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 املقدمة
 الحمد هلل عدد خمقو ، كرضا نفسو ، كزنة عرشو ، كمداد كمماتو .. 

 كنصػػػمي ، كنسػػػمـ عمػػػو محمػػػد ، ك،لػػػو ، كصػػػحبو ، كمػػػف تػػػبعيـ ب حسػػػاف 
 إلو يـك الديف .. أما بعد

ىػػا لمػػف شػػا  مػػف  –عػػز كجػػؿ  –فػػ ف اهلل  أكدع كتابػػو أعظػػـ ارسػػرار .. كجالَّ
لو يـك القيامة يمدنا جػيالن بعػد جيػؿو بشػي  ، يـ عباده ارطيار.. كال يزاؿ القر،ف الكر  كا 

 مف عجائبو ، كأسراره .
كلمػػا كانػػت العربيػػة مفتػػاح ىػػذه ارسػػرار ، كالطريػػؽ لفيميػػا فقػػد تػػكفرت ىمػػـ 

 العمما  منذ نزكؿ القر،ف الكريـ عمو دراسة لغتو ، كالبحث في أسراره .
اف إعجػازه ، كالكشػؼ كعمـ البالغة مف العمـك التي نشأت خدمة لكتاب اهلل لبي

 عػػػػػػػف إنجػػػػػػػازه فػػػػػػػي مختمػػػػػػػؼ أكجػػػػػػػو الحيػػػػػػػاة ا نسػػػػػػػانية ، كتمييػػػػػػػدىا لمحيػػػػػػػاة 
 ارخركية .

كلما كاف العرب في جيؿ الرسالة ىػـ أعمػو ارجيػاؿ العربيػة فصػاحة ، كأ ػدرىا 
عمػػو فيػػـ ارسػػاليب ، كد ػػائؽ التراكيػػب تحػػدَّاىـ القػػر،ف ب عجػػاز بيانػػو ، كأدركػػكا ذلػػؾ 

 نو فكؽ  درة البشر فآمف مف ،مف منيـ عف يقيف، كبكامؿ ا تناع .بفطرىـ ، كأيقنكا أ
كلكػػف بعػػد كاػػرة الفتكحػػات ، كدخػػكؿ العجػػـ فػػي ا سػػالـ ، كاخػػتالطيـ بػػالعرب 
نشػػأ جيػػؿ أ ػػؿ فصػػاحة ، كأبعػػد عػػف الفطػػرة السػػميمة  لمغتػػو   فصػػعب عمػػو ىػػ ال  ، 

مػيـ النػاس لغػة ديػنيـ كى ال  فيـ سر إعجاز القر،ف ، فيبَّت طائفة مف العمما  إلػو تع
ليقيمػػكا فركضػػو ، كيعممػػكا كجػػو إعجػػازه ، فكضػػعت  كاعػػد عمػػـك الشػػريعة ، كالمغػػة ، 

 كمنيا عمـ البالغة .
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كاتخػػػذ التػػػأليؼ فييػػػا اتجػػػاىيف ل نظػػػرم يضػػػل القكاعػػػد ، كيحػػػد التعريفػػػات ، 
 كتطبيقي ينزؿ القكاعد عمو الكالـ ليكشؼ عف أسراره ، كمعانيو .

ما  البالغة ما بيف منظػر ، كمطبػؽ ، كجػامل لالتجػاىيف  كعمو ذلؾ انقسـ عم
 ( .ُ) –رحمو اهلل  –كمف ى ال  الذيف جمعكا بيف االتجاىيف ا ماـ السيكطي 

كرسػػالتو ) فػػتح الجميػػؿ لمعبػػد الػػذليؿ ( مكضػػكع الدراسػػة إحػػدل صػػكر البالغػػة 
كىػي  كلػو ، ،يػة  ر،نيػة مػفبديعيػة ما استخرجو مف ألػكاف التطبيقية  التي سجَّؿ فييا 

كٍا  تعػػالو ل ػػاًت ًإلىػػػو النذػػكًر كىالَّػػًذيفى كىفىػػػري ػػفى الظذميمى ييـ ما ًلػػػيذ الَّػػًذيفى  امىنيػػكٍا ييٍخػػػًرجي ) المَّػػوي كى
ـٍ ًفييىػػا  ابي النَّػػاًر ىيػػ ػػاًت أيٍكلًئػػؾى أىٍصػػحى ػػفى النذػػكًر ًإلىػػو الظذميمى ػػكنىييـ ما ـي الطَّػػاغيكتي ييٍخًرجي أىٍكًليىػػآ يىي

()ا اًلديكفى  (. ِٓٓلبقرة ل)خى
ػػا بػػديعينا شػػممت بعػػض أنػػكاع البيػػاف ،  ك ػػد اسػػتخرج منيػػا مائػػة كعشػػريف نكعن
كالمعاني  كمػا تضػمنت نيفنػا ، كعشػريف مسػألة مػف العمػـك ارخػرل كالفقػو ، كالنحػك ، 
كالسػػػمكؾ ، كغيرىػػػا ، كىػػػي خيػػػر شػػػاىد عمػػػو براعػػػة ا مػػػاـ السػػػيكطي ك درتػػػو عمػػػو 

 االستنباط ، كالتأليؼ .
ت ىذه الرسالة طبعتيف بتحقيقيف مختمفػيف الطبعػة اركلػول طبعػة دار ك د طيبع

-قُُِْالبشػػير بػػارردف ، بتحقيػػؽل عبػػدالقادر أحمػػد عبػػد القػػادر، الطبعػػة اركلػػول
 .ـ، كتقل ىذه الطبعة فيل تسل كخمسيف صفحة بالفيارسُِٗٗ

محمػد رفعػت زنجيػر، -د:الطبعة الاانيةل طبعة م سسة الريػاف بمبنػاف، بعنايػة 
ـ، كتقػػل ىػػذه الطبعػػة فػػيل امػػاف كسػػتيف صػػفحة ، ََِِىػػػ ُِّْالطبعػػة اركلػػول 

ككػػاف اعتمػػادم عمييػػا فػػي دراسػػة الرسػػالة حيػػث إف الػػدكتكر محمػػد رفعػػت زنجيػػر  ػػد 
 أحسف خدمتيا ، كعرَّؼ المصطمحات التي ترؾ ا ماـ تعريفيا ، كعمَّؽ عمييا .

                                           

 مييد .التكجيكده ، كم لفاتو  في ، تعريؼ ا ماـ السيكطي يأتي ػ  ُ



 

  

 

 
ًميًؿ لمعىبًد الذًَّليًؿ نظرات بالغية كنقدية في كتاب    د/ ناصر راضي الزىرم إبراىيـ         لًسيكًطيتأليؼ جالؿ الديف افىٍتحي الجى
 

 

ُِِٗ 

الشػػديد با مػػاـ السػػيكطي ،  ك ػػد كػػاف الػػداعي إلػػو اختيػػار ىػػذا المكضػػكع ىػػك إعجػػابي
، كأسػػمكبو ، كلمحاتػػو ، كا فػػادة مػػف ،رائػػو الكايػػرة  م لفاتػػوعمػػو كالرغبػػة فػػي التعػػرؼ 

السيما في المسائؿ البالغية   فاخترت ىذه الرسػالة لمدراسػة النقديػة البالغيػة لتحقيػؽ 
 ارىداؼ اآلتية ل

 هداف الدراسة :أ
 ماتيا ، كخصائصيا ، كبياف  يمتيا .تحميؿ الرسالة تحميالن بالغينا   براز س -

 نقد الرسالة نقدنا بالغينا يكشؼ عف نقاط القكة ، أك الضعؼ فييا . -

االستفادة مف مضمكف الرسالة ، كتعريفيا لطالب العمـ، كالتأكيد عمو عبقريػة  -
 تو العالية .ا ماـ السيكطي، كسعة عممو ، كىمَّ 

 منهج الدراسة :
المػػنيا التكػػاممي الػػذم يقػػـك عمػػو التحميػػؿ  ا تضػػت طبيعػػة الدراسػػة اسػػتخداـ

 البالغي ، كالمقارنة ، كالكصؼ .
فأبدأ بتحميؿ كالـ ا ماـ السيكطي تحميالن بالغينا ىدفو بياف طريقتو في عرض 
النكػػات البالغيػػة  ، كاسػػتخراجيا مػػف اآليػػة القر،نيػػة ، ككصػػؼ طريقتػػو بػػيف النظريػػة 

جرائيػػا عمػػو الشػػاىد فػػي اآليػػة المتمامػػة فػػي ذكػػر المصػػطمح ، كالقاعػػدة البال غيػػة ، كا 
 القر،نية .

اػػـ أ ػػارف بػػيف صػػنيل ا مػػاـ فيمػػا ذىكىػػر فػػي ىػػذا المكضػػل مػػف ىػػذه الرسػػالة ، 
كفيمػػا ذىكىػػر فػػي ماػػؿ ىػػذا المكضػػل ، كمػػل المصػػطمح نفسػػو ، أك القاعػػدة نفسػػيا فػػي 

 مكاضل أخرل مف كتبو التي تناكؿ فييا ىذا المكضكع .
مػػاـ فػػي المكضػػعيف ، فعمػػو ذلػػؾ يكػػكف عمػػو مػػنيا ف مػػا أف يتطػػابؽ كػػالـ ا 

   ذكره، فأبدليمو رجَّحو كاحد ، ك كؿ متفؽ تابل فيو أىؿ العمـ ، أك جا  برأم خاص 



 

  

 

 
ًميًؿ لمعىبًد الذًَّليًؿ نظرات بالغية كنقدية في كتاب    د/ ناصر راضي الزىرم إبراىيـ         لًسيكًطيتأليؼ جالؿ الديف افىٍتحي الجى
 

 

َِِِ 

ما أف يختمؼ كالمو في أحػد المكاضػل حػاؿ حدياػو عػف مصػطمح كاحػد ، أك  كا 
  اعػػػػػدة كاحػػػػػدة فػػػػػأذكر مكضػػػػػػل الخػػػػػالؼ ،كأشػػػػػير  إلػػػػػػو سػػػػػببو ، كاركلػػػػػو مػػػػػػف 

 لباحث .كجية نظر ا
بتنػػػاكؿ جزئيػػػات الرسػػػالة بالتحميػػػؿ ، كالنقػػػد بدايػػػة  -إف شػػػا  اهلل  –كسػػػأبدأ 

بعنػػكاف الرسػػالة مػػا لػػو ، كمػػا عميػػو ، كمػػركرنا بمقػػدمتيا ، ككصػػؼ طريقػػة ا مػػاـ فػػي 
السير فييا ، كمدل مالئمتيا لممكضكع ، اـ أتناكؿ ارسمكب بالكصػؼ ، كالتحميػؿ، اػـ 

يػؽ ا مػػاـ فيػو ، كانتيػا ن بمضػػمكف الرسػالة ، كمػػا المػنيا ، ككيػؼ سػػار ، كمػدل تكف
 تضمَّنو مف عناصر تستحؽ ا شادة  ، كأخرل  د تستمـز النظر .

بػػيف  كسػػيف ، كأشػػير إلػػو  –رحمػػو اهلل  –كسػػأعرض كػػالـ ا مػػاـ السػػيكطي 
مكضل النص مف النسخة المطبكعة المختارة لمدراسة في اليامش حتػو يمكػف الرجػكع 

 الحاجة . إلو نص ا ماـ عند
ك د ا تضت طبيعة البحث أف يػأتي فػي مقدمػة ، كتمييػد ، كخمسػة مطالػب ،  

كخاتمػػة ، فأمػػا المقدمػػة فقػػد بينػػت فييػػا سػػبب اختيػػار المكضػػكع ، كأىػػداؼ الدراسػػة، 
 كمنيجيا ، كخطتيا .

كأما التمييد فقد تحدات فيػو عػف ا مػاـ السػيكطي ، كم لفاتػو ، كجيػكده فػي 
اركؿ فقد خصصتو لنقد العنكاف ، كجعمػت المطمػب الاػاني لنقػد  البالغة ، كأما المطمب

المقدمػػة ، كالمطمػػب الاالػػث لنقػػد ارسػػمكب ، كالمطمػػب الرابػػل لنقػػد المػػنيا ، كالمطمػػب 
 الخامس لنقد المحتكل ، اـ الخاتمة ، كالفيارس .
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 التمهيد
 :  اإلمام السيىطي وجهىده

          لػػرحمف بػػف الكمػػاؿ ، أبػػي بكػػر الحػػافظ جػػالؿ الػػديف لأبػػك الفضػػؿ عبػػد ال ىػػك 
بف محمد بف سػابؽ الػديف بػف الفخػر عامػاف بػف نػاظر الػديف محمػد بػف سػيؼ الػديف ا

بف ناصر الديف محمد ابف الشيخ ىماـ الديف  خضر بف نجـ الديف ،أبي الصالح أيكب
 (ُ)اليماـ الخضيرم ارسيكطي الشافعي . 

يؿ رجػػػب سػػػنة تسػػػل كأربعػػػيف كلػػػد فػػػي القػػػاىرة بعػػػد مغػػػرب ليمػػػة ارحػػػد مسػػػت
كامانمائة مف اليجرة النبكية الشريفة ،المكافقة لسػنة ألػؼ كأربعمائػة كخمػس كأربعػيف 

، كتربو بجزيػرة الركضػة عمػو ضػفاؼ النيػؿ -عميو السالـ -مف ميالد السيد المسيح 
 .، كخػػػػػػػػػػػػػػػتـ القػػػػػػػػػػػػػػػػر،ف كلػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػػػػر دكف امانيػػػػػػػػػػػػػػػػة أعػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ

فػػي تحقيػػؽ المكانػػة الرفيعػػة فػػي الػػدنيا ،  ك ػػد دفػػل الطمػػكح ، كعمػػك اليمػػة ، كالرغبػػة
كاآلخرة ا ماـ السيكطي إلو أف يككف شعمة متقدة بنػكر العمػـ تضػي  جنبػات الجيالػة 

 في كاير مف دركب العمـ ، كأكديتو .
فقػد فػرَّغ عقمػػو ، ك مبػو لطمػب العمػػـ  ، كأكاله كػؿ جيػده ، ككىبػػو كامػؿ نفسػػو  

 - ػدر مػا اسػتطاع  –لػدنيا ، كمػا ابتعػد فابتعد عف مضػيعات الك ػت ، كمشػاغؿ أىػؿ ا
عمػػو كتػػب العمػػـ ، كانقطػػل إلػػو شػػيكخو حتػػو صػػار كاحػػدنا  عػػف الحيػػاة العامػػة ، كانكػػبَّ 

 أسمكبو الفريد في التعامؿ مل القضايا البحاية . منيـ ، كصار لو 
فقد يختار مسألة مف مسائؿ العمـ ، كلك صغيرة ، فيفردىا فػي رسػالة مسػتقمة 

ػػا   فكاػػرت ، أك يشػػرح كتابنػػ ا ، أك ينػػا ش  ضػػية ، أك يشػػرح منظكمػػة ، أك يػػنظـ عممن
                                           

/ تحقيؽ ل سػميماف  ّٓٔ/ صل ُطبقات المفسريف / الم لؼ ل أحمد بف محمد اردنركم / جل ػ  ُ
عػػة اركلػػو سػػنة  المدينػػة المنػػكرة / الطب -بػػف صػػالح الخػػزم / الناشػػر ل مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ 

 ـ .ُٕٗٗ
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ِِِِ 

م لفاتو ، كانتشرت في مختمؼ أ طار ارمة ا سالمية ، كطار في ارفاؽ ذكره بكػؿ مػا 
 أبدع فكره .

إضافة إلو ما تميَّػز بػو مػف مكسػكعية فػي بحاػو ، كجمػل ل  ػكاؿ ، كمنا شػة 
 يث ، كالتفسير ، كالتاريخ ، كغيرىا .ليا مل تنكعيا الذم شمؿ عمـك المغة كالحد

كلكارة م لفاتو ، كحسف إفادتو مما كتبو سابقكه مف كبػار العممػا  صػار مقصػد طػالب 
ا ، كتفصػػيالن ، كتأليفنػػا ، ك ػػد اتخػػذ تأليفػػو  أشػػكاالن  العمػػـ ، ك ػػد أحسػػف البػػذؿ ليػػـ شػػرحن

عمػـ الػذم اشػتد متعددة ، فقد  اـ بشرح لكاير مف الكتب ، كالمنظكمات خدمة لطالب ال
 عمييـ التعامؿ مل نصكص ى ال  العمما  كما فعؿ في شرحو رلفية ابف مالؾ كغيره .

ػػػػػص   بعػػػػػض الكتػػػػػب ، كاختػػػػػار ارىػػػػػـ مػػػػػف  -فػػػػػي ىػػػػػذا ا طػػػػػار –كمػػػػػا لخَّ
 مكضكعاتيا ، كما فعؿ في تاريخ دمشؽ البف عساكر ، كغيره .

ػػػػا –كممػػػػا يحسػػػػب لػػػػو   نػػػػكع فػػػػي دركب العمػػػػـ د تػػػػو ، كأمانتػػػػو ، كت -أيضن
يػا ، كمنا شػة اردلٌػة يمصادره ، كذكره ار كاؿ المختمفة في المكضكع  مسػندةن إلػو  ائم

 ، كبياف ترجيحو ، أك تك فو عف الترجيح .
ك د كاف معتدنا بنفسو فخكرنا بعممػو ، بػدا ذلػؾ فػي بعػض مقػدمات كتبػو ،  ػاؿ 

ل التفسػػير،  كالحػػديث، فػػي كتابػػو حسػػف المحاضػػرة ل ) كرز ػػت التبحػػر فػػي سػػبعة عمػػـك
كالفقػػو، كالنحػػك، كالمعػػاني، كالبيػػاف، كالبػػديل  عمػػو طريقػػة العػػرب كالبمغػػا ، ال عمػػو 
طريقػة العجػػـ ، كأىػػؿ الفمسػػفة . كالػػذم أعتقػػده أف الػػذم كصػػمت إليػػو مػػف ىػػذه العمػػـك 
السبعة سكل الفقو ، كالنقكؿ التي اطمعػت عمييػا فييػا لػـ يصػؿ إليػو ، كال ك ػؼ عميػو 

 . (ُ)  عمف ىك دكنيـ أحد مف أشياخي  فضالن 
ك اؿ في فاتحة كتابو " اال تراح فػي عمػـ أصػكؿ النحػك ل ) فيػذا كتػاب غريػب 

                                           

حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة / الم لؼ ل عبد الرحمف بف أبي بكػر، جػالؿ الػديف  )المتػكفو ل ػ  ُ
 -ىػػ  ُّٕٖ/ المحقؽ ل محمد أبك الفضؿ إبػراىيـ  / الطبعػة ل اركلػو  ّّٖ/  ص ل  ُىػ( ج ل ُُٗ

 مصر. –ي الحمبي كشركاه عيسو الباب -ـ الناشرلدار إحيا  الكتب العربية  ُٕٔٗ
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ِِِّ 

 ، الكضل ، عجيب الصنل ، لطيؼ المعنو ، طريؼ المبنو ، لػـ تسػمح  ريحػة بماالػو
كلػػػـ ينسػػػا ناسػػػا عمػػػو منكالػػػو ، فػػػي عمػػػـ لػػػـ أسػػػبؽ إلػػػو ترتيبػػػو ، كلػػػـ أتقػػػٌدـ إلػػػو 

 (ُ)  )تيذيبو...
 ا مػػف خصػػائص  ػػد أ ػػرَّ بعػػد مػػا  ػػاؿ بأنػػو اسػػتمد كايػػرن  -لمحػػؽ   -غيػػر أنػػو 

 .    (ِ)ابف جني 
كفي أكؿ كتابو " الخصائص الكبرل " يقكؿ ل )ىذا كتاب مر ػـك يشػيد بفضػمو 
المقربػػكف ، كسػػحاب مركػػـك يحيػػو بكابمػػو ار صػػكف ، كار ربػػكف.. كتػػاب نفػػيس جميػػؿ 

ضل السجدة مػف ،م التنزيػؿ. .كتػاب ..محمو مف الكتب محؿ الدرة مف ا كميؿ ، أك مك 
أمرعػػت  طراتػػو ، كأينعػػت امراتػػو ، كعبقػػت زىراتػػو ،كأشػػر ت أنػػكاره كنيراتػػو ، كصػػدَّ ت 
أخبػاره ،ياتػو  . .كتػاب بسػػقت فنكنػو ، كأكر ػت غصػػكنو ، كاتسػقت أسػانيده ، كمتكنػػو 
... كتاب جمل فأكعو مػا كػؿَّ عػف جمعػو ، ككىػو كػؿ بطػؿ شػديد القػكل ..كتػاب فػاؽ 

تػػب فػػي نكعػػو جمعنػػا ، كاتقاننػػا .. يشػػرح صػػدكر الميتػػديف إيقانػػا ، كيػػزداد بػػو الػػذيف الك
 . (ّ) ،منكا إيمانا ..ديكاف مستكؼ لما تناسختو السفرة الكراـ البررة ...(

داعيو إلو االعتداد بنفسو كارة م لفاتػو ، كمػا يبذلػو فييػا مػف جيػد فػي لعؿ ك 
را  الحقػػائؽ فػػي م لفػػات بمغػػت المئػػات  تتبػػل المسػػائؿ ، كمنا شػػة اآلرا  ، كالغػػكص ك 

 كشممت كايرنا مف العمـك .
كما أنو نػصَّ عمػو أف حدياػو عػف نفسػو ، كعممػو ، كم لفاتػو لػيس مػف بػاب 

                                           

/ ت ل د ل سػميماف ٓاال تراح في عمـ أصكؿ النحك / جالؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر  / ص ل ػ  ُ
 ـ  .  ََِٔىػ ُِْٔيا كت / كمية اآلداب جامعة طنطا / طبعة دار المعارؼ الجامعية / سنة 

 .ٔ/ ص ل  اال تراح في عمـ أصكؿ النحك / جالؿ الديف عبد الرحمف أبي بكرػ  ِ
/ دار النشػػرل دار الكتػػب ْالخصػػائص الكبػػرل / جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف أبػػي بكػػر  / ص ل ػػػ  ّ

 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ -بيركت  -العممية 
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ِِِْ 

الفخر بؿ مف باب التحدث بنعمة اهلل  اؿ ل) ك د كممت عندم اآلف ،الت الجيػاد بحمػد 
ا  كأم شػي  فػي الػدنيا حتػو ال فخػرن  -تعالو–أ كؿ ذلؾ تحدانا بنعمة اهلل  -تعالو–اهلل 

يطمب تحصيميا بالفخر، ك د أزؼ الرحيؿ، كبدا الشيب، كذىب أطيب العمر! كلك شػئت 
أف أكتػػب فػػي كػػؿ مسػػألة مصػػنفنا بأ كاليػػا ، كأدلتيػػا النقميػػة ، كالقياسػػية، كمػػداركيا ، 
كنقكضيا ، كأجكبتيا، كالمكازنة بيف اختالؼ المذاىب فييا لقدرت عمو ذلؾ مػف فضػؿ 

، ال بحكلي ، كال بقكتي، فال حكؿ كال  كة إال باهلل، مػا شػا  اهلل، ال  ػكة إال بػاهلل... اهلل
 )(ُ) . 

أضؼ إلو ذلؾ أنو عاش فػي عصػر حفػؿ بمجمكعػة كبيػرة مػف العممػا  الػذيف 
م لفػات فػي مختمػؼ العمػـك ، كىػك ك نسػاف بػذؿ جيػدنا التيشدذ إلييـ الرحاؿ ، كما كارت 

حتػو  يـو ، كأف يمقو  بكالن ، كيصؿ إلو أكبر عدد منمنس في عمؿ يحب أف يفيد النا
يعظـ أجره   فكار حدياو عف م لفاتو ، كمدحو ليػا ، كبيػاف مزاياىػا رغبػة فػي تحقيػؽ 

 ىذه ارىداؼ السامية التي ال تنفصؿ عف طمب رضا اهلل .
  :مؤلفات اإلمام السيىطي

، كتػاب كرسػالة  كالشػريعة نحػك سػتمائة ألؼ السيكطي في غالب فنكف المغة 
كالتفسير ، كالحديث ، كتػاريخ القػر،ف ، كالتػاريخ العػاـ ، بيف مطكؿ  كمكجز في الفقو 

، كالنحػػك ، كطبقػػات النحػػاة ، كالمفسػػريف ، كفػػي المغػػة، كفقييػػا ،كفػػي عمػػـك البالغػػة 
حتو ا نشا ، ك كائـ كتبو المخطكطة ، كالمطبكعة معركفة لكارة مف تحدَّث عنيا مػف 

 العمما  .
حتو يضمف عدـ ضػياعيا ، أك نسػبتيا  (ِ)نفسو  فيرسنا لم لفاتو لك د كضل 

                                           

 . ّّٗ/ صل  ُحسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة لمسيكطي / ج ل ػ  ُ
ف مػل دراسػة عػف ا مػاـ ىذا الفيرس مطبكع فػي مقدمػة كتػاب ) معجػـ طبقػات الحفػاظ كالمفسػريػ  ِ

ىػػ  َُْْالسيكطي كم لفاتػو ( دراسػة عبػد العزيػز عػز الػديف السػيركاف / الطبعػة اركلػو سػنة 
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ِِِٓ 

إلػػو غيػػره ، كىػػك عمػػؿ فػػي  مػػة الفطنػػة، كالػػذكا   رنػػو يعمػػـ  أنيػػا كايػػرة كمػػا يػػدرؾ 
أىميتيػػا ، ك يمتيػػا ، كىػػك ضػػماف لحػػؽ الممكيػػة الفكريػػة الػػذم عرفػػو العػػالـ اليػػـك بعػػد 

 .كفاة ا ماـ السيكطي بمئات السنيف
 يف الثالغة . جهىده

ػ رؼ بتبحػره فػي مختمػؼ العمػـك كاجتيػاده فػي كايػر السيكطي إماـ مكسكعي عي
  كتػرؾ فػي كػؿ فػف مػف أكاػر الفنػكف بصػمة ، فضرب في كؿ عمـ بسػيـ  ،مف الفنكف

 كاتسعت حتو أربت عمو ارلؼ م لؼ .، فكارت م لفاتو 
أشػكاالن عػدة  وك ػد اتخػذ تأليفػ ،منيػا كاف لمدراسات البالغية نصػيب كافػر ك د 

منيػػا ل  التػػأليؼ النظػػرم فػػي عمػػـك البالغػػة خاصػػة ، كمنيػػا التػػأليؼ فػػي مكضػػكعات 
نمػػا  البالغيػػة ضػػمف م لفػػات أخػػرل ال تخػػتص بالبالغػػة ، ك  تحمػػؿ عنكاننػػا بالغينػػا ، كا 

أك فػػي أانػػا  حدياػػو عػػف ، جػػا ت ضػػمف عمػػـك أخػػرل كعمػػـك التفسػػير ، أك الحػػديث 
 غيره . ا عجاز في القر،ف الكريـ  ، أك

كمػا فعػؿ فػي ، كمنيا التأليؼ التطبيقي ، كشمؿ إفراد مباحث بالغية بالتأليؼ 
أك إفراد بعض السكر ، أك اآليات بالدراسػة البالغيػة كمػا ،  (ُ)كتابو ) جنو الجناس ( 
 .كمنيا التطبيؽ البالغي في كتب التفسير ، كالحديث ، فعؿ في فتح الجميؿ ماالن 

ىذا التصػنيؼ خمسػة كاالاػيف م لفنػا بحسػب عمو غية ك د بمغت م لفاتو البال
 مػػػا ذكػػػر أحػػػد البػػػاحايف الػػػذيف خصصػػػكا بحانػػػا فػػػي م لفػػػات  ا مػػػاـ السػػػيكطي فػػػي 

                                                                                                           

بيػػػركت . كالمخطػػػكط ) فيػػػرس م لفػػػات السػػػيكطي ( مكجػػػكد  –ـ الناشػػػر عػػػالـ الكتػػػاب ُْٖٗ
 . ُِْٗبمكتبة المخطكطات ارزىرية بر ـ 

 اسػػػة كشػػػرح محمػػػد عمػػػي رزؽ الخفػػػاجي. بتحقيػػػؽ كدر  .تمػػػت طباعػػػة كتػػػاب جنػػػو الجنػػػاسػػػػ  ُ
 ـ . ُٖٔٗالقاىرة ل الدار الفنية لمطباعة كالنشر، 
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(ُ) البالغة .
 

كتػاب نظػـ ، كىػك مفتػاح التمخػيص   سػيكطيكمف الم لفات البالغية القيمة لم
ة المطػكؿ فيو التمخيص لتيسير حفظو ، كالنكت عمو التمخػيص ، ، كنكػت عمػو حاشػي

البػػف الفنػػرم ، كالجمػػل كالتفريػػؽ فػػي شػػرح الػػنظـ البػػديل ، كالرسػػالة التػػي نحػػف بصػػدد 
 . (ِ)دراستيا كىي ل ) فتح الجميؿ لمعبد الذليؿ ( 

كلو حديث مستفيض في البالغة ، كعمكميا ضمف كتب أخرل كمعترؾ ار ػراف 
 في إعجاز القر،ف ، كا تقاف في عمـك القر،ف ، كغيرىا .

كد الجمػػاف ، فيػػك نظػػـ لمػػا كرد فػػي كتػػاب تمخػػيص المفتػػاح لمخطيػػب أمػػا عقػػ
القزكيني حػاكؿ فيػو نظػـ  كاعػد البالغػة لييسػر حفظيػا عمػو طػالب العمػـ ، كىػك أحػد 

م لفػػات التػػي أسػػيـ بيػػا فػػي خدمػػة عمػػـك البالغػػة، كالمغػػة، كالػػديف  ػػاؿ فػػي الأشػػكاؿ 
 مقدمتو مبيننا غرضو مف نظمو ل

 افً يىػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػد هلل عمػػػػػػػػػػػػػػػو البى الحي      حمفً الػػػػػػػػػرَّ  عابػػػػػػػػػدي  يػػػػػػػػػري قً  ػػػػػػػػػاؿ الفى 
 

ػػػػػػػػػػػػػ    الـً كالسَّػػػػػػػػػػػػػ الةً كأفضػػػػػػػػػػػػػؿ الصَّ
 ج

 اـً أفصػػػػػػػػػح ارنىػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػػو النَّ  
 

 مػػػػػػػػػافً الجي  جػػػػػػػػػكزة ماػػػػػػػػػؿي رٍ كىػػػػػػػػذه أي 
 

ـى يا عً نتي ضػػػػػػمَّ    انيعىػػػػػػكالمى  افً يىػػػػػػالبى  مػػػػػػ
 

                                           

ينظر م لفات ا ماـ السيكطي البالغية  د / نجػاح بنػت أحمػد الظيػار / بحػث منشػكر فػي مجمػة ػ  ُ
لشػير  ِٖ/ العػدد  ُٔ/ جػػ  ّٕٖجامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغػة العربيػة ك،دابيػا / ص 

 ىػ . ُِْْنة شكاؿ س
كتاب ) فتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي ( لو طبعتاف بتحقيقػيف مختمفػيف الطبعػة اركلػول طبعػة ػ  ِ

ـ، ُِٗٗ-قُُِْدار البشير بارردف ، بتحقيؽل عبدالقادر أحمد عبػد القػادر، الطبعػة اركلػول
 سسػة الريػاف الطبعػة الاانيػةل طبعػة م .كتقل ىذه الطبعة فيل تسػل كخمسػيف صػفحة بالفيػارس

ـ، كتقػل ىػذه الطبعػة ََِِ-قُِّْمحمػد رفعػت زنجيػر، الطبعػة اركلػول -د:بمبناف، بعنايػة 
 فيل اماف كستيف صفحة ك د كاف اعتمادم عمييا في دراسة الرسالة .
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ِِِٕ 

ػفييا مىػ صتي لخَّ   مػل مخػيصي التَّ  كلى ا حى
 

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػالذ  اػػػػػػػػػػؿى مً  اداتو يىػػػػػػػػػػػزً  ـا ضى  لممى
 

 دقىػػػػػػػتى نٍ لمػػػػػػػا يي  حو اًل مػػػػػػػا بػػػػػػػيف إٍصػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػػػػدتى عٍ يي  لػػػػػػػػػػػو يا ى أٍشػػػػػػػػػػػ رً ٍكػػػػػػػػػػػكذً  
 

  ػػػػػػػػػػػو لممشػػػػػػػػػػػبو  رَّ كضػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػا فى 
 

 (ُ)  وً ًبػػػػػػ فػػػػػػلى النَّ  كاهلل ربػػػػػػي أسػػػػػػأؿي  
 

كمػػف الجػػدير بالػػذكر أف لهمػػاـ جيػػدنا مشػػككرنا فػػي نظػػـ العمػػـك حػػاكؿ خاللػػو 
التيسير عمو طالب العمـ ، كحفظ نصكصػو بطريقػة د يقػة مػكجزة شػيقة سػيمة الحفػظ 

ذكر ، كممػػا نظمػػو إضػػافة إلػػو منظكمػػة عقػػكد الجمػػاف فػػي البالغػػة  ألفيػػة سػػريعة التػػ
سػػماىا ل الفريػػدة فػػي النحػػك كالتصػػريؼ كالخػػط ، كشىػػرىحيا فػػي كتػػاب سػػماه المطػػالل 
ـى  كتػػاب جمػػل الجكامػػل لمعالمػػة تػػاج الػػديف  السػػعيدة ، كفػػي عمػػـ أصػػكؿ الفقػػو  نىظىػػ

ككب الساطل نظػـ جمػل الجكامػل في منظكمو سمَّاىا الك -رحمو اهلل تعالو  -السبكي 
ـى  كتاب مقدمة ابف الصالح .  ، كفي عمـ  مصطمح الحديث  نىظى

أما كتابو الجمػل كالتفريػؽ فػي شػرح الػنظـ البػديل  فيػك شػرح لبديعيتػو  التػي 
 ػاؿ حػاجي خميفػة ل ) الػنظـ   (ِ)عارض بيا الشاعر تقػي الػديف أبػي بكػر ابػف حجػة  

كىػػك بديعيػػة ، كلػػو عميػػو شػػرح يسػػمو الجمػػل  البػػديل فػػي مػػدح الشػػفيل لمسػػيكطي ،
 ػاؿ ىػذه بديعيػة مػدحت ، الػخ ...الحمػد هلل البػديل صػنعو ، كأحكامػو ل كالتفريؽ أكلػو 

ا بيا بديعية الشاعر الماىر تقػي الػديف  فييا مف كجب عمو الخمؽ امتداحو ... معارضن
 أبي بكر ابف حجة التي أكليا ل

 (ّ).(  ـً دى يا بً اللً يٍ تً * * براعة العيف في اسٍ  ـً مى م سى ذً  ارً كً ذٍ كمف تً  يؽً قً العى  فى مً 
                                           

 مقدمػػة شػػرح منظكمػػة عقػػكد الجمػػاف فػػي عمػػـ المعػػاني كالبيػػاف  / جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف ػػػ  ُ
 .  ِّّة الممؾ سعكد بالمممكة العربية السعكدية ر ـ ل أبي بكر  / مخطكط بجامع

 مقدمػػػة ) الجمػػػل كالتفريػػػؽ فػػػي ارلػػػكاف البديعيػػػة ( لجػػػالؿ الػػػديف السػػػيكطي  / مخطػػػكط ر ػػػـ ػػػػ  ِ
 ( بجامعة الممؾ سعكد بالمممكة العربية السعكدية  . ِّّٔ) 

طبعػة دار إحيػا   /ُِٔٗصل ِل كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف لحاجي خميفػة / ج ػ  ّ
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 كل ) فتح الجميؿ لمعبد الذليؿ  ( في كم نحف بصدد دراستو ، كىذال م ىلىفوأما 
عبارة عف رسالة استخرج فييا الكاير مف فنكف البديل مف ،ية كاحػدة ىػي  كلػو تعػالو 

ػػ ييـ ما ًلػػيذ الَّػػًذيفى  امىنيػػكٍا ييٍخػػًرجي ـي ل )المَّػػوي كى كٍا أىٍكًليىػػآ يىي ػػاًت ًإلىػػو النذػػكًر كىالَّػػًذيفى كىفىػػري فى الظذميمى
اًلػديكفى (  ـٍ ًفييىػا خى ابي النَّػاًر ىيػ ػاًت أيٍكلًئػؾى أىٍصػحى كنىييـ مافى النذػكًر ًإلىػو الظذميمى الطَّاغيكتي ييٍخًرجي

فػي كايػر مػف  ىذه الرسالة تطبيقنا لكاير مف القكاعد التي نارىا دذ ع(  كتي  ِٓٓ)البقرة ل)
كتبو ، كبيذا التطبيؽ ، كغيره يككف السيكطي مف العمما  الذيف جمعكا بيف النظريػة ، 
كالتطبيؽ في دراسة فنكف البالغة ، كىي تظير  عمؽ البالغة القر،نية ، كتكشؼ عف 

،كتمكنػػو فػػي عمػػـك المغػػة ،  وبعػػض كجػػكه ا عجػػاز فييػػا ، كمػػا تػػدؿ عمػػو سػػعة عممػػ
 كالبالغة .

الغزير في البالغة إال أنو لـ يعرؼ بعمـ البالغة ، كلـ يشتير بو  وكرغـ إنتاج
رغـ ما بذلو مف جيكد في التأليؼ النظرم ، كالتطبيقي ، كالػنظـ ، كالشػرح ، كالتعميػؽ 

 عمو كاير مف الم لفات التي عرفت بالسبؽ في ىذا المجاؿ .
ر،ف غمبػت في التفسػير ، كالحػديث ، كعمػـك القػ توكلعؿ ىذا يرجل إلو أف شير 

عميو ، كغطت عمو إنجازاتػو فػي البالغػة ، فعػرؼ مفسػرنا ، كمحػدانا ، كطػار ذكػره بػيف 
 الناس بيذيف الجناحيف المذيف كاف يأكم إلييما أكار طالب العمـ ،نذاؾ .

                                                                                                           

 . ـُُْٗالتراث العربي سنة 
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 املطلة األول
 نقد العنىان

معيننػا عمػػو ، مػف المعمػـك أف مػف أىػػـ فكائػد العنػكاف أف يكػكف كاضػػح الداللػة 
 ليحقؽ الغاية في طريؽ اليداية إلو المقصكد .  اد منو فيـ المر 

كمػػا يراعػػو فيػػو ا يجػػاز ، كاالختصػػار ، كالتركيػػز  ػػدر المسػػتطاع حتػػو يسػػيؿ 
حفظو .. إضافة إلو ضركرة تكفر عنصر الجماؿ المفظي الذم يجذب السمل ، فيطرب 

لمتعػة بحركػة لو ، كيمفت نظر القارئ ، كيعيف عمو ابات معناه في العقؿ بعػد تحقيػؽ ا
 .الفكر في مضمكنو 

فيو بعض الفكائػد  تحققتكعنكاف رسالة السيكطي ) فتح الجميؿ لمعبد الذليؿ ( 
التركيػب جػا   جيػةفمػف ، مف عدة جيات ل مف جية التركيب ، كالمعػاني ، كارلفػاظ  

 العنػػػػػػػػػكاف شػػػػػػػػػامالن لكايػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ارلػػػػػػػػػكاف البديعيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تبشػػػػػػػػػر بطبيعػػػػػػػػػة 
لسػػجل فػػي ختػػاـ الجممتػػيف ، كالػػذم حقػػؽ سػػيكلة النطػػؽ ، فقػػد تضػػمَّف ا، المكضػػكع 

 كالحفظ لسرعة عمك و بالذىف .
كما تضمَّف الجناس النا ص بيف الجميؿ ، كالذليؿ،  كىك مػا حقػؽ مػل السػجل 
لكنان بديعينا االانا ، كىك االنسجاـ حيث جرت العبارة سيمة عمػو المسػاف متحػدرة كتحػدر 

 الما  الزالؿ .
الكممتػػيف مػف جيػػة المفػػظ ، كالمعنػػو ىػك نفسػػو طبػػاؽ مػػف كىػذا الجنػػاس بػػيف 

حيػػث مقابمػػة معنػػو الجميػػؿ بضػػده ، كىػػك الػػذليؿ كمػػا يمكػػف مقابمػػة الجميػػؿ بالعبػػد فػػي 
طباؽ اافو   رف الجالؿ صفة السادة ، ككضل الضد إزا  ضده مف أ ػكل طػرؽ تقريػر 

  بمػذة الفيػػـ  المعػاني ، إضػػافة إلػو إعمػػاؿ الفكػر ، ك ػػدح الػذىف الػػذم يشػعر السػػامل
 ، كانشغاليا زمننا بو . فيابت المعنو بسبب عمؿ الذاكرة فيو
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فػ ف مػف يقػؼ عمػو  كلػو ) فػتح ، كفيو ا رصاد لداللة أكؿ الكالـ عمػو ،خػره 
رنػو لمػا عبَّػر فػي جانػب اهلل   الجميؿ لمعبد ( يدرؾ أف تتمة الكالـ ىي لفظ ) الذليؿ ( 

سبو التعبيػر بالػذليؿ داللػة عمػو أف العطػا  العظػيـ بصفة الجاللة ، كذكر العبد بعده نا
 .لو ابتدا  عطا  مف اهلل ىك المذككر المدلكؿ عميو بالفتح 

  رف الفتح مناسب لمجميػؿ زد عمو ذلؾ التناسب بيف ألفاظ العبارة ، كمعانييا 
 كىك لكف ،خر يضاؼ إلو ما في عنكانو مف ألكاف بديعية .، كالعبد يناسبو الذليؿ ، 

ناحية ارلفاظ اشتمؿ العنكاف عمو أربعة ألفاظ شػديدة ا يحػا  ، كالداللػة  كمف
الػػذليؿ  ( فمفػػظ الفػػتح يػػكحي بعظمػػة العطػػا  ، كبتقػػدير  –العبػػد  –الجميػػؿ  –) الفػػتح 

النعمػة ، كحسػف استشػعارىا مػل عممنػا بػأف ىػذه الرسػالة بالنسػبة لغيرىػا مػف م لفػػات 
 صغيرة  صيرة . دذ عالرجؿ تي 

كاعتراؼ بالفضػؿ ، كتقػدير  -تعالو  -عنكاف تكحي بتكاضل شديد هلل فداللة ال
لمنعمػػة ، فػػ ف تسػػمية الرسػػالة مػػل صػػغر حجميػػا بالمقارنػػة بكتبػػو ارخػػرل فتحػػان ت كػػد 

 كما تدؿ عمو حسف ر يتو لنعمة اهلل  .، اعتزازه ، كافتخاره بما مف َّ اهلل عميو فييا 
الكممػة مػف صػفات ، كبمػا تقػرره  ي كد ذلؾ تعبيره عف نفسو بالعبػد بمػا تحمػؿ

 مف دالالت ، كطيَّيا اعتراؼ بالربكبية في شتو مظاىرىا .
أضؼ إلو ذلؾ ا يغاؿ البػديل فػي كصػؼ العبػد بالػذليؿ فػي مػكطف التكاضػل ، 
كالتيالػػؾ فػػي إظيػػار الضػػعؼ كالمسػػكنة إبَّػػاف دراسػػتو لكتػػاب اهلل ، فمفػػظ العبكديػػة فيػػو 

 في تقرير أشكاليا بعد تأكيد داللتيا . معنو الذؿ ، كنصذو عميو إيغاؿ
ىك الذم بكأ ى ال  العمما  تمؾ المنزلػة العاليػة  -عز كجؿ  –كىذا التذلؿ  هلل 

، كأكرايـ البركػة فػي العمػر حتػو تػرل إنتػاج رجػؿ مػف الم لفػات  العمميػة يعػدؿ إنتػاج 
 م سسة بحاية في زماننا ، أك يزيد .

لة عػف طريقػة اختيػاره لممكضػكع نػدرؾ مػا كلك راجعنا ما  الو  في بداية الرسػا
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ػا  ت صده مػف العنػكاف ، فقػد كانػ ػفتحن مػف اهلل بمػا كىبػو لمسػيكطي مػف ذكػا  ،  امحضن
كفطنة ، كد ة مالحظة ، كسعة عمـ ، فقد أدرؾ حاؿ سػماعو لييػة بضػعة عشػر لكننػا 

ا بمغػت بديعينا بمغت بالتأمؿ إلو أربعيف ، كمل الفحص ، كالتد يؽ ، كالمراجعة بمغػت مػ
 في تمؾ الرسالة .

 -مػػل مػػا تػػدؿ عميػػو مػػف التكاضػػل  -كىػػذه البراعػػة فػػي صػػياغة العنػػكاف تػػدؿ 
 (ُ)عمو الذكا  ، كالفطنة كسعة العمـ ، كالذكؽ البياني  . 

فالعنكاف بيذا النسػؽ يشػي بفحػكل الرسػالة التػي تػدكر حػكؿ كايػر مػف فنػكف 
اشػػرة  فػػي كشػػؼ مكضػػكع مبليسػػت البػػديل غيػػر أف ىػػذه الداللػػة ليسػػت كاضػػحة ، ك 

قد اكتنفيا بعض الغمػكض مػف عمػـك سيتحدث فيو تحت ىذا العنكاف ، ف ذمالرسالة ال
 المعنو المفيـك منو .

المعيػػػكد أف يكػػػكف العنػػػكاف كاضػػػح الداللػػػة عمػػػو مكضػػػكع الكتػػػاب ، أك فمػػػف 
                                           

مف الجدير بالذكر أف أكار عناكيف ا ماـ السيكطي التي اختارىا لكتبو كانت مشػتممة عمػو جممػة ػ  ُ
مػػف ارلػػكاف البديعيػػة التػػي تحقػػؽ ليػػا سػػيكلة النطػػؽ ، كاالنسػػجاـ ، كحػػالكة المفػػظ ، كسػػرعة 

ع  كاالنتشػػػار كىػػػذا مػػػا كػػػاف يريػػػده ا مػػػاـ العمػػػكؽ بالػػػذىف ، كىػػػك مػػػا يحقػػػؽ ليػػػا سػػػرعة الػػػذيك 
إضافة إلو أف ىذ النمط مف صياغة العناكيف كاف ىك السائد فػي زمانػو  –رحمو اهلل  –السيكطي
 ، ك بمو .

)  يؿ لعبد الصمد بف الفضؿ بف عيسو الر اشي ل لػـ تػ ار السػجل عمػو المناػكر   اؿ الجاحظ ل
إف كالمػي لػك كنػت ال ،مػؿ فيػو إال سػماع الشػاىد  كتمـز نفسؾ القػكافي ، كا  امػة الػكزف .  ػاؿ ل

لقػػؿ خالفػػي عميػػؾ ، كلكنػػي أريػػد الغائػػب ، كالحاضػػر ، كالػػراىف ، كالغػػابر ، فػػالحفظ إليػػو أسػػرع ، 
كاآلذاف لسػػماعو أنشػػط ، كىػػك أحػػؽ بالتقييػػد ، كبقمػػة التفمػػت ، كمػػا تكممػػت بػػو العػػرب مػػف جيػػد 

مػـ يحفػظ مػف المناػكر عشػره ، كال ضػاع مػف المناكر أكار مما تكممت بو مػف جيػد المػكزكف ، ف
/ ت ل ُّٓ/ ُالمػػكزكف عشػػره ...() البيػػاف كالتبيػػيف  ربػػي عامػػاف عمػػرك بػػف بحػػر الجػػاحظ / 

 بيركت . –الناشر ل دار صعب ُٖٔٗالمحامي فكزم عطكم / الطبعة اركلو ، 
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ِِِّ 

الرسػػالة ، أك المقالػػة ، كمػػا صػػنل السػػيكطي نفسػػو فػػي كتبػػو ارخػػرل التػػي اختػػار ليػػا 
ذات داللة كاضحة عمو مضمكنيا ، كا تقاف في عمـك القر،ف ، كالميذب فيما  عناكيف

كرد فػػي القػػر،ف مػػف المعػػرب ، كالبيجػػة المرضػػية فػػي شػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ، كعقػػكد 
 الجماف في عمـ المعاني كالبياف ، كالجمل كالتفريؽ في شرح النظـ البديل ، كغيرىا ..

مػػف ناحيػػة الداللػػة عمػػو مضػػمكف كلعػػؿ ىػػذا الغمػػكض الػػذم اكتنػػؼ العنػػكاف 
الرسػػالة كػػاف مقصػػكدان مػػف ا مػػاـ لكػػي يضػػفي عمييػػا مزيػػدنا مػػف التشػػكيؽ الػػذم يػػدفل 

 القارئ ، كالسامل إلو البحث عف سر ىذا الفتح بتتبل مضمكنيا .
رتيا عبػػارة ) فػػتح الجميػػؿ ( إضػػافة إلػػو  كمػػا أنػػو رسػػـ ىالػػة مػػف القدسػػية صػػكَّ

بػارة ) لمعبػد الػذليؿ (   ليبحػث القػارئ عػف حقيقػة مػا الركحانية التي أضػقتيا عمييػا ع
 فتح اهلل بو عميو في ىذا الم ىلىؼ . 
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ِِّّ 

 املطلة الثاني
 نقد املقدمة .

 صػػػيرة مػػػكجزة تتناسػػػب مػػػل حجػػػـ  -رحمػػػو اهلل  –جػػػا ت مقدمػػػة السػػػيكطي 
الرسالة ، ك د جا ت مبشرة بمكضكعيا الذم سػتدكر حكلػو مػف جيتػيف ل اركلػو مػف 

ة حيػػث جػػا ت متضػػمنة لكايػػر مػػف ألػػكاف البػػديل التػػي سػػيجرم الحػػديث ناحيػػة الصػػياغ
 فييا .

مػػف ناحيػػة المعنػػو حيػػث دارت معانييػػا حػػكؿ تقريػػر كاليػػة اهلل لعبػػاده  ةاانيػػالك 
الصالحيف الذيف ،منكا بو ، كتكفيقو ليـ ، كعػف خذالنػو لمػف عػاده ، ككالػو أعػدا ه ، 

ـٍ ًمفى الظذميمىاًت كىك المعنو الذم يدكر حكلو  كلو تعالول }المَّ  يي ًليذ الًَّذيفى ،مىنيكا ييٍخًرجي وي كى
 ( .ًِٕٓإلىو النذكًر...{ ) البقرة/

كما أنو أشار إلو غرض رسالتو ، كىػك اسػتخراج المعػاني الكايػرة مػف ارلفػاظ 
اليسيرة با شػارة إليػو بقكلػو ل ) كأكدع عجائػب البالغػة فػي ارلفػاظ اليسػيرة مػف ،يػات 

 . (ُ)كتابػو ( 
غيػػر أنػػو انتقػػؿ مػػف الحمػػد ، كالانػػا  إلػػو مكضػػكع الرسػػالة بقكلػػول ) كبعػػد ( 
 كاركلػػػو بػػػو ، كىػػػك محػػػداث أف يقػػػكؿ ) أمػػػا بعػػػد ( جرينػػػا عمػػػو مػػػا كرد فػػػي السػػػنة 

 النبكية .
، ككػاف ارنسػب لمكضػكع  (ِ) ك د انتقؿ لمحديث في مكضكع الرسالة ا تضػابنا 

مػة بػيف  حسف التخمص ب يجػاد مناسػبة ، كمالالبديعية أف يخرج بتو الرسالة ، كلمقدر 
                                           

م سسػة دار  / ت دل محمػد رفعػت زنجيػر / طبعػة ُٓفػتح الجميػؿ لمعبػد الػذليؿ لمسػيكطي / ص ػ  ُ
 ـ . ََِِىػ ُِّْالرياف / الطبعة اركلو سنة 

اال تضاب  ضد التخمص كذاؾ أف يقطل الشاعر كالمو الذم ىػك فيػو كيسػتأنؼ كالمػا ،خػر غيػره ػ  ِ
مف مديح أك ىجا  أك غير ذلؾ كال يككف لمااني عال ة بػاركؿ ، كىػك مػذىب العػرب كمػف يمػييـ 

صػرفكا فػي الػتخمص فأبػدعكا كأظيػركا منػو كػؿ غريبػة ( مف المخضرميف كأمػا المحػداكف فػ نيـ ت
/ تحقيػؽ ل محمػد محيػي ِْْصل ِالماؿ السائر في أدب الكاتب كالشػاعر البػف ارايػر / ج ل 

 ـ . ُٓٗٗبيركت ،  -الديف عبدالحميد / الناشر ل المكتبة العصرية 
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ِِّْ 

 .و ، كليس باال تضاب الذم ال يراعي ىذا المممح  البديعي الحقسابؽ الكالـ  ك 
غيػػر أف اال تضػػاب مػػف سػػنف الجػػاىميف ، كالمخضػػرميف مػػف العػػرب ، كالجػػرم 

) الحمػد هلل الػذل   ػاؿ فػي مقدمتػو ل، عمو سننيـ ال ينزؿ بالكالـ عف رتبة الفصاحة 
بتكلي أحبابو ، كأعرض عمف تكلو غيره ، كأعٌد لو أليـ عذابو ، كأكدع عجائب  تفضؿ

،لو ك البالغة في ارلفاظ اليسيرة مف ،يات كتابػو ، كالصالة كالسالـ عمو سيدنا محمد، 
 كبعد . ، كأصحابػو .

ـٍ ًمػفى ل) فقد ك ل الكالـ في  كلو تعالو  يي ًليذ الًَّذيفى ،مىنيػكا ييٍخػًرجي ػاًت  المَّوي كى الظذميمى
( ك ػررت فييػا بضػعة عشػر نكعػان مػف ارنػكاع ِٕٓ()سػكرة البقػرة اآليػة ... ًإلىو النذكرً 

البديعيػػة ، اػػـ ك ػػل التأمػػؿ فييػػا بعػػد ذلػػؾ ، ففػػتح اهلل بزيػػادة عمػػو ذلػػؾ حتػػو تجػػاكزت 
ارربعيف ، اـ  ىدٍَّحت الفكر ، فمـ تزؿ تستخرج ، كتنمك إلو أف كصػمت بحمػد اهلل مائػة 

ف نكعػان ، فقػد أردت تػدكينيا فػي ىػذه الكراسػة ليسػتفيد بيػا مػف لػو غػرض فػػي كعشػري
 (ُ)الك كؼ عمو أسرار التػنػزيؿ ، راجيان مف اهلل اليداية إلو أ ـك سبيػػؿ ( 

فػي ىػذه المقدمػة أنػو ذكػر فييػا  كيفيػة اختيػاره ليػذا المكضػكع  همػاـ كمما يحسب ل
العمما  يػركف مػف التفاصػيؿ الد يقػة فيمػا يسػمعكف حيف مرَّ بفكره مل اآلية الكريمة ، ككعادة 

، كيركف ما ال يسمعو ، كال يراه  غيرىـ ، فقد أدرؾ في أكؿ مطالعػة بضػعة عشػر لكننػا بػديعينا 
ستقصػػا  إلػػو المائػػة ، كالعشػػريف البمغػػت بمزيػػد مػػف التركيػػز ، كالتأمػػؿ ارربعػػيف ، اػػـ بمغػػت با

ار ػأشػ و لػتػأليؼ الرسػالة بػاالث مراحػؿ ل اركلػ التي أدار عمييا  م لفو ، كعمػو ذلػؾ فقػد مػرَّ 
ًلػيذ الَّػًذيفى ل) فقػد ك ػل الكػالـ فػي  كلػو تعػالو ا بقكلػو ل) ػإليي بػدأت بحػكار مػل ...( فقػد  المَّػوي كى

طالبػػو ، أك مػػل بعػػض العممػػا  حػػكؿ اآليػػة ، كمػػا فييػػا مػػف  ضػػايا لغكيػػة ، كشػػرعية لفتػػت 
ؽ النسػؽ   فالحػظ بضػعة ائ، كأسػرار البالغػة  ، كد ػانتباىو إلو ما فييا مػف بػدائل ارسػمكب 

 عشر نكعنا بديعينا .

                                           

 . ُٓفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ػ  ُ
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ِِّٓ 

المرحمػػػة الاانيػػػة ل مرحمػػػة التأمػػػؿ فػػػي د ػػػائؽ اآليػػػة ، كتممػػػس أسػػػرار براعػػػة 
، فبمغ بيذا التأمؿ ما أدركو في اآلية مف أنكاع بديعية أربعيف نكعنا   ارسمكب القر،ني 

ففػتح اهلل بزيػادة عمػو ذلػؾ حتػو    بعػد ذلػؾاـ ك ل التأمػؿ فييػا كأشار إلييا بقكلول ) 
 ....(تجاكزت ارربعيف

المرحمػة الاالاػػة ل كىػي التػػي  ػرر عنػػدىا كضػػل ىػذا الم لػػؼ ببػذؿ الجيػػد فػػي 
خراجيػػا ليسػػتفيد منيػػا  استقصػػا  مػػا يسػػتطيل مػػف ألػػكاف بديعيػػة فػػي اآليػػة الكريمػػة ،كا 

، كأشػػار إلييػػا  طػػالب العمػػـ، ككػػؿ مػػف رغػػب فػػي استكشػػاؼ عظمػػة البالغػػة  القر،نيػػة
اػـ  ىػدٍَّحت الفكػر ، فمػـ تػزؿ تسػتخرج ، كتنمػك إلػو أف كصػمت بحمػد اهلل مائػة بقكلول )

كعشػريف نكعػان ، فقػد أردت تػدكينيا فػي ىػذه الكراسػة ليسػتفيد بيػا مػف لػو غػرض فػػي 
إلػو أف بمػكغ شػي  مػف عمػـك القػر،ف ... ( .كفييػا إشػارة  الك كؼ عمو أسرار التػنػػزيؿ

 مف اهلل ، كليس مجرد طمب ، كرغبة . كىبةو ،  إنما يككف بفتحو 
ف كاف امَّة داللػة لصػنيع ف نمػا ىػي تأكيػد  ػكة الممكػة البيانيػة عنػده ىػذا ،  وكا 

عممينػػػا ، كعممينػػػا ، نظػػػرنا ، كتطبيقػػػان  إضػػػافة إلػػػو تمػػػاـ انسػػػجامو عقػػػالن ، ك مبنػػػا مػػػل 
 المكضكع الذم خاض غماره .

لة ، كال كيفيػة التعامػؿ مػل ارلػكاف غير أنو لـ يكضح طريقة السػير فػي الرسػا
 البديعيػػػػة ، كىػػػػؿ سيقصػػػػر الدراسػػػػة عمػػػػو ارلػػػػكاف البديعيػػػػة دكف غيرىػػػػا مػػػػف ألػػػػكاف 

 البالغة ؟
ذكر في المقدمة أنو اسػتخرج مػف اآليػة الكريمػة مائػة كعشػريف نكعػان كما أنو 

بػػؿ بػػديعينا ، كبدراسػػة ىػػذه ارلػػكاف نجػػد أنيػػا تضػػمنت فنكننػػا مػػف البيػػاف ، كالمعػػاني 
 . كالفقو ، كالسمكؾ ، كغيرىابعيدة عف مكضكع الرسالة  تضمنت عمكمنا أخرل 
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ِِّٔ 

 املطلة الثالث
 نقد املنهج 

اعتمد السيكطي في دراسػة اآليػة القر،نيػة مػنيا التحميػؿ البالغػي الػذم  أكالن ل
يقـك عمو استنباط ارلكاف البالغية في أانػا  التحميػؿ ،كدراسػتيا دراسػة تطبيقيػة تػربط 

أكاػػر المصػػطمحات التػػي ذكرىػػا كمػػا فػػي كسػػار عمػػو ذلػػؾ ، المصػػطمح ، كتطبيقػػو بػػيف 
 . اعتمد منيا التحميؿ المغكم في  ميؿ مف المسائؿ المغكية التي أشار إلييا

كػػاف يبػػدأ بػػذكر المصػػطمح ، فيعرفػػو أحياننػػا ، كيتركػػو أحياننػػا ، كياناػػي بػػذكر ك 
اىد مبيننا كجو االستشػياد بػو فػي مكاضعو ، اـ يقـك بتعداد ىذه المكاضل  كيذكر الشك 

بعض المكاضل ، كتاركنا لو فػي بعػض اعتمػادنا عمػو فيػـ المخاطػب ، أك لظيػكر كجػو 
 االستشياد ، كربما تركو لضيؽ المقاـ عف ذكر تفاصيمو .

 مسػػػيكطي فػػػي منيجػػػو أنػػػو لػػػـ تغمػػػب عميػػػو شخصػػػية لممػػػا يحسػػػب  اانينػػػا ل
غة اآليػة ، بػؿ اسػتطاع أف يجػرد نفسػو المفسر ، أك المحداث في أانا  الحديث في بال

 لمحػػديث البالغػػي بصػػرؼ اىتمامػػو إلػػو النكػػات البديعيػػة خاصػػة ، كالبالغيػػة عامػػة ،
اػػـ أضػػاؼ فػػي النيايػػة ، كسػػار عمػػو ذلػػؾ حتػػو أتػػو بمػػا اسػػتطاع مػػف اآليػػة الكريمػػة 

 بعض النكات التي تتعمؽ بعمـك أخرل مف باب الفائدة .

لمنقكلػػة إلػػو أصػػحابيا ، كعػػزك اآلرا  إلػػو  ائمييػػا التػػـز بنسػػبة ار ػػكاؿ ا االانػػال
فقد بيَّف منيجو فيما ينقؿ ، كأشار إلو ما سيبؽ إليو في دراسػة اآليػة ، فبعػد أف أنيػو 

ككميػا ممػا ، فيذا ما ظير لي في اآلية مف أنػكاع البالغػة  الحديث عف البديل  اؿ ل )
كلػػـ أر أحػػدان تعػػٌرض إلػػو ، كبالتنػػػزيؿ عمػػو  كاعػػد عمػػـك البالغػػة ، اسػػتخرجتو بفكػػرم 

كالػذم ، شي  مف ذلؾ فػي اآليػة إال المكضػل الػذم نقمتػو عػف أبػو حيػاف فػي الترديػد 
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ِِّٕ 

ال الطباؽ ، نقمتو عف الزمخشرم في الطاغكت   (ُ)ف ف أبا حياف ذكره ( ، كا 
عرَّؼ  بعض ارلكاف البديعيػة ، كتػرؾ بعػض ، فمػـ رابعنا ل مما ي خذ عميو أنو 

كىػػك مػػف أكاػػر ، فمػػاالن عػػرَّؼ مصػػطمح الطبػػاؽ ، فػػي الكتػػاب  يسػػر عمػػو مػػنيا كاحػػد
ا  لكاػػػػرة تداكلػػػػو فػػػػي منظػػػػـك الكػػػػالـ ، كمناػػػػكره  ػػػػاؿ  ل  مصػػػػطمحات البػػػػديل كضػػػػكحن

) فأ كؿ في ىذه اآلية الكريمة  الطباؽ ، كىػك الجمػل بػيف الضػديف ، كذلػؾ فػي االاػة 
                                                                                         . (ِ)( ... مكاضػػػل بػػػيف ،منػػػكا ك كفػػػركا  ، كبػػػيف النػػػكر كالظممػػػات فػػػي المكضػػػعيف

ػا كػالتفنف ، كالمػذىب الكالمػي ، كبعػض لكانن بينما ترؾ أ ا أخرل مػف البػديل أشػد غمكضن
كفييػػا  أنػػكاع الجنػػاس  ميمػػة الػػدكراف عمػػو ارلسػػنة حيػػث نقميػػا دكف تعريػػؼ  ػػاؿ ل )

، فيػك ميتػد   كمػف كػاف اهلل كليػو ، كتقريره مف ،مػف ، فػاهلل كليػو ، الكالمي  المذىب
  (النػػػكر) كفييػػػا الجنػػػاس االشػػػتقا ي  بػػػيف  كىػػػك المػػػراد بقكلػػػو يخػػػرجيـ إلػػػخ ...

ؿ عمو فيـ المخاطب خالؿ ذكره لممااؿ  . (ّ) (النار) ك  كلعؿ ا ماـ السيكطي عكَّ
عنػد عرضػو لممجػازات  ديلألػكاف البػ فعؿ فيياف كما فعؿ في ألكاف الب خامسنال

ز فػي بعضػيا ، كأعػرض عػف بعػض  ػاؿ ل )  في اآلية الكريمػة ، فقػد بػيَّف كجػو التجػكذ
كفػو  .فػي يخػرجيـ بمعنػو يمػنعيـ مػف الػدخكؿ فيػو ابتػدا ن   . كفييػا  امػاف مجػازات

رنػػو سػػبب ، كفاعػػؿ الخيػػر ، ، كفػػو نسػػبة ا خػػراج إلػػو الطػػاغكت  .يخرجػكنيـ كػػذلؾ 
 .كفػو إطػالؽ الظممػات عمػو الكفػر .عمو الحقيقػة ىػك اهلل ،كفػو أصػحاب النػار كالشر

 (ْ)كالنكر عمو ا يماف في المكضعيف  ( 
نمػا تحػدَّث  اـ إنو لـ يتكمـ عف أنكاع المجازات في اآليػة فػي مكضػل كاحػد ، كا 

                                           

 .  َٓلذليؿ لمسيكطي / ص ل فتح الجميؿ لمعبد اػ  ُ
 .  ُٔفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ِ
 .  ُْفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص لػ  ّ
 .  ُٕفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ْ
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ِِّٖ 

عنيػػا متفر ػػة مشػػتتة ، ككػػاف اركلػػو أف يجمعيػػا فػػي مكػػاف كاحػػد مػػف الرسػػالة ، فبعػػد 
ممجػػازات فػػي اآليػػة تحػػدَّث عػػف ألػػكاف مػػف البػػديل ، كالمعػػاني ، اػػـ تحػػدَّث عػػف ذكػػره ل

كاالستعارة التيكمية في  كلػو  (االستعارة التيكمية منفردة في مكضل خاص في  كلول 
رف ا خػػراج مػػف النػػكر إلػػو الظممػػات صػػنل ارعػػدا  ال اركليػػا  بػػدليؿ }ًإفَّ   أكليػػا ىـ 

ـٍ عىديكٌّ   (ُ)ففيو تيكـ بو ، كمشاكمو لقكلػو ) الػذيف ،منػكا ( ( ٔفاطرل){ ...الشٍَّيطىافى لىكي
. 

كما تحدث عف االستعارة التخييمية في مكضل ،خر  اؿ ) اـ ظير لي أف يقػاؿ 
في  كلو ل) يخرجيـ مف الظممات إلو النكر ( مكنية تخييميػة بػأف يكػكف شػبو المنتقػؿ 

، فخػرج منػو إلػو مكػاف نيػر  ،مف الضالؿ إلػو اليػدل بمػف كػاف  ػارٌا فػي مكػاف مظمػـ 
كىػػك ا خػػراج ، كيجػػكز أف ، كحػػذؼ المشػػبو بػػو كدؿ عميػػو بالزمػػو ، فأابػػت المشػػبو 

تككف االستعارة تمايمية انتزع فييػا كجػو الشػبو مػف متعػٌدد كمػا تػرل ، كيػأتي ذلػؾ فػي 
 . (ِ)الجممة الاانية أيضان  ( 

كعمـك السػمكؾ ، ،  جمل بيف ألكاف البالغة ، كغيرىا مف مسائؿ الفقو سادسنال
كغيرىا مما ال صمة لو بطبيعة المكضكع  اؿ ل) كفييا مػف عمػـ أصػكؿ الفقػو  ...كفػو 

 (ّ)اآلية مف عمـ النحك ...كفو اآلية مف عمـ السمكؾ ... ( 
 جػػػػرل اسػػػػتعماؿ الشػػػػعرا  ، كالكتػػػػاب لمصػػػػطمح البػػػػديل   لمػػػػا فيػػػػو  سػػػػابعنا ل

أار في تكػكيف العبػارة ، كتصػكيرىا  كلو، كجميؿ ، طرافة ، كجماؿ ، فكؿ ما ىك طريؼ
، كتزيينيا ينطكم تحػت كممػة البػديل سػكا  كػاف جناسنػا ، أك طبا نػا ، أك اسػتعارةن ، أك 
تشبيينا ، أك إيجازنا ، أك إطنابنا دكف أف يمتزمكا بشي  مف القيكد التي كضػعيا العممػا  

                                           

 .  ِٖفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ُ
 .  ْٔل  فتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / صػ  ِ
 .   ٓٓل  ّٓفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ّ
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ِِّٗ 

تػػي تقتصػػر عميػػو المتػأخركف لمفيػػـك البػػديل كعمػـ لػػو مصػػطمحاتو ، كألكانػػو الخاصػة ال
 ،كحدكده التي يعرؼ بيا دكف أف يسمحكا لغيرىا أف تدخؿ منطقتو  .

ك د استخدـ ا ماـ مصطمح البديل ، كأراد بو كؿ فنكف البالغة ، كىك ما سػار 
عميو بعض عمما  البالغػة ، كمػف ألَّفػكا فييػا ، كلكنػو ذكػر فػي ،خػر رسػالتو أنػو ذكػر 

سػػتخداـ لفػػظ البػػديل بمفيكمػػو الشػػامؿ إلػػو بعػػض ألػػكاف المعػػاني ، فخػػرج عػػف إطػػار ا
 مصطمح  البديل المعركؼ بككنو أحد فركع عمـ البالغة، فمـ يسر عمو منيا متحد .

رسالتو ، أك يبكبيػا ، كلػـ يعنػكف لممكضػكعات التػي تناكليػا  لـ يقسـ ل  اامننا
نما كاف منيجو فييا يعتمد عمو السرد ، كمحاكلة االستقصػا  ل لػكاف البالغيػة عػف  كا 

طريؽ عطؼ كؿ لكف عمو سػابقو حتػو أف أسػمكبو فػي الصػياغة لػـ يظيػر كمػا ظيػر 
 في بقية  كتبو .

فقػػد بػػدأ بمقدمػػة  صػػيرة تتناسػػب مػػل حجػػـ الرسػػالة ، اػػـ دخػػؿ فػػي المضػػمكف 
فػي اآليػة لكنػو دخػؿ فػي  -خاصػة –ممتزمنا بما شػرع بالحػديث فيػو عػف فنػكف البػديل 

تمػػة الرسػػالة بخػػالؼ مكضػػكع المقدمػػة مػػف عمػػـك أخػػرل فػػي نيايتيػػا ، ك ػػد جػػا ت خا
ناحية ابتدا  الحديث في البديل ، كختامو بالحديث فػي عمػـ السػمكؾ ، ككأنػو ي كػد أف 
ىذا الفتح الذم أشار إليو فػي العنػكاف ال يتػأتو بمجػرد طمبػو ، كاالجتيػاد فيػو ، كلكنػو 

 محضة ، كابتدا  عطا  مف اهلل .منحة 
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َِِْ 

 املطلة الراتع
 أسلىب الرسالة

يتميز أسمكب السيكطي في كتبو عامة بالد ة ، كالكضكح ، كالتسمسػؿ الفكػرم 
 الذم يعكس إتقاف الفنكف ، ك كة الممكة ، كد ة الصياغة .

فػػي التعامػػؿ مػػل الم لفػػات التػػي نشػػأ عمييػػا حتػػو  مميػػزكػػاف لػػو أسػػمكب  كمػػا
ف أسمكبو الخاص ، فقػد كػاف   ذا الحػظ كايػر القػرا ة ، كاالطػالع ، فػ –رحمػو اهلل –تككَّ

ػا   ػاـ بشػرحو تيسػيرنا عمػو إخكانػو ، كخدمػة لمعمػـ  كأىمػو ، ،في أحػد الم لفػات غمكضن
ا يكضػػح بعػػض شػػرح ك سػػتمـز التعميػػؽ ، اكمػػا عمَّػػؽ عمػػو مػػا  القصػػائد العمميػػة شػػرحن

ل أنيػػػا تحتػػػاج إلػػػو أؼ فػػػي عمػػـك ر ألَّػػػك غمكضػػيا ، كيسػػػتخرج  كاعػػػد العمػػـك منيػػػا ، 
عمػػو بعػػض الكتػػب التػػي تحمػػؿ ،را ن يػػرل  ردَّ كمػػا ، الظيػػكر ، أك تحتػػاج إلػػو اسػػتكماؿ 

خالفيا مل ذكر الدليؿ ، كالبرىاف ، فنقضيا مبيننا كجية نظره ، كجانػب القصػكر الػذم 
 استدركو .

كما أنو برع في نظـ بعض  كاعد العمػـك الشػرعية ، كالمغكيػة بمػا يكشػؼ عػف 
 عبقرية في الفيـ ، كد ة في النظـ كتفافو في العمـ .

تميػز بارمانػة الشػديدة بعػزك كػؿ رأم لصػاحبو ، كردا كػؿ  ػكؿ لقائمػو ، كاف يك 
 في المنيا . سبؽككؿ منقكؿ يذكر مصدره كما 

ك د برز أسػمكب الرسػائؿ ضػمف م لفاتػو كم لػؼ صػغير يغطػي جزئيػة محػددة 
عمـ مف العمـك ، أك يدرس جزئية محددة مف مناكر الكػالـ ، أك منظكمػو مبيننػا مػا  في

ـك كمعػارؼ ، أك يجيػب عػف بعػض أسػئمة لطمبػة العمػـ ، أك مػف عامػة تشتمؿ مػف عمػ
 الناس .

كفػػي ىػػذه الرسػػالة كػػاف اتجاىػػو إلػػو ،يػػة  ر،نيػػة أدار بحاػػو فييػػا حػػكؿ فنػػكف 
البديل التي كردت طيَّيا ك د عرَّج فػي أانػا  ذلػؾ إلػو دراسػة بعػض المسػائؿ المغكيػة ، 
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ُِِْ 

 مل ألكاف البديل . كالفقيية دكف تعمؽ ، كما درس بعض ألكاف البالغة
كػاف يسػتيدؼ برسػالتو  –رحمػو اهلل  –كيشعر مف يقرأ الرسػالة بػأف السػيكطي

عمػػـك النػػاس ، كلػػيس طػػالب العمػػـ المتخصصػػيف فقػػط   كلػػذا لػػـ يعمػػد إلػػو غػػكامض 
المسائؿ ، كلـ يكار مف التفريعات ، فمػـ يتتبػل فػركع ، كتفصػيالت ارلػكاف التػي ذكرىػا 

 يسمعيا ، أك يقرأىا .حتو ال تاقؿ عمو عامة مف 
نمػػا ، كمػػا أنػػو أراد أف تكػػكف الرسػػالة  صػػيرة فمػػـ يكاػػر الشػػرح  ، كالتفصػػيؿ  كا 

أرسميا مجممة في غالبيا مكجزة تيػدؼ إلػو غػرض محػدد ، كىػك الكشػؼ عػف مظيػر 
 مػػف مظػػػاىر إعجػػاز القػػػر،ف الكػػريـ فػػػي د ػػػة نسػػقو ، كسػػػعة عمكمػػو ، كمعارفػػػو كمػػػا 

 ، كعمػػػػؽ فيمػػػػو لعمػػػػـك المغػػػػة ، كالشػػػػريعة  وأنيػػػػا شػػػػاىد صػػػػدؽ عمػػػػو غػػػػزارة عممػػػػ
 كتبحره فييا .

مػػف ارلفػػاظ الغريبػػة ،  ينػػالاكفػػي ىػػذا ا طػػار سػػار ارسػػمكب بسػػيطنا سػػيالن خ
ة ، كد ػػائؽ المسػػائؿ ، كاختالفػػات أىػػؿ صػػعبكالكحشػػية ، كالغامضػػة ، كالمصػػطمحات ال

 العمـ .
ـ يقػػػٌدـ كلػػػ كلػػػو ) ...لفػػػظ ) حػػػذرنا ( فػػػي  لػػػـ يكفػػػؽ فػػػي اسػػػتخداموأنػػػو  غيػػػر
كىػك بصػدد الحػديث  (ُ)..( ف نػو أحقػر مػف ذلػؾ   ا مف جعمػو مقػابالن هلل الطاغكت حذرن 

كالـ اهلل ، كالتعبير بمفػظ أليػؽ ال عف مما ال يميؽ ذكره  ذاعف نسؽ اآلية الكريمة ، كى
 كلعؿ سرعة كتابة الرسالة كانت سببنا في ك كع ىذه الينات .، يعجز ا ماـ السيكطي 

، لسػػرد القػػائـ عمػػو أسػػمكب العطػػؼ المباشػػر لمػػكف عمػػو المػػكف كمػػا اعتمػػد ا
فتجػػده مػػاالن يسػػكؽ مصػػطمح التسػػييـ  ، اػػـ التشػػريل ، اػػـ التيػػذيب ، اػػـ االسػػتتباع 

ػػا مػػل شػػاىدىا  كىػػك أف ل ل ) كفييػػا  التسػػييـ    ػػاؿ، بعطػػؼ بعضػػيا عمػػو بعػػض تباعن

                                           

 .   ُٗفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ُ
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ِِِْ 

أف الفاصمة لمخمػكد  يككف ما  بؿ الفاصمة يدؿ عمييا ، كال شؾ أف لفظ الكفر يدؿ عمو
كىك أف يككف في أانا  اآلية ما يصمح أف يككف فاصمة ، ل التشريل  في النار ، كفييا

كذلؾ ىنا فػي  كلػو فػي الجممػة اركلػو إلػو النػكر ، كفػو الاانيػة إلػو الظممػات  كفييػا 
كىك أف يككف الكػالـ ميػذبان مفخمػان بحيػث ال يكػكف لالعتػراض فيػو مجػاؿ ، ل التيذيب 

كىك الكصؼ بشي  عمو كجػو يسػتتبل ل كاآلية ، كالقر،ف كمو كذلؾ ، كفييا االستتباع 
ف نػو كصػؼ المػ منيف بكاليػة اهلل تعػالو ليػـ ، الكصؼ بآخر ، كىك ىنا في مكضػعيف 

اليػػة الطػػاغكت عمػػو كجػػو اسػػتتبل ككصػػؼ الكػػافريف بك ، عمػػو كجػػو كصػػفيـ باليدايػػة 
 . (ُ) كصفيـ بالضاللة (

حظ أنو عرَّؼ ىذه ارنكاع مػل ذكػر شػاىدىا ، كلعمػو لػـ يػر الشػاىد مف المالك 
فذكر التعريؼ ، كتبعػو بالشػاىد ، كلػك فعػؿ ذلػؾ   كافينا ليفيـ المتكمـ داللة المصطمح 

كالغمػكض لكػاف ذلػؾ ، ا  في كؿ ارنكاع التي ذكرىا ، أك في ارنكاع التي تتسػـ بالخفػ
ا ، كترؾ بعضيا عمو منيا كاحد ، كلكنو عٌرؼ  فػي  سػبؽدكف منيا محػدد كمػا بعضن

 الحديث عف منيجو .
سػػيمة كاضػػحة الداللػػة عمػػو المقصػػكد كػػاف   وككمػػا كانػػت ارلفػػاظ فػػي أسػػمكب

كذلؾ تركيب جممو خالينا مف التعقيد بعيدنا عف التعمؽ الػذم يجيػد الػذىف دكف فائػدة ، 
د غمب عميو أسمكب االستقصا  ، كالسػرد الػذم يبػدأ بالمصػطمح ، كينتيػي بالشػاىد ك 

 الذم كاف يعمؽ عميو أحياننا ، كيتركو أحياننا .

                                           

 .   ْٔ، ْٓفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ُ
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ِِّْ 

 املطلة اخلامس
 وقفات نقدية مع مضمىن الرسالة

 ػاؿ الطػاىر ، في اآلية مف ارلكاف التي لـ يػذكرىا السػيكطي التعميػؿ   -أكالن ل
}اهلل كلي الذيف ،منكا{ اآلية مك ل التعميػؿ لقكلػول }ال انفصػاـ  )ك ل  كلوللبف عاشكر 

رف الػػذيف كفػػركا بالطػػاغكت، ك،منػػكا بػػاهلل  ػػد تكلػػكا اهلل فصػػار (   ِٔٓالبقػػرةل)ليػػا{ 
كلػػييـ ، فيػػك يقػػدر ليػػـ مػػا فيػػو نفعيػػـ ، كىػػك ذب الشػػبيات عػػنيـ ، فبػػذلؾ يسػػتمر 

  ف ذا اختار أحد أف يككف مسػممنا كيأمنكف انفصاميا، أم ل ، تمسكيـ بالعركة الكاقو 
 . (ُ) ف ف اهلل يزيده ىدل (

فػال ، أما عمػو اعتبػار االبتػدا  بيػا ، ىذا بالنظر إلو حاؿ اآلية مل ما سبقيا 
سـ الجاللة ) اهلل ( مف إشراؽ فػي  مػب ، لما التخمك مف براعة االستيالؿ في مطمعيا 

مػف يػذا االسػـ رعظـ  ، كمػا لكؿ م مف عمو  در صفائو ، كصالحيتو لسطكع النكر ا
 طػػالؽ ، كىػػك أ ػػكل ارلفػػاظ المكحيػػة اإذ ىػػك أعظػػـ ارلفػػاظ عمػػو ، ىيبػػة ، كجػػالؿ 

 بطبيعتيا عند كؿ م مف .
زد عمو ذلؾ نصو عمو ذكر كالية اهلل لمم منيف بمػا فيػو مػف تػأليؼ القمػكب ، 

كالتػػي  كتشػػكيؽ النفػػكس ليػػذه المنزلػػة ، فيػػك مػػف أجمػػؿ مكاضػػل براعػػة االسػػتيالؿ ،
 هعمػو اعتبػار أف الكػػالـ بػدأ بيػػا فػي ىػػذالبػديل التػػي ذكرىػا ا مػػاـ تضػاؼ إلػو ألػػكاف  

 . رسالةال
كنظير ذلؾ ما أشار إليو أبك حياف في البحر المحيط فػي تفسػير ،يػة الكرسػي 
 ػػاؿل ) كذكػػركا فػػي ىػػذه اآليػػات أنكاعػػان مػػف الفصػػاحة ، كعمػػـ البيػػاف ، منيػػا فػػي ،يػػة 

                                           

/ الناشر ل م سسة التاريخ العربػي، بيػركت  َّٓص  ٓالتحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر ج ػ  ُ
 ـ .َََِىػ/َُِْاف / الطبعة ل اركلو، لبن –
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ِِْْ 

ُ))اح   رنيا افتتحت بأجؿ أسما  اهلل تعالو ...( الكرسي ل حسف االفتت
 

 لكىك ما يمكف  كلو عػف حسػف االنتيػا  حيػث ختمػت بػذكر مصػير مػف عػاد
اهلل في مقابؿ مصير مف كالو اهلل .كيقكيػو مػا ذكػره  ا مػاـ السػيكطي فػي كتابػو لبػاب 

مػة أك عكر ،  ػاؿ ل ) أخػرج ابػف جريػر مػف طريػؽ سػعيد ،النقكؿ في سبب نزكؿ اآلية 
في رجؿ مػف ارنصػار مػف بنػي سػالـ  (ال إكراه في الديفل ) عف ابف عباس  اؿ نزلت 

 -بف عكؼ يقاؿ لو الحصيف كاف لو ابناف نصرانياف ، ككاف ىك مسممنا ، فقػاؿ لمنبػي 
أال أستكرىيما ، ف نيما  ػد أبيػا إال النصػرانية فػأنزؿ اهلل اآليػة  -صمو اهلل عميو كسمـ 
 كلي الذيف ،منكا (. كلو تعالو ل ) اهلل 

كأخرج ابف جرير عف عبػدة بػف أبػي لبابػة فػي  كلػو ) اهلل كلػي الػذيف ،منػكا ( 
،منػكا  -صػمو اهلل عميػو كسػمـ  - اؿ ىـ الذيف كانكا ،منكا بعيسو فمما جا ىـ محمػد 

ك ػػـك ، كأنزلػػت فػػييـ ىػػذه اآليػػة كأخػػرج عػػف مجاىػػد  ػػاؿ كػػاف  ػػـك ،منػػكا بعيسػػو ، بػػو 
، ،مف بػو الػذيف كفػركا بعيسػو  -صمو اهلل عميو كسمـ  -محمد  فمما بعث، كفركا بو 
  (ِ) فأنزؿ اهلل ىذه اآلية (، الذيف ،منكا بعيسو و ككفر ب

لمف عادل اهلل ، ككالػو الطػاغكت مػف الخمكد في النار ختاـ الكالـ بذكر  فكاف
، فػػي مكضػػل تمييػػز أىػػؿ الحػػؽ ، كعػػا بتيـ الحسػػنة مػػف أىػػؿ الباطػػؿ أبمػػغ الخػػكاتيـ 

  تقػػكيـ النفػػكس الضػػالة التػػي اختػػارت الباطػػؿ صػػيرىـ المشػػـ  ، كىػػك ار ػػكل فػػي كم
 فقرعيـ بعا بتو ، كىي الخمكد في النار .

ألكاننا مف البػديل  –رغبة في زيادة العدد  –استخرج ا ماـ السيكطي  -اانينا ل 
                                           

/ دار النشػػر / دار  ُِِ/ ص  ِتفسػػير البحػػر المحػػيط ػ  لمعالمػػة أبػػي حيػػاف ارندلسػػي / ج ػػػ  ُ
 الفكر .

/ ضػػبطو كصػػححول  ّٕص ُلبػػاب النقػػكؿ فػػي أسػػباب النػػزكؿ الم لػػؼ ل جػػالؿ الػػديف  / ج ػػػ  ِ
 لبناف . –ارستاذ أحمد عبد الشافي / دار الكتب العممية بيركت 
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ِِْٓ 

ممػػا   ميمػػة الفائػػدة ، أك عاريػػة عنيػػا ، ك بكليػػا فػػي ألػػكاف البػػديل محػػؿ خػػالؼ بػػيف الع
  ػػػػػػػػػاؿ ل كالجنػػػػػػػػػاس المطػػػػػػػػػرؼ ، كالجنػػػػػػػػػاس الخطػػػػػػػػػي ، كالجنػػػػػػػػػاس المشػػػػػػػػػكش 

  كفييػا  جنػاس خطػو نػا ص بػيف (، كىػـ) ( ىػـ)كفييػا  الجنػاس المطػٌرؼ بػيف ...  )
 (ُ)(لو)إك(كلو)كفييا جناس مشكش بيف ،يكتب بكاك بعد ارلؼ( أكلئؾ ) ك(أكليا ) 

المفػػظ ، ككػػاف اركلػػو  كىػػي أنػػكاع ال أاػػر ليػػا فػػي المعنػػو ، كال تػػأاير ليػػا فػػي
 بعبقرية ا ماـ التي استنبطت الفرائد عدـ التطرؽ لماؿ ىذه ارلكاف .

بعػض المكاضػل المختمػؼ فييػا رغبػة فػي زيػادة لمسبب نفسو جمل   - االانا ل
كمػا فعػؿ فػي االلتفػات الػذم سػا و عمػو رأم السػكاكي خالفنػا  ، ما استخرج  مػف اآليػة

 لمجميكر .
ات عمو رأل السكاكي   ف نو ال يشػترط فيػو تقػٌدـ خػالؼ بػؿ كفييا االلتف  اؿل)

-االلتفات عنده أف يقل الغيبة ماالن فيمػا حقػو الػتكمـ إذ لػـ يتقػدميما تكمػـ نحػك  كلػو 
كىنػا كػاف المكضػل لمػتكمـ بػأف يقػكؿ نحػف  -أمير الم منيف يأمرؾ بكذا مكػاف أنػا ،مػرؾ

 (ِ)لة كاف التفاتان عمو رأيو ( فمما عدؿ إلو لفظ الجال ، أك أنا كلٌو الذيف ،منكا 
) كالمشػػيكر عنػػد الجميػػكر أف االلتفػػات ىػػك التعبيػػر عػػف معنػػو بطريػػؽ مػػف 

كىذا أخص مف تفسػير السػكاكي   ، الطرؽ الاالاة بعد التعبير عنو بطريؽ ،خر منيا 
أك كػػاف ، رنػػو أراد بالنقػػؿ أف يعبػػر بطريػػؽ مػػف ىػػذه الطػػرؽ عمػػا عبػػر عنػػو بغيػػره 

يعبر عنو بغيره منيا ، فكػؿ التفػات عنػدىـ التفػات عنػده مػف غيػر  مقتضو الظاىر أف
 . (ّ) (عكس ... 

                                           

 .  ُْفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص لػ  ُ
 .   ّٕفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ِ
/ دراسػػة كتحقيػػؽ ل محمػػد عبػػد المػػنعـ ٗٗ/  ِا يضػػاح فػػي عمػػـك البالغػػة لمخطيػػب القزكينػػي/ ػػػ  ّ

 بيركت . –خفاجي / الطبعة الاالاة / دار الجيؿ 



 

  

 

 
ًميًؿ لمعىبًد الذًَّليًؿ نظرات بالغية كنقدية في كتاب    د/ ناصر راضي الزىرم إبراىيـ         لًسيكًطيتأليؼ جالؿ الديف افىٍتحي الجى
 

 

ِِْٔ 

عػػف عممػػو فػػي اآليػػة الكريمػػة ، كمػػا   وبػػدت نبػػرة الفخػػر فػػي كالمػػ -رابعنػػال 
ككميػػا ممػػا ، اسػػتنبطو منيػػا  ػػاؿ ل ) فيػػذا مػػا ظيػػر لػػي فػػي اآليػػة مػػف أنػػكاع البالغػػة 

ـ البالغػػة ، كلػػـ أر أحػػدان تعػػٌرض إلػػو اسػػتخرجتو بفكػػرم ، كبالتنػػػزيؿ عمػػو  كاعػػد عمػػك 
شي  مف ذلؾ فػي اآليػة إال المكضػل الػذم نقمتػو عػف أبػو حيػاف فػي الترديػد ، كالػذم 

ال الطباؽ    (ُ) . ف ف أبا حياف ذكره (، نقمتو عف الزمخشرم في الطاغكت ، كا 
ف كنا ال ننكر مكانة  ا ماـ السيكطي ، كعممو ، ك درتػو البيانيػة إال أف  ىذا كا 

ذا العمؿ يأتي في مراتب متأخرة مف أعمالو التي تكجػب الفخػر ، كىػي كايػرة ، كماػؿ ى
ج الفنػكف البالغيػة مػف القػر،ف الكػريـ ك ػل كايػرنا مػف غيػره مػف اىذا الصنيل في استخر 
 .العمما  في ،يات كايرة 

 كمنيػػا مػػا ذكػػره أبػػك حيػػاف فػػي البحػػر المحػػيط فػػي تفسػػير ،يػػة الكرسػػي  ػػاؿل 
اآليات أنكاعػان مػف الفصػاحة ، كعمػـ البيػاف ، منيػا فػي ،يػة الكرسػي  ) كذكركا في ىذه

حسف االفتتاح   رنيا افتتحت بأجؿ أسما  اهلل تعالو ، كتكرار اسمو في امانية عشػر 
مكضػػعان ، كتكريػػر الصػػفات ، كالقطػػل لمجمػػؿ بعضػػيا عػػف بعػػض ، كلػػـ يصػػميا بحػػرؼ 

وذ اٍلقىيذكـي ال ذيه ًسػنىةه كىال نىػٍكـه{ )البقػرة العطؼ. كالطباؽ ل في  كلو }اٍلحى ( فػ ف  ِٓٓ تىٍأخي
ػا  مى ـٍ كى ػا بىػٍيفى أىٍيػًديًي ـي مى النـك مػكت ، كغفمػة ، كالحػي القيػـك ينا ضػو. كفػي  كلػو ل }يىٍعمىػ
 } ػػاكىاًت كىاالٍرضى ًسػلى كيٍرًسػيذوي السَّمى { كالتشػبيو ل فػي  ػرا ة مػف  ػرأ }كى ٍمفىييـ كىال ييًحيطيكفى خى

فتشبيو محسكس بمحسكس ، أك معنػو فتشػبيو ، اف الكرسي جرمان أم ككسل ، ف ف ك
 . ِ))معقكؿ بمحسكس ... (

                                           

 .    ُٓالذليؿ لمسيكطي / ص ل فتح الجميؿ لمعبد ػ  ُ
 / دار النشػػػر /  ُِِ/ ص  ِتفسػػػير البحػػػر المحػػػيط ػ  لمعالمػػػة أبػػػي حيػػػاف ارندلسػػػي / ج ػػػػ  ِ

 دار الفكر .
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كلعؿ فعؿ أبػي حيػاف ىػك الػذم أكحػو إلػو ا مػاـ السػيكطي بفكػرة ىػذا الكتػاب 
حيث إف أبا حياف استعرض ألكاف البالغة في اآلية ، كلػـ يسػتكفيا بػؿ ذكػر بعػض مػا 

ر،ف ، كلػػـ يكػػف بصػػدد استقصػػا  ارلػػكاف يظيػػر فييػػا   رنػػو كػػاف بصػػدد تفسػػير القػػ
البالغية في اآليات إذ لك فعؿ ذلؾ في ،يات القػر،ف الكػريـ لمػا انتيػو أبػدنا مػف تفسػيره  

ػػػػاح الػػػػذكي ا مػػػػاـ السػػػػيكطي ، كلػػػػـ يسػػػػتدرؾ عمػػػػو أبػػػػي حيػػػػاف فكػػػػر فػػػػالتقط ال  ة الممَّ
 كلػػػػي طبَّػػػؽ الفكػػػػرة فػػػي  كلػػػػو تعػػػالو ل ) اهلل لكػػػف مػػػا فاتػػػو فػػػػي اآليػػػة الكريمػػػػة ، ك 

                                                                              الذيف ،منكا... ( .  
اػـ ، تحدث في نياية حصره لعمـك البالغة عف ارنكاع التي عػددىا - خامسنال

عمػـ المعػاني  سػيـ بػذلؾ  فعػدَّ ، افتتح الحديث عف أنػكاع المعػاني المكجػكدة فػي اآليػة 
 .بالغة ، كليس فرعنا عنو عمـ ال

فيذا ما ظير لي في اآلية مف أنكاع البالغػة  ، ككميػا ممػا اسػتخرجتو   اؿل )
بفكرم ، كبالتنػزيؿ عمو  كاعد عمـك البالغة ، كلـ أر أحدان تعٌرض إلو شػي  مػف ذلػؾ 
فػػي اآليػػة إال المكضػػل الػػذم نقمتػػو عػػف أبػػو حيػػاف فػػي الترديػػد ، كالػػذم نقمتػػو عػػف 

ال الطبػاؽ فػ ف أبػا حيػاف ذكػره ، اػـ فػي اآليػة ممػا يتعمػؽ الزمخشرم في  الطاغكت ، كا 
بعمـ المعاني ا تياف بالجممة االسمية في أربل جمؿ لداللتيا عمو الابكت ، كاالسػتقرار 

كبالفعميػة فػي أربػل جمػؿ ، في كالية اهلل ، ككالية الطاغكت ، كاستحقاؽ النار كالخمػكد 
كيتجٌدد ، كفيو ا تياف في المسند إليو ، راج مما يحدث كا خ، كالكفر ،   رف ا يماف 

أكالن بالعممية  حضاره فػي ذىػف السػامل أكالن باسػمو الخػاص بػو لمتبػرؾ بػذكره الكػريـ ، 
كاانيان بالمكصكلية الشتماؿ الصػمة عمػو معنػو مناسػب لمترتيػب عميػو ،كاالاػان با شػارة 

 .(ُ)(  رف المقاـ لمغيبة  لمتقدـ ، كرابعان بالضمير 

                                           

 .    ُٓفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ُ
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 ي  ػاؿ )ػغير أنو عدَّ التقديـ مف ألكاف البديل ، كلـ يذكره ضػمف ألػكاف المعانػ

كفييا التقديـ كالتأخير في االاة مكاضػل ل أحػدىا ل أنػو  ػٌدـ فػي اآليػة اركلػو الجاللػة  
ف نػو أحقػر   كفو الاانية الذيف كفػركا ، كلػـ يقػٌدـ الطػاغكت حػذرا مػف جعمػو مقػابالن هلل 

كأخبر عنو بػالكلي ، فجعمو مبتدأ   لااني أنو  ٌدـ االسـ الكريـ عمو الكلي مف ذلؾ . كا
  ك ٌدـ أكليا ىـ عمػو الطػاغكت لهشػارة إلػو أف الطػاغكت شػي  مجيػكؿ تحقيػران لػو ، 

كارخفػػو خبػػرنا .كالاالػػث تقػػديـ ) فييػػا ( ، فػػ ف القاعػػدة النحكيػػة جعػػؿ ارعػػرؼ مبتػػدأ 
 (ُ)مراعاة لمفاصمة ( 

ػػؿ ػػح التقػػديـ ، كسػػره  اػػـ إنػػو فصَّ التقػػديـ فػػي المكضػػعيف اركلػػيف حيػػث كضَّ
البالغي غيػر أنػو فػي المكضػل الاالػث مػف المكاضػل التػي ذكرىػا عػزا سػر التقػديـ إلػو 

 العمما  .مف كىك ما لـ يسمـ بو كاير ، رعاية الفاصمة فقط 
كلػـ ، في حصر مكاضل التقديـ عمو مػنيا أكاػر المفسػريف جرل   - سادسنال

منيا البالغييف الذيف ال يعنػييـ فػي البحػث فػي أسػرار التقػديـ إال تقػديـ مػا  يجر عمو
كاف حقو التأخير  ، كىك ما لـ يتكفر إال في المكضل الاالث مف المكاضػل التػي ذكرىػا 
، لكنو أحسف صنعنا بما كشؼ مف ارسرار العظيمة ، كالنكات الد يقة لمتقديـ في اآلية 

(ِ). 
ػػػا ، أدخػػػؿ  بعػػػض ال - سػػػابعنال مصػػػطمحات فػػػي بعضػػػيا عمػػػو اعتبارىػػػا فركعن

عتبارىػا فنكننػا مسػتقمة بػذاتيا كمػا فعػؿ فػي ا طنػاب باكتحدث عنيا فػي مػكاطف أخػرل 
الػذيف ) فقػد اسػتخرجو مػف اآليػة   ػاؿ ل كفييػا  ا طنػاب فػي مكضػعيف فػي ، كالبسط 
 . (ّ)إذ كاف يقـك مقامو الم منكف كالكافركف ( ( كالذيف كفركا ( ، ) ،منكا 

                                           

 .   ُٗفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ُ
 .   ُٗ/ ص ل  فتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطيػ  ِ
 . ِٗفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ / ص ػ  ّ



 

  

 

 
ًميًؿ لمعىبًد الذًَّليًؿ نظرات بالغية كنقدية في كتاب    د/ ناصر راضي الزىرم إبراىيـ         لًسيكًطيتأليؼ جالؿ الديف افىٍتحي الجى
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كىػك نكتػة المعنػو لمفػظ بػال حشػك ، ، كفييػا البسػط ، كفي مكضل ،خر يقكؿ 
 . (ُ)فيك كا طناب ( 

 ػاؿ تحػت فصػؿ في كتابو ا تقػاف ، البسط أحد ضربي ا طناب  عدَّ عممنا بأنو 
يجػػاز حػػذؼ كػػذلؾ  فػػي نػػكعي ا طنػػاب ل )  كمػػا انقسػػـ ا يجػػاز إلػػو إيجػػاز  صػػر ، كا 

ػا مسػتقالن  (ِ) دة...(انقسـ ا طناب إلو بسط كزيا فقد جعؿ البسط في ىذه الرسػالة نكعن
 ه في كتابو ا تقاف  سمان مف أ ساـ ا طناب .عدَّ لتكاير ارنكاع  بينما 

ذكػػره ابػػف أبػػي ا طنػاب معػػدكد مػػف ألػػكاف المعػاني فػػي عمػػـ البالغػػة ، كالبسػط 
)  ل ا طناب  ػاؿجممة فنكف البديل ، كلـ يذكر  ا صبل في كتابو التحرير كالتنكير مف

كىك أف يأتي المتكمـ إلو المعنو الكاحد الذم يمكنو الداللػة عميػو بػالمفظ ، باب البسط 
القميؿ، فيدؿ عميو بالمفظ الكاير ليضماف المفظ معاني أخػر يزيػد بيػا الكػالـ حسػنان، لػكال 

 (ّ)بسط ذلؾ الكالـ بكارة ارلفاظ لـ تحصؿ تمؾ الزيادة ...( 
كاف البالغيػػة التػػي عػػدَّىا  فػػي اآليػػة الكريمػػة مػػف المجػػاز مػػف ارلػػ - اامننػػال

بمعنػػو يمػػنعيـ مػػف ( يخػػرجيـ )فػػي  . امانيػػة مكاضػػل  ػػاؿ ل ) كفييػػا  امػػاف مجػػازات
  كفػو نسػبة ا خػراج إلػو الطػاغكت  .كػذلؾ ( يخرجػكنيـ )كفػو  .الدخكؿ فيػو ابتػدا ن  

كفػو   )أصحاب النار)  كفو ، كالشر عمو الحقيقة ىك اهلل، رنو سبب ، كفاعؿ الخير 
 (ْ)عمو ا يماف في المكضعيف ( ( النكر ) كر عمو الكف( الظممات ) إطالؽ 

                                           

 . ّْفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ / ص ػ  ُ
/ تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ / الناشػر ُِٔ/ ص ّا تقاف في عمـك القر،ف لمسيكطي / ج ػ  ِ

 ـ . ُْٕٗىػ/ ُّْٗ / ل الييئة المصرية العامة لمكتاب
  . ْْٓالبػف أبػي ا صػبل  ص  كبيػاف إعجػاز القػر،ف/ ر كالناػرتحرير التحبيػر فػي صػناعة الشػعػ  ّ

 تحقيؽلد.حفني محمد شرؼ
 .  ُٕفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ْ
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كالمجػػاز الػػذم يشػػير إليػػو  فػػي  كلػػو ) اهلل كلػػي الػػذيف ،منػػكا يخػػرجيـ مػػف 
الظممات إلو النػكر كالػذم كفػركا أكليػائيـ الطػاغكت يخرجػكنيـ ( فػي اسػتعارة ا خػراج 

كىػػي ، خكؿ فييػػا ابتػػدا ن بجػػامل منػػل الميمػػؾ فػػي كػػؿ مػػف الظممػػات لمػػنعيـ مػػف الػػد
 ل اسػػػػتعارة تبعيػػػػة فػػػػي الفعػػػػؿ يخػػػػرجيـ ، كالمجػػػػاز الاػػػػاني الػػػػذم ذكػػػػره  فػػػػي  كلػػػػو 

 ، كىك كسابقو مف حيث استعار ا خراج لمنل الدخكؿ ابتدا ن .( يخرجكنيـ ) 
المجاز في  كلػو ) ،منػكا ( حيػث عبَّػر با يمػاف عػف إرادة أف لزمخشرم كيرل ا

) اهلل كلػي الػذيف ل  يماف ، كىك مجاز مرسؿ بعال ة اعتبار ما يككف  اؿ الزمخشػرم ا
كتأييده مف الكفر إلػو ، يمطؼ بيـ حتو يخرجيـ بمطفو ،  أم أرادكا أف ي منكا  (امنكا 

أك اهلل كلػي ، أم صممكا عمو الكفر أمػرىـ عمػو عكػس ذلػؾ  (كالذيف كفركا ) ا يماف 
كيػكفقيـ لػو مػف  و فػي الػديف إف ك عػت ليػـ بمػا ييػدييـ الم منيف يخػرجيـ مػف الشػب

 .(ُ) حميا حتو يخرجكا منيا إلو نكر اليقيف(
كعمػو ىػػذا فمػػيس فػػي  كلػػو ) يخػرجيـ ( مجػػاز لتحقػػؽ دخػػكليـ فييػػا إال عمػػو 

كالرمز لو بالزمػو ، اـ حذفو ، كىي أمر معنكم بالظرؼ المحسكس ، تشبيو الشبيات 
 رة المكنية .كىك الدخكؿ عمو سبيؿ االستعا

كىػك مجػاز ، رنػو سػبب   المجػاز الاالػث ل فػي نسػبة ا خػراج إلػو الطػاغكت 
كالطػػاغكت ، كالشػر عمػو الحقيقػػة ىػك اهلل ، رف فاعػؿ الخيػػر   عقمػي عال تػو السػػببية

 .فعبر بالسبب عف المسبب، سبب 
، كالمجػػاز الرابػػل ل فػػي  كلػػو ) أصػػحاب النػػار ( عمػػو اعتبػػار أنيػػـ فػػي الػػدنيا 

فيك مجاز مرسؿ بعال ة اعتبار ما ، كصيركرتيـ أصحابيا يـك القيامة ، ؿ النار كدخك

                                           

/ ِّّص  ُالكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ التنزيػػؿ كعيػػكف ار اكيػػؿ فػػي كجػػكه التأكيػػؿ لمزمخشػػرم / جػػػ  ُ
 بيركت .  –تراث العربي حقيؽ ل عبد الرزاؽ الميدم / دار النشر ل دار إحيا  ال
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يككف ، كفضؿ ىذا المجاز أنو يصكر ما لـ يحصؿ في صػكرة الحاصػؿ تأكيػدنا لتحققػو 
 كفيو ترىيب مف التمبس بفعميـ الذم أكدل بيـ إلو ىذا المصير .، 

لكفر في المكضػعيف كالسادس ل في إطالؽ الظممات عمو ا، كالمجاز الخامس 
حيػػث اسػػػتعار الظممػػات لمكفػػػر بجػػامل عػػػدـ االىتػػدا  فػػػي كػػؿ عمػػػو سػػبيؿ االسػػػتعارة 

كال شؾ أف إخراج المعقكؿ في صكرة المحسكس يزيد مػف تقريػر المعنػو ، التصريحية 
 في ارذىاف .

كالمجاز السابل ، كالاػامف  فػي اسػتعارة النػكر لهيمػاف فػي المكضػعيف ، كىػك 
 .تصريحية   فقد استعار النكر لهيماف بجامل اليداية في كؿو مف االستعارة ال

كالػذم ، ىذه االسػتعارة تبعػث فػي الػنفس ارنػس عنػد اسػتقباؿ معنػو ا يمػاف 
ينسػػحب عميػػو مػػف كحػػي لفػػظ النػػكر الػػذم يبعػػث الطمأنينػػة ، كالسػػككف ، كارمػػف طػػي 

 اليداية .
 ك( ،منػػكا ) فػػي  كفييػػا  ك ػػكع الماضػػي: ( ػػاؿ ا مػػاـ السػػيكطي  - تاسػػعنا ل

مػػػرادان بػػػو ( يخرجػػػكنيـ ) ك( يخػػػرجيـ ) كفييػػػا ، ك ػػػكع  مػػػرادان بػػػو الػػػدكاـ ،( كفػػػركا )
االسػػتمرار ( كعػػدىما مكضػػعيف مسػػتقميف مػػف المكاضػػل التػػي اسػػتخرجيا مػػف اآليػػة ، 

مػرادان بػو الػدكاـ مػف  بيػؿ ( كفػركا  ( ك)،منػكا ) كالمكضل اركؿ في ك كع الماضي في 
 ة في الزمف، ككاف اركلو ضمو إلو المجازات في اآلية .المجاز باالستعار 

 مػػػػػػرادان بػػػػػػػو ( يخرجػػػػػػػكنيـ ) ك( يخػػػػػػرجيـ ) ك ػػػػػػػكع  )لكالمكضػػػػػػل الاػػػػػػاني 
ف  صػد ا مػاـ السػيكطي ، االستمرار ( عمو حقيقتو لداللة المضارع عمو االسػتمرار  كا 

 باالسػػػػػػػػتمرار المسػػػػػػػػتقبؿ لحػػػػػػػػؽ بالمكضػػػػػػػػل السػػػػػػػػابؽ فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػمو لممجػػػػػػػػازات 
 في اآلية .
 أف فػػػي  كلػػػو ) أكلئػػػؾ أصػػػحاب النػػػار ( مسػػػاكاة. السػػػيكطي ذكػػػر  - اشػػػرنالع
 فػػػ ف لفظػػػو   كفييػػػا المسػػػاكاة فػػػي  كلػػػو تعػػػالو )أكلئػػػؾ أصػػػحاب النػػػار (   ػػػاؿ ل )
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 . (ُ)طبؽ معناه( 
ذا كاف مقاـ المساكاة ىك مقاـ ا تياف بارصؿ حيث ال مقتضو لمعػدكؿ عنػو  كا 

و يػػدخؿ فػػي بػػاب ا يجػػاز لزيػػادة المفػػظ عمػػو رنػػ  ف نػػو ال ينطبػػؽ عمػػو ىػػذا الشػػاىد ، 
مجػػاز مػػف الكىػػـ لػػـ يػػدخمكىا بعػػد ، رف كصػػفيـ بػػأنيـ أصػػحاب النػػار   أصػػؿ المعنػػو 

ك د عدَّ ا ماـ  كلو تعالو ل ) أصحاب النار ( ضمف مرسؿ بعال ة اعتبار ما يككف ، ال
 المجازات في اآلية .

كمعنػاه اسػتحقا يـ لػدخكؿ  ف مف فكائد التعبيػر المجػازم االختصػار ،أكمعمـك 
النار يـك القيامة ، كمالزمتيـ ليا مالزمة الصاحب لممصػحكب ، كفيػو تأكيػد لػدخكليـ 

 .فييا حتو كأنيـ دخمكىا بالفعؿ ، كتمبسكا بيا ، كصاحبكىا 
) أكلئػػؾ أصػػػحاب النػػار ( يفيػػد القصػػػر  لكمػػف جيػػة أخػػرل فػػػ ف  كلػػو تعػػالو
  لمعنػػو لممحصػػكر ، كنفيػػو عػػف غيػػره بتعريػػؼ الطػػرفيف ، كالقصػػر يتضػػمف إابػػات ا

ػا   فيػك مػف  بيػؿ  فجممة القصر تقـك مقاـ جممتيف ، ففيو إيجػاز مػف ىػذا الكجػو أيضن
 ا يجاز ، كليس مف المساكاة .

ػػػذَّبيكا ًبآيىاًتنىػػػا ل ػػػاؿ الطػػػاىر بػػػف عاشػػػكر فػػػي تفسػػػير  كلػػػو تعػػػالو  ) كىالَّػػػًذيفى كى
ابي  كا عىٍنيىا أيكلىًئؾى أىٍصحى () ارعراؼ  كىاٍستىٍكبىري اًلديكفى ـٍ ًفييىا خى كأفػاد تحقيػؽ  ) ( ّٔالنَّاًر ىي

أنيـ صائركف إلو النار بطريؽ  صر مالزمػة النػار عمػييـ فػي  كلػول }أكلئػؾ أصػحاب 
 . (ِ)رف لفظ أصحاب م ذف بالمالزمة ...(   النار{ 

كالسػػػيكطي نفسػػػو رجػػػح إنكػػػار ك ػػػكع المسػػػاكة السػػػيما فػػػي القػػػر،ف الكػػػريـ ، 
و الخطيب القزكيني فيما استشػيد بػو مػف اآليػات القر،نيػة عمػو المسػاكاة  كاعترض عم

                                           

 .  ّْفتح الجميؿ لمعبد الذليؿ لمسيكطي / ص ل ػ  ُ
 .  ٖٓ/ ص ل  ٖالتحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر / ج لػ  ِ
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 .ك رر أنيا مف ا يجاز ، كأدخؿ المساكاة في ا يجاز 
كا طنػػاب كاسػػطة ، كىػػي ، كاختمػػؼ ىػػؿ بػػيف ا يجػػاز  ( ػػاؿ فػػي ا تقػػاف ل 

 ،المساكاة ، أك ال . كىي داخمة فػي  سػـ ا يجػاز ، فالسػكاكي ، كجماعػة عمػو اركؿ 
لكنيـ جعمكا المساكاة غير محمكدة ، كال مذمكمة   رنيـ فسركىا بالمتعارؼ مف كػالـ 
أكساط الناس الذيف ليسكا في رتبة البالغة ، كفسركا ا يجاز بأدا  المقصكد بأ ػؿ مػف 
عبارة المتعارؼ ، كا طناب أدا ه بأكار منيا لككف المقػاـ خميقنػا بالبسػط ، كابػف ارايػر 

اػػاني ، فقػػالكا ا يجػػاز التعبيػػر عػػف المػػراد بمفػػظ غيػػر زائػػد كا طنػػاب ، كجماعػػة عمػػو ال
 . بمفظ أزيد

ك اؿ القزكينيل ار رب أف يقاؿ إف المقبكؿ مف طرؽ التعبير عف المراد تأديػة 
 أصمو إما بمفظ مساك ل صؿ المراد ، أك نا ص عنو كاؼ ، أك زائد عميو لفائدة .

 از ، كالاالػػػػػث ل ا طنػػػػػاب ، كاحتػػػػػرز كاركؿ ل المسػػػػػاكاة ، كالاػػػػػاني ل ا يجػػػػػ
"كاؼ" عف ا خالؿ ، كبقكلنا لفائدة عػف الحشػك ، كالتطكيػؿ ، فعنػده ابػكت المسػاكاة  ػب

 كاسطة ، كأنيا مف  سـ المقبكؿ.
ف ف  مت عػدـ ذكػرؾ المسػاكاة فػي الترجمػة لمػاذا ىػؿ ىػك لرجحػاف نفييػا ، أك 

ر االث ، كىك أف المسػاكاة ال تكػاد عدـ  بكليا ، أك رمر غير ذلؾ ؟  متل ليما ، كرم
 تكجد خصكصا في القر،ف .

ٍكػػػري السَّػػػيا ي ًإالَّ   ك ػػػد ماػػػؿ ليػػػا فػػػي التمخػػػيص بقكلػػػو تعػػػالول }كىال يىًحيػػػؽي اٍلمى
ذىا رىأىٍيتى الًَّذيفى يىخيكضيكفى ًفي ،يىاًتنىا( ، ِْفاطر ل ){ ... ًبأىٍىًموً   كفي ا يضاح بقكلول }كىاً 
 ( . ٖٔارنعاـ ل  ) {...

كفػػي اركلػػو إطنػػاب  ( الػػذيف) كتعقػػب بػػأف فػػي اآليػػة الاانيػػة حػػذؼ مكصػػكؼ 
يجػػاز بالحػػذؼ إف كػػاف االسػػتانا     ( السػػي ) بمفػػظ  رف المكػػر ال يكػػكف إال سػػيئنا ، كا 

غير مفرغ . أم بأحد ، كبالقصر فػي االسػتانا  ، كبككنيػا حااػة عمػو كػؼ ارذل عػف 



 

  

 

 
ًميًؿ لمعىبًد الذًَّليًؿ نظرات بالغية كنقدية في كتاب    د/ ناصر راضي الزىرم إبراىيـ         لًسيكًطيتأليؼ جالؿ الديف افىٍتحي الجى
 

 

ِِْٓ 

و ، كبػػأف تقػػديرىا يضػػر بصػػاحبو مضػػرة جميػػل النػػاس محػػذرة عػػف جميػػل مػػا يػػ دم إليػػ
 بميغػػة ، فػػأخرج الكػػالـ مخػػرج االسػػتعارة التبعيػػة الكا عػػة عمػػو سػػبيؿ التمايميػػة   رف 

 . (ُ)فال يستعمؿ إال في ارجساـ ( ،  (يحيط) بمعنو  (يحيؽ) 
إلػػو إابػػات المسػػاكاة فػػي ىػػذه الرسػػالة فػػي  كلػػو تعػػالول ) أكلئػػؾ  وكلعػػؿ ميمػػ

ابػات مػا ىػك زيػادة العػدد المسػتخرج مػف اآليػة   لو رغبتػو فػي أصحاب النار ( يرجل إ
 بصدده مف بياف إعجاز القر،ف في كارة عمكمو ، كعمؽ دالالتو .

ػا ، فػال يغػض مػف الكرغـ ما ك ل في  رسالة مما  د يبػدك تقصػيرنا ، أك مرجكحن
معػػتمػػا تضػػمنت مػػف فنػػكف السػػيما ،ك ػػد   ػػدر، كال يػػنقص مػػف تيػػا  يم فػػي عجالػػة   جي
 كخاطرة  . تمجا كسي 

                                           

/ المحقػؽ ل محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ/ الناشػر َُٖ/ ّا تقاف في عمـك القر،ف لمسيكطي / ج ل  ُ
 ـ ُْٕٗىػ/ ُّْٗل الييئة المصرية العامة لمكتاب / الطبعة ل 
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 اخلامتة
الصػالحات كالصػالة كالسػػالـ عمػو خيػر البريػػات ، تػػتـ نعمتػو بالحمػد هلل الػذم 

 كعمو ،لو ، كصحبو كمف تبعيـ ب حساف إلي يـك الديف ..أما بعد
كأكؿ مػػا أرغػػب فػػي ، فقػػد كصػػؿ البحػػث إلػػو ختامػػو ، ككافػػو العمػػؿ تمامػػو 

، ك كة شػكيمتو ، كنشػاطو فػي يكطي ة ا ماـ الستسجيمو ىك إعجابي الشديد بعمك ىم
 مختمؼ دركب العمـ التي أضا  جنباتيا ب سياماتو فييا . 

، كذك ػو  ولقكاعد البالغة فػي اآليػة القر،نيػة حسػف فيمػ وبدا خالؿ تطبيقك د 
النظػػرم فػػي ، ك ػػد جمػػل الجانػػب العػػالي فػػي إدراؾ د ػػائؽ المسػػائؿ ، كعميػػؽ المعػػاني 

 .ك ما تميز بو عف كاير مف العمما  عمـك البالغة ، كالتطبيقي ، كى
أفػػاد إفػػادة كاعيػػة جيػػدة مػػف شػػيكخو ، كممػػف عاصػػره مػػف العممػػا  كمػػا أنػػو 

 ،فاستكمؿ ما نقص عند بعضيـ ، كصحح ما ر،ه خطأ ، كأ رَّ بما ر،ه صكابان .
، لكف مف الغمكض الساحر الذم يجذب القارئ تمؾ اكتنؼ عنكاف رسالتو ك د 

 شػػػػػػك نا إلػػػػػػو إدراؾ سػػػػػػره بمػػػػػػا أضػػػػػػفو عميػػػػػػو مػػػػػػف  بل مػػػػػػا تحتػػػػػػواكالسػػػػػػامل لتتػػػػػػ
ػػا  كىػك مػػف عبقريػػة ،  دسػية بنسػػبة مضػمكنو إلػػو صػفة اهلل ) الجميػػؿ ( كتسػميتو فتحن

 التشكيؽ .
غير أنو لـ يكضح طريقة السػير فػي الرسػالة ، كال كيفيػة التعامػؿ مػل ارلػكاف 

 لػػػػكاف البديعيػػػػة ، كىػػػػؿ سيقصػػػػر الدراسػػػػة عمػػػػو ارلػػػػكاف البديعيػػػػة دكف غيرىػػػػا مػػػػف أ
 البالغة ؟

كمما يحسب لهماـ في المقدمة أنو بيَّف فييػا كيػؼ اختػار مكضػكعو ، كأشػار 
ذكػر فػي المقدمػة أنػػو اسػتخرج مػف اآليػة الكريمػػة إلػو مراحمػو ، كىدفػو منػو غيػػر أنػو 

مائة كعشريف نكعان بديعينا ، كبدراسة ىذه ارلكاف نجد أنيا تضمنت فنكننا مػف البيػاف ، 
 . ت عمكمنا أخرل كالفقو ، كالسمكؾ ، كغيرىاكالمعاني بؿ تضمن
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كممػػا يحسػػب لهمػػاـ فػػي منيجػػو أنػػو لػػـ تغمػػب عميػػو شخصػػية المفسػػر ، أك 
المحػػداث فػػي أانػػا  الحػػديث فػػي بالغػػة اآليػػة ، بػػؿ اسػػتطاع أف يجػػرد نفسػػو لمحػػديث 
البالغي بصػرؼ اىتمامػو إلػو النكػات البديعيػة خاصػة ، كالبالغيػة عامػة ،كسػار عمػو 

أتػو بمػا اسػتطاع مػف اآليػة الكريمػة ، اػـ أضػاؼ فػي النيايػة بعػض النكػات ذلؾ حتو 
 التي تتعمؽ بعمـك أخرل مف باب الفائدة .

كما أنو التـز بنسبة ار كاؿ المنقكلة إلو أصػحابيا ، كعػزك اآلرا  إلػو  ائمييػا 
. 

أنو عػرَّؼ  بعػض ارلػكاف البديعيػة ، كتػرؾ في المنيا كمما ي خذ عمو ا ماـ 
 . فمـ يسر عمو منيا كاحد في الكتاب بعض ، 

 بػيَّف كجػو التجػكز فػي بعضػيا  حيػثفعؿ ذلؾ في ألكاف البياف التػي ذكرىػا  اكم
ا تحدث عنيا متناارة   كلـ يجمعيا في مكضل كاحد .، كأعرض عف بعض كأيضن

لـ يسر عمو منيا المتأخريف مف البالغييف في تقسيـ البالغة إلػو عمػـك االاػة حيػث 
فػي البالغيػيف   ػدامو كمػا أف لػـ يتبػل مػنيا ، بكاب المعاني في البػديل أدخؿ بعض أ

إطػػالؽ لفػػظ البػػديل عمػػو عمػػـك البالغػػة حيػػث بػػدأ رسػػالتو بالحػػديث عػػف فنػػكف البػػديل 
 جية االستقالؿ .كالبياف عمو  ،اـ عرض رلكاف مف المعاني ، خاصة 

 التػػػي يقسػػػـ رسػػػالتو ، أك يبكبيػػػا ، كلػػػـ يعنػػػكف لممكضػػػكعات كمػػػا أنػػػو لػػػـ 
نمػػا كػػاف منيجػػو فييػػا يعتمػػد عمػػو السػػرد ، كمحاكلػػة االستقصػػا  ل لػػكاف  تناكليػػا ، كا 
البالغيػػة عػػف طريػػؽ عطػػؼ كػػؿ لػػكف عمػػو سػػابقو حتػػو أف أسػػمكبو فػػي الصػػياغة لػػـ 

 يظير كما ظير في بقية  كتبو .
بسيطنا سيالن خالينا مف ارلفػاظ الغريبػة ، كالكحشػية  فقد جا  ارسمكب أما عف 

 ضة ، كالمصطمحات الصعبة ، كد ائؽ المسائؿ ، كاختالفات أىؿ العمـ .كالغام
سيمة كاضحة الداللة عمو المقصكد كػاف كػذلؾ  وككما كانت ارلفاظ في أسمكب
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تركيب جممو خالينا مف التعقيد بعيػدنا عػف التعمػؽ الػذم يجيػد الػذىف دكف فائػدة ، ك ػد 
لمصطمح ، كينتيي بالشػاىد الػذم غمب عميو أسمكب االستقصا  ، كالسرد الذم يبدأ با

 كاف يعمؽ عميو أحياننا ، كيتركو أحياننا .
أما في مضمكف الرسػالة ، ف نػو  ػد أبػدع فػي تتبػل ارلػكاف البالغيػة ، كأظيػر 

 د ة في االستنباط .
التػي ارربعػيف ك ػؼ عنػد أجيد نفسو في استنباط  ألكاف البديل ،كلك  وأنغير 

لكػػاف كافينػػا   رف منػػاط البالغػػة ، كا عجػػاز فػػي   بػػدت لػػو عنػػد التأمػػؿ دكف استقصػػا
القػػر،ف الكػػريـ فػػكؽ مسػػألة كاػػرة ارلػػكاف البديعيػػة ، أك  مَّتيػػا إذ المػػدار عمػػو النسػػؽ 

ف  مَّت فيو ألكاف البديل فسرذه فكؽ ىمة كؿ طمكح .  الخاص ، كالبياف المعجز ، كا 

 عدة مظاىر منيا ل في  في الرسالةبدا التكمؼ في استخراج ارلكاف البالغية ك د 
اسػػػتخراج ألػػػكاف مػػػف البػػػديل  ميمػػػة الفائػػػدة ، أك عاريػػػة عنيػػػا كالجنػػػاس المطػػػرؼ ، 
كالجناس الخطي ، كالجناس المشػكش ، كىػي أنػكاع لػـ يظيػر ليػا  أاػر فػي المعنػو ، 

 كال في المفظ ، ككاف اركلو عدـ التطرؽ لماؿ ىذه ارلكاف .
غبة فػي زيػادة مػا اسػتخرج مػف اآليػة، جمل المكاضل المختمؼ فييا ر ل كمنيا 

كما فعؿ في االلتفات الذم سا و عمو رأم السكاكي خالفنػا لمجميػكر ، ككالتقػديـ الػذم 
 سار فيو عمو رأم المفسريف كلـ يسر عمو رأم البالغييف ، كغيرىا .

كمنيػػا ل عػػدذ بعػػض الفػػركع أصػػكالن كمػػا فعػػؿ فػػي البسػػط الػػذم عػػدَّه فػػي ىػػذه 
 في بعض كتبو صكرة مف صكر ا طناب .بينما عدَّه قالن الرسالة لكننا مست

كمنيا ل الجمل بيف ألكاف البالغة ، كغيرىا مف مسائؿ الفقو ، كعمػـك السػمكؾ 
 ، كغيرىا مما ال صمة لو بطبيعة المكضكع .

ػح ىػك عػدـ ك كعيػا فػي القػر،ف الكػريـ  كمنيا ل استنباط ألكاف مف اآلية  د رجَّ
 ما فعؿ في المساكاة .في مكاضل أخرل مف كتبو ك
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براعة االستيالؿ التػي ا ماـ كفي اآلية مف البديل لـ يذكرىا كما أف امة ألكاننا 
، كلعمو لـ يػرد أف يظيػر فػي صػكرة المقمػد نصَّ أبك حياف عمو ماميا في ،ية الكرسي 

ربي حيػاف فيمػا فيػا فعػؿ فػي ،يػة الكرسػي التػي بػدأىا بػالنص عمػو ىػذا المػكف ، ك ػد 
   آليتيف لفظ الجاللة ) اهلل ( .تصدَّر ا

أف يجػػزم ا مػػاـ السػػيكطي خيػػر الجػػزا   -عػػز كجػػؿ  –كفػػي الختػػاـ أسػػأؿ اهلل 
،كأكصػي  إخػكاني اىػا عنػده عمو ما  دـ في دركب العمـ ، كأف ينزلو المنزلػة التػي تمنَّ 

 التنقيب في تراث ىذا الرجؿ ليخرجكا كنكزه التػيبالمحققيف ، كالباحايف ، كطالب العمـ 
 ال تزاؿ مطمكرة في المخطكطات التي لـ تحقؽ ، كلـ تطبل .

كصػػي بتضػػافر الدراسػػات البالغيػػة ، كالنقديػػة التػػي تحػػاكؿ الكشػػؼ عمػػا أكمػػا 
طػالب العمػـ يػا منمف د يػؽ العمػـك ، كتحريرىػا ، كتنقيحيػا حتػو يفيػد  وتحتكم م لفات

مػو سػيدنا محمػد نصػمي كنسػمـ ع، ك  -رحمو اهلل  –م لفيا كما أراد عمو أكسل نطاؽ 
                                       ك،لو كصحبو كسمـ .

 
  الثاحث



 

  

 

 
ًميًؿ لمعىبًد الذًَّليًؿ نظرات بالغية كنقدية في كتاب    د/ ناصر راضي الزىرم إبراىيـ         لًسيكًطيتأليؼ جالؿ الديف افىٍتحي الجى
 

 

ِِٓٗ 

 فهرس املراجع
  /ا تقػػاف فػػي عمػػـك القػػر،ف لمسػػيكطي / المحقػػؽ ل محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ

 ـ ُْٕٗىػ/ ُّْٗالناشر ل الييئة المصرية العامة لمكتاب / الطبعة ل 
 الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف أبػػػي بكػػػر  /  اال تػػػراح فػػػي عمػػػـ أصػػػكؿ النحػػػك / جػػػالؿ 

ت ل د ل سػػميماف يػػا كت / كميػػػة اآلداب جامعػػة طنطػػػا / طبعػػة دار المعػػػارؼ 
 ـ  . ََِٔىػ ُِْٔالجامعية / سنة 

  ا يضػػػاح فػػػي عمػػػـك البالغػػػة لمخطيػػػب القزكينػػػي/ دراسػػػة كتحقيػػػؽ ل محمػػػد 
 بيركت . –عبد المنعـ خفاجي / الطبعة الاالاة / دار الجيؿ 

 ط ػ  لمعالمة أبي حياف ارندلسي / دار النشر / دار الفكر .البحر المحي 
  البياف كالتبيػيف  ربػي عامػاف عمػرك بػف بحػر الجػاحظ / ت ل المحػامي فػكزم

 بيركت . –ـ / الناشر ل دار صعب ُٖٔٗعطكم / الطبعة اركلو ، 
  عجػػػاز القػػػراف تػػػأليؼل إتحريػػػر التحبيػػػر فػػػي صػػػناعة الشػػػعر كالناػػػر كبيػػػاف 

بل المصػػرم تقػػػديـ كتحقيػػؽل الػػدكتكر حنفػػػي محمػػد شػػػرؼ / صػػػبػػي ا أابػػف 
 الطبعة اركلو / الناشرل المجمس االعمو لمشئكف االسالمية .

  ،التحريػػر كالتنػػكير لمطػػاىر بػػف عاشػػكر / الناشػػر ل م سسػػة التػػاريخ العربػػي
 ـ .َََِىػ/َُِْلبناف / الطبعة ل اركلو،  –بيركت 

  / جالؿ الديف السيكطي  / مخطكط ر ػـ ) الجمل كالتفريؽ في ارلكاف البديعية
 ( بجامعة الممؾ سعكد بالمممكة العربية السعكدية  . ِّّٔ

 بتحقيػؽ كدراسػة كشػرح محمػد عمػي رزؽ الخفػاجي. القػاىرة ل  .جنػو الجنػاس
 .ُٖٔٗالدار الفنية لمطباعة كالنشر، 

  حسف المحاضػرة فػي تػاريخ مصػر كالقػاىرة / الم لػؼ ل عبػد الػرحمف بػف أبػي
ىػػ(  المحقػؽ ل محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  ُُٗالؿ الديف  )المتكفو ل بكر، ج
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ـ الناشر ل دار إحيػا  الكتػب العربيػة  ُٕٔٗ -ىػ  ُّٕٖ/ الطبعة ل اركلو 
 مصر . –عيسو البابي الحمبي كشركاه  -

  الخصػػائص الكبػػرل / جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف أبػػي بكػػر  / دار النشػػرل دار
 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ -بيركت  -الكتب العممية 

  شػػػرح منظكمػػػة عقػػػكد الجمػػػاف فػػػي عمػػػـ المعػػػاني كالبيػػػاف  / جػػػالؿ الػػػديف 
عبػػػد الػػػرحمف أبػػػي بكػػػر  / مخطػػػكط بجامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد بالمممكػػػة العربيػػػة 

 .  ِّّالسعكدية ر ـ ل 
  طبقات المفسػريف / الم لػؼ ل أحمػد بػف محمػد اردنػركم / تحقيػؽ ل سػميماف

المدينة المنكرة / الطبعػة  -تبة العمـك كالحكـ بف صالح الخزم / الناشر ل مكا
 ـ .ُٕٗٗاركلو سنة  

 محمػد رفعػت زنجيػر، الطبعػة اركلػػول -فػتح الجميػؿ لمعبػد الػذليؿ لمسػػيكطي / د
 ـ طبعة م سسة الرياف بمبناف .ََِِ-قُِّْ

  فيػػػرس م لفػػػات السػػػيكطي  مخطػػػكط بمكتبػػػة المخطكطػػػات ارزىريػػػة بػػػر ـ ل 
 (ُِْٗ. ) 

 ئؽ التنزيػؿ كعيػػكف ار اكيػؿ فػي كجػكه التأكيػؿ لمزمخشػػرم / الكشػاؼ عػف حقػا
 –تحقيػػػؽ ل عبػػػد الػػػرزاؽ الميػػػدم / دار النشػػػر ل دار إحيػػػا  التػػػراث العربػػػي 

 بيركت .

   كشؼ الظنكف عف أسػامي الكتػب كالفنػكف لحػاجي خميفػة / طبعػة  دار إحيػا
 ـ . ُُْٗسنة  -التراث العربي 

 جػػالؿ الػػديف  / ضػػبطو كصػػححول  لبػػاب النقػػكؿ فػػي أسػػباب النػػزكؿ الم لػػؼ ل
 لبناف .  –ارستاذ أحمد عبد الشافي / دار الكتب العممية بيركت 

 لماؿ السػائر فػي أدب الكاتػب كالشػاعر البػف ارايػر / تحقيػؽ ل محمػد محيػي ا
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 .ُٓٗٗبيركت ،  -الديف عبدالحميد / الناشر ل المكتبة العصرية 
  مػاـ السػيكطي كم لفاتػو ( معجـ طبقات الحفاظ كالمفسػريف مػل دراسػة عػف ا

ىػػػ  َُْْدراسػػة عبػػد العزيػػز عػػز الػػديف السػػيركاف / الطبعػػة اركلػػو سػػنة 
 بيركت . –ـ الناشر عالـ الكتاب ُْٖٗ

  م لفػػػات ا مػػػاـ السػػػيكطي البالغيػػػة  د / نجػػػاح بنػػػت أحمػػػد الظيػػػار / بحػػػث
منشكر في مجمة جامعة أـ القرل لعمػـك الشػريعة كالمغػة العربيػة ك،دابيػا / جػػ 

 ىػ .ُِْْلشير شكاؿ سنة  ِٖ/ العدد  ُٔ

  


