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 الممخص :
تحػرر أك يسػمط عميهػا الضػكء فػي  المتصفح لعمـك الببلغة يجد كثيران مف مسائمها لـ

كشؼ حقائقها كتبييف المراد منهػا كتكجيػا العنايػة كاإلبانػة حكلهػا ، مػف ذلػؾ الكثيػر 
اسػػتعماؿ عبػػد القػػاهر  -مػػف بػػيف هػػذا المحػػاكالت  -كالكثيػػر ، كلقػػد لفػػت انتبػػاهي

الجرجاني  لمفهـك )كدعكل الشيء ببينة ( في مكضع الكناية  كاالستعارة كالتمثيؿ ، 
ألة إثبػػات المعنػػن دكف المعنػػن نفسػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالنظـ ، أم : األحكػػاـ التػػي كمسػػ

تىٍحػػديثي بالتػػأليؼ كالتركيػػب ، كهػػذا االسػػتعماؿ كمػػا هػػك كاضػػح فػػي كتاباتػػا قػػائـ عمػػن 
تشبيا داللة المعنن المؤلؼ في التركيب بالدعكل بالبينة عف طريػؽ االسػتدالؿ غيػر 

ل بالبينػة ، مػف هنػا جػاء البحػث بعنػكاف : عمػن صػحة الػدعك  -نكعنا ما  -المباشر 
بينػػػة فػػػي البيػػػاف العربػػػي ، كهػػػك يعػػػال  معنػػػن هػػػذا المفهػػػـك ، الدعػػػكل الشػػػيء ب

كاستعماالتا كمجاالتػا ، كالفنػكف التػي يقػع فيهػا ، كارتباطػا بػالعمـك البينيػة األخػرل 
، التي لها أصػالة فػي الػدرس الببلغػي كالبيػاني ، مثػؿ عمػـ  التفسػير كأصػكؿ الفقػا 

كتناكلت الدراسة منه  االستقصاء كاالنتقاء ، ككذلؾ اعتمدت عمن المنه  الكصػفي 
 التحميمي لنصكص البحث ، كاستخبلص النتائ  ، كالعرض كالنقد .

: الػدعكل ، عبػد القػاهر ، البينػة ، البيػاف العربػي ، الكنايػة ، انكهًبد ادلفتبديةخ 
 االستدالؿ غير المباشر .

Claiming Something In Evidence 
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Abstract : 

 

The browser for the science of rhetoric finds many of its 

issues that have not been edited or highlighted in revealing 

their facts and clarifying what is meant by them and 

directing care and disclosure about them, from that many 

and many, and it has caught my attention - among these 

attempts - the use of Abdul-Qahir Al-Jarjani to the concept 

(as a case of evidence with evidence) in The object of 

metaphor, metaphor, and representation, and the question of 

proving meaning without the meaning itself in relation to 

systems, that is: provisions that occur by authorship and 

installation, and this use as evident in his writings is based on 

analogy to the significance of the meaning of the composition 

in the claim by evidence by indirect reasoning - somewhat - to 

the validity Leave Wii evidence, hence the research came 

under the title: Claiming something with evidence in the 

Arabic statement   . This research deals with the meaning of 

this concept, its uses and domains, the arts in which it is 

located, and its connection with other interconnected sciences 

that have originality in the rhetorical and graphic lesson, 

such as the science of interpretation and the principles of 

jurisprudence .  
The study examined the method of investigation and 

selection, as well as relied on the descriptive and analytical 
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approach to the texts of the research, and to draw 

conclusions, presentation and criticism. 
 

keywords :The suit , Abdel-Qaher , The Evidence , The Arab 

Manifesto , Metonymy , Metaphor , Acting , Indirect 

Inference . 
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 يدخم
، كليػػت (ُ)مػػـك التػػي لػػـ تنضػػ  كلػػـ تحتػػرؽإ يقكلػػكف : إ إف الببلغػػة مػػف الع

شعرم ال أدرم  لماذا  عٌبركا بذلؾ عف هذا العمـ الذم قٌيدتا العقكؿ كأحكمت قكاعػدا 
كفنكنا كمجاالتا المتعددة  ، كلعمهـ قالكا ذلؾ  لما أحٌسكا مػف أف هػذا العمػـ ظهػرت 

ساني المتجػدد بتجػدد مسائما متناثرة تباعنا طكرنا بعد طكر  لما يمثما مف النشاط اإلن
 الدماء في األزماف كاألكطاف كاأللسنة . 

كالمتصفح لعمـك الببلغة يجد الكثير مػف مسػائمها لػـ تحػرر أك يسػمط عميهػا 
الضكء في كشؼ حقائقها كتبييف المػراد منهػا كتكجيػا العنايػة ك اإلبانػة حكلهػا، مػف 

اسػتعماؿ عبػد  -اكالت ػذا المحػػمػف بػيف هػ -ذلؾ الكثير كالكثير ، كلقد لفت انتباهي
القاهر الجرجاني  لمفهػـك )كػدعكل الشػيء بالبينػة( فػي مكضػع الكنايػة  كاالسػتعارة 
كالتمثيػػػؿ،  كمسػػػألة إثبػػػات المعنػػػن دكف المعنػػػن نفسػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالنظـ  أم : 

، كهػذا االسػتعماؿ كمػا هػك كاضػح فػي كتاباتػا األحكاـ التي تىٍحديثي بالتأليؼ كالتركيػب
يا داللػػة المعنػػن المؤلػػؼ فػػي التركيػػب بالػػدعكل بالبينػػة، عػػف طريػػؽ قػػائـ عمػػن تشػػب

عمن صحة الدعكل بالبينػة  ، فمػا دالئػؿ ذلػؾ  -نكعنا ما  -االستدالؿ غير المباشر 
 ، كعبلقتا بتمؾ الفنكف،  كهؿ لهذا االستعماؿ مدخؿ في أم ففو آخر دكف ما ذكر؟

 بإذف اهلل . –سيتناكؿ هذا البحث الرد عمن ما أثير مف تساؤالت 
 جمبل ظٕٓز ادلفٕٓو: 

انتشػػر مفهػػـك ) كػػدعكل الشػػيء بالبينػػة ( فػػي بيػػاف سػػبب األبم يػػة ، كػػكف 
ا في كماؿ إيصاؿ ال رض بطريقة مقنعػة كمػؤثرة ، ال تقابػؿ باإلنكػار،  حد  الشيء بمغ 

كلعؿ أبرز الفنكف  التي عٌبر عنها العمماء  باألبم ية  هي الكنايػة كالمجػاز كالتمثيػؿ 
                                           

 –، منشكرات دار الجاحظ لمنشػر ّينظر: البحث الببلغي عند العرب ، د. أحمد مطمكب، ص  (ُ)
 .ُِٖٗب داد
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أمػػا إالكنايػػةيإ، فػػإفب السػػببى فػػي أٍف كػػافى لئلثبػػاًت بهػػا ة ، قػػاؿ عبػػد القػػاهر  : ) خاصػػ
ـي إذا رجػػعى إلػػن نفسػػًا، أىفب إثبػػاتى الصػػفًة  مزيػػةه ال تكػػكفي لمتبصػػريح، أفب كػػؿب عاقػػؿو يىٍعمػػ
يجابىهػا بمػا هيػك شػاًهده فػي كجكًدهػا، آكػدي كأبمػغي فػي الػدعكل مػف أف  بإثباًت دىليًمها، كاً 

إليها فثبتها هكذا ساذىجان غيٍفػبلن. كذلػؾ أنبػؾى ال تػدبعي شػاهدى الصػفًة كدليمهىػا إالب  تجيء
زي  ػػػػػؾب فيػػػػػا، كالى ييظىػػػػػفب بػػػػػالميٍخبر التجػػػػػكب ، كبحيػػػػػثي ال ييشى كاألىمػػػػػري ظػػػػػاهره معػػػػػركؼه

كيقصد بالدعكل طرؽ إثبات المعنن لممكصكؼ عبر الصػفات المسػتمزمة  .(ُ)(كال ىمىطي.
ؼ تحمػػؿ دالئػػؿ تكػػكف كالشػػاهد عمػػن مػػا اٌدعػػن مػػف غيػػر دعػػكل لمػػا ذكػػر مػػف أكصػػا
 إنكار أك ما شابا.

ككأنها الدعكل المسبقة بالشكاهد كاألدلة عمػن المعػاني المرجػكة مػف الصػفة  
 بأعمن كصؼ كآكد دليؿ.

كيستكقفني أصؿ المفهـك قميبل حيث كنت  أظٌنا  ينتمي إلن مباحث  أصكؿ 
ت كرابػػط بػػيف العمػػـك تصػػمح هنػػا كهنػػاؾ،  حيػػث ال الفقػػا ، كالفنػػكف كالمفػػاهيـ عبلمػػا

تعارض ك ال أثرة لففو عمػن غيػرا ، هنػاؾ تكامػؿ بػيف عمػـك العربيػة بعضػها بػالبعض 
اآلخػػر ، بحيػػث ال ينب ػػي تجاهمػػا .كقبػػؿ النظػػر  فػػي أصػػؿ المفهػػـك ينب ػػي عمينػػا أف 
 نعػػرج قمػػيبل عمػػن كتػػب الم ػػة لمنظػػر فػػي كممتػػي ) الػػدعكل ، كالبينػػة ( فػػي  أصػػؿ

 استعماؿ الكممة ؛ لمكقكؼ عمن معناهما .
: يفٕٓو  اندعٕٖ يف  انهغخ  :  أًٔلا

الػػداؿ كالعػػيف كالحػػرؼ المعتػػؿ أصػػؿه كاحػػد، كهػػك أف تميػػؿ قػػاؿ ابػػف فػػارس: )
ػػك دعػػاءن. قػػاؿ الخميػػؿ:  ..الشبػػيءى إليػػؾ بصػػكتو ككػػبلـو يكػػكف منػػؾ. تقػػكؿ: دعػػكت أدعي

                                           

 : محمػػكدت ، ط/ الخػػانجي،  ِٕ هػػػ( صُْٕ، عبػػد القػػاهر الجرجػػاني )ت دالئػػؿ اإلعجػػاز (ُ)
 . شاكرمحمد 
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، فالػدعكل هنػا  (ُ)(كؿ ادبعىػن حقٌػان أك بػاطبلن.االدِّعاء أف تدبًعيى حٌقان لؾ أك ل يرؾ. تقػ
مالتا إليها بصكت أك كبلـ .  في معنن إثبات الشيء لمنفس كا 

ـه لمػػا يىدبعيػػا كجػػاء فػػي لسػػاف العػػرب: ) كالػػدبٍعكل تىٍصػػميح أىف ، كالػػدبٍعكىل اسػػ
قػػػكؿ يعتػػػرؼ بػػػا  :الػػػدعكل،كجػػػاء فػػػي الفػػػركؽ : ) (ِ) (تكػػػكف فػػػي معنػػػن الػػػدبعاء

 لـ يخرج الدعكل عف معنن اإلثبات كاالعتراؼ بالشيء . ،(ّ)(عيالمدٌ 
 (فهك مدع ، ادعن يدعي: كالفعؿ منا . كهك الطمب ، الدعكل : مف الدعاء كقيؿ: )

(ْ) 
 ، قػكؿ يقصػد بػا إيجػاب حػؽ عمػن غيػرا :الدعكل في الم ػةكفي الكميات : ) 

ببها كسػ ،مطالبة حػؽ فػي مجمػس مػف لػا الخػبلص عنػد ثبكتػا: كفي عرؼ الفقهاء 
 ،كشرطها حضكر الخصـ كمعمكميػة المػدعن، تعمؽ البقاء المقدر بتعاطي المعامبلت

كجػكب الجػكاب عمػن الخصػـ فػي  :كحكػـ الصػحيحة منػا، كككنا ممزما عمن الخصـ 
 .(ٓ)(النفي أك اإلثبات

                                           

، دار الفكػػػر ،كمػػػا بعػػػدها، بتصػػػرؼ يسػػػير.، ط/ِٕٗ/ ِ،معجػػـ مقػػػاييس الم ػػػة البػػػف فػػػارس  (ُ)
 عبد السبلـ محمد هاركف.، تح: ـُٕٗٗ

، الطبعػة األكلػن، بيػركت –دار صػادر ،)مادة :دع ك( ِٕٓ/ ُْ ، البف منظكر، لساف العرب (ِ)
 بدكف تاريخ .

               ، مؤسسػػػػػة النشػػػػػر اإلسػػػػػبلميط/  ،ْٖٗ:كرم ، ص، ألبػػػػػي هػػػػػبلؿ العسػػػػػالفػػػػػركؽ الم كيػػػػػة  (ّ)
 هػ.ُُِْط/ األكلن 

، القاضػي عبػد رب النبػي،ْٕ/ ِ، أك جػامع العمػـك فػي اصػطبلحات الفنػكف ، دستكر العممػاء (ْ)
تح:عػرب عباراتػا ، ُ،ط/  ـَََِ -هػػ  ُُِْ -لبنػاف / بيػركت  -دار الكتب العمميػة  ط/

 .الفارسية: حسف هاني فحص
هػػ ُُْٗ -بيػركت  -مؤسسػة الرسػالة ، ط/ َُٕص ،  مكتاب الكميات ػ ألبن البقاء الكفػك  (ٓ)

 .محمد المصرمك  –تح: عدناف دركيش  ـ. ،ُٖٗٗ -
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فالدعكل تثبت مف إطبلؽ حؽ أك مقالة،  تحتاج إلن دليؿ إثبات أك تأكيد لصػحة مػا 
 يدعيا .

ب: 
ا
 يفٕٓو  انجيُخ  يف انهغخ :حبَي

كالبىيِّنىػػةي : أٌمػػا البينػػة فهػػي فػػي الم ػػة بمعنػػن البيػػاف ،جػػاء فػػي محػػيط الم ة:)
كبػافى ، كالبىيػافي مػا بيػيِّفى بػا الشػيءي مػف الداللػة كغيرًهػا ، ككرد في التاج:)(ُ)( البىيىافي 

ح فهك بىيِّفه : الشيءي بىيانان   .(ّ) (كهي الحجة الكاضحة: ةالبينك) (ِ)(اتبضى
ػػا: ) كمنػػا ، عقميػػة كانػػت أك حسػػية ، ة حالداللػػة الكاضػػ:البينػػة  كجػػاء أيضن

البينػػة مػػف القػػكؿ : كقػػاؿ الحرالػػي  ،ذكػػرا الراغػػب. سػػميت شػػهادة الشػػاهديف بينػػة 
الداللة الفاصػمة بػيف  :البينة : كقاؿ بعضهـ، ما ال ينازعا منازع لكضكحا : كالككف 

ما ظهر برهانا في الطبػع كالعمػـ : البينة  : هـكقاؿ بعض، القضية الصادقة كالكاذبة 
 .(ْ) (بحيث ال مندكحة عف شهكد كجكدا ،كالعقؿ

فالبٌينة : هي ما كضح مف الدليؿ كالحجة ،  كما ظهر مف البرهاف ،  بحيث 
 ال تقابؿ باإلنكار  كالشؾ أك التردد . 

عنهػا  كالبٌينة مف لكاـز الدعكل  األساسية ، كمصاحبة لها مصاحبة ال تنفؾ
 ا .ػ، كهي مثبت البراءة ، كمقكم داعي الحجة ، فالدعكل ببل بٌينة ال قيمة له

                                           

عػػالـ ط/ ، مػػادة : ) ب م ف(.َْٖ/ َُ،إلسػػماعيؿ بػػف عبػػاد ، المحػػيط فػػي الم ػػة ينظػػر:  (ُ)
 .حمد حسف آؿ ياسيفتح: الشيخ م. ـ ُْٗٗ-هػ ُُْْ - ُ،ط/بيركت / لبناف -الكتب 

 ، مادة : )ب م ف (.ِٔ/ ُّ، لساف العرب  (ِ)
دار الفكػر المعاصػر ، ط/ ،ُْٗ،محمد عبد الػرؤكؼ المنػاكم ،التكقيؼ عمن مهمات التعاريؼ (ّ)

  .تح: د. محمد رضكاف الداية، َُُْالطبعة األكلن ، ، بيركت ، دمشؽ -دار الفكر 
 ،ُْٓص،التكقيؼ عمن مهمات التعاريؼ  (ْ)
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فمعؿ مفهـك )دعػكل الشػيء ببينػة ( أطمقػا العممػاء عمػن تككيػد األسػمكب كتقكيتػا ، 
 بما هك أدخؿ في الدعكل ، كبما يكجبا المتكمـ مف اٌدعاء : ثبكتنا أك نفينا بدليؿ .

 يء ببينة (  أمكر ، ال بد التنبيا عميها : يبلحظ في مفهـك )كدعكل الش
يشير المفهـك إلن أسػمكب التشػبيا  كمػا هػك الثابػت فػي قػكلهـ : ) كػدعكل  -

ا  بإلحاؽ المماثمة فػي الرتبػة  الشيء بالبينة (  األمر الذم يفيد كيكحي أيضن
ا  كالمنزلة بالدعكل الصريحة المقامة كالمثبتة بالحجة المباشرة. كيكحي أيضن

ف األسػػاليب غيػػر المباشػػرة ، أك المتخيمػػة كمػػا اقترحػػا ابػػف يعقػػكب أنهػػا مػػ
 بإذف اهلل تعالن. –الم ربي عمن ما سيأتي الحقنا 

تارة يسػتعممكف )البينػة ( معرفػة ، كتػارة يسػتعممكنها منكػرة ) ببينػة( ، كأرل  -
عمػػن مػػا سػػيأتي فػػي  –أنػػا ال فػػرؽ بػػيف التعبيػػريف بحسػػب تنػػاكؿ العممػػاء 

 .كبلمهـ ،بإذف اهلل
كممة ) الشيء ( كما تدؿ عميا) أؿ ( التي تفيد الجنس مػف العمػـك ، إشػارة  -

إلن معنن  االتساع : )أٌم شيء (؛ ليشػمؿ كػؿ األمػكر المػراد بيانهػا بإقامػة 
ٌتقاد الحجة كالبرهاف  .  الدعكل عمن إثباتها كتككيدها عمن الصحة كا 

ي سػػعة الم ػػة هػػذا مػػا أردت التنبيػػا عميػػا؛  ليػػتمكف فػػي الػػذهف ؛ كلينظػػر فػػ
العربيػػة كجمػػاؿ الببلغػػة العربيػػة التػػي تسػػعؼ ناطقيهػػا بكػػؿ جميػػؿ كبميػػغ، كأف مػػف 
الكاجػػب أف نفػػتش فػػي المسػػككت عنػػا فػػي الػػدرس الببلغػػي  ، بػػدال مػػف أف نسػػتطعـ 
مكائد ال رب ، ذات المصطمحات ال ريبػة كالنظريػات المبهرجػة ، التػي لهػا ركاجه عنػد 

 الكثير مف بني جمدتنا . 
ُخ ٔانربْبٌ نهدعٕٖ : أًْيخ

ّ
 انجي

البينػػة كالبرهػػاف مػػف لػػكاـز الػػدعكل ، كهمػػا مػػف دعائمهػػا المثبتػػة لمحقػػكؽ 
 كالمؤكدة لحقيقة ما يدعية المتكمـ إثباتا كنفيا .
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كهػػذا مػػا ألمػػح إليػػا عبػػد القػػاهر فػػي كتابيػػا ، كتحديػػدا فػػي كتابػػا الفريػػد :  
دعكل كضػػػركرياتها البلزمػػػة أسػػػرار الببلغػػػة بػػػأف البٌينػػػة كالبرهػػػاف مػػػف مفتقػػػرات الػػػ

كالمصاحبة لها  ، فقد كاف لعبد القاهر مكقؼ مػف اإلكثػار مػف التػزييف باأللفػاظ فػي 
بػػابي التجنػػيس كالسػػجع ، كأف هػػذا اإلكثػػار مػػذمـك عنػػد أصػػحاب  األذكاؽ كالطبػػاع 

كالمصػٌرفة فػي حكمهػا، ككانػت المعػاني السميمة ؛ ذلؾ ألف ) األلفاظ خدـ لممعاني ، 
ة سياستها، المستحٌقة طاعتهػا. فمػف نصػر المفػظ عمػن المعنػن كػاف كمػف هي المالك

أزاؿ الشيء عف جهتػا، كأحالػا عػف طبيعتػا، كذلػؾ مظٌنػة مػف االسػتكراا، كفيػا فػتح 
 .(ُ)( أبكاب العيب، كالٌتعٌرض لمٌشيف

كبػػذلؾ تكػػكف األلفػػاظ مػػدعكة الفكػػرة ، كالمعػػاني هػػي الداعيػػة لتكػػكيف تمػػؾ   
 سؽ المنظـك ، كالبناء المؤلؼ المركب.األلفاظ عمن هذا الن

ككثرة استعماؿ فنكف البديع فػي غيػر مكضػعها شػبهها عبػد القػاهر بالسػيؼ 
ا بالتكسع في الدعكل ب ير برهاف ، مما يفقدا  الٌدداف  المثقؿ بالحمي ، كشبهها أيضن

 كلهػذا الحالػة كػاف كػبلـ المتقػٌدميف الػذيفقيمتا ككظيفتا ال بهاؤا كركنقػا ، قػاؿ : )
ترككا فضؿ العناية بالسجع، كلزمكا سجٌية الطبع، أمكف في العقكؿ، كأبعد مف القمؽ، 
كأكضػػػح لممػػػراد، كأفضػػػؿ عنػػػد ذكم الٌتحصػػػيؿ، كأسػػػمـ مػػػف التفػػػاكت، كأكشػػػؼ عػػػف 
األغراض، كأنصر لمجهة التي تنحك نحك العقؿ، كأبعد مف الٌتعٌمد الذم هك ضرب مف 

ٌف الخمقة، إذا أكثػر الخداع بالتزكيؽ، كالرضن بأف تقع النقي صة في نفس الٌصكرة. كا 
فيها مف الكشـ كالنقش، كأثقؿ صاحبها بالحمي كالكشي، قيػاس الحمػي عمػن السػيؼ 

 الٌدداف ، كالتكٌسع في الدعكل ب ير برهاف، كما قاؿ: ]مف الطكيؿ[

                                           

،تػح: ُُٗٗ، ُبجػدة ، ط / -، ط/ المػدنيٖ، ص هػػ(ُْٕ، لمجرجاني  ) ت (  أسرار الببلغةُ)
 محمكد محمد شاكر .
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 .(ُ)( كأعضائها فالحسف عنؾ م ٌيب  ...إذا لـ تشاهد غير حسف شياتها 
اد مػػف هػػذا الػػنص هػػك مػػا ذكػػرا عبػػد القػػاهر تأصػػيبل كال ػػرض مػػف االستشػػه

لمػػدعكل ، كأف الػػدعكل بػػدكف برهػػاف أك حجػػة أك بٌينػػة ال فائػػدة منهػػا، كأف الػػدعكل 
 بدكف برهاف ، ال قيمة لها ، في مقابؿ مف تكافرت فيا تمؾ الحجة كالبٌينة كالبرهاف.
عػػؿ كيعنػػي كبلمػػا أف التكسػػع فػػي الػػدعكل ب يػػر برهػػاف مػػف األمػػكر التػػي تج

الدعكل ناقصة ال قيمة لها بدكف ذلؾ البرهاف ، فالبينة كالبرهػاف مػف ركػائز الػدعكل 
الصػحيحة كمػػف شػػركط المحاجػة القكيػػة . كهػػذا بػٌيف فػػي انتفػػاء قيمػة الػػدعكل ب يػػر 

 برهاف يكضحا كييًبينيا. 
ُخ :

ّ
ُخ ٔثغري انجي

ّ
 دعٕٖ انشيء ثبنجي

يشػترط لهػا أف يتػكافر مما سبؽ يمكف أف يقاؿ : هؿ يعنػي ذلػؾ أف الػدعكل 
معها بٌينة أك دليؿ أك حجة ؟ ، كاإلجابة عمن ذلؾ تحديدنا ليس مف البلـز تكافر ذلػؾ 
. فمػػف المعمػػػـك بالضػػركرة أك مػػػف البػػدهي  تػػػكافر الشػػيء كضػػػدا أك عكسػػػا  ، أك 
إيجابنا أك سمبا ، فهناؾ مف الػدعاكل التػي يتػكافر  معهػا الػدليؿ كالحجػة  كالبرهػاف ، 

ك غير ذلػؾ ، فباالسػتقراء فػي كػبلـ العممػاء كجػدت أف هنػاؾ نػكعيف مػف  كمنها ما ه
 الفنكف الببلغية  يمكف أف نطمؽ عمىهما:

 دعكل  الشيء بالبٌينة .  .ُ
 الدعكل ب ير البٌينة . .ِ

كالثاني يتبٌيف مف خبلؿ مفهكما أنا قػائـه عمػن أمػرو كاحػد كهػك الػدعكل مػف 
متعمػػؽ بػػأغراض  كمقامػػاتو متنكعػػة  غيػػر تػػكافر البٌينػػة  كمػػا هػػك الظػػاهر  ؛ ألمػػر 

كالم الطة ، كاالٌدعاء في االستدالؿ غير المباشر ، أك أف الدعكل  بم ت مف الكماؿ  
كالصػػحة ك البيػػاف كالبرهػػاف كاالتفػػاؽ فػػي األذهػػاف ممػػا ال يحسػػف معػػا إلػػن حجػػة أك 

                                           

 ، كما بعدها.ٖ(  أسرار الببلغة، ص ُ)
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ة ، يحتاج إلن بٌينة أصبلن، كيدخؿ فيا جميع األخبار التي لـ يػدعمها صػاحبها بالبينػ
كالحػػؽ أف لكػػؿ مقامػػا الػػذم يبلئمػػا ، كلهػػذا ممػػا آثػػرت ذكػػرا ، كلػػـ أشػػأ أف أغػػض 
الطػػرؼ عنػػا ،  كاألكؿ أعمػػن فػػي إثبػػات الداللػػة ، كاآلخػػر دكنػػا فػػي المنزلػػة كالبيػػاف  
كالفضؿ كالمزٌية ،  فكما ال تتكافر فيا البٌينػة بصػكرة ظػاهرة ، فػيمكف أف يػدرج دكنػا 

بػػأخرل ، فممػػا هػػك ثابػػت فػػي األذهػػاف ، كمػػدرجه فػػي فػػي المنزلػػة كالفضػػؿ بصػػكرة أك 
العقكؿ كؿ ما هك لا عبلقة بالشيء مف كجا مف الكجكا ، كأك شبيا بػا أك مناسػب 
لا ، فهك إٌما داخؿه في حٌدا أك نكعه منا أك قسيما ، كرديفا ،  كفيما يمػي بيػاف لمػا 

 .بإذف اهلل، كباهلل التكفيؽ –كرد مف كبلـ أهؿ العمـ 
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 انجذجيسبئم 
 ادلصطهذبد ٔانفٌُٕ انٕازد فيٓب ْرا ادلفٕٓو يف انجيبٌ انعسثي :   

هنػػاؾ بعػػض المصػػطمحات كالفنػػكف الػػكارد فيهػػا هػػذا المفهػػـك ، كهػػي ليسػػت 
بػػػالكثيرة ، لكنهػػػا متعػػػددة المجػػػاالت الػػػدائرة فػػػي فمػػػؾ الحقيقػػػة كالمجػػػاز  كالكنايػػػة 

المعػػػػاني  كالقصػػػػر  كاالسػػػػتعارة كالتمثيػػػػؿ كالمجػػػػاز المرسػػػػؿ ، كبعػػػػض فنػػػػكف عمػػػػـ
كاالختصاص ، كبعض فنكف البديع كأسمكب  تأكيد المػدح بمػا يشػبا الػذـ كعكسػا ، 
خراج الممكف مخرج الممتنع ، مما يتكافر فيا االستدالؿ بشكؿ أك بآخر ،كفيها مػا  كا 
صرح العمماء بداللة المفهـك كفيها ما يممح منا ذلؾ ، كال حاجة لمبرهنة عميا لقياـ 

فػي تقصػي تمػؾ الفنػكف ،  كسػنخص  -قػدر الطاقػة  –كسنبذؿ الجهد  المعنن فيا ،
الحػػػديث فػػػي كػػػؿ مػػػكطف: ] كجهػػػا ، ك مجالػػػا كحجتػػػا كدكاعيػػػا [، فنقػػػكؿ كبػػػاهلل 

 التكفيؽ: 
 انكُبيخ:

تعد الكناية مف أبرز  الفنكف التي يجرم فيهػا هػذا المفهػـك  كأقكاهػا ، كتعػد 
أبم يتها ترجع إلن ككنهػا ]كػدعكل أيضا مف الفنكف التي أطبقصرح العمماء أف سبب 

الشػػيء بالبينػػة [، فمػػا الكنايػػة ، كمػػا حقيقتهػػا ، كمػػا كجػػا داللػػة ذلػػؾ كبيػػاف حجتػػا 
 كدكاعيا ؟

عػػرؼ عممػػاء البيػػاف الكنايػػة بأنهػػا : )لفػػظه أريػػد بػػا الـز معنػػاا ، مػػع  جػػكاز 
 ، كحقيقتها : مقابؿ التصريح بالشيء ، كالتكني لا.(ُ) إرادة معناا حينئذ(

                                           

، ط/ دار ِّٕ/ْينظػػر: تمخػػيص المفتػػاح ، لمخطيػػب القزكينػػي ، ضػػمف شػػركح التمخػػيص ، ( ُ)
 لبناف ، بدكف تاريخ.–السركر ،بيركت 
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ػا عمػن المعنػن المصػدرم : ) اإلتيػاف بمفػظ أريػد بػا الـز ك  قد يطمؽ فيػا أيضن
 (ُ) معناا ، مع جكاز إرادتا معا ، كهي بهذا المعنن أخص مف معناها ل ةن (

 كخرج بقكلا :)لفظ (: كؿ ما هك غيرا مف اإلشارة كالكتابة .
رادة كخػػرج بقكلػػا :)أيريػػد بػػا ( السػػاهي كالسػػكراف  كالنػػائـ ، فيشػػترط بػػا اإل 

 المقصكدة المعتبرة مف ًقبؿ المتكمـ .
كخرج بػقكلا: )الـز معناا ( المفظ الذم يراد با نفس معنػاا ، فػالمراد بمعنػن 

الـز معناا المكنػن بػا عنػا .  -كما هك مكضح بالشكؿ -المفظ  المطمؽ في الكناية 
 ال  نفس المعنن الحقيقي المذككر :

 

 
 

          ؿ الكنايػػػػػة : الـز المعنػػػػػن الحقيقػػػػػي المػػػػػذككر ، قػػػػػاؿ الدسػػػػػكقي : فمجػػػػػا
أف الكناية لفظه لا معنن حقيقي ، أيطمؽ ، كلـ يرد منا المعنن الحقيقي ، بؿ أريد با 

 (ِ) الـز معناا الحقيقي (.
كخرج بػقكلا: ) مع جكاز إرادة معنػاا حينئػذ( أم: إرادة المعنػن الحقيقػي مػع 

كد الكنايػػة أنػػا بعػػد إرادة الػػبلـز بمفظهػػا ال بػػد أف ال تصػػحبها قرينػػة الزمػػا ، فمػػف قيػػ
                  تمنػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف إرادة المعنػػػػػػػػػن الحقيقػػػػػػػػػي ، كهػػػػػػػػػذا مخػػػػػػػػػرجه لممجػػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػػتراط 

       ة.      القرين

                                           

 .ِّٕ/ْحاشية الدسكقي عمن مختصر السعد  ضمف شركح التمخيص ،  ينظر: ( ُ)
 ، كما بعدها .ِّٕ/ْحاشية الدسكقي عمن مختصر السعد،  ضمف شركح التمخيص ، ( ِ)

 اللفظ المطلق في الكناية

 حقيقة معناهنفس  الزم المعنى الحقيقي
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كعرفهػػا الزممكػػاني بقكلػػا : ) أف تريػػد إثبػػات معنػػن فتتػػرؾ المفػػظ المكضػػكع 
 . (1) يء با إليا ، كتجعما شاهدنأ لا ، كدليبل عميا(لا،كتأتي بتاليا كجكدنا ؛ لتكم

ككجا داللة الكناية عمن دعكل الشيء ببينة هك داللػة الممػزـك عمػن الػبلـز 
بطريؽ بٌيف ، فالبينة المثبتة بطريؽ غير مباشر باالستدالؿ عمػن الػدعكل القائمػة ، 

ارة كالبينػة عمػن مف جهة داللة الممزـك عمن الـز المعنػن المثبػت ، الػذم يعػد كاإلشػ
 المعنن المقصكد، كتأكيدا  ببياف صحتا كاٌدعائا. 

كالكناية بمػا سػبؽ كاسػطة بػيف الحقيقػة كالمجػاز ، فميسػت الكنايػة حقيقػة ؛ 
ألف المفظ لـ يرد با معناا ، بػؿ الزمػا ، كال مجػازنا ؛ ألف المجػاز البػد لػا مػف قرينػة 

، (ِ) ؿه كبيػر جػرل بػيف العممػاء رادة المعنن الحقيقي،كفػي هػذا الحكػـ جػدا مانعة مف
 ليس هذا مقاما .

كالكناية بهذا الحكـ المتكسػط فريػد فػي بابػا، فػالكبلـ إمػا حقيقػة أك مجػاز ، 
كخػػركج الكنايػػة عػػف هػػذيف األمػػريف يسػػتدعي فػػي الكػػبلـ أمػػرنا ثالثنػػا م ػػايرنا لحقيقػػة 

مقامػات  الطرفيف ، كلمخركج مف هذا الجداؿ  المحتدـ ، أف هناؾ في استعماؿ بعض
الكبلـ  ما هػك مباشػر تجػرم فيػا الحقيقػة صػراحة ، كمػا هػك غيػر ذلػؾ ال يقػـك هػذا 

إلن  -فيما أعمـ–المقاـ مما يتخذ لنفسا مذهبا كسطا بيف الطريقيف ، كلـ يشر أحد 
 هذا السبيؿ الذم هك] بيف بيف [، مما يعد مف ال ائب في البحث الببلغي  . 

شرة في التعبير عف حقيقة المعنن المقصػكد كالكناية مف األساليب غير المبا
مف المفظ المذككر  ، كالذم يدفع العقػؿ إلػن التفتػيش عػف المعنػن ك التفكػر كالتػدبر 
كطكؿ النظر فيما يستنبط منا كيعمـ مف كرائا مقصكد المتكمـ  ، كغايتا السػير فػي 

                                           

، َُٓهػػ( صُٓٔالبرهاف الكاشؼ عف إعجاز القرآف ، لكماؿ الديف عبد الكاحد الزممكػاني )(ُ)  
 د/ خديجة الحديثي د/ أحمد مطمكب.، تح: ُْٕٗب داد ، ط/ األكلن  -ط/ العاني

 ، كما بعدها .ِّٗ/ْينظر:  عركس األفراح ، لمسبكي.  ضمف شركح التمخيص ، ( ِ)
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منػا ضركب الخياؿ كعميؽ الفكػر كشػحذ الػذهف لمتبصػر فػي مراحػؿ المعنػن المنتقػؿ 
؛ فيكػكف أدعػن لمحجػة كأثبػت لهػا مػف نفػس  إليا بطريؽ الممزـك إلن حقيقػة مػا يمػـز

 خاطر المتمقي  .
فالمعاني الصريحة ال تش ؿ باؿ المتمقػي كثيػرا  فػي حضػكر الػذهف كالتفكػر؛ 
ذلؾ ألنا يتكقؼ عندها الفهـ باستيعاب المراد ،  كفػي األسػاليب غيػر المباشػرة مثػؿ 

، فإف المتمقي يتكقؼ عند هػذا العبػارات فيتفكػر فػي إشػاراتها  الكناية ، يختمؼ األمر
كدالئمها كمرادها المقصكد ، كيسرح فيها بخيالػا ؛ لييحصػؿ المعػاني المتنقمػة كيػدرؾ 
الم زل  مف تمؾ العبارات كما يمزمها مف كراء ما ذيكػر ، كهػذا يحتػاج لمراجعػة كتػركو 

مباشػػرة ، إنمػػا يكػػكف مػػف شػػأف كتمحػػيص،  كهػػذا ال يكجػػد فػػي العبػػارات الصػػريحة ال
األسػاليب غيػر المباشػرة  كالكنايػة، كيتحصػػؿ منهػا فتكػكف كػالخيط كالعبلمػة كالسػػمة 

 المشابهة لمدعكل مف أكسع أكجا اإلقناع كالمحاجة ك التأكيد . 
 ادلفٕٓو يف ثيئخ ادلفسسيٍ : 

يكػػاد ال يممػػس النػػاظر فػػي آثػػار المفسػػريف القػػدماء  محاكلػػة السػػتعماؿ هػػذا 
: دعكل الشيء بالبينػة ،  عمػن الػرغـ مػف اعتمػادهـ عمػن التحميػؿ الببلغػي الم فهـك

قميبل ، ككما درج أهؿ العمـ عمن أف أبم يػة الكنايػة مػف جهػة ككنهػا كػدعكل الشػيء 
؛ تجػػد أيضػػا فػػي بيئػػة المفسػػريف المتقػػدميف مػػف يػػردد أف أبم يػػة التعبيػػر  (ُ) بالبينػػة

ػػا ، لكػػنهـ ال يعنػػكف بالكنايػػة بالكنايػػة قائمػػة عمػػن أنهػػا كػػدعكل الشػػيء  بالبينػػة أيضن
نما يعنكف بذلؾ المعاني المستتبعة مف األساليب كاالستفهاـ المجازم  االصطبلحية كا 

. 

                                           

، كمػا بعػدها. ِٕٓص/ْ( ينظر: حاشية الدسكقي ، كمكاهػب الفتٌػاح ضػمف شػركح التمخػيص، ُ)
- ،ط/ مصػػر لمخػػدمات العمميػػةَُِكالكنايػػة فػػي الببلغػػة العربيػػة ،د/ فػػرج محمػػد فػػرج ،ص

 ـ.ََِِ-قُِّْ/ ُحدائؽ القبة ، ط
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لكػػف إذا انتقمنػػا إلػػن عصػػر الزمخشػػرم كمػػف جػػاء بعػػدا ، كجػػدنا أنهػػا  بدايػػة 
اإلمػاـ حافمة باستعماؿ هذا المفهـك ، تكاد تككف مرضية نكعنا ما ، مف أبرز هؤالء  

الطيبي فػي حاشػيتا عمػن الكشػاؼ ، حيػث قػاؿ تعميقػا عمػن مػا ذكػرا الزمخشػرم فػي 
كيٍنػتيـٍ أسمكب االستفهاـ اإلنكارم بػ ]كيػؼ[ عنػد قكلػا تعػالن :  كفى ًبالمبػًا كى }كىٍيػؼى تىٍكفيػري
عيػكفى  ـب ًإلىٍيػًا تيٍرجى ـٍ ثيػ ـٍ ثيـب ييٍحًيػيكي ـٍ ثيـب ييًميتيكي ( : [ِٗ، ِٖ( { ]البقػرة: ِٖ)أىٍمكىاتنا فىأىٍحيىاكي

(( يعني: هبل أنكر عميهـ ذات الكفر كذات الطيراف كهمػا ) قكلا: )فما تقكؿ في )كىٍيؼى
المنكراف ال حالهما، كإكيؼإ لمحاؿ؟ كحاصؿ الجكاب: أف إنكار الذات مسػتتبع إلنكػار 

يكف ألف حاؿ الشيء تابعة لذات الشيء، فمك أنكر الذات في هذا المقاـ ]لـ[ ؛ الحاؿ
في المبال ة كمػا إذا أنكػر الحػاؿ، فيتبعهػا امتنػاع الػذات، ألف مقتضػن الظػاهر إنكػار 
الذات. فإذا أنكر لـ يكف مف الكنايػة فػي شػيء. كأمػا إذا أنكػرت الحػاؿ لتنتفػي الػذات 
كػػاف كنايػػة، ككػػاف أبمػػغ لمػػا يمػػـز مػػف نفيهػػا نفيػػا بطريػػؽ برهػػاني؛ ألنػػا إذا أنكػػر أف 

ال ينفػؾ عػف حػاؿ، فػإذا       يها كقد عمـ أف كؿ مكجػكد يككف لكفرهـ حاؿ يكجد عم
، فكاف كدعكل الشيء ببينة، كهي كناية إيمائية.  . (ُ)( نفي البلـز ينتفي الممزـك

حاصػػؿ الكػػبلـ أف الزمخشػػرم عػػٌد قكلػػا تعػػالن : )كيػػؼ تكفػػركف ...( مػػف إنكػػار ذات 
أف إنكػػار ذات  ، ككضػػح الطيبػػي (ِ)الكفػػر ال مػػف إنكػػار الحػػاؿ عمػػن طريػػؽ الكنايػػة 

 الكفر تابع إلنكار  الحاؿ. 
كطريؽ الكناية كاضح مف خػبلؿ التجػكز فػي أداة االسػتفهاـ )كيػؼ( بػإطبلؽ 
الممزـك ، كهك إنكار حاؿ الكفػر مػنهـ ، كالمػراد بػا إنكػار ذاتػا ال الحػاؿ . إف اعتبػر 
          ـك ذلؾ مف طريؽ الكناية .  ككجػا داللػة الكنايػة عمػن هػذا المعنػي بطريػؽ أف الممػز 

                                           

، ُِْ/ِ،)حاشية الطيبي عمن الكشػاؼ(  ، لمطيبي :( فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريبُ)
 .إياد محمد ال كجـ، تح: َُِّ، ط األكلن جائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـكما بعدها، ط/ 

 .ُِْ/ ِ،فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريب  ينظر : ( ِ)
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) الصكرة الذهنية لممعنػي ( ييعػد كالػدليؿ عمػن نفػس المعنػن المػراد ، كحجػة ذلػؾ أف 
المعنن الكنائي أظهر في إثبات نفس المعنن عػف المعنػن الصػريح بمزيػد مػف األدلػة 

 كالعبلمات  البلزمة التي يدعـ بها المتكمـ حجتا .
نايػة ال المجػاز المرسػؿ كعٌد الزمخشرم كالطيبي أف هذا البياف مف طريؽ الك

يفتقر إلن دليؿ بتعارض عػدـ إرادة ممزكمػا كهػك الحػاؿ ، كالكنايػة ال تمنػع مػف إرادة 
 المعنن الحقيقي ، كلعؿ الزمخشرم كالطيبي يعمػؿ ذلػؾ مػف قبيػؿ مسػتتبعات التراكيػب 

 الكاقع في االستفهاـ بػ ]كيؼ[. كهذا مما يجعما قريبا بيف األمريف. (1)
]أم نفيػػػا]أم: الحػػػاؿ[ لمػػػا يمػػػـز مػػػف نفيهػػػا ، ككػػػاف أبمػػػغ كقػػػكؿ الطيبػػػي: )

:الذات[ بطريؽ برهاني ( في الكبلـ السابؽ ، أم: يحتاج إلن استدالؿ كحجة داعمػة 
ال بحسب الظاهر،أم : بطريؽ األسمكب غير المباشػر ، كالكنايػة فػي منزلػة االٌدعػاء 

ا في تفسير معنػن اآليػة كتكفر الحجة كالداعي إلنكار الذات بإنكار الحاؿ المشار إلي
. 

كيقصد الطيبي  مف قكلػا:) كنايػة إيمائيػة( التػي تفيػد النسػبة ، حيػث يقػكؿ 
ـي الػػدِّيفى فىػػبلى فػػي مكضػػع آخػػر  فػػي أسػػمكب النهػػي المجػػازم : ) }ًإفب المبػػاى اٍصػػطىفىن لىكيػػ

( معناا: فبل يكف قكلا: )فىبل تىمي (،قاؿ: )[ُِّتىميكتيفب ًإالب كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى { ]البقرة:  كتيفب
( ال يستقيـ إجراؤا عمن ظاهرا؛ ألنهـ نهكا عف المكت، كذلؾ  مكتكـ(، أم: )الى تىميكتيفب
نمػا ينهػن المكمػؼ عمػا لػا تركػا، لكػف معنػاا: فػبل يكػف مػكتكـ إال  ليس بمقدكرهـ، كا 

                                           

مستتبعات التراكيب : هك مصطمح يػدؿ عمػن  المعػاني المسػتتبعة التػي تػدؿ عميهػا األسػاليب  (ُ)  
ف كاف بعضها يينظػر إليػا -في الكبلـ  غير المباشر ، ال هي حقيقة خالصة أك مجاز خالص كا 

يمػاءات الصػياغة   -عمن أنا مف المجاز تستشؼ مف دالئؿ السياؽ ، كمف قػرائف األحػكاؿ ، كا 
بعات التراكيػػػب  بػػػيف الببلغػػػة  القديمػػػة  كالنقػػػد الحػػػديث، د/ محمػػػد عبػػػد ال نػػػي ينظػػػر: مسػػػتت

 ـ.ََِٕ، ط/دار الطباعة المحمديةّبركة،ص
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 عمن حاؿ ككنكـ ثابتيف عمن اإلسبلـ، كهذا أيضان ال يستقيـ عمن ظاهرا؛ ألف المنهي
المػػكت، كالمػػكت ممػػا ال ينهػػن، فرجػػع حاصػػما إلػػن أف ينهػػن اإلنسػػاف عػػف أف يكجػػد 
عمػػن حالػػة يدركػػا المػػكت كهػػك عمػػن غيػػر اإلسػػبلـ، كهػػذا معنػػن قكلػػا: إفػػالنهي فػػي 

 الحقيقة عف ككنهـ عمن خبلؼ حاؿ اإلسبلـ إذا ماتكاإ.
هػي قاؿ الزجاج: هذا عمن سعة الكبلـ نحك قكلهـ: ال أرينؾ ها هنا، فمفظ الن

لممتكمـ، كهك في الحقيقة لممخاطب، أم: ال تكػكنف هػا هنػا، فػإف كنػت هاهنػا رأيتػؾ، 
 لزمكا اإلسبلـ، فإذا أدرككـ المكت صادفكـ مسمميف.إالمعنن: 

كقمت: اآلية مثؿ المثاؿ، كفيػا تػرؽ بػبلـز آخػر لقكلػا: إفػبل تمػكتف: معنػاا: 
 فبل يكف مكتكـإ.

نهػػن عػػف فعػػؿ الصػػبلة، كمطمػػؽ قكلػػا: )كقكلػػؾ: ال تصػػؿ إال كأنػػت خاشػػع( 
الصبلة ال ينهػن عنهػا، لكػف معنػاا: ال تكػف صػبلتؾ إال عمػن الخشػكع، فيرجػع معنػاا 
إلن أف يككف المنهي اإلنساف عػف حالػة هػي غيػر حالػة الخشػكع، فيكػكف فػي اآليػة 

 .(ُ) (كناية تمكيحية.
اج إلن تحرير مف أنكاع الكنايات ، كهي مف المفاهيـ التي تحت (ِ)كالكناية التمكيحية 

 في محاكالت المفسريف كتتعمؽ بأساليب العدكؿ عف مقتضن الظاهر  .
                                           

 ، كما بعدها.َُُ/ ّ، (  فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريبُ)
شػػارة ،قػػاؿ ( ِ) أشػار السػػكاكي إلػػن أف الكنايػة تتفػػاكت  إلػػن  أنػكاع : تعػػريض، كتمػػكيح ، كرمػز كا 

شػارة طيب نقبل عنػا:  ) الخ يمػاء كا  فػإف كانػت ، الكنايػة تتفػاكت إلػن تعػريض كتمػكيح كرمػز كا 
ال فػإف كػاف بينهػا كبػيف المكنػن عنػا مسػافة متباعػدة  عرضية فالمناسب أف تسػمن تعريضػا كا 

ألف التمػكيح هػك أف ؛ لكثرة الكسائط كما في كثرة الرماد كأشباها فالمناسػب أف تسػمن تمكيحػا 
ال فإف كاف فيها نكع خفاء فالمناسػب أف تسػمن رمػزا ،عف بعد  يشير إلن غيرؾ ألف الرمػز ؛ كا 

 :                                 هك أف تشير إلن قريب منؾ عمن سبيؿ الخفية قاؿ 
 مف غير أف تبدم هناؾ كبلمها *** مخافة مف بعمها  رمزت إليٌ 
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فإف قمت: هػذا ينػاقض مػا سػبؽ فػي تفسػير قكلػا تعػالن: ثـ قاؿ الطيبي  : )
كينتيـٍ أىٍمكىاتان( ]البقرة:  كفى ًبالمبًا كى [ أف إنكػار الحػاؿ ليتبعهػا إنكػار الػذات ِٖ)كىٍيؼى تىٍكفيري

ت: األبم يػة كعػدمها باعتبػار العػدكؿ عػف مقتضػن الظػاهر، فػإف قم أبمغ مف العكس.
المقتضن هنالؾ إنكار ذات الكفر، فعدؿ إلن إنكار الحاؿ، فيمـز منا إنكار الذات عمن 
طريؽ الكناية. كها هنا المقتضي نفي الفضيمة، فعدؿ إلن نفي الذات ليمـز منػا نفػي 

عػف الظػاهر مبال ػة ليسػت فػي  الفضيمة عمن سبيؿ الكناية. كالحاصؿ أف في العدكؿ
ارتكاب الظاهر، كلهذا قاؿ صاحب إالمفتػاحإ: كألمػر مػا تجػد أربػاب الببلغػة كفرسػاف 
نػا فػي عمػـ البيػاف يسػمن بالكنايػة. فقكلػا أيضػان:  الطراد يستكثركف مف هذا الفػف، كا 

 إأف ال يحؿ فيهـإ كناية إيمائية عمن نحك قكلا:
 .(ُ) ( فما جازا جكد كال حؿ دكنا

ك كاضح مف تناكلا أنا يعنػي بالكنايػة اإليمائيػة عمػن طريقػة الكنايػة عػف كه
 النسبة التي استشهد بها بشطر البيت السابؽ .

ػا ًفػػي كقػاؿ الطيبػي فػي مكضػع آخػر فػي أسػمكب العمػـك : ) قكلػا: )بىػٍؿ لىػاي مى
يػر السبمىكىاًت كىاألىٍرًض( هك خالقا كمالكا كمف جممتا المبلئكة كعزيػر كالمسػيح( كتقر 

ػا ًفػي السبػمىكىاًت كىاألىٍرًض( ]البقػرة:  هذا المعنن هك: أنا تعالن عـٌ  أكالن في قكلا: )لىاي مى
                                                                                                           

شارة  ال فالمناسب أف تسمن إيماء كا   : ـ يصؼ إببل كقكؿ أبي تما ، كا 
 (.كحسبؾ أف يزرف أبا سعيد  ***أبيف فما يزرف سكل كريـ 

،  ُٕٖٗ، ِلبنػاف ط –، ط/ الكتػب العمميػة ،بيػركت ُّٓينظر: مفتاح العمػـك لمسػكاكي، ص
– الجيػػػػؿ دار  -، لمخطيػػػػب القزكينػػػػياإليضػػػػاح فػػػػي عمػػػػكـ الببلغػػػػةتػػػػح: نعػػػػيـ زرزكر، ك 

 لمنعـ خفاجي.،كما بعدها ، تح: د.محمد عبد إُٓ/ٓبيركت،
كينص السكاكي عمن أف التعريض كما يككف عمن سبيؿ الكناية يكػكف عمػن سػبيؿ  المجػاز ، 

 .ُِّفهذا لعما مما يسكغ تكافر ككف  التمكيح في الكناية كالمجاز . ينظر: مفتاح العمكـ 
 ، كما بعدها.َُِ/ ّ، (  فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريب ُ)
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َّٕٔ 

ػذى ُُٔ قىػاليكا اتبخى [ مع أف سكؽ الكبلـ فيمف عبد مف دكف اهلل مػف العقػبلء لقكلػا: )كى
لىدان( إتباعان ألكلي العمػـ غيػر أكلػي العمػـ لئلعػبلـ بػأنهـ فػي غايػة مػف الق صػكر المباي كى

عف معنن الربكبية، كفي نهاية مػف النػزكؿ إلػن معنػن العبكديػة، إهانػة لهػـ كتنبيهػان 
عمن إثبات مجانسػتهـ بالمخمكقػات المنافيػة لؤللكهيػة، ثػـ ثنػن بت ميػب العقػبلء عمػن 
( إيػػذانان بػػأف األشػػياء كمهػػا فػػي التسػػخير كاالنقيػػاد  غيػػرهـ فػػي قكلػػا: )كيػػَؿ لىػػاي قىػػاًنتيكفى

عف األمر كال يمتنع عف اإلرادة.  منقاد الذم يؤمر فيمتثؿ، ال يتكقؼبمنزلة المطيع ال
كلما كاف القصد في اإليراد إلن مػف عبػد مػف دكف اهلل مػف العقػبلء انخرطػكا فػي هػذا 
السػمؾ انخراطػان أكليػان، كاتصػفكا بصػفة العجػػز كالتسػخير أكلكيػان، فحينئػذ يقػاؿ مػا قػػاؿ 

ؽ الكلد أف يكػكف مػف جػنس ػح   مف المصنؼ: إمف كاف بهذا الصفة لـ يجانس، ك 
الكالػػدإ كفيػػا إشػػارة إلػػن أف العقػػبلء إذا نسػػبكا إلػػن األلكهيػػة كػػانكا بمنزلػػة الجمػػادات، 

 .(ُ) (كالجمادات إذا نسبت إلن العبكدية كانت بمنزلة العقبلء.
في هذا اآلية يحقؽ الشيخ في معنن اتصػاؼ المشػار إلػيهـ باالنقيػاد ممػف عبػد اهلل  

بػ )ما ( التػي ل يػر العاقػؿ ،  كأنهػـ فػي ممػؾ اهلل كحػدا ، ال يشػاركا فػي مف العقبلء 
 ممكا أحد .

قكلا: )كيجكز أف يراد كؿ مػف جعمػكا(: عطػؼ عمػن قكلػا: إكػؿ مػا ثـ قاؿ: )
في السماكات كاألرضإ، كيجكز أف يعطؼ عمن قكلا: )لىاي مىا ًفي السبػمىكىاًت كىاألىٍرًض( 

ػػا ًفػػي السبػػمىكىاًت كىاألىٍرًض( لػػـ يكػػف عامػػان، بػػؿ مجػػرل عمػػن  كهػػك خالقػػاإ، فعمػػن هػػذا )مى
العقبلء إلرادة الكصفية، فحينئذ يتكجا عميا: كيػؼ قػرف إمػاإ الػذم ل يػر أكلػي العمػـ 
( كهك ألكلي العمـ؟ كيككف الجكاب: أف حالا كحػاؿ قكلػؾ: سػبحاف  مع قكلا: )قىاًنتيكفى

لا: فكأنا جاء بػػ إمػاإ دكف ما سخركف لنا، هذا تكطئة لمجكاب، كلهذا عطؼ عميا قك 
مف، تحقيران عمن سبيؿ البياف، أم: الظاهر أف يقاؿ: لا مػف فػي السػماكات كاألرض، 

                                           

 ، كما بعدها.ٖٓ/ ّ، شؼ عف قناع الريب(  فتكح ال يب في الكُ)
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َّٖٔ 

أم: ممف عبد دكف اهلل مف المبلئكة كالمسيح كعزير، فكضع إمػاإ، كهػي ل يػر أكلػي 
العمـ، مكضع إمفإ إرادة لمكصفية، كهي المممككية، تحقيران لشأنهـ، حيث نسػبكا إلػن 

عىميػكا بىٍينىػاي اهلل  جى سبحانا كتعالن بالكالدية، كما حقر شأف المبلئكة في قكلا تعػالن: )كى
بىٍيفى اٍلًجنبًة نىسىبان( ]الصافات:  [، لهذا العمة سماهـ جنة، كهـ مبلئكة مكرمكف؛ ُٖٓكى
 .(ُ) (ألنهـ نسبكا إلن اهلل تعالن.

فسػػػػػر الشػػػػػيخ الطيبػػػػػي عمػػػػػن أف طريػػػػػؽ الداللػػػػػة عمػػػػػن معنػػػػػن )لػػػػػا مػػػػػا 
لسػػمكات(...اآلية ،عمػػن سػػبيؿ الكنايػػة بػػالتحقير ، كبالتسػػخير فػػي قكلػػا ) كػػؿ لػػا ا

ا ، قػػاؿ : ) كأمػػا الفػػرؽ بػػيف الػػكجهيف فهػػك: أف التحقيػػر عمػػن األكؿ قػػانتكف( صػػريحن
، كالتسػخير مػف قكلػا:  ػا ًفػي السبػمىكىاًت( بطريػؽ المفهػـك يعمـ مف قكلػا تعػالن: )لىػاي مى

( كذلؾ، ك  عمن الثاني بطريؽ التصػريح، ككػـ بػيف الػداللتيفل كذلػؾ أف )كيَؿ لىاي قىاًنتيكفى
الػػدعكل مػػع الكنايػػة كػػدعكل الشػػيء لمبينػػة، ككػػذلؾ قررنػػا التفسػػير بطريػػؽ أدل إلػػن 

 . (ِ) (المقصكد بالطريؽ األكلن.
فههنػػػػػػػا معنيػػػػػػػاف : األكؿ : كنايػػػػػػػة بػػػػػػػالتحقير فػػػػػػػي قكلػػػػػػػا : )لػػػػػػػا مػػػػػػػا 

 ية عمن العاقؿ كغير العاقؿ.السمكات(...اآلية، بعمـك الداللة ب)ما (المكصكل
كالثاني : معنن التسخير  فػي قكلػا : ) كػؿ لػا قػانتكف( بداللػة صػي ة )كػؿ(         

 التي تفيد العمـك ، كهي صريحة .
فبن كيػؿب نىٍفػسو مػا كفي مكضع آخر قاؿ الزمخشرم عنػد قكلػا تعػالن : ) ـب تيػكى ثيػ

ـٍ ال ييٍظمىميكفى  يؿ: ثـ يػكفن مػا كسػب، ليتصػؿ بػال قمػت: فإف قمت: هبل ق (:)كىسىبىٍت كىهي
ـٌ دخؿ تحتا كؿ كاسب مف ال اؿ كغيرا فاتصػؿ بػا مػف حيػث المعنػن، كهػك  جيء بعا

                                           

 .ٗٓ/ ّ، (  فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريب ُ)
 .َٔ/ ّ، ( فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريبِ)
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َّٔٗ 

أبمغ كأثبت؛ ألنا إذا عمـ ال اؿ أف كؿ كاسب خيران أك شران مجزم فمػكفن جػزاءا؛ عمػـ 
 (ُ) .(أنا غير متخمص مف بينهـ مع عظـ ما اكتسب.

با مف حيث المعنن، كهك أبمػغ كأثبػت(. قمػت: قكلا: )فاتصؿ كقاؿ الطيبي: )
إذف تبػيف ممػػا  (ِ)( ألف الكنايػة أبمػغ مػػف التصػريح؛ ألنهػػا كػدعكل الشػيء بالبينػػة.

 سبؽ أف جهة األبم ية كاإلثبات مرجعها أنها مماثمة لمدعكل  المثبتة بالبينة.
ا ًبالمبػػًا كىأىٍقسىػػميك  ك جػاء فػػي محاسػػف التأكيػػؿ فػػي أسػػمكب النفػػي ، عنػػد قكلػػا تعػػالن: )

ـٍ أى  ػا ييٍشػًعريكي مى ـٍ آيىةه لىييٍؤًمنيفب ًبهىا قيٍؿ ًإنبمىا اآٍليىاتي ًعٍندى المبًا كى اءىٍتهي ـٍ لىًئٍف جى اًنًه ٍهدى أىٍيمى نبهىػا جى
اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى  [، أف في الكناية إثبات الشػيء ببينػة ، فمػـ يػذكر ُٗ.(]األنعاـ:ًإذىا جى

إقامة الدعكل بمكجب الحكـ المثبت، حيث قػاؿ القاسػمي   الدعكل ، ألف في اإلثبات
كفػػي نفػػي السػػبب، كهػػك اإلشػػعار، مبال ػػة فػػي نفػػي عنػػد قكلػػا : ) كمػػا يشػػعركـ (: )

قاؿ الخفاجٌي: كفي نفي المسبب بهذا الطريؽ مبال ػة ليسػت  المسبب، كهك الشعكر.
بػأف اهلل عػالـ في نفيها بدكنها، ألف في الكناية إثبػات الشػيء ببينػة. كفيػا تعػريض 

تقػػدير مجػػيء اآليػػة المقترحػػة لهػػـ، كتنبيػػا عمػػن أنػػا تعػػالن لػػـ  بعػػدـ إيمػػانهـ، عمػػن
 (ّ) ( ينزلها لعمما بأنها إذا جاءت ال يؤمنكف. فعدـ اإلنزاؿ لعدـ اإليماف

كفي مكضع آخػر فػي أسػمكب النفػي  أيضػا ذكػر أف الكنايػة مػف بػاب دعػكل الشػيء 
ـٍ ًمػػٍف أىٍنفيًسكيػػفىػػببينػػة ، كذلػػؾ عنػػد قكلػػا تعػػالن: ) عىػػؿى لىكيػػ ـٍ ػاًطري السبػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى

                                           

الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ غػػػكامض التنزيػػػؿ ، كعيػػػكف األقاكيػػػؿ ، فػػػي كجػػػكا التأكيؿ،لمزمخشػػػرم، ( ُ)
ح : عػػػادؿ أحمػػػد ، كعمػػػي محمػػػد.  ،تػػُٖٗٗ، كمػػا بعػػػدها ، ط/ العبيكػػػاف ،ط األكلػػػن ِٓٔ/ُ

 .ِّٖ/ ْ، فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريب  كينظر: 
 .ِّٖ/ ْ،( فتكح ال يب في الكشؼ عف قناع الريب ِ)
 –الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػا ، كمػػػا بعػػػدها، ْٕٔ/ ْ (  محاسػػػف التأكيػػػؿ تفسػػػير القاسػػػميّ)

 .كف السكد: محمد باسؿ عي. تحهػ ُُْٖ -الطبعة: األكلن ، بيركت
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َُّٔ 

ػػػػٍيءه كىهيػػػػكى السبػػػػًميعي  ـٍ ًفيػػػػًا لىػػػػٍيسى كىًمٍثًمػػػػًا شى ؤيكي ػػػػا يىػػػػٍذرى ًمػػػػفى اأٍلىٍنعىػػػػاـً أىٍزكىاجن ػػػػا كى               أىٍزكىاجن
 [ُُ(.]الشكر:اٍلبىًصيري 

هـ: مثمؾ ال يبخؿ. عمن أف المراد مف مثما ذاتا. كما في قكلقاؿ القاسمي :)
قصد المبال ة في نفيػا عنػا. فإنػا إذا نفػي عمػف يناسػبا. كػاف نفيػا عنػا أكلػن. ثػـ 

ككجػا المبال ػة أف الكنايػة مػف  ،سمكت هذا الطريقة في شأف مف ال مثؿ لا سبحانا
            بٌينػػػػة. كقػػػػد بينػػػػت الكنايػػػػة فػػػػي اآليػػػػة بكجػػػػا آخػػػػر أشػػػػار البػػػػاب دعػػػػكل الشػػػػيء ب

كهػػك أنػػا نفػػي لمشػػيء بنفػػي الزمػػا. ألف نفػػي الػػبلـز يسػػتمـز نفػػي ،  يإليػػا الٌشػػمنٌ 
 .(ُ) (الممزـك

يقصد بالكجا األكؿ المبال ة في النفي،  كالثاني المحاجة كاالحتجػاج ، كأرل 
 أنهما كجا كاحد ؛ ألف الدعكل مف مستمزمات كعناصر المحاجة كاالحتجاج. 

 ادلفٕٓو يف ثيئخ انفمٓبء ٔاألصٕنيني: 
كالبينػػػة مػػػف فػػػركع الكػػػبلـ عػػػف االسػػػتدالؿ ك االحتجػػػاج بالمسػػػائؿ  الػػػدعكل

المستنبطة في باب استخراج األحكاـ  ، كهما مف لكاـز المخاصمة الضركرية إلثبات 
يجابها ألصحابها ، فمف تقدـ بدعكل عمن خصـ في أمرو لزمتا البينة .  الحقكؽ كا 

مسػػائؿ عمػػـك كمػػف المعمػػـك أف مسػػائؿ أصػػكؿ الفقػػا فػػي غايػػة التػػداخؿ مػػع 
؛ ك ذلػؾ  يقضػي  (ِ) الببلغة ، كما أشار إلن ذلؾ السكاكي ، كبهػاء الػديف السػبكي  

 بأنها عمـك ذات أصكؿ متكاممة كمتبلحمة أشد التبلحـ .
ككرد هػػذا المفهػػـك عمػػن لسػػاف الفقهػػاء  فػػي ثػػبلث مسػػائؿ فػػي الكنايػػة ،  

 ذف اهلل تعالن .كالتشبيا المنفي كالمجاز ، كسنذكر كؿ مسألة فيما يخصها بإ

                                           

 .ّْٓ/ ٖ، (  تفسير القاسمي = محاسف التأكيؿُ)
 .ّٓص ينظر: البحث الببلغي عند العرب ( ِ)
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ُُّٔ 

لىٍك قىاؿى أىٍنًت طىاًلؽه ًمٍف هينىػا إلىػن الشبػاـً  فأما الكناية كردت مسألة : ) فىًهػيى  ، كى
قىاؿى زيفىري : ًهيى بىاًئنىػةه  ؽى ًبػالطبكًؿ ( كىالطبػكؿي  ؛ كىاًحدىةه ًبًمٍمًؾ الربٍجعىًة .كى ػؼى الطبػبلى صى أًلىنبػاي كى

ذىًلػؾى ًفػي كى ، ييٍستىٍعمىؿي ًفي اٍلقيكبًة  ٍبطىػاًؿ ، كى قيكبةي الشبٍيًء إنبمىا تىٍظهىري ًباٍمًتنىاًعًا عىٍف قىبيكًؿ اإلًٍ
 اٍلبىاًئًف ديكفى الربٍجًعيِّ .

ربحى ًبًذٍكًر الطبكًؿ فىقىاؿى  قىعى رىٍجًعيًّا ،أىٍنًت طىاًلؽه تىٍطًميقىةن طىًكيمىةن  :فىًإٍف ًقيؿى : إذىا صى كى
ػحب  ػٍف الطبػكؿً  ًعٍندىاي فىكىٍيؼى صى  ،تىٍعًميميػاي ًبػالطبكًؿ ؟ أيًجيػبى ًبأىنبػاي إذىا قىػاؿى إلىػن الشبػاـً كىنبػن عى

ـي اٍلبىيىاًف . مىٍكًضعياي ًعٍم  (ُ)( كىاٍلًكنىايىةي أىٍقكىل ًمٍف التبٍصًريًح ًلكىٍكًنهىا دىٍعكىل الشبٍيًء ًببىيِّنىةو كى
ة بػالطكؿ ، كهػك أبمػغ النص المستعمؿ فػي الطػبلؽ جػرل عمػن طريػؽ الكنايػ

مػػف التصػػريح بػػا . كذلػػؾ بػػإرادة الرغبػػة فػػي اإلبعػػاد النفسػػي الػػداخمي  المسػػتفاد مػػف 
التعبيػػر  بطػػكؿ المسػػافة ، كهػػك أبمػػغ ممػػا لػػك قػػاؿ لهػػا المطمٌػػؽ : أنػػت طػػالؽ تطميقػػة 
ا بذلؾ ، فقد أغنت الكناية عػف إبهػاـ المسػافة  فػي الطػكؿ ممػا هػك  طكيمة ، تصريحن

لداللػػة ، ك أدخػػؿ فػػي بػػاب المبال ػػة، كمجػػيء الكنايػػة عمػػن تمػػؾ أنسػػب فػػي قػػكة  ا
حكاـ الكصػؼ بدقػة حتػن  طالة الكبلـ كبسطا إلرادة التشفي كا  الصكرة مف التفصيؿ كا 
يستقر اإلبعػاد فػي الػذهف بكاسػطة تمػؾ المسػافة المػذككرة مػف مكػاف المسػتقر فيػا ، 

 إلن غاية أقصاها الشاـ  .
قػػاؿ: أنػػت طػػالؽ )مػػف هنػػا إلػػن الشػػاـ(  )ك( لػػككجػػاء فػػي النهػػر الفػػائؽ: )

كأكرد ،ألنػػا كصػػفا بػػالطكؿ ؛ بسػػككف الهمػػزة تقػػع )كاحػػدة رجعيػػة( كقػػاؿ زفػػر: بائنػػة 
كأجيػب باحتمػاؿ  ،عميا أنا لك كصفا با أك بالعرض صريحا تقع كاحدة رجعية عنػدا

ألف ؛ ككنايػة فيكقػع بػا البػائف  ،ككنا يفرؽ بيف كصفا با صريحا فيكقع با الرجعي

                                           

، كتػػػاب مػػػف مكقػػػع اإلسػػػبلـ:   ُِٗ/ ٓحمػػػد بػػػف أحمػػػد الحنفػػػي، م،( العنايػػػة شػػػرح الهدايػػػة ُ)
http://www.al-islam.com 
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لككنهػا دعػكل الشػيء ببينػة، أال تػرل أف قػكلهـ: فػػبلف  ؛ نايػة أقػكل مػف الصػريحالك
 . (ُ) (كثير الرماد أبمغ مف جكاد

كالذم يفػرؽ بػيف التعبيػر بالكنايػة كالتعبيػر الصػريح أف األكؿ  أقػكل ، كهػك 
داللة الشاـ ببعد ال اية كطكؿ المسافة ؛ ألنا كدعكل الشيء ببينػة،  كالثػاني  كهػك 

      كم الطػػكؿ صػػراحة مػػف غيػػر تكٌنػػي ، فيكػػكف الكػػبلـ كالػػدعكل ب يػػر بينػػة إطػػبلؽ دعػػ
كال مزيد إثبات أك تككيد بكجا مف الكجكا كمػا فػي الكنايػة ؛ ذلػؾ ألف أبم يػة الكنايػة 
في تكافر البينة مع قيػاـ  الػدعكل، ال تػكافر الػدعكل مجػردة عػف البينػة، كهػذا فػرؽ 

فػالمعكؿ عميػا إذف  فػي الكنايػة تػكافر البينػة  كبير أبرزا عقكؿ  المشت ميف بالفقػا ،
 المثبتة بالدعكل المقامة  .

كفي مكضع آخػر جػاء أف أبم يػة الكنايػة  أف االنتقػاؿ فيهػا بطريػؽ الممػزـك   
حيث ينتقؿ منػا إلػن الػبلـز ، كهػذا االنتقػاؿ فػي داللتػا قػائـ كالػدعكل عمػن الشػيء 

ٍجػاى كىٍكنً ببينة ثابتة ال تنكػر؛ )  ػكًد ًبطىًريػًؽ أًلىفب كى ٍنًتقىػاؿى ًفيهىػا إلىػن اٍلمىٍقصي هىػا أىٍبمىػغى أىفب ااًل
كـً فىهيكى كىدىٍعكىل الشبٍيًء ًببىيِّنىةو كىالى يينىػاًفي إفىادىتىهىػا اٍلقىٍطػعى ًبالربٍغبىػًة ًفػي النِّكىػاحً  كىهيػكى  ،المبزي

ًزًمػػًا كىاٍلحى ، كىالى يىٍسػػتىٍمًزمياي  ،اٍلميػرىادي ًبالتبٍصػػًريًح هينىػا  اًصػؿي أىفب اٍلًكنىايىػػةى ًذٍكػري الشبػػٍيًء ًبػًذٍكًر الى
ـى .  (ِ) (كىمىا تىقىدب

كفػػي بػػاب التشػػبيا المنفػػي ، فػػي سػػياؽ زيػػادة )الكػػاؼ (الداخمػػة عمػػن أداة 
قكلا: )فالكػاؼ زائػدة( هػك التشبيا ،جاء في قكلا تعالن : ) ليس كمثما شيء ( : ))

ألف ذلػؾ مػف الكنايػة  ؛كغيرا أنها ليسػت بزائػدة (ّ) رأم كثيريف، كالحؽ كما لمتفتازاني

                                           

)ت  :بػػػف نجػػػيـ الحنفػػػي سػػػراج الػػػديف عمػػػر بػػػف إبػػػراهيـ، ( النهػػػر الفػػػائؽ شػػػرح كنػػػز الػػػدقائؽ ُ)
 .: أحمد عزك عناية، تحََِِ،ط األكلن الناشر: دار الكتب العممية، ّّٓ/ ِ،هػ(ََُٓ

    http://www.al-islam.com:  : مكقع اإلسبلـ. َِٔ/ ُْ، (  شرح البهجة الكردية ِ)
 ركح .   ، ضمف الشِّْ/ْينظر: مختصر السعد ، (  ّ)

http://www.al-islam.com/
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حيػث أريػد مػف  ،ألنهػا كػدعكل الشػيء ببينػة ؛التي هي أبمغ مف التصريح كما تقػرر
كمػا فػي قػكلهـ: ، السػتمزاـ نفػي مثػؿ المثػؿ نفػي المثػؿ ؛نفي مثػؿ المثػؿ نفػي المثػؿ 

. (مػا نفيػا عنػا.الستمزاـ نفي البخػؿ عػف مث؛ مرادان منا أنت ال تبخؿ ،مثمؾ ال يبخؿ 
(ُ) 

عبارتػاف عػف : قكلنا: ليس كذاتا، كليس كمثمػاكقاؿ اإليجي تفسير اآلية: ) 
معنػػن كاحػػد إال أف األكلػػن صػػريحة كالثانيػػة: كنايػػة مشػػتممة عمػػن مبال ػػة، كهػػي أف 
المماثمػػة منفيػػة ممػػف يكػػكف مثمػػا كعمػػن صػػفتا، فكيػػؼ عػػف نفسػػا. كهػػذا ال يسػػتمـز 

مػػن أف  نفػػي المثميػػة بهػػذا الصػػكرة كنايػػة ، كالكػػاؼ ، كهػػذا يػػدؿ ع (ِ) (كجػػكد المثػػؿ
داخمػة عمػػن المثػػؿ المنفػػي ، كهػػي أبمػػغ مػػف نفػػي الػػذات . كاختمفػػكا فػػي زيػػادة الكػػاؼ 
فالكبلـ أيكرد عمن سبيؿ المجاز  أك زيادة مثؿ ، كبسطكا الكبلـ في ذلؾ ، مما يتعػذر 

 .(ّ)ذكرا هنا

                                           

 ، عمػػن شػػرح الجػػبلؿ المحمػػي لجمػػع الجكامػػع لئلمػػاـ تػػاج الػػديف السػػبكي  ،(  حاشػػية البنػػاننُ)
 . /http://www.shamela.ws .مف مكقع :ِ/ِ

محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف اإًليجػػي الشػػافعٌي ، (  تفسػػير اإليجػػي جػػامع البيػػاف فػػي تفسػػير القػػرآفِ)
الطبعػة: األكلػن، ، بيػركت –دار الكتػب العمميػة  ، كمػا بعػدها، ط/ٖٓ/ ْ ،هػ(َٓٗمتكفن: )ال

 . ـ ََِْ -هػ  ُِْْ
الناشػر : دار الكتػاب العربػي  ،ٕٓ، كصْٓ/ ُ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمػدم ينظر:  ( ّ)

بػػف  محمػػد ،التقريػػر كالتحبيػػر . ك تػػح: د. سػػيد الجميمػػي، َُْْالطبعػػة األكلػػن ، ،بيػػركت –
الطبعػة االكلػن ، بيػركت–دار الكتب العممية  الناشر:، َْ/ ّ، محمد ابف أمير الحاج الحنبمي

اإلماـ أحمد بػف ، الفصكؿ في األصكؿ. ك عبد اهلل محمكد محمد عمر تح: ـُٗٗٗهػ/ُُْٗ
األكقاؼ كالشػئكف اإلسػبلمية  الناشر : كزارة،ّّٔ/ ُ ،هػ(َّٕ-َّٓعمي الرازم الجصاص)

الكاضػح فػي .ك : د.عجيػؿ جاسػـ النشمي ، تحـُٖٓٗهػَُْٓ، الطبعة :األكلن، دكلة الككيت
أبػك الكفػاء، عمػي بػف عقيػؿ بػف محمػد بػف عقيػؿ الب ػدادم الظفػرم، )المتػػكفن:  ،أصػكؿ الفقػا

http://www.shamela.ws/
http://www.shamela.ws/
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تنباط كاالجتهػاد ، ممػا كهذا يدؿ عمػن كعػي المشػت ميف بالفقػا كمسػائؿ االسػ
يعطي  انطباعا مممكسا بتكافر تمؾ المسػائؿ الشػائكة  المتعمقػة بأصػكؿ الببلغػة فػي 

 بيئة األصكلييف .

                                                                                                           

الطبعػة: ، لبنػاف –مؤسسة الرسالة لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع، بيػركت  ،ط/ّٖٓ/ ِهػ( ُّٓ
بػػد الميحسػػف التركػػي: الػػدك. تػػحـ ُٗٗٗ -هػػػ  َُِْاألكلػػن،  بػػد اهلل بػػف عى ينظػػر  . كتكر عى
بػػف محمػػد بػػف جعفػػر بػػف امحمػػد بػػف الطيػػب ،  ّّٓ/ ُالتقريػػب كاإلرشػػاد )الصػػ ير( خاصػػة: 

الطبعػػة: ، مؤسسػة الرسػالة ، ط/ هػػػ( َّْ: تالقاسػـ، القاضػي أبػك بكػػر البػاقبلني المػالكي )
؛ حيػث أشػار المرجػع   زنيػد: د. عبد الحميػد بػف عمػي أبػك تح ـ ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖالثانية، 

 إلن زيادة أحد األمريف الكاؼ أك المثؿ.
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 ادلفٕٓو يف ثيئخ أْم انجيبٌ: 
الكناية كالمجاز تشتركاف في سر األبم ية التي أطبؽ عميهػا العممػاء قػديما ، 

قمػة عػف جيػؿ بعػدا جيػؿ يسػٌمـ بػذلؾ ، كلـ يثبت لدينا أك مف تكمـ عف ذلؾ فهي متنا
كال يكجد مف يرٌدا  ، كلقد جمع السكاكي بيف المجاز ك الكناية عمػن أنهمػا مػف بػاب 
دعػػكل الشػػيء ببينػػة ، كذلػػؾ فػػي معػػرض تعػػداد أفضػػمية االسػػتعارة بالتصػػريح مػػف 

في ترؾ التصريح بالتشبيا عمن االستعارة التي هي مجػاز : كالثاني  التشبيا قاؿ : )
كص الفائدة التي سمعت في المجاز آنفا مف دعكل الشيء ببينا، كالسبب في مخص

نظيػػر مػػا تقػػدـ فػػي المجػػاز بػػؿ ، أف الكنايػػة عػػف الشػػيء أكقػػع مػػف اإلفصػػاح بػػذكرا 
، يقصػػد أف طريػػؽ أبم يتهػػا كطريػػؽ نظيػػرا كهػػك المجػػاز ، كأنهػػا  كالػػدعكل (ُ)( عينػػا

 بالبينة. 
كنايػة كمػا عرفػت عمػن االنتقػاؿ مػف يبيف ذلػؾ أف مبنػن الثـ قاؿ السكاكي: )
كمعمػـك عنػدؾ أف االنتقػاؿ مػف الػبلـز عمػن ممػزـك معػيف ، البلـز عمن ممػزـك معػيف 

فيصػير االنتقػاؿ مػف ، لكنهمػا عنػد التسػاكم يككنػاف متبلزمػيف  ،يعتمد مساكاتا إيػاا
فيصػير حػاؿ ، إذ ذاؾ بمنزلػة االنتقػاؿ مػف الممػزـك عمػن الػبلـز  ،البلـز إلػن الممػزـك

كمػػع إفصػػاح بالػػذكر ، الكنايػػة كحػػاؿ المجػػاز فػػي كػػكف الشػػيء معهػػا مػػدعن ببينػػة 
 . (ِ) .(مدعن ال ببينا

كالسػبب فػي ذلػؾ أف االنتقػاؿ فػي كجاء فػي اإليضػاح عػف أبم يػة الكنايػة : )
؛ فيكػكف إثبػات المعنػن بػا كػدعكل الشػيء ببينػة، كال  الجميع مف الممزـك إلن الػبلـز

 .(ّ) (مغ في إثباتا مف دعكاا ببل بينةشؾ أف دعكل الشيء ببينة أب

                                           

 .ُّّهػ( ، صِٔٔ، لمسكاكي)ت مفتاح العمكـ ينظر: ( ُ)
 .ُّّ ص،( مفتاح العمـكِ)
 .ُٕٗ/ٓ،اإليضاح (ّ)
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 يرْت انسكبكي يف طسيمخ اًلَتمبل يف انكُبيخ ٔاجملبش :
،  عمػػن خػػبلؼ مػػا (ُ)يعكػػس السػػكاكي طريقػػة االنتقػػاؿ فػػي الكنايػػة كالمجػػاز 

، كفػي   ذهب إليا العممػاء ، كذلػؾ يكػكف االنتقػاؿ فػي الكنايػة مػف الػبلـز إلػن الممػزـك
،المجاز مف الممزـك إلن الػبل   :كفيػا نظػر، كرد عميػا الخطيػب نظريتػا قػائبل: ) (ِ) ـز

ينتقؿ منا إلن الممزكـ فيككف االنتقػاؿ حينئػذ  ألف البلـز ما لـ يكف ممزكما يمتنع أف
مف الممزـك إلن البلـز كلك قيؿ المزـك مف الطرفيف مػف خػكاص الكنايػة دكف المجػاز 

سػبكي فقػد عمػؽ  عمػن مػذهب ، أمػا ال (ّ) (أك شرط لها دكنا انػدفع هػذا االعتػراض 
الخطيب كالسكاكي بقكلا : ) كعمن التقديريف يصح الدليؿ ؛ ألف الػبلـز المسػاكم لػا 

، كفػي الحقيقػة (ْ) حكـ الممزـك ، فكاف أبمغ ألنا كدعكل الشيء ببينة ، كفيا نظػر(
 كمها اعتبارات منطقية ال طائؿ مف ركائها.

حاب الصػػػياغة لممعػػػاني كاعمػػػـ أف أربػػػاب الببلغػػػة كأصػػػكقػػػاؿ السػػػكاكي: )
مطبقػػػكف عمػػػن أف المجػػػاز أبمػػػغ مػػػف الحقيقػػػة كأف االسػػػتعارة أقػػػكل مػػػف التصػػػريح 

 .(ٓ) (بالتشبيا كأف الكناية أكقع مف اإلفصاح بالذكر
بمػػغ مػػف الحقيقػػػة أف المجػػاز كالكنايػػة أطبػػؽ البم ػػاء عمػػػن كقػػاؿ السػػعد: )أ

ببينػة(  يءكػدعكل الشػ ف االنتقػاؿ فيهمػا مػف الممػزـك إلػن الػبلـز فهػككالتصريح )أل 

                                           

 .ُّْهػ( ، صِٔٔ، لمسكاكي)ت (  مفتاح العمكـ ُ)
ي ، كلعمهػػا كقعػػت سػػهكا منػػا ، عكػػس صػػاحب الفكائػػد ال ٌياثػػة  نظريػػة االنتقػػاؿ عنػػد السػػكاك( ِ)

، ط/ دار الكتػػاب المصػػرم ، ط األكلػػن ْٗينظػػر: الفكائػػد ال ٌياثػػة  ، لعضػػد الػػديف اإليجػػي ،  
 ـ، تح: عاشؽ حسيف.ُُٗٗ

 كما بعدها .  َُٔ/ ٓاإليضاح  ( ّ)
 ، كما بعدها .ِٕٓ/ ْعركس األفراح لمسبكي ، ضمف الشركح( ْ)
 .ُِّ، ص هػ(ِٔٔ، لمسكاكي)ت ( مفتاح العمكـ ٓ)
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ُّٕٔ 

ف كجػػكد الممػػزـك يقتضػػن كجػػكد الػػبلـز المتنػػاع انفكػػاؾ الممػػزـك عػػف الزمػػا )ك( إفػػ
 . (ُ)نها نكع مف المجاز( أل ؛ بمغ مف التشبيا أف االستعارة أيضا عمن )أطبقكا أ

بخػبلؼ  -كمرجع أبم ية الكناية كالمجاز هك االنتقاؿ مف الممػزـك إلػن الػبلـز        
، فهػػك كػدعكل الشػػيء ببينػػةو،  ألفالسػكاكي؛  ـز االنتقػػاؿ فيهمػا مػػف الممػػزـك إلػن الػػبلب

، مػف كجػا هػك آكػد كأثبػت  كأقػاـ عميػا دلػيبلن فػي كبلمػا ، ًبمعنن: أنبا ادعن الشػيء 
الكاقػػع فػػي الػػدعكل، قػػاؿ الزممكػػاني: ) فهػػذا الكنايػػة أبمػػغ مػػف  البىينػػة هػػي الػػدليؿف

بمػغ منػا مجػردنا عػف الشػاهد  ، فػإذا التصريح ، كسرا : أف ذكػر الحكػـ مػع شػاهدا أ
)  . (2) ذكرت كثرة رماد القدر فقد ذكرت  دليؿ الكـر

كذكػػر  العمػػكم أف : ) المعنػػن المكٌنػػن بػػا عنػػا ، أعظػػـ مبال ػػة فػػي ثبكتػػا ، 
كالحجة عمن ما قمنػاا، هػك أنػؾ إذا كنيػت عػف كثػرة القػرل بقكلػؾ : فػبلف كثيػر رمػاد 

رل بإثبػات شػػاهدها ، كأقمػت برهانػا عمػن صػػحتها  القػدر، فإنػؾ تكػكف مثبتنػػا لكثػرة القػ
مما عمن صحة كجكدها ، كذلؾ ال محالة يككف أبمغ مف إثباتها بنفسػها  كثبكتها ، كعى
، فتككف بمنزلة دعكل مجردة عف البرهػاف ، فػأيف حػاؿ دعػكل مقػررة بالػدليؿ ، عػف 

 . (3)حاؿ دعكل ال يؤيدها برهاف كال تعميؿ ؟(
ف الكناية كالمجاز في صكرة الممزـك ، كهي أكؿ مػا كتتحقؽ البٌينة في كؿ م

يطػػرؽ أذف السػػامع كتقػػع فػػي خػػاطرا ، حيػػث تػػدؿ داللػػة أكيػػدة عمػػن صػػكرة  الػػبلـز 
 المتخيمة  . 

                                           

 ، كما بعدها.ِْٕ/ ْسعد الديف التفتازاني  -( مختصر المعانيُ)
 .َُٓهػ( صُٓٔالبرهاف الكاشؼ عف إعجاز القرآف ،لمزممكاني )(ِ) 
، الصػػادرة مػػف الهيئػػة ُٖٔ،ط/ كتػػاب الػػذخائر ِْٕ/ ُالطػػراز ، ليحػػي بػػف حمػػزة العمػػكم ، (ّ) 

 يـ الخكلي  ..  تقديـ د. إبراهََِٗالعامة لقصكر الثقافة بمصر،
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ُّٖٔ 

 يعىن دعٕٖ انشيء ثبنجيُخ عُد عهًبء انجيبٌ : 
فٌسػػر أصػػحاب شػػركح التمخػػيص مفهػػـك دعػػكل الشػػيء بالبينػػة عمػػن معنػػن 

، كأفػػاض ابػػف يعقػػكب الم ربػػي فػػي تفسػػيرا لهػػذا المفهػػـك   (ُ) زيػػادة التأكيػػد كاإلثبػػات
كبٌيف أف معنن مفهـك دعكل الشيء بالبينة مبني عمن االستدالؿ غير المباشر فهك 
قائـه بدعكل اإلثبات لتمؾ البينة ،كيرجع ذلػؾ إلػن االنتقػاؿ مػف الممػزـك إلػن الػبلـز ، 

ف جديريف باالهتمػاـ ممػا يػدؿ كنظر في جهة هذا اإلثبات كالتأكيد إلن أمريف محتممي
 عمن نباهتا كقكة تأصيما لمجهة التي منها أحرز التأكيد كاإلثبات: 

أكلهما : تكرار اإلثبات مرتيف  عف طريؽ ذكر الممزـك ك اختزاؿ المعنػن  -ُ
 البلـز منا.

أخرهمػػا: احتمػػاؿ أف مسػػتند التقريػػر أمػػره خيػػالي باالنتقػػاؿ مػػف الػػدعكل   -ِ
 إلن البينة.

ف إفادة التقرير حاصؿ باالعتباريف: التكرار مرتيف ، كالتخيؿ  باالنتقػاؿ ثـ يستدرؾ بأ
 مف الدعكل  إلن البينة. 

قاؿ  ابف يعقكب : ) )فهػك( أم: فػذلؾ االنتقػاؿ الػذم بػا حصػؿ فهػـ  المػراد  
منهمػػػا يجػػػرم إثبػػػات معناهمػػػا ألجمػػػا )كػػػدعكل ( ثبػػػكت )الشػػػيء ببينػػػة ( ، ككجػػػا 

كالدعكل بالبينػة  أف تقػرر الممػزـك يسػتمـز تقػرر   -يقصد: المجاز كالكناية-ككنهما
الػػبلـز المتنػػاع انفكػػاؾ الممػػزـك عػػف الػػبلـز ، فصػػار تقػػرر الممػػزـك مشػػعرنا بػػالبلـز  ، 
نمػػا قػػاؿ :  ػػا ، قصػػار كأنػػا قػػرر مػػرتيف عمػػن مػػا نحققػػا، كا  كالقرينػػة مقػػررة لػػا أيضن

بػأف الممػزـك فيهمػا   )كالدعكل( ، كلـ يقؿ )أف فيهما نفس الدعكل بالبينة(؛   لمعمـ
 . (ِ) لـ ييسؽ  ليستدؿ با عمن ثبكت البلـز بعد تسميـ الممزـك (

                                           

 .ُِٖ:  ِٕٓ/ْينظر: شركح التمخيص  ، ( ُ)
 .ِٕٔ/ْمكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ِ)
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ُّٔٗ 

ثـ أسهب في  تكضيح بيػاف العمػة ، كأف المعنػن المجػازم أك الكنػائي القػائـ 
نما هنا تركيػب  هك كالدعكل المتمثمة في الممزـك المكصؿ لبلـز ، حيث يقكؿ  : ) كا 

جػاز تمثػيبل ، كحيػث يكػكف غيػرا ، فإنمػا هنػاؾ استعمؿ فػي الػبلـز ، حيػث يكػكف الم
حكـ عمن لفػظ الممػزـك ، أك حكػـ بػا ؛ لينتقػؿ منػا إلػن المحكػـك عميػا ، أك بػا هػك 
البلـز بمعكنة المزـك كالقرينة ، فمضمكف الكبلـ المجازم كالكنػائي إنمػا هػك الػدعكل 

 .(ُ)ال إثباتها بالدليؿ  ( 
مػف كراء الكػبلـ المػذككر الػذم  فهناؾ دعكل كدليؿ قػائـ عمػن تمػؾ الػدعكل 

يعد ممزكما حيث ينتقػؿ منػا إلػن الػبلـز ، فمػف أيػف تمػؾ الثنائيػة المػذككرة فػي بيػاف 
 أبم ية الكناية كالمجاز ؟ 

كلعػػؿ هػػذا السػػؤاؿ يسػػتكفيا محػػاكالت ابػػف يعقػػكب فػػي تقريػػب األمػػر ، حيػػث 
يػا كتأكيػد إثبػات ، يفٌسر الكبلـ  في المجاز كالكناية باألمر المكرر مرتيف ، فيكػكف ف

يقكؿ : )لما كاف  ذكر الحكـ الذم هػك الممػزـك ، أك الحكػـ عمػن لفظػا أك بػا ، فيػا 
إثبػػات الحكػػـ فػػي الجممػػة  ، كالقرينػػة تقتضػػي إثبػػات الػػبلـز أك الحكػػـ لػػبلـز أك بػػا ، 

 . (ِ)بمعكنة المزـك ، صار كأنا أثبت مرتيف ، فيككف فيا تأكيد اإلثبات   (
ات الحقيقػػة ، فمػػيس فيهػػا إال إثبػػات الحكػػـ لمػػدلكؿ المفػػظ كهػػذا ، بخػػبلؼ إثبػػ

 فقط. 
ثػـ يطػرؽ بػاب االحتمػػاؿ فػي كجػاو آخػر غيػػر التقريػر كالتأكيػد المسػتقن مػػف 
إشعار التكرار مرتيف ،كأف هناؾ احتماؿ آخر كهك أف  مستند التقرير أمره خيالي، ثػـ 

                                           

 .ِٕٔ/ْمكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ُ)
 .ِٕٔ/ْمكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ِ)
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َِّٔ 

ف ، كالتخيػؿ  باالنتقػػاؿ يسػتدرؾ بػأف إفػػادة التقريػر حاصػػؿ باالعتبػاريف: التكػرار مػػرتي
 .(ُ)مف الدعكل  إلن البينة

كلـ يقؿ أحد مف الشػراح بمثػؿ مػا تكصػؿ إليػا ابػف يعقػكب فػي شػأف تفسػير  
جهػة داللػة المفهػـك عمػن هػذا النحػك مػف التأكيػد كاإلثبػات ، ممػا يجعمػا فػي صػػدارة 

 المتبصريف بحقيقة هذا المفهـك غير المباشر  .
 انتًخيم : 

كاف الببلغيػػة التػػي يجػػرم فيهػػا هػػذا المفهػػـك ، ،ك التمثيػػؿ التمثيػػؿ مػػف األلػػ
قسيـ  التشبيا الصريح عند أكثر العمماء ، كضابطا عند عبد القاهر : ما كاف كجػا 

 .(ِ)الشبا فيا عقميا سكاء أكاف مفردا أـ مركبا ، غير حقيقي ، كيحتاج إلن تأكيؿ . 
قيقػي ، منتزعػا مػف كعند السكاكي : ما كاف كجا الشبا فيػا عقميػا ، غيػر ح

 .(ّ)متعدد. 
كعند الخطيب ما كاف كجا الشبا فيا منتزعا مف متعدد سكاء أكاف عقميػا أـ 

 .(ْ) حسيا 
فيمػا كػاف غرضػا بيػاف اإلمكػاف   -في إحدل صكرا –كيقع التشبيا الضمني 

فهك قائـ عمن دعكل إمكاف كجكد المشبا با  بالبينػة المػٌدعاة، كيػراد تأكيػدها ببيػاف 
لهػػػا بكجػػػكدا فػػػي مثػػػاؿ آخػػػر بػػػدعكل التقريػػػب كالمقاربػػػة ، قػػػاؿ النػػػكيرم : مماثػػػؿ 

كال رض مف التشػبيا قػد يكػكف بيػاف إمكػاف كجػكد الشػيء عنػد ادعػاء مػا ال يكػكف )
 نا ، كقكؿ ابف الركمي :إمكانا بيٌ 

                                           

 .ِٕٔ/ْمكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ُ)
 .َُُ، كما بعدها ، كص  َٗأسرار الببلغة ص ( ِ)
 .ّْٔمفتاح العمـك ، ص ( ّ)
 ، كما بعدها .َٗ/ْإيضاح ( ْ)
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ُِّٔ 

 ككػػػػـ أب قػػػػد عػػػػبل بػػػػابف ذرل شػػػػرؼ
 

 كمػػػػػػػػا عمػػػػػػػػت برسػػػػػػػػكؿ اهلل عػػػػػػػػدناف ...
 

 ككقكؿ المتنبي :
 كأنػػػػػػػت مػػػػػػػنهـفػػػػػػػإف تفػػػػػػػؽ األنػػػػػػػاـ 

 

 (.ُ)( فػػػػإف المسػػػػؾ بعػػػػض دـ ال ػػػػزاؿ ...

 

ثبات المعنن بإقامة شبيا  ف رض التمثيؿ كمجالا عمن تمؾ الصكرة؛ لتأكيد كا 
بالػػػدعكل المدعمػػػة بالبينػػػة التػػػي هػػػي حجػػػة ، ممػػػا ال يقابػػػؿ صػػػحتها  باإلنكػػػار أك 

لشػطر االتكذيب  عمن اإلطبلؽ ، كمما يبرهف عمن ذلؾ قػكؿ د/ حبٌنكػة الميػداني: )  
ػةو ييٍثبػتي فيهػا  جب الثاني اشتمؿ عمن تشبيا ًضٍمًنٌي كاضح الٌداللة، كقد سػاقا مسػاؽ حي

 .(ِ) (ما اٌدعاا لسيؼ الدكلة، مف تفٌكؽ عمن أنىاـ زمانا.
ر ، حيػث ذكػر د/ ػاس كالنظيػػكهذا المساؽ جاء عمػن طريػؽ االسػتدالؿ بالقيػ
ؿ إالمتنٌبػػيإ يخاًطػػبي سىػػٍيؼي قػػكحبنكػػة أنػػا مػػف أمثمػػة التفريػػؽ فػػي الحكػػـ ، قػػاؿ : ) 

 الٌدكلة، كهك مف لطيؼ إالتفريؽ في الحكـإ القترانا باالستدالؿ بالنظير:
ـٍ  ـى كأىٍنػػػػػػػتى ًمػػػػػػػٍنهي  فىػػػػػػػًإٍف تىفيػػػػػػػًؽ األىنىػػػػػػػا

 

ـً ال ىػػػػػزىاؿ ...  .(ّ)(فىػػػػػًإفب اٍلًمٍسػػػػػؾى بىٍعػػػػػضي دى
 

عنػن إف التمثيػؿ إنمػا أيًنػسى بػا، ألنػا يصػٌحح الم : أفتقػكؿقاؿ عبد القػاهر: )
المذككر كالصػفة السػابقة، كييثبػت أف ككنىهػا جػائزه ككجكدىهػا صػحيحه غيػري مسػتحيؿ، 

ًقبهػا  : حتن ال يككف تمثيؿه إال كذلؾ، فالجكاب إف المعاني التي يجيء التمثيػؿ فػي عى

                                           

دار النشػر ،ُْ/ ٕ،شهاب الديف أحمد بف عبد الكهاب النػكيرم  ،( نهاية األرب في فنكف األدبُ)
، تػػػح: مفيػػػد  ََِْ -هػػػػ  ُِْْ -: األكلػػػن ، طبيػػػركت / لبنػػػاف -: دار الكتػػػب العمميػػػة 

 قميحة كآخركف.
، ط/ دار َِّ/ِ، د/ عبد الرحمف حبنكة الميداني، ( الببلغة العربية أسسها كعمكمها كفنكنها ِ)

 .ُٔٗٗدمشؽ، ط : األكلن  –القمـ 
 .ُْٗ/ِ، ( الببلغة العربية أسسها كعمكمها كفنكنهاّ)



 

  

 

 
 دعكل الشيء بالبينة في البياف العربي

 

ِِّٔ 

يمكف أف يخالىؼ فيا، كييدبعىن امتناعيا كاستحالية كجكدا، ، غريب بديع  :عمن ضربيف
 كذلؾ نحك قكلا:

ـى كأنػػػػػػػت مػػػػػػػنهـفػػػػػػػإف   تىفيػػػػػػػًؽ األنىػػػػػػػا
 

ـً ال ىػػػػػزىاؿً  ...  (ُ) (فىػػػػػإفب الًمسػػػػػؾى بعػػػػػضي دى
 

ثبػات الحجػة كتأكيػدها  فيمػا كقػع  فصكرة التمثيؿ هنا قائمػة عمػن الػدعكل كا 
بالمعػػػاني ال ريبػػػة ، ككركدا بطريػػػؽ االسػػػتدالؿ عمػػػن المعػػػاني ال ريبػػػة مػػػف آثػػػار 

يح فػي تأكيػد المعػاني ال ريبػة  األسمكب التمثيمي الذم يفاضػؿ أسػمكب التشػبيا الصػر 
ثباتهػػا بالحجػػة كالبيػػاف كالبرهػػاف؛  ذلػػؾ  ألف أثػػر التمثيػػؿ يتجمػػي فػػي )إزالػػة  بقػػكة كا 

 .(ِ)الريب كالشؾ فيما هك مف المعاني ال ريبة( 
كيرل عبد القاهر أف أضرب المعاني التػي يػأتي  التمثيػؿ فػي أعقابهػا تكػكف 

لىؼ فيػا، كييػدبعىن امتناعيػا كاسػتحالية يمكػف أف يخػا، غريب بديع  - ُعمن ضربيف: 
 مثالا البيت السابؽ لممتنبي . كجكدا

 إلن البينة. دعكلالأف ال يككف المعنن الممٌثؿ غريبا نادرا يحتاج في  -ِ
كذلػؾ كتأمؿ شرح عبد القاهر لمقياس كاالستداللي البياني في هػذا البيػت : )

معػػا أف يكػػكف بينػػا كبيػػنهـ مشػػابهةه  أنػػا أراد أنػػا فػػاؽ األنػػاـ كفػػاتهـ إلػػن حػػد  بىطىػػؿ
كمقاربةه، بؿ صار كأنا أصؿه بنفسا كجنسه برأسا، كهذا أمره غريب، كهك أف يتناهن 
 بعػػض أجػػزاء الجػػنس فػػي الفضػػائؿ الخاٌصػػة بػػا إلػػن أف يصػػير كأنػػا لػػيس مػػف ذلػػؾ
الجنس، كبالمٌدعي لا حاجة إلن أف يصٌحح دعكاا في جكاز كجكدا عمن الجممة إلن 

، فقػد «فػإف المسػؾ بعػض دـ ال ػزاؿ»إلن كجكدا فػي الممػدكح. فػإذا قػاؿ: أف يجيء 
احتٌ  لدعكاا، كأبػاف أف لمػا اٌدعػاا أصػبل فػي الكجػكد، كبػرٌأ نفسػا مػف ضػعة الكػذب، 

                                           

 ، كما بعدها .ُِِأسرار الببلغة ص ( ُ)
 –بيػركت ، الناشػر : دار الثقافػة ،َّْ ،ص إحسػاف عبػاس، ( تاريخ النقػد األدبػي عنػد العػربِ)

 ـُّٖٗ -ق َُْْالطبعة الرابعة ، لبناف
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ِّّٔ 

كباعدها مف سفا المقػدـ عمػن غيػر بصػيرة، كالمتكٌسػع فػي الػدعكل مػف غيػر بٌينػة. 
 يعٌد في جنسا، إذ ال يكجد كذلؾ أف المسؾ قد خرج عف صفة الدـ كحقيقتا، حتن ال

في الدـ شيء مف أكصافا الشريفة الخاصة بكجا مف الكجكا، ال ما قٌؿ كال ما كثػر، 
 .(ُ) ( كال في المسؾ شيء مف األكصاؼ التي كاف لها الدـ دما البتة

فهذا الضرب مف التشبيا أباف فيػا المتنبػي إمكػاف تفػكؽ الممػدكح عػف بنػي 
رض القيػػاس  كاالسػػتدالؿ بطريػػؽ الػػدعكل القائمػػة جنسػػا  كطريقػػة إثبػػات هػػذا ال ػػ

 بطريؽ التمثيؿ . 
الضػػرب الثػػاني: أف ال يكػػكف المعنػػن الممثٌػػؿ غريبػػا نػػادرا يحتػػاج فػػي كأٌمػػا )

ثبػات. نظيػر ذلػؾ أف تنفػي عػف فعػؿ مػف  دعكل ككنا عمن الجممة إلن بٌينة كحٌجػة كا 
منا عمن طائؿ، ثـ تمٌثمػا األفعاؿ التي يفعمها اإلنساف الفائدة، كتٌدعي أنا ال يحصؿ 

فػي ذلػؾ بالقػابض عمػن المػاء كالػػرٌاقـ فيػا، فالػذم مٌثمػت لػيس بمنكػر مسػػتبعد، إذ ال 
ينكر خطأ اإلنساف في فعما أك ظٌنا كأمما كطمبا. أال ترل أف الم زل مف قكلا: ]مػف 

 الطكيؿ[
 فأصػػػبحت مػػػف ليمػػػن ال ػػػداة كقػػػابض

 

 عمػػػػن المػػػػاء خانتػػػػا فػػػػركج األصػػػػابع ...
 

خاب في ظٌنا أف يتمٌتع بها كيسعد بكصمها، كليس بمنكر كال عجيػب أٌنا قد 
كال ممتنػػع فػػي الكجػػكد، خػػارج مػػف المعػػركؼ المعهػػكد، أف يخيػػب ظػػٌف اإلنسػػاف فػػي 
أشباا هذا مف األمكر، حتن يستشهد عمن إمكانا، كتقاـ البٌينة عمػن صػدؽ المػٌدعي 

 (.ِ) (لكجدانا
ذا لػػدعكل بالمكثقػػة بالبٌينػػة : )كذكػػر عبػػد القػػاهر كجػػا إفػػادة التمثيػػؿ تمػػؾ ا كا 

كسػػبب « التمثيػؿ»ثبػت أف المعػاني الممٌثمػة تكػكف عمػن هػػذيف الضػربيف، فػإف فائػدة 
                                           

 ، كما بعدها .ُِِ  ص أسرار الببلغة ، (ُ)
 ، كما بعدها .ُِّ  ص ، المرجع السابؽ (ِ)
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ِّْٔ 

األنػػس فػػي الضػػرب األكؿ بػػٌيف الئػػح، ألنػػا يفيػػد فيػػا الٌصػػحة كينفػػي الٌريػػب كالشػػٌؾ، 
كيػػؤمف صػػاحبا مػػف تكػػذيب المخػػالؼ، كتهٌجػػـ المنكػػر، كتهٌكػػـ المعتػػرض، كمكازنتػػا 

ؼ الحجػػاب عػػف المكصػػكؼ المخبػػر عنػػا حتػػن يػػرل كيبصػػر، كيعمػػـ ككنػػا بحالػػة كشػػ
 عمن ما أثبتتا الٌصفة عميا مكازنة ظاهرة صحيحة.

ف كػاف ال يفيػد فيػػا هػذا الضػرب مػػف « التمثيػؿ»كأٌمػا الضػرب الثػاني: فػػإف  كا 
الفائدة، فهػك يفيػد أمػرا آخػر يجػرم مجػراا. كذلػؾ أف الكصػؼ كمػا يحتػاج إلػن إقامػة 

كجكدا في نفسا، كزيادة التثبيػت كالتقريػر فػي ذاتػا كأصػما، فقػد  الحجة عمن صحة
يحتاج إلن بياف المقدار فيا، ككضػع قيػاس مػف غيػرا يكشػؼ عػف حػٌدا كمبم ػا فػي 
ذا أردت أف تعرؼ ذلؾ، فػانظر أٌكال إلػن التشػبيا  القكة كالضعؼ كالزيادة كالنقصاف. كا 

كحنػػؾ »المػػكف مػثبل: الصػريح الػذم لػػيس بتمثيػؿ، كقيػػاس الشػيء عمػن الشػػيء فػي 
 .(ُ) (، تريد أف تعٌرؼ مقدار الشدة، ال أف تعٌرؼ نفس السكاد عمن اإلطبلؽ« ال راب

فالضرب الثاني يتعمؽ ببياف المقدار كتقرير ذلؾ المعنػن ، كهػك يفيػد الحجػة 
مف هذا الكجا  عمن الدعكل ، كأمره آخر عٌدا عبػد القػاهر كهػك قيػاس العقمػي عمػن 

ذا تقػػرر هػػذا عيػػاف أمكػػف فػػي إثبػػات المعنػػن كتقريػػرا ، قػػاؿ: )الحسػػي كالمشػػاهد بال كا 
األصؿ، فإف األكصاؼ التي يرٌد السامع فيها بالتمثيؿ مف العقؿ إلن العيػاف كالحػٌس، 
كهي في أنفسها معركفة مشهكرة صحيحة ال تحتاج إلػن الداللػة عمػن أنهػا هػؿ هػي 

ف غنيػػت مػػف؟ ممكنػػة مكجػػكدة أـ ال  التمثيػػؿ بالمشػػاهدات  هػػذا الجهػػة عػػف فإٌنهػػا كا 
كالمحسكسات، فإنها تفتقػر إليػا مػف جهػة المقػدار، ألف مقاديرهػا فػي العقػؿ تختمػؼ 
كتتفاكت. فقد يقاؿ في الفعؿ: إنا مف حػاؿ الفائػدة عمػن حػدكد مختمفػة فػي المبال ػة 
كالتكسػػػط، فػػػإذا رجعػػػت إلػػػن مػػػا تبصػػػر كتحػػػٌس عرفػػػت ذلػػػؾ بحقيقتػػػا، ككمػػػا يػػػكزف 

 قاؿ:بالقسطاس، فالشاعر لٌما 
                                           

 ، كما بعدها.ُِْ  أسرار الببلغة ،ص (ُ)
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ِّٔٓ 

أراؾ رؤية ال تشٌؾ معها كال ترتاب  إكقابض عمن الماء خانتا فركج األصابعإ
أنا بمغ في خيبة ظٌنا كبكار سعيا إلن أقصن المبالغ، كانتهن فيا إلن أبعد ال ايات، 

 حتن لـ يحظ ال بما قٌؿ كال ما كثر.
فهذا هك الجػكاب. كنحػف بنػكع مػف التسػٌهؿ كالتسػامح، نقػع عمػن أف األنػس 

صؿ بانتقالؾ في الشيء عف الصفة كالخبر إلن العيػاف كرؤيػة البصػر، لػيس لػا الحا
 سبب سكل زكاؿ الشٌؾ كالٌريب.

فأما إذا رجعنػا إلػن التحقيػؽ: فإٌنػا نعمػـ أف المشػاهدة تػؤٌثر فػي النفػكس مػع 
 إالعمـ بصدؽ الخبر، كما أخبر اهلل تعالن عف إبراهيـ عميا الصبلة كالسبلـ في قكلا:

ًئفب قىٍمًبيقاؿى بىمن كى  [، كالشػكاهد فػي ذلػؾ كثيػرة، كاألمػر َِٔ]سكرة البقرة:  إلًكٍف ًليىٍطمى
 فيا ظاهر، كلكال أف األمر كذلؾ، لما كاف لنحك قكؿ أبي تماـ: ]مف الطكيؿ[

 كطػػكؿ مقػػاـ المػػرء فػػي الحػػٌي مخمػػؽ
 

 لديباجتيػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػاغترب تتجػػػػػػػػػػػػػٌدد ...
 

 أف ليست عميهـ بسرمد إلن الٌناس ***  فإٌني رأيت الٌشمس زيدت محٌبة 
معنن، كذلؾ أٌف هذا التجٌدد ال معنػن لػا، إذا كانػت الرؤيػة ال تفيػد أنسػا مػف 
حيث هي رؤية، ككاف األنس لنفيها الٌشٌؾ كالٌريب، أك لكقكع العمـ بأمر زائػد لػـ يعمػـ 

 .(ُ) (مف قبؿ
 فنفي الشؾ كالريب مف خصائص الحجة كالدعكل ببرهاف .

       اف أف ػا بيػػػػػػمنهػػػػض أغػػػػراض التشػػػػبيا : )كقػػػػاؿ الخطيػػػػب فػػػػي بيػػػػاف بعػػػػػ
ا كيػػدٌعن ػؼ فيػػػى ف أف يخالػػػكذلػػؾ فػػي كػػؿ أمػػر غريػػب يمكػػ، كد المشػػبا ممكػػفػكجػػ

 ،كذكر بيت المتنبي..(ِ)( امتناعا

                                           

 ، كما بعدها .ُِٓ  أسرار الببلغة ،ص (ُ)
 ، كما بعدها.ٖٔ/ْاإليضاح ،( ِ)
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ِّٔٔ 

الفاء في قكلا: إفإف المسؾإ لمتعميػؿ، كالجػكاب  كقاؿ صاحب الب ية معمقنا: )
البيػػت يسػػمن معنكيػػا كضػػمنيا  محػػذكؼ، تقػػديرا: فػػبل غرابػػة فػػي ذلػػؾ، كالتشػػبيا فػػي

قىػػاف الفػػرع -كمكنيػػا عنػػا؛ ألنػػا ذكػػر فػػي الكػػبلـ الـز التشػػبيا كهػػك كجػػا الشػػبا  فىكى
 .(ُ)(كأريد الممزـك كهك التشبيا -األصؿ

غمػػػب يعػػػكد إلػػػن )كال ػػػرض منػػػا( أم مػػػف التشػػػبيا )فػػػي األكقػػػاؿ السػػػعد : )
لمشبا. كذلؾ إذا كاف مكانا( أم اإالمشبا كهك( أم ال رض العائد إلن المشبا )بياف 

نػػاـ ف يخػػالؼ فيػػا كيػػدعن امتناعػػا )كمػػا فػػي قكلػػا إ فػػاف تفػػؽ األ أمػػرا غريبػػا يمكػػف أ
ف الممػػدكح قػػد فػػاؽ أت مػػنهـ، فػػاف المسػػؾ بعػػض دـ ال ػػزاؿ إ( فانػػا لمػػا ادعػػن أنػػك 

صبل برأسا كجنسػا بنفسػا ككػاف هػذا فػي الظػاهر كػالممتنع احػت  أالناس حتن صار 
هك مف الدماء ثـ  مف شبا هذا الحاؿ بحاؿ المسؾ الذأا بمكانهإلهذا الدعكل كبيف 

ال تكجػد فػي الػدـ. كهػذا  يكصػاؼ الشػريفة التػنا ال يعد مف الدماء لمػا فيػا مػف األ إ
كهذا التمثيؿ قد يككف إزالة لمريبػة بعػد مقدمػة (كمكنن عنا ال صريح يالتشبيا ضمن

 .(ِ)(غريبة
ـي إالتمثكأما التمثيؿ قاؿ عبػد القػاهر: ) ـي إاالسػتعارًةإ سػكاءه كحٍكػ ، فػي أف (ّ) (يػًؿإ، حٍكػ

التأكيػػد يقػػع فيػػا كػػدعكل الشػػيء بالبينػػة ، كأف التأكيػػد فػػي إثبػػات المعنػػن ال المعنػػن 
 ذاتا.

 بش :ةةاجمل

                                           

،  ط/ مكتبػػػة اآلداب ،    ُّْ/ّب يػػػة اإليضػػػاح ،لمشػػػيخ عبػػػد المتعػػػاؿ الصػػػعيدم، هػػػامش ( ُ)
 ـ.ََِٓ

 ، كما بعدها.َّٗ/ ّ، ضمف شركح التمخيص،  سعد الديف التفتازاني  -( مختصر المعانيِ)
 .ّٕ ، ص( دالئؿ اإلعجاز  ّ)
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ِّٕٔ 

المجاز يعد مػف أكسػع األسػاليب التػي ذكػر فيهػا أف األبم يػة تكمػف فػي أنهػا 
جػػاز بػػيف الممػػزـك كػػدعكل الشػػيء ببينػػة ، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػن تػػأرجح المعنػػن فػػي الم

 كالبلـز كالكناية .
 يفٕٓو اجملبش يف انهغخ ٔاًلصطالح:

كالمجػاز: قيػؿ: كرد استعماؿ المجاز في الم ة بمعنن المجػاكزة ك التعديػة : )
 . (ُ) (إمفعؿإ مف إجاز المكاف يجكزاإ إذا تعداا؛ أم: تعدت مكضعها األصمي

ا، في اصطبلح با الكممة المستعممة في غير ما كضعت لكفي االصطبلح: )
  .(ِ) (مع قرينة عدـ إرادتا،  يصحي  التخاطب، عمن كجاو 

كمػػف األمثمػػة القكيػػة فػػي بػػاب المجػػاز خػػركج المعػػاني فػػي االسػػتعماؿ عمػػن 
كتمػؾ مسػألة خبلفيػة ، فػيمف عػٌدا مػف المجػاز أكال ، لػيس -خبلؼ مقتضػن الظػاهر 

قكؿ أحدهـ ألػـ أؤدب  ، مثؿ االستفهاـ الذم يخرج لمعنن الكعيد كما في-محمها هنا
 ،ألػـ أؤدب فبلنػا : كمنهػا الكعيػد كقكلػؾ لمػف يسػيء األدبفبلنا ، قػاؿ الخطيػب :  )

كهذا ممػا لػـ يػنص  ،(ّ) .(إذا كاف عالما بذلؾ كعميا قكلا تعالن ) ألـ نهمؾ األكليف (
 عميا العمماء أنا كدعكل الشيء ببينة غير أنا ظاهر فيا .

كضح أنا يحسف  في مقاـ  عمـ السامع بما كفٌصؿ الصباف القكؿ في ذلؾ ك 
جػػرل لفػػبلف المشػػار إليػػا بالعقػػاب كالكاقػػع عميػػا فػػي الماضػػي ، كعمػػـ المتكعػػد بػػأف 
ػػا ، كجعمػػا ل ػػرض التهديػػد كهػػك فػػي معنػػن الكعيػػد ،  السػػامع يعمػػـ ثبػػكت ذلػػؾ أيضن

                                           

 .  ُٔ/ ٓ ،  يضاح( اإلُ)
 .  ُِ/  ٓ،   يضاح( اإلِ)
 َٕ /ّ، ( اإليضاح ّ)
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ِّٖٔ 

كلمتهديد كقكلؾ لمف يسيء إليؾ كهك يعمـ أنؾ أدبت فبلننا عمػن إسػاءتا إليػؾ كأنػت )
 .(ُ) (عمـ عمما بذلؾ: ألـ أؤدب فبلننا عمن إساءتا إليٌ ت

           ككجػػػا الػػػدعكل أف المػػػتكمـ ممػػػف يصػػػدر منػػػا العقػػػاب الصػػػاـر ، كالبينػػػة 
. كهػذا أمػره كاضػح   -مف ًقبؿ المتكمـ   -عمن ذلؾ ثبكت العقاب عمن المعاقىب  قػببلن

 كبٌيف .
 ادلعترب يف إَٔاع اجملبش:

ميػع أنكاعػا:  المجػاز المرسػؿ كاالسػتعارة ، جػاء يدخؿ في مفهػـك المجػاز ج
إكككنػػاإ أم المجػػاز إكػػدعكل الشػػيء ببينػػةإ أم فيػػا تأكيػػد فػػي التقريػػر كالتحبيػػر، :)

لمداللة كتقكيتها إبناء عمن أف االنتقاؿ إلن المجازمإ مػف الحقيقػي يكػكف إدائمػا مػف 
إ إلن البلـز كاالنتقاؿ مف ال يث الذم هك ممزـك النبت إ لن النبت كمػا التزمػا الممزـك

السكاكي فإف كجكد الممزـك يقتضي كجكد البلـز المتنػاع انفكػاؾ الممػزـك عػف الػبلـز 
إكلزكمػػاإ أم االنتقػػاؿ فػػي المجػػاز دائمػػا مػػف الممػػزـك إلػػن الػػبلـز إتكمػػؼإ حيػػث يػػراد 
بػػػالمزـك االنتقػػػاؿ فػػػي الجممػػػة سػػػكاء كػػػاف هنػػػاؾ لػػػزـك عقمػػػي حقيقػػػي أك عػػػادم أك 

مع أف هػذا الثبلثػة أكثػر مػا يعتبػر مػف المػزـك فػي هػذا البػاب ،  اعتقادم أك ادعائي
 ،كبالبلـز ما هك بمنزلة التػابع كالرديػؼ كبػالممزكـ مػا هػك بمنزلػة المتبػكع كالمػردكؼ

إكهػػكإ أم التكمػػؼ إمػػؤذف بحقيػػة انتفائػػاإ أم لػػزـك االنتقػػاؿ المػػذككر المسػػتند إليػػا 
إ هذا التر   (جيحإفيإ المزـك إالتحقيقي ال االدعػائيإاألبم ية المذككرة إمع أنا إنما يمـز

(ِ) . 

                                           

الناشػػر:دار الكتػػب العمميػػة ، ُْٗ/ ُ، محمػػد بػػف عمػػي الصػػباف الشػػافعي، ( حاشػػية الصػػباف ُ)
 .ـُٕٗٗ-هػ  ُُْٕالطبعة األكلن ، لبناف-بيركت

 .ّٓ/ ّ ،( التقرير كالتحبيرِ)



 

  

 

 
 دعكل الشيء بالبينة في البياف العربي

 

ِّٔٗ 

كهذا إشارة إلن مػا قػاـ باستشػهاد لػا السػكاكي بمثػاؿ لممجػاز المرسػؿ حيػث 
كالسػػبب فػػي أف المجػػاز أبمػػغ مػػف الحقيقػػة هػػك مػػا عرفػػت أف مبنػػن المجػػاز يقػػكؿ : )

ـك ذاكػرا الممػز  ، رعينػا ال يػث: عمن االنتقاؿ مف الممزـك عمن البلـز فأنت فػي قكلػؾ 
فإف كجكد الممزـك شاهد لكجكد ،مريدا با الزما بمنزلة مدعي الشيء ببينا ، النبت 

عمػػن كػػكف الشػػيء ، الػػبلـز المتنػػاع انفكػػاؾ الممػػزـك عػػف الػػبلـز ألداء انفكاكػػا عنػػا 
رعينػا النبػت مػدعن لمشػيء ال ببينػا  :ممزكما غير ممػزـك باعتبػار كاحػد، كفػي قكلػؾ

 .(ُ)(  ف ادعائا ال بهاككـ بيف ادعاء الشيء ببينا كبي،
ػػا : ) فيصػػير حػػاؿ الكنايػػة كحػػاؿ المجػػاز فػػي كػػكف الشػػيء معهػػا كقكلػػا أيضن

مدعن ببينة كمع إفصاح بالذكر مدعن ال ببينا، كبهذا الطريػؽ ينخػرط نحػك أمطػرت 
 .(ِ) .(السماء نباتا في سمؾ نحك رعينا ال يث فافهـ

از ، كذكػركا ذلػؾ   كاستخرج األصػكليكف  عػددنا  ال بػأس بػا مػف دكاعػي المجػ
الػػداعي إلػػن المجػػاز اختصػػاص لفظػػة بالعذكبػػة أك صػػبلحية  تفصػػيبل ، حيػػث قػػالكا: )

الشعر كالسجع كأصناؼ البديع، أك اختصاص معنػاا بػالتعظيـ، أك التحقيػر أك زيػادة 
البياف أك تمطيؼ الكبلـ، إذ لفظ الحقيقة يكقؼ عمن المقصكد بتماما، فبل يبقن إليػا 

 .(ّ)( شكؽ
ػػاًص : ) أىٍك ًزيىػػادىًة اٍلبىيىػػاًف ( أىٍم ا معنػػن زيػػادة البيػػاف بقػػكلهـ :كشػػرحك  اٍخًتصى

اًزمِّ ًبًزيىادىًة اٍلبىيىافً  ٍعنىن اٍلمىجى مىػن ، رىأىٍيت أىسىػدنا يىٍرًمػي  :فىًإفب قىٍكلىؾ ،اٍلمى لىػًة عى أىٍبػيىفي ًفػي الدبالى

                                           

 ، كما بعدها .ُِّمفتاح العمـك ، ص( ُ)
 ، كما بعدها .ُّّمفتاح العمـك ، ص( ِ)
/ ُ،  هػػ( ِٖٔاج الديف محمكد بف أبي بكر األٍرمىكم )المتػكفن: سر  ،( التحصيؿ مف المحصكؿّ)

الطبعػة: األكلػن،  لبنػاف –الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع، بيػركت ، ِّٔ
 .دراسة كتحقيؽ: الدكتكر عبد الحميد عمي أبك زنيد،ـ  ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ
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َّّٔ 

ًة ًمػٍف قىٍكًلػؾ اعى اعنا  :الشبجى ًزـً () فىػًإفب ؛ رىأىٍيػت شيػجى ػكًد الػبلب جي مىػن كي كـً بىيِّنىػةه عى ٍمػزي  ،ًذٍكػرى اٍلمى
ًزـً  مىن البلب كـً عى ـى اٍلمىٍمزي اًز أىٍطمىؽى اٍس ًفي اٍلمىجى ػاًز يىكيػكفي دىٍعػكىل الشبػٍيًء  ،كى فىاٍسػًتٍعمىاؿي اٍلمىجى

ًقيقىًة يىكيكفي دىٍعكىل ًببلى بىيِّنىةو  ، ًباٍلبىيِّنىةً    .(ُ)( كىاٍسًتٍعمىاؿي اٍلحى
كفي معرض الحديث عف الفرؽ بيف المشترؾ كالمجاز ، ذكركا مف الخػكاص 

 اكمنهػا: أنػػ كالفػركؽ: أف المجػاز أغمػػب ، أم أكثػر كقكعػا فػػي الم ػة كاألكثػر أرجػػح.
أدؿ عمن تماـ المقصكد، فإف قكلنػا: }زيػد أسػد{ أتػـ داللػة عمػن شػجاعتا  :أم:)أبمغ

شػجاعة، كالممػزـك ال يتحقػؽ بػدكف مف قكلنا: زيد شجاع، كذلػؾ ألف األسػد ممػزـك ال
 .(ِ)(الزما، فكاف المجاز كدعكل الشيء ببينة

نبمػا  كنقؿ السيكطي عنهـ  سبب العدكؿ عف الحقيقػة إلػن المجػاز، قػائبل: )كا 
ًتػػا، أك شيػػٍهرىًتا أك غيػػًر  ٍهًمهػػا، أك ببلغى ًتها، أك جى يىٍعػػًدؿي إليػػا لًثقىػػًؿ الحقيقػػًة، أك بشىػػاعى

قػػػكلهـ : )لببلغتػػػا(،  كفسػػػركا ذلػػػؾ باألبم يػػػة ال الببلغػػػة  ، تحديػػػدا عنػػػد (ّ)ذلػػػؾ( 
ػةى اٍلبىيىاًنيبػةى المعركفة بالبياف ، حيث جاء : ) غى ًتػًا ( لىػٍيسى اٍلميػرىادي اٍلبىبلى غى ) قىٍكليػاي : أىٍك بىبلى

ٍصؼً  كـً أًلىفب اٍلمىجى  ؛إٍذ الى تىكيكفي ًفي اٍلميٍفرىًد بىٍؿ اٍلميرىادي اأٍلىٍبمىً يبةي ًفي اٍلكى ٍمػزي ازى اٍنًتقىاؿه ًمٍف اٍلمى
ًزـً فىهيكى كىدىٍعكىل الشبٍيًء ًببىيِّنىةو .  (ْ)(إلىن البلب

                                           

                       .  ِّٔ/ ُلتكضػػػػػػػػػيح ، كشػػػػػػػػػرح التمػػػػػػػػػكيح عمػػػػػػػػػن ا ِٔ/ ُ( التكضػػػػػػػػػيح عمػػػػػػػػػن التنقػػػػػػػػػيح ُ)
  /http://www.shamela.ws :  مف مكقع

محمػد بػف محمػكد بػف أحمػد البػابرتن الحنفػي )ت ،( الردكد كالنقكد شػرح مختصػر ابػف الحاجػب ِ)
 . ِٔٓ، ِّٓ/ ُهػ( ٖٕٔ

: ضػيؼ اهلل بػف ، تػحـ ََِٓ -هػػ  ُِْٔكلػن، الطبعػة: األ ، الناشر: مكتبة الرشد ناشركف
 .ِجػ  :ترحيب بف ربيعاف الدكسرم - ُجػ : صالح بف عكف العمرل

                  ،( ّ/ ّ( حاشػػػػػػػػية العطػػػػػػػػار عمػػػػػػػػن شػػػػػػػػرح الجػػػػػػػػبلؿ المحمػػػػػػػػي عمػػػػػػػػن جمػػػػػػػػع الجكامػػػػػػػػع )ّ)
 http://www.al-islam.com  : مكقع اإلسبلـ

 . (ّ/ ّعمن جمع الجكامع ) ( حاشية العطار عمن شرح الجبلؿ المحميْ)

http://www.shamela.ws/
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 فبنعدٔل عٍ احلميمخ إىل اجملبش  ًل خيسد عٍ تهك اندٔاعي : 
 . لًثقىًؿ الحقيقةً  -
ًتها -  .أك بشىاعى
ٍهًمها -  . أك جى
 ) أم: المجاز(. أك ببلغىًتا -
  .أك شيٍهرىًتا -
 .أك غيًر ذلؾ -
فسركا معنن ببلغة المجاز  باألبم ية ؛ لدفع تكهـ أف غير المجاز ال يعد بمي نا، ك 

اعو )قىٍكليػػاي : جػػاء فػػي حاشػػية العطػػار: ) تىٍعًبيػػري  :قىػػاؿى النباًصػػري ، فىًإنبػػاي أىٍبمىػػغي ( ًمػػٍف شيػػجى
ػاًء ثيبيػكًت اٍلبىبلى  ـٍ ًفي اٍقًتضى ػا يىٍقتىًضػي أىفب الشباًرًح ًبأىٍبمىغى اٍلميكىاًفًؽ ًلتىٍعًبيرًًه ًقيقىػًة أىٍيضن ػًة ًلٍمحى غى

نِّؼى لىٍك قىاؿى أىٍك أىٍبمىً يبتياي كىافى أىٍكلىن ا هػ . ػٍف  اٍلميصى ػنًِّؼ عى اي عيػديكؿي اٍلميصى جب قىٍد ييكى قىاؿى سـ كى
ازي ًباٍلبى  ـً اطِّرىاًدًا إٍذ قىٍد يىٍنفىًردي اٍلمىجى ًؼ التبٍعًبيًر التبٍعًبيًر ًبأىٍفعىًؿ التبٍفًضيًؿ ًلعىدى ًة ديكنىهىا ًبًخبلى غى بلى

ًتًا أىٍم ًبالنٍِّسبىًة إلىٍيهىا فىًإنباي ميطبًرده سىكىاءه تىشىارىكىا ًفي اأٍلىٍصًؿ أىٍك الى  غى  .(ُ)(  ًببىبلى
كلك عٌبر بأفعؿ التفضيؿ كقاؿ :)أبم يتا( بدال مػف )ببلغتػا( لربمػا كػاف المقصػكد 

عمن غير القياس، فهػذا مخػرج لكػكف المجػاز أبمػغ مف ذلؾ أف أفعؿ التفضيؿ )أبمغ( 
ػػنِّؼي  :أىقيػكؿي مػف الحقيقػػة بهػػذا االعتبػػار ، حيػث جػػاء فػػي الحاشػػية :)  ببػػرى اٍلميصى لىػػٍك عى كى

ػػا ػػاى أىٍيضن جِّ مىػػن شىػػٍرًح تىٍصػػًريًؼ اٍلًعػػزِّمِّ  ،ًباأٍلىٍبمىً يبػًة لىكي اًشػػيىًتًا عى فىًإنبػػاي نىقىػػؿى ددا أىفىٍنػػًدم ًفػي حى
تىػػازىاًنًي إفب أىٍفعىػػؿى التبٍفًضػػيًؿ قىػػٍد يىكيػػكفي اٍلميشىػػارىكىةي اٍلميٍسػػتىفىادىةي ًمٍنػػاي تىٍقًديًريبػػةن فىٍرًضػػيبةن ًلمتبفٍ 

ًديثي ، اٍعًتقىاًديبةن  ًمٍناي حى ـٍ  :إ كى ٍيرنا ًمٍنهي ـب أىٍبدىلىًني خى ـٍ  :أىمٍ -المبهي ـٍ ًبي  -ًفي اٍعًتقىاًدًه كىأىٍبًدٍلهي
ـٍ : أىٍم إشىرًّا  الب فىمىػٍيسى ًفيػاً ، ًفػي اٍعًتقىػاًدًه ـى  -كىاً  ػمب سى مىٍيػًا كى ػمبن المبػاي عى كقىٍكلػا ، شىػَر  -صى
ـٍ  :تىعىالىن ًمػٍف هىػذىا اٍلقىًبيػًؿ قىػٍكليهي ًقػيبلن { كى ٍيره ميٍسػتىقىرًّا كىأىٍحسىػفي مى نبًة يىٍكمًئذو خى ابي اٍلجى } أىٍصحى

                                           

 (ْ/ ّ( حاشية العطار عمن شرح الجبلؿ المحمي عمن جمع الجكامع )ُ)
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ػػػاًر كىعى  ـي ًمػػػٍف اٍلًحمى ٍيػػػده أىٍعمىػػػ ارً زى ػػػحي ًمػػػٍف اأٍلىٍشػػػجى ك أىٍفصى ـه  :أىمٍ  .ٍمػػػره ػػػاًر ًعٍمػػػ لىػػػٍك كىػػػافى ًلٍمًحمى
ةه .، احى اًر فىصى ًلؤٍلىٍشجى  (ُ) (كى

فهناؾ فرؽ بيف استعماؿ أبم ية الشيء كببلغتا ، كما حقؽ فيا األصكليكف 
لػئبل يتػكهـ نفػي كصػؼ  -أدخؿ فػي داللػة التقكيػة كالتككيػد ال الببلغػة االصػطبلحية؛

، كأف المجاز أبمغ مف الحقيقة ، أم: أدؿ عمن تماـ المقصكد -الحقيقة الببلغة عف 
كمنها: أف أبمغ؛ أم أدؿ عمن لتكفر داعي التأكيد بالبينة مع الدعكل  ، حيث جاء :)

؛ أتـ داللة عمن شجاعتا مف قكلنػا: زيػد شػجاع ،تماـ المقصكد، فإف قكلنا: زيد أسد
ال يتحقػػؽ بػػدكف الزمػػا، فكػػاف المجػػاز كذلػػؾ ألف األسػػد ممػػزـك الشػػجاعة، كالممػػزـك 

 (ِ) (كدعكل الشيء ببينة.
كأطبػػؽ الببلغيػػكف عمػػن أف ترتيػػب األبم يػػة فػػي  األسػػاليب البيانيػػة يكػػكف عمػػن 

بػأف  األبم يػة  -عمػن مػا ذهبػكا إليػا  -مراحؿ بعضها أبمغ مف بعض  كهذا ال يمنع 
 تعد مف التفضيؿ التقديرم كما سبؽ، كهي : 

 لحقيقة .المجاز أبمغ مف ا -ُ
 االستعارة أبمغ مف التصريح بالتشبيا . -ِ
 .أبمغ مف التمثيؿ ال عمن سبيؿ االستعارة، االستعارة التمثيؿ عمن  -ّ
 .اإلفصاح بالذكرالتصريح،  أك  الكناية أبمغ مف  -ْ

كأف االسػتعارة ، أطبؽ البم اء عمن أف المجاز أبمػغ مػف الحقيقػة قاؿ الخطيب : )
        ف التمثيػػؿ عمػػن سػػبيؿ االسػػتعارة أبمػػغ مػػف التمثيػػؿ كأ ،أبمػػغ مػػف التصػػريح بالتشػػبيا

 .(ّ) (كأف الكناية أبمغ مف اإلفصاح بالذكر، ال عمن سبيؿ االستعارة 

                                           

 .ْ/ ّ ( حاشية العطار عمن شرح الجبلؿ المحمي عمن جمع الجكامعُ)
 .ِٔٓ -ِّٓ/ ُ( الردكد كالنقكد شرح مختصر ابف الحاجب ِ)
 .   ُٖٕ/   ٓ، ( اإليضاح ّ)



 

  

 

 
 دعكل الشيء بالبينة في البياف العربي

 

ّّّٔ 

ـٍ أفب كجا ككف هذا األساليب أبمغ مف غيرها ، قاؿ : )ا كبٌيف عبد القاهر  ٍعمى
مىن الكػبلـ المتػركًؾ سبيمؾ أىكالن أىٍف تىٍعمىـ أٍف ليسًت المزيةي التي تيٍثبتها لهذا  األجناس عى

ـي إليهػا  عمن ظاهرًا، كالمبال ةي التي تػدبعن لهػا فػي أنفػًس المعػاني التػي يىٍقًصػدي المػتكم
بىرا، كلكنها في طريؽ إثباتًا لها كتقريرًا إياها.  بخى

تفسيري هذا: أٍف لػيس المعنػن إذا قمنػا: إإف الكنايىػة أٍبمػغي مػفى التبصػريحإ، أىنػؾ 
عٍمتىػا أبمػغى لمبا كنبيٍ  تى عػف المعنػن زٍدتى فػي ذاتػا، بػؿ المعنػن أىنػؾ ًزٍدتى فػي إثباتػًا، فجى

، بػػؿ  ـب الرمػػادإ، أٌنػػاي دؿب عمػػن ًقػػرنل أكثػػرى ػػ كآكىػػدى كأىشىػػدب. فميسػػًت المزيػػةي فػػي قػػكلهـ: إجى
ٍبتىػػا إيجابػػان هػػك أىشػػدب،  المعنػػن إنػػؾ أىثبػػتى لػػا الًقػػرل الكثيػػرى مػػف كجػػاو هػػك أىبمػػغي، كأكجى

تها أىٍكثىؽي.كادب   عٍيتىا دىٍعكل أنتى بها أىٍنطىؽي، كًبًصحب
ككذلؾ ليسًت المزيةي التي تىراها لقكلؾ: إرأيتي أسدانإ عمن قكلؾ: رأيتي رجػبلن ال 
رأتا أنؾ قد أىفٍدتى باألكؿ زيادة في مسػاكاتا األسػد،  يتميزي عف األىسد في شجاعتا كجي

إثباتػػؾ لػػا هػػذا المسػػاكاةى، كفػػي تقريػػًرؾى لهػػا.  بػػؿ أف أىفىػػٍدتى تأكيػػدان كتشػػديدان كقػػكةن فػػي
ٍكػـ با.كهكػذا  قيقىًتا، بؿ في إيجابًا كالحي فميس تأثيري االستعارًة إذف في ذاًت المعنن كحى
قياسي إالتمثيؿإ، تىرل المزيةى أبدان في ذلؾ تىقعي فػي طريػًؽ إثبػاًت المعنػن دكف المعنػن 

 .(ُ) (نىٍفًسا.
اقػػدة فػػي الفػػرؽ بػػيف زيػػادة المعنػػن فػػي صػػكرتيف تتجمػػن تمػػؾ النظػػرة الدقيقػػة الن

 : -في غاية الٌدقة كالتقٌصي -بارزتيف تكجب إحداهما الفضؿ كالمزية كاألبم ية
 في المعنن  المثبت.  -ُ
 في اإلثبات . -ِ

                                           

 .ُٕ ،( دالئؿ اإلعجاز ُ)



 

  

 

 
 دعكل الشيء بالبينة في البياف العربي

 

ّّْٔ 

كتمؾ عبقرية فٌذة تنفذ مف عقميةو بارعةو مثؿ عقمية هذا الرجؿ الناقد البصػير 
براز الفكارؽ الخفية ، ممػا يحيسػب بدقائؽ المسائؿ كلطيفها ، كالتمييز بي نها ، كا 

 لا في ميزانا البحثي كالنقدم. 
ٍذ قػد عرىٍفػتى مكػافى هػذا كعف عمة هذا األبم ية في الكنايػة قػاؿ عبػد القػاهر : ) كا 

ٍثبىًت، فإفب لها في  المزيًة كالمبال ةى التي ال تزاؿي تىٍسمع بها، كأىنها في اإلثباًت دكفى المي
 ا األجناس سىببان كعمبة.كؿب كاحدو مف هذ

أما إالكنايةيإ، فإفب السببى فػي أٍف كػافى لئلثبػاًت بهػا مزيػةه ال تكػكفي لمتبصػريح، أفب 
يجابىهػا بمػا هيػك  ـي إذا رجعى إلن نفسًا، أىفب إثباتى الصفًة بإثباًت دىليًمهػا، كاً  كؿب عاقؿو يىٍعم

ء إليهػا فثبتهػا هكػذا سػاذىجان شاًهده في كجكًدهػا، آكػدي كأبمػغي فػي الػدعكل مػف أف تجػي
، كبحيػثي ال  غيٍفبلن. كذلؾ أنبؾى ال تدبعي شاهدى الصفًة كدليمهىا إالب كاألىمػري ظػاهره معػركؼه

زي كال ىمىطي   .(ُ)( ييشىؾب فيا، كالى ييظىفب بالميٍخبر التجكب
كأمػا إاالسػتعارةيإ، فسػبىبي مػا تىػرل كعف سبب األبم يػة فػي االسػتعارة يقػكؿ: ) 

: إرأيتي أسدانإ، كنتى قد تمطبٍفتى لمػا أىرٍدتى إثباتىػا له ا مف المزٌيًة كالفخامًة، أىنبؾ إذا قيٍمتى
 ، لػػا مػػف فىػػٍرط الشبػػجاعًة، حتػػن جعٍمتىهػػا كالشبػػيًء الػػذم يىجػػبي لػػا الثبػػكتي كالحصػػكؿي
 ككػػاألمري الػػذم نيًصػػبى لػػا دليػػؿه يىقطػػع بكجػػكدًا. كذلػػؾ أىنػػا إذا كػػاف أىسػػدان، فكاجػػبه أف
ذا  تكػػػكفى لػػػا تمػػػؾ الشػػػجاعةي العظيمػػػةي، ككالميسػػػتحيًؿ أك الممتنػػػًع أٍف يىٍعػػػرل عنهػػػا. كاً 

: إرأيػتي رجػبلن كاألسػدإ، كنػتى قػد أىثبتبهػا إثبػاتى  الشػيء يتػػرجح  صػربحتى بالتبشػبيا فقمػتى
  .(ِ) (.بيف أف يككف ك بيف أف ال يككف ، كلـ يكف في حديث الكجكب في شيء 

ن تمػؾ الصػػكرة ؛ ليبػرز المعنػن فػي صػكرة الػدعكل التػػي إٌنمػا يمجػأ البميػغ إلػ
 يجب بها الثبكت كالحصكؿ ، كيصير كاألمر الذم يقطع بكجكدا .

                                           

 .ِٕ ،دالئؿ اإلعجاز (ُ)
 ، كما بعدها .ِٕ ،(  دالئؿ اإلعجازِ)
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أضاؼ عبد القاهر شيئنا لطيؼ االستخراج ، يكمف في جانب الػدعكل ، كهػك 
أنها ال بد مف أف تككف  الدعكل ظاهرة معركفة، ال يشؾ فيها ، كال يظف بها التجكز 

 كذلؾ مف فرط صحتها ، فبل تقابؿ باإلنكار. كال مط ، 
كقاؿ في شأف التمثيؿ كتعمقا باالستعارة تعمؽ األبم ية كالمماثمة في ال ػرض 

ـي إاالستعارًةإ سكاءه كاإلثبات في الحكـ:) ـي إالتمثيًؿإ، حٍك  .(ُ) (كحٍك
كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أف االنتقػػاؿ فػػي كيشػػيرالخطيب إلػػن ذلػػؾ جممػػة فيقػػكؿ : )

       ،فيكػػكف إثبػػات المعنػػن بػػا كػػدعكل الشػػيء ببينػػة، ممػػزـك إلػػن الػػبلـز الجميػػع مػػف ال
 .(ِ) (كال شؾ أف دعكل الشيء ببينة أبمغ في إثباتا مف دعكاا ببل بينة 

 انتذميك يف يعىن األثهغيخ:
بػػٌيف العممػػاء أف النمػػاذج كالشػػكاهد  تتػػأرجح بػػيف البميػػغ كاألبمػػغ فػػي مقػػامي 

مغ بيػاف البميػغ مػف كجػا ثبػكت الػدعكل مػع شػاهد لهػا الكناية كالمجاز ، كيفضؿ األب
نعػـ أطبػؽ عممػاء البيػاف عمػن أف المجػاز لككنػا كبينة داعمة  ، يقكؿ السػيكطي : )

 . (ّ)( دعكل الشيء ببينة أبمغ مف الحقيقة، لكف ال يمنع أف يككف غيرا بمي ا
 كهػػذا عمػػن سػػبيؿ المفاضػػمة بػػيف البميػػغ كاألبمػػغ ، ال عمػػن القطػػع أف أسػػمكب
الكنايػػة كالمجػػاز مػػف أبمػػغ األسػػاليب  مػػف غيرهػػا ، فالمقػػاـ هػػك الػػذم يحػػدد مكضػػع 

ا. ا أك تمكيحن  األبم ية مع تبايف الفنكف كاستعماالتها حقيقةن كمجازنا أك تصريحن

                                           

 .ّٕ ،(  دالئؿ اإلعجاز ُ)
،ك ينظػػػر: مكاهػػػب الفتػػػاح ، البػػػف يعقػػػكب الم ربػػػي ضػػػمف الشػػػركح ، ُٕٗ/ ٓ (  اإليضػػػاح ِ)

ْ/ِٕٓ.. 
، لمسػػػػيكطي ( نكاهػػػػد األبكػػػػار كشػػػػكارد األفكػػػػار = حاشػػػػية السػػػػيكطي عمػػػػن تفسػػػػير البيضػػػػاكمّ)

 -هػػ ُِْْ، كميػة الػدعكة كأصػكؿ الػديف -الناشػر: جامعػة أـ القػرل  ،ُِْ/ ُهػ(،ُُٗ)ت
 .ـ ََِٓ
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عقػكؿ -الكاقعة في كصؼ الكناية كالمجاز -كبهذا فقد أثارت كممة : )أبمغ( 
ة أـ مف المبال ة كاألبم يػة؟ كلػك كانػت ، أمف الببلغ -كما سبؽ -أهؿ البياف كغيرهـ

مػػػف الببلغػػػة بهػػػذا يكػػػكف الحقيقػػػة ك التشػػػبيا كالتصػػػريح أقػػػؿ ببلغػػػة مػػػف المجػػػاز 
كاالستعارة كالكناية ، كهذا لـ يقؿ با عمماء البياف ، بػؿ األمػر يتعمػؽ باألبم يػة التػي 

لببلغػة هي مف المبال ة كالتأكيد ، فقد احترسكا مػف أف تصػديؽ األبم يػة عمػن معنػن ا
شػػكبل كمعنػػن ، فيكػػكف غيػػر تمػػؾ األسػػاليب أقػػؿ ببلغػػة منهػػا ، أك دكف منزلتهػػا فػػي 
الببلغة ، بؿ األمر يتعمؽ بالمبال ة كالتأكيد كتقكيػة المعنػن كمػا أشػار إلػن ذلػؾ عبػد 

 .  (ُ)القاهر
كفسػػػر شػػػراح التمخػػػيص األبم يػػػة بالمبال ػػػة ال الببلغػػػة ،قػػػاؿ  ابػػػف يعقػػػكب 

لمجػاز كالكنايػة عػف الحقيقػة كالتصػريح: ) أنهػا أكثػر مبال ػة الم ربي مسألة أبم ية ا
 .(ِ)في إثبات المقصكد مف الحقيقة كمف التصريح (

ككػػػذلؾ ذهػػػب السػػػعد فػػػي مختصػػػرا ، ك الدسػػػكقي فػػػي حاشػػػيتا ، كأضػػػاؼ  
األخير أنا يمكف أف يقاؿ في معنن ) أبمغ (: الببلغة الم كية  كهي الحسػف، كمعنػن 

 .(ّ)باب التفضيؿ لصكغا مف الرباعي  )أبمغ( أم أفضؿ عمن غير
كقاؿ السيد الشريؼ الجرجاني : )ك)أبمغ( مف المبال ة ال مف الببلغػة ، أم: 
المجػػاز أكمػػؿ كأقػػكل فػػي الداللػػة عمػػن مػػا أريػػد بػػا مػػف الحقيقػػة عمػػن مػػا أريػػد بهػػا  

 . (ْ)كمعنن )أكقع (  أشد تمكينا كتأثيرا في النفس(

                                           

 .ِٕدالئؿ اإلعجاز ينظر: ( ُ)
 .ِٕٓ/ْمكاهب الفتاح ، البف يعقكب الم ربي ضمف الشركح ، ( ِ)
 .ِٕٓ/ْحاشية الدسكقي عمن مختصر السعد ،ضمف الشركح ، ( ّ)
هػػػ( ُٖٔبػػف محمػػد بػف عمػػي الجرجػػاني)تالمصػباح فػػي شػػرح المفتػاح، السػػيد الشػػريؼ عمػي ( ْ)

 ـ.ََِٗاستانبكؿ  -،رسالة دكتكراا ، إعداد : يككسؿ جميؾ،جامعة مرمرةَٕٕص
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ّّٕٔ 

ي المجاز كالكنايػة ، أٌف شػيئنا فيهمػا يكجػب  كنفي  السعد أف معنن األبم ية ف
أف يحصػػؿ فػػي الكاقػػع زيػػادة فػػي المعنػػن ال تكجػػد فػػي الحقيقػػة كالتصػػريح، بػػؿ زيػػادة 

ثبات    .(ُ)تأكيد كا 
ة  ػكاعترض السبكي عمن أف المجػاز أبمػغ مػف الحقيقػة ، ؛ ألف الكنايػة حقيقػ

 (ِ) حقيقة كال مجػاز كهي أبمغ مف كؿ مجاز مرسؿ، كلعؿ المصنؼ أراد أف الكناية ال
 ، كتمؾ إشكالية تحتاج لنظر ،ال محؿ لا هنا . 

 جٓخ كٌٕ انكُبيخ ٔاًلستعبزح ٔانتًخيم كدعٕٖ انشيء ثجيُخ :
تػػرجيح الكنايػػة كاالسػػتعارة كالتمثيػػؿ عمػػن تنػػاكؿ عبػػد القػػاهر فصػػبل عقػػدا ل

إلفصػػػاًح، قػػػد أىجمػػػعى الجميػػػعي عمػػػن أف إالكنايػػػةىإ أىٍبمىػػػغي مػػػفى ا):، حيػػػث قػػػاؿ الحقيقػػػة
 .(ّ) ( كالتعريضى أىٍكقىعي مف التبصريح

كأبم ية الكناية في ككف المعنن يصؿ إليػا بداللػة انتقػاؿ الممػزـك إلػن الػبلـز  
 كهذا االنتقاؿ كالدعكل المقامة بالبينة الكاضحة كالحجة القاطعة .

ثـ يذكر عبد القاهر أف المجاز أبمغ مف الحقيقة ، كأف تمؾ األبم يػة معمكمػة 
كأفب لبلسػػتعارًة مزيػػةن كفىضػػبلن، كأفب ) لكػػف بيانهػػا مطمػػكب تفصػػيما ؛ لقطػػع الشػػبهة : ،

ممػػة، فًإٌنػػا ال  ػػا عمػػن الجي ف كػػاف معمكمن المجػػازى أىبػػدان أبمىػػغي مػػفى الحقيقػػة، إال أىفب ذلػػؾ، كاً 
ـي ًبػا حتػن يىٍبميػغى فيػا غايتىػا، كحتػن يي  ٍ ًمً ػؿى تىطمئفب نٍفسي العاقًؿ فػي كيػؿب مػا ييٍطمىػبي العمػ

 . (ْ) (الفٍكرى إلن زكايااي، كحتن ال يىٍبقن عميا مىكضعي شبهةو كمكاف مسئمة

                                           

 .ِٕٕ/ْمختصر السعد ،ضمف الشركح ،  (ُ)
 .ِٕٕ/ْينظر: عركس األفراح  ، لبهاء الديف السبكي ضمف الشركح ،  (ِ)
 .َٕ  ،( دالئؿ اإلعجاز ّ)
 .َٕ  ،( دالئؿ اإلعجازْ)
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ّّٖٔ 

كينٌبا عبد القاهر لمجهة التي هي أبمغ في الكناية كالمجاز كالتمثيؿ، فيقكؿ: 
ـب الرمػادإ، كػػاف أىٍبهػػن ) ػػ : إهػػك طكيػؿي النِّجػػاد، كهػك جى ٍف كنبػػا نىٍعمػـ أىنػػؾ إذا قٍمػتى فػنحف كا 

ٍعناؾ، : إرأيػتي أسػدانإ،  ًلمى كأىٍنبؿى ًمف أىف تىدىعى الكنايةى كتيصػرِّح بالػذم تيريػدي. ككىػذا إذا قمػتى
: رأيتي رجبلن هك كاألسدي سكاءه، في معنن الشجاعًة  كاف ًلكبلًمؾى مزيةه ال تككفي إذا قمتى

ـي ًرٍجػبلن  : إبىمى نػي أنػؾ تيقىػدِّ ذا قمػتى ر  كفي قكًة القمب كشدًة البطش كأشباًا ذلػؾ. كاً  كتيػؤخِّ
ريحا الذم هك قكليؾ: بىم ني أنؾ تىتػردبد فػي أىمػرؾ، كأنػؾ فػي  أخرلإ، كاف أىٍكقىعى مف صى

: أىخرجي كال أخرج، فتقدـ رجبلن كتؤخر أيخرل  كنىٍقطعي عمن ذلؾ حتن ال ، ذلؾ كمىف يقكؿي
نػػا شػػَؾ فيػػا ٍفنػػا السػػببى  ،ييخالجي ـى السػػككًف، إذا عرى فػػي ذلػػؾ  فإنبمػػا تىٍسػػكيفي أىنفيسيػػنا تمػػا

ـى كاف كذلؾ، كهيٍأنا لا عبارةن تيٍفهـي عنا مىف نيريد إفهامىا.  .(ُ) (كالعمبةى، كًل
ـٍ أفب سػبيمؾ أىكالن أىٍف ثـ يبٌيف عبد القاهر كيفٌصؿ  تمػؾ الجهػة ، فيقػكؿ: )ا ٍعمىػ

مىػن الكػبلـ المتػركًؾ عمػن ظػاهرًا،  تىٍعمىـ أٍف ليسًت المزيةي التي تيٍثبتها لهػذا األجنػاس عى
بىػرا، كلكنهػا  ـي إليهػا بخى كالمبال ةي التي تدبعن لها في أنفًس المعاني التي يىٍقًصػدي المػتكم

 في طريؽ إثباتًا لها كتقريرًا إياها.
تفسيري هذا: أٍف لػيس المعنػن إذا قمنػا: إإف الكنايىػة أٍبمػغي مػفى التبصػريحإ، أىنػؾ 

عٍمتىػا أبمػغى لمبا كنبٍيتى عػف المعنػن زٍدتى فػي ذاتػا، بػؿ المعنػن أىنػ ؾ ًزٍدتى فػي إثباتػًا، فجى
، بػػؿ  ـب الرمػػادإ، أٌنػػاي دؿب عمػػن ًقػػرنل أكثػػرى ػػ كآكىػػدى كأىشىػػدب. فميسػػًت المزيػػةي فػػي قػػكلهـ: إجى
ٍبتىػػا إيجابػػان هػػك أىشػػدب،  المعنػػن إنػػؾ أىثبػػتى لػػا الًقػػرل الكثيػػرى مػػف كجػػاو هػػك أىبمػػغي، كأكجى

 . (ِ) (تها أىٍكثىؽي كادبعٍيتىا دىٍعكل أنتى بها أىٍنطىؽي، كًبًصحب 
صح يف حالث جٓبد :

ّ
 فًُبط األثهغيخ يسك

 زيادة في إثبات المعنن مف كجا هك أبمغ. -
                                           

 .َٕ  ،دالئؿ اإلعجاز ( ُ)
 .ُٕ  ،( دالئؿ اإلعجاز ِ)
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ّّٔٗ 

 إيجابا إيجابنا شديدنا ال يقابؿ بالرٌد. -
 اٌدعاؤا دعكل صحيحة مكثقة ببرهاف ال ينكر. -
 

 ا
 

ًت المزيػةي التػػي تىراهػػا ككػذلؾ ليسػػكذكػر األمػػر نفسػا فػػي أبم يػة االسػػتعارة : )
رأتػا ، لقكلؾ: إرأيتي أسدانإ عمن قكلؾ: رأيتي رجبلن ال يتميزي عف األىسػد فػي شػجاعتا كجي

أنؾ قد أىفٍدتى باألكؿ زيادة في مساكاتا األسد، بؿ أف أىفىٍدتى تأكيػدان كتشػديدان كقػكةن فػي 
إذف فػػي ذاًت  إثباتػػؾ لػػا هػػذا المسػػاكاةى، كفػػي تقريػػًرؾى لهػػا. فمػػيس تػػأثيري االسػػتعارةً 

ٍكـ با قيقىًتا، بؿ في إيجابًا كالحي فالتأكيد كالتشديد كالقكة في اإلثبات ، .(ُ) (المعنن كحى
يجابا  مف دالئؿ كأكجا  األبم ية في الدعكل .  كتقرير المعنن ، كا 

كهكػذا قيػاسي إالتمثيػؿإ، تىػرل المزيػةى أبػدان فػي ككذلؾ في التمثيؿ، حيػث قاؿ:)
ثباًت المعنن دكف المعنن نىٍفًسا. فػًإذا سػمٍعتىهيـ يقكلػكف: إفب ًمػٍف ذلؾ تىقعي في طريًؽ إ

مهػا  ، كتيكًجػبى لهػا شىػرىفان، كأف تيفخِّ شأًف هذا األجناًس أٍف تيكًسبى المعػاني نػببلن كفضػبلن
فػػي نفػػكًس السػػامعيف، كتىٍرفىػػع أىٍقػػدارىها عنػػد المخػػاطىًبيف، فػػًإٌنهـ ال ييريػػدكف الشبػػجاعةى 

نمػا يىٍعنػكف إثبػاتى معػاني هػذا الكمػـ  كالًقرل كأشػبااى  ذلػؾ ًمػٍف مىعػاني الكىًمػـ الميٍفػردًة، كا 
 (ِ) (لمف ثبت لا كيخبر بها عنا.

                                           

 .ُٕ  ،( دالئؿ اإلعجاز ُ)
 .ُٕ  ،( دالئؿ اإلعجاز ِ)

 مناط األبلغيت

 زيادة إثباث المعني إيجابو اّدعاؤه
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َّْٔ 

هذا ما ينب ػي لمعاقػًؿ أف ثـ بٌيف سبب عمك تمؾ العبارات كعمتها، حيث قاؿ: )
ًة يىٍجعمىػػا عمػػن ذكػػر منػػا أبػػدنا، كأف يعمػػـ أنػػا لػػيسى لنػػا إذا نحػػفي تىكمٍِّمنىػػا فػػي الببلغػػ

نبما نىٍعمىد إلن األحكػاـ  ، كال هيى منبا بسبيؿ، كاً  كالفصاحًة معى معاني الكًمـ المفردًة ش ؿه
ٍذ قد عرىٍفتى مكافى هذا المزيًة كالمبال ةى التي ال تزاؿي  التي تىٍحديثي بالتأليؼ كالتركيب. كا 

ٍثبىًت، فإفب لها فػي كػؿب كاحػ دو مػف هػذا األجنػاس تىٍسمع بها، كأىنها في اإلثباًت دكفى المي
 .(ُ) (سىببان كعمبة

أما إالكنايةيإ، فإفب السببى في أٍف كػافى ثـ يبٌيف سبب ذلؾ في الكناية فيقكؿ:) 
ـي إذا رجعى إلن نفسًا، أىفب إثباتى  لئلثباًت بها مزيةه ال تككفي لمتبصريح، أفب كؿب عاقؿو يىٍعم

يجابىها بما هيك ش اًهده في كجكًدها، آكدي كأبمغي في الدعكل مف الصفًة بإثباًت دىليًمها، كاً 
أف تجيء إليها فثبتها هكذا ساذىجان غيٍفػبلن. كذلػؾ أنبػؾى ال تػدبعي شػاهدى الصػفًة كدليمهىػا 
زي كال ىمىػػطي  ، كبحيػػثي ال ييشىػػؾب فيػا، كالى ييظىػػفب بػالميٍخبر التجػػكب (  إالب كاألىمػري ظػػاهره معػركؼه

(ِ). 
القاهر أف سػبب أف لئلثبػات بالكنايػة مزٌيػة  عػف مف هنا نجمؿ ما ذكرا عبد 

 التصريح: 
 ، كهك المعنن )الممزـك (.أىفب إثباتى الصفًة بإثباًت دىليًمها -ُ
يجابىها بما هيك شاًهده في كجكًدها -ِ  ، كهك )البلـز (.كاً 
مػػف أف تجػػيء إليهػػا فثبتهػػا هكػػذا ،كأبمػػغي فػػي الػػدعكل آكػػد  كهػػذيف الشػػرطيف -ّ

 ساذىجان غيٍفبلن.
عبء

ّ
ب ٔاد

َ
 انصفخِ ٔدنيهٓ

َ
عبء :  شبْد

ّ
 ًل يصخ إًل إذا كبٌ اإلد

 ظاهرنا معركفنا في االٌدعاء . -ُ
                                           

 .ِٕر  ،( دالئؿ اإلعجاز ُ)
 .ِٕ  ،( دالئؿ اإلعجاز ِ)
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ُّْٔ 

 قكيا ال يقابؿ بالشؾ . -ِ
 صحيحا ، ال يظف با التجكز كال مط. -ّ

 
 

كأمػا إاالسػتعارةيإ، فسػبىبي مػا تىػرل لهػا مػف كفي االستعارة يقكؿ عبد القاهر: )
: إرأيتي أسدانإ، كنتى قد تمطبٍفتى لمػا أىرٍدتى إثباتىػا لػا مػف  المزٌيةً  كالفخامًة، أىنبؾ إذا قيٍمتى

، ككاألمري الذم  فىٍرط الشبجاعًة، حتن جعٍمتىها كالشبيًء الذم يىجبي لا الثبكتي كالحصكؿي
 نيًصػػبى لػػا دليػػؿه يىقطػػع بكجػػكدًا. كذلػػؾ أىنػػا إذا كػػاف أىسػػدان، فكاجػػبه أف تكػػكفى لػػا تمػػؾ
ذا صػربحتى بالتبشػػبيا  الشػجاعةي العظيمػةي، ككالميسػػتحيًؿ أك الممتنػًع أٍف يىٍعػرل عنهػػا. كاً 

: إرأيتي رجبلن كاألسدإ، كنتى قد أىثبتبها إثباتى  الشػيًء يتػرجبحي بػيف أف يكػكفى كبػيف  فقمتى
، كلـ يكٍف ًمٍف حديًث الكجكًب في شيء.  .(ُ) (أف ال يككفى

 فسجت أثهغيخ اًلستعبزح :
  . يىجبي لا الثبكتي كالحصكؿي راج المعنن  مخرج ما إخ

 .كاألمري الذم نيًصبى لا دليؿه يىقطع بكجكداً أف يتسـ المعنن بصكرة 
 كهذا أمكف في إثبات الدعكل كأدخؿ في الحجة بهذيف االعتباريف .

ـي إاالسػتعارًةإ سػكاءه، فإنبػؾ إذا ككذا الشأف في التمثيػؿ :) ـي إالتمثيػًؿإ، حٍكػ كحٍكػ
ٍبػتى لػا الصػكرةى التػي ييٍقطىػعي معهػا بػالتحيبر قم ر أخػرلإ، فأىكجى : إأىراؾى تيقدِّـ ًرٍجبلن كتػؤخب تى

                                           

 .ِٕ،( دالئؿ اإلعجاز ُ)

 شرط اّدعاء الشاىد والدليل

 في الدعوى 

يظه بو التجوز  صحيحا ال

 لغلطوا

 أن يكون ظاىرا معروفا  يقابل بالشك قويا ال
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ِّْٔ 

: قػد تتػردبدي              كالتردبًد، كاف أبمغى ال محالةى مف أٍف تجرمى عمن الظاهر. فتقكؿي
: أىٍخرجي كال أخرج، فيقدـ رجبلن كيػؤخر   (أخػرل.            في أمًرؾ، فأنتى كمىٍف يقكؿي

(ُ). 
يتبٌيف مف خػبلؿ الكػبلـ السػابؽ أف قػكة التمثيػؿ تظهػر فػي : إيحػاب الصػكرة 
ثباتهػا بطريػؽ قطعػي صػحيح ، ال شػؾ كراءا،  التي يقطع معها بالتحٌير  كالتػردد ، كا 

 كهذا أبمغ مف إجرائها عمن الظاهر .
 إحجبد ادلعىن يف األجُبض انخالحخ يٍ طسيك ادلعمٕل دٌٔ انهفظ:

بد القاهر في مكضع آخر مف الدالئؿ أف األجناس الثبلثة : الكنايػة ك قاؿ ع
االستعارة كالتمثيؿ  حقيقتها كمحصكؿ أمرها يظهر مف خبلؿ أمريف مهميف همػا فػي 

 غاية الٌدقة:
 أنها إثبات المعنن مف طريؽ المعقكؿ دكف المفظ .

 .(ِ)كمكضكعها عمن أف تثبت بها معنن ال ييعرؼ مف المفظ بؿ مف معناا 
كاعتػػرض عبػػد القػػاهر عمػػن تعريػػؼ االسػػتعارة بالنقػػؿ ، كمػػا عرفهػػا أحػػدهـ 
،كناقش تمؾ المسألة  باستفاضة ، كذكػر أنهػا اٌدعػاء معنػن االسػـ لمشػيء ، ال نقػؿ 

،  ك إذا ثبت أف االستعارة ليست إال اٌدعاء معنن االسـ لمشيء (ّ)االسـ عف الشيء 
ن عػػف طريػػؽ المعقػػكؿ ال المفػػظ ، ككػػذلؾ فهػػي كالكنايػػة فػػي أف طريػػؽ إثباتهػػا المعنػػ

بػر ، قاؿ : )(ْ)التمثيؿ   فقد زاؿى الشؾب كارتفعى في أفب طريؽى العٍمػـً بمػا ييػراد إثباتيػا كالخي
با في هذا األجناس الثبلثػًة، التػي هػي إالكنايػةإ ك إاالسػتعارةإ ك إالتمثيػؿإ المعقػكؿي 

                                           

 .ّٕ ،( دالئؿ اإلعجاز ُ)
 ، كما بعدها.ُّْ، دالئؿ اإلعجاز ينظر:  (ِ)
 ، كما بعدها.ّْٕ، جاز دالئؿ اإلعينظر:  (ّ)
 ، كما بعدها.ّْٗ، دالئؿ اإلعجاز ينظر:  (ْ)
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ّّْٔ 

هػك معنػن المفػًظ،  ا إلػن معنػن لػيسدكفى المفًظ، مف حيثي يككفي القٍصدي باإلثبػات فيهػ
كلكنبا معننى ييستىدؿب بمعنن المفًظ عميا، كييٍستنبىطي منػا، كنٍحػًك مػا تىػرل مػف أفب القٍصػد 

ال تعػرؼ ذلػؾى             في قكلهـ: إهك كثيري رمػاًد الًقػٍدرإ، إلػن كىثٍػرة الًقػرل، كأنػتى 
 .(ُ)(تدؿ عميا بمعناامف هذا المفًظ الذم تىٍسمىعياي، كلكنؾ تعرفا بأف تس

هنػػا يقػػرر عبػػد القػػاهر أف طريػػؽ اإلثبػػات فػػي تمػػؾ األجنػػاس الثبلثػػة أمػػره فػػي غايػػة 
هػػك  لػػيس ، هػػذا المعنػػن باإلثبػػات فيهػػا إلػػن معنػػنالمطػػؼ  كالٌدقػػة ، كهػػك أف القصػػد 

 . ، كلكنبا معننى ييستىدؿب بمعنن المفًظ عميا، كييٍستنبىطي مناالمذككر معنن المفظً 
معنن االستعارة أنها ال كما تناكلا بعضهـ  أنها تعتمد عمن النقػؿ  كيذكر في

هػػك مركػػكزه فػػي ، بػػؿ تعتمػػد عمػػن االٌدعػػاء ، كهػػي كالكنايػػة فػػي أمػػر اإلثبػػات فممػػا )
ؿ،كلكنػا أىسػده  ؿ أىنا ليسى برجي الطِّباع مف أفب المعنن فيا المبالى ةي، كأىٍف ييدبعن في الرجي

لمفػػػظي ًمػػػٍف بىٍعػػػد أٍف يعػػػارى المعنن،كأىنػػػا ال ييٍشػػػرىؾي فػػػي اسػػػـ بالحقيقة،كأىنػػا ًإنمػػػا ييعػػػار ا
ؿ في جنس األىسدً   .(ِ)(إاألسًدإ،إالب ًمٍف بىٍعد أف ييٍدخى

كتحقيؽ اإلدعاء المشار إليا إنما يككف بإعارة المفظ بعػد أف ييعػار المعنػن ، 
شػر كغيػر هذا ما أثبتا عبد القاهر ، كالحقيقة أف العارية مف صكر النقػؿ غيػر المبا

الحقيقي ، كال تتـ إال بالتخٌيؿ في الػذهف ، كيكػكف مػف سػعة الخيػاؿ ل ػرض المبال ػة  
غير أف عبد القاهر حقؽ باستنتاجا أف هناؾ عاريتاف إحداهما مترتبػة عمػن األخػرل 
، فإعػػارة المفػػظ إنمػػا تكػػكف بعػػد إعػػارة المعنػػن، كهػػذا إنمػػا يقػػع فػػي التصػػكر ، بكجػػا 

 لطيؼ . 
ليسًت إاالسػتعارةيإ ٍنٍقػؿى اٍسػـ عػف شػيءو معنن االستعارة : )كيقكؿ في تحقيؽ 

، ًإذ لػػك كانػػٍت نىٍقػػؿى اٍسػػـو ككػػاف قكلينػػا:  ، كلكنبهػػا ادِّعػػاءي معنػػن االٍسػػـً لشػػيءو ًإلػػن شػػيءو
                                           

 ، كما بعدها.ُْْ، دالئؿ اإلعجاز ينظر:  (ُ)
 .ِّْ، دالئؿ اإلعجاز  (ِ)



 

  

 

 
 دعكل الشيء بالبينة في البياف العربي

 

ّْْٔ 

إرأيتي أسػدانإ، بمعنػن: رأيػتي شػبيهان باألسػد، كلػـ يكػف ادِّعػاءى أىنػا أسػده بالحقيقػة لكػافى 
، كلكنبا أسدهإ أك إهػك أسػده فػي صػكرًة ًإنسػافإ، كمػا  ميحاالن أٍف ييقاؿ: إليس هك بإنسافو

: إهػك شىػبياه بأسىػدو  ، كلكنبا شبياه بأىسػدإ أك يقػاؿى : إليس هك بإنسافو أنا محاؿه أف يقاؿى
 .(ُ) (في صكرة ًإنسافإ.

ثـ ذكر أف تمؾ المزايا كالمبال ة  التي تحسها في تمؾ األجنػاس الثبلثػة ، لػـ 
بػرا إليهػا، كلكنهػا فػي طريػؽ إثباًتػا أنفيػس المتكف )فػي  عػاني التػي يىقًصػدي المػتكمِّـ بخى

شأًف هذًا األجناًس أف تيٍكًسػبى  لها، كتقريرًا إياها، كأنبؾ إذا سمعتهـ يقكلكف: إإف مف
، كأف تفحمهػا فػي نفػكس السػامعيف ، كتكجػب لهػا شػرفنا كنػببلن  إالمعانيى مزيػةن كفضػبلن

بػرا إليهػا، كػالًقرل كالشػجاعًة فإنهـ ال يىٍعنكف أنفيسى المعان ـي بخى ي، كالتي يىقًصد المتكمِّ
نما يىٍعنكف إٍثباتىها لما تيٍثبىتي لا  . (ِ) (عنا           كيخبر بها  ،كالتردبًد في الرأم، كا 
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َ
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     بل عمػن شػاهد فػي الكنايػة فيقػكؿ  : األمػر كضػكحا كتفصػي يزيد عبػد القػاهر
عمكا لمكنايًة مزيةن عمن التبصريًح، لػـ يىٍجعمػكا تمػؾى المزيػةى فػي المعنػن المكنبػن إذف)  ا جى

بػري  ػدي الخى عنا، كلكٍف في إثباتا لمػذم يثبػت لػا، كذلػؾ أنبػا نىٍعمىػـ أفب المعػاني التػي ييٍقصى
ها بمعافو سكاها، كييٍترىؾ أف تذكر باأللفاظ التػي بها ال تتى يبر في أنفًسها بأف ييكنبن عن

هي لها في الم ة. كمىٍف هذا الذم يىشيؾب أفب معنن طكًؿ القامة ككثرًة الًقػرل ال يت يبػراف 
بأف ييكنبن عنهما بطكًؿ النجاد ككثرة رماد القدر، كتقػدير الت يػر فيهمػا ييػؤدم إلػن أٍف 

 . (ّ)(رًهما؟ال تككفى الكنايةي عنهما، كلكٍف عف غي

                                           

 .ّْْدالئؿ اإلعجاز  (ُ)
 ، كما بعدها .ْْٔدالئؿ اإلعجاز  (ِ)
 .ْْٕدالئؿ اإلعجاز  (ّ)
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ّْٔٓ 

كبهػػذا يثبػػت عبػػد القػػاهر معنػػن دقيقػػا ، كمممحػػا قكيػػا فػػي تأصػػيؿ االسػػتدالؿ 
بػػالمعنن الكنػػائي ، فالمعػػاني التػػي يكػػكف بهػػا ألفػػاظ الكنايػػة ال تت يػػر فػػي أنفسػػها، 
كمعنن ذلؾ أنها ثابتة ال يمكف استعمالها في غيرها مف المعاني لما يسػتدؿ بهػا فػي 

 المقصكدة.الدعكل مف المعاني البمي ة 
أفب السػببى ثـ ذكر سبب أف يككف لئلثبات في تمؾ األجناس الثبلثة مزيػة : )

فػي أٍف كػاف يكػكف لئًلثبػػات إذا كػاف مػف طريػًؽ إالكنايػػًةإ مزيبػة ال تكػكفي إذا كػاف مػػف 
طريًؽ التصريح، أنؾ إذا كنبٍيتى عف كثرًة الًقرل بكثرًة رمػاًد القػدر، كنػتى قػد أثبػتب كثػرةى 

ال مىحالةى يككف أبمػغى  بًإثباًت شاهًدها كدليًمها، كما هك عمـ عمن كجكدها، كذلؾالًقرل 
 . مف إثباًتها بنفًسها، كذلؾ ألىنا يككفي سبيميها حينئذو سػبيؿى الػدعكل تكػكٍف مػع شػاهدو
ػؿ  كذكرتي أفب السببى في أىٍف كانت إاالستعارةيإ أبمػغى مػف الحقيقػًة، أنػؾ إذا ادبعٍيػتى لمرجي

شد في تسػكيتا باألسػد فػي الشػجاعة. ذاؾ ألنػا محػاؿ أبالحقيقة، كاف ذلؾ  أنا أسده 
ـي في إالتمثيؿإ فًإذا  أف يككف مفى األيسكد، ثـ ال تككفي لا شجاعةي األيسكًد. ككذلؾ الحٍك
ر أخػرلإ، كػاف أبمػغى فػي إثبػاًت التػردًد لػا مػف أف تقػكؿ:  : إأراؾى تيقػدبـ رٍجػبلن كتػؤخِّ قمػتى

ر أخرلإإأنتى كمف يقىدِّـ   .(ُ) (رجبل كيؤخِّ
يستنت  عبد القاهر مسألة دقيقػة ، كهػي أف اإلثبػات فػي المعػاني الصػريحة 

 كغيرها يككف في أمريف: 
 في الشاهد كالدليؿ ، كهك أبمغ كآكد كأقكل؛ لتمكف الدعكل فيا  .
 في نفس المعنن  كذاتا ، كهك دكنا في األبم ية ؛ النعداـ الدليؿ .

 ت نفسا أـ في اإلثبات ؟المزٌية في المثب  
عبد القاهر شبهة فمربما ظف أحدهـ أف المزٌيػة تحػدث فػي المثبػت دكف  ذكر

ػسي فػي نفػًس اإًلنسػاف شػيءه يظػفب ًمػف أٍجمػا أنػا اإلثبات ، فقاؿ:) ـٍ أنػا قػد يىٍهجي كاعم
                                           

 ، كما بعدها .ْْٕدالئؿ اإلعجاز  (ُ)
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ّْٔٔ 

ـي فػػي المزيبػػة التػػي تحػػديثي باالسػػتعارًة، أنهػػا تىٍحػػديثي فػػي الميثٍ  ٍكػػ بىػػت يىنب ػػي أٍف يكػػكفى الحي
دكف اإلثباًت. كذلؾ أف تقكؿ: إنبا ًإذا نظىٍرنا إلػن إاالسػتعارًةإ كجػدناها إنمػا كانػت أبمػغى 
مف أجًؿ أنها تدؿب عمن قكبًة الشببا، كأنا قد تىناهىن إلن أٍف صارى المشببا ال يتميبزي عػف 

، كانت ا ذا كاف كذلؾى لمزيػةي الحاًدثػةي المشببًا بًا في المعنن الذم مف أجمًا شيبِّاى با. كا 
ٍثبىػػػت دكفى  ػػػبىا، كانػػػت فػػػي المي ذا كانػػػٍت حاًدثىػػػةن فػػػي الشى بهػػػا حادثػػػةن فػػػي الشبػػػبا. كاً 

: إف االستعارةى، لعىٍمرم، تٍقتضي قكبةى الشىػبًا، كككنىػا .اإلثباتً  كالجكابي عف ذلؾ أٍف يقاؿى
كذلػؾ ألنػا لػك  بحيثي ال يىتميزي المشبباي عف المشببا با، كلكٍف ليس ذاؾ سببى المزيًة،

ا ػبلن مسػاكيان ،  كاف ذاؾ سببى المزيًة، لكاف ينب ي إذا جئت با صريحن : إرأيػتي رجي فقمػتى
لؤلسد في الشجاعًة، كبحيثي لكال صكرتيا لظٍننتى أنؾى رأيتى أسدانإ، كما شاكؿى ذلؾ مػف 

لػػيس ضػػركًب المبال ػػة أٍف تىًجػػد لكبلًمػػؾى المزيػػةى التػػي تىجػػديها لقكلػػؾ: إرأيػػتي أسػػدانإ. ك 
 .(ُ) (يىٍخفن عمن عاقؿو أفب ذلؾى ال يككفي 

 انتشجيّ ٔاًلستعبزح يٍ يمٕيبد احلجبد :
قاؿ عبػد القػاهر فػي مكضػع إخفػاء التشػبيا كاٌدعػاء الحقيقػة فػي المجػاز  ، 
كأف هنػػاؾ احتجاجػػا مػػف طريػػػؽ الحقيقػػة كآخػػر مػػف طريػػػؽ الخيػػاؿ ، كضػػرب مػػػثبل 

ممػا يبػرهف عمػن أصػالة الػدعكل فػي  لمتشبيا الذم هك مف االحتجاج الحقيقي، كهذا
، فػي «قػد زٌر أزرارا عمػن القمػر»كمما ينظر إلن قكلا: تمؾ الفنكف البمي ة ، يقكؿ: )

أنػػا بمػػغ بػػدعكاا فػػي المجػػاز حقيقػػة، مبمػػغ االحتجػػاج بػػا كمػػا يحػػتٌ  بالحقيقػػة، قػػكؿ 
 العٌباس بف األحنؼ: ]مف المتقارب[

 هػػػي الٌشػػػمس مسػػػكنها فػػػي السػػػػماء

 

 اد عػػػػػػػػػػػػزاء جمػػػػػػػػػػػػيبلفعػػػػػػػػػػػػٌز الفػػػػػػػػػػػػؤ  ...

 

صػكرة هػذا الكػبلـ كنصػبتا كالقالػب الػػذم فيػا أفػرغ، يقتضػي أف التشػبيا لػػـ 
، كأف األمر في ذلؾ قػد «كليس مٌني ،لست منا»يجر في خمدا، كأنا معا كما يقاؿ: 

                                           

 ، كما بعدها .ْْٖاإلعجاز  دالئؿ (ُ)
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ّْٕٔ 

بمغ مبم ا ال حاجة معا إلن إقامة دليؿ كتصحيح دعكل، بؿ هك في الٌصٌحة كالصدؽ 
مػػا كجػػا الطمػػع فػػي »أال تػػراا كأنػػا يقػػكؿ لمػػنفس: بحيػػث تصػػٌحح بػػا دعػػكل ثابتػػة. 

أفػبل تػراا قػد « الكصكؿ كقد عممت أف حديثؾ مع الشمس، كمسكف الشمس السماء؟
جعؿ ككنها الٌشمس حٌجة لا عمن نفسا، يصرفها بها عػف أف ترجػك الكصػكؿ إليهػا، 
ا كيمجئهػػا إلػػن العػػزاء، كرٌدهػػا فػػي ذلػػؾ إلػػن مػػا ال تشػػٌؾ فيػػا، كهػػك مسػػتقٌر ثابػػت، كمػػ

 .(ُ) .(«أليس قد عممت؟»ك « أك ما عممت ذلؾ؟»تقكؿ: 
خفائػا، كمف دعكل الحقيقة ذكر عبد القاهر : ) كأعػكد إلػن حػديث المجػاز كا 
فمٌمػػا يػػدخؿ فػػي هػػذا الفػػٌف كيجػػب أف  كدعػػكل الحقيقػػة كحمػػؿ الػػنفس عمػػن تخٌيمهػػا.

 يكازف بينا كبيف ما مضن، قكؿ سعيد بف حميد: ]مف الخفيؼ[
 ارة لػػػػػػػػػػػػيبلكعػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػدر بالزيػػػػػػػػػػػػ

 

 فػػػػػػػإذا مػػػػػػػا كفػػػػػػػن قضػػػػػػػيت نػػػػػػػذكرم ...
 

 ػقمػػػػت: يػػػػا سػػػػٌيدم، كلػػػػـ تػػػػؤثر الميػػػػ
 

 ؿ عمػػػػػػن بهجػػػػػػة النهػػػػػػار المنيػػػػػػرػػػػػػػ ...
 

 قػػػػػاؿ لػػػػػي: ال أحػػػػػٌب ت ييػػػػػر رسػػػػػمي
 

 (ِ) (هكػػػذا الٌرسػػػـ فػػػػي طمػػػكع البػػػػدكر ...
 

هنػػا يمفػػت عبػػد القػػاهر إلػػن حقيقتػػيف متبػػاينتيف ، فػػي دعػػـ الحجػػة كالػػدعكل 
 ها : التي يريد المتكمـ إثبات

 ما يفتقر إلن حجة مدعكمة ببرهاف .
 ما ال يحتاج إلن ذلؾ ؛ لقطعا بصحة الدعكل ، كاٌدعاء ظهكرها .

كهذا هك الفػرؽ بػيف الصػكرتيف ، كمػا يسػتعمما البميػغ هػك مػف النػكع األكؿ 
في اٌدعاء صحة الدعكل  كظهكر ها بدعكل اتحاد الحقيقػة كالمجػاز فػي التصػكر ال 

فػػا ، كهػػذا يحسػػف فػػي مقػػاـ تػػكهـ اسػػتعماؿ أحػػدهما فػػي مقػػاـ الكاقػع ، فالظػػاهر بخبل

                                           

 ، كما بعدها.َّٕأسرار الببلغة ، ص ( ُ)
 ، كما بعدها.ُّّأسرار الببلغة ، ص ( ِ)
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ّْٖٔ 

اآلخػػر مبال ػػة كاٌدعػػاء ، كهػػذا مممػػحه دقيػػؽ مػػف عبػػد القػػاهر ، يضػػاؼ إلػػن أحػػكاؿ  
 كصكر المجاز المشرب بالحقيقة صكرة كتخٌيبل.

كممػا يػدٌؿ داللػة كاضػحة كمف دعكل الحقيقة في المجاز قاؿ عبد القاهر : )
 : ]مف الكامؿ[(ُ)تقيـ إال عميها قكؿ المتنبي عمن دعكل الحقيقة، كال يس

 كاسػػػػػػتقبمت قمػػػػػػر السػػػػػػماء بكجههػػػػػػا
 

 فػػػػػػأرتني القمػػػػػػريف فػػػػػػي كقػػػػػػت معػػػػػػا ...
 

 أراد: فأرتني الشمس كالقمر، ثـ غٌمب اسـ القمر كقكؿ: ]مف الطكيؿ[
 أخػػػػػػػػذنا بآفػػػػػػػػػاؽ الٌسػػػػػػػػماء عمػػػػػػػػػيكـ

 

 لنػػػػػػػػػا قمراهػػػػػػػػػا كالٌنجػػػػػػػػػـك الطكالػػػػػػػػػع ...
 

ا، لػـ يكػف لت ميػب اسػـ القمػر كالتعريػؼ بػاأللؼ كال أنا ييخيِّؿ الشػمسى نفسىػه
ٍعننػػن، ككػػذلؾ لػػكال ضػػبطيا نفسىػػا حتػػن ال ييجػػًرمى المجػػازى كالتشػػبيا فػػي كٍهمػػا،  كالػػبلـ مى
ٍجػاي غػادةو  لكاف قكلا فػي كقػت معىػا، ل ػكان مػف القػكؿ، فمػيس بعجيػبو أف يتػراءىل لػؾ كى

سناءى في كقت طمكع القمر كتكسبطا السماء، هذا أظهر مف  .(ُ)(   أف يخفن. حى
كتمؾ الدعكل القائمة م الطة أك قؿ مبال ة ؛فػي إرادة المعنػن الحقيقػي ، كال 
معنن حقيقي هنا ، بؿ إرادة قكة التشبا في االٌدعاء كقياسا  بتمؾ الدعكل  مف كجا 

 لطيؼ .
قد حصؿ مف هذا الباب: أف االسـ المستعار كمما كاف قدمػا أثبػت ثـ قاؿ: ) 
مكضعا مف الكبلـ أضٌف با، كأشٌد محاماة عميا، كأمنع لػؾ مػف أف في مكانا، ككاف 

تتركا كترجع إلن الظاهر كتصٌرح بالتشبيا، فأمر التخييؿ فيا أقكل، كدعػكل المػتكمـ 
ـٌ.  .(ِ) (لا أظهر كأت

 أصالة الدعكل بيف االستعارة كالتخييؿ: 

                                           

 .ُّٓأسرار الببلغة ، ص ( ُ)
 .ُّٖ، ص  المرجع السابؽ( ِ)
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ستعارة ال تدخؿ في كاعمـ أف االقاؿ عبد القاهر في الفرؽ بيف االستعارة كالتخييؿ : )
نمػا يعمػد  قبيؿ التخييؿ، ألف المستعير ال يقصد إلن إثبات معنن المفظًة المستعارة، كا 
بىرا، ككيؼ يعرض الشؾب في أىٍف  إلن إثبات شىبىاو هناؾ، فبل يككف مىٍخبىرياي عمن خبلؼ خى

قكلػا هذا الفػٌف، كهػي كثيػرة فػي التنزيػؿ عمػن مػا ال يخفىػن، ك ال مدخؿ لبلستعارة في 
إ، ثػـ ال شػبهةى فػي أٍف لػيس المعنػن عمػن ْعز كجؿ: إكىاٍشتىعىؿى الػربٍأسي شىػٍيبانإ إمػريـ: 

نما المراد إثبات شىبها  .(ُ)(إثبات االشتعاؿ ظاهران، كا 
ككػذا قكلػا صػمن اهلل عميػا كسػمـ: إإيػاكـ كذكرعبد القاهر أمثمة ، ثػـ قػاؿ : )
ٍضػػراءى الػػدِّمىفإ، معمػػـك أف لػػيس القصػػدي إث بػػاتى معنػػن ظػػاهر المفظػػيف، كلكػػف الشبػػباي كخى

ذا كػاف هػذا كػذلؾ،  ٍبػًث األصػؿ، كا  حسف الظاهر مع خي الحاصؿ مف مجمكعهما، كذلؾ ي
  بػػافى منػػػا أيضػػػان أٌف لػػػؾ مػػػع ليػػػزـك الصػػدؽ، كالثبػػػكت عمػػػن محػػػض الحػػػٌؽ، الميػػػدافى 
الفسػػيح كالمجػػاؿى الكاسػػع، كأٍف لػػيس األمػػر عمػػن مػػا ظنبػػا ناصػػر اإلغػػراؽ كالتخييػػؿ 
بىر عمن خػبلؼ المىٍخبىػر، مػف أنػا إنمػا يٌتسػع المقػاؿ كيىٍفػتىٌف،  الخارج إلن أف يككف الخى
ر ييٍنبيكعها، كتكثر أغصانها كتتشٌعب فركعها، إذا بيًسط مف  كتكثر مكارد الصنعة كي زي

 .(ِ) (ٌح دعكاا، كأثبت ما ينفيا العقؿ كيىأبااصعناف الدعكل، فادبعي ما ال يى 
كجممػة الحػديث أف الػذم أريػدا  يف االسػتعارة كالتخييػؿ :)ثـ قاؿ في الفرؽ ب

         بالتخييػػؿ هػػا هنػػا، مػػا ييثبػػت فيػػا الشػػاعر أمػػران هػػك غيػػر ثابػػتو أصػػبلن، كيػػدبعي دعػػكىل 
ػػػا  ال طريػػػؽى إلػػػن تحصػػػيمها، كيقػػػكؿي قػػػكالن يخػػػدع فيػػػا نفسػػػا كييريهػػػا مػػػا ال تػػػرل، فأمب

فػي أنػؾ إذا رجعػت إلػن أصػما، كجػدتى  االستعارة فإف سبيمىها سبيؿي الكبلـ المحذكؼ،
قائما كهك ييبت أمران عقمٌيان صحيحان، كيػٌدعي دعػكىل لهػا ًسػٍنخه فػي العقػؿ، كسػتمرب بػؾ 

                                           

 ، كما بعدها .ِّٕ نفسا (ُ)
 . ِْٕأسرار الببلغة  (ِ)
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ضركبه مف التخييػؿ هػي أظهػري أمػران فػي البيعػد عػف الحقيقػة، كأكشػؼي كجهػان فػي أنػا 
 .(ُ) (خداعه لمعقؿ، كضربه مف التزكيؽ، فتزداد استبانة لم ىرىض بهذا الفصؿ

كمػػف أبمػػغ مػػا يكػػكف فػػي هػػذا المعنػػن قػػكؿ ابػػف الركمػػي: ]مػػف ثػػـ قػػاؿ :) 
 الخفيؼ[

 أعمػػػػػػـ النػػػػػػاس بػػػػػػالنجـك بنػػػػػػك نػػػػػػك

 

 بخػػػػػت عممػػػػػا لػػػػػـ يػػػػػأتهـ بالحسػػػػػاب ...
 

 بػػػػػػؿ بػػػػػػأف شػػػػػػاهدكا الٌسػػػػػػماء سػػػػػػمٌكا
 

 بتػػػػػػػرٌؽ فػػػػػػػي المكرمػػػػػػػات الٌصػػػػػػػعاب ...

 

 مبمػػػػػػػػغ لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف ليبم ػػػػػػػػا الطػػػػػػػػا
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػب إاٌل بػػػػػػػػػػػػػػػػتمكـ األسػػػػػػػػػػػػػػػػباب ...
 

مكضع آخر، فزاد الدعكل قٌكة، كمٌر فيها مػركر مػف يقػكؿ صػدقا كأعادا في 
 :كيذكر حٌقا: ]مف المنسرح[

 يػػػػػػػػػػػػػػا آؿ نكبخػػػػػػػػػػػػػػت ال عػػػػػػػػػػػػػػدمتكـ

 

 كال تبػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدلت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػدال ...

 

، كػػػػػاف لكػػػػػـ  إف صػػػػػٌح عمػػػػػـ النجػػػػػـك

 

 حقٌػػػػػػػػػػا، إذا مػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػكاكـ انػػػػػػػػػػتحبل ...
 

 كػػػػػػػػـ عػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػيكـ كلػػػػػػػػيس بػػػػػػػػأف

 

 قػػػػػػػاس، كلكػػػػػػػف بػػػػػػػأف رقػػػػػػػي فعػػػػػػػبل ...

 

 لسػػػػػػػػػماء مجػػػػػػػػػدكـأعبلكػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي ا

 

فمسػػػػػػػػػػتـ تجهمػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػا جهػػػػػػػػػػبل ...  

 

 ػشػػػػػػافهتـ البػػػػػػدر بالٌسػػػػػػؤاؿ عػػػػػػف الػػػػػػ
 

بلػزح  ـػػن أف بم تػػر إلػػأم   
 

كهكذا الحكـ إذا استعاركا اسـ الشيء بعينا مف نحك شمس أك بدر أك بحػر 
           أك أسػػػد، فػػػإنهـ يبم ػػػكف بػػػا هػػػذا الحػػػٌد، كيصػػػكغكف الكػػػبلـ صػػػياغات تقضػػػي بػػػأف 

 : ]مف الكامؿ[(ِ)ناؾ كال استعارة، مثالا قكلا ال تشبيا ه
 قامػػػػػػػػػت تظٌممنػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػمس

 

 نفػػػػػػػس أعػػػػػػػٌز عمػػػػػػػٌي مػػػػػػػف نفسػػػػػػػي ...
 

 قامػػػػػػػػػػت تظٌممنػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػف عجػػػػػػػػػػب

 

 شػػػػػػػػمس تظٌممنػػػػػػػػي مػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػمس ...

 

                                           

 . ِٕٓ المرجع السابؽ (ُ)
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فمػػكال أنػػا أنسػػن نفسػػا أف هاهنػػا اسػػتعارة كمجػػازا مػػف القػػكؿ، كعمػػؿ عمػػن 
، فمػيس ببػدع كال منكػر أف دعكل شمس عمن الحقيقة، لما كػاف لهػذا التعٌجػب معنػن
 .(ُ) (يظٌمؿ إنساف حسف الكجا إنسانا كيقيا كهجا بشخصا.

كاٌدعػػاء الحقيقػػة فػػي طػػكر المجػػاز مػػف أٌدعػػاء  أصػػالة  الػػدعكل القكيػػة فػػي 
 إثبات حقيقة المعنن المستعار  تخٌيبل كتقريبا ؛ لقكة المناسبة ، كاٌتحاد السبب .

 تأكيد ادلدح مبب يشجّ انرو : 
اليب التي كقع فيها مفهػـك الػدعكل ببينػة أسػمكب تأكيػد المػدح بمػا مف األس

يشبا الػذـ ، كهػك مػف المحسػنات البديعيػة المعنكيػة ، كأطمػؽ عميػا د/ عبػد الػرحمف 
هػػي أف يػػأتي الميػػداني :) تأكيػػد الفكػػرة بمػػا يشػػبا تقريػػر ضػػدها(، كعرفػػا بقكلػػا : )

ػػٍدحان، أك ذٌمػػان، إك إثبػػا ، أك نىٍفػػيى ًصػػفىةو، أك المػػتكٌمـ بكػػبلـ يتضػػمبفي مى ػػدىثو تى صػػفةو أك حى
فػإذا  ،حدث، كييٍتبعىاي بكبلىـو يىٍبدىؤيا بما ييٍشًعري باستثناءو أك اسػتدراؾو عمػن كبلمػا السػابؽ

مبفي تأكيد كبلما السابؽ.  .(ِ) (با يأتي بما يتضى
كلعؿ د/ الميداني عدؿ عػف المصػطمح  المشػهكر؛ ليشػمؿ أمػكرا أخػرل غيػر 

كاألمر معقكد عميهما دكف غيرهما في كتب عمماء البياف ،  باإلضافة  المدح كالذـ ،
إلن االستدراؾ  الذم نٌبا عميا الخطيب في  قياسا عمػن هػذا المػكف البػديعي كاٌتفاقػا 

 في صكرا . كتمؾ  التسمية هي التي أًلفها الدرس الببلغي.
ثبات ما يكهـ خ بلفػا، لكف قد تشمؿ غير المدح كالذـ بطريؽ نفي الكصؼ كا 

كقػػاؿ فػػي حيػػث جػػاء فػػي كتػػب شػػركح الحػػديث، عنػػد حػػديث الرؤيػػة يػػـك القيامػػة : )
كذلؾ ، كهك مف أفضؿ ضربيا ، المصابيح: هذا مف باب تأكيد المدح بما يشبا الذـ 

أنا استثنن مف صفة ذـ منفية عف الشيء صفة مػدح لػذلؾ الشػيء بتقػدير دخكلهػا 
                                           

 .َّّأسرار الببلغة،  ( ُ)
 .ِّٗ/   ِ،( الببلغة العربية أسسها كعمكمها كفنكنها ِ)
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إف  :أم، فػػي حػػاؿ صػػحك السػػماء إال كمػػا تضػػاركف فػػي رؤيػػة الشػػمس  :أم، فيهػػا 
كػػاف ذلػػؾ ضػػيرنا فأثبػػت شػػيئنا مػػف العيػػب عمػػن تقػػدير كػػكف رؤيػػة الشػػمس فػػي كقػػت 

ف الرؤيػة مػألنا مف كماؿ التمكف  ؛الصحك مف العيب، كهذا التقدير المفركض محاؿ
فالتأكيػد فيػا مػف جهػة أنػا  ،دكف ضرر يمحؽ الرائي فهك في المعنن تعميؽ بالمحػاؿ

كهػػك إثبػػات شػػيء مػػف العيػػب ،ألنػػا عمػػؽ نقػػيض المػػدعي ؛ ة كػػدعكل الشػػيء ببينػػ
 . (ُ) (فعدـ العيب محقؽ. ،كالمعمؽ بالمحاؿ محاؿ،بالمحاؿ 
فػػي اإلثبػػات مػػف طريػػؽ يػػكهـ بأنػػا عكسػػا ثػػـ يكسػػر هػػذا التكقػػع مػػف جهػػة ف
فيػػا مػػف جهػػة أنػػا كػػدعكل الشػػيء المحقػػؽ لمػػا أثبتػػا أك نفػػاا ، فػػػ)التأكيد التأكيػػد 
  .(ِ)(ببينة

د المدح بمػا يشػبا الػذـ أضػرب ثبلثػة ، حيػث ذكػر الخطيػب ضػربيف ، كلتأكي
كألحؽ بهما ضربنا آخػر، كالمعػكؿ عميػا مػف تمػؾ األضػرب الثبلثػة هػك النػكع األكؿ ؛ 

 ألف التأكيد فيا كاقع ألمريف : أحدهما كهك المراد : ككنا كدعكل الشيء ببينة .
، فػذكر لػا الخطيػب ضػربيف أما تأكيد الػذـ بمػا يشػبا المػدح كهػك عكػس النػكع األكؿ

أيضا كجعؿ قياس الكبلـ فيا عمن النكع األكؿ، مما يعنن أف الضػرب األكؿ مػف هػذا 
 الفف يقع التأكيد فيا عمن جهتيف إحداهما ككف الكبلـ كدعكل الشيء ببينة . 

كمنػا تأكيػد المػدح بمػا يشػبا الػذـ كهػك ضػرباف أفضػمهما أف قاؿ الخطيب: )
عف الشيء صفة مدح بتقدير دخكلها فيها كقكؿ الناب ة يستثني مف صفة ذـ منفية 

 : الذبياني 

                                           

الناشػػر: المطبعػػة  ،َّْ/ َُ،( شػػرح القسػػطبلني = إرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحيح البخػػارم ُ)
، تح: محمد فػؤاد عبػد البػاقي. ، كينظػر: هػ ُِّّالطبعة: السابعة، ، الكبرل األميرية، مصر

 .ِٕٕ/ْمختصر السعد ،ضمف الشركح ، 
 .َُُ/ ٕ)،هاية األرب في فنكف األدب نينظر: ( ِ)
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 كال عيػػػػػب فػػػػػيهـ غيػػػػػر أف سػػػػػيكفهـ

 

 بهػػػػػػف فمػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف قػػػػػػػراع الكتائػػػػػػػب ...
 

إف كاف فمكؿ السيؼ مف قراع الكتائب مف قبيؿ العيب فأثبت شيئا مػف : أم 
فهػػك فػػي المعنػػن تعميػػؽ  ،كذلػػؾ محػػاؿ، العيػػب عمػػن تقػػدير أف فمػػكؿ السػػيؼ منػػا 

 : فالتأكيد فيا مف كجهيف ،لمحاؿ كقكلهـ حتن يبيض القار با
 .بينةالأنا كدعكل الشيء ب :أددًْب

فػػإذا نطػػؽ المػػتكمـ بػػأال أك  ، أف األصػػؿ فػػي االسػػتثناء أف يكػػكف متصػػبل :ٔانخةةبَي
، نحكها تكهـ السامع قبؿ أف ينطؽ بمػا بعػدها أف مػا يػأتي بعػدها مخػرج ممػا قبمهػا 

؛ كهذا ذـ فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكػد المػدح ، ابتا فيككف شيء مف صفة الذـ ث
ف كاف فيا نكع مف الخبلبة، لككنا مدحا عمن مدح   . (ُ) (كا 

أف التأكيػد فيػا هػك :أحػدهما كالتأكيد في الضرب األكؿ يأتي مػف كجهػيف:  )
مف جهة أنا كدعكل الشيء ببٌينة كبرهاف، كأنا استدؿ عمن أنػا ال عيػب فػيهـ بػأف 

 .(ِ) (كهك محاؿ، هـ معمؽ بككف فمكؿ السيؼ عيبا ثبكت عيب ل
قاؿ السعد في سبب أف التأكيد في مفهـك تأكيػد المػدح بمػا يشػبا الػذـ  مػف 
جهة أنا كالدعكل ببينة : )ألنا عمؽ نقيض المدعن ، كهك إثبات شػيء مػف العيػب 

 .(ّ) بالمحاؿ ، كالمعمؽ بالمحاؿ محاؿ، فعدـ العيب محقؽ (
نما قاؿ كدعكل الشيء  كقاؿ ابف يعقكب: ) أم : كإثبات المدعي بالبينة ، كا 

نمػا  ببينة كلـ يقؿ أنا نفػس اإلثبػات ببينػة لمعمػـ بػأف لػيس ههنػا اسػتدالؿ أصػبل ، كا 
 .(ُ) هنا مجرد الدعكل (

                                           

 .  ْٕ/ٔ،  ( اإليضاح ُ)
الناشػر: دار النهضػة العربيػة لمطباعػة كالنشػػر ، ُٓٔص ، عبػد العزيػز عتيػػؽ،د. ( عمػـ البػديعِ)

 .لبناف –كالتكزيع، بيركت 
 ، ك ينظر: عركس األفراح ، الصفحة نفسها.ّٖٖ/ْمختصر السعد ،ضمف الشركح ، ( ّ)
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يفيػػد ابػػف يعقػػكب فػػي هػػذا الػػنص  بنفػػي االسػػتدالؿ الصػػريح مػػف غيػػر دليػػؿ 
 إثبات  . 

مكب عمػػن تمػػؾ الطريقػػة بػػا إيهػػاـ ثػػـ أشػػار ابػػف يعقػػكب إلػػن أف هػػذا األسػػ
االسػػتدالؿ فػػي ثبػػكت تمػػؾ الػػدعكل ، قػػاؿ: ) كيكفػػي فػػي التأكيػػد إيهػػاـ كجػػكد هػػذا  
االستدالؿ ؛ الشػتراؾ البػابيف فػي مجػرد التعميػؽ ، كلػك كػاف هنػا عمػن سػبيؿ اإلثبػات 

 .(ِ)بالدليؿ( 
أف األصػػػؿ فػػػي مطمػػػؽ االسػػػتثناء االتصػػػاؿ، بمعنػػػن أف  كالكجػػػا الثػػػاني : )

 تثنن يككف داخبل في المستثنن منا كفردا مف أفرادا، كعمن هذا فإذا قيؿ:المس
« غيػر»فإف السامع يتكهـ بمجرد التمفظ بػأداة االسػتثناء ...« كال عيب فيهـ غير  »

أك نحكها كقبؿ النطػؽ بمػا بعػدها أف مػا يػأتي بعػدها كهػك المسػتثنن ال بػٌد أف يكػكف 
دح تبدد تكهـ السػامع بهػذا المفاجػأة التػي صفة ذـ، فإذا كلن أداة االستثناء صفة م

لػػـ يكػػف يتكقعهػػا. لقػػد تػػكهـ أف الػػذم سػػيمي أداة االسػػتثناء ال بػػٌد أف يكػػكف صػػفة ذـ 
فإذا بػا يفاجػأ بأنهػا صػفة مػدح. كمػف هنػا يجػيء التككيػد لمػا فيػا مػف المػدح عمػن 
 المػدح، كمػف اإلشػعار بػأف المػتكمـ لػـ يجػد صػفة ذـ يسػتثنيها فاضػطر إلػن اسػػتثناء

 .(ّ)(صفة مدح كتحكيؿ االستثناء مف متصؿ إلن منقطع
قاؿ ابف يعقكب معمقنا عمن  ككف االستثناء تحكؿ مف  المتصؿ إلن المنقطع   

فهك أبمغ ، كذلؾ بمجرد النطؽ بصفة المدح مما يدؿ عمن انقطاعػا عمػا هػك مهحػرز  
جػػاز فػػي الػػذهف  أم: بكسػػر مػػا هػػك مػػف المتكقػػع ، كأنػػا أمػػر تخييمػػي كمػػا فػػي الم

                                                                                                           

 ، كينظر: حاشية الدسكقي الصفحة نفسها.ّٖٖ/ْح  البف يعقكب الم ربي ، مكاهب الفتا( ُ)
 .ّٖٖ/ْمكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ِ)
  سعد الديف التفتػازاني -مختصر المعاني، كينظر: ُٓٔص،د. عبد العزيز عتيؽ،  ( عمـ البديعّ)

 .ِٖٖ/ ْ،ضمف الشركح ،
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كالكنايػة  أم: يتعمػػؽ بإيهػػاـ االسػػتدالؿ، حيػػث قػاؿ: )كال يخفػػي  أف هػػذا أبمػػغ ، كأنػػا 
تكجيا يستممح ، كيثم  با الصدر في إفادة التأكيد حقيقة ، كاألكؿ إنمػا أفػاد التأكيػد 

 .(ُ)بأمر تخييمي  (
ا التػي أشػار إليهػا ابػف يعقػكب الم ربػي حمٌػت ل ػزن  (ِ) كلعؿ )إيهػاـ كجػكد االسػتدالؿ (

ا حسننا ، كتفسيرنا أميننا كصادقنا يقضي بأبم يػة الفنػكف الكاقػع  كبيرا ، حيث تعد مخرجن
 فيها مفهـك ذعكل الشيء ببينة بطريؽ  التأكيد كاإلثبات غير المباشر.

أف يثبػػت أمػػا الضػػرب الثػػاني مػػف تأكيػػد المػػدح بمػػا يشػػبا الػػذـ فضػػابطا: )
            :دح أخػرل لػا كقػكؿ النبػيلشيء صفة مدح كيعقػب بػأداة اسػتثناء تميهػا صػفة مػ

  (ّ) .() أنا أفصح العرب بيد أني مف قريش ( 
كهػػذا الضػػرب ال يػػدخؿ معنػػا هنػػا فػػإف أصػػؿ االسػػتثناء أف يكػػكف متصػػبل كمػػا 

في هػذا الضػرب أيضػا أف يكػكف منقطعػا بٌيف الخطيب ذلؾ بقكلا : )كأصؿ االستثناء 
التأكيػػد إال مػػف الكجػػا الثػػاني مػػف لكنػػا بػػاؽ عمػػن حالػػا لػػـ يقػػدر متصػػبل فػػبل يفيػػد 

 . (ْ) (الكجهيف المذككريف كلهذا قمنا األكؿ أفضؿ
كألحؽ الخطيب لهذيف الضربيف ضربا ثالثػا ، كهػك االسػتثناء المنقطػع حيػث 

) كمػا تػنقـ منػا  :كهك أف يأتي االستثناء فيا مفرغا كقكلا تعالنقاؿ في  ضابطا : )
كمػا تعيػػب منػػا إال أصػػؿ المناقػػب كالمفػػاخر  :أمإال أف آمنػا بآيػػات ربنػػا لمػػا جاءتنػػا( 

 (ٓ) (.كمها كهك اإليماف بآيات اهلل

                                           

 .ّٖٖ/ْ، مكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ( ُ)
 .ّٖٗ/ْمكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ِ)
 .ٕٓ/ٔ، ( اإليضاحّ)
 ، كما بعدها.ٕٓ/ٔ، ( اإليضاح ْ)
 كما بعدها. ٕٔ/ٔ، ( اإليضاح ٓ)
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كقاس الخطيب مجيء أمثمة االسػتدراؾ فيمػا يػرد مػف أمثمػةو مشػاًبهةو ، عمػن  
 . (ُ) فف االستثناء 

كأشار ابف يعقكب الم ربي سبب ذلؾ يرجع إلن اتحاد معنن اإلخػراج فػي كػؿ 
ػػا  أك  مػػف االسػػتثناء كاالسػػتدراؾ ؛) إذ كػػؿ منهمػػا إلخػػراج مػػا هػػك بصػػدد الػػدخكؿ كهمن

 . (ِ)حقيقة ( 
كمعمـك أف اإليهاـ في االستثناء بطريػؽ المبلءمػة ، كفػي االسػتدراؾ بطريػؽ 

 . (ّ)الداللة التي هي أقكل 
كأما النكع الثاني ، كهك عكس األكؿ: ]تأكيد الػذـ بمػا يشػبا المػدح [ ، فػإف 

كمنػا تأكيػد الػذـ ٌثؿ لا بضػربيف فقػط ، حيػث قػاؿ: )الخطيب قاسا بالنكع األكؿ ، كم
أحدهما أف يستثني مف صفة مدح منفية عػف الشػيء  :بما يشبا المدح كهك ضرباف

صفة ذـ بتقدير دخكلها فيها كقكلؾ فبلف ال خير فيا إال أنا يسػيء إلػن مػف يحسػف 
 .إليا 

ـ كثانيهمػػا أف يثبػػت لمشػػيء صػػفة ذـ كيعقػػب بػػأداة اسػػتثناء تميهػػا صػػفة ذ
كتحقيػػؽ القػػكؿ فيهمػػا عمػػن قيػػاس مػػا  ،أخػػرل لػػا كقكلػػؾ فػػبلف فاسػػؽ إال أنػػا جاهػػؿ

 .(ْ) (.تقدـ
أم : كتحقيػػؽ كجػػا إفادتهمػػا التأكيػػد فػػي تأكيػػد المػػدح  يجػػرم ذلػػؾ التحقيػػؽ 
 كالتقدير فيا، مف طريؽ الكجهيف المذككريف ، كالذم منهما : دعكل الشػيء ببينػة.

(ُ) 

                                           

 . ٕٕ/ٔاإليضاح ينظر: ( ُ)
 .ّْٗ/ْمكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ِ)
 .ّْٗ/ْينظر: مكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ّ)
 . ٕٕ/ٔاإليضاح ينظر: ( ْ)
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 .ّْٗ/ْينظر: مكاهب الفتاح  البف يعقكب الم ربي ، ( ُ)
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 إخساد ادلًكٍ خمسد ادلًتُع :
مف األساليب القكية التي يذكر فيها مفهـك الدعكل ببينة ، كهك مف أساليب 
البػػديع المعنػػكم كعػػٌدا الرٌمػػاني  مػػف أسػػاليب المبال ػػة، كسػػماا بػػإخراج الممكػػف إلػػن 

 ، كيكاد يجمع العمماء عمن أف مجالا المبال ة .(ُ)الممتنع 
الشػػرط: كذكػػرا ابػػف أبػػي اإلصػػبع فػػي مكاضػػع المبال ػػة أيضػػا لكػػف فػػي حػػدكد 

 .(ِ) (إخراج الممكف مف الشرط إلن الممتنع ، ليمتنع كقكع المشركط)
ا مف أسػاليب الحجػاج كاالسػتدالؿ القكيػة، كمػف أسػاليب االسػتثناء  كهك أيضن

ا ، كيعرؼ بالمناقضة   . (ّ)أيضن
كهك مف المفاهيـ  التي تدؿ داللة مباشرة عمن حػٌدا كضػابطا، ك لعػؿ أقػرب 

.كفػي دراسػة (ْ)( أك المطمػؽ عمػن المقيػد ، كػف عمػن محػاؿتعميػؽ الممتعريؼ لػا : )

                                           

. ضػمف ثػبلث رسػائؿ فػي إعجػاز القػرآف  َُٓينظر:  النكت في إعجاز القػرآف لمرمػاني ، ص ( ُ)
حمػػد خمػػؼ اهلل، د. محمػػد زغمػػكؿ تح: ـُٕٔٗالطبعػػة: الثالثػػة، ،الناشػػر: دار المعػػارؼ بمصػػر

 سبلـ
ر فػػي صػناعة الشػػعر كالنثػر، كبيػػاف إعجػاز القػػرآف،  البػف أبػػي اإلصػػبع تحريػػر التحبيػينظػر:  ( ِ)

 ، تح: د.محمد حفني شرؼ.ُّٔٗ، ط/ لجنة إحياء  التراث ُِٓ، صالمصرم
-، ط/ مؤسسػة الرسػالة ناشػركفَّٔ/صِج، لمسػيكطي،اإلتقػاف فػي عمػكـ القػرآف  ينظػر: ( ّ)

لمػػػتف  شػػػرح التمػػػكيح عمػػػن التكضػػػيح، تػػػح: شػػػعيب األرنػػػؤكط، ك ََِٖ، ُدمشؽ،سػػػكريا ط/
-، ط/دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػةُُٗ/صِج ، لمعبلمػػػػػػة السػػػػػػعد التنقػػػػػػيح فػػػػػػي أصػػػػػػكؿ الفقػػػػػػا

 .،تح: زكريا عميراتُٔٗٗبيركت
، ِّٓينظػر: ببلغػػة الحجػػاج النبػػكم فػػي صػػحيح مسػػمـ ، عبػػد المحسػػف محمػػكد أحمػػد ، ص ( ْ)

 ـ جامعة األزهر.َُِْرسالة دكتكراا 
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ّٔٓٗ 

تعميؽ أمػر ممكػف عمػن مسػتحيؿ؛ لمداللػة عمػن انتفائػا ، أخرل ذكرت تعريفا آخر : )
 .(ُ) (كتبعيد مداا ، فهك إطبلؽ في صكرة تقييد

خػػراج الممكػػف إلػػن الممتنػػع كمػػا ذكػػػر إلضػػابط  كيمكػػف أف يقػػاؿ: إف أقػػرب
ٌمؽ ب»الزركشي:   «.ما ال يككف ، فقد نفن ككنا عمن أبعد الكجكاكؿ أمر قد عي

إبػػراز الكػػبلـ فػػي صػػكرة المسػػتحيؿ عمػػن كذكػػر الزركشػػي مػػف أنػػكاع القػػرآف )
ال أكىمِّميػؾ حتٌػن يىبػيىضب القىػارب ، »طريؽ المبال ة؛ ليدؿ عمن بقية جمما: كقكؿ العرب: 

ميكفى اٍلجى «. كحٌتن يىًشيبى ال يرابي  ِـّ ككقكلا تعػالن: }كىالى يىػٍدخي ػؿي ًفػي سىػ مى تبػن يىًمػ ى اٍلجى نبػةى حى
اٍلًخيىػػاًط{ ، يعنػػن كالجمػػؿ ال يمػػ  فػػي الٌسػػـ ، فهػػؤالء ال يػػدخمكف ، فهػػك فػػي المعنػػن 
متعمؽ بالحػاؿ ، فػالمعنن أنهػـ ال يػدخمكف الجنػة أصػبل، كلػيس لم ايػة هنػا مفهػـك ، 

غايػة لنفػي  ككجا التأكيد فيا كدعكل الشيء ببينا؛ ألنا جعؿ كلكج الجمؿ في الٌسـ
 .(ِ)(دخكلهـ الجنة ، كتمؾ غاية ال تكجد 

مف تعميؽ الزركشي أف هػذا األسػمكب يمحػؽ بنظػائرا فػي التأكيػد مػف  كظاهر
كجا أنا كدعكل الشيء ببينة ، كامتناع دخكؿ الكافريف الجنػة مكقػكؼ تحققػا عمػن 

ال          دخكؿ الجمؿ في سـ الخياط ، كالكاقع يؤكد استحالة تحققا،  فثبت أنهػـ 
 يحظكف بالدخكؿ في الجنة عمن أتـ كجا مف التأكيد كاإلقناع. 

                                           

، ، د.زينػػػػػػب بنػػػػػػت عبػػػػػػدالمطيؼ كػػػػػػردم  قمػػػػػػن فػػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ( ببلغػػػػػػة االحتجػػػػػػاج العُ)
 هػ .ُُّْ،رسالة دكتكراا ،جامعة  اإلماـ محمد بف سعكد ِِٓ/صُـ

هػػػ، تػػح: ُُّٗبيػػركت –ط/ دار المعرفػػة .ْٕ/صّج ، لمزركشػػي،( البرهػػاف فػػي عمػػكـ القػػرآفِ)
 محمد أبك الفضؿ إبراهيـ.
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َّٔٔ 

كالمعنػػن: ال يػػدخمكف الجنػػة كقػػاؿ الكاحػػدم عبػػارة مفسػػرة لهػػذا األسػػمكب : )
أبدا، كذلؾ: أف الشيء إذا عمؽ ككنا بما ال يجػكز ككنػا، اسػتحاؿ ككنػا، كمػا يقػاؿ: 

 .(ُ) (كيبىيٌض القار. ،ال يككف هذا حتن يشيب ال راب
ككجػػا داللػػة الكػػبلـ عمػػن الػػدعكل بالبينػػة فػػي تأكيػػد اسػػتحالة إمكػػاف تحقػػؽ 
الشػػيء باسػػتحالة المعمػػؽ عمػػن كقكعػػا ، فػػدعكل عػػدـ دخػػكؿ الكػػافريف الجنػػة عمػػن 

، كهػػػذا أمػػػره الـز البينػػػة فيػػػا معمػػػؽ ثبكتػػػا عمػػػن ثبػػػكت أمػػػر  (ِ) التأبيػػػد كاالسػػػتبعاد
 محاؿ محاؿ.مستحيؿ ك هك دخكؿ الجمؿ ثقب اإلبرة، كالتعميؽ عمن 

 اًلختصبص : 
ر ، ػػػػاالت  القصػػػػا مػػف مجػػػػاالختصػػاص مػػف األسػػاليب التػػي ينطمػػؽ مفهكمه

 (ّ) (تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصػكص.كحٌدا، حيث عيرؼ القصر بقكلهـ : )

                                           

الناشػػر: دار الكتػػب ،ّٕٔ/ ِ،هػػػ( ْٖٔت: لمكاحػػدم)، ( الكسػػيط فػػي تفسػػير القػػرآف المجيػػد ُ)
: الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد ،تػػح ـ ُْٗٗ -هػػػ  ُُْٓالطبعػػة: األكلػػن، ،لبنػػاف –العمميػػة، بيػػركت 

 ، كآخركف.عبد المكجكد
محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف  يبػػ(، ألتفسػػير ابػػف عطيػػة )لمحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػزا( ِ)

، هػػػػػػ(ِْٓ: تسػػػػػي المحػػػػػاربي )غالػػػػػب بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف تمػػػػػاـ بػػػػػف عطيػػػػػة األندل
: عبػد السػبلـ تػح هػ ُِِْ -الطبعة: األكلن ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ،ِْٖ/ِ

دراسػات ألسػػمكب القػػرآف الكػريـ محمػػد عبػد الخػػالؽ عضػػيمة )ت . كينظػػر: عبػد الشػػافي محمػد
د تصػػدير: محمػػكد محمػػ،بػػدكف تاريخ،الناشػػر: دار الحػػديث، القػػاهرة  ،ّٗٔ/ ُ، هػػػ( َُْْ
 .شاكر

، بػػدكف ُِ، ط/ دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، ط:ُٕٗجػػكاهر الببلغػػة ، أحمػػد الهاشػػمي، ص( ّ)
 تاريخ.
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ُّٔٔ 

ػا التػي تفيػدها بعػض الحػركؼ كحػرؼ  ، (ُ)الػبلـ .              ، كمف المعاني  أيضن
يف األكؿ كالثػاني نسػبة باعتبػار مػا دؿ عميػا متعمػؽ أنها تػدؿ عمػن أف بػ كمعناا : )

  .(ِ) (نحك هذا صديؽ لزيد كأخ لا. كمنا: الجنة لممؤمنيف.
كينقسـ القصر إلن نكعيف : قصػر حقيقػي كآخػر إضػافي ، كيعػرؼ الحقيقػي 

ما كاف تخصيص الشػيء بالشػيء فيػا بحسػب الحقيقػة كفػي نفػس األمػر  بقكلهـ: )
 .(ّ)( لثاني إلن غيرا أصبلن بمعنن عدـ مجاكزة األكؿ كا

ما كػاف التخصػيص فيػا بحسػب اإلضػافة بقكلهـ : ) القصر اإلضافييعرؼ ك 
ف أمكػف أف  إلن شيء آخر بمعنن عدـ مجاكزة األكؿ الثاني إلن شيء آخػر معػيف كا 

 .(ْ) (يتجاكزا إلن غيرا.
كاالختصاص مف األساليب التي كرد فيها مفهـك دعكل الشيء ببينة ، كهك 

ٌصػػان  خػػتٌص(، كفػػي الم ػػة قػػاؿ ابػػف منظػػكر : )مصػػدر )ا ٌصػػا خى خٌصػػا بالشػػيء يخي
ػػا كاٍختٌصػػا  ػػن كخٌصصى يصى كًصػػٌيةن كالفػػتح أىفصػػح كًخصِّ كًصػػٌيةن كخيصي كخيصكصػػان كخىصي

ػٌص غيػرىا ،أىٍفرىدىا با دكف غيرا  (كيقاؿ اٍختٌص فبلفه باألىمر كتخٌصصى لا ًإذا انفػرد كخى
(ٓ) . 

                                           

 –الناشػػػر : دار كمكتبػػػة الهػػػبلؿ ، ٗٔص لمزمخشػػػرم، المفصػػػؿ فػػػي صػػػنعة اإلعػػػراب ينظػػػر:( ُ)
، م ني المبيب عف كتب األعاريب،  ك تح : د.عمي بك ممحـ، ُّٗٗالطبعة األكلن ،  -بيركت
 بيركت -الناشر : دار الفكر  ،ِٕٓهشاـ األنصارم،صالبف 

 .كمحمد عمي حمداهلل ، تح : د.مازف المبارؾ ، ُٖٓٗالطبعة السادسة ، 
 .ّّْ/ ِدراسات ألسمكب القرآف الكريـ ، كما بعدها ، كينظر: ّّٗ/ْالبرهاف لمزركشي( ِ)
 .ٗ/ ّاإليضاح ( ّ)
 .ُِ/،  ّاإليضاح( ْ)
 ة : ) خصص(.ماد(ِْ/ ٕ( لساف العرب )ٓ)
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ِّٔٔ 

ء كنفيػػا عمػػا عػػداا أصػػبل ، يقػػكؿ د/ محمػػكد فاالختصػػاص : إثبػػات الشػػيء لمشػػي
تكفيؽ : ) فالمعنن الكضعي لبلختصاص ، هػك إفػراد شػيء بشػيء ، كال يكػكف إفػراده 

 .(ُ) إال إذا كاف هناؾ إثبات كنفي (
فػػاإلفراد مػػف الػػدالئؿ التػػي تحتػػاج إلػػن فضػػؿ تأكيػػد كتقكيػػة لبلٌدعػػاء  ببينػػة 

في جميع صػكر القصػر كطرقػا  كاضحة قكية ، أما عف مجاؿ االختصاص فإنا  يقع
نما، كطريؽ العطؼ ببؿ كال كلكف ، كالتقػديـ ،  المعهكدة ، كهك النفي كاالستثناء ، كا 
 كضمير الفصؿ ، كتعريؼ ركني الجممة ، ككما يقع في الحقيقي يقع في اإلضافي .

كممػػا كرد خاصػػة  فػػي أسػػمكب التقػػديـ ممػػا يفيػػد االختصػػاص ، كذلػػؾ فػػي 
ػػا لبلسػػت راؽ أك لمجػػنس أك لمعهػػد، كالػػبلـ فػػي كأؿ فػػشػػركح الحػػديث : ) ي )الحمػػد( ًإمب

ػػؿ مػػف ذلػػؾ احتمػػاالت تسػػعة  ػػا لبلسػػتحقاؽ أك لبلختصػػاص أك لمممػػؾ، فيتحصب )هلل( ًإمب
ٍرًب ثبلثةو في ثبلثةو.  قائمة مف ضى

 : كاألىٍكلىػػن منهػػا: أف تكػػكف أؿ لمجػػنس كالػػبلـي لبلختصػػاص، فػػالمعنن حينئػػذو
كيمػػـز مػػف اختصػػاص الجػػنس اختصػػاص األفػػراد؛ ًإٍذ لػػك  ، جػػنسي الحمػػد مخػػتَص هلل

خرج فرده منها ل يرا تعػالن. . لخػرج الجػنس فػي ضػمنا، فهػك فػي قػكة أف يػدعي أىفب 
بػػدليؿ اختصػػاص الجػػنس بػػا، فهػػك كػػدعكل الشػػيء ببينػػةو، ،األفػػراد مختصػػة بػػاهلل 

 (ِ) (فالدعكل: هي اختصاصي األفراد، كالبٌينةي: هي اختصاصي الجنس 

                                           

نقد مذهب التقي السبكي في داللة التقديـ عمػن الحصػر ، دراسػة ببلغيػة ، د/ محمػكد تكفيػؽ ( ُ)
محمػػد سػػعد، بحػػث منشػػكر ضػػمف مجمػػة العمػػكـ العربيػػة ، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ، العػػدد 

 .ُّْهػ ، صُُّْرجب –السادس عشر 
رم محمد األمػػػيف بػػػف ع،ل( الكككػػػب الكهػػػاج شػػػرح صػػػحيح مسػػػمـِ) بػػػد اهلل األيرىمػػػي العىمىػػػكم الهىػػػرى

 -هػػ  َُّْالطبعػة: األكلػن، ، دار طػكؽ النجػاة -الناشر: دار المنهػاج ،ْٓ/ ُ  الشافعي،
 .ـ مراجعة: لجنة مف العمماء ََِٗ
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ختصاص في اآلية مكردا مف جهتيف )أؿ( التي لمعنن الجنس فػي قكلػا فاال
هػػػي  -كمػػػا هػػػك مشػػػار إليػػػا  -: )الحمػػػد( ، ك معنػػػن )الػػػبلـ( فػػػي )هلل( كالػػػدعكل
 .اختصاصي األفراد، كالبٌينةي: هي اختصاصي الجنس

ا  مما عبر عنػا باالسػتدالؿ البرهػاني بطريػؽ  -في ذات المكضع-كجاء أيضن
ألنا يػدؿ بػااللتزاـ عمػن ثبػكت جميػع :أم،) كأكلن الثبلثة الجنس (قكلا : الكناية : )

كهػك كػدعكل الشػيء ببينػة التػي هػي أكلػن  ،المحامد لا تعالن فهك اسػتدالؿ برهػاني
كهك اختصاص األفراد كالبينة هػي  :مف الدعكل المجٌردة . كقكلنا كدعكل الشيء أم

رادا ، فالمػدعي اختصاص الجػنس ، ألنػا يمػـز مػف اختصػاص الجػنس اختصػاص أفػ
اختصػػاص األفػػراد كالبينػػة اختصػػاص الجػػنس ، فػػالمعنن كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد الحمػػد 

ألف القاعػػدة فػػي المعنػػن ؛ مخػتص بػػاهلل ألف جػػنس الحمػػد أم حقيقتػػا مخػػتص بػػاهلل 
المعنػػن زيػػد  ،الكنػػائي أف المنطػػكؽ بػػا هػػك الػػدليؿ كمػػا فػػي قكلػػؾ : زيػػد كثيػػر الرمػػاد

 .(ُ) (ألنا كثير الرماد. ؛كريـ
كلعما يقصد بالمعنن الكنائي مستتبع المعنن الممصؽ بالحمد المعرفػة بػأؿ الجػنس . 
كاختمؼ العمماء في عٌد هذا مف المجاز أك مف الكناية ، لكنػا لػـ يحػـ أحػد حػكؿ أم 

 عبلقة هك مف 
 انفٌُٕ ٔاألسبنيت  انتي ْي كبندعٕٖ يٍ غري ثيُخ : 
 -منها ما ذكرا عبد القػاهر  كهي فنكف كأساليب كثيرة في البياف العربي ، ك 

فػي مػكاطف محػددة منهػا : تعريػؼ الخبػر بػبلـ الجػنس ، كتقػديـ الضػمير ، -تحديدنا 
كاالسػػتعارة المفيػػدة ، كمػػكاطف القصػػر ، كالتشػػبيا المقمػػكب ، كسػػكؽ المعمػػـك مسػػاؽ 

 غيرا ، إلن غير ذلؾ مف المكاطف .
                                           

 ،ْٕ/ ُ،سميماف بف محمد بػف عمػر البجيرمػي الشػافعي، ( تحفة الحبيب عمن شرح الخطيب  ُ)
 .ـُٔٗٗ-هػ ُُْٕ - الطبعة : األكلن ،بيركت/ لبناف -دار النشر: دار الكتب العممية 
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 . (ُ)عاللبد اجملبش .كًب ذكس انسعد يف ادلطٕل
 ضع التي أشار إليها عبد القاهر في إفادة االختصاص : مف المكا

قاؿ عبد القاهر  عند  التعريؼ بالخبر عمػن معنػن الجػنس ، حيػث يػأتي عمػن ثػبلث 
 صكر:

األكلن : أف تقصر جنس المعنن عمن المخبػر عنػا لقصػد المبال ػة ، مثػؿ : 
إ في الخبرً اك زيد هك الجكاد . قاؿ : ) عمن معنػن الجػنًس،  عمـ أنؾى تىجد إاألىلؼ كالبلـى

ػػرى جػػٍنسى المعنىػػن عمػػن الميٍخبىػػر عنػػا  ثػػـ تىػػرل لػػا فػػي ذلػػؾ كجكهان:أحػػدهما: أف تىٍقصي
لقىٍصػػًدؾ المبال ػػةى، كذلػػؾ قكليػػؾ: إزيػػده هػػك الجػػكاديإ كإعمػػرك هػػك الشػػجاعيإ، تريػػدي أنػػا 

كدى أك الشػجاعةى لػـ تي  ػٍد إال فيػاالكامؿي إالب أنؾى تيٍخرجي الكبلـى في صكرةو تيكهـ أفب الجي  ؛كجى
ٍيرا، لقيصكرا عف أف يىٍبمغى الكماؿى   .(ِ) (كذلؾ ألنؾ لـ تىٍعتىدب بما كاف ًمٍف غى

هذا الصكرة تأخذ شػكؿ الػدعكل عػف طريػؽ  االٌدعػاء عمػن تمػؾ الصػفة مػف 
اإلخبػػار  الػػذم كرد عمػػن طريػػػؽ قصػػر جػػنس المعنػػن عمػػػن المخبػػر عنػػا  ب ػػػرض  

 لبٌينة مبال ة كاٌدعاء.المبال ة. مف غير الحاجة إلن إثبات ا
ككذلؾ األمر في الصكرة الثانية : أف تقصر جنس المعنن عمن دعكل أنا ال 

ػرى يكجد إال منا، مثؿ: هك الكاهب المائة المصطفاة . قاؿ : ) ا الثاني: أف تىٍقصي كالكجي
ًجػػنسى المعنػػن الػػذم تيفيػػديا بػػالخبًر عمػػن الميٍخبػػرى عنػػا، ال عمػػن معنػػن المبال ػػة كتىػػٍرؾ 

ػػدي إال منػػا. كال اال عتػػداًد بكجػػكدًا فػػي غيػػر المٍخبىػػر عنػػا، بػػؿ عمػػن دىعػػكل أنػػا ال ييكجى
ا كيجعميػا فػي حكػـً نػكعو برأسػًا، كذلػؾ  يككفي ذلؾ إالب إذا قيبدت المعنن بشيءو ييخصِّصي
ًفيب حػيفى ال تىظيػفب نفػسه بػنفسو خيػػرانإ.  كنحػًك أف ييقيبػد بالحػاًؿ كالكٍقػًت كقكلػؾ: إهػك الػكى

                                           

كتاب المطكؿ في شرح تمخيص المفتاح ،لسعد الديف التفتازاني، كبهامشا حاشػية الميػر سػيد ( ُ)
 هػ .َُّّ،ط/ المكتبة األزهرية لمتراث ِّٓشريؼ، ص 

 .ُٕٗ  ،دالئؿ اإلعجاز  (ِ)
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ػػػا، كقػػػكؿ  كهكػػػذا ـب اشػػػترٍطتى لػػػا مفعػػػكالن مخصكصن إذا كػػػاف الخبػػػري بمعننػػػن يتعػػػدبل، ثػػػ
 األعشن:

 هيػػػػػػػػكى الكاًهػػػػػػػػبي الًمئىػػػػػػػػةى الميٍصػػػػػػػػطفاةى 

 

ػػػػػػػػاران  ... ػػػػػػػا ًعشى مب ػػػػػػػا ًمخاضػػػػػػػػان كا   (ُ) ( إمب
 

كهذا الصكرة كاضػحة لكنهػا أعمػن مػف سػابقتها مػف كجػا أف الكصػؼ الػذم 
إال منػا ، ال عمػن سػبيؿ االٌدعػاء كعػدـ  عميا المخبر عنا قائـ بدعكل أنػا ال يصػدر

االعتداد كما في الصكرة األكلن ، كهػذا الػدعكل مػف قكتهػا أنهػا ال تحتػاج إلػن بينػة 
ا في اإلثبات.  أيضن

كالكجػػػا الصػػػكرة الثالثػػػة: إقػػػرار المعنػػػن لممخبػػػر عنػػػا فػػػي جنسػػػا ، قػػػاؿ : )
ا كاف فػي إزيػده هػك الثالث: أف ال يىقصد قٍصرى المعنن في جنًسا عمن المذككًر، ال كم

الشجاعيإػ تيريد أف ال تعتػدب بشػجاعًة غيػرًا كال كمػا تىػرل فػي قكًلػا: إهيػك الكاهػبي المئػةى 
، كهك الذم عميا قكؿي الخنساء:  المصطفاةىإ، كلكف عمن كجاو ثالثو

 إذا قىػػػػػػػػػػبيحى البكػػػػػػػػػػاءي عمػػػػػػػػػػن قتيػػػػػػػػػػؿو 
 

مػػػػػػػػيبل ... ػػػػػػػػفى الجى  رأىٍيػػػػػػػػتي بكػػػػػػػػاءىؾى الحسى

 

سىػػف لػػـ تيػػًرٍد أفب مػػا عػػدا  ميػػؿ، كلػػـ تيٌقيِّػػًد الحى سىػػفو كال جى البكػػاءى عميػػا فمػػيس بحى
رى األعشن هبةى المئًة عمػن الممػدكح،  رى عمن البقاء، كما قىصى ر أف ييٍقصى بشيءو فيتيصكب
ٍسػػػفي الظػػػاهري الػػػذم ال ييٍنكػػػراي أحػػػده،  ٍسػػػنياي الحي             كلكنهػػػا أرادٍت أف تيًقػػػرا فػػػي جػػػنًس مػػػا حي

 .(ِ) (كال يىشؾب فيا شاؾب 
كلعؿ تمؾ الصكرة يتكافر فيها مبػدأ ظهػكر الشػيء المثبػت كالػدعكل المثبتػة 

ف لـ يصرح بذلؾ عبد القػاهر  -ببينة  ، مػف طريػؽ أف هػذا األمػر  مقػرره معمػكـه -كا 
 في أجناس األكصاؼ الظاهرة الثابتة ، ال يقابؿ بالشؾ كاإلنكار .

 ٔيتفسع يٍ يٕضع اًلختصبص يٕضع تمديى انضًري  : 
                                           

 .َُٖ،(دالئؿ اإلعجاز ُ)
 .ُُٖ  ،دالئؿ اإلعجاز  (ِ)
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هذا النكع يمحؽ بمفهـك االختصاص ، غير أنا دعكل ببل بينة ، ثقة بأنا ال 
 يحتاج إلن مزيد إثبات أك تأكيد لتأكد الدعكل معا .

ـٍ أىفب هػذا :) تقػديـ المحػدث عنػا فػي الخبػر المنفػيقاؿ عبد القاهر فػي  كاعمػ
ٍثبىػت، فػًإذا قمػتى  : إأنػتى ال تيٍحًسػف الصنيعى يقتضي في الفعؿ المنفيِّ ما اقتضااي فػي المي

هذاإ، كاف أشىدب لنىٍفي إحساًف ذلؾ عنا مف أف تقػكؿ: إال تحسػف هػذاإ، كيكػكف الكػبلـ 
، حتػن إنػؾ لػك  في األكؿ مىف هك أىشدب إعجابان بنفسًا، كأىعرىضي دىٍعكل فػي أنػا ييٍحسػفي

إ، لػـ يكػف لػا تمػؾ  : إال تيحًسػفي أنػتى إ فيمػا بعػدى إتيحًسػفإ فقمػتى . (ُ)(القػكةأتيتى بػ إأٍنػتى
كهػػذا األسػػمكب يمحػػؽ بػػدعكل الشػػيء ببينػػة مػػف بػػاب االسػػتدالؿ عميػػا بقطػػع عػػدـ 
اإلحساف ، كتأكيد الكجا بطريؽ تقديـ االسـ المكجا بضمير الخطػاب لبلختصػاص ، 
مع العمـ بعدـ تكافر البينة ، ككأنا مف المقطكع في عدـ إحسانا مف غير شؾ ، فبل 

  ة في أمرا .يحتاج إلن إثباتا إلن بينة مبال
 اًلستعبزح ادلفيدح :

فػػي االسػػتعارة المفيػػدة ذكػػر عبػػد  (مػػا يػػٌدعن فيػػا لمػػا ال يعقػػؿكفػػي مكضػػع )
القػػاهر  أف اسػػتعارة القػػـك لمديكػػة ، كاألسػػكد الضػػارية ، كقػػكـ زحػػؿ ، هػػي اسػػتعارات 
مفيد باعتبار دعكل أنها ممف تعقؿ ، كتمػؾ الػدعكل إثبػات الشػبا لمػف ال يعقػؿ بػأف 

 كأٌما قكلا: ]مف البسيط[سبيؿ االٌدعاء ، قاؿ : )يعقؿ عمن 
 إذا أشػػرؼ الػػٌديؾ يػػدعك بعػػض أسػػرتا

 

 عنػػػػػد الٌصػػػػػباح، كهػػػػػـ قػػػػػـك معازيػػػػػؿ ...
 

ف كانػػت فػػي الظػػاهر ال تفيػػد أكثػػر مػػف معنػػن « القػػـك»فاسػػتعارة  هاهنػػا، كا 
الجمػػع، فإنهػػا مفيػػدة مػػف حيػػث أراد أف يعطيهػػا شػػبها ممػػا يعقػػؿ. عمػػن أف هػػذا إذا 

ي غيػر مػػا نحػػف فيػا كبصػػددا فػي هػػذا الفصػػؿ، كذلػؾ أنػػا لػـ يجتمػػب االسػػـ حٌققنػا فػػ
، فػػأتن بضػػمير مػػف «هػػـ»المخصػػكص بػػاآلدمييف حتػػن قػػٌدـ تنزيمهػػا منػػزلتهـ فقػػاؿ: 

                                           

 ُّٖ  ، المرجع السابؽ (ُ)
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ذا كاف األمر كذلؾ، كاف  جاريػا مجػرل الحقيقػة. كنظيػرا أنػؾ تقػكؿ: « القـك»يعقؿ. كا 
فيمـز في الصػفة حكػـ مػا ال  ؟ كأنت تعني قكما مف الشجعاف،«أيف األسكد الٌضارية»

 يعقؿ، فتقكؿ:
البتػػة، ألنػػؾ كضػػعت كبلمػػؾ عمػػن أنػػؾ « الضػػاركف»، كال تقػػكؿ «الضػػارية»

 .(ُ)( كأنؾ تحٌدث عف األسكد في الحقيقة
 كعمن هذا الطريقة ينب ي أف يجرل بيت المتنبي: ]مف الكامؿ[ثـ يقكؿ:)

 زحػػػػػػػؿ، عمػػػػػػػن أٌف الككاكػػػػػػػب قكمػػػػػػػا

 

 عشػػػػػرالػػػػػك كػػػػػاف منػػػػػؾ لكػػػػػاف أكػػػػػـر م ...
 

ف لـ يكف معنا اسـ آخر سابؽ حكـ ما يعقؿ لمككاكب، كالضػمير فػي قكلػا  كا 
، كذلؾ أٌف ما يفصح با الحاؿ مف قصدا أف يٌدعي لمككاكػب هػذا المنزلػة «كهـ قـك»

إال              يجرم مجرل التصريح بذلؾ. أال ترل أنػا ال يٌتضػح كجػا المػدح فيػا 
كاكػب، ألنػا يفاضػؿ بينػا كبينهػا فػي األكصػاؼ بدعكل أحكاؿ اآلدميػيف كمعػارفهـ لمك

، كلف يتحٌصػؿ ثبػكت كصػؼ شػريؼ معقػكؿ «لكاف أكـر معشرا»العقمية بداللة قكلا: 
لها كال الكـر عمن الكجا الذم يتعارؼ في الناس حتن تجعؿ كأنها تعقؿ كتميز، كلػك 

ـ حينئذ ما كانت المفاضمة في النكر كالبهاء كعمٌك المحٌؿ كما شاكؿ ذلؾ، لكاف ال يمز 
ذكرت. كحٌؽ القكؿ في هذا القبيؿ أعني ما يٌدعن فيا لمػا ال يعقػؿ العقػؿ فصػؿ يفػرد 

 .(ِ)(با
هنا دعكل عقؿ ما ال يعقؿ يجرل في صكر االسػتدالؿ غيػر المباشػر بصػحة 
ثبات ما لمعاقؿ لا بطريؽ الدعكل مبال ة كاٌدعاء ، مما ال يجػرم  دعكل ما ال يعقؿ كا 

د كالػػدليؿ فػػي اإلثبػػات كالتأكيػػد ، كذلػػؾ بػػإرادة غػػرض مػػف صػػكرة دعػػكاا عمػػن الشػػاه

                                           

 ، كما بعدها.َْأسرار الببلغة ، ص  (ُ)
 .َْ  أسرار الببلغة ،ص (ِ)
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األغػػراض كتقكيػػة المػػدح فػػي جانػػب الممػػدكح . ممػػا يكسػػب الكصػػؼ القػػكة كالفخامػػة 
 كيعطيا التقدير كالكقار.
 ٔيُّ استعبزح انفعم:

كالػػذم يجػػب العمػػؿي عميػػا أف قػػاؿ عبػػد القػػاهر فػػي مكضػػع اسػػتعارة الفعػػؿ: )
ر فيا أف يتن شأف الفعػؿ  اكؿ ذات شيء، كما يتصكر في االسـ، كلكفالفعؿ ال ييتصكب

المعنن الذم اشػتٌؽ منػا لمشػيء فػي الزمػاف الػذم تػدؿ صػي تا عميػا. فػإذا أف يثبت 
ذا كاف كذلؾ، فػإذا اسػتعير «ضرب زيد»قمت:  ، أثبٌت الضرب لزيد في زماف ماض، كا 

بػػالمعنن الفعػؿ لمػػا لػيس لػػا فػػي األصػؿ، فإنػػا يثبػػت باسػتعارتا لػػا كصػػفا هػك شػػبيا 
  .(ُ) (الذم ذلؾ الفعؿ مشتؽ منا
أخبرتني أسارير كجها بما في »، ك «نطقت الحاؿ بكذا»بياف ذلؾ أف تقكؿ: 

، فتجػد الحػاؿ كصػفا هػك شػبيا بػالنطؽ «كٌممتني عيناا بما يحكم قمبػا»، ك «ضميرا
تػػدٌؿ عمػػن األمػػر كيكػػكف فيهػػا أمػػارات يعػػرؼ بهػػا « الحػػاؿ»مػػف اإلنسػػاف، كذلػػؾ أف 

فيهػػا كصػػؼ شػػبيا بػػالكبلـ، كهػػك « العػػيف»مػػا أف النطػػؽ كػػذلؾ. ككػػذلؾ الشػػيء، ك
داللتها بالعبلمات التي تظهر فيها كفي نظرها كخكاٌص أكصاؼ يحدس بهػا عمػن مػا 

 في القمكب مف اإلنكار كالقبكؿ.
أظهػر مػف أف تحتػاج فيػا إلػن دليػؿ، كلكػف إذا جػرل « العيف»كأمر ثـ قاؿ: )

جممػة، كػاف اآلنػس لمقػارئ أف يقتػرف بػا مػا هػك الشيء في الكػبلـ هػك دعػكل فػي ال
 .(ِ) (شاهد فيا، فمـ ير شيء أحسف مف إيصاؿ دعكل ببرهاف

 انتشجيّ ادلمهٕة : 

                                           

 .ُٓ  ،ص المصدر السابؽ (ُ)
 .ُٓ  أسرار الببلغة ،ص (ِ)
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هك مف أنكاع التشبيا ، عرؼ بهذا االسـ لقمػب المشػبا فػي مكضػع المشػبا 
،  (ُ) كالعكس؛)الٌدعػػػاء أف المشػػػبا أتػػػـ كأظهػػػر مػػػف المشػػػبا بػػػا فػػػي كجػػػا الشػػػبا(

خػػبلؼ ذلػػؾ ، كهػػك مػػف نػػكع كضػػع الفػػرع مكضػػع األصػػؿ ، كفيػػا خبلبػػة كالحقيقػػة ب
 .(ِ)كاٌدعاء ب رض المبال ة

كهػػك:) أف يقصػػد الشػػاعر عمػػن عػػادة التخييػػؿ أف يػػكهـ فػػي الشػػيء القاصػػر 
 .(ّ) عف نظيرا أنا زائده عميا(

كقػد يىقًصػدي الشػاعر، يقكؿ عبػد القػاهر فػي مكضػع التشػبيا المقمػكب عنػد:) 
، أٍف ييكًهـ فػي الشػيء هػك قاصػره عػف نظيػرا فػي الصػفة أنػا زائػد عمن عادة التخييؿ

ػػب دعػػكاا  عميػػا فػػي اسػػتحقاقها، كاسػػتيجاًب أف ييجعىػػؿ أصػػبلن فيهػػا، فيصػػحب عمػػن مكجى
ف كيٌنا إذا رجعنا إلن التحقيؽ، لػـ نجػد األمػرى يسػتقيـ  كسىرىفا أف يجعؿ الفرعى أصبلن، كا 

           حمد بف كيهيب:عمن ظاهر ما يضع المفظ عميا، كمثالا قكؿ م
 كبػػػػػػػػػػػدا الٌصػػػػػػػػػػػباح كػػػػػػػػػػػأٌف غٌرتػػػػػػػػػػػا

 

 كجػػػػػػػػػػا الخميفػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػيف يمتػػػػػػػػػػدح ...

 

 
ـٌ كأكمػؿ فػي النػكر  فهذا عمن أنا جعؿ كجا الخميفػة كأنػا أعػرؼ كأشػهر كأتػ
كالضػياء مػف الٌصػباح، فاسػتقاـ لػا بحكػـ هػذا الٌنٌيػة أف يجعػؿ الصػباح فرعػا، ككجػػا 

 .(ْ) (الخميفة أصبل

                                           

، ط/مكتبػػػة ِّٗ/ ُ، كينظػػػر: فػػػف التشػػػبيا، د. عمػػػي الجنػػػدم، ِٕٓجػػػكاهر الببلغػػػة ،ص (ُ)
 .ُٔٔٗ، ِاألنجمك المصرية ، ط

 .ِِٖ/ ُالتشبيا،  ينظر: فف (ِ)
 .ِّٗ/ ُ، كينظر: فف التشبيا، ِْ/ ٕ،نهاية األرب في فنكف األدب  (ّ)
 .ِِّ  أسرار الببلغة ،ص  (ْ)
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َّٕٔ 

ب ير البينة ، كهذا يعد مف قبيؿ االٌدعاء الم الط في كتمؾ مف صكر الدعكل 
بيانػػػا ؛ ب ػػػرض االٌدعػػػاء ، لمػػػا فيػػػا مػػػف الم ػػػايرة لمكاقػػػع المشػػػاهد، كالمعمػػػـك لػػػدل 
السامع، كهذا النكع مف األنكاع التي يعمد فيها األديب البميغ إلػن كسػر التكقػع عمػن 

 السامع ؛ فيثير دكافع النفس لديا ، كيكقظها .
 و يسبق غريِ :سٕق ادلعهٕ

سػػكؽ المعمػػـك يعػػرؼ بتجاهػػؿ العػػارؼ ، كهػػك مػػف ألػػكاف المحسػػف البػػديعي 
المعنػػكم ، قػػاؿ السػػكاكي: ) كمنػػا سػػكؽ المعمػػـك مسػػاؽ غيػػرا، كال أحػػب تسػػميتا 

 . (ُ)بالتجاهؿ( 
فهك سؤاؿ المػتكمـ عمػا يعممػا حقيقػة  -كأما تجاهؿ العارؼ كقاؿ النكيرم:) 

المدح أك الذـ ، أك ليدؿ عمن شدة التدلا فػي الحػب تجاهبلن منا ليخرج كبلما مخرج 
، أك لقصػػد التعجػػب أك التػػكبيخ أك التقريػػر ، كقػػاؿ السػػكاكي : هػػك سػػكؽ المعمػػـك 

. كالسكاكي كقؼ عند كممة  نكتا، كلعؿ الذم أكمػؿ التعريػؼ  (ِ)( مساؽ غيرا لنكتة
 .  (ّ)الخطيب

هػؿ العػارؼ الػذم قاس عبد القاهر طريقة التشبيا المقمػكب عمػن طريقػة تجا
يحار المتكمـ في كبلما بيف أمريف كالشاؾ كالمتردد ، فيأتي كبلما كالػدعكل المبػالغ 

ف كنػت تراهػا فيها  التػي ال تقابػؿ بالشػؾ كاإلنكػار ، قػاؿ: ) كاعمػـ أف هػذا الػدعكل كا 
، كقػكلهـ إذا «ال يدرل أكجها أنػكر أـ الٌصػبح، كغٌرتػا أضػكأ أـ البػدر»تشبا قكلهـ: 

نػػكر الشػػمس مسػػركؽ مػػف »، أك «نػػكر الصػػباح يخفػػن فػػي ضػػكء كجهػػا»أفرطػػكا: 
، كما جػرل فػي هػذا األسػمكب مػف كجػكا اإلغػراؽ كالمبال ػة فػإف فػي الطريقػة «جبينا

                                           

 .ِِٕمفتاح العمـك ، ص(ُ)  
 ..َُِ/ ٕ ،نهاية األرب في فنكف األدب (ِ)  

 .ْٖ/ ٔاإليضاح، (ّ)  
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ُّٕٔ 

األكلػػن خبلبػػة كشػػيئا مػػف السػػحر، كهػػك أنػػا كأنػػا يسػػتكثر لمٌصػػباح أف يشػػٌبا بكجػػا 
أمػرا، كجهتػا  تشػبيا يفٌخػـ بػا الخميفة، كيكهـ أنػا قػد احتشػد لػا، كاجتهػد فػي طمػب

الساحرة أنا يكقع المبال ة في نفسؾ مف حيث ال تشعر، كيفيدكها مف غير أف يظهر 
اٌدعاؤا لها، ألنا كضع كبلما كضع مف يقيس عمن أصؿ مٌتفؽ عميا، كيزٌجي الخبر 
نكػار منكػر،  عف أمر مسٌمـ ال حاجة فيا إلن دعكل كال إشػفاؽ مػف خػبلؼ مخػالؼ كا 

 «.مف أيف لؾ ذلؾ؟»، ك «لـ؟: »كتجٌهـ معترض، كتهٌكـ قائؿ
كالمعػػاني إذا كردت عمػػن الػػٌنفس هػػذا المػػكرد، كػػاف لهػػا ضػػرب مػػف الٌسػػركر 

 .(ُ) (خاٌص كحدث بها مف الفرح عجيب
 

 

 

                                           

 ، كما بعدها .ِِّ  أسرار الببلغة ،ص(ُ)
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 خبمتخ انجذج
تبػػيف مػػف خػػبلؿ تمػػؾ  الدراسػػة أف مفهػػـك ) دعػػكل الشػػيء بالبينػػة ( مػػف المفػػاهيـ 

صػػػؼ بهػػػا حكػػػـ  الفػػػف أك القكيػػػة التػػػي تعػػػٌزم جانػػػب االسػػػتدالؿ ، كالتػػػي يك 
األسمكب  قكةن كتأكيدنا في مجاؿ اإلثبػات كالتقريػر ، كهػي مػف المفػاهيـ التػي 
لـ يفصح عف معناها أك م زاها الدرس الببلغي  قديما كحديثا فيما عدا عبد 
القاهر ، كاحتفالا بهذا المفهـك ،أما في الدرس الحديث فهي  مف المسككت 

 -عمػػن أهميتػػا، كضػػيؽ مشػػاربا  -ـك كهػػذا المفهػػ –فيمػػا أحسػػب -عنػػا  
يعال  أمرنا مهمنا في جهػات اإلبانػة عػف معػاني الفنػكف كالمصػطمحات الػدائرة 
فػػي االسػػتعماؿ العربػػي التػػي تخػػالط المجػػاز كالحقيقػػة مػػف طريػػؽ االسػػتدالؿ 

 بالتعبير غير المباشر . كأثبتت الدراسة نكعيف مف هذا  المفهـك :
 دعكل الشيء بالبينة .     -ُ
 دعكل الشيء ب ير  البينة . كأف لكؿو أنكاعا كفنكنا. -ِ

)  كتكصمت الدراسة إلن أف أهـ الفنكف كالمصطمحات الكارد فيها هذا المفهػـك 
 دعكل الشيء بالبينة (، مبلزمة كمصاحبة كمعالجة كتبياننا ما يأتي : 

 الكناية ، كالمجاز  بأنكاعا ، كالتمثيؿ . -ُ
 كسا.تأكيد المدح بما يشبا الذـ كع -ِ
 إخراج الممكف مخرج الممتنع . -ّ
 االختصاص.  -ْ

 أما النكع الثاني : ) دعكل الشيء ب ير البينة ( فيدخؿ فيا ما يأتي: 
 الخبر المعرؼ بػ)أؿ (.  -ُ
 مكضع تقديـ الضمير. -ِ
 االستعارة المفيدة  في مكضع ما يدعن فيا ما ال يعقؿ . -ّ
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 التشبيا المقمكب .  -ْ
 سكؽ المعمـك مساؽ غيرا .  -ٓ

فػػػي أقػػػبلـ  -عمػػػن قمتهػػػا -دعكل بالبينػػػة ، مػػػف المفػػػاهيـ المبثكثػػػةمفهػػػـك الػػػ
المفسريف كعمماء أصكؿ الفقا ، كعمماء البياف ، مما لا عبلقة باألساليب التي هػي  
األبمػػػغ مػػػف غيرهػػػا ، كاألكثػػػر إقناعػػػا كأقػػػكل بيانػػػا ، كأشػػػد افتنانػػػا ، كأقػػػكل صػػػمة 

سػػبيؿ االٌدعػػاء كالخبلبػػة .  باالسػػتدالؿ كالمعػػاني  المتخٌيمػػة فػػي الػػذهف كالػػنفس عمػػي
كغير المتكقعة ، ك بها إيهاـ أك كسر تكقع ،كما كػاف بطريػؽ الفحػكم ، كالتػي تأخػذ 

ثباتا .  صكرة الدعكل بالبينة في تقرير المعني كا 
كتبيف أف مفهـك  الدعكل بالبينة مف لكاـز االستدالؿ غير المباشر ، نكعػا مػا 

 ؿ في إثباتا، كما أبرز ذلؾ عبد القاهر  .، مما يقرر تأكيد المعنن، ال في ذاتا ب
كبعد ، فهذا قدر الجهد كالطاقة ، كلـ أٌدخر كسعا في قميؿ أك كثير . فإف كنت 
ف كػػػاف هنػػػاؾ تقصػػػير أك نسػػػياف فمنػػػي كالشػػػيطاف ،  قػػد كفقػػػت فمػػػف اهلل المنػػػة ، كا 

 كحسب اإلنساف أف يجتهد فالكماؿ هلل كحدا كالعكف منا جٌؿ جبللا، كالحمدهلل . 
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 يصبدز انجذج ٔيساجعّ
 اإلتقػػػاف فػػػي عمػػػـك القػػػرآف ، لمسػػػيكطي، ط/ مؤسسػػػة الرسػػػالة ناشػػػركف-

 .، تح: شعيب األرنؤكطََِٖ، ُدمشؽ،سكريا ط/
  ،بيركت،الطبعػة  –دار الكتاب العربػي  ط/اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمدم

 ، تح: د. سيد الجميمي. َُْْاألكلن ، 
  ُبجػػػػدة ، ط / -ط/ المػػػػدني(،هػػػػػُْٕأسػػػػرار الببلغػػػػة، لمجرجػػػػاني  ) ت ،

 ،تح: محمكد محمد شاكر .ُُٗٗ
 بيػركت، تػح: –دار  الجيػؿ  -اإليضاح في عمـك الببلغػة، لمخطيػب القزكينػي

 د.محمد عبد المنعـ خفاجي.
  البحث الببلغي عند العرب ، د. أحمد مطمكب، منشكرات دار الجاحظ لمنشػر

 .ُِٖٗب داد–
 هػػ، تػح: ُُّٗبيركت –/ دار المعرفة البرهاف في عمـك القرآف، لمزركشي.ط

 محمد أبك الفضؿ إبراهيـ.
  البرهػػاف الكاشػػؼ عػػف إعجػػاز القػػرآف ، لكمػػاؿ الػػديف عبػػد الكاحػػد الزممكػػاني

، تح: د/ خديجة الحػديثي ُْٕٗب داد ، ط/ األكلن  -هػ(، ط/ العانيُٓٔ)
 د/ أحمد مطمكب.

 داب ، ب يػػػػة اإليضػػػػاح ،لمشػػػػيخ عبػػػػد المتعػػػػاؿ الصػػػػعيدم،  ط/ مكتبػػػػة اآل
 ـ.ََِٓ

  ببلغػػػة االحتجػػػاج العقمػػػن فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ، د.زينػػػب بنػػػت عبػػػدالمطيؼ
 هػ .ُُّْكردم،رسالة دكتكراا ،جامعة  اإلماـ محمد بف سعكد 

  ،ببلغػػة الحجػػاج النبػػكم فػػي صػػحيح مسػػمـ ، عبػػد المحسػػف محمػػكد أحمػػد
 ـ جامعة األزهر.َُِْرسالة دكتكراا 
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 نكنها ، د/ عبد الرحمف حبنكة الميػداني، الببلغة العربية أسسها كعمكمها كف
 .ُٔٗٗدمشؽ، ط : األكلن  –ط/ دار القمـ 

 الناشػر : دار الثقافػة، بيػركت ،تاريخ النقد األدبي عند العرب، إحساف عباس
 ـُّٖٗ - ػهَُْْلبناف، الطبعة الرابعة  –

  تحريػػػر التحبيػػػر فػػػي صػػػناعة الشػػػعر كالنثػػػر، كبيػػػاف إعجػػػاز القػػػرآف،  البػػػف         
، تػح: د.محمػد حفنػي ُّٔٗأبي اإلصبع المصرم، ط/ لجنة إحيػاء  التػراث 

 شرؼ.
 ( تالتحصػػيؿ مػػف المحصػػكؿ، سػػراج الػػديف محمػػكد ِٖٔ  )مؤسسػػة  ط/هػػػ

 عبد الحميد عمي أبك زنيد. د.ـ ،تح:  ُٖٖٗ - ُطالرسالة ، بيركت 
  تحفة الحبيب عمن شػرح الخطيػب  ، سػميماف بػف محمػد البجيرمػي الشػافعي

-هػػػ ُُْٕ -بيػػركت/ لبنػػاف، الطبعػػة : األكلػػن  -الكتػػب العمميػػة دار  ،ط/
 ـ.ُٔٗٗ

  تفسػػير اإليجػػي جػػامع البيػػاف فػػي تفسػػير القػػرآف، محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف
 -هػػ  ُِْْ، ُطبيػركت ، –دار الكتب العممية  ط/هػ(، َٓٗ: تاإًليجي )
 ـ . ََِْ

  القاسـ، التقريب كاإلرشاد )الص ير( محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف
مؤسسػػة الرسػػالة،  ط/هػػػ( ،  َّْ تالقاضػػي أبػػك بكػػر البػػاقبلني المػػالكي )

ـ تػح: د. عبػد الحميػد بػف عمػي أبػك  ُٖٗٗ -هػػ  ُُْٖالطبعة: الثانيػة، 
 .زنيد 

  التقرير كالتحبير ، محمػد بػف محمػد ابػف أميػر الحػاج الحنبمػي، الناشػر: دار
اهلل محمػػػكد  ـ تػػػح: عبػػػدُٗٗٗهػػػػ/ُُْٗ -ُطبيػػػركت، –الكتػػػب العمميػػػة 
 محمد عمر. 
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  تمخػػيص المفتػػػاح ، لمخطيػػػب القزكينػػي ، ضػػػمف شػػػركح التمخػػػيص، ط/ دار
 لبناف ، بدكف تاريخ.–السركر ،بيركت 

  التكقيؼ عمن مهمات التعاريؼ، محمػد عبػد الػرؤكؼ المنػاكم، ط/دار الفكػر
         ،تػػح:  َُُْبيػػركت ، دمشػػؽ، الطبعػػة األكلػػن ،  -المعاصػػر ، دار الفكػػر 

 محمد رضكاف الداية. د. 
  هػػػػ(  ِٕٗتيسػػير التحريػػػر ، محمػػػد أمػػيف ػ المعػػركؼ بػػػأمير بادشػػػاا )ت     

 دار الفكر،بدكف تاريخ. ط/
 :ُِجػػكاهر الببلغػػػة ، أحمػػػد الهاشػػمي، ط/ دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، ط ،

 بدكف تاريخ.
 .حاشية الدسكقي عمن مختصر السعد  ضمف شركح التمخيص 
 الناشػػر:دار الكتػػب  ،ف عمػػي الصػػباف الشػػافعي حاشػػية الصػػباف ، محمػػد بػػ

 ـ.ُٕٗٗ-هػ  ُُْٕلبناف، الطبعة األكلن -العممية بيركت
  دراسػػػػػػػات ألسػػػػػػػمكب القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الخػػػػػػػالؽ عضػػػػػػػيمة                    

دار الحػػػديث، القػػػاهرة ،بػػػدكف تاريخ،تصػػػدير: محمػػػكد  ط/هػػػػ(، َُْْ)ت 
 محمد شاكر.

 لعمػػػػـك فػػػػي اصػػػػطبلحات الفنػػػػكف ،القاضػػػػي دسػػػػتكر العممػػػػاء، أك جػػػػامع ا              
، تػػح: حسػػف ُ/ـ،طَََِ،لبنػػاف –عبػػد رب النبػػي، ط/دار الكتػػب العمميػػة 

 هاني فحص.
  هػػػػ( ط/ الخػػػانجي، ت : ُْٕدالئػػػؿ اإلعجػػػاز، عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاني )ت

 محمكد محمد شاكر. 
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 د الػػردكد كالنقػػكد شػػرح مختصػػر ابػػف الحاجػػب ،محمػػد بػػف محمػػكد بػػف أحمػػ
مكتبػػة الرشػػد ناشػػركف، الطبعػػة: األكلػػن، ط/هػػػ(  ٖٕٔالبػػابرتن الحنفػػي )ت 

 - ُجػ :ـ، تح: ضيؼ اهلل بف صالح بف عكف العمرل ََِٓ -هػ  ُِْٔ
 .ِترحيب بف ربيعاف الدكسرم: جػ 

  ،شرح التمكيح عمن التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقا ، لمعبلمة السعد
 تح: زكريا عميرات.،ُٔٗٗبيركت-ط/دار الكتب العممية

  ،المطبعة الكبرل ط/شرح القسطبلني = إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم
 هػ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي. ُِّّاألميرية، مصر ،الطبعة: السابعة، 

  الصادرة مف الهيئة ُٖٔالطراز ، ليحي بف حمزة العمكم،ط/ كتاب الذخائر ،
 د. إبراهيـ الخكلي  . .  تقديـََِٗالعامة لقصكر الثقافة بمصر،

 عركس األفراح ، لمسبكي.  ضمف شركح التمخيص. 
  عمػػـ البػػديع،د. عبػػد العزيػػز عتيػػؽ، الناشػػر: دار النهضػػة العربيػػة لمطباعػػة

 لبناف. –كالنشر كالتكزيع، بيركت 
  فتػػكح ال يػػب فػػي الكشػػؼ عػػف قنػػاع الريػػب، لمطيبػػي: ط/ جػػائزة دبػػي الدكليػػة

 تح: إياد محمد ال كج. ـ،َُِّلمقرآف الكريـ، ط األكلن 
  ،الفػػػركؽ الم كيػػػة ، ألبػػػي هػػػبلؿ العسػػػكرم، ط/ مؤسسػػػة النشػػػر اإلسػػػبلمي            

 هػ.ُُِْط/ األكلن 
  ،كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػئكف  ط/هػػػػ(، َّٕمجصػػػاص)لالفصػػػكؿ فػػػي األصػػػكؿ

 ـ، تح : د.عجيؿ جاسـ النشمي.ُٖٓٗ، ػُطاإلسبلمية دكلة الككيت، 
 ط/مكتبة األنجمك المصرية ، طفف التشبيا، د. عمي الجندم ،ِ ،ُٗٔٔ. 

 
  الفكائد ال ٌياثة  ، لعضد الػديف اإليجػي، ط/ دار الكتػاب المصػرم ، ط األكلػن
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 ـ، تح: عاشؽ حسيف.ُُٗٗ
  بيػػركت  -كتػػاب الكميػػات ػ ألبػػن البقػػاء الكفػػكم، ط/ مؤسسػػة الرسػػالة- 

 كمحمد المصرم. –ـ. ، تح: عدناف دركيش ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ
  في شرح تمخػيص المفتػاح ،لسػعد الػديف التفتػازاني، كبهامشػا كتاب المطكؿ

 هػ .َُّّحاشية المير سيد شريؼ،ط/ المكتبة األزهرية لمتراث 
  الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ غػػػكامض التنزيػػػؿ ، كعيػػػكف األقاكيػػػؿ ، فػػػي كجػػػكا

 .،تح : عادؿ أحمد ُٖٗٗالتأكيؿ،لمزمخشرم، ط/ العبيكاف ،ط األكلن 
  د/ فرج محمد فرج،ط/ مصر لمخدمات العممية الكناية في الببلغة العربية،-

 ـ.ََِِ-قُِّْ/ ُحدائؽ القبة ، ط
 ، رم  –دار المنهاج ط/الكككب الكهاج شرح صحيح مسمـ،لمحمد األميف الهىرى

 ـ مراجعة: لجنة مف العمماء. ََِٗ -هػ  َُّْ، ُط
  بيػػركت، الطبعػػة األكلػػن، بػػدكف  –لسػػاف العػػرب، البػػف منظػػكر، دار صػػادر

 تاريخ .
 حاسف التأكيؿ تفسير القاسمي، كمػا بعػدها، الناشػر: دار الكتػب العمميػا م– 

 هػ. تح: محمد باسؿ عيكف السكد. ُُْٖ -بيركت، الطبعة: األكلن 
  المحرر الكجيز في تفسػير الكتػاب العزيػز) تفسػير ابػف عطيػة(، ألبػي محمػد

عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسػي المحػاربي 
بيػػركت ،الطبعػػة: األكلػػن  –دار الكتػػب العمميػػة  ط/،ِْٖ/ ِهػػ(، ِْٓ)ت: 
 هػ تح: عبد السبلـ عبد الشافي محمد.  ُِِْ -

 بيػػػػركت /  -ط/عػػػػالـ الكتػػػػب ،لمحػػػػيط فػػػػي الم ػػػػة ،إلسػػػػماعيؿ بػػػػف عبػػػػاد ا
 ـ. تح: الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف. ُْٗٗ-هػ ُُْْ - ُلبناف،ط/

 ي ، كما بعدها.سعد الديف التفتازان -مختصر المعاني 
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  مسػػػتتبعات التراكيػػػب  بػػػيف الببلغػػػة  القديمػػػة  كالنقػػػد الحػػػديث، د/ محمػػػد            
 ـ.ََِٕعبد ال ني بركة، ط/دار الطباعة المحمدية

 هػػػ( ، ُٖٔالمصػػباح فػػي شػػرح المفتػػاح، السػػيد الشػػريؼ عمػػي الجرجػػاني)ت
 ـ.ََِٗاستانبكؿ  -رسالة دكتكراا ، إعداد : يككسؿ جميؾ،جامعة مرمرة

  ،ـ، تػح: عبػد السػبلـ ُٕٗٗمعجـ مقاييس الم ة البف فارس، ط/ دار الفكر
 محمد هاركف.

 ، دار الفكػػر  ط/م نػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب، البػػف هشػػاـ األنصػػارم- 
 ، تح : د.مازف المبارؾ ، كمحمد عمي حمداهلل .ُٖٓٗ،  ٔ،طبيركت

 الهػػبلؿ  المفصػػؿ فػػي صػػنعة اإلعػػراب لمزمخشػػرم، الناشػػر : دار كمكتبػػة– 
 .، تح : د.عمي بك ممحـُّٗٗالطبعة األكلن ،  -بيركت

  ضػػػػمف مكاهػػػب الفتػػػػاح  البػػػػف يعقػػػػكب الم ربػػػػي ،
 شركح التمخيص.

  ، نقد مذهب التقي السبكي في داللػة التقػديـ عمػن الحصػر ، دراسػة ببلغيػة
د/ محمػكد تكفيػػؽ محمػد سػػعد، بحػػث منشػكر ضػػمف مجمػة العمػػـك العربيػػة ، 

 هػ.ُُّْرجب –لسعكدية ، العدد السادس عشر المممكة العربية ا
  ، النكت في إعجاز القػرآف لمرمػاني ، ضػمف ثػبلث رسػائؿ فػي إعجػاز القػرآف

 حمد زغمكؿ سبلـمـ تح:حمد خمؼ اهلل، د.ُٕٔٗ، ّطدار المعارؼ،ط/
 ،دار الكتػػب  ط/نهايػػة األرب فػػي فنػػكف األدب، شػػهاب الػػديف أحمػػد النػػكيرم

 ، تح: مفيد قميحة كآخركف. ََِْ - ُطبيركت / لبناف،  -العممية 
  :النهػػػػػػر الفػػػػػػائؽ شػػػػػػرح كنػػػػػػز الػػػػػػدقائؽ ، عمػػػػػػر بػػػػػػف إبػػػػػػراهيـ  الحنفػػػػػػي                 

، تػػح: أحمػػد ََِِهػػػ(، الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة،ط األكلػػن ََُٓ)ت 
 عزك عناية.
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  ط/حاشية السػيكطي عمػن تفسػير البيضػاكم، ،نكاهد األبكار كشكارد األفكار 
 ـ. ََِٓ -كمية الدعكة كأصكؿ الديف  -رل جامعة أـ الق

 ( ، تالكاضػػػح فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػا، عمػػػي الب ػػػدادم :ُّٓ )مؤسسػػػة ،ط/هػػػػ
عبػػػػد اهلل  د.ـ. تػػػػح:  ُٗٗٗ -ُطلبنػػػػاف ، –الرسػػػػالة لمطباعػػػػة ، بيػػػػركت 

 التركي. 
  :دار الكتػػب  ط/هػػػ( ،ْٖٔالكسػػيط فػػي تفسػػير القػػرآف المجيػػد ، لمكاحػػدم)ت

             ـ ،تػػػػح: الشػػػػيخ عػػػػادؿ أحمػػػػد  ُْٗٗ - ،ُطلبنػػػػاف، –العمميػػػػة، بيػػػػركت 
 عبد المكجكد، كآخركف.

 ع: ةةادلٕال 
  حاشية البنانن، عمن شرح الجبلؿ المحمي لجمػع الجكامػع لئلمػاـ تػاج الػديف

 . /http://www.shamela.ws السبكي  .مف مكقع :
  المحمي عمن جمع الجكامع،مكقع اإلسبلـ:حاشية العطار عمن شرح الجبلؿ  

http://www.al-islam.com . 
  : شرح البهجة الكردية ، مكقع اإلسبلـhttp://www.al-islam.com   
 ف مكقع اإلسبلـ: كتاب م، العناية شرح الهداية ،محمد بف أحمد الحنفي 
  http://www.al-islam.com . 
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