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 (سارة ... ربابوأخواتي ) 

 أىدي ىذا البحث
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 شكر وتقدير
 

عطاءة ممن بعد، ثم شكري موصول لكل األيادي الخفية الحانية الالشكر هلل من قبل و  

 التي كانت سببًا قويًا في إتمام ىذا البحث.

وأخص بالذكر الدكتور المشرف بسام عبد العفو القواسمي الذي أكرمني بأن جعل  

 عظيموما فتئ يقدم  ،مكتبتو الخاصة سيمة المنال بين يدي، والذي ما كّل صبرًا وال جمداً 

 بيذه الصورة.لنصائح التي ساعدت عمى تشكيل ىذه الرسالة لتوجييات واا

مناقشة ىذه الرسالة، تكرمت بقبول كما أتقدم بجزيل الشكر لمجنة المناقشة التي  

 حروب، والدكتور محّمد سميب.الوىي: الدكتور ياسر 

جزاكم اهلل و  فالشكر لكم أحبتيإتمام ىذا البحث، لشكر والتقدير لكل من كان سببًا في وا 

 عني جميعًا خير الجزاء.

 الباحثة

  



 د
 

 ممخص 

ىذه الدراسة المعنكنة بػػػ )القضايا الببلغية في يائية ابف الفارض( بالحديث عف  تناكلت 

حيث  ،قصيدة سائؽ األظعاف التي تعد نمكذجان حيان لرمزية ابف الفارض في ديكانو كباقي أشعاره

مصطمح ال يبٌيفتـ صياغتيا في نظاـ  ،كمعاف ،كبياف ،يعتناكلت أىـ القضايا الببلغية مف بد

ككنيا كاحدة مف أكثر  ،، ثـ يعقبو بشكاىد مف نظـ ابف الفارض في قصيدتو اليائيةالببلغي

األشعار التي زخرفت كامتزجت بشتى أنكاع الببلغة، كما كشفت عف مختمجات ابف الفارض 

 النفسية كالركحية.

عف حياة ابف الفارض  فتحدثت فيوثة فصكؿ، أٌما التمييد كثبل تمييدو  في الدراسة جاءت 

ككاف  ،يكاإلنشاء الطمب ،كاإلطناب ،عف يائيتو، كأما الفصؿ األكؿ فجاء مغدقان بشكاىد اإليجازك 

 كالكصؿ كأسمكب القصر.  ،متنفسان لمحديث عف بحر الفصؿ

لفارض كأخيمتو لمحات مف طيؼ ابف ا كاحتكل عمى الفصؿ الثاني )عمـ البياف( تناكؿك  

 ككناياتو البعيدة كالقريبة.  ،كمجازاتو ،كاستعاراتو ،كشركده في تشبيياتو

التي عبقت ديع بمحسناتو المفظية كالمعنكية كأخيران جاء الفصؿ الثالث زاىيان بألكاف الب 

 منيا كثيران رائحة الجناس.

بالمصادر كالمراجع ذيمت ك خاتمة، الخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج تـ إبرازىا في  

 التي استقى منيا البحث ماءه كنيؿ.
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 مقدمة

صٌمى -د بلـ عمى المصطفى العدناف سيدنا محمٌ بلة كالسٌ الصٌ ك ، فالعالمي الحمد هلل ربٌ  

 عدد خمقو، كرضا نفسو، كزنة عرشو، كمداد كمماتو كعدد ما شاء اهلل، كبعد، -اهلل عميو كسٌمـ

فكان، كأكثرىا عتمة  دالالت األلفاظلشعر فيمان، كمف أعقد كاف مف أصعب ا فإف النظـ الصكفيٌ 

فٌ  مف أكبر شعراء المتصكفة بيف العرب الذم عرؼ في العشؽ كالزىد ككاف  كأغمضيا معنى، كا 

شرؼ الديف بف  كىك الشاعر سمطاف العاشقيفب بقكاستحؽ أف يم لو مف كؿ ذلؾ نصيب

أف يبرز جانبان مف شخصية ىذا العالـ  ، ليحاكؿالفارض، مف ىنا كألجؿ ذلؾ عقد ىذا البحث

 .الذم لـ يمؽى اىتمامان كبيران مف الباحثيف ككثيركشعره 

، كجاء البحث في مقدمة كتمييد كثبلثة فصكؿ، تناكؿ الكصفياعتمدت الباحثة المنيج  

التمييد شخصية ابف الفارض كصكفيتو كخصائص شعره عامة كاليائية خاصة، أما الفصكؿ؛ 

 ،كالفصؿ كالكصؿ ،كأسمكب القصر ،كاإلطناب: اإليجاز األكؿ أربعة مباحث ىي فتناكؿ الفصؿ

كاإلنشاء الطمبي، ككاف ىذا الفصؿ بيف نظرائو أكبرىـ عددان، كأكثرىـ مددان، كجاء الفصؿ الثاني 

 كانطكلكالكناية،  ،كاالستعارة ،كالمجاز ،التشبيو :المكسكـ بعمـ البياف في أربعة مباحث ىي

تناكلت في المعنكية المحسنات ك  ،المحسنات المفظية بقسميو:) عمـ البديع( عمىلث الفصؿ الثا

طياتيما العديد مف األلكاف كالزخارؼ البديعية، كانتيت الدراسة بخاتمة تحمؿ أىـ النتائج التي 

 يتبعو فيارس اآليات القرآنية كالمصادر كالمراجع ليائية ابف الفارض تناكلتيا، ثـ ذيمت بممحؽ

 .حتكياتكالم

التي تناكلت الحديث عف يائية ابف الفارض كما جاء فييا مف  السابقةكمف أىـ الدراسات  

الرمز الصكفي لعبد الرحمف الحسيني)رسالة ماجستير(، ك  الحذؼ في شعر ابف الفارضقضايا: 
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كشرح ديكاف ابف الفارض لمبكريني  لركابح صارة )رسالة ماجستير(،في يائية ابف الفارض 

 ة ابف الفارض لجبلؿ الديف السيكطي.يمسي، ككتاب البرؽ الكامض في شرح يائكالناب

ديكاف ابف الفارض الذم كاف  :الدراسة مف عدد جيد مف المصادر كالمراجع أىميا نيمت 

كتاب دالئؿ اإلعجاز لمجرجاني، كالتمخيص لمقزكيني، ككتاب المصدر األساس ليذه الدراسة، 

التمخيص، كمف أىـ المراجع: كتاب الببلغة فنكنيا كأفنانيا  المفتاح لمسكاكي عدا عف شركح

ـ الببلغة لمحمد الجرجاني كغيرىا مف ت كالتنبييات في عملفضؿ عباس، ككتاب اإلشارا

 المصادر كالمراجع.

إدراؾ مصطمحات الصكفية  كغمكض المعاني، كالقصكر عف ،تكرية األلفاظكانت  

كلقد تمكنت الباحثة مف ، احثة في إعدادىا ليذا البحثأىـ الصعكبات التي كاجيت الب بمعانييا

دراؾ كثير مف المعاني الغامضة في بعدىا  تجاكز ىذه الصعكبات باقتصارىا عمى فيـ كا 

الخارجي دكف االىتماـ بالتحميبلت الفمسفية كالرمكز الصكفية كالباطنة التي يصعب عمى غير 

دراكيا  . الصكفي فيميا كا 

ف كاف غير ذلؾ فيك مف ااب قد حالفني فيذا مف إف كاف الصك كأخيران ف  هلل سبحانو، كا 

 نفسي.

 كاهلل الكلي.
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 تمييد

مشيكر، كىك" أبك حفص كأبك القاسـ، عمر بف أبي الحسف  ابف الفارض شاعر صكفيٌ  
 .(1)الكفاة"ك المكلد كالدار  المصرمٌ  ،األصؿ عمي بف المرشد بف عمي، الحمكمٌ 
الصكفية حيف بدأ بالسياحة في كادم المستضعفيف، ثـ في سفره ظيرت بداية حياة ابف الفارض 

سائحان  عامان  خمسة عشرفإذا بو يقضي ما يقارب إلى الحجاز التي كانت نقطة تحكؿ في حياتو، 
، كأكثر ما امتازت بو (2)ىك في كؿ ىذا قد "أخذ نفسو بالتصفية، كقمبو بالتنقية"ك  في أكدية مكة،

غراؽ التي تفقد الشاعر شعكره كاتصالو بالجمادات كالكائنات التي ىذه الحياة ىي حاالت االست
 .(3)حكلو

إذان، ابف الفارض ىك شاعر مصرم حمكم حجازم لذلؾ تعد شخصيتو متميزة في  
 .(4)تركيبيا عف غيره مف الشعراء

، (5) ب الرائحةككاف حسف الثياب طيٌ  ،كاف ابف الفارض حسف الكجو تشكب كجيو حمرةه  
كاشتغؿ بالشعر ما يقارب أربعيف ، (6)ان محمكد ، كفي صحبتو كعشرتو كريمان متو معتدالن ككاف في قا

 . (7)كشعره يتأرجح بيف الفطرة أحيانان، كبيف التكمؼ في كثير مف األكقات ،سنة

ابف الفارض كال شغمو الشاغؿ، كلـ يعمد عمى تحصيؿ شيء منيا،  لـ تكف الدنيا ىـ   
كالذم عرض عميو  (8)(كاتب فركض النساء عمى الرجاؿ)ع أبيو كربما ىك في ذلؾ آخذه مف طب

 .(9)منصب قاضي القضاة فامتنع عف ذلؾ، كابتعد عف الناس ليجعؿ صمتو باهلل كحده

كخمسيف عامان، ككلد بالقاىرة سنة ست كسبعيف كخمسمائة،  ةعاش ابف الفارض نحك ست 
 .(10)ــك بسفح المقطٌ كتكفي سنة اثنتيف كثبلثيف كستمائة، كدفف بعد كفاتو بي

                                                           
((1

.3/454،عٌانوفٌات األابنخلكان،
(2)

 .33،ابن الفارض والحب اإللهًحلمً،محّمد،
(3)

 .33،نفسهٌنظر:
(4)

.277،التصوف اإلسالمً فً األدب واألخالقٌنظر:مبارك،زكً،
(5)

 .6،شرح دٌوان ابن الفارضالنابلسً،وٌنظر:البورٌنً،
(6)

.3/454،وفٌات األعٌانٌنظر:ابنخلكان،
(7)

 .279،التصوف اإلسالمً فً األدب واالخالقمبارك،زكً،
(8)

 .3/456،وفٌات األعٌانٌنظر:ابنخلكان،
(9)

 .7،شرح دٌوان ابن الفارضٌنظر:البورٌنً،والنابلسً،
((10

.3/455،وفٌات األعٌانٌنظر:ابنخلكان،
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كتيرة كاحدة لمكضكع كاحد في الحب كالخمر ينحك فيو "منحى  و فكمو عمىديكانبالنسبة إلى ك 
 إال أف كؿ قصيدة اتسمت بطابع تمتاز بو عف غيرىا. (1)طريقة الفقراء"

، ككاف اليدؼ الظاىر مف كضعيا (2)يائية ابف الفارض قصيدة غزلية بامتياز كانت 
، إضافة إلى تعبيرات  (3)ز كأىمو""التغزؿ بالحجا مكحية بمعانييا الصكفية الغزؿ كالعتاب كالمـك

 ربما تفيـ عمى غير األصؿ الذم كضع ليا فقكالب المعاني كاأللفاظ سيطرت عمييا الرمزية.

كمعمـك أف حرؼ  (الياء)كم فقد نظـ ابف الفارض قصيدتو عمى رى  ،اليائيةأٌما عف ركم  
ف طاؿ الكقكؼ عميو، فيك صالح لمتعبير عف إ، فيو متسع لمنفس الياء حرؼ خفيؼ النطؽ

التي أراد ابف الفارض التعبير خمجات النفس كآىات األحاسيس كاألشكاؽ، كىي ذات المشاعر 
 ما يعتريو منيا كعف كنييا.ع

بحر  ذلؾ كاف البحر الذم طمأف ابف الفارض لكي يعقد عميو ىذا الشعر ىك إضافة إلى 
ؿ مف رم، كبحر ال( مرات6مكررة ) تف(ئو عمى تفعيمة كاحدة ىي)فاعمكئ في بناالرمؿ الذم يت

أجمؿ البحكر الشعرية فيك بحر سيؿ سريع ذك نغمة جميمة، األمر الذم جذب ابف الفارض كي 
السيما أف أشعاره جاءت سيمة ممتنعة، كفييا مف الرمزية ما فييا، عبلكة ك يبني عميو قصيدتو 

ارض تتطمب أف تنظـ عمى بحر يصمح لمتعبير عنيا في قالب غنائي ابف الف ةعمى أف عاطف
 جميؿ، فكاف بحر الرمؿ أفضؿ البحكر عنده الستيعاب عكاطؼ الحب كالشكؽ كغيرىا.

كعمى كٌؿ، إف الباحثة آثرت أف تبتعد في بحثيا عف ذكر أم إشارات لممتصكفة أك رمكز  
، إف كاف ما جاء كعميو (4) َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱقد تيسأؿ عنيا 

اهلل في ظاىر تمؾ األشعار أك في ما كضعت لو فالميـ  رضيفي طيات البحث كما ذكر مف أشعار ي
بارؾ، أٌما إف كاف في الدراسة شيءه مف أدنى قطمير أك نقير ال يرضي اهلل كحده فالباحثة بريئة كؿ 

   البراءة منو.

 

  
                                                           

((1
دعلىنفسهالفقروالعبادة،ونبذجمٌعمظاهرالتعلّق،والفقٌرعندهم:هوالزاهدالذيتعه3/454ّ،وفٌات األعٌانبنخلكان،ا

 بالممتلكات،والفقٌرعندهممكتٍفوٌمتلكفقطالحاجةالروحٌةإلىهللا.
(2)

 .143،التصوف فً اإلسالمفروخ،عمر،ٌنظر:
(3)

 .154،نفسه
(4)

.88،89الشعراء،
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 عمم المعاني :الفصل األول

 
 واإلطناب ،اإليجاز -أوالً 

 أسموب القصر -ثانياً 

 الفصل والوصل -ثالثاً 

 اإلنشاء الطمبي -رابعاً 
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 واإلطناب ،اإليجاز -أوالً 

 اإليجازأ( 

مثؿ  يٌ فعر  مرو أ ببنائو عمى الٌ إر كالحديث عنيما ال يتيسٌ  ،فااإليجاز كاإلطناب نسبي 

، عميو بذلؾ بناءن  فيقاس ،فياميـأب تأدية المعاني حسبساط الذم يقكـ األك الكبلـ المتعارؼ بيف 

 ،كساطتعارؼ األمقؿ مف عبارات أداء المقصكد مف الكبلـ بأىك  -عند الٌسكاكي-اإليجاز ف

 .(1)ك غيرىاأالجمؿ إلى كالقمة كالكثرة ترجع  ،داؤه بأكثر مف عباراتيـأكاإلطناب ىك 

إلى  ؽ ناظرو ذحا بٌ كري  ة،ثير تقاس بدراىـ ك ةلؤلؤ  ريب  ف ؛بالمعاني قائـه  ذان إنفع اإليجاز ف 

 .(2)الدراىـ ةلفاظ ككثر طكؿ األ ىعم وبنفع همعنى شريؼ يؤثر 

ك غيره أ ةكبلـ العامٌ ف ؛كالباحثة تؤيد البمغاء المذيف ظنكا أف الصكاب ىنا جانب الٌسكاكي 

يمك  ،ركالف ف لعتادً از الكً  إنٌما ،قاس عميويي  ليس ميزانان  إلى زاف ما الك نٌ إ ،الذىف كجميؿ القصد ءاا 

 باحان كمي يقاس عميو  حبلالن الكبلـ  يٌ عام في الفيـ لصارى  كساط شرطان فمك كاف متعارؼ األ ،المعاني

نكر الشمس  فٌ أكليعمـ ب" ،عكمبتدى  اف بيف حؽ  فشتٌ  ،يصاؿ المعنى في سمكه المرمكؽإل يوستند عميي 

حيث لـ  ،عمىبصر األنما النقص في ا  ك  ،في استنارتو عمى ال يككف ذلؾ نقصان ره األذا لـ يى إ

 .(3)"ليوإيستطع النظر 

في  ىاعير شرط  يفحكل دكف الكحشمف انتقاء المفظ الكجيز الفصيح المبيف لإف ،كمع ذلؾ 
حذؼ الفضكؿ  :قاؿ ؟كما اإليجاز ،اإليجاز :فقاؿ ؟ةما الببلغ :كقد قيؿ لبعضيـ" .(4)اإليجاز

 .(5)"غير شاؼو  مف كثيرو  القميؿ الكافي خيره  ة:كقاؿ شيب بف شب ،كتقريب البعيد

                                                           
(1)

 .277،العلوم مفتاح:ٌنظر
(2)

 .68\2،السائر مثلالاألثٌر،ابن:ٌنظر
(3)

.68\2،نفسه
((4

.93\2ٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
(5)

.193،الصناعتٌنالعسكري،
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كىك  ،(1)ؿكال تطكي ةالمفظ القميؿ عمى المعنى الكثير مف غير زياد ةدالل :ىك ذان إاإليجاز  فحدٌ  
 .(2)االقتضاب كاالختصار ة:في المغ
 :(3)نت القائؿأ ،با فراسأيا  :لمفرزدؽ ان الطرماح يكم " ما قالو :مثالو مف الشعرك  

ؿي        نى لىناًإف  ال ذم سىمىؾى السىماءى بى   بىيتان دىعاًئميوي أىعىزُّ كىأىطكى

ال تسمع ما أ ع:كى لي  يا :فقاؿ لو الفرزدؽ ،فف المؤذٌ ذٌ أك  ؟ماذا مف طكؿي أك  ؟ماذاف م عزٌ أ 

 .(4)"اضحان ف قطع الطرماح انقطاعان فان ؟ماذا مفعظـ أ ؟ماذا مفكبر أ (،كبرأاهلل )يقكؿ المؤذف 

ـى : قيؿ لبعضيـ"كقد    .(5)"حاط بالعنؽأما فقاؿ: حسبؾ مف القبلدة  ،عرلشٌ ال تطيؿ ا ل

ما  ركثأنما ترد إك غيرىا ةو أد في الكبلـ لكصمو بفائدر لفاظ التي تكثر األأ فٌ إلى أ ٌبونيي ك  
يا صاحبي  ي،يا خميم :فيسعفكف القكافي بقكليـ ة،زاف األبيات الشعريكً  بيا يصحٌ لشعار ترد في األ

 :(7)بحترمكمف ذلؾ قكؿ ال ،(6)القكافي ٌمةلتت ةر لفاظ المسخٌ كغير ذلؾ مف األ ى،مسأ ،صبحأ
، مىا ـى تٍ  إذا يا صاًحبٌي،         ًإال  أٌنيىا أٍحسىفى األٌيا ـٍ تىٍرًجعً  مىضى  ل

كعمى ذلؾ  ،منيا ةستفادم ةفائد كال فييا ال طائؿ ةزيادفال ،(صاحبي يا) :الشاىد في قكلوف 
عمى الشعر كالشعراء  عان يككف فيو تمكٌ  ئبٌل ل ؛لفاظاأل هثؿ ىذشاعر م ىعم بعيف يي أ قده نا  ال يسعي 

  .(8)ر مثؿ ذلؾثعاب عمى الناكعميو يي  ،رالنثٌ  ةربطتيا في ساحأكفؾ  أبيحت، المقيديف بقيكد
يجاز قصر ،إيجاز حذؼ :ضرباف اإليجازو   الٌ إ ،، كمف البمغاء مف أضاؼ إيجاز التكقيعات(9)كا 
المساكاة، كسٌماه  ومف قسـو ال ييحذؼ منو شيء ثاني ان ني جزءثير جعؿ الضرب الثاف ابف األأ

، أٌما الرماني فجعؿ ضركب اإليجاز (11)، كعند صاحب الطراز سيمٌي تقريران ال تقديران (10)التقدير
                                                           

(1)
 تحرٌراألصبع،أبوالمصري،:وٌنظر،317-3/316الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظرو،74\2السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر

.467،التجبٌر
(2)

،مادة)وَجَز(.عربلسان الابنمنظور،:ٌنظر
((3

 .2/155،الدٌوان
(4)

.238\1،العمدةرشٌق،ابنالقٌروانً،
(5)

.193،الصناعتٌنالعسكري،
(6)

.71،72\2،السائر المثل،األثٌرابن:ٌنظر
(7)

 .2/1286،الدٌوان
(8)

71،72\2،المثل السائرٌنظر:ابناثٌر،
((9

.277\1،دباأل ةخزان،الحمويابنحجة:ٌنظر
(10)

.74\2،السائر المثلٌنظر:
(11)

 .119\2ٌحٌى،العلوي،
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، كماؿ أبك اإلصبع المصرم إلى تصنيؼ اإليجاز عمى أٌنو حقيقي كمجازم، أك (1)مساكاة كاكتفاء
، ... إلى نياية القصة (2)َّ  مت خت حت جت هب ُّٱٱأك بسيط نحك قكلو تعالى:

 ٰى ين ىن ننمن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ:(3)كمختصر نحك ما ذكر في الٌذكر الحكيـ

 .(4) َّ جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

ألٌف المساكاة ىي  ؛اعتمدت الباحثة جعؿ المساكاة بيف اإليجاز كاإلطناب ،كعمى كؿ حاؿ 
كعميو  فيك اإلطناب كما زاد معناه عمى لفظو فيك اإليجاز،األصؿ؛ فما زاد لفظو عمى معناه 

يجاز قصر :فاإليجاز يقـك عمى قسميف  .إيجاز حذؼ كا 
مكقع  الببلغةلو في  " ذفواإليجاز من غير ح ،(5)"كىك ما ليس بحذؼ" :إيجاز القصر 
 ،(6)" كاحد بعد كاحدالٌ إ الصناعةىؿ أال يختص بو مف  ،صعب المرتقى ،دقيؽ المجرل ،عظيـ
لفاظيا أيمكف التعبير عنيا بمثؿ  ةعمى محتمبلت متعدد ةدال ةنكع تككف فيو الجمم :نكعاف كىك

 :قكلو تعالىك ؛(7)بحسب ما جاءت بو مف مقدمات تقديرىاستطاع بحيث يي  ،التي جاءت بيا

كفي الردع  ،لكـ في القصاص ردع عف القتؿ " -كاهلل أعمـ- :فتقديره (8)َّ مث هت مت ختُّٱ

 (9) ة".فكاف لكـ في القصاص حيا ة،ياحكعدـ القتؿ  ،كفي االرتداع عنو عدـ القتؿ ،ارتداع عنو
  

                                                           
(1)

،لكنٌنبهأنالرمانًلمٌكتِفبهذٌن237\1،العمدةرشٌق،ابنالقٌروانً،،و79،ثالث رسائل فً اإلعجازٌنظر:الرمانً،

 وجوهأخرى.إٌجازحذفوإٌجازقصرعداعنالوجهٌن،وجعلاإلٌجاز:
(2)

.3ٌوسف،
(3)

 .462،473،التجبٌر تحرٌرٌنظر:
(4)

.133ٌوسف،
(5)

.214،التلخٌصالقزوٌنً،
(6)

.119\2،الطرازٌحٌى،العلوي،
((7

.145،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:ٌنظر،و137\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(8)

.179،البقرة
(9)

 .145،146،والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،
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ؿ ارتفع عف تو قي نٌ أمتى عمـ  فاإلنساف ،م عربيأفمعناىا كثير جاء بمفظ يسير فاؽ كبلـ  
كبلـ يطابؽ ىذا المعنى ىك  زجأك ك  ة،كبترؾ القتؿ كالقصاص حيا ،مف القصاص ىذا الفعؿ خكفان 

التشابو في  عفم ،كبلـ مٌ أقارف بال يي  -سبحانو–كمع ذلؾ فكبلـ اهلل  ،(نفى لمقتؿأتؿ الق) :قكليـ
  :(1)فمف كجكه التفضيؿ كليس جميعيا ،إيجازم أيضاىيو  التنزيؿ الف ٌ أ الٌ إاإليجاز 

 ةعشر (2) َّ مث هت ُّٱٱ:بقكؿ اهلل سبحانوف ،جاز مف حيث عدد حركؼ الجممتيفياإل -

 .عشر ةربعأ كبالثانيةحركؼ 

 .مف التكرار السبلمةكؿ  مةيمس اآلية - 

 ة.بالمقصكد الذم ىك الحيا اآلية صٌرحتكقد  - 

 ةكالفخام ةي ذلؾ مف التعظيـ كالجزالفف ة،حيا ةتنكير لفظبالمعنى التي تككف  ةببلغ جيةمف  -
 .الشيء العظيـ 

غير  لقصاص الالذم يخص ا (نفى لمقتؿأالقتؿ ) :كيرجع ذلؾ إلى االطراد المفقكد في قكليـ -
  .ذلؾ

نفى لمقتؿ مف أالقتؿ ) :التي جاءت عمى تقدير الثانيةكما في  ،ترؾ الحذؼ كتقدير المحذكؼ -
 (تركو

 بداع "كالطباؽ كحسف البياف كاإل كالكناية كاإلشارةفي اإليجاز كاإليضاح  ةغاي فاآلية"  

تفصيميا الشيء الكثير  حتمؿ فييي  ةمجمم فيك ما يدؿ لفظو عمى معافو  :ا النكع الثانيمٌ أ  
قكلو ك ،(3)ك بحصرىا في عدتياأ ،مثميابلفاظ عف ىذه األ كيستحيؿ التعبير ،كالمعنى الداللةمف 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱٱ:-ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -رسكلو الكريـ لسبحانو كتعالى 

 .(4) َّ مب زب

                                                           
(1)

.317\3،الطراز،ٌحٌىالعلوي،و،137،واإلٌضاح،214،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(2)

  .179البقرة،
((3

.146،البالغة مفً عل والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:وٌنظر،137\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(4)

 .199األعراف،
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صٌمى اهلل -و مر نبيٌ أاهلل تعالى  فٌ أ ،-عميو السبلـ-كنقؿ عف جعفر بف محمد الصادؽ " 
ح كرفؽ في العفك صفف ،(1)"-عميو السبلـ-خبلؽ كصدؽ فييا بجميع مكاـر األ -عميو كسٌمـ
غضك  ةكمسامح  ،ككؿ حراـ ةعف الكذب كالغيب عه الطرؼ كرد رحاـ كغٌض األ ةبصم مره أاء كفييا ا 

غير  إلىككظـ الغيظ  ،كالحمـ ،الصبرإلى  كالدعكة ،عف الجاىميف باإلعراضمر األإلى  ةضافإ
 .(2)مكرذلؾ مف ىذه األ

 إيجاز القصر في اليائية -أ
 ،يتويائفي  بميغان  جز إيجازان أك جاد ك أك الممقب بسمطاف العاشقيف حسف ابف الفارض أكقد  
خبيئة  مر الذم جعؿ مفاأل ة،دشعاره قد تككف بكجكه متعدٌ أبياتو ك أالمغزل مف  ةرؤي فٌ أ كالجميؿ
  .لوك قؿ الرائي كميتتناسب مع ع ةنليٌ  فكاران أقكالو أ

 (3) :مف غير حذؼ قكلو بميغان  المكجز إيجازان  هكمف شعر 

كا أف عٌمييـ    عندىـ ذكرم كاٍجرً  كتمىٌطؼٍ   إلي عطفان  ينظيري

د كالميف كطيب ؼ يعني التكدٌ تمطٌ الف (، ذكرم عندىـ كاجر ،ؼكتمطٌ ) :اىد في قكلوفالشٌ  

 يقكالأك  يفعالأكر محاسني كاشتياقي كجميؿ م اذأ  )ذكرم عندىـ كاجرً ) ،القكؿ كالفعؿ كغيره

  .كغير ذلؾ

  :(4)كمنو قكلو

 فىي الٌشكؽي  بىراهي  مٌما لوي  ما    شبىحان  فيكيـ الٌصبٌ  ترىٍكتي  قيؿ

، مخيؼك سقيـ ك  ،ضعيؼك  ،نساف ىزيؿإيعني  ،شبحه  فإنساف (،شبحان ) :قكلو في الشاىد 

 .كشبو خياؿ

                                                           
(1)

 .147،والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،
(2)

.127\2،الطراز،ٌحٌىالعلوي،:ٌنظر
(3)

7،الدٌوان
(4)

 .7،نقسه
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 (1):كقكلو

 لىي الحيٌ  كالكبلـي  عىناء عف    لوي  ذاتٌيان  الٌضرٌ  كصؼي  صارى 

 "،كالعناءالتعب " :يعني فالٌضر ،(ليٌ  كالكبلـ الحيٌ ) :كقكلو (،الضرٌ ) :الشاىد في قكلو 
بسبب ذلؾ  صبح غير كاضحو أ كاضحو  كبلـو  كؿٌ  (ليٌ  الكبلـ الحيٌ )كيندرج تحت  ،كغير ذلؾ
 .(2)الضرر

 (3):كمنو قكلو 

ٍينىوي  عىيني أفٌ     أنىوي  لكال الٌشؾٌ  كًيبلىؿً   تتأمٍ  لـ عى

فاإليجاز  (4)"يبلؿ الذم لـ تثبت رؤيتوال"المقصكد  فٌ أل (؛كيبلؿ الشؾ) :قكلوفي الشاىد  

 .فبيٌ 

 (5):كقكلو 

ٌف نىكءي الٌطٍرًؼ إذ يسقط خىي    ميٍسًببلن لمنأم طىٍرفان جادى إف  ضى

غرب مع الفجر مي السقكط نجـ مف المنازؿ ف" :كءفالنٌ  (،رؼالطٌ  كءي نى ) :قكلوفي الشاىد  

 عشر يكمان  ثبلثةإلى  ةفي كؿ ليم ،في المشرؽ تومف ساع ،خر يقابموآكىك نجـ  ،كطمكع رقيبو

تنقضي ف ،عشر يكمان  ةربعأ ليا فإف الجبية،ما خبل  ةانقضاء السنإلى نجـ منيا  كىكذا كؿٌ 

كذلؾ الطمكع  ،الطالع ءانذا سقط الغارب إ ألنو ؛ان نكء يما سمنٌ ا  ك  :قاؿ ة،ضاء السنانقجميعيا مع 

  .(6)د"ادضنو مف األأط كك السق ءكبعضيـ يجعؿ النك  ،كءالنٌ  كى

                                                           
((1

.7،الدٌوان
(2)

.6،7هامش،نفسه:ٌنظر
)

((3
 .8،نفسه

(4)
 .1،8هامش،نفسه

(5)
.9،نفسه

(6)
(.نوأ)مادة،لسان العرب،منظورابن
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 (1):كقكلو

 عىي الًمٍحنىة في كالمىرء حاًئره     أمريهي  إليوً  ما في حاًئران 

  (2)".ال ييتدم لكجو مراده ،عاجز: "ي ىنافالمقصكد مف عى  (،يعى ) :قكلوفي الشاىد   

 (3) :كقكلو 

ك أٌنى دٌ الكي  أيىىٍيؿى  يا  فيتىي ًعرفاني بعدى  كىٍيبلن  نيى     تيٍنًكري

 (ىيؿ الكدأيا )قكلو فب ،مكاطف ثبلثةفيو دليؿ قكم عمى إيجاز القصر في  بأجمعوالبيت   

إيجاز يحتكم عمى  (ى تنكركني كيبلن نٌ أ) :قكلوفي ك  ،حساف كالكـرىؿ الكد كاإلأإيجاز عف كؿ 

 .(فيتىي ًعرفاني بعدى ) :قكلوفي كذلؾ اإليجاز ك  ،ك كذا ككذاأنكراف معرفتيـ بو بكذا 

 (4):كقكلو

ـي  سيٍقـ ًمفٍ  سىقىًمي  ديكىمٍ  لي الثٌنايا كًبمىٍعسيكؿ    أجفاًنكي

كىذا  ،فأساس مرضو حبو الشديد لممحبكب ،جفانكـ (أسقمي مف سقـ ) :قكلو في اىدالشٌ  
ككؿ ما يعترم  ،قبؿ جسدهعمى نفسو  مؾ فؤاد ابف الفارض بحيث يجعمو مسيطران الحب صار يتمٌ 

بحاؿ  المتأثرثره داخؿ جسده أ ككؿ ما يصيب نفس الشاعر ينصبٌ  ،اعرالمحبكب يصيب الشٌ 
 المحبكب

 (5) :كقكلو 

عى  ـٍ  البٌلحي رىجى  غي الًعٍشؽي  ككذاؾى  رشادم ًمفٍ     سان آي عميكي

                                                           
((1

.9،الدٌوان


(2)
.2،9هامش،نفسه



(3)
.9،نفسه



((4
 .13،نفسه



(5)
 11،نفسه
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ذاتو ليس فالعشؽ في  ة،ر بكممتيف عف كممات كثير فقد عبٌ  ،ي(غ)العشؽ  :قكلوفي الشاىد  
 ،كفي العمى ضبلؿ ى،كفي سيطرتو عم ة،قو سيطر كفي تدفٌ  ،ؽما العشؽ شعكر يتدفٌ نٌ ، إان يٌ غ
  .كالرشاد ،كالعمؿ ،كالفكر ،ضبلؿ في القكؿ لغيٌ اك 

 (1) :كقكلو

ٍبكىةو  عف عاًذلي  بىي بفي  ىىي   فىًتئىتٍ  ال بي ىيى     عيٍذًرٌيةو  صى

ال يعرؼ "م أ "،افيٌ ببف  فاكىيٌ  بىي بفي  ىىيى " ىك :كقيؿ، (بىي بفي  ىىي  ) :قكلوفي الشاىد  
 (3) :كقكلو ،(2)"صمو كال فصموأ

سىفه  شيء كيؿُّ     أحًسنكا أك اليىكل في أسيئكا بىؿ ـٍ  حى  لدىم منكي

مف حساف في الحب تتضٌ فاإلساءة كاإل، (أحًسنكا أك اليىكل في أسيئكا بىؿ :)قكلو في الشاىد 
كما  ،في اليكل ةساءإالظف  ةكخيب ة،ساءإكالخذالف  ة، ساءإ صدٌ لاك  ة،ساءإفاليجر  ة،كثير  يى معان

تندرج تحت مكجز  معافو  فجميعيا ،حسافإكتكريـ الحبيب  ،حسافإكطيب الكبلـ  ،حسافإالكصؿ 
 .حسافكاإل اإلساءة
 (4):كقكلو

معو  في الٌشمؿً  كاجتماعً   األيشىي بأفياء مىر   في مىرٌ     كما جى

فكؿ ما حصؿ في  ،سمو مرٌ ام ما حصؿ في مكضع أ ،(في مرٌ  ما مرٌ ) :قكلوفي الشاىد  
كقيؿ: "سمي مران ألنو في عرؽ مف  ،ىذا المكضع مف كذا ككذا ككذا يكجز في كممتيف فقط

 .(5)الكادم مف غير لكف األرض...، كقاؿ الكاقدم: بيف مٌر كبيف مكة خمسة أمياؿ"
 ( 6):كقكلو

كاحي ناتو با يٍنتي     كبا الشاـً  قيرل أكضحتي  منذي   ًحٌمتي ضى

 .إيجاز يشمؿ جميع قرل الشاـ  (،قرل الشاـ) :قكلوفي الشاىد   
                                                           

(1)
.11،الدٌوان

(2)
 .(بًٌ)مادهالعرب،لسانمنظور،ابن

(3)
 .41الدٌوان،

(4)
.13،نفسه

(5)
.5/134الحموي،معجمالبلدان،

(6)
.13،الدٌوان
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 (1) :كقكلو

ٍنًزؿه  يىريٍقني لـ  مىي بىعدً  ًمفٍ  ميٍستىٍحسىفه  كال ال    الٌنقىا بعدى  مى

  .ي غير مستحسفمى  عدً فكؿ شيء بعد بي  (،يف مف بعد مى ال مستحسى ) :قكلوفي الشاىد  

 ( 2):كقكلو

يىي عىمركه  ًمٌنيى  كالحشىا    أبدان  منيا الٌمٍحظي  قىارً الفى  ذك  كحي

بف  كعمر  كبأ ىك (عمرك)ك ،بي طالبأم سيؼ عمي بف أ ؛(ذك الفقار) :قكلوفي الشاىد   
 .(3)خطبأيي بف م حي أ ؛(ييحي )كد العامرم ك

 ( 4):كقكلو 

ٍثًمره     نىقان  في فىقىًضيبه  تىثىٌنتٍ  إفٍ   ظيمىي فىٍرعً  ديجى بىٍدرى  مي

التي تـ الكقكؼ  ةفي ىذه اليائي عظيمان  ان قكل الصكر التي تحمؿ إيجاز أ يتناكؿكىذا البيت  
  .عمييا في مبحث االستعارة

  (5) :كقكلو

ـى  مف تيكىدٍ  أىٍمنان  تىكىدٍ  لـ ٍك  بينىي يا عمييـ الٌرؤيا تىٍقصيٍص     ال حي

شكاؿ الكيد كالظمـ أ فٌ إحيث  ،قصد جميع أنكاع الكيد ،كد (تي  منان أ)لـ تكف  :قكلوفي الشاىد  

 .كال تحصى ال تعدٌ  ةكثير 

 (6):كقكلو 

االن  ًبٍئسى   غىي العيشً  صبلحً  مف أك كىٍحشىةن     أيٍنًسيىا مف بيدِّلىتٍ  حى
                                                           

(1)
.13،الدٌوان

(2)
.14،نفسه

(3)
.14،نفسه:ٌنظر

(4)
 .14،نفسه

((5
 .14،نفسه

(6)
 .16،نفسه
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تندرج في  فتاظلف كالغيصبلح العيش ف (، مف صبلح العيش غي) :قكلوفي الشاىد  

 كالقناعة ،يمافكاإل ،مافكاأل ،ساس بالرضاحاإل ،ف صبلح العيش مثبلن مف ة،عديد ره مك أا ممعانيي

 .كغير ذلؾ ،الباؿ ةكراح

 (1):كقكلو 

مىي فيًيـٍ  القىيتيوي  ما ميرٌ     يىرىل صٌبان  ًبيـ كيٍنتى  ال كيٍنتى   حي

مر أفيك  ،مف المحبكبة كافر مر مي أم كؿ (، أي مى حي  ـما القيتو فيي مرٌ  :)قكلوفي الشاىد  

 .مو المحبجميؿ يتقبٌ 

  (2):كقكلو 

 يىدم في أسرىل الحيٌ  في مىف كؿ   قكلىيا بالثٌنايا أنسى لستي 

 شمؿ الصغير ،(يدم في أسرل الحيٌ  في مف كؿٌ ) :الشطر الثاني مف البيتفي الشاىد   

 كالذكر كاألنثى.، كالكبير

 (3):كقكلو

ٍطبً  خاًطبى  ٍصؿً  إلى تىرقى بالرُّقىى    فما الٌدعكل دعً  الخى  ريقىي كى

في  مسه ف ممتى اإليجاز فييما بيٌ ف (،دع الدعكل) :كقكلو (،خاطب الخطب) :وقكل في الشاىد 
 (4) :كقكلو، فمصائب الدنيا كثيرة مثبلن؛ امعانييم

فٍ  نيٍصًحي كاغتًنـ ميعافىن  ريحٍ   تىيىي فىًممبىٍمكىل تيكىل أف ًشٍئتى     كا 

                                                           
(1)

 .16،الدٌوان
(2)

.17،نفسه
((3

.17،نفسه
(4)

.18،نفسه
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 :كقكلو ،يشمؿ جميع أنكاع اإلرشاد كالنصح كالكعظ (،اغتنـ نصحي) :قكلو في الشاىد 
 ، فببلكم الدنيا كثيرة كمتعددة األلكاف.(ييفممبمكل تى )

 (1) :كقكلو

 أم بىٍعدى  ما حٌبذا عذبه  منؾً     لنىا البيٍعدً  سكل تعذيبو  أمُّ 

 .ىشتٌ  ةشكاؿ التعذيب مف المحبكب كثير فأ (؛تعذيب عذب مٌ )أ :قكلوفي الشاىد 

 (2) :كقكلو 

رىل قد ما كفىى ىؿ شعرم ليتى  ٍقمىتى  مف كفى قد ما جرل ميذٍ     جى  يمي

(، أم ما قد جرل مف أحداث كمآسو ككيبلت ما قد كفى ،ما قد جرل) :قكلوفي الشاىد  
 فيكفي ما ساؿ مف الدمع كتصبب نتيجة تراكـ المصائب كفظاعتيا.

 (3):كقكلو

ـي  بىرل قد  أصغىرىم حاشا ًجسميى  كفىني    أعظيمي شكقي أعظى

 .م قمبو كلسانوأ (؛صغرمأحاشا ) :قكلو الشاىد في  

  (4):كقكلو
 طىي مٌنيى  صانوي  حديثو  ـً     قىًدم مف أيٍخفي كنتي  ما ميٍظًيران 

، فيدخؿ فيو كؿ حديثو قديـ قصده (خفي مف قديـ حديثو أي ما كنت ) :قكلوفي الشاىد  
 كأخفاه.
  (5):كقكلو

ـٍ  دمى     ًكدا عيكدي  ذىكل العىكدً  ذىكم يا  ذىم أينىعى  أف بعدى  ًمنكي
  .حساف بكؿ ما يحمؿ مف معافو ذكم اإل يا مأ ؛(يا ذكم العكد) :قكلوفي شاىد ال 

                                                           
(1)

 .18،الدٌوان
(2)

.19،نفسه
(3)

.19،نفسه
((4

 .23،نفسه
(5)

.21،نفسه
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 (1):كقكلو
مىى    أسمىمىتٍ  كسٍممى تيعًتبي  لـ عيٍتبي   رىم رؤيىةى  الًحمى أىؿي  كحى

سممت أك  ،عتب لـ يزؿ عتبيا عف كذا فٌ أبمعنى  ،سممت(أ ،لـ تعتب) :قكلو الشاىد في 
 (2) .الببلء سممت الشاعر إلىأسممى  فٌ أبمعنى 

 (3) :كقكلو 
دلن  ًحمؼى  كبدم    صٌدىا ًمف كابدىتٍ  ًمٌما عيٍدتي   رىم كالجففي  صى

كالجفف ) :كقكلو أم كثرة صدىا في مكاقؼ متعددة، (،ا كابدت كبدمممٌ ) :الشاىد في قكلو 
(، تحاكي رطكبة العيف الحالة النفسية السيئة لما تعرض لو الشاعر مف ألـ داخمي نتيجة مٌ رى 
  صد بشتى أنكاعو.ال

 (4):كقكلو
فا منذي  كاًجدان   كىي القىٍمبً  في قىٍمًبوً  مف ناًظرم    بيٍرقيعييىا جى

 ثـٌ  ،(عقرب) ( إلىبرقع)فقصد مف قمب لفظة  (،مف قمبو في القمب كي) :قكلو في الشاىد 
 غصد :كيقاؿ ،ان غعر المتدلي عميو صدالش  "كيسمى  ،(5)غدف عقرب الصٌ عكنى بالعقرب 

  (6)"بعقر م
 (7):كقكلو

ـٍ  أىفيٍز  لـ إذ باطبلن     كانقضى ضياعان  العيٍمري  ذىبى   بشيٍ  ًمٍنكي

ف يفكز بو أعف كؿ شيء كاف مف الممكف  (شيٍ )اختصر بكممو  (،بشي) :قكلو في الشاىد 
 .-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-كلي مف نصرة المبعكث أغير ما 

  

                                                           
(1)

.22،الدٌوان
(2)

.5،22هامش،نفسه:ٌنظر
(3)

.22،نفسه
(4)

.22،نفسه
(5)

.8،22هامش،نفسه:ٌنظر
(6)

 .صدغماده،العرب لسانمنظور،ابن
(7)

 .25،الدٌوان



18 
 

 إيجاز الحذف في اليائية -ب

كر ذٌ الؾ ترل فيو ترؾ نٌ أكذاؾ  ،شبيو بالسحر ،مرو عجيب األنٌ إف" لحذفاإليجاز باا مٌ "أ 

تـ ما أك  ،ذا لـ تنطؽإنطؽ ما تككف أكتجدؾ  لئلفادة،زيد أ اإلفادة دفصح مف الذكر كالصمت عنأ

 (1)".كتدفعيا حتى تنظر خبر،تنكرىا حتى ت ةكىذه جمم ،ذا لـ تبيفمبينان إتككف 

يجاز الحذؼ   بو تنكىذا النكع ي، (2)عميو ةالكبلـ بعض المفظ لدالل مف ذؼف يحأىك  :كا 

 (3) .لمكاف المحذكؼ منو فةستخراجو مف غير كمال

ككؿ  ،كالحساب سع في الظفٌ ف نفس السامع تتٌ أل ؛الببلغةنكاع أمف  ما كاف ىذا معدكدان نٌ ا  ك "  

لحديث النبكم: كمف ا ،(4) "ركىك في الشعر القديـ كالحديث كثي ف لككنو محصكران يك ىيٌ فمعمـك 

بتقدير مف خشيتؾ كأنت يا رب  (5)"... فقاؿ لو: لما فعمت ذلؾ؟ قاؿ: مف خشيتؾ، فغفر اهلل لو"

 أعمـ.

 ،كسيبلن  ىبلن أ :نحك ،اإلعراب جيةليعمـ المحذكؼ مف  ؛ةكدالل ةمف قرين لممحذكؼد كال بٌ  
 بعض البمغاء ٌصؿقد فك  ،(6)يصؿ كيقطع فبلف :نحك ،المعنى دكف اإلعراب جيةف مف ك يتبيٌ أ

 ةكدالل ،(7) َّ خض حض جضمص خص ُّٱٱ:مثؿ قكلو سبحانو ،الحاؿ ةدالل كافجعم ،ىاك الحذؼ كبين أٌدلة

 نزؿ اهلل خيران أم ، أ(8) َّ ىكمك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱٱ:المقاؿ مثؿ قكلو سبحانو

 أفٌ ف الشرع حيث بيٌ  (9) َّ ىل مل خل ُّٱٱ:عينو الشرعا م األدلةكمف  ،بدليؿ ما سبؽ ذكره

                                                           
((1

.76،77\2،السائر المثلاألثٌر،ابن
(2)

 .148،البالغة علم ًف والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:وٌنظر،275\2،األدب خزانةالحموي،:ٌنظر
(3)

.74\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(4)

.238\1،العمدةرشٌق،ابنالقٌروانً،
(5)

(،3266،كتابأحادٌثاألنبٌاء،بابماذكرعنبنًاسرائٌل)شرح صحٌح البخاريفتح الباريالعسقالنً،ابنحجر،

6/2571
(6)

 .92،93\2،الطراز،ٌحٌىالعلوي،:ٌنظر،و77\2،ئرالسا المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(7)

.25الذارٌات،
(8)

 .33النحل،
(9)

.3المائدة،
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غير إلى  ،ك غيرهأ ك شعرو أ كليس االنتفاع مف خيراتيا مف جمدو  ،ةكؿ الميتأحراـ ىك ال 
  (1) األدلة.ذلؾ مف 
 باإلعرابكالذم ال يظير  ،يقع في المفردات مف المحذكفات كثيران  باإلعرابكالذم يظير " 

 .(2)"ال يقع في الجمؿ مف المحذكفات كثيران 

كيككف إيجاز الحذؼ  ،(3)ال كأشيء مقاـ المحذكؼ ف يقاـ أ :عمى ضربيف ذؼالح فٌ أ غيرى  

 (4) .ك بحذؼ المفرداتأا بحذؼ الجمؿ مٌ إ الحذؼ قائمان 

 .طبلؽحسف المحذكفات عمى اإلأفيي  ،بحد ذاتيا الجمؿ التي تعد كبلمان  ذؼا حمٌ أ 

 :حذؼ الجمؿ ضركبو أربعةبإليجاز كا 

 بإعادة يككف االستئناؼ كاقعان ك  المقدرة، األسئمةكيقصد بو حذؼ  ،االستئنافالضرب األكؿ: - 

 ين ىن من خن حن جن  يم ُّٱ :قكلو سبحانو األٌكؿكمثاؿ  ،(5)ك بغير الصفاتأالصفات 

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه

 ةقاما  يماف بالغيب ك مف اإل المقٌدمةفالمتصفكف بالصفات  ،(6) َّ  مب زب رب  يئ ىئنئ مئ

 مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ :تكضحو بقكلو تعالى الكريمة اآليةف ؟ماذا يختصكفبنفاؽ كغيرىا كاإل الصبلة

  (7) بإذنو.كالفبلح  باليداية فكزىـبيف ت َّ زب رب  يئ ىئنئ

                                                           
(1)

 .1/476،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(2)

 .74\2،السائر المثلاألثٌر،ابن
(3)

 .223،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(4)

.93\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:وٌنظر،2/77،السائر لالمثاألثٌر،ابن:ٌنظر
(5)

 .93،94\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:وٌنظر،77،78\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(6)

 .5-2البقرة،
(7)

.2/94،95،الطرازٌحٌى،العلوي،:وٌنظر،2/78،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
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 ،(1) َّ حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱٱ:كر الكريـكمثاؿ الثاني ما كرد في الذٌ  

 ، فكأنما(2) َّ حك جك مق ُّٱ :فاالستئناؼ كاقع في قكلو سبحانو، َّ مف ُّٱ :إلى قكلو

 (،قيؿ لو) :فمـ يقؿ سبحانو (،لو)طرح الجار كالمجركر إلى  إضافة ،رجؿؿ عف حاؿ ىذا الأسيي 
 (3) .كاضح الحاؿ لو بياف المقكؿإلى القكؿ ال  إلى أىمية -عمـأكاهلل -كذاؾ عائد 

ب ف يككف المسبٌ أما إف ،السبب لتالزم السبب والمسبب جيةف من حذالكالضرب الثاني ىك  -

 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى ،ؿكٌ كمثاؿ األ (4)،ف يككف السببأا مٌ ا  ىك المحذكؼ ك 

  (5).َّ ِّ جييه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

ر يتقدٌ ف ة،فتر ال ةطالإكسبب الكحي  ،-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-لى الرسكؿ إالمسبب ىك الكحي ف
 ة،ير كث ان زمانؾ قركنإلى مكسى إلى نا بعد عيد الكحي أشأن اكلكنٌ ": -كالعمـ عند اهلل-الكبلـ 

 النبكة،عبلـ أمد انقطاع الكحي فاندرست أم أ ،نت منيـ العمرأفتطاكؿ عمى القركف الذم 
حكاـ التحميؿ أفناؾ رسمناؾ كعرٌ أف ،لييـإرسالؾ إجؿ ذلؾ أثار العمكـ فكجب مف آحت كامٌ 

 (6)كاآلداب".نبياء كعمـك الحكـ قصص األبخبرناؾ أك  ،كالتحريـ

 ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ: لىكمثاؿ ىذا الضرب كذلؾ قكلو تعا  

إلى حدكـ أذا قاـ إ": -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-كقاؿ  اإلرادة،كالسبب  القراءة،ب فالمسبٌ  (7)َّ زي

 (9) فميتكضأ. إلى الصبلةحدكـ القياـ أراد أذا إبمعنى ، (8)"فإنو يستقبؿ ربو الصبلة
مف  ةكف بحذؼ جمميكك  ؛(10)"التفسير ةالوارد عمى شريط ذفالح"يك فا الضرب الثالث مٌ أ  -
 ك عمى كجوو أ ،ثباتالنفي كاإل ةك جيأ ،االستفياـ ةا يرد عمى جيإمٌ كىك  ،خرهآكؿ الكبلـ دليميا أ
فقمكب  (12) َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :نحك قكلو تعالى ،(11)خرآ

                                                           
(1)

.22،ٌس
(2)

.26،ٌس
((3

.95\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
(4)

 .95\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:وٌنظر،79\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(5)

 .45-44القصص،
(6)

.95،96\2،الطرازٌحٌى،العلوي،
(7)

 .98النحل،
(8)

 .2/336،عد فً شرح قصٌدة اإلمام ابن القٌمتوضٌح المقاصد وتصحٌح القواإبراهٌم،أحمدبنمحّمد،
(9)

.96\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
(10)

.96\2،الطرازٌحٌى،العلوي،ٌنظر:و،81\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(11)

.97\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:وٌنظر81\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
((12

.63المؤمنون،
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تفسير كصكابو الذم ال ريب فيو عممو عند اهلل ال فحؽٌ  ،عمييـ تاقالنف ىؤالء كجمة مف ردٌ 
 (1) .نوسبحا

 جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:قكلو تعالى ما كرد في كمثاؿ االستفياـ 

مف  كمف قمبو قاسيان  لئلسبلـمف شرح اهلل صدره  -باهلل -فيؿ، (2) َّ مهجه ين ىن من خن  حن
 ؟!مف ذكره

 حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱٱ:لو تعالىقك  ما كرد في ثباتكمثاؿ النفي كاإل  

نفؽ مف قبؿ الفتح أتكم منكـ مف فبل يس ،(3) َّ  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل
 .نفؽ مف بعد الفتح كقاتؿأكقاتؿ مع مف 

 (4) :بي نكاسأكمثاؿ الثالث قكؿ  

، فاستىًكفً    ،العيٌشاًؽ كاحدىةه  سينىةي   فإذا أحبىٍبتى

 .كؿ محذكفة مف الشطر األ فاالستكانة

ف آفي القر  ركدهي ك ك  المذككرة،كلى األ الجياتذكر مف  ٌمايفتقر لشيء مف ،ا الضرب الرابعمّ أو -
 زت رت يب  ىب  ُّٱ :فمف ذلؾ قكلو تعالى في الذكر (5)،يكسؼ ةفي سكر  أخٌصو كثيره الكريـ 

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت

 يه ُّٱٱ:ثـ قاؿ، (6) َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

لييـ إفرجع الرسكؿ تقديرىا  مفيدة ةمف ىذا الكبلـ جمم ذؼنو قد حإف، "(7) َّ خي حي جي
  (8)".كقاؿ الممؾ ائتكني بو ،قكه عمييافصدٌ  كأ ،ليا كايكسؼ فعجب ةخبرىـ بمقالأف

 : (9)كعمى ىذا كرد قكؿ البحترم

                                                           
((1

 .98\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
(2)

 .22الزمر،
(3)

.13الحدٌد،
(4)

 .358،الدٌوان
(5)

.99\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:وٌنظر،82\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(6)

.49-47ٌوسف،
(7)

.54ٌوسف،
(8)

.99\2،الطرازٌحٌى،العلوي،
(9)

 .2/1373،الدٌوان
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ب ةى  أىعطاؾى  المىوي  باؾى     الكىرل في المىحى  يينكىري  ال ال ذم ًبالفىضؿً  كىحى

ىنتى  ي  كىألى ؿُّ     لىدىيًيـً  ًلمعييكفً  أىمؤلى دكرً  في ران قىد كىأىجى  كىأىكبىري  الصي

في الجمؿ  كالحذؼ ،ف سكاؾكبر ممٌ أك  جؿُّ أك  ،مؤل في العيكف مف غيرؾ"أ :التقدير فيوف 
ك تفصح عنو أميو المقاـ يمي  الجمؿ بتأكيؿو  حذؼفي  ةكاضح ةككاف البف الفارض بصم (1)"كاسع

 .شعارقرائف األ

 حذف الجمل -أوالً 

  (2):اشقيف قكلوسمطاف الع ةالجمؿ في يائي حذؼكمف   

شا أك ٌنان  بيا ذاؾ تىركا إف    أختاريهي  كما ساؿو  حى مي مى  عى

  .رطجكاب الشٌ  ةعمى حذؼ جمم ،(عميٌ  ان بو منٌ فمٌنكا ف تركا ذاؾ : )إفأصؿ الكبلـ   

  (3) :كقكلو

ٍنًزؿه  يىريٍقني لـ  مىي بىعدً  ًمفٍ  ميٍستىٍحسىفه  كال ال    الٌنقىا بعدى  مى

ف أفأجاب  ؟يبعد مى مف ىؿ استحسنت شيئا  :رعف سؤاؿ مقدٌ بالنفي جاب أالشاعر  فكأفٌ  

  .فقاـ بحذؼ جممة الجكاب ،ال

  (4) :كقكلو

ٍر  إفٍ  عٌني الٌشيح كًبذىاتً  ي   تى     مىرى ٍيبً  مف ًبحى يٍ  الًجزعً  عيرى  حى

  .يمف عريب الجزع؟( فالجكاب حى  ت بحيٌ رر ف مإقكؿ أفماذا ) :فأصؿ الكبلـ 

                                                           
((1

.133\2،الطرازٌحٌى،العلوي،
(2)

 .12،الدٌوان
(3)

.13،نفسه
(4)

.7،نفسه
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 (1) :كقكلو
 يىدم في أسرىل الحيٌ  في مىف كؿ    قكلىيا بالثٌنايا نسىأ لستي 

 يدم في أسرل الحيٌ  في مف كؿٌ  :الجكابف يا؟(،فماذا كاف قكليا بالثنا) :فأصؿ الكبلـ  

 (2) :كقكلو

مِّميكا با بأركاحً  ركحي عى ٌياىا    الص  ي المٍيتي  يعكدي  فىًبرى  حى

 (،ؿ ركحؾ بأركاح الصبا؟لماذا نعمٌ  : )ر ىككالسؤاؿ المقدٌ  ،ؿكٌ طر األشٌ الفالشاىد في   

 .ياىا  يعكد الميت حى فبريٌ  :كالجكاب

 (3) :كقكلو
ٍيرىىا  يًو عىٌني ذا الرُّشىيٍ إنىظىٍرٍتوي     كيًحمىٍت عىيني عىمىن إٍف غى

 .نظر غيرىاأف أك نكيت أردت أف إ: مٍ أ  

 (4) :كقكلو 

مىتٍ  ٍصريىا نيحيكالن  جسمي أنحى ٌمتيى  ٍبيىىأ فٍيكى  حاؿو  منو    خى  حي

 .بدانتوك  تي نحكؿ الجسـة مف حمٌ بيى حمٌ أم أ (؛تيحمٌ  ىبي)أ :قكلوفي الشاىد   

 (5) :كقكلو
ـي     كامطيمكا ًعدكني أك أكًعدكني ٍك  لىيٍ  الحبٌ  دىيفي  الحيبٌ  ديف حي

 (6)ب".داء ديف المحأفي  المماطمة ؿحمٌ يحكـ ديف الحب " فٌ أ :ريدي 

 (7) :كقكلو 
 ككأم قىكلي ًعنيوً يي  لك ناؿ  اإًلسا أعيا أسىن  مفٍ  فكىأىم  

                                                           
(1)

 .17،الدٌوان
((2

.21،نفسه
(3)

.15،نفسه
(4)

.14،نفسه
(5)

.11،نفسه
(6)

.11(،1هامش)،نفسه
(7)

 .9،نفسه
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عيا أ ىسأمف  ككأيفقكلو  "حكايةكالمراد  ،أسىن أعيا اإًلسا( مفٍ  )فكىأىم  كالشاىد في قكلو:  

السياؽ عميو، كالتقدير أتمنى أف يظير ذلؾ  ةلدالل ،مكأما بعد  ذؼكح ياؿ بقكلو قكلنسى األ

 ال تفصيبلن  جماالن إفراد إ ةنما يدؿ عمى كثر ا  ك  هير يظ األسى الكثير قكؿ ككأم إلى آخر كلكف ال

نما ىك ا  حكاؿ الصب ليس لمحصر ك أعداده مف تما سبؽ إلى أٌف  ةشار إلكالغرض مف ىذا البيت ا

مؿى ىذا البيت عمى إيجاز القصر لصٌح  (1) ...."حكالوأبياف شيء مف    -كاهلل أعمـ–كلك حي

كدليؿ  ة،سباب كفير أكب ةشكاؿ كثير أتي بأسى ياأل ؿ فؤلفٌ كٌ ا األمٌ أ :فاإليجاز جاء عمى كجييف

 فه مما عجزه كانٌ إ ،م الطبيبأ ،يسالحزف ال يعجز اآل فٌ ؤلف ،ا الكجو الثانيمٌ أك  (،مٌ أفك) :القكؿ

 مف مرضو  م  أفك ذان إ ؛ك بسبب عجزه في تشخيص المرضأفي عبلج الداء بسبب انعداـ الدكاء 

اء، فتعب المريض، فأدل تعبو إلى الحزف كالبكاء كبيذه العمة انعدـ الدك  ،تشخيصو لـ يعرؼ

عيا أسى أفكأم مف  ذان إ ،السماء مف ربٌ  ةمعجز أف تتدخؿ  الٌ كصكالن إلى عجز الطبيب كالشفاء إ

 .ككأم سااإل

 حذف المفردات: -ثانياً 

 :منيا ،(2)متعددةكمكاضيعو  ،كىك كثير ،حذف المفردات

 .ىـ عباد مكرمكف :أم ؛(3) َّ ٰذ يي ىي مي ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى ،المبتدأحذؼ  -

ك أنتـ حاضركف ألكال  :م، أ(4)  َّ  هن من خن حن جن ُّٱٱ:نحك قكلو سبحانو ،حذؼ الخبر -

 .ك مكجكدكفأ
 ؛فس التراقيذا بمغت النٌ إ :م، أ(5) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ:نحك قكلو سبحانو :حذؼ الفاعؿ -
  (6) .عميو الةد بقرينةكيككف حذفو  ،الذم يبمغ التراقي عند المكت ىك النفس فٌ أل

                                                           
((1

 .14،ارضابن الف دٌوان شرحالغنً،عبدوالنابلسً،بدرالدٌنالبورٌنً،
(2)

.483-1/478،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(3)

 .26األنبٌاء،
(4)

.31سبأ،
(5)

 .26القٌامة،
(6)

.133\2،الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
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نو أمو كفعيجعؿ ف طٌراداال ةؿ عمى جيكٌ األ يف:فيو عمى كجي ذؼكيككف الح :حذؼ المفعكؿ -
فبلف يعطي  :كمف ىذا قكليـ متعمقو،ف اليدؼ ىك ذكر الفعؿ دكف أل ؛البلزمةفعاؿ األ جيةمف 
  .كاهلل اعمـ (2) َّ لك هش مش هس مس ُّٱٱ:كعمى ىذا كرد قكلو تعالى، (1)كيمنع

 ،المعنى كالتقدير جيةفيككف المراد مف  ،المفظ جيةمف  ذؼفيك الح ،كجو الثانيا المٌ أ 
كمثاؿ  ،(3)ربع جمؿأقد حذؼ المفعكؿ بو في ف ،شعيب يمثؿ قكلو تعالى في قصو مكسى مع بنت

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱٱ:ذلؾ قكلو سبحانو كتعالى

، (4) َّ زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي
غناميما فسقى ليما مكاشييما أف تذكداف اتأامر يسقكف مكاشييـ ك  ػػػػػ "ب -عمـأكاهلل -دير التق، ف(4)

 .(5)"ال نسقي مكاشينا :بعد قكليما

  (6) :كالمجركر في بيت كاحد حيث قاؿ الجاربيف حذؼ المفعكؿ بو مع  البيحترمكقد جمع  

ي تٍ  ألىٌمتٍ  ٌدعىػتٍ  قامىػتٍ  ثيـٌ  فحى ٌلتٍ  فمٌما     فكى  تىٍزىىؽي  الٌنٍفسي  كادتً  تىكى

قاؿ  ،فس منا تزىؽادت النٌ كلت عنا فمما تكٌ  ،ثـ قامت عنا فكدعتنا ،لمت بنا فحيتناآ :راد"أ 
و عبر عف معاف كثيرة بجمؿ ست في بيت كاحد نٌ إف ،معانيمجمع بيت لمعرب لأو نٌ إ ،اؽ الكبلـحذٌ 

 (7) ".كفيو إيجاز قصر ك إيجاز حذؼ

 أم ال تفتأ ،(8) َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ:قكلو تعالى مثؿ ،حذؼ حركؼ المعاني -
 .(9)يكسؼ

  .(10)َّ ىل مل خل ُّٱٱ:نحك قكلو سبحانو ،حذؼ المضاؼ-

                                                           
(1)

 .133\2،نفسه:ٌنظر
(2)

.43النجم،
(3)

 .133\2،الطرازٌحًٌ،العلوي،:ٌنظر
((4

 .23القصص،
((5

 .134\2،الطرازٌحًٌ،العلوي،
(6)

.1/538الدٌوان،


(7)
153،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشارات،الجرجانً،محّمد

(8)
.85ٌوسف،

(9)
.4/268،تفسٌر البغويالبغوي،

(10)
 .3المائدة،
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كي عف كحي  ،ككبلـ الفصحاء -تعالى -كالجرم في كبلـ اهلل ركحذؼ المضاؼ كثير الدك  
و نٌ أل ؛ميوغبار ع د الخفش جيٌ كما قالو األ ،ه حيث كرد كال يقاس عميوو يقرٌ نٌ أخفش بي الحسف األأ

 ة،كمت السفر أ :ف يقاؿأفبل يجكز  ،حيث كرد ف يقرٌ أالمجاز  كمف حؽٌ  ةمف المحذكفات المجازي
  (1)".ىمياأم أ ؛فراسؿ األأكاس :ف يقاؿ أكال ة،م طعاـ السفر أ

مف قبؿ ذلؾ : م، أ(2) َّ  مصخص حص مس خس  حس جس ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى :ليوإحذؼ المضاؼ -

  .(3)كمف بعده
 (4) .َّ يف ىف  يث ىث نث ُّٱٱ:نحك قكلو سبحانو ،(ليوإ)لمجركر حذؼ الجار كا-

     (6)م حكر قاصرات، أ(5) َّ يي ىي ني مي ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى :حذؼ المكصكؼ-
 .-كاهلل اعمـ-

 مئ ُّٱ،(7) َّ  مل يك ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى ،ٌنداءكيكثر كركد حذؼ المكصكؼ في ال 

 . (9)َّ  مت خت حت ُّٱ،(8)َّنئ
، كالتقدير: سفينة (10)َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  ُّٱ :نحك قكلو تعالى ،الصفةحذؼ -

 .(11)صالحة
 فٌ أىك  ،كثر دكف صفتوأكالمكصكؼ حيث كاف حذؼ المكصكؼ  الصفةكالتفرقة بيف " 
 ةمختص الصفةمما كانت ف ،يضاح المكصكؼ كبيانوإجؿ أمف  تأتيف أمف حقيا  الصفة

بيامو مف إ و يكثري نٌ إف ،كؼبخبلؼ المكص ،شؾ قياميا مقاـ المكصكؼ كالبياف كثر ال باإليضاح
 (12) .نادران  قميبلن  الصفةقاـ مفبل جـر كاف قيامو  الصفة،غير ذكر 

                                                           
((1

.136\2،الطرازٌحٌى،العلوي،
((2

 .4الروم،
(3)

.34/13،لفٌة ابن مالكشرح أٌنظر:العثٌمٌن،
((4

.132التوبة،
((5

 .52ص،
(6)

.4/338،معانً القرآن وإعرابهٌنظر:الزجاج،
(7)

.41المائدة،
(8)

.64األنفال،
(9)

.134البقرة،
((10

 .79الكهف،
(11)

.18/84،تفسٌر الطبريٌنظر:الطبري،
((12

.138\2،الطرازٌحٌى،العلوي،
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 :مأ ؛(1) َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى ،حذؼ الشرط-

كمف ذلؾ قكلو  -عمـأكاهلل - ،(2)"خمصكىا في غيرىاأرض فأفي  العبادةخبلص إلكـ  فٌ سف لـ يت"إ
 .(3) َّ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ:قكلو سبحانو كتعالى

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّٱٱ:مثؿ قكلو تعالى ،لبلختصار إٌما كيأتي ،حذؼ جكاب الشرط -

و مما ال يحيط بو أنٌ عمى  لمداللةتي أي ، أك(5)اعرضك أبمعنى ، (4) َّ  مب زب رب يئ

، (6) َّ  هس مس هث مث هت مت ُّٱ :ليماامث ،يجعؿ في نفس السامع كؿ مذىب ممكفل أكالكصؼ 

 .(8) َّ حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ :قكلو تعالى نحك ،(7)غير ذلؾلتي أك يأ
 حذؼ القسـ، مثؿ: ألدرسٌف، فيككف عمى تقدير: كاهلل ألدرسٌف. -
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى ،القسـجكاب حذؼ -
 .(9) َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 َّين ىن نن من زن رن مم  ام يل ٹٱٹٱُّٱٱ:نحك قكلو تعالى ،حاؿالحذؼ  -
 (12)".(11)سبلـ عميكـ :م قائميف، "أ(10)

مفردات الحذؼ ىائؿ مف  كـٌ  تنطؽ عفنرل األبيات ابف الفارض  ةليائي ةخاطف رةو كبنظ 
عف خبايا سمطاف العاشقيف مع  ةالمفصح ،مع ظرفو في خمكتو المتناسبةالمكجكدة في شعره 

ك أعراب اإل ةكجكد قرينبسبلسة التقدير ك لبياف السامع المتذكؽ ليف المعاني  المصافحة ،نفسو
 (13) :كمف شكاىد ابف الفارض في ىذا الباب قكلو ه،فكر  ةقرين

بان   كىيٍ  الحيبِّ  في ميٍستىٍبًسبلن  كليا    باًسبلن  أيدعى الحرب في عىجى

                                                           
((1

.56العنكبوت،
((2

.1/482،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،
((3

 .31آلعمران،
((4

.45ٌس،
(5)

.15/35،تفسٌر القرطبًالقرطبً،
((6

 .27األنعام،
((7

 .217،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
((8

 .13الحدٌد،
((9

 .5-1الفجر،
((10

 .23الرعد،
(11)

.3/21،المجٌد المدٌد فً تفسٌر القرآنبنظر:ابنعجٌبة،البحر
((12

 .1/483،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،
((13

 .13،الدٌوان
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 .عجب عجبان أ :تقدير الكبلـ فٌ أل ؛عجبأحيث حذؼ الفعؿ  (،عجبان ) :الشاىد 

 (1) :كقكلو
دا صاديان شكقان   ٍمتىاحو إلى رؤيا كرىمًجد  مي     طىٍيًفكيـٍ  ًلصى

 ،تاحمم يجد جدٌ  :تقدير الكبلـ فٌ أل ؛حيث حذؼ الفعؿ يجد (،جدٌ ) :قكلوفي الشاىد  
ىذا  أفٌ كال شؾ في  ،كشكقو إلى الحبيب ،ظيار مدل تعطش ابف الفارضإىنا  حذؼال ةكدالل"

نو لـ إ حتى ،مؤلـ لو (كممتاح ،صاديان ) :ر عنو ابف الفارض بالعطش في قكلوالشكؽ الذم عبٌ 
 .(2)"حذؼ الفعؿفتماـ الكبلـ إيستطع 

 (3) :كقكلو 

ٍيرىىا إفٍ  عىمىن  عىيني كيًحمىتٍ   الرُّشىيٍ  ذا عىٌني يوً إ نىظىٍرٍتوي     غى

  .غيرىا ف نظرتي إففعؿ الشرط محذكؼ بمعنى  

 (4) :كمف حذؼ الفاعؿ قكلو 

نابو  كيىتٍ  كجى  مزى  النٍُّجبً  رجاؿ قصدان  لوي  جو     فىجٍ  كيؿٌ  مف زي

 .يىضمير مستتر تقديره  كى (مى ك )زي فنائب الفاعؿ مف   

 (5) :كقكلو
 ًزيدى بالشككل إلييا الجيرحي كىي    كمتى أشؾي ًجراحان بالحشا

بالشككل  المحبكبةزادت " :كتقدير الكبلـ ،نائب الفاعؿ :كالجرح ،فعؿ مبني لممجيكؿ :فزيد 
 (6) ان".لييا الجراح كيٌ إ

 (7) :كقكلو

                                                           
(1)

.9،الدٌوان
(2)

 .94،(ماجستٌر)رسالة،الفارض ابن شعر فً الحذفالرحمن،عبدالحسٌنً،
(3)

.15،الدٌوان
(4)

.12،نفسه
(5)

.13،نفسه
(6)

 .118،(ماجستٌر)رسالة،رضالفاابنشعرفًالحذفالرحمن،عبدالحسٌنً،
(7)

.13،الدٌوان
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بان   كىيٍ  الحيبِّ  في ميٍستىٍبًسبلن  كليا    باًسبلن  أيدعى لحربا في عىجى

م يدعكني أنا أكنائب الفاعؿ ضمير مستتر تقديره  ،فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ :دعىأي ف  
 (1) :كقكلو. الناس

ٍزنان في يىدىم    حيثي ال يىرتىجعي الفاًئتي كا تىا أيٍسًقطى حي ٍسرى  حى

 .الفائت جع الزمفتحيث ال ير  :فتقدير الكبلـ 

  (2) :كقكلو
 وي كعاكيًؾ لوي دكنيى عىيػػػػػ    فيٍزًت بالمٍسعى الذم أيٍقًعدتي عف

 (.نائب الفاعؿ)كالتاء الضمير المتصؿ  ،فعؿ مبني لممجيكؿ :قعدتي فأي  

 (3) :كقكلو
ك ٌد أٌنى تيٍنًكري  نيى كىٍيبلن بعدى ًعرفاني فيتىي   يا أيىىٍيؿى الكي

 .محذكؼ ذان إفالفاعؿ  ،يامإعرفانكـ نى تنكركا أ :فأصؿ الكبلـ 

 (4) :كمف حذؼ المفعكؿ قكلو 

ٍر  يٍ     كًبذىاًت الٌشيح عٌني إٍف مىرى ٍيًب الًجزًع حى ي  مف عيرى  تى ًبحى

 . فمفعكؿ حي محذكؼ 

 (5)كقكلو:  

 صادىهي لٍحظي مىياةو أك ظيبىي     ىؿ سىًمٍعتيـي أك رأيتيـي أسىدان 

  .سمعتـ محذكؼ فعكؿفم 

 
                                                           

(1)
 .16،الدٌوان

(2)
.23،نفسه

(3)
 .9،نفسه

(4)
.7،نفسه

((5
.13،نفسه
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 (1) :وكقكل 
يٌ    غيرى ما أكليتي مف ًعٍقدم كال  ًعترىًة المبعكًث حقان مف قيصى

 (.كليتوأ ام) :فالتقدير 

 (2) :قكلو المبتدأكمف حذؼ  
ٍثًمره بىٍدرى ديجى فىٍرًع ظيمىي   إٍف تىثىٌنٍت فىقىًضيبه في نىقان   مي

 .فيي قضيب :مأ  

 (3) :كقكلو 
سنييىا     كأبىى يىٍتمكى إاٌل يكسيفان   كالٌذًكًر ييٍتمىى عف أيبىيحي

 .كالذكر ، تقديره ىيمحذكؼ لمبتدأخبر  :(كالذكر) 
  (4) :كقكلو 

ًميىٍت في ًحبىرو  ٍنع صنعاء كديباًج خيكىم   كعىركسو جي  صى

 .ىي كعركس :مأ 

 (5) :كقكلو 

مىًدم ـٍ يىديٍر في خى ٍمدو ل ٍف يىٍنأ عنيا يىمؽى غىيٍ     داري خي  أٌنوي مى
 .مدر خي ىي دا :التقديرف  

 (6) :كقكلو 

ا ما بيفى سيٍخًطي كالٌرض ى أٍك أٍدًف حىي    افالقىضى ٍف لوي أيٍقًص قىضى  مى

  (.يك حي)ف :فالتقدير 

 
                                                           

(1)
 .25،الدٌوان

(2)
.14،نفسه

(3)
 .14،نفسه

(4)
.15،نفسه

(5)
.15،نفسه

(6)
.17،نفسه
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 (1) :ابف الفارض قكلو ةكمف حذؼ الخبر في يائي 

ٍينىوي لـ تتأمٍ      كًيبلىًؿ الٌشٌؾ لكال أنىوي   أٌف عىيني عى

  .نينو مكجكدأ أك ونٌ ألكال  :مأ 
 (2) :كقكلو

 يىٍجميبي الٌشيبى إلى الٌشاًب األيحىي    كىىكل الغادًة عىمرم عادةن 
 .بمعنى قسمي فعمرم محذكؼ الخبر كجكبان  
 (3) :كقكلو 

رىل قد ما كفىى ىؿ شعرم ليتى  ٍقمىًتي مف كفى قد ما جرل ميذٍ     جى  مي

  .ليت شعرم حاصؿه  :مأ 
 (4) :كقكلو

 قىٍبًضيا ًعٍشتي فرأيي أف تىرىم   قيٍمتي ركحي إٍف تىرىٍم بىسطىًؾ في

 .محذكؼ لمبتدأه  نيا خبره أك ىذه ركحي عمى أ (،فركحي فداؾً ) :مأ

 (5) :كقكلو
ـٍ عف مىمىكي    كادى لكال أدميعي أستىٍغًفري اهللى  بُّكي  يىٍخفىى حي

  ة.دمعي مكجكدألكال  :أم

 (6) :كقكلو
 لىي عف عىناء كالكبلـي الحيٌ     صارى كصؼي الٌضٌر ذاتٌيان لوي 

  .لصار و خبر ثافو نٌ أعمى  ،عف عناء ناشئان  كصؼ الضرٌ  صار :مأ 

                                                           
(1)

.8،الدٌوان
(2)

 .9،نفسه
(3)

.19،نفسه
(4)

.18،نفسه
(5)

.23،نفسه
(6)

.7،نفسه
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 (1):كقكلو
ٍبكىةو عيٍذًريٌ   ىيى بي ال فىًتئىٍت ىىي  بفي بىي    ةو عاًذلي عف صى

  .ك بيأك الفتئت عني أالفتئت عندم  :تقديره ،خبر الفتئت محذكؼ

  :(2)كمف حذؼ المضاؼ قكلو

يٍ   نىظىٍرٍتوي ايًو عىٌني ذا الرُّشىيٍ     رىىاكيًحمىٍت عىيني عىمىن إٍف غى

 .كحؿ عمى :مأ

 (3) :قكلو  النداء ةداأكمف حذؼ  

ٍطًب دًع الٌدعكل فما ٍصًؿ ريقىي    خاًطبى الخى  بالرُّقىى تىرقى إلى كى
  .داتو بمعنى يا طالبأدل حذفت امن :فخاطب 

  (4) :كقكلو

بًؿ ًكدادو أحكىمىتٍ   اإلنصاًؼ لىي بالٌمكىل منو يىدي    صاًرمي حى

 .ام يا صارمي األداةفصارمي منادل محذكؼ 

 (5) :كقكلو
 أسىفي إذ صارى حٌظي منوي أىمٍ     أٌم عىيش مىٌر لي في ًظٌموً 

  .سفيأصميا يا أسفي أف

 (6) :كقكلو 
ٌؿ ًخٌمي عنؾى ألقابان ًبيا ٍينان كاٍنجي ًمٍف بدًعة جىي    خى  جيء مى

 ي يا خمٌ  م خؿٌ أ

                                                           
(1)

.11،الدٌوان
(2)

.15،نفسه
(3)

.17،نفسه
(4)

 .23،نفسه
(5)

.25،نفسه
((6

.17،نفسه
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 (1) :كقكلو
ٍنًعمان عىرٍِّج عمى كيٍثبىاًف طىيٍ     األظعاًف يىطكم البيدى طىيٍ  سائؽى   مي

 ظعاف يا سائؽ األ :مأ

  (2) :قكلومف حذؼ المنادل ك  

 كرىعىى ثىـٌ فريقان ًمف لؤم    يا سىقى اهللي عقيقان بالٌمكىل

  ....يا قكـ أم: 

 (3) :قكلو في اليائيةكمف حذؼ المكصكؼ 

يٌ     كالغيرى ما أكليتي مف ًعٍقدم   ًعترىًة المبعكًث حقان مف قيصى

 .بعثان  :فالمنعكت المحذكؼ ىك

  (4) :كمف حذؼ جزاء الشرط قكلو 

ـي  بران عنكي ـٍ جاًنحان لـ يتىأمٍ      جاًمحان إٍف ًسيـى صى  كعميكي

 .متنع ىكمف تخمؼ الصبر عنكـ فإ :أم

  (5) :كقكلو 
ره عف نىٍيمً     ساعدم بالٌطيؼ إف عىٌزٍت مينىن   يا في ساعدىمًقصى

 .فساعدم ىن ت منف عزٌ إ :مأ

  (6) :كقكلو 
 يٌ صى دىىري شىٍممي باأللى بانيكا قي     فاٍجمعكا لي ًىمىمان إف فىٌرؽى الدٍ 

                                                           
(1)

.7،الدٌوان
(2)

 .24،نفسه
(3)

 .25،نفسه
(4)

.8،نفسه
(5)

.19،نفسه
(6)

.23،نفسه
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  .قصيان  مكانان  :الظرؼ ىنا محذكؼ تقديره فٌ أكما  ،فجزاء الشرط محذكؼ 

 (1) :كمف حذؼ التمييز قكلو
 ًلنىًبي  مف نيبىيٍ فأسر ٍت      ما حديثي بحديثو كـ سىرىتٍ 

 .سرت ةك كـ مرٌ أ ،سرت ةكـ ليم : مأ

 (2) :كقكلو
ؿ كـ يىٍيذم كال أصغي ًلغي    ظىٌؿ ييٍيًدم لي ىيدلن في زىٍعًموً   ضى

  .ة ييذمكـ مرٌ  :مأ 

  (3):كقكلو

 ثي اليكىل إذ ذاؾى أكدل أىلىمىي    ما ًبكٌدم آؿى مىي  كافى بىث

 .ؾ البثاذ ذإ :صؿ الكبلـأف 
  (4) :ذؼ المصدر قكلوكمف ح

 الحى في بيٍردىيًو بعدى النشر طىيٍ     خافيان عف عاًئدو الحى كمىا

 ...الح لكحان  :صؿ الكبلـأف 

 حذف الحروف: -ثالثاً 

  (5) :كمف حذؼ الحركؼ قكلو
 دى نىفاًذ الٌدمًع أجرل عىبرىتي    ذابًت الٌركحي اشتياقان فٍييى بىعٍ 

                                                           
(1)

 .21،الدٌوان
(2)

.11،نفسه
((3

.23،نفسه
(4)

.7،نفسه
(5)

 .12،نفسه
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دغمت ياء التشبيو أإلى ياء المتكمـ ك  إلضافتوالمثنى  كحذفت نكف (،عبرتيف)صؿ عبرتي أف
ف كاف ىذا تطبيقان عبرتي فأصبحتبياء المتكمـ  ، فجاء الحذؼ اعتمادان عمى عدد الحركؼ، كا 

 لقاعدة نحكية، كعميو قيس في كؿ ما جاء مف ىذا القبيؿ.
  (1) :كقكلو

اًؾ با  يدم قضاء ال اختياره ليى شى     حاًظًرم مف حاًضرم مىٍرمى

 لئلضافة.كحذفت النكف  ،(حاضريف) :صؿ حاضرمأ
 (2) :كقكلو

ٍبتي إليو الس ي  طىي    سيء بي إف فاتىني ًمف فاًتني اؿٍ  ٍبًت ما جي  خى
  لئلضافة.كحذفت النكف  (،فاتنيف) :صؿ فاتنيأف 

  (3) :كقكلو
 كىفي أىف أضكم إلى رىًحمًؾ ضىي    ًعيسى حاجي البيت حاجي لك أيمىؾٍ 

 لئلضافة.حذفت النكف ك  (،حاجيف) :يصؿ حاجأف
 (4) :كقكلو 

ٍر  يٍ     كًبذىاًت الٌشيح عٌني إٍف مىرى ٍيًب الًجزًع حى ي  مف عيرى  تى ًبحى

 .في جكاب الشرط  الكاقعةحذفت الفاء ف (،فحييـ)ك أفحي  :صؿ الكبلـأف 
 (5) :كقكلو

كلن  سبي افتخاران أف تى     إف تىشىٍي راضيةن قىٍتمي جى  شىيفي اليىكل حى
 .ف تشيأ فحسبي افتخاران  فاألصؿ: 
 (6) :كقكلو 

سنييىا كالٌذًكًر ييٍتمىى عف أيبىي    كأبىى يىٍتمكى إاٌل يكسيفان   حي
 .لمفعؿ المضارع  ةالناصب ةف المصدريأفحذفت  (،كف يتمى أ ىبأك ) :صؿ الكبلـأف

                                                           
(1)

.23،الدٌوان
((2

.23،نفسه
(3)

 .23،نفسه
(4)

.7،نفسه
(5)

.18،نفسه
(6)

.14،نفسه
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كرد الحذؼ  كقد ،وعم بلن علسياؽ الحاؿ كمتفا كقد جاء الحذؼ في شعر ابف الفارض مناسبان 

سياؽ الثناء في ذات "خبلؿ النص  ان كثرىا دكرانأبرزىا ك أ ةفي النص الفارضي في سياقات عديد

كسياؽ الزىد في  ،كسياؽ الستر كالكتماف ،صابو في الحبألـ لما كسياؽ الحزف كاأل ،المحبكب

ذه كلذلؾ صار الحذؼ في ى ،تياف بالمحذكؼحيث يضيؽ المقاـ عف اإل ...،الدنيا كمتاعيا

  .(1)"منو ان كثر بيانأفصح مف الذكر ك أ اتالسياق

 اإلطناب -ب

 (2)ة"كثار فيو بزيادإلااإلطناب في القكؿ: " لغة:اإلطناب - 

  (3)ة"المفظ عمى المعنى لفائد ةىك زياد" :اإلطناب اصطبلحان -

 فٌ أككما  ،(4)منو في مكانو كذلؾ اإلطناب البدٌ  ،منو في مكضعو اإليجاز البدٌ  أفٌ  كماف 
 ف كاف الكبلـ في اإلطناب حشكان إمر كذلؾ األ ،خبلالن إبالمعنى المراد صار  ف لـ يؼً إالكبلـ 
 (6) :فمف التطكيؿ قكؿ المتنبي ،(5)ك فرؽ بيف التطكيؿ كاإلطناب طكيبلن تبات  ةدكف فائد

ًة كىالنىدل برً     كىال فىضؿى فييا ًلمشىجاعى  لىكال ًلقاءي شىعكبً  الفىتى كىصى

 ،كليس فضؿ فييا عند تجكيزه ،مف المكت و البدٌ نٌ أالرجؿ  ةعند معرف بائنةفالشجاعة  
 (8) ة:كيؤيد ىذا قكؿ طرف (7)،فميس مف خصاؿ القكم ذلؾ

ًني تًػي تىٍسًطٍيػعي  فػإٍف كيٍنتى الى  مىكىٍت يىػًدم فىدىٍعنًػي    دىٍفعى مى  أيبىاًدريىىا ًبمىا مى
جاز إيفيك  بدٌ  ف لـ يكف منوإو نٌ أحتى  الببلغةلغ اإلطناب با لكفٌ  ،كعيب عيٌ  ذان إفالتطكيؿ 

ذ إ الباحثةا ال تؤيده كىك ممٌ  ؟!إيجاز اإلطالةيككف في ألكف  . (9)ممدكح كحسنو في المكاعظ مثبلن 

                                                           
(1)

.345،)رسالةماجستٌر(،نحوٌة دراسة،الفارض ابن شعر فً الحذف،عبدالرحمنالحسٌنً،
((2

 (.طنب)مادة،معجم الغنًالغنً،عبدالعزم،أبو
(3)

.153،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:وٌنظر،123\2،السائر لالمثاألثٌر،ابن
(4)

.211،نفسه:ٌنظر
(5)

 .143،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:ٌنظر
(6)

.1/53،الدٌوان
(7)

 .144،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:ٌنظر
(8)

.44،الدٌوان
(9)

.211،الصناعتٌنالعسكري،:ٌنظر
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مذىب  فٌ أغير  ،(1)"طالكاأذا خطبكا في الصمح بيف العشائر إككجدنا الناس " :ذ قاؿ العسكرمإ
يستدعي عظيـ الفكر  مره أاإلطناب ىك التطكيؿ  فٌ أمف  -العسكرمك-بعض عمماء البياف 

 ػ (2)كالنظر
الثاني التساع مجالو  فٌ أ الٌ إ المتعددةك في الجمؿ أ الكاحدة الجممةكقد يرد اإلطناب في 

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ :اإلطناب قكلو سبحانو ةمثمأكمف  ،(3)بمغأ

القربى داخؿ في  يتاء ذما  ك  ،داخؿ في العدؿ "فاإلحساف ،(4) َّ مثزث رث  يت ىت نت
 (5)".كالبغي داخؿ في الفحش ،كالفحشاء داخؿ في المنكر ،حسافاإل

في اإلطناب  ةثاني ةمرٌ ك  ،في اإليجاز ةمرٌ  ؛ذاتيا ذكرت في البحث مرتيف : اآليةؿيف قا  ك  
 ؛حساف كالفحشاء كالمنكرتؤيد اإليجاز الحاصؿ في ذات العدؿ كذات اإل : إٌف الباحثةكاف القكؿ

النظر في  فٌ أ الٌ إ ة،قدالمغ الكثيرةمف ىذه تحمؿ في طياتيا كتحت ظبلليا المعاني  ةدف كؿ كاحأل
فيتبيف  لفاظ عمكمان مف األ ةمنو كالذم يتحقؽ في ذكر كؿ لفظ تفصيميا الذم البد  ك  اآليةمجمؿ 
 .المراد

  (6) :تنتيي إلى ةغراضو عديدأكجكه اإلطناب ك 

  .بياـاإليضاح بعد اإل -
   .لعاـذكر الخاص بعد ا -
   .لمفائدةالتكرير  -
  .اإليغاؿ -
  .التذييؿ -
 .االحتراس  -
 .ميـ تالت -
  ، كغيرىا.االعتراض -

                                                           
((1

.212،الصناعتٌنالعسكري،
(2)

.2/231،232،الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
(3)

.121\2،السائر المثلاألثٌر،ابن:ٌنظر
(4)

 .93النحل،
(5)

 .214،الصناعتٌنالعسكري،
(6)

 .153،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،،و242-224،حات البالغٌةمعجم المصطلٌنظر:مطلوب،أحمد،
153. 
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خرل عمى كجو أ ةيذكر مرٌ  ثـٌ  ،مر المبيـ ابتداءحيث يذكر األ :بياماإليضاح بعد اإل
 كأ ،تمٌكفالنفس فضؿ  فييتمكف لك أ ،ليرل المعنى في صكرتيف مختمفتيف" الٌ إالتفسير كما ذاؾ 

دعاء مصدرم تفسير ل ةكممف ؛(2) َّ جخ مح جح مج حج  مث  ُّٱٱ، نحك:1"العمـ بوٌذة ؿ للتكم

تؤيد  كالباحثة ،كالتفسيراإلبياـ عمى باب  مثاالن  اآليةلكف الشريؼ الجرجاني ال يجعؿ  ،(3)السابؽ
االنشراح  فٌ أالمعمكـ  فٌ إثـ  ،التركيب ةغير تامٌ  "صدرم"بدكف لفظ  باألصؿ فالجممة ؛ىذا القكؿ

  .ازدكاج االنشراح لمصدر عند الدعاء بدىان  لمفكريككف لمصدر فمستدعاة ما إنٌ 
، (4)َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّٱ :كمف ذلؾ قكلو سبحانو

ثانييما  ،مفسر باسميف بمثنىف يؤتى في عجز الكبلـ "أكىك  :مي التكشيعكيدخؿ في ىذا ما سي 
يـر ابف آدـ كيىشب منو اثنتاف : "ي-صمى اهلل عميو كسمـ-قكلو  نحك ،كؿمعطكؼ عمى األ

  (5) .الحرص عمى العمر كالحرص عمى الماؿ"
ف إف ،عمى اإلطناب إلى ذلؾ يجكز جعؿ ما يجيء في باب نعـ كبئس مكضكعان  ةضافإ  

محمكد  فميس زيده  ،ك الذـ عمييماأف المدح أير فيو شداستكجب التق ،ك بئس عمركأنعـ زيد  :قيؿ
كلطيؼ ىذا  ،باتصافو بصفات الذـ عمى العمكـ مرك مذمكمان كليس ع ،في صفات الحمد كميا

معو  كباف ،جيةسؤاؿ كبني المخصكص عميو حصؿ االختصار مف الر ذا قدٌ إو نٌ أالنكع 
ك أىك زيد  :بني عميو ؟مف ىك ر نعـ رجبلن دٌ ف قي إف ،كىـ الجمع بيف الضديفأبما ك ري أ ،اإلطناب

و نٌ أمف كجو حسف ىذا النكع ف (6)،فاب كاإلطناب بيٌ في الجك  المبتدأرؾ تختصار قائـ بالاف ،زيد
 .(7)المتنافييفىـ بالجمع بيف ك يك يبرز الكبلـ في معرض االعتداؿ 

شعاره أف يكضح العديد مف كممات أفقد حاكؿ  ،ابف الفارض يائية لما جاء في بالنسبةا مٌ أ
 (8) :كمف ذلؾ قكلو ،مفيكمة المراد في نيايتيا كلكنيا ،المبيمة في بدايتيا

 ما لوي مٌما بىراهي الٌشكؽي فىي    قيؿ ترىٍكتي الٌصٌب فيكيـ شبىحان 

                                                           
(1)

153،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:وٌنظر،221،222،التلخٌصالقزوٌنً،
(2)

 .25طه،
(3)

 .222،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(4)

.66الحجر،
(5)

.6/521،-وسلمعلٌههللاصلى-،كتابالزهدعنرسولهللاتحفة األحوذيمحمد،المباركفوري،
(6)

 .283،284،العلوم مفتاحالسّكاكً،:ٌنظر
(7)

 .222،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(8)

.7،الدٌوان
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 الحى في بيٍردىيًو بعدى النشر طىيٍ    خافيان عف عاًئدو الحى كمىا

ما  الٌ إ فيـ المقصكد بككنو شبحان ( فمـ يي في الٌشكؽ براه مٌما لو ما شبحان ) :اىد في قكلوفالشٌ 
ؿ مف كٌ عمى اإلطناب الحاصؿ في الشطر األ عبلكةن ؿ كٌ في الشطر الثاني مف البيت األ فسر

 .ـ بالتصكير البيت الثاني المدعٌ 

 ( 1):كمنو قكلو

افه عيٍمريهي  ـٍ رىمىضى  ينقضي ما بىٍيفى إٍحياءو كطىيٍ     في ىىكىاكي

انقضاء شير  ةح كيفيفكضٌ ، (كطيٌ  إحياءو )عمره ينقضي ما بيف  :قكلوفي فالشاىد  
ما يقضي شير رمضاف ك ،يامو في حبيـأو يقضي نٌ "أكالمراد ىنا  ي،طحياء كالرمضاف في اإل

 (2)".كـالصٌ ك  الٌسير في

 (3) :كمنو قكلو 

ك ٌد أٌنى تيٍنًكري  نيى كىٍيبلن بعدى ًعرفاني فيتىي    يا أيىىٍيؿى الكي

سبب عجبو ىك معرفتيـ لو  أفٌ  كدٌ أكضح ك أ ،وتفي شيب لو دٌ الك ىؿ أنكار إعد تعجبو مف فبى 
 .توفي فتك 

  (4) :كيدخؿ في اإلطناب قكلو 

 دى نىفاًذ الٌدمًع أجرل عىبرىتي    ػػػذابًت الٌركحي اشتياقان فٍييى بىعٍ 

في بياف المراد مف حاصؿ كاإليضاح  ،()ذابت الركح اشتياقان  :حاصؿ في قكلو فاإلبياـ
 .جرل عبرتي (أالدمع  )فيي بعد نفادً  :ذكباف الركح في قكلو

 (5) :كؿ السمطاف العاشؽكمف جميؿ اإلطناب ق

                                                           
((1

.8،الدٌوان
(2)

.7،8هامش،نفسه
(3)

 .9،نفسه
(4)

.12،نفسه
(5)

.12،نفسه
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ـٍ لدىم    بىؿ أسيئكا في اليىكل أك أحًسنكا سىفه منكي  كيؿُّ شيء حى

ف يزاؿ أ أكما يفت ،حسافكاإل اإلساءةؿ ابف الفارض في تقبٌ  ةامع في تسكيالسٌ  حيث يتعجبٌ 
 .صدر ة م شيء برحابأتقبؿ منو لممحبكب الذم يي  كـ الحبٌ  ةىذا العجب عند معرف

  (1):كلوليو قإكيضاؼ  

بان أم  ًصبان ًىٍجًت لنا ران مف أيفى ذىٌياؾى الشُّذىم    أٍم صى  سىحى

ف مف مراد الشاعر امع ال يتبيٌ السٌ  فٌ أل ؛كذلؾ الشُّذىم(، ذىٌياؾى  أيفى  )مف :اىد فيو قكلوفالشٌ  
 ؟!غير ذلؾ كأ معاتبه  كأليذه الريح  فيؿ ىك شاكره ، كؿفي شطر البيت األ

 (2) :كمنو قكلو

مىـو فاعيى   فٍييى ما بيفى كىدىاءو ككيدىم    دكا بىٍطحاء كادم سى

 تمامان  المقصكدة البقعةجغرافيان ح كىك بذلؾ يكضٌ ، (ككيدمٌ  كداء بيف ما فيي) :اىد فيوفالشٌ 
، "فكداء بأعمى مكة، ككيدم جبؿ قرب مكة، كقاؿ ابف المكاز: سمـ مفي كاد المنبسطةرض األ

ىي العقبة الصغرل التي بأعمى مكة، كىي  -اهلل عميو كسٌمـصٌمى –كداء التي دخؿ فييا النبي 
 .(3)التي تيبط منيا إلى األبطح كالمقبرة منيا عف يسارؾ"

 (4) :كمنو قكلو 

 أسىفي إذ صارى حٌظي منوي أىمٍ     أٌم عىيش مىٌر لي في ًظٌموً 

 مى ما مرٌ ع تأٌسؼالشاعر  فٌ أكسبب ذلؾ أىٍم(،  منوي  حٌظي صارى  إذ) :اىد فيو قكلوفالشٌ 
سؼ جاء األ فٌ أف يبيٌ لفجاء بالشطر الثاني  ،ؼ عميوسٌ أر المتألممف عيشو السابؽ دكف ذكر ا

 (.مٍ )أى  ػػػب عان متكجٌ  عمى ما مرٌ  بيف حاضره كماضيو متحسران  المقارنةع عند التكجٌ  ةنتيج

 

                                                           
((1

.22،الدٌوان
(2)

.22،نفسه
(3)

.5/443،معجم البلدان،وٌنطر:الحموي،353،مشارق األنوار على صحاح اآلثارالقاضًعٌاض،
(4)

.25،الدٌوان
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 (1) :كقكلو 

ٌجي فكانت إذ بىدىتٍ  ٌجًتي في ًحٌجًتي    شىفىعىٍت حى ٌمى حي  بالميصى

ٌجي(،  )شىفىعىتٍ  :في قكلو فاإلبياـ ٌمى  بىدىتٍ  )فكانت إذ :كاإليضاح في قكلوحى ٌجًتي بالميصى  حي

كالثاني في الباطف إلى  الكعبة،في الظاىر إلى  يا جعمت حجو حجيف كاحده نٌ أم "أ ي(،ًحٌجتى  في

 .(2)"ي برىاف عمى ذلؾعميو كظيكرىا في المصمٌ  المتجميةو بمق

المفقكد فييا كمف  عكشيعمى عكس التٌ  ،ابف الفارض يائيةس مف باب نعـ كبئ كلـ يخؿي  
  (3) :اإلطناب قكلو

ـى شادو ميٍحًسفه  ٍمزى ـى ما زى ـى جىي    ًنٍع  بًحسىافو تىخذكا زىمزى

 (4) :كمثمو قكلو ،ؿكٌ لمشطر األ يضاحه إفالشطر الثاني 

االن بيدِّلىٍت مف أيٍنًسيىا  ًش غىيكىٍحشىةن أك مف صبلًح العي    ًبٍئسى حى

 .مف صكر اإلطناب  ةصكر  (حاؿو )فما جاء بعد  
ٱتعالى:قكلو ك (5)،: كيككف ذلؾ لمتنبيو عمى فضؿ الخاص كعظيـ ذكره ذكر الخاص بعد العام-

 ةالكسطى بصبل الصبلةر ؾ فيمف فسٌ اكذ ،(6)َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .العصر
 (7) :كمف شعر ابف الفارض في ذلؾ قكلو

معو ك   مىٌر في مىر  بأفياء األيشىي    ماكاجتماًع الٌشمًؿ في جى

                                                           
(1)

.15،الدٌوان
(2)

.15(،1هامش)،نفسه
(3)

.12،نفسه
(4)

.16،نفسه
(5)

 .155،البالغة علم فً والتنبٌهات إلشاراتامحّمد،الجرجانً،:وٌنظر،224،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(6)

 .238البقرة،
(7)

.13،الدٌوان
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، قيؿ: "أيشي: مكضع بالكشـ، (رٌ مى )بعد ذكره المكضع  األيشىي(فياء )أفالشاىد في ذكره  
 .(1)كالكشـ: كاد باليمامة فيو نخؿ، كىك تصغير األشاء، كىك صغار النخؿ الكاحدة أشاءة"

 (2) :كمنو قكلو 

 لذىٌياؾى المُّمىي كظىما قىمبي    آًه كىاشىكقي ًلضاحي كجًييا

 بعد ذكر شكقو لكجييا المشرؽ  )المُّمىي( :فالشاىد في قكلو

  (3) :كقكلو

ـى ال ٍك  تىٍقصيٍص الٌرؤيا عمييـ يا بينىي    لـ تىكىٍد أىٍمنان تيكىٍد مف حي

 ةصكر  ابف الفارض خٌص  لكفٌ  ،منيا الخكؼ مثبلن  ،ةه ماف كثير صكر عدـ األ فٌ أ فمعمكـه 
 .خريف لياىي كيد اآلك بعينيا 

 (4) :كقكلو
مىًدم ـٍ يىديٍر في خى ٍمدو ل ٍف يىٍنأ عنيا يىمؽى غىيٍ     داري خي  أٌنوي مى

ة مٌ كتعالى أعاذ اهلل سبحانو ألظى  ك ناره أرض عرضيا السماكات كاأل ةفدار الخمد جنٌ  
كجو  عمى الجٌنةىي  ان غيٌ  التي مف يبتعد عنيا يمؽى ف ؛منيا -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-د حبيبو محمٌ 
  .الخصكص

 (5) :كقكلو
ٍزنان في يىدىم    حيثي ال يىرتىجعي الفاًئتي كا تىا أيٍسًقطى حي ٍسرى  حى

المقصكد مف ىذه  فٌ أل ؛(كاحسرتا) :بعد قكلو (في يدم سقط حزنان )أ :فالشاىد في قكلو 
  الحسرة.مف صكر  ةدـ صكر كالنٌ  ،الندـ الصيغة

 

                                                           
((1

 .1/233،معجم البلدانالحموي،
(2)

.13،الدٌوان
(3)

 .14،نفسه
(4)

.15،نفسه
((5

.16،نفسه
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 (1) :كقكلو

ٍيؼي  مىًمي ًمٍف مىمىؿو كالخى يٍ  مى  ؼه تىقاضيو كأٌنى ذاؾى كىمٍ     ػػػحى

صكر االستفياـ  فٌ أل ؛كىك أحد مقاصد االستفياـ ،م(كممو التعجب: )كى قكلوفي فالشاىد  
 .ى ذاؾ(نٌ أابف الفارض التعجب بعدما ذكر االستفياـ ك) كخٌص  ة،عديد

 (2) :كقكلو-

رىل ليتى شعرم ٍقمىتً     ىؿ كفىى ما قد جى  يميٍذ جرل ما قد كفى مف مي

اعر يسأؿ عمى كجو العمكـ فالشٌ  ،األٌكؿ شطرالص ما جاء في اني جاء ليخصٌ طر الثٌ فالشٌ 
  .نزكؿ دمكعو مف عينيو ةكثر  بعينو ىك مران أ ثـ جاء ليخٌص  ،ا حصؿعمٌ 

 (3) :كقكلو

ٍبعو ًبتيمىي    ال تيًمٍمًني عف ًحمى ميرتىبىعي ا ًلرى تىٍي تىٍيمى  عيٍدكى

تىيٍ  :فالشاىد في قكلو  ي(مى تي )فبعينو  راد مكضعان أو نٌ أل ؛(عيبمرت)بعد ذكره  ،(ًبتيمىي تىٍيمىا )عيٍدكى
 .مكاناف (ماءيت)ك

 (4) :قكلوك 

ٌؿ ًخٌمي عنؾى ألقابان ًبيا ٍينان كاٍنجي ًمٍف بدًعة جىي   خى  جيء مى

 ة.نكاع الكذب ال محالأمف  نكعه  فالبدعةالميف ىك الكذب، 

 خب حب جب  هئ مئ ُّٱٱ:قكلو تعالىككذلؾ  ،(5)ك الزجرأار نذاإل كتأكيد ،ةتكرير المفظ لنكت يأتي-

 (6) .َّ حت جت هب مب

                                                           
(1)

 .16،الدٌوان
(2)

 .19،نفسه
(3)

.16،نفسه
((4

.17،نفسه
(5)

 .155،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشارات،الجرجانً،محّمد:وٌنظر،224،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(6)

.3،4التكاثر،
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 يه ُّٱٱ:مثؿ قكلو تعالى ،(1)تبكيتان  كقد تككف ،النفس عمى شكر النعـ ثٌ لح النكتةكقد تككف  

مما ك  ،طكؿ الفصؿل متحسريككف التكرار لقد ك  ،المرسبلت ةفي سكر  المكررة، (2) َّ  حي جي

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱٱ:قكلو سبحانو ،(3)لطكؿ الفصؿ مف التكرار -عمـأكاهلل  - دٌ عي 

 (4) َّ نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 (5) .كمف ىذا قكؿ الحسيف بف مطير يرثي معف ابف زائدة

ٍفرةو  كيٍنتى  فيا قىٍبرى مىٍعفو  ؿى حي عىا األرًض خيط ٍت لمس ماحةً  مفى   أك   .مىٍضجى

كدىهي  كيؼى  كيا قىٍبرى مىٍعفو  ٍيتى جي  كقىٍد كافى منوي البىرُّ كالبىٍحري ميٍترىعىا    كارى

 (6) :قكلو ،ا جاء في يائية  ابف الفارضكممٌ  

 حاًئره كالمىرء في الًمٍحنىة عىي    ما إليًو أمريهي حاًئران في

 .رهره كتحسٌ تحيٌ  ةعمى شدٌ  ف كيؤكدٌ ليبيٌ  (حائر)فكرر كممو  

  (7) :كقكلو
 لك يًعنيًو قىكلي ككأم ناؿ    فكىأىم  مٍف أسىن أعيا اإًلسا

عمى  عبلكةن ما قصد بيذا التكثير ربٌ ك  ،خرهآبيت ك الؿ كٌ أفي  رةمكر  )كأم( :قكلوفي الشاىد 
  .صابوحجـ مي  تأكيد

 (8):كقكلو 
ـي شىٍيـ القىكـً أشكل كشىكل ـي أحشامى شىي    سىٍي  سيـي ألحاًظكي

 ان.شيٌ  افشكاى هءحشاأ صابأمحبكبتو سيـ  ةنظر  فٌ أد يؤكٌ ل (،سيـ)فالتكرار في كممو  

                                                           
(1)

.535،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(2)

 .19،24،28المرسالت،
(3)

.535،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(4)

.188آلعمران،
(5)

.23،بن مطٌر األسديشعر الحسٌن 
((6

.9،الدٌوان
(7)

.9،نفسه
(8)

.13،نفسه
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 (1) :كقكلو

ٌران شىكل ٍبًرده حى شىائي أمُّ شي    أمُّ شيء مي ٍشكى حى  لمىٌشكل حى

  أم، أم شيءو عظيـ. ؛(شيء مٌ )أتكرار  وفالشاىد في 

 (2):كقكلو

 كظىما قىمبي لذىٌياؾى المُّمىي   آًه كىاشىكقي ًلضاحي كجًييا

بىا مف سىٍكرىتىيسىٍكرىةه كىاى     فىًبكيٌؿ منو كاأللحاًظ لي  طىرى

 ، كا شكقي، كا طربافي بيتيف متتالييف)كا(  كالندبةر سمطاف العاشقيف حرؼ النداء فقد كرٌ 
 .عمى التكالي

 (3) :كقكلو

 أسىفي إذ صارى حٌظي منوي أىمٍ     أٌم عىيش مىٌر لي في ًظٌموً 

ٌب أىم    أٍم ليالي الكصًؿ ىؿ مف عكدىة  كمف التعميًؿ قكؿي الصى

ك رىٍجعىيا كبأمِّ  ب ما أقضي كما أدرم بأم    الطيٍرًؽ أرجي  ري

ثماني مرات في  بياتع في ىذه األالمستخدمة لمتكجٌ  (مٍ )أك االستفيامية، (مٌ )أرت فقد تكرٌ 
 .، كىذا التكرار يكلد مكسيقا تطرب األذف كتؤنسيابداية كؿ بيتو كفي نيايتو

 (4):كقكلو

ك  الٌتكًؽ ًلًذٍكرم ىىيِّ ىىيري عف    قكتي ركحي ًذٍكريىا أٌنى تحي

  .االستعجاؿليي األكلى المراد بيا   تككيدان  الثانيةىي فجاءت  ىىي(، ىيِّ ) :قكلو في الشاىد

                                                           
(1)

.13،الدٌوان
((2

.13،نفسه
(3)

.25،نفسه
((4

.17،نفسه
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 عف طريؽ طناباإلابف الفارض تدخؿ في  ةمف يائي ةبيات عدٌ أفي  منتشرة ةكىناؾ ظاىر 
 (1) :كمف ذلؾ قكلو ،لمفظ مع مصدره هالتكرار كىي تككيد

ـٍ بعدى أف أينىعى ذىم    كًد ذىكل عيكدي ًكدايا ذىكم العى   دمى ًمنكي

 .فاألصؿ ذكل ذٌيان  (ذمٌ  لذك ) :فالشاىد فيو

 (2) :كقكلو 

نىشىرى الكاًشحي 
 اكمى الكىشًح قيبىيؿى النأًم طيط    ما كافى لوي  (3)

كجاء المصدر عمى صكرة  طي  ان طاكم طيٌ كأصؿ الكبلـ  (طيٌ  ،طاكم) :فالشاىد فيو
  .شعريةلمضركرة ال

  (4) :كقكلو

ٌسادم عمييا لي كىكىتٍ  ـي الكىٌي كىيٍ     عىٍيفي حه  ال تىعىٌداىا ألي

  .ان ككت كيٌ ، أم (ككت كيٌ ) :فالشاىد فيو 

 إلتماـدكف معنى جيء بو ف كاف ا  ك  ،(5)"يتـ المعنى بدكنيا ةن ختـ البيت بما يفيد نكت": اإليغال-
  (7) :كمف اإليغاؿ قكؿ الخنساءفيككف تطكيبلن  ؾ مف اإليغاؿ بشيءذاليس ، ك (6)فحسب القافية

ف  صىخران لىتىأتىـ  الييداةي ًبًو  مىـه    كىاً   رىأًسًو ناري  في /كىأىن ػػػوي عى

ف جعمت النار أخييا بالجبؿ الذم ييتدم الناس بو كزادت بألغت الخنساء بتشبيو احيث ب
  (9) :لقيسكمف ذلؾ قكؿ امرئ ا ،(8)اليدايةفي  ةسو مبالغأىدل في ر 

ٍكؿى ًخباًئنىا ٍزعي      كأٌف عييكفى الكىحًش حى ًمنىا الجى ـٍ ييثىق بً  /كىأٍرحي  الذم ل
                                                           

(1)
.21،الدٌوان 

(2)
.8،نفسه

((3
،مادة)كشح(.لسان العربالكاشح:هومضمرالعداوة،ابنمنظور،

(4)
 .13،الدٌوان

(5)
.225،226،التلخٌصالقزوٌنً،

(6)
 .1/536،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر

(7)
 .46،الدٌوان

(8)
.1/536،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر

(9)
 .53،الدٌوان
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 ...ب(ـ يثقٌ لى  الذم) كقع إطناب اإليغاؿ فيف

ذا إف القافية،مف ينقضي كبلمو قبؿ انقضاء  :فقاؿ ؟شعر الناسأكقد سئؿ األصمعي مف " 
 . (1)"فاد بيا معنىألييا إاحتاج 

 ،ال يقتصر عمى التشبيوك  مختصه بالشعر دكف النثر أف باب اإليغاؿ مع مف يرل الباحثةك 
 (2) :فمف ذلؾ قكؿ ابف الفارض مثبلن  ،فيد دكف تشبيويي  ان كبلم ةكتما تككف النٌ فربٌ 

 فىٍييى إحدل مينيىتي/عىيفى ماء     فيىبكيا عىينٌي ما أجدل البيكا

دةه أضافت معنى جديدان، فالمنية األكلى ، كىذه زيا(منيتي لحدإفيي ) :قكلوفي فالشاىد 
 :(3)عيف الماء ليبكي بيا كالمنية الثانية )الحشا السالي( في بيتو التالي

شا ساؿو كما أختاريهي  مي     أك حى ٌنان عى  إف تىركا ذاؾ بيا مى

 (4) :كقكلو 

بان في الحرب أيدعى باًسبلن   كىيٍ  /كليا ميٍستىٍبًسبلن في الحيبِّ     عىجى

  .بمعنى جباف (كي) :قكلوفي  فالشاىد

  (5) :كقكلو

ؿ كـ يىٍيذم    ظىٌؿ ييٍيًدم لي ىيدلن في زىٍعًموً   كال أصغي ًلغي /ضى

 .صغي لغي(أكال ) :فالشاىد في قكلو

 (6) :كقكلو

ـى شادو ميٍحًسفه  ٍمزى ـى ما زى ـى جىي/بًحسىافو     ًنٍع  تىخذكا زىمزى

                                                           
(1)

.1/538،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(2)

.12،الدٌوان
((3

.12،نفسه
(4)

.13،نفسه
(5)

.11،سهنف
(6)

.12،نفسه
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  .تخذكا زمـز جي() :قكلوفي فالشاىد 

  (1):كقكلو

 صانوي مٌنيى طىي/ـً حديثو     ػػػميٍظًيران ما كنتي أيٍخفي مف قىًدي

  (يي طٌ صانو منٌ ) :قكلوفي الشاىد 

 (2) :كقكلو
 كعًف القمًب ًلتمؾى الٌراء زىم    فأًرٍح ًمٍف لىٍذًع عىٍذؿو ًمٍسمىعىي

  .حزً أتصبح  فبقمب الراء زايان  ،فالشاىد ىك الشطر الثاني

 (3) :جاء بو ابف الفارض عمى سبيؿ التشبيو قكلو ا اإلطناب الذممٌ أ

كضو تىٍبًؾ عف زىرو تيبىي    حاكيان عىيفى كلي  إف عىبلى  د  رى  خى

 .الزىر ةم تضحؾ بعد لفظأ (يتبي ) :قكلو في الشاىد

 (4) :كقكلو

مىي    مىٍعيىدو ًمف عٍيًد أجفاني عمى  جيًدًه ًمف ًعٍقًد أزىار حي

  .ىارأز  ةد لفظبع مي(حي :)قكلو  في الشاىد

 (5) :كقكلو

لىوو يٍعنيك االيرىم    كأرل مف رًيًحًو الٌراحى انتشىتٍ   كلىٍو ًمٍف كى

 .بعد تماـ المعنى  جاء بطناإ ،م العسؿأ األيرىٌم( )يعنك :فبقكلو

                                                           
(1)

.23،الدٌوان
((2

.17،نفسه
(3)

.19،نفسه
(4)

.24،نفسه
(5)

.13،نفسه
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ضرب  :كىك ضرباف ،(1)لمتأكيد"خرل تشتمؿ عمى معناىا أ ةجممب الجممة:"ىك تعقيب  التذييل -
 زن رن مم ُّٱٱ:ؿ نحك قكلو تعالىكٌ فمثاؿ األ ؛(2)كضرب لـ يخرج مخرجويجيء مجيء المثؿ 

ف تككف أ ةصالح َّ زي ري ٰى ين ُّٱ: الحؽ اهلل قكؿبف، (3) َّ زي ري ٰى ين  ىننن من

 .(4) َّ  مت زت رت يب ىبنب مب زب رب ُّٱ :كمثاؿ الثاني قكلو سبحانو .مثبلن 

 (5) ة:طيئحكمف ذلؾ قكؿ ال 

 حمدً ثماف المكاـر يي أ عطً زكر فتى يعطي عمى الحمد مالو      كمف يي ت

فرفع  ،نو يزكره ببل حمدأف يتكىـ أ الممدكح غير مستمـز لحمده جاز ةر ا كاف زيالمٌ  "
  .ا يجرم مجرل المثؿفيذا ممٌ  ،(6) ( ثماف المكاـر يحمدً أ )كمف يعطً  :االحتماؿ بقكلو

 (7) :لمتذييؿ ىي ةثاني ةكتجكز قسم

فيككف بينيما اشتراؾ في المفظ  ،كلىاأل الجممةي لما نطؽ كجاء ف ةمؤكد الثانية الجممةبككف   -
  .-مف حيث مادتو-ذاتو كما سبؽ 

 (8) النابغة:كمف ذلؾ قكؿ ، كلى دكف المفظاأل الجممةلمعنى  ةمؤكد الثانية الجممةككف ب أك -
 بم الرجاؿ الميذٌ أ و      عمى شعثو ال تممٌ  خان أ كلست بمستبؽو 

 
ما  فقد جاء عمى سبيؿ االستفياـ اإلنكارم مؤكدان  ، (م الرجاؿ الميذب)أ :فالشاىد في قكلو

 .جاء قبمو في الشطر االكؿ
ف أ الٌ إ ،نصيب في يائيتو وفقد كاف لو مف نكعي ،ابف الفارض دعن لمتذييل بالنسبةا مٌ أ

 (9):قكلوالتذييؿ الجارم مجرل المثؿ كمف  ،ان ه نادر دك ر ك كاف التذييؿ الجارم مجرل المثؿ 

 عف عىناء كالكبلـي الحٌي لىي    اتٌيان لوي صارى كصؼي الٌضٌر ذ
                                                           

(1)
.227،التلخٌصالقزوٌنً،

(2)
.1/513،511،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:وٌنظر،227،نفسه:ٌنظر

(3)
.81سراء،اإل

(4)
 .17سبأ،

((5
.93،الدٌوان

(6)
.159،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،جانً،الجر

(7)
.1/511،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:وٌنظر،228،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر

(8)
.28،الدٌوان

(9)
.7،الدٌوان
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لما نزؿ بو  كبلمو الكاضح صار خفيان  فٌ "أبمعنى  (؛ليٌ  كالكبلـ الحيٌ ) :فالشاىد فيو قكلو 
 (1)".مف الضرٌ 

  (2) :كقكلو 
ٍبكىةو عيٍذًرٌيةو   ىيى بي ال فىًتئىٍت ىىي  بفي بىي   عاًذلي عف صى

 (3)"بكهأف ال يعرؼ كال يعرؼ عمٌ  ةكناي" (؛يبى بف  ىيٌ ) :فالشاىد بقكلو 

 (4) :كمف التذييؿ غير الجارم مجرل المثؿ قكؿ سمطاف العاشقيف

 حاًئره كالمىرء في الًمٍحنىة عىي   حاًئران في ما إليًو أمريهي 

ال ييتدم إلى  حائره  فالمرء في محنتو ضاؿٌ عىي(،  المحنةكالمرء في ) :كالشاىد فيو قكلو 
 .كجو مراده

  (5) :كمنو قكلو 

ـي    أكًعدكني أك ًعدكني كامطيمكا ٍك ٌب دىيفي الحٌب لىيٍ  حي  ديف الحي

 داء الديفأفي  ةؿ المماطمتحمٌ  ففي حكـ ديف الحبٌ (،  لي الحبٌ  دىيف :)الشاىد في قكلو

 (6) :كمنو قكلو 

ـٍ آ عى البٌلحي عميكي  ًمٍف رشادم ككذاؾى الًعٍشؽي غي   سان يرىجى

العشؽ فيو ضبلؿ  فٌ أد ابف الفارض بكٌ أحيث ، (غىيٌ  ؽالعش )ككذاؾ :الشاىد في قكلو 
ؿ في تغيير رشاد  ذكميما بمغ العا ،فك راه اآلخر ما ي فالمحب يرل المحبكب بعينيو غير ،كتعب

 ،كاف يقسـ بيف نسائو فيعدؿ -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-ف الرسكؿ ألـ يعمـ بأ ،المحب لف يستطيع
 .(7)ممؾ "أفبل تممني فيما تممؾ كال  ،ممؾأفيما  قسمي"الميـ ىذا  :يقكؿ كىك

                                                           
(1)

 .7(،6هامش)،الدٌوان
(2)

 .11،نفسه
(3)

.11(،8هامش)،نفسه
(4)

 .9،نفسه
(5)

.11،نفسه
(6)

.11،نفسه
((7

.348(،685،)الشمائل الشرٌفةجاللالدٌن،السٌوطً،
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 (1) :كمنو قكؿ ابف الفارض

اًؾ با  دم قضاء ال اختياره ليى شىي    حاًظًرم مف حاًضرم مىٍرمى

ما ليس بيده ىك قضاء ال اختيار لو  فٌ أد كٌ أحيث  (،شي ليٌ  ختياره ا ال) :قكلو في الشاىد
 .فيو

 (2) :كقكلو 

ٌب أىمكم    أٍم ليالي الكصًؿ ىؿ مف عكدىة  ف التعميًؿ قكؿي الصى

د لما جاء في يؿ مؤكٌ ذيالشطر الثاني تأٍم(؛ ف الٌصب قكؿكمف التعميؿ ) :قكلوفي الشاىد  
ر عمى لـ كالتحسٌ التي تفيد التكجع كاأل ة )أم(،بمفظ كيستأنس الشاعر سٌمىحيث يت ،ؿكٌ الشطر األ

 .لف تعكد بنظره ليالي الكصؿ التي  

 (3) :كمنو قكلو

ـي سىقىًمي   كًبمىٍعسيكؿ الثٌنايا لي ديكىمٍ     ًمٍف سيٍقـ أجفاًنكي

في  الدافئةحيث استخدـ ابف الفارض مشاعره  ،(ديكىم لي الثنايا )كبمعسكؿ :قكلوفي الشاىد 
 ،لمو كفرحوأفؽ مع حاؿ الحبيب في ث عف حالو المتٌ فتحدٌ  ،تقرير ىذا البيت قبؿ استخداـ لسانو

 .كابتسامتو ىي الدكاء لو  ،ضض ابف الفار الحبيب يمرٌ  ـي قفسي 

 (5)"يكىـ خبلؼ المقصكد بما يدفعو ف يؤتى في كبلـو أ"كىك  ،(4)كيسمى التكميؿ االحتراس: -
 :(6)كفرؽ بينو كبيف التذييؿ

 .كؿ بخبلؼ التذييؿف الكبلـ الثاني فيو ال يككف بمعنى األأ  -
 .قكل مف التذييؿأف احتماؿ غير المقصكد فيو أ -

  
                                                           

(1)
 .23،الدٌوان

(2)
.25،نفسه

(3)
.13،نفسه

((4
.229،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر

(5)
 .161،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:وٌنظر،229،نفسه:ٌنظر

(6)
 .161،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،
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 (1) ة:قكؿ طرف ساكيدخؿ في االحتر 
ديمىةه تىيمي     فىسىقى ًببلدىؾى غىيرى ميفًسًدىا كبي الغىماـً كى  صى

 ( 2):كمثالو كذلؾ قكؿ المتنبي ،كليس دعاء عميو ،فالبيت دعاء لممذككر

 ىيبكبىا منيا كأسرعي في الٌندل    الٌرياًح الييكًج بطشنا ًمفى  أشدُّ 

كيؤيد كرمو المقصكد مف  ،كؿمف الشطر األ زاؿ عنفكاف المقصكدأفبذكره الشطر الثاني  
 جكدى أ -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-كاف رسكؿ اهلل  : "حيف قاؿ( 3)ىنا قكؿ ابف عباس ةحسف الصف

كالمعنى: "في تخصيص رمضاف لسيادة ، (4)"في رمضاف جكد ما يككف أككاف  ،بالخير الناس
كثار الصدقات، كتفريغ الصائميف كالقائميف لمعباد ة بدفع حاجاتيـ، كمنيا: كثرة تبلكة الجكد كا 

 .(5)"... القرآف كالمدارسة بو

 ،منيا االحتراس ةدمتعدٌ  غراضان أ شعاره مفيدان أطنب سمطاف العاشقيف في كثير مف أكقد 
  (6):كمف االحتراس في يائيتو قكلو في افتتاحيتيا

ٍنًعمان عىرٍِّج عمى كيٍثبىافً     سائؽى األظعاًف يىطكم البيدى طىيٍ   طىيٍ  مي

ظعاف طمب ابف الفارض مف سائؽ األ فٌ أكفي ذلؾ دليؿ عمى  (،منعمان ) :قكلوفي اىد فالشٌ  
  .ما جاء بعكس ذلؾنٌ ، إمرعمى سبيؿ األ طمبان  فلـ يك ،رج عمى كثباف طيف يعٌ أ

 (7) :كمنو قكلو

 عف عىناء كالكبلـي الحٌي لىي    صارى كصؼي الٌضٌر ذاتٌيان لوي 

 ف يككف ىذا الضرٌ أكنفى  ،كمؿ المقصكدأكبكممتو ىذه  (؛عناءو عف ) :قكلوفي الشاىد 
فيما  خفاه مف عناء كاف سببان أاعتراه في نفسو كما  ام إفٌ بؿ  ،ساسو جسدمأ ان المبلـز لو ضرٌ 

  .رصابو كالزمو مف ىذا الضرٌ أ
                                                           

(1)
 .79،الدٌوان

(2)
.1/142،الدٌوان

(3)
.162،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:ٌنظر

(4)
.6/423،فتح العزٌز بشرح الوجٌزعبدالكرٌم،الرافعً،



((5
 .6/423،نفسه

(6)
.7،الدٌوان

(7)
 .7،نفسه
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 (1) :كقكلو

ـي  بران عنكي ـٍ جاًنحان لـ يتىأمٍ      جاًمحان إٍف ًسيـى صى  كعميكي

استثناء  في فٌ أل ؛(ف سيـ صبران )إ :إلى التكميؿ الحاصؿ في قكلو ةقكي إشارةبيت في ىذا ال
االمتناع  ممتنع كؿٌ  محاك جفيك لـ ينقطع عف محبكبو بؿ ى ،سكء فيـ لخالي الذىف ةىذه العبار 

  .و عميومشتط في تحمسٌ  ،عمى مثؿ ىذا االنقطاع صبرو  مٌ أعف 

 (2) :كمنو قكلو

ـٍ آ عى البٌلحي عميكي  ًمٍف رشادم ككذاؾى الًعٍشؽي غي    سان يرىجى

  .الٌ إمف رشاد المحب ليس  ي يائسه حفالبل (؛رشادم فٍ مً ) :قكلوفي الشاىد  

 (3) :كمنو قكلو

 عىيفى ماء فىٍييى إحدل مينيىتي    ىىبكيا عىينٌي ما أجدل البيكا

شا ساؿو كما أختاريهي  مي     أك حى ٌنان عى  إف تىركا ذاؾ بيا مى

 ،لو ان اني ليس محبٌ طمبو الثٌ  فٌ أه سمطاف العاشقيف فقد نكٌ  (،ختارهأكما ) :كلوقفي فالشاىد 
  .ى بالحبؿ بكاء العيف عف فؤاد يتسمٌ فيك يفضٌ 

 (4) :كقكلو

ـٍ لدىم    بىؿ أسيئكا في اليىكل أك أحًسنكا سىفه منكي  كيؿُّ شيء حى

ف أؽ فممتذكٌ لدٌم(،  حسفه منكـ شيء )كؿٌ  :كامبلن مف البيت  الشطر الثاني ىكاىد الشٌ ف 
( كلكف عندما أحسنكا أك اليكل في  أسيئكا )بؿ :في قكؿ سمطاف العاشقيف غرابان كاست يرل عجبان 
 .زاؿ ىذا الفيـ كيبطؿ العجبى حساف مف المحب يي كاإل اإلساءة ةيرل تسكي

  
                                                           

(1)
.8،الدٌوان

(2)
.11،نفسه

(3)
.12،نفسه

(4)
.12،نفسه
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 (1) :كمنو قكلو
ٍصريىا مىٍت جسمي نيحيكالن خى ٌمتيى     أنحى  منو حاؿو فٍيكى أٍبيىى حي

غير  ىك نحكؿه  عناءو  فتي عأفنحكؿ الجسـ الذم ي ،تي(مٌ بيى حي أفيك ) :شاىد في قكلوالف 
 .جمؿ مف عكسوأابف الفارض يرل ىذا النحكؿ  فٌ أال إمرغكب 

 (2) :كقكلو 
ٌرًت األقماري طىكعان يىٍقظىةن  ؤيا في كيرىمٍ     خى  إٍف تراءىٍت ال كىري

ت خرٌ )ىذا الحدث  فٌ أإلى ر الشاعر شاأحيث (، كيرم في كرؤياال ) :الشاىد في قكلو
 تمميحفي ىذا البيت ك  ،كـكليس في رؤيا النٌ  اليقظةفي  المحبكبةذا تراءت إ الٌ إال يككف  (قماراأل

  .(3)عشر لو ساجديف حداألالشمس كالقمر كالككاكب  توفي رؤي -عميو السبلـ-حمـ يكسؼ إلى 

 (4) :كقكلو
كلن  سبي افتخاران أف تىشىيفي اليى   إف تىشىٍي راضيةن قىٍتمي جى  كل حى

ذاؾ الشاعر يرضى بؿ يفتخر بقتمو بيف يدم محبكبو ف ،في اليكل( جكلن ) :اىد في قكلوالشٌ 
 خرآبطريؽ  كليس قتبلن  ،دجالك  ةتؿ في اليكل مف شدٌ قي  إف

 (5) :كقكلو 
بان أم  ًصبان ًىٍجًت لنا ران مف أيفى ذىٌياؾى الشُّذىم    أٍم صى  ؟!سىحى

 بعد التغني برائحو الٌ إف فمراد الشاعر ال يتبيٌ  ،(مالٌشذ ذٌياؾ أيف مف) :كلوالشاىد في ق 
  .ليا ناقـو  كأ ـو ئغير ال ،لما جاءت بو محبٌ  فيك الجميمةالصبا 

 (6) :كقكلو
دلن كالجففي رىم    عيٍدتي ًمٌما كابدىٍت ًمف صٌدىا  كبدم ًحمؼى صى

                                                           
((1

 .14،الدٌوان
(2)

.14،نفسه
(3)

.57،شرح دٌوان ابن الفارضٌنظر:البورٌنً،والنابلسً،
(4)

.18،الدٌوان
(5)

.22،نفسه
(6)

 .22،نفسه
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و ابف الفارض ككابده مف كؿ ما تحممٌ  فٌ أففيو داللة عمى  ،(كالجفف رمٌ ) :قكلو ىد فيالشا
 .اف بالدمكعريٌ  بجففو  رجع و ليا بؿ عمى العكس تمامان حبٌ  مف ؿلـ يقمٌ  ةعراض المحبكبإ

كثر ال أك أ ةك ما بيف كبلميف متصميف بمعنى جممأثناء الكبلـ أف يؤتى في "أ ىك  :االعتراض-
نا ال يقتصر عمى المسند المقصكد ى كالكبلـ ،(1)"يياـعراب لنكتة سكل دفع اإلمحؿ ليا مف اإل

بلميف المتصميف ا المقصكد بالكمٌ أ ،ليو بؿ يحمؿ ما يتعمؽ بيما مف الفضبلت كالتكابعإكالمسند 
 (2) .ك بدالن أ ك تككيدان ألو  ككنو بيانان ب كؿاتصاؿ الثاني باأل

كما في  ،(سبحانو)التنزيو  : فمثاؿبلن مث (3)ك الدعاءأك التنزيو أفي التنبيو  الفائدةكقد تككف 
( كبيمِّػٍغػتىػياجممة ) كمثاؿ الدعاء، (4) َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱ:قكلو تعالى

  (5) :قكؿ الشيباني في
مافٍ     -كبيمِّػٍغػتىػيا – إف الثمانيف  قد أحكجٍت سمعي إلى ترجي

ـي المىٍرء يىٍنفعيوي جممة ) كمثاؿ التنبيو   (6) :قكؿ الشاعر ( فيفىًعٍم

ـٍ  ـي المىٍرء يىٍنفعيوي فىعً -كاٍعمى ا قيدرا       -ٍم  أىٍف سىٍكؼى يىأًتي كؿُّ مى

 ،كأغمبيتيا تفيد معنى الدعاء سمطاف العاشقيف ةمف يائي ةبيات عديدأكرد االعتراض في ك 
 (7) :مف ذلؾ قكلوف

 يىٍجميبي الٌشيبى إلى الٌشاًب األيحىي    عادةن  -عىمرم–كىىكل الغادًة 

 (االسمية الجممة) المبتدأالقسـ بيف  ةحيث اعترضت جمم ،(عمرم) :قكلوفي اىد الشٌ ف
 (.الفعمية الجممة)كالخبر 

  

  
                                                           

(1)
.231،التلخٌصالقزوٌنً،

(2)
 .273،السعد مختصرالتفتازانً،:ٌنظر

(3)
 .231،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر

(4)
 .57النحل،

(5)
.1/51،أمالً القالً،وٌنظر:القالً،أبوعلً،3/1437ألبًتمام،دٌوان الحماسةالبٌتلعوفبنمحلمالخزاعًفً

(6)
 .1/178،شرح ابن عقٌلهذاالبٌتأنشدهأبوعلًالفارسًوغٌره،ولمٌنسبهأحُدمنهمإلىقائلمعٌن،ابنعقٌل،

(7)
.9،الدٌوان
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 (1) :كقكلو

 عىيفى ماء فىٍييى إحدل مينيىتي    -ما أجدل البيكا-فيىبكيا عىينٌي 

كؿ بيف المفعكؿ األ معترضة الجممةحيث جاءت ىذه  (،جدل البكاأما ) :اىد فيو قكلوفالشٌ  
  .لمفعؿ كىبكالمفعكؿ الثاني 

 (2) :كمنو قكلو

ٌنكا ًبفىي    -بيٌمٍغتييا -لىًمنىن ًعندم المينى ٍف ضى  كأيىىٍيميكهي كا 

 جاء االعتراض ليفيد الدعاء.(، مغتيابي ) :الشاىد فيو قكلو

 (3) :قكلوك 

يىي    -أبدان –ذك الفىقىاًر الٌمٍحظي منيا   كالحشىا ًمٌنيى عىمركه كحي

  (بدان )أ :قكلو في الشاىد

 (4) :لوكقك 

 غنىن عف شىفىتىي -لك شئتى -دىمًع     سائمي ما شىٌفني في ساًئًؿ الدٍ 

  (لك شئت) :قكلوفي الشاىد 

  (5) :كقكلو
مىتٍ  ٌنةه عندم ريباىا أمحى مىتٍ -     جى ٌنتي -أـ حى  عيٌجٍمتييا ًمف جى

  (.ـ حمت)أ :قكلوفي الشاىد 

  

                                                           
(1)

.12،الدٌوان
(2)

.12،نفسه
(3)

.13،نفسه
(4)

.22،نفسه
(5)

.15،نفسه
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 (1) :كقكلو
مىي    ًبيـ صٌبان يىرىل -ال كيٍنتى -كيٍنتى  ـٍ حي  ميٌر ما القىيتيوي فيًي

  (ال كنت) :في قكلو الدعائية الجممةالشاىد  
 (2) :كقكلو

ـٍ عف مىمىكي    أستىٍغًفري اهلل -لكال أدميعي-كادى  بُّكي  يىٍخفىى حي

  (.ستغفر اهلل)أ :كقكلو (،معيأد لكال) :قكلو في الشاىد 

 (3) :كقكلو

ـٍ ًعٍندمى  ندى مي  عف ديمىي غىيري      -ما أعمىنىو-ًسرُّكي  دمعو عى

 .(ما أعمنو)الشاىد في قكلو:  

 (4) :كقكلو

بًؿ ًكدادو أحكىمىتٍ   يىدي اإلنصاًؼ لىي -بالٌمكىل منو-    صاًرمي حى

 (.بالمكل منو) :قكلوفي الشاىد  

 (5) :كقكلو 

ـٍ بشيٍ  -باطبلن     كانقضى-ذىبى العيٍمري ضياعان   إذ لـ أىفيٍز ًمٍنكي

  (.انقضى باطبلن ك ) :وقكلفي الشاىد  

يجاز كصاؼ: اإلأ ةيعرض لو خمس ،المعنىإلى الكبلـ باعتبار مقاييسو " :الجممةبك 
 ،تفاؽكالثالث مقبكؿ باال ،طبلؽاف مردكداف باإلر خيكاأل ،بلؿ كالتطكيؿخكاإل كالمساكاة اإلطنابك 

 .(6)"ال فمردكدافا  ف كقعا مكقعيما ك إمقبكالف  :كالفكاأل

                                                           
(1)

 .16،الدٌوان
(2)

.23،نفسه
(3)

 .23،نفسه
(4)

.23،نفسه
(5)

.25،نفسه
((6

.1/45،اإلشارات والتنبٌهات فً علم البالغةالجرجانً،محّمد،
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 رأسموب القص -ثانياً 

، (2) َّ من خن حن جن  يم  ُّٱٱ:تعالىك كعميو قكلو سبحانو  (1)(الحبس) ة: القصر لغ-
 (3) .، فبل يردف غيرىـ كال يطمعف إلى سكاىـ"أم:" قصرفى عف ازكاجيف، أم حبسفى 

 (4)".خر بطريؽ مخصكصآمر بأتخصيص " :القصر اصطبلحان  -

 صبلن أالغير  ىلإتجاكز ف ال يأك ب ،ف يككف بطريؽ حقيقيأا مٌ إكتخصيص الشيء بالشيء  
فمثاؿ  (5)،خرآشيء إلى فيو  النسبةكتككف  ،اإلضافةيتـ حسب  (غير حقيقي)ضافي إك بطريؽ أ

 ،فالقكؿ كاقعي ثابت ،(-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-نبياء محمد ما خاتـ األإنٌ ) :نحك ؛كؿفمثاؿ األ
-د محمٌ ف ؛ (6)َّ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱٱ:قكلو تعالى نحك ؛كمثاؿ الثاني ،ككقكع ىذا النكع عزيز
التي ال تقصر عمى ككنو  ةصؼ بصفات الخير الكثير كيتٌ  كعابده  رسكؿه  -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ

 (7) .رسكالن 
قصر  :قسميفإلى يقسـ مف حيث طرفيو  ،حقيقي كغير حقيقيإلى ككما يقسـ القصر  
 مٌ أ ةؿ بعدـ تجاكز ىذه الصفكٌ األ فحدٌ ( 8)ة،كقصر مكصكؼ عمى صف ،عمى مكصكؼ ةصف
 بالصفةكالمقصكد ىنا (، خرأي  بصفاتو )صافو بغيرىا مف الصفات اتٌ  خر مع جكازآكؼ مكص
 ضافيكمف اإل (، اهللالٌ إال رازؽ ) :نحك ،كمثالو مف الحقيقي ،عت النحكمغير النٌ  المعنكية الصفة
 (9)حسف الٌ إال شاعر  :نحك

عداىا مع إلى  ةيتجاكز المكصكؼ ىذه الصف أالٌ ه بدٌ حف ةا قصر المكصكؼ عمى الصفمٌ أ 

 ّٰ ُّٱ :تعالىك قكلو  ،(10) ( رازؽ كؿ شيءالٌ إما اهلل ) :كمثالو نحك ،افو ث جكاز ككنيا لمكصكؼو 

 (11) .َّ مئ زئ  رئ

  
                                                           

(1)
 ،مادة)قصر(.لسان العربابنمنظور،ٌنظر:

(2)
 .72الرحمن،

(3)
 .3/123،معانً القرآنالفراء،

(4)
43.الجمان،عقودشرحالدٌن،جاللالسٌوطً،

(5)
 .74،75،السعد مختصرالتفتازانً،:وٌنظر،137،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر

(6)
.144آلعمران،

(7)
.376،المعانً معلالعزٌز،عبدعتٌق،:ٌنظر

(8)
 .137،التلخٌصالقزوٌنً،

(9)
 .43،الجمان عقود شرحالدٌن،جاللالسٌوطً،

(10)
.43،نفسهٌنظر:

((11
.144آلعمران،
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 ان حدىما مكانأ يأتيبحيث ال  ،خرك العكس مقاـ اآلأعمى المكصكؼ  الصفةكال يقكـ تقسيـ 
 (1) .تتعثر فالفائدة خرلآل

 كأ فرادإقصر  :إلىالقصر بحسب حاؿ المخاطب  يقسـ ،قساـ القصرأكالستيفاء جميع 
سمكب القصر بأيـ يخاطب يٌ أف ،مف حيث المخاطبيف ةكىي قسم ،(3)قصر تعييف كأ (2)قصر قمب

سكاء كانت  ةالشرك ك معتقدان أ ،فيو ان ك يككف شاكٌ أ ،عكس القكؿ ،دان قتف يككف معأالقصر ال يخمك 
جد في ذا كي ا  ك  ،عمى الترتيب راداإلفك يككف قصر القمب كقصر التعييف ف ،كثرأك أبيف اثنيف 

 (4) .ز اجتماعيا جميعان جا ةك الشركأاؾ كمعتقد العكس المخاطبيف الشٌ 

 ،قمب تحقؽ تنافييماالكصفيف ك  يعدـ تناف فرادان إ الصفةقصر المكصكؼ عمى كشرط "ىذا 
 (5) ."عـٌ أكقصر التعييف 

  (6) :كلمقصر طرؽ أربعة 

 .النفي كاالستثناء -أكالن 
  .طريؽ العطؼ -ثانيان 
 .التقديـ  -ثالثان 
 .نما إ طريؽ  -رابعان 

ك أ كالتأخيرم التقديـ فمـ يبخؿ بتحرٌ  ،في يائيتو طرؽو  ؿ بيف ثبلثثر ابف الفارض التنقٌ آك 

كلـ أعثر عمى القصر بػػػ )إنما( في  ،غفؿ طريؽ العطؼ تمامان كلـ يي  ،ؽ النفي كاالستثناءيبطر 

 وانتباى ؽ السامع ك يشدٌ سمكب يتكٌ أامو الصحيح في في مق طريؽ ككاف يجيد كضع كؿٌ  يائيتو،

  :(7)النفي كاالستثناء -أكالن مف ذلؾ قكلو عمى سبيؿ ك  ؛المقصكر المقصكدإلى 

 
                                                           

((1
.376،المعانً علمالعزٌز،عبدعتٌق،:ٌنظر

(2)
 .288،المفتاحالّسكاكً،:ٌنظر

(3)
.138،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر

(4)
 .378،379،المعانً علمالعزٌز،عبد،عتٌق:ٌنظر

(5)
 .139،التلخٌصالقزوٌنً،

(6)
.288،المفتاحالّسكاكً،

((7
.23،الدٌوان
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ـٍ ًعٍندمى ما أعمىنىو ندى مي  عف ديمى      ًسرُّكي   يغىيري دمعو عى

م أ ،(2)"ندـ شجره أحمرخكيف، كقاؿ أبك عمر: الع، "ىك دـ األ(1)العندـإلى نسبتو  ميٌ فالعند
ذرؼ عند يي شكقو  ةاتج عف دمو لشدٌ حمر النٌ حيث جعؿ الدمع األ ،ناتج عف دموحمر مع األالدٌ  فٌ أ
 طان ميو في عقؿ الشاعر كخيالو مرتبفي تج فكاف ىذا السرٌ  ؛ه المكصكؿ بمحبكبوكر سرٌ تذٌ 
 .عمى نزكؿ ىذا العندـ مف الدمع مقصكران ك 

 (3) :ارض عف طريؽ النفي كاالستثناء في يائيتو قكلوكالشاىد الثالث عند ابف الف

كلن حالفىني مىفٍت ناري جى بىيٍ      حى  ال خبىٍت دكفى ًلقىا ذاؾ الخي

فنار  ،طريؽ النفي كاالستثناء لشرط القصر يف ىذا البيت في معناه يستكفأ الباحثةكترل  
ير حقيقي يراعى فيو قصر فيذا قصر بطريؽ غ ، بمقاء ذاؾ الخبيالٌ إخمد ف ال تي أاليكل حمفت 

  (.نار اليكل)عمى المكصكؼ  (المقاء ةفرص) الصفة

 (4) :ةاليائي ةثناء عنده قكلو في نيايخير مف طريؽ النفي كاالستاىد األا الشٌ مٌ أ

ـٍ بشيٍ     ذىبى العيٍمري ضياعان كانقضى  باطبلن إذ لـ أىفيٍز ًمٍنكي

يٌ ًعترىًة المبع    غيرى ما أكليتي مف ًعٍقدم كال  كًث حقان مف قيصى

ف أحيث يرل عمره قد ضاع كذىب دكف  ،ـ  الشاعر قصيدتو بنفي كاستثناء منقطعتيخت
 .-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-د ميف محمٌ مف عقد كالء كنصرة المبعكث األ حن بما مي الٌ إيفكز فيو 

 :طريق العطف -ثانياً 

 (لكف) ػػػف (،بؿ كلكف)اتيف داأل ابف الفارض )ال( دكف ـاستخدف لطريؽ العطؼ ةا بالنسبمٌ أ
 (5)أكليما: ،ضراب)بؿ( كقعت في مكضعيف لئلك ،صبلن أ تأتً لـ 

ـٍ لدىم   بىؿ أسيئكا في اليىكل أك أحًسنكا سىفه منكي  كيؿُّ شيء حى
                                                           

((1
 .4،23،هامشالدٌوانٌنظر:

(2)
 ،)عندم(.لسان العربابنمنظور،

(3)
 .23،نفسه

(4)
 .25،نفسه

((5
 .12،نفسه
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 (1)كثانييما:

ٍفف ًكٌدم عمى بؿ  قىدىمىي عف راغبان  أسعى كنتي    دىمي قد بجى

 (2) :كرد القصر بالعطؼ بػػ )ال( في قكلوك  

اًؾ با  دم قضاء ال اختياره ليى شىي    حاًظًرم مف حاًضرم مىٍرمى

 التقديم والتأخير: -ثالثاً 

 ،عمى غيرىا ةبذلؾ تقديـ شبو الجمم خٌص أك  ،فيك كثير كثير كالتأخير،متقديـ ل بالنسبةا مٌ أ
كمف  ،ندهع ةخاصٌ  ةىميألقاء الضكء عميو لما لو مف ا  براز المتقدـ ك إراد سمطاف العاشقيف أما كربٌ 

 (3) :قكلو ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كالتأخيرشكاىد التقديـ 
يىي    ذك الفىقىاًر الٌمٍحظي منيا أبدان   كالحشىا ًمٌنيى عىمركه كحي

 .، كالمحظ: مبتدأ مؤخرخبر مقدـ :الفقار فذك 
 (4) :كقكلو

مىتٍ  ٌنةه عندم ريباىا أمحى ٌنتي     جى مىٍت عيٌجٍمتييا ًمف جى  أـ حى
  .خبر مقدـ ة:فجنٌ  

 
 (5) :كقكلو

ك  ري عف الٌتكًؽ ًلًذٍكرم ىىيِّ ىىي    قكتي ركحي ًذٍكريىا أٌنى تحي

  .الركح في تحكر الراجع إلى ضمير الف مـ حاؿ مقدٌ : ىنٌ أف 

 (6) :كقكلو
 منًؾ عذبه حٌبذا ما بىٍعدى أم    أمُّ تعذيبو سكل البيٍعًد لنىا

  أ.ىي المبتد :كما ،ـخبر مقدٌ  :ذافحبٌ  
                                                           

(1)
.23،الدٌوان

((2
.23،نفسه

(3)
.14،هنفس

(4)
.15،نفسه

(5)
.17،الدٌوان

(6)
 .18،نفسه
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 (1) :كقكلو
سىنان  ٍيني حى ٌبان لـ تىرىم   ما رأىٍت ًمثمىًؾ عى  ككىًمثمي بًؾ صى

  .عيني :كالفاعؿ ،ـمفعكؿ بو مقدٌ  :فمثمؾ 
 (2) :كقكلو

ٍبرىةن  فكني عى  بيى أف تجرمى أسعى كاًشيىي     ًعٍبرىةه فىٍيضي جي

 .فيض لممبتدأخبر مقدـ ة: فعبر  

 (3) :كقكلو

 ثي اليكىل إذ ذاؾى أكدل أىلىمىي    ػػثما ًبكٌدم آؿى مىي  كافى بى 

 .ـخبر مقدٌ  (:بكدم) ؼ

 (4) :كمف تقديـ السمطاف العاشؽ لمجار كالمجركر عمى الفعؿ قكلو

فٍ   ًشٍئتى أف تيكىل فىًممبىٍمكىل تىيىي    ريٍح ميعافىن كاغتًنـ نيٍصًحي كا 

  (.ييفممبمكل تى ) : قكلوفي الشاىد 

 

 (5) :المفعكؿ بو قكلو كمف تقديمو الجار كالمجركر عمى

 كؿ مىف في الحٌي أسرىل في يىدم     لستي أنسى بالثٌنايا قكلىيا

  ( إلفادة التخصيص.قكليا)عمى المفعكؿ  (بالثنايا)ـ فقدٌ  

 (6): كذلؾ قكلو كالتأخيركمف التقديـ 

ٍبكىةو عيٍذًرٌيةو   ىيى بي ال فىًتئىٍت ىىي  بفي بىي     عاًذلي عف صى
                                                           

(1)
.18،الدٌوان

(2)
.23،نفسه

(3)
.23،نفسه

(4)
 .18،نفسه

(5)
 .17،نفسه

((6
 .11،نفسه
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خبر  (ال فتئت بي)كجممة  ،الصبكةإلى ضمير يعكد  (ال فتئت)كاسـ  ،ـقدٌ خبر م (بي)ػػػ ف
 (.ىي) لممبتدأ

 القصر:ة ىميأ

ىك  ما جكىريان نٌ إ ،كؿ الشكاىد يؤـٌ  كماليان  القصر ليس غرضان  ةالغرض الببلغي مف عممي 
 فٌ كأل ،دكف طائؿ تي عبثان أخيره ال يأتقديـ الكبلـ كتف ؛يختمؼ باختبلؼ معاني الجمؿ كالمفردات

 ،مقاـ مقاؿ فمكؿٌ  ،لقصر عمكمان ابياف الجماؿ البياني الذم يؤديو مر كذلؾ ال يستطيع باحث األ
الكمضة التي تبرؽ في ذىف منتصر الفكر إف شحذىا قائؿ يذكر جميؿ الفرؽ بيف صيغة  كإلبراز
 ذلؾ مثبلن  ةلكدال ة،مف معرض الفائد ةراء البلمبتغايا الضٌ يمسٌ  ةسمكب القصر كثانيأسراء  يمسيا
ذا رضع طفؿ مسمـ "إ :بقكلو ةديني ةلأؿ سائؿ عف مسأتكشؼ عف خطر القصر حيف س ةحادث
  ؟ةك خٌ أكالدىا أيككف بينو كبيف أى  ة،غير مسمم أةامر  مف

  ةنو في الرضاعاخك إنعـ ىـ  :قمت -

خكاتو كاهلل إ كفكيؼ يككن :س بو مف التحصيؿ العمميأف لو قسط ال بنا ممٌ ئحد جمساأفقاؿ 
 (2) (1) َّ جس مخ جخ ُّٱ :يقكؿٌ  -كجؿ عزٌ -

ف ـ عمى كثير مبيف المؤمنيف تقدٌ  ةخك فصفة األ ،سمكب القصرأفبذلؾ يتبيف خطر  
عف غير  اإلخكة ةك تبعد صفأبالطبع ال تنفي  كاآلية ،فك ال متباعد ةخك إف ك فالمؤمن ،الصفات
ؤيد كيي  كاالىتماـ لممبلحظة المثيرةالفاعؿ كالمفعكؿ  التركيز عمى ةذلؾ قضيٌ  كمف ،(3)المؤمنيف

 (5) :(4)بقكلو عمى الفاعؿ ذلؾ قكؿ الفرزدؽ حيف قدـ المفعكؿ

ن ما الذاًئدي  أىنا  ًمثمي أىك ييداًفعي عىف أىحساًبًيـ أىنا    الحامي الًذمار كىاً 

و نٌ أد مقصد قكلو بليؤكٌ  (ا)أنالفاعؿ  لتأخيرذىب  (ناأحسابيـ أما يدافع عف نٌ )إفحيف قاؿ  
 ؛ف يككف لو فاعؿ ىك الضميرأالفعؿ يدافع الذم يمـز  ةمساندبلدليؿ القكم جاء كا ،دافعىك الم

                                                           
(1)

 .13الحجرات،
(2)

 .1/394،وأفنانها فنونها البالغة علمفضل،عباس،
(3)

.1/394،نفسه:ٌنظر
(4)

،قولالفرزدق:1/141ألبًعبٌدة،معمر،النقائضرزدقولمأعثرعلٌهفًدٌوانهلكنوجدتفًنسبهذاالبٌتإلىالف

وماذادعنأحسابهمذائٌدمثلً.تمنىرجالمنتمٌملًالردى
(5)

.1/398،وأفنانها فنونها البالغة علم،فضل،عباس:ٌنظر
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مضمير لكيد أ تالٌ إما ىك  (نا)أكلكف الضمير الظاىر  ،انا( لباف الفرؽ .... دافعأما نٌ )إفمك قاؿ 
ابيـ ال حسأالفرزدؽ عف  ةمدافعإلى المعنى  ؿكآل ،خير الفاعؿأبت ذان إؿ فحفمـ يي  ،المستتر كجكبان 
   لمتيٌقذ.مؾ أحطريؽ  ءضاكبذلؾ يي  ، (1)ف بيف المعنييفبيٌ  فرؽه ك  ،عف غير ذلؾ

  

                                                           
((1

.1/399،433وأفنانها،فنونهاالبالغةعلمفضل،عباس،:ٌنظر
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 الفصل والوصل -ثالثاً 
ؽ الذم أكتي مف العمـ كالبدىة الشيء عرؼ بو متمٌرس الٌمغة، الحاذىذا فٌف بميغ دقيؽ يي 

 ـ .العظيـ الذم يجيد استنطاؽ المعاني بشران، ليجعؿ محٌميا إلى القصد العٌظي

 ياالببلغة إذا اعتزلت فإفٌ "، (1)كمف خطير ىذا الفٌف أنو جيعؿى عند عيراؼ الببلغة حدان ليا
 فقاؿ: ؟ما الببلغة :كقيؿ لمفارسي "ببل نظاـ ئالكصؿ، كانت كاآللك كاضع الفصؿ مالمعرفة ب

و أشٌد كا الفصؿى كصبلن، فإنٌ جعمككاف يزيد بف معاكية يقكؿ: إياكـ أف ت ف الكصؿ،ممعرفة الفصؿ 
  (2)".كأعيب مف الٌمحف

  (3)."عدـ القطع أك الفصؿ" -:غةكالكصؿ ل

  (4)بالكاك". عطؼ بعض الجمؿ عمى بعض -:كاصطبلحان 

 (5)"الحاجز بيف الشيئيف".كالفصؿ لغة: 

 .(6)بيف الجمؿ كاككاصطبلحان: ترؾ ال

ت عمييا ما أف يككف ليا مكضع مف اإلعراب، فإذا عطفإف: فبيكمعمكـ أف الجمؿ عمى ضر 
الجممة صار حكميا حكـ المفرد، حيث ال تأخذ الجممة مكضعان مف اإلعراب دكف أف تككف كاقعة 
مكقع المفرد، كحاجة الكاك لمجمع كاإلشراؾ بيف ىاتيف الجممتيف حاجة اإلنساف لميكاء أك الماء، 

كمثؿ  يح،في قكلؾ : مررت برجؿ خمقو حسف، كخمقو قب كجكدأحقية ال كا فممكاحذفيفميس قميؿه 
 (7)ٌيف يسير.فيو ى كاألمر ،ذلؾ كثير

                                                           
(1)
 .243،اإلعجاز دالئلالجرجانً،:ٌنظر
(2)
.497،499،الصناعتٌنالعسكري،
(3)
،)وصل(.لسان العربابنمنظور،:ٌنظر
(4)
.75\1األفراح عروسوالسبكً،،89،اإلٌضاحٌنً،القزوٌنظر:

(5)
 ،مادة)فصل(.تاج العروسالزبٌدي،

(6)
.75\1األفراح عروسالسبكً،:وٌنظر،89،اإلٌضاح:ٌنظرو،75التلخٌصوٌنً،زالق:ٌنظر
(7)
.241،اإلعجاز دالئلجرجانً،ال:ٌنظر
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ؾ مع األكلى، مثؿ: زيد يكتب كيشعير، فإف شرى الكاك فتي بجية جامعة لتقبؿ  اكال بد  أف يككف بينيم

 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱٱ، قاؿ تعالى:(1)لـ يكف صمة بيف الجممتيف كجب الفصؿ

(2)  َّ مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص
 

ٌما  مف اإلعراب، فبل يستكم حاؿ العطؼ كتركو دكف فكر يعقؿ ليا أف تككف ال محؿ ػػػ كا 
تككف إحداىما معطكفة عمى جممة ال محؿ ليا مف اإلعراب،  التي بثبت الكاك أك فصؿ الجممتيف

عده في السماء إف زاف كجكدىا . كال يجتمع بثبت الكاك كيضيؽ صدره آخر بص ره فينشرح صد
  (3)ة النيرة.غدقالعقكؿ مف ربائب الببلغة الم لباباٌل عند أحكميا في فصؿو أك كصؿ إ

ؿ الكاك عمى غيرىا كاختصاصيا في مباحث الفصؿ كالكصؿ، يكلسائًؿ أف يتعٌجب في تفض
سكل الكاك، تفيد زيادة معنكية مع ىدؼ اإلشراؾ، )فالفاء(  كال عجب، فالحركؼ العاطفة جامعةن 
ع تراخ، ك)أك( تنصر شيئان يتردد الفعؿ فيو بينو كبيف غيره . تفيد الترتيب دكف تراخو ك)ثـ( تفيده م

  (4)أٌما الكاك فمطمبيا ىك الداللة عمى العطؼ فحسب.

 ل :صمواطن الف

، كىي عمى صكر: (5): أم أف تتٌصؿ الجممة الثٌانية باألكلى اتصاالن تامان كمال االتصال*
أك لفظيان يككف  ،ان يأتي مع اختبلؼ المعنىأكليا بككف الجممة الثانية مؤكدة لؤلكلى تأكيدان معنكي

 ىف يث ىث ُّٱٱ:تعالىكمثاؿ التأكيد المعنكم قكلو  (6)كىـ التجكز كالغمطتفي اتحاد المعنى، ليدفع 
؛ فالذم بأذنيو كقر أك أم مادة تحجب فتأكيد القكؿ األٌكؿ بٌيف ، َّلكاك يق ىق يف ىف

كىذا يساكم معنى الجممة ذف يككف صاحبيا ليس مف السامعيف كصكؿ األصكات إلى داخؿ األ
 .َّلك ىف يث ىث ُّٱاألكلى 
(7) َّ خت حت جت هب مب ُّٱٱٱمف التأكيد المفظي قكلو سبحانو:ك  

 

                                                           
1))

:وٌنظر ،1/75،األفراح عروسالسبكً،:وٌنظر،89،93،اإلٌضاح:وٌنظر،177-175،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر

.218،219،عدسال مختصرلتفتازانً،ا
2))

 .14،15البقرة،
3))

.241،اإلعجاز دالئل،الجرجانً:ٌنظر
4))

 .1/411،وأفنانها فنونها البالغةفضل،،عباس:وٌنظر،241،نفسه:ٌنظر
5))

.1/423،وأفنانها فنونها البالغةفضل،،عباس:ٌنظر
6))

 .91،اإلٌضاح،القزوٌنً:وٌنظر،183،181،اإلعجاز دالئل، الجرجانً:ٌنظر
(7)
 .1،2الحاقة،
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كالصكرة الثانية مف صكر كماؿ االتصاؿ تيعرؼ بكقكع الجممة بدالن  مف الجممة األكلى  
ـ قصكر كذلؾ إف كاف المقاـ يقتضي االعتناء بالشيء المراد، فيؤتى بالجممة الثانية بدالن يتم

:  بتنزيؿ الثانية مف (2)كيككف عمى ضربيف (1)الكفاء في بياف المراد أك الشيء المخفي منو،
 حم جم هل مل خل حل جل ُّٱٱ:تعالىمثؿ قكلو  ،منزلة بدؿ البعض مف المتبكع ىاألكل

جاءت بدالن مف صمة  َّ جن مم  خم حم جم هل ُّٱ، فجممة (3) َّجن مم  خم

عمى عمـ المخاطبيف، كالثانية فييا  ؛ فاألكلى فييا إحالة َّخل حل جل ُّٱالمكصكؿ في 
كيحتمؿ في الثانية )تفضيؿ كتنعيـ لمداللة عمى بعض نعـ اهلل سبحانو  ، ففيياكفاء التأدية
ٌنما خٌص ىذه النٌ  ((4)االستئناؼ ؿ عمى المقصكد كألـز لمحجة كككنيا أكفى بالغرض دعـ لككنيا أكا 

  (5)بالغرض المقصكد مف اآلية.

 ،يؿ الجممة الثانية مف األكلى منزلة بدؿ االشتماؿ مف المتبكعكأٌما الضرب الثاني فيك تنز 
(6):قكؿ الشاعر كمنو

 

ؿ لىوي  قيكؿي أ ال  ًعٍندىنىا تيًقيمىف   الى  اٍرحى  مسمما كالجير السر في فكف كا 

ففي ذلؾ بياف لصفة مف صفات المخاطب الذم يخالؼ ٌسره عمنو، كبياف كراىة الٌشاعر 
 (7)ٌف عندنا " بدؿ اشتماؿ مطابؽ لما سبقو مؤٌكد لقصد الٌرحيؿ.لذاؾ، فجاء بقكلو " ال تقيم

كييعرؼ الفرؽ بيف بدؿ البعض مف الكؿ الذم يككف فيو المبدىؿ جزءان مف المبدؿ منو، كبدؿ 
 .(8)االشتماؿ الذم يككف فيو المبدؿ منو غير داخؿ في البدؿ

ؼ بيافو لؤلكلى إف كاف كتمتاز الصكرة الثالثة مف صكر كماؿ االتصاؿ بككف الثانية عط
: تعالىقكلو  (10)، كمثاؿ ذلؾ عند القزكيني (9)فييا نكعان مف الخفاء يقتضي المقاـ إزالتو

                                                           
(1)
،:ٌنظر ًّ .224،السعد مختصرالتفتازانً،:ٌنظرو،183،التلخٌصالقزوٌن
(2)
 .92،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر
(3)
.134-132الشعراء،
(4)

.1/424،وأفنانها فنونها البالغةعباس،فضل،:وٌنظر،92،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر
(5)
.1/424،وأفنانها فنونها البالغة،فضل،عباس
(6)

 .153للتفتازانً،مختصر السعدلمأعثرعلىالقائل،وردالبٌتفًكتاب
(7)
.92،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر

8))
.1/424وأفنانها فنونها البالغة فضل،عباس:ٌنظر

9))
.1/426،نفسه:ٌنظر
10))

 .185،التلخٌص
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 يزانا، لكف التفت(1) َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يلُّٱ

كضع النقاط عمى الحركؼ حيف نٌبو أٌف ) قاؿ( ما ىك إاٌل فعؿه مبيفه )لكسكس( جاء مف  يزاناالتفت
، غير أٌنو جعؿ عطؼ (2)بياف الجممة بأكمميا باب ؿ عمى الفعؿ، ال مفباب عطؼ بياف الفع

كىك مما  االنقطاعدخمو في سبب شبو كماؿ أالبياف بأكممو ليس مف قبيؿ كماؿ االتصاؿ إٌنما 
ليس بذلؾ، ال سٌيما أٌف البدؿ كعطؼ البياف فييما مف التشابو الذم ال يسيؿ فيو فصؿ أحدىما 

تىمٌؽ، فالمعنى ىك الذم يحتـٌ ىذا الفرؽ الدقيؽ الذم يككف فيو المبٌيف ىك  عف اآلخر ألٌم مى
  (3)المقصكد في عطؼ البياف عمى عكس البدؿ.

  (4):كمف ىذا قكؿ المعرم

فٍ  لبعضو  بىعضه      كحاًضرىةو  بدكو  ًمف لمناسً  الناسي  ـي  يشعركا لىـ كا  دى  خى

 ( .مناسلقكلو: )فبعض لبعض( بياف لقكلو : )الناس  شاىد فيالف

ف كالتأكيد، أٌما يفيحتمؿ التبي َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱتعالىكبالٌنظر إلى قكلو 
يف يالتبييف فؤلنو يمتنع أف يخرج مف جنس البشر كال يدخؿ في جنسو آخر، فإثبات الممكية لو تب

كأٌما التأكيد " ألننا نعمـ أننا حينما ننفي البشرية شخص ما في حالة  (5)يف،تعيلذلؾ الجنس ك 
 كاألرجح التأكيد. (6)لمدح كالثناء، فميس معنى ذلؾ إاٌل أننا ندخمو في زمرة المبلئكة"ا

كقبؿ الشركع في بياف مكاطف الفصؿ عند سمطاف العاشقيف، كجب التنبيو إلى اختبلؼ األذكاؽ 
 (8):تأكيدان معنكيان  ، كمف صكر ىذا الكجو عند ابف الفارض قكلو مؤٌكدان (7)كاألفياـ في النص الكاحد

 (8):معنكيان 
دا  شكقان  صاديان  ـٍ  ًلصى  كرىم رؤيا إلى ميٍمتىاحو  ًجد    طىٍيًفكي

  

                                                           
1))

.123طه،
(2)
 .227،مختصر السعد
(3)
.1/426،وأفنانها فنونها البالغة،فضلعباس:ٌنظر
(4)
.2/277،ووردتفًاللزومٌاتبلفظ)الناسبالناسمنحضٍروبادٌٍة(،اللزومٌات

5))
 .245،246،اإلعجاز دالئل،الجرجانً:ٌنظر

(6)
.1/422،البالغة فنونها وأفنانها،وعباس،فضل،445،446،نفسهٌنظر:

7))
.1/422،وأفنانها فنونها البالغة،فضل،عباسو،245،246،اإلعجاز لدالئ،الجرجانً:ٌنظر

8))
 .1/429،وأفنانها فنونها البالغة،فضل،عباس:ٌنظر
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كمف التأكيد  ،كؽ الحاصؿ لو في بنائو لمشطر األكؿشٌ مفالشطر الثاني بأكممو تككيد ل
  (1)قكلو:

 لي يعًطٍفو لـ األكطافً  كعمى    نازحان   غىريبان  أىًميوً  بىٍيفى 

، كىذا مف أصعب انكاع الغربة أف يككف بة كالكحدةالغر بشعكر ال معنى تأكيد :فالشاىد فيو
 .اإلنساف غريبان في كطنو كبيف أىمو

 :(2)ابف الفارض قكؿمف صكر البدؿ ك  

ـى  مف تيكىدٍ  أىٍمنان  تىكىدٍ  لـ ٍك  بينىي يا عمييـ الٌرؤيا تىٍقصيٍص    ال حي

اف، فكيد اآلخريف )تيكد( بدؿ يتبع عدـ األم ة)لـ تكىد أمنان تيكد(، فمفظ :قكلو اىد فيفالشٌ 
  (3) ماف كالراحة لو، كمثؿ ذلؾ مف البدؿ قكؿ ابف الفارض:البف آدـ صكرة مف صكر عدـ األ

ٍبكىةو  عف عاًذلي  بىي بفي  ىىي   فىًتئىتٍ  ال بي ىيى     عيٍذًرٌيةو  صى
 )ىي بي الفتئت( :)ىي بف بٌي( جاء بدالن مف قكلو :فقكلو

  (4): كلوكمف شكاىد عطؼ البياف عند ابف الفارض ق

 فىي الٌشكؽي  بىراهي  مٌما لوي  ما   شبىحان  فيكيـ الٌصبٌ  ترىٍكتي  قيؿ

 طىيٍ  النشر بعدى  بيٍردىيوً  في الحى     كمىا  الحى  عاًئدو  عف خافيان 

مف البيت  البيت الثاني عطؼ بياف لمشطر األكؿ مصراعيفالشطر الثاني مف البيت األكؿ ك 
 لو ىك ذاتو الخفاء الذم ال يكاد يبيف . ءو كالذم ال فيل ءىك ذاتو الذم ال في ح، فالشباألكؿ

 :(5)كمف كماؿ االتصاؿ مطمع اليائية

ٍنًعمان    طىٍي  البيدى  يىطكم األظعافً  سائؽى   طىيٍ  كيٍثبىافً  عمى عىرِّجٍ  مي

                                                           
1))

 .8،الدٌوان
2))

 .14،نفسه
3))

 .11،نفسه
4))

 .7،نقسه
(5)
7،نفسه
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التفسير ال يقكـ عمى المعنى ىذا بياف لعممية سكؽ األظعاف ك  (يطكم البيد طي) :فبقكلو
 ظاىر األلفاظ .ي إنما عمى فالصك 

 :شبو كمال االتصال*
ؿ فصـ مف الجممة األكلى فتي يً ح أك في رٌ كالمقصكد بو مجيء الجممة الثانية جكابان لسؤاؿ صي 

صمى اهلل عميو -ؿ الجكاب عف السؤاؿ، كىك كثير في كتاب اهلل تعالى كفي أحاديث الرسكؿ فصك
 (1).كفي كبلـ العرب -كسمـ

، (2) َّ ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱٱلى :كمما جاء منو في كتاب اهلل تعا
 لـ ال تبرئ/تبرئيف نفسؾ ؟  ر يككف:فالسؤاؿ المقدٌ 

ؿ فضٌ  لمفصؿ كآخر ان ببه كاحد ساختبلؼ األفياـ كاألذكاؽ، فمربما جيء بمثاؿ عدٌ  إلىو نبٌ كيي 
 (3): خر لو عمى فيمو، نحك قكؿ اليزيدمآ سببان 

 اربيغ عمى زيىدو  مف ألقاهي     كلكنو حبمي، مم كتيوي 
 انتقـ اهلل مف الكاذب            ني في اليكل كاذبه إكقاؿ 

اكي جعؿ سبب الفصؿ ىنا االختبلؼ في الخبر فالسكٌ الشاىد في شطرم البيت الثاني، 
ا الجرجاني فرأل ككف ) انتقـ اهلل مف أمٌ  ) كماؿ انقطاع في األسمكب(،(4)نشاء بيف الجممتيفكاإل

 نؾ كاذب في ىكاؾ ، أحقان أما قكلؾ في  :قٌدر تقديرهؤاؿ مالكاذب ( جممة جكابية جاءت عف س
 (5)نت كاذب؟أ

أبمغ ما قيؿ مف ف ،6(قاؿ)ػػػب  ئةدكثير يظير في اآليات المتب -كما قاؿ الجرجاني  -كىك
 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مجُّٱٱ:مف شكاىد شبو كماؿ االتصاؿ قكلو تعالى

؟ -عميو السبلـ -بيـ إبراىيـ، فالسؤاؿ المقدر: ماذا أجا(7) َّ مظ حط مض خض حض جضمص خص
 فكاف الجكاب: قاؿ: سبلـ.

                                                           
1))

.1/427،وأفنانها نهافنو البالغة،فضل،سعبا:وٌنظر،186،التلخٌص،وٌنًلقزا:ٌنظر
2))

.53،ٌوسف
(3)

 .1/429،وأفنانها فنونها البالغة،فضلعباس،:ٌنظر
4))

.1/429،وأفنانها  فنونها البالغة،فضلعباس،:وٌنظر،269،العلوم مفتاحاكً،السكّ:ٌنظر
5))

 .1/429،وأفنانها فنونها البالغة،فضلعباس،:وٌنظر،252،اإلعجاز دالئلالجرجانً،
6))

1/429،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
7))

.24،25الذارٌات،
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 :(1)كمف شبو كماؿ االتصاؿ عند ابف الفارض قكلو

ٍر  إفٍ  عٌني الٌشيح كًبذىاتً  ي   تى   مىرى ٍيبً  مف ًبحى يٍ  الًجزعً  عيرى  حى

 .يٌ فالجكاب حى  ؟ت بحي بف عريب الجزعرر ف مإقكؿ أفماذا  

 :(2)قكؿ ابف الفارض كمنو
كا أف عٌمييـ  عندىـ  ذكرم رً كاجٍ  كتمىٌطؼٍ   إلي عطفان  ينظيري

 ي.إلعطفان ف ينظركا أيـ عمٌ  :فالجكاب ؟ذكرؾ عندىـ رمجأؼ كلماذا مطٌ أتفمماذا  

 (3):كمنو قكؿ ابف الفارض 
 فىي الٌشكؽي  بىراهي  مٌما لوي  ما  شبىحان  فيكيـ الٌصبٌ  ترىٍكتي  :قيؿ
 طىيٍ  النشر بعدى  بيٍردىيوً  في الحى    كمىا  الحى  عاًئدو  عف خافيان 

 خافيان... في الشكؽ راهبٌما مالو م :فالجكاب ؟الذم تركتو شبحان  فكيؼ حاؿ الصبٌ  
 (4):كيدخؿ فيو قكؿ ابف الفارض 

 تيٍكًسبي األفعاؿى نىصبان الـي كىي   نىصبان أكسبىني الٌشكؽي كما
 .كي الـ نصبان اؿ ألفعكما تكسب ا تمامان  ؟نصبال ؽكسبؾ الشك أفكيؼ 
  (5)كؿ ابف الفارضكمنو ق

 كؿ مىف في الحٌي أسرىل في يىدم    لستي أنسى بالثٌنايا قكلىيا
 .سرل في يدم أكؿ مف في الحي الجكاب:  فماذا كاف قكليا؟  

 (6) :كمف ذلؾ قكلو
ـٍ بشيٍ    ذىبى العيٍمري ضياعان كانقضى  باطبلن إذ لـ أىفيٍز ًمٍنكي

يٌ ًعترىًة ال   غيرى ما أكليتي مف ًعٍقدم كال  مبعكًث حقان مف قيصى

 .قكلو البلحؽ  :الجكاب ؟كانقضى ان فكيؼ ذىب العمر ضياع
                                                           

(1)
 .7،الدٌوان

(2)
.7،نفسه
(3)
.7،نفسه
(4)

.9،نفسه
(5)

 .17،نفسه
(6)

.9،نفسه
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 و.كاف الفصؿ في مكضع إف ؿصالف ريدً لمي  ةمريح ٌمةسباب الفصؿ فيو عأسبب مف الكىذا 

 :كمال االنقطاع*
نشاءي لفظان كمعنى، نحك   (1):"كأٌما كماؿ االنقطاع فبلختبلفيما خبران كا 

 فكؿ حتؼ امرئ يمضي بمقدار  زاكليا كقاؿ رائديىـ أرسك ن
؛ فالشاىد في قكلو (2)و ال جامع بينيماأك ألنٌ  ،رحمو اهللأك معنى فقط، نحك: مات فبلف 

 .، كالعبرة بالمعنى)مات فبلف( خبر، ك)رحمو اهلل( لفظو خبر، كمعناه إنشائي
 مح جح مج حج مث هت ُّٱٱ:ف الكريـ قكلو سبحانوآكماؿ االنقطاع في القر  ةمثمأكمف 

 .خبران  (بكفىتر )جممة إنشائية ك (دكاعٌ أف) (3) َّ خص حص مس خس حس  جس مخ جخ

، (4)خبرية المفظ ك إنشائية  المعنىأ ،في ككف الجممة إنشائية في المفظ كالمعنىإذان كال فرؽ  
 (5):، كمثاؿ الصكرة الثانية مف صكر كماؿ االنقطاع قكؿ الشاعر(4)المفظ

 كؿ امرئ رىف بما لديو   :إٌنما المرء بأصغريو

 جامع بيف الجممتيف لذا كجب الفصؿ. فبل

إذان مف دكاعي الفصؿ بيف الجمؿ كماؿ االنقطاع، كىك نكعاف: انقطاع باألسمكب، كانقطاع 
بالمعنى؛ أما االنقطاع باألسمكب فيك اختبلؼ الجممتيف باإلنشاء كالخبر، كأما االنقطاع بالمعنى 

سبب مف أسباب الفصؿ فيو عٌمة مريحة ة أك ترابط بيف الجممتيف، كىذا يككف بعدـ كجكد مناسبف
 لمريد الفصؿ إف كاف الفصؿ في مكضعو

 (6):مٌي، فمف ذلؾ قكلوىذا عند ابف الفارض كجكده كثير جكمثؿ 

ـي    أكًعدكني أك ًعدكني كامطيمكا ٍك ٌب دىيفي الحٌب لىيٍ  حي  ديف الحي

   (1):قكؿ ابف الفارض ذلؾ، كمف ةخبرييي ف ةالثانيالجممة فالشطر األكؿ جممة إنشائية، أٌما 

   (1):الفارض
                                                           

(1)
،لكنلمأعثرعلٌهفًدٌوانه،والفًنقائضهمعجرٌر.3/96،الكتاب لسٌبوٌه،ٌنظر:نسب لألخطل

(2)
.183-179،التخلٌصالقزوٌنً،
(3)
.63األنفال،
(4)
.1/434،البالغة فنونها وأفنانهاٌنظر:عباس،فضل،
(5)

 غٌرمعروفالقائل.
(6)
.11،الدٌوان
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 مينيىتي إحدل فىٍييى  ماء عىيفى   البيكا  أجدل ما عىينيٌ  فيىبكيا

 )فيي إحدل منيتي( جممة خبرية. :قكلوي عيف ماء( جممة إنشائية )أمر( ك )فيبكا عين

 (2):فارضنو قكؿ ابف المك  

ـى  مف تيكىدٍ  أىٍمنان  تىكىدٍ  لـ ٍك  بينىي يا عمييـ الٌرؤيا تىٍقصيٍص   ال  حي
)ال تقصص الرؤيا عمييـ يا بني( جممة  :)لـ تكدى أمنان تيكدى( جممة خبرية، كبقكلو :فبقكلو

 إنشائية )نيي(.
 كمف االنقطاع باألسمكب قكؿ ابف الفارض:

ـٍ لدىم   بىؿ أسيئكا في اليىكل أك أحًسنكا سىفه منكي  كيؿُّ شيء حى
 .خبر كالثاني أمر األكؿ فالشطر

 (3): ـسكقكلو عمى كجو الق
كيىٍت مف كيٌؿ فىٍججو  نابو زي  لوي قصدان رجاؿ النٍُّجًب زىم  كجى

 )رجاؿ النجب زم( خبر. :قكلو، ك )إنشاء( فالشطر األكؿ قسـ
  (4): كقكلو كذلؾ

اهي    كلي  الٌنٍقعً  حمىؿى  كاٌدراعي مىمى مىمي عف ًعكىضه  عى  عى
 فالشطر األكؿ قسـ كالثاني جممة خبرية.

 (5): كقكلو مناديان 
ـٍ بعدى أف أينىعى ذىم   العىكًد ذىكل عيكدي ًكدايا ذىكم   دمى ًمنكي

اًبي تمادل بىينينا ٍيحى  كًلبيٍعدو بينىنا لـ ييٍقضى طىي    يا أيصى
 .جممة خبرية )تمادل بيننا( :قكلوفالشطراف األكالف نداء ك 

  (6) :كقكلو
 نيبىيٍ  مف ًلنىًبي   فأسر تٍ   سىرىٍت  كـ بحديثو  حديثي ما

                                                                                                                                                                      
(1)
 .12،نفسه
(2)
 .14،الدٌوان
 (3)

.12،نفسه
(4)
 .13،نفسه
(5)
 .21،نفسه
(6)
 .21،نفسه
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 ك)كـ سرت( استفياـ. ،ا حديثي بحديث( خبر)م و:فبقكل
 .اياىا بالخبر الصادؽ السمطاف العاشؽ عمى صدؽ مشاعره مكثقان  ؿفبكؿ ذلؾ يدلٌ 

 (1):خبرية قكؿ ابف الفارض ةفيو الجممة اإلنشائية بصيغ أتيكمف الضرب الثاني الذم ت

ٍيرىىا إفٍ  عىمىن  عىيني كيًحمىتٍ   شىيٍ الرُّ  ذا عىٌني ايوً  نىظىٍرٍتوي     غى

 فابف الفارض يدعك عمى نفسو بالعمى إف نظر إلى غير الحبيبة، في صيغة خبرية.

 :شبو كمال االنقطاع  *

لعطفيا  بان فمككف عطفيا عمييا مكج ،عنيا كالمنقطعةا ككنيا أمٌ ك : "يقكؿ صاحب التمخيص
  (3):اعركمثالو قكؿ الشٌ  ،(2)ذلؾ قطعان لى الفصؿ كيسمٌ  ، عمى غيرىا

ٍممى  كتظفٌ    أراىا في الضبلؿ تييـ بىدىالن،   ى أن ني أٍبًغي بيا سى
مؼ تختف ي(،بغ)أقرب عمى األ طفياامع عال يحسب السٌ  عمى تظف كيراىا أ طؼفمـ يع 

كليس بياف  ،سممى المستبعدة ةرؤيلاعر المراد بياف حكـ الشٌ ف ،ؿ المراد غير المرادجعالمكازيف كيي 
  .الستئناؼا يااحتمال، عمى  (4)حقو يف مظنكنيا
سبب ىذا الفصؿ غير المثاؿ السابؽ ل كتب الببلغة لمثاؿ مبيفو  الفتقاراس فضؿ عبٌ  ىبكذ
 -بؿ في نظره-كماؿ االنقطاع لشبو  أك يشير ف عبد القاىر لـ يذكر في كتابوأكزاد ب ،المذككر

دربو  ىقاـ بكضعيا مف سار عم ،ف تخضع ليا الببلغةأال يجب  ةمنطقي ةعقمي ةقسم ىي
االحتياط الذم  عمى كجو ان حيث جعميا قطع ،(5)ليياإؿ كٌ ر األمشياكي الكاف السكٌ  رٌبماك  ب،فحس

 .(6)يقابمو الكجكب
 رسؤاؿ المقدٌ الجكاب عف الكنات سممى بدكف كصؿ يدخؿ في ظنعف م تركالمثاؿ المتكا

في  اىاأر  :فالجكاب؟! ذلؾ صحيحه أ الن؛بد نؾ تبغي بياأب ىسمم ظفٌ ماذا تقكؿ في  :بتقدير

                                                           
(1)
.16،الدٌوان

2))
.185،نًالقزوٌ
(3)

 لمأعثرعلىالقائل.
(4)
 .93،اإلٌضاحالقزوٌنً،:وٌنظر،185،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(5)
 1/436،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(6)
.261-252،العلوم مفتاح:ٌنظر
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 مجرد احتماؿ قدميفاأل عمماءكثير مف ال عمواس كجليو فضؿ عبٌ إكىذا ما ذىب  ،بلؿ تييـه ضال
(1).  

 (2): االنقطاع الكاقع عند ابف الفارض قكلوكماؿ كمف شبو 

ذا ٌلتٍ  كا  ٌلتٍ  كى ًتي  تىكى  فىي األلبابي  صارتً  تجٌمتٍ  أك  ميٍيجى
أف عقمو يذىب مع تكلييا كذىابيا ى )تكلت( لئبل يظف السامع عم (صارت)حيث لـ يعطؼ 

 الذم يذىب الركح ال العقؿ، بؿ إف العقؿ يصير فيئان مع قدكميا كرؤيتيا.
 :التوسط بين الكمالين

، كمف أعظـ األمثمة عمى ىذا قكؿ اهلل (3)الفصؿ إذا كاف الكصؿ مخبلن كمغيران لممعنى يجب

 ،(5) َّ مظ حط مض ُّٱ: كربعد قكلو في الذٌ  ،(4) َّ مغ جغ مع ُّٱ :سبحانو كتعالى

 مب زب رب ُّٱٱة:يلمشبو كاالشتراؾ الذم كقع في اآل ييدان أتطؼ مر يقتضي العألفظاىر ا

السبب القكم في ذلؾ ك  طؼ،فبل ع ،(7) َّ منخن حن جن ُّٱ: كقكلو سبحانو ،(6) َّ نب

 مع ُّٱ :ا قكؿ اهلل تعالىمٌ أ ،ذلؾبعف الذيف قالكا  ةحكاي َّ مظ حط مض ُّٱ مجيء آية:

 ،هلل تعالى عف مجازاتو ليـ بسبب كفرىـ كبسبب ىذا االستيزاءىك خبر مف ا إٌنما َّ مغ جغ

عف  ةعطؼ ما ىك خبر مف اهلل تعالى عمى ما جاء حكاي محاؿف عطؼ،امتناع ال ذان إ ؽٌ فحي 
(8).ىؤالء

 

 خص حص مس ُّٱ اآلية:في  (قالكا)عمى  (اهلل يستيزئ بيـ)ال يككف عطؼ  ـى لً  :ف قاؿ قائؿا  ك  
 :عمى القكؿ في قكلو تعالى طؼالع قصد كما ،(9) َّ مظ حط مض خض  حض جض مص

فالمعنى يصير  ؛و ال يصحأنٌ كالجكاب  ؛(10) َّ مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ُّٱ
 خف حف  جف مغ جغ مع ُّٱ َّ مظ حط مض خض  حض ُّٱٱ:ذا قالكاإنيـ أب

                                                           
(1)
.1/438،وأفنانها فنونها البالغة:ٌنظر
(2)
 .14،الدٌوان
(3)
.1/438،البالغة فنونها وأفنانها،فضل،ٌنظر:عباس
(4)
 .15البقرة،
(5)
.14البقرة،
(6)
 .142النساء،
(7)

 .54آلعمران،
(8)
 .247،اإلعجاز دالئل،الجرجانً:ٌنظر
(9)
.14البقرة،
(10)
.8األنعام،
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رادتو ليس فقط عمى حديثيـ  ،(1)َّمف فالجزاء كاقع بسبب االستيزاء كفعمو كنٌيتو كاعتقاده كا 
 .(2)الذم يككف بالعطؼ عمى )قالكا(عف أنفسيـ بأنيـ مستيزئكف 

لـ يكف درءان ألنفسيـ كدفعان  َّ مظ حط مض ُّٱ :كدليؿ عقد ٌنيتيـ المكجكدة أٌف قكليـ 
 لشركر كبرائيـ .

الجكاب كالجزاء  ةلمعرف أامع الذم يتييٌ السٌ  ،ىناىا لكجكب االستئناؼ كترؾ العطؼ  كتأكيدان 
عف ىذا السؤاؿ  ان جكاب َّ مغ جغ مع ُّٱ اآلية:تككف ف ،َّ مظ حط مض ُّٱ :عمى قكؿ

 . َّ مف خف حف  جف مغ جغ مع ُّٱٱ:عف المراد قيؿ لكـ سألتـف إف ر،المقدٌ 

 ؟قكاؿفعاؿ كاألما جزاء ىؤالء عمى مثؿ ىذه األف :االستئناؼ القائـ بكجكد سؤاؿ تقديرهف

كال حرج في  صؿكجب الفليذاتو في سبب قائـ ىك  َّ مغ جغ مع ُّٱ :و تعالىقكلجكاب الك 

 .عمـاأل عزٌ كاهلل األ ،(3)اختياره سببان 
 (4): قكلو ضىذا النكع عند ابف الفار  ةمثمأكمف 

 يىدم في أسرىل الحيٌ  في مىف كؿ   قكلىيا  بالثٌنايا أنسى لستي 
بقكلو بدكف ف ،باف الفرؽ كاختمؼ المعنى م(سرل في يدأ كؿ مف في الحيٌ ك  ) :فمك قيؿ 
 .سرل في يدم القائؿأالحي  ؿ كؿ مف فيعً كفي كصؿ ذلؾ جي ، بقكليا الذم قصده ىتأ كصؿ

 (5):كيدخؿ في ذلؾ قكؿ ابف الفارض
ـه    كىما  عنكيـٍ  عىمىن  أىًبعٍينىٍيوً  مى ٍذًلوً  عف صى  أيذينىي في عى

لو في ذعف ع ما صمـ)كك :يؿق كل  امٌ ، أمتشبيول فيو الكاؼ (كما)بيذا المعنى يككف ف
 .شاسعكالفرؽ  (ذنيأفي  مكجكد عف عذلو مـص  ككما ) :صبحأاختمؼ المعنى بحيث  ني(ذأ
 

 :مواطن الوصل
شيء الؼ طال يصح ع فبل بد مف التغاير؛ ألنو ؛تشريؾالير ك اتغالالعطؼ يقكـ ب أفٌ معمكـ 
بتماـ بكجكد ف ةصملمريف بينيما شيء مف اأالذم يجمع بيف  التشريؾك  ئو،ك جز أعمى نفسو 

                                                           
(1)

 .15البقرة،
(2)
 .253-247،دالئل اإلعجازٌنظر:الجرجانً،

3))
.251،اإلعجاز دالئلالجرجانً،:ٌنظر
(4)
 .17،الدٌوان
(5)
 .11،نفسه
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ذا إف" ،(1)نشاءفي الخبر واإل اشتراك الجممتين  الن أك مكاطف الكصؿ مف ك  ،كجب الكصؿي يفالشرط
 طؼ بالكاك. بالع ؿالكص كجب (2)"جامعبمعنى فقط  كأكمعنى  نشاء لفظان كا   ان خبر  تااتفق

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: اسمو مف ذلؾ قكلو عزٌ  ة،ف العظيـ كثير آو في القر تمثمكأ

 االتفاؽاألكلى  فباآلية ،(4) َّ خنحن جن  يم ىم خل ُّٱ :كقكلو سبحانو ،(3) َّ ىك مك لك
 .كمعنى لفظان اإلنشائي االتفاؽ  ىعم مثاؿ الثانية كاآلية ،في المفظ كالمعنى مر خبال

ممة اإلنشائية قد تجيء إنشائية لفظان كمعنى، أك إنشائية معنى خبرية ف الجأ بالذكر كحرمٌ  
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱ، كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى: (5)بالمفظ

 اف خبريتا المفظ إنشائيتااهلل( كجممة )ًبالكىاًلدىٍيفى إٍحسىانان( جممت فجممة )الى تىٍعبيديكفى ًإال   (6)،َّ حص
 المعنى.

 زيده : يصح قكؿف ان،كالمسنديف جميع الييمإف يككف باعتبار المسند أالجامع ككاجب في 
 ،ابؽ في قكؿ الجرجانيالسٌ ك دو سبب مف زيبريف ككاف عمرك يكالنظ اذا كانإكاتب  كشاعر كعمر 

يشعر زيد كيعطي  :قكؿ أٌما ،مر كذلؾذا لـ يكف األإكاتب  كد شاعر كعمر زي :كال يصح قكؿ
  .(7)طكيؿ فيك بذلؾ ال يصح كشاعر كعمر  زيده  :بخبلؼ قكؿ ـكيمنع فجائز عمى الدكا

 في ذلؾ، ؿىمي كفصٌ ك إلى عقمي ك  ومالجامع حيث قسٌ عف  واكي في حديثطنب السكٌ أكقد 
 .(8)ر ر في الدٌ  بحرف يأ دكلمتزيٌ 

 :بيف الجممتيف كيزداد حسنان  طؼكقع العم فكيحس
 يشبو التضاد ااذا كاف في الكبلـ م .1
 (9)خرحدىما عف اآلأال يتصكر فصؿ  ييفمر أذكر  دتر أك أ  .2
 ُّٱ :مثاؿ الثاني قكلو سبحانو عمى سبيؿ الحكايةك  ،ىك يعطي كيمنع يـ:قكل ؿفمثاؿ األكٌ  

 .(10) َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

                                                           
1))

.1/413،411،443،البالغة فنونها وأفنانهاٌنظر:عباس،فضل،
(2)
.193،التلخٌصالقزوٌنً،
(3)
.14-13االنفطار،
(4)
 .31األعراف،
(5)
.1/441،البالغة فنونها وأفنانهاٌنظر:عباس،فضل،

(6)
.83البقرة،

(7)
.191،التلخٌصالقزوٌنً،:ٌنظر
(8)
 .194-192،التلخٌصالقزوٌنً،:وٌنظر،253،254،العلوم مفتاح:ٌنظر
(9)
 .1/412،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،
(10)
.41غافر،
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اتفاق الجمل في الخبر -أم:  طف الكصؿ عند ابف الفارضاؿ مف مك كٌ كمثاؿ الكجو األ 
 (1): قكلو -مع كجكد عبلقة كمناسبة واإلنشاء

ٍر  إفٍ  عٌني الٌشيح كًبذىاتً  ي   تى   مىرى ٍيبً  مف ًبحى يٍ  الًجزعً  عيرى  حى
كا أف عٌمييـ  عندىـ  ذكرم كاٍجرً  كتمىٌطؼٍ   إلي عطفان  ينظيري

التفاؽ  لمكصؿ كجييان  سببان  (اجر ذكرلك  ،مطؼكت ،حي) :اإلنشائية جمؿلفبقكلو في ا 
 (2)قكلو: كمف اتفاؽ الجمؿ اإلنشائية الجمؿ باألسمكب اإلنشائي مع كجكد مناسبة،

 كعًف القمًب ًلتمؾى الٌراء زىم   فأًرٍح ًمٍف لىٍذًع عىٍذؿو ًمٍسمىعىي

، "أم: اجعؿ (ًلتمؾى الٌراء زىم، فالمراد ب )مرني كذلؾ أفالشطر األكؿ أمر كالشطر الثا 
الراء مف أرح زايان، تصر أزح، كالزم لغة في الزام كىكذا تريح مسمعي مف لذع نار العذؿ 

 . (3)كتزيحيا عف قمبي"

ٌؿ ًخٌمي عنؾى ألقابان ًبيا ٍينان كاٍنجي ًمٍف بدًعة جىي    خى جيء مى
(4) 

 ( أمر.مف بدعو جي انجي ك بان( أمر ك)لقاأي عنؾ خمٌ  خؿٌ ) ػػف

فٍ ريٍح ميعافىن كا ًشٍئتى أف تيكىل فىًممبىٍمكىل تىيىي   غتًنـ نيٍصًحي كا 
 (5) 

جاءت عمى صيغة األمر كىي )رح معافي( ك)اغتنـ فإنشائية جمؿ ففي ىذا البيت ثبلث 
 .اء لتفيد الترتيب كالتعقيبفأم تييأ، مع أف الجممة الثالثة عطفت بال ( ك )فممبمكل تيي(ينصح

اسبة يمفت معيا الشاعر نظر محبكبتو إليو في قالبو كمع اتفاؽ الجمؿ اإلنشائية تكجد من
 جاء عمى صيغة األمر.

 (6):قكؿ ابف الفارض كمف الكصؿ التفاؽ الجممتيف في الخبرية، 
 لىي الحيٌ  كالكبلـي  عىناء عف  لوي  ذاتٌيان  الٌضرٌ  كصؼي  صارى 

                                                           
(1)
 .7،الدٌوان

2))
 .17،الدٌوان

((3
1،17،هامشنفسه

4))
.17،نفسه

5))
 .18،نفسه
(6)
.7،نفسه
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كالكبلـ ىك فكصؼ الضر ال يككف إال بالقكؿ،  مع كجكد مناسبة بينيما، فاف خبريتافالجممت
 :(1)كيدخؿ في ذلؾ قكلو القكؿ بعينو،

بان   كىيٍ  الحيبِّ  في ميٍستىٍبًسبلن  كليا  باًسبلن  أيدعى الحرب في عىجى

  (2): كمف ذلؾ قكؿ السمطاف العاشؽ

ـي  سيٍقـ ًمفٍ  سىقىًمي  ديكىمٍ  لي الثٌنايا كًبمىٍعسيكؿ   أجفاًنكي

 .مع كجكد مناسبة فالجممتاف خبريتاف

 (3) :كقكلو

يىي   ذك الفىقىاًر الٌمٍحظي منيا أبدان   كالحشىا ًمٌنيى عىمركه كحي

 فالجممتاف خبريتاف.

 (4) :قكلو ونكم

 كفىني ًجسميى حاشا أصغىرىم   قد بىرل أعظىـي شكقي أعظيمي

  

كبقاء لسانو حيث يخبر عف عظيـ شكقو الذم أضعؼ عظمو، كما يخبر عف فناء جسمو 
 كقمبو؛ ليتغزؿ كيعشؽ بيما. 

 : (5)نو قكلوكم

سىنان  ٍيني حى ٌبان لـ تىرىم   ما رأىٍت ًمثمىًؾ عى   ككىًمثمي بًؾ صى

                                                           
(1)
.13،نفسه

2))
 .13،الدٌوان

3))
.14،نفسه

4))
 .19،نفسه

5))
.19،نفسه
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، كيخبر محبكبتو بأنيا لف ترل صٌبان عاشقان أحدان  في جماؿ محبكبتو حيث يخبر بأٌنو لـ يرى 
مثمو لتعشقو، كالمراد نفي رؤية الحسف المماثؿ، ال نفي رؤية الحسف مطمقان؛ ألنو تكجو نفي 

 .ى عينيوالرؤية إل

 :(1)كمنو قكلو

ـٍ كىىنان كبىٍيًت العنكبك ٍيديكي   ًت كعيدم كقىًميبو آدى طىي  عى

 حيث يخبر بأٌف عيدىـ ضعيؼ كبأٌف عيده قكم في صيغة خبرية.

 .كمثمو كثير

شرطى أف  باختالف الجممتين في الخبر واإلنشاءكالسبب الثاني مف أسباب الكصؿ كائفه 
اب لئبٌل يدخؿ في باب كماؿ االنقطاع، كليخرج بذلؾ مف ب ؛يككف الفصؿ مخبلن بالمعنى

،  كمف جميؿ أمثمتو حكاية أبي بكر الصديؽ رضي اهلل تعالى عنو حيف مٌر برجؿ (2)ياـاإلي
كمعو ثكب، فقاؿ لو أبك بكر رضي اهلل عنو: أتبيعو؟ فقاؿ: ال رحمؾ اهلل، فقاؿ أبك بكر: لك 

. فبإزالة الكاك يقع الكىـ كالتخبط في فيـ (3)كرحمؾ اهلل! ،تستقيمكف لقٌكمت ألسنتكـ، ىبٌل قمت: ال
 .كفرؽ بيف الثرل كالثريا بعض األذكاؽ

كيسٌمى ذلؾ السبب عند الببلغييف كماؿ االنقطاع مع اإليياـ، فبدكف األخير كجب الفصؿ 
 .(4)كبحمكلو الكصؿ كاجب

ي ضيتيف في الم"كمف محسنات الكصؿ تناسب الجممتيف في االسمية كالفعمية، كالفعم
 (6): ابف الفارض قكلو دالسبب عن ، كمثاؿ ىذا(5)كالمضارعة، إاٌل لمانعه "

 كعمى األكطاًف لـ يعًطٍفو لي    بىٍيفى أىًميًو غىريبان نازحان 
 ،كطافاأل فع حان ناز نازحان بيف أىمو ك  صبحفأ ،اختمط الحابؿ بالنابؿ ،فمك حذفت الكاك

  (7): قكؿ ابف الفارضكذلؾ  وكيدخؿ في

                                                           
(1)
.21،نفسه
(2)
.1/441،البالغة وفنونها وأفنانها ،وٌنظر،عباس،فضل،193،التخلٌصٌنظر:القزوٌنً،
(3)

.1/283،الكشكولالعاملً،البهاء،
(4)
 .1/442،البالغة وفنونها وأفنانهاٌنظر:عباس،فضل،
(5)
.195،196،التلخٌصالقزوٌنً،
(6)
 .8،الدٌوان
(7)
.9،نقسه
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ر  مىٌسوي  ذىرى الٌتعنيًؼ في تعريًؼ رىم    رائيان إنكارى ضي  حى
 باطني يىٍزكيًو عف ًعٍمميى زىم   كاٌلذم أركيًو عف ظاًىًر ما

ما ىك إنٌ البيت الثاني  أف اف  ظٌف ظكؿ كالذم يميو فمك لـ يصؿ ابف الفارض بيف البيت األ 
ي يريدىا تما الركاية النٌ إ مر مختمؼ تمامان األ، ك كؿر الثاني مف البيت األطتعريؼ لنياية الش

 ، ...الكصؿداة تي ألفي البيت اآل ةالشاعر كائن
  (1):قكؿ ابف الفارض وكمن

كاحي ًحٌمتي   منذي أكضحتي قيرل الشاـً كبا  يٍنتي باناتو ضى
ٍنًزؿه بعدى الٌنقىا  ال كال ميٍستىٍحسىفه ًمٍف بىعًد مىي    لـ يىريٍقني مى

في  ـه قائ هخبار المطمكب كجكدلكف اإل ،كىـ بتماـ المقصكدكؿ ألالبيت األفمك لـ يكصؿ في 
 (2):البيت التالي كمف ذلؾ قكلو

ـٍ كىىنان كبىٍيًت العنكبك ٍيديكي  ًت كعيدم كقىًميبو آدى طىي  عى
 ، فعيده قكمه متيف كبئر قكية البنياف.ده ضعيؼيع أفب ف  ظي لك مك لـ يكصؿ لخٌؿ المعنى ف
 

فقد تشترؾ األكلى كالثانية في معنى  :حكاؿأل ثبلثة مؿ فيما بينيا ال تتعدٌ فالج ،كعمى كؿٌ 
 ة عنيا؛جنبيٌ أفبل تككف بذلؾ  ،ابع لياتك الجزء الأة الثانية منيا المشابية التامٌ  حؽٌ  كفما فيك

إف ككف مف قبيؿ عطؼ الشيء عمى نفسو فتالمكصكؼ كالمؤكد مع كالتأكيد  كحاؿ الصفة
 .(3)(نو يقـك الميؿإ ،تقي ون)إ :نحك ،تركو حقيا لذلؾف ت،فطً عي 

 فسبيؿ الثانية مع األكلى سبيؿ االسـ  ،ك نسبأ صمةكف د يره اكقد يككف بيف الجممتيف تغ 
 مف بيتيخرجت : نحك ،ترؾ العطؼ ذان إ مافيي حؽٌ ف ،كال معنى يشاركو لفظان مع االسـ ال 

 (5) ، كىك:(4)!يدبالشعر بيت لفي صدؽ بيت أ ،صباحان 

بل المىوى باًطؿي أىال كيؿُّ نىعيـو ال مىحالىةى زاًئؿي       كيؿُّ شىيءو ما خى  كى

                                                           
(1)
.13،نفسه
(2)
.21،الدٌوان
(3)
 .1/416،فضل البالغة فنونها وأفنانها،وٌنظر،عباس،256،دالئل اإلعجازٌنظر:الجرجانً،
(4)
.1/416،وأفنانها هافنون فضل البالغةعباس،وٌنظر،،252،دالئل اإلعجازالجرجانً،:ٌنظر

(5)
.132،الدٌوان
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ك أ ،لسابقتيا في معناىا مماثمةالجممة البلحقة  فبل يفبيف ىذان يككف كسطفالنكع الثالث  أٌما
 التغايرلكف  ،الصمة تمؾخفي الرابطة ك يي  ان عنيا بعد ةكال ىي بعيد ،منيا ان جزء أكليا  ةمشارك
الجاحظ  :نحك ،ي يككف حقيا العطؼتمشترؾ المعنى ىك القائـ الفاصؿ في مثؿ ىذه الك بط كالركا
 .كالمتنبي شاعر كاتب

"فترؾ العطؼ يككف إٌمػا لبلتصػاؿ إلػى الغايػة أك االنفصػاؿ إلػى الغايػة كالعطػؼ ىػك كاسػطة 
 .(1)بيف األمريف ككاف لو حاؿ بيف حاليف" 

بٌينان في الفصؿ كالكصؿ، كالعمٌك كالنزكؿ، كالتقريب  فإف "كبلـ الفصحاء يتفاكت تفاكتان  ،كبعد
، كقد أطمؽ قديمان عمى مباحث ال تدرس اليكـ في عمـ المعاني، مثؿ: االقتضاب، (2)كالتبعيد" 

 .(3)كحسف الخركج، كالتخمص كاالستطراد، كغيرىا

خفي  و فيوإنٌ  نت تقكؿأما مف عمـ مف عمـك الببلغة  أٌنوكاعمـ رجاني: "جالكفيو قاؿ 
 كاف يقكلأالناس فيو ب قنعكقد  ،صعبأك  دؽٌ أك  غمضأ بكعمـ ىذا البا إالٌ  غامض كدقيؽ صعب

 ونفسيـ منأمو ال تطمب بق اتكقؼ كقطع عمٌ اسالكبلـ قد  فٌ ؼ: "إترؾ فييا العطقد جممة  أكاذا ر إ
 .(4)"شديدة ةعمى ذلؾ كلقد غفمكا غفم ةزياد

 

  

                                                           
(1)
.1/417،وأفنانها فنونها البالغة فضل،وٌنظر:عباس،فضل،256،اإلعجاز دالئلالجرجانً،
(2)
.38،إعجاز القرآنالباقالنً،
(3)
.9،نفسهٌنظر:

4))
.247،دالئل اإلعجازالجرجانً،
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 الطمبي اإلنشاء -رابعاً 

 ،طمبي كغير طمبي :كىك قسماف ،(1)"لذاتو كذبال كأ صدؽالكبلـ ال يحتمؿ  كؿٌ " :اإلنشاء 
ا غير الطمبي فيك مٌ أك  ،غير حاصؿ عند الطمب الذم يستدعي كبلمان  فيك اإلنشاء :ا الطمبيمٌ أ

 .(2)عند الطمب حاصبلن  مران أاإلنشاء الذم ال يستدعي 

 الطمبيةغير  بالجممة المتعمقة انيةالبيباحث مالف ،ؿكٌ الببلغيكف ىك القسـ األ يعنكالذم ي 
 اإلنشاءحيز إلى ـ نقميا تبار خأ باألصؿكثر ىذه المباحث أك  ،رغـ اتصاؿ العمكـ ببعضيا ةقميم
  (3)ة(.ك معنكيأ ةلفظي ةثانكي ةلذا كاف البد مف دالل ،عميو طارئ اإلنشاءك  ،صؿ مكضكعأفالخبر )

 ، كاألمر، كالنيي، كالنداء(.التمني، كاالستفياـ :ىي ،نكاعأالطمبي  كلئلنشاء

  ًكقد (ليت)كالمفظ المستخدـ لو  ،(4)ة"ىك طمب حصكؿ شيء عمى سبيؿ المحب" :التمني -أوال
 ككأف" ،(5)يتمنى بػػػ )ىؿ( نحك: )ىؿ إلي مف شفيع(، ك بػػ)لك( نحك: لك تأتيني فتحدثني

 مأخكذة (لكما)ك (لكال)ك ةبقمب الياء ىمز  (الٌ أ)ك (ىبٌل ) :حركؼ التنديـ كالتخصيص كىي
ليتكلد منو في الماضي،  ؛لتضمنيما معنى التمني ؛المزيدتيف (ما)ك (ال)منيما مركبتيف مع 

 ػػػػػكقد يتمنى ب ، تقكـىبٌل ! كفي المضارع التخصيص، نحك:  أكرمت زيدان نحك: ىبٌل  ،التنديـ
عف  النصب لبعد المرجكٌ ب ،زكرؾأف حجٌ أ يلعم" :نحك (؛ليت)حكـ  ىعطفيي  (لعؿ)

 (6)".الحصكؿ

 ُّٱٱ:سبحانو نحك قكلو -تعالى–في كتاب اهلل  التي كثرت مجيئان  (ليت)ـ ىي األ فاألداة ؛ذان إ 

 .(7)َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك

  

                                                           
(1)

 .1/332،معجم المصطلحات البالغٌةمطلوب،أحمد،
(2)

.1/151،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(3)

 .133،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:ٌنظر
(4)

 .194،السعد مختصرالتفتازانً،
(5)

 .69\1،األفراح عروسالسبكً،:ٌنظر
(6)

.69\1،فراحاأل عروسالسبكً،،و337،مفتاح العلومٌنظر:السكاكً،
(7)

 .26،27ٌس،
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 (2) :قكؿ المتنبي وكمن ،(1)قكاليـأكثير في  (ليت)استخداـ ف ،في النظـككذلؾ 

اًئبىةه  لىي    فىمىٍيتى طاًلعىةى الٌشٍمسىيًف غى  تى غاًئبىةى الٌشٍمسىيًف لـ تىًغبً كى
)غائبة الشمسيف( ىي أخت سيؼ ، ك(النجـ المعركؼ)الشمس  :)طالعة الشمسيف( تعنيػػػف

 المقصكدة.الدكلة المرثية 
 (ىؿ) فٌ أفمعمـك  ة؛ببلغي ةمف نكت (لعؿ)ك (ىؿ)ك (لك) األداةإلى ف خرج إلمتمني  كال بدٌ 

مكاف إشترط فيو لمترجي الذم يي  ةداأ (لعؿٌ )ك ،المتناعحرؼ امتناع  (لك)ك ،صؿ لبلستفياـفي األ
 ة الستحالالٌ إال يككف  (ميتب)فالتمني  ،مكانوإالذم ال يشترط  ىنٌ مجي بخبلؼ المتتر محصكؿ ال
  .(3)لعؿ الشباب يعكد :قاؿكال يي  ،يعكد ليت الشبابى  :فيقاؿ ،حصكلو ةك ندر أ ىمنى المتٌ حصكؿ 

 (ىؿ)ػػػف ،جعمت في باب التمني باف الغرض منياصميا ك أف خرجت عف إ دكاتفيذه األ
: تعالىنحك قكلو  ،(4)كقكعو ءافالذم يجـز بانتف كمالم ةبراز المتمني في صكر إريد أذا إى بيا تمنٌ يي 

 ان ككقكعوصعب ىف كاف المتمنإيؤتى بيا  (لك)ك، (5) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌُّّٱ: تعالى
  (7) :كمف ذلؾ قكؿ جرير ،(6)المناؿ بعيد

 ك يرجعأ للك كاف ذلؾ يشتر امو         يٌ أ ةن يدى الشباب حمكلٌ 

نحك  ،(8)ةالفعؿ المضارع بعد ما بأف المضمر لمتمني نصب  (لك)مر عمى خركج كدليؿ األ
 (9) َّ جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱٱ:تعالىقكلو 

لقصد  (ماك ل)ك (لكال)ك (ىبٌل )ف )ىؿ( ك)لك( ليككٌ ػػػب (ما)ك (ال)لحاؽ إيجكز  ،كعمى ما مرٌ  
، )فمكال( (10) َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:تعالىذلؾ قكلو سبحانو ك  مثاؿ ،التمني

 .(11)الفاء استئنافية، ك)لكال( حرؼ تحضيض، ك)كاف( تامة
  

                                                           
(1)

.1/161،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
((2

،ٌرٌد"لٌتالشمسغابتوبقٌتهذهالمرأةالتًشبههابالشمس،وجعلهاشمساً؛ألنللناسفًحٌاتهامنافع1/91،الدٌوان

.1/91،دٌوانحاشٌة الكثٌرة،فلٌتنافقدناالشمسطالعةوبقٌتالغائبة"،
((3

.194،السعد مختصرالتفتازانً،:ٌنظر
(4)

 .1/162،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:وٌنظر194،نفسه:ٌنظر
(5)

 .53األعراف،
(6)

.162،السعد مختصرالتفتازانً،:ٌنظر
(7)

.268،الدٌوان
(8)

 .194،السعد مختصر،التفتازانً:ٌنظر
((9

.132الشعراء،
((10

.98ٌونس،
(11)

.2/42،إعراب القرآنٌنظر:الدعاس،



85 
 

 (1):كمف ذلؾ قكؿ عنترة
يؿى يا ًابنىةى ماًلؾو   ًإف كينًت جاًىمىةن ًبما لىـ تىعمىمي     ىىبٌل سىأىلًت الخى

كمف  ،(2)"بيا ىمنى مر المتٌ األ ةلة عمى استحالممدالف، "(ا الغرض مف األداة الثالثة )لعؿٌ مٌ أ

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱٱ:تعالىذلؾ قكؿ اهلل سبحانو ك 

 (4) (3) َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت

كثر مف أ مستخدمان  ،معدكدة بأبياتك رض التمني في يائيتو بشكؿ قميؿ ؼ ابف الفاكقد كظٌ 
  (5) :كمف ذلؾ قكلو ةداأ

كا عطفان إليعٌمييـ     اٍجًر ذكرم عندىـكتمىٌطٍؼ ك   أف ينظيري

حيث عمد باستخداميا  ،يـ بمعنى ليتيـلعمٌ  فاألصؿ ،بدكف البلـ ةفجاءت مخفٌ  (يـعمٌ )ػػػػف 
 .الذم يريده قريب الحدكث فيككف المتمنى تقريبل

 (6) (:ليت)األداة  كقكلو مستخدمان 
رىلليتى شعرم  ٍقمىًتيميٍذ جرل ما     ىؿ كفىى ما قد جى  قد كفى مف مي

  .طريؽ القسـ الجاىميفالتمني جاء ىنا عمى  

 (7) :كثر مف مكضعأفي  (لك) كقكلو مستخدمان 

 ككأم لك يًعنيًو قىكليناؿ     فكىأىم  مٍف أسىن أعيا اإًلسا
نى في ككف حصكلو مإلبراز المتجاءت  (لك)ك (،لك يعنيو قكلي) :قكلوفي فالشاىد  

بحصكلو أكثر؛ ألف البعيد حصكلو تتكؽ لو النفس أكثر فكؿ ممنكع مستحيبلن ليتعمؽ حبو 
  .مرغكب
 

                                                           
(1)

.15،الدٌوان
(2)

 .195،السعد مختصرالتفتازانً:ٌنظر
(3)

.38القصص،،
(4)

 .1/115،البالغة فنونها وأفنانهافضل،عباس،
(5)

 .7،الدٌوان
(6)

.19،نفسه
(7)

.9،نفسه
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 (1) :كقكلو 
ٍزنىيا زينان حى ٌكحى ًسٌرم ًسٌر أمٌ سيٌر    أمُّ مىف كافى حى  لك رى

 (.أمٍ  سرٌ  سرم رٌكح لك) :قكلو في فالشاىد 

  (2) :كقكلو
ًميبلىتي قيباألك تىرل  ًمٍيبلىتي القي      يفى خى  بىيكتىراءىٍيفى جى

 إلى درجة االستحالة في عيف ابف الفارض. ة، بعيدلممخاطب ابميبلت قي خ ةرؤيف

 (3) :كقكلو 

ٍيتيـٍ نيٍصحى جارو لـ يكيفٍ   فيو يكمان يأؿي طىٌيان ياؿى طي    لك طىكى

 فالمتمنى عند ابف الفارض بعيد الحصكؿ لذلؾ جاء باألداة )لك(.

 (4) :كقكلو 

 كىفي أىف أضكم إلى رىًحمًؾ ضىي   ػػكٍ ًعيسى حاجي البيت حاجي لك أيمى 

( في تأكيؿ مصدر مجركر بمف، أىف أضكم )لك أمكف( في تأكيؿ مصدر عمى أنو خبر، )ك
 .(5)أف أضكم مفأم لك أمكف 

: يا أيتيا الجماؿ الحاممة حجاج بيت اهلل مرادم لك أمكف مف معنى التمني في ىذا البيتك 
 ليصؿ إلى مكة كىي مبتغاه. ؛ئ إلى رحمياف أضـ إلى رحمؾ فيتمنى أف ينضـ كيمتجأ

  

                                                           
(1)

.15،الدٌوان
(2)

.16،نفسه
((3

 .23،نفسه
(4)

 .23،نفسه
(5)

 .92شرح دٌوان ابن الفارض، ٌنظر:البورٌنً،والنابلسً،
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  ً(1)"كىك استخبارؾ عف الشيء الذم لـ يتقدـ لؾ عمـ بو ،ىك طمب الفيـ" :االستفيام -ثانيا، 
 (،ىنٌ )أك (،يف)أك (،كيؼ)ك (،كـ)ك (،م)أك (،فمى )ك (،ما)ك (،ىؿ)ك (،اليمزة)دكاتو ىي: أك 
 ،(4) (ـ)أ األداة ضاؼ بعضيـأك  ،(3) (ىؿ)ك ة(اليمز )كالحرفاف منيما  (2) (،افيٌ )أك (،متى)ك
 :(5)قساـأ ثبلثةعمى  أدكاتوك 

ما  :حدىـأكقكؿ  (،اليمزة كىؿ): كجميعيا ىكذا دكف الحرفيف ،ما يطمب منيا التصكر - 
ؿ مفصٌ  ريد تفصيؿ شيءأي ذا إ (؟نسافما اإل)حدىـ أككقكؿ  ،مجمؿريد تفصيؿ أي ذا إ ؟الشيء
 (6) .جسموإلى  لنسبةبا كاإلنسافشيء ما  ىلإ بالنسبة

مجمؿ بحيث كفي التصديؽ تفصيؿ  ،كمنيا ما يختص بطمب حصكؿ التصديؽ باستخداـ ىؿ -
ف إكال يجكز  (،عمى العمكـ) ؟ىؿ زيد قائـه  :فيحؽ قكليـ ،ثباتوإالشيء مف  يع الحكـ بنفايستط
يجب ف ،لتعييففمطمب ا ةانت متصمذا كإـ أ فٌ أل" ؛(7)ك؟ـ عمر أىؿ زيد قائـ  :قكليـ التمنيقصد 

فبل  ؛لطمب التصديؽ (ىؿ)ك ،النسبةطمب التعييف عف كجكد  لتأخير ةحاصم النسبةف تككف أ
فالجمع بينيما كالجمع بيف  ؛الستدعاء الطمب عدـ حصكؿ المطمكب ة؛حاصم النسبةتككف 

  (8)".المتنافييف

ا يستدعي مٌ مستقباؿ عند دخكليا عمى المضارع تختص باالفلطمب التصديؽ  (ىؿ) فٌ أكبما 
 :ؿ يقاؿب ؟،ىؿ تضرب :الضرب رشبايي ف لمقاؿ فبل يي  ،عدـ حصكؿ الشيء في الحاؿ

 كيمنع اقتراف )ىؿ( ب )أـ( المعادؿ. (9)؟تضربأ

في  ؟قاـ زيدي أ :نحك ، (10)(ةاتو اليمز دأك ) ؛ر كالتصديؽ عمى العمكـك كمنيا ما يطمب بو التصٌ  -
 .(11)ليوإر في تفصيؿ المسند كٌ طمب التصف إكذاؾ  ك؟ـ عمر أقائـ  زيده أك  ،طمب التصديؽ

                                                           
(1)

.1/173،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،
(2)

.73\1،االفراح عروسالسبكً،:ٌنظر
(3)

 .133،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:ٌنظر
(4)

.574،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقدٌن،الكرمانً،شمسال:ٌنظر
(5)

.575،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:وٌنظر،93،الجمان عقود شرحالدٌن،جاللالسٌوطً،:ٌنظر
(6)

.575،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:وٌنظر،93،الجمان عقود شرحالدٌن،جاللالسٌوطً،:ٌنظر
(7)

.575،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:وٌنظر،93،الجمان عقود شرحالدٌن،جاللالسٌوطً،:ٌنظر
(8)

.576،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،
(9)

.579،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:ٌنظر
((10

.93،الجمان عقود شرحالدٌن،جاللالسٌوطً،:ٌنظر
((11

 .575،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:ٌنظر
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  :يتتي عمى النحك اآلأر تلتصك دكات التي تختص باف األإثـ  

، (2) َّ جض مص خص حص ُّٱٱ:نحك ؛(1)لمسؤاؿ عف الجنس ليتبيف حقيقو الشيء تأتي :(ما)-

 الكاحدة اآليةكلربما جاءت في  ،في التعظيـ كالتيكيؿ ةف الكريـ خاصآاستعماليا في القر  ككثر

 .(4) َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ: تعالىنحك قكلو سبحانو ك  ،(3)تيفمر 
بيف  دردٌ تكقد ت (5)؟ما زيد :ف قيؿإ لزيدو  ةصف لمكصؼ حيث يجاب بالكريـ مثبلن  تأتيكقد  
  (6) .مريفاأل

كىناؾ مذىب يجعؿ الغرض منيا السؤاؿ عف  ،كثر ما تستخدـ لمعقبلءأكتستخدـ  :(فمى )-
 .(7)؟ـ غير ذلؾأـ ممؾ أبشر ىك أيعني  ؟ؿف جبريمى  :نحك ،الجنس

 مب خب ُّٱٱ:تعالىنحك قكلو  (8)"اممر يعميأركيف في حد المتشاأا يميز عمٌ "يؤتى بيا  :)أم( -

 -رضكاف اهلل عمييـ- ةالصحاب ةسئمأفي  ةالشريف ةكىذا كثير في السنٌ  ،(9) َّ جت هب مب

كغير  ؟عماؿ خيراأل مأك  ؟،فضؿأيماف اإل مٌ أ :نحك ،-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-مرسكؿ ل -عمييـ
 (10) .ذلؾ
 .(11) َّ ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعالىنحك قكلو  (،يرثكقد تخرج لمتك)كـ لمعدد  -

 (12):كمثالو في النظـ قكؿ الفرزدؽ
 مىبىٍت عمي  ًعشارمجقد  فىٍدعاءى،  كخالةو  جريري  كـ عىم ةو لؾى يا

 

                                                           
(1)

.582،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:ٌنظر
(2)

.133البقرة،
(3)

 .1/193،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(4)

.3-1الحاقة،
(5)

 .71\1،األفراح عروسالسبكً،:ٌنظر
(6)

 .582،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:ٌنظر
(7)

 .71\1،األفراح عروسالسبكً،:ٌنظر
((8

 .71\1،نفسه
((9

.73مرٌم،
((10

 .1/195،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(11)

 .211البقرة،
(12)

 .1/332،فً كتاب النقائضدأبًعبٌدة،معمر،لمأعثرعلٌهفًدٌوانه،ووردعن،الدٌوان
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لمسؤاؿ عف  (افيٌ )أك (متى)ك ،عف المكاف (يف)أك ،تي لمسؤاؿ عف الحاؿأا) كيؼ( فتمٌ أ
 جئ ُّٱٱ:تعالىقكلو ك ،(1)ىكاؿأاف( يختص بسؤاليا عف الزمف المستقبؿ الذم فيو يٌ أ) فٌ أ الٌ إالزماف 

  (3) . َّ مقحق مف  خف حف جف ُّٱ:تعالىكقكلو  (2) َّ هئ مئ خئ حئ جئ

 جض مص خص ُّٱٱ:تعالى ونحك قكل (،متى)ك (يفأمف )ك (،كيؼ)تي بمعنى أتفى ى نٌ أا مٌ أ

 (6)؟ى يحضر الغائبنٌ أ :كقكليـ، (5) َّ  جههن من خن ُّٱٱ:سبحانو في الذكر العظيـكقكلو ، (4) َّخضحض

 (6)؟الغائب
فياـ بحسب غير االست ةببلغي ألغراضدكات ما تخرج عف معناىا مف ىذه األ كثيران  فٌ إثـ 

، الكعيد، ك التنبيو عمى الضبلؿ، ك التعجبكاإلنكار، ك  االستبطاء :(7)مف ذلؾك  ،المقاـ كالسياؽ
  ، كالتيكـ، كالتحقير، كالتعظيـ، كالتيكيؿ، كاالستبعاد، ...اإلنكارك ، التقرير، ك مراألك 

 مىفياـ التي لربما جاءت بما يزيد عدكات االستأبف الفارض في يائيتو استخداـ ا نٌكعكقد 
 ةميمز ل كمف استخدامو ،مستفاد منيا في مكانو بلغيغرض ب و جعؿ كؿٌ نٌ أغير  عشريف بيتان 

 (8):قكلو

ـٍ كىماأىًبعٍينىٍيًو عىم ٍذًلًو في أيذينىي    ىن عنكي ـه عف عى مى  صى

 ف يخرج الشاعر عف رشاده دكف جدكلأتحقير العاذؿ الذم يحاكؿ ر، الغرض منو التحقيف

  (9) :كقكلو 

ٍذًلوً  وى قىبيكًؿ الٌنصًح زىم   أىكى لـ يىٍنوى النُّيىى عىف عى  زاكيان كجى

نفي النفي ك ، نكار النفي الذم بعدهإىك ك  ماإلنكار بلستفياـ لعمى الكاك  الداخمة اليمزة"
و نٌ إف ؛لبلستفياـ التقريرم اليمزةككف  صحٌ  كمف ثـٌ  ،يي النيي عف عذلونثبات إذ المراد إثبات إ

                                                           
(1)

 .71\1،األفراح عروسالسبكً،:ٌنظر
(2)

 .6القٌامة،
(3)

 .187األعراف،
(4)

.223البقرة،
(5)

.37آلعمران،
(6)

 .196،وأفنانها فنونها البالغةفضل،عباس،:ٌنظر
(7)

 .84،85اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر
(8)

.11،الدٌوان
(9)

.11،نفسه
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ا مٌ إعمى الكاك  اليمزةدخكؿ ك  ،في تقرير نيي النيي عف عذلو حينئذو ر ما بعد حرؼ النفي يقرٌ 
ما أف اليمزة باقية في مك الزحمقةعمى سبيؿ  انيا داخمة في التقدير عمى جممة محذكفة، كا 

 . (1)كالتقدير: اترؾ ىذا البلحي مقبكؿ قكلو، كلـ ينوى النيى عف عذلو..."

  (2) :كقكلو

ؿ  أىكىا ـٍ حى ؿ  لكي كل كد  أيكاخي منوي عىي     أتيرل حى  خي ري

 كرد فييا بيات التيكمف األ، ف يككف تقريران أ كما يجكز ،دالتكدٌ  االستفياـ فالغرض مف 
 (3) :قكلو االستفياـ

 صادىهي لٍحظي مىياةو أك ظيبىي     ىؿ سىًمٍعتيـي أك رأيتيـي أسىدان 

فقد جمع ابف  ،امتناع معناه ةفي نظمو كسيكل ةبيات اليائيأقكل أيعد ىذا البيت مف 
عمد معو  ضاؼ ركنقان أكؿ لمثاني فمع خركجو مف األ ،الفارض بيف معنى االستفياـ كالنفي

دكات أمف  اةدألميس ف ،مف تقرير الشاعر لو ر كتقرير جكاب النفي بنفسو بدالن التفكٌ إلى اطب المخ
 .(4)ماإلنكار ضافو االستفياـ مف معنى التعجب أف تبيف ما أالنفي كحدىا 

 (5) :كقكلو 
ٍمييـي ميٍستىٍخًبران أىنفيسىييـ ـٍ ًمف قبضتي    سى ٍت أنفيسيي  ىؿ نىجى

غرض النفي بذلؾ ف ؟فكيؼ بمف دكنو ،ويمف قبضت لـ ينجي  ةقيم غبلىـأك  أنفسيـذا كاف إف 
  .فػػػػ )ىؿ( ىنا بمعنى )لـ تنج(  قائـ

  (6) :كقكلو

رىل ٍقمىًتي    ليتى شعرم ىؿ كفىى ما قد جى  ميٍذ جرل ما قد كفى مف مي

  .، أم ما كفىفالغرض منو النفي
                                                           

(1)
 .25،الفارض ابن دٌوان شرحالنابلسً،والبورٌنً،

(2)
.23،الدٌوان

(3)
 .13،نفسه

(4)
https//www.alfaseeh.com،علٌهوما له ما الفارض ابنرامً،تكرٌتً،:ٌنظر

(5)
.17،الدٌوان

(6)
.19،نفسه
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 (1) :كقكلو

 أىم الصىبٌ  قكؿي  التعميؿً  كمف    عكدىة مف ىؿ الكصؿً  ليالي أمٍ 

  .تمنيفالغرض ىك ال ذان إ ة،الميالي لكف ال عكدة يك يتمنى عكدف 

 (2) :قكلو ،مثبلن  (يأ)دكات مف األ لؤلسماءكمف استخدامو 

ٌران شىكل ٍبًرده حى شىائي أمُّ شي     أمُّ شيء مي ٍشكى حى  لمىٌشكل حى

استعمالو ىذا النكع بيف  ان كليس خفيٌ  و،لمرض ف يجد حبلن أنكارم نفى فيو إباستفياـ  أبد"
يطرد الممؿ الناجـ عف طكؿ ك  ،ص ليكسب انتباىوشراؾ القارئ بالنٌ إنو يحاكؿ أكك ،خرلكاأل ةالفين

  (3)".النص

  (4) :كقكلو

بان أم  ًصبان ًىٍجًت لنا ران مف أيفى ذىٌياؾى الشُّذىم    أٍم صى  سىحى

التي  الزكية الرائحةيك يتعجب مف ف ، التعجب(  ؟!أيفى ذىٌياؾى الشُّذىمقكلو: ) الغرض مف
 .تت بيا ىذه الريحأ

  (5) :كقكلو

 أسىفي إذ صارى حٌظي منوي أىمٍ     أٌم عىيش مىٌر لي في ًظٌموً 

  .التحسر كالتكجع( يفيد ؟!أٌم عىيش مىٌر لي في ًظٌموً قكلو مستفيمان: ) الغرض مف

  (6) :قكلو (ىنّ أ) ةدالؤل ةكمف استخدامو في اليائي

مىًمي  يٍ مى ٍيؼي حى  ؼه تىقاضيو كأٌنى ذاؾى كىمٍ     ػػًمٍف مىمىؿو كالخى

                                                           
(1)

.25،الدٌوان
(2)

.13،نفسه
(3)

https//www.alfaseeh.com ،علٌه وما له ما الفارض ابنرامً،تكرٌتً،
(4)

 .22،الدٌوان
(5)

 .25،نفسه
((6

.16،نفسه
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  .ىنا بمعنى كيؼ (أٌنى)ك تى بوأ مٌماعمى تعجبو  ةدالل (مكى )ػػػف 

 (1) :كقكلو
ك  ري عف الٌتكًؽ ًلًذٍكرم ىىيِّ ىىي    قكتي ركحي ًذٍكريىا أٌنى تحي

لمسؤاؿ عف الحاؿ،  ، كأٌنى مف معانييا )كيؼ( كىي كضعتالتعجب مف االستفياـالغرض 
 .كمجاز عف التعجب

 (2) :كقكلو 

ك ٌد أٌنى تيٍنًكري  نيى كىٍيبلن بعدى ًعرفاني فيتىي     يا أيىىٍيؿى الكي

كيؼ ليـ أف ينكركه بعدما  فيك يكبخ أىؿ مكدتو كأصحابو الذيف عرفكه كتعرفكا عميو صغيران 
 .اـ إنكارم تكبيخيأصبح كيبلن! كيدخؿ كذلؾ في التعجب كالعتاب كالمكـ كىك استفي

 (3) :قكلو (يف)أ ػػػكمف استخداماتو ل

ًميبلىتي قيباألك تىرل  ًمٍيبلىتي القيبىي     يفى خى  كتىراءىٍيفى جى

، كالمعنى: "لك رأيت ما رأيت مف حسف الجميبلت كلطؼ الخميبلت التمني :الغرض منو
 نمت أييا العاذؿ ذلؾ المقاـ، لكنت مثمي تعتقد مرى جفاىـ حاليان، كعاطؿ إعراضيـ حاليان، كلكف ال

  .(4) كال تقربت منو كال في المناـ ألنؾ لست أىبلن لذلؾ"

  (5) :كقكلو

بان أم  ًصبان ًىٍجًت لنا ران مف أيفى ذىٌياؾى الشُّذىم    أٍم صى  سىحى

التي  الزكية الرائحةفيك يتعجب مف  ، التعجب(  ؟!أيفى ذىٌياؾى الشُّذىمقكلو: ) الغرض مف
 .ىذه الريح تت بياأ

 
                                                           

(1)
.17،الدٌوان

(2)
.9،نفسه

(3)
.16،نفسه

(4)
.58شرح دٌوان ابن الفارض، البورٌنً،والنابلسً،

(5)
 .22،الدٌوان
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 (1) :قكلو( كـ ة )داكمف استخدامو لؤل

ٌبنا ًمف كٌؿ حي    كـٍ قىًتيؿو مف قىبيؿ ما لىوي  ده في حي  قىكى
  .، فكأف القتمى ال يحصييـ عدد لكثرتيـفكـ ىنا لمتكثير 

 (2) :كقكلو
 أىٍىمىوي غيرى أيلي حاج ًلرىم   كـٍ غديرو غادىرى الٌدمعي بوً 

 .اعرسى الذم يعترم الشٌ ر كاألالتحسٌ  ةياف كثر ب االستفياـ الغرض مف 

 (3):قكلواالستفيامية  (ما) ػػػكمف استخداماتو ل 

 دىمًع لك شئتى غنىن عف شىفىتىي    سائمي ما شىٌفني في ساًئًؿ الدٍ 

 الذم عبر عنو بتدفؽ سائؿ الدمع مف عينيو. رع كالتحسٌ التكجٌ  :كالغرض منو 

 (4) :قكلوة بالبلـ المجركر  (الم )لػػػ كمف استخدامو

 عى ىكلن في العذؿ أعصى مف عيصي   كًلما يىٍعذيؿي عف ليماء طىكٍ 

ألجؿ الكزف كالضركرة  ؛)ما( في )لما( استفيامية، كلـ تحذؼ ألفيا بدخكؿ الـ الجر عمييا
 الشعرية.

بيذا العاذؿ  فقد كاف حرمٌ  ،فالشاعر يتعجب مف استمرار عذؿ العاذؿ كيتساءؿ عف سببو
 ة.سبابو المقنعأكاليياـ الذم يعانيو الشاعر لو  ف الحبأو يعمـ بنٌ أل ؛عف عذلو ف يكؼأ

حمؿ عمى االستفياـ إال كقد يي  ة كىؿ(ز الذم ال يككف إال مع )اليم يرمر ستفياـ التقكمف اال 
 (5) :قكلواإلنكارم اعتمادان عمى القائؿ أك الٌسامع، 

ـٍ كىما ـه عف     أىًبعٍينىٍيًو عىمىن عنكي مى ٍذًلًو في أيذينىيصى  عى

                                                           
(1)

.18،الدٌوان
(2)

.25،نفسه
(3)

.22،نفسه
(4)

 .11،سهنف
(5)

 .11،نفسه
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كىذا العمى  ،جماؿ المحبكب ةيمنعو مف رؤي في عينيو عمىن  فٌ أـ عف العاذؿ كيثبت بيتكمٌ " 
كالدليؿ الذم يثبت  ،عنو ةالغائب ةفيك يمكـ مف يدرؾ الحقيق ،بالتاليك  ،ةالحقيق وتجاىمإلى راجع 

ماثؿ بيف ما ا الشاعر حتى يتى بيأالتي  (كما) ةمعنى التقرير لفظإلى نزاح ااـ قد االستفي فٌ أ
ذنيو عف عذؿ أي التراكيب الذم بعدىا الصمـ في ده يثبت فنجف ،حكاـأقبميا كما بعدىا مف 

 ،سمب الرؤية :كؿالطرؼ األ ،بيف طرفي التركيب في فعؿ السمب المماثمة تالعاذؿ فجاء
  (1)"سمب الصمـ :كالطرؼ الثاني

ألمر مكضحان شيئان مف مطمبو مف خبللو بعزيمة ينياؿ ابف الفارض بأفعاؿ ا :مراأل -ثالثاً 
صرار كاستعطاؼ، كىك  ،(2)االستعبلء ةف يحصؿ عمى جيأىك طمب فعؿ قبؿ "كاألمر:  كا 

 ،البلـ ةداأبؿ ب ةكقسـ يدؿ عميو دكف ىذه الصيغ ،قسـ يدؿ عمى طمب الفعؿ بصيغتو :قسماف
مثاؿ  ،مرك اسـ فعؿ األأمر ؿ األك المصدر النائب عف فعأمر كالفعؿ المضارع المقترف ببلـ األ

 .(3)ليضرب زيد الغائب :كمثاؿ الثاني ،اضرب :نحك ،كؿاأل

 ، التسخير، ك لتعجيز، كاالتيديد، ك اإلباحة (4):مثؿ ،خرى أي  معافو إلى كؿ يخرج كالقسـ األ 
 .، كغيرىاااللتماس، ك الدعاء، ك التمني، ك التسكية، ك اإلىانةك 

 (5) :ماس قكؿ ابف الفارضثر فييا االلتكمف المكاضع التي ك
ٍنًعمان عىرٍِّج عمى كيٍثبىاًف طىيٍ     سائؽى األظعاًف يىطكم البيدى طىيٍ   مي

اف( كىذا مطمع تقميدم في معناه، فقد عاستيؿ ابف الفارض مطمع القصيدة بػػػ )سائؽ األظ
)يا( ككأنو  اف نداء محذكؼ األداة كاستغنى عف أداة نداء البعيدعافتتح القصيدة بنداء سائؽ األظ

عمى الطريقة يرل المنادل قريبا منو، كاستخدـ صيغة األمر )عٌرج( بخركج ىذا الفعؿ عف معناه 
 ،، كىك بيذا يككف األمر مكجيان مف األدنى إلى األعمى كىذا ىك الدعاء بعينو-كحاشاه–الصكفية 

 (6) :كمف ىذا الغرض قكلو
 كا عطفان إليعٌمييـ أف ينظيري     كتمىٌطٍؼ كاٍجًر ذكرم عندىـ

                                                           
(1)

.93،91،)رسالةماجستٌر(،الرمز الصوفً فً ٌائٌة ابن الفارضروابح،صارة،
((2

.239،السعد مختصرالتفتازانً،:ٌنظر
(3)

 .116،117،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:ٌنظر
(4)

.117\116،البالغة علم فً والتنبٌهات اإلشاراتمحّمد،الجرجانً،:روٌنظ72,73\1،األفراح عروسالسبكً،:ٌنظر
((5

.7،الدٌوان
(6)

 .7،نفسه
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صرار    .يكثؼ في ىذا البيت مف صيغ األمر طالبان تحقيؽ ما يريد بعزيمة كاستعطاؼ كا 
 (1) :كقكلو

 ما لوي مٌما بىراهي الٌشكؽي فىي    ترىٍكتي الٌصٌب فيكيـ شبىحان  :قيؿ

كالشاىد في قكلو: )قؿ(، كيسمك ابف الفارض بركح الكلو العاشؽ باستخدامو لػػ )شبحان( 
ليككف فكؽ كؿ  ؛ليسمك بركحو :فسو ركحان ببل جسد، فيخرج نفسو مف كثافتو الجسديةليصكر ن

 .، كاألمر ىنا يفيد االلتماسعاشؽ، كال عجب؛ فيك إماميـ

 (2) :مر قكلوكمف األ

ـي     أكًعدكني أك ًعدكني كامطيمكا ٍك ٌب دىيفي الحٌب لىيٍ  حي  ديف الحي
  .كقد يحمؿ عمى التخييركالغرض منو  

 (3) :كقكلو
 عىيفى ماء فىٍييى إحدل مينيىتي    فيىبكيا عىينٌي ما أجدل البيكا

 .)فيبكا( ىك االستعطاؼ :قكلو فالغرض مف

 (4) :كقكلو
ٍمييـي ميٍستىٍخًبران أىنفيسىييـ ـٍ ًمف قبضتي    سى ٍت أنفيسيي  ىؿ نىجى

ع إلى مف األمر ىنا االلتماس؛ ألف الضمير المستكف في فعؿ األمر )سميـ( راجفالغرض  
 .وسابقذم قكلو: خٌمي، أم: يا خٌمي في البيت ال

  

                                                           
(1)

.7،الدٌوان
(2)

.11،نفسه
(3)

.12،نفسه
(4)

.17،نفسه
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  (1) :كقكلو
فٍ   ًشٍئتى أف تيكىل فىًممبىٍمكىل تىيىي    ريٍح ميعافىن كاغتًنـ نيٍصًحي كا 

  .رشادصح كاإلالنٌ بمعنى اذىب كالغرض منو  :ريح

 (2) :كقكلو
 يصا قي دىىري شىٍممي باأللى بانيك     فاٍجمعكا لي ًىمىمان إف فىٌرؽى الدٍ 

 في قكلو: فاجمعكا تكجو إلى آؿ طيء، كالمراد منو التفخيـ. مر ىنا األ 

 (3) :كقكلو
يا ٍبعى الحى يا رى ٍبًعٌي الحى يِّ رى بىي    حى تنا فيو كى  بأبي ًجيرى

: فعؿ أمر مف التحية كمعناه المجازم التمني يِّ حٌي يا مطر الربيع منزؿ  المقصكدف ؛حى
 يعقؿ فأفاد التمني. الحياء فتكجو األمر إلى ما ال

فيفتتح بو  ،م مكضع مف البيتأفي  -أم ألفاظ صيغة األمر–لفاظ مجيء ىذه األكيمحظ  
يطمبو بشكؿ  مرو أمو بتالبيت كيخت أف يبدأكمف الممكف  ،ك يختمو بوأطو ىذا المفظ ك يكسٌ ػأ ،البيت

  .السبب الذم دعاه لطمبوبك  ،ما يمميو عميو فكره حسف كاصفان 

  (4) :مر قكلوكمف صيغ األ
ـٍ لدىم    بىؿ أسيئكا في اليىكل أك أحًسنكا سىفه منكي  كيؿُّ شيء حى

 سمطاف العاشقيفل بالنسبة كاإلساءة فاإلحساف ،التسكيةحسنكا( أسيئكا ك أفالغرض مف قكلو ) 
أف يتفاعؿ عشيقو معو سكاء كاف بالصد أك بالقبكؿ فاإلحساف  ىك مطمب يؤكد عميو كمطمبو

بو المحبكب الفعؿ الذم يقكـ  ةفكاف الشاعر ال ييمو نكعي"سياف في اليكل  شيئاف كاإلساءة
  .(5)"لدل المحبكب نفعاؿأك اف يحدث رد فعؿ أاتجاىو بقدر ما ييمو 

 .لئلباحة ان حسنكا غرضأ ةك لفظأ اسيئك أجعؿ  ةمكانيإ الباحثةكترل 
                                                           

(1)
.18،الدٌوان

(2)
.23،نفسه

(3)
.25،نفسه

(4)
 .12،نفسه

(5)
.84،)رسالةماجستٌر(،ن الفارضالرمز الصوفً فً ٌائٌة ابروابح،صارة،
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  (1):التمني قكؿ ابف الفارض خركج األمر إلى معنى كمف

مِّميكا ر  باعى ٌياىا يعكدي المٍيتي حىي    كحي بأركاًح الص   فىًبرى

يتمنى أف تبلمس ركحو رياح الصبا عٌمو برائحتيا الزكية يعكد حيان بما تحممو مف آماؿ 
 تحيي ألـ الفراؽ المميت. 

 (افعؿ)جاءت عمى كزف  وغى غمب صيأ فٌ أمر في شعر ابف الفارض يبلحظ مف تكظيؼ األ
كما  ، (2)فالمحبكب حاضر في ركحو كفي قمبو ؛ـحضكر المتكمٌ  د معيا مفال بٌ  ةكىذه صيغ

جؿ تناكب في الكبلـ أال مف  ،كالحركة الحيكيةجك مف  إلحداث "مراأل ةؼ ابف الفارض صيغكظٌ 
عمى كضع لو في  غمب الحاالت ال يككف داالن أمر في النص في ف فعؿ األأل ؛كمأمكرمر آبيف 

في كؿ  كالمأمكرمر ذا تـ التعرؼ عمى اآلإكثر أمر ف تبرز دالالت فعؿ األأصؿ كيمكف ألا
  (3)".فعؿ

 فٌ أ ةكترل الباحث ،ل الثبلثيف مكضعان تتعدٌ  ةمر في مكاضع عدٌ األ صيغؼ ابف الفارض كظٌ ك 
ذا إا مٌ أ ،بعينيا يككف عمى كجو االلتماس ةف كاف القصد بو محبكبإالغرض الببلغي في معظميا 

ما غمبو عمى سبيؿ الدعاء كربٌ أفيككف في  ةكفليو المتصٌ إب ف القصد المعنى الصكفي الذم ذىكا
في قصائد  كىذا بدىيٌ  ة،ىانإلى معنى التيديد كالتعجيز كاإلر قافتي ك  ،كالتسكية اإلباحةجد غرض كي 

 .م سبيؿأكطمب الحب في  الكدٌ  سمطاف عاشؽ يكدٌ 

  ًداتو ال أك  ،(4)"كاإللزاـ ىك طمب الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعبلء": يالني -رابعا
كما تفيد الكجكب  ،صؿ لبلستعبلءصيغتو تستعمؿ باألف ،مرامو كاألحكأكىك في  ة،الجازم

 ، رشادكاإل، الدعاءك(5) ئف:ر حسب المقاـ بقراقدٌ ت ةببلغي معافو إلى مف عدمو كيخرج 
 .كالتحذير كغيرىا ، كالتكبيخالتمني، ك كالتصبر التسمية، ك التيئيس، ك كالتيديد
 (6) :قكلو -عمى ندرتيا-ابف الفارض  ةفي يائي المستخدمةلنيي ساليب اأكمف 

                                                           
((1

.21،الدٌوان
(2)

.86،)رسالةماجستٌر(،الرمز الصوفً فً ٌائٌة ابن الفارضروابح،صارة،


(3)
.82،نفسه



((4
.3/344،معجم المصطلحات البالغٌة،أحمد،مطلوب

(5)
.613،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقالدٌن،شمسالكرمانً،:ٌنظر

((6
 .14،الدٌوان
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ـى ال ٍك  الٌرؤيا عمييـ يا بينىي تىٍقصيص    لـ تىكىٍد أىٍمنان تيكىٍد مف حي

ليفيد كالنيي جاء  ،مف التقاء الساكنيف منعان  كحركت (ال تقصص) :الشاىد في قكلوف 
ه دفعان لمحسد كالضرر فيجب كتماف ءأبناالتحذير مف بث خصكصياتيـ؛ فعمى الكالد أف يحذر 

يا لرؤ  ةشار إكفي البيت فكيد البشر ال يؤمف معو القكم عمى الضعيؼ،  ،النعـ عف بعض األناـ
 .لو دان ل الشمس كالقمر كالككاكب سجٌ أسيدنا يكسؼ عميو السبلـ حيف ر 

 (1) :كمف ذلؾ قكؿ ابف الفارض 

تىٍي      ال تيًمٍمًني عف ًحمى ميرتىبىعي ٍبعو ًبتيمىيعيٍدكى ا ًلرى  تىٍيمى

الترجي كالمعنى: أرجكؾ أييا العابر ال تممني عف إقامتي في حمى ارتباعي  فالغرض منو 
 .عدكتي تيمان )أم طرفي جانب ذلؾ المكضع(

 (2) :كقكلو 

 عنييىما فضبلن بما في ًمصرىفي    ال ٍتطمىعىٍف في مىٍصًرفي ابالدُّنى 

، كالنيي جاء ىنا بمعنى النفي أم ال أنصرؼ عنيما (3)الٌدنا جمع دنيا كىي نقيض اآلخرة 
 . (4)نصرافي عنيما بما في مصر مف الفيء كالغنيمةابالدنيا، فكيؼ 

  ًالمتكمـ إلى يقكـ مقاميما ليقبؿ المخاطب بو  نشاء نسبة النداء بحرؼو إكىك " :النداء -خامسا
ك أ ،ك غيبتوأ ،ك ليعمـ حضكرهأ ،الكبلـ بعده أليبد لا ينادمنا  ذاتو ك ب بو كبقمبو كليس مقصكدان 

 ؛ك يا مظمـكأ ،ليعيره بو ؛نحك: يا فاسؽ ،طبلؽ مشتؽ منيا عميوإب يليو فيكتفإ ةصف ةلنسب
  .(5)"ظمـتلتغريو عمى ال

                                                           
(1)

.16نفسه،
(2)

.16نفسه،
((3

ابنمنظور،اللسان،)دنو(.
(4)

 .133البورٌنً،بدرالدٌن،والنابلسً،عبدالغنً،شرحدٌوانابنالفارض،
((5

.123البالغة،علمفًوالتنبٌهاتاإلشاراتمحّمد،الجرجانً،
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يا  :قكؿ :ـقبؿ يتظمٌ ػأ غراء في القكؿ لمففمثاؿ اإل :ك االختصاصأ لئلغراءكقد يستعمؿ 
كنحف  ،بيف الرجاؿ متخصصان  ىبمعن ؛ييا الرجؿأكذا فعؿ أنا أ :قكؿ ،كمثاؿ االختصاص !مظمكـ

  .(1)قكاـم متخصصيف مف بيف األأ :ييا القكـأنفعؿ كذا 

كحذفيا كقد استيؿ  كالبعيدة القريبةدكات النداء ع ابف الفارض في استخدامو ألكقد نكٌ 
 (2):قصيدتو اليائية بنداء محذكؼ األداة بقكلو

ٍنًعمان عىرٍِّج عمى كيٍثبىاًف طىيٍ     سائؽى األظعاًف يىطكم البيدى طىيٍ   مي

اف( نداء محذكؼ األداة أم: يا سائؽ األظعاف، كالسر في حذؼ أداة النداء عفػػ )سائؽ األظ
أما لك استخدـ  ،ظعاف منو، فيك قريب جدان في تصكره)يا( كأنو يريد أف يبيف درجة قرب سائؽ األ

ؾ مسافة ما بيف المنادم كالمنادل، إذان الغرض مف بل بد أف تككف ىنافأداة نداء البعيد أك القريب 
بالرمز الصكفي  ما قصدحيث يقصد بسائؽ األظعاف  (3) ك"التعظيـ" حذؼ األداة ىك تقريب البعيد

 (4) :قكلو ()يا ػػػمف استخدامو لك  ،، كال يكجد أقرب مف اهلل إليو، كىذا مطمبوكحاشا هلل–

نىى ٌكًح القمبى ًبًذٍكًر الميٍنحى  كأًعٍدهي عندى سمعي يا أيخىي    رى

ٌكًح القمبى   التقريب في المرتبة كلزيادة التحبب، كالذم تفيد  (يخى أي يا )و الراحة، : أم أعطً رى
 يدعـ ىذا المعنى تصغير )أخ( 

 (5) :كقكلو

ـى ال ٍك  تىٍقصيٍص الٌرؤيا عمييـ يا بينىي    لـ تىكىٍد أىٍمنان تيكىٍد مف حي

  .لمتحبب كالتقرب (ينى يا بي ) 

 (6) :كقكلو

ٍيتيـٍ نيٍصحى جارو لـ يكيفٍ   فيو يكمان يأؿي طىٌيان ياؿى طي    لك طىكى
                                                           

(1)
.74\1،احاألفر عروسالسبكً،:وٌنظر89،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر

((2
 .7،الدٌوان

((3
 .223،الحذف فً شعر ابن فارضالحسٌنً،محمد،

(4)
.12،نفسه

(5)
.14،نفسه

(6)
.23،نفسه
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كلعؿ ابف  ،( منادل مضاؼ ينادم ىنا آؿ طي ياؿى طي)يأؿ( فعؿ مضارع ك) ،(ان طيٌ  ؿأي) 
الفارض يتقرب إلى آؿ طي كيمجدىـ التماسان لمكصكؿ إلى مقامات أستاذه المحبب عمى قمبو 

  تخفيؼ عف مي الطائي الذم ىك مف ذرية حاتـ طي فػػ )يأؿ طي( تعربي الحامحيي الديف بف 
ككأنو يقصد بالدعاء إلى بني لؤم بف غالب بف فير بأف  كالتحبب كجاءت لمتعظيـ ،ؿ طيآيا 

  .ـيحفظ نسمي

 (1) :كقكلو
ـٍ بعدى أف أينىعى ذىم    يا ذىكم العىكًد ذىكل عيكدي ًكدا  دمى ًمنكي

 الغرض منو التعظيـك  بمعنى اإلحساف العائد، كالعكد العكدأم يا أصحاب  (يا ذكم العكد) 
  .كالمعنى يا أصحاب العطاء كالكـر كاإلحساف الجميؿ

 (2) :كقكلو
اًبي تمادل بىينينا ٍيحى  كًلبيٍعدو بينىنا لـ ييٍقضى طىي     يا أيصى

بيف إلى ؛ أم يا أصيحابي القريبكالغرض منو التحبٌ تصغير أصحاب  (صيحابيأيا ) 
محبكبو طاؿ عميو فمشتاؽ يا أحبابي قد طاؿ فراقنا فكأنو يشكك إلى أصحابو أف فراؽ ك القمب، 

 .إلى رؤية المعشكؽ

 (3) :كقكلو
 كرىعىى ثىـٌ فريقان ًمف لؤم     يا سىقى اهللي عقيقان بالٌمكىل

أك يا  ،يا أىمي تقديره كالمنادل محذكؼ كالغرض منو الدعاء ، كؿالشطر األ فيالشاىد 
 ، كادم بالمدينة  :، كالعقيؽ(4)( فييا دعاء لممنازؿ بالسقايةيا سىقى اهللي عقيقان بالٌمكىل)قكلو: ك قـك

 .(5)المنكرة كبغيرىا
 (6) :قكلو (كمف استخدامو ؿ )كا 

                                                           
(1)

 .21،الدٌوان
(2)

.21،نفسه
(3)

.24،نفسه
((4

.98،شرح دٌوان ابن الفارضٌنظر:البورٌنً،والنابلسً،
((5

.4/139،معجم البلدانٌنظر:الحموي،
(6)

.13،الدٌوان
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 كظىما قىمبي لذىٌياؾى المُّمىي    آًه كىاشىكقي ًلضاحي كجًييا

 ك مشتاؽ كمتعطش لرؤية كجو محبكبتو.الشكاية كالتكجع، في :الغرض منو (شكقي كا) 

 (1) :كقكلو
ٍزنان في يىدىم   حيثي ال يىرتىجعي الفاًئتي كا تىا أيٍسًقطى حي ٍسرى  حى

التأسؼ لطكؿ الحسرة ، فيك يتحسر الستمرارية البعد عف مكاف الغرض منو  (حسرتا كا) 
ليو تميفي  . األحبة، ففي ذلؾ المكاف تأسفي كا 

 (2) :كقكلو
بىا مف سىٍكرىتىي    كاأللحاًظ لي فىًبكيٌؿ منو  سىٍكرىةه كىاىطىرى

 ر كالتكجع الغرض منو التحسٌ أصمو كاطربي، فقمبت الياء ألفان تخفيفان، ك  (طربا كا) 

كؽ كالشٌ  ،عمى الفائتكالتكجع كالتحسر  ةبيات لمندبجاءت في جميع األ (كا) فٌ أكيمحظ ب
 .رسف التفكيسكر العقؿ فبل يجعمو مف فرطو حى الذم يي 

 (3) :قكلو( مأ) ةداكمف استخدامو لؤل 

بان أم  ًصبان ًىٍجًت لنا ران مف أيفى ذىٌياؾى الشُّذىم    أٍم صى  سىحى

التعجب مف الرائحة الطيبة التي أثارتيا كالغرض منو مقريب، )أم( بسككف الياء حرؼ نداء ل
  .ريح الصبا مف جية األحبة في كقت السحر

 (4) :كقكلو

ٌب أىم    ىؿ مف عكدىة أٍم ليالي الكصؿً   كمف التعميًؿ قكؿي الصى

مف عكدة إلى الكصؿ بعد االنقطاع، ىؿ ينادم الشاعر العاشؽ ليالي الكصؿ، كيسأليا 
  .فيتمنى مف الميالي أف تقرب المسافة إلى درجة المقاء ما بينو كبيف محبكبتو ،التمني الغرض منوك 

                                                           
(1)

.16،الدٌوان
(2)

 .13،نفسه
(3)

.22،نفسه
(4)

 .25،نفسه
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ؿ خبرية كجمؿ إنشائية، كالجمؿ الخبرية أكثر فالمغة العربية بأساليبيا تنقسـ إلى جمكبعد، 
ما يأتي منيا مف دقة في أسمكب الفصؿ كالكصؿ الذم ربما يعجز عف فيمو كثير مف العمماء 

مف جكانب دقة ىذا المبحث مف خبلؿ عرض  كالمتخصصيف، كحاكلت الباحثة أف تبيف كثيران 
 كقات أخرل آثر الكصؿ.أحيانا إلى الفصؿ كفي أ شكاىد ليائية ابف الفارض عمد فييا

إضافة إلى تأكيد ابف الفارض كتركيزه في استخداـ أسمكب القصر عمى التقديـ كالتأخير 
الذم كاف الطريؽ األقكل كاألحب البف الفارض مف باقي طرؽ القصر، خاصةن في تقديـ شبو 

 الجممة، محاكالن إبراز ما يعترم فكره كنفسو كالتركيز عمى ما يخصو.

سمطاف العاشقيف أكجز ما داـ اإليجاز خيران لو كأطنب ما داـ اإلطناب خيران  إضافة إلى أف
ف  لو، كلـ يغفؿ في ذلؾ حاؿ المخاطب إف كاف يحتاج إلى إطناب أك إف كاف ذكاٌقان كلماٌحان، كا 

 كاف في شعره التماسه كحديثه لعامة الناس عمد ابف الفارض إلى المساكاة.
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 نعمم البيا الفصل الثاني:
 التشبيو -أوالً 

 االستعارة -ثانياً  

 المجاز -ثالثاً 

  والتعريض الكناية -رابعاً         



134 
 

 التشبيو -أوالً 

 (1)".التمثيؿ" ة:التشبيو لغ 

مر أ ةىك مشاركك  ،كيفصح عف الغامض ،ب البعيدب يقرٌ متشعٌ  ضربه  :التشبيو اصطبلحان ك 

إلى المطمب  فكس كصكالن النٌ  ةار تعقيب المعاني يسعؼ في استث فٌ ا  ك  ،خر في معنى مقصكدآل

 ةقؿ رتببو األف يش  أشبيو كشرط في التٌ  ،ك غير ذلؾأ ،ك افتخارأ ،ـ  ذ  كأ ،المقصكد مف مدحو 

 .(2)العكس صائبفذا قصد اليجك إ الٌ إ باألعمى

ك أ ،مكافبياف اإلك ،فيو غرضو ك  ،ككجو شبو مشترؾ ،طرفيف مختمفيف"مف  كالبٌد في أركانو
ف أكاؼ التشبيو ككك ةو كصيغ ،ك مردكدان أ مقبكالن  ،ك غريبان أ قريبان  كككنو حاؿو لوره  ك ك مقداأ ،الحاؿ
 .(3)"ةالمشبي

 :ىي، (4)ةربعأحكاليا ؛ فأالتشبيوطرفي ا القكؿ في مٌ أك 

كضح أالحسي  وبغيره مف جنس ةتشبيو ما تقع عميو الحاسٌ ف ،تشبيو المحسوس بالمحسوس -1

 ولك قك ،(5)المدرؾ الحسي التي تحدٌ  ةحدل الحكاس الخمسبإ مف الغائب كالبعيد الذم ال يدرؾ

الفمؾ جساـ أر العظيـ و المصكٌ حيث شبٌ  ،(6) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ: تعالى

 .بالجباؿ

 (7) و:يتو منئكالبف الفارض في يا 
مىمي    الٌنٍقًع كلي حمىؿى كاٌدراعي  اهي ًعكىضه عف عى مىمى  عى

  

                                                           
((1

 ،مادة)شبه(.لسان العربابنمنظور،
((2

 .123،اإلٌضاح،القزوٌنً:وٌنظر،1/383،األدب خزانةالحموي،:ٌنظر
( (3

.633،الغٌاثٌة الفوائد تحقٌقشمسالدٌن،الكرمانً،
((4

.136،الجمان عقود شرحلسٌوطً،ٌنظر:ا
((5

 .1/93،األفراح عروس،الدٌنبهاءالسبكً،:وٌنظر،1/385،األدب خزانةالحموي،:ٌنظر
((6

 .24الرحمن،
((7

.13،الدٌوان
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الغبار  فٌ أمعمكـ ف ،ابيم ىكتسكبيف يي ثمف  ةذم يجعؿ حمٌ الغبار ال ةصكر  ماؤىا عذبه  فمؤلؤة
التي  ةمٌ حلكانو فمـ يكف عمى لكف كاحد كما الأاختمفت  ه كتراكمت طبقاتو كعبلؤ جزاأت ثفذا تكاإ

  (2) :كمف ذلؾ قكؿ الشاعر ،(1)يعمكه ثكب كبان ثتككف 

 بانٌ ظم ةعمى ىاـ الكمانقعان         خيميا  تثار أ ةمعركلرٌب ك 

 اعشبألالسحاب  ؼخبلتو أركٌ      غدا كلك فه ؤ جزاأكمت كترا

 كرقمان  بو رسمان  يختٌص  قع عممان ر النٌ المفكٌ  ىعطأيف في الغرض سلتساكم المحسك  نصافان ا  ك  
مؿ التي يمبسيا عند حي عممي ىذه ال أفٌ سـ بأقبؿ  كاقفان  بذلؾ لـ ينتوً  ثـٌ  ،ثكب مثمما يمتاز بو كؿٌ 

 (3) ككطنو. ورضأ كنزع ثيابو ىي عكض عف وحرامإ

 بإحدلا ال يدرؾ المقصكد بالعقمي كؿ تشبيو دكف الحسي ممٌ ك  :تشبيو المعقول بالمعقول -2 
  (5) :ب المتنبيبي الطيٌ أكمف ذلؾ قكؿ  ،(4)ةالحكاس الخمس

ٍزفى مىٍشغيكؼه بقىمبي  فىساعىةى ىىجًرىا يىًجدي الًكصاال    كأٌف الحي

 (6) :قكؿ ابف الفارض وكمن

 كىي الـي  نىصبان  األفعاؿى  تيٍكًسبي    كما  الٌشكؽي  سبىنيأك نىصبان 

يا الـ كي ضر تفصب التي النٌ  ةلحال ان كؽ مشابياء كبير الشٌ ؿ جرٌ حيث جعؿ التعب المحصٌ  
 المضارعة.فعاؿ األى عم

 ُّٱٱ:تعالى ولك قك ي،و عقمي كالطرؼ الثاني حسٌ المشبٌ ف :تشبيو المعقول بالمحسوسكأٌما  -3

راب سٌ الدرؾ بالحكاس كعماؿ ال تي األف ،(7) َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ

  (8) ، كما في قكؿ ابف الفارض:م يدرؾالذٌ 
                                                           

((1
.35،36،الفارض ابن دٌوان شرحالغنً،عبدوالنابلسً،بدرالدٌن،البورٌنً،:ٌنظر

((2
 .36الغنً،عبدوالنابلسً،،بدرالدٌنالبورٌنً،،الفارض ابن دٌوان شرحعننقالًقائله،ىعلأعثرلم

((3
.35،نفسه:ٌنظر

((4
.1/93،األفراح عروسالسبكً،:ٌنظر

((5
.3/224،الدٌوان

((6
 .9،الدٌوان

((7
.39النور،

((8
 .21،الدٌوان
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ـٍ  ٍيديكي  طىي آدى  كقىًميبو  كعيدم تً    العنكبك كبىٍيتً  كىىنان  عى

كاء في الذٌ  ككؿٌ  ،مف زخرؼ جميؿ اءو ردب المكتسبة اإلشارةفي  فمتو يكمالجماؿ برٌ  
ابف  بدىية فب عفمـ تغً  أ،ك خطأشؾ  أدنى نقير مفاالرتشاؼ مف البديع الذم ال يشكبو 

في  األداةؽ اىبلؿ التشبيو كمح ؼطراأبدر الشبو ك  خؼى كلـ ي القرآني، صناالفارض شمس التٌ 
 -ـى بتأكيؿ حفظان ت -ا عيدىـ مٌ أ ة،الحب شديد كبئر قكيٌ في عيد سمطاف العاشقيف ف ،ؾ التشبيومف
 ىق يف ىف يث ُّٱ :العميـهلل القكم ا قاؿ ،و كضعفونمثؿ بيت العنكبكت في كىف

 .كقالبان  ان بمحسكسيف مختمفيف كجي المعقكؿ الكاحدتشبيو  في فأجاد ،(1) َّ  اكيق

 :بم لٌ أال يدنك منيا  عالية ةؿ البياف الصكفي رؤيتمثٌ مكفي  

ف ما يعيد إ ... قميبككعيدم  فككاىي صكرىـ الظاىركف بيا في عالـ األ ةحبٌ عيد األ"ف
الظاىرة، كالباطنة، مثؿ البئر المعمكرة التي اشتد كقكم بنيانيا، قاؿ  :يالناس مني مف صكرت

كالقصر  ،قمب الكافر المعطمةالبئر  :فقاؿ بعضيـ ،(2) َّ مص خص حص مس خسُّٱٱتعالى:

  .(3) ..."سالؾ ينتفع بولالبنياف قمب ا القكيةالطي  كالشديدة المعمكرةالمشيد قمب المؤمف كىنا البئر 
(3).  
ر دِّ ذا قي إ الٌ إيـ المٌ  الببلغةىؿ أا ال يجكز عند يذا ممٌ ف: سوس بالمعقولتشبيو المحكأٌما  -4

كمع ذلؾ  ،(4)المفيدةإلى الحكاس  العقميةذلؾ انتياء العمكـ  ةكعمٌ  ان،صبح محسكسأالمعقكؿ ف
نتيائو إلى ما سبقو مف الكيجعؿ الضرب غير حاصؿ  الدائرةؽ خركج المحسكس إلى نفسو يضيٌ ف

  :(5)ف ىذا الضرب عند ابف الفارض قكلومك  ،محسكستفصيؿ المحسكس بال

 ما لوي مٌما بىراهي الٌشكؽي فىي    قيؿ ترىٍكتي الٌصٌب فيكيـ شبىحان 

 معقكالن بو  وك صعب ككف المشبٌ أف حاؿ مئً ف ،ابف الفارض كشكاىده مراد البميغ ةيٌ دىسعؼ بتي 
ًمع   .عيدبيراد الإجناف فكر العاشؽ  ىعم بعصلـ ي ؛و محسكسبمشبٌ  إف جي

                                                           
((1

.41العنكبوت،
((2

.45الحج،
 

((3
.83،84،الفارض ابن دٌوان شرحالغنً،عبدوالنابلسً،،الدٌنبدرالبورٌنً،

((4
.61،الكنز جوهر،ابناألثٌر،نجمالدٌن:ٌنظر

(5)
.7،الدٌوان
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شعره  مف كثيرف ،ان قمحقٌ  ان مر أتشعار الشيء سيجعؿ ا بخياؿو  ابف الفارض غنيٌ  فٌ إ ثـٌ 
 ،عميو ةن مييمن التي تعترم بدنو الحسيٌ  الكجدانية الحالة ران مصكٌ  صبان غيستنطؽ العنصر الركحي 

 بدران  القمر ونٌ أكيك  ،ببل في شبحان  الصبٌ  مف العقؿ جاعبلن  الماٌدةب يقرٌ  شكقولعظيـ  كصؼو فب
 .ؿ العاشقكفأال يس ونٌ أكيك ء،ك ضمصيره المحاؽ مف ال ان شبح بلالن ىيصير  عاشقان 

 إلى: (1)فراد كالتركيبمف حيث اإل طرفيوباعتبار  التشبيوكينقسـ 

 (2):ؿ ابف الفارضك قكعميو  ،الكردب تشبيو الخدٌ ك ،تشبيو مفرد بمفرد-

سنييىا   يكسيفان  إالٌ  يىٍتمكى  كأبىى  أيبىي عف ييٍتمىى كالٌذًكرً  حي
  اليكسفيٌ  ة كالجماؿمحبكبالف في تشبيو حسف التشبيو حسف بيٌ ف 
 : كقكؿ الشاعر:تشبيو مفرد بمركبٌ ك  

 زبرجد  مف رماح عمى نشرف ياقكت أعبلـ  تصعد أك تصكب إذا الشقيؽ محمر ككأف 

 (3)"رماح مف زبرجد ىعبلـ ياقكت نشرت عمأبو الشقيؽ بشٌ ف

 (4):حاؿ العاشؽ الصبٌ حالو ب ران مصكٌ  يفسمطاف العاشققكؿ  كمف 
ـي مىمسكبى حىي    ًمٍثؿى مسمكًب حياةو مثبلن  بِّكي  صار في حي

 .بمركٌ الب بمركٌ كال مفردالب بمركٌ التشبيو إضافة إلى  

  (5)كقسمةه فريدة ىي مف ناحية كجو الشبو الذم يككف عمى ضربيف:

 ؿ.أحدىما: أف يككف مف جية أمر بٌيف ال يحتاج إلى تأكٌ 

 كاآلخر: أف يككف الشبو محٌصبلن بضربو مف التأٌكؿ.

كالمقصكد ىاىنا أف يشٌبو الشيء بالشيء مف جية صكرتو كشكمو أك مف جية لكنو أك 
الييئة، فالفكرة كالحمقة مثبلن تستدعياف مشبيان بو لمشيء إذا استدار، كالكرد كالٌميؿ كالٌنيار يقٌدمكف 

                                                           
( (1

 .112،الجمان عقود شرحالسٌوطً،،وٌنظر:61،الكنز جوهرابناألثٌر،نجمالدٌن،ٌنظر:
((2

 .14،الدٌوان
((3

.112،الجمان عقود شرحالسٌوطً،
((4

.8،الدٌوان
(5)

 .93،أسرار البالغةالجرجانً،
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الخدكد كالشعر كالكجو المنير، كال عجب إف جيمعت الصكرة كالٌمكف  عمى ترتيبيـ طرفان ثانيان لتشبيو
 معان في تشبيو كاحد كالثرٌيا التي تشٌبو بعنقكدو مف الكـر المنٌكر.

كىكذا الٌتشبيو مف جية الطباع كالغريزة التي تجمع األخبلؽ كميا كتشبيو رجؿ آخر في 
 . (1)في ىذا ال يحتاج إلى تأكيؿقكتو أك تشبييو باألسد في شجاعتو، فكالبدر ىك الشبو 

 (2):قكلوعند ابف الفارض  الييئةكمف تشبيو 

بان   كىيٍ  الحيبِّ  في ميٍستىٍبًسبلن  كليا   باًسبلن  أيدعى الحرب في عىجى

"الذم يطرح نفسو في سؿ ببالمست ةكتاره ثاني ،الشجاع الباسؿ ةن باألسدار تو حالو حيث شبٌ  
ف منو تمكٌ ت كفي حرب العدٌ ف ،مشاعره كامتبلءمكانو  ذاؾ بحٍسبً ك  ،(3)الحرب قاتبلن أك مقتكالن" 

يصير ف ،كصاؿ نفسوالك  ةحاسيس المكدٌ أتغمب  كفي الحبٌ  ،صرالفكز كالنٌ  ةكعزيم ةمشاعر القكٌ 
 .الفؤاد كالكجداف ةمصافح هسدأظبي يمتمس مف ك

كاليدؼ منو  كمف أنكاع التشبيو: التشبيو الضمني الذم يفيـ ضمنان كتمميحان مف التركيب
 (4)إفادة إمكانية الحكـ الذم استند إلى المشٌبو

مس في الشٌ ك ةجٌ ح ذهى) :مثالو قكؿ العربف التأكيؿمف  ؿ بضربو ا الشبو الذم يحصٌ مٌ أك  
 وككذا الشيء الذم ال يحكؿ دكن ،دكف حائؿ يحيؿ بينيا كالعيف تيرلالشمس  فٌ أمعمكـ ف (،الظيكر
 ةكما يحجز الحجاب العيف عف رؤي؛ فبالعقكؿ دركافاف مي ير نظىنا  ةشبيالك  بكالحجا ،حجاب
كقع  ةكمتى ارتفعت الشبي ،سادهفك أف صحيح الحكـ قٌ يتالقمب عف  ةتصرؼ الحجٌ  ،المخفيٌ 

 .(5)أك إنكار كدو حم بصر دكف جذ مف كؿٌ  ئٌيةظاىر التشبيو في الشمس المر 

التشبيو التمثيمي الذم  مراـ رسبقدر يي  ةفتكمٌ مدراكيا إسعتيا كحسف  ىالجرجاني عم ةنظر ك  
  (6):تصكير الشاعر سفه كحى  ،دتعدٌ ممف  زعان تنم فيو كصفان  ويككف كجو الشب

                                                           
(1)

 .92،93،سرار البالغةٌنظر:الجرجانً،أ
(2)

.13،الدٌوان
(3)

،)مادةبسل(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(4)

.131،132،البٌان علمالعزٌز،عبد،عتٌق:ٌنظر
(5)

.92،93،البالغة أسرارالجرجانً،:ٌنظر
(6)

،ٌنسبللبٌدبنربٌعةالعامري:84،حماسة البحتريلمأعثرعلىقائله،لكنوجدتبٌتاًٌشبههفً

ٌحوررمادابعدإذهوساطعوماالمرءإالكالشهابوضوئه
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ا مى ؿً  ًإال   الػمىٍرءي  كى ٍكًئو كىالًيبلى ـى  ييكىاًفي    كضى ا ـ   الش ٍيرً  تىػمى  يىًغيبي  ثيػ

 ؽمحالى الينقص كاصبلن إ إلى بدرو  بلؿو ىؿ القمر مف تحكٌ  ةسرعك ،المرء سريع الفناءف 
 طفبلن  أالذم بد محطات اإلنسافكبير  شبو في حدٌ تمراحؿ القمر  إفٌ  ثـٌ  و.من لئلنساف  بدٌ  الذم ال

قاؿ  ية،في بدايتو المنتي ؼضعالاخرىا ك أك في  ةالفاصؿ بيف القك  الذم يعدٌ  دِّ شي إلى األ كاصبلن  بان شاف
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱٱ:تعالى

 .(1)َّ مت زت رت يب ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
رب عف قي  بعيده  ىك كأ ،خذ سيؿ المتناكؿ كالمناؿأالتشبيو التمثيمي يككف قريب الم فٌ إ ثـٌ 

لفاظو كالماء أ :ؿ قكليـكٌ األ فمف ،الغامض جمي قدر الخفيٌ يي  يا شيئان اقحتاج الستنطالتي يي  ةالفكر 
يف أ لدر ال يي  ةالمفرغ ةالحمقككانكا " :ىـحدأاني قكؿ الثٌ  مفك  ة،لعسؿ في الحبلك اكك سة،في السبل
 .(2)"طرفاىا

  (3) :سمطاف العاشقيفقاؿ 

 طىيٍ  النشر بعدى  بيٍردىيوً  في الحى    كمىا  الحى  عاًئدو  عف خافيان 

ثار آلو مثؿ حاؿ ظيكر نحك ك أباختفائو عف زائريو لفناء ذاتو  ر حاؿ الصبٌ حيث يصكٌ  
 .(4)"ادهال عكٌ إ يراه الالمريض  فٌ أف الغالب أل ؛لعائدالخفاء عف ا فجعؿ ،لمثكب بعد نشره الطي

 (5) :كمنو قكلو

ـي مىمسكبى حىي    ًمٍثؿى مسمكًب حياةو مثبلن  بِّكي  صار في حي

ى كالعشؽ حتٌ  ةمره غريب في المحبأك  ة،ت فاقد الحيايشابو الميٌ  نفان آالمذككر أٌف الصٌب  مٌ أ 
 ة،ىذه المسع ةيشعر بالسقـ كالتعب مف شدٌ  ةالحقيقي ةو مثؿ ممدكغ الحيٌ نٌ أك أمنيا  ان ار ممدكغص

                                                           
((1

.15األحقاف،
((2

.93،94،البالغة أسرارالجرجانً،:ٌنظر
((3

.7،الدٌوان
((4

.6،الفارض ابن دٌوان شرح،الغنًعبدوالنابلسً،،بدرالدٌنالبورٌنً،:ٌنظر
((5

.8،الدٌوان
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 ؿٌ كلع ،(1) (ف تمكتكاأمكتكا قبؿ : )لييا بقكؿإمشار  ةاختياري ةىك الميت ميت ةسمكب الحيام عؿٌ لك 
 :(2)و كلو في ذلؾتيا عمى جسمانيكمح ةيا تصكير لغمبغالركح كلد ةً مف حيا ةالحيٌ 

ـى بطٍرؼو ساًىرو  ـى مىف سا  بحى بألحاظو عيمىيطٍيفًؾ الصٌ     شا

كالحاؿ  ى،عمأساىر ىك الذم نظر الصبح بطرؼ رجؿ  حكـ الذم طمب الحبيب بطرؼو "ف
 .(3)"ىذا مثؿ ىذا فٌ إ :قاؿف يي أمقتضى الظاىر  فٌ أ

 األداةالبميغ الذم تظير فيو غير التشبيو  ةتشبييال ةالعممي ةنصؼ صيغت ،عمى ذلؾ ةن عبلك 
 (5) :كؿ سمطاف العاشقيفيق، (4)ليياإمف البميغ الذم يفتقر 

يىي عىمركه  ًمٌنيى  كالحشىا   أبدان  منيا الٌمٍحظي  الفىقىارً  ذك  كحي

السيؼ  كىك بذم الفقار ظحؿ تشبيو المٌ كٌ في شطره األ ؛جمعو تشبيو بميغ صريحأب يتالبف
كالثاني تشبيو حشا ابف الفارض  ،-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-بعدما كاف لمنبي  الذم صار لعميٌ 

 ظبمح ةالحشا مقتكلف ،(6)تبل بيذا السيؼذيف قي مٌ خطب الأالعامرم كحيي بف  بف كدٌ  كعمر  بحشا
 (8) :يقكؿ الشاعر وكمن (7)،م الفقارحد ذيفو كس

 فيٌ  ا براه الشكؽي مٌ ممالو         محشال ؾمف لحاظ رميت بسيـو 

 كقكلو:

دا  شكقان  صاديان  ـٍ  ًلصى  مكرى  رؤيا إلى ميٍمتىاحو  ًجد     طىٍيًفكي

 يستشيد بيذا البيت عمى التشبيو البميغ في قكلو: )لصدا طيفكـ( فأضيؼ صدا إلى الطيؼ
مف قبيؿ إضافة المشبو بو إلى المشبو؛ فالصدا: اسـ بئر عذبة الماء، كالطيؼ: الخياؿ، كالمعنى: 

                                                           
(1)

قٌلإّنهحدٌث،لكّنهغٌرثابتعنالرسولصلّىهللاعلٌهوسلّم،لكنالرسولصلّىهللاعلٌهوسلّم"قالالحافظابنحجرهوغٌر

كشف الشهواتقبلأنتموتوااضطراراًبالموتالحقٌقً"،ثابت،وقالالقاريهومنكالمالصوفٌة،والمعنى:موتوااختٌاراًبترك

 .2/291إلسماعٌلبنمحّمدالعجلونً،الخفاء ومزٌل اإللباس
(2)

.19،الدٌوان
(3)

 .74،الفارض ابن دٌوان شرحالغنً،عبدوالنابلسً،،بدرالدٌنالبورٌنً،
(4)

.63،الكنز جوهر،نجمالدٌنابناألثٌر،:ٌنظر
(5)

.14دٌوان،ال
(6)

 .14(،1،هامش)الدٌوانٌنظر:
(7)

 .43،الفارض ابن دٌوان شرحالغنً،عبدوالنابلسً،،بدرالدٌنالبورٌنً،:ٌنظر
(8)

.43للنابلسًوالبورٌنً،شرح دٌوان ابن الفارض،نقالًعنقائلهعلىأعثرلم
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 ىالعذكبة كتركتو يكد كيشق وقؿ: أييا السائؽ لؤلظعاف تركت الصب ظمآف إلى طيفكـ الذم في
 ء سعي العطشاف لمماء.شقا

 :(1)الفارض ابف قكؿ كذلؾ بو ؿيمثٌ  اكممٌ 

ؿ   أتيرل ؿ   لكيـٍ  حى كل خي   أىكىا  حى  عىي منوي  أيكاخي كد   ري

ة، كىي عكد في حائط أك في حبؿ يدفف طرفاه في األرض كيبرز خيٌ أاألكاخي: جمع  
 .(2)طرفو كالحمقة يشد فيو الدابة

  ب؟المح مع الكدٌ  عقكد حؿٌ  ليـ كحؿٌ  فآ ىؿ ادالكد حبؿ قاطعي في القكؿ ةخبلص

 (3) :قكلو البميغ التشبيو في كيدخؿ 

 فىي الٌشكؽي  بىراهي  مٌما لوي  ما   شبىحان  فيكيـ الٌصبٌ  ترىٍكتي  قيؿ

شبو الشاعر الكلياف نفسو بالشبح الشاخص لطكؿ شكقو الذم سمب منو صحة البدف حتى 
  جسده الذم براه الشكؽ.غدا الشاعر كأنو خياؿ طيؼ مف شدة ضعؼ 

 حالو لبياف غالبان  والمشبٌ  ؼتيدً  ان بدى يـفى تي  ةنبيم غراضوأف ؛عبثان  تيأي ال وكمٌ  ىذا في كالتشبيو
 في نادر حضكره شيء تقرير كأ ،كالتشكيو التزييف مناط غيرى  ،كجكده ةمكانيإ كأ حالو مقدار كأ

 االىتماـ بياف راديي  فأك ،التشبيو ةعممي مف ةالغاي بو والمشبٌ  ككف ستبعديي  كال ،كنفسو امعالسٌ  ذىف
 ان كجي التشبيو رفيط باستكاء حدٌ ي الذم التشابو عف عدا (،رغيؼالك الكجو) :فيقاؿ مثبلن  بالرغيؼ

 .(4) (الصبحك ةغرٌ ) :قكليـك

 حاؿو إلى  حاؿ مف ؿالتنقٌ  في كأ صكرتيف بيف المشابية عقد فيحذقان  الشاعر كاف ككمما 
 (5) :يقكؿ فطفو  بشاعرو  فكيؼ ة،كبراع جماالن  التشبيو ؾذل زاد لتمثيمو

 ابتداعي  بينيفٌ  حى ال سنف          جاىادي  بيف النجكـ فٌ أكك

                                                           
((1

.23،الدٌوان
((2

خً(.،)والقاموس المحٌطالفٌروزآبادي،
((3

 .7الدٌوان،
((4

 .138،المنٌر المصباحأحمد،،الفٌومً،أحمد،:ٌنظر
((5

.287-286،البالغة جواهر،أحمدالهاشمً،:ٌنظر
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 .كصفان  وبمغأ التشبيو خيرف

 جكانب في ة بيضو مشرق شياءأ كؿصحمف  الحاصمة الييئة ىك البيت ىذا في الشبو كجوك  
  .ؿيلتخا طريؽ عمى توصكر  شاعرال فنسج ،مظمـ سكدأ شيء

 (1): كقكلو

بؿً  صاًرمي  لىي اإلنصاؼً  يىدي  منو بالٌمكىل   أحكىمىٍت  ًكدادو  حى

أم يا أحبابي الذيف قطعكا كدادم الذم ىك كالحبؿ في القكة، فػػ)الكداد( المشبو ك)الحبؿ( 
 المشبو بو.

 

  

                                                           
(1)

 .23،الدٌوان
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 االستعارة -ثانياً 

- بالشيء الشيء شبيوت عمى العـز في التشبيو طرفي حدأ ذكر ىي :اصطبلحان  االستعارة
 مثبت، بدليؿو  بو المشبو جنس مف المشبو جاعبلن  خراآل الطرؼ بو قاصدان  -مظير تشبيو دكف
 جميؿه ف (1)ان سدأ رأيت ةاستعار  يتكف ،سكاء كبطشو شجاعتو في كاألسد ىك رجبلن  رأيت القكؿ بدؿف

 .(2)الثمر مف ةعديد نكاعان أ الكاحد بالغصف فتجد ،يسير بمفظو  ةكثير  معاني تعطي حيفبو  تختٌص 

 منيا عجبأ الببلغة في سكلي ومن خٌص كأ ومن فضؿأ فيي -مجازان  كانت فا  ك - كاالستعارة 

 (3)المجاز دكف االستعارة في حسف شرط المبالغة فٌ أل ؛كذاؾ ،الصحيح في كصفيا حسف ذاإ

 فٌ أ الباحثة دكمؤي   المسألة في القكؿ ةكخبلص ،عقمي ـأ لغكم مجاز ىيأ االستعارة في مؼً كاختي 

 بعلمسٌ  كضعه  سدي األف ؛ىـأ مرو أل كأ لممشبو ال بو ولممشبٌ  كضعت ككنيا لغكم مجاز االستعارة

 الشجاع الرجؿ مع ؿعجي  فإ ذلؾ كدليؿ ،شجاع مأ كأ الشجاع الرجؿ يبلـز ال ،المخصكص

 دى صً لقي  مطمقان  الشجاع معجي  لك ككذلؾ ،التشبيو سبيؿ عمى ال التحقيؽ ةجي عمى كاف فحسب

 .(4)سالجن اسـ ال الكصؼ

 رؽه كفى  ،خفاء ىك زاد ذاإ الٌ إ حسنان  تزداد كال ،التشبيو ررٌ قي  ذاإ الٌ إ االستعارة فتحسي  فبل ،كبعد 

 التشبيو فٌ أ الباحثة مستند كمرتاح القكؿ ـيسمف ،ناظر عند حصؿ فإ كاالستعارة التشبيو بيف

 األداة مضمر التشبيو امٌ أ ،الستعارةا عف بعيدان  مقصده جميٌ  كاضح العمـك عمى األداة مظير

 فيـتي  التيتعارة االس بعكس ،بو وكمشبٌ  ومشبٌ  بيف ؽحق  يي  ،باالستعارة العارؼ غير فممتبس عمى 

 (5) .خرآإلى  إشارة دكف ةمطمق ان بدى

  
                                                           

((1
 .369،المفتاحالسّكاكً،:وٌنظر،111،اإلعجاز دالئلالجرجانً،:ٌنظر

((2
 .43،البالغة أسرارالجرجانً،:ٌنظر

((3
 .1/139،الخزانةالحموي،:ٌنظر

((4
 .162،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر

((5
 .1/139،113،الخزانةالحموي،:ٌنظر
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 دخكلو بعد الٌ إ المشبو عمى يطمؽ ال ىاحدٌ  فٌ أ توحجٌ  عقمي مرأ في فياتصرٌ  الشبية في كردٌ 
 يجعؿ ال غيره جنس في شيء بإدخاؿ المحتجٌ  نفان آ عمييا عىالمدٌ  فٌ أ سببو بو مشبوال جنس في

 .(1)لو كضع ما غير في استعمالو عف بالضركرة خارجان  المفظ

 فتككف ةصميٌ األ امٌ أ ة؛كتبعيٌ  ةصميأ ىي لفظيا باعتبارف ،كجكه عمى ؼتصنٌ  االستعارة فٌ إ ثـٌ 
 تشبيو عمى االستعارة بناء صموأك  ىالمسمٌ  كىدؼ ،سدأك  رجؿك ،جنس اسـ المستعار بككف

 كما ةالحقيق لغير بو يؤتى كصؼه  الٌ إ التشبيو كما ،منو المستعارب (لو المستعار) ؿكٌ األ الطرؼ
 .(2)كلىاأل ىك صؿاأل لكفٌ  اضفيٌ  كجكاد باسؿ شجاع :يقاؿ ة،حقيقلم

 االستعارة فمف ،االستعارة عمى بياتاأل بناء سفً حي  مف يخفى ال ما العاشقيف كلسمطاف 
 (3):قكلو األصمية،

عى  ـٍ  البٌلحي رىجى  غي الًعٍشؽي  ككذاؾى  رشادم ًمفٍ    آًئسان  عميكي

 ةلفظ تعاراس حيث (،غيٌ  العشؽ) :قكلو في شاىدالف البلحي: ىك البلئـ أك الشيطاف، 

 كدليؿ ة.صميأ االستعارة فأصبحت ؽمشت غير جنس اسـ في جراىاأف لمعشؽ بلؿضال )غي( أم

 ـك بالمٌ  يجادؿ فيك ،الرشاد طريؽ الحبٌ  يرل الذم لممحبٌ  البلئـ أسي االستعارة طرفي بتجاذ

 .ضبلال عينيو في العشؽ يجعؿ عبثان 

 قاؿ ،مبيف بمسافو  عظيـ كبلـو إلى  حيؿيي  الذم الفكر عك فر  االستعارة ةببلغ تكقؼسكت 

 كبلميـ امعجك ف (4) ،َّ مل يك ىك مك لك اك ُّٱٱ:قكليـ في يكسؼ ةخك إ عف ان خبار إ سبحانو

 .عظيـ حبٌ  لفي باىـأ فٌ أ العمـ حؽٌ  حينيا يعممكا فمـ ،نفكسيـ مكنكنات عف فصحتأ

  

  
                                                           

((1
.139،الربٌع زهرالحمالوي،:وٌنظر،162،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر

((2
 .383،المفتاحالسّكاكً،:ٌنظر

((3
.11،الدٌوان

((4
 .8ٌوسف،
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 اعتماد تبتعد التي كالحركؼ ،منيا المشتٌقة كالصفات فعاؿاأل فيي التبعية؛ االستعارة امٌ أك 
 ستعارتي  فأ ؿه امح المشتقة كصفاتيا فعاؿاألف ؛جناساأل كأسماء مكصكفان  المشبو يريد الذم التشبيو
 (1) .تفسيرىا يقترب بياف ،معانييا قاتمتعمٌ  دكف ستعارتي  ال كالحركؼ ،بمصادرىا متفقدٌ  ،بنفسيا

  (2) :الفارض ابف يقكؿ 

ـٍ  دمى    ًكدا  عيكدي  ذىكل العىكدً  ذىكم يا   ذىم أينىعى  أف بعدى  ًمنكي

 في يستقيـأف  ءاش كلمف (ينعأك  لذك ) الفعميف في تجرياف تبعيتاف استعارتاف البيت فيف

 جماؿ فمو ،حاؿإلى  حاؿو  مف تحيؿ التي ةالصكر  استحساف رادأ كلمف ،ذلؾ موف التبعية طريؽ

 ة.الرؤي

ككأنو يقكؿ: يا أصحاب اإلحساف قد ذبؿ غصف مكدتي بعد إيناعو، كالمراد قؿ الكداد بعد  

جفاء بمنزلة زكاؿ فجعؿ ال ،أف كاف كثيران، كأبرز ىذا المعنى بأسمكب استعارم كبصكرة لطيفة

 رطكبة الغصف الندم كجعؿ الكفاء بمنزلة ارتكاء الغصف مف ماء الكرد.

 الكداد ككف بعد مأ ؛يناعاإل بعد ةالمكدٌ  غصف ذبكؿ في ىتتجمٌ  ميفعالف في االستعارة كقياـ

 رطكبة كاؿز  مع الجفا استكاء الصكرة جماؿ رٌ سك  ،تور كث بعد كقمتوو قصن المرادف ،بيا كزىي ةصف

 .(3)الكداد ماء مف سقيتيما في افسيٌ  الغصف كارتكاء الكفا كجعؿ ة،كاحد ةمنزل في غصفال

 نغامان أ لتركيو ابالمكسيق البيت حديقة ركمت التي لفاظاأل تجانس حسنا البراعة يزيد كالذم 

 في تكرار حركفيا عند بعض األذكاؽ. المتكمفة كالذاؿ المد يبحرف مشحكذة ةمتماثم

 

                                                           
((1

.383،المفتاحاكً،السكّ:ٌنظر
((2

.21الدٌوان،
((3

.43،الفارض ابن دٌوان شرحالغنً،عبدوالنابلسً،،بدرالدٌنالبورٌنً،:ٌنظر



116 
 

 استعارة) :إلى االستعارة تصنؼ ،طرفييا حدأ ذكر حيث كمف ،خرلأ ةكيزا مف ةو كبنظر  

 .(1) ة(تصريحي استعارهك  بالكناية،

 والزم ذكرب عميو كدؿٌ  ،بو المشبو لفظ فييا حذؼ ما ىي" ة(:مكنية استعار ) بالكناية االستعارةف-
 :كقيؿ ة،مكنيٌ  االستعارةف (3) َّ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ:تعالى قاؿ ،(2)"تخييبلن  ىالمسمٌ 

 عمى االستعارة ذكؽتيل يتوصنا تحريؾ في كحؽٌ  كاجب دزيٌ تم ؿٌ كلك ؛تصريحيا كأ ميايتخي بإمكانية
 .بقرينتو كجوو  كؿ

  (4) و:قكل ،الفارض ابف عند كمثاليا 

د      عىبلى  إف كلي   عىيفى  حاكيان  كضو  خى  تيبىي زىرو  عف تىٍبؾً  رى

 فإ الذم (،الكسمي يمي الذم الثاني رالمط) الكلي المطر كدمكع عينيو دمكع جعؿ حيث
 الذم المحب عمى الكلي كيؿأت يجكز ونٌ أ عمى، يضحؾ زىرو  عف بكت ركضو  خدٌ  فكؽ عينو بكت
 بو المشبو بحذؼ ةقائم كاالستعارة (5) .المطر بكاء الزىر ضحؾ ةفدالل ،حبيبو لفراؽ عينيو تبكي

 ( تدٌؿ عميو.تبؾً ) لكازمو مف شيء كترؾ (العيف دمكع)
  (6)اممني ةو  في كاحدالٌ إ إجراؤىالكف امتنع  ة،تبعي ةلكؿ استعار  ةقرين المكنيةاالستعارة ك 

اجب ككف الشبو الكاقع بيف ك ك  "،و بورح فييا بمفظ المشبٌ صٌ  ىي ما" :التصريحيةاالستعارة -
د مثؿ قص ،لغازكاأل ةيمعباب الت ةصميا طارقأ تخرج االستعارة عف ئبلل معركفان  الطرفيف كاضحان 

قاؿ ابف  ،(7)هالمؤدب في صبا لئلنساف ان خفيٌ  تأييدان  (،كاف الغرسأ ان مسقيٌ  عكدان  )رأيت :لبميغا
  :(8)الفارض مصرحان 

ٍثًمره    نىقان  في فىقىًضيبه  تىثىٌنتٍ  إفٍ   ظيمىي فىٍرعً  ديجى بىٍدرى  مي

                                                           
((1

.176،البٌان علمالعزٌز،عبدعتٌق،:ٌنظر
( (2

.123،الربٌع زهر،أحمدالحمالوي،
((3

 .112النحل،
((4

 .19،الدٌوان
((5

 .26،27،الغامض جالء،أمٌنخوري،:وٌنظر،33،الغامض كشف،الدٌنبدرالبورٌنً،:ٌنظر
((6

.186،البٌان علمالعزٌز،عبد،عتٌق:ٌنظر
((7

 .388،المفتاحالسّكاكً،:ٌنظر
((8

.14،الدٌوان
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و في بيت شعرم كاحد بحذؼ المشبٌ  المكصكفة المصٌرحةإلى االستعارات  ؽاظر بحذالنٌ  
تمايمت في  فإ فالحبيبة ؛صكره كجغرافيةفكر الشاعر  ةو بو يكقف بشمكليالمشبٌ  ةلصياغ يران دتق

يزينيا  بدران  ان عبلىا كجيأفي  مثمرةتنبت  تتأرجح ةناعم ةك شجر أ ةمحال رطب ال صفمشيتيا فغ
 مرتو ليؿه سكشعرىا في  ،كجييا بدرك  ،قكاميا غصفف ،سمرأ مف ليؿو  بشعرو  طحابنكره الذم يي 

 .(1)الغصف كالبدر كالميؿ تصريح يكشؼ عف مضمر القكاـ كالكجو كالشعرف مؾ،حأ

الذم ف ،مف شعراء الغزؿ العذرم المتقدميف الشفيفةالركح الشاعر يتقمص ٌ  فٌ أكالمبلحظ  "
  .(2) ...."ك مجنكف ليمىأ ةكجميؿ بثين ة،عز  شعر كثيرٌ  أنو يقر أك المحٌبةشعره في  أيقر 

 :(3)ف الفارضكمثالو كذلؾ عند اب

 ظيبىي أك مىياةو  لٍحظي  صادىهي    أسىدان  رأيتيـي  أك سىًمٍعتيـي  ىؿ

ك أ المياةف كضمٌ  باألسد، وو نفسشبٌ ف ،في كصفو حيكٌيةيعمميا لي  الصكرةفي  الصكرةب ركٌ 
المحبكب الصغير ذم  ةصكر ف ،قكلضعؼ ىك األظبي لمحبكبو في حاؿ عجيب يجعؿ األال

ي القصد ىسد المحب ليفترس قمبو بجمالو الممحكظ األ رفوطاد بطالعينيف الكاسعتيف كىك يص
 .القكم لؤلسد ةك المياأكراء صيد الظبي  الخفيٌ 

 فٌ "أل ؛تقديـ السمع عمى البصر عمى فخٌص  ،كرالذٌ  بآيات متأٌثرىف د الذٌ كالشاعر متكقٌ  

لؾ عـز ذ كفي كؿٌ  ،(5) َّ خي حي جي  يه ُّٱٱقاؿ تعالى: (4)"شرؼ مف البصرأالسمع 

 !مف الحبيب المحبة المبتغاةمكصكؿ إلى ل

 مف لفظو  ان يككف فييا المستعار مككن ةفراد كالتركيب إلى مفردتقسـ االستعارة مف حيث اإلك 
ى االستعارة تسمٌ ك  ،بان يككف فييا المستعار مركٌ  ةبكمركٌ  كالمكنية، التصريحيةكحاؿ االستعارة  ،مفرد

 إرادةتمنع جكاز  ةكدليميا قرين المشابيةعبلقتيا كضعيا ك ك  ،صؿأستعمؿ بغير التي تي  التمثيمية

                                                           
((1

.57،58شرح دٌوان ابن الفارض، ٌنظر:البورٌنًوالنابلسً،
((2

.8،الصوفً خطابال فً البٌان جمالٌاتطارق،ي،نازٌ
(3)

.13،الدٌوان
(4)

.58،البرق الوامضالسٌوطً،
(5)

 .11الشورى،
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 ،صموأغير في ال يي  مثبلن  التمثيميةرؼ صارت االستعارة ثر استعماليا كعي ذا كي ا  ك  .(1)صميالمعنى األ
 .(2)بدان أبكسر التاء  "المبف عتً الصيؼ ضيٌ " :القائؿ ثؿمى الثؿ ساس الشيء مً أط بو مً ف خي ا  ك 

 (3) :تـ تصنيفيا إلى ،رةلذكر مبلئـ االستعا كاستيفاءن  -

كىي االستعارة التي يذكر فييا مع المفظ المستعار  المكٌشحة،كتسمى  :المرّشحةاالستعارة  -1
كليس  ،في ىذا الباب المقٌدمةىي  المرشحةاالستعارة  فٌ أ يافؽ عميو عمماء البكالذم اتفٌ " (4)الزمو

 جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱ :غبلىا قكلو تعالىأعبلىا ك أك  ة،تبر بتيا تفكؽ ر 

 الثانيةحت كلى كىي لفظ الشراء رشٌ االستعارة األ فٌ إف ،(5) َّ  جم هل مل خل حل

 (7) :كمنيا قكؿ ابف الفارض ،(6)كالتجارة"الربح  عدـ كىي لفظ

ـي    كامطيمكا  ًعدكني أك أكًعدكني ٍك  لىيٍ  الحبٌ  دىيفي  الحيبٌ  ديف حي

ي الشطر األكؿ مف الكعد حيث رٌشح لفظ )ديف الحب( لفظة )لىي( كدليؿ ذلؾ ما جاء ف
 كالمماطمة كجكاز ذلؾ في سياسة الحب.

ابف الفارض ك  ،(8)كىي االستعارة التي يذكر فييا الـز المستعار لو :المجرّدةاالستعارة -6
 (9):يقكؿ

ٌيافى  صافٍحتً  أف ذاؾى  كذافً  كتحٌرٍشتً    الكبل  رى  كيمىي ًبحي

يا شعار لو ىك مصافحتيا كتحر تـز المسفريح الٌصبا المذككرة سابقان ىي المستعار لو كال
 بحكذاف جكانب الكادم الذم ال يككف إاٌل بمبلمسة تمؾ الريح.

 

                                                           
((1

.192،البٌان علمالعزٌز،عبدعتٌق،:ٌنظر
((2

.124،الربٌع زهرأحمد،الحمالوي،:ٌنظر
((3

.171،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر
((4

.1/236،الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
((5

 .16البقرة،
((6

.1/111،األدب خزانةالحموي،
((7

 .11،الدٌوان
((8

.1/236،الطرازٌحٌى،العلوي،:ٌنظر
((9

.22،الدٌوان
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 ،(1)حد طرفيياأتبلـز  ةك صفأ ةقرين مٌ أكىي االستعارة التي تخمك مف  :ةاالستعارة المطمق -3
  (2) :كمنيا قكلو

ٍمدو  داري  مىًدم  في يىديٍر  لـٍ  خي  غىيٍ  يىمؽى  عنيا يىٍنأ مىفٍ  أٌنوي    خى

 فبل قرينة تبلـز المحبكبة أك دار الخمد في ىذا البيت.

كليس في كترل الباحثة أف االستعارة في شعر ابف الفارض أقؿ كركدان مف التشبيو البميغ، 
 .(3)ظيار طرفي التشبيوإيسير ككبلـ  مٌ أفي  سيبلن  خفاء المستعار لو ليس يسيران فإ ؛ذلؾ عجب

ليست  ككؿستعارات في شعر ابف الفارض كفي البياف الصكفي اال ةكظيف فٌ إف كالخبلصة، 
يشترؾ  ؽ  مكمت ٌص بيف نا ةتفاعمي ةاتصالي ةما ىي كسيمنٌ إ ،الكبلـ فحسب ةد زينو ىدفيا زخرفمجرٌ 

 ةخالص ةصكفي ةيا عميو رؤييممت ةتصكرات معين ةسمسمبؿ الصكفي المنتج مو مع متخيٌ في متخيٌ 
 .(4)المختمفة كمتعمقاتو المحٌبةضكع تتمخص في شعر ابف الفارض في مك 

 عبلكة ،يسير ني بمفظو امف المع ان يا تعطي كمٌ نٌ أماليات االستعارة في جيمكف بياف  ،كبعد 
 ،اتدامجمغير مشاركتيا ل ،فييا ةالحيا كتجسيميا ليا ببثٌ  -غالبان – عمى تجسيدىا المعنكيات

فيقاس عمى ذلؾ كؿ  ،(5)ةمشاىد محسكسة ةالمعنى صكر  بإعطاءفي مبالغتيا ببلغتيا كتزداد 
  .بيت مستعار بما يبلئمو

  

                                                           
((1

.171،اإلٌضاحالقزوٌنً،:ٌنظر
(2)

 .15الدٌوان،
(3)

.1/363،السائر المثل،األثٌرابن:ٌنظر
(4)

.7،13،الصوفً ابالخط فً البٌان جمالٌاتطارق،،ايزٌن:ٌنظر
(5)

.231–196،البٌان علم،العزٌزعبد،عتٌق:ٌنظر
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 المجاز -ثالثاً 

  .ك تعديتوأ (1)طريؽ"مفعؿ مف جزت ال" ة:المجاز لغ- 

الستعماليا  ،غير المكضكع ليا بالتحقيؽ ىالمراد بيا معن الكممةك أالكبلـ  :المجاز اصطبلحان -
 باألصؿ.لمعنى المكضكع ليا ا إرادةتمنع مف  ةفي الغير حسب حقيقتيا بكجكد قرين

 بالنسبةفي الغير  استعماالن  :كقكليـ ،تخرج االستعارة عف ىذا الحد ئبلبالتحقيؽ ل :كقيؿ 
 ،لمدعاء الصبلةلفظ  ةاستعار ك ،استعماليا في مكاف كضعت لو ةمف مكافق نكع حقيقتيا خكفان  إلى

عف  المانعة القرينةا مٌ أ ،ذلؾ ك غيرأ ،ةك شرعيأ ،ةك عرفيأ ،ةف تككف لغكيأ ؛كالمراد بحقيقتيا
 .(2)المراد بيا المكنى عنو الكنايةتمؾ الستبعاد فالمعنى  إرادة

مو إلى مكاف ليس تنقٌ بيككف المفظ المجاز  ،خرآؿ باجتياز المكاف إلى يككف التنقٌ  افكم ،ذان إ 
 باألصؿ.لو 

عف  كبعيدان  ،(3)ليوإبيف المنقكؿ عنو كالمنقكؿ  الجامعة العبلقةكشرط في المجاز كجكد  
لذا كاف  ،لممجاز الفرع صؿه أ الحقيقةف أيعمـ  ،كالمجاز الحقيقةادىا قكٌ  ةو الخكض في معرك
 ،سد عمى سبيؿ التصكيرأ زيده  :يـكدليؿ ذلؾ قكل ،(4)بمغ غالبان أك  لىك أ الفصاحةاستعمالو في باب 

 إلثبات الن فكره كصك ك  يمقتعماؿ خياؿ المإكبيف  ،ثبات الكبلـ فحسبإبيف  فرؽه ف ،شجاع كزيده 
  .(5)الغرض المقصكد في نفسو

ىك  إٌنما الكممة جازفم ،صبحأصؿ الحقيقي لممجاز الذم لكاله لما نسى األال يي  ،كبرغـ ذلؾ

ك أ الحقيقةلو حمؿ الكبلـ عمى  ؽٌ ذا حي إـ المتكمٌ  فٌ أغير  ،ليا باألصؿكضعت  ةانتقاليا عف حقيق

 .(6)صؿاأل الحقيقةب حممو عمى كج ،ما ك لسببو أ الفائدةالمجاز لغياب 

                                                           
(1)

،مادة)جوز(.لسان العربابنمنظور،
(2)

.359،المفتاحالسّكاكً،:ٌنظر
(3)

.775،البالغة أسرار شرح،محمدشادي،:ٌنظر
(4)

.1/223،العمدةابنرشٌق،القٌروانً،:ٌنظر
(5)

.1/78،السائر المثلٌر،األثابن:ٌنظر
(6)

.79–1/74،نفسه:ٌنظر
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 ،(1)مفيد كغير مفيد ،ولغكم كمٌ  ياكنظر السكٌ بو نٌ أ الٌ إ ،لغكم كعقمينكعاف: كالمجاز  
دكف  المغة إلعماؿفبل سبيؿ  ،خرحدىما دكف اآلأفس ال يتنٌ  تكءمافكالعقؿ  المغة كالباحثة ترل

 .قتدمنالعمماء  لىد ىلكف عم لغة،كال سبيؿ لمعقؿ دكف  ،العقؿ

 :(3)ىي كضركبو ،(2)"في المفرد مجازان "ى سمٌ المغكم فيي  فأما 

كمنو استعماؿ  ة(،مجاز التعدي)ى كيسمٌ  الفائدة:عديـ  ،في معناىا الكممةالمجاز الراجع إلى - 
دكف  ةبكجكد قرين (حافر فبلف) :ذا قيؿإ ،نسافبدؿ رجؿ اإل ك الحمار مكضكعان أحافر الفرس 

 :(5)الفارضكمنو قكؿ ابف  ،(4)ذلؾ القيد

ك  أٌنى ًذٍكريىا ركحي قكتي   ىىي ىىيِّ  ًلًذٍكرم الٌتكؽً  عف ري    تحي

ا بجعؿ القكت لمركح مٌ أ ،غذاء دكف الركحالالبدف مف  ةحاج يككف لسدٌ  تالقك  فٌ أفمعمكـ  
 ،ؿ بالماؿيف المعركؼ المتصٌ الدٌ  ف يجعؿ لمحبٌ أب كيزيدي  ،صمياأل ةعف كضع الكمم ففيو انزياحه 
  :(6) (امطمكا) ػػالمقترف ب

ـي    كامطيمكا  ًعدكني أك أكًعدكني ٍك  لىيٍ  الحبٌ  دىيفي  الحيبٌ  ديف حي

ل في التشبيو بحيث تتعدٌ  مبالغةالذم يرجع إلى معنى مفيد دكف  )المرسؿ( المجاز المغوي
المقصكد ىك ف ،(7)ةدال ةؽ بيا بكجكد قرينمف يشابييا بشيء يتعمٌ كضعيا إلى غيرىا مٌ  ةالكمم

رسالو عف إبسبب  :كقيؿ الكاحدة، العبلقةعف قيد  إلطبلقوالمرسؿ الذم سمي بذلؾ المجاز 
 ،ةليآك  ،ةكجزئيٌ  ،ةككميٌ  ،ةسببيٌ  ة،كعمى ذلؾ فعبلقاتو كثير  ،باالستعارة المختصةاالتحاد  لدعك 
  (9) :كمف كركد ىذا الضرب عند ابف الفارض قكلو ،(8)كغير ذلؾ ،ةكمحمي ،ةكحالي

ـي  سيٍقـ ًمفٍ  سىقىًمي  ديكىمٍ  لي الثٌنايا كًبمىٍعسيكؿ    أجفاًنكي

                                                           
(1)

.362،433،المفتاح:ٌنظر
(2)

.362،نفسه
(3)

.143–122المنٌر،المصباح،أحمدالفٌومً،:ٌنظر،و392–364المفتاح،السّكاكً،:ٌنظر
(4)

.364،المفتاح،السّكاكً:ٌنظر
(5)

.17الدٌوان،
(6)

.11،نفسه
(7)

.365المفتاح،السّكاكً،:ٌنظر
(8)

.293،294البالغة،جواهرأحمد،الهاشمً،:ٌنظر
(9)

.13الدٌوان،
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 ففؿ كتعب الجكفالمقصكد سقـ الجسد ك ة،جزئي (جفانكـأسقـ ) :المجاز في قكلو ةعبلقف
، كالتصريح باألجفاف دكف باقي أعضاء الجسـ؛ ألٌف أكؿ ما يبلحظ كيتغير في مبلمح دليؿ عميو

 .الجسد المريض يظير في األجفاف كالعيكف ثـ يظير في باقي

  (1)قكلو: كذلؾ منوك 

فٌ    إف  جادى  طىٍرفان  لمنأم ميٍسًببلن   خىي يسقط إذ الٌطٍرؼً  نىكءي  ضى

 ،نزياح كتطكر داللياالعيف ذاتيا فييا  كممة فٌ أغير  (العيف)طرؼ الالمقصكد نزكؿ دمع ف 

 بلقةالعكعمى كؿ حاؿ ف ،(2)"ؽ عمى العيفمتحريؾ الجفكف في النظر ثـ صار يط" :صؿ الطرؼأف

 (3) :يتو يقكؿئكفي مطمع يا ،لمدمع فالعيف مكافه  ة،محمي ةعبلق (كطرفان  مسببلن )بيف  بلقةالعف

ٍنًعمان    طىٍي  البيدى  يىطكم األظعافً  سائؽى   طىيٍ  كيٍثبىافً  عمى عىرِّجٍ  مي

عاف فيي ظا األمٌ كالماشية، أبؿ كالسكؽ تككف لئل السياقةف (،ظعافسائؽ األ)شاىد فيو الف 

ٌؿ كىك األظعاف ، فالعبلقة الحالية، فأطمؽ الحا-غالبان – الراحمةفي ىكدج عمى  النساء التي تككف

 راد اإلبؿ كىي المحؿ.كأ

 : (4)كقكلو

فا منذي  كاًجدان   كىي القىٍمبً  في قىٍمًبوً  مف ناًظرم   بيٍرقيعييىا  جى

 كىك البرقع كأراد المحؿ كىك الكجو، فالعبلقة الشاىد في قكلو: )برقعيا( فأطمؽ الحاؿٌ 
 الحالية.

 

                                                           
(1)

.8،الدٌوان
(2)

.45،الوامض البرقالسٌوطً،
(3)

.7،الدٌوان
((4

 .22،نفسه
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عـ مف أ ذان إكالمجاز  ،(1)تختص باالستعارة دكف المجاز المرسؿ المشابية ةف عبلقإكعميو ف
 (2) ة.مجاز لكف ليس كؿ مجاز استعار  ةكؿ استعار  فٌ إضرب المجاز بحيث أ لحدإاالستعارة 
 

 (3) :قكؿ ابف الفارض المجاز المرسؿكيدخؿ في 
 كىي الجيرحي  إلييا شككلبال ًزيدى    بالحشا  ًجراحان  أشؾي  كمتى

المقصكد ف ،بو ىذا الجرحلـ الذم يسبٌ لكجع كاألمف انما تككف إ ،ال تككف لمجراحل شكك الف 
 ان بو منصكب مفعكالن  فأصبحتلـ ت مكضع األالجراح اتخذٌ  فٌ أغير  ،شؾ كجع الجراحأمتى  ذان إ

ؽ السبب كىك الجراح باألصؿ. فعبلقة المجاز ىنا السببية، أطم لؤللـالتي ىي عبلمو  بالفتحة
 كأراد المسبب كىك شككل األلـ.

فيـ منو خركج الحكـ كىك الكبلـ الذم يي  :المجاز العقمييك ف ،ا القسـ الثاني مف المجازمٌ كأ 
ال  ،لخبلؼ ىذا الحكـ عند المتكمـ ةفادإ التأكؿمف  عف مكضعو مف العقؿ لضربو  المفاد بو

 .(4)ان فمذلؾ سمي عقميٌ  ،خركجو عنو بسبب الكضع

 (5):بأمريف الٌ إ ان عقميٌ  مجازان  الجممةكال تككف  
 .تأثيران ليس في صفتو كلك  (،ك ما يقـك مقامو)أبت لفاعؿ الفعؿ ثف يككف المعنى المجازم المأ- 
لبلعتقادات  مان ـ مسمٌ  يككف المتكمٌ الٌ أاعتقاد المتكمـ بثبكت الفعؿ لمقادر عمى فعمو فقط بشرط ف

 .الدىر ميمكيـ فٌ إقكؿ المشركيف ك الفاسدة،

  :(6)ىيك  ،ةربعأكلممجاز العقمي صكر  
 .ف يككف المحككـ بو كالمحكـك لو حقيقتيف كضعيتيفأ -
 .فضعييف يككنا مجازيف ك أ -
 .كضعيان  ان كالمحكـك لو مجاز  ة،كضعي توف يككف المحككـ بو حقيقأ -
 .العكسب أك - 

                                                           
((1

.1/99،األفراح عروسالسبكً،:ٌنظر
(2)

.398،أسرار البالغةالجرجانً،ٌنظر:
(3)

 .22،الدٌوان
(4)

.393،المفتاحالسّكاكً،:ٌنظرو.385،البالغة أسرارالجرجانً،:ٌنظر
(5)

.388،389،البالغة أسرار،الجرجانً:ٌنظر
(6)

.396،المفتاحالسّكاكً،
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 (1) :قكلو كلىاألالصكرة مثاؿ ف ؛هسر شكاىد المجاز العقمي بصكر أابف الفارض  كلـ يفؾٌ 

 ككأم قىكلي يًعنيوً  لك ناؿ   اإًلسا  أعيا أسىن  مفٍ  فكىأىم  

 .فاف كضعيتايب حقيقتبالط سا(اإل)ك (،الحزف)سى ف األأل ؛كؿاأل رشاىد في الشطالف 

  (2) :قكلو مثاؿ الثانيك  

 كحيمىي كمالي ركحي عىٍنكىةن    سىبىٍت  البدري  ليا يىعنك كالتي

 .خرآ مجازه  (ركحية سبت عنك ) :كقكلو ،مجاز ليا البدر( كنع)ي :قكلوفب

 (3) :قكلو ،كمف الضرب الثالث 

 مينيىتي إحدل فىٍييى  ماء عىيفى    البيكا  أجدل ما عىينيٌ  فيىبكيا

ىي عيف  :ىبكا: أمر مف اليبة، كالمنية األكلى(، ني عيف ماءيفيبكا ع) :شاىد في قكلوالف
 الحشا السالي، ذكرىا في البيت الذم يمي ىذا البيت.ىي  :المنية الثانيةيا، ك بيبكي لالماء؛ 

 (4):كمثاؿ الرابع قكلو

كلن حالفىني مىفٍت ناري جى بىيٍ      حى  ال خبىٍت دكفى ًلقىا ذاؾ الخي

  .كضعي مجازه  (جكلنار )المحكـك بو ف

كغيرىا كاجب  ةر ف استعافالمجاز المغكم بما يتضمٌ  ،فرؽ بيف المجاز المغكم كالعقمي ةمثك 
 فٌ ا  ك  ،صؿبعكس المجاز العقمي الذم يجب فيو تذكر األ ،كاجب تناسيوك  ي،صمو التشبييأخفاء إ

زىار األ غصك ) :ذا قيؿإ فمثبلن  ،سناداإل ةفي استحضار الفاعؿ الحقيقي في الذىف تذكير بمجازيٌ 

                                                           
(1)

 .22،الدٌوان
(2)

 .22،نفسه
(3)

 .12،نفسه
((4

.22،نفسه
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سناد في صكغيا فاإل ،الفاعؿ الحقيقي ىك اهلل سبحانو فٌ أال يغيب عف ذىف المتمقي  (لمربيع
 .(1)ةسناد مجازم ال محالإلمربيع 

صؿ في المجاز العقمي ر األذكٌ تك  ،صؿ في االستعارة يقكييااأل افنسي فٌ إكعمى ذلؾ ف" 
 .(2)بدان أ كيجعؿ ذلؾ المجاز حاضران  ،يقكيو

نيا إى حتٌ  ،(3)كقاتنقؿ السامع عف طبيعتو في بعض األفي المجاز حيف يي  جميؿه  كعجبه  
 .(4) كيحكـ بيا الطائش المتسرع ..." كيشجع بيا الجباف ،البخيؿ بيا حيسم"ل

في فيمو  تأكيبلتيحتاج إلى  ،المعتنؽ مجازمٌ  مذىبوفشعر ابف الفارض في  ،كبعد 
  ؟ؿقً ف عي إف بمجاز مبطٌ  بمجازو فكيؼ  ،لمفكر عماؿو ا  ك 

  

                                                           
((1

 .136،البالغة أسرار شرحشادي،محمدإبراهٌم،:ٌنظر
(2)

.136،البالغة أسرار شرحشادي،محمدإبراهٌم،:ٌنظر
(3)

.1/79،السائر المثل،األثٌرابنٌنظر:
(4)

.1/79،نفسه
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 والتعريض الكناية -رابعاً 

ـ بما تعني التكمٌ  (بكسر الكاؼ)لكناية كا ،يكنكك  ،يكنى ى،مصدر لمفعؿ كن :الكناية لغة
 :(1)يقكؿ الشاعر ،نت تريد غيرهأـ بشيء ك ف تتكمٌ أكما تعني  ،ؿ بو عميويستدٌ 

ٌني اًرحي  بيا أحيانان  كأيٍعًربي     بغيرىا كرقىدي  عىفٍ  ألٍكنك كا   فىأيصى

 .(2)ي"صمالمعنى األ إرادةمع جكاز  ،ريد بو الـز معناهأطمؽ ك ألفظ " :الكناية اصطبلحان 

ز ىك  ،باليد كاإلشارة ،ليس بمفظ ما وكخرج من ،كالمجاز كالكناية ةيشمؿ الحقيق ،فمفظ" 
 .كنحك ذلؾ رأسال

 .كؿكىك المعنى األ ،خرج بو المفظ الذم يراد بو نفس معناه ؛ريد بوأ 
 .كىك عدـ االنفكاؾ ،ـ العقميك ز بلال ال ،مطمؽ االرتباط ؛ـزبلكالمراد ب 
مف  ةمانع ةف المجاز البد فيو مف قرينأل ؛خرج المجاز ؛الحقيقيالمعنى  إرادةمع جكاز  

 .(3)"المعنى الحقيقي ةرادإ

مف  ةمستنبط ة زيادالٌ إما ىك  ،عند عمماء البياف ةالمفيـك االصطبلحي لمكناي فٌ أيرل  
 .يح مستتر في الحالتيفر فالكناية يعبر عنيا بمفظ غير ص ،المعنى المغكم ليا

 صدافان أكالمجاز فقد غاص في بحره كثير مف العمماء كاستخرجكا  ةيقا مكقعيا مف الحقمٌ أ
 ة،ه ظاىر القرينؤكدٌ يفييا مف الجماؿ ما  ةلؤلؤ  يختمؼ جكىرىا بقدر عمؽ بحر تفكيرىـ لكف كؿٌ 

 سب.فح ان ر يبتغي الكناية مراد عارؼ متفكٌ الٌ إكال يخكض في حقيقتيا 

 :كاف مكقعيا ان يٌ أ -(4)عمى قكؿ السٌكاكي-ال يضير في بياف الفرؽ بيف المجاز كالكناية ك 

مف الممكف ككف  ،فبلف طكيؿ النجاد :يـي قكلفف الحقيقة،حيث ال يمتنع في لفظ الكناية إرادة 

يا نٌ أمف الممكف  ،ـ الضحىتنا ةفبلن :يـككذلؾ في قكل ة،المراد طكؿ النجاد مع طكؿ القام

فبل يجكز في  ،كالمجاز بعكس ذلؾ ة،كمخدم ةنيا مترفأمع جكاز إرادة  ،بالفعؿ تناـ ضحى
                                                           

((1
 (.كنى)مادة،العروس تاجالزبٌدي،عننقالقائله،علىأعثرلم

(2)
.199،البٌان علم،الفتاحعبدبسٌونً،

(3)
.65،،)رسالةماجستٌر(الكرٌم القرآن فً الكناٌة أسلوب،بسامالقواسمً،

((4
 .433،العلوم مفتاح:ٌنظر
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كىذه  ةالمجاز يمـز بقرين فٌ أل التأكيؿ،حيث يطمب في مثؿ ذلؾ  ،معنى الغيث ةرادإ (ا الغيث)رعين

 .(1)ةتككف بعكس الحقيق ةالقرين

ا في المجاز مٌ أ ،مف البلـز إلى الممزكـ -عند السٌكاكي –تككف عمميو االنتقاؿ في الكناية  

 .(2)كس ذلؾفيككف االنتقاؿ بع

و مذىب حسف قريب لمصكاب نٌ أرل كيي  ة،ؽ مذىب الحقيقنو يعتنٌ أكقكؿ السٌكاكي بذلؾ معناه 

ف أل ؛قكؿ كجيو كحسف ةالكناية حقيق فٌ أفالقكؿ ب :"كفي ىذا يقكؿ بساـ القكاسمي ،كيموأفي ت

ذا كاف ا  لتو ك كيقكـ مقامو في دال ،خرعمى التابع كاف كؿ كاحد منيما يدؿ عمى اآل ذا دؿٌ إالمتبكع 

عف  ةكناي  ط(القر  لميك  ةبعيد) بػػػ كاستشيد عمى ذلؾ ،(3)ة"ي حقيقئمر كذلؾ كاف المعنى الكنااأل

كانتقمت لتثبت معنى  ،الكناية استخدمت في معناىا الحقيقيف :قيا بطريؽ الكاقع كالمزكـنطكؿ ع

 .(4)ان خر مكجكدآ

 :(5)قساـأ إلى ثبلثةالمطمكب بيا  جيةكتقسـ الكناية مف  

ذا كاف االنتقاؿ فييا بيف المعنييف بغير إف ،من الصفات ةيا صفب الكناية التي يطمب 

 ،فبلف كثير الرماد :نحك ،الكناية تبعد الكاسطةك أذا لـز كجكد الكسائط ا  ك  ة،قريب تكان ةكاسط

الطبخ التي تككف مع كثير  ةيطمب كثر  ؽراحماد يستدعي اإلرٌ فال ؼ،ياضعف الم ةكناي

  .في النفس ثرىا عظيمان أدت الكناية حسنت ككقع ما بعي فكمٌ  ،(6)الضيكؼ

  

                                                           
(1)

.431،العلوم مفتاحالسّكاكً،:ٌنظر
(2)

.431نفسه:ٌنظر
(3)

.133،)رسالةماجستٌر(،الكرٌم القرآن فً الكناٌة أسلوببسام،القواسمً،
(4)

.133،نفسه:ٌنظر
(5)

 .433،المفتاحً،السّكاك:ٌنظر
(6)

.213،البٌان علمالعزٌز،عبدعتٌق،:وٌنظر،288،البالغة جواهر مفتاحأحمد،الهاشمً،:ٌنظر،و434،نفسه:ٌنظر
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 (1)حيث قاؿ ،كليا في شعر ابف الفارض نصيب

دا  شكقان  صاديان  ـٍ  ًلصى  كرىم رؤيا إلى ميٍمتىاحو  ًجد     طىٍيًفكي

رجعت ) :العرب حيف تقكؿك ،الشكؽ ةبشدٌ  شدة العطشعف  ىفكن (،تاحمم جدٌ ) :شاىد في قكلوالف
  (3) :كلو كذلؾ ،(2) (ئؾإلى لقا

دلن  ًحمؼى  كبدم   صٌدىا  ًمف كابدىتٍ  ًمٌما عيٍدتي   رىم كالجففي  صى

 ،الدمكع التي ذرفيا الشاعر كالزالت ةعف كثر  ةكنايأم: رياف بالبكاء،  (الجفف رمٌ )فبقكلو 
 .حزف العاشؽعمى شدة فيي دليؿ 
خرل ىي الكناية التي أ ةبعبار ك  ،و نفيوأثباتو إل خر مر آلأ ةالتي يراد بيا نسب الكنايةك
ك أفييا  ان مذككر  ةف يككف صاحب النسبأكمف الممكف  ،بالمكصكؼ ةيا تخصيص الصفب يطمب

 (4) :كمثاليا عند ابف الفارض قكلو ،غير مذككر

ٍبكىةو  عف عاًذلي  بىي بفي  ىىي   فىًتئىتٍ  ال بي ىيى     عيٍذًرٌيةو  صى

 (5)ة بالعشؽ كبأف مف عشؽ منيا يمكت مف المحبة""نسبة إلى عذرة كىي قبيمة مشيكر  العذرية:
كيقكؿ ابف  ،(6)أبكه عرؼعرؼ كال يي ف ال يى مع ةكىي كناي (بي بف ىي)الشاىد في قكلو ف
 :(7)الفارض

فا منذي  كاًجدان   كىي القىٍمبً  في قىٍمًبوً  مف ناًظرم   بيٍرقيعييىا  جى

 لتصبح-)برقع( المفظةد قمب بع- برقعبال ىفكن، (8)البرقع: ما تستر بو النساء أكجييف
 ةصداغ عمى ىيئقتؿ فكؽ األشعر كانت تي  ةعف خصم ةكىي عبار  غ،الصد، أم: عقرب عقرب

                                                           
(1)

.9،الدٌوان
 

(2)
 .151،الوامض البرق،السٌوطً:ٌنظر

(3)
.22،الدٌوان

(4)
 .11،نفسه

(5)
.28،شرح دٌوان ابن الفارضدالغنً،،والنابلسً،عببدرالدٌنالبورٌنً،

(6)
 .63،الوامض البرق،السٌوطً:ٌنظر

(7)
.22الدٌوان،

(8)
،)برقع(.المعجم الغنًٌنظر:أبوالعزم،عبدالغنً،
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فالبرقع منع عينيو أف ترل كتشاىد كجو محبكبتو فأصبح البرقع في نظر الكلياف عقربان ، (1)عقرب
 تمدغ قمبو.

 

عنو  ىكنبؿ يككف المي ، نسبة وال ةالكناية التي ال يراد بيا صفيي فا النكع الثالث مٌ أ
 ،المكصكؼ الصفة تتعدل الٌ أكيشترط في ىذه الكناية  ،معاف ةك عدٌ أ ،بمعنى كاحد مكصكفان 

 (3) :كمنيا قكؿ ابف الفارض ،(2) ل المعنى غيرهيتعدٌ  ئبلل ،بو فقط ةتككف مختصف

 كفىني ًجسميى حاشا أصغىرىم    قد بىرل أعظىـي شكقي أعظيمي

ـي  يت كنايتاف؛ األكلى: كنى عف نحكؿ جسمو بقكلو: )بىرليكجد في ىذا الب   شكقي أعظى
-كصؿ الضعؼ إلى أقكل ما في الجسد كىك العظـ كىذا ما شكى منو سيدنا زكريا أعظيمي( ف

 ةكناي م(صغر )أ: كالكناية الثانية بقكلو، (4) َّ يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱبقكلو:  -عميو السبلـ
 (5):يتوئايفي  ابف الفارض ؿكقا ،بالقمب كالمساف عف مكصكؼ يختٌص 

مىيٍ  تىي   بيٍعًدمى الٌداًرٌم كاليىٍجرى عى ٍعتـ بىعدى دىارىم ًىٍجرى مى  مى جى

 كالمدينة عمى سبيؿ التغميب. مكة بدار اليجرةالمقصكد  (تيدارم ىجر ) و:فالشاىد في قكل 
اية انت الكنكف إمف حيث الكسائط ىي التعريض  ان نكاعأ لمكنايةف إف ،إلى ذلؾ إضافة 

 .كثير الرماد :مثؿ قكليـ متباعدة،خر ككانت المكاـز آشير إلى أذا إالتمكيح ك ةيضعر 

كفي الرمز كالتمكيح  الكسادة،عريض  يـ:قكلك ،فيسمى الرمز ةقريب المسافةف كانت إا مٌ أ
 (6) كاإلشارة. باإليماءصبحت الكناية تدعى أد مع الرمز قً ذا في إ ألٌنو ؛كجب الخفاء

 فٌ ثانيان إلى أو بٌ نأك  ،كد فرؽ بيف الكناية كالتعريض الذم يككف عمى سبيؿ المجازو إلى كجكينبٌ 
نيا لفظ أالكناية عرفت ب فٌ أل ؛مف قبيؿ الكناية تلغاز ليسكاأل كالتعمية كاإلشارةيماء الرمز كاإل"

 (7) باأللفاظ"تيا ليست لا ىذه فدالمٌ أك  ،الـز معناه بو أطمؽ كأريد

                                                           
(1)

 .22،الدٌوان:ٌنظر
((2

.349،البالغة جواهرأحمد،الهاشمً،:ٌنظر
(3)

.19،الدٌوان
((4

 .4مرٌم،
(5)

 .21،الدٌوان
(6)

.48،العلوم مفتاحالسّكاكً،:ٌنظر
(7)

.91)رسالةماجستٌر(،،الكرٌم القرآن فً الكناٌة أسلوببسام،القواسمً،
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كما ىك  ة،ك مركبٌ أ ة،كاحد ةفي لفظ مفردةقد تككف  ،عتبار ذاتيافي كؿ ذلؾ با الكنايةك 
فمنيا قكؿ  الكاحدة، المفظةفي  فأٌما ،(1)مشابيتيا ةكتشتد قك  ةكثرىا فتزداد ببلغأالحاؿ في 

 (2):السمطاف العاشؽ

يٍ  ٍيؼي حى مىًمي ًمٍف مىمىؿو كالخى  ؼه تىقاضيو كأٌنى ذاؾى كىمٍ    ػػػمى

 (3) :قكلو كمنو ،عف الكيؿ ةكناي تأتيالتي  (مكى ) :الشاىد في قكلوف 

ٌيٍمفى  البلىءً  باسـً  كاشدي   حىي أحكيو بما كىاعفى  كيدا عف   كذا  خى

 .(4)فالتقدير في مكاف منحاز عف كذا ؛قصي (ظرؼ)عف مكاف  ةكناي (كذا) ةفمفظ

ه درٌ العشؽ كهلل  ةكشدٌ  المحبةمف كنايات  -إف أحسف-كفير يتو عدد ئكال بف الفارض في يا 
  (5):كمنيا قكلو ، لبيب مف عقمو قريبالٌ إكناياتو التي ال يصميا  في

ـي  سيٍقـ ًمفٍ  سىقىًمي  ديكىمٍ  لي الثٌنايا كًبمىٍعسيكؿ    أجفاًنكي

مرض المحبكب  التي تجعؿ المحبة ةؿ الذم يشير فيو إلى شدٌ كٌ شاىد في الشطر األالف 
  .في مرض العاشؽ سببان 

  :(6)كيضيؼ قائبلن 

سىفه  شيء كيؿُّ    أحًسنكا  أك اليىكل في أسيئكا بىؿ ـٍ  حى  لدىم منكي

 .كالعشؽ المحبة ةعف شدٌ  ةالشطر الثاني كنايف 

 

                                                           
(1)

.433–1/427،الطرازٌحٌى،العلوي،
(2)

.16،الدٌوان
((3

.12،نفسه
(4)

.12،نفسه
(5)

.13،نفسه
(6)

.12،نفسه
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كقع مف أكالتعريض  ،فصاحبمغ مف اإلأالكناية  فٌ أجمع عمى أف الجميع قد أفميعمـ  ، كبعد 
 ".(1)يقةالحقمغ مف أب بدان أالمجاز  فٌ أك  ،كفضبلن  ةمزيٌ  لبلستعارة فٌ أك ، التصريح

 :لمكنايةكلى كما التصنيؼ الذم ذكره القيركاني عند المبرد في محاكالت التقسيـ األ 
 .الكناية تفرضياىداؼ أ لسك  ،(2) ـ(الخسيس كالتفخيعف المفظ  كالرغبة كالتغطية )التعمية

سمطاف فال كالفكرٌية، الركحٌية بأبعاده الحبٌ  معتنقان  عالمان  شاعران ابف الفارض  في ككف ركى ال غ
س ؾ بداخؿ المتنفٌ يحرٌ  قصده  دان ما في تركو شرح الديكاف مجرٌ كلربٌ  ،بٍ عجى أ التصٌنعف شاء إ العاشؽ

، فمـ تكف صكر ابف الفارض كتشبيياتو جكىرىا ؽف يعتنأ الٌ إ ومع أفتال ي صدافو عنفكانان أ
ى الخياؿ كشركد كاستعاراتو ككناياتو في أغمبيا جميةن ممتمسةن دكف إعماؿ الفكر، بؿ كاف يميؿ إل

 الذىف الذم جعمو ىدفان كمقصدان ال يستشعره إال كؿ ذٌكاؽ.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

                                                           
(1)

114،اإلعجاز دالئلالقاهر،عبدالجرجانً،
(2)

.1/259،العمدة:ٌنظر



132 
 

 

 

 

 عمم البديع الفصل الثالث:
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 المحسنات المفظية -أوالً 

 الجناسأ( 

 ،ك في بعضياأ ،في الحركؼبمتماثميف تياف ىك اإل" :الصفدم قكؿلمجناس  شمؿ تعريؼو أ
ك بمماثؿ يرادؼ أ ،لترتيب كالحركاتمتخالفيف في ابك أ ،حدىماأفي  ةك زيادأ ة،ك في الصكر أ

بجامع مف جكامع الكمـ يككف الجناس ىك  كفي بياف مختصر الحدٌ  ،(1)اخر نظمن آ معناه مماثبلن 
  .(2)"اك حكمن أا ك خط  أ نى،ا ال معلفظن  ةالمشابي"

ا يميؽ بفكرىا كيرن تفؼ تستشٌ  ة،جميعيا ناضر  ةن ا ناظر رل كجكىن ةو رحبة، أي بي في رحبكأنٌ ك 
 مكصبلن  ى،عطأفكره ك  ىممأغنى عممو ك أبقدر ما  ع ىذا الففٌ تبٌ مت ىغأطميميا الذم ضت كبيرك 

 .اس قبؿ عدكلو إلى الجناف في الجناسالخنٌ  فالباحث كالقارئ إلى جنا

، نكاع لبعضأ يابعض ،انكعن خمسة كعشركف فيذه "كحصر النكاجي أنكاع الجناس بقكلو:  
 مكخيال : "ردؼ قائبلن أثـ  (3)..."اقص كالمعنكماـ كالنٌ لى التٌ إ ةفي الحقيقترجع يا مٌ كك  ،كفركع عنيا

 عنو فرده  ذفمـ يش ،خر التقسيـآ فيك كذا إلى الٌ ا  كذا ك  اف كانإف ،ال كأكذا  ،ف يككف الركنافأا مٌ إ
 ،اىاسماء لمجناس تطابؽ مسمٌ ألو مف ابتداع  كلو ما "،(4)..بغيره نكعه  طكلـ يختم ،فرادمف األ

  .(5)...اكجناس التكسط الذم يككف كسطن  ،ؿ جزءكٌ ألذم يككف في جناس التكىـ اك

 (6)فيو ليٌ  الجناس عند ابف الفارض تجد الكبلـ الحيٌ  إلى كعدكالن 

 كيـ ال افعاؿ نصبن تكسب األ    كما كؽشالسبني أك ابن نصى 

 عرابا  ك  ةو مف لغ وف ما حكتيبيٌ " ة:ميائيلشرحو  ةمقدٌ السيكطي في مي  ةمقكل يةشاف ةككافي 
 ةعظيم ةبديع فيو داللال اـٌ عفتخصيص الجناس بعد  "،مثاؿ كاقتباسأ ضربكجناس ك  كبديعو 

 .لكانوأعب لخاصتو كتشٌ 

                                                           
((1

.42،جنان الجناس
((2

.117،ةوغٌضة المجانس ةالمجالس ةروضالنواجً،شمسالدٌن،
(3)

 .117،نفسه
(4)

.146،نفسه
(5)

.142،نفسه:ٌنظر
(6)

.9،الدٌوان
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بانو إمسؤكليتيا عف  ةالباحث خؿً لـ تي  في استقصاء جكانب مف فنكف التجنيس كبعد تركٌ  
   .الجميؿالفف مف تصانيؼ ىذا  األكبر بةالغم

 :امالجناس التّ  -1

كفي  ،عدادىاأفي ك  ،نكاع الحركؼأفي  -ركنا الجناس– فؽف يتٌ "أىك  المماثؿـ االجناس التٌ - أ
ة ا عف نكعيٌ مٌ أ ، مع اختبلؼ المعنى بيف الكممتيفالٌ إكال يككف ذلؾ  ،(1)"كفي ترتيبيا ،ىيئاتيا
 يٌ في جنسيما النكع اك تصاحب، أفعؿ خركاآل ىما اسـدحأ ف كافإفبل حرج  ،ركنيفال تمكما

قرانو مف أبداعو بيف إمنو  يتـٌ لشيء  ا في كؿٌ ف يككف تام  أاليدؼ منو ف ،عميٌ الف كأ االسميٌ 
 .(2)في الترتيب سٌمكهحيث كمالو ك 

فؽ في حركؼ المتٌ  ،نكع الكمـاتحاد في  ثؿاالببلغييف يجعمكف التجنيس المم مف ككثير 
ؽ تحقٌ كذلؾ ب لكمـالمختمؼ عف المماثؿ في نكعٌي ا ىالجناس المستكف كما اتام   اسنااالسميف جن

 ،ىنكع المختمؼ بيف الكممتيف في الجناس المستكفؽ اشتراط الٌ تحقٌ ك ،في الكممتيف كعيٌ رط النٌ الشٌ 
 ؿ التٌاـ حسف اإلفادة كالمرٌكبصف أم عؿً نكاع الجناس كجي أعكا الكثير مف فرٌ عمى ذلؾ  ةكعبلك 

  .(3)اؽ كغيرىك كالمتشابو كالمفر 

 مل يك ىك ُّٱٱكتعالى:ف الكريـ قكلو سبحانو آالقر في المماثؿ  كمثاؿ الجناس التاـ

 ،الزائمةمف ساعات الدنيا ة ي ساعفالٌساعة الثانية ى ،(4)َّ  منزن رن مم ام يل ىل

 . ةكاألكلى يـك القيام
 :(5)بيات مطمعياكمف ىذه األ ،ابف الفارض ةيائي في كثيران اـ ككقع الجناس التٌ  

ٍنًعمان عى    سائؽى األظعاًف يىطكم البيدى طىيٍ   رٍِّج عمى كيٍثبىاًف طىيٍ مي

 فالشاىد بيف )طي كطي(.
 .ةاسـ قبيم ةكالثاني ،كؿ مصدر لمفعؿ يطكمي األفف

                                                           
((1

.388،التلخٌصً،ٌنزوالق
)

((2
.1/74،دباأل ةخزان،الحموي:ٌنظر

) 

(3)
.136،زهر الربٌع،حمدأ،الحمالوي،396،397،ةجواهر البالغ،حمدأالهاشمً،،215،اإلٌضاح،القزوٌنً:ٌنظر

(4)
.55،الروم

((5
 .7،الدٌوان
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 (1):كقاؿ 

 .فأسر ٍت ًلنىًبي  مف نيبىيٍ    ما حديثي بحديثو كـ سىرىتٍ 

 :(2)كقاؿ 

 كحديثان عف فتاًة الحٌي حىي    فًمذىا تيٍركم كتىٍركم ذا صدلن 

، فاألكلى مف االشتقاؽ كرد بيف )سرت كأسرت( سلبيتيف، فجناتزاحـ الجناس في ىذيف ا 
، فاألكلى كالجناس المحرؼ في )نبي كنيبي( .(3)السير ليبلن، كالثانية مف السر الذم يخفى كيكتـ

، ككذلؾ في )تيركم كتىركم(، (5)كالثانية بمعنى الخبر ،(4)بمعنى "صاحب النبكة، المخبر عف اهلل"
، كيقاؿ: رٌكل فبلف فبلنان شعران إذا ركاه لو (6)األكلى مف االرتكاء مف الماء، كالثانية مف الركاية

، فاألكؿ مكاف، أما الجناس التاـ المماثؿ فكاف بيف )حي كحي( ،(7)حتى حفظو لمركاية عنو
 .كالثاني مف الحياة

 (8):كقاؿ

 ىن عف شىفىتىيدىمًع لك شئتى غن   سائمي ما شىٌفني في ساًئًؿ الدٍ 

الشاىد عمى الجناس التاـ المماثؿ بيف )سائمي كسائؿ( فاألكلى مف السؤاؿ كالثانية مف 
حكؿ الجسـ مف اليـ التي مف الشفكؼ: "ن السيبلف، ككرد جناس التصحيؼ بيف شىٌفني

 كشفتي. (9)كالكحداف"

 (10):كقاؿ 

 ناؿ لك يًعنيًو قىكلي ككأم    فكىأىم  مٍف أسىن أعيا اإًلسا

                                                           
(1)

.21،الدٌوان،
(2)

.22،نفسه
(3)

،)َسَرى(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(4)

َنى(.،)بَلسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(5)

،)َنَبأ(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(6)

،)رَوَي(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(7)

،)َروي(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(8)

.22،الدٌوان
(9)

،)َشفف(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(10)

.16،الدٌوان
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الشاىد كقع في بداية البيت كنيايتو )كأم ككأم( كالجناس المحرؼ كاف بيف )أسىن 
 .(2)، كالثانية بمعنى "المعالج"(1)، فاألكلى بمعنى "المداكاة كالعبلج"كاإلسا(

 (3) :قاؿك 

ـي الكىٌي كىيٍ     ٌسادم عمييا لي كىكىتٍ عىٍيفي حي   ال تىعىٌداىا ألي

، كالثانية (4)، فاألكلى مف الكي الذم بمعنى اإلحراؽككي( كقع الجناس التاـ بيف )الكي
كىك جناس تاـ مستكفى، كأما جناس االشتقاؽ فيك ، (5)النظر إليو"  بمعنى ككاه بعينو: "إذا أحدٌ 

 بيف )ككت ككي(.

 (6) :كقاؿ

با ٌبان لدل الًحٍجًر صى بىي    لىٍكميوي صى ـي دىٌؿ عمى ًحٍجًر صي  ًبكي

كالثانية فعؿ بمعنى "جيؿ ، (7)فاألكلى مف الشكؽان كصبا(، فالجناس التاـ كاف بيف )صبٌ  
بي(، (8)تكة"جيمو الف با كصي  فيك جناس محرؼ. ،(9): "مف كديٍف يكلد إلى أف ييعظـ"كأما بيف )صى

رب ضى  ذهفي شح ةن بتكراره في النفكس خاصكذلؾ  كقعى  في األبياتكاقع  أف الجناسككما  
  .البيت بديعان  ىليسق ،لخر األ المتجانسة مفظةبيات مع الاأل

 الجناس المستوفى: 

مف  اكمف البمغاء مف جعمو نكعن  (11)"كيقاؿ لو التاـ كالكامؿ" (10)"ؽكالمحقٌ  ةالمماثم"ى كيسمٌ  
متجانستيف الالكممتيف  بتشابوه حدٌ األثير فابف تسميتو ك اكمفيكمو لـ يكف كاحدن ، (12)الجناس التاـ

                                                           
(1)

،)آسا(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(2)

،)أسا(.لسان العربابنمنظور،ٌنظر:
(3)

13،الدٌوان
(4)

،)َكَوَي(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(5)

،)َكَوي(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(6)

 11،الدٌوان
(7)

،)َصَبَب(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(8)

،)َصبا(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(9)

،)َصبا(.العرب لسانٌنظر:ابنمنظور،
(10)

 .93،جوهر الكنز،ابناألثٌر،نجمالدٌن:ٌنظرو،131،الطالب ةكفاٌ،ضٌاءالدٌن،ابناالثٌر
(11)

.2/88،البالغٌة المصطلحات معجمأحمد،مطلوب،
(12)

.215،اإلٌضاحنً،وٌزالق:ٌنظر
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ا صاحب المصباح عمى أمٌ  ،(2) َّ يل ىل ُّٱٱ:تعالى مثؿ قكلو ،(1)حسبفك الفعؿ أفي االسـ 
 .(3)ىالجناس مستكف لعدٌ  الحدٌ  كىعمى سبيؿ المثاؿ يجعؿ االتفاؽ المفظي كالنكعي 

اـ الذم جعمو تحت الجناس التٌ  ىبي تماـ لمجناس المستكفأكغيره ببيت  فتازانيالت ؿكمثٌ  
مف  اف كانإف ،يا كفي ترتيبياعدادىا كفي ىيئاتأفي ك  ؼنكاع الحرك أفي تفقا ف ي"أ :فوعرٌ  فحي

 (5) :منو قكؿ الشاعرك  ،(4)"ي مستكفىنكعيف سمٌ 

ـً الز ماًف فإن و ًمفٍ  ما ماتى  بًد اهلل   كىرى  يىٍحًيا لىدىل يىٍحيىى ًبٍف عى

 فالجناس التاـ المستكفى كقع في )يحيا كيحيى( األكلى فعؿ: بمعنى الدعاء، كالثانية اسـ.

حمد الياشمي أد المرحكـ ميا في غمبتو لمسيٌ يم ةجعمت الباحث ه،حدٌ  في ةالكاقع ةلمشبي رءان كد
الشيخ  فٌ أل ،حقيقتو قصدكلـ ت ؿبت الميغمٌ  ةف الباحثأ الٌ إ ،(6)-خيريفالجامع بيف القكليف األ-

تتجانس في  أف ؼكيؼ لمحرك ف ،فاو المفظتفيؿ الذم تتجانس كٌ كع األجعؿ الحركؼ مف النٌ 
 !لحقتأي ذا إ الٌ إال تجبر المعنى  ةمعناىا كىي عقيم

 ةالمجالس ةركض كتابفي  غٌمةف كجدت الجكاب الشافي الدافع لمحرج كالأمافتئت  ثـٌ  
ٱ:تعالى ولك ق : ىما ة،الظمم منيرتيف لدجىف العظيـ آيتيف مف القر آـ بالمدعٌ  ةالمجانس ةضكغي
 ىك مك لك اك يق ُّٱٱ:كقكلو سبحانو،  َّ جه هن من خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل حلُّ

 .(7)ةكثانيتيما مكصكل ةحداىما تبعيضيإ ف(م)ك ة نافية،لثانياك  ة،األكلى ناىي )ال(ػػف َّ مل يك
بيف لفظتي االسـ  يـ تمثيؿ المختمؼ النكعيقدٌ  ،(8)عند ابف الفارض ىا لمجناس المستكفكبيانن 

 (9):ةقكلو في اليائي وكمن ،ابؽاالسـ كالفعؿ لتحصيؿ الفرؽ مع السٌ 

معو  في الٌشمؿً  كاجتماعً   األيشىي بأفياء مىر   في رٌ مى    كما  جى

 

                                                           
(1)

.93،جوهر الكنز:ٌنظر
(2)

.54،الرحمن
(3)

.184،حمدأً،الفٌوم:وٌنظر،134،الطالب ةكفاٌ،ضٌاءالدٌن،ثٌرابناال:ٌنظر


(4)
،184،المصباح،حمدأ،الفٌومً:ٌنظر،و426،مختصر السعد

(5)
قٌلألبًتمام،ولمأعثرعلٌهفًدٌوانه.

(6)
.396،397،ةجواهر البالغ:ٌنظر

(7)
.223ٌنظر:النواجً،شمسالدٌن،

((8
.23،146+7،22األبٌاتدٌوان، الٌنظر:

((9
.13،الدٌوان
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 (1) :كقاؿ كذلؾ ،كضعم اسـه  ر  كمى  ،بائف قصده ماضو  فعؿه  فمر  

ـى  ـى  ما ًنٍع ٍمزى ـى  تىخذكا بًحسىافو     ميٍحًسفه  شادو  زى  جىي زىمزى

كبيف  معركؼ ةاسـ لبئر في مكٌ  ةكزمـز الثاني ،دفنٍ كدى  معى سٍ أعؿ بمعنى فزمـز األكلى فً 
 (2) :ر منوكً كذي  ،تقاؽ)محسف كحساف( جناس اش

ؿ  أتيرل  ـٍ  حى ؿ  لكي كل كد  أيكاخي منوي عىي    أىكىا حى  خي ري

 (4) :كقاؿ ،(3)ضد قتؿ ةكالثاني ،صار حبلالن  :األكلى فحؿٌ 

ٌران  ٍبًرده حى شىائي أمُّ شي لمىٌشكل    شىكلأمُّ شيء مي ٍشكى حى  حى

 ،(5)كاألطراؼ"اليداف كالرجبلف "ا بي ( الثانية يقصدلالشك )ك ة،داللتو معركف )شكل( فالفعؿ 
كالبلفت لمنظر في ىذا البيت تكرار حرؼ الشيف ست مرات كحرؼ الحاء ثبلث  ،(5)كاألطراؼ"

مرات عبلكة عمى تكرار )شي كشكل( كىذا التكرار عند النقاد معيب كيخرجو عف الفصاحة؛ ألنو 
كة عمى التعقيد عبل الداخمية كيشعميا اييعيي السامع كالقارئ عمى حد سكاء ككأنو ينشد المكسيق

 :قكلو مخاطبان عيس حاجي البيت الحراـكمثالو  ،المفظي

ذبي  بىرل ال  بىي كالنأمً  البىرل جدبً  مف تىٍضتً   كاٍع  ًجٍسمىؾً  البيرىل جى

ب( جناس مصحؼ، كالمحرؼ د"ال" دعائية، كبرل بمعنى: ىزؿ كضعؼ، كبيف )جذىب كج
كالجناس  (6)ىي حمقة تكضع في أنؼ البعيرجمع برة ك  :رل بضـ الباءبيف )برل كالبيرل( كالبي 

 .المستكفى بيف )بىرل كالبىرل(

 .اسـ كالمعنياف يختمفاف ةاألكلى فعؿ كالثاني لفبر 

 

                                                           
((1

 .12،الدٌوان
((2

 .23،نفسه
((3

 .23،نفسه
((4

 .13،نفسه
((5

.13،نفسه
((6

 ،)برة(.القاموس المحٌطٌنظر:الفٌروزآبادي،
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   ّبالجناس المرك: 

 (1) :كىك قسماف ،بان حد طرفيو مركٌ أك  ان ىك جناس التركيب الذم يككف تامٌ  

 (2)ى ممفكفان ك ثبلث كممات كيسمٌ أب مف كممتيف ف يركٌ أ :كؿاأل -
 ،حد حركؼ المعانيأمع  ةك كممأخرل أ ضكبع ةب مف كممف يركٌ أ :كالثاني  -
  (4)شيء غير يسير مف التعقيد وكىك نكع في ؛(3)كٌ ى المرفكيسمٌ 
كمثاؿ  ،كاف مفركقان  اف اختمفا  ك  ان،متشابي س فييمامي الجناسٌ  ان خطٌ  اطابقت إف مف ىذيف ككؿٌ 

 :(6)قكؿ الشاعر  ،(5)شابوتالم
 ذاًىبوٍ  فدىكلىتيوي  فدٍعوي      ًىبىةو  ذىا يىكيفٍ  لىـٍ  مىًمؾه  ًإذىا

 دة بمعنى زائمة.حكممة كا (ذاىبة)أٌما  ،مكٌكف مف كممتيف (ذا ىبة ػػػ)ف

 (7):ابف الفارض كمف الجناس المتشابو كذلؾ قكؿ

ٍفف ًكٌدم عمى بؿ  قىدىمىي عف راغبان  أسعى كنتي     دىمي قد بجى

ي(، فالشاعر يسمؾ طريؽ السعي لمكصكؿ إلى المحبكب فالشاىد في قكلو: )قد دمي، كقدم
 عمى جفنو الدامي بالبكاء، فتجاكز المألكؼ عف السعي الذم يككف بالقدميف.

  :(8)يقكؿ البستن ،فركؽمكمثاؿ ال

فٍ   لىوي  األناـ كيتٌابي  بػالرِّؽِّ  أقػر      أنػػاًمػػمىوي  ًرؽ   عػػمى أمػػر   كا 

 .، فالرسـ اإلمبلئي مختمؼ، كالمعنى مختمؼلو( فالشاىد بيف )أناممو، كاألناـ

 :(9)كمثاؿ المرفكٌ 

                                                           
(1)

144،نشرح عقود الجما،جاللالدٌن،السٌوطً:ٌنظر
 

(2)
 .136،الطالب ةكفاٌ،ثٌراألابن:وٌنظر،144،نفسه:ٌنظر

(3)
.144،نشرح عقود الجما،جاللالدٌن،السٌوطً:ٌنظر

(4)
.1/63،دباأل ةخزان،الحمويحجةابن:نظرٌ



 

(5)
.144،شرح عقود الجمان،جاللالدٌن،السٌوطً:وٌنظر،215،اإلٌضاح،القزوٌنً:ٌنظر



(6)
.43،الدٌوان،حفتالبستًابوال



((7
 .23،لدٌوانا

(8)
.158،نفسه

(9)
.233،المقام الرازٌةمقاماتالحرٌري،،الحرٌري
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ٍف تىٍذكىاًر ذىٍنًبؾى كاٍبًكوً  الى ك  اًبوً ي اٍلميٍزف ىاضًبدىٍمعو يي      تىٍموي عى اؿى مىصى  حى

ـى  لعينىٍيؾى  كمٌثؿٍ  ػةى     ككٍقعىوي  الًحما ٍمقػػػػاهي  كرٍكعى ـى  مى  صاًبوً  كمٍطعىػػػػػػ

، فقد جاء المرفك في نياية البيت الثاني مف كمة كبعض كممة يفالشاىد في نياية البيت
)خرؼ ميـ( في تكممة )صابو( كالشاىد بيف ىذا الشطر، كنياية الشطر الثاني في كممة 

اًبوً )  .(مىصى

أم مركب مف كممتيف في كؿ مف الركنيف،  أطرافو،ب ركٌ تستغرب ىاىنا كجكد نكع مكال يي  

كمكقع  ف،بيأكاف ل قان كالثاني ممفٌ  بان ؽ مركٌ ي الممفٌ كلك سمٌ ، أك القد يفرده الببلغيكف عف المركب 

ات بو غير الشيخ صفي صحاب البديعيٌ أمف  حده أ لـٌ أكما  ،و عزيزعكؽ نفيس كقك الذٌ في ؽ الممفٌ 

 :(2)ةفي المدائح النبكيٌ  ةيعبدال ةكمنو قكلو في الكافي (1)الديف الحمي

ًمنتي كيجكدى الدىمعً  لىـ أىستىًطع     ـً عىدى  ًمف فىقىد ضى  مىنعى دىميذاؾى  مىع لىييـ كى

ـً  ًمف) الشاىد في آخر الضرب  (.دىمي مىنعى ) ، كآخر العجز(عىدى

شاىدان عمى الجناس  مثالو قكؿ ابف الفارضك  ،عزيزه  ةككقكع ىذا الجنس في اليائي

  :(3)المفركؽ

لىوو يٍعنيك ا     كأرل مف رًيًحًو الٌراحى انتشىتٍ   اليرىمكلىٍو ًمٍف كى

، كما يكجد جناس اشتقاؽ وو(لك ك  ،كلوي ) :فالشاىد في قكلوالكلو: الحيرة، كلو: جار كمجركر، 
 بيف )أرل كاأليرم( كريحو: بمعنى رائحتو، كالراح: الخمر، كبيف )الريح كالراح( جناس اشتقاؽ

                                                           
(1)

 .1/67،68،دباأل ةخزان،الحموي:ٌنظر
(2)

.315،البدٌعٌاتً،عل،بوزٌدأ

(3)
.13،الدٌوان
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 كمنو ، كمعنى البيت: أف عبؽ الراح اكتسب مف نشكة السكر مف رائحة لمٌي الحبيب،كذلؾ
 (1)قكلو

مىتٍ  ٌنةه عندم ريباىا أمحى ٌنتي      جى مىٍت عيٌجٍمتييا ًمف جى  أـ حى

(، فاألكلى بمعنى "لـ يثبيا المطر حمت ـأك  ،محمت)أكاقع بيف  المركب المفركؽ سانجفال 
 (4):مثمو قكؿ ابف الفارضك  فركؽفالجناس مركب م ،(3)، كالثانية مف الحبلكة(2)في حينو"

ًميبلى ألك تىرل  ًمٍيبلىتي القيبىي      تي قيبايفى خى  كتىراءىٍيفى جى

، بيف )جميبلت كخميبلت(أٌما ك  اءىيف(كتر  ،يفأ لتر : )قكلوعمى المركب المفركؽ شاىد فال
فيك جناس تصحيؼ، كالخميمة: الشجر الكثيؼ المجتمع الممتؼ الذم ال يرل فيو شيء إذا كقع 

 :(6)قاؿ حيث المرفٌك،ب لجناس المركٌ يراد اإكلـ يصعب عمى السمطاف العاشؽ  ،(5)في كسطو

ـي    كامطيمكا  ًعدكني أك أكًعدكني ٍك  لىيٍ  الحبٌ  دىيفي  الحيبٌ  ديف حي

الخير  ، ك)ًعد( مف الكعد كيستعمؿ فيوره لفظتي الجناس في مطمعي تتصدٌ مٌ جالشاىد ف 
 .(7)مف )أكعد( كالكعيد كقيؿ أكعدتو خيران لكنو نادركالشر كفي الشر اإليعاد، 

 (8):قكؿ ابف الفارض ؽالجناس الممف كمف

ـٍ ًعٍندمى ما أعمىنىو ندى مي  عف ديمىي    ًسرُّكي  غىيري دمعو عى

 فالشاىد في قكلو: )عندمي كعف دمي( فالطرفاف مركباف.

 

 

                                                           
(1)

 .15،الدٌوان
(2)

،)َمَحَل(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(3)

،)حال(.لسان العرب،ٌنظر:ابنمنظور
(4)

 .16،الدٌوان
(5)

،)َخَمل(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(6)

.11،الدٌوان
(7)

،)َوَعَد(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
((8

 .23،الدٌوان
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 اقصالجناس النّ  -6

ىك ما " :يدخؿ فيو جميع أنكاع الجناس ما عدا التاـ، كالمماثؿ، كالمستكفى، كالمركب، كحٌده
 .(1)"ترتيبيا كأ ،ىيئاتيا كأ ،عدادىاأك في أ ،نكاع الحركؼأاالختبلؼ بيف الركنيف في كقع 

يا عند محمٌ  فٌ إثـ  ة،مثمتو عديدأك  ،ابف الفارض يائية فيلو حظ كفير كالجناس الناقص  
  :(2)العاشؽ السمطاف في قكلو

 عىيفى ماء فىٍييى إحدل مينيىتي    فيىبكيا عىينٌي ما أجدل البيكا

 (3) :كمثؿ ذلؾ قكلو،كعيف(  ،)عيني :شاىد في قكلوفال

ًميبلىتي قيباألك تىرل  ًمٍيبلىتي القيبىي      يفى خى  كتىراءىٍيفى جى

 (4) :ابف الفارض وقكل وكمن ،جناس ناقص (ترل كتراءيف)فبيف 

ا ى أيٍقصً  لوي  مىفٍ     اكالٌرض سيٍخًطي بيفى  ما فالقىضى ي أٍدفً  أكٍ  قىضى  حى

 ا كقضى(.فالشاىد بيف )رض

 (5):كلو كذلؾ فيو قكلو
بىرىٍت  نٍجدو  ًسر   ما كمتىى ٌبرىتٍ    عى  كأيمىيٌ  مىي   ًسرِّ  عف عى

 (.كأيمىيٌ  مىي  (، ك)كسرى  ًسر  يكجد جناس ناقص ما بيف )عبرت كعبرت(، ك )

  حق س الاّل االجنومنو 

ى يصيب تٌ كح ،(6)في المخرج" مع التقارب ك حرفيف الأ في حرؼو  الركناف ف يختمؼأىك "
 فٌ أل ؛االحقن  احد طرفيو حرؼ مف غير مخرجو جناسن أمف  أًبدؿما  يككف كؿٌ  يـ قكس الحدٌ السٌ 

                                                           
((1

.312،396،روضة المجالسة وغٌضة المجانسةالنواجً،شمسالدٌن،
((2

.12،الدٌوان


((3
 .14،نفسه

((4
.17،نفسه

 

((5
.21،نفسه

 

(6)
.812،ةائد الغٌاثٌوتحقٌق الف،محمدشمسالدٌن،الكرمانً
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 اجناسن  حكي عمى ىذا النٌ ا منو سمٌ ك قريبن أمنو  بدؿف كاف مف مخرج المإالحرؼ المبدؿ 
 .و لدقيؽ الفرؽتنبٌ يي فم ،(1)امضارعن 

 مب خب حب ُّٱٱ:-جبللو جؿٌ ك اسمو  زٌ ع-قكلو  ،ف الكريـآحؽ مف القر كمثاؿ الجناس البٌل  

فكقو مف الحنؾ  ما قصى المساف معأمخرجو  ؼالقا ؼحر ف ،(2)َّ هت مت خت حت جت  هب
 .ساف مع ما فكقوطرؼ المٌ  والنكف فمخرج أٌما ،عمىاأل

 

 (3) :قكلو ،حؽ عند سمطاف العاشقيفكمف الجناس البٌل  

 يعف عىناء كالكبلـي الحٌي لى    صارى كصؼي الٌضٌر ذاتٌيان لوي 

مع  المفظتيف ةالحرفيف في بداي مخرج اختبلؼ (، كيمحظليٌ  الحيٌ )فالشاىد في قكلو  
 .اختبلؼ في المعنى

 (4) :كذلؾ قكلو حؽالبٌل  ناسكمف الج

ًتي ٌلٍت ميٍيجى ٌلٍت تىكى ذا كى  أك تجٌمٍت صارًت األلبابي فىي    كا 

ثانية بمعنى ظيرت ، كال(5)فاألكلى بمعنى أعرضت، (تت كتجمٌ تكلٌ )فكاضح التجانس بيف  
 .كبيف )كٌلت كتكلت( جناس زائد بزيادة التاء في الركف الثاني. (6)كبدت

  الجناس المضارع 

بجعؿ  :ؿكقي ،ك حرفيفأ يراد المتجانسيف ذكم المخرج المتقارب مع اختبلفيما بحرؼو إ ىك

يفاء إل ةباحثكىذا مذىب ال ،(7)بحرفيف اا ما اختمففن كنو مطرٌ ككب ،ا باختبلؼ حرؼالجناس مضارعن 

 .رؼالجناس المطٌ  ةىكيٌ  طمس ـو بعدحقٌ  ذم حؽ   كؿٌ 

                                                           
(1)

 .1/71،72،دباأل ةخزان،الحموي:ٌنظر
(2)

.9،13،الضحى
 

((3
.7،الدٌوان

(4)
.14،نفسه

(5)
،)َوِلى(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

(6)
،)َجال(.لعربلسان اٌنظر:ابنمنظور،

((7
.812،ةتحقٌق الفوائد الغٌاثٌ،محمدشمسالدٌن،الكرمانً:ٌنظر،و217/،216،اإلٌضاحالقزوٌنً،:نظرٌ
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 (2)صريؼقساـ جناس التٌ أمف  اقسمن  يجعمو الفيكميك  ،(1)ةاني المشاكمو الرمٌ كع يسميٌ كىذا النٌ  

ف "أ :منيا ،كىك عند ابف رشيؽ عمى ضركب ،(3)صمو المضارعأل فرعنا ثيرالذم يختاره ابف األ

ؿ الحركؼ كٌ أكاف االختبلؼ في  فإف ،(4)"خرأف تتقدـ الحركؼ كتتأيا كمن ،تزيد الحركؼ كتنقص

ؿ بدء سماعو الحركؼ كٌ الركف الثاني لمركف األ ةامع بمخالفـ السٌ لتكىٌ  س التكىـي جنامٌ الحركؼ سي 

ف كاف االختبلؼ في الكسط سمي جناس إ ثـٌ  ،كىـتٌ ال ذاؾفس لكف تماثميا الباقي يذىب عف النٌ 

قيؿ عف المضارع  كؿ ما ةع الذم يجمع في رؤيالجناس المطمٌ  عؿٌ كل ة،كمعرفتو بدىيٌ  ،طالتكسٌ 

 .(5)في الركنيفخير باختبلؼ الحرؼ األ ةف يككف الطرؼ الثالث في القسمأجزء منو ب كى

كقكؿ الكريـ بف  (6)َّ حيجي ٰه مه جه هن ُّٱٱ:كمثالو في الكتاب الكريـ قكلو تعالى  

ٍيؿ) :-ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -   الكريـ ٍير نىكىاًصييىا في عقيكده مى  الخى ككثير  ،(7) (الًقيامة يـك إلى الخى

 .(8)فكهالمحدثيف ىـ متكمٌ  فٌ ا  ك  ،ؼفي كبلـ العرب بغير تكمٌ  منو كاقعه 

 (9):قكلو ،ـ عند ابف الفارضكمف جناس التكىٌ  

ؿ   زىٍعًمًو  في ىيدلن  لي ييٍيًدم ظىؿٌ   ًلغي أصغي كال يىٍيذم كـ ضى

)ييدم  أٌماك  فاألكلى مف االستمرار، كالثانية مف الضبلؿ، ؿ(،فكقع الجناس بيف )ظؿ كض 

 جناس اشتقاؽ.فيما  (10)، بمعنى الرشادكىدل(

 (11):قكلو ،طكمف جناس التكسٌ 

                                                           
((1

.1/27،ةالعمدرشٌق،ابنٌنظر:،و99-97،ثالث رسائل فً إعجاز القرآنٌنظر:الرمانً،


((2
 .188،المصباحٌنظر:

((3
 .131،الطالب ةكفاٌ

((4
 .1/268،269،ةالعمدرشٌق،بنا

((5
 .456-453،ة وغٌضة المجانسةالمجالس روضةشمسالدٌن،،نواجًال:ٌنظر

((6
 .26نعام،األ

((7
،كتابالجهادوالسٌر،بابالخٌلمعقودفًنواصٌهاالخٌرإلىٌومفتح الباري شرح صحٌح البخاريالعسقالنً،ابنحجر،

.6/64القٌامة،
((8

.1/269،ةالعمد،ابنرشٌق:رٌنظ
((9

.11،دٌوانال
(10)

،)هدى(.لسان العربابنمنظور،
((11

 .23،الدٌوان
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اًؾ با  دم قضاء ال اختياره ليى شىي    حاًظًرم مف حاًضرم مىٍرمى

بمعنى  ، فاألكلى مفبيف )حاظرم كحاضرم(أك التكىـ  كرد الجناس المضارع )التكسط( 

 .(2)، كالثانية مف الحضكر نقيض الغيبة(1)"المنع"

  :(3)كقكلو 
ـى  إفٍ  جاًمحان  بران  ًسي ـي  صى ـٍ    عنكي  يتىأمٍ  لـ جاًنحان  كعميكي

 .فالشاىد بيف )جامحان كجانحان(

 كمف جناس المضارع قكلو: 

ر   إنكارى  رائيان  ذىرى    مىٌسوي  ضي  رىم تعريؼً  في الٌتعنيؼً  حى

 .(التعنيؼ كالتعريؼ)فالجناس بيف 

  ّفالجناس المحر 
 ورؽ بيف ركنياالفف ،(4)"ـ لـ يرجعأرجع إلى االشتقاؽ  ،قت حركفو دكف كزنوىك ما اتفٌ " 

 تقٌدست ومثؿ قكل ،(5)سكناتك مف حركات  ؼالحرك  اتف يككف االختبلؼ في ىيئأكؿ بمعنى الشٌ 
، (6)َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ ُّٱٱ:ه كعمت صفاتوؤ سماأ

ؾ رى شى  ةالبدع) :قكليـأٌما  ،حسبف ةالحرك (ريفمنذى ال ،منذريف)بيف المشتقيف المتجانسيف كالفارؽ 
 في الحركة كالسككف. فالتحريؼ ،(7)(رؾالشِّ 

 

                                                           
(1)

،)َحَظَر(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(2)

،)َحَضر(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
((3

.8،الدٌوان
((4

 .131،كفاٌة الطالب،ضٌاءالدٌن،ثٌرابناأل
((5

.139،زهر الربٌع،حمدأ،الحمالوي:ٌنظرو،94،كنزجوهر ال،ابناألثٌر،نجمالدٌن:ٌنظر
((6

.72،73،الصافات
((7

.2/81،ةمعجم المصطلحات البالغٌ،حمدمطلوب،أ
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 جنسكاع تحت أن ةربعأمف  كنكعه  ،(1)اكيعند السكٌ  واقص بعينكىذا ىك التجنيس النٌ 

ؿ بقكؿ كمثٌ  ،(2)لناقصلمجناس ا فيالذم جعؿ المغاير كالمختمؼ كجي ةؽ الركضعند محقٌ  قصالنا

س ٍنت الميـ): -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ - النبيٌ  ٍمًقي حى سِّفٍ  خى ميًقي فىحى  (3) .(خي

 (4):قكلو ،كمنو عند ابف الفارض

 تيٍكًسبي األفعاؿى نىصبان الـي كىي    نىصبان أكسبىني الٌشكؽي كما
  

بان كنٍصبان( فالركف األكؿ بمعنى اإلع كالثاني ىك النصب عمى  ،ياء كالتعبالشاىد بيف )نصى
 المفعكلية.
 

 (5) :كقكلو
ٌجي فكانت إذ بىدىتٍ  ٌجًتي في ًحٌجًتي    شىفىعىٍت حى ٌمى حي  بالميصى

  
الشاىد بيف )حيجتي كًحجتي( بضـ الحاء بمعنى دليمي كبرىاني، كبكسر الحاء بمعنى أداء 

 ركف الحج.
 (6):كقكلو

ٍمدو  داري  مىًدم  في يىديٍر  لـٍ  خي  غىيٍ  يىمؽى  عنيا يىٍنأ مىفٍ  أٌنوي    خى
مدم( مد كخى  .(7)، فاألكلى بمعنى دار البقاء، كالثانية تعني النفس كالقمب كالباؿالشاىد بيف )خي

 .(7)كالباؿ
 (8):كقكلو 

ٌب سي     تىرا (9)فىميبانىاتي لبىانىاتو  عينىا فييا ًلبىافى الحي  ضي

                                                           
((1

.429،مفتاح العلوم
((2

.312،النواجً
((3

 .3/239(،959،لمحّمدبنحبان،)اإلحسان فً تقرٌب صحٌح ابن حبان
((4

 .9،دٌوانال
(5)

.15،نفسه
(6)

.15،نفسه
(7)

،)َخَلَد(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،
(8)

.16،نفسه
(9)

 ،)لبن(.لسان العربابنمنظور،،"فاقةغٌرمنالحاجةوهً:"لبانةالواحدةفالّلبانات"
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 (1):كلو كذلؾ 

ٌؿ ًخٌمي عنؾى ألقابان ًبيا  ٍينان كاٍنجي ًمٍف بدًعة جىيجيء مى      خى

ؿٌ ) :الشاىد في قكلو ( األكلى: فعؿ أمر؛ أم اترؾ كالثانية بمعنى صديؽ، كبيف ًخٌمي خى

 ( جناس اشتقاؽ.يٍ )جيء كجى 

 (2) :قكلوكمنو  

ذبي البيرىل ًجٍسمىًؾ كاعٍ   تىٍضًت مف جدًب البىرل كالنأًم بىي   ػػػال بىرل جى

 الشاىد بيف )برل كالبىرل(.

 (3):كلو 

ٍزنىيا زينان حى ٌكحى ًسٌرم ًسٌر أمٌ      أمُّ مىف كافى حى  سيٌر لك رى

زينان ( أما بيف )ًسرٌ ك  سيرٌ الشاىد في قكلو: )  ٍزنىيا حى  ( فيك جناس اشتقاؽ.حى

 (4):قكلوك 
 كيٌ  كاء كصبرم ،بعدىـ خاف  عب جمدم عب شى كلنا بالشٌ 

 .(5)بيف جبميف كغيره"، فالشعب األكلى ىي: ما انفرج فالجناس بيف )الشعب، كشعب(
 .ا عندهدن ك نكاع الجناس كر أكثر أفكاف مف 

  

                                                           
(1)

.17،الدٌوان
(2)

.24،نفسه
(3)

.15،نفسه
(4)

.22،نفسه
(5)

،)شعب(.لسان العربظر:ابنمنظور،ٌن



148 
 

 جناس القمب:  

 ،كليائوأل فتحه  وحسام) :قكليـ نحك ؛ترتيب حركؼ ركني الجناس و فيؼ فيمختي ما اىك 

قمب )كع الثاني منو ى النٌ كيسمٌ  ،(2)"النعكاس الترتيب (قمب كؿ)"ى سمٌ كيي  ،(1)(عدائوأل حتؼه ك 

 (4) (.كف يو كأطمؽ ما بيف فكي و، ما بيف امرأن أمسؾى  رحـ اهلل) :يـنحك قكل ،(3)(بعض

خر في نيايتو كاآل ،البيتة في بداي (ناس القمبج)س ناجال طرفيحد أجد ذا كي إو نٌ أ كيينٌبو

بحيث جعؿ  الصفدماخترعيا  ةكىي تسمي ،دؽٌ أ ةو ح القمب بصكر ك مجنٌ أ ،(5)انحن ا مجٌ ي مقمكبن سمٌ 

 (7) :كمنو قكؿ الشاعر، (6)بجناحيف وأنٌ البيت الشعرم ك

 حاؿ و في كؿٌ مف كفٌ   نكار اليدل      أالح 

 حاؿ(.عمى الجناس المقمكب المجنح )الح،  فالشاىد

قػاؿ تعػالى عمػى سػبيؿ  ،(8)اا ك مػردكدن مكػررن ك ا مزدكجن  ميٌ خر سي د المتجانسيف اآلأحذا كلي ا  ك "
 كمنو  ،(10)المزدكج ؽحنيس البٌل مف التج )سبأ كنبأ(ك، (9)َّ  حم جم هل مل خل ُّٱٱ:خباراإل

 .(11) (المؤمنكف ىينكف لينكف) :ما جاء في الخبر

ف  أخٌص سميو ت إف عكس سٌميا يجعمو بنفس ترتيب الحركؼ تركيبن  ابن ناس مركٌ جكاف ال كا 

ف بديعي في حد ف باألصؿالذم ىك  ،(12) (ما ال يستحيؿ باالنعكاس)ح كىي مف المقمكب المجنٌ 

 (13).ذاتو

                                                           
(1)

.432،،البالغة جواهر،حمدأ،الهاشمً:ٌنظرو،433،مختصر السعد،ًانالتفتاز:ٌنظر
(2)

 .143،زهر الربٌع،حمدأ،الحمالويو،432البالغةجواهر ،حمدأ،الهاشمً
(3)

 .433،مختصر السعد،ًانالتفتاز:ٌنظر
((4

.769،اب المحمدٌنبمعجمابناألعرابً،
((5

 .217،اإلٌضاحً،وٌنزالق:ٌنظر
((6

 .75،الجناسجنان :ٌنظر
((7

 لمأعثرعلىقائله،والبٌتمنمجزوءالرمل.
((8

 .217،اإلٌضاحً،وٌنزالق
((9

22،النمل
((10

 .431،مختصر السعد،فتازانًتال:ٌنظر
((11

 .217،اإلٌضاحً،وٌنزالق
((12

 .432،ةجواهر البالغ،حمدأ،مًالهاش:ٌنظر
((13

.133-73،جنان الجناس،الصفدي:ٌنظر
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 ركده جاء قميبلن ك ك  ،مختمؼ عف جناس القمبالعمـ بكجكد الجناس المقمكب يي فم ،ا قيؿإلى م ةضافإ

  (1) :حيث قاؿ ،عند ابف الفارض

ـي  في صار   مثبلن  حياةو  مسمكبً  ًمٍثؿى  بِّكي  حىي مىمسكبى  حي

 .(2)سكب ىك الممدكغم، كالمالشاىد في )مسمكب كممسكب(

 (3) :قكلوك 

ك أٌنى ًذٍكريىا ركحي قكتي    ىىي ىىيِّ  ًلًذٍكرم الٌتكؽً  عف ري   تحي
الرحؽ ، فاألكلى بمعنى الذم ييسٌد بو فالشاىد عمى جناس القمب كرد بيف )قكت كتكؽ( 
  .(5)، كالثانية بمعنى الشكؽ(4)مف الرزؽ

  ّفالجناس المصح 

كيسمى  (6)كؿ بحيث يككف الفارؽ بيف الكممتيفقط كالشٌ زه النٌ م يميٌ كىك الجناس الذٌ  

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع ُّٱ :قاؿ سبحانو كتعالى ،(7)"بتجنيس الخط"

ر ثكبؾ،: -كٌرـ اهلل كجيو-قكؿ عمي بف أبي طالب  كمنو ،(8)َّحق فإنو  )قىصِّ

 . (9) كأبقى( كأنقىى أتقى

اجتمع  إذا  إنوف ،بالتحريؼ ةحيؼ الذم تختمؼ فيو الحركالـ مف التصٌ سٌ الكع النٌ  ىك كىذا
 ف ال ينتيي لكاحدو اكىك الجناس الذم يتجاذبو نكع الجناس مشكشان  التحريؼ كالتصحيؼ صار

(11) .َّ مي زي  ري ٰى ين ُّٱ :مثؿ قكلو سبحانو (10)منيما
 

                                                           
((1

.8،دٌوانال
)

(2)
،)لَِسَب(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

((3
.17،الدٌوان

(4)
،)قوت(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

(5)
،)توق(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

((6
.93،الكنز جوهر،الدٌنابناألثٌر،نجم:ٌنظر

((7
.812،ةٌثاٌتحقٌق الفوائد الغ،دمحمّ،الكرمانً

) 

((8
.79،83،الشعراء

)

((9
وهوٌخاطبعلًبنأبًطالبكرمهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-،وقٌل:نسبهذاالقولإلىالرسول68،جنان الجناسالصفدي،

 صلىهللاعلٌهوسلموهللاأعلم.وجهه،ولمأتحققصحةنسبتهإلىالرسول
((10

.1/86،دباأل ةخزان،الحموي:ٌنظر
) 

((11
134،الكهف
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ؿ ذلؾ بجكاز كعمٌ  ؛نكاعوأش مف بيف المشكٌ الجناس  ةؽ ركضة المجالسسقط محقٌ أك  
تاـ كالمركب الجناس الكثر في مثاؿ كاحد كأك أنكاع الجناس أصمييف مف أاجتماع جنسيف 

 .(1)غيرهكالمقمكب ك 

 :(2)بالتصحيؼ كنقص الحركؼ قكؿ بعضيـ ةكمف المضارع 

ف    مقر   ليـ فميس حٌمكا فاف  مفرُّ  ليـ فميس رحميكا كا 

 بيف )مقر كمفر(. عمى جناس التصحيؼ فبيف )حٌمكا كرحميكا( جناس زائد كالشاىد

 ،شحلؾ فاخش فافصار قصارل ذلؾ ذي  ،ؾؾ عزٌ غرٌ  :قكؿ بعضيـ الجناس المصٌحؼكمف 
  .(3)ؾ بيذا تيتدمفعمؾ فعمٌ 

 (5):منيا قكلوف ،(4)عند ابف الفارضكثيرة  جناسىذا ال كأمثمة

ـي شىٍيـ القىكـً أشكل كشىكل ـي أحشامى شىي    سىٍي  سيـي ألحاًظكي

األصؿ في الشكل: ، )سيـ كشيـ( بينيما تصحيؼ، كبيف )أشكل كشكل( جناس اشتقاؽ
شكاء الرامي يككف إذا رمى فأصاب األطراؼ الم شيبمقتؿ، كشكل  األطراؼ، كالشكل ليس حـ، كا 

 .(6)كلـ يصيب

  (7) :كمف ذلؾ قكؿ ابف الفارض

ـى بطٍرؼو ساًىرو  ـى مىف سا  طٍيفًؾ الٌصبحى بألحاظو عيمىي    شا

 .(8) الشاىد )شاـ كساـ(

                                                           
((1

782،روضة المجالسة وغٌضة المجانسةشمسالدٌن،،نواجًال:ظرنٌ
 

(2)
ولماعثرعلىالقائل..2/27،ةالعمد،ابنرشٌق،القٌروانًالشعرمن



(3)
،نسبهذاالقوللعلًبنأبًطالب،معاختالففًنهاٌته"...فعلكتهدىبهذا"،431،ةغجواهر البال،حمدأ،الهاشمً

 .13/271،موسوعة اإلمام علً بن أبً طالب فً الكتاب والسنةالدٌشهري،محّمد،
((4

..18،23،34،72،133األبٌات،الدٌوان: ٌنظر
(5)

.13،الدٌوان
 

(6)
،)َشوا(.لسان العربٌنظر:ابنمنظور،

 

(7)
.19،الدٌوان

 

((8
لسان )َشَوَم(،"شمُتالبرَقإذانظرُتإلىسحابتهأٌنتمطر"،ابنمنظور،معجم الغنً، "سامالسلعة:طلبثمنها"،عبدالغنً،

َم(،وفًالبٌتسامبمعنىطلب،وشامبمعنىنظر.العرب،  ٌَ )َش
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 (1):كقكلو

ًميبلىتي قيباألك تىرل  ًمٍيبلىتي القيبىي      يفى خى  كتىراءىٍيفى جى

يؼ بيف )خميبلت كجميبلت( كالخميبلت: جمع خميمة كىي: األرض فكقع التصح
 .(2)المنخفضة ينبت فييا الشجر الكثيؼ الممتؼ

 جناس االشتقاق  -3

 مف ككثير ،(3)عند الجرجاني المطمؽك  ،اربقكالم بى جناس االشتقاؽ كاالقتضاكيسمٌ 

صؿ كاحد أ سي الجناكنف يجمع ر أاليدؼ منو ف ة،مشابيالبالجناس ك ان الببلغييف يجعمكنو ممحق

مشتقاف  (ــ كالقيٌ قً أف، )(5)َّ يه ىه مه جه ُّٱٱ:قكلو سبحانو كتعالى وكمثال ،(4)ةفي المغ

(6):الفارض قكلوابف كمثاؿ كركده عند  ،صؿ كاحد ىك القياـأمف 
 

ٌبان  لىٍكميوي  با  الًحٍجرً  لدل صى ـي    صى بىي ًحٍجرً  عمى دىؿٌ  ًبكي  صي

 (7) :كقكلو (،بيصي  ،با)صى فالشاىد في البيت ىك 

سنييىا    يكسيفان  إالٌ  يىٍتمكى  كأبىى  أيبىي عف ييٍتمىى كالٌذًكرً  حي

     (8) :قكلومنو ك  ،صؿ كاحدأمشتقاف مف  (تمىيتمك كيي )ػػف

مىى أىؿي الًحمى    أسمىمىتٍ  كسٍممى لـ تيعًتبي  عيٍتبي   رؤيىةى رىم كحى

                                                           
((1

.16،الدٌوان
((2

،)خمل(.بلسان العرٌنظر:ابنمنظور،
((3

.133،الطالبةكفاٌ،ثٌراأل،وٌنظر:ابن75،جنان الجناس:الصفدي،ٌنظر
 

((4
.218،اإلٌضاحالقزوٌنً،،وٌنظر:815،816،ةٌثاٌالفوائد الغ قٌحقت،محمدشمسالدٌن،الكرمانً:ٌنظر

((5
.43،الروم



((6
.11،الدٌوان

((7
.24،نفسه

((8
.24،نفسه

) 
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ك)سممى كأسممت( ك)ًحمى،  ، )عيتب كتعتب(،في بيت شعرم كاحد ةلفاظ متجانسأفثبلثة 
 (1):عند سمطاف العاشقيف كذلؾ قكلو تومثمأكمف  ،صؿ ذاتوجميعيا اشتقت مف األحمى( 

 أىٍىمىوي غيرى أيلي حاج ًلرىم    الٌدمعي بوً  غادىرى  غديرو كـٍ 

كىك مع "، ليوإ ةالحاج ةينقطع عند شدٌ  :مأ ،ىموبأر غدو ينٌ ألؿ بمعنى فاعؿ يفع"فالغدير 
 .جناس اشتقاؽ يشكؿ دراغ

 (2):قكلو كمنو

 يقى ري  إلى كصؿً  ترقى يقبالرٌ فما       ،الدعكل دع الخطب خاطب

يكجد جناس اشتقاؽ بيف) خاطب كالخطب( كبيف )دع الدعكل(، كبيف )ترقى كالرقي 
 كرقى(، كرقي: عمـ مرخـ رقية.

 (3):قكؿ ابف الفارض

 يكبو بي جيرتنا فيأب            ياحال ربعى  ياحال ربعي حيِّ 

في البيت جناس االشتقاؽ بيف )ربعي كربع(، كالجناس التاـ بيف )الحيا كالحيا( فالحيا األكلى 
بيف )حي كبي( كيكجد جناس بيف بلحؽ جناس الالكالحيا الثانية بمعنى المطر، ك  ،منسكبة لمربيع

 .(4)"حياؾ اهلل كبياؾ")أبي كبٌي( كيقصد مف )حي كبٌي( أف يحيمنا إلى المثؿ القائؿ: 

 الجناس المعنوي -4

تي بمفظ يحضر أت أف ؿكٌ فاأل" ،(5)ةشار س إضمار كجناإ جناس :كالجناس المعنكم نكعاف
 (7) :مثؿ قكلو ،(6)"ياؽالسٌ  ةداللبراد بو غير معناه خر كذلؾ المفظ المحضر يي آ ؾ لفظان في ذىن

                                                           
((1

.134،البرق الوامض،جاللالدٌن،السٌوطً
((2

.17،الدٌوان
(3)

.25،نفسه
) 

(4)
 .41،الفاخر فً األمثالالمفضلالضبً،

((5
 433،البالغةجواهر ،حمدأ،والهاشمً،141،زهر الربٌع،حمدأ،يوالحمالو،68،ةالبدٌعٌ ةشرح الكافٌ،فًالدٌنص،ًالحلّ

((6
.433،ةجواهر البالغ،حمدأ،والهاشمً،141،هر الربٌعز،حمدأ،الحمالوي



((7
لمأتبٌنقائله،قٌلالبنطباطباالعلوي،وقٌلالبنهانئاألندلسً،ولمأعثرعلٌهفًدٌواناألندلسً.
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 كسأبا أ ىيحك ةكقمبو قسك   تو منعـ الجسـ يحكي الماء رقٌ 

 ةمكىمل بيتكعند سماع ىذا ال ،كسأبا أى كيكنٌ  ،ؼ كالده يدعي حجركس شاعر معرك أف 
المقصكد  فٌ أ إالٌ  ،كسأبي أم ألحجر ة ىنا قرين ةف القسك أؽ ذلاألكلى يخطر عمى ذىف المتح

 (1) .عيكدر المحجى د الرامالف ،ذلؾليس 

فيـ ذا لـ يي إو عمي ليو بدليؿ يدؿُّ إ ان مشار اآلخر ضمار إحد ركنيو بأر كً ما ذي  ة،شار اإل سكجنا 
  (4) :كمنو ،(3)ة"ايفبتجنيس الك"ى عند بعضيـ كيسمٌ  (2)،المضمر

 بقيربً  عمينا كامينف    بكصؿو  اسمح حمزة يا

 كبقمبي فان مصحٌ            ىضحأفي ثغرؾ اسمؾ 

خر شار إلى الطرؼ اآلأك  ،ةؼ كىك حمز ليو بالمصحٌ إحد طرفي الجناس المشار أحيث ذكر 
 .فصحفت كممة حمزة إلى حمرة بحذؼ النقطة عف الراء (5) ةمر حال غره كىكثالمكجكد في 

  (6) :عند ابف الفارض قكلو في يائيتو اإلشارةكمف جناس 

 كعًف القمًب ًلتمؾى الٌراء زىمٌ    فأًرٍح ًمٍف لىٍذًع عىٍذؿو ًمٍسمىعىي

مر الذم األك  ،سمعومرتاح لي (حزً )أتصبح ل (حرً )أفي كممو  زايان  بداؿ حرؼ الراءإشار إلى فأ
 مفي بيت شعر  ةشار ضمار كاإليراد شاىد معنكم يجمع جناس اإلإؼ في سعً كيي  ،مفت السامعيي 

 (7) :قاؿ فكاحد ىك ما ذىب اليو ابف الفارض حي

فا منذي  كاًجدان   كىي القىٍمبً  في قىٍمًبوً  مف ناًظرم   بيٍرقيعييىا  جى
ضمار يككف بذىابو جناس اإل امٌ أ ،لتصبح عقرب (برقع) ةيككف بقمب كمم اإلشارةفجناس 

  .(1)النساء يفتمنيا فكؽ أصداغيٌف في شكؿ عقرب" شعر كانت ةكىي خصم الصدغ"،عقرب "إلى 

  .(1)عقرب"
                                                           

((1
.141،زهر الربٌع،حمدأ،الحمالوي:ٌنظر،و433،ةجواهر البالغ،حمدأ،الهاشمً

((2
.141،زهر الربٌع،حمدأ،الحمالوي:وٌنظر،71،ةالبدٌعٌ ةشرح الكافٌ،الدٌنصفً،الحلً:ٌنظر

)

((3
 .2/76،ةمعجم المصطلحات البالغٌ،حمدأ،مطلوب:ٌنظر

((4
لمأعثرعلىالقائل.

((5
.141،الربٌعزهر ،حمدأ،الحمالوي:ٌنظر

((6
.17،الدٌوان



((7
.22،نفسه
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 التصريع -ب

كالتصريع  (2)ىك ما كانت عركض البيت فيو تابعة لضربو،تنقص بنقصو كتزيد بزيادتو"" 
ميؿ فيو معرفة قافية القصيدة في الشعر بمنزلة السجع مف النثر، كقد أدخؿ في باب السجع، كالج

 :(4)، كمثالو عند ابف الفارض قكلو(3)قبؿ تماـ أكؿ بيت

ٍنًعمان عىرٍِّج عمى كيٍثبىاًف طىيٍ     سائؽى األظعاًف يىطكم البيدى طىيٍ   مي

 .مع )طي(  في نياية الشطر الثاني فالتصريع بيف )طي( في نياية الشطر األكؿ، 

 (5)كقكلو 

ٍفف ًكٌدم عمى بؿ  قىدىمىي عف راغبان  أسعى كنتي    دىمي قد بجى

 .(  في نياية الشطر الثانيقىدىمىيمع ) ( في نياية الشطر األكؿ،دىميفالتصريع بيف )  

 ما ال يستحيل باالنعكاس -ج

ما ال  مكعند الحرير  ،(7)اكي مقمكب الكؿالسكٌ  يسميوك  ،(6)مى المقمكب كالمستك كيسمٌ  
كغايتو االنسجاـ مع ، (9)كطرده"ك الشطر أف عكس البيت ف يكك "أكىك  ،(8)يستحيؿ باالنعكاس

 َّ جع مظ حط مضخض ُّٱ :قاؿ تعالى ،(10)ك النظـأ ثرالن ةلفاظ سكاء في حالاأل ةالتركيب كرق ةسيكل

ألف القرآف ييقرأ مف  ؛كيينٌبو ذلؾ أٌف ذلؾ جاء عفكم الخاطر(12) َّ حت جت هب ُّٱٱ:كقاؿ تعالى، (11)

 (،رض خضرا)أ :ثر قكليـكمف النٌ األسمكب،  تطابؽآف لكف اليميف إلى اليسار فيك ليس في القر 
  (13) :كمف النظـ قكؿ الشاعر

                                                                                                                                                                      
((1

.22،22ش،هامنفسه
(2)

.1/145،العمدةالقٌروانً،ابنرشٌق،
(3)

.2/246معجم المصطلحات البالغٌة، مطلوب،أحمد،
(4)

.7،الدٌوان
(5)

.23،نفسه
((6

.257،ةالبدٌعٌ ةشرح الكافٌصفًالدٌن،لً،الح:ٌنظر


((7
 .431،المفتاحٌنظر:السّكاكً،

((8
.2/36،دباأل ةخزان،الحموي:ٌنظر



((9
.257،ةالبدٌعٌ ةشرح الكافٌ،دٌنالصفً،الحلً

((10
.2/36،دباأل ةخزان،الحموي:ٌنظر




((11
.33،نبٌاءاأل



((12
.3،المدثر

((13
.2/263،الدٌواناألرجانً،
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د تيػوي تىػديكـي ًلػكيؿِّ ىىػٍكؿو  ػكى د تيػوي تىػديكـي     مى ػكى  كىىىػٍؿ كيػؿ  مى

 :كىي ،منو ةتركيبات يسير  ةكلمباحث

 ضرٌ أما )ك (،تنجي  ان ذإ ةجنٌ )ك (،راف ياىمأ ناره )ك (،عكج جكع لؾ كؿٌ )ك ،ميمؾ( ) كؿ ىـٌ 
ـٌ رمى أىؿ ليا أمر ما بيٌر(، ك )ألكطي كمٌد قدمؾ طكال؟(ك )ري  (،ـأرضا    ٌب أ

ىذا  ةكرغـ ندر  (ةممك ةمير أ :اممت ريك)تكمٌ  ،ر رفعت(ك)تعفٌ  ،(؟بيا حايرو  يؿو لرياح  ىبٌ أ)ك 
 (1)حيث قاؿ: مفردات داخؿ البيتب كجكده عند ابف الفارض حاصؿه  فٌ أ الٌ إالفف 

 كعًف القمًب ًلتمؾى الٌراء زىمٌ    ٍح ًمٍف لىٍذًع عىٍذؿو ًمٍسمىعىيفأرً 

 .ماؿ الشٌ ك اليميف مف  ظففتم (لذع عذؿو ) :فالشاىد في قكلو

 العكس والتبديل -د

أف تعكس الكبلـ فتجعؿ في الجزء األخير منو ما جعمتو في الجزء األكؿ: كبعضيـ  سالعك"
 (3) َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱكجؿ:  قكؿ اهلل عز (2) "يسميو التبديؿ كىك مثؿ

 (4):كمثالو قكؿ الشاعر 

ػػكادو  بىػػعػػدى  فػػابػػيىػػض   ػنػتىػًصػرو  قىػػمبي  سى د     مي ػػنػػيىػػًزـً  كىجػػوي  بىػػيػػاضو  بىػػعػػدى  كاسػػكى  مي

 (5) :كمثمو قكؿ ابف الفارض

رىل قد ما كفىى ىؿ شعرم ليتى  ٍقمى  مف كفى قد ما جرل ميذٍ     جى  ًتيمي

 (6) :كمثالو كذلؾ قكلو ،ليصبح )مذ جرل ما قد كفى( (ىؿ كفى ما قد جرل)فعكس قكلو 

ـٍ  دمى     ًكدا عيكدي  ذىكل العىكدً  ذىكم يا  ذىم أينىعى  أف بعدى  ًمنكي

 كذم ىي مصدر ذكل يفيد التأكيد. كدادم ذم( )عكد العكد( ك ذكم )يا
                                                           

((1
 76،الدٌوان

(2)
.414،الصناعتٌنالعسكري،



(3)
.19الروم،

(4)
.131،را فً مدح خٌر الورىالحلة السٌألندلسً،ابنجابر،ا

 

(5)
.96،الدٌوان



(6)
.114،نفسه
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 ةالمحسنات المعنويّ  -ثانياً 

 باقالطّ  -أ
عند الجميع  كرسـ الحدٌ  ،(1)ةضاد كالتكافؤ كالتطبيؽ كالمقاسمكالتٌ  ةالطباؽ كالمطابقى كيسمٌ  
 ةكجعؿ قدام ،لمجناس الطباؽ مفيكمان  كافقد جعم ،كمف تبعو ة قدامالٌ إ ةصؿ ىك المطابقاألفي 

 فأخير شترط في األفا ؛ؽ بيف الطباؽ كالتكافؤالحمبي فرٌ ابف األثير ف أغير ،(2)ؤان تكاف ةالمطابق
 (4) :كجكد الطباؽ مان ىك م يقكؿ دعبؿ  ،(3)ازان جمكالمقابؿ  ةحد طرفيو حقيقأيككف 

بي ال ـي  يا تىعجى م  فبكى برأسوً  المشيبي  ضحؾى    رىجيؿو  ًمفٍ  سى
 فضحؾ مجازه كبكى حقيقة.

 ".تساكيا :تطابؽ الشيئافك  ة،المكافق: " (5)ةلغ ةكالمطابق
كال  ،(6)ىادٌ ضك  ةفيؤتى بالمفظ ،نفسو ذكجمع الشيئيف عمى الح :كفي االصطبلح تعني 

 .(7)ف مكجكديتناسب بيف المعني
أك فعميف أك  ،يشترؾ طرفا الطباؽ في ككنيما اسميفمنيما ما  ،يفتالمفظ يةعف نكع أٌما

 حرفيف أك مختمفيف.
مف  مظيران  ةفي التعبير عف مظاىر الكحد يان ضدٌ  يان ئثنا ان كيعد تكظيؼ الطباؽ بكصفو تجميٌ 

يجعؿ فييا  ةلغكي ةالشاعر الصكفي يبحث عف حيم فٌ ذلؾ أل ،بامتياز ةيفالصك  ةمظاىر المغ
 ،ك تضاد كجكدم يعكسو الطباؽ لغكيان أشيء نفسو متساكييف ببل تناقض ممظيريف ل ةثنائيالطرفي 
 (8)"ناءفالتي يستشعرىا بال ةيحاء بالكحدلئل سعيان 

فمثاؿ االسميف  ،ابف الفارضائية يرفيو في طنكاع أعمى اختبلؼ  مف ىنا جاء الطباؽ بارزان 
 (9):قكلو

ا ى أيٍقصً  لوي  مىفٍ     اكالٌرض سيٍخًطي بيفى  ما فالقىضى ي أٍدفً  أكٍ  قىضى  حى

                                                           
((1

،83،السٌرا فً مدح خٌر الورى ةالحل  ،ابنجابر،ندلسًاأل:وٌنظر،3/331،فراحعروس األ،السبكً:ٌنظر

.356،ةطراز الحل  ،شهابالدٌن،الغرناطً:وٌنظر


((2
 .2/5،ةالعمد،قابنرشٌ،القٌروانً:ٌنظر

((3
.89،جوهر الكنز:ٌنظر

 

((4
.47،دٌوانالعبل،د،الخزاعً

 

((5
 مادة)طبق(.،لسان العرب

((6
.72،ةالبدٌع ةشرح الكافٌ،فًالدٌنص،الحلً:وٌنظر،124،البدٌع،ابنالمعتز:ٌنظر

((7
.1/156،دباأل ةخزان،الحمويٌنظر:



(8)
.6،ابن الفارض الكبرى ةالطباق والجناس فً تائٌ ةبالغمقالبعنوان،دالرؤوفخالدعب،الجبر



(9)
.17،الدٌوان
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سماء تؤكد نظرتو أجميعيا  ،اد في بيت شعرم كاحددضأ ةحيث جمع ابف الفارض ثبلث

)قضى كحي( أٌما ك  ة(،القضا كالحياك) خيران أك  ى(،دنأقص ك )أك (،االسخط كالرض) :كىي ة،الكجكدي

 (1) :كقاؿ كذلؾ شاىد عمى اختبلؼ ركني الطباؽ بيف فعؿ كاسـ،ف

ـي  بىرل قد  أصغىرىم حاشا ًجسميى  كفىني    أعظيمي  شكقي أعظى

  (2) :عنده قكلو فكمثاؿ الفعمي كالمفظتاف اسميتاف، (،صغرعظـ كاألاأل)الشاىد 

فٌ    إف  جادى  طىٍرفان  لمنأم ميٍسًببلن   خىي يسقط إذ ٍرؼً الطٌ  نىكءي  ضى

  .فكىما فعبل (،كجاد)ضٌف  :فالشاىد في قكلو

 (3):كمثؿ ذلؾ قكؿ سمطاف العاشقيف

 دىىري شىٍممي باأللى بانيكا قيضىي   فاٍجمعكا لي ًىمىمان إف فىٌرؽى الدٍ  

 .مف الجمع كالتفريؽ (ؽفرٌ  ،كاجمع)أ :فالشاىد في قكلو 

 (4):كمثاؿ االسـ كالفعؿ عند سمطاف العاشقيف قكلو

 طي النأمً  قيبىيؿى  الكىشحً  طاكمى     لوي  كافى  ما الكاًشحي  نىشىرى 

كمثمو  كىك النشر كالطي، ،كىذا تكجيو لمصطمح بديعي (،طي ،نشر) :فالشاىد في قكلو

 (5) :قكلو

دٌ  أيىىٍيؿى  يا ك  أٌنى الكي  فيتىي ًعرفاني بعدى  كىٍيبلن  نيى     تيٍنًكري

  
                                                           

(1)
.19،الدٌوان

(2)
.8،نفسه

(3)
 .23:نفسه

((4
.8،نفسه

) 

((5
.9،نفسه
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س ك( فتنكركني مف مستمزمات الجيؿ كعرفاني عانيكركني كعرفنت: )شاىد في قكلوفال
 (1) :كلو كذلؾ ،كيكجد طباؽ بيف )كيبل كفتي( الطباؽبالمعرفة، فيك مٌما يمحؽ 

ـٍ ًعٍندمى ما أعمىنىو ندى مي  عف ديمىي    ًسرُّكي  غىيري دمعو عى

ارض كمنو قكؿ ابف الف ،الطباؽ كقع بيف اسـ كفعؿف (عمنتوأ ،كـسرٌ ) :قكلو فالشاىد في 
 (2):كذلؾ

ٍزنىيا زينان حى ٌكحى ًسٌرم ًسٌر أمٌ    أمُّ مىف كافى حى  سيٌر لك رى

 (.سرٌ  ،حزنيا) :فالطباؽ حاصؿ في لفظتي

لفاظ المجاز أتي بأخر يآك  (،طباقان ) ةلفاظ الحقيقأتي بأضرب ي :كالطباؽ عمى ضربيف 
حد أيككف  حيث طباؽ سمب كأيجاب إف يككف طباؽ أا مٌ إ ةلفاظ الحقيقأكالذم يجيء ب (3)(ان ؤ تكاف)

 .خر نييان كاآل مران أحدىما أك بككف أ (4)نفي ةثنيف في حمٌ يجعؿ اال كأ ،ان خر منفيٌ كاآل طرفيو مكجبان 
(5)  

ف أكىك " :التجبير بطباؽ الترديد تحرير عند صاحب ىدعىذيف قسـ ثالث يي  إلىكيضاؼ 
 ،عجاز عمى الصدكراأل فيك ردٌ  قان ف لـ يكف الكبلـ مطابإف ،لوكٌ أخر الكبلـ المطابؽ عمى آ يردٌ 

  (6) :عشىكمثالو قكؿ األ

ًيدكا ف جى قىعكا طكؿى الحياة كال ييكىيكف ما    ال يىٍرقعي الناسي ما أٍكىكا كا   رى

– ادضتبا ليس مٌ مكىك  ،حدىما يكىـ بكقكع الطباؽأ ،عمى قسميفالمعنكم ف الطباؽ إ ثـٌ 
 .(7)ان دٌ رفيف ضكيؿ لجعؿ الطأاني يحتاج إلى تكالثٌ  ،-كما مرٌ 

                                                           
((1

.23،الدٌوان


((2
.15،نفسه

((3
 .112،رٌبتحرٌر التج،صبعبواإلأ،المصري:ٌنظر

((4
.112،تحرٌر التجبٌر،صبعبواإلأ،المصري:وٌنظر،1/111،عروس االفراح،السبكً:ٌنظر

)

((5
.131،نشرح عقود الجماالسٌوطً،:ٌنظر

(6)
.161،الدٌوان



(7)
.85،السٌرا فً مدح خٌر الورىة الحل  ،ابنجابر،ندلسًاأل:ٌنظر
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 كناية جبيدكيككف ت ،يجان بى تدتسمٌ فلكاف ما تككف بيف األ ةف مف المطابقإف ،إلى ذلؾ إضافةن 
 صؿبل يحف ،لكاففي األ فاضدٌ سكد ال يكجد سكاىما بيض كاألاأل فٌ أكمعمكـ  ،(1)ةكريتك تدبيج أ

 (2) ا.فييم غيرى  ذان إ جالتدبي

المحسنات  ةفي حديق مزىران  وقير تحقٌ سي الطباؽ بيئرا رٌ يسى  ،ابف الفارض ةفي يائي ةو كبنظر  
في  كركدان  ةكثر المحسنات المعنكيأيك مف ف ز،كالمجا ةمف لكني الحقيق كؿٌ ب ان نمكٌ مزخرفات كالم
 (3) :يجاب قكؿ السمطاف العاشؽمف طباؽ اإل ةلفاظ الحقيقأا جاء بمٌ فم مو،نظ

 ـ يعًطٍفو ليكعمى األكطاًف ل     بىٍيفى أىًميًو غىريبان نازحان 
 (4) :قكلوك  (،غريبان  ،ىميوأبيف ) :فالشاىد في قكلو

بان في الحرب أيدعى باًسبلن   كليا ميٍستىٍبًسبلن في الحيبِّ كىيٍ     عىجى

  .(5)الضعيؼ الفؤد الجباف تعنيكي أصميا كيء ك  (كي ،باسبلن ) :قكلو الشاىد فيف 

 (6) :قكلو كمنو

ؿ كـ يىٍيذم كال أصغي ًلغي    ظىٌؿ ييٍيًدم لي ىيدلن في زىٍعًموً   ضى

 (7) :ككقكلو (،بمعنى ضبلؿ ،ىدل) (ضؿٌ  ،ىدلن ) :فالشاىد في قكلو

االن  ًبٍئسى   غىي العيشً  صبلحً  مف أك كىٍحشىةن    أيٍنًسيىا  مف بيدِّلىتٍ  حى

  (8) :كلو كذلؾ ة(،ككحش ،نسيا)أ :فالشاىد في قكلو
ٍبًرده  شيء أمُّ  ٌران  مي شٍ  لمىٌشكل    شىكل  حى شىائي كى حى  شي أمُّ  حى

 (9) :كمثمو قكلو (،ان حرٌ  ،برده )م :فالشاىد في قكلو

                                                           
(1)

.84،الدٌوان
(2)

.1/156،دباأل ةانخز،الحموي:ٌنظر


(3)
.8،الدٌوان

 

(4)
.13،نفسه



(5)
.،)كٌأ(لسان العربٌنظر:ابنمنظور،



(6)
.11،الدٌوان



(7)
.16،نفسه



(8)
.13،نفسه



(9)
.23،نفسه
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 دىىري شىٍممي باأللى بانيكا قيضىي   فاٍجمعكا لي ًىمىمان إف فىٌرؽى الدٍ 

 (1):كمثمو كذلؾ قكلو ،دضات (كالتفريؽ الجمع)بيف 

 عيصي مف أعصى العذؿ في ىكلن  عى    طىكٍ  اءيمل عف يىٍعذيؿي  كًلما

 (2) :قكلو كمنو ،(يالطكع كالعص)بيف ف الطباؽ بيٌ ف

ـٍ  نًزلي   بكا  قىرِّ  حتمان  كافى  إف ىىٍجريكي  حالتىي أسكا فالبيٍعدي  مى

  (3) :قكلوكمنو  (،البعد ،بكاقرٌ ) :فالشاىد في قكلو

مِّميكا با  بأركاحً  ركحي عى ٌياىا   الص  ي المٍيتي  يعكدي  فىًبرى  حى

 (كالمكت ةالحيا)فالتضاد كاقع بيف 

 (4) :طباؽ السمب عند ابف الفارض قكلو كمف
مىي    كيٍنتى ال كيٍنتى ًبيـ صٌبان يىرىل ـٍ حي  ميٌر ما القىيتيوي فيًي

كضعو في قالب الدعاء بي كحالطرؼ الثاني ي فٌ أ غيرى  (،كنت ال ،كنت) :قكلو فالشاىد في
 .يفن ةالمذككر في حمٌ 

شيء مف بيتو ئيا ليزٌيفذىب  بؿ ة،يقيالحقضاد الت ظلفاأ بإيرادابف الفارض  ىذا كلـ يكتؼً  
  (5) :فمف الطباؽ المعنكم قكلو ،كمجازىا ةدىاء العبار 

 عىي دكنيى  لوي  كعاكيؾً  وي ػػػػ   ػػػعن أيٍقًعدتي  الذم بالمٍسعى فيٍزتً 

فالسعي يككف لممرء في حاؿ قيامو الذم يطابؽ ، قعدت(أ ،)المسعى :فالشاىد في قكلو
  (6) :ؽ المعنكم قكلوكلو كذلؾ مف الطبا ،القعكد

دا  شكقان  صاديان  ـٍ  ًلصى  كرىم رؤيا إلى ميٍمتىاحو  ًجد     طىٍيًفكي
                                                           

(1)
.11،الدٌوان

(2)
.21،نفسه



((3
.21،نفسه

(4)
16،نفسه

((5
 .23،نفسه

 

((6
.9،نفسه
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كليس  ،لمماء ةو العطشاف ىك ما كاف في حاج فٌ أيعتقد ف (مٌ كر  ،ديان اص) :فالشاىد في قكلو 
  (1) :العاشؽ يياـ الطباؽ قكؿ الصبٌ إكمف  ،الشكؽ ةراد شدٌ أىك كذلؾ ىنا بؿ 

 طىي مٌنيى  صانوي  حديثو  ـً     ػػػقىًدي مف أيٍخفي تي كن ما ميٍظًيران 

كمػف  ،د في الحديث ىك الكبلـك قصالم  لكفٌ  ،فيمتبس عمى السامع الحديث المطابؽ لمقديـ
 (2) :يياـ الطباؽ لوإ

ده     لىوي  ما قىبيؿ مف قىًتيؿو  كـٍ  ٌبنا في قىكى  حي كؿٌ  ًمف حي

كليس ما  ،البطف مف بطكف القبائؿ ،الحيالمقصكد ب فٌ أل ؛(كحي ،قتيؿ) :فالشاىد في قكلو

  (3) :يياـ الطباؽ لسمطاف العاشقيفإكمف  ، عكس القتيؿ كىـ مفيتي 

د     عىبلى  إف كلي   عىيفى  حاكيان  كضو  خى  تيبىي زىرو  عف تىٍبؾً  رى

تبي بمعنى تضحؾ كأصمو تبيي، فكاف إيياـ التضاد بيف )تبًؾ كتيبي( فيتكىـ السامع بكجكد 
  كالكاقع ال تضاد. ،عنى بينيماتضاد في الم

شبيو بالطباؽ عنده  ىكٌما كم ،صفة الضحؾ لمزىر الذم ال يضحؾ)تبي(  حيث استعار

 (4):قكلو

 يىدىم غير عف الحبٌ  عندى  كاف  بيٍقيىاىيما  في الٌتكحيدي  شاًفعي

يكىـ  اكممٌ  ،لو كالتكحيد خبلؼه  ،الشفع ىك الزكج فٌ أل ؛(كالتكحيد ،شافعي) :فالشاىد في قكلو

  (5) :بالطباؽ قكؿ ابف الفارض

 قىٍبًضيا ًعٍشتي فرأيي أف تىرىم   قيٍمتي ركحي إٍف تىرىٍم بىسطىًؾ في

                                                           
((1

.23،ٌوانالد
 

((2
.18،نفسه

)

((3
.19،نفسه

 

((4
.19،نفسه

((5
 .18،نفسه
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 ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱ:فإف األصؿ في البسط كالقبض كائف في اليد، قاؿ تعالى
 (1) َّ خي حي  جي يه

 (2) قكلو: كمنو كذلؾ

 يىدىمٍ  بيفى  كىكل كرائي مف   جيرىتي  قضاءً  بيفى  حيرىتي

(، فاألكلى كناية )عف ظيرم( كالثانية كناية )عف بيف يدم  ،كرائي: )فالشاىد في قكلو

 أمامي( كىذا مٌما يمحؽ بالطباؽ.

 العجز عمى الصدر ردّ  -ب
ك أك المتجانسيف أريف حد المفظيف المكرٌ أجعؿ ف يي "أ :كىك في النثر ،(3)ى التصديركيسمٌ  

 حب جب هئ مئ خئ ُّٱٱ:تعالى قاؿ ،(4)"خرىاآخر في اآلك  ة،كؿ الفقر أالممحقيف بيما في 

ع اخر في صدر المصر خر البيت كاآلا في آحدىمأف يككف "أ :كىك في النظـ ،(5)َّخب

ى اهلل صمٌ -كمنو في مدح خير الكرل  ،(6)"ك صدر المصراع الثانيأخره آك أ ،ك حشكهأ ،كؿاأل
(7):-ـعميو كسمٌ 

 

 لـً األفي مف فيو الذم ريقو يش      رل بمدان أحتى  لميأال ينقضي 

في عركض  ةخر كممآمف البيت  ةخر كممآ ةقساـ بمكافقأ ثبلثةكجعمو ابف المعتز عمى  
 ،(8)فيو بعض ما في البيتة ممخر كآ ةك بمكافقأطر ىذا الشٌ  ةك بمكافقتيا بدايأ ،ؿكٌ الشطر األ

مف  ةكمم خرآ ةمكافق فٌ أل ؛مر صصبع المي اإلأبعند  خرىا جعمت تعريفو مردكدان آقسمتو في  لكفٌ 
 ،حشك العجز صكابان  -مف البيت ةخر كممآم أ-م مكضع تجعؿ مكافقتيا أفي  ةم كممأالبيت 

مف   بفضؿ عممو الذم يجعؿ االشتقاؽ حاصبلن الٌ إ ي ىذا تصديران فما سمٌ  ،كالمدلكؿ ليس كذلؾ
 ةم كممأمنو  ةخر كممآ ةجعؿ الشؽ الثالث بمكافقيي  ،كلكضع النقاط عمى الحركؼ ،صدر البيت

                                                           
(1)

.29اإلسراء،
((2

.25،الدٌوان
((3

.116،تحرٌر التجبٌر،صبعبواإلأ،المصري:ٌنظر
((4

1/128،فراحعروس األ،السبكً


((5
.195ة،البقر



((6
.1/128،فراحعروس األ،السبكً

((7
.52،السٌرا فً مدح خٌر الورى ةالحل  ،ابنجابر،ندلسًاأل



((8
.143،البدٌعٌنظر:
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 ة،تصدير التقفي :كىي ،جنابو تخٌص  ةكاحد منيـ تسمي كؿٌ  ىعطيي  نصافان ا  ك  ،مف حشك الصدر
 (1) .تصدير الحشك ثـٌ  ،تصدير الطرفيفف

 كفي التصدير قسـ رابعه " :حيث يقكؿ صاحب تحرير التجبير ،عمى ذلؾ قسـ رابعكيضاؼ 
قكؿ ك ،لوكٌ أضراب عف إكاعتراض فيو  ،تي فيما الكبلـ فيو منفيأذىب عنو ابف المعتز كىك ي

  :(2)بي عطاء السندمأ
 مف تحت التراب بعيد د          بؿ كؿٌ نؾ لـ تبعد عمى متعيٌ إف
ىي بالنظر إلى  ةه فتسع ،زيدأك ألكاف ليذا الضرب أاد ثمانية دنسب مف تعأ ةكىذه القسم

صؿ أك في أصؿ المعنى أك تكافؽ الكممتيف في االشتقاؽ ك أكمعنى  تجانس الكممتيف لفظان 
 م محؿٌ أفي  ةلفظ مٌ خر البيت ألآمف تطابؽ  ؿتحصٌ  ةكثماني ،(3)ا معنىماالشتقاؽ دكف تكافقي
خر البيت آندلسي تكافؽ ابف جابر األ ةمحظ بمكافقكيي  ،(4)رغيك تجانسيا مع الأمف الصدر كالعجز 

 .كؿ النصؼ الثاني منوأالبيت مع 
بجميؿ المحسنات  ةنارض الممكٌ ابف الف ةنفاس ىذا الفف مف يائيألـ تذىب  ،كعمى كؿ حاؿ 
 (5) :مف نظـ ابف الفارض في قكلوف كالمعنكية المفظية

 ككأم قىكلي يًعنيوً  لك ناؿ   اإًلسا  أعيا أسىن  مفٍ  فكىأىم  
  (6) :لو كمثمو قكلوكٌ أحسف ىذا الفف ما طابؽ ختامو أف ،(مٌ أكك مٌ أفالشاىد في قكلو )ك

ٍبًرده  شيء أمُّ  ٌران  مي ٍشكى  ٌشكللمى     شىكل  حى شىائي حى  شي أمُّ  حى

كذلؾ  رد العجر عمى الصدر كمف ،كلو كخاتمتوأر في شيء في البيت مكرٌ  مٌ أفتركيب 
 (7) :قكؿ ابف الفارض
بىا سىٍكرىةه     لي  كاأللحاظً  منو فىًبكيؿٌ   سىٍكرىتىي مف كىاىطىرى

ير ا استبعده صاحب تحرير التجبكؿ ضربو كىك ممٌ أل ةخر البيت مجانسآفي  ةكر سف
 (8) :كقكلو ،غيره وغاصكاست

                                                           
((1

 .117،تحرٌر التجبٌر ،صبعبواإلأ،المصري:ٌنظر
((2

.118،نفسه
((3

.195،المصباح،حمدبنمحمدأ،الفٌومً:ٌنظر


((4
.52،فً مدح خٌر الورى ارٌالس ةالحل  ،ابنجابر،ندلسًاأل:ٌنظر



((5
.9،الدٌوان



((6
.13،نفسه

 

((7
.13،نفسه



((8
.18،نفسه
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 منًؾ عذبه حٌبذا ما بىٍعدى أم    أمُّ تعذيبو سكل البيٍعًد لنىا

  (1) :ؿافالسمطاف العاشؽ كذلؾ ق ،م( في شعر التصدير عند ابف الفارضأكيمحظ تكرا ر)

زينان  كافى مىف أمُّ  ٍزنىيا  حى ٌكحى  لك سيرٌ   حى  أمٌ  ًسرٌ  ًسٌرم رى
 النظير ةمراعا -ج

عند السبكي  ىفضؿ مسمٌ أك  ،(2)يؽتمفلاك  ةالتناسب كالتكفيؽ كاالئتبلؼ كالمؤاخا ىكيسمٌ 
 ،(4)شيء مع شيء يناسبو ال عمى كجو التضادالكمعناه ذكر  ،الذم يكافؽ التكفيؽ (3)ليؼأالت
 .(5)"ىلمعن ىك معنأ ،مفظل ان ك لفظأ ،لمعنى ان لفظ ةسكاء كانت المناسب"

  :(6)قسامو ىيأك 

 .ع ما يبلئمو فقطتذكر الشيء مأف  -
 ،االستكاء ةك قريبأ ،المقدار ةكؿ كاحد مع ما يبلئمو في جمؿ مستكي ،شياءأذكر تف أ  -

شبو ة كىك الذم فيو خطكط مستكي ،بالثكب الممفكؼ " لشبيو :ؼتكفيالى ىذا النكع يسمٌ ك 
 .(7)"الجمؿء استكا

ى ىذا كيسمٌ  ،يناسبيما لييما مماإيرجع  ثـ تذكر بعدىما شيئان  ،ذكر الشيء كما يبلئموتف أ -

 .(8)َّ ٰذيي ىي مي خي  حي جي ُّٱ :نحك ،طراؼتناسب األ :النكع

كىك  ،كعمى ما ال يبلئمو وؽ عمى ما يبلئمبينط مشتركان  ثـ تذكر معو لفظان  ،ذكر الشيءأف ت -
يياـ "إك أ ،يياـ النظيرإ :ى ىذا النكعكيسمٌ  ،المراد المبلئـ فٌ أذا سمعو السامع تكىـ إف ،مرادؾ

ٱالعزيز: كمثالو في الكتاب ،(10)ياـ التضاد كفي المفظ دكف المعنىإي ذاتوكىك ب ،(9)"التناسب

                                                           
( (1

.15،الدٌوان


(2)
.159،زهر الربٌع،حمدأ،الحمالوي:نظرٌو،1/293،دباال ةخزان،الحموي:ظرنوٌ،3/337،فراحعروس األ،السبكً:ٌنظر

159.
(3)

 .3/337،عروس األفراحٌنظر:
(4)

 الحل ةجابر،ابناألندلسً،:وٌنظر،128،البدٌعٌة الكافٌة شرحالدٌن،صفًالحلً،:وٌنظر،354،لتلخٌصاالقزوٌنً،:ٌنظر

.89 السٌرا، الحل ة
(5)

.1/293،األدب خزانةالحموي،
 

(6)
.89،السٌرا الحل ةجابر،ابناألندلسً،



(7)
.89،نفسه

 

(8)
.133،نعاماأل



(9)
.355،التلخٌصً،وٌنزالق:ٌنظر



(10)
.3/338،فراحعروس األ،السبكً:ٌنظر



165 
 

نو لما أل ؛يياـ التناسبإمي سي "فى  ،(1) َّ نث مث زث  رث يت ىت نت متُّٱ
ذكر النجـ بعد ف ،حد القكليف النباتأكالمراد بو عمى  ،ذكر لفظ الشمس كالقمر ذكر النجـ
  ".(2)ذكر الشمس كالقمر يكىـ التناسب

  :(3)فمنو قكلو ،كثر مف مكضعأىذا الفف عند ابف الفارض في  ككرد

فكني فىٍيضي  ًعٍبرىةه  ٍبرىةن  جي  كاًشيىي أسعى تجرمى  أف بيى     عى

  (4) :منو كذلؾ قكلوك  ،كالفيض كالجرم ةبيف ذكر العبر  ةقائم ةفالمناسب

ٍثًمره بىٍدرى ديجى فىٍرًع ظيمىي     إٍف تىثىٌنٍت فىقىًضيبه في نىقان   مي

 (5) :ابف الفارض كذلؾ قاؿ ،فالتناسب مكجكد في ذكر القضيب كالفرع كالثمر

 كحديثان عف فتاًة الحٌي حىي    فًمذىا تيٍركم كتىٍركم ذا صدل

 التناسػػػػػػػب ـييػػػػػػػاإ اٌمػػػػػػػأ (،تػػػػػػػركم كحػػػػػػػديثان )ك ل(،دصػػػػػػػ ركم كذاتيػػػػػػػ)بػػػػػػػيف  ةفالمناسػػػػػػػبة قائمػػػػػػػ 
يناسػػػػػب  (صػػػػػدلا ذػػػػػػػ)ف ،طػػػػػراؼكجػػػػكد تناسػػػػػب األ عػػػػػبلكة عمػػػػػى ل(،ا صػػػػدذتػػػػػركم ك )بػػػػػيف  فقػػػػائـ

 (6) :عند ابف الفارض قكلو ةكمف المناسب ،(ةركايػػػ)الل مناسبان  (حديثان )ك (تركم)

 تيٍكًسبي األفعاؿى نىصبان الـي كىي    نىصبان أكسبىني الٌشكؽي كما

 .ةالـ كي جميعيا كممات متناسبك فعاؿ فالنصب كاأل 

                                                           
((1

.5،6،الرحمن
((2

 .3/338،عروس األفراحالسبكً،
((3

.23،الدٌوان


((4
.14،نفسه



((5
.22،نفسه

 

((6
.9،نفسه
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 الموازنة -د

 حس جس مخ جخ ُّٱ: نحك قكلو تعالى ة،التقفي كىي تساكم الفاصمتيف في الكزف دكف"
 ٌص خخرل في الكزف مثؿ ما يقابمو مف األ هكثر أك أحدل القرينتيف إف كاف ما في إف ،(1)َّخس

 جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱٱ:نحك قكلو سبحانو كتعالى ،(2)ة"سـ المماثماب

  (4) :قكؿ الشاعرمنو ك  (3) َّ خئ حئ

 ذىكىابؿي  ًتٍمؾى  أىف   إال   الخط قىنىا    أكانسه  ىاتا أف إال الكحش ميا

 (5):نحك قكلو ،ابف الفارض يائية ىي في ةكقميم 

 كرىعىى ثىـٌ فريقان ًمف لؤم     يا سىقى اهللي عقيقان بالٌمكىل

 التورية -ه

كبعيد كالمراد عنده  قريبه  ،معنييف ذم ـ بمفظو تياف المتكمٌ إ كتحدث عند ،(6)"يياـاإل"ى كتسمٌ  
 لما يبلئـ المكر م التي ال تجامع شيئان "فيي  ةدا المجرٌ مٌ أ ة،كمرشح ةدمجرٌ  :ربافضىي ك  ،(7)البعيد
 ةكالمرشح ،(9))َّ يف ىف يث ىث نث ُّٱٱ:قكلو تعالىك ،(8)بو يعني المعنى القريب لالمكر 

 ُّٱٱ:كمثاليا قكلو سبحانو ،(10)"ا بعدىامٌ ا  ا قبميا ك إمٌ بو  لبيا ما يبلئـ المكر ف ىي التي قر  ةكالمرشح
 َّ مف خف حف

 ةنالمبيٌ  ةعمى ذلؾ ىما التكري يفلسي نكعندكزاد ابف جابر األ .(11)
 .(12)كالميٌيأة

 ،(13)-كاهلل أعمـ– صكابان كليس  ةفي التكري نان غاء مف جعؿ فف التكجيو مضمٌ بممف ال أفٌ  وكينبٌ  
 (1) :عند سمطاف العاشقيف في غير بيت نحك قكلوة قعت التكريك ك 

                                                           
((1

.15،16ة،الغاشٌ


((2
.434،التلخٌصً،وٌنزالق

((3
117،118،الصافات



((4
.434،التلخٌص،ولماعثرعلٌهفًدٌوانه،والشعرمنالقزوٌنً،قٌلألبًتمام

 

((5
.18،الدٌوان

(6)
.359،التلخٌص،وٌنًالقز

(7)
.363،نفسه:ٌنظر



(8)
199،اإلٌضاحالقزوٌنً،



(9)
.5طه،



(10)
.199اإلٌضاح،القزوٌنً



(11)
.47الذارٌات،

 

(12)
.134،135،لسٌرا فً مدح خٌر الورىا ةالحل  ،ابنجابر،ندلسًاأل:ٌنظر

(13)
.136،ة لصفً الدٌن الحلًالبدٌعٌ ةشرح الكافٌ ةالفرق بٌنهما فً حاشٌ،136،نفسه:ٌنظر
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مى      كلي الٌنٍقعً  مىؿى حي كاٌدراعي  اهي ًعكىضه عف عى مىمى  يٍ مى عى

ىي  ةراد البعيد كالقرينأك  ،الغبار تعنيك  ،النقع التي تعني الجبؿ المقصكد ةفي لفظ ةفالتكري 
 (2) :قكلو تكريةكمف ال ،تو لبس الحمؿ مف الغبارر استعا

د     عىبلى  إف كلي   عىيفى  حاكيان  كضو  خى  تيبىي زىرو  عف تىٍبؾً  رى

المعنى القريب ىك فا الكلي مٌ أ ة،يف كاضحالع ةتكريف ،ففي البيت تكريتاف ىما العيف كالكلي
 .كىك المراد  ،كؿ الربيع الذم يمي الكسميأالكلي الحبيب كالمعنى البعيد ىك مطر 

 شروالنّ  المفّ  -و

 ةلفاظ مفردأك بأيؤتى بجمؿ  ثـٌ  ،البيت ةالمعنى في بداي ةسماء غير تامٌ أ ةكيككف بذكر عدٌ  
ا عمى مٌ إشر النٌ  فٌ أل ؛ضربافكاٌلمؼ  ،(3)ظـ معناىاـ النايتمٌ ل األضدادحسب ترتيبيا مف غير 

 مت  زت رت يب ىب نب ُّٱٱ:كؿ قكلو سبحانوفمثاؿ األ ،(4)ك غير ترتيبوأترتيبو 

 (6) :أبي ىبلؿ العسكرم كمثاؿ الثاني قكؿ ،(5) َّ زث رث يت ىت نت
قىد ا لىٍحظنا كىغىزىاؿه          كىغيٍصفه  ًحٍقؼه  كىأىٍنتً  أىٍسميكٍ  كىٍيؼى  ٍدفنا كى  كىرى

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱٱ:نحك قكلو تعالى ،المجمؿ شرالنٌ المٌؼ ك ك  

لف يدخؿ  :كقالت النصارل ، مف كاف ىكدان الٌ إ ةلف يدخؿ الجنٌ  :م قالت الييكد، "أ(7)َّخفحف
 . (8)"لصاحبو لعدـ االلتباس لمعمـ بتضميؿ كؿ فريؽو  فمؼٌ  ل، مف كاف نصار الٌ إ ةالجنٌ 

 (9) :اؿ ذلؾ عند ابف الفارض قكلومثك 

 حىي الحيٌ  فتاةً  عف كحديثان    صدلن  ذا كتىٍركم تيٍركم فًمذىا

                                                                                                                                                                      
(1)

.13،الدٌوان
 

(2)
.19،الدٌوان

(3)
.76،ةالبدٌعٌ ةشرح الكافٌ،صفًالدٌن،الحلً:ٌنظر



(4)
.362،التلخٌص،نًٌوزالق:ٌنظر

 

(5)
.73،القصص

 

(6)
.382،الصناعتٌن

 

(7)
.111ة،البقر

 

(8)
.363،التلخٌص،نًٌوزالق

 

(9)
.22،الدٌوان
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ركم تى  فظةثـ ذكر ل ،ركم كقابميا بالعطشافتي  ةب بحيث ذكر كممالمؼ كالنشر ىنا مرتٌ ك 
  .الحي ةكقابميا بالحديث الذم جاء عف فتا

 طرافتشابو األ -ز

قكؿ ك ،(1)اليؿ البيت التٌ كٌ أ مف البيت في ةخير األ ةكيككف بتكرار المفظ ،سبيغى التٌ كيسمٌ  
  :(2)ميرمالنٌ  ةيبي حٌ أ

ستر رىمىتني بىيًنيا بىيني المىوي  كى  رىميـ الكناس أحجار عىشي ة    كى

ـي  ـي  يزاؿ ال أف لكـ ضمنتي     بيتيا لجارات قالت التي رمي  يىًيي

 (3) :كقاؿ ابف الفارض في يائيتو 

 حٌظي منوي أىمٍ أسىفي إذ صارى     أٌم عىيش مىٌر لي في ًظٌموً 

ٌب أىم    أٍم ليالي الكصًؿ ىؿ مف عكدىة  كمف التعميًؿ قكؿي الصى

 (.م)أطراؼ أابؽ تشابو خر السٌ آؿ البيت الثاني مع كٌ أففي  

 المزاوجة -ح

 (5) :قكؿ البحترمك ،(4)"ف يزاكج بيف معنييف في الشرط كالجزاء" أ

 اليىجري  بيا فمىجٌ  الكىاًشي، إلى أصاختٍ    اليىكىل بيى  فمىجٌ  الٌناىي، نىيىى ما إذا

 (6) :كقكؿ ابف الفارض

ذا ٌلتٍ  كا  ٌلتٍ  كى ًتي  تىكى  فىي األلبابي  صارتً  تجٌمتٍ  أك    ميٍيجى

                                                           
(1)

.137،ةالبدٌعٌ ةشرح الكافٌ،صفًالدٌن،الحلً:ٌنظر
 

(2)
،الحماسةفًدٌوان،ووجدته187،دٌوان عمر بن أبً ربٌعة،وعثرتعلىالبٌتالثانًذاتهف172ًشعرأبًحٌةالنمٌري،

للنمٌري.-وهللاأعلم–،وأغلبمننسبهإلىأبًحٌةالنمٌريوعلٌهفالباحثةترجحأنالبٌت1314
 

(3)
.25،الدٌوان



(4)
.797،ةٌثتحقٌق الفوائد الغٌا،محمدشمسالدٌن،الكرمانً



(5)
.9،الدٌوان

 

(6)
.14،نفسه 
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ت تكلٌ )ه ؤ جزا (تكلٌ ذا )إ طشر الف، ه مزدكجؤ حيث زاكج بيف معنييف في الشرط الذم جزا 
  .تبعدما تجمٌ  (في لبابي صارت األ)ك (يجتمي

 التمميح -ط

ك أ ،آيةمف  ئان كيككف بتضميف الكبلـ شي ،(التمكيح)كيسمى ،(1) (حسف التضميف)ى كيسمٌ  
 قكؿك ،(2)ةك حكمأ ك معنى مجرد مف كبلـو أ ،رخبك مف أ ،ةك فقر أ ،ك بيت شعرأ ،مثؿ

 (3):الشاعر

ك اءً  مىعى  لىعىٍمره  كىٍربً الٍ  سىاعىةً  ًفيٍ  ًمٍنؾى  كىأىٍحفىى أىرىؽُّ           كىالنىاًر تىٍمتىًظىٍ  الرىٍمضى

 (4) :و كممات مف البيت المشيكرضمنٌ حيث 

 بالنارً  الر مضاءً  ًمف كالميستىجيرً    كىربىًتًو  ًعندى  بعمركو  الميستجيري 

 (5) :كمثالو عند ابف الفارض قكلو 

ـى ال ٍك  تىٍقصيٍص الٌرؤيا عمييـ يا بينىي    لـ تىكىٍد أىٍمنان تيكىٍد مف حي

كمنو قكؿ ، (6) َّ  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱة:الكريم ةيح باآلفمكٌ 
 (7) :ابف الفارض
يىي عىمركه  ًمٌنيى  كالحشىا     أبدان  منيا الٌمٍحظي  الفىقىارً  ذك  كحي

كليف بيذا السيؼ مف فرساف تالمقبح كلمٌ  (،ذك الفقار)بي طالب أسيؼ عمي بف بح فممٌ  
 . (8)خطبأكحيي بف  ،كىما عمرك بف كد العامرم ةالجاىمي

  

                                                           
(1)

.159،البدٌع،ابنالمعتز:ٌنظر


(2)
 .328،ةالبدٌعٌ ةشرح الكافٌ،صفًالدٌن،الحلً

(3)
نسبإلى


 ولمأعثرعلٌهفًدٌوانه.امبًتمّأ

(4)
328،شرح الكافٌة البدٌعٌة،صفًالدٌن،الحلً:ٌنظر



(5)
.21،الدٌوان



(6)
.5،ٌوسف

 

(7)
14،الدٌوان

 

(8)
 .14،14هامش،شرح الدٌوان،ابنالفارض:ٌنظر
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 شارةاإل -ي
قكؿ اهلل تبارؾ ك ،كذلؾ ،(1)عمييا ةدالٌ  ةبممح ةكثير  ف يشار بالمفظ القميؿ إلى معافو أ :ىي
(3) :كمثاليا عند ابف الفارض قكلو ،(2)  َّ ين ىن نن من زن رن ُّٱٱ:كتعالى

 

ٌرًت األقماري طىكعان يىٍقظىةن  ؤيا في كيرىمٍ     خى  إٍف تراءىٍت ال كىري

ل الشمس كالقمر لو أحيف ر  -و السبلـعمي-سيدنا يكسؼ  ةإلى قص ةشار إففي ذلؾ 
 خض حض ُّٱٱ:كقاؿ اهلل سبحانو ،ذف اهللإقت فيما بعد بالتي تحقٌ  ةساجديف في تمؾ الرؤيا الصالح

قكؿ ابف كذلؾ كمف ىذا الفف  ،(4) َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض
  (5) :الفارض

سنييىا   يكسيفان  إالٌ  يىٍتمكى  كأبىى  أيبىي عف ييٍتمىى كالٌذًكرً  حي

قاؿ تعالى  بو، وشب  الذم يي  -عميو السبلـ-سيدنا يكسؼ  فً سٍ إلى حي  ةشار إي ىذا الكبلـ فف
 .(6)  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ:العزيز ةأعمى لساف امر 

 االكتفاء -ك

ىك أف يأتي الشاعر ببيت مف الشعر كقافيتو متعمقة بمحذكؼ، فمـ يفتقر إلى ذكر المحذكؼ  
كمثالو  ،كيكتفي بما ىك معمكـ في الذىف فيما يقتضي تماـ المعنى لداللة باقي لفظ البيت عميو،

   (7) :ةقكؿ شيخ شيكخ حما

 .أىٍىبلن  لئًلغػفػاء كيػٍنػتي  لك     كسىٍيػبلن  بًػطىػٍيػًفػكيػـ أىٍىػػبلن 

ػػمىؼى      كقػػػػد كافىػػػػى لكػػػػن ػػػػػػػو  أىال   عػػمي   السُّيػػادي  حى

 .(8)"ال أغفك"ف ذكؼ تقديره: أٍ الشاىد في )أال( فالمح

                                                           
(1)

.383،الصناعتٌن،العسكري:ٌنظر


(2)
.16،النجم



(3)
.14،الدٌوان



(4)
4،ٌوسف



(5)
.14،الدٌوان

 

(6)
.31،ٌوسف



(7)
.1/282،دباأل ةخزان،الحمويٌنظر:

(8)
.1/282(،2هامش)نفسه، 
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  (1):كمثالو عند سمطاف العاشقيف قكلو

 أىمٍ  منوي  حٌظي صارى  إذ أسىفي   ًظٌمًو  في لي مىرٌ  عىيش أمٌ 

  .ولي في ظمٌ  م عيش مرٌ أ :ر الثاني بمعنىطشفي ال (م)أ :فاالكتفاء في قكلو

  (2): في يائية ابف الفارض في قكلو ردكمف بديع االكتفاء ما ك 

يٍ مى  ٍيؼي حى  ؼه تىقاضيو كأٌنى ذاؾى كىمٍ    ػػػػمىًمي ًمٍف مىمىؿو كالخى

 كالشاىد في كممة: )كٌم( مختصرة عف كممة كيؿ، فحذفت البلـ.

 المبالغة -ل

 قكمان  فٌ أغير ، (4) (التبميغ)كعند غيره  ،(3) ة(فراط في الصفاإل)ى عند ابف المعتز سمٌ كت
مف  ندلسي نكعه كالتبميغ عند ابف جابر األ ،الفرؽ بينيماثبات إدكف  كٌ الغمك غراؽ شرككا مع اإلأ

 كالضعؼ كبمكغو الحدٌ  ةعاء في كصؼ الشدٌ دٌ ىك اال ة:المبالغ كحدٌ  .(5)كالغمكٌ  كاإلغراؽ ةالمبالغ
 ممكنان  ىعف كاف المدٌ إف ،ايتوغفيو الي  ناهو متالمكصكؼ غير  فٌ أالمستبعد المستحيؿ حتى يظف 

كمثاليا عند  .(6)مكٌ غ فالٌ ا  ك  غراقان إسمي  ةدكف العاد عقبلن  ف كاف ممكنان ا  ك  بميغان تكعاده سمي  عقبلن 
 (7) :ابف الفارض قكلو

ٍينىوي  عىيني أفٌ    أنىوي  لكال الٌشؾٌ  كًيبلىؿً   تتأمٍ  لـ عى

أم ىذا الصب كيبلؿ الشؾ في الخفاء لكال أنينو لما رأتو عينام، فقد صار شبحان كخياالن كلـ 
نو كىذا غمك، كبيذا الكصؼ يرتقي البيت إلى أعمى درجات المبالغة، فيك يدؿ عميو إال صكت أني
 مستحيؿ عقبلن كعادة.

                                                           
(1)

.25،الدٌوان
 

(2)
 .16،نفسه

(3)
.169،البدٌع

 

(4)
.124،ارٌالس ل ةالح،ابنجابر،ندلسًاأل:ٌنظر

 

(5)
.124،125،نفسه:ٌنظر

 

(6)
.124،125،اٌرسال ةالحل  ،ابنجابر،ندلسًاأل:وٌنظر،372-373،التلخٌص،القزوٌنً:ٌنظر



(7)
 .7،الدٌوان
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فجاء  زخرفت اليائية بكثير مف المحسنات المفظية التي ازدحـ فييا الجناس بأنكاعو، كبعد،
الجناس التاـ كثيران حتى أف ابف الفارض لـ يغفؿ ذكر الجناس المركب الذم يككف غالبان عزيز 

لكقكع في األشعار سكاء الممفؽ أك المفركؽ، إضافة إلى ازدحاـ أبياتو بالجناس الناقص المحٌرؼ ا
كالمصٌحؼ، كالجميؿ جمعو في البيت الكاحد ألكثر مف جناس في عدد مف أبيات اليائية. أما 

 كالعكس كالتبديؿ كغيرىا(  فكاف كما ال يستحيؿ باالنعكاس، باقي المحسنات المفظية )التصريع،
 كركدىا مقارنة مع الجناس ال يذكر.

كتربع الطباؽ عمى كرسي المحسنات المعنكية، فبرز عمى اختبلؼ طرفيو حتى أف سمطاف 
العاشقيف جمع ثبلثة أضداد في بيت شعرم كاحد، كلـ يغفؿ إيياـ الطباؽ الذم يحتاج في 

د فيو المكسيقا عبلكة الكصكؿ إليو إلى تأكيؿ، كيميو في الكركد )رد العجز عمى الصدر( الذم كلٌ 
ك)مراعاة النظير( ك)تشابو األطراؼ(،ثـ باقي المحسنات المعنكية التي كردت  عمى تكراره التككيد،

 قميبلن أك نادران ؾ)المكازنة كالمزاكجة كالتمميح كالمؼ كالنشر( كغيرىا.
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 خاتمة

 ،القصر كأسمكب ،كاإلطناب اإليجاز) مباحث مف تحكيو بما المعاني لعمـ العرض ىذا كبعد
 ،كاالستعارة ،التشبيو) مباحث مف فيو بما البياف كعمـ( الطمبي كاإلنشاء، كالكصؿ كالفصؿ
 عدد إلى الدراسة خمصت، كالمعنكية المفظية بمحسناتو البديع كعمـ(، كالتعريض كالكناية ،كالمجاز

 :أبرزىا، النتائج مف

 ببلغي تفيض بالغمكض ، كتحجب عف ـ ابف الفارض في يائيتو أنماطان مف التعبير الاستخد
المتمقي مقصده مف المعاني الصريحة، فمـ تنطؽ الرمكز بمدلكالتيا؛ بؿ يتفيميا الصكفيكف 
الذيف سافركا في رحمة البحث عف الحقيقة اإلليية، كتعطشيـ لممكت الذم يقربيـ كيقكدىـ 

 إلى الذات اإلليية.
  اه في سطحي الكبلـ كظاىره، كالثاني: لمعاني السمطاف العاشؽ بعداف: أحدىما خارجي نر

عميؽ ال يدركو إال إنساف مشحكذ كممـ عارؼ بالمعاني الصكفية، كلو مف الفكر الصكفي ما 
 لو.

  ؿ.غزى كر، كالى ، كالس  بٌ : الحي التي تكررت بقكة في اليائية ىيمف الصكر كاإليحاءات الفنية 
 اس، كتداعب األفئدة، ككانت اإلحس يزابف الفارض حيكية، تحرؾ الخياؿ، كت جاءت صكر

 أكثر ما كانت في الغزؿ كالتعطش لمحب ككصؼ جماؿ المحبكبة.
  كأخيمة بعيدة  بديع تشؼ عف  كجكه الجماؿ في صكرإف قضاياه الببلغية مف معاف كبياف ك

ف المدل التي تضرب في العمؽ الفني، كتكشؼ عف شفافية أحاسيسو الغرامية كتشكقو إلى مى 
 أحب.

 كالتكرية ،ر مفرداتو التي تعبر عف المعنى كالمعنى اآلخر عف طريؽ الجناسينتقي الشاع، 
 .معمبلن فكره شاحذان قرينتو كالطباؽ؛ ليجعؿ القارئ ألشعاره

 استحسف الجناس كجعمو لكنان متكمؼ، كثير الصنعة عي بامتياز؛إف ابف الفارض شاعر بدي ،
ألكاف البديع في قصيدتو، كمع  معظـلأصيبلن تتمكف بو اليائية كتتصؼ بو، كما جعمو عمدةن 

 كمقاصده ظاىرة. فطريةذلؾ كانت مكىبتو 
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 يث أكجز ما داـ اإليجاز خيران لوكازف ابف الفارض في يائيتو بيف اإليجاز كاإلطناب، ح ،
كأطنب في األشعار التي تصؼ حالتو ك أشكاقو ككؿ ما اعتراه ك أصابو مف أشكاؽ كمف لـك 

 كعتاب.
  حتى أنو سكاء الذم يككف بحذؼ أك بغير حذؼفي استخدامو اإليجاز  أجاد ابف الفارض ،

، عب المحذكفات كركدان عمى اإلطبلؽلـ يغفؿ عف اإلتياف بحذؼ الجمؿ الذم يعد مف أص
كالتي تحكـ لو بحسف صياغتو، عبلكةن عمى إكثاره مف حذؼ الكممات التي يدؿ عمييا بقرينة 

 حيكية يضطر معيا السامع إلعماؿ فكره كشحذه. نحكية أك بغير ذلؾ، كىك ما أضفى لمسة
 . كاف الجناس كالطباؽ مف أكثر المحسنات كركدان في اليائية 
 منو في اإلفصاح عف أىمية الشيء  ةآثر ابف الفارض استخداـ أسمكب التقديـ كالتأخير رغب

 .ككاف ذلؾ أخص ما يككف في شبو الجممة المقدـ بالنسبة لو
  يائية ابف الفارض دليؿه ظاىره عمى ببلغة السمطاف العاشؽ.مكاطف الفصؿ كالكصؿ في 
 .نكع ابف الفارض في استخدامو ألدكات اإلنشاء الطمبي سكاء االستفياـ أك التمني أك غيرىا 
  إف يائية ابف الفارض تحفة أدبية بما تحممو مف معافو ببلغية كصكر تشبييية كمحسنات

 لفظية أك معنكية.

الفارض كأم شعر ييدرس، بؿ غمب عمييا كثير مف المزايا التي  كبعد، لـ تكف يائية ابف
جعمتيا مكطنان لجذب فكر الكتٌاب كالباحثيف، إال أف أكبر عائؽ كاجينو الباحثة كضٌعؼ ميميا في 
إتماـ الدراسة ىك الفكر الصكفي المبٌطف كالمصطمحات الصكفية  عدا عف الرمكز التي التعمـ ما 

امان، فالباحثة تؤكد أنيا بريئة مف رسالتيا إف كاف فييا ما يغضب اهلل قصده ابف الفارض منيا تم
 .-سبحانو–

كعميو، تكصي الباحثة أم باحث استقطبو شعر ابف الفارض أف ال يتطٌرؽ إلى أم رمز في 
داللتو التي تخالؼ المنطؽ أك ربما تخالؼ الشرع، كأف يجعؿ بحثو مشغكالن كمشغكفان بالقضية 

لة ، فأشعار سمطاف العاشقيف غزيرة جدان بالصكر البيانية كالزخرفات البديعية الببلغية المتناك 
كالقضايا الببلغية، كأخيران كآخران كأبدان الحمد هلل رب العالميف الذم دائمان بو نستعيف، كالصبلة 

 كالسبلـ عمى سيدنا محٌمد صٌمى اهلل عميو كسٌمـ أشرؼ الخمؽ كالمرسميف.
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 سائق األظعان

 َطــــــــــــــــيْ  َعـــــــــــــــرّْْج عـــــــمــــــــى ُكـــــْثـــــَبـــــاِن   ُمـــْنــــِعــــمــــاً       َطـــــــــيْ      ــَد ــــــــالـــبـــيـ ـــــوي ـــــــــــَيــــط  ســــاِئــــَق األظــــعــــانِ 

 ـــــيْ ــــــــَحــــــــ  الــــــِجـــــــْزعِ    ِبــــــَحــــــيٍّ مــــــــــــن ُعــــــَرْيـــــــبِ       ــــــــَرْرتَ ـــــــــإْن َمـــ  ــــــــــــــــــَذاِت الـــــــّشـــــــيـــــــِح َعــــــــــّنـــــــــــيوِبــ

 ــــــــيْ ــإلـــــــــ  َعــــــطــــــفــــــاً     َعــــــمَّــــــُيــــــْم أْن َيــــــْنــــــُظــــــروا      ـــــمْ ـــــــــدىــــــــــــــــِر ذكـــــــــــــــــري عـــــنـــــــــاْجــــــــو   وتَـــــَمـــــّطــــــفْ 

ــــــــُت الــــــــقُـــــــــــــْل تَــــــَرْكـــــ ـــــــا َبــــــــــــــَراهُ   مــــــــــــــا َلــــــــــــــوُ      ـــــاً ـــْم َشــــَبـــــحـــــــبَّ فــــيـــــُكــــــــــــــصَّ  ــــــيْ َفــــــــ  ــــــّشــــــــوقُ لـ ِمـــــــمَّ

 ـــــيْ ـــــــَطــــــ  ــــرِ ــــــــعــــــَد الـــنَّــــشْ ـــــــَبـــــ  الَح فــــــــــي ُبـــــْرَديـــــوِ     ــــــن عـــــــــــــاِئـــــــــــــٍد الَح َكـــــــــَمـــــــــاخــــــــاِفــــــــيـــــــــًا َعـــــــــــــــــــ

 والــــــــكـــــــــالُم الــــــــَحـــــــــيِّ َلـــــــــــــــــيْ   عـــــــــــــــــن َعــــــــنـــــــــاءٍ     ــرّْ ذاتـــــــــّيـــــــــًا لـــــــــــــوُ وصــــــــــــــــــُف الـــــــــّضـــــــ  صـــــــــــــــــارَ 

 تــــــــــتـــــــــــأيْ   لـــــــــــــــــــــْم   َعـــــــيـــــــَنـــــــوُ   َعـــــــيـــــــنـــــــي  أنَّ     ـــــــــــــــوال أنَّــــــــــــــــــــولــــــــــــ  َكـــــــــــــِيــــــــــــــالِل الـــــــــــــّشــــــــــــــكّْ 

 َحـــــــــــــــــيْ    صــــــــــــــــاَر فــــــــــــــــي ُحـــــّبـــــُكــــــُم َمــســـمـــــــوَب     ــــاٍة َمــــــــــــــثَـــــــــالً ِمـــــــــــــْثــــــــــــــَل َمـــــــــســـــــــمُـــــــــوِب َحـــــــــــــَيــ

 َخــــــــــيْ    ُط ـــــــإذ يـــســـقــــ  ــــْرفِ ـــــــْوُء الـــــّطـــــَضـــــــــنَّ َنــــــــ    إنْ   ـــــادَ ُمــــــْســـــــِبـــــــاًل لــــــمـــــــنـــــــأٍي َطــــــــــْرفـــــــــــًا جــــــــــــــــ

 َلـــــــــيْ    ــــــمـــــــــى األوطــــــــــــــــــاِن لــــــــــــــــــم يــــعـــــِطـــــفـــــوُ وعـــ    ــاً نــــــــاِزحـــ  ــــــــاً َبــــــــــــــيـــــــــــــــَن أْىـــــــــِمــــــــــيــــــــــِو َغـــــــــريـــبــ

 َيـــــــتَـــــــأيْ    ُكــــــــْم جــــــــــاِنــــــــــحــــــــــًا لـــــــــــــــــــــم َعـــــــَمـــــــْيــــــــو     ــــمُ ــــــــــــــــرًا عـــــنـــــكُ ــــــــَم َصـــــــبـــإْن ِســـــــيــ  ـــاَ ـــــــــجـــــاِمـــــحــ

 طـــــــــيْ      ــــأيٍ ــــــــــــَل الــــنــــــقُــبـــي  حِ ــــــــــــــاوَي الــَكـــشــــــــطـ    ـــاَن لــــــــــوُ ـــــُح مــــــــــــــا كـــــــــــــــــــاِشــــــــــَنــــــــــَشـــــــــــَر الـــــــكـ

 وَطــــــــــــــــيْ    إْحــــــــيــــــــاٍء  مـــــــــــــــا بــــــــيــــــــن  َيـــْنــــَقــــضــــي    ُعـــــــــــْمــــــــُرهُ   َرَمـــــــــــضــــــــــــانٌ   فــــــــــــــــــــــي َىـــــــــــَواُكـــــــــــمْ 

 ــــا وَرىْ ـــــــــُرؤيـــــــــ    ىِجـــــــــــــــــــــــــــــدَّ ُمـــــــــْمــــــــــتَــــــــــاٍح إلـــــــ    صـــــــــــاديـــــــــــًا شـــــــــــوقـــــــــــًا ِلـــــــــــَصـــــــــــدَّ َطـــــْيــــــِفــــــُكـــــم

 ـــــــــيْ ـــــــــــَعــ     فـــــــــــــي الـــِمـــحـــَنــــةِ   والــــــَمــــــرءُ   حــــــاِئــــــرٌ     حــــــــــــاِئـــــــــــــرًا فــــــــــــــي مــــــــــــــــــا إلـــــــــــــيــــــــِو أْمــــــــــــــــــُرهُ 

 ــــــــأيْ ُيـــــعــــــِنــــــيــــــِو َقـــــــــــولـــــي وكـــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــاَل لـــــــــــو    َفــــــــَكـــــــــأيٍّ ِمـــــــــــــــــْن أًســـــــــــــــــي أعــــــــيـــــــــا اإلســـــــــــــــــا

ــــــــوُ   َريْ   َحــــــــــــــــــــَذَر الــــتّــــْعــــنــــيــــِف فـــــــــــــــــــــي تَـــــــْعـــــــِريـــــــِف     رائـــــــــــــــيــــــــــــــــًا إنـــــــــــــــكــــــــــــــــاَر ُضــــــــــــــــــــرٍّ َمـــــــــسَّ
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 بــــــــاطــــــــنــــــــي َيــــــــــــْزويـــــــِو عــــــــــــن ِعــــــــمــــــــمـــــــــَي َزيْ     والــــــــــــــــــــذي أرويــــــــــــــــــــِو عــــــن ظــــــــــاِىـــــــــــِر مــــــــا

 ــــي ُفــــــــــتَــــــــــيْ ــــــــانــــــــــــَبـــــــــعــــــــــَد ِعــــــرفـــــ  َكـــــــــْيــــــــــالً     ـــــَل الـــُودّْ أنَّــــــــــي تُــــــــْنــــــــِكـــــــــُرونــــــــــــيَ يــــــا أَىــــــــــــْيـــــــ

ــــــاِب األَحـــــــــــيْ ـــــــــــــَيـــْجـــمُــ    عــــــــــــــــــــادةً   َعـــــــــمــــــــــري  ـــاَدةِ وَىـــــــــــــــــــوى الـــــــــغـــــــ  ــُب الـــّشــــيــــَب إلـــــــــــى الـــــشَّ

 ــــــــاَل َنـــــْصــــــبــــــًا آلُم َكــــــــــــــــــيْ ــــــــتُـــــْكــــــِســــــُب األفــــــــعـ    كــــــــــَمــــــا  َنــــــَصـــــــبـــــــًا أكـــــســـــَبـــــنــــــي الــــــــــّشـــــــــــْوقُ 

 ــــــــــَد بـــالـــّشــــكــــوى إلــــيـــــيـــــا الـــــــُجــــــــرُح َكـــــــــــــــيْ ِزيــــ  ـــحــــــشــــــاــراحـــــًا بــــــالــوَمـــــــــــتــــــــــــى أشــــــــــــــــــُك ِجــــــــــ

ـــــــادي عـــمـــيــــيــــا لــــــــــــــي َكــــــــــــــَوتْ   ــيـــــــــــــُم الـــــــــــــَكـــــــــــــيّْ َكـــــــــــــيْ ال تَــــــــَعـــــــــدَّاىـــــــــا ألـــــــــــ    َعــــــيـــــــُن ُحـــــــسَّ

 َكـــــــــــــــيْ   ـــبّْ ولـــــــيـــــــا ُمــْســـتَـــْبـــِســـاًل فـــــــــــــــي الـــــــُحـــــ    ــــالً ـــــــــاِســــــــــُأدعـــــــــي بــ  فـــــــــي الــــَحـــــْرِب   ـــاً ــــَعــَجـــب

 ـيْ أْو ُظــــــــــــَبــــــ  ــــــــــاَدُه َلــــــــــــْحـــــــُظ َمــــــــــــَيــــــــــــاةٍ ـــــــَصــ  أْو َرأيـــــــــــتُـــــــــــْم أَســـــــــــــداً   َىـــــــــــــــــــــْل َســـــِمـــــْعـــــتُــــــمْ 

 َســــــــــْيــــــــــُم أْلـــــَحـــــاِظـــــُكــــــُم أحــــــــــشـــــــــــاَي َشـــــــــــــــــــــيْ     وَشـــــــــــَوى  ــوِم أشـــــــــــَوىـــــــَســـــْيـــــُم َشـــــْيــــــم الـــــَقــــ

 مــــــــــــا لــــــي حــــيــــمــــٌة فــــي ذا الــــــُيـــــــَويْ  : َقــــــــــــالَ     ـــفَّــــــــوُ ــــــَكــــ  ــدريـــــبـــــــَصــــــ  ـــــىَوَضـــــــــــــــَع اآلســــــــــ

 شــــــــــيْ   أيُّ   ـــائـــيــــــــــــــَو َحـــشـــــَحــــْشــ  ِلـــمـــّشـــوى    ـــــــــــوىأيُّ شـــــــــٍئ ُمــــــــــــــْبـــــــــــــــِرٌد َحـــــــــــــــــــــــــــــّرًا شَ 

 وِل الـــــــــثّــــــــــَنــــــــــايــــــــــا لـــــــــي ُدَويْ وَمـــــــــْعــــــــــُســــــــــ    ـم أجـــــفــــــاِنــــــُكـمُ ــــَســـــــَقـــــــمــــــــي ِمــــــــــــــــــــــْن ُســـــــــــْقـــ

 ـــــّب َلـــــــــــيْ ُحـــــْكــــــُم ديـــــــــــِن الـــــُحــــــبّْ َديـــــــــــُن الـــــحـ    أوِعـــــــــــــــدونـــــــــي أو ِعـــــــــــــــدونـــــــــي وامــــــــــُطــــــــــمـــــوا

 وكـــــــــــذاَك الـــِعــــشــــُق غـــــــــــيْ   ِمـــــــــــْن رشـــــــــــادي   َع الــــــــــــاّلحـــــــــــــي عــــــمــــــيــــــُكـــــــْم آِئـــــــــــــســـــــــــــاً ــَرجَ 

 َصـــــــــــَمـــــــــــٌم عــــــــــــــــــــــن َعـــــــــــْذِلــــــــــــِو فـــــــي ُأُذَنــــــــــيْ     ـــَمــــــــاـــــــــِو َعـــــــًمـــى َعـــــــــْنـــــــــُكــــــــــْم َكـأِبـــــَعـــــْيـــــَنــــــْيــ

 َزاِويـــــــــــــــــــًا َوْجـــــــــــــــــــَو َقـــــــــُبــــــــــوِل الــــــنُّــــــْصـــــــِح َزيْ     الــــــنُّـــــــَيـى َعـــــن َعـــــــْذِلـــــــــــوِ أَو لــــــــــــــــــــم َيــــــــــْنــــــــــَو 

 ـيْ ـــــــِغــــي ِلـــَغـــــــــــــوال ُأْصـــ  ــذيـــــــــــم َيـــْيـــــــــكــ  َضــــــلَّ     ـــــوِ ـــــِـــ ــمفـــــــــي َزْعـــ  َظـــــــــلَّ ُيــــْيـــــدي لـــــــــي ُىـــــــــًدى

 يْ ـــــــــن ُعصَ ـــــــــــى مِ ـــــــأعص  ذلِ ـــــــي العـــــــف  وىً ــــــــــــى    َطــــــــــْوعَ   عـــــــــــــــــن لـــــمــيــــــاء  وِلــــــــَمــــــــا َيــــــــْعــــــــُذلُ 
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 ـــــْجـــــِر ُصـــــــــــَبـــــيْ َدلَّ عـــــمــى ِحــــــ  َصــــــبـــــــاِبـــــــــــُكـــــــــــمُ      ـرِ ـــــــــــــْجــــــــــــالــــحِ  َلـــــــــــــدى    ـــاـــــَصــــــبِّــــ  ــُو ـــــــَلــــــْوُمــــ

 ــــــــــــيْ َىـــــــــــــيُّ بـــــــــــــُن َبـ  ىـــــــــــــَي بـــــــــــــي ال َفــــِتــــَئـــــتْ     عـــــــــــــاِذلــــــــــــــي عـــــــــــْن َصــــْبــــــــــــــَوٍة ُعــــــــــــــْذِريَّــــــــــــــةٍ 

وُح اشـــتـــيـــاقـــاً   أجــــــــــــــــــــــرى َعـــــــْبـــــــَرتَــــــــيْ   َنــــــــــفـــــــــــاِد الــــــــــدَّمـــــــــــعِ     دَ ـــــــــعْ ــــــَبـــــــ  فــــــيــــــيَ   َذاَبـــــــــــِت الـــــــــــرُّ

 فــــــــيــــــــَي إْحــــــــــــــــدى ُمــــنــــَيــــتَــــيْ   َعـــــــيــــــــَن مــــــــــــــــاءٍ     ــاــــمــــــــــــــا أجـــــــــــــــدى الـــــُبـــــكـــ  ــــُبـــــوا َعــــيـــــنـــــيَّ َفــــَيـ

 ـــىّ إْن تَـــــــــــــــــــــــــــــَروا ذاَك بـــــــــــِو َمــــــــــــــّنـــــــــــــــًا َعــــــــــــــمــــــــــــ    ــــــــــاُرهُ ــــــــــــــــاٍل و مــــــــــــــــــــا أخــــــــــتأْو َحــــــــــشــــــــــا ســــــــــ

 ــــــٌن ِمـــــْنــــــُكــــــْم َلـــــــــــــــــَديّ ــــــكــــــــــــــــلُّ شــــــــــــــــيٍء َحــــــــَســ    ــــواــــــــــأْو أحـــِســــن  ـــــيـــــَوىَبــــــــــْل أســـيـــئــــوا فــــــــــي ال

 يــــــــــــــــــا ُأَخــــــــــــــــــيْ   وأِعــــــــــــــــــْدُه ِعـــــــــنـــــــــَد َســــــْمــــــِعــــــي    الــــــُمــــــْنــــــَحــــــَنــــــى َروِّْح الــــــــــقــــــــــمــــــــــَب بـــــــــــــــِذْكـــــــــــــــرِ 

 ـــيْ ــــــــــَن بـــــمــــــا أحـــــويــــــِو َحـــــــــــــــواِعـــــ  عــــــــــْن ُكـــــــــــدا    ـــــــــذاـــــــَن َكــــــواْشــــــــــــــُد بـــــــاســـــــِم الـــــــــــــــاّلِء َخـــــيَّـــــْمــــ

 تَـــــــــــــخــــــــــــــذوا َزْمـــــــــــــــــــــــــــَزَم َجـــــــــــيْ   بـــــــــِحـــــــــســـــــــانٍ     ِســــــــنٌ ِنـــــــــــْعــــــــــــَم مـــــــــــــــــــــــا َزْمـــــــــــــَزَم شــــــــــاٍد ُمــــــــْحــــــــ

 َزيْ   ْجــــِب ـــــــــــاُل الـــنُّـــــــــــِرجـــــــــ  َقـــــْصـــــداً   ــوُ ــــــلــــــــ    ُزِوَيــــــــــــــــْت ِمــــــــــــــــْن كـــــــــــــــــلّْ َفـــــــــــــــــْججٍ   وَجــــــــَنــــــــابٍ 

 ـــــــاُه ِعــــــــــــــــــــــــــــَوٌض عـــــــــــْن َعـــــــــَمــــــــــَمــــــــــيْ َعـــــــــَمـــــــــَمـــ   ولـــــــــــــي  وادّْراعـــــــــــــــــــــــــي ُحــــــــــــَمـــــــــــــَل الــــــــّنـــــــــْقـــــــــعِ 

 بــــــأفــــــيــــــاِء اأُلَشـــــــــــــــــــيْ   ـــــــــــــرٍّ فــــــــــــــــــي َمـــــ  َمــــــــــــــــــرَّ   ومــــــــــــــا  واجــــِتـــــمـــــاِع الــــّشـــــمـــــِل فــــــــــــــي َجـــــــمـــــــعٍ 

ْن    وُأَىــــــــــــْيــــــــــــمُـــــــــــــوهُ     َلـــــــــِمـــــــــنـــــــــًى ِعــــــنــــــدي الـــــــــُمــــــنــى ُبـــــمّْـــــْغــــــتُــــيـا  ـــيْ ــــــِبـــــــــَفــ ــــــــنُّـــوا َضــــــــــ وا 

 ــــــيْ وَبــــــــــــــاَيـــــْنـــــــُت بــــــــــــانــــــــــــاِت َضــــــــــــَواحـــي ِحــــمَّــــــــتـــ     ــــامِ ــــــــــــــــرى الــــــّشـــــــُمــــــنـــــــُذ أْوَضــــــْحـــــــُت قُــــــ

 ــــيْ ــــــْحــــَســــٌن ِمـــــــــــــــــــْن َبـــــــــعــــــــــِد َمــــــــــــــــــــال وال ُمـــْســــتَ     لــــــــــــــــــــــْم َيـــــــُرْقـــــــنــــــــي َمـــــــْنـــــــِزٌل َبــــعـــــــَد الــنَّـــــَقـا

 ـــىْ وَظــــــــــــــَمـــــــــــــــا َقـــــــــمــــــــــبــــي ِلــــــــــــــَذيَّـــــاَك الــــــــــمُّــــــــــَمـــ    ـــاــــــــــــواقـــــــــــي ِلـــــــضــــــــاحــــــــي َوْجــــِيــــــــَيـواشـ  آهِ 

 َواَطـــــــــــَرَبــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــْن َســـــــْكــــــــَرتَــــــــيْ   َســـــــــــْكـــــــــــَرةٌ     مـــــــــــــــنــــــــــــــــُو واأللـحــــــــاِظ لــــــــــي فــــــــــبــــــــــكـــــــــــلٍّ 

 ـٍو َيـــــــــْعـــــــــُنـــــــــو اأُلَريْ ـــــــــــِمــــــــــــــْن َوَلـــ  وَلــــــــــــــــــــــــــوُ     ــــرَّاَح انــــتـــــَشـــــتْ الـــــــــ  ِمـــــــــــــن ِريــــــِحـــــــوِ   وأرى
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 والـــــــــَحــــــــــشــــــــــا ِمــــــــــــــنّْـــــــــــــــَي َعــــْمــــٌر وُحــــــــــــــَيــــــــيْ     أبــــــــــــــــــداً   ذو الـــــَفــــــَقــــــاِر الـــــّمــــــْحــــــُظ مــــــنـــيــــــا

 ى ُحــــــمَّــــــتَــــــيْ ــــــَو أْبـــــــــَيــــفـــــــــْيـــ  ـــــــــالٍ ِمــــــــنـــــــــُو حـــــــــ    َخـــــْصــــــُرَىــــــا  أْنـــــَحـــــَمــــــْت جـــــســــــمــــــي ُنــــــــُحــــوالً 

 ـىْ ــــْرِع ُظــــــــــَمـــــــــي َفــــــــــــــــُمــــــثـــــــِمـــــــٌر َبــــــــــــــــــــْدَر ُدًجـــــ    فـــــــــــــــــي َنــــــــقـــــــــاً   فــــَقــــِضــــيـــــبٌ   إْن تَـــــثَــــــنَّــــــتْ 

ذا َولَّــــــــــــــــْت تَــــــــــــــــــَولَّــــــــْت ُمـــــــــْيـــــــــَجـــــــــتـــــــــي  ـاُب َفــــــــــــيْ أْو تَـــــــَجـــــــّمـــــــْت صـــــــــــــــــــــارِت األلــــــــــبــــــــــ    وا 

 ــــيْ ــُيـــتـــمــــى عــــــــــْن أَُبـــــ  ــذّْكــــرِ ــــــــــــكـــالـ  ـيـــاـــــــُحــســُنــ  وأَبــــــــــــــى َيـــــــــــــــتـــــــــــــــمــــــــــــــــَو إالَّ يـــــــــــــــوُســـــــفـــــاً 

 ـــــــــَريْ ــــــــُرؤيــــــــا فـــــــــــــــي ُكـــــــــــــَكــــ   ال  إْن تَــــــــــــــَراَءتْ   ــــةـــــــَيـــــْقـــــَظــ  ـــــــاً ــــــــــرَِّت األقــــــــمــــــــاُر َطــــــــوعـَخــــــــ

ؤيـــــا    ــمِ ـــــــــــــــْن ُحـــكــــــــــًا تُـــَكــــْد مـــــــــــــْد أْمـــنــــــــــــلــــــْم تَـــكَ   ـــيْ ـــــــــيـــــــــا ُبــــَنــ  ـيـــمْ ــــــــــعــمــي  التَـــْقـــُصـــِص الــــرُّ

ـــــــــــــَشــَفـــعَ  ــــــتـــــــيْ ــــــُحــــــّجــــــتــ  بـــالـــُمــــَصــــّمــــى    ــــَدتْ ـــــــــْت إْذ َبــــــــــــفــكـــانــ  يــــــــــْت َحــــجّْ  ــــي فــــــــــــــي ِحــــــجَّ

 ـــــــى ِقـــــْبـــــَمـــــتـــيْ ـــــــــــي وْىـــــــــــــــــــــَي أْرَضــــــذاَك ِمــــــــــنّْــــ    قــــــــــِبـــــــَمـــــــــــتْ   فــــــــــَمــــــــــيـــــــــــا اآلَن ُأَصـــــــــــمّْــــــــــي

 ــــنّْــــــــي ذا الـــــــــــرَُّشــــــيْ إيـــــــــــــــــــــِو َعـــــــ  َنـــــــَظـــــــَرْتـــــــوُ     ـــاـــــــــإْن َغــــْيــــَرَىــ  ُكــــِحــــَمــــْت َعــــيــــنـــــي َعــــــمـــــــىً 

ـــْمـــتُــ  أْم َحــــــــَمــــــــتْ     أْمـــــــَحـــــــَمـــــــتْ  ُرَبــــــــــاَىـــــــــــا   َجــــــــــَنــــــــــٌة ِعــــــــــْنــــــــــدي  ــــيْ ـــــــنَّـــــتـــيــــا ِمــــــــــــــــْن َجـــــــــُعـــجّْ

 ـــــَوىْ ــــــُصــــــــــْنـــــــــــِع َصـــــــْنـــــــَعـــــــاَء وِديــــــــــبـــــــــــاِج ُخــــــ  ِحـــــــــــَبـــــــــــرٍ  فـــــــــــــــــــــي  َكــــــــــَعـــــــــــُروٍس ُجـــــــمّْـــــــَيـــــــْت 

 ــــَق َغــــــــــيْ ــنـــــيـا َيــــــــْمــأنَّـــــــــــــــُو َمـــــــــــــــْن َيـــــــْنــــــــأ َعـــ    ـــديــــــــَيـــــــــــــُدْر فـــــــــــــي َخـــــــَمــــ لـــــــــــــْم    َداُر ُخــــــْمـــــــدٍ 

 َروََّح ِســـــــــــــــــــرّْى ِســــــــــــــــرُّ أيْ   لـــــــــــــــــــو  ُســــــــــــــــــرَّ     ـــاـــــــَحـــــْزَنـــــيــ  ــــاً ـــــَحـــــزيـــــنـ  ــــــىــــــــَوافـــــــــ أيُّ َمــــــــــــــنْ 

 يْ ــــــــِش َغـــــــــــــــــالِح الـَعــيــــــــــــــْن َصـــــــــمِ   أو  َوْحــَشــةً     ــــاـــــــــــــــْن أُنــــِســــيـــــــت ِمــــــــــلَ ُبـــــدّْ   ـــــــالٌ ـــــــــِبـــــئــــــَس حــــ

 ـــَديْ ــــــــــــفــــــي َيـــ  ـــاً ــــــــُحـــْزن  ـــطَ ـــــــُأْســقِ   ــَرتــاــــــــــَواَحـسْ      ــــتُ ـــــفـــــــــاِئـــــــــــُع الـــــــــــــــــــــْرتَــــــــِجــــــــــــــُث ال َيــــــــَحــــــــــــيــــــ

 ُعـــــــــــــْدَوتَــــــــــــــْي تَـــــــــْيـــــــــَمــــــا ِلـــــَرْبـــــٍع ِبـــــــــتُـــــــــَمـــــــىْ     ــيال تُـــــِمـــــْمـــــنــــــي عــــــــــــــــــــــْن ِحـــــــــــمـــــــــــى ُمـــــرتَـــــَبــــــعــــ

 ــــــــيْ ـــــــبّْ َســـــــــــــــاَن الــــــُحـــــــــــــا ِلــــــبـــــــــــــفــــيــــيــ     تَــــــــــــــــَراُضــــُعــــنـــــا  َفــــــــمُــــــــبــــــــاَنــــــــاتــــــــي ِلــــــبـــــاَنــــــاتٍ 
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 َويْ   وأّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذاَك   ــيــــــــــوِ تَـــــــــقـــــــــاضــــــــ    ُف َحـــــــــــــْيفٌ ــــــــوالــــَخــــْيـــــ  ــــــلٍ ــــــــَمــــَمــــمـــــي ِمـــــــــــــْن َمــــــَمـ

 ـــــــــــي ِمــــْصـــــَرَفـــــيْ َفــــــْضـــــــاًل ِبـــــــمـــــــا فـــ  َعـــنـــُيـــمــــا    ــــيــــــــــِرفــــــــــــال تَـــْطــــَمــــَعــــْن فــــــــــــــــي َمـــــصْ   بـــــالـــــدُّنـــــا

 ـــقُـــــَبـــــــــــــيْ وتَــــــــــــــــــَراَءْيـــــــــــَن َجــــــــــــِمـــــــــــــيـــــالُت الـــــــــ    لــــــــــــــــــْو تَــــــــــــــــــرى أيــــــــــــــــــَن َخــــــِمــــــيـــــــالُت قُـــــــــبــــــــــا

 ـــــــــيْ ُحـــــــــمَ   ُمـــــــــــــــــرَّ مـــــــــــــــــا الَقـــــْيــــــتُــــــُو فــــــيــــــِيــــــمْ     ـــــــَرىـــــــــا َيـــــــَصـــبَّــ  ــمْ ــــــــِبـــِيــ  ـَت ــــــــال ُكـــنـــ  تَ ـــــــــُكـــْنــــ

 وَعــــــــــــــــــــِن الــــــقـــــــمـــــــِب ِلــــــتـــــــمـــــــَك الـــــــــــــــــــــّراِء َزيْ     يـــــــــــــــْذٍل ِمـــْســـَمـــعــــــــــــــــــــْذِع َعـــــــفــــــــــــأِرْح ِمـــــــــــــْن َلــــــ

 ـــيْ ـــــــــــِة َجــــــــــــــْدَعــــــــــــــــــْن بِ ـــــــُج مِ ــــــــواْنـــــ  ــاً ــــــــَمــْيــنـ   بيــــــــاجـــــــيء  ــــــــلّْ ِخـــــــّمــــــــِى َعـــــــنــــــــَك ألـــــقـــــابـــــاً َخــــــ

ــــَمــــــــو بــــــــِو ىــــــــــــــــَم مــــــــــا أْســـــُمــــِنـــــْعــــ    ــاـــــــَعـــــْبـــــَدَىــــ  ـــــــيٍّ ــــــــــــَر َدعـــــــــــــــــَغــــــــيـ  وادُعـــــــنــــــــي  ــيْ ـــــــــذا الـــسِّ

 ـــْب َدْعــــــــــَواُه َلـــــــــــيْ ــــــــــــْم َيـــــُشــــــلــــــ  َخـــــْيـــــَر ُحــــــــــرٍّ     ـــدْ ــــــتَـــــُعـــ  ــــــاً ــــــــَحـــــقَّ   ـاـــــــــــدًا لـــــيـــــإْن تَـــــُكـــــْن َعـــــْبــ

ـــ    ـــــورُ ــــــــــُحــأّنــــــــــــــى تـ  قـــــــــــــوُت روحــــــــــــــي ِذْكـــــــُرَىـــــــا  ــيْ ــــــــَىـــــــــــيّْ َىـــــــ  ريــــــــــــْوِق ِلـــــِذْكــــــــــــَعــــــــــِن الـــــتَـّ

ــنـــايــ  ـىــــــــــــَلــــــْســـــــُت أْنــــــَســــــ  ـــَديْ ــــــَرى فـــــــي َيــــــــــــــــيّْ أْســــــــــُكــــــلُّ َمــــــْن فـــــــي الـــَحـ    ـــاـــــــــقــــوَلـــــَيــ  ـاــــــــبــالــثَـّ

 ـــتَـــيْ ـــــــُيـــْم ِمــــــــــْن َقــْبــضَ ـــــــــــْت أْنــفُــُســــــــــــــَجــَىـــــــــْل َنـ    مْ َســــــــــْمــــــــــُيـــــــــــُم ُمــــــْســــــتَــــــْخــــــِبـــــــرًا أْنـــــــَفــــــــَســــــــُيــــــــ

 ــــيْ ـــــأو ُأْدِن َحـــ  ـــىــــــــــــِص َقـــضَ ـــــــــــُو أْقــــــــــــَمـــــــْن لـــ   اـــــــــطـــي والــــرّْضـــــــــــا مــــــــا بــــيــــَن ُســخــــــــــــــفـالــَقــضــ

َقــــــى تَــــــــْرقــــــــى إلــــــــــــــــى َوْصــــــــــــــــِل ُرَقـــــــــــــــــيْ     ـــاــــــــفــــمـ  ــّدعــــوىـــــــــــــــــــالـ َدِع   خـــاِطــــَب الــَخــْطـــِب   بـــــالـــــرُّ

ْنِشــــــئـــــــَت أْن تَـــــــيـــــــَوى     ـــيـــــــــْصــــحـــــــــــْم ُنـــــــــــتــــِنـــــــــــواغـ  عــــافــــىً ــــــــــــــُمــــ ُرحْ   ـــيْ ــــــــَبـــمـــَوى تَـــــــَيــــــــــــَفــِمـــم  وا 

 ـــــَزيْ ـــٍن وِبـــــــــــــــــــــزاَنــــــــــــــيــــــــــــــا َوْصــــــفــــــًا ِبــــــــــــــَزْيــــــــــــ    إنْ     ــــــــــْمــــــــــــُت ِبـــــــاألْجــــــــَفــــــــانِ وِبـــــــُســــــــْقــــــــٍم ِىـ

 ـــــــــيْ ــــِمــــــــــــْن ُكــــــــــــلّْ َحــــ  ـــنــــاـــــــَقــــــــــــَوٌد فــــــــــــي ُحــــبّْـ    مــــــــــــــا لــــــــــــــوُ   ـْن َقــــبـــــيـــــلٍ َكـــــــــــــْم َقــــِتـــــيـــــٍل ِمـــــــــــــ

 ــيْ ــــلـــــــْم تُـــَبــ  َحـــّيــــاً    ـــــــَت ــــــــــمــــــا ُدمْ   ِمـــْنـــُو لــــــي    ــيــــــــــالـّضـن ــلِ ـــــــــــْن ُسـبــــــــــي الـّســأُم ِمــــــــَبـــاُب َوْصـمــ

 ـــيْ ـــــــــَحــــ  ـــسِ ــــــــِبـــَبــــذِل الــنَّــف  ــيَ ـــــــَوصـــمــي ــــــفـــإلــ    فــــــــــــــإِن اْســتَـــْغـــَنـــْيـــَت َعــــــــــــــْن ِعــــــــــــــزّْ الــــَبـــــقـــــا



181 
 

 ـــــــَرىْ ــــــــتَـــ ــي أنْ ـــــفـــــرأيـــ  ـــتُ ـــــــِعـــــشــ  فـــــيَقــبــِضـــيـــا    ـكِ ـــــــــَطــــــــــــَرْى َبـســـــــــإن تَــ  يـــــــــروحــــ  تُ ــــــــــــــقُــمــ

 ــــَد أيْ ــــــــبَّـــــذا مــــــــــا َبـــــعـــــــــــَحــ  ـــــــــذبٌ ـــــــِمـــــنـــــِك َعـ    ــــــنـــــــاـــــــل  ـعـــــدِ ــــــــِســــــــــــوى الــــُبـــ  ــــبٍ ــــــأيُّ تَــــْعــــِذي

 ــيْ ــــــــــــــارًا أن تَـــَشـــــــــــي افـتــخــــــَحـســبــ  فـــــي الــَيـــَوى    ــــــــــوىً ـــــْتــــــمــــــي َجــــــَشـــــــــْي راضـــــــــيـــــــــًة َقـإْن تَــــــــ

 ــــــــَرىْ ــــلـــــــــــــْم تَــــــ  بـــــــــــــِك َصــــــّبـــــــاً    وَكـــِمـــثـــمــــي    ـــنــــاً ـــــــَســـــي َحــــــــَعــــيــــن  ـــكِ ـــــــِمـــثــــمـ  مـــــــــــا َرأتْ 

 ِمـــــــــــــــْن َنـــــــَســــــــٍب ِمـــــــــــــــْن أَبــــــــــــــــَويْ   َبـــْيــــَنــــَنــــا    ـــيــــــَوىـــــــفــــــــــــي َشــــــــــــْرِع الـــ  َنـــــَســــــٌب أْقـــــــــــَربُ 

 ـيـــــــــُر ُمـــــــــــــــــَريْ َخـــــــ  إْن تــــــــأُمـــــــــري  يـــــأتَـــــِمــــــرْ     وَمــــــــــــــــــنْ   ىــــــــَكـــــــــذا الـــــِعــــــْشــــــُق َرِضــــــيــــــنــــــاهُ 

 ـيْ ـــــــــــْذ َجـــــــرى مـــــــا قـــــــْد كـــَفــــى ِمـــــــْن ُمـْقــَمــتَــــــــــُمــــ    ـَرىـــــــــــــْد جـــــــى مـا قــــــــــــىـْل كَفـ  ـريـــــــــــَت ِشعــــــــــــَلْيـ

 ـــىْ ــــــــــِر تُــــــَبــــــــــِك عـــــــــــْن َزْىــــــــــتَـــــبــــــ  َخـــــــــــدَّ َروضٍ     إْن َعـــــــــــــــال  ــــيــــــــًا َعـــــــــــيـــــــــــَن َوِلــــــــــــــــــــــيٍّ حـــــــاكـــ

 ــَريــــــــــَغــــــــــــــــا أْصــــــــحـــــــاشـــ  وَفـــــــنـــــــى ِجـــــســـــمـــــيَ     يـــــــــــــي أعــــُظــــمـــــــــــــــُم َشـــــوقــــــــــقـــــــــــْد َبـــــــــــرى أعـــــظَ 

 ـــَديْ ـــــــــبّْ عــــــــــْن غـــــيـــــِر َيـــــــــــــكـــــــــاَن ِعـــــنـــــَد الـــــحــ    ــــيــــاُىــــمــــاشــــــاِفــــــعـــــــي الــــتَّـــــْوِحـــــيـــــُد فـــــــــــــــــــي ُبـــقْ 

 ـــيْ ــــــــــِك َعــــــــــــــوَحــــظّْـــــي ِمــــنــ  ـــكِ ـــــــــــْمـــَوتـــي َعــــنــسَ     دوَنــــــــــــــــــــــــــــــوُ   كــــــــــُبــــــــــْرئــــــــــي  وتَــــــــــالِفــــــــــيــــــــــكِ 

 ـــَديْ ـــــــــفــــــــــي ســـــاِعــ  ـيـــاــــــــَعــــــــــْن َنــْيــِمــ  ِقــــَصـــــرٌ    ــىــــــــــــزَّْت ُمــــًنـــــــــــَعــــ إْن   ـفِ ـــــــــــدي بـالــّطــْيـــــــــســـاِعــ

 ـــــــيْ َطــــــْيــــــَفــــــِك الــــــّصــــــبــــــَح بــــــألــــــحــــــاِظ ُعـــــــــَمـــ    ــــــرٍ ــــــســـــاىِ    ــــْرٍف ــــــِبـــــَطــ  ـــامَ ــــــشــــــــــاَم َمـــــــــــْن ســــــــ

 ــاَل َطـــــــيْ ــــــيـــــ   َطـــّيــــاً   يـــــــأُل      َيـــومــــاً    فـــيـــوِ     ـنْ ــــــلـــــــــْم َيــــُكــــ  َح جـــــــــارٍ ـــــــــْم ُنــــْصــــــــــــــــلــــــــْو َطــَوْيـــتُــ

 ــوا قُـــــــَصــــــــيْ ـــاُنــــالّدىــــــــــــــُر َشـــــمـــــمـــي بـــــــاأللـــي بــ    ـــــــــــّرقَ ــــــــــــــــــي ِىــــــَمــــــمـــــــًا إْن َفــــــــفــــاْجـــــمـــــعـــــوا لـــــ

 ـــــــــَمـــــــــــــيْ ــــــأَلـــ أودى    ذاكَ  إْذ  ـــــــَوى ـــــالــــــــــــيــــــ   ـــــْثثُ ــــــــــــــاَن َبـــــــــكــــــ  ـــــُودّْي آَل َمـــــــــــــيٍّ ــــــــمـــــــــــــا ِبــــــــ

ُكـــــــــــــــْم ِعــــــــــــــنـــــــــــــــدَي مـــــــــا أْعـــــــــَمــــــــــَنــــــ  ـيْ ـــعــــــــــــــْن ُدَمـــــــــــــ  َغــــــْيـــــــُر َدْمـــــــــــــٍع َعــــنـــــَدِمـــــيٍّ     ــــوُ ِســــــــــــــرُّ

 ــــــَي َطــــــــــــــــــــيْ ـــــــصــــــــــاَنــــــــــُو ِمــــــــــنّْــــ  َحـــــــــِديــــــــــٍث     ــــــِديمِ ــــــــــــــــــي ِمــــــــْن َقـــــــــــُت أْخــــفــُمــْظــِيـــرًا مـــــــا ُكـــنــ
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 ـــيْ ـــى َواِشـــــــــــَيــــــــــــــــــــعــــــــــــرَى أســــجـــــــــــــــــَي أْن تـــبـــــ    َعــــــــــْبـــــــــــَرةً  ــيـــــُض ُجـــــــفـــــــونـــِعــــــــــْبـــــــــــَرٌة َفــــــــــيــــــ

 ـــــــَمــَكـــــــــيْ َيــــــــْخــــــــَفـــــــــى ُحــــــــبُّــــــــُكـــــــــْم َعـــــــــــــــــــــــْن َمـ    ــُر اهللَ ــــــــــــــأســتــغــِفـ  يـــــــــعـــــــــــــلـــــــــوال أدُمـ  كـــــــــادَ 

 ــــاِف َلــــــــــــيْ ـــــــَيــــــــــــُد اإلْنــــــَصــ  وى ِمــــــنــــــوُ ـــــــبــــالــــّمــــ    ـــــتْ ـــــــل ِوداٍد أحـــــــَكـــــــَمــــــــــــي َحــــــــــبـــــــــــاِرمــــــــــــصــــــ

 ـــــــيْ ــــــــــــــُو َعــــــــــِمـــــــنــــــ ــــــــي ــــُأواخــــــ      ودٍّ   ُروى    َحــــــــــــــــــلَّ لـــــــــــكــــــــــــْم َحـــــــــــلُّ َأواخـــــــــــــي  ــــــــرىأتُــــــــ

 ــيْ ــــــَبــــــــــعـــــــــــَد داَرْي ِىـــــــْجـــــــَرتَـــــ  ــــمْ ـــــــــــــَجـــــَمـــــْعـــــتُــ    والــــــَيــــــْجــــــَر َعـــــــــَمـــــــــْييَ   ُبــــــــْعـــــــــِدَي الــــــــــــــــــدَّاِريَّ 

ُبـــــإْن كــــــــــــــــاَن َحـــــْتـــــمــــــًا   َىـــــْجـــــُرُكــــــم  فـــــالـــــُبـــــْعــــــُد أســـــــــــــــــــــوا حـــــــاَلـــــــتَـــــــيْ   َمــــــنـــــــِزلـــــــي    ـــواـــَقــــــــرّْ

 ـــــَع َذيْ ــــــَبــــــــــْعــــــــــَد أْن أْيــــــــــَنـــــ  ِودادَي ِمــــــنـــــــكـــــــمْ     يــــــــــــــــــــــــــا َذوي الـــــــــــــَعـــــــــــــوِد َذوى ُعــــــــــــــــــــــــــودُ 

 ـــــــــيْ ـــــْقــــــــــَض َطـــــــــــــْم ُيـــــــــَنـــــا لـــــــنَ وِلــــــُبــــــْعــــــٍد َبــــيْ     ـادى َبـــــْيـــــُنـــــنــاتَــــــــــمـــــــ  ابـــــييـــــــــــــــــــا ُأَصــــْيـــــحـــــ

 ــيْ ــطــــــــ       آدَ   ــٍب ـــــــيـــــــــــكــَقــِمـ    ــديـــيـــــــــــوعــــ     ــوتِ ـــــــــــــِت الــَعــنــَكــُبـــــــــَكـــَبــــيْ   ــاً ـــــَوىـــــنـــ  َعـــيـــُدُكــــمْ 

ـــــــَبــــــــاــَعـــــــمّْـــــــمُـــــــوا روحـــــــ  ـــــْيـــــــــُت َحــــــــــــيْ ـــــــــــوُد الــــــــمَ َفــــــِبــــــَريَّـــــــاَىـــــــا َيـــــــــــــعُ     ـــــــي بــــــــــأرواِح الـــــــصَّ

 ــــــــيٍّ وُأَمــــــــيْ ـــــَعـــــــــبَّــــــــــَرْت َعـــــــــــــــــــْن ِســـــــــــــــــــرّْ َمــ    ـتَــــــى مـــــــــا ِســـــــــــرَّ َنــــــــــْجــــــــــٍد َعــــــــــَبــــــــــَرتْ وَمــــــــ

 ــيٍّ ِمــــــــــــْن ُنـــــــَبــــــــــــــــيْ ـــفـــــــــــــــأَســــــــــــــــرَّْت ِلــــــــــَنــــــــــبــــ    ـــَرتْ ــــــــَكـــــــــْم َســـــ  ــديـــٍث ــــــــي بـــَحـــــــــمــــــــا َحــديـــثــ

ـــــــــــــــِمـــــــــــْن أْيـــــــــــَن َذيَّــــــ  َســـــَحــــــراً     ــــِت َلــــــنــــــاـــــــــــــًا ِىــــــْجــــــأيَّ ِصــــــبـــ  أْي َصـــــبــــــاً   ــــَذىْ ـــــــــــــــاَك الــــــشُّ

 ـــــَحـــــــــــــرَّْشـــــــــــــِت ِبـــــــــــــــــــُحــــــوذاِن ُكــــــــــَمـــــــــــــــــــيْ وتَـــــــ    ــــــــــالَ ــــــذاَك أْن صــــــاَفــــــْحــــــِت َريَّـــــــــــــــــــاَن الـــــــــكَ 

 ــيْ ــــــــــــــــــاِة الـــــَحــــــيّْ َحــــــَفـــــتَــعـــــــــــْن   ــاً ـــــــــــوَحـــديـــثــ    ـــــــــدىً ــــذا صــ  ـــــــْرويــــــــوتَــــ  ــذا تُـــــــــــْرويـــــــَفـــــِمـــ

 ـيْ ــــــــــــتَــــــــــــْن َشـــَفــــــــــــــــو شـــــئـــــَت غـــــَنـــــى عـــــــــــــــلــ     ـــــــعِ ـــــــــــِل الــدَّمـــــــِـــ ي سـائـــــــمــا َشّفـنـي فــ  ساِئـمـي

 وَحــــــــــَمــــــــــى أْىــــــــــــــــــــُل الـــــــِحـــــــمـــــــى رؤَيـــــــــــــَة َريْ     ــتْ ـــــــــَمــى أْسـَمــمَ ــــــــوَسـمْ   ــبْ ــــــــــْم تُـْعــتِ ـــــُعــْتــُب لـــ

 وُحــــَمـــــــيْ   ومـــــــالـــي  روحــــــــي  َســــــــَبـــــــــْتَعــــــْنـــــــَوةً      ــــدرُ ـــــــــيــــــــا الــــــــَبـــــــــــــوالَّــــــــتــــــــي َيـــــعـــــنــــــو لــ
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ــــــا كـــــاَبــــــَدْت ِمـــــــــــْن َصــــــدَّْىــــــا  ــُن َريْ ــــــــفـــــــــــوالـج  ــــًدىـــــــــــــَف صَ ـــــِحــْمـ  ديـــــــــــــَكــبِ     ُعـــــــــــْدُت ِمـــــمَّ

 ـــــيْ ـــــــَكـــ  ـــِب ـــــــــــي الــقــمـري ِمـــــــْن قــمــبـــِو فــــــــــــــنـــاِظـــ    ُمـــــــــــْنــــــــــــُذ َجــــــــــــفــــــــا ُبــــــْرقُــــــُعــــــَيــــــا  َواِجــــــداً 

 ــيْ ـــــــــــوَصــــبـــــري كـــــــــاَء َكـــــــ  ــانَ ـــــَدُىـــْم خــــــــــــــَبــْعـــ    ــــِديـــــــَجـــــَمــ  ـــــبٌ ــــــَشـــــْعـ  ـــبِ ــــــــا بــالـــشَّـــعـوَلـــــَنــــ

 ال َخــــــــــــَبــــــــــــْت دوَن ِلــــــــــــَقــــــــــــا ذاَك الــــــــُخــــــــَبــــــيْ     ـــــَمـــــــَفـــــــْت نـــــــــــــــــــــاُر َجـــــــــــــوًى َحـــــاَلـــــَفـــــنــــــيَحــ

 ـــيْ ــــــَضــ    ــكِ ـــــــــــــــــى َرْحــمِ ــــــإلــ  ــويــــــــــأْن أْضــ   ــنُ ــــــــو ُأَمْكــــــــــلي ــــــــــــحاج  تِ ــــــــِعيَس حاجي الَبي

 راغــــــبـــــــًا َعـــــــــــــْن َقــــــَدَمـــــــيْ  ُكــــــنـــــــُت أْســــــعـــــــى    َبــــــــــــْل َعــــــمــــــى ِودّْي ِبــــَحــــْفـــــٍن قـــــــــــــْد َدمــــــــــي

 يْ ـــــــــــــــــَعـــــ  دونــــــــــــــيَ   ـــوُ ـــــــــــِك لــــــــــــــــوعــــــاِويــــ     ـــْنوُ ـــــــــفُــــــــْزِت بـالــَمــْســَعــى الَّـــــــــذي أْقــــِعـــــْدُت َعــ

ـــــــــــــُت إلـــيــــمــــــا ُجـــْبــ  الَخـــْبـــتِ    ـيــــــــإن فــاتَـــنـــي ِمــــــــْن فــاِتـــنــ  ســـــــيَء بــــــــي  ــــيْ ــــــيَّ َطـــــــــِو الـــسّْ

 ال اخــــتـــــيـــــاٌر لــــــــــــــَي َشــــــــــــــيْ   بــــــادي َقــــــَضـــــــاءٍ      ـــاكِ ــــــــــرمـــــــــــري مَ ــــــْن حــاضِ ـــــمـــــ  ـــريــــــــــحــاظِ 

 يْ ـــــــَبـ ـأيِ ـــــــوالنـرى ــــــــدِب البَ ـــــمْن ج  ِت ــــــــواْعَتضْ      ــكِ ــــــــــــَرى ِجــْســمَ ــــــــــذُب الـــُبـــــــــــــرى َجــــــــــــال َبـــ

 ـــــيْ ــــــعـــــــمـــــــى غـــــــيــــــــِر فـــــــــــــــؤاٍد لـــــــــــــــْم تَـــــــَطـــ     تِ ـــــــــــــــــَســِمـــمْ   فــفــي الـخــْيــفِ   َخـفّْـفــي الــــَوْطءَ 

 ــــيْ ــــــْل لــــــــــــُو َردّّ َعــــــَمــــــَىـــــــ  ـــــيـــــــضــــــــــــاَع ِمــــــنّْ     ـــىــِبـــَجــــْرعــــاِء الـــِحــــمـ  ـــــبٌ كــــــــــاَن لــــــــــي قـــــمـ

 لـــــــــــــــَي َعــــــــنــــــــُو َعــــــــــــــيُّ َعـــــــــيْ   ُســـــَجـــــَرائـــــي    ـمْ ــــــــــَداَنــــُكـــــِنـــش  ــــمْ ـــــــْدتُــــكُ ـــــــنـــاَشــ  إْن ثــــــنـــــــى

 ـــــــــيــــــــــَن َكـــــــــــــــَداٍء وُكـــــــَديْ فـــــــــيـــــــــَي مـــــــــــــــــــا بَ     فــــــــاعــــــــَيــــــــدوا َبــــــــْطــــــــَحــــــــاَء وادي َســـــــَمــــــــــــمٍ 

 ْن لُـــــؤىْ وَرَعـــــــــــــــــــــى ثَـــــــــــــــــــــمَّ فـــــــريـــــــقــــــــًا ِمـــــــ    بـــــالــــــمّْــــــَوى  يــــــــــــــــا ســــــــَقــــــــى اهلُل عــــقــــيــــقــــاً 

 كــــــاَنـــــــْت راَحــــــتـــــــي فـــــــــــــي راَحـــــــتَـــــيْ   فــــــيـــــــوِ     ـــتْ ــــــــــــــــواٍد َســـــــــــــَمــــــــَفــــــــــوُأَوْيــــــــــــــــــــَقـــــــاٍت ِبــــ

 ــيْ ـُحـــــَمــــ  ـــِد أزىــــــــــارٍ ـــــِمــــــــــْن ِعـــــْقــ  ــِدهِ ـــــجـــــيـــ    عــــــمــــــى  ــْن َعـــــْيــــــِد أجــــفــــانــــيَمـــْعــــَيــــٍد ِمـــــــــ

 أُِلــــــــــي حـــــــــــاٍج ِلـــــَريْ  أْىــــــــــــــَمـــــــــــــــُو َغـــــــــيــــــــــرَ     وِ غـــــــــــــــاَدَر الــــــــدَّْمــــــــُع بــــ  كـــــــــــــــْم َغـــــــِديــــــــرٍ 
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 ـي َعـــــــــفَّــــــــــْرُت فـــــــــيــــــــــِو َوْجــــــَنــــــتَـــــــيْ عـــــــــاَد لــــــ    لــــــــــــــوْ   َفــــــثَــــــَرائــــــي ِمــــــــــــــــــْن ثَــــــــــــــــــَراُه كــــــــــــــــــانَ 

 وَبــــــــــــــيْ   ــــــنــــــــا فـــــــيـــــوِ بــــــــــــــأبـــــــــــــــي ِجـــــــيـــــــَرتـ    ـــاـــــــــــــــــــَع الــــَحــــَيــــَرْبــــ  َرْبـــــِعــــــيَّ الـــَحــــيــــا  َحـــــــــــيّْ 

 أيْ  ــي ِمــــــنــــــوُ ــــــــــــــــإْذ صـــــــــــاَر َحــــــظّْــــ  أَســـــفــــــي    ــــي فـــــي ِظـــــــــمّْــــــــــوِ ـــــــلـــــ  أيُّ َعـــــــــيـــــــــٍش َمــــــــــــــــــرَّ 

ـــــــــبّْ أيْ     ـــْوَدةٍ ــــــــــْن َعــــــــــــْل مِ ـــــىــ  ـــلِ ــــــــــي الــَوصْ ــــــــــأْي َلـيـالـ ــعـــمــــيــــِل قــــــــــــــــــوُل الـــــــــصَّ  وِمـــــــــــــــــَن الـــتَـّ

 ومـــــــــــــــــــا أدري بـــــــــــــــــــأيْ   ُربَّـــــــــمـــــــــا أقـــــــــضــــــــــي  ـــــــــــرِق أرجـــــــــــــــــــــو َرجـــــــَعــــيـــــــاوبــــــــــــــــــــأيّْ الــــــــــطُّ 

 وَىـــــــــــــــوًى َبـــــــيــــــــَن َيـــــــــــــــَديْ   ِمــــــــــــــْن َوَرائــــــــــــــي  جـــــــيـــــــَرتـــــي  ِحــــــيـــــــَرتـــــــي َبــــــــــيـــــــــــَن َقــــــــــَضـــــــــــاءٍ 

 ـــيْ ــــــــُكــــْم ِبــــــَشــــــــإْذ لــــــــــــْم أفُــــــــــــْز ِمــــْنـ  ـــالً بـــــاِطـــ    ـــىـــــــــوانــــقـــــَضــ  ــــاعـــــاً ــــــُر ضــــيـــــَذَىـــــــــــــَب الــــُعـــــْمـــ

 ــــيْ ـــِمـــــــــْن ُقــــَصـ  ــقــــاً َحــ  ـوثِ ــــــَوال ِعــــتــــَرِة الــُمــْبــُعـ    ــديـــــــُت ِمـــــــــــــْن ِعــــــْقــــــــــــَغــــــيـــــــَر مـــــــــــــا أولــــــيــــ
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 فيرس المصادر والمراجع -أوالً 

 .القرآن الكريم 

 ق(:637)ت الفتح، ضياء الديف نصر اهلل بف محٌمد بف محٌمد بف عبد الكريـ، أبك ابن األثير .1

نكرم حمكدم القيسي، كحاتـ  :تحقيؽ ؛كفاية الطالب في نقد كالم الشاعر والكاتب -
جامعة  يمف منشكرت، لشاعر شفيؽ جبرم، مكتبة اصالح الضامف، كىبلؿ ناجي

 ؿ، )د. ت(، )د. ط(.الكص

، محمد محيي الديف عبد الحميد :تحقيؽ ؛الكاتب والشاعرل السائر في أدب مثال -
 ، )د. ط(.ـ1995-ق1416بيركت،–المكتبة العصرية، صيدا 

"تمخيص كنز البراعة في  جوىر الكنز، نجـ الديف أحمد بف إسماعيؿ الحمبي، ابف األثير .2
د. ت(،     االسكندرية،) -سبلـ، منشأة دار المعارؼ محٌمد زغمكؿ :تحقيؽ ،أدكات ذكم اليراعة"

 )د. ط(.

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن أحمد بف إبراىيـ بف عيسى،  .3
 ق.1406، 3بيركت، ط–؛ تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي القيم

 ، دار الكتب العممية،)د. ت(، )د. ط(.الديوان األخطؿ، .4

تقديـ كضبط  ،الديوان ،(ـ1149-ق544، )ت األرجاني، ناصح الديف أحمد بف محمد .5
 ـ.1998-ق1418، 1، طبيركت-دار الجيؿ ، قذم مايك ،كشرح

 وبيان والنثر الشعر صناعة في بيرحالت تحرير ق(، 654)ت  ،ابف أبي اإلصبع المصرم .6
لجنة إحياء ، حفني محمد شريؼ المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية :تحقيؽ ؛القرآن إعجاز

 )د. ت(، )د. ط(. ،يا محمد تكفيؽ عكيضةئى إىداالتراث اإلسبلمي، يشرؼ عم

ابف األعرابي، أبك سعيد، أحمد بف محٌمد بف زياد بف بشر بف درىـ البصرم الصكفي       .7
؛ تحقيؽ: عبد الحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني، دار معجم ابن األعرابيق(، 340)ت 

 .ـ1997-ق 1418، 1ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية، ط
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   ،؛ تحقيؽ: محٌمد حسيف، مكتبة اآلداب، ديوان األعشى الكبيراألعشى، ميمكف بف قيس .8
 )د. ت(، )د. ط(.

  ،ق(780، )ت األندلسي، ابف جابر، محٌمد بف أحمد بف عمي بف جابر األندلسي اليكارم .9
-ق1405، 2، ، طعمي أبك زيد، عالـ الكتب :تحقيؽالحمة السيرة في مدح خير الورى؛ 

 ـ.1985

 بيركت ،)د. ت(، )د. ط(.–، دار صادر الديوان األندلسي، ابف ىانئ، .10

)د. ت(،      ،مصر -المعارؼ دار ،القرآن إعجاز الطيب، بف محٌمد بكر أبك الباقبلني، .11
 )د. ط(.

 ىػ(:897البحترم، أبك عبادة الكليد بف عبيد ) .12
كعمؽ ، اختاره مف أشعار العرب معارضان بو لحماسة أبي تماـ، ضبطو الحماسة -

 ـ. 1929، 1مصر،  ط–حكاشيو كماؿ مصطفى، المكتبة التجارية 
 ؛ تحقيؽ: حسف كامؿ الصيرفي، دار المعارؼ،)د. ت(، )د. ط(.الديوان -

مجمع –دٌرية الخطيب كلطفي الٌصقاؿ، مطبكعات  :تحقيؽ ؛الديوان، ي، أبك الفتحالبست .13
 ، )د. ط(.ـ1989-ق1415دمشؽ،  -ةالمغة العربي

)دراسة ببلغية كنقدية لمسائؿ المعاني(، مؤسسة المختار، عمم المعانيتاح، عبد الف بسيكني، .14
 دار المعالـ الثقافية، )د. ت(، )د. ط(.

ىػ(؛ حققو كخرج أحاديثو: محمد عبد اهلل 510البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد )ت  .15
تفسير  معالم التنزيل في تفسير القرآن =النمر، كعثماف جمعة ضميرية، كسميماف مسمـ، 

 ـ.1997ىػ/1417، 4دار طيبة لمنشر كالتكزيع، طالبغوي، 

  شرح ديوان ابن الفارض،البكريني، بدر الديف الحسف بف محٌمد، النابمسي، عبد الغني،  .16
 )د. ت(، )د. ط(.

عبد  :تحقيؽ ؛شرح تمخيص كتاب مفتكح العمكـمختصر السعد، ، التفتازاني، سعد الديف .17
 ـ.2003-ق1423، 1بيركت، ط–صرية، صيدا الحميد ىنداكم، المكتبة الع
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 ق(:231حبيب بف أكس الطائي، )ت ،أبك تماـ .18

بركاية أبك منصكر مكىكب بف أحمد بف محٌمد، شرحو كعمؽ عميو أحمد الحماسة،   -
 )د. ت(، )د. ط(. لبناف،–حسف، منشكرات دار الكتب العممية بيركت 

لس المكصمي، مكتبة شاىيف عطية، مراجعة، بك تحقيؽ شرح ك  ،الديوان الكامل -
 ـ.1966-ق1387،  1الطبلب كشركة الكتاب، بيركت، ط

 -، عمؽ حكاشييا، األب أنطكف صالحاني اليسكعي، بيركتنقائض جرير واألخطل -
 المطبعة الكاثكلككية، )د. ط(.

أك  471، )ت الجرجاني، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محٌمد الجرجاني النحكم .19
 ق(474

جدة، -دار المدينة، 1ط محمكد محٌمد شاكر، ،فير يأب عميؽ، تالغةأسرار الب  -
 ـ(.1991-ق1412)

-ق1396محٌمد عبد المنعـ خفاجي، مكتبة القاىرة،  تعميؽ كشرح،دالئل اإلعجاز،  -
 ، )د. ط(.ـ1976

 ؛اإلشارات والتنبييات في عمم البالغة ،(ق729 ت) محٌمد بف عمي بف محٌمد، الجرجاني، .20
)د. ت(،    القاىرة. -نيضة مصر لمطبع كالنشر، الفجالة دار در حسيف،عبد القا :تحقيؽ

 )د. ط(.
 ، )د. ط(.ـ1986-ق 1406، دار بيركت، الديوان بف عطية الخطفي، جرير، .21

ابف حباف، محٌمد بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معد التميمي، أبك حاتـ الدرامي، البستي،  .22
رتيب عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي  ، تاإلحسان في تقريب ابن حبانق(، 351)ت 
، 1ق(؛ حققو كخرج أحدايثو كعٌمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، مكتبة الرسالة، ط739)ت 

 ـ.1998ق 1408

مطبعة  ،مقامات الحريريق(، 216الحريرم، أبك محٌمد، القاسـ بف عمي الحريرم، )ت  .23
 ، )د. ط(.ـ1873المعارؼ، بيركت، 
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حسيف  جمعو كقٌدـ لو ،ر الحسين بن مطير األسديشعالحسيف بف مطير األسدم،  .24
 )د. ت(، )د. ط(. ،عطكاف

ق(، 246-186، بركاية كشرح، ابف السكيت، دراسة: مفيد محٌمد قميحة )الديوان الحطيئة، .25
 لبناف،)د. ت(، )د. ط(.–دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ.1945-ق1364، 1، طابن الفارض والحب اإللييحممي، محٌمد مصطفى،  .26

شرح ق(، 750لحمي، صفي الديف، عبد العزيز بف سرايا بف عمي السنبسي الحمي، )تا .27
 نسيب نشاكم، مطبكعات المغة :تحقيؽ ؛الكافية البديعية في عموم البالغة ومحاسن البديع

 بيركت،)د. ت(، )د. ط(. -العربية بدمشؽ، دار صادر

م فتحي مجد ،حقيؽ كتعميؽت ،زىر الربيع في المعاني والبيان والبديعالحمبلكم، أحمد،  .28
 السيد، المكتبة التكفيقية،)د. ت(، )د. ط(.

عصاـ  ،شرح ،خزانة األدب وغاية األرب، الحمكم، ابف حجة، تقي الديف أبي بكر عمي .29
 ـ.1991، 2بيركت، ط -شعيتك، دار كمكتبة اليبلؿ

، البمدان معجم، شياب الديف، أبك عبد اهلل ياقكت ابف عبد اهلل الركمي البغدادم، الحمكم .30
 بيركت ، )د. ت(، )د. ط(.–دار صادر 

جمعو كحٌققو يحيى الجبكرم، منشكرات كزارة  ،حية النميري يشعر أبأبك حية النميرم،  .31
 ـ، )د. ط(.1975فة كاإلرشاد القكمي، دمشؽ، الثقا

عبد الصاحب  ،جمعو كحٌققو كقدـ لو كعٌمؽ عميو ،الديوانالخزاعي، دعبؿ بف عمي،  .32
 ـ، )د. ط(.1962-ق1382، النجؼ–اآلداب  مطبعة الرحيمي،

وفيات  أحمد بف محٌمد بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربمي، أبك العباس، كاف،خمابف  .33
 ، )د. ط(.ـ1972بيركت،  -؛ تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادراألعيان

-ق1425، 2لبناف، ط -طٌماس، دار المعرفة، بيركت؛ شرح حمدك الديوانالخنساء،  .34
 ـ.2004
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 ،     5، مطبعة مكتبة اآلداب، طجالء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض ،أميف خكرم، .35
 )د. ت(.

سماعيؿ محمكد القاسـ،  .36 إعراب القرآن الدعاس، أحمد عبيد، كأحمد محمد حميداف، كا 
 ق.1425، 1دمشؽ، ط –دار المنير كدار الفارابي ، الكريم

لب في الكتاب كالسنة؛ تحقيؽ: مركز ، محمد، مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طاالديشيرم .37
بحكث دار الحديث بمساندة السيد محمد كاظـ الطباطبائي، كالسيد محمكد الطباطبائي، 

 . ،)د. ت(2ط

 بيركت،)د. ت(، )د. ط(.–دار القمـ  الديوان، ،عمر بف أبي ربيعة،ا .38

حققيا  ،مثالث رسائل في إعجاز القرآن الكريني، اني كالخطابي، كعبد القاىر الجرجاالرم .39
 ـ.1976، 3، طمصر-دار المعارؼ ، محمد خمؼ اهلل كمحٌمد زغمكؿ سبلـ، اكعٌمؽ عميي

جماعة مف  :تحقيؽ؛ تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، محٌمد مرتضى الحسيني،  .40
المجمس الكطني لمثقافة  -نباء في الككيتكزارة اإلرشاد كاأل -مف إصدارات، المختصيف

 )د. ط(. ـ(،2001-1965)ـ( = 1422-ق1385لة الككيت، )كالفنكف كاآلداب بدك 

ىػ(؛ تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده 311الزجاج، أبك اسحؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ )ت .41
عرابو، شمبي،   ـ.1988ق/1408، 1بيركت، ط -عالـ الكتبمعاني القرآن وا 

، 1كتب، ط، عالـ الأثرىا -تطورىا -البديعات في األدب العربي نشأتيا ،عمي أبك زيد، .42
 ـ.1983-ق1403

خميؿ : تحقيؽ ؛ق(773، )ت حامد بف عمي بف عبد الكافي السبكي كالسبكي، بياء الديف أب .43
منشكرات  سمسمة شركح التخميص، ،عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح  إبراىيـ خميؿ،

 ،)د. ت(.1، طلبناف-محٌمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت 

 ضبطو كشرحو ،(ق262، )ت قكب يكسؼ بف أبي بكر محٌمد بف عميالسٌكاكي، أبك يع .44
 ـ.1983-ق1403، 1، طلبناف-دار الكتب العممية، بيركت ، نعيـ زرزكر
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 :تحقيؽ ؛الكتابق(، 180سيبكيو، أبك بشر، عمر بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء )ت  .45
 ـ.1988 -ق1408، 3القاىرة، ط–عبد السبلـ محٌمد ىاركف، مكتبة الخانجي 

 ق(911، )ت السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف .46

ىشاـ الشكيكي، مراجعة  :تحقيؽ ؛البرق الوامض في شرح يائية ابن الفارض   -
-ق1432القكمية بالقاىرة ) ، مطبعة دار الكتب كالكثائؽجكزيبي سكاتكليف

 )د. ط(. ـ(،2011

المصكف عمى  كبيامشو: "حمية المب، شرح عقود الجمان في عمم المعاني والبيان -
ة كالنشر كالتكزيع، الدمنيكرم، دار الفكر لمطباع الجكىر المكنكف" لمشيخ أحمد

 لبناف،)د. ت(، )د. ط(. -بيركت

ة مف الجامع الصغير لمسيكطي كشرحو يفباب الشمائؿ الشر ة )يفالشمائل الشر  -
، دار طائر حسف بف عيد باحبيشي :لممناكم(، عبد الرحمف بف أبي بكر؛ تحقيؽ

 لمنشر كالتكزيع،)د. ت(، )د. ط(. العمـ
 

(، عالـ الثقافة،        471عبد القاىر الجرجاني )ت  ،شرح أسرار البالغةمحٌمد، شادم،  .47
 )د. ت(، )د. ط(.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية ق(، 1250الشككاني، محمد بف عمي بف محمد )ت .48
-ق1423لبناف،  -عرفة، بيركت، اعتنى بو كراجع أصكلو: يكسؼ العكش، دار الموالدراية
 ـ.2004

سمير حسيف  :تحقيؽ؛ جنان الجناس في عمم البديعالصفدم، صبلح الديف بف أيبؾ،  .49
 لبناف،)د. ت(، )د. ط(. -دار الكتب العممية، بيركتحمبي، 

تقسير ق(، 310، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي )تالطبرم .50
 -تحقيؽ: محمكد محمد شاكر، دار المعارؼعن تأويل آي القرآن؛ الطبري = جامع البيان 
 مصر، )د.ت(، )د.ط(.
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شرح ديوان طرفة بن العبد البكري شرح األعمم الشنتمري وبذيمو تعميقة ، ، ابف العبدطرفة .51
، 1تحقيؽ كشرح رحاب خضر عكاكم، دار الفكر العربي، ط ،أشعار منسوبة إلى طرفة

 ـ.1993

ٌمد بف حسيف بف عبد الصمد الحارثي اليمذاني، بياء الديف           العاممي، البياء، مح .52
، 1تحقيؽ: محٌمد عبد الكريـ النمرم، دار الكتب العممية، بيركت، ط الكشكول؛(، 1031)ت 

 ـ.1998-ق1418

 كالتكزيع، لمنشر الفرقاف دار ،(المعاني عمـ) وأفنانيا فنونيا البالغة حسف، فضؿ، عٌباس، .53
 .ـ2007-ق1428 ،11ط

 ق، )د. ط(.1434، ، معجم الغنيعبد الغني، أبك العـز .54

فتح العزيز بشرح الوجيز في الشرح ق(، 653عبد الكريـ بف محٌمد الرافعي القزكيني، )ت .55
ق(، 55ي المتكفى سنة )كىك شرح لكتاب الكجيز في الفقو الشافعي ألبي حامد الغزال الكبير

 دار الفكر، )د. ت(، )د. ط(.

 جرير نقائض ،النقائض ق(،209بف المثنى التميمي البصرم )ت  أبك عبيدة، معمر .56
 دار الكتب العممية،  )د. ت(، )د. ط(. كالفرزدؽ،

  :عبد العزيز عتيؽ، .57

 ـ،  )د. ط(.1985-ق 1905، دار النيضة العربية، بيركت، عمم البيان -

 ـ، )د. ط(.2009 -ق1430لبناف،  -، دار النيضة العربية، بيركتعمم المعاني -
مؤسسة الشيخ محمد بف تفسير القرآن الكريم )سورة الروم(، يميف، محمد بف صالح، العث .58

 ق.1436، 1صالح العثيميف الخيرية، المممكة العربية السعكدية، ط

العجمكني أبك الفداء، إسماعيؿ بف محٌمد بف عبد اليادم الجراحي العجمكني الدمشقي،  .59
 ؛من األحاديث عمى ألسنة الناس كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتيرق(، 1182)ت

 يكسؼ بف ىنداكم، المكتبة العصرية،)د. ت(، )د. ط(.عبد الحميد بف أحمد بف  :تحقيؽ
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ابف عجيبة، أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم الحسني األنجرم الفاسي الصكفي  .60
؛ تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي البحر المديد في تفسير القرآن المجيدق(، 1224)ت

 ـ.2002-ق1423، 2رسبلف،، دار الكتب العممية، بيركت، ط

، عبد الغني،  .61  ، مؤسسة الغني لمنشر، )د. ت(، )د. ط(.معجم الغني الزاىرأبك العـز

-ق 1407العسقبلني، ابف حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  .62
 ـ، دار الرياف لمتراث، )د. ط(.1986

حٌققو  ،، الصناعتين الكتابة والشعرعبد اهلل بف سيؿ العسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف .63
، بيركتمفيد فم كضبط نٌصو ، 1لبناف، ط -يحة، دار الكتب العممية، مطبعة العمـك

 ـ(.1984-ق1404) 2ـ(، ك ط 1981-ق1401)

شرح ابن عقيل عمى ابف عقيؿ، بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ العقيمي اليمذاني المصرم،  .64
محمد محيي الديف عبد حة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ، معو كتاب من، ك ألفية ابن مالك

 ـ، )د. ط(.2009القاىرة،  -يد، دار الطبلئعالحم

الطراز المتضمن ألسرار البالغة العمكم، يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ العمكم اليمني،  .65
دار الكتب  جماعة مف العمماء ، دققوأشرؼ عمى جمعو كضبطو ك  ،وعموم حقائق اإلعجاز

 لبناف، )د. ت(، )د. ط(. -العممية، بيركت

لبناف، )د. ت(،  -شرحو: حمدك طماس، دار المعرفة ، بيركت  الديوان،عنترة بف شداد،  .66
 )د. ط(.

طراز الحمة ق(، 779الغرناطي، أبك جعفر، شياب الديف أحمد بف يكسؼ الرعيني، )ت .67
ة نظميا اإلماـ شمس الديف أبك ي: بديعوشفاء الغّمة شرح الحّمة السيرا في مدح خير الورى

لجكىرم، مؤسسة رجاء السيد ا :تحقيؽ ؛ق(780عبد اهلل محٌمد بف جابر األندلسي )ت 
 الثقافة الجامعٌية،)د. ت(، )د. ط(.

 ؛ تحقيؽ: كـر البستاني،)د. ت(، )د. ط(.الديوان ،ابف الفارض .68
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معاني ق(، 207لديممي )ت الفراء، أبك زكريا، يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر ا .69
؛ تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي، كمحٌمد عمي النجار، كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، القرآن

 ،  )د. ت(.1دار المصرية لمتأليؼ كالرتجمة، مصر، ط

 ، دار الكتب العممية، )د. ت(، )د. ط(.الديوانالفرزدؽ،  .70

 ـ.1947-ق1366، 1طبيركت،  -، مكتبة منيسوالتصوف فقي اإلسالمفركخ، عمر،  .71

الفيركزآبادم، مجد الديف، أبك طاىر محٌمد بف يعقكب بف محٌمد بف إبراىيـ بف عمر  .72
؛ تحقيؽ: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطق(، 812الشيرازم )ت 

لبناف، –بإشراؼ محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ.2005 –ق 1426، 8ط

 ؛المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي المقرم، .73
 .ـ1989-ق1409، 1القاىرة، ط–عبد العظيـ الشناكم، دار المعارؼ  :تحقيؽ

ق(، 544القاضي عياض، أبك الفضؿ بف مكسى بف عياض اليحصبي السبتي المالكي )ت  .74
القاىرة،         –تكنس، دار التراث  -تبة العتيقة، المكمشارق األنوار عمى صحاح اآلثار

 )د. ت(، )د. ط(.
القالي، أبك عمي، إسماعيؿ بف القاسـ بف عيذكف بف ىاركف بف عيسى بف محٌمد بف  .75

، عني بكضعو كتركيبو محٌمد عبد الجكاد األصمعي، دار الكتب المصرية، األمالي سمماف،
 ـ.1926 -ق1344، 2ط
، تفسير القرطبي = الجامع ألحكام القرآنمحمد بف أحمد األنصارم، القرطبي، أبك عبد اهلل  .76

 دار الفكر لمطباعة كالنشر، )د.ت(، )د.ط(.

القزكيني، محٌمد بف عبد الرحمف بف عمر، أبك المعالي جبلؿ الديف الخطيب القزكيني،  .77
 :ق(739)ت

تنى بو اع ،، مختصر المفتاح(المعاني والبيان والبديع)اإليضاح في عموم البالغة  -
ديدة منقحة ، طبعة ج3كراجعو عماد بسيكني زغمكؿ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

 كمدققة مع إخراج جديد،)د. ت(.
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عبد الرحمف البرقكقي، دار الكتاب  ،ضبطو كشرحو ،التمخيص في عموم البالغة -
 ، )د. ت(، )د. ط(.لبناف -العربي، بيركت

العمدة في محاسن الشعر، ق(، 456 القيراكني، أبك عمي الحسف بف رشيؽ، األزدم، )ت .78
محٌمد محيي الديف عبد الحميد، دار الطبلئع  ،، حقٌقو كفٌصمو كعٌمؽ حكاشيووآدابو، ونقده
 ـ، )د. ط(.2009القاىرة، –لمنشر كالتكزيع 

تحقيؽ  ،تحقيق الفوائد الغياثيةق(، 786الكرماني، شمس الديف محٌمد بف يكسؼ، )ت .79
، 1المدينة المنكرة، ط–عجٌياف العكني، مكتبة العمكـ كالحكـ عمي بف دخيؿ اهلل بف  ،كدراسة
 ق.1424

بيركت، تكزيع: دار صعب، )د. ت(،      -دار صادر، الديوان م،ر لبيد بف ربيعة العام .80
 )د. ط(.

-ق1357، 1، مطبعة الرسالة، طاإلسالمي في األدب واألخالق التصوفمبارؾ، زكي،  .81
 ـ.1938

تحفة األحوذي ق(، 1353بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ )تالمباركفكرم، أبك العبل محمد  .82
 بيركت،)د. ت(،  )د. ط(. –،  دار الكتب العممية الترمذيبشرح جامع 

ديوان أبي الطيب المتنبي شرح أبي البقاء العكبري المسمى بالبيان في شرح المتنبي،  .83
براىيـ األبيارم  ،ضبطو كصٌححو كطبع فيارسو ،الديوان كعبد الحفيظ مصطفى السقا كا 
 دار المعرفة بيركت،)د. ت(، )د. ط(.شمبي، 

مطبعة  ،م(6212-ه1331معجم المصطمحات البالغية وتطورىا، ) ،أحمد ،مطمكب .84
 ، )د. ط(.ـ1983-ق1403المجمع العممي العراقي، 

محٌمد عبد  :تقديـ كشرح كتحقيؽ ؛البديعق(، 299ز، أبك العباس عبد اهلل، )تتابف المع .85
 ـ.1995 -ق1415، 1لبناف، ط–بيركت  -دار الجيؿالمنعـ خفاجي، 

؛ تحقيؽ: محمد عثماف، دار الفاخر في األمثالالمفضؿ الضبي بف سممة بف عاصـ،  .86
 الكتب العممية،)د. ت(، )د. ط(.
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 -أميف عبد العزيز الخانجي، مكتبة الخانجي: تحقيؽ ؛المزومياتالمعٌرم، أبك العبلء،  .87
 ناف،)د. ت(، )د. ط(.لب -كتالقاىرة، كمكتبة اليبلؿ بير 

ق(، 711ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر، )ت .88
 ق.1414، 3بيركت، ط-، الحكاشي لميازجي كجماعة مف المغكييف، دار صادرلسان العرب

 -عٌباس عبد الساتر، دار الكتب العممية بيركت ،شرح كتقديـ ،الديوانالنابغة الذبياني،  .89
 ـ.1996-ق1416، 2ط لبناف،

ديوان أبي نواس برواية الصولي أبو ق(، 198، )ت ئاس، أبك عمي الحسف بف ىانأبك نك  .90
كر الحديثي، دار الكتب الكطنية، ىيئة أبك فبيجت عبد الغ :تحقيؽ ؛بكر محّمد بن يحيى

 ـ.2010، 1ظبي لمثقافة كالتراث، ط

، ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ، يكسؼ بديعجواىر البالغة في المعاني والبيان والأحمد، الياشمي،  .91
 بيركت،)د. ت(، )د. ط(. -الصميمي، المكتبة العصرية، صيدا
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 الرسائل العممية: 

دراسة نحكية،  الحذف في شعر ابن الفارض،الحسيني، عبد الرحمف محٌمد عبدك،  .1
)رسالة ماجستير(، إشراؼ إبراىيـ إبراىيـ بركات كأحمد مصطفى أبك الخير، جامعة 

 ـ.2017دمياط، 
إشراؼ   )رسالة ماجستير(، ،الرمز الصوفي في يائية ابن الفارضصارة، ركابح،  .2

 ـ.2012-2011أـ البكاقي،  –بمقاسـ دكدكؾ، جامعة العربي بف مييدم 
إشراؼ فريد  ، )رسالة ماجستير(،أسموب الكناية في القرآن الكريمالقكاسمي، بساـ،  .3

المممكة العربية السعكدية،   -ة المنكرةمحٌمد النكبلكم، الجامعة اإلسبلمية المدين
 ق.1404-1405

 تحقيؽ المجانسة، كغيضة المجالسة ركضة حسف، بف محٌمد الديف شمس النكاجي، .4
 اليادم، عبد محٌمد كحسف ،محٌمد سيد أحمد: إشراؼ ،(دكتكراة رسالة) القكاسمي بساـ

 .ـ2002 -ق1423المممكة العربية السعكدية،   -عيف شمس

 لدوريات:المجالت وا

، إشراؼ: محمكد سالـ، "ابن الفارض في يائيتو" ما لو وما عميو، رامي، يتكريت .1
 . https//www.alfaseeh.com ـ،2011-2012

)قراءة في مدارات التصكير  جماليات البيان في الخطاب الصوفيزينام، طارؽ،  .2
 .2018، 1، عدد4االستعارم في شعر ابف الفارض(، جسكر المعرفة، مجمد 
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 فيرس اآليات القرآنية الكريمة -اً ثاني

 الصفحة رقـ اآلية الكريمة اآلية السكرة كرقميا
 البقرة
 (2) 

  
 

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه
َّ  مب زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  

2-5 19 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض

َّ حق مف خف  

14-15 66 

 حل جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱ

َّ  جم هل مل خل  

16 118 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱ
َّ حص  مس  

83 77 

َّ  مت خت حت ُّٱ  104 26 
 167 111   َّ  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ
َّ جض مص خص حص ُّٱ  133 88 
َّ مث هت مت ختُّٱ  179 8،9 
َّخب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ  195 162 
َّ ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  211 88 
َّ خضحض جض مص خص ُّٱ  223 89 
َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ  238 41 

 آؿ عمراف
(3)  

َّ زئ رئ ّٰ ُّٱ  31 27 
َّ  جههن من خن ُّٱ  37 89 
َّ منخن حن جن ُّٱ  54 75 
.َّ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ  144 58 
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
   َّ نب مب

188 44 

 النساء
(4)  

َّ نب مب زب رب ُّٱ  142 75 

 المائدة
(5)  

َّ ىل مل خل ُّٱ  3 18 ،25 
َّ  مل يك ُّٱ  41 26 

 األنعاـ
(6)  

َّ مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ُّٱ  8 75 
َّ حيجي ٰه مه جه هن ُّٱ  26 144 
َّ  هس مس هث مث هت مت ُّٱ  27 27 
َّ ٰذيي ىي مي خي  حي جي ُّٱ  103 164 

 األعراؼ
(7)  

َّ خنحن جن  يم ىم خل ُّٱ  31 77 
َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌُّّٱ  53 84 
َّ مقحق مف  خف حف جف ُّٱ  187 89 
َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ  199 9 

 األنفاؿ
(8)  

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ
َّ خص حص مس خس حس  

60 72 

َّنئ مئ ُّٱ  64 26 
 التكبة

(9)  
َّ يف ىف  يث ىث نث ُّٱ  102 26 

 يكنس
(10)  

َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  98 84 

 يكسؼ
(12)  

َّ  مت خت حت جت هب ُّٱ  3 8 
 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض ُّٱ
َّ  خف حف جف  

4 170 
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َّ  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  5 169 
َّ مل يك ىك مك لك اك ُّٱ  8 114 
َّ ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ  35 70 
َّ خي حي جي يه ُّٱ  54 21 
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱ
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
َّ حئ جئ يي ىي ني  

47-49 21 

َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱ  85 25 
 ري ٰى ين ىن ننمن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي
َّ جتهب مب خب حب  

100 8 

 الرعد
(13)  

َّ من زن رن مم  ام يل ُّٱ  23 27 

 الحجر
(15)  

 خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّٱ
َّمض  

66 38 

 النحؿ
(16)  

َّ ىكمك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ  30 18 
َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ  57 55 
 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ
 َّ مثزث رث  يت ىت نت  

90 37 

َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ  98 20 
َّ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّٱ  112 116 

سراءاإل  
(17)  

َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ  29 162 
 

َّ زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ُّٱ  81 49 
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 الكيؼ 
(18)  

َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  ُّٱ  79 26 
َّ مي زي  ري ٰى ين ُّٱ  104 149 

 مريـ
(19)  

َّ يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱ  4 129 
َّ جت هب مب خب ُّٱ  73 88 

 األنبياء
(21)  

َّ ٰذ يي ىي مي ُّٱ  26 24 
َّ جع مظ حط مضخض ُّٱ  33 154 

 الحج
(22)  

َّ مص خص حص مس خسُّٱ  45 106 

 المؤمنكف
(23)  

َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  60 20 

 النكر
(24)  

َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ  

 

 

39 105 

 الشعراء
(25)  

َّ حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع ُّٱ  79-80 149 
َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ  88-89 4 
َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ  102 84 
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Abstract 

This study, entitled (Rhetorical Issues in the Ya’iyyah of Ibn Al-Farid) was 

characterized by discussing the poem Sae'q Al-Adhaan (Driver of Camel 

Loads), which is a living example of the symbolism of Ibn Al-Farid in his 

Diwan and the rest of his poems. Ibn Al-Farid organized in his poem Al-

Ya’iyyah, as it is one of the most embellished poems and mixed with various 

types of rhetoric. It also revealed Ibn Al-Farid’s psychological and spiritual 

sentiments. 

The study consisted of an introduction and three chapters. As for the 

introduction, it was an opportunity to talk about Ibn Al-Farid’s Sufi life and a 

quick gesture to introduce his Ya’iyah. As for the first chapter, it was rich with 

evidence of brevity, verbosity, and request style, and was an outlet to talk about 

the meter of separation, joining, and the Abridged metaphors. 

The second chapter dealt with (eloquence) and contained a touch and glimpses 

of the spectrum of Ibn al-Farid, his fantasies and his wanderings in his similes, 

metaphors, and figurative language. 

Finally, the third chapter came brightly in the colors of rhetoric with its 

Embellishments, from which the smell of alliteration comes from. 

The study concluded with a number of results, which were highlighted in the 

conclusion, followed with the references used. 

 


