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 كلمة املحّقق

 

ري يف فهم آيات اهللّ البينات علم البالغة من العلوم التي هلا دور خط إنّ 

واألحاديث الرشيفة مما سبّب أن يکون هذا العلم عرضة للتدريس والتعلم منذ قرون 

 يف املدارس الدينية واألوساط األكاديمية.

كتابان طافت اآلفاق شهرهتام، ومها: مها مدار التدريس  اكان انذلال انوالنص

ديب البارز سعد الدين مسعود بن عمر ، كالمها من آثار األاملطولو خمترص املعاين

هـ(. والکتابان يف احلقيقة  711أو  711)املتوىف « التفتازاين»اهلروي اخلراساين الشهري بـ

هـ(.  711ملحمد بن عبد الرمحن القزويني )املتوىف  تلخيص املفتاحرشح مزجي لکتاب 

ـ ، فهو خالصة للقسم الثالث التلخيصوأما    وممفتاح العلمن  ـ كام هو ظاهر من اسمه 

قد نرش مرارًا تلخيص املفتاح هـ(. علاًم بأن  111أليب يعقوب يوسف السکاكّي )املتوىف 

 منفصالً عن رشوحه.

أحسن  من مفتاح العلومـ كام ذكره اخلطيب ـ أنه رأى  التلخيص وسبب تأليف

إىل  هلکنه مل خيُل من احلشو والتعقيد مما أدى ب ،ُصنّفت حول البالغةي تالکتب ال

 تلخيصه وتبويبه.

وال بأس هنا أن نوجز سرية للخطيب فهو أبو عبداهلل حممد بن عبدالرمحن بن 
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. ينتهي نسبه 1إمام الدين أبو حفص عمر القزويني الشافعي الشهري باخلطيب القزويني

إىل أيب ُدلف العجيل ـ من قادة املأمون واملعتصم ـ . ولد املرتجم له يف املوصل عام  

وأقام فيها مع أبيه وأخيه وبدأ دراساته يف املدينة  1فذهب إىل مدينة الکرجهـ. 111

نفسها. ومل يکد يبلغ العرشين حتى عّّي قاضيًا يف منطقة من مناطق الروم الرشقي. ثم 

، وتتلمذ هناك عند كّل من 1هـ مع أخيه إمام الدين 112هاجر إىل دمشق حوايل سنة 

هـ( وشمس الدين األيکي  117سطي الفارويت )م أيب العباس أمحد بن إبراهيم الوا

هـ(. ثم استخلف أخاه إمام الدين ونجم الدين بن 711وقاسم بن حممد الفرزايل )م 

ون د بن قالوهـ( يف أمر القضاء. وفيام بعد، عّينه السلطان نارص حممّ 711َصرصي )م 

بدر الدين بن ًا لالتاسع من سالطّي املامليك البحرية قايض القضاة ملرص والشامات خلف

هـ . ثم رجع اخلطيب إىل دمشق بعد  717هـ( ، وكان ذلك يف عام  711مجاعة )م 

 هـ. 711سنوات وتويف هناك سنة 

 وقد مدحه ورثاه شعراء وأدباء كبار مثل ابن نباتة وصالح الدين الصفدي.

                                                           
الرمحن بن عبد داخلطيب القزويني جالل الدين حممّ ». هذه السرية مستّلة من مقالة مسهبة حتت عنوان 1

، 11، العدد لرتاث العريبا، للدكتور ياسّي األّيويب، املطبوعة يف جملة «تلخيص املفتاحيف سريته وكتابه 

 .112ـ117ص 

. ال يمکن حتديد املوقع اجلغرايف هلذه املدينة بالضبط. فمن املحتمل أهنا كانت مدينة عامرة قبل اإلسالم، 1

 إيران حتى القرن الثاين من اهلجرة، حيث أعاد أبو دلف ىلعثم أصبحت مرتوكة يف هجوم العرب 

خان حسن دالعجيل بناءها. ولکنها تعرضت للخراب يف القرون التالية، ومل يبق هلا أثر حتى جاء حممّ 

اعتامد السلطنة يف زمان حکم نارص الدين شاه القاجاري، وقام بدراسة حول املدن اإليرانية ـ العامرة 

كيلومرت  11توّصل إىل أن الکرج كانت يف جنوب مدينة أراك اإليرانية تبعد عنها منها والبائدة ـ و

 وُتعرف اليوم بـ: اآلستانة.

عند ذكر  اإليضاحكان أخاه، لکّن اخلطيب نفسه يقول يف مقدمة « إمام الدين». جاء يف ترمجة اخلطيب أن 1

الدين  أيب حممد عبدالرمحن ابن إمام جالل الدين أبوعبداهلل حممد ابن قايض القضاة سعد الدين»نسبه: 

ه أخ  ن لوکيال أخاه. ويمکن أن « إمام الدين»وهذا يعني أن أباه «. أيب حفص عمر القزويني الشافعي

اهلل و لکن مل نقف عليه أنَّ إماَم الدين لقُب أبيه وليس لقب أخيه. وهو سمّي أبيه« إمام الدين»مسّمى بـ

 أعلم. 
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، فقد تعّرض للرشح والتعليق من قبل كثري من تلخيص املفتاحوأما كتابه 

هو الشهري و اإليضاح يف املعاين و البيانء. فأول الرشوح منه نفسه حيمل عنوان األدبا

. ومن الرشوح األخرى له رشح ملحمد بن مظفر اخللخايل بـإيضاح التلخيص

(، ورشحان للتفتازاين ه711(، ورشح حممد بن عثامن الزوزين )م ه745 )م

املعروف بـمخترص املعاين. ، وهو املخترصواآلخر  املطّولسّمى أحدمها ( ه711 )م

نفسه، من أشهرها حاشية عيل  املطولوقد ذكر احلاجي خليفة مخس عرشة حاشية عىل 

 ( والتي كتبت هلا أيضًا ثالث حواش. ه 111د الرشيف اجلرجاين )م بن حممّ 

للتفتازاين، فلم يکن خاليًا عن الرشوح واحلواي أشهرها حاشية  املخترصوأما 

 اخلّطايب. ومن الطريف أن حاشية اخلّطايب أيضًا هلا عرش حواش!نظام الدين عثامن 

واآلن ونحن عىل أعتاب التلخيص نشاهد احلاجي خليفة يذكر عرشة رشوح له 

إضافة إىل احلواي األربع اآلنفة الذكر. ثم هناك ثالث حواش ألفت إليضاح أشعار 

ن أمحد لرحيم بلعبدا معاهد التنصيص عىل شواهد التلخيصفقط أشهرها التلخيص 

أيضًا خُلّص! فقد ذكر احلاجي خليفه التلخيص (. واألعجب أن ه 111العبايس )م 

مات كرت مخس منظو. ثم قام بعض  بنظمه، ذُ تلخيص املفتاحثامنية تلخيصات لـ

 كشف الظنون.يف  تلخيصللـ

 تلخيصُيظهر هذا الکم اهلائل من الرشوح واحلواي التي ظهرت إثر كتابة 

األول للقرن الثامن اهلجري ُيظهر الزخم الکبري له، حيث أّدى إىل بروز   الثلثيفاملفتاح 

 ما يقارب ستّي كتابًا يف القرون األربعة بعده.

وهذا األمر يدل عىل التأثري العميق والشامل للکتاب من ناحية، ومن ناحية 

تلقيب  سبب أخرى يبّي مخود اإلبداع وتدهوره يف هذه القرون، ومن ناحية ثالثة ُيربز

 «.طاطفرتة االنح»فرتة ما بعد العرص العبايس الثاين يف تاريخ األدب العريب بـ

( تعريف للفصاحة 1ـ1، ففيام ييل: جاء يف مقدمته )ص التلخيصوأما ما جاء يف 

والبالغة والعالقة بينهام؛ ثم بدأ النص األصيل الذي يتکون من ثالثة أقسام ـ وقد سّمى 
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ـ وهي العلوم البالغية نفسها، أعني املعاين والبيان والبديع. « الفن»املؤلف كاًل منها 

فيحتوي القسم األول عىل ثامنية أبواب عناوينها: اإلسناد، املسند إليه، املسند، متعلِّقات 

(. 12ـ7الفعل، القرص، اإلنشاء، الفصل والوصل، اإلجياز واإلطناب واملساواة )ص 

ية البيان الرئيسة، وهي: التشبيه واإلستعارة والکنا والقسم الثاين يتناول أبحاث علم

(. والثالث يف علم البديع وهو منقسم إىل قسمّي: الصناعات أو 11ـ11)ص 

قات الشعرية 114ـ11املحّسنات املعنوية واللفظية ) ِ (. وينتهي الکتاب ببحث عن الَّسَّ

 (.117ـ 115وما يتعلق هبا )ص 

اهللّ املرحوم الشيخ مهدي غياث الدين  وأما املحيّش الفاضل فهو سامحة آية

، الذي كانت له يد طوىل يف األدبّي العريب والفاريس، وقد دّرس كتايب النجفي

ها حواي عّلق علي تلخيص املفتاحمکررًا. وكان عنده نسخة من  املطولو خمترص املعاين

عى حثيثًا يف والذي يس ـ وتعليقات. فأراد نجله البارع آية اهلل الشيخ هادي النجفي 

أراد  ـإحياء الرتاث اإلسالمي القيّم وال سيام الرتاث املتبّقى من أرسة النجفي العريقة 

إنجاز هذه بأن خترج تلك احلواي والتعليقات من زاوية النسيان وترى النور؛ فکّلفني 

 املهمة.

عانة وذلك باالست تلخيص املفتاحففي البداية تم إعداد نص إلکرتوين من 

رها آالف الّثناء ـ فقد حصل املحقق عىل نص بالشبک ة العنکبوتية ـ عىل صانعها ومطوِّ

تعليقاته  التي كتب فيها سامحة الشيخ النجفي  1. فقابله بالطبعة Wordله بصيغة 

لکلامت . ثم قام املحقق بتشکيل اخمترص املعاينبجانب مقابلته بالنص املوجود يف 

لتغاير املوجود يف النص الذي عّلق املرحوم النجفي ّجل بعض االصعبة القراءة منه، وُس 

                                                           
ـ  11. ُطبع هذا النص مع 1 مشتمل »الکبري. وقد جاء ذيل عنوانه: جمموع املتون نصاً آخر يف كتاب معنون ب

واجلدير بالذكر أن كل نصوص الکتاب «. متنًا من مهاّمت املتون يف خمتلف العلوم والفنون 11عىل 

طأ مطبعي أو ختلخيص املفتاح مشّکلة ويبدو أن التشکيل تّم بإتقان؛ حيث مل ُيشاهد عند قراءة نص 

يب إال نادرًا، وهبذا نقيس بقية النصوص. واملواصفات الببليوغرافية له: القاهرة، مطبعة االستقامة، كتا

 م.1155ق/1174
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 يف اهلامش. املخترصوما يف 

وكان قد كتب سامحته حواشيه بقلم رصاص قد أصبحت باهتة طوال الزمان، 

لکن املحقق سعى سعيًا أن يقرأها، فسّجلها كام هي يف هامش كل صفحة. وإلثراء 

لذي حيتوي ا رشوح التلخيصكتاب  النص وإتقانه أكثر فأكثر، فقد قام املحقق بقراءة

ـ و إيضاح التلخيصعىل نص  وقي عليه، مع حاشية الدس خمترص املعاينـ للخطيب نفسه 

اح يف رشح ُعرس األفرالبن يعقوب املغريب و مواهب الفتّاح يف رشح تلخيص املفتاحو

 لبهاء الدين الّسبکي. فزّود النص بحواي هذه الکتب بجانب ما كتب تلخيص املفتاح

غ أكثر تبلمن التعليقات. وقد بلغ عدد التعليقات  واحلواي  سامحة الشيخ النجفي

. علاًم بأن احلواي التي أضافها املحقق ُوضعت داخل ] [ لتاميزها عن 1تعليقة من ألفي

 التعليقات النجفية.

بالتعليق عىل ستة أبواب من أبواب علم  املعاين ومل  وقد قام املرحوم النجفي

يئًا يف البابّي السابع والثامن منه )الفصل والوصل، اإلجياز واإلطناب يکتب ش

واملساواة(، فأضاف املحقق تعليقات متخذة من الکتب اآلنفة الذكر إىل هذين البابّي؛ 

ومل يکتب املرحوم تعليقة عىل قسم املحّسنات اللفظية يف علم البديع وخامتته ـ مبحث 

 ق بدرج تعليقات عىل ذلك القسم واخلامتة أيضًا ليکونالَّّسقات الشعرية ـ ، فقام املحق

 النص بأكمله مزّودًا بالتعليقات.

، فهو إلزالة وأما الغرض من إدراج حواش غري تعليقات املرحوم النجفي

الغموض عن النص وتسهيل فهمه عىل القارئّي لکي ال حيتاجوا إىل مراجعة الرشوح 

. وقد تاحتلخيص املفمجايل ملا جاء يف حواي واحلواي، إضافة إىل حصوهلم عىل علم إ

استفاد املحقق من تلك احلواي إليضاح الکلامت الصعبة واألشعار،علاًم بأّنه مل يسّجل 

                                                           
 .رشوح التلخيص. يذكر أنه طبعت هذه احلواي والنصوص ضمن كتاب يف أربعة جملدات سّمي 1

ن ة فيه، وأما ما ينقل مفعندما ذكر يء من هذه احلواي، ُيدرج رقم جملد الکتاب والصفحة املوجود

خمترص املعاين، فقد اكتفي بذكر اسمه دون رقم الصفحة؛ ألن له طبعات خمتلفة وأّنه يف متناول أيدي 

 اجلميع.
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 اآلراء النقدية للمحشّي جتنّبًا لإلطالة. 

ح ومشّکل لـ زّودًا م تلخيص املفتاح فاآلن وبّي يدي القارئ املحرتم نّص مصحَّ

، مشفوعًا بتعليقات خمتارة من يخ مهدي غياث الدين النجفيبحواي آية اهلل الش

املحقق. وأطلب مقام القّراء لو وجدوا فيه من األخطاء أن ينظروا إليها نظر الکرام، فإن 

 اإلنسان حمل السهو والنسيان.

مع التنبيه علی أّن هذه احلواي أّوالً وبالذات ُتفيد الطلبة غري العرب وثانيًا 

 مل فنون البالغة.ين يرومون ترقية مدارجهم يف َسالة العرب الذوبالعرض الطلب

ن لتخريج آيات القرآ دامت عفتهانرصآزاداين  هويف اخلتام أشکر السّيدة هتمين

 الکريم املوجودة يف الکتاب وتنظيم صفحاته.

 واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل مقبوالً، وآخر دعوانا أن احلمد هللّ رّب العاملّي.

 

 اهد بورعيل ز

12/1/1111 

 1415/  ةخر/ مجادي اآل12



 

  
 آيةاهلل سامحة بقلم نجله  ترمجة املحيش

 فيـادي النجـخ هـالشي

 
 للخطيب القزويني يف تلخيص البيانعىل متن  هذه تعليقات والدي العاّلمة

رى خواألساتذة العظام مع تعليقات أ الکرام علم املعاين والبيان والبديع. ُأقدمها للقراء

 انتخبها حمّقق هذا السفر اجلليل.

 کما عرفته والدي
 والدته ـ اسمه ـ نسبه

-1111والده آيةاهلل املعّظم الشيخ جمد الدين )جمد العلامء( النجفي اإلصفهاين )

، ة دارونترمجة نقد فلسفو  اليواقيت احلسان يف تفسري سورة الرمحنق( صاحب 1421

ق( صاحب 1111-1117خ حمّمد الرضا النجفي )ابن آيةاهلل العظمى أيب املجد الشي

، ابن آيةاهلل العظمى الشيخ حمّمد حسّي النجفي نقد فلسفة دارونو وقاية األذهان

 ، ابن آيةاهلل العظمى الشيخجمد البيان يف تفسري القرآنق( صاحب 1111-1121)

حّجيّة ) رشح هداية املسرتشدينق( صاحب 1121-1115حمّمد باقر النجفي )

-1115(، ابن آيةاهلل العظمى الشيخ حمّمد تقي الرازي النجفي اإلصفهاين )ح املظنة

 .اءتبرصة الفقهو هداية املسرتشدين يف رشح أصول معامل الدينق( صاحب 1141

ر زينت آغا صد ة  احلاّج  عريقٍة بالرّشف واملجِد والّسيادة وهي الَعَلوّيةُ  مٍّ أُ  ن  ولد مِ 

اهلل السيّد  ش بنت آية1147= خرداد  1117هاشمي )املتوفاة يف شهر رمضان 

ق = 1111حمّمدهادي صدرالعلامء احلسيني الشمس آبادي األصفهاين املتوىف 

أرديبهشت  11املوافق  1155يوم العرشين من شهر صفر املظفر سنة الش( يف 1111
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 ش يف مدينة إصفهان.1115

 َم، ولّقبهس  الٱ ، وغلب اللقُب «غياث الدين»بـ ولّقبه جّده « مهدي»ساّمه والده 

 بعد ارحتال والده ختليدًا لذكراه.« جمد اإلسالم»بعض النّاس بـ 

 تحصيالته

دخل املدرسة اإلبتدائية يف طفوليته ثّم الثانوية، وأمتّها حاصاًل عىل بکالوريا 

نة الس هاق يف مسقط رأسه إصفهان. ويف نفس1175ش = 1115األدب يف شهر خرداد 

ق = 1177نقول بجامعة طهران وبلغ إىل املرتبة األوىل يف عام دخل كّلية املعقول وامل

، فر، وبديع الزمان فروزانآقا آل حکمت: ومنهم أساتذهتا ش فيها و حرض عىل1117

الدين نوربخش الدهکردي،  الدين املحّدث األرموي، والسيّد كامل واملريجالل

يّد حمّمد باقر لبريجندي، والسوالشيخ حسينعيل الراشد الرتبتي، والسيّد حمّمد املشکاة ا

السبزواري )عربشاهي(، والشيخ كاظم املعزي الدزفويل، والشيخ مهدي احلائري 

اليزدي، وحمّمد جعفر اجلعفري اللنگرودي، وحممود الشهايب الرتبتي، والشيخ مهدي 

خ ، والشيزاده، والسّيد حمسن صدر األرشاف، والسّيد حسن تقياياإلهلي القمشه

دين، العابدين ذواملج ، والشيخ زينكوب، وعبداحلسّي زرينايليل الکمرهاملريزا خ

 .آباديوالدكتور حممود نجم

وحصل عىل مدرك البکالوريوس يف األدب العريب بالدرجة اجلّيدة يف عام 

 ش من جامعة طهران ويف نفس العام عاد إىل موطنه إصفهان.1111ق = 1171

شبابه يف إصفهان عىل الشيخ اجلامي  وحرض يف الدروس احلوزوّية من أّول

 ةرشح اللمعو الرشائعوالشيخ غالمعيل احلاجي النجف آبادي يف املقّدمات. وقرأ 

عىل الشيخ أمان اهلل القودجاين، ويف السطوح العالية حرض عىل الشيخ حمّمد  املطولو

لّدري ا)للسبزواري( عىل الشيخ فرج اهلل  رشح املنظومةحسّي الفاضل الکوهاين، وقرأ 

 ق(، هذا كّله يف إصفهان.1111)م 

ويف طهران حرض دروس مدرسة سپهساالر، ومنها درس: الشيخ املحسني 

 الدماوندي.
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اهلل  ثّم بعد عودته إىل إصفهان حرض يف الدروس العالية )اخلارج( عىل والده آية

(، 1115-ق1121الشيخ جمدالدين النجفي، وآيةاهلل السّيد عيل املوسوي البهبهاين )ح 

 جتهاده.ٱكام صّدق بعض املراجع 

 عودته إلى موطنه

بعد فراغه من التحصيل يف جامعة طهران عاد إىل موطنه إصفهان يف عام 

شتغل بتدريس األدبّي الفاريس والعريب واملعارف اإلسالمية اش و 1111ق = 1171

وبعض  عّلموالعقائد احلّقة واألحکام الرشعية يف املدارس الثانوية وجامعة تربية امل

 اجلامعات االُخر.

ق قام مقامه يف 1421وبعد وفاة والده يف العرشين من ذي احلجة احلرام عام 

إمامة اجلامعة يف املسجدين )مسجد نوبازار ومسجد اجلامع العبايس(. وقام بتعمري 

ية اهلل : مکتبة آهِ مِ س  ااملسجد األول، وأّسس يف جواره مکتبة عامة ُسمّيت بعد وفاته بِ 

 نجفي.ال

 مشايخه في الرواية

 .والده آية اهلل الشيخ جمدالدين النجفي

 .وآية اهلل العظمى السّيد شهاب الدين املرعيش النجفي

وله اإلجازة يف األمور احلسبية من اآليات العظام: السّيد املرعيش، والشيخ 

 .حمّمدعيل األراكي، والسيد حمّمد الشريازي

 يروي عنه

  اهلل تعاىل الشيخ هادي النجفي.هذا العبد الفقري إىل

 واملحّقق الفاضل الشيخ نارص الباقري البيدهندي القمي.

 تأليفاته

 .أدبيات عرب در صدر اسالمـ 1

ش يف ضمن منشورات مکتبة تدّين بإصفهان، 1111ق = 1424طبع يف عام 

 .وعليه تقريظ والده العاّلمة
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 .احلاشية عىل تلخيص املفتاح، للخطيب القزوينيـ 1

 وهي اّلتي بّي يديك.

 .اسالمى بينىجهان از هايىدرسـ 1

 .دين براى جوانانـ 4

 رسالة يف احلقوق.ـ 5

 رسالة يف قواعد األدب الفاريس.ـ 1

 .طرح سؤال وجواب اصول عقائد وفقه اسالمى وتاريخ حتليىل اسالمـ 7

 .فيض الباري إىل قرة عيني اهلاديـ 1

الفقري إىل اهلل هادي النجفي. وطبعت يف وهي اإلجازة اّلتي أصدرها لنجله 

 .111-121كتاب قبيلٔه عاملان دين، ص

 .گامى به سوى وحدتـ 1

 .مقاالتـ 12

 .تقديم وحتقيق رساله أجمديهـ 11

 (.ّي)طبعت مّرت مقدمة عىل ديوان جّده أيب املجدـ 11

ريخ تاو أ بيان ُسبُل اهلداية يف ذكر أعقاب صاحب اهلدايةـ مقّدمة عىل كتاب 11

 .للسيّد مصلح الدين املهدوي علمى و اجتامعى اصفهان در دو قرن اخري

 .«اليواقيت احلسان يف تفسري سورة الرمحن»ـ مقّدمة عىل كتاب والده: 14

 «.وقاية األذهان»ـ مقّدمة عىل كتاب جّده أيب املجد: 15

 .«ألف حديث يف املؤمن»ـ مقّدمة عىل كتاب نجّله الشيخ هادي النجفي: 11

ـ مقّدمة عىل كتاب جّده األعىل الشيخ حمّمد تقي الرازي النجفي األصفهاين: 17

خ حممود ، وترمجها الشيّي  تَّ رَّ وطبعت مَ « هداية املسرتشدين يف رشح أصول معامل الدين»

النعمتي إىل الفارسية، وطبعت يف جمموعة مقاالت مؤمتر الشيخ حمّمد تقي اإليوانکي 

ق = 1414يف عام  11-11صصصاحب اهلداية الرازي النجفي األصفهاين 
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 ش.1111

 وفاته ومدفنه ومرثيته

ارحتل إىل جوار رّبه قبل ظهر يوم اخلميس الثالث والعرشين من شهر صفر املظفر 

 .1112ارديبهشت  17=  1411عام 

يف املسجد اجلامع  وصىّل عليه آية اهلل العظمى الشيخ حمّمد تقي املجليس

صفر ودفن  14نو )بازار( يف يوم اجلمعة  دِ جِ س  ًا حافاًل منه إىل مَ العبايس، وُشيّع تشييع

 بجوار مکتبته العامرة اّلتي أّسسها يف جوار املسجد.

يف أبياٍت وفيها   ورثاه العاّلمة املحّقق احلّجة الثبت السيّد عبدالّستار احلسني

 ماّدة تاريخ وفاته:

ُرماِت ُسالَلُة ال ـ دٰى َحليُف املَک   أو 

 

َدٰى رَشَ   ِل، َحي ُث َغيَّبَُه الرَّ  ِف امُلَؤصَّ

َحَش ِمن رَب    ، َوَأو   َفَبکاُه حِم راب 

 

َتَدٰى   داِد َقِد ار 
َب احل ِ ِدِه َثو   يِف َفق 

مُ ـإذ  ك   اِرٍف ـِر َمعَ ـُرُه بِنَش  ـاَن َيع 

 

کَ ـَوَبيَ   َ ـِاٍم لِشـاِن َأح  َعِة َأمح   داـر 

 يابِهِ هَل ِفي َلُه ِمن  راِحٍل بِغِ  

 

دا  ُقُلوَب َولِلنَّواظِِر َسهَّ َجي ال   َأش 

ع    َفَهاَن َتَفجُّ  َوَعَلي ِه َحقَّ أِلص 

 

 يف ساِئِر الُبل داِن َعمَّ َلُه َصَدٰى  

 َأَوَلي َس َقد  َفَقَدت  بِِه َمن  َعن  )َأيب ال ـ 

 

ِد ال  دُ َمج  ؤ  ضا( َوِرَث الُعال َوالسُّ  دارِّ

  ٍعـلِّ مُمَنَّ ـبِکُ  هُ ـت  ُأُروَمتُ ـَطابَ  

 

َرَق حَم تِدا   َطُهَرت  َمنَاِسُبُه َوَأع 

 إن  َخطَّ )َحاشَيًة( َعىٰل َمت ٍن َغَدت   

 

 داـد  َقيَّ ـا( باَِم قَ ـو )َمعاملُِهـَتزهُ  

َفخَ ـٰى ُيزايِلُ ـأنّ    هُ ـتُ اُر َوَبي  ـُه ال 

 

حٰى َعىٰل هاِم الّض    راِح ُمَشيَّداـُأض 

نٰى َزَخارِ   يا َوالَتف  ن   ُف ٰهِذِه الدُّ

 

ك  ـٰى الوُسـِ ٰى ـَيب ق  َِميـذِّ  داـِل خُمَلَّ ـِر اجل 

ـ  َاِدي َمآثُِر َقد  أَتى ال   َوَكَفٰى أَبا اهل 

 

داَصـر  َهاِدي لِ    ِح ُشُموِخِهنَّ جُمَدِّ

 إن  َغاَب َعن  أن ظاِرنا َفِمثاُلهُ  

 

َمدا  ََواطِِر رَس  َد يِف اخل  سَّ  َباٍق جَتَ

َصُه َعمَّ األسٰى وَ   َنا َشخ  َتَقد   ُمِذ اف 

 

ُل السُّ   داـَوَغدا بِِه َشم   ُروِر ُمَبدَّ

  
ِ
امء ُخوا: َوبَِعدِّ )أس  ِة( أرَّ  األِئمَّ

 

ُ )يِف َغي بَ   ِديِّ َقد  َناَح اهل   دٰى(ِة امل َه 

 ق1411=  1412 + 11 
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 مصادر ترجمته

 جتد ترمجته يف الکتب التالية:

، 11، جأهل البيت ـ موسوعة أحاديث1

، لنجله الشيخ هادي 411-411صص

 النجفي.

، الطبعة 11ـ مقدمة رسالٔه أجمديه، ص1

 الرابعة، لنجله الشيخ هادي النجفي.

ـ يادوارٔه پنجامهّي سال تأسيس دبريستان 1

 .111هراتى، ص

، 121-151ـ قبيلٔه عاملان دين، صص4

 .لنجله

سنة لـ جملة آينٔه پژوهش، العدد الثاين من ا5 

، 11، الرقم 1112الثاين عرش، خرداد 

 .114ص

، للشيخ 111، ص1ـ اخرتان فضيلت، ج1

 .نارص الدين األنصاري القمي

، للشيخ 141ـ گلشن أهل سلوك، ص7

 .رحيم القاسمي

ـ شيخ حمّمد تقى نجفى اصفهانى و 1

 .751خاندانش، ص

* * * 

 كام جتد اسمه يف املصادر التالية:

عى اصفهان در دو ـ تاريخ علمى و اجتام1

و  117، ص1و ج 11، ص1قرن اخري، ج

171 . 

 . 1، ص1ـ تبرصة الفقهاء، ج1

اج ح اهلل آية نامهـ وارستٔه پيوسته، زندگى1

 ،11ص اصفهانى، نجفى حسّي حمّمد شيخ

 .املهدوي أبواحلسن للسّيد

 . 1، ص1ـ اآلراء الفقهية، ج4

ٔه اصفهان، املجّلد اخلامس، ـ مرياث حوز5

 . 121ص

ـ نقد فلسفه داروين، رشح حال مرتجم جلد 1

 .112و  17، رقم 124و  17اّول، ص 

 .11 ـ مقدمة نقد فلسفة دارون، ص7

 . 414ص ،1ج پژوهى،ـ نسخه1

ـ اإلجازة الشاملة للسّيدة الفاضلة، 1 

املطبوعة يف جملة علوم احلديث العدد الرابع، 

 . 114ص

 . 121، ص1ـ اوراق عتيق، ج12

سلسلة العزيزة، ـ اجليزة الوجيزة من ال11

 .، للسّيد حمّمد حسّي اجلاليل7ص

، 171، ص1ـ كتابشناسی فهارس، ج11

 تأليف: حسّي متقي.

، للشيخ رضا 111ـ بيست مقاله، ص11

 األستادي.

 .11  جمدالبيان در تفسري قرآن، صـ 14

ـ اإلشارة إلی إجازات آل صاحب 15

 ، للشيخ حسّي حلبيان.11اهلداية، رقم 
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اإلثنّي « نسل فردا»ـ جريدة 11

 .1151، العدد 15/11/1111

ـ جملة آينٔه پژوهش، العدد الثالث من السنة 17

 .77 ، ص11احلادي عرش، الرقم 

ـ جملة آينٔه پژوهش، العدد الثاين من السنة 11

 . 11-11، ص 74الثالث عرش، الرقم 

ـ جملة علوم احلديث، العدد العارش، 11

 . 141ص

، 15ديث )فارسى(، عدد ـ جملٔه علوم ح12

 . 111ص

ـ جملٔه جهان كتاب، السنة السابعة، العدد 11

 . 12التاسع و العارش، ص

 العدد اسالمى، هاىـ فصلنامٔه كتاب11

 . 115السابع من السنة الثانية، ص

23-, Trenchless Technology p5. 

فظه اهلل ور حويف اخلتام البّد يل أن أشکر أخي الفاضل األديب الدكتور عيل زاهدپ

، لقيامه بتحقيق هذا السفر اجلليل، 1نجل املرحوم آية اهلل الشيخ أمحد الزاهد النجفي

 هلل تعاىل دّره وعليه أجره.

ء يوم حميش الکتاب يف مسا نجلإىل هنا متّت هذه الرتمجة بيد الشيخ هادي النجفي 

دينة ( بم1111ارديبهشت  15) 1415اخلميس النصف من شهر رجب األصب عام 

 احلدثان.طواِرق أصفهان صاهنا اهلل تعاىل عن 

د وآله الطيلبين الطاهرين  الً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا وصللى الله على محمل والحمد لله أول
 المعصومين.

 

                                                           
 .، للسّيد مصلح الدين املهدوي411، ص1، جأعالم إصفهان. ترمجته موجودة يف كتاب 1
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، والّصالُة والّسالُم عىل سّيدنا  َاحلمُد هللِّ عىل ما َأنعَم وَعلََّم ِمن البياِن ما مل َنعلم 

صَل اخِلطاِب، وعىل آله حمّمٍد َخرِي َمن  َنَطَق بالّصواِب، وأفضِل َمن أويَت احلکمَة وف

 األخياِر. 1األطهاِر وَصحاَبته

ًا  رًا وأدقِّها رِسّ ه إذ ب ـأّما بعُد، فلاّم كان علُم البالغِة وتوابُعها ِمن أَجلِّ العلوِم َقد 

 ـيف نظم القرآن أستاُرها  ُتعَرُف دقائُق العربّيِة وأرساُرها، وُتکَشُف عن وجوه اإلعجازِ 

اّلذي َصنّفه الفاضُل العاّلمُة أبو يعقوَب يوسُف  ِمفتاح العلومِ ِمن  وكان القسُم الّثالُث 

ّکاكِيُّ أعظَم ما ُصنِّف فيه ِمن الکتِب  املشهورِة نفعًا، لَِکونه أحسنَها ترتيبًا، وأمتَّها  السَّ

ِو والتّطويِل والّتعقيِد،  حَتريرًا، وأكثَرها لألصول مَج عًا، ولکن  كان غرَي َمصوٍن عن احلَش 

ُت خمترصًا َيَتضّمُن ما فيه من  قاباًل لالختصار وُمفتِقرًا إىل اإليضاح والّتجريد، أّلف 

القواعِد، وَيشَتِمل عىل ما حُيتاُج إليه ِمن األمثلِة والّشواهِد. ومَل  آُل 
ُجهدًا يف حتقيِقه  1

ر لفظِه تقريبًا لِتعاطيه، اوهتذيبِه، ورّتبُته ترتيبًا أقرَب َتناُوالً ِمن ترتيبِه، ومل ُأبالِغ  يف اختص

يف بعض ُكُتِب القوِم  1وَطَلبًا لِتسهيِل فهِمه عىل طالبيه. وأضفُت إىل ذلك فوائَد َعثَرُت 

تلخيص »عليها، وزوائَد مل أظَفر  يف كالم أحٍد بالّترصيح هبا وال اإلشارِة إليها؛ وسّميُته 

                                                           
 . پريوان.1

 «.وِ األَل  ». كوتاهى ]نکردم[، ِمن 1

 ُت.. اِطَّلع1
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 «. املفتاح

، وهو 1َويلُّ ذلك 1. إّنه1بأصله عَ فَ به كام نَ  َفعَ ن  أسأُل اهللَ تعاىل ِمن فضله أن يَ وأنا 

بي َم الوكيُل 4َحس   !5، ونِع 

 

                                                           
املفتاح أو القسم «:[ أصله». ]املقصود من 1

 الثالث.

 . اهلل.1

 . النّفع.1

4.  . كايِفَّ

 بإخباٍر. فـ5
ٍ
إما « َم الوكيُل نِع  ». عطُف إنشاء

واملخصوص « بيوهو َحس  »عطف  علی مجلِة 

م ؛ أي: وهو نِع  «بيحس  »حمذوف، وإما علی 

ُم.  الوكيُل. فاملخصوُص هو الّضمرُي املَتقدِّ



 

 

 

 

 

 

 

 
 

يوَصف هبا  4البالغةُ واملَتَکلُِّم، و 1والکالمُ  1يوَصف هبا املفردُ  1الَفصاحةُ 

 .1فقط   5األخريانِ 

اِس ِمن َتناُفر احلروف والغرابِة وخُماَلَفِة القي 7: ُخلوُصهالَفصاحة يف املفردِ فـ

]  . 1 ]اللُّغويِّ

ِل امِرِئ الَقيِس[ 1الّتنافرُ فـ  :12نحُو ]َقو 

ِئُره لُعىل  11ُمســتشــِزرات    11َغدا  إىل ا

 

 

 14يف ُمَثنًّی وُمرَسِل[ 11]َتِضلُّ الِعقاُص  

 

                                                           
 هور وإبانة.. ظ1

 . ]مثل أن ُيقال:[ كلمة فصيحة.1

. ]وهو الذي[ َيصحُّ الّسکوُت عليها 1

 ]والصحيح: عليه[.

 . وصول، انتهاء.4

 . الکالم واملتکّلم.5

 «.كلمة بليغة» . مل ُيسَمع  1

 . ]الضمري يرجع إلی[ املفرد.7

 .. من املحيّش 1

1 ُ   النّطق هبا.. ُعَّس 

 .. منه 12

رة؛ ]أي:[ َذوائُِبه. ]والضمري . ]مفرُده[ َغدي11

 يرجع إلی[ الفرع.

11.  . مرتفعات 

 َلة.َصة: ُخص  . الِعقاص مجع ِعق  11

 .. واإلضافة من املحيش14
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 نحُو:  1الَغرابةُ و

جًا[ َلًة َوحاِجبًا ُمَزجَّ  1]َوُمق 

 

َسناً  1وفامِحاً   جاـُمَس  4وَمر   رَّ

  َ يف الَّسُّ ج يف الرَبيِق واللََّمعانِ  5جييِّ أي: كالسَّ ُ  ؛ 1يف الّدّقِة واالستواء، أو كالَّسُّ

 نحُو:  7املُخاَلَفةُ و

ِل  يِلِّ األجــلــَ  1َاحلــمــُد هللّ الــعــَ

 

قديِم األّوِل[  حِد الفرِد ال  1]الوا

 : 12، نحوُ ِمن الَکراهة يف الّسمعِ قيل: و 

بارَ  قب[ كُ ]ُم ــِم أَغرُّ الل  11االس

 

ّشی  سِب  11َكريُم اجِلِر  رشيُف النَّ

: ُخلوُصه ِمن ضعِف الّتأليِف وتناُفر الکلامِت يف الکالم 11الفصاحُة[و] 

 . 14والتعقيِد، مع فصاحتها

عُف فـ َب غالُمه زيداً  الضَّ  ؛ 15نحُو: ََضَ

 كقوله:  11الّتنافرُ و

َقربُ  ٍب  َحر   
ِ
قرب  َب  ُقر  يَس  ل  و

 

رِ   ٍب بمکاٍن قف   11[17]وقرُب حر 

 وقوله:  

                                                           
 ُن الکلمِة وحشّيًة.. َكو  1

 .. منه 1

 ِم.ر  أسوُد كالَفح  . َشع  1

 فًا.. أو: َمرِسنًا. أي: أن  4

يٍج، ]وهو[ َقّي   5  .. ]وهو منسوب  إلی[ رُسَ

َج اهللُ . 1 َج اهلُل وجَهه: هّبجه وحّسنه. رَسَّ رَسَّ

ره. نه وَنوَّ  أمَرک؛ أي: َحسَّ

 . علی ِخالف القانوِن.7

 . ]والصحيح[ إدغام ]األجلل ليصبح[ األجّل.1

 .. واإلضافة من الشيخ النجفى1

يِِّب ]املَُتنَّبي[.12  . ]وهو[ َقوُل أيب الطَّ

ِة، ُثّم . واألغرُّ ِمن اخلَيل: األبيُض اجلَبه11

 اسُتعرَي لکلِّ واضٍح معروف.

 . النّفس.11

 .. منه 11

 . ]الضمرُي عائد  إلی[ الکلمة.14

. ]اشکال آن[ اضامر قبل از ذكر لفظًا ومعنًی 15

 وحکاًم ]است[.

. تکوُن الکلامُت ثقيلًة علی اللِّسان، وإن كاَن 11

 ُكلٌّ منها فصيحًة.

 والَکإَلِ.17
ِ
 . خاٍل ِمن املاء

 .. منه 11



 17  ......................................................................................  مقدمة

 

هُ َكريم  متى  ُه َأمَدح   1ال َورى َمعي 1و 1َأمَدح 

 

 

دي  ه َوحـــ  ـــُ ت ـــُ  ه مل ـــُ ت ـــُ ـــا مل  وإذا م

اللِة عىل املراِد، خِلََللٍ  4التّعقيدُ و   :5أن ال يکوَن الکالُم ظاهَر الدِّ

 : 1 [ِك ]بن عبِد امَللِ  7شامهِ  1إّما يف النّظِم، كقول الفرزدِق يف خال

 1وما ِمثُله يف الناس إاّل مُمَلَّکاً 

 

ُبهأ  قاِر ه َحيٌّ أبوه ُي مِّ  12بو ُأ

ه أبوه؛ 11أي: ليس ِمثَله يف الناس َحيٌّ ُيقاِرُبهُ    إاّل مُمَلَّکًا أبو ُأمِّ

 : 11، كقول اآلَخرِ 11وإّما يف االنتقالِ 

َد الّدار عنکم لَِتقُربوا  سأطُلب ُبع 

 

موَع لَِتجُمدا 14َوَتسُکُب َعيناَي    15الدُّ

موع، ال إىل ما َقَصده ِمن الَّّسور. فإن االنتقاَل ِمن مُجود العّي  لها يف الدُّ  إىل ُبخ 

 ، كَقوله:َتتاُبع اإلضافاِت و َكثرة التَّکرارقيل: وِمن 

                                                           
ه ح  أمد»ُمقاَبَلُة مدٍح بمدٍح. سبب ثقل تکرار  .1

نه جمرد ]اجتامع[ حاء و هاء؛ ]زيرا در « هأمدح  

ُه ]آمده است، و تنافر به شامر قرآن[ فسبِّح  

 رود[. مدح ضد َذّم و َلوم و ِهجاء.نمى

 . ]والواُو[ حالّية.1

 . خرِب ]الَوری[.1

دًا.. پيچيدگى. َكو  4  ُن الکالِم ُمَعقَّ

و  إب تأخرٍي أو حذٍف، و فصل بّي مبتد. بسب5

 .ةخرب و موصوف و صف

 . دايى.1

 . ]وهو[ إبراهيُم بُن ِهشاٍم.7

 .. منه 1

. ]أي:[ رجل  ُأعطَِي امُللَك واملاَل. اختياردار، 1

پادشاه. ]از نظر نحوى[ مستثنى ]است و 

( مؤخر شده است[.   مستثنی منه آن )حيٌّ

 ِك أبو إبراهيَم.. ]أي:[ أبو ُأمِّ ذلک املَلِ 12

. ]أي:[ أحد  ُيشبُِهه يف الفضائل. ]ببيان آخر:[ 11

.  ال ُيامثُِله أحد  إالّ ابنُ َ ُأختِه، وهو ِهشام 

. از يک معنی به معنی ديگر. ]والعبارة[ 11

 «.إّما يف النّظم»عطف ]علی[ 

 . ]وهو[ عّباُس بُن األحنِف.11

ريزش. َسکب ُدموع كنايه از «: بَسک  . »14

 ّبه.فِراق احِ 

. مُجوِد َعّي كنايه از دوام تالقى ]= ِوصال[ 15

است ]و شاعر آن را كنايه[ از فرح و رسور 

]گرفته است[. خشک شدن چشم ]وقتى 

دهد[ كه ديگر علتى براى گريه رخ مى

 نباشد.



 تلخيص املفتاح  ........................................................................... 11

َرةٍ   َرٍة بعَد َغم  ِعُدين يف َغم   1[1]َوُتس 

 

 71شواِهدُ  1عليها 5ِمنها 4هَلا 1َسبوح   

 وَقولِه:  

عى 1مَحامةُ   اسَجعي 11َحوَمِة اجلَنَدلِ  12َجر 

 

 

 11نِت بِمرأًی ِمن  ُسعاٍد َوُمسَمع[]فأ 

 .11وفيه نظر   

عىل الّتعبرِي عن املقصوِد بلفٍظ  15َمَلکة  َيقَتِدر هبا يف املتَکلِّم 14[الَفصاحةُ و]

 فصيٍح.

؛ فإّن البالغة يف الکالمِ و : ُمطاَبَقُته ملِقتىض احلاِل مع َفصاحتِه، وهو خمتلف 

. فَمقاُم ُكلٍّ  كِر ُيباِيُن َمقاَم  َمقاماِت الکالِم متفاوتة  ِمن الّتنکرِي واإلطالِق والّتقديِم والذِّ

                                                           
 . در گردابى پِس گردابى.1

 .. منه 1

 . ]يعنى:[ شناورى. اسب خوب.1

 «.َسبوح». صفت 4

 «.ِهدَشوا». حال از 5

 «. َشواِهد». متعلق به 1

 ها. . ]يعنى:[ نشان7

 رود.. ]يعنى:[ مثل اينکه در آب راه مى1

 . كبوتر.1

ُ َرع، َجر  . أج  12 عر عاء ]وَقرص  ها يف الشِّ

 دار.ٍل: زمّي ِشنللرّضورِة[: أرض  ذاُت َرم  

 قلوه.. سنگ11

 .. منه 11

. ]مرحوم حمشى در كنار اين عبارت، دو 11

 اند:ذيل را ذكر كرده عبارت قرآنى    

 ( و11 اآلية غافر،سورة )       

      ( 1 اآلية شمس،سورة .)

ذكر اين دو آيه، شاهد براى توضيح عبارت 

است؛ تفتازانى در توضيح « فيه نظر  »

گويد: اگر به سبب كثرت تکرار و تتابع مى

كام سنگّي شود، با آوردن زبان در  اضافات،

از اين دو مورد احرتاز شده « تنافر»قيد 

است؛ و اگر زبان در گردش خود دچار 

نشود، كثرت تکرار و تتابع اضافات  یسخت

ان به توخمّل به فصاحت نيستند. چگونه مى

صورت كىل اين دو امر را خمّل به فصاحت 

دانست، در حاىل كه در قرآن واقع شده 

 است؟! مانند:       ،

 مهچنّي             

 ( و نيز1 اآلية مريم:سورة )          

   *         ( شمسسورة ،

 [.14، ص مطول(. ر ک: 1ـ  1 اآلية

 .. منه 14

 کة.. ]الضمري يعود إلی[ مل15
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ِخالفِه، وَمقاُم الفصِل ُيباِيُن َمقاَم الوصِل، وَمقاُم اإلجياِز ُيباِيُن َمقاَم ِخالفه؛ وكذا 

كيِّ مع ِخطاب الَغبيِّ   .1. ولُِکلِّ كلمٍة مع صاحبتِها َمقام  1ِخطاُب الذَّ

 1سِن والقبوِل بمطاَبَقتِه لالعتباِر املناسِب وانحطاُطهوارتفاُع شأِن الکالِم يف احلُ 

االعتباُر املناسُب. فالبالغُة راجعة  إىل اللَّفِظ باعتبار إفادتِه  5. فُمقتىَض احلاِل هو4بَعَدِمها

 .1املعنى بالرتكيب

 12َفصاحًة َأيضًا؛ وهلا َطَرفاِن: أعىل، وهو َحدُّ اإلعجازِ  1ُيسّمى ذلك 1ما 7وكثرياً 

َ الکالُم عنه إىل ما دوَنهُ  11ما َيقُرُب منه11و   11وأسفُل، وهو ما إذا ُغريِّ
ِ
الَتَحَق عند الُبَلغاء

، وَتتَبُعها توِرُث الکالَم  15وجوه  ُأَخرُ  14بأصواِت احلََيواناِت. وبينَهام مراتُب كثرية 

نًا.  ُحس 

أّن ُكلَّ بليٍغ  11بليٍغ. َفُعلِمَ  : َمَلکة  َيقتَِدُر هبا عىل تأليِف كالمٍ ]البالغُة[ يف امُلتَکلِّمو

                                                           
 . ]يعنى:[ كودن.1

. ]أي:[ مع ُمصاِحبٍة هلا؛ ]أي:[ ُكلِّ كلمٍة 1

ُأخری. ]مرحوم حمّشى مهچنّي كلامت ذيل را 

اند: فعل، بدون قراردادن آن در مجله آورده

رشط، مقام، ادوات، رشط، ماىض، مضارع، 

كه اشاره به عبارت ذيل از مطّول است: 

، فله رشطِ مثاًل الفعُل الذي ُقِصد اقرتاُنه بال»

مع ُكلٍّ ِمن أدواِت الرّشِط مقام  ليس له مع 

اآلَخِر. ولُِکلٍّ ِمن أدواِت الرّشِط مثالً مع 

املايض مقام  ليس له مع املُضارِع. وكذا كلاِمُت 

االستفهاِم واملسنِد إليه كَزيٍد مثاًل، له مع 

املُسنِد املفرِد ـ اساًم أو فعاًل ماضيًا أو ُمضارعًا 

، وم ع اجلملِة االسمّيِة أو الِفعلّيِة أو ـ مقام 

 ، صاملطّول« )الرّشطّية أو الّظرفّيِة مقام  آَخرُ 

11]) 

 . ]الضمري راجع  إلی[ شأنه.1

 . ]يعنى:[ عدم مطابقت با اعتبار مناسب.4

 .السابق. 5

 «.ادةإف»متعلق بـ«[ بالرتكيب». نه الفاظ. ]و1

 . ظرف است از صفت )أحيانًا(.7

 أكيد معناى كثرت ]آمده است[.براى ت« ما. »1

 . ]أي:[ البالغة.1

. ]املقصوُد[ إعجاز القرآِن، ]فهي[ يف أعلی 12

طبقاِت الَفصاحِة. ]ففي اإلعجاز[ يرتقي 

 .ِق البرِش الکالُم يف بالغته، فَيخُرُج عن َطو  

 «.ُهوَ ». عطف به 11

 «.األعلی». ]يرجع الضمري إلی[ 11

 تر.. پايّي11

را. ]يعنى:[ پشت رس  . ]يعنى:[ بالغت كالم14

 بالغت.

 . سواى مطابقت با مقتضای حال.15

 . ]اين[ نتيجه ]است[.11
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َس  ، وأنَّ البالغَة َمرِجُعها إىل االحرتاِز عن اخلطإِ يف تأديِة املعنى امُلراِد، 1َفصيح  وال َعک 

 وإىل مَتييِز الفصيِح ِمن غريه. 

ُ يف علم َمتِن اللُّغةِ  1منه 1والثاين ، أو ُيدَرُك 1أو النّحوِ  5أو الّترصيِف  4ما ُيبَّيَّ

 . 1ماَعَدا الّتعقيَد املعنويَّ  1. وهو7سِّ باحلِ 

ُز به عن األّولِ  ُز به عن التَّعقيِد املعنويِّ ِعلُم  12وما حُيرَتَ علُم املعاين، وما حُيرَتَ

 البياِن، وما ُيعَرُف به وجوُه التَّحسِّي علُم البديِع. 

ي األوّ  11وكثري  ]من الناس[ َل علَم ُيسّمي اجلميَع علَم البياِن. وبعُضهم ُيسمِّ

 .14، والثاّلثَة ِعلَم البديعِ 11علَم البيانِ  11املعاين، واألخرَيينِ 
 

                                                           
. عموم و خصوص مطلق. ]بنا بر اين[ اگر با 1

لفِظ فصيح ادا كند و مطابق مقتضاى حال 

 نباشد، بليغ نيست.

 . متيز فصيح از غري فصيح.1

[.« ِمن». ]أي:[ بعُضه ]فـ1  هنا بعضّية 

كه غرابت با اين دانش  . ]يعنى: علم لغت4

 شود[.فهميده مى

. ]كه خمالفت قياس با اين دانش فهميده 5

 شود[.مى

. تعقيد لفظى ]كه با مراعات قواعد نحو، كالم 1

از تعقيد لفظى و نيز ضعف تأليف خاىل 

 خواهد شد[.

 شود[.. تنافر ]با حس/ذوق فهميده مى7

 شود.. آنچه در علوم مذكور ذكر مى1

ا اين علوم و نه با حس/ذوق فهميده . ]كه نه ب1

 شود[.نمى

 . احرتاز از خطا در تأدية معنِی مراد.12

 .. از مرحوم نجفى 11

 . بيان و بديع.11

ايراد معنی واحد »اند: . مرحوم نجفى نوشته11

به طرق و تراكيب خمتلف يف وضوِح داللٍة 

اند ، و مشخص نکرده«علی ذلك املعنی

اين  توضيح كدام عبارت است؛ چون

عبارت تعريف يا توضيح علم بيان است، در 

 ذكر شد. « علم البيان»ذيل 

نام « علم البديع». ]يعنى: هر سه علم را 14

 اند[.هناده



 

 

 

 

 

 

 

 

 : علمُّ المعانياألّوُل الفن ُّ 

 

ُيطابُِق ُمقتىض احلاِل. وينحرُص  1وهو ِعلم  ُيعَرُف به أحواُل اللَّفِظ العريِبِّ اّلتي هبا

، وأحوا ُل امُلسنَِد إليه، وأحواُل امُلسنَِد، يف ثامنيِة أبواٍب، وهي: أحواُل اإلسناِد اخلربيِّ

وأحواُل ُمَتَعلِّقاِت الفعِل، والقرُص، واإلنشاُء، والفصُل والوصُل، واإلجياُز واإلطناُب 

 وامُلساواُة. 

. ألّنه إن  كاَن لِنِسَبته خارج  ُتطابُِقُه أو ال ُتطابُِقُه،  1ألّن الکالَم إّما خرب   أو إنشاء 

، وإاّل فإنشاء    . َفَخرَب 

. وامُلسنُد قد يکوُن له متعلِّقات  إذا  1واخلرُب ال ُبدَّ له ِمن ُمسنٍَد وُمسنٍَد إليهِ  وإسناد 

كان فِعاًل، أو يف معناه. وُكلٌّ ِمن اإلسناِد والتَّعلُِّق إّما بقرٍص أو بغرِي َقرٍص. وُكلُّ مجلٍة 

 ُقِرنت بأخرى إّما معطوفة  عليها أو غرُي معطوفٍة. 

 لبليُغ إّما زائد  عىل أصل امُلراِد لفائدٍة أو غرُي زائٍد.والکالُم ا

. وقيل: مطابَقُته العتقاد املُخرِب 4ِصدُق اخلرب مطابَقُته للواقع وكِذُبه عدُمها تنبيه:

                                                           
 . ]الضمري راجع  إلی[ أحوال.1

. در خرب احتامل صدق و كذب ـ هر دو ـ 1

 رود.مى

. چون كالم از فعل و اسم يا اسم و اسم درست 1

 شود.مى

 عدم[ مطابقت حکم با واقع.. ]يعنى: 4
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. وُردَّ بأّن   1 وعدُمها، بدليل قوله تعاىل: ـولو َخطًأ  ـ

 الّشهادِة أو يف َتسميتِها أو يف املشهوِد به يف زعِمهم. املعنى: َلکاذبوَن يف

 وال مها ليس بصدٍق وغريُ  ،ها معهوعدمُ  ه مع االعتقادِ تُ : مطابقَ ظُ اجلاحِ وقاَل 

 ؛الکذِب  غريُ  1اينبالثّ  املرادَ  نّ أل ؛      1 بدليل: ،كذٍب 

 ؛ةنَّ  عنه باجلِ ربَّ . فعَ فرَتِ مل يَ  4مأاملعنى:  بأنّ  دَّ ورُ  .م مل يعتقدوههّن أل ؛ِق دالصِّ  ه وغريُ ه قسيمُ نّ أل

 له. افرتاءَ  ال املجنونَ  نّ أل

 

                                                           
 .1. سورة املنافقون، اآلية 1

 .1. سورة سبأ، اآلية 1

 . ]أي:[ ِجنَّة.1

 «.َبل»هنا منقطعة[ بمعنی « أم». ]و 4
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 اخلربيِّ  1سنادِ اإل حواُل ]الباب األّول[ أ

ًا به. عاملِ  1هونَ أو كَ  ،ا احلکمَ مّ إ ،املخاَطِب  فادةُ إبخربه  خربِ املُ  قصدَ  أنّ  شكَّ  ال

 عدمِ لِ  اجلاهلِ  هبام منزلةَ  العاملُ  ُل زَّ نَ ها. وقد يُ الزمَ  4اينوالثّ  ،اخلربِ  فائدةَ  1ُل ى األوّ ويسمَّ 

يِ َج  ن كان إ. فاحلاجةِ  عىل قدرِ  كيِب ن الرّت مِ  قترِصَ ن يَ أ. فينبغي ب العلمِ عىل موجِ  5هِ ر 

يه دًا فدِّ رَتَ وان كان مُ  ؛کمِ احلُ  داِت استغنى عن مؤكِّ  ،فيه دِ دُّ والرتَّ  کمِ ن احلُ مِ  هنِ الذِّ  خايلَ 

كام قال  ،نکارِ ب اإلَس ه بحَ وكيدُ تَ  َب وجِ  ،راً نکِ وان كان مُ  ؛دٍ ه بمؤكِّ يتُ وتق نَ ُس َح  ،طالبًا له

 ،  1 :األوىل ةِ بوا يف املرَّ ذِّ ذ كُ إ ؛عيسى سلِ عن رُ  تعاىل حکايةً 

 ،اً اين طلبيّ والثّ  ،اً ابتدائيّ  ُل األوّ  ُب ى الرضَّ مّ ويس .  7 :انيةِ ويف الثّ 

 ر. اهِ  الظّ خراجًا عىل مقتىَض إعليها  الکالمِ  خراُج إًا. ونکاريّ إ الُث والثّ 

 ليه ماإ مَ دِّ إذا قُ  ،ائلِ كالّس  ائلِ الّس  ريُ غَ  ُل جعَ يُ فَ  ،الفهعىل ِخ  الکالمُ  ُج رَّ خُي  وكثريًا ما

  1   نحو: ،د الطالِب دِّ املرَت  1استرشاَف  له ُف سترِش يَ فَ  ،ربله باخلَ  ُح وِّ لَ يُ 

  12نکارِ مارات اإلأن مِ  ء  عليه ي 11ر إذا الَح نکِ كاملُ  رِ نکِ املُ  ريُ وغَ  ؛، 

 نحو:

 جاء شـقيق  عارضـًا ُرحمَه

 

ك فيهم ِرماح   إّن بني َعمِّ

   نحو: ،عَ دَ ه ارتَ لَ أمَّ ن  تَ إ إذا كان معه ما ،رِ  املنکِ كغري رُ نکِ املُ  11]جُيَعُل[و 

11. 

                                                           
 . نسبت.1

 راجع  إلی[ امُلخرِب.« ه». ]وضمري 1

 :[ رساندن.ی. ]يعني:[ إفادة؛ ]يعن1

 . ]أي:[ َكوُنه عاملًا الزُمها.4

 . ]أي:[ حركته.5

 .14سورة يس، اآلية  .1

 .11. سورة يس، اآلية 7

 . رس كشيدن.1

 ]است[. . ]خطاب به[ نوح 1

 .17. سورة هود، اآلية 12

 . آشکار شود.11

 است. . اضافه از مرحوم نجفى11

و  1؛ آل عمران، اآلية 1. سورة: البقرة، اآلية 11

؛  األنعام، اآلية 17؛ النساء، اآلية 15

 و... .11
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 . فِي النَّ  وهکذا اعتباراُت 

 مِ لِّ کَ و له عند املتهُ  ىل ماإ أو معناهُ  الفعلِ  سنادُ إوهي  ،ة  عقليّ  حقيقة  منه  سنادُ اإل مّ ثُ 

 ،«قَل بيُع البَ الرّ  نبَت أ»: لِ اجلاه وقولِ  ،«قَل اهللُ البَ  نبَت أ»: ؤمنِ ل املُ ، كقواهريف الظّ 

.ه مل جَيِ نّ أ نت تعلمُ أو «زيد   جاءَ » :وكقولك  ئ 

 سات  البَ . وله مُ 1لٍ له بتأوُّ  وَ ما هُ  له غريِ  1سٍ ىل ُمالبَ إ 1هسنادُ إوهو  ،عقيلٌّ  جماز   ومنه

ىل إه ادُ سنإف .بَب والّس  واملکانَ  مانَ والزّ  به واملصدرَ  واملفعوَل  الفاعَل  ُس البِ ى: يُ شتّ 

 ،از  جَم  4ةَس البَ ا للمُ ىل غريمهإو ـ رَّ كام مَ  ـ ًا له حقيقة  بنيّ به إذا كان مَ  واملفعولِ  لفاعلِ ا

، «صائم   1هارُ هَن »و ،«عر  شاعر  ِش »و ،7«م  فعَ يل  مُ َس »و ، 5 1 وهلم:كقَ 

 «.املدينةَ  مريُ ى األنَ بَ »و ،«جارٍ  1 ر  هَن »و

 وله:قَ  ل  نحوُ مَ وهلذا مل حُي  ؛ول اجلاهلِ ن قَ ّر مِ مَ  ما ُج رِ خُي  «لٍ تأوُّ بِ »نا ولُ وقَ 

 ـالکبي 11ىوأفنَ  غريَ الصَّ  12أشاَب 

 

 14يِشِّ رُّ العَ ـومَ  11داةِ الغَ  11رُّ ـكَ  رَ  

 نادَ سإعىل أّن  لَّ دِ كام استُ  ،هد ظاهرَ رِ ه مل يُ قائلَ  أنّ  نَّ ظَ م  أو يُ علَ مل يُ  ما ،جازعىل املَ  

 جم:يف قول النّ  «زَ يَّ مَ »

 عنزُ عن قُ  11عاً نزُ عنه قُ  15زَ يَّ مَ 

 

 عيأرِس ئي أو أبطِ  11يايلاللّ  17ذُب َج  

 ه:ه عقيبَ ولِ بقَ  ،از  جَم  

                                                           
 به[ فعل و معنى فعل.. ]يعنى: اسناد 1

 . پوشيده، ]و در اينجا يعنى:[ مناسب.1

 . تأويل.1

 . مناسبت.4

 .7؛ القارعة، اآلية 11. سورة: احلاقة، اآلية 5

 . عيشة: زندگى. راضية: مرضّية عنها.1

 . ]در اصل:[ واٍد ُمفَعم.7

 . ظرف زمان.1

 . ]ظرف[ مکان.1

 . پري كرده ]است[.12

 يشه است[.ر. فانى ]با اين فعل هم11

 . رفت و آمد.11

 . صبحگاه.11

 . شامگاه.14

 . جدا كرده بود.15

 . يک َكپه مو.11

 . سري ]يا[ كشاكش.17

 . ]كنايه از[ روزگار.11
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 عياطلَ  مسِ اهللِ للّش  1أفناه قيُل 

 ،ازانِ و جَم أ ؛«بيُع البقَل الرّ  نبَت أ»: نحوُ  ،قيقتانِ َح  امّ إ يهِ فَ رَ طَ  نّ أل ؛ربعة  أه قسامُ وأ

 ،«انِ مباُب الزّ َش  قَل البَ  نبَت أ»: نحوُ  ،تلفانِ أو خُم  ؛«مانِ الزّ  باُب َش  األرَض  احيأ»: نحوُ 

      1 :وهو يف القرآن كثري   «.بيعُ الرّ  رَض حيا األأ»و

1، 4 5، 1  7، 1  1 

1211،  11 11،  ُري يف بل جَي ، باخلرب خمتصٍّ  وغري

 اإل
ِ
 .   1415 نحو: ،نشاء

 سند باملذكوراملُ  ستحالة قيامِ ال ؛ةٍ أو معنويّ ،  ـ 11رَّ كام مَ ـ  ةٍ لفظيّ  ن قرينةٍ له مِ  دّ بُ  وال

 ،«11اجلندَ  مريُ األ 17مَ زَ هَ »، أو عادًة نحو: «ليكإك جاءت يب تُ بَّ حَمَ »ولك: كقَ  ،عقالً 

 . «غريَ الصَّ  أشاَب »يف مثل:  دِ وحِّ ه عن املُ دورُ ُص  11]امَتنَع[و

 فام :ي؛ أ  12 :يف قوله تعاىل كام ،ا ظاهرة  إمّ ه قيقتِ َح  عرفةُ ومَ 

ند ع اهللُّ ينَ رَسَّ  :يأ ؛«كؤيتُ تني رُ رَسَّ »يف قولك:  كام ،ة  يَّ فِ ا َخ مّ إ، و11ارهتمحوا يف جِت بِ رَ 

 ك. وقوله: ؤيتِ رُ 

 رٍ ـا قمـَة َصفَحتـ]لُِعتب

 

َسنامها الَقَمرا[   11َيفوُق 

                                                            
 . بمعنی َقول.1

 .1. سورة األنفال، اآلية 1

 كند.. ]در حقيقت[ اهلل زياد مى1

 . به سختى كشتن.4

 .4. سورة القصص، اآلية 5

 َكنَد.. مى1

 .17عراف، اآلية . سورة األ7

 . ]در حقيقت[ اهلل.1

 . كودكان.1

 . پري.12

 .17. سورة املزمل، اآلية 11

 . ]در حقيقت[ اهلل.11

 .1. سورة الزلزلة، اآلية 11

 .كاخى.14

 .11. سورة غافر، اآلية 15

 . ]مهان شعر[ ابى نجم.11

 . شکست داد.17

 . ]اصل آن[ گند: ارتش.11

 است. . اضافه از مرحوم نجفى11

 .11البقرة، اآلية . سورة 12

 . سوداگرى.11

 است. . اضافه از مرحوم نجفى11
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يدُ يَ  ُه ك وَ ز ناً ه ُح ج  ــ   س

 

ــا  ــَ زِ  إذا م ت ــراد  ــظ  ه ن

هه. وسنًا يف وَ ُح  ك اهللُ زيدُ يَ  :أي  ه حوَ ّر ونمَ  ن ماأىل إذاهبًا  اكيُّ کّ ه السَّ نکرَ أج 

وعىل  ،ليهإ نباِت إلا نسبةِ  بقرينةِ  احلقيقيُّ  بيع الفاعُل بالرّ  املرادَ  نّ أعىل  ،بالکنايةِ  استعارة  

 :يف قوله تعاىل «عيشةٍ »ـب ن يکون املرادُ أ ستلزمُ يَ [ 1]نه أل ؛وفيه نظر   .هغريُ  هذا القياسِ 

  1  َه ارُ هَن »يف نحو:  ضافةُ اإل صحَّ تَ  ن ال[ أ1]وـ،  سيأيت 1كام ـ هاصاحب

 ضافة اليشَّ إطالن بُ لِ  ـ« صائم  
ِ
[ 4]و ،امانَ ناء هلِ بالبِ  مرُ األ يکونَ  ن ال[ أ1]و،  ـ ىل نفسهإ ء

 1هنّ أل[ 5]و ، ـ ها منتفية  كلُّ  وازمُ واللّ  ـ معِ عىل الّس  «قَل البَ  بيعُ الرّ  نبَت أَ »: نحوُ  َف ن يتوقَّ أ

 شبيه.يف التّ رَ كر طَ ه عىل ذِ املِ شتِ ال ،«ه صائم  ارُ هَن »نحو: ب ُض قَ نتَ يُ 

 

                                                           
 .7؛ القارعة، اآلية 11. سورة: احلاقة، اآلية 1

 «.ملِا»توان به جاى آن گفت:[ . ]مى1

 . ]آنچه سّکاكى گفته است[.1
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 ليهإ املسندِ  حواُل أ 1]الباب الثّاين[

دول العُ  ختييلِ [ 1]أو  ،1اهرناًء عىل الظّ ث بِ بَ لالحرتاز عن العَ [ 1ـ]ف ،1هحذفُ ا مّ أ

 كقوله: ،فظِ ن العقل واللّ مِ  ّيِ ليلَ ى الدَّ قوَ أىل إ

يُل   4قال يل: كيف أنَت؟ قلُت: عل

 

َهر    ئم    5]ســَ يُل[  1دا  7وُحزن  طو

 1ونهَص  هيامِ [ إ5]أو  ،ههِ تنبُّ  مقدارِ [ 4]أو  ،امع عند القرينةِ ه الّس نبُّ تَ  اختبارِ [ 1] وأ 

 ،11هنِ تعيُّ [ 1]أو  ،11لدى احلاجةِ  نکارِ تأيّت اإل[ 7أو ] ،12هعکِس [ 1]أو  ،1كعن لسانِ 

 ادّ [ 1]أو 
ِ
 .11ذلك أو نحوِ  ،عّيُّ التّ  عاء

 ـ لالحتياط[ 1]أو  ـه دول عنللعُ  وال مقتىًض  ـ صَل ألونه اکَ لِ فَ [ 1] ،هكرُ ذِ وأما 

 يضاِح اإل زيادةِ [ 4]أو  ،امعباوة الّس عىل غَ  نبيهِ التّ [ 1]أو  ، ـ عويل عىل القرينةِ لضعف التّ 

[ 1] وأه، كرِ بذِ  كِ ربّ أو التّ  [7، ]11هانته[ إ1]أو  ،15هتعظيمِ  ظهارِ [ إ5]أو ، 14قريروالتّ 

 . 11 :نحوُ  ،مطلوب   11صغاءُ اإل م حيُث الکال بسطِ  و[ أ1] ،17هاستلذاذِ 

                                                           

 است. . اضافه از مرحوم نجفى1

. ]مسند  اليه[ ركن اعظم است؛ كأنه ُاتَِی ثّم 1

 ُحِذَف.

د بر آن، و اگر چه در كنقرينه داللت مى . چون1

 حقيقت ركن است.

 . ]ما ُحِذَف هو:[ أنا.4

 . بيدارى ]در شب[.5

1.  . ]در اصل:[ سهر  دائم  حاصل 

 است. . اضافه از مرحوم نجفى7

 . ]الضمري راجع إلی[ املسند إليه.1

 . تعظياًم.1

 . حتقريًا.12

. ]مثالً تقول:[ فاسق و]عندما يسألك 11

طُب: أقصدَت زيدا؟[ يتأّتی لك أن املخا

 تقول: ما أردُت زيدًا بل غريه.

. ]مانند خداوند كه ديگر نياز نيست بگوييم: 11

 گوييم:[اهلل خالق ما يشاء، بلکه تنها مى

 خالق ما يشاُء.

. ]مثل[ ضيق املقام عن إطالة الکالم؛ ]كام 11

.  تقول:[ غزال؛ أي: هذا غزال 

. ]مثل:[ 14                

       ؛ 5)سورة: البقرة، اآلية

 (.5لقامن، اآلية 

 . ]مثل:[ أمري املؤمنّي حاَض.15

 . ]مثل:[ السارق حاَض.11

 . ]مثل:[ احلبيب حاَض.17

 . از سامع ]مطلوب است[.11

 .11. سورة طه، اآلية 11
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 صُل أو ،يبةِ الغَ  وأ طاِب اخلِ  وأم کلُّ للتّ  املقامَ  نّ أل ؛ضامراإلـفب ،1هتعريفُ ا وأمّ 

ٍ ملُِ  ن يکونَ أطاب اخلِ   1   نحو: ،خماطٍب  لَّ كُ  مَّ عُ يَ ىل غريه لِ إ كُ رتَ وقد يُ  .عّيَّ

  1  4فال ؛هورم يف الظُّ ت حاهلُ ناهَ تَ  :أي ؛ 

 .اطب  هبا خُم  صُّ تَ خَي 

 :حوُ ن ،به خمتصٍّ  ابتداًء باسمٍ  امعِ حضاره بعينه يف ذهن الّس إل[ 1] ،ةميّ لَ العَ ـوب

   5،  هيامِ [ إ5]أو  ،1كنايةٍ [ 4]أو  ،هانةٍ [ إ1]أو  ،تعظيمٍ [ 1]أو 

 .ذلك أو نحوِ  ،7به كِ ربّ التّ [ 1]أو  ،هاستلذاذِ 

 ،لةى الصِّ وَ به ِس  ةِ باألحوال املختّص  لعدم علم املخاطِب [ 1] ،ةِ وصوليّ املَ ـو ب

أو  ،رصيح باالسمالتّ  1أو استهجانِ [ 1] ،«عامل   رجل   مسِ أنا عَ ذي كان مَ الّ »كقولك: 

أو 1  12  11  11، [4 ] نحو: ،قريرالتّ  زيادةِ [ 1]

عىل  املخاطِب  تنبيهِ [ 5]أو ، 14  15 11 17 نحو: ،11فخيمِ التّ 

 نحو: إ،خط

ــّ  نّ إ ــَ ال ــن ت ُ رَ ذي ــَ ــَ إم وهن ــوان ــمخ  ک

 

 

ــصن تُ أدورهم ُص  11ليَل غَ  يشفيَ    11عوارَ ـ

                                                            
 فًة.. ]أي:[ إيراد املسند إليه معر1

« لو»در زير حرف  . لعّل. ]مرحوم نجفى1

اند كه اشاره دارد به را نوشته« لعّل »كلمه 

« ليت»البته هبرت بود «. لو»معناى متنى داشتن 

 شد[.نوشته مى

 . رسافکنده.1

 .11. سورة السجدة، اآلية 4

 .1. سورة اإلخالص، اآلية 5

 . ]مثل:[ ابو هلب.1

 . ]مثل:[ اهلل هادي.7

 مردن.. پست ش1

 ه.. خادعت  1

 .. يوسف 12

 . زليخا.11

 .11. سورة يوسف، اآلية 11

 . ]أي:[ التعظيم.11

 . ]آنان را[ فراگرفت.14

 . دريا.15

 . آنچه.11

 .71. سورة طه، اآلية 17

 . تشنگى.11

 . اينکه به خاک هالكت بيفتيد.11
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 اإل[ 1] وأ
ِ
  نحو: ،ناء اخلربِ بِ  ىل وجهِ إ يامء        

  11. 

 نحو: ،هشأنِ عظيم لِ بالتّ  عريضِ اىل التّ  ل ذريعةً عِ ه ربام ُج نّ [ إ7]ثم 

 لنا نىبَ  1امءَ السـَّ  َك مَ ذي سـَ الَّ  نّ إ

 

 5ُل طوَ أو 4زُّ عَ أَ ه مُ عائِ يتًا دَ ب 

 .     7 و:نح ،1هغريِ  و شأنِ أ 

 نحو: ،هلتمييزِ [ 1] اإلشارةـو ب

قر  دًا يف حَماِسنِهَفر   1هذا أبو الصَّ

 

َلمِ    1ِمن نسل شيباَن بّي الّضاِل والسَّ

 نحو: ،امعِ باوة الّس بغَ  عريضِ التّ [ 1]أو  

بائي فَ  ئك آ  لهمثمِ ئ ني بِ جِ أول

 

نا يا جريرُ عَ إذا مَجَ    12عُ جامِ املَ  ت 

 ذاك وأهذا أو ذلك »كقولك:  ،طِ وسُّ أو التَّ  عدِ أو البُ  رِب ه يف القُ حالِ  بيانِ [ 1]و أ 

أو  ،   11 نحو: ،رِب ه بالقُ حتقريِ [ 4]أو  ،«زيد  

كام  ،هحتقريِ [ 1] وأ ، *  11 ه تعاىل:ولِ كقَ  ،عده بالبُ عظيمِ تَ  [5]

ه نّ أ عىل ليه بأوصاٍف إ شارِ عند تعقيب املُ  نبيهِ التّ [ 7] أو ،«كذا َل عَ فَ  عّيُ ذلك اللّ » :يقال

        نحو: ،لهاج  أن ه مِ بعدَ  دُ رِ بام يَ  دير  َج 

11 ، 

                                                           
 . داِخر: ذليل و خوار.1

 .12. سورة غافر، اآلية 1

 . برافراشت آسامن را.1

 زيز: غالب.. ع4

 ر.ت. طوالنى5

 گردد[.. ]ضمري به[ خرب ]برمى1

 .11. سورة األعراف، اآلية 7

 . باز.1

درخت سدر « ضال». دو خارُبن ]توضيح آنکه 1

 درخت خاردار است[.« َسَلم»و 

 يعنى:[ انجمن.« جَمَمع». ]مجع 12

 .11. سورة األنبياء، اآلية 11

 .1و  1. سورة البقرة، اآلية 11

 .5؛ لقامن اآلية 5لبقرة، اآلية . سورة: ا11
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ليس  :أي ؛ 1 11 نحو: ،ىل معهودٍ إ شارةِ لإل[ 1] الالمـوب

ن مِ  خري   5جُل الرّ »كقولك:  ،ىل نفس احلقيقة[ إ1] وأ ،ت  هلابَ تي ُوهِ كالّ  4ت  لبَ الذي طَ 

 حيُث  ،«وِق الّس  ُل أدُخ » كقولك: ،هنِ ته يف الذّ هديَّ باعتبار عَ  قد يأيت لواحدٍ [ 1]. و«املرأةِ 

    نحو: ،فيد االستغراَق قد يُ [ 4]. و1رةکِ يف املعنى كالنَّ  7. وهذا1عهدَ  ال

1. نحو: حقيقيٌّ  َضبان: 12وهو   11غيٍب  كلِّ  :أي ؛ 

 .تهکَ لَ ده أو مَم لَ بَ  صاغةَ  :أي ؛«11ةَ اغَ الّص  مريُ األ مجعَ »كقولنا:  11ريفٌّ ، وعُ وشهادةٍ 

و أ إذا كان فيها رجل   ،«يف الدار جاَل رِ  ال» ةِ بدليل صحّ  شمُل أ املفردِ  واستغراُق 

ل دُخ ام يَ نّ إ احلرَف  نّ أل ؛االسمِ  فرادِ إو بّي االستغراِق  نايِفَ تَ  . وال«َل ُج رَ  ال»دون  ،رجالنِ 

 وهلذا ،11فرادِ األ جمموعِ  ال 15فردٍ  ه بمعنى كلِّ نّ أل، ودًا عن معنى الوحدةِ جمرّ  14عليه

 .ه بنعت اجلمعع وصفُ نَ امتَ 

 نحو: ،ليهإ سندِ املُ  حضارِ إىل إطريق  17خرَصُ أهنا أل[ 1] ؛ضافةاإلـوب

                                                           
 . مذكر، نرينه.1

 عهد ذكرى است.« الـ». هر دو 1

 .11. سورة آل عمران، اآلية 1

 . ]املقصود:[ امرأة عمران.4

 آن[ جنس ]است[.« الـ. ]»5

 . يف اخلارج.1

 . ]يعني:[ عهد ذهنى.7

عهد ذهنى است كه « اِشرَتِ الّلحمَ ». ]در مثال[ 1

 معنی نکره ال علی التعيّيدر لفظ معرفه و در 

 است.

 .1. سورة العرص، اآلية 1

 . استغراق.12

و  14؛ التوبة، اآلية 71. سورة: األنعام، اآلية 11

 و... . 11؛ املؤمنون، اآلية 125

 . ]و به عبارت ديگر:[ اضاىف.11

 زرگر.«:[ صائِغ». ]مجع 11

 . ]أي علی[ املفرد.14

 . عاّم اِفرادى.15

رَشة، العلامُء ورثُة . عاّم جمموعى، مثل: عَ 11

.
ِ
 األنبياء

 . خمترصتر.17



 41  .................................  الفنُّ األّوُل: علُم املعاين / الباب الّثاين: أحواُل املسنِد إليه

 

عِ مُ  1اميِنِّ اليَ  كِب مع الرَّ  1واَي هَ   د  ص 

 

 5[4وُجثامين بمّکَة ُموَثُق  1]َجنيب   

 مُّ َض تَ [ 1أو ] 
 غريمها كقولك: وأ املضاِف [ 1] وأ ،ليهإها تعظياًم لشأن املضاف نِ

 :نحو ،حتقرياً [ 4] وأ ،«عندي لطانِ السُّ  بدُ عَ »و ،«َب كِ رَ  اخلليفةِ  بدُ عَ »و ،«رَضَ ي َح عبد»

 .«حاَض   امِ جّ احلَ  دُ لَ وَ »

أو  ،     1 :فراد نحوفلإل[ 1] ،هتنکريُ وأما 

 ،حقريالتّ [ 4] وأ ،عظيمالتّ [ 1] وأ ،  71 :نحو ،ةوعيّ النَّ [ 1]

 كقوله:

 1هُ شـــيــنــُ يَ  رٍ أمــ لِّ يف كــُ  ب  ه حــاجــِ لــَ 

 

 

لِ   له عن طا ِف ب العُ وليس  ِج   12ر   11ُب حا

 نحو: ،قليلالتّ [ 1]أو  ،«امً نَ غَ له لَ  نّ إو 11الً بِ له إَل  نّ إ»کثري كقوهلم: التّ [ 5] وأ 

11   1415. نحو: ،کثريعظيم والتّ للتّ قد جاء [ 7]و  

   11  17عظامٍ  ياٍت آو كثريٍ  وو عددٍ ذَ  :أي ؛ . 

      نحو: ،ةِ وعيّ فراد أو النَّ لإل[ 1] 11غريه نکريِ ن تَ ومِ 

                                                           
 حمبوب من.«: املَهِوّي يل». به جاى 1

 ]يعنى:[ عشق«. َيَمن»، منسوب به «َيامن». مجع 1

 و عالقه من با كاروان ]است[.

هم به معناى « بَجن  »دور. «: َجنيب. »1

در كه پهلوست و هم به معناى دور     

    به مهّي معناست؛  (11 :4)نساء

 واما در        مهسايه يعنی :

 نزديک.

 شده.. بسته4

 است. . اضافه از مرحوم نجفى5

 .12. سورة القصص، اآلية 1

 ى از كرباس، پارچه و غريه.ا. يک پرده7

 .7. سورة البقرة، اآلية 1

 «.زانَ »متضاد « شانَ ». زشت كند. 1

 . احسان.12

 ع.. مان11

 . شرتهايى دارد.11

 . رضايت قليىل.11

 گفتند.ر[ از آنچه مىت. ]بزرگ14

 .71. سورة التوبة، اآلية 15

11.  . ]يعني: رسل[ ِعظام 

 .4. سورة فاطر، اآلية 17

 . املسند إليه.11
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11،  نحو ،عظيمِ للتّ [ 1]و: 1    4، حقريِ للتّ [ 1]و، 

 .5   1 نحو:

 ويُل الطّ  اجلسمُ » :كقولك ،7عن معناه نًا له كاشفاً بيِّ مُ [ 1]ونه کَ فلِ  ،هوصفُ وأما 

 ونحوه يف الکشف قوله: «.1هلُ شغَ يَ  راغٍ ىل فَ إ تاُج حَي  العميُق  العريُض 

 الظَّن   كب اّلذي َيُظنُّ  1عيُّ األمَل  

 

 قد رآی وقد َسِمعا َن َكأن   

نحو:  ،اً ذمّ [ 4]أو  ،مدحاً [ 1]أو  ،«عندنا اجرُ التّ  زيد  »نحو:  ،صاً صِّ خُم [ 1]و أ 

ُ تعَ يَ  حيُث  ،«أو اجلاهُل  العاملُ  جاءين زيد  » نحو:  ،كيداً أت[ 5]أو  ،12هكرِ ذِ  قبَل  وصوُف املَ  ّيَّ

  «.كان يومًا عظيامً  ابرُ الدّ  مسِ أ»

 .مولِ عدم الشُّ [ 1]أو  ،11زِ جوُّ م التَّ دفع توهُّ لِ [ 1] أو ،قريرِ لتّ لِ فَ [ 1] ،هتوكيدُ  وأما

  .«ك خالد  ديقُ م َص دِ قَ »نحو:  ،به خمتصٍّ  يضاحه باسمٍ فإل[ 1] ،11هبيانُ وأما 

 وجاء القومُ » ،14«خوكأ جاءين زيد  »نحو:  ،قريرزيادة التّ لِ فَ  ،منه 11داُل باإلوأما 

 .11«هُ وبُ و ثَ مر  عَ  َب لِ ُس »و ،15«همكثرُ أ

 ،«عمرو  و جاءين زيد  »نحو:  ،ليه مع اختصارإ تفصيل املسندِ لِ فَ [ 1] ،العطُف وأما 

 نحو: ،رَ َخ آىل إکم احلُ  ِف رَص [ 1]أو ، «ال عمرو   جاءين زيد  » نحو: ،كذلك أو املسندِ 

 شکيِك التّ  [4]أو  كِّ الّش [ 1]أو  ،«بل زيد   ما جاءين عمرو  »و ،«بل عمرو   جاءين زيد  »

                                                           
 . از يک نوع آب.1

 .45. سورة النور، اآلية 1

 . ]يعنى:[ اعالم كنيد.1

 .171. سورة البقرة، اآلية 4

 نى[ ما ]ى نافيه است[.. ]به مع5

 .11. سورة اجلاثية، اآلية 1

 . ]والضمري عائد  إلی[ املسند إليه.7

 . مکان كه بامند.1

 . تيزهوش، موَقد الذهن، نابغه.1

 . الوصف.12

11.  . ]مثل:[ قطع األمرُي نفُسه يَد اللُّصِّ

 . املسند إليه، ]يعنى:[ عطف ]بيانه[.11

 . بدل آوردن.11

 . بدل كّل از كّل.14

 . بدل جزء از كّل.15

. بدل اشتامل. ]يعنى:[ ربوده شد ثوب 11

 عمرو.
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  «.أو عمرو   جاءين زيد  » :نحو ،امعِ للّس 

 باملسند.  1هخصيِص تَ لِ فَ  ،1هفصلُ وأما 

 ، للعدول عنهقتىًض وال مُ  صُل ه األألنّ [ 1]ا مّ إ ،همَّ أه ون ذكرِ کَ لِ فَ  ،1هتقديمُ وأما 

 :4كقوله ،ليهإ تشويقاً  إيف املبتد ألنّ  ؛امعيف ذهن الّس  اخلربُ  نَ مکَّ تَ يَ لِ [ 1]ا مّ إو

 فيه 1ةُ الربيّ  5ِت ذي حارَ والّ 

 

 ادِ ن مَج مِ  7ث  حدَ ستَ مُ  وان  يَ َح  

ِ أو التَّ  لِ فاؤُ للتَّ  ساءةِ املَ [ 4]أو  ،ةَّسَّ املَ  ا لتعجيلِ مّ [ إ1]و  يف  عد  َس »نحو:  ،1طريُّ

ه أنّ  [1]أو  ،عن اخلاطر زوُل ه ال يَ نّ أ هيامِ ا إلمّ [ إ5]و، 1«كصديقِ  دارِ  يف اُح فّ والسَّ  ،دارك

 ذلك. حوِ نَ لِ ا مّ إو ،به ذُّ لَ ستَ يُ 

 ،فِي النَّ  حرَف  11ىِلَ ن وَ إِ  ه باخلرب الفعىلِّ صيَص خَت  فيدَ يُ لِ  12مُ دَّ قَ قال عبد القاهر: وقد يُ 

 لُت ا قُ نَ أا م» :حَّ ِص ذا مل يَ وهلِ  ،غريىلِ  قول  ه مَ نّ أل ه مع قُ أمل  :أي ؛«هذا لُت ا قُ نَ أما »نحو: 

فقد يأيت  إاّل و ،«يداً زَ إاّل  بُت ا ََضَ نأما »وال  ،«11داً َح أ نا رأيُت أما »وال ، «ريىوال غَ هذا 

 يف يُت عَ نا َس أ» :نحو ،ه فيهكتَ شارَ ه به أو مُ غريِ  انفرادَ  مَ عَ ن زَ عىل مَ  اً ردّ  خصيصِ للتّ 

 «.وحدى»وعىل الثاين بنحو  ،«ال غريي» بنحوِ  لِ عىل األوّ  دُ كَّ ؤَ ويُ  «.كحاجتِ 

 ،اً فيّ نمَ  إذا كان الفعُل وكذا  ؛«زيَل عطي اجلَ هو يُ »نحو:  ،وقد يأيت لتقوية احلکمِ 

 ُب کذِ ال تَ »ن وكذا مِ  ،«ُب کذِ ال تَ »لنفي الکذب من  شدُّ أه نّ إف ؛«ُب کذِ نت ال تَ أ»نحو: 

                                                           

اهللُ هو «. »زيد  هو القائم»در « هو». مثل ضمري 1

خداست كه قبول «: َيقَبل التَّوبَة ِمن ِعباِده

را  بندگانش ]يعنى:[ فقط او ]توبه د؛كنمى

 پذيرد[.مى

 . ]يعنى:[ حرص.1

 . ]والضمري عائد  إلی[ املسند إليه.1

. شايد ]از[ ابوالعالء معرى ]باشد[. آرى، اين 4

شعر از ابوالعالء معّرى از قصيدة معروف او 

 ُح ٍد يف ِمّلتي واعتقادي/َنو  غرُي جُم  »با مطلع 

 وبحرها من )اخلفيف( «باٍك وال ترنُُّم شادٍ 

 است ]مصحح[.

 . حريان شد.5

 . جهانيان.1

 . اجياد شده باشد.7

 . فال بد زدن.1

 تيب براى[ تعظيم و حتقري.. ]به تر1

 . ]يعني:[ مسند إليه.12

 . در عقب آيد.11

هد. ]يعنى:[ كلَّ أحد. أحد د. معنى مجع مى11

 شوند.و َدّيار مهيشه در نفى استعامل مى
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 . ال احلکمِ  1عليه املحکومِ  ه لتأكيدِ ألنّ  ؛«نَت أ

 رجل  »نحو:  ،به أو الواحدَ  اجلنسِ  صيَص خَت  1فادأ ،رٍ کَّ نَ عىل مُ  الفعُل  1ىنِ ن بُ إو

 . النِ ُج أو ال رَ  ة  ال امرأ :أي ؛«جاءين

 تقديرُ  ن جازإ االختصاَص  فيدُ يُ  قديمُ ه قال: التّ نّ أإاّل  ،عىل ذلك اكىُّ کّ ه السَّ قَ ووافَ 

 فيدُ فال يُ  إاّل و ،رَ دِّ وقُ  ،«مُت نا قُ أ» ، نحو:ى فقطمعنً  ه فاعل  نّ أعىل  راً ؤخَّ مُ  صلِ ه يف األونِ كَ 

 5ىواستثنَ  «.قام زيد  » :نحو ،ز   جَيُ أو ملَ ، ر  دَّ قَ  يُ وملَ ـ  رَّ كام مَ ـ  4جازَ  واء  َس  ؛ي احلکمِ وّ قَ إاّل تَ 

بدال عىل القول باإل :أي؛ 1  7 1 فجعله من باب ،رَ کَّ نَ املُ 

  .11ِف رَّ عَ بخالف املُ  ،12واهُ ِس  1له ذ ال سبَب إ ؛خصيُص نتفي التّ يَ  لئالّ  ،مريمن الّض 

 «جاءين 11رجل  »كقولنا:  ،خصيص مانع  ن التّ مِ  عَ منَ يَ  ن الأ 11هطُ ثم قال: ورَش 

ن أ ناعِ متِ اِل فَ  ،15لِ ا عىل التقدير األوّ مّ أ «.ذا ناٍب  14رَّ هَ أ رَشٌّ »م: وهلِ قَ  دونَ  ـ رَّ عىل ما مَ  ـ

ح ذ قد رَصَّ إ ؛عاملهاستِ  ظانِّ عن مَ  17هوِّ بُ نُ لِ فَ  ،11اينا عىل الثّ وأمّ  ،ري  َخ  ال رَشٌّ  رُّ هِ املُ  رادَ يُ 

                                                           

 . ]أي:[ املسند إليه.1

 . ]يعنى:[ اسناد داده شده است.1

 . ]أي: أفاد[ التقديُم.1

 . ]أي: جاز[ تقديُره.4

.. ]أي: واستثن5  ی[ الّسّکاكيُّ

 . ]يعنى:[ پنهان كردند.1

 «.واو». بدل 7

 .1. سورة األنبياء، اآلية 1

 . ]الضمري عائد إلی[ التخصيص.1

 . ]أي:[ االبتداء بالنکرة.12

. مذهب سّکاكى آن است كه اگر مسند اليِه 11

مقدم نکره باشد، اگر مانع نداشته باشد، 

براى ختصيص است؛ و اگر معرفه باشد: اگر 

ظَهر باشد، براى تقويت و اگر ُمضَمر باشد، مُ 

گاهى تقويت و گاهى ختصيص است، بدون 

تفرقة آنچه پهلوى حرف نفى آيد و غري آن، 

يد: اگر مسند اليه گواما شيخ عبدالقاهر مى

پهلوى حرف نفى آيد، براى ختصيص است 

قطعًا و االّ گاهى براى تقويت و گاهى براى 

، معرفه ختصيص است؛ چه مظهر چه مضمر

 يا نکره، مثبت يا منفى.

 . ]يعنى:[ نکره.11

. ]اينجا[ جنس ]اراده شده است؛ يعنى: مرد 11

 و نه زن به نزدم آمد[.

. به صدا درآورد. هرير الکلب: هاف هاف 14

 سگ.

 :[ اراده جنس.ی. ]يعن15

 . ]يعني:[ اراده وحدة.11

سد در ر. ]ُنُبّو يعنى:[ ُكندى ]البته به نظر مى17

 به معنى بلندى است نه كندى[.« وّ ُنبُ »اينجا 
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ِّ  شأنِ  فظيعُ تَ  فالوجهُ  «.إاّل رَشٌّ  1ذا ناٍب  رَّ هَ أما »ـلوه بوَّ أَ تَ  حيُث  ،بتخصيصه 1ةُ مّ األئ  الرشَّ

يا عىل قِ بَ  1ام قديمِ يف امتناع التّ  واء  َس  واملعنويُّ  فظيُّ اللّ  الفاعُل  ذِ إ ؛ه. وفيه نظر  بتنکريِ 

 . 4م  کُّ حَتَ  فظيِّ اللّ  دونَ  تقديم املعنويِّ  تجويزُ فَ  ؛امحاهلِ 

 ؛1هكرَ كام ذَ  7بغريه 1هصولِ حلِ  ،قديمِ التّ  لوال تقديرُ  خصيصِ التّ  انتفاءَ  5مُ سلِّ ال نُ  مّ ثُ 

 .ري  ال َخ  رَشٌّ  رُّ هِ املُ  رادَ ن يُ أ امتناعَ  مُ سلِّ ثم ال نُ 

 هُ هَ بَّ َش و .مريَ ه الضَّ نِ تضمُّ لِ  ،ىوّ قَ يف التَّ « قائم   زيد  « »هو قامَ »ن مِ  ُب قرُ يَ : وَ 1ثم قال

ِ غَ تَ  عدمِ  هةِ جِ  نمِ  12باخلايل عنه  11هم  بأنّ کَ وهلذا مل  حُي  ؛11ةِ والغيبَ  طاِب واخلِ  مِ کلُّ ه يف التّ ريُّ

 ها يف البِ تَ لَ عامَ مُ  َل ومِ وال عُ  لة  مُج 
ِ
 . ناء

ك ريُ غَ »و، «ُل بخَ ال يَ  َك ثلُ مِ »يف نحو  ريٍ وغَ  ثلٍ مِ  فظُ لَ  الزمِ كالّ  11هرى تقديمُ ا يُ وممّ 

 ؛لغري املخاطِب  تعريضٍ  ةِ رادإن غري مِ ، ودُ جَت نت أو ،ُل بخَ نت ال تَ أبمعنى ، «ودُ ال جَي 

 لُّ كُ »نحو:  ،11ه عىل العمومِ ألنّ  17مُ دَّ قَ قيل: وقد يُ  .11هبام رادِ عىل املُ  15عونَ أ 14ونهلکَ 

 احلکمِ  نفَي  فيدُ ه يُ فإنّ  ؛12«إنسانٍ  لُّ م  كُ قُ مل يَ »نحو:  ،رَ خِّ بخالف ما لو أُ  ،11«م  قُ  يَ ملَ  إنسانٍ 

                                                           
 . ]ائمة[ نحو و ادب.1

 . سگ.1

 . أي: ماداَم.1

 . زورگويى.4

 . قبول نداريم.5

 . التخصيص.1

 . التقديم.7

 . ]أي:[ الّسّکاكّي.1

 . ]أي:[ الّسّکاكّي.1

 . ]اخلايل عن[ الضمري.12

، هو 11 ، أنت قائم  . ]أمثلته بالرتتيب:[ أنا قائم 

.  قائم 

ر به تنهايى مجله نيست، د« قائم»لقائم. . بأّن ا11

 مجله است؛ يعنى: قام هو.« قامَ »صورتى كه 

 . ]تقديم[ املسند إليه.11

 . ]والضمري عائد إلی[ التقديم.14

 تر.دهنده. يارى15

 . ]أي:[ مثل وغري.11

م[ املسند إليه.17  . ]يقدَّ

. ]أي:[ عموم النفي. عموم سلب يعنى اين 11

 راد[ ثابت نيست.حکم براى هيچ يک ]از اف

. ]يعنى:[ متام افراد انسان برنخاستند. ]به 11

 عبارت ديگر: هيچ انسانى برنخاست[.

. ]يعنى:[ مهه افراد قائم نبودند. سلب عموم 12

خواهم سلب حکم از بعىض افراد يعنى مى

 بکنم.
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 ألنَّ  ؛1أسيسِ عىل التّ  أكيدِ التّ  ترجيُح  مَ لزِ  يَ اّل ئَ و ذلك لِ  ،فردٍ  لِّ كُ  ال عن فرادِ األ 1لةِ عن مُج 

عن  کمِ احلُ  فَي نَ  مةِ ستلزِ املُ  1ةِ اجلزئيَّ  البةِ الّس  ةِ وَّ يف قُ  5حمولِ املَ  عدولةَ املَ  4لةَ همَ املُ  1بةَ املوَج 

 عن كلُّ  فِي للنَّ  يةِ قتِض املُ  1ةِ يَّ لِّ الکُ  البةِ الّس  ةِ وَّ يف قُ  1لةَ همَ املُ  البةَ والّس  ،فردٍ  لِّ كُ  7دون اجلملةِ 

يف  11عن اجلملةِ  فَي النّ  ؛ ألنّ 11. وفيه نظر  11فِي يف سياق النَّ  12هاوضوعِ رود مَ وُ لِ  ،فردٍ 

 ،لٌّ ليه كُ إ ضيَف أُ ما  یإل سنادُ اإل 11هفادَ أام إنّ  15انيةِ يف الثّ  فردٍ  لِّ وعن كُ  14ورة األوىلالّص 

عن  فَي فادت النَّ أإذا  انيةَ الثّ  نَّ ألو ،17تأكيداً ال  تأسيساً  فيکونُ  ،سنادُ وقد زال ذلك اإل

 ؛سيساً أت« ُكلٌّ » ال يکونُ  ،11اينت عىل الثّ لَ فإذا مُحِ  ؛عن اجلملة فَي النَّ  فادِت أفقد  ،فردٍ  كلِّ 

  .لةً همَ ال مُ  ةً يَّ لِّ كُ  «م  إنسان  قُ مل يَ » :ناولُ كان قَ  ،ت  مَّ إذا عَ  ةَ يَّ نفِ املَ  کرةَ النَّ  و ألنّ 

رت عن خِّ أُ بأن  فِي النّ  زِ يِّ يف َح  داخلةً  «لٍّ كُ » لمةُ انت كَ ك: إن قاهرِ ال وقال عبدُ 

 نحو: ،11هداتِ أ

 ُيدِرُكه ى املرءُ نَّ مَ تَ ما يَ  لُّ كُ  12ما

 

ُفُن[   11]جَتري الّرياُح بام ال َتشَتهي السُّ

 ،«القومِ  لُّ ما جاءين كُ »أو  «هملُّ كُ  ما جاءين القومُ »: ، نحويِّ نفِ للفعل املَ  و معمولةً أ 

 ،11ةً خاّص  مولِ ىل الشُّ إ فُي النّ  هَ جَّ وَ تَ  ،«ذ  الدراهم مل آُخ  لَّ كُ »أو  «راهمِ الدّ  لَّ ذ  كُ ُخ آمل »أو 

                                                           
 . ]يعنى:[ بعىض.1

 اى بنا گذاريم.. چيز ]= معنی[ تازه1

 . ]يعنى: مجله[ مثبت.1

ندارد ]كه اصطالحًا « بعض»و « كل»يعنى:[ . ]4

 نيست[.« سور»گويند: در آن مى

. حرف نفى جزء حممول است، مثل: إنسان  مل 5

 يقم.

 شود: مل َيُقم بعُض اإلنسان[.. ]كه مى1

 شود:[ نه.. ]ترمجه مى7

: سالبه مهمله: مل يقم كلُّ إنسان.1  . مل َيُقم إنسان 

 . ]مثل:[ ليس إنسان بقائم.1

 . ]والضمري عائد إلی[ املهملة.12

 . ]أي:[ النکرة ]يف سياق النفي[.11

 . ]يعنى:[ قبول ندارم.11

 . ]يعنى:[ امجال ]كه به معناى كّل است[.11

 . ]يعني:[ إنسان  مل يقم.14

 . ]يعني:[ مل يقم إنسان.15

 . ]والضمري عائد إلی[ النفي.11

 . فالتأسيس خري  من التأكيد.17

 از مجله.. ]يعنى:[ افاده نفى 11

 . ]أي: عن أدات[ النفي.11

 . نافيه: مشبهه به ليس.12

 . اضافه از مرحوم نجفى است.11

 . ال إلی أصل الفعل.11
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ا قال له ملّ   بيِّ ل النّ ، كقومَّ عَ إاّل و ،ه بهقَ لُّ عَ أو تَ  بعضٍ لِ  أو الوصِف  الفعلِ  فاد ثبوَت أو

 :1وعليه قوله «.نکُ مل يَ  ذلك لُّ كُ » ،«؟سيَت م نَ أ ةُ الالّص  ِت رُصَ قَ أ» :ينِ دَ ذو اليَ 

عي قد أصَبَحت    أمُّ اخِلياِر َتدَّ

 

ه  1باً عيلَّ َذن    لُّ ــنَعِ   1ُك  4مل أص

 . املسندِ  تقديمَ  قتضاء املقامِ فال ،5هتأخريُ ا وأمّ  

 عَ وِض مَ  ضمرُ املُ  عُ فيوَض  ،الفهعىل ِخ  الکالمُ  1ُج رَّ . وقد خُيَ اهرِ ه مقتىض الظّ هذا كلُّ 

مَ نِ » :وهلمكقَ  ،رِ ظهَ املُ  مَ نِ » مکانَ  «رجالً  ع  هو » :موهلِ وقَ  ، ـ ّيالقولَ  يف أحدِ  ـ« زيد   ُل ُج الرَّ  ع 

إذا مل  7هألنّ  ؛امعِ ه يف ذهن الّس بُ عقُ ما يَ  نَ کَّ مَ تَ يَ لِ  ،ةِ أو القصَّ  أنِ الّش  مکانَ  «عامل   أو هي زيد  

 . هُ رَ ظَ نتَ اِ  ،معنًى  1م  منهفهَ يَ 

 هختصاِص ال ؛هبتمييزِ  العنايةِ  کاملِ لِ فَ [ 1] ،شارةٍ إ : فإن  كان اسمُ 1ُس عکَ وقد يُ 

 :11كقوله ،12بديعٍ  بحکمٍ 

 َمذاهُبه 11عاقٍل عاقٍل أعَيت   11َكم  

 

 اـاُه َمرزوقـقاهٍل َتل  ـاهٍل جـوج 

 15اّلذي َتَرک األوهاَم حائرةً  14هذا 

 

  َ  11ِزنديقا 17العاملَ النِّحريرَ  11وَصريَّ

 النِّ [ 1]أو  ،رَصِ البَ  دَ كام إذا كان فاق ،امعِ بالّس  11مِ هکُّ التَّ [ 1]و أ 
ِ
امل عىل كَ  داء

                                                           
 . ]از[ ابوالنّجم ]ِعجيل است[.1

 . جنس گناه.1

 . ]والضمري عائد إلی[ النفي.1

 . عموم سلب: هيچ كدام را نکردم.4

 . ]أي:[ املسند إليه.5

 ود.ش. بريون آورده مى1

 . ]أي:[ السامع.7

 . ]أي:[ ضمري الشأن.1

 شود.. ]اسم[ ظاهر مضمر مى1

 . تازه.12

 . ]از[ ابن راوندى ]است[.11

 . چه بسا.11

يعنى: « َأعيَت». بيچاره كرده ]بلکه 11

ت»  «[.ُسدَّ

 . ]يعني:[ هو.14

 . افکار را رسگردان.15

 . گردانده است.11

ق.17  . متعمِّ

ن به دي كسى كه« ژنده»يا « زند». منسوب به 11

 طعن زند.

 . مسخره كردن.11
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 ادّ [ 5]أو  ،1هطانتِ فَ [ 4]أو  ،1هالدتِ بَ 
ِ
 وعليه من غري هذا الباب: ؛هورهظُ  كاملِ  عاء

 وما بِك علَّة   4أشجی َكي   1تعاَللِت 

 

 5ِك ذلُتريديَن قتيل قد َظَفرِت بِ  

 .    *  7 :نحو ،نِ مکُّ التّ  فلزيادةِ [ 1] ،1هوإن كان غريَ  

يف ضمري  12وعِ الرَّ  إدخالِ [ 1]أو  ،«َل زَ نَ  قِّ نزلناه وباحلَ أ 1وباحلقِّ : »1ونظريه من غريه

  وُل ام قَ ثاهلُ مِ  .املأمورِ  11داعي تقويةِ [ 1]أو  ،11هابةِ ة املَ يَ امع وتربِ الّس 
ِ
 مريُ أ»: اخللفاء

أو  ،    1415 . وعليه من غريه:11«ك بکذايأمرُ  املؤمنّيَ 

 كقوله: ،11االستعطاِف  [4]

 11العايص أتاكا 17إهلي عبُدكَ 

 

نوب وقد َدعاكا[   11]ُمِقّرًا بالذُّ

 ]االلتفات[ 

 : ّکاكيُّ روال هبذا القَ  ،ليهإباملسند  خمتصٍّ  غريُ  12هذا]قال[ السَّ ن مِ  لٌّ بل كُ  ،11د 

 :11كقوله ،11التفاتاً  قُل ى هذا النَّ سمّ ويُ  ،رِ َخ ىل اآلإ ُل نقَ يُ  طلقاً مُ  والغيبةِ  طاِب واخلِ  مِ کلُّ تّ ال

                                                           
 . كودنى.1

 . هوشيارى.1

 مرض.«: علة». از 1

 . تا غمگّي شوم.4

 . ]به جاى[ بِِه .5

. ]أي:[ وإن كان االسُم الّظاهُر غرَي اسم 1

 اإلشارة.

 .2و  1 . سورة اإل[خالص، اآلية7

 . ]يعني:[ من باب غري املسند إليه.1

 . ]به جاى[ بِِه .1

 . ترس.12

 ترس.. 11

 . حمّرک.11

. ]به جاى[ أنا آُمُرك ]كه[ ُمظَهر در جاى 11

 مضمر در غري مسند اليه ]است[.

14.  . ]به جاى[ َعيَلّ

 .151. سورة آل عمران، اآلية 15

 . جلب عطوفت.11

 . ]به جاى[ أنا.17

 . ]به جاى[ أنا آتيك.11

 است. . اضافه از مرحوم نجفى11

 . ]يعنى:[ نقل ]كالم[ از حکايت به غيبت.12

 . اندازه.11

 . عند علامء املعاين.11

 . امرؤ القيس.11
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 1باألَثُمدِ  1َتطاَوَل َليُلَك 

 

 [4ومل َترُقدِ  1]وناَم اخليَِلُّ  

 ة  له ليل وباَتت   ]وباَتت   

 

 5كليلِة ذي العائر األرَمد[ 

 7عنه عبريِ التَّ  دَ عبَ  1الثةن الثّ مِ  ى بطريٍق عن معنً  عبريُ هو التّ  االلتفاَت  نّ أ واملشهورُ  

  .1خصُّ أوهذا  ،1منها رَ َخ آب

      12  :طاِب ىل اخلِ إم کلُّ االلتفات من التّ  مثاُل 

11، ىل الغيبةِ إو:    *  11 11،  ومن

  التکلم كـ:ىلإطاب اخلِ 

 11ساناحلِ  15يف قلب   14حا بَك طَ 

 17روب  طَ 

 

 

 12شيُب مَ  11حانَ  رَ ـصعَ  باِب الشَّ  11يدَ عَ بُ  

 

                                                           
 . ]أي:[ َلييل.1

بفتح اهلمزة وسکون الثاء وضم امليم، كأّنه . ]»1

، 1، ج معجم ما استعجم«. مجع ثمد: موضع

، مدخل «حرف اهلمزة واأللف»باب 

: تاج العروس. ويف 121، ص «األثمد»

، مدخل 4، ج «وأثمد كأمحد... وُيضّم امليم»

، «هذا إثمد: »رشح ابن عقيل؛ ويف «ثمد»

 [.111، ص 1 ج

 . خاىل از فکر و غم.1

 . خواب به چشمت نيامد.4

 است. . اضافه از مرحوم نجفى5

 . تکلم و خطاب و غيبت.1

 . ]والضمري عائد إلی[ املعنی.7

 . ]والضمري عائد إلی[ الطرق الثالث.1

[ منه.1  . ]وهذا أخصُّ

 . ]أي:[ َخَلَقني.12

 .11يس، اآلية . سورة 11

 . ]به جاى[ َلنا.11

 .1و  1. سورة الکوثر، اآلية 11

. ]أي:[ ذهب بك: تو را برده و در اصل: 14

 «.يب»

 . ]بمعنی[ إلی.15

 . زيبارويان.11

 . طربناک.17

 «.َبعد». مصّغر 11

 . وارد شده.11

 . پريى.12
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يُ وَ  1طَّ د َش ـىل وقـيلَ  1يـنفُ لِّ کَ يُ   1اـهل 

 

 

 5وُب ـطا وُخ ـنبينَ  4وادٍ ادت  عَ ـوع 

 :مکلّ ىل التّ إلغيبة ومن ا،      1 71 :وإىل الغيبة 

  1  12  1111، طاب:ىل اخلِ إو   

 *  11. 

 15ةً يَ طرِ تَ  كان أحسنَ  ،إلی أسلوٍب  قل من أسلوٍب إذا نُ  الکالمَ  نّ أ 14هُ ووجهُ 

 لإل قاظاً يإ كثرَ أو ،امعشاط الّس نَ لِ 
ِ
 .ليهإ صغاء

باحلمد  17كر احلقيَق إذا ذَ  العبدَ  فإنَّ  ؛كام يف الفاحتةِ  ،بلطائَف  11هعُ واقِ مَ  تصُّ وقد خَت 

سه حُم ن نَ مِ  دُ جَيِ  ،حاٍَض  عن قلٍب  لک تن مِ  صفةً عليه جرى أَ ام لَّ وكُ  ؛عليه قبالِ لإل كاً رِّ ف 

ه نّ أ تها املفيدةِ خامتِ إلی  11 األمُر[أن َيؤوَل ]إلی  11كُ حرِّ ذلك املُ  َي وِ قَ  ،ظامِ العِ  فاِت الّص 

  يف َيومِ  هلِّ كُ  مرِ األ مالُك 
ِ
 صه بغايةِ بتخصي طاَب واخلِ  ،عليه قباَل اإل ُب وجِ يُ  فحينئذٍ  ؛اجلزاء

 .ِت اّم هِ يف املُ  واالستعانةِ  ضوعِ اخل

لِ بحَ  ،ُب قَّ رَت بغري ما يَ  ِب خاطَ املُ [ 1] 12ىقِّ لَ قتىض تَ املُ  الِف ن ِخ ومِ  كالمه عىل  م 

ثَ بَ ول القَ كقَ  ،وىل بالقصدِ ه هو األَ نّ أعىل  تنبيهاً  رادهمُ  الفِخ  قال له  وقد ،اِج جّ رى للحَ ع 

                                                           

 . ]يف األصل:[ ُيکلُِّفك.1

 . َبُعَد.1

 . ُقرب.1

 . عوارض.4

 مصائب.ها، . گرفتارى5

 . برُبد.1

 . ]يف األصل:[ بُِکم.7

 .11. سورة يونس، اآلية 1

 . اينجا صيغه غايب است.1

 . إثارة: برانگيختن.12

 . ]يف األصل:[ فساقهم.11

 .9 . سورة فاطر، اآلية11

 .5و  4. سورة الفاحتة، اآلية11

 . ]أي:[ حسن االلتفات.14

 .اً . جتديد15

 . ]والضمري عائد إلی[ االلتفات.11

 يسته.. شا17

 . انگيزه.11

 است. . اضافه از مرحوم نجفى11

 ُرخ شدن.. هم12
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 أَلَ » :داً عِّ وَ تَ مُ 
ن مَ  :أي ؛«بشهواأل دهمِ عىل األ ُل مِ حَي  مريِ األ ثُل مِ » ،«1دهمِ عىل األ َك نَّ لَ محِ

طَ وبَ  لطانِ يف السُّ  مريِ األ ثَل كان مِ  فِ بأن يُ  جدير  فَ  ،دِ اليَ  ةِ س  فِ يَ  أن  ال  1دَ ص  أو  .1دَ ص 

ه أو وىل بحالِ نه األَ أعىل  تنبيهاً  4هغريِ  ؤاله منزلةَ ُس  بتنزيلِ  ُب لَّ طَ تَ بغري ما يَ  ائلِ الّس  [1]

 ،      5  1 :وله تعاىلكقَ  ،له مُّ هِ املُ 

 :وله تعاىلوكقَ                            

   7. 

 نحو: ،قوعهوُ  قعىل حتقُّ  ل بلفظ املايض تنبيهاً عن املستقبَ  عبريُ التّ  1منه[ 1]و

   1      12،  ِه:ثلُ وم  11 

11، ونحوه: 11  14  15 . 

ضِ عىل احلَ  اقةَ النّ  ضُت رَ عَ »: ، نحومنه القلُب [ 4]و  ىُّ اكِ کّ السَّ  11هلَ بِ وقَ  «.و 

 له:، كقوَل بِ قُ  اً فلطي اعتباراً  نَ مَّ َض ن تَ نه إأ 17قُّ واحلَ  ،ه مطلقاً ه غريُ دَّ ورَ  ،طلقاً مُ 

مَ مَ وَ  رَبَّ مُ  11ةٍ ه   11هرجاؤُ أ ةٍ غ 

 

 هامؤُ َس  هِ رِض أ ونَ لَ  أنَّ ـك 

 وله: كقَ  ،دَّ رُ  وإاّل ، 12اوهُن لَ  :أي 

                                                           

 . ُكند: قيد.1

 . أصَفَد: أعطی.1

 . نه ُكند ]و زنجري[ ُكنَد. من َصَفَده: َقيََّده.1

 . ]والضمري يرجع إلی[ السؤال.4

 گاهنام.«: ميقات». مجع 5

 .111. سورة البقرة، اآلية 1

 .115. سورة البقرة، اآلية 7

 ف ]ما سأله السائل[.. خال1

 . بيهوش.1

 .11. سورة الزمر، اآلية 12

 . جزاء.11

 .1. سورة الذاريات، اآلية 11

 . ]واملشار إليه:[ يوم القيامة.11

 . جُيَمع.14

 .121. سورة هود، اآلية 15

 . ]والضمري يرجع إلی[ القلب.11

 . ]أي:[ التفصيل.17

 . َمفازة: بيابان.11

 بمعنی أطراف.« َرجا». مجع 11

 ون[ السامء.. ]ل12
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 ]فلاّم أن جری ِسَمن  عليها[

 

 1ياعاالسِّ  1نِ دَ بالفَ  1نَت يَّ كام طَ  

  

                                                           
 . ِگل بامىل.1

 . قرص يا ديوار.1

ِگل. ]يف األصل:[ كام َطيَّنَت الَفَدَن . كاه1

 بالسّياع.
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 املسندِ  حواُل ]الباب الثّالث[ أ

 ه:كقولِ  ،1رَّ ام مَ فلِ  ،هركُ تَ ما أ

 ]وَمن يُك أمسی باملدينِة َرحُله[

 

 ُب ريغَ هبا لَ  1ار  يّ  وقَ فإيّن  

 وقوله:  

 ـننت بام عِ أبام عندنا و حنُ نَ 

 

 تلُف خُم  أُي والرّ   1راضٍ  كَ دَ  

 ه:وقولِ  ؛«5يد  فإذا زَ  خرجُت »: كلِ ووقَ  ؛«وعمرو   4منطلق   زيد  »ك: ولِ وقَ  

 1الً رحَتَ مُ  وإنّ  اًل حَمَ  إنَّ 

 

ف     7ا َمَهالر إذ َمَضو  وإّن يف السَّ

      :ه تعاىلولِ وقَ  ؛1عنها لناو 1نيالنا يف الدّ  نّ إ :أي 

 12. 

َ أ» :أي ؛11ي نِ مرَ األ ُل مِ تَ حَي   11 ه تعاىل:ولُ وقَ    .11«فأمري»أو  ،«ُل مج 

 :نحو ،ٍق قَّ حُمَ  سؤالٍ لِ  جواباً  : كوقوع الکالمِ ن قرينةٍ مِ  دَّ بُ  وال      

    1415،  َّنحو: ،رٍ أو مقد 

 ةصومخلُِ  17ضارع   11زيدُ يَ  ُيب َك لِ 

 

 12[11ممّا ُتطيح الّطوائُح  11]وخُمَتبِط   

                                                            
. مانند: اختصار، احرتاز از عبث، ضيق مقام، 1

 حمافظه بر وزن و ....

 . مهانا من و شرتم.1

 . ]أي:[ راضون.1

 . رونده.4

 . ]خربه حمذوف مثل:[ موجود .5

 حتال.. مصدر ميمي از ار1

ك   "الّسفرُ "و. ]»7 ب؛ ب لراكاسم مجع لسافٍر كالرَّ

د يبِة والُبعبمعنی اإلمهال وطول الغَ "املََهل"و

مواهب ابن يعقوب مغربى، «. جوععن الرّ 

 [.1، ص 1، ج الفتّاح

 . ]يف الدنيا[ حلوالً.1

 . ]عن الدنيا[ ارحتاالً.1

 .122. سورة االرساء، اآلية 12

 .11 و 11. سورة يوسف، اآلية 11

 . مسند يا مسند  اليه.11

11.  . ]خربه:[ صرب  مجيل 

 . َخَلَقها أو َخَلَقهّن.14

 .11؛ الزمر، اآلية 15. سورة: لقامن، آآلية 15

 . گريه كرده شود.11

 . ]جواب سؤال مقّدر:[ َمن يبکيه؟.17

 . طالب انتقام.11

 «.مطمحة». مجع 11

. قائُله ابن هنشل. و مثال ديگر: 12     
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 غريَ  «يدَ زيَ » وِ نح وبوقوعِ  ،تفصيالً  ثمّ  ،إمجاالً  اإلسنادِ  رِ رُّ کَ بتَ  1الفهعىل ِخ  1هلُ ضَّ فَ و

ع يف مَ طمَ غرُي  الکالمِ  َل أوّ  ألنّ  ؛بةٍ قَّ رَت مُ  غريِ  صول نعمةٍ كحُ  الفاعلِ  معرفةِ  ونِ کَ وبِ  ،ةٍ ضلَ فَ 

 . 1ذكره

َ ن يَ أأو  ،رّ ام مَ لِ : فَ هكرُ ذِ وأما   . عالً أو فِ  اسامً  هُ ونُ كَ  تعّيَّ

 ببىِّ بالّس  رادُ واملُ  .ى احلکمِ وّ قَ تَ  فادةِ إِ  مع عدمِ  5ىٍّ سببِ  ونه غريَ کَ : فلِ 4هإفرادُ ا وأمّ 

 خرِص أالثة عىل الثّ  نةِ زمِ بأحد األ قييدِ لتّ لِ فَ ، عالً فِ  7هونُ ا كَ . وأمّ 1«نطلق  بوه مُ أ يد  زَ » :نحوُ 

 له:، كقو1دجدُّ التّ  مع إفادةِ  وجهٍ 

 بيلة  قَ  کاظَ ت عُ دَ رَ ام وَ لّ كُ  أوَ 

 

 ؟مُ وسَّ تَ يَ  1همريفَ عَ  یَّ ثوا إلَ عَ بَ  

 له:، كقو11هاعدمِ  فادةِ إِل فَ  ،اسامً  12هونُ ا كَ وأمّ  

 11ناتَ رُصَّ  11رضوُب املَ  مُ رهَ الدِّ  ُف ألِ ال يَ 

 

 

و منطلـعليه رُّ مُ ن  يَ ـلک   ُق ا وه 

 كان زيد  »يف نحو  دُ يَّ قَ واملُ  .الفائدةِ  15رتبيةِ لِ فَ  ،14هونحوِ  بمفعولٍ  الفعلِ  قييدُ تَ ا وأمّ  

 «.كان»ال  «قاً منطلِ » هو« قاً نطلِ مُ 

  .منها امنعٍ لِ فَ  ،11هتركُ ا وأمّ 

ن مِ  11هواتِ دَ أما بّي  إاّل بمعرفةِ  ُف عرَ ال تُ  17عتباراٍت فاِل  ،طه بالرّش تقييدُ ا وأمّ 

                                                           

          *    ،سورة النور(

 (.17و  11 تّياآلي

 . مبني للمفعول.1

 . مبني للفاعل.1

 . فاعل.1

 . مسند غري مجله باشد.4

 . در سببى ضمريى راجع به مبتداست.5

 راجع به زيد است.« أبوه». ضمري 1

 . مسند.7

 . شيئًا فشيئًا.1

 . بزرگ خود را.1

 . مسند.12

 . مقّيد نيست.11

 . نقرٔه زده شده.11

 . كيسه.11

 . مفعول مطلق و حال و استثناء و ....14

 . ]أي:[ تنمية ]= افزايش[.15

 . تقييد.11

 . معانى.17

 . حروف و اسامء رشط.11
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َ وقد بُ  .فصيلِ التّ   «إذا»و «إن  »نا يف ههُ  ظرِ ن النّ مِ  دَّ ولکن  ال بُ  ،حوِ ذلك يف علم النّ  ّيِّ

 ،طِ رّش ال بوقوعِ  اجلزمِ  عدمُ  «إن  » صَل أ لکنَّ  ،يف االستقبالِ  طللرّش  «إذا»و «إن  »فـ «.ولَ »و

املايض مع  فظُ لَ  َب لَ وغَ  ،«ن  إ»ـلِ  عاً وقِ مَ  ادرُ ولذلك كان النّ  ؛1بوقوِعه اجلزمُ  «إذا» صَل أو

          1  نحو: ،«إذا»

 1ئةُ يِّ والسَّ  ،اجلنسِ  ت  تعريَف فَ رِّ وهلذا عُ  ،قةُ املطلَ  احلسنةُ باحلسنِة  املرادَ  ألنّ  ؛ 

.کِّ وهلذا نُ  ،4ليهاإسبة بالنِّ  نادرة    رت 

م املخاطِب لعدم َج [ 1]أو  ،الً اهُ جَت [ 1]يف اجلزم  «إن  » عمُل ستَ وقد تُ  ولك كقَ  ،ز 

ا ته ملِ فَ خالَ ملُِ  اجلاهلِ  منزلةَ  5هِ تنزيلِ لِ [ 1]أو  ،«؟ذا تفعُل فام ،قُت دَ إن َص » ك:بُ کذِّ ن يُ ملَِ 

عن  طَ الرّش  7عُ قلَ ه عىل ما يَ ـ الشتاملِ  املقامَ  نّ أ وتصويرِ  وبيِخ التَّ [ 4]أو  ،1اقتىض العلمُ 

  1  نحو: ،املحاُل  ُض فرَ كام يُ  1رضهفَ إاّل لِ  ُح صلُ صله ـ ال يَ أ

12    11  تغليِب [ 5]أو  ـ، بالکَّس «إن  »فيمن قرأ ـ 

        :ه تعاىلولُ وقَ  ؛به ِف ِص عىل املتَّ  11به صِف غري املتَّ 

 [   ]11  14هاملُ مِ تَ حَي.  

وقوله  ؛  15 :كقوله تعاىل ،كثريةٍ  ري يف فنونٍ جَي  غليُب والتّ 

                                                           
 . حکم.1

 . ]از طريه به معناى[ نحوست.1

 .111. سورة األعراف، اآلية 1

 . حسنه.4

 . خماطب.5

 «.ُتؤِذهِ  إن كان أباك فال». مثاًل: 1

 برد.. از بّي مى7

 . ]أي:[ فرض الرشط.1

 . خطاب به خطاكاران.1

أفنرضُب ». كنار، يک طرف، چشم پوشى. 12

 يعني: أهُنِمُلکم.« عنکم َصفحاً 

 .5. سورة الزخرف، اآلية 11

 . ]أي:[ بالرشط.11

 .11. سورة البقرة، اآلية 11

 . ]أي:[ التغليب والتصوير.14

 .11. سورة التحريم، اآلية 15
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 1مرٍ أتعليق لِ  5اموهِن کَ . ولِ 4هونحوُ  1وانبَ أ :ومنه ؛   11 :تعاىل

 ظاً ذلك لف ُف الَ وال خُي  ،ةً ليّ استقبا ةً فعليّ  12لٍّ كُ  1يتَ لَ ن مُج مِ  1لٌّ كان كُ  ،يف االستقبالِ  7هغريِ بِ 

 ،سبابة األقوّ [ 1ـ]ل 15احلاصلِ  14ضعرِ يف مَ  11احلاصلِ  غريِ  11إبرازـك ؛11إاّل لنکتةٍ 

 ،11يف وقوعهِ  غبةِ الرَّ  إظهارِ [ 4]أو  ،فاؤلِ التّ [ 1]أو  ،ما هو للوقوع كالواقعِ  ونِ كَ [ 1]أو 

                                                           
 . ]واملناسب:[ جيهلون.1

 .55. سورة النمل، اآلية 1

 . للتغليب.1

 . ]مثل[ ُعَمران.4

 «.إذا»و« إن». أي: 5

 . أي: اجلزاء.1

 . ]يعنى:[ به امر ديگر: حصول مضمون رشط.7

 . ]أي:[ كلُّ واحٍد.1

 . ]أي:[ الرشط واجلزاء.1

 «.إذا»و« إن». ]أي:[ كلِّ واحٍد ِمن 12

بر آن  ى مرحوم نجفى. در متنى كه حواش11

درج شده، عبارت چنان است كه در باال 

( و 11)ص  خمترص املعانىآمده، اما عبارت 

( به اين 57، ص 1)ج  رشوح التلخيص

وال خُياَلف ذلك لفظًا إالّ »صورت است: 

؛ و البته معنی چندان تفاوتى ندارد و «لنکتة

يح شود. توضفقط مقصور  عليه متفاوت مى

دهندة تعليق نشان« إذا»و «   إن»آنکه چون 

امرى بر امر ديگر هستند )تعليق جزا بر 

رشط(، نبايد هر دو مجلٔه رشط و جواب يا 

يکى از آهنا اسميه باشد )كه نشانگر ثبوت 

است( يا فعل ماىض )كه بيانگر حتقق امر 

است(. حال، اگر مجلٔه اسميه يا فعل ماىض 

ن دمثاًل آمآمد، اين تنها امرى لفظى است، و 

. دهدتغيري نمی ارمعنی مستقبل  شعر ماضی

وال »اكنون اگر عبارت متن چنّي باشد: 

، معنی چنّي «خُياَلف ذلك إالّ لفظًا لنکتةٍ 

است: با اين قاعده )اسميه يا فعل ماىض 

بودن رشط و جزاء يا هر دو( خمالفتى 

شود مگر لفظًا )يعنى: اگر مجلٔه اسميه يا نمى

رد لفظ است و از نظر فعل ماىض آمد، تنها جم

معنی داللت بر ثبوت و حتقق ندارد(. اين امر 

. اى استاى/فائدهلفظى هم به سبب نکته

 است و« لفظاً »در اينجا مقصور  عليه كلمة 

تأكيد مجله بر آن است؛  اما اگر عبارت متن 

وال خُياَلف ذلك لفظًا إالّ »چنّي باشد: 

 ه، معنى چنّي است: و با اين قاعد«لنکتةٍ 

گريد خمالفتى آن هم از جنبٔه لفظ صورت نمى

اى. در اينجا مقصور  عليه مگر به دليل نکته

 است.« لنکتة»

 . ]يعنى:[ دربياوريم.11

 . ]أي: املستقبل[.11

 . ]أي:[ صورة. 14

 . ]وهو املايض[.15

 . ]أي: وقوع الرشط[.11
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صول ه يف حغبتُ مت رَ ظُ ا عَ الطالب إذ فإنّ  «.رامُ فهو املَ  سن العاقبةِ بحُ  إن ظفرَت »نحو: 

 .  11 وعليه: ،ليه حاصالً إ ُل يَّ بام خُيَ رُ فَ  ،1اهه إيّ رُ ر تصوُّ کثُ يَ  ،مرٍ أ

ونظريه  ،   4 نحو: عريضِ للتّ [ 5]: أو ىُّ اكِ کّ الّس قال 

 ؟مكُ رَ طَ ذي فَ الّ  دونَ عبُ أي: وما لکم ال تَ  ؛     5 :عريضِ يف التّ 

نِ ُح  ووجهُ  .1 7 بدليلِ   زيدُ ال يَ  عىل وجهٍ  املخاطبّي احلقَّ  إسامعُ  1هس 

 دخَل أونه کَ لِ  ،11هقبولِ  12عىل عّيُ ويُ  ـ هم إىل الباطلبنسبتِ  رصيِح التَّ  تركُ  1وهو ـ همغضبَ 

 لنفسه.  ريدُ  ما يُ هلم إاّل  ريدُ ال يُ  حيُث  ،ِح صالنُّ  11يف إحماضِ 

 ضَّ وت واملُ بالثّ  عدمَ  مُ لزَ فيَ  ،طِ بانتفاء الرّش  يف املايض مع القطعِ  طِ للرشَّ  11«ولَ »و

        1415 ا عىل املضارع يف نحو:يها. فدخوهلُ تَ يف مجلَ 

 ،   1117 كام يف قوله تعاىل: ؛فوقتاً  ام مىض وقتاً لقصد استمرار الفعل في

                                                           
عبارت را اين گونه تغيري  . مرحوم نجفى1

َرهُيکثُِر الّطا»داده است:  ه در البت«. لُب تصوُّ

ر كند. بنا بر صورتى كه دمعنی تفاوتى نمى

اضافٔه مصدر به فاعل « تصوره»متن است، 

مفعول آن است و ترمجه چنّي است: « إّياه»و 

تصور او از آن امر فراوان است. در صورت 

اضافٔه مصدر به مفعول است « تصّوره»دوم، 

 شود: طالب آن را بسيارو ترمجه چنّي مى

 كند.تصور مى

 . خوددارى، خواستار عّفت باشند.1

 .11. سورة النور، اآلية 1

 .15. سورة الزمر، اآلية 4

 .11. سورة يس، اآلية 5

 باشد.« و إيلَّ ». كه بايد به صيغه متکلم 1

؛ 51؛ يونس، اآلية 145. السورة: البقرة، اآلية 7

؛ 11و  72؛ القصص، اآلية 14هود، اآلية 

  و... .

 ريض.. تع1

 . ]أي:[ ذلك الوجه.1

 كند بر .. اعانت مى12

 . حق.11

 . خالص كردن.11

 . حرف امتناٍع المتناٍع.11

 . ]َعنَت:[ دشوارى، مشّقت.14

 .7. سورة احلجرات، اآلية 15

 . استمرار استهزاء.11

 .15. سورة البقرة، اآلية 17
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ه صدورِ لِ  ،املايض منزلةَ  4تنزيله[ 1] ـل  1    11 ويف نحو:

 1ضارِ حستِ اِل [ 1]أو  ، 1  7 كام يف ،5يف إخباره الَف ن ال ِخ عمّ 

لتلك  استحضاراً   1 [   ] :كام يف قوله تعاىل ،ورةِ الّص 

 . الباهرةِ  ة عىل القدرةِ الّ الدّ  ورة البديعةِ الّص 

 وعمرو   زيد كاتب  »كقولك:  ،والعهدِ  احلرِص  فإلرادة عدمِ [ 1]: 12هتنکريُ وأما 

 .حقريللتّ [ 1]أو  ، 11 11 نحو: ،فخيمِ للتّ [ 1]و ؛ أ«شاعر  

 . رّ كام مَ  ،تمَّ أ الفائدةُ  کونَ لِتفَ  ،14أو الوصف 11باإلضافة هختصيُص وأما 

 .ا سبَق ممّ  فظاهر   ،هتركُ وأما 

عريف ق التّ رُ له بإحدى طُ  معلومٍ  مرٍ أعىل  کامً ُح [ 1] امعِ فإلفادة الّس  ،هتعريفُ وأما 

 تعريِف  باعتبارِ  «املنطلُق  خوك وعمرو  أ زيد  »: ، نحوكذلك کمٍ ُح  الزمَ [1]أو  ،هثلِ مِ  بآخرَ 

َ قَ  فيدُ قد يُ  11اينوالثّ  .15امهُ وعکُس  ،أو اجلنسِ  العهدِ    اجلنسِ  17رص 
ٍ
 نحو: ،حتقيقاً  عىل شىء

  «.جاعُ الشُّ  عمرو  » :نحو ،11فيه 11هکاملِ لِ  غةً بالَ أو مُ  ،«مريُ األ زيد  »

  تعّيَّ  مُ  االسمُ  :وقيل
ِ
اللتها عىل دِ لِ  ةِ للخربيّ  ةُ فَ والصِّ  ،اِت ه عىل الذّ اللتِ دَ لِ  لالبتداء

 .االسمِ  صاحِب  ذي له صفةُ الّ  خُص املعنى الّش  بأنّ  دّ ورُ  ؛سبيٍّ نِ  مرٍ أ

                                                           
 . ]ويف األصل:[ رأيَت.1

توان مثالً[ . ]جواب رشط حمذوف است و مى1

 أيَت فظيعًا ]را تقدير گرفت[.لر

 .17. سورة األنعام، اآلية 1

 . مضارع.4

 . ]يا[ َاخباره.5

 داشتند.. دوست مى1

 .1. سورة احلجر، اآلية 7

م كردن.1  . حاَض كردن، جمسَّ

 .1؛ فاطر، اآلية 41. سورة: الروم، اآلية 1

 . مسند.12

 .1. سورة البقرة، اآلية 11

ده است:[ . مبتدا حمذوف ]كه در اصل بو11

 ذلك الکتاُب.

 . ]مثل:[ زيد  غالُم رجٍل.11

14.  . ]مثل:[ زيد  رجل  شاعر 

15.  . املنطلق زيد 

 . اعتبار تعريف جنس.11

 . انحصار.17

 . خرب.11

 . جنس.11
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 1هاتُ واسميّ  ؛ا مرّ ملِ  ،ونه سبباً کَ لِ [ 1]أو  ،1يقوّ لتّ [ لِ 1ـ]ف ،مجلةً  1هونُ ا كَ وأمّ 

 . رّ ا مَ ها ملِ تُ ها ورشطيّ تُ وفعليّ 

 .حِّ َص بالفعل عىل األ رة  إذ هي مقدَّ  ؛ةختصار الفعليّ ال ،هاتُ وظرفيّ 

 .رّ كام مَ  ،همُّ أليه إ سندِ املُ  كرَ ذِ  فألنّ  ،هتأخريُ ا وأمّ 

 :أي ؛  51 :نحو ،ليهإ باملسندِ  4هِ تخصيِص ـ [1] ـفل ،هتقديمُ ا وأمّ 

 يِب الرّ  بوَت ثُ  فيدَ يُ  لئالّ  ،  7 يف رُف الظّ  مِ دَّ قَ وهلذا مل يُ  ؛نياور الدّ بخالف مُخ 

 :1هولِ كقَ  ،ال نعت   ه خرب  نّ أعىل  مرِ األ لِ ن أوّ مِ  نبيهِ التّ [ 1]أو  ،تعاىل اهللِّ تِب يف سائر كُ 

 بارهاکِ هى لِ نتَ ال مُ  م  له مِه 

 

 رِ همن الدّ  لُّ َج أغرى ه الّص تُ ومِهَّ  

 نحو: ،ليهإ املسندِ  كرِ ىل ذِ إ شويِق التّ [ 4]أو  ،فاؤلِ التّ [ 1]و أ 

 اـــهجتها ببَ ـــنيدُّ ـــال 1ُق رِ ـــشتُ  ة  ـــثالث

 

 والقمرُ  بو إسحَق أو 12حىالضُّ  شمُس  

 ر واحلذِف ككالذِّ  ،هبام خمتصٍّ  ه غريُ ذي قبلَ ره يف هذا الباب والّ كَ ا ذَ ممّ  : كثري  تنبيه 

 ه يف غريمها. فى عليه اعتبارُ ال خَي  ،11ذلك فيهام عتبارَ ا نَ تقَ أَ إذا  نُ طِ والفَ  ،11مهاوغريِ 

 

                                                           
 . مسند.1

 . ]مثل:[ زيد  قاَم.1

 . اسميه بودن مجله مسند.1

 . مسند.4

 . َذهاب عقل.5

 .47. سورة الصافات، اآلية 1

و  1؛ آل عمران، اآلية 1لبقرة، اآلية . سورة: ا7

 11؛ األنعام، اآلية 17؛ النساء، اآلية 15

 و... .

 .. شعر َحّسان در مدح پيغمرب1

 درخشد.. مى1

 . نيمروز.12

 . ِمن تعريٍف وتنکرٍي.11

 . در اين دو باب.11
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 ]الباب الّرابع[ أحواُل ُمتََعلِّقاِت الفعل

 فادةُ إ 1هُ عَ مَ  1هكرِ ن ذِ مِ  الغرَض  نّ أيف  1مع الفاعلِ  علِ كالفِ  فعولِ مع املَ  الفعُل 

لفاعله  1هثباتُ إ إن كانَ  ،لغرضٍ  1هُ عَ مَ  7ر  ذكَ فإذا مل يُ  .مطلقاً  1هِ وقوعِ  فادةُ إال  5به 4هِس بُّ لَ تَ 

كاملذكور. وهو  رَ املقدَّ  ألنّ  ؛ر  له مفعول  دَّ قَ ومل يُ  ،الالزمِ  نزلةَ مَ  لزِّ نُ  ،مطلقاً  12ه عنهُ أو نفيُ 

ت عليه دلّ  خمصوصٍ  بمفعولٍ  قاً متعلِّ  11عنه مطلقًا كنايةً  الفعُل  َل عَ ن جُي أا ألنه إمّ  :بانِ ََض  

        :كقوله تعاىل .اينالثّ  .أو ال قرينة  

1111. 

 فعاً دَ  عميمِ ذلك مع التّ  فادَ أ ،اً ال استدالليّ  اً طابيّ ِخ  املقامُ  إذا كانَ  مّ : ثُ ىُّ اكِ کّ السَّ 

 . 14مِ حکُّ للتّ 

 :باهللِّ زِّ عتَ يف املُ  يِّ حرُتِ كقول البُ  ُل واألوّ 

وُ َش   17داهعِ  ي ظُ وغَ  11ادهّس ُح  15ج 

 

 11ىـواع عَ ـسمَ ويَ  برِص  رى مُ ن يَ أ 

ىل عَ  ةَ الّ الدّ  اهرةَ ه الظّ خبارَ أه واسنَ حَم  كُ درِ فيُ  ،عٍ سم   ورؤيٍة وذ وذ 11ن يکونَ أ :أي 

 قديرُ التّ  وجَب  وإاّل  ،ته سبيالً عَ نازَ ىل مُ إدوا فال جَيِ  ،غريه دونَ  12مامةَ ه اإلحقاقِ استِ 

                                                           
. فعل با فاعل من جهة وقوعه منه و با مفعول 1

 من جهة وقوعه عليه.

 عل واملفعول.. كلٍّ ِمن الفا1

 . فعل.1

 . ]أي: تعّلقه وارتباطه[.4

 . بکلٍّ من الفاعل واملفعول = حدوث.5

 . فعل.1

 . املفعول به.7

 . مع الفعل املتعدي.1

 . فعل.1

 . از فاعلش.12

 . از فعل.11

 . علم دارند يا ندارند.11

 .1. سورة الزمر، اآلية 11

 . زورگويى.14

 . غصه.15

 . حسادمتندانش.11

 نش.. كينه دشمنا17

وعي:  اى.اى و بشنود شنونده. ببيند بيننده11

 دريافتن.

يکون هنا هي الّتاّمة، ولو كانت الناقصة . 11

ٍع...  . لَوجَبأن  ُيقاَل: َأن  يکوَن ذا ُرَؤيٍة َوذا َسم 

 . خالفت.12
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 . بحسب القرائنِ 

 1به 1هقُ لُّ ما مل يکن تع ،كام يف فعل املشيئة ،هبامللبيان بعد اإل[ 1]ا مّ إ ،1احلذُف  مّ ثُ 

 بخالف نحو: ، 4  5 :، نحوغريباً 

 1ولو ِشئُت أن أبکي َدمًا َلَبَکيتهُ 

 

 عليه ولکنَّ ساحَة الّصرب أوسعُ  

 :وأّما َقوُله 

ــَّ منّ  7بِق ومل يُ   رىکُّ فَ تَ  ريَ غَ  وُق ي الش

 

ــِ لَ فَ    راکُّ تف يُت بکي بکَ أن أ ئُت و ش

 ؛احلقيقيُّ  کاءُ بُ ل الباألوّ  ملرادَ ن األ ؛ليس منهف 

 :1له، كقوابتداءً  املرادِ  غريِ  رادةِ إم لدفع توهُّ [ 1]ا مّ إو

 12ٍث ل حادامُ ن حَت ي مِ عنّ  1دُت م ذُ وكَ 

 

رةِ وَس    11مِ ظ  ىل العَ إ 11زنَ زَ َح  11امٍ يّ أ و 

مَ ر اللّ كَ ذ لو ذَ إ    . العظ مِ ىلإ هِ مل ينتَ  احلزَّ  نّ أه كر ما بعدَ ذِ  قبَل  مَ هِّ وُ بام تُ رُ لَ  ،ح 

فظه ل الفعل عىل رصيِح  يقاعَ إ نُ ضمّ تَ يَ  عىل وجهٍ  ثانياً  14هذكرُ  ريدَ أُ ه ألنّ [ 1]ا مّ إو

 :17له، كقو11عليه 15لکامل العناية بوقوعه ظهاراً إ

 ؤد  لك يف السُّ فلم نجِ  11بنالَ قد طَ 

 

 الثَ مَ  12کارمِ واملَ  جدِ واملَ  11دِ دُ  

 له.  ثلٍ مِ  بطلِب  املمدوِح  11ةِ هَ واَج مُ  تركَ  بُب الّس  ن  يکونَ أ وزُ وجَي  

                                                           
 . حذف مفعول.1

 . فعل.1

 . مفعول.1

 . اهلُل هدايَتکم. 4

 .141. سورة األنعام، اآلية 5

 .غريب است« ُبکاء َدم»ل مشّية به . تعليق فع1

 . باقى نگذاشت.7

 . ُبحرُتي.1

 . دفع كردم.1

 . محله كردن پيشامد بد.12

 . شّدت روزگار. 11

 اند.. بريده11

 . تا به استخوان.11

 . مفعول.14

 . فعل.15

 . مفعول.11

 . بحرتي.17

 ِمثاًل. ك. قد طلبنا ل11

 . بزرگى.11

 . مجع َمکُرمة: داد و دهش.12

 ن.. هم رخ شد11
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ُ نك ما يُ مِ  قد كانَ »لك: ، كقومع االختصارِ  عميمِ للتّ [ 4]ا مّ وإ ؤمِل
 لَّ كُ  :أي ؛«1

 .    1 :وعليه .حدٍ أ

 .ينذُ أُ  :أي ؛«1ليهإ صغيُت أَ » :، نحوقرينةٍ  عند قيامِ  د االختصارِ ملجرّ [ 5]ا مّ وإ

 ؛كذاتَ  :أي ؛  4 :وعليه

 ؛    51 ، نحو:عاية عىل الفاصلةِ للرِّ [ 1]ا مّ إو

 ؛«يمنه وال رأى منّ  ما رأيُت »: 1 ل عائشةَ ، كقوهكرِ ذِ  7هجانِ ستِ اِل [ 7]ا مّ إو

 ؛ورةَ العَ  :أي

 لنکتة أخرى.[ 1]ا مّ وإ

 ،«عرفُت  زيداً »لك: ، كقوعيّيِ يف التّ  إِ اخلط ردِّ لِ  12عليه 1همفعوله ونحوِ  وتقديمُ 

ما » :اُل ولذلك ال يق ؛وتقول لتأكيده ال غريه ،زيدٍ  ه غريُ نّ أو اً إنسان ك عرفَت نّ أن اعتقد ملَِ 

 ،«هعرفتُ  زيداً »ا نحو: وأمّ  «.هكرمتُ أولکن   َضبُت  ما زيداً »وال  ،«هوال غريَ  َضبُت  زيداً 

ُ ر املُ دِّ ن  قُ إ فتأكيد      :ا نحو. وأمّ فتخصيص   وإاّل  ،املنصوِب  قبَل  فَّسِّ

11،  ُ11«مررُت  يدٍ بزَ »ك: . وكذلك قولُ خصيَص فيد إاّل التّ فال ي. 

    يف قاُل وهلذا يُ  ؛غالباً  مِ قديللتّ  الزم   خصيُص والتّ 

11 ويف ؛تعانةك بالعبادة واالسصُّ خُ نَ  :معناه:   14  :معناه

                                                           
 . دردآور بوده.1

 .15. سورة يونس، اآلية 1

 . ِملُت إليه.1

 .141. سورة األعراف، اآلية 4

 . قهر: دور شدن.5

 .1. سورة الضحی، اآلية 1

 . ُقبح.7

 . عليها ما عليها.1

 . مثل حال، جاّر و جمرور.1

 . فعل.12

 .17. سورة فصلت، اآلية 11

 «.زيدًا عرفُت ». و 11

 .5. سورة الفاحتة، اآلية 11

 .151. سورة آل عمران، اآلية 14



 11  ...........................  الّرابع: أحواُل ُمَتَعلِّقاِت الفعلالفنُّ األّوُل: علُم املعاين / الباب 

 

يف  رُ دَّ قَ وهلذا يُ  ؛1مباملقدَّ  اهتامماً  خصيصِ التّ  1وراءَ  يف اجلميعِ  1فيدىل غريه. ويُ إليه ال إ

 هوبأنَّ  ،فيه القراءةُ  همَّ بأن األ جيَب أُ و ،  4 دَ ورِ أُ و .راً مؤخَّ  «بسم اهلل»

 .راءةَ القِ  دِ وجِ أَ الثاين ومعنى األول:  «أاقر»ـب ق  متعلِّ 

 دولللعُ  وال مقتىًض  قديمُ ه التّ صلَ [ أ1] ألنّ  عىل بعضٍ  5هتِ الوممع بعضِ  يمُ دوتق

 زيداً  عطيُت أ»ل يف نحو: األوّ  واملفعولِ  ،«مراً عَ  َضب زيد  »كالفاعل يف نحو:  ،عنه

  ؛«درمهاً 

  ؛«الن  فُ  يَّ ل اخلارجِ تَ قَ »لك: ، كقوهمُّ أه كرَ ذِ  نّ أل[ 1]أو 

 :ی، نحوببيان املعن الً خالإ أخريِ يف التّ  ألنّ [ 1]أو        

  1.  ّرخِّ أُ ه لو فإن    عن قوله:  

،  َ1ةِ لَ ن ِص ه مِ نّ أ 7مَ هِّ وُ تُ ل ، ؛نهممِ  1هنّ أ مُ فهَ ال يُ ف  

     :، نحوكرعاية الفاصلة ،ناسببالتّ [ 4]أو 

1211. 

                                                           

 . التقديم.1

 . عالوه بر.1

م.1  . ]أي:[ اسم مقدَّ

 .1. سورة العلق، اآلية 4

 . فعل.5

 .11. سورة غافر، اآلية 1

 شد.. خيال مى7

 . تتّمه.1

 . آن مرد.1

 . فاعل است.12

 .17. سورة طه، اآلية 11
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 1القرص]الباب اخلامس[ 

 رُص وق فةِ عىل الصِّ  وصوِف املَ  قرُص  :وعانِ و منهام نَ  ،حقيقيٍّ  وغريُ  1حقيقيٌّ  القرُص 

 .4عُت ال النَّ  1ةُ املعنويَّ  واملرادُ  .عىل املوصوِف  فةِ الصِّ 

 .بغريها ُف ِص تَّ ه ال يَ نّ أ ريدَ أُ إذا  ،«إاّل كاتب   ما زيد  »: نحوُ  ن احلقيقيِّ مِ  5ُل واألوّ 

 اليّش  بصفاِت  حاطةِ اإل 1رعذُّ تَ لِ  دُ يوَج  کادُ وهو ال يَ 
ِ
ار لدّ اما يف »: ، نحوكثري   1والثاين .7ء

 غري املذكور. ب 1لعدم االعتدادِ  غةُ بالَ به املُ  دُ قَص وقد يُ  «.إاّل زيد  

. 11ادون أخرى أو مکاهَن  بصفةٍ  11مرٍ أ : ختصيُص 12ن غري احلقيقيِّ مِ  ُل واألوّ 

ل باألوّ  ُب ، واملخاطَ بانِ منهام ََض  ه. فکلٌّ أو مکانَ  آخرَ  بأمر دونَ  صفةٍ  والثاين: ختصيُص 

ِ ن يَ مَ  لُّ كُ  ّيِ ن َضبَ مِ  بالثاين و ؛كةِ لقطع الرشِّ   «14فرادٍ إ رُص قَ »ى مّ َس ويُ  ،11كةَ عتقد الرشَّ

يا ساوَ تَ [ 1]أو  ؛املخاطِب  کمِ لب ُح قَ لِ  «15لٍب قَ  رُص قَ »ى سمّ ويُ  ،العکَس  عتقدُ ن يَ مَ  [1]

نايف ت عدمُ  فراداً إ فةِ عىل الّص  املوصوِف  قرِص  ورشطُ  «.عيّيٍ تَ  رُص قَ »ى سمّ عنده، ويُ 

                                                           

 . مهان حرص و در لغت: حبس.1

 . يف نفس األمر.1

وهو ما ]»معنوى قائم به غري است . صفت 1

يقابل الّذات عند املَتکلِّمّي ... فشِملَت 

، 1، ج مواهب الفتّاح«. الوجودّيَة والعدمّيةَ 

 [.111ص 

. مثال براى وجه اشرتاک ]نعت و صفت 4

بالغى[: أعَجَبني هذا العاملُ؛ و مثال براى 

وجه امتياز: العلم ُحسن  ومررُت هبذا 

 الّرجُل.

 بر صفت.. موصوف 5

 . ]أي: عدم إمکان[.1

 ونفُي ما عداه.7
ٍ
 . حّتى ُيمکَن إثباُت يء

 . صفت بر موصوف.1

 . التفات.1

 . موصوف به صفت اضاىف/نسبى.12

 . ]واألمر: املوصوف[.11

. ختصيص يء به يء است در مقابل چيز 11

 ديگر.

. زيد كاتب و شاعر نيست، بلکه شاعر است. 11

 ٍف واحٍد يفأي: رشكة صفَتّي يف موصو]»

قرص املوصوف علی الصفة، ورشكة 

موصوَفِّي يف صفة واحدة يف قرص الصفة 

علی املوصوف. فاملخاطُب بقولنا: ما زيد  إالّ 

كاتب  َمن يعتقد اّتصاَفه بالشعر والکتابة؛ 

وبقولنا: ما كاتب  إالّ زيد  َمن يعتقد اشرتاَك 

 .[خمترص املعاين«. زيٍد وعمرٍو يف الکتابة

 يه إثباُت بعٍض ونفي بعٍض[.. ]وف14

 . ]أي: التبديل[.15
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باً الوصفَ   . مُّ عَ أعيّي التّ  رُص نافيهام، وقَ تَ  ُق قُّ حَتَ  ّي، وقل 

 

 ق القرصِ رُ طُ 

 منها: ؛1لقرص طرق  ول

بل  كاتباً  ما زيد  »أو  ،«ال كاتب شاعر   زيد  »: 1كقولك يف قرصه ،العطُف [ 1]

 يد  زَ »: 1. ويف قرصها«بل قائم   قاعداً  ما زيد  »و: أ ،«ال قاعد   قائم   زيد  »: . وقلباً «شاعر  

 . «بل زيد   شاعراً  ا عمرو  م» وأ ،«ال عمرو   شاعر  

إاّل  د  ما زي»و ،«شاعر  إاّل  ما زيد  »، كقولك يف قرصه: واالستثناءُ  فُي النّ  [1] اومنه

 «.إاّل زيد   ما شاعر  »ويف قرصها:  ،«قائم  

ويف  ،«قائم   ام زيد  نّ إ»و ،«كاتب   زيد   4امنّ إ»لك يف قرصه: ، كقوامنّ إ [1]ومنها 

 مُّ َض تَ لِ  «زيد   ام قائم  نّ إ»قرصها: 
 :ينَ ول املفَّّس قَ ـلِ [ 1] ،«إاّل »و «ما»ه معنى نِ      

 5  ّفعِ الرّ  راءةلقِ  بُِق طاوهو املُ  «م عليکم إاّل امليتةَ رَّ ما َح »معناه:  ،صِب بالن 

صحة ـلِ [ 1]و ؛«واهما ِس  فِي ه ونَ بعدَ  رُ ذكَ ما يُ  ثباِت ام إلنّ إ»: حاةِ ول النُّ قَ ـلِ [ 1]و ؛رّ ا مَ ملِ 

 قال الفرزدق: .1همري معانفصال الّض 

 امنّ إ12و 1مارِ الذِّ  1ياحلامِ  7ائدُ لذّ نا اأ

 

 ثيلا أو مِ نَ أ 11محســاهِب أعن  عُ دافِ يُ  

 ُت يفَ كَ أنا »ويف قرصها:  ،«ناأ يميٌّ متَ »: هلك يف قرِص ، كقوقديمُ التّ  [4]ومنها  

  :ن وجوهٍ مِ  تلُف خَت  رُق وهذه الطُّ  «.َك همَّ مُ 

                                                           
، 1، ج مواهب الفتّاح«. أي: أسباب  لفظّية  . ]»1

 [.111ص 

 . املوصوف علی الصفة.1

 . الصفة علی املوصوف.1

 . اين است و جز اين نيست.4

 .115؛ النحل، اآلية 171. سورة: البقرة، اآلية 5

 . مع إّنام.1

 . دفع كننده.7

 .. محايت كننده1

 . عهد و پيامن.1

فالواُو لالستيناف البياينِّ ال للعطِف؛ وهي . ]»12

، مواهب الفتّاح« يف ذلك يف معنی الّتعليل

 [.121 ، ص1 ج

 . افتخارات.11
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 1يف األول صُل ألوا[ 1] ؛بالوضعِ  والباقيةِ  ،1حوىبالفَ  1ابعاللة الرّ فدَ [ 1]

 زيد  »كام إذا قيل:  ؛طناِب اإل راهةَ إاّل كَ  كُ رتَ فال يُ  ـ رّ كام مَ ـ  ىِّ نفِ واملَ  ِب سبَّ عىل املُ  صُّ النّ 

يهام: ف فتقوُل  ،«کر  وبَ  مرو  وعَ  حوَ النَّ  علمُ يَ  زيد  »و: أ ،«روَض والعَ  رصيَف والتّ  حوَ النَّ  مُ علَ يَ 

[ 1؛ ]فقط ِت ثبَ عىل املُ  صُّ النّ  5الباقيةِ الثَّالثِة ويف  ،4هأو نحوُ  ،«ال غريُ  حوَ النَّ  علمُ يَ  زيد  »

 عُ امِ وجُي  ،بغريها اً نفيّ أن يکون مَ  «ال»ـب املنفيِّ  رشطَ  ألنّ  ؛1اينَ ع الثّ امِ ال جُي  فُي والنّ 

غرُي  1يهامف فَي النّ  ألنّ  ؛«وهو يأتينا ال عمرو  » ، «ييسٌّ ال قَ  ام متيميٌّ نّ إ»: قاُل فيُ  ؛7ينخريَ األ

  ع زيد  نَ متَ اِ » :12؛ كام ُيقاُل به 1ٍح رصَّ مُ 
ِ
  «.ال عمرو   عن املجيء

ّکاكِ   ، نحو:باملوصوف اً خمتّص  الوصُف  أن يکونَ  11الِث ه للثّ تِ عَ امَ جُم  : رشطُ يُّ السَّ

   11]كام  يف املختّص  نُ ُس القاهر: ال حَت  عبدُ  11 . ]فقاَل

  ؛قرُب أو هذا  ؛يف غريه نُ ُس حَت 

 بخالف ،هُ رُ نکِ ويُ  خاطُب ه املُ لُ هَ ا جَي ل له ممّ عمِ ما استُ  أن يکونَ  14اينالثّ  صُل أو[ 4]

 إذا اعتقدَت  ،«ما هو إاّل زيد  »: ن بعيدٍ مِ  حاً بَ َش  لك لصاحبك وقد رأيَت ، كقو15الِث الثّ 

 . اً رِصّ ه مُ غريَ 

 ،فراداً إ اينله الثّ  ُل عمَ تَ سفيُ  ،مناسٍب  العتبارٍ  ،املجهولِ  نزلةَ مَ  املعلومُ  ُل زَّ نَ وقد يُ 

                                                           

 . تقديم.1

 . مفهوم.1

 . عطف.1

، "ال ما ِسواه"مثل:  "ال غري"أي: نحو . ]»4

خمترص «. وما أشبَه ذلك "ال َمن َعداهُ "و

 [.املعاين

 ي و إالّ، إّنام، تقديم.. نف5

.. گفته نمى1  شود: ما زيد  إالّ قائم  ال قاعد 

 . تقديم و إّنام.7

 . تقديم و إّنام.1

 . ضمنى است.1

منيَّ ليس . ]»12 أي: وممّا يدلُّ علی أّن النّفَي الضِّ

، 1 ، جمواهب الفتّاح«. كالّترصيح أّنه ُيقاُل 

 [.111 ص

 ى عاطفه با إّنام.«ال. »11

 .144األنعام، اآلية . سورة 11

 است. . اضافه از مرحوم حمّشى11

 . نفى و استثناء .14

 . إّنام.15
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ي من ربّ إلی التّ  1اهاعدّ تَ ال يَ  سالةِ عىل الرّ  مقصور   :أي ؛   1 نحو:

     :، نحوأو قلباً  ؛اهُ يّ إهم إنکارِ  ه منزلةَ هم هالكَ عظامُ استِ  َل زِّ اهلالك، نُ 

1.  ُم وهِن کَ ب مل يکونوا جاهلّيَ ـ  المُ والّس  الةُ عليهم الّص  ُل ُس لرُّ م اوهُ ـ بون خاطَ فامل

ال سول أّن الرّ  العتقاد القائلّيَ  رينَ نکِ املُ  لوا منزلةَ زِّ هم نُ رين لذلك، لکنَّ نکِ وال مُ  ،اً رَش بَ 

     :5م. وقوهلُ سالةِ عىل دعوى الرّ  4املخاطبّيَ  رصارِ إ، مع برشاً  يکونُ 

1  ِيَ لِ  1اخلصمِ  7اراةن جُم م 
 . سالةِ انتفاء الرّ  ال تسليمُ  12هبکيتُ تَ  رادُ يُ  حيُث  ؛1رَ عثِ

 عليه.  11هُ قَ قِّ رَ ن تُ أ ريدُ م ذلك وتُ علَ ن يَ ملَِ  ،«خوكَ أام هو نّ إ»: 11َك ولِ وكقَ 

 ،11الُث له الثّ  ُل ستعمَ فيُ  ،15هعاء ظهورِ الدّ  14املعلوم منزلةَ  11املجهوُل  ُل نزَّ وقد يُ 

 11   12 :جاءَ  11ولذلك ؛  17 :نحو

 بام ترى.  داً عليهم مؤكِّ  دِّ للرّ 

ها عِ واقِ مَ  نُ حَس وأَ  .معاً  11کامنِ منها احلُ  ُل عقَ ه يُ نّ أعىل العطف  «امنّ إ» ةُ ومزيّ 

                                                           
 .144. سورة آل عمران، اآلية 1

 كند از آن.. جتاوز نمى1

 .12. سورة إبراهيم، اآلية 1

 . پيامربان.4

خمترص «. أي: َقوُل الّرسِل املخاطبّي. ]»5

 [.املعاين

 .11. سورة إبراهيم، اآلية 1

 : مماشاُته[.. ]أي7

 . كنار آمدن با خصم.1

 . تا بلغزد.1

خمترص «. أي: إسکات اخلصم وإلزامه. ]»12

 [.املعاين

 «.َكَقولِك لِصاِحبَِك ». عطف به 11

 . مهربان كنى.11

«. أي: احلکم املجهول عند املخاطب. ]»11

سوقّي علی ، 1 جخمترص املعاين،  حاشية الدَّ

 [.111ص 

شأنه أن يکوَن  أي: منزلة احلکم الذي من. ]»14

 [.السابق«. معلومًا عند املخاطب 

أي: الّدعاء املتکّلم ظهوَره وأّن إنکاَره . ]»15

، 1، ج مواهب الفتّاح«. ليس ممّا ينبغي

 [.111 ص

 . إّنام.11

 .11. سورة البقرة، اآلية 17

 . علت تنزيل.11

 . استفتاحيه.11

 .11. سورة البقرة، اآلية 12

 . اثبات مذكور ونفي ما عداه.11
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 رطِ ن فَ مِ  ارَ الکفّ  نّ أب ه تعريض  فإنّ  ؛   1 :نحو ،1ُض عريالتّ 

 . 4ه منهاعِ مَ منهم كطَ  1ظرِ النّ  عُ مَ فطَ  ؛مِ هم كالبهائِ هلِ َج 

 الفاعلِ و الفعلِ  بّيَ  قعُ يَ ـ  رَّ عىل ما مَ ـ  واخلربِ  إِ بّي املبتد كام يقعُ  القرُص  مّ ثُ 

  .5مهاوغريِ 
ِ
 أعليه مع  ورُ قصاملَ  رُ خَّ ؤَ يُ  ففي االستثناء

ِ
 ،هام بحاهلامتقديمُ  لَّ قَ و .داة االستثناء

فة الصِّ  ه قرَص لزامِ الستِ  ؛7«مراً عَ  إاّل زيد   َب ما ََض »و ،1«زيد   مراً عَ إاّل ب ما ََضَ »نحو: 

 متامها.  قبَل 

  فَي النّ  نّ أ اجلميعِ  ووجهُ 
ِ
منه  وهو مستثنًى  ،رقدَّ إلی املُ  هُ وّج تَ يَ  1غِ املفرَّ  يف االستثناء

 .جاء القرُص  ،«إاّل » ـب يء   12منه 1َب وجِ أُ فإذا  .تهللمستثنى يف جنسه وصف ناسب  مُ  عامٌّ 

وال جيوز  ،«مراً عَ  ب زيد  ام ََض نّ إ»تقول:  .عليه املقصورُ  رُ ؤخَّ يُ  «امنّ إ»ويف 

 لإللباس.  11عىل غريه 11هتقديمُ 

 . «ال»ة عَ امَ ويف امتناع جُم  11ينِ فادة القرَص إيف  «اّل إ»ـك «غريُ »و

 

                                                           
 . كنايه.1

 .1؛ الزمر، اآلية 11. سورة: الرعد، اآلية 1

 . تأمل.1

 . كطمع النّظر ِمن البهائم.4

. فاعل و مفعول، مانند: ما َضب َعمرًا إالّ زيد  5

 و ما َضب زيد  إالّ َعمرًا.

 . ]وهذا قرص الفاعل علی املفعول[.1

 . ]وهذا قرص املفعول علی الفاعل[.7

ی ا منفى است و مستثن. كه ماقبل اداِت استثن1

 منه حمذوف.

 . واجب شود.1

ر.12  . از آن مقدَّ

 . املقصور عليه.11

 . ]أي: املقصور[.11

. ]يعنى:[ موصوف بر صفت و صفت بر 11

 موصوف.
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 ]الباب الّسادس[ اإلنشاء

 :منها ؛كثرية   1هنواعُ أو .لِب الطّ  وقَت  حاصلٍ  غريَ  استدعى مطلوباً  ،طلباً  ن كانَ إ

 باَب الشَّ  َت يلَ » :تقول .ىنّ مَ تَ املُ  مکانُ إ طُ شرَتَ وال يُ  ،«يَت لَ »له  وضوعُ املَ  فظُ واللّ  ،التمني

 .هل ن  ال شفيعَ أ مُ علَ يُ حيُث  ،«؟!ن شفيعٍ ل يل مِ هَ » :نحو ،«ل  هَ »ـى بنّ مَ تَ وقد يُ  «.عودُ يَ 

 بالنصب. ـ  !«نيثَ دِّ حَ تُ تأتيني فَ  1ولَ »نحو:  ،«َلو  »وقد ُيَتَمنّی بـ

بقلب اهلاء )« اّل أ»و «اّل هَ »حضيض ـ وهي نديم والتّ التّ  حروَف  : كأنّ ىُّ اكِ کّ الّس 

 تضمينهامّي لِ زيدتَ املَ  «ما»و «ال»مع  ّيِ بتَ ركَّ مُ  4منهام خوذة  أم 1«لوما»و« لوال»و (مهزةً 

ع وباملضار ـ« ؟!زيداً  كرمَت أ الّ هَ »نحو:  ـ، نديمُ يف املايض التَّ  5منه دَ لَّ وَ تَ يَ لِ  ،يمنّ ى التّ معنَ 

 . «؟!قومُ تَ  الّ هَ »نحو: ـ،  حضيُض التّ 

« كَ زورَ أف جُّ ُح أ 7يّل عَ لَ »نحو:  ،«يَت لَ » کمَ عطى ُح ويُ  1«علَّ لَ »ـى بمنّ تَ وقد يُ 

 .عن احلصول وِّ رُج املَ  عدِ بُ لِ  ـ ؛ صِب بالنّ  ـ

 ي َف م  وكَ وكَ  ي نَ أن  ول  وما ومَ وهَ  اهلمزةُ  :له وضوعةُ ه املَ لفاظُ أو ،مُ االستفهاومنها 

 .انَ يّ أَ تى وومَ  أّنیو ي نَ أَ و

، 1رِ صوُّ أو التّ  ؛«قائم   زيد  أ »و ،«زيد   قامَ أ »لك: ، كقو1صديِق ب التّ لَ طَ لِ  اهلمزةُ ـف

 يف اإل 12ب س  دِ َأ »لك: كقو
ِ
 «.؟!11ّق يف الزِّ م أ َك بُس دِ  11يف اخلابيةِ أ »و، «؟م عسل  أ ناء

                                                           
 . طلب.1

 . كاش.1

 «.چرا». هر دو به معنى 1

. «املنقولَتِّي للتمني "لو"و "هل"أي: من . ]»4

 [.141، ص 1، ج مواهب الفتّاح

 عنی التمنّي.. من م5

 . اميد است.1

 . أي كاش.7

. العلُم إن كان إذعانًا للنّسبِة فتصديق  وإالّ 1

. ويقتسامن بالرضورة واالكتسابية؛  ر  فتصوُّ

واالكتساُب بالنّظر، وهو مالحظة املعقول 

 لتحصيل املجهول.

 . ادراک نيست.1

 . شريه.12

 . مخره.11

 . مشک.11
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 ؛1ليهاهو ما يَ  1هبا 1عنه . واملسئوُل «؟عرفَت  مراً عَ أ »، و«؟قامَ  زيد  أ »ح  قبُ  يَ وهلذا ملَ 

 داً زيأ »يف واملفعولِ  ،«َضبَت  أأنَت »والفاعل يف  ،«؟زيداً  َضبَت أ »كالفعل يف 

 «.؟َضبَت 

. «؟قاعد   هل عمرو  »و «؟هل قام زيد  »: ، نحوفحسُب  صديِق التَّ  طلِب لِ  ل  هَ و

دعى ستيَ  قديمَ التّ  ألنّ  ؛«؟َضبَت  هل زيداً » :َح بُ وقَ  ،«؟م عمرو  أقام  هل زيد  »وهلذا امتنع 

 بَل  قَ فَّسِّ املُ  واز تقديرِ جلِ  «؟هُ َضبتَ  هل زيداً » 4دونَ  ،بنفس الفعلِ  صديِق التّ  صوَل ُح 

  «.زيداً »

ّکاكيُّ وَج   هل زيد  »: َح بُ قيَ  الأن  5همُ زَ لويَ  ،لذلك «ف؟رَ عَ  هل رجل  » بَح قُ  عل السَّ

ا هقبلَ  اهلمزةُ  كُ رصل، وتَ يف األ «قد»بمعنى  «لهَ » هام بأنّ بحَ قُ  7هغريُ  1َل لَّ وعَ  «.ف؟رَ عَ 

 ها يف االستفهام. ثرة وقوعِ کَ لِ 

؛ «؟!وكَ خأوهو  زيداً  رضُب هل تَ » حُّ ِص فال يَ  ،باالستقبالِ  املضارعَ  ُص صِّ وهي خُتَ 

 «.؟!كَ أترضُب زيدًا وهو أخو»كام يصحُّ 

 كان هلا مزيدُ  باالستقبالِ  ها املضارعَ وختصيِص  1هبا صديِق التّ  تصاصِ والخ

عىل  لَّ دَ أ   12 وهلذا كان ؛1كالفعلِ  ظهرَ أ اً ه زمانيّ ونُ بام كَ  اختصاصٍ 

يف  دُ دَّ جَ يتَ ما َس  برازَ إ ألنّ  ؛«رونَ شکُ نتم تَ أل هَ فَ »، و«رونَ شکُ فهل تَ »ن کر مِ طلب الشُّ 

 ؛بوتن كان للثّ إو ،«فأنتم شاكرونَ  أ»ن مِ  بحصوله عىل كامل العنايةِ  دلُّ أابت الثّ  ضِ عرِ مَ 

هل » نُ ُس وهلذا ال حَي  ؛عىل ذلك دلُّ أ 11معها 11هكُ رَت فَ  ،ن اهلمزةِ دعى للفعل مِ أ «هل»ألن 

                                                           

 . پرسيده شده دربارٔه آن.1

 . مهزه.1

 . مهزه.1

 . ]به معنى[ ِسوی.4

 . سّکاكى.5

 . دليل آورده.1

 . غري سّکاكى.7

 «.هل». به 1

 تر است.. زمانيت آن واضح1

 .12. سورة األنبياء، اآلية 12

 . فعل.11

 «.هل». با 11
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 . 1ن البليغِ  مِ إاّل  «منطلق؟ زيد  

 اليّش  ب هبا وجودُ لِ وهي التي طُ  ،بسيطة   :سامنِ قِ  1َى وهِ 
ِ
 كةُ هل احلر»لنا: كقو، ء

  وهي التي هبا وجودُ  ،بة  ومركّ  ،«؟موجودة  
ٍ
  يء

ٍ
 ؛«؟دائمة   هل احلركةُ »لنا: ، كقوليشء

  .ر فقطصوُّ لطلب التّ  والباقيةُ 

 ةُ ماهيّ [ 1]أو  ،«؟ما العنقاءُ »لنا: ، كقواالسمِ  رشُح [ 1] «ام»ـب ُب طلَ يُ قيل: فَ 

  ؛تيب بينهاميف الرّت  لبسيطةُ ا «هل»وتقع  «.؟ما احلركةُ »لنا: ، كقو1ىسمّ املُ 

 . «ن  يف الدار؟مَ »لنا: ، كقولمِ لذى العِ  ُص املشخَّ  العارُض  «ن  مَ »ـوب

 أي: أيُّ  ؛«؟ما عندكَ »تقول:  .اجلنس[ 1]عن  «ما»ـسأل ب: يُ اكىُّ کّ وقال الّس 

 األ جناسِ أ
ِ
ما »تقول:  .الوصف[ 1]أو عن  ؛ونحوه ه: كتاب  عندك؟ وجوابُ  شياء

 الکريم ونحوه.  هوجوابُ  ،«؟زيد  

 ك  ملَ  أهو  برش  أ  :أي ؛«؟ربيُل ن جِ مَ »تقول:  .ن ذوي العلمِ عن اجلنس مِ  «نمَ »ـوب

 . ؟ وفيه نظر  يٌّ نِّ م جِ أ

كَّي  أحدَ  زُ ميِّ  يُ عاّم  «أّي »ـوب     ، نحو:هاممُّ عُ مر يَ أيف املُشرَتَ

4دٍ حممّ  ُب اصحأ أم حنُ نَ أ :أي ؛ . 

 .       5 :، نحوعن العدد «مكَ »ـوب

 «انَ يّ أَ »ـوب ؛1مانِ عن الزّ  «یمت»ـوب ؛عن املکان «ينَ أَ »ـوب ؛عن احلال «يَف كَ »ـوب

 . 7  1 مثل: ،فخيمالتّ  يف مواضعِ  ُل عمَ ستَ قيل: وتُ . عن املستقبل

وأخرى بمعنى  ،   1 :، نحو«كيَف »بمعنى  تارةً  ُل عمَ ستَ تُ  «ىنّ أ»و

                                                           
؟». غري بليغ بايد بگويد: 1  .«هل َينَطلُِق زيد 

 «.َهل. »1

 . حقيقت ذاتيات.1

 .71. سورة املريم، اآلية 4

 .111. سورة البقرة، اآلية 5

 . ماىض و مستقبل.1

 . چه وقت؟.7

 .1. سورة القيامة، اآلية 1

 .111. سورة البقرة، اآلية 1
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 .   1 ، نحو:«ينَ أن مِ »

 [ 1ـ]ك ؛يف غري االستفهام ُل عمَ ستَ كثريًا ما تُ  هذه الکلامِت  نّ إ ثمّ 
ِ
 ،1االستبطاء

 ؛1    4 :نحو ،ِب عجّ التّ [ 1]و ؛«؟!َك وتُ عَ م دَ كَ »نحو: 

 يسءُ ن يُ ك ملَِ ولِ كقَ  ،1الوعيدِ [ 4]و؛  5 نحو: ،اللِ عىل الضَّ  نبيهِ التّ  [1]و

كام  ـ به اهلمزةَ  رِ بإيالء املقرَّ  7التقريرِ [ 5]و .ذلك مَ لِ إذا عَ  ،«؟ب  فالناً دِّ ؤَ أُ  ملَ أ» :َب دَ األ

    :ومنه ،  1 :، نحوكذلك اإلنکارِ [ 1]و ـ،مرّ 

1فيه  اهلمزةَ  نّ إ :ن قالمَ  رادُ وهذا مُ  ،ثبات  إ فِي النّ  فُي ونَ  ،له كاٍف  هللُّاَ  :أي ؛

هي نحو: و ،أخرى الفعل صورة   11وإلنکارِ  .11فيال بالنَّ  12فُي ه النَّ لَ َخ قرير بام دَ للتّ 

ما كان  :أي ؛11وبيِخ ا للتَّ مّ إ بينهام. واإلنکارُ  َب الرّض  دُ ردِّ ن يُ ملَِ  «؟مراً م عَ أ َضبَت  زيداً »

 یعصتَ  أ»نحو:  ،14غي أن يکونَ نبَ أو ال يَ  ،«؟َك ربَّ  صيَت عَ أ »نحو:  ،ذلك نبغي أن يکونَ يَ 

 ،أو ال يکونُ  ،  15 نحو: ،أي مل يکن   ،کذيِب أو للتّ  ؛«؟َك ربَّ 

       نحو: ،مِ هکُّ التَّ [ 7]و ؛11 :نحو

17كقراءة ابن عباس  ،التهويلِ [ 1]و ؛«ن هذا؟مَ »نحو:  حقريِ التّ [ 1]و ؛: 

                                                           
 .17. سورة آل عمران، اآلية 1

ر اجلواب. ]»1 حاشية الدسوقي علی «. أي: تأخُّ

 [.112، ص 1، ج خمترص املعاين

 . چه شده؟.1

 .12. سورة النمل، اآلية 4

 .11کوير، اآلية . سورة الت5

 . هتديد؛ مانند: أأنَت َضبَت؟.1

 ل املخاطِب علی اإلقرار.. مح  7

 .42. سورة األنعام، اآلية 1

 .11. سورة الزمر، اآلية 1

 [.خمترص املعاين«. وهو: اهلل كاٍف . ]»12

 .[خمترص املعاين«. وهو: ليس اهلُل كاٍف . ]»11

ومل  إلی هنا تنتهي تعليقات املحيش . 11

ًا من هنا إلی علم البيان. فسّجل يکتب شيئ

 املحّقق عّدة حواٍش تتمياًم للفائدة.

 «[.اإلنکار التوبيخي». ]وهو ما يسّمی بـ11

أي: اإلنکار للتَّوبيخ علی أمر خيَف . ]»14

، 1 ، جمواهب الفّتاح«. وقوُعه يف املستقبل

 [.141ص 

 .42. سورة األرساء، اآلية 15

 .11. سورة هود، اآلية 11

 .17ود، اآلية . سورة ه17
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       *  1  بلفظ االستفهامِ ـ 

 نحو: ،االستبعادِ [ 12]و ؛    1 وهلذا قال: ؛فرعونَ  ورفعِ 

       *   1. 

غريها و ، زيد  حرُض  يَ : لِ ، نحوبالالم نةِ قرَتِ ن املُ ه مِ صيغتَ  نّ أ ظهرُ واأل ،مرُ األ 4ومنها

عند  ر الفهمِ تبادُ لِ  ،1لطلب الفعل استعالءً  5موضوعة   کراً بَ  يدَ وَ ورُ  ،مراً م  عَ كرِ أنحو: 

 امعها إلی ذلك املعنى. َس 

 ؛«سريينَ  أو ابنَ  احلسنَ  سِ جالِ »و: حن ،اإلباحةِ [ 1ـ]لغريه ك ُل ستعمَ وقد تُ 

    نحو: ،1عجيزِ التّ [ 1]و ؛  7 نحو: ،هديدِ التّ  [1]و

1نحو ،12سخريِ التّ [ 4]و ؛:   11نحو: ،11هانةِ اإل[ 5]و ؛ 

   11نحو: ،سويةِ التّ [ 1]و ؛    14؛ 

 نحو: ،يمنّ التّ  [7]و

ا الّليُل الّطويُل أال انَجيل  أال أهيُّ

 

 وما اإلصباُح ِمنَك بأمثِل[بُِصب ٍح ] 

 

                                                           
 .11و  12. سورة الدخان، اآلية 1

 .11. سورة الدخان، اآلية 1

 .14و  11. سورة الدخان، اآلية 1

 . ]أي: من أنواع الطلب[.4

 «[.صيغته». ]خرب 5

أي: طلب الُعُلّو؛ بمعنی عدِّ اآلمِر نفَسه . ]»1

عاليًا بإظهار الغلظِة، َسواء  كاَن عاليًا يف نفسه 

 [.141، ص 1، ج الفتّاحمواهب «. أم ال

 .42. سورة فصلت، اآلية 7

ِز َمن يّدعي أّن يف وذلك يف مقام إظهاِر َعج  . ]»1

؛  ُوسعه وطاقتِه أن يفعَل مثَل األمِر الفالينِّ

ألّنه إذا حاَوَل فِعَله بعَد سامِع صيغة األمِر ومل 

مواهب «. ه فعُله، َظَهر عجُزه حينئذٍ ُيمکِن  

 [.114 ، ص1، ج الفتّاح

 .11. سورة البقرة، اآلية 1

التسخري تبديل  ِمن حالٍة إلی حالٍة أخری . ]»12

حاشية الدسوقي علی «. أخسَّ من األَولی

 [.117، ص 1، ج خمترص املعاين

؛ األعراف، اآلية 15. سورة: البقرة، اآلية 11

111. 

وهي إظهاُر ما فيه تصغرُي املُهاِن وِقّلُة . ]»11

 [.117، ص 1، ج تّاحمواهب الف«. املُباالةِ به

 .52. سورة األرساء، اآلية 11

 .11. سورة الطور، اآلية 14



 تلخيص املفتاح  .............................................................................  74

 الدُّ [ 1]و
ِ
 َك ُيساوين ملَِ  َك ولِ كقَ  ،االلتامسِ [ 1]و ؛  1 نحو: ،1عاء

 االستعال بدونِ ـ  «لفعَ اِ » :تبةً رُ 
ِ
 .ء

رُ ه الفَ قُّ : َح اكىُّ کّ قال الّس  .مرُ األ مّ ثُ  ر تبادُ لِ  [1]لب، ون الطّ مِ  اهرُ الظّ [ 1]ه نّ أل ؛و 

 عند األ الفهمِ 
ٍ
 ؛اخيرادة الرّت إو ل دون اجلمعِ الفه إلی تغيري األوّ بخِ  مرِ األ بعدَ  مر بيشء

 . وفيه نظر  

وهو  «.ل  فعَ ال تَ »: يف نحو قولك اجلازمةُ  «ال»وهو  واحد   وله حرف   ،هُي النّ ومنها 

ك لِ كقو ،هديدِ كالتّ  ،كِ أو الرّت  فِّ الکَ  يف غري طلِب  ُل عمَ ستَ وقد يُ  .كاألمر يف االستعالء

 .«مريأل  ثِ تَ ال متَ »ك: مرَ أ ُل ثَّ تمَ ال يَ  لعبدٍ 

هُ نفِ أُ  يل ماالً  يَت لَ » :لك، كقوهاط بعدَ الرّش  قديرُ تَ  وزُ جَي  ربعةُ وهذه األ  ينَ أ»و ،«ق 

كَ زُ أَ  َك يتُ بَ  رِ أ»و ،«ر  رِ أُ مني ك  َك ك  ني يَ شتُ ال تَ »و ،«م   . «لَك  ن  خرياً کُ م 

ُض العَ ا وأمّ  . ن االستفهامِ مِ  د  لَّ وَ . فمُ «؟!ب  خرياً ِص ل  تُ نزِ ال تَ أ»لك: ، كقو1ر 

 :أي ؛       1 :، نحولقرينةٍ  5يف غريها 4وجيوز

 . بحقٍّ  ولياءَ أادوا رأن  إ

يا »: 7مُ لَّ ظَ تَ يَ  َل قبَ أَ ن ه كاإلغراء يف قولك ملَِ صيغتُ  عمُل ستَ ، وقد تُ  داءُ النِّ ومنها 

ن بّي مِ  صاً خصِّ تَ مُ  :أي ؛1«جُل ا الرّ هيُّ أكذا  ُل فعَ أ انأ»يف قوهلم:  ، واالختصاصِ 1«مظلومُ 

                                                           

. «وهو الّطلُب علی وجه الّترّضع واخلضوع. ]»1

 [.112، ص 1، ج مواهب الفتّاح

؛ 15؛ ص، اآلية 151. سورة: األعراف، اآلية 1

 .11نوح، اآلية 

. «وهو طلُب اليّشء طلبًا بال َحثٍّ وتأكيدٍ . ]»1

، 1 ، جسوقي علی خمترص املعاينحاشية الد

 [.112 ص

جيوز تقديُر الرّشط مع اإلتيان ». ]أي: 4

 [.111، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. باجلواب

 . ]أي: يف غري هذه املواضع األربعة[.5

 .1. سورة الشوری، اآلية 1

 . ]أي: يشکو من الّظلم[.7

إغراُء ذلك املَُتظلِّم ». ]والغرض من هذا النداء: 1

ة حاشي«. يادة الّتظّلم وبثِّ الّشکویعلی ز

، 1، ج الدسوقي علی خمترص املعاين

 [.115 ص

مبتدأ،  "أنا"». ]التحليل النحوي للجملة: 1

مبني علی  "أّي "خربه، و "أفعل كذا"ومجلة 

الّضّم يف حمل النصب مفعول ملحذوف 

، و بالرفع نعت   "الرجل"وجوبًا؛ أي: أُخصُّ
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 جال. الرِّ 

 اإل قعَ ومَ  عُ قَ قد يَ  اخلربُ  مّ ثُ 
ِ
يف  إلظهار احلرصِ [ 1]، أو لِ فاؤُ للتّ  [1]ا مّ إ ،نشاء

 عن صورةِ  لالحرتازِ [ 1]هام، أو لُ مِ تَ حَي  غِ ين البلمِ  ضِّ بصيغة املُ  عاءُ والدُّ . رَّ كام مَ ـ وقوعه 

 . 1الُب الطّ  َب ذَّ کَ ن يُ أ بُّ ن ال حُيِ ممّ  يکونَ  1ن  بأَ  عىل املطلوِب  املخاطِب  مح لِ [ 4]، أو مرِ األ

 

 تنبيه

 .اظرُ ه النّ عترِب  ليَ فَ  ،1ابقةِ الّس  بواب اخلمسةِ كر يف األا ذُ ممّ  كثريٍ كاخلرب يف  نشاءُ اإل

 

 

                                                           
 ة يف حمل نصبألّي باعتبار لفظها، واجلمل

حاشية الدسوقي علی خمترص «. علی احلال

 [.115، ص 1، ج املعاين

 . ]الباء للسببية[.1

 . ]أي: ُينَسب الطالُب إلی الکذب[.1

د  أو غرُي . ]»1 مثالً الکالُم اإلنشائيُّ إما مؤكَّ

ٍد، واملسنُد إليه فيه إما حمذوف  أو  مؤكَّ

 [.خمترص املعاين«. مذكور
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 الفصل والوصل]الباب الّسابع[ 

 ،لةٍ مُج  دَ بع لة  ت  مُج تَ أه. فإذا ركُ تَ  ، والفصُل عىل بعضٍ  لِ مَ اجلُ  بعضِ  عطُف  الوصُل 

هلا يف  انيةِ الثّ  رشيُك تَ  دِص ن قُ ،إلِ أو ال؛ وعىل األوّ  عراِب ن اإلمِ  لٌّ هلا حَم  کونُ ا يَ مّ إوىل فاألُ 

هام يکوَن بينَ  . فرشُط َكونِه مقبوالً ـ بالواو ونحِوه ـ أن  كاملفردِ  1هات  عليفَ طِ عُ  ،هکمِ ُح 

، نحو:  عيَب علی أيب مَتّاٍم  1؛ وهلذا«ُيعطي وَيمنَعُ »، أو «زيد  يکُتُب وَيشُعرُ »ِجهة  جامعة 

 َقوُله:

 ال واّلذي هو عامل ! أّن النّوی

 

 4وأّن أبا احلسِّي كريمُ  1َصرِب   

 وإاّل ُفِصَلِت الثانيُة عنها، نحو:                           

  *   5. 

  مل ُيعَطف      علی     َس ِمن َمقوهلم.؛ ألّنه لي 

، 1به علی معنًی عاطٍف ِسوی الواو، ُعطفت   7ُقِصد ربُطها هبا ، إن  1وعلی الّثاين

وإذا ُقِصد التّعقيُب أو امُلهلُة، «. ُثّم خرَج عمرو  »، أو «َدخَل زيد  فخرَج عمرو  »نحو: 

 إعطاُؤه للّثانية، فالفصُل، نحو: فإن كان لأُلولی ُحکم  مل ُيقَصد        اآلية( مل(

 ُيعَطف         علی      ؛ لئاّل ُيشاِرَكه يف االختصاِص بالّظرِف ملِا

. وإاّل فإن كان بينَهام كامُل االنقطاع بال إهياٍم أو كامُل االّتصاِل أو ِشبُه أحِدمها،  َمرَّ

 ، وإاّل فالوصُل.َك فکذل

 الختالفِهام خربًا وإنشاًء، لفظًا ومعنًی، نحو:أما كامُل االنقطاِع، ف

                                                           

 ملة األولی[.. ]أي: علی اجل1

«. أي: وألّنه ال بّد يف الواو من جهة جامعة. ]»1

 [.خمترص املعاين

، حاشية الدسوقي«. الدواء املُرّ  :بکَّس الباء. ]»1

 [.11، ص 1ج 

إذ ال مناسبَة بّي كرم أيب احلسّي ومرارة . ]»4

 [.خمترص املعاين«. النّوی

 .15و  14. سورة البقرة، اآلية 5

أن ال يکون لاُلولی حملٌّ من أي: علی تقدير . ]»1

 [.خمترص املعاين«. اإلعراب

 . ]أي: ربط اجلملة الّثانية باالُولی[.7

 . ]أي: بالعاطف[.1
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 1ُنزاوهُلا 1: أرسوا1وقال رائُدهم

 

 4فُکلُّ َحتف امرٍئ جَيري بمقدارِ  

. َرمِحَه اهللُ!»أو معنًی فقط، نحو:    أو ألّنه ال جاِمَع بينهام ـ كام سيأيت. «. مات فالن 

دًة 1وأّما كامُل االّتصال، فلَکون الّثانيِة ] ٍز أو [ مؤكِّ ِم جتوُّ لأُلولی لدفع توهُّ

؛ فإّنه ملّا بولَِغ يف وصفه بُبلوغه الّدرجَة الُقصوی يف الکامل   1 ، نحو:5غلطٍ 

ِل أّنهكِل املبتدإ ذلبجع   َم الّسامُع قبَل الّتأمُّ مِمّا ُيرمی به َجزافًا، فأتَبَعه نفيًا  7، جاَز أن َيتوهَّ

؛ فإّن  1 ونحو: .«ُسهنف   جاءين زيد  »يف:  «نفسه» نُ ازه وِ نُ ازوِ فَ ؛ كلذل

. وهذا معنی كُ معناه أّنه يف اهلداية بالِغ  درجًة ال ُيدرَ    ُكنُهها حّتی كأّنه هداية  حمضة 

1 ِألّن  ؛؛ ألن معناه ـ كام َمرَّ ـ الکتاُب الکامُل؛ واملراُد بکاملِه كامُله يف اهلداية

اين يف الثّ « زيد»الکتَب الّساموّيَة بحَسبِها تتفاوُت يف درجات الکامِل. فِوزاُنه وزاُن 

[ بدالً منها؛ ألهنا غرُي وافيٍة بتامم امُلراِد أو كغرِي الوافيِة بِخالف 1؛ أو ]«جاءين زيد  زيد  »

فظيعًا أو عجيبًا أو  فسه أوالّثانيِة، واملقاُم يقتض اعتناًء بشأنه لنکتٍة كَکونه مطلوبًا يف ن

 ؛   *    *  12 11 نحو:لطيفًا، 

 ريِ ن غَ مِ  فصيلِ ليها بالتّ ع هِ تِ لالدَ ه لِ وىف بتأديتِ أاين  تعاىل. والثّ م اهللّعَ عىل نِ  نبيهُ التّ  املرادَ  فإنّ 

                                                           
. «هو اّلذي يتقّدم القوَم لطلب املاء والکإل. ]»1

 [.خمترص املعاين

 [.خمترص املعاين«. أي: أقيموا.. ]»1

 . ]أي: نقوم باحلرب[.1

 ؛ ألنه خرب"أرسوا"لی ع "نزاوهلا"مل يعطف . ]»4

. «إنشاء لفظًا ومعنًی  "أرسوا"لفظًا ومعنًی و

 [.خمترص املعاين

الّسامِع  أي: ألجل أن يدفَع املتکلُِّم توّهمَ . ]»5

الّتجّوَز يف األولی، فُتنزل الثانيَة منزلة التأكيد 

املعنوّي يف املفردات؛ ألنه إنام يؤتی به لدفع 

م الّسامع الغلَط توّهم الّتجّوز؛ أو يدفَع توهُّ 

 يف األولی، فُتنزل الّثانية منزلَة التأكيد اللفظي

يف املفردات؛ فإنه إّنام يؤتی به لدفع توّهم 

، 1 ج مواهب الفتّاح،«. الّسهو أو الغلط

 [.11 ص

و  1؛ آل عمران، اآلية 1. سورة: البقرة، اآلية 1

؛ 11؛ األنعام، اآلية 17؛ النساء، اآلية 15

 و... .

 ذلك الکتاب[.. ]أي: 7

 .1. سورة البقرة، اآلية 1

 .1. سورة البقرة، اآلية 1

 .114-111. سورة الشعراء، اآلية 12

 . ]هذا مثال لبدل البعض[.11
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 «هُ وجهُ  ني زيد  بَ عجَ أ»يف  «وجهه» زانُ ه وِ زانُ وِ فَ  ،دينَ عانِ املُ  بّيَ خاطَ ملُ ا لمِ عىل عِ  حالةٍ إ

 .اين يف األولخول الثّ لدُ 

 قوله: نحوُ  1والّثاين

َح  قوُل أَ   ناندَ عِ  نَّ قيمَ ل  ال تُ له ار

 

ِّ کُ فَ  وإاّل    املِ سمُ  هرِ واجلَ  ن  يف الَّسِّ

 یأوف «عندنا نَّ قيمَ ال تُ : »هولُ وقَ  .1قامتهإل راهةِ الکَ  ظهارِ كامُل إ 1به رادَ املُ  فإنّ  

نهاُح » زانُ وِ  1هزانُ وِ أكيد، فَ ة مع التّ قَ باملطابَ  5عليه 4هتِ لالدِ لِ  ،هبتأديتِ   ارُ ني الدّ بَ عجَ أ»يف  «س 

نُ ُح  أو  ؛ةَس البَ ن املُ هام مِ فيه مع ما بينَ  داخلٍ  وغريُ  لالرحتالِ  غاير  مُ  قامةِ اإل عدمَ  ألنّ  ؛«هاس 

         :نحو، 7ائهافهلا خِلَ  بياناً [ 1]

    1،  ّيف قوله: «رمَ عُ » زانُ وِ  1هنَ ازوِ  فإن 

 رمَ عُ  بو حفصٍ أ باهللّ مُ قِس أُ 

 ؛ها عىل غريهاطفِ عَ لِ  اً ها عليها مومِه عطفِ  ونِ کَ لِ فَ  ،عنها كاملنقطعةِ  12اوهُن ا كَ وأمّ 

 ه:مثالُ  ،«طعاً قَ »لذلك  صُل ى الفَ مّ َس ويُ 

 ابغى هبأنى نّ ألمى َس  نُّ ظُ وتَ 

 

 يمُ هَت  اللِ اها يف الضــَّ أر دالً بَ  

 .االستئناُف  مُل تَ وحُي  

 ،هتَ نزلَ مَ  ُل زَّ نَ فتُ  ،وىلاألُ  هُ تَض اقتَ  ؤالٍ ُس لِ  وهنا جواباً کَ فلِ  ،صلة هباا كاملتّ وهُن ا كَ وأمّ 

 . ؤالِ عن الّس  اجلواُب  ُل فَص عنها كام يُ  ُل فَص تُ فَ 

ّکاكِ    ،کتةٍ لنُ  الواقعِ  ذلك منزلةَ  ُل زَّ نَ : فيُ يُّ السَّ
ِ
ال أن و ، أسأَل ن يَ أعن  امعِ الّس  كإغناء

؛ ٍب َُض أ ثالثةُ  11وهو ؛انيةُ وكذا الثّ  ،نافاً ئلذلك است «الفصُل »ى ، ويسمّ منه يء   عَ سمَ يُ 

                                                           

 خمترص«. أي: املنّزل منزلة بدل االشتامل. ]»1

 [.املعاين

 [.السابق«. "ارحل"أي: بقوله . ]»1

 [.السابق«. أي: املخاطب. ]»1

 [.السابق«. "قيمنّ ال تُ "أي: داللة . ]»4

 [.السابق«. أي: علی كامل إظهار الکراهة. ]»5

 [.السابق«. ال تقيمّن عندنا"أي: وزان . ]»1

 . ]أي: خلفاء اجلملة االُولی[.7

 .112. سورة طه، اآلية 1

 [.خمترص املعاين«. "قال يا آدمُ "أي: وزان . ]»1

 . ]أي اجلملة األولی[.12

 . ]أي: االستئناف[.11
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 نحو: ،مطلقاً  ا عن سبب احلکمِ مّ إ ؤاَل الّس  نّ أل

 ُل علي :قلُت  ؟نَت أكيف  :قال يل

 

 ُل ـويطَ  زن  ـوُح  م  ـدائ ر  ـهَ َس  

  ؛1«؟1تَك علّ  ما سبُب »أو  ،«؟عليالً  َك ما بالُ : »أي 

 ؛      1 نحو: ،خاصٍّ  ا عن سبٍب مّ وإ

 . 1رَّ كام مَ ـ  5احلکمِ  يقتض تأكيدَ  ُب وهذا الرّض  .4«؟وءبالّس  ارة  مّ أ فُس هل النّ : »ه قيلكأنّ 

 ه:ولِ . وقَ «؟ذا قالفام: »أي ؛   7 نحو: ،مهاا عن غريِ مّ إو

عَ َع زَ  ل  ني يف غمرةٍ نّ أ  1واذُل م ا

 

 يت ال تنجيلمرَ ولکن غَ  1قوادَ َص  

 د  زي إلی زيدٍ  حسن َت أَ : »نحو ،نهُ ع َف نِ ؤما استُ  ما يأيت بإعادة اسمِ  12وأيضًا منه 

وهذا  ؛«لذلك هل  أ القديمُ  َك ديقُ َص : »نحو ،هعىل صفتِ  یبنومنه ما يُ  ؛«باإلحسانُ  قيٍق َح 

 . بلغُ أ

 *      :نحو ،االستئناِف  صدرُ  ُف ذَ وقد حُي 

1111قولٍ عىل «زيد   جُل الرَّ  عمَ نِ : »وعليه ؛ . 

                                                           
 ة هنا: املرض[.. ]والعل1

، فإّنام ُيسأل عن . ]»1 ألنه إذا قيل: فالن  مرض 

مرضه وسببه، ال أن يقاَل: هل سبب عّلته كذا 

خمترص «. وكذا؟ ال سياّم الّسهُر واحلزنُ 

 [.املعاين

 .51. سورة يوسف، اآلية 1

دُ . ]»4  «.فإن اجلواب عن مطلق السبب ال ُيؤكَّ

 [.خمترص املعاين

ّدد  يف هذا السبب اخلاّص ألن السائَل مرت. ]»5

 .[خمترص املعاين«. هل هو سبب احلکم أم ال؟

يف أحوال اإلسناِد اخلربيِّ ِمن أّن املخاطَب . ]»1

إذا كان طالبًا مرتّددًا َحُسن تقوية احلکم 

ٍد. وال خيفی أّن املراَد استحسانًا ال  بمؤكِّ

وجوبًا، واملستحَسن يف باب البالغة بمنزلة 

 [. املعاينخمترص«. الواجب

 .11. سورة هود، اآلية 7

 . ]رسزنش كنندگان[.1

كأنه قيل: أَصدقوا أم كذبوا؟ فقيل: . ]»1

 [.خمترص املعاين«. صدقوا

أي: من االستئناف. وهذا إشارة  إلی . ]»12

 [.خمترص املعاين«. تقسيٍم آخَر له

 .17و  11. سورة النور، اآلية 11

؛ أيكأّنه قيل: َمن يسّبُحه؟ فقيل: ر. ]»11 : جال 

 [.خمترص املعاين«. ُيسّبحه رجال  
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  ا مع قيامِ مّ إ ،هلُّ كُ  ُف ذَ وقد حُي 
ٍ
 :1نحو ،هقامَ مَ  يء

قُ تَ إخو نّ أم متُ َع زَ   يش  رَ کم 

 

 1الُف وليس لکم إِ  1هلم إل ف   

 عىل قول. ،«نحنُ : »أي ؛ 4 نحو: ،أو بدون ذلك 

 . !«ك اهللُّدَ يَّ أو ،ال»م: فکقوهلِ  ،هيامِ ف ع اإلدَ لِ  ،الوصُل ا وأمّ 

 ،فقط بجامعٍ  ، أو معنًى ومعنًى  لفظاً  نشاءً إو رباً ا َخ تقفَ فإذا اتَّ  ،5طوسُّ لتَّ ا لِ وأمّ 

 *     ، وقوله تعاىل:   1 :كقوله تعاىل

   7، :وقوله تعاىل    1، وكقوله تعاىل: 

                              

    1بمعنى ن،نوِس دوا وحُت عبُ ال تَ  :أي ؛: 

 ،مجيعاً  ينِ دَ نَ سليهام واملُ إ املسندِ  باعتبارِ  أن يکونَ  بينهام جيُب  نوا. واجلامعُ نوا أو وأحِس حِس أَ 

 طويل   ، وزيد  كاتب   وعمرو   شاعر   وزيد  »، «عُ منَ عطى ويَ ويُ  ُب کتُ ويَ  زيد   رُ شعُ يَ »نحو: 

 بينهام، 12ابدوهِن  «كاتب   وعمرو   شاعر   زيد  »الف: بخِ  ،بينهام ملناسبةٍ  «وعمرو قصري  

 . «مطلقاً  طويل   وعمرو   شاعر   زيد  »و

                                                           
هيجو ]الشاعر[ بني أسٍد يف انتامئهم لقريٍش . ]»1

ج  مواهب الفتّاح،«. واّدعائهم أهّنم إخوهُتم

. هذا من جُمازفات الّشعراء 15 ، ص1

َوُركوهبم ُبنَّياِت الطريق ومغالطاهتم الشائنة 

َوإاّل فإّن بني أسد املذكورين يف قول الشاعر 

هم إخوة قريش بال خالف فإهّنم بنو أسد بن 

ِن كنانة بن  ُخزيمَة وقريش بنو النرَض  ب 

ُخَزيمَة، وهم غري أسد بن عبد الُعزی 

 [.املعروفّي بأسد ُقريش

حلَتّي املشهورتّي. ]»1 . «أي: إيالفهم يف الرِّ

 [.خمترص املعاين

ا؟ بنذِ نا يف هذا الّزعم أم كَ ق  دَ كأّنه قيل: أَص . ]»1

: كذبتم. فُحِذف هذا االستئناُف كلُّه فقيل

هلم إلف  وليس لکم إالف  "وأقيم َقوُله: 

 [.خمترص املعاين«. ُمقاَمه لَداللته عليه

 .41. سورة الذاريات، اآلية 4

. ]أي: وأّما الوصُل للّتوّسط فيتحّقُق يف 5

 اجلملتّي[.

 .141. سورة النساء، اآلية 1

 .14و  11. سورة اإلنفطار، اآلية 7

 .11. سورة األعراف، اآلية 1

 ، اآلية البقرة.11. سورة 1

 . ]أي: بدون مناسبة خاصة[.12
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 ،روُّ صيف التّ  اد  هام احّت بينَ  بأن  يکونَ  ،قيلٌّ عَ [ 1]ا إمّ  يئّيِ بّي الّش  : اجلامعُ ىُّ اكِ کّ السَّ 

أو  ،بينهام دَ دُّ عالتَّ  عُ رفَ يَ  يف اخلارِج  صِ شخُّ عن التّ  ّيِ ث لَ بتجريده املِ  العقَل  فإنّ  ،ل  اثُ أو متَ 

يٌّ [ وَ 1]و ؛ أكثرِ واأل قلِّ أو األ واملعلولِ  ةِ لّ العِ  بّيَ  كام ،ف  ضايُ تَ   بّيَ  کونَ بأن  يَ  مه 

يَن لَ كَ  ،ل  اثُ متَ  ب هُ مها ِش تصويرِ  رَ وُص  ياضٍ  بَ و  ، ث لَ املِ  ضعرِ مها يف مَ زُ ربِ يُ  الوهمَ  نَّ إف ٍة؛ف  ّي 

 تي يف قوله:الثة الّ بّي الثّ  اجلمعُ  نَ ُس ذلك َح ولِ 

ــثالث ــشتُ  ة  ـ ــنيالدّ  ُق رِ ـ ــهتِ هجَ ببَ ا ـ  اـ

 

 رُ مَ والقَ  سحَق إبو أحى والضُّ  مُس َش  

 كاألبيضِ  ،هبا ُف ِص تَّ ، وما يَ اإليامنِ وفر ياض، والکُ واد والبَ كالسَّ  ،ضادٌّ و تَ أ 

ه إنّ ف ؛اينوالثّ  لِ ، واألوّ امء واألرضِ كالّس  ،ضادٍّ تَ  بهُ أو ِش  ؛روالکافِ  ؤمنِ ، واملُ سودِ واأل

 يايِلٌّ َخ  [1]أو  ؛دِّ مع الضِّ  بالبالِ  طوراً ُخ  قرَب أ دَّ الضِّ  دُ ك جَتِ ، ولذلِف ضايُ التّ  ام منزلةَ هلُ نزِّ يُ 

ِ بّي تصوُّ  بأن يکونَ  تَ  ولذلَك  ؛تلفة  خُم  1هسبابُ أو ،ق  سابِ  يالِ يف اخلَ  قارن  ام تَ َرهي   ِت فَ لَ اخ 

ُل عِ  صاحِب لِ و .ضوحاً ووُ  باً تُّ رَ تَ  ياالِت يف اخلَ  ابتةُ الثّ  ورُ الصُّ  لی إ حتياٍج ا لم املعاين فض 

 . والعادةِ  ل ِف ى اإلِ رَ ه عىل جَم  عَ مَج   فإنَّ  ؛يايِلَّ ام اخلَ يَّ ال ِس  اجلامعِ  عرفةِ مَ 

ِ تَ ملَ اجلُ  ُب ناُس تَ  الوصلِ  ناِت سَّ ن حُمَ ومِ   ع  والفِ  ،ةِ أو الفعليّ  ةِ يف االسميّ  ّي 
ّي  يف تَ يَّ لِ

 . 1انعٍ  ملِ إاّل  ةِ عَ ضارَ واملُ  ِضِّ املُ 

عىل  کم  ا يف املعنى ُح ألهّن  ؛بغري واوٍ  کونَ ن  تَ أ 1نتقلةِ املُ  احلالِ  صُل أ: تذنيب

ف  4صاحبها كاخلربِ  ن ا مِ فإهّن  ؛إذا كانت مجلةً  5هذا خولَِف  ، لکن  عِت له كالنّ  ، ووص 

مري لّض ن امِ  لٌّ وكُ  ،ها بصاحبهاطُ ربِ إلی ما يَ  حتاُج فتَ  ،باإلفادة ة  لّ ستقِ مُ  هي مجلة   يُث َح 

 .1عِت والنّ  واخلربِ  ةِ دَ فرَ بدليل املُ  مريُ هو الّض  صُل واأل .بطِ للرّ  صالح   والواوِ 

                                                           

 . ]أي: أسباب الّتقارن[.1

ُد ويف األخری . ]»1 مثل أن ُيراَد يف إحدامها الّتجدُّ

؛ أو يراَد  الّثبوُت، فيقال: قام زيد  وعمرو  قاعد 

يف إحدامها امُلضُّ ويف األخری امُلضاَرعُة، 

خمترص «. : زيد  قاَم وعمرو  َيقعدُ فيقال

 [.املعاين

 [.خمترص املعاين«. أي: الکثرُي الّراجُح فيها. ]»1

 . ]بالنسبة إلی املبتدإ[.4

 . ]أي: هذا األصل[.5

أي: بدليل أّن الّربط يف احلال املفردة يکون . ]»1

به دوَن الواِو، كقولك: جاء زيد  راكبًا؛ وكذا 

كقولك: زيد  أبوه يف اخلرب ولو كان مجلًة، 
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عن  خاليةٍ  مجلةٍ  لُّ ، وكُ 1الواوُ فيها  َب َج وَ  ،هابِ صاحِ  ت  عن ضمريِ لَ ن  َخ إ فاجلملةُ 

ع ضارباملُ  رةَ دَّ َص إاّل املُ  عنه بالواوِ  حاالً  عَ قَ ن  تَ أ 1حُّ ِص يَ  عنه حال   َب ِص ن تَ ن يَ أ وزُ ما جَي  ضمريٍ 

 فعُل وال ةً عليَّ فإن  كانت  فِ  ا سيأيت. وإاّل ملِ  ،«عمرو   مُ ، ويتکلَّ د  زي جاءَ »: نحوُ  ،ِت ثبَ املُ 

وهي  ،فردة  مُ  صَل األ ألنَّ  ؛  1 4 نحو: ،اخوهلُ ع دُ نَ امتَ  ،ت  ثبَ مُ  ضارع  مُ 

 ،صوُل حلُ اا مَّ . أكذلك 1له، وهو يداً ت قَ لَ عِ ا ُج ملِ  ةٍ نقارِ مُ  ثابتةٍ  غريِ  5صفةٍ  صولِ عىل ُح  لُّ دُ تَ 

 مُت قُ : »ن نحوِ ا ما جاء مِ وأمّ ، ضارعاً ونه مُ کَ لِ فَ  ،ةُ نَ قارَ ا املُ ، وأمّ ثبتاً مُ  7ونه فعالً کَ لِ فَ 

 ه:ولِ وقَ  ،«هُ جهَ وَ  1كُّ َص أَ و

ــيُت  َخ اّم لَ فَ   1مهُ ظافريَ أ ش

 

ُت جَ نَ    12ام  مالکهُ نُ رهَ أو و 

 شاذٌّ  ُل وقيل األوّ  .«مهُ نُ رهَ أنا أو»، «كُّ َص أنا أو: »أي إ؛بتداملُ  ذِف ىل َح عَ  :فقيَل  

 . اين َضورة  والثّ 

ُت کَ وَص  :صُل واأل ،: هي فيهام للعطِف القاهرِ  وقال عبدُ  إلی  َل دِ ، عُ ن ُت هَ ورَ  ک 

 . للحالِ  املضارع حکايةً 

وانَ ذَ  ابنِ  ةِ راءَ كقِ  ،11مرانِ فاأل ،اً نفيّ ن  كان مَ إو    11 :ك 

                                                           
؛ وكذا يف النعت، كقولك: مررُت برجٍل  قائم 

. فقد تبّّي أّن الّربَط بالّضمري أكثر  أبوه فاضل 

مواقَع؛ فدّل ذلك علی أّنه األصل فيام حيتاج 

، 1، ج مواهب الفتّاح«. إلی الّرابط

 [.114 ص

ليحصَل االرتباُط. فال جيوز: خرجُت زيد  . ]»1

 [.خمترص املعاين«. قائم  

 «[.ُكّل ». ]خرب 1

 .1. سورة املدثر، اآلية 1

أي: وال ُتعِط حاَل َكونِك َتُعدُّ ما ُتعطيه . ]»4

 [.خمترص املعاين«. كثرياً 

أي: معنًی قائٍم بالغري؛ ألهنا لبيان اهليئة التي . ]»5

عليها الفاعل أو املفعول، واهليئُة معنًی قائم  

 [.خمترص املعاين«. بالغري

 رع املثبت[.. ]أي: املضا1

 . ]فيدّل علی الّتجّدد[.7

 . ]الّصّك: الرّضب[.1

 [.خمترص املعاين«. أي: أسلحتهم. ]»1

أي: نجوُت منهم بنفيس حالَة َكوين راهنًا . ]»12

هلم مالکًا؛ وهو اسم رجل ـ كام قيل ـ أو اسم 

 [.111، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. فرس

 . ]أي: جائز اإلتيان بالواو أو تركه[.11

 .11سورة يونس، اآلية . 11
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 ، دونَ ونه مضارعاً کَ لِ  ةِ نَ قارَ اللته عىل املُ دَ لِ      1 ؛ ونحو:1خفيِف بالتّ 

 . اً يّ نفِ ونه مَ کَ صول لِ احلُ 

       وله تعاىل:كقَ  ،4أو معنًى  لفظاً  ماضياً  ن  كانَ إ 1وكذا

5،  َه:ولِ وق    1،  َه:ولِ وق      

 7،  ِه:وقول        1،  َه:ولِ وق 

           1. 

الً ه فِ ونِ کَ لِ  ،ه عىل احلصولِ اللتِ دَ لِ فَ  ،12ُت ثبَ ا املُ مّ أ نِ کَ لِ  ةِ نَ قارَ املُ  دونَ  تاً ثبَ مُ  ع   ؛ه ماضياً و 

 .ةً رَ قدَّ أو مُ  ظاهرةً  «د  قَ » معَ  أن  يکونَ  طَ ذا رُشِ وهلِ 

 فَ  ،يُّ نفِ ا املَ وأمّ 
 «املَّ » نَّ أِلَ فَ  ،ُل وّ ا األأمّ . صولِ احلُ  دونَ  ةِ نَ قارَ  املُ ه عىَل اللتِ دِ لِ

ِ لِ  تِ ال   نتِ ها اِل ريُ وغَ  غراِق س 
ِ
رارُ استِ  صَل األ نَّ أ عَ مَ  مٍ دِّ قَ تَ مُ  فاء عليها  ةُ اللَ به الدَّ  ُل حُص يَ ه، فَ م 

عَ وَ  إنّ فَ  ؛ِت ثبَ املُ  الِف بخِ  طالِق عند اإل رارَ استِ  نّ أه قيقُ ، وحَت دِ جدُّ التَّ  فادةِ إعىل  علِ الفِ  ض   م 

 . اً يّ ن فِ مَ  هِ ونِ کَ لِ فَ  ،اينا الثّ ، وأمّ الوجودِ  استمرارِ  الِف بخِ  إلی سبٍب  رُ قِ فتَ ال يَ  مِ دَ العَ 

مِ ن  كانَ إو سِ عَ ها، لِ ركِ تَ  وازُ َج  املشهورُ فَ  ،ةً يَّ ت  اس  نحو:  ،ثبِت يف املايض املُ  رَّ ما مَ  ک 

تُ لَّ كَ » ىل لِ ا أَ خوهلَ دُ  نَّ أو ،«إلی يِف  وهُ فُ  هُ م   هورِ مع ظُ  بوِت الثُّ  ها عىل عدمِ اللتِ دِ  دمِ عَ و 

 .     11 ، نحو:رابطٍ  زيادةُ  نَ ُس حَ فَ  ؛فيها االستئناِف 

، نحو: بَ َج وَ  ذي احلالِ  ضمريَ  بتدأُ املُ  كانَ  إن  : القاهرِ  وقال عبدُ  هو و جاءين زيد  »ت 

ِ وهو مُ »أو  ،«عُ َِّس يُ  كُ فيها تَ  رَ ثُ كَ  ،حاالً  «ي ف  ه َس فِ تِ ىل كَ عَ » نحوُ  َل عِ ن  ُج إ. و«ع  َّس   نحو: ها،ر 

                                                           
وُن ال ؛ فيک"وال تّتبعان"أي: بتخفيف نوِن . ]»1

للنفي دون النّهي لثبوت النّون اّلتي هي 

عالمة الرفع. فال يصّح عطُفه علی األمر 

 [.خمترص املعاين«. قبَله

 .14. سورة املائدة، اآلية 1

 . ]أي: جيوز ترك الواو أو ذكره[.1

 «[.مل»ملنفي بـ. ]املقصود: الفعل املضارع ا4

 .42. سورة آل عمران ، اآلية 5

 .12. سورة النساء، اآلية 1

 .12. سورة مريم، اآلية 7

 .174. سورة آل عمران، اآلية 1

 .114. سورة البقرة، اآلية 1

 . ]أي: وجبت الواو[.12

 .11. سورة البقرة، اآلية 11
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 ني بلدة  أو َنکِرهُتا[]إذا أنکَرت  

 

 1وادُ َس  ىَلَّ ي عَ مع البازِ  رجُت َخ  

 :1هولِ كقَ  ،دأِ بتَ عىل املُ  حرٍف  دخولِ لِ  تارةً  1كُ الرتَّ  نُ ُس وحَي   

 امكأنَّ  ينيبرِص ن  تُ أسى عَ  لُت فقُ 

 

ــودُ  األواىِل َح  نىَّ بَ   َ  س  4دُ وارِ احل 

 :1كقوله ،5ةٍ مفرد ِب قِ عَ بِ  ةِ االسميّ  اجلملةِ  وقوعِ وأخرى لِ  

 اً املِ ـا سـنلَ  بقيَك يُ  واهللُّ

 

داكَ بُ   ظوتَ  ب جيل  تَ  ر   7يمُ ع 

  

                                                           
ري أهُل بلدٍة أو مل قد   أي: إذا مل يعرف  . ]»1

منهم مصاحباً للبازي اّلذي  هم، خرجُت أعرف  

هد . والشاخمترص املعاين«. هو أبکُر الّطيور

 ؛ فإنه حال ترك فيها الواو[.«عيّل سواد»

 خمترص«. أي: ترك الواو يف اجلملة االسمية. ]»1

 [.املعاين

 . ]الفرزدق[.1

ه علی اعتنائه والفرزدُق خُياطُِب امرأًة َعَذلت  . ]»4

 ذلك؛ تلوميني يف بشأن بنيه، فهو يقول هلا: ال

عسی أن ُتشاهديني واحلاُل أّن أوالدي علی 

يميني وعلی يساري ينرصونني كاالُسود 

، حاشية الدسوقي«. احلَوارد؛ أي: الِغضاب

 [.157، ص 1ج 

 . ]أي: بعد حاٍل مفردٍة[.5

 . ]ابن الّرومي[.1

ها ّدم  حال، ولو مل يتق "برداك تبجيل"فقوله: . ]»7

. «فيها ترُك الواوِ  ُسن  ، مل حَي "ساملاً "قوُله 

ماًل أي: ُيبقيك اهلُل ساملًا مشت. »خمترص املعاين

عليك الّتبجيُل والّتعظيُم اشتامَل الرُبِد علی 

صاحبه. واملقصوُد طلب بقائه علی وصف 

الً معظَّامً  حاشية «. السالمة كوُنه مَبجَّ

 [.151، ص 1، ج الدسوقي
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 طناب واملساواةاإلجياز واإل]الباب الثّامن[ 

هنام نِ کَ لِ فَ  ،طناُب واإل اإلجيازُ  ا: أمّ ىُّ اكِ کّ الّس  ِ يَّ سبِ و  ُ يَ تَ ال يَ  ّي   كِ رَت   بِ يهام إاّل ف الکالمُ  َّسَّ

 بالبِ و، 1عيّيِ والتّ  حقيِق التّ 
ِ
يِفٍّ عُ  مرٍ أعىل  ناء ساطِ األ ُف عارَ تَ ، وهو مُ ر  م يف هُ المُ كَ  :أي   ؛1و 

فِ رى عُ جَم    داءُ أ . فاإلجيازُ مُّ ذَ وال يُ  5يف باب البالغةِ  دُ مَ ال حُي   4، وهو1املعنى م يف تأديةِ هِ ر 

تِ  بأكثرَ  داؤهُ أ طناُب ، واإلِف عارَ تَ املُ  بارةِ ن عِ مِ  املقصود بأقلَّ  ونه کَ لِ  ارُ صمنها. ثم قال: االخ 

بِ نِ  َج يُ  ،اً يّ س  رى، وأُ 1َق بَ إلی ما َس  فيه تارةً  عُ ر  نِ إلی كَ  خ  . 1رَ كِ ا ذُ مِمّ  بأبسطَ  7ليقاً َخ  قامِ املَ  و 

 اليشَّ  ونَ كَ  ؛ ألنّ نظر   1وفيه
ِ
بِ نِ  ء َ ال يقتض  اً يّ س   .عناهُ مَ  قيِق حَت  َتَعَّسُّ

: قاَل ن  يُ أ ُب قرَ واأل ،ةِ هالَ إلی اجلَ  دٌّ رَ  وصوِف املَ  سطِ والبَ  ِف عارَ تَ عىل املُ  ناءُ م البِ ثُ 

لِ أ تأديةُ  عبري عن املرادِ ق التّ رُ ن طُ مِ  املقبوُل  أو  ،عنه واٍف  أو ناقصٍ  ،له ساوٍ مُ  بلفظٍ  12هِ ص 

رُتِ فائدةٍ عليه لِ  دٍ زائِ   كقوله: ،خاللِ عن اإل «واٍف »ـب زَ . واح 

 والل النُّ يف ظِ  خري   يُش والعَ 

 

ّ   11كِ  
 11ادّ ن عــاش كــَ ممــِ

 نحو: ،طويلِ عن التّ  «فائدةٍ »ـ. وب11الل العقلِ ويف ظِ  مُ عاالنّ  :أي 

                                                           
يُد أن فأي: الّتنصيص يف التعريف علی ما يُ . ]»1

هذا القدَر املخصوَص هو اإلجياُز وهذا هو 

 [.111 ، ص1، جمواهب الفتّاح«. اإلطناُب 

الذين ليسوا يف مرتبة ». ]يعنى: افراد عادى. 1

العجز يف = البالغة وال يف غاية الفهاهة )

 [.خمترص املعاين«. الکالم(

. ]يعنى آنچه متعارف است مردم هنگام بيان 1

 كنند[.يان مىمفهوم مورد نظرشان ب

 . ]مهّي كالم متعارف[.4

. ]از نظر بالغى چيزى ندارد و البته عيبى هم 5

 در آن نيست[.

 . ]يعنى: كمرت از حّد متعارف است[.1

 . ]أي: جديرًا[.7

تر . ]مقام اقتضاى آن را دارد كه سخنى طوالنى1

 آورده شود، اما سخنى كوتاه گفته شود[.

 أي: وفيام َذكر الّسّکاك. ]»1
ِ
يُّ ِمن أّن َكوَن اليّشء

نِسبّيًا يوِجُب ُعََّس الّتحقيق يف تعريفه وعدَم 

 [.111، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. إمکانه

؛ أي: . ]»12 أي: أصل املراد؛ واإلضافُة بيانّية 

حاشية «. تأديُة األصِل الذي هو املرادُ 

 [.172 ، ص1 ، جالدسوقي

عقل النوك: احلُمق واجلَهالُة ... عدُم ال. ]»11

 [.السابق«. الذي يتأّمُل به يف عواقب األمور

أي: ِمن َعيش َمن عاش َكّدًا حالَة َكونه يف . ]»11

 .[171، ص السابق«. ظِالل العقل

ففي املرصاع األول ُحذف الّصفُة؛ أي: . ]»11

ويف املرصاع الثاين ُحذف  "والعيُش النّاعم"

 ."مِمّن عاش َكّدًا يف ظالل العقل"احلاُل؛ أي: 
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دُت األديمَ   [1لِراِهَشيه 1]وَقدَّ

 

 4اـي نومَ  اً ـبذِ ا كَ وهلَ قَ  1ل فىأَ و 

وِ وعن احلَ    :5دى يف قولهكالنّ  دِ فِس املُ  ش 

 ىدوالنّ  جاعةِ فيها للشَّ  وال فضَل 

 

ِ وصـَ    1عوِب شـَ  قاءُ ى لوال لِ تلفَ ا رب 

 :7كقوله ،املفسد وغريِ  

 1هبلَ قَ  مسِ واأل اليومِ  ل مَ عِ  مُ علَ أَ و

 

 ]ولکنّني عن ِعلِم ما يف غٍد َعِم[ 

  

                                                           
لٌّ منهام ال ُيعَلم من الکالم وال يدّل عليه وك

داللة واضحة؛ إذ ال َيفهُم السامُع هذا املراَد 

َل يف ظاهر الکالم . «من البيت حّتی يتأمَّ

 [.السابق

ِمن الَقدِّ وهو القطع؛ والّتقديُد مبالغة  فيه. . ]»1

 [.171، ص السابق« واألديم: اجلَلد

 ؛السابق« ةالالم بمعنی إلی اّلتي للغاي. ]»1

راع َيَتدفَُّق » الراهَشّي ومها ِعرقان يف باطن الذِّ

، 1، ج مواهب الفّتاح«. الّدُم منهام عند القطعِ 

 [.171ص 

يعود علی املقطوِع  "ألفی"والضمري يف . ]»1

مواهب «. راِهشاه وهو جذيمة األبرش

 [.171، ص 1، ج الفتّاح

كاٍف واملَُّي هو الکذب وال شكَّ أّن أحَدمها . ]»4

 [.السابق«. يف املعنی

 . ]املتنبي[.5

فإن لفظ النّدی فيه حشو  يفسد املعنی؛ ألن . ]»1

املعنی أنه: ال فضَل يف الدنيا للشجاعة والصرب 

والنّدی لوال املوُت؛ وهذا احلکُم صحيح  يف 

الشجاعة دون النّدی؛ ألّن الشجاَع لو َعلِم أنه 

ام، فلم إلقدخَيلد يف الدنيا مل خَيَش اهلالَك يف ا

، بخالف الباذل ماَله؛  يکن لشجاعته فضل 

فإّنه إذا علم أنه يموُت، هاَن عليه َبذُله... 

 وعليه قول طرفة:

 تينيَّ َع مَ ف  َت ال تستطيُع دَ ن  كُ  إن  فَ 

 دييَ  َلَکت  ام مَ ها بِ ر  بادِ ين أُ ر  ذَ فَ 

فلو َعلم أنه خيلد ثم جاد بامله، كان جوُده أفضَل. 

لوال املوُت مل حُتَمد، والنّدی فالّشجاعُة 

بالضّد. وأجيب عنه: بأن املراَد من النّدی بذُل 

النّفس ال بذُل املال؛ كام قال مسلُم بُن الوليِد: 

 جَيوُد بالنّفس إن َضنَّ اجلواُد هبا

 واجلوُد بالنّفس أقصی غايِة اجلود

وُرّد بأن لفظ الندی ال يکاد ُيستعَمُل يف بذل 

عِمَل، فعلی وجه اإلضافة. النّفس، وإن استُ 

بکي، الس«. فأما مطلقًا، فال ُيفيد إال بذَل املال

 [.177ـ171، ص 1، ج عروس األفراح

 «.. ]أي: زهري7

ألّن األمس يدّل علی ». ]هذه الکلمة حشو؛ 1

، 1 ، جمواهب الفتّاح«. الَقبلّية لليومِ 

 [.171 ص
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 املساواة

 :5هولِ وقَ  ، 1  1  14 ه تعاىل:ولِ قَ  نحوُ  ساواةُ املُ 

ل اكاللَّ  َك نّ إف ُم ذي هُ لّ ي   كيرِ د  و 

 

سعُ و أى عنَك ن تَ املُ  نَّ أ ل ُت ن  ِخ إو   ا

 : بانِ ََض   اإلجيازُ و 

ِ القَ  جيازُ إ  فإنّ  ؛   7 نحو: ،1بحذٍف  ي َس وهو ما لَ  ،رص 

ظَ ولَ  كثري   عناهُ مَ  َف وال َح  سري  ه يَ ف  لُ وفَ  .فيه ذ  َج ندَ عىل ما كان عِ  1هض  يف هذا  كالمٍ  زُ هم أو 

عىل  صِّ النَّ [ 1]ه منه، ورُ ناظِ ما يُ  حروِف  ةِ لَّ قِ [ 1ـ]ب «ن فى لل قتلأ ت ُل القَ »املعنى وهو 

 ت لِ ن  قَ  كانوا عليه مِ عاّم  12ن عهملَِ  عظيمِ ن التَّ مِ « ياةٍ َح » ن کريُ تَ  هفيدُ ما يُ [ 1] ، و1طلوِب املَ 

عيَّ أو النَّ  ،بواحدٍ  مجاعةٍ  ه، رادِ اطِّ [ 4]داع، ورتِ باال 11لقاتلِ وا 11ل مقتولِ لِ  احلاصلةِ  11ةِ و 

رارِ عن التَّ  هِ وِّ لُ ُخ  [5]و نائِ استِ [ 1]، وک   .14ةِ قَ طابَ املُ [ 7]و ،حمذوٍف  ه عن تقديرِ غ 

ِف احلَ  جيازُ وإ ءُ ُج [ 1]ا مّ إ واملحذوِف  ذ   وله تعاىل:قَ  نحوُ  ،15ضاف  مُ  :لةٍ مُج  ز 

                                                           
، 1، ج مواهب الفتّاح«. أي: ال َينِزُل . ]»1

 [.111 ص

وهو من جانب احلقِّ أن َيفَعَل بالعبد ما . ]»1

 [.السابق«. هُيلُِکهُ 

ه. ]»1  [.السابق«. إالّ بمسَتَحقِّ

 .41. سورة فاطر، اآلية 4

أي: النّابغة الّذبياين يف مدِح أيب قابوٍس وهو . ]»5

النّعامُن بُن املُنذِر َملُِك احلريِة، حّي غضَب 

ُأنسه ـ، وقد كان ِمن ُندمائه وأهِل  عليه ـ

فمَدَحه بأّن مطروَده ال َيِفرُّ منه، ولو َبُعَد يف 

املسافة؛ ألن له أعوانًا يف كّل حملٍّ ـ َقُرَب أو 

َبُعَد ـ يأتون به إليه. فمتی ذهَب ملِکاٍن، أدَرَكه 

 [.111 ، ص1، جحاشية الدسوقي«. كالّليلِ 

ولکن فيه معاٍن كثرية  اقتضاها بداللة . ]»1

، 1، ج مواهب الفتّاح«. ضّمنااللتزام أو التّ 

 [.111ص 

 .171. سورة البقرة، اآلية 7

 . ]أي: رجحانه[.1

 . ]أي: احلياة[.1

 [.السابق«. أي: ملَنِعه إّياهم. ]»12

. «أي: ولکم يف القصاِص َنوع  من احلياة. ]»11

 [.السابق

 [.السابق«. أي: اّلذي ُيقَصد َقتُله. ]»11

 [.لسابقا«. أي: اّلذي َيقُصُد القتَل . ]»11

 . ]يعنى: صنعت طِباق[.14

 .[خمترص املعاين«. "جزء مجلة"بدل  ِمن . ]»15
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 1  1،  َنحو: ،1وصوف  أو م 

 َجال وَطاّلُع الثَّنايا نُ أَنا اب  

 

 ]متی َأَضِع الِعاممَة َتعِرفوين[ 

       نحو: ال، أو صفة  َج  رجل   نا اب نُ :أيأ 

4طٍ رَش  جواُب  أو   ـ 7رَّ كام مَ ـ  ط  ، أو رَش  1هُ ب لَ ما قَ  بدليلِ  5هأو نحوِ  صحيحةٍ  :أي ؛ :

           نحو: ،االختصارِ  دِ جرَّ ملُِ [ 1]ا إمّ 

1 رَ : أَ أي؛ به  يطُ ال حُي  ه يء  نّ أعىل  اللةِ لدَّ لِ [ 1]، أو 1هعدَ ما بَ  ضوا، بدليلِ ع 

ُف الوَ  هَ تَ لَ [ 1]، أو ص  ُس نَ  ُب ذ  هَ مَ  لَّ كُ  امعِ الّس  ف    ه تعاىل:ولُ ام قَ ثاهلُ مِ  .نٍ کِ مُم  ٍب ذ   

   12 َقوله تعاىل: نحوُ  ،ذلك 11ريُ ، أو غ      

   1111هبدليل ما بعدَ  ،َل وقاتَ  َق ن فَ أن ومَ  :أي ؛ . 

                                                           

 .11. سورة يوسف، اآلية 1

وهذا بناًء علی أّن القريَة مل ُيَرد هبا أهُلها جَمازًا . ]»1

 [.السابق«. مرساًل، وإالّ فال حذَف 

«. وكاِلمها بدل  « مضاف»فهو معطوف  علی . ]»1

 [.السابق

 .71ف، اآلية . سورة الکه4

َر إما . ]»5 ، وإّما نحَو "صحيحة"بمعنی أّن املقدَّ

 "صاحلة"ذلك ممّا يؤّدي هذا املعنی؛ كـ

مواهب «. ونحو ذلك "وغرِي َمعيبة "ساملة"و

 [.111، ص 1، ج الفتّاح

؛ ألّنه يدّل "أردُت أن أعيَبها"وهو قوُله: . ]»1

علی أن تعييَبها مانع  ِمن أخذ امللِِك إياها، 

فَهُم أنه إّنام يأخُذ الّساملَة؛ ألّنه لو كان يأخُذ فيُ 

. «كاًل من املَعيبة والّساملة، مل تکن فائدة  لَعيبها

 [.111ـ111 ، صالسابق

وهذه األربعة جيوز »يف آخر باب اإلنشاء: . ]»7

، مواهب الفتّاح«. تقديُر الرشط بعدها...

 [.111 ، ص1 ج

 .45. سورة يس، اآلية 1

ه تعالی: وهو َقولُ . ]»1            

                 :سورة(

 [.السابق(. 41، يس، اآلية 4األنعام، اآلية 

 .17. سورة األنعام، اآلية 12

هو عطف  علی مضاف؛ أي: املحذوُف إّما . ]»11

و كذا، أن يکوَن جزَء مجلٍة هو مضاف  أو كذا أ

، السابق«. أو يکوَن جزَء مجلٍة غرَي ذلَك 

 [.115 ص

 .12. سورة احلديد، اآلية 11

يعني َقوَله: . ]»11              

           سورة احلديد، اآلية(

 [.خمترص املعاين(. 12
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 َل عَ فَ  :أي ؛   1 نحو: ،عن مذكورٍ  ة  بَ بَّ َس مُ  1ة  لَ ا مُج  وإمّ 

َ  ب  بَ أو َس  ؛َل عَ ما فَ 
 :رَ دَّ قَ ن يُ أ وزُ وجَي  .5«به هبارَضَ فَ » رَ دِّ ن قُ إ 1 4 :نحو ،ذكورٍ ملِ

 . رَّ عىل ما مَ   7 1 :نحو ،1مهاأو غريُ  ؛«ترَ جَ فقد انفَ  ،هبا بَت ن ََضَ إف»

 :أي ؛    * 12 ، نحو:1لةٍ ن مُج مِ  كثرُ أا وإمّ 

رِبَ ستَ أِل  إلی يوسَف   . يا يوسُف  :له فقاَل  تاهُ أوا ولُ عَ فَ فَ  .ؤياالرُّ  هُ ع 

ِ جهَ عىل وَ  واحلذُف   ،قامَ ن  يُ أ، و ـ رَّ كام مَ  ـ 11حذوِف املَ  قامَ مُ  ء  َي  قامَ ن  ال يُ أ :ّي 

رِب  زَ فال حَت   :أي ؛      11 نحو:  . ن  واص 

ُل العَ  لَّ دُ ن  يَ أ، منها: كثرية   11هتُ لَّ دِ أو عيّي عىل تَ  رُ ظهَ األ عليه واملقصودُ  ق 

 ؛  14 نحو: ،املحذوِف 

                                                           

خمترص  «."إما جزُء مجلة"عطف  علی . ]»1

 [.املعاين

 .1. سورة األنفال، اآلية 1

 .12. سورة البقرة، اآلية 1

الفاء »ونظائرها تسّمی « فانفجرت». ]الفاء يف 4

هي الّداّلُة علی حمذوٍف قبَلها »و« الفصيحة

هو سبب  ملِا بعَدها. ُسّميت فصيحًة 

إلفصاحها عاّم قبَلها؛ وقيل: ألهّنا تدلُّ علی 

لی ا، فُوِصفت بالفصاحِة عَفصاحة املَتکلِّم هب

، 1، ج عروس األفراح«. اإلسناد املجازيِّ 

111.] 

 هي مجلًة حمذوفةً « فرضَبه هبا»فيکوُن قوُله: . ]»5

سبب  لَقوله:    .السابق.] 

 [.السابق«. أي: غري السبب واملسبَّب. ]»1

 .41. سورة الذاريات، اآلية 7

ذف شده و . ]كه در اينجا خمصوص به مدح ح1

اگر آن را خرب برای مبتداى حمذوف يا 

مبتدائى با خرب حمذوف بگرييم، آنگاه مجله 

 «[.ُهم نحنُ »شود: حمذوف چنّي مى

أي املحذوف، إّما جزُء اجلملة أو اجلملُة . ]»1

«. وإّما أكثُر من اجلملة الواحدة وِمن جزئها

 [.122، ص 1، ج مواهب الفتّاح

 .41 و 45. سورة يوسف، اآلية 12

بأن ال يوَجَد يء  يدلُّ عليه ويستلِزمه يف . ]»11

مکانه، بل يکتفي يف فهم املحذوِف بالقرينة 

، 1، ج مواهب الفتّاح«. اللفظّية أو احلالّية

 [.121ص 

 .4. سورة فاطر، اآلية 11

 . ]أي: أّدلة احلذف[.11

 .1. سورة املائدة، اآلية 14
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 ه؛ ه أو عذابُ مرُ أ :أي ؛ 1 نحو: ،1عليهام قُل العَ  لَّ دُ ن يَ أومنها 

    نحو: ،عيّيعىل التّ  عليه والعادةُ  العقُل  دّل ن يَ أومنها 

1 4هبِّ يف ُح » :ُل مَ تَ ه حُي فإنّ  ؛»،  
 ،«هتِ دَ راوَ مُ  يف»و ؛  5 وله تعاىل:قَ لِ

ت  عىل لَّ دَ  ها، والعادةُ لَ شمِ ى يَ حتّ  «هأنِ يف َش »و ؛   1 وله تعاىل:قَ لِ 

ره قَ لِ  ه عليه يف العادةِ صاحبُ  المُ ال يُ  طَ فرِ املُ  بَّ احلُ  اين؛ ألنّ الثّ  يف  الرشوعُ  7اه؛ ومنهايّ إه 

وهلم قَ كَ  ،1االقرتانُ  1له؛ ومنها ئاً بدمَ  سميةُ التَّ  َت لِ عِ ما ُج  رُ دَّ قَ يُ فَ  ،«بسم اهلل» نحوُ  ،الفعل

رِ لمُ لِ   بالرِّ »: 12سِ ع 
ِ
رَ أَ  :أي ؛«نّيَ والبَ  فاء  . سَت ع 

 ّيِ املعنى يف صورتَ  11ىرَي ، لِ هبامِ اإل عدَ بَ  يضاِح باإل[ 1]ا إمّ ، ط ناُب واإل

َل فَ  فسِ يف النَّ  نَ کَّ تمَ يَ ، أو لِ 11ّيِ خمتلفتَ  َ  ض     نحو: ،به العلمِ  ةُ ذَّ لَ  َل کمُ تَ ، أو لِ نٍ کُّ مَت

 11فإنّ  ؛    ُليَش   ٍح رَش   َب لَ طَ  فيدُ ي 
ٍ
 ريدُ يُ   ، وهُ لَ  ما ء

                                                           
 رصخمت«. أي: علی احلذف وتعيّي املحذوف. ]»1

 [.املعاين

 .11. سورة الفجر، اآلية 1

 .11. سورة يوسف، اآلية 1

فإن العقَل دلَّ علی أّن فيه حذفًا؛ إذ ال معنی . ]»4

 .خمترص املعاين«. للَّوِم علی ذات الشخص

«. وإنام ُيالُم اإلنساُن علی فعٍل ِمن أفعاله»

 [.121، ص 1، ج مواهب الفتّاح

 .12. سورة يوسف، اآلية 5

 .12يوسف، اآلية . سورة 1

أي: من أدلة تعيّي املحذوف بعد داللة . ]»7

، مواهب الفتّاح«. العقل علی أصل احلذف

ألّن دليَل احلذف ههنا هو »؛ 121 ، ص1ج 

. «أّن اجلارَّ واملجروَر البّد من أن يتعلََّق بيشء

 [.خمترص املعاين

أي: وِمن أدّلة تعيّي املحذوف بعد داللة . ]»1

، مواهب الفتّاح«. احلذفالعقل علی أصل 

 [.121 ، ص1ج 

أي: مقاَرَنة الکالم الذي وقع فيه احلذُف . ]»1

 [.السابق«. حلاٍل من األحوال

ج. ]»12  [.السابق«. أي: املَُتَزوِّ

أي: لرَِيی الّسامُع... واملراُد بالرؤيِة هنا . ]»11

 [.112، ص 1ج  مواهب الفتّاح،«. اإلدراكُ 

حة  إحدامها مبَهمة  واأل. ]»11 «. خری موضَّ

 [.خمترص املعاين

 .15. سورة طه، اآلية 11
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مَ نِ » باُب  1ومنه .هُ فسريَ تَ  لَ القَ  عىل أحدِ  «ع  ِ و  مَ نِ »فى کَ لَ  ،االختصارُ  ريدَ أُ ذ لو إ ؛1ّي  . «زيد   ع 

هُ وَ  نِ ُح  وج  رِ يف مَ  المِ الکَ  برازُ إ ـ رَ كِ وى ما ذُ ِس  ـ هس  عِ  هيامُ إو االعتدالِ  ضِ ع   بّيَ  اجلم 

ِ يَ نافِ تَ املُ   . ّي 

ٍ فَ مُ  ًى نّ ثَ بمُ  الکالمِ  زِ جُ ؤتى يف عَ ن  يُ أ، وهو وشيعُ التَّ  1هنومِ  نَ بِ  َّسَّ ِ اث   انيهام معطوف  ث ّي 

 .«لمَ األ وطوُل  ُص راحلِ  :تانِ صلَ معه ِخ  شيُب ويَ  مَ آدَ  ابنُ  شيُب يَ »، نحو: لِ عىل األوّ 

ر اخلاصِّ بذِ [ 1]ا وإمّ  لِ عىل فَ  نبيهِ للتّ  العامِّ  بعدَ  ك   5ن سهن جِ مِ ليَس ه ى كأنّ حتّ  4هض 

ِف يف الوَ  رِ غايُ للتَّ  تنزيالً      ، نحو:1اتيف الذّ  رِ غايُ التَّ  ةَ لَ نزِ مَ  ص 

 7 1 . 

 يف نذارِ اإل تأكيدِ ، كَ ةٍ کتَ نُ لِ  کريرِ بالتّ [ 1]ا وإمّ         *     

 1،  12غُ بلَ أاين الثّ  نذارَ اإل نّ أعىل  اللة  دَ  «مّ ثُ »ويف . 

؛ 11دوهناعنى باملَ  مُّ تِ يَ  ةً کتَ نُ  فيدُ بام يُ  يِت البَ  ت مُ باإليغال؛ فقيل: هو َخ [ 4]ا وإمّ 

 :11يف قوهلا ةِ غَ بالَ املُ  كزيادةِ 

                                                           
خمترص «. أي: ِمن اإليضاح بعد اإلهبام. ]»1

 [.املعاين

وهو َقوُل َمن جيعل املخصوَص جزَء مجلٍة . ]»1

علی أّنه خرُب مبتدإ حمذوٍف أو مبتدأ  خرُبه 

 [.111، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. حمذوف  

خمترص «. هبامأي: ِمن اإليضاح بعد اإل. ]»1

 [.املعاين

 [.السابق«. أي: مزّية اخلاص. ]»4

 . ]أي: العاّم[.5

بمعنی أّنه ملّا امتاَز عن سائر أفراد العامِّ بام له . ]»1

من األوصاف الرّشيفِة أو الّرذيلة، صار كأّنه 

، بحيث ال يشمُله  يء  آخُر مغاير  ألفراد العامِّ

، وال ُيعَلُم ُحکُمه منه ؛ وبذلك ذلك العامُّ

صّح ِذكُره علی سبيل العطف املقتض 

 [.117، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. للّتغاُيرِ 

 .111. سورة البقرة، اآلية 7

يا به معناى ميانى است يا به  "ُوسطی". ]1

 معناى برترين[.

 .4و  1. سورة التکاثر، اآلية 1

 . ]يعني: أشّد[.12

 . ]و اصل معنی بر آن متوقف نيست[.11

 يف مرثيِة أخيها صخرٍ قول ا. ]»11
ِ
«. خلَنساء

 [.خمترص املعاين
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راً َص  نّ إو  به داةُ اهلُ  1مُّ أتَ تَ لَ  خ 

 

ّنه   نارُ يف رأســـِ   1م  لَ عَ كأ  ه 

 يف قوله: شبيهِ التّ  وحتقيِق  

شِ الوَ  يونَ عُ  كأنَّ  َل َح  ح   انبائِ ِخ  و 

 

ُح أو  عُ نا اجلَ لِ ر  ّل   1ز   ِب قَّ ثَ  يُ ذي ملَ ا

 :بقوله تعاىل َل ثَّ . ومَ عرِ بالشِّ  صُّ تَ : ال خَي ولذلك قيَل           

 *       4 5 . 

عىل معناها  مُل شتَ خرى تَ أُ  بجملةٍ  اجلملةِ  وهو تعقيُب  ،ذليلِ بالتّ [ 5]ا وإمّ 

 :، نحولِ ثَ املَ  َج رَ ج  خُم رَ مل خُي   ب  : ََض  بانِ . وهو ََض  أكيدِ للتّ              

  1  ٍب   ؛7عىل وجه     نحو: ،لِ ثَ املَ  َج رَ خُم  َج خرِ أُ  وَض 

     1. 

 :كقوله فهومٍ م ا لتأكيدِ ، وإمّ كهذه اآليةِ  ،منطوٍق  تأكيدِ ا لِ إمّ  أيضاً  1وهو

                                                           
 كنند[.. ]اقتدا مى1

 . ]كوه[.1

، وهو عقيق  فيه دوائُر البياِض . ]»1 اخلََرز اليامينُّ

والّسواد. شبَّه به عيوَن الوحِش، أعني الظِّباَء 

والبقَر، َتظَهر يف حياهتا سوداَء ُكلَّها، وهي ال 

، فإذا ماتتختلو يف نفس األمر ِمن بياض؛ 

َظَهَر بياُضها الذي كان ُغطَِّي بالّسواِد زمَن 

 ع يفاحلياة. فتشبيُه عيون الوحِش باجلَز  

ب  ، ولکّن اجلزَع املثقَّ کل والّلون ظاهر  الشَّ

کِل، فزاد قوَله:  خُيالِف العيوَن خمالفًة ما يف الشَّ

کل "اّلذي مل ُيَثقَّب" َق التشابَه يف الشَّ  لُيحقِّ

 ، ص1، ج اهب الفتّاحمو«. بتاممه

 [.111ـ111

 .11و  12. سورة يس، اآلية 4

ممّا يتّم املعنی بدونه؛  "وهم مهتدون"فَقوُله: . ]»5

ألّن الّرسوَل مهتٍد ال حُمالَة، إالّ أّن فيه زيادُة 

«. حثٍّ علی االّتباع وترغيٍب يف الّرسل

 [.خمترص املعاين

 .17. سورة سبأ، اآلية 1

جمازات باشد، اما اگر  "اءجز". ]كه منظور از 7

منظور مطلق رسيدگى به عمل باشد كه ممکن 

است پاداش باشد يا كيفر، ديگر از مقولة 

 تذييل نيست[.

 .11. سورة األرساء، اآلية 1

 [."تذييل". ]بيان تقسيم ديگرى از 1
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َت ولَ  تَ مُ بِ  ســـ  ــ   هُ مُّ لُ ال تَ  خاً أ  1ب ٍق س

 

َش    1؟!ِب هذَّ املُ  جالِ الرِّ  أيُّ  ٍث عَ عىل 

 مُ وهِ يُ  ؤتى يف كالمٍ ن يُ أوهو  ،أيضاً  1حرتاَس ى ااِل مّ َس ويُ  ،کميلِ بالتّ [ 1]ا وإمّ  

 كقوله: ،4هعُ دفَ بام يَ  املقصودِ  الَف ِخ 

 اهدِ فســِ مُ  ريَ ك غَ قى ديارَ ســَ فَ 

 

 5مىهَت  ة  وديمَ  بيعِ الرّ  وُب َص  

 .     1 7 :ونحوِ  

 ضلةٍ فَ بِ  املقصودِ  الَف ِخ  مُ وهِ ال يُ  1مٍ ؤتى يف كالن يُ أوهو  ،يممتبالتّ [ 7]ا وإمّ 

                                                           
السّي والتاء زائدتان، فهو اسم فاعٍل من . ]»1

ٍخ أو اإلبقاء؛ أي: لسَت بُِمبٍق لك موّدَة أ

َلسَت بُِمبٍق أخًا لنفسك َتدوُم لك َمَوّدُته 

ه إليَك لعدِم  وتبقی لك مواَصَلُته ... ال تُضمُّ

رضاك بعيوبِه وصفاتِه الّذميمِة املوِجبِة 

ِق   [.112، ص1، جحاشية الدسوقي«. للّتفرُّ

َب األخالِق يف الّدنيا من . ]»1 أي: ال ُمهذَّ

. 111، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. الّرجال

إذا مل َتُضمَّ أخًا إليك يف »فملّخص املعنی أنه: 

ته، مل َيبَق لك أخ  يف  حال َعيبه ومل تتعاَم عن َزلَّ

ك أحد  من النّاِس؛ ألّنه ليس  الدنيا، وال ُيعارِشُ

ُح األفعاِل َمريِضُّ  ب  ُمنَقَّ يف الّرجال أحد  مهذَّ

 [112، ص1، ج حاشية الدسوقي«. اخِلصالِ 

علی تسميته بالّتکميل. أّما أي: زيادة . ]»1

تسميُته بالتکميل، فلتکميله املعنی بدفع 

ِخالف املقصوِد عنه؛ وأّما تسميُته 

باالحرتاس، فهو من باب حرَس اليشَء: 

حِفَظه. وهذا فيه حفُظ املعنی ووقايُته من 

م خالِف املقصود ، مواهب الفتّاح«. توهُّ

 [.111، ص 1 ج

اَم؛ َسواء  كان ما أي: بقوٍل يدفع ذلك اإلهي. ]»4

أتی به يف وسِط الکالم أو يف آخِره؛ وَسواء  

، ص السابق«. كان مجلًة أو غرَيها

 [.111ـ111

ـ أي: نزول املطر ـ  "َصوب الغامم"فقوُله: . ]»5

حال   "غرَي ُمفِسدها"، وقوله: "سقی"فاعُل 

منه مقّدمة  علی صاحبها. وملّا كان نزوُل املطِر 

اد بَدوامه، كام ُيومي لذلك قد يؤّدي إلی الَفس

، ألهنا هي املطُر الّدائُم، زاد "ديمة"َقوُله: 

 ،السابق«. دفعًا لذلك "غرَي ُمفِسدها"قوُله: 

 [.111ص 

 .54. سورة املائدة، اآلية 1

فإّنه ملّا كان ممّا يوِهُم أن يکوَن ذلك . ]»7

لضعفهم، َدَفَعه بقوله:          

. «هًا علی أّن ذلك تواضع  منهم للمؤمنّيَ تنبي

 [.خمترص املعاين

ية حاش«. أي: مع كالٍم: يف أثنائه أو يف آِخره. ]»1

 [.115، ص 1، ج الدسوقي
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 ه. بِّ ُح  عَ مَ  :؛ أي1يف وجهٍ     1 نحو: ،كاملبالغةِ  ،کتةٍ نُ لِ 

 أؤتى يف ن يُ أوهو  ،باالعرتاضِ [ 1]ا وإمّ 
ِ
 1معنًى  ّيِ صلَ تَّ مُ  ّيِ كالمَ  ّيَ أو بَ  كالمٍ  ثناء

 وله تعاىل:يف قَ  نزيهِ كالتّ  ،هبامِ ف ع اإلوى دَ ِس  ةٍ کتَ ، لنُ عراِب ن اإلهلا مِ  لَّ ال حَمَ  كثرَ أأو  بجملةٍ 

      4 5 ُّ؛ والد 
ِ
 يف قوله: عاء

 ـ 1اـــهغتَ لِّ وبُ ـ  نَ ـــامنيـالثّ  نّ إ

 

َس َج حوَ أقد    انرمُج معي إلی تَ ت  

 يف قوله: نبيهِ والتّ  

 املَ  ل مُ عِ فَ ـ م  اعلَ وَ 
ِ
 ـ هـعُ نفَ يَ  رء

 

ــوَف أ   رادِ ما قُ  لُّ يأيت كُ  ن  س

 ه تعاىل:ولُ أيضًا قَ  ن مجلةٍ مِ  كثرُ أوهو  ّيِ كالمَ  ا جاء بّيَ وممّ       

        *   7 ّهولَ قَ  ، فإن: 

          ولهقَ لِ  بيان:         . 

 لةٍ مُج  رَ ه آِخ م وقوعَ هُ بعُض  زَ وَّ َج  مّ . ثُ 1رَ كِ ما ذُ  فيه غريَ  ةُ کتَ النُّ  کونُ : قد تَ ال قوم  وق

 لةٍ مُج  ه غريَ ونَ م كَ هوبعُض  ؛کميلِ ر التّ وَ ُص  وبعَض  ذييَل التَّ  شمُل يَ هبا، فَ  صلة  متّ  ليها مجلة  ال تَ 

 . کميلِ والتّ  تميمِ التّ  رِ وَ ُص  بعَض  فيشمُل  ،هبا لةٍ ِص متَّ 

 وله تعاىل:كقَ  ،بغري ذلك[ 1]ا وإمّ                 

                                                           
 .1. سورة اإلنسان، اآلية 1

 عائدًا علی "ُحّبه"وهو أن يکوَن الّضمرُي يف . ]»1

 [.111، ص 1، جمواهب الفتّاح«. الطعام

ّوِل هلام أن يکوَن الّثاين بيانًا لألوَيعني باّتصا. ]»1

. «أو تأكيدًا له أو بدالً منه أو معطوفًا عليه

 [.117 ، صالسابق

 .57. سورة النحل، اآلية 4

است كه براى تنزيه  "سبحانه". ]شاهد مجلة 5

والّتنزيُه هنا غاية  يف املناَسَبِة »آمده است 

لزيادة تأكيٍد يف عظمته تعالی وُبعِده عاّم 

ناعُة يف قوهلمأثبَ  ، السابق. «توه، فتزداُد به الشِّ

 [.111ص 

أي: وبلَّغك اهلُل إّياها... وهو دعاء  . ]»1

، ص السابق«. للمخاطب بإبالغه ثامنَّي سنةً 

142.] 

 .111و  111. سورة البقرة، اآلية 7

. ]كه مجله معرتضه بايد براى غرىض غري از دفع 1

 اهيام بيايد[.
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   1 ّر  ذكُ مل يَ  ،1رَصَ ه لو اختَ ، فإن م ال يامهَن إألن  ؛

نُ هم ، وُح تُ ث بِ ن يُ مَ  هُ رُ نکِ يُ  ره ذِ  س   فيه.  ترغيباً  يامنِ اإل ِف رَشَ  ظهارُ إك 

ها تِ لَّ ه وقِ حروفِ  ثرةِ كَ  باعتبارِ  طناِب واإل باإلجيازِ  الکالمُ  ُف ه قد يوَص نّ أ م  واعلَ 

 كقوله: ،املعنى صلِ أله يف  ساوٍ مُ  رَ آَخ  سبة إلی كالمٍ بالنِّ 

 د  ؤدُ ســُ  1نَّ نيا إذا عَ الدّ  عنِ  دُّ صــُ يَ 

 

 يف زيِّ َعذراَء ناِهِد[ ]ولو برَزت   

 وقوله: 

 5نىإلی جانب الغِ  4ارٍ ظّ بنَ  لسُت و

 

 1رِ ق  الفَ  يف جانِب  لياءُ العَ  إذا كانِت  

رُ ويَ    ُل ووق ،     7 :ه تعاىلولُ منه قَ  ُب ق 

 :1اميِسِّ احلِ 

 مهلَ واس قَ ئ نا عىل النّ ن  ِش إ رُ ن کِ ونُ 

 

 1قوُل حّي نَ  القوَل  رونَ نکِ وال يُ  

  

                                                           
 .7. سورة غافر، اآلية 1

أي: تَرَك اإلطناَب؛ فإّن االختصاَر قد ُيطَلُق . ]»1

خمترص «. علی ما َيُعمُّ اإلجياَز واملُساواةَ 

 [.املعاين

. مواهب الفتّاح«. أي: عرض وظهر له. ]»1

 [151، ص 1 ج

أي: بناظٍر؛ ألّن فّعاالً ُيراُد به فاعل  ـ كام هنا . ]»4

واهب م«. ـ إذ ال ُيناِسُب أمثلَة املباَلَغة هنا

 [151، ص 1 ، جالفتّاح

اَل والزَمه من الّراحِة وأراد بالغنی امل. ]»5

ِٱوَ  مِة. وعدُم النّظِر إلی ِجهِة الِغنی أبلُغ يف ع  لنَـّ

د اإلخباِر بالرّتك  [قالساب«. الّتباُعِد من جمرَّ

أي: ال ألَتِفُت إلی الِغنی إذا رأيُت الِعزَّ . ]»1

اد بالفقر عدَم والّرفَعَة يف جانِب الفقِر. وأر

ِة[.  املاِل والزَمه من التََّعِب واملشقَّ

 .11. سورة األنبياء، اآلية 7

أي: الّشخص املنسوِب إلی احلاَمسة، وهي . ]»1

جاعةُ  ، 1 ، جحاشية الدسوقي«. الشَّ

 [.154 ص

يصُف رياسَتهم وَنفاَذ ُحکِمهم؛ أي: نحن . ]»1

ُ ما ُنريُد ِمن قوِل غرينا، وأحد  ال جَي  َُّسُ نغريِّ

ويف » .خمترص املعاين«. علی االعرتاِض علينا

، بأّنه  ختم املصنّف الفنَّ هبذا البيِت تورية 

. «سلك فيه مسلکًا ال سبيَل لالعرتاِض عليه

 [155، ص 1، ج حاشية الدسوقي



 

 

 

 فن  الث اني: علم البيانال
 

 .1عليه اللةِ الدَّ  يف وضوِح  خمتلفةٍ  1ٍق رُ بطُ  املعنى الواحدِ  يرادُ إبه  ُف عرَ يُ  وهو علم  

. 5عنه ، أو عىل خارٍج 4هزئِ ، أو عىل ُج 1له عَ ِض ما وُ  ا عىل متامِ إمّ  فظِ اللّ  اللةُ ودِ 

 انيةُ ، والثّ ةِ قَ وىل باملطابَ األُ  1صُّ ت. وخَت ةً عقليّ  ّيِ تَ خريَ من األ لٌّ ، وكُ ةً وىل وضعيّ ى األُ سمَّ وتُ 

 1رٍف بعُ  املخاطِب  عتقادِ ولو اِل  ،يُّ هنِ الذِّ  زومُ اللّ  1هطُ . ورَش بااللتزامِ  الثةُ ، والثّ 7نِ ضمُّ بالتَّ 

 . 12هأو غريِ  عامٍّ 

 بوضعِ  اً إذا كان عاملِ  امعَ الّس  ؛ ألنّ 11ةِ بالوضعيّ  11ىأتّ تَ ال يَ  املذكورُ  يرادُ واإل

 14ىعليه. ويتأتّ  منها دااًل  واحدٍ  ن كلُّ مل يکُ  11، وإاّل َح وَض أها عُض ن بکُ مل يَ  لفاظِ األ

                                                           

، 1 ، جمواهب الفتّاح«. أي: برتاكيب. ]»1

 [.151 ص

 . ]يعنى:[ معنی.1

احلَيوان  كِداللة اإلنسان علی جمموع. ]»1

الناطق؛ فإن لفَظ اإلنسان ُوضع ملجموع 

مواهب «. اجلزأين؛ أعني: احليوان الناطق

 [.114، ص 1، ج الفتّاح

اللة لفظ اإلنسان علی احلَيوان فقط، أو كدِ . ]»4

علی الناطق فقط؛ فإّن كاًل منهام جزء  من 

 [.السابق«. املوضوِع له

ا إهّن اللة لفظ اإلنسان علی الّضاحك؛ فكدِ . ]»5

داللة علی معنی خارٍج عن املسّمی الذي هو 

احلَيوان الناطق؛ إذ هو الزم  هلذا املعنی ال جزء  

 [.السابق«. منه

 ينخمترص املعاو  رشوح التلخيص جاءت يف. ]1

 «[.ُتَقيَّدُ »كلمة 

. «لَکون اجلزء يف ضمن املعنی املوضوِع له. ]»7

 خمترص املعاين[.

 . ]أي: االلتزام[.1

 : بسبب عرٍف[.. ]أي1

يعني العرَف اخلاصَّ كالرّشع . ]»12

ناعات خمترص «. واصطالحاِت أرباب الصِّ

 [.املعاين

، مواهب الفتّاح«. أي: ال ُيمکُن حصوُله. ]»11

 [.174، ص 1 ج

م وضعيًَّة، وهي . ]»11 أي: اّلتي ُسّميت فيام َتقدَّ

 [.السابق«. املطابقةُ 

«. اظِ أي: وإن مل يکن عاملًا بوضع األلف. ]»11

 خمترص املعاين[.

أي: يتأّتی اإليراد املذكوُر وهو إيراُد املعنی . ]»14
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 ضوح. يف الوُ  1زومِ اللُّ  راتُب مَ  تلَف ن خَت أواز جلِ  1ةِ بالعقليّ 

، «از  جَم »ـفَ  ،1رادتهإعىل عدم  ت  قرينة  ن دلَّ إ ،له عَ ِض ما وُ  به الزمُ  رادُ املُ  فظُ اللّ  مّ ثُ 

  ألنّ ؛ 1م عليهادِّ . وقُ 5«ناية  كِ »ـف 4وإاّل 
ِ
عىل َينبَني ما  1منه ثمّ . 7معناها معناه كجزء

َ عَ تَ ، فَ 1شبيهِ التّ   . 11الثةيف الثّ  11 املقصودُ رَص انحَ فَ  .12له ُض عرُّ التّ  ّيَّ

 

                                                           

اللةِ  . «الواحِد بطرٍق خمتلفٍة يف وضوح الدِّ

 [.177، ص 1، ج مواهب الفتّاح

اللة العقلّية من تلك الدالالت 1 . ]أي: بالدَّ

م أّن العقلّيَة هي َداللُة الّلفظ »الّثالِث  وَتَقدَّ

 معناه، 
ِ
ُن، أو علی علی جزء وهي الّتضمُّ

، 1، ج مواهب الفتّاح«. الزمه، وهي االلتزامُ 

 [.177ص 

ِن ولزوِم . ]»1 أي: لزوِم اجلزء للُکّل يف الّتضمُّ

الالزم للملزوم يف االلتزام؛ ولذلك َعرّب 

باللزوم لِيشَمَل الّتضّمَن وااللتزاَم معًا؛ ألّن 

يف كلٍّ منهام لزوُم الفهِم للفهِم. ولو أراد 

«. خصوَص ِداللة االلتزاِم، َلَعربَّ بالالزم

 [.171، ص 1، ج مواهب الفتّاح

 [.خمترص املعاين«. أي: إرادِة ما ُوِضع له. ]»1

قرينة  علی إرادة ما ُوِضع له،  ال َتُقم   أي: وإن  . ]»4

َصحَّ إرادُة ما ُوِضَع له مع إرادة الالزِم،  بأن  

ّحة إرادِة فذلك اللفظ املُراُد به الاّلزُم مع ص

 مواهب«. امللزوِم اّلذي ُوِضع له الّلفُظ كناية  

 [.111 ، ص1 ، جالفتّاح

هو  "احلقيقة"إّن املقصوَد األصيلَّ يف . ]»5

امللزوُم، والاّلزُم مقصود  بالّتبعيِة؛ واملقصوَد 

األصيلَّ يف الکناية هو الاّلزُم، وامللزوُم 

، 1 ، جحاشية الدسوقي«. مقصود  بالتبعيَّة

 [.117 ص

م املَجاُز علی الکناية[.1  . ]أي: ُقدِّ

أي: ألّن معنی املَجاز هو الاّلزُم فقط، . ]»7

ومعنی الکنايِة جيوُز أن يکوَن هو الاّلزُم 

م  علی الُکلِّ طبعًا،  وامللزوُم مجيعًا، واجلزُء مقدَّ

ُم بحُث املجاز علی بحث الکنايةِ  . «فُيقدَّ

 [.خمترص املعاين

 [.خمترص املعاين«. جازأي: من امل. ]»1

. «وهو االستعارُة اّلتي كان أصُلها الّتشبيهَ . ]»1

 [.خمترص املعاين

 . ]أي: للتشبيه[.12

 . ]من علم البيان[.11

 . ]أي: الّتشبيه واملجاز والکناية[.11



 تلخيص املفتاح  .............................................................................  11

 1شبيهالتّ ]املقصد األّول[ 

 عىل وجهِ  4ن  کُ مل تَ  هاهنا ما . واملرادُ 1يف معنًى  1]آخَر[ مرٍ أ ةِ كَ شارَ عىل مُ  اللةُ الدِّ 

 زيد  »: َقولِنا نحوُ  َل َخ . فدَ 7جريدِ والتّ  1نايةِ بالکِ  واالستعارةِ  5ةِ حقيقيّ تّ ال االستعارةِ 

فاه رَ طَ  :ه، وهيركانِ أهاهنا يف  11ظرُ والنّ  .  1 12 ه تعاىل:ولِ وقَ  ؛1«سد  أ

                                                           
وُيبحُث عنه من ِجهِة طَرَفيه، ومها املُشبَُّه . ]»1

واملُشبَُّه به؛ ومن ِجهة أداتِه، وهي الکاُف 

وِشبُهها؛ وِمن ِجهة وجِهه، وهو املعنی 

املشرتُك بّي الّطرَفِّي اجلامُع هلام؛ ومن ِجهة 

الغرِض منه، وهو األمُر احلامُل علی إجياده؛ 

، 1، ج مواهب الفتّاح«. ومن ِجهة أقسامه

 [.111ص 

 .. من إضافة املحيش1

َخَر. ُل اليّشء شبيهًا بآالّتشبيُه يف الّلغِة َجع  . ]»1

بيُه االصطالحيُّ ليس فيه ذلك، بل فيه والّتش

ه فاّدعاُء التشبيِه أو اعتقاُده جمازًا عند وص  

بذلك؛ وهو َقوُلك مثاًل: زيد  كعمرٍو. 

وتسمَيُته تشبيهًا جَماز؛ ألّنه ُنِقَل إليه ِمن اعتقاد 

ز  عن الّتشبيِه االصطالحيُّ جَما الّتشبيه. فلفظُ 

، 1ج  ،لفتّاحمواهب ا«. لفظ الّتشبيِه اللُّغويِّ 

 [.111ص 

«. الّداللُة علی مشاَرَكة أمٍر ألمٍر يف معنًی . ]»4

 [.خمترص املعاين

 [.خمترص املعاين«. نحو: رأيُت أسداً يف احلاّمم. ]»5

خمترص «. نحو: أنشبِت املَنيَُّة أظفاَرها. ]»1

 [.املعاين

أي: لقيُت ِمن زيٍد ». ]مثل: َلِقيُت بزيٍد أسدًا 7

لقيُت زيدًا املاُمثَل لألسد. ثم أسدًا. أصُله: 

د من زيٍد ذاُت  بولَِغ يف تشبيهه حتی إّنه ُجرِّ

حاشية «. األسِد، وُجعَلت منتزعًة منه

. در فارسى بر 114، ص 1، ج الدسوقي

هايى كه اساس تتبع مصحح، متناسب با مثال

هاى شود، ترمجهبراى جتريد زده مى

مثال توان از آن ارائه نمود. در گوناگون مى

، كه ديدم نه زيدآن»فوق شايد بتوان گفت: 

 و عباراتى شبيه به آن[.« كه شريى بود

وعندما  .خمترص املعاين«. بحذف أداة التشبيه. ]»1

ن ُجعل املشبَُّه به خربًا ع»ُحِذَفت أداة التشبيه 

املشبَِّه أو يف حکم اخلرب؛ َسواء  كان مع ِذكِر 

شبَِّه به يف املشبَِّه أو مع حذفه... وجعُل امل

حکم اخلرب عن املشبَّه من حيث إفادة االحّتاد 

 وَتنايس التشبيه، كام يف احلال واملفعول الّثاين

والّصفِة واملضاِف وَكونِه  "علمت"يف باب 

مبيِّنًا له؛ وذلك نحُو: َكرَّ زيد  أسدًا، أي: 

كاألسد؛ وعلمُت زيدًا أسدًا، أي: كاألسد؛ 

ألسد؛ وماُء ومررُت برجٍل أسٍد، أي: كا

مواهب «. اللَُّجِّي، أي: ماء  هو اللُّجُّي...

 [.111 ، ص1، ج الفتّاح

 .171و  11. سورة البقرة، اآلية 1

 .[خمترص املعاين«. بحذف األداة واملشّبه. ]»12

، 1 ، جمواهب الفتّاح«. أي: البحث. ]»11
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 قسامه. أويف  1منه ه، ويف الغرضِ داتُ أه وووجهُ 

دِ والوَ  دِّ كاخلَ  ،انِ يّ ّس ا حِ : إمّ فاهُ رَ طَ  سِ واهلَ  وِت والصَّ  ،ر  ، نرَبِ والعَ  ةِ کهَ ، والنَّ م 

ة يَّ نِ كاملَ  1أو خمتلفانِ  ؛لم واحلياةِ كالعِ  ،انِ يّ أو عقلِ  ؛ريرواحلَ  اعمِ ل د النّ ، واجلَ مرِ واخلَ  1يِق والرّ 

 . 4كريمٍ  لِق طر وُخ ع، والعِ بُ والسَّ 

 َل َخ . فدَ اهرةِ الظّ  سِ اخلم ى احلواسِّ حدَ بإِ  5هتُ أو مادَّ  وَ هُ  كُ درَ املُ  ىِّ سِّ باحلِ  واملرادُ 

 كام يف قوله: ؛7يايِلُّ اخلَ  1فيه

 ِق قيالّش  رَّ مَ حُم   وكأنّ 

 

 1دعَّ َص أو تَ  َب وَّ َص إذا تَ  

 رنَ ـِشنُ  وٍت ـاقـي عالمُ أ 

 

 د  َج رَ ب  ن زَ مِ  ماٍح عىل رِ  

 ،11هبا كٍ درَ مُ  ريُ ما هو غَ  :؛ أيالومهيُّ [ 1] 12ل فيهَخ فدَ  ،1ماعدا ذلك وبالعقيلِّ  

 كام يف قوله: ؛هبا كاً درَ مُ  کانَ لَ  ،كَ درِ أُ ولو 

 ُمضاِجعي[ 11]أَيقُتُلني وامَلشـَريفُّ 

 

 14ق  كأنياِب أغواِل؟!ُزر   11وَمسنونة   

  .مَلِ واأل ةِ ذَّ كاللَّ  ؛15جدانبالوِ  كُ درَ ما يُ [ 1]و 

                                                           
 [.124 ص

، 1، ج مواهب الفتّاح«. احلامِل علی إجياده. ]»1

 [.124ص 

 ]يعنى:[ آب دهان. .1

. «بأن يکوَن املشبَُّه عقلّيًا واملشبَُّه به ِحّسّياً . ]»1

 [.خمترص املعاين

. ]وهذا من تشبيه احليّسّ بالعقيّل. فالعطر حيّسٌّ 4

 وُخلق الرجل الکريم عقيّل[.

أي: مل ُيدَرك هو بحالته املخصوصة، ولکن . ]»5

 «.أصله الذي حيصل منه :أي ؛ُأدرَكت ماّدته

 [.124، ص 1، ج اهب الفتّاحمو

1.  . ]أي:[ احليّسّ

وهو املعدوُم اّلذي ُفرَض جمتَمعًا ِمن أموٍر . ]»7

خمترص «. ُكلُّ واحٍد منها ممّا ُيدَرك باحلسِّ 

 [.املعاين

 . ]پايّي و باال برود[.1

أي: ما ال يکوُن هو وال ماّدُته ُمدَركاً بإحدی . ]»1

 .[عاينخمترص امل«. احلواّس اخلمِس الظاهرة

 . ]أي:[ العقيّل.12

 . ]أي:[ باحلواّس.11

حاشية «. سيف منسوب  إلی املشارف. ]»11

 [.117، ص 1، ج الدسوقي

 . ]يعنى:[ تيز شده است.11

هاُم 14 . ]أي: كيف َيقُتُلني والّسيُف والسِّ

 ،مواهب الفتّاح«. املسنونُة ُتضاِجُعني؟!

 [.117، ص 1 ج

ی ُيدَرُك بالقوأي: دخل أيضًا يف العقيلِّ ما . ]»15

 .[خمترص املعاين«. الباطنِة وُيسّمی ِوجدانّياً 
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هُ وَ و  ه:ما قول خييل نحوُ بالتّ  . واملرادُ أو ختييالً  حتقيقاً  1فيه كانِ شرَتِ يَ  1ما هج 

 1ُدجاهاّي بَ  جومَ النّ  وكأنّ 

 

ــُ   تِ  ينهنّ بَ  الَح  ن  نَ س  داعُ اب

هَ  نّ إف    جوانِب يف بيضٍ  قةٍ رِش مُ  شياءَ أ صولِ ن ُح مِ  احلاصلةُ  يئةُ ه فيه هو اهلَ بَ الشَّ  وج 

 
ٍ
ا كانت ه ملّ نّ أ؛ وذلك خييلِ به إال عىل طريق التّ  هِ بَّ َش يف املُ  موجودةٍ  غريُ  4، فهيمٍ ظلِ مُ  يء

ق وال ريتدي للطّ ال هَي لمة، فَ ميش يف الظّ ن يَ ها كمَ صاحبَ  عُل جَت  ل  ه  ما هو َج  لُّ وكُ  البدعةُ 

سِ بطريق العَ  مَ زِ لَ و .هبا البدعةُ  هتبِّ ُش  ،مکروهاً  ناَل ن يَ أ ُل أمَ يَ  ما  لُّ وكُ  ةُ نَّ السُّ  هَ بَّ َش ن تُ أ ک 

کم تُ تيأ» ، نحو:رشاق  إو ياض  ا له بَ ممّ  اينَ الثّ  نّ أ َل يِّ حتى خُتُ  5ذلك وشاعَ  ،وربالنّ  ل م  هو عِ 

 ضيالبَ  1ةِ فيّ يباحلن
ِ
ن مِ  فرِ الکُ  وادَ َس  دُت شاهَ »ك: ل، كقوذلَك  الِف عىل ِخ  ُل واألوّ «. اء

ياض بَ بِ  7هاشبيهِ كت نن بّي االبتداعِ السُّ بجى الدُّ  جوم بّيَ النّ  . فصار تشبيهُ «فالنٍ  بّيِ َج 

 ادُ سم فَ لِ عُ فَ  .رضةِ اخلُ  ديدِ لّش ا باِت النَّ  بّيَ  1ةً قَ لِ تَ ؤمُ  1باب، أو باألنوارواد الشَّ يف َس  يِب الشَّ 

                                                           

 . ]أي: معنی[.1

بأن يوَجد فيهام معاً  . واملراُد باملشرتِك فيه يف . ]»1

 شبيه األمُر الذي خيتصُّ به املشبَّهاِن يفباب التّ 

ق الفائدِة شبيه لتحم، فيقصُده للتّ قصد املتکلّ  قُّ

م قَصد لعدبه، بخالف ما ليس كذلك. فال يُ 

الفائدة فيه. فقولنا مثاًل زيد  كاألسد  يقحتق

ه كالشمس يکوُن الوجُه يف األول ووجهُ 

ة هبام ... فال يصح أن يکوَن اجلراءة املختّص 

الوجُه فيهام اجلسمّيُة ونحُوها كَکوهنام ذاَتِّي 

أو َحَيواَنِّي أو موجودين أو غري ذلك، 

، احمواهب الفتّ ...«. لعمومه وعدم فائدته 

 [.111، ص 1 ج

 .[خمترص املعاين«. وهي الظلمة "ُدجَية"مجع . ]»1

 . ]أي:[ هيئة.4

أي: َكوُن الّسنِّة والعلِم كالنّور والبدعِة . ]»5

 [.خمترص املعاين«. واجلهِل كالّظلمة

. دين خداپرستى ]أي: بالطريقة احلنيفية، وهي 1

ديُن اإلسالِم. واحلنيفّية نسبة  للحنيف، 

هو املائُل عن كّل ديٍن ِسوی ديِن واحلنيُف 

، وعنی به إبراهيَم  مواهب «. احلقِّ

 [.115، ص 1، ج الفتّاح

 . ]الضمري عائد إلی[ النّجوم.7

 : شکوفه[."َنور". ]مجع 1

. ]يعنى:[ درخشنده ]در متن مورد استفادة 1

آمده است. « مؤتلفة»، مرحوم حمشى

ايشان در توضيح، باالى كلمه نوشته اند: 

 «درخشنده»؛ سپس در پايّي آن، «ردآمدهگ»

مجله  و از تلخيصاند. البته در رشوح نوشته

ن ضبط شده و مت« مؤتلقة»، خمترص املعاين

 حاَض نيز بر مهّي اساس تصحيح شد[.
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لِ َج   حاً صلِ مُ  القليلِ  1ونَ كَ  «عامِ ل ح يف الطّ كاملِ  يف الکالمِ  حوُ النّ »يف قول القائل:  1هع 

 . ل ِح بخالف املِ  ثرةَ والکَ  ةَ لَّ القِ  تمُل ال حَي  حوَ النّ  ؛ ألنّ داً فِس مُ  والکثريِ 

ام أو هِ يف نوعِ  رَ بآَخ  ٍب ثو عن حقيقتها؛ كام يف تشبيهِ  خارٍج  غريُ [ 1]ا إمّ  1وهو

 كُ درَ ا يُ ممّ  4اجِلسمّيةِ  اِت يفيّ كالکَ  ة  يّ ّس ا حِ ، وإمّ ا حقيقية  ، إمّ صفةً  خارج  [1]هام، أو نِس جِ 

ن مع مِ هبا، أو بالسَّ  ُل ِص تَّ وما يَ  واحلركاِت  واملقاديرِ  شکالِ واأل لوانِ ن األمِ  بالبرِص 

َ بَ  ّيَ تي بَ والّ  ةِ عيفة والقويّ صوات الّض األ ق مِ و بالذَّ ، أّي  ن مِ  مِّ ، أو بالشَّ عومِ ن الطُّ و 

س مِ ، أو باللّ وائِح الرّ   1ّيِ واللّ  5السةشونة واملَ بوسة واخلُ ودة واليُ ن احلرارة والرُب م 

 الذَّ  نفسانية مِ ات النّ يفيّ كالکَ  ة  أو عقليّ  ؛صل هباقل وما يتّ والثِّ  1ةواخلفّ  7البةوالّص 
ِ
 كاء

 ئز. ل م وسائر الغراوالعلم والغضب واحلِ 

 مس. ة بالّش جّ جاب يف تشبيه احلُ كإزالة احلِ  ؛1ة  ا اضافيّ وإمّ 

ٌّ حِ  11منهام لٌّ كُ و .دٍ دِّ عَ تَ ن مُ مِ  باً كَّ رَ مُ  12ونهکَ لِ  ،ا بمنزلة الواحدِ ، وإمّ ا واحد  وأيضاً إمّ   يسِّ

 . كذلك أو خمتلف   د  تعدِّ ا مُ ، وإمّ أو عقيلٌّ 

ُّ واحلِ  ِّ ن غري احلِ مِ  ك باحلسِّ درَ ن  يُ أ المتناعِ  ؛ال غريُ  انِ يّ سِّ فاه حِ رَ طَ  يسِّ  . ء  َي  يسِّ

ِّ بالعقل من احلِ  كَ درَ ن  يُ أواز جِلَ  ؛عمُّ أ والعقيلُّ   بيهُ شولذلك يقال: التّ  ؛ء  َي  يسِّ

 . عمُّ أ بالوجه العقيلِّ 

ٌّ ، فهو كُ 11فيه ك  شرتَ مُ  11هو :فإن  قيل ٍّ ليس بکُ  ىُّ سِّ ، واحلِ ىلِّ  نّ أ رادُ املُ  :لناقُ ، ىلِّ

  ىُّ سِّ احلِ  الواحدُ ف. سِّ باحلِ  كة  درَ مُ  14هفرادَ أ
ِ
 واخلَ  كاحلمراء

ِ
مِ الطّ  ةُ ذَّ ولَ  ائحةِ الرّ  وطيُب  فاء  ع 

                                                           
 . ]أي: جعل وجه الّشبه[.1

 «.لَجع  ». مفعول 1

َبه.1  . ]الضمري عائد إلی[ وجه الشَّ

 .[رص املعاينخمت«. أي: املختّصة باجلسم. ]»4

 . سستى.5

 . نرمى.1

 . سختى.7

 . سبکى.1

 . داخل در ذات نباشد.1

 . وجه شبه.12

 . واحد و غري واحد.11

 . وجه شبه.11

 . در عقىل.11

 . آن كىّل.14



 تلخيص املفتاح  ...........................................................................  121

 . 1رَّ فيام مَ  مسِ ولّي اللّ 

 دِ ف س يف تشبيه وجوطابة النَّ داية واستِ واهلِ  1واجلَراءةِ  عن الفائدةِ  1راءكالعَ  والعقيلُّ 

 اليشَّ 
ِ
ع بعدمه، والرَّ النَّ  العديمِ  ء  لِق خُ طر بوالعِ  ،وروالعلم بالنّ  ،باألسد جاعِ ّش ال لِ ُج ف 

 . كريمٍ 

ُّ  ُب ركّ واملُ   فردان، كام يف قوله:فاه مُ رَ فيام طَ  احليسِّ

 ام ترىا كريّ بح الثُّ يف الصُّ  وقد الَح 

 

 5راوَّ نَ  حّيَ  4ةٍ حيّ اّل مُ  نقودِ كعُ  

يف املرأى  رِ قادياملَ  غارِ الصِّ  املستديرةِ  ر البيضِ وَ ن الصُّ قارُ ن تَ مِ  يئة احلاصلةِ من اهلَ  

 . املخصوصِ  إلی املقدارِ  املخصوصةِ  ةِ يفيّ عىل الکَ 

 :ارٍ ّش بَ  وُل قَ  بانِ وفيام طرفاه مركَّ 

عِ النَّ  ثارَ مُ  كأنَّ  سنارُ  وَق فَ  1ق   ؤو

 

 هبُ واكِ كَ  1اوىهَت  يل  لَ  7نافَ اسيأو 

يف  ةٍ قتفرِّ مُ  قدارِ املِ  متناسبةِ  ستطيلٍ مُ  قةٍ رِش مُ  جرامٍ أ 1وىن هَ مِ  ن اهليئة احلاصلةِ م 

  جوانِب 
ٍ
 . مٍ ظلِ مُ  يء

 . قيِق يف تشبيه الشَّ  رَّ كام مَ  تلفانِ فاه خُم رَ وفيام طَ 

ِّ ب احلِ ن بديع املركَّ ومِ   ونُ کويَ احلركُة. عليها  تي تقعُ الّ  ئاِت يَ ن اهلَ مِ  يءُ جَي  12ما يسِّ

 : ّيِ عىل وجهَ 

رَ ن  يُ أمها أحدُ  ل واللَّ كالشَّ  اجلسمِ  وصاِف أن ها مِ باحلركة غريُ  نَ ق  كام يف  ،ونِ ک 

 وله: قَ 

                                                           
 . كتشبيه اخلّد بالورد.1

 . عريان، برهنه.1

 . جرأت.1

 . ]شاخه انگور سفيد[.4

 [.خمترص املعاين«. أي: َتفتََّح َنوُره. ]»5

]اضافه صفت به موصوف است. در اصل:  .1

 النقع املُثار؛ يعنى: گرد و غباِر برخاسته[.

. «الواو بمعنی مَع، فـأسياَفنا مفعول  معه. ]»7

سوقّي علی ، 1 جخمترص املعاين،  حاشية الدَّ

 [.111 ص

 افتد[.. ]يکى پس از ديگرى پايّي مى1

 . ]پايّي افتادن، سقوط[.1

َبه. ]»12  [.خمترص املعاين. «أي: وجُه الشَّ



 121  ...........................................  شبيهالتّ املقصد األّول: / الفنُّ الّثاين: علُم البيان 

 

  1ّل َش األ فِّ رآة يف كَ كاملِ  مُس والشَّ 

 فيَض يَ  ىحتّ  طَ نبِس بأن  يَ  مُّ ه هَيُ ، كأنّ رشاِق مع اإل ن االستدارةِ مِ  احلاصلةِ  يئةِ ن اهلَ مِ 

 . إلی االنقباضِ  عُ جِ رَي فَ ، 1بدو لهيَ  مّ ثُ  ،ائرةِ الدّ  ن جوانِب مِ 

 هاٍت إلی جِ  حركاٍت  ن اختالطِ مِ  دَّ اك أيضًا ال بُ عن غريها. فهن دَ رَّ ن جُتَ أوالثاين 

مِ والسَّ  1حىالرَّ  ةُ كَ ؛ فحرَ خمتلفةٍ   يف قوله: صحِف املُ  الف حركةِ بخِ  ،فيها ركيَب ال تَ  ه 

 4قارٍ  ُف صحَ مُ  الربَق  وكأنَّ 

 

قاً َف   با حاوانفِ  ةً رَّ مَ  انط  5تا

 :لٍب كَ كام يف قوله يف صفة  ،کونِ ة السُّ يئَ يف هَ  كيُب الرّت  قعُ وقد يَ  

 1ىلصطَ املُ  7ويِّ دَ البَ  لوَس ُج  1يقعيُ 

 ه. قعائِ إمنه يف  عضوٍ  لِّ ع كُ وقِ ن مَ مِ  يئة احلاصلةِ ن اهلَ مِ 

قوله  ب يف استصحابه، يفعَ ل التَّ مع حتمُّ  نافعٍ  االنتفاع بأبلغِ  رمانِ حِ كَ  1والعقيلُّ 

 .          12 تعاىل:

 عَ زِ ا انتُ ، كام إذكثرَ أن ه مِ وجوب انتزاعِ لِ  قع اخلطأُ يَ فَ  ،دٍ عدِّ تَ ن مُ مِ  عُ زَ نتَ ه قد يُ نّ أواعلم  

 ن قوله:مِ  لِ ط ر األوَّ من الشَّ 

رَ أكام   11اممة  غَ  11طاشاً عِ  ت  قوماً قَ ب 

 

ها  رأَ لاّم ف  ــَ أو   14ِت لَّ وجَتَ  11ت  عَ قش

 
                                                           

 . ]آدم ُچالق[.1

 شود.شود يا گامن مى. بدا حاصل مى1

 . ]آسياب[.1

خمترص «. بحذف اهلمزة؛ أي: القارئ. ]»4

 [.املعاين

 شود و يک بار بسته[.. ]يک بار باز مى5

 . ]روى ُدم خود نشست[.1

أي: جيلس جلوسًا يف إقعائه كجلوس . ]»7

اهب مو«. الشخص املنسوب إلی البادية

 [.171، ص 1، ج الفتّاح

خواهد خود را با آتش گرم . ]كسى كه مى1

 كند[.

 . مركب عقىل.1

 .5. سورة اجلمعة، 12

 [."َعطشان". ]مجع 11

فالکالم ». ]أي: ظهرت الغاممُة لقوم ِعطاش. 11

«. ههنا علی حذف اجلاّر وإيصال الفعل

 [.خمترص املعاين

 شود.. برطرف مى11

 الَة املذكورَة فيام قبَل هذافالّشاعُر َشّبه احل. ]»14

البيِت وهي َكوُن الّشاعر أو َكوُن َمن هو يف 

وصفه َظَهر له يء  هو يف غاية احلاجة إلی ما 
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  صالِ باتّ  شبيهُ التّ  املرادَ  فإنّ  ؛ه من اجلميعوجوب انتزاعِ لِ 
ِ
  1عٍ طمِ مُ  ابتداء

ِ
 بانتهاء

 . سٍ ؤيِ مُ 

 بأخرى.  فاكهةٍ  ائحة يف تشبيهِ عم والرّ ون والطّ : كاللَّ ىُّ احلّس  دُ عدِّ تَ واملُ 

 إر وذَ ظر وكامل احلَ ة النّ دَّ : كحِ والعقيلُّ 
ِ
 راب.بالغُ  طائرٍ  يف تشبيهِ  1فادِ السَّ  خفاء

ن الطَّ : كحُ املختلُف و  . مسِ بالّش  أن يف تشبيه إنسانٍ الّش  باهةِ ونَ  لعةِ س 

 منزلةَ  ُل زَّ نَ يُ  فيه، ثم ي نِ دَّ الضِّ  الشرتاكِ  ،ضادِّ لتّ ا ن نف سِ مِ  هُ بَ الشَّ  عُ زَ تَ نه قد يُ نّ أعلم  او

بَ أما »: بانِ لجَ لِ  قاُل ؛ فيُ مٍ کُّ أو هَتَ  بواسطة متليٍح  ِب ناُس التّ  هو »خيل: بولل !«ألسدباه هَ ش 

 . «م  حاتَ 

ن  أ «الکاف»يف نحو  صُل وما يف معناها. واأل «ثلمِ »و «كأنّ »و «الکاف» ُتهأداو

 .      1 نحو: ،هريُ به؛ وقد يليه غَ  هُ بَ شَّ املُ  ليهِ يَ 

 . دَ عُ ن  بَ إ «بُت ِس َح »و  ؛َب رُ ن  قَ إ «سداً أ زيداً  ُت ملِ عَ »كام يف  ؛عنه ُئ نبِ يُ  فعل   رُ ذكَ وقد يُ 

 وله:ه، كام يف قَ مکانِ [ إ1] وهو بيانُ  ،هِ بَّ َش إلی املُ  عودُ يَ  غلِب منه يف األ والغرُض 

 5منهم نَت أو نامَ األ 4ِق فُ ن  تَ فإِ 

 

 زالِ م الغَ دَ  عُض بَ  ســَك املِ  فإنَّ  

ها، كام يف تشبيهه قدارِ مِ [ 1]أو  ؛ادويف الّس  رَ بآَخ  ثوٍب  ه، كام يف تشبيهِ حالِ [ 1] وأ 

يِ ن َس مِ  ُل ُص ن ال حَي مَ  ، كام يف تشبيهِ 7هاقريرِ تَ [ 4]أو  ؛1هتِ دّ راب يف ِش بالغُ   ه عىل طائلٍ ع 

                                                           
 وإطامعه 

ِ
فيه.. وبنفس ظهور ذلك اليّشء

اميد بستن به آن(، انعدم وذهب ذهابًا  )=

منه بحالة  يجأوَجب اإلياَس )= يأس( ممّا رُ 

ة  وهم يف غاية احلاجة قوٍم تعّرضت هلم غامم

إلی ما َرَجوا فيها من املاء لعطشهم، وبنفس 

ب منها، ض)= به حم ( ما َطَمعوا يف َنيل الرشُّ

، 1، ج مواهب الفتّاح«. تفّرقت وذهبت

 [ .177 ص

ُن ويکون . ]»1 وصفًا  "مطمع"وحُيتَمُل أن ُينَوَّ

. وكذلك األمر 171، ص 1، ج السابق«. له

 «."انتهاء مؤيس"يف 

 . ]نزديکى[.1

 .45. سورة الکهف، اآلية 1

 . فائق شوى.4

. اگر تو مافوق مردم قرار گريى و تو از ايشان 5

 باشى.

 . سياهى.1

 . بيان حال مشّبه در نفس سامع.7
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 1به 1وهو ،مَّ تَ أه به شبَّ ه يف املُ بَ الشَّ  جهُ وَ  کونَ تقتض أن يَ  ربعةِ وهذه األ .املاءَ  مُ رقُ ن يَ مَ بِ 

هَ أ لَ بمُ  سودَ أ وجهٍ  يف تشبيهِ  ه، كامتزيينِ [ 5]أو  ؛رُ ش  ، كام يف 1هشوهيِ تَ [ 1]أو  ؛ب ىِ ة الظَّ ق 

ا الدِّ رَ قَ قد نَ  جامدةٍ  5ةٍ ل حَ بَس  4دورٍ جَم  وجهٍ  تشبيهِ   ه، كام يف تشبيهِ ط رافِ استِ [ 7]أو  ؛1ةُ کَ يَ هت 

مٍ فَ  ِك ن املِ مِ  ببحرٍ  1د  وقَ مُ  ر  فيه مَج   7ح   . ع عادةً نِ تميف صورة املُ  1ه، إلبرازِ ُب هَ ه الذَّ وُج مَ  س 

ا إمّ  ،هنِ يف الذّ  احلضورِ  به نادرَ  هُ شبَّ املُ  وهو أن يکونَ  ،رُ آَخ  وجه   ولالستطراِف 

 كام يف قوله: ،ها عند حضور املشبَّ ، وإمّ ـ رَّ كام مَ ـ مطلقًا 

هُ تَ  12ةٍ يّ ردِ وَ والزِ   11هاتِ رقَ بزُ  11وز 

 

 واقيِت اليَ  رِ عىل مُح   ياضِ الرِّ  ّيَ بَ  

ن هباعُ َض  14قاماٍت  فوَق  11اكأهّن    15ف 

 

 ِت ربيكِ  11طراِف أار يف النّ  وائُل أ 

 :به. وهو َضبانِ  هِ إلی املشبَّ  عودُ وقد يَ  

 كقوله: ،املقلوِب  شبيهِ وذلك يف التّ  ،هِ شبَّ ن املُ مِ  تمَّ أ 17هنّ أ هيامُ إمها أحدُ 

 هتَ رَّ غُ  أنَّ ـك اُح ـبوبدا الصَّ 

 

 ُح دَ متَ حّي يُ  11ليفةِ اخلَ  جهُ وَ  

                                                            

 . مشّبه  به.1

 . وجه شبه.1

 . زشت ساختن.1

 رو.. آبله4

 . ]مدفوع[.5

 : خروس[."ديك". ]مجع 1

 . ]ذغال[.7

 . آتش روشن.1

 شکار كردن مشّبه.. آ1

 . گل بنفشه.12

رسد به معناى به نظر مى کهدرخشد ]بل. مى11

باشد. شاهد هم آنکه با  "ورزدتکرب مى"

به كار رفته است. تفتازانى  "علی"حرف 

حاح: زهی »گويد: مى قال اجلَوهريُّ يف الصِّ

، إذا تکرّب  . خمترص املعاين«. الّرجُل فهو َمزُهوٌّ

ر توضيح آن وابن يعقوب مغربى هم د

متعلق  "علی مُحر اليواقيت"»گويد: مى

. «؛ أي: تتکرّب علی اليواقيت احلمر"تزهو"بـ

 [.425، ص 1، ج مواهب الفتّاح

 . كبوديش.11

 . گويا.11

، 1، ج مواهب الفتّاح«. أي: فوق ساقاهتا. ]»14

 [.425ص 

أي: ضعفن عن حتّملها؛ ألن ساَقها يف . ]»15

، 1، ج لفتّاحمواهب ا«. غاية الضعف والّلّي

 [.425 ص

 كربيت[.چوب . ]اينجا يعنى رس 11

 . مشّبه به.17

 . ]مشبه[.11
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 تدارةِ واالس رشاِق يف اإل كالبدرِ  وجهاً  كتشبيه اجلائعِ  ؛ماالهتام والثاين: بيانُ 

 . 1املطلوِب  ظهارَ إى هذا ، ويسمّ غيِف بالرَّ 

 بّي شيئّيِ  اجلمعُ  ريدَ أُ ، فإن  1بالزائد عاءً أو ادّ  حقيقةً  اقصِ النّ  حلاُق إ ريدَ أُ هذا إذا 

م بالتّ شبيه إلی احلُ تّ ال ركُ تَ  فاألحسنُ  ،مرٍ أيف  ِ يَ ساوِ تَ ملُ ترجيح أحد ا نمِ  اً ه احرتازشابُ ک  ، ّي 

 له:كقو

بَ تَ  ـــا عى دَ  هَ ش ُم ذ  َج إم   تيدامَ رى و

 

 ُب کُ ستَ  َي ينِ ما يف الکأس عَ  ثلِ ن مِ فمِ  

ر اخلَ بِ أدري أَ ما  اهللِّ وَ فَ   بَ أم  ــ   1ت  َل س

 

 ُب رَش أَ  نُت يت كُ ربَ ن عَ م مِ أ  4فوينُج  

 نريٍ مُ  هورُ ظُ  ريدَ أُ ه، متى کِس وع ب ِح بالصُّ  سِ رَ ة الفَ رّ أيضًا كتشبيه غُ  شبيهُ التّ  وجيوزُ  

 منه.  كثرَ أ مٍ ظلِ يف مُ 

 دِّ اخلَ  كتشبيه ،ي نِ دَ يَّ قَ مُ  ريُ ومها غَ  ،بمفردٍ  مفردٍ  تشبيهُ [ 1]ا إمّ  ،يهِ وهو باعتبار طرفَ 

دِ بالوَ   م: وهلِ أو خمتلفان، كقَ  ؛«عىل املاء اقمكالرّ هو »هلم: ، كقودانِ يَّ قَ أو مُ  ؛ر 

  ّل َش األ فِّ رآة يف كَ كاملِ  مُس والشَّ 

 .هوعکِس 

 مفردٍ  شبيهُ تَ [ 1]ا وإمّ  .5ارٍ ّش يت بَ ، كام يف بَ ٍب بمركَّ  ٍب مركَّ  تشبيهُ [ 1]ا وإمّ 

 له:، كقوبمفرد ٍب مركّ  تشبيهُ [ 4]ا قيق. وإمّ الّش  شبيهِ تن مِ  رَّ ، كام مَ ٍب بمركّ 

ــَّ قَ تَ  يَّ بَ يا صـــاحِ   1امي کُ رَ ظَ يا نَ ص

 

 رُ وَّ َص تَ  األرض كيَف  جوهَ يا وُ رَ تَ  

 

                                                           
وذلك إلتيان صاحبه بام يدّل علی أّنه جائع  . ]»1

وأّن الّرغيف )= گرده نان( مطلوب  عنده 

حّتی ال جيَد يف خاطره عند قصد الّتشبيه 

 [.411، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. غرَيه

 . در وجه شبه.1

 قال: أسبَل الّدمُع واملطُر، إذا َهَطَل. أسبلِت ي. ]»1

عدية للت "أباخلمر"الّسامُء. فالباء يف قوله: 

ه بعُضهم َ رص خمت«. وليست بزائدٍة كام َتومهَّ

 [.املعاين

ُجفوين باخلمر  أي: ما أدري أأسبلت  . ]»4

 كنت رشبُت "احلقيقي. ويف العبارة ُحِذَف 

نُت َعربيت ك أم ِمن"ليکوَن مقابالً لقوله:  "منه

، 1 ، جحاشية الدسوقي«. "أرشب

 [.411 ص

 ...«.كأّن ُمثاَر . »5

 . ]عميقًا نگاه كنيد[.1
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مِ مُ  اراً يا هَن رَ تَ  ــ  ــاً ش ــابَ  س  1هُ قد ش

 

رُ زَ   کأنّ   1یبالرُّ  ه   1ُر قمِ ام هو مُ ف

 :كقوله ،ملفوف  [ 1]ا فإمّ  ،فاهرَ طَ  دَ عدَّ ن  تَ إوأيضًا  

ِ الطَّ  لوَب قُ  أنّ ـك  اً ـسويابِ  اً ـط برَ  ري 

 

رِ دى وَ لَ    5البايل ُف َش واحلَ  4اُب نّ ها العَ ك 

 كقوله: ،فروق  مَ [ 1]و أ 

ُ النَّ  ك  مِ  1رش   انيـندَ  جوهُ والوُ  س 

 

 7مـنَ عَ  فِّ كُ األ راُف ـطأو رُ ـ 

 ، كقوله:ةِ يَ سوِ التَّ  تشبيهُ فَ  ،ُل ه األوّ فُ رَ طَ  دَ دَّ عَ ن  تَ إو 

د    احلَبيِب وحايل 1غُ صــُ

 

ــايل  ي ــّ ــل ا كــال المهــُ  كــِ

 ، كقوله:اجلمعِ  تشبيهُ فَ  الّثاين،ه فُ رَ طَ  دَ دَّ عَ ن  تَ إو 

 ؤٍ ـؤلُ ـن لُ عَ  1مُ ـبِس ام يَ أنّ ـك

 

 11قاح  أأو  11دٍ رَ أو بَ  12دٍ ضَّ نَ مُ  

هُ وهو ما وَ  ،ا متثيل  إمّ  ،هِ وجهِ  باعتبارِ و  ده يَّ وقَ  ـ. 11رّ كام مَ ـ  دٍ عدِّ تَ ن مُ مِ  ع  نتزَ ه مُ ج 

 ،ثيلٍ متَ  ا غريُ وإمّ  ؛امرل احلِ ثَ بمَ  اليهودِ  لِ ثَ مَ  ، كام يف تشبيهِ حقيقيٍّ  غريَ  14هونِ بکَ  ىُّ اكِ کّ السَّ 

 الفه. وهو بخِ 

                                                           
 . ]با آن درآميخته است[.1

 :[ تپه."َربَوة". ]مجع 1

فقد شبََّه النّهار املُشمَس ]». ذا قمر: مشّبه  به 1

با ـ وهو مرّكب  ـ باملقمر؛  الذي شاَبُه زهُر الرِّ

، 1، ج مواهب الفتّاح«. قمرأي: الليل امل

 [.415 ص

به هبام، وهو املقابل للقلب . ]»4 هذا أحُد املشَّ

 [.417، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. الّرطب

بُه به اآلَخُر وهو املقابُل للقلب . ]»5 هذا هو املشَّ

أردُأ )= بدترين نوع(.  "احلََشف"اليابس. و

 [.411ـ417، ص 1 ، جالسابق

 . بوى خوش.1

 رختى. ]كنايه از[ خضاب ماليده.. نام د7

دغ هو 1 . زلف سياِه روى پيشانى ]لکّن الصُّ

عر البادي من رأسه فيام بّي االُُذن » الشَّ

 [.411، ص 1، ج مواهب الفتّاح«. والَعّي

بدن( أي: كأّن ذلك األغيد )= نازک. ]»1

م... وَضِمَن   "َيکشف"معنی  "يبسم"ُمَتَبسِّ

، 1، ج سوقيحاشية الد«. "َعن"فعّداه بـ

 [.411 ص

 . ]منظم/دسته دسته[.12

 . تگرگ.11

 . ]مجع ُقحوان و ُاقُحوان: گل بابونه[.11

 ...« .كأّن ُمثاَر ». قول بشار: 11

 . منتَزع.14
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هُ ر  وَ ذكَ مل يُ  ، وهو مال  مَ ا جُم وأيضًا إمّ   ،أحدٍ  لُّ ه كُ مُ فهَ يَ  ما هو ظاهر   1نهمِ ه. فَ ج 

قة لَ م كاحلَ هُ »هم: ول بعِض كقَ  ،ةُ ه إاّل اخلاّص كُ درِ ال يُ  يٌّ فِ ومنه َخ  ؛«كاألسد زيد  »: نحوُ 

َ  تناسبونَ مُ هم  :أي ؛«؟طرفاها ينَ أ یدرال يُ  1غةِ فرَّ املُ   جزاألا بةُ تناِس ا مُ هّن أكام  ،فيف الرشَّ
ِ
 ء

 ورة. يف الّص 

 هِ شبَّ املُ  ر فيه وصُف كِ ومنه ما ذُ  ؛4ّيِ فَ رَ الطَّ  دِ أَح  ر  فيه وصُف ذكَ مل يُ  ما 1وأيضًا منه

دَ به وَ  فُ كِ ومنه ما ذُ  ؛هح   كقوله: ،هامر فيه وص 

 َمواِهُبه ِدف  عنه ومل َتص   5َصَدفُت 

 

 ِب خَي  ظنّي فَلم   1عنّي وعاَوَده 

 1ُقهَريِّ  7كالَغيث إن ِجئَته وافاكَ  

 

لَت عنه َلجَّ يف الّطلِب    وإن َتَرحَّ

 كقوله: ،هُ ر وجهُ كِ وهو ما ذُ  ،لا مفّص إمّ و 

رُ وثَ   يف صفاء 1هغ 

 

 آلىلعي كالَّ دمُ أو 

 لِ هو كالعَس »: م للکالم الفصيِح وهلِ ه، كقَ مکانُ  11هعُ ت بِ ستَ ما يَ  بذكرِ  12ُح سامَ تَ وقد يُ  

 ب ع. الطّ  ي ُل وهو مَ  ،11هافيه الزمُ  اجلامعَ  فإنّ  ؛«يف احلالوة

 ن غريِ به مِ  هِ شبَّ إلی املُ  هِ شبَّ ن املُ فيه مِ  ُل قِ نتَ ، وهو ما يَ ل  بتذَ مُ  ريب  قَ [ 1]ا إمّ  11وأيضاً 

إلی  سبُق أ ملةَ اجلُ  فإنّ  ،اً يّ لِ مُج   مراً أونه کَ لِ إّما ، أِي الرّ  ه يف بادئِ وجهِ  هورِ ظُ ، لِ نظرٍ  دقيِق تَ 

 هِ شبَّ املُ  عند حضورِ  14إّما ،هنِ ه به يف الذِّ شبَّ املُ  حضورِ بة لَ مع غَ  فصيلِ التّ  ليَل أو قَ  ؛ف سِ النَّ 

 15هرِ کرُّ تَ قًا لِ لَ طأو مُ  ؛کلوز يف املقدار والشَّ بالکُ  غريةِ ة الّص رَّ ، كتشبيه اجلَ ةِ بَ ناَس املُ  رِب قُ لِ 

                                                           
 . از آن جممل.1

 . توخاىل.1

 . از آن جممل.1

 . هيچ يک از طرفّي.4

 . برگشتم.5

 . برگشتم، عدول كردم.1

 رسد به تو.. مى7

 . آب باران.1

 . دندانش.1

آوريم و جانشّي آن را . وجه شبه نمى12

 آوريم.مى

 شود.. جانشّي آن مى11

 . حالوت.11

 . تقسيم ثالث للتشبيه.11

كه در ضمن  تلخيص. ]اين كلمه در متن 14

آمده،  یخمترص املعانو رشوح التلخيص 

 نيست[.

 . مشّبه  به.15
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لُ املَ  رآةِ املِ بِ  مسِ ، كالشَّ سِّ عىل احلِ  ب القُ  نمِ  لٍّ ة كُ َض عارَ ، ملُِ يف االستدارة واالستنارةِ  ةِ وَّ ج  ر 

 فصيل. للتّ  ارِ کروالتَّ 

وله: كق ،فصيلِ التّ  ثرةِ کَ ا لِ ؛ إمّ هورِ الظُّ  عدمِ ه لِ الفِ ، وهو بخِ غريب   عيد  بَ [ 1]ا وإمّ 

د املُ بُ ه لِ املشبَّ  ا عند حضورِ ه به، إمّ املشبَّ  حضورِ  دورِ ، أو نُ «رآةِ كاملِ  مُس والّش » كام  ـة بَ اَس نع 

ىل ه عرِ تکرُّ  ةِ لَّ قِ أو لِ ـ  رَّ كام مَ ـ  اً قليّ أو عَ  اً ياليّ َخ  باً ركّ أو مُ  اً يّ مهونه وَ کَ لِ  ،طلقاً ا مُ ، وإمّ ـ 1رَّ مَ 

  .1ّيِ جهَ ن وَ فيه مِ  ةُ بفالغرا «.رآةكاملِ  مُس والّش »كقوله:  ،سِّ احلِ 

 ذَ أُخ ن تَ أها عرفُ أ جوهٍ عىل وُ  قعُ ويَ  .ن وصٍف مِ  كثرَ أيف  4رَ نظَ يُ ن أ 1فصيلبالتّ  واملرادُ 

 كام يف قوله: ،بعضاً  عَ دَ وتَ  بعضاً 

نِ دَ رُ  لُت مَح   1هنانَ ِس  كأنَّ  5اً يّ ي 

 

 انِ خط  بدُ لِ تَ  خَي ملَ  7ٍب نا هَلَ َس  

 ،كثرَ أ مورٍ أ من كيُب ام كان الرّت لّ ا. وكُ ريّ الثُّ  شبيهِ ن تَ مِ  ـ رَّ كام مَ  ـ اجلميعَ  رِبَ تَ َتعن  أو 

 اليشَّ   ي َل نَ  رابته وألنَّ غَ لِ  ،1ِب ن هذا الرّض ما كان مِ  البليغُ . وَ بعدَ أ شبيهُ كان التّ 
ِ
ه بِ لَ طَ  عدَ بَ  ء

 . ذُّ لَ أ

 ، كقوله:1ه غريباً لُ عَ يف القريب بام جَي  ُف رَصَّ تَ وقد يُ 

هَ هذا الوَ  12ل َق مل  تَ   ناارِ هَن  مُس َش  ج 

 

 اءُ ـيه َح ـفي َس ـيلَ  هٍ ـوج  ـإال ب 

 وقوله: 

 اً بواقِ ثَ  جومِ النّ  ثُل مِ  11هماتُ زَ عَ 

 

 ُل فوأُ اقبات ن  للثّ مل  يکُ  و  لَ  

                                                            
 ...«.والزوردّيٍة . »1

 .. كثرت تفصيل و قلت تکرار بر حّس 1

به الذي هو سبب  يف غرابِة . ]»1 أي: يف وجه الشَّ

 حاشية«. للعهد الذكري« أل»التشبيه؛ فـ

، 1، ج الدسوقي علی خمترص املعاين

 [.451 ص

 حاشية«. أي: ُيعترَبَ أكثَر ِمن وصف واحدٍ . ]»4

، 1، ج الدسوقي علی خمترص املعاين

 [.451 ص

 اى منسوب به ُرَدين.. نيزه5

 . نوک.1

 آتش. . شعاع7

 . ]يعنى:[ از اين قبيل.1

 . ]أي: خارجًا عن االبتذال[.1

 . مالقات نکرده.12

أي: عزمات املمدوح، بمعنی: إراداُته . ]»11

 ،مواهب الفتّاح«. املتعّلقة بمعايل األمور

 [.411 ، ص1 ج
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 . «رشوطَ املَ  شبيهَ التّ »ى هذا سمّ ويُ 

    ه تعاىل:ولِ قَ  ه، مثُل داتُ أت فَ ذِ ، وهو ما ُح د  ؤكَّ ا مُ إمّ  ،هداتِ أوباعتبار 

1، :ومنه نحو 

 4د  جرىوقَ  1صونِ بالغُ  1ُث عبَ تَ  يُح والرّ 

 

ِ عىل جُلَ  صيلِ األ ُب هَ ذَ     ّي 
ِ
 5املاء

 . رَّ كام مَ ـ الفه ، وهو بخِ ل  رَس و مُ أ 

  َف عرَ أ به هُ شبَّ املُ  کونُ ه كأن  يَ ، وهو الوايف بإفادتِ ا مقبول  إمّ  ،ضرَ وباعتبار الغَ 
ٍ
 يء

هِ    مَّ تَ أأو  ،يف بيان احلال هِ بَ الشَّ  بوج 
ٍ
مِ احلُ  مَ لَّ َس أو مُ  ،اقص بالکاملحلاق النّ إفيه يف  يء  ک 

 ه. الفِ ، وهو بخِ د  ردوأو مَ  ؛1مکانِ عند املخاطب يف بيان اإل 7هُ معروفَ  1فيه

 

  ةخامت

ِض أو بَ  1 ]كلِّها[ركانه أ كرِ ذِ  ة باعتبارِ غَ بالَ املُ  ةِ وّ يف قُ  شبيهِ التّ  راتِب عىل مَ أو  ها حذُف ع 

هِ وَ   أو هِ ج 
 وَّ مها كذلك، وال قُ أحدِ  حذُف  مّ ثُ  ،هِ املشبَّ  ه فقط، أو مع حذِف داتِ

 غريمها. ة لِ

 

                                                           
 .11. سورة النمل، اآلية 1

 كند.. بازى مى1

 ها.. با شاخه1

 . در حاىل كه جريان داشت.4

الى شامگاهان بر نقره آب شود. در اصل: . ط5

، مشّبه  به اضافه به مشبه شده «ماء جلّي»

والتقدير: علی املاء الذي هو ]»است 

مواهب «. كاللَُّجِّي يف الّصفا واإلرشاق

 [.411، ص 1، ج الفتّاح

 «.بمعنی أّن وجوَده يف املشبَّه به مسّلم. ]»1

 [.411ـ411، ص 1، ج مواهب الفتّاح

: معروف احلکم الذي هو ثبوُت وجه أي. ]»7

 [.411، ص السابق«. الشبه

أي: يف الغرض اّلذي هو بياُن إمکان . ]»1

 [.السابق«. املشبَّه

 .. اضافه از مرحوم حمشى1
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 احلقيقة واملجاز]املقصد الثّاين[ 

ِ يَّ وِ غَ باللُّ  دانِ يَّ قَ وقد يُ    .ّي 

: وضعُ . والِب خاطُ التّ  ت  له يف اصطالِح عَ ِض فيام وُ  ةُ لَ ستعمَ املُ  مةُ لِ الکَ  :احلقيقةُ 

. كِ سه، فَخَرج املَجاُز؛ ألّن َداللَته بقرينٍة دوَن املشرتَ علی معنًی بنف   ةاللدِّ لل فظِ اللّ  تعيّيُ 

 . اكىُّ کّ ه السَّ لَ وَّ أَ وقد تَ ، فاسدٍ  هُ ظاهرُ  هِ ذاتِ اللفظ لِ والَقوُل بِداللة 

 له يف عت  ِض يف غري ما وُ  ةُ لَ املستعمَ  فهو الکلمةُ  ،فردُ ا املُ مّ أ .ب  ومركّ  فرد  مُ  واملجازُ 

 1َج خرُ يَ لِ  القةِ ن العَ مِ  دَّ بُ  الف. 1هرادتِ إ عدمِ  مع قرينةِ  حُّ ِص يَ  1عىل وجهٍ  ِب خاطُ التّ  اصطالِح 

 . نايةُ والکِ  طُ لَ الغَ 

يفٌّ وعُ  عيٌّ ورَش  ويٌّ غَ لُ  4منهام لٌّ وكُ  جل والرّ  5عِ بُ للسَّ  دٍ كأَس  ،أو عامٌّ  خاصٌّ  ر 

 والدُّ  7للعبادة املخصوصة الةٍ ، وَص 1جاعالّش 
ِ
 ةٍ ، ودابَّ 12ِث دَ واحلَ  1فظِ لَّ لِ  علٍ ، وفِ 1عاء

 .11واإلنسانِ  11ربعِ لذي األ

 

 ]املجاز املرَسل[

 . 14 فاستعارة  ، وإاّل 11ةِ شاهَبَ املُ  ريَ غَ  القةُ العَ  ن كانِت إ ل  رَس مُ  واملجازُ 

                                                           
 «[.مستعملة». ]متعلق به 1

 . ما ُوِضع له.1

اين كلمه را به صورت  . مرحوم حمّشى1

 اند. البته در مههٔ تصحيح كرده« فَيخُرُج »

 .آمده است« ليخرج» السابق تلخيصرشوح 

 . حقيقت و جماز.4

 . حقيقت لغوى.5

 . جماز لغوى.1

 . حقيقت رشعى.7

 . جماز رشعى.1

 . حقيقت عرىف.1

 . جماز عرىف.12

 . حقيقت عرىف.11

 . جماز عرىف.11

. «بّي املعنی املجازي واملعنی احلقيقي. ]»11

 [.خمترص املعاين

ی هذا هو نفس فاملسّمی باالستعارة عل. ]»14

اللفِظ الذي اسُتعِمل يف غري معناه األصيل 

للمشاهَبَة... وإطالُق لفِظ االستعارة علی 

اللفِظ املُستعار من املعنی األصيلِّ للمجاز من 

مواهب «. إطالق املصدر علی املفعول

 [.12، ص 4، ج الفتّاح
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 ستعار  ام مُ هُ ، فَ 1هشبَّ به يف املُ  هِ شبَّ املُ  اسمِ   استعاملِ عىَل  االستعارةُ  ُق ط لَ وكثريًا ما تُ 

 . 4عار  ستَ مُ  فظُ ، واللّ 1له ستعار  ومُ  1منه

يَ  ُل رَس املُ و  . 1زادةِ يف املَ  5يةِ واة، والرّ درَ عمة والقُ يف النِّ  دِ كال 

 يّش ال سميةُ تَ  7ومنه
ِ
ُس وعَ  ،1بيئةِ يف الرَّ  ّيِ العَ كَ  ،هزئِ ُج  باسمِ  ء يف  األصابعِ ه كَ ک 

طرِت أ»نحو:  ،هبِ بَّ َس أو مُ  ؛«ي َث ينا الغَ عَ رَ »نحو:  ،هبِ بَ باسم َس  1هتُ يَ سمِ . وتَ لِ نامِ األ  امءُ لسَّ ا م 

  نحو: ،ليهإ ؤوُل أو ما يَ  ؛  12 نحو: ،عليه أو ما كانَ  ؛«نباتاً 

  11:؛ أو حَملِّه، نحو  11نحو: ،هِ أو حالِّ  ؛   

    11 نحو: آَلتِه،أو  ؛يف اجلنة :أي؛    

  14راً أي ذِ  ؛  . حسناً  ك 

 
 [االستعارة]

الً أو عَ  اً ّس عناها حِ مَ  ِق تحقُّ لِ  ةِ حقيقيّ بالتّ  دُ يَّ قَ قد تُ  عارةُ واالستِ   وله:، كقَ ق 

                                                           
وعلی هذا يکون ُمطلقًا )= اطالق شده( . ]»1

لذي هو املصدر وهو علی فعل املَُتکّلم ا

 [.السابق«. االستعامل

وُيقال للمشبَّه به مستعار  منه؛ إذ هو ]». مشّبه  به 1

 مواهب«. كاإلنسان اّلذي اسُتعري منه َثوُبه

 [.11، ص 4، ج الفتّاح

فُيقال للمشبَّه مستعار  له؛ ألّنه هو ]». مشبَّه 1

اّلذي ُايت باللفظ الذي هو لغريه وُاطلِق عليه، 

اإلنسان الذي اسُتعري له الثَّوُب من فصار ك

 [.السابق«. صاحبه

ألّنه ُايت به ِمن صاحبه لغريه، كالّلباس . ]»4

 .[السابق«. املستعاِر ِمن صاحبه لاِلبِِسه

 . شرت آبکش.5

 . مشک آب.1

 . از جماز مرسل.7

 . ديده بان.1

 . آن يء.1

 .1. سورة النساء، اآلية 12

 .11. سورة يوسف، اآلية 11

 .17سورة العلق، اآلية . 11

 .127. سورة آل عمران، اآلية 11

 .14. سورة الشعراء، اآلية 14
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 1ٍف ذَّ قَ مُ  الِح السِّ  1شاكي دٍ َس أ 1لدى

 

 4اُره مل ُتَقلَّمِ ـد  أظفـبَ ـه لِ ـل 

 .قَّ احلَ  ينَ لدّ ا :أي ؛  5 . وقوله تعاىل:شجاعٍ  رجلٍ  :أي 

 . منهام مَّ عَ وال أِل  ،هبه ال للمشبَّ  هِ للمشبَّ  وضوعةً ا مَ وهُن كَ  غويٌّ لُ  از  ا جَم هّن أ ودليُل 

لَ ا مل تُ ملّ  1ا؛ ألهّن ويٍّ غَ ال لُ  عقيلٍّ أمٍر يف  َف رصُّ التّ  نَّ أبمعنى  ،قيلٌّ عَ جَماز  ا هّن إوقيل:  ق  ط 

 ادّ   بعدَ إاّل  هِ عىل املشبَّ 
ِ
 ؛عت لهِض ا فيام وُ عامهلُ استِ  نَ اه به، كنس املشبَّ يف ج 7هخولِ دُ  عاء

 :يف قوله ُب عجُّ التّ  حَّ َص  1وهلذا

 مسِ ن الّش مِ  1نيلُ لِّ ظَ قامت  تُ 

 

 يـن نفسمِ  عيَلَّ  زُّ ـعَ أ ف س  نَ  

 ٍب جَ ن عَ ني ومِ لُ لِّ ظَ قامت  تُ  

 

س  َش    مسِ ن الّش ني مِ لُ لِّ ظَ تُ  م 

ُي والنَّ    عنه يف قوله: ه 

 11هتِ اللَ غَ  یلن بِ مِ  12بواعجَ ال تَ 

 

 رِ مَ عىل القَ  11هزرارَ أ رَّ قد زَ  

 هُي والنّ  ُب عجُّ ا التّ وأمّ  .عت  لهِض فيام وُ  لةً ستعمَ ا مُ وهَن قتض كَ ال يَ  عاءَ االدِّ  بأنّ  دَّ ورُ  

بِ فلِ  ،عنه  غة. بالَ املُ  قِّ حِلَ  11ضاءً قَ  شبيهِ نايس التّ ناء عىل تَ ل 

َب الکِ  ُق فارِ تُ  واالستعارةُ  ِب ونَ  أويلِ تّ ناء عىل البالبِ  ذ   الِف ِخ  ادةِ عىل إر القرينةِ  ص 

                                                           
«. أي: أنا عند أسد؛ أي: رجل شجاع. ]»1

 [.41، ص 4، ج حاشية الدسوقي

، ُقلب قلبًا مکانّيًا "شاوك"فأصله ]». شائك 1

، فُقلبت الواُو ياًء لوقوعها "شاكِو"فصار 

فًة بعد كَّسة الح شاكي الس. السابق«. متطرِّ

  يعنى: با جتهيزات جنگى كامل[.

 . پرتاب شده در جنگ.1

 رةُ ب  وهي زُ  ،ةب دَ مجع لِ  ـ بکَّس الالمـ د بَ واللِّ . ]4

ي فَ تِ بّي كَ  ب  مرتاكِ  عر  ب رة: َش و الزُّ  ؛األسد

)= يال شري ساخلورده كه  نَّ إذا أَس  األسدِ 

 ؛الحو األظفار: الّس  روى هم انباشته است(؛

، 11، ج خزانة األدب«. نقصها و تقليمها:

 [.17ص 

 .1. سورة الفاحتة، اآلية 5

 . استعاره.1

 . مشبَّه.7

أي: وألّن إطالَق اسم املشّبه به علی املشّبه . ]»1

إّنام يکوُن بعد اّدعاء دخوله يف جنس املشبَّه 

 [.خمترص املعاين«. به

 اندازد[.. ]بر من سايه مى1

 . از تعّجب.12

 كتان. . پرياهن حرير يا11

 هايش را بسته است.. دكمه11

 . انجام داده. مفعول  ألجله.11
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عَ نَ  نَ مَّ َض  إذا تَ ، إاّل ةِ ن سيَّ نافاته اجلِ ملُِ  امً لَ عَ  1کونُ ال تَ . واهرالظّ  فيَّ وَ  و  ها رينتُ . وقمٍ اتَ حكَ  ةٍ ص 

 كقوله: ،أو اكثر ،«رمييَ  سداً أرأيت »، كام يف قولك: واحد   مر  أا إمّ 

َع   1اوعافُ ن  تَ إو َل ال نا د   واإليام

 

ــِ أَ يف  فــإنّ   ايــامن ــا  1نــ  نــريان

 كقوله: ،4مةٍ ئِ لتَ مُ  و معانٍ أ 

لهن نَ مِ  5وصاعقةٍ   7هبا فين کَ تَ  1ص 

 

 

ؤُ أعىل    حائِب َس  12ُس مَخ   1قرانِ األ 1سِ ر 

 اجتامعَ  ألنّ  ؛سامنِ قِ  ّيِ فَ رَ باعتبار الطّ  11وهي 
ٍ
 نحو: ،ا ممکن  إمّ  هام يف يء

 :يف قوله 11   11تُ فهديناه. وَ  ضااًل  :أي ؛  مَّ َس ل 

تُ نائه، وَ لعدم غِ  وجودِ للمَ  املعدومِ  كاستعارة اسمِ  ،وإما ممتنع   ؛14«ةً فاقيَّ وِ »  مَّ َس ل 

 .15«ةً ناديّ عِ »

ا ملِ  ـ 11هأو نقيِض  11هدِّ ل يف ِض عمِ ، ومها ما استُ ةُ مليحيّ والتّ  17ةُ ميّ هکُّ التّ  :11ومنها

                                                           

 . استعاره.1

 . رس باز زنيد.1

 . ]دستان راست ما[.1

 . پيچيده.4

 . ]أي:[ وُربَّ صاعقٍة.5

 . ]آهن شمشري[.1

 ريزد[.. ]آن را فرومى7

 . رسها.1

 . ]مهاوردها[.1

أي: أناِمُله اخلمُس اّلتي . »"تنکفي". ]فاعل 12

 «.يف اجلود وعموم العطايا كالّسحائبهي 

 [.خمترص املعاين

 . استعاره.11

؛ و چون حرف استفهام «َو أ». در اصل: 11

صدرنشّي است ]مهزه پيش از حرف عطف 

 آمده است[.

 .111. سورة األنعام، اآلية 11

الّتفاق طرَفيها؛ أي: ملواَفَقة كلٍّ ِمن . ]»14

 طرَفيها صاحَبه يف االجتامع معه يف موصوٍف 

 [.71، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. واحدٍ 

15«[ . 
ٍ
ألّن طرَفيها يتعاَندان وال جيتمعان يف يء

 [.71ـ75، ص 4، ج السابق«. واحدٍ 

 . از عناديه.11

خرّيُة . ]»17 وهي التي ُيقَصد هبا اهلُزُء والسُّ

 [.71، ص 4، ج السابق«. باملستعار له

 . ضد معناى حقيقى.11

ان ضّدان و در تفاوت مي . مرحوم حمشى11

ّداِن ال جيتِمعاِن وال »اند: نقيضان نوشته الضِّ

 .«يرتِفعاِن والنقيضاِن ال جيتمعاِن ويرتِفعانِ 
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 .  1 نحو: ـ، مرَّ 

 عَ مِ ام َس لَّ كُ »، نحو: ّيِ فَ رَ يف مفهوم الطّ  ا داخل  ه إمّ ألنّ  ؛قسامنِ  اجلامعِ  وباعتبارِ 

عَ  اجلامعَ  فإنّ  ؛«ليهاإطار  1ي عةً هَ  وِ بّي ال   5وهو 4املسافة بَّسعةٍ  هو قطعُ  انِ رَي والطَّ  1د 

 . 1رَّ كام مَ ـ داخل  ا غريُ فيهام؛ وإمّ  داخل  

 ،«يرمي سداً أ رأيُت »، نحو: 7لظهور اجلامع فيها لةُ ذَ بتَ ، وهي املُ ة  يّ ا عامّ ضًا إمّ وأي

 كقوله: ،هِ بَ يف نف س الشَّ  قد تکونُ  . والغرابةُ وهي الغريبةُ  ،ة  يَّ أو خاصِّ 

 هنانِ بعِ  1هـبوَس رَ قَ  1بىا احتَ وإذَ 

 

 رِ ائالزّ  ی ان رصاِف إلَ  11کيمَ الشَّ  12َك لَ عَ  

 ، كام يف قوله:ةِ يّ يف العامّ  ٍف بترصُّ  ُل ُص وقد حَت  

 ]أخذنا بأطراِف األحاديِث بينَنا[

 

 11بأعناق املطِّي األباطُح  وساَلت   

يف  عناُق األ َل دِخ أُ ها، وعناقِ أ 14أو ىِّ طِ املَ  11دونَ  ِح باطِ إلی األ الفعُل  دَ سنِ أُ ذ  إ 

ِ السَّ   . ري 

ِ يَّ سِّ حِ انا ك إِن   ّيِ فَ رَ الطَّ  ؛ ألنّ قسامٍ أ ةُ تَّ ِس  15الثةِ وباعتبار الثَّ   ،يّسٌّ ا حِ إمّ  فاجلامعُ  ،ّي 

ذي الّ  نُ وايَ له احلَ  ، واملستعارَ البقرةِ  منه ولدُ  ستعارَ املُ  نّ إف؛   11 نحو:

قِ  ىِلِّ ن ُح تعاىل مِ  اهللُّ  هُ قَ لَ َخ  ُل هلا الشَّ  واجلامعَ  ،ب طِ ال  ٌّ حِ  واجلميعُ  ،ک   . يسِّ

طُ منه كَ  املستعارَ  فإنّ ؛      17 ، نحو:ا عقيلٌّ وإمّ   1ش 

                                                           

؛ 14؛ التوبة، اآلية 11. سورة: آل عمران، اآلية 1

 .14االنشقاق، اآلية 

 . ]صداى ترسناک[.1

 . دويدن.1

 . با رسعت.4

 . جامع.5

عت . استعارة اسد براى رجل شجاع ]كه شجا1

عارض بر اسد است و در مفهوم آن داخل 

 نيست[.

 . استعاره.7

 . چهار زانو نشستن.1

 . قاچ زين.1

 . چون جويدن.12

 . آهن داخل دهن.11

 سيلگاه = َمسيل = دره.«: أبَطح». مجع 11

 . نه.11

 . و نه.14

 . مستعار  منه و مستعار  له و جامع.15

 .11. سورة طه، اآلية 11

 .17. سورة يس، اآلية 17
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طُ كَ  وِ عن نَ  ل دِ اجلَ  1ش  ُف له كَ  ستعارَ ، واملُ اةِ الّش  1ح   الضَّ  1ش 
ِ
ء ، ومها يلِ عن مکان اللّ  و 

 . عىل آخرَ أمٍر  ِب رتُّ ن تَ مِ  ُل عقَ ما يُ  ، واجلامعُ انِ يّ سِّ حِ 

ن س  يف ُح  مسِ كالّش  إنساناً  ريدُ نت تُ أو ،«شمساً  رأيُت »، كقولك: ا خمتلف  وإمّ 

 . 5أ نباهة الّش ونَ  4ل عةِ الطّ 

، قادُ منه الرُّ  ستعارَ املُ  فإنّ  ؛   1 ، نحو:انِ ا عقليّ ام إمّ هُ وإاّل فَ 

 . عقيلٌّ  الفعل، واجلميعُ  ظهورِ  عدمُ  ، واجلامعَ وُت له املَ  ستعارَ واملُ 

ُّ احلِ و فانِ لِ تَ ا خُم وإمّ   فإنّ  ؛7  1 منه، نحو: ستعارُ هو املُ  يسِّ

ٌّ جاجة وهو حِ الزُّ  َُّس منه كَ  ستعارَ املُ  ، ومها ريُ أثالتّ  ، واجلامعَ بليغُ له التّ  ستعارَ ، واملُ يسِّ

 ؛انِ عقليّ 

 فإنّ ؛   1    12 ذلك، نحو: کُس ا عَ وإمّ 

  ثرةُ له كَ  ستعارَ املُ 
ِ
ٌّ وهو حِ  املاء ُ منه التّ  ستعارَ ، واملُ يسِّ ، ومها طُ فرِ ملُ ا االستعالءُ  ، واجلامعَ کربُّ

 .انِ عقليّ 

، 11ت لٍ وقَ  كأسدٍ  ة  فأصليّ  ،جنسٍ  اسمَ  11ن كانإه ؛ ألنّ سامنِ قِ  11فظِ وباعتبار اللَّ 

                                                           

 ]كندن[. .1

خمترص و  . ]در متن مورد استفادة حمشى 1

 آمده ،« نحو»و حاشيه دسوقى كلمه  املعانى

درج شده است. « حلم»مواهب الفتّاح اما در 

ت: گفته اس« نحو الشاة»دسوقى در توضيح 

 [.14، ص 4ج « أي عن الشاِة ونحوها»

 . پيدا شدن.1

 . حّسى.4

 . عقىل.5

 .51. سورة يس، اآلية 1

 کستن شيشه.. ش7

 .14. سورة احلجر، اآلية 1

 . تکرّب.1

 .11. سورة احلاقة، اآلية 12

 . مستعار.11

 . آن لفظ.11

. قتل اگر براى َضب شديد استعاره شود 11

اسم جنس است و االّ اسم معنی است. 

استعاره در مصدر اصل و در صفت و فعل 

 تبعى است.
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لِ كالفِ  ة  عيَّ بَ تَ وإاّل فَ  تُ  ع  ِ لَ يف األوَّ  شبيهُ . فالتّ احلرِف منه و 1قَّ وما اش  ويف ، ملعنى املصدرِ  1ّي 

 احلاُل »و «احلاُل  ِت قَ طَ نَ »يف  رُ دَّ قَ يُ فَ  ،«يف نعمةٍ  زيد  »كاملجرور يف:  ،معناه ِق لَّ عَ تَ ملُِ  1الِث الثّ 

 نحو: ،ط ق، ويف الم التعليلة بالنُّ لالللدِّ  «بکذا ناطقة          

   4  َن بعدَ داوة واحلُ للع  ة. ته الغائيّ بعلَّ  االلتقاطِ  ز 

أو  ؛«بکذا 7احلاُل  ِت قَ طَ نَ » :، نحوعىل الفاعلِ  1ّيِ لَ يف األوَّ  5هارينتِ قَ  دارُ ومَ 

 نحو: ،املفعولِ 

 ]مُجَِع احلَقُّ لنا يف إماٍم[

 

 1اامححيا السِّ أو خَل البُ  َل تَ قَ  

 ونحو: 

 هبا 11َنُقدُّ  12َذِمّياٍت هَل   1مُ رهيُ َنق  

 

 [11]ما كان خاَط عليِهم ُكلُّ َزّرادِ  

 .  11 نحو: ،و املجرورِ أ 

 : قسامٍ أ الثةُ ثَ  رَ آَخ  وباعتبارٍ 

رَ  تُ مَل   وهي ما ،ة  قَ طلَ مُ [ 1] ُت ال النّ  ةُ املعنويّ  . واملرادُ 15فريعٍ وال تَ  بصفةٍ  14ن  ق   .ع 

 كقوله: ،له عارَ ستَ املُ  مُ الئِ بام يُ  نَ رِ وهي ما قُ  ،دة  رَّ جُم  [1]و

                                                           
« اشتّق » . ]در متن مورد استفادة حمشى 1

و رشوح  خمترص املعانىا در آمده، ام

 درج شده است[.« ُيشَتقُّ »التلخيص 

 . فعل و مشتقٌّ منه.1

 . حرف.1

 .1. سورة القصص، اآلية 4

 . استعاره.5

 . فعل و مشتقٌّ منه.1

ه: كرديم. مستعار  ل« ُنطق»را تشبيه به « حال. »7

 حال، مستعار  منه: نطق

 . جود و بخشش.1

 [.كنيم. ]از آنان پذيرايى مى1

اللَّهَذُم من األِسنّة القاطُع؛ فأراد . ]»12

طَعنات  منسوبة  إلی األسنّة « هلذميات»بـ

القاطعة؛ أو أراد نفَس األسنّة، والنّسبُة 

 [.خمترص املعاين«. للمباَلغة، كأمحرّي 

 كنيم.. قطع مي11

 . ]بافندة زره[.11

؛ التوبة، اآلية 11. سورة: آل عمران، اآلية 11

 .14ية ؛ االنشقاق، اآل14

. هکذا،  جاء يف نصِّ عّلق عليه املحيش. ]14

رشوح التلخيص و املخترصلکنه جاء يف 

 .[«تقرتن»

 . فرع بر چيزى.15
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رُ غَ   الرِّ  م 
ِ
 ضاحکاً  مَ سَّ بَ إذا تَ  داء

 

ح   1َغلَِقت    ــَ  کتِه ِرقاُب املالِ لِض

   1 نحو: ،منه ستعارَ املُ  مُ الئِ بام يُ  نَ رِ وهي ما قُ  ،حة  شَّ رَ مُ [ 1و] 

    1 يف قوله: عانِ مِ تَ . وقد جَي 

 ٍف ذَّ قَ مُ  الِح ي السِّ شاكِ  سدٍ ألدى 

 

 مِ لَّ قَ  تُ ه ملَ ظفارُ أ د  بَ له لِ  

 1حتى 5بيهِ شومبناه عىل تنايس التّ  ،غةِ امله عىل حتقيق املبالَ شتِ اِل  ؛4غُ بلَ أ شيُح والرّت  

رِ القَ  وِّ لُ عىل عُ  7یبنه يُ نّ إ  كقوله: ،1املکانِ  وِّ لُ ب نى عىل عُ ما يُ  1د 

 ولهاجلَ  نُّ ظُ ى يَ حتّ  دُ صعَ ويَ 

 

 اميف الّس  له حاجةً  بأنّ  
ِ
 12ء

 

                                                           

 . بسته.1

 . ]به معنى[ استبدال.1

 .11. سورة البقرة، اآلية 1

أي: أقوی يف البالغة وأنسب ملقتضی . ]»4

، 4، ج مواهب الفتّاحكذا ورد يف  «.احلال

بصحيح، ألَن )ناَسَب( ، وليس 114 ص

ِضي ل(  َعُل التَّف  ل  ُرباِعيٌّ َوال ُيصاُغ منه )َأف  فِع 

َثُر ُمناَسَبًة، ِخالفًا  واُب َأن  ُيقاَل: واألَك  والصَّ

ََسِن  ِن يزيد( َوَأيب احل  ِد )حمّمد ب  لِل ُمرَبَّ

َفش. َخ   [.األ 

وحيُصُل ذلك الّتنايس باّدعاء أّن املستعاَر له . ]»5

املستعاِر منه ال يَء شبيه  به؛ فإّن هو نفُس 

هذا االّدعاء يقتض أّن املوجوَد يف اخلاطر هو 

ُع علی ذلك لوازُمه ال  املستعاُر منه، فيتفرَّ

. «لوازُم املستعاِر له املقتضيُة لبقائه يف اخلاطر

 [.السابق

 اى كه[.. ]به گونه1

، 4، ج حاشية الدسوقي«. أي: جيري. ]»7

 [.115 ص

 مواهب«. ذي ُيسَتعاُر له لفُظ ُعُلوِّ املکانالّ . ]»1

 [.115، ص 4، ج الفتّاح

 [.السابق«. املستعاُر منه. ]»1

ومعلوم  أن ليس املراُد بالّصعوِد معناه . ]»12

األصيلُّ وهو االرتقاُء يف املدارج احلّسّية )= 

؛ إذ ال  باالرفتن فيزيکى( والّطلوُع يف اجلَوِّ

ُد به الُعلوُّ يف مدارج معنی له هنا، وإّنام املرا

الکامل واالرتقاُء يف األوصاف الرّشيفِة، فهو 

ِّ إلی الّطلوع  استعارة  من الّطلوِع احِليسِّ

. واجلامُع جمّرُد االرتفاع املستعَظِم يف  املعنويِّ

 رفيعًا؛ أي: بعيُد 
ِ
النّفوس؛ أي: كوُن اليشء

ل إليه. ثّم َرتََّب علی هذا الُعُلوِّ  الّتوصُّ

عاِر له ما ُيبنی علی االرتفاع احليّسِّ املست

، وأّنه ليس َثمَّ إالّ  تناسيًا لتشبيهه بذلك احليّسِّ

بِه به أظهرُ  . «االرتفاَع احليّسَّ اّلذي وجُه الشَّ

 [.السابق
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 . 1هي عنهوالنّ  1بعجُّ ن التّ مِ  رَّ ه ما مَ ونحوُ 

عِ  ناءُ وإذا جاز البِ   كام يف قوله: ،4باألصل مع االعرتاِف  1عىل الفر 

 ءامها يف الّس نُ سکَ مَ  5مُس هي الّش 

 

 7يالمَج  زاءً عَ  ؤادَ الفُ  1زِّ عَ فَ  

 وداـعليها الصُّ إ ستطيعَ فلن  تَ  

 

 الزوالنُّ  ليَك إ ستطيعَ ولن تَ  

 أوىل. 1هدِ حفمع َج  

 

 [املجاز املركب]

 مثيلِ التَّ  شبيهَ تَ  1يلِّ صبمعناه األ هَ بِّ فيام ُش  ُل عمَ ستَ املُ  فظُ فهو اللّ  ُب ا املركّ وأمّ 

الً رِ  مُ دِّ قَ تُ  راكَ أ إيّن »: مرأيف  دِ للمرتدِّ  قاُل كام يُ  ؛غةبالَ للمُ  . وهذا 12«أخرى رُ خِّ ؤَ وتُ  ج 

 ،هعاملُ استِ  11شاومتى فَ  ؛طلقاً مُ  مثيَل ى التّ سمَّ ، وقد يُ 11عىل سبيل االستعارة 11مثيُل التّ 

ُ غَ وهلذا ال تُ  ؛الً ثَ مَ  َي مِّ ُس  14كذلك  . 15مثاُل األ ريَّ

                                                           

ُلني ومن عجٍب/شمس  يف قوله: قامت ُتَظلّ . ]»1

 [.. خمترص املعاين«ُتظلُِّلني من الّشمسِ 

وا ِمن بِلی َغاللتِه/قد َزرَّ يف قوله: ال َتعجب. ]»1

 [.السابق«. أزراَره علی القمرِ 

 . مشّبه  به.1

 . مشّبه.4

أي: هذه املحبوبُة نفُس الّشمِس. فقد . ]»5

اعرتَف باألصل ـ وهو الضمري ـ وبنی علی 

مسکنها يف "قوله:  "الشمس"الفرع وهو 

 [.111، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. "السامء

: مَحََله علی العزاء، وهو "هُ َعّزا"أمر  ِمن . ]»1

 [.خمترص املعاين«. الّصربُ 

7«[ . ، وهو العزاء الذي ال َقَلَق معه وال تطّلب 

وذلك بالّتنّبه لعدم إمکان الوصول؛ فإّن 

 
ٍ
. «طلَب ما ال ُيمکُن ليس من العقل يف يء

 [.111، ص 4، ج مواهب الفتّاح

 . مشبَّه  به.1

ليه ذلك الّلفُظ أي: باملعنی اّلذي َيُدّل ع. ]»1

 [.خمترص املعاين«. باملطاَبقة

. ]معادل آن مهانى است كه در فارسى 12

 كنى[.بينم كه اين پا و آن پا مىگوييم: مىمى

 . جماز مرّكب متثيل.11

ألّنه قد ُذكر فيه املشّبُه به وأريَد املشّبُه، كام . ]»11

 [.خمترص املعاين«. هو شأُن االستعارة

 . ]زياد شد[.11

خمترص «. أي: علی سبيِل االستعارة». ]14

 [.املعاين

َ املثُل، ملَا كان لفُظ املشّبِه به بعينه،. ]»15  فلو ُغريِّ

فال يکوُن استعارًة، فال يکوُن مثاًل؛ وهلذا ال 

ُيلَتَفُت يف األمثال إلی َمضارهِبا 
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 [يف بيان االستعارة بالکناية واالستعارة التّخييليّة ]فصل  

مَ يُ قد    ُح رَصَّ ، فال يُ 1ف سِ يف النَّ  شبيهُ التّ  رُ ض 
ٍ
 لُّ دُ ويَ  ،هِ شبَّ ى املُ وَ ركانه ِس أن مِ  بيشء

بيهُ ى التَّ مَّ َس ه به، فيُ باملشبَّ  1صُّ تَ خَي   مر  أ هِ للمشبَّ  َت ث بِ بأن  يُ  1عليه ناية، أو بالک استعارةً  ش 

 :يِلِّ ذَ كام يف قول اهلُ  ،ة  يّ ختييل استعارة   هِ شبَّ للمُ  مرِ ذلك األ ثباُت إو .عنها اً يّ کنِ مَ 

 هارَ ظ فاأت  بَ نَش أ ةُ نيَّ وإذا املَ 

 

فَ أ   عُ نفَ ال تَ  يمةٍ متَ  لَّ كُ  4يَت ل 

رِ ن غري تَ مِ  بالقهر والغلبةِ  فوسِ النُّ  5يف اغتيالِ  عِ بُ بالسَّ  ةَ نيّ املَ  هَ بَّ َش    اعٍ فّ بّي نَ  قةٍ ف 

مُ تي ال يَ الّ  ظفارَ هلا األ َت ثبَ أَ فَ  ؛ارٍ وََضّ   :رِ َخ ول اآل. وكام يف قَ 1بدوهنا 7فيه 1ذلك ُل ک 

 حاً فِص مُ  كَ رِّ بِ  کرِ بُش  قُت طَ ن  نَ ولئِ 

 

ــِّ  ســانُ لِ فَ    ُق نطَ أکاية حايل بالش

 1ذي بهالّ  انَ سهلا اللِّ  َت ثبَ فأَ  ؛اللة عىل املقصودِ يف الدِّ  مٍ کلِّ تَ مُ  بإنسانٍ  احلاَل  هَ بَّ َش  

  11.11فيه 12هاامُ وقِ 

 :ريٍ هَ وكذا قول زُ 

                                                           
هاى آن( تذكريًا وتأنيثًا وإفرادًا خماطب )=

إلی مواردها  وتثنيًة ومجعًا، بل إّنام ُينَظرُ 

هاى آن(، كام ُيقاُل للّرجل: مصداق )=

ه يف بکَّس التاء ؛ ألنّ  "الّصيَف ضّيعِت الّلَبنَ "

 [.خمترص املعاين«. األصل للمرأة

1«[ . 
ٍ
 بيشء

ٍ
أي: قد َيستحرِض املتکّلُم تشبيَه يء

علی وجه املباَلغِة واّدعائِه يف نفسه أن املشبََّه 

 ،واهب الفتّاحم«. داخل  يف جنس املشبّه به

 [.151، ص 4 ج

 . مشبَّه.1

چنّي آمده،  . ]در متن مورد استفادة حمشى 1

و رشوح التلخيص  خمترص املعانىاما در 

 درج شده است[. « خمتّص »

 يابى.. مى4

 . سوء قصد كردن.5

 . اغتيال.1

 . َسُبع.7

 . أظفار.1

 . زبان.1

وأصُل قوام اليشء ما يقوم به ويوجد منه، . ]»12

اء اليشء؛ ولذلک ُيقاُل يف اخلُيوِط اّلتي كأجز

، مواهب الفتّاح«. ُيضَفُر منها احلَبُل أهّنا ِقواُمه

 [.155، ص 4ج 

 . انسان.11

. فعلی هذا . ]»11 وهذا اإلثباُت استعارة  ختييلّية 

 حقيقة "امَلنّية"و "األظفار"كلٌّ من لفظي 

 خمترص«. مستعَمَلة  يف معناها املوضوِع له

 [.املعاين
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 هباطلُ  ق رَصَ ألمى ون  َس عَ  1لُب حا القَ َص 

 

 هلُ واحِ با ورَ الصِّ  فراُس أَ  1َى رِّ وعُ  

َ بَ ن يُ أ أرادَ   عن  َض عرَ أ، وهلِ ن اجلَ ة مِ بَّ حَ املَ  زمنَ  1هبُ کِ رتَ ك ما كان يَ رَ ه تَ نّ أ ّيِّ

منها  ىضقَ  ةِ جاروالتِّ  جِّ كاحلَ  سريِ هات املَ ن جِ مِ  هةٍ با بجِ ه الصِّ بَّ َش ه، فَ التُ آلت  طَ بَ فَ  ،4هتدَ عاوَ مُ 

بَ ا، فَ ت  آالهُت لَ مهِ أُ فَ  ،رَ طَ الوَ  يل نى املَ ب وة بمعن الصَّ با مِ فالصِّ  .واحَل والرَّ  فراَس هلا األ َت أث 

يف  5اهل ى احلاصلةَ وَ ا والقُ واهِت هَ وَش  فوسِ النُّ  واعَي دَ  ه أرادَ نّ أ ُل مَ تَ وحُي  .ةوَّ تُ والفُ  إلی اجلهلِ 

 
ِ
غَ  باعِ يف اتِّ  1ذُ آَخ تَ  تَ املَّ تي قَ الّ  سباَب أو األ ،اِت ذّ اللَّ  استيفاء  کونُ تَ ، فَ ابالصِّ  انَ أو إاّل  يِّ ال 

 . ةً قيقيَّ حت االستعارةُ 

 [فصل] 

ّکاكِ  َف رَّ عَ  ري ن  غَ له مِ  هَي  ت  عَ ِض وُ  7فيام ةِ لَ عمَ ستَ املُ  مةِ لِ بالکَ  ةَ غويَّ اللُّ  احلقيقةَ  يُّ السَّ

عِ يف الوَ  تأويلٍ  لَ القَ  حِّ َص أ، عىل عن االستعارةِ  خريِ ي د األبالقَ  زَ احرَتَ وَ  .ض  ِ و   1ا، فإهّن 1ّي 

 . عت  له بتأويلٍ ِض فيام وُ  لة  ستعمَ مُ 

يف  ِق حقيعت  له بالتَّ ِض يف غري ما وُ  ةِ لَ ستعمَ املُ  بالکلمةِ  غويَّ اللُّ  جازَ املَ  َف رَّ وعَ 

 َل دُخ تَ حقيق لِ ي د التّ تى بقَ أ. و12رادتهإعن  مانعةٍ  ع قرينةٍ مَ  ُب خاطُ به التّ  الٍح طِ اص

 . رَّ عىل ما مَ ـ  ستعارةُ ااِل 

طالح باص قييدَ التّ  وبأنَّ  ؛بتأويلٍ  ضعَ الوَ  ُل تناوَ ال يَ  ،َق طلِ أُ إذا  الوضعَ  بأنّ  دَّ ورُ 

 .احلقيقةِ  منه يف تعريِف  دَّ ال بُ  ِب خاطُ التّ 

                                                           
 . روشن شد دل من.1

 . برهنه شد.1

 . دنبال نکرد آن را.1

 . ]تکرار آن[.4

 . للشهوات.5

، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. أي: جتتمع. ]»1

115.] 

 . ]أي: يف املعنی[.7

. كه استعاره جماز لغوى باشد ]و لفظ در معناى 1

غري ما ُوضع له استعامل شده باشد[ نه 

شد و  باحقيقت لغوى ]كه استعاره جماز عقىل

لفظ در ما ُوضع له خودش به كار رفته 

 باشد[.

 . استعاره.1

 . إرادة ما ُوِضع له.12
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كُ بأن  تَ  االستعارةَ  َف رَّ وعَ  ،1وغريها إلی االستعارةِ  غويَّ اللُّ  جازَ املَ  مَ وقسَّ   أحدَ  رَ ذ 

ها إلی مَ ه به. وقسَّ يف جنس املشبَّ  هِ شبَّ املُ  خوَل دُ  عياً دَّ مُ  1رَ َخ به اآل ريدُ وتُ  يهِ شبالتَّ  يِف رَ طَ 

نِ هبا واملَ  ِح رصَّ املُ  منها  َل عَ ، وَج به هُ هو املشبَّ  املذكورُ  ح هبا أن  يکونَ رصَّ نى باملُ نها. وعَ عَ  ىِّ ک 

َ . وفَ ةً ييليَّ وخَت  ةً قيقيّ حَت   منها.  مثيَل لتَّ ا دَّ وعَ  رَّ ة بام مَ حقيقيَّ التّ  َّسَّ

 . نايف لإلفرادِ املُ  كيِب للرّت  م  ستلزِ مُ  1هبأنّ  دَّ ورُ 

َ وفَ  ؛ ضةً حَم  ة  ومهيّ  ، بل هو صورة  وال عقالً  اً ّس حِ  عناهُ ملِ  َق قُّ بام ال حَتَ  ةَ خييليَّ التّ  َّسَّ

مَ الوَ  ذَ َخ أيف االغتيال،  عِ بُ بالسَّ  ةَ نيَّ املَ  هَ بَّ ا َش ه ملَّ ؛ فإنّ يِلِّ ذَ ول اهلُ يف قَ  ظفارِ كلفظ األ يف  ه 

رَتَ  1هلوازمِ  واخرتاعِ  5بصورته 4هاتصويرِ   َق طلَ أ مّ ، ثُ ظفارِ األ ثَل مِ  صورةً  7ع هلاهلا، فاخ 

 . ظفارِ األ لفظَ  1عليه

لِ جَ بِ  12ه هلاغريِ  فسريَ تَ  ُف الِ ، وخُي 1ف  سُّ عَ وفيه تَ   اليشَّ  ع 
ِ
 لليشَّ  ء

ِ
 ونَ کقتض أن  يَ ، ويَ ء

 ه فيه. رَ كَ ما ذَ  ثلِ زوم مِ لُ لِ  ةً ييليّ خَت   شيُح الرتَّ 

نِ باملَ  11نىوعَ  ، عُ بُ السَّ  ةِ نيَّ باملَ  رادَ املُ  نّ أعىل  11هُ بَّ َش هو املُ  11ذكورُ املَ  کونَ عنها أن  يَ  ىِّ ک 

 بادِّ 
ِ
 ليها. إ فارِ ظاأل ضافةِ إ بقرينةِ  14هلا ةِ عيَّ بُ السَّ  عاء

ت  يسلَ  الستعارةُ ، واقيقاً له حَت  عَ ِض فيام وُ  ل  ستعمَ مُ  15فيها هِ شبَّ املُ  لفظَ  بأنّ  دَّ ورُ 

 . شبيهِ التّ  رينةُ قَ  «ظفارِ األ» حوِ نَ  ضافةُ إكذلك، و

نِ إلی املَ  ةِ يَّ عبالتَّ  دَّ رَ  واختارَ  لِ جَ عنها بِ  ىِّ ک  نِ ها مَ رينتِ قَ  ع  ىل ها عَ تَ رينَ قَ  ةِ يّ عبَ عنها والتَّ  اً يّ ک 

                                                           
َن املبالغَة يف الّتشبيه، فاستعارة  . ]»1  بأّنه إن تضمَّ

 [.خمترص املعاين«. وإال فغري استعارة

 [.السابق«. أي: الطرف املرتوك. ]»1

 . متثيل.1

 . َمنّية.4

 . َسُبع.5

 . َسُبع.1

 ّية.. من7

 . ِمثل.1

 . رنج بيهوده.1

 . لالستعارة التخييلية.12

 . سّکاكى.11

 .[خمترص املعاين«. ِمن طريَفِ التشبيه. ]»11

 [.السابق«. وُيراد به املشّبه به. ]»11

 . منّية.14

 . در استعارة بالکناية.15
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 ها. ظفارِ أة ويّ نِ ه يف املَ ولِ قَ  حوِ نَ 

نِ املَ  نِ کُ م تَ ه، فلعندَ  از  ا جَم ألهّن  ؛ةً ييليّ ن  خَت کُ  تَ مَل   ،قيقةً َح  ةُ عيَّ بَ التَّ  رَ دِّ ن  قُ إه بأنّ  دَّ ورُ   ىُّ ک 

ن  ما ذهب کُ م يَ ، فلعارةً استِ  کونُ تَ فاق، وإاّل فَ باالتِّ  ، وذلك باطل  ةِ خييليَّ للتّ  ستلزمةً عنها مُ 

نِ ليه مُ إ  ه. غريُ  رَ كَ  ذَ عاّم  ياً غ 

 

 ]يف رشوط حسن االستعارة[ فصل

نُ ُح  نِ ُح  هاِت جِ  عايةِ برِ  مثيلِ ة والتّ حقيقيّ التّ  نمِ  لٍّ كُ  س   مَّ َش  يُ ن  الأ، وشبيهِ التّ  س 

ِ رَ بّي الطَّ  هُ بَ الشَّ  أن  يکونَ  یوصذلك يُ ولِ  ؛ه لفظاً رائحتُ  غازاً أ صريَ  يَ لئاّل  1اً يّ لِ َج  فّي  ، كام 1ل 

 ريدَ أُ ، و4«ا راحلةً فيه دُ ال جَتِ  ائةً مِ  الً بِ إ رأيُت »، و1رُ بخَ أ إنسان   ريدَ أ، وسداً أ لو قيل: رأيُت 

ِ رَ طَّ ال بّيَ  هُ بَ الشَّ  َى وِ ه إذا قَ نّ أبه  ُل ِص تَّ ، ويَ اًل حَمَ  عمُّ أ شبيهَ التّ  نّ أ رَ هَ . وهبذا ظَ اُس النّ  ى حتّ  فّي 

 َ نِ ، واملَ عارةُ االست نِت يَّ عَ وتَ  شبيهُ التّ  نِ ُس ل مة ـ مل  حَي  والظُّ  ب هةِ ور والشُّ والنّ  لمِ دا ـ كالعِ احتَّ  ىُّ ک 

نُ ُح  ةُ خييليّ والتّ  ،ةِ حقيقيَّ تّ عنها كال نِ ُح  ِب َس حَ ها بِ س  نِ املَ  س   عنها. ىِّ ک 

 

 [فصل] 

َ غَ تَ  عىل كلمةٍ  جازُ املَ  ُق طلَ وقد يُ  ِف ا بِ عراهِب إ کمُ ُح  ريَّ كقوله  ،لفظٍ  يادةِ أو زِ  لفظٍ  حذ 

أي:  ؛  7 ه تعاىل:، وقولِ  5،  1 تعاىل:

 .ه يء  ثلَ ، وليس مِ القريةِ  هَل أ، وَك ربِّ  مرُ أ

                                                           
 روشن.

معام ]در اين صورت بايد مضاف «: ُلَغز». مجع 1

وان تلغاز. مىدر تقدير گرفت و گفت: ذات أ

خواند كه مصدر به معناى  "إلغاز"هم 

 مفعول باشد[.

 . كسى كه دهانش بدبوست.1

النّاُس كإبٍل : ». با استناد به حديث پيامرب 4

]يعنى: انسان «. مائٍة ال جتُد فيها راحلةً 

شود؛ مانند دستٔه شرتان رشيف كم پيدا مى

كه ممکن است در آن صد شرت باشد، اما بر 

 توان سوار شد[.آهنا هم نمىيکى از 

 .11. سورة الفجر، اآلية 5

 .11. سورة يوسف، اآلية 1

 .11. سورة شوری، اآلية 7
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 ]املقصد الثالث: الکناية[

 جازَ املَ  ُف الِ ا خُت هّن أ رَ هَ . فظَ 1رادته معهإ وازِ مع َج  1عناهُ مَ  به الزمُ  ريدَ أ لفظ   نايةُ الکِ 

 1زمِ ن الاّل فيها مِ  َل االنتقا بأنّ  5َق رِّ . وفُ 4هالزمِ املعنی مع إرادِة  إرادةِ  1]جواِز[ هةِ ن جِ مِ 

 االنتقاُل  کونُ يَ  ، وحينئذٍ 1ل  منهقِ ن تَ مل يَ  ن  ملزوماً ما مل يکُ  زمَ الاّل  بأنّ  دَّ . ورُ 7ن امللزومِ وفيه مِ 

 .1لزومن املَ مِ 

                                                           
ی ـ والزم املعن». ]ال معناه نفُسها؛ فإنه احلقيقة. 1

وهو املقصودـ يقال له معنًی كنائيٌّ ]أو مکنيٌّ 

عنه[، وملزومه يقال له: معنی حقيقيٌّ ]أو: 

 [.171، ص 1 ، جاإليضاحبغية «. مکنيٌّ به[

خمترص «. أي: إرادُة ذلك املعنی مع الزِمه. ]»1

 [املعاين

 . ]اإلضافُة من املصّحح[.1

. ]ويف املجاز ال جيوز إرادة املعنی احلقيقي 4

 واملجازي معًا[.

 . ]ُفرَق بّي الکناية واملجاز[.5

جاد، كناية عن كام إذا قيل: فالن  طويل النِّ . ]»1

ّن طول القامة هو امللزوُم طول القامة؛ فإ

واألصُل، وطول النجاد هو الالزم والفرع. 

فقد انتقل يف هذه الکناية من الالزم الذي هو 

طول النجاد إلی امللزوم الذي هو طول 

. 141، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. القامة

ُيذَكر أن اللزوم هنا ليس اللزوَم العقيلَّ الذي 

لو رتباط ومطلق اال»يمتنع االنفکاك، بل هو

، 4، ج حاشية الدسوقي«. بقرينة أو ُعرٍف 

 [147ص 

ر . ]»7 كام إذا اسُتعِمَل لفُظ الَغيث لينتقل من تصوُّ

معناه الذي هو امللزوُم إلی معنی النّبات الذي 

، 4، ج مواهب الفتّاح«. هو الالزمُ 

 [.144 ص

َضورَة أن مقتضی الزمّيته ]». از الزم به ملزوم 1

َد غريه ال خيلو عنه. فغرُيه إّما )الالزم( أّن وجو

. وأّما َكوُن وجوده ال خيلو عن  مساٍو أو أخصُّ

، وجود غريه  حتی يکوَن هو مساويًا أو أخصَّ

فال دليَل عليه. فجاز أن يکوَن أعمَّ كاحلَيوان 

بالنسبة لإلنسان؛ فال خَيلو اإلنساُن من 

احلَيوان، وقد خَيلو احليواُن من اإلنسان. وإذا 

، فال ينتقُل منه صحَّ أ ن يکوَن الالزُم أعمَّ

للملزوم؛ إذ ال داللَة لألعمِّ حّتی ينتقَل منه 

 [.144، ص 4، ج حاشية الدسوقي«. إليه

يعني: َيلِزُم شيئًا آخر، مثل نوكر كه « الزم. »1

يلزمه يء آَخُر، مثل « ملزوم»اربابى دارد؛ و 

ارباب كه مالزم مهراه اوست ]و تعريف 

يلزم ِمن وجود غريه »زم: ديگر براى ال

. 144، ص 4، ج . مواهب الفتّاح«وجوُده

وقد قيل: إنه ال »وقال بعض الدارسّي: 

ِخالَف بّي اخلطيب والّسّکاكيِّ إالّ يف 

الّتسمية؛ ألهنام مّتفقان علی أّن ذهَن السامع 

لقولنا: كثري الّرماد، ينتقل من كثرة الّرماد إلی 

 ي كثرة الرمادالکرم، ولکن الّسّکاكيَّ يسمّ 
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  :قسامٍ أ وهي ثالثةُ 

 ، كقوله:1واحد   نها ما هي معنًى . فمِ 1سبةٍ وال نِ  صفةٍ  غريُ  1هبا املطلوُب  .وىلاألُ 

 [4مٍ ذَ ُکلِّ أبيَض خِم  ]الّضاربَّي ب

 

 1ضــغانِ األ عَ امِ جَم  5نّياعِ والطّ  

 القامةِ  1ىستوَ مُ  7يٌّ َح »عن اإلنسان:  لنا كنايةً ، كقومعانٍ  ومنها ما هو جمموعُ  

نِ باملَ  هام االختصاُص . ورشطُ 12«ظفارِ األ 1عريُض   عنه.  ىِّ ک 

 ،واضحة   فقريبة   ،بواسطةٍ  االنتقاُل  نِ . فإن  مل يکُ 11هبا صفة   املطلوُب  :الثانيةُ و

، 11وىل ساذجة  . واألُ «جادالنِّ  ويُل طَ »، و«11هُ جادُ نِ  ويل  طَ »عن طول القامة:  هلم كنايةً كقو

                                                           
الزمًا واخلطيَب يسّميه ملزومًا؛ وإيّن أری 

مثل هذا اخلالف ال يصحُّ االشتغاُل به يف علم 

 [.174، ص 1، ج بغية اإليضاح«. البيان

أي: الکناية التي ُيطلب هبا ما هو غري صفة . ]»1

 وال نسبة[

أي: وال نسبة صفة ملوصوف؛ وذلك بأن . ]»1

: . ولو قال املصنُف كان املطلوُب هبا موصوفاً 

، لکان "األولی. املطلوب هبا املوصوف"

أحسَن. واحلاصل أّن املعنی املطلوَب بلفظ 

الکناية، أي: الذي ُيطَلب االنتقال من املعنی 

األصيل إليه، إما أن يکون موصوفًا، أو يکوَن 

. «صفًة ... وإّما أن يکوَن نسبَة صفٍة ملوصوف

 [.147، ص 4، ج حاشية الدسوقي

واملراُد بوحدة املعنی هنا أن ال يکوَن من ]» .1

ـ كام يف األضغان  أجناٍس خمتلفٍة وإن كان مجعاً 

ـ يف املثال اآليت، وليس املراُد بوحدته ما قاَبَل 

 حاشية«. الّتثنيَة واجلمعّيَة االصطالحّيةَ 

« ِمضياف». فـ141، ص 4، ج الدسوقي

 كناية عن زيد يعّد واحدًا[.

 . ُبرنده.4

 زه فروبرندگان.. ني5

« جمامع األضغان»ها. ]و . ]مجع: ِضغن[ كينه1

؛ أي: املضاف واملضاف إليه دالٌّ  معنًی واحد 

«. علی معنی واحد، وهو خمتصٌّ بالقلب

. وسبب 141، ص 4، ج حاشية الدسوقي

كنايًة عن القلب « جمامع األضغان»استخدام 

وُهم يطاعنون »أنه حمل اجتامع األضغان، 

أجل أضغاهنم، فإذا وقع الطَّعُن  األعداء من

ية بغ«. موِقَع الضغن، فذلك غاية كل مطلوب

 [.175، ص 1، ج اإليضاح

 . حيوان ]= موجود داراى حيات[.7

 . ايستاده.1

 . پهن.1

ومَحَلناه علی ذاِت ألواٍح ». ]ويف القرآن: 12

 ؛ أي: السفينة[.«وُدرُسٍ 

ق يبمعنی أّن ما ُقصَد إفادُته وإفهاُمه بطر. ]»11

مواهب «. الکناية هو صفة  من الصفات

 [.151، ص 4، ج الفتّاح

 . بند شمشري.11

 . ساده.11
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لَ عن األ هلم كنايةً ، كقوة  فيَّ أو َخ  ؛1مريَ الّض  فةِ الصِّ  نِ مُّ َض تَ ما لِ  انية ترصيح  ويف الثّ  ه: ب 

 ؛1ياِف ض  عن املِ  كنايةً ، «ماد الرَّ ثريكَ »هلم: ، كقوبعيدة  فَ  ن  كان بواسطةٍ إ. و«1فاريض القَ عَ »

راِق إثرة ماد إلی كَ ثرة الرَّ ن كَ مِ  نتقُل ه يَ فإنّ   ثرةِ ، ومنها إلی كَ 4دورالقُ  َت حَت  ِب طَ احلَ  ح 

 ، ومنها إلی املقصود. 7يفانِ الضِّ  ثرةِ ، ومنها إلی كَ 1ةِ لَ كَ ثرة األَ ، ومنها إلی كَ 5ِخ بائِ الطَّ 

 هلم:كقو ،هبا نسبة   املطلوُب  .الثةُ الثّ 

 دىوالنّ  1ةَ وءرواملُ  1امحةَ السَّ  نّ إ

 

 ِج رَش احلَ  ت عىل ابنِ بَ َُضِ  12ةٍ بَّ يف قُ  

َ  اب نِ  11صاَص اختِ  َت ثبِ ن  يُ أ ه أرادَ فإنّ   َ احل  أن ب رصيَح التّ  كَ رَتَ ، فَ فاِت هبذه الصِّ  ِج رش 

 عليه. ونحوُ  رضوبةٍ مَ  ةٍ بَّ يف قُ  11هالَ عَ ، بأن  َج إلی الکنايةِ  ههبا أو نحوُ  تصٌّ ه خُم نّ إ: قوَل يَ 

دُ املَ »م: وهلِ قَ  دَ بّي بُ  15مُ رَ ، والکَ 14يهِ وبَ ثَ  بّيَ  11ج  هِ ر  مَ القِ  ي نِ يف هذَ  . واملوصوُف «11ي   ّيِ س 

ضِ قال يف عُ كام يُ  ؛مذكورٍ  غريَ  قد يکونُ   مَ لِ ن َس مَ  سلمُ املُ »: ؤذي املسلمّيَ ن يُ مَ  17ر 

 «.هدِ سانه ويَ ن لِ مِ  سلمونَ املُ 

ّکاكِ  زٍ  وتلويٍح  إلی تعريضٍ  11ُت فاوَ تَ تَ  ةُ نايَ : الکِ يُّ السَّ  إو ورم 
ٍ
 .شارةٍ إو يامء

                                                           
ال فرق من ِجهة ». ]وقال بعض الباحثّي: 1

الکنايِة بّي املثاَلّي؛ ألّنه ال يصحُّ أن يکوَن هلذا 

بغية . «االعتباِر اللفظيِّ تأثري  يف معنی الکناية

 [.177، ص 1، ج اإليضاح

 . پشت رس.1

 مهامندارى.«: َضيف». مبالغه در 1

 . ]مجع ِقدر[: ديگ ها.4

 . مجع طبيخ و طبيخة ]أي: ما ُيطَبُخ: غذا[.5

ن هاى آكه يکى از مجع« كافر»مثل  ،. ]مجع آكِل1

 است[.« كَفَرة»

 «[.َضيف». ]مجع 7

 . جود.1

 . كامل ُرجوليت: مردانگى.1

 . خرگاه.12

هو  ل. ]ليس االختصاُص هنا بمعنی احلرص، ب11

إثباُت أمر ألمر أو نفُيه عنه، وهو املراد »

( )خمترص املعاين« باالختصاص يف هذا املقام

. «َسواء  أريَد إثباهُتا علی وجه احلرِص أم ال»

 [.151 ، ص4، ج مواهب الفتّاح

 . صفات.11

 . رفعت مقام.11

 . ]َثوب:[ رخت.14

الکرم صفة َينشأ عنها بذُل املاِل عن طيِب . ]»15

 [.111، ص 4، ج حاشية الدسوقي«[. سٍ نف  

 . ]ُبرد:[ باالپوش.11

 . ]يعني: تعريض[.17

عُ . ]»11 ، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. أي: َتتنوَّ

115.] 
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ِض ل عُ لِ  واملناسُب  ت  مع لَّ ن  قَ إ، و1لويُح التّ  سائطُ الوَ  ِت رَ ثُ ن  كَ إ :1، ولغريها1عريُض التَّ  ةِ يَّ ر 

 َخ 
ٍ
 ، وبال َخ 4مزُ الرّ  فاء

ٍ
 . شارةُ واإل يامءُ اإل 5فاء

 ريدُ نت تُ أو ،1«ُف عرِ تَ َس ني فَ يتَ آذَ »لك: ، كقوازاً جَم  کونُ يَ  7قد عريُض : والتّ 1قال ثمّ 

هَت رَ أن  إه، ودونَ  ِب مع املخاطَ  إنساناً   .ن قرينةٍ فيهام مِ  دَّ ، وال بُ كان كنايةً  ام مجيعاً د 

 

 ]يف بيان رتبة كلٍّ من املجاز والکناية واحلقيقة[ فصل

بَ أ  ألنَّ  ؛رصيِح والتّ  ن احلقيقةِ مِ  12غُ بلَ أ نايةَ والکِ  جازَ املَ  نّ أعىل  لغاءُ البُ  1َق ط 

 عوى اليشَّ  دَ ، فهو كَ 11زملزوم إلی الاّل املَ  نَ فيهام مِ  االنتقالِ 
ِ
 االستعارةَ  11نَّ أ. و11ةٍ نَ يِّ بَ بِ  ء

 .جازِ ن املَ مِ  وع  ا نَ ؛ ألهّن شبيهِ ن التّ مِ  بلغُ أ

                                                           
كان املناسُب أن ُيطلَِق عليها اسَم ». ]أي: 1

 خمترص املعاين[.«. الّتعريض

 . ]أي: غري ُعرض[.1

ماد، َجبان الکلب، َمهزول 1 . مثل: كثري الرَّ

 الفصيل.

 . مثل: عريض القفا، عريض الِوسادة.4

. ]أي: واملناسُب لغريها إن قلَّت الوسائُط بال 5

.]
ٍ
 خفاء

 . ]قال الّسّکاكّي[.1

 . ]يعنى:[ گاهى.7

 . اذيت كردى، زود خواهى فهميد.1

 . إطباق: امجاع.1

إما املراُد منه البالغة اللغوية وهي « أبلغ. ]»12

ل ي أفضأ« أبلُغ من احلقيقة»احلسن، فقوله:

وأحسُن منها... وإن كان مأخوذًا من باَلَغ 

ُمباَلَغة، فبناء علی مذهب األخفش واملرّبد 

َزين لَصوغ أفعل التفضيل من الرباعي  املجوِّ

بمعنی أّن املجاز والکنايَة أكثُر مبالَغًة يف 

، ص 4 ، جحاشية الدسوقيإثبات املقصود. 

 بترّصف[. 175

اللفظ، بل  فال ُيفَهم املعنی من نفس. ]»11

 «.بواسطة االنتقال من امللزوم إلی الالزم

 [. 175، ص 4  ، جمواهب الفتّاح

أي: وإذا كان االنتقال فيهام من امللزوم إلی . ]»11

الاّلزم، فذلك الاّلزُم املنتقُل إليه من امللزوم 

عی ثبوُته امُلصاحِب للبيّنة ـ أي:  كاليشء املدَّ

إّن كاًل ف الدليل ـ بخالف احلقيقة والترصيح؛

منهام دعوًی جمّردة  عن الدليل. فإذا قلَت: 

؛  ماِد، كأّنك قلت: فالن  كريم  فالن  كثرُي الرَّ

ماد. وإذا قلَت: رأيُت أسدًا يف  ألّنه كثرُي الرَّ

احلامم، كأّنك قلت: رأيُت شجاعًا يف احلامم 

 [.171ـ175 ، صالسابق«. ألّنه كاألسد

 عى است.اين هم امجا«[ أطبق». ]عطف بر 11



 

 

 

 

 

 

 

 1الث الث: علم البديع الفن 
 

ضوح ووُ  5ةِ قَ عاية املطابَ رِ  بعدَ  الکالمِ  4سّيِ حَت  1جوهُ وُ  1به رُف عَ يُ  وهو علم  

 . ظيٌّ ولف   يٌّ عنوِ مَ  :بانِ ََض   7و. وه1اللةِ الدَّ 

 نات املعنوّية[]املحسِّ 

 فمنه:  ،عنويُّ املَ ا مّ أ

ِ يَ عنَ مَ  :يأ ؛نِ ي  تضادَّ مُ  ّيَ بَ  وهي اجلمعُ  ،أيضاً  ضادَّ والتَّ  باَق ى الطِّ سمّ وتُ  ،ةُ قَ طابَ املُ   ّي 

ِ لَ تقابِ مُ  ِ فظَ بلَ  . ويکونُ 1يف اجلملة ّي  ِ مَ اس   :1ن نوعٍ مِ  ّي    12  ، نحو:ّي 

1111لَ ع  أو فِ  ؛ ِ ِ رفَ أو َح  ؛ 11 ، نحو:ّي      ، نحو:ّي 

                                                           
 . زيبا = زيبا دانستن = زيباشناسی.1

 شود به او.. شناخته مى1

 . انواع.1

 . زيباكردن.4

 . ]منظور علم[ معانى ]است[.5

 . ]منظور علم[ بيان ]است[.1

 . علم بديع و وجوه حتسّي كالم.7

 «.متقابَلّيِ ». امجاالً. قيد براى 1

: «كلٌّ ». تنوين وحدت؛ يعنى: نوع واحد، مثل 1

 واحٍد. كلُّ 

 . ]مجع َيِقظ:[ بيدار.12

 . ]مجع راِقد:[ خواب.11

 .11. سورة الکهف، اآلية 11

؛ آل عمران، اآلية 151. سورة: البقرة، اآلية 11

 111؛ التوبة 151؛ األعراف، اآلية 151

 و... .
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1  11وعَ ن نَ أو مِ  ؛ ِ وهو  .   4 5 ، نحو:ّي 

     نحو: ،ِب ل  السَّ  باُق ، وطِ ـ رَّ كام مَ ـ  جياِب اإل باُق طِ  :1بانِ ََض  

 * 7، :ونحو    1. 

 باق نحو قوله:ن الطِّ ومِ 

 تىأفام  12راً مُح   وِت امل   ياَب ثِ  1ىدّ رَ تَ 

 

 

ِ ُخ  11سٍ دُ ن  ُس  ن  مِ  َي ه   وَ إاّل  ُل ي  اللَّ  11اهلَ    رض 

ن عَ  ة  بَ بَّ َس مُ  محةَ الرّ  فإنّ  ؛    11 به نحو: ُق ل حَ يُ و 

 . ونحو قوله:ّيِ اللِّ 

جَ ال تَ   لٍ ُج ن رَ مِ  14ل مُ بي يا َس ع 

 

ِس  شيُب املَ  َك حِ َض    کىبَ ه فَ برأ

 . ضادِّ التَّ  هبامَ إاين ى الثّ سمَّ ويُ  

تى بمعنَ ن  يُ أوهي  ،15ةِ لَ قابَ باسم املُ  صُّ تَ ل فيه ما خَي َخ ودَ ، ةلَ قابَ املُ  ِ يَ ؤ  ِ قَ توافِ مُ  ّي  و أ ّي 

 نحو: ،لِ قابُ التَّ  الُف ِخ  ِق وافُ بالتّ  رادُ . واملُ تيِب ذلك عىل الرّت  ُل قابِ يُ بام  ، ثمّ كثرَ أ

   11 له:ونحو قو 

َس ما   عامَ ا اجتَ إذَ نيا الدُّ و ينَ الدّ  17نَ أح 

 

بَ أو   لُج بالرَّ  11فالَس اإلِ و فرَ الکُ  11َح ق 

                                                            
 «.علی»و« لـ». تضاد بّي 1

 . ربح = ]در اينجا مقصود[ گناه ]است[.1

 .111. سورة البقرة، اآلية 1

 .111. سورة األنعام، اآلية 4

. استفهام انکارى. در اينجا تقابل اسم )ميتًا( و 5

 فعل )أحييناه( است.

 . دو نوع است.1

 .7و  1. سورة الروم، اآلية 7

 .44. سورة املائدة، اآلية 1

 باالپوش پوشيد.«: رداء». از 1

 فام.گون، رسخرسخ«: أمحر». مجع 12

 .]أي:[ عليها.11

 مى..پارچه ابريش11

 .11. سورة الفتح، اآلية 11

م.14  . َسلمی، مناداى مرخَّ

. ]مثال فارسى:[ در رزم چون آهنيم در بزم 15

 چو موم.

 .11. سورة التوبة، اآلية 11

 . فعل رشط: چقدر نيکوست!17

 . چقدر زشت است!11

 . تنگدستى.11



 تلخيص املفتاح  ...........................................................................  112

     *   * 1  *  ونحو:

1  1 * 4  *  51  ُغنىاستَ »ـب رادُ امل» 

تَ ه مُ كأنّ  ،عاىلتَ  فيام عند اهللِّ  دَ هِ زَ  نٍ س  نى بَش أو استَ  ؛ِق تَّ م  يَ لَ فَ  ،عنه غ  نيا عن نعيم وات الدّ هَ غ 

 . ِق فلم يتَّ  ،ةنَّ اجلَ 

ّکاكِ  ر  أهنا  طَ : وإذا رُشِ يُّ وزاد السَّ ا ه ملَّ فإنّ  ؛ّيِ تَ اآليَ  ّيِ هاتَ ، كَ هدُّ ِض  7ةَ مَّ ثَ  طَ رُشِ  ،م 

 اإل بّيَ  كاً شرتَ مُ  1يسريُ التَّ  َل عِ ُج 
ِ
 واالتِّ  عطاء

ِ
ه َل عِ صديق، ُج والتّ  قاء  بّيَ  كاً شرتَ مُ  1ِضدُّ

 . 12هاضدادِ أ

فيَق والتَّ  َب ناُس ى التّ مّ َس ، ويُ ظريِ النّ  راعاةُ مُ ومنه  ه ال بُ ناِس وما يُ  مرٍ أ عُ ، وهو مَج  و 

 وقوله: ،  11 نحُو:، ضادِّ بالتَّ 

 ـس  األَ  لِ بَ  11فاِت طَّ عَ املُ  11ىِّ ِس كالقِ 

 

ِ مـَ   14مِ هـُ    وتـارِ األ لِ بـَ   15ةً يـَّ رب 

 هُ ابتداءَ  ُب ناِس بام يُ  المُ الکَ  مَ تَ ن خُي أ؛ وهو طراِف ه األشابُ تَ م هيه بعُض سمّ ومنها ما يُ  

،         11 نحو: ،يف املعنى

 ،   * 11  11 نحو: 17هبا ُق لحَ ويُ 

 .ِب ناُس التّ  هيامَ إى مّ َس ويُ 

                                                           
 كنيم.. آماده مى1

 . رشط.1

 «.اتقی»و« أعطی». مقابل 1

َق ». مقابل 4  «.صدَّ

 تنگدستى.. 5

 .12-5. سورة الليل، اآلية 1

 . آنجا.7

 . گشايش.1

 . تيسري.1

 . بخل و استغناء و تکذيب.12

 .5. سورة الرمحن، اآلية 11

 «.َقوس». مجع 11

. منحنيات. ]ترمجه: )آن شرتان الغر، در 11

هاى خم گشته، الغرى و نحيفى( چنان كامن

هاى يا نه، تريهاى تراشيده، و بلکه زه

 )كامن(اند[.

 تري.«: َسهم». مجع 14

 . تراشيده.15

 .121. سورة األنعام، اآلية 11

 . به مراعات نظري.17

 . گياهى كه ساق ندارد ]= بوته[.11

 .1و  5. سورة الرمحن، اآلية 11
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 رةِ ق  ن الفِ مِ  زِ جُ العَ  قبَل  َل عَ ن جُي  أوهو  ،سهيمَ التَّ هم يه بعُض مّ َس ، ويُ 1رصادُ اإلومنه 

      نحو: ،ىُّ وِ الرَّ  َف رِ إذا عُ  1عليه لُّ دُ ما يَ  ن البيِت أو مِ 

  14. :وقوله 

تَ  تَ إذا مَل   هُ دَ فَ  ع  شــيئاً طِ ســ   5ع 

 

جاوِ   هُ و ما تَ  ز  ــتَ إلی   طيعُ س

 اليشَّ   رُ ك  وهي ذِ  ،ةُ لَ شاكَ املُ ومنه  
ِ
بَ يف ُص  7ه، لوقوعهغريِ  بلفظِ  1ء أو  قيقاً حَت  ،1تهح 

 قوله: نحوُ  ُل . فاألوّ تقديراً 

 11هُ بخَ لك طَ  12د  جِ نُ  شيئاً  1ح  قالوا: اقرَتِ 

 

بُ لُت قُ    صاميوقَ  ةً بَّ خوا يل ُج : اط 

  :. والثاين نحو        1111 ونحو: 

14 15،   وَس فالنّ  رُ طهِّ يُ  يامنَ اإل ألنّ  ؛اهللِّ طهريَ تَ  :أي ؛«ا باهللِّنّ آمَ »ـل د  كِّ ؤَ مُ  وهو مصدر. 

مِ صارى كانوا يَ النّ  نّ أفيه  صُل واأل  أوالدَ  11سونَ غ 
ٍ
 ونهسمّ يُ  17صفرَ أ هم يف ماء

َ هلم. فعَ  طهري  ه تَ نّ إ، ويقولون: 11«ةعموديَّ املَ »  11ةلَ شاكَ مُ ل لِ اهللّ بغةِ ِص  بِ باهللّ يامنِ عن اإل ربَّ

 . هبذه القرينةِ 

ِ يَ معنَ  بّيَ  َج زاوَ يُ ن أوهي  ،12ةُ َج زاوَ املُ ومنه    طِ يف الرشَّ  ّي 
ِ
 وله:كقَ  ،11واجلزاء

                                                           
 . كمّي گرفتن.1

 . ]أي: علی[ الَعُجز.1

. ]ماىض استمرارى است؛ يعنى: ستم[ 1

 كردند.مى

 .42. سورة العنکبوت، اآلية 4

 كن. . رها5

 . ]يعنى:[ معنی.1

 . ]أي: وقوع[ اليشء.7

 . ]أي: صحبة[ ذلك الغري.1

 . اقرتاح: ابتکار، پيشنهاد كردن.1

 نيکو آوردن.«: إجادة». از 12

 . پختن.11

 . ]أي:[ ذاتك.11

 .111. سورة املائدة، اآلية 11

 .111. سورة البقرة، اآلية 14

. رنگ خدا، فطرت خدا. ايامن در اسالم 15

 ت.فطرت اهلى اس

 ند.دبر. فرو مى11

 . زردرنگ.17

 . تعميد.11

 شکل باشد.. هم11

 . جفت كردن.12

أي: وقع أحُد َذينِك املعنَيِّي املُزاَوِج بينهام . ]»11

يف مکان الرّشِط بأن جيء بعد أداته ووقع 
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 4وىاهلَ  1به جَّ لَ اهي فَ النّ  1ىما هَنَ  1إذا

 

رُ هبا اهلَ  جَّ لَ فَ  1إلی الواي 5ت  صاَخ أ   ج 

ُس ومنه     جزء   مَ دَّ قَ ن  يُ أوهو  ،7العک 
ٍ
عىل  عُ قَ . ويَ رُ خَّ ؤَ يُ  ثمّ  ،يف الکالم عىل جزء

 اداِت الّس  عاداُت »ليه، نحو: إ ضيَف أُ وما  اجلملةِ  يَفِ رَ طَ  أحدِ  ّيَ بَ يقَع ن  أمنها  ،وجوهٍ 

ِ علَ ي فِ قِ لِّ عَ تَ مُ  بّيَ  ن يقعَ أومنها  ؛«العاداِت  ساداُت  ِ تَ يف مجلَ  ّي   ، نحو:ّي      

    1تَ فظَ لَ  ّيَ بَ  عَ قَ ن  يَ أومنها  ؛ ِ ِ تَ يف مجلَ  ّي    :، نحوّي 

1    12  11. 

دُ وهو العَ  ،جوعُ الرُّ ومنه   كقوله: ،کتةٍ لنُ  11ق ضِ ابق بالنّ إلی الکالم الّس  و 

فُ  يَ تي مَل  الّ  يارِ ف  بالدِّ قِ   مُ دَ القِ  11هاع 

 

َ ىل وغَ بَ    15مُ يَ والدِّ  14رواُح ها األريَّ

 ،وبعيد   ريب  قَ  :يانِ عنَ له مَ  لفظ   َق ط لَ ن  يُ أوهي ، أيضاً  هيامَ اإلى سمّ ، وتُ ةُ يَ ورِ التَّ ومنه  

 نحو: ،القريَب  مُ الئِ ا يُ ممّ  شيئاً  11عُ امِ تي ال جُت وهي الّ  ،دة  رَّ : جُم بانِ وهي ََض   .البعيدُ  رادُ ويُ 

                                                           
 
ِ
 ، جمواهب الفتّاح«. اآلَخُر يف موضِع اجلزاء

 [.111، ص 4

 . هرگاه.1

 . هني كند.1

]شايان ذكر آنکه در  . ]در اصل:[ يب.1

و  رشوح التلخيصهاى موجود نسخه

و  آمده،« يب»، «به»، به جاى خمترص املعانى

تنها در اين نسخٔه مورد استفادٔه مرحوم 

 آمده است[.« به»حمشى، 

 . عشق.4

 دهد.. گوش مى5

 چّي.. سخن1

 . ]يا[ تعاكس.7

 .11؛ الروم، اآلية 11. سورة: يونس، اآلية 1

 ها.. زن1

 مردها.. 12

 .12. سورة املمتحنة، اآلية 11

در كنار اين  . شکستن. ]مرحوم حمشى11

 است. به نظر را نوشته« بلکه»سطر كلمٔه 

رسد خواسته است بگويد براى نشان مى

د. را به كار بر« بلکه»دادن نقض، بايد كلمٔه 

 واهلل أعلم[.

. ]عفا يعفو عفوًا وُعُفّوًا وعفاًء[ مندرس 11

 شدن.

 . رياح.14

 مطر: باران ]شديد[. «: ِديَمة». مجع 15

 . مهراه نيست.11



 111  .............................................  نات املعنوّية/ املحسِّ  الّثالث: علم البديعالفنُّ 

 

   1نحو: ،حة  شَّ رَ ومُ  ؛  1 14 5.  

 7ُيراَد بضمريه مّ ثُ  ،1مهاأحدُ  :يانِ عنَ له مَ  بلفظٍ  رادَ ن  يُ أوهو  ،االستخدامُ ومنه 

 .1رُ َخ اآل رِ باآلَخ  مَّ ثُ  ،امُه أحدُ  هِ ي  مريَ َض  دِ َح بأَ  رادَ أو يُ  ،رُ اآلَخ 

 كقوله: 1ُل األوّ ف

ــّ  َل زَ إذا نَ   ومٍ قَ  بأرضِ  12امءُ الس

 

 11ضابان كانوا غِ إو 11يناهُ عَ رَ  

 كقوله: 11اينوالثّ  

غَ قَ َس فَ   مُ ن  هُ إو 15نيهاكِ والّس  14ىضى ال 

 

 11لوعيوُض  17حيوانِ َج  بّيَ  11وهُ بُّ َش  

ُ والنَّ  فُّ اللَّ ومنه   رُ وهو ذِ  ،رش   احدٍ و لِّ کُ ما لِ  ثمّ  ،مجالِ أو اإل فصيلِ عىل التّ  دٍ دِّ عَ تَ مُ  ك 

َ النّ  ألنَّ  ؛بانِ ََض   ُل ليه. فاألوّ إه دُّ رُ يَ  امعَ الّس  بأنّ  ةً قَ ثِ  ّيٍ ن غري تعيمِ   ،فِّ اللَّ  رتيِب ا عىل تإمّ  رش 

 ؛      11  12  1 نحو:

                                                           

 .5. سورة طه، اآلية 1

 . ساختن.1

 «.َيد». مجع 1

 .47. سورة الذاريات، اآلية 4

. ]در رسم اخلط منحرص به فرد قرآن كريم، 5

« ى»با دو « بأييد»به صورت « بأيد»كلمٔه 

نوشته شده، اما در اينجا مهان صورت 

 متداول درج شد[.

«. أي: ُيراُد أحُد َذينِك املعنيَِّي باللفظ]» .1

 [117، ص 4، ج مواهب الفتّاح

«. أي: بالّضمري العائد إلی ذلك اللفظ. ]»7

 [.السابق

 .[السابق«. أي: بضمريه اآلَخِر معناه اآلَخر. ]»1

وهو أن ُيراَد بالّلفظ أحُد املعنَيِّي وبضمريه . ]»1

 [خمترص املعاين«. معناه اآلخرُ 

 اران = گياه = درخت.. ب12

 . گياه را.11

 خشمگّي. «: َغضبان». مجع 11

وهو أن ُيراَد بأحِد ضمرَييه أحُد املعنيَِّي . ]»11

خمترص «. وبالضمري اآلخِر معناه اآلخرُ 

 [.املعاين

 . نوعى درخت.14

 . ساكنان آن رسزمّي.15

 . آتش عشق افروختند.11

 . پهلوها.17

 دنده..«: ِضلع». دنده. أضالع و ُضلوع مجع 11

به معنى[ آرامش كه منظور « سکون». ]از 11

 آرامش در شب است.

. بجوييد؛ كه ]فعل[ به روز ]= هنار[ 12

 گردد.برمى
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1كقوله: ، ترتيبها عىل غريوإمّ  ؛ 

لوأ يَف كَ  ف  حِ  نِت أو 1س  ن  وغُ  1ق   4ص 

 

فاورِ  7اً دّ وقَ  1ظاً حَل   5وغزال     1د 

 ؛       1  12 :والثاين كقوله تعاىل 

 ةَ اجلنّ  َل دُخ ن  يَ صارى: لَ ت النّ وقال ،ن  كان هوداً  مَ إاّل  ةَ اجلنَّ  َل دُخ ن  يَ : لَ اليهودُ  قالِت  :أي

 ه.صاحبَ  فريٍق  لِّ كُ  11لم بتضليلِ ل عِ لِ  ،11لعدم االلتباسِ  11فَّ لَ فَ  ،صارين  كان نَ  مَ إاّل 

 ی:كقوله تعال، واحدٍ  يف حکمٍ  دٍ تعدِّ بّي مُ  عَ مَ ن  جُي أهو و ،اجلمعُ ومنه    

   14، :و نحو 

 17ه  دَ واجلِ  11والفراغَ  15باَب الشَّ  نّ إ

 

ـــَ مَ    لِ  دة  فس
ِ
ـــَ مَ  أيُّ  لمرء  11ه  دفس

 كقوله: ،هأو غريِ  ، يف املدِح ن نوعٍ مِ  ينِ مرَ أبّي  12نٍ بايُ تَ  11يقاعُ إوهو  ،فريُق التّ ومنه  

 11ربيعٍ  قَت وَ  11اممِ الغَ  واُل ما نَ 

 

 َس  قَت وَ  14مريِ األ 11والِ نَ كَ  
ِ
 15خاء

 نٍ ـيعَ  ةُ درَ ـبَ  ريِ ـماأل واُل ـنَ فَ  

 

 ـم رةُ ـطقَ  اممِ الغَ  واُل ـونَ  
ِ
 11اء

 
                                                           

 .71. سورة القصص، اآلية 1

 . صربكنم.1

 . رمل.1

 . شاخه.4

 . آهو.5

 . چشم.1

 . اندام.7

 . كفل. 1

 . هيوديان.1

 .111. سورة البقرة، اآلية12

 . پيچيده است.11

 باه.. اشت11

فر نسبت ك«: تکفري». گمراه دانستن، مثل 11

 دادن.

 .41. سورة الکهف، اآلية 14

 . جوانى.15

 . فراغت.11

 . دارايى، توانگرى.17

. مسلاًم جوانى و فراغت و توانگرى سخت 11

 افکند.انسان را به فساد مى

 . افکندن، واقع ساختن.11

 . جدايى.12

 . ابر = باران.11

 . هبار.11

 . بخشش.11

 . امري.14

 . بخشش.15

 . ده هزار درهم.11
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رُ وهو ذِ  ،قسيمُ التّ ومنه   كقوله: ،ّيِ عيليه عىل التّ إ لٍّ کُ ما لِ  1ضافةُ إ ثمّ  ،دٍ دِّ عَ تَ مُ  ك 

 به رادُ يُ  1ي مٍ عىل َض  1قيمُ وال يُ 

 

ُ عَ  :4نِ اّل ذَ  األَ إاّل   َ  5ري   دُ تَ والوَ  1يِّ احل 

ِف عىل اخلَ  7هذا   مَّ رُ بِ  ربوط  مَ  1س 
 1هتِ

 

ثال يَ ـف 12جُّ َش ذا يُ و   دُ ـحأه ـل يـر 

رَ ، ويُ يف معنًى  شيئانِ  َل دَخ ن  يُ أوهو  ،فريقمع التّ  اجلمعُ ومنه    ِي تَ هَ جِ  بّيَ  َق ف 

 ، كقوله:دخالِ اإل

ئِ ار يف َض كالنّ  َك جهُ وَ فَ   11هاو 

 

 11هارِّ ار يف َح كالنّ  وقلبَي  

 .لعکُس ه أو اتقسيمُ  مّ ، ثُ کمٍ ُح  حتَت  دٍ تعدِّ مُ  بّيَ  وهو مجع   ،قسيممع التّ  اجلمعُ ومنه  

 :11كقوله ُل فاألوّ 

ُش ُخ  14رباضِ أعىل  قامَ أحتى   15ةٍ نَ ر 

 

 17عُ يَ والبِ  ل بانُ والصُّ  ومُ به الرّ  11شقىتَ  

 دوالَ ما وَ  ت لِ حوا والقَ کَ ما نَ  ب ىِ لسَّ لِ  

 

ِب والنَّ    عوارَ ما زَ  ارِ عوا والنّ ما مَجَ  11ه 

 والثاين كقوله: 

 مُ هُ وَّ دُ وا عَ بوا ََضّ إذا حارَ  قوم  

 

ياعِ أيف  فعَ وا النَّ لُ أو حاوَ    اعوفَ هم نَ ش 

 12ةٍ ثَ دَ حُم  منهم غريُ  تلَك  11ة  يَّ جِ َس  

 

 11عدَ ها البِ م  ـ رَشُّ ـ فاعلَ  11الئَق اخلَ  نّ إ 

 
                                                           

 . نسبت دادن.1

 . اقامت.1

 . ظلم و تورسى زدن.1

 . مگر دو ذليل.4

 . االغ نر.5

 . قبيله.1

 . اين يک.7

 . اهانت.1

 . بسته به افسارش.1

 . كوبيدن.12

 . تابش.11

 . حرارت. 11

 . متنبي دربارة سيف الدوله.11

 ها.نواحى = حومه«: َرَبض». مجع 14

 . اسم شهرى.15

راُد وامل]»شقى: بيچاره؛ شقاوت: بدبختى . 11

 ، جحاشية الدسوقي«. بَشقائها به: هالُكها

 [. 142 ، ص4

 . كليساها.17

 . چپاول.11

 . ُخلق و خو.11

 . تازه، نودرآورده.12

 خوى و رسشت.«: َخليقة». مجع 11

 تازه. «: بِدعة». مجع 11
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       كقوله تعاىل: ،قسيمِ والتّ  فريِق مع التّ  اجلمعُ منه و

1    *        1 1 * 

                                

*                           

   45. 

كَ ن  يُ أمها أحدُ  ،ي نِ رَ آَخ  ي نِ مرَ أعىل  قسيمُ التّ  ُق طلَ وقد يُ   اليشَّ  حواُل أ رَ ذ 
ِ
 1اً ضافمُ  ء

 به، كقوله: ليُق ما يَ  لٍّ إلی كُ 

 1وَمشايٍخ  7سأطُلُب حّقي بالَقنا

 

 12دُ الَتثَموا ُمر   1كأهّنُم ِمن طول ما 

ا ِخ إذا القَ  قال  ثِ    11واعُ إذا دُ  فاف  و 

 

 وادُّ إذا عُ  قليل   11وادّ إذا َش  ثري  كَ  

 اليّش  قسامِ أ 11اءُ فاين استيوالثّ  
ِ
       ، كقوله تعاىل:ء

 14 *  15      1117. 

 11کامهلالِ  11غةً بالَ فيها مُ  هُ ث لُ مِ  رُ آَخ  ذي صفةٍ  مرٍ أن مِ  عَ زَ ن تَ ن  يُ أوهو  ،جريدُ التّ ومنه 

 : 11قسام  أ. وهو 12فيه

                                                           
 . به اذن خدا.1

 . بريون آمدن نَفس با شدت.1

 ا شدت.. برگشتن نَفس ب1

 . مقطوع.4

 .121-125. سورة هود، اآلية 5

 . نسبت داده.1

 نيزه.«:[ َقناة». ]مجع 7

 . پريمردان = مردان جنگى.1

 مصدريه.« ما. »1

 «.أمَرد». مجع 12

 . فرياد استغاثه.11

 . محله كردند.11

 . فراگرفتن.11

 . پَّسان.14

 دهد.. به آنان يک جفت ]پَّس و دخرت[ مى15

 . نازا.11

 .52و  41وری، اآلية . سورة الش17

 . مفعول  أِلجله، يعنى: براى مبالغه.11

 . آن صفت.11

 . آن امر.12

 گريد:. ]به چهار شيوه صورت مى11

ـ با واسطه، يعنى به واسطٔه حروف جّر كه 1

)كه بر رس منتَزع « ِمن»ـ 1ـ1عبارتند از:  

كه « باء»ـ 1ـ1آيد، منه/موصوف اول( درمى
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 حَّ َص  1اً دّ داقة َح ن الصِّ مِ  غَ لَ بَ  :أي ؛1«1مَحيم   ديق  َص  النٍ ن  فُ يل مِ »م: وهلِ قَ  منها نحوُ 

لَ تَ سن يُ أ 4معه  . 7ه فيهاث لُ مِ  رُ َخ آ 1منهُ  5َص خ 

 .«1حرَ به البَ  نَّ لَ أَ َلَتس الناً فُ  ألَت ن  َس ئِ لَ »وهلم: قَ  نحوُ  1ومنها

 وله:قَ  نحوُ  12ومنها

 إلی صارخِ  11و يبدُ غتَ  وهاءَ وَش 

 11غىالوَ 

 

ئِ ستَ بمُ    15لِ حَّ رَ املُ  14العتيِق  ثلِ مِ  11مٍ ل 

 
                                                           

َزع منه است بر دو قسم است: داخل بر منت

ع، گويند. داخل بر منتزَ كه به آن باء جتريد مى

كه به آن باء معيت يا مصاحبت گفته 

 «.يف»ـ 1ـ1شود. مى

 واسطٔه حروف جّر. واسطه، يعنى بىـ بى1

 ـ به طريق كنايه. 1

ـ به طريق خطاب النفس. براى بحث مفصل 4

آن در فارسى و تطبيق آن در عربى. ر.ک: 

نگاهى ديگر به صنعت . »دادبه، علی اصغر

فصلنامٔه زبان و ادب فارسى ، «جتريد

دانشکدٔه علوم انسانى دانشگاه آزاد اسالمى 

، زمستان 1، سال اول، ش واحد سنندج

. يک بيت فارسى كه جتريد دارد چنّي 1111

 است:

 ُحسن جانت از نضارت هست بستانى و ليک

 مرَ بوستانى كاندر او هر سو ناميد صد اِ 

 «([جتريد»دخل )دهخدا، م

 . دوستى گرم.1

. ]ترمجٔه لفظ به لفظ: من از سوى فالن 1

دوست، دوستى صميمى و نزديک به دست 

ام. ترمجٔه مفهومى: فالنى براى من آورده

 چيزى بيش از يک دوست صميمى است[.

، 4، ج مواهب الفتّاح«. أي: مکاناً . ]»1

 «[.141 ص

 . با آن حد.4

 . جدا بشود.5

 .. از آن فالن1

 . در آن صفت.7

ما يکون بالباء التجريدية الداخلة علی . ]»1

 [.خمترص املعاين«. املنتَزع منه

. ]كنايه از[ جود، علم. ]ترمجه: اگر از فالن 1

درخواست كنى، نه از او، كه از دريا 

 اى[.درخواست كرده

ما يکون حاصاًل بدخول الباء التجريدية . ]»12

 [.عاينخمترص امل«. الداخلة يف املنتزع

رشوح برد ]البته در . صبح زود مرا مى11

آمده  «تعدو به» خمترص املعانىو  التلخيص

 برد[.است؛ يعنى: رسيعًا مرا مى

 . جنگ.11

« بمستلئم». زره پوشنده. ]شاهد بر رس باء 11

 است[.

 . شرت مست، فحل، در هنايت شهوت.14

. فرستاده شده. ]ترمجه: و اسبى بدمنظر چنان 15

ا ] از قيد و بند[ كه مرا مهراه با شرت لوِک ره
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 . ل دِ اخلُ  ، وهي دارُ مَ يف جهنَّ  :أي ؛   1 وله تعاىل:قَ  نحوُ  1ومنها

 وله:قَ  نحوُ  1ومنها

 ةٍ زوَ غَ بِ  4نَّ لَ رَح أَل  قيُت ن بَ ئِ ولَ 

 

 1ريمُ كَ  موَت أو يَ  5نائمَ وي الغَ حَت  

 . وفيه نظر   ؛ى كريم  منّ  موَت أو يَ  :هقديرُ وقيل: تَ  

 وله:قَ  نحوُ  7ومنها

 وال 1طىَّ املَ  ُب ركَ ن يَ مَ  يا خريَ 

 

 12الخِ ن  بَ مَ  1فِّ کَ بِ  كأساً  ُب رَش يَ  

 ه، كقوله:فَس نَ  اإلنسانِ  ةُ بَ اطَ ومنها خُم  

 وال ماُل ا دهيعندك هُت  11ي َل ال َخ 

 

يُ فَ   عِ  يُ ن ملَ إ طُق النُّ  11دِ سعِ ل   11احلاُل  دِ س 

 
                                                           

پوش به سوى فريادگر جنگ ]پهلوانى[ زره

پوش برد. يعنى: مرا كه پهلوانى زرهمى

برد. در به سوى فريادگر جنگ مى هستم

تواند هم مى« مثل العتيق املرحل»ضمن 

 صفت آن اسب باشد و هم صفت پهلوان[.

خمترص «. ما يکون بدون توّسط حرٍف . ]»1

 [.املعاين

 .11. سورة فصلت، اآلية 1

ما يکون بالباء التجريدية الداخلة علی . ]»1

 [.خمترص املعاين«. املنتَزع منه

 . كوچ خواهم كرد.4

 ها را.. فراگريد غنيمت5

. ]ترمجه: و اگر زنده بامنم، به جنگى خواهم 1

رفت كه پر از غنائم است، جز آنکه صاحب 

تم هسكرم بمريد. يعنى: منى كه صاحب كرم 

 بمريم[. 

 [.خمترص املعاين«. ما يکون بطريق الکناية. ]»7

 شرت سوارى.«: َمطّية». مجع 1

 . دست.1

 كه از. ]ترمجه: اى هبرتين سواركار و اى آن12

 نوشى[.دست بخيل جامى نمى

 . اسب.11

 . إسعاد، أسِعدين: كمک به من بده.11

. ]ترمجه: نه اسبى دارى كه هديه دهى و نه 11

ن كه حال ]تو[ چنّي است، بايد ماىل، اكنو

شعر[ به كمک ]تو[ آيد ]و آن را به  سخن ]=

يش ب« جتريد»ممدوح ببخشى. چون صنعت 

از ديگر صنايع معنوى اهبام دارد، نقل 

ج در يهای راوهيش»مطالب زير بجاست: 

توان به طور كلی به دو روش می...  د رايجتر

)اول « د از خوديجتر»م كرد: روش يتقس

)دوم « د از ديگرانيجتر»و روش شخص( 

كه  یمعننيبد(. شخص و سوم شخص

ا نفِس ي )ُمنَتَزع  ِمنه( ّينخست موصوِف 

نده است و موصوف دوم از آن انتزاع يگو

گران هستند و موصوف دوم يا ديشود، می
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 عِف أو الضَّ  ةِ دَّ يف الشِّ  1هلوغُ بُ  1لوصٍف  1عىدَّ ن يُ أ ةُ غَ بالَ واملُ  .قبولةُ املَ  ةُ غَ بالَ املُ ومنه 

 بليغِ يف التّ  رِصُ نحَ . وتَ 1فيه ناهٍ تَ مُ  غريُ  7هنّ أ 1نَّ ظَ  يُ اّل ئَ ، لِ 5داً بعَ ستَ أو مُ  4ستحيالً مُ  اً دّ َح 

 كقوله: ،تبليغ  فَ  ،وعادةً  عقالً  ناً کِ ن  كان مُم إعى دَّ املُ  ؛ ألنّ وِّ لُ والغُ  غراِق واإل

                                                           

 .گردداز آنان انتزاع می

ج در يهای راوهيان شيدر ادبيات فارسی: از م

 در زبان و ادب« خود د ازيجتر» ةويد، شيجتر

توجه قرار داشته است. از آنجا  فارسی مورد

كه پس از انتزاِع موصوِف دوم از نفس 

به نه( م )ُمن تَزع  ّيكه موصوف نخستـ نده يگو

حکم شاعرانه، گاه به طور  ـ آيدشامر می

مستقيم و مهراه با خطاب النفس صادر 

ای غريمستقيم صدور شود و گاه به گونهمی

توان صنعت جتريد را در ادب د، میيابىم

  :فارسی به مستقيم و غريمستقيم تقسيم كرد

مستقيم، يا خطاب النفس، چنان است كه  .الف

شاعر پس از انتزاِع شخصيتي چون خود از 

دهد و در ىنفس خويش، او را خماطب قرار م

سازد و به طور مستقيم نقش منادا ظاهر می

 ب، از اينگويد. به مهّي سبىبا او سخن م

گونه جتريد در ادب فارسی به خطاب النفس 

خور و  حافظا، می»تعبري شده است، مثِل 

مستی كن و خوش باش، ولی/ دام تزوير 

، 1)حافظ، غزل « مکن چون دگران قرآن را

 (. 12بيت 

غريمستقيم، و آن چنان است كه شخصيِت  .ب

انتزاع شده از نفس شاعر، خماطب واقع 

ی ای غريمستقيم از وگونه شود، بلکه بهنمی

آيد و به صدور حکم ىسخن در ميان م

كه نظريی شود، چنانشاعرانه مبادرت می

م( شخصی 1114ق/1211نيشابوری )د 

آلود از نفس چون خود را با چشم گريه

م غريمستقي ىاخويش انتزاع كرده، به گونه

سان، در گريان از او سخن گفته، و بدين

نظريی را به »است:  بودن خود مبالغه كرده

جملس بردم امروز و غلط كردم/ مرا رسوای 

غزل « )آلودشعامل ساخت چشم گريه

 (.1، بيت 111

از آنجا كه شاعران غالبًا صنعت جتريد را با 

 گريند،ىاستفاده از ختلص خود به كار م

گاه اين جلوه ىمقطع غزل در شعر فارس

دائرة املعارف بزرگ .« صنعت است

 «[.جتريد»، مدخل 14، ج اسالمى

 . ادعا شود.1

 . صفتى.1

 . آن صفت.1

 . حمال.4

 . بعيد.5

 . تا گامن نشود.1

 . آن صفت.7

 . در شدت و ضعف.1
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رٍ ثَ  ّيَ بَ  داءً عِ  1عادىفَ   1ةٍ عجَ ونَ  1و 

 

  5ح  نَض م يَ لَ فَ  4راكاً دِ  
ٍ
 لِ غَس فيُ  بامء

 ، كقوله:فإغراق   ،ال عادةً  قالً عَ  کناً ن  كان مُم إو 

 فينا مادامَ  1ناجارَ  مُ کرِ ونُ 

 

 ماال حيُث  رامةَ الکَ  7هُ عُ ت بِ ونُ  

 :، كقولهوٌّ لُ غُ وإاّل فَ  ،ا مقبوالنِ ومُه  

َت َخ أَ و  1هنّ إى حتّ  كِ الرشِّ  هَل أ 1ف 

 

 11ِق لَ تي مل خُت  الّ  12ُف طَ النُّ  َك خافُ تَ لَ  

   ، نحو:ةِ حَّ ه إلی الصِّ بُ قرِّ عليه ما يُ  َل دِخ أُ منها ما  :صناف  أمنه  واملقبوُل  

11    11. 

 ، كقوله:خييلِ ن التّ مِ  ناً َس َح  وعاً نَ  نَ مَّ َض ومنها ما تَ 

 11اً ث رَي عليها عِ  15هاکُ نابِ َس  14ت  دَ قَ عَ 

 

کَ عليه أَل  11قاً نَ عَ  17غيبتَ لو تَ    نام 

 :عا يف قولهمَ وقد اجتَ  

                                                           
 . به خاک انداخت.1

 . گاو نر وحشى.1

 . گاو مادٔه وحشى. 1

 . پياپى.4

 . نم به بدن اسب نيايد.5

 . مهسايه و بست نشسته.1

 . أتَبَعه: در پى او فرستاد. 7

 . ترسانيدى، ارعاب كردى.1

 . ضمري شأن.1

 ها.. نطفه12

. شعر از حکيم متنبى. ]دسوقى و ابن يعقوب 11

دانند. ر.ک: مغربى شعر را از ابونواس مى

 [111، ص 4، ج رشوح التلخيص

 . روغن چراغ بدرخشد.11

 .15. سورة النور، اآلية 11

 . بسته است.14

 نوک ُسم اسب.«: ُسنُبک». مجع 15

 كم.. غبار مرتا11

 . طلب كند.17

. راه رفتن شري، راه رفتن خمصوص = يورمته 11

 رفتن.
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ــُ قد   1يل ُل يَّ خُيَ  ــُّ   1َر مِّ س ُب الش لدُّ   1ه   4جىيف ا

 

 

ـــُ    1فـاينأجـ  7لـيـهـنّ إ  1هـدايببـأَ   5ت  دَّ وش

لِ اهلَ  خمرَج  َج رِّ منها ما ُخ و   ، كقوله:12العةِ واخلَ  1ز 

کَ أَ   الرشُّ  عىل ن  عزمُت إ 11باألمسِ  رُ س 

 

 11ِب َج الـعـَ  نَ ذا مـِ  نّ إ  11داً غـَ  ِب  

، هل الکالمِ أ عىل طريقةِ  للمطلوِب  15ةٍ حجّ  يرادُ إ؛ وهو الکالميُّ  14املذهُب ومنه  

 وقوله: ،      11 نحو:

ُت لَ َح  بف سك رَ نَ ك  لِ ترُ أفلم  ف   17ةً ي 

 

 ُب طلَ للمرء مَ  اهللِّ  وليس وراءَ  

َت لِّ قد بُ  نَت ن  كُ لئِ    ِوشايةً ي عنّ  11غ 

 

 ُب كذَ أو 11شُّ غَ أالواي  َك غُ ملب لِ  

 ب  جانِ  يِلَ  ءً امرَ  ن ُت ني كُ ولکنَّ  

 

 12ذهُب ومَ  اد  سرَت فيه مُ  رضِ ن األمِ  

 همإذا ما مدحتُ  خوان  إو لوك  مُ  

 

 ُب رَّ ـقَ أُ م وـواهلِِ ـمأيف  مُ ـکَّ َح أُ  

لِ كفِ   طَ  راكَ أ يف قومٍ  َك ع   مهيتَ فَ اص 

 

نَ أم  يف مدحهم لك هُ رَ م  تَ لَ فَ    وابُ ذ 

نُ ُح ومنه    غريِ  طيٍف ل له باعتبارٍ  ناسبة  مُ  ة  لَّ عِ  عى لوصٍف دَّ ن  يُ أوهو  ،11عليلِ التّ  س 

                                                           
 . به نظر من.1

ر. »1  ميخ.«: مسامر»از مادة « ُسمِّ

 ها.. شهاب1

 . دوخته شده.4

 . بسته شده.5

 ها.مژه«:[ بُهد  ». ]مجع 1

 ها.. به آن شهاب7

 پلک چشم. «[: نَجف  ». ]مجع 1

 . شوخى.1

هى به اخالقيات[ توجبند و بارى، بى. ]بى12

 انگيز.جُمون = شهوت

 . ]روز[ گذشته.11

 . فردا.11

. ]ترمجه: اگر قصد كنم فردا باده بنوشم، روز 11

شوم؛ و اين از عجايب قبلش مست مى

 است![.

 . برهان.14

، ج مواهب الفتّاح«. أي: اإلتيان بحّجة. ]»15

 [.111، ص 4

 .11. سورة األنبياء، اآلية 11

 . شک در تو ندارم.17

 رسيده بود به تو. .11

 باز]تر[.. حقه11

 . آمد و شد.12

 . علت آوردن.11
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 ريدَ أ تةٍ ثاب أو غريُ  ،هاتِ علَّ  بيانُ  دَ ِص قُ  ا ثابتة  إمّ  فةَ الصِّ  ؛ ألنّ ٍب َُض أ ربعةُ أ. وهو حقيقيٍّ 

 وله:، كقَ ة  لَّ هلا يف العادة عِ  رَ ظ هَ ال يَ  أن  ا مّ إوىل واألُ . اثباهُت إ

حَي   ــَّ لَ نائِ  ِك مل   امنّ إو حاُب ك الس

 

 ضــاءُ َح الرُّ  1هابيبُ صــَ به فَ  1ت  مُحَّ  

 ، كقوله:1املذكورةِ  غريُ  ة  لَّ هلا عِ  رَ ظهَ يَ  وأ 

به ُل قَ   4ما  يهِ أ ت  کن   عاد ل  و

 

ُج تَ ما   5خالَف إِ  يقتَّ يَ   لذِّ ر   ئاُب و ا

 األ ت َل قَ  فإنّ  
ِ
 ه. رَ كَ ا ذَ م ال ملِ هِت ف ع مرَضَّ دَ يف العادة لِ  عداء

 ، كقوله:ا ممکنة  إمّ  ،والثانيةُ 

ــِ  ــُ َح  ياً يا واش ــاإت  فينا نَ س  هُ تُ ءَ س

 

 قرَ ن الغَ ن ســاين مِ إِ  1كَ ذارُ َح  ىجّ نَ  

ى جّ نه نَ ه مذارَ َح  بأنَّ  بهُ قَّ عَ  ،فيه اَس النّ  َف ا خالَ ، لکن  ملَّ الواي ممکن   حسانَ استِ  فإنّ  

 . موعِ يف الدُّ  ن الغرِق ه مِ نسانَ إِ 

 كقوله: ،ممکنةٍ  و غريُ أ

 اجلَ  ةُ ن  نيَّ کُ لو مل تَ 
ِ
 هُ دمتَ ِخ  وزاء

 

دَ عليها عِ  ملا رأيَت    ِق طِ ن تَ مُ  ق 

 ، كقوله:كِّ عىل الشَّ  یبنبه ما يُ  َق حل ِ أُ و 

 هاتَ حَت  ب نَ يَّ غَ  7رَّ الغُ  حاَب الّس  كأنَّ 

 

قَ م  تَ لَ ف بيباً َح    1عُ دامِ مَ  هلنّ  1أ  ر 

 :كقوله ،رَ َخ له آ ٍق لَّ تعَ ه ملُِ ثباتِ إ بعدَ  م  ک  ُح  مرٍ أ ِق تعلَّ ملُِ  َت بَ ث  يُ  ن  أوهو  ،فريعُ التّ ومنه  

 شافية   لِ اجله 12قامِس کم لِ حالمُ أ

 

 11ِب لَ ن الکَ مِ  يشفتَ  مُ كُ ماؤُ كام دِ  

 ذمٍّ  صفةِ  نمِ  یثنستَ ن يُ أهام فضلُ أ ،بانِ وهو ََض   ،مَّ الذَّ  هُ بِ ش  املدح بام يُ  تأكيدُ ومنه  

 كقوله: ،ا فيهدخوهلِ  بتقديرِ  مدٍح  ء صفةُ عن اليّش  ةٍ يَّ فِ ن  مَ 

                                                           

 دار شد.. تب1

: رخيتن آب.1  . رخيتن. َصبَّ َيُصبُّ

 . ]أي:[ غري العلة املذكورة.1

4.  . باء إلصاق مثل: به داء 

 . خلف ]وعده كردن[.5

 . ترس بّي من و تو.1

 «.أَغرّ ». مجع 7

 . ساكن نشده .1

 حمل اشک/چشم[.  . اشک ]مجع َمدَمع:1

 . بيامر.12

 . هارى.11
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ــُ  نّ أ غريَ  1فيهم يَب وال عَ   هميوفَ س

 

ئِب   4راعِ ن قِ مِ   1لول  فُ   1هبنَّ   تا  5الک

، وهو 7ونه منهكَ  عىل تقديرِ  1منهشيئًا  َت بَ ث  أَ فَ  .يباً عَ  يِف السَّ  لوُل كان فُ  ن  إ :يأ 

 ه كدعوى اليشَّ نّ أ هةِ ن جِ مِ  1فيه أكيدُ فالتّ  .باملحالِ  1فهو يف املعنى تعليق   .حمال  
ِ
 نّ أ، ونةٍ يِّ ببَ  ء

  صَل األ
ِ
  خراَج إ 11مُ وهِ ها يُ ر ما بعدَ ك  ذِ  قبَل  12هداتِ أ رُ ك  فذِ  .صاُل هو االتِّ  يف االستثناء

ٍ
 يء

 . أكيدُ التّ  جاءَ  ،مدٍح  ها صفةُ يَ لِ فإذا وَ  .هابلَ ا قَ ممّ 

  َت بُ ث  يَ  ن  أوالثاين 
ٍ
  بأداةِ  َب قَّ عَ يُ ، وٍح مد   فةُ ِص  ليشء

ٍ
 خرَ آ مدٍح  ليها صفةُ تَ  11استثناء

 فيه أيضًا أن يکونَ االستثناء  صُل أو «.ن قريشٍ ى مِ نّ أ 11دَ ي  بَ  العرِب  فصُح أنا أ»نحو:  ،له

 ؛اينثّ ال  من الوجهِ إاّل  أكيدَ التّ  فيدُ ، فال يُ صالً متّ  ر  دَّ قَ مل يُ  14ه، لکنّ ب األّولِ كالرضَّ   منقطعاً 

 . فضَل أ ُل وهلذا كان األوّ 

 .  15     11 وهو نحو: ،رُ آَخ  ومنه َضب  

  يف هذا 17واالستدراكُ 
ِ
 ، كام يف قوله:الباب كاالستثناء

 11زاخراً  ه البحرُ نّ أ إاّل  هو البدرُ 

 

 12ب ُل ه الوَ لکنّ  11غامُ ه الرضَّ نّ أوى ِس  

 :بانِ وهو ََض   ،ه املدَح شبِ بام يُ  مِّ الذَّ  تأكيدُ ومنه  

 عن اليّش  ةٍ منفيّ  مدٍح  ن صفةِ مِ  یستثنن  يُ أمها أحدُ 
ِ
 11اخوهلِ دُ  له بتقديرِ  ذمٍّ  فةُ ِص  ء

                                                           
 . در ممدوحّي.1

 . بالسيوف.1

 . ُكندى.1

 . زدن.4

 لشکر.«:[ َكتيبة». ]مجع 5

 . عيب.1

 . فلول.7

 . معلق به حمال.1

 . مدح.1

 . استثنا.12

 آورد.. در نظر مى11

 . در عقب ادات استثنا آمد.11

 . مگر = استثنا.11

 . استثناء منقطع.14

 از ما.گرييد . عيب نمى15

 .111. سورة األعراف، اآلية 11

 ]و نظائر اين دو[.« بل»و « لکن». به 17

 . متالطم از جود.11

 . شري.11

 . باران فراوان.12

 . صفت ذّم.11
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 . «ليهإ نَ ن أحَس إلی مَ  يسءُ ه يُ نّ أ فيه إاّل  ال خريَ  الن  فُ »كقولك:  ،1فيها

  َت ثبُ ن يَ أوثانيهام 
ٍ
  بأداةِ  َب قَّ عَ ، وتُ مٍّ ذَ  ةُ فَ ِص  ليشء

ٍ
 ،أخرى له مٍّ ذ ليها صفةُ يَ  استثناء

 . رَّ هام عىل قياس ما مَ . وحتقيقُ «ه جاهل  نّ أإال  فاسق   فالن  »كقولك: 

 ب وهو املدُح  ،االستتباعومنه 
ٍ
  املدَح  عُ ت بِ ستَ يَ  عىل وجهٍ  يشء

ٍ
 كقوله: ،رَ آَخ  بيشء

تَ وَ لو َح  4ما 1عامرِ ن األمِ  1ب َت هَنَ   هي 

 

 1ك خالدُ نيا بأنّ الدّ  5ِت ئَ نِّ هَلُ  

نيا صالح الدّ لِ  ونه سبباً ه بکَ مدُح  7عَ ت بِ ستُ اُ  عىل وجهٍ  جاعةِ هاية يف الشَّ ه بالنِّ َح دَ مَ  

 هم. ت لِ يف قَ  ه مل يکن  ظاملاً نّ أ، وموالِ األ دونَ  رَ عاماأل َب هَنَ  12هنّ أ 1، وفيه1هاونظامِ 

ن مِ  عمُّ أفهو  ،رُ آَخ  عنًى مَ  ملعنًى  11سيَق  كالم   نَ مَّ َض ن  يُ أوهو  ،11دماُج اإلو منه 

 ، كقوله:ت باعِ ستِ ااِل 

فاين كأنّ أ 14فيه 11ُب لِّ قَ أُ   ىج 

 

 انوبذُّ الهر هبا عىل الدَّ  15دُّ عُ أَ  

َف وَ  نَ مَّ ه َض فإنّ   رن الدَّ مِ  کايةَ ول الشِّ بالطّ  يلِ اللَّ  ص    .ه 

هَ وَ لِ  الً تمِ حُم  الکالمِ  يرادُ إوهو  ،وجيهُ التَّ ومنه  وَ ن قال أِل مَ  كقولِ  ،ّيِ فَ تلِ خُم  ّيِ ج   :رَ ع 

 ُ واءَس  ي هِ ينَ عَ  يَت لَ 

ّکاكيُّ   . 17باعتبارٍ  القرآنِ  اُت شاهِب تَ مُ  11: ومنهالسَّ

ُل اهلَ ومنه   كقوله: ،دُّ به اجلِ  رادُ ذي يُ الّ  ز 

                                                           
 . صفت مدح.1

 . چپاول كردى، يغام كردى.1

 . عمرها.1

 . مصدريه.4

 يافت.. هتنيت مى5

 . جاودان.1

 . در پى دارد.7

 . نظم دنيا.1

 . مدح.1

 دوح.. مم12

 . پيچيدگى.11

 . رانده شده.11

 گرداندم.. مى11

 . در آن شب.14

 شمردم.. مى15

 . از توجيه.11

 . روى يک نظرى.17
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 1راً اِخ ـفمُ  1اكَ ـتأ يٌّ يمِ متَ  1اـم إذا

 

 

: عَ قُ فَ    ؟!1بِّ للضَّ  َك كلُ أ، كيف 5ن ذاعَ  4دِّ ل 

ّکاكِ  7هُ ـ وهو كام ساّم  العارِف  ُل اهُ جَت ومنه   ُق َس ـ  يُّ السَّ ه غريِ  1ساَق مَ  علومِ املَ  و 

 :1ةِ يف قول اخلارجيَّ  وبيِخ كالتَّ ، نکتةٍ لِ 

ــَ أ  11قاً ورِ مُ  َك لَ  ما 12اخلابورِ  جرَ يا ش

 

 ؟!طريِف  عىل ابنِ  11ع  زَ مل جَت   11ككأنّ  

 ، كقوله:يف املدِح  ةِ غَ واملبالَ  

 ؟صباٍح مِ  وءُ م َض أ 14ىرَس  رٍق بَ  عُ مَل  أ

 

 ؟17ياحالّض  11رن ظَ باملَ  15هاتُ سامَ ابتِ  مِ أ 

 :، كقولهمِّ و يف الذَّ أ 

 دريأ خاُل إِ  11سُت ولَ  11دريأوما 

 

نٍ حِ  آُل   12وم  قَ أ  ــ   ُء؟!ســـام نِ أ  11ص

 يف قوله: ،11بِّ يف احلُ  هلُّ دَ و التَّ  

 لنا ل نَ قُ  14القاعِ  11بياِت يا ظَ باهللِ 

 

 !؟ن البرِش مِ َليلی م أ منکنّ  يالَي لَ  

 

                                                           
 . زائده.1

 . بيايد نزد تو.1

 . فخركنان.1

 . مفاخره.4

 . تعديه، جتاوز ]= گذر كردن[.5

 . سوسامر .1

 . تعريف كرده.7

 . در جاى.1

 . زنى از خوارج.1

 . نام درختى.12

 شده است تو را كه برگ آوردى.. چه 11

 . گوئيا تو.11

 . جزع: سوگوارى كردن.11

 . در شب راه رفتن.14

 . تبسم.15

 . نظرگاه.11

 . آشکار.17

 دانم.. نمى11

اند و اين كلمه را خط زده . مرحوم حمشى11

گذاشته و چنّي معنى « سوف»به جاى آن 

 اند: نزديک است كه بدانيم.كرده

 . مردان.12

 .اى. نام طائفه11

 ،. شيفته شدن در عشق. دله: شيدايى11

 رساسيمگى.

 آهوان.«: َظبية». مجع 11

 . دشت.14
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بانِ  ،ِب باملوَج  وُل القَ ومنه  عن  ايةً كن الغريِ  يف كالمِ  ع صفة  قَ ن  تَ أمها أحدُ  :وهو َض 

 
ٍ
بِ أُ  يء  نحو: ،ه عنهته له أو انتفائِ بوثُ لِ  1ضٍ رُّ عَ تَ  ن  غريِ لغريه مِ  1هاتُ ثبِ ، فتُ کم  له ُح  َت ث 

            

1. 

رِ  4هلُ مِ تَ ه مما حَي  رادِ الف مُ عىل ِخ  الغريِ  يف كالمِ  عَ وقَ  لفظٍ  ُل مَح   .اينوالثّ   ،هقِ علَّ تَ مُ  بذك 

 كقوله:

 راراً مِ  تيُت أذ  إ 5ل ُت قَّ : ثَ لُت قُ 

 

 7باأليادي 1يلهِ اك ل َت قَّ : ثَ قاَل  

  أيتَ ن  تَ أوهو  ،رادُ االطِّ ومنه  
ِ
ن مِ  دةِ اله عىل ترتيب الوِ ئِ ه وآباأو غريِ  املمدوِح  بأسامء

 :كقوله ،ٍف لُّ کَ غري تَ 

 1مُ هُ روَش عُ  1ل َت لَ لوك فقد ثَ قتُ ن  يَ إ

 

 هاِب ِش  بنِ  ِث رِ احلا بنِ  ةَ ي بَ تَ عُ بِ   

  

                                                           
 . آن صفت كالم را.1

 . متعرض شدن.1

 .1. سورة املنافقون، اآلية 1

 . قبول كند آن را.4

 . سنگينى كردم.5

 . دوش.1

 ها.. نعمت7

 . ويران كردى.1

 . تاج و ختت ايشان را .1
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 1[ةفظيّ نات اللّ سِّ حَ املُ ]

 :فمنه ،فظيُّ اللّ ا وأمّ 

 نواعِ أقا يف فِ تَّ ن يَ أمنه  امُّ . والتّ 1فظِ هام يف اللّ شاهُبُ ، وهو تَ ّيِ فظَ اللّ  بّيَ  ناُس اجلِ 

مَ كَ  وعٍ ن نَ . فإن  كانا مِ 1هارتيبِ ويف تَ  5ائاهِت يَ ويف هَ  4هاعدادِ أويف  1روِف احلُ   َي مِّ ُس  ،ّيِ اس 

ن كانا إو ؛        7 ، نحو:الً امثِ تَ مُ 

تَ مُ  َي مِّ ُس  ،ّيِ وعَ ن نَ مِ   كقوله: ،1وىًف س 

 هفإنّ  مانِ م الزّ رَ ن كَ مِ  ماَت  1ما

 

 11اهللِّ  عبدِ  ى بنِ يَ لدى حَي   12ياحَي   

 ،طِّ قا يف اخلَ فَ اتَّ  . فإنِ كيِب الرّت  ناَس جِ  َي مِّ ُس  ،باً ركَّ ي ه مُ فظَ لَ  أحدُ  ن  كانَ إوأيضًا  

 :11ه، كقولهتشابِ املُ  باسمِ  صَّ ُخ 

                                                           
فاحلواي  املحيش  إلی هنا تنتهي تعليقات. 1

 .التالية للمحّقق

أي: يف الّتلّفظ والنّطق هبام، لَکون املسموِع . »1

فيهام مّتِحُد اجلنسّيِة ُكاًل أو ُجاًل... وحُيتمُل أن 

ُيطَلَق اللفُظ علی ذاهتام؛ أي: حروفِهام؛ 

فيکون املعنی تشابُه الّلفَظِّي يف حروفِهام، ثّم 

فيه من اختالف الّتشاُبه املذكوُر ال بّد 

املعنی... فيَخُرج ما إذا اشَتَبها يف املعنی فقط، 

ُبع ، 4، ج مواهب الفتّاح«. نحو: األسد والسَّ

 .411ص 

خمترص «. وهبذا خيرج نحو يفرح ويمرح. »1

 .املعاين

 .السابق«. وبه خيرج نحو الساق واملساق. »4

واهليئُة . »السابق«. وبه خيرج نحو الرُبد والرَبد. »5

مواهب «. رف هي حركُته أو ُسکوُنهللح

 .414، ص 4 ، جالفتّاح

أي: تقديم بعض احلروف علی بعض . »1

. «وتأخريه عنه؛ وبه خيرج الفتح واحلتف

 .خمترص املعاين

 .55. سورة الروم، اآلية 7

. «الستيفاء كلٍّ من اللفظّي أوصاَف اآلَخر. »1

 .خمترص املعاين

 االبتداء،موصولة يف حمل الرفع علی  "ما". »1

حاشية الدسوقي، «. "فإنه إلخ"وخربه مجلة 

 .417 ، ص4ج 

، 4ج حاشية الدسوقي، «. أي: يظهر حّياً . »12

 .417ص 

ُد ه يظهُر ويتجدّ اندرَس فإنّ  كرمٍ  كّل  يعني أنّ . »11

عند هذا املمدوح. فقد أطلق املوَت علی 

هاب واالندراس حاشية الدسوقي، «. الذَّ

حييى بن  ؛ و ممدوح مهان417، ص 4 ج

 عبداهلل برمکى است.

، 4 جحاشية الدسوقي، «. أبوالفتح الُبستي. »11

 .417ص 
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 هبَ ن ذا هِ کُ مل يَ  ك  لِ إذا مَ 

 

هُ دَ فَ    هبَ ه ذاهِ تُ ولَ دَ فَ  ع 

 باسم املفروق، كقوله: صَّ وإاّل ُخ  

 لنا وال جامَ  خذ اجلامَ أم قد کُ لُّ كُ 

 

 1نالَ لو جامَ  اجلامِ  ديرَ مُ  ذي ََضَّ ما الّ  

تَ إو   ةُ نَّ ُج  دِ الرُب   ةُ بَّ ُج » :، كقوهلم1فاً رَّ ى حُمَ مّ َس يُ  ،1فقط   روِف احلُ  اِت ئيَ تا يف هَ فَ لَ ن اخ 

رِ ا مُ إمّ  اجلاهُل »ه: ونحوُ  ؛«دِ الرَب    ،ِف فَّ يف حکم املخَ  دُ دَّ َش املُ  واحلرُف  «.ط  رِّ فَ أو مُ  ط  ف 

 . 4«كِ الرشِّ   كُ رَشَ  دعةُ لبِ ا»كقوهلم: و

 :، مثُل لِ يف األوّ  ا بحرٍف . وذلك إمّ 5ى ناقصاً مّ َس يُ  ،عدادهاأفا يف لَ ن اختَ إو

  1ر، ِخ أو يف اآل ؛7«هديى َج دّ َج »، نحو: طِ َس أو يف الوَ  ؛

 :1كقوله

 مُ واِص عَ  واصٍ يدي عَ أن ون مِ دّ مُ يَ 

 

 1]َتصول بأسياٍف قواٍض قواِضُب[ 

 .12فاً رَّ طَ هذا مُ  َي مِّ  ُس بامورُ  

                                                           
أي: عامَلنا باجلميل؛ أي: إنه ال َضر عليه يف . »1

ُمعاَمَلتنا باجلميل بأن ُيديره علينا كام أداره 

 .411، ص 4ج حاشية الدسوقي، «. عليکم

. «أي: واّتفقا يف النّوع والعدد والرتتيب. »1

 . املعاينخمترص

الختالف إحدی اهليئتّي عن اهليئة . »1

 .السابق«. األخری

 . مثال براى اختالف در حركت و سکون.4

 خمترص«. لنقصان أحد اللفظّي عن اآلَخر. »5

 .املعاين

 .11. سورة القيامة، اآلية 1

. َجّد به معناى توانگرى و بخت است. اين 7

 توان معنى كرد: الف.عبارت را دو گونه مى

دارايى و بخت من از دنيا فقط مشقت و 

سختى است. ب. دارايى و بخت من 

 از/ثمرٔه مشقت و كوشش من است.

 . أبو متّام.1

واملعنی أهنم يمدّون أيديًا عاصياٍت )أي: . »1

ضاربات لألعداء بالّسيف الذي هو املراد 

( بالعصا هنا( عاصامٍت )أي: حاميات

َمذّلٍة  کةٍ وحافظات لألولياء من كّل َمهَلـِ 

صائالٍت علی األقران بسيوٍف قواٍض )أي: 

حاكامت علی األعداء باهلالك( قواضب 

«. )أي: قاطعة لرقاب األعداء قاتلة هلم(

 .414، ص 4، ج مواهب الفتّاح

لتطّرف الزيادة فيه؛ أي: لکوهنا يف الّطَرف . »12

 .السابق«. )= آخر كلمه(
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 ، كقوهلا:1ا بأكثرَ وإمّ 

 اـفو الشِّ ـه اءَ ـکالبُ  إنَّ 

 

َ  نَ مِ  ءُ    1ِح وانِ اجلَ  وى بّيَ اجل 

 . 1الً يَّ ذَ مُ  َي مِّ بام ُس ورُ  

ن  كانا إ احلرفانِ  مّ . ثُ 5ن  حرٍف مِ  بأكثرَ  عَ قَ  يَ اّل أ طُ شرَتَ يُ فَ  ،4هانواعِ أفا يف لَ ن اختَ إو

ِ بَ قارِ تَ مُ  َ ي ني وبَ بَ »، نحو: لِ وّ ا يف األ. وهو إمّ 7عاً ضارِ مُ  َي مِّ ُس  ،1ّي    ّي 
 س  دامِ  يل  ى لَ نّ كِ

أو يف  ؛    1 12 أو يف الوسط، نحو: ؛1«طامس   طريق  و

 . 11«ريُ بنواصيها اخلَ  معقود   يُل اخلَ »ر نحو: ِخ اآل

 ؛   1 ، نحو:لِ يف األوّ  ا. وهو أيضاً إمّ 11الحقاً  َي مِّ وإاّل ُس 

                                                           

 . بيش از يک حرف.1

فاُء من احلرقة الکائنة أي: إن البکاَء هو . »1 الشِّ

 ،حاشية الدسوقي«. ها(بّي اجلوانح )دنده

 كنايه از قلب« بّي اجلوانح. »414 ، ص4 ج

 است.

يل )= ُدم( . »1 . «ألّن الّزيادة كانت يف آخره كالذَّ

 .415، ص 4، ج مواهب الفتّاح

أي: أنواع احلروف. واالختالف يف أنواع . »4

لفظّي علی احلروف أن يشتمل كلٌّ من ال

حرٍف مل يشتمل عليه اآلَخُر، من غري أن يکون 

 .السابق«. مزيدًا، وإالّ كان من النّاقص

جانُس، َق التّ وإالّ َلَبُعَد بينهام التشاُبُه ومل َيب  . »5

وذلك » ؛خمترص املعاين«. كلفَظي نرص ونکل

؛ إذ لوال ذلك، مل خَيُل غالُب األلفاظ من  ظاهر 

بَه يف حرٍف واحٍد مع اجلناس... ألّن الّتشا

واهب م «.كثري   َ االختالف يف اثنَِّي فأكثر

 .415، ص 4، ج الفتّاح

 .خمترص املعاين«. يف املَخرج. »1

ملُِضاَرَعة )= مشاهبت( املُبايِِن من اللفَظِّي . »7

، 4ج  ،حاشية الدسوقي«. لصاحبه يف املخرج

 .415 ص

بينهام جتنيس  "طامس"و "دامس"فـ. »1

؛ ألن الطاء والدال املتبايِنتِّي املضاَرَعة

، 4ج  ،مواهب الفتّاح«. متقاربتان يف املخرج

 .411ص 

 .11. سورة األنعام، اآلية 1

بينهام جتنيس  "ينأون"و "ينهون"فـ. »12

املضارعة؛ ألّن اهلاء واهلمزَة ومها املتباينَتاِن يف 

. «اللفظتِّي متقاربتان؛ إذ مها حلقّيتان

 .السابق

َرَعة؛ جتنيس املضا "اخلري"و "يلاخل"فبّي . »11

لتقاُرب خمرج الالم والراء؛ إذ مها ِمن َحنَك 

 .السابق«. واللسان

أي: أحد اللفظّي ملحق باآلَخر يف اجلناِس . »11

 .السابق«. باعتبار ُجلِّ احلروف
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1أو يف الوسط، نحو: ؛          

 1خر، نحو:أو يف اآل ؛     1. 

ه وليائِ أِل  ت ح  فَ  1هسامُ ُح »نحو:  ،5القلِب  نيَس جَت  َي مِّ ُس  ،4بهافا يف ترتيلَ ن اختَ إو

رُت   مَّ هُ اللّ »، ونحو: لٍّ كُ  لَب ى قَ سمّ . ويُ «ألعدائه 7ت ف  َح  راتِ  عَ اس  عاتِ ن  رَ وآمِ  1ناو   ،«1ناو 

 . بعضٍ  لَب ى قَ سمّ ويُ 

 . 12حاً نَّ جُمَ  مقلوباً  َي مِّ ُس  ،هرِ ِخ آيف  رُ واآلَخ  ل البيِت يف أوّ  مهاأحدُ  عَ قَ وإذا وَ 

 نحو: ،داً دَّ رَ ومُ  راً کرَّ ومُ  جاً وَ دَ ز  مُ  َي مِّ ُس  ،رَ اآلَخ  ّيِ َس تجانِ املُ  حدُ أ يِلَ وإذا وَ 

    11. 

 : يئانِ َش  ناسِ باجلِ  ُق لحَ ويَ 

ِ فظَ اللّ  عَ مَ جَي   ن  أمها أحدُ  ؛    11 نحو: ،11شتقاُق ااِل  ّي 

     نحو: ،االشتقاَق  هُ شبِ وهي ما يُ  ،14ةُ شاهَبَ هام املُ عَ مَ ن جَي أاين والثّ 

                                                           
 .1. سورة اهلمزة، اآلية 1

 .75. سورة غافر، اآلية 1

 .11. سورة النساء، اآلية 1

ب احلروف، بأن يتحَد النّوُع والعدُد أي: ترتي. »4

َم يف أحد اللفَظِّي بعُض  واهليئُة، لکن ُقدِّ

ر يف اللفظ اآلَخرِ  خمترص «. احلروف وُاخِّ

 .املعاين

لوقوع القلب؛ أي: عکُس بعض احلروف يف . »5

مواهب «. أحد اللفظِّي بالنّظر إلی اآلَخر

 .411، ص 4، ج الفتّاح

 . احلُسام: الّسيف القاطع.1

 . احلَتف: املوت.7

 . عيوب ما.1

 . مجع َروَعة: وحشت و هراس.1

ألّن اللفظِّي يف هذا اجلناس القلبيِّ صارا . »12

للَبيت كاجلَناَحِّي للطائر يف وقوعهام متواِزَيِّي 

، 4، ج مواهب الفتّاح«. يف الّطرَفِّي املتقابَِلّيِ 

 .411ص 

 .11. سورة النمل، اآلية 11

ِّي من أصٍل أي: أن يکوَن ال. »11 لفظان مشتقَّ

وهو توافق الکلمتّي يف . »السابق«. واحدٍ 

فاق يف أصل احلروف األصول مع االتّ 

 .خمترص املعاين«. املعنی

 .41. سورة الروم، اآلية 11

وذلك اليشُء اّلذي يشبه االشتقاَق وعليه . »14

ُاطلقِت املشاهَبَُة هو تواُفُق اللفظّي يف ُجّل 

لی وجه يتبادُر منه أهّنام احلروف أو يف ُكّلها ع

َيرجعان إلی أصل واحد كام يف االشتقاق، 
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1. 

ِ فظَ اللَّ  أحدُ  َل عَ ن جُي أ ثرِ وهو يف النّ  درِ ز عىل الّص جُ العَ  ردّ ومنه  أو  1ينِ رَ کرَّ املُ  ّي 

   نحو: ،رهايف آِخ  رُ واآلَخ  رةِ ق  ل الفِ يف أوّ  4هبام ّيِ قَ لحَ أو املُ  1ّيِ َس جانِ تَ املُ 

   5 :ونحو:«لٍ سائِ  هُ معُ ودَ  عُ جِ ر  يَ  ئيمِ اللّ  ُل سائِ »، ونحو ،  

   1، :ونحو     7.  ّأن   ظمِ ويف الن 

ر د  ه أو َص رِ ه أو آِخ وِ ش  أو َح  لِ األوّ  املرصاعِ  يف صدرِ  رُ َخ واآل ر البيِت مها يف آِخ أحدُ  يکونَ 

 كقوله:، اينالثّ 

 يَ  مِّ العَ  نِ إلی اب   رسيع  
 ههَ جوَ  مُ لطِ

 

 1دى بَّسيعِ وليس إلی داعي النَّ  

 :1وقوله 

 َ  دٍ ج  نَ  12رارعَ  ميمِ ن َش مِ  ع  تَّ مَت

 

 11رارِ ن عَ مِ  ةِ شـيَّ العَ  فام بعدَ  

 وقوله: 

 مارَ غ  مُ  الکواعِب  ن كان بالبيضِ مَ 

 

 11مارَ غ  مُ  ِب بالبيض القواِض  ُت ل  فام زِ  

 
                                                           

وليسا يف احلقيقة كذلك؛ ألن أصَلهام يف نفس 

، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. األمر خمتلف

 .411ـ411

 .111. سورة الشعراء، اآلية 1

رص خمت«. فظ واملعنی يف اللّ ّي  فقَ أي: املتّ . »1

 .املعاين

. « اللفظ دون املعنیأي: املتشاهَبِّي يف. »1

 .السابق

أي: باملتجانسّي؛ يعني اللَذيِن جيمُعهام . »4

 .السابق«. االشتقاق أو ِشبُه االشتقاِق 

 .17. سورة األحزاب، اآلية 5

 .12. سورة نوح، اآلية 1

 .111. سورة الشعراء، اآلية 7

. مضمونه أّن هذا املذموم رسيع  إلی الرّشِّ وليس 1

 بَّسيع إلی الَکَرم.

ة بن عبد اهلل الُقَشريّي . »1 حاشية «. ِصمَّ

 .411ـ411، ص 4، ج الدسوقي

 . نرگس دشتى.12

زائدة ومابعدها مبتدأ والظرف قبَلها  "ِمن". »11

. مثال براى السابق«. مهملة "ما"خربه، و

آنکه نخستّي كلمٔه مکرر در وسط مرصاع 

 نخست قرار دارد.

. ُمغَرم: شيفته. البيض القواضب: 11

اى بّران. مثال براى آنکه نخستّي شمشريه

 كلمه در آخر مرصاع نخست آمده است.
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 وقوله:

 ساعةٍ  1َج رَّ عَ إاّل مُ  مل يکن   ن  إو

 

 هالُ لييل قَ   نافع  فإيّن  قليالً  

 وقوله: 

 !فاهاً ام َس ِمکُ الن مَ عاين مِ دَ 

 

 1عاينام دَ کُ بلَ قَ  وِق فداعي الشَّ  

 وقوله: 

 1اهِت اغلُ بِ  ت  حَ فَص أ ُل البِ وإذا البَ 

 

 باحتِ  4َل البِ البَ  ِف ان  فَ  
ِ
 5لِ البِ بَ  ساء

 وقوله: 

 1بآيات املثاين فمشغوف  

 

 7ينثااملَ  اِت نّ رَ بِ  ومفتون   

 وقوله: 

 مهــُ لــتــُ تــأمــَّ  مّ م ثــُ هــُ تــُ لــ  مــَّ أ

 

 1حالن ليس فيهم فَ أيل  الَح فَ  

 
                                                           

 . مصدر ميمى به معناى اقامت كردن.1

فاه ـ . »1 فدعاين األّول بمعنی ُاتُركاين... والسَّ

بفتح السّي ـ خّفة العقل ... واملعنی: ُاتُركاين 

ِمن َلوِمُکام الواقِع منکام ألجل سَفِهکام وِقّلة 

 ال ألتفُت إلی ذلك اللَّوِم، ألّن عقلکام؛ فإيّن 

وق .. ناداين إليه فأَجبُته... وذلك  الّداعَي للشَّ

وق هو مجاُل املشتاق إليه «. الّداعي للشَّ

 .411ـ411 ، ص4، ج مواهب الفتّاح

«. إفصاح الّطائر بلغته، أي: إظهاُره هلا. »1

 .411، ص 4، ج مواهب الفتّاح

 بمعنی احلزن. "بِلبال". مجع 4

ه واملعنی أن»وهي إبريق اخلمر.  "ُبلُبلة"مجع  .5

«. يأُمُر برُشب آنية اخلمِر لدفع األحزان

 .السابق

 . آيات املثاين: قرآن.1

ه والبيت يف نفس»أي: نغامت أوتار املزامري. . »7

حيتمُل معنَيِّي: أحدمها أن يکون املوصوُف 

؛ أي: هذا مشغوف  بآيات القرآن  اً واحد

 مع ذلك ـ لرّقة قلبه ـ برّنات وتالوهتا ومفتون  

املزامري؛ وأن يکون اثنَِّي؛ أي: فهناك 

مشغوف  باآليات ... وآخر مفتون بنغامت 

 .442 ، ص4، ج مواهب الفتّاح«. املزامري

أي: رَجوُت منهم املعروَف واخلرَي ... ثم . »1

تأّملُت فيهم وتفّکرت يف أحواهلم هل هي 

. َفَظَهَر يل بعد أحواُل َمن ُيرجی َخرُيه أم ال..

؛ أي:  الّتأّمل يف أحواهلم أنه ليس فيهم فالح 

ّنه كان أ "ُثمّ "َفوز  وبقاء  علی اخلرِي. وقد أفاد بـ

علی اخلطإ مّدًة مديدًة لعدم التأّمل. 

وباستعامل الفاء أنه ظهر له عدُم َفالِحهم 

، 4، ج حاشية الدسوقي«. بأدنی تأّملٍ 

 .442 ص
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 وقوله:

 حامها يف السِّ تَ ع  بدَ أ 1ائَب ََض 

 

 1باينا نرى لك فيها ََض س  لَ فَ  

 وقوله: 

 1هســانُ عليه لِ  ن  زِ مل خَي  ءُ ر  إذا املَ 

 

 عىل َي  فليَس  
ٍ
 انِ زّ خَ واه بِ ِس  ء

 وقوله: 

 مُ کُ تُ ر  زُ  حسانِ اإل نَ م مِ تُ رَص اختَ  لوِ 

 

َ  رُ جَ هُي   4ُب ذ  والعَ    5رِ ـَص لإلفراط يف اخل 

 وقوله: 

 يرضائِ  كَ عيدُ فام وَ  عيدَ الوَ  عِ دَ فَ 

 

 ؟!ضــريُ يَ  باِب الذُّ  ةِ حَ جنِ أ نّيُ أطَ  

 وقوله )ايب متام(: 

 يف الوغى ُب واِض القَ  البيُض  وقد كانِت 

 

 

ُ ده بُ ـعن بَ مِ  نَ اآل َى ه  فَ  رُ واتِ بَ    1رت 

. وهو واحدٍ  عىل حرٍف  ثرِ ن النّ مِ  1ّيِ تَ لَ الفاِص  7ؤُ واطُ وهو تَ : . قيلجعُ الّس ومنه  

ّکاكيِّ  ولِ معنى قَ   . عرِ يف الشِّ  كالقافيةِ  رِ ث: هو يف النّ السَّ

 *       ، نحو:12يف الوزنِ  1اتفَ لَ اختَ  نِ إ ف  رَّ طَ مُ [ 1]وهو 

                                                           
 رسشت. عادت و«: َضيبة». مجع 1

 . مهانند.1

ا َيعوُد سه ممّ أي: إذا مل حَيَفِظ املرُء لساَنه علی َنف  . »1

 خمترص«. َضُره إليه، فال حيَفُظه علی غريه

 .املعاين

 . آب گوارا يا شريين.4

. «يعني أن ُبعدي عنکم لَکثرة إحسانکم عيلّ . »5

. اخلرََص: الربودة واخلرَِص: خمترص املعاين

 البارد.

الّسيوَف البيَض ... َقواطُِع لِرقاب  أي: أنّ . »1

األعداء حِلُسن استعامل املمدوح إّياها ملعرفته 

بَکيفّية الرّضِب هبا ... فهي اآلَن؛ أي: بعَد 

؛ أي: مقطوعُة الفائدِة؛ إذ مل َيبَق بعَده  موته برت 

، حاشية الدسوقي«. َمن يستعمُلها كاستعامله

  مجع أبرت.. والُبرت  444، ص 4ج 

 افق.. تو7

ومها الکلمتان الّلتاِن يف آِخر الِفقَرَتِّي من . »1

 .445، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. ثرالنّ 

 .خمترص املعاين«. أي: الفاصلتان. »1

عريُّ . »12 وينبغي أن يکوَن امُلعترَبُ هو الوزُن الشِّ

، وحينئٍذ فـ  "اراً أطو"و "وقاراً "ال الّترصيفيُّ

ن بحر ة مَيصُلحان يف بيتّي من قصيدة واحد
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  1ه يف لُ قابِ ما يُ  ثَل مِ  هِ رِ كثَ أأو  ّيِ تَ ى القرينَ حدَ إكان ما يف  وإاّل فإن   ؛

ه بجواهر لفظِ  سجاعَ األ عُ طبَ فهو يَ »، نحو: 1ترصيع  [1ـ]ف قفيةِ والتّ  األخرى يف الوزنِ 

   1 *  ، نحو:وازٍ تَ مُ فَ [ 1] وإاّل  ؛«هر وعظِ بزواجِ  سامعَ األ عُ قرَ ويَ 

45. 

   ه، نحو:رائنُ قَ  ت  ما تساوَ  عِ ج  السَّ  وقيل: وأحسنُ    *    

 *  1 َنحو:انيةُ ه الثّ تُ قرينَ  ت  ، ثم ما طال ،    *  

   7،  ّنحو: ،الثةُ أو الث   *   1 .

َمبنّية  علی سکون  11عُ واألسجا .11كثرياً  12منها قرَصُ أَ  1قرينة  وىل ن يُ أ نُ ُس وال حَي 

                                                           
َجز والکامل ، ُعرس األفراح«. واحٍد كالرَّ

 .441 ، ص4 ج

 .14و  11. سورة نوح، اآلية 1

ع"وكان األَولی للمصنّف أن يقول: . »1  "فمرصَّ

علی صيغة اسم املفعول لُيناسَب قوَله أّوالً 

حاشية «. فمتوازٍ "وقوَله بعُد  "فمطّرف"

 .447، ص 4، ج الدسوقي

 . هذه قرينة.1

 ال ُيقابُله "فيها"ه قرينة أخری. فلفظ وهذ. »4

، وهو نصف ما  "رسر"لفظ  من األخری؛ و

بقي؛ ألن العربة هنا باأللفاظ دون نفس 

، وهو "أكواب"حلروف. يقابله من األخری ا

نصف األخری؛ ومها خمتلفان وزنًا وتقفيًة 

 .441، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. معاً 

 .14و  11 تّي. سورة الغاشية، اآلي5

 .11-12 ات. سورة الواقعة، اآلي1

 .1و  1 تّي. سورة النجم، اآلي7

 .11و  12 تّي. سورة احلاقة، اآلي1

ترص خم«. أي: يؤتی بعد قرينٍة بقرينٍة أخری. »1

 .املعاين

 . أي: من األولی.12

احرتازًا ممّا إذا ُايِتَ  "كثرياً "وإّنام قال . »11

بالُقرصي بعد الطُّولی، ولکن قرص الثانية 

. وقد ورد يف التنزيل، ق ليل؛ فإنه ال َيرُضُّ

كقوله تعالی:                

    *             فإّن .

االُولی من تسِع كلامٍت بحريَف اجلرِّ 

، ومل يرُضَّ  . «واالستفهاِم، والّثانيَة ِمن ِستٍّ

 .452، ص 4، ج احمواهب الفتّ 

عات؛ فإّن . »11 وينبغي أن يقوَل َ: القرائن املسجَّ

. «الّسجَع هو الّتواطُؤ ـ كام سبق ـ ال املتواطُئ 

 .السابق
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 .4«1 وما أقرَب ما هو آٍت! 1كقوهلم: ما أبعَد ما فاَت ، 1األعجازِ 

 . ُل واِص فَ  :قاُل بل يُ ، سجاعٍ أ: يف القرآن قاُل قيل: وال يُ 

 ه:ولُ قَ  ظمِ ه يف النّ ثالُ ومِ  .ثرِ بالنّ  خمتصٍّ  غريُ  عُ ج  الّس  :وقيل

يَ  1ت  رَ ث  أو 5شــدي به رُ ىّل جَتَ   ديبه 

 

 1دين  ورى به زَ أو 7ديم  به ثِ  وفاَض  

 ِت البي ِي رَ ط  ن َش مِ  لٍّ كُ  ُل ع  وهو َج  ،شطريَ ى التَّ سمّ ما يُ  عىل هذا القولِ  عِ ج  ن السَّ ومِ  

 :1كقوله ،تهاخ  أِلُ  فةً خمالِ  ةً عَ ج  َس 

ــِ عتَ مُ  تدبريُ   مٍ قِ نتَ  مُ باهللّ مٍ ص

 

 12ِب قِ رتَ  مُ يف اهللّ ٍب غِ رتَ  مُ هللِّ 

 

                                                           

إذ ال َيتِمُّ الّتواطُؤ والّتزاوُج يف مجيع الّصور إالّ . »1

 .خمترص املعاين«. بالوقف والّسکون

ال  ألّن ما فاَت ِمن الّزمان وِمن احلادث فيه. »1

 .451، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. َيعوُد أبداً 

، َظر  مل ُينتَ  ألّنه ال بّد ِمن بلوغه، وحينئٍذ كأن  . »1

 .السابق«. فصار كالقريب

إذ لو مل ُيعترِب الّسکوُن، َلفاَت الّسجُع؛ ألّن . »4

ن   "آٍت "مفتوح  ومن  "فاَت "الّتاَء من  منوَّ

 .السابق«. مکسور  

املمدوح ُرشدي؛ أي: بلوغي أي: َظَهَر هبذا . »5

، 4، ج مواهب الفتّاح«. للمقاصد بإرشاِده

 .451 ص

 .خمترص املعاين«. أي: صارت ذا َثروةٍ . »1

دي؛ أي: مائي أي: فاَض باملمدوح ثِم  . »7

 .451، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. القليُل 

دي ذا ناٍر بعد أن كان ال ناَر له. أي: صار َزن  . »1

ريوة، وَصريورُة زن   "أوری"فاهلمزُة يف  ه دِ للصَّ

حاشية «. ذا ناٍر كناية  عن َظَفره باملطلوِب 

 .451، ص 4، ج الدسوقي

وهو أبومتّاٍم يف مدح املعتصِم باهلل حّي فَتَح . »1

 .454، ص السابق«. َعّمورّيَة بلدٍة بالّروِم.

 هذا مبتدأ وخربه يف "تدبرُي معتصم باهلل". »12

إلی  رِم قومًا ومل ينَهدمل ي"البيت الّثالث بعَده: 

عب َم جيش  ِمن الرُّ . أي: مل "بلد/إالّ تَقدَّ

ه   َيقُصد   الّ إلی بلٍد إ تدبرُيه قومًا ومل يتوجَّ

عُب. وقوُله:  َمه الرُّ هو "معتصم  باهلل"َتَقدَّ

؛ أي: إّنه إذا أراد "منتقم  هلل"املمدوح؛ وقوله: 

اهللِ؛  لِ أن َينتقَم من أحٍد، فال ينتقُم منه إال ألج  

سه، ل انتهاك ُحُرماتِه ال حِلظِّ نف  أي: ألج  

 "مرتغب  يف اهلل"وذلك لعدالته؛ وقوله: 

ُبه ِمن  ـ بالغّي املعجمة ـ أي: راغب فيام ُيقرِّ

بالقاف؛ أي  "مرتقب  "رضوان اهلل؛ وقوله: 

من اهلل؛ أي: منتظر  اّلثواَب من اهلل وخائف  

اٍج كام منه إنزاَل العذاِب عليه، فهو خائف  ر

لِ  ، السابق«. هو صفُة املؤمنّي الُکمَّ

 .455 ص
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ِ تَ لفاصلَ ساوي اوهي تَ  ،ةُ نَ وازَ املُ ومنه    :نحو، قفيةِ التَّ  دونَ  يف الوزنِ  1ّي 

 *  1.   ه من لُ قابِ ما يُ  َل ث  ه مِ رِ كثَ أأو  ّيِ تَ حدى القرينَ إكان ما يف  فإن

 نحو: ،ةِ لَ امثَ املُ  باسمِ  صَّ ُخ  ،األخرى يف الوزنِ  القرينةِ         * 

  1:؛ وقوله 

 1ُس وانِ أ 5هاتا نّ أ اّل إ حشِ الوَ  4هامَ 

 

 1ُل وابِ تلك ذَ  نّ أ اّل إ 7طِّ نا اخلَ قَ  

 كقوله:،القلُب  1ومنه 

تَ تُ دَّ وَ مَ   ولٍ هَ  لِّ ُک لِ  دومُ ه 

 

 ؟!دومُ تَ  هُ تُ دَّ وَ مَ  لٌّ ُك  ل  وَه  

    12،  11 11.11 ويف التنزيل: 

                                                           

أي: الکلمتِّي األخريَتِّي من الفقرتِّي أو ِمن . »1

 .خمترص املعاين«. املرصاَعّيِ 

 .11و  15 تّي. سورة الغاشية، اآلي1

 .111و  117 تّي. سورة الصافات، اآلي1

مواهب «. وهي البقُر الوحشّيةُ  "َمهاة"مجع . »4

أي: ُهّن َكمها . »451، ص 4 ، جالفتّاح

الوحش يف َسَعة األعُّيِ وسواِدها وأهداهبا 

، 4، ج حاشية الدسوقي«. )= مژگانشان(

 .455ص 

، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. أي: هذه النّساء. »5

للمفردة املؤنَّثة  "هاتا"فيه أّن . »451

ليس مفردًا، وأجيَب بأّنه مفرد   "النّساءُ "و

 .455، ص 4، ج وقيحاشية الدس«. ُحکامً 

أي: يأنُِس هبّن العاشُق بخالف َمها الوحِش، . »1

، ص 4، ج حاشية الدسوقي«. فإهّنا َنوافرُ 

455. 

أي: هّن كَقنا اخلَطِّ يف طول القّد واالستقامة. . »7

مُح؛ و "َقناة"مجع  "القنا"و  "اخلطُّ "وهي الرُّ

بفتح اخلاء ـ َموِضع  بالَياممِة ُتصنَُع فيه  ـ

م ماُح املستقيمةُ الرِّ . «اُح وُتنَسُب إليه الرِّ

 .السابق

، أي: رقيق  الِصُق . »1 مجع ذابل. يقاُل: قنا ذابل 

«. الِقرِش... وهذه النّساُء ... ال ُذبوَل فيها

 .455، ص 4، ج حاشية الدسوقي

 ،مواهب الفتّاح«. أي: من البديِع الّلفظّي . »1

 .451، ص 4 ج

 .42يس، اآلية  ؛11. سورة: األنبياء، اآلية 12

 .1. سورة املدثر، اآلية 11

واحلرف املشّدد يف حکم املخفَّف؛ ألّن . »11

 .ملعاينخمترص ا«. املعترَب هو احلروُف املکتوبةُ 

قلُب "وَبِقي عليه نوع  آَخُر يقال له . »11

، كقوله: َعدَلوا فام َظَلمت هلم "الکلامت

/ُسِعدوا فام زالت    هلم نَِعُم. َبَذلوا فام ُدَول 

ت   /ُرفِعوا فام َزلَّت   ُشحَّ و هلم َقَدُم. فه هلم ِشَيم 

دعاء  هلم؛ فإذا انقلبت كلامُته، صار دعاًء 

فام ُسِعدوا/ُدَول   عليهم؛ وهو: نَِعم  هلم زالت  
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ِ عىل قافيتَ  البيِت  ناءُ وهو بِ  ،1رشيعُ التّ ومنه   ىل كلٍّ ع املعنى عند الوقوِف  حُّ ِص يَ  ّي 

 كقوله: ،منهام

لدُّ  َب يا خاطِ  ياا لدَّ  1ن يَّ ا  اهّن إ 1ةِ ن

 

 5كدارِ األ رارةُ وقَ   4دىالرَّ  كُ رَشَ  

ن مِ  1أو ما يف معناه 7ىِّ وِ الرَّ  حرِف  بَل قَ  يءَ ن جَي أوهو  ،1مُ لزَ ما ال يَ  زومُ لُ ومنه  

     *    ، نحو:جعِ يف الّس  ليس بالزمٍ  1ما الفاصلةِ 

12 11 ،:وقوله 

 مَ  ت  راَخ تَ  ن  إ راً م  عَ  رُ أشکُ َس 
 تييَّ نِ

 

 14ِت لَّ هي َج  ن  إو 11ن  نُ مل مَت   11يادَي أ 

 

                                                           

فام  فام َعَدلوا. َقَدم  هلم َزلَّت   هلم َظَلَمت  

ت   مواهب «. فام َبَذلوا ُرفِعوا/ِشَيم  هلم ُشحَّ

 .412ص  ،4، ج الفتّاح

رص خمت«. وُيسّمی التوشيَح وذا القافيَتّيِ . »1

 .املعاين

)= از زن خواستگارى  "خطَب املرأةَ "ِمن . »1

 .خمترص املعاين«. كرد(

 .خمترص املعاين«. أي: اخلسيسة )= پست(. »1

 .خمترص املعاين«. أي: َحبالة اهلالك. »4

 .خمترص املعاين«. مقّر الُکدورات. »5

اإللزاُم والّتضمُّي والّتشديُد وُيقال له . »1

 .خمترص املعاين«. واإلعناُت أيضاً 

وهو احلرُف اّلذي ُتبنی عليه القصيدُة . »7

وُتنسُب إليه؛ فيقال: قصيدة  المّية  أو ميمّية  

 .خمترص املعاين«. مثالً 

أي: قبَل احلرف اّلذي هو يف معنی حرف . »1

ويِّ   .خمترص املعاين«. الرَّ

 ."جييءُ ". فاعل 1

 .12و  1. سورة الضحی، اآلية 12

11« . 
ِ
فالّراُء بمنزلة حرف الّرويِّ وجَميُء اهلاء

خمترص . «قبَلها يف الفاصلتِّي لزوُم ما ال َيلَزمُ 

 .املعاين

وهي النِّعمُة،  "يدٍ "واأليدي مجُع  "أيدٍ "مجع . »11

فهو مجُع اجلمِع، وهو بدُل اشتامٍل من 

ُکر َعمرًا بتقدير الّرابِط؛ أي: سأش "عمروٍ "

، 4، ج مواهب الفتّاح«. أشکُر أيادَي له

 .415 ص

 گذارد.شود يا منّت نمى. قطع نمى11

 . اگر چه بزرگ و زياد باشد.14
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 1هنى عن صديقِ الغِ  جوِب حَم  غريُ  1تًى فَ 

 

 4ِت لَّ زَ  ُل ع  إذا النَّ  1کوىالشَّ  رُ هِ ظ  وال مُ  

 
 1اکاهُن مَ  یفخَي  يُث ن َح مِ  5تيلَّ رأى َخ 

 

 1ِت لَّ ى جَتَ حتّ  7هِ ي  ينَ ذى عَ قَ  فکانت   

 . العکسِ  عاين دونَ للمَ  تابعةً  لفاظُ األ کونَ تَ  ن  أ 1هلِّ يف ذلك كُ  نِ س  احلُ  صُل أو 

 

                                                           
، مواهب الفتّاح«. أي: هو فتًی ِمن صفته. »1

 .411، ص 4 ج

 .السابق«. أي: يصُل ِغناه كلَّ صديٍق له. »1

 .السابق«. أي: وهو غرُي ُمظِهٍر الّشکوی. »1

ُل بالّصرِب والّتحّمل إذا وقعت  . »4 ّدة  ش أي: يتجمَّ

ِت النّعُل، إذا  أو نزلت   . يقال: َزلَّ حِمنة  ورَشٌّ

ُة النّعل كناية  عن الوقوع يف  نزلت   ؛ فَزلَّ مصيبة 

ّدة  .411، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. الشِّ

 . َخلَّة: فقر.5

لعلُم هبا ورؤيُة اخلَّلِة رؤيُة آثاِرها، أو املراُد ا. »1

وَكوُنه يراها مع أّن صاحَبها خُيفي مکاهَنا 

 .السابق«. شکيبايی( بالّتجّمل )=

أي: فلاّم رأی َخلَّتي ... كانت قذی عينَيه؛ . »7

 واقُع يفأي: كالقذی يف عينَيه، وهو الُعود ال

 ه واقع  تمُّ بإزالته؛ ألنّ العِّي، وهو أعظُم ما هُي 

 
ِ
 .السابق«. يف أرشف األعضاء

أي: مل َتَزِل الفاقُة كالقذی َلَديه حّتی أجالها، ». 1

 .السابق«. ، أي: ذهبت  أي: أذَهَبها؛ فَتَجّلت  

فحرف الّرويِّ هو الّتاُء وقد جيء قبَله بالم »

دٍة مفتوحٍة هو ليس بالزٍم يف الّسجع  مشدَّ

لصّحة الّسجِع بدوهنا، نحو: جّلت وَمّدت 

 .ينخمترص املعا«. ومنّت وانشّقت ونحو ذلك

نات اللفظّية. »1 . «أي: يف مجيع ما ُذكَِر من امُلَحسَّ

 .خمترص املعاين



 

 

 

 

 

 

 

 2كوغيِر ذل 1خاتمة في الس َِّرقات الشِ عري ِة وما يَّت صلُّ بها

ِ القائلَ  فاُق اتّ   والسَّ  جاعةِ بالشَّ  كالوصِف  ،4مومِ عىل العُ  يف الغرضِ  ن  كانَ إ 1ّي 
ِ
 خاء

 7الّداللةِ  يف وجهِ  1ن  كانَ إ. و5والعاداِت  ه يف العقولِ رِ رُّ قَ تَ لِ  ةً قَ رَسِ  دُّ عَ ، فال يُ ذلَك  ونحوِ 

رِ ذِ كَ يِه وامَلجاِز والکِنايِة وكالّتشب  12َي هِ  1ن  مَ بِ  1هاالختصاِص  فةِ عىل الصِّ  لُّ دُ تَ  ئاٍت يَ هَ  ك 

ِف وَ ـ كَ  11له  ذاِت  ةِ عَ مع َس  بوسِ بالعَ  ، والبخيلِ 11فاةِ العُ  عند ورودِ  لِ هلُّ بالتَّ  وادِ اجلَ  ص 

يَ   باألسدِ  جاعِ الشُّ  كتشبيهِ  ،15ه فيهامستقرارِ اِل  14هيف معرفتِ  اُس النّ  كَ ـ فإن  اشرَتَ  11دِ ال 

                                                           
مثل االقتباس والتضمّي والعقد واحلل . »1

 .خمترص املعاين«. والتلميح

. «مثل القول يف االبتداء والتخلص واالنتهاء. »1

 .السابق

 . دو شاعر.1

بأن يکوَن ذلك الغرُض ممّا َيَتناَوُله وَيقُصُده . »4

 .471، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. لُّ أحدٍ ك

فلم خَيُّص ابتداُعه بعقٍل خمصوٍص حّتی يکوَن . »5

غرُيه آِخذًا له منه، وال بِعادِة زماٍن حّتی يکوَن 

أرباُب )= اهل( ذلك الّزماِن مأخوذًا منهم. 

وعموُم العقل عموُم العادات والعکُس. 

. وملَّا اسَتَوت فيه  لعقوُل افاجلمُع بينهام تأكيد 

َك فيه الفصيُح واألعَجُم ـ  والعاداُت، اشرَتَ

وهو ضدُّ الفصيِح ... ـ واستوی فيه الّشاعُر 

واملُفَحُم ... أي اّلذي ال قدرَة له علی 

عر  .477، ص السابق«. الشِّ

 . أحد القائَلّي.1

اللِة علی الغرض. »7 خمترص «. أي: طريِق الدِّ

 .املعاين

 . آن هيئتها.1

 . موصوف.1

 آن صفات . .12

 . موصوف.11

 خواهان.«: عاٍف »مجع   11

 . توانگرى و كثرت مال.11

 وجه داللت.  14

 عقول وعادات.  15
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 . يادةُ والزِّ  ب ُق عى فيه السَّ دَّ ن  يُ أ جازَ  إاّل و ،لِ ، فهو كاألوّ بالبحرِ  واجلوادِ 

ٌّ  :بانِ وهو ََض  ن ه مِ َج خرَ أفيه بام  َف رُصِّ تُ  1يٌّ ، وعامِّ يف نفسه غريب   1خايصِّ

 . رَّ كام مَ  ـ رابةِ إلی الغَ  االبتذالِ 

ذُ األف ِ و خ   . ظاهرٍ  وغريُ  1: ظاهر  وعانِ نَ  ةُ قَ الَّسَّ

َخ ن  يُ أفهو  ،رُ اهِ ا الظّ مّ أ  ه. فإن  ه أو وحدَ ه أو بعِض لِّ كُ  فظِ ا مع اللّ مّ إه، لُّ املعنى كُ  ذَ ؤ 

 خاً س  ى نَ مّ َس ، ويُ ضة  حَم  قة  ه رَسِ ؛ ألنّ فهو مذموم   ،هنظمِ لِ  تغيريٍ  ن غريِ ه مِ لُّ كُ  فظُ اللّ  ذَ ِخ أُ 

تِ  لِ ذلك بقَ  َل عَ ه فَ نّ أ 5ريِ بالزَّ  بنُ  اهلل عبدُ  یكام حک ،4حاالً وان  سٍ أَ  بنِ  نِ عَ مُ  و   :1و 

 هدتَ َج وَ  7خاكأف  ن ِص  تُ مَل   نَت أإذا 

 

رانِ اهلِ  ِف رَ عىل طَ    ُل عقِ يَ  نَ اك إن   ج 

 1همَ يضن  تَ إن  مِ  1يِف السَّ  دَّ َح  ُب ركَ ويَ  

 

رةِ ن َش ن  عَ کُ إذا مل يَ    12يِف السَّ  ف 

َح مُ   11ُل ز 

 

 . 11هافُ رادِ ها ما يُ عِض ها أو بَ لِّ كُ  امِت بالکلِ  َل دِّ بَ ن  يُ أويف معناه 

                                                           
أي: منسوب  للخاّصِة؛ أي: هذا املفهوُم ال . »1

ية حاش«. َيطَّلُِع عليه إالّ اخلاّصُة، وهم الُبلغاءُ 

 .471، ص 4، ج الدسوقي

 .السابق«. أي: َيعِرُفه عاّمُة النّاس. »1

أي: لو ُعَرض الَکالماِن علی أّي عقٍل، َحَکَم . »1

، مواهب الفتّاح«. بأّن أحَدمها أصُله اآلخرُ 

 .412، ص 4  ج

 لنفسك؛ أي: أن . »4
ٍ
عاُء يء االنتحاُل يف الّلغِة ادِّ

عَي أّن ما لِغريك لك  ،حاشية الدسوقي«. تدَّ

 .411، ص 4 ج

دةِ شاعر  . »5  املوحَّ
ِ
شهور  م بفتح الّزاِي وكَّس الباء

َبرِي بن الَعّواِم  وهو غرُي عبِد اهلل بن الزُّ

 
ِ
؛ فإّنه بضمِّ الّزاِي وفتِح الباء . «الّصحايبِّ

 .411، ص 4، ج حاشية الدسوقي

بضّم امليِم وفتح الَعِّي، وهو غرُي َمعِن بن . »1

. «زائدَة؛ فإّنه بفتح امليم وسکون العّي

 .411 ، صالسابق

 َفَة )= با او به انصاف رفتارأي: مل ُتعطِه النََّص . »7

 .411 ، ص4 ، جمواهب الفتّاح«. نکنى(

، 4، ج حاشية الدسوقي«. أي: طرفه القاطع. »1

 .411ص 

ُر فيه تأثرَي الّسيوِف... . »1 ُل شدائَد ُتؤثِّ أي: َيتحمَّ

 .خمترص املعاين«. بدالً من أن َتظلَِمه

ويف الکالم حذُف مضاٍف؛ أي: إذا مل يکن . »12

وِب حّد الّسيِف؛ وأراد بحّد الّسيِف عن ُرك

. «هنا األمور الّشاّقَة اّلتي هي بمنزلة القتل

 .411، ص 4، ج حاشية الدسوقي

 .السابق«. أي: ُبعد  . »11

بأن يأيَت بدَل كلِّ كلمٍة بام ُيرادفها، أو يأيَت . »11

«. مکاَن البعِض دون البعِض بام ُيرادفه

 .411، ص 4، ج مواهب الفتّاح
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ذِ أه أو ظ مِ نَ لِ  مع تغيريٍ  ن  كانَ إو خاً ومَ  ةً غارَ إي مِّ ُس  ،فظِ اللّ  بعضِ  خ  . فإن  كان س 

 :ارٍ ّش ، كقول بَ فممدوح   ،ه بفضيلةٍ صاِص ختِ اِل  غَ بلَ أاين الثّ 

 هتِ ر  بحاَج ظفَ مل يَ  1اَس النّ راَقَب ن  مَ 

 

 1ُج هِ اللَّ  1ُك الفاتِ  باِت يِّ وفاز بالطَّ  

 :ل مٍ وقول َس  

 اّمً غَ  ماَت  اَس النّ  َب ن  راقَ مَ 

 

 ورُ ـساجلَ  ةِ ذَّ باللَّ  ازَ ـوف 

ّ أ ، كقولِ فمذموم   ،4هدونَ  ن  كانَ إو   :امٍ يب مَت

 هلِ ثبمِ  مانُ أيت الزَّ ال يَ  هيهاَت 

 

 ُل ـخيبَ ه لَ لِ ـثبمِ  انَ ـمالزَّ  نّ إ 

 :ِب يِّ يب الطَّ أ ولِ وقَ  

 1به خاَس ه فَ خاؤُ َس  5مانَ ى الزَّ عدَ أ

 

 7خيالبَ  مانُ به الزَّ  ولقد يکونُ  

ّ أ، كقول 1لِ لألوّ  والفضُل  1مِّ ن الذَّ م فأبعدُ  ،هُ ث لَ ن  كان مِ إو   :امٍ يب مَت

 د  مل جَيِ  11ةِ يَّ نِ املَ  رتادُ مُ  12لو حارَ 

 

 ياللدَ  فوسِ عىل النُّ  راَق إاّل الفِ  

 

                                                           
ى: هر كس چشمش به مردم باشد كه چه . يعن1

 كنند.كار مى

أي: الّشجاع اّلذي عنده اجلرأُة علی اإلقدام . »1

علی األمور، قتاًل أو غرَيه ِمن غرِي مباالٍة 

 .411، ص 4، ج حاشية الدسوقي«. بأحدٍ 

أي: امُلالزُم ملطلوبِه احلريُص عليه ِمن غري . »1

سى در فار .السابق«. مباالٍة قتاًل كان أو غرَيه

 گوييم: آدم پيله.گفتارى مى

 . دومى در بالغت فروتر از نخستّي باشد.4

أي: رَسی )= رسايت كرد( َسخاؤه إلی . »5

الّزمان؛ واإلعداُء أن يتجاوَز اليّشُء ِمن 

، 4، ج حاشية الدسوقي«. صاحبه إلی غريه

 .411ص 

حاشية «. أي: فجاَد الّزماُن بذلك املمدوِح . »1

 .411، ص 4، ج الدسوقي

فاملرصاُع الّثاين مأخوذ  من املرصاِع الّثاين أليب . »7

 .خمترص املعاين«. متّامٍ 

. فأفعُل الّتفضيِل ليس . »1 أي: َحقيق  بأن ال ُيَذمَّ

علی بابه. وإّنام قلنا هکذا، ألّن ظاهَر العبارِة 

يقتض أّن هناك بعيدًا من الّذّم، وهذا أبعُد 

، 4، ج لدسوقيحاشية ا«. منه، وليس كذلك

 .412ص 

، إّنام الفضُل . »1 ولکن مع َكونِه أبعَد من الّذمِّ

 .412، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. لألّول

َ يف التّوّصل إلی إهالك النّفوس. »12 . «أي: حَتَريَّ

 .خمترص املعاين

. «أي: املنّية اّلتي َترتاُد؛ أي: تطلُب النّفوَس . »11

 .411، ص 4، ج مواهب الفتّاح
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 :ِب يِّ يب الطَّ أ ولِ وقَ 

 ت  دَ َج ما وَ  حباِب األ ةُ قَ فارَ وال مُ ل

 

 1البُ ا ُس ـنرواحِ أا إلی ـايـنهلا املَ  

 كذلك:  قسامٍ أ . وهو ثالثةُ 1ل خاً وَس  1مل اماً إ َي مِّ ُس  ،هُ دَ دَّ املعنى وَح  ذَ َخ أن  إو 

ّ أول ا كقَ هلُ أوّ   :امٍ يب مَت

جَ ن  يَ إ 5ن عُ الصُّ  4هو  1ث  رِ ن  يَ إو خري  ل  فَ ع 

 

ُث رَّ للَ فَ    7عُ فَ أن املواضعِ  يف بعضِ  ي 

 :ِب يِّ يب الطَّ أ ولِ وقَ  

ءُ بُ  ريِ اخلَ  نَ ومِ   يعنّ  1َك ي بِ َس  ط 

 

َ أ  ِب السُّ  عُ رس   1امُ هسري اجلَ يف املَ  ح 

 :يِّ حرُتِ وثانيها كقول البُ  

 الـ هالمُ كَ  12دىِّ يف النّ  َق لَّ أَ وإذا تَ 

 

 

بِ ن عَ ه مِ سانَ لِ  11ل َت ِخ  11صقوُل مَ    11هض 

 :ِب يِّ يب الطَّ أول وقَ  

                                                           
للمنّية، وهو حال  من  "هلا"ضمري يف ال. »1

«. "وجدت  "فاعل  "املنايا"؛ و"ُسُبالً "

 .411، ص 4، ج حاشية الدسوقي

َّ باملنزلِ "وهو يف األصل مصدُر . »1  ، إذا نزل"أمَل

 
ِ
ُ به عن القصِد إلی اليّشء اهب مو«. به؛ وُيعربَّ

 .411، ص 4، ج الفتّاح

ّشاِة ِد عن الُط )= َكندن( اجلَل  وهو َكش  . »1

ونحوها؛ فکأّنه َكَشَط عن املعنی َجلداً وألَبَسه 

 .خمترص املعاين«. َجلدًا آخرَ 

 . ضمري شأن است.4

 .خمترص املعاين«. أي: اإلحسان»5

رَ »1 حاشية «. ِمن راَث َريثًا، أي: َبُطَؤ وتأخَّ

 .411، ص 4، ج الدسوقي

؛  َيعَجل   أي: الّشأُن هو أّن اإلحساَن إن  . »7 فخري 

َر، فقد يکوُن تأخرُيه أنفعَ وإن يت  .سابقال«. أخَّ

ُر عطائك»1  .خمترص املعاين«. أي: تأخُّ

 . ابر بى باران.1

 .خمترص املعاين«. أي: يف املجلس. »12

 . بى حشو و زوائد.11

 كنى.. گامن مى11

أي: ظننَت أّن لساَنه ناشئ  ». شمشري بّرانش. 11

؛ أي:  "ِمن"من سيفه القاطِع؛ أو أّن  زائدة 

َت أّن لساَنه سيُفه القاطُع. فَشبَّه لساَنه ظنن

، ج حاشية الدسوقي«. بَسيفه بجامع الّتأثري

 .414، ص 4
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 ت  لَ جِ د عَ قَ  1طِق هم يف النُّ نَ ُس أل   كأنَّ 

 

نِ يف الطَّ  مُ هِ ماحِ عىل رِ   ــاناُخ  ع   1رص

 :عرايبِّ األ ولِ ها كقَ وثالثُ  

 1االً م ت يانِ الفِ  رَ كثَ أ ُك ومل يَ 

 

 4راعام ذِ هُ بَ رَح أ ولکن  كانَ  

 :5عَ شجَ أ ولِ وقَ  

 ىنهم يف الغِ عِ وليس بأوَس 

 

 عُ ـوسأ 1هروفَ ـمع نَّ ـولک 

نَ ملَ ا هَ شابَ تَ ن  يَ أ نهُ فمِ  ،7اهرِ الظّ  ا غريُ وأمّ    :ريرٍ ، كقول َج 1يانِ ع 

نَ فال يَ  َك م   12ماهُ حِل   1ٍب رَ أَ ن  مِ  ع 

 

ـــَ   ِع  واء  س ل مةِ ذو ا خِل  ام  11امرِ وا

 :ِب يِّ يب الطَّ أ ولِ وقَ  

 اة  ـنم قَ ـمنه هِ فِّ ن  يف كَ ومَ 

 

 11ضاُب ه منهم ِخ فِّ ن يف كَ مَ كَ  

 :يِّ حرُتِ . كقول البُ 14رَ املعنى إلی آَخ  َل ن قُ ن  يَ أوهو  ،قُل النَّ  11ومنه 

                                                           
أي: يف حالة النطق... ويف الکالم حذف . »1

؛ وكذا "عندَ "بمعنی  "يف"مضاٍف؛ أو أّن 

 .السابق«. "يف الّطعنِ "يقال يف قوله: 

1« . 
ِ
يعني أّن ألُسنَهم عند النّطِق يف املَضاء

برندگى( والنَّفاذ ُتشابِه أِسنََّتهم عند  )=

الّطعِن؛ فکأّن ألُسنَهم ُجعلت أِسنََّة 

 .خمترص املعاين«. ِرماِحهم

«. أي: مل يکن املمدوُح أكثَر األقراِن ماالً . »1

 .415، ص 4، ج حاشية الدسوقي

 .خمترص املعاين«. أي: أسخاُهم. »4

ية اشح«. يف مدح جعفِر بِن حييی الرَبمکيِّ . »5

 .411، ص 4، ج الدسوقي

 .خمترص املعاين«. أي: إحسانه. »1

أي: وأّما األخُذ غرُي الّظاهِر، وهو ما حَيتاُج . »7

ٍل يف َكوِن الّثاين مأخوذًا من األّولِ  «. لتأمُّ

 .411، ص 4، ج حاشية الدسوقي

 خمترص«. أي: معنی البيِت األّوِل والّثاين. »1

 .املعاين

مواهب «. ريُدها عندهمأي: ِمن حاجٍة تُ . »1

 .417، ص 4، ج الفتّاح

 هايشان.: ريش"حِلَية". مجع 12

يعني أّن الّرجاَل منهم والنّساَء َسواء  يف . »11

 .خمترص املعاين«. الّضعِف 

 ،مواهب الفتّاح«. أي: َصبغ احِلنّاء )= حنا(. »11

 .417، ص 4ج 

 .خمترص املعاين«. أي: من غري الّظاهر. »11

املعنی وصفًا واملنقوَل إليه  بأن يکونَ . »14

 .411، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. موصوف  



 تلخيص املفتاح  ...........................................................................  114

 مُ يهِ لَ عَ  ماءُ الدِّ  1ِت قَ رَش أو 1بوالِ ُس 

 

بِ م مل يَ ـأهّن ـفک ةً رَّ مَ حُم     1واـسل 

 :ِب يِّ يب الطَّ أ وقولِ  

وَ  4جيعُ النَّ  َس بِ يَ   د  رَّ جُم  5عليه وه 

 

دِ ن  غِ مِ   مَ ام هو مُ ه فکأنّ م   1دُ غ 

 :ريرٍ ، كقول َج َل شمَ أاين الثّ  ومنه أن  يکونَ  

 مٍ يت  عليك بنو متَ بَ ِض إذا غَ 

 

 7ضاباغِ  مُ هُ لَّ كُ  اَس النّ  جدَت وَ  

 :يب نواسٍ أوقول  

تَ  بمُ عىل اهللّ ليَس   1رٍ کَ ن  س 

 

َ  عَ مَ ن  جَي أ   1يف واحدِ  العامَل

 :ي صِ يب الشَّ أول كقَ  ،لِ األوّ  اين نقيَض الثّ  وهو أن  يکونَ  ،القل ُب  12ومنه 

 ذةً ـذيلَ  واكِ ـيف ه ةَ المَ املَ  دُ جِ أ

 

رِ ذِ لِ  اً بّ ُح   يَ فَ  11كِ ك  نيلُ ل   11مُ وَّ اللُّ  م 

 :ِب يِّ يب الطَّ أ ولِ وقَ  

                                                           

 . لباسشان به غارت رفت.1

 .خمترص املعاين«. أي: َظَهَرت. »1

ألّن الّدماَء امُلرِشقَة عليهم صارت سائرًة هلم . »1

، مواهب الفتّاح«. كاللباس املعلوِم )= پيدا(

 .411، ص 4ج 

 زند.. خونى كه به سياهى مى4

 . يعنى: شمشري.5

فصار الّسيُف ملِا ُسرِتَ بالنّجيع اّلذي له َشبَه  . »1

؛ أي:  بَلون الِغمِد )= غالف( كأّنام هو ُمغَمد 

ده. هذا هو جمعول  )= قرار دارد( يف ِغم  

املنقوُل فيه املعنی؛ فالکالُم األّوُل يف القتلی 

هت   ماَء َسرَتَ  م كاللباِس، وُنقلَوَصَفهم بأّن الدِّ

ا املعنی إلی َموصوٍف آَخَر، وهو الّسيُف. هذ

ه الّدُم كَسرت   واهب م«. دِ  الِغم  فَوَصَفه بأّنه َسرَتَ

 .411،ص 4، ج الفتّاح

 ."َغِضب". مجع 7

شود يا غري منتظره . يعنى: زشت شمرده نمى1

 نيست.

وهذا البيُت أشمُل ِمن األّول؛ ألّن األّوَل . »1

لنّاِس اّلذين هم َجَعل بني متيٍم بمنزلِة ُكلِّ ا

بعُض العامَلِ، والَبيُت الّثاين َجَعل املمدوَح 

بمنزلِة ُكلِّ العامَل اّلذي هو أشَمُل ِمن النّاس؛ 

 ،حاشية الدسوقي«. ألّن النّاَس بعُض العامَلِ 

 .522، ص 4ج 

 .خمترص املعاين«. أي: وِمن غرِي الّظاهر. »12

جل أي: وإّنام وجدُت اللَّوَم فيك لذيذًا أل. »11

. «ُحّبي لِِذكِرك، واللَّوُم مشتمل  علی ذكِرك

 .521، ص 4، ج حاشية الدسوقي

 ."الئم". مجع 11
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 1؟!المةً فيه مَ  بُّ ِح أُ ه وبُّ حِ َأأُ 

 

 1هعدائِ أن فيه مِ  املالمةَ  نّ إ 

 :هِ ف وَ كقول األ ،هُ نُ ِس ليه ما حُي  إ ضاَف املعنى ويُ  بعُض  ذَ ؤَخ ن  يُ أومنه  

َ ى الطَّ رَ وتَ   1انعىل آثارِ  ري 

 

ٍ عَ  رأ َى     ّي 
 5امرُ تُ ن  َس أ 4قةً ثِ

ّ يبأ وقولِ    :امٍ  مَت

 حًى ُض  7هبانِ ِعق   عالمُ أ 1ت  لَ لِّ وقد ظُ 

 

بانِ عِ بِ   ٍ طَ  ق   يف الدِّ  ري 
ِ
 1لِ واهِ نَ  ماء

 اأهّن ـى كحتّ  اِت ـايالرّ  عَ ـامت  مـقأ 

 

 لِ ـقاتِ ا مل تُ هّن أإاّل  ي شِ ن اجلَ مِ  

  مَّ لِ يُ مل  امٍ با متّ أ فإنّ  
ٍ
لِ ن  معنى قَ مِ  بيشء ن  أ ةً قَ ثِ »ه: ولِ وقَ  ،«عّيٍ  رأَى » :هِ ف وَ األ و 

 يف الدِّ »وبقوله:  ،«ل  قاتِ مل تُ  اهّن أإاّل »وله: عليه بقَ  ولکن  زادَ  ،«امرُ تُ َس 
ِ
ها وبإقامتِ  ،«ُل واهِ نَ  ماء

نَ ُح  مُّ تِ ، وهبا يُ ي شِ اجلَ  نَ ا مِ ى كأهّن حتّ  اياِت مع الرّ   . 1لِ األوّ  س 

نُ ه ُح ُج رِ ، بل منها ما خُي  قبولة  ها مَ ونحوِ  12نواعِ هذه األ كثرُ أو  يلِ بن قَ ف مِ رصُّ لتَّ ا س 

 . إلی القبولِ  قرَب أكان  ،11خفاءً  دَّ َش أ ام كانَ لَّ ، وكُ بتداعِ ااِل  زِ يِّ إلی َح  باعِ تِّ ااِل 

                                                           

أي: كيف جيتِمُع ُحبُّه وُحبُّ اللَّوِم فيه يف . »1

 حاشية«. الوقوع منّي، بل ال يکوُن إالّ واحداً 

 .521، ص 4، ج الدسوقي

وما َيصُدُر ِمن عدوِّ املحبوِب يکون . »1

، 4، ج حاشية الدسوقي«. مبغوضاً 

 .521 ص

 آيند.بينى پرندگان به دنبال ما مى. مى1

؛ أي: واثقًة، أو مفعول  له. »4 خمترص «. حال 

 .املعاين

َسُتامُر: ُيقال: ماَره، أتاه باملريِة؛ أي: الّطعاِم . »5

، 4، ج مواهب الفتّاح«. وأطَعَمه إّياه

أي: سُتطَعُم ِمن حُلوم َمن . »521 ص

كه  حاىلدر : ه. ترمجخمترص املعاين. «نقُتُلهم

مطمئنند/چون مطمئنند كه روزى داده 

 شوند.مى

ِعقباُن األعالِم بِعقبان طرٍي؛ ألهّنا  أي: ُظلِّلت  . »1

ظِلَّها علی  فوَق األعالِم، فألَقت   َلِزمت  

 .521، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. األعالمِ 

 ."ُعقاب". مجع 7

لت  فکأ»: سرياب. "ناِهل". مجع 1 ا هّنه يقول: َظلَّ

َل يف الّدماء؛ وحُيَتَمُل ... أهّنا َتلِزُم لِرجائها النَّه  

  األعالَم حاَل َكوهِنا قد هَنَِلت  
ِ
«. يف الّدماء

 .521، ص 4، ج مواهب الفتّاح

ِه وَ أي: املعنی اّلذي أخَذه أبو متّاٍم ِمن بيت األف  . »1

األّوِل، وهو َتساُيُر الطَّرِي علی آثارهم 

ح  وا باُعها هلم يف الزَّ  ،حاشية الدسوقي«. ِف تِّ

 .521، ص 4ج 

 .خمترص املعاين«. املذكورة لغري الظاهر. »12

بحيُث ال ُيعَرُف َكوُنه مأخوذًا من األّول إالّ . »11

 .خمترص املعاين«. بعَد َمزيٍد من الّتأّملِ 
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ن  قبيل مِ  1فاُق االتِّ  کونَ ن  يَ أ وازِ جلِ  1لِ وّ ن األمِ  ذَ ِخ أُ  اينَ الثّ  نّ أ مَ لِ ه إذا عُ لُّ هذا كُ 

َ  دِ وارُ تَ  َ لِ  قصدٍ  ريِ ن  غَ مِ  فاِق االتِّ  عىل سبيلِ  1هيئُ جَم  :؛ أيرِ واطِ اخل  ذِ أل  : قيَل  ،4م  علَ . فإذا مل يُ خ 

 . «كذا :قالفَ  ،الن  ليه فُ إ هُ قَ بَ َس »و ،«كذا قال فالن  »

دِ والعَ  ضمّيِ والتَّ  يف االقتباسِ  القولِ  5هبذا ُل ِص تَّ ا يَ وممّ   . 1لميِح والتَّ  لِّ واحلَ  ق 

 ،1ه منهنّ أال عىل  ،7واحلديِث  قرآنِ ن المِ  شيئاً  المُ کال نَ مَّ َض ن  يُ أفهو  ،باُس االقتِ ا مّ أ

ِح لَ كَ  فلم  يکن  إاّل »: احلريريِّ  ولِ كقَ  بَ  م  َش أَ ى حتّ  ُب ق رَ أأو هو  1رَصِ ال  رَ فَ  دَ ن   . وقولِ «12َب أغ 

 :رِ َخ اآل

مَ أ نِت ن  كُ إ ِت ز  رِ عىل هَ  11ع   ناج 

 

 يلمَج  فصرب   ما جرم  ن  غريِ مِ  

 11نــايـرَ ا غَ ـبن ِت ـلدَّ ـَبن  تَ إو 

 

بُ فحَ   مَ نِ و اهللا ـنس   لـالوكي ع 

جوهن  يَ ومَ  14عُ کَ وُقبَِح اللُّ  11جوهُ ت الوُ شاهَ قلنا: »: احلريريِّ  وقولِ    !«.ر 

 :ادٍ بّ عَ  ابنِ  قولِ و

 يـرقيب نّ إال يل: ـق

 

ُ  ءُ يَسِّ    ه  دارِ ـفَ  ِق ـل  ـاخل 

 

                                                           
بأن ُيعَلَم أّنه كان حَيِفُظ قوَل األّوِل حّي َنَظَم، . »1

خُيرِبَ هو عن نفسه أّنه أخذه منه، وإالّ أو بأن 

 ِمن ذلك
ٍ
 .خمترص املعاين«. فال حُيَکُم بيشء

. «يف الّلفِظ واملعنی مجيعًا أو يف املعنی وحده. »1

 .السابق

 . خاطر.1

 .خمترص املعاين«. أّن الّثايَن أخَذ من األّول. »4

قات. »5 ِ  .السابق«. أي: بالقول يف الَّسَّ

 ِمن اآلَخرِ نها أخُذ ي  ألّن يف كلٍّ م. »1
ٍ
«. ء

 .السابق

 من لفظ القرآِن أو ِمن لفظ . »7
ٍ
أي: أن يؤتی بيشء

، حاشية الدسوقي«. احلديث يف ِضمِن الکالم

 .521، ص 4 ج

يعني علی وجٍه ال يکوُن فيه إشعار  بأّنه منه؛ . »1

 الکالم: قال اهلل تعالی كذا 
ِ
كام يقاُل يف أثناء

 .املعاين خمترص«. كذا وقال النبي

«. أي: مل يوَجد من الّزمان إالّ ِمثُل ما ُذكِرَ . »1

 .511ـ512، ص 4، ج مواهب الفتّاح

 غريٍب . »12
ٍ
 .511، ص السابق«. أي: أتی بيشء

 اى.. قصد كرده11

أي: اخّتذَت غرَينا َبَدالً ِمنّا يف الّصحبة . »11

 .511، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. واملََحّبةِ 

 .خمترص املعاين«. وهو لفظ احلديث. »11

 . مرگ بر آن آدم پست!14
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هُ : دَ لُت قُ  ني وج   ـن  اجلَ  َك ع 

 

 1ه  ارِ ـکاملَ ـت  بفَّ ُح  ةُ نَ  

بانِ   تَ فيه املُ  ُل ن قَ يُ  ما: وهو َض  يِلِّ األ عن معناهُ  ُس بَ ق   كقوله: هُ الفُ ، وِخ مَ دَّ قَ كام تَ  ،ص 

طأن  ـلئِ   دـيف مَ  أُت ـخ 

 

 ن عييف مَ  خطأَت أك ما حِ  

 ايتـاجـح ل ُت زَ ـن  أد  ـلق 

 

عِ ذي زَ  رِ ـغي وادٍ ـب   ر 

 ه، كقوله:أو غريِ  لوزنِ لِ  سريٍ يَ  بتغيريٍ  وال بأَس  

ُت ما ِخ  قد كانَ   کونايَ  أن   ف 

 

 عــونــاراجــِ  اهللِإلــی  انــّ إ 

ع   ، فهو أن  التّضمّيُ وأّما   َن الشِّ مل  مع الّتنبيِه عليه، إن   1ُر شيئًا ِمن ِشعر الغريِ ُيَضمَّ

، كَقوله: يکن  
ِ
 مشهورًا عند الُبلغاء

ُد عنَد َبيعي  علی أيّن ســُأنشــِ

 

 ]أضاُعوين وأيَّ فتًی أضاعوا[ 

 ريِة والتَّشبيِه يف َقوله:بنکتٍة كالتَّو  وأحَسنُه ما زاَد علی األصِل  

 وَثغَرها 4يل مَلاها 1إذا الوهُم أبدی

 

رُت ما َبَّي الُعَذيِب    1وباِرِق  5َتَذكَّ

ها وَمداِمعـن قَ ـوُيذكُِرين مِ    يـدِّ

 

 1وجَمَری الّسوابق 7جَمَرَّ َعوالينا 

 وال َيرُضُّ الّتغيرُي اليَسرُي. 

َي تضمُّي البَ   12إبداعاً  1يِت فام زاَد استعانًة، وَتضمُّي املرِصاِع فام دوَنهوُربام ُسمِّ

                                                           

أي: ال ُبدَّ لطالِب َجنِّة وجِهِك ِمن حتّمِل . »1

َمکاِرِه الّرقيب، كام أّنه ال بّد لطالب اجلَنِّة ِمن 

 .خمترص املعاين«. َمشاقِّ الّتکاليف

. «َبيتًا كان أو ما فوَقه أو ِمرصاعًا أو ما دوَنه. »1

 .السابق

 . آشکار كرد.1

 خى لبانش.. رس4

 يعنى: لب معشوق. "عذب". تصغري 5

ى هازننده كه منظور شاعر شفاىف دندان. برق1

 معشوق است. 

، 4، ج مواهب الفتّاح«. أي: رؤوس ِرماِحنا. »7

 .511ص 

ها وحرَضَ تتاُبُع . »1 يعني أنه إذا َحرَضَ قدُّ

دموعي، َأذَكَرين الوهُم بذلك املوضِع الذي 

رُّ فيه العوالی  ها( أو َجرِّ العوالی )= نيزهجَتُ

واملوضِع اّلذي جَتري فيه سوابُق اخلَيل أو 

 .السابق«. ُي اخلَيلِ َجر  

 .512، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. كنِصِفه. »1

. «كأّنه أوَدَع ِشعَره شيئًا قليالً من شعر الغري. »12

 .خمترص املعاين
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 .1واً وَرف  

 ، كَقولِه:1ر  ال علی طريِق االقتِباسِ ، فهو أن ُينَظَم َنث  دُ الَعق  وأّما 

ُله نطفة    ما باُل َمن أوَّ

 

 وجيفة  آِخُره َيفُخُر؟! 

ُنطفة  وآِخُره  4ام أّوُلهُ ؟! وإنّ 1رِ ِن آَدَم والَفخ  وما الب  : »َعَقَد قوَل عيلٍّ  

 «.5جيفة  

، فهو أن   ، كَقوِل بعِض امَلغاِرَبِة: ثََر نظ  ُين   وأّما احلَلُّ  1ُتهَفَعال فإّنه ملَّا َقُبَحت  »م 

ه اّلذي َيعتاُدهُ  1تاُدهُ سوُء الظَّنِّ َيف   ، مل َيَزل  7َنَخالُته َظَلت  وَحن   َ ُق تومهُّ َحلَّ قوَل « 1وُيَصدِّ

يِّ   :12ِب أيب الطَّ

                                                           
أي: إصالحًا؛ ألّن َرفَو الثَّوِب إصالُح َخرقه؛ . »1

کأّن الّشاعَر لِقّلة املرصاِع وما دوَنه أصَلَح به ف

َخرَق ِشعرِه، أي: َخَللِه، كام ُيرَفأ الثَّوُب 

حاشية «. باخلَيِط اّلذي هو من ِجنِسه

 .511 ، ص4، ج الدسوقي

فإذا َنَظَم أحُدمها ]كالَمه[ مع التّغيري الکثرِي، . »1

 ؛"العقد"خرج عن االقتباِس، فيدخُل يف 

م مع الّتنبيه علی أّنه من القرآن أو وكذا إذا نظ

م ـ حَيُصُل بأن  من احلديث؛ وذلك ـ كام تقدَّ

اهلل  يقاُل: قال ُيذَكَر املنظوُم علی احلکايِة، كأن  

مواهب «. كذا تعالی كذا وقال النّبيُّ 

 .511، ص 4، ج الفتّاح

 َثَبَت البِن آَدَم فَيثُبُت له الفخُر . »1
ٍ
أي: أيُّ يء

 .السابق«. امٍع بينهام؟أي: أيُّ ج

 .السابق«. أي: أصُله. »4

، السابق«. أي: وحاُله األخريُة حاُل جيفةٍ . »5

 .511 ص

 .511، ص السابق«. أي: أفعاُله. »1

َلت  . »7 ؛ فإّنه َشبََّه حاَل من تبدَّ  وهذه اجلملُة متثيلّية 

أوصاُفه احلسنُة بغايِة ما ُيسَتقَبُح ِمن 

خالت  ُتثِمُر احُللَو، األوصاِف بحاِل َمن له ن

 .السابق«. ُتثِمر ُمّراً  ثّم انقلبت  

ليه، ع أي: ملّا كان قبيحًا يف نفسه، قاَس النّاَس . »1

، فصار سوُء الظَّنِّ  فساَء َظنًّا هبم يف كّل 
ٍ
 يء

َيقوُده إلی ما ال حاصَل له يف اخلارج من 

. «الّتخيُّالت الفاسدة والتّومّهات الباطلة

 .514، ص السابق

يعني أّنه ملّا كان يعتاُد العمَل القبيَح ِمن نفسه، . »1

ُق ذلك  َم أّن النّاَس كذلك؛ فصار ُيَصدِّ توهَّ

َم اّلذي أصُله ما اعتادَ  ، السابق«. الّتوهُّ

 .514 ص

ولة استامَعه لَِقول أعدائِه. »12 . «َيشکو سيَف الدَّ

 .السابق
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 ساءت ُظنوُنه
ِ
 إذا ساَء فِعُل امَلرء

 

َق   دَّ ــَ مِ  1وص  1ما َيعتاُده ِمن توهُّ

 :5ِمن غرِي ذكٍر، كقولِه 4رٍ إلی ِقّصٍة أو ِشع   1ُيشارَ  ، فهو أن  التّلميُح وأّما  

 مــا أدري أأحــالُم نــائــمٍ  اهللفــَو 

 

َشُع؟!  كِب يو  1أمَلَّت بِنا أم كاَن يف الرَّ

مَس  َشَع أشاَر إلی ِقّصِة يو   . وكَقولِه:7واستيقافِِه الشَّ

 
ِ
مضاء  والنّاُر َتلَتظي 1َلَعمرو  مع الرَّ

 

 منك يف ساعِة الَکرِب  12وأحفی 1أَرقُّ  

 أشاَر إلی البيِت املشهوِر: 

 هِ ـد ُكرَبتِ ـرٍو عنـامُلسَتجرُي بعم

 

م     بالنّ كامُلسَتجرِي ِمن الرَّ
ِ
 11ارِ ضاء

  

 ص واالنتهاء[()فصل  ]يف ُحسن االبتداء والتّخلُّ 

ِم أن َيَتأنََّق  أعَذَب  11يف ثالثِة مواضَع ِمن كالِمه حّتی تکونَ  11َينَبغي للمَتکلِّ

                                                           
 .السابق«. أي: يف النّاس. »1

ه يف النّاس العتياد ِمثلِه يف أي: من أمٍر يتو. »1 ُ مهَّ

نفسه؛ فإن من الکالم املشهوِر أّن اإلنساَن ال 

َيُظنُّ يف النّاس أن َيفَعلوا معه إالّ ما يعتقد أن 

َيفَعَل معهم؛ ومن كالم العاّمِة: إّنام َيُظنُّ 

ئُب ما َيفَعُل   .السابق«. الذِّ

 .خمترص املعاين«. يف فحوی الکالم. »1

 .السابق«. سائرٍ  أو َمَثلٍ . »4

 .السابق«. أيب متّامٍ . »5

َوَصَف حُلوَقه باألحبَِّة املرحِتلَّي وطلوَع . »1

ة ِر يف ُظلمشمِس وجِه احلبيِب ِمن جانب اخِلد  

الّليِل، ثّم استعظَم ذلك واستغرب وجتاَهَل 

ًا وقال: أهذا ُحلم  أراه يف النَّوِم أم  ًا وتدهلُّ حتريُّ

ك   فردَّ  النّبّي  ِب يوشعُ كان يف الرَّ

 .السابق«. الّشمَس؟!

أي: طلبِه ِمن اهلل تعالی وقوَف الّشمِس ملّا . »7

، 4، ج مواهب الفتّاح«. علی الغروب عزمت  

 .517 ص

أي: األرض احلاّرة الّتي َترَمُض فيها القَدُم؛ . »1

: ؛ أي"أرّق "أي: حترتُق. حال  من الّضمري يف 

. ويف هذا َلعمرو  أرقُّ حاَل َكونِه مع الرّ 
ِ
مضاء

اإلعراب تقديُم احلاِل علی العامل اّلذي هو 

اسم تفضيٍل، وال جيوُز يف املشهور إالّ يف نحو: 

،  وليس "زيد  مفردًا أنفُع ِمن عمرٍو معاناً "

 .السابق«. هذا املوضَع منه

 تر.دل. نازک1

 . دلسوزتر.12

 إلی النّار. »11
ِ
. «أي: كالفارِّ ِمن األرِض الّرمضاء

 .517، ص 4، ج ب الفتّاحمواه

أي: أن يتتبََّع اآلنَِق، وهو األحسُن يف . »11

 .ابقالس«. الکالم بأن َيطُلَبه حّتی يأيَت به

 .السابق«. تلك املواضَع الثّالثةَ . »11
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 :4، كَقولهاالبتداءُ . أحُدها 1وأَصحَّ معنًی  1کاً وأحَسَن َسب   1لفظاً 

 ِك ِمن ِذكری َحبيٍب وَمنِزلِ ِقفا َنب  

 

خوِل َفَحوَملِ بِسق     ِط اللِّوی بَّي الدَّ

 :5وكقوله 

 المُ ـه حِتيَّة  وسـ عليَقرص   

 

 عليه مَجاهَلا األّيامُ  َخَلَعت   

ُ به، كَقوله   :1وينبغي أن جُيَتنََب يف املديِح ما ُيَتَطريَّ

 َموِعُد أحبابِك بالُفرقِة َغد

 :12 1نَِئةِ ، كَقوله يف التَّه  1، وُيَسّمی براعَة االستهاللِ 7وأحَسنُه ما ُيناِسُب املقصودَ 

 نَجَز اإلقباُل ما َوَعداُبرشی فقد أَ 

 

 11ق الُعال َصَعدايف ُأف   11دِ وَكوَكُب امَلج   

 11 ِة:وَقولِه يف امَلرثِي 

                                                           
. «بأن تکوَن يف غايِة الُبعد عن الّتناُفر والثِّقلِ . »1

 .خمترص املعاين

لّتقديم قيد وابأن تکوَن يف غايِة الُبعد عن الّتع. »1

 .السابق«. والّتأخري امُللبِس

بأن َيسَلَم من الّتناقِض واالمتناِع واالبتذاِل . »1

 .السابق«. وخماَلفة الُعرف

 .خمترص املعاين«. يف َتذكار األحّبِة واملنازل. »4

 .السابق«. يف وصف الّدار. »5

ير. »1  .ابقالس«. مقطع قصيدٍة البن ُمقاتٍل الرضَّ

تمَل علی إشارِة ما سيَق الکالُم يش بأن  . »7

 .السابق«. لِهألج  

واالستهالُل يف األصل أّوُل ظهور اهلالِل، ثّم . »1

؛ والرباعُة 
ِ
اسُتعِمل يف مطلق افتتاِح اليّشء

ـ بضّم الّراء وفتِحها ـ  "َبرُ َع الّرجُل "مصدُر 

مواهب «. إذا فاَق أقراَنه يف العلم أو غرِيه

 .511 ، ص4، ج الفتّاح

1. « 
ٍ
بِاهلَمِز وهي إجياُد كالٍم َيزيُد رُسورًا بيشء

، 4، ج حاشية الدسوقي« َمفروٍح به

 .511 ص

مطلع قصيدة أليب حمّمٍد اخلازن هينُِّئ . »12

 .خمترص املعاين«. الّصاحَب بولٍد البنته

حُيتَمل أّن املراَد بالکوكب املولوُد؛ فإّنه . »11

 املَجِد. َجَعل املجَد كالّس 
ِ
، كوكُب سامء

ِ
امء

فأثَبَت له كوكبًا هو املولوُد؛ وحُيَتَمُل أّنه أراد 

بکوكِب املجِد ما ُيعَرف به طالُع املجِد؛ أي: 

إّن هذا املولوَد َظَهَر به وُعلَِم به طالُع املجِد، 

حاشية «. وكوَن كوكبِه يف غايِة املجد

 .514، ص 4، ج الدسوقي

مَّ بأّن ثَ  إّنام كان هذا من الرباعِة؛ ألّنه َيشُعرُ . »11

أمرًا مَّسورًا به، وأّنه أمر  َحَدَث وهو رفيع  يف 

ُ َمن رُسَّ به. ففيه إيامء  إلی  نفسه هَينَأ به وُيَبرشَّ

الّتهنِئِة والُبرشی اّلتي هي املقصوُد من 

 .السابق«. القصيدةِ 

مطلع قصيدة أليب الَفَرج الّساويِّ َيرثي فخَر . »11
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ني  وُل بِِمل  ـا َتقـِهَي الدُّ
ِ
 اـفيه 1ء

 

 1کيوَفت   1يشَحذاِر َحذاِر ِمن َبط   

ِد مع إلی املقصو 1أو َغرِيه 7ِمن تَشبيٍب  1بام ُشبَِّب الکالُم به 5التَّخلُُّص  4وثانيها 

 ، كقوله:1ِرعايِة امُلالَءَمِة بينَهام

َخَذت   قد أ ُقوَمٍس َقومي و قوُل يف   َت

 

ی  ةِ  11وُخطا 12ِمنّا الَّسُّ  11الُقودِ  11املَهِريَّ

 

                                                           
ولة  .خمترص املعاين«. الدَّ

واملِلُء ـ بکَّس امليم ـ ما ُيمأَل به اليّشُء ، ». 1

؛ ألّن 
ٍ
واملعنی أهنا تقول ذلك َجهرًة بال َخفاء

. «ِملَء الکالِم الفَم ُيشِعُر بظهوره واجلهِر به

 .514، ص 4، ج مواهب الفتّاح

 .خمترص املعاين«. أخذي الّشديد. »1

 .السابق«. أي: قتيل َفجأةً . »1

 اّلتي ينبغي للمَتکلِّم أنأي: وثاين املواضِع . »4

 .السابق«. يتأنَّق منها

 .السابق«. أي: اخلروج. »5

1« . : أي: ُابُتِدَئ وافُتتَِح. قال اإلماُم الواحديُّ

ذكُر أّيام الّشباِب والّلهِو  "الّتشبيب"معنی 

عشقبازى(، وذلك يکوُن يف  والَغَزل )=

َي ابتداُء كلِّ أمرٍ   قصائِد الّشعِر، فُسمِّ
ِ
 ابتداء

 .السابق. «تشبيبًا، وإن مل يکن يف ِذكر الّشباِب 

 ، جمواهب الفتّاح«. وهو ِذكر اجلامل ووصُفه. »7

 .515، ص 4

كاألدب، أي: األوصاِف األدبيّة، واالفتخاِر . »1

ـ وهو معروف  ـ والّشکاية، وغرِي ذلك 

ل  .السابق«. كاهلَجِو واملدِح والّتوسُّ

أعني الّتخلَُّص أّن الّتخلَُّص يف اجلملة ـ . »1

، وهو اخلروُج ِمن أّول الکالم لغريه  الّلغويَّ

َبِة ـ ينبغي أن يتأنََّق فيه برعاية املناَس  يف اجلملة

بينَه وبَّي املَُتخلَِّص إليه؛ فإذا روِعَيت فيه، 

َحَصَل الّتأنُُّق وَحَصَل الّتخلُُّص 

، وهو اخلروُج ممّا ُشبَِّب به  الحيُّ
االصطِ

قصود مع وجود املناسَبِة الکالُم إلی امل

 .السابق«. بينهام

ی قد أخذت منّا؛ أي: . »12 أي: واحلاُل أّن الَّسُّ

ی هو  أثَّرت فينا وَنَقَصت ِمن ُقوانا. والَّسُّ

 ،مواهب الفتّاح«. املَيُش لياًل، فهو مصدر  

 .511، ص 4 ج

 .خمترص املعاين«. مجع خطوة. »11

داَن أيب ي  رَة بِن َح اإلبُل املنسوبُة إلی َمه  . »11

وهي من الَيَمِن إبُِلهم أنَجُب . »السابق«. قبيلةٍ 

. 517، ص 4، ج حاشية الدسوقي«. اإلبلِ 

ثم صاَر ]املَهرّيُة[ لقبًا علی اإلبِل اجِلياِد »

 .517، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. مطلقاً 

وصف املَهرّيِة، وهي اإلبُل الّطويلُة الظُّهوِر . »11

.. واملعنی أهّنم قالوا ."َأقَود"واألعناِق، مجُع 

َر  ی أثَّ ما ُيذَكُر بعُد واحلاُل أّن ُمزاوَلَة الَّسُّ

فيهم وُمعاناَة ُمساَيَرِة املَطايا باخلُطا أو َسرَيها 

، 4، ج مواهب الفتّاح«. هبم َنَقَص منهم

 .17 ص 
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 ا؟ـبن 1ِس َتبغي أن َتُؤمَّ ـأَمطَلَع الّشم

 

 1ن َمطَلَع اجلُودِ ـفُقلُت َكاّل ولک 

 ، وهو َمذهُب العرِب وَمن  4ااِلقتِضاَب ّمی إلی ما ال ُيالِئُمه، وُيَس  1وقد ُينَتَقُل منه 

 َ  :1، كقوله5مّيَ َيليِهم ِمَن املَُخرض 

ي   7اهلللو رأی   اً ِب َخريأنَّ يف الشَّ

 

 11باِد َشي  ه األبراُر يف اخلُل  جاَوَرت   

 12ُكلَّ يوٍم ُتبدي رُصوُف اللَّيايل 

 

 11ِمن أيب سعيٍد َغريبا 11ُخُلقاً  

قيل: وهو «. أّما بعدُ : »اهللبعَد محِد  كتَّخلُِّص، كَقولِمن ال 14َيقُرُب  11ومنه ما 

                                                           
 .خمترص املعاين«. أي: َتقُصدُ . »1

فقد انتقل من مطلع الّشمِس إلی املمدوِح . »1

 ،حاشية الدسوقي«. ساّمه مطَلَع اجلودِ  اّلذي

 .517 ، ص4ج 

 .خمترص املعاين«. أي: ممّا ُشبَِّب به الکالمُ . »1

وهو يف اللغة االقتطاُع واالرجتاُل؛ أي: . »4

 استئنافًا َبغتًة، ُأطلَِق علی 
ِ
اإلتياُن باليّشء

. «اإلتياِن بالکالم بعد آَخَر بال ربٍط ومناسبةٍ 

 .511ص  ،4، ج مواهب الفتّاح

أي: اّلذين أدَركوا اجلاهلّيَة واإلسالَم، مثَل . »5

: ناقة خُمرََضمة، أي: األساسلبيٍد. قال يف 

ُجِدع نِصُف ُاُذهِنا، ومنه امُلَخرَضُم اّلذي أدَرَك 

اجلاهلّيَة واإلسالَم، كأّنام ُقطَع نصُفه، حيُث 

 .خمترص املعاين«. كان يف اجلاهلّيةِ 

يِب َجرياً علی عادة  وهو أيب متّاٍم .... »1 ه للشَّ وَذمُّ

العرِب، فال ُينايف ما َوَرَد من األحاديث 

 .511، ص  4، ج حاشية الدسوقي«. بمدحه

 .السابق«. أي: لو َعلَِم اهلُل. »7

 .خمترص املعاين«. مجع أشَيب. »1

الّضمرُي هللّ تعالی، واملراُد  "جاوَرته"وَقوُله: . »1

ُر ِخيا "األبرار"بـ اجلنُّة، واملرادُ  "ُخلد"بالـ

النّاس. أي: أَلنزَل اهلُل األبراَر يف املنزِل اّلذي 

هم به ِمن اجلنِّة يف حال َكوهِنم شيباً  . «َخصَّ

 .السابق

 .خمترص املعاين«. أي: حوادثها. »12

 ، جحاشية الدسوقي«. أي: طبيعة حسنة. »11

 .511، ص 4

ًة ال بأي: ُتظِهُر الّليايل منه ُخُلقًا وطبائَع غري. »11

يوَجُد هلا نظري  ِمن أمثالِه. ومعلوم  أّنه ال 

يِب ومدح أيب سعيدٍ  . «مناسبَة بّي َذمِّ الشَّ

 .السابق

، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. أي: انتقال. »11

511. 

 .السابق«. أي: يشبه. »14
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؛ أي: األمُر     1 :1. وكَقولِه تعالی1ُل اخِلطاِب َفص  

َقوُل  1. ومنه     5 ، أو هذا َكام ُذكَِر. وقوله:4هذا

 .1: هذا باب  7الکاتِب 

 :11، كقوله12االنتهاءُ  1وثالُثها

 11بامُلنی 11َبَلغُتَك  وإيّن َجدير  إذ  

 

لُت    منك َجديرُ  14وأنَّ بام أمَّ

 11منك اجلميَل فأهُلهُ  15ُتولِني فإن   

 

 11وَشکورُ  17وإاّل فإيّن عاِذر   

 

                                                           
قوَن . »1 قال ابُن األثرُي: واّلذي أمَجَع عليه املحقِّ

أّما "اِب هو ِمن علامء البيان أّن فصَل اخِلط

؛ ألّن املتکلَِّم يفتتُِح كالَمه يف كّل أمٍر ذي "بعد

شأٍن بذكِر اهللِ وحَتميِده؛ فإذا أراَد أن خَيُرَج منه 

إلی الغرِض املَسوِق له، َفَصَل بينه وبّي ِذكِر 

 .عاينخمترص امل«. "أّما بعدُ "اهلل تعالی بَقولِه: 

 هللكقولك بعد محِد ا"وهو عطف  علی َقوله: . »1

؛ يعني أّن ِمن مجلة االقتضاِب القريِب "تعالی

من الّتخّلص االصطالحيِّ ... ما يکوُن بلفظ 

 .541، ص 4، ج مواهب الفتّاح«. "هذا"

 .55. سورة ص، اآلية 1

«. أي: األمُر اّلذي ُيتلی عليکم هو هذا. »4

 .541، ص 4ج حاشية الدسوقي، 

 .41. سورة ص، اآلية 5

. «القريِب ِمن الّتخّلصأي: من االقتضاب . »1

 .خمترص املعاين

 . أي: َمن ليس بشاعٍر.7

فإّن فيه َنوُع ارتباٍط حيُث مل َيبَتِدِئ احلديَث . »1

 .خمترص املعاين«. اآلَخَر بغتةً 

أي: ثالُث املواضِع اّلتي ينبغي للمَتکلِّم أن . »1

 .خمترص املعاين«. َيَتأنََّق فيها

. «لّرسالِة أو اخلطبةِ أي: انتهاُء القصيدِة أو ا. »12

 .541، ص 4، ج مواهب الفتّاح

 .السابق«. كقول أيب نواسٍ . »11

 .السابق«. أي: وصلُت إليك بمدحي. »11

؛. "جدير"أي: بام أمَتَنّی، وهو متعلِّق  بـ. »11

ويف الکالم حذُف مضاٍف؛ أي: إيّن . »السابق

. «جدير  بالَفوِز باملُنی منك حّي بلغُتك

 .541، ص 4 ، جحاشية الدسوقي

 . اميد دارم.14

 .السابق«. أي: ُتعطيني. »15

 ذلك اجلميِل وذلك . »11
ِ
أي: فأنَت أهل  إلعطاء

 .السابق«. اإلحسان

 دانم.. من تو را معذور مى17

أي: وإيّن َشکور  لك علی ما َصَدَر منك ِمن . »11

، وهو إصغاؤَك ملَِدح؛ فإّن ذلك 
ِ
غري اإلعطاء

؛ وحُيَتَمُل  أّن املراَد: وَشکور  لك  ِمن املنّة عيلَّ

 سابقًا، وال 
ِ
علی ما َصَدَر منك ِمن اإلعطاء

. «َيمنَُعني ِمن ُشکر الّسابِق عدُم َتَيَّسُّ الاّلحِق 

 .544ـ541، ص 4، ج حاشية الدسوقي
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 الَکالِم، كَقوله 1وأحَسنُه ما آَذنَ 
ِ
 :1بانتهاء

 !َف أهِلهبقيَت بقاَء الّدهِر يا َكه  

 

مُل   ـــا ِة ش يّ عاء  للرَب هذا ُد  1و

َوِر وَخوامِتِها واردة  علی أحَسِن الُوجوِه وأكَملِها   كَيظَهُر ذل 4ومجيُع َفواتِح السُّ

لِ  مَ  5بالّتأمُّ ِر ملِا َتقدَّ  .1مع التََّذكُّ

 كلِ  بفض  يل بِه وَسلََّم. الّلُهمَّ اغِفر  وصّلی اهللُّ علی َسيِِّدنا حمّمٍد وعلی آلِه وَصح  

َن  
 علی مجيع ا دعا يل بخرٍي واغِفر لِوالَديَّ ولُِکلِّ املسلِمّي! آّمَّي! وَصلِّ وَسلِّم   وملِ

ِ
ألنبياء

وامُلرَسلَّي وعلی آهِلم وأصحاهبم والّتابعَّي ُخصوصًا النَّبيَّ املصطفی واحلَبيَب امُلجَتبی 

  وآَله وأصحاَبه.

 

                                                           

 . آگاه كند.1

، 4، ج مواهب الفتّاح«. أي: كقول املَعّري. »1

 .544ص 

ِة وُحسن م الربيّ يعني: ملَّا كان بقاُؤَك سببًا لنِظا. »1

عاُء ببقائك دعاءً حاهلِ  مَل. بنفِع العا م... كان الدُّ

ويعني بالعامل النّاَس وما يتعلَُّق هبم... وهذه 

املواضُع الّثالثُة، يعني: االبتداُء والّتخلُص 

روَن يف الّتأنُّق فيها،  واالختتاُم ممّا ُيبالُِغ املتأخِّ

اعِر َبراعة الّش  ال ِسيَّام الّتخلُّصُِ ، لَداللتِه علی

موَن، فقد َقلَّت  أو الکاتِب؛ وأّما املَتقدِّ

 كلِّ دُ ِعنايُتهم بذلك، كام َشِهَدت بذلك قصائ

 .545ـ544، ص السابق«. فريٍق 

أي: واردة علی أكمِل ما ينبغي ِمن البالغِة . »4

، السابق«. وأعلی ما ُيراعی من الرباعة

 .545 ص

 .لسابقا«. يف معاين الفواتح واخلواتم. »5

ِمن القواعِد واألصول املذكورِة يف الفنوِن . »1

، وأّن لِکلِّ الّثالثِة الّداّلِة علی وجه احلُسنِ 

، 4، جمواهب الفّتاح «مقاٍم ِخطابًا ُيناسُبه

 .547ص



 

ALNAJAFI.IR 

 جمّلدات(، آليةاهلل العظمٰی الشيخ حمّمدتقي الرازي النجفي األصفهاين ة)ثالث ـ تبرصة الفقهاء1

 صاحب هداية املسرتشدين، حتقيق: السّيد صادق احلسيني اإلشکوري.

 له أيضًا، بالفارسية، حتقيق: الشيخ مهدي الباقري السياين. رسالٔه صالتيه،  ـ1

آليةاهلل العظمٰی الشيخ حمّمدباقر النجفي األصفهاين نجل صاحب اهلداية  ـ رشح هداية املسرتشدين،1

 ق(، حتقيق: الشيخ مهدي الباقري السياين.1121)املتوفٰی عام 

ق(، 1111الشيخ حمّمدتقي آقاالنجفي األصفهاين )املتوفٰی عام  آليةاهلل العظمٰی  ـ اشارات ايامنيه،4

 انجمن مفاخر فرهنگی ايران. املطبوع يف ضمن منشورات ،حتقيق: مهدي الرضوي

 صفهاينألا ينجفالشيخ حمّمدحسّي الاج احلتأليف: آيةاهلل العظمٰی  ـ جمدالبيان در تفسري قرآن،5

 .يقزوينال يائراحل ي: سّيد مهدة إلی الفارسيةاالنتقاء والرتمج، ق(1121عام  )املتوفٰی 

بواملجد حمّمدالرضا النجفي األصفهاين )املتوفٰی عام أآليةاهلل العظمٰی الشيخ  ـ نقد فلسفة دارون،1

 مکتبة جملس املطبوع يف ضمن منشورات ،ق(، حتقيق: الدكتور حامد ناجي األصفهاين1111

 الشورٰی اإلسالمي.

حتقيق  ،ينصفهاألصايف االنجفي وآيةاهلل حسن الاهلل جمدالعلامء  رمجه آيةت ـ نقد فلسفه داروين،7

 بقم رممؤسسة صاحب األ املطبوع يف ضمن منشوراتور، بر عيل زاهدودكتالوتصحيح وتکميل 

 (، آليةاهلل الشيخ هادي النجفي.اتجمّلد1ـ املکاسب املحرمة ـ والبيع ) ـ اآلراُء الفقهية1

إلی الفارسية: آيةاهلل الشيخ مهدي النجفي األصفهاين  هاّلمة احليّل، ترمجللع رشاد األذهان،إـ 1

 انجمن مفاخر فرهنگی ايران. املطبوع يف ضمن منشورات ، ق(1111)املتوفٰی عام 

 النجفي. ( آلية اهلل الشيخ هاديانداجلزء الثالث واجلزء الرابع )جملّ  ـ أجود البيان يف تفسري القرآن،12

آليةاهلل الشيخ مهدي النجفي األصفهاين  ،سالم اهلل عليهاب در احوال حرضت زينب ـ أساور من ذه11

 ق( بالفارسية، حتقيق: جويا جهانبخش.1111)املتوفٰی 

ق(، 1111آليةاهلل الشيخ مهدي النجفي األصفهاين )املتوفٰی عام  رائك يف علم أصول الفقه،ـ األ11

 مريکا.أو غاشيک The open school املطبوع يف ضمن منشورات

)تراجم أعالم القرن احلادي عرش وما بعده(، للسّيد حمّمدمهدي املوسوي الشفتي  ـ غرقاب11

 ق(، حتقيق: مهدي الباقري السياين وحممود النعمتي.1111)املتوفٰی عام 

املطبوع  ،ترجم بأمر آيةاهلل الشيخ مهدي النجفي األصفهاين ة،زينجلياإلـ ترمجة توحيد املفضل إلی 14

 .املقّدسة قم ،نصاريانمنشورات أمريکا، وأو غشيکا The open school  ضمن منشوراتيف

نشورات ، مللشيخ هادي النجفي، ترمجة عيل أصغر حبيبي نامه(،الکنز اجليل لولدي عيل )گنج 15

  .انصاريان، قم



 

، (تاجمّلد 11) موسوعة أحاديث أهل البيت

 ة مّرات.طبعت ثالث

لی يقع إ ،اآلراء الفقهية قسم املکاسب املحرمة والبيع

 .(اتدجملّ  1اآلن يف )

 (الرابعو الثالث ان)اجلزء أجود البيان يف تفسري القرآن

 .يف جمّلدين

 )*(األربعون حديثًا يف من يمأل األرض قسطًا وعدالً 

 )*(يوم الّطف

 سيّدة النساء العاملّي ومظلوميتها الزهراءفاطمة 

 ألف حديٍث يف املؤمن

 )*(عيلالکنز اجليّل لولدي 

 بليس اللعّيإكتاب 

 عاملان دين قبيلهٔ 

 خورشيد از چشمهٔ 

 واليت و امامت

 سه مقاله در اصل امامت

 معراج مؤمن

 األربعون حديثًا( ة)ترمجخداوند  اندوختهٔ 

 )ترمجة يوم الّطف( عاشوراروزنامه 

 )ترمجة الکنز اجليّل( نامهگنج

 سه سفرنامه

 وادی مقدس

نقد بررسی دليل عقلی صاحب اهلداية بر عيار 

 نقود آن حجيت خرب واحد و

 بن عدی جاودانه تاريخحجر 

 عمل در زندان ضامن

تأليف املحّقق  ،)*(مقدمة تبرصة الفقهاء

التقي صاحب هداية املسرتشدين. 

طبعت ترمجتها يف جمموعة مقاالت مؤمتر و

كي الرازي الشيخ حمّمدتقي اإليوان

 النجفي األصفهاين.

تأليف  مقدمة رشح هداية املسرتشدين،

آيةاهلل العظمٰی الشيخ حمّمدباقر النجفي 

 األصفهاين

تأليف السّيد حمّمدمهدي  مقدمة غرقاب،

 الشفتي حفيد حجةاإلسالم الشفتي

 

 دروس علم رجالتقريرات 

تقي ّقق تأليف حم صالتيه، رسالهٔ  قدمهٔ م 

 صاحب هداية املسرتشدين

اپ چ مقدمه و تصحيح و حتقيق رساله اجمديه،

عاّلمه ابواملجد العظمٰی چهارم، تأليف آيةاهلل 

 شيخ حمّمدرضا نجفی اصفهانی

حرضت  أساور من ذهب در رشح حال مقدمهٔ 

تأليف آيةاهلل حاج شيخ مهدی  ،بزين

 نجفی

تأليف  ،زندگانی چهارده معصوم مقدمهٔ 

 مرحوم حّجةاإلسالم شيخ غالحمسّي رحيمی

تأليف  ،1اخرتان فضيلت ج مقدمهٔ 

حجةاإلسالم حاج شيخ نارصالّدين انصاری 

 قمی

 الکتب املرتمجة إلی الفارسية. )*(
 


