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2/7/2007ريخ القبول:أت 30/5/2007ريخ التقديم:أت     
الصولُّوالبالغةُّوقدُّسبقُّالمجازُّالمرسلُّاحدُّمباحثُّالحقيقةُّوالمجازُّفيُّمصنفاتُّاُّيعد ُّ    

ُّالمباحثُّفيُّاطروحتيُّوُّ ُُّّتتميما ُّانُّدرستُّهذه ُّالدراسةُّخصصتُّهذه هذهُّتحقيقُّلُّالبحثلهذه
ُّ ُّهو ُّومؤلفها ُّاالزهريُُّّ(1)العالمةالمخطوطة ُّالبدراوي ُّمحمد ُّبن ُّاحمد ُّالدين ُّشهاب ُّبن :أحمد

ُّعا ُّوهو ،ُّ ُّقربُّالمحلة ُّفيُّمصر ُّالغربية ُّالمنطقة ُّمن ُّ)السجاعية( ُّالى ُّفقيهُّالسجاعيُّنسبة لم
ُّ(2)شافعيُّولدُّفيُّمصرُّونشأُّبهاُّوقرأُّوتعلمُّوتصدرُّللتدريسُّحتىُّصارُّعلما ُّيشارُّاليهُّبالبنان

ُّ–ُّرأيُّالمصادُّ–ولمُّتسعفناُّالمصادرُّالتيُّترجمتُّللسجاعيُّللوقوفُّعلىُّتاريخُّوالدتهُّاالُّانهاُّ
 .(3)المجاورينُّهـ(ُّبالقاهرةُّودفنُّعندُّأبيهُّبالقرافةُّالكبرىُّبتربة1197اجمعتُّعلىُّانهُّتوفيُّسنةُّ)

 
 
 
 
 

                                                 

ُّمامُّاالعممققسمُّالفقهُّوأصصولهقُّنينوىكليةُّاإل.ُّ
رسـالةُُّّاحكـامُّالسـيماُّ)ُّولمعرفةُّالمزيدُّعنُّحيـاةُّالسـجاعيُّومـاُّيتعلـقُّبسـيرتهُّبشـكلُّمفصـلُّيراجـتُّبحقنـاُّتحقيـقُّ(1)

 .2005ُُّّق10ق5وماُّيتعلقُّبها(ُّللسجاعيُّنفسهُّوالمأذونُّبنشرهاُّفيُّمجلةُّآدابُّالرافدينُّبتاريخُّ
م،1978ُُُّّّ،ُّبيـــروت،2ُُّّ،ُّط57ق488ُُّّ،2ُّق1ُُّّرُّفـــيُّالتـــراجمُّواالخبـــار،ُّعبـــدُّالـــرحمنُّالجبرتـــي:ُّعجائـــبُّاالقـــاُّ(2)

م،1951ُُّّ،ُّاســــتنبول،179ُّق1ُُّّهديــــةُّالعــــارفينُّفــــيُّأســــما ُّالمــــؤلفينُّوآقــــارُّالمصــــنفين،ُّ ســــماعيلُّالبغــــدادي:ُّ
لمـؤلفين،ُّعمـرُّم،ُّمعجـمُّا15ُّ،2002ُّطُّ–بيـروتُُّّ–،ُّدارُّالعلمُّللماليين93ق1ُُّّاالعالم،ُّخيرُّالدينُّالزركلي:ُّ

 .1ُّ،1993ُُّّ،ُّمؤسسةُّالرسالةُّ،ُّبيروتُّ،ُّط154ُّق1ُُّّرضاُّكحالة:ُّ
 مُّ.1325ُُُّّّ–،ُّالسجاعيُّ،ُّالميمنيةُّ،ُّمصر63ُُّّفتحُّالجليلُّ)حاشيةُّعلىُّشرحُّابنُّعقيلُّ(ُُّّ:ُُُّّّ(3)
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ُّ:ُُّّنسبة المخطوط
ُّمنهاُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّالكقيرة ُّالتصانيف ُّمن ُّله ُّالسجاعي ُّاإلمام ُّان ُّالعارفين ُّهدية ُّصاحب ذكر
،ُّوجا ُّفيُّمعجمُّالمؤلفينُّانُّلهُُّّ(2)أوُّ)اإلعواز(ُّفيُّأنواعُّالمجازُّمنُّعلمُّالبالغةُّ(1)ُّ)اإلحراز(

ُّواالستعارة ُّالمجاز ُّفي ُّ(3)منمومة ُّالبال، ُّكتاب ُّفي ُّفيهاُّوجا  ُّجمت ُّمنمومة ُّ نها ُّوالتطبيق غة
ُّفيُّجامعةُّ ُّوهيُّمخطوطة ،ُّ ُّوحصرا  ُّعشرُّعالقاتُّعدا  ُّوبلغتُّعنده ُّالمرسل عالقاتُّالمجاز

ُّ.(4)االزهرُّ،ُّورقهُّ)أم(ُّفيُّمكتبةُّجامعةُّاألزهر
:ُّهذاُّشرحُُّّوليسُّالنممُّوحدهُّبدليلُّقولُّفيُّمطلتُّشرحهاوالحقُّانهاُّمنمومةُّمتُّشرحهاُُُُُُّّّّّّ

)االعوازُّفيُّبيانُّعالقاتُُّّسميتهوُُّّتُّالمجازُّالمرسلتيُّنممتهاُّفيُّعالقالطيفُّعلىُّاالبياتُّال
ُّالمجاز(ُّ.ُّ

ُُّّوصف النسخة المعتمدة في التحقيق :
ُّ)االعوازُّفيُّبيانُّعالقاتُّالمجازُّالمرسل(ُّعلىُّنسخةُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ لقدُّاعتمدُّفيُّتحقيقُّرسالةُّ

ُّاتيحُّلناُّاالطالعُّعليهاُّمنُّخاللُّشبكةُّالمعلوماتُّالعالميةُّل النترنيتُّ،ُّمنُّالموقتُّالتابتُّفريدة
ُّلجامعةُّاالزهرُّ.ُّ

ولمُّنقفُّعلىُّكقرةُّالبحثُّفيُّفهارسُّالمخطوطاتُّعلىُّنسخةُّقانيةُّلهاُّوهيُّنسخةُّ
مكتوبةُّبخطُّنسخُّمعتادُّ،ُّويبلغُّمجموعُّصفحاتهاُّاربتُّصفحاتُّماُّعداُّصفحتيُّالعنوانُّوالخاتمةُّ

                                                 

وبــينُّدُّمــنُّالمتــرجمينُّلصــاحبناُّأنُّلــهُّكتابــا ُّبعنــوانُّ)االحــراز(ُّلــذلمُّجــا ُّهنــاُّبصــيغةُّمتــرددةُّبينهــاُّحــلــمُّيــذكرُّأُّ(1)
 )االعواز(ُّوهذاُّاالخيرُّهوُّالقابتُّبدليلُّذكرهُّعندُّالسجاعيُّنفسهُّفيُّمقدمةُّالمخطوطُّ.ُُّّ

 .180ُُُُّّّّ–119ُّق1ُُّّهديةُّالعارفينُّ:ُُّّ(2)
.ُّويلحــمُّأنُّمنمومــةُّالمجــازُّهــيُّغيــرُّمنمومــةُّاالســتعارةُّاذُّأنُّاالخيــرةُّذكــرت154ُُّّق1ُُّّمعجــمُّالمــؤلفينُّ:ُُُّّّ(3)

1297ُّي(ُّطبعــتُّفـيُّ)مجمــوعُّمـنُّمهمـاتُّالمتــون(ُّبمصـرُّســنتيُُُّّّ)بعنـوانُّ)منمومـةُّفــيُّاالسـتعاراتُّللسـجاع
هــ(ُّ،ُّينمـرُّايضـاحُّالمكنـونُّفـيُّالـذيلُّعلـىُّكشـفُّالمنـونُّعـنُّاسـاميُّالكتـبُّوالفنـونُّ،ُُّّاسـماعيل1302ُُّّ-هــ

،ُّمعجـــمُّالمطبوعـــاتُّالعربيـــة180ُُّّق1ُُّّمُّ،ُّهديـــةُّالعـــارفينُّ:1945ُُّّ،ُّاســـتنبول328ُُّّق2ُُّّباشـــاُّالبغـــداديُّ،ُّ:ُّ
 م.1982ُُّّ-،ُّالقاهرة1007ُُُّّّيوسفُّ ليانُّسركيسُّ،ُّ:ُّوالمعربةُّ،ُّ

(ُّمــنُّالصــفحة2ُّوينمــرُّالهــام ُّ)333ُّالبالغــةُّوالتطبيــقُّ،ُّد.ُّأحمــدُّمطلــوبُّوُّد.ُّكامــلُّحســنُّالبصــيرُّ،ُّ (4)
 مُّ.2ُُّّ،1990ُّنفسهاُّ،ُّمطابتُّدارُّالحكمةُّ،ُّط
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لماتُّأيُّسطرُّاحدُّعشرُّ،ُّوعددُّسطورُّكلُّواحدةُّمنهاُّخمسُّوعشرونُّسطرا ُّومتوسطُّعددُّالك
اوُّقالقةُّعشرُّسطرا ُّوهذهُّالنسخةُّمتسمةُّبالجودةُّ،ُّالنهاُّكاملةُّالُّنق ُّفيهاُّ،ُّونادرةُّاالخطا ُّ
فيُّالرسمُّوالنحوُّ،ُّوخطهاُّعاليُّالجودةُّ،ُّوسطورهُّمتقاربةُّمنتممةُّ،ُّوكلماتهُّصغيرةُّواضحةُّ،ُّ

رجتُّالىُّأنُّناسخهاُّوهوُّمضبوطُّبالشكلُّفيُّالمواضتُّالتيُّتقتضيُّذلمُّ،ُّوميزاتُّهذهُّالنسخةُّت
حسينُّبنُّأحمدُّهوُّطالبُّعلمُّلذلمُّوصفُّالسجاعيُّفيُّصفحةُّالخاتمةُّبقولهُّ)وكانُّالفراغُّمنهُّ

ُّالقانيُّسنةُّ ُّفيُّربيت ُّاالربعا ُّخامسُّيوم ُّوهوُّشرحُّالعالقاتُّلشيخ1225ُُّّوقتُّالزوالُّيوم هـ
ُّمشايخناُّالعالمةُّأحمدُّالسجاعيُّالشافعيُّرحمهُّاهللُّآمين(ُّ.ُّ

اوُّهوُّمنُّبابُّالتأدبُّمتُُّّ-كماُّيبدوُّمنُّكالمهُُّّ-مُّعنُّطالبُّالسجاعيُّفالناسخُّقدُّاخذُّالعل
ُّالعلما ُّ.ُّ

 منهج التحرير والتحقيق

ُّيمكنناُّاجمالُّهذاُّالمنهجُّبماُّيأتيُّ:ُّ
ُّعلىُّ - ُّوالتنبيه ،ُّ ُّاليوم ُّالمتبعة ُّاالمالئية ُّالقواعد ُّوفق ُّعلى ُّواناة ُّبدقة ُّن ُّالرسالة تحرير

ُّخاصةُّ.ُّمواضتُّالخطأُّوالسهوُّالنادرةُّباستعمالُّرموزُّ
بمعنىُّوجهُُّّقمقأاوُُّّقأوقاقباتُّارقامُّصفحاتُّالمخطوطةُّفيُّتحريرناُّالن ُّالمحققُّ،ُّبهيئةُّ -

 الصفحةُّاوُّمهرهاُّ.ُّ

 العنايةُّبالشكلُّالنحويُّوالصرفيُّللكتابُّ.ُّ -

تخريجُّالنصو ُّالمشارُّاليهاُّتخريجا ُّعلميا ُّمناسبا ُّ،ُّوتوقيقُّماُّوردُّفيُّالرسالةُّمنُّاآلرا ُّ -
فضال ُّعنُّواالشارةُّفيُّالغالبُّالىُّمواضتُّورودهاُّفيُّاكقرُّمنُّمؤلفُّواالقوالُّمنُّمصادرهاُّ،ُّ
 فيُّعددُّمنُّالمواضتُّباختصارُّمحكومُّبضابطُّالضرورةُّ.ُُّّ–رحمهُّاهلل-االستدرامُّعلىُّالمؤلفُُّّ

 ايجازُّالتعليقاتُّوالتراجمُّفيُّالهام ُّبحسبُّماُّتقتضيهُّالمقاماتُّ.ُّ -

 وضعتُّالفامُّابياتُّ)النمم(ُّبينُّاقواسُّخاصةُّ.ُّ -

ُّالسجاعيُّقدُّنممُّابياتا ُُّّوقدُّكان فيُّعالقاتُّالمجازُّالمرسلُّقمُّشرحهاُُّّ-كماُّتبينُُّّ-صاحبنا
بهذاُّالعنوانُّوقدُّوفقناُّاهللُّلجمتُّهذهُّاالبياتُّالمبقوقةُّفيُّقناياُّالشرحُّ،ُّوكانُّاالمرُّعسيرا ُّلعدمُّ
ُّاستاذيُّالدكتورُّعبدُّ ُّمساعدة ُّتيسرُّبعد ُّ الُّانه ُّعنُّالفامُّشرحها ُّيميزُّكلماتُّالنمم ُّما وجود

ُّفلهُّمنيُّجزيلُّالشكرُّال ُّاالبياتُّ، ُّالعدوانيُّالذيُّتحملُّعنا ُّاستخراجُّهذه ُّعليُّ وهابُّمحمد
ُّوالتقديرُّوجزاهُّاهللُّخيرا ُّوهذهُّاالبياتُّهيُّ:ُّ
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ُّعشرا ُّتعد ُّالمجاز ُّعالقات
ُّوأّول ُّمجاورة ُّمت ُّوجز ،
ُّقد ُّبما ُّواختم ُّوآلٌة، ُّومحل 

ُّ

ُّكل ُُّّ ُّوهي ُّيرجت، ُّزاد ُّقد ُّوما
ُّيحل ُّ ُّما ، ُّوالمسببَّ ُّالتسبب، ُّكذا
ُّفاتلصُّ ُّاليتم ُّنحو ُّعليه ُّيكون

ُّ
 ) بسم هللا الرحمن الرحيم وبه ثقتي (ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّفتمسكواُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّالتقوى ُّكلمة ُّوالزمهم ُّاالتصال، ُّشديدة ُّوده ُّأهل ُّعالقة ُّجعل ُّالذي ُّهلل الحمد
ُّباسبابُّالوصالُّالىُّاصولُّاالفعالُّوالصالةُّوالسالمُّعلىُّسيدناُّمحمدُّالجامتُّالوصافُّالجالل

لهاُّوالُّاضمحاللُُّّلوالكمالُّ،ُّوعلىُّآلهُّوصحبهُّالسادةُّالقادةُّاالئمةُّالنجومُّالزاهراتُّ،ُّالتيُّالُّأفوُّ
احسنُّاهللُّلهُّوللمسلمينُّالمساعيُُّّ–رحمةُّموالهُّالقديرُّ،ُّأحمدُّالسجاعيُّل،ُّوبعدُّ:ُّفيقولُّالفقيرُّ

نُّالتطويلُّهذاُّشرحُّلطيفُّعلىُّاالبياتُّالتيُّنممتهاُّفيُّعالقاتُّالمجازُّالمرسلُّخالُّمُّ–آمينُّ
ُّوسميتهُّ]ُُّّ-رةُّالضعافسجعلهاُّاهللُّخالصةُّلوجههُّنافعا ُّفيُّالدارينُّ،ُّليُّوللمنكُّ-واالعتسافُّ
ُّوقدُّقلتُّبعدُّالبسملةُّوالحمدلةُّ(1)اإلعوازُّ والصالةُّوالسالمُّعلىُُّّ(2)فيُّبيانُّعالقاتُّالمجازُّ[

فيُّالقرآنُُّّ،ُُّّسيدناُّمحمدُّوعلىُّآلهُّ،ُّ))عالقاتُّالمجاز((ُّاعلمُّانهُّالُّخالفُّفيُّوقوعُّالحقائق
ُّبأنُّالمجازُّأخوُّ ُّلمنُّأنكرُّوقوعهُّفيهُّ،ُّمدعيا  ُّالمجازُّفالجمهورُّعلىُّوقوعهُّفيهُّ،ُّخالفا  وأما

،ُّوقدُّاتفقُّالبلغا ُّعلىُّأنُّالمجازُّ(3)الكذبُّوالقرآنُّمنزهُّعنهُّ،ُّوردُّبوجودُّالفرقُّبينهماُّبالقرينةُّ

                                                 

مشـترمُّبـينُّكقـرةُّعالقـاتُُّّ(ُّالعالقةُّبينُّعنوانُّهذهُّالمخطوطةُّومضمونهاُّواضحةُّ،ُّالنُّالحاجةُّالـىُّايجـادُّقاسـم1)
الشـــ ُّ،ُّاحتـــاجُّاليـــهُّ،ُّينمـــرُّالقـــاموسُُّّهالمجــازُّالمرســـلُّضـــرورةُّلضـــبطهاُّ،ُّفلفـــمُّاالعـــوازُّمـــأخوذُّمــنُّ:ُّأعـــوزُّ

بيـروتُّ،ُّفصـلُّالعـينُّوالغـينُّبـابُُّّ–،ُّدارُّالعلـمُّللجميـتُّلمجدُّالدينُّمحمـدُّبـنُّيعقـوبُّالفيـروزُّآبـاديُُّّالمحيطُّ
1ُّحســـينُّاحمـــدُّبـــنُّفـــارس،ُّدارُّتـــراثُّاالحيـــا ُّالعربـــيُّ،ُّط،ُّالبـــيُّالُّ،ُّوينمـــرُّمقـــاييسُّاللغـــة184ُّق2ُُّّالـــزايُّ

 .694ُُّّ:ُّ)عوز(ُّقُّبيروتُُّّ–م(2001ُُُّّّ)
ـــالعربُّتنحـــتُّمـــنُّكلمتـــينُّكلمـــةُّواحـــدةُّ،ُّوهـــوُّجـــنسُّمـــن2ُّ) ـــيُّتـــدعىُّبالنحـــتُّ)ف ـــةُّالت (ُّوهـــذاُّمـــنُّالمـــواهرُّاللغوي

تحقيـــقُّ،ُُّّنُّاحمـــدُّبـــنُّفـــارسُّيحســـال،ُّألبـــيُُّّفـــيُّفقـــهُّاللغـــةُّوســـننُّالعـــربُّفـــيُّكالمهـــاُّاالختصـــار(ُّالصـــاحبي
 .271ُُّّ:ُُّّمُّ،1963ُُّّبيروتُّ،ُُّّ–مصطفىُّالشويميُّ،ُّمؤسسةُّبدرانُّ

للسـيوطيُُّّالمنكرونُّجماعةُّمنهمُّالماهريةُّوابنُّالقا ُّمنُّالشافعيةُّوابنُّخويزمندادُّمنُّالمالكيةُّ،ُّينمرُّاالتقانُّ(3)
 ُّ.36ُُُّّّق2:ُّ،ُّدارُّالندوةُّالجديدةُّ،ُّبيروت
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المعانيُّنحوُّعالقاتُّالحبُُّّوالعالقاتُّجمتُّعالقةُّبالفتحُّكسائرُّعالقاتُّ-،ُُّّ(1)ابلغُّمنُّالحقيقة
كعالقةُّالسيفُّ،ُّهذاُّهوُّالمشهورُّوجوزُّبعضهمُّالفتحُُّّ-المحسوساتُّوُّوالخصومةُّ،ُّوبالكسرُّفيُّ

،ُّماُّأوجبتُّالمناسبةُّوالمقارنةُّالمقتضيةُّلحمةُّ(2)والكسرُّفيُّكلُّمنُّالمعانيُّوالمحسوساتُّ،ُّهي
مجازُّاالستعارةُّ،ُّوالسببيُّكالمناسبةُّفيُُّّ(3)نقلُّاللفمُّمنُّالمعنىُّاالصليُّالىُّالمعنىُّالمجازيُّ

ُّ(4)(ُّكماُّحققهُّالسبكي(بالبنا ُّللمفعولُّ،ُّأيُّيعدهاُّالعلما ُّ))عشرا ُُُّّّ((فيُّالمجازُّالمرسلُّ،ُّ))ُّتعد
(ُّمنهاُّوصلُّالىُّنحوُّنيفُّوعشرينُّاوُّ())وماُّقدُّزادُّ(5)فيُّعروسُّاالفراحُّوكذاُّالحافمُّالسيوطي

(ُّ(وهيُّكل)ذتُّفيُّتعدادُّالعشرةُّفقلتُّ:ُّ)،ُّوقدُّأخ.ُّكماُّستراهُّهناُّ(6)(ُّالىُّالعشرة(يرجت)قالقينُّ)

                                                 

الصـلُّكانـتُّالحقيقـةُّافضـلُّمـنُّالمجـازُّ،ُّومـنُّنمـرُّالـىُّالتوسـتُّفـيُّولذلمُّاعتباراتُّفمنُّاعتبرُّقضـيةُّاالعتمـادُّعلـىُّاُّ(1)
طرائــقُّااليضــاحُّلمــاُّللفــرعُّمــنُّمزيــةُّعلــىُّاالصــلُّمــتُّقبــوتُّاالصــلُّنفســهُّكــانُّلفــمُّ)المجــاز(ُّومعنــاهُّافضــلُّلديــهُّمــنُّلفــمُّ
بــدُّ)الحقيقــة(ُّ،ُّينمــرُّ:ُّمختصــرُّالمعــانيُّلســعدُّالــدينُّمســعودُّبــنُّعمــرُّالتفتــازانيُُّّ،ُّشــرحُّتلخــي ُّالخطيــبُّمحمــدُّبــنُّع

(ُّهــ626ُّ(ُّهـُّ،ُّلمفتاحُّالعلومُّالبـيُّيعقـوبُّيوسـفُّبـنُّأبـيُّبكـرُّمحمـدُّبـنُّعلـيُّالسـكاكيُّ)ت739ُّالرحمنُّالقزوينيُّ،ُّ)تُّ
،ُّوينمـــرُّمباحـــث260ُُّّوالمجموعـــةُّطبعـــتُّفـــيُّمطبعـــةُّمصـــطفىُّالبـــابيُّالحلبـــيُّبنشـــرةُّواحـــدةُّالطبعـــةُّاالخيـــرةُّ،ُّمصـــرُُّّ:ُّ

ريمُّعلـيُّعمـرُّالمغـاريُّالـىُّكليـةُّاالدابُّجامعـةُّالموصـلُّباشـرافُّااللفامُّفيُّاصولُّالحنفيـةُُّّرسـالةُّدكتـوراهُّقـدمهاُّعبـدُّالكـ
 ُّ.129ُّ.ُّ 2004ُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّمحمدُّعليُّالعدوانيُّ،ُّسنةُّ

 أيُّالعالقةُّ.ُُُّّّ(2)
،ُّوينمـر134ُُّّق1ُُُُّّّّ-ينمرُّالتلويحُّفيُّكشفُّحقـائقُّالتنقـيحُّلسـعدُّالـدينُّمسـعودُّبـنُّعمـرُّالتفتـازانيُّ،ُّبيـروتُُّّ(3)

،ُّمؤسسـةُّالكتـب7ُُّّالحقُّمنُّعلمُّاالصولُّ،ُّلمحمدُّبنُّعليُّبـنُّمحمـدُّالشـوكانيُّ،ُّطارشادُّالفحولُّالىُّتحقيقُّ
 .52ُُّّمُّ:ُُّّ 1997ُّ–بيروتُُّّ–الققافيةُّ

،ُّللسبكيُّوهوُّبها ُّالدينُّأحمدُّبنُّتقيُّالـدينُّعلـيُّبـنُّعبـدُّالكـافيُّبـنُّبهـادرُّالسـبكي43ُُّّق4ُّعروسُّاالفراحُّ:ُُّّ(4)
رُّ(ُّللقزوينــيُّفــيُّالفــروعُّ،ُّوشــرحُّ)مختصــرُّابــنُّهـــ(ُّ،ُّلــهُّشــرحُّ)الحــاويُّالصــغي772ُّهـــ(ُّوتــوفيُّ)719ُّولــدُّ)

(ُّينمرُّ:ُّكشفُّالمنونُّعنُّاساميُّالكتبُّوالفنـونُّ،ُّحاجبُّ(ُّ،ُّوعروسُّاالفراحُّ،ُّومنمومةُّفيُّمدحُّالنبيُّ)
 .95ُّق5ُُّّحاجيُّخليفةُّ:ُّ

شــرحُّعقــودُّالجمــانُّفــيُّعلــمُّالمعــانيُّوالبيــانُّ،ُّحيــثُّقــالُّ)فهــذهُّعشــرُّعالقــاتُّ...ُّوذكــرتُّعالقــاتُّأخــرُّترجــتُُّّ(5)
 .93ُُّّاُّ(ُّ ُّ:ُّاليه

مـاُّالـىُّالالزميـةُّوالملزوميـة(ُّينمـرُّتعريـبُُّّ(6) قالُّالمولويُُّّ)والعالقـاتُّكلهـاُّترجـتُّالـىُّامـاُّالـىُّالكليـةُّوالجزئيـةُّ،ُّواا
ـــرقمُّ مـــنُّهـــذا1ُُّّ،ُّوينمـــرُّ 38ُّ،ُّ ُّ:11906ُُُّّّالرســـالةُّالعصـــاميةُّ،ُّلمـــنجمُّباشـــاُّمخطـــوطُّفـــيُّاالزهـــرُّب

يـقُّالـىُّاربعـينُّعالقـةُّ،ُّينمـرُّارشـادُّالفحــولُّ،ُّ ُّ:ُّالتحقيـقُّ،ُّفـيُّحـينُّذكـرُّالشـوكانيُّأنهـاُّقـدُّتصـلُّعنـدُّفرُّ
 ،ُّوهنامُّمنُّتوسطُّبينُّهذاُُّّاألدنىُّوذامُّاالتساعُّكماُّهوُّالحالُّعندُّالشيخُّالسجاعيُّفيُّاالعوازُّ.53ُُّّ
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فالمرادُّباالصابتُّاالناملُّوهيُّ(1)[َُّيْجَعُلوَن َأْصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهمايُّهيُّالكليةُّنحوُّقولهُّتعالىُّ]ُّ
َفَمن رؤوسُّاالناملُّفاطلقتُّاالصابتُّعليهاُّتنبيها ُّعلىُّكمالُّخوفهمُّوخشيتهمُّ،ُّنحوُّقولهُّتعالىُّ]

منهُّقُّأوُّقُُّّاسمُّلقالقينُّليلةُّ،ُّوأرادُّجز  ُُّّ(3)ُّأطلقُّالشهرُّ]وهو[ُّ(2)ُّ[ْلَيُصْمهُ َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَ 
عنُّاستشكالُّانُّالجز ُّانماُّيكونُّبعدُّتمامُّالشرطُّ،ُّوالشرطُّانُُّّ(4)كذاُّاجابُّبهُّاالمامُّفخرُّالدين

،ُّأنُّالمعنىُّمنُّيشهدُُّّ(7)وابنُّعمرُّ(6)وعليُّ(5)يشهدُّالشهرُّوليسُّكذلمُّ،ُّوقدُّفسرهُّابنُّعباس

                                                 

 .19ُُُّّّسورةُّالبقرةُُّّ:ُُّّ(1)
 .185ُُّّسورةُّالبقرةُّ:ُُّّ(2)
 زيادةُّيقتضيهاُّالن ُّ.ُُّّ(3)
،ُّفخرُّالدينُّالرازيُّوهوُّمحمـد80ُُّّق5ُّ:ُُُُّّّّ-القاهرةُُّّ–المكتبةُّالتوفيقيةُُّّالتفسيرُّالكبيرُّ)مفاتيحُّالغيبُّ(ُّمطبعةُّ(4)

ليهاُّنسبتهُّويقالُّلهُّ:ُّابنُّخطيبُّالرّيُّ،ُّتـوفيُّ بنُّعمرُّبنُّالحسنُّبنُّالحسينُّالتيميُّالبكريُُّّ،ُّولدُّفيُّالرّيُّواا
االيجـازُّفـيُّهـ(ُّ،ُّمنُّتصانيفهُّ)مفاتيحُّالغيـبُّ(ُّ،ُّ)المحصـولُّفـيُّعلـمُّاالصـول(ُّ،ُّ)نهايـة604ُُّّفيُّهراةُّعامُّ)

 .313ُّق6ُُّّدرايةُّاالعجاز(ُّ،ُّوُّ)شرحُّاسما ُّاهللُّالحسنى(ُّ،ُّينمرُّ:ُّاالعالمُّ:ُّخيرُّالدينُّالزركليُّ:ُّ
(ُّ،ُّوابـنُّخالـةُّخالـدُّبـنُّالوليـدُّرضـيُّاهللُّعنـهُّ،ُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّعباسُّبنُّعبدُّالمطلبُّ،ُّابنُّعـمُّرسـولُّاهللُّ)ُّ(5)

(ُّ،ُّوأهـلُّبيتـهُّبالشـعبُّمـنُّمكـةُّ،ُّفـأتيُّدُّوالنبـيُّ)وكانُّيسمىُّالبحرُّ،ُّلسعةُّعلمهُّ،ُّويسمىُّحبرُّاالمـةُّ،ُّولـ
(ُّتــوفيُّبالطــائفُّوهــوُّ(ُّفحنكــهُّبريقـهُّوذلــمُّقبــلُّالهجــرةُّبـقالثُّســنينُّ،ُّورأىُّجبريــلُّعنــدُّالنبـيُّ)بـهُّالنبــيُّ)

ابـنُّســبعينُّسـنةُّ،ُّينمــرُّاالصــابةُّفـيُّتميــزُّالصــحابةُّلشـهابُّالــدينُّأحمـدُّبــنُّعلــيُّبـنُّحجــرُّالعســقالنيُّ،ُّدارُّ
 .8ُُُُّّّّق3ُُّّ،ُّينمرُّاالعالمُّ:229ُُّّق3ُُّّمُُّّ:1ُُّّ،2001ُُّّبيروتُّ،ُّطُّ–الفكرُّ

(ُّوصـهرهُّعلـىُّابنتـهُّفاطمـةُّسـيدةُّهوُّعليُّبنُّأبـيُّطالـبُّ)عبـدُّمنـاف(ُّبـنُّعبـدُّالمطلـبُّابـنُّعـمُّرسـولُّاهللُّ)ُّ(6)
ُّبــنُّابــيُّطالــبُّبمكــةُّلقضــا ُّديونــهُّوردُّ نســا ُّالعــالمينُّوأبــوُّالســبطينُّولمــاُّأرادُّرســولُّاهللُّالهجــرةُّخلــفُّعلــيَّ

عندهُّ،ُّوأمرهُّأنُّينامُّفيُّفراشهُّليلةُّالهجرةُّ،ُّرابتُّالخلفا ُّالراشدينُّ،ُّقتلُّشهيدا ُّعلـىُّيـدُّعبـدُّالودائتُّالتيُّكانتُّ
مــنُّالهجــرةُّ.ُّينمــرُّ:ُّأســدُّالغابــةُّفــيُّمعرفــةُّالصــحابةُّأبــوُّالحســنُّعلــيُّبــنُّمحمــد40ُُّّالــرحمنُّبــنُّملجــمُّســنةُّ

ــــــوفيُّ) ــــــر(ُّت ــــــنُّاالقي ــــــة630ُُّّالجــــــزريُّ)اب ،302ُُُّّّق3ُُُّّّمُُّّ:ُّ 2001ُُّّ–2ُّطُّ–بيــــــروتُُّّ–هـــــــ(ُّدارُّالمعرف
 .493ُّق3ُّواالصابةُّ:ُّ

(ُّمـاتُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّبنُّالخطابُّالقرشيُّ،ُّاسلمُّمتُّابيهُّوهوُّصغيرُّ،ُّكانُّكقيـرُّاالتبـاعُّلرسـولُّاهللُّ)ُّ(7)
وهــوُّابــنُّســتُّوقمــانينُّعامــا ُّ،ُّودفــنُّفــيُّالمحصــبُّ،ُّوكانــتُّوالدتــهُّقبــلُّالبعقــةُّبســنةُّ،ُّينمــرُّأســدُّالغابــةُّفــيُّ

 .253ُُُّّّق3ُُُُُُُّّّّّّّبةُّ:ُّ،ُّواالصا46ُّق3ُُّّمعرفةُّالصحابةُّ:ُّ
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نُّمنُّنوعُّالحذفُّ،ُّأفادةُّوُّوهذاُّيصلحُّأنُّيك(1ُّ)لشهرُّ،ُّفليصمُّجميعهُّ،ُّوأنُّسافرُّفيُّاقنائهأولُّا
ُّاالتقان ُّ]وُّ)ُّ(2)في ُّنحو ،ُّ ُّوجزئية :ُّ ُّاي ُّالصالةُُّّ(3)ُّ[قم الليلجز ( ُّجز  ُّوهو ُّالقيام ُّاطلق فأنه

ُّ.ُُُّّّ(6)اركانهاُّ،ُّكماُّفيُّااليضاحُّ(5)ُّ]لكونهُّامهر[ُّ(4)عليها
الجز ُّالذيُّيطلقُّعلىُّالكلُّمماُّيكونُّلهُّمنُّبينُّاالجزا ُّمزيدُّواعلمُّانهُّيجبُّانُّيكونُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّ ُّاوُّاالصابتُّعلىُّالرقبة ُّفالُّيجوزُّاطالقُّاليد ُّبالكلُّ، وهوُُّّ-اختصا ُّبالمعنىُّالذيُّقصد
اُّعليهُّمنُّحيثُّمطالقه اُّعليهُّمنُّحيثُّانهُّانسانُّأماُّمايُّالُّيجوزُّ طالقهُّ–الشخ ُّالرقيقُّ

ُّ(7)ولهذاُّجوزُّالزمخشري،ُّاُّاالعتبارُّمنهُّوهوُّجائزُّصدورُّمعممُّاالفعالُّمنهُّفيُّموضتُّبيانُّهذ
[ُّ ُّتعالى ُّقوله ُّفيُّ(8)[َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهب  في ُّكما ُّالنفس ُّباليد ُّيراد ُّان

ُّ]ُّ ُّحاشية ُّالحقُّ(10)الفنريُّ(9)ُّ] ُّلكنه ُّالمطول ُّوصفُُّّ(11)على ُّاحدهما ُّشيئان ُّالنوعين بهذين
                                                 

.ُّوينمـرُّمعتـرمُّاالقـرانُّفـيُّاعجـازُّالقـرآنُّ،ُّلعبـدُّالـرحمن36ُُّّق2ُُّّ.ُّوينمرُّاالتقانُّ:80ُُّّق5ُُّّمفاتيحُّالغيبُّ:ُُّّ(1)
 .188ق1ُُّّمُّ:1ُُّّ،1988ُّبيروتُّ،ُّطُّ–بنُّأبيُّبكرُّجاللُّالدينُّالسيوطيُّ،ُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ

 .36ُُّّق2ُُّّينمرُّ:ُّاالتقانُّ:ُُّّ(2)
 .2ُُّّسورةُّالمزملُّ:ُُّّ(3)
 أيُّعلىُّالصالةُّ.ُُّّ(4)
 االصلُّالُّأمهرُّ،ُّوالصحيحُّماُّاقبتناهُّ.ُُُّّّ(5)
ينمرُّ:ُّااليضاحُّفيُّعلومُّالبالغةُّلمحمدُّبنُّعبدُّالرحمنُّالقزوينيُّ،ُّتحقيقُّ،ُّد.ُّعبدُّالحميدُّهنداويُّ،ُّمؤسسـةُُّّ(6)

 .92ُُّّ:ُّ ،ُّوينمرُّشرحُّعقودُّالجمان37ُُّّق4ُُّّ،ُّوعروسُّاالفراحُّ:34مُّ:2ُُّّ،2002ُُّّلمختارُّ،ُّالقاهرةُّ،ُّطا
،ُّللزمخشــريُّ.ُُُّّّهــوُّجــارُّاهللُّابــوُّالقاســمُّمحمــودُّبــن1226ُُّّبيــروتُُّّ:ُّ ُُّّ–ينمــرُّالكشــافُُّّقُّدارُّالمعرفــةُُُّّّ(7)

هـــ(ُّ،ُّمــن538ُُّّهـــ(ُّتــوفيُّبجرجانيــةُّخــوارزمُّعــامُّ)417ُّعمــرُّبــنُّمحمــدُّالنحــويُّاالديــبُّاللغــويُّالفقيــهُّ،ُّولــدُّ)
حديث،ُّينمر:ُّكشفُّالمنونُّلمصطفىُّبنُّعبدُّتصانيفهُّاساسُّالبالغة،ُّالمفصلُّفيُّالنحو،ُّالفائقُّفيُّغريبُّال

 .178ُُّّق7ُُّّ،ُّواالعالمُّ:313ُُُّّّق6ُّمُُّّ:1999ُُّّبيروت،ُُُّّّ–اهللُّالروميُّالحنفيُّ)حاجيُّخليفة(ُّدارُّالفكرُّ
 .1ُُّّسورةُّاللهبُّ:ُُّّ(8)
 ]....[ُّزيادةُّيقتضيهاُّالن ُّ.ُُُّّّ(9)
روفُّبمالُّحسنُّالفنريُّكانُّعالمـا ُّهوُّالمولىُّحسنُّجلبيُّبنُّمحمدُّبنُّمحمدُّشاهُّالفناريُّالروميُّالحنفيُّالمعُّ(10)

فاضال ُّ،ُّقسمُّأيامهُّبينُّالعلمُّوالعبادةُّوكانُّيعاشرُّمشايخُّالصوفيةُّ،ُّقرأُّمغنيُّاللبيـبُّعلـىُّرجـلُّمغربـيُّ،ُّوقـرأُّ
صحيحُّالبخاريُّعلىُّتالمذةُّ بنُّحجرُّ،ُّلهُّحوا ُّعلىُّالتلويحُّوشرحُّالمواقـفُّوعلـىُّالمطـولُّ.ُّينمـرُّ:ُّمعجـمُّ

 .757ُُُّّّق1المطبوعاتُّالعربيةُّوالمعربةُّ:ُّ
 بالبنا ُّللمجهولُّ.ُُُُُّّّّّ(11)
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فالخاطئةُّصفةُّالكلُّوصفُّبهاُّالناصيةُّ(1ُّ)[ة  َناِصَية  َكاِذَبة  َخاِطئَ البعضُّبصفةُّالكلُّكقولهُّتعالىُّ]
ُّ ،ُّ ُّوعكسه ُّاتقانُّ(3)ُّ[ِإنَّا ِمنُكْم َوِجُلونَ ]ُّ(2)ُّ]تعالى[ُّكقوله، ُّهـ .ُّ ُّالقلبُّأ ))متُُّّ(4)والوجلُّصفة

ريةُّكإطالقُّالغائطُّعلىُّفضلةُّاالنسانُّالنُّالغائطُّفيُّاالصلُّبمعنىُّاالرضُّوُّمجاورة((ُّايُّمجا
ُّ ُّذكرُّتأدب(5)الغائرة ُّواطلقُّعلىُّما ،ُّ ُّا  ُّالفارسية، والتحقيقُّانُُّّ(6)قالُّالمولويُّفيُّشرحُّالرسالة

                                                 

 .16ُُّّسورةُّالعلقُّ:ُُُّّّ(1)
 ]ُّ....ُّ[ُُّّزيادةُّيقتضيهاُّالن ُّ.ُُّّ(2)
 .52ُُّّسورةُّالحجرُّ:ُُّّ(3)
 .37ُُّّق2ُُّّينمرُّ:ُّاالتقانُّ:ُُّّ(4)
وهيُّعندُّالشافعيُّبمعنىُّالتخليُّ،ُّفمنُّتخلىُّوجبُّعليهُّالوضو ُّ،ُّينمـرُّاحكـامُّالقـرآنُُّّللشـافعيُّ،ُّدارُّالكتـبُُّّ(5)

ُّ–،ُُّّواحكــامُّالقــرآنُّالبــيُّبكــرُّأحمــدُّبــنُّعلــيُّالجصــا ُّ،ُّدارُّالفكــر45ُُُّّّق1980ُُّّ:1ُُّّ–بيــروتُُّّ–ةُّالعلميــ
،260ُُّّ،ُُّّوقــالُّابــنُّفــارسُّ نهــاُّمــنُّبــابُّالكنايــةُّلتحســينُّاللفــمُّ،ُّينمــرُّالصــاحبيُّ:ُّ 395ُُّّق2ُُّّبيــروت:ُّ

رفيةُّخاصةُّ،ُّأوُّانهاُّويمكنُّالقولُّبأنهاُّاضحتُّحقيقةُّشرعيةُّومنقوال ُّشرعيا ُّ،ُّوتسمىُّحقيقةُّعرفيةُّأوُّحقيقةُّع
مجــازُّاشــهرُّمــنُّالحقيقــةُّ)مجــازُّمشــهور(ُّللقطــتُّبفهــمُّالصــحابةُّلــهُّبــالمعنىُّالشــرعيُّولــيسُّاللغــويُّ،ُّوهــذاُّمــاُّ

ق1ُُّّيســمىُّعنــدُّالمحــدقينُّبــالتطورُّالــدالليُّ.ُّينمــرُّالتنقــيحُّ،ُّلعبيــدُّاهللُّبــنُّمحمــدُُّّصــدرُّالشــريعةُّ،ُّبيــروتُّ:ُّ
مُّ:1987ُُّّصـولُّ،ُّلمحمـدُّاحمـدُّالسـمرقنديُّ،ُّبغـدادُّ،ُّ،ُّميزانُّاالصولُّفـيُّنتـائجُّالعقـولُّفـيُّاال126ُُّّ-132
،ُّوالتحريـــرُّفـــيُّأصـــولُّالفقـــهُّ،ُّلكمـــالُّالـــدينُّمحمـــدُّبـــنُّعبـــدُّالواحـــدُّبـــنُّالهمـــامُّالحنفـــيُّ،ُّبيـــروتُّ،537ُُُّّّق1ُّ

.ُّوالمحصولُّ،ُّلفخرُّالدينُّمحمدُّبـنُّعمـرُّبـنُّالحسـينُّالـرازيُّ،ُّدارُّالكتـبُّالعلميـة18ُُُّّّ–17ُّق2ُّمُّ:1996ُُّّ
،ُّوينمــرُّعلــمُّالداللــةُّدراســةُّوتطبيقــا ُّ،ُّللــدكتورةُّنــورُّالهــدىُّلوشــنُّ،117ُُّّق1ُُُّّّمُّ:1ُُّّ،1988ُُّّبيــروتُّ،ُّطُّ–

 .139ُُُُُُّّّّّّ،ُُّّوينمرُّمباحثُّااللفامُّفيُّاصولُّالحنفيةُّ:ُّ 14ُّمُُّّ:ُّ 2000ُُّّبنغازيُّ،ُّ
وهيُّرسالةُّللشيخُّعصامُّحيثُّيقولُّ:ُّ)عليمُّبرسالتناُّالفارسيةُّالمعمولةُّفيُّتحقيقُّالمجازات(ُُّّ:ُّينمرُّ:ُّشرحُُُّّّ(6)

هــــُُّّعلـــىُّمـــتنُّالفريـــدة1315ُّامُّابـــراهيمُّبـــنُّمحمـــدُّاالســـفرايينيُّ،ُّمطبعـــةُّالشـــركةُّالصـــحافيةُّالعقمانيـــةُّ،ُّالعصـــ
.ُّوقالُّالخوانساريُّهيُّرسالةُّفيُّتحقيقُّاالستعاراتُّالبديعيةُّوالحقيقةُّوالمجازُّوهيُّباللغة28ُُّّ)السمرقندية(ُّ 

وانساريُّ،ُّالمطبعةُّالحيدريةُّ،ُّطهرانُّ،ُّالفارسيةُّ،ُّينمرُّ:ُّروضاتُّالجناتُّفيُّاحوالُّالعلما ُّ،ُّلمحمدُّباقرُّالخ
،ُّونقلهـاُّالـىُّالعربيـةُّكــلُّمـنُّالشـيخُّعبـدُّالبـاقيُّالقاضــيُّمـنُّعلمـا ُّالقـرنُّالقالـثُّعشــر180ُُّّق1ُُّّهــُّ:1390ُُّّ

ـــُّ)مــنجمُّباشــا(ُُّّوكــالُّالتعــريبينُّمخطــوطُّموجــودُّفــيُّالمكتبــةُّ الهجــريُّ،ُّوالشــيخُّأحمــدُّافنــديُّالمولــويُّالشــهيرُّب
،ُّوقدُّتيسرُّليُّتقبيتُّماُّنقلُّمنُّهـذهُّالرسـالة351ُُّّق4ُُّّالمكتبةُّاالزهريةُّ:ُُّّاالزهريةُّفيُّمصرُّ.ُّينمرُّفهرست

 .36ُُُّّّ،ُّ منُّتعريبُّ)منجمُّباشا(ُُّّحصرا ُُّّعنُّطريقُّشبكةُّالمعلوماتُّالعالميةُّموقتُّمخطوطاتُّاالزهرُّ
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عالقةُّالمجازُّفيُّهذاُّالمقالُّالمشهورُّالحاليةُّوالمحليةُّوليسُّبعالقةُّمستقلةُّعلىُّماُّيمهرُّبادنىُّ
ُّومقلُّلهاُّفيُّالتلخي ُّ(1)تأمل فيُُّّ(5)ُّ[يةوُّالرا]فانُُّّ(4)ةُّعلىُّالمزادُّ(3)ُّ[يةوُّالرا]باطالقُُّّ(2)أ.هـ

ِإنََّك َميٌِّت ايُّماُّيؤولُّاليهُّالش ُّقطعا ُّنحوُّ]ُّ(ل()وأوُّّ)اطلقُّعلىُّمرفُّالما ُّاالصلُّاسمُّللبعيرُّ
يُِّتونَ  نَُّهم مَّ ُّ(7)[ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمرًااوُّمنا ُّكاطالقُّاسمُّالخمرُّعلىُّعصيرُّالعنبُّنحوُّ](6)[َواِ 

ُّاعلمُّانُّمجازُّاالولُّنوعانُّ:ُّ
ُّ[ُّ.َُّأرَاِني َأْعِصُر َخْمرًاِإنِّي أولُّبالصيرورةُّكماُّفيُّآيةُّ]مجازُُُُُُّّّّّّ

يَّةً ]ومجازُّأولُّبالمشارفةُّكقولهُّتعالىُّ فانُّالكالمُُّّ(8)ُّاآليةُّ[َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوْا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ
ُّ:ُّتشارفواُّعلىُّالترمُّليصحُّوصفهمُّبالخوفُّ،ُّأفادهُّشيخناُّالعالمةُّ متُّاالحيا ُّ،ُّومعنىُّتركوا

منُّمجازُّالمشارفةُّقولهُُّّ(11)وذكرُّالحافمُّالسيوطيُّ(10)نُّشيخهُّابنُّالفقيهنقال عُّ(9)السيدُّالبليدي
                                                 

نُّمـنُّوذلمُّلماُّبينُّالمكـانُّالمطمـئنُّوقضـا ُّالحاجـةُّمـنُّتـالزمُّفـيُّالعـرفُّ،ُّوبنـا ُّعلـىُّهـذاُّالعـرفُّينتقـلُّالـذهُّ(1)
 .134ُُُُّّّّق1ُّالمحلُّالىُّالحالُّ،ُّينمرُّالتلويحُّ:ُّ

 .266ُُُُّّّّ–265ُّتلخي ُّالمفتاحُّضمنُّمختصرُّالمعانيُُّّ ُّ:ُُّّ(2)
 االصلُّالروايةُّ،ُّوالصحيحُّماُّاقبتناهُّ.ُُُّّّ(3)
والمـزادُّأيُّالمزادةُّ)مفعلة(ُّمنُّالزادُّتتزودُّفيهاُّالما ُّ،ُّوالِمْزَوْدُّمـاُّيجعـلُّفيـهُّالـزادُّ،ُّوقـالواُّ:ُّالبعيـرُّيحمـلُّالـزادُُُّّّ(4)

3ُُُّّّ،1994ُّطُّ–بيـروتُُّّ–رُّصـادرُّالطعامُّوالشرابُّ،ُّينمرُّلسانُّالعربُّلجمـالُّالـدينُّمحمـدُّبـنُّمنمـورُّ،ُّدا
.ُّوالصحاحُّتاجُّاللغةُّوالصحاحُّالعربيةُّ،ُّاسماعيلُّبنُّحمادُّالجـوهريُّ،ُّدارُّالعلـم86ُُُّّّ–77ُُّّ–76ُّق7ُُّّ:ُّمُُّّ

 طالقُّالراويةُّوارادةُّالمزودُّاوُّالمزادةُّ.ُّ.ُّوعلىُّهذاُّيمكنُّا482ُّق2ُُّّمُّ:4ُُّّ،1990ُُّّللماليينُّ،ُّبيروتُّ،ُّط
 االصلُّالروايةُّ،ُّوالصحيحُّماُّاقبتناهُّ.ُُُّّّ(5)
 .30ُّسورةُّالزمرُّ:ُُّّ(6)
 .36ُّسورةُّيوسفُّ:ُُّّ(7)
 9ُّسورةُّالنسا ُّ:ُُّّ(8)
هوُّمحمدُّبنُّمحمدُّبنُّمحمدُّالحسنيُّالتونسيُّالمالكيُّالمعروفُّبالبليـديُّ،ُّعـالمُّبالعربيـةُّوالتفسـيرُّوالقـرا اتُّ،ُُّّ(9)

بيُّاالصلُّ،ُّسكنُّالقاهرةُّ،ُّتـوفيُّفيهـاُّ،ُّمـنُّكتبـهُّ)حاشـيةُّعلـىُّتفسـيرُّالبيضـاوي(ُّ،ُّوُّ)حاشـيةُّعلـىُّشـرحُّمغرُّ
 .296ُُّّق7ُُّّ،ُّواالعالمُُّّ:259ُُّّق1ُُّّااللفيةُّلالشموني(،ُّينمر:ُّعجائبُّاالقارُّ:ُّ

مـيمُّبالسـبعةُّهـوُّعبـدُّاهللُّبـنُّمحمـدُّبـنُّعبـدُّاهللُّبـنُّأبـيُّالفضـلُّالمعـروفُّبـابنُّالفقيـهُّالمـؤدبُّ،ُّقـرأُّالقـرآنُّالعُّ(10)
علــىُّجماعــةُّمــنهمُّأبــوُّالــوح ُّســبيتُّبــنُّالمســلمُّ،ُّوأبــيُّعبــدُّاهللُّمحمــدُّبــنُّعيســىُّاالندلســيُّ،ُّاشــتغلُّبــالوعمُّ

 .357ُّق19ُّهـُّ(ُّ،ُّينمرُّ:ُّسيرُّاالعالمُّ:529ُُّّورزقُّفيهُّقوالُّ،ُّتوفيُّفيُّصفرُّسنةُّ)
 .191ُُّّق1ُُّّمعترمُّاالقرانُّ:ُُّّ(11)
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ايُّفاذاُّقربُّمجيئهُّ،ُّقالُّقأمقُّ(1)ُّ[َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْستَْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُمونَ تعالىُّ]
ُّيندفتُّالسؤالُّالمشهورُّفيهاُّوهوُّ والُّتأخيرُّ،ُّعندُّمج ُّاالجلُّالُّيتصورُُّّتقديمُُّّ(2)ُّه[ان]وبهذا
[ُّ ُّنحو ُّايُّالتسببية ُّالتسبب(( ُّالنهُُّّ(3)ُّ[َما َكاُنوْا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمعَ ))كذا ُّبه ُّوالعمل ُّالقبول اي

َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا كقولهُّتعالىُّ](4)[سببُّعنُّالسمتُّ،ُّومنُّذلمُّنسبةُّالفعلُّالىُّ]سببُّالسببم
،ُّوسببُّذلمُّاكلُُّّتعالىُّفإنُّالمخرجُّفيُّالحقيقةُّهوُّاهللُّ(6)[َجنَّةِ َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مَِّن الْ ]ُّ(5)ُّ[ِفيهِ 

ُّاالتقان ُّفي ُّقاله ،ُّ ُّالشيطان ُّوسوسة ُّاالكل ُّوسببُّذلم ُّ]ُّ(7)الشجرة ُّنحو َقْد َأنَزْلَنا ))والمسبب((
ودخلُّفيُّاطالقُُّّ(9)ايُّمطرا ُّ:ُّايُّيتسببُّعنهُّاللباسُّقالُّفيُّعروسُّاالفراحُّ(8)ُّ[َعَلْيُكْم ِلَباًسا
المسببُّاوُّعكسهُّاالسبابُّاالربعةُّ،ُّالماديُّويسمىُّالقابليُّ،ُّكاطالقُّالخشبُّعلىُّالسببُّعلىُّ

ليستُّبصورةُّاليدُّبلُّالزمةُّلصورةُُّّةالقدرُّأنُّ،ُّواعترضُّبُّةالسريرُّ،ُّوالصوريُّكتسميةُّاليدُّبالقدرُّ
ُّللتصرفُّالُّ ُّالمعنىُّالمسوغ ُّهو ُّانما ُّهنا ُّالمعنىُّباليد ُّاذا ،ُّ ُّمعنوية ُّصورة ُّواجيبُّبانها ،ُّ اليد

والفاعلُّسوا ُّكانُّفاعال ُّحقيقةُّ،ُّامُّالُّكتسميةُّالمطرُّسما ُّوكتسميةُّالعصيرُّخمرا ُُّّالجارحةُّ،
ُّ))وماُّيحل (ُّبضمُّالحا ُّالمهملةُّوكسرهاُّ،ُّمضارعُّ(وهيُّمنُّتسميةُّالش ُّبماُّيؤولُّاليهُّأُّ.ُّهـ

                                                 

 .34ُُّّسورةُّاالعرافُّ:ُُّّ(1)
 يحُّماُّاقبتناهُّ.ُُّّاالصلُّأنُّ:ُّوالصحُّ(2)
 .20ُّسورةُّهودُّ:ُُّّ(3)
 االصلُّ]التسببُّالفعل[ُّوالصحيحُّماُّاقبتناهُّ.ُُّّ(4)
 .36ُُّّسورةُّالبقرةُّ:ُُّّ(5)
 .27ُُّّسورةُّاالعرافُّ:ُُّّ(6)
،ُّوتسمىُّهذهُّالعالقةُّبــُّ)سـببُّالسـبب(ُّ،ُّوعرضـهاُّمفصـال ُّابـنُّالسـيدُّالبطليوسـيُّوسـماهاُّبــُّ)التـدريج(37ُُّّق2ُُُّّّ(7)

هــــ(ُّدار521ُّرحُّأدبُّالكتـــابُّ،ُّالبـــيُّمحمـــدُّعبـــدُّاهللُّبـــنُّالســـيدُّالبطليوســـيُّتـــوفيُّ)ينمـــرُّ:ُّاالقتضـــابُّفـــيُّشـــ
للبطليوسيُّ،ُّ.ُّوينمرُّاالنصافُّبذكرُّاسبابُّالخالفُّ،81ُُّّق3ُُّّمُّ:2ُُّّ،1990ُُّّطُّ–بغدادُُّّ–الشؤونُّالققافيةُّ

 80ُُُّّّمُّ:2003ُُّّدارُّالفكرُّ،ُّدمشقُّ،ُّ
 .26ُّسورةُّاالعرافُّ:ُُّّ(8)
 .40ُّق1ُُّّ ُّ:ُُّّ(9)
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ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة الّلهِ حلُّبمعنىُّنزلُّايُّالحاليةُّنحوُّ] ايُّفيُّالجنةُُّّ(1)ُّ[َوَأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّ
ايُّاهلُّناديهُّالحالُّفيهُّ،ُُّّ(2)[َفْلَيْدُع َناِدَيه(ُّنحوُّ]()ومحل)ُّالتيُّتحلُّفيهاُّالرحمةُّبمعنىُّاالنعام

ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم والناديُّالمجلسُّالمعدُّلتحدثُّالقومُّوقدُّاجتمتُّهذاُّالنوعُّوماُّقبلهُّفيُّقولهُّتعالىُُّّ]
ُُّّ(3)[ِعنَد ُكلِّ َمْسِجد   ُّغير ُّالزينة ُّمصدرفانُّاخذ ُّاسمُُّّ(4)ممكنُّالنها ُّفاطلقُّعليه ُّمحلها فالمراد

ُّللمسجدُّنفسهُّالُّيجبُّفالمرادُّالصالةُّفاطلقُّاسمُّالمحلُّعلىُّالحالُّ))وآلة((ُّايُّ الحالُّواخذها
بينُّااللةُّوالسببُّ،ُُّّ(6)ايُّذكرا ُّحسنا ُّ،ُّوالفرقُّ(5)[َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدق  ِفي األِخِرينَ آليةُّنحوُّ]

))واختمُُّّينُّالفاعلُّومنفعلهُّكاللسانُّفانهُّآلةُّالذكرُّوالسببُّماُّبهُّوجودُّالش انُّااللةُّماُّيتوسطُّب
هذاُُّّفاتل((ُّ(7)بماُّقدُّيكونُّعليه((ُّ،ُّأيُّتسميةُّالشي ُّالذيُّيكونُّعليهُّفيُّالماضيُّ))نحوُّاليتم

)واعلم(ُُّّ(9)لوغايُّالذينُّكانواُّقبلُّذلمُّاذُّاليتمُّبعدُّالبُّ(8)[َوآُتوْا اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُهمْ اشارةُّلقولهُّتعالىُّ]
وُّقُّ))يرجتُّلها((ُّهوُّانُّاطالقُّاسم2ُُّّانُّوجهُّماُّذكروهُّمنُّالعالقاتُّالزائدةُّعلىُّماُّذكرُّقُّ

                                                 

 .107ُّانُّ:ُّسورةُّالُّعمرُُّّ(1)
 .17ُّسورةُّالعلقُّ:ُُّّ(2)
 .31ُُّّسورةُّاالعرافُّ:ُُّّ(3)
 لداللتهُّعلىُّالوصفُّدونُّالذاتُّ.ُُّّ(4)
 .84ُُّّسورةُّالشعرا ُّ:ُُّّ(5)
فعــولُّكالمفتــاحُّ،ُّينمـرُّالكليــاتُّالبــيُّالبقــا ُّالكفـويُّ،ُُّّاعــدُّفهارســهُّالــدكتورُّمفااللـةُّهــيُّمــاُّيعــالجُّبهـاُّالفاعــلُّالُّ(6)

،ُّأمــاُّالســببُّعبــارةُّعمــاُّيكــونُّطريقــا 174ُُّّمُُّّ:1998ُُّّيُّ،ُّبيــروتُّ،ُّعــدنانُّدرويــ ُّوالــدكتورُّمحمــدُّالمصــرُّ
للوصولُّالىُّالحكمُّالمطلوبُّمنُّغيرُّأنُّيكـونُّالوصـولُّبـهُّولكنـهُّطريـقُّالوصـولُّاليـهُّبمنزلـةُّطريـقُّالوصـولُّ
الــىُّمكــةُّفــأنُّالوصــولُّاليهــاُّيكــونُّبمشــيُّالماشــيُّوفــيُّذلــمُّالطريــقُّالُّبــالطريقُّ،ُّينمــرُّ:ُّاالصــولُّالبــيُّبكــرُّ

ُّ-،ُّوتقـــويمُّاالدلـــةُّلعبيـــدُّاهللُّأبـــيُّزيـــدُّالدبوســـي301ُُُّّّق2ُّمُُّّ:1993ُُّّ–دُّالسرخســـيُّقُّبيـــروتُّمحمـــدُّبـــنُّاحمـــ
 .57ُّمُّ:1983ُُُّّّ–،ُّوالفروقُّفيُّاللغةُّالبيُّهاللُّالعسكريُّ،ُّبيروت371ُُّّمُّ:2001ُُّّبيروتُّ،ُّ

يـبُّألفـامُّاليتمُّانقطاعُّالصبيُّعـنُّأبيـهُّقبـلُّبلوغـهُّوفـيُّسـائرُّالحيوانـاتُّمـنُّقبـلُّأمـهُّ،ُّينمـرُّالمفـرداتُّفـيُّغرُُّّ(7)
 .550ُُّّالقرآنُّ،ُّللحسينُّبنُّمحمدُّالراغبُّاالصفهانيُّ،ُّدارُّالمعرفةُّ،ُّبيروتُُّّ:ُّ

 .2ُُّّالنسا ُّ:ُُّّ(8)
والمعنــىُّيــاُّأيهــاُّاالوليــا ُّللصــغارُّأوُّيــاُّايهــاُّالحكــامُّفــيُّالــديارُّ،ُّاعطــواُّالرجــالُّالرشــدا ُّالــذينُّكــانواُّيتــامىُّفــيُُّّ(9)

دا رتكمُّ،ُّينمـرُّ:ُّمواهـبُّالـرحمنُّفـيُّتفسـيرُّالقـرآنُّ،ُّللشـيخُّالماضيُّالقريبُّاموالهمُّالتيُّكانتُّتحتُّحيازتكمُّواا
 .312ُُّّق2ُُّّمُّ:1986ُُّّبغدادُّ،ُُّّ–العالمةُّعبدُّالكريمُّالمدرسُّ،ُّدارُّالحريةُّ
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[ُّ ُّتعالى ُّكقوله ُّالالزم ُّعلى ُّعلىُُّّ(1)ُّ[َأْم َأنَزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلَطاًناالملزوم ُّالكالم ُّباطالق ُّيتكلم فهو
واطالقُّالالزمُّعلىُّالملزومُّنحوُّقولُُّّالداللةُّالنهاُّالزمةُّلهُّداخلةُّفيُّاطالقُّالسببُّعلىُّالمسبب

ُّ:ُُّّ(2)الشاعر
 (3)دون النساء ولو باتت باطهار  قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم 

 
مقلُّبعضهمُّوُّفاطالقُّشدُّالمئزرُّعلىُّاالعتزالُّداخلُّفيُّاطالقُّالمسببُّعلىُّالسببُّ،ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ ُّالمقيد ُّعلى ُّالمطلق ُّواطالق ُّوعكسه ُّالضو  ُّالشمسُّعلى ُّباطالق ُّقبله ُّوما ُّتعالىُّلهذا كقوله
،ُّايُّمؤمنةُّيرجتُّالىُّالتعبيرُّبالجز ُّعلىُّالكلُّالنُّالمطلقُّجز ُّمنُّالمقيدُّكذاُُّّ(4)[َفَتْحِريُر َرَقَبة  ]

واطالقُّالمقيدُّعلىُّالمطلقُّيرجتُّالىُّالتعبيرُّبالكليُّعنُّالجزئيُّكاطالقُّالصالحُُّّ(5)ذكرهُّالسبكي
ثُّيمكنُّانُّيتصفُّبوصفُّفيُّحيبمرادا ُّبهُّالصالحُّالعاملُّوعالقةُّاالستعدادُّوهيُّكونُّالش ُّ

المستقبلُّوكتسميةُّالخمرُّفيُّالدنُّمسكرا ُّيرجتُّلتسميةُّالش ُّبماُّيؤولُّاليهُّوعالقةُّالبدليةُّوهيُّ
ُّنحوُّ ُّالعموم ُّبها ُّفيُّاالقباتُّمرادا  ُّكإطالقُّالنكرة ُّالنكرة ُّوعالقة ُّللتسببية ُّيرجت ُّبدال  ُّالش  كون

                                                 

 .35ُُّّسورةُّالرومُّ:ُُُّّّ(1)
هوُّأبوُّمالمُّالملقبُّباالخطلُّوأسمهُّغياثُّبنُّغوثُّبنُّالصلتُّبنُّطارقةُّبنُّعمروُّبنُّسيحانُّبنُّفذوكسُّبنُُّّ(2)

غلبُّ،ُّشاعرُّنشـأُّعلـىُّالمسـيحيةُّفـيُّاطـرافُّالحيـرةُّبـالعراقُّوتهـاجىُّمـتُّجريـرُّوالفـرزدقُّ،ُّعمروُّبنُّغنمُّبنُّت
ينمــرُّجمهــرةُّاشــعارُّالعــربُّفــيُّالجاهليــةُّواالســالمُّ،ُّالبــيُّزيــدُّمحمــدُّبــنُّأبــيُّالخطــابُّالقرشــيُّ،ُّتحقيــقُّ،ُّد.ُّ

ينُّ،ُّ،ُّوينمـــرُّمعجـــمُّالمـــؤلف909ُّق2ُُّّمُّ.ُُّّ ُّ:3ُُّّ،1999ُّبيـــروتُّ،ُّطُّ–محمـــدُّعلـــيُّالهاشـــميُّ،ُّدارُّالقلـــمُّ
 .604ُُّّق2ُُّّلعمرُّرضاُّكحالةُّ:ُّ

ق406ُُّّ،1ُُّّبيروتُّرقمُّالشـاهد:ُُّّ–ينمرُّشرحُّشواهدُّالمغنيُّلجاللُّالدينُّعبدُّالرحمنُّالسيوطيُّ،ُّمكتبةُّالحياةُُّّ(3)
180ُُّّق1ُّمُُّّ:1970ُُّّ،ُّومعجمُّالشواهدُّالعربيةُّللدكتورُّعبدُّالسالمُّهارونُّ،ُّمطابتُّالـدجونيُّ،ُّالقـاهرةُّ،646ُُّّ

،ُّديــوانُّشــعرُّاألخطــلُّ،ُّصــنعهُّالســكريُّ،ُّروايتــه918ُُّّق2ُُّّيُّالجاهليــةُّواالســالمُّ:ُّ،ُّوجمهــرةُّاشــعارُّالعــربُّفــ
مُُّّ:1ُُّّ،1971ُُّّحلــبُّ،ُّطُّ–عــنُّأبــيُّجعفــرُّمحمــدُّبــنُّحبيــبُّ،ُّتحقيــقُّد.ُّفخــرُّالــدينُّقبــاوةُّ،ُّدارُّاألصــمعيُّ

 .172ُُّّق1
 .3ُُُّّّ،ُّوسورةُّالمجادلةُّ:92ُُّّسورةُّالنسا ُّ:ُُّّ(4)
 .43ُُّّق37ُُّّ،4ُُّّق4ُُّّعروسُّاالفراحُّ:ُُّّ(5)
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مُّالجز ُّعلىُّالكلُّالنُّالنفسُّأيُّكلُّنفسُّترجتُّالىُّعالقةُّالجزئيةُّفاطلقُّاسُّ(1)[علمت نفس]
ايُّكونُّالش ُّمعرفا ُُّّ(3)وعالقةُّالتعريفُّبالالمُّ(2)الواحدةُّبعضُّجميتُّالنفوسُّكماُّذكرهُّالمولوي

مفهومُّمدخولهاُّفاطالقهاُّعلىُّغيرُّمعينُّمجازُّنحوُّقولهُُّّ(4)ُّ[وضعهاُّلتعيين]بالمُّالتعريفُّالتيُّ
داً تعالىُّ] ُّ(7)،ُّقالُّفيُّعروسُّاالفراحُّ:ُّوهذاُّكالمُّسخيفُّ(6)ايُّبابُّكانُّ(5)ُّ[اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ

ُّالذهنيُّوهذه ُّتأتيُّللعهد ُّمعنىُّ(8)النُّااللفُّوالالم ُّالعالقةُّمنُُّّ(9)نكرة ُّوقالُّبعضهمُّهذه ُّ.هـ أ
وتقدمُّأنُّهذهُّالعالقةُّترجتُّ،ُّدخولهاُّوتعينهُّمقبيلُّذكرُّالمقيدُّوارادةُّالمطلقُُّّألنُّالالمُّتقيدُّمعنىُّ

ُّوع ُّالكلُّ، ُّالىُّعالقةُّالىُّالتعبيرُّبالجز ُّعن ُّكاطالقُّالزنجيُّعلىُّاالشقرُّترجت ُّالتضاد القة
المشابهةُّفتكونُّمختصةُّباالستعارةُّوكذاُّاالشترامُّفيُّالصفةُّكاشترامُّزيدُّوأسدُّفيُّالجرأةُّيرجتُّ
الىُّاالستعارةُّ،ُّوكذاُّالمشابهةُّشكال ُّكاطالقُّاالنسانُّعلىُّالصورةُّالمنقوشةُّفيُّالجدارُّوعالقةُّ

                                                 

 .5ُُّّ،ُّوسورةُّاالنفطارُّ:14ُُّّسورةُّالتكويرُّ:ُُّّ(1)
 منُّالمخطوطُّ.37ُُُّّّ(2)
وذكرُّالسبكيُّهذهُّالعالقةُّووصفهاُّبـُّ)كذاُّقيل(ُّلذاُّقـالُّبعـدهاُّ)وهـوُّكـالمُّسـخيفُّالنُّااللـفُّوالـالمُّتـأتيُّللعهـدُُّّ(3)

ـــةُّلفمـــا ُّ(ُّ،ُّينمـــرُّ:ُّعـــروسُّاالفـــراحُّ:ُّ ـــىُّوانُّكـــانُّمعرف ـــدهُّانُّمصـــحوبُّهـــذهُّنكـــرةُّمعن ،44ُُُّّّق4الـــذهنيُّويؤي
ُّويلحمُّانُّاالمامُّالسجاعيُّرحمهُّاهللُّنقلُّهذاُّالن ُّمقتضبا ُّمماُّأدىُّالىُّبعضُّاللبسُّ.ُّ

 االصلُّ)وضعهُّللتعيين(ُّ،ُّوالصحيحُّماُّاقبتناهُّ.ُُّّ(4)
 .154ُُّّ،ُّوُّسورةُّالنسا ُّ:58ُُُّّّسورةُّالبقرةُّ:ُُّّ(5)
نُّمـنُّيـرىُّانـهُّمعـينُّ،ُّوانـهُّ(ُّوهذاُّعلـىُّرايُّمـنُّذهـبُّمـنُّالمفسـرينُّالـىُّعـدمُّالتعيـينُّ،ُّبينمـاُّهنـامُّمـنُّالمفسـري6)

فـيُُّّ،ُّوروحُّالمعـاني87ُّق3ُُّّبابُّالحطةُّمنُّجهةُّبيتُّالمقـدسُّ،ُّوحينهـاُّفـالُّشـاهدُّ،ُّينمـرُّ،ُّمفـاتيحُّالغيـبُّ:ُّ
ُّم1978ُُُّّّ–تفسيرُّالقرآنُّالعميمُّوالسبتُّالمقانيُّ،ُّشهابُّالدينُّمحمودُّاآللوسيُّالبغداديُّ،ُّدارُّالفكرُّ،ُّبيـروتُّ

مــالُّالــدينُّالقاســـميُّ،ُّتحقيــقُّمحمــدُّفــؤادُّعبــدُّالبــاقيُّ،ُّدارُّاحيـــا ُّ،ُّمحمــدُّجُّ،ُّومحاســنُّالتأويــل265ُّق1ُُّّ:ُّ
 .295ُُّّق1ُُّّ:ُُّّم2002ُُّّالتراثُّالعربيُّ،ُّبيروتُّ،ُّ

النــهُّالُّتعلــقُّلــهُّلهــذاُّالمقــامُّمــنُّحيــثُّانُّاللفــمُّ نُّدخلــهُّ)ال(ُّوبقــيُّفــيُّحكــمُّالمنكــرُّالُّيصــلحُّانُّيوصــفُّبـــُُّّ(7)
لُّوالتشــبيهُّوانُّاشــتهرُّبــينُّالنــاسُّباســمُّالمُّالعهــدُّالتعريــفُّبــلُّالُّيســتحقُّانُّيســمىُّبــالمُّالعهــدُّاالُّعلــىُّالتســاه

الذهنيُّ.ُّينمرُّ:ُّحزامةُّالحواشيُّالزاحةُّالغواشيُّلمحمدُّبنُّابيُّبكرُّبنُّعلـيُّبـنُّيوسـفُّالمرجـانيُّ،ُّالقـاهرةُّ،ُّ
 .51ُّ،ُّوارشادُّالفحولُّ:237ُُّّق1ُُّّهـُُّّ:1322ُُّّ

 (ُُّّأيُّالتيُّللعهدُّالذهنيُّ.8ُّ)
 .44ُُّّق4ُُّّ(9ُّ)
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ُّاالنسانُّالخصو ُّكاطالقُّالضاحمُّعلىُّالحي ُّبه ُّكاطالقُّالماشيُّمرادا  ُّالعموم ُّوعالقة وانُّ،
ُّيرجعانُّالطالقُّالجز ُّعلىُّالكلُّوبالعكسُّ.ُّ

ُّترجت ُّالمخلوق ُّعلى ُّالخلق ُّكاطالق ُّالتعليق ُُّّوعالقة ُّ]الى ُّالحذفُّنحو ُّوعالقة وأسال التسببية
المجازُُّّأنهاُّليستُّبعالقاتُّ(3)ايُّمقلهُّش ُّفالتحقيقُُّّ(2)[ليس كمثله شئوالزيادةُّنحوُّ](1)[القرية

معنىُّالمشهورُّالذيُّهوُّكلمةُّاستعملتُّالمقُّالمحذوفُّوالمزيدُّب2المرسلُّوليستُّالمجازيةُّفيُّق
فيُّغيرُّماُّوضعتُّلهُّبعالقةُّوقرينةُّصارفةُّكلُّمعنىُّآخرُّولذاُّقيدوهُّبقولهمُّفيُّالحذفُّاوُّفيُّ

االشترامُُّّللمجازُّالمرسلُّواطالقُّالمجازُّعلىُّهذينُّالنوعينُّاماُّمنُّقبيل(4)الزيادةُّوجعلوهُّمقابال ُّ
ُّنوعا ُُّّ(5)اللفمي اوُّالتشابهُّبينهُّوبينُّالمعنىُّالمذكورُّبأنُّتشبهُّالكلمةُّالتيُّاستحقتُّفيُّاصلها

منُّاالعرابُّبالكلمةُّالمنقولةُّمنُّمعنىُّالىُّمعنىُّآخرُّبجامتُّاستعمالُّكلُّمنهماُّفيُّحالُّهوُّ
اُّبخذفُّ:ُّقدُّيطلقُّالمجازُّعلىُّكلمةُّتغيرُّحكمُّاعرابهُّ(6)خالفُّاالصلُّولذاُّقالُّفيُّالتلخي 

                                                 

 .82ُّ(ُّسورةُّيوسفُُّّ:1ُّ)
 .11ُُّّورةُّالشورىُّ:ُّ(ُّس2)
(ُّوالمجازيةُّفيُّالمحذوفُّوالمزيدُّ،ُّمسألةُّخالفيةُّبينُّالدارسـينُّقـديما ُّوحـديقا ُّكمـاُّيمهـرُّذلـمُّمـنُّكـالمُّالسـجاعي3ُّ)

،ُّينمــرُّ:ُّاســرارُّالبالغــةُّ،ُّعبــدُّالقــاهرُّبــنُّعبــدُّالــرحمنُّالجرجــانيُّ،ُّدارُّالمطبوعـــاتُّلهــاُُّّهرحمــهُّاهللُّوتحقيقــ
،ُّوالمعتمــدُّفــيُّاصــولُّالفقــهُّ،ُّالبــيُّالحســينُّمحمــد41ُُّّق2ُُّّواالتقــانُّ:ُّ،364ُُُّّّ–362ُّالعربيــةُّ،ُّالقــاهرةُّ،ُُّّ:ُّ

ُّدتُُّّ-بـــــــــــــــــنُّعلـــــــــــــــــيُّبـــــــــــــــــنُّالطيـــــــــــــــــبُّالبصـــــــــــــــــريُّالمعتزلـــــــــــــــــيُّ،ُّدارُّالكتـــــــــــــــــبُّالعلميـــــــــــــــــةُّ،ُّبيـــــــــــــــــروتُّ
 .128ُُّّق1ُُّّ،ُّوالتلويحُّ:26ُُّّق1ُّ:ُّ

ضُّذكــرُّالشــي ُّمــتُّمــاُّيوازيــهُّفــيُّبعــُّ-علــىُّمــاُّيمهــر-والمقابلــةُّمصــطلحُّلــهُّدالالتُّمتعــددةُّ،ُّوالمــرادُّبــهُّهنــاُُّّ(4)
صفاتهُّويخالفهُّفـيُّبعضـهاُّ،ُّينمـرُّكتـابُّالصـناعتينُّالبـيُّهـاللُّالعسـكريُّ،ُّتحقيـقُّد.ُّمفيـدُّقميحـةُّ،ُّبيـرتُّ،ُّ

دُّتُّ،ُُّّ–،ُّوالفوائـــدُّالمشـــوقةُّالـــىُّعلـــومُّالقـــرآنُّوعلـــمُّالبيـــانُّالبـــنُّقـــيمُّالجوزيـــةُُّّبيـــروت371ُُّّمُُّّ:ُّ 1981ُّ
 147ُُُّّّ. 

ةُّتحتـهُّقصـدا ُّكاسـمُّالقـر ُّوالعـينُّ،ُّينمـرُّالكليـاتُّ:ُّبأنُّيكونُّاللفمُّموضوعا ُّبازا ُّكـلُّواحـدُّمـنُّالمعـانيُّالداخلـُّ(5)
119ُُّّ. 

 .199ُُُّّّق1ُّ،ُّويلحمُّأنُّالن ُّهناُّملخ ُّكماُّفيُّمعترمُّاالقرانُّ:306ُُُّّّ(6)
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فيُّتعريبُّالرسالةُّالعصاميةُّهذهُّالعالقاتُّكلهاُّمتُّكقرتهاُّيجبُّانُُّّ(1)لفمُّوزيادةُّوقالُّالمولوي
ُّ.ُّترجتُّاماُّالىُّالكليةُّوالجزئيةُّواماُّالىُّالالزميةُّوالملزومية

:ُّاذاُّكانُّللمجازُّعالقتانُّأوُّاكقرُّواحتملُُّّ(2))خاتمة(ُّقالُّالعالمةُّبها ُّالدينُّالسبكي
انُّاقوىُّالعالقاتُّاعتبارُّالجزئيةُّبانُّيطلقُّالكلُُّّ(3)ضىُّكالمُّاالصوليينفمقت،ُُّّالتجوزُّعنُّكل ُّ

ُّاقوىُّ ُّوان ،ُّ ُّالعكس ُّبخالف ُّمعينا  ُّسببا  ُّالسبب ُّالقتضا  ُّعكسه ُّمن ُّأولى ُّالبعضُّوهو ويراد
طالقُّالملزومُّعلىُّالالزمُّاولىُّمنُّ ةُّفيهُّوانُّياالسبابُّالسببُّالغلبيُّالجتماعُّالسببيةُّوالمسبب

طالقُّالحالُّعلىُّالمحلُّأولىُّ نيُّاالولُّاالُّانُّيكونُّالزما ُّمساويا ُّوانُّالعكسُّلعدمُّاقتضا ُّالقا
ُّ.ُُّّ(4)منُّعكسهُّالستحالةُّوجودُّالحالُّدونُّالمحلُّأُّهـُّ،ُّملخصا ُّمنُّالمولوي

ُّمعنىُّ ُّفي ُّيوجد ُّما ُّكل ُّان ُّهو ُّالترجيح ُّباب ُّفي ُّعليه ُّيعتمد ُّالذي ُّاألصيل واألصل
ُّ ُّتعارضهما ُّعند ُّالُّيوجد ُّعلىُّما ُّفيجبُّترجيحه ُّالمبنيةُّالملزومية ُّينبغيُّترجيحُّاالستعارة وكذا

ُّالمبنيةُّعلىُّالتضادُّعندُّمعارضتهماُّوترجيحُّالمجازُّبالحذفُّعلىُّ علىُّالتشابهُّعلىُّاالستعارة
ُّالغفارُّ ُّالمعبود ُّللفرد ُّواالنكسار ُّالذل ُّاسير ُّكتبه ،ُّ ُّأعلم ُّوتعالى ُّواهللُّسبحانه ،ُّ ُّبالزيادة المجاز

سلمينُّأجمعينُّ،ُّوكانُّالفراغُّمنهُّوقتُّالزوالُّحسينُّبنُّمحمدُّغفرُّاهللُّلهُّولوالديهُّوالخوانهُّالم
هـُّوهوُّشرحُّالعالقاتُّلشيخُّمشايخناُّالعالمة1225ُُّّيومُّاالربعا ُّخامسُّيومُّفيُّربيتُّالقانيُّسنة

ُّالسجاعيُّالشافعيُّرحمهُّاهللُّ.ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ
ُّ

                                                 

 ،ُّمنُّمخطوطُّ)تعريبُّالرسالةُّالفارسيةُّالعصامية(ُّ.38ُُّّ ُُّّ(1)
 .45ُُّّق4ُُُّّّ(2)
 135ُُُّّّ–133ُّق1ُُُّّّينمرُّالمحصولُّ:ُُّّ(3)
 ..ُّمنُّمخطوطُّالتعريب38ُُُّّّ–37ُُّّ(4)
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ُّ
In The Name of Allah The Most Gracious, The Most Merciful 

Investigated by: 

Dr. Abdulkareem Ali omer Al Mighary 

 

Abstract 

      This investigation is about a manuscript called (Al- Aawaz in 

 the illustration of metaphor connections) written by Ahmed bin 

Shihabaddin Ahmed bin Muhammed Al Sujaee Al Azhary (died in 1197 

Im.). He was well known by Al Sujaee in the relation to Al Sujaeya 

village in the western region from Egypt near al Mahala. 

He is a Shafie scholar, born in Egypt and brought up there. He 

read, taught and headed all other teachers until he became a very famous 

scholar. 

   This manuscript is related to Al Sujaee in many books like Hidyat 

Al arifeen, Muajam Al muallifeen and Edhah Al maknoun with its 

explanation in which he explained the ten connections of the metaphor and 

this was considered a maximum number between those who counted them 

forty connections and those who put them in one subject (The relationship 

between all of them). And because it was a poetry it became the goal of 

most of science seekers for the easiness of memorizing them in few poetry 

verses. 

 

                          

 
 

 


