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 بسم اهلل انزمحه انزحيم
 حمدًا هلل ، وصبلة وسبلمًا على سيدنا رسوؿ اهلل ، وعلى آلو وصحبو وبعد 

التى مازالػت فػى  –مف العلـو  –فمف المقرر فى تاريخ العلـو أف علـ الببلغة 
 حاجة إلى بحوث ومراجعات ، إلضافة الجديد وتطويره ، وتنقية القديـ ومراجعتو . 

على غير ما عليو علـو عربية  –الببلغة نضج ولـ يحترؽ ولذا قالوا إف علـ 
إف لػػـ يتػف مػػف  –أخػر  اسػتوت قواعػػدىا ، واتتملػت ضػوابطيا ، وأصػػبس مػف العسػير 

إحداث تغيير أو تبديؿ فى قواعدىا ورسوميا ....الليـ إال التبسػيط والتنقػيس  –المحاؿ 
 فييا 

مػف العلػـو ، إال أننػا  مع ىذه المرونة التػى انمػاز بيػا علػـ الببلغػة عػف غيػره
وجػػدنا الػػدرس الببلغػػى يقػػؼ عنػػد مػػػرحلة   السػػػتاتى ل الػػذ  جمػػػػع الببلغػػة فػػى   
مفتاحو ل ، واختصػرىا الخطيػب فػى   تلخيصػو ل ، وانحصػر البحػث الببلغػى بعػد ذلػؾ 

 فى شرح التلخيص ، وشرح شرحو ...وىتذا .
والتطػػوير فػػى  وللحػػؽ .. نػػذتر أنػػو تانػػت . بػػـ .... بعػػض محػػاوالت التجديػػد

ببلغتنػػا العربيػػة ، أصػػاب بعضػػيا ، وانحػػرؼ ارخػػر عػػف مسػػاره   العتمػػاده نظريػػات 
 وتوجيات منبتة الصلة عف بقافتنا وبيئتنا ولغتنا .

وقػػد تانػػت ىنػػاؾ بعػػض الممخػػذ علػػى مدرسػػة السػػتاتى وقواعػػده . نشػػ ت مػػف 
علػى شػواىد  عنايتيـ بالضبط والتقسيـ أتبػر مػف عنػايتيـ بمػد  انطبػاؽ ىػذه القواعػد

التبلـ البليغ ، واألسلوب العػالى ، والػنظـ المعجػز ، وال شػؾ أف ذلػؾ راجػع إلػى طبيعػة 
 المنيج الذ  ارتضتو تلؾ المدرسة مف وضع القائمة أواًل بـ االستشياد علييا.

ىػػذا وقػػد اختػػرت بػػاب   اإليجػػاز واإلطنػػاب والمسػػاواة ل أعيػػد قرا تػػو ، وأراجػػع 
لػؿ فػى قواعػده ، واضػطراب فػى رسػومو وحػدوده ، وقلػؽ شواىده لما وجدت فيو مف خ

 فى شواىده .أزعـ أننى لـ أجد مبليا فى أ  باب آخر مف أبواب ىذا العلـ الشريؼ .
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مػف أف تبيػػرًا مػػف علمػػا   ىػذا الفػػف قبػػؿ السػػتاتى  –بػػدً   –ولعػؿ الخلػػؿ نشػػ  
ف السػػتاتى مػػنيـ عبػػدالقاىر ، لػػـ يعػػرض لبػػاب   اإليجػػاز واإلطنػػاب والمسػػاواة ل ، وأل 

تاف مسوقًا بقسمو عقلية ، فإنو أببت المساواة واسطة بػيف اإليجػاز واإلطنػاب ، ولتػف 
لـ يعدىا مف طرائؽ التبلـ البليغ بؿ ذترىا ليقيس علييا اإليجاز واإلطنػاب المقبػوليف   

مبدأ الخلؿ والخط  تاف فػى أف الخطيػب قػد أورد ليػا شػواىد  –لذا لـ يمبؿ ليا ، ولتف 
ـ البليػػغ ، بػػؿ ومػػف الػػنظـ المعجػػز ، مػػع تسػػليمو بػػ ف المسػػاواة ، تتػػوف فػػى مػػف التػػبل

متعػػارؼ األوسػػاط ، وىػػى ال تحمػػد فػػى بػػاب الببلغػػة ، ممػػا يترتػػب عليػػو جعػػؿ ىػػذه 
 فى الدرجة األدنى مف درجات البياف . –وفييا آيات قرآنية  –الشواىد 

ى وغير فػى ولؤلسؼ سار الدرس الببلغى على ىذا النحو الذ  اختطو الستات
القزوينى ، فذتروا ىذه الشػواىد فػى مؤلفػاتيـ تحػت بػاب المسػاواة ،  –قليبًل  -مساره 

بػػؿ أضػػافوا إلييػػا شػػواىد أخػػر  حسػػب رؤيػػتيـ وفيميػػـ للمسػػاواة علػػى نيػػج السػػتاتى 
 والقزوينى . 

وىذا مما يحتاج إلػى إعػادة نظػر فػى قضػية ضػبط المصػطلس والمقيػاس الػذ  
بـ إلػى قػرا ة بانيػة و فيػـ جديػد ليػذه الشػواىد التػى أدرجوىػا  تقاس بو " المساواة " ،
 تحت باب   المساواة ل .

 وقد اقتضى ذلؾ أف يتوف البحث على ىذا النحو: 
 أواًل : بيف القاعدة والشاىد أخطا  ومزالؽ . 

 بانيًا : المساواة عند الببلغييف بيف القبوؿ والرفض . 
 العالى ..قرا ة بانية . بالبًا : ُمُبؿ مف المساواة فى النظـ

عسػػى أف يػػنجس ذلػػؾ المػػنيج فػػى إعػػادة قػػرا ة ىػػذا البػػاب الميػػـ فػػى ببلغتنػػا 
العربية ، آمبًل فى قرا ات ألبواب ببلغيػة أخػر  ، تسػعى إلػى تعػديؿ الوجيػة وتصػحيس 

 المسار ....... واهلل مف ورا  القصد .
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 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلـ 
 الباحث                                                            

 د / رفعت على محمد
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 بني انقاعدة وانشاهد أخطاء ومزانق
تاف األدب العربى مصدرًا غنيًا لشواىد الباحبيف فى علـو العربية ، فقد أمػدىـ 
بمػػا يسػػعفيـ فػػى إنشػػا  القواعػػد التػػى تحتػػـ علػػـو العربيػػة وترسػػى دعائميػػا وتشػػيد 

 نيانيا.ب
 -والببلغػػة تانػػت مػػف تلػػؾ العلػػـو التػػى اسػػتمدت شػػواىدىا مػػف األدب العربػػى 

ف تانت أتبر حرية فى ذلؾ االستمداد مف علػـو أخػر  خضػعت لقواعػد  -شعرًا ونبرًا  وا 
 حاسمة ، وضوابط صارمة . 

وضػع القاعػدة أواًل  –وقد تاف تعامؿ العلمػا  مػع الشػواىد علػى ىػذا األسػاس 
مزالػؽ خطيػرة ، وأخطػا  فادحػة ، وممخػذ تبيػرة ، السػيما عنػد  -لييػا بـ االستشػياد ع

نما القيمة فى  –عندىـ  –التطبيؽ العملى ،  فليس للنص  أ  قيمة أدبية أو فنية ، وا 
 إببات القاعدة وتحديدىا تحديدًا دقيقًا ، واالستشياد ليا .

ا وجػدنا ولو وقؼ األمر عند نصوص األدب العربى ، إذف ليػاف األمػر ، ولتننػ
عند استشيادىـ بالقرآف التريـ ، والحديث الشريؼ ، وفى ذلؾ مػا فيػو  –أيضًا  –ذلؾ 

مػف الخطػر والخلػؿ بيانػًا وعقيػدة حيػث " حملػوا تػبلـ اهلل مػا لػـ يحمػؿ ، وخرجػوه علػى 
وجوه أبعد ما يتوف عنيا ، فالقاعدة عندىـ مصونة ال تمس ، أما الػنص القرآنػى فقػد 

س ، واألسػػس ، وىػػاف علػػييـ أف يسػػيئوا إلػػى الػػنص القرآنػػى ،  أخضػػعوه لتلػػؾ المقػػايي
ولـ ييف علػييـ أف يمسػوا قواعػدىـ بالتعػديؿ أو يتيموىػا بالقصػور عػف أف ترقػى إلػى 

 ل1 مستو  النص المقدس ، وتضفى عليو ما ىو أىؿ مف اإلجبلؿ والسمو.
ؾ ولعؿ ىذا مما يحتـ علينا مراجعة بعض قواعد ىػذا الفػف ، والػتخلص مػف تلػ

                                           
د/عبػدالعظيـ  1لمبالغػة والسػجع ، ص أسس ببلغية تطبيقيا على البياف القرآنػى محظػور مبػؿ مػف ا  ل1 

 . ىػ1041المطعنى ، مجلة تلية اللغة العربية ، جامعة أـ القر  ، العدد األوؿ ، 
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األسػػباب التػػى أدت إلػػى ىػػذا الخلػػؿ ، تتعمػػيـ المقػػاييس الببلغيػػة ، وقطػػع الػػنص عػػف 
سياقاتو ومقامو ، ونقؿ آرا  السابقيف دوف مناقشة أو تمحيص ... وغيرىا ،فػإذا تػاف 
األمػػر يتعلػػؽ بتتػػاب اهلل فعلػػى البليػػغ أف يتػػوف أتبػػر حيطػػة وأشػػد حػػذراُ ، إنػػو ال سػػبيؿ 

نظـ المعجػز مػف أف يتسػامى فػوؽ رسػـو فنػو ، وال يػربط أمامو ، وىو يت مػؿ أسػرار الػ
نفسػػو بمناىجػػو وقواعػػده تػػى يػػدرؾ مػػا تعجػػز عنػػو تلػػؾ القواعػػد مػػف أسػػرار إعجػػازه ، 
ودالئؿ تفرده عف التبلـ البشر  ، ولذلؾ فإنؾ تر    بعض رجاالت البياف ممػف جمعػوا 

أصػػوؿ الفػػف  بػػيف التػػ ليؼ فػػى علػػـو الببلغػػة وتفسػػير القػػرآف يػػدونوف فػػى تتػػبيـ مػػف
وقواعده ، ما يتجاوزونػو ويتسػاموف عليػو ، حػيف تضػيؽ أرديتػو عػف اسػتيعاب الػنظـ 
الحتيـ ، حتى لتظف أنيـ غير ىؤال  الذيف أملوا تلؾ القواعد ، وحبػروا تلػؾ األصػوؿ ، 
ال غرو أف يسموا بياف الرجاؿ بسمو ما يتصدوف لو مػف البيػاف ، وال عجػب أف يتسػع 

 ل1 ا ضاقت عنو تتب أىؿ البياف.القوؿ فى القرآف ، لم
وبمة شواىد قرآنية ، وأخر  مف شعر الفحوؿ ، لـ تنسجـ مػع قواعػد الببلغػة 
عجازىػا ، بػداًل مػف  ورسوميا ، فحتـ علييا ىػؤال  الببلغيػوف حتمػًا ينػاؿ مػف بيانيػا وا 

عادة نظر .  نيا مما يحتاج إلى تعديؿ وا   الحتـ على القاعدة بالقصور والخط  ، وا 
مبلة ذلؾ : ما ساقو الببلغيوف فى باب   فصػاحة المفػرد ل مػف أف مػف ومف أ

 عيوب فصاحتو " التنافر " وقد أرجعوا سببو ، إلى اتحاد المخرج أو قربو جدًا . 
قػػالوا : " وأشػػد الحػػروؼ المتقاربػػة قبحػػًا حػػروؼ الحلػػؽ ، فػػإف ليػػا مزيػػدًا فػػى 

 ل5  مقيد " .القبس ، إذا تاف الت ليؼ منيا فقط ، فإف ذلؾ تمشى ال
 وذتروا مف القبيس قوؿ امرئ القيس : 

                                           

 . ، د / محمد أميف الخضر  2مف أسرار حروؼ العطؼ فى الذتر الحتيـ ، ص ل  1 
   .1/22، وشروح التلخيص  90ينظر : سر الفصاحة :   ل5 
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 غػػػدائره مستشػػػزرات إلػػػى العػػػبل
 

 ل1  تضػػػؿ المػػػدار  فػػػى مبنػػػى ومرسػػػؿ 
 

     تذلؾ عدوا منو قولػو تعػالى :
      

 . 94يس /
ة ، ألف فػػإف فػػى " أعيػػد " بقػػبًل قريبػػًا مػػف المتنػػاىى ، فيخػػؿ بفصػػاحة التلمػػ

اليمزة والعيف واليا  مف حروؼ الحلؽ ، بـ خرجوا ذلؾ ، ب ف التبلـ الطويػؿ المشػتمؿ 
على تلمة غير فصيحة ال يخرج عف الفصاحة ، تما ال يخرج التػبلـ الطويػؿ المشػتمؿ 

 ل5 . على تلمة غير عربية عف أف يتوف عربيًا "
، لػذا حتػـ عليػو وال يخفى عليؾ ضعؼ ىذا التخػريج ، وتيافػت ىػذا االعتػذار 

السعد ب نو غلػط فػاحش ، ألف فصػاحة التلمػات مػ خوذة فػى تعريػؼ فصػاحة التلمػة ، 
 ل3 . وتيؼ يخرج التبلـ المشتمؿ على تلمة غير فصيحة عف الفصاحة

إذف يبقى حتـ التنافر والخروج عف دائرة الفصاحة عالقًا بارية ، وببيت امرئ 
 القيس ... 

ر خػػاطل لمفيػػـو البقػػؿ وسػػببو ، ومػػف بتػػر وىػػذا خطػػ  فػػادح ، نػػتج مػػف تصػػو 
 لآليػػػػة والبيػػػػت عػػػػف سػػػػياقيما أمػػػػا عػػػػف األوؿ : فػػػػإف الضػػػػابط الصػػػػحيس فػػػػى البقػػػػؿ 

 نطقيػػػػػة مػػػػػف قػػػػػرب وعدمػػػػػو إنمػػػػػا ىػػػػػو الػػػػػذوؽ الصػػػػػحيس ، وليسػػػػػت القواعػػػػػد الم
 .....المخارج أو تباعدىا

لػة أو أما عف البانى : فإف للسياؽ والمقاـ األبر األتبر فى اختيػار األلفػاظ بقي

                                           
  .د أبو الفضؿ إبراىيـت / محم 12ديوانو ص   ل1 
  .25،  1/21شروح  التلخيص   ل5 
  . 12المطوؿ ص   ل3 
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 خفيفة .
ذا تاف ذلؾ واضحًا فى بيت امرئ القيس ، مػف جيػة أف التفشػى فػى صػوت  وا 

 الشيف يشبو إلى حد تبير انتشار الشعر وتشعيبو وذىابو ىنا وىناؾ .. 
أقوؿ : إذا تاف ذلؾ واضحًا فى البيت ، فإنو فى ارية أوضػس وأجلػى ألف ىػذه 

، وال لغػرض ال يقػـو بػو غيرىػاجػا ت التلمة التى اجتمعت فييا ىذه الحػروؼ الحلقيػة 
يسػػد غيرىػػا فػػى مقاميػػا ، فاريػػة فػػى سػػياؽ خطػػاب المجػػرميف وتػػوبيخيـ بػػ نيـ نسػػوا 
 العيػػػػػػػػد القػػػػػػػػديـ وبقػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػييـ حتػػػػػػػػى ضػػػػػػػػلوا ، فوبخػػػػػػػػوا بقولػػػػػػػػو سػػػػػػػػبحانو :

    
      

   
    

   
       

    / 94، 26يس. 
فيػػذا مػػف جملػػة مػػا يقػػاؿ ليػػـ بطريػػؽ التقريػػع واإللػػزاـ والتبتيػػت بػػيف األمػػـ 

 ل1  باالمتياز واألمر بمقاساة حر جينـ " .
زاؿ عػف جماعػة الفػائزيف ت مؿ التبتيت فى قولػو " وامتػازوا " مػع أف ىػذا االنعػ

 –ليس فيو تمييػز بػؿ فيػو ذؿ وميانػة ، وت مػؿ نػدا ىـ " يػا بنػى آدـ " ، وفيػو تبتيػت 
 حيث أخرج الشيطاف أباىـ مف الجنة بـ ىـ يعبدونو .  –أيضًا 

وعلى ىذا ففػى ىػذا البقػؿ الناشػل عػف اتحػاد المخػارج داللػة علػى بقػؿ العيػد 
 يره . علييـ ، حتى رموا بو ، وعدلوا إلى غ

  وتػػذلؾ نجػػد اجتمػػاع الحػػا  واليػػا  فػػى قولػػو سػػبحانو : 

                                           
  . 26،  53/22روح المعانى   ل1 
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 .   59اإلنساف /
دااًل على بقؿ قياـ الليؿ على النفس ولػذلؾ جػا ت فػى الػذتر الحتػيـ مػع قيػاـ 

  الليػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػى ببلبػػػػػػػػػة مواضػػػػػػػػػع ، فػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبحانو : 
     

     / 04ؽ . 
   وفػػػػػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػالى : 

  
    / 06الطور  . 

وارية التى معنا ، مما يدؿ على محاتاة البقؿ اللفظى المعنو  ، وتيػؼ تطػوع 
لػػذة ، تحػػاتى لػػذة الخػػروج مػػف البقػػؿ إلػػى الػػنفس ىػػذا البقػػؿ وتعتػػاده حتػػى يصػػير ليػػا 

 الخفة واإلطبلؽ فى النظـ . 
وير  الشيخ الطاىر أف ليس فى آية يس بقؿ ، ألف توالى العيف واليا  وىمػا 
حرفػػاف متقاربػػا المخػػرج مػػف حػػروؼ الحلػػؽ إال أف توالييمػػا لػػـ يحػػدث بقػػبًل فػػى النطػػؽ 

ؿ النطؽ فى مخػرج العػيف مػف بالتلمة ينافى الفصاحة بموجب تنافر الحروؼ ألف انتقا
وسط الحلؽ إلى مخرج اليػا  مػف أقصػى الحلػؽ خفػؼ النطػؽ بيمػا ، وتػذلؾ االنتقػاؿ 

 مف ستوف إلى حرتة زاد ذلؾ خفة .
ومبلػػو قولػػو تعػػالى : " وسػػبحو " المشػػتمؿ علػػى حػػا  وىػػى مػػف وسػػط الحلػػؽ 

لمخػرج وال يعػد وىا  وىى أقصاه إال أف األولى ساتنة والبانية متحرتة ، وىما متقاربا ا
 ل1 .ىذا مف تنافر الحروؼ

وقس على ىذا تؿ آيات الذتر الحتيـ التى قد يظف أف فييا بقبًل فػى النطػؽ ، 
                                           

   .53/09التحرير والتنوير   ل1 
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   مػػػػف مبػػػػؿ قولػػػػو تعػػػػالى 
     

    
   

     حيػػث تجػػد قػػدرًا مػػف البقػػؿ الفصػػيس ،  32توبػػة/ ال ،
ألنػػو يصػػؼ تقاعسػػيـ وتبػػاقليـ ، وخلػػودىـ إلػػى األرض ، واستشػػعارىـ مشػػقة الجيػػاد 
 وعػػػػزوؼ أرواحيػػػػـ عنػػػػو ، وقػػػػد دعػػػػوا  إليػػػػو فػػػػى عػػػػاـ العسػػػػرة فتػػػػاف مػػػػنيـ مػػػػا 

 ل1 وصفت ارية.
  تػػذلؾ تجػػد قولػػو تعػػالى : 

     /52ىػود 
، وما فييا مف صعوبة فى النطػؽ تحتػى صػعوبة اإللػزاـ باريػات وىػـ ليػا تػارىوف بػـ 
ىى تصور جو اإلتراه باندماج تؿ ىذه الضمائر فى النطؽ وشد بعضيا تما يدمج مع 
ما يترىوف ويشدوف إليو وىـ نافروف ، وليذا تبل مت ىذه التلمة مع تلمة " فعميت " 

 ل5 لتعمية واإللباس.قبليا التى تصؼ ا
   وتػػػذلؾ نجػػػد فػػػى قولػػػو سػػػبحانو : 

    /  بإتيػػػػػػػػػػاف "  25النسػػػػػػػػػػا .
ليطمئف " بصيغتيا وجرسيا ونطقيا وت تيدىا بالبلـ والنوف المشددة علػى صػورة البقػؿ 

ييػا مػف والتعبر فى النطؽ فى الحػروؼ ، يقابلػو ىػذا التعبػر فػى الواقػع ، فضػبًل عمػا ف
 تصوير الحرتة النفسية ليذا الرجؿ فى التخاذؿ والتخلؼ عف الجياد ... 

  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحانو : 

                                           
   .93خصائص التراتيب   ل1 
  .90، وخصائص التراتيب  5/1223ينظر الظبلؿ   ل5 
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     / 132البقػػػػػػرة  ،
ووعدًا لو بالنصػرة علػى المنػاوئيف مػف الييػود والنصػار  علػى  - تببيتًا لرسوؿ اهلل 

 جميعًا مرة واحدة .  تبرتيـ ، وأف يد القدرة تمتد إلييـ
ومف نماذج ىذا الخط  فى التطبيؽ علػى نظػـ القػرآف المعجػز ، مػا تبػد  عنػد 

 استشيادىـ على صور " المبالغة " مف الذتر الحتيـ . 
فقػػد وضػػع الببلغيػػوف تعريفػػًا ليػػا اسػػتمدوا أصػػولو وأقسػػامو مػػف نمػػاذج األدب 

وف علييػػا بػػؿ علػػى أبعػػد العربػػى ، وبعػػد أف سػػاقوا ليػػا شػػواىد عػػدة ، راحػػوا يستشػػيد
أنواعيػا مػػف القػرآف التػػريـ ، فتػػاف الخطػ  والخلػػؿ ، وحػػاولوا أف يلتمسػوا وجوىػػًا لتبرئػػة 

 الشواىد القرآنية . 
  فالخطيػػػػػػػػػػػػب القزوينػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػدرج قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػالى : 

    
     /فػػػػػػى سػػػػػػلؾ المبالغػػػػػػة  32النػػػػػػور ،

دىـ غلوًا ، وىو ىنا مقبوؿ ألنو أدخؿ عليو ما يقربو مف الصحة وىو لفظ المسماة عن
 ل1 " يتاد " ، وقد تابع الخطيب فى ىذا الصنيع شراح التلخيص.

 أنيـ أطلقوا عليو لفظ الغلو ، وىو ادعا  ما ليس بواقع واقعًا .  -ويلحظ "
ولوالىػا بـ ىػـ فسػروا سػبب قبولػو ، بمػا يعنػى أف سػبب قبولػو لفظػو " يتػاد " 

 لتانت الجملة باطلة ... 
ولقد أدرؾ بعض شػراح التلخػيص خطػ  ىػذا القػوؿ وشػناعتو فتػرؾ عبػارة " مػا 
يقربو  مف الصحة " إذ صحة تػبلـ اهلل تعػالى ال مزيػد علييػا ، واألولػى أف يقػوؿ : مػا 

، وقد حاوؿ الشػراح تخػريج  ل5 يخرجو عف حد االمتناع ، أو المراد بالصحة : اإلمتاف 
                                           

  .395/  0، الشروح  0/910اإليضاح مع البغية :   ل1 
   .0/395مواىب الفتاح وحاشية الدسوقى :   ل5 
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ية على وجو يبعدىا عف الغلو ، ولتف خرجت جميعيا ضعيفة متيافتة لـ تسػلـ مػف ار
، ومػا ذلػؾ إال لخطػ  المػنيج الػذ  تعػاملوا  ل1 التضعيؼ والتجريس مف الشراح أنفسػيـ 
 مف خبللو مع شواىد النظـ المعجز . 

والحػػػؽ : أنػػػو ال غلػػػو فػػػى اريػػػة ومػػػا تػػػاف أغنػػػى ىػػػؤال  الشػػػراح عػػػف تلػػػؾ 
أنيػػـ أدرتػػوا أف اهلل سػػبحانو وتعػػالى قػػد سػػاؽ ىػػذا المبػػؿ حتػػى يقػػرب التخريجػػات لػػو 

لئلدراؾ المحدود صورة غير المحػدود ،ويرسػـ النمػوذج المصػغر الػذ  يت ملػو الحػس ، 
حيف يقصر عػف تملػى األصػؿ ، إنػو مبػؿ يقػرب لػئلدراؾ طبيعػة النػور حػيف يعجػز عػف 

 ل5  . ر "تتبع مداه وآفاقو المتزامنة ورا  اإلدراؾ البشر  الحسي
أو يقػػاؿ إف المػػراد وصػػؼ الزيػػت بالصػػفا  والنقػػا  وأنػػو ال تػػالزيوت األخػػر  
والمعنى : إنو زيت مقػارب لئلضػا ة لصػفائو ، ولػيس مضػيئًا حقيقػة بػؿ فيػو نػوع مػف 

 ل3  اللمعاف .
وليس فى ىذا غرابة ، وال خروج عػف المػ لوؼ ، وال غلػو وال إفػراط ، بػؿ " إف 

 ل0  : إف فى ىذه ارية غلوًا أو إفراطًا " . الغلو واإلفراط أف يقاؿ
نا نوجو سؤااًل إلى ىؤال  القـو : ماذا لو لـ يػدخؿ علػى ىػذا األسػلوب لفظػة  وا 

 تقربيا مف الصحة ، أو تخرجو عف حد االمتناع ؟ ؟ 
إف ذلؾ يتوف على حسب قواعدىـ فاسدًا ، فماذا لو جػا  فػى الػذتر الحتػيـ ، 

 أيتوف أيضًا فاسدًا ؟!! 

                                           
  .0/395ينظر : مواىب الفتاح وعروس األفراح   ل1 
   .0/5216فى ظبلؿ القرآف   ل5 
  .، د/ عبدالعظيـ المطعنى 22البديع مف المعانى واأللفاظ   ل3 
   .13أسس ببلغية تطبيقيا على البياف القرآنى محطور ص  ل0 
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   بقولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى :  ل1 قػػػػػػػد مبلػػػػػػػوا ل
  ،  األحػػػػػػػزاب

 ولما لـ يتف فى ارية ما يقربيا مف الصحة ،  14/
لـ يتف بػد مػف تقػديره ، ويصػير المعنػى : إف القلػوب تػادت مػف شػدة الخػوؼ 

 تبلغ الحناجر ، نظرًا الستحالة ذلؾ عقبًل وعادة . 
لغلو فػى اريػة قػد فصػؿ اريػة عػف سػياقيا ، تمػا أنػو قػد واضس أف مف قاؿ با

 حصر األلفاظ فى معانييا المعجمية . 
أما عف سياؽ ارية فيى تصور الجو النفسى الرىيب الذ  منى بو المؤمنػوف 

    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ ،  : 
    

   
  

  
     

  
  

      /11، 14األحزاب 
  . 

فعػدوىـ قػػد طػػوقيـ فػػى حرتػة سػػريعة محتمػػة تطويقػػًا شػمؿ تػػؿ الجيػػات فبلػػغ 
تػػؿ مبلػػغ ، فزاغػػت أبصػػارىـ مػػف أبػػر االنفعػػاؿ النفسػػى الشػػعور باالضػػطراب عنػػدىـ 

العنيؼ المفاجل ، ىػذه األوضػاع أسػلمتيـ إلػى ىلػع قاتػؿ ، زاغػت مػف أجلػو أبصػارىـ 
ووجبت قلوبيـ ، ووصؿ أبر وجيبيا إلى الحناجر فجفت حلوقيـ ، وانحبست أصػواتيـ 

 ، وانعقدت ألسنتيـ مف شدة االضطراب واليلع . 
                                           

  .524الصناعتيف   /   ل1 
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: وبلغت القلػوب الحنػاجر " يصػبس ىػذا التصػوير األمػيف  فيؿ إذا قيؿ بعد ذلؾ
فراطاً   ل1 . غلوًا وسرفًا وا 

بػػـ إف القلػػب ىينػػا لػػيس مػػرادًا بػػو المضػػغة ذات الوظػػائؼ المعلومػػة ، بحيػػث 
يستحيؿ تحرتو مف متانو ، وبلوغو الحلػوؽ والحنػاجر ، بػؿ إف القلػب ىنػا ىػو مػوطف 

 الشؾ .  الطم نينة أو الخوؼ ، وىو محط اليقيف ، أو
وتػػػؿ اسػػػتعماالت القػػػرآف ليػػػذا اللفػػػظ ومرادفاتػػػو لػػػـ يػػػرد بيػػػا العضػػػو الحسػػػى 

، ولقػد أدرؾ المفسػروف مػا لػـ يدرتػو الببلغيػوف الػذيف فيمػوا مػف القلػب  ل5 المعروؼ 
 معناه الحسى . 

: علػى ، وفسػره أبػو حيػاف ل3 فقد وجيو الفخر الراز  : ب نو تناية عػف الشػدة 
ا ووجيبيػػا دوف أف تنتقػػؿ مػػف مقرىػػا إلػػى الحنجػػرة ، وقيػػؿ : انػػو مبالغػػة فػػى اضػػطرابي

 ل0 بحت القلوب مف شدة الفزع فيتصؿ وجيبيا بالحنجرة . 
ف أدرج ىػػذه اريػػة فػػى سػػلؾ الغلػػو وتػػذلؾ غيرىػػا مػػف ػ  مػػػس خطػػػػػػؾ يتضػوبذلػػ
   مبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: قولػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػبحانو: ل2  اريػػػػػػػػػػػػػػػػات

   
 09راىيـ/إب. 

    وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحانو : 
  

  
                                           

  .10أسس ببلغية ص   ل1 
   .206، 214ينظر المعجـ المفيرس:  ل5 
   .52/162التفسير التبير   ل3 
  .9/212البحر المحيط   ل0 
   .524/السيد احمد صقر ،والصناعتيفللباقبلنى  ت/  22، 29ينظر: إعجاز القرآف التريـ   ل2 
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 . 21القلـ/ 

   وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى : 
   

    
    /34ؽ  

    وقولػػػػػو سػػػػػبحانو:     
    

  
  /15الفرقاف. 

    وقولػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػبحانو : 
      /2الملؾ  . 

ولػػيس فييػػا غلػػو وال إفػػراط ، بػػؿ إف سػػياؽ اريػػات ىػػو الػػذ  اصػػطفى ذلػػؾ 
 األسلوب اليادر المبنى على المبالغة والقوة .... 

الصػػنيع فػػى بػػاب " السػػجع " فقػػد راحػػوا يمبلػػوف للحسػػف وقػػد صػػنعوا مبػػؿ ىػػذا 
، وبيػػذا المقيػػاس الػػذ  وضػػعوه تصػػبس ل1 واألحسػػف ولتػػؿ ضػػروبو مػػف القػػرآف التػػريـ 

 بعض المبؿ البشرية أبلغ وأحسف مف بعض اريات القرآنية .
إف ورود ىذه األنواع جميعيا فى القرآف ينقى التفاوت بينيا فى األفضلية ألف 

     ى درجة واحدة مف الحسػف والبيػاف القرآف تلو ف
    

   
      / 25النسا. 

بـ إف ىذه األحتاـ التػى أطلقيػا الببلغيػوف فػى بػاب " السػجع " تخضػع الػنظـ 
                                           

  .0/006 وما بعدىا ، وشروح التلخيص 0/923اإليضاح مع البغية   ل1 
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و ، و السػياؽ الػذ  القرآنى ، لمقياس شتلى ، دوف النظر إلى الموقؼ الػذ  عبػر عنػ
دار فيو ، ولو فطنػوا إلػى ذلػؾ أليقنػوا أف تػؿ نػوع مػف أنواعػو لػو مقامػو الػذ  يتطلبػو 

 بحيث ال يسد غيره مسده . 
ومػا قيػػؿ فػػى بػػاب الفصػػاحة " وبػػاب " المبالغػػة " والسػػجع " قػػد يقػػاؿ مبلػػو فػػى 

الفيػـ أبواب ببلغية أخر  ، تحتاج إلى تتبػع واستقصػا  حتػى ال نقػع فػى ميػواة سػو  
لمراد رب العالميف ، وال بػد للببلغػى أف يتسػامى وىػو يتنػاوؿ آيػات القػرآف التػريـ عػف 

 القواعد واألسس التى وضعت لؤلدب البشر  ، حتى ال يقع فى المحظور  .
ومػف ىػػذه األبػػواب " بػػاب المسػاواة " الػػذ  وقػػع عليػػو االختيػار لنقػػدـ فيػػو رأيػػًا 

 . ورؤية نرجو أف تتوف أقرب إلى الصواب 
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 ادلساواة عىد انبالغيني بني انقبىل وانزفض
تعػػد المسػػاواة مػػف الموضػػوعات التػػى شػػابيا تبيػػر مػػف الخلػػط واالضػػطراب فػػى 
الدرس الببلغى قديمًا وحديبًا ، ومف األسػاليب التػى تباينػت علييػا وجيػات نظػر النقػاد 

 والبلغا  على اختبلؼ عصورىـ وتعدد مناىجيـ . 
نيا إحد  الرتػائز األسػلوبية ، التػى تتصػؿ بػاللفظ فمنيـ مف يعنوف بيا ويعدو 

 والمعنى ومف األساليب التى ال يستغنى عنيا فى تبير مف المقامات . 
ومػػنيـ مػػػف يغضػػوف مػػػف قػػدرىا ، وييملػػػوف أمرىػػا ، ويحػػػذفونيا مػػف قائمػػػة 

 األساليب البيانية ، والدراسات الببلغية . 
لػػى الصػػواب فػػى ىػػذه لتػػى يمتػػف الوصػػوؿ إلػػى رأ  وسػػط ، ومػػذىب أقػػرب إو 

القضية الملبسة ، البػد مػف عػرض آرا  العلمػا  فػى المسػاواة   ليمتننػا الوقػوؼ علػى 
 وجيات نظر ىؤال  العلما  ، ورصد آرائيـ ومناقشتيا ، وترجيس ما نراه صوابًا فييا . 
وقبؿ أف نلػج تفاصػيؿ ىػذه القضػية تجػدر اإلشػارة إلػى أف تبيػرًا مػف رواد ىػذا 

لػػػـ يفػػػرد   اإليجػػػاز واإلطنػػػاب والمسػػػاواة ل ببػػػاب  –يخ عبػػػدالقاىر مػػػنيـ الشػػػ –الفػػػف 
 مستقؿ . 

مع أف تتابو " دالئؿ اإلعجاز " قد ذتر فيو تؿ أبواب علـ المعانى على مػنيج 
المت خريف ، خبل ىذا الباب ، تبعو فى ذلؾ بعض علمائنا المعاصريف ، ولعؿ سػر ذلػؾ 

يػػاـ وممػػا تتبػػايف فيػػو اررا  ، فالمبػػاؿ يرجػػع إلػػى أف ىػػذا البػػاب ممػػا تتفػػاوت فيػػو األف
 الواحد يمتف أف يعده قـو إيجازًا ، ويراه غيرىـ إطنابًا أو مساواة ... تما سي تى . 
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 أوالً : مذهب انقبىل . 
جميور علما  ىذا الفف على إببات المساواة وقبوليا على ما تقضػيو القسػمة 

ة واإلطنػػػاب ، علػػػى حسػػػب وفػػػا  العقليػػػة ، مػػػف دوراف التػػػبلـ علػػػى اإليجػػػاز والمسػػػاوا
األلفػاظ بمعانييػا نقصػػًا أو زيػادة أو مسػػاواة ... وعلػى ىػػذا جػر  الػػدرس الببلغػى إلػػى 

 يومنا ىذا .
بؿ إف منيـ مف يػر  أف المسػاواة مػف أعظػـ أبػواب الببلغػة ، بػؿ ىػو بعينػو  

علػػـ الببلغػػة ، ف نػػت حػػيف تصػػؼ البليػػغ تقػػوؿ : تانػػت ألفاظػػو قوالػػب لمعانيػػو ، وقػػد 
بقوليـ : تاف قولو فصبًل ال فضؿ فيو وال تقصػير ، وقالػت  --صفوا تبلـ الرسوؿ و 

 ل1 ".نظـ يتحدرف أـ معبد فى وصؼ تبلمو : ال نزر وال ىذر وت ف منطقو خرزات
ولتننا سوؼ نر  أف ىذه النظرة المبالية لػذلؾ األسػلوب ، سػوؼ تختػؿ بعػض 

 الشل عند وضع المقاييس والضوابط . 
المسػػاواة واسػػطة بػػيف اإليجػػاز واإلطنػػاب ،  –ومػػف تبعػػو  –تاتى فقػػد عػػدس السػػ

وقػػػرروا أف ىػػػذا التقسػػػيـ مػػػف األمػػػور النسػػػبية التػػػى ال يتيسػػػر التػػػبلـ فييػػػا إال بتػػػرؾ 
فيعػػد تػػؿ مػػف اإليجػػاز  –أ  متعػػارؼ األوسػػاط  –التحقيػػؽ والرجػػوع إلػػى أمػػر عرفػػى 

إيجػاز ، وقػرر السػتاتى واإلطناب بالنسبة إليو ، فما زاد عليػو إطنػاب ومػا نقػص عنػو 
 أف ىذا األسلوب الذ  يجر  في متعارؼ األوساط ال يحمد فى باب الببلغة وال يذـ.

بـ قػاؿ : فاإليجػاز : ىػو أدا  المقصػود مػف التػبلـ ب قػؿ مػف عبػارات متعػارؼ 
األوساط ، واإلطناب : ىو أداؤه ب تبر مف عبارتو ، سػوا  تانػت القلػة أو التبػرة راجعػة 

 ل5 غير الجمؿ. إلى الجمؿ أو
                                           

  .164، وفف الببلغة  162، وتحرير التحيبير  546ينظر : سر الفصاحة   ل1 
   .154مفتاح العلوـ للستاتى   ل5 
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وتػػبلـ السػػتاتى واضػػس فػػى أف أىميػػة المسػػاواة فػػى الػػدرس الببلغػػى إنمػػا ىػػى 
ليقػػاس علييػػا اإليجػػاز واإلطنػػاب ، إذ ىمػػا مػػف األمػػور النسػػبية ، التػػى يتػػوف إدراتيػػا 
بالقياس إلى إدراؾ غيرىا، فإف الموجز إنما يتػوف مػوجزًا بالنسػبة إلػى تػبلـ أزيػد منػو، 

 ف مطنبًا بالقياس إلى تبلـ أنقص منو . وتذا المطنب إنما يتو
ولتف لما لـ يتف بمة مقدار واضػس لتػؿ مػف اإليجػاز واإلطنػاب ، بحيػث يمتػف 
أف يقاؿ إف ىذا المقدار إيجاز وىذا إطناب ، جعػؿ حػد ذلػؾ ىػو متعػارؼ األوسػاط ومػا 

 يجر  مف تبلميـ عند المعامبلت والمحاورات . 
يتف دقيقًا ، ولذا لـ يسػلـ لػو ، فقػد نظػر وىذا الضابط الذ  حدده الستاتى لـ 

فيػػو الخطيػػب القزوينػػى ، ورأ  أف مقيػػاس السػػتاتى للمسػػاواة فيػػو رد إلػػى جيالػػػة ، 
 والمطلوب مف التعريؼ اإلخراج مف الجيالة ال الرد إلييا . 

نما تاف تعريؼ الستاتى فيػو رد إلػى جيالػة ، ألف تػوف المقػاـ يقتضػى تػذا  وا 
، ممػػا ال ينضػػبط ، فػػبل يتػػاد يعػػرؼ ، لتفػػاوت المقامػػات تبيػػرًا ، وتػػذا ال أقػػؿ وال أتبػػر 
 ل1  ومقتضياتيا مع دقتيا .

ولـ يسلـ لو الدسوقى ولـ ير فى التعريػؼ ردًا إلػى جيالػة ، ألف " المتعػارؼ " 
محدود معيف فيقاس بو ويصس التعريؼ بو ، فبل يتوف فى البنا  عليو رد إلى جيالة  

 ل5 غيرىـ . لوضوحو بالنسبة للبلغا  و 
واضس أف الدسوقى ينظر إلى التبلـ وت ليفو ، نظرة منطقية صرفة ، فيو يػر  
أف األلفاظ قوالب علػى المعػانى فيػى علػى قػدرىا بحسػب الوضػع ، بمعنػى أف تػؿ لفػظ 
بقػػدر معنػػاه الموضػػوع لػػو ، فمػػف عػػرؼ وضػػع األلفػػاظ عػػرؼ أ  معنػػى يفػػرغ فػػى ذلػػؾ 

                                           
  .3/192، شروح التلخيص :  5/352ينظر اإليضاح   ل1 
   .3/192حاشية الدسوقى :   ل5 
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لػذ  يتػػوف علػػى قػدر اللفػػظ ىػػو مػا وضػػع لػػو القالػب مػػف اللفػظ ، ضػػرورة أف المعنػػى ا
مطابقة ، فإف أراد ت دية المعنػى الػذ  قصػده عبػر عنػو بػاللفظ الموضػوع لػو مػف غيػر 

 ل1  زيادة وال نقص " .
وقػػد بػػدا لػػى أف تػػبلـ الدسػػوقى الػػذ  أراد بػػو أف يػػدفع رد الجيالػػة ، ويببػػت 

سػتاتى ، إذ لػيس مقياس " متعارؼ األوسػاط " قػد زاد مػف بيػاف ضػعؼ وتيافػت رأ  ال
 بيذه الطريقة الشتلية يفتر المبدع ، وال بتلؾ الييئة المنطقية يصاغ التبلـ البليغ . 

لػػذا قػػرر الخطيػػب أف يتػػوف مفيػػـو المسػػاواة راجعػػًا إلػػى غيػػر ىػػذا المقيػػاس ، 
فمفيػػـو المسػػاواة عنػػده : ىػػى تػػوف اللفػػظ بمقػػدار أصػػؿ المػػراد ال ناقصػػًا عنػػو بحػػذؼ 

 عليو بنحو تترير وغيره . وغيره ، وال زائدًا 
وىػذا بنػػا  علػػى رؤيتػػو مػػف أف المقبػػوؿ مػف طػػرؽ التعبيػػر عػػف المعنػػى : ىػػو 

أ   ل5 ت دية أصؿ المراد بلفػظ مسػاو لػو ، أو نػاقص عنػو واؼ ، أو زائػد عليػو لفائػدة 
إف حػػد المسػػاواة عنػػده : ىػػو المقػػدار الػػذ  يػػؤد  المعػػانى األوليػػة بالوضػػع مػػف غيػػر 

 لزائدة على أصؿ المعنى . رعاية للمناسبات ا
أو بعبػػػارة أخػػػر  أف األلفػػػاظ فػػػى المسػػػاواة تػػػدؿ علػػػى المعنػػػى داللػػػة وضػػػعية 
مطابقية ، وأف المعنى الذ  دلت عليو تلو مراد لذاتو .. ليس فيو زيادة ، ويؤخذ على 
صاحب اإليضاح ما أخذ على صػاحب المفتػاح ، ألف أصػؿ المػراد الػذ  تبنػاه الخطيػب 

ة فيو مف الخفا  والجيالة مػا فػى " متعػارؼ األوسػاط " الػذ  نظػر فيػو مقياسًا للمساوا
واعترض علػى السػتاتى فػى شػ نو ، واضػس أف بمػة قلقػًا واضػطرابًا فػى تػبلـ السػتاتى 
ومف تبعو فى تحديد مفيـو المساواة ، وقد دارت حوليا مناقشات وردود لـ تحسـ تلؾ 

                                           
   .3/192:  حاشية الدسوقى  ل1 
  .5/359اإليضاح   ل5 
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المقيػاس ىػو متعػارؼ األوسػاط علػى القضية فى التراث الببلغى ، ألنيػـ سػوا  جعلػوا 
رأ  الستاتى ، أـ ت ديػة أصػؿ المػراد علػى مػا رأ  الخطيػب ، فالمقياسػاف متحػداف فػى 
الممؿ ، وىو مقياس مبنى على تصور غير صحيس تما سيجل ىذا بالنسبة لمقياسػيا 

. 
أمػػا بالنسػػبة لمتانيػػا فػػى درج البيػػاف فقػػد ذتػػر السػػتاتى أف المسػػاواة ممػػا ال 

اب الببلغػػة وال يػػذـ ، ألف الغػػرض ت ديػػة أصػػؿ المعػػانى بػػدالالت وضػػعية يحمػػد فػػى بػػ
 وألفاظ تيؼ تانت ، ومجرد ت ليؼ يخرجيا عف العى . 

وقد ستت الخطيب علػى ىػذا الحتػـ ، تمػا صػنع غيػره مػف الشػراح ، وسػتوتو 
ال النتقده ونظػر فيػو تمػا صػنع فػى المقيػاس األوؿ ، ومػع ذلػؾ  على ذلؾ إقرار بو ، وا 

إخراجيػا  -على رأيو  –تشيد ليا مف القرآف التريـ تما سيجل !!! مما يقتضى فقد اس
 مف الببلغة !!! 

 ثاويًا : مذهب انزفض : 
مصػطلس المسػاواة " واقتصػر  –قػديمًا وحػديبًا  –لـ يػذتر تبيػر مػف الببلغيػيف 

علػػى القسػػميف ارخػػريف ، ألنيػػا فػػى نظػػره ، ال تجػػل فػػى التػػبلـ البليػػغ وال تحسػػف فػػى 
ـ العػػالى ، وال تػػروؽ ألصػػحاب المواىػػب البيانيػػة ، واإلبػػداع األدبػػى ، فػػابف األبيػػر الػػنظ

يػػػدخؿ المسػػػاواة فػػػى اإليجػػػاز، ويعػػػدىا قسػػػمًا مػػػف اإليجػػػاز بغيػػػر حػػػذؼ يطلػػػؽ عليػػػو" 
 التقدير". 

وعرفو ب نو : ما ساو  لفظو معناه مع إمتاف التعبير عػف معنػاه بمبػؿ ألفاظػو 
 ل1  وفى عدتيا .

    و تعػػػػػالى :ومبػػػػؿ ليػػػػػا بقولػػػػ
                                           

   .5/516المبؿ السائر   ل1 
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53 . 
ويعلؽ علييا بقولو أال تر  إلى ىذا التبلـ الذ  لو أردت أف تحذؼ منػو تلمػة 
واحػػدة لمػػا قػػدرت علػػى ذلػػؾ ، ألنػػؾ تنػػت تػػذىب بجػػز  مػػف معناىػػا ، واإليجػػاز ىػػو أال 

 ل1  يمتنؾ أف تسقط شيئًا مف ألفاظو .
شعرية ، ممػا ينػدرج  وقد استطرد فى ذتر آيات أخر  ، وأحاديث نبوية وأبيات

عند بعض العلما  فى سلؾ المساواة ، ولتف ابف األبير يدرجيا ضمف اإليجػاز  ويؤتػد 
ذلؾ بتحليلو األدبى الرائؽ ، الذ  يبرىف مف خبللو أف تلؾ الشواىد ال يمتػف أف تسػلؾ 
فػػى مسػػلؾ المسػػاواة ، ونحػػا نحػػوه العلػػو  وأطلػػؽ علػػى المسػػاواة : اإليجػػاز بػػالتقرير ، 

ب نو : مػا تتػوف ألفاظػو مسػاوية لمعنػاه ال يزيػد أحػدىما علػى ارخػر بحيػث لػو وعرفو 
 ل5 قدر نقص مف لفظو ، لتطرؽ الخـر إلى معناه على قدر ذلؾ النقصاف.

 وقد مبؿ لو ب مبلة قريبة مف أمبلة ابف األبير .
وقد نحا نحوىما السيوطى وزاد علييمػا إنتػاره للمسػاواة تليػة ، ونفػى وجودىػا 

 آف التريـ . فى القر 
جا  ذلؾ فى معرض حديبو عف وجوه إعجاز القرآف التريـ ، فمف ىذه الوجوه 

                                           
  .5/351السابؽ   ل1 
  .162وينظر تحرير التحبير  5/154الطراز   ل5 
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طنابػو فػى آيػة أخػر  ، ورأ  أنيمػا مػف أعظػـ أنػواع الببلغػة ، أمػا  إيجازه فى آيػة ، وا 
 المساواة ، فيى غيػر مقبولػة ، بػؿ ىػى ممػا يتػاد يوجػد ، خصوصػًا فػى القػرآف التػريـ

 ل1 .
ة التػػى ذترىػػا السػػتاتى والخطيػػب ، وأرجعيػػا إمػػا إلػػى بػػـ فنػػد أمبلػػة المسػػاوا

 اإليجاز أو إلى اإلطناب .
وممػػف ارتػػ   ىػػذا الػػرأ  الشػػيخ / الطػػاىر بػػف عاشػػور  فقػػد جػػـز بعػػدـ وقػػوع  

المساواة فػى التػبلـ البليػغ ، بلػو المعجػز، إذ تيػؼ تتػوف لمتعػارؼ األوسػاط ، وىػى ال 
قػػر بوقوعيػػا فػػى التػػبلـ البليػػغ ، وفػػى تحمػػد فػػى بػػاب الببلغػػة وال تػػذـ ......... بػػـ ن

 القرآف التريـ ؟! 
ويحسـ صاحب التحرير والتنوير ىذه المس لة بقولو : والوجػو أف المسػاواة لػـ 
نمػا موقعيػا فػى محادبػات النػاس التػى ال يعبػ  فييػا بمراعػاة  تقع فى القػرآف التػريـ ، وا 

 ل5 آداب اللغة . 
عاصريف الشػيخ / دراز ، فقػد فنػد وممف ذىب إلى ىذه الوجية مف علمائنا الم

تقسيـ الستاتى والخطيػب ، وبػيف وجػوه اضػطرابو واختبللػو ، والػذ  نشػ  مػف قياسػيـ 
التوسط بالمقدار الذ  تػؤد  بػو المعػانى األوليػة فػى لسػاف العػواـ ، وعليػو فقػد جعلػوا 
الفضيلة البيانية فى طرؼ النقص ، أو طرؼ الزيادة على عتس ما بنيت عليػو قاعػدة 

 لفضائؿ مف تبوئيا متانًا وسطًا بيف األطراؼ .. ا
لػذا رأ  فسػػاد ىػذا التقسػػيـ وعػػدـ جػدواه ، بػػؿ واسػػتحالة تحققػو عنػػد التطبيػػؽ 

 ... ال سيما فى الذتر الحتيـ . 

                                           
  .1/555ينظر معترؾ األقراف   ل1 
   .55/339التحرير والتنوير   ل5 
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ورأ  أف يتػػػوف التقسػػػيـ علػػػى طريقػػػة أخػػػر  ، وذلػػػؾ   بجعػػػؿ المقيػػػاس ىػػػو 
علػػى حسػػب مػػا يػػدعو إليػػو المقػػدار الػػذ  يػػؤد  بػػو المعنػػى ب تملػػو ، ب صػػلو وحليتػػو 

المقػػاـ مػػف إجمػػاؿ أو تفصػػيؿ بغيػػر إجحػػاؼ وال إسػػراؼ ، وىػػذا القػػدر الػػذ  مػػف نقػػص 
 ل1  عنو او زاد عده البلغا  حائدًا عف الجادة بقدر ما نقص أو زاد ل .

 ورأ  أف ىذا ىو الميزاف الصحيس وأطلؽ عليو اإليجاز النطباؽ حده عليو . 
مع مف سبقو مػف العلمػا  فػى إنتػاره المسػاواة  والشيخ دراز بيذه الرؤية يتفؽ

، ورفضو لوقوعيا فى القرآف التريـ ، ولتنو يختلؼ معيػـ فػى جعلػو الفضػيلة البيانيػة 
، واإلبػػداع الفنػػى فػػى أسػػلوب واحػػد ، اطمػػئف إلػػى تسػػميتو باإليجػػاز ، ومػػا زاد عنػػو أو 

 نقص عنو ، بعد عف الببلغة بقدر ىذه الزيادة ، أو ذلؾ النقصاف . 
وىتػػذا وجػػدنا أف مػػف ىػػؤال  العلمػػا  مػػف تلطػػؼ فػػى إنتػػار المسػػاواة ، وأدرج 

 أمبلتيا فى سلؾ اإليجاز ، وأطلؽ علييا مصطلحًا خاصًا تابف األبير والعلو  .
ومػػنيـ مػػف صػػرح بإنتارىػػا ورفضػػيا فػػى القػػرآف التػػريـ ، واعتبػػر ذلػػؾ إجحافػػًا 

ال تحمػد فػى بػاب الببلغػة...  بحؽ الذتر الحتػيـ إذ ىػى لمتعػارؼ األوسػاط ، تمػا انيػا
 وذلؾ تالسيوطى وابف عاشور 

 –أيضػػًا  –وقػػد وافقيمػػا الشػػيخ دراز ولتػػف اسػػتبعد مػػف طرائػػؽ التعبيػػر البليػػغ 
اإلطناب ، وأدمج أمبلتو تحت مصطلس اإليجاز، وللشيخ حجتػو القويػة وأدلتػو الدامغػة، 

ادة بيػػا ، ػعلػػى اإلشػػولتػػف يبقػػى لئلطنػػاب وصػػوره متانتػػو الفنيػػة التػػى تػػوارد العلمػػا  
 وعدوه مف الببلغة ، بؿ مف أعلى طبقاتيا ، بمف فييـ الشيخ دراز نفسو . 

                                           
   .156النب  العظيـ   ل1 
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  -ثانثًا  : اختيار وتزجيح :
وضػػس مػػف العػػرض السػػابؽ ررا  العلمػػا  فػػى المسػػاواة ، أف بمػػة تباينػػًا تبيػػرًا 

 وخلبًل فى ذلؾ التحديد . 
، وولعيػػػـ بالضػػػبط و ولعػػػؿ نػػػزوع السػػػتاتى ومدرسػػػتو إلػػػى الدقػػػة والتحديػػػد 

فػى شػل مػف الخلػط واالضػطراب ، مػع مػا فػى ىػذا الضػبط  –أحيانًا  –التقسيـ أوقعيـ 
 والتقسيـ مف فائدة ال تنتر . 

إمػا علػى قػدر المعنػى ، أو أقػؿ منيػا ، أو زائػدة عنيػا ،  –عندىـ  -فاأللفاظ 
 حسبما تقتضيو القسمة العقلية ، والنظرة المنطقية . 

ـ البليغ ، والصياغة فى النظـ العالى ، ال تقاس بيػذه النظػرة والتعبير فى التبل
نما ىناؾ تشتيؿ خاص ، وت ليؼ أخص ، يجعؿ منو نظمًا عاليًا يتفرد عف غيػره مػف  وا 

 التبلـ . 
ىػذا وقػػد تػػرا   لػى أف السػػتاتى إنمػػا ذتػر المسػػاواة لتػػى يوضػس بيػػا اإليجػػاز 

األسػػاليب فليسػػت عنػػده مػػف  واإلطنػػاب المقبػػوليف ، لتػػف مػػف حيػػث القبػػوؿ وفصػػاحة
نمػا الػذ  ذترىػا  المقبوؿ ، وقد يرجس ىذا عدـ استشياده علييا مػف القػرآف التػريـ ، وا 
طريقػػًا مػػف طرائػػؽ التعبيػػر الببلبػػة واستشػػيد ليػػا مػػف القػػرآف ىػػو صػػاحب التلخػػيص 

 وشراحو . 
على أية حاؿ .. فقد تاف قدح الػذىف ، وانصػراؼ الخػاطر إلػى ضػبط القواعػد، 

األقسػػاـ ، وتلمػػس الشػػواىد ، سػػببًا فػػى إدراج المسػػاواة ضػػمف طرائػػؽ التعبيػػر وتحديػػد 
البليغة ، ومحاولة تلمس شواىد ليا مف النظـ العالى ، ولـ يتف ىذا ىو الخلؿ األوحػد 

 فى ىذا الباب ، فقد أصاب الطريقيف ارخريف   اإليجاز واإلطناب ل .
   ؿ الحارث بف حلزة :أما األوؿ : فيتمبؿ فى استشيادىـ لئلخبلؿ " بقو
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 والعػػػػػػػػيش خيػػػػػػػػر فػػػػػػػػى ظػػػػػػػػبل
 

 ؿ النػػػػػػػوؾ ممػػػػػػػف عػػػػػػػاش تػػػػػػػدا 
 

ولػػيس فػػى البيػػت إخػػبلؿ بػػالمعنى، وال إلبػػاس علػػى السػػامع ، بػػؿ فيػػو حػػذؼ 
رائؽ، وتخليص للعبارة مف الترىؿ ، وترويؽ ليا عما يبقليا ، وتعويؿ على فيـ وذتػا  

 الطبقة .  القارئ ، وىو ما يناسب طبيعة الشعر ، ال سيما شعرا  ىذه
بمة شل آخر ىو أف المعنى الذ  أشار إليو الشاعر مف المعانى المعرقة فػى 
الشعر ، المتواردة على ألسنة الشعرا  ، حتى أصبس يقاؿ لمػف افتقػر : " أدرتتػو حرفػة 
األدب " وللشعرا  فى ىذا المعنى نوادر وشػوارد، تليػا ينسػجـ مػع ىػذا المعنػى، ويعلػؿ 

 خياؿ يقربو مف الحقيقة . لو ، ويمزجو بنوع مف ال
وقػػد دؿ عليػػو المقػػاـ ، وعػػرؼ مػػف تػػوارد الشػػعرا  علػػى  –إف ذتػػر المحػػذوؼ 

عبػػث ينػػ   عنػػو التػػبلـ البليػػغ ، وسػػطحية ال تناسػػب الشػػعر رمػػز اإليجػػاز  -حقيقتػػو 
 والخفا  . 

وىػػػذا مػػػا حػػػدا بالسػػػيوطى أف يخػػػالؼ ىػػػذا التوجػػػو ، ويعػػػد ىػػػذا البيػػػت مػػػف " 
 ل1 . ذ المقاـ يدؿ على المحذوؼاالحتباؾ " البليغ ، إ

ولػػـ يسػػلـ للببلغيػػيف مبػػاؿ واحػػد لئلخػػبلؿ ، فشػػواىدىـ جميعػػًا تنػػدرج ضػػمف 
 اإليجاز البليغ مف مبؿ قوؿ الشاعر : 
 عجبػػت ليػػـ إذ يقتلػػوف نفوسػػيـ

 

 ل5 ومقػػػتليـ عنػػػد الػػػوغى تػػػاف أعػػػذرا 
 

 وقوؿ ارخر : 
 أعػػػػػػاذؿ عاجػػػػػػؿ مػػػػػػا أشػػػػػػتيى

 

 ل3 أحػػػػػػػب مػػػػػػػف األتبػػػػػػػر الرائػػػػػػػث  
 

                                           
  .92شرح عقود الجماف   ل1 
   .البيت لػ " عروة بف الورد " فى ديوانو  ل5 
  .داهلل بف عتبة بف مسعود اليزلى مف شعرا  العصر األمو البيت لعبيد اهلل بف عب  ل3 
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البيتػػاف يقػػاؿ فييمػػا مػػا قيػػؿ فػػى سػػابقيما ، وىػػؿ تجػػد فرقػػًا بػػيف ىػػذا الحػػذؼ و 
 وبيف الحذؼ الذ  عده الببلغيوف مف اإليجاز البليغ فى قوؿ الشاعر : 

 أتػػػى الزمػػػاف بنػػػوه فػػػى شػػػبيبتو
 

فسػػػرىـ وأتينػػػاىـا علػػػى اليػػػـر 
 ل1  

 

 وقوؿ ارخر : 
 أبينػػى أفػػى يمنػػى يػػديؾ جعلتنػػى

 

 ل5 الؾفػ فرح أـ صػػيرتنى فػى شػػم 
 

 أمػػا اإلطنػػاب : فقػػد مبلػػوا لئليغػػاؿ وىػػو أحػػد صػػور اإلطنػػاب بقولػػو تعػػالى :
        

   
   / فػػػى جملػػػة " وىػػػـ  –عنػػػػػدىـ  –والزيػػػادة  51يػػػس

نما جا ت إلفػادة ال مبالغػة ميتدوف " ألف المقصود العاـ فى االتباع يحصؿ بدونيا ، وا 
 فى الحث على اإليماف بالرسؿ . 

والحػؽ أنػػو لػػيس فػػى اريػػة زيػادة وال إيغػػاؿ ، بػػؿ إف الجملػػة تتوقػػؼ الموعظػػة 
علييػػا .... يقػػوؿ الػػراز  : االمتنػػاع مػػف االتبػػاع ال يحسػػف إال عنػػد أحػػد أمػػريف ، إمػػا 

ما عند عدـ االعتماد على اىتدائػو ومعرفتػو الط ريػؽ، مغاالة الدليؿ فى طلب األجر ، وا 
ولتف ىؤال  ال يطلبوف أجرة وىـ ميتدوف عػالموف بالطريقػة المسػتقيمة الموصػلة إلػى 

 ل3  الحؽ .
ىذا فضبًل عػف أف سػياؽ اريػات فػى الموعظػة ، وىػذا يقتضػى ذتػر مػا يرغػب 
فى قبوليا ، مف ذتر الوصفيف معًا ، مع تقػديـ نفػى سػؤاؿ األجػر علػى االىتػدا  الػذ  

ادة إببات اىتدائيـ ودوامػو ، بـ إف التبلـ لـ يػتـ عنػد قولػو جا  بالجملة االسمية   إلف

                                           
  .البيت لػ "المتنبى " فى ديوانو  ل1 
  .البيف البف الدمينة فى ديوانو  ل5 
   .59/22التفسير التبير   ل3 
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   وىػػػػـ ميتػػػػدوف ل علػػػػى مػػػػا يػػػػر  الخطيػػػػب ، بػػػػؿ إف السػػػػياؽ ممتػػػػد حتػػػػى قولػػػػو : 
    

       / 52يس. 
وما ذترتو فى مباؿ اإليجاز ، وفى اإلطناب يؤتد مػف أف سػبب ىػذا الخلػؿ فػى 

لتقعيد و االستشياد إنما ىػو تعمػيـ المقػاييس ، والرغبػة فػى تبػرة التقسػيـ والتفريػع ، ا
 ومحاولة تلمس شواىد لتؿ منيا . 

بمة شل آخر ىو أنو ليس فى المساواة مناط للمزية ، وال دليؿ على الفضيلة 
ب البيانية ، وال برىاف علػى اإلبػداع الفنػى ، بػـ ىػى ال تقػع فػى تػبلـ البلغػا  ، وأصػحا

النظـ العالى ، بؿ موقعيا فى محادبات النػاس ومتعػارؼ األوسػاط ، وىػى ال تحمػد فػى 
 باب الببلغة وال تذـ .

جا  فػى تجريػد البنػانى : " أف المسػاواة تجػر  فػى عػرؼ األوسػاط ، الػذيف ال 
ينبيوف إلدماج المعانى التبيرة فػى لفػظ يسػير ، وتتػوف فػى مقػاـ عػدـ فيػـ المخاطػب 

 ل1 . تعلؽ الغرض بإدماج المعانى التبيرة " لئليجاز، أو عدـ
وبيػذا ال يمتػػف أف تتػوف المسػػاواة بيػػذا الحػد موجػػودة فػى التػػبلـ البليػػغ ، وال 
النظـ العالى ، بؿ ىى موجودة فى تبلـ العواـ ، ومحادبػات الػدىما  التػى ال يعبػ  فييػا 

 بمراعاة آداب اللغة  .
 وجييف :  وىذا ما جعؿ صاحب الطراز يجر  المساواة على

أف تتوف مساواة مع اختصار وىو أف يتحر  البليغ فى ت دية معنى  أحدهما :
تبلمو أوجز ما يتوف مف األلفاظ القليلة األحرؼ التبيرة المعانى التى يتعسر تحصػيليا 

 على مف دونو فى الببلغة . 

                                           
  .5/21تجريد البنانى على مختصر السعد   ل1 
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أف يتػػوف المقصػػود المسػػاواة مػػف غيػػر تحػػرص وال طلػػب اختصػػار ،  ثاويهمااا :
 ل5 . وصنع نحوه صاحب تحرير التحبير ل1 متعارؼ ويسمى ال

ال يفتػرؽ فػى حػده ومفيومػو عػف  –وىػو المقصػود  –واضس أف الوجو األوؿ 
إيجاز القصر ، ولذا تر  العلػو  يػذتر أف ىػذا الوجػو أدؿ علػى الببلغػة ، وأقػو  علػى 

ييػا مػف تحصيؿ المراد ، تما أنؾ تر  أىؿ الببلغة متفاوتيف فى ذلؾ ، ف عظميـ قدرًا ف
 ل3  تاف يمتنو ت دية مقصوده فى أخصر لفظ وأقلو .

وقد مبػؿ ليػا ب مبلػة تنػدرج عنػد الت مػؿ تحػت إيجػاز القصػر ، يقػوؿ فػى قولػو 
    تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى : 

      / إف تحتيػػػػػا  94الػػػػػرحمف
 ل0 . يافوائد غزيرة ونتت تبيرة ، مع قلة أحرفيا ، ووجازة ألفاظ

، أو يوف للمساواة وىو متعػارؼ األوسػاطوقد رأينا المقياس الذ  وضعو الببلغ
ت ديػػة أصػػؿ المػػراد ، وعلمنػػا أف المقياسػػيف يئػػوالف إلػػى معنػػى واحػػد ال يمتػػف أف يتػػوف 

 أساسًا للتبلـ البليغ ، وال مقياسًا للنظـ العالى . 
ة التػػى تػػؤد  بيػػا والػػذ  أد  بػػالببلغييف إلػػى ىػػذا ىػػو أنيػػـ ظنػػوا أف العبػػار 
 المعانى األولية فى لساف العواـ تقع دائمًا بيف اإلطالة واالختصار .

وقػػػد فنػػػد الشػػػيخ / دراز ىػػػذا الػػػزعـ بمػػػا يسػػػقط ىػػػذا األسػػػلوب مػػػف األسػػػاليب 
 ل2 المعتبرة فى التبلـ البليغ.

                                           
  .353، 3/355الطراز   ل1 
   .162تحرير التحبير   ل5 
   .3/353: الطراز  ينظر  ل3 
  .السابؽ نفسو  ل0 
  .156،  152النب  العظيـ :   ل2 
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وبعػد ىػػذا العػرض السػػريع لػػرأ  مػف تبنػػى قبػػوؿ المسػاواة ، ومػػف رأ  رفضػػيا  
يػػار والتػػرجيس ألحػػد الػػرأييف ... فإنػػو ال منػػاص مػػف القػػوؿ بػػرفض ىػػذا ومحاولػػة االخت

األسلوب ، وحصر طرؽ التبلـ بػيف اإليجػاز واإلطنػاب ، النعػداـ الضػابط الػدقيؽ الػذ  
يحدد إطارىا ، ويرسـ حػدودىا ، فضػبًل عػف تػدنى مرتبتيػا البيانيػة فػى درج البيػاف أمػا 

 . ادـػو فى المبحث القػلؾ ما يتـ مناقشتشواىدىا التى تمبؿ بيا مف قاؿ بالمساواة فذ
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م مه ادلساواة فى انىظم انعاىل
ُ
ث
ُ
 م

 رد   وتاازجيح
قػػد أببػػت المسػػاواة واسػػطة بػػيف طرائػػؽ التعبيػػر  –غيػػر قليػػؿ  –ذترنػػا أف نفػػرًا 

 . الببلبة
نمػا تػاف ذلػؾ أيضػًا فػى استشػيادىـ ليػا  ولـ يتف ذلؾ موضػوع الخلػؿ وحػده وا 

 بؿ ومف النظـ المعجز!!  بنماذج مف التبلـ البليغ
 وعلى ىذا النيج المضطرب سار الدرس الببلغى إلى يومنا ىذا . 

تجػر  فػي محادبػات النػاس  –عندىـ  –ويتبد  موطف الخلؿ فى أف المساواة 
متعػػارؼ علػػى حػػد تعبيػػر السػػتاتى   أو 4444التػػى ال يعبػػا فييػػا بمراعػػاة آداب اللغػػة 

 األوساط ل.
الببلغػة   لعػدـ رعايػة مقتضػيات األحػواؿ علػى حػد تما أنيا ال تحمد فػى بػاب 

 تعبير التفتازانى. 
ومػػػع ىػػػذه المنزلػػػة المتدنيػػػة للمسػػػاواة فػػػى درج البيػػػاف فقػػػد وجػػػدنا علما نػػػا 
يػػػذتروف أمبلػػػة ليػػػا مػػػف القػػػراف التػػػريـ ومػػػف عيػػػوف الشػػػعر العربػػػى الػػػذ  ينسػػػب 

الػػدائرة  إدراج ىػػذا الشػػواىد ضػػمف تلػػؾ –رأييػػـ  –علػػى  –ممػػا يقتضػػى  444للفحػػوؿ
 وفى ذلؾ مف االحجاؼ بيذه الشواىد ما فيو  -على أحسف تقدير  –األقؿ ببلغة 

وسوؼ نتتبع ىذه الشواىد التى ذترىا العلمػا  مػببل للمسػاواة لمناقشػتيـ فييػا 
 وبياف وجو الحؽ والصواب فييا

 أوالً :  مه انقزان انكزيم :
     قػػػػػاؿ تعػػػػػالى : 
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 . 03فاطر / 
يعد الخطيب القزوينػى أوؿ مػف مبػؿ بيػذه اريػة للمسػاواة ، بػؿ ىػو أوؿ مػف  

 استشيد ليا مف القراف التريـ .
فالستاتى لـ يمبؿ للمساواة بشل إذ ىى عنػده غيػر مقبولػة ، فػذترىا ليػا مػف 

 . قبيؿ التقسيـ فحسب
سػتاتى فػى المسػاواة ب نيػا ال تحمػد والعجيب أف الخطيب قد سػتت عػف رأ  ال

فػػى بػػاب الببلغػػة ، وسػػتوتو إقػػرار بصػػحة ذلػػؾ ، وذلػػؾ يسػػتلـز إخػػراج اريػػة مػػف دائػػرة 
 الببلغة والبياف .

واألعجب .... موافقة صاحب المطوؿ لتبلـ الخطيػب القزوينػى فػى ىػذه اريػة 
أُد  بمػػا ومتابعتػػو لػػو فػػى ىػػذا التمبيػػؿ ، وتػػذا شػػراح التلخػػيص ، ألف المعنػػى قػػد " 

يستحقو فى الترتيب األصلى ، والمقاـ يقتضى ذلؾ ، ألنو ال مقتضى للعدوؿ عنو إلػى 
 ل1 . اإليجاز واإلطناب "

وعلػػى ىػػذا النحػػو الػػذ  ذتػػره القزوينػػى وتبعػػو فيػػو شػػراح التلخػػيص ، تحػػددت 
وجيػػة البحػػث الببلغػػى فػػى بػػاب   اإليجػػاز واإلطنػػاب والمسػػاواة ل حتػػى صػػار جػػؿ مػػف 

الفػػف ، يػػدرج ىػػذه اريػػة تحػػت بػػاب   المسػػاواة ل بػػؿ قػػد يتطػػوع بعػػض  يتتػػب فػػى ىػػذا
البػػاحبيف ويػػذتر أمبلػػة أخػػر  مػػف الػػذتر الحتػػيـ ، مقتػػديًا فػػى ذلػػؾ بصػػاحب التلخػػيص 
وشراحو وىو أمر فيو مف البعد عف جادة الصواب قدر ما فى اريػة مػف إعجػاز وبيػاف 

 مف المساواة مف األخذ والرد .ىذا ولـ تسلـ دعو  الخطيب وتابعيو فى عد ىذه ارية 
وعند تدبر ىذه اررا  نجدىـ قد اختلفوا حوؿ ىذه ارية بما ال يحسػـ المسػالة 

 حتى إف ارية قد تنازعتيا طرائؽ األسلوب الببلبة .

                                           
  .529، وينظر المطوؿ  3/121شروح التلخيص   ل1 
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فقد ذتروا أف ارية يمتف أف تعد مف " إيجاز الحذؼ "   لحذؼ المستبنى منػو 
 ل1  ب حد إال ب ىلو .، إذ التقدير : وال يحيؽ المتر السيل 

وأجيب ب ف ىذا الحذؼ ال يقدح فى عػدىا مػف المسػاواة   ألف اعتبػار الحػذؼ 
أو علػػى حػػد تعبيػػر ابػػف يعقػػوب : اقتضػػاه أمػػر لفظػػى ال  4فػػى ذلػػؾ لرعايػػة اإلعػػراب 

 ويقصد بو : ما ال يتوقؼ إفادة المعنى عليو . ل5  معنو 
مراد حتى إنو لو ذتر فى غيػر إذف فيذا الحذؼ ال يفتقر إليو فى ت دية أصؿ ال
 القرآف لتاف تطويبًل يخرج بالتبلـ عف دائرة الببلغة . 

وعليو فتقدير المحذوؼ محتاج إليو لتصحيس المعنى ، فضبل عف ت تى معنى  
القصػػر بػػدوف " إال " إذ يمتػػف أف يقػػاؿ : إنمػػا يحيػػؽ المتػػر السػػيل ب ىلػػو ، وال يحتػػاج 

 ل3 حينئذ إلى تقدير.
حيث ذتر السػيل بعػد المتػر مػع أف  ل0 ف فى ارية إطنابًا .... وذتر بعضيـ أ

المتػػر ال يتػػوف إال سػػيئًا ، واعتػػرض عليػػو الدسػػوقى فػػى حاشػػيتو بػػ ف وصػػؼ المتػػر 
 بالسػػػػػيل إيمػػػػػاً  إلػػػػػى أف بعػػػػػض المتػػػػػر لػػػػػيس سػػػػػيئًا تمػػػػػا فػػػػػى قولػػػػػو تعػػػػػالى : 

      /آؿ عمػػػػراف
  مجػػػػػػاىد فػػػػػى حػػػػػاؿ التحػػػػػرؼ والتحيػػػػػز وتػػػػػذلؾ متػػػػػػػر المقاتػػػػػؿ ال 20

   
       /19األنفاؿ 

يقػػوؿ الدسػػوقى : وبيػػذا ينػػدفع قػػوؿ ابػػف السػػبتى فػػى العػػروس اعتراضػػًا علػػى 

                                           
   .3/121شروح التلخيص   ل1 
   .3/121حاشية الدسوقى   ل5 
  .3/121ينظر : مواىب الفتاح   ل3 
   .121، 3/124الشروح   ل0 
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المصػػنؼ أف اريػػة مػػف قبيػػؿ اإلطنػػاب   ألف السػػيل زيػػادة ، إذ تػػؿ متػػر ال يتػػوف إال 
 ل1 سيئًا.

وير  صاحب عروس األفراح أف فى ارية إطنابًا بالنظر إلػى التػبلـ السػابؽ إذ 
 ل5 ىو تذييؿ لقولو تعالى " ومتر السيل ".

وأجيب على ىذا ب ف مف عده مف المساواة ، لـ ينظر إلػى مػا قبلػو ، بػؿ نظػر 
 ل3 . إليو فى ذاتو

الواحد وقطػع  وبالرغـ مف ضعؼ ىذا الجواب ، لما فيو مف تفتيت أجزا  التبلـ
لسياقو المتصؿ ، ونبر لعقده المنتظـ = فإنػو إذا نظػر إليػو فػى ذاتػو فيػو مػف القصػر 

 . ةالذ  ىو نوع مف اإليجاز وليس مف المساوا
   وقػػػػػػػػػد مبػػػػػػػػػؿ الخطيػػػػػػػػػب أيضػػػػػػػػػًا بقولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى :

   
   

    
    / 92األنعاـ 

واعتػػرض عليػػو بػػ ف فيػػو حػػذؼ موصػػوؼ " الػػذيف "وأجيػػب بمػػا أجيػػب بػػو فػػى 
ارية السابقة ، ب ف تؿ حذؼ ال أبػر لػو فػى ت ديػة أصػؿ المػراد ال ينػافى تونػو مسػاواة  

ال لـ يسلـ مباؿ واحد للمساواة  ل0 . وا 
 اختيار وتزجيح :

                                           
   .3/121حاشية الدسوقى   ل1 
  .3/125عروس أألفراح   ل5 
  .5/331بغية اإليضاح   ل3 
  .3/121وشروح التلخيص  5/331ينظر اإليضاح   ل0 
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لببلغيػػػيف وعرضػػػيا فػػػى ىػػػذه اريػػػة ، يتبػػػيف مػػػد  بعػػػد انتقػػػا  بعػػػض آرا  ا
اضطرابيـ فى تحديد األسلوب الذي بنيت عليػو اريػة التريمػة ، ولعلػؾ الحظػت إصػرار 
بعػػض شػػراح التلخػػيص علػػى عػػد ىػػذه اريػػة مػػف المسػػاواة ومحػػاولتيـ دفػػع اإلشػػتاالت 

 واالعتراضات التى أبيرت حوؿ عدىا مف اإليجاز أو اإلطناب .
ما جا ت عليو ىذه الردود مف ضػعؼ وعلػى وجػو ال يقنػع  –أيضًا  -والحظت

 الباحث فى ىذا الفف.
أف تػدرج فػى  –أبػدًا  –وعند تدبر نظـ ارية وسياقيا يترجس أف ارية ال يمتف 

على وقوع المسػاواة فػى القػرآف التػريـ خاصػة ،  –ألبتة  –سلؾ المساواة ، بؿ ال دليؿ 
 والنظـ البليغ عامة .

ارية فػاف قولػو تعػالى : " وال يحيػؽ المتػر السػيل إال ب ىلػو " أما يتعلؽ بنظـ 
 تبلـ جر  مجر  المبؿ.

جا  فى حاشية الشياب عند ىذه ارية : ىو مػف إرسػاؿ المبػؿ ، ونظيػره مػف 
قوؿ العرب : " مف حفر ألخيو جبًا ، وقػع فيػو منتبػًا ، وفػى التػوراة : مػف حفػر مغػواة 

 ل1 . وقع فييا
أف األمبػػاؿ عامػػة ، والقرآنيػػة ، خاصػػة ، إنمػػا تعتمػػد  وال يخفػػى علػػى عاقػػؿ ،

على اإليجاز ، ذلؾ ألف المبؿ مػف شػ نو أف يحفػظ ، ويستشػيد بػو عنػد الحاجػة ، فػبل 
بد أف يتوف خفيفًا على األلسنة ، ذا جمؿ قصيرة موحية معبرًا عف قصػة ، داعيػًا إلػى 

 ا.عبرة ، فتاف اإليجاز شرطًا فى صبلحيتو ليذه المقاصد وغيرى
ومف أجؿ أف يتوف التبلـ تالمبػؿ ، ذتػر لفػظ المتػر صػريحا ، مػع سػبؽ ذتػره 
تما عدؿ عف اإلضمار إلى اإلظيار فى قولو " ب ىلو " فتاف يمتف أف يقاؿ : وال يحيؽ 

                                           
   .2/531حاشية الشياب   ل1 



 

  

 

 
 رفعت على محمدد/        وقوع المساواة في النظـ العالي بيف القبوؿ والرفض         
 

 

5256 

 إال بيـ ، ألف المراد : أف متر ىؤال  المنوه بيـ يحيؽ بيـ.
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خػػراج المعنػػى أقػػوؿ :عػػدؿ الػػنظـ عػػف تػػؿ ىػػذا الحػػذؼ إلػػى مػػا جػػا  عليػػو ، إل
مجر  التبلـ المستقؿ ، إيما  إلى أف ىذا األمر سنة إليية مطردة ، وفى ذلػؾ مػا فيػو 

 مف إفادة وت تيد إحاطة اهلل بيؤال  الماتريف وقدرتو علييـ.
وبيذا صارت الجملة مستقلة عما قبليا فى معناىا ، جارية على األلسػنة تمػا 

 تجر  األمباؿ التى فشا استعماليا.
ذا ت  لمسنا وجوه اإليجاز فى ارية وجدناىا واضحة جلية ، منيا: وا 
جملة القصر ، ومعلـو أنو مػف صػور اإليجػاز   إذ ىػو يقػـو مقػاـ جملتػيف  -

جملػػة إببػػات للمقصػػور وجملػػة نفيػػو عمػػا سػػواه ، والقصػػر فػػف تبيػػر الفوائػػد ، غزيػػر 
ز الػذي تتبػر األسرار ومف ىنػا تػاف مناسػبتو لػنظـ اريػة مػف حيػث بناؤىػا علػى اإليجػا

 فوائده وتتعدد أسراره .
جػػػػا  فػػػػى التحريػػػػر والتنػػػػوير : فالمسػػػػاواة أف يقػػػػاؿ : يحيػػػػؽ المتػػػػر السػػػػيل 
بالمػػاتريف دوف غيػػرىـ ، فمػػا عػػدؿ عػػف ذلػػؾ إلػػى صػػيغة القصػػر ، فقػػد سػػلؾ طريػػؽ 

وبالمقارنػػة بػػيف ىػػذيف األسػػلوبيف اللػػذيف ذترىمػػا الطػػاىر يبػػيف الفػػرؽ جليػػا  ل1  اإليجػػاز
مساواة الذ  يقع فى محادبات العواـ ، وبيف نظػـ القػرآف المعجػز المبنػى بيف أسلوب ال
 على اإليجاز. 

وال يخفى أف فى النفى واالستبنا  فائدة الحصر ، بخػبلؼ مػا لػو قيػؿ : المتػر 
 السيل يحيؽ ب ىلو ، فبل يفيد عدـ الحيؽ بغير أىلو.

إال ب ىلػو  وفى ارية حذؼ المضاؼ ، إذ التقدير وال يحيػؽ ضػر المتػر السػيل
 ل5  وتذلؾ فى قولو  ب ىلول ألنو عوض عف أف يقاؿ : الذيف تقلدوه .

                                           
   .55/339التحرير والتنوير   ل1 
  .السابؽ نفسو  ل5 
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يحػػػا ات  تمػػػا أف اريػػػة قػػػد جػػػا ت مػػػف خػػػبلؿ ألفػػػاظ ذات إشػػػعاع ، وظػػػبلؿ وا 
 مما ين   بيا عف المساواة .444ودالالت 

مف ذلؾ قولو تعالى :  المتر السيلل والتى تشير إلى صنيع ىػؤال  القػـو مػف 
حنػث فػى اليمػيف ، وفسػاد فػى األرض ، ونفػور عػف دعػوة اهلل ، وفػى نقض للعيػد ، و 

، وأنػو نبيػو التعبير القرآنى إيما  إلى إصرار ىػؤال  القػـو علػى تػدبيرىـ ضػد اإلسػبلـ و
تػػدبير محتػػـ ، ومتػػر مسػػتمر ، وخبػػث متصػػؿ ذلػػؾ تمػػا متػػر سػػابقوىـ ، فلحػػؽ بيػػـ 

    مترىـ ، وىذا ما يرشد إليو السياؽ : 
     

     
    

     
   
   

   
   
     

    
    

    
    / فليس ليـ بعد ىذا  00، 03فاطر .

 إال انتظار اإلىبلؾ وىو سنة األوليف .
والقػػرآف ال يريػػد أف يسػػجؿ علػػى ىػػؤال  المػػاتريف وحػػدىـ ىػػذا المسػػلؾ ، بػػؿ 
يضيؼ إلييـ تؿ مف سلؾ ىذا المسلؾ المزر  المشػيف ، حتػى تتػوف ىػذا اريػة رادعػًا 

ة األمبػاؿ القرآنيػة ، تتسػـ لتؿ مف تسوؿ لػو نفسػو أف يسػلؾ ىػذا الطريػؽ ، وىػذا سػم
 بصيغة العمـو .

ومف ذلؾ إيبار  يحيؽل لداللتو على اإلحاطة ، التى ىى فوؽ اللحػوؽ ، ففيػو 



 

  

 

 
 رفعت على محمدد/        وقوع المساواة في النظـ العالي بيف القبوؿ والرفض         
 

 

5235 

 ل1  مف التحذير ما ليس فى قولو :  " وال يلحؽ أو وال يصؿ " .
 ل5 على أنيا ال تستعمؿ إال فى نزوؿ المتروه ، تما يػر  العسػتر   بلً ػذا فضػى

 ل3  . ظـ القرآنى ليذا اللفظة يشيد لذلؾواستعماالت الن
يبار النظـ للفظة الموحية المعبػرة عػف  وفى ىذا الفرؽ المائز بيف اللفظيف ، وا 

 الغرض المرتبطة بالسياؽ ، داللة على نفى المساواة عف ارية .
وعليو فقد ذىب ابف األبير إلى أف التعبير ب لفاظ مترادفة ، تمابؿ األلفاظ التى 

 النظـ ليس مف قبيؿ المساواة ..... جا  علييا
يقوؿ : فإف قيػؿ : تيػؼ ال يمتػف التعبيػر عػف ألفػاظ ب لفػاظ أخػر  مبليػا وفػى 

 عدتيا ، وفى المترادؼ مف األلفاظ ما ىو دليؿ على خبلؼ ذلؾ ؟ 
قلػت فػى الجػواب : لػيس تػؿ األلفػػاظ المترادفػة يقػـو بعضػيا مقػاـ بعػػض ، أال 

التعبيػر عنيػا بمػا يقػـو مقاميػا ، ولمػا عبػر عنيػا  تر  أف لفظػة  القصػاصل ال يمتػف
بالقتؿ فى قوؿ العرب :  القتؿ أنفى للقتؿل ظير الفرؽ بيف ذلػؾ وبػيف اريػة فػى قولػو 

    تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى : 
   / والذي أردتو ، إنما ىو التػبلـ الػذ  ال يمتػف  126البقرة

ال تػاف داخػبًل  التعبير عف ألفاظو ، ب لفاظ أخر  مبليا وفى عدتيا ، فإف تاف تذلؾ ، وا 
 ل0  فى ىذا القسـ المشار إليو .

وفى قولو : " ب ىلو " أغنت فيو اإلضافة عف تفصيؿ يتعػذر ، تمػا أف فيػو مػا 

                                           
   .59/30التفسير التبير   ل1 
   .521الفروؽ اللغوية   ل5 
   .551المعجـ المفيرس   ل3 
   .505-5/504لمبؿ السائر ا  ل0 
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 ل1  . ليس فى قوؿ القائؿ : وال يحيؽ المتر السيل إال بالماتر

                                           
   .59/30التفسير التبير   ل1 
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مػف اإليجػاز ، حتػى بمة اعتراض سػاقو شػراح التلخػيص علػى عػد ىػذه اريػة 
تسلـ ليػـ شػاىدًا للمسػاواة ، ىػو أف الحػذؼ فييػا رعايػة للقواعػد النحويػة ، وىػو قػوؿ 
ضعيؼ لـ يقـ على ساؽ ولـ تسنده حجو ، إذ ال يمتف عد ما اشتمؿ علػى حػذؼ مػف 

ال اختلت المقاييس ، وتداخلت المصطلحات.  المساواة ، وا 
ذا سػػلمنا أف الحػػذؼ  و مراعػػاة للقواعػػد النحويػػة ، ألمػػر لفظػػى ، أ -ىنػػا  -وا 

فيػػػؿ يمتػػػف بالضػػػابط نفسػػػو أف نػػػدرج اريػػػات التػػػى أوردوىػػػا شػػػواىد لئليجػػػاز ضػػػمف 
 المساواة؟ 

ذلػػؾ مػػا ال قائػػؿ بػػو ، إذ يترتػػب عليػػو أال يسػػلـ شػػاىد لئليجػػاز ، فضػػبًل عػػف 
 تداخؿ الحدود ، واختبلط المصطلحات.

ذتيػة ، واللمحػات وىػو صػاحب اللفتػات ال –وقد غفؿ السعد فػى ىػذا الموضػع 
حيف ذتر أف الحذؼ فى ارية ال يخرجيػا عػف المسػاواة ، ألف ذلػؾ العتبػار  -الذوقية 

لفظى ، مف غير أف يتوقؼ عليو ت دية أصؿ المراد ، حتى لو صرح بػذلؾ لتػاف إطنابػًا 
، وموضع الغفلة أف ذتر أصؿ المعنى ، ال يمتف أف يتػوف  ل1 ، بؿ ربما يتوف تطويبل 

ذا تػاف فلػـ لػـ يػذتره الببلغيػوف تطويبل وال  حشوًا يخؿ باألسلوب ويناؿ مف ببلغتػو ، وا 
 تحت صور اإلطناب ؟  

إذف .. فاريػػة ال يمتػػف إال أف تنػػدرج فػػى سػػلؾ اإليجػػاز   لػػداللتيا علػػى معػػاف 
تبيرة ، فيى " تحث علػى تػؼ األذ  عػف جميػع النػاس ، بحػذره عػف جميػع مػا يػؤد  

 ل5  إلى األذ  " .

                                           
  .529المطوؿ   ل1 
  .3/123عروس األفراح   ل5 
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العستر  فى شواىد اإليجاز ، وبيف أنػو أفػاد قػوة إشػعارىـ بجنػايتيـ  لذا ذترىا
على أنفسيـ ، ت ف الذ  وقع علييـ مترىـ نفسو ، ال عاقبتو ، وفى ذلؾ تػوبيخ علػى 

 ل1 المتروه وتنفير منو وقد جا ت على ىذا النظـ إيجازًا واختصارًا.
لفػاظ اريػة لػدالالت ىذا فضبًل عف داللة االستبنا  على عدة معاف  ، واتتناز أ

تبيػرة مػػف خػػبلؿ إيحا اتيػػا ودالالتيػػا ،  بحيػػث إذا أبػدلت بغيرىػػا لػػـز إمػػا تبػػدؿ المعنػػى 
ما ذىاب الرونؽ الذ  يتوف معو سقوط الببلغة علػى  الذ  يتوف منو فساد التبلـ ، وا 
ما رأ  الخطابى عندما تحدث عف عمود الببلغة فى النظـ القرآنى ، وعرفػو أنػو وضػع 

 ل5 مف األلفاظ موضعو األخض األشتؿ بو.تؿ نوع 
تػػؿ ذلػػؾ ينفػػى المسػػاواة عػػف اريػػة ، وعػػف تػػؿ الػػنظـ المعجػػز ، إذ لتػػؿ لفػػظ 
موضعو وغرضو ومقامو األليؽ بو ، بخبلؼ المساواة التػى تتػوف فػى تػبلـ الػدىما  ، 

 ومحادبات الناس التى ال يعب  فييا بمراعاة آداب اللغة
 :ثاويا : فى انشعز 

 يػػػؿ الػػػذي ىػػػو مػػػدرتىفإنػػؾ تالل
 

ف خلػػػت أف المنتػػػ   عنػػػؾ واسػػػع   ل3 وا 
 

استشػػيد الخطيػػب القزوينػػى علػػى المسػػاواة بيػػذا البيػػت ، وتبعػػو فيػػو شػػراح 
التلخيص ، وأضاؼ صاحب عروس األفراح بيتًا آخر ، رأ  تحقؽ ضابط المساواة فيػو 

 ل0 . ، استنباطا مف تبلـ صاحب التلخيص

                                           
  .162ينظر : تتاب الصناعتيف   ل1 
  .56بياف إعجاز القرآف   ل5 
  .29ديواف النابغة   ل3 
  .3/125، والشروح  5/331اإليضاح مع البغية   ل0 
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اإلشػارة إلػى أنػو دارت حػوؿ البيػت مناقشػات وقبؿ مناقشة ىػذا الػرأ  ، تجػدر 
 وردود حوؿ عد البيت مف المساواة .

 قيؿ : إف فى البيت إيجازًا بالحذؼ ، والمحذوؼ جواب الشرط ، إذ التقدير 
 ل1 واف خلت أف المنت   عنؾ واسع ف نت مدرؾ لى فيو.

وأضاؼ صاحب عروس األفراح حذفًا آخر فى البيت ىو خبر إف ، خبلفػا لمػف 
 ل5 ىب الى أف الجار والمجرور نفسو ىو الخبر.ذ

وأجيب عف ذلؾ ب ف اعتبار ىػذا الحػذؼ أمػر لفظػى ، ال يتوقػؼ إفػادة المعنػى 
 وقد مضى مناقشة ىذا الجواب عند آية فاطر السابقة . 44عليو 

وقيؿ: إف فيو إطنابًا ، بذتر دليؿ الجواب ، إذ ىو زائد علػى مػدلوؿ التػبلـ واف 
 ل3 . الشرط وجوابواألصؿ اإلتياف ب

 ولؾ أف تس ؿ : تيؼ يتوف ذتر دليؿ الجواب المحذوؼ إطنابا؟! 
ذا تػػػاف فلػػػـ لػػػـ يػػػذتره الببلغيػػػوف ؟ وتحػػػت أ  صػػػورة مػػػف صػػػوره يمتػػػف   وا 

 أف يتوف ؟
إف أصؿ المعنى يتطلب الشرط وجوابو عنػد ذترىمػا ، فتيػؼ إذا حػذؼ الجػواب 

 ؟ أيتوف ذتر الدليؿ تطويبًل وحشوًا ، أو إطنابا ً 
إف مف المقرر عند أىؿ العلـ أف حػذؼ أحػد أرتػاف التػبلـ دوف قرينػو أو دليػؿ 

 يعد إلغازًا أو تعمية ، ين   بو عف الببلغة والبياف.
إف ىػػذه المناقشػػات والػػردود ، لتػػدلنا علػػى عػػدـ ضػػبط القاعػػدة وبباتيػػا عنػػد  

                                           
  .مف أف الجواب ال يتقدـ بناً  على مذىب البصرييف  ل1 
  .3/125عروس األفراح   ل5 
   .3/125شروح التلخيص   ل3 
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تقػع فػى الػنظـ النقاش،  وعليو عدـ التسليـ بإدراجو تحت سلؾ المساواة ، بػؿ إنيػا ال 
 فى طليعتيـ. -الشؾ  -العالى ، خاصة فحوؿ الشعرا  ، والنابغة

ونفػػى المسػػاواة عػػف الشػػعر السػػيما عنػػد فحػػوؿ الشػػعرا  يتبلقػػى مػػع طبيعػػة 
الشعر  لبنائو على اإليجاز وتتبيؼ المعانى ، فيتوف البيت فيو متسع لمعاٍف لو تانػت 

الشػػعرا  مػػف اإليجػػاز منيجػػًا فػػى نسػػج  نبػػرا لجػػا ت فػػى جػػػػمؿ تبيػػرة ، لػػذا اتخػػذ أتبػػػػر
 أشعارىـ  لتتوف أوقع فى النفس وأرحب فى الخياؿ .

فالشعر قائـ على اإليجاز ، بؿ ىو خيػر مبػاؿ لئليجػاز ، إذ يقػـو علػى تتبيػؼ 
 ل1 المعانى مف خبلؿ مفردات لغويو قابلة للت ويؿ مف أتبر مف وجو.

اة ، لعػدـ مناسػبتيا لتلػؾ وىذه الطبيعة الخاصػة بالشػعر تنػ   بػو عػف المسػاو 
الخاصػػية الشػػعرية ، وليػػذا الطػػابع المتميػػز الػػذ  يجعػػؿ مػػف بعػػض التػػبلـ شػػعرًا دوف 

 غيره .  
جػػا  فػػى ديػػواف المعػػانى : واإليجػػاز بجميػػع الشػػعر أليػػؽ ، وبجميػػع الرسػػائؿ 
والخطب ، وقد يتوف مف الرسػائؿ والخطػب مػا يتػوف فيػو اإليجػاز عيػًا ، وال أعرفػو إال 

ى جميع الشعر ، ألف سبيؿ الشعر أف يتػوف تبلمػو تػالوحى ومعانيػو تالسػحر ببلغة ف
والعجيب أف العستري قد مبػؿ ليػذه النظػرة المبػاؿ فػى الشػعر  ل5 مع قربيا مف الفيـ " 

ببيت النابغة ىذا ..... وال أجد أجمػؿ مػف تعبيػر العسػتر  فػى وصػؼ طبيعػة الشػعر ، 
نػػص عبػػد القػػاىر فػػى السػػياؽ نفسػػو  حيػػث  وبنائػػو علػػى اإليجػػاز والػػوحى والرمػػز ، إال

حساس عاؿ حتى يػدرؾ    قرر : أنو البد لمتصفس الشعر أف يتوف ذا ذوؽ شفاؼ ، وا 
 وحى طبع الشعر ، وخفى حرتتو التى ىى تاليمس ، وتمسر  النفس فى النفس ل  .

                                           
  .فى ترابنا النقد  نماذج برية فى ىذا المجاؿ  ل1 
   .للعستر  033ديواف المعانى   ل5 
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 ل1 
يمػػا ه  وىنػا أجػػد لزامػا اإلشػػارة الػػى أف وحػى طبػػع الشػػعر وغموضػو ، ورمػػزه وا 

مػع مقػػاييس الحػدابييف فػى تبلميػػـ عػف الرمزيػػة  –تمامػا  –القاىر ، يتنػػافى عنػد عبػد
والغموض فى الشعر ، وقد ميز الشيخ بينيما ووضػع حػدًا فاصػبًل ومبػؿ لتلييمػا فػى " 

 ل5  أسرار الببلغو " .
ذا اقتربنػػا مػػف موضػػوع الشػػاىد وجػػدنا معنػػاه الػػذ  ذتػػروه ال يفػػى بغػػرض  وا 

داللتيػػا ، بمػػا ينػػ   بػػو عػػف واد  المسػػاواة تمامػػا ، الشػػاعر وال بإيحػػا ات ألفاظػػو و 
السػػيما إذا علمنػػا أف عبػػدالقاىر قػػد استشػػيد بػػو علػػى وحػػى الشػػعر وخفائػػو ، وعلػػى 
التبايف بيف الغموض الذ  يشرؼ المعنى ويزيد مف فضلو تيذا البيػت ، وبػيف التعقيػد 

 ل3 والتعسؼ الذ  يؤد  إلى الغموض المزر  ، والتعسؼ المشيف.
لنابغػػة أراد أف يشػػبو الملػػؾ فػػى حالػػة سػػخطو بليػػؿ فػػى عمومػػو األمػػاتف إف ا 

 وبلوغػػػػو تػػػػؿ مػػػػوطف فػػػػى أسػػػػرع لحظػػػػة بحيػػػػث ال يفلػػػػت منػػػػو أحػػػػد   لسػػػػعة ملتػػػػو 
 وبسطة يده.

وىذا المعنى قد توارد عليو الشعرا  ، ولتف فػى إيبػار النابغػة لعنصػر " الليػؿ " 
يػد النعمػاف ، وأنػو مدرتػو ال معنى نفسى دقيؽ ، يصور نفسو اليلعة المرعوبة مف وع

 محالة ، فيو تالليؿ ال يفلت منو شل ، وتزداد فيو المخاوؼ واألىواؿ. 
سيلوح للقارئ إذا ألحؽ البيػت بسػياقو فقبػؿ  -وغيره –إف ىذا المعنى النفسى 

 : بيت الشاىد

                                           
  .349أسرار الببلغة   ل1 
  .وما بعدىا 104السابؽ   ل5 
  .349أسرار الببلغة   ل3 
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 وعيػػد أبػػي قػػابوس فػػى غيػػر تنيػػو
 

 أتػػػػانى ودونػػػػى راتػػػػس فالضػػػػواجع 
 

 ةفبػػػػػت تػػػػػ نى سػػػػػػػاورتنى ضػػػػػئيل
 

 مػػف الػػرقش فػػى أنيابيػػا السػػـ نػػاقع 
 

 يسػػػػيد مػػػف ليػػػؿ التػػػػماـ سػػػليميا
 

 لحلػػػػى النسػػػػا  فػػػػى يديػػػػو قعػػػػاقع 
 

 تناذرىػػػػػػػا الراقػػػػػػػوف مػػػػػػػف سػػػػػػػميا
 

 تطلػػػػػػػػؽ طػػػػػػػػورًا وطػػػػػػػػورًا تراجػػػػػػػػع 
 

 وبعده :
 خطا طيػؼ حجػف فػى حبػاؿ متينػة

 

 تمػػػػػػػد بيػػػػػػػا أيػػػػػػػد إليػػػػػػػؾ نػػػػػػػوازع 
 

ب الػى تجسػيد رىبػة فالليؿ بما يمبلو مف وحشة وىلػع ، وظػبلـ وسػتوف ، أقػر 
الشاعر وقلقو ، مف ذلؾ القدر المحتـو الذ  أشار إليو فػى األبيػات السػابقة ، السػيما 

 وصورة الخطاطيؼ التى ىى فى حباؿ متينة ل -صورة  الضئيلة مف الرقش
الشاعر اختزؿ ىذه الصور المرعبة المخيفة فى تلمة " الليؿ " بمػا أبػارت مػف 

داليا بمرادؼ ليا ، أو لفظ مسػاو ليػا ، إفسػاد للمعنػى معاف ومضاميف ، وبما يجعؿ إب
 والتوا  عف غرض الشاعر ، وانفصاـ عف صورتو وأحاسيسو.

وقػػد أدرؾ نقادنػػػا ىػػذا المعنػػػى النفسػػى الػػػدقيؽ فػػى بيػػػت النابغػػة ، ومحصػػػلة 
 أقواليـ تن   بالبيت مف أف يدرج فى سلؾ المساواة .
نما قاؿ تالليؿ الذ  ى و مػدرتى ، ولػـ يقػؿ : تالصػبس  جا  فى عيار الشعر وا 

 ألنو وصفو فى حاؿ سخطو ، فشػػبيو بالليؿ وىولو ، فيى تلمو جامعو لمعػاف تبيػرة "
 ل1 .

والجملة األخيرة التى تدؿ على أف تلمة " الليؿ " ذات إيحػا ات دقيقػة ودالالت 
 دفينة .......ىى موضع الشاىد . 
                                           

  .12عيار الشعر   ل1 
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لليؿ فى وصػولو إلػى تػؿ متػاف، وجا  فى أسرار الببلغة :  إف النيار بمنزلة ا
فما مف موضوع مف األرض إال ويدرتو تؿ واحد منيما ، فتما أف التائف فػى النيػار ال 
يمتنػػو أف يصػػير فػػى متػػاف ال يتػػوف بػػو ليػػؿ ، تػػذلؾ التػػائف بالليػػؿ ال يجػػد موضػػعًا ال 
يلحقو فيو نيار ، فاختصػاص الليػؿ دليػؿ علػى أنػو قػد رو  فػى نفسػو ، فلمػا علػـ أف 

إدراتو وقد ىرب منو حالة سخط ، رأ  التمبيؿ بالليؿ أولػى ، ويمتػف أف يػزاد فػى  حالة
 نصرتو بقولو : 

 نعمػػػػػة تالشػػػػػمس لمػػػػػا طلعػػػػػت
 

 ل1  ببػػػػت اإلشػػػػراؽ فػػػػى تػػػػؿ بلػػػػد 
 

وذاؾ أنو قصػد ىينػا نفػس مػا قصػده النابغػة فػى تعميػؽ األقطػار ، والوصػوؿ 
ذ المبػؿ ليػا مػف الشػمس ، الى تؿ متاف ، إال أف النعمة لما تانػت تسػر وتػؤنس ، أخػ

 ؿولو أنو ضرب المبؿ لوصوؿ النعمة الػى أقصػى الػببلد ، وانتشػارىا فػى العبػاد ، بالليػ
 ل5 ووصولو إلى تؿ بلد ، وبلوغو تؿ أحد لتاف قد أخطا خطا فاحشًا " 

اقرأ ىذا النص لتر  حس الناقد البصير ، بالحالػة النفسػية لتػؿ شػاعر ، متػى 
بلفػػظ مسػػاو لػػو ، تبعػػًا إلحسػػاس الػػنفس ، والسػػياؽ الػػذ   يسػػتخدـ الليػػؿ ومتػػى يػػ تى

وفى ىذا التفاوت النفسى ومبل مة تؿ حالة للفػظ غيػر ارخػر مػا يػدفع 44444يبلئمو
 القوؿ بالمساواة فى البيت .

بػػؿ إف بعػػض شػػراح التلخػػيص الػػذيف أدرجػػوا البيػػت ضػػمف شػػواىد المسػػاواة ، 
 ل3 متابعة للقزوينى قد لمحوا ىذا المعنى.

                                           
  .142للعباس بف األحنؼ فى ديوانو   ل1 
  .522أسرار الببلغة   ل5 
  .3/125يراجع حاشية الدسوقى   ل3 
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أداة التشػبيو ، ولػو تػرؾ الػػنص  إيبػارهإف إبػداع الشػاعر ودقتػو قػد بػدا فػى  بػـ
علييا النعتس األمر ، وانقلػب المػدح ىجػا  ، بػـ ذتػر الوجػو  مػدرتىل واختػزاؿ بقيتػو 
واختفائو ورا  ضػبابية الليػؿ ، وحػذؼ جػواب الشػرط.... تػؿ ذلػؾ يجعػؿ الصػورة خفيػة 

يحاؤه وخيالو. ظاىرة ، قريبة بعيدة ، وذلؾ ىو جماؿ الفف  وسحره ، وا 
علػػى أف اإليجػػاز أقػػوي أبػػرًا فػػى  –قػػديما وحػػديبا  –وقػػد أجمػػع العلمػػا  والنقػػاد 

النفس مف التصريس ، وأف المعنى الػذ  ينتيػى الػى السػامع بعػد مجاىػدة الػنفس وتػد 
 ل1 الخاطر، يتوف أوقع فى النفس وأعظـ أبرا فييا.

و ، قد أبار ىذه المعػانى النابضػة وىتذا نر  أف ىذا البيػػت على قصره ووجازت
 ، واستبار ىؤال  النقاد على تبرتيـ وتنوع مناىجيـ.

ىذا بالنسبة للبيػت ، أمػا قائلػو فقػد شػير باإليجػاز واختػزاؿ المعػانى حتػى عػد 
 ذلؾ مف خواص شعره ، وسمت بيانو ، الذ  ينبل عنو ويدؿ عليو 

اد تاتػب بليػغ أف ينبػر مػف قاؿ أبو ذتواف : ما رأيت أعلـ بالشعر منو ، ولو أر 
 ل5 المعانى ما نظمو النابغة ما جا  بو إال فى أضعاؼ تبلمو.

وبدا ذلؾ أتبر فى بيتو ىذا ، حتى قيؿ عنو : انو أبرع بيت قيؿ فػى المػديس ، 
 ل3 واستنتر االصمعى أف ي تى شاعر بمبلو ولو تاف مف الفحوؿ.

 العقد فى شعره تاف ير  أف ىذا البيت واسطة -نفسو-بؿ إف النابغة 
فقد قاؿ لحساف فى مناظرتو المشيورة : إنؾ ال تحسػف أف تقػوؿ مبػؿ قػولى : 

 فإنؾ تالليؿ .... البيت . 

                                           
  .35، والبنا  الفنى للصورة األدبية فى الشعر  136ينظر : أسرار الببلغة   ل1 
   .54ديواف المعانى   ل5 
  .السابؽ نفسو  ل3 
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لذا استليـ تبير مػف شػعرا  ىػذا المعنػى الػذ  ابتتػره النابغػة ، واسػتوحاه مػف 
ف تػاف  حالتو النفسية الخائفة المػذعورة ، وألبسػو تلػؾ الصػياغة المػوجزة الموحيػة ، وا 

 ل1 تؿ شاعر قد تساه ضروبًا مف الخياؿ ال تجدىا عند ارخر.
 ولعػػػػؿ أدؽ ىػػػػؤال  الشػػػػعرا  حسػػػػًا ىػػػػو البحتػػػػر  ألنػػػػو لمػػػػس تلػػػػؾ اإلشػػػػارات 

 الدفينة .. يقوؿ : 

 عػػذير  مػػف األيػػاـ رنقػػف مشػػربى
 

 ولقيننػػػى نحسػػػًا مػػػف الطيػػػر أشػػػ ما 
 

 وأتسػػبننى سػػخط امػػرئ بػػت موىنػػا
 

 ل5 أر  سػػػخطو لػػػيبًل مػػػع الليػػػؿ مظلمػػػاً  
 

 ل3 يقوؿ العستر  : وما سلؾ أحد طريقتو ىذه ف حسف فييا تإحساف البحتر 
وقد علؽ عليو ابف ناقيا بقولو : وقد نظر فػى ىػذا البيػت نظػرًا خفيػًا إلػى قػوؿ 
النابغػػة فػػى اسػػتعطاؼ النعمػػاف : فإنػػؾ تالليػػؿ ... البيػػت ، فشػػبيو بالليػػؿ مػػف أجػػؿ 

وصؼ السػخط وجعػؿ ذلػؾ موجػودًا فػى  سخطو أو غضبو ، ونقؿ البحتر  تشبييو إلى
 ل0 الحقيقة عنده.

نمػػا اسػػتحؽ بيػػت النابغػػة ىػػذه الفضػػيلة البيانيػػة ، لمػػا فيػػو مػػف وجػػازة للفػػظ  وا 
يحا  نفسى دقيؽ ، وتعبير صادؽ عف نفسػية صػاحبو المضػطربة  وتتبيؼ للمعنى ، وا 

ذ  يسػتليمو المذعورة .. ذلؾ وغيره جعؿ البيت أقرب للمبؿ السائر ، واألدب الخالػد الػ
ال يتػ تى بلفػظ مسػاو لمػراد  –بػبل شػؾ  –الشعرا  فى أ  زماف وفػى تػؿ متػاف ، وىػذا 

الشػػاعر ، ولػػو حاولنػػا ذلػػؾ تنػػا قػػد ذترنػػا مجمػػؿ المعنػػى ، وأغفلنػػا صػػورتو وسػػمتو 
                                           

  .022،  029ينظر : تحرير التحبير   ل1 
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  . 511ديواف المعانى ل3 
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حساسو ، فخرج األمر عف دائرة الشعر ، فيؿ يحسف بعد ىذا أف يقاؿ إف البيت مػف  وا 
 فنا فى درج البياف ؟ المساواة  ، وىى على ما عر 

***** 
 :أما البيت ارخر الذ  استشيد بو شراح التلخيص على المساواة ، فيو 

 أخػػػذنا بػػػ طراؼ األحاديػػػث بيننػػػا
 

 ل1 وسػػػالت ب عنػػػاؽ المطػػػى األبػػػاطس 
 

نما ذتػره صػاحب عػروس األفػراح اسػتنباطًا  ولـ يذتر القزوينى ىذا الشاىد ، وا 
 ل5  مف تبلـ القزوينى .
ذا البيػت تبيػر مػف العلمػا  ، لعػؿ أوليػـ ابػف قتيبػة حينمػا مبػؿ بػو وقد ذتر ىػ

للشعر الذ  حسف لفظو ، وقؿ معناه ، وىػو الضػرب البػانى مػف أقسػاـ الشػعر األربعػة 
 ل3  عنده .

وقػػد تػػاف البيػػت مػػف أتبػػر الشػػواىد نصػػيبًا فػػى تنػػاوؿ النقػػاد وعلمػػا  الببلغػػة 
ظ والمعنػػى إال وقػػد ذتػػر ىػػذا البيػػت بحيػػث يمتػػف القػػوؿ : إنػػو مػػا مػػف ناقػػد تنػػاوؿ اللفػػ

 موافقًا البف قتيبية أو مخالفًا لو . 
وتتبع ىذه اررا  يخرج بالبحث عف وجيتو ، ولذا فسوؼ نرصد مػف اررا  مػا 

 يفيدنا مف حيث تحقؽ مفيـو المساواة فى البيت مف عدمو .
 ولعؿ الذ  أغر  مف أدرج البيت فػى سػلؾ المسػاواة ىػو نبػر ابػف قتيبػة لبيػت

 الشاىد وسابقيو ، فنراه يقوؿ : 
ف نظرت  –تما تر   –" وىذه األلفاظ  أحسف شل مخارج ومطالع ومقاطع ، وا 

                                           
  .البيت لتبير عزة ، وقيؿ البف الطبرية ، وقيؿ لعقبة بف تعب بف زىير  ل1 
  .3/122عروس األفراح   ل5 
   .1/24الشعر والشعرا    ل3 
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إلى ما تحتيا مف المعنى وجدتو ، ولمػا قطعنػا أيػاـ منػى ، واسػتلمنا األرتػاف ، وعالينػا 
إبلنا األنضا  ، ومضى الناس ال ينتظر الغػاد  الػرائس ، ابتػدأنا فػى الحػديث ، وسػارت 

 ل1 المطى فى األبطس . 
وي تى ابف طباطبا فيتتل على سػابقو ، بػؿ ويتقػدـ خطػوة ، حينمػا يحتػـ علػى 

 ل5 البيت ب نو مف واد  المسػاواة ، ألف ىذا المعنى المستػػوفى على قدر مراد الشاعر.
وما ذتره ىذاف الناقداف ظؿ ىو الحتـ الموجو لمعظـ النقاد بعدىما ، فػبل يتػاد 

تتب النقد مف اإلشارة إلى خلو ىػذه األبيػات مػف المعػانى الشػريفة بمػا يخلو تتاب مف 
،  ل3 يبعػػدىا عػػف اإليجػػاز البليػػغ ، واإليحػػا  الشػػعر  ... علػػى نحػػو مػػا ذتػػره قدامػػة 

 ....... وغيرىـ .  ل2 ، والباقبلنى  ل0  والعستر 
ير واضس أف ىؤال  النقاد قد غفلوا عف تبيف أسرار الجماؿ األدبى فى أبيات تب

، ولـ يروا فييا إال المعانى المعتادة الظاىرة ، دوف أف ينتبيوا إلى ما فييا مف عاطفػة 
صػػادقة ، وخيػػاؿ جميػػؿ ، ذلػػؾ ألف المسػػ لة فػػى الشػػعر ليسػػت مجػػرد عمليػػة تشػػتيؿ 
لمجموعة مف األلفاظ ، ش ف التبلـ العػاد  ، بػؿ إف ىنػاؾ طابعػًا خاصػًا ليػذا التشػتيؿ 

 غيره مف ضروب التبلـ .  يجعؿ مف التبلـ شعرًا دوف

                                           
   .1/24الشعر والشعرا    ل1 
  .20عيار الشعر   ل5 
  .52نقد الشعر   ل3 
   .26تتاب الصناعتيف   ل0 
   .542إعجاز القرآف   ل2 
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بـ إف التلمات فى االسػتعماؿ الشػعر  ليسػت إال مجػرد أدوات تمبػؿ األشػيا  ، 
وليست الصورة التى تتتوف مف ىذه التلمات إال صورة تعبيرية وليست صورة مشابية 

، بـ إف الداللة المعنوية التى تحدث عنيا ىؤال  النقػاد ، ىػى عنصػر مػف عناصػر  ل1 
، وحػيف نحتػـ علػى قيمػة العمػؿ األدبػى مػف خػبلؿ العبػارة ، ال يجػوز أف  العمؿ األدبى

نتتفػػى بػػداللتيا المعنويػػة ، فيػػى عنصػػر واحػػد مػػف عناصػػر داللتيػػا ، فػػبل بػػد أف نضػػـ 
إلييػػا عنصػػر  اإليقػػاع والظػػبلؿ ، فيػػى فػػى مجموعيػػا تػػدؿ علػػى القيمػػة التاملػػة ليػػذا 

 العمؿ . 
صػغر عنصػر فػى العمػؿ األدبػى ، فػإذا وتبيرًا مػا تتػوف الداللػة المعنويػة ىػى أ

، تمػا صػنع ابػف قتيبيػة  ل5  نظرنا إلييػا وحػدىا لػـ نجػد إال عمػبًل ضػئيبًل قيمتػو ضػئيلة
 ومف تبعو فى نقد ىذه األبيات . 

وما غفؿ عنػو ىػؤال  النقػاد ، فطػف لػو الشػيخ عبػدالقاىر ، وقػد تػاف ذا حػس 
، والعيػػب الخفػػى وىمػػا  مرىػػؼ ، وذوؽ عػػاؿ ، مػػا ىيػػ ه للفصػػؿ بػػيف الجمػػاؿ الخفػػى

 أساس عمؿ الناقد . 
تناوؿ عبدالقاىر ىذه األبيات وأشار إلى خفى معانييا ، وجودة سػبتيا ووحػى 
 ألفاظيا .. وذلؾ فى موطف رده على مف يجعؿ االستحساف فى اللفظ دوف المعنى . 

وبت مػػؿ تحليػػؿ الشػػيخ عبػػدالقاىر نػػدرؾ أف األبيػػات ال يمتػػف أف تنػػدرج ضػػمف 
، ألف مس لة أف تتوف األلفػاظ علػى قػدر المعػانى عمليػة منطقيػة بعيػدة عػف  المساواة

يحائو .   روح الشعر ورمزه وا 
تمػػا أننػػا لػػو سػػلتنا ىػػذا المػػنيج الػػذ  سػػلتو ابػػف قتيبػػة ومػػف تبعػػو مػػف نقادنػػا 

                                           
   .24التفسير النفسى لؤلدب   ل1 
  .20النقد األدبى أصولو ومناىجو   ل5 
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مػف ىػذا العيػب  –ميمػا تػاف بيانػو وببلغتػو  –األعبلـ فى تحليؿ الشعر لـ يسلـ بيػت 
 . -عبير إف صس الت –الفضفاض 

ىذا وقد يتوف مف اإلنصاؼ اإلشارة إلى أف عبدالقاىر قد ت بر فػى نقػده ليػذه 
األبيات بالعبلمة ابف جنى ، حيث ذتر ىذه األبيات فى باب الػرد علػى مػف ادعػى علػى 

غفاليا المعنى.  ل1 العرب عنايتيا باأللفاظ وا 
ظ رائعة ، إنما وىو ير  أف األبيات مليئة بالمعانى الحساف ، وما فييا مف ألفا

ب نيػػا خاليػػة مػػف المعنػػى غفلػػة  –إذف  –جػػا  خدمػػة لتلػػؾ المعػػانى الحسػػنة ، فػػالقوؿ 
نمػػا ذلػؾ لجفػػا  طبػع النػػاظر،  وفسػاد ذوؽ ... يقػػوؿ : " وال أر  مػا رآه القػػـو منػو ، وا 

 وخفا  غرض الناطؽ " . 
ف عذب موقع تلػؾ األلفػاظ ، وير  أف معنى األبيات أشد تقدما مف ألفاظيا ، وا 

لػػى تلػػؾ  ولعػػؿ ذلػػؾ يرجػػع إلػػى ذلػػؾ الػػوحى الخفػػى فػػى تلمػػة " أطػػراؼ األحاديػػث " وا 
االستعارة اللطيفة فى : " وسالت األباطس " ذلؾ أف : " فى ذتػر أطػراؼ األحاديػث وحيػًا 
خفيػػًا ، ورمػػزًا حلػػوًا ، أال تػػر  أنػػو يريػػد ب طرافيػػا مػػا يتعاطػػاه المحبػػوف ويتفاوضػػو ذوو 

وذلػػػؾ أحلػػػى  ،عػػػريض والتلػػػويس ، واإليمػػػا  دوف التصػػػريسالصػػػبابة المتيمػػػوف مػػػف الت
ذا تاف تذلؾ  وأدمث ، وأغزؿ وأنسب مف أف تتوف مشافية وتشفًا ومصارحة وجيرًا، وا 
ف عػذب  فمعنى ىػذيف البيتػيف أعلػى عنػدىـ ، وأشػد تقػدمًا فػى نفوسػيـ مػف لفظيمػا وا 

 ل5 موقعيا وأنؽ لو مستمعو ".  
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لػو : وفػى قولػو :   وسػالت ب عنػاؽ المطػى بـ يشػير إلػى جمػاؿ االسػتعارة بقو 
 . ل1 األباطس ل مف الفصاحة ما ال خفا  بو واألمر فى ىذا أسير وأعرؼ وأشير 

ومػػع ىػػذا التحليػػؿ الفػػائؽ البػػف جنػػى ، وت تيػػده علػػى أف للشػػعر وحيػػًا ورمػػزًا ، 
بػر مما ينػ   باألبيػات عػف واد  المسػاواة ... ، إال أف عبػدالقاىر تػاف أدؽ تحلػيبًل وأت

 تفصيبًل فى تحديد مواطف الجماؿ مف تؿ سابقيو بمف فييـ ابف جنى .
وأوؿ ما يلقانػا فػى تحليػؿ عبػدالقاىر ىػو أف مػوطف المزيػة فػى األبيػات يرجػع 

 إلى اإليجاز ال إلى المساواة تما زعـ بعضيـ . 
حيث عبر " عف قضا  المناسؾ ب جمعيا ، والخػروج مػف فروضػيا وسػننيا  -

 ل5 أف تقصر معو اللفظ ، وىو طريقة العمـو ". ، مف طريؽ أمتنة
نقؿ الشاعر أحاسيسو ومشاعره مف خبلؿ صور أدبية وأخيلة رائقة ، فتنى  -

بمسس أرتػاف التعبػة عػف االنتيػا  مػف مناسػؾ الحػج ، ونبػو بقولػو : ومسػس باألرتػاف 
مف ىو ماسػس " علػى طػواؼ الػوداع الػذ  ىػو آخػر األمػر ، ودليػؿ المسػير الػذ  ىػو 

 ل3 . صوده مف الشعر "مق
وقؼ عند إيحا  تلمة   أطراؼ ل وما توحى بو مػف   الصػفة التػى يخػتص  -

بيا الرفػاؽ فػى السػفر ، مػف التصػرؼ فػى فنػوف القػوؿ وشػجوف الحػديث ، أو مػا ىػو 
 ل0  عادة المتظرفيف مف اإلشارة والتلويس والرمز واإليحا  ..... ل .

حػػاؿ ىػػؤال  المسػػافريف وأحػػواليـ  وىػػو تحليػػؿ رائػػع لداللػػة ىػػذه التلمػػة علػػى
 النفسية . 
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وقػػؼ عنػػد االسػػتعارة فػػى   سػػالت األبػػاطس ل وتيػػؼ أنيػػا وقعػػت موقعيػػا  -
وال مت سياقيا ، ألنو يريد أف يصػؼ سػرعة السػػير فػى حػاؿ العػودة للمنػازؿ فجعػؿ " 
سبلسػػة سػػيرىا بيػػـ تالمػػا  تسػػيؿ بػػو األبػػاطس ، وتػػاف فػػى ذلػػؾ مػػا يؤتػػد مػػا قبلػػو ألف 

إذا تانػػت وطيئػػة وتػػاف سػػيرىا السػػير السػػيؿ السػػريع ، زاد ذلػػؾ فػػى نشػػاط  الظيػػور
 ل1 . الرتباف ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبًا "

بػػيف داللػػػة أجػػزا  الػػػنظـ ، وفضػػؿ تلمػػػة " أعنػػاؽ " ، حيػػػث إف   السػػػرعة  -
،  ل5 والػػػبط  يظيػػػراف غالبػػػًا فػػػى أعناقيػػػا ، ويبػػػيف أمرىمػػػا مػػػف ىوادييػػػا وصػػػدورىا " 

لتعبير باألعناؽ جا  لتتملة صورة سبلسة السير وسرعتو ، وت ف المرح والنشاط قػد فا
 فاض باألصحاب والخبلف ، حتى عـ اإلبؿ والرتباف .

وبعػػد ىػػذا التحليػػؿ الرائػػع مػػف عبػػد القػػاىر ، الػػذ  اسػػتنطؽ بػػو متنونػػات  -
لنقػػاد أف طريقػػة ا –فػػى اطمئنػػاف  -األلفػػاظ ، واسػػتوحى مػػدلوالتيا ، يمتننػػا أف نقػػرر

الذيف حتموا على األبيات ب ف ليس ورا ىػا تبيػر معنػى ، أو أنيػا مػف المسػاواة ، ىػى 
يحا  العمػؿ الشػعر  ، تمػا أنيػا طريقػة  طريقة فييا غفلة عف طبيعة العمؿ األدبى ، وا 
غير م مونة " ألنيا تخرج مف الحساب ذلؾ التناسؽ التعبير  الخػاص ، وذلػؾ اإليقػاع 

لػػؾ الصػػور التػػى يشػػعيا التعبيػػر ، وال تبقػػى سػػو  المعنػػى الناشػػل مػػف التناسػػؽ ، ت
الػػذىنى العػػاـ ، وىػػو عنصػػر واحػػد مػػف عناصػػر تبيػػرة تؤلػػؼ الداللػػة التاملػػة للتعبيػػر 

ل3 األدبى 
 

وبمة فارؽ بيف المعنى الذىنى المجرد ، وبػيف العمػؿ الشػعر  المعبػر ، ولتػف 

                                           
  .55أسرار الببلغة   ل1 
  .السابؽ نفسو  ل5 
  .02النقد األدبى أصولو ومناىجو   ل3 
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اشػتمؿ علػى حتمػة أو مبػؿ ابف قتيبة ومف تبعو ال يعدوف مػف الشػعر ذا معنػى إال إذا 
أو معنى أخبلقى ، أمػا مػا عػدا ىػذا مػف مجػرد التصػوير لحالػة نفسػية أو التعبيػر عػف 
موقؼ نفسى أو إنسانى فبل يعد عنده معنى ، تما صػنع فػى بيػت الشػاىد واتيامػو لػو 

 بالعجز والقصور . 
وقػػد بػػاف مػػف خػػبلؿ رأ  عبػػدالقاىر ومػػف قبلػػو ابػػف جنػػى ضػػعؼ ىػػذا الػػرأ  ، 

ده العمػػؽ فػػى التحليػػؿ ، وغيػػاب الرؤيػػة النقديػػة الفاحصػػة ، التػػى تناسػػب طبيعػػة وافتقػػا
 الشعر فضبًل عف الخصاـ مع المذاىب النقدية الحديبة .

بعػػض األبيػػات األخػػر   –خػػبل شػػراح التلخػػيص  – ل1 وقػػد ذتػػر بعػػض العلمػػا  
 التى أدرجوىا ضمف المساواة ، وتاف مما أوردوه : 

 :  ل5 قوؿ زىير 

 ف عنػػد امػػرئ مػػف خليقػػةوميمػػا تتػػ
 

ف خاليػػا تخفػػى علػػى النػػاس تعلػػـ   وا 
 

 :  ل3 وقوؿ طرفة 

 ستبد  لؾ األياـ ما تنت جػاىبلً 
 

 وي تيػػػؾ باألخبػػػػػار مػػػف لػػػـ تػػػزود 
 

 : ل0 وقوؿ أبى ذؤيب 

 والػػػػػػػنفس راغبػػػػػػػة إذا رغبتيػػػػػػػا
 

ذا تػػػػػػػػرد إلػػػػػػػػى قليػػػػػػػػؿ تقنػػػػػػػػع   وا 
 

إلػى اإلطنػاب فعلػى  يمتػف إرجاعيػا إلػى اإليجػاز أو –جميعيا  -وىذه األبيات 
سػػبيؿ المبػػاؿ نجػػد فػػى الشػػطر األوؿ مػػف بيػػت طرفػػة إيجػػاز بحػػذؼ الجػػار والمجػػرور ، 

                                           
  .166. وتحرير التحبير  514 546ينظر : سر الفصاحة   ل1 
   .111ديواف زىير  ل5 
  .01ديواف طرفو   ل3 
  .ألبى ذؤيب فى ديوانو  ل0 
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 والتقدير : ما تنت جاىبًل بو . 
تما أنو ال يخفى عليؾ االعتراض بيف الشرط وجوابو فى بيت زىير ، وىو مػف 

 صور اإلطناب ، وتذلؾ حذؼ الجواب فى بيت أبى ذؤيب . 
جازة األبيات وصياغتيا ، واختزاؿ المعانى وتتبيفيا ، تجػد دع ىذا ... وت مؿ و 

تػػؿ بيػػت منيػػا مليمػػًا فػػى معنػػاه ، معجبػػًا فػػى صػػياغتو ، متػػدفقًا فػػى إحساسػػو ، حتػػى 
 صار مببًل سائرًا ، وأدبًا خالدًا ، وشعرًا رقراقًا صافيًا . 

راجع بيت أبى ذؤيب تجده يريد أف يقوؿ : إف نفس اإلنسػاف ترغػب دائمػًا فػى 
التبير ، ورغباتيا ال حدود ليا ، ولتف لئلنساف مقدرة على التحتـ فػى أىوائػو ونزعاتػو 
، ولو السيطرة علػى إرادتػو مػف خيػر أو شػر ، صػبلح أو فسػاد ... فػإف تػبس جماحيػا 
ف أطلؽ ليا العنػاف شػردت منػو وأفلتػت  رادتو ، وا  انقادت واستسلمت وخضعت لقدرتو وا 

يػػر ذلػػؾ مػػف المعػػانى الدفينػػة ورا  ىػػذه الصػػياغة ولػػـ يسػػتطع علييػػا السػػيطرة إلػػى غ
 الشعرية الموجزة الصافية . 

ولػػذلؾ مبػػؿ بػػو ابػػف قتيبػػة لػػذلؾ الضػػػرب مػػف الشػػعر الػػذ  حسػػف لفظػػو وجػػاد 
 ل1  معناه .

مصػػدر إليػػاـ لتبيػػر مػػف  –لوجػػازة ألفاظػػو ، وبػػرا  معانيػػو  –تمػػا عػػد البيػػت 
 الشعرا  الذيف ينظموف فى السلوؾ . 

 ل5 يقوؿ : فنجد أحدىـ 

 والػػنفس تالطفػػؿ إف تيملػػو شػػب علػػى
 

ف تفطمػػو يػػنفطـ   حػػب الرضػػاع وا 
 

 

                                           
   .1/24الشعر والشعرا    ل1 
  .536البوصير   ديواف  ل5 
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 ل1 ويقوؿ آخر : 

 تطغى إذا متنػت مػف لػذة وىػو 
 

 طغػػى الجيػػاد إذا عضػػت علػػى الشػػتـ 
 

 ل5 ويقوؿ آخر : 

 والػػػػػنفس إمػػػػػارة بالسػػػػػو  إف جمحػػػػػت
 

 رمتػػؾ فػػى حمػػاة أو مػػازؽ وخػػـ 
 

 تالخيػػػؿ إف روضػػػت سػػػارت بصػػػاحبيا
 

ف أىملػت بػالغير تصػطدـ ىوناً    وا 
 

بؿ قد حظى بيت أبى ذؤيب بمف شطره مف الشعرا  ، ألنو يحمؿ مػف المعػانى 
 ما يمتف أف يجل فى أبيات عدة . 

 ل3 مبؿ قوؿ الشاعر : 

 والػػػػػػػنفس راغبػػػػػػػة إذا رغبتيػػػػػػػا
 

 فاجعػػػؿ ىػػػػواىا للػػػذ  لػػػؾ يشػػػفع 
 

 لػػػػو أعطيػػػػت تنػػػػزًا لقالػػػػت بانيػػػػاً 
 

ذا تػػػػػػػػػرد إلػػػػػػػى قليػػػػػػػػؿ تقنػػػػػػػػع   وا 
 

 إف القناعػػػػة مبػػػػػؿ بػػػػوب سػػػػاتر
 

 ال سػػػتر يبقػػػى إف فػػػؤادؾ يطػػػػمع 
 

وىتذا تؿ األبيات التى ذترت ضػمف أسػلوب المسػاواة ، نراىػا عنػد التحقيػؽ ال 
تنػػدرج ضػػمف ىػػذا األسػػلوب   لبنائيػػا علػػى اإليجػػاز واإليحػػا  ، والرمػػز والخفػػا  ، ممػػا 

 يتنافى مع طبيعة أسلوب المساواة . 
 يف : ثانثًا : احلديث انشز

لػػػـ يمبػػػؿ الخطيػػػب ومػػػف تبعػػػو مػػػف شػػػراح التلخػػػيص ، وال أحػػػد ممػػػف قػػػبليـ 

                                           
  .أحمد شوقى 25تيج البردة   ل1 
  .عبداهلل اليدار 2نسج البردة   ل5 
   .060/ 3ديواف الجعفر    ل3 
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 للمساواة بمباؿ مف الحديث الشريؼ ، تما صنعوا ذلؾ فى القرآف التريـ والشعر . 
، ولػػذلؾ أرجػػ ت  ل1 والػػذ  صػػنع ذلػػؾ إنمػػا ىػػو بعػػض البػػاحبيف فػػى عصػػرنا 

 تو تما أطلنا فى سابقيو . مناقشة ىذا القسـ عف سابقو ، تما أننا ال نطيؿ فى مناقش
أوليمػا  - -وقد أوردت تتب الببلغة للمساواة شاىديف مف تبلـ رسوؿ اهلل 

، وبانييما : إف الحػبلؿ بػيف والحػراـ بػيف .....  ل5 : " دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ " 
 ل3  الحديث " .
نقصػاف  قالوا : إف عبػارات تلػؾ الشػواىد علػى قػدر معانييػا ال زيػادة فييػا وال 

 بحيث لو حذفت لفظًا منيا اختؿ المعنى ، لعدـ وجود قرينة تدؿ عليو . 
وال يخفػػى علػػى مت مػػؿ أف ىػػذا ت ويػػؿ بعيػػد ، وتوجػػو غريػػب ، ألف الحػػديبيف 
الشػريفيف ال يمتػػف أف ينػدرجا إال تحػػت سػلؾ اإليجػػاز ، لتضػمنيما لمعػػاف تبيػرة غزيػػرة 

 مع قلة ألفاظيما . 
يجمػع بػيف تمػاـ الفائػدة وتماليػا ، ووجػازة  - -وقد تاف ذلؾ سمت تبلمػو 

اللغػػة واقتصػػادىا مػػع البعػػد التػػاـ عػػف الغمػػوض ... وىػػو مػػا ال يوجػػد فػػى أ  نمػػوذج 
 بشر  . 

يػؤبر اإليجػاز علػى غيػره مػف ضػروب األدا  فػى التػبلـ ت سػيًا  --فقد تػاف 
ذا بلغت حاجتؾ فبل تتتلػؼ "  بالقرآف ، يشػػيد على ذلؾ قولو لجرير : إذا قلت ف وجز وا 

                                           
د/  256تجد ذلؾ فى جؿ المؤلفػات فػى ىػذا العلػـ ، ينظػر علػى سػبيؿ المبػاؿ : علػـ المعػانى   ل1 

  .د/ رفعت السودانى 122بسيونى فيود، علـ المعانى 
   .5212رقـ  0/222رمذ  فى سننو فى تتاب صفة القيامة رواه الت  ل5 
رواه البخػػار  تتػػاب اإليمػػاف بػػاب فضػػؿ مػػف اسػػتبرأ لدينػػو ، ومسػػلـ بػػاب أخػػذ الحػػبلؿ وتػػرؾ   ل3 

  .962،  1/962الشبيات 
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 ل5  ، وتاف يصؼ التبلـ الموجز ب نو ذروة سناـ الببلغة . ل1 
علػػى مػػا وصػػفو الجػػاحظ : التػػبلـ الػػذ  قػػؿ  - -وبالجملػػة فقػػد تػػاف تبلمػػو 

 ل3 عدد حروفو ، وتبر عدد معانيو ، وجؿ عف الصنعة ونزه ىف التتلؼ . 
ع فػى البيػاف وقد جعؿ العقاد سمة اإليجػاز فػى تبلمػو مػف أقػو  مبلمػس اإلبػدا

فػػى تػػبلـ النبػػى ىػػو اجتمػػاع المعػػانى  –أقػػو  اإلبػػبلغ  –النبػػو  فيقػػوؿ : إف اإلبػػبلغ 
التبار فى التلمػات القصػار ، بػؿ اجتمػاع العلػـو الوافيػة فػى بضػع تلمػات وقػد بسػطيا 

 ل0 الشارحوف فى مجلدات 
بمة شل آخر ين   بيذيف الحديبيف مف ضميما فػى سػلؾ المسػاواة ، ىػو أف 

قد أدرجوىما ضمف ما عرؼ بػ   جوامع التلػـ ل ، وىػى أقػواؿ ذات ألفػاظ قليلػة  العلما 
، ومعػافص تبيػػرة ، بلغػػت الغايػػة فػػى الشػتؿ والمضػػموف بحيػػث ال يسػػتطيع أحػػد أف يعبػػر 

 عف معانييا ومضامينيا بلفظ أقؿ . 
وقد أفرد بعض العلما  لػ   جوامع التلـ ل مصنفات ومؤلفػات ، عػد ابػف رجػب 

ذا تػاف  ل2 دًا منيـ الحنبلى عد ، وجليـ قػد ذتػر ىػذيف الحػديبيف فػى تلػؾ الجوامػع ، وا 
فإنػو فػى " جوامػع التلػـ "  --اإليجاز ىػو الطػابع العػاـ ، والسػمت المػائز ، لتبلمػو 

 يتوف أتبر بروزًا ، وأشد سلطانًا ، وأعمؽ إيحاً  ، وأبر  داللة . 
ولمػػس مػػف  --و وقػػد علػػؿ الزيػػات بػػروز ىػػذه السػػمة األسػػلوبية فػػى تبلمػػ

                                           
 9290، حػديث رقػـ  3/309فى  تنز العماؿ : إذا قلت فسدد ، وال تتلؼ إذا قضيت حاجتػؾ   ل1 

   .تتاب صدؽ الحديث
  .501، والعمدة  163يراجع تتاب الصناعتيف   ل5 
   .للجاحظ 12، 5/12البياف والتبييف   ل3 
  .143عبقرية محمد للعقاد   ل0 
  .6جامع العلـو والحتـ   ل2 
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ورائيا معنى نفسيًا دقيقًا فقاؿ :   واإليجاز غالػب علػى أسػلوب الرسػوؿ ، ألف اإليجػاز 
قػػوة فػػى التعبيػػر ، وامػػتبل  فػػى اللفػػظ ، وشػػدة فػػى التماسػػؾ ، وىػػذه صػػفات تػػبل ـ قػػوة 
العقؿ ، وقوة الػروح ، وقػوة الشػعور ، وقػوة الػذىف ، وىػذه القػو  تليػا علػى أتمػؿ مػا 

وؿ ، ومف ىنا شاعت  جوامع التلـ فى خطبو وأحاديبو حتػى عػدت مػف تتوف فى الرس
 ل1 . خصائصو ل

ذا اقتربنػػا مػػف ىػػذيف الحػػديبيف الشػػريفيف الجػػامعيف ، نجػػد أف تػػبلـ علمػػا   وا 
يجػاز أسػلوبيما ، بمػا ينػ   بيمػا عػف  الحديث وشراحو ينصب على برا  ألفاظيمػا ، وا 

 المساواة . 
، حتػى قػاؿ بعضػيـ : " الػورع تلػو فػى تػرؾ فالحديث األوؿ : أصؿ فى الػورع 

وذلؾ راجع إلى الوقوؼ عند الشػبيات واتقائيػا وىػو  ل5 ما يريب إلى ما ال يريب ... " 
مػػا يػػدؿ عليػػو الحػػديث البػػانى ، الػػذ  أجمػػع العلمػػا  علػػى عظػػـ موقعػػو ، وأنػػو أحػػد 

ف أف األحاديػػث التػػى علييػػا مػػدار اإلسػػبلـ ، فعػػف ابػػف العربػػى : أف ىػػذا الحػػديث يمتػػ
 جميع األحتاـ .  –وحده  –ينتزع منو 

قاؿ القرطبػى : ألنػو اشػتمؿ علػى التفصػيؿ بػيف الحػبلؿ وغيػره ، وعلػى تعليػؽ 
 ل3 جميع األعماؿ بالقلب ، فمف ىنا يمتف أف يرد إليو جميع األحتاـ.

أف فػػػى ىػػػذه األحاديػػػث مػػػف  –بطريػػػؽ اليقػػػيف  –وىػػػو تػػػبلـ واضػػػس وصػػػريس 
 را  فى المعنى ما ليس فى غيرىا . االقتصاد فى العبارة ، والب

وللمر  أف يس ؿ : تيؼ استطاع علماؤنا أف يستخرجوا مف ىذه السػطور بلػث 

                                           
   .3/142وحى الرسالة   ل1 
  .22المجالس السنية   ل5 
   .1/126، فتس البار   1/303عمدة القارئ   ل3 
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الديف ، أو أف يستنبطوا منيا جميع األحتاـ على ما ذتر الفقيػو األعظػـ ابػف العربػى ، 
 وأيده القرطبى ؟ ! 

بط تيؼ يستطيعوف ذلؾ رغـ ما فى التعامػؿ مػع النصػوص الشػرعية مػف ضػوا
وقواعػػد أصػػولية صػػارمة ، ال تحػػرر فييػػا وال تسػػاىؿ ، علػػى خػػبلؼ النصػػوص األدبيػػة 

 األخر  التى ترىؽ النص بما يحتمؿ وما ال يحتمؿ ؟ 
إف علما نػػػا فتقػػػوا مػػػف ورا  ىػػػذه األلفػػػاظ تلػػػؾ المعػػػانى الضػػػخمة واألحتػػػاـ 

المنطقيػة  الشرعية الجامعة ، ألنيـ لـ ينظروا إلى ىذه السطور الشػريفة ، تلػؾ النظػرة
التى رأوا مف خبلليػا أف ألفػاظ الحػديث علػى قػدر معانيػو بػبل زيػادة وال نقصػاف ...ومػا 

 ىتذا يقاس التبلـ البليغ ، وال بيذه الطريقة يحلؿ النظـ العالى . 
إف بمة إبداعًا فػى الفيػـ ومسػتو  مػف اإلدراؾ ، نجػده فػى فيػـ ببلغػة رسػوؿ 

يره مف فرساف البياف ، وىذا ما أتػاح لعلمػا  قد ال نجد مبلو فى فيـ تبلـ غ --اهلل 
ما غفؿ عنو غيػرىـ ، مػف المعػانى والحتػـ  - -الحديث وشراحو أف يروا فى تبلمو 

 ولطائؼ اإلشارات . 
واإلشارة إلى ذلؾ والتشػؼ عنػو ممػا يخػرج بالبحػث عػف مسػاره ، ولتػف أشػير 

 مساواة . ىنا إلى ما يتشؼ عف بنا  ىذا األسلوب على اإليجاز ال على ال
فالحػػديث علػػى وجازتػػو جمػػع الطػػرؽ تليػػا ، أعنػػى طريػػؽ الحػػبلؿ ، وطريػػؽ 
الحػػراـ ، وطريػػؽ المشػػبيات ، وىػػى مػػا تػػدور عليػػو حيػػاة اإلنسػػاف فػػى أ  مرحلػػة مػػف 
مراحؿ حياتػو ، وفػى تػؿ متػاف مػف أمػاتف معاشػو .......، ال تخػرج عػف ىػذه الطػرؽ 

باطات العلمػا  منيػا ، تجػد معػانى بػرة ، الببلبة ت مؿ جملة " الحبلؿ بيف " وراجع استن
.... وتػذلؾ سػواىا مػف الجمػؿ  ل1 وأحتامًا شريفة مسػتوحاة مػف ىػذه الجملػة القصػيرة 

                                           
  .115ية الفتوحات الوىب  ل1 
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 والعبارات فى الحديث . 
،  ل1 بػػـ إف الحػػديث الشػػريؼ فيػػو مػػف العبػػارات مػػا يحتمػػؿ تػػ ويبلت متعػػددة 

دة ، وىذا إنما يرجع إلى وقرا ات متباينة ، فتتوف الجملة متسعة لمعنى أو معاف متعد
 إيحا ات األلفاظ وظبلليا ، ودالالتيا المتنوعة . 

: " ومػػف وقػػع فػػى الشػػبيات ..... " قػػاؿ العلمػػا  : إف  --مػػف مبػػؿ قولػػو 
الجملة تحتمؿ معنيف : أحدىما : مف أتبر مف تعػاطى الشػبيات صػادؼ الحػراـ ، وىػو 

عليو ويجسر على شػبية بػـ أخػر   ال يشعر بو ، والبانى : أنو يعتاد التساىؿ ويتمرف
 ل5 . أغلظ منيا ، وىتذا حتى يقع فى الحراـ عمداً 

وت مػػؿ توزيػػع الػػذتر والحػػذؼ تػػوقف أنػػو إنمػػا جػػا  بميػػزاف دقيػػؽ ، والعتبػػارات 
 أسلوبية وبيانية عالية . 

فقػػد يظػػف أف األسػػلوب قػػد يسػػتغنى عػػف تلمػػة " يرعػػى " لداللػػة تلمػػة " راع " 
تػراع يرعػى حػوؿ ....... " لتػف عنػد الت مػؿ نلحػظ أنيػا إنمػا : "  --عليو فى قولو 

حضاره فى ذىف السامع فضبًل عما بينيما مف تناسػؽ صػوتى  جا ت إلشباع المعنى وا 
  . 

ف حمػى اهلل فػى  --وتذا الحاؿ فػى تلمػة " فػى أرضػو " فػى قولػو  : " أال وا 
ؾ ، فلػـ يقػؿ : أال أرضو .... " مع أف التبلـ يفيـ بدونيا ، وقد حذفت فى حمػى الملػو 

ف لتؿ ملؾ حمى فى أرضو ... فما سر ىذا التبايف والتبادؿ بيف الحذؼ والذتر ؟   وا 
إف التلمة ىذه إنما جا ت لتشبع المعنى ، وتلفت إليو ، وتجعلو نصػب العػيف 

 وموضع االىتماـ .

                                           
  .شرح العلما  لحديث : إذا لـ تستس فاصنع ما شئت " –لذلؾ نماذج عدة ، راجع على سبيؿ المباؿ   ل1 
   .112، الفتوحات الوىبية  144جامع العلـو والحتـ   ل5 
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ىػػػو بعػػػد المناسػػػبة بػػػيف حمػػػى  –تمػػػا يقػػػوؿ علمػػػا  الحػػػديث  –ىػػػذا المعنػػػى 
ى اهلل تعالى ، الذ  ىو الملؾ الحؽ ، ال ملػؾ حقيقػة إال لػو سػبحانو الملوؾ، وبيف حم

وتعػػالى ، وىػػذا الفػػرؽ المػػائز بػػيف الحمػػى الحقيقػػى ، والحمػػى الشػػتلى ، جعػػؿ بعػػض 
شراح البخار  ، ال ير  مناسبة معنوية بػيف الجملتػيف تسػوغ العػاطؼ ، وقصػرىا علػى 

 ل1 . ييماالمناسبة اللفظية ، أعنى : تترار لفظ الحمى فى تلت
حػػذفت تلمػػة " يوشػػؾ " فػػى جملػػة وذتػػرت فػػى  –أيضػػًا  –وألجػػؿ ىػػذه اللطيفػػة 

أخر  " ومف وقع فى الشبيات وقع فى الحراـ ، تالراعى يرعى حػوؿ الحمػى يوشػؾ أف 
مػػا ألف حمػػى األمػػبلؾ حػػدوده محسوسػػة  يرتػػع فيػػو " ، وذلػػؾ : إمػػا تحقيقػػًا للوقػػوع ، وا 

منيا إال أف تغلبػو الدابػة الجمػوح، وأمػا حمػى يدرتيا تؿ ذ  بصر ، فيجوز أف يتحرز 
اهلل فيػػو معقػػوؿ ال يدرتػػو إال ذوو البصػػائر فربمػػا يحسػػب الشػػخص أنػػو يرتػػع حػػوؿ 

 ل5  الحمى ، فإذا ىو وسط محارمو  .
وت مػػؿ تتػػرار " أال " فػػى مسػػتيؿ تػػؿ جملػػة مػػف جمػػؿ الحػػديث لتحقيػػؽ ىػػذه 

ا مع ىمػزة االسػتفياـ وال النافيػة الجملة وت تيدىا ، وىى تفيد التحقيؽ مف جية ترتيبي
، وىمزة النفى إذا دخلت على النفى أفػادت التحقيػؽ .... وىػو تبيػر فػى الػنظـ القرآنػى 

 والبياف النبو  .
يقػػوؿ الزمخشػػر  : ولتونيػػا بيػػذا المنصػػب ال تقػػع الجملػػة بعػػدىا إال مصػػدرة 

 ظـ شػ ف مػدلوليابنحو ما يتلقى بو القسـ ، تما أف فى إعادتػيا وتتريرىا دليؿ على ع
 ل3 .

                                           
   .119. والفتوحات الوىبية  1/305ينظر عمدة القارئ شرح صحيس البخار    ل1 
  .112الفتوحات الوىبية   ل5 
   .119، الفتوحات الوىبية 1/126فتس البارئ   ل3 



 

  

 

 
 رفعت على محمدد/        وقوع المساواة في النظـ العالي بيف القبوؿ والرفض         
 

 

5222 

وقػػد قرنػػت بػػػ " إف " فػػى تػػؿ عبػػارات الحػػديث ، خػػبل الجملػػة األخيػػرة أال وىػػى 
القلب " ألف التبلـ السػابؽ قػد ىيػ  الػذىف لمضػموف ىػذه الجملػة ، حتػى لتتػاد الػنفس 

لـ تتف حاجة إلػى الت تيػد  –بـ  –اليقظى والفيـ الباقب يدرؾ الفترة قبؿ سماعيا ومف 
 بػ " إف " .
ى غير ذلؾ مف مظاىر اإليجاز ، تحذؼ المسند إليو فى قولػو " تػراع يرعػى إل

" والتقػػدير : والػػذ  وقػػع فػػى الشػػبيات مبػػؿ راع ..... " وحػػذؼ مفعػػوؿ " يرعػػى " إذ ال 
يتعلؽ بذتره غرض ، وحذؼ وجو الشبو لتذىب نفس السامع فيو تػؿ مػذىب، ويتخيػؿ 

رتيف ....... فإف الراعى إذا جػره تؿ قارئ وسامع ما شا  مف مظاىر الشبو بيف الصو 
رعيو حوؿ الحمى إلى وقوعو فػى الحمػى اسػتحؽ العقػاب ، فتػذلؾ مػف أتبػر الشػبيات 

 حتى وقع فى الحراـ ، فإنو يستحؽ العقاب بسبب ذلؾ . 
ليس ىذا فحسب ، بؿ إف اختيار األلفاظ قد جا  بدقة وعناية ، إنيػا مػف تلػؾ 

 الظبلؿ والدالالت . ومف ذلؾ قولو :  األلفاظ الموحية الزاخرة بالتبير مف
يبارىػا ، ألنػو  - وقع : أ  سقط فيو ، وتؿ سػقوط شػديد يعبػر عنػو بػذلؾ ، وا 

أراد الوقػػوع فػػى الشػػل واالنغمػػاس فيػػو ، والتػػدىور فػػى جوانبػػو ، وىػػو غيػػر اإللمػػاـ 
 البسيط .
والحمى : مجاز عما نيى اهلل عنو ، ألف ما نيػى اهلل عنػو تػ ف اهلل حمػاه،  -

بل يقػػرف بػػو أحػػد مػػف خلقػػو ، ولػػيس لػو مػػف معنػػى الحمػػى إال عػػدـ االقتػػراب واللفظػػة فػ
جا ت فى مبؿ نبو  . لتوحى بػ ف المسػلـ حػيف يسػمس لقدمػو بػ ف تتزحػزح قلػيبًل عػف 
الحبلؿ البواح إلى ما فيو شبية ، فقد تيي  إلى خطػوات تاليػة تقػػػوده حتمػًا إلػى الحػراـ 

 ل1 البواح . 

                                           
   .162ينظر : شرح أحاديث مف صحيس البخار    ل1 
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وفواصػػؿ محسوسػػة ، بػػؿ إف األمػػر يحتػػاج إلػػى يقظػػة  حػػدود –بمػػة  –فلػػيس 
ووعػػى ، ومراقبػػة وبصػػيرة ، وقػػد سػػمعت مػػف بعػػض مشػػايخنا : أف مػػف تيػػاوف فػػى 
المندوبات حـر برتة السنف ، ومف تياوف فى السنف حـر برتة الفرائض ، ومف تياوف 

 فى الفرائض حـر برتة اإلسبلـ ، وتؿ ذلؾ وغيره مف إيحا ات التلمة وظبلليا .
وفى إيبار" يرتع " تقبيس وتنفير مف ىذه الصورة ، وتحذير مف الوقوع فييػا  -

ألف أصػػلو : أتػػؿ البيػػائـ ، ويسػػتعار لئلنسػػػاف إذا أريػػد بػػو األتػػؿ التبيػػر وعلػػى طريػػؽ 
 ل1  التشبيو .
وفى إيبار " الجسد " على " اإلنساف " مببًل ، إشػارة إلػى أف اإلنسػاف بػدوف  -

 ، وقػػػػد جػػػػا  الجسػػػػد فػػػػى القػػػػرآف بمعنػػػػى الميػػػػت : ىػػػػذه المضػػػػغة جسػػػػد ال غيػػػػر 
  
    /30ص  . 

وفػى اإلتيػػاف بالمضػػغة وتنتيرىػػا إشػػارة إلػى تلػػؾ المفارقػػة العجيبػػة فيػػى قطعػػة 
مػػع  -صػػغيرة ، وفييػػا مػػع ذلػػؾ صػػبلح اإلنسػػاف أو فسػػاده ، إيمانػػو أو تفػػره ، فيػػى 

 عظيمة الخطر .  تبيرة الش ف ، –صغرىا 
تػؿ ىػػذا وغيػػره ينفػى أف ينػػدرج أحػػد ىػػذيف الحػديبيف ضػػمف طريػػؽ المسػػاواة ، 
وقػػػد رأينػػػا مػػػف إشػػػارات علمػػػا  الحػػػديث وتحلػػػيبلتيـ مػػػا يؤتػػػد ذلػػػؾ ويقويػػػو ، فػػػالقوؿ 
بالمساواة فيو غفلة عػف تػدبر إيحػا ات األلفػاظ وداللتيػا ، والظػبلؿ التػى يخلعيػا ورا  

 د داللتيا المعجمية . المعانى ، والوقوؼ بيا عن

                                           
  .506،  502المفردات فى غريب القرآف   ل1 
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 اخلامتت
 حمدًا هلل وصبلة وسبلمًا على سيدنا رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو وبعد ،

فبعد معايشة ىذا األسلوب الببلغى وخبلؼ العلما  فى ضابطو ومقياسو وفػى 
االستشػػياد لػػو .. يحسػػف أف نشػػير إلػػى بعػػض النتػػائج والتوصػػيات التػػى خلػػص إلييػػا 

 البحث  .
القواعػػد فػػى ىػػذا الفػػف ناشػػئًا مػػف وضػػع القاعػػدة أواًل بػػـ  تػػاف خلػػؿ بعػػض -

وجػػػود خلػػػؿ وفجػػػوة بػػػيف القاعػػػدة  –أحيانػػػًا  –االستشػػػياد علييػػػا ، ممػػػا ترتػػػب عليػػػو 
 والشاىد ... أورد البحث نماذج ليا . 

دار خػػػػبلؼ واسػػػػع حػػػػوؿ مفيػػػػـو المسػػػػاواة ، وضػػػػابطيا ، ومقياسػػػػيا ،  -
ؿ الخبلؼ فى ذلؾ إلى نتيجػة مرضػية ، وال وشواىدىا ، ورتبتيا فى البياف ... ولـ يص

 خبلصة مقنعة .. رغـ ما حفؿ بو ذلؾ الخبلؼ مف تبرة المناقشات والردود . 

رصد البحػث ىػذه اررا  وناقشػيا ورجػس مػذىب مػف رفػض ىػذا األسػلوب ،  -
وأوصػػى بإسػػقاطو مػػف بػػيف وسػػائؿ التعبيػػر ، وطرائػػؽ التػػبلـ ، واالتتفػػا  بػػالطريقيف 

 وجود للمساواة على الحقيقة ... فقػد تػاف ذتػر السػتاتى لػو مػف قبيػؿ ارخريف ، إذ ال
 القسمة العقلية . وليتوصؿ بيا إلى فيـ اإليجاز واإلطناب المقبوليف . 

قػد ترتػب علػى ىػذا الخلػؿ خلػؿ أتبػر ىػو االستشػياد للمسػاواة بشػواىد مػػف  -
الشػواىد مػف دائػرة التبلـ البليغ بؿ ومف النظـ المعجػز ، ممػا يترتػب عليػو إخػراج ىػذه 

 الببلغة .

أعػػاد البحػػث قػػرا ة ىػػذه الشػػواىد ، ولمػػس فييػػا مػػف أسػػرار البيػػاف وآيػػات  -
اإلعجاز ، ما يجعليا تسمو فى درج البياف ، ويجعؿ إدراجيا ضمف " المساواة "  غفلة 
وسػػيو عمػػا اشػػتملت عليػػو ىػػذه المبػػؿ مػػف وجػػازة فػػى اللفػػظ وتتبيػػؼ فػػى المعنػػى ، 

يحا ات نفسية دقي قة ، تحتاج إلى مف يحسػيا ويتػذوقيا ويتشػؼ عنيػا ، وذلػؾ بعػد وا 
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أف تقرأ قرا ة متجردة بعيدة عما قيؿ فييا مف قبؿ ، مع ربط تؿ شاىد بسػياقو ، إذ إف 
 لو األبر األتبر فى اصطفا  األسلوب .

بدا مف خبلؿ تناوؿ ىذه المبؿ أف للعلما  الذيف جمعوا بػيف علػـ الببلغػة ،  -
آف وشػػرح الحػػديث ... مػػف رىافػػة الحػػس ، وسػػبلمة الػػذوؽ مػػا لػػيس وبػػيف تفسػػير القػػر 

لغيػػرىـ ، ومػػا ذلػػؾ إال ألف ىنػػاؾ إبػػداعًا فػػى الفيػػـ ، ومسػػتو  مػػف اإلدراؾ والتػػذوؽ 
 لببلغة القرآف والحديث ال نجد مبلو فى فيـ تبلـ البشر .  

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلـ  

 
 الباحث . 
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 در وادلزاجعفهزس ادلصا
  دار المػدنى بجػدة  –ت/ محمود شػاتر  –عبدالقاىر الجرجانى  -أسرا الببلغة

 ـ .1665 -ىػ 1015أولى  –
  د / عبػدالعظيـ المطعنػى  –أسس ببلغية تطبيقيا على البياف القرآنى محظور

ىػػ 1041العػدد األوؿ  –جامعة أـ القػر   –بحث بمجلة تلية اللغة العربية  –
  . 

 ت/ عبدالمتعاؿ الصػعيد  ، متتبػة  –الخطيب القزوينى  –لبغية اإليضاح مع ا
 ـ .  5446 -ىػ  1054أولى  –ارداب 

  المتتبػػة  –د/ علػػى علػػى صػػبس  –البنػػا  الفنػػى للصػػورة األدبيػػة فػػى الشػػعر
 ـ. 1669 -ىػ 1019 –األزىرية للتراث 

  مطبعػػة لجنػػة التػػ ليؼ  –ت عبدالسػػبلـ ىػػاروف  –الجػػاحظ  –البيػػاف والتبيػػيف
 ـ . 1602 -ىػ  1392 -ط أولى  -الترجمة والنشرو 

  ىػ . 1311ط/ بوالؽ  –البنانى  –تجريد البنانى على مختصر السعد 

  ت د / حفنػػى محمػػد شػػرؼ  –ابػػف أبػػى األصػػبع المصػػر   –تحريػػر التحبيػػر– 
 ـ . 1662 -ىػ 1019القاىرة  –المجلس األعلى للشئوف اإلسبلمية 

  ـ . 1620الدار التونسية للنشر  –اشور الطاىر بف ع –التحرير والتنوير 

  المطبعة البيية المصرية.  –التفسير التبير 

  ط رابعػة  4متتبػة غريػب  –د/ عػز الػديف إسػماعيؿ  –التفسير النفسى لؤلدب
 ـ .  1620

  ابػػف رجػػب  –جػػامع العلػػـو والحتػػـ فػػى شػػرح خمسػػيف حػػديبًا مػػف جوامػػع التلػػـ
 ـ . 5445 -ػ ى 1055ط أولى  –دار العقيدة  –الحنبلى 

   دار صادر  –حاشية الشياب على تفسير البيضاو 
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  بدوف .  –ت محمد على النجار  –ابف جنى  –الخصائص 

  ط خامسػػػة  –متتبػػػة وىبػػػة  –د / محمػػػد أبػػػو موسػػػى  –خصػػػائص التراتيػػػب
 ـ . 5444 -ىػ  1051

   دار المعارؼ . ط بالبة .  –ت / حسيف تامؿ الصيرفى  –ديواف البحتر 

 شرتة متتبػة ومطبعػة مصػطفى  –ت / محمد سيد تيبلنى  –وصير  ديواف الب
 ـ . 1622 -ـ ىػ 1362البابى الحلبى وأوالده بمصر 

   ط أولى  –مطبعة السعادة  –الشيخ صالس الجعفر  األزىر   –ديواف الجعفر
 ـ . 1626 -ىػ 1366

  دار التتػب العلميػة  –شػرحو علػى حسػف فػاعور  –ديواف زىير بف أبى سلمى
 ـ . 1622 -ىػ 1042ط أولى  –لبناف  –وت بير  –

  دار التتػػب  –شػػرحو / ميػػد  محمػػد ناصػػر الػػديف  –ديػػواف طرفػػة بػػف العبػػد
 العلمية. 

  مطبعػػػة دار التتػػػب  –ت / عاتتػػػة الخزرجػػػى  –ديػػػواف العبػػػاس بػػػف األحنػػػؼ
 ـ . 1620-ىػ 1323المصرية 

  تتػب دار ال –ت / أحمػد حسػف بسػج  –أبػو ىػبلؿ العسػتر   –ديواف المعػانى
 ـ . 1660 -ىػ 1010ط اولى  –لبناف  –بيروت  –العلمية 

  دار التتػػػب العلميػػػة  –ت / عبػػػاس عبدالسػػػاتر  –ديػػػواف النابغػػػة الػػػذبيانى– 
 ـ . 1669 -ىػ 1019ط بالبة  –لبناف  –بيروت 

   ط  –لبنػاف  –بيروت  –دار التتب العلمية  –ت تماؿ الحوت  –سنف الترمذ
 ـ . 1626 – 1042أولى 

 متتبػػة  –ت / عبػػدالمتعاؿ الصػػعيد   –ابػػف سػػناف الخفػػاجى  –فصػػاحة سػػر ال
 ـ . 1691 -ىػ 1326محمد على صبيس 
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   ط  –متتبة وىبػة  –د/ محمد أبو موسى  -شرح أحاديث مف صحيس البخار
 ـ . 5441 -ىػ 1051أولى 

  جػػبلؿ الػػديف السػػيوطى  –شػػرح عقػػود الجمػػاف فػػى علػػـ المعػػانى و البيػػاف– 
 ـ . 1636 -ىػ 1322بى وأوالده بمصر مصطفى البابى الحل

  لبناف .  –بيروت  –دار السرور  –شروح التلخيص 

   ت / أحمػػػد محمػػػد شػػػاتر ، دار الحػػػديث ،  -ابػػػف قتيبػػػة  –الشػػػعر والشػػػعرا
 ـ . 1629 -ىػ 1012القاىرة ط أولى 

   ىػػػ 1049ط خامسػة  –لبنػػاف  –بيػروت  –عػالـ التتػػب  –صػحيس البخػػار- 
 ـ . 1629

  لبناف .  –بيروت  –دار التتب العلمية  –صحيس مسلـ 

  ىػػػػػ 1045لبنػػػػاف  –بيػػػػروت  –دار التتػػػػب العلميػػػػة  –العلػػػػو   –الطػػػػراز- 
 ـ.1625

  ـ . 5443 –متتبة األسرة  –عباس محمود العقاد  –عبقرية محمد 

  ط  –مؤسسػػة المختػػار للنشػػر والتوزيػػع  –د/ بسػػيونى فيػػود  –علػػـ المعػػانى
 ـ . 5411 -ىػ  1035 –بانية 

 ت/ محمػد  –ابػف رشػيؽ القيروانػى  –لعمدة فى محاسف الشعر وآدابػو ونقػده ا
 لبناف .–بيروت  –دار الجيؿ للنشر والتوزيع  –محى الديف عبدالحميد 

   شػرتة ومتتبػة  –بدر الديف العينػى  –عمدة القارئ على شرح صحيس البخار
 ـ. . 1625 -ىػ 1365ط أولى  –ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 

 دار التتػػب  –ت / عبػػاس عبدالسػػاتر  –ابػػف طباطبػػا العلػػو   –لشػػعر عيػػار ا
 ـ . 1625 -ىػ 1045ط أولى  –لبناف  –بيروت  –العلمية 

   ت عبػدالعزيز بػف  –ابف حجػر العسػقبلنى  –فتس البار  شرح صحيس البخار
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 ـ .1666 -ىػ 1016ط األولى  –دار المنار  –باز 

  ًالشػيخ / إبػراىيـ بػف مرعػى  –النوويػة  الفتوحات الوىبية لشرح األربعيف حديبا
 -ىػ 1320أولى  –متتبة مصطفى البابى الحلبى وأوالده بمصر  –بف عطية 
 ـ . 1622

  دار التتػػب  –ت / د مفيػػد قميحػػة  –أبػػوىبلؿ العسػػتر   –تتػػاب الصػػناعتيف
 ـ . 1621 -ىػ 1041ط أولى  –العلمية 

  ىػ.1334ىرية للتراث سعد الديف التفتازانى المتتبة األز  –تتاب المفتاح 

  ت / الشػػيخ بتػػر  حيػػانى وآخػػريف مؤسسػػة  –المتقػػى الينػػد   –تنػػز العمػػاؿ
 ـ . 1626 -ىػ 1046الرسالة 

  ت / أحمػد  –جبلؿ الػديف السػيوطى  –معترؾ األقراف مف إعجاز القرآف التريـ
 -ىػػ 1042ط أولػى  –لبنػاف  –بيػروت  –دار التتب العلميػة  –شمس الديف 

 ـ . 1622

 مؤسسػة  –محمػد فػؤاد عبػدالباقى  – -ـ المفيرس أللفاظ القرآف التريـ المعج
 لبناف . –بيروت  –جماؿ للنشر 

  متتبة نزار مصطفى الباز.  –الراغب األصفيانى  –المفردات فى غريب القرآف 

   بػـ ل د/ محمػد األمػيف  –مف أسػرار حػروؼ العطػؼ فػى الػذتر الحتػيـ   الفػا
 ـ . 1663 -ىػ 1010 ط أولى –متتبة وىبة  –الخضر  

  دار  –د / محمد عبػداهلل دراز  –نظرات جديدة فى القرآف التريـ  –النب  العظيـ
 ـ . 1669 -ىػ 1019ط بامنة  –القلـ للنشر والتوزيع 

  ت / حسػػنيف محمػػد مخلػػوؼ  –عبػػداهلل اليػػدار الحضػػرمى  –نسػػج البػػردة– 
 ـ . 1622 -ىػ  1362ط بانية  –مطبعة المدنى بالقاىرة 

 ط بانيػػػػة  –دار الشػػػػروؽ  –سػػػػيد قطػػػب  –نقػػػد األدبػػػػى أصػػػولو ومناىجػػػػو ال
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 ـ . 5443 -ىػ 1050

  طبعػػة أولػػى  –قسػػطنطينية  –مطبعػة الجوائػػب  –نقػد الشػػعر قدامػػة بػػف جعفػػر
 ىػ . 1345

  متتبػػة ارداب  –شػػرح الشػػيخ / سػػليـ البشػػر   –أحمػػد شػػوقى  –نيػػج البػػردة
 ـ . 1666 -ىػ 1015

  ىػػ 1042 –لبنػاف –بيروت  –دار البقافة  –يات وحى الرسالة أحمد حسف الز
 ـ . 1622 -

  ت  –القاضػى / علػى عبػدالعزيز الجرجػانى  –الوساطة بيف المتنبى وخصومو
منشػػػورات المتتبػػػة  –/ محمػػػد أبػػػو الفضػػػؿ إبػػػراىيـ ، علػػػى محمػػػد البجػػػاو  

  –بيروت  –العصرية 


