب آالت القتال، ورتبها يف البيت على ما يكون عليه يف احلرب من األفضل 
ها كما ترى، وما ألطف قول بعض املغاربة فاألفضل، فتمت صحة التقسيم جبميع شروط

 ): خفيف(
 ى؟ وكيف؟ وأَينا؟ـليت شعِرى مت  ن لقاِء حبيبـر عـل الدهـِشغ

ا عن األحوالفاستوعب أقسام الظروف الزمانية واملكانية، وكيف الىت ي سأل. 
 ): طويل(والنادر يف صحة األقسام قول عمر بن أيب ربيعة 

يم إىل نٍمعفال الش ـل جامـمموصولٌوال احلبلُ ع ِصقْ وال أنت مر 
وال قربن إنٍْمع د نـ لك نافتع وال بعـهدا ييلسِب وال أنت تصر

 
 

                                     
 . ٧٦انظر شرح املعلقات السبع ص: معلقة عمرو بن كلثومالبيت من ) ١(
  .٣٣ص: امرئ القيس ديوانانظر ) ٢(



 باب صحة املقابالت
صحة املقابالت عبارة عن توخي املتكلم ترتيب الكالم على ما ينبغي، فإذا أتى 

ا يف عجزه على الترتيب، حبيث يقابل األول باألول، بأشياء يف صدر كالمه أتى بأضداده
والثاين بالثاين ال خيرم من ذلك شيئاً يف املخالف واملوافق، ومىت أخل بالترتيب كان الكالم 

 . فاسد املقابلة، وقد تكون املقابلة بغري األضداد
 : والفرق بني املقابلة واملطابقة من وجهني

ين، واملقابلة تكون غالباً باجلمع بني ضدين فذّ أن املقابلة ال تكون إال :أحدمها
ضدان يف صدر الكالم، وضدان يف عجزه، وتبلغ إىل اجلمع بني : باجلمع بني أربعة أضداد

 ال أن املطابقة ال تكون إ:والثاين. مخسة يف الصدر، ومخسة يف العجز: عشرة أضداد
 . باألضداد، واملقابلة تكون باألضداد وبغري األضداد

وِمن رحمِتِه جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار ِلتسكُنوا ِفيِه : جز هذا الباب قولهومن مع
 الليل والنهار يف صدر الكالم، مث ء فانظر إىل جمي،]٧٣ :القصص[وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه

حلركة ر عن اقابلهما يف عجز الكالم بضدين، ومها السكون واحلركة على الترتيب، مث عب
 مضرباً من احملاسن زائداً على املقابلة، وعدل عن لفظ مبلفظ اإلرداف، فاستلزم الكال

احلركة إىل لفظ ابتغاء الفضل لكون احلركة تكون ملصلحة وملفسدة، وابتغاء الفضل حركة 
املصلحة دون املفسدة، وهي تشري إىل اإلعانة بالقوة، وحسن االختيار الدال على رجاحة 

مة احلس، وإضاءة الظرف الذي تلك احلركة املخصوصة واقعة فيه، ليهتدي العقل وسال
املتحرك إىل بلوغ املأرب، ويتقي أسباب املهالك، واآلية سيقت لالعتداد بالنعم، فوجب 
العدول عن لفظ احلركة إىل لفظ هو ردفه وتابعه ليتم حسن البيان، فتضمنت هذه 

فع واملصاحل، اليت لو عددت بألفاظها املوضوعة هلا من املناًة الكلمات اليت هى بعض آية عد
فحصل يف الكالم ذا السبب عدة ضروب .  يف العبارة عنها إىل ألفاظ كثريةتالحتاج

 جعل العلة يف وجود الليل والنهار حصول منافع اإلنسان، -سبحانه–من احملاسن، أال تراه 
ه الكلمات املقابلة، والتعليل، بالم التعليل، فجمعت هذ" لتسكنوا ولتبتغوا: "حيث قال

واإلشارة، واإلرداف، وائتالف اللفظ مع املعىن، وحسن البيان، وحسن النسق، فلذلك 
باخلرب الصادق أن مجيع ما  جاء الكالم متالئماً آخذة أعناق بعضه بأعناق بعض، مث أخرب

عدّده من النمن لفظ اإلرداف عم اليت تلزمعم بلفظه اخلاص، وما تضمنته العبارة من الن 



تها عشر وكل هذا يف بعض آية عد) ومن رمحته: (بعض رمحته، حيث قال حبرف التبعيض
 .كلمات، فاحلظ هذه البالغة الباهرة، والفصاحة املتظاهرة

 الما كان الرفق يف شيء إال زانه، و": ومن أمثلة صحة املقابالت قول الرسول 
رق، والزين بالشني بأحسن ترتيب وأمت فق باخلُ الر فقابل " شانهاخلرق يف شيء إالَّ

 . مناسبة بني الرفق واخلرق ولفظيت شانه وزانه
 يف مقابلة األضداد -ثَرياًكُأحسبه – ئل القالومن أمثلة صحة املقابالت الشعرية قو

 ): طويل(من أناشيد قدامة 
فواعا كَـبجفَاـنف اتفقْي ـاِصنح ـفٌّواِدـ غلَّى الِغـويٌّ علطْى ومر

لَّم ذكر النصح والوفاء يف صدر البيت، قابلهما بذكر الِغفإن هذا الشاعر ملا قد 
وقد وقع يف . والغدر يف عجزه على الترتيب، ألن الغل ضد النصح، والغدر ضد الوفاء

مقابلة األضداد ما مجع بني ستة أضداد وهو بيت أنشده أبو دالمة للمنصور، وقد سأله 
 ): بسيط( يف املقابلة فأنشده عن أشعر بيت

لـر واإلفالس بالرجـوأقبح الكف ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا

فإن الشاعر قابل أحسن بأقبح، والدين بالكفر، والدنيا باإلفالس، فجمع بيته مامل 
ر خالف يف أنه مل يقل قبله مثله، وأما بعده فقد غيالجيمعه بيت قيل قبله يف التقابل، و

 ): بسيط(تنيب يف وجوه الناس بقوله امل
يـري بـغبح يوأَنثين وبياض الص يـ لعـأَزورهم وسواد الليل يشف

 وسواداً ببياض، والليل بالصبح، ، بأنثين أزورفإنه مجع بني عشر مقابالت، قابل
 م يف باب التقابل أفضل من هذالويشفع بيغري ولفظة يل بلفظة يب على الترتيب، وال أع
 بعده إىل يومنا هذا، مع ما فيه الالبيت جلمعه من املقابالت ما مل جيمعه بيت لشاعر قبله و

ستدعاة لكون حسن من متكني قافيته، خبالف البيت الذي أنشده أبو دالمة، فإن قافيته م
األشياء اليت ذكرها، وقبحها ال خيتص بالرجل دون املرأة، واملعىن قد مت بدون ذكر الرجل، 

بالبشر لكان البيت : ان ملا اضطر إىل القافية اليت أفاد ا معىن زائداً حبيث يقولولو ك
نادراً، غري أن املقابلة اليت يف البيت الذي أنشده أبو دالمة أفضل من املقابلة اليت يف بيت 
ري أيب الطيب، ألن املقابلة اليت يف البيت األول باألضداد، واليت يف بيت املتنيب باألضداد وبغ



التضاد والتناقض، فبيت : األضداد، واملقابلة باألضداد أفضل مراعاة لالشتقاق، ألن التقابل
ضل بالكثرة والبيت األول أفضل جبودة املقابلة، وقد أنشد بعض املؤلفني يف هذا املتنيب فُ

 ): طويل(الباب قول أيب نواس 
 لُص والنيش والروقهم فيه الفُكما الس  اًـ للدنيا وللدين جامعأرى الفضل

املقابلة من جهة أنه قابل الدنيا والدين اللذين مها طرفان وزعم أن هذا البيت فاسد 
 مقابل له، وعندي أن البيت صحيح  البطريف السهم، ومها الفوق والنصل، ونفي الريش

البد للعاقل املقابلة، ألن أبا نواس قصد أن املمدوح مجع من الدين والدنيا ما ينتفع به، وما 
املكلف منه، ومها طرفا نقيض، كما مجع طرفا السهم ما ال غىن بالسهم عنه، ألن الفوق 

موضع الوتر، والريش املوصمي، فشبه املمدوح بالسهم اجلامع ملصاحل ل، والنصل املص
صل، إذ هو يف ا مقابلني للنعالطرفني، وملا كان الريش والفوق يف طرف واحد كانا م

 تعدادمها، وهو يريد الطرف اجلامع هلما على أن اإلخالل بصحة آلخر، ومل يضرالطرف ا
فِْسد صحة املقابلة، فرب كالم وقع يف ظاهر لفظه إخالل التقسيم يف ظاهر اللفظ ال ي

ببعض أقسامه، لكون ذلك القسم مل يذكر فيه بالفعل، وكان مذكوراً فيه بالقوة يف باطنه، 
اإلخالل وهو بريء منه، كما جاء يف قوله تعاىلم وِهفجاء ظاهر لفظه ي : ُطَانيالش

 فقدم يف ]٢٦٨ :البقرة[يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم ِبالْفَحشاِء واُهللا يِعدكُم مغِفرةً منه وفَضالً
ء الوعد بالفقر واألمر بالفحشاء، مث قابل الشيئني يف الظاهر بشي: صدر الكالم أمران

واحد وهو الوعد، فأوهم أنه أخل بذكر األمر، وليس كذلك، وإمنا ملا كان الفضل مقابال 
وجب العقوبة، واملغفرة تقابل للفقر، واملغفرة مقابلة لألمر بالفحشاء ألن الفحشاء ت

العقوبة، استغىن بذكر املقابل عن ذكر مقابله، ألن ذكر أحدمها ملزوم ذكر اآلخر، ومثل 
 ): وافر(الفصيح قول القائل ذلك من الشعر 

 اـرابم التـاءهــنـا دميوأسقّ  مــا عليهـأسرنـاهـم وأنعمن
اًـ ثوابٍدــن يـسحوا ِلوال أد ربـد حـروا لبأس عنـفما صب

 : فإن ظاهر لفظ البيتني يؤذن بأن الشاعر أخل مبقابل قوله



 *وأسقينا دماءهم الترابا* 
، واإلنعام بنفي الثواب، وليس األمر كذلك ألن القتل ألنه قابل اليأس بسلب الصرب

واألسر داخالن يف بأس احلرب، فهما شيء واحد وإن تعدد مقابلهما معا بالصرب، ألنه 
 .  أعلمهللاوا. يكون عليهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب صحة التفسري والتبيني
عىن ال يستقل وهو أن يأيت املتكلم يف أول الكالم، أو الشاعر يف بيت من الشعر مب

الفهم مبعرفة فحواه دون أن يفسر، إما يف البيت اآلخر، أو يف بقية البيت إن كان الكالم 
 . الذى حيتاج إىل التفسري يف أوله

 : ووقوع التفسري من الكالم على أحناء
بعد الشرط، وما هو يف معناه، وبعد اجلار وارور، وبعد املبتدإ الذي التفسري 

 ): طويل(وقع منه بعد احلروف املتضمنة معىن الشرط قول الفرزدق فمثال ما . خربه
 رمـل معـطريد دٍم أو حامال ثق  مـلقد جئت قوما لو جلأت إليه
 ومـج املقـوراءك شزرا بالوشي  اًــأللفيت منهم معطياً ومطاعن

 ): كامل(ومثال ما جاء بعد اجلار وارور قول احلسني بن مطري األسدي 
 اءـل بينه وبكـواصـضحك ي  رةــزن وال مبسـه بال حـول 

وإن كان عدم ( مل يراعيا الترتيب، - أعين الفرزدق وابن مطري-وكال الرجلني
الترتيب مع حسن اجلوار وقرب املالئم ال ينقص به حسن الكالم البليغ، بل هو عندي 

ه وتسود وجوه فَأَما يوم تبيض وجو :نوع من صحة التفسري، أال ترى إىل قوله تعاىل
مهوهجو تدواس الَِّذين]مث قال بعد ذلك،]١٠٦ :آل عمران  : تضياب ا الَِّذينأَمو

مهوهجو]ومثل ذلك قول اهللا تعاىل ،]١٠٧: آل عمران:   ِنمحِم اِهللا الرِبس
 نعلم -وطريق البالغة الترقي– على ما دونه  فإنه ملا قدم ذكر األبلغ]١ :الفاحتة[الرِحيِم

من هذا الترتيب أن توخي املالءمة، وحسن اجلوار أوىل من حسن الترتيب، إذ كان اسم 
اهللا تعاىل خيتص به دون بقية أمسائه، وكان الرمحن وصفاً خمتصاً به دون بقية صفاته، فأتبع 

 عن اإليضاح، وتعمد األخص باألخص، ولتوخي املالءمة ومراعاة حسن اجلوار عدل
زيل لو ـالتقدمي والتأخري الذي هو أحد الوجوه الثالثة اليت حيصل ا اإلشكال، فإن التن

فاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا ِبرؤوِسكُم كان يف آية الطهارة 
لَكُمجأَرو]سح والغسل، لكن ملا قصد إىل نظم الكالم مل ختتلف العلماء يف امل، ]٦: املائدة

على الوجه األحسن من جماورة املالئم باملالئم ليكون لفظ الكالم مؤتلفاً مع معناه، عدل 
 ووضوء عن ذلك الترتيب إىل التقدمي والتأخري، ألن كل من وصف وضوء رسول اهللا 



بل مسح رأسه، وإذا أصحابه والتابعني هلم بإحسان مل يرو أن أحداً منهم غسل رجليه ق
عقَلم أن مسح الرأس مدم على غسل الرجلني علم أن الواجب غسل الرل من حيث إنه ج

سبحانه قدم ذكر مسح الرأس، ليعلمنا ترتيب غسل األعضاء يف الوضوء كما كانت يف 
ر ذكر الرجلني أتى بالتحديد ليعلم أن الغسل، فإن الغسل خيتم فيه بغسل الرجلني، وملا أخ

األمر فيهما معطوف على األعضاء املغسولة، ال على العضو املمسوح، فإن املسح مل 
ّتضرب له غاية احتراساً ممن يظن أن الرممسوحة، ولعربية الشافعي ومعرفته بكنه بالغة لج 

العرب أوجب الترتيب يف الوضوء، لكون اآلية جاءت مرتبة لألعضاء، ومل يبالتقدمي لفَح 
وما مسعت وال . أوجب لبساً اتكاال على ما يف التحديد من دفع ذلك اللبسوالتأخري، وإن 

سبحانَ الَِّذي خلَق األزواج كُلَّها ِمما تنِبت   :غريي مبستمع كقول اهللا سبحانه وتعاىل
 صحة  فإن صحة التقسيم اندرجت يف،]٣٦ :يس[اَألرض وِمن أَنفُِسِهم وِمما الَ يعلَمونَ

التفسري، واندمج الترتيب والتهذيب يف صحة التقسيم، وحصل االئتالف من حصول 
الترتيب، إذ قدن غريه من احليوان بطريق ا بأشرف احليوان فكم سبحانه النبات، وثىن

فاندرج حتت هذا العموم كل ما اختص اهللا وِمما الَ يعلَمونَ: أوىل، مث ثَلّثَ بقوله
، فحصل دات الثالث، بل من مجيع املخلوقات من كل موجود سوى اهللاولّبعلمه من امل

الترقي على سنن الفصاحة، واملشي على ج البالغة، وأتت الفاصلة يف غاية التمكني، 
فاآلية الكرمية لذلك تصلح أن تكون شاهدا للتفسري، والتقسيم، والتهذيب، واالئتالف، 

، ألنه أول مذكور فيها، ومنه تتفرع بقية ما والتمكني، وإمنا خصصت ا باب التفسري
انطوت عليه من احملاسن، ولقد أحسن ابن شرف القريواين يف التفسري الواقع بعد اجلار 

 ): طويل(وارور حيث قال 
 نـ وهذا له فنـفــهذا لـه ف  هـع ببابـي احلاجات مجـِملختلف
نـمىب وللخائف اَألتوللمذنب الع ىـنعدم الِغملِْلعليا ول الـفللخام

ومن أناشيد قدامة فيما جاء من التفسري بعد احلروف املتضمنة معىن الشرط قول 
 ): طويل(صاحل بن جناح اللخمي 
إىل اجلهل يف بعض األحايني أحوج يـى احللم إننـلئن كنت حمتاجا إل

 



إنين يف بعض وإن كنت حمتاجاً إىل احللم، ف: مث فطن الشاعر إىل أنه أمجل يف قوله
األوقات إىل اجلهل أحوج، ومل يبني كونه إذا احتاج إىل اجلهل واضطر له هل يقدر على 

 ) :طويل(أن جيهل؟ فقال يف البيت الثاين 
لْجـمِللْحلم باِحللْـم م يل فرسو جرسس للجهل باجلهل مـِى فر ول

له باجلهل، وهذا بسطُ قول وجهل ملن يعام. فبين أَن عنده حلم ملن يعامله باحللم
 ):وافر(عمرو بن كُلثوم 

ـَن أَحــد علينـا  فنجهلَ فـوق جهـل اجلَاهلينـا أَال الَ يجهل
لكم بيت ابن جناح أَمشى على سنن العدل من بيت ابن كلثوم الستضاَءته بنور 

فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا  :القرآن العزيز، وتأَدُبه بأَدبه َألنه عقد بالوزن قولَه تعاىل
كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيع]١٩٤ :البقرة[. 

 إىل كونه مل يتبين العلّةَ اليت حتوجه ِإىل اجلهل، فقال يف - أَعىن ابن جناح-مث فطن
 ): طويل(البيت الثالث 

فمن شاء تقوميي فإين مومن شاء تعوجيي فإين معوج  مقو 

ر له ومثال ما جاء من التفسري بعد خرب املبتدإ بشرط أن يكون املفسر جممال واملفس
 ) كامل(مفصال قول ابن الرومي 

 ومـج ننَوي احلادثات إذا دجـف  مـوهكم وسيوفكـآراؤكم ووج
ومـجى واألخريات رـججتلو الد حـدى ومصابـم للهـمنها معال

ب التفسري من الشعر، فإنه راعى فيه الترتيب أحسن وهذا أفضل ما مسعته يف با
قياها مراعاة، فلو كمجوم بأن يضيف إىل ما ذكره سله بأن يستوعب فيه أقسام منافع الن

األرض، حصل يف بيته صحة التقسيم مع صحة التفسري، وإن كان هذا غري الزم للشاعر، 
 .  أحسن كانلكنه لو اتفق له ذلك

 أن أعمل معناه على ما وقع يل من صحة التقسيم مع وملا حلظت ذلك خطر يل
 ): طويل(صحة التفسري، فقلت يف شرف الدين حسن بن سناء امللك؛ 

سيا ح املاضني ىـآلباِئكـدالن ل  نعت هبا ال غري راِتبـو املَـِصفات



واكبـوِر اخلطوب كـوأَيٍد ِبديج وه وآراٌء وشهب عزائــٍمـوج
 جيين وتسقي السحاِئبحم منوير  الدجى ِمنها ويهدى ِبها الورىمياط

 ومن بديع التفسري قول أيب جعفر اخلراز النظريي من نظر بلنسية، من شعراء املائة 
 ): طويل(السادسة يف ابن عباد 

 دـصحى وال زرع يـوال مثر جين  ممِحلٌوما زلت أجين منك والدهر 
ددـم ميـ عللّـا ظـألغصا مثار أَياٍد دانيات قطـــوفُهـا 
ردـغن تـ فوقهيرـوأطيار شك اـا ماُء املكارم تحتهـيرى جاري 

ومن التفسري نوع ال تعرف صحته، ألنه يأيت مفسرا لشيء مقدر يف النفس، مل جير 
ر اللفظ، وألن له ذكر يف الكالم الذي تقدم، لكنه يكون ملزوم الكالم املتقدم من ظاه

  ):كامل(املفسر ال تنحصر تفاصيله كقول املتنيب 
حـد جلني قبيـزاِء وقـحسن الع  اًـوجال الوداع من احلبيب حماسن

وحـع مسفُـومدموحشاً يذوب  صـرف شاِخـفَيـد مسلِّمةٌ وطَ

ن البيت األول وذلك أن البيت الثاين ال يصلح أن يكون تفسرياً للبيت األول، أل
أشار إىل صفات احلبيب، والبيت الثاين يشري إىل أحوال احملب، وإمنا ملا قال يف البيت 

ر يف نفسه أنه األول إن الوداع جال من احلبيب حماسناً قبح عند رؤيتها، كان كأنه قد
 . عندما حتقق مقارنة تلك احملاسن بقيت حاله على ما شرحه وفسره يف البيت الثاين

 ): بسيط(مليح التفسري وبديعه قول حممد بن وهيب يف املعتصم ومن 
مشس الضحى وأَبو إسحاق والقمر  ا ِببهجِتهـاـرق الدنيـثالثة تش

ولقد أحسن جمد امللك بن مشس اخلالفة حني تناول هذا املعىن ما شاء، فإنه وطأ له 
ال سيما وقد زاد فيه زيادة غري توطئة مالئمة، لو اقتصرنا يف تفضيله عليها كانت كافية 

 ): كامل(خافية عن ذي بصرية حيث قال 
 رـي واحلجـقلْب الَّذي يهواه قَلْب  اـدثْ بالقَساوِة عنهمـشيئان ح
م واملَطَـرـك املعظَّر واملَِلـالبح  دث عنهـمـوِد حـةُ باجلـوثالث
ررد واسطةُ الدـوكَذَاك خري الِعق ة خريهـاـة الثالثـسطن واـلك



ومن التفسري ضرب يأيت يف حشو البيت، وهو غريب يف التفسري، ألن غالب جميء 
 ): وافر(التفسري إما يف عجز البيت، أو يف بيت آخر، وهو قول عمرو بن كلثوم 

اـــيك العيونلوِاـه مـر بـأَق اًــاً وضربـوم كريهة طَعنـوي

 .تفسري ليوم الكريهة" اًطعنا وضرب: "فقوله
ومن لطيف التفسري وغريبه تفسري وقع بعد اإلخبار، وهو غري األقسام املتقدمة، 

وذلك قول أيب حيطويل(مريي ة الن :( 
قتمس واتن  فأَلقت ِقناعاً دونه الشصولَيون مسبأَح :صوِمع ِمـكَف 

 ): كامل(واملعىن من قول النابغة الذبياين 
وملْ ت ِصيفقَطَ النإسقاطَـس ـفتن  هـردنــاولَتقتـه واتِدــا بالي

 . وبيت أيب حية أجزل لفظاً، وأمت معىن، وأحسن رونقاً وديباجة
 ): بسيط(بيت قول بعض املغاربة  ومن مليح التفسري الذي وقع يف

صالوا وجالوا وضاؤوا واحتا فهمبو وم دـأُسنُ وأَقْموأَجبـز الُـار

ر يف الصدر كله فإنه أحسن فيه الترتيب، ووقع التفسري يف عجز البيت كله، واملفس
ومن . حبيث أتى كل قسم مستقال بنفسه، ومجع إىل ذلك املساواة، فإن لفظه طبق معناه

ر، كقول زينب بنت زياد املؤدب من شواعر التفسري نوع يتقدم التفسري فيه على املفس
 : )طويل(العرب 

 ن ثارـم عندي وعندك مـوما لُه  اـون إالَّ ِفراقَنـى الواشـوملا أَب
 ي عند ذاك وأَنصاريـوقَلَّت حمات ارٍةـى أمساعنا كلَّ غـشنوا علو

ومـغز يِك وأَدمعـمقْلَتاِرـوم  يـن ميف واملاء والنفَسي بالسن ن 

 . قية البيتمن مقلتيك وأدمعي ومن نفسي تفسري لب: فقوهلا
واُهللا خلَق كُلَّ : ومن معجز التفسري ما جاء يف الكتاب العزيز منه كقوله تعاىل

دابٍة من ماٍء فَِمنهم من يمِشي علَى بطِْنِه وِمنهم من يمِشي علَى ِرجلَيِن وِمنهم من 
" كل دابة: "نس األعلى أوال حيث قال فذكر سبحانه اجل،]٤٥ :النور[يمِشي علَى أَربٍع

ودرج مث فسر هذا اجلنس بعد ذلك باألجناس املتوسطة فاستغرق أجناس كل م با د



م ما ميشى بغري فمنهم، ومنهم، ومنهم مراعيا للترتيب وذلك أنه قد: واألنواع، حيث قال
عجب مما ميشي آلة لكون اآلية سيقت لبيان القدرة وتعجب السامع، وما ميشي بغري آلة أ

فلذلك كان تقدميه مالئماً ملقصود اآلية، مث ثىن باألفضل فاألفضل، فأتى مبا ميشي . بآلة
على رجلني، وهو اآلدمي والطائر، لتمام خلق اإلنسان وكمال حسن صورته، وملا يف 

ث مبا ميشي الطائر من عجب الطريان الدال على اخلفة، مع ما فيه من كثافة األرضية، وثلّ
أربع ألنه أحسن احليوان البهيم وأقواه، تغليباً له على ما ميشى على أكثر من األربع على 

من احلشرات، وإن كان داخال فيما ميشى على األربع، وإمنا خص ذلك بالذكر دونه 
لفضله عليه، فاستوعب األقسام، وأحسن الترتيب، فتضمنت هذه الكلمات اليت هي بعض 

ة التفسري وصحة التقسيم، مع مراعاة الترتيب، واإلشارة، ةً من احملاسن، وهي صحآية عد
 . وائتالف اللفظ مع املعىن وحسن النسق

 
 
 

 
 
 
 



 باب ائتالف اللفظ مع املعىن
هذا الباب ذكره قدامة وترمجه منفرداً، ومل يبني معناه، وشرحه اآلمدي فأطال، ومل 

فاظ املعىن املطلوب ليس توف عبارته بإيضاحه، وتلخيص معىن هذه التسمية أن تكون أل
ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اِهللا : فيها لفظة غري الئقة بذلك املعىن، ومثال ذلك قوله سبحانه

حانه عن الطني الذى أخرب يف ب فعدل س،]٥٩ :آل عمران[كَمثَِل آدم خلَقَه ِمن تراٍب
ِإني خاِلق بشرا من : اىلمن مواضع الكتاب العزيز أنه خلق آدم منه، منها قوله تعكثري 
خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن :  وقوله سبحانه حكاية عن إبليس،]٧٦ :ص[ ِطٍني
 عن ذكر الطني الذي هو جمموع التراب -وهو أعلم- فعدل عز وجل  ]٧١ :ص[ِطٍني

املقصود مقابلة من  جمرد التراب، ألنه أدىن العنصرين وأكثفهما ملا كان واملاء إىل ذكر
ادعى يف املسيح األهلية مبا يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك، فلهذا كان اإلتيان بلفظة 
التراب أمنت باملعىن من غريها من العناصر ولو كان موضعه غريه لكان اللفظ غري مؤتلف 

ه أنه  أخربهم عنباملعىن املقصود، وملا أراد سبحانه االمتنان على بين إسرائيل بعيسى 
خيلق هلم من الطني كهيئة الطري تعظيما ألمر ما خيلقه بإذنه، إذ كان املعىن املطلوب 

 .موا قدر النعمة بهاالعتداد عليهم خبلقه ليعظّ
ومن ائتالف اللفظ مع املعىن أن يكون اللفظ جزال إذا كان املعىن فخماً، ورقيقاً إذا 

اً حبتاً، ومستعمال إذا كان املعىن مولدا حمدثا، كان املعىن رشيقاً، وغرساً إذا كان املعىن غريب
 ): طويل(كقول زهري 

 م يتثلَّـمـوِض لـونؤباً كِجذْم احلَ  ِلـي معرس ِمرجـ سفْعاً فـيأَثاف
عهـفلما علرب قلت ارالد فتل اـرها الربع واسعم صباحاً أَيِمـَأَالَ أن

البيت األول من ألفاظ تدل على معىن عريب لكن ا ملا قصد إىل تركيبفإن زهري 
به من ألفاظ متوسطة بني الغرابة واالستعمال، وملا قصد يف البيت املعىن غري غريب، ركَّ

 . عىن أبني من األول وأعرف وإن كان غريباً ركبه من ألفاظ مستعملة معروفةمالثاين إىل 
  : قوله تعاىلومن شواهد هذا القسم من االئتالف من الكتاب العزيز

اِلِكنيالْه كُونَ ِمنت ا أَوضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتاِهللا تقَالُوا ت]٨٥: يوسف[، 
فإنه سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إىل أخواا، فإن واهللا وباهللا أكثر استعماال 



اور القسم أغرب الصيغ اليت يف بابه، وأعرف عند الكافة من تاهللا ملا كان الفعل الذي ج
فإن كان وأخواا أكثر استعماال من تفتأ وأعرف عند الكافة، ولذلك أتى بعدمها بأغرب 

 وملا أراد غري ذلك قال يف غري هذا املوضع " حرض"ألفاظ اهلالك بالنسبة، وهي لفظة 
اِنِهممأَي دهوا ِباِهللا جمأَقْسو]مجيع األلفاظ مستعملة وعلى هذا فقس ملا كانت ]٤٢ :فاطر. 

 . واهللا أعلم
ومن هذا الباب مالءمة األلفاظ يف نظم الكالم على مقتضى املعىن، ال من جمرد مجلة 
اللفظ، فإن االئتالف من جهة ما قدمنا من مالءمة الغريب للغريب واملستعمل للمستعمل، 

 . ال من جهة املعىن، بل ذلك من جهة اللفظ
والَ تركَنوا ِإلَى الَِّذين ظَلَموا فَتمسكُم : ن جهة املعىن فقوله تعاىل وأما الذي م

ارالن]ى عن الركون للظاملني، وهو امليل إليهم، واالعتماد ]١٣ :هود فإنه سبحانه ملا 
عليهم، كان ذلك دون مشاركتهم يف الظلم، أخرب أن العقاب على ذلك دون العقاب 

 مس النار، دون اإلحراق واالصطالء، وإن كان املس قد يطلق ويراد به على الظلم، وهو
ا، وملا كان املس أول أمل أو لذة يباشرها االستئصال بالعذاب ومشول الثواب أكرب جماز

املمسوس جاز أن يطلق على ما يدل عليه استصحاب تلك احلال جمازا، واحلقيقة ما 
 . يقته، واهللا عز وجل أعلمذكرناه وهو يف هذه اآلية الكرمية على حق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب املساواة
هو أن يكون : وهذا الباب مما فرعه قدامة من الباب املتقدم عليه، وشرحه بأن قال

اللفظ مساوياً للمعىن حىت ال يزيد عليه وال ينقص عنه وهذا من البالغة الىت وصف ا 
انيه، ومعظم آيات الكتاب كانت ألفاظه قوالب ملع: بعض الوصاف بعض البلغاء فقال
ِإنَّ اَهللا يأْمر ِبالْعدِل واإلحساِن وِإيتاِء ِذي الْقُربى : العزيز كذلك، ومنها قوله تعاىل

 .]٩٠ :النحل[وينهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
ن باب اإلشارة، ألن العدل واإلحسان والفحشاء معظم هذه اآلية م: فإن قيل

واملنكر على قلة هذه األلفاظ تدل على معاين من أفعال الرب وضدها ال تنحصر، وال معىن 
: لإلشارة إال داللة اللفظ القليل على املعاين الكثرية، فكيف جتتمع املساواة واإلشارة؟ قلت

ون ألفاظها ألفاظ املعىن املوضوعة له، فتلك  أن تك:أحدمها: املساواة تطلق ويراد ا معنيان
هي اليت ال تزيد على املعىن وال تقصر عنه، وهي اليت ال جتتمع مع اإلشارة وال اإلرداف 

م غري لفظ ال أن يكون لفظ الك:وال غريمها من الكالم الذي لفظه أقل من معناه، والثاين
رى، فإن كانت كذلك ومل معناه املوضوع له، كاإلشارة واإلرداف وما جرى هذا ا

يأت املتكلم يف أثناء الكالم وخالله بلفظة زائدة على لفظ املقصد الذي قصده إلقامة وزن 
أو الستدعاء قافية أو تتميم معىن، أو إليغال أو سجعة، فتلك أيضاً مساواة ألن لكل باب 

الكالم غري لفظاً خيصه، فمىت زاد على ذلك اللفظ الدال على ذلك املعىن املقصود كان 
 . موصوف باملساواة

 :هود[وِقيلَ يا أَرض ابلَِعي ماَءِك :ومن هذا الباب يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
  زائدة،]٤٤ :هود[وِقيلَ بعدا لِّلْقَوِم الظَّاِلِمني: يف قوله تعاىل" القوم"لفظة :  فإن قيل،]٤٤

 ملا سبق قوله قلت. أجزأ) وقيل بعدا للظاملني(ال مينع اآلية أن توصف باملساواة، فإنه لو ق
والَ تخاِطبِني ِفي :  وقوله سبحانه،]٣٨ :هود[وكُلَّما مر علَيِه مٌأل من قَوِمِه: تعاىل

بعدا للقوم (:  أوجبت البالغة أن يقول يف آخر الكالم،]٢٧ :املؤمنون[الَِّذين ظَلَموا
سبحانه على لفظة الظاملني دون لفظة القوم لتوهم متوهم أن آلة ، ولو اقتصر )الظاملني

التعريف يف الظاملني للجنس وهو خالف املراد، فإن املراد بالظاملني ها هنا قوم نوح الذين 
اه عن املخاطبة فيهم لريتد عجز الكالم على صدره، قدم ذكرهم ووصفهم بالظلم، و



ذكرهم احتراساً من وقوع هذا التوهم، وال حيصل مويعلم أن املدعو عليهم هم الذين تقد 
 . ذلك إال بذكر القوم فقد صار اإلتيان ا يفيد معىن مل يفده الكالم بدوا

إجياز، وإطناب، واملساواة معتربة يف القسمني معا، فأما : واعلم أن البالغة قسمان
 واإلطناب يف هذا املعىن ،]١٧٩ :ةالبقر[ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ: اإلجياز فكقوله تعاىل

 :اإلسراء[ومن قُِتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطَانا فَالَ يسِرف ِفي الْقَتِل: كقوله
خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف :  وكقوله سبحانه يف قسم اإلجياز من غري هذا املعىن ،]٣٣

ِإنَّ اَهللا يأْمر ِبالْعدِل :  وكقوله تعاىل يف اإلطناب]١٩٩ :األعراف[ِلنيوأَعِرض عِن الْجاِه
، وال بد من اإلتيان ذا الفصل لئال يتوهم أن اإلطناب ال ]٩٠ :النحل[واإلحساِن

 . يوصف باملساواة
 ): متقارب(ومن شواهد املساواة قول امرئ القيس 

 دــرب ال نقعـوا احلـوإن تبعث  هـِفخداء ال نـوا الـن تكتمإـف
ـدـدم نقصـدوا لـوإن تقص مـا نقتلكـــونـلـوإن تقْت

 : وكقول زهري طويل
 وإنْ خالَها تخفَى على الناِس تعلِم ن خليقةـومهما تكن عند امرئ م 

 ): طويل(وكقول طرفة 
 ستما كنت جاهالبدي لك األيام  يأْتيك باَألخبار ملَـو ـنزوِدـم ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب اإلشارة
هو أن : عه قدامة من ائتالف اللفظ مع املعىن، وشرحه بأن قالوهو أيضاً مما فر

يكون اللفظ القليل مشتمال على املعىن الكثري بإمياء أو حملة تدل عليه، كما قال بعضهم يف 
عاين كثرية بلفظ يشبه هي حملة دالة، وشرح هذا احلد أا إشارة املتكلم إىل م: صفة البالغة

ر عنها لقلته واختصاره بإشارة اليد، فإن املشري بيده يشري دفعة واحدة إىل أشياء لو عب
بلفظ الحتاج إىل ألفاظ كثرية جدا، وال بد يف اإلشارة من اعتبار صحة الداللة وحسن 

يكون، البيان مع االختصار، ألن املشري بيده إن مل يفهم املشار إليه معناه بأسهل ما 
يشري  "ند بن أيب هالة يف وصف رسول اهللا  فإشارته معدودة من العبث، وهلذا قال ِه
امه بكفه كلها وإذا تعجب قلبها، وإذا حدا فضرب براحته اليمىن باطن إ ث اتصل

فوصفه ببالغه اليد كما وصفه ببالغة اللسان، يعين أنه يشري بيده يف املوضع " اليسرى
" كلها"وقوله . اإلشارة أوىل من العبارة، وهذا حذق مبواضع املخاطباتالذي تكون فيه 

ّا املخاطب كل ما أراده  بسهولة فإن اإلشارة ببعض الكف تصعب، وبكلَّأي يفهم  
 .  كان سهل اإلشارة، كما كان سهل العبارةاف أنه ا الوصذالكف تسهل، فأعلمنا ه

تدح مبثلهوهذا ضرب من البالغة الذي يوهو أيضاً من بالغة الواصف إذ أشار م ،
إىل كلّ املقصود الذي تدل عليه اإلشارة، ومن حذق الواصف إتيانه بلفظ " كلها: "بقوله

قسماً للسان : اإلشارة يف الوصف، ملا أراد أن يصف اإلشارة البديعية وقسمها قسمني
ها إذا كان املعىن يعين أنه يشري ا على وجه" وإذا تعجب قلبها: "وقسماً لليد، وقوله

عجب منه، فإن الشيء املعجب إمنا يستغرب فالذي يشري إليه على وجهه ليس فيه ما ي
الفته املعهود، فلذلك جيعل  خيكون معجباً لكونه غري معهود، فكأن األمر فيه قد قلب مل

ف املعهود، ال قلب يده يف وقت اإلشارة إشارة إىل أن هذا األمر قد جاء على خ
يعين اتصل حديثه ا فيكون املعىن " ل اصث اتوإذا حد"وقوله . جب منهولذلك تع

متصال، واملفهوم بالعبارة واإلشارة متالمحاً، آخذة أعناق بعضه بأعناق بعض ، وقوله 
 يعين أنه عند انتهاء إشارته يضرب براحته "فضرب براحته اليمىن باطن إامه اليسرى"

ريا إىل أنه ختم اإلشارة، ألن اإلام ا خيتم القبض، ولذلك  مشاليمىن باطن إامه اليسرى
عطف هذه اجلملة بالفاء، ومل يأت ا معطوفة بالواو، كما أتى مبا قبلها من اجلمل لكوا 



آخر إشاراته، والواو لكوا غري مقتضية للترتيب، جيوز أن يكون املتأخر ا متقدماً وال 
 . ملعطوف ا متأخرا لكوا موضوعة للتعقيبكذلك الفاء، إذ البد أن يكون ا

وأما اقتصاره على باطن اإلام دون ظاهرها فمعناه أنه جعل آخر اإلشارة متصال 
بأول العبارة اتصاال متالئماً كمالءمة باطن الكف اليت ضرب ا باطن اإلام اليت ضرب 

 . عليها، وهذه أيضاً من بالغة الواصف 
 فإنه ]٤٤ :هود[وِغيض الْماُء:  الكتاب العزيز قوله تعاىلومن شواهد اإلشارة يف

سبحانه أشار اتني اللفظتني إىل انقطاع مادة املاء من مطر السماء ونبع األرض، وذهاب 
 . املاء الذي كان حاصال على وجه األرض قبل اإلخبار إذ لو مل يكن ذلك ملا غاض املاء

 كل ،]٧١ :الزخرف[تِهيِه األنفُس وتلَذُّ األعينوِفيها ما تش: وكقوله سبحانه 
ما متيل النفوس إليه من الشهوات وتلتذه األعني من املرئيات، لتعلم أن هذا اللفظ القليل 

جدا عبوكذلك قوله تعاىل. ار عن معان كثرية ال تنحصر عد : لَىع ِهمِبذْ ِإلَيفَان
 معاملتهم لك سواء مع لبلهم مبا يفعلونه معك، وعاملهم مبث مبعىن قا،]٥٨  :األنفال[سواٍء

 ): وافر(ما تدل عليه لفظة سواء من األمر بالعدل، ومثل هذا املعىن قول زهري 
 لكَانَ لكُلّ منكَرة ِكفاُء  فإينِّ لَو لَِقيتك واتجهناَ            

 . قابلت كل منكرة منك بكفئها: يعين
فَانِبذْ ِإلَيِهم علَى : (ما بني هذا البيت وبني قوله تعاىلوإذا علمت ذلك فانظر 

 . لتعلم فرق ما بني الكالمني) سواٍء
 ): وافر(ومن أمثلة هذا الباب قول امرئ القيس 

 ا أَناالَـم أَنالَك مـفذُّلُّه  ِبعزهم عززت وإن يِذلُّوا          

من أنواع الذل، وكذلك قوله للمسيب " )ما أنا ال(أنا لك : "فانظر كم حتت قوله
 ): كامل(

 حىت أموت وفضلُه الفضلُ رن غريب ِنعمتـهـ         وألشك
 عند املَِضيق وفعلُك الفعلُ أنت الشجاع إذا هم نزلُوا        

 



بعد إخباره بأنه يشكر غريب نعمته حىت " وفضله الفضل"فاحلظ كم حتت قوله 
غاية املدح، " غريب نعمته"وترجيح فضله على الشكر، ويف قوله ميوت من أصناف املدح، 

بعد " وفعلك الفعل: "إذ جعل نعمته نعمة مل يقع مثلها يف الوجود قط، وكذلك قوله
زول القوم عند املضيق الدال على صربهم وشجاعتهم، وما يف ذلك من ترجيح ـإخباره بن

 . شجاعة املمدوح عليهم
 ): لطوي(وكذلك قوله يف صفة الفرس 

  واِنالأَفانني جري غري كَز و على هيكٍل يعطيك قبل سؤاله      

على مجيع صنوف عدو اخليل احملمودة والذي يدل " أفانني جري"فإنه أشار بقوله 
به صفات القبح من لعلى أنه أراد األفانني احملمودة، نفيه عن الفرس الكزوزة والوىن، فس

والفتور، وجعله يعطي هذا اجلري عفواً من غري طلب وال اجلماح واحلرن واالسترخاء 
ت هذه املعاين بألفاظها املوضوعة هلا حث، وهذا كمال الوصف ومتام النعت، ولو عد

 . الحتيج يف العبارة عنها إىل ألفاظ كثرية
ومن اإلشارة نوع يقال له اللحن والوحي، وهو جيمع العبارة واإلشارة ببعد ال 

 ): كامل(و فهم، كما قال الشاعر يفهم طريقه إال ذ
 رتابـا ليس باملُـوحلنت حلن فطنواتولقد وحيت لكم لكيما    

سر يف بكر بن وائل فسأهلم أن يرسل ومثال ذلك ما حكي عن رجل من بلعنرب، أُ
ترسل حبضرتنا، وخافوا أن ينذرهم، فإم عزموا على غزو قومه، : إىل قومه، فقالوا

ما : إين لعاقل، فأشار إىل الليل، وقال: أتعقل؟ قال: دا، فقال لهفحضروا واحضروه عب
ال : ؟ فقالاكم عدد هذ: أراك عاقال، فمأل كفه من الرمل وقال: الليل؛ فقال: هذا؟ فقال

إيت : إن كال لكثرة، فقال: النجوم، أم النريان؟ فقال: أيها أكثر: أدري وإنه لكثري، فقال
 أكرموا فالناً فإن قومه يل مكرمون، يعين أسرياً كان عند :قومي، وأقرئهم السالم وقل هلم

عرفَج قد أوىف وقد اشتكت النساء، ومرهم أن لإن ا: قومه من بكر بن وائل، مث قل هلم
يعروا ناقيت احلمراء، فقد أطالوا ركوا، ويركبوا مجلي األصهب، وبآية ما أكلت معكم 

ن األعور لقد ج: هلم العبد ذلك قالواحيساً وسلوا عن خربي أخي احلارث، فلما قال 
ما سألوا أخاه سأل العبد عما قال له أوال فأخربه، فشرحه، لواهللا ما له ناقة وال مجل، ف



قد أنذركم، أما الليل فإنه أشار إىل أنكم يف عمياء مظلمة، وأما الرمل فإنه : وقال هلم
أشار بذلك إىل كثرة عدد أشار إىل أنكم تغزون مبثل عدده، وأما النجوم والنريان، ف

: أوىف العرفج فإنه أشار إىل أن العدو قد استألموا وركبوا، وأما قوله: عدوكم، وأما قوله
اشتكت النساء، أي اختذوا القرب للغزو، وأما الناقة احلمراء فعىن الدهناء، وقوله أطلتم 

 ترحلوا عنها، ركوا، إشارة إىل أنكم قد عرفتم بإيطاا لطول مقامكم ا فأمركم أن
ان، وهو اجلمل األصهب الذي أمركم بركوبه، ففعلوا فسلموا، وأما مزلوا الصـوتن

كم قد مجع لكم أخالطاً كما مجع احلَاحليس، فإشارة إىل أن عدوالسمن والت سمر ي
 . واألقط واهللا أعلم

ن بن ومن أمثلة الوحي واإلشارة بضرب من االستعارة قول يزيد بن الوليد ملروا
أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى، فإذا قرأت كتايب : حممد، وقد بلغه عنه تلكؤه عن بيعته

 .هذا فاقعد على أيهما شئت
إن فعلت وإال أشرعت لك صدر الرمح، فقال : بومن ذلك قول احلجاج للمهلَّ

 . جنهر اِملب مىت أشرع األمري إىلَّ صدر الرمح قلبت له ظَاملهلَّ
  ):طويل(عرية قول امرئ القيس ومن شواهده الش

ي أعشار قلٍب مقتِلـ فِكيبسهم  يـربـما ذرفت عيناك إال لتضو

 ): طويل(وقول عمرو بن معد يكرب 
 رِتـرماح أَجـن الـنطَقْت ولك مـي رماحهـفلو أَنَّ قَومي أَنطقَتن

 ): طويل(وكقول شاعر احلماسة 
 ّين عمبنا ال تِبند ماـوا الشعر بعش ميـدفنتم بصحراء الغاـافيِر القَو 

 ): طويل(وكقول اآلخر 
 عـيوا لسانأَقول وقد شدٍم أَطِْلقوا م ٍةـ بِنسيت رشعاـن ِلسانيـأَم

 ): متقارب( وقد أنشده العباس بن مرداس وكل هذا من قول رسول اهللا 
* أجتعلب العبيدبي و* 

، فأخذ عليٌّ بيده فأخرجه، فقال أقاطع لساين يا ))قطع لسانه عينيا علي، أ((: فقال
 فَما أَصبرهم علَى الناِر: إين ملمض فيك ما أمر، وكل هذا من قوله تعاىل: احلسن؟ فقالأبا 



]١٧٥ :البقرة[،ويدخل يف هذا قوله عز وجل  :رفَطَه كابِثيو ]أي بدنك، قال،]٤ :املدثر  
تقول العرب فدى لك ثويب، يريدون نفسه، وأنشد : يف تفسري هذا احلرف: األصمعي

 ): وافر(
 ي ثقٍة إزاريـن أَِخـِفدى لك م  والًـص رسـا حفْـغ أبـأال أبل

 ): كامل(وقال عنترة 
 رِمـم على القنا مبحـليس الكري  هـويل ِثيابـفشككت بالرمح الط

 
 



 باب اإلرداف والتتبيع
اه هذه التسمية، عه قدامة أيضاً من ائتالف اللفظ مع املعىن، ومساب مما فرهذا الب

 عنه بلفظه املوضوع له، ويعرب عنه  يعربّالهو أن يريد املتكلم معىن ف: وشرح تسميته بأن قال
بلفظ هو ردفه وتابعه أي قريب من لفظه قرب الردف، مثل قوله تعاىليف من الرد : توتاسو

 فعدل عن لفظ املعىن  فإن حقيقة ذلك وجلست على هذا املكان،،]٤٤ :هود[جوِديعلَى الْ
دفه، وإمنا عدل عن لفظ احلقيقة ملا يف االستواء الذي هو لفظ اخلاص به إىل لفظ هو ِر

اإلرداف من اإلشعار جبلوس متمكن ال زيغ فيه وال ميل، وهذا ال حيصل من قولك 
 اإلخبار - واهللا أعلم–ألفاظ احلقيقة، إذ كان املراد جلست أو قعدت أو غري ذلك من 

ينفي األسباب املوجبة خوف أهل السفينة من السفينة يف حاليت حركتها وسكوا، وذلك 
ال حيصل حىت يفهم السامع أا جلست جلوساً متمكناً ال ميل فيه يوجب اخلوف، وال 

 من أمثلة هذا الباب قول النيب  ة وقد جاء ىف السن. حيصل إال بلفظ االستواء دون غريه
زوجي رفيع العماد، عظيم : "حكاية عن بعض النسوة يف حديث أم زرع حيث قالت

، فإا أرادت مدح زوجها بتمام اخللق والتقدم على قومه "الرماد، قريب البيت من املناد
اية الكرم، ولو عباً خيصه، رت عن هذه املعاين بألفاظها الحتاجت بإزاء كل معىن لفظو

 لفظ إال على معناه فقط، وألفاظ اإلرداف كل لفظ منها  كلُّفتكثر األلفاظ، وال يدلُّ
يدل على " رفيع العماد"دت من صفات املدح على انفراد، ألن قوهلا ايدل على مجيع ما أر

متام اخللق إذ بناء البيوت على مقادير أجسام الداخلني هلا غالباً، ويدل على عظم قدر 
 إذ ال يقدر على أن يرفع بيته على البيوت إال من قدره مرتفع على األقد، ويدل صاحبه،

على الكرم أيضاً، ألن الوفود والضيفان يعمدون إىل قصد البيوت املرتفعة دون بيوت 
ّم وكذلك عظم الرماد يدل على عظم القدر وعظم الكرم وكثرة الثروة، ومثله قوهلا الصر

يسبق إىل الضيف، ألن الضيف يقصد النادي، وهو موضع جممع ل" نادقريب البيت من امل"
رجال احلي للحديث، فإذا كان البيت قريباً منه كان صاحبه إىل الضيف أسبق، وال حتصل 

فإذا كانت كل لفظة من ألفاظ اإلرداف ): فإن قيل(هذه املعاين إال من لفظ اإلرداف، 
لفظ اإلرداف يتضمن مع : قلت. ة؟تدل على عدة معان فما الفرق بني اإلرداف واإلشار

مدوح، ووصف للموصوف، ولفظ اإلشارة ال مالداللة على املعاين الكثرية زيادة مدح لل
 . يتضمن إال الداللة على كثرة املعاين فقط



 ): طويل(ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول امرئ القيس 
لـنؤوم الضحى مل تنتِطق عن تفض فوق ِفراِشها فتيت املسك ويضحي

فإنه أراد أن يصف هذه املرأة بأا خمدومة، هلا من يكفيها أمر بيتها، فعرب عن ذلك 
ظوة وعظم بلفظ يدل على أا موصوفة بالنعمة ودقة البشرة واقتبال الشباب وكثرة احلُ

 ): طويل(فظ هو ردفه حيث قال لالثروة، فعدل عن لفظ هذا املعىن الذي أراده إىل 
....................ىنؤوم الضح  ويضحي فتيت املسك فوق فراشها

ألا ال تنام الضحى إال وهي خمدومة عندها من يكفيها أمر بيتها، فهي ال تباشر 
مل : "مة مرفهة غري شظفة وال ممتهنة، أال تراه أكد ذلك بقولهاألعمال، ولذلك تكون منع

وا الذي تنام فيه كفعل من يريد أن أي مل تشد يف وسطها نطاقاً على ث" لتنتطق عن تفض
 : يعمل عمال من النساء، ودل قوله

 *ويضحي فتيت املسك فوق فراشها*
ا حظيم يف غاية امليل إليها مع القدرة بالثروة على ِرة عند الرجال املثْعلى أين، وأ

ها، االستكثار من حرائر النساء ومن اإلماء، إما إلفراط مجاهلا، أو لسعد جا ممن دوأ
بعد ما . يسمح هلا من أعلى الطيب وأغاله مبا يبقى فتيته يف صبيحة كل ليلة على فراشها

يتصعا، وال يعطي قولهلَد منه ويلصق جبسمها، ويعإن هذه املرأة هلا من : ق بشعرها وبشر
يدل فإن هذا اللفظ مع داللته على أا خمدومة " نؤوم الضحى"خيدمها مجيع ما يعطيه قوله 

على كثرة النوم الذي ال يكون إال من غلبة الدم الطبيعي يف سن النمو، وطبيعة الدم حارة 
رطبة، وهي طبع احلياة ومادا، فيكون اللون به مشرقاً، واملاء يف الوجه كثريا، واألخالق 
حسنة، ألجل اعتدال املزاج، ولو ترك لفظ اإلرداف وعرب عما قصده باللفظ اخلاص وهو 

: مل حتصل هذه املعاين اليت حصلت من لفظ اإلرداف، وكذلك لو قال" إا خمدومة: "قوله
ا معا من أهل الثروة مل يوف مبا أراد من كوإن من الرجال، مع القدرة ثْرِيشقة للم

ا ممن يبالثروة على االستكثار من النساء وأسح هلا بذلك، فوجب العدول عن لفظ م
اف، لداللته مع اختصاره على املعاين اليت ال يدل عليها لفظ احلقيقة، املعىن إىل لفظ اإلرد

" التتبيع"وملا يتضمن من زيادة الوصف، وقد انتحل ابن رشيق أحد امسي هذا الباب وهو 
 غريه واستشهد عليه بشواهد فيها ما ال ميس به البتة، هوأفرده بابا من اإلرداف، وزعم أن



وبني شواهد اإلرداف، وهو يظن أنه قد فرق بينهما منها قول عقل الفرق بينه وبقيتها ال ي
 ): طويل(املتنيب 

     عما أتوا لهسلَإىل كم ترد الر  ـم فيمـكأـا وهبت مالم 

دل هذا البيت على الشجاعة بلفظ اإلرداف، ودل على ) أعين ابن رشيق: (وقال
ف فلفظه أقرب إىل لفظ املعىن، الكرم بلفظ التتبيع يعين أن اإلرداف اشتقاقه من الرد

ويعد ذلك على قدامة من أغاليطه . من التتابع، والتابع يكون قريباً ويكون بعيداً: والتتبيع
ه لكنه يف هذا املوضع وهو أوىل بالغلط منه ، ألن التتبيع وإن كان يف نفس األمر كما ظن

على النكتتني، ولو مل يقصد ذلك ابع القريب بدليل أنه ذكره بلفظ التفعيل الدالأراد به الت 
اإلتباع دون البعيد فإن األلفاظ إذا كانت من أجل الوضع تدل على معنيني حبيث ال : لقال

يتخلص إىل أحدمها دون اآلخر إال بقرينة، كانت حال اقتراا بالقرائن خملصة للمعىن 
 . الذي تدل عليه القرينة

لم أنه أراد التابع القريب والرديف تابع ، فعوقدامة أتى بلفظ التتبيع مقترناً باإلرداف
 . قريب، فال فرق بينهما يف هذا املوضع

وأما بيت املتنيب الذي أتى به ابن رشيق ليكون دليال له فهو دليل عليه، ألنه عكس 
ره به، وذلك أن اللفظ الدال فيه على الكرم هو الذي جيب أن يسمى إردافاً ألنه ما فس

ة، واللفظ الدال على الشجاعة بعيد من بح فيه بلفظ اِهل، لكونه صرأقرب إىل لفظ الكرم
وا تارة على مقاصدهم لفظ الشجاعة بالنسبة إىل لفظ الكرم، وقدامة رأى الفصحاء قد دلُّ

ا بألفاظ بعيدة من األلفاظ وطور(بألفاظ قريبة من األلفاظ املوضوعة لتلك املقاصد، 
، ألن املثل وإن وجد قريباً من  إردافاً، والثاين متثيالًاملوضوعة لتلك املقاصد فسمى األول

املثل وبعيدا فال يبلغ قرب التابع القريب وال الرديف، وسيأيت بيان ذلك يف الباب الذي 
 . يلي هذا الباب ، واهللا أعلم

ويف األلفاظ ما يدل على املعىن : وأخذ ابن األثري يؤيد ما ذكره ابن رشيق بأن قال
 ما يدل على املعىن بتأويله، واألول هو اإلرداف، والثاين هو التتبيع، ومثال بظاهره، وفيها

 ): طويل(األول قول عمر بن أيب ربيعة 
 أبوها وِإما عبد شمٍس وهاشم  بعيدةُ مهوى القُرط إما لنوفٍَل     



 : بعد مهوى القرط يفهم منه طول العنق بغري تأويل، خبالف قول املتنيب: وقال
 *إىل كم ترد الرسل عما أتوا له*

 . فإن صدر هذا البيت ال يدل على الشجاعة بظاهره، وإمنا يدل عليها بالتأويل
اه تزييف النقد، يرد به على قدامة  كتابه الذي مس- رمحه اهللا-ولو رأى ضياء الدين

 ليس رأى كتاباً حيلف احلالف صادقاً أنه ما تكلم فيه حبرف واحد إال وهو مطبق اجلفون
 . له وقت إفاقة البتة

وأما كالمه يف هذا الفصل فما هو عندي بالبعيد من كالمه يف هذا الكتاب الذي 
 . أشرت إليه

 مهوى القرط يدل على طول العنق إنَّ: -رمحه اهللا تعاىل–وأما قول ضياء الدين 
بعيدة مهوى : "طويلة العنق يفارق قولنا: بغري تأويل، فكل مميز من بين آدم يعلم أن قولنا

: مع فهم منه هذا املعىن، خبالف قولهمن جهة أن األول عالمة لطول العنق، مىت س" القرط
بعيدة مهوى القرط، فإنه ال يفهم منه معىن طول العنق بالتأويل، وهو أن قرطها إمنا كان 
م، بعيد موضع اهلبوط لطول عنقها، فداللة األول داللة مطابقة، وداللة الثاين داللة التزا

 : وكذلك قول املتنيب
*إىل كم تردسل الر* 

فإنه أيضاً يدل على الشجاعة بالتأويل، فقد استويا يف الداللة على املعىن بالتأويل، 
إذ ال يصلح واحد منهما أن يدل على املعىن بظاهره، فال فرق بينهما من هذا الوجه، وإمنا 

وى القرط أقرب إىل لفظ طول عد مهالفرق بينهما من جهة القرب والبعد، فإن لفظ ب
العنق من لفظ رد الرسل إىل لفظ الشجاعة، فال جرم أن األول يسمى إردافاً، والثاين 

، لقرب اإلرداف من لفظ املعىن، وبعد التمثيل من لفظه، وليس العجب من اليسمى متثي
كون هذا املوضع أشكل على ابن رشيق، فإنه قد أشكل عليه ما هو أوضح منه، وإمنا 

 مع رجاحة عقله، وثقوب ذهنه، -رمحه اهللا-لعجب كيف ميشي على ضياء الدينا
 . وسالمة حسه واهللا أعلم

 



التمثيلباب  
هو أن يريد : عه قدامة من ائتالف اللفظ مع املعىن، وقالهذا الباب أيضاً مما فر

أيت بلفظ املتكلم معىن فال يدل عليه بلفظه املوضوع له وال بلفظ قريب من لفظه، وإمنا ي
 : أبعد من لفظ اإلرداف قليال، يصلح أن يكون مثاال للفظ املعىن املراد، مثل قوله تعاىلهو 
 راألم قُِضيو]ِضي هالكه، وجنا من قدرت جناته،أي هلك من قُ: وحقيقة هذا ]٤٤ :هود 

ثاين أحدمها اختصار أمر اللفظ، وال: وإمنا عدل عن اللفظ اخلاص إىل لفظ التمثيل ألمرين
كون اهلالك والنجاة كانا بأمر مطاع، إذ األمر يستدعي آمراً، وقضاؤه يدل على قدرة 

 . لك من اللفظ اخلاصذاآلمر، وطاعة املأمور، وال حيصل 
ة قول الرسول ومن شواهده يف السن حكاية عن بعض النسوة يف حديث أم 

فعدلت عن لفظ املعىن " آمة امة، ال حر وال برد، وال وخامة وال سجي ليلُوز: "زرع
املوضوع له إىل لفظ التمثيل، ملا فيه من الزيادة، وذلك متثيلها املمدوح باعتدال املزاج 
املستلزم حسن اخللق، وكمال العقل اللذين ينتجان لني اجلانب وطيب املعاشرة، وخصت 

 ح فيه من الكدّالليل بالذكر ملا يف الليل من راحة احليوان، وخصوصاً اإلنسان، ألنه يستري
والفكر، ولكون الليل جعل سكناً، والسكن احلبيب، ال سيما وقد جعلته ليال معتدال بني 
احلر والربد، والطول والقصر، وهذه صفة ليل امة، ألن الليل يربد فيه اجلو بالنسبة إىل 

اردة النهار مطلقاً، لغيبة الشمس، وخلوص اهلواء من اكتساب احلر، فيكون يف البالد الب
زوجي مثل ليل امة، : شديد الربد، ويف البالد احلارة معتدل الربد مستطابه، فقالت

وحذفت أداة التشبيه، ليقرب املشبه من املشبن لك لفظ التمثيل يف كونه ه به، وهذا مما يبي
لك لفظ اإلرداف، وإال فانظر إىل قول صاحبتها يف ذال جييد إال مقدراً مبثل غالبا، وال ك

فتجدها قد وصفته بصيغة املبتدأ واخلرب، لكون اخلرب غري " زوجي رفيع العماد: "ردافاإل
يف الكالم لتعلم أن لفظ اإلرداف أقرب إىل " مثل"املبتدأ المثله، إذ ال جيوز ها هنا تقدير 

 . لفظ املعىن من التمثيل
 ): طويل(ادة ياح بن م الرملومن شواهد التمثيل الشعرية قو

 ين بعدها يف مشالكافال جتعل  أمل أَك يف ميىن يديك جعلتين       

 



ا عنك، فعدل أمل أكن قريباً منك، فال جتعلين بعيد:  فإن هذا الشاعر أراد أن يقول
عن هذا اللفظ اخلاص إىل لفظ التمثيل، ملا فيه من الزيادة يف املعىن، ملا تعطيه لفظتا اليمني 

 إال بذكرمها، وذلك ألن اليمني أشد قوة من الشمال والشمال من األوصاف اليت ال حتصل
غالبا وهى أقرب إىل ربّا يبطش، وهي ها من الشا يعطي، وا يأخذ، و امال أل
لت لطعامه وشرابه واستغفاره وأذكاره، والشمال مؤهلة الستنجائه، مة عنده، قد أُمكرّه

من، وهو الربكة، واسم الشمال مشتق  اليواستنثاره، واملهنة الدنية، واسم اليمني مشتق من
 على التيامن، فقال ألنس ملا أراد من الشؤم، وهو ضد الربكة، وهلذا حض الشارع 

اسق ((:  أعرايبه، وعلى ميين وهو على مشال رسول اهللا سقي أيب بكر بعد النيب 
 . ))األعرايب األمين فاألمين

 حيب التيامن حىت يف وضوئه  وقالت عائشة رضي اهللا عنها، كان رسول اهللا
 ): وافر(وانتقاله، وقال عمرو بن كلثوم 

      و  عمروصددت الكأس عنا أمميناكان الكأس جمراها الي 

ِفي ِسدٍر *وأَصحاب الْيِمِني ما أَصحاب الْيِمِني: وقال اهللا تعاىل
ب الشماِل ما أَصحاب وأَصحا : وقال بعد ذلك]٢٨ -٢٧ :الواقعة[مخضوٍد
أمل أكن :  فكأن هذا الشاعر قال ملمدوحه]٤٢-٤١ :الواقعة[ِفي سموٍم وحِميٍم*الشماِل

زل ـمكرماً عندك فال جتعلين مهاناً وكنت منك يف املكان الشريف، فال تتركين يف املن
 . الوضيع

 ): كامل(وما مسعت يف هذا الباب كقول شاعر احلماسة 
   ِّشوإذا الرياح مع العي تناوحت نبهوِهدةًـ حاِسن ن غَجـياور 

اَجة ردفها، التمثيل، وهو أبدين مخَص بطنها ودقة خصرها ورج: ألنه أراد أن يقول
يقابل الرياح اليت تفعل هذا عند تقابلها، وحصل يف البيت مع التمثيل تنكيت عجيب يف 

ى فيه النساء من شغلهن،  العشي ألنه الوقت الذي تتخلّألنه إمنا خص" العشي"قوله مع 
ويربزن للعبهن، وتنتدي الرجال للحديث، ليتم له ما قصد من اجتماع احلاسدة والغيور 

 . إن أكثر ما تتقابل الرياح يف وقت العشي: اللذين يريان هذه املرأة عند بروزها، وقد قيل



ّذا الباب ما خيرجه املتكلم رج املثل السائر كقوله تعاىل خمويلتحق: 
ٌوِن اِهللا كَاِشفَةا ِمن دلَه سلَي]وقوله سبحانه،]٥٨ :النجم  : اهبسحالَ تى الِْجبرتو

ِصبغةَ :  وقوله)صنع اهللا(:  وقوله عز وجل]٨٨: النمل[جاِمدةً وِهي تمر مر السحاِب
ِإنْ أَحسنتم : -تبارك وتعاىل- وقوله]١٣٨ :البقرة[ ِصبغةًاِهللا ومن أَحسن ِمن اِهللا

 .  إىل كثري من اآليات]٧ :اإلسراء[أَحسنتم َألنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَها
ة قوله ومما جاء من ذلك يف السن :"احلالل بواحلرام ب نّينّوقوله "ي  " ال

املؤمنون ":  وكقولة "خري األمور أوساطها":  وقولـه "ضرر وال ضرار
 من هذا الباب -رمحه اهللا تعاىل– وقد طوى كتاب أيب أمحد العسكري"تتكافأ دماؤهم

على بدائع من جوامع الكلم ال يتحم تيارها، فمن أراد ذلك فعليه بهقْشق غبارها، وال ي . 
 ): طويل(ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول زهري 

بت الَوهل ينـطخإال و ِشيـيجه  وتـغـ إال فسري منابتها النلَـخ

 ): طويل(وكقول النابغة 
ـُّــولست مبستبق أخ  بال املهذَّـج الرى شعث أيـعل  ها ال تلم

 ): طويل(وكقول بشار 
 ا أو صل أخاك فإنـهفعش واحد  ـاِرـقَمذنٍبف ـ مةًرجاِن ومْبه 

هو مشاربفُصاس تظمئت وأي الن  إذا أنت مل تشرب مراراً على القذى

 ): طويل(كقول اآلخر و
  *سمِا قَنيا وال الناس الدجرفما الكَ*

 ): جمزوء اخلفيف(وكقول اآلخر 
 رجــن حـت ماّـنيي الدـف  اــدهـاس بعـى النـا علـم

 ): بسيط(وكقول أيب متام 
*والنارقد ت نتضِراِضى من نِملَ الس* 

 ): وافر(وكقوله 
*اِدلسان املرء من خدم الفؤ* 

 ): وافر(وكقوله 



فلو صوـ نفسك لرتِزم تـعل  اـهداِعـب من كرم الطَّى ما فيك 

 ): كامل(وكقوله 
  ل فؤادك حيثُقَّنشئت ـم ى من اهلوإالَّا احلب ِل للحبيب األو 

ره فوجدا تسعني نصفاً وثالمثائة بيت وقد استخرجت أمثال أيب متام من شع
وأربعة ومخسني بيتاً بعد استيعاب أمثال املتنيب فوجدا مائة نصف وثالثة وسبعني نصفاً 
وأربعمائة بيت؛ وأنا على عزم أن أخرج من أمثال أيب الطيب ما أخذ من أمثال أيب متام 

م قبلهما مجيع ما وقع من األمثال يف الكتاب فأمجعها، وأقدوقد ،ة النبويةالعزيز والسن 
أمضيت واحلمد هللا هذا العزم، وفرغت من كتاب األمثال بزيادات على ذلك، وهي أمثال 

األشعار الستة؛ واحلماسة، بعد أن تأمثال القرآن بأمثال دواوين اإلسالم الستة، لَوت 
وختمت اجلميع بأمثال العامة، لتكون إمحاضاً يترووقد اقترح على ،ح إليه بعد اجلد 
 ): بسيط(ومن أمثلة هذا الباب للمتنيب قوله . زيادات فيه مل أكملها إىل اآلن

 *أنا الغريق فما خويف من البلل*
 ): بسيط(وقوله 

*ليس التلِحل يف العينني كالكَكح* 
ّبسيط: (ي حيث قالولقد أحسن املعر(  

  لإلفراط يف اخلصِرجره يبوالعذْ  تكمراإلحسان زلو اختصرمت من  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب ائتالف اللفظ مع الوزن
هو أن تكون األمساء واألفعال تامة، مل يضطر الشاعر الوزن إىل نقصها : قال قدامة

عن البقية، وال إىل الزيادة فيها، وال يقدم منها املؤخم، وال يدخل ر، وال يؤخر منها املقد
دامة بأمثلة يف هذا الباب، ومل يذكر غري ذلك بل قال فيها ما يلتبس به املعىن، ومل يأت ق

كل شعر سليم من هذا الذي قدمت ذكره هو مثال هلذا الباب، لكنه أتى يف : أعين قدامة
ها هو شاهد هلذا عيوب الوزن بأمثلة جيب ذكرها ها هنا ليعلم أن كل بيت جاء بضد

 ): كامل(رعا ول القائل يصف ِدقالباب، ك
 *من نج داودسالم أيب س* 

فإنه يريد سليمان، لكن الوزن اضطره إىل حذف الياء والنون من سليمان، وتشديد 
 . الالم وتقدمي األلف على امليم

 ): رجز(ومثل ذلك قول اآلخر 
*كاللْت على الكَحىت إذا خر* 

فإنه اضطره الوزن إىل زيادة األلف على بنية هذا االسم، ومثال ما اضطر الوزن فيه 
 ): طويل(تقدمي والتأخري قول الفرزدق إىل ال

 هـوه يقارب أبىٌّـه حمّو أُأخ كلَّاس إال ممي النـوما مثله ف      

فإن اضطرار الوزن محله على رداءة السك، فحصل يف الكالم تعقيد مينع من فهم ب
رب وما مثله إال مملك أبوه يقارب خاله لسهل مأخذه، وق: معناه بسرعة، ولو قال

 . متناوله، ومهما كان الشعر سليماً من مثل هذا كان هو الشعر الذي ائتلف لفظه مع وزنه
 
 
 
 
 



 باب ائتالف املعىن مع الوزن
وهو أن تأيت املعاين يف الشعر على صحتها، ال يضطر الشاعر الوزن إىل قلبها عن 

 ): وافر(وجهها، وال خروجها عن صحتها، كقول عروة بن الورد 
     ِهفإين لو شـداة غـغ  ادـا سعـ أبدتـجته يفد مبهوق 
     قـا أطيـوه إال مـوما آل  يـ ومالي بنفسه نفسفديت 

فديت نفسه بنفسي ومايل، فأجلأته ضرورة الوزن إىل قلب املعىن : فإنه أراد أن يقول
ع  كان الشعر الذي ائتلف معناه م.كما ترى، ومهما كان الشعر سليماً من مثل هذا

 . وزنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب ائتالف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت
وهو الذي مساه من بعد قدامة التمكني، وهو أن ميهد الناثر لسجعة فقرته، أو 
الناظم لقافية بيته، متهيدا تأيت القافية به متمكّنة يف مكاا، مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف 

لقة، متعلقاً معناها مبعىن البيت كله تعلقاً تاماً، حبيث لو طرحت موضعها، غري نافرة وال ق
من البيت اختل معناه واضطرب مفهومه، وال يكون متكنها حبيث يقدم لفظها بعينه يف 
أول صدر البيت، أو معىن يدلّ عليها يف أول الصدر، أو يف أثناء الصدر، وال أن يفيد معىن 

ألول يسمى تصديراً والثاين توشيحاً، والثالث إيغاال، وال زائدا بعد متام معىن البيت، فإن ا
يقال لشيء من ذلك متكني اَلبتة، وقد جاء من ذلك يف فواصل الكتاب العزيز كل عجيبة 

قَالُوا يا شعيب أَصالتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن : باهرة، ومنه قوله تعاىل
 فإن هذه اآلية الكرمية ،]٨٧: هود[ ِفي أَمواِلنا ما نشاُء ِإنك َألنت الْحِليم الرِشيدنفْعلَ

ملا تقدم فيها ذكر العبادة والتصرف يف األموال كان ذلك متهيدا تاما لذكر احللم والرشد، 
قوله العقل الذي يصح به التكليف، والرشد حسن التصرف يف األموال، وك: ألن احللم

سبحانَ الَِّذي خلَق األزواج كُلَّها ِمما تنِبت اَألرض وِمن أَنفُِسِهم وِمما الَ : تعاىل
وما علَينا ِإالَّ *قَالُوا ربنا يعلَم ِإنا ِإلَيكُم لَمرسلُونَ:  وكقوله سبحانه]٣٦: يس[يعلَمونَ

ِبنيالَغُ الْمالْب]وكقوله تعاىل ]١٧، ١٦: يس : ِميقَو تا لَيةَ قَالَ ينِل الْجخِقيلَ اد
 .  وكل فواصل الكتاب العزيز بني متكني، وتوشيح، وإيغال وتصدير،]٢٦ :يس[يعلَمونَ

 ): وافر(ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول أيب متام 
 داِدــة ِحـه بألسنـعـمسام  قـلَس تى الواشنيـومن يأذن إل

 : وقوله أيضاً يف غزل هذه القصيدة
ر قَــوسام  ٍنـــ دجروِبمذاكي حلبة وشوقُنٍةي اِدــ صوِرد
اِدـــس باِجلخمض تاٍدـوأجس ٍرـــسح ِبتلَِح كُوأعني ربرٍب

 ): طويل(وقوله 
 تغطّي عليها أو مساو مـن الصدّ  حماسن ما زالت مساو مـن النوى

 ): طويل(وله أيضاً وق
  الوردبه ظمأ التثريب الظمأُ  أموسى بن إبراهيم دعوة خامٍس



دـن اـي حياء مـلففت له رأس  ظننتهنٌّـكبان ظع الرـ ميـأتان
ديـه معروفه عنـ هلجاين عنإذاً هـتوجتبع هجر القول من لو هأُأَ

يد القرب أعدت مستهاما على البعد  لك شاكلتدن ي كم م إذاًنسيت
ِدرِوـن الـه زمـم أياَّرتِكإذا ذُ هـــ ألبستنيه كأنٍنـمن زـوم
وأنك أحكموبني القوايف من ِذ يـ بني فكرتي الذتاٍممدـقْ ومن ع
لْوأصي شعرتم يظهـر زمانا من الغمد ىـح فاعتلى رونق الض والك ـل وـل

 ): طويل(وكقول البحتري 
ـَذَ أكْسنكْيابة الَّهعراكا إذا الَ  اــم أر ضرغامني أصدق منهمـفل اب

اـبه ندـوال يدك ارتدت وال ح يـمحلت عليه السيف العزمك انثن
اـربـف مضـي للسِقـبأوال ت ـةوكنت مىت جتمع ميينك تك الضريب

اـوعاتبت يل دهري املسيء فأعتب عد قسوةـن بـ األيام مألنت يل
اـ أجنبدّوـى نازح السفأم ىـعل يرت أخي غَنعمى اليت الُّوألبستين

ّـر ن م ـزت ـم ال ف اتعبكركمــح بشِبصم أُـا لـإذا أن ـيايل براحة اللَّـف

 



 ): بسيط(وكقول املتنيب 
مدم عـوجداننا كل شيء بعدك مـ علينا أن نفارقهن يعزـا مـي

 مـرح إذا أرضاكُـفما جلُ نااسدال حـ ما قمكُان سرـإن ك

 : ومنها
 مـمى ِذـه املعارف يف أهل النإنَّ ةٌـوبيننا لـو رعيتم ذاك معرفـ

مـدـم نـه ملـن فارقتدثنحلي ننااِمين مـن ضمريا عـلئن ترك
ن قَـت علْإذا ترحد قَـم وقوـارقهم فالراحلـ تفالَّأَ روادـون هم

كامل(بياين ذ من قول النابغة ال متكني قواٍفومل نسمع ملقدم شعرا أشد:(  
يِدـــه نـه وأسفلُـ أعاليتجفّ  هـائـ مسبداة ِغـوان غـكاألقح
يِدـن العطش الصـ بريقته ميِوري هـه بأنـقم أذُـ ولامـَمم اهلُـزع

 



 باب التوشيح
ي هذا الباب توشيحاً لكون معىنسّزل ـ أول الكالم يدل على لفظ آخره، فيتنم
زلة العاتق والكشح اللذين جيول ـزل أول الكالم وآخره منـزلة الوشاح، ويتنـاملعىن من

عه قدامة أيضاً، من ائتالف القافية مع ما يدل عليه عليهما الوشاح، وهذا الباب مما فر
لمت منه قافية البيت، م عِلهو أن يكون يف أول البيت معىن إذا ع: "سائر البيت، وقال

ّم بلفظه من جنس معىن القافية بلفظه، أو من لوازم لفظهبشرط أن يكون املعىن املتقد "
ِإنَّ اَهللا اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ ِإبراِهيم وآلَ : ومن ذلك يف الكتاب العزيز قوله تعاىل

الَِمنيلَى الْعانَ عرِعم]فإن م]٣٣ :آل عمران ،علم منه الفاصلة، عىن اصطفاء املذكورين ت
وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ ِمنه النهار : إذ املذكورون نوع من جنس العاملني، وكقوله تعاىل

 فإنه من كان حافظاً هلذه السورة، متفطناً إىل أن مقاطع فواصلها ]٣٧ :يس[مظِْلمونَفَِإذَا هم 
 علم أن ]٣٧ :يس[وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ ِمنه النهار  : يف صدر هذه اآليةالنون املردفة، ومسع

 . ، فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك احلال"مظلمون"الفاصلة 
  ):وافر(مرييّ وكقول الراعي النُّ

 اـزين ضريبتهم رى حصدتـوج يـوم قتنى فوزـص احلَنَِز وفإنْ

فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد املفاخرة برزانة احلصى، وحتقق أن القافية جمردة 
نة، حتقق أن ها النون وحرف إطالقها ألف، ورأى يف صدر البيت ذكر الزمطلقة، رويُّ

 . القافية تكون رزيناً ليس إال
أنه أنشد كي عن عمر بن أيب ربيعة املخزوميومن عجائب أمثلة هذا الباب، ما ح 

 ): متقارب (-رضي اهللا عنهما–عبد اهللا بن العباس 
*طُِّشتجرياننا غدا دار * 

 : فقال له عبد اهللا
*وللدار بعد غٍد أبعد* 

 ويقرب من هذه .وهكذا يكون: هكذا واهللا قلت، فقال له ابن العباس: فقال عمر
 امللك حبضرة جرير قاع العاملي حني أنشد الوليد بن عبد قصة عدي بن الرّ،القصة

 ): كامل(والفرزدق كلمته اليت مطلعها 



*عرفّالد يار توههاما فاعتاد* 
 : حىت انتهى إىل قوله

*تكأنَّزجي أغن إبرة ر ِهِقو* 
ما تراه : مث شغل الوليد عن االستماع، فقطع عدي اإلنشاد، فقال الفرزدق جلرير

 ): كامل(كَع، إنه سيقول فقال الفرزدق، يالُأراه يستلب منها مثال، : فقال جرير: يقول؟
 *هااددواة ِم الدن أصاب ِمملَقَ*

 : فلما عاد الوليد إىل االستماع وعاد عدي إىل اإلنشاد قال
 *قلم أصاب من الدواة مدادها*
ك عن شغلين سب:  يف صدره؟ فقال الفرزدقأكان قلبك خمبوءاً: قال جرير للفرزدق

ه، فلما أنشد عجزه انقلبت ر بيته رمحت صدواهللا ملا مسعت: فرزدقجيد الكالم، فقال ال
 وبني الفرزدق يف استخراجه -رضي اهللا عنهما-الرمحة حسدا وعندي أن بني ابن العباس 

م العجزين كما بينهما يف مطلق الفضل يف كل فن، ألن بيت عدي من مجلة قصيدة تقد
 مث لف موصولة، خمرجة بألف من وزن معروف، قد علم أا دالية مردفة بأَمساع معظمها،

شفاً هلا، قد أخذ الشاعر يف تشبيه طرف قرنه،  ِخسوقبية تتقدم يف صدر البيت ذكر ظَ
مع العلم بسواده ما دل على عجز البيت، حبيث يسبق إليه من هو دون الفرزدق من 

من القوايف وال اق الشعراء، وبيت عمر بيت مفرد مل تعلم قافيته من أي ضرب هي حذّ
يه من أي احلركات، فاستخراج عجزه ارجتاال يف يه من أي احلروف، وال حركة روّروُّ

غاية العساية الصعوبة، لوال ما أمدا  اهللا تعاىل به هؤالء القوم من املواَّر و د اليت فضلوا
ار الكالم،  ودقيق معرفته باختي-رضي اهللا عنهما–غريهم، ومن حذق عبد اهللا بن العباس 

وكان ذلك ممكناً له، لكون " أنزح"ومل جيعلها " أبعد"جعله قافية للعجز الذي أتى بعد 
أسرع ولوجاً يف السمع، وأسبق إىل الذهن، وأدخل يف القلب، وأكثر استعماال " أبعد"

وهي أخف على اللسان، وأوىل " أنزح"ة، وا جاء القرآن العزيز دون وأعرف عند الكافَّ
 . ه على عجزه ورمبا اختلط التوشيح بالتصدير لكون كل منهما يدل صدربالبيان،

 . ة، وداللة التوشيح معنوية داللة التصدير لفظيوالفرق بينهما أنَّ
والفرق بني التوشيح والتمكني أن التوشيح البد أن تتقدم القافية معىن يدل عليها، وال كذلك 

 . واهللا أعلم. ل الصدر، وإن مل تكن كذلك فال توشيحالتمكني، وال تكون كلمة التوشيح إال يف أو



 باب اإليغال
سّمي هذا النوع إيغاال، ألن املتكلم أو الشاعر أوغل يف الفكر حىت استخرج ُ

 . سجعة أو قافية تفيد معىن زائداً على معىن الكالم
عة، فإن اإليغال يف السري يدخل السائر يف روأصله من اإليغال يف السري وهو الس

أوغل يف األرض الفالنية أي بلغ منتهاها، أو ما : قالي(املكان الذي يقصده بسرعة، 
ي هو آخذ فيه، وبلغ إىل زيادته عن احلد، ذقاربه، فكأن املتكلم قد جتاوز حد املعىن ال

كما أن من دخل العريش مثال من أرض مصر فقد دخل مصر، فإذا أوغل يف مصر فوصل 
يف مصر لتجاوزه احلد بالزيادة عليه، فكذلك املتكلم إذا مت قد أوغل : إىل الصعيد يقال
ك املعىن، وال لاه عند اإلتيان بسجعة أو قافية بزيادة عليه، فقد أوغل يف ذمعناه مث تعد

حىت ينتهي معناه إىل آخر البيتوغالًيكون م  . 
ر البيتائتالف القافية مع ما يدل عليه سائ"عه قدامة أيضاً من وهذا الباب مما فر" ،

ا أراد ذهو أن يستكمل الشاعر معىن بيته بتمامه قبل أن يأيت بقافيته، فإ: وفسره بأن قال
اإلتيان ا ليكون الكالم شعراً أفاد ا معىن زائداً على معىن البيت حنو قول ذي الرمة 

 ): طويل(
ـُر ِلأَـ واسةَي آثار ميـقف العيس ف   لسلْساء املُد الرالِقوماً كأخس

 . فتم كالمه قبل القافية، فلما احتاج إليها أفاد ا معىن زائداً
 : وكذلك صنع يف البيت الثاين حيث قال

أظنالذي ي اـهالُجدي عليك سؤ  دموعاً كتاِنـمذير اجلُبِلـ املفص 

ئداً، ان، واحتاج إىل القافية فأتى ا تفيد معىن زامكتبذير اجلُ: فإنه مت كالمه بقوله
 . ولو مل يأت ا مل حيصل

الذي يأيت إىل املعىن : وقد حكي عن األصمعي أنه سئل عن أشعر الناس فقال
اخلسيس فيجعله بلفظه كبريا، وإىل الكبري فيجعله خسيساً أو ينقضي كالمه قبل القافية، 

عاين امرئ حنو الفاتح ألبواب امل: حنو من ؟ فقال: فإن احتاج إليها أفاد ا معىن، فقيل له
 ): طويل(القيس حيث قال 

 ِبقَّثَم يـذي لـ الزعنا اجلَِلوأرح  ناباِئول ِخـكأن عيون الوحش ح



مل : "مث أفاد بالقافية معىن زائداً، إذ قال" اجلزع: "فإنه انقضى كالمه عند قوله
 . ألن عيون البقر غري مثقبة" يثقب

 ): طويل(وحنو زهري حيث يقول 
ِمـطَّحم يـ الفنا لبه حـ بننزلْ زلـي كل منـن فه الِعتاتن فُكأَ

فإن حب الفنا أمحر الظاهر، أبيض الباطن، فهو ال يشبه الصوف األمحر إال ما مل 
حيطم، وقد يكون اإليغال تتميماً كبييت امرئ القيس وزهري، ولكن ذلك ال يسمى إال 

الحتياط، وهو دون إيغال املبالغة من جهة إيغاال النتهاء املعىن إىل آخر البيت، وهذا إيغال ا
االصطالح لكونه مل يفد إال االحتياط من الدخل دون اإلتيان مبعىن زائد على معىن 

 . الكالم، واإليغال الذي ليس بتتميم يف بييت ذي الرمة هو إيغال املبالغة
 ): بسيط(وأعظم ما وقع يف هذا الباب قول اخلنساء 

ارـه نـي رأِْسـ فمـلَه عـنكأَ  هـ بداةُـم اهلـترا لتأْـوإن صخ

وعندي أن هذا البيت لو أفرد بالتمثيل يف هذا الباب ألغىن عما ساقه قدامة يف باب                
، ألن صدره   "اإليغال"و  " التوشيح"من بايب   " ائتالف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت       "

ن قافيته وفيه بوجودها زيادة     يدل على عجزه داللة التوشيح، ومعىن مجلة البيت كامل دو         
لْيةُ الناس، حىت جعلته علما     مت به عِ  مل تكن له قبلها، فإن هذه املرأة مل ترض ألخيها بأن تأْ           

لَم، ، ومل ترض تشبيهه بالع    "التوشيح"دمج يف صدر لفظ     م به أئمة الناس، وهذا تتميم أُ      يأتُّ
وإذا وصلت إىل بالغـة     . ناراوهو اجلبل املرتفع املعروف باهلداية، حىت جعلت يف رأسه          

ــك قولــ   ــوى، وذل ــة القص ــلت إىل الغاي ــز، وص ــرآن العزي ــاىلـالق  :ه تع
      ِبِريندا ملَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسالَ تو] فإن املعىن قـد مت بقولـه         ،]٨٠ :النمـل –

: فقـال  متام الكالم بالفاصلة     - وهو يعلم  - مث أراد  "وال تسمع الصم الدعاء   " : -سبحانه
قلت ال  " لَّواإذا و : " مدبرين؟، وقد أغين عنها قوله     ىنفما مع :  فإن قيل  "وا مدبرين إذا ولَّ "

 : فإن التويل قد يكون جبانب دون جانـب، بـدليل قولـه تعـاىل             "وا  ولَّ: "يغىن عنها قولـه  
  ِاِنِبهأَى ِبجنو ضرأَع]أنه سـبحانه    وإن كان ذكر اجلانب هنا جمازا، وال شك        ،]٨٣ :اإلسراء  

يهم يف حـال اخلطـاب،       ال يسمعون، أراد تتميم املعىن بذكر تولَّ       ملا أخرب عنهم أم صمٌّ    
لين         هم باإلشارة ما يفهمه السـميع     فْفي عنهم الفهم الذي حيصل من اإلشارة، فإن األصم ي



الذي مل   قد يكون جبانب من املتولَّي، فيجوز أن يلحظ باجلانب           يبالعبارة، مث علم أن التولَّ    
ليعلم أن التولَّي كان    " مدبرين" به، فيحصل له إدراك لبعض اإلشارة، فجعل الفاصلة          يتولّ

ب، خاطب عن املخاطَِ  جبميع اجلوانب، حبيث صار ما كان مستقبال مستدبراً، فاحتجب املُ         
ذناه عن العبـارة، فحصـلت      إذ صار من ورائه، فخفيت عن عينيه اإلشارة، كما صم أُ          

، فهو من إيغال    ةًة وهذا الكالم وإن بولغ فيه بنفي اإلمساع بت        دم اإلمساع بالكلي  املبالغة يف ع  
دجمت فيه املبالغة يف نفي اإلمساع، وقد يأيت االحتياط يف غري املقاطع مـن     ي أُ ذاالحتياط ال 
 جمموع ج      ى جيمعها معىن واحـد كقولـه تعـاىل        مل متفرقة يف ضروب من الكالم شت : 
  تقُل لَِّئِن اج  الِْجنو سِت اِإلنعم]وقوله سبحانه  ]٨٨ :اإلسراء ، :    ٍروِر سشوا ِبعقُلْ فَأْت

 كما يقول الرجل    ]٢٣ :لبقرةا[فَأْتوا ِبسورٍة من مثِْلهِ   :  وقوله ]١٣ :هود[مثِْلِه مفْترياتٍ 
مـا  :  وال قليال، ولو قال    ة، وال كثرياً  ي درمها وال دانقاً والحب    لَما يستحق ع  : ملن جيحده 

ل دل على االحتياط    نـزُّ يف الظاهر عن ذلك، لكن التفصيل والت       يستحق علي شيئاً، ألغىن   
 . وعلى شدة االستبصار يف اإلنكار

اتِبعوا من الَّ يسأَلُكُم أَجرا وهم : ومن إيغال الكتاب العزيز أيضاً قوله تعاىل
مث أراد الفاصلة " من ال يسألكم أجراً: " املعىن مت بقوله سبحانه، فإن]٢١ :يس[مهتدونَ

، فأوغل ا كما ترى، حيث أتى ا تفيد معىن زائداً على معىن اتملناسبة رءوس اآلي
الكالم، وجاء يف الكالم إيغال حسن بعد تتميم ولقد أحسن ابن املعتز يف قوله البن 

 ): متقارب(يّ ِولَبا العباطَطَ
 مــِلسه املُـو عمّـنن بـوحن اـــوننه دـو بنِتـم بنـفأنت  

فإنّه أعطى بين عمه حرف، واعترف هلم من فضل األبوين مبا اعترف، قَّهم من الش
ضلهم على بنته، فتحيل على املساواة، إذ ال طريق له مث فطن إىل أنه إن اقتصر على ذلك فَ

 : إىل التفضيل بأن قال



 *ه املسلمعمّوحنن بنو *
ى إيغال سمبالة تلك، وهذا القسم من اإليغال حيسن أن يفجعل هذه الفضيلة قُ

التوفياً مبقصوده من غري خيري، فإنه ختري من القوايف اليت تفيد اإليغال قافية يكون ما تفيده م
إيغال  ، وهو عورض حبمزة لكونه مسلماً لَ" بنو عمّه األفضل: "معارضة، فإنه لو قال

االحتياط، لكونه تتميماً للمعىن؛ وقد ذهب بعض النقاد إىل أنه ذا اإليغال أراد االستدالل 
وبيت مروان بن أيب حفصة وهو قوله . ى بني بيتهعلى استحقاق بين العباس اخلالفة وسو

 ): كامل(
  ي البنات ِوـلبن ٍنـى يكون وليس ذاك بكائـأنةُـاثراألع اِمـم 

بيتني بون بعيد يف اجلودة وصحة املعىن، فإن بيت ابن املعتز أقصر وزناً وبني ال
 حممال مع ما وقع فيه من التلطف ، وأخفُّ مجالً ألفاظاً، وأوجز معىن، وأعذبوأصحُّ

ة معناه بالنسبة إىل بيت لبلوغ الغرض من غري جماهرة بلفظ وال مواجهة مبضض، فأما صح
 بالفضل من بين البنات، فأخذ بعموم أن بين األعمام أحقمروان فمن جهة أن مروان زعم 

هذا االستدالل، وذهل عن أن هذه القضية اليت هو آخذ فيها خارجة من هذا العموم، ألن 
بين علي بنو بنات وبنو أعمام، وما ذكره مروان ال يتناول إال من مل يكونوا بين أعمام من 

طرفيه، ويديل باالستحقاق من جهة أبويه، فخارج رىب من بالقُبين البنات، فأما من مل ميت 
عما ذكر، وال يقال هذا ما يردح باإلرث، وال األعمام أحق  على مروان، ألنه صر
إنْ مل يرد باإلرث الفضل فكالمه حمال، إذ ال يصح أن : باإلرث من بين البنات، فإين أقول

 .  ال يورث، وسيأيت بيان ذلك يريد إرث املال وال إرث اخلالفة، أما املال فألن النيب
رضي اهللا –وأما اخلالفة، فألن اخلالفة لو كانت باإلرث ملا وصلت أليب بكر وعمر 

على وراثة " وراثة األعمام"حسن الظن مبروان محل قوله  فإذا أُ قبل العباس -عنهما
بنات إال بين الفضل، وحينئذ يأيت ما ذكرناه، ومل يرد باألعمام إال بين األعمال، وببين ال

 بن عبد اهللا بن احلسن ىيض بيح فإنه مدح بالقصيدة الرشيد، وعر-رضي اهللا عنهم–علي
خر بنو أعمام وبنو بنات، فكانت لألول مزية مل بن علي ، واألول بنو أعمام فقط، واُأل

ّلم فكانت هذه بتلك، فحصلت  املُتكن لألخر، قابلها ابن املعتز بأن أباه بنو العمس



 لبيته على بيت مروان وما يستكثر مثل هذا اجلهل من مروان وهو ساواة، فثبت الفضلُامل
  ):كامل(يقول يف هذه األبيات للرشيد 

 ي األرحامِون ذَـدون األقارب م داـي حممـيابن الذي ورث النب 

 دون ذوي رمحه، وكيف  من رسول اهللا فليت شعري ما الذي ورثه العباس 
عليها – يورث؟ وهذا أفضل الصحابة وأفقههم حيتج على فاطمة اهللا إن رسول : يقال
ورث، ما حنن معاشر األنبياء ال ن :واىل، بقول رسول اهللا دك والع يف أمر فَ-السالم

 وإن كان ال يورث عت فاطمة ما ادِنعت يورث فلم مفإن كان النيب " تركناه صدقة
عي هذا اجلاهل أن العباسفلم يد  ورثه دون ذوي رمحه؟ وأصل احلديث يروون أن أبا 
 وسيفه دون العباس، مث مل يقنع مروان ذا حىت  أعطى عليا عمامة رسول اهللا بكر 
 ): كامل(قال 

 اِمـ األنعورةُـذلك سـ بتلَزن ةٌـجال فريضع الرّـما للنساء م 

 على حفظه للقرآن؟ وما فما أدري على ما ذا أحسده، أعلى معرفته بالفرائض، أم
أعلم من أين يف سورة األنعام ذكر شيء من الفرائض، أو حكم من أحكام املواريث، أو 
ذكر نسب أو شيء مما يقارب هذا الشأن، وليتين أعرف يف أي موضع من القرآن ذكر أن 
النساء ال فريضة هلن مع الرجال؟ ومن يقع يف مثل هذا ال يستعظم منه خطؤه يف البيت 

 . هذا الفساد من جهة املعىن. ذي ذكرناه له أوالال
وأما ترجيح اللفظ فإن بيت ابن املعتز من حمذوف املتقارب، حروفه ستة وثالثون 
حرفاً، وبيت مروان من مقطوع الكامل، حروفه اثنان وأربعون حرفاً، إىل سهولة سبكه، 

فَاعتِبروا يا أُوِلي  ه،وجودة تركيبه، وإجياز مجله وخفة مفرداته، وكثرة استعمال كلمات
 ومل أر من أمثلة هذا الباب مثل بيت من بييت احلماسة أغفله النقاد ]٢ :احلشر[األبصاِر

 ): طويل(وهو 
وما شخرقاء واِهتاَن ىــلَتا الكُي  وملَّاٍقـا سـى هبمــقَس ا تاللَّب 

زالًـمت منرسـ أو تاً دارتمتوس اــمع كلَّمدبأضيع من عينيك لل

 



يف كل مجلة تتميم، : والبيت األول أردت، فإنه وقع اإليغال فيه بعد ثالث مجل
ناع، ة املزادة العتيقة، وإضافتهما إىل خرقاء اليت هي ضد الصنتا، فإن الشنش: وىل قولهاُأل

يريد أن خمها غري مزرّكَم، فهما يضيمث قال بعد عان املاء أبدا، فصار ذلك تتميمني، ح
 : أي كالمها خمروقتان، مث أوغل بقوله" ىلَا الكُتيواِه"ذلك 

*ال  تبلَّ وملاَّى هبما ساٍققَس* 
وقها، وإذا  أكثر بثُدميها، وانتفخت سيورها، وانسدد أَت متدفإن املزادة إذا ابتلَّ

موع البيتني ة، مث يف جمه، فكانت للماء أضيع منها وهي مبتلَّكانت يابسة عدمت ذلك كلَّ
بعد ذلك تفريع حسن، وستعلم حقيقة التفريع يف بابه، فتقدر ما وقع يف هذين البيتني منه 

 . هدرقَ
 ): طويل(ومن أعجب إيغال وقع يف الشعر قول عبد اهللا بن الزبري األسدي 

 همطَّا ختا خاـ جناؤك منهمٍفس  ركوبك حون الثَّـا مليلج أشهاب 

فاالستعارة يف . لبيت وقع فيه االستعارة، والتورية، والترشيح، واإليغالفإن هذا ا
فإنه استعار الركوب للمسافر يف الثلج الحتياج املسافر للركوب، " ركوبك: "قوله

ح بلفظة الركوب ملا حصلت التورية يف لفظ حويل، ولو مل يرش" احولي"والتورية يف قوله 
سن ملا ح)  واحلويلَّالركوب( لإليغال، إذ لو مل يذكر ورشح مبجموع االستعارة والتورية

أَفَحكْم الْجاِهِليِة : ه تعاىللوقد وقع من اإليغال يف الكتاب العزيز قو" باأشه: "أن يقول
 مث احتاج الكالم على فاصلة تناسب ،]٥٠ :املائدة[يبغونَ ومن أَحسن ِمن اِهللا حكْما

 .  فلما أتى ا أفاد جميئها معىن زائداًالقرينة األوىل،
 :  والفرق بني التتميم واإليغال من ثالثة أوجه

سن معىن أو أدب،  إال على كالم ناقص شيئاً ما، إما حرِد أن التتميم ال ي:أحدها
ناقص، واإليغال " ويعطوه: "أو ما أشبه ذلك، كالبيت الذي تقدم، فإن املعىن بدون قوله

 . ى معىن تام من كل وجهال يرد إال عل
 اختصاص اإليغال باملقاطع دون احلشو مراعاة الشتقاقه، ألن املوغل يف :والثاين

رف مل يبق األرض هو الذي قد بلغ أقصاها أو قارب بلوغه، فلما اختص اإليغال بالطَّ
 . للتتميم إال احلشو



ميم قد يتضمن  أن اإليغال البد وأن يتضمن معىن من معاين البديع، والتت:والثالث
إنه ال يتعدى : وقد ال يتضمن، وأكثر ما يتضمن اإليغال التشبيه، واملبالغة، حىت لو قيل

هذين الضربني لكان حقاً، والتتميم يتضمن طوراً املبالغة، ويتضمن حيناً االحتياط، ويأيت 
 . مرة غري متضمن شيئا سوى تتميم ذلك املعىن، واهللا أعلم

ذا الباب، بعد أبواب ابن املعتز، ومجيعها ثالثون باباً وهي متت أبواب قدامة بتمام ه
 . األصول
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 : هلاوأبواب املتأخرين بعدمها، فأَ: ومن ها هنا نبتدئ يف سياقة  



 باب االحتراس
يت مبا خيلصه من ذلك، ، فيفطن له، فيأْلُخه عليه دم مبعىن يتوجوهو أن يأيت املتكلّ

الحتراس، والتكميل، والتتميم أن املعىن قبل التكميل صحيح تام، مث يأيت والفرق بني ا
التكميل بزيادة يا ح لكْمنهسم نقص املعىن  إما بفن زائد أو مبعىن، والتتميم يأيت ليتم

ووزن ا كامالًونقص الوزن معاً واالحتراس الحتمال دخل على املعىن، وإن كان تام ،
ى بينهما، وقد جعل ابن رشيق االحتراس نوعاً من التتميم، وسوالكالم صحيحاً، وقد 

 . ظهر الفرق بينهما، فجعلهما يف باب واحد غري سائغ
ؤتى به وقت العمل عند والفرق بينه وبني املواربة بالراء املهملة أيضاً، أن االحتراس ي

ما يفَطَّن املتكلم ملوضع الدخلَتواملواربة ي ،ا وقت العؤ مل، وبعد صريورة الكالم، تى
واملواربة بالراء املهملة، تكون بالتصحيف والتحريف واهتدام الكلمة، والزيادة والنقص، 

ا حيتمله الكالم من الدخل، واالحتراس بزيادة اجلمل املفيدة املتضمنة معىن االنفصال عم
 .واملواربة تكون يف نفس الكالم وتكون منفصلة عنه

 . ال يف نفس الكالم، وسيأيت بيان املواربة وأمثلتها يف بااواالحتراس ال يكون إ
والفرق بني االحتراس، واملناقضة واالنفصال، أن االحتراس هو ما فطن له الشاعر أو 

واالنفصال ما مل يفطن له حىت يدخل عليه، فيأيت جبملة من . الناثر وقت العمل فاحترس منه
 . خلذلك الدالكالم، أو بيت من الشعر ينفصل به عنه 

م يف كلمة من الكالم، أو والفرق بني املواربة واالنفصال، أن املواربة تكون كما تقد
أو مجلة منفردة، عن سياق ستقلًّيف كالم منفصل عنه، واالنفصال ال يكون إال ببيت م ،

 . الكالم متعلقة به، داخلة فيه
 ِقيلَ بعدا لِّلْقَوِم الظَّاِلِمنيو: ومن أمثلة االحتراس يف الكتاب العزيز قوله تعاىل

كني، ا أخرب الك من هلك بالطوفان، أعقبه بالدعاء على اهلاِل فإنه تعاىل ملَّ،]٤٤ :هود[
ووصفهم بالظلم، ليعلم أن مجيعهم كان مستحقاً للعذاب احتراسا من ضعيف يتوهم أن 

م ِلني ووصفهم بالظلم عاهلالك رمبا مشل من ال يستحق العذاب، فلما دعا على اهلالك
،  وعده لنبيه نوح  بساحتهم وظهر من ذلك صدقاستحقاقهم ملا نزل م، وحلّ

والَ تخاِطبِني ِفي الَِّذين ظَلَموا ِإنهم : وأعلمنا أنه قد أجنزه وعده الذي قال فيه
وما : -بحانهس– وأعجب احتراس وقع يف كتاب اهللا الكرمي قوله .،]٣٧: هود[مغرقُونَ



رى األموسا ِإلَى منيِإذْ قَض ِبيراِنِب الْغِبج كُنت]ملا -تبارك وتعاىل–، فإنه ]٤٤ :القصص 
 األمر، عرف  أن يكون باملكان الذي قضى فيه ملوسى نفى عن حبيبه رسوله 

 سى املكان باجلانب الغريب، ومل يقل يف هذا املوضع، كما قال يف اإلخبار عن مو
ِنماِنِب الطُّوِر األيِمن ج اهنيادنو]أدباً مع نبيه وحبيبه حممد ]٥٢ :مرمي  أن ينفي عنه 

  ذكر اجلانب األمين تشريفاً ملوسىكونه باجلانب األمين، وملا أخرب عن موسى 
 . م به املتكلَّفاملح لطيف هذا االحتراس من بالغة الكتاب العزيز جلَّ

 على لسان إحدى النسوة من حديث ة قول رسول اهللا اس من السنومثال االحتر
ه رنب، وأغلِب ريح زنب، والريح أر مساملس: أم زرع، حيث وصفت زوجها فقالت

به، ِلغْوأَ: والناس يغلب احتراس حسن، ألا لو سكتت على قوهلا: فقوهلا" والناس يغلب
، "بوالناس يغِل: " ضعيف، فاحترست من ذلك فقالتبلَّ تغلبه امرأة ملغإن رجالً: لقيل هلا

فناسبت بني قرائنها جبملة تتضمن معىن االحتراس مما يتوجه على معىن املدح من الدخل 
ج يف موضع إيغالالذي ينقص به املعىن، فحصل يف الكالم احتراس ممومىت وقع . د

ن نعرف أن اإليغال كون االحتراس والتتميم يف موضع اإليغال أوهم أنه إيغال، فيجب أ
 : القافية تفيد الكالم معىن زائداً بعد متام معناه وصحته، واإليغال يفارق التكميل بأمرين

 . جميئه يف القافية فقط، واختصاصه باملعاين دون الفنون
 ): وافر(ومن أمثال هذا الباب الشعرية قول اخلنساء يف أخيها صخر 

 يـسفْلى إخوام لقتلت نع  يـولوال كثرة الباكني حول      

لقد ساويت أخاك باهلالكني من إخوان الناس، فكيف : لت أن قائال قال هلامث ختي
 ): وافر(أفرطت يف اجلزع عليه دوم؟، فاحترست من ذلك بقوهلا 

 يـأسّي النفس عنه بالتعزّأَ  وما يبكون مثل أخي ولكن       

 
 
 



 باب املواربة
 براء مهملة

ِرب بكسر الراء، فكأن سد، فهو وإذا فَ: رق بفتح الواو والراءرب الِعن ووهي م
 . م أفسد مفهوم ظاهر الكالم مبا أبداه من تأويل باطنهاملتكلَّ

نكر عليه بسببه، لبعد ما يتخلص به  يتضمن ما يوحقيقتها أن يقول املتكلم قوالً
صه منه من جواب  ما خيلَّ-جبه بهيحني –منه، هذا إن فطن له وقت العمل وإال ارجتل 

حاضر، أو حجة بالغة، أو تصحيف كلمة أو حتريفها أو زيادة يف الكالم أو نقص، أو 
نادرة مبة، أو ظُِجعرحكةفة مض . 

فأما شاهد ما وقع من املواربة بالتان احلَحريف، فقول عبوري تطويل(ر :( 
م وحبيبـم هاشـومنكوعمرو  هـفإن يك منكم كان مروان وابن

بيـبر املؤمنني شــا أميـومن بــنع وقُنيطَ والبنيصا حـنفِم

أنت القائل: ر به قال لهعر هشاماً، وظِففإنه ملا بلغ الش : 
*املؤمنني شبيبومنا أمري * 

 : مل أقل كذا وإمنا قلت: فقال
*املؤمنني شبيبومنا أمري * 
ضمها، وهذه ألطف مواربة وقعت، ودوا قول نصيب فتخلص بفتح الراء بعد 

 ): طويل(
 ديع ا بهيمن ذا يـدي ممواكَفَ  تما حييت فإن أَـ مٍددعم بـأهي

 : تلمل أقل كذا، وإمنا ق: اهتممت مبن يفعل ا بعدك، فقال: وقيل له
 *فواكمدي ممن يهيم ا بعدي*

خل وقع فيه هه حيتمل أن يكون الدفتخلص بإبدال كلمة من كلمة، فهذا وأشبا
للشاعر وقت العمل، وحيتمل أال يكون وقع له، وارجتل التخلص عند مساعه، والذي ال 

 ): طويل(حيتمل أن يكون فطن له حىت قيل له قول األخطل 
 لُوـى واملعكَتشى اهللا منها املُـإل ةًـقعر وش بالِبافلقد أوقع اجلّح

فـإال تغّـُرها قيريشلكهــا مب ن قريٍشـ عيكنم ستمازومز لُح



إىل النار، فضحك منه، : خناء؟ فقالإىل أين يا بن اللَّ: فقال له عبد امللك بن مروان
 . ص ذه النادرةوسكت عنه، فتخلّ

 للعباس بن مرداس حني وقد تكون املواربة من غري هذين النمطني، كقوله 
 ): متقارب (أنشد رسول اهللا 

 عرـــــاألقْه وـنيين عـبي  دـيب وب العبيـهل نــأجتع
ِعـمجي مـ فداسرـوقان ِمـيف سـ وال حابنـصا كان ِحـوم
ِعـفروم ال يـع اليـن تضـوم اـرئ منهمـون اما دـا أنـوم

رج  على يده وخ فقبض علي ))اقطع لسانه عين((يا علي : ،فقال رسول اهللا 
فهذه أحسن .. فيك ما أمرمٍضإين ملُ: أقاطع أنت لساين يا أبا احلسن؟ فقال: به، فقال

خذ ما أحببت أو كما : مواربة مسعتها يف كالم العرب، مث مضى به إىل إبل الصدقة فقال
 . قال

ومن املواربة متصل ومنفصل، وقد أتينا بأمثلة القسمني، فاملتصل منها ما كان ختلصه 
 م، واملنفصل ما كان التخلص فيه من كالم آخر، كالذي تقدم لعلي يف نفس الكال

 . واألخطل
  ):طويل(ثَري مع عبد امللك بن مروان، وقد أنشده ومن أوضح أمثلته قصة كُ

أجاد املُسدّي نسجهـا فأَذالَهـا   حصينةٌي دالصعلى ابن أيب العاِص

 حيث يقول يمن قولك هذا ِفقول األعشى يف صاحبه خري : فقال له عبد امللك
 ): كامل(

ّدـ املقكنتـ غيمر البس جبالّس ٍةـنيف تـضرب ماـهماً أبطالَِلع

 . مزق، ووصفتك باحلَراألعشى وصف صاحبه باخلُ: فقال
 
 
 
 
 



 باب الترديد
 وهو أن يعلَّق املتكلم لفظًة من الكالم مبعىن، مث يردها بعينها ويعلقها مبعىن آخر،

حتى نؤتى ِمثْلَ ما أُوِتي رسلُ اِهللا اُهللا أَعلَم حيثُ يجعلُ : -سبحانه وتعاىل–كقوله 
هالَتِرس]ا وقوله] ١٢٤: األنعام فاجلاللة األوىل مضاف إليها، والثانية مبتدأ : أَكْثَر لَِكنو

- عز وجل–، وكقوله ] ٧، ٦: الروم[الْحياِة الدنيايعلَمونَ ظَاِهرا من *الناِس الَ يعلَمونَ
 : ونَ أَنِحبالٌ يِفيِه ِفيِه ِرج قُومأَن ت قٍم أَحوِل يأَو ى ِمنقْولَى التع سأُس ِجدسلَّم

 .]١٠٨ :التوبة[يتطَهروا
 حروف املعاين، ومن الترديد نوع يسمى الترديد املتعدد، وهو أن يتردد حرف من

إما لتغاير االتصال؛ أو : إما مرة أو مراراً، وهو الذي يتغري فيه مفهوم املسمى لتغري االسم
ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه : ومثال هذا النوع قوله تعاىل. تغاير ما يتعلق باالسم

مهِمن]فإن اتصال من بضمري املخاطبني الغائبني يف. ]٥١ :املائدةنت  املوضعني مع ما تضم
معىن الشرطن ِمم أصارت املؤمنني كافرين عند وقوع الشرط، وقد يرتد حرف اجلر -ن 

ٍل متغايرة املعاين، ومثاله قول يف اجلملة من الكالم والبيت من الشعر مراراً عدة يف جم
 ): بسيط(الشاعر 
ريك يف الّريع بدراً الح يف غَوفليث ِع ٍقسّرـفة يسي صورة الرِلج

ورمبا كان املتردد غري حرف اجلر، كحرف النداء أو غريه، ومثاله قول املتنيب 
 ): منسرح(

  يا رجلُامـمى يا ِحرـ الشليثَ   ياةُـ يا غمامرـ يا حبـدرـيا ب

 ): بسيط(ردد من اجلمل غري املتعددة قول أيب نواس تومثال املُ
 اُءرــته س مسرـجها حلو مّس  تها ساحزانُح اَألزِلـن ال تصفراُء

 . ته ترديد حسنمسها، ومس: فقوله
وقد يف؛ والفرق بينهمادا من هذا الباب بباب التعطُّلْتبس الترديد الذي ليس تعد :

أن هذا النوع من الترديد يكون يف إحدى قسمي البيت تارة وفيهما معاً مرة، وال تكون 
ف يف قسم واألخرى يف آخر، واملراد بقرما أن يتحقق الترديد، والتعطُّإحدى الكلمتني 

. وإن كان ترديد الكلمة بعينها، فهو ال يكون إال متباعداً، حبيث تكون كل كلمة يف قسم



والترديد يتكرر، والتعطف ال يتكرر، والترديد يكون باألمساء املفردة، واجلمل املؤتلفة 
 إال باجلمل غالباً، والفارق بني الترديد والتكرار أن اللفظة ف ال يكونواحلروف، والتعطُّ

اليت تكَرريف الت وىل هي تبيني للثانية وبالعكس، واللفظة اليت فيد معىن زائداً، بل اُألكرار ال ت
اد من وجه ال شعر بذلك، ألن الروىل منهما، واشتقاقهما متتردد تفيد معىن غري معىن اُأل

 راجعاً، ومنه  هو الذي انتهى إىل املوضع املراد، وكرضع الذي أراده، والكاريبلغ إال املو
الكروأنه ال يكر إال بعد الفرار وبيت أيب نواس " مكر مفر: " وقول امرئ القيس والفر

وأما ما جاء يف الصدر والعجز فكقول . الذي قدمناه مما جاء الترديد يف عجزه دون صدره
 ): طويل(أيب متام 
اِروـ منه عواً هنـكسونك شج  وارـار نـا ديـ مواٍرـ نارـدي

 ): خفيف(ومثال ما جاء يف الصدر والعجز معا قول أيب نواس 
 هدــل ذلك جـم قبـه ثـقبل  وهـم ساد أبـاد ثـن سـقل مل

ومن الترديد نوع آخر يسمى ترديد احلبك، ويسمى بيته احملبوك، وهو أن تبين 
مة من الثالثة يف ل مجل ترد فيه كلمة من اجلملة األوىل يف اجلملة الثانية، وكالبيت من

الرابعة، حبيث تكون كل مجلتني يف قسم، واجلملتان األخريتان غري اجلملتني األوليني يف 
 ): بسيط(الصورة، واجلمل كلها سواء يف املعىن، كقول زهري 

 اقَنتى إذا ما ضاربوا اعضارب حت  واـعنيطعنهم ما ارمتوا حىت إذا اطَّ 

من اجلملة األوىل يف اجلملة الثانية، وردد كلمة من اجلملة الثالثة يف د كلمةًفقد رد 
اجلملة الرابعة ثنتان يف كل قسم، وكل مجلتني متفقتان يف الصورة غري أما خمتلفتان، إذا 

ن غري صورة الضرب، نظرت إىل كل قسم ومجلته، وإن اشتركا يف املعىن، فإن صورة الطع
ومعىن اجلميع واحد، وهو احلماسة يف احلرب، والبيت أعين بيت زهري مع كونه من شواهد 
الترديد احملبوك، فإنه يصلح أن يكون من شواهد صحة التقسيم، ألنه استوىف فيه أقسام 

 .دمجة يف الترديد، واهللا أعلمحارب، وإن جاءت صحة التقسيم محاالت املُ
 
 
 



 تعطفباب ال
 اه قوم املشاكلةوقد ّمس

وقد تقدم أن التعطف كالترديد يف إعادة اللفظة بعينها يف البيت، وأن الفرق بينهما 
ف البد وأن تكون إحدى كلمتيه يف مصراع ا وباختالف التردد، وثبت أن التعطُّممبوضعه

بالعطفني واألخرى يف املصراع اآلخر، ليشبه مصراعا البيت يف انعطاف أحدمها على اآلخر 
 .يف كل عطف منهما مييل إىل اجلانب الذي مييل إليه اآلخر

 ): بسيط(ومن أمثلته قول زهري 
اـقلُدى خـماحة منه والنق الّسلْي  اـمِرى عالته هـمن يلق يوماً عل

طويل(فة لَّوكقول عقيل بن ع :( 
 يِلِسمبده ــ بعيـالو املَلَّـحفَ  وٍةـ بفجلُّـح كان مواله يىـفت

 ): كامل(وكقول أيب متام 
 هـ سؤالرـ مديـولقيت بني ي هـ عطاِئوـلْ بني يديك حقيتفلَ 

 ): طويل(وكقول املتنيب 
ِمذمر مـدح غيـ إليه املوسقت  رّدـكَ غري مرفـي العـفساق إل

ات من وهذا البيت أفضل بيت مسعته يف هذا الباب، فإنه انعطفت فيه ثالث كلم
: فات، وذلك قولهصدره على ثالث كلمات من عجزه، ففيه ذا االعتبار ثالث تعطُّ

فإا انعطفت على " إيلَّ: : "، وقوله"وسقت: "، فإا انعطفت على قوله يف العجز"فساق"
مث يف البيت من " غري"فإا انعطفت على قوله يف العجز " غري"وقوله " إليه: "قوله يف العجز

 لفظة يف صدره على الترتيب وزن كل لفظة يف  ما مل يتفق يف بيت غريه، فإن كلَّاملناسبة
و " الشكر"و " العرف"و " إليه"و " وإيلَّ"و " سقت"و " فساق"وكل مجلة كقوله : عجزه 

فهذه مفردات األلفاظ وأما اجلمل املركبة منها، فانظر " مذمم"و " مكدر"و " غري"و " غري"
، والعرف، والشكر، وغري مكدر ، وغري مذمم، ومل "سقت إليه"، و "فساق إيلَّ: "إىل قوله

أر مثل هذا اتفق إال أليب متام يف البيت الذي قدمته على هذا البيت، ألنه ساوى بيت املتنيب 
يف التعطفات الثالثة، واملناسبة الناقصة، وفضله بيت أيب متام باملناسبة التامة والطباق، وله 

 ): كامل( التقدم هذا وقد أتى به توطئة لقوله فضيلة السبق فثبت له



 ِهن ماِلـها من جاهه فكأنـم  وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة     

قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ : ف يف الكتاب العزيز قوله تعاىلوقد جاء من التعطُّ
م اُهللا ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُ

.  فإن التعطف يف هذه اآلية الكرمية يف موضعني،]٥٢ :التوبة[فَتربصوا ِإنا معكُم متربصونَ
، وكقوله ]٤٠ :البقرة[وأوفُوا ِبعهِدي أُوِف ِبعهِدكُم: وكذلك جاء يف قوله سبحانه

 .  اهللا أعلم،]٧ :الروم[ عِن اَآلِخرِة هم غَاِفلُونَوهم :سبحانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ويففْباب الت 
ويف من الثَّفْاشتقاق التالبياض الذي يف : وِف، وأصل الفُوب الذي فيه خطوط بيض

أظفار األحداث، واحلبشرة ة القوفَواة، وهي اليت تنبت منها النخلة، والفُة البيضاء يف الن
أى : فَوفرد مقطع القطن، وب: الشيء، والفوف: وفالبيضاء اليت تكون على النواة، والفُ

م خالف بني مجل املعاين يف التقفية كمخالفة البياض لسائر األلوان، ألن فكأن املتكلَّ: رقيق
ده من سائر األلوان أشد من بعد بعضها عن بعض، إذ هو بسيط بالنسبة إليهما، وكلهابع 
كَّبةٌمبالنسبة إليه، ألنه قابلٌر ر إىل لون آخر حبسب  جلميع األلوان، ومجيع األلوان تقبل التغي

ة، فهو ضد البياض التركيب، والشدة والضعف إال السواد، فإنه ال يقبل تركيباً البت
سمى مطابقة، خبالف بقية األلوانونقيضه، وال جرم أن اجلمع بينهما يف الكالم ي .

ى من املدح أو الغزل، أو غري ذلك عبارة عن إتيان املتكلم مبعان شت: ويف يف الصناعةوالتف
جميع غالباً، مع ختها بالتمن الفنون واألغراض، كل فن يف مجلة من الكالم منفصلة من أُ

 . ويكون باجلمل الطويلة واملتوسطة والقصرية. بة يف الوزنيةمل املركَّتساوي اجلُ
 ): طويل(نه باجلمل الطويلة، قول النابغة الذبياين فمثال ما جاء م

 اـر نافعـى وأكثاد ملن عرـأض ٍةـبل قُـ رأى أهنـنا ميه علَّفِل
اـاً إليه وشافعـوأفضل مشفوع داًر سّيـاً وأكبـم أحالمـوأعظ

فْويف املركب من اجلمل الطويلة عنترة، فقال وأحسب أن أول من نطق بالت
  ):كامل(

 ِلِزـ أننٍكوا بضـلز وإن ندشدأَ تلحمواسر وإن يركْإن يلحقوا أَ

 ): بسيط(ومثال ما جاء منه يف اجلمل املتوسطة قول أيب الوليد بن زيدون 
عِط أُ، ومرعم أس، وقلْ أخضعلَِّدو  نه أَز، وِعرِب أصمِكتح واَلْمِتح أَهِت

 ): بسيط(مل القصرية قول املتنىب ومثال ما جاء منه باجل
 ِل ِصر سنُد أُلْ تفضش بش هدِز  دِع أَلَّ سلّل عِمع احِط أقْلِْن أَلِْقأَ

 : وقد جاء من التفويف املركب من اجلمل الطويلة يف الكتاب العزيز قولـه تعـاىل             
   ِِدينهي ولَقَِني فَهنِ  *الَِّذي خطِْعمي والَِّذي هِقنيِ وسيِفنيِ   *ي وشي وفَه تِرضِإذَا مالَِّذي *وو

 ويف  ]٨٢،  ٧٨: الشـعراء [والَِّذي أَطْمع أَن يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الدينِ       *يِميتِني ثُم يحِينيِ  



ي اللَّيِل وتخـِرج    توِلج اللَّيلَ ِفي النهاِر وتوِلج النهار فِ      : اجلمل املتوسطة قوله سبحانه   
      يالْح ِمن تيالَم ِرجختِت ويالْم ِمن يالْح] ومل يأت من اجلمل القصرية      ]٢٧ :آل عمران ،

 . واهللا أعلم. شيء يف فصيح الكالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التسهيم
ه، لكون لونه وب املُسهم، وهو الذي يدل أحد سهامه على الذي يليهو من الثَّ

 . يقتضي أن يليه لون خمصوص له، مبجاورة اللون الذي قبله أو بعده
وهذا الباب عرمين بأن قالفه من تقد :على م من الكالم دليالًهو أن يكون ما تقد 

ما يتلوه، ورأيت هذا التعريف وإن رهذا الباب من البديع، بل وعي فيه االشتقاق ال خيص 
ف عرالذي عندي أن هذا الباب من مشكالت هذا الفن، ويصلح أن يو. يدخل معه غريه

بقول القائل هو أن يتقدم من الكالم ما يدل على ما تأخر منه ما يدل على ر منه، أو يتأخ
ما تقدم مبعىن واحد أو مبعنيني، وطوراً باللفظ، كأبيات جوب أخت عرو ذي الكَنلْب، م
 ): متقارب(عر وتأليف النثر يعلمون أن معىن قوهلا ِبنية الشاق ِبفإن احلذَّ

 *هاكب يا عمرو لو نمقِسفأُ*
 : يقتضي أن يكون متامه

*ها ِمإذا نبنك داًء عاالض* 
وليثاً غضوباً وأفعى قتوال؛ وموتا ذريعاً، وس ما، ا وحيا، وغضبا صقيال، كرباً شديد

ا طويالًوغمإىل أشياء يعز ،لكن معىن البالغة تقتضي اقتصارها من ذلك كله ها حصر ،
إنه أبلغ، ألن الليث الغضوب، واألفعى القتول، ميكن : األول، لكونه أبلغ، وإمنا قلتعلى 
ا، والسيف الصقيل ميكن التوقي منه، واحليدة عنه، وما كل جريح يتوقع ما وغلبهممغالبته

رئه، والكرب الشديد، والغم اموته، وال ييئس من بلطويل، يم رجى انكشافهما، والس
ا، فأشد من اجلميع الداء العضال الذي ال مييت مي، واملوت الذريع، يرحيان صاحبهالوِح

اق باختيار الكالم وبنيته أن ذلك علم احلذَّلفرييح، وال يأمل صاحبه مداواته فيستريح، ف
 :قوهلا

 *هاكقسم ياعمرو لو نبفأُ*
 :يقتضي أن يكون متامه

 * عضاال نبها منك داًءإذاً*
 يذْكر، إذ ال ملدون كل ما ذكرت وما مل أذكر، فإن ما ذكرت هو دليل على ما 

خيرج ما مل يذكر عن أن يكون أمراً ميكن مغالبته وغلبه، أو شيئاً يرجى انكشافه وزواله، 
واملوت الذريع وكما يدل األول على الثاينأو شيئاً يريح بسرعة كالس ،كما م الوِحي 



ذكرت كذلك، يإذا "ه لو قيل حلاذق مبا يصلح أن يوطأ لقوهلا دلُّ الثاين على األول، فإن
فأُقسم يا عمرو لو نبهاك، فهذا ما يدل األول : فإنه ال جيد إال قوهلا" نبها منك داًء عضاال

 . فيه على ما بعده داللة معنوية
 : هلاوأما ما يدل فيه األول على الثاين داللة لفظية فقو

       إذن نٍةـيسّرـ ِعا ليثَـهب مفيتاً مـوسفُفيدا ناالـا وم 

مفيتا مفيداً، حتقق أن هذا اللفظ يوجب أن : فإن العارف ببنية الشعر إذا مسع قوهلا
 : ، وكذلك قوهلا"فوساً وماالن"يتلوه قوهلا 
  تشكي الكالالٍفر حناِءبوج  ـهولَـت جمهز جتاورٍقـوخ     
 يل فيه اهلالالجى اللَّوكنت د هـسمه شـار بـفكنت النه      

والبيت الثاين أردت، وإن كان البيت األول فيه من التسهيم ما فيه لكن الثاين 
 : أوضح، ألن قوهلا، يقتضي أن يتلوه

 وكنت دجى الليل فيه اهلالال  هـه مشسـار بـفكنت النه      

 ): وافر(ل عمرو بن كلثوم ومن جيد أمثلة التسهيم قو
      ـونوجد حنن أمحاهراماَ ِذم  وأوفاهماـدوا ميينـقَ إذا ع 

واستخراج التسهيم من هذا البيت عجد ِسرسأل عنه من ا، وهو مما ينبغى أن ي
م يف صدر بيته الفخر بصفات ا قدملّ: يتعاطى هذه الصناعة، وطريق استخراجه منه أن يقال

لم ال لم، والسّخر بصفات املدح يف السفحلرب، أوجبت عليه البالغة أن يكمل الاملدح يف ا
ما، إذ ليس من يكون إال بالعهود واألميان، وهذان ال ي ح اإلنسان فيهما إال بالوفاءدم

فالن وفَّى بعهده وميينه، فلما اقتضى : حلف فالن وال استحلف بل تقول: املدح أن تقول
لم وأصله، كما مدح يف حالة س السلم باألمر الذي هو أُدح يف حالة الساملعىن تكميل امل

احلرب مبا هو من صفات املدح يف احلرب اقتضى اللفظ أيضاً أن يكون ما يأيت به من 
ونوجد حنن أمحاهم: "مه، وقد قال يف صدر البيتاأللفاظ مناسباً ملا قد "ن ملراعاة فتعي

ال سيما وهي تعطي املعىن الذي يكمل به املدح، " أوفاهمو"املناسبة أن يقول يف العجز 
" إذا حلفوا: "يريد احلالة اليت هي أشد أحوال احلالف، فإنه لو قال" إذا عقدوا ميينا: "وقال
عقدوا"عط من املعىن البليغ ما يعطيه مل ي "ا، وتعقيد اليمني يدل إذ احلالف قد حيلف لغو



الَ يؤاِخذُكُم اُهللا ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم ولَِكن : بحانهعلى النية والتصميم، قال اهللا س
 فقد اقتضى صدر هذا البيت من جهة اللفظ ]٨٩ :املائدة[يؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتم اَأليمانَ

 . واملعىن أن يكون متامه ما ذكره واهللا أعلم
ا جاءت داللته لفظية أيضاً ومن أمثلة هذا الباب للمحدثني قول البحتري، وهو مم

 ): طويل(
 ِماَمته حبرروليس الذي ح له مبحلَِّتلْفليس الذي حلَّ          

 ): خفيف(وكقول اآلخر 
 هن غصونُ كأَندوٍدـوقُ وددن كأن قٍُوصن غُـم          

وهذا البيت ال يصلح أن يكون شاهداً للتألنه لو قالله ال يقتضي آخره سهيم، لكون أو : 
 اِبعذَ اِلثغوِر مثل الُِّروذات ن ن غصون كأَن قدودـم          

حسن أن يكون متاماً له، ومىت كان التقدير كذلك " جناترد كأنه الوذات و"أو 
 . اخنرم ضابط التسهيم، وإمنا ذكرته سهواً كما سها من ذكره قبلي، مث فطنت لذلك بعد إثباته

 : وشيح من ثالثة أوجهسهيم والتلتوالفرق بني ا
علم مقطعه من حشوه من  أن التسهيم يعرف به من أول الكالم آخره، وي:أحدها

غري أن تتقدم سجعة النثر وال قافية الشعر، والتوشيح ال تعرف السجعة والقافية منه إال بعد 
ية فحسب، والتسهيم  أن التوشيح ال يدلك أوله إال على القاف:أن تتقدم معرفتهما، واآلخر

يدل تارة على عجز البيت وطوراً على ما دون العجز، بشرط الزيادة على القافية، وما 
دي بن  يف بيت عمر بن أيب ربيعة، وعن الفرزدق يف بيت عحكيناه عن ابن العباس 
 . الرقاع فنادر ال يقاس عليه

 .ه خبالف التوشيحوِل على أَه على آخره، وطوراً آخره أن التسهيم يدل تارة أولُ:والثالث
أَأَنتم *أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ: وقد جاء من التسهيم يف الكتاب العزيز قوله تعاىل

] ٦٥ ،٦٣ :الواقعة[لَو نشاُء لَجعلْناه حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهونَ*تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ
 . ]٦٨ :الواقعة[م الْماَء الَِّذي تشربونَأَفَرأَيت: وقوله

 لفظياً ومعنوياً، وائتالف األلفاظ مع فانظر إىل اقتضاء أول كل آية آخرها اقتضاًء
معانيها، وجماورة املالئم باملالئم، واملناسب باملناسب، ألن ذكر احلرث يالئم الزرع، وذكر 



ع يقتضي االعتداد بصالحه وعدم فساده، فحصل ه ومعىن االعتداد بالزرفكُّاحلطام يالئم الت
 التفكه، وكذلك يف بقية اآليات، فإذا علمت ذلكج النرم من األشعار قد عندك ما تقد

 . الفصيحة، واملعاين البليغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وريةباب الت 
أحد موجيه، وهي أن تكون الكلمة حتتمل معنيني، فيستعمل املتكلَّويسمى الت 

بن ا يف األشعث احتماليها ويهمل اآلخر، ومراده ما أمهله ال ما استعمله، كقول علي 
مال اليت واحدا مال باليمني، ألن قيساً كان حيوك الشّوهذا كان أبوه ينسج الشّ: قيس
 . مشلة

 ): خفيف(ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول عمر بن أيب ربيعة 
 ك اهللا كيف جيتمعانرمع  هيالريا س الثُّكحنأيها املُ           
  ميـان إذا استقلَّهيلٌوس تما استقلَّ إذا ةٌ شامّييه            

الثُّفذكر عمر ريا وسريا من جمني املشهورين، ألن الثُّهيال ليوهم السامع أنه يريد الن
ريا، وكان أبوها  صاحبته الثُّة، وهو يريدمنازل القمر الشامية، وسهيال من النجوم اليماني
يال، فتمكَّقد زوجها برجل من أهل اليمن يسمى سهى بالنجمني عن ن لعمر أن ور

الشخصني، ليبلغ من اإلنكار على من مجع بينهما ما أراد، وهذه أحسن تورية وقعت يف 
ا تها يف أشعار املنكح ترشيح للتورية على قلَّحة، فإن قوله املُشعر ملتقدم مرشتقدمني وكثر

وأما البيت (يف أشعار احملدثني، وخصوصاً شعراء العجم العصريني كاألرجاين وأمثاله، 
الثاين فإنه أبدع من البيت األول، إذ أخرجه خمرج التعليل، لإلنكار الذي وقع يف عجز 

إذا "البيت األول، وجاء فيه مع التعليل تنكيت حسن مدمج يف جتنيس االزدواج، فإن قوله 
جتنيس ازدواج، والنكتة يف ترجيح استقلت على أخواا فيما " إذا استقل"و " ا استقلتم

يقوم مقامها إشارته ا إىل أن الزوج يبعد بالزوجة عن أهلها ووطنها، فيكون ذلك أشد 
تأنيباً له على تزوجيه، وأدعى لندامته على ذلك، وكان من االتفاق احلسن أن الرجل مياينَّ 

لد، واملرأة شامية، فحصل االتفاق مدجماً يف االستخدام، فإنه استعمل يف هذا القبيلة والب
شامية وميان، وختم البيت بالتوشيح، وهو داللة معىن : البيت احتمايل كل لفظة من قوله

وهي التعليل، واالتفاق، : صدر البيت على قافيته، فجاء يف البيت سبعة أضرب من البديع
 . واج يف استقلت واستقل واإلدماج والتنكيت، والتوشيحواالستخدام، وجتنيس االزد

الشفا يف "وما رأيت لعريب وال لعجمي مثل تورية وقعت للقاضي عياض صاحب 
 وصاحب اإلكمال يف شرح مسلم، وغريمها يف بيتني وصف " تعريف حقوق املصطفى



الدين أبو حممد عبد فيهما صيغة نادرة أنشد فيهما الفقيه اإلمام احلافظ املتقن العالمة زكي 
غه من غه من خري الدارين كما بلَّالعظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا املنذري نفع اهللا به، وبلّ

 ): بسيط( بقائلهما رمحه اهللا تعاىل ومها لالعلم اية مطلبه بالسند املتص
 للَن احلُـاً مـوز أنواعمر تـلشه هـن مالبسـكأن كانون أهدى م

ِلـمِي واحلَدق بني اجلَرّفَا تـفم فتِرى خدن طول املَـأو الغزالة م

وإذا وصلت إىل ما وقع من التورية يف الكتاب العزيز وصلت إىل الغاية القصوى، 
 فانظر إىل كون ]٩٥ :يوسف[قَالُوا تاِهللا ِإنك لَِفي ضالَِلك الْقَِدِمي: وهي قوله تعاىل

 اهلدى وكيف أمهل أحد االحتمالني، وهو احلب، وضدالضالل له حممالن، ومها احلب 
واستعمل داللته على ضد اهلدى، واملراد ما أمهل ال ما استعمل فستجده أوجز لفظ 

 واهللا أعلم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ؤتى بكلمة ال تصلح لضرب من احملاسن حىت يؤتى بلفظة تؤهلها لذلك وهو أن ي
 :  يف قوله لألشعث بن قيسكما حكيناه عن علي 

 أو ، لو قال ينسج الشمال بيدهوهذا كان أبوه ينسج الشمال باليمني فإنه "
 فلما قصد التورية عدل عن ،ينسج الشمال وسكت مل يكن يف لفظة الشمال تورية البتة

 اليمني لريشح لفظة الشمال للتورية، "لفظ اليد، وعن االقتصار على ما قبلها وأتى بلفظ
 اآلية الواحدة، والبيت الواحد شاهداً على عدة أبواب من احملاسن، ءينتقد علينا جميوال 

فما الفرق بني الترشيح : فإن ذلك حبسب ما يكون يف الكالم من البديع، فإن قيل
 : الفرق بينهما من ثالثة أوجه: واالستعارة، والتورية، وقد جعلت مثاهلما واحداً؟ قلت

 .  ال حيتاج إىل ترشيح، وهي التورية احملضة أن من التورية ما:أحدها
 أن الترشيح ال خيص التورية دون بقية األبواب، بل يعم االستعارة والطباق :والثاين

 ): كامل(وغريمها من كثري من األبواب، أال ترى إىل قول أيب الطيب 
        قلٍبوخفوق ه لو رأيت هليب  يا جنتي لظننت فيه جماهن 

مل " نييتم"للمطابقة، ولو قال مكاا يا " جهنم"رشحت لفظة : يا جنيت: هفإن قول
 : البتةيكن يف البيت طباق 

ى غري لفظة التورية فإن التورية يف قول  أن لفظة الترشيح يف الكالم املور:الثالث
ريا وسهيال لفظتا الثُّ:  يف لفظة الشمال، والترشيح يف لفظة اليمني، فإن قيلعلي 

ريا للتورية، ورية، فإنه لوال ذكر سهيل مل تصلح الثُّ ت ال كل واحدة منهما أختهارشحت
ولوال ذكر الثريا مل يصلح سهيل للتورية، كما أن لفظة اليمني هي اليت رشحت الشمال 

 . للتورية، فلم يعقل الفرق إذاً بني التورية والترشيح
ية ما إىل صاحبتهما، خبالف  ال يفتقر يف التورلكل من لفظيت الثريا وسهي: قلت

 ): خفيف(لفظة اليمني، وذلك أن عمر لو قال 
 عمرك اهللا كيف جيتمعان  ريا زياداًـأيها املنكح الثُّ        

ت التورية بدون ذكر سهيل؛ ألن الثُّريا، يقع على النجم وعلى املرأة، والنجم لصح
 : ال جيتمع ورجل أبداً؛ وكذلك لو عكس فقال

 عمرك اهللا كيف جيتمعان ب سهيالوـلنكح اخلَأيها امل

 باب الترشيح



هيال يقع على الكوكب، وعلى الرجل، والكوكب لصحت التورية أيضاً، ألن س
واملرأة ال جيتمعان، وال كذلك لفظة اليمني، فإا لو مل يؤت ا مل يكن يف الشمال تورية 

ي ة اسم الزوجني المسأصال ورأساً، وإمنا الواقعة اليت وقعت لعمر اتفق له فيها موافق
النجمني فتهيأ له من التورية ما مل يتهيأ لغريه، ومتَّم املعىن كون الثريا اليت هي النجم، 
وصاحبته شاميني، وسهيل وزوجها ميانيني، فتم لعمر ما أراده من اإلنكار عليهما، وعلى 

مما يبني أن التورية من مجع بينهما، وحصل يف بيتيه التورية واالتفاق، فلذلك حسناً جداً و
جمزوء (احملضة ال حتتاج إىل ترشيح قول القاضي السعيد بن سناء امللك رمحه اهللا تعاىل 

 ): الكامل
 اءــد انكشف الغطـي قـمنّ يـــذه ال تستحـيا هـ 

تورية غري مفتقرة إىل ترشيح، ألن ظاهر اللفظ " قد انكشف الغطاء: "فإن يف قوله
ورى باألول، واف األمر، وهو يريد انكشاف العضو فقصد الثاين يدل على أنه أراد انكش
 ): كامل(وال كذلك قول أيب متام 

 *وقدي أو أمخديف الغطاء فأَِشكُ*
ال حتتمل إال معىن واحداً، وهو الذي قصده أبو متام من " كشف الغطاء" فإن لفظة 
 . انكشاف األمر

اذْكُرِني ِعند ربك فَأَنساه : ىلومن الترشيح للتورية يف الكتاب العزيز قوله تعا
رشحت لفظة ربه، ألن يكون تورية، " ربك"، فإن لفظة ]٤٢ :يوسف[الشيطَانُ ِذكْر ربِه

 :  وامللك، فإنه لو اقتصر على قوله تعاىل-سبحانه–إذ حيتمل أن يراد ا اإلله 
ِهبر طَانُ ِذكْريالش اهسفَأَن]٤٢ :يوسف[ ّه إال على اإلله، فلما تقدمت مل تدل لفظة رب

 . لفظة ربك صلحت للمعنيني
 ):طويل(وأما ترشيح االستعارة ففي قول بعض العرب 

ـسر عإذا ما رأيت النزن داية اب  ش يف وكْوعشريسىفْه طارت له ن 

 
داية، وهو عر األسود بابن  فإنه شبه الشيب بالنسر الشتراكهما يف البياض، والش

واد، واستعار التالغراب الشتراكهما يف السعشيش من الطائر للشيب ملا مسح اه نسراً، ورش



به إىل ذكر الطريان الذي استعاره من الطائر لنفسه، فقد رشح باستعارة إىل استعارة وأما 
 ): طويل(ترشيح التشبيه فكقول النابغة الذبياين 

  املصاعباِلمإىل املوت إرقال اِجل  لواقَن أرعزلوا عنهن للطَّـإذا استن

، فإنه "إرقال اجلمال: "إىل التشبيه يف قوله" أرقلوا: "فإنه رشح باالستعارة يف قوله
تشبيه بغري أداة، وفحول النقاد تّواهللا أعلم،رةاي هذا النوع من التشبيه استعسم  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب االستخدام
م بلفظة هلا معنيان، مث يأيت بلفظتني تتوسط تلك اللفظة بينهما، تكلَّوهو أن يأيت امل

 لفظة منهما ملعىن من معىن تلك اللفظة املتقدمة، ورمبا التبس االستخدام ويستخدم كلُّ
 . بالتورية أيضاً من كون كل واحد من البابني مفتقرا إىل لفظة هلا معنيان

عنيني من اللفظة، وإمهال اآلخر، والفرق بينهما أن التورية استعمال أحد مل
 . واالستخدام استعماهلما معاً

 ): كامل(ومن أمثلته قول البحتري 
ـُّش  م هيه وإنِْنا والساِكضى الغسقَفَ   وبـح وقلُـوه بني جوانب

فإن لفظة الغضا حمتملة املوضع والشجر والسقيا الصاحلة هلما، فلما قال والساكنيه 
استعمل : وهشب: للفظة، وهو داللتها بالقرينة على املواضع، وملا قال اياستعمل أحد معني

 . املعىن اآلخر، وهو داللتها بالقرينة أيضاً على الشجر
يمحو اُهللا ما *ِلكُلِّ أَجٍل ِكتاب: ويف الكتاب العزيز من االستخدام قوله تعاىل

ثِْبتياُء وشي]ا اَأل))كتاب((فإن لفظة ، ]٣٩ ،٣٨ :الرعد والكتاب،مد احملتوم يراد  :
املكتوب، وتوسطت بني لفظيت أَجل وميحو، فاستخدمت أحد مفهوميها وهو اَألمد، 

 .واستخدمت ميحو ملفهوم اآلخر، وهو املكتوب واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التغاير
يذم ما  شيئاً ويذمه، أو وهو تضاد املذهبني إما يف املعىن الواحد حبيث ميدح إنسانٌ

أو يفعل ذلك مع ل شيئاً على شيء، مث يعود فيجعل املفضول فاضالًمدحه غريه، أو يفض ،
فأما التفضيل بني الشيئني املتغايرين من . ، وبالعكسغريه، فيجعل املفضول عند غريه فاضالً

 مذهبه ل، وسنأيت بتفصي-رمحه اهللا تعاىل–م يقل به إال ضياء الدين بن األثري لكل وجه ف
 وأما مدح اإلنسان ما ذمه غريه فلم أمسع فيه كقول اإلمام علي . ب آخر هذا البايف

أيها الذّ: ها حيث قاليف خطبة له مدح فيها الدنيا مغايراً لنفسه يف ذمام للدنيا، املغتر 
بغرورها، مب تذمّمة عليك؟ مىت استهوتك، أم مىت ها؟ أنت املتجرم عليها، أم هي املتجر
يك، لت بكفَّرع آبائك من البلى، أم مبضاجع أمهاتك حتت الثرى؟ كم علّغرتك؟ مبصا

ضت بيديك، تبغي هلم الشفاء، وتستوصف هلم األطباء، مل ينفع أحدهم إشفاقك، وكم مر
لت لك به الدنيا نفسك ومبصرعه ومل تسعف فيه بطلبتك، ومل تدفع عنه بقوتك، قد مثَّ

مصرعك، إن الدنيا دارودار عافية ملن فهم عنها، ودار غىن ملن تزود ق ملن صدقها صد ،
ّا، مسجد أحب عظى مالئكته ومهبط وحي اهللا، اء اهللا، ومصلَّمنها، ودار موعظة ملن ات

ها، وقد آذنت ببينها ومتجر أولياء اهللا، اكتسبوا فيها الرمحة، ورحبوا فيها اجلنة، فمن ذا يذم
قتهم بسرورها إىل لت هلم ببالئها البالء، وشوونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها، فمثَّ

ها رجال ور، راحت بعاقبة، وابتكرت بفجيعة، ترغيباً وترهيباً، وختويفاً وحتذيراً، فذمرالس
ثتهم فصدقوا، ووعظتهم رم فذكروا، وحدغداة الندامة، ومحدها آخرون يوم القيامة، ذكّ
 ): خفيف(حد طريقي البالغة، وهو اإلجياز فاتعظوا، فقلت ناظماً ملعاين هذه اخلطبة على أ

 اـى عليهـثنريق اإلنصاف أُـبط  يـم فإنـذم الدنيا بظلـن يـم
يهاطفَص يف الوعظ من متحني جّد اـو انـيء لـل شـوعظتنا بك

اـن وجهيهـوى بالبيان مـلله اـمنِها فَـا الوجهني منهـرتنأَو
ـنا فلنصحتم نر النـبأحني  اًـصحصح ناـا مالديهـ ألهلهدت

اـريهـصدت عى حني جدـلَللِب اـــآل يقينــن املنا أَتملَعأ
ـباب ل   واألحـنا مصارع األهِلكم أرتو نساـديهـ بني يتفيق



اــيه كفَّةًـدامـ نت فأدمتر رـا اغتـهجة بزهرِته ممـولكَ
اــتيهلت جنّدـا حني بـلنقب نـ مى سبٍإـ علا أبقتـراهتأَ
ميهاون يـا شئت مـد مزّوـفت اٍءـوم رخـا ويـس هلؤ بومـي

اـن حادثيهـراه مـعما ت لُست ذاــزوال ذاك وهـن ـوتيقَّ
اــل إليهـن مييـرور ملـغو اـد منهـزّوـن تـ مل زاِددار
مرت صورةٌـعفَّ  كميـى الت واملصلَّيبط الوحه ا ـخداــهي
ماــوردوا عينيهأُا وـة فيهـن ـحبوا اجلنـجر األولياء قد رت
اـن حالتيهـاه مـبقْب ع لبيلُ ـــت لريى كلْ رهّببت مثّرغَّ

هايدـلَن وــ مّربـِ عليها ذو اليـِن ـثْن أن يعّيــفت تـــصنأفإذا 

يا دنيا أيب :  الدنيا، ومنه قولهوأما قوله مغايراً لنفسه فإنه يف أكثر كالمه يذم
تعرضت، أم إيلَّ تشوِك ثالثاً ال رجعة يل فيك، ي غريي، قد ِبفِْت؟ هيهات هيهات، غرتن
ك حقري فعمرك قصري، وعشويعد السفر، ووحشة خطرك كبري، آه من قلة الزاد، وب

 . الطريق
 ): سريع( يف ذلك وروي له 

دهـي قصـران فـه احليـائوالت  هـى دينـا علـر الدنيـيا مؤث
هّدـن حـع وِتـ املرز نابـبأ دـد فيها وقلْأصبحت ترجو اخلُ

هِدرــا يـاً ـ يومِهـمرمن ي ٍمــوت ذو أسهـإن املهيهات 
ـدهشعـلى ر زم اُهللاـم يعــل ظ صدر امـرئواعـشرح الـال ي

 ): كامل(ب ميدح قوماً باألنفة وأما ما جاء من ذلك يف الشعر، فقول بعض العر
الُـكَات تـافياء الشـإن الدم مـهم بأكفَّـربون دماءهـال يش

ّية عن قتالهم، فيصري حاصل ما فإنه وصف هوالء القوم باألنفة من أخذ الد
إن مثل هذا الدم ال يشفي، وإمنا : يأخذونه شرم اللنب، فكأم شربوا دماءهم، مث قال

، فحاصل معناه أن ء ما أخذه مكايلة صاعاً بصاع، يعين دماً بدم كفٍءيشفي من الدما



الدماء تكال؛ وقال اآلخر مغايراً هلذا املعىن وقد قتل بقتيله دونه معتذراً عن ذلك، مغايراً 
 ): طويل(للمعىن األول 

ـ ولكاٌءـوف  ن لهـم يكـ بامرئ لفيقتل خرينـ باللَ ال تكايمد 

 بباء موضع الفاء، أي كفء مأخوذ من قوهلم ملن يقتلونه يف واٌءبمل يكن له : ويروى
ؤِبدِم فالن، فذهب هذا القائل إىل أن قتيله ال نظري له، فلو ذهب إىل أنه ال يقبل به إال ب: دم
ال تكايل :ر إىل قتل من دونه، مث قالا، فلهذا اضطُا، إذ مل جيد له كفؤمه هدرفْأَه لطاح دكُ

تدال بذلك القول على صحة ما أتاه، لكون أرباب الدماء متفاويت الدرجات، فال بالدم، مس
هم، هذا مذهب اجلاهلية، وقد أتى اإلسالم خبالفه، قال رسول اهللا تتكافأ دماؤ :

اإلسالم ساوى بينكما فتغاير :  جلبلةوهلذا قال عمر " املسلمون تتكافأ دماؤهم"
، وقد أتى حكم اهللا يف كتابه العزيز مغايراً هذا احلكم، املعنيان، ومها مع املغايرة صحيحان

 ]٣٣ :اإلسراء[ومن قُِتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطَانا فَالَ يسِرف ِفي الْقَتِل: فقوله تعاىل
 رسول اهللا  مما يصحح قول]١٧٨ :ةالبقر[الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد واُألنثَى ِباُألنثَى: وقوله
 :"أحكام اجلاهلية يف عدة مواضع، ؛ وقد غايرت أحكام القرآن العزيز"تتكافأ دماؤهم 
الظلم وأهله، وقد كانت العرب متدحه وذم من ابتغى حكم اجلاهلية، ومن ذلك ذم 
مدح به وأشياء غري ذلكوت . 

كرم على الكرم، بقوله أليب يل التومن هذا قول أيب متام يغاير مجيع الناس يف تفض
  ):خفيف(سعيد الثغري 
 اــد قدميـونا أبا سعيـوبـل  اًــد حديثـونا أبا سعيـقد بل
ووـاه باِرضـودعين اًــبياً وقلــاه سائحـنرداــميماً وج

ى كرمياـدع يمـنفس صار الكَري  ـ النـّقـ بشفعلمنا أن ليس إالّ

 ): منسرح(قال على الطريق املألوف مث غايره املتنيب ف
اــه سجاياهـ نفستدـملا ع  هـون نعمتـ العاملُرـفَلــو كَ

اــم وال جاهـة عندهـمنفع ا صنعتـي مبـكالشمس ال تبتغ

 ): بسيط(وهذا املعىن من قول أيب متام 



    ال يِعتمهَّ املبذولُ النائلُب هـت  وكيف يِعتبالناظر  عني النظر 

 ): خفيف(وكل ذلك من قول بشار 
    ليس يوال الْجاِء للّرعطيك خلَِف  وـ طعذّ ولكن يماءـط الع 

ظام، ألنه غاير ار، النبل إبراهيم بن سيوأبو متام أخذ معناه الذي غاير فيه الناس من ِق
وال شرعاً، وقال يف نظْم  م ال جيب عقالًنِعفيه مجيع العلماء يف استدالله على أن شكر املُ

إما : املعطي ال يعدو بعطائه أحد أربعة أقسام حاصره: حته وحررته فقلتليل كالماً نقَّالد
 . ناء، وإما للعشق يف العطاءللخوف، وإما للرجاء، وإما لطلب الثَّ
قاؤه ما خافه بعطائه، فال جيب ه على ذلك العطاء اتّفأما املعطى للخوف، فحثَّ

ن أعطاه، أو يرجو بذلك ثواب عطي للرجاء إما أن يرجو املكافأة عن عطائه ممشكره، واملُ
ثْنى عليه، عطي لطلب الثناء حق عطائه أن ياهللا، وهو يف كلتا حالتيه ال جيب شكره، واملُ

ن بعطائه عطي للعشق يف العطاء، مسكَّ عليه، فقد سقط حقه، فال جيب شكره؛ واملُثينفإذا أُ
عطي املُ: د على النظام أن يقالربه، فال جيب شكره، ووجه الرس به من كَمنفَّغليل قلبه، و

لطلب الثناء، إما أن يكون عطاؤه موجباً للثناء عليه، أو ال يكون، فإن كان األول فقد 
نعم، وإن كان الثاين فقد فسد التقسيم األول، وصار للعطاء قسم خامس وجب شكر املُ

 هلذا التقسيم من العطاء سوى التبذير والعبث، وهذا لةٌ ومل تبق علغري العلل اليت علل ا،
ثىن فإن ثىن عليه وقد ال يعطي للثناء قد يالقسم مرفوض ال يستحق الكالم عليه، فإن قيل املُ

 . ه عن الفائدةثىن عليه فقد سقط حقه، فال جيب شكره، وإن مل يثن عليه خال عطاؤأُ
سقط ال يسقط الواجب، فإن تارك الصالة ال يالقعود عن أداء الواجب : قلت

عطي لطلب الثناء إما أن يكون فعل ثين على املُإخالله ذا الواجب وجوا، وال خيلو املُ
واجباً، فقد وجب شكر املعطي، وإما أن يكون ما فعله غري واجب فقد صار العطاء ال 

ثين فعل بثنائه واجباً أوال، فإن كون املُاملعطي رغبه يف الثناء ال خيلو إما أن ي: مث أقول. للثناء
كان األول فقد وجب شكر املنعم، وإن كان الثاين، فإما أن يكون عدم الثناء عليه من 

جهة تقصري املعطي، فقد بينإمنا أثىن : سقط وجوب الشكر، فإن قلتا أن اإلخالل ال ي
عطَي مثن ري به الثناء، فثناء املُهذا حمال ألنه تقدم منه العطاء ليشت: قلت. ثين عليه تفضالاملُ

فقد ثبت وجوب شكر املنعم، وفسد تقسيم النظام، مث !       عطي، فكيف يعد تفضالإلنعام املُ



ثىن عليه الزم يف مجيع ثىن عليه وإما أن ال يعطي للثناء، إما أن يال خيلو املُ: قول القائل
 وإما أن ال يكافأ، وكذلك املعطى كافأ،إما أن ي. األقسام، فإن املعطي لطلب املكافأة

عشق يف العطاء، فإنه وإن لعطي لللخوف، ومل يبق قسم ال يدخله هذا االحتمال، سوى املُ
ناً به غليل قلبه، ومشبعاً غرض نفسه، فهو مل جيب شكره على نفس العطاء لكونه مسكَّ

كر، واملنعم الل، وأكرم الفعال، وكيف ال يستحق املنعم الشمشكور على عشق أحسن اِخل
رجل مطبوع على العطاء جمبول عليه، فهو مشكور على كرم : على كل تقدير أحد رجلني

ته، ورجل غري مطبوع على ذلك فهو جياهد نفسه، ويغالب طبعه على طبعه، ومساحة جبلَّ
التكروهذا كما قال سيد املرسلني حممد باَءف اِحلد العطاء ويتكلّم حىت يتعم ، :)) إمنا
 ومن هنا قال أبو ))قْر وتأمل الغىنق وأنت صحيح شحيح، ختاف الفَة أن تتصدالصدق

 ): خفيف(متام 
دعى كرميا يمـ صار الكريسفْن ـــ النمنا أن ليس إال بشّقعِلفَ 

ولقد أحسن املتنيب حني أخذ هذا املعىن من أيب متام، وزاد عليه ونقله من فن املدح 
 ): بسيط(ك خمرج املثل لاً ذإىل فن األدب، فقال خمرج

 الُـت قَدامـ واإلقِرـقْ يفُودـاجل مـه كلُّاسـة ساد النقَّشلوال املَ 

ومن التغاير تفضيل القلم على السيف، واملعتاد عكس ذلك، ويدل عليه قول 
ة البحتري يف صاحب خراسان املعروف بابن همبسيط(ر:(  

تالّسوعادةُ  ةًـك راغبلْ املُه وزراُءـو لـنع يف أن يلماتخدم القَس

 ): بسيط(وما مسعت يف هذا املعىن مثل قول ابن الرومي 
 مـاألم هـ خوفتقاب ودانله الرّ  إن خيدم القلم السيف الذي خضعت

مـري به القلـع ما جيبتما زال ي هـء يعادليفاملوت واملوت ال ش
كذا قـضى اهللا لـألقالم مِرذْ بيالسيـوف هلا مذ أُأنَّ ت رهفتخ دم

وغايره املتبسيط(يب فقال على الطريق املألوف ن :( 
حىت ريـ ل وأقالمي قوائلُجعت  د للسيف ليس اـاِمـ للقلد 

دِمـن لألسياف كاخلـا حنـمفإن اـل الكتاب بنبدا قَـأكتب ا أب



 إال على بكها، وإىل كونه قليل االبتكار ال يتوكأُفانظر إىل تقصري املتنيب يف املعاين وس
بسيط(رى فيها إال تابعاً مقصراً، فإنه أخذ هذا املعىن من قول أيب متام املعاين املطروقة، وال ي :( 

 *السيف أَصدق أنباء من الكتب*
فإن حاصل بيت املتنيب مأخوذ من هذا الصدر، ليس يف بيته زائد على ما يف الصدر، 

 : ر وهو قوله يف العجزخذه من ابن الرومي وقصسوى ما أ
 *فإمنا حنن لألسياف كاخلدِم*

 ألن ابن الرومي جعل السيوف خدماً لألقالم، واملتنيب جعلها كاخلدم، وفرق بني 
عن صدر بيت املتنيب هو املأخوذ من صدر بيت أيب متام، : عني الشيء وشبيهه، وال يقال

صدر بيت املتنيب : خوذ من صدر بيت أيب متام، ألين أقولإن بيت املتنىب كله مأ: فلم قلت
 من الضمائر الظاهرة واملستترة اليت مىت أفرد ال همفتقر ملا قبله، أو لتقدمي ما بعده، ملا في

يوجد فيه ما يعود عليه ، فال يكمل معناه الذي أخذه من بيت أيب متام حىت يقدر تقدمي 
اف كاخلدم فأكتب باألسياف قبل أن تكتب بنا، حنن لألسي: العجز، فيصري تقدير البيت

 : وحاصل هذا كله قول أيب متام
 *اء من الكتببالسيف أصدق أن*

 من الكتب اليت ال :السيف أصدق أنباء من القلم حىت قال:  فلم يرض أبو متام أن يقول
الفرق بني حِظكتب إال بالقلم، والدواة والقرطاس، والكاتب املطلق اليد واللسان واجلنان فالْت 

 . كالمه، وكالم املتنيب لتعلم مقدار ما بينهما
 ): خفيف(بطال فائدة التناسي حيث قال وقد غاير ابن الرومي الناس يف ِإ

ومـعّـ عزــن الشباب مّـمبشيب اللَّ  ؤسراِبــتات واَألد 
أَّدـى يعـا انتحـ ملَّقلت ـم  اةًـساٍبـصن مِش ييبه وماِبـص
يـ ما بيـمـا م ما م وما ب يـ غريي كلومومو كلُ تأسليس

 ): طويل(فإنه غاير القائل 
 بين مثلي جاوئتولكن مىت ما ِش  اس بعده يف النتشولوال األسى ما ِع

 . وأمثاله كثري، وكل ما أتيت به مما غاير فيه الشعراء بعضهم بعضاً
 ): طويل( الفرزدق وأما ما يغاير الشاعر فيه نفسه، فكقول



 رـعقَّتبكي إذا مل تسى السيف تـإل  اـى حكيٍم حنينهـأمل تسمعا يا بن

 . رها للضيفانِقع على السيف إللفها به إذا مل ينفذكر أن إبله ِحت
 ): طويل(وقال يصفها باجلزع من املوت 

اـريهِجها ما ياِترى ِجـورا علمض   من ضيفي إذا ما رأينهيبترى الّن

 ): كامل (وهذا من قول بعض الشعراء ميدح رسول اهللا 
الُــ مشّبه أن توائحـ نلٌزـع  دــحّمل م إبا إنَّــوأبيك حق
دي الِفـ لوإذا رأينةًـ غريباِءـن جالُى اخلدود ِسـن علـهفدموع

مات إذا هبت الشمال، وهي من ريح الشتاء، وهبوا من عال: يقول هذا الشاعر
يفان واجلريان، فهي نوائح لذلك،  ينحرها للضّحل، أيقنت هذه اإلبل أن رسول اهللا املَ

لواستعار هلا لفظة عمن الرجال الذين ال سالح معهم يدفعون به عنهم، أي هي ال : ز
 ذْري كلُّها ناقة ضيف فتوإذا رأين ناقة غريبة عرفن أن: متانع؛ مث قال يف البيت الثاين

بعد القسم ليست من احلشو " حقا" دمعها ال تدري أهي املنحورة أم غريها؟ وقوله واحدة
به األبيات إلقامة الوزن، وإمنا هي مؤكدة لصدق القسم، إذ املدح يف رسول الذي ت دس

، ولو كان يف غريه لكانت حشواً ال يفيد إال إقامة الوزن، وهذا من دقيق ما يف اهللا 
يم الذي وقع هلذا الشاعر يف املدح تتميم وقع لألخطل يف اهلجاء الشعر، ومثل هذا التتم

 ): بسيط(حيث قال 
ـوأقسم اـحىت حيالف بطن ال مـا ال حيالفهـد حقراحة الشـعر

ومن التغاير ما قاله زان بن منظور الفزري، وقد اتفق مع النابغة على الغزو، فوقعت ب
ا وجواده على النابغة، فتطي روافر(ان فغنم وسلم، فقال النابغة رجع، ومضى زب :( 

ــعلَّتـعل  ر إالــه ال طيـ أنـمى مــبو الثُّـر وهـطّيتور 
رــيِثه كَـاً وباطلـايينــأح  يءـ يوافق بعض شيٌءـى شـبل
ـومن يـنزـه البـ بحـه نعـئ بــجي اًـ يومدأو ب ــشيير

ال "  العرب يف ذلك، وأعجبين مقاله ملوافقته قول رسول اهللا فغاير النابغة معظم
هة وال ِطامرفَرية وال ص" . 



 . وهذه أمثلة التغاير يف املعىن الواحد
 ، فإن الترجيح بينهما راجع إىل النظر يف مفردات األلفاظ؛وأما تغاير املعنيني املتضادين(

 ويقابل كل عيوب، وأنواع احملاسن،وتركيبها لتعلم كم يف كل كالم منهما من ضروب ال
فما كانت حماسنه، أكثر وعيوبه أقل كان أفضل من اآلخر، وهذا هو : ضرب بضرب مثله

الذي أشار إليه ضياء الدين بن األثري، ووعدت يف أول هذا الباب بذكره، فإنه أيضاً غاير 
تركا يف معىن واحد النقاد يف هذا املكان، إذ عادم أال يرجحوا بني الكالمني إال إذا اش

 . واهللا أعلم
وِقيلَ يا : ومثال ما تقع فيه املفاضلة بني الكالمني املختلفي املعىن قول اهللا سبحانه وتعاىل

 فإن ]٩٠ :النحل[ِإنَّ اَهللا يأْمر ِبالْعدِل واإلحساِن : وقال عز وجل]٤٤ :هود[أَرض ابلَِعي ماَءِك
 الثانية ا من البالغة والفصاحة، والثانية يف الطبقة الوسطى بالنسبة إليها، ألناُألوىل يف الطبقة العلي
وىل أفضل مع كون وىل أكثر، فاُأل فاُألوىل أبلغ، وإن كانت كثرية املعاين،وإن كانت بليغة فاُأل

 .مقصد االثنني مغايراً خمتلفاً، وعلى هذا فقس ترشد واهللا عز وجل أعلم



 انيصباب الطاعة والِع
هذا النوع استنبطه أبو العالء املعري عند نظره يف شعر أيب الطيب املتنيب وشرحه له 

 ): طويل(من قوله 
ن ثَـ يداً عرّديوو قاِدـا وهـر ويوى يف طَصى اهلَعِفيها وهو راقد 

وهو أن يريد املتكلم معىن : ومساه الطاعة والعصيان، أعىن املعري، وفسره بأن قال
ر دخوله يف الوزن الذي هو آخذ فيه، فيأيت موضعه ين البديع، فيستعصي عليه لتعذُّمن معا

بكالم غريه يتضمن معىن كالمه، ويقوم به وزنه، وحيصل به معىن من البديع غري املعىن 
الذي قصده، كهذا البيت الذي ذكرتطابقة، ه للمتنيب، فإنه أرد أن يكون يف البيت م

  :جلها أن يقولفيحتاج َأل
 *يرد يدا عن ثوا وهو مستيقظ*

 :  حىت إذا قال
 *ويعصي اهلوى يف طيفها وهو راقد*

لتضمنه معناه، . يكون يف البيت مطابقة فلم يطعه الوزن فأتى بقادر مكان مستيقظ
باق، وأطاعه اجلناس، ألن فإن القادر ال يكون إال مستيقظاً، وزيادة فقد عصاه يف البيت الطَّ

هذا كالم املعري على هذا البيت، وهذا املعىن من البديع، . نيس عكسبني قادر وراقد جت
وا فيه مبثل هذا الكالم، ومل يأت بشاهد غريه، وتبعه الناس بعد، فأثبتوا هذا الباب وتكلم

ذا البيت، ومل يأت أحد منهم بغريه، وأضربوا مجيعهم عن النظر فيه، إما واستشهدوا 
 والسهو فيه، صمة من اخلطِإه من األدب، واعتقادهم فيه الِعحلسن ظنهم باملعرّي وموضع

 . وإما أن يكونوا قد مر عليهم ما مر عليه يف هذا البيت
 عصاه، ودليل والذي ذهب عليهم أن البيت ليس فيه شيٌء أطاع الشاعر، وال شيٌء

، فعصته ك أن قول املعري إن املتنيب أراد مستيقظاً، ليحصل منها ومن لفظة راقد طباقلذ
لفظة مستيقظ المتناعها من الدخول يف هذا الوزن، فيحكم على املتنيب، ألنه لو أراد أن 

 يداً عن ثوا وهو ساهر أو ساهد، يرد: يكون يف بيته طباق فحسب، كان له أن يقول
وحيصل له غرضه من الطباق باجلمع بني ساهر وراقد، وال يكون عصاه شيء وأطاعه غريه 

 قصد أن يكون يف بيته طباق وجناس، فعدل عن لفظة ساهر وساهد إىل لفظة وإمنا املتنيب



قادر، ألن القادر ساهر وزيادة، إذ ليس كل ساهر قادراً، والقادر البد أن يكون ساهراً، 
منه املعنوي، : ليحصل بني قادر وراقد طباق معنوي، وجناس عكس، ألن الطباق أنواع

عكس، وكما مل يأت بأول نوع من اجلناس، كذلك مل منه جناس ال: كما أن اجلناس أنواع
يأت بأول نوع من الطباق، وهو الطباق اللفظي، وأتى بالطباق املعنوي، ألن مذهبه ترجيح 
املعاين على األلفاظ، ال سيما وبالعدول عن الطباق اللفظي حصل يف البيت الطباق 

ى الطباق فقط، ولو عدل واجلناس معا، وما كان فيه طباق وجناس أفضل مما ليس فيه سو
 املتنيب إىل ما ذكره املعري من اإلتيان بشاهد مثال لفاته هذا الفضل، وأتى يف بيته ما دلّ

قد، إذ يأيت فيه بأول نوع من الطباق، ومل يقابله بأول نوع من اجلناس، على عدم تدقيق الن
 .مع ثبوت نيته اجلمع بينهما، واهللا أعلم
ن بيت املتنيب هذا ال يصلح أن يكون شاهداً على هذا فقد تبني من هذا البحث أ

الباب، ألنه مل يصه فيه شيء ومل يطعه غريه، والبد إذ قد أثبت هذا الباب لرشاقة تسمية ع
لَّم السعدي من اإلتيان بشاهد يليق به؛ والذي يليق به من الشواهد قول عوف بن مح

 ): سريع(
 اِنمجرعى إىل تم سوجتقد أح  اــهتغلَّانني وبـمإن الثَّ     

م إخراج معناه يف لفظ مساو له، إذ هو خري ضروب َألنا نعلم أن أول ما يقصده املتكلَّ
 . ولذلك وصف به كالم رسول اهللا (البالغة لكونه وسطها، وخري األمور أوساطها، 

ال فضال وال ويتكلم جبوامع الكلم قوال فصال، : ند بن أيب هالة يف صفتهقال ِه
بد يف صفة كالمه أيضاًتقصرياً، وقالت أم مع :لو املنطق فَحل ال نصر وال هذْر، كأن ز

منطقة خرات نزظٍْم يتحرطويل( الرمة فقال  ذون، وهذا املعىن بلفظه أخذهد :( 
    هلا بشقـ مثل احلرير ومنطر  ِخراحلَيم راٌءواشي ال هوال ن زر 

اضطر الوزن إىل الزيادة على اللفظ أو النقص منه اضطراراً، فقد عصته املساواة فإذا 
وأطاعه غريها مما يأيت يف كالمه من البديع بعد الزيادة والنقص الذي استقام ما الوزن، 

 . بشرط أن يكون عدوله عن املساواة إىل غريها من البديع اضطراراً ال اختياراً
 من يرى ساواة اختياراً، وال تكون املساواة عصته إال يف ظنّم عن املوقد يعدل املتكلَّ

من املساواة، فيكون لَّظاهر كالمه فيجد فيه ما يوهم بأنه زيادة، ويكون عدوله ملعىن أج 



قَالَ رب احكُم : قد أطاعه ذلك املعىن، ومن ذلك يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
قِبالْح]أن لفظة ر اللفظ يوِه فإن ظاه،]١١٢ :األنبياء مستغين عنها، للعلم بأن " باحلق"م

دل  ال حيكم إال باحلق، فإنه قد ثبت أنه موصوف بالعدل بالدليل العقلي، فع-سبحانه–اهللا 
ّذه الزيادة ليضم ن الكالم ضرباً من احملاسن يسمى االفتنان، فإن املراد عن املساواة، وأتى
ذاب، ولذلك حصل يف الكالم افتنان، وهو اجلمع بني تعجيل ما يستحقه الكفار من الع

 . األدب واهلجاء، ألن من يستحق الدعاء عليه بالعقوبة ملوم، واهللا أعلم
وقد أفردت هلذه اآلية الكرمية تأليفاً استخرجت منها ستة عشر ضرباً من البديع، 

 بيته الذي خفت من سياقتها يف هذا الكتاب من اإلطالة، فعلى هذا يكون مراد عوف يف
إن : قدمناه عند ما وقع املعىن يف نفسه، وقصد إخراجه من القوة إىل الفعل أن يقول

الثمانني قد أحوجت مسعي إىل ترمجان، وعلم أن الوزن ال يستقيم إال بزيادة كلمة على 
دوح، ليحصل ا يف الكالم منة معىن الدعاء للمتضملفظ املساوي معناه، فأتى ا ملهذا ا

ن البديع، وهو التتميم، نظراً إىل نقص الوزن، والتكميل نظراً إىل كون املعىن تاما، ضرب م
وليكون عوضاً مما فاته من املساواة حذقاً منه، ولو أتى ا ال يفيد إال إقامة الوزن فحسب، 

إن يف هذا البيت طاعةً وعصياناً، لكون الشاعر عصته فيه : كانت عيباً فليسوغ أن يقال
اليت قصدها وقت الشروع يف سبكه وبنيته، وأطاعه التتميم، وعلى هذا يكون كل املساواة 

بيت من شواهد التتميم، وقع التتميم الذي فيه زائداً على معناه غري متمم لنقصه شاهداً 
 .للطاعة والعصيان، ومثل هذا هو تتميم الوزن ال تتميم املعىن، واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التسميط
ها يف البيت على سجع  الشاعر تصيري بعض مقاطع األجزاء، أو كلَّوهو أن يعتمد

 ): طويل(خيالف قافية البيت، كقول مروان بن أيب حفصة 
 هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دأجابو وإن أَ واعطَعوا أطابوا وأجواـلُز 

زلة ـ على خالف قافيته، لتكون القافية مبنعةًفأتت بعض أجزاء هذا البيت مسج
 العقد ويربطه، سميط جيمع حب العقد، لكون التزلة حبّـعة مبنمط، واألجزاء املسجسّال

سميط، وخلو كل أجزاء بيت والفرق بني التسميط والتفويف، تسجيع بعض أجزاء بيت الت
التفويف من السجع بةً، واملراد بأجزاء التسميط بعض أجزاء التقطيع، ويسمى تسميط ت

 . ضالتبعي
فعيل ومن التسميط نوع آخر يسمى تسميط التقطيع، وهو أن يسجع مجيع أجزاء الت

  ):بسيط(على روي خيالف روي القافية، كقويل 
 ِنـ حسٍرظَن عن مٍرِفسر مِمقْمن م ٍرـِض نِرـزِه مبٍرـثِم مٍرـمسوأَ 

عة على  مسجفجاءت مجيع أجزاء التفعيل يف هذا البيت من سباعيها ومخاسيها
 .خالف سجعة اجلزء الذي هو قافية البيت، واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب املماثلة
ّوهو أن تتماثل ألفاظ الكالم أو بعضها يف الزسبحانه –ة دون التقفية، كقول اهللا ن

 لَيها حاِفظٌنْ كُلُّ نفٍْس لَّما عِإ*النجم الثَّاِقب*وما أَدراك ما الطَّاِرق: -وتعاىل
ية، وقد تأيت بعض فاقب وحافظ مثماثالت يف الزنة دون التقارق والثَّفالطَّ ]٤-٢ :الطارق[

اة من غري قصد، ألن التقفية يف هذا الباب غري الزمة، كقول امرئ ألفاظ املماثلة مقفَّ
  ):متقارب(القيس 

 صر خوٍبري غُ عن ِذتّرفْت  الم الكَطوع القيام قَورتفَ       
 رطُامى ونشر القُز اخلُوريح مام الغ وصوبدام املُكأَنَّ       
       يـلّــعبه بر ا أَدد الطائر املُذا غّرِإ نياـّرِحست 

 ): متقارب(وكقول الشاعر على أصل الباب يف التزام الزنة دون التقفية 
         ـ كريصفوحمل بدا طَرأيت العقو  إذا رصنيياـهش 
        نداه سحبه اخضّر  على أنفٍسوحقَ ملا ساـهى عيش 

 . والبيت األول أردت
والفرق بني املماثلة واملناسبة توايل الكلمات املستويات يف املماثلة، وتفارقها يف 

 ): وافر(املناسبة ومن أمثلة املماثلة قول أيب ذؤيب 
 روحـ ميتِل إذا جميةٌشاّ ارـق عةٌـق مصفّةٌـقمعّت         

نة، وهذا البيت من قة، مصفقة، شآمية متماثلة لتساوي الكالم يف الزّمعت: فقوله
أقوى دليل على أن التقفية يف املماثلة غري الزمة، إذ لو كانت الزمة ألتى بشآمية على 

قةة مصفَّقَسجع معت . 
لصدر، علم أن التقفية يف هذا الضرب لكنه ملا مل يأت بأول العجز على سجع أول ا

 ): متقارب(ومثله قول أوس بن حجر . غري الزمة
         ـ جنيمليحـ أخحطِقأْو م ـكيادّر بالغائبــ خيب 

 
 



 باب التجزئة
وهو أن الشاعر يّئ البيت من الشعر مجيعه أجزاء، عروضية، ويسجعها كلها جز

ني خمتلفني، جزء جيزء، إعلى روي خمالف لروي ىل آخر البيت األول من اجلزأين، على روي
 ): رمل(البيت، والثاين على روي البيت كقول الشاعر 

ا، خطَّيةٌهندحلظا ةٌيا، داريةٌ خطراها نفحات 
 ): طويل(ومثال الثاين الذي سجع كل ثاٍن من أجزائه زائداً على قافيته قول أيب متام 

 ديندي وأورى به زموطاب به ثَ  ديـبه يشدي وأثرت ى به رجتلَّ

 ): بسيط(وكقول املتنيب 
ـ والروم فذٍلفنحن يف جي وٍلج  والبريف ش ٍلغـ ف والبحري خِلج

 : والتجزئة تفارق التسميط من وجهني
داسياً، أو أربعة مسجعة تقسيم بيتها على ثالثة أجزاء مسجعة إن كان س: أحدمها
 . اإن كان مثاني
 .التزام السجع يف األجزاء على قافية البيت واهللا أعلم: والثاين

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 باب التسجيع
م أو الشاعر يف أجزاء كالمه، بعضها غري متزنة بزنة عروضية ى املتكلَّوهو أن يتوخ

وال حمصورة يف عدد معني، بشرط أن يكون روي األسجاع روي القافية، والفرق بينه 
ميط كون أجزائه على روي قافيته، وبينه وبني التجزئة اختالف زنة أجزائه، وبني التس

طويل ()١( ن، ومثاله قول أيب متاموجميئها على غري عدد حمصور معي:(  
 وطاب به مثدي وأوري به زندي  شدي وأثرت به يديى به رجتلَّ  

ّكامل ()٢( وقول ديك اجلن:(  
  حراإلهاب وسيم ـه بِرب كَ  اإليا رميهحم ضّالن ِمصاب صهيم 

واألجزاء املسجعة من هذا البيت اليت هي بعض أجزائه غري متزنة زنة عروضية،  
عة اتزنت وإن متاثلت يف زنة بعضها لبعض، والفرق بينه وبني املماثلة، كون أجزائه املسج

لى روي بيتها، خبالف قا ما بينها، وأتى تسجيعها عزنة غري زنة عروضية، وأتت مفر
 .أجزاء املماثلة، وتسجيع أجزاء املماثلة على غري روي بيتها واهللا أعلم

 
 
 

                                     
سبق هذا البيت يف باب التجزئة، ويالحظ أن املؤلف اضطرب يف التفرقة بني التسميط والتجزئة  )١(

سجيع، ألن ما أورده فرقا بني التجزئة والتسجيع من أنه اختالف زنة أجزاء البيت وجميئها توال
 أن ما مثل به للتجزئة على غري عدد حمصور معني ال ينهض دليال قويا على التفرقة بينهما، وخباصة

مثل به كذلك للتسجيع كهذا البيت وأمنا دفعه إىل هذا االضطراب حبه يف البديع، وغرامه به 
ة، فكان األجدر به أن جيعل التجزئة قسما من يحىت أخذ خيترع األمساء ألقسام األلوان البديع

البديع للتجنيس، ومل أر من  مفردا بذاته، وليس ببعيد علينا تقسيم علماءاأقسام التسجيع ال باب 
علماء البديع قبل املؤلف من ج جه وفصل التجزئة عن التسجيع، وعنه أخذ علماء البديع هذه 

  .انظر خزانة ابن حجة وأنوار الربيع. التسمية، وكانوا مضطربني فيها كاضطرابه أيضا
  .له هذا الشعربرجوعنا إىل ما لديك اجلن من شعر يف مصادر كثرية مل نعثر على  )٢(



 باب الترصيع
جزئ البيت إما ثالثة أجزاء إن كان سداسياً، أو يف كونه ي الترصيع كالتسجيع 

وسجع على ثاين العروضني دون األول، وأكثر ما يقع اجلزءان  اأربعة إن كان مثاني 
على قافية البيت، والفرق بينه  سجع واملهمل يف الترصيع مدجمني إال أن أسجاع التسجيعامل

وبني التسميط املسمىتسميط الت بعيض أن املسجسميط معا هي أجزاء ع من قسمي الت
ع من الترصيع أجزاء غري عروضية لوقوع السجع يف بعض األجزاء، عروضية، واملسج

  ):بسيط ()١( صخر من أناشيد قدامةومثال الترضيع قول أيب
 )٢(  يف منصب سنمصفراء رعبلةٌ  ةٌـلبت مودـة خــوتلك هيكل

عذبقَ ملُبـها خدل ماـهلخلُخ ّكالدعص أسفلها مخدِموبة القَض 
ـسا ِبـ ذوائبهوداـ ترائبهيض مئ ضراحضها صيغت على الكـرم ب

خالئقُمسح ها دراـهقُراِفـ مم  ين بارٍدـها مقُعاِنروي مِمـِب ش 
كـأن منّي الّدـ فتقـةٌعم ةٌقَلَغ صفرا مودِمٍئـن رابـ مةٌقَفَّص 

 مشـم ٍقـالي حـ فيبٍةهجرداء م ٍةـبقَرس من رأْـ مهبٍةوـ مبيبِش
ـقتها ـاياها ورـي ـالط طعم ثـن ـنـوايل النإذا يكـون ت خ ِمظُـجم كال

                                     
 .١٣: نقد الشعر) ١(
 ،الضخمة أو الرعناء: التامة اخللق اجلميلة، والرعبلة: املرأة الشابة، واملبتلة: واد، واخلوداجلَ: اهليكل) ٢(

  .شرف الغايلملا: والسنم
  .الكثيف من الرمل: ممتلئ، والدعص: خدل خملخلها) ٣(
  .خالصة سجيتها: بهائ ضراحمض.  مجع تربية وهى عظام الصدر:الترائب) ٤(
 . العذب: مستوية، املاء الشبم: درم) ٥(
: املكان املشرف، وجرداء: ثغرة يف اجلبل يستنقع فيها املاء، واملرقبة:  واملوهبة،مزجت: شيبت) ٦(

  .املرتفع العايل: واحلالق الشمم. املخوفة: واملهيبة. خالية



دمج، ألن كل جزء مسجع فهذا القسم من الترصيع حيسن أن يسمى الترصيع املُ 
رصيع، فإن من من أجزائه مدمج يف اجلزء الذي قبله فرقاً بينه وبني ما ليس كذلك من الت

التبسيط(عة غري مدجمة فيما قبلها، ومثاله قول مسلم بن الوليد رصيع ما أجزاؤه املسج:(  
 )١(لُ ِط ه أو عارضركَ ذَةٌيأو ح  رـِص همـ أو ضيغرـكأنه قم

وهذا القسم من الترصيع يلتبس بالتسميط التباساً شديداً، والفرق بينهما أن  
التسجيع يف التسميط على اجلزء األول من األجزاء العروضية، ويف الترصيع على ثاين 

 يف بيت مروان جاء يف اخلماسي ملا كان من العروضني، أال ترى التسجيع من التسميط
حبر طويل، وجاء التسجيع من الترصيع يف بيت مسلم يف اخلماسي أيضا ملا كان البيت من 
حبر البسيط، لكون اخلماسي أول اجلزأين من الطويل واخلماسي ثاين اجلزأين من البسيط، 

عي هذا العلموهذا الوضع مما يسأل عنه من يد .لك أن الفرق بني التسميط تنخل من ذوي
رصيع من وجهنيوالت : 

 .كون الترصيع يكون بأجزاء مدجمة وغريها، والتسميط ال يقع فيه اإلدماج البتة: أحدمها 
أن ما ال إدماج يف أجزائه من الترصيع يقـع التسـجيع منـه يف ثـاين                 : والثاين 

 .ا، واهللا أعلممالعروضني، ومن التسميط يف أوهل
 
 

                                     
اليت ال تنفع : ة الذكرالذي يكسر فريسته، واحلي: راألسد، واهلص:  والضيغم،١٩٤: ديوانهانظر ) ١(

  .السحاب املؤذن باملطر الكثري: منها الرقية، والعارض اهلطل



 عباب التصري
 صريع على ضربنيالت :عروضيعبارة عن استواء عروض : ، فالعروضي، وبديعي

يّرت عن البيت وضربه يف الوزن واإلعراب والتقفية، بشرط أن تكون العروض قد غُ
 .أصلها لتلحق الضرب يف زنته

استواء آخر جزء يف الصدر، وآخر جزء يف العجز يف الوزن واإلعراب : والبديعي 
ال يعترب بعد ذلك أمر آخر، وهو يف األشعار كثري، السيما يف أول القصائد، والتقفية، و

وكثري ما يأيت يف أثناء قصائد القدماء؛ ويندر جميئه يف أثناء قصائد احملدثني، ووقوعه يف 
ه يف الكثرة والقلة حكم بقية أنواع البديع، إذ ر مادة الشاعر، وحكمزاألشعار دليل على ِغ

  الكالم منه غالباً وكلُّمج، كما ال حيسن خلوديع مىت كثر يف شعر س ضرب من البكلُّ
ّما جاء منه متوسمتاً طاً من غري تكلف فهو املستحسن، وقد يأيت بعض أوائل القصائد مص

 :وقد قسمه أهل الصناعة قسمني. ويأيت التصريع يف أثنائها بعد ذلك
 التشطري، ورأيت منهم من جعل وه تصريع التكميل، وقسم مسوه تصريع قسم مس

ا يسميه التشطري من غري أن يضيف إليه لفظة التصريعهذا القسم الثاين باباً مفرد . 
 ): طويل ()١( ومثال التصريع العروضي قول امرئ القيس

  من كان يف العصر اخلايلنمِعوهل ي  يـلل البالها الطَّ صباحاً أيمأال ِع

   قوله يف أثناء هذه القصيدةومثال التصريع البديعي
 اِلـنا ب ويتبعاِلـا بـود بنـيق  اِلـل بـى مجـ علأال إنين باٍل

وقوله أيضا بعد تصريع أول القصيدة املعلقة، وإن كان إطالق التصريع عليها إطالقاً 
  ):طويل(ع ى ال مصربديعيا، ال عروضياً، إذ أوهلا عند العروضني مقفَّ

ـيل ا ها الل جليأال أـي ـا اإلصب  لطويل أال اـن ـنك بأمثلـبصبح وم  اح م

  ):متقارب(ومثال ما وقع يف أثناء القصيدة وأوهلا مصمت قوله 
 رــِظتنو تـ لكرـضيو ماذا ي رـي أم تبتكـن احلـروح مـت 

  فإن أول هذه القصيدة على أصح الروايتني

                                     
  .٢٢١ وسر الفصاحة ،٣٨: ديوانهانظر ) ١(



ّال وأبيك ابنة العامري ِرفْعي القوم أينَّ أَال يد 

 :مث واىل التصريع بعد قوله
 *تروح من احلي أم تبتكر* 

 فقال 
أمرـ خيخـهامم أم عِدـم منحـأم القلب يف إثره  رـش١( ر( 

ـِ رـطُط الشـوشاقك  بني  اخللي رو فيمن أقـام مـن احلي هـ

يع يف أثناء والتصر. وأهل البديع يسمون التقفية تصريعاً، إذ ال يعتربون الفرق بينهما
ستهجن من احملدثني، ألنه من القصائد واإلصمات يف أوائلها يستحسن من القدماء، وي

زر املادة، وعدم الكلفة وختلية الطبع على سجيته، وهو العرب يدل على قوة العارضة وِغ
ف غالباً، وال حيسن التصريع ألنه ال يأيت منهم إال من احملدثني دليل على قوة التكلُّ

أال ترى إىل كون ... ا؛ وال حيسن التصريع إىل ابتداء شعر غري الشعر الذي تقدممقصود
امرئ القيس ملا فرغ من ذكر احلماسة يف القصيدة الرائية اليت ذكرنا منها األبيات املتقدمة، 

ع، وإذا استقريت أشعارها وجدت أكثرها كما ذكرت لكوشرع يف ذكر النسيب صر. 
 
 
 
 

                                     
: سر الفصاحةو ،٣١:  واملوشح،٢١٦: بن الشجريا ومحاسة ١٤: ، ونقد الشعر٢٩: ديوانهانظر  )١(

  .٣٧٣، والطراز ٢٢١



شطريباب الت 
ع كل شطر من الشطرين، لكنه يأيت  بيته شطرين، مث يصرّم الشاعر أن يقسّهو 

بكل شطر خمالفاً لقافية اآلخر ليتميز من أخيه، فيوافق فيه االسم املسمى، وذلك كقول 
  ):بسيط ()١(مسلم بن الوليد

 وٍفمعلى م هج يف يوم ذي رٍجه  ه أَكأنلٌـجي سلـى أمـى إلـع 

  ):بسيط ()٢(  متاموكقول أيب
 ِبِقرتـي اهللا مـ فِبرتِغـهللا م ٍمـنتِقم باهللا مـعتصر مـدبيـت 

وعندي أن بيت أيب متام أوىل من بيت مسلم ذا الباب، ألنه عمد إىل كل شطر 
قدره بيتاً وصرع تصريعاً صحيحاً، عه تصريعاً صحيحاً، وبيت مسلم شطره األول مصر

 آخره يف اإلعراب، اللهم إال أن يه روسِطرع ملخالفة رويّ ووشطره الثاين ليس مبص
جعل الشطر على ضربنيي :ضرب يصرعان ع فيه أحد الشطرين دون اآلخر، وضرب يصر

 .فيه معاً، واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .٢٠٥:  والصناعتني٩ديوانه انظر  )١(
  .١١٢:٦، وااليضاح ١٤٧: ٧ واية األرب ٩: ديوانهانظر  )٢(



 باب التعليل
م قبل ذكره علة وقوعه، ع فيقدّوهو أن يريد املتكلم ذكر حكم واقع، أو متوقَّ 
لَوالَ ِكتاب من اِهللا سبق  :ة أن تقدم على املعلول، كقوله سبحانهرتبة العلَّلكون 

ِظيمع ذَابع مذْتا أَخِفيم كُمسلَم]ة يف النجاة فسبق الكتاب من اهللا علَّ، ]٦٨ :األنفال
 رهطه علة يف فوجود، ]٩١: هود[ولَوالَ رهطُك لَرجمناك :من العذاب، وكقوله تعاىل

لوال أخاف أن أشق على أميت ألمرم بالسواك ": سالمته من قومه، وكقول الرسول 
 فخوف املشقة على األمة هو العلة يف التخفيف عنهم من األمر بالسواك "عند كل صالة
 .عند كل صالة

  ):متقارب ()١(ومن األمثلة الشعرية يف ذلك قول البحتري
 وباـطو اخلُـزمان وأشكـ الأذم نم أكُـم تكن ساخطاً لـولو ل

فوجود سخط املمدوح هو العلة يف شكوى الشاعر الزمان، وكقول أيب القاسم بن 
  ):طويل(هانئ األندلسي 
ولو مل تـملا كنت أدري علَّ  رىها صفحة الثَّ رجلُصافحة للت٢( مـيم(

رى وهذا من غلو ابن لثَّم مبصافحة رجل صاحبته صفحة ال درايته علة التيم فعلَّ
وردت ة التيمم إال مبا ذكر، وقد إنه مل يدر علَّ: ه كيف يقوللَحى اهللا غلوهانئ املعروف فَ

 :املائدة[فَتيمموا صِعيدا طَيبا : تعاىلهأما نص الكتاب فقول: ةم من نص الكتاب والسنة التيمعلَّ
وحديث عمار بن ياسر ) ٣(" األرض مسجدا وطهوراِعلت يلوج :"فقوله :  وأما نص السنة]٦

  .يف التيمم مشهور وأخرجه مسلم
أراد ابن هانئ اإلغراب يف هذا املعىن، فوقع فيما عادته أن يقع فيه من الغلو، 

وجعلت يل األرض (( وأحسن من قوله قول ابن رشيق القريواين يف تعليل قوله 
 :  حيث قال وافر))مسجدا وطهورا

                                     
  .٥٢:١ديوانه انظر  )١(
  .١٣٩:٣، والطراز ٣٢٧: سر الفصاحة )٢(
  .٣٥٩: ١اجلامع الصغري  )٣(



ـًـره كانت لنا طُموِل ىـصل ملتِع جألرض ملْسألت ا   )١( اا وطيب
 ابــان حبيـل إنسـ لكتويح ّيــة ألنـر ناطقـت غيـفقال 

ص مما وقع فيه ابن هانئ لكونه ذكر أنه سأل األرض عن العلة اليت بسببها فتخلَّ 
اج علة مناسبة ال حرج ف يف استخرا، وتلطَّا وطهور مسجد هجعلها اهللا تعاىل لرسول

عليه يف ذكرها بنفسه، فكيف وقد ذكرها على لساا يف جواب سؤاله، وأبو متام الذي 
  ):طويل(ة بقوله فتح له باب هذا املعين ونبهه على استخراج هذه العلَّ

رفَباً شعـ ريتحالص بـإل اـهسيِما بنى الغيث حىت جِماها وهو هادع 
حابكأن السّي غَّرـ الغباـ حتتهن حبيباً  فما تا هلُـقَرـنم ـامدع

ف، إذ جعل دوام مطر ف ملعناه غاية التلطُّوالبيت الثاين، أردت ألن أبا متام تلطَّ
زلة البكاء من ثاكل دفن حمبوباً له، فهو دائم البكاء ـبا إمنا كان مبنالسحاب على هذه الر

ة، ومن قيا كون احلبيب حتت تلك األرض املسقية يف دوام السعلى قربه، فكأنه جعل العلَّ
ة الناس الذين بعث ها هنا جعل ابن رشيق العلة يف كون األرض مسجدا وطهورا لكافَّ

ت لكل بشر حبيباً، وهذه كلها أمثلة الكالم الذي جاء و كوا حإليهم رسول اهللا  
ا ما جاء منه متقدم املعلول على العلة على وجهه يف تقدمي علة حكمه على احلكم، وأم

  ):بسيط ()٢(إغراباً وطرفة، فكقول مسلم بن الوليد
يا واشيا حاَءـا إسـنت فينسذَى ِحـجنّ هـتـي مك إنساِنارن الغِقر

مع يف هذا الباب مثله، ألن مسلماً أغرب يف معناه بتلطفه يف فإن هذا البيت مل يس
جنائه إنسان عينه من الغرق بالدمع، المتناعه من البكاء حلذره حتسني إساءة الواشي، إل

منه، فغاير يف ذلك الناس، أعين استحسان اإلساءة، وكأنه سئل عن استحسانه إساءة 
ر ذلك بنجاة إنسانه من الغرق، وأدمج يف هذا املعىن معىن االعتذار عن عدم الواشي، ففس
 من الواشي حببه، ويف ذلك فضيحة حمبوبه،  العلة يف ذلك من جهة حذرهنيالبكاء، وتبي

واحترس من توهم متوهم أن مجود عينه لغلبة جعه، إذ لَِده على حبه، وصربه على جز

                                     
  .١٣٩: ٣البيتان يف الطراز  )١(
  .٢٧:٦ واإليضاح ١٤٠:٣ز مل نعثر على هذا البيت يف ديوانه، وهو يف الطرا )٢(



ة مذاهب الناس يف الغزل، وجاء يف ضمن ذلك اإلدماج باملبالغة، إذ ذلك مناف لصح
نه حبيث ال مفهوم كالمه وملزومه أنه لوال حذره من الواشي لبكى بدمع يغرق إنسا

 عنه املاء أبدا، فإنه أطلق عليه لفظ الغرق، وهذا حكم كل غريق، هذا إىل ما )١( ينحسر
وقع يف البيت من مساواة معناه للفظه، وائتالفه معه ومع وزنه، وحصول املطابقة اللفظية 
فيه، وعذوبة ألفاظه، وسهولة سبكه، وقرب متناوله، وصحة داللته، ومتكني قافيته، 

هذا البيت على ثالثة عشر نوعاً من البديع، وهي اإلغراب والطرفة، والتعليق فاشتمل 
واإلدماج، واالحتراس، واملبالغة، والتعليل، واملطابقة، واملساواة، والتغاير، والتفسري، 
وائتالف اللفظ مع املعىن، وائتالف اللفظ مع الوزن، والتمكني، وقد تشبث القاضي 

مسلم يف هذا املعىن، وأحسن اتباعه باختيار بعض هذه األنواع  بأذيال -رمحه اهللا-السعيد 
  ):خفيف(حيث قال 
 ِحبِيقْى التـورة علـي مشكـفه اـر عنهـبرها الّصـمتين جعلَّ

فاجلامع بني هذا البيت والبيت الذي قبله وقوع اإلحسان من اإلساءة، فبيت  
وائتالف اللفظ مع املعىن، وائتالف السعيد وإن شارك بيت مسلم يف املساواة، والتعليق، 

اللفظ مع الوزن، ومتكني القافية، والتفسري والتعليل، فقد أعوزه اإلغراب واملغايرة 
واملطابقة واالحتراس واإلدماج واملبالغة، على أن صريح بيت السعيد مأخوذ من قول 

  ):منسرح(القائل 
 )٢( بديعلى كَهـا ردق فـيا برّ ـ التعن مـا صأعتـقين سـوُء

فصـرتعب ى أَـي إلـ قبلأحسن سوٌء ا للسوء فيك ومـادـِدح

مع، وأكمل وأمنت شعر وأفضل، ولوال ا من أحسن ما سوهذان البيتان يف معنامه
انيهما، واهللا أعلمعنت ماإلفراط يف االطالة بي. 

                                     
  .ال ينحسر، أي ال ينكشف )١(
 . غري منسوبني١٣٥: ورد هذان البيتان يف أسرار البالغة )٢(



 باب التطويز
ات غري مفصلة، مث خيرب عنها ووهو أن يبتدئ املتكلم أو الشاعر بذكر مجل من الذَّ
وىل، فتكون ره يف تلك اجلملة اُألبصفة واحدة من الصفات مكررة حبسب العدد الذي قد

 واجلمل متعددة لفظاً والصفة الواحدة املخرب ا عن ،الذوات يف كل مجلة متعددة تقديرا
وات عدد تلك الذوات متعددة لفظاً، وعدد اجلمل اليت وصفت ا الذوات ال عدد الذ

  ):وافر ()١(تكرار واحتاد ال تعداد تغاير، وذلك كقول ابن الرومي
 ي عجابـ في عجاٍبـ فعجاب ان عنديـي خاقـم بنـأمورك
الِبـ يف ص يف صالٍبالبـِص وهـي وجـ في رءوٍسـ فقرونٌ

  :)٢( )وافر(وكقول 
 وِقــلب باخلَـ أن يلقَّقـخلي  ٍقـن رحيـ مربـوتسقيين وتش

  ):وافر(مثل ذلك قول القائل، وأنا أشك هل هو أليب نواس أو ابن املعتز و
قيِقي شـ في شقيٍقـ فيقِقش  يّدـ خونُـدام ولَـي واملُـبوفثَ

 عيباب التوِش
ةِشيعهو من الود املطلق، فكأن الشاعر أمهل البيت كله إال ، وهي الطريقة يف البر

 .من احملاسنآخره، فإنه أتى فيه بطريقة تعد 
ثىن يف حشو  أو الشاعر باسم م،وهو عند أهل الصناعة عبارة عن أن يأتى املتكلم

لوه بامسني مفردين مها عني ذلك املثىن، يكون األخري منهما قافية بيته أو العجز، مث يأيت ِت
لحق بالغة، وهو وقد جاء من ذلك يف السنة ما ال ي. سجعة كالمه، كأما تفسري ذلك

 .)٣( "مل اَألولُرص، وطُاِحل: صلتان فيه خ ابن آدم وتشبيشب :" قوله
 ): بسيط ()٤(ومن أمثلة هذا الباب يف الشعر قول الشاعر

                                     
 .١٤٨:٧ واية األرب ،٩٢: الطراز )١(
  .١٤٨:٧ واية األرب ،٩٢،٩١ :الطراز )٢(
  . بروايات خمتلفة٣٩٦:٢كشف اخلفاء ) ٣(
 غري ٦٤١:  وأنوار الربيع١٦٩: ، وخزانة ابن حجة١٤٨:٧ب وردت هذه األبيات يف اية األر )٤(



دـ والولهلُقان اَألشِف املُرثى يلَي باًِصبح من تذكاركم وي وأصِسمأُ
قد خدركمي من تذكّ خّدد الدمع واعتالكَ وادين املضنيان الوجدـمد
وغابلَقْ عن ميت نومي لغيوخانين املُ مـكِتبعدانس :ـلَرب واجلَالصد
دِب والكَبلْالقَ: مانرـضحته املُتو هـاربوري غَـجمع أن ت للّدورالغَ

كأمنا مهـلْي ِشـتجٍةـ مبسبعو ينتاباريانها الض :الذئبواألسد 
مل يبق غري خّفيوح يف جسدي الر ى لك الباقياتفد :الروحواجلسد 

وهذه األبيات جيدة، لو مل يقع يف البيت األول منها تقصري عما جيب يف مثله على 
، فإنه ليس من الكالم "يرثى يل املشفقان:"الطريقة احملمودة من طرائق النسيب حيث قال

أبلغ منه قول من يقول رثى يل العدو شفق منها، والبليغ قول من يشكو حمنة قد رثى يل امل
 ): بسيط(ه يف هذا املعين من بأس، وهو تورق يل الصخر، وأشباه ذلك وما بشعر قل

ىب حمنتان مـي هـ فالمموى احلُ: رثى يل القاسيان اـواحلَب جر  
ن أُـفيقان  ملوال الشمنيأَ ىـة وأسوى يب املُدالّش: ديانركَ والِفوقر

وحيسن أن يسمى ما وقع يف بييت تطريف التوشيع، إذ وقع التوشيع يف طريف كل 
 .بيت أوله وآخره، واهللا أعلم

 
 
 
 

بديل باب العكس والت 
الشاعر إىل معىن لنفسه، أو لغريه فيعكسه، فمثال ما عكس الشاعر من  وهو أن يأيت

                                                                                             
في أي أهزله، وغوارب الدمع ما خ: وخدد الدمع خدي.  اجليم بكسرالوجع: والوصب. منسوبة

واحد األشالء وهي أعضاء : امللهبان اسم مفعول من أضرم أي التهب، والشلو: منها، واملضرمان
  .لسباعاألرض اليت تسكنها ا: اإلنسان ، املسبعة



املعاين لغريه قول أيب العتاهية يشبه الروافر (حابايات بالس:(  
 ابـ الّسحعـطَا ِقـ كأّرـمت  اـ فيهرـص الّنلّـحات يـوراي 

ّبن اجلهم فقال يشب فعكسه عليطويل(حابة بالرايات ه الس(  
 ودهاـنت ببيد اهللا ولَّ عودـجن  هاـرف حىت كأن الطّوقت تفُفمّر 

، وهو من !بوما أدري كيف وصف ابن اجلهم جنود ممدوحه بالتولّي يف احلر
 ]١٥ :األنفال[فَالَ تولُّوهم اَألدبار: صفات الذم، فقال اهللا سبحانه وتعاىل

أال وقيت : وقد قيل ورِئي عليه درع وهي صدر بال ظهر وقال علي 
ت هذا اإلنكار وقع منّي على ما روي يل عنه، فإن يت فال وألْإن ولَّ: ظهرك، فقال
ذه القصيدة، ى يل البيت ذكر أالذي رو ن عبيد اهللا املذكور فيه هو ممدوحه

  ):بسيط(ي، ومن هذا القسم قول الشاعر ووالعهدة على الرا
 لُلَ الّزتعجِلس مع املُد يكونُـوق  هـرك املتأين بعض حاجتدد يـق 

  ):بسيط(فعكسه غريه فقال 
واـلِج لو عمزمع التأين وكان احلَ  مـهما فات بعض القوم أمرورّب

  ):خفيف(ومن القسم الثاين، وهو عكس الشاعر معىن نفسه قول األول 
 انك زيِه وجنـس حرّّدـ للكانَ اٍءــس ِننـس حانَ زّروإذا الّد

  ):طويل(ومثله قول اآلخر 
 اـهودا عقُـهنتا زّيـ ممحسنبأَ منعمة األطراِف زانت عقودهـا

  ):بسيط(، فتغري عليه ومطله ولبعض الشعراء فيمن مدحه
ِنس معاين وجهه احلَتوقـد تعفَّ  ٍنفَعر يف كَا من ثياب الشّدها قد غَ

يـرنِصبض عنه حني يِرع أُفصرت وكان يعرض عنّي حني أُبِصـره

والبيت الثاين أردت: 
  ):وافر(ومن هذا الباب قول بعضهم 

رــ كثيمـي خياركـي فـنّفإ   قليالمـكراِرـي ِشـ فكفإن أَ

متقارب(روى للرشيد هارون وي:(  



ـعـذِي موممي نرّـودمعي بس  راركـمـ ألسومـتلسانـي كَ
فلـوال دموعي كتمـتولـوال اهلَ  ى اهلـوـوى مل تكن يل دموع

  ):كامل(والبيت الثاين أردت، وكقول أيب نواس 
ـمفكأنا خــر وال قَــمــا قَـوكأمن  دحدحوال خ ــمر

  ):وافر(ومن مليح العكس والتبديل قول عبد اهللا بن الزبري األسدي 
رـ نسى احلدثانُمآِلةَو ـ حداٍرـمبق برـَ س  وداـمه سـن لدم
ـودا سضـ البينهوهـ وجورّد  السـود بيضـاًنهّد شعوررـفَ

على املطابقة، وهو ذا الباب أوىل ملا فيه من عكس وقد استشهد قوم ذا البيت 
مطابقة عجزه لصدره، وتبديل الطباق يف العجز ومن باب العكس يف الكتاب العزيز قوله 

 ]٥٢ :األنعام[ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شيٍء وما ِمن ِحساِبك علَيِهم من شيٍء: تعاىل
 .واهللا أعلم

 باب اإلغراق
و، وال يقع شيء من اإلغراق والغلو يف الكتاب اإلغراق فوق املبالغة، ودون الغلُ

ه يف خرجه من باب االستحالة، ويدخلُالعزيز، وال الكالم الصحيح الفصيح إال مقروناً مما ي
  ):طويل(ومن أمثلته قول ابن املعتز . باب اإلمكان، مثل كاد وما جيري جمراها

 لُـ وأرجراعـ سفطارت ا أيٍد  اـنسياطَا ظاملني ـا عليهـصببن

يعين أا استفرغت جهدها يف العدو، " ظاملني: "فموضع اإلغراق من البيت قوله
: يرية، ولو مل يقلا، وال جرم أا خرجت من الوحشية إىل الطَّلمفما ضربناها إال ظُ

وقد . ة كأا حقيقةولكنه بذكر الظلم صارت االستعار" فطارت"سن قوله ملا ح" ظاملني"
  ):متقارب(أنشد بعض املؤلفني بيتني يف هذا الباب مستحسناً هلما ومها 

مـِل الكَ دقيقداِلـ اِجلدـشدي  أًرـ امـأنَّـا بــأليس عجيب
مِلــه مـا عه أنى علِمـوِس هـ نفسـت ومـا علموتـمي

ل لو قيل إما ليس فيهما مبالغة وعندي أن هذين البيتني ليس فيهما إغراق البتة، ب
س من قصده بذلك أنه عارف جبهله،  هذا القول، ألن الشاعر أخرب عن نفسه أو نفّملا رد



وأنه ميوت وما علم سوى ذلك من نفسه، وهذا أصدق الشعر الذي استحسنه أكثر 
كان  علم جبهله ل)١( وما(إنه ميوت : الفحول، وجاءت أكثر أشعارهم عليه، ولو كان قال

فال تثبت له مبالغة إال بوجه بعيد، وذلك أنه أثبت لنفسه اجلهل احملض، ونفي ) ذلك إغراقا
عنها العلم بتة، وهو البد وأن يكون عاملا بشيء ما، فنفيه كل العلم عنه وهو يعلم بعضه 

 .إمنا هو من جهة املبالغة
  ):طويل(اب ويل يف هذا املعىن بيت من أبيات ما به من بأس، وهو من أمثلة الب

جـ ومل تعلَهلتلـ بأنك جاهم  فمنيل بأن ت بأّنكريد ال ت ريد 

وبيت امرئ القيس يف صفة النار الذي قدمت ذكره يف باب املبالغة هو باإلغراق 
 ): طويل(أوىل، وقد أشرت إىل ذلك متقدماً عند ذكره وهو 

 يـ عاِلرـها نظِرى داـ أدنرببيثْ اـه وأهلُترعان أذْـا مـهرتتنّو 

 

                                     
  .١٤٩:٧، واية األرب ٤٤:٢العمدة  )١(



باب الغلو 
 واإلغراق، وجيعل التسميتني لباب واحد، ق بني الغلو ال يفر)١(وقد رأيت من

زع، ـا، إال أن اإلغراق أصله يف النموعندي أن معىن البابني خمتلف كاختالف امسيه
وأصل الغلو بعد الرمية، وذلك أن الرامي ينصب غرضاً يقصد إصابته، فيجعل بينهنِه وبي 

ى ميكن معه حتقيق ذلك الغرض، فإذا مل يقصد غرضاً معيناً، ورمى السهم إىل غاية ما مد
 ينتهي إليه حبيث ال جيد مانعا مينعه من استيفاء السهم قوته يف البعد مسيت هذه الرمية غَلْوةً

ة عن حد فالغلو مشتق منها، وملا كان اخلروج عن احلق إىل الباطل يشبه خروج هذه الرمي
الغرض املعتاد إىل غري حدس ّا؛ قال اهللا سبحانه وتعاىليمغلو :  َاِب اللَ الِْكتا أَهقُلْ ي
قالْح رغَي لُوا ِفي ِديِنكُمغت]٧٧ :املائدة[به  وهو ال يعد من احملاسن إال إذا اقترن به ما يقر

لمقاربة وأداة التشبيه، وآله من احلق، كقد لالحتمال، ولو ولوال لالمتناع، وكاد ل
 .التشكيك، وأشباه ذلك من القرائن اللفظية

حق وباطل، :  حقًا من جهة املعىن، كالغلو يف الدين، فإنه قسمانوقد يكون الغلو
إمنا الزهد يف : فاحلق فحص اإلنسان عن دينه، وإفراط ورعه وحترجه، كقول بعضهم

 .املسيح الباطل، كقول النصارى يف : اجلالل، والغلو
 دليل على أن من الغلو ما هو ال تغلوا يف دينكم غري احلق: ويف قوله تعاىل

حق، وهو ما أشرنا إليه، وإن كان الغلو يف الدين دين اهللا قد يكون يف بعض األحايني 
 .)٢()خري األمور أوساطها( حقا فالتوسط خري منه كقول رسول اهللا 
 ): وافر( )٣(ومن شواهد املستحسنة قول مهلهل

 كور بالذّرعقْ البيض تيلَِلص ن حبجٍرـفلوال الريح أمسع م       

                                     
 .هو ابن رشيق القريواين، انظر العمدة له )١(
 .٣٩١:١هذا جزء من حديث انظر كشف اخلفاء  )٢(
 وحجر بفتح ٤٦:٦ وااليضاح ١٤٩:٧ واية األرب ٥٠:٢: ، والعمدة١٧: نقل الشعر )٣(

اليت تلبس  واحدة بيضة وهي اخلوذة: ءمدينة اليمامة وأم قراها، والبيض بفتح البا: احلاء
 .السيوف، والذكر من احلديد أيبسه وأجوده:  بالذكور وأرادعلى الرأس عند احلرب،



إن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب، وإن بيت امرئ القيس يف صفة : وقد قيل
النار أقرب منه إىل احلق، ألن فيه ما خيلص به من الطعن وهو اعترافه ببعد مسافة النار، 

ا مل يا إال النظر وأحاسة البصر أقوى من حاسة السمع، ألن أقوى مسع : العايل، وقالواد
ّيح ذلك الصوت إىل جهة وأصحه إمنا يسمع أعظم صوت من ميل واحد، بشرط محل الر

السامع يف الليل عند هدوء األصوات وسكون احلركات، وحاسة البصر تبصر اجلواهر 
د يتجاوز احلد بغري واسطة، ورؤية ضيئة من بعالشفافة، واألجسام الصقيلة، واألجرام املُ

عد ما مل مينع من ذلك النريان العظيمة املرتفعة مواقدها للناظر املرتفع مكانه ممكنة من الب
ضوء النهار، وحيول خمروط ظل األرض دوا، وقد كانت زرقاء اليمامة ترى اجليوش 

ه قومها، ويقع األمر على  أعدادها من مسرية ثالثة أيام، وتنذر ب)١(رِزحلها ورجلها، وتيخ
ما أخربت به، وقد تواتر اخلرب عنها بذلك، وضرب ا املثل، وقد تقدم ذكر النابغة هلا يف 

قصة احلمام، فلهذا رجلهل، وعندي أن بيت مهلهل حوا بيت امرئ القيس على بيت مه
ل أقرب إىل الصدق واالستحسان من بيت امرئ القيس على شرطهم، فإم شرطوا أن ك

كالم جتاوز املتكلم فيه حد املبالغة إىل اإلغراق والغلو، واقترن مبا يقربه من اإلمكان خرج 
م يف بيت مهلهل لوال، وهي من احلروف من حد االستقباح إىل حد االستحسان، وقد تقد

اليت زعموا أن الكالم باقترانه ا يبعد من العيب بته، وليس يف بيت امرئ القيس شيء من 
ح يف البيت الذي قبله أن النار إمنا شبت يف وجه النهار، عند رجوع  أنه قد صرذلك، مع

وضوء النهار مينع من رؤية النريان والكواكب " )٢(التشب لقفَّ:"املغرية من املغار حيث قال
ومجيع األجرام املضيئة، وهذا القدر يدخل بيت امرئ القيس يف باب االستحالة، مع خلوه 

كان، والبيت الذي هو عندي من عيوب هذا الباب يء اإلفراط فيه غري مما يقربه من اإلم
به من الصدق بيت النمر بن صه به من ذلك، وليس مما حيتمل تأويال يقرّمقترن مبا خيلَّ

  ):بسيط(تولب الذي يشبه فيه نفسه بالسيف حيث قال 
                                     

  .التقدير: رزاحل )١(
 : البيت بتمامه هو )٢(

 مصابيح رهبان تشب لقفال  نظرت إليها والنجوم كأا       
 



ـ مأبقى احلوادث واأليامرِمن ن  أسبادس ثْ أٍَلـقييف صره ١(اِدب(

اديـاقني واهلراعني والس الذَّدعب فر عنه إن ضـربت بهـتظل حت

وقد تأول بعضهم هذا البيت تأويال لو صح ختلص به قائله من العيب، وهو أن 
 : قوله

*بد الذَّعاقني واهلاديراعني والس* 
اء  بعد حفرك على هذه األعضاء، ألنه مل يرد إال أعضهمل يرد أنك حتفر عن

 اقني واهلادي، وهذا عندي الراعني والسدّه الذَّاملضروب ال أعضاء الضارب، يعين بعد قَ
والذي هو . ص خيلَّخيلصه، فإنه على هذا التأويل مل خيرج عن كونه غلوا غري مقترن مبا

أقرب منه حبيث ال جيوز أن يؤتى به يف باب الغلو وال خيرج عن كونه مبالغة قول النابغة 
  ):طويل ()٢(ة السيوفيف صف

٣(وقيلُتقد الس(املضاع فن هسج  وينَوقداح نار احلُفَّ يف الصِباِحب

وما جتاوز حد املبالغة فهو غلو، السيما وهو غري مقترن، وإذا ثبت أن بيت النابغة 
أحسن أحواله أن يعدمن ِمر قد جتاوز حده فهو  من املبالغة ال من اإلغراق، وأن بيت الن

 مستحسناً ال يكون إال باقترانه مبا تقدم، وما جاء منه غري الغلو وملا كان ما جاء من الغلو
 .واهللا أعلم.  مستقبحاً، وجاء بيت النمر غري مقترن علم أنه من الغلو املستقبحمقترن كان
 

                                     
البقايا، وأثر السيف :  واالسباد،٣٦٠:  والصناعتني،٤٩:٢ والعمدة ،١٧: نقد الشعر )١(

  .العنق: فرندة وماؤه، واهلادي: بالتثليت
 ،٣٥٨:١ والعقد الفريد ،١٦١ وخمتار الشعر اجلاهلي ،٥٠:٢ والعمدة ،٢٧٣: ديوانهانظر  )٢(

 .١٣١ :وتأويل مشكل القرآن
لبة، عراض احلجارة الص: متانة صنعه، والصفاح: السيف وتضاعف نسجة: السلوقي هنا )٣(

بضم احلاء ذباب يطري بالليل له شعاع يف ذنبه كالسراج، ورمبا جعلوا : ونار احلباحب
رى يف ذنبه، وقيل اسم رجل خبيل كان ال يوقداحلباحب امسا ملا ي ا ضعيفة خمافة إال نار

 .نار احلباحب: الضيفان فضربوا به املثل حىت قالوا



 باب القسم
وهو أن يريد الشاعر احللف على شيء، فيحلف مبا يكون له مدحاً، وما يكسبه 

 .ا جمرى التغزل والترققرا، أو ما يكون هجاء لغريه، أو وعيدا له، أو جاريفخ
كامل(خعي فأما األول فمثاله قول األشتر الن:(  

قَّب١(ه عبوسـولقيت أضيايف بوج  ى العالـي واحنرفت إل وفِريت( 
غارة)٢(  على ابن هندّنإن مل أش  مل تهاِب يـوماً مـن ِنلُخوِسفُ ن

يات األشتر تضمنت فخرا له، ووعيدا لغريه، فحصل فيها االفتنان مقترناً وأب
  ):كامل ()٣(بالقسم، وكقول أيب علي البصري

أَأكذبت حسنظّن ما يم ّيـلؤم  وهدمتـه ل ما شادتيـالفي أس 
ِدوعـت عادايت التمي عّوِق اـدن اإلتالف واإلخالِفـا مـمد
ِحوصبِعت أصحايبب رض معّواِفاٍلــه ومـم فيـّمتحكَ ٍضر 

وغضضتخفي ضوؤها من ناري لي وقريـ عتيـاً أضيافـا كاذبذر 
ضحي قذى يف أعـني األشراِفت إن لـم أشن على علّي خـلـة

  ):كامل(و قد يقسم الشاعر مبا يزيد املمدوح مدحاً، كقول القائل 
َـّطوِبي اخلُـك ف جوِدآثار رـاح يبشّـجرك بالنـش ِبومجيلُ ر تؤث

رـفَكْـك اليت ال ت نعمترتفكفَ هــدأعواك ـ سإن كان يل أملٌ

  ):طويل(وأما ما جاء من القسم يف النسيب فكقول الشاعر 
جـَّى وجتنـنىـفال ذاق من جيين عليه كما جي  هـ مطيعى والفؤاد

                                     
  .٣٥٤لربيع  وأنوار ا،١٤٥األبيات يف خزانة ابن حجة  )١(
ه  معاوية بن أيب سفيان، واألشتر هذا قد أبلى بالءه يف صفني وبر بقسمه الذي نو:ابن هند )٢(

  .عنه يف شعره
)٣( اية األرب ،٣٥٤انظر أنوار الربيع . ض يف هذه األبيات بعلي بن اجلهم يعر١٥٠:٧ و 

  .٦٥وبديع التربيزي 



)١(فال نظرت عيين وال مسعت أذىن فإن مل يكن عندى كعيين ومسمعى

 ): بسيط ()٢(ومما جاء يف الغزل من القسم قول ابن املعتز 
هـه محائلُـن عذاريـ له متدقُ ال والذي سل من جفنيه سيف ردى

ـي بالبلُـغمضا وال ساملت قلب قليت دمعا وال وصلتما صارمت مه

قسم واملقسم عليه كله داخل يف وهذا أحسن ما وقع يف الغزل من القسم، إذ ال
 .باب الغزل

 ): طويل(ومن أحسن ما مسعت يف القسم على املدح قول ابن خرداذبة 
)٣( رين يلتقياِنـحج البرـومن م  هاى السماء وشادو مبن ستحلفْ

اِنـيل ِعـن إدراك كـبأثبت م  ومن قام يف املعقول من غري رؤية
واِنـهن ثـ للْـعقم تـعقائل ل  عـألرباك إال ـ كفَّلقتا خـمل

نـاِن وحبس ِعديـهنوتقليب  لـتقبيل أفواه وإعطاء نـائـل

 .ت إىل اية البالغةيت إىل بالغة الكتاب العزيز، انتهيانته  وإذا
فَورب السماِء واَألرِض ِإنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم  :ومنه قوله تعاىل

فإنه قسم يوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة، وأكمل ، ]٢٣: الذاريات[تنِطقُونَ
- سبحانه-عظمة للحاصل من ربوبية السماء واألرض، وحتقق الوعد بالرزق، حيث أخرب

أن الرزق يف السماء وأنه رب السماء، فيلزم من ذلك قدرته على الرزق املوعود به دون 
ال حيرم رزقه من خلقه، وأما ما حصل من اإليغال إذ غريه، فعلم أن ال رازق سواه، وأنه 
 فمثل هذا الوعد مبا هو مثْلَ ما أَنكُم تنِطقُونَ: قال يف الفاصلة سبحانه بعد متام املعىن

لَعمرك ِإنهم لَِفي سكْرِتِهم  : تعاىلهواقع معلوم ضرورة ال يرتاب منها أحد، وكقول
 ليعرف الناس عظمته عنده ومكانته  أقسم سبحانه حبياة نبيه ]٧٢: احلجر[يعمهونَ

له، كما قال له كْرم تسلية عِرضني عنه يف سلديه سبحانه، وأخربه بعد القسم حبياته أن املُ
                                     

  .١٥١:٧اية األرب  )١(
 . ٣٥٧ وأنوار الربيع١٥١:٧ اية األرب )٢(
 . غري منسوبه٣٥٤وردت هذه األبيات يف أنوار الربيع  )٣(



قَد :  وقوله]١٧٦: آل عمران[والَ يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر: يف غري موضع
ِإن لَمعنالظَّاِلِمني لَِكنو كونكَذِّبالَ ي مهقُولُونَ فَِإنالَِّذي ي كنزحلَي اِت اِهللا هِبآي 
، وهذه اية احملبة وغاية املالطفة، إذ فداه بآياته، وقد كانوا ]٣٣: األنعام[يجحدونَ

وي أن أبا جهل قال للنيب كذلك، فإنه ر :ب ما جئت بهإنا ال نكذبك، ولكن نكذ .
 . واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب االستدراك والرجوع
. قسم يتقدم االستدراك فيه تقرير ملا أخرب به املتكلم وتوكيد: وهو على قسمني

  :هو ابن الرومي): وافر ()١(وقسم ال يتقدمه ذلك، فمن أمثلة األول قول القائل
 ياِدـن لألعـكا ولـوهـفكان  وإخـوان تِخذْتهـم دروعــا
يي فؤاِدـن فـا ولكـوهـفكان وِخلْتهـم ِسهـامـاً صائبـات

ياِدِدلقـد صدقوا ولكـن من ِو ا قلوب مـن صفـتـدوقالوا قَ

ومل أمسع يف هذا الباب أحسن من أبيات ابن الدوية املغريب فيمن أودعت عنده د
  ):كامل(وديعة فادعى ضياعها فقال فيه 

)٢( نك يعين لوتعيضاعت ولكن م  اـه أن فيصدق ضاعت قدلإن قا

 موقـِعن منه أحسنـوقعت ولك  فيصدق أـاد وقعتـأو قال ق

ا جاينومن هذا الباب قول القاضي األررمل(، وهو لطيف جد:(  
)٣( اما عن اللحم العظَترع أَوةًسكُ غالطتين إذ كست جسمـى ضين

اــقام س لكنمثل عيين صدقت ي الـهوىـندي فمث قالت أنت ع

  ):طويل(والبيت الثاين أردت، وقد لطف القائل يف شكوى الزمان 
)٤( مِحمحولكن على قدر الشعري ي  قـويل فرس من نسل أعوج ساب

مدتقَ أَن عنـد ما ولكـنعلـو يـدنزِي فيما يرت ما قّصموأقِس

 .لقسم األول من االستدراكهذه كلها شواهد ا
وأما شواهد القسم الثاين منه، وهو الذي ال يتقدم االستدراك فيه تقرير وال توكيد، 

                                     
  .١٢٨ : وأنوار الربيع،٨٩:٦، واإليضاح ١٥١:٧اية األرب  )١(
  .١٢٩ : وأنوار الربيع،٨٩:٦ واإليضاح ،٤٤٣ :تقريب املعاهد )٢(
  .١٢٨:  وأنوار الربيع،٨٨:٦ واإليضاح ١٥١:٧اية األرب  )٣(
  .مل نعثر على هذين البيتني فيما لدينا من املظان )٤(



  ):طويل ()١( فمثله قول زهري
 هـ نائلالَـ املهلكد يـه قُولكّن  هـالَ مرـأخو ثقة ال لك اخلم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .٨٦:  وعيار الشعر،٢٩٦ والوساطة ،١٤١: ديوانهانظر ) ١(



 باب االستثناء 
 فاللغوي؛ إخراج القليل من الكثري، وقد فرغ لغوي وصناعي،: االستثناء استثناءان

 .النحاة من ذلك مفصال يف كتبهم
والصناعي هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثري معىن زائدا، يعد من حماسن 

يف االستدراك واالستثناء معىن  الكالم، يستحق به اإلتيان يف أبواب البديع، ومىت مل يكن
 . ال يعدان من البديعمن احملاسن غري ما وضعا له،

  ):طويل(فمن االستدراك قول زهري 
ـهلك اخلمأخو ثقة التـولكنه ق هـ مالَرال نائلُـهلك املد يه 

إتالف املال يف اخلمر من املدح البليغ، قال شاعرهم ألن العرب كانت تعد 
 ):كامل(

 *روِب مسعر حلٍُر مخْيبرِّش*
 دل على أن ماله موفور، وتلك صفة ذم، فاستدرك فإنه لو اقتصر على صدر البيت

 قَالَِت :ص الكالم للمدح احملض، ومن ذلك يف القرآن قوله تعاىلما يزيل هذا االحتمال، وختلَّ
 لو اقتصر على  فإنه سبحانه،]١٤: احلجرات[ األعراب آمنا قُل لَّم تؤِمنوا ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا

وا اإلقرار بالشهادتني من غري اعتقادمها إمياناً،  لكان فيه تنفري لكوم ظن"نواومل تؤم: "قوله
سان فأوجبت البالغة أن يستدرك ما استدركه، ليعلمهم أن حقيقة اإلميان موافقة اجلنان للّ

 فلما تضمن االستدراك إيضاح كُملُوِب يف قُانُدخِل اإلمي يوملاَّ: بالتصديق، بدليل قوله
 أقام من ماَد من احملاسن، إذ صار الكالم به موصوفاً حبسن البيان ِلشكل عليهم عما أ

 .احلجة عليهم
وهذا من الباب الذي قبل هذا، وإمنا ذكرته ها هنا ملا ذكرت أن االستدراك 
واالستثناء الصناعيني البد أن يكون يف كل واحد منهما معىن زائد غري ما وضع له يدخله 

 .يف احملاسن
 ]٣١، ٣٠: احلجر[ِإالَّ ِإبِليس*فَسجد الْمالَِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ :الستثناء كقوله تعاىلوا

 أتى ا إبليس فإن يف هذا الكالم معىن زائداً على مقدار االستثناء، وذلك تعظيم أمر الكبرية اليت
                                     

  .انظره يف باب االستدراك) ١(



خلو فيه من اا دمن كونه خرق إمجاع املالئكة، وفارق مجيع املأل األعلى، خبروجه مم
أمر امللك بكذا وكذا فأطاع أمره مجيع الناس من أمري : السجود آلدم، وذلك مبثابة قولك

ووزير إال فالنا، فإن اإلخبار عن معصية هذا العاصي ذه الصيغة مما يعظم أمر معصيته، 
أمر امللك بكذا وكذا فعصاه فالن، ويف ضمن ذلك : ويفخم مقدار كبريته خبالف قولك

 بالعدل فيما ضربه على إبليس من خزي الدنيا وحتمه عليه -سبحانه وتعاىل-ف اهللا وص
فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإالَّ خمِسني  :ومثال ذلك قوله سبحانه وتعاىل. من عذاب اآلخرة

فإن يف اإلخبار عن املدة ذه الصيغة ويالً على السامع لتمهيد ] ١٤: العنكبوت[عاما
يف الدعاء على قومه، وحكمة اإلخبار عن املدة ذه الصيغة تعظيم املدة  ر نوح عذ

لكون أول ما يباشر السمع ذكر األلف، واختصار اللفظ، فإن لفظ القرآن أخصر من 
لفظ القرآن يفيد حصر  قولنا تسعمائة سنة ومخسون عاماً كيفما قدرت اللفظتني، فألن

ة عليه، وال أن ينقص منه، فإن إخبارك عمن سكن دارا العدد املذكور، وال حيتمل الزياد
:  صادق ألنه سكن العشرين وزيادة، خبالف قولكا سكن عشرين يومهثالثني يوماً، بأن

فَأَما  :وكقوله سبحانه. سكن أربعني إال عشرة أيام فإن هذا اللفظ ال حيتمل الزيادة
ا زِفيه ماِر لَهقُوا فَِفي النش الَِّذينِهيقشو ِفري *خ اتاومِت الساما دا مِفيه اِلِدين

ِريدا يالٌ لِّمفَع كبِإنَّ ر كباَء را شِإالَّ م ضاَألرو * اِلِدينِة خنوا فَِفي الْجِعدس ا الَِّذينَأَم
باَء را شِإالَّ م ضاَألرو اتاومِت الساما دا مذُوذِفيهجم رطَاًء غَيع ٍك]١٠٦ :هود ،

، ء ملا علم أن وصف الشقاء يعم املؤمن العاصي، والكافر املسي-سبحانه– فإنه ]١٠٨
طمع، حيث أثبت االستثناء املطلق وأكده بقوله، استثين من حكم خبلوده يف النار بلفظ م

إِريدا يالٌ لِّمفَع كبِنَّ ر عليه يف إخراج أهل الشقاء من النار، وملا عتراض ا، أي أنه ال
علم أن أهل السعادة ال خروج هلم من اجلنة، أكد خلودهم بعد االستثناء مبا يرفع احتمال 

 أي غري منقطع، ليعلم أن عطاءه هلم اجلنة غري عطاًء غري جمذوذ: االستثناء، حيث قال
 .منقطع، وهذه املعاين زائدة على االستثناء اللغوي

  ):طويل(مثلة االستثناء البديعي يف الشعر قول النمريي ومن أ
فلو كنت بالعلِْخل  اـهوِمطُاء أو بأُـقَنتكي إال أن تـصدت ١(ي ـانر(

                                     
  .٣١٢، وأنوار الربيع ١١٨خزانة ابن حجة) ١(



: فإن هذا االستثناء يتضمن زيادة مدح املادح املمدوح، وذلك أن هذا الشاعر يقول
ل بالعنقاء لكل شيء متعذر ألن العرب تضرب املث-إنين لو كنت يف حال العدم البحت 

 خللتك متمكناً من رؤييت، ليس لك مانع مينعك منها إال من جهتك، فأنت يف -الوجود
 .القدرة علي غري مغالب، وهذا اية املدح

  )١(): طويل(وكقول أيب نواس 

 ونـوالد جـه إال خـا آيـعف  ل دفنيـاري احملـن طلل عـمل

 ملا فيه من تعظيم أحبائه، ودل على شرف فهذا االستثناء تضمن تعظيم الشاعر
نفسه وعلو مهته، إذ ال يسمو إال حلب الكرماء من الناس، وذلك أنه استثىن من آيات 
الطلل ذكره اخلوالد اجلون وهو يريد األثايف، فكونه وصفها باخللود يدل على عظمها 

 ذلك جبعلها وعظمها دليل على عظم القدور؛ وعظم القدور دليل على عظم الكرم، وأكد
جوناً أى سودا لكثرة الوقود عليها، وإن كان اجلون يطلق على األبيض واألسود ولكن 
القرينة هاهنا خلصته إىل السواد فتم للشاعر من الفخر إىل أهل هذا الطلل ما أراد، وهذا 

 ): طويل(مثل قول عمر بن أيب ربيعة 
)٢( مـ وهاشٍسمش أبوها وإما عبد  لـا لنوفـ إّمرِطبعيدة مهوى القُ

ومن االستثناء نوع وقع يل فسميته استثناء احلصر، وهو غري االستثناء الذي خيرج 
  ):طويل ()٣(القليل من الكثري، كقول القائل 

    إليك وإال ما تثّحالر كائب  ـنك وإال فاملوعّحدث كاذب 

ب إال إليك، وال ال حتث الركائ: فإن خالصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح
لَِبثَ ف :يصدق احملدث إال عنك، وال حيصل هذا احلصر من االستثناء األول، فإن قوله تعاىل

 وعاماً، إال مخسني عاماً: ال مينع أن يقال ،]١٤: العنكبوت[ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإالَّ خمِسني عاما

                                     
 .٣٣٧: ديوانهانظر ) ١(
  .نظره يف باب اإلردافا) ٢(

 وأنوار الربيع ،١١٩ حجة  ابناإلصبع، كما يستفاد من خزانةائل هذا البيت هو ابن أيب ق) ٣(
٣١٣. 



ِإالَّ * مالَِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَفَسجد الْ: لوال توخي الصدق يف اخلرب، وقوله سبحانه
ورهطه، لوال مراعاة الصدق، وألن الصيغ : ال مينع أن يقال] ٣١، ٣٠: احلجر[ِإبِليس أَبى

هة، فإن اليت قدرها املعترض ال يقع مثلها يف الكالم الفصيح، فإا عبارة أهل العي والفَ
هلذا االستثناء على األول، وما قدرته يف كل االستثناء موضوع للحصر، فال اختيار : قلت

االستثناء األول يلزم مثله يف هذا االستثناء إذا أزلت منه التقدمي والتأخري، وأتيت بالكالم 
هو ما فيه من التقدمي والتأخري، : الذي ميز هذا االستثناء على األول: على استقامته، قلت

واهللا .  من حصر جنس االستثناء كلهفإنه على الصورة اليت جاء عليها يفيد حصرا أشد
 .أعلم

 
 
 



 باب االشتراك
معنوي ولفظي، وكل من هذين القسمني معيب، وغري معيب : وهو قسمان

 ): طويل (قفاملعيب املعنوي كقول الفرزد: وحسن
)١(ه باِرقَ يوهـ أبـيه حمّو أُـأب  كلَّمي الناس إال مـا مثله فـوم

بني ضد امليت وبني القبيلة، فلما مل مييز بينهما يف البيت فإن لفظة حي مشتركة 
 اشتراكا معيبا، على أن البيت صه من االشتراك وال يبينه فيما بعد عدبقرينة، أو ما خيلَّ

معيب من وجه آخر، وهو تعسف السك، وقد مضى ذكرهب. 
ومثال املعنوي الذي ليس مبعيب وال يطويل ()٢(ن قول كثريحس:(  

 رـذاك القصائـر بـإيلَّ ومل يشع رةـ قصي كلَِّتببي حـ التأنِتو
عنيِرم أُـجال ول اِحل قصرياِتتِق دطَ اخلُصارالنساِءى شر ـحاِت البر

مشتركة، فلو اقتصر على البيت األول كان االشتراك معيبا، " قصرية"فإن لفظه 
 االشتراك ليس مبعيب وال حبسن، والذي منعه يقلكنه ملا أتى بالبيت الثاين زال العيب فب

ا ما يف البيتني من التضمني، فإن ذلك جعل له منأن يعدزلتنيـزلة بني منـ حسن. 
وأما االشتراك احلسن املعنوي فهو اشتراك الشاعرين يف معىن واحد، إذا شارك   

ناوهلا الشعراء بعضهم من األخري األول اشتراكًا يوجبه له دون األول، كسائر املعاين اليت يت
 .بعض

وأما االشتراك اللفظي الذي ليس مبعيب مثل اشتراك الناس يف مفردات األلفاظ، 
ا من أحد، فال يعد ا ليس أحد أحقاالشتراك يف األلفاظ املفردة سرقة، فإن تضمنت فإ 

يب نواس  تناوهلا سرقة، ومثال األول قول أمعىن من معاين النفس، أو معاين اللفظ عد
  ):طويل(

ترى العني تستِفعيكاهـاِن من ملع  وتِسحرلِّق حىت ما ت١(ا ـ جفو(

                                     
 .فظ مع املعىنلانظره يف باب ائتالف ال) ١(
 ١٧٩:٧ واية األرب ج،٣٦٥:  وخزانة ابن حجة،٧٨:٢ والعمدة ،٢٣١: ديوانهانظر ) ٢(

  .مجع حبترة، وهي املرأة القصرية: ، والبحاتر٦٩٢وأنوار الربيع 



فلفظة االستعفاء مشتركة بينه وبني األبطويل(رد يف قوله يرثي أخاه أو ابنه ي:(  
 )٢( جر اَألمظُمن األجر يل فيه وإن ع  وقد كنت أستعفي اإلله إذا اشتكى

االشتراك احلسن اشتراك الشاعرين أو الشعراء   ومننالشتراك احلسفمثل هذا هو ا
كي عن  حبيث يصنع كل واحد قسيماً، كما ح)٣(يف عمل شعر، وتسميه العرب التمليط

 ):وافر(ط أنصاف أبيات آتيك ا، مث قال ملَّ:  إذ قال له)٤(امرئ القيس والتوءم
*اِرأحترى ب ريقا هبناً وه* 

 :فقال التوءم
 *اراَع اسِترِعتس تجوس مكنارِِ*

 :فقال امرؤ القيس
 *جيرو س أبام له ونتقْأِر*

 :فقال التوءم
 * قد هدأ استطارا ما قلتاإذ*

وأما االشتراك املعيب فكقول األسود بن يكامل ()٥(ر يف صفة الفرس فُع:(  
ـَل جب عٍصمبقلَّ            جوادهاِنوالّروابد يد اَألِق  هدهري ش

 :مشترك بني األسود وامرئ القيس يف قوله" قيد األوابد"فلفظ 
 *)٦(قيد األوابد هيكل *

                                                                                             
  .١٧٨:٧، واية األرب ٧٩:٢دة البيت يف العم) ١(
 .١٧٨:٧ واية األرب ،٧٨:٢العمدة ) ٢(
  .هو أخذ الشاعر نصف بيت لغريه يبتدئ به مث يتمه من عنده: ليطمالت) ٣(
  .١٤٧: ديوانهانظر  ،هو التوءم اليشكري) ٤(
  .٧٨:٢العمدة ) ٥(
  والبيت بتمامه: هذا بعض عجز بيت له) ٦(

 لـرد قيد األوابد هيكـمبنج   وكنااوقد اغتدى والطري يف    

  .٢٩: ديوانهانظر 



وهذا الضرب مما يعد سرقة لتضمن اللفظ معىن اإلرداف السيما  والبيتان من باب 
 .الوصف للفرس

واالشتراك الذي ليس مبعيب وال حبسن تناول الشاعر اللفظ املتضمن معىن من 
مثال يف " قيد األوابد" البديع حبيث ينقله من فن إىل فن، وذلك أن يأيت املتكلم بلفظ معاين

 .غري صفة الفرس وهذا وإن مل يقع فذكره مثال يقاس عليه
وكل هذه األقسام اليت قدمت ذكرها ليست من البديع يف شيء ، وإمنا هي أقسام 

 .أحد ضريب االشتراك
 )١( يتعلق بكتابنا، فهو مثل قول امرئ القيس وأما الضرب الثاين منه، وهو الذي

 ): طويل(
       قَكبكر ماِةانذَغَ  رٍةفْ البياض بصـ املاء غياها منريِل احمللَّر 

 ): بسيط ()٢(وقول ذي الرمه 
 هبها ذَد مسـا فضة قـكأ    كحالء يف برج صفراء يف دعٍج

لصفرة، غري أن األول شبه الصفرة ببيضة فوقوع االشتراك بينهما يف وصف املرأة با
 لكونه من أهل املدر، متأخر الزمان، وقد -النعامة، واآلخر بالفضة املموهة، فنقل الثاين

 . التشبيه العريب إىل التشبيه امللوكي-رأى اخللفاء وامللوك 
والفرق بني االشتراك اللفظي الذي ليس مبعيب وبني اإليضاح أن االشتراك يف 

 .واهللا أعلم. ظ، واإليضاح يف املعايناأللفا
هذا الباب مما ظننت أنين استخرجته ومل أُسبق إليه، فلما عثرت عليه بعد إتياين به (

                                     
 واملقاناة من قانيت بني الشيئني ،١٧٨:٧ واية األرب ،٧٩:٢ والعمدة ،١٦: ديوانهانظر ) ١(

 أي خلطت أحدمها باآلخر، واحمللل الذي مل يكثر حلول الناس عليه فيكدرونه بكثرة
  .وروده

، وأمايل ٧٩:٢، والعمدة ٢٦٤، واجلامع الكبري ٣٧٧ ، والصناعتني٥ص: ديوانهانظر ) ٢(
، والربج بالتحريك بالعني نقاء ١٧٨:٧، واية األرب ٣٧٦:٢ والطراز ،١٤:٢املرتضي 

  .نيشدة سواد الع: والدعج. بياض وصفاء سوادها أو هو اتساعها



فلينـزل موضعه؟ ويعد هذا يف أبواب من تقدمين، " باب الفرائد"لغريي غيرته بباب مسيته 
 ).تراك إىل موضعهوموضعه بعد باب االستثناء، وقد أتيت بالباب، فلينقل باب االش

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التلفيف
 معه معىن آخر لفيوهو أن يقصد املتكلم التعبري عن معىن خطر له أو سئل عنه، ف

وقد قال سبحانه  يالزم كلمة املعىن الذي سئل عنه، كقول اهللا تعاىل خمربا عن موسى 
وكَّأُ علَيها وأَهش ِبها علَى غَنِمي قَالَ ِهي عصاي أَت*وما ِتلْك ِبيِميِنك يا موسى: له

 وقد سئل عن البحر يف وكقول الرسول ] ١٨، ١٧ :طه[وِلي ِفيها مآِرب أُخرى
: إنا نركب البحر، فحواه السؤال عن ماء البحر هل جتوز به الطهارة ؟ فقال: حديث أوله

))هو الطهور ماؤه احلل ميتته((
)١( 

  

                                     
 .كشف اخلفاء ومزيل اإللباس  (١)



 لفة واملؤتلفةباب مجع املخت
رأيت من الَّمؤلفني من فسر هذه التسمية مبا ال يليق ا، وقد استشهد عليها 
بشواهد من جنس ما فسر به، فاطرحت ذلك وفسرا مبا يليق واستشهدت عليها بشواهد 
مطابقة لتفسريي، وكذلك فعلت يف أكثر األبواب، ومن وقف على كتايب وكتب الناس 

 .دعواييف هذا الشأن علم صدق 
إا عبارة عن أن يريد الشاعر التسوية بني ممدوحني، : والذي أقوله يف هذه التسمية

فيأيت مبعان مؤتلفة يف مدحهما، ويروم بعد ذلك ترجيح أحدمها على اآلخر بزيادة فصل ال 
ينقص ا مدح اآلخر فيأيت ألجل الترجيح مبعان ختالف معاين التسوية، كقول اخلنساء يف 

وقد أرادت مساواته بأبيها مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل ال ينقص ا حق أخيها، 
 ): كامل(الولد 
)٢(ِرــض احلُةََءالَـن مرااوـعيت  اــال ومهـه فأقباارى أبــج

ِرـكْا إىل وـطَّد حـران قـقْص اــهمرزا كأنـد بـا وقـومه
)١(ر ذــ بالعرذْـ العت هناكزلُ دـ وقوبت القلُزـى إذا نـحت

ـتوعال هـ النافال أدري: اكـجيب هنال املُـق اــهماس أي
بدهـه واِلـة وجـقت صفيحر وم٢(ري ـه جيواِئلَى غُـى علض(

رـالل السـن والكبـوال جـل هــى أن يساويـى فأولـأول

 ): بسيط( حيث قال )٣(وأول من فتح باب هذا املعىن فيما أظن زهري 
                                     

، وأنوار الربيع ١٥٢:٧، واية األرب ٤٣: ساء األبيات يف أنيس اجللساء شرح ديوان اخلن (٢)
: أي تصري غربة احلرب كالثوب يرتديه أبوه مرة وهو أخرى، واملالءة: ، ويتعاوران٧٣٠

 .االرتفاع يف العدو: واحدة املالء وهو الثوب الرقيق، واحلضر
  .مجع عذار، وهو السري الذي يكون على خد الدابة من اللجام: العذر) ١(
  .الغلو يف اجلري والسرعة فيه: بشرة جلده، واملراد هنا الوجه، والغلواء: الوجهصحيفة ) ٢(
:  الشأو.٧٣٠، وأنوار الربيع ١٥٢: ٧األرب   واية،٢٣: ، ونقد الشعر٥١: ديوانهانظر ) ٣(

  .شدته الواحدة تكلفة: الغاية، واجلواد هنا هو هرم بن سنان ممدوح زهري، وتكاليفه



لْهو اجلواد فإن يـحاـقِحه لَـلُثْة فِمـى تكاليفـعل  اـمهِو بشأْق
أو يسبقاه على ما كان من ملُفمثْ لـهما قد ما من صـاحل سقاـب

لكن لشعر اخلنساء من الفضل يف هذا املعىن ما ليس لغريها، وتداول الناس هذا 
تابع من املولدين أبو نواس حيث يقول املعىن بعدها، وابتذله الشعراء، فكان فيه أول 

 ): منسرح(
 )١(ِقـيِهرـر تـداه بغيـدون م اًـدمل فانثىن قُـرى الفضـمث ج

فقيل راشا سماًهـغاي ــه الـ ب ترادـُـصل سابة والن وِقق الف

 ): كامل(وقال البحتري البن أيب سعيد الثغري 
جهـد إّنـي سعيـ أبّدـ كجد ّترك السماككأن ِفِرـشه مل ي 

يـفتدى للمعللمعتدي وهي الّن ىدّرـ اليـه وهـقامسته أخالقَ
فإذا جرى من غاية وجريأخرى التقى شأواكما يف املُ نـ متنِفص

ومعىن البحتري هذا خالف فيه معاين من تقدمه من أيب نواس واخلنساء وزهري، 
على الثاين ترجيحاً ال ينقص من فضل الثاين وال يغض منه، فإم رجحوا األول يف الفضل 

 ): كامل(والبحتري ساوى بني الثاين واألول من غري ترجيح، وكذلك قوله أيضاً 
 )١( ِدـلَخ ابين مأدت إليك مشائلَ دـي صاعـوإذا رأيت مشائل ابن 

                                     
  .ن قصيدة ميدح ا العباس بن الفضل بن الربيع أوهلاهذان البيتان م) ١(

 وقـراد مومـأورد منه م كنت من احلب يف ذرا نيق        

: والنصل. ألزق عليه الريش: الكالل واإلعياء، وراش السهم: والترهيق. الغاية يف اجلري: واملدى
ديوانه انظر . فواقموضع الوتر من السهم، واجلمع أ: بضم الفاء.  والفوق.حديدة السهم

  .١٥٢:٧ واية األرب ٩١
مل يعل، : املرتفع، ومل يشرف: األبيات له من قصيدة ميدح ا بوسف بن حممد، والسماك) ٢(

: دبفتح امليم والصا طالب جوده، واملنصف: اجلود، واملعتفي: اهلالك، والندى. والردى
  .١٢٢:١ديوانه انظر . طالوس



)٢( ِدـقَر فَنـ عِدةُ فرقَبت رلُعمل ت رـل ناظـن إذا تأميدر قَـَكالف 

البحتري ليستا من شواهد هذا الباب ملا فيهما من املساواة دون  ومقطوعتا
 .الترجيح، وإمنا ساق ذكرمها ذكر املعىن الذي أملَّ به البحتري من املعىن األول، واهللا أعلم

ومن مجع املختلفة واملؤتلفة ضرب يأيت الشاعر فيه بأمساء  مؤتلفة مث يصفها بصفات 
 ): بسيط(لفة، كقول الشاعر خمت

يـ وأرضاويـم سردـ وبردب اـــاي ـنا إذ صاحبتهللا ليلَ
يـي طبيعـذا ربيعـذا وهـه ق معتدالـلإن اهلوى واهلواء الطَّ

بتا مجيعاً وكلٌّنـُ يـماع وف يف الس يـدام حجازي عراقرب املُش
يـمالي ِشـا ميينـ منردوـفال ثـناي ندمياً غاب ثالسِقى وأَقَسأُ

 ):طويل ()٣(ومن مجع املختلفة واملؤتلفة قول العباس بن األحنف
برـ وسلمكم ح صدموعطفكُ  ىـلْ ِقكم وحبرمـ صمـالكوِص

فإن الوصل واحلب، والعطف والسلم من املؤتلفة، و الصرم و القلى والصد 
 .واحلرب من املختلفة

 فة واملؤتلفة مبعجز ال يلحق سبقاً وهو قولهلاء الكتاب العزيز من باب املختوقد ج
وداود وسلَيمانَ ِإذْ يحكُماِن ِفي الْحرِث ِإذْ نفَشت ِفيِه غَنم الْقَوِم وكُنا :تعاىل

 فإن ]٧٩، ٧٨: األنبياء[ا وِعلْماسلَيمانَ وكُال آتينا حكْم فَفَهمناها كِْمِهم شاِهِدينحلُُ
القرآن ساوى بني داود وسليمان يف املنصب إذ أخرب أن كالًّ منهما مرشح للحكم وأهل 

 فهمه القضية القاطعة للحكم بالعدل، مث -سبحانه–له، مث رجح سليمان إذ أخرب عنه بأنه 
رح فيها باملساواة، إذ عاد إىل املساواة مراعاة حلرمة الوالد وفضله على الولد بقضية ص

 يجعل فهم سليمان وجه املعدلة يف احلكم فناله فضل األبوة، فكان مبعىن اخلنساء الذ
أخرجته مع فصاحتها وشدة بالغتها يف عدة أبيات مسوقاً يف آية وبعض أخرى، هذا إىل 
                                                                                             

  ".ابين خملد"بدل " ابن حممد"ايتهما فيه  ورو١٧٢:١:ديوانهانظر ) ١(
  .جنمان يهتدى ما: الفرقدان) ٢(
  .البغض: القطيعة، والقلى:  والصرم،١٩ص ،ديوانهانظر ) ٣(



ا وكُن: ما تضمن القرآن من الزيادة اليت مل تقع للخنساء، وهي النكتة يف قوله تعاىل
اِهِدينش كِْمِهمِلح]إذ مجع الضمري الذي أضيف إليه احلكم، ومن حقه أن ،]٧٨ :األنبياء 
نه أن احلكم من نوادر األحكام املعادلة، ومثله يتبع ويعمل به، اه سبحميكون مثىن لعل

فأخرب أنه سبحانه شهد عليهما يف هذا احلكم، وعلى كل من حيكم به تشريفاً حلكم 
 خيص العدل بشهادته -سبحانه–كان شهيداً على العدل واجلور، ولكنه العدل، وإن 

ِتلْك حدود اِهللا ومن يِطِع اَهللا ورسولَه يدِخلْه جناٍت  :تشريفاً للعدل، كما قال تعاىل
عاىل يف  نظرا ملن يعمل حبكم اهللا ت،]١٣: النساء[تجِري ِمن تحِتها األنهار خاِلِدين ِفيها
الوصايا، ومن يتبعه، وأن حكم العدل يى به واخلطأ ليس بقدوة، وهلذا قالقتد : 

اا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرِص اَهللا وعن يمو]واهللا  ]١٤: النساء
 .أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التوهيم
وهم ما بعدها من الكالم أن املتكلم أراد وهو أن يأيت املتكلم يف كالمه بكلمة ي

  ):متقارب ()١(تصحيفها، ومراده على خالف ما يتومهه السامع فيها، كقول املتنيب 
 ؤسها األرلَلتحسد أرج ي حولهـوإن الفئام الت            

بالقاف ال بالفاء، ومراد " ئَامالِف"أومهت السامع أن لفظة " األرجل"فإن لفظة 
 الفئام بالفاء اليت هي اجلماعات، هكذا روي البيت، واملبالغة تقتضيه، إذ القيام الشاعر

اجلماعات، وأقل ما تكون كل : بالقاف يصدق على أقل اجلمع من العدد، والفئام بالفاء
مجاعة و أقل اجلمع فمفهومها أكثر من مفهوم األول، وما يف ذكر القيام بالقاف من 

 : على رأسه حاصل يف عجز البيت يف قولهتعظيم املمدوح بقيام الناس
 *لتحسد أرجلها األرؤس*

قسم آخر،  ومن التوهيم. فإن مفهوم ذلك قيام من عاد الضمري من أرجلها عليه
وهو أن يأيت املتكلم بلفظة يوهم ا أن يف كالمه حلناً، فإذا انتقد من جهة املعىن وجد فيه 

ما من أيام ": عراب، كقول الرسول جناس من البالغة يصححه وميشيه على طريق اإل
 فإن لفظة العشر توهم " العشر)٢(العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا تعاىل من هذه األيام 

 .أا جاءت على غري الصواب، إذ كانت مؤنثة، واملعدود ا مذكر
واالنفصال عن هذا اإلشكال أنه ملا كان العمل يف العشر ال خيص األيام دون 

املراد التحضيض على العمل فيها، اقتضت البالغة اإلتيان مبا يدل عليهما فصرح الليايل، و
  وأبدل منها لفظًا مؤنثًا ليدل به على ظرف القيامبلفظ األيام ليدل ا على ظرف الصيام،
وملا كان لفظ األيام مؤنثاً ساغ أن يبمنه املؤنث لكون الصناعة لفظية، وهلذا املوضع لد 

 : وقوله تعاىل،]١٨٤: البقرة[أَياما معدوداٍت : يف القرآن منها قوله تعاىلمن البدل نظائر
اِسالن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو]وقد ختالف طريق اإلعراب ألجل ،]١٤٠: آل عمران 

 ار ثُم الَ ينصرونَوِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم األدب :صحة املعىن املراد، ويف ذلك قوله تعاىل
                                     

 والفئام بكسر الفاء ،٣١٨ وأنوار الربيع ،٣٩٢ وخزانة ابن حجة ،٣٦٦:١: ديوانهانظر ) ١(
  .اجلماعات: واهلمزة

  . برواية الترمذي وابن ماجه،٣١٢:٢مع الصغري هذا بعض حديث انظر اجلا) ٢(



 ملا  والقياس أن يكون ينصرون جمزومة ألا معطوفة على جمزوم، ولكن،]١١١: آل عمران[
كان املراد اإلخبار بأم ال ينصرون أبدا ألغى العطف، وأبقى صيغة الفعل على حاهلا، 

 أنه  يوهمتوهيمال واالستقبال، ولو جزم ملا دل إال على احلال ومن التوهيم حللتدل على ا
طباق أو تورية، أو غري ذلك من احملاسن وليس عند التحقيق كذلك، كقول أيب متام 

  ):طويل(
تردى ثياباملوت ح ا فما أتىمهلا الليلُ رإال وهى من سندس خ ١( ِرض(

محر، وخضر يوهم أن ذلك طباق، وليس بطباق، إذ األمحر ال يضاد : فإن قوله
 .شاهد توهيم املطابقةاألخضر، فهذا 

  ):بسيط(تورية، فكقويل لوأما شاهد توهيم ا
ورـتو م القوس أنّرتقليب فقّد  رمى وال وتر عندي قوس حاجبه

: م أن فيها تورية، وليست بتورية، ألن الصحيح أن يقالوِهت" موتور"فإن لفظة 
ب وتره، والوتر لر لطا ثر هو الذيوقوس موترة ال موتورة، ألا من فعل رباعي، واملوت

 .والترة والتار مبعىن
هن فَِإنَّ اَهللا ِمن بعِد َمن يكِْره :وقد جاء من التوهيم يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

ِحيمر غَفُور اِهِهنِإكْر]يوهم أن الغفران والرمحة " غفور رحيم" فإن لفظ ،]٣٣: النور
 .واهللا أعلم. ، وإمنا ظاهر اللفظ يوهم األول قبل التدبرللمكره هلن، ومها يف احلقيقة هلن

 
 
 
 
 

                                     
 واإليضاح ،٧٨:٣: ، والطراز٢٨٢: يف شرح الشواهد ، وتقريب املعاهد٣٦٩ديوانه انظر ) ١(

١٣:٦.  



 باب االطراد
رد للشاعر أمساء متتالية يزيد املمدوح ا تعريفاً، ألا ال تكون إال أمساء وهو أن تطَّ

نظم، وال لآبائه تأيت منسوقة صحيحة التسلسل غري منقطعة، من غري ظهور كلفة على ا
راد املاء لسهولته وانسجامه، فمىت جاءت شبه حتدرها باطَّتعسف يف السبك، حبيث ي

 ): طويل(كذلك دلت على قوة عارضة الشاعر وقدرته، كقول األعشى 
)١(ك وائل اَءبوأنت الذي ترجو ِح أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد

 )٢(وأحسن من هذا البيت قول دريد لكون األمساء املطردة جاءت يف عجز البيت 
  ):طويل(

  بن قارِبذؤاب بن أمساء بن زيِد  هـ لداترـد اهللا خيـبعا ِبـنلْتقَ

 .لوال القافية لبلغ به آدم: حىت قال عبد امللك بن مروان ملا مسع هذا البيت
  ):رمل ()٣(  اإليادي دوسومن هذا الباب قول احلارث بن

 دعن مـ بزاِرـن نـن إياد بـم  مــههن أوجـساب حـوشب

 ): خفيف(وقد أرىب على هؤالء الشعراء بعض القائلني 
من يكن رام حاجة بـعـ ـ عندته وأعيت عليه كل الع٤( اِءـي(

ن حيـىي بــرجى اب املُفلها أمحد سِلـن معاذ بـن مم بن راِءـج

فلو مل يقع يف هذا البيت التضمني والفصل بني األمساء بلفظة املرجى لكان غاية ال 
درك، وعقلية ال متلك، هكذا أعظم املؤلفون قبلي أمر هذا البيت، وأثنوا عليه مبا حكيته ت

 بطبقات، وهي أن دريدا اطردت له أربعة أمساء سهلة دعنهم، وعندي أنه دون بيت دري
جزآن مخاسيان، وجزآن : السبك، مسلسلة األلفاظ بغري فصل يف أربعة أجزاء من الطويل

                                     
   .١٥٥:٧ واية األرب ،٩٣:٣ والطراز ،٦٦:٢ والعمدة ،١٢٨ص: ديوانهانظر ) ١(
 .٤٣٣ وتقريب املعاهد يف شرح الشواهد ٦٧:٢العمدة ) ٢(
  .٦٧:٢البيت يف العمدة ) ٣(
  .٤٣٣ وتقريب املعاهد ،١٥٥:٧ واية األرب ،٩٤:٣ والطراز ،٦٧:٢البيتان يف العمدة ) ٤(



 اطردت له مخسة أمساء يف ستة أجزاء سباعية، من اخلفيف، مع سباعيان؛ وهذا الشاعر
  ):بسيط(ت ال بأس به ي يف هذا الباب ب الفصل والتكليف، والتضمني، ويل

وِبـر بن أّيـي بكـ أب بنحممد وِبـسن إىل العلياء مٍكلْ مأجلّ

ع حيسن أن ت األمساء فيه، إال أن كونه يف ابتداء القصيدة، وهو مصروهو وإن قلَّ
 .يكون من أمثلة الباب

 وهذه شواهد ما جاء من االطراد بأمساء إذا فصلت من اإلضافة استقل املضاف إليه 
بنفسه، وأما ما جاء االطراد فيه بأمساء إذا فصلت مل يستقل املضاف إليه بنفسه، فكقول 

  ):كامل(أيب متام 
طلبتاملُ ربيعةُ ربيع ـَم  )١(دودا ـ املمةَ ربيعووردن ظلَّ  اـى هله
بكريـهها علويا صعـِح ـا الــهبيصين شياِنبـهيّداـنديا الص
داـزيد بن يـا خالـهيىن يدمي اـهيِرـا مضـهيرّـا مـهيِلهذُ

ـ ومن فلق الصبنورا  كأن عليه من مشس الضحىنسباح عوداـم

 .علمواهللا أ. والبيتان األوسطان أردت
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  . رسنهلمن أمهى الفرس إذا طو: واملمهى هلا). افتفيأت فظالهلا ممدود(رواية الديون ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تحرير التحبير

 صناعة الشعر والنثر
 وبيان إعجاز القرآن
 الجزء الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التكميل
 أو غريه من فنون الشعر  املدحوهو أن يأيت املتكلم أو الشاعر مبعىن من معاين

يكمله مبعىن آخر، وأغراضه، مث يرى مدحه باالقتصار على ذلك املعىن فقط غري كامل، ف
كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة ورأى مدحه باالقتصار عليها دون الكرم مثال غري 

له بذكر الكرم، أو بالبأس دون احللم، وما أشبههه، وقد جاء منه يف الكتاب كامل، فكم
 ٍة علَى الْمؤمِِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفرِينفَسوف يأِْتي اُهللا بِقَوٍم يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّ :العزيز قوله تعاىل

 أنه لو اقتصر -  وهو أعلم- علم-سبحانه وتعاىل- فانظر هذه البالغة، فإنه ]٥٤: املائدة[
وإن كانت صفة مدح، إذ وصفهم بالرياضة إلخوام -على وصفهم بالذلة على املؤمنني 

 كامل، فكمل مدحهم بأن وصفهم بالعزة كان املدح غري-املؤمنني واالنقياد ألمورهم 
محمٌد : وكذلك قوله سبحانه فأتى بوصفهم باالمتناع منهم، والغلبة هلم، على الكافرين

مهنياُء بمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اِهللا وسر]ومثال التكميل يف ،]٢٩: الفتح 
  ):طويل(الغنوي الشعر قول كعب بن سعد 

ـن أهلهزي لْمع اِحل حليم إذا ما احللـمم يف عني العدوِه م١( يب( 
ن أهله احتراس، لواله لكان املدح إذا ما احللم زي: حليم مدح حسن، وقوله: فقوله

 نمدخوال، إذ بعض التغاضي قد يكون عن عجز يوهم أنه حلم، فإن التجاوز ال يكو
إذا ما احللم زين :" ا كان عن قدرة، وهو الذي قصده الشاعر بقولهحلماً حمققاً إال إذ

  )بسيط: (ويعضد هذا التفسري قول سامل بن وابصة" أهله
 من الكرمٌبر ضرٍةد عن قُلمواِحل أنت عارفه ذي العجز ذلٌّلموِح

 يف املوضع الذي حيسن فيه احللم، مث رأى أن  حليمفحاصل قول الغنوي أن ممدوحه
عرف منه إال احللم، رمبا طمع فيه عدوه دح مبجرد احللم ال يكمل به املدح، ألن من مل يامل

ذَّم بسببه، فكمل مدحه بأن قالونال منه ما ي: 
 *مع احللم يف عني العدو مهيب*

ولقد أحسن هذا الشاعر يف احتراسه يف صدر البيت وعجزه معاً باحتراسني 

                                     
  .٦٤٢ وأنوار الربيع ،١٥٧:٧ واية األرب ،١٠٩:٣ والطراز ،٣٥: البيت يف نقد الشعر )١(



 .حسنني
، "إذا ما احللم زين أهله: "دم تنبيهنا عليه، وهو قولهو أما الذي يف الصدر فقد تق

 :وأما الذي يف العجز فقوله
 *مع احللم يف عني العدو مهيب*

 .ألن املهابة قد تكون مع اجلهل
 ): طويل: (ومن مليح التكميل قول السموءل

)٢(ل ـ منا حيث كان قتيلّوال طُ هـ فراشا سيٌدـات منـا مـوم

ر البيت كان مدحاً غري كامل، ألن موت اجلميع فإنه لو اقتصر على صد
قتلى وإن اقتضى وصفهم بالصرب، فهو حيتمل أن يكون عن ضعف وقلة جد يف 

 :احلروب، فاحترس عن ذلك بأن قال
 *وما طل منا حيث كان قتيل*

فإنه أبلغ وصف يف الشجاعة " حيث كان:"وأحسن من ذلك كله قوله
 ): كامل( )٣(ومن التكميل يف النسب قول كثري 
فـي احلُ حىلو أن عزة خاصمت مشس الضسلقضى هلاٍقوفَّن عند م 

تكميل حسن، إال أنه دون األول، وإمنا كان مثل " عند موفق:"فقولـه
لتم املعىن، لكن يف قوله عند موفق زيادة " عند حمكُّم: "هذا تكميال ألنه لو قال

 املوقع احللو يف النفس ما كمل ا حسن البيت، والسامع جيد هلذه اللفظة من
ليس لألوىل، إذ ليس كل حمكم موفقاً، فإن املوفق من احلكام من قضى باحلق 
ألهله، ويف ذلك إشارة إىل أن عزة تستحق احلسن دون مشس الضحى، فيكون 
ذه اللفظة مع التكميل مبالغة، والتكميل هاهنا من تكميل املعاين النفسية ال 

 . وال الفنونتكميل املعاين البديعية

                                     
  .أهدر:  وطل دمه١٥٧:٧ واية األرب ،١١٠:٣ والطراز ،١٣: انظر ديوانه )٢(
 .٦٤٣ وأنوار الربيع ،١٥٨:٧، واية األرب ٥٦:١انظر ديوانه  )٣(



 ): وافر( املتنيب )٤(ومن التكميل احلسن قول أيب احلسني 
 وِجـن الرياح اهلُـ مأشدا اـشطْ ببوبوأسرع فـي الندى منها ه 

فإنه فطن إىل أنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش دون أن يضيف إىل 
الكرم، البطش الكرم كان املدح غري كامل، فكمل املدح يف عجز البيت بذكر 

ومل يتجاوز يف ذلك كله وصفي الريح اليت شبه ممدوحه ا يف حاليت بطشه 
وكرمه، وما حسن بيت أيب الطيب إال ألنه أشرقت عليه أنوار أوصاف النبوة، 

:" حيث يقول -رضي اهللا عنهما-فإنه نظر إىل احلديث الذي يرويه ابن عباس 
كون يف رمضان؛ كان  أجود الناس، وكان أجود ما يكان رسول اهللا 
 ".كالريح املرسلة

وما وهم فيه املؤلفون يف هذا املوضع أم خلطوا التكميل بالتـتميم، إذ 
ساقوا يف باب التـتميم شواهد التكميل، ألن كال منهم ذكر قول عوف بن 

 ): سريع(حملم السعدي 
)٥(قد أحوجت مسعي إىل ترمجان   اـــغتهني وبلَّـانـإن الثم

وإذا مل يكن " وبلَّغتها"التـتميم، ومعىن البيت تام بدون لفظة من شواهد 
، وإمنا هو تكميل، وما غلطهم  إال من !!املعىن ناقصاً فكيف يسمى هذا تتميماً 

كوم مل يفرقوا بني تتميم األلفاظ وتتميم املعاين، فلو مسوا مثل هذا تتميماً 
 املعاين البديعة ولذلك أتوا للوزن لكان قريباً، وإمنا ساقوه على أنه من تتميم

 ): طويل(بقول املتنيب 
ـّار مـوحيتقر الدنيا احتق )٦( ما فيها وحاشاك فانيا يرى كلَّ  ربج

يف باب التـتميم، وهو مثل األول، وإن زاد على األول أدىن زيادة، ملا  
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  .سنن واحدة
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بعد ذكر الفناء من حسن األدب مع املمدوح، ورمبا سومح " حاشاك"يف لفظة 
 .عل هذا البيت يف شواهد التـتميم هلذه الشبهةبأن جي

وأما األول فمحض التكميل، وال مدخل له يف التـتميم اللهم إال أن 
أن يكون  مرادهم بالتـتميم تتميم الوزن، ال تتميم املعىن، فيجوز ذا االعتبار 

يسمى كل ما ورد من احلشو احلسن سواء كان متمماً للمعىن أو مكمال تتميماً، 
 .ه به مت الوزن، ويكون من قسم تتميم األلفاظ، وما قدمناه من تتميم املعاينألن

 يف وصف محار وأتان وحشيني )٧(ومن مليح التكميل قول النابغة الذبياين
 ): طويل(

 )٨(ادلُِن جتشظَّنا تزوإن طلعا ح  ةـال أثارا عجاجـفإن هبطا سه

شي يف السهل كان املدح فإنه لو اقتصر على وصف صالبة حوافرمها بامل
هلما غري كامل، حىت يصفهما باملشي يف احلَزن، فال جرم أنه ملا أراد تكميل 

احلَزن كما قال يف : املدح وأوجبت عليه الصناعة أن يقول يف عجز البيت
فوصفهما مبا يوجب هلما بلوغ الغاية يف صالبة احلوافر هذا  ما : السهل: صدره

 هذا البيت، وفيه ما فيه، ألن االقتصار على وصفهما نقلته من كالم الناس على
باملشي يف السهل، وهو يريد وصفهما بصالبة احلوافر، نقص تام يف املعىن املراد، 
فبقية البيت على هذا تتميم ال تكميل والفرق بني التـتميم والتكميل أن 

ام فيكمّله، التـتميم يرد على املعىن الناقص فيتممه والتكميل يرد على املعىن الت
 .إذا كان الكمال أمرا زائدا على التمام

والتـتميم ال يكون إال يف املعاين دون الفنون، أعين باملعاين معاين النفس، 
ال معاين البديع، اليت هي أنواعه، وأعين بالفنون أغراض املتكلم ومقاصده، 

 .كما قدمتوالتكميل يكون فيهما معا، هذا إذا مل يرد بالتتميم تتميم الوزن 
 ): بسيط(ومن أحسن التكميل تكميل وقع يف قول شاعر احلماسة 

                                     
  .١٩٦ وخمتار الشعر اجلاهلي ٢٨٧انظر ديوانه  )٧(
  . الصخور:واجلنادل. التهبت : وتشظت . الغبار: العجاجة )٨(



 اادـن الدنيا ملا حـت مكمتمبا اح  هملَّحد عنهم وخ: لو قيل للمجد

 .مبا احتكمت من الدنيا، من التكميل العجيب، واهللا أعلم: فقوله



 باب املناسبة
يف األلفاظ، فاملعنوية أن يبتدئ مناسبة يف املعاين، ومناسبة : املناسبة على ضربني

الَ : املتكلم مبعىن مث يتمم كالمه مبا يناسبه معىن دون لفظ، كقول اهللا سبحانه وتعاىل
ِبريالْخ اللَِّطيف وهو ارصاألب ِركدي وهو ارصاألب ِركُهدت]فإنه، ]١٠٣: األنعام 

 خطاباً "وهو اللطيف" :على ذلك قوله ملا قدم نفى إدراك األبصار له، عطف -سبحانه-
للسامع مبا يفهم، إذ معترف العادة أن كل لطيف ال تدركه األبصار أال ترى أن حاسة 
البصر ال تدرك إال اللون من كل متلون، والكون من كل متكون، فإدراكهما إمنا هو 

قوله عطف على ذلك " وهو يدرك األبصار: "ا قالللمركبات دون املفردات، ولذلك ملّ
ختصيصاً لذاته سبحانه بصفات الكمال، ألن كل من أدرك شيئاً كان خبريا بذلك " اخلبري"

قُلْ أَرأَيتم ِإن جعلَ اُهللا علَيكُم اللَّيلَ سرمًدا ِإلَى يوِم  :، ومثل ذلك قوله عز وجلءالشي
 -سبحانه- ملا كان ،]٧١: القصص[فَالَ تسمعونَالِْقيامِة من ِإلٌَه غَير اِهللا يأِْتيكُم ِبِضياٍء أَ

هو اجلاعل األشياء على احلقيقة، وأضاف إىل نفسه جعل الليل سرمدا إىل يوم القيامة، 
صار الليل كأنه سرمد ذا التقدير، وظرف الليل ظرف مظلم ال ينفذ فيه البصر، السيما 

إىل غريه، وغريه ليس بفاعل على وقد أضاف اإلتيان بالضياء الذي تنفذ فيه األبصار 
احلقيقة، فصار  النهار كأنه معدوم، إذ نسب وجوده إىل غري موجد، والليل كأنه ال 

أفال : "موجود سواه، إذ جعل كونه سرمدا منسوباً إليه سبحانه  فاقتضت البالغة أن يقول
لح لإلبصار  الذي يصلح لإلمساع وال يصيملناسبة ما بني السماع، والظرف الليل" تسمعون

قُلْ أَرأَيتم ِإن جعلَ اُهللا علَيكُم النهار سرمًدا ِإلَى يوِم  :ولذلك قال يف اآلية اليت تليها
ألنه ملا  ،]٧٢: القصص[الِْقيامِة من ِإلٌَه غَير اِهللا يأِْتيكُم ِبلَيٍل تسكُنونَ ِفيِه أَفالَ تبِصرونَ

 تنور فيه ء سرمدا إليه صار النهار كأنه سرمد، وهو ظرف مضيأضاف جعل النهار
األبصار، وأضاف اإلتيان بالليل إىل غريه، وغريه ليس بفاعل على احلقيقة، فصار الليل 

د سواه، إذ جعل وكأنه معدوم، إذ نسب وجوده إىل غري موجد، والنهار كأنه ال موج
أفال تبصرون، إذ الظرف معىن : يقولوجوده سرمدا منسوباً إليه، فاقتضت البالغة أن 
أَو لَم يهِد لَهم كَم  :ومنها قوله تعاىل. صاحل لإلبصار، وهذا من دقيق املناسبة املعنوية

أَهلَكْنا ِمن قَبِلِهم من الْقُروِن يمشونَ ِفي مساِكِنِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك َآلياٍت أَفَالَ 
روا أَنا نسوق الْماَء ِإلَى اَألرِض الْجرِز فَنخِرج ِبِه زرًعا تأْكُلُ ِمنه أَو لَم ي*يسمعونَ



 يف صدر -سبحانه-فانظر إىل قوله   ]٢٧، ٢٦: السجدة[أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَالَ يبِصرونَ
ا، وقال تعاىل بعد ذكر  ومل يقل أو مل يروأو مل يهد هلمة ياآلية اليت املوعظة فيها مسع

أو "وكيف قال يف صدر اآلية اليت موعظتها مرئية ] ٢٧:القصص[أَفَالَ يسمعونَاملوعظة 
ورد اُهللا الَِّذين : وكذلك قوله تعاىل" أفال يبصرون: وقال بعد املوعظة" مل يروا

ِمِنني الِْقتالَ وكَانَ اُهللا قَِويا  اُهللا الْمؤىكَفَروا ِبغيِظِهم لَم ينالُوا خيًرا وكَف
  اُهللا الْمؤِمِنني الِْقتالَىوكَف :فإن الكالم لو اقتصر فيه على قوله ]٢٥: األحزاب[عِزيًزا

أوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار يف اعتقادهم أن الريح اليت حدثت كانت سبب 
وا أال تكون من عند اهللا وإمنا تقع اتفاقاً كما رجوعهم، ومل يبلغوا ما أرادوا، ورمبا تومه

جيري يف حروب املشركني بعضهم لبعض، فأخرب يف فاصلة اآلية عن نفسه بالقوة والعزة، 
ليعلم املؤمنني ويزيدهم يقيناً وثباتاً على أنه الغالب املمتنع، وأن حزبه كذلك، وإمنا هو 

ه، فينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر، وتارة تنوع النصر للمؤمنني ليزيدهم إمياناً بعميم قدرت
حد، وحيناً بالريح كيوم األحزاب، ومرة بالرعب كبين النضري؛ وطورا ينصر عليهم كيوم أُ

يعلمهم أن الكثرة ال تغين شيئاً، وأن النصر من عنده كيوم حنني وأمثال ذلك يف الكتاب 
  ):طويل ()٩( الشعر قول املتنيبومن أمثلة املناسبة املعنوية يف. العزيز كثري ملن استقراه

ـعلى سابح موجاملنايا بن كأنَّداةَغَ  رهـح ـ فلْ النبي صدره ولُب 

فإن بني لفظة السباحة، ولفظة املوج، ولفظة الوبل تناسباً معنوياً صار البيت به 
      ):طويل( قول ابن رشيق القريواين همتالمحاً شديد مالءمة األلفاظ؛ وأحسن من

أصحوأقوى ما ر ويـاه فنم ـن اخلرب املأثور منذ قديـم  دىي الن
 مـعن البحر عن جود األمري متي  رويها السيول عن احليا تأحاديثُ

وهذا أحسن شعر مسعته يف املناسبة املعنوية، ألنه ناسب فيه بني الصحة والقوة، 
ية إذ هذه األلفاظ يناسب بعضها بعضاً، دم مناسبة معنووالرواية واخلرب املأثور، والِق
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وكذلك ناسب يف البيت الثاين بني األحاديث والرواية والعنعنة مناسبة معنوية أيضاً، 
وأحسن من املناسبة الواقعة يف البيت األول ما وقع يف البيت الثاين من صحة ترتيب العنعنة 

األحاديث، ألن السيول حيث أتى ا صاغرا عن كابر، وآخرا عن أول، كما يقع سند 
زلة ـزلة الولد، وهو بنـفرع، واحليا أصله، ولذلك جعلها تروي عن احليا إذ هي مبن
وي عن البحر، إذ احليا الوالد، وكذلك احليا فرع والبحر أصله، ولذلك جعل احليا ير

زلة الوالد ـزلة الولد، وجود املمدوح مبنـمبثابة الولد والبحر مبثابة الوالد، مث نزل البحر مبن
له لقصد املبالغة يف املدح، ولذلك جعل البحر راوياً عن جود املمدوح، وهذا الذي 
تقتضيه الصناعة من األدب مع املمدوح وحسن املبالغة يف وصف جوده ويف الناس  من 
مسى املناسبة املعنوية مالءمة، إال قدامه فإنه جعل املالءمة ائتالف ألفاظ الكالم باملعىن الذي 

لو كان موضع هذه : تكلم آخذ فيه، وقصده بذلك أن يقال يف لفظة من ألفاظ املعىنامل
غريها لكان الكالم مؤتلفاً مبعانيه وألفاظه مالئمة له وما ذكرته من املناسبة فيه زيادة على 
هذا املقدار، إذ غريها من األلفاظ يويف مبا قاله الناس يف تفسري االئتالف، ويزيد عليه زيادة 

 .ة عند أرباب النقدمعلوم
تامة : زنات، وهي على ضربنيوأما املناسبة اللفظية فهي توخي اإلتيان بكلمات مت

وغري تامة، فالتامة أن تكون الكلمات مع االتزان مقفاة وأخرى ليست مبقفاة، فالتقفية غري 
 .الزمة للمناسبة

 ق والْقُرآِن :ومن شواهد املناسبة اليت ليست بتامة يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
 ]٢، ١: ق[بلْ عِجبوا أَن جاَءهم منِذٌر منهم فَقَالَ الْكَاِفرونَ هذَا شيٌء عِجيٌب*الْمِجيِد

رقي به احلسنني عليهما السالم  مما كان يومن شواهد التامة يف السنة قول الرسول 
فقال النيب " ومن كل عني المةأعيذكما بكلمات اهللا التامة، من كل شيطان وهامة، "
" المة "ة، وهي القياس، ملكان املناسبة اللفظية التامة؛ ومثله قوله ومل يقل مِلم 
واملستعمل موزورات، ألنه من الوزر غري مهموز فلفظ "ارجعن مأزورات غري مأجورات"

 .يبة مهموزا ملكان املناسبة اللفظية التامة، وهذا من الفصاحة العجبه النيب 
إن أحبكم إيلَّ " :وأما ما جاء من السنة من أمثلة املناسبة الناقصة، فكقوله 



 بني  فناسب ")١١(طَّئُون أكنافانكُم أخالقاً املووأقربكم مين جمالس يوم القيامة أحاِس
 يف بعض ومما مجع بني املناسبتني قوله . أخالق وأكناف مناسبة اتزان دون تقفية

 أسالك رمحة دي ا قليب، وجتمع ا أمري، وتلم ا شعثي، وتصلح اللهم إين" :دعائه
لفْيت، أُا غائيب، وترفع ا شاهدي، وتزكي ا عملي، وتلهمين ا رشدي، وترد ا 

وتعصما من كل سوء، اللهم إين أسالك الفوز يف القضاء، ون لَ الشهداء، وعيش ينز
 بني قليب وأمري، وغائيب وشاهدي، فناسب  ")١٢(السعداء، والنصر على األعداء

والسعداء واألعداء  مناسبة غري تامة بالزنة دون التقفية، مث ناسب بني القضاء والشهداء
مناسبة تامة بالزنة والتقفية، ومن أمثلة املناسبتني الناقصة والتامة الشعرية قول أيب متام 

 ):طويل(
 )١٣( اخلَطّ إال أنَّ تلك ذَوابلُ قنا     مها الوحش إال أنّ هاتا أوانٌس

اَ وقَفناسب حبيب بني ما مناسبة تامة، وبني الوحش واخلطَّهوأوانس وذوابل ن 
 إليها فيه من احملاسن، فإن  ملا انضممناسبة غري تامة، وهذا البيت من أفضل بيوت املناسبة

لطباق اللفظي، وائتالف اللفظ ني التشبيه بغري أداة واملساواة، واالستثناء، واتفيه مع املناسب
مها وقنا، فإن : مع املعىن والتمكني، فأما املناسبة فقد ذكرناها، وأما التشبيه ففي قوله

التقدير كمها وقنا فحذف األداة ليدل على قرب املشبه من املشبه به، وأما االستثناء 
ت للموصوفات ِبثُلي" إال أن تلك ذاوبل:"وقوله" إال أن هاتا أوانس:" البديعي ففي قوله

ّفار والتوحش، وكذلك فعل يف االستثناء الثاين، فإنه التأنيس والتحبب، وينفي عنهن الن
أثبت به هلن اللني واللدونة ونفي عنهن اليبس والصالبة، فأثبت هلن باالستثناء من الصفات 

هاتا ستحسن، ونفي عنهن ما يستهجن، وأما املطالبة ففي قوله الوحش واألوانس، وما ي
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  .وتنسب إليهما الرماح



تلك فإن هاتا للقريب، وتلك للبعيد، وأما املساواة فألن لفظ البيت ال يفضل عن معناه، و
وال يقصر عنه، وأما االئتالف فلكون ألفاظه من واد واحد متوسطة بني الغرابة 
واالستعمال، وكل لفظة منها الئقة مبعناها، ال تكاد يصلح موضعها غريها، وأما التمكني 

قرة يف موضعها، غري نافرة من حملها من غري أن يتقدمها شيء من ت مسفألن قافية البيت
لفظها يدل عليها، كما يقع يف التوشيح والتصدير وقد غلط اآلمدي يف تغليط أيب متام يف 

ا أن الرماح مسيت ذوابل هذا البيت، حيث زعم أنه نفى عن النساء لني القدود، معتقد
د ذلك، ألن العرب تقول رمح ذابل إذا كان صلب للينها، واملعروف عند أهل اللسان ض

بلَت شفتاه إذا يبستا، وال تعرف العرب الذابل إال اليابس الكعوب، ومن ذلك قوهلم ذَ
بس، وارة ذابلة إذا جف ماؤها وأخذت يف الين: الذي جفت رطوبته، ومن ذلك قوهلم

 مبعرفة اللسان العريب، )١٤(نهوأبو متام ال يشك أحد أنه أبصر من اآلمدي باللغة، وأقعر م
  ):طويل ()١٥(ويقرب من هذا البيت قول البحتري

     فأحام ملّجلَم طْ جيد فيك مقْوأَ اًعما لَم ملّدمِج يدع نكم هارب 

ا فيك وعنك، ومطمع: فناسب بني أحجم وأقدم مناسبة تامة، وكذلك بني قوله
لفظ أيضا املطابقة يف لملتني غري تامة، وقد حصل يف هذا اومهربا، إال أن مناسبة هاتني اجل

أحجم وأقدم، واملساواة واالئتالف والتمكني، فقد استوى هو وبيت أيب متام فيما ذكرنا 
وزاد عليه بيت أيب متام بالتشبيه واالستثناء، ففضل بيت أيب متام باملعاين، وفضل بيت 

ال وأعذب مذاقًا، وللمناسبة التامة فيه نصاعة البحتري باأللفاظ، ألن ألفاظه أكثر استعما
وظهور أكثر من املناسبة اليت يف بيت أيب متام، وإذا قست ما بني البيتني مبا قدمت من 

 سقطا دون كل مجلة منه، إذ كل مجلة منه يلي بعضها بعضا؛ ومفردات كالم الرسول 
، وما حيصل ا من ))ي ا قليبد((: األلفاظ تسري إىل معاين شىت، وإال فانظر إىل قوله 

وجتمع ا "ية القلب، وإىل قوله امنافع الدنيا واآلخرة، ويتوقى من مضار الدنيا واآلخرة د
وما يكون من اجتماع األمر من عدم التذبذب يف كل شيء وحصول التثبت وإىل " أمري
باطن، وما يكون ، وما تشري هذه اجلملة إليه من إصالح ال))وتصلح ا غائيب((: قوله 

                                     
 .أقعر منه، يعين أكثر تعمقا منه يف معرفة اللسان العريب )١٤(
 .١١٤:٦ وااليضاح ،٥٦:١انظر ديوانه  )١٥(



، فإن من أصلح اهللا سبحانه ))وتدفع ا شاهدي((: يف ذلك من اإلخالص، وكذلك قوله
املناسبة من املطابقة بني باطنه أصلح اهللا تعاىل ظاهره، وما وقع يف ضمن هاتني اجلملتني مع 

ب  فإنه ر))الفوز بالقضاء(( :غائيب وشاهدي، وبذلك فاعترب بقية الدعاء؛ وكذلك قوله 
: وكذلك قوله"  نزول القضاء من يفوز عند وقلَّ)١٦( هقضاء نزل بغري صابر حمتسب، فأوبق

: هلم، ومثله قوله زلتهم، وهي أرفع املنازل، وما أعدـ، أي قراهم أو من))ونزل الشهداء((
 ؛ فاحلظ بدقيق انظر ما اشتملت عليه األلفاظ ))وعيش السعداء، والنصر على األعداء((

ه دها ال تدخل حتت اإلحصاء إىل سالسة هذا النظم وعذوبة هذا اللفظ وعلومن املعاين جت
مع كونه مستعمالً معروفاً، وفصاحته على كونه متداوال مألوفاً، ووضوح معانيه، وحسن 
البيان فيه، حبيث ال يفتقر أحد إىل السؤال عن لفظ فيه قد استوى يف فهمه الذكي والبليد 

ا وال يقدر وىف العبارة  وما فيه من املاء والديباجة اليت ال توالقريب من العلم والبعيد،
 .البليغ على أن يصفها ؛ هذا أمر يدركه كل ذي ذوق سليم، وذهن مستقيم، واهللا أعلم

                                     
 .أهلكه: هأوبق )١٦(



 باب التفريع
أحدمها أن يبدأ الشاعر بلفظة هي إما اسم، وإما صفة، مث يكررها : التفريع نوعان

ات يتفرع من مجلتها أنواع من املعاين يف املدح وغريه، يف البيت مضافة إىل أمساء وصف
 ):متقارب ()١٧(كقول أيب الطيب املتنيب

أنا ابن الضّراب أنا ابن الطَّعـاِنأنا ابن الَّلقاء أنا ابـن السخـاء
انـع الرّروج أنا ابن السأنا ابن الفيايف أنا ابن)١٨(أنا ابن

ناِنويل السّـاة طـنويل القَـطادـ العمويلُـجاد طويل النـط
حديداللح فـاظ اِحلاظ حديـد احلُحـديد ـام حديـساجلَد اِنن

وهذا النوع مل أسبق إىل استخراجه، وإمنا مل أثبته فيما ابتكرته من األبواب لكونه 
ي على فروع نوعاً من التفريع، فالذي جيب أن يسمى به تفريع اجلمع،ألن كل بيت ينطو

 من أصل واحد؛ والنوع اآلخر من التفريع وهو الذي تقدمين من املعاين شىت من املدح تفرعت
الناس باستخراجه وتسميته، إمنا يتفرع منه معىن واحد من أصل واحد، إما يف بيت أو أبيات 
ما "وإما يف مجلة من الكالم أو مجل، وهو أن يصدر الشاعر أو املتكلم كالمه باسم منفي بـ

مث يصف االسم املنفي مبعظم أوصافه الالئقة به إما يف احلسن أو القبح، مث جيعله أصالً " خاصة
ق مدح أو هجاء أو فخر أو نسيب أو غري ليفرع منه معىن يف مجلة من جار وجمرور متعلقة به تع

  :)بسيط ()١٩(ذلك، يفهم من ذلك مساواة املذكور باالسم املنفي املوصوف كقول األعشى 
 لُـِطل هـبساد عليها مـاء جنغَ  بةٌِشع مِنز من رياض احلَما روضةٌ

يضاحك الشٌقِرمس منها كوكب ش ٢٠(م ـر بعميمؤز(الن ِتبم لُـِهكت 

                                     
 .١٦٢:٧ واية األرب ،٤٠٣:٢انظر ديوانه  )١٧(
مصدر ضارب يضارب وهو ضرب السيف : والضراب. مالقاة األقران يف احلرب: اللقاء )١٨(

طرف العني مما يلي الصدغ : واللحاظ. مجع فيفاء وهي األرض امللساء املهجورة: والفيايف
 .القلب: واجلنان. املخاصمة واحملافظة على ما جيب حفظه: واحلفاظ

 واية األرب ،١٣٣:٣ والطراز ،٢١٦ ومحاسة ابن الشجري ،٦انظر ديوانه ص )١٩(
١٦٠:٧.  

 .املتناهي: واملكتهل من النبت. التام منه: العميم من النبت )٢٠(



يوما بأطيةيب رائـٍح منـها ِطب ذ دنا اُأل منها ِإوال بأحسن٢١( لُص( 

لتفريع النفي واجلحود لتقدم حرف النفي  هذا القسم من ا)٢٢(وقد مسى بعض املتأخرين 
وأكثر ما يقع األصل يف بيت والتفريع منه يف بيت آخر إما قريباً منه، وإما بعيدا عنه، . على مجلته

  :)بسيط ()٢٣( وقد يقع منه ما يكون األصل والفرع معا يف بيت واحد كقول أيب متام
ما ربعـ معمةَ ميوًرا ييالنُغَ  هـ بطيفه أبًبى را من ربِرا اخلَـعهب
ها التربأشهى إىل ناظري من خد ِلجن من خي وإن أدمدود اخلالو

لني، وهو تفريع معىن من معىن من غري تقدم نفي وال ومن التفريع نوع غري النوعني األو
  :)سريع(جحود، كقول ابن املعتز 

ـه أخـكالمهـن لفظـ مدع  ووـعـ أكدهيفِهن طْـ مذب 

 .وهو خمتص مبعاين النفس دون معاين البديع، واهللا أعلم

                                                                                             
 .األصل بضمتني مجع أصيل وهو وقت ما بعد العصر إىل املغرب )٢١(
 
 . ٦٣،٦٢عين ببعض املتأخرين أسامة بن منقذ انظر بديعه  )٢٢(
لى مجع ربوة ، وهي أع: ، والربا١٦١:٧، واية األرب ١٣٣:٣، والطراز ٩: انظر ديوانه )٢٣(

 .املعفر بالتراب: واخلد الترب. كل شيء
 .٣٤:٢العمدة  )٢٤(



 باب التكرار
وهو أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو املدح أو الذم أو التهويل 

  ):كامل ()٢٥(أو الوعيد فأما ما جاء منه للذم فكقول عبيد بن األبرص 
اـن أينـا أيوـلَّوم وـ يةَـدـ  ـنـ ِكوعـمت جـال سألـه

  ):مديد(وكقول مهلهل بن ربيعة أخي كليب يف التهديد والوعيد 
ـْ  رارــن الِفـن أيـر أيـكْبيا لَ  اًـيبلَي كُـروا لـ أنِشٍريا لبك

 ): طويل(وأما ما جاء منه للمدح فكقول كثري عزة يف عمر بن عبد العزيز 
فأرـها مـ ببحعـقة ملبايفْن ص ِظوأعا أع ما ثظم ـِمـِظم أع 

  ):خفيف(وكقول أيب متام 
ـّبالص اب ـبباب اللُّم وباللُّـوع منه ريح واألروع األرريح الص

 ): متقارب(وأما ما جاء منه يف النسيب وهو لطيف جدا لبعض احملدثني 
ـنل إَّـد قيـلن وققُيي هجعت عسى أن يالـي اخليـ بروحلم 
حـال محـالٌ منـفقلـت هل وـقـيق حقـيق وجدت السلح

رات أو املبهمات، كما جييء باملظهرات كقول موقد جييء التكرار باألمساء املض
  ):طويل ()٢٨(ذَيلاهلُ

فَرـنوي وقالوا يا خويلدـ الترع  ـمه مالوجوه ه وأنكرت فقلت

والساِبقُونَ  :فكقوله سبحانهوأما ما جاء منه للمدح يف الكتاب العزيز 
 للتهويل والوعيد فكقوله هوأما ما جاء من ]١١، ١٠: الواقعة[ أُولَِئك الْمقَربونَ*الساِبقُونَ

] ٢، ١: القارعة[ما الْقَاِرعةُ الْقَاِرعةُ : وقوله عز وجل]٢، ١: احلاقة[ما الْحاقَّةَُ الْحاقَّةُ :تعاىل
                                     

  .١٣٦دكتور حسني نصار لانظر ديوانه بتحقيق ا )٢٥(
  .٤٨٥:١شعر والشعراء لا )٢٦(
: واألروع. اخلالص:  والصريح،٧٠٣ وأنوار الربيع ،١٠٦ واملصباح ،٣٥٣: انظر ديوانه )٢٧(

  .الشجاع
  .سكنوين: ورفوين١٤٤:٢ـ  جذلينيهلهو أبو خراش انظر ديوان ا )٢٨(



ومما  ]٣٦: املؤمنون[هيهات هيهات ِلما توعدونَ :نه لالستبعاد فكقوله تعاىلوأما ما جاء م
"  زرع وما أبو زرعأبو: "مّ زرع حكاية عن أُجاء يف السنة من التكرار قول رسول اهللا 

 .يف معرض املدح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب نفي الشيء بإجيابه
كالمه وينفي ما هو من سببه جمازا، واملنفي يف وهو أن يثبت املتكلم شيئاً يف ظاهر 

أَم لَهم أَيٍد يبِطشونَ ِبها أَم :  أثبته كقوله سبحانه وتعاىليباطن الكالم حقيقة هو الذ
 فإن ظاهر هذا الكالم ]١٩٥: األعراف[لَهم أَعيٌن يبِصرونَ ِبها أَم لَهم آذَانٌ يسمعونَ ِبها

 هذه اجلوارح، وملزومه يقتضي إثبات اإلهلية ملن يكون له مثل هذه اجلوارح؛ يقتضي نفي
وباطن الكالم يوجب نفي اإلهلية عمن يكون له، فضال عمن ال يكون له، ألنه املراد، 

فإن ظاهره نفي اإلحلاف ] ٢٧٣: البقرة[الَ يسأَلُونَ الناس ِإلْحافًا: -سبحانه-وكقوله 
املسالة، والباطن نفي املسألة بتة، وعليه إمجاع املفسرين، وهو منقول عن يف املسألة، النفي 

 فالظاهر نفي ،]١٨: غافر[والَ شِفيٍع يطَاع : تعاىلهابن عباس رضي اهللا عنهما وكقول
 . ع مطلقاًيشفيع يطاع، واملراد نفي الشف

 ): طويل(ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول امرئ القيس 
را جر جباطي الندو العإذا سافه  هاِرى مبندـتهال يى ال حب ـعل

وظاهر هذا الكالم يقتضي إثبات منار هلذه الطريق، ونفي اهلداية به جمازا، وباطنه 
يف احلقيقة يقتضي نفي املنار مجلة وتقدير املعىن أن هذه الطريق لو كان هلا منار لكان ال 

ما أقل خريك، فظاهر : ا؟ كما تقول ملن ترى أن تسلبه اخلرييهتدي به، فكيف ال منار هل
 . على إثبات  خري قليل وباطنه نفي اخلري كثريه وقليلهلكالمك يد

 )٣٠(لة بن عبد الدار يومن أمثلة هذا الباب أيضاً قول الزبري بن عبد املطلب ميدح عم
  ):طويل(، وكان ندميا له 

 صبحم طلقاً ي تراحىد إىل الن إذا ما انتشاِقفَى مل حتتضره م٣١(ه ر(

                                     
 ،١٦٣:٧ واية األرب ٢٢٨:١ وأمايل املرتضي ،٦٥:٢ والعمدة ،٧٨:انظر ديوانه )٢٩(

نبط لنسبة إىل ا: والنباطي: اجلمل املسن: مشه، والعود: وسافه. الطريق املسلوك: والالحب
 .أرغى وأزبد: بالتحريك، وجرجر

  .دارلن عبد ا أما أبوه فهو السباق ب،هذه نسبة إىل جده )٣٠(
  .١٦٣: ٧ واية األرب ج٦٥:٢،٦٦والبيتان يف العمدة . الدواهي واهلموم: املفاقر )٣١(



 ضعيف يس قَ الكأْثّحبـظافم أَـليالً على وجه النديكَ هـ بنانضره 

 مفاقر مل حتضره إذا انتشى، وأن له أظافر ختمش حوظاهر البيتني يقتضي أن للممدو
 .واألظافر بتةوباطن الكالم يف احلقيقة نفي املفاقر مجلة . وجه ندميه مخشاً خفيفاً

ومن هذا الباب قسم يوجب فيه املتكلم لنفسه شيئاً وينفيه بعينه عن غريه، أو ينفي 
  ):طويل ()٣٢(عن موصوف ما صفة يوجبها ملوصوف آخر، كقول السموءل 

 ولـول حني نقـوال ينكرون الق  هموننكر إن شئنا على الناس قولَ 

  ):طويل ()٣٣(وكقول اآلخر 
 شا المي احلَهضيمُأل الكفا كل ِحـوميأل منه ها خصرجل ودجـلُم 

 

                                     
 وهذا البيت من قصيدة اختلف الناس يف نسبتها، فمنهم من ينسبها إىل ١٧: انظر ديوانه )٣٢(

 الرحيم األزدي، شاعر شامي إسالمي ومنهم من  عبدعبد الرمحن، وقيل ابنابن عبد اهللا 
 واملستطرف ،٥٩٥ ومسط الآليل ،٢٦٢،١٢١:٣ني يانظر البيان والتب. يعزوها إىل السموءل

  .٢٥٩:٥ وجماين األدب ،١٣٧:١، وتاريخ أدب اللغة العربية ١٣٢:١
 والصناعتني وينسب المرئ القيس ،٦: البيت للشامخ بن ضرار األسدي، انظر ديوانه )٣٣(

وهو احللي الذي . املعضد من احللي:  واحلجل والدملج،١٥٥:٧األرب   واية،٤٠٥
  .عضدليلبس يف ا



 باب اإليداع
هذا الباب يسميه من ال يعرف اصطالح أهل هذه الصناعة تضميناً، وكذلك 
يسمى الباب الذي بعده، وقد تقدم الفرق بني هذه األبواب يف باب التضمني، وشرح 

غريه يودعه شعره سواء أكان هذه التسمية أن يعمد الشاعر أو املتكلم إىل نصف بيت ل
ا، وأما الناثر فإن أتى يف نثره بنصف بيت لغريه سا أم عجزمي إيداعاً، وإن كان صدر

مي تفضيالً، ومثال ما وقع من ذلك يف الكتاب العزيز قوله تعاىللنفسه س:  لُونَ لَهمعي
وإن ، ]١٣ :سبأ[ وقُدوٍر راِسياٍتما يشاُء ِمن محاِريب وتماِثيلَ وِجفَاٍن كَالْجواِب

 .أوقعت الفصاحة مثل هذا غري مقصود، وكان من األدب أال يذكر هذا واهللا أعلم
  ):جمزوء الرمل( القيس  امرئواملوهم أنه مودع يف الكتاب العزيز قول

 وقُــدوٍر راسيــاِت  واِبـــاجلَـ كاٍنـفَوِج      

ن روي التقدمي والتأخري فبطل ذلك، ومثال ما إن صحت الرواية أنه كذلك، وإ
مث زعمت أين لكل : ( يف جواب كتابه ملعاوية) ٣٤(وقع من ذلك يف النثر قول علي

اخللفاء حذلك كذلك فليست اجلناية عليك، فيكون ، وعلى كلهم بغيت، فإن يكُسدت ن
 :العذر إليك

*كاةٌوتلك ش٣٥(*ها ظاهر عنك عار( 
يا بن ذات : ه أيضاً عبد اهللا بن الزبري وقد قال أهل الشام لهوهذا عجز بيت متثل ب

ّالنطاقني على سبيل املعيا كانت خادمة ال خمدومة، على طريقة ارة هلا بذلك، نظرإىل أ 
  ):طويل(اجلاهلية يف مدح النساء وذمهم، فأنشد 

ـرها الواشوعيي أُـون أناـهحب اـهوتلك شكاة ظاهر عنك عار

 عندما رضي اهللا عنها، فإنه مساها به رسول اهللا " أمساء" هذا االسم من فخر ألن
 زاد اهلجرة، فأخذ اإلمام عجز هذا البيت فأودعه كالمه بعد أن أخرجت له وألبيها 

 .أَ له توطئة الئقة به مالئمة لهوطَّ

                                     
 .١٦٤:٧اية األرب  )٣٤(
 . طبع دار الكتب املصرية٢١:١ديوان اهلذليني  )٣٥(



  ):طويل ()٣٦(ومن شواهده يف الشعر قول أيب نواس 
اـ ثالثى وما دارت له الكأستغن تعلْد فاطمة القَـى بصرب بعزب

وقد جيتمع اإليداع والتضمني يف شعر واحد، كقول علي بن اجلهم يف فضل 
الشاعرة، وب ّجمزوء الرمل(نان املغين:(  

 رينابي أو خـامسع نانُى بـا غنـكلم                
 دينااما ي عنيِتيّح  أاللُـأنشدت فض                
 ليناى غاِفـداموالن عارضت معىن مبعىن                

فوقع التضمني يف البيت األول، واإليداع يف البيت الثاين وكنت نظرت إىل بيت 
  ):طويل(أليب الطيب وهو 

 ِقواِبوجمرى الس) عوالينا(جمر  ب وبارقيذَرت ما بني العـتذك

  ):طويل( قصيدة مطلعها عت كل قسم منه بيتاً مندفأو
ارِقـفَي مـدموعاً لتبكي فقد ح  يـر مقليت إن كنت غري مرافقأِع
يـراق مفارق الِفتيِتش لتابتوش يـعاِمدقد نضبت يوم الوداع مف

 :والبيتان منها
إذا الوهمى يل ملاها وثَ أبدغمـتذكَّ اـهر ـرتا بيذَن العب وبارِقي 

" متليط" بيت لغريه، فابتدأ به وثىن عليه تتمة البيت ال غري فذلك وإن أخذ نصف
 .، واهللا أعلم"توطيد"وإن بىن عليه كل ما خيطر له من أبيات لتمام غرضه، فذلك 

                                     
  .٦٠ص: انظر ديوانه )٣٦(
والعذيب . هذا البيت من قصيدة ميدح ا سيف الدولة، ويذكر إيقاعه بقبائل العرب )٣٧(

  .٤٣٦:٢ انظر الديوان ،اخليل: والسوابق. الرماح: وبارق موضعان بظاهر الكوفة والعوايل



 باب االستعانة
وطيء له توطئة الئقة به هنا وهو أن يستعني الشاعر ببيت لغريه، يف شعره بعد أن ي

بياته، وخصوصاً أبيات التوطئه له، وقد شرط بعض النقاد حبيث ال يبعد ما بينه وبني أ
يه، إن مل يكن البيت مشهورا، وبعضهم مل يشترط ذلك، وهو الصحيح، فإن لالتنبيه ع

أكثر ما رأينا ذلك يف أشعار الناس غري منبه عليه، وأما الناثر فإن أتى يف أثناء نثره ببيت 
ه مسي استعانة، كقول علي مي ذلك تشهرياً، وإن كان البيت لغريلنفسه س يف خطبته 

ّةاملعروفة بالشبعد وفاته )٤٠( يستقبلها يف حياته، إذ عقد آلخر)٣٩( بينا هو)٣٨(:قِْشِقي 
  ):سريع(

شتان ما ياـهوِرى كُـ علـيمو  ـويومي ـان أخ حي

 : كما ترىفهذا البيت لألعشى استعان به علي 
  ):طويل(شعر قول احلارثي ومثال االستعانة يف ال

)٤٢(راِجح باملاء منها املَتقَِروقد ش  ٌراِدـب مكٌب سعـه والدمـوقائل

وقد أبصرتاـسهِنان من بعد أُ مح بنا وهي منوحشاٌتا مد ٤٣(واثر(

رـ سامر مبكةَـم يسمـ ولأنيٌس فا إىل الصوِنجكأن مل يكن بني احلَ
رـائـح طـوانـه بني اجلـبيقلّ اـي كأمنـنه والقلب مـفقلت ل

)٤٤(راِثو العدود الليايل واجلُصروف اـنبادا فأَـا أهلهـى حنن كنـبل

فاستعان هذا الشاعر ببييت حقَة بنت تع، وأرشق من هذا وأخصر قول أيب نواس ر٤٥(ب( 
                                     

  .خطبة لإلمام علي، وهي خطبة بديعة مشتملة على حكم أنواع بالغية: اخلطبة الشقشقية )٣٨(
 .يعين أبا بكر  )٣٩(
  يعين عمر بن اخلطاب  )٤٠(
  .١٧٣:٣ والطراز ،٩٧شعر ل وعيار ا،٩ص: انظر ديوانه )٤١(
  .العيون: احملاجر )٤٢(
  .البوايل: راملقفرات والدواث: املوحشات )٤٣(
  .املهلك: احلظ، والعاثر: أحداثها، واجلد: صروف الليايل )٤٤(



  ):بسيط(
هـ لم الثالثُـا تـى ومحىت تغن  ـلْحماو الشئل حممودالس اِتجي
ي ومن ولد من مايليظَّياليت ح أُيـأن ـى بالـ ليلجالسِشعاِتي

ا متطبباً يهودياً ووقع يل من طريق االستعانة أبيات هجوت )طويل:(  
اـهليبس راق حروـبقارورة كال  اـكِسمر اليهودي ميرأيت أبا اخلَ
وقد رشفْ منها فوق صد أَـلق: وقال ه وجهِةححياـها فؤادي طيب
اـهفي الداء مين قضيبش يدألسو ولةٌـب: ذه؟ قالـما ه: فقلت له

هاب حبي نفس حيث حلّكلُّ هوى اـد باحلبيب وإمنــ عهريبةُـق

 حيث قلت )٤٦(معىن الكالم املتأخر عند االستعانة كما فعلت ببيت من احلماسة
  ):طويل(

رو غاِدـا وهد الوفَعوأصبح من ب  ةًـ عنك ماللدا خليل صـإذا م
راِدـرى عنه غنيا لقى أن تـعل هـن باهللا إنـل واستغـفال حتتف
ه املـقابربت غين أو ماربـه الـد  ن أو كنازحـ مل يكيءوهبه كش

فحرفت ضمري التأنيث لضمري " بهاوه"فإن هذا البيت كان نسيباً، وكان أوله 
 . حىت دخل يف معنايريتذكال

والفرق بني هذا القسم من االستعانة، وبني املواربة، أن املواربة تكون يف كالم 
املتكلم نفسه، و االستعانة ال تكون إال بكالم غريه ، وإن ابتدأ ببيت غريه وبىن عليه فذلك 

 عليه ، فإن هذا الشاعر يكون قد جعل غريه أساساً بىن)٤٧(تأسيس، مشتق من أس البناء 
 .شعره، واهللا أعلم

                                                                                             
 .١٧٤ص ،انظر ديوانه )٤٥(
 ربيعة انظر باب حسن التقسيم من هذا  أيبثالث من األبيات اآلتية لعمر بنلالبيت ا )٤٦(

  .الكتاب
  .ا بىن حدودها ورفع قواعده:ا أس الدارسأَ )٤٧(



 باب املوازنة
وهو أن تأيت اجلملة من الكالم، أو البيت من الشعر متزن الكلمات، متعادل 

  ):متقارب ()٤٨(اللفظات يف التسجيع والتجزئة معاً يف الغالب، كقول امرئ القيس
 وشاد،وجاد، وزاد، وأفضل اد، وزادـاد، وقـأفاد، وس     

 ): متقارب(وكقول اآلخر 
 راذُّـ، رفيع الٌئِرـربيع، م اءنوهوب، مهيب، رحيب الِف     

والفرق بني املوازنة واملماثلة التزام التسجيع يف املوازنة، وخلو املماثلة عنه، والفرق 
 وبني التجزئة خمالفة تسجيع أجزاء التجزئة، ومشاة تسجيع أجزاء -أعين املوازنة-بينها 
 .زنةاملوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٧٨٨٥أنوار الربيع  )٤٨(



 باب التذييل
وهو أن يل املتكلم كالمه جبملة يتحقق فيها ما قبلها من الكالم، وتلك اجلملة ذي

 :على قسمني
 .قسم ال يزيد على املعىن األول، وإمنا يؤتى به للتوكيد والتحقيق

 .وقسم خيرجه املتكلم خمرج املثل السائر ليحقق به ما قبله
ن من زيادة املعىن، والفرق  بينه وبني التكميل أن التكميل وإما أن يكتفي مبا يتضم

 .يلـيرد على معىن حيتاج إىل الكمال، وال كذلك معىن التذي
ِإنَّ اَهللا  :ومما جاء من ذلك يف الكتاب العزيز متضمناً القسمني معاً قوله تعاىل

لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا فَيقْتلُونَ اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ 
. ]١١١: التوبة[ ِبعهِدِه ِمن اِهللاويقْتلُونَ وعًدا علَيِه حقا ِفي التوراِة واِإلنِجيِل والْقُرآِن ومن أَوىف

 قد مت قبل ، فإن الكالميه حقاوعًدا عل :أحدمها قوله تعاىل: يالنـففي هذه اآلية الكرمية تذي
 .ذلك، مث أتى سبحانه بتلك اجلملة لتحقق ما قبلها

، فخرج هذا الكالم خمرج املثل ومن أوىف بعهده من اهللا :واآلخر قوله سبحانه
يل األول وقد جاء يف السنة من هذا ـالسائر لتحقيق ما تقدمه، فهو تذيـيل ثان للتذي

مل يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشًرا، من هم حبسنة و((:الباب قوله 
ومن هم بسيئة ومل يعملها مل تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وال 

يل يف غاية ـ، تذي))وال يهلك على اهللا إال هالك((:  فقول ))يهلك على اهللا إال هالك
 .احلسن، خرج الكالم فيه خمرج املثل

  ):طويل(شعر قول النابغة الذبياين ومن هذا الباب يف ال
 أي الرجال املهذب على شعٍث  هـملُا ال تـق أخـولست مبستب

 .يل وقع يف شعرـمن أحسن تذي" أي الرجال املهذب:" فقوله
  ):كامل(وكقول بعض العرب 

 ِلِزـنم أَـه إذا لـم أركبعال ازٍلـ نلَزال فكنت أوـودعوا ن

                                     
  .٢٨٥ وأنوار الربيع ،٦٣ وبديع ابن منقذ ،٢٢٩: انظر ديوانه )٤٩(



يل حسن، وكال التذييلني من بيت األعرايب وبيت ـت كله تذيفعجز هذا البي
يل ـيل، وهو الذي خرج الكالم فيه خمرج املثل، وتذيـالنابغة من القسم الثاين من التذي

يل األعرايب من القسم البسيط ـالنابغة من القسم الوجيز من البالغة الختصار لفظه، وتذي
" أنزل"و" أركبه"يل من املطابقة يف قوله ـ التذيمنها، وإمنا بسط الكالم فيه ملا تضمن معىن

وتذيـيل النابغة خال من ذلك، ولقد أحسن بعض احملدثني يف هذا الباب حيث قال 
 ):متقارب(

صدقتكم الوذَّـكوليس املُ  الــي الوصـأبغ دادق ـ كالصب
 مـن واثـِقوكم أخجل احلب اِدــعول الِبـ بطيـفجازيتمون

 .يل من القسم الثاين، خلروج الكالم فيهما خمرج املثلـجزي البيتني تذيفكل من ع
  ):طويل(وأحسن من ذلك كله قول احلطيئة 

 ِدمحد يحاِم أمثان املَِطعومن ي هى احلمد مالَـى علطَعفىت ي نزور 

يل خرج خمرج املثل يف غاية احلسن، ألن صدر البيت ـفإن عجز البيت كله تذي
يعطى :  باملعين املراد على انفراده، وفيه مع اتصاله بالعجز تعطف حسن يف قولهاستقل

ويعط، وبالتعطف صار بني العجز والصدر مالمحة ومالءمة شديدة، ورابطة وثيقة، مع أن 
العجز إذا انفرد استقل مثالً وتذييالً، كما أن الصدر إذا انفرد استقل باملعىن املقصود من 

 املطلوب والتمثيل أيضاً، وقل أن يوجد بيت بني صدره وعجزه مثل مجلة البيت، والغرض
هذا التالحم والتمثيل أيضاً، وقل أن يوجد بيت بني صدره وعجزه مثل هذا التالحم على 

 )٥٣(يل احلسن قول أيب الشيص ـومن التذي. استقالل كل قسم بنفسه ومتام معناه ولفظه
  ):كامل(

 رمـكن أُـون عليك ممه ينما م  اًدـي عامـ نفستنين فأهتنوأه

                                                                                             
  .٢٨٦ وأنوار الربيع ،١٤:٧ واية األرب ،٦٣: بديع ابن منقذ )٥٠(
  .هذان البيتان مل أعثر عليهما فيما لدي من املظان على كثرهتا )٥١(
  .١١٤:٣ والطراز ،١٢٥: عتني والصنا،٢٥:  ونقد الشعر،٢٤انظر ديوانه  )٥٢(
  .٢٨٤ربيع لأنوار ا )٥٣(



 .عجز البيت كله تذيـيل يف ضمنه مطابقة لذكره اهلوان والكرامة
  ):بسيط(يل قول ابن نباته السعدي ـومن بديع التذي

 مِلنيا بال أَ الدبحتركتين أص  هلؤمّي شيئاً أُـك لم يبق جودـل

 :فإنه ملا انقضى ما أراده من املدح بقوله
 *مل يبق جودك يل شيئاً أؤمله*

 بتكرار املعين املتقدم فيه استحساناً له  إمتامهمث احتاج إىل تتميم البيت وأراد
وتوكيداً، وكره التكرير ال ملعىن زائد، وعلم أن ال مزيد على معناه يف بابه، فأخرجه خمرج 

 :املثل حيث قال
 *تركتين أصحب الدنيا بال أمل*

توكيد وزيادة املعىن، ألن املدح إذا خرج خمرج املثل كان ليحصل ما أراده من ال
أسري يف األرض، ويف ضمن ذلك هلج الناس باملدح اخلارج خمرج املثل، وهذا البيت وإن 

  ):بسيط(نظر فيه إىل قول املتنيب 
مسي األماينُّتص رعى دون م٥٥( ليت ذلك يل ء لشيفال يقولُ  هِغلَب(

ن بيت املتنيب، ألنه أحسن األدب مع ممدوحه، فلم جيعله يف فبيت ابن نباته أفضل م
: حيز من يتمىن شيئاً، وجعل قدرته وجوده أصارا مادحه قد بلغ كل أمنيته فلم يبق له أمل

واستعارة يف اللفظ " دون مبلغه:"وإن كان يف بيت املتنيب زيادة من جهة املبالغة يف قوله
مدوح، جعله من نباته أن كل ما جعله املتنيب للففي بيت اب" متسي األماين صرعى:"لقوله

ابن نباته لشاعر املمدوح من نعمته وزيادة املبالغة يف املدح بكونه أخرج املدح خمرج املثل 
وأبقى، وإذا أنصف الناظر يف البيتني وجد معىن بيت املتنيب بكماله يف كما بينا، فهو أسي ر

أن املمدوح قدر على كل األماين، وهذا قد صدر بيت ابن نباتة ألن حاصل بيت املتنيب 
استقل به صدر بيت ابن نباته، والذي يف عجزه ألنه ملزومه، أعين بيت املتنيب، وكله يف 

 :قول ابن نباته

                                     
 .١١٢:٣ وانظر الطراز ،٤١١ص ،انظر ديوانه )٥٤(
 .١٧٧:اك البن األثرير، واالستد٦٩:٢انظر ديوانه  )٥٥(



*ملهبق جودك يل شيئاً أَمل يؤ* 
وعجز بيت ابن نباتة ملزوم صدره، ألن من نال كل أمل صحب الدنيا بال أمل، 

 صار كأنه قد استأنف معىن آخر -ونه أخرج العجز خمرج املثللك-غري أن ابن نباتة 
دوح، حسن أدب ممستقال جبميع معىن بيت املتنيب، مع كونه زاد بأن جعل للمادح ما للم

معه، وبالغ بإخراج املدح خمرج املثل، فقد ترجح بيت ابن نباتة على بيت املتنيب من وجوه 
 .شىت، واهللا أعلم

 هذه األبواب األربعة، وهي باب اإليغال، والتكميل، وقد خيتلط على بعض الناس
اإليغال ال يكون إال يف الكلمة : يل، وأنا أشري إىل الفرق بينها فأقولـوالتمكني، والتذي

 وأما  يلـاليت فيها الروي وما يتعلق ا، هو أيضاً مما يأيت بعد متام املعىن كالتكميل والتذي
نه عبارة عن استقرار القافية يف مكاا، لكنها ال تزيد التمكني فيفارق هذه األبواب من كو

معىن البيت شيئاً، ومىت حذفت القافية نقص املعىن، مع كوا غري نافرة من البيت، 
كونه يأيت يف : والتكميل وإن أتى بعد متام املعىن فهو يفارق اإليغال من وجهني، أحدمها

 إال يف املقاطع دون احلشو، واإليغال يل ال يكونانـاحلشو واملقاطع؛ واإليغال والتذي
يل ال خيرجان عن معىن الكالم املتقدم، والتكميل البد أن يأيت مبعىن يكمل الغرض ـوالتذي

ا أو تكميال عروضيا، ألنه يكون مبعاين البديع كمطابقة تكمل ياملتقدم إما تكميال بديع
هل الصناعة هي ما ينتجها جناساً، أو مبالغة تكمل تشبيها، أو بالفنون والفنون عند أ

املتكلم من األغراض واملقاصد كاملديح، واهلجاء، والرثاء والفخر، والوصف، وغري ذلك، 
والتذيـيل يفارق اإليغال لكونه يزيد على الكلمة اليت تسمى إيغاال، آخذًا يف البيت من 

ل العجز واهللا أعلماجلزء الذي هو الضرب إىل أو. 
 
 
 
 
 
 

 



أن يأيت املتكلم يف كالمه أو الشاعر يف شعره باسم من األمساء املشتركة يف وهي 
موضعني فصاعداً من البيت الواحد، وكذلك االسم يف كل موضع من املوضعني مسمى 
غري األول، تدل صيغته عليه بتشاكل إحدى اللفظتني األخرى يف اخلط واللفظ، 

 )٥٦(ا الباب قول أيب سعيد املخزومي ومفهومهما خمتلف، ومن إنشادات التربيزي يف هذ
 ):مديد(

        ـحدقَرِءـوى للمـواهلَ الُـال آجـ اآلجق الُـت 

 ) بسيط ()٥٧(وأنشد فيه قول الشماخ
 كادت تساقطين والرحل أن نطقت ورقاء حني دعساقًا على ساِقت  

 والثانية منتهى فلفظة اآلجال األوىل أسراب البقر الوحشية،: وقال التربيزي
األعمار، وبينهما مشاكلة يف اخلط واللفظ، وكذلك ساق األوىل اليت هي ذكر احلمام، 
والثانية اليت هي ساق الشجرة، وعندي أن ما أنشده التربيزي يف هذا الباب داخل يف أحد 

إن الشاعر يأيت مبعىن : قسمي التجنيس املماثل، والذي ينبغي أن تفسر به املشاكلة قولنا
مشاكل ملعىن يف شعر غري ذلك الشعر، أو يف شعر غريه حبيث يكون كل واحد منهما 
وصفاً أو نسباً أو غري ذلك من الفنون، غري أن كل صورة أبرز املعىن فيها غري الصورة 
األخرى، فاملشاكلة بينهما من جهة الغرض اجلامع هلما، والتفرقة بينهما من جهة 

ة الشاعر نفسه قول امرئ القيس يف صفة الفرس صورتيهما اللفظية، ومثال مشاكل
  ):طويل(

ل ـكَيد هـوابرد قيد اَألجنمب نااي وكُـ فدي والطريتوقد أغْ 

                                     
  .٦٦انظر الوايف يف العروض والقوايف، ص  )٥٦(
  .٧٠ ص، وانظر ديوانه٦٦ ص ،انظر بديع التربيزي )٥٧(
ضع اليت تأوي إليها ااملو: والوكرات والوكنات" اوكراهت" روايته فيه  و٢٩: انظر ديوانه )٥٨(

قصري الشعر، وهو من صفات اخليل لالفرس ا: واملنجرد الطري يف رءوس اجلبال وغريها،
واألوابد واحدهتا آبدة وهي  ذي ينجرد من احللبة أي يتقدمها،لاملنجرد هو ا: ويقال العتاق

 ألنه سبقها فكأنه عقيدها، ؛لى األبد، وجعله قيدا هلاالوحش ومسيت بذلك ألا تعمرت ع

 المشاآلة  باب



 ): طويل(وقوله يف صفة الفرس أيضاً 
 ِبأَثْيح مرت بأَ الر هزيزتقولُ   عطفهإذا ما جرى شوطني وابتلّ

اصد وصف الفرس بشدة العدو، غري أنه أبرز املعىن فامرؤ القيس يف هذين البيتني ق
فجعله يدرك الوحش إدراك املطلق ) قيد األوابد: (األول يف صورة اإلرداف، حيث قال

د، وأبرز الثاين يف صوريت وصف وتشبيه بغري أداة، إذ شبه عدوه بعد جريه شوطني، للمقي
ذا الشجر الذي ي زيز الريح متر ه هزيز كحفيف الفرس احلاد إذا سمع للريح فيوعرقه

وه، فكل معىن من هذين املعنيني مشاكل لصاحبه إذ خرق الريح بشدة عجلامع بينهما اد
وصف الفرس بشدة العدو، غري أن قدرة الشاعر تالعبت به، فأبرزته يف صور خمتلفة، فهذا 

 .ما شاكل الشاعر فيه نفسه
  ):بسيط(وأما ما شاكل فيه غريه فكقول جرير 

النا تيني قَحم يـم لـا ثننلْتقَ  ٌروـي طرفها حـ اليت فن العيونَإ
يصرك بهان ذا اللب حىت ال حرع  وهـن٦١( خلق اهللا أركانا  أضعف(

  ):كامل(فإن مشاكلة قول عدي بن الرقاع 
م اِسر ج من جآِذرعينيه أحو  اـهاء أعارـا بني النسـوكأهن

وسنان أقصدهالن قَعـاس فرنه ِسـي عينـف تِمـةٌ وليس بنائن 

                                                                                             
 ومحاسة ابن الشجري ،٢٧٠ والصناعتني ٥٨:  الفرس الضخم، وانظر نقد الشعر:واهليكل
  .١١٩ وأسرار البالغة ،٢٣١

الطلق بالتحريك أي االنطالق يف اجلري : والشأو" شأوين" وروايته فيه ٦٤:انظر ديوانه )٥٩(
  .نوع من الشجر: ثابواألو. ناحيته: وعطفه

  .٤٧:٣ والطراز ،٥٩٥: انظر ديوانه )٦٠(
  . نواحي:أركان) ٦١(
مجع جوذر بضم اجليم وفتح الذال وهو ولد البقرة :  وجآذر،١٨١:٨انظر األغاين  )٦٢(

: طرف ورنق النوم عينيهلفاتر ا: اسم موضع حتله تلك البقر، والوسنان : الوحشية، وجاسم
  .امخالطه



فاملشاكلة بني الرجلني من جهة أن كال منهما وصف العيون باملرض والفتور، 
فأبرز معناه يف صورة غري الصورة األخرى حبسب قوة عارضته يف السبك، وحسن اختياره 

شعر جرير، : ن الشعريناللفظ، وجودة ذهنه يف الزيادة والنقص يف التفضيل بني هذي
وقد اعترض على بيت عدي األول مبا اعترض به على . وعدي، حبيث اليسعه هذا املكان

 ): طويل(بيت أيب متام الذي يقول فيه 
ذَجبتن داهبت جذبة غدوة الس  صريعاً بني أيدي القصائد فخر  

لذكرها فائدة ظباء جاسم كظباء غريها من املواضع، فليس : فإن بعض الناس قال
 ليصري ا الكالم بيتاً من الشعر، كما أن غدوة السبت يف بيت أيب متام  قافيةإال كوا

ا، وإذا مل يِفد معىن كغدوة األحد وغريه من األيام، فذكرها دون غريها ال يفيد معىن زائد
 ):طويل(علم أنه حشو جيء به إلقامة الوزن، وقد اعترض على قول امرئ القيس 

 )٦٣(*بة أي إذالِلع صتلَّذَت فَورض*
باعتراض ظاهره يشبه االعتراض على بييت عدي وأيب متام، وباطنه خيالفهما، فإن 

 يف كونه ذهب إىل أن بيت امرئ القيس معيب )٦٤(ابن سنان اخلفاجي خطأ أبا هاشم 
 أبا هاشم وسب" فذلت"حشو أو لفظة " بةعص: "باحلشو الذي ال يفيد معىن، ألنه قال

، والصواب مع أيب هاشم، ألن الذي قاله اخلفاجي يرد به عليه قوله لو قال ح سبّأقب
الشاعر، فرضت فذلت مل يكن يف الكالم دليل على أن مثَّ صعوبة، وهذا عني اخلطأ من 

، إذ ال "فذلت:"، وقوله"فرضت:"اخلفاجي، ألنه دل على وجود الصعوبة مرتني بقوله
ا كان ذا صعوبة، ولو مل يكن مث صعوبة لكان راض إال الصعب، وال يذل إال مي

 إذ ال واسطة بني الذل والصعوبة، ،خطأ، ألن ما ليس بصعب فهو ذليل" فذلت:"قوله
 .فبيت امرئ القيس معيب، خبالف بييت عدي وأيب متام

ذكر : والرد على هذا املعترض الذي اعترض على بييت عدي وأيب متام بأن قال
دم الظباء، وأدمة اللون دليل على املواضع ألا معروفة بأُدون غريها من " جاسم"عدي 

                                     
 يت له، وصدره هذا عجز ب )٦٣(

                وصرنا إىل احلسىن ورق كالمنا  
  .١٧١:  سر الفصاحة يفهو عبد السالم بن حممد اجلبائي، كما )٦٤(



أحور، واحلور :احلرارة واليبس، وذلك يوجب شدة سواد العيون ونقاء بياضها، وهلذا قال
 بياض العني وشدة سوادها، وكذلك ذكر أيب متام غدوة السبت وهو الوقت الذي نقاُء

وتفخيم أمرها وجعلها من الغرائب اليت ة املمدوح دليل على تعظيم العطيةوقعت فيه عطي 
مل يقع قبلها مثلها، فألجل ذلك أرخ يوم وقوعها، إذ ال يؤرخ إال الكوائن 

ولو مل يذكر وقت وقوعها معينا بامسه مل حتصل هذه املبالغات  العظام،واحلوادث اجلسام،
ة الوزن، ولو فدل على أنه قصد ا إفادة هذه املعاين، ال إقام اليت تزيد املمدوح مدحا

قصد إقامة الوزن فحسب، ملا اقتصر على غدوة السبت دون غريها مما يسد مسدها، فإنه 
 :  لو قال

 *جذبت نداه باملدائح جذبة *
: يب من هذا البيت قولهاستقام له الوزن، لو مل يكن أراد ما ذكرت، وقد ِع

ِسر على على أن نداه عهذا دليل :وما ناسبها من ألفاظ البيت، فإم قالوا" جذبت نداه"
 ): كامل(طالبه، صعب على حماوله، كما عابوا على ليلى األخيلية قوهلا 

 اـبني البيوت من احلياء سقيم هـه القميص ختالُـ عنٍقرـوخم  
   حتت اللواء على اجليوش زعيما  رأيتـهواُءـع اللـفحىت إذا ر 

حىت تتخرق قميصه إال متقاعد عن جذب لقضاء احلوائج ال حيتاج إىل أن ي: وقالوا
احلوائج، وهذا االعتراض غري جار على طريق احلق، فإن املعطي البد وأن يعطي بسبب 
من نفسه عشقاً يف العطاء، فال حيتاج إىل أحاديث جتذبه، وإما أن يعطي بسبب من 
خارج، واألول مطاوع لغرض نفسه، مسكن لغليل قلبه، ليست عليه مشقة يف عطية، 

ر على قدر املشقة، وقد تقدم ذكر هذا الفصل، وحنن ها هنا مفتقرون إىل إعادته؛ واألج
ارة، وأرغم أنف شيطانه، وأعطى كما قال واملشكور كل الشكر من غالب نفسه األم

 أو )إن املتصدق ال خيرج الصدقة حىت يفكها من لَحيى سبعني شيطاناً": رسول اهللا 
ة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ختاف الفقر، وتأمل إمنا الصدق"  كما قال، وقال 

 وخري املعطني من كان السبب الذي جيذبه إىل العطاء، مساع املدح والثناء، فقد ثبت "الغىن
أن بييت عدي وأيب متام مربآن مما ومسا به من العيب، وكذلك بيت األخيلية، وهو يزيد 

اب احلوائج، والرضا من العيش ا مبا تضمن من وصف املمدوح بالصرب على أذى أربمعليه



  :بأدىن ملبس وأدىن عيش، مع القدرة اليت دلت عليها بقوهلا
 حتت اللواء على اجليوش زعيما يترأَ........................    

فلزم من ذلك أن لذته يف اقتناء احملامد، ال يف انتخاب املالبس، وما قيل إنه أحوج 
 فوع بوصفها املمدوح بإفراط احلياء، فإن من كانذوي احلاجات إىل ختريق قميصه مد

حمل ختريق القميص  املثابة كان أسرع إىل قضاء احلوائج للمحتاجني حال رؤيتهم، ويذه
إما على كثرة املطالبني، وازدحام احملتاجني، أو على ما قدمناه من الرضا بأدىن العيش، 

 .واهللا أعلم
 
 



 باب املواردة
ا طبقة واحدة على معىن واحد إما مملتعاصرين اللذين جتمعهوهي توارد الشاعرين ا

 أو بأكثرها أوكلها، فإن كان أحدمها أقدم، أو طبقته أرفع، حكم هجمردا، أو ببعض ألفاظ
له على صاحبه بالسبق، وقد رأيت من جيعل اتفاق الشاعرين من طبقتني يف عصرين 

 فمثال ،رين، أو يف القوة والقدرة تواردامتباينني إذا تقارب ما بينهما بعض التقارب يف األم
  ):طويل ()٦٥(األول قول امرئ القيس 

 لمجك أسى وتِلهيقولون ال ت هميوقوفاً ا صحيب على مطَّ      

  ):طويل(وقول طرفه 
 ِدـيقولون ال لك أسى وجتلَّ وقوفاً ا صحيب على مطيهم      

جرى البن ميادة وقد أنشد حممد بن زياد ومثال ما جاء من القسم الثاين ما 
 ):طويل(األعرايب قوله 

*ونوإىل الشمس ظاهر ميلٌاره * 
اآلن علمت أين : أين يذهب بك؟، هذا للحطيئة، فقال ابن ميادة: فقال له حممد

 .شاعر حني وافقته، واهللا أعلم
 
 
 
 

                                     
  .٧٣٦، وأنوار الربيع ١٦:انظر ديوانه )٦٥(



 باب التهذيب والتأديب
تنبه منه ملا مر على بعد عمله لينقح، ويالتهذيب عبارة عن ترداد النظر يف الكالم 

ريه، يـالناثر أو الشاعر حني يكون مستغرق الفكر يف العمل، فيغير منه ما جيب تغ
وحيذف ما ينبغي حذفه، ويصلح ما يتعني إصالحه، ويكشف عما يشكل عليه من غريبه 

 جته، فإنه ه وألفاظه، حىت تتكامل صحته، وتروقيوإعرابه، وحيرر ما مل يتحرر من معان
ق من أرباب البالغة وأصحاب الفصاحة جودة ذهن، وغوص فكر، وكمال عقل، زمن ر

واعتدال مزاج، وحسن اختيار، ووقف على أقوال النقاد يف حقيقة البالغة، وكنه 
الفصاحة، وما عد من حماسن الكالم وعيوبه، وويف شح نفسه، حبيث يسمح بطرح ما ال 

كان كالمه موصوفاً باملهذب، منعوتاً باملنقح، وإن قل ه من كالمه، رييقدر على تغي
 فإنه روي أنه كان يعمل القصيدة يف ،ابتكاره للمعاين؛ وقد كان زهري معروفاً بالتنقيح

 وال جرم أنه قلما )٦٦(كشهر، وينقحها يف أحد عشر شهراً حىت مسي شعره احلويل احملكّ
اللته يف العلم، وتقدمه يف النقد  على جيسقط منه شيء، وهلذا كان عمر  بن اخلطاب 
 لعبد اهللا بن العباس وهم سائرون إىل )٦٧(ـ يقدمه على سائر الفحول من طبقته؛ قال ليلة

ومب استحق عندك : زهري، قال: ومن ذاك؟ قال: أنشدين شعر أشعر القوم،فقال: الشام
األلفاظ، وال رأيته ال يعاضل بني الكالم، وال يتبع حوشي : ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال

ميدح الرجال إال مبا يكون للرجال، وما ذاك إال لتنقيحه شعره، وترداد نظره يف كالمه 
  ):كامل(وهلذا املعىن أشار أبو متام بقوله 

جىخذها ابنة الفكر املهذب يف الد  لْة اِجلـقعوالليل أسود راب ب

 األصوات، وتسكن فإنه إمنا خص هتذيب الفكر بالدجى لكون الليل هتدأ فيه
احلركات، فيكون الفكر فيه جمتمعاً، واخلاطر خالياً وال سيما يف وسط الليل عندما تأخذ 
النفس حظها من الراحة، وتنال قسطها من النوم، وخيف عليها ثقل الغذاء، فحينئذ يكون 

حر مع الذهن صحيحاً، والصدر منشرحاً، والقلب منبسطاً، واختياره وسط الليل دون الس
                                     

  .١٨٢:٢انظر عيون األخبار . املخترب: من الشعركاحملك )٦٦(
  .٦٣٩انظر أنوار الربيع  )٦٧(
  .٢١: هانظر ديوان )٦٨(



حر ما فيه من رقة اهلواء، وخفة الغذاء، وأخذ النفس سهمها من الراحة، ملا يكون يف الس
من انتباه أكثر احليوان الناطق والبهيم، وارتفاع معظم األصوات وجرس احلركات، 

غل توببعض ذلك يتقسم الفكر، ويتذبذب اخلاطر، ويش. وتقشع الظلماء، بطالئع األضواء
م، ووسط الليل خال عما ذكرنا، وهلذا خص أبو متام هتذيب القلب، ويتفرق جمتمع اهل

الفكر بالدجى عادال عن الطرفني ملا فيهما من الشواغل اليت ذكرناها، وإمنا دخلت لفظة 
ا مجع دالدجى على وسط الليل، ألة، وطرفا الليل لقريا من الشمس ال يكون مج

جمموع ظلمات، وإن كان الدجى قد غيهبهما شديد الظلمة، والدجى شدة الظلمة، ألنه 
يطلق على الليل كله، سواء كان مظلماً أو مقمرا، لكنه إطالق جمازي حقيقته ما ذكرناه، 

 أن لفظة الدجى  أراد هاهنا احلقيقة ال ااز، لقصد املبالغة، وملا حلظ أبو متاموأبو متام
ا لليل كائنا ما كان احترس لعمومها وصالحيتها يف حاليت ااز واحلقيقة إىل أن تكون امس

  :يل حيث قالـمن ذلك مبا جاء به التذي
 والليل أسود رقعة اجللباب           ........................

ص من االشتراك احلاصل من لفظة الدجى على انفرادها، وليتبني أنه أراد لليخ
 غريها من الليايل اليت فيها الليايل السود اليت مستها العرب بالدآري، ال الليايل البيض، وال

 يف اجلملة فرارا من ليل ال خيلو من األصوات واحلركات، مبالغة يف وصف ءوقت مضي
القصيدة بالتنقيح املرضي، يف الوقت املختار لذلك، وقد مجع الكتاب العزيز هذه املعاين 

 ِهي أَشد وطئًا ِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل :وأتى ا يف أوجز لفظ وأجزله، حيث قال سبحانه
واعلم أن التهذيب ال شاهد له خيصه، ألنه وصف يعم كل كالم ، ]٦ :املزمل[وأَقْوم ِقيالً

كل كالم قيل فيه لو كان : ا نلخص فيه ما يعرف به، وهو أن نقولمنقح حمرر، إال أن
لو متم هذا موضع هذه الكلمة غريها، أو لو تقدم هذا املتأخر، أو تأخر هذا املتقدم، أو 

النقص، أو تكمل هذا الوصف، أو لو حذفت هذه اللفظة بتة، أو لو طرح هذا البيت 
مجلة، أو لو وضح هذا املقصد أو تسهل هذا املطلب، لكان الكالم أحسن، واملعىن أبني، 

 .فهو خال من التهذيب، عار من التنقيح والتأديب
ب أخاه ناصر الدولة ومن أمثلة ما ذكرناه قول سيف الدولة بن محدان خياط

  ):طويل(



 قي ليغدو لك احلَ عن حقَّتجتاوز  اـ وإمنولٌكُي عنها نـوما كان ل

مث " وما كان عنها يل نكول:"كان قد عمل أوال: -كما قيل-فإن سيف الدولة 
فطن إىل أن هذا السبك يستثقل لقرب احلروف املتقاربة املخارج بعضها من بعض، وإذا 

وما كان يل "سهل التركيب، وحصل التهذيب، فتقول " عنها"على لفظة " يل"قدم لفظة 
 ".نكول"وبني " يل"بني " عنها"لفصل لفظة " عنها نكول

 ): طويل(ومن األمثلة املبينة هلذا الباب قول القاضي السعيد ابن سناء امللك 

 تغىنلْ عليها حـا طـهي هذه الروضةُ: وفاحت فقلنا اـرباالغ ان 

فإنه لو مل يقدم يف صدر هذا البيت لفظة مشتقة من الغناء حصل ا يف هذا البيت 
 حصل يف هامن الرونق ما ال حيصل بدوا، لكان البيت خاليا من التهذيب، فإن بوجود

البيت تصدير وجتنيس وائتالف وهتذيب، وانتفي عنه من العيوب عدم االئتالف، وقلق 
 ):طويل(وذلك أنه كان قال القافية، وبذلك تقدم التهذيب 

 وفاحت فقُلْنا هذه الروضة الغنا  زهت بأزاهري اجلَمـال وحسنها

 .لتبني قلق هذه القافية ومتكن تلك القافية األوىل بسبب ما يف البيت من التصدير
لَِئن بسطت ِإلَي يدك  :ومما جاء يف الكتاب العزيز من أمثلة هذا الباب قوله تعاىل

ِلتلَكألقْت كِإلَي ِدياِسٍط يا ِببا أَنلَِني مقْت]فإن حسن الترتيب يف نظم الكالم ،]٢٨: املائدة 
البليغ أمر مطلوب، ومن حسن الترتيب يف اجلمل الفعلية تقدمي الفعل، وتعقيبه بالفاعل، مث 

فسه إليه، اإلتيان باملفعول، فإن كان يف الكالم مفعوالن أحدمها تعذر وصول الفعل بن
واآلخر تعدى إليه بنفسه قدم ما تعدى إليه الفعل بنفسه وإذا علم ذلك كان لقائل أن 

لو توخى حسن الترتيب يف عجز اآلية ألتى وزن صدرها، واجلواب أن حسن : يقول
الترتيب منع منه يف صدر اآلية مانع قوي، وهو خمافة أن تتواىل ثالثة أحرف متقاربات 

لئن بسطت يدك : م بسبب ذلك، فإنه لو جاء الكالم فيه مرتباَ لقيلاملخارج، فيثقل الكال
إيل، والطاء والتاء والياء متقاربات املخارج، فلذلك حسن تقدمي املفعول الذي تعدى 

 تعدى إليه بنفسه، وملا أمن هذا احملذور يف عجز اآلية  املفعول الذيالفعل إليه باحلرف على
باسم الفاعل موضع اجلملة الفعلية، لتضمنه معىن الفعل الذي مبا اقتضته البالغة من اإلتيان 

تصح به املقابلة، جاء الكالم على ترتيبه من تقدمي املفعول الذي تعدى الفعل إليه بنفسه، 



على املفعول تعدى الفعل إليه باحلرف، وهذا من أحسن شواهد التهذيب والترتيب واهللا 
بو متام أبا عبادة البحتري يف عمل الشعر، أعلم، وكنت قد اطلعت على وصية وصى ا أ

كان أبو متام ارجتلها فجاءت حمتاجة إىل حترير بعض معانيها، وإيضاح ما أشكل منها، 
وزيادات يفتقر إليها فحررت منها ما جيب حتريره، وأضفت إليها ما تتعني إضافته، 

وعلمت أن " خصومهامليزان يف الترجيح بني كالم قدامة و"وذكرهتا يف كتايب املنعوت بـ
هذا الباب من هذا الكتاب أحوج إليها من ذلك، فأثبتها ها هنا بعد أن رأيت تقدمي 

، وجيب االعتماد عليها، وهي اليت جيب على من كان له ميل إىل عمل امقدمة حيتاج إليه
، وميتحنها بالنظر يف املعاين وتدقيق الفكر يف هنفس الشعر وإنشاء النثر أن يعترب أوالً

 اادا، وخاطرباط املخترعات، فإذا وجد هلا فطرة سليمة، وجبلة موزونة، وذكاء وقّنتاس
صرية مبصرة، وأملعية مهذبة، وقوة حافظة، وقدرة بمسحاً، وفكرا ثاقباً، وفهماً سريعاً، و

حة، وفطنة صحيحة، وإن كانت بعض هذه األوصاف يحاكية، ومهة عالية، وهلجة فص
وال يضطر إليها أكثر الشعراء، لكنها إذا كملت يف الشاعر غري الزمة لرب اإلنشاء، 

والكاتب كان موصوفاً يف هذه الصناعة بكمال األوصاف النفسية اليت إذا أضيقت إليها 
الصفات الدرسية تكمل وجتمل من حفظ اللغات العربية، وتوابعها من العلوم األدبية 

جئ لشعراء من الضرورات اليت يلُكالنحو والتصريف، والعروض والقوايف، وما سومح به ا
إليها ضيق الوزن والتزام التقفية، ليعلم ما جيوز له استعماله، وما جيب عليه إمهاله، ولينعم 

يه، وحييط مبا يتفرع من نالنظر يف كتب البالغة، ليعرف حماسن اللفظ مفردا ومركباً، ومعا
مات األفهام، وليجعل عمدته قُوم الكالم، ونتائج مقدأصول النقد من البديع الذي هو ر

على كتاب اهللا العزيز وليميز إعجازه أدق متييز، فإنه البحر الذي التفىن عجائبه، وال يظمأ 
فيه راكبه، منه استخرجت درر احملاسن، واستنبطت عيون املعاين، وعرف كنه البالغة، 

 بعث  فإن صاحبها-عليه الصالة والسالم-وحتقق سر الفصاحة، وكذلك سنة الرسول 
، وليحفظ أشعار العرب وأمثاهلا، وأنساا وأيامها وسائر جبوامع الكلم، وبدائع احلكم، 

أخبارها، وحماسن آثارها، ومقاتل فرساا األجناد ونوادر مسحائها األجواد، وال غىن به عن 
معرفة النجوم واألنواء، وعلم يئة السماء، وتعقل اآلثار العلوية، واحلوادث األرضية، 

املشاركة يف الطب والطبائع واحلساب، وما حيتاج إليه الكتاب من الفقه واحلديث، ونقل و
التاريخ الصحيح ويكون ذلك املكتسب، من وراء أشياء ال تكتسب، وال حتصل بالطلب، 



بل هي مما جيبل عليه اإلنسان، ومن مواهب الرمحن، من عقل راجح، وذهن صاف، ورأي 
ليحسن اختياره، وجيود انتخابه، فيتخري األلفاظ الرقيقة، نتج ذلك مزاج معتدل سديد ي

واملعاين الرشيقة، ويتقن تأليف الكالم، وتركيب األلفاظ، وما بإيراد أبيات قلتهن يف هذا 
  ):خفيف(املعين من بأس وهي 

 اِرـحسي اَألـكنسيم الرياض ف أًـض لفظاً رقيقـانتخبت للقري  
 ارـهوء النـل ضـىن فأبداه مث عـ عن املف شفظ رقفإذا اللَّ  
ـَا بلـون العـفاختفى لوهن ـت الزجاجة جسماًمثل ما شفَّ    ارق

 وأحسن من قويل ومن كل ما قيل على ما بلغين يف هذا املعىن قول أيب متام  يف 
  ):كامل(احلسن بن وهيب 

 طريق املنطقد يفيقَ املُ)٦٩( فسر  وال مشى اللغاِتعِنبع شتم يـل  
ِقِرـش الكالم املُرـه تباشـمن تـجم املعاين إن دلَتنشق يف ظُ

  ):كامل(وكقول البحتري فيه 
 فإذا دجم انتحتـه ثت أقالم  رقَبتي كُـجى ف مصابيح الدِهِبت 
 ـ ففاللفظ يقرب فهمهي بهـي قربـه فـد نيلُـمنا ويبع دهع 
)٧٠(ه ـي قلبـا فـهيبلالة وقَهطَّ نانهالل بـم سحائبها خـحك 

 بهشرة عضرته وخـهوبياض ز  هِرورة نـوض مؤتلفاً حبمرالك 
  اـوكأهنا والسمع معقـود  شخصن حمبـِه احلبيب بـدا لعي 

هذا إذا أراد املتكلم أن ينعت فاضال، أو يسمى أديباً كامال، فتعلو بني العلماء 
 الفضالء مسعته، ويقبل قوله يف لفظ كل كالم ومعناه، وليحذر من أن درجته، وتطري بني

                                     
 .٢١٣ ، صالديوانانظر . رسف املقيد، أي مشى مشي املقيد )٦٩(
  : ورواية هذا البيت فيه٦٨:١انظر ديوانه  )٧٠(

 .................متدفق   حكم فسائحها خالل بنانه             

  .البئر العادية: قليبلوا



يقف خاطره بسبب معاندة الزمان، وتواتر صروف احلدثان، وتعذر املكسب، وعز املطلب 
وتقدم اجلهال، واختصاص األرذال باألموال، فيكون ذلك داعياً إىل ترك االشتغال، وسبباً 

عة لقعوده عن رياضة نفسه، واستعمال خاطره، يف فتور عزمه عن حتصيل العلوم، وذري
فيلحق باألخسرين أعماال، واملخطئني أفعاال وأقواال، بل يكون اجتهاده يف ذلك اجتهاد 
راغب يف الكمال، شديد األنفة من مساومة اجلهال، عاشق يف تزكية نفسه، مائال للتقدم 

  ):طويل(بنفس العلم على أبناء جنسه، وما أحسن قول القائل 
 اهلُو ج هنم كمـلْوليس أخو ِع  اـد عاملـولَ يرُءـتعلم فليس امل

لُـت عليه احملافـصغري إذا التفّ هدم عنـ ال علْوِمـالقَكبري  فإن

حمد فيه عاقبة اجتهاده، وحيصل فيه على مراده، وإن كان والبد للمجتهد من يوم ت
سليماً، وذهناً مستقيماً، فظن أنه يستغين ا يف العملقصري اهلمة مهني النفس، قد أويت طبع 

بذلك عن االشتغال، ويبعد عن مماثلة اجلهال، إدالال بطبعه، واتكاال على حذقه، كأكثر 
ابه، واملنتظمني يف سلك أرباب آدابه، حاشا من احتفل باألدب احتفاال شعراء زماننا وكت

عرض ما يسمح به خاطره أوجب لذوي اآلداب، االنتفاع ذا الكتاب، فال يأنف من 
حِسعلى من يهمل ذلك فإن ن الظن مبعرفته، ويتحقق أن مرتبته يف العلم فوق مرتبته، وال ت

هذا وإن كنت يف ذلك كمن يصف الدواء وال " وفوق كل ذي علم عليم"خطره عظيم، 
 يستعمله، ويأمر بالعرف وال ميتثله، غري أين أج الطريق، وأحض على التوفيق، لتحصل يل
مثوبة الداللة، وأكسب أجر اهلداية، فإن الدال على اخلري كفاعله، واحملرض على العمل 
كعامله، وليعتمد الراغب يف نظم الشعر، وإنشاء النثر يف وقت العمل على وصية اإلمام أيب 

متام اليت ودتسالفاً بنشرها، وهذا أوان ذكرها، وهي ما أخرب به الثقة عن أيب عبادة ع 
 : الشاعر أنه قالالبحتري

كنت يف حداثيت أروم الشعر، وكنت أرجع فيه إىل طبع سليم، ومل أكن وقفت 
على تسهيل مأخذه، ووجوه اقتضائه، حىت قصدت أبا متام، وانقطعت إليه، واتكلت يف 

ختري األوقات، وأنت قليل اهلموم، وصفر : يا أبا عبادة: تعريفه عليه، فكان أول ما قال يل
علم أن العادة يف األوقات، إذا قصد اإلنسان تأليف شيء أو حفظه، قصد من الغموم، وا

وقت السحر، وذلك أن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة، وقسطها من النوم، 



وخف عنها ثقل الغذاء، وصفا من أكثر األخبرة واألدخنة جسم اهلواء، وسكنت الغمائم، 
إن الغناء مضماره الذي جيري فيه، ورقت النسائم، وتغنت احلمائم، وتغن بالشعر ف

واجتهد يف إيضاح معانيه، فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً، واملعىن رشيقاً وأكثر 
فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة، وقلق األشواق، ولوعة الفراق، والتعلل باستنشاق 

م بالعذال والعواذل، النسائم، وغناء احلمائم، والربوق الالمعة، والنجوم الطالعة، والترب
والوقوف على الطلل املاحل، وإذا أخذت يف مدح سيد ذي أياد فأشهر مناقبه، وأظهر 

ّف مقاومه، وأرهف من عزائمه، ورغب يف مكارمه، وتقاص مناسبه، وابن معامله، وشر
. املعاين، واحذر اهول منها، وإياك أن تشني شعرك بالعبارة الزرية، واأللفاظ الوحشية

سب بني األلفاظ واملعاين يف تأليف الكالم، وكن كأنك خياط يقدر الثياب على ونا
مقادير األجسام، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، وال تعمل إال وأنت فارغ القلب، 
واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إىل حسن نظمه، فإن الشهوة نعم املعني، ومجلة 

املاضني، فما استحسن العلماء فاقصده، وما احلال أن تعترب شعرك مبا سلف من أشعار 
الذي أوردته قبل هذه الوصية يف : فإن  قيل. استقبحوه فاجتنبه ترشد، إن شاء اهللا تعاىل

 : بيت أيب متام الذي هو
 *خذها ابنة الفكر املهذب يف الدجى*

البيت، وما فسرت به الدجى واختياره لوسط الليل دون طرفيه يناقض قوله يف هذه 
واعلم، أن العادة يف األوقات إذا قصد اإلنسان تأليف شيء أو حفظه، أن خيتار :"يةالوص

 ".وقت السحر
املقصد يف البيت غري املقصد يف الوصية، فإن املقصد يف البيت التنقيح، ويف : قلت

الوصية العمل واحلفظ، والتنقيح حيتاج إىل خلو اخلاطر وتدقيق النظر، وغوص الفكر أكثر 
 .ظ والعمل، واهللا أعلممن وقت احلف

 وصى ا كاتبا له يقول وما رأيت وال رويت مثل وصية لعلي بن أيب طالب 
ألق دواتك، وامجع أداتك، وأرهف حدي قلمك إرهافاً، واحترس عند شقه احتراساً : فيها

اِئفإنك إن مل تلسانه كدرت بيانه، واستصلب اِمل)٧١(م ت ط، فإن مل تسمع ف القَقَطَّ، وحر
                                     

  .أحسني قطته: تائم القلم )٧١(



 وإال أعد القطة، فالقلم حف )٧٢(قَطَِّتك طنيناً غري خفي، وتنظر هلا حرفاً كذباب املشريف ِل
، وقرب بني احلروف، وباعد بني الصفوف، وتصفح ما كتبته وكرر النظر فيما )٧٣(

 قبل أن خيرج عنك كتابك، فاحلظ هداك اهللا ما اختص اهللا )٧٤(حربته، ليظهر لك رأبك 
 من اخلصائص اليت أطلعهم على علوم ليست علومهم وإىل ما ـ سبحانه ـ هؤالء القوم

علوم، ومل يدركها فهم حاذق من أرباب الفهوم، حىت صارت المل يهتد إليه أرباب تلك 
كلمات أحدهم قدوة يقتدي ا أرباب املعارف من الكتاب، وعلما يهتدي به من ضل 

 .من أويل األلباب
ل يف البالغتني، والواضع يف الصناعتني، وكنت قد مجعت فصوال حيتاج إليها العام

 البالغة، وحذفت منها ما ال حيتاج إليه، ونقحتها، وحررهتا،  من كتبمن عدة كتب
 :لصواب، وهيلوهأنذا أسوقها خامتة هلذا الباب، واهللا املوفق 

ينبغي لك أيها الراغب يف العمل، السائل فيه عن أوضح السبل، أن حتصل املعىن 
حتبري الشعر وحترير النثر قبل اللفظ، والقوايف قبل األبيات، وال تكره عند الشروع يف 

اخلاطر على وزن خمصوص، وروي مقصود، وتوخ الكالم اجلزل، دون الرذل، والسهل، 
دون الصعب، والعذب دون املستكره، واملستحسن دون املستهجن، وال تعمل نظماً وال 

فإن الكثري معه قليل، والنفيس به خسيس،  وقت الضجرانثراً عند امللل، وال تؤلف كالم ،
ا مجت، وإذا ع عليها نزحت، واكتب كل معىن يسنح، واخلواطر ينابيع إذا رفق فن

وقيد كل فائدة تعرض، فإن نتائج األفكار تعرض كلمعة الربق، وحملة الطرف، إن مل تقيد 
 مما يعني عليه، قال شردت وندت، وإن مل تستعطف بالتكرار عليها صدت، والترمن بالشعر

  )٧٥(): بسيط(الشاعر 

 مارضعر ِمإن الغناء لقول الشّ ه قائلَر إما كنتـتغن بالشع      
                                     

  .هطرفه الذي يضرب ب: ذباب السيف )٧٢(
اذا انسحى حافره من كثرة السري، يريد أن القلم أصبح غري صاحل : هو من حفي الفرس )٧٣(

  .الستعماله
  . الصدع: الرأب )٧٤(
  .هو حسان بن ثابت كما يف بديع ابن منقذ )٧٥(



وقد يتحيل الشاعر حينا ويستعصي عليه الشعر زمانا، كما روي عن الفرزدق أنه 
لقد مير علي الزمن وإن قلع ضرس من أضراسي ألهون علي من أن أقول بيتا : " قال

فإذا كان كذلك فاتركه حىت جييئك عفًوا، وينقاد إليك طوعا، وإياك وتعقيد " واحدا
املعاين وتقعري األلفاظ، واعمل يف أحب األغراض إليك، وفيما وافق طبعك، فالنفوس 

ا ت عطي على الرغبة ما ال تعطي على الرهبة، واعمل األبيات مفرقة حبسب ما جيود
، واحترس عند مجعها من عدم الترتيب، وتوخ حسن التنسيق اخلاطر، مث انظمها يف اآلخر

عند التهذيب، ليكون كالمك بعضه آخذًا بأعناق بعض، فهو أكمل حلسنه، وأمنت لرصفه 
ل املبدأ والتوجلص واملقطع، فإن ذلك أصعب ما يف القصيد، واجتهد يف جتويد هذه خم

 عليها، وميز يف فكرك حمط ض أرباب اخلواطر فيها، وتواردهمياملواضع، وجتنب معار
حها الرسالة، ومصب القصيدة قبل العمل، فإن ذلك أسهل عليك، وأشعرها أوال، ونقّ

ر التنقيح، وعاوِدثانيا، وكررجها عنك إال بعد تدقيق النقد وإنعام  التهذيب، وال تخ
، فإنه النظر، وقد كان احلطيئة يعمل القصيدة يف شهرين، وينقحها يف شهرين اقتداء بزهري

ويته، وقد كان زهري يعمل القصيدة يف شهر واحد وينقحها يف حول كامل، حىت اكان ر
  ):كامل( يقول عدي بن الرقاع )٧٦(ويف ذلك. املنقح احلويل، واحلويل احملكك: قيل لشعره

 اـا وسنادهـوم ميلهـحىت أق  ع بينهاـ أمجد بتـوقصيدة ق 
ـِي كُـنظر املثقف ف   )٧٧(ه منآدهـا ـقافُم ِثـيقيحىت  هعوب قنات

ة خاطر، ونفاذ طبع؛ وسرعة نظم، يرجتل ويف الناس من رزق بديهة حسنة، وحد
القول ارجتاال، ويأيت به عفوا صفوا، فال تقعد به عن قوم قد أتعبوا خواطرهم، وكدوا 
نفوسهم يف التهذيب، وبذلوا جهدهم يف التنقيح والتأديب واحذر إذا كاتبت من 

 يف الشكر، فإنه إبرام يوجب للكالم ثقال، وال تطل الدعاء فإنه يورث ملال، وال اإلسراف
جتعل كالمك مبنياً على السجع كله، فتظهر عليه الكلفة، ويبني فيه أثر املشقة، ويتكلف 

لفظ النازل، ورمبا  اشتد عيب كلمة املقطع رغبة لألجل السجع ارتكاب املعىن الساقط، وا

                                     
  .كل عيب يوجد يف القافية قبل الروي: السناد عند أهل القوايف )٧٦(
  .املعوج: املنآد )٧٧(



رة من أخواهتا، قلقة يف مكاا بل اصرف كل النظر إىل جتويد يف السجع، فجاءت ناف
األلفاظ، وصحة املعاين، واجتهد يف تقومي املباين؛ فإن جاء الكالم مسجوعاً عفوا من غري 
قصد، وتشات مقاطعه من غري كسب كان، وإن عز ذلك فاتركه وإن اختلفت 

ون ال حيفلون بالسجع وال أسجاعه، وتباينت يف التقفية مقاطعه، فقد كان املتقدم
يقصدونه بتة، إال ما أتت به الفصاحة يف أثناء الكالم، واتفق عن غري قصد وال اكتساب، 
وإمنا كانت كلماهتم متوازنة، وألفاظهم متناسبة، ومعانيهم ناصعة، وعبارهتم رائقة 

ثره ، ومن اقتفى أوفصوهلم متقابلة، ومجل كالمهم متماثلة، وتلك طريقة اإلمام علي 
من فرسان الكالم، كابن املقفع، وسهل بن هارون، وإبراهيم بن العباس، واحلسن بن 
سهل، وعمرو بن مسعدة، وأيب عثمان اجلاحظ، وغري هؤالء من الفصحاء والبلغاء، وال 
جتعل كل الكالم شريفاً عالياً، وال وضيعاً نازال، بل فصله تفصيل العقود، فإن العقد إذا 

 يظهر حسن فرائده، وال يبني كمال واسطته، وانظر إىل نظم القرآن كان كله نفسيا، ال
العزيز كيف مجع طبقات البالغة الثالث، ليظهر فضل كل طبقة يف باا، وتبني حمكم 

و على أعلى الطبقات من كالم البلغاء، ويرىب لأسباا، ويعلم أن أدناها بالنسبة إليها يع
فتنت األمساع فيه، ومل يلحق النفوس ملل من ألفاظه عليها، فإن الكالم إذا كان منوعاً ا

 املعاين،وإذا وومعانيه، واعلم أن األلفاظ أجساد واملعاين أرواح، فإذا قويت األلفاظ فق
وى الكالم، وتتناسب يف األفهام واقصد القوايف السهلة أضعفتها فأضعفها لتتوازن قُ

ملستعملة احللوة، دون املهجورة الكزة، املستحسنة، دون املستصعبة املستهجنة، واألوزان ا
فإن الشعر كاجلواد، والقوايف حوافره، واأللفاظ صورته، واملعاين سرعته، واألوزان مجلته، 

يك باملقطعات فإا يف القلوب أحلى وأكمل، ويف لواجعل كالمك كله كالتوقيعات، وع
رت منظوماً فغري قوايف االس أرشق وأجول، وباألمساع أعلق، وباألفواه أعبق، فإذا نث

شعره إىل قوايف سجعه، وإذا أخذت معىن بيت من بيت فتجنب األلفاظ مجلتها ما 
استطعت، أو معظمها، وغري الوزن والقافية، وزد يف معناه، وانقص من لفظه، واحترس مما 

 التفضيل قد يقع بغري ما ذكرت، ومما  طعن عليه به لتكون أملك له من قائله وإن كان
به املتكلم على غريه حسن األدب مع املمدوح، كقول ابن نباته السعدي يف سيف يقدم 

  ):بسيط (-عفا اهللا عنه-الدولة بن محدان 



نيا بال أمل  الدبحتركتين أص ي شيئاً أؤملهـك ل جودبِقم يـل 

فإنه أحسن األدب مع ممدوحه، خبالف املتنيب، فإن املتنيب قال يف هذا املعىن 
  ):سيطب(

 ت٧٩(فما يقول لشيء ليت ذلك يل  سي األماين صرعى دون مبلغهم(

فإن املتنيب جعل ممدوحه ممن يصح منه التمين لو كانت بقيت له أمنيته وابن نباته 
جعل مادح ممدوحه مل تبق له أمنية، ورفعه عن أن يكون هو ممن يصح أن يتمىن شيئاً، 

 -بن نباته لشاعر ممدوحه، وهذا األدب من قول اهللا فكل ما جعله املتنيب ملمدوحه، جعله ا
والَِّذي هو يطِْعمِني *الَِّذي خلَقَِني فَهو يهِديِن:  لسان إبراهيم  على-سبحانه وتعاىل

فأسند أفعال اخلري كلها هللا، وأسند ] ٨٠، ٧٨: الشعراء[وِإذَا مِرضت فَهو يشِفِني*ويسِقِني
 .سه، حسن أدب مع ربه فعل الشر لنف

الَِّذين أَساُءوا ِبما عِملُوا وِيجِزي الَِّذين أَحسنوا  ليجِزي: ومثل ذلك قوله تعاىل
مقتضى الصناعة أن يؤتى بتجنيس االزدواج يف صدر اآلية، كما أتى ، ]٣١: النجم[ِبالْحسنى

 نظم الكالم، وذلك أنه ملا كان الضمري نه توخي التأديب والتهذيب يفمبه يف عجزها، لكنه منع 
، وجب أن يعدل عن لفظ املعىن اخلاص إىل ردفه، -سبحانه–عائدا على اهللا " ليجزي"الذي يف 

فعوض عن " مبا عملوا" "بالسيئة.." يف موضع-سبحانه–حىت ال تنسب السيئة هللا تعاىل، فقال 
 مع اهللا تعاىل، ليعلمنا ذلك، وملا كان جتنيس املزاوجة اإلرداف، ملا يف اإلرداف من حسن األدب

 فيه هذا احملذور، أتى الكالم فيه نِم قد أُ]٤٠: الشورى[جزاُء سيئٍَة سيئَةٌ مثْلُها :قوله تعاىل
 .على مقتضى الصناعة، واهللا أعلم

تمسكُم والَ تركَنوا ِإلَى الَِّذين ظَلَموا فَ: ومن أحسن ما وقع يف هذا قوله تعاىل
ارالن]يف هذا الكالم وصف نفسه -وهو أعلم- أدمج -سبحانه- ألنه ،]١١٣: هود 

بالعدل فعلق فن الفخر بفن األدب، إذ ظاهر اآلية التأدب واملوعظة، ووصف نفسه تعاىل 
بالعدل فخر متعلق بذلك، مع ما يف لفظ هذا الكالم من املالءمة اليت حصل ا ائتالف 

                                     
  .باب التذيـيل انظره يف )٧٨(
  .انظره يف باب التذيـيل) ٧٩(



، ألن الركون إىل الظامل دون فعل الظامل نفسه، ومس النار دون إحراقها اللفظ باملعىن
والدخول فيها، والعدل يقتضي أن يكون العقاب على قدر الذنب، فكان ذكر املساس 
مالئماً للركون دون غريه، فانظر ما انطوى عليه نظم هذه األلفاظ السبع من املعاين، 

يه املالءمة، واإلدماج، والتعليق واالفتنان، وأنواع البديع، واالئتالف الذي دلت عل
ملا حيتمل األول من " إىل الذين ظلموا"إىل قوله " إىل الظاملني"والبسط، إذ عدل عن قوله 

االستمرار يف الظلم على سبيل الندور، ليالئم املعىن لفظ الركون ولفظ املساس، واملبالغة، 
 وقت دون وقت كان النهي عن الركون ألنه إذ ى عن الركون إىل من وقع منه الظلم يف

ملن استمر منه الظلم بطريق أوىل، لترى ما حتت نظم هذا الكتاب العزيز من اخلبايا اليت 
 .هذا بعضها، وما خفي منها أكثر مما ظهر، واهللا أعلم

الشعر حمجة يقع فيها اخلاطر على : وإذا تقاربت الديار، تقاربت األفكار، وهلذا قيل
 .ع احلافر على احلافراخلاطر، كوقو

 ومن هو جميد يف رويته اعلم أن من الناس من شعره يف البديهة أبدع منه يف الروية،
وليست له بديهة، وقلما يتساويان، ومنهم من إذا خاطب أبدع، وإذا كاتب قصر، ومنهم 
من بضد ذلك، ومن قوى نظمه ضعف نثره، ومن قوى نثره ضعف نظمه، وقلما 

ربز الشاعر يف معىن من معاين مقاصد الشعر دون غريه من املقاصد، وهلذا يتساويان، وقد ي
ِهب، وعنترة إذا أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهري إذا رغب، والنابغة إذا ر: قيل
 .ربِلب، واألعشى إذا طَكَ

خري الكالم   وإياك وتعقيد املعاين بسوء التركيب، واستعمال اللفظ الوحشي، فإن
معناه إىل القلب، قبل وصول مجلته إىل السمع، فإن علي بن عيسى الرماين ذكر ما سبق 

، كالتقدمي، والتأخري، وسلوك -م عن األغلبالوكلها تغري الك-أن أسباب اإلشكال ثالثة 
  ):طويل(رك وقد مجع هذه األسباب الثالثة قول الفرزدق تالطريق األبعد، وإيقاع املش

 )٨٠( هباِرقَي أبوه يه حمبو أُأَ إال مملٌكوما مثله يف الناس         

إبراهيم بن هشام بن إمساعيل املخزومي، خال هشام بن عبد امللك، : فإن املمدوح
ملَّك أبو إبراهيم بن هشام بن إمساعيل املخزومي، فجد فأبو أم هشام بن عبد امللك وهو املُ
                                     

  .فظ مع الوزنلانظر يف باب ائتالف ال )٨٠(



وما : ك، وحاصل معىن هذا البيتململَّاململك ألمه أبو املمدوح، فاملمدوح على هذا خال ا
البيت فإن صحته " وما مثله"مثل هذا املمدوح إال ابن أخته، وأما التقدمي والتأخري مع قوله 

وأما . وما مثله يف الناس حي يقاربه إال مملك أبو أمه أبوه، فلما قدم وأخر حصل التعقيد
وأما املشترك . جده أبوه:  قولهجزئهأبو أمه أبوه، وكان ي: سلوك الطريق األبعد، فقوله

وليكن . انتهى كالم الرماين. لصالحية اللفظ لضد امليت، وللقبيلة" حي"ففي قوله 
ك مبعناك، وتشتمل عبارتك  لفظُحطْكالمك سليماً من التكلف، بريئاً من التعسف، ولي

مد فيه، فإن البالغة حملة دالَّعلى مغزاك، واحذر اإلطالة إال فيما تسرعة جواب : قيلة، وح
خطئ، والصحيح من حدها أا بطئ، وأن تصيب فال تأن تقول فال ت: يف صواب، وقيل

هي بلوغ : شتقاق فيها قيل يف حدهاالا  إيضاح املعىن بأقرب الطرق وأسهلها، وإذا روعي
والعي املتكلم بعبارته أقصى ما يف نفسه، وإيصال ذلك ملخاطبه بأقرب الطرق وأسهلها 

 .)٨١(لْفَا ونطق خسكت ألفاً:  مهدار، وإخطاء بعد إبطاء، كما جاء يف املثلإكثار من
وقدر اللفظ على قدر املعىن ال زائداً عليه، وال ناقصاً عنه، كما قيل يف مدح بعض 

كان إذا أخذ شربا كفاه، وإن أخذ : كانت ألفاظه قوالب ملعانيه، وقيل يف آخر: البلغاء
إذا كان : ويل يف مكانه، والتقصري يف مكانه، فقد قيلواستعمل التط)٨٢( طومارا مأله

ا وهلذااإلجياز كافياً، كان التطويل عيحد  ا، وإذا كان التطويل واجباً، كان التقصري عجز
بعضهم البالغة بأا إجياز من غري إخالل، وإطناب من غري إمالل، وما أحسن ما أنشده 

  ):كامل(اجلاحظ يف هذا املوضع، وهو 
     وال وتارةب الطَّطَ باخلُونَيرم  وحيفَالحظ ِخ املُى٨٣( باِءقَة الر( 

فِْرط فتكثر، أو تفَوإياك أن تط فتقصّبالبيان "ر، وقد ذكر يف كتابه املترجم ر
 .معرفة الفصل من الوصل: سئل عن البالغة فقال: أن الفارسي) ٨٤(" نيوالتبيـ

                                     
انظر مجهرة األمثال للعسكري، وهذا املثل يضرب للرجل يطيل الصمت مث يتكلم  )٨١(

 .بالرديء من القول
  .ةفالصحي: الطومار )٨٢(
  .١٥١:١ نيالبيان والتبيـ )٨٣(
  .٨٨:١ نيالبيان والتبيـ)٨٤(



 .ام، واختيار الكالمتصحيح األقس: وسئل اليوناين عنها فقال
 .عند البديهة، والغزارة يوم اإلطالة) ٨٥( حسن االقتضاب: وسئل الرومي عنها فقال

وقال . وسئل اهلندي عنها فقال، وضوح الداللة، وانتهاز الفرصة، وحسن اإلشارة
مبا التبس من املعاين، ) ٨٦(التماس حسن املوقع، واملعرفة بساعات القول، وقلة اخلرق: مرة
يعين املتكلم، ) ٨٧(ض وشرد يف اللفظ وتعذر، ورتبته أن تكون الشمائل مذروبةمأو غَ

واأللفاظ معدلة، واللهجة نقية، وأال يكلم سيد األمة مبا يكلم به األمة، ويكون يف قوله 
فضل التصرف يف كل طبقة، وال يدقق املعاين كل التدقيق، وال ينقح األلفاظ كل التنقيح، 

 . ويهذا غاية التهذيببل يصفيها كل التصفية،
إا احلذق : يعين أهل اللغة:  وأما الرباعة فقد قالوا فيها-أعين اجلاحظ-: مث قال

بطريقة الكالم وجتويده، وأما الفصاحة فمختلف فيها فمن قائل بأا جزالة اللفظ، وحسن 
 ومعان االقتدار على اإلبانة عن كل معىن كامن يف النفس، بعبارات جلية،: املعىن، وقيل

أا خلوص األلفاظ من التعقيد املبعد عن إدراك : نقية ية، والذي صح يف تعريفها
معانيها، وعن العيوب اليت تعرض فيها، فإن اشتقاقها من الفصيح، وهو اللنب الذي خلص 

، وإال فانظر إىل قصص الكتاب العزيز كيف أتت تارة وجيزة، ومرة )٨٨( من رغوته أو لبئه
 ): طويل (قلت يف وصفه يف القصيدة اليت مدحت ا رسول اهللا كما )٨٩( بسيطة

 دـلَّبتطـها املُسليفهمها مـن ب  به قصص تأتيك طوًرا بسيطـة
 دلَصم ثاقب ليس يـهدفَنله ز اًجوطورا بإجياز يبث لذي ِح  

                                     
الذي يقصد إليه اهلندي هنا واالرجتال، يقال كالم مقتضب، أي مرجتل، :  االقتضاب)٨٥(

  .االقتصاد يف الكالم عند البديهة ليتناسب مع ما بعده
 .الدهشة واحلرية:  اخلرق حمركة)٨٦(
 .وال معىن هلا" موزونة: "نييـوالذي ورد يف البيان والتب. احملددة: املذروبة )٨٧(
 .نب يف النتاجأول الل: بألال )٨٨(
  . مبعىن مبسوطة فعيل مبعىن مفعول، وهي ضد اإلجيار:بسيطة )٨٩(
  .   احلجا تفهم معانيها أذاعه يعين أن هذه القصص تنري لذي هو من بث اخلرب إذا )٩٠(



إن مل تكن عيا ة، مهما كان اإلجياز كافياً، واملعين به واضحاً، فاإلطالة لوعلى اجلم
كانت عبثاً، ومل تزل األجالء املتقدمون حيمدون ذلك، ويذمون ما سواه، ويدلك على 

دخلت يوماً على : اختيار هذا املذهب ما حيكي عن أمحد بن يوسف الكاتب، فإنه قال
املأمون ويف يده كتاب، وهو يعاود قراءته تارة بعد أخرى، ويصعد نظره فيه ويصوبه، 

يا أمحد، أراك مفكراً فيما تراه مين، : على ذلك مدة التفت إيلّ وقالفلما مرت : قال
إنه ال مكروه يف : نعم، وقى اهللا أمري املؤمنني املكاره، وأعاذه من املخاوف، فقال: فقلت

 يقول يف -رمحه اهللا-الكتاب، ولكين قرأت فيه كالماً وجدته نظري ما مسعت الرشيد 
غة التباعد عن اإلطالة، والتقريب من البغية، والداللة البال: البالغة، فإين مسعته يقول

بالقليل من اللفظ على الكثري من املعىن، وما كنت أتوهم أن أحدا يقدر على املبالغة يف 
هذا كتاب عمرو بن مسعدة : هذا املعىن، حىت قرأت هذا الكتاب، ورمي به إيلَّ وقال

اده وسائر أجناده يف املؤمنني، ومن قبلي من قوكتايب إىل أمري "فقرأته، فإذا فيه : إلينا، قال
االنقياد والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم، وانقياد كافة 

فلما قرأته :  فقال))معه أمورهم) ٩١(ت لذلك أحواهلم، والتاثتهم، فاختلَّاتتراخت أعطِي
أمرت للجند قبله بعطياهتم يا أمحد، إن استحساين هذا الكالم بعثين على أن : قال يل

لسبعة أشهر، وأنا على جمازاة الكاتب مبا يستحقه حمله من صناعته، وروي أيضاً عن 
املأمون أنه أمر عمرو بن مسعدة الكاتب هذا أن يكتب لرجل يعين به إىل بعض العمال 
بالوصية عليه، وأن خيتصر كتابه ما أمكنه حىت يكون ما يكتب به يف سطر واحد، فكتب 

 مبن كتب له، ولن كتايب إليك كتاب واثق مبن كتب إليه، معىن: ليه عمرو بن مسعدةإ
 مع تقدمه يف وقد كان جعفر بن حيىي. يضيع بني الثقة والعناية حامله، إن شاء اهللا تعاىل

إن استطعتم أن يكون كالمكم كله مثل التوقيعات فافعلوا: ابههذه الصناعة يقول لكت. 
: داحس؟ فقال) ٩٢(ما عندك يف محاالت: خارجة ملا قيل لهوأما قول قيس بن 

ضا كل ساخط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إىل أن تغرب، ى كل نازل، وِررعندي ِق
                                     

 .اختلطت واضطربت: التأثت )٩١(
 ويقصد هنا .مجع محالة بفتح احلاء وهي الدية والغرامة اليت حيملها قوم عن قوم: محاالت )٩٢(

  .حبماالت داحس مغارمها وديات قتالها



، ةآمر فيها بالتواصل، وأي عن التقاطع، فإن ذلك مل خيرجه خمرج املدح لإلطالة املذموم
 قيس  أرادلواحد باأللفاظ الكثرية، وإمناألن اإلطالة املذمومة هي إطالة العبارة عن املعين ا
لعبارة عنها للم إىل كثرة األلفاظ كاإلكثار من املعاين، فإذا كثرت املعاين احتاج املت

ا، فإن عي إليضاحها وليويف مبقصوده فيها، ومىت طال الكالم كذلك كانت إطالته بالغة ال
ل، السيما خطب اإلمالكات، حقيقة البالغة إجياز من غري إخالل، وإطناب من غري إمال

يف هذه املواضع اإلطناب، واملذموم   والسجالت اليت تقرأ على رءوس اجلماعات، فاحملمود
اإلسهاب، وإمنا كان اإلطناب حممودا، واإلسهاب مذموماً، ألن اإلطناب تفخيم األمر 

 اليت وتقويته وتوكيده وشد أواخيه، واإلسهاب مأخوذ من السهب وهو املتسع من الفالة
ال ينتهي النظر فيه إىل عوى إليه، فكأن املسهب اتسع يف الكالم لَم يهتدى به، وال معلم يؤ

اتساعاً ال فائدة فيه، وقد شفيت الغليل يف هذا الباب، وخرجت فيه عن شرط الكتاب، 
 .الحتياج العامل إليه، واعتماد الناقد عليه

 
 
 
 
 
 
 



بابسن النسق ح 
لكالم، وهو أن تأيت الكلمات من النثر واألبيات من حسن النسق من حماسن ا

الشعر متتاليات، متالمحات تالمحاً سليماً مستحسناً، ال معيباً مستهجناً، واملستحسن من 
فرد قام بنفسه، واستقل معناه بلفظه، وإن ردفه جماوره صار ذلك أن يكون كل بيت إذا أُ

 إذا انفصال جتزأ حسنهما، ونقص زلة البيت الواحد، حبيث يعتقد السامع أماـمبن
يسا كذلك، بل حاهلما يف كمال احلسن ومتام املعىن مع لا، ومها ا، وتقسم معنامهمكماهل

 .االنفراد واالفتراق كحاهلما مع االلتئام واالجتماع
وِقيلَ يا أَرض ابلَِعي ماَءِك ويا  :ومن شواهد هذا الباب يف الكتاب العزيز قوله تعاىل

مسِم الظَّاِلِمنيًدا لِّلْقَوعِقيلَ بو وِديلَى الْجع توتاسو راألم قُِضياُء والْم ِغيضاُء أَقِْلِعي و 
 فأنت ترى إتيان هذه اجلمل معطوفاً بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب ،]٤٤: هود[

سجنها، املراد إطالق أهل السفينة من  بدأ باألهم، إذ كان - سبحانه-الذي تقتضيه البالغة ألنه 
 سبحانه -وال يتهيأ ذلك إال باحنسار املاء عن األرض، فلذلك بدأ باألرض، فأمرها باالبتالع، مث علم 

 أن األرض إذا ابتلعت ما عليها من املاء ومل تقطع مادة املاء تأذى بذلك أهل السفينة عند خروجهم -
 فال حيصل االحنسار فأمر سبحانه خلفاً ملا تبتلعه األرض مزل من السماءـكان ما ين  منها ورمبا

 عندما ذهب ما على األرض،  باالبتالع، مث أخرب بغيض املاءالسماء؛ باإلقالع بعد أمره األرض
وقضي ": تعاىلوانقطعت مادة السماء، وذلك يقتضي أن يكون ثالث اجلملتني املتقدمتني، مث قال 

ه، وجنا من قضيت جناته، وهذا كنه اآلية، وحقيقة املعجزة، والبد در هالك، أي هلك من قُ"األمر
خروجهم منها، وخروجهم منها  وأن تكون معلومة ألهل السفينة، وال ميكن علمهم ا إال بعد

هذه اجلملة رابعة اجلمل، وكذلك موقوف على ما تقدم، فلذلك اقتضت البالغة أن تكون 
ارها على املكان الذي استقرت فيه استقرارا ال حركة استواء السفينة على اجلودي، أي استقر

:  بعد أهلها، وذلك يقتضي أن يكون بعد ما ذكرنا، وقوله سبحانه يأيتمعه، لتبقى آثارها آية ملن
عاء أوجبه االحتراس ممن يظن أن اهلالك رمبا مشل من ال ، هذا د"وقيل بعًدا للقوم الظاملني"

كني، ووصفهم بالظلم احتراساً من هذا االحتمال،  اهلال على-سبحانه-يستحق، فدعا 
 . ما تقدم، واهللا أعلم كلوذلك يقتضي أن تكون بعد

 .فانظر إىل حسن هذا النسق، وكيف وقع القوم فيه وفق الفعل سواء



  ):طويل(ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول زهري 
ومن يِصعزجاج فإنهـ ال أطراف  يطيع العكَّوايل ربل لَ كت٩٣( ِمذَه( 

فإنه نسق على هذا البيت اثىن عشر بيتاً كل بيت معطوف على ما قبله بالواو 
 .عطف تالحم من غري تضمني

وحسن النسق تارة يكون يف األبيات حبيث يعطف بيت على بيت كما قدمنا من 
 .)بسيط(شعر زهري، وتارة يف مجل البيت الواحد، كقول ابن شرف القريواين 

اجاور عليوال ت حادثةـل بـفَحإذا ادرعفال تسألْت ِل عن األس 
ـلْسِط عنه وانقِج به، وانظر إليه تدِلقَ واملُفـواِهـع واَألاِممـلء املـس

هذا النسق؛ وصحة هذا الترتيب فيه، واستيعاب هذا التقسيم، ووضوح فاحلظ حسن 
سق مما هو داخل يف القسم األول منه كقول أيب هذا التفسري، وما رأيت من شواهد حسن الن

  ):كامل ()٩٥(نواس 
    لَوإذا جسإىل املُت اِمدوش ار  فاجه يف الكاِسل حديثك كلَّع 
    وإذا نزعتواية فلْ عن الغيكن ـهللا ذاك الناِسـزع ال للن 

ومها اون والزهد حىت : ني متضادين يف هذين البيتنينسق الءم بني فنلفإن حسن ا
ما فنواحد، واهللا اعلمصارا كأ . 

 
 
 

 باب االنسجام
                                     

مجع زج، والزج احلديدة اليت يف أسفل :  الزجاج،٤٩عيار الشعر و، ٣١ص: هديوان انظر)٩٣(
الرمح ويقصد الشاعر تنكيس الرمح طلبا للصلح، فإذا أجابه العدو إىل ذلك فبها وإال أجابه 

  .املاضي يف ضريبته: هذمللوا. بالعوايل وهي أطراف السنان اليت يضرب ا
  .الرماح: األسل )٩٤(
  .٢٥١ص معاهد التنصيص، ،١٨١:٣الطراز  )٩٥(



ّوهو أن يأيت الكالم متحدك وعذوبة ألفاظ، را كتحدر املاء املنسجم، سهولة سب
حىت يكون للجملة من املنثور والبيت من املوزون وقع يف النفوس وتأثري يف القلوب ما 

وأكثر ما يقع االنسجام غري مقصود، . يع، وبعده عن التصنيعليس لغريه، مع خلوه من البد
كمثل الكالم املتزن الذي تأيت به الفصاحة يف ضمن النثر عفوا كمثال أشطار، وأنصاف، 

 ، فإن وقع من ذلك يف غري وأبيات وقعت يف أثناء الكتاب العزيز ورويت عن الرسول 
 د، وأما القرآن العزيز فلم يقع فيه إالالقرآن بيتان فصاعدا مسي ذلك شعرا وإن مل يقص

مثال النصف أو البيت الواحد، والبيت املفرد ال يسمى شعرا، وعلى ذلك أدلة اليتسع هذا 
الذي شرعت يف " بامليزان"املكان لذكرها، وقد أتيت ا مستقصاة يف كتايب املنعوت
 .عمله، أرجح فيه بني كالم قدامة وبني كالم خصومه ومل يتكمل

 ):بسيط(ال االنسجام الذي وقع يف األشعار املقصودة قول اإلمام أيب متام ومث
 إن شئت أال تى صربا ملُرلُلَفانظر على أي حال أصبح الطٍَّرطِبص 

 ):كامل(وكقوله أيضاً 
 ِل إال للحبيب األوا احلبـم  نقّلْ فؤادك حيثُ شئت من اهلوى

  ):طويل(وكقول البحتري 
)٩٨( ِبجنترى قبلها ِلـخن، وأُيبِل  هاتحفَرة قد سبي عـمي فيا الِئف 

 يـوتطلب مين مذهباً غري مذهب  غري شيميتةًـاول مين شيمـحت 

  ):طويل ()٩٩(وكقول إسحاق بن إبراهيم املوصلي
 رِبووصل الغواين والتذاذي بالش  بابابة والصّر أيام الصـعلى عص
 القلِبوِةهسوى نظر العينني أو ش  م تبق منه بقيةٌـلرئ ـسالم ام

  ):طويل( كقوله )١٠٠(ومن هذا الباب للمتقدمني أكثر المية الشنفرى
                                     

 . والبيت من قصيدة ميدح ا املعتصم باهللا،٢٦٦ ص،انظر ديوانه )٩٦(
  .٤٢٧: انظر ديوانه )٩٧ (
 .من قصيدة ميدح فيها الفتح بن خاقانوالبيت  ،٤٩ص:انظر ديوانه  )٩٨(
 .١٩٨: ن حجةالبيت يف خزانة اب )٩٩(



 لُى متحوـلَ خاف الِقنِموفيها لَ  ى منأى للكرمي عن األذَويف األرِض

  ):طويل ()١٠١(وكقول امرئ القيس 
 لـ يفعبلري القما تأمه موأنِك   أغـرك منـي أن حبِك قاتلـي

ومل أمسع يف االنسجام كقوله عبد الصمد بن املعذل يرثي األمري سعيد بن سلم 
  ):خفيف(بقوله 
 مدـدم عـه بعتشع نٍمـديوع ٍمـتد يـ بعهتربم يتيم خـك 
 كلما عن سلمـيد بـ اهللا عن سعيرض ادىـت احلوادث نض 

 . والبيت الثاين أردت
  )طويل ()١٠٢(كقول شاعر احلماسة و

  الفىت فيما استطاع من األمِريالم  ما إن ما شاءن شاءـأال ليقل م 
 قضى اهللا حبي األمور على قَعليه فقد جتِر ة فاصطرب املالكيِرد 

 وقد حيصل االنسجام مع البديع الذي أتت به القرحية عفوا من غري استدعاء وال 
  ):بسيط(ام كُلفة كقول أيب مت

 لُلَفانظر على أي حال أصبح الطَّ  إن شئت أال ترى صرباً ملصطرب 

فأنت ترى انسجام هذا الكالم مع كون البيت قد وقع فيه املبالغة، والتعليق، 
على :"واإلشارة، فإنه علق عدم صرب املصطربين برؤية الطلل على تلك احلالة، وأشار بقوله

 ،ر عنها بلفظها الحتاجت إىل ألفاظ كثريةل كثرية لو عبإىل أحوا" أي حال أصبح الطلل
 .وعلق أحد األمرين باآلخر، إذ جاء بلفظ الشرط واملشروط

 ِإنما أَشكُو بثِّي وحزِني ِإلَى اِهللا       قال:ومن االنسجام يف الكتاب العزيز قوله تعاىل      
خِذ الْعفْو  :وقوله تعاىل . ية اليت بعدها   واآل ،]٨٦: يوسـف [وأَعلَم ِمن اِهللا ما الَ تعلَمونَ     

        ـاِهِلنيـِن الْجع ـِرضأَعِف ورِبـالْع رأْمو] ـ  ]١٩٩: األعـراف  :ه سـبحانه  ـ وقول
                                                                                             

  .١٩٣: البيت يف خزانة ابن حجة )١٠٠(
 . ٢٠: انظر ديوانه )١٠١(
 . ١٥:، وبديع القرآن١٨٧:٣انظر احلماسة . البيتان لعمرو يب ضبيعة الرقاشى )١٠٢(



         ـكبا رمِه ولَيكَّلْ عوتو هدبفَاع كُلُّه راألم عجرِه يِإلَيِض واَألراِت واومالس بِهللا غَيو
 . وأكثر القرآن من شواهد هذا الباب،]١٢٣ :هود[ عما تعملُونَِبغاِفٍل

إن اهللا أنزل هذا ":  يف وصف القرآنومن االنسجام يف السنة قول رسول اهللا 
القرآن آمًرا وزاجًرا، وسنة خالية ومثال مضروباً، فيه نبأكم، وخرب ما كان قبلكم، ونبأ 

ل املدد،وال تنقضي عجائبه، هو احلق، ليس ما بعدكم، وحكم ما بينكم، ال خيلقه طو
ق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلجباهلزل، من قال به صومن قسم به )١٠٣(د ،

دي إىل صراط مستقيم، ومن طلب ِمل به أجر، ومن متسك به ه ومن ع)١٠٤(أقسط
اهلدى من غريه أضله اهللا، ومن حكم بغريه قصمه اهللا، هو الذكر احلكيم، والنور 

بني، والصراط املستقيم، وحبل اهللا املتني، والشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، وجناة امل
ملن اتبعه، ال يوجعفيقو م، وال يِريغ فيست١٠٥(بعت(". 

فانظر إىل انسجام هذه العبارة وما جاء فيها من البديع غري مقصود، تشهد اخلواطر 
، فصلوات اهللا وسالمه على من بعث مة أنه كالم مسترسل غري مرو وال مفكريالسل

 .جبوامع الكلم، وأويت هذه الفصاحة الرائعة، وعلى آله وصحبه وسلم
 باب براعة التخلص

وهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على املدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب 
وقد يقع ذلك يف بيتني متجاورين، . أو زهد أو جمون أو غري ذلك بأول بيت من املدح

وقد يقع يف بيت واحد، وهذه وإن مل تكن طريقة املتقدمني يف غالب أشعارهم، فإن 
املتأخرين قد هلجوا ا وأكثروا منها، وهي لعمري من احملاسن وهذا الباب  قدمي، وهو من 

 . ى معرفة الفصل من الوصلسم أبواب احملاسن، ويأجلَّ
دقيق يف عني الغيب خفي وقد ذهب أصحاب اإلعجاز إىل أنه وجه اإلعجاز، وهو 

وهو مبثوث يف الكتاب العزيز من أوله إىل آخره، فإنك . نقدلى على احلذاق من ذوي اخيفَ
تقف من الكتاب العزيز على مواضع جتدها يف الظاهر فصوال متنافرة ال تعرف كيف جتمع 

                                     
  .ظهر على خصمه: فلج )١٠٣(
  .عدل: أقسط )١٠٤(
  .مييل: يريغ )١٠٥(



 كقوله بينها، فإذا أمعنت النظر وكنت ممن له دربة ذه الصناعة، ظهر لك اجلمع بينهما،
سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد األقْصى  :تعاىل

ِصريالْب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارالَِّذي ب* اهلْنعجو ابى الِْكتوسا منيآتو
ذُريةَ من حملْنا مع نوٍح ِإنه كَانَ عبًدا *بِني ِإسراِئيلَ أَالَّ تتِخذُوا ِمن دوِني وِكيالًهًدى ِل
 وآتينا موسى الِْكتاب :فإنك إذا نظرت إىل قوله تعاىل ،]٣ا، :اإلسراء[شكُوًرا

سبحانَ :  الفصلني يف قولهوجدت هذا الفصل مباينا ملا قبله حىت تفكر فتجد الوصل بني
 لرييه من آياته، ويرسله  أخرب بأنه أسرى مبحمد -سبحانه– فإنه الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه

إىل عباده، كما أسرى مبوسى من مصر حني خرج منها خائفاً يترقب، فأتى مدين، 
، وآتاه وتزوج بابنة شعيب، وأسرى ا فرأى النار، فخاطبه ربه وأرسله إىل فرعون

 :فهذا الوصل بني هذين الفصلني، وأما الوصل بني ما ذكرت وبني قوله تعاىل. الكتاب
كُوًراًدا شبكَانَ ع هوٍح ِإنن عا ملْنمح نةَ ميذُر فقد كان على بين إسرائيل نعمة عليهم 

ا، وأخربهم أن قدماً حيث جناهم يف السفن، إذ لو مل ينج أباهم من أبناء نوح ملا وجدو
 .نوحاً كان شكورا، وهم ذريته، والولد سر أبيه، فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم

وأما يف الشعر فأمت الناس براعة يف التخلص وأول من أحسن يف ذلك من القدماء 
  ):بسيط(يف غالب ظين زهري، حيث قال 

)١(مِرـه هِتالّى ِعـكن الكرمي عل  إن البخيل ملوم حيث كان ولـ

ولقد اتفق له يف هذا البيت اتفاق صاحل حيث جاء مدجماً من جهة عروضه، فامتزج 
املعنيان والقسيمان امتزاجاً كليا لفظيا ومعنويا مع ما وقع يف البيت من املطابقة اللفظية، مث 

جيدين يف ذلك الذي ر فمن املُتأنق املتأخرون يف ذلك، فمن جميد مربز، ومن ضعيف مقص
  ):طويل(ا ال يلحق سبقاً مسلم بن الوليد، حيث قال أتى فيه مب
 )٢(رـشناها من قرونك يجكأن د   رب ليلةرين أنْدا تـ مِكدـأِج
رـر جعفـكذْكغرة حيىي حني ي  رٍةـ بغا حىت جتلَّتـريت ـس

                                     
 .٣٦٥وار الربيع ن أ،١٨٠:٣، والطراز ٢ والعمدة ،٢٤: ، ونقد الشعر١٥٢انظر ديوانه   (١)
 .١٣٥:٧، اية األرب جـ ١٨٠:٣، البيتان يف الطراز ٢٩٩انظر ديوانه   (٢)



فإن التخلص وقع يف بيت واحد، وهو أحسن قسميه، إىل ما جاء يف البيت من 
اإلشارة، فإنه علق الغزل باملدح، حيث أشار إىل فرط حب حيىي لولده جعفر، التعليق و

وهو املمدوح، ويف ذلك مدحه بالرب ألبيه، الذي أوجب له ذلك عليه، ويف وصفه بالرب 
 .ألبيه مجاع خري الدنيا واآلخرة، فأدمج املبالغة يف التعليق

  :)طويل( حيث يقول )٣(ومن ايدين يف ذلك أيضا أبو نواس
يـ حمملتقول اليت من بيتها خف  ــعيراك تسريـا أن نـ علينز

ى لكثريـى إن أسباب الغنـبل بطلَّت للغىن مِرـصا دون ِمـأم
ريِب عرهنرى يف إثْـرت فجـج وادرـا واستعجلتها بـفقلت هل

 فيه اخلصيب أمـريٍدـى بلـإل ةـرحلـذريين أكثر حاسديك ب

 

                                     
 .٣٦٧، وأنوار الربيع ٩٩: انظر ديوانه   (٣)



 ):كامل ()١٠٦(متام وكقول أيب 
مــــ وأن أبا احلسني كريصٌرب وىـــال والذي هو عامل أن الن

عن س مازلتوال  الوداِدِنن غـدتٍففْن ـلى إـل ـومح تـواك ِسسي ع
  ):وافر( حيث يقول هوكقول
لقد أنستم اويء كلَّسد رـه  ـ أبمد بِنـ أححماسني داِدؤ 

  ):طويل(را يف وصف اإلبل وكقوله معتذ
سرتحتمل الع ىب إىل العتب والرضات خِطإىل السذْ والعقِد املبني إىل اِحلر 

  ):بسيط(وكقوله 
 وِدة القُطا املهريرى وخا السنِم  تخذَ صحيب وقد أَمٍسويقول يف قَ
أمطلع الشم بنـامس تبغي أن تؤ طلَ ولـكن م كالَّفقلتـوِد اجلُع

بسيط(م فيه غريه قوله ومما تقد:(  
 اِن حس ابِنفقد أظلك إحسانُ اًـقفَي نـ احلادثات استنبطةَإساَء

  ):بسيط(وكقوله 
 )١١١( أيوب ـيحممد بن أب  رفـمل جيتمع قط يف مصر والط

                                     
:  وهو من قصيدة ميدح ا أبا احلسني حممد بن اهليثم بن شبابة، والنوى،٢٩٩ص: انظر ديوانه) ١٠٦(

 . الفراق
 .وهو من قصيدة ميدح ا أبا عبد اهللا أمحد بن أيب داود ،٧٩ص: انظر ديوانه) ١٠٧(
 . وهو من قصيدة ميدح ا موسى بن إبراهيم الرافقي،١٢٨ ص،انظر ديوانه) ١٠٨(
 كبري بني خراسان وبالد صقع:  وقومس،البيتان مطلع قصيدة له ميدح ا عبد اهللا بن طاهر) ١٠٩(

انظر الطراز . الطويلة العناق:  والقود الكرميةاإلبل: السري عامة الليل واملهربة: والسرى. اجلبل
١٨٠:٣.  

استخرجي : واستنبطي والبيت من قصيدة ميدح ا حممد بن حسان الضيب، ٣٢٤: انظر ديوانه) ١١٠(
 . السرب يف األرض: والنفق حمركة



  ):كامل(وكقوله 
 بنو العباس رجاء هلمـوبنو ال  فاألرض معروف السماء قرى هلا

على أن أبا الطيب املتنيب قد أتى يف هذا الباب مبا ال يقصر به عن حلاق أىب متام وال 
 ): بسيط(أمثاله من ايدين، ويكفيه من ذلك قوله 

 )١١٣( من أين جانس هذا الشادن العربا  اـا فقلت هلـمرت بنا بني تربيه
رى   من عجل إذا انتساليث الشرى وهو فاستضحكت مث قالت كاملغيث ـي

وأما إذا وصلت إىل ابن حجاج يف هذا الباب، فإنك تصل إىل ما ال تدركه 
 ):وافر(األلباب، ومن ذلك قوله 

 ىـذالـا قــمبشورة استها وهل يــا لـا فمباهلـد بادلتهـوق
ـيد مجيع ن العم ـا الـب دحيكم ـعها ل ـم ـد مجي ـمي ن الع  ي ـودنيا اـب

  ):خفيف(وكقوله 
 يـانموف زـوزير خـوذا ال  اديع موفـ ختند أِمـ قمبِهف

نحن نقُص علَيك أَحسن : ومن براعة التخلص يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
أحسن القصص إىل قصة يوسف، :  أشار بقوله-سبحانه–فإنه ، ]٣: يوسف[الْقَصِص

 ذه النكتة من باب الوحي والرمز، وإمنا فوطأ ذه اجلمة إىل ذكر القصة مشريا إليها
يف كانت أحسن القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها إىل خري، فإن أوهلا رميه 

اجلب، فكانت عاقبته السالمة، وبيع ليكون عبدا فأتُّخذ ولدا، ومراودة امرأة العزيز له 
، وظفر م آخرا، جه ملكاً، وظفر إخوته به أوالوفعصمه اهللا، ودخوله السجن، وخر

بصره، وفراقه له، وألخيه، وتطلعه إىل أخيه بنيامني، واجتماعه به، وعمى أبيه، ورد 
                                                                                             

، وهو من قصيدة ميدح ا أبا جعفر حممد بن عبد اهللا بن أيب مروان ٤٧ص: انظر ديوانه) ١١١(
 .تالزيا

 . وهو من قصيدة ميدح ا أمحد بن املعتصم،١٧٣ص: انظر ديوانه) ١١٢(
. البيتان من قصيدة له ميدح ا الغيث بن علي بن بشر العجلي، وترباها مثىن ترب، وهو املثل) ١١٣(

 .٧٤:١والشادن من الظباء الذي شدن قرنه وقوي وترعرع، انظر ديوانه 



 تعاىل موطئاً هوكقول. واجتماعه ما وسجود أبويه وأخوته له حتقيقاً لرؤياه من قبل
، ]٣٣: آل عمران[ِإنَّ اَهللا اصطَفي آدم ونوًحا :للتخلص لذكر مبدأ خلق املسيح 

 . واهللا أعلم
 



 باب احلل
ا، كما روي عن وهو أن يعمد الكاتب إىل شعر ليحل منه عقد الوزن فيصريه منثور

ت قط يف مكاتبايت إال على ما جيلبه خاطري، كلْما ات: إبراهيم بن العباس الصويل أنه قال
وليد فإين حللت قول مسلم بن ال" فأبدلوه آجاال من آمال: "وجييش صدري إال قويل

  ):بسيط(
وٍفمعلى م ـ يسعى إلكأنه أجلٌ   يف يوم ذي رهٍجِجهِلـى أم 

، فإين حللت فيه قول "وقد صار ما يحِرزهم يِربزهم، وما يعِقلُهم يعتقلهم: " وقويل
 ): طويل(أيب متام 
فإن باشر اإلصحاروالقَ فالبيض ـِق  انراهوأحواض املن هناهلُايا م 
وإن يـاً عليـ حيطانِنباـمه فإن ـقَّأولئك عـاالته ال مهـلُاِقع 

 . والبيت الثاين أردت
يعملُونَ لَه ما يشاُء ِمن محاِريب وتماِثيلَ :  تعاىلهومن ذلك يف الكتاب العزيز قول
  ):رمل(لك حل قول امرئ القيس  فإن ذ،]١٣: سبأ[وِجفَاٍن كَالْجواِب وقُدوٍر راِسياٍت

 وجفان كاجلواب وقدور راسيات                    

على أن بعض الرواة ذكر أنه وضعه بعض الزنادقة، وتكلم على اآلية الكرمية، وأن 
 .امرأ القيس مل يِصح أنه تلفظ به، واهللا أعلم

                                     
  .انظره يف باب التشطري من هذا الكتاب) ١١٤(
الربوز إىل الصحراء وأجواض : واألصحارالبيتان من قصيدة ميدح ا املعتصم باهللا، ) ١١٥(

  .احلصون: القيود واملعاقل: والعقاالت: موارد املوت: املنايا



 باب العقد
 .وهو ضد احلل، ألنه عقد النثر شعراً

ن يؤخذ املنثور جبملة لفظه أو مبعظمه، فيزيد فيه، أو ينقص منه، أو ومن شرائطه أ
ّف بعض كلماته ليدخل به يف وزن من أوزان الشعر، ومىت أخذ معىن املنثور دون لفظه حير

كان ذلك نوعاً من أنواع السرقات حبسب اآلخذ الذي يوجب استحقاق األخذ 
ته، وإن غُللمأخوذ، وال يسمى عقدا إال إذا أخذ املنثور برر منه بطريق من الطُّمّرق اليت ي

بقَّى منه أكثر من املغري حبيث يعرف من البقية صورة اجلميع، كما فعل أبو قدمناها كان املُ
ى به عليُّمتام يف كالم عز  األشعث بن قيس يف ولده، فعقده أبو متام شعرا فقال 

  ):طويل(
     اف عليه بعض تلك املآمث وخ  عازي ألشعثوقال عليٌّ يف الت
  البهائمولُفتـؤجر أم تسلو س  وحسبـةًأتصرب للبلوى عزاًء     

  ):سريع(ومنه قول أيب العتاهية 
 )١١٧(ر ـره يفخـ آخةٌـيفوِج ةٌـه نطفـلُن أوـ ما بالُـم     

ما ابن آدم والفخر، وإمنا أوله نطفة : فإنه عمد إىل قول علي بن أيب طالب 
 . جيفة، فعقده شعراً)١١٨(وآخره 

  ):وافر(وكقوله، أعين أبا العتاهية 
 ادي ي مـنراب قربكـت تنفض  يـم إنـزناً بدفنك ثـى حكفَ
ـاك حيفأنت اليوم أوعـظ من  ياتك يل عظاتـت يف حـوكان

إن كان امللك أمس أنطق : فإنه عقد قول بعض احلكماء يف اإلسكندر حني مات
 .، فهو اليوم أوعظ منه أمس، واهللا أعلممنه اليوم

                                     
 والبيتان من قصيدة ميدح ا مالك بن طوق ويعزيه يف أخيه القاسم بن ،٣١٩ص: انظر ديوانه) ١١٦(

 .طوق
 .من قصيدة يصف ا التقوى ويبني منافعها ١٠٣: انظر ديوانه) ١١٧(
 . ١٨٢:٤انظر معاهد التنصيص ) ١١٨(



 باب التعليق
وهو أن يأيت املتكلم مبعىن يف غرض من أغراض الشعر، مث يعلق به معىن آخر من 

وم مدحاً إلنسان بالكرم ذلك الغرض يقتضي زيادة معىن من معاين ذلك الفن، كمن ير
د أن خيلص ذكر الشجاعة من الكرم ملا فيعلق بالكرم شيئاً يدل على الشجاعة حبيث لو أرا

أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى  :ومن ذلك  يف الكتاب العزيز قوله تعاىل. قدر
الْكَاِفِرين]لو اقتصر على وصفهم بالذل على املؤمنني، -سبحانه-فإنه  ،]٥٤: ةاملائد 

فنفى ذلك عنهم، وكمل الحتمل أن يتوهم ضعيف الفهم أن ذهلم عن عجز وضعف، 
لَّهم للمؤمنني عن تواضع هللا سبحانه، ال هم على الكافرين، ليعلم أن ذُاملدح هلم بذكر عز

عن ضعف وال عجز بلفظ اقتضت البالغة اإلتيان به، ليتمم بديع اللفظ كما متم املدح، 
 املطلوب الذي هو فحصل يف هذه األلفاظ االحتراس مدجماً يف املطابقة، وذلك تبع للتعليق

  ):طويل(ومن أمثلة التعليق قول املتنيب .من الكالم
إىل كم تردالر هـا أتوا بسل عم ا وهبت ـم فيمـهكأن

فعلق الكرم بالشجاعة لكونه شبل العدو باملالم يف اهلبة، فهو كثري ما يردهم ه رس
عاً إىل حرم، ورغبة يف ما دون عما يطلبون منه هتاوناً مبرسلهم، وشجاعة عليهم، وتسرُّ

سلمهم، مث حصل من التشبيه الذي علق به الكرم بالشجاعة وصفه بغاية الكرم، إذ دل 
على أنه عاشق يف اجلود، وال يسمع فيه مالماً، وال يم فناً غي إىل عاذل، وقد يعلق املتكلَّص

ى من قول بعض العراقيني من فنون  الكالم مبعىن من معاين البديع، وما مسعت يف ذلك أحل
  ):رمل جمزوء(يف بعض القضاة، وقد شهد عنده برؤية هالل الفطر، فلم جيز الشهادة 

 )١٢٠(ىـامـعتراه يـأم ت ىـي أعمـرى القاضـأت        
  اليتـامـى أمـوالُعيد ـرق العيد كـأن الــس        

خيانته يف أمر العيد برابطة مه من فعلق خيانة القاضي يف أموال اليتامى مبا قد

                                     
 من قصيدة ميدح ا سيف الدولة، وقد ورد عليه رسول الروم ٢٧٦:٢ص ،انظر ديوانه) ١١٩(

  .٨٣: يطلب اهلدنة، وانظر معامل الكتابة
  .٤١٠ص: انظر تقريب املعاهد) ١٢٠(



 .التشبيه
ومن  مليح التعليق قول املتنيب يف صفة الليل، وهو من الصنف األول من التعليق 

  ):وافر(
 )١٢١( الدهر الذنوبا  على بهدأع يـي كأنّـب فيه أجفانأقلَّ       

بيه، فإنه علق فن عتاب الزمان بفن الغزل الالزم من فن الوصف بواسطة أداة التش
 .فعلق االفتنان بالتشبيه، فأحسن ما شاء

ومن أحسن ما مسعت يف التعليق قول أيب نواس، وهو من الصنف الثاين من التعليق 
  ):جمزوء الوافر(

 )١٢٢(بس نالَي وسط املَـوف  بسم نـي بيتهـم فـهل        

بيهم، فإنه علق هجاءهم بفجور أمهم بدعوهتم يف النسب، فكان يف ذلك هجاء أ
لكوم مل يرضوا نسبتهم إليه، فكأن الشاعر رأى هجاءهم بفجور أمهم دون هجائهم 

يتها ولو زن:" بدناءة أبيهم ناقصاً، فيتم ما أراد من هجائهم مبا قال، وظرف ما شاء بقوله
 ".)١٢٣(غضبوا 

 .نفَي التعليقومثله قوله أيضاً إال أن فيه زيادة على كل ما قدمنا لكونه جيمع ِص
 وأما الثاين  اهلجاءأما التعليق األول فألنه علق على التهكم باهلجاء، ومل يقتصر على

فكونه علقوافر(نه مبعىن التشبيه واإلدماج  االفتنان الذي هو اهلجاء والفخر على ما بي:(  
  األدعياءكأين قد هجوت يـا رآن ملَّمـثَيرض هـفأع        
       ال أهجووقـد آليت ِع داي لَولو بغتروَء مه السماءت 

 :هلومن لطيف هتكمه يف هذا البيت قو
 *ته السماءولو بلغت مروَء*

                                     
: ح ا علي بن حممد بن سيار بن مكرم، واملصباح وهو من قصيدة ميد٩١:١صانظر ديوانه ) ١٢١(

 . ٤١١:  وتقريب املعاهد،١٤٢
 . ١٢٤ و١٢٣من مقطوعة يهجو ا أشجع السلمي، واملصباح ١٧٩: انظر ديوانه ) ١٢٢(
  .قصيدة يهجو ا اهليثم بن عدي  من١٧٥انظر ديوانه ) ١٢٣(



وقد أدمج االفتنان يف التهكم ألن معناه أين ال أهجو إال من بلغت مروءته الغاية 
 .القصوى

 .وكذلك قصد الشعراء وعقالء البلغاء، يتخريون هلجائهم كما يتخريون ملدحيهم
 الصنف األول من  منال بأس بذكره، وهو وقد وقع يل يف هذا الباب من املدح ما

  ):طويل(التعليق 
ارـشة ذا ِبرـ األِسقـلْفقابله طَ  وافاه)١٢٤(رنـختيل أن الق

حِرهدى الآليل إىل النفأحسن ما ت هسيف دونك حنرل ارندـِونادى ِف

ه للشجاعة، حيث وصفت املمدوح بطالقته وهتلقت ذكر الكرم بذكر افإين علَّ
له سائال، وإهدائه فرند السيف وهو جوهره إىل حنره ملا ختيل الفرند ي بالقرن ملا ختااستبشار

 .حر، والترشيح بذكر الآليلثاين من التورية بذكر النلئا، هذا إىل ما وقع يف البيت الآل
تب بطريق اإلدماج ه االستعطاف بالععجيب قويل أيضاً مما علَّقت فيلومن التعليق ا

  ):طويل(
 تصاِل وهو ملمغدا يل بعد السّ مـائكـجفا ِلـواننا باهللا مـأإخ
نفوسكم أين مدى الدهر ساكت ي وأيقنتـن مالمـتم م أمننيأِح
 تهلا بعد توكيد العهود افُ اًـم مواثقـي وخنتـم عنـختليت

وامت بالبعاد شوٌسـ نفترسفَ مـسود عليكم عني احلـوأقررت
سأصـ حتربى ينفدهـ كلُّ الصرب واِموينطق حايل والقوافـي صت

تاِنا عج قَـم بالنثر مـبكِلخوأَ ٌق شاِرر ما ذرـوأعطفكم بالشع
ائتـب مجنالتـ با وداٌدـليحي مـضت يوماً بعتبكر إن عرعذَوأُ

                                     
:  وفرند السيف، منبسط الوجه: وطلق األسرة، أقبل عليه:، ووافاهاخلصم والنظري: القرن) ١٢٤(

  .جوهره
  .املضاربة بالسيوف: التصالت) ١٢٥(
  .التساقط والتتابع: التهافت) ١٢٦(



ـيكوِصوهأنا مِصم وـلك حـة ناصي١٢٧(ه عند احلفيظة م ود( 
بأن تتحامـف ي بوادِرواِتن فَـا موـو فـا هـ مإن بعيدا ردائت

ـموا ما قهِدوأن تد بنيتمشواعِط وت غَمن الود ساً قد غدا وهو ناِبرت

ده على شرط يق الشرط، وهو أن يعلق املتكلم مقصو ومن التعليق فرع يسمى تعلَّ
على وقوع املشروط ايلزم من تعليقه مبالغة يف ذلك املعىن، أو نوعاً من احملاسن زائد 

  ):طويل(لوقوع الشرط وذلك كقول أيب متام 
 ِدـ حاِمين غريك فاعلم أنعدو ًراـم حيمدك عين صاغـفإن أنا ل 

املمدوح عدوه فعلق صحة محده ملمدوحه على محد عدوه صاغرا إن مل حيمد 
وقد استقصيت الكالم على هذا البيت يف باب املقارنة . صاغرا ال يكون الشاعر له حامدا

والفرق بني التعليق والتكميل شدة مالمحة الفنني يف التعليق، واحتادمها، وإن وجد لفظيهما 
عليق  وختليص أحدمها من اآلخر يف التكميل، وألن  من التعليق تعليق الشرط، ومنه ت فيه

 .الفنون باملعاين، واهللا أعلم
 
 

 باب اإلدماج
دمج املتكلم غرضاً له يف ضمن معىن قد حناه من مجلة املعاين ليوهم وهو أن ي

السامع أنه مل يقصده، وإمنا عرض يف كالمه لتتمة معناه الذي قصد إليه، كقول عبيد اهللا 
ه، ت حالُن عبيد اهللا اختلَّبن عبد اهللا بن سليمان بن وهيب حني وزر للمعتضد، وكان اب

 ):طويل(فكتب البن سليمان 
رم ـكْنا فيمن حنب ونوأسعفَ  ي نفوسناـنا فنا إسعافَى دهرـأب  

                                     
ما ذر شارق، أي ما طلعت الشمس وقد يطلق الشارق على غري الشمس من الكواكب، ) ١٢٧(

  .اهلفوات: والبوادر. الشر: رفع صوته بالدعاء، واحلفيظة: أخدعكم، وعج القانت : وأخلبكم
 .، وهو من قصيدة ميدح ا حممد بن اهليثم بن شبابة١١٩انظر ديوانه ) ١٢٨(
 وانظر معاهد التنصيص ، والقول للمأمون، ومل ينسبهما٣١ص: البيتان يف بديع ابن منقذ) ١٢٩(



 مـم املــقدِه أمرنا إن املُعود ـهام فيهم أِتاكعمن: فقلت لـه  

طف لوتتهنئة لفأدمج شكوى الزمان، وشرح ما هو عليه من االختالل يف ضمن ا
، ومحايته لغرض، مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤالبلوغ اليل ليف املسألة، ودقق التح

 .ذلك ووصله واستعملهلمن اإلذالل، الجرم أن ابن سليمان فطن 
  )١٣٠(): طويل(ومن لطيف اإلدماج قول ابن نباتة السعدي 

 هدن ِع احللمعوِد أُي خبلًّـفمن ل  ي من جهلة يف وصالِهـوالبد ل  

فإنه أدمج الفخر يف الغزل حني جعل حلمه ال يفارقه بتة، وال ترغب نفسه عنه 
ة، وإمنا عزم على أن يودعه، إذ كان البد له من وصل هذا احملبوب، ألن الودائع لمج

تستعاد، مث استفهم عن اخلل الصاحل أن يستودع احللم بلفظ يشعر باالستبعاد والتعذر، 
الغزل ا حلمه لعدم من يصلح ألن يودعه عنده وأدمج  الفخر يف فيكون مفهوم اخلطاب بقي

لم واجلهل، مث أدمج  فيهما حلح باإلدماج الطباق بني امن جهة تصرحيه بذكر احللم، ورش
  الشأن يف اإلشارةستصلح ملثل هذار اإلخوان حبيث إم مل يبق منهم من يشكوى الزمان لتغيُّ

  ):وافر(ض األندلسيني يف قوله ومثل هذا اإلدماج ما وقع لبع
)١٣١(ي ثقيال ـن وحتملَةَـلَجمام اًـي بغيضـأأرضى أن تصاحبن   

 ك القسم اجلليال وحقَّجعلت يـك ال رضيـت بذا ألنوحقَّ   

والبيت الثاين أردت، ألنه أدمج فيه الغزل يف العتاب من الفنون، واملبالغة يف القسم 
 .من البديع

لَه الْحمد ِفي اُألولَى  :دماج يف الكتاب العزيز قوله تعاىلومن شواهد  اإل
، ة فإن هذه اجلملة أدمج فيها املبالغة يف احلمد يف ضمن املطابق،]٧٠: القصص[واَآلِخرِة

وله احلمد ": وهو أعلم: حمد سواه، إذ قال باحلمد حيث ال ي-سبحانه-إذ أفرد نفسه 
 ."يف األوىل واآلخرة

                                                                                             
  .٨٠٧ وأنوار الربيع ،٨٢:٦ واإليضاح ١٦٤:٧ واية األرب ،١٣٦:٣

  .٨٠٧ وأنوار الربيع ،١٣٧:٣ ومعاهد التنصيص ،٣٣١ص: انظر ديوانه) ١٣٠(
  .١٣٨:٣ انظر معاهد التنصيص )١٣١(



 التعليق واإلدماج أن التعليق يصرح فيه باملعنيني املقصودين على شدة والفرق بني
 .دمج فيه املعىن املقصود، واهللا أعلماحتادمها، واإلدماج يصرح فيه مبعىن غري مقصود قد أُ
 باب االزدواج

كل مجلة فيها كلمتان : وهو أن يأيت الشاعر يف بيته من أوله إىل آخره جبمل
وأكثر ما يقع هذا النوع يف أمساء مثناة مضافة . مفرده أو مجلةمزدوجتان، كل كلمة إما 

  ):متقارب(كقول أيب متام 
ي ـ خليلباٍني ِليعرِض  اِنني ِعـاً شريكـانا مجيعـوك

ومن االزدواج نوع يؤتى فيه بكلمتني صورهتما واحدة، ومفهومهما واحد، كقول 
 ). جمزوء الكامل: (ابن الرومي
 رـرِيـاً حــن من احلرير مع  ـســ وما لبنـهـنداـأب
بـرير معـاً عـن العبيــن م  سـِسا مــ ومنـهـاندرأَ

  )بسيط(وكقول بعض العرب 
طِعومم النصر يوم النطِعصر مهم  أنى توجـ واحملهرومم ـحروم 

بينه وبني التجنيس روم، ازدواج، الفرق ومطعم النصر مطعمه، واحملروم حم: فقوله
 املماثل اختالف معىن الكلمتني يف التجنيس واتفاقهما يف االزدواج، على أن الرماين قد عد

: البقرة[فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه :االزدواج جتنيساً، وذكر منه قوله تعاىل
١٩٤[،وأفرده غري الر ستشهد عليه بالبيت الثاين من شواهد هذا الباب وأمثاله باباً، وا اينم

 .بغري ذلك، واهللا أعلم
 

                                     
 وشركة ، والبيت من قصيدة يرثي ا خالد بن يزيد بن مزيد الشيباين،٣٤٧انظر ديوانه ) ١٣٢(

  .أن يشترك اثنان يف شيء خاص دون سائر أمواهلما: العنان
 .أصول األكمام: ردانواأل. حرير وعبري على التشبيه: وقوله. مل أعثر عليهما يف ديوانه) ١٣٣(
على  ومطعم النصر أي معطيه على التشبيه ومطعمه الثانية. ٥٧ص ،انظر بديع ابن منقذ) ١٣٤(

  .احلقيقة وشبيهه احملروم



 باب االتساع
وى الناظر فيه، وحبسب ما وهو أن يأيت الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قُ

  ):طويل(حتتمل ألفاظه، كقول امرئ القيس 
إذا قامتا تـضواـ املسك منهمع نسيم الصبريا القَبا جاءت رِلفُن 

فإن هذا البيت اتسع النقَّاد يف تأويله، فمن قائل تضوع مثل املسك منهما نسيم 
الصبا، ومن قائل تضوع نسيم الصبا منهما، ومن قائل تضوع املسك منهما تضوع نسيم 
الصبا وهذا هو الوجه عندي، ومن قائل تضوع املسك منهما بفتح امليم يعين اجللد بنسيم 

 . لصباا
  ):طويل(وكقوله يف صفة الفرس 

ل  من عيلُ الس حطَّهرخكجلمود ص  اًـر معـقبل مدبر مـر مفـمك

ا مركزه، إذ كل شيء يطْلب مركزه بطبعه ألن احلجر يطلب جهة السفل لكو
الذي جفل من العلو من غري واسطة، فكيف إذاِبلَ عليه، فاحلجر يسرع احنطاطه إىل الس 

الذيرى وجهه يف اآلنأعانته قوة دفاع السيل من عل، فهو حال تدحرجه ي رى فيه  ي
يعين يكون إدباره " مقبل مدبر معاً"ظهره لسرعة تقلبه، وبالعكس، وهلذا قال الشاعر، 

وإقباله جمتمعني يف املعية،ال يعقل الفرق بينهما، وحاصل الكالم وصف الفرس بلني الرأس، 
ن الصورة، كامل سشدة العدو، لكونه قال يف صدر البيت إنه حوسرعة االحنراف، و

ّالنصبة يف حاليت إقباله وإدباره، وكرّه وفرهه يف عجز البيت جبلمود صخر حطه ه، مث شب
السيل من العلو لشدة العدو، فهو يف احلالة اليت يه يرى فيها كفلُرى فيها لبه وبالعكست. 

 .ر الشاعر يف وقت العملهذا ومل ختطر هذه املعاين خباط
 احتمل لقوته وجوها من التأويل لوإمنا الكالم إذا كان قوياً من مثل هذا الفح

                                     
 : وروايته،٢٣ص ،انظر ديوانه) ١٣٥(

  *إذا التفتت حنوي تضوع رحيها*
عر  وعيار الش،٢٣١ص ومحاسة ابن الشجري ،٧٥:٢ والعمدة ،٢٩ ص،انظر ديوانه) ١٣٦(

 .٢٦ص



خري : حبسب ما حتتمل ألفاظه، وعلى مقدار قوى املتكلمني فيه، ولذلك قال األصمعي
الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة، وقد غلط بعض الناس يف تفسري هذا الكالم وغلَّط 

 فيه لسوء تفسريه، ألنه توهم أن األصمعي أراد الشعر الذي ركب من وحشي األصمعي
األلفاظ، أو وقع فيه من تعقيد التركيب ما أوجب له غموض معناه، ولو كان كذلك 

مع فصاحته، -كان ذلك شرا للشعر، وإمنا أراد األصمعي الشعر القوي الذي حيتمل 
 معاين شىت حيتاج الناظر فيه إىل -سبكهوكثرة استعمال ألفاظه، وسهولة تركيبه، وجودة 

تأويالت عدة، وترجيح ما يترجح منها بالدليل ومجيع فواتح  السور املعجمة من هذا 
الباب، فإن العلماء قد اتسعوا يف تأويلها اتساعاً كبريا، وإن ترجح من مجيع أقواهلم كوا 

ها، فبعضهم يرى فيه احلكاية، أمساء للسور، مث اختلفوا يف إعراب ما يتأتى فيه اإلعراب من
كما رأى ذلك يف صاد، وقاف، ونون، فإن هذه األمساء حمكية ليس إال، وبعضهم يرى 
اإلعراب يف اموع خاصة، وينشد قول شريح بن أوىف العبسي قاتل حممد بن طلحة 

  ):طويل(السجاد 
)١٣٧(ِمدـق حاميم قبل التالَ تفهالَّ  رـ شاِجحرميناشدين حاميم والّ  

وِإنْ ِخفْتم أَالَّ  :وأما ما جاء من باب االتساع يف غري الفواتح فقوله تعاىل
 فإن لفظها حمتمل تأويالت شىت، ،]٣: النساء[تقِْسطُوا ِفي الْيتامى فَانِكحوا ما طَاب لَكُم

م أال فإن خفت"". رباع: "فإن ظاهر اآلية يقتضي إباحة اجلمع بني تسع، مث قوله بعد
 ومن مل يعدل يف األربع جاز أن يعدل يف الثالث، فلم نزل إىل الواحدة؟ "تعدلوا فواحدة

واهللا أعلم. ميط عنها هذه اإلشكاالتوهذه الظواهر مفتقرة إىل تأويالت ت                                            .
 باب ااز

ز احلقيقة، حبيث يأيت املتكلم السم موضوع ملعىن فيختصره إما ااز عبارة عن جتو
بأن جيعله مفردا بعد أن كان مركباً، أو غري ذلك من وجوه االختصار، أو يذكر ما هو 

 .متعلق به، أو كان من سببه لفائدة
وااز جنس يشتمل على أنواع كثرية، كاالستعارة واملبالغة واإلشارة، واإلرداف، 

 للمعىن املراد، فهذه ةوالتشبيه، وغري ذلك مما عدل فيه عن احلقيقة املوضوعوالتمثيل، 
                                     

  .١٧٣ص: بديع القرآن انظر) ١٣٧(



األنواع وإن كانت من ااز فلكوا متعددة جعل لكل منها اسم يعرف به، ومييزه عن 
يت تعرف أنواعها بالفصول، لغريه من جنسه، كما جعل ألنواع جنس احليوان من األمساء ا

 نسان وغري ذلك من قسمي الناطق والبهيم، وقد خصكالفرس، واجلمل، والطائر، واإل
 :النقاد نوعاً من أنواع ااز بإبقاء اسم ااز عليه، وهو أقسام

هو الَِّذي أَرسلَ  : عليه، كقوله تعاىلحذف املوصوف وإيقاء الصفة تدلُّ: منها
ولَهسر]الذي فعله  الفاعل فإن املراد هو الذي أرسل حممداً رسوله، وحذف ،]٢٨: الفتح

 .،]٣٢  :ص[حتى توارت بِالِْحجاِب :املستند إليه دال عليه كقوله تعاىل
ولَو أَنَّ قُرآًنا سيرت ِبِه  :ومنها حذف األجوبة كقوله تعاىل يف حذف جواب لو

قوله  ومنها اإلتيان جبواب عن سؤال مقدر لداللة اجلواب عليه ك،]٣١: الرعد[الِْجبالُ
عاقبة هذا فما كانت :  فإن املعىن كأن قائالً قال،]٢٦: يس[ِقيلَ ادخِل الْجنةَ: سبحانه

 .ادخل اجلنة: قيل له: الذي نصر احلق وبذل نفسه يف ذات اهللا، فيقال
ومنها االسم املضاف الذي حذف املضاف منه، وأقيم املضاف إليه مقامه، كقوله 

ويا  : أي حب العجل، وقوله تعاىل،]٩٣: البقرة[لُوِبِهم الِْعجلَوأُشِربوا ِفي قُ :تعاىل
 أي ويا مطر السماء، أو يا سحاب السماء، أو يا سحاب لكونه ،]٤٤: هود[سماُء أَقِْلِعي

بالنسبة للمخاطب عاليا، وكل ما عال اإلنسان من سقف وسحاب وغريه يسمى مساء، 
حذف مضاف ثان بعد حذف املضاف األول، وقد جتاوزت العرب حذف املضاف إىل 

  ):وافر ()١(كقول جرير
 اـابضوا ِغـ كانناه وإنْيعر  ومـإذا نزل السماء بأرض ق     

: قسم األول من ااز، وقولهليريد مطر السماء، وهذا ا" إذا نزل السماء ":فقوله
ين من ااز، وإمنا اتفقوا يريد رعينا ما ينبته مطر السماء، وهذا من القسم الثا" رعيناه"

وه من معىن زائد عن جتوز احلقيقة، يليق أن يكون على اسم ااز على هذا القسم خللّ
                                     

للفرزدق، " مسا" ونسبه صاحب تاج العروس مادة ،١١٤:١جلرير  ابن رشيق يف العمدة هنسب  (١)
 وأبو هالل ،"مسا"، وابن منظور يف لسان العرب مادة ٦٩٧ونسبه صاحب املفضليات ص

، واملوشح ٨٤لشعر ، وصاحب احلماسة البصرية، وصاحب عيار ا٢٧٦العسكري يف الصناعتني 
 . ملعاوية بن مالك املعروف مبعود احلكماء٢٤٥للمرزباين 



تسميته من جنسه، كاالستعارة، والتشبيه، واملبالغة، واإلرداف، واإلشارة وغري ذلك، فلما 
 يليق به غريه، فرد باسم ااز، إذ المل يكن يف هذا القسم غري جتوز احلقيقة اختصار أُ

 .واملراد بذلك االختصار
 
 
 
 
 
 



 باب اإلجياز
اإلجياز اختصار بعض ألفاظ املعاين ليأيت الكالم وجيزاً من غري حذف لبعض 
االسم، وال عدول عن لفظ املعىن الذي وضع له، فإن االختصار أن حنذف بعض االسم 

وجوه التغري كان من أنواع كما قدمناه، فهو جماز، وإن كان بتغري لفظ املعىن بوجه من 
 .ااز اليت قدمنا ذكر بعضها، كاالستعارة، واإلشارة، واإلرداف وغري ذلك

ومثاله أن يقتص املتكلم قصة حبيث ال يغادر منها شيئاً يف ألفاظ قليلة موجزة جدا، 
حبيث لو اقتصها غريه ممن مل يكن يف مثل طبقته من البالغة، أتى ا يف أكثر من تلك 

، فإن )طه( يف لفاظ، وأكثر قصص الكتاب العزيز من هذا القبيل، كقصة موسى األ
وقد رأيت . معانيها أتت بألفاظ احلقيقة تامة غري حمذوفة، وهي مستوعبة يف تلك األلفاظ

 يف اقتصاصه قصة السموءل يف أدراع امرئ القيس )١٣٨(أكثر العلماء على تقدمي األعشى 
قصد قيصر، ووفاء السموءل ا، حىت سلمها ألهل امرئ الشاعر اليت أودعها عنده ملا 

  ):بسيط(القيس وبذل دوا دم ولده وهو يشاهده، وهي 
 )١٣٩(يف جحفل كسواد الليل جرار هـ بمامكن كالسموءل إذ طاف اهلُ

الفَِقلَباألب رد من تيماء محصن حصني وجار غري غَ هـزلـن١٤٠(ارد( 
 )١٤١(ارـي سامع حـمهما تقول فإن هـ ل فقاليت خسٍفإذ سامه خطَّ

  ملختارظٌّا حـا فيهمـفاختر فم اـمهنيل أنت بكْر وثُدـغ: فقال
هـال لـم قـ غري طويل ثفشك  :ّيي مانع جاِراقتل أسريك إن 
 اِروـاً غري عـرميـ كتلْتوإن قَ  هـه خلفا إن كنت قاتلـل إن

 اررـه ليسوا بأشـ مثلوةًـوإخ ٍسندضاً غري ذي رماالً كثريا وِع

                                     
  .٢٤٠ وبديع القرآن ،٣٤و ٣٣: انظر ديوانه) ١٣٨(
  .اجليش الكثري: اجلحفل) ١٣٩(
  .اسم موضع:موءل مبين حبجارة بيض وسود، وتيماءسحصن لل: األبلق الفرد) ١٤٠(
  .أواله إيامها وأهانه: سامة خطيت خسف) ١٤١(



جزٍقـى أدب مين بال نـوا علر وال إذا شمرت حر١٤٢(  بأغمارب(

)١٤٣( هاِررب كرمي وبيض ذات أطْ هـه إن كنت قاتللفُخوف يـوس

 اريرـن أسعوِد إذا استوكامتاٌت دراًـع هـا ضائنن لديـهرال ِس
 أشرف مسوءل فانظر للدم اجلاري هـلتقْام يـه إذ قـال يقدمـفق

 ارـ إنكيذا أـر هـا فأنكًعوطَ اـئ ـرا أوجتـ ابنك صبأأقتلُ
 اِر بالنِعذْـا كاللَّـويـطَنعليه م   يف مضضدر والصهاجأود فشد

 اِرا خبتـه فيهدـهن عم يكُـول اـ سب يه أالَّـعاواختار أدر
 ارـواختار مكرمة الدنيا على الع رمةـارا مبكال ال نشتري عـوق

 ياِروـاقب الده يف الوفاء الثَّفزن ٌقـلُدمياً شيمة خـوالصرب منه ق

فانظر كيف أغىن األعشى عن حتفظ القصة بطوهلا من يريد حفظها ذه األبيات 
 من املدح اليت استوعبها فيها مع ما انطوت عليه ألفاظها اليت خرجت كلها خمرج احلقيقة
ق مبثل هذا للسموءل بالوفاء، والبنه بالصرب على البالء، والتحريض ملمدوح على التخلُّ

 :ق، ليبقى له مثل هذا الذكر، واالحتراس يف البيت الذي يقول فيهلاخل
 *أأقتل ابنك صربا أو جتيء ا*

 به فإنه ملا أضمر فيه ذكر األدراع،فطن إىل أن البيت مفتقر إىل شرح إن مل يؤت
 :يتوقف السامع يف فهمه، فاحترس عن ذلك بقوله

 *واختبار أدراعه أال يسبب ا*
ك اخللل، ليوضح أن الضمري يف البيت الذي قبله يعود على األدراع، فتالىف يف ذ

 .واستغىن عن الشرح املطول
عرب ميدح بين كعب لوقد ذكر احلامتي يف احللية بعد هذه األبيات قول بعض ا

                                     
 .مجع غمر وهو الذي مل جيرب األمور: اخلفة والطيش، واألغمار: زق بالتحريكـالن) ١٤٢(
 :روي الشطر األول من هذا البيت يف الديون) ١٤٣(

 *وسوف يعقبنيه أن ظفرت به



  :)طويل(بقوله 
 لعمري لنعم احليبين كعب حي  إذا نلْ اخلَلَزِبلْزلة القُـ منالُخ 

خال، فأبدت ساقها للهرب فتكون قد أنزلت لْبة اخلَت ريعإذا ِر: وقال احلامتي
بدي معصمها وتستر زلة القلب يف الظهور، ألن عادة املرأة من العرب أن تـاخللخال من

لك، وحاصل هذا الكالم مدح هذا احلي باحملاماة، وشدة البأس ساقها، وال عار عليها يف ذ
 .عند اخلوف

وقد قيل فيه غري ذلك، وهو أن املرأة من الروعة تذهل فتلبس اخللخال موضع 
 .ين إىل مقصد واحدريالقلب دهشاً وحرية، واملرجع يف التفس

جياز وعندي أن هذا البيت ال يصلح أن يكون من شواهد اإلجياز، ألن حقيقة اإل
إجياز جمازي، : ة املوضوعة هلا، فإن اإلجياز إجيازانيإخراج املعاين يف قوالب ألفاظها احلقيق

وإجياز حقيقي، فما كان منه حقيقياً بقي عليه اسم اإلجياز، وما كان جمازيا وضعوا لكل 
قسم منه امساً خيصه ويناسب اشتقاقه، فإن ااز إجياز، وهو حذف بعض الكالم لداللة 

 واإلشارة ،]٨٢:يوسف[واسأَِل الْقَريةَ :باقي عليه، أو لالستغناء بالقرينة، كقوله تعاىلال
واإلرداف والتمثيل إجياز، لكن هذه األبواب جتيء بغري ألفاظ املعاين املوضوعة هلا، وقول 

 :هذا الشاعر
 *زلة القلبـإذا نزل اخللخال من*

صمها، أو ذهلت للخوف عن ختفرها، وهو يريد إذا ارتاعت فلبست خلخاهلا يف مع
معلوم أنه غري لفظ املعىن اخلاص، وهذا باإلشارة أوىل، فإن شئت جعلته من شواهد 

  ):رمل(ا، مث ذكر أعين احلامتي بييت لبيد، ومها ماإلشارة، ومن شواهد االتساع، أو منه
"مـنع "تلَّم ذَـهِنى ألسـوعل  "الَـِل "داٌءـان أعـيو الدـوبن
مرـلكَ ِلني زـلموكـذاك اِحل مـهـسابم أنـهـ أحسابتنزي

 ولفظ البيت األول لفظ اإلرادف، فال يصلح أن يكون من شواهد اإلجياز، ألنه 
ان أجواد، فعدل عن هذا اللفظ إىل لفظ هو ردفه، وهو ذكر بنو الدي: أراد أن يقول

ني ـالثاين جاء بلفظ اإلشارة، إذ التزيليبالغ يف وصفهم باجلود، والبيت " لال"معاداهتم
 كان ااز نوعاً من اإلجياز جاز أن يسمى كل اإذ: يكون بضروب من احملاسن، فإن قيل



 .صنف من ذلك النوع إجيازا
ا املسم يات، ومن مسى النوع باسم اجلنس فهو قلت للتسميات عالمات تعرف

هو حيوان، من غري ذكر الفصل : انغري معرف لذلك النوع، فإنك لو قلت يف حد اإلنس
ّف حلقيقته، لكونك مل تأت إال بالقدر املشترك دون القدر املميز، وملا كان لكنت غري معر

من اإلجياز ما يدل على املعىن بلفظ املعىن املوضوع له، ومنه ما يدل على املعىن بلفظ هو 
لفظه حيناً واحلقيقة ردف لفظه تارة، وبلفظ هو مثل لفظه، أو به، وبلفظ مستعار من 

أصل، وااز فرع، واإلجياز أصل نفي االسم األصلي على الكالم الذي دل لفظه على 
 .معناه بظاهره، ومسى ما دل على معناه بالتأويل بأمساء جمازية، إذ كانت مسمياهتا جمازية

 ): بسيط(للنعمان . ومن أمثلة اإلجياز قول النابغة الذبياين يف اقتصاصه قصة الزرقاء
 ِدـمي الثَِّدراع واِرـ شماٍمإىل ح  ظرت نفاحكم كحكم فتاة احلي إذْ

مِدمثل الزجاجة مل تكحل من الر هــق وتتبعـا نيـه جانبـحيفّ
ِدـه فقَـتنا ونصفاِمـى محـإل ام لناـذا احلمـما هقالت أال ليت
دِزم يـم ينقص ولـتسعا وتسعني ل ا حسبتـوه كمـفحسبوه فألف

ي ذلك العددـوأسرعت حسبة ف اـامتهـا محـوكملت مائة  منه

عيب، ومل  عن احلشو اخلش واملفإن النابغة سرد هذه القصة بألفاظ احلقيقة عريةٌ
يغادر منها شيئاً، ويروي البيت األول سراع بسني مهملة، وهو أبلغ يف وصف نظر 

شراع : يغين عن قوله" مدواردي الث" :الزرقاء، ويدل على صحة هذه الرواية أن قوله
بشني معجمة فلم يبق اإلسراع بسني مهملة ملا يدل عليه من املبالغة يف حدة نظر الزرقاء 

 ".سبةًوأسرعت ِح:"يل قوله بعد هذا البيتلبد
املساواة ال تكون إال يف املعىن : فما الفرق إذا بني اإلجياز واملساواة؟ قلت: فإن قيل

له ال يزيد عليه وال يقصر عنه، واإلجياز يكون يف ذكر القصص املفرد يعرب عنه بلفظ مساو 
واألخبار اليت تضمنت معاين شىت متعددة، وخالصة ذلك أن املساواة يف معاين اجلمل اليت 

 .تتركب منها األبيات والفصول، واإلجياز يف األبيات والفصول
ى بلفظ احلقيقة كقوومن اإلجياز نوع خيتصر فيه بعض اللفظ ويتله سبحانهؤ: 

انَواِإلميو ارُءوا الدوبت الَِّذين]فإن تقديره تبوءوا الدار وأخلصوا اإلميان، ،]٩:احلشر 



 ):رجز: (كما تقول
فْلَعها تبناً وماًء باردات 

  ):كامل جمزوء(وكما قال الشاعر 
 اــحـما ورــفيدا سـمتقلّ  ىـي الوغَـ فِكـ زوجيتورأَ 

ِإنَّ اَهللا يأْمر  :ومن إجياز الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعاىل) قال رحماًأي ومعت (
 ِعظُكُمِي يغالْبكَِر ونالْماِء وشِن الْفَحى عهنيى وباِء ِذي الْقُرِإيتاِن وساإلحِل ودِبالْع

ية بكل معروف، وى بعد  فإنه عز وجل أمر يف أول اآل،]٩٠: النحل[لَعلَّكُم تذَكَّرون
 منكر ووعظ يف آخرها أبلغ موعظة وذكر ألطف تذكري بألفاظ اتفق فيها لذلك عن ك

ضروب من احملاسن مع كوا ألفاظ احلقيقة، وهي صحة األقسام، ألا استوعبت مجيع 
أقسام أجناس املعروف واملنكر، والطباقني اللفظي واملعنوي وحسن النسق والتسهيم، 

يان، واإلجياز، وائتالف لفظ الكالم مع معناه، واملساواة، وصحة املقابلة، وحسن الب
ف لة املكل أمر بالعدل، وهو معام-سبحانه–عاب األقسام فألنه يومتكني الفاصلة، فأما است

نفسه وغريه باإلنصاف، مث أمر بعد العدل باإلحسان، وهو اسم عام يدخل حتته التفضل 
ن العدل واجب، وتاله باإلحسان ألن اإلحسان مندوب،  أل وقدم ذكر العدلبعد العدل

قرىب بالذكر بعد دخوله يف عموم من لليقع وضع الكالم على أحسن ترتيب، وخص ذا ا
ه مبعاملته بالعدل واإلحسان لبيان فضل ذي القرىب وفضل الثواب عليه، وى عن رأم
 أن ينهى عنه، كما فحشاء واملنكر والبغي بصيغة تعريف اجلنس ليستغرق كل ما جيبلا

" وينهى" "يأمر: "استغرق كل ما جيب أن يؤمر به، واملطابقة اللفظية يف قوله تعاىل
الفحشاء " : وقوله"بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب" :واملعنوية يف قوله سبحانه

خر أضداد الثالثة األول، ألن األول من الفعل احلسن،  فإن الثالثة اُأل"واملنكر والبغي
 . ةسن والقبح مطابقة معنويحلآلخر من الفعل القبيح، فطابق بني اوا

وحسن التنسيق يف ترتيب عطف بعض اجلمل على بعض كما ينبغي، حيث قدم 
حسان الذي هو جنس عام، وخص منه نوعاً خاصاً، وهو إيتاء ذي العدل وعطف عليه اِإل

ي ثانياً، مث رتب مجل املنهيات القرىب، وعطفه عليه، مث أتى باألمر مقدماً، وعطف عليه النه
 يتأخر يف الكالم ما جيب تقدميه ومل يتقدم ملكما رتب مجل املأمورات يف العطف، حبيث 



 .فيه ما جيب تأخريه
وأما التسهيم فهو أن صدر اآلية يدل على عجزها كما يدل صدر البيت املسهم 

 .على عجزه
عناه أحد إذ سلم من التعقيد وأما حسن البيان فألن لفظ اآلية ال يتوقف يف فهم م

يف نظمه، فقد دل على معناه داللة واضحة بأقرب الطرق، واستوى يف فهمه الذكي 
 .والبليد، والقريب من هذه الصناعة والبعيد

وأما اإلجياز فهو داللة األلفاظ القليلة احلقيقية على املعاين الكثرية من غري إشارة وال 
 .إرداف وال حذف

 .الكالم مع معناه، فألن كل لفظة ال يصلح مكاا غريهاوأما ائتالف لفظ 
 .وأما املساواة فألن ألفاظ الكالم قوالب ملعانيه، ال تزيد عليها، وال تقصر عنها

وأما صحة املقابلة فألن النهي قابل األمر، واملنهيات قابلت املأمورات مع مراعاة 
 .الترتيب

 مكانه مطمئن يف موضعه ومعناه وأما متكن الفاصلة فألن مقطع اآلية مستقر يف
متعلق مبا قبله إىل أول الكالم، ألنه ال حتسن املوعظة إال بعد األمر والنهي، فإن الوعد 
والوعيد ال يقعان إال بعد امتثال األمر أو خمالفته والتذكرة بعد املوعظة، ومن إجياز الكتاب 

ألنه قد أمجع النقاد على أن  ،]١٧٩: لبقرةا[ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ :العزيز أيضاً قوله
وإذا نظرت بني هذا الكالم " القتل أنفى للقتل: "أبلغ كالم قيل يف هذا املعىن قول القائل

وبني لفظ القرآن وجدت هذا الكالم ليس فيه من ضروب البديع سوى اإلجياز، مع كونه 
واإلشارة والكناية مل خيل من عيب، ووجدت لفظ القرآن قد مجع اإلجياز واإليضاح 

 .والطباق وحسن البيان واإلبداع، وسلم من العيب الذي جاء يف ذلك الكالم
القصاص :"ىلفأما اإلجياز فألن اللفظ املماثل من لفظ القرآن لألول هو قوله تعا

وهو عشرة أحرف، واألول أربعة عشر حرفاً، وأما اإليضاح فإن لفظة القصاص " حياة
 :له سبحانهقود، ال قتل مطلق، وأما اإلشارة ففي ذ هو قتل مقيأوضحت املعىن املراد، إ

 القتل الذي يأيت به فإن هذه اللفظة أشارت إىل أن القتل الذي أوجبه العدل يكفُّ" حياة"
 .العدوان، ويف ذلك حياة األحياء
فإنه كىن ذه اللفظة عن املوت املستحق الذي " القصاص:"والكناية يف قوله تعاىل



 .لعدليوجبه ا
: ألن القصاص املوت، فكأنه سبحانه قال" القصاص حياة"وأما الطباق ففي قوله 

وأما حسن البيانٍٍٍٍ، فكون املخاطب فهم املراد من هذا . عنوىماملوت حياة، وهذا طباق 
النظم من غري توقف، وأما اإلبداع فألن يف كل لفظة من هذا الكالم عدة من احملاسن، 

وب بالنسبة فألن الكالم خال عن التكرار الذي وقع يف الكالم وأما السالمة من العي
عيباً "  أنفى للقتلالقتل" :األول، فإن قيل ال يعد التكرار الذي وقع يف قول القائل

اً نلكن اللفظ إذا اختلف معناه واحتدت صيغته احتادا ال يعد حتسي: الختالف املعىن قلت
كالم األول الذي سلم منه لفظ القرآن، وأما وكان الكالم به معيباً، فهذا عيب لفظ ال

عيب املعىن فألن القائل مسى اخلاص باسم العام، فإن مطلق القتل صاحل للقصاص ولغريه، 
سن البيان الذي هو حلبس املضاد كما أنه صاحل للعدوان ولغريه، وهذه العبارة موجبة للَّ

 .خارج خمرج العدوان ولفظ القرآن خملص للعدل
وأَوحينا ِإلَى أُم موسى أَنْ أَرِضِعيِه  : هذا الباب إىل قوله تعاىلوإذا وصلت يف

 ِمن اِعلُوهجِك وِإلَي وهادا رِني ِإنزحالَ تاِفي وخالَ تو مِه فَأَلِْقيِه ِفي الْيلَيفَِإذَا ِخفِْت ع
ِلنيسرالْم]يني، وخربين فإنه سبحانه أتى يف هذه اآل ،]٧: القصصية الكرمية بأمرين و

م عن المتضمنني بشارتني، يف أسهل نظم، وأحسن لفظ، وأوجز عبارة، ومل خيرج الك
 .احلقيقة يف شيء من ذلك

ضرب بسيط وضرب خمتصر، ويكون البسيط : واعلم أن اإلجياز على ضربني
 علَيك أَحسن نحن نقُص:  من قولهخمتصرا بالنسبة لغريه، فالبسيط كقصة يوسف 

 :  إىل آخر القصة، واملختصر مثل قوله على لسان يوسف ،]٣: يوسف[الْقَصِص
 ِني ِمنجرِبي ِإذْ أَخ نسأَح قَدا  وقي حبا رلَهعج لُ قَدِمن قَب اييؤأِْويلُ رذَا ته

: يوسف[ن نزغَ الشيطَانُ بيِني وبين ِإخوِتيالسجِن وجاَء ِبكُم من الْبدِو ِمن بعِد أَ
اختصر القصة كلها يف هذه اآلية، ألنه ذكر أصول األسباب املستلزمة مجيع ] ١٠٠

 اقتصر على ذكر هذَا تأِْويلُ رؤياي ِمن قَبلُ :املسببات اليت هي مجلة القصة، فإن قوله
فعلوا به ما فعلوا، وذكر خروجه من السجن رؤياه اليت كانت سبب حسد إخوته حني 

الذي كان سبباً يف امللك الذي كان سبباً يف اجتماعه بأبيه وإخوته، فكأنه قد اقتص مجيع 
القصة خمتصرة ملن يشارك يف علمها، فاألوىل لعلم تفاصيلها، والثانية لعلم مجلها، وهذا 

 .أحسن إجياز وقع يف كالم، واهللا أعلم



 راعباب سالمة االخت
 من االتباع

باب وهو أن خيترع األول معىن مل يسبق إليه ومل يتبع فيه كقول عنترة يف وصف الذُّ
  ):كامل(

ـجِزهـاً حيـِـ ذراعك   ِمذَناد األج على الزكبقدح املُ  هه بذراع

 ّقاع يف تشبيه قرن اِخلوكقول ابن الركامل)١٤٤(ف ش :  
تـ إبي أغن كأنَّـجزرة رقلٌم  هـقوِمواِة أصاب من الد دها اد

 ): طويل(وكقوله ذي الرمة يف تشبيه الليل 
 يف العني واحد خصبأربعة والش  هرعتروس ادـاِب العبلْوليل كِج

 ): طويل(وكقول النابغة الذبياين يف وصف النسور 
تراهنخلف القوم ز هوًرا عاـيون  جلوسالش يوخ يف ماألرانب  وِكس

ومن اختراعات . فهذه اختراعات املتقدمني اليت سبقوا إليها، ومل يلحقوا فيها
  يف علي )١٤٨(دين اليت سبق إليها قائلها ومل يتبع فيها قول السيد احلمريي املولَّ

 ): بسيط(
 اداـتعقا للطعن مقد كان عند اللَّ  دهـو حسن واهللا أيـن أبـلك

                                     
 . ولد الظيب: اخلشف) ١٤٤(
، واية األرب ٢٠٣:١ طرفه، العمدة :وإبرته. القرن: والروق. العنق. واألغن. تسوق: تزجي) ١٤٥(

١٦٤:٧.  
  .١٢ص: البيت يف الديوان) ١٤٦(
، ٢٨: عيار الشعر،١٦:  خمتار الشعر اجلاهلي،الفئار العظيمة: ، واملرانب٢٧٢ص ،انظر ديوانه) ١٤٧(

 وفيه ٢٠٣:٢الناظر مبؤخر عينيه، العمدة : رومجع أزور، واألز:  والزور،١٦٥:٧اية األرب 
  .وهو وجه"ثياب املرانب"

عيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمريي ويكىن أبا هاشم وهو السيد لقبه، وامسه إمسا) ١٤٨(
  .من شعراء األغاين



ا عـاداـي أبياـة الريح فإنام همـم أناَرباًـإذا رأى معشًرا ح

مل يسبق السيد إىل هذا املعىن، ومل : قال احلامتي بعد إيراد هذين البيتني يف هذا الباب
يتبع فيه، فإنا ما مسعنا من شبه إنساناً بالريح غريه، وهذا وهم من احلامتي، ألن هذا املعىن 

 باجلود يف كل  الذي وصف فيه رسول اهللا  يف احلديث الصحيحلعبد اهللا بن العباس 
 أجود الناس، ) ١٤٩(كان رسول اهللا:"زمان، وخصوصاً يف شهر رمضان حيث قال

فغاية ما فعله السيد أنه نقل " وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان، كان كالريح املرسلة
 تشبيه املعىن من الوصف باجلود إىل الوصف بالشجاعة، وإال فنفس املعىن يف املوضعني

، فعقده بالوزن شعراً فله هذه الفضيلة اإلنسان بالريح، غري أن السيد أخذ املعىن نثراً
الفضيلة االختراع، وعلى هذا يكون باب حسن االتباع أحق ذا الشعر من باب سالمة 
االختراع، ومن العجب كيف ذهب ذلك على احلامتي مع تقدمه يف األدب وحذقه بالنقد 

 بالريح جمازا، واحلقيقة يف ذلك علنا تشبيه احلمريي نفس اإلمام علي هذا  على أننا ج
غري هذا، ألن لفظ البيت يدل على أنه شبه بإنامة اإلمام حماربيه بإنامة الريح عادا، فالشاعر 
إمنا شبه إنامة بإنامة، النفس املنيم بنفس الريح ومن اختراعات احملدثني قول ابن الرومي يف 

  ):بسيط( حني يبسطها اخلباز يف القطعة املشهورة اليت أوهلا تشبيه الرقاقة
ال أنس ما أنس خبهـ بازا مررت  قاقة مثل اللَّيدحو الرمح بالبِرص 

 إىل قوله 
 ى فيه باحلجـررميف صفحة املاء ي  رةٌـداح دائنا تـدار مـإال مبق

 الغاية اليت ال تلحق، وإذا وصلت إىل قول ابن حجاج يف هذا الباب وصلت إىل
  ):طويل ()١٥١(حيث يقول يف رئيس كان قريباً من قلبه، بعيدا من رفده 

 انـه طرفـر لـي أمـطريفان ف  ا عبدهـذي أنـى الـي واملولـوإن
 ضانـوم العيد من رمـ يكأين رىـت نه أقرب ماـ م تراينيًداـبع

                                     
  .٨/٢٥٤: انظر اية األرب) ١٤٩(
  .يبسطها: ويدحو الرقاقة" مثل"بدل " وشك" وروايته ،١٣١ص: انظر ديوانه) ١٥٠(
  .العطاء: الرفد) ١٥١(



ما جاء من هذا ا فتدبر ومىت شئت أن تتالشى هذه املعاين عندك قدميها وحديثه
ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اِهللا لَن يخلُقُوا  :الباب يف الكتاب العزيز، مثل قوله تعاىل

 الطَّاِلب فعض هِمن نِقذُوهتسئًا الَّ ييش ابالذُّب مهلُبسِإن يو وا لَهعمتلَِو اجاًبا وذُب
طْلُوبالْمو]فانظر إىل غرابة هذا التمثيل الذي يتضمن هذا اإلفراط يف ، ]٧٣: جاحل

مع كونه جارياً على احلق خارجاً خمرج الصدق، إذا اقتصر فيه على ذكر أضعف . املبالغة
املخلوقات وأقلها سلباً ملا تسلبه، وتعجيز كل من دون اهللا سبحانه كائنا من كان عن 

 رتبة اخللق إذ هي مما يعجز عن مثلها كل قادر غري خلق مثله، مث نزل م يف التمثيل عن
زر التفه الذي تسلبه الذباب على ضعفها، ألن الظفر بنفسها ـاهللا عز وجل إىل استنقاد الن

 القرآن  الظفر مبا تسلبه ومل يسمع مثل هذا التمثيل يف بابه ألحد قبل نزولأيسر من
اين إىل اآلن، ولو تتبع ذلك يف الكتاب العزيز، ومل يتناوله متناول كما فعل يف أكثر املع

مات " و)١٥٢(محي الوطيس "الكرمي لوجد هلذا املوضع أمثال شىت كقول  رسول اهللا 
يف أشياء " والسعيد من وعظ بغريه"، "وال يلدغ املؤمن من جحر مرتني ")١٥٣(" حتف أنفه

 . ومل يتبع فيه إىل اآلنكثرية مما اخترعه النيب 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
: اآلن محي الوطيس والوطيس: فظه فيه ول٢٢٠:٤ ريانظر النهاية يف غريب احلديث البن األث) ١٥٢(

م عرب به عن اشتباك الحجارة إذا أمحيت مل يقدر على أن يطأها بقدمه، وهو من فصيح الك
  .احلرب وقيامها على ساق

 من مات حتف أنفه يف سبيل اهللا فهو شهيد وإمنا قيل ذلك ألن نفسه ٢٠٠:١نصه يف النهاية ) ١٥٣(
  .نيخترج من فيه وأنفه، فغلب أحد االمس



 تباعباب حسن اال
ن اتباعه فيه، حبيث يستحقه بوجه حِسوهو أن يأيت املتكلم إىل معىن اخترعه غريه في

من وجوه الزيادات اليت وجب للمتأخر استحقاق معىن املتقدم إما باختصار لفظه، أو 
قصر، وزنه أو عذوبة قافيته ومتكنها، أو تتميم لنقصه، أو تكميل لتمامه، أو حتليته حبلية 

ن مبثلها النظم، ويوجب االستحقاق كقول جاهلي يف وصف مجل له من البديع حيس
  ):طويل(

وعقليل الذٍَّدو نب عاودتض رهب  ا ِذعاهدِهإذا هاج شوقي من مكر 
لك الضرب فاصرب إن عادتك الصرب  ك سببتـ وحياُءـوقلت له ذلف

  ):ويلط(فأحسن ابن املعتز اتباعه يف هذا املعىن حيث قال يصف خبله 
 لُب ذُ من قنا اخلطٌَّرمأنابيب س  اـهى كأن حتدووخيل طواها القَ

صببظاملـني سياطَا ـيهلا عنراٍعـ سفطارت بنا أيٍد اـنوأر ـلُج

فإن ابن املعتز عمد إىل معىن البيتني املتقدمني فعمله يف صدر بيته الثاين، وذلك أن 
وإمنا ضربته مرة بعد أخرى ملا هيج . إن هذا اجلمل الذنب له: هحاصل قول اجلاهلي يف بيت

يل ذكر معاهد هذه املعشوقة من الشوق، فتومهت أنه بالضرب خيرج عن حد االستطاعة، 
 : ه يف البيت الثاينلويأيت من السري مبا ليس يف الطاقة، وأكد كون هذا العود ال ذنب له بقو

 ضرب فاصرب إن عادتك الصربلك ال  بتك سبـاء وحيـوقلت له ذلف

 لذلفاء مل تكن حمتاجاً إىل الضرب مجلة، وأكد هذا التأكيد ييعين أنك لوال اشتياق
قليل الذنب يدل على ذنب قليل، : ظاهر قوله: بكونه شهد له أن عادته الصرب فإنه قيل

ولذلك قال عاودت ضربه أي أنه أذنب فضربته ا مث اشتقت عاودت ضربه، فالضرب 
 .ول، استحقاقاً، والثاين ظلماًاأل

لو انفرد البيت األول من الثاين ساغ هذا التأويل محالً على الظاهر لكنه، مع : قلت
  :انضمامه إىل البيت الثاين ال يسوغ، فإنه قال فيه

                                     
 . ١٦٥:٧اية األرب ) ١٥٤(
  .ضرب من السري السريع:  والقود١٦٦:٧ ومها يف اية األرب ،مل أعثر عليهما يف ديوانه) ١٥٥(



 ...............لك الضرب وقلت له ذلفاء وحيك سببت      

ليت سببت لك الضرب أوالً وآلة التعريف يف الضرب للجنس، ألن ذلفاء هي ا
وأخرا، فإنك لوالها ما هاج يل من شوقي ملعاهدها فأذهلين حىت تومهت أن الضرب خيرج 
بك عن احلد الذي مل تكن حمتاجاً إليه، ويدل على صحة ذلك شهادته له بالصرب مطلقاً يف 

على شدة كل حال، إذ األلف والالم فيه للجنس أيضاً، وإذا كان صابراً مطلقاً دل صربه 
قليل الذنب، فعلى : السري ومتابعته جيري ذلك اجلري فال يقع ضربه إال ظلماً، وأما قوله

فالن قليل اخلري : عادة العرب يف استعمال هذه اللفظة، وهي تريد مطلق النفي يف قوهلم
 وهم يريدون نفي اخلري عنه كثريه وقليله، وكل هذا حاصل يف قول ابن املعتز 

 *ملني سياطناصببنا عليها ظا*
وما دل عليه لفظه من " عاودت ضربه"هو عني قول العريب " صببنا" :فإن قوله

بلفظ اإلجياز، فحسن البيان يف " ظاملني" :كون الضرب كان ظلماً هو عني قول ابن املعتز
كالم ابن املعتز خبالف كالم األول، ألن داللة اللفظ يف كالم ابن املعتز داللة مطابقة، 

ول داللة التزام، ومل يعوز ابن املعتز من معىن األول إال التعليل، فإنه ذكر العلة وداللة األ
اليت ألجلها ضرب مجله ظلماً كما أعوز األول من معىن ابن املعتز ذكر مثرة الضرب 

 :وفائدته، فإن ابن املعتز ملا قال
 *صببنا عليها ظاملني سياطنا*

ملبالغة اليت هي مثرة الضرب وأدمج يف ضمن هذه ا" فطارت: "قال عقيب ذلك
وصف اخليل بعدوها من موجبات الضرب، وحقق ظلمه هلن أا ملا خرجت من الوحشية 

 .إىل الطريية فقد أحسن ابن املعتز االتباع غاية اإلحسان
  ):الوافر( أيب نواس جريرا يف قوله  اتباعومن حسن االتباع
اً ـابحسبت الناس كلهم غض  مــو متيـإذا غضبت عليك بن

 ) سريع: (حيث قال ونقل املعىن من الفخر إىل املديح

                                     
 واملوشح ٤٨ وعيار الشعر ،١٠٩ للمربد ل والفاض،٢٧٦ والصناعتني ،٣١:١ ،انظر ديوانه) ١٥٦(

 . ٨١:٤، ومعاهد التنصيص ١٦٦:٧ واية األرب ،٢٤٥



د ـي واحـم فـأن جيمع العال  رــكـمستنـس هللا بـولي

منها أن جريرا أخرج كالمه خمرج الظن حيث : فزاد على جرير زيادات
 حيسن أن يكون إال  الوإن كانت قد تقع مبعىن العلم، لكنها يف هذا املوضع" حسبت:"قال

م مبا هو أشد الرجت املبالغة إىل حد الغلو، وعيب الكخظنا، ألا مىت تأولت مبعىن العلم 
 .من التقصري

ومنها أن جريرا مل يذكر من العامل سوى نوع اإلنسان، وأبو نواس زاد على جرير 
مبا يتضمنه ذكر العامل من املالئكة واجلن واألفالك وكل موجود سوى اهللا سبحانه، 

ه خمرج اإلسجال، بثبوت دعواه يف هذا املمدوح بتعظيم قدرة اهللا تعاىل على وأخرج كالم
 الوزير املغريب اإلتيان ذا اخلارق الذي ال يقدر عليه غريه، واتبع أبا نواس يف هذا املعىن

  ):بسيط(فقال 
 ي رجلـرأيت الناس فـرأيته ف  يـنعدسا أراد اهللا يـحىت إذا م

عه أليب نواس مبا وقع له من الزيادات، منها اإلجياز، فإنه  فإن الوزير  أحسن اتبا
عمل معىن عجز بيت أيب نواس يف بعض عجز بيته، فنقله من مثانية عشر حرفًا إىل أربعة 
عشر حرفًا، والتعليل يف كونه جعل العلة يف إسعاده رؤية هذا املمدوح، وجعل ذلك مراد 

كان قد قصر عن أيب نواس يف كونه اقتصر اهللا سبحانه ليحقق مدحه بتحقيق وقوعه، وإن 
من العامل على ذكر الناس، كما فعل جرير، فقد جرب ذلك الوهن مبا زاد من املبالغة يف 

 . قَص من اللفظ ون-فإنه جعل ممدوحه ابتداء سعادته-املدح 
وذكر " بين متيم"يف بييت جرير والوزير مالئم لذكر جرير " الناس"على أن ذكر 

 ا، ولو مل يكن بيت أيب نواس أخصر وزنا من بيت جرير لكاد"رجل"ه الوزير لفظ
 .يتساويان

ومن أحسن ما مسعت يف حسن االتباع اتباع منصور الفقيه املصري رمحه اهللا تعاىل 
  ):كامل(عنترة يف قوله 

 ري باملنصلـشطري وأمحي سائ  ي أمرؤ من خري عبس منصباـإن

                                     
 . ٨١:٤ ومعاهد التنصيص ،١٦٦:٧ واية األرب ،٢١٦ والصناعتني ،٨٧:وانهانظر دي) ١٥٧(



مبحث(شريفا من جهة أبيه دون أمه ه وكان فإن الفقيه قال يف شريف سب:(  
 هـين بـأمولـم يـفت             مـن فـاتين بـأَبيـه

  عن نصف شتمهسكت اـمـي  ظلمتورام ش            

 : أحسن غاية اإلحسان من وجوه-رمحه اهللا تعاىل-فإن هذا الفقية 
الكامل املركب من أحدها اإلجياز، فإنه عمل معىن عنترة الذي جاء به يف بيت من 

 .اثنني وأربعني حرفا يف بيت مركب من ستة وعشرين حرفا
، فإنه طابق يف ذلك بني الذكر واألنثى هذا "بأبيه وأمه"واملطابقة املعنوية حيث قال 

وبيته الذي أتى فيه على معىن غريه وزاد ما أبديناه من الزيادة بيت توطئة، كبيت وقع فيه 
 : يقع يف مثله،وهو قولهمن اإلعراب والطرفة ما مل

 *:سكت عن نصف شتمه*
  ):طويل(ومن هذا الباب قول ابن الرومي 

ذِْختكُتالِعبالَِن  واـا حصينا لتدفعـ درعم دا عاـم نصاهلـ فكنتين 
 اـ اليمني مشاهلذالِنعلى حني ِخ وقد كنت أرجو منكم خري ناصر

  ال عليها وال هلا ذماما فكونوا يـتودـوا ملـم حتفظـفإن أنتم ل
 اـوا  نبايل للعدا   ونباهلـوخلُّ زٍلـي  مبع  عنّوِر  املعذُةَفَوا  وقْفُِق

  ):كامل(فاتبعه ابن سنان اخلفاجي احلليب فقال 
 ةـ ململَّـون كـتم عكنعونا ف  ةـمِلل مـم لدفاع كـأعددتك
يتنن جـي مـر العدو مقاتلـنظ )١٥٨(ةني جـم لـوختذتك
ِتراب امليـن تـ منفض األنامِل مـمنك  يأسا ي  دـ ي نضفألنفُ

  ):وافر ()١٥٩(وألطف ما قيل يف هذا املعىن قول القائل 
 اِديـن لألعـا ولكـوهـفكان  اـو دروًعـذمـوان ختـوإخ

                                     
  .الوقاية: اجلنة) ١٥٨(
 . ١٥١:٧اية األرب ) ١٥٩(



يؤاِدـي فـن فـفكانوها ولك اتـا صائبـامـ سهمـتهلوخ
ين من وداِدـوا ولكـلقد صدق وبـا قلد صفت منـوا قـوقال

طفها بالنسبة إىل ما تقدمها لوقد تقدمت هذه األبيات، وإمنا أتيت ا ها هنا ليظهر 
 .يف معناها

ومن مليح حسن االتباع ما وقع بني ابن الرومي وبني أيب حية النمريي فيما قاله يف 
  ):طويل ()١٦٠(زينب أخت احلجاج حيث قال 

تضوع مسكا بطننعمان إذ م شـي نسـبه زينب ف  تراٍتـِطوة ع
يّـرن أطراف البنان مخمـويربزن شط قىن التر الليل معراِتـِجت

راتـسحلشا حاعن طَّوإن غنب قَ يـننلْترزن قَـفهن اللوايت إن ب

  وأتى مبعىن البيت كامال)١٦١(والبيت األخري أردت، فإن ابن الرومي اتبعه فيه فقال 
  ).كامل: (يف نصف بيت

 مـ الينـعهزام ونـع السهـوق  وياله إن نظرت وإن هي أعرضت

 من وجوه قائلي هذا املعىن قدميا وحديثًا -رمحه اهللا-وغري السعيد ابن سناء امللك 
  ):طويل(حيث قال 

إذا هجرتين شيبجـنت ـتنوإن واصلْ اـرهـيي شياـيبهِطي ِبـنبت 

 ): كامل( هذا الباب أيضا اتباع املعريّ أبا عبادة البحتري يف قوله ومن حماسن
أخجلتين بندى يديـ فسكوـا بيننا تلك اليـم  دتاُءـ البيضد 

اُءـفو جـ راح وهرٌّـِبعجٌب و  غدت يف الناس  وهي قطيعةصلةٌ

  ):بسيط(فقال املعري 

                                     
.  الشاهدل وورد فيه البيت األخري وهو حم،١٦٦:٧ واية األرب ،١٩٣، ١٩٢:٦األغاين ) ١٦٠(

  .مستترات: ومعتجرات. يسترن: وخيمرن. مكان: وبطن نعمان
 . ٢٩:٤صيص ن التمعاهد) ١٦١(
 . القمي الكاتبى من قصيدة ميدح ا حممد بن علي بن عيس٧:١انظر ديوانه ) ١٦٢(



لو اختصرتم من اإلحسان زرتكم  والعذبي هصِرر لإلفراط يف اخلَج

ألنه استوعب معىن البيتني يف صدر بيته، وأخرج العجز خمرج املثل السائر الصحيح، 
وعوض عما فاته من بديع األلفاظ مثل املطابقة واملقابلة بالتجنيس والتمثيل، ففي بيت أيب 

نها قطيعة، والرب عبادة من اإلغراب والطرفة معىن مل يفت أبا العالء، فإن كون الصله بعي
 من الغريب الظريف، وال جرم أنه أتى بذكر التعجب من ذلك، وكذلك ،بنفسه جفاًء

طلب االختصار من اإلحسان، وجعل ما هو من أقوى أسباب الزيادة سببا يف قطع الزيادة 
من الغريب الطريف أيضا، وإذا نظرت إىل ما يف بيت املعري من كونه يسد يف التمثيل به 

تني مع إيضاح معناه وما فيه من حسن البيان، وكون ما فيه من التجنيس مسد البي
سا لقافيته املستجادة، ثبت الفضل لبيت والتصدير ليكون صلة بني املعىن والزيادة، وأُ

 .املعري
  ):بسيط( يف قوله ري يف اتباع احلزين الكناينَّتولقد أحسن البح

يغضي حياًء ويم إالَّـكلَّفما ي  هـهابِتغضي من محني ي بـِستم 

 ): بسيط(فإن البحتري قال 
إن أطرقوميُأل  للخوف أفئدةٌ استوحشتإذا ابتسمانٍس من أُ األرض 

 
 ): طويل(ومن حسن االتباع اتباع ابن املعتز بشارا يف قوله 

كأن مثارا ليلٌـنوأسيافَ سناووق رؤـع فـق النت هـاوى كواكبـه

  ):طويل(ابن املعتز قال فإن 
أَإذا شئت راـوافوقرت البالد ح  وسارت وـ وِنٌمـي هاشـائرزار

السماء  الن قْوعمعـ وأطدخانٌ هـ  حىت  كأنّراف الرـماح شرار

والليل ال خيص رءوسهم لعموم ظلمته اآلفاق، وابن " فوق رءوسنا"فإن بشارا قال 
دليل على كثرة اجليش وانتشاره، " وعم السماء النقع: "دخل بقولهاملعتز ختلص من هذا ال

وكان مثل هذا الئقا به ملكانه من " أوقرت البالد حوافرا: "ولذلك قال يف بيت التوطئة
                                     

 . ، ميدح ا عبد اهللا بن عبد امللك بن مروان٢٧البيت يف نقد الشعر ) ١٦٣(



 .امللك
 ): بسيط(ومن حسن االتباع اتباعي ابن الرومي يف قوله 

سد السدـ فمادي عمـريبكُا يم  احلاِللكن فم ّي ـ منمسدوِدغري  

 ): كامل(فإين اتبعته يف هذا املعىن فقلت 
 يـر عن منطقصّقَي لكل مـأهج  يـهبين سكت أما لسان ضرورت

فإن بيت ابن الرومي وقع فيه من احملاسن أربعة عشر ضربا، وهي التجنيس يف قوله 
، هابعدوما " لكن: "، واالستدراك يف قوله"عما يريبكم"سد السداد، والتفسري يف قوله 

والتصدير فيما بني القافية وأول البيت، والتمثيل، فإن " فم احلال: "واالستعارة يف قوله
ئتالف، ألن كل لفظة الالبيت خرج خمرج املثل، واملساواة، ألن لفظ البيت طبق معناه، وا
العجز " لكن فم احلال:" من مفردات ألفاظه ال يصلح مكاا غريها، واإلرداف يف قوله

ر عن املعىن بلفظ هو ردفه حيث سوء حايل ينطق بذمكم، فعب: نه أراد أن يقولفإ: كله
 :قال

 *لكن فم احلال مين غري مسدود*
فرارا من التصريح بالذم واالفتنان ألنه أشار إىل فن الفخر بوصف نفسه بالسداد، 

إلشارة والبيت من فن العتاب، والتعليق ألن فن الفخر متعلق بفن العتاب، واإلدماج ألن ا
ألن كل ما يريب لو عدد بلفظه املوضوع له " عما يريبكم: "فيه مندجمة يف التفسري يف قوله

الحتاج إىل ألفاظ كثرية، والتعطف يف ذكر الفم يف صدر البيت مع ذكره يف عجزه، 
والتهذيب يء مجلة صدره على ترتيب الوضع اللغوي البليغ، من تقدمي الفعل على 

 املفعول الذي تعدى الفعل بنفسه إليه على الفعل الذي تعدى  علىاعلالفاعل وتقدمي الف
إليه باحلرف، وكذلك رتب العجز من تقدمي حرف االستدراك على اجلملة االبتدائية، 

 .وتقدمي املبتدأ على اخلرب
واتفق يف بييت سبعة عشر ضربا من البديع، وهي املطابقة يف السكوت والنطق، 

، "لكل مقصر: "والتكميل يف قويل" أهجي: "ة، واملبالغة يف قويلواستعارة اللسان للضرور
، والتمكني من أجل أن القافية مستقرة يف مكاا، "من منطقي: "والتفسري يف قويل

واملساواة يف كون لفظ البيت طبق معناه، واالئتالف يف أن كل لفظة ال يقوم غريها 



هبين : "ة إىل البيت الذي قبله، فإن قويلمقامها، واإلجياز يف تفاصيل البيت ومجلته بالنسب
  ألن ملخص كالمي سكت))سد السداد فمي((:  أوجز من قول ابن الرومي"سكت
"  مينلفم احلا ":أوجز من قوله" لسان ضروريت: "وقويل.  فميسد: خص كالمهلوم

، فهذا إجياز تفاصيل البيت، وأما إجياز "غري مسدود ":أوجز من قوله" أهجي: "وقويل
لته فألن حروف بييت اثنان وأربعون حرفا، وبيت ابن الرومي مخسة وأربعون حرفا، مع مج
قد استويا يف عدة املتحركات، إذ كل بيت منهما سبعة وعشرون متحركا  أما

يا عن الكلفة خبالف بيته، واإليضاح ألن املعىن املراد واالنسجام بالنسبة، ألن بييت جاء عِر
 من معناه، فإن بييت ال يفتقر يف داللته على معناه لشيء مقدر يف ألفاظ بييت أشد وضوحا

" أهجي: "خبالف بيته، ومفردات ألفاظي أشد وضوحا ملعانيها من مفردات بيته، ألن قويل
وكال البيتني املراد به التهديد " عما يريبكم" :أدل على معىن اهلجاء بظاهره من قوله
إشارة إىل أين ال أسكت، مث قلت " هبين سكت": بصريح اهلجاء نطقا دون هيئة، ويف قويل

 :وهبين سكت أيسكت لسان ضروريت؟ ويف قول ابن الرومي: زل اجلديلـعلى حكم التن
 *سد السداد فمي عما يريبكم*

إسجال على نفسه بالسكوت عن هجوهم، وهذا غري مراده الذي أراده من 
تخبت مفرداته وحسن تركيبه التهديد، وإذا وضح معىن الكالم هذا الوضوح يف لفظ قد ان

وسهل فهمه، كان موصوفا حبسن البيان دون غريه، ومنعوتا بالتهذيب دون سواه، وإذا 
استوى البيتان يف املعىن وكان أحدمها أخصر وزنا وأبلغ معىن وكانت حماسنه أكثر، وعرى 

ما وقد مما وقع يف أخيه من العيوب، كان قائله موصوفا حبسن االتباع، وبييت كذلك، السي
هبين "وقع فيه مع هذا اإلبداع، وهو تضمن كل لفظة بديعا أو بديعني، مثل تضمن 

وفيها بعدها الضرب اجلديل الذي " لسان ضروريت"الترشيح لالستعارة اليت يف " سكت
مساه أهل الصناعة املذهب الكالمي، ويف الضرب تفسري ومتكني، ويف مجلة البيت ما تقدم، 

: شر ضربا من البديع قد تقدم ذكرها مفصلة، وسياقها مجلةفحصل يف البيت سبعة ع
تمكني، لاملطابقة، واملذهب الكالمي، الترشيح، االستعارة، املبالغة، التكميل، التفسري، ا

املساواة، االئتالف، اإلجيار، اإليضاح، حسن البيان، اإلبداع، التهذيب، االنسجام، حسن 
ثة أضرب من البديع، وخلوه من العيب الذي االتباع،ففضل بييت بيت ابن الرومي بثال

 .النسجامابسببه امتنع به أن يوصف ب



  ):طويل( األخطل النابغة الذبياين يف قوله  اتباعومن حسن االتباع
فإنك كالليل الذي هو موإن خلت أن املُ  يـركدتأي عنك واسعن 

  ):طويل(فقال 
 مبـا صنع الدهـرلكالدهر العاٌر   هـن وفعلَـؤمنيـر املـوإن أمي

فهذا من االتباع الذي ليس حبسن، وإمنا ذكرته يف هذا الباب ألذكر بعده االتباع 
 :احلسن فيبني فضله

*والضدر حسنه الضدظِه ي* 
  ):طويل(ومنه قول علي بن جبلة 

عـطالي السماء املَـولو رفعته ف  برـه مكنوما المرئ حاولته ِم
عاِطظالم وال ضوء من الصبح س هـملكاني دـال يهت هارب ىـبل

فإين رأيت أكثر العلماء رجحوا هذا البيت على بيت النابغة، ويف الشعرين عندي 
بسيط(لِْم اخلاسر حبث يضيق عنه هذا املكان، ومثل هذا املعىن قول س:(  

برـر ال ملجأ منه وال هـهوالد هـا حبائلـوًتتبر مـفأنت كالده
لبا فاتك الطَّـي كل ناحية مـف هاكت عنان  الريح  أصرفُولو مل

  ):كامل:(وتناوله البحتري فقال
 ربـهسك مف بأْونجيهم من خي م يكنـولو أهنم ركبوا الكواكب ل

يا معشر الِْجن واِإلنِس ِإِن  :وكل هذه املعاين متالشية يف جنب قول اهللا تعاىل
أَن ت متطَعتفُذُونَ ِإالَّ اسنفُذُوا الَ تِض فَاناَألراِت واومأَقْطَاِر الس فُذُوا ِمنن

نصرت (( : وقد جاء من ذلك يف السنة النبوية قول رسول اهللا ، ]٣٣: الرمحن[ِبسلْطَاٍن
لن هذا الدين على ما دخل عليه الليلبالرعب، وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وليدخ((. 

  ):طويل(اع نصيب األعشى يف قول األعشى ومن حسن االتب
قـلَّعن مـى أعجازهـاًء علـثن  وإن عتاق العيس سوف تزوركم

 ): طويل(فقال نصيب 
فَعوا فأثْاجنهـهلْا بالذي أنت أَو ولو سكتوا أثنعليك احلقائبت  



 ): كامل(ومنه اتباع أيب متام عنترة يف قول عنترة 
ِمـحمح وتٍةربي بعـا إلـوشك  هـبلبانع القنا ـن وقـفازور م

 ): بسيط(أعين أبا متام : فقال
كن منلو يعلم الر مهلِثقد جاء ي  دمـئ القـم منه موطـ يلِثخلر 

 ):كامل(واتبعه البحتري فقال 
 يف وسعـه لسعـى إليك اِملنبـر ِولو أن مشتاقًا تكلَّف فوق مـا

 ): كامل(واتبعه املتنيب فقال 
 اـيةً إليك األغصنـت حميدـم  ر اليت قابلتهـاـلو تعقل الشج

 وقوله ،]٣٠: ق[يوم نقُولُ ِلجهنم هِل امتألِت :وكل هذا من قوله تعاىل
  :اآلية، وقوله عز وجل، ]١٢: الفرقان[ِإذَا رأَتهم من مكَاٍن بِعيٍد سِمعوا لَها: سبحانه
تت ِظكَاديالْغ ِمن زيم]واهللا أعلم]٨: امللك ،. 

 
 
 
 
 

 



 باب حسن البيان
 حسن البيان عبارة عن اإلبانة عما يف النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس، 

  ):خفيف(كما قال الشاعر 
ِسرـلةٌ غري خاَى اخليل قَـ علنٌ  اـرسر فُـى املنابـاء علـخطب
اـف نوإ نـصامتي ونـابعال ي  ـوا أبانوا ولـهفُم يوا بلَوهِسب

 .والبيت الثاين أردت
وهو أعين حسن البيان إما باألمساء والصفات املنفردة وإما ما مؤتلفة، وداللة 

قد انتهى تأليف الشعر حبيث ال : األول متناهية، وداللة الثاين غري متناهية، فإن قائال لو قال
أردت الوزن : قيلت من قبل، كان قوله حماال، إال أن تقولميكن أن يؤتى بقصيدة إال وقد 

والتقفية ال غري، وأما مجلة القصيد وجمموع صورهتا فال، ألن داللة التأليف غري متناهية، 
كما أن األعداد املمكنة ليس هلا اية، غري أن البيان فيه األقبح واألحسن، والوسائط بني 

أحد : قد سئل عن مثن ظيب كان معه، فأراد أن يقولهذين الطرفني، فاألقبح كبيان بأقل و
عشر، فأدركه العي، حىت فرق أصابع يديه وأدلع لسانه، فأفلت الظيب، وهذا أقبح بيان، 
مع أنه قد بالغ يف اإلفهام، لكونه أخرج تعريف العدد من السماع إىل العيان، ومن هاهنا 

فإنه ال إجياز يف اإلفهام أوجز من بيان ا،يعلم أنه ليس كل إجياز بالغة، وال كل إطالة عي 
باقل، ألن املخاطب فهم عنه مبجرد نظرة واحدة، مع ذلك ضرب به املثل يف العي ذا 

ستة ومخسة، أو عشرة : أحد عشر، والوسائط أن يقول مثال: البيان، واألحسن أن يقول
لبالغة وبعدها وواحد، أو مخسة ومخسة وواحد، والوسائط تعلو وتسفل حبسب قرا من ا

بالنسب واإلضافات، وبيان الكتاب العزيز وكل كالم بليغ فصيح من األحسن دون 
األقبح ودون الوسائط، لكن األحسن أيضا تتفاوت طبقاته كالوسائط، فمنه األعلى 
واألدىن واألوسط بالنسبة، وحقيقة حسن البيان إخراج املعىن املراد يف أحسن الصور 

فهم املخاطب بأقرب الطرق وأسهلها، ألنه عني البالغة، وقد املوضحة له، وإيصاله ل
تكون العبارة عنه تارة من طريق اإلجياز، وطورا من طريق اإلطناب، حبسب ما تقتضيه 
احلال، واإلطناب بالغة، واإلسهاب عي، ألن اإلطناب كثرة العبارة بسبب كثرة املعاين، 

عاين القليلة، واألول بعينه هو حد البالغة واإلسهاب كثرة العبارة عن املعىن الواحد، وامل



وحقيقتها، وبه جاء كل بيان القرآن، كقول اهللا تعاىل وقد أراد أن حيذر من االغترار 
ونعمٍة كَانوا ِفيها *وزروٍع ومقَاٍم كَِرٍمي*كَم تركُوا ِمن جناٍت وعيوٍن: بالنعم
فَاِكِهني]عاىل وقد أراد أن يبني عن الوعد ته وكقول]٢٧، ٢٥: الدخان : إن املتقني يف

ِإنَّ  :ني عن الوعيدِباآلية، وكقوله عز وجل وقد أراد أن ي] ٥١: الدخان [مقام أمني
ِعنيمأَج مهِل ِميقَاتالْفَص موي]يف االحتجاج القاطع للخصم وكقوله]٤٠:الدخان  :

لْقَهخ ِسينثَالً وا ملَن برضِميٌمور ِهيو ِيي الِْعظَامحن يا الَِّذي * قَالَ مِييهحقُلْ ي
وكقوله تبارك وتعاىل وقد أراد أن  ،]٧٩،٧٨: يس[أَنشأَها أَولَ مرٍة وهو ِبكُلِّ خلٍْق عِليٌم

: الزخرف[مسِرِفنيأَفَنضِرب عنكُم الذِّكْر صفًْحا أَن كُنتم قَوًما  :يبني من تقريع الكفار
ولَن ينفَعكُم الْيوم ِإذ ظَّلَمتم أَنكُم ِفي  :ر يبني عن التحي وكقوله تعاىل وقد أراد أن،]٥

ولَو  : وكقوله تعاىل وقد أراد أن يبني عن العدل،]٣٩: الزخرف[الْعذَاِب مشتِركُونَ
هنوا عها نوا ِلمادوا لَعدر]وأمثال هذه املواضع كثرية ملن يتتبعها،]٢٨: نعاماأل . 

  ):منسرح(ومما جاء من ذلك يف الشعر قول أيب العتاهية 
ـ اخلَيضطربوإذااُءـجف والر   رـكَّى القضيب أو فَـك موسحر

 ): طويل(وكقول اآلخر 
لُـ وناِئاٌبقَها فيها ِعرـإذا كَ هِرـيِري سـفافَ عن ِخاٌتظَحله لَ

، ووصفهما بالقدرة ةفإن هذين الشاعرين أرادا مدح هذين املمدوحني باخلالف
املطلقة وعظم املهابة بعد اهللا سبحانه، فإذا نظر أحدمها نظرة، أو حرك القضيب مرة، أو 

يف قلوب الناس، فأبانا عن هذه املعاين  أطرق مفكرا حلظة، اضطرب اخلوف والرجاء
  ):طويل(أحسن إبانة خبالف قويل 

 مِرجى ملُؤسى وبنسى لذي حمعفن  مـهر العاملني وضعـه نفْـيبكفَّ

فإين أردت اإلبانة عن معىن أيب العتاهية والذي بعده، فأبنت عنه غري حسن وال 
 يكن يف قويت اإلبانة عن املعىن بأحسن بيان كما فعال، فإن بييت يصلح أن يكون ملقبيح، و

ا يف معنامها ذا الباب، وإن كان أبو العتاهية والذي بعده أملَّمن شواهد الوسائط يف ه
باحلزين الكناين حيث يقول يف عبد اهللا بن عبد امللك بن مروان، وقد وفد عليه وهو عامل 

  ):بسيط(مصر ألبيه 



 مدـ واخلَابجت احلُضوقد تعر ىـ عليه يف اجلموع ضًحوقفتملا  
 ـحيـالم وهـه بسيتقـفرتو م وضجة الناس عند الباب تزحمد
مـرنينه مشـي عـ فع أرومن كفّ ا عبقـهان رحيرزـيه خـي كفـف 
 يِضغياًءي حوي  غـي  ِمضنم  ـتا  يكلَّـفم هـابتهم إال حنيي بـِستم 

 .والبيت األخري أردت
ده حسن بيان وبني اإلشارة، أن والفرق بني ما مسيته يف بيت أيب العتاهية والذي بع

اإلشارة ال تكون بلفظ احلقيقة، وحسن البيان يكون بلفظ احلقيقة وبغريه، فما كان منه 
بلفظ احلقيقة فهو من البيان األحسن، وما كان بغري لفظ احلقيقة فهو من البيان احلسن، 

 املعىن إىل لفظوال بد أن يكون لفظه أقرب إىل لفظ اإلشارة، كما أن لفظ اإلشارة أقرب 
 اإلرداف، ولفظ اإلرداف أقرب من لفظ التمثيل، أال ترى أن حلظات الناظر تدل من لفظ

على الغضب والرضا أسرع ما يدل قيد األوابد على سرعة عدو الفرس، واإلنسان جيد 
الفهم يسرع إىل مدلول اللحظات أقرب من سرعته إىل مدلول قيد األوابد والفرق أيضا 

اإليضاح، أن اإليضاح يكون بالعبارة الفاضلة والعبارة النازلة، وحسن وان بني حسن البي
 .البيان ال يكون إال بالعبارة الفاضلة، واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التوليد
من األلفاظ ومن املعاين، فالذي من األلفاظ على ضربني أيضا، : التوليد على ضربني

م ج املتكلَّده من لفظ نفسه، واألول هو أن يزوتوليد املتكلم من لفظه ولفظ غريه، وتولي
كلمة من لفظه إىل كلمة من غريه، فيتولد بينهما كالم يناقض غرض صاحب الكلمة 

 .األجنبية، وذلك يف األلفاظ املفردة دون اجلمل املؤتلفة
وصار ما حكي أن مصعب بن الزبري وسخيله بلفظة م "عتل وصار إىل فلما قُ" ةد

فتولد بني اللفظتني غري ما أراده " الفرار"ا احلجاج فوسم بعد لفظة عدة لفظة العراق رآه
 .مصعب

 املتكلم ما يريد من لفظ نفسه يدومن لطيف التوليد قول بعض العجم، وهو تول
  ):وافر(

 ادب صذْ العـيِهه الشـِمِسبوم  المدـي اخلـذاره فـكأن ع 
ادـقَرـرق الـ إذا سٌبج عفال  مـ يلٌـره ليـة شعرـوط 

د فإن هذا الشاعر ولد من تشبيه العذار بالالم، وتشبيه الفم بالصاد لفظة لص، وولَّ
من معناها ومعىن تشبيه الطرة بالليل ذكر سرقة النوم، فحصل يف البيت توليد وإغراب 

 .وإدماج، وهذا من أغرب ما مسعت يف ذلك، وهو الثاين من التوليد اللفظي
 .ن توليد األلفاظ توليد املعىن من تزويج اجلمل املفيدةوم

 :ومثاله ما حكي أن أبا متام أنشد أبا دلف
 *على مثلها من أربع ومالعب*

د بني الكالمني من أراد نكتة فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، فولَّ: فقال
ن النسيب إىل اهلجاء خروج الكالم م: أحدمها: كالما ينايف غرض أيب متام من وجهني
خروج الكالم من أن يكون بيتا من شعر إىل أن : بسبب ما انضم إليه من الدعاء، والثاين

 .صار قطعة من نثر
  ):طويل(ومن هذا الضرب قول الشاعر 

 ـ زيادا فألومـَكَي ر  بذَّـال املهـويف قوله أي الرج  هـة عقلاك
 زالل وأطيبـاء الـاملن ـأرق م حسن التهذيب منك خالئقاوهل ي 



بكَواك كَـمعوكل مليك عند ن هـ مسائٌسمان شـعمم والنـتكل
بهيو غَـر منه مشسه وهـألبص ولو  أبصرت  عيناه شخصك مرة

أي الرجال " النابغة لج مدحه ممدوحه بتهذيب األخالق إىل قوفإن هذا الشاعر زو
أخرج الشاعر كالمه خمرج املنكر  رض النابغة، حيثفتولد بني الكالم ما ينايف غ" املهذب

وهل " :على النابغة ذلك االستفهام، وأوضح مناقضته للنابغة يف بيته الثاين، وهو قوله
 : عجز البيت الثالث يفج قولهالبيت وزو" حيسن التهذيب

 *كوكبك وكل مليك عند نعما*
 :إىل قول النابغة

 *فإنك مشس وامللوك كواكب*
 :الشاعر عن النابغةبدليل قول 

 *عمان مشس مسائهم والنتكلُّ*
  ):طويل(البيت، فتولد بني الكالمني قوله 

 و غيهبـه وهـألبصر منه مشس  رةـولو أبصرت عيناه شخصك م

 .فهذا الضرب األول من التوليد بأقسامه، وهو ما تولد من اللفظ
  ):بسيط(قطامي وأما الضرب الثاين منه، وهو ما تولد من املعاين، كقول ال

لُلَد يكون مع املستعجل الزـوق ك املتأين بعض حاجتهدِرـد يـق

 ): بسيط(فقال من بعده 
قـلُه اخلُـي دونـق يأتإن التخلُّ هـد فيما أنت فاعلـعليك بالقص 

فمعىن صدر هذا البيت معىن بيت القطامي بكماله، ومعىن عجز البيت مولد بينهما، 
 :وهو قوله

 *تخلق يأيت دونه اخللقإن ال*
  ):سريع(والقطامي أخذ معناه من عدي بن زيد العبادي حيث قال 

 يصِر احلَدـه جواخلري قد يسبق هـن حظـك املبطئ مِردد يـق 

نظر إىل قول ج وعديانة اجلُمطويل(في ع:(  



 راِدبي استعجاله ما يـم يدر فـول ىـومستعجل واملكث أدن

  ):طويل(ومن التوليد توليد بديع من بديع كقول أيب متام 
 بٌّي خفارته احلُـويغدو ف وحري  زلْـم يـ ل قيد النواظِرله منظٌر

ألن هذه اللفظة اليت " قيد األوابد: قيد النواظر من قول امرئ القيس" :هد قولفإنه ولَّ
سيب تولد من الطرد، وتناول انتقلت بإضافتها من الطرد إىل النسيب، فكأن الن" قيد"هي 

 .اللفظة املفردة ال يعد سرقة كتناول هذه اللفظة
ومن التوليد نوع آخر وهو توليد املعاين، والذي مضى توليد األلفاظ، وهو أن 
يزوج املتكلم معىن من معاين البديع مبعىن فيه، فيتولد بينهما فن مدمج يف فن كقويل 

  ):طويل(
شفيعي عند الغيد مسإذا ما غدا غَ  يـوفرت ودري وشاِفيعهـفْ الور

فإين ملا زوجت التجنيس باملبالغة تولد بينهما تفضيل الشباب على املال، فالتجنيس 
والوفر واملبالغة تسمييت الشباب شفيعا والوفر شافعا، وفعيل من أبنية املبالغة " وفريت: "قويل

ل، ألن البيت مبعناه الذي قصد التغزل، خبالف فاعل، وتفضيل الشباب جاء مدجما يف الغز
وهذا توليد كما ترى، وال يقع يف الكتاب العزيز من التوليد إال توليد املعاين البديعية، ومن 

فإين استخرجت من ، ]١١٢: األنبياء[ رب احكُم ِبالْحقلْقُ :ذلك ما وقع يف قوله تعاىل
اإلرداف والتتميم واالئتالف :  مخس وهيهذه اآلية أربعة عشر نوعا من البديع أمهاهتا

والتهذيب، وتولد من هذه األمهات تسعة أضرب، وهي اإليضاح واإلدماج واالفتنان 
وحسن البيان واملقارنة واالمتزاج واإلجياز واإلبداع، واملثل السائر، وشرح ذلك يضيق عنه 

 .هذا املكان، وقد أفردته يف صحيفة على انفراده، واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 



 باب التنكيت
وهو أن يقصد املتكلم إىل شيء بالذكر دون أشياء كلها يسد مسده، لوال نكتة يف 

 املقصود ترجع اختصاصه بالذكر دون ما يسد مسده، ولوال تلك النكتة اليت ءذلك الشي
 .انفرد ا لكان القصد إليه دون غريه خطًأ ظاهرا عند أهل النقد

وأَنه هو رب  :اب العزيز قوله سبحانهومما جاء من ذلك يف الكت 
ون غريها من النجوم، د فإنه سبحانه وتعاىل خص الشعرى بالذكر ،]٤٩ :النجم[الشعرى

 عبد )١٦٤(وهو رب كل شيء ألن العرب كان قد ظهر فيهم رجل يعرف بابن أيب كبشة 
اليت ادعيت ) رب الشعرىوأنه هو : (الشعرى، ودعا خلقا إىل عبادهتا، فأنزل اهللا سبحانه

وِإن من شيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمِدِه ولَِكن : وكقوله تعاىل. فيها الربوبية دون سائر النجوم
مهِبيحسونَ تفْقَهالَّ ت]ملا " تعلمون"دون " تفقهون" فإنه سبحانه إمنا خص ،]٤٤ :اإلسراء

 الذي يقتضيه معىن هذا الكالم والتفقه يف معرفة كنه يف الفقه من الزيادة على العلم، واملراد
التسبيح من احليوان البهيم والنبات واجلماد الذي تسبيحه مبجرد وجوده الدال على قدرة 

ده وخمترعهوِجم. 
 فإنه ]٤٥ :النور[واُهللا خلَق كُلَّ دابٍة من ماٍء :ومن غريب التنكيت قوله تعاىل

ذكر املاء دون بقية العناصر اليت يكون اهللا سبحانه املولدات الثالث مل اقتصر على : يقال
" كل دابة"النكتة اليت رجحت االقتصار على املاء دون بقية العناصر قوله : منها؟، فيقال

دب، وليس يف العناصر األربعة ما يعم مجيع املخلوقات إال املاء،  بلفظ االستغراق لكل ما
فيهاليدخل احليوان البحري . 

  ):وافر ()١٦٥(ومن أمثله هذا الباب الشعرية قول اخلنساء
 خِسـُره لكُلِّ غـوأَذْكُ  ًراـيذكِّرين طلوع الشمس صمروِب ش 

فخصت هذين الوقتني وإن كانت تذكره يف كل وقت، ملا يف هذين الوقتني من 
، ألن طلوع الشمس النكتة املتضمنة تأبني امليت، واملبالغة يف وصفه بالشجاعة والكرم

ا وقت وقود النريان ِلوقت الغارات على الِعدى، وقت غروىلقر. 
                                     

   .٧٠٥انظر أنوار الربيع ) ١٦٤(
  .٧٤ص:الديوانانظر ) ١٦٥(



  ):كامل(ومن أمثلة الباب أيضا قول املتنبي 
ا ـِرِه ِميمِاـأَحصى حباِفِر مه  ي سطوِر ِكتاِبهـو مر يركُض فـل

 احلوافر من جهة فإنه إمنا خص امليمات دون غريها من احلروف، لكوا تشبه
إن كان أراد تشبيه احلوافر فالعدول إىل العينات أوىل، ألا باحلوافر : استدارهتا، فإن قيل

  ):منسرح(أشبه، وال سيما عنده، حيث شبه احلافر بالعني، يف قوله لسيف الدولة 
ـأول حه كتبتـن امسـف مر  سنيِدالِمـي اجلـل فـ اخليابك

أن امليمات يف الكالم : أحدمها: يمات دون العينات لوجهنييترجح ذكر امل: قلت
أا أصغر : أكثر من العينات، ألا تقع أصال وزائدة، والعينات ال تقع إال أصلية، والثاين

شكال، واختصاص ما هو أصغر وأكثر يف باب اإلحصاء أمدح للموصوف باإلحصاء من 
الة الركض، ألن اإلحصاء يدل على ذكر ما هو أقل وأكرب وإمنا مدحه باإلحصاء يف ح

 .ثبات اجلأش وحضور احلس وعدم الدهش والطيش يف وقت الركض
ومن دقيق ما وقع يف البيت من مالءمة األلفاظ بعضها لبعض الدالة على االئتالف 

 فيتخلص )١٦٧(على القارح ولكون الطرف يقع على املهر، " طرفه"ومل يقل " مهره: "قوله
دم املالءمة ألن صغر حافر املهر مالئم لصغر شكل امليم، فحصل من االشتراك املوجب ع

يف البيت ادماج االئتالف يف املبالغة وتعليق املدح بالنبات بالوصف، وهذا من ألطف ما 
  ):كامل(وقع يف هذا الباب ومن بديع أمثلة هذا الباب قول عنترة، وهو مما يسأل عنه 

  اِخلمِخِم حبفسيار تالدطسو  اـلهة أِهـولمي إال حـما راعن

مـح األساِبرة الغياِفخوداً كَس ةًوبلُون حـا اثنتـان وأربعـيهف

 هذا افإن لفظة احلمولة تدل على الرحيل، وكذلك كوا وسط الديار وعلوفته
ي أعصاب اإلبل، وهذا العدد من احلب املخصوص يدل على بعد الرحلة، فإنه حب يقو

                                     
  .١ص ،انظر ديوانه) ١٦٦(
  . ما بلغ اخلامسة من عمره:القارح من كل ذي حافر) ١٦٧(
وهي ريش ، مجع خافية: واخلوايف. نبات له شوك دقيق لصاق بكل ما يتعلق به: اخلمخم) ١٦٨(

  .األسود: واألسحم. اجلناح



بات السود الصقيلة احلسان يدل على كثرة املال وانتخابه، وكذلك ال يكون إال احللو
للملوك، فهو يدل على أن املعشوقة من بنات امللوك، ويف ذلك فخر ملن مييل إليها، واهللا 

 .أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب االتفاق
ين الوقائع وهو أن تتفق للشاعر واقعة تعلمه العمل يف نفسها، فإن للسبق إىل معا

جحد، كما اتفق لبعض شعراء مصر، اليت يشترك الناس يف مشاهدهتا أو مساعها فضال ال ي
صينة، وقد أغزى امللك الناصر صالح الدين حاجبه حسام ويقال إنه الرضي بن أيب ح

الدين لؤلؤ اإلفرنج الذين قصدوا احلجاز من حبر القُلْزم، فظفر احلاجب م، فقال ابن أيب 
  ):بسيط(يف هتنئته خماطبا لإلفرنج حصينة 
عـ والبحكم لؤلٌؤدووالدر ه مسكنـر يف البحر ال يخى من الِغشري

  ):بسيط (-رمحه اهللا-مث قال بعد أبيات خماطبا للملك الناصر 
فأمر حسامك أن حيظى بنمـهِرح فالدرـ مذ كان منسوب إىل البحر

 امللك الناصر رمحه اهللا بيت يعقوب من حصون وكما قال ابن الساعايت وقد قصد
 ):طويل(الشام فقال خماطبا اإلفرنج 
*عقوٍب فقد جاَء يوسفي تيوا بعد* 

وكما اتفق يل وقد لقي امللك األشرف موسى بن أيب بكر بن أيوب بن عمه امللك 
فاتفق يل أن الظافر اخلضر بن يوسف بن أيوب رمحهم اهللا تعاىل مبلتقى اخلابور والفرات، 

  ):طويل(قلت 
راـض اِخليقَأمل تر موسى فيه قد لَ  اـع البحرين شاطى فراتندا جممغَ

وكما قلت عند اجتماع امللك األشرف هذا بأَخيه امللك الكامل رمحهما اهللا تعاىل 
  :)طويل(مبصر من قصيدة أهنئ فيها مصر بذلك خمربا عنها 

!؟ليلة اإلسراء عاد ا الدهرأهل   دـمحى ملُـتقول وموسى قد أت

وكقويل من قطعة هنأت ا فخر الدين عثمان بن قزل رمحه اهللا تعاىل مبولودين 
  ):جمتثّ(جاءاه يف ليلة واحدة 

ليــهـــاك بـليـ عنراد  افقَـا اخلـــنن زينـــي 
ــِنيـوران ذا الـنـعـثم  اـــرت يـقينـــاآلن ص

فق للشاعر أمساء ملمدوحه وآلبائه ميكنه أن يستخرج منها مدحا ومن االتفاق أن يت
لذلك املمدوح، ولو مل تتفق تلك األمساء على ما هي عليه ملا اتفق استخراج ذلك املدح، 



  ):كامل(كقول أيب نواس 
 عباسوالفَ  ىـغَ عباس إذا احتدم الول فَضضـبيع ربيل والرع 

عباس عباس، : لطيف االتفاق مليح االزدواج يف قولهوقد وقع يف هذا البيت مع 
 .والفضل فضل

 *والربيع ربيع وأليب نواس*
من القسم األول من االتفاق ما مل يتفق مثله يف مرثية يرثي ا خلفا األمحر 

  ):منسرح(
 ِفلَوليس إذ بان منه من خ  اـى لنا خلفًـضن مـوكان مم  

فإنه اتفق له من اسم املرثيموقع هذا البيت إىل أن أتى يف الطبقة  تورية حس تن
 .العليا والغاية القصوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  . وهو من أبيات ميدح ا العباس بن الفضل بن الربيع،٩٢ص: انظر ديوانه) ١٦٩(
  .بعد:  وبان١٣٥ص: انظر ديوانه)١٧٠(



 باب النوادر
 احملاسن )١٧١(وهو الذي مساه قدامة قدميا اإلغراب والطرفة، ومل يفرد له بابا يف 

فاذكره يف أبوابه، ومساه من بعده التطريف، ومساه قوم النوادر، وقوم أبقوا عليه تسمية 
دامة، وأفردوه بابا، فتبعتهم يف ذلك، وأتيت به، وهو آخر أبواب من تقدمين من مجيع ق

الناس يف غالب ظين وهو أن يأيت الشاعر مبعىن غريب لقلته يف كالم الناس وليس من 
شرطه على رأي قدامه أن يكون مل يسمع مثله، وإمنا شرطه أن يكون قليالً نادرا،وقد رأى 

ال يكون يف املعىن إغراب إال إذا مل يسمع مثله، واالشتقاق : ك وقالغري قدامة فيه غري ذل
يعضد التفسري الثاين، والشواهد تعضد تفسري قدامة، ألن شواهد الباب وقع فيها ما جيوز 
أن يكون قائله مل يسبق إليه، وما جيوز أن يكون قد سبق إليه على قلته، واستدل قدامة 

يف غريب، إذا جاء يف غري وقته، أما كونه مل يرقط فهذا رٌد طرو: على مراده بقول الناس
 .حمال، وإمنا املراد مل يوجد مثله يف ذلك الزمن

ومن أمثلته لألوائل مدح زهري للفقراء واألغنياء معا فإنه غريب، إذ العادة جارية 
  ):طويل(ما مسع قط مدح فقري حىت قال : مبدح األغنياء غالبا، ألنه يقال

يهِركِثعلى ممني السماحةُقلَّوعند املُ  مـ من يعتريه حقلُذْ والب 

  ):كامل(ومن الغريب الطريف قول أيب متام 
ال تنكروا ضهـن دونـيب له مر  ثَمال شرودا يف النداِسى والب 
فاهللا قـد ضـرال من اِملـمث   لنوره األقـلَّباِةـكشّوالـن باِسر

  ):طويل ()١٧٤(لطريف أيضا قول دريد ومن الغريب ا
 ِضح مٍد من ماِجلَّعلى أنه قد س  ى عليه رداءهـن ألقـ مِردم أَـول

                                     
  .تفات من نعوت املعاينذكره يف باب االل)١٧١(
  .الفقراء: يطلب منهم واملقلون: ، ومكثريهم أثرياؤهم، ويعتريهم١١٤ص: انظر ديوانه) ١٧٢(
  .١٩٠: ١العمدة ، و٢٥٠: ٢: انظر ديوانه) ١٧٣(
 واألغاين ،٢٧١: ١، واألمايل ١٥٨: ٢انظر ديوان اهلذليني . هذا البيت أليب خراش اهلذيل) ١٧٤(

  .١٠٩، وعيار الشعر ٤٠٦غدادي الشاهد  وخزانة األدب للب٦٣: ٢١



 يف ذلك فقال يف )١٧٥(فإنه ما مسع من مدح من ال يعرفه قبله، وتبعه أبو نواس
  ):طويل(القطعة اليت أوهلا 

 س وداِرٌدـر منهم جديـا أث  اوـجلَدا وأَـلوهطَّامى عد نوداِر
ـِـنان جـ رحيأضغاثُ مساحب من جر الزقاق على الثرى سيٌّ وياب

سـى أمثال تلك حلاِبـي علـوإن ا صحيب فجددت )١٧٧( حبست
سـساِبيار الب ساباط الدّيقرشِب هـومل أدر منهم غري ما شهدت ب

  ):كامل(اللطيف قول القائل  ومن اإلغراب
املشعرض يببعارض عرضواه فأَي قَوتوضِخت يمالش قُ فَاِببّوواض

واضبقَبح املنري تي الصـًرا وففَخ طواي الليل البهيم تبسـإن كان ف
ه ـ في البِنيابـرا غَُـبيت  مبثلهاا مسعتـ ومد مسعتـولق

  ):بسيط(ومن لطيف اإلغراب وطريفه قول بعضهم 
 ذَرـا على حد كنـ وقبأن أراك جتـين عيين إذا اختلربشّ تتلَّظَ 
ي من أسعد البشرـ لإين ببشراِك ةًـق صاِدا كنِتـفقلت للعني أم 

رـِظى جزاؤك أن أحبوك بالنـبل هـفما جزاؤك عندي لست أعرف
رـبم تأت باخلَـ كما لراِكعن أن ت رى فأحجبهاـخواستر املقلـة اُأل

ن اإلغراب قسم آخر، وهو أن يعمد الشاعر إىل معىن متداول معروف ليس وم
بغريب يف بابه فيغرب فيه بزيادة مل تقع لغريه، ليصري ا ذلك املعىن املعروف غريبا طريفا، 

                                     
  .٢٩٥: انظر ديوانه) ١٧٥(
مجع ) وهي أوعية اخلمر(آثار جر الزقاق : واملساحب. البايل: والدارس. ساروا بالليل: أدجلوا) ١٧٦(

. الرطب: مجع ضغث وهو القبضة من احلشيش املختلطة الرطب باليابس، واجلين: زق، وأضغاث
  .اجلاف: واليابس

)١٧٧ ( مجع بسبس، : بلد مبدائن كسرى، والديار البسابس: يريد أوقفتهم وساباط: ا صحيبحبست
  .فرقبفتح الباء، وهو ال



وينفرد به دون كل من نطق بذلك املعىن، وبيان ذلك أن تشبيه احلسان بالشمس والبدر 
متام ارتكاب هذا املعىن، وفطن إىل أنه قد ذهبت طالوته متداول معروف، فلما أراد أبو 

لكثرة ابتذاله حتيل له يف زيادة طريفة مل تقع لغريه يصري ا املعىن غريبا بعد أن كان 
  ):طويل ()١٧٨(معروفا، فقال 

فردتعلينا الش ـ اخلدر تطلُبشمس هلم جانِب   راغٌم والليلُمسع 
عوشكب يت بنا أم كان يف الرأملّ مـالم ناِئـ أأحيفو اهللا ما أدر

فإن حاصل كالمه تشبيه املرأة املوصوفة بالشمس، لكن التشكيك الذي أدخله يف 
 بعد إغرابه يف التوطئة بإخباره بأن هذه املرأة ردت ا الشمس )١٧٩(كالمه وذكر يوشع

 بذلك دون كل من برغم الليل، نقل املعىن من املعرفة إىل الغرابة، فال جزم أنه استحقه
  ):بسيط ()١٨٠(تناوله، ودون املبتدئ به ومن هذا القسم قول املتنيب 

 عـى أحيائهم تقـ علحىت تكاد  مـهِل أكَيطمع الطري فيهم طولُ

فإنه عمد إىل املعىن املعروف يف هذا الفن من كون الطري تقع على القتلى وتتبع 
ّع، فتجاوز بزيادة املبااجليوش ثقة بالشلغة املستحسنة إىل ما قال، والذي حسن البيت جدا ب
فإا قلبت املستحيل ممكنا، فساغت املبالغة، وحصل له ما أراد من " تكاد"إتيانه فيه بلفظة 
 .اإلغراب والطرفة

  ):كامل ()١٨١(ومن اإلغراب أيضا قول ابن شرف القريواين 
 ِمدــنتة املُـابي سبـأننـفك  مـ فيكباقَعغريي جىن وأنا املُ

ّذا املعىن؟ فقال: ضه عنده ابن رشيق حني أنشده إياه وقاللو مل يبغ هل مسعت :

                                     
  .١٨٩: انظر ديوانه) ١٧٨(
  .فىت موسى عليه السالم وأراد الشاعر هنا الشمس، وهو من أمسائها: يوشع) ١٧٩(
  .٤١٩:١: انظر ديوانه) ١٨٠(
د بن شرف القريواين اجلذامي أحد مشـاهري األدبـاء يف           هو أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن أمح        ) ١٨١(

وتـويف سـنة    . املغرب، وكان معاصر البن رشيق، وجرت بينهما مناقضات ومناظرات اشتهر ا          
٤٦٠.  



  ):طويل(من النابغة الذبياىن حيث قال : ممن؟ فقال: مسعته وأخذته أنت وأفسدته، فقال
 ع وهو راِتهكوي وغريي يرّي العكِذ هـرئ وتركتـوكلفتين ذنب ام

 قلت يف صدر بيتك إنك عوقبت جبناية غريك، ومل تعاقب فأما إفساده فألنك
إن صاحب اجلناية قد شركك يف العقوبة، فناقض : مث قلت يف عجز بيتك. صاحب اجلناية

معناك، وذلك أنك شبهت نفسك بسبابة املتندم، وسبابة املتندم أول شيء يتأمل يف املتندم، 
 احليوان تأمل كله ألن املدرك من كل مث يشركها املتندم يف األمل فإنه مىت تأمل عضو من

مدرك حقيقته، وحقيقته على املذهب الصحيح هي مجلته املشاهدة منه، واملكوي من 
يأمل وما به عر البتة، وصاحب العر ال يأمل مجلًة، فمن هاهنا أخذت املعىن وأفسدته، : اإلبل

  ):رمل(غري أن ابن شرف هذا له يف هذا الباب ماال يلحق، وهو قوله 
رـفُوهو كاإلصبع مقصوص الظُّ ادــار الِعـم أَظفـٌم قلَّـقلََ

أشبـه الـحـيى أنـهة حـت كلما عّميف األيـدي قَر ـصـر

د والبيت الثاين أردت و إما األول فهو من باب اإلغراب يف البألنه ال نكاية )١٨٣(ر 
زداد به نشاطهم، ومياط به للعدى يف تقليم أظفارهم، بل ذلك مما حيسن صورهم، وي

إنه أراد : ل بذلك النفوس عليهم، وال يقالقِباألذى عنهم عند تناول الطعام والشراب، وت
باألظفار السالح، فإن ذلك من الغيب الذي ال يعلم، إذ ليس يف الكالم ما يشعر ذه 

د به ظاهر اللفظ فإنه ذكر اإلصبع، واملرا" كاإلصبع"االستعارة ومما يفسد هذا التأويل قوله 
ل اإلصبع، وأما تشبيه القلم باإلصبع فهو فإنه يدل على أن الظفر على ظاهره إال أن يتأو

تشبيه يسلبه مجيع املنافع واملضار، فإن اإلصبع الواحدة على انفرادها قلما تعمل عمال، 
 وإن عملت عمال كان غري متقن وكانت غري متمكنة منه، فال معىن هلا على انفرادها،

ِخوأنت ترى من و ِلداجا د ا ليس يف كفه إال إصبع واحدة غري منتفع بيده، ويشاهد ما
من القبح، وال يكون لإلصبع مجال إال مع انضمامها إىل أخواهتا، واستعارة قصر الظفر له 

ألن احلسنات  فَّر حبسنات البيت الثاين سيئات البيت األولمن أبرد االستعارات، إال أنه كَ

                                     
  .اجلرب:  والعر،١٥٨ص وخمتار الشعر اجلاهلي ،٢٧١ص: انظر ديوانه) ١٨٢(
  .٨٣:الربودة، انظر بديعه: عين بالربد هنا) ١٨٣(



  ):بسيط(نب السيئات وقد أتى أيضا يف هذا الباب مبا هو أحسن من األول وهو قوله يذه
 رـر البشـومل أجد مغنيا من سائ مـاس كلهع النـين عن مجيتينغْأَ  
 ِروـ السنيه عنها سائرـغوليس ي أهار حني يقي املصلَّيجزاحلمد تك  

والشافعي وأمحد، إال أبا حنيفة هذا على مذهب اجلمهور، فإنه مذهب مالك 
وصاحب الشعر مالكي، إذ هو مذهب أهل املغرب والبن رشيق يف هذا الباب ماال يشق 

  ):رجز(غباره وهو قوله 
 راـذي تفـما الصبح الكأن ضمإىل الش رق النجومالز ـهار

 *فاختلطت فيه فصارت فجرا*
  ):متقارب(وقوله أيضا 

نيناي السّـ ورائتررـولكن ج يـًرا وطأتـب ِكتـَلقُا ثَـوم 

هب يف أخبار أهل املغرب مسى اري صاحب احلديقة وصاحب املُوقد رأيت احلجس
هو من مناقلة اخليل، وهي وضع الفرس يف : هذا الباب يف احلديقة مناقلة، وفسره بأن قال

  ):سريع(يه قول ابن الرومي  موضع رجله خمالفا ملشيته املعتاده، وأنشد فهالوعر يد
 لـرن باألرجـن يستغفـوه  مـديهـاس بأيـر النـتستغف 
ـِلفَى أسـيـرفـعـه اهللا إل حـل صالـفيـالـه مـن عم 

حيث ذكر أن هذه النسوة يفعلن باألرجل ما يفعله الناس . فأغرب مبخالفة العادة
 .باأليدي، واالرتفاع إىل األسفل من أغرب الغريب

  ):كامل(وادر اإلغراب قول األرجاين ومن ن
ـُّـبالطب  ِشعِري إذا ما قيل يرويه الـورى اء ـف اإللقع ال بتكل
داءـللسمع هـاج جتاوب األص كالصوت فـي قنن اجلبال إذا بدا

  ):طويل(ومن مليح هذا الباب قول بعضهم 

                                     
  .ظهر: تفرا) ١٨٤(
  .١٧ والبيتان يف ديوانه ص،مجع قنه، وهي أعلى اجلبل: القنن) ١٨٥(



 عـعلى صفحات املاء وهو رفي رـم استبان لناظـتواضع كالنج
 دخـان النار وهو وضيعمسـو ن دونه يسمو إىل النجم صاعًداوم

 ومن اإلغراب نوع يغرب املتكلم فيه بأن خيرج معىن املدح يف لفظ الغزل، فيأيت 
املدح هزازا للمعاطف من الطرب، يكاد يؤكل بالضمري ويشرب، كقول أيب متام يف صفة 

  ):بسيط(عمورية 
ماربعـة معمـ ميورا ييالنُغَ هـ بطيفى ربا من رعها اخلَ أرِبب 

رِبأشهى إىل ناظري من خدها الت لـوال احلدود وإن أدمني من خج
ِبجن بدا أو منظر عسعن كل ح اـ ونُـمساحة غنيت منا العي

وحجاءت بشاشته من سـوء منقلِب  منقلب تبقى عـواقبهِنـس

  :)كامل(وكقول ابن سنان اخلفاجي 
د وِعـاء راكـران مـحب  ىـة فالتقـم بالالذقيـحتهصبـتاق

اقـبا سـلهـا وأنت ملثـتبع اـه ورودتفِْعسبق الظالم هلا فَ
حىت إذا متع الضـأبص )١٨٧(ىحـ آيكمارـا له اإلشراق

اخلليطُييبك اـهى أطالِلـا دمنا علـغادر ذْ وتـ األشكرواق
اقرـماء ترم والـدـضفالنار ت اـاصراك يف عرننت دين ِقوس

والبيت الرابع أردت، وإمنا ذكرت ما قبله وما بعده الرتباطه بذلك، وملا يف اموع 
من كمال حسن املعىن، دون انفراد أحد األبيات وما رأيت يف عصرنا أغرب معان من 

 ٠القاضي السعيد بن سناء امللك رمحه اهللا 
  ):سريع(ومن غرائب معانيه قوله يف عمياء تظرُّفًا 

 سِفكْم تـى العينني لوـا ِسـوم  جبتحم تـر الليل لـس بغيـمش
ِفـهرـال مـد بـل بالغمـتقت اــ لكنهفـرهــده املـبغم

                                     
  .٩ص: انظر ديوانه) ١٨٦(
  .الصاحب: واخلليط هنا. استبان وظهر: متع الضحى) ١٨٧(



ي ـ يعقـوب ف)١٨٨(ي لتقْوم رؤذَـي جـ ف منها اخللدرتـأبص

  ):كامل ()١٨٩(وقوله 
 ِلدـ املنفر وفيه عى القميصلَيب  ةٌوـبد عندي صعبمع املشيب فَو

أنـا جيـ النيب ألنن أنصـاِرـد يـا أشلَهالعينني عـبد األش لـه

 ): طويل(وكقوله 
ضر هي الغصن يف أطرافه الورق اخلُ  اـهاب فإنضفال تنكروا منها اِخل

  ):طويل(وكقوله 
 ابصألنك يف العشرين وهي ِن اـا وصالنـ فاجعليه زكاةٌعليِك

                                     
  .واملعىن واحد" مقليت"بدل " ناظري"و" أبصرت"بدل " رأيت"يف الديوان ) ١٨٨(
: واملندل. رائحة الطيبةلا:  والعرف،٩٦ صانظر ديوانهمن قصيدة ميدح ا امللك العادل، ) ١٨٩(

وعبد األشهل . العود، وهو نبت جيلب من اهلند، والشهل بالتحريك أن يشوب سواد العني زرقة
 .رجل من األنصار 

 . وهو من قصيدة ميدح ا القاضي الفاضل،٥٦انظر ديوانه ص) ١٩٠(
  .٨انظر ديوانه ص، البيت من قصيدة له ميدح ا القاضي الفاضل) ١٩١(



مستحسن ض وكقوله يف صيبربوح طويل (بس:(  
 ِنص سائر الغ يفدرولكن ليبدو الو  ةـوه لريبـبنفسي الذي مل تضرب

جنخول إىل السّشاركه أيضا يف الدف  يوسفًاِنسقالوا له شاركت يف احلُو

 . لو استقصيت خلرجنا ا عن الغرض املطلوب من الكتابوغرائب معانيه
  ):طويل(قويل  ومما وقع يل من باب اإلغراب والطرفة

 مـج الربسا حـنبراه يراه رـت  اـي هابطـي ال ينفك جنمـأران
 ري يف التراب على جنمي هش دأفتّ يـ كأننتديـحنتين الليايل فاغت

فِصرـ إذا قَتا وًسوصمي الرمايا به سهميورامي الذي أُ   ي رامياـلقْع 

  ):طويل(وقويل 
ـام وهـمنا األيحلَّتةٌـيهِفي س  فيهدا ـهها من عقوِقى إلينا بر

دي الدراري وهي من حرية توىر وقد رجعاـ من مستقيم طريقهت
اـعند شروقه مشس العقل بفتغر لى من سكوهناكما حتدث الطيش الطَّ

 والطرفة نوع ال يكون اإلغراب فيه يف ظاهر لفظه، بل يف بومن اإلغرا
ا وإذا تؤول رده التأويل إىل تأويله،وهو الذي إذا محل على ظاهره كان الكالم به معيبا جد

دثُ العيب، فيكون التأويل هو املوصوف ميط من ظاهره حمنط الكالم الفصيح، وأُ
 ،]٥٣ :املائدة[حِبطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاِسِرين: وذلك كقولهباإلغراب ال الظاهر،

حشوا ال فائدة فيه، ومثل هذا يتحاشى " فأصبحوا"فإم أمسوا كما أصبحوا، فتكون لفظه
عنه نظم القرآن، فإنك إذا قلت أصبح العسل حلوا وهو قد أمسى كذلك،كان قولك 

 حاهلم حال املرضى، وكان املريض تشتد عليه اآلالم أصبح حشوا، لكن ملا كان األشقياء
يف الليل، وختف يف النهار، فتكون حاله عند الصباح صاحلة بالنسبة إىل حاله بالليل، إال 

املريض الذي ال يجيصبحى برؤه، فإنه رِئس من فالحه،  كما أمسى،فإذا أصبح كذلك ي

                                     
  .١٢٥ص: انظر ديوانه) ١٩٢(
  .اخلمر: والطلى. اخلفة: مجع دري، وهو الكوكب العظيم، والطيش: اريرالد) ١٩٣(



قد تيقن هالكه، أخرب عنهم بأم وملا أشبهت حال هؤالء األشقياء حال املريض الذي 
قد تضمنت معىن أخرجها "أصبحوا"أصبحوا كما أمسوا خاسرين، وعلى هذا تكون لفظة 

ا حشوا، وردعن كوالكالم الذي جاءت فيه إىل حد التأويل الذي ه من الفصاحة، فعد 
 .فعل ا ذلك غريبا طريفًا، واهللا أعلم

 : أبواب األجدايب الثالثة اليت أوهلاهذا آخر أبواب املتقدمني، وقد بقيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب االلتزام
وهو أن يلتزم الناثر يف نثره، أو الشاعر يف شعره، قبل روي البيت من الشعر حرفا 
فصاعدا على قدر قوته، وحبسب طاقته، مشروطا بعدم الكلفة وقد جاء من ذلك يف 

 ]٢، ١:الطور[ٍِوِكتاٍب مسطُور*والطُّور :ىلالكتاب العزيز مواضع رائعة احلسن، كقوله تعا
  : وقوله تعاىل]١٦، ١٥ :التكوير[ِالْجواِر الْكُنِس*فَالَ أُقِْسم ِبالْخنِس :ه تعاىلـوقول
قسا ومِل واللَّيو*قسِر ِإذَا اتالْقَمو]وقوله عز من قائل]١٨، ١٧ :االنشقاق :  اِتفَأَمالْي  يم
أَمرنا مترِفيها فَفَسقُوا  : وقوله تعاىل]١٠، ٩: الضحى[وأَما الساِئلَ فَالَ تنهر* تقْهرفَالَ
وِإنَّ لَك ألجًرا *ما أَنت ِبِنعمِة ربك ِبمجنوٍن : وقوله عز من قائل]١٦ :اإلسراء[ِفيها

وِإخوانهم يمدونهم  فَِإذَا هم مبِصرونَ :لت قدرته وقوله ج]٣، ٢: القلم[غَير ممنوٍن
كَالَّ ِإذَا بلَغِت  : وقوله جل جالله،]٢٠٢، ٢٠١: األعراف[ِفي الْغي ثُم الَ يقِْصرونَ

اِقيراٍق*التر نِقيلَ مو*اقالِْفر هأَن ظَناِق*وِبالس اقفَِّت السالْتِئٍذ ِإ*وموي كبلَى ر
اقسالْم]قوله عز وجل ]٣٠، ٢٦ :القيامة: ِمن كعوا منآم الَِّذينو بيعا شي كنِرجخلَن

وأشياء كثرية من فواصل القرآن العزيز تعجز  ،]٨٨ :األعراف[ِملَِّتناقَريِتنا أَو لَتعودنَّ ِفي 
  يف حديث أم زرع لسنة من ذلك قول الرسول الفصحاء أشد تعجيز وقد جاء يف ا
رتقى، وال مسني فينتقى، وقول أم زرع يف السهل في: حكاية عن األوىل من النسوة قوهلا

فعنده أنام فأتصبح، وأقول فال أقبح، وقوهلا يف صفة اخلادم ال : صفة حاهلا مع أىب زرع
يثنا تبثيثا، وال تنفث مريتنا  وال متأل بيتنا تعشيشا، وال تبث حد)١٩٤(تقش طعامنا تقشيشا

تنفيثا، هذه رواية، وليست من أمثله هذا الباب، والرواية األخرى اليت من أمثلة الباب تتمة 
: وقوهلا أعين أم زرع. )١٩٥(ا وال خترج حديثنا تعشيش: الشينية، وهي قوهلا القرائن

ا وأراح على نغما ثَ)١٩٦(يا، ركب فرسا شريا فتزوجت بعده رجال سروكقول ِري ،

                                     
ال جتمع طعاما من هنا وهنالك، وال ختون يف طعامنا، فتخبا منه يف كل زواية، وال : يعىن) ١٩٤(

  .تفشى سرنا، وال تعجل الطعام قبل أن ينضج
  .اء السراخليانة بإفش: التعشيش هنا) ١٩٥(
  .السريع اجلري: الفرس التسرى) ١٩٦(



:  وإن رقد التف، وكقول الثامنة)١٩٨( وإن شرب اشتف)١٩٧(إن أكل اقف: السادسة منهن
املس مس أرنب، والريح ريح زنومن هذا الباب يف الشعر قول امرئ القيس بر ،

  ):طويل(
م اِئمفأهليتها عن ذي ت  ٌعـِضر ومى قد طرقتلَب حكفمثلُ

ِفلْإذا ما بكى من خها انحـ شقُّها ليـوحتت ًقبشِِ فت لهرم يـحِلو

 من هذا الباب قاصدين عمله، وما وقع منه ملتقدم فغري نوقد أكثر املتأخرو
مقصود، حىت عمل املعري من ذلك ديوانا كامال مفردا من ديوان شعره املعروف بسقط 

  ):طويل(الزند، ومنه قوله 
لك احلمدذاٌبِع  اـه البالد بأسِر أمواهوخ لُت باملُصِةوحز ـممز 
زمـخ العود بالعود يى وأنفزامخ اف أنفهتسالوحش ي ري غَظُّهو احلَ

  ):بسيط(وكقول بعضهم 
ٍنطَلَّم على قَسـلَاِز إن كنت نه  سالم من كان يهطَ قَى مرةًواـن 
اـه بطنـرت آياتـا إذا ظهحب  دهـى قواعـه والذي أرسحبأُ

 اـنطَربة الوـ عند الغإال تذكر دهـما من غريب وإن أبدى جتلُّ

  ):كامل(ومن مليح ما جاء يف االلتزام قول أيب نواس 
 اكَ قد حلٌهيت سور إذا استزنٌد هـيًّ إنـي علـد أبـوأما وزن 

اكَ إال مدحافعمـن غريكم وت ي مهيتـإين لتـأىب الصنـع عال

 باب تشابه األطراف
هو أن يعيد لفظ القافية يف أول : هذا الباب مساه األجدايب التسبيغ، وفسره بأن قال

                                     
  .اختار اليابس منه: اقف الرجل يف طعامه) ١٩٧(
  .رشفه ومصه: اشتف املاء) ١٩٨(
وقيل هو الصغري وإن مل يكن بلغ . الذي أتى عليه حول:  واحملول،٢٠ و ١٩صانظر ديوانه ) ١٩٩(

  .احلول



درع سابغة، إذا كانت طويلة : البيت الذي يليها، والتسبيغ زيادة يف الطول، ومنه قوهلم
 األذيال، وهذه اللفظة يف اصطالح العروضيني عبارة عن زيادة حرف ساكن على السبب
اخلفيف يف آخر اجلزء، وعلى هذا ال تكون هذه التسمية الئقة ذا املسمى، فرأيت أن 
أمسي هذا الباب تشابه األطراف، ألن األبيات فيه تتشابه أطرافها، وما بأبيات قلتهن يف 

  ):طويل(هذا النوع من بأس، وهي 
 يـي اذهبا ودعانـومل حتمال عنّ  وىـي اهلـي إن مل تعذراين فخليلّ
 يـاه جنانـي قليب إذ دعـدعان اـ إليه احلب فاحلب آنفيـدعان

 يـي الغرام سقانـبكأس ا ساق ى عندهـي سكر فال رعـجناين ف
يـي وعنانـنووجدي به ما شفَّ  ن صبابيتـن مل يعنه مـاين مقَس

يـي ودهانـى ملا قد حل بـلريث  م يكنـا براين ولـعناين منه م
رأى ما شجي قليب الكئيب عياين يث مل أدر عندهادهاين اهلوى من ح

 يـمانرر باللحظ منه ـى ناظـإل رةـى قليب تعدى بنظـعياين عل
ـِن كنانة حلْـرماين بسهم م يـأصاب فؤادي شجوه فشجان  هظ

يـه حني سبانـض حياء منـوغ  هوِنـ جفُاِضقم من مِرسشجاين ِب
تق ىـقَسباين بسحر ليس يبطل بالرانـل امللكـي بابـ لـه فـر

اُهللا نور السماواِت واَألرِض مثَلُ نوِرِه  :ومنه يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
 ،]٣٥ :النور[كَِمشكَاٍة ِفيها ِمصباٌح الِْمصباح ِفي زجاجٍة الزجاجةُ كَأَنها كَوكٌَب دريٌّ

  ):طويل( متدح احلجاج )٢٠٠(وأنشد فيه قول ليلى األخيلية 
اـا فشفاهـي دائهـع أقصـتتب  اج أرضا مريضـةإذا نزل احلج

فَشاها من الداء العااِلض ـ إذا هالٌمـغ  الذيـ القنزاـاهقَاة س
ا ـاهر صونَبلُحال يـدماء رج هاِلجب ِسراهـا بشا فروـسقاه

                                     
  .١٨١: ٧رب ، واية األ٨٧، ٨٦: ١، واألمايل ٢٤٨: ١١األغاين ) ٢٠٠(
بقية اللنب يف الضرع وعنت به هنا اللنب . والصرا. مجع سجل وهو الدلو العظيمة: السجال) ٢٠١(



  ):سريع(واس وأحسن من هذه األبيات قول أيب ن
ـ خيةٌـزميـخــازم خيــوخ  ازمـي خـ بنري دارمـ بنر

ي آدمـني بـم فـل متيـمث اـومـم ــير متـودارم خي
وهـم سيـوف لبين هـاشم مـاشـنـو هل بـاليـإال البه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
  .الفاسد املتغري الطعم، وقد استعارته للدماء



 باب التوءم
اعر هو أن يبين الش: وهذا الباب أيضا مساه األجدايب التشريع، وفسره بأن قال

له  إذا اقتصر على إحدامها كان البيت له وزن، وإن كم،البيت أو الناثر النثر على قافيتني
على القافية األخرى كان له وزن آخر، وتكون القافيتان متماثلتني، و تكونان خمتلفتني، 
وهذه التسمية وإن كانت مطابقة هلذا املسمى فهي غري معلومة عند الكافة، فسميته التوأم، 

أنه مىت اقتصر :  أن يكون للبيت كما ذكر قافيتان، وصحة القول يف تفسريه أن يقالوهو
به على القافية األوىل كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه، فإذا استوىف 
أجزاءه وبناه على القافية الثانية كان البيت من ضرب غري ذلك الضرب من ذلك البحر، 

ان وإن جاز توافقهما، هذا إن كان الكالم شعرا، وذلك كقول وغالبه أن خيتلف الروي
  ):كامل ()٢٠٢(الشاعر
   ّياح مع العِشوإذا الري تناوـدج الـه تحّاِلئَراالـبهن مشكُّ ت 
 ل األبطاالقـبل الـقتال ونقت اـنِفيري العبيط لضـألفيتنا نف   

 كان الشعر من الضرب ازوء فإن هذا الشاعر لو اقتصر على الرئال، والقتال
املرفل من الكامل، فإذا أمتمت البيتني صارا من الضرب التام املقطوع منه، فقدر أن لكل 

ني وإن ـبيت من هذين البيتني قافيتني على تساوي القافيتني يف الردف ومتاثل الروي
  :)كامل ()٢٠٣(اختلف اري فيهما، وعلى هذا بىن احلريري قوله يف املقامات 

      يا خاطب الدنيا الداـية إهنن  شركالر ألكْا ى وقرارةُدارد 

ألن اقتصاره على قوله شرك الردى جتعل الشعر من الضرب ازوء من الكامل، 
ري ومتامه جيعله من الضرب املضمر املقطوع منه، وإن اختلف القافيتان والرويان وا

                                     
 ،٢٠٥:٢ ومعاهد التنصيص ،٧١:٣ ، ومها أيضا يف الطراز ٤٣ ص، انظر ديوانه،هو األخطل) ٢٠٢(

صغار : والرئال. غري منسوبني وبروايات خمتلفة١١٩: جة وخزانة ابن ح،٥٩٠وأنوار الربيع 
  .مجع عبط وعباط، وهو الذبيحة تنحر من غري علة: والعبيط.عدو متقارب: واهلدج. النعام

 ،٥٦٠ وأنوار الربيع ،١١٩ وخزانة ابن حجة ،١١٥: ٦ واإليضاح ،١٢٧ صفحة ٣٣مقامة ) ٢٠٣(
  .جمتمع اهلموم: ألكداروقرارة ا. اهلالك: طالبها، والردى: وخاطب الدنيا



 :الكتاب العزيز أكثر سورة الرمحن كقوله تعاىل فيهافيهما، وقد جاءت من هذا الباب يف 
 فُذُواِض فَاناَألراِت واومأَقْطَاِر الس فُذُوا ِمننأَن ت متطَعتِس ِإِن اساِإلنو الِْجن رشعا مي

يكُما شواظٌ من ناٍر ونحاٌس يرسلُ علَ*فَِبأَي آالِء ربكُما تكَذِّباِن*الَ تنفُذُونَ ِإالَّ ِبسلْطَاٍن
وهكذا إىل آخر السورة فإنه  ]٣٦، ٣٣ :الرمحن[فَِبأَي آالِء ربكُما تكَذِّباِن*فَالَ تنتِصران

 .زيل كذلك، واهللا أعلمـجيوز االقتصار على أوىل الفاصلتني دون الثانية لو كان التن
تنقيح والتحرير، وتغيري ما حسن فيه وهذا آخر ما مجعته من كتب الناس بعد ال

التغيري، وقد تكملت األبواب ذه الثالثة اليت عوضت ا ما تداخل يف باب التمكني 
 . والتهذيب تسعني بابا غري متداخلة وال متواردة، واهللا أعلم

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 تحرير التحبير

 
 في

صناعة الشعر والنثر وبيان 
 إعجاز القرآن

 
 الجزء الرابع



ومن ها هنا أشرع يف إثبات األبواب اليت استنبطتها، واألنواع اليت 
استخرجتها مفصلة، فأوهلالة مكم: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التخيري
افية مرجحة وهو أن يأيت الشاعر ببيت يسوغ أن يقفى بقواف شىت، فيتخري منها ق

  ):بسيط(على سائرها بالدليل، تدل بتخريها على حسن اختياره، كقول الشاعر 
  الذَّ الطويلَإن الغريب يل ممتفكيف حالُ هن١(  غريب ماله قوت( 

 فكيف حال غريب ماله حال أي ماله مال، ماله نشب، ماله: فإن يسوغ أن يقول

ماله أحد، ماله وجد، ماله شيع، وإذا نظرت إىل سبب، ماله صفد، ماله سبد، ماله خطر، 
وجدا أبلغ من اجلميع، وأدل على الفاقة، وأمس بذكر احلاجة، وأبني " ماله قوت: "قوله

للضرورة، وأشجى للقلوب، وأدعى لالستعطاف، فلذلك رجحت على كل ما ذكرناه 
 :ومن هذا النوع يف الكتاب العزيز قوله تعاىل يف أول اجلاثية

َِّإنِمِننيؤاٍت لِّلْمِض َآلياَألراِت واومٍة * ِفي السابثُّ ِمن دبا يمو لِْقكُمِفي خو
واخِتالَِف اللَّيِل والنهاِر وما أَنزلَ اُهللا ِمن السماِء من رزٍق فَأَحيا ِبِه *آيات لِّقَوٍم يوِقنونَ
تقتضي فالبالغة  ]٥ -٣:اجلاثية[وتصِريِف الرياِح آيات لِّقَوٍم يعِقلُونَاَألرض بعد موِتها 

: املؤمنني، ألنه سبحانه ذكر العامل جبملته، حيث قال: أن تكون فاصلة اآلية األوىل
السماوات واألرض، ومعرفة ما يف العامل من اآليات الدالة على أن املخترع له قادر عليم 

ى وجود صانع خمتار فداللتها على صفاته مرتبة على داللتها على ذاته، حكيم وإن دل عل
فال بد أوالً من التصديق بذاته حىت تكون هذه اآليات دالة على صفاته، لتقدم املوصوف 

لقوم يوقنون، فإن نفس : وجودا واعتقادا على الصفات، وكذلك قوله يف اآلية الثانية
إليه من األول، وتفكره يف ذلك مما يزيده يقينا يف وتدبر خلق احليوان، أقرب  اإلنسان

معتقده األول، وكذلك معرفة جزئيات العامل من اختالف الليل والنهار، وإنزال الرزق من 
السماء، وإحياء األرض بعد موا، وتصريف الرياح، تقتضي رجاحة العقل ورصانته، 

 اليت هي أحسن منه، ليعلم أن من صنع هذه اجلزئيات هو الذي صنع العامل الكلي
وعوارض عنه، وال جيوز أن يكون بعضها صنع بعضا بعد قيام الربهان على أن للعامل 

" لقوم يعقلون"الكلي صانعا خمتارا، فلذلك اقتضت البالغة أن تكون فاصلة اآلية الثالثة 
وان احتيج للعقل يف اجلميع، إال أن ذكره هاهنا أمس باملعىن من األول، إذ بعض من 

                                     
  .٢٩٥:للحريري وهو يف شرح املقاماتالبيت ) ١(



إن بعض هذه اآلثار يصنع بعضها، فال بد إذًا من التدبر : عتقد صانعا للعامل رمبا قالي
وأَما الساِئلَ فَالَ *فَأَما الْيِتيم فَالَ تقْهر:بدقيق الفكر وراجح العقل،ومنه قوله تعاىل

رهنت]ار اليتيم ملكان  وال جيوز التبديل بينهما، إذ ال جيوز النهي عن انته]١٠، ٩: الضحى
تأديبه، وإمنا ينهى عن قهره وغلبته، كما ال جيوز أن ينهر السائل إذا حرم، ولريد ردا 

ِإن تعذِّبهم فَِإنهم ِعبادك وِإن تغِفر لَهم فَِإنك أَنت الْعِزيز : مجيال، ومن ذلك قوله تعاىل
رمبا أوهم بعض الضعفاء أن " وإن تغفر هلم ":فإن قوله تعاىل ،]١١٨: املائدة[ُالْحِكيم

ويذهل عن كوم " وإن تغفر هلم"كانت أنسب ملكان "غفورا رحيما"الفاصلة لو كانت 
" وإن تغفر هلم"بعد قوله " العزيز احلكيم"يستحقون العذاب دون الغفران، وإن قوله 

 عليه حكمه، أنسب، ألن من يغفر ملن يستحق العذاب إمنا يكون من ال فوقه أحد يرد
ومن كان كذلك كان عزيزا ممتنعا من الرد عليه، ومن كان حكيما وضع الشيء يف 
موضعه، وإن كان ظاهر فعله مومها بأنه على خالف احلكم، خلفاء وجه احلكمة مبكنون 

 .الغيب عن املخلوق القائم عن إدراك أسرار الربوبية
قد كالم أو بيت من الشعر      ومن التخيري ضرب غري هذا، وهو أن يؤتى بقطعة من ال          

ِطف بعض مجله على بعض بأداة التخيري كقوله تعاىلع:  ِمن اِكنيسِة مرشع امِإطْع هتفَكَفَّار
 وكقـول الشـاعر     ،]٨٩ :املائدة[أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهِليكُم أَو ِكسوتهم أَو تحِرير رقَبةٍ        

  ):بسيط(
لُّخفاخو التلُّر أو حاع إذافَوا الي  ما أسنت النأو لَاس بوا الصريح ض١(ى ح(

وال يكون هذا الضرب من احملاسن حىت تكون اجلمل املعطوف بعضها على بعض             
متضمنة صحة التقسيم كما جاء يف اآلية الكرمية، إذ حصر سبحانه وتعاىل فيهـا أنـواع                

ا جاء يف البيت من حصر أعظم األسـباب الـيت           الكفارة اليت ال جيزئ املوسر غريها، كم      
نفاخر مبثلها، وهي اية الكرم، وغاية الشجاعة إذ ال حيل باملكان املرتفع مـن األرض يف                

 ):وافر(ااعة ليدل على بيته إال اجلواد املؤثر، كما قال شاعر احلماسة 

                                     
أصيبوا بالسنني أي :  املشرف، وأسنت الناسالتل: أي دعوا التفاخر، واليفاع: خلو التفاخر) ١(

  .واملرد هنا الثاين. املغيث واملستغيث: والصريخ. أصام اجلدب



 اــاعن الِقتـبسلْزان أُـيإذا النّ اعــى يفـ علبش تارـه نـل
ــم يك ـاالً أكـثروـل ـان أرح الفتيان م ـام ِذـهبولكــن ك راع

حى، وهو وقت الغـارات إال أشـجع        كما أنه ال يبادر إىل تلبية الصريخ عند الضُّ        
أَو *قُلْ كُونوا ِحجارةً أَو حِديًدا :القوم، ومن هذا القسم من التخيري قوله سبحانه وتعاىل 

  ا يملْقًا مخ    وِركُمدِفي ص ركْب]فانظر إىل حسن هذا التخيري وصـحة        ]٥١،  ٥٠ :اإلسراء
الترتيب يف االنتقال من األدىن إىل األعلى حىت بلغ النهاية يف أوجز إشارة بقوله سـبحانه                

أو خلقًـا ممـا يكـرب يف        : " بعد االنتقال من احلجارة إىل احلديد الذي هو أصلب منها         
 .م يف صنف من األصنافغري حاصر هل" كُمصدوِر

    والفرق بني التخيري بأو وح ق من وجهني  سن النأن حسن النسق يكون    : أحدمها: س
 أو بـثم    جبميع حروف العطف وغالبا ما تقع الواو، ورمبا وقع منه شيء بالفاء للتعاقـب             

هلة والتراخي، ووقوعه بالواو أكثر، والتخيري ال يكون إال بأو اليت هي للتخيري خاصةللم. 
أن التخيري يشترط فيه صحة التقسيم، وال كذلك حسن النسق، والفـرق            : والثاين

 مقطع يسد مسده وبني التسهيم أن صدر كالم التخيري ال           بني ختيري مقطع الكالم دون كلَّ     
 إال على املقطع فقط، وصدر كالم التسهيم يدل على ما زاد على املقطع، إىل أن يبلغ                 يدلّ
ز البيت، والفرق ب   عني التخيري والتوشيح التوطئة بتقدمي لفظة القافية يف أول البيت مـن            ج

 .التوشيح، وال كذلك التخيري، واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التدبيج
وهو أن يذكر الشاعر أو الناثر ألوانا يقصد الكناية ا أو التورية بذكرها عن أشياء               

 ون، أو لبيان فائدة الوصف ا     من مدح أو وصف أو نسيب أو هجاء أو غري ذلك من الفن            
 ،]٢٧ :فاطر[وِمن الِْجباِل جدد ِبيض وحمر مختِلف أَلْوانها وغَراِبيب سود        :كقوله تعاىل 

 البيضـاء   به والواضح من الطرق، ألن اجلادة     تية عن املش  ا الكن -واهللا أعلم –فإن املراد بذلك    
:  فيها جدا، وهي أوضح الطرق وأبينها، وهلذا قيل        هي الطريق امللحوب اليت كثر السلوك     

ركب م احملجة البيضاء ودوا احلمراء، ودون احلمراء السوداء اليت كأـا يف اخلفـاء               
وملا كانت هذه األلوان الثالثة يف الظهـور        . وااللتباس ضد البيضاء يف الظهور والوضوح     

ض والطرف األسـفل يف اخلفـاء       للعني طرفني وواسطة، فالطرف األعلى يف الظهور البيا       
السواد، واألمحر بينهما على حكم وضع األلوان يف التركيب، وكانت ألـوان اجلبـال ال        
خترج عن هذه األلوان الثالثة، واهلداية بكل علم نصب للهداية تنقسم هذه القسمة، أتت              
اآلية الكرمية على هذا التقسيم، فحصل فيها التدبيج وصحة التقسـيم، وهـي مسـوقة               
لالعتداد بالنعم على ما هدت إليه من السعي يف طلب املصاحل واملنافع، والفرار من املضار               

 .واملعاطب
ر احلبيب األصـفر، واغـرب العـيش        فمذ ازو : ومن التدبيج احلسن قول احلريري    

األخضر، اسود يومي األبيض، وابيض فودي األسود، حىت رثى يل العدو األزرق، فحبذا             
 لبيان فائدة الوصف باأللوان،      أن تدبيج اآلية الكرمية جاء بلفظ الكناية      املوت األمحر، إال    

 .وتدبيج املقامة أتى بطريق التورية
خفيف(وس الدمشقي يُّومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول ابن ح:(  

 زاِلـ يوم نائل أو ِنهمفالقَ   عن يقٍني ِعلم حاهلمدإنْ تِر       

   تلق بيض الوجوه سود م   ْضر األكنافِ ثار النقع خ ح  ّالن صال وكقـول بعـض     ْمر
  ):طويل(العرب 
 )١(ه شارِبِةرضايا حتت خن الثَّوبيض ه حتت حاجبه عين عٍني بنادـزي

                                     
البيت يف بديع أسامة غري منسوب وبرواية ختتلف عما هنا قليال، وساقه شاهدا على الرذالة  )١(



وجه العيب فيه كون    : وقد ساق بعض النقاد هذا البيت من شواهد العيوب، وقال         
شارب، وقد قال بعضهم يف الرد علـى        العني ال تكون إال حتت احلاجب، والثنايا حتت ال        

إن الشاعر أراد أنه غري مشوه، قد خلق يف أحسن تقومي، فلم تأت صـورته               : هذا العائب 
خمالفة للصور، وعندي أن مثل هذا ال يعد عيبا، وال حيتاج فيه إىل تكلف مثل هذا العذر،                 

 عن فعل من حل     فإنه قد ورد مثله يف الكتاب العزيز للتوكيد والتهويل ليحصل االزدجار          
فَخـر علَـيِهم السـقْف ِمـن        : به ذلك، وهذا من بليغ املوعظة، وهو قوله سبحانه        

ِقِهمفَو]والسقف ال يكون إال من فوق وال سيما يف هـذا املوضـع، ألنـه                ]٢٦ :النحل
سبحانه رفع فيه االحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد يكون حتت بالنسبة، فإن كثريا               

سقوف يكون أرضا لقوم وسقفا آلخرين، فرفع تعاىل هذا االحتمال جبملتني، ومهـا             من ال 
ألا مل تستعمل إال فيما هبط أو سقط مـن العلـو إىل             " خر"ولفظة  " عليهم"قوله تعاىل   

 إن  )١(أال((:   خطب يف حجته فقـال      السفل ومن ذلك أيضا حديث أيب بكر أن النيب            
لق اهللا السماوات واألرض، السنة اثنا عشر شهرا منها         الزمان قد استدار كهيئته يوم خ     

أربعة حرم، ثالثة متواليات، وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب، الـذي بـني               
 ملا أراد أن خيرب عن شهر فرد         ورجب ال يكون إال كذلك، وإمنا هو         ))مجادى وشعبان 

      هرين احتراسا من كونه لو اقتصر      فه بأنه بني هذين الش    غري موال لألشهر احلرم اليت قبله عر
ورجب توهم بعض السامعني أنه رمبا أراد صفر، السيما وقد كانت اجلاهليـة             : على قوله 

، يف حديث خرجه الترمذي وأبو      )صفر: (ه عاما، ولذلك قال     حرمّوت  صفر عاما،  حتلُّ
ترجيـب  ، ورمبا ظن الظان أنه أراد برجب صفر ومساه رجبا ليعرف بتعظيمـه، إذ ال              دداو

التعظيم، فاحترس من وقوع هذا اللبس بأن عرفه بأنه هو الذي بني مجادى، ليقطعه عمـا               
قبله، وبني شعبان، ليقطعه عما بعده، والتأويالت أوسع وأفسح من أن خيطئ معها عريب              
متقدم يف لغته اليت وضعها، وهو أعرف مبواقعها منا، السيما وقد قال امرؤ القيس مما يؤيد                

  ):بمتقار(ذلك 
 ِرـبن دـا مـه فرجهـ بدست  وسرـ العِلـ ذي مثلُبنا ذَـهل

                                                                                             
  .واجلزالة

   .٧٧:١٠احلديث ورد يف تفسري الطربي  )١(



          سد بذنبها هو ما بني قائميت      وفرج الفرس ال يكون إال من دبر، ألن فرجها الذي ي
  ِبرجليها من عالذنب، إىل حافري الرجلني، ويف بعض ذلك ما خيرج بيت الشاعر            )١(ج 
 .عن العيب

  ):طويل(وسي ام يف مرثيته حملمد بن محيد الطُّومن التدبيج قول أيب مت
 تى ثياب املوِتردمًرا فما أتى ح ندٍسهلا الليل إال وهي من سخ ضر 

  ):طويل(وكقول البحتري 
 ـنت الدنيحتسا بعك فاغِْلدتدت وآفاتوأكْها بيض افُنـها خـضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .صله وهو مؤخره الذي يدقأ: عجب الذنب )١(



 باب التمزيج
لم معاين البديع بفنون الكالم، أعين أغراضه ومقاصده بعضـها          وهو أن ميزج املتك   

ببعض بشرط أن جتمع معاين البديع والفنون يف اجلملة أو اجلمل من النثـر، والبيـت أو                 
  ):طويل(البيوت من الشعر، كقول بكر بن النطاح 

 ـ هلا ما قَبذلتن املُـ أرادت مدىن قُ: ى فقالتلترضفجئين بكوكِبم  
رِبـغ حلم عنقاء مكمن يتشهي هـُّت كلنعذا التـه: اـ هلفقلت 
  ِبه مذْلَّ يب كُ-يابدر-وال تذهيب هـالبل شيء يستقيم ِطـسلي ك 
ت مطليبما رـه أعيا مبـوقدرت  مالكي عزّـفأقسم لو أصبحت ف 
 لِبغيت بكر بأرماح تِقا شـكم هـفاِتى شقيت أموالـه بعـفت 

لتمزيج وقع يف الثالثة املتواليات من هذا الشعر بعد األول، فأمـا األول مـن               فإن ا 
 :الثالثة فإنه مزج يف صدره العتاب بالغزل باملراجعة حيث قال

 *فقلت هلا هذا التعنت كله* 
، وأتى عجز "فقالت: "الرتباط هذا الصدر مبا قبله بسبب املراجعة اليت فيهما إذ قال         

ت، فمزج املذهب   عاه من التعنُّ   العتاب، ويستدل على صحة ما اد      يل ليتحقق ـالبيت بالتذي 
يل يف العجز، كما مزج العتاب والغزل يف الصدر، مع االرتباط مبا قبله،             ـالكالمي بالتذي 

وحقق ذلك باملراجعة احلاصلة فيهما، فوقع التمزيج يف البيت املذكور مـن الفنـون يف               
يل واملذهب الكالمي، مث    ـبسبب االرتباط والتذي  العتاب والغزل ومن املعاين يف املراجعة       

مزج املبالغة بالقسم يف البيت الثاين من الثالثة، واملدح بالغزل بواسطة االستطراد، وأتـى              
بالطامة الكربى يف البيت الثالث من الثالثة، إذ مزج فيه اإلرداف بالتشـبيه والشـجاعة               

 .يغال بالتشبيهبالكرم ومدح قبيلة املمدوح مبدحه وذم أعداءها واإل
فـىت جـواد،    : فإن أراد أن يقول   " فاتهشقيت أمواله بع  :" فأما اإلرداف ففي قوله   

فعدل عن هذا اللفظ إىل ردفه، ملا يف لفظ شقاوة األموال بالعفاة من زيادة املعىن، وديباجة                
قبيلة كما شقيت هذه القبيلة ذه ال     : اللفظ اليت ال توجد يف لفظ احلقيقة، والتشبيه يف قوله         

والقبائل املتعادون كثري، وإمنا اقتصر على هاتني القبيلتني ملا يف ذكرمها من النكتة اليت يزيد               
ا معىن املدح، وخص املمدوح به وأراد تكميل املدح ورأى أنه لو اقتصر على مدحـه                



بالكرم كان املدح غري كامل، وأراد تكميل املدح بالشجاعة فأوجبت عليه الصـناعة أن              
التنكيت يف عجز البيت حبيث يكون بني العجز والصدر ارتبـاط يوجـب هلمـا               يأيت ب 

التالحم، فوصل بينهما بكاف التشبيه مقتصرا على ذكر القبيلتني اللتني يف ذكرمها نكتـة              
حسنة، وهي مدح قبيلة املمدوح، والتعريض بذم قبيلة أعدائه، واملدح لقبيلـة املمـدوح              

ه، والتمزيج الذي قصده، والفـرق بـني التمـزيج          دامدح له، فيكمل له املدح الذي أر      
والتكميل واالفتنان والتعليق واإلدماج، فإن هذه األبواب اخلمسة رمبا اشتبهت على كثري            
من الناس لكوا جتمع املعاين والفنون غالبا إذ أن التكميل ال يكون إال يف معاين النفـوس                 

 من ره قد احتد باآلخر، حبيث ال يظهوال يكون أحد األمرين في وأغراضها معا يف البديع،
الكالم إال صورة أحد األمرين دون اآلخر، وإمنا يؤخذ املعىن اآلخر من الكـالم بطريـق                

     ني أو أحدمها باآلخر، وهذه حال التمزيج مبعاين النفوس         القوة لشدة امتزاج املعنيني أو الفن
ني مـن  ال يكون إال باجلمع بني فنومعاين البديع والفرق بني التمزيج واالفتنان أن االفتنان      

أغراض املتكلم كالغزل واملدح والعتاب، واهلجاء، والتهنئة، والتعزية، والتمزيج خبـالف           
ذلك، إذ هو جيمع الفنون واملعاين ويكون األمران فيه متداخلني، والفنان فيـه ظـاهران،               

لفنون دون املعـاين،    والفرق بني التمزيج والتعليق أن التعليق كاالفتنان يف اختصاصه بـا          
وظهور الفنني فيه معا، إال أن أحدمها متعلق باآلخر، واالفتنان ال يكون إال باجلمع بـني                
فنني من أغراض املتكلم كالغزل واملدح، والعتاب واهلجاء، والتهنئة والتعزية، والتمـزيج            

 الفـنني   خبالف ذلك، إذ هو جيمع الفنون واملعاين، ويكون األمران فيه متداخلني أي أحد            
فيه متعلقا باآلخر وال بد، وكالمها يفارق االمتزاج يف ظهور صور األشياء الـيت تكـون                
فيه،فإا متتزج يف االمتزاج حبيث ال يظهر منها لكل شيئني إال صورة واحدة، والفرق بني               
التمزيج واإلدماج أن اإلدماج كالتعليق، ال يكون إال بالفنون دون املعاين خبالف التمزيج،             

 إال باملعاين البديعية دون املعـاين النفسـية،         نإن اشتبه التمزيج يف إجياد الصور  ال يكو        و
ودون الفنون، والفرق بني التعليق والتكميل دقيق  وقد جاء يف الكتاب العزيز من التمزيج               

مبعىن  فإا امتزج فيها فنا األدب واهلجاء        ]١١٢ :األنبياء[ رب احكُم ِبالْحق  : قوله تعاىل 
اإلرداف والتتميم وتولد من ذلك ما استخرجته منها من بقية احملاسن، فكان ذلك أربعـة               



       عشر نوعا يضيق هذا املكان عن ذكرها مفص   ا مفص١(بديع القرآن   "لة يف   لة، وقد ذكر( "
 .العزيز واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .نظر باب التوليد من بديع القرآنا) ١(



 باب االستقصاء
أن ال يترك فيه شيئا، كقول ابن الرومي        وهو أن يتناول الشاعر معىن فيستقصيه إىل        

  ):كامل(يف صفة احلديث 
رزـحتم املُـسل املُ قتلَِنجم يـل  و أنهـوحديثها السحر احلالل ل

إن طال مل يلْ وإن هي أوجزتلَم ـ املودـا لـحدث أِزـوِجم ت
شـك العقرول ونزاـ ما مثلهةٌه ّللمطمئنِزــة املستوِفـلَقْ وع

فانظر إىل كون هذا الشاعر وصف حديث هذه احملبوبة بنهاية الوصـف احلسـن              
، لفعله يف العقول فعل السحر، وجعله       "وحديثها السحر احلالل  : "الالئق مبثله، حيث قال   

إن من البيان   (( : حالال لصدق الوصف، وليضمن كالمه يف صفته معىن قول الرسول             
  :ل، مث رجع فاستدرك فيه فقال، فإن سحر البيان سحر حال))لسحرا

........ ..................ـل  هلو أنـم املتحـ املسلجن قتلَم يّزر

    ّحرام، فحصل يف البيت طباق معنوي، فكأنه قال سحر          لكون قتل املسلم بغري حق 
حالل لو مل جين حراما، فطابق بني احلالل واحلرام وأحدث براءة املسلم املقتول باحلديث              

ألن املتحرز ال يقع يف شيء مـن        " زاملتحرّ: " اإليغال الذي يف قافية البيت، وهو قوله       من
           زهـق حبـه    موجبات القتل، ويف ذلك مبالغة يف وصف احلديث بإفراط األلتذاذ الذي ي

إن : "ض من امللل بسبب، طول احلديث فاحترس عن تلك بقوله         عِرر فيما ي  النفس، مث فكَّ  
ه مىت اقتصر على وصفه باحلسن حالة اإلطالة دون اإلجياز كـان            مث رأى أن  " طال مل ميلل  

إىل آخر البيت، مث أراد وصفة مبيل النفوس إليـه إمـا            " وإن هي أوجزت  : "مقصرا، فقال 
فأخرب أنه يصيد العقـول     " شرك العقول : " أو اختيارا فقال يف امليل االضطراري      ااضطرار
قسمني حاصرين يف حاليت الريـث والعجـل        ا، مث قال يف امليل االختياري مقسما له         قنص

  ):كامل(
 ِزـة املستوفـلقْئن وعـللمطم  ونزهة ما مثلها..................

 
وليس للمختار حالة زائدة على هاتني احلالتني إما أن يكون مطمئنا، أو مسـتوفزا،         

يف هذا  فإن كان مطمئنا كان هذا احلديث نزهته، وإن كان مستوفزا كان عقلته، فلم يبق               



       اذر يف استقصائه معىن من معاين الغزل حيث قال         املعىن مقاال ملن بعده، ولقد أحسن ابن من
  ):طويل(

ـإذا ج  وىـي أيغلبين اهلِرفو اهللا ما أدـ جدالبني أم أنا غاِلد هب 
ب اهلوىب وإن يغِلع أغِلِطفإن است  يغلب صاحبهفمثل الذي القيت 

يا للمعىن أتى بتفصيل    ص اقتصر على البيت األول ال يكون مستق       فإنه ملا علم أنه مىت    
ما أمجله يف البيت األول مبا جاء به يف البيت الثاين، ليكون قد أتى على مجيع مـا جيـب                    

 .ذكره من املعىن الذي قصده
  ):خفيف(وإذا وصلت يف الباب إىل قول البحتري يف صفة إنضاء اإلبل 

اِرـوتل اَألـ بةًـم مربيـهـ سـل األـات بـف املعطَّيِسكالِق

وصلت إىل الغاية يف الشعر، ألنه مجع مع االستقصاء للمبالغة والرمي على الترتيب، على              
واإليغال يف القافية،   " مربية: "وقوله" املعطفات: "مقتضى البالغة، والتتميم يف موضعني، يف قوله      

أَيـود أَحـدكُم أَن     :  وهو قوله تعاىل   وقد جاء يف الكتاب العزيز من ذلك ما ال يلحق سبقا،          
                 هـابأَصاِت ورا ِمن كُلِّ الثَّمِفيه لَه ارها األنِتهحِري ِمن تجاٍب تنأَعِخيٍل ون نةٌ منج كُونَ لَهت

        قَترتفَاح ارِفيِه ن ارصا ِإعهابفَاُء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو رالِْكب]فانظر إىل استقصاء    ،]٢٦٦:البقرة 
جتري ":  قال "جنة من خنيل وأعناب   ": هذا املعىن حني مل يبق فيه بقية ألحد، وذلك أنه بعد قوله           

 فأتى بكل ما يف اجلنـان       "له فيها من كل الثمرات    ":  وكمل الوصف بقوله   "من حتتها األار  
صى املعىن الذي يوجـب تعظـيم       مث استق " وأصابه الكرب "ليشتد األسف على إفسادها مث قال       

" ضعفاء: "ومل يقتصر على كونه له ذرية حىت قال       " وله ذرية  "بالكرب"املصاب بقوله بعد وصفه     
فلو اقتصر على   " فأصاا إعصار فيه نار   : "مث ذكر استئصاهلا باهلالك يف أسرع وقت حيث قال        

ار ال حتصل به سرعة اهلالك، ذكر اإلعصار لكان كافيا، لكن ملا علم اهللا سبحانه أن جمرد اإلعص        
مث أخرب باحتراقها الحتمال أن تكون النار       " فيه نار : "كما حيصل إذا كان فيه نار، فقال سبحانه       

ضعيفة ال يقوم إحراقها بإطفاء أارها وجتفيف كل أوراقها ومثارها، فأخرب بإحراقها احتراسا من          
 املقصود موضع استدراك، والفرق بني      ذلك، وهذا أحسن استقصاء وأمته، حبيث مل يبق يف املعىن         

االستقصاء والتتميم، والتكميل كون التتميم يرد على معىن ناقص فيتمم بعضه، والتكميل يـرد              
على التام فيكمل وصفه، واالستقصاء له مرتبة ثالثة، فإنه يرد على الكامل فيستوعب كل ما تقع                

 .ستحقاقه من هذه اجلملة، واهللا أعلمعليه اخلواطر من لوازمه، حبيث ال يترك آلخذه جماال ال



 باب البسط
وهو أن يأيت املتكلم إىل املعىن الواحد الذي ميكنه الداللة عليه باللفظ القليل، فيدل              
عليه باللفظ الكثري ليضمّن اللفظ معاين أخر يزيد ا الكالم حسنا، لوال بسط ذلك الكالم               

قُلْ : ء من ذلك يف الكتاب العزيز قوله تعاىل       بكثرة األلفاظ مل حتصل تلك الزيادة ومما جا       
نكُم لَتكْفُرونَ ِبالَِّذي خلَق اَألرض ِفي يوميِن وتجعلُـونَ لَـه أَنـداًدا ذَِلـك رب                ِئأَ

الَِمنيا فِ          *الْعهاتا أَقْوِفيه رقَدا وِفيه كاربا وِقهِمن فَو اِسيوا رلَ ِفيهعجـاٍم     وـِة أَيعبي أَر
 اِئِلنياًء لِّلسوـا *سِض ائِْتيِلَألرا وانٌ فَقَالَ لَهخد ِهياِء ومى ِإلَى السوتاس ثُم   ًعـا أَوطَو

   ا طَاِئِعنينيا أَتًها قَالَتاٍء            *كَرـمى ِفـي كُـلِّ سحأَوِن ويمواٍت ِفي ياومس عبس ناهفَقَض
 إىل هذا البسط يف اآليات الكرميات بالنسبة        - هداك اهللا  – فانظر   ]١٢،  ٩: فصلت[امرهأَ

ُهللا الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض وما بينهما ِفـي         ا: يف غري موضع من القرآن    إىل قوله   
 ليفيد البسط معاين     الكالم يف هذه اآلية    - سبحانه – لتعلم أنه بسط     ،]٤: السجدة[ِستِة أَيامٍ 

تفصيل األخبار، وإيضاح املعىن وتفسري ذلك اإلمجال، وإخراجها خمرج التفريع ملـن            من  
اُهللا الَِّذي خلَق   : جعل هللا تبارك وتعاىل أندادا من خملوقاته فإن قلت التفريع حيصل بقوله           

ا فائدة البسط؟ قلت فائدته جليلة، فإن        فم ٍالسماواِت واَألرض وما بينهما ِفي ِستِة أَيام      
االستدالل مبا قرب من نظر اخلصم أوضح من االستدالل مبا بعد، فـإن تقـدير أقـوات      
احليوان الربي والبحري، وختصيص كل صنف بقوت مألوف مييل إليه بطبعه، كـاللحوم             

 لغـري  تللسباع، واحلب للبهائم، واألوساخ وما أشبهها للهمج، والبقول وسائر اخلضروا         
هذه األصناف، ومجيع بعض أصناف احليوان البهيم الربي والبحري، وتركه تلك األقوات            
املوجبة لكفاية ما خيرج من األرض من مجيع احليوان أقرب لفهم املخاطب، والحتمال أن              
يقع يف بعض النفوس أن هذه األمور من صنع السماوات واألرض، ال من صنع صانعهما               

 فاقتضت البالغة أن يقدم ذكر األرض لقرا من املخاطب، وألن           كما يعتقد بعض الناس   
األنداد منها كاحلجارة اليت حنتت وعبدت واألنصاب اليت نِخرت من األخشاب، والصور            
اليت اختذت من املعادن، وليعرف بعظمة قدرته يف خلقه األرض كلها يف يومني، مث ثـىن                

 .ر املعدنية منهابذكر اجلبال اليت تثبت األرض، وتكون اجلواه
مث يذكر الربكة اليت لوالها ملا نبت النبات، وال عاش احليوان، وال تنوع اجلمـاد،               
وال حصلت املنافع اليت ا قوام األجسام، ممتنا بذلك على عباده، وحق له االمتنـان، مث                



ل، ويبعث النفوس على االشتغال عن      ثلث بذكر تقدير األقوات، ليحض بذلك على التوكُّ       
: كر يف التكسب بصاحل األعمال، مث أخرب أن ذلك كله يف يومني آخرين، بقوله سبحانه              الف
أنه أرسى اجلبال وبارك يف األرض وقدر فيها أقواا، مع          . واهللا أعلم . يعين) يف أربعة أيام    (

 يف أربعة أيام، مث ختم بذكر خلق السماوات السبع، والعناصر األربعة، إذ هـي                هلا خلقه
بة إىل املخاطب، غري أنه أفرد من ذلك السماوات السبع بالذكر، منبها على             مسوات بالنس 

فضلها بالنسبة إىل العناصر وعظمتها، وما تعرف العرب وغريهم من جنومها، واهلداية ا،             
وأنوائها، وإنزال الغيث من جهتها، ومقدمات ذلك من الرعد والربق والرياح، ومنـافع             

ّأنه خلق ذلك كله يف يومني مث اقتصر عز وجل يف هذه اآلية              -سبحانه–رين، مث اخرب    الني
الكرمية على ذكر األفالك السبعة دون الفلكني اآلخرين، منطقة الربوج واألطلس، لكون            
السبعة هي املعروفة عند العرب الذين نزل عليهم القرآن وجـاء بلسـام، ألن معرفـة                

فالعرب تعـرف   : عرب، فإن قلت  الفلكني اآلخرين موقوفة على علوم ليست من علوم ال        
إمنا عرفت  : األنواء وكواكبها يف الفلك الثامن، فلم اقتصر على ذكر السبعة دونه؟، قلت           

األنواء بالقمر حللوله يف املنازل، ومسري القمر أسرع مسري، وهي كثريا ما تتأمله، لسفرها              
املنازل أيضا  فيه وسراها، وعرفت الكواكب السيارة لقرب سريها بالنسبة، وعرف مسري           

حبركاا القسرية وأما حركة فلكها اليت دلت عليها كواكبه الثابتة، فليس من علوم العرب              
وإن كانت تعرفها، كما ذكرت تنقل القمر، وقد ذكره اهللا سبحانه على انفراده، وخصه              

ـ [والسماِء ذَاِت الْبروجِ   :من بني األفالك السبعة بالذكر مليزته، فقال تعاىل         ]١ :ربوجال
 ذا البسط حصول ضروب من البديع يف الكالم لوال البسط مل حتصل،             - سبحانه –فأفاد  

 .وهي املذهب الكالمي واإلدماج واإلرداف والتفسري
: فإا نتيجة قوله تعاىل   ) ذَِلك رب الْعالَِمني  :(فأما املذهب الكالمي ففي قوله تعاىل     

فإن تقدير الكالم يف ذلك     ) قَالَتا أَتينا طَاِئِعني  : (ىل قوله سبحانه  إ) ثُم استوى ِإلَى السماءِ   (
 ال تطيع السماء واألرض إال رب العاملني، فإما عبارة عن العاملني، وقـد              -واهللا أعلم -

إدماج اإلرداف يف املذهب الكالمـي،      : أطاعت اهللا سبحانه فهو رب العاملني، واإلدماج      
بالقادر املطلق فعدل عن اللفظ اخلاص إىل       ) نكُم لَتكْفُرونَ ِئقُلْ أَ : (ألنه وهو أعلم أن يقول    
د من قدرته ماال يقـدر عليـه غـريه،          بالذي فعل وصنع وعد   : لفظ هو ردفه حيث قال    

 علق فن الفخر بفن العتاب، إذ وصف نفسه صادقا مبا           - تبارك وتعاىل  –والتعليق يف كونه    



 حيـث   )١(ه يف ضمن العتب املوبخ، والتقريع املثرب        هو أهله، وأثىن على ذاته مبا يستحق      
فإنه أتى ـذه    ) ذَِلك رب الْعالَِمني   (:أئنكم لتكفرون، وجتعلون، والتفسري يف قوله     : قال

الذي خلق وفعل وصنع، فأتى بالصفات      :  تعاىل  قوله اجلملة مفسرة لذلك اإلمجال الذي يف     
ذَِلـك رب   : (وصوف وتعريفه قال سـبحانه    قبل ذكر املوصوف، وملا أراد تبيني ذكر امل       

الَِمنيفهذه فائدة البسط واإلطناب يف الكالم الذي عدل فيه عن اإلجياز واالختصار) الْع . 
ملن يـا   : قالوا" إن الدين النصيحة  : "ومما جاء من ذلك يف السنة النبوية قوله           

 وحاصل هذا الكالم إذا     "ِة املسلمني وعاَّمتهم  ِللَِّه وِلِكتاِبه وِلنبيه وألَِئم   ": رسول اهللا؟ قال  
: بعد ختصيص اهللا تعاىل بالذكر وكتابه ونبيه أن يقول        . ورد من طريق االختصار أن يقول     

وللمسلمني فإا لفظة جامعة لألئمة وللعامة، فبسط هذه اللفظة ليفرد األئمة بالذكر مـن            
ن املعىن ناقصا، إذ متامه ال يكـون إال         مجلة املسلمني، ومل ميكن االقتصار على األئمة فيكو       

بذكر عامة املسلمني، فأتى بذلك البسط ليفيد تتميم املعىن بعد ختصيص من جيب ختصيصه              
 .بالذكر، واهللا أعلم

ّكامل(مني قول امرئ القيس ومن شواهد البسط الشعرية للمتقد:(  
         نظرت٢(ل فْ حانية على ِطاَءرحو  جازٍئةِن إليك بعي( 

فإن حاصل البيت تشبيه عني هذه املوصوفة بعني الظبية، فبسط الكـالم ليزيـده              
ْشفها عاطفة عليه حبنو وإشفاق من      البسط معىن لواله مل يوجد فيه، فإن لنظر الظبية إىل خِ          
 . احلسن ما ليس ملطلق نظرها أو لنظرها يف غري هذه احلالة

  ):منسرح(ي ومن أمثلته للمحدثني قول ابن املعتز يف اخلري
 هـى ورقـر بألوام علــده  العاشقون ما صنع الـضفَد نـق

     فْرة اخلريي فبسط هذا اللفظ الذي لو اقتصر عليه         فإن حاصل هذا املعىن اإلخبار بص
حصل به املراد، ملا يف البسط من إدماج الغزل يف الوصف بغري لفظ التشبيه، وال قرينتـه                 

                                     
اقيموا احلد وال ((: ، واحلديث"كم اليوميالتثريب عل: "قال تعاىل. الالئم املعري بالذنب. املثرب) ١(

  .))تثربوا
  .العاطفة: واحلانية. واسعة العني: مغنية لطفلها عن الطعام والشراب، واحلوراء: جازئة) ٢(



شبيه اللذين بأداة وبغري أداة، بل تشبيه ال ظاهر وال مقـدر            املعتادة، إذ هو من قسمي الت     
يفهم من فحوى اخلطاب، إذ مفهوم اللفظ أن صفرة اخلريي تشبه صفرة ألوان املهجورين              

  ):كامل(من هذا الباب أيضا قول البحتري وقد تقدم يف باب حسن االتباع 
أخجلتين بنى يديك فَدسودـا تلك اليـا بيننـم تاءـبيض الد

اءفَ راح وهـو جرـا وِبـعجب ت يف الناس وهي قطيعةد غَصلةٌ

فإن حاصل البيتني أنك قطعتين عنك خجال من كثرة عطائك، فبسط هذا الكـالم       
لتحصل زيادات من البديع لوال البسط ما حصلت كالطباق يف البيت األول، بذكر السواد       

الصلة والقطيعة، والغدو والرواح، الرب واجلفـاء،        يف البيت الثاين بذكر      ةوالبياض، واملقابل 
 . ْسه عليهوعلى هذا فاعترب ما تسمعه من الكالم الذي يقع فيه مثله، وِق

والفرق بني البسط واالستقصاء أن االستقصاء هو حصر كل ما يتفرع من املعـىن              
اآلخذ له، ويتولد عنه، ويكون من سببه ولوازمه، حبيث ال يترك فيه موضعا قد أخلقه جبدة       

اإلجياز إىل اإلطناب بسـبب بسـط       فيستدركه ليستحقه بذكره، والبسط نقل املعىن من        
 .العبارة عنه، وإن مل يستقص كل ما يكون من لوازمه، واهللا أعلم



 باب اهلجاء يف معرض املدح
وهو أن يقصد املتكلم إىل هجاء إنسان فيأيت بأَلفاظ موجهة ظاهرها املدح وباطنها             

  ):وافر ()١( وهم أَنه ميدحه وهو يهجوه، كقول بعضهم يف بعض اَألشرافالقدح، في
ِه حـقلَيس عولي اجلَِميلُ      لـه حـق نسا قَالَ فالْحمهمو 

 عليه لــغريه وهو الرسول وقد كان الرسولُ يرى حقوقِا    

للمدح وال يفهم منـها     فأَما أَلفاظ البيت اَألول على انفرادها فال تكاد تصلح إال           
غريه؛ وأَما البيت الثاين لو انفرد أَيضا ملا فُهم منه مدح وال هجاء، وكان إىل بـاب مـن                   
اَألبواب أَقرب من هذين البابني، لكنه ملَّا اقترن باَألول أَهل نفسه وأَخاه للهجاِء، وعـِدلَ               

 .على انفرادهبأَلفاظهما عن الثناِء، وحصل من اجتماعهما ما ليس لكلٍّ منهما 
ومن أَمثلة هذا الباب أَيضا قول عبد الصمد بن املعذَّل أَو أَيب العمْيثل يف أَيب متّـام                 

  ):رمل جمزوء(وقد كانت يف لسانه حْبسة 
 مــر ويا ِعيسى بن مري ـي الشعــيا نيب اهللا ف      

 مـم تتكَلَّـاهللا مـــال       أَنت مـن أَشعـر خلـق

فِإن حال هذين البيتني حال البيتني اللَّذين قبلهما، ِإذ اَألول منهما ِإذا انفرد كـان               
 .مدحا حمضا، وِإذا اجتمعا صار هجوا ْحبتا، غري أَن ثاين اآلخرين خمالف لثاين اَألولني

  ):سريع( رمحه اهللا يف قَواد )٢(ومن ملَح هذا الباب قول السعيد بن سناء امللك 
 الْـحلْو التأَني حسن اإلحٍتي  حب أَفِديه من صاحبيل صا    
 الَلْـأَلَّف ما بني اهلُدى والض هـن رقَِّة أَلفاظـلـو شاَء م    
 ى املهجور طيِف اخلَيالْـقاد إِل اـه ربمـه أَنـك منـيكفي    

 

                                     
هذان البيتان حملمد بن محزة السلمي يف احلسن بن زيد بن احلسن بن علي، عليهم السالم انظر ) ١(

  .٢٩٣أنوار الربيع 
  .٢٩٣ وأنوار الربيع ،١١٧انظر خزانة ابن حجة ) ٢(



وجيه، ولقد تشبثت   وهذا النمط غري النمط اَألول الذي قدمناه، وهذا من لطيف الت          
 يف هذا املقطوع بقويل فيمن ادعى الفقـه والكـرم           – رمحه اهللا    -بأَذيال القاضي السعيد  

  ):سريع(وانتحل هاتني الشيمتني دون بقية الشيم، وهو ممن يتهم 
 ن ِفلِْسِهـِة مـمينع ذَا احلَاج  اس الـرم النـابن فالن أَك     
 ي درِسِهـنص على التقليد ف دـوقَوهو فقيه ذو اجتهاٍد      
 ى نفِسِهـويوجب الَّدخل عل يستحِسن البحثَ علَى وجِهه     

وكل توطئة وقعت يف هذا النمط الثاين صاحلة للمْدح البحت فإذا اقترنت بأَبيـات         
ـ    رد هـذا  املعاين انقلب ما كان فيها مدحا كُّما، وصارت هي بنفسها هجاًء، والذي أَف

الباب بنفسه عن باب التهكم مع أَن الذي فيه من املدح كّم هو أَن التـهكم ال ختلـو                   
أَلفاظه من لفْظة من اللَّفظ الدالِّ على نوع من أَنواع الذَّم، أَو لفظة يفهم مـن فحواهـا                  

ـ                 يء اهلَْجو، وسيأْيت بيان ذلك يف باب التهكُّم، وأَلفاظ املدح يف هذا الباب ال يقع فيها ش
من ذلك، وال تزال مفرقة وجمتمعة تدلُّ على جمرد املدح حىت يقترن ا ما يصرفها عـن                 
ذلك، وشواهد التهكُّم ال ختلو عن أَلفاظ التهكُّم يف أَبيات التوطئة، وأَبيات املعاين، ومـا               

 .يقع يف هذا الباب من التهكُّم ِإمنا يقع يف التوطئة دون أَبيات املعاين، واهللا أَعلم



 اب العنوانب
فخر أَو مدح أَو هجاٍء أَو عتـاب  و وهو أَن يأخذ املتكلِّم يف غرض له من وصف أ      

أَو غري ذلك، مث يأْيت لقصد تكميله بأَلفاظ تكون عنوانا َألخبار متقدِّمة، وقصص سالفة،              
  ):بسيط ()١(كقول أَيب نواس 

 بالسدِدوِل اِهللاـِبقَتِل ِصهِر رس  يا هاشم بن خديج ليس فخركُم
دـم ِلغـا قَدمت أَيديكُـلبئس م  أَدرجتم فـي ِإهـاب العير جثَّته
قتلت أَبـي بكر فقَد قْتلوا ابنراً ب ِإن تجلْحوٍب بنو أَِسـحِة ماردـد
َ بالولَِد)٢(قتلَ الكالب لقد أبرحت  ويوم قُلْتم لعمـرو وهو يقتلكْـم

ـِْديٍة قالت جلارـاورب ِك  ومن وحِد)٣(والدمع ينهلُّ من مثًْنى  نـ
 )٤(عن ثَأْره وصفات النؤي  أَلْهى امـرأَ القيس تشبيب بغانية

منها قصة قتل حممد بن أَيب بكر،       : فقد أَتى أَبو نواس يف هذه اَألبيات بعدة عنوانات        
، وقتل عمرو بن هند كندة يف ضمن هجاء من أَراد هجـوه،           وقتل حْجر أَيب اُمرئ القيس    

ومعرية املهجوِّ مبا أَشار ِإليه من اَألخبار الدالّة على هجاِء قبيلته وملوكهم، ومثل ذلك قول               
  ):كامل( يف استعطافه مالك بن طَْوق على قومه )٥( أَيب متّام

                                     
أبو : وحجز بضم فسكون. احلمار: والعري بفتح العني. اجللد:  واإلهاب ككتاب١٦٩: الديوان) ١(

  .اسم مكان: رة ملحوبامرئ القيس، ودا
  .أهلكت أو أوديت: رحتأب) ٢(
 .من مثىن ومن وحد، يريد من عينني اثنني وعني واحدة) ٣(
 . احلجارة توضع حول اخليمة أو اخلباء لتمنع السيل: النؤي) ٤(
واد بني ظهري ثهالن، وفيه كان الكالب األول والثاين : والكالب بضم الكاف. أعانوك: رفدوك) ٥(

بيل بن احلارث وأخيه سلمة، ح العرب املشهورة فأما الكالب األول فقد كان بني شرمن أيام
. ومع شرحبيل بكر بن وائل وبين حنظلة بن مالك بن زيد مناة متيم، ومع أخيه سلمة بنوقيس

وأما الكالب الثاين فكان بني بين سعيد والرباب وبني بين احلارث بن كعب، وقال يف اللسان 
 وكالب الثاين يومان كانا بني كندة وبين متيم أشار ،ن أيب عبيدة كالب األولمادة كلب نقال ع



 ل كالّب ـحفزاد جبـه املـفي  واـرفَدوك يف يوم الكُالَب وشقَّقُ
رابـارث احلـسهميك عند احل داـوا ِلِلعـم بعين أُباغَ راشـوه
ق اَألقْرابـاد لواحـجلبوا اجلي دـاك قـي الثَّرثَار واحلَشـوليالَ

ودب كهوهلم تضـفَمرهـر أَمم واِبـر غري صـم تدبيـأَحداثُه

  )كامل: (مث قال بعد ذلك
 اِبـة وِكتـي سنـا فـوأَجلُّه   رسوِل اِهللا أَعظُم أُسوةيـلك ف

لَّفَةَ القلوب رضاهطَى املوـأَعم اِئذَ اَألحـكَمأَخ ١(زاب ـالً ورد(

فريـواجلَعنظُع ـهونَ استقلَّتِمهم وه مكُـعن قَو جنوم البـم

                                                                                             
إىل ما فعله السفاح يف هذا اليوم وهو أنه طمأ خيله وسفح ما يف أسقية " وشققوا فيه املزاد"بقوله 

ال ماء لكم دون الكالب والسفاح هو سلمة بن خالد بن كعب بن حبيب بضم : أصحابه وقال
اجليش، وعني : واجلحفل. آلة يستقي ا املاء: ابن عمرو بن غنيم بن تغلب واملزادةاحلاء املهملة 

واد وراء األنبار على طريق الفرات إىل الشام وكان عندها يف اجلاهلية : بضم اهلمزة وفتحها: أباغ
يوم هلم بني ملوك غسان وملوك الشام وملوك خلم، وملوك احلرية قتل فيها املنذر بن املنذر بن 

أصلحوا ريشة واحلراب صيغة مبالغة من احلرب وهو : شوا السهماور. مرئ القيس اللخميا
واد عظيم باجلزيرة ميد إذا كثرت األمطار فأما يف الصيف فليس فيه إال مناقع : السلب، والثرثار

ومياه حامية، وعيون قليلة وهو يف الربية بني سنجار وتكريت وكان يف القدمي منازل بكر بن 
أي : اختص بأكثر بين تغلب، واحلشاك كانت فيه وقعة تغلب على قيس، ولواحق األقرابوائل و

  .٢٠، ١٩، ١٨ضمر اخلصور، ديوانه 
لة مبعىن مفعولة، ومل يرد باألحزاب من شهدوا غزوة اخلندق كما هو يمجع أخيذة فع: األخائذ) ١(

 مث ردها ولكن رد أخائذ ، أخائذهم قد أخذ منهماملعىن املشهور هلذا اللفظ فإنه مل يرد أن النيب 
وإذن فمراده بلفظ األحزاب املعىن العام، وهو كل من حتزب على اإلسالم كما . هوازن يوم حنني

اجلمال : والظعن. يستفاد ذلك من شرح ديوان أيب متام للخطيب التربيزي وغريه من كتب السرية
ي ال ساق له، وأطلقه عليهم على سبيل مجع جنم، املراد به النبات الذ: عليها اهلوادج، والنجوم

  .االستعارة



طهـذَ الفـحىت ِإذا أَخوشطَّ  راق بِقس منهمعن اَألحبـ ابـم
وابـى جـ رجعوا إل)١(أَكنافُها  مـد لفظتهـالد اِهللا قـورأَوا ب
ر ِضبابـر أَحقاد وذكـعن ذك ِم اِخليم مثلك صافًحاـفأَتوا كري

فانظر ِإىل ما أَتى به أَبو متّام يف هذه اَألبيات من العنوانات من السرية النبوية وأَيـام                 
الب، وأَخبار بين جعفر بن كالب مع ابن عمهم جواب، وكقوله أَيضا            العرب كيوم الكُ  
  )وافر: (َألمحد بن أَيب دواد

تثبوًراـوالً كــ ِإن قتعمانَ قبلَك فـأَت  ان زي زياِدـى الن
رب وحي بِني مصاِدـى حـلَظَ الحـ بني حي بين ج)٢(فأَرث 
ـَدر عل ىـلَي صدور الدهر قَتـوغادر ف ادـى ذاِت اِإلصـبين ب

فأَتى بعنوان مشريا إىل قصة النابغة حني وشى به الواشونَ ِإىل النعمان،وما جر ذلك              
: السعي من احلروب اليت انطوت عليها قطعة من أَيام العرب، وكقوله البن أَيب دواٍد أَيضا              

  )كامل(
ِدــاه البيـد اشتبـؤه عنآرا  م تشتبهـرٍٍ لـع مقالةَ زائـفامس

ِدـٍة بطريـوا وليس لرهبـزعم  ن اليتـا للحياِء ِمًدـأَسرى طري
 دـد بن يزيـر القبائل خالـقم ه ووراَءهـع أَمامـربيـكنت ال 
 ن شيبان طَود حِديِدـوالركن م ٍر سحابةُ رأْفَةـن زهـفالغيثُ م 
 د نفَضت تهاِئمي وجنوديـلو ق يـساحتراءة ـا بـوغدا تبين م 
 وِديـد بن املهلَّب مـقالوا يزي اـهذا الوليد رأَى التثبت بعد م 

                                     
: والضباب. السجية والطبيعة: مالك بن كعب، واخليم : ويقصد جبواب هنا. اجلوانب: األكناف) ١(

   .٨٠:األحقاد عطف تفسري ملا قبله، الديوان
ماء لطم عليه اسم : واإلصاد. وهو يريد هنا أنه أوقع فتنة بني هذين احليني. أوقدها: أرث النار) ٢(

داحس فرس قيس بن زهري، فكان يف ذلك حرب داحس والغرباء، أو هو ردهة يف ديار عبس 
  .وسط هضيب القليب، انظر ياقوت



 حزـفَتساملؤ شيِدـذا اِإلفِْك غيـوبناُء ه س عندهـزح الزورم ر 
 وك سعيدـر بين امللـملٍك بشك ي سعيد من ِحجىـومتكَّن ابن أَب 
 ز ولست دونَ وليِدـد العزيـعب وٍب والـي دون أَيـالد لا خـم 
 ِدـه ِإليك باِإلقْليـرم فيـم يـل ةـداؤك أَي باب ملمـنفسي ف 
 تلك الشهود على وهي شهودي ك أَصبحتـي غمامـملا أَظلَّتن 
 ِدـوم عبيـم كيـوم ببغيهـي يـمن بعد ما ظنوا بأَن سيكون ل 
 ِدـريش العقوِق فكان غري سِدي هـو بـنزعوا بسهم قطيعٍة يهفُ 
ذا أَراد اهللا نش   ما كان يعرف فضل عرِف العوِد ٍةـر فضيلـوِإ
 ودـى احملسـللحاِسد النعمى عل م تزلْـلوال التخوف للعواقب ل 



 يتجزأ حسنها، فمن عنواناا العنوانات يف بعض هذه اَألبيات، وِإمنا جئت جبملتها لئالَّ
ِإشارته ِإىل خربه مع ابن أَيب دواد فيما نِقل عنه من غضه من مضر على سبيل احلسد له، حىت 
حجبه عنه وجفاه، ومل يرجع ِإليه إال بشفاعة خالد بن يزيد الشيباين، مث ذكر قصة يزيد بن 

وليد مبا أَحفظه عليه، حىت حلف على املهلّب ِحني هرب من حبس احلجاج، وكتب فيه إىل ال
قتله، فاستشفع بسليمان أَخيه، واستجار به، فأجاره، وأَرسل به مع ولده أَيوب، وولد الوليد 

 بعد قتله،  يدع يده من يِده إال بعد أمانه، وأال يوصل إليه بسوء إالعبد العزيز، ووصى ولده أَال
مان حني لقيه يف يوم بْؤسه وقتله، وهذه القصص مث أَشار ِإىل قصة عبيد بن اَألبرص مع النع

ني، فلم أَطل بسياقة تفاصيلها، والكتاب العزيز حمشو بعنوانات العلوم، ـِمعروفة عند اَألخباري
أَلَم تر أَنَّ اَهللا يزِجي سحاًبا ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَاًما فَترى  :فمنها قوله سبحانه

، فإن فيها ]٤٣ :النور[لْودق يخرج ِمن ِخالَِلِه وينزلُ ِمن السماِء ِمن ِجباٍل ِفيها ِمن برٍدا
انطَِلقُوا ِإلَى ِظلٍّ ِذي ثَالَِث : عنوان العلم املعروف باآلثار العلوية، ومن ذلك قوله تعاىل

 وهذا عنوان العلم املنسوب إىل ]٣١، ٣٠ :تملرسالا[الَ ظَِليٍل والَ يغِني ِمن اللَّهِب*شعب
، الن املثلث الشكل أول أشكاله، وهو أصل األشكال، وهو شكل إذا نصب يف )١(أقليدس 

 .الشمس ال يوجد له ظل لتحديد رءوس زواياه، واهللا أعلم
رِض وكَذَِلك نِري ِإبراِهيم ملَكُـوت السـماواِت واألَ   :ومن ذلك قوله تعاىل

  وِقِننيالْم كُونَ ِمنِليو]مث ذكـر سـبحانه يف تفسـري ذلـك ملكـوت             ]٧٥ :األنعام 
السموات،مدجما فيه ملكوت األرض، فإن أفول الكواكب والنيِّرين إمنا يكون مبا حيول بني             

 واهللا  )٢(األبصار وبينها من خمروط ظل األرض، وهذا عنوان العلم املعـروف باسـطي              
 :األنعـام [فَلَما جن علَيِه اللَّيلُ رأَى كَوكًَبا      : املذكورة )٣(اىل يف بقية اآلية   أعلم وقوله تع  

 إىل آخر اآلية، وهذا عنوان علم الكالم يف ترتيب نظم الدليل على حدوث العامل مبا                ]٧٦
 .دل عليه أفول الكواكب من التغيري، واهللا أعلم

                                     
اسم رجل وضع كتابا يف علم اهليئة واهلندسة واحلساب، ونقله إىل العربية احلجاج بن : إقليدس) ١(

  .يوسف
  .٢٥٨قرآن اسطي، هو علم اهليئة انظر بديع ال) ٢(
  .ليست بقية آية، وإمنا هي رأس آية قائمة بذاا) ٣(



 باب اإليضاح
 يف ظاهره لبس، مث يوضحه يف بقية كالمـه، كقـول   وهو أن يذكر املتكلم كالما 

  ):طويل(الشاعر  
 لُه واجلَلم واِحلنا والعلم اخلَوقيلُ هـر كلـيك اخلري والشِنريذكَّ  

فإن هذا الشاعر لو اقتصر على هذا البيت ألشكل مراده على السامع، جلمعه بـني               
  ):طويل(ألفاظ املدح واهلجاء، فلما قال بعده 

 لُض الفَكي حمبوا ولَـوألقاك ف اـهمتنـزّ ألقاك عن مكروههاف  

أوضح املعىن املراد، ورفع اللبس، وأوضح الشك وقد يكون اإليضاح يف الوصف 
م خبرب واحد عن شيٍء واحد يقع ر املتكلَّخِبالذي ال يتعلق به مدح وال هجاء، وذلك أن ي
خرب عنه مبا يفهم منه ك اإلشكال بأن يالتعجب منه، ويشكل اَألمر فيه، مث يوضح ذل
  ):كامل(وس الدمشقي كشف اللبس عن اجلزٍء األول، كقول ابن حيُّ

 )١(عن كأسه املألى وعن إبريقة  هـم بوجهـومقرطق يغىن الندي  
 هـي مقلتيه ووجنتـه وريقـف اـا ومذاقهـل املدام ولوـفع  

ر على السامع من جهة الوجه وإن كان        فإنه لو اقتصر على البيت األول أشكل األم       
 .حسنا ال يغين به الندمي عن اخلمر فأوضح اللبس يف البيت الثاين

والفرق بني اإليضاح والتفسري أن التفسري تفصـيل اإلمجـال، واإليضـاح رفـع              
اإلشكال، ألن املفسر من الكالم ال يكون فيه إشكال البتة، وقد جاء مـن اإليضـاح يف                 

كُلَّما رِزقُوا ِمنها ِمن ثَمرٍة رزقًا قَالُوا هذَا الَِّذي رِزقْنا ِمـن             :ه تعاىل الكتاب العزيز قول  
 فإنه لو قدر االقتصار على هذا املقدار اللتبس األمر علـى املخاطـب              ،]٢٥ :البقرة[ُقَبل

                                     
. البس القرطق، وهو قباء ذو طابق واحد معرب، يقال عليه قرطق أبيض: املقرطق) ١(

وأراد الشاعر أن املقلتني . والقرطق أيضا هو القباء الذي له مخل، ويقال قرطف بالفاء
اخلمر العقول وحتريها وتدهشها، ومحرة تسكران من نظر إليهما وختجالنه كما تسكر 

املدام يشبه الريق، فلذلك صار البيت الثاين موضحا للبيت املدام تشبه محرة اخلد، ومذاق 
  .األول



رة اإلشا" هذا الذي رزقنا من قبل    "لكونه ال يدري هل أراد اهللا تعاىل بقوله حكاية عنهم           
إىل صنف الثمرة، أو مقدار ما يؤتون به من ذلك، أي تكون مقادير الثمـار متسـاوية،                 

 يعين واهللا أعلم أشياء يشـبه بعضـها         )وأوتوا به متشابه  (: فأوضح سبحانه اللبس بقوله   
بعضا، وهي متغايرة األصناف، ألن الوجه الثاين يوجب اللبس الذي وقع الفرار منه ألن ال             

أي غري ما رزقنا، وحقيقته أو غريه، لكنـه         " ذا الذي رزقنا من قبل    ه: "يدري هل قوهلم  
 ارتفع هذا اللبس أيضا لكـون       )وأوتوا به متشاا  ( :هو يف املقدار مثله، فلما قال سبحانه      

البالغة تقتضيه، وإمنا اقتضته البالغة لكونه من املعلوم، إذ املداومة على مـأكول واحـد               
تنعم ومتام التفكه التلون يف املطاعم، والتفنن يف املآكل،         توجب السأم وامللل، وإن كمال ال     

فعلم من فحوى اخلطاب أنه أراد سبحانه وهو أعلم الصنف ال املقدار، ومن اإليضاح قوله              
 وقـال يف    ،]١٥١ :األنعام[والَ تقْتلُوا أَوالَدكُم من ِإمالٍَق نحن نرزقُكُم وِإياهم       : تعاىل

 :اإلسـراء [والَ تقْتلُوا أَوالَدكُم خشيةَ ِإمالٍَق نحن نرزقُهم وِإيـاكُم        : املوضعغري هذا   
، وإيضاح هذا   "حنن نرزقهم : "ويف الثانية " حنن نرزقكم : " مث قال سبحانه يف األوىل     ؛]٣١

 دل  )قوال تقتلوا أوالدكم من إمـال     ( :إنه سبحانه ملا قال يف األوىل     : اإلشكال أن يقال  
هذا اللفظ على أن الفقر كان حاصال بقتلهم األوالد بسبب وجوده فال جرم أنه سبحانه               

وال تقتلوا أوالدكم   ( :، وملا قال يف الثانية    فقركم أي ما يغين     "حنن نرزقكم " :وتعاىل قال 
حنن نرزقكم،  : ، دل على أم أغنياء وإمنا هم خيشون الفقر فال جرم أنه قال            )خشية إمالق 

 . تظنوا أنكم ترزقون األوالد من رزقكم فتفتقرون، حنن نرزقهمأي ال
ِإنَّ اَهللا فَاِلق الْحب والنوى يخِرج الْحي ِمن الْميِت          :ومثل هذه اآلية قوله تعاىل    

مل قدم التمدح بذكر احلـب      :  فلقائل أن يقول   ،]٩٥ :األنعام[ِّومخِرج الْميِت ِمن الْحي   
وخمرج امليت  : "خيرج احلي من امليت، بلفظ الفعل؟، مث قال       : النوى؟، ومل قال سبحانه   قبل  

تقدمي احلب على النوى من املهم، والبالغـة        : بلفظ الفاعل، واجلواب أن يقال    " من احلي 
فإن ما كان مهما فتقدمي التمدح به أوىل، ألنـه          " مإن املهم املقد  : "تقدمي املهم، كما قيل   

طب وقوت دوابه، وذكر ذلك إمنا هو يف معرض االعتداد بالنعم عليه، فكـان              قوت املخا 
تقدميه أوىل، والنوى إمنا ذكر لتتميم املعىن، ليكمل التمدح فـإن يف ذكـره إشـارة إىل                 
االعتداد على املخاطب مبا يتفكه به، وطريق التهذيب والترتيب أن يكون ذكر ما يتفكه به      

 . عنها، وال بد للحيوان منهابعد ذكر األقوات اليت ال غىن



بلفظ الفعل عند تقدمي إخراج احلي ملا يف احلي من احلركة           " خيرج احلي :"وأما قوله 
اليت تعينه عند اخلروج، فخروجه أسهل على خمرجه من خروج امليت من احلي، فاقتضت              
البالغة تقدميه بلفظ الفعل املقتضي للحال واالستقبال ليكون ذكر خروج امليـت بعـده              
انتقاال من األدىن إىل األعلى، وجعل خروج امليت مستندا إىل لفظ الفاعل املضاف الـدال     
على املضي ليكون خروج األصعب مفروغا من وقوعه، ليكون أدل على القدرة وأبلغ يف              

 .التمدح، واهللا أعلم
ِنسـاؤكُم  : ومن اإليضاح نوع يتقدم اإليضاح فيه على اإلشكال كقوله تعـاىل          

 إذ لو مل تتقدم تسمية النساء باحلرث،        ،]٢٢٣ :البقرة[ لَّكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم     حرثٌ
إباحة الوطء يف غري املكان املشروع،      " أىن شئتم "وهو موضع الزرع لوهم متوهم من قوله      

 .واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 



 باب التشكيك
ال ل هي حشو أو أصلية       يأيت املتكلم يف كالمه بلفظة تشكك املخاطب ه         أن وهو

 ]٢٨٢ :البقـرة [يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا تداينتم ِبدينٍ      : غنى بالكالم عنها، مثل قوله تعاىل     
 يف  غين عنها، والنـاظر   ت" تداينتم"تشكك السامع هل هي فضلة، إذ لفظة        " بدين"فإن لفظة   

داينت فالنا املـودة يعـىن   : حمامل، وتقول،علم البيان يعلم أا أصلية، ألن لفظة الدين هلا  
 .)١("كما تدين  تدان"جازيته ومنه

  ):رجز(ومن ذلك قول رؤبة 
      داينتأر وى والدونُيقْ تفَ ىضمطلتب ًضعا وأدتب عاض 

 .وأمثال هذا
 ازي الذي ال يكتب وال يشهد عليه، وملا كان املراد يفوكل هذا هو الدين ا 

شهد عليه وفيه، وتبيني األحكام املعلقة به، اآلية الكرمية تبيني الدين املايل الذي يكتب وي
: معناه يكتب ويشهد فيه، ليقوم" بدين"وما ينبغي أن يعمل فيه، أوجبت البالغة أن تقول

 .، واهللا أعلم"فاكتبوه"
 كالمه،  ضرب آخر، وهو أن يأيت املتكلم جبمل من املعاين يف)٢(ومن التشكيك 

كل مجلة معطوفة على األخرى بأو اليت هي موضوعة للتشكيك ال اليت للتخيري واإلباحة، 
  ):سريع(كقول البحتري 

      كأمنا يِسبؤـؤلـن لـ عم منضد أو بـ أو أقٍدر٣(اح( 

ومن التشكيك نوع التبس على بعض املؤلفني حىت أدخله يف باب جتاهل  
 املشبه ملتكلم شيئا شبيها بشيء فيشكك نفسه فيه، لقصد تقريبالعارف، وهو أن يرى ا

 املشبه به، مث يعود عن ااز إىل احلقيقة، فيزيل ذلك التشكيك، فإن مل يعد إىل احلقيقة من
  ):طويل(فهو جتاهل العارف وإن عاد فهو التشكيك احملض، وهو كقول سلم 

                                     
 الرب ال يبلى والديان ال ميوت، إعمل ما شئت فكما تدين ((: هذه عبارة من حديث أوله) ١(

 .١٢٦ :٢ وكشف اخلفاء ١٧٦: ٢ انظر اجلامع الصغري))تدان
  .ك سبقه إليه علماء النحو وليس جبديد لهيهذا النوع من التشك) ٢(
  .انظره يف باب التشبيه من هذا الكتاب) ٣(



ت فقلت الشر الورسـ عن أثجبلد غين اللون لوعهامس عند طُتبد
ِسم الشلعطْ ما هاهنا مٍةيرعلى ِم  لصاحيب قلترف الطَّتررفلما كَ

فانظر كيف رجع إىل التحقيق بعد التشكيك، وقد خفي هذا الفرق عن ابن رشيق 
  ):طويل( يف باب جتاهل العارف، وهذا خالف قول أيب متام هوغريه حىت أدخلو

عوشأملت بنا أم كان يف الركب ي  مـ نائالمـأحأا أدري ـفو اهللا م

فإن سلماً رجع عن التشكيك وأبو متام مل يرجع، فكان بيت سلم من التشكيك 
 .احملض، وبيت حبيب من جتاهل العارف، وقد ظهر الفرق بني البابني، واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب احليدة واالنتقال
ن يكون جوابا عما سئل عنه، أو ينتقل وهو أن جييب املسئول جبواب ال يصلح أ

املستدل إىل استدالل غري الذي كان آخذًا فيه، وإمنا يكون هذا بالغة إذا أتى به املستدل 
بعد معارضة مبا يدل على أن املعترض مل يفهم استدالله، فينتقل عنه إىل استدالل يقطع به 

 عاىل حكاية عن اخلليل اخلصم عند فهمه، وقد جاء يف الكتاب العزيز من ذلك قوله ت
أنا أحىي : " فقال اجلبار،]٢٥٨ :البقرة[ربي الَِّذي يحِيي ويِميت  :)١(يف قوله للجبار 

مث دعا بإنسان فقتله، ودعا مبن وجب عليه القتل فأعتقه، فلما علم اخلليل أنه مل "وأميت
 فَِإنَّ اَهللا يأِْتي  :ل آخر فقاليفهم معىن اإلماتة واإلحياء اللذين أرادمها انتقل إىل استدال

، فأتاه باستدالل ال جيد ]٢٥٨: البقرة[ ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبها ِمن الْمغِرِب
المسه امسا مشتركا معه، فتعلق بظاهره على طريق املغالطة، أو ألنه مل يفهم إال ذلك الوجه 

:  وأخرب اهللا سبحانه عنه بذلك حيث قال تعاىلالذي تعلق به، فال جرم أن اجلبار انقطع
 وفيه نوع حييد املسئول عن خصوص اجلواب إىل عمومه، لتفيد تلك "فبهت الذي كفر"

  وقد سألتها امرأة أتدخل احليدة زيادة بيان ال حتصل خبصوص اجلواب كقول عائشة 
، )ت أو كما قالتكل امرأة وضعت ثياا يف غري بيتها فقد عص: (املرأة احلمام؟ فقالت

فانظر إىل حيدا عن اخلصوص إىل العموم، لتفيد زيادة يف البيان، وتستوعب مجيع أحكام 
ما من امرأة خلعت ثياا يف غري بيتها، إال هتكت ما بينها وبني : (الباب صواب احلديث

فهذا مثال ما يأيت من احليدة بسبب سوِء فهم اخلصم أو لقصد الزيادة ) اهللا من حجاب
 .املفيدة

 ):منسرح(وأما ما يأيت بسبب صحة املعارضة على طريق املغالطة كقول الشاعر 
يضرب فـي باب سـرِمه بـوق رأيتـه فـي الظَّـالم منبِطًحـا
أنت تـقـول القـرآن خملـوقفقلـت مـاذا؟ فقـال يبهتنـي

 ): منسرح(وقول اآلخر 
 جّوع غري مو على اخلدّديب ولار أذَ الِعبِحأُ:قالت       

                                     
  .٢٨: ٣هو النمروذ بن فاجل بن عابر بن شاخل بن أرفخشذ انظر اجلامع ألحكام القرآن ) ١(

       وإال عذارك الثلجي: قالت اسكيت ال يقال الئطةٌ: قلت 

 



 باب الشماتة
وهو إظهار املسرة مبن نالته حمنه، أو أصابته نكبة، ومل أستمع يف ذلك مثل قول ابن 

  ):كامل(الرومي 
 ِدكسذي ح وبكت بشجو عني  كِدـغرة ِلـك عب يومال زالَ   
 كِدـنى سـأت إلـة جلبك مهّ كبتا نـكيت لطاملـفلئن ب   
 دكـضي عـ فتوم فَـإال لي دتـلو تسجد األيام ما سج   
 دكا بيـسنهح حـما كان أقب اـهارتـ غضت ولَّةًـيا نعم   
 كبِدى كَـ نارا علتدـا غَملّ ى كبديـ بردا علتدفلقد غَ   
 كِددي عـملا استبان النقص ف دةًـى اهللا زائـمع نأيتور   
 كِدـسي جـإال بقايا الروح ف رى جسديـا بـمل يبق يل مم   

ذُق ِإنك أَنت الْعِزيز  :وقد جاء من الشماتة يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
الْكَِرمي]كم" ذق" فلفظة ،]٤٩ :الدخان مشاتة، وبقية الكالم. 

 قَبلُ عصيت وقَد َآَآلنَ :وأما الشماتة احملضة يف القرآن فقوله تعاىل لفرعون
كُنتو ِمن فِْسِدينالْم]٩١ :يونس[. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



مهكُّباب الت 
واملتهكم املتكرب وقال . اشتد غضبه:  ،وكم عليه)١(ت البئر إذا دمتمكَّ: يقال
ْبته، وعلى هذا يكون التهكم إما مت، عريته كيما ِعبت، وهكَّتعت :كمت: أبو زيد

لشدة الغضب قد أوعد بلفظ البشارة أو لشدة الكرب واونه باملخاطب قد فعل ذلك أو 
 .ذكر بفعله عند العقوبة على سبب املعرية له، فهذا أصله

 وهو يف االستعمال عبارة عن اإلتيان بلفظ البشارة يف موضع اإلنذار، والوعد يف             
: مكان الوعيد، واملدح يف معرض االستهزاء، فشاهد البشارة من الكتاب العزيز قوله تعاىل            

     ذَاًبا أَِليًماع مِبأَنَّ لَه اِفِقنينِر الْمشب]وقد مر يف الباب الذي قبلـه قولـه   ]١٣٨ :النساء 
 .فظ املدحوهو شاهد االستهزاء بل] ٤٩: الدخان [ِذق إنك أنت العزيز الكرمي :تعاىل

لَه معقِّبات من بيِن يديِه وِمن       :ومن التهكم قول الزخمشري يف تأويل قوله تعاىل       
هم احلرس من حول السـلطان حيفظونـه   :  قال]١١ :الرعد[ِخلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اهللا  

 اهللا يف احلقيقـة إذا      على زعمه من أمر اهللا على سبيل التهكم به، فإم ال حيفظونه من أمر             
 . جاء، واهللا أعلم

 ]٩٣ :البقرة[قُلْ ِبئْسما يأْمركُم ِبِه ِإميانكُم ِإنْ كُنتم مؤِمِنني       : ومنه أيضا قوله تعاىل   
 .كم، واهللا أعلم) إميانكم(فقوله سبحانه 

 .))ر مال البخيل حبادث أو وارثشّب: ))ومن السنة قول الرسول 
ينة من أبيـات    صملدح يف موضع االستهزاٍء قول ابن الذروي يف ابن أيب ح          وشاهد ا 

  ):خفيف(
 )٢(فهي يف احلسن من صفات اهلالل  ر عيباـهة الظَّـبدن حـال تظن

ـَودـي حمـسوكذاك الِق با والعوايلن الظُّـى مـوهي أنك اتدب

                                     
ستهزاء فأي داع دعا املؤلف إىل أن  ومن معانيه أيضا اال،حقا أن من معاين التهكم يف اللغة التهدم) ١(

إنه منقول من معىن التهدم وهو بعيد، ومعىن االستهزاء وهو قريب، فكيف ال يؤخذ منه، : يقول
  . وعلى كل فمعناه االصطالحي أخص من معناه اللغوي

  .١٧٩: ٧ واية األرب ،١٩٦:  غري منسوبة، وأنوار الربيع١٦٤: ٣األبيات يف الطراز لليمين ) ٢(



اِلـمجال أي ـوم اجلمـرـلقُ وإذا مــا عــال السنام ففيه

 
  ايب الـقـطـاة وهى كـمـا تـعـلـم كـانت مـوصوفـة بـاجلـاللنوذُ

  اِلـئبب الرّلَخد ِمـزي لـم يع   البا)١(سرنَي ِمـوأرى االحنناء ف
كو    ضــاِل فـيـك إن شئت مـن الـفضـل أو مـن اإلفْبـةًن اهللا حـد 

 واِلـ نِرـببح جةًوال أو مـط  ٍمـل ِحوِدـى طـفأتت ربوة عل
ـا النســمـا رألكلَّليةًلو غــدت ِح تاء إال متن ّجاِل الر  

  :مث ختمها بقوله
اِليي اخلَـي فـنورزفعسى أن ت  دـر بـجن اهلَـوإذا مل يكن م

  ):سريع(وكقول ابن الرومي 
 )٢(ل ــى أسفـ اهللا إلهـيرفع  ٍحـالـل صـن عمـه مـفيال

  ):متقارب(أول من نطق بالتهكم يف شعره امرؤ القيس، حيث يقول وأحسب أن 
 )٣( رــت أال تبصـفقلت هبل  اـي النسـاره فـفأنشب أظفـ

وأطرف ما مسعت يف التـهكم      . فإن قوله للثور هبلت أال تبصر من التهكم اللطيف        
 ): جمزوء الكامل(قول محاد عجرد 
ـُ  بن القتـا بـ ويِســلـِح  ـا الــا أخـوح يفيا ابن ن

وـمنن ـبني ال دهـــــا والـشبثُكُـا والـــــبر
يــا عـــريب يـا عـريب يــا عـــريب يـا عــريب

والفرق بني التهكم واهلزل الذي يراد به اجلد أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل،               
 .نه جداوهو ضد األول، ألن اهلزل الذي يراد به اجلد يكون ظاهره هزال وباط

                                     
  .املخلب: املنسر) ١(
  .١٩٦: أنوار الربيع ) ٢(
  .ثكلت: عرق يف الفخذ يأخذ إىل القوائم، وهبلت:  والنسا بفتح النون،٩: ديوانه) ٣(



باب التيردن 
        وهو أن يأيت املتكلم بنادرة حلوة، أو م     ّواهلـزل   ْجنة مستطرفة، وهو يقع يف اجلد 

فَِإذَا جاَء الْخوف رأَيتهم ينظُـرونَ       :ومن لطيف ما جاء منه يف اجلد وبديعه قوله تعاىل         
 - فـانظر مبالغتـه    ،]١٩ :األحزاب[ن الْموتِ ِإلَيك تدور أَعينهم كَالَِّذي يغشى علَيِه مِ      

 يف وصف املنافقني باجلنب واخلوف حيث أخرب عنهم باخلرب الصادق أم            -سبحانه وتعاىل 
عند اخلوف تدور أعينهم عند النظر كحالة من يغشى عليه من املوت، ولو اقتصر سبحانه               

، لكن أراد الزيادة علـى      كان كافيا يف املقصود    )كالذي يغشى عليه  (: وتعاىل على قوله  
 إذ حالة املغشي عليه من      "من املوت " :املقدار الذي قصد من املبالغة، فأوغل بقوله سبحانه       

املوت أشد من حالة غريه، وال شك يف أن املنافقني من اجلنب واخلوف من املـوت ـذه               
 يرتضي املثابة، وذلك الذي دعاهم إىل النفاق، فإن من كان قوي النفس شجاع القلب، ال          

النفاق، إذ هو ال خيشى املوت وال خيافه، ويف هذا الكالم من طريف التندير ملن يتدبره ما                 
ْهرج كل نادرةيب. 

 فيمن سرق له شعرا، وهو حممد بن يزيد         )١(وأما ما جاء يف اهلزل فكقول أيب متام          
 ):خفيف(الرقي 
م ن ب نو بحدِنل ماحلُ ابن ٢(ابب(الِبـ الكُداةَـب غغِلمن بنو ت 

 ابـبة بن شهيتن عـرث أم م اـن احلـر أو ماِمل من عيفَمن طُ
)٣(اب ـيس وغَل ِخـاك كتبال هـو األشــإمنا الضيغم اهلصور أب

من عدت خي كتابـ راتع ف)٤( وهو للحنيه على سرح شعريلُي
ذَيا عارـدين من بعـى الكالم صرت سبايا تبـعرابـي األعـ فن

ة واكتئابرـبرا ذا عــت أسي ـلو ترى منطقي أسريا ألصبحـ

                                     
  .١٧٨: اطةس والو٤٨٧: ديوانه) ١(
  .ابن احلباب هو عمري بن احلباب السلمي) ٢(
  .عرينه: خيس األسد) ٣(
  .املوت: احلني ) ٤(



  :مث ختمها بقوله
يـابيهيب يارب فاحفظ ِثرـه و  ا أقاسيــال رغيب إليك ممـط

 ): كامل(وكقوله يف هجاء موسى بن إبراهيم الرافقي 
)١( ابص مم فأنتلك مل يقولوا قُ  يـوم يسمعون مدائحـعجبا لق

  بل أنا الكذاب)٢( واانغلطوا وم  دـة فقـيلمساب مذَّـنبزوا بك

وما رويت ألطف من قول ضياء الدين موسى بن ملهم الكاتب يف الرشيد عمـر               
  ):وافر(وي وكان به داء الثعلب وهو من نوادر ما قيل يف أقرع الفُ

ـَ ملعأقولُ روه  ـن الشيخ الرشيد وأنكـم  واـضوا وغَـلطر غَش
)٣(وه ـمـىت يضع العمامة تعرفُ الع الثناياـال وطـو ابن جـه

والفرق بني التندير وما قبله من باب التهكم وما يلتبس بالتهكم من اهلزل الـذي               
 .يراد به اجلد أن التندير ظاهره وباطنه هزل خبالف البابني، واهللا أعلم

                                     
  .اب هنا، املتخبط يف قوله أو انونأراد باملص) ١(
  .كذبوا: ومانوا. كذاب معروف: ومسيلمة. اعلموا: نبزوا) ٢(
  .هذا تضمني لبيت احلجاج بن يوسف الثقفي) ٣(



 باب اإلسجال بعد املغالطة 
 بلوغه ذلك الغرض،     تقرر  غرضا من ممدوح، فيأيت بألفاظ     وهو أن يقصد الشاعر    

جل عليه ذلك، مثل أن يشترط لبلوغه ذلك الغرض شرطا يلزم من وقوعه وقوع ذلك               سفي
 )١(الغرض، مث يقرر وقوع ذلك الغرض مغالطة، ليقع املشروط كقول بعـض احملـدثني               

  ):بسيط(
ّا عندي لِقـتاء ومجاء الشإال ارِت )٢(تهرادعي وتيـيقي بأسنانِفص

 ين بعض أكفاينبهبين هلكت فه يـننوالنا يكفَّــإن هلكت فمف

عن شـيء وهـو     وقد تأيت املغالطة بال إسجال إذا أراد املتكلم إخفاء مراده فسأل            
يريد غريه بشرط أن يكون املسئول عنه يتعلق مبراده تعلقًا قريبا لطيفًا، كقول أيب نـواس                

  ):خفيف(
)٣( اِنـمثْا عـم أبـفتكيف خلَّ  اِنـمن حكَـني مـقادمأسأل ال

  ـاِنن عـن جلْـ حاهلــا فسـنك ِمرـي جنان كـمـا سـون لـ     فيقول
 يـتمانم ِكـكيف مل يغن عنده  مـارك اهللا فيهـم ال يبـاهلـم

،  سيد جنان وإمنا أراد جنانا؛ ويقع اإلسجال بغري مغالطـة          )٤(فإنه سأل عن أخي    
ربنـا وأَدِخلْهـم     :وهذا القسم هو الذي يأيت يف الكتاب العزيز كثريا، ومنه قوله تعاىل           

مهتدعٍن الَِّتي وداِت عنج]واهللا أعلم،]٨ :غافر . 

                                     
 غري ١٧٣ : ٧ والبيتان يف اية األرب ،١١ : ٣ السعدي كما يف معاهد التنصيص  نباتةهو ابن) ١(

  .منسوبني
  .شدة الربد: القرة) ٢(
  . يتغزل جبنان معشوقته٣٩٥. ديوانه) ٣(
  .أخوسيد جنان هو أبو عثمان الذي ذكره يف البيت األول وإمنا كين به عن حمبوبته جنان) ٤(



 باب الفرائد
زل ـهذا باب خمتص بالفصاحة دون البالغة، ألن مفهومه إتيان املتكلم بلفظة تتن            

قْد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته، وشدة         الفريدة من حب العِ    زلةـمن كالمه من  
         وهـي  )١( على الفصحاء غرامتـها    عربيته، حىت إن هذه اللفظة لو سقطت من الكالم لعز 

  ):كامل(كقول أيب نواس 
 )٢(اـفَِك أن يعم الدبأَروقد اش  اـعنودّـدى إذ تـعأن سـوك

اليت ال نظري هلا يف فصيح الكالم، وال يقع مثلـها إال            من الفرائد   " اشرأب"فلفظة  
  ):بسيط(على سبيل الندور، وكقوله أيضا 

)٣( يف متام اجلسم والعصب متعوأفْ  اـ الشباب هلحىت إذا ما غال ماُء

  ):وافر ()٤(فاستعارة الغليان ملاء الشباب من الفرائد البديعة، وكذلك قول أيب متام 
ِقوـمدأْـوم  يـسول األمان معا كنتـوم القَدـافوـي بالساِدد 

ر على نظريها، وال يعثر على شبيهها وكقول        قدمن الفرائد اليت ال ي    " مأدوم"فلفظة  
 ):خفيف( يف املعتز باهللا )٥( البحتري

ال بسالوفاء ومن أُلـةَ ح هـةب  السيف أن يكــون مىــلَّح 

 يف مكاا اليت يعجز الفصحاء عن اإلتيان ا، وقد من الفرائد الغريبة" أة"فقوله 
فَلَما  :جاء يف الكتاب العزيز من ذلك غرائب يعز حصرها، منها قوله سبحانه وتعاىل

فألفاظ هذه اجلملة كلها فرائد معدومة  ،]٨٠ :يوسف[استيأَسوا ِمنه خلَصوا نِجيا
فانظر إىل لفظة  ،]٢٣ :سبأ[زع عن قُلُوِبِهمحتى ِإذَا فُ :النظائر، وكقوله عز وجل

 :وغرابة فصاحتها، تعلم أن الفكر ال يكاد يقع على مثلها وكقوله تبارك وتعاىل" زّعفُ"

                                     
  .خسراا وفقداا من الكالم" غرامتها" عين بقوله) ١(
  .ينصب: ، ويكف٤٣٢: ديوانه) ٢(
  .٢٩١:  والصناعتني،٢٤٣: ديوانه) ٣(
  .الصواب: والسداد. ممزوجها أو خمتلطها:  ومأدوم القوايف،٨٠: ديوانه) ٤(
  .١٧: ٢: ديوانه) ٥(



ذَِريننالْم احباَء صفَس ِتِهماحلَ ِبسزفَِإذَا ن]وانظر إىل قوله تعاىل،]١٧٧ :الصافات  :
وردِفي الصخا تمِن ويةَ األعاِئنخ لَمعي]وهذه الفريدة يف هذه اآلية أعجب ،]١٩ :غافر 

ن الناس، لكن سهلة مستعملة، كثرية اجلريان على ألس" خائنة"من كل ما تقدم، فإن لفظة 
حصل هلا من غرابة التركيب ما جعل هلا يف " األعني"على انفرادها، فلما أضيفت إىل 

لنفوس هذا املوقع العظيم، حبيث ال يستطاع اإلتيان مبثلها، وال يكاد يقع يف شيء من ا
فصيح الكالم شبهها، وأشباه ذلك يف الكتاب العزيز ال يدخل حتت احلصر، وقد ورد يف 

مواضع شريفة، منها قوله –على صاحبها الصالة والسالم–النبوية ة السن  :
 فاملح ))قُلهايا من صدور الرجال من النعم من عتفصّ القرآن فإنه أشد )١(استذكروا((

روعه جزالة وحالوة،  السامع فصاحة، ويذهل عقلَلترى ما ي" وتفصيا""  استذكروا"لفظيت 
من " حي، هال " فإن لفظة )) بعمر)٢(كر الصاحلون فحي هالًإذا ذُ((: وكذلك قوله 
له كل فصيح، وعلى هذه األمثلة فقس من الفصاحة ما يعجز عن مث وفيها الفرائد العجيبة

 .ترشد إن شاء اهللا تعاىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     

  .تفلتا وختلصا: وتفصيا. )مادة فصا(انظره يف اللسان ) ١(
  ".حيا"اللسان مادة . أي أبدأ به وعجل بذكره: حي هال بعمر) ٢(



 باب اإللغاز والتعمية
ويسمى احملاجاة، والتعمية أعم أمسائه، وهو أن يريد املتكلم شيئا فيعرب عنه بعبارات             
يدل ظاهرها على غريه، وباطنها عليه، وهو يكون يف النثر والشعر، فمما جاء منه يف النثر                

ماله علي السيد الشريف العامل الفاضل تاج الدين والشرف ابن احلليب أبقاه اهللا مـن               ما أ 
رسالة ذكر أا أمالها عليه منشئها، فحفظها مث نسيها، ومل يبق على خاطره منها إال مـا                 
أذكره، وهو، بلغين أيدك اهللا أنك ركبت األفق، وسرت تطأ ذوائب النجم من عن ميـني                

حىت أتيت إىل الضرير، فطفقت تستحسن عينيه مليا، وقصدت ابنة          جعفر، ومشال سعيد،    
      ّوأتاك الغالم ببيضاء من مالح القريـة،        الوادي فبقرت بطنها عن مخس كأصابع الكف ،

لتهتِسرُّ أبا بكر فقفأصليت اجلميع نارا تلظى، فربدت بنارهن نارا حمرقة، ورأيت عثمان وهو ي. 
 .أس باملرأة إذا احتاجت أن تبيع زوجها لتنفق مثنهال ب: ومنها ورويت أن الشافعي قال

 .وذكر يل الشريف تاج الشرف أن منشئها كان شريفًا عباسيا، وأنسي امسه
         اح ملغزا يف دملج   ومن النثر الذي جاء يف هذا الباب قول ابن جما شيء وجهه   : ر

 وإن أدخلتـه    قمر، وقلبه حجر، إن نبذته صرب، واعتزل البشر، وإن قرعته مأل األمسـاع،            
السوق أىب أن يباع، وإن فككت شطره دعا لك، وأن ركبت نصفه اآلخر هالك، ورمبا               

 .كثر مالك، وإن رمخته آملك عند الفجر، وأورثك الضجر وقت العصر
  ):رجز(ومثال ما أتى من هذا الباب يف الشعر قول بعض العرب ملغزا يف األيام 

       وسبم  وانُـم إخـه كلٍُّةـعا إن ي١( بانُموتون وهم ش( 

مل ييف موضع إنسانُرهم  
ومن ذلك قول أيب العالء املعري ملغزا يف اإلبرة مما أنشدنيه الفاضل عفيف الـدين               

  ):طويل(علي بن عدالن النحوي عفا اهللا عنه 
ـ مبه أثرا واهللا شاٍف صي فغادرتي يف قممًّسعت ذات سـن السّم

ـارية اجلس اـعب وتاِلمكست قيصرا ثوب اجلَ ِموكسرى وعادت وهي ع

  )طويل: (وللمعري ملغزا يف اهلريسة

                                     
  .٧٢٢ورد هذا الرجز يف أنوار الربيع ) ١(



 ريـجى إن احلرائر التسإلينا الد  أتتنا وما الح الصباح وقد سرت
ـاء مـة بيضـممنعفَا نحر ولكن هن أَطْبِع اـهاتطرهى من الِعش 
 درـسوداء جائشة الص وحاضنةٌ ةٌـ كرميم وأُاٍلـ عدـها والـل

رمر املصون على اجلَ من السفباتت ريهاِمي ضـا غال فعت سروِدإذا أُ

  ):طويل( ملح الطعام من إنشاد املذكور  ملح منوكقوله ملغزا يف قطعة
يبحا صـت وبا قضت إرىب حفلم  اـته املالح ملكُرن سـوبيضاء م
ا م حتثُّ زلـستمتعني ولـم تفباتواربهم بـعد الطعام على الش

 .وأمثلة هذا الباب من الشعر ال حتصى كثرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب التصرف
وهو أن يأيت الشاعر إىل معىن فيربزه يف عدة صور، تارة بلفظ االستعارة، وطـورا               
بلفظ اإلجياز، وآونة بلفظ اإلرداف، وحينا بلفظ احلقيقة، كقول امرئ القيس يصف الليل             

  ):يلطو(
وليل كموج البحى سدولَر أربأنـعل  هخ وم ِلـمواع اهلُـييبيـلت

ِلـكَلْ بكَاَءـازا ونـجف أعدروأَ هـبلْى بصـَّطما تـه ملـفقلت ل

: فإنه أبرز هذا املعىن يف لفظ االستعارة، مت تصرف فيه فأتى به بلفظ اإلجياز، فقال              
  )طويل(

 ِلبذْ بيتدل شتار الفَـغ ملَّـبك  هـ جنومن ليل كـأنّـ مالكيفَ

فيالك من ليل طويل، فحذف الصفة، لداللة التشبيه عليها، مث تصرف           : فإن التقدير 
  ):طويل(فيه فأخرجه بلفظ اإلرداف فقال

 بأمراِس كَتاٍن إلـى صمّ جنـدِل كأن الثُّـريا علَّقت يف مصاِمهـا
 ): طويل(نه بلفظ احلقيقة فقال مث تصرف فيه فعبر ع

يل الطويل أال ها اللَّأال أيانِلـج بصمثِلح وما اإلصباح منك بأَب 

 بهة يف أن هذا إمنا يأيت من قوة الشاعر وقدرته، ولذلك أتت قصص القـرآن               وال ش
 الكرمي يف صور شىت من البالغة ما بني اإلجياز واإلطناب واختالف معاين األلفاظ، وشهرة             

واهللا أعلم. غين عن شرحهذلك ت. 
 
 
 
 
 
 

 



 زاهةـباب الن
وهو خيتص غالبا بفن اهلجاء، وإن وقع نادرا يف غريه، فإنه عبارة عن نزاهة ألفـاظ                

ـ                 ئل اهلجاء وغريه من الفحش حىت يكون اهلجاء كما قال فيه أبو عمرو بن العالء وقد س
ح عليها، مثـل قـول      ْدرها ال يقب  الذي إذا أنشدته العذراء يف خِ     : عن أحسن اهلجاء فقال   

  ):كامل ()١(جرير
 االقَثْزنْ ِمم تــر لفـاخيوم الت  اـهاب أحستعم جبِلغ تو أنّـل

  ):وافر(وكقوله 
فغضـك م الطـرف إنن نما بلَعًبفـال كَ  ٍرـي٢(البا ـ وال ِكغت( 

  ):طويل(وكقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
)٣( ِترفَ وٍبر حطاعن عن أبناِءأُ  اح دريئـةـي للرمـكأنّظللت 

  ):طويل ()٤(أهجى بيت وأمضه قول الشاعر: وقال ابن األعرايب
ِلوقد عـ ِعمترساك أنك آيب ختربهم عن جِشيِعـهم كل مرت 

  )بسيط: (دين قول أيب متامومن شواهد هذا الباب للمولَّ
)٥( ضرـ معروفها عرهو جةٌمهَّو هـبا شـهارـ أمث ذهبةٌودـم

  :وقوله
)٦(يح ومضطرب ناِدويف البالد م  مـكُالُي وبـا بالـة مـعيهبين لُ

جلاجة يل فيكـم ليس يبهـهاش  إال جلاجتكـم يف أنكم عـرب

                                     
  .٤٥٢ص: ديوانه) ١(
  .٢٩٢ : ، وبديع القرآن٧٥ص:يوانهد) ٢(
حلقة يتعلم عليها :  والدريئة،٨٤: ١ واحلماسة بشرح التربيزي ،٤٢٢: ١اخلزانه للبغدادي ) ٣(

  .الطعن، وقد تكون من الدرء مبعىن الدفع
  .٧٦٧ ومسط الآليل ٣٨٦: هو أوس بن حجر كما يف النقائض) ٤(
  .٣٢٩: ٢ والطراز ،٢٤٩  واجلامع الكبري البن األثري،٤٠١: ديوانه) ٥(
  . ومها من أبيات يهجو ا عياش بن هليعة،٤٨٨ديوانه ) ٦(



اع قينة له،   بارة لرجل كان يدعو قوما إىل مس      سني بن ج  وكا الذي قاله معد بن احلُ     
  ):بسيط(مث انكشف له بعد ذلك أم ينالون منها القبيح 

 وِدـ العِةنود ال يف رة العيف رب مـيتهغوم بـ إن القكأمل أقل لَ
ال تأسفنِق على الشاة اليت عروأنت غاٍد تا يف م البيِدرِحـَس 

 .ذلكفانظر إىل هذه املعاين ونزاهة ألفاظها، وقس على 
وِإذَا دعوا ِإلَى اِهللا ورسوِلِه  :زاهة يف الكتاب العزيز قوله تعاىلـوقد وقع من الن

أَِفي قُلُوِبِهم *وِإن يكُن لَّهم الْحق يأْتوا ِإلَيِه مذِْعِنني*ِليحكُم بينهم ِإذَا فَِريق منهم معِرضونَ
وا أَمابتأَِم ار ضرونَمالظَّاِلم مه لْ أُولَِئكب ولُهسرو ِهملَياُهللا ع ِحيفافُونَ أَن يخي   

زهة عما يقع يف غري ـفإن ألفاظ الذم للمخرب عنهم يف هذه اآلية أتت من ]٥٠، ٤٨:النور[
زاهة صحة األقسام، فإنه مل يبق بعد ـهذا القسم من اهلجاء واتفق يف هذه اآلية من الن

 قسما من هذا املعىن "أن حييف اهللا عليهم ورسوله":  إىل قوله"أيف قلوم مرض" :قوله
حىت ذكره، ألن املرض عبارة عن إبطان الكفر، والريبة والشك والتردد وذكر اخلوف من 
احليف، فذكر مجيع األقسام اليت هي أسباب القعود عن اإلجابة حلكم اهللا ورسوله، 

ضمنت فن الفخر بوصف نفسه ورسوله بالعدل مدجماً يف وحصل مع ذلك االفتنان، فإا ت
 وصفه "بل أولئك هم الظاملون": اإليغال الذي وقع يف فاصلة اآلية، فإن ملزوم قوله تعاىل

ورسوله بالعدل، فاقترن التشكيك بصحة األقسام، وأدمج االفتنان يف اإليغال، فسبحان 
 .املتكلم ذا الكالم

 



 باب التسليم
ا حماال إما منفيا أو مشروطًا حبروف االمتناع، ليكون ما م فرضاملتكلَّوهو أن يفرض 

ذكره ممتنع الوقوع المتناع وقوع مشروطه، مث يسلم بوقوع ذلك تسليما جدليا، ويـدل              
ما اتخذَ اُهللا ِمن ولٍَد وما       :على تقدير عدم الفائدة يف وقوعه على تقدير وقوعه، كقوله         

    ِمن هعضٍ          كَانَ معلَى بع مهضعالَ بلَعو لَقا خكُلُّ ِإلٍَه ِبم بِإلٍَه ِإذًا لَّذَه]٩١ :املؤمنون[، 
لـو  :  أنه ليس مع اهللا سبحانه من إله، وكأن قائال قال          – واهللا أعلم    –فكأن معىن الكالم    

هم على بعض،  بعض من ذلك التسليم ذهاب كل إله مبا خلق، وعلو    لَزم معه إهلا لَ   منا أنَّ سلَّ
ففرض إهلني فصاعدا حمـال،     ،  فال يتم يف العامل أمر وال ينفذ حكم، والواقع خالف ذلك          

  ):بسيط(رماح ومثال ذلك قول الطَّ
 )١(ِدسو أَنت عنه بيِفقه خلْمن خ  لو كان خيفى على الرمحن خافيةٌ 

فى عليه خافية،    فهذا أيضا على تقدير التسليم أن اهللا سبحانه وتعاىل ال جيوز أن خت            
 .لو كان مما جيوز أن خيفى عليه شيء من خلقه خفيت عليه هذه القبيلة: فقال الشاعر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .٢٤٤:  واملوشح،٤٥:  وعيار الشعر،١٦٠: األغاين) ١(



 باب االفتنان
    ني متضادين من فنون الكالم يف بيت واحد أو مجلـة  وهو أن يفنت املتكلم فيأيت بفن

 .  مثل النسيب واحلماسة واهلجاء واهلناء والعزاءةواحد
 ):كامل ()١( نت فيه باجلمع بني النسيب واحلماسة فكقول عنترةفأما ما اف

 طَب بأَخِذ الفَـارِس، املُستلِْئـِمإن تغِدِفي دوين الِقنـاع فإنـين 
 ) وافر(وكقول عبد اهللا بن طاهر بن احلُسني 

 اجلباِنِدسن جـوح ممكان الر  ديـن وأنت ِعومـبك يا ظلأِح
ّول ـأق يولو أنوحـيمكـان ر ِشخان ـع الطَّادرةَـ عليك بيت

 ليزيد بن معاوية حني دفن أباه       )٢(ومما مجع فيه بني نئة وتعزية قول بعض الشعراء          
  ):بسيط ()٣(وجلس للناس

 ااكَفَلك أصي باملُ الذَّاَءبواشكر ِح  ٍةـقد فارقت ذا ِثـاصرب يزيد فق
ال رزء أصبح يف األقوام تـكم هـلمعىب كَقْا رزئت وال عاـباكَقْع

وأحسن شعر فنن فيه باجلمع بني نئة وتعزية قول أيب نواس للعباس بن الفضل بن               
 ): طويل(الربيع يعزيه بالرشيد ويهنئه باألمني 

ـ أبا العباس عتعزائنـو كـ كان أو هكرم حيًّبأَ  ِكاِلن خري ه
ـ أيام توادثُحدورص رـهل  اـفهونـ مساٍو مةًروم ـاِسحن

ويف احليب الثَّ بامليت الذي غيـاِب وال املوت غَفال أنت مغبونٌ ىرن

 .واألمثلة يف هذا الباب كثرية جدا
ثُم ننجي الَِّذين اتقَـوا ونـذَر       :  الكتاب العزيز قوله تعاىل     يف ومما جاء من ذلك   

                                     
  .٩٣صديوانه ) ١(
 ، هذا تارة أخرىهللا أليب دلف العجلي مرة، ولعبد ا٦١ خزانة ابن حجة يفهذان البيتان نسبا) ٢(

  .١٤٨:٢ واألغاين،٧٠٢:٢ واملربد يف الكامل ،١٠٣ وار الربيعونسبهما ابن معصوم يف أن
  . بن مهام السلويلهللا منسوبان لعبد ا٤٩:١البيتان يف زهر اآلداب ) ٣(



ومما مجع فيه بني    . فجمع هذا الكالم بني الوعد والوعيد      ،]٧٢ :مرمي[ ِجِثيا الظَّاِلِمني ِفيها 
ويبقَى وجه ربـك ذُو الْجـالَِل       *كُلُّ من علَيها فَان   : ه سبحانه ـالتعزية والفخر قول  

 .]٢٧، ٢٦: الرمحن[ِواِإلكْرام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب املراجعة
راجعة يف القول، وحماورة يف احلديث جرت بينه وبني غريه          وهو أن حيكي املتكلم م    

أو بني اثنني غريه بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ، إما يف بيـت واحـد أو يف                  
  ):رمل ()١(أبيات، أو مجلة واحدة، كقول عمر بن أيب ربيعة 

رـغَو يب اَألدع يِحـممثل قيد الر يـننرـصي أبـتننعنا يـبينم
رـذا عمـه: قالت الوسطى هلا ترى من ذا الفىت: قالت الكربى
ر؟ـد عرفناه وهل خيفى القمـق تهاـميد تـرى وقـقالت الصغ

ويف األبيات خبئان يدالن على قوة عارضة الشاعر وحذقه مبعرفة وضـع الكـالم              
طلقت لكانت  أحدمها، وهو الذي يدل على قوة العارضة، أن قوايف األبيات لو أ           : مواضعه

 ):رجز(كلها مرفوعة كما قيل يف أرجوزة رؤبة اليت أوهلا 
*قد جرب الديناإلله فج ب٢(* ر( 

 .إا تزيد على التسعني شطرا، ولو أطلقت قوافيها لكانت كلها مفتوحة: فإم قالوا
     واخلبء اآلخر كونه جعل اليت عر   هته تشبيها يدل على شغفها     فته وعرفت به وشب

لْفيتُّ ِتية من النساء ال متيل إال ِليتُّ السن إذ الفَ الصغرى، ليدل بدليل االلتزام على أنه فَ به هي 
يقال إمنا مالـت    ، وال   من الرجال غالباً، وختم قوله مبا أخرجه خمرج املثل السائر موزوناً          

قد ختلص من هذا الدخل     : ختها لضعف عقلها وعدم جتربتها، فأين أقول      الصغرى له دون أُ   
بكونه أخرب أن الكربى اليت هي أعقلهن ما كانت رأته قبل، وإمنا كانـت ـواه علـى                  

مت أنه ذلك املوصوف هلا، أظهرت من وجدها به على مقدار           ماع به، فلما رأته وعلِ    الس
    ؤاهلا عنه فحسب، ومل تتجاوز ذلك، أو سألت عنه وقد علمتـه            عقلها ما أظهرت من س

ةُ الوله والعقـل مينعهـا مـن         العارف الذي توجبه شد    لتلتذ بسماع امسه من باب جتاهل     
، فكانت دون الكربى يف الثبـات       مالتصريح، والوسطى سارعت إىل التعريف بامسه للعل      

زلتها يف الثبات دون األختني أظهرت      ـالذي توجبه سنها وتوسطها، والصغرى لكون من      

                                     
  .٩٩ وخزانة ابن حجة ،١٦٩:١انظر األغاين ) ١(
  .البيت البنه عبد اهللا بن رؤبة) ٢(



 يكن كذلك فألفاظ    من معرفته وصفته ما دلت به على شدة شغفها به، وكل ذلك وإن مل             
 .الشعر تدل عليه

  ):جمزوء الرمل ()١( ومن جيد أمثلة هذا الباب قول أيب نواس
 عول أشنـ الق وبعضِن  اـاً سليمـيوم ال يلـق         
 عـفَى وأنـقَا أتـنيأَ  اـي وعليـنفِْص الـق        
 عزـجا باحلق تـفيكم  ل مـاـقلت إين إن أق        
 فامسع: قل يل قلت: قال  الـهم: كال قلت: الـق         
 عمنت: صفىن قلت: قال يِطعي: صفه قلت: الـق         

  ):خفيف(وإىل لطافة البحتري يف باب املراجعة تنتهي الرياسة حيث قال 
      ـ أسفيه صفوة البت٢(ا وضع الكأس مائال يتكفَّ اح حىتر( 
 لبيك ألفا:  قلتلبيك: قال يك روحيفِد العزيز تعبد: لتق      
ها قلتهاِت: ها قالاِكه :ال أستطيعها ثـم أغفـى: قـال هاـذْخ

 

                                     
  .٢٥٩ص ، انظر أنوار الربيع)١(
 . ومعناه تز يده بالكأس فيقع ما فيه،وزا يتكفأ مهم:يتكفا أي) ٢(



لب واإلجيابالس 
قِْصد املاِدوهو أن يأن ي فرد ممدوحه بصفة مدح ال يشركه فيها غريه، فينفيها يف ح

١(دوحه بعد ذلك، كقول اخلنساء يف أخيها ل كالمه عن مجيع الناس، ويثبتها ملمأو( 
  ):طويل(

 ـ اموما بلغت كفمن املَ  الًرئ متناوولُطْت أَلْي ِند إال والذَّج 
وإن أطنبوا إال الذي فيك أفضل ةًحد للناس ِمدونَـهوما بلغ املُ 

، وقصر فقصد أبو نواس أخذ معىن الثاين من البيتني فلم يتهيأ له أخذه إال يف بيتني
  ):طويل(عنه بعد ذلك تقصرياً كثريا، وناهيك بأيب نواس، وذلك أنه قال 

 )٢(ق الذي نثين وثين وفَفأنت كما ن حـا عليك بصالنينن أثْـإذا حن 
يـنعلغريك إنساًنا فأنت الذي ن ا مبدٍحةـوإن جرت األلفاظ يوًم 

 شعر اخلنساء فألن حاصل بييت أيب أما كون معىن البيتني من معىن البيت الثاين من
نواس أنك فوق ثنائنا الصاحل عليك، وإن مدحنا غريك كان له لفظ املدح ولك معناه، 

 :وهذا كله هو عني قول اخلنساء
 *وما بلغ املهدون للناس مدحة*

ألن حاصل قوهلا إن مدح املادحني فيك أفضل من مدحهم للناس، وإن أطنبوا يف 
 ):طويل( نواس يف بيته األول مدح الناس هو قول أيب

 *فأنت كما نثين وفوق الذي نثين*
وما بلغ : "وإن أطنبوا، وقوهلا: وقصر أبو نواس عن حلاقها يف الزيادة اليت هي قوهلا

ر عنها أبو نواس، وأما قول أيب نواس يف بيته الثاين  هذه املبالغات قصفكلُّ" املهدون للناس
فإن مفهومه أن كل من يهدي " إال الذي فيك أفضل"هو عني قوهلا " فأنت الذي نثين"

مدحا ألحد من البشر له فيك أفضل مما أهدى لغريك، ووجه تقصري أيب نواس يف هذا 
املعىن أنه جعل ممدوحه ميدح بالنية دون القول، وبالتأويل دون التصريح، واخلنساء جعلت 

                                     
  .٧٢ديواا، ص انظر ) ١(
 .٤١٥ص ،ديوانهانظر ) ٢(



مدح به كل الناس، فبني املعنيني فضل ما أأخاها ممدوحا من مجيع الناس بالتصريح واملعىن ب
 .من البون ما تراه

ومن هذا الباب ما يقع يف التشبيه واإلخبار وغريمها حبيث يكون للمشبه أو املخرب 
عنه صفات فينفي بعضها ليثبت بعضها وينفي واحدة ليوجب أختها، أو يسلبها ويوجب 

زلة هارون من ـمبنأما ترضى أن تكون مين "  :  لعلي غريها، كقول رسول اهللا 
ة ليوجب بقية املنازل اليت كانت هلارون من  فسلب النبو)١("موسى إال أنه ال نيب بعدي

 .موسى عليهما السالم
  ):طويل(ومن ذلك قول الشاعر 

 سـني النبوة واحلُـولكن تعدتن يـفصرت كأين يوسف بني أخوت 

ِحن ما عدامها مما امت  ليثبت فسلب نفسه هاتني الصفتني من صفات يوسف 
به يوسف من إخوته، وهذا البيت وإن كان من شواهد االستدراك فهو مما يليق أن 

 .يستشهد به ها هنا
  ):طويل(ومن ذلك قول ابن الرومي 

 ـا مع اجلُكأنهـي جنباتـران فد مى يف انقطاع الرزق ال يف احملاسند 

اتني الصفتني، وكاملا كانت الد نت إحدامها الئقة باملعىن الذي مى موصوفة
فَى ما عداها من الصفة اليت ال تليق بغرضه، واهللا أعلمقصده، أثبتها ون. 

 
 

                                     
  .٩٨:٢:اجلامع الصغري) ١(



 باب اإلام
وهو أن يقول املتكلم كالممها على اآلخر، ا حيتمل معنيني متضادين، ال يتميز أحد

م األمر فيهما قصدا، وال يأيت يف كالمه مبا حيصل به التمييز فيما بعد ذلك، بل يقصد إا
والفرق بينه وبني االشتراك املعيب أن االشتراك ال يقع إال يف لفظة مفردة هلا مفهومان، ال 

ام ال يكون إال يف اجلمل املركبة املفيدة، وخيتص بالفنون يْعلَم أيهما أراد املتكلم، واإل
ني اإليضاح أن البيت كاملديح، واهلجاء، وغريمها، وال كذلك االشتراك، والفرق بينه وب

ن فيكون فيه امللتبس الذي يفتقر إىل اإليضاح يتضمن ألفاظ املديح الصريح واهلجاء البي
ام ال يم من ألفاظه مدح وال هجاء البتة، بل يكون لفظه صاحلا مدح وهجاء، واإلفْه

 .لألمرين، وإن مل يكن فيه من لفظ املدح واهلجاء شيء
 ١( كي أن بعضومثاله ما ح(أ احلسن بن سهل بصهر املأمون مع من  الشعراء هن

إن أنت متاديت على حرماين عملت فيك : ، فأثاب الناس كلهم وحرمه، فكتب إليهأْههن
ال : بيتا ال يعلم أحد مدحتك فيه أم هجوتك؟ فاستحضره وسأله عن قوله، فاعترف، فقال

  ):جمزوء اخلفيف(أعطيك أو تفعل، فقال 
 ني اخلتـ فانَورولب ارك اهللا للحسنـب               
  ولكن ببنت من؟ت رـيا إمام اهلدى ظف               

عة، فاستحسن احلسن منه فعة أو يف الضيف الر" ببنت من: "فلم يعلم أراد بقوله 
ال واهللا، إال نقلته من شعر شاعر : ذلك، وناشده، أمسعت هذا املعىن  أم ابتكرته؟ فقال

 كان بعث به، ففصل قباء عند خياط أعور امسه زيد، فقال له اخلياط على طريق مطبوع
لئن فعلت ألعملن فيك :  فقال الشاعر)٢(واج سآتيك به ال يدرى أقباء هو أم د: العبث به

اط، فقال الشاعر بيتا ال يعلم أحد ممن مسعه أدعوت لك فيه أم دعوت عليك؟ ففعل اخلي
  ):جمزوء الرمل(

                                     
 ،١٣١ وأنوار الربيع ،١٧٤:٧ واية األرب ،٧٩ انظر خزانة ابن حجة. هو حممد بن حازم الباهلي) ١(

  .١٣٩:٣ومعاهد التنصيص
  .حلاف يلبس: الدواج كرمان) ٢(



 واُءــ س   هـ عيني   تـلي  اءـقب  د ـزي  ن ـ م  اءـج

فاستحسن : فما علم أحد أراد أن الصحيحة تساوي السقيمة أو العكس، قال
ومن إام العرب قول رجل . احلسن صدقه، أضعاف استحسانه حذقه، وأَضعف جائزته

 ): طويل(من بين عبد مشس بن سعد بن متيم 
 )١( األصابع ت من يديلَّىل الزاد شإ يـقا فقلت أساِبـي وهنـتضيفن 
 ع جاِئيانُدمن األرض إال وهو ص ةرـفْ ضيفا بقَعديّم تلق للسـول 

 هجا  ظاهر الشعر مبهم معناه، فيظن سامعه أنه أراد ضيفًا من البشر، فيكون قدفإن
 به نفسه، وإمنا هو يصف ذئبا غشى رحله يف الليل وهو بالقفر وهو فخر حمض، واهللا

 .أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .ليللالقطعة من ا: ، والوهن١٧١:٤انظرمها يف ديوان احلماسة) ١(



 باب القول باملوجب
وهو أن خياطب املتكلم خماطبا بكالم فيعمد املخاطب إىل كل كلمة مفردة من 
كالم املتكلم فيبين عليها من لفظه ما يوجب عكس معىن املتكلم وذلك عني القول 

 )١(باملوجب، ألن حقيقته رد اخلصم كالم خصمه من فحوى لفظه كقول ابن حجاج 
  -):خفيف(

 ياِدحبل ود: ت قلتمرـت وأب  ولـ قال يل بل تطّلتوطَ: قلت

  ):كامل(ومن شواهده أيضا 
)٢(عي ين لوتع ولكن منك يتاعض اـ فيصدق أتاع ضدقَ: إن قال

عوِق ولكـن منه أحسن موقعت اـ فيصدق أتعقَقد و: أو قال

ستدراك،والفرق بني القول باملوجب وبني وقد مر هذان البيتان يف باب اال 
 اللفظة اليت تزيد يف التعطف ال تكون مع أختها يف قسم أنَّ: أحدمها: التعطف من وجهني

أن الثانية من كلميت التعطف ال تكون : والثاين. واحد، وإمنا تكون كل لفظة يف شطر
 .، واهللا أعلم)٣(عكس معىن الكالم، وهذه تعكس معناه 

 
 

                                     
  .٢٠٠ وأنوار الربيع ،١١٦  وخزانة ابن حجة،١٧١:٧ واية األرب ،٣:٣انظر اليتيمة ) ١(
: انظر بديع القرآن.  فادعى ضياعهالبيتان البن الدويدة املغريب يف رجل أودع بعض القضاة ماالً) ٢(

  .٨٩:٦ يف القول باملوجب، واإليضاح واهلول املعجب ،٣١٥
هناك فرق ثالث، وهو أن التعطف يكون يف األلفاظ، والقول باملوجب يكون يف املعاين انظر بديع ) ٣(

  .٣١٥: القرآن



 اجلزئيباب حصر 
 وإحلاقه بالكلي

 األنواعوهو أن يأيت املتكلم إىل نوع ما فيجعله بالتعظيم له جنسا بعد حصر أقسام               
وِعنده مفَاِتح الْغيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي الْبـر             :منه واألجناس كقوله تعاىل   

ح بأنه يعلم ما يف الرب والبحر من أصناف احليوان          فإنه سبحانه متد   ،]٥٩ :األنعـام [والْبحِر
والنبات واجلماد حاصرا جلزئيات املولدات ورأى أن االقتصار على ذلك ال يكمـل بـه               

ـ             دات وإن  التمدح، الحتمال أن يظن ضعيف أنه يعلم الكليات دون اجلزئيات، فإن املولَّ
النسبة إىل مـا حتتـه مـن     كانت جزئيات بالنسبة إىل مجلة العامل فكل واحد منها كلي ب          

     ح  األجناس واألنواع واألصناف، فقال لكمال التمد      ـاهلَمعقٍَة ِإالَّ يرقُطُ ِمن وسا تمو 
وعلم أن علم ذلك يشاركه فيه من خملوقاته كل ذي إدراك، فتمدح مبا ال يشارك فيـه،                 

ات بعد حصـرها بالكليـات       مث أحلق هذه اجلزئي    والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرضِ    : فقال
 ألن مجيع املولدات ال خترج عن هـذين القسـمني،           والَ رطٍْب والَ ياِبسٍ   : حيث قال 

ِإالَّ ِفي  : وتنظم إليها األمهات اليت هي العناصر األربع اليت تولدت منها املولدات، مث قال            
تاب مبني فهو يـأمن     علمه بذلك علم من معلومة مقيد يف ك        إشارة إىل أن     ٍِكتاٍب مِبني 
 :طـه [قَالَ ِعلْمها ِعند ربي ِفي ِكتاٍب الَّ يِضلُّ ربي والَ ينسى           :والنسيان كما قال   الضالل

فإنه سبحانه ملـا   ،]٢٢ :احلشر[عاِلِم الْغيِب والشهادِة :ه تعاىلـح قول التمد هذاومثل ]٥٢
ح،  بذلك على انفراده ال حيصل به كمـال التمـدُّ           التمدح ، وعلم أنّ  "الغيب "ح بعلم متد
ألن علم الغيب بالنسبة إلينا علم كلي، وعلم الشهادة بالنسبة إلينا علم            " والشهادة: "فقال

     وهم بعض الضعفاء أنه ال يعلم من املشاهدات ما         باجلزئيات، واالقتصار على علم الغيب ي
 .ع االنتقال إليهيعلمه، فكان التمدح بعلم الشهادة أبلغ، ولذلك شا

  ):طويل ()١(وكقول الشاعر
قُ   البسيطة جاهلٌإليك طوى عرضصارى املطايا أن يلوح هلا القصر 

                                     
 ويتيمة ،١٧٤:٧  واية األرب،١٩:٢  ومعاهد التنصيص،٦٢٧هو السالمي كما يف أنوار الربيع ) ١(

  .٣١٧:  وبديع القرآن،٤٥٤ة احلموي  وخزان، طبع احلفنية١٦٣:٢الدهر



وكنتاجتمعا ـثالثة أشباه كم ارمي وعزمي يف الظالم وصالن سر 
فبشآمايل مبلٍكرت ه والــو وداِر ىرهي الدنيا ويوم هو الده ـر

 أردت، فإن هذا الشاعر قصد تعظيم املمدوح وتفخيم أمر داره اليت            والبيت األخري 
  فيها  لقيه قصده فيها، ومدح يومه الذي لقيه فيه، فجعل املمدوح مجيع الورى والدار اليت            

، واليوم الذي رآه فيه الدهر فجعل اجلزئي كليا بعد حصر أقسام اجلزئي، أما جعلـه         الدنيا
ا، واليوم جزء من الدهر،     ين الورى، والدار جزء من الدن     اجلزئي كليا فالنً املمدوح جزء م     

وأما حصر أقسام اجلزئي فألن العامل عبارة عن أجسام وظروف زمان وظروف مكـان،              
 .فقد حصر ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب املقارنة
 املعاين يف كالمه بوصـل       من وهو أن يقرن الشاعر االستعارة بالتشبيه أو املبالغة، أو غري ذلك          

ذلك يف الكتاب   ا جاء من    ْدمن النظر يف هذه الصناعة، ومم      أثره ويدق موضعه، إال عن احلاذق املُ       خيفى
 :األنعام[وهم يحِملُونَ أَوزارهم علَى ظُهوِرِهم أَالَ ساَء ما يِزرونَ         :ه تعاىل ـالعزيز قول 

ير، أما التنكيت ففي قولـه      فإن هذه اآلية الكرمية اقترن فيها التنكيت بتجنيس التغا         ،]٣١
 والنكتة يف ترجيح احلمل على الظهور دون الرءوس كون الظهور           "على ظهورهم " :تعاىل

أقوى للحمل،فأشار ا سبحانه إىل ثقل األوزار، والتجنيس بني أوزارهم ويـزرون، ألن             
ن األوىل اسم، والثانية فعل وأكثر ما يقع ذلك باجلمل الشرطية، كقول إدريس بن اليمـا              

  ):طويل ()١(شعراء املغرب من 
لحزول الغيث يف البلد املَنزلت ن  وكنت إذا استرتلت من جانب الرضا

وإن هييظةِفج األعـداء منك ح ب اجلَطَار يف احلَوقعت وقوع النِلز

 :فإن هذا الشاعر الءم بني االستعارة بقوله يف صدر البيت األول
 "*نب الرضازلت من جاـوكنت إذا استن*"

 :وبني التشبيه بقوله يف عجز البيت
أي مثل نزول الغيث، أحسن مالءمة، إذ جعل أول العجـز  ": نزلت نزول الغيث  "

فعال مضارعا للفعل الذي يف الصدر، ومصدر ذلك الفعل هو الذي الءم بني القسمني يف               
ارة والتشـبيه   املعىن، فحصل بذلك التالحم اللطيف، واالتصال الدقيق، وقارن بني االستع         

وقعـت  ((: أحسن مقارنة، وكذلك فعل يف البيت الثاين حيث قال بعد ذكر ييج احلفيظة        
، فهذا مثال ما اقترنت فيه االستعارة بالتشبيه، وأما ما اقترنت فيه االستعارة             ))وقوع النار 

 :)٢() طويل(باملبالغة فمثالة قول النابغة الذبياين 
     وأنت ربيع يِعنس سيبهاش الن  وسيفـاِطة قَ أعريته املنيع 

                                     
  .٣١٩ وبديع القرآن ،١٧٥:٧ البيتان يف اية األرب) ١(
وهو " وأنك غيث"  ورواية الديوان،١٥٩ وخمتار الشعر اجلاهلي ،٢٤ وعيار الشعر ،٢٧٢: ديوانه) ٢(

  .العطاء: بوالسي. مستقيم أيضا



          اه سـيفا ألنـه     فإنه مسى املمدوح ربيعا استعارة لكونه حييا به النبات واحليوان ومس
متوت به األقران، ويف ضمن كل استعارة منها مبالغة تامة أما األوىل منها فجاريـة علـى      

    ربيعا مبالغة ممكنة جارية على      من إحياء الكرمي فجعل الكرمي       التحقيق بأن إحياء الربيع أعم
التحقيق، وأما الثانية فإا أبلغ من األوىل حيث جعله سيفا أعريته املنية قاطعا، فإنـه لـو                 

        ل أبلغ فقد اقترن يف هذا البيـت        عكس حىت جيعله مستعريا للمنية كان ذلك بليغا، واألو
 ممدوحه مبجرد الكرم    املبالغة والتكميل، فإنه ملا فرغ من صدر البيت ورأى نفسه قد مدح           

فحصل يف البيت تكميل مقترن باملبالغة،له بالشجاعةوعلم أن املدح غري كامل، فكم . 
  ):طويل(ومن أحسن ما مسعت يف املقارنة قول أيب متام  
 ين غري حامدك فاعلم أنعدو  فإن أنا مل حيمدك عين صاغرا     

 ظاهره، واألخرى يف باطنه، فوقع      إحدامها يف : فإن هذا البيت وقعت فيه مقارنتان     
ألن محد العدو مبالغة،    " حيمدك عدوك صاغرا  : "يف ظاهره املبالغة مقترنة بالتكميل يف قوله      

وكونه صاغرا تكميل، ويف باطن البيت االفتنان مقترن باإلدماج، إال أن االفتنان فيه مدمج              
دحه صاغرا إال مبا جييد فيه من يف املبالغة، وذلك أنه ال يقدر على أن جيعل عدو املمدوح مب  

املدائح اليت تدعو استجادا واستحساا كل من يسمعها إىل حفظها واللهج ـا مـن               
صديق وعدو، فيضطر العدو إىل أن يلهج بتلك املدائح املقولة فيه، وهو صغري عند نفسـه                

نفسه ليس بعاقل من يعادي من يقال فيه مثل هذا فيصغر عند            : وعند من يسمعها، يقول   
 نوعند غريه، ويهون مقداره، ويف ذلك افتخار للشـاعر ومـدح للممـدوح، وهـذا              

الثاين باطن وهو االفتخار    وأحدمها مديح، واآلخر افتخار، األول ظاهر وهو املديح،         :انفن
وحصل بسبب ذلك يف البيت تعليق لطيف، وهو تعليق صحة مدح الشاعر على مـدح               

ى نفسه أنه ما مل ميدح ممدوحه عدوه فهـو غـري            عدو املمدوح له صاغرا، فإنه شرط عل      
 .حامد له
  ):طويل(ومن أحسن ما مسعت يف ذلك قول متيم بن مقبل  
 )١( ف مدنرمس والشطْر الشطُوقدمات ش ةًا عشينعز حىت نةًودـدن غُـلَ

                                     
  .١٧٥/ ٧اية األرب ) ١(



مس ر عن الغروب مبوت شطر الش      باالستعارة، ألنه عب   ف وهذا مما اقترن فيه اإلردا    
يف أول العجز، واستعار للشطر الثاين الدنف يف آخر العجز، وهذا بليغ جدا، حيث أتت               

 .املقارنة فيه يف قسم واحد
 .والفرق بني املقارنة والتعليق واإلدماج أا يف املعاين، وذانك يف الفنون واملعاين معا
ع ومن املقارنة ما يقرنه الشاعر من شعر غريه بشـعره، وهـو عكـس اإلبـدا               

واالستعانة، ألن الشاعر يف هذين البابني يقدم شعر نفسه على شعر غريه ويف املقارنة يقدم               
دْه، امللـك هللا    أجز وابْ : شعر غريه على شعر نفسه، كما قال الرشيد هارون للجماز يوما          

وللخليفة بعده وللمحب إذا ما حبيبه بات عنده، وهذا شاهد القسم           : وحده، فقال اجلماز  
 .االثاين منه

ومن املقارنة ما يقرنه الشاعر من شعر نفسه فيكون يف فن، فإذا قرن البيت بـآخر                
صار من فن غريه، وقد جاء من شواهد هذا القسم ما استشهدنا به يف بـاب اهلجـاء يف                   

  ):وافر(معرض املدح، وهو الذي قاله بعض الشعراء يف بعض األشراف 
 لُـن اجلميسحلَال فاـا قـومهم  قـس عليه حـ وليقـه حـل

وقد كان الرسول يره وهـو الرسـولـه لغيـعلي  اـى حقوقر

فإن البيت األول مدح حمض، فلما اقترن بالثاين صار هجوا حبتا، وهذا أوضح فرق              
 .بني املقارنة والتعليق واإلدماج

 
 
 



 باب املناقضة
حيل دون  ممكن ومستحيل، ومراد املتكلم املسـت     : وهو تعليق الشرط على نقيضني    

املمكن، ليؤثر التعليق عدم وقوع املشروط، فكأن املتكلم ناقض نفسه يف الظاهر، إذ شرط              
  ):وافر(وقوع أمر بوقوع نقيضني، ومثال ذلك قول النابغة الذبياين 

  وإنك سوف تلُحمأو ت إذا ما ِش ـياهنبتأو ش ١( اب الغراب( 

ه ممكن، وعلى شيب الغراب مسـتحيل،       بفإن تعليقه وقوع حلم املخاطب على شيْ      
 .إنك ال حتلم أبدا: ومراده الثاين ال األول، ألن مقصوده أن يقول

 بإجيابه أن هذا الباب ليس فيه نفي وال إجياب، ونفي           ءوالفرق بينه وبني نفي الشي    
 . بإجيابه ليس فيه شرط وال معناهءالشي

يأيت يف لفظ الوعد ما يدل      ومن املناقضة نوع آخر يرجع أصله إىل األول، وهو أن           
على الوعيد، فيسر املخاطب ويسوءه يف وقت واحد، فيتوجه على ذلك اللفظ إشـكال              

 ]١٥ :الـدخان [ الْعذَاِب قَِليالً ِإنكُم عاِئدونَ    اِإنا كَاِشفُو  :يوضحه بعده، كقوله تعاىل   
 وعيد، فهو    وعد، ووصف كشف العذاب بالقلة     )إنا كاشفوا العذاب  (: ه سبحانه ـفقول

يسر ويسوء يف حالة واحدة، وإمنا وصفه بالقلة املنافية للكرم من أجل أنه علـق كشـف          
ليدمج يف  " قليال"العذاب بشرط عدم العود إىل موجب العذاب، فاقتضت البالغة أن يقول            

لإليضـاح  " قلـيال "دالئل النبوة اإلخبار بالغيب، وهو وقوع العود، فريشح بذكر لفظة           
والشـرط  . وع العود الذي اقتضى أن يكون كشف العذاب قليال من أجله          واإلخبار بوق 

 .واهللا أعلم. املأخوذ من قوة الكالم هو الذي يرد هذا النوع إىل النوع األول
 

 باب االنفصال
وهو أن يقول املتكلم كالما يتوجه عليه فيه دخل إذا اقتصر عليه، فيأيت بعده مبـا                

وما ِمن دابٍة ِفـي     : نا يظهره التأويل كقوله تعاىل    ينفصل به عن ذلك إما ظاهرا أو باط       
اَألرِض والَ طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه ِإالَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيٍء ثُم ِإلَـى           

                                     
 وشعراء ٥٥:١ وأمايل املرتضي ،١٩٢ وخمتار الشعر اجلاهلي ،٣٥٨ني  والصناعت،٢٨٥صديوانه ) ١(

  .٦٥٧:١النصرانية 



طائر يطري   فإن على ظاهر هذه اآلية حصل من جهة أن ال          ،]٣٨: األنعـام [ربِهم يحشرونَ 
جبناحيه، فيكون اإلخبار بذلك عريا عن الفائدة، واالنفصال عن ذلك هو أنه سبحانه ملـا               

يف  والَ طَـاِئرٍ  ردف ذلك بقوله  أوجبت البالغة أن ي"وما من دابة يف األرض": قال
إما   فأراد اإلجياز، فوجب أن حيذف إحدى اجلملتني          يِطري ِبجناحيهِ السماء أو يف اجلو     

وما فيها من الضمري، وال سبيل إىل حذف الفعل، ألنه الذي يتعلق            " يطري"أو  " السماء"يف  
به اجلار وارور الذي مير جبناحيه وذكره مطلوب يف اآلية، ألن ذكر اجلنـاح يفصـل                

الن وغري ذلك، ألن هذا     ْعصاحبه من اهلمج الذي يظهر وهو خيال أنه يطري كالنمل و اجلُ           
 ودرج يف األرض، واآلية قصد ا صحة التقسيم، ألنـه           بيف صنف ماد  الصنف قد ذكر    

سبحانه ملا استوعب كل ما يدب على األرض يف صدرها أراد اإلتيان مبا يعم الذي يطري                
يف اجلو، وال يطري يف اجلو إال طائر، وال يسمى طائرا إال إذا طار جبناحني، وال تسمى آلة                  

 : قصب وريش وأباهر وخوايف وقوادم، فقوله سبحانه      الطريان جناحا إال إذا كانت ذات       
رشـحت  " طائر" بعد ذكر الدواب موضح ملا أراد من صحة التقسيم، ولفظة            والَ طَاِئرٍ 

فحصل مـن   " اجلناحني"رشحت اإلتيان بلفظة    " يطري"يئها بعدها، ولفظة    " يطري"لفظة  
 .اهللا أعلمجمموع ذلك االنفصال عن الدخل املتوجه على ظاهر اآلية، و

  ):جمزوء الرمل(وكقول أيب فراس   
 دع من الناس تـت  اس إن كنـ النرامّيف ِح

 دـص ياكـس إذا ر ـ إبليـتـيبّد نـولق          
           قْليس من تلٌـقَِث نـى ولكوـ فيك وبـرد 

فيه غري خملص، وكان يتوجه     فإن أبا فراس لو اقتصر على البيت الثاين لكان اهلجاء           
دخل بسبب احتمال البيت للمدح، واإلتيان به يف معرض اهلجو، فانفصل عن هذا الدخل              

 .بالبيت الثالث
والفرق بينه وبني االحتراس عموم االحتراس وخصوص هذا الباب، ألن البيـت             

املدخول من هذا الباب يكون الدخل املتوجه عليه من جهة كونه صاحلا لضـدين مـن                
الفنون، وهو يف سياق أبيات مقصودة يف فن واحد منهما، واالحتراس يكون بيته مدخوال              

 .من هذا الوجه وغريه، واهللا أعلم



 باب اإلبداع
وهو أن تكون مفردات كلمات البيت من الشعر، أو الفصل من النثر أو اجلملة  

والقرينة الواحدة عدة ضروب من املفيدة، متضمنة بديعا حبيث تأيت يف البيت الواحد 
البديع حبسب عدد كلماته أو مجلته، ورمبا كان يف الكلمة الواحدة املفردة ضربان فصاعدا 
من البديع، ومىت مل تكن كل كلمة ذه املثابة فليس بإبداع، وما رأيت يف مجيع ما 

 :ىلالكالم املنثور والشعر املوزون كآية كرمية من كتاب اهللا تعااستقريت من 
وِقيلَ يا أَرض  :استخرجت منها أحدا وعشرون ضربا من احملاسن وهي قوله تعاىل

ابلَِعي ماَءِك ويا سماُء أَقِْلِعي وِغيض الْماُء واستوت علَى الْجوِدي وِقيلَ بعًدا لِّلْقَوِم 
الظَّاِلِمني]لعي، واملطابقة بذكر األرض وهي املناسبة التامة بني أقلعي واب ]٤٤ :هود

 يا مطر السماء، –واهللا أعلم–  فإن املراد ويا سماُء :والسماء، وااز يف قوله
ر  فإنه عبوِغيض الْماُء :، واإلشارة يف قوله تعاىل أَقِْلِعي :هـواالستعارة يف قول

ر عن هالك فإنه عب"  األمريوقض ":اتني اللفظتني عن معان كثرية، والتمثيل يف قوله تعاىل
لفظ املعىن املوضوع له، واإلرداف يف قوله تعاىل عنعٌداهلالكني وجناة الناجني بلفظ فيه ب  :

وِديلَى الْجع توتاسو ذا املكان، وجلوسها جلوسا فإنه عرب عن استقرارها 
 ألن غيض املاء علة متمكنا ال زيغ فيه وال ميل، بلفظ قريب من لفظ املعىن، والتعليل،

 أقسام أحوال املاء حالة نقصه، إذ – سبحانه –االستواء، وصحة التقسيم إذا استوعب 
ليس إال احتباس ماء السماء، واحتقان املاء الذي ينبع من األرض، وغيض املاء احلاصل 

 إذ الدعاء يشعر وِقيلَ بعًدا لِّلْقَوِم الظَّاِلِمني  : واالحتراس يف قوله تعاىل. على ظهرها
بأم مستحقو اهلالك احتراسا من ضعيف يتوهم أن اهلالك لعمومه رمبا مشل من يستحق 

 ومن ال يستحق فتأكد بالدعاء على اهلالكني لكوم مستحقني ذلك، واإليضاح يف قوله 
ل   ليتبني هلم أن القوم هم الذين سبق ذكرهم يف اآلية املتقدمة عليها، حيث قالِّلْقَوِم
َالَ  : ويف قوله قبل ذلك،]٣٨ :هود[وكُلَّما مر علَيِه مٌأل من قَوِمِه سِخروا ِمنه :تعاىل

 فأتى سبحانه يف آخر هذه اآلية ،]٣٧ :هود[تخاِطبِني ِفي الَِّذين ظَلَموا ِإنهم مغرقُونَ
م القوم الذين سبق ذكرهم ووصفهم اليت األلف والالم فيها للعهد ليبني أ" القوم"بلفظة 



بالظلم كما وصفهم يف أول الكالم بالظلم، وذلك مما يوضح املعىن ويبينه، فعلم أن لفظة 
 وأا حيصل بسقوطها لبس يف املعىن، وعدم بيان القوم ها هنا ليست فضلة يف الكالم،

ن النسق ألنه سبحانه  واملساواة، ألن لفظ اآلية ال يزيد على معناها، وحسالكالم حمتاج له
ما ما وقعت وائتالف اللفظ مع بعطف القضايا بعضها على بعض حبسن ترتيب حس

املعىن، ألن كل لفظة ال يصلح موضعها غريها، واإلجياز ألنه سبحانه اقتص القصة بلفظها 
 يف أخصر عبارة، والتسهيم، ألن أول اآلية إىل قوله ءمستوعبة حبيث مل خيل منها بشي

يقتضي آخرها، والتهذيب، ألن مفردات األلفاظ موصوفة بصفات احلسن ) قِْلِعيأَ: (تعاىل
كل لفظة مسحة سهلة، خمارج احلروف عليها رونق الفصاحة، مع اخللو عن البشاعة 
والتركيب، سليمة من التعقيد وأسبابه، والتقدمي والتأخري واحلذف املخل والزيادة املسهبة 

ال يتوقف يف فهم معىن الكالم، وال يشكل عليه شيء وحسن البيان من جهة أن السامع 
، والتمكني، ألن الفاصلة مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف مكاا، غري قلقة ممن هذا النظا

ر الكالم بسهولة كما ينسجم املاء وينساب انسياب وال مستدعاة، واالنسجام، وهو حتدُّ
وهو الذي مسي به هذا الباب من أن كل  العليل من اهلواء، وما يف جمموع اآلية من اإلبداع

 فهذه آية عدة ألفاظها لفظة ال ختلو عن أن يستخرج منها ضرب أو ضربان من البديع
 غري ما يتعدد من ضروا، فإن سبع عشرة لفظة تتضمن أحدا وعشرين ضربا من البديع

 للسماء ومها استعارة االبتالع لألرض، واإلقالع: االستعارة وقعت منها يف موضعني
 ألن ، ويف اإلشارة والتمثيل واإلردافويا سماُءوااز يف مكانني، يف قوله سبحانه  

جماز باحلذف، وجماز بالتغيري، وقد وقعا معا فانظر رمحك اهللا إىل عظمة هذا : ااز جمازان
الكالم، لتعلم ما انطوى عليه نظمه، وما تضمنه لفظه، وقد وقع يل بيت من قصيدة 

بعد ما تكرر فيه من ضروب البديع، وهو   وقع فيه ستة عشر ضربا من البديع)١(رفيةأش
 ): طويل(

فضحت احليا والبحاحليا من حياء منك والتطم البحر ودا فقد بكىر ج 

يف افتضاح احلياة، وبكائـه، وحيائـه،       : فاتفقت فيه االستعارة يف ثالثة مواضع      
                                     

  .نسبة إىل امللك األشرف موسى األيويب: أشرفية) ١(



وقـويل  " جودا"حليا والبحر جبوده، والتفسري يف قويل       واملبالغة إذ جعلت املمدوح يفضح ا     
، واإلغراق ملا يف مجلة القافية من زيادة املبالغة، والترشيح بذكر االستعارة            "من حياء منك  "

" والـتطم البحـر  "األوىل لالستعارة الثانية، والتجنيس بني احليا واحلياء، والتورية يف قويل   
ذكره هو الذي يرشح للتورية، وصحة التقسـيم يف         والترشيح للتورية بذكر البكاء، فإن      

حصر القسمني اللذين يضرب ما املثل يف اجلود، إذ ال ثالث هلما، والتصدير يف كـون                
البحر مذكورا يف صدر البيت، وهو قافية، والتعليل يف كون العلة يف بكاء احليا والتطـام                

 العجز، ويـدل عليـه،       يقتضي البحر فضيحتهما جبوده، والتسهيم يف كون صدر البيت       
 عطف بعضها على بعض بأصح ترتيـب، واإلرداف،         وحسن النسق يف كون مجل البيت     

اية جوده بفضوح احليا والبحر، والتمثيل يف كوين عربت عن عظم اجلود ألين عب رت عن
 ببكاء احليا من احلياء والتطام البحر، فهذا ما يف تفاصيل البيت وأما ما يف مجلته، فاملساواة،     
لكون لفظه قالبا ملعناه، وائتالف لفظه مع معناه  يف كون ألفاظ البيت مالئمة خمتـارة، ال              

 موضع كل لفظة غريها، ومل حيصل فيه من تعقيد السبك والتقدمي وأسبابه وسـوء               حيصل
واإلبداع هذا بابه، لكون كل لفظة من مفرداته تتضـمن          . اجلوار ما يوجب له االستثقال    

لبديع، فقد حصل فيه ستة عشر ضربا من البديع، وتكررت االستعارة           نوعا أو نوعني من ا    
فيه يف ثالثة مواضع، والترشيح يف موضعني، والتفسري يف موضعني، وهو ثنتا عشرة لفظة،              

 .واهللا عز وجل أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 



 باب حسن اخلامتة
 جيب على الشاعر والناثر أن خيتما كالمهما بأحسن خامتة، فإا آخر ما يبقـى يف              
األمساع، وألا رمبا حفظت من دون سائر الكالم يف غالب األحوال فيجب أن جيتهد يف               

 رمحه – )١(رشاقتها ونضجها وحالوا وجزالتها، وقد رأيت القاضي الفاضل عبد الرحيم 
 كثريا ما كان حيترز يف ذلك ويتوخاه، فيأيت منه بكل نكتة ترقص هلا القلوب،               –اهللا تعاىل   

لنسيب يف احملبوب، فمن ذلك خامتة كتاب أجاب به القاضي السعيد بن سناء             ي عن ا  غِنوت
 الفكر ثُورلَنا ببدائعه ويؤمننا دوهذا القاضي مسئول يف أن يتخو : امللك رمحه اهللا حيث قال    

  علينا مبا هو سهل عليه من منافعه وإال دخل فيمن منع املاعون، وخرج              بروائعه، وال يضن 
 .ات الفضيلة وعهدها راعونمن الذين هم ألمان

ه يف خامتة رسالة كتبها للملك الناصر صالح الدين رمحه اهللا تعاىل يف حق              ـوقول
موا الفاضل بذلك،   لأوالد ابن أيب اليسر، وقد قصدوه بعد موت أبيهم، فخلع عليهم، فأع           

: هوسألوه كتابا إليه على يدهم بالوصية عليهم، واإلذن هلم يف تقبيل يده، فقال يف آخـر               
بشره حداد احلزن عن قلوم      زعـوإن يبسط هلم وجهه الكرمي عند مثوهلم وسالمهم، لين        

كما نزع بره حداد املآمت عن أجسامهم؟ ال زال موالنا عاقلة الدهران جىن على أوليائـه                
 مل يسألوه بدأهم، واملتقدم يف مجيـع         سألوه أعطاهم وإن   ْنعما إن  وال عدموه م   )٢(وداهم  

 وخصوصا هذا النوع منها على بلغاء البدو واحلضر، بل على مجيع فصحاء             فنون البالغة، 
، فمن خوامت كالمه قولـه      ابن عمه علي بن أيب طالب       و رسول اهللا   البشر، حاشا   

مث ذكرت أن ليس يل و ألصحايب عندك إال السيف،          : )٣(يف آخر جواب أجاب به معاوية     
ملطلب عن األعداء ناكلني، وبالسيوف     فلقد أضحكت بعد استعبار، مىت ألفيت بىن عبد ا        

فسيطلبك من تطلب، ويقرب منك ما تسـتبعد،         )٤(فني، لبث قليال يلحق اهليجا محل     خمو 
                                     

  .٩٥٦يقصد به القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي اللبيساين املتويف ) ١(
  .أدى ديتهم: وداهم) ٢(
  .٢٢٩:١شى  وصبح األع،٢٣٣:٧انظر اية األرب ) ٣(
 ويعين حبمل محل بن ،٣٨٤:١انظر اللسان مادة لبث، وجممع أمثال امليداين . توقف: لبث) ٤(

  .بدر



 حنوك جبحفل من املهاجرين واألنصار والتابعني هلـم بإحسـان، شـديد             )١(ْرِقلوإين م 
ـ         )٢(زحامهم، ساطع قتامهم   م، قـد    متسربلني سرابيل املوت، أحب اللقاء إليهم لقاء ر

جـدّك،  ضاهلا يف أخيك وخالك و    رية بدرية، وسيوف هامشية، عرفت مواقع نِ      صحبتهم ذُ 
ِعيٍدِبب الظَّاِلِمني ِمن ا ِهيمو] ٨٣: هود.[ 

            بـذلك    وأما حسن اخلامتة يف الشعر فقليل يف أشعار املتقدمني، وأكثر مـا ع ِنـي
 قال يف خامتة قصيدة مدح ـا األمـني          احملدثون، فمن ايدين يف ذلك أبو نواس، حيث       

  ):كامل(
  فبقيت ٣(وتقاعست عن يومك األيـم   هـدي بـ للعلم الذي( 

  ):كامل(وكقول يف خامتة قصيدة مدح ا اخلصيب عامل مصر 
 )٤( رـحا بـالكمـقا فكفتدفَّ رـذه مصـ وهيبِصأنت اخلَ  
   ال تـا بـا لكمـفمشيئا  يـدى أملـدا يب عن مِقعذْـه عر 
 ــرقْي فَـ بساحتـلّحأال ي رت بينكماـ يل إذ صقـوحي   

  ):طويل(وكقوله فيه 
 )٥( دير منك جوأنت مبا أملت  ىنر إذ بلغتك بالِغـوإين جدي   
 ي عـاذر وشكـورـوإال فـإن  ه منك اجلميل فأهلُينفإن تول   

  ):طويل ( للعباس بن الفضل بن الربيعهوكقول
)٦(داري أُـ عليها شامتا فأخـافاـح ـإليك غدت يب حاجة مل أب

                                     
  .اجليش العظيم: مسرع، واجلحفل: مرقل) ١(
  .غبار احلرب: القتام) ٢(
  ".فسلمت لألمر الذي ترجى له"  وصدر البيت فيه٦٤ص: ديوانهانظر ) ٣(
  .١٠٢ديوانه انظر ) ٤(
  .١٠١ و١٠٠ديوانه انظر ) ٥(
  .٧٣و ٧٢: ديوانهانظر ) ٦(



سترت به ِقدمـا علـي عـواري فأرخ عليها ستر معروفك الذي
  ):طيبس(وكقول أيب متام يف خامتة القصيدة اليت ذكر فيها فتح عمورية 

١( ِبام غري منقِضـموصولة وذم  ٍمـِحإن كان بني ليايل الدهر من ر(

اِمفبني أيـِك الاليت ن سب النربـ أقدٍرـام بوبني أي اـ رتص
ِب العرلت أوجـهصفر الوجوه وج ممراض كامسهمأبقت بين األصفر اِل

  ):كامل(وكقوله يف خامتة قصيدة اعتذر ا إىل ابن اهليثم 
 )٢( مـيِئلَا لَي إذـجى إنّ الدقمر  هـنو كأَـ وهروفـ املععـنّقَأُأَ
ـن املال الـ مٍرثْمـن الوفـه ومـأعناق يـلكتنذي مـيِداء عم 

فـأروحيف ب ردا الِغـى ومهـي فتـقبل ن مل يلـبسهمايى واللُّنوم 

  ):طويل(وكقوله يف قصيدة استعطف ا ابن الزيات 
)٣( لُـاهنم م وأنتجرأ بما ظَـبن  اـنا فإنـا علينـنا عطفرـكابأَ

 ): طويل(كقوله يف خامتة قصيدة اعتذر فيها إىل موسى بن إبراهيم الرافقي و
فإن يك ذنبعن اٍءطَعلى ِخ  وةٌـ هف أو تك٤( مِد مين فعذري على ع( 

  ).بسيط(وكقوله يف خامتة قصيدة خماطبا مالك بن طوق 
ِنوقظوا الشر عن قوم فقد غَال تتي  دياركم وهي تدعّ٥( عِمى زهرة الن(

مـههم فهو فيكم غري متن يتـم   نصيحتهيهِدذا ابن خالكم يـه

 
  ):وافر(وكقول أيب الطيب املتنيب يف خامتة قصيدة من السيفيات 

                                     
  .منقطع: احلرمة ومنقضب:  والدمام١٢، ١١ديوانهانظر ) ١(
  .اللؤم مهموز: ذو مال واللوم خمفف: ومثر. أستر:  واقنع٣٠١ديوانه انظر ) ٢(
  .احلياض: شديد، واملناهل:  وبرح.٢٥: ديوانهانظر ) ٣(
  .١٢٩ديوانه انظر ) ٤(
  .٤٢٨:١ديوانه ظر ان) ٥(



)١(ا ـاقرـا ِفي الدنك لَتاقَوال ذَ  اـجر ست لك اهليجاُءطَّال حـف

وكقوله يف خامتة أخرى من السسيطب(ات يفي:(  
ال زلت تضرب من عاداك عن عضر  ٢( جِلر اَألصر يف مستأِخيعاجل الن( 

  ):بسيط(وكقوله أيضا لسيف الدولة وقد ذكر اخليل 
فال همما إال علت ا إال إىل أم  رـفَى ظَـ ٣(ل ـوال وصلت( 

  ):طويل(وكقوله فيه أيضا 
أخذتعلى األر ِن ثَلَّـاح كومن الع  ةييش تي من تشاُءِطعوت ح٤( رم(

مـسـقْوال رزق إال من ميينك ي  ىـقَتك يناِنفال موت إال من ِس

  ):متقارب(وكقوله يف خامتة القصيدة اليت هنأ ا أبا وائل خبالصه من األسر 
فذي الدأغْار دـ مرـوأخ  سوِمن مد٥( ِلـاب احلَِةفَّن ِكـ مع( 

ـاىن الـرجفَتـال على حّهاب  وال يحلــون علـى طـاِئلُص 

ا ابن العميد وقوله يف خامتة قصيدة ود طويل(ع:(  
 )٦(ندي ه ِعلُضيب عند من فَلْ قَفلَّخأُ ت فإنينلْحي بقلب إن رـ لدجفَ

ومجيع خوامت السور الفرقانية يف غاية احلسن واية الكمال، ألا بني أدعية ووصايا 
رائض، وحتميد وليل، إىل غري ذلك من اخلوامت اليت ال يبقى يف النفوس بعدها تطلع وال وف

ا آل تشوف إىل ما يقال، كالد عاء الذي ختمت به سورة البقرة، والوصايا اليت ختمت
عمران، والفرائض اليت ختمت ا النساء، والتبجيل والتعظيم الذي ختمت ا املائدة، 

                                     
  .٢٧١:ديوانهانظر ) ١(
  . اجلوانب والنواحي: والعرض،٨٤:٢: ديوانهانظر ) ٢(
 .٤٣:٢ديوانه انظر ) ٣(
  .اجلبل الصغري، وقيل هي الطريق يف رأس اجلبل:  والثنية،٢٥٤: ديوانهانظر ) ٤(
  .الشرك، وهي آلة الصيد:  وكفة احلابل،٣٧:٢ديوانه انظر ) ٥(
  .٢٨٠:١وانه ديانظر ) ٦(



لذي ختمت ا األنعام، والتحريض على العبادة بوصف حال املالئكة والوعد والوعيد ا
اليت ختمت به األعراف، واحلض على اجلهاد وصلة األرحام اللذين ختمت ا األنفال، 

 ومدحه واالعتداد على األمم به، ووسيلته ووصيته، والتهليل، الذي ووصف الرسول  
 يونس، ومثلها خامتة هود، ووصف  اليت ختمت ا سورةختمت به براءة وتسليته 

 الذي ختمت ب الرسول  القرآن ومدحه الذي ختمت به يوسف، والرد على من كذّ
به الرعد، ومدح القرآن وذكر فائدته والعلة يف إنزاله الذي ختمت به إبراهيم، ووصية 

 وطمأنينته ووعد اهللا سبحانه الذي الرسول اليت ختمت ا احلجر، وتسلية الرسول  
 على اإلبالغ ختمت به النحل، والتحميد الذي ختمت به سبحان وحتضيض الرسول  

اإلقرار بالبشرية واألمر بالتوحيد الذي ختمت به الكهف، وقد أتيت على نصف القرآن 
 .ليكون مثاال ملن نظر يف بقيته ومل أطل بالبقية لكثرة سور النصف األخري واهللا أعلم

ها، وهي ثالثون بابا، وا تكملت عدة أبواب هذا آخر األبواب اليت استنبط
الكتاب مائة وواحد  وعشرون بابا سليمة من التداخل والتوارد، بعد ما حذفت من 
أبواب ليس فيها للمتقدمني سوى األمساء ومسمياا متداخلة يف غريها، ومن أنعم النظر يف 

كرت، فرحم اهللا من الكتب اليت نظرت فيها ودقق الفكر يف كتايب، وقع على صحة ما ذ
نظر فيه، وسد ما جيده من اخللل، واغتفر ما يقع عليه من السهو والزلل، وعمل بقويل 

  ):سريع(
    ما أحسن اإلغضاء من مفِصن يـلَـعاهللالَـاِمـ أن الكَم  

 إن أبصـرت عيناك عيبا فـجد اهـد رؤيـ عنـٍوفْبفضـل ع

من هذا الكتاب نسخة قبل هذه النسخة دت كنت قد سو: قال صاحب الكتاب
ضها الفاضل ضياء الدين موسى ما ما رسم يل من ألفته له، ورسم أن يبيبخمتصرة جدا حس

  ):بسيط(بن ملهم الكاتب، وفقه اهللا تعاىل، فلما بيضها تفضل وكتب يف آخرها ا
اهـه ومعنـي مبانيـله ف الًـِمث دـهذا كتاب بديع ما رأى أح 
اهـا مسعنـ عمالًـما جـوزادن يف هذا العلم أمجعهاحوى تصان 
 التعجن لطيف احلَـوا مبذا الفن أمجع أقص  قامِمجــ وأدناهاه
 فَقَفقد رأيتم عصا موسى كم التـولـم يزد ق تدرها عما عنـهداه



ف، وكيف لقد عجبت من غفلة السابقني إىل هذا العلم عما اهتدى إليه هذا املصن
ِر هذا املؤلف، وصفوا صورة جواد وتركوا وصف مروا معرضني عما استخرج من در

، وشببوا بظيب وأضربوا عن حسن عينيه وعنقه، واشتغلوا عن محد الغيث، وشكر سبِق
ل ما نقصوه ال جرم أنه سبق ْسوه، وكم، فذكر ما نِدِه وبرقِهِقه، باإلطناب يف تشبيه رْعوْد

ف ألجله كتابه، وقصد به بابه وجنابه، فضلهم وكل هذا بسعادة من صنأوهلم، وأصبح أ
فإن سعادته تردر امسي  اآلجن عذبا، واليابس رطبا، وتنشر موتى اإلمالق قبل املعاد، وتّغي

شر وظلوم بسعدي وسعاد، ومهته تنظر من أعلى العلو إىل الشمس، وقدرته تكاد ترد 
ّالزال،ر اليوم أمساملاضي وتصي ا، والقدر من أعوانه  بابه مقصودا، وقاصده حمسود

 .معدودا، وإن كان القدر ذا القدر مسعودا
 .وسلم وآله وصحبه  على حممدهللامت الكتاب حبمد اهللا تعاىل وحسن توفيقه، وصلى ا

 
 




