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 لرحيمبسم اهلل الرحمن ا

 مقدمة

الحمد هلل الذي هيأ لرتاث األمة من يخرجه من خزائنه ؛ ليرى النور ، وينير 

الة والسالم على الهادي البشير العقول، ويدرهبا على فهم حقائق األمور ، والص

 والسراج المنير ، وعلى السائرين على دربه إلى يوم يبعثون.

 وبعد:

راسة لمخطوطة موجزة تحمل كثيرا من فبين يديك أيها القارئ الكِريم تحقيق ود

وجيزة اإليجاز الموضحة لعالقات (المعاين المهمة لطالب العلم ، اسمها: 

( أقامها على شرح بيتين للشيخ أحمد هـ8021المجاز للعروسي المتوىف 

الدمنهوري ، جمع فيهما قدرا من عالقات المجاز بأبلغ عبارة ، وأوجز إشارة، 

رح البسملة ، وما تحتوي عليه من حقيقة ومجاز ، ثم وأحسن عبارة ، بدأها بش

بين أن فيها أبحاثا مبسوطة ال تتسع لها هذه الوجيزة ،ثم انتقل بعد ذلك إلى شرح 

عالقات المجاز التي جمعتها منظومة الشيخ الدمنهوري ، داعما ذلك بالشواهد 

معنى  على اختالف أنواعها ، ثم انتهى من شرحها بقوله : تنبيه ، وضح فيه

العالقة بفتح العين ، وكسرها، والغرض منها ، وأن المراد بالمجاز هنا : 

المرسل، وبين سبب تسميته، ثم قال: تتمة، تحدث فيها عن معنى الحقيقة ، 

ومعنى المجاز يف اللغة ، وهذه أمور كانت البداية هبا واجبة ، إال أنه انشغل 

ي لعالقات المجاز ، ثم رأى بالهدف الرئيس ، وهو شرح نظم الشيخ الدمنهور

من الواجب التعريف بالباب الذي يتحدث فيه ، ثم زاد على عالقات المنظومة ما 

من أنواع الخطاب واعتربوها من المجاز ،  -كما قال –ذكره بعض المحققين 

نحو إطالق المفرد على المثنى ، وعلى الجمع ، والعكس ، والمذكر على 

االت العرب ، ولم يذكر لذلك شواهد ، وهو المؤنث .. ونحو ذلك من استعم
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باب جلي عند الزركشي يف الربهان ، والسيوطي يف اإلتقان ، وقد كتبت من 

بذلك صارت اثنتين وعشرين عالقة شواهده ما يفي بمعرفته ، وذكر أن العالقات 

 وأن ما زاد عليها يمكن رجوعه إليها..

ه ، ودراسة شواهده ، بعد وقد قمت حيال ذلك بتحقيق النص ، وتصويب ما في

تخريجها ، ودعمها بكثير من نظائرها؛ إثراء لمادهتا ، وتيسيرا على قارئها ، 

وتوسعة لإلفادة منها ، عسى أن تكون نرباسا يشهد للناظم ، والشارح ، وإخراجا 

 للنور على يد المحقق والدارس ، واهلل حسبي وهو نعم الوكيل.

 

 السيد حممد سالم

 والنقد أستاذ البالغة

 وعميد كلية اللغة العربية بالمنوفية

 هـ0441يف غرة المحرم 

 م00/9/8102الموافق 
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 تمهيد

 التعريف بالناظم والشارح                           

 دمنهوري، والتعريف به بإيجاز أما الناظم فهو: الشيخ أحمد ال

 يأتي: كما

 :(0)اإلمام الشيخ أحمد الدمنهوري

  اسمه ونسبه: 

هو اإلمام الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري  

 األزهري.

 : مولده 

ببلدة دمنهور الغربيَّة، وهى بلدة تقُع غرب  م( 8962=  ـه8828)ُولد يف سنة  

الدلتا، وهى اآلن عاصمة محافظة البحيرة؛ وهى إحدى المدن المصريَّة الكبيرة 

 عريقة.ذات التاريخ الواسع والحضارة ال

                                                 

  :مصادر ترجمته (8)

 .األزهر يف اثني عشر عاًما، نشر إدارة األزهر -

 .0/064األعالم للزركلي  -

 .0/82: أشرف فوزي شيوخ األزهر، تأليف -

             ...3/069.عجائب اآلثار للجربيت، نشر لجنة البيان العربي -

 .038 -031كنز الجوهر يف تاريخ األزهر، تأليف: سليمان رصد الحنفي الزيايت، ص : -

 .مشيخة األزهر منذ إنشائها حتى اآلن، تأليف علي عبد العظيم -
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 أته:ــنش 

وا به ؛ « الدمنهوري»ذَكر صاحب الخطط التوفيقيَّة أنَّ أهل الشيخ   اهتمُّ

ر وسرعة الِحفظ، فقد حفظ الُقرآن الكريم قبل  لما وجدوا فيه من النُّبوغ المبكِّ

روط التي يشرتُطها األزهر يف االنتساب إليه؛ من ِحفظ  العاشرة، ثم التزم بالشُّ

ه، وقدٍر من العلوم؛ مثل الخط والحساب واإلمالء، وإنَّ الصبي القرآن الكريم كلِّ 

كان يتيًما وال كفيل له، وهذا ال يمكنه العيش بعيًدا عن بلده إال يف حالة واحدة؛ 

وهى االلتحاق باألزهر؛ ألنَّه هو وحَده الذي يكفل لمن ينتسُب إليه بالدراسة 

ق إليها وطلب العلم، وتوفير شتَّى مطالب الحياة التي يتش الدمنهوري »وَّ

 ، وذهب لألزهر الذي هو بغية كلِّ طالب علٍم.«وأمثاله

قدم األزهر وهو صغير يتيم لم يكفله أحد، فاشتغل ":  (0)قال عنه الجربيت

بالعلم، وجال يف تحصيله، واجتهد يف تكميله، وأجازه علماء المذاهب األربعة، 

 ."أفتى على المذاهب األربعةو وكانت له حافظة ومعرفة يف فنون غريبة وتآليف،

 ه:ــشيوخ 

ويتحدث الشيخ بنفسه يف ترجمة له عن حياته، فيقول: )أخذت عن 

أستاذنا الشيخ علي الزعرتي خاتمة العارفين بعلم الحساب واستخراج 

المجهوالت وما توقف عليها كالفرائض والميقات، وأخذت عنه وسيلة ابن 

بن الهائم، ومنظومة الياسميني يف الجرب الهائم ومعونته يف الحساب، والمقنع ال

والمقابلة والمنحرفات للسبط المارديني يف وضع المزاول، وأخذت عن سيدي 

كتاب الموجز واللمحة  -بالقراءة عليه-أحمد القرايف الحكيم بدار الشفاء 

                                                 

 0/888عجائب اآلثار  (8)
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العفيفة يف أسباب األمراض وعالمتها، وبعًضا من قانون ابن سينا، وبعًضا من 

  ...ة، وبعًضا من منظومة ابن سينا الكربى، والجميع يف الطبكامل الصناع

 :توليه مشيخة األزهر 

هـ، اعتلى أريكَة 0028« السجيني»بعد وفاة اإلمام التاسع لألزهر الشيخ 

« أحمد الدمنهوري»اإلمامة خليفته وعماد الشافعيَّة من بعده اإلمام الشيخ 

 هـ0028

اًرا بالمعروف، سمًحا بما عنده يف  وهاَبُه األمراء؛ لكونه قوااًل للحق، وأمَّ

الدنيا، وقصده الملوك من كلِّ حدب، ووالة مصر من طرف الدولة كانوا 

ًفا عن المظاهر الصاخبة التي يحرتمونه، وكان شهيَر الصوت، عظيَم الهيبة، عزو

عن تحصيل العلم وابتغاء المعرفة، من أجل هذا فإنَّه كان ال يحضر الكثير  يتله

جالس والجمعيَّات التي كانت تنعقُد يف مناسباٍت مختلفة يف األفراح من الم

 واالستقباالت... إلخ.

ا  والناس لم يعتادوا عليه إال أْن يروه قارًئا يف كتاٍب، أو ملقًيا درًسا، أو معدًّ

 لمؤلَّف يكتبه.

وإذا عرفنا أنَّه قد أقام يف بلدته عشر سنوات، وتقلَّد المشيخة عشر سنوات 

ولقي ربَّه وهو يف الحادية والتسعين تقريًبا، فإنَّه يكون قد قضى يف طلب  ُأَخرَ 

ر لنا أكثر العلوم التي ذاكرها  العلم إحدى وسبعين سنًة غالًبا، وهذا ُيفسِّ

فها، وهذا القدر الكبير من  لها، ووفرة المصنَّفات التي ألَّ واستوعبها وحصَّ

ى عنهم.  الشيوخ الذين استمع إليهم أو تلقَّ

 : آثاره العلمية وتأثيره 

خون يف الحديث عنه وتتبُّع أعماله وآثاره، وما ذلك إال    وقد أفاض المؤرِّ

 لعلمه الواسع وفضله الشامل وَمزاياه التي قليالً ما تجتمُع يف غيره.
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اشتغل الرجل بالعلم وجدَّ يف تحصيله، واجتهد يف تكميله، وأجاَزُه علماء 

ه بتدريس الفقه على المذاهب األربعة؛ ولهذا المذاهب األربعة، وسمحوا ل

ى بـ ؛ أي: العالم بالمذاهب الفقهيَّة األربعة المعروفة، مع أنَّ «المذاهبي"ُسمِّ

 علماء عصره كان كلُّ واحٍد منهم يلتزُم مذهًبا واحًدا، محاواًل إتقانه.

لى وكانت له حافظة وذاكرة عجيبة، ومعرفة يف ُفنون غريبة، كما أنَّه أفتى ع

 المذاهب األربعة.

ا بين علماء عصره بثقافته الواسعة الشاملة « الدمنهوري»كان اإلمام  َفذًّ

أللوان المعارف، فقد كانت ثقافته الدينيَّة واللغويَّة عميقًة، كما كان دارًسا 

ُمتضلًِّعا يف العلوم الرياضيَّة والهندسيَّة والفلكيَّة والطبيَّة والفلسفيَّة، وهذا أمر 

يف عصره الذي كان ينفُر من العلوم غير الدينيَّة، والمعروف أنَّ اإلسالم  عجيب

يدعو للتأمُّل يف ملكوت السماوات واألرض، ويهيب بالمسلمين جميًعا أْن 

يدرسوا جميَع آيات اهلل الكونيَّة يف مجاالت العلوم والفنون والفلسفة واآلداب؛ 

ه أو متأخًرا عنه، فقد عرف اإلسالم سابًقا ألوان« الدمنهوري» ولهذا كان اإلمام 

يف أزهى ُعصوره الفقيه الطبيب، والفقيه الفلكي، والفقيه الفيلسوف، والفقيه 

الرياضي، ويف العصر الحديث أنشأ األزهر كليات الطب والهندسة والزراعة 

 واإلدارة والمعامالت والصيدلة واللغات... إلخ.
 

 :مكانته االجتماعية 

ا عن الرجل وفهمنا ما يدوُر فيها من أنه كان َعُزوفً ولو تتبَّعنا سيرة 

وتشغل عن تحصيل العلم، وأنَّه كان عزوًفا ال  يالمظاهر الصاخبة التي ُتلهِ 

يحضر كثيًرا من المجالس واالجتماعات والجمعيَّات، وهذا قلَّل من كثرة 

ة الناس، والواقع المعروف أنَّ الرجل اإلمام  كان « ريالدمنهو»محادثاته يف عامَّ

ث به مع َمن يستحقُّ ذلك؛ والدليل خطبه ومحاضراته يف  ينُشر علمه ويتحدَّ
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المسجد الحسيني، وإال لما عرفناه، ولما وَصل لنا علمه على صفحات التاريخ 

 والذي نخربُ عنه اآلن.

والدليل الثاين شيوخه الذين زاد عددهم عن خمسة وأربعين شيًخا من 

ا سبق يمكننا أْن نعرف السبب «عجائب اآلثار» أكابر العلماء، ذكر هذا يف ، وممَّ

ع  يف اعتداد شيخنا بنفسه، وسعة علمه، وكثرة َمعارفه، وشهرة شيوخه، وتنوُّ

 على قدمين. يثقافاته، حتى يخيل لمن يدرُس سيرته أنه دائرة معارف تمش

ع الث« الدمنهوري»ومن خالل سيرة اإلمام  فنا أنَّه غزير العلم متنوِّ  قافات.تعرَّ

 :أما مؤلفاته فمنها 

 .كشف اللثام عن مخدرات األفهام يف البسملة والحمدلة-

 حلية اللب المصون يف شرح الجوهر المكنون )يف البالغة( -

اللطائف النورية يف المنح الدمنهورية، وهو سند ذكر فيه ما أخذه عن مشايخه  -

دراسة، ومنه نسخة وما درسه واستفاده بجهوده الخاصة، أو ما أخذه رواية و

 .خطية بدار الكتب المصرية

هناية التعريف بأقسام الحديث الضعيف، وهو شرح ألربع أبيات من ألفية  -

 .العراقي يف مصطلح الحديث، ومنه نسخ يف دار الكتب المصرية

 درة التوحيد )منظومة يف علم التوحيد( -

 .لسابق ذكرهاالقول المفيد يف شرح درة التوحيد، وهو شرح لمنظومته ا -

الزايرجة، وهو شرح لكتاب )كشف الران عن وجه البيان( لمحيي الدين بن  -

 .عربي، يف التصوف

شرح األوفاق العددية )وهو بحث يف استنباط آفاق المستقبل عن طريق  -

 .األعداد(، ومنه نسخة خطية يف دار الكتب المصرية



 

 

 
 

 أ د / السيد حممد سالم  ازــات اجملـــة لعالقـاز املوضحــوجيزة اإلجي

ومة تتعلق بسورة يس، شفاء الظمآن بسر )يس قلب القرآن(، وهو شرح لمنظ - 

 .العلوم( ذكرها أحمد بن ساعد يف كتابه المسمى )روض

عقد الفرائد بما للمثلث من الفوائد، رتبه على مقدمة وثالثة أبواب وخاتمة، يف  -

 .فضل العلم ومزدوجاته ، توجد منه نسختان بدار الكتب

 .كيفية العمل بالزيارج العددية، مخطوط بدار الكتب المصرية -

 .يف البالغة -منتهى اإلرادات يف تحقيق االستعارات - 

 .يف األخالق -سبيل الرشاد إلى نفع العباد -

 .يف فقه الحنابلة–الفتح الرباين بمفردات ابن حنبل الشيباين  

 .يف الجيولوجيا -رسالة عين الحياة يف استنباط المياه -

 .يف الطب -القول الصريح يف علم التشريح  -

 .يف السياسة واألخالق -ك يف نصيحة الملوك منهج السلو - 

 .يف الكيمياء -الدرة اليتيمة يف الصنعة الكريمة  -

 .إيضاح المبهم من متن السلم، وهو شرح على متن السلم يف المنطق-

 .الحذاقة بأنواع العالقة، ذكره الجربيت ولم يعين الفن الذي تناوله -

 .القراءات العشرحسن التعبير لما للطيبة من التكبير يف  -

 .تنوير المقلتين بضياء أوجه الوجوه بين السورتين -

 .طريق االهتداء بأحكام اإلمامة واالقتداء على مذهب أبي حنيفة النعمان-

 .يف الحساب -إحياء الفؤاد بمعرفة خواص األعداد  -

 .يف علم الوضع -الدقائق األلمعية على الرسالة الوضعية العضدية لإليجي 

 .أخالق دينية -ثيم الحائر على التمادي يف فعل الكبائر منع األ-

 .يف الهندسة -األنوار الساطعات على أشرف المربعات  -

 .تصوف -حلية األبرار فيما يف اسم )علي( من األسرار -
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 .قراءات -خالصة الكالم على وقف حمزة وهشام -

 .قهيةفتوى ف -إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة  -

 .فيض المنان بالضروري من مذهب النعمان -

 .إتحاف الربية بمعرفة العلوم الضرورية -

 .بلوغ األرب يف سيد سالطين العرب-

 تحفة الملوك يف علم التوحيد والسلوك )منظومة يف مائة بيت(. -

 وفاته:

اتَّقوا فراسَة »ما معناه:  -عليه الصالة والسالم  -ُرِوى عن الرسول 

بقليل، « الدمنهوري»، حدث قبل وفاة اإلمام  (0)«فإنه يرى بنور اهلل المؤمن؛

ها؛ فقد التقيا ذاَت يوٍم،  وكانت العالقة بين الجربيت واإلمام الدمنهوري على أُشدِّ

ف كلٌّ منهما على صاحبه، وعندها بكى اإلمام  وعصر عينيه، « الدمنهوري»وتعرَّ

قاؤنا، وجعل يقول: يا ابن أخي، ذهب إخواننا ورف»وصار يضرب بكفيه ويقول: 

ادُع لي، وبعدها انقطع بالمنزل قبل وفاته، وقد أعطى للجربيت اإلجازة أْن يذكر 

عنه كل مرويَّاته، وأعطاه برنامج شيوخه، وما نقله قبل ذلك، وداَهَم الشيخ 

 المرض، وانقطع يف بيته ال يخرج للناس إحساًسا بدنوِّ أجله.

ألعُين، لبَّى هذا العالم الجليل نداَء ربه، يف ويف يوٍم غابت شمسه عن ا

م بعد سنوات كفاح ونضال 0772 -هـ 0098اليوم العاشر من شهر رجب سنة 

ت تسعين عاًما  من أجل اإلسالم واألزهر، ويف طلب العلم ونشره، واستمرَّ

وتزيُد، انتقل إلى جوار ربِّه سبحانه صاحِب الملك والملكوت، وحمَله الناس 

ا متَّجهين به إلى على أكتا فهم من مسكنه وبيته يف بوالق، يف مشهد حافل جدًّ

                                                 

 ث غريب ، وضعفه األلباين .قيل حدي (8)
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ة، وصلَّى  ة والخاصَّ األزهر الشريف لُيودِّعه الوداع األخير، وحضر جنازَته العامَّ

 عليه الناس يف األزهر، وُدفِن بالبستان.

 :(0)أما الشارح فهو: اإلمام الشيخ:أحمد العروسي

 :اسمه 

 د أبو الصالح العروسي.هو أحمد بن موسى بن داو

 :مولده 

 مركز عروس، منية بقرية م 0781/هـ 0033 ولد الشيخ يف عام: 

الرابع عشر اإلمام محمد بن  األزهر ، محافظة المنوفية ، وهو والد شيخ أشمون

شعبان  80أحمد العروسي وجد الشيخ العشرين مصطفى العروسي ، المتوىف يوم

على المذهب  األزهر م وهو الحادي عشر من شيوخ الجامع0793هـ/  0812

   الشافعي وعلى عقيدة أهل السنة.

                                                 

 .380 -8/349األزهر خالل ألف عام، محمد عبد المنعم خفاجي  (8)

 .األزهر يف اثني عشر عاًما، نشر إدارة األزهر -

 .0/868األعالم للزركلي  -

 حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر ، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار. -  

 .ف: أشرف فوزيشيوخ األزهر، تألي -

 4/847 .عجائب اآلثار للجربيت، نشر لجنة البيان العربي -

  .كنز الجوهر يف تاريخ األزهر، تأليف: سليمان رصد الحنفي الزيايت -

 .مشيخة األزهر منذ إنشائها حتى اآلن، تأليف علي عبد العظيم -

http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=26&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0632%u0647%u0631&exp=33016
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=26&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0632%u0647%u0631&exp=33016
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 :نشأته، وتعليمه ، وجهوده 

 نشأ الشيخ العروسي يف قريته، وفيها حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم

الدينية واللغوية، كما درس العلوم الرياضية والفلك والمنطق، وأخذ الطريقة  

 .لصوفية عن السيد مصطفى البكري، والزمه وتلقن منه الذكرا

ع وتلقى العلم على كبار شيوخه، فسم األزهر ثم انتقل العروسي إلى

صحيح البخاري من الشيخ أحمد الملوي بمسجد الحسين ودرس تفسير 

الجاللين والبيضاوي على يد الشيخ عبد اهلل الشرباوي، ثم سمع من الشيخ 

الحفني البخاري وشرحه للقسطالين مرة أخرى، ومختصر ابن أبي جمرة 

والشمائل النبوية للرتمذي وشرح ابن حجر لألربعين النووية والجامع 

طي. كما الزم الشيخ حسن الجربيت ـ والد المؤرخ عبد الرحمن الجربيت ـ للسيو

 .وقرأ عليه يف الرياضيات والجرب والمقابلة وكتاب الرقائق للسبط وغيرها

ق الشيخ العروسي    السطحيَّة يكره وكان الرتاث، كتب من الكثير وحقَّ

ق تالميذه وُيوصي العلم، يف هات قراءة يف بالتعمُّ واتَّصف اإلمام  ،الكتب أمَّ

العروسي بصفات أستاذه وشيخه الشيخ الصعيدي؛ فكان ُيعترب من مشايخ 

ين، يصدُع بالحق، ويأمُر  اإلسالم، وعالًما من األعالم شديد الشكيمة يف الدِّ

بالمعروف وإقامة شرِع اهلل، محبًّا لالجتهاد يف طلب العلم، ويكره سفاسف 

ا بكرامة العلم ويعرف رون  األمور، معتزًّ ام يخشونه وُيقدِّ قدره، وكان الحكَّ

 .نصَحه، ويحتملون لوَمه، كان لطيف المعشر، دمث الخلق، واسع البيان

الَزَم والَده وأخذ عنه وقرأ عليه  "العروسي": )إنَّ الشيخ (0)يقول الجربيت

الرياضيات والجرب والمقابلة، وكتاب الرقائق، ثم جذبته نزعة الصوفيَّة إلى 

                                                 

 0/888عجائب اآلثار  (8)
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، فوثق صلَته به وأحبَّه والزَمه، واعتنى به "الشيخ العري "بالقطب االتِّصال 

ره بأنَّه سيسوُد وسيكون شيًخا َجه إحدى بناته، وبشَّ  . )لألزهر الشيخ وزوَّ

 :شيوخه  

الشيخ أحمد الملوي، الشيخ عبد اهلل الشرباوي، الشيخ محمد بن سالم 

الحفني، وتفقه على كل من الشرباوي والعزيزي، والشيخ علي قايتباي 

األطفيحي والشيخ حسن المدابغي، والشيخ سابق والشيخ عيسى الرباوي 

ن عن الشيخ علي الصعيدي الزمه والشيخ عطية األجهوري، وتلقى بقية الفنو

السنين العديدة، وكان معيدًا لدروسه، وسمع عليه الصحيح بجامع مرزة ببوالق، 

وسمع من الشيخ أبي طالب الشمائل لما ورد مصر متوجهًا إلى الروم، وحضر 

دروس الشيخ يوسف الحفني والشيخ إبراهيم الحلبي وإبراهيم بن محمد 

جربيت وأخذ عنه وقرأ عليه يف الرياضيات والجرب الدلجي، والزم الشيخ حسن ال

والمقابلة وكتاب الرقايق للسبط وقوللي زاده على المجيب وكفاية القنوع 

والهداية وقاضي زاده وغير ذلك، وتلقن الذكر والطريقة عن السيد مصطفى 

البكري والزمه كثيرًا، واجتمع بعد ذلك على ولي عصره الشيخ أحمد العريان، 

 زمه واعتنى به الشيخ وزوجه إحدى بناته وبشره بأنه سيسود ويكونفأحبه وال

شيخ الجامع األزهر، فظهر ذلك بعد وفاته بمدة لما تويف شيخنا الشيخ أحمد 

 الدمنهوري.

 :فترة واليته 

هـ،  0098بعد وفاة اإلمام الدمنهوري سنة  األزهر تولى الشيخ العروسي مشيخة

مام الشافعي عندما أراد إبراهيم بك اإل بمسجد واعتصموا العلماء وثار مع 

 .المملوكي تولية غيره، وظل يف المشيخة حتى وفاته

http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=26&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0623%u0632%u0647%u0631&exp=33016
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 :مواقفه 

مواقف مشهودة ضد األمراء يف الدفاع عن الشعب ومنها  كانت لإلمام العروسي

 ، باشا حسن العثماين الوالي عهد يف الناس شكاوى وزادت ، الغالء اشتد عندما 

واتفق معه على وضع تسعيرة للخبز واللحم والسمن،   األزهر إليه شيخ ذهب

وخرج المحتسب ليعلن يف األسواق السياسة التموينية الجديدة ويهدد من يخرج 

 .عليها، فزالت الغمة

وأيضا قيامه بقيادة احتجاًجا على إساءة الوالي العثماين أحمد أغا ألهالي  

ا أدى إلى صدور فرمان سلطاين بعْزل هذا الوالي، واضطرَّ خلفه )الحسينيَّة(، ممَّ 

 علماءه األزهر إلى أن يحضر إلى
َ
 .ليسرتضي

 :مؤلفاته 

 "بالتدريس الشتغاله قليالً  إال بالتأليف يشتغل لم" الجربيت نه قال ع

 :القليلة مؤلفاته ومن

 ."يف التصوف"شرح نظم التنوير يف إسقاط التدبير للملوي  -0

 ."يف البالغة"حاشية على الملوي على السمرقندية  -8

 وفاته:  

ن ربَّه يف الحادي والعشرين م -رحمه اهلل-وقد لقي الشيخ اإلمام العروسي 

هـ، ودفن بمدفن صهره الصويف الورع الشيخ 0812شهر شعبان، سنة 

 .العريان

 

*** 
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 :منهج التحقيق ووصف النسخة المحققة ، ولوحات منها 

نسخ النصَّ بطريقة الكتابة الحديثة ، وكتابة اآليات القرآنية بخط  .0

 تحريف ، أو التبديل عند الكتابة.المصحف؛ حفاظا عليها من ال

األخطاء التي تقع من النساخ ، وإثبات األصوب ، تجريده من  .8

واإلشارة يف الحاشية لما هو مكتوب يف النسخة األصلية ، علما بأنه 

ليس له إال نسخة فريدة يف المكتبة األزهرية ، وسأذكر ذلك عند 

 وصفها.

/ب[ 0/أ[ ، ]0إثبات أرقام اللوحات يف أصل  المتن . هكذا : ] .3

 وهكذا.

ردة يف النص ، وجاء التخريج يف الحاشية ، عدا تخريج الشواهد الوا .4

اآليات القرآنية ،فوضعت اسم السورة ، ورقم اآلية بجوارها يف 

تمييزا لبيان اهلل من سائر البيان ، وكذا  -أيضا–النص بين حاصرتين 

تخريج القراءات  إن وجدت ، واألحاديث النبوية الشريفة، 

 من مظانه .واألمثال ، واألشعار، واألرجاز ، كلٌّ 

توثيق أقواَل الُعلماِء ، وتخريجها من مصادرها ، إال ما ندر مما لم  .8

 أتمكن من الوصول إلي أصله.

التعريف بجميع األعالم المذكورة من بعض مظاهنا ؛ اكتفاء  .6

 بالبعض عن الكل.

ة  .7 تفسير األلفاظ الغريبة الواردة يف المتن من كتب المعاجم المختصَّ

 بذلك.

، ليسهل على  -بسموضع الل–ملبسة يف النص ضبط األلفاظ ال .2

 .هاالقارئ ُمطالعت
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 التعريف باألماكن ، والبلدان إن وجدت. .9

المجردتين من رقم الحاشية ؛ للداللة  -)] [ (-وضع الحاصرتين  .01

ق؛ لسد خلل يف بيان النص ، أو  على أن ما بينهما زيادة من المحقِّ

 لتوضيح ما يحتاج توضيحا.

واهد يف المواضع التي قلت شواهدها ؛ زيادة دعم الشرح ببعض الش .00

 .توضيح للقارئ ، وإفساحا لنظر الناظر 

َق بفهارس فنيٍة جامعة ، تعين القارئ على  .08 سأردف النَّصَّ المحقَّ

 الوصول إلى بغيته يف ُيْسٍر وُسهوَلٍة .

 :وصف النسخة الخطية 

وجيزة  -كما سبق-أما النسخة المخطوطة فهي نسخة فريدة ، اسمها

اإليجاز الموضحة لعالقات المجاز ، المؤلف : العروسي شهاب الدين 

هـ( أوله : 0812أبو اإلصالح أحمد بن موسى بن داود العروسي)ت

فقد التمست من حصرة شيخنا بركة وقته ، ومصره ، وشيخ األفاضل من 

أهل عصره ، الموسوم بالمناقب الجليلة..، آخره: ما اطلعت عليه 

وإن كنت مسبوقا عليه بادرت يف جمعه ؛ راجيا لقصور همتي ، فهذا 

دعوة منصف ناظر إليه . الناسخ : إسماعيل الرشيدي الشافعي الخلويت 

  7ي ، الخط: نسخ ، عدد األوراق :هـ ، اللغة : عرب0094تاريخ النسخ: 

بالغة( 4077، أرقام الحفظ:) 0، عدد المجلدات :08 + 88القياس: 

074446 (0). 

                                                 

 .0/868ينظر األعالم للزركلي  (8)
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 ذج منها : وفيما يأتي نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة العنوان من النسخة الخطية المعتمدة                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الورقة األولى من النسخة الخطية
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 الورقة األخيرة من النسخة الخطية
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النص المحقق  

  وجيزة اإليجاز الموضحة لعالقات المجاز

 إسماعيل الرشيدي الشافعي غفر اهلل له، آمين :الفقيره ـاتبـلك

**** 

 أ[بسم اهلل الرحمن الرحيم8]

حمًدا لمن هدانا لحقيقة اإليمان ، وشكًرا له لعالقة العجز عن اإلحسان، 

وصالة وسالًما على من أويت جوامع الكلم والتبيان، وعلى آله وصحبه ذوي 

 الرباعة والبيان.

 وبعد : 

مست من حضرة شيخنا بركة وقته ومصره، وشيخ األفاضل من أهل فقد الت

ب[ واألخالق الجميلة، من له يف كل فن 0عصره، الموسوم بالمناقب الجليلة ]

غاية اإلتقان، أستاذنا الشيخ :أحمد الدمنهوري الشافعي شيخ أهل عصرنا أن 

ن ، فأردت ينظم عالقات المجاز يف بيتين فنظم المعظم منها بأبلغ عبارة دون مي

، (3)المبانجة  (8)، خميص (0)التربك بخدمة األستاذ بوضع شرح عليهما كالملتاذ  

                                                 

لتاذ : الذي يعمل يف الشيء وهو مستلذ به شغوف بفعله محب له ، قال ابن منظور: الم - (0)

والَمالذُّ جمع َمَلذٍّ وهو موضع اللذة من َلذَّ الشيُء َيَلذُّ َلذاذة فهو لذيذ َأي مشتهى . لسان 

ذ(.  العرب )لذ 

 ..الخميص هو الجوعان ، والمقصود ترقبه للعلم المطلوب الذي يروح به بطانا - (8)

المبانجة : البنج هو األصل ، يقال رجع إلى َبنجه أي : إلى أصله ، قال ابن منظور:  - (3)

وَأْبنََج الرجل ِذا ادَّعى إِلى َأصل كريم ويقال رجع فالن إِلى ِحنِْجِه وبِنِْجِه َأي إِلى َأصله وِعْرقه . 

وعان إلى األصل الذي به ينظر مقاييس اللغة ، ولسان العرب ) بنج( ولعل المقصود هنا : أنه ج

 تعلو اللغة، بدليل قوله بعدها :بطين المعاين ، أي ممتلئ ، يريد أن يفيضها يف ألفاظه.
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، والبصيرة العليلة، من نور (8)الكليلة (0)بطين المعاين، وهو مما فاض على القريحة

مصباح مشكاة القلوب، وإنسان عين البصائر وكشف الغيوب، األستاذ الواصل، 

رفين ، وهبجة المحققين ، نعمة اهلل على األنام، وألهل الزيغ فاصل، روض العا

ملجأ الخاص والعام، حامل لواء الشريعة والحقيقة، ومشيد بناء الدين للخليقة، 

شيخ أهل العصر على اإلطالق، من فاح نشر طيبه يف جميع اآلفاق، من تفاخر به 

 ...................................................................... (3)السعد 

                                                 

 قريحة اإلنسان طبيعته. - (0)

 الكليلة بمعنى الضعيفة . - (8)

هو سعد الملة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن  - (3)

ين السمرقندي الحنفي، الفقيه المتكلم النظار األصولي النحوي البالغي الغازي التفتازا

يف أسرة عريقة يف  هـ 788 سنة صفر يف خراسان المنطقي. ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا يف

كان السعد  .العلم حيث كان أبوه عالمًا وقاضيًا وكذا كان جده ووالد جده من العلماء

التفتازاين إماما من أئمة التحقيق والتدقيق فقد انتهت إليه رئاسة العلم يف المشرق يف زمنه وفاق 

وعلم  والتفسير واألصول والمعاين والبيان والمنطق والصرفالنحو األقران، وبرز يف

وانتهت إليه رياسة  والحنفي الشافعي وغيرها من العلوم، وكان يفتي بالمذهبين الكالم

 الحنفية يف زمانه 

وفاته : بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي تدريًسا وتأليًفا وإفتاء وبالصرب على شظف العيش 

وكثرة منغصاته انتقل اإلمام السعد التفتازاين إلى رحمة ربه يوم االثنين الثاين والعشرين من 

من يناير عام  07هـ الموافق 798هـ أو 790يف سنة وفاته والمرجح أهنا  المحرم واختلف

م يف سمرقند ودفن هبا ثم نقل إلى سرخس فدفن هبا يوم األربعاء التاسع من جمادى 0391

أال أيها الزوار زوروا وسلموا على "األولى من نفس السنة. وقد كتب على صندوق ضريحه: 

ق، سلطان العلماء المصنفين، وارث علوم األنبياء روضة اإلمام المحقق والحرب المدق

والمرسلين، معدل ميزان المعقول والمنقول، منقح أغصان الفروع واألصول، ختم 

المجتهدين أبي سعيد سعد الحق والدين مسعود القاضي اإلمام مقتدى األنام ابن عمر المولى 

رباين العالم الصمداين مفتي المعظم أقضى قضاة العالم برهان الملة والدين ابن اإلمام ال

الفريقين الجامعين، سلطان العارفين قطب الواصلين شمس الحق والدين الغازي التفتازاين 

 ."قدس اهلل أرواحهم وأنزل يف فراديس الجنان أشباحهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/722_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/722_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
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، أدام اهلل (8)، شيخنا شهاب الدين أبو الصالح  الشيخ أحمد العروسي(0)والسنوسي

 أ[ وأهلك حساده وعداه، بجاه خير أنبياه، سيدنا محمد ومن وااله.8لنا هباه ]

 قال الشيخ:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وهي يف كل شيء  (4))والباء( يصح أن تكون لالستعانة (3)أي االف

ومن المعلوم أن االستعانة  (8)حسبه ، أو المالبسة على وجه المصاحبةب

 ، (6)والمصاحبة من معانيها الحقيقية

                                                                                                              

 ..390..، بغية الوعاة 8/377، إنباء الغمر 4/381ينظر : الدرر الكامنة 

 م(. 0933 - 0267هـ =  0380 - 0824السنوسي)- (0)

أحمد الشريف بن محمد بن محمد بن علي السنوسي الخطابي: مجاهد، من كبار السنوسيين 

أصحاب الطريقة المعروفة هبم يف المغرب. نسبته إلى آل )الخطاب( من قبيلة )مجاهر( 

 -القاطنة بقرب مستغانم، بالجزائر. ولد وتفقه يف )الجغبوب( وأقام يف )التاج( بواحة الكفرة 

 0/038بربقة.األعالم للزركلي

 سبقت ترجمته. - (8)

 هكذا كتبت.  - (3)

االستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم قيل ومنه  - (4)

 .0/016البسملة ألن الفعل ال يتأتى على الوجه األكمل إال هبا .مغني اللبيب البن هشام 

تنبت "كان مدخولها مصاحبا لفاعل الفعل كقوله تعالى تكون الباء للمصاحبة إذا - (8)

 0/016المؤمنون   ينظر مغني اللبيب "بالدهن

وقيل: معناها االستعانة أو المصاحبة على وجه التربُّك، واستؤنس لهذا كما يف تفسير  - (6)

ٌء( فإن لفظ مع ظاهر يف
ْ
 إرادة المصاحبة البلقيني بحديث: )بسم اهلل الَّذي ال َيُضرُّ َمَع اسِمِه َشي

من الباء، وليس المراد أن المصاحبة معناها التربك لوضوح بطالنه، إذ ال تربك يف نحو: َرَجَع 

 ُحنَْيٍن مما مثلوها به، بل هي مجرد المالبسة، إال أهنا بمعونة المقام تحمل على المالبسة 
ْ
ي بُِخفِّ

بل تصوير للمعنى، وبيان لصفة تلك  التربكية. فتقديرهم أبدأ متربكًا ليس بيانًا لمتعلق الباء

المالبسة ... وقيل: الباء زائدة فاسم مرفوع باالبتداء تقديرًا ال محالً ألن اإلعراب المحلي 

للمبنيات وال ضرر يف اجتماع إعرابين على الكلمة الختالفهما باللفظ والتقدير، والخرب 
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مفرد مضاف فيعم ، وهو مستعمل يف معناه الحقيقي، فإن  (0)ولفظ )اسم(

قيل إن فيه حمل العام على الخاص وهو مجاز، يجاب عنه بأن: العام يستعمل يف 

ث اشتمال الخاص عليه، )ولفظ الجاللة( مستعمل بعض خواصه حقيقة من حي

، )والرحمن الرحيم( وصفان هلل تعالى (8)يف حقيقته وهو الذات الواجب الوجود 

                                                                                                              

أ به بداءة قوية أي بحسن نية محذوف؛ اسم أو فعل، والتقدير: اسم اهلل مبدوء به، أو أبد

وإخالص، وأخذنا ذلك من كون الحرف الزائد يدل على التأكيد كما ذكره الرضي، وإال كان 

عبثًا ال يقع من العرب. وقولهم: الزائد ال معنى له أي غير التأكيد، ومن الغريب كوهنا للقسم 

هذا واالستعانة أرجح  ،0/4فيحتاج إلى تقديره مقسم عليه ..حاشية الخضري على ابن عقيل 

 األقوال تربكا باالستعانة باسم اهلل الذي تنقطع الربكة عن أي عمل ال يبدأ به..

اسم : مشتق من السمو بمعنى الرفعة ، على رأي البصريين ، أو من الوسم بمعنى  - (0)

. وحذفت منها األلف لفظا 0/04العالمة على رأي الكوفيين.. ينظر تفسير البحر المحيط  

وقوله  "اقرأ باسم ربك "خطا؛ ألهنا لم تثبت يف الدرج ، ولم تحذف من قوله تعالىو

لكثرة االستعمال يف البسملة ، والكثرة تحتاج إلى تخفيف ، ولكن  "سبح اسم ربك"تعالى

عوض عنها ما سمي بإطالة الباء يف الكتابة ؛ ليقرتب من شكل األلف ، وإظهار السين ، وتدوير 

..و)اسم( مرفوع على االبتداء تقديرا والخرب محذوف ، هذا 0/4ر النسفي الميم..ينظر تفسي

باء زائدة ، أما إذا لم تكن زائدة فالجار والمجرور متعلق بمحذوف على رأي من يرى أن ال

يقدر اسما متأخرا ، واألصل : باسم اهلل ابتدائي أو قراءيت، أو فعال متأخرا تقديره أقرأ ، أو 

. واألرجح أن 0/4، وإمالء ما من به الرحمن للعكربي 0/4أبتدئ .. ينظر: حاشية الخضري 

باالستهالل باسم اهلل ، أما تقديم الفعل يف سورة)اقرأ( فألهنا أول  يكون التقدير متأخرا تربكا

 سورة نزلت والمقصود األهم هو تقديم الفعل أمرا بالقراءة..

وهو الذات  ؛ ألنه علم ال يطلق إال على المعبود بحق مرتحل غير مشتق عند األكثرين   - (8)

ارتفع. قيل : ولذلك سميت الشمس إالهه  ، وقيل مشتق ، ومادته الم وياء وهاء ، من اله يليه ،

، بكسر الهمزة وفتحها ، وقيل : الم وواو وهاء من اله يلوه لوها ، احتجب أو استتار ،وحذفت 

األلف األخيرة من الل ه لئال يشكل بخط الاله اسم الفاعل من لها يلهو ، وقيل طرحت تخفيفا ، 

 .0/08ط وقيل هي لغة فاستعملت يف الخط. ينظر البحر المحي
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، وهي: رقة القلب، فتفسر يف حقه تعالى باعتبار الغاية، وهو  (0)مشتقان من الرحمة

مجاًزا اإلحسان، أو إرادته؛ الستحالة معناها األصلي يف هذا المقام، فيكون 

مرساًل أصلًيا تبعيًا من إطالق السبب على المسبب، أو الالزم على الملزوم؛ ألنه 

ب[ المشتق المفسر بالمحسن، أو 8جرى أواًل يف المبدأ وهي الرحمة ثم يف ]

؛ إذ التمثيلية مركبة  (8)المريد، ويصح أن تكون استعارة تبعية، أو تمثيلية، وفيه نظر

                                                 

الرحمن : فعالن من الرحمة ، وهو وصف لم يستعمل يف غير الل ه ، كما لم يستعمل  - (0)

اسمه يف غيره ، وسمعنا مناقبه ، قالوا : رحمن الدنيا واآلخرة ، ووصف غير الل ه به من تعنت 

 الملحدين ، كقول بعض شعراء بني حنيفة يف مسيلمة:

 . وأنت غيث الورى ال زلت رحماناسموت بالمجد يا ابن األكرمين أبا ..

فإنما قاله بعد مجيء اإلسالم ويف أيام ردة أهل اليمامة، وقد لقبوا مسيلمة أيامئذ رحمان 

اليمامة وذلك من غلوهم يف الكفر ، وإذا قلت الل ه رحمن ، ففي صرفه قوالن ليسند أحدهما 

، وهو أن أصل فعالن إلى أصل عام ، وهو أن أصل االسم الصرف ، واآلخر إلى أصل خاص 

ل من فاعل للمبالغة. ينظر البحر المحيط ِحيِم : فعيل محو  ، 0/87المنع لغلبته فيه، والرَّ

. ويف الرحمن من المبالغة ما ليس يف الرحيم ألن يف الرحيم زيادة  0/071والتحرير والتنوير

جاء يف الدعاء يا واحدة ويف الرحمن زيادتين ، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى ، ولذا 

رحمن الدنيا ألنه يعم المؤمن والكافر ورحيم اآلخرة ألنه يخص المؤمن ، وقالوا : الرحمن 

خاص تسمية ألنه ال يوصف به غيره ، وعام معنى لما بينا . والرحيم بعكسه ألنه يوصف به 

األعلى ى غيره ويخص المؤمنين ولذا قدم الرحمن وإن كان أبلغ والقياس الرتقي من األدنى إل

 .0/3..ينظر تفسير النسفي 

أرى أن كل ذلك فيه نظر والوصفان)الرحمن الرحيم ( مستعمالن يف حقيقتيهما ، وهي  - (8)

االشتقاق من الرحمة ، وإن كان يف أوالهما من المبالغة  أكثر مما يف األخرى ، فسياق ترتيب 

جاللة )بسم اهلل..( فيه من الكلمات يقتضي ذلك من حيث تدرج العلو والخصوصية ، فاسم ال

الخصوصية والهيمنة ما ليس يف كل أسمائه الحسنى ، ومن ثم يعقبه )الرحمن( حيث تدرج 

الخصوصيات ، ثم الرحيم  ، ويقال يف الدعاء : يا رحمن الدنيا ، ورحيم اآلخرة ؛ ألن رحمته 

مل الشيء على يف الدنيا تعم المؤمن وغيره ، ورحمته يف اآلخرة تخص المؤمن.. وإنما يح

المجاز بقرينة تصرف عن إرادة الظاهر ، وليس ثم قرينة..وعليه فالحقيقة أدت مهمتها ولسنا 

 يف حاجة إلى تأويل..
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متعدد ، فالمشتبه به هيئة منتزعة من أمرين فأكثر، من ثالث هيئات منتزعة من 

إين أراك تقدم  والمشبه كذلك، والجامع بينهما كذلك البد أن يعم الهيئتين نحو:

، والرتدد مستحيل قطًعا يف هذا المقام، واستظهر بعض (0)رجاًل وتؤخر أخرى

الشيء  المحققين أهنما حقيقة شرعية، وإن احتاج إلى تأويل، وال غرابة يف كون

الواحد حقيقة ومجاًزا باعتبارين مختلفين، فعلم من هذا: أن البسملة اشتملت 

 طة ال تسعها هذه النبذة العجالة.على الحقيقة والمجاز. وهنا أبحاث مبسو

 نظم عالقات المجاز للشيخ أحمد الدمنهوري، وشرح الشيخ أحمد العروسي[]

 (8)َحْرًفا ُمَضاًفا َأْطلَِقنَّ َأْبِدَلنْ  ** َجاِوْر َوُحْل َأْوٌل َوِزْد ُثمَّ اْحِذَفنْ 

                                                 

هذا المثل يضرب للمرتدد يف األمر بين أن يفعل وأال يفعل ، شبهت هيئة من يرتدد يف  - (0)

تارة يقدم رجله، وتارة يؤخرها بجامع أمر بين أن يفعله وأال يفعله هبيئة من يرتدد يف الدخول، ف

 .الحيرة يف كل، واستعير الكالم الموضوع للمشبه به للمشبه، على طريق االستعارة التمثيلية

وأصله من يف كتاب أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان ابن محمد أما بعد فإين أراك تقدم 

ر البيان والتبيين يهما شئت والسالم . ينظرجال وتؤخر أخرى فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أ

 .0/061للجاحظ 

هذا أول البيتين اللذين نظم فيهما الشيخ أحمد الدمنهوري عالقات المجاز ، ويقصد  - (8)

هبا عالقات المجاز المرسل ، وفيه هنا منها : المجاورة ، والحالية ، والمحلية ، واعتبار ما 

، واإلطالق ، والتقييد ، وعالقة البدل. وستأيت والزيادة ، والحذف يف المضاف سيكون

دراستها ، والجلي هنا أنه يتحدث عن المجاز المرسل ، الذي هو: اللفظ المستعمل ىف غير ما 

 وضع له لعالقة غير المشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي.

كاالستعارة فصح جريانه ىف القه على التقييد بعالقة المشاهبة إلط مرسالً  سمى سر التسمية: و

 عشر ثمانى ىف بعضهم عدة عالقات، حصرها بعضهم ىف تسع عالقات وبعضهم ىف عشر و

 تضييقًا ذلك يكون ال حى معين عدد ىف تحصر أال واألفضل...  ذلك من أكثر بعضهم و

ما ( كما قال العالمة الدسوقى: و قيل إنالمرسل) التسمية سر مع يتناسق حتى و اللغة لدائرة

سمى مرسالً إلرساله عن التقييد بعالقة مخصوصة بل ردد بين عالقات بخالف المجاز 

.. ينظر حاشية الدسوقي على شروح  المناسبة هى االستعارى فإنَّه مقيد بعالقة واحدة و

 .4/89التلخيص 
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حقيقة المجاورة :كون الشيء مجاوًرا لشيء آخر يسمى باسم ذلك 

، وذلك كراوية الماء أي ظرف الماء المعروف، تسمية له باسم ما (0)الشيء

من فإنه [ 43]النساء[  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] يحمله، وأما قوله تعالى:

                                                 

ْرَضى َأْو َعَلى َس أي تسمية الشيء باسم ما يجاوره.كقوله تعالى  - (0) َفٍر َأْو َجاء َوإِن ُكنُتم مَّ

ُموْا َصِعيًدا َطيًِّبا ن اْلَغآئِِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَّ نُكم مِّ (، 44)النساء  َأَحٌد مِّ

ًا تأدب المجاورة باب من بالغائط سميت اإلنسان فضلة – التغوط مكان وهو –فالمراد بالغائط 

المشين المقزز ، وقد عدها العروسي يف هذا الشاهد من  يءبالش التصريح من استهجانًا و

عالقة المحلية ، وأجاز فيها المجاورة ، كما هو مذكور يف نصه أعلى..ومن ذلك إطالق لفظ 

 :عنرتة قول منه الرواية على البعير الذي يحمل الماء، وهذا من شواهد العروسي هنا أيضا. و

 لكريم على القنا بمحرمليس ا    فشككت بالرمح األصم ثيابه    

 يف والتصرف اللغة، براعة تلك و يجاوره ما باسم سمى لكنه و المراد من الثياب القلب و

دالالت الكلمات يشير إلى مدى إمكانية االستجابات الذهنية للكلمات يف طبيعة أصحاب 

ة .. ألهنا اللغة وأهنا مقدرة قوية ونفاذة ... ولذا كان ابن جني يسمى المجاز شجاعة العربي

تقتحم باأللفاظ أودية غير أوديتها معتمدة يف ذلك على إشارات القرائن وإيحاءات السياق التي 

( . كل 386تتنبه إليها القلوب الفطنة الذكية ) ينظر التصوير البياين للدكتور محمد أبو موسى 

يف غير ما من شواهد المجاز المرسل المعروف باستعمال اللفظ  -يف عالقة المجاورة -هذا

وضع له لعالقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى األصلي .. ولكن هناك شواهد تدل على 

َساَل "صالحية مجيئها يف المجاز العقلي المعروف بإسناد الشيء إلى غيره ، نحو قولنا : 

، فقد أسندنا السيالن إلى الوادي مع أن الوادي ال يسيل، لكن الذي يسيل هو الماء فيه "الوادي

 ڭ].ومنه قوله تعالى:"جاز العقليالم"فهذا إسناٌد مجازي عالقته المجاورة، وهو من 

يالن إلى األودية، مع أن ه للماء فيها،    {71[ }الرعد: ڭ ڭ ، جاء يف هذا النص  إسناد الس 

 والمالبسة المكاني ة أو المجاورة.

يول، ُيَخيَُّل إليه أن  الِوْدياَن والغرض البياين اإِلشعار بأن  الناظر إلى األودي ة المغمورة  بماء الس 

تي تسيل فيها.   َتِسيُل أْيضًا مع المياه ال 

 .629ينظر: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا عبد الرحمن حسن حبنكة الميداين 
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أ[ أن تكون للمجاورة وقد عرب عنها 3ويصح ]إطالق المحل على الحال فيه 

 ، وهو يرجع لهما فاآلية تحتملهما.(0)الجالل المحلي بمجاز النقل

بكسر الحاء  8وقوله: )وحل( ، أراد به عالقة الحالية ، وعالقة المحلية، 

 المهملة والالم، وحمله على إدراجهما يف قوله )وحل( : ضيق النظم .

                                                 

ينظر الشرح على شرح جالل الدين المحلي للورقات ، شرح: أحمد بن عبد اهلل بن  - (0)

والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من اإلنسان، نقل إليه عن حقيقته،  "نصه:، و 23حميد ص

 ."ال يتبادر منه عرفا إال الخارجوهي المكان المطمئن من األرض ُتْقَضى فيه الحاجة بحيث 

 جمع هنا عالقتين يف مسمى واحد .  - (8)

، فالحال هو المالبسة من بينهما لما المحل يراد والحاليــــــة: بمعنى أن يذكر لفظ الحال و

 ي الذي استعمل فيه لفظ الحال.المجاز المعنى هو المحل المعنى الحقيقي و

ِه ُهْم فِيَها كالشاهد الذي ذكره وهو قوله تعالى  ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة الل  ِذيَن اْبَيضَّ ا الَّ َوَأمَّ

تعملت يف محلها وهو الجنة (، فالرحمة حقيقية، ولكنها اس017)آل عمران:  َخالُِدونَ 

ال يكون إال يف الدار اآلخرة،  فالخلود( خالدون فيها هم) قوله المراد هذا على الدالة القرينة و

 .معنى ألهنا ظرفًا تكون ال الرحمة كذلك و

 وهو محله أراد ( حيث ذكر الحال )النعيم( و03)االنفطار  إِنَّ األْبَراَر َلِفي َنِعيمٍ ونحوها 

َيا َبنِي آَدَم ُخُذوْا ِزينََتُكْم ِعنَد ُكلِّ  تعالى قوله منه و. أيضًا ظرفًا يكون ال أنه القرينة و الجنة،

 يفيد وهذا المحل، أراد (، فلما كان محل الزينة هو الثياب ذكر الحال و30)األعراف  َمْسِجدٍ 

 كل صالة. عند بالتزين االهتمام

 كلمة )المسجد( مجاز يف فيكون الصالة، محل هو و على ذلك فالمراد بالمسجد: الصالة، و

فيه )الصالة( على عكس  الحال   أراد مرسل عالقته المحلية ؛ حيث ذكر المحل )المسجد( و

ية وآخر على المحلية فتنبه.يف يكون بذلك المجاز يف الزينة، و   اآلية شاهد على عالقة الحال 

ل. عكس السابقة.كشاهده هنا وهو: قوله تعالى والمحليـــــة بمعنى :  ذكر المحل وإرادة الحا  

 ْا َلْيَس فِي ُقُلوبِِهم  ألن األلسن، أراد (، عرب باألفواه و067)آل عمران:  َيُقوُلوَن بَِأْفَواِهِهم مَّ

 أن المقصود أهنم يتشدقون بالكالم ويتخللون به كما يف تتجلى ذلك وبالغة محلها، األفواه

 حين لهيئتهم تشويه و لصورهتم تقبيح هذا وهنا بما ال طائل تحته، وتتخلل البقرة بلساهنا فيمأل

 .النفاق و بالكذب يتحدثون
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ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  فاألولى كقوله تعالى: 

أي يف الجنة ألهنا محل الرحمة ، والثانية كقوله  [017آل عمران ] چ ۆئ  

األهل، والتقدير:  أي : الحال فيه، وهو [ 07] العلق:  چائ  ەئ چ : تعالى

فليدع أهل ناديه، والنادي المجلس ، وقد جعلها بعضهم من مجاز  -واهلل أعلم_

 (0)الحذف.

                                                                                                              

ِذيَن ُيَساِرُعوَن فِي و نظائر ذلك يف كتاب اهلل كثيرة كقوله تعالى  ُسوُل اَل َيْحُزنَك الَّ َها الرَّ َيا َأيُّ

ِذيَن َقاُلوْا آَمنَّا بَِأْفَواِهِهْم وَ   (.40)المائدة  َلْم ُتْؤمِن ُقُلوُبُهمْ اْلُكْفِر مَِن الَّ

َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء مِْن َأْفَواِهِهْم و كذلك الشأن ىف إطالق الصدور على القلوب كقوله تعالى 

ة فيها.002)آل عمران  َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَرُ   ( فالصدور هي المحل والقلوب حآلَّ

اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا حله كقوله تعالى وإطالق اللب على العقل؛ إذ هو م ُدوْا َفإِنَّ َخْيَر الزَّ َوَتَزوَّ

يا أولى العقول السليمة الناضجة .. فذكر المحلَّ وأراد : أي ، (097)البقرة  ُأْولِي األَْلَباِب 

)األعراف  َن بَِهاَلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهو كذلك الحالَّ ألن العقل يف لب اإلنسان يملك زمامه و

 ( أي عقول..079

( أي أهله أطلق 07)العلق  َفْلَيْدُع َناِدَيهو المشهور يف ذلك ما ذكره أيضا وهو: قوله تعالى 

 الَّ فيه.الح أراد النادي وهو محل االجتماع و

تِي ُكنَّا فِيَهاوقوله تعالى  ل )القرية( وأراد ( أي أهلها، ذكر المح28)يوسف  َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَّ

 الحالَّ فيها )أهلها(.

 هل أنت من َشَرِك المنية ناج؟    قل للجبان إذا تأخر سرجه                   وقول جرير:

 فالسرج هو المحل والمراد الحال  عليه وهو الراكب من إطالق المحل على الحالِّ .

وقد نص عليه اإلمام عبد القاهر  أي أهلها ، "واسأل القرية "مجاز الحذف كقوله تعالى  - (0)

الجرجاين تحت عنوان : فصل يف الحذف والزيادة وهل هما من المجاز؟ وسيأيت تفصيله هنا 

عند قول الناظم)ثم احذفن حرف مضافا( ، وعلى كل فالمقصود بالنادي : أهله ، واألسلوب 

 " إرادة التعميم ، كما قيل فيه إيجاز ، وطبيعة اإليجاز قوة اللفت إلى المراد ، وتتجلى بالغته يف

إرادُة التعميم، ألن  النادَي َيْحِوي كل  أهله، وإرادُة أنصاِره المصطفين، ألن  اإِلنسان يصطفى 

البالغة العربية أسسها  "لناديه الخاص  أخَلَص المخلِصين له الذين ُيدافعون عنه بصدق

 .670وعلومها وفنوهنا 
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 چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   چ :المحلية نحو قوله تعالى واألظهر يف

 أطلق األفواه على األلسن ؛ألهنا محل لها.[  08]النور: 

وقوله: )أول( أراد به: مجاز األول، أي باعتبار ما يؤول إليه الشيء، كقوله تعالى  

]مريم:  چڑ  ک  ک   ک    چ  عليه الصالة والسالم –حكاية عن عيسى 
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بِّ ال َتَذْر َعَلى األْرِض مَِن ا : قوله تعالى وشواهده يف القرآن كثيرة منه - (0) َوَقاَل ُنوٌح رَّ

اًرا ( 87، 86)نوح  اْلَكافِِريَن َديَّاًرا، إِنََّك إِن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال َيلُِدوا إاِلَّ َفاِجًرا َكفَّ

 لذلك اء بأبويه، وفالتجوز يف لفظ )فاجرا( والمولود ال يولد فاجرا، ولكنه سيصير كذلك اقتد

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو :»صلى اهلل عليه وسلم  قال

سانه..   «.يمجِّ

فهو يولد طاهرًا نقيًا، ولو كان أبواه على غير اإلسالم، فيستحيل أن يوصف عند الوالدة يف سن 

 الطفولة بالفجور، ولكنه يتطبع بعد ذلك بطبع بيئته..

ْرَناُه بُِغالٍم َحلِيمٍ ومنه  ِذيَن َيْأُكُلوَن أي أنه سيكون كذلك، ومن ذلك قوله تعالى  َفَبشَّ إِنَّ الَّ

( أي سيكون مآل هذا األكل إلى 01)النساء  َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما إِنََّما َيْأُكُلوَن فِي ُبُطونِِهْم َناًرا

 عليها سيقصرون هناك لكنهم النار حينئذ و النار فسمى باسم ما يئول إليه الستحالة أكل

 وسيصلون) عقبها قال لذلك و..  نصيراً  وال وليًا اهلل دون من لهم يجدون وال يجربون و

 ذلك يكون أن يصح و. إليه الصائرون المصير هو سيكون هذا أن إلى كاف دليل وهذا( سعيرا

ل مال اليتيم سيكون سببًا يف الالزم على الملزوم ألن أك أو السبب على المسبب إطالق من

 أكل النار، فيكون حينئذ أكل النار سببه أكل مال اليتيم .. أو أن النار مالزمة ألكل مال اليتيم.

ْجَن َفَتَياَن َقاَل َأَحُدُهَمآ إِنِّي َأَرانِي َأْعِصُر ومن هذا الباب أيضًا قوله تعالى  َوَدَخَل َمَعُه السِّ

ْيُر مِنْهُ َخْمًرا َوَقاَل اآلَخُر إِ   ( .36)يوسف  نِّي َأَرانِي َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّ

ي الذ الحب وكذلك خمراً  يصير ومعلوم أن الخمر ال تعصر، وإنما العنب هو الذي يعصر، و

ذكر ابن جني هذه اآلية يف باب االكتفاء بالمسبب عن السبب، وتأكله الطير سيئول خبزًا.

 :الفرزدق قول ذلك من ذكر و الخمر، سببه العنب، وفالمسبب ه

را   قتلت قتيالً لم ير النَّاس مثله     أقبلـــــه ذا ُتوَمتــــين مســوَّ
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 : وقوله: )وزد( أراد به: العالقة بزيادة المضاف كقوله تعالى 

 .0والمراد ضرب األعناق نفسها.[ 08األنفال: ] چڱ  ڱ   ڱ  ڻ  چ 

                                                                                                              

/ 3مسبب عن السبب. ينظر : الخصائص و قال: وإنما قتل حيًا يصير بعد قتله قتيالً فاكتفى بال

ر ة، واللؤلؤ: التومة و 021  .السوار البس: المسوَّ

 يوجه حسبما اتساعها و اللغة لذوق تطلق لكنها مِن َثمَّ قلنا إنه ال يمكن تحديد العالقة، و و

 .مقامه و سياقه يناسب توجيهًا الكالم

َقَها َفالَ َتِحلُّ َلُه مِن َبْعُد َحتََّى َتنكَِح َزْوًجا َغْيَرهُ وقوله تعالى   يف هو ( و831)البقرة  َفإِن َطلَّ

 ن زوجًا لها بل العقد هو الذي يصيره زوجًا.. فسمى باسم ما يئول إليه..حال النكاح ال يكو

يعني على ذلك يكون السياق يف غير القرآن الكريم : فاضربوا األعناق ، ولكن ذْكر  - (0)

)فوق( يف اآلية فيه دعوة إلى تسديد الرمي ؛ ليؤدي إلى التخلص دون تعذيب ، وذلك من 

واحدة أرحم من مجيئه بتعدد الضربات ، وقد اعترب الناظم الزيادة رحمة اهلل ؛ ألن القتل ضربة 

 –كما مضى يف التنويه به –مجازا كما اعترب الحذف مجازا ، وهذا ما أشار إليه عبد القاهر 

 وذلك يف قوله : فصل   يف الحذف والزيادة وهل هما من المجاز أم ال؟  

ن معناها كما مضى فقد توصف به لنقلها واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها ع 

عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها، ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعراب 

فالحكم  "واسأل أهل القرية "، واألصل:28المضاف يف نحو: ) واسأل القرية ( سورة يوسف

جاز، وهكذا قولهم: بنو الذي يجب للقرية يف األصل وعلى الحقيقة هو الجر ، والنصب فيها م

فالن تطؤهم الطريق، يريدون أهل الطريق، والرفع يف الطريق مجاز ؛ ألنه منقول إليه عن 

 =المضاف المحذوف الذي هو األهل والذي يستحقه يف أصله هو الجر.

وال ينبغي أن يقال : إن وجه المجاز يف هذا الحذف؛ فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم  = 

ا بقي بعد الحذف لم يسم مجازًا ، أال ترى أنك تقول زيد منطلق وعمرو فتحذف من أحكام م

الخرب ثم ال توصف جملة الكالم من أجل ذلك بأنه مجاز ؛ وذلك ألنه لم يؤد إلى تغيير حكم 

فيما بقي من الكالم ، ويزيده تقريرًا : أن المجاز إذا كان معناه: أن تجوز بالشيء موضعه، 

جرده ال يستحق الوصف به؛ الن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكالم ال وأصله ، فالحذف بم

 يكون نقال لها عن أصلها، إنما يتصور النقل فيما دخل تحت النطق .

وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز بقي القول فيما لم يحذف، وما لم يحذف، ودخل  

حكامه أو يغير عن معانيه، فأما تحت الذكر، ال يزول عن أصله ومكانه حتى يغير حكم من أ
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 چٺ  ٿ ٿٿچ  ب[3وأما الزيادة يف الحرف فكقوله تعالى: ]

 تكن [فالكاف صلة، وإال تكن بمعنى )مثل( فيلزم ثبوته إن لم 00]الشورى: 

الدليل  صلة، أو لم تجعل كناية ،كقوله: مثلك ال يبخل: وغيرك ال يجود، وقد قام

على نفيه وأما إن فسرت )مثل( التي دخلت عليها الكاف بمعنى الذات انتفت 

 (0)الزيادة.

وحذف  وقوله )ثم احذفن حرًفا مضاًفا( أشار بذلك إلى العالقة بحذف الحرف 

]النساء:  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ چ : المضاف، أما األول فكقوله تعالى

على أحد الوجوه يف اآلية، وقد قال بعض: إن الحذف  (8)أي: أن ال تضلوا، [076

والعالقة ال تكون إال وجودية. والمشهور عند علماء البيان:  (3)ليس من المجاز،

                                                                                                              

م ذلك فيه من أبعد المحال فاعرف أسرار 1ه وهو على حاله والمحذوف مذكور، فتوهُّ

 تحقيق شاكر. 406البالغة

ذكر الزركشي من عالقات المجاز : الزيادة ، واستدل هبذه اآلية الكريمة ، وقال : ذكره  - (0)

 األصوليون، وللنحويين فيها قوالن:

 ن مثل زائدة والتقدير: ليس كهو شيءأحدهما: أ

: أن الكاف هي الزائدة وأن مثل خرب ليس ، وال خفاء أن القول بزيادة -وهو المشهور-والثاين 

وممن قال به ابن جني والسيرايف وغيرهما ... ينظر ، الحرف أسهل من القول بزيادة االسم

ح متى تغير إعراب الكلمة وفيه تفصيل كثير.. وقال القزويني يف اإليضا 8/074الربهان 

بحذف أو زيادة فهي مجاز نحو واسأل القرية ليس كمثله شيء فإن كان الحذف أو الزيادة ال 

فال توصف الكلمة بالمجاز. ينظر  "فبما رحمة" "أو كصيب "يوجب تغير اإلعراب نحو

 م.0992الطبعة الرابعة ،  بيروت –طبع دار إحياء العلوم  899اإليضاح  /

تكون )أن( هنا تعليلية  بمنزلة )لئال( المعنى: أال تضلوا ؛ألن البيان إنما يقع ألجل  وقد - (8)

أال تضلوا ، أو على حذف مضاف تقديره : كراهة أن تضلوا ،  ينظر الربهان للزركشي 

4/882. 

قال الزركشي : المشهور أن الحذف مجاز، وحكى إمام الحرمين يف ]التلخيص[ عن  - (3)

 ف ليس بمجاز إذ هو استعمال اللفظ يف غير موضعه والحذف ليس كذلك.بعضهم: أن الحذ
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أن العالقة تكون بالحذف، كما يف حذف المضاف الوارد يف القرآن العزيز، وهو 

[أي أهلها، وقد تطافحت كتب  28]يوسف:  چڱ  ڱ  چ  قوله تعالى:

 (0)البيان بذلك.

، وقد قال بعض (8)وأما وجود القرينة فيكفي فيها الوجود الذهني 

 (3)مشايخنا: إن حذف المضاف هو عين المجاز.

                                                                                                              

وقال ابن عطية يف تفسير سورة يوسف: وحذف المضاف هو عين المجاز، أو معظمه ، وهذا 

 مذهب سيبويه وغيره من أهل النظر، وليس كل حذف مجازا. انتهى.

حكم،فأما إذا لم يتغير به حكم وقال الزنجاين يف ]المعيار[: إنما يكون مجازا إذا تغير بسببه 

 كقولك زيد منطلق وعمرو بحذف الخرب فال يكون مجازا إذا لم يتغير حكم ما بقى من الكالم.

والتحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ يف غير موضعه فالمحذوف ليس كذلك لعدم 

فالحذف  -ي وهو المجاز العقل -استعماله وإن أريد بالمجاز إسناد الفعل إلى غيره 

. وسبق إجمال ذلك يف بيان عبد القاهر الجرجاين يف شرح عالقة 8/013كذلك.الربهان 

 الزيادة من بيتي الدمنهوري.

 وسبق توضيح كل يف موضعه من الدراسة هنا . - (0)

ا  يزى وهالقرينة هي:  األمر الذي ينقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجا - (8) إمَّ

 إما لفظية.عقلية، و

 رجل إلى تشير أنت و. «األسد واحذر» رجالً، يرى السامع و« أقبل البحر»فالعقلية نحو: 

 .شجاع

ي القرينة التي ه رعينا وكلمة النبات، هو الغيث من المراد و« رعينا الغيث»واللفظية كقولنا: 

 .88/ 4منعت من إرادة المعنى الحقيقي وهو المطر. ينظر شروح التلخيص 

هذا القول نسبه السيوطي البن عطية فقال: وقال ابن عطية حذف المضاف هو عين  - (3)

، ولم أعثر عليه يف المحرر الوجيز .  001المجاز ومعظمه وليس كل حذف مجازا. اإلتقان 

 وسبق النقاش يف هذه المسألة من كالم العلماء .
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وقوله )أطلقن( أراد به: عالقة اإلطالق، واإلطالق هو أن يكون الشيء  

 [ 3المجادلة: ] چڈ  ڈ  چ  :قوله تعالىأ[ وذلك ك4مجرًدا عن قيوده ]

 (0).مؤمنة بدليل اآلية األخرى: أي 

                                                 

وهى تسمية الكل باسم هذه اآلية الكريمة من إطالق اسم الجزء على الكل ، وهو:  - (0)

ْؤمِنَةٍ  تعالى كقوله الكل، يراد الجزء، أى يطلق الجزء و   َوَمن َقَتَل ُمْؤمِنًا َخَطًئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

 به يراد يس كل جزاء يطلق ول (، فالمجاز ىف لفظ )رقبة( ذكره وأراد اإلنسان و98)النساء 

اختصاص بالكل المذكور مع مراعاة السياق فكما ذا الجزء مزيد له يكون أن البد إنماو الكل

 ..العتق و التحرير سياق ىف الرقبة تذكر كذلك األخذ، تذكر اليد ىف سياق العطاء و

المراد من الوجه ( »044)البقرة  َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ومن ذلك قوله تعالى 

نسان أن يستقبل القبلة بجملته ال بوجهه فقط، هنا جملة بدن اإلنسان ألن الواجب على اإل

يء ألن الوجه أشرف األعضاء...ينظر تفسير الفخر الرازي الش نفس به ويراد يذكر الوجه و

ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَههُ ومِن َثمَّ  قال تعالى ، 4/083
ْ
 تعالى قال (  و22)القصص  ُكلُّ َشي

 َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك  إرادة و الجزء ذكر باب من الذات فيهما بالوجه المراد و( 87)الرحمن 

 .الكل

َيا َمْرَيُم اْقنُتِي لَِربِِّك  تعالى كقوله القيام و السجود و الركوع و كذلك تسمية الصالة بالذكر و

اكِِعينَ  ( وهذا يشير إلى األمر بالصالة..ومن شواهد 43)آل عمران  َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ

ْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق األَْعنَاِق َواْضِرُبوْا أيضًا قوله تعالى  ذلك ِذيَن َكَفُروْا الرَّ َسُأْلِقي فِي ُقُلوِب الَّ

 ( عرب بالبنان وهى أطراف األصابع وأراد األيدي واألرجل.08)األنفال  مِنُْهْم ُكلَّ َبنَانٍ 

ن كلمات، وهذا يعنى أهنا مجاز على كلمة التوحيد وهى مركبة م« كلمة»و كذلك يطلق لفظ 

 كذلك ( و82)الزخرف  َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباقَِيًة فِي َعِقبِهِ مرسل عالقته الجزئية، كقوله تعالى 

...وهذا ما يسمى عالقة الجزئية ، وعكسه من إطالق اسم الكل على كلمة القصيدة تسمى

 ذلك قوله يف الشهير ويراد الجزء و الجزء ، أي تسمية الجزء باسم الكل، بمعنى أن يذكر الكل

ُه ُمِحيٌط بِاْلكافِِرينَ تعالى  َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت والل  َن الصَّ  َيْجَعُلوَن َأْصابَِعُهْم فِي آَذانِِهم مِّ

 وهول رعب من فيه هم لما تصويراً  األنامل، أريد (. حيث أطلقت األصابع و09)البقرة 

ألصابع كاملة يف اآلذان من شدة وقع الربق والرعد تى كادت تدخل اح أنفسهم أنساهم

. ومنه قوله تعالى  على لسان سيدنا نوح عليه السالم الحق أمر لمخالفتهم عليهم الصواعق و

 َْوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم لَِتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم فِي آَذانِِهم  ًا أناملهم أيض المراد (، و7)نوح
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وقد اكتفى الشيخ بالتصريح بعالقة اإلطالق عن ذكر عالقة التقييد  

المقابل له؛ اتكااًل على أن الضد أقرب خطوًرا بالبال، والتقييد كون الشيء مقيًدا 

لى المطلق، وذلك كإطالق بقيد، أو أكثر، وباعتبار ذلك يطلق اسم المقيد ع

رواية ذكر اهلل يف البداة على رواية بسم اهلل فيها المقيدة، أو إطالق إحداهن يف 

 الغالت على رواية أخراهن، أو أوالهن.

وقوله )أبدلن( أشار به إلى: عالقة البدل، وهو تسمية الشيء باسم  

ديته؛ ألهنا  أي (8)أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم  –  –وذلك كقوله  (0)بدله

 بدل عنه؟ واهلل أعلم.

                                                                                                              

 إدخال استحالة ذاك  هذا ويف القرينة  إعراضهم ويف مبالغة ذلك ا هي التي تنفذ يف اآلذان وألهن

ِه .وقوله تعالى  كاملة األصبع َن الل  اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما َجَزاء بَِما َكَسَبا َنَكااًل مِّ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

ُه َعِزيٌز َحكِيمٌ   . الرسغ إلى القطع ادالمر ( و32)المائدة  َوالل 

( والمراد وجوههم، ألنه لم ير 4)المنافقون  َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجبَُك َأْجَساُمُهمْ وقوله تعالى 

جملتهم..وقد ذكر الزركشي جميع عالقات المجاز المرسل تحت هذا المسمى : إطالق 

نه عنده : إطالق السبب على المسبب وعكسه والملزوم على الالزم وعكسه ، وهكذا ، وم

، والعاقر لها من قوم 77األعراف  "فعقروا الناقة"اسم المطلق على المقيد ، كقوله تعالى

صالح قدار ، لكنهم لما رضوا الفعل نزلوا منزلة الفاعل ، وعكسه أي إطالق اسم المقيد على 

، والمراد 64 من سورة آل عمران "تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم "المطلق ، كقوله تعالى 

 .8/871ي عدة كلمات. ينظر الربهان كلمة الشهادة ، وه

أي إطالق البَدل وإرادة المبدل ، كما قال تسمية الشيء باسم بدله ،نحو أن يقال: دفع  - (0)

ية، إَذا دل ت القرينة على هذا.  بنو فالن دَيَة فالن، أي: قتلوه فدفعوا بدل إراقة دمه الد 

وإرادة اْلُمْبَدل، وهو القتل ، وعكسه: أن يقال: إن  فالن أكلوا َدَم القتيل فهذا من إطالق البدل 

 الذي قتلوه، أي: أكلوا الدي ة والتي هي َبَدُل َدمِه الذي زهقت نفسه بإراقته.

فهذا من إطالق المْبَدل وإرادة اْلَبَدَل أيضًا.ينظر البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا 

النوع األول) البدلية( الحديث الذي ذكره: أتحلفون وتستحقون دم ومن ، 673للميداين 

 صاحبكم أي ديته ؛ ألنه ذكر البدل وأراد المبدل منه وهو الدية .

 ، وغيره من كتب السنة . 2/834ات الحديث يف شرح صحيح البخاري كتاب الدي - (8)
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 (0)كل لزوم آلة ضد وجب ** علق سبب وعم شابه واعتبر

قوله: )وعم( أشار بذلك إلى عالقة العموم، أي إطالق اسم العام على 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ۀ  ۀ  چ ، كقوله تعالى:(8)الخاص 

ب[ 4د به ][أطلق العباد العام يف كل مكلف وأرا 83]الزمر:  چھ  ےے 

واقتصر الشيخ على ذكر عالقة العموم؛ اتكااًل على فهم  (3)المؤمنين خاصة

                                                 

 از.البيت الثاين من بيتي الشيخ الدمنهوري يف نظم عالقات المج - (0)

 ذكرها الزركشي يف عالقات المجاز فقال: إطالق اسم العام وإرادة الخاص - (8)

أي: للمؤمنين بدليل قوله يف موضع آخر:  {َوَيْسَتْغِفُروَن لَِمْن فِي األَْرضِ }كقوله تعالى: 

 ةيولما خفي هذا على بعضهم زعم أن األولى منسوخة بالثان {َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمنُوا}

أي: أهل طاعته ال الناس أجمعون حكاه الواحدي عن ابن  {ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ }وكقوله تعالى: 

ًة َواِحَدةً }عباس وغيره واختاره الفراء.وقوله:  قيل: المراد بالناس هنا نوح ومن  {َكاَن النَّاُس ُأمَّ

 معه يف السفينة وقيل: آدم وحواء.

أي: عالمي زمانه وال يصح العموم ألنه إذا فضل أحدهم  {اَلِمينَ َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلعَ }وقوله: 

على العالمين فقد فضل على سائرهم ألنه من العالمين فإذا فضل اآلخرين على العالمين فقد 

فضلهم أيضا على األول ألنه من العالمين فيصير الفاضل مفضوال وال يصح ، وعكسه : 

أي: رسله ، وقال:  {إِنِّي َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمينَ }الى: إطالق اسم الخاص وإرادة العام كقوله تع

 8/870أي: األعداء.. الربهان {ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهمْ }

َوَقَضى }ويف ذلك حض على الرتغيب يف عبادة اهلل وتوحيده ، ومنه قول اهلل تعالى:  - (3)

ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلكَِبَر َأَحُدُهَما َأْو كاِلَُهَما َفالَ َتُقل َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّاُه َوبِاْلَوالِ  َدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ

ُهَما َقْواًل َكِريمًا ُهَمآ ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرُهَما َوُقل لَّ  .83.اإلسراء{لَّ

 الولد عن أن يقول ألحد والديه كلمة 
ُ
ة وهذه الكلمة كلمة  "ُأف  "جاء يف هذه اآلية نَْهي خاص 

تي يكون فيها إيذاٌء لهما، وهي أدناها، والكالم المؤذي أْمٌر خاص  من  من ُعُموم الَكلِماِت ال 

عموم ما يؤذيهما كالضرب، والمراد كل  ما يؤذيهما، وهذا من إطالق خصوص أذًى معين، 

.  وإرادِة كل  ما يؤذي على وجه العموم، فهو من إطالق الخاص وإرادة العام 
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مقابلة، وهو قرينة الخصوص ،وهو إطالق اسم الخاص على العام كقوله تعالى: 

 (0)[ أي رسله.06]الشعراء:  چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 ،تقديًرا لفًظا، وال وقوله: )شابه( أراد به عالقة المشاهبة بدون إرادة ال 

 ،الحظة معناه األصلي يف االستعارةكما يف قولك: زيد أسد. على رأي السعد ؛ لم

 (8)وهو الحيوان المفرتس يف الجرأة والقوة.

قوله: )واعترب( أراد به عالقة االعتبار، وهو تسمية الشيء بما كان  

 (3)ه.عليه، أو بما هو عليه اآلن، وذلك كإطالق اليتيم على الكبير الذي ال أب ل

                                                                                                              

، وتدريب المخاطبين على أن ُيْعِملوا ُعُقوَلُهْم  وفائدة هذا= المجاز التنبيه باألخف  على األشد 

 عن اإِلضرار 
َ
يف فهم النصوص لَيقيسوا األشباه والنظائر بعضها على بعض، ولِيْعَلُموا أن  الن هي

 ُدلُّ بداهة على ما هو أشد  منه.أو اإِليذاء األخف يَ 

، أي مرسل ، وهنا يف سياق اآلية ) فأتيا فرعون فقوال إنا  الرسول فعول بمعنى  ُمفعل - (0)

رسول رب العالمين( أفرد الرسول مريدا به الجنس الصالح لالثنين ؛ إشارة بالتوحيد إلى أهنما 

 8/388يف تعاضدهما واتفاقهما كالنفس الواحدة..ينظر نظم الدرر للبقاعي 

هبا بين المجاز المرسل واالستعارة ، والعالقة الكالم هنا عن عالقة المشاهبة التي ُيفرق  - (8)

، وهى المربر لهذا النقل من المعنى المجازى المعنى هي: المناسبة بين المعنى الحقيقي و

 تكون قد و المشاهبة العالقة هذه تكون قد الحقيقي إلى المعنى المجازى بواسطة القرينة، و

 مرسالً، المجاز كان المشاهبة غير كانت إن ة، واستعار المجاز كان المشاهبة كانت فإن غيرها،

 النَّاس لمتعارف مناسبة العالقة هذه تكون أن ويجب شواهدهما خالل من ذلك يتجلى و

 .التعقيد عن بنفسها لتنأى أذواقهم و

تسمية الشيء باسم ما كان عليه من عالقات المجاز المرسل المشهورة عند البالغيين ،  - (3)

 ان:وتسمى : اعتبار ما ك

 َوآُتوْا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهمْ أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه لتعلق الغرض بذلك.كقوله تعالى 

 هذه بعد إالَّ  يكون ال أموالهم إعطائهم ( أي الذين كانوا يتامى إذ ال ُيْتم بعد البلوغ، و3)النساء 

نُْهمْ  سبحانه الحق قال لذلك و المرحلة، فذكر لفظ  ُرْشًدا َفاْدَفُعوْا إَِلْيِهْم َأْمَواَلُهمْ  َفإِْن آَنْسُتم مِّ

 يذكرهم و السياق، هذا ىف األولياء قلوب يرقق إنه ثم منه، ما قدراً  ليفيد الرشد نكر )آنستم( و

 عن عاجزون وأهنم الدافئة وأحضاهنا األبوة عطف من وحرماهنم اليتامى هؤالء بثكل
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ى  ائ  چكقوله تعالى:  (0)وقوله: )علق( أراد به عالقة التعلق 

[ أي مخلوقه، ورجل عدل، أي عادل، ومن ذلك: إطالق  00]لقمان:  چائ

 (8)البشرى على المبشر به، والقول على المقول، والهوى على المهوي.

                                                                                                              

يليق بذي المروءة والدين أن يطمع يف مال من هذا حاله .  ه الأن و  أموالهم، وحماية المكافحة

 .387ينظر التصوير البياين للدكتور محمد أبو موسى 

( 08)النساء  َوَلُكْم نِْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكمْ وذكر الزركشي من شواهد ذلك قوله تعالى 

)البقرة  نَّ َأن َينكِْحَن َأْزَواَجُهنَّ َفالَ َتْعُضُلوهُ ألهنن بعد الوفاة فقدن تلك الصفة..وقوله تعالى 

إِنَُّه َمن َيْأِت َربَُّه ُمْجِرًما (  أي الذين كانوا أزواجهن.ومن المشهور يف ذلك قوله تعالى 838

(، سماه مجرمًا باعتبار ما كان عليه يف الدنيا 74)طه  َفإِنَّ َلُه َجَهنََّم ال َيُموُت فِيَها َوال َيْحيى

ألن هذه الحالة ال يوصف هبا يوم القيامة ... وإنما هذا وصف لحال سابقة يراد من اإلجرام 

 هذه على وهو اهلل يلقى وأنه الصقة الزمة أهنا إبرازها يف هذا اليوم، وىف هذا تبشيع منها، و

ي ربه ووراء هذا من الغضب عليه وشدة يد بين الجرم يفعل وكأنه بالخطيئة، المتلبسة الحال

.والقرينة يف ذلك استحالة وقوع الجرم 387. ينظر التصوير البياين  وراءه ما ابالعق الغيظ و

الستمرار وتجدد وقوع هذا « يأت»يوم القيامة ألنه يوم حساب  ال عمل، ولكنه عرب بالمضارع 

 لحدث منه إلى أن يلقى اهلل عليه.ا

حيث ذكر أي تعلق المصدر باسم المفعول ، أو إطالق المصدر على المفعول؛  - (0)

المصدر ، وأراد اسم المفعول ؛ لما فيه من التخفيف ، وقيل: والرفع يف باب المصادر التي 

أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت واالستقرار.. ويأيت المصدر بمعنى اسم المفعول ، 

قاء القول الكريم )هذا خلق اهلل( أي مخلوقه.. ينظر كتاب الكليات ـ ألبى الب كما يف هذا

 -.معجم يف المصطلحات والفروق اللغوية ،تحقيق: عدنان درويش 0318الكفوي ص

 م. 0992 -هـ 0409 -بيروت  -دار النشر: مؤسسة الرسالة -محمد المصري

 البقرة "وال يحيطون بشيء من علمه "وكذلك يطلق المصدر على المفعول نحو قوله تعالى

مصنوعه ، وقوله تعالى  ةأي 22أي النمل  "صنع اهلل "، أي من معلومه، وقوله تعالى:888

، أي مكذوب فيه؛ ألن الكذب من صفات 02يوسف ي "وجاءوا على قميصه بدم كذب":

 .8/013ن يف علوم القرآن للسيوطي األقوال، ال األجسام . ينظر اإلتقا

جمع ذلك الزركشي فقال : .. : إطالق اسم البشرى على المبشر به ، كقوله تعالى:  - (8)

، قال أبو علي الفارسي: التقدير: بشراكم دخول جنات 08الحديد ي {ْشَراُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت بُ }
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وقوله: )سبب( أشار به إلى عالقة السبب؛ أي إطالق اسم السبب على  

أ[ 8[ ]  81]هود:  چٹ     ٹ  ٿ  ٿ چوذلك كقوله تعالى:  (0)،المسبب

أي القبول، والعمل به؛ ألنه مسبب عن السمع، وقد أشار بقوله سبب أيًضا إلى 

عالقة المسبب، وهو إطالق المسبب على السبب، كقولك :أمطرت السماء 

  (8)نباًتا؛ أي غيًثا، والنبات مسبب عنه.

                                                                                                              

أو خلود جنات ألن البشرى مصدر والجنات ذات فال يخرب بالذات عن المعنى ، ونحوه =

إلسراء ا{ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آلَِهٌة َكَما َيُقوُلونَ }إطالق اسم المقول على القول كقوله تعالى: 

ًا َكبِيراً }،ومنه: 48ي ا َيُقوُلوَن ُعُلو  ، أي: عن مدلول قولهم، 43اإلسراء  {ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ

ا َقاُلوا}ومنه:  َأُه اهلُل مِمَّ وإطالق االسم على  ، أي: من مقولهم وهو األَْدرة69األحزابي {َفَبرَّ

ْيُتُموَهاَما َتْعُبُدوَن مِْن ُدونِ }المسمى كقوله تعالى:  ، أي: 41يوسف ي {ِه إاِلَّ َأْسَماًء َسمَّ

أي ربك ، وإطالق اسم الكلمة على المتكلم  0األعلى ي {َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعَلى}مسميات 

 }كقوله تعالى: 
ِ
ُرِك  }أي: لمقتضى عذاب اهلل و 64يونسي{ال َتْبِديَل لَِكلَِماِت اهلل إِنَّ اهلَل ُيَبشِّ

، تجوز بالكلمة عن المسيح لكونه 48آل عمران ي{مِنُْه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ  بَِكلَِمةٍ 

بِينَ }تكون هبا من غير أب بدليل قوله:  ْنَيا َواآلِخَرِة َومَِن اْلُمَقرَّ وال تتصف  {َوِجيهًا فِي الدُّ

، 41النازعات ي{ِن اْلَهَوىَونََهى النَّْفَس عَ }الكلمة بذلك ، وإطالق الهوى عن المهوي ومنه: 

أي: عما هتواه من المعاصي وال يصح هنيها عن هواها وهو ميلها ألنه تكليف لما ال يطاق إال 

 .8/896ر الربهان يف علوم القرآن على حذف مضاف أي هنى النفس عن اتباع الهوى(. ينظ

تسمية المسبب  أي المسبب إرادة وهو ما يعرف بعالقة السببية ، وهى ذكر السبب و - (0)

 قولهم نحو ذلك  تصورهم تأثير المسبب يف السبب ويف يقوى حين ذلك باسم السبب و

ي النبات الذي كان الغيث سببًا فيه، فذكر السبب وهو الغيث وأراد أ «الغيَث  الماشية رعت»

             ..وقول الشاعر:يرعى ال الغيث ألن( رعت) القرينة ما نجم عنه وهو النبات و

 أعد منها وال أعددها    أياد علىَّ سابغٌة      له

 .عنه تسبب ما أراد فلما كانت اليد سببًا يف النعمة ومؤثرة يف حصولها ذكر السبب و

َماء ِرْزًقاومنه قول اهلل تعالى  - (8) َن السَّ ُل َلُكم مِّ (، والذي ينزل هو المطر، 03)غافر  َوُينَزِّ

 كل أساس هو الماء و.. السبب أراد )الرزق( و المسبب كرذ فقد الرزق عنه يتسبب لكنه و

 َأَفال ُيْؤمِنُونَ يء يف الحياة بدليل قوله تعالى ش
ٍّ
ٍء َحي

ْ
(، 31)األنبياء  َوَجَعْلنَا مَِن اْلَماء ُكلَّ َشي

 اتُِكْم َوِريًشاَيا َبنِي آَدَم َقْد َأنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري َسْوءَ  تعالى و سبحانه قال لذلك و
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ي نزل هو سببه وهو الماء الذي يكون سببًا يف النبات الذي ينسج منه الذ ( و86)األعراف 

 اللباس.

ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم ومن شواهد تلك العالقة أيضًا قوله تعالى  َيا َبنِي آَدَم اَل َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ

َن اْلَجنَّةِ  قوله سبحانه )كما أخرج أبويكم( مجاز مستعمل يف الفتنة أي كما (ف87)األعراف  مِّ

 =. السبب أراد فتن أبويكم فتنة كانت سببًا ىف اإلخراج، فذكر المسبب عن الفتنة و

( وهم لم 40)غافر  َوَيا َقْوِم َما لِي َأْدُعوُكْم إَِلى النََّجاةِ َوَتْدُعوَننِي إَِلى النَّارِ وقوله تعالى : =

 جلية واضحة ذلك قرينة إلى النار وإنما دعوه إلى الكفر الذي كانت النار مسببة عنه، ويدعوه 

...َوُأْشِرَك بِِه َما َلْيَس لِي بِِه ِعْلٌم 
ِ
 . َتْدُعوَننِي ألَْكُفَر بِاهلل

 ي يكون سببًا فيها .الذ و لها المستلزم الجحود أي العناد و َفاتَُّقوْا النَّاروقوله تعالى 

ُه َلُكْم قَِيامًاقوله تعالى و تِي َجَعَل الل  َفَهاء َأْمَواَلُكُم الَّ ( قال الفخر 8)النساء  َواَل ُتْؤُتوْا السُّ

ُه َلُكْم قَِيامًاقوله تعالى »الرازى يف تفسيره هذه اآلية  تِي َجَعَل الل  معناه: أنه ال يحصل  الَّ

ام واالستقالل سماه بالقيام إطالقًا للقي سببًا كان فلما المال هبذا إالَّ  معاشكم ال قيامكم و

 ابتغاء السم المسبب على السبب على سبيل المبالغة، يعنى كأن هذا المال نفس قيامكم و

 .سببه أراد أي أنه ذكر المسبب القيام و (0)«معاشكم

يْ و نظيره قوله تعالى  ِجيمِ َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِالل ِه مَِن الشَّ ( أى إذا 92)النحل  َطاِن الرَّ

أردت القراءة، فالقراءة مسببة عن اإلرادة بقرينة وجود الفاء )فاستعذ..( ترتيبًا لهذه على تلك، 

  كالم العرب قول الشاعر:يف أيضًا منها و كثيرة، ذلك شواهد و

 كذاك اإلثـم يذهُب بالعقول   شربت اإلثم حتى ضلَّ عقلي   

ر كلمة اإلثم على الخمر ألنه ينشأ عنها من إطالق المسبب على السبب فقد أطلق الشاع

 إثمًا اقرتف أنه أحس الشاعر كأن  ال يشرب والمعاين من معنى اإلثم و «شربت» هنا القرينة و

يكرع و ذنوبًا يعبُّ  كان الخمر شرب حين أنه إلى بذلك فأومأ...  وكيانه حسه عليه مأل عظيمًا

 عصيانًا.
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الكل؛ أي إطالق اسم الكل على الجزء،  وقوله: )كل( أراد به عالقة

 (0)[ ، أناملهم، 09]البقرة:  چڄڄڄ ڄچوذلك كقوله تعالى: 

وفهم من قوله )كل(: العالقة الجزئية، وهي إطالق الجزء على الكل، وذلك 

كالعين بمعنى الجارحة المخصوصة، للرائي بمعنى الشخص الرقيب، وقد مثلوا 

 (0)وفيه نظر.( 8)[ ،أي ذاته، 87] الرحمن:  چ  ڌ   ڌ  ڎ   چ لذلك بقوله تعالى: 

                                                 

 أنساهم وهول رعب من فيه هم لما تصويراً  األنامل، أريد أطلقت األصابع وحيث  - (0)

 الصواعق و والرعد الربق وقع شدة من اآلذان ىف كاملة األصابع تدخل كادت حتى أنفسهم

 . الحق أمر لمخالفتهم عليهم

َتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم لِ و منه قوله تعالى  على لسان سيدنا نوح عليه السالم 

 ذلك و اآلذان ىف تنفذ التى هى ألهنا أناملهم أيضًا المراد (، و7)نوح  َأَصابَِعُهْم فِي آَذانِِهمْ 

 ..  كاملة األصبع إدخال استحالة ذاك و هذا ىف القرينة و إعراضهم ىف مبالغة

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِديَ وقوله تعالى  اِرُق َوالسَّ َن الل ِه َوالل ُه َعِزيٌز َوالسَّ ُهَما َجَزاء بَِما َكَسَبا نََكااًل مِّ

 . الرسغ إلى القطع المراد ( و32)المائدة  َحكِيمٌ 

راد وجوههم، ألنه لم ير ( والم4)المنافقون  َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجبَُك َأْجَساُمُهمْ وقوله تعالى 

 جملتهم..

ْؤمِنَةٍ َوَمن َقَتَل كقوله تعالى  (8) (، فالمجاز ىف لفظ 98)النساء   ُمْؤمِنًا َخَطًئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

 لهذا يكون أن البد إنما و الكل، به يراد و يطلق جزاء كل ليس )رقبة( ذكره وأراد اإلنسان و

 العطاء سياق ىف اليد تذكر فكما السياق مراعاة مع المذكور بالكل اختصاص مزيد الجزء

 ..العتق ة ىف سياق التحرير والرقب تذكر ذلكك األخذ، و

المراد من الوجه ( »044)البقرة  َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ومن ذلك قوله تعالى 

هنا جملة بدن اإلنسان ألن الواجب على اإلنسان أن يستقبل القبلة بجملته ال بوجهه فقط، 

 .(0)ألعضاء.. ا أشرف الوجه نأل الشىء نفس به ويراد يذكر الوجه و

ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَههُ ومِن َثمَّ  قال تعالى 
ْ
َوَيْبَقى َوْجُه  تعالى قال (  و22)القصص  ُكلُّ َشي

 .الكل إرادة و الجزء ذكر باب من الذات فيهما بالوجه المراد ( و87)الرحمن  َربَِّك 

َيا َمْرَيُم اْقنُتِي لَِربِِّك تعالى  كقوله القيام و السجود و الركوع وكذلك تسمية الصالة بالذكر و

اكِِعينَ   ( وهذا يشير إلى األمر بالصالة.43)آل عمران  َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
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وقوله: )لزوم( أشار به إلى: عالقة اللزوم؛ أي الالزم، وهو إطالق اسم الالزم  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  چ ، وذلك كقوله تعالى: (8)على الملزوم

[،  أي هل يفعل؟ أطلق االستطاعة على الفعل؛    008]المائدة:  چېې  وئ  

 (3)زمة له.ألهنا ال

 (4)وفهم من قوله )لزوم( أيًضا العالقة بالملزوم؛ أي إطالق الملزوم على الالزم 

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  چ  ب[كقوله تعالى:8وذلك ]

                                                                                                              

ْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق ومن شواهد ذلك أيضًا قوله تعالى  ِذيَن َكَفُروْا الرَّ َسُأْلِقي فِي ُقُلوِب الَّ

( عرب بالبنان وهى أطراف األصابع وأراد األيدى 08)األنفال  اْضِرُبوْا مِنُْهْم ُكلَّ َبنَانٍ األَْعنَاِق وَ 

 واألرجل.

على كلمة التوحيد وهى مركبة من كلمات، وهذا يعنى أهنا مجاز « كلمة»وكذلك يطلق لفظ 

 كذلك ( و82)الزخرف  َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباقَِيًة فِي َعِقبِهِ مرسل عالقته الجزئية، كقوله تعالى 

 ...كلمة القصيدة تسمى

لعل النظر هنا يف فهم العالقة من مقابلها أو ضدها ، فكلمة كل مثال يؤخذ منه العالقتين  - (0)

 : الكلية والجزئية من باب االختصار.

بمعنى كون الشيء يلزم وجوده عند وجود ما يستدعيه نحو طلع الضوء أي الشمس فهو  - (8)

 ال ينفك عنها.مالزم لها 

 َفَلْوال َأنَُّه َكاَن مِْن اْلُمَسبِِّحينَ  -عليه السالم-ومنه قوله تعالى حكاية عن سيدنا يونس  - (3)

 .الملزوم أراد ( أى المصلين، والتسبيح الزم للصالة، فذكر الالزم و043)الصافات 

(  والمراد بالطائر هنا: العمل 03)اإلسراء  هِ َوُكلَّ إِنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطآئَِرُه فِي ُعنُقِ وقوله تعالى 

 فقد سمى الشيء باسم الزمه .

 العالقة ىف األول المثال عكسنا إذا ذلك ويتحقق الالزم، إرادة أى ذكر الملزوم و - (4)

 ال المكان يمأل الذى هو ضوءها أن ومعلوم المكان فمألت الشمس طلعت فقلنا السابقة

الزم، ألهنا متى وجدت وجد ال على الملزوم إطالق باب من مجاز هنا فالشمس جرمها

 الضوء.
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[، أي يدل على ذلك، والداللة من الزم الكالم كما هو  38]الروم: چڄ

 (0)معلوم.

تسمية الشيء باسم آلته، وذلك كقوله قوله: )آلة( أراد به عالقة اآللية، وهي:  

ألن  حسنًاأي ثناء  [ 24]الشعراء: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ تعالى: 

ألن آلة اسم المحل على الحال؛ ألنه غيره اللسان آلته، وال يرد أنه راجع إلى 

 (8)الشر قد تكون محاًل، وقد ال تكون كما هو معلوم.

ذلك كالمفازة للربية المهلكة، ومن و (3)قوله: )ضد( أي تسمية الشيء باسم ضده 

[ والبشارة  80]آل عمران:  چې   ې  ېچذلك قوله تعالى: 

حقيقة يف الخرب السار هبذا االعتبار، وأما من يقول: إنه من قبيل المشرتك فيهما 

 فال تتمشى عليه اآلية الشريفة واهلل أعلم.

                                                 

 سمى هنا من و الدليل، و الربهان هو به يتكلم الذى إنما والسلطان ال يتكلم به، و - (0)

 حجته لظهور بالكالم السلطان وصف سبحانه ولكنه.الكالم لوازم من لكوهنا كالمًا الداللة

 .لمناض مدافع و ناطق فكأنه دعوته قوة و

 .833 البيان تلخيص و 869/  8ينظر الربهان 

( قال 37)هود   َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا -عليه السالم-ومنه : قوله تعالى لسيدنا نوح  - (8)

 ذلك سمى و المعرفة، القاضى عبد الجبار ).. أى اصنع الفلك بما أعطيناك من البصيرة و

أى منى ومسمع...  ونظائر ذلك بمر ذلك افعل: لغيره قائلال يقول كما التوسع جهة على أعينًا

 .320كثيرة .ينظر متشابه القرآن 

أي يطلق الشيء للداللة علة ضد معناه ، كما يقولون للديغ سليم ، تفاؤال ، وقد يكون  - (3)

أي فأنذرهم ، وذلك لتنزيل اإلنذار  "فبشرهم بعذاب أليم  "سخرية ، كالشاهد الذي ذكره 

 لبشارة ، وهذا معهود يف االستعارة التهكمية.منزلة ا
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 تنبيه : 

بحسب ما يجعله المتكلم ، وهي (0)العالقة معناها المناسبة بين المعنيين

يف كالمه، فال يرد أن الكلمة تكون محتملة لعالقات فالعربة بما يقصده المتكلم 

أ[ والعالقة بفتح العين المهملة تكون يف األمور المعنوية كالحب، 6نفسه ]

 (8)وبكسرها يف األمور الحسية.

عناه والقصد منها هنا ما يتوصل به لنقل اللفظ عن معناه الحقيقي إلى م 

ة من كالم العرب المجازي، والبد يف العالقة من السماع، والمراد: نوع العالق

كاستعمالهم اللفظ يف غير ما وضع له للزوم مثاًل، وال يتعين أن يكون السماع 

منهم لنا بالشخص بل يكفي فيه النوع كما هو ظاهر، وإال لما صح من أحد 

 غيرهم مجاز.

، وسمي بذلك: لعدم تقييده بعالقة واحدة بل (3)والمراد بالمجاز هنا: المرسل 

 بعالقات شتى.

                                                 

 سبق الحديث عن معناها البالغي هنا. - (0)

هذا الكالم خالصة المعنى المعجمي يف الفرق بين العالقة بكسر العين والعالقة بفتحها  - (8)

 ، والكالم فيه كثير يف معاجم اللغة.

المشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة  وهو اللفظ المستعمل ىف غير ما وضع له لعالقة غير - (3)

 المعنى األصلي.

 ىف جريانه فصح كاالستعارة المشاهبة بعالقة التقييد على إلطالقه مرسالً  سمى سر التسمية: و

 عشر ثمانى ىف بعضهم و عشر ىف وبعضهم عالقات تسع ىف بعضهم حصرها عالقات، عدة

 تضييقًا ذلك يكون ال حى معين عدد ىف تحصر أال واألفضل...  ذلك من أكثر بعضهم و

 الدسوقى، العالمة قال كما أو سبق كما( المرسل) التسمية سر مع يتناسق حتى رة اللغة ولدائ

 بخالف عالقات بين ردد بل مخصوصة بعالقة التقييد عن إلرساله مرسالً  سمى إنما قيل و

شية الدسوقي على شروح .ينظر حا المناسبة هى و واحدة بعالقة مقيد فإنَّه االستعارى المجاز

 =.وكان يجب وضع هذا التعريف يف بدء الحديث عن المجاز ، وكذا ما 89/  4التلخيص 
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  :تتمة 

اللفظ إما حقيقة، أو مجاز، فالحقيقة: ما استعمل اللفظ فيما وضع له 

 يف غير ما وضع له لعالقة وقرينة كأسد للحيوان المفرتس، والمجاز: ما استعمل

 لرجل الشجاع،كإطالق األسد على ا فإن كانت العالقة المشاهبة فهو استعارة

 وإال فمجاز مرسل .

ب[ َمفعل نقلت حركة 7والمجاز مصدر ميمي أصله مجوز بوزن ]

 انفتح ما قبلها، اآلن قلبت ألًفاالواو إلى الجيم فتحركت الواو بحسب األصل و

وهو من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، نقل إلى الكلمة الجائزة مكاهنا األصلي أي 

 ا ذلك فالمصدر بمعنى اسم الفاعل أو المفعول.المتعدية له، أو المجوز هب

فائدة: إن قلنا إن المجاز المأخوذ من الحقيقة مثل الحقيقة بالنسبة إلى 

 (0)مجاز آخر، وتجوز باألول عن الثاين سمي عند علماء الفن بمجاز المجاز

                                                                                                              

ذكرهبعد ذلك من الحديث عن الفرق بين الحقيقة والمجاز، ومعنى المجاز يف اللغة...، =

 ولكنه بدأ بالعالقات مناسبة للعنوان الذي أطلقه، وهذا ال يضير البحث..

 ذكره العلماء تحت مسمى : التعبير عن المجاز بالمجاز هذا ما - (0)

 فبعد أن علمت أن المجاز هو الكلمة المستعملة يف غير ما وضعت له لعالقة مع قرينة..

يجب أن تعلم أن الكلمة قد تكون مجازًا يف حد ذاهتا، ولكنها تجعل حقيقة لمجاز آخر، فيكون 

 التعبير مجازًا عن مجاز.

اهلل تعالى تأمل ذلك يف قول ا  اإلفضاء هو السر ( و83)البقرة   ... َوَلـكِن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرًّ

 :الحطيئة قال بالنكاح،

 الِقصاعِ  ُأُنَف  جاُرهم يأكُل  و   وَيحرُم ِسرُّ َجاَرتهم عليهــــم    

 و قال امرؤ القيس:

رَّ  يحسنُ  أال كبرُت و    أال َزَعَمْت َبْسَباسُة اليوم أنني      يأمثال السِّ

ز إذن فهو )أي السر( مجاز عن الوطء ألنه ال يقع غالبًا إالَّ يف السر، و  العقد عن بالسر تجوِّ

 التعبير باسم المسبب )السر( عن للثاين و المالزمة، األول للمجاز فالمصحح فيه، سبب ألنه

 =العقد سمى كذلك السبب )العقد( كما سمى عقد النكاح نكاحًا، لكونه سببًا ىف النكاح، و
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،   [8]المائدة:  چی  ی   ی  جئ  حئ  مئمب چ  وذلك كقوله تعالى:

اهلل مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ، وعالقته  فإن قول: ال إله إال

ألن توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان والتعبير بال إله إال اهلل عن  ةالسببي

 (0)الوحدانية من مجاز التعبير بالمقول عن المقول فيه ويقاس عليه.

أن من المجاز: إطالق المفرد على  (8)خاتمة: قد ذكر بعض المحققين

، وعلى (8)، ومنه إطالق المثنى على المفرد(4)أ[ الجمع7، وعلى ](3)ىالمثن

 ، (7)ومنه إطالق الجمع على المفرد(6)الجمع

                                                                                                              

 السر الذي هو النكاح، فهذا مجاز عن مجاز مع اختالف العالقة فمعنى يف سبب ألنه سراً  =

قوله ال تواعدوهن سرًا: ال تواعدوهن عقد نكاح . ينظر اإلشارة إلى اإليجاز ىف بعض أنواع 

/  8 كشىللزر الربهان و ،780 عبيدة ألبى القرآن مجاز و 048المجاز للعز بن عبد السالم 

892. 

 8/892هذا الكالم من الزركشي يف الربهان  - (0)

 ذكر ذلك الزركشي يف الربهان ، والسيوطي يف اإلتقان. - (8)

، أي يرضوهما فأفرد لتالزم 68:التوبة  "واهلل ورسوله أحق أن يرضوه"كقوله تعالى  - (3)

 8/014الرضاءين . ينظر اإلتقان للسيوطي

أي : األناسي بدليل االستثناء  8سورة العصر "إلنسان لفي خسرإن ا "كقوله تعالى - (4)

، بدليل إال المصلين. ينظر اإلتقان 09المعارج  "إن اإلنسان خلق هلوعا "منه،يف قوله تعالى

8/014 

 ، أي ألق84:سورة ق  "ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد ":كقوله تعالى - (8)

، أي :كرات ألن البصر ال يحسر 4:ورة الملك س "ثم ارجع البصر كرتين "كقوله تعالى - (6)

   0/014إال. ينظر اإلتقان 

، 99:سورة المؤمنون  "قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ":كقوله تعالى - (7)

أي أرجعني، وجعل منه ابن فارس فناظرة بم يرجع المرسلون والرسول واحد بدليل ارجع 

 طب رئيسهم ال سيما وعادة الملوك جارية أال يرسلوا واحدا إليهم وفيه نظر ألنه يحتمل أنه خا

وإذ قتلتم نفسا " ،جربيل:أي  "ينزل المالئكة بالروح ، ""فنادته المالئكة":وجعل منه  

   0/014والقاتل واحد. ينظر اإلتقان ، "فادارأتم فيها 
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، (8)، ومنه أيًضا وضع  القلة موضع جمع الكثرة(0)وعلى المثنى

، ومنه إطالق فعيل (8)وعكسه (4)، ومنه تذكير المؤنث على تأويله بمذكر(3)وعكسه

                                                 

قالوا ال تخف  ":،وقوله تعالى00:سورة فصلت  "قالتا أتينا طائعين ":كقوله تعالى  - (0)

فإن كان له إخوة فألمه  ":،وقوله تعالى88:سورة ص  "خصمان بغى بعضنا على بعض

، أي 4:حريم تال "فقد صغت قلوبكما ":، أي أخوان، وقوله تعالى00:النساء  "السدس

وداود وسليمان إذ يحكمان يف الحرث إلى قوله وكنا لحكمهم ":قلباكما ، وقوله تعالى

 . 72:األنبياء  "شاهدين

َوُهْم }ألن الجموع يقع بعضها موقع بعض الشرتاكها يف مطلق الجمعية كقوله تعالى:  - (8)

؛ فإن المجموع باأللف والتاء للقلة وغرف الجنة ال  (37:سبأ ){فِي اْلُغُرَفاِت آمِنُونَ 

 }تحصى.وقوله: 
ِ
ر من م اهلل أكث، ورتب الناس يف عل063آل عمران  {ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَْد اهلل

 ..48الزمر  {اهلل َيَتَوفَّى األَْنُفَس  }وقوله: ، العشرة ال محالة

 .882كقوله تعالى:﴿والمطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء﴾ البقرة : - (3)

 "، أي وعظ، وقوله تعالى:878البقرة : "فمن جاءه موعظة من ربه ":نحو قوله تعالى - (4)

فلما رأى الشمس بازغة  "ل البلدة بالمكان، وقوله تعالى:،  على تأوي00: "وأحيينا به بلدة ميتا

إن رحمة اهلل قريب من "، أي :الشمس أو الطالع ، وقوله تعالى:72األنعام  "قال هذا ربي

 ، قال الجوهري:  ذكرت على معنى اإلحسان .86األعراف : "المحسنين

ن رحم ربك ولذلك وال يزالون مختلفين إال م "وقال الشريف المرتضى يف قوله تعالى: 

: إن اإلشارة للرحمة، وإنما لم يقل ولتلك؛ ألن تأنيثها غير حقيقي؛ 002،009:هود  "خلقهم

 يجوز أن يكون يف تأويل أن يرحم. وألنه 

الفردوس هم فيها الذين يرثون  "أي تأنيث المذكر نحو قوله تعالى: - (8)

 "عنى الجنة، وقوله تعالى:، أنث الفردوس وهو مذكر؛ حمال على م00:المؤمنون"خالدون

، أنث عشرا حيث حذف الهاء مع إضافتها إلى 061األنعام : "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

األمثال ، وواحدها مذكر، وقيل إلضافة األمثال إلى مؤنث وهو ضمير الحسنات فاكتسب منه 

ه ألن مثل الحسنة حسنة التأنيث ، وقيل هو من باب مراعاة المعنى؛ ألن األمثال يف المعنى مؤنث

 8/017والتقدير فله عشر حسنات أمثالها.ينظر يف كل ذلك اإلتقان للسيوطي 
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، ومنه (8)نه استعمال حروف الجر يف غير معانيها الحقيقية، وم(0)بمعنى مفعول

، ومنه استعمال صيغة (4)، وعكسه(3)إطالق الماضي على المستقبل؛ لتحقق وقوعه

ويف ذلك نظر؛ لصدق  (8))افعل( لغير الوجوب، وصيغة )ال تفعل( لغير التحريم،

الخرب  (6)الق[األول بالمندوب، والثاين بالكراهة، وهما فيهما حقيقة، ومنه ]إط

على الطلب، وإطالق الطلب على الخرب، ومنه إطالق أدوات االستفهام لغير 

ب[لغيرها، 7طلب التصور، والتصديق، وأدوات التمني، والرتجي، والنداء ]

[ ،  81]األحقاف:  چۆئ  ۈئ  ۈئ ېئېئ چ  ومنه قلب اإلسناد كقوله تعالى:

ه االختيار، ومنه قلب أي تعرض النار عليهم؛ ألن المعروض عليه هو الذي ل

                                                 

 "فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم "فعيل بمعنى مفعول يف القرين كثير ، كقوله تعالى - (0)

ْت َعْيناهُ  "بمعنى المرجوم ، وقوله تعالى: مَِن اْلُحْزِن َفُهَو  َوقاَل يا َأَسفى َعلى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

 ، فكظيم بمعنى : مكظوم.24يوسف  "َكظِيمٌ 

نحو مجيء الباء بمعنى )على( يف قوله تعالى ) ومنهم من إن تأمنه بدينار (آل عمران  - (8)

وبمعنى   86،  أي على دينار ، وبمعنى )يف( كقوله تعالى ) بيدك الخير (آل عمران ي78:

 21ا من أحد ( األعراف :)إلى( كقوله تعالى ) ما سبقكم هب

 .81رة :وتأيت الباء بمعنى الالم أيضا ، كقوله تعالى ) إذا فرقنا بكم البحر ( البق   

، أي الساعة بدليل فال 0النحل : "أتى أمر اهلل فال تستعجلوه "نحو قوله تعالى: - (3)

إال من شاء ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض "تستعجلوه ، وقوله تعالى:

وإذ قال اهلل يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوين وأمي  "، وقوله تعالى:62الزمر : "اهلل

 006؟ المائدة :"إلهين من دون اهلل

أتأمرون الناس  "وعكسه إلفادة الدوام واالستمرار، فكأنه وقع واستمر نحو قوله تعالى: - (4)

واتبعوا ما تتلو  "، وقوله تعالى:44البقرة ى "بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب

اب اإلتقان ،  أي تلت ... وهذا موجود بتوسع يف كت018البقرة : "الشياطين على ملك سليمان

 وما ذكرته من شواهده.

هذا درس يف المعاين التي تفيدها أساليب اإلنشاء ، وهي التي يسميها بعضهم معان  - (8)

 مجازية..

 ل. سقطت من األص - (6)



 

 

 
 

 أ د / السيد حممد سالم  ازــات اجملـــة لعالقـاز املوضحــوجيزة اإلجي

 07]النحل:  چٿ  ٿ  ٿٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ    چ التشبيه كقوله تعالى

[،فهو خطاب لعبدة األوثان؛ ألهنم جعلوا غير الخالق كالخالق، فجاء الرد على 

 وقف ذلك، ومنه وقوع النكرة يف اإلثبات أي عمومها، وذلك كقوله تعالى

 (0).[ ،أي : كل نفس 04]التكوير:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ

فتلخص لنا من كالم الشيخ منطوًقا ومفهوما: اثنان وعشرون عالقة، وأما ما زاد  

رجوعهما إليها، وقد أخربنا شيخنا أن بعضهم أهناها إلى أكثر  (8)عليهما فيمكن

من ذلك، وشرحها، ولكن ما اطلعت عليه لقصور همتي.فهذا وإن كنت مسبوًقا 

أ[ .وافق الفراغ منه 2اظر إليه. ]عليه بادرت يف جمعه راجيًا دعوة منصف ن

صبيحة يوم االثنين المبارك ثامن شهر صفر الخير الذي هو من أشهر سنة 

هـ أربعة وتسعين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 0094

الصالة وأتم التحية، على يد كاتبه من له يف العجز والتقصير باع، وأيدي الفقير 

براهيم الرشيدي الشافعي مذهًبا، الخلويت طريقة، األشعري لمواله إسماعيل بن إ

 عقيدة، األزهري مقاًما.

غفر له ولوالديه ولمشايخه وإلخوانه ولكافة المسلمين أجمعين، آمين، بمحمد 

 وآله وحزبه، آمين.

 

**** 

                                                 

 كل هذا توسع يف باب المجاز ، وكل منها له مكانه يف علوم البالغة. - (0)

 يف األصل )يمكن( من غير الفاء. - (8)
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 الفهارس العامة

 فهرست اآليات القرآنية. -0

 فهرس األحاديث النبوية. -8

 فهرس األشعار. -3

 رس األمثال.فه -4

 فهرس األعالم. -8

 فهرس المصادر والمراجع. -6
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 أوال: فهرس اآليات القرآنية:

 رقمها اآلية السورةاسم 

 86     [  ڄ ڄ ڄ ڄ] البقرة

 آل عمران
 08 [ ې ې ې] 

 821 [  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ]

 819 [  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]  النساء

 المائدة

 9  [  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]

 5  [  مئ حئ جئ ی ی ی]

 880 [  ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]

 80 [  ڱ ڱ ڱ] األنفال

 02 [  ٹ ٹ ٿ ٿ] هود

 10 [  ڱ ڱ] يوسف

 81 [  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] النحل

 85 [  ڻ ڻ ڻ ڻ ں] النور

 89 [  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] الشعراء
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 18 [  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 55   [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] الروم

 88 [  ائ ائ ى] لقمان

 الزمر
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 [  ے ھ
55 

 88 [  ٿ ٿ ٿ ٺ] الشورى

 02 [ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ] األحقاف

 01 [ ڎ ڌ ڌ] الرحمن

 5 [ ڈڈ ] المجادلة

 88 [  ڎ ڌ] التكوير

 81 [ ەئ ائ] العلق
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 ثانيا: فهرس الحديث النبوي:

       "ستحقون دم صاحبكم؟أتحلفون وت "قال صلى اهلل عليه وسلم 

 ثالثا: فهرس الشعر:

ليس عنده سوى البيتين اللذين نظمهما الشيخ أحمد الدمنهوري يف 

عالقات المجاز  أولهما : جاور وحل أول وزد ثم احذفن...حرفا 

     -مضافا أطلقن أبدلن

                                                          -والثاين: وعم شابه واعترب علق سبب....كل لزوم آلة ضد وجب

 رابعا: فهرس المثل :

                                       "إين أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى " 

 خامسا : فهرس األعالم:

 الشيخ: أحمد الدمنهوري.

 السعد

 السنوسي

 الشيخ أحمد العروسي

  *** 
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 دليل المصادر والمراجع

 أوال: القرآن الكريم ، وبعض كتب السنة.

 ثانيا: المصادر والمراجع األخرى:

 األزهر خالل ألف عام، محمد عبد المنعم خفاجي    .0

 .األزهر يف اثني عشر عاًما، نشر إدارة األزهر  .8

 اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي .3

 أسرار البالغة لإلمام عبد القاهر الجرجاين قراءة  الشيخ محمود شاكر .4

 از للعز بن عبد السالم اإلشارة إلى اإليجاز ىف بعض أنواع المج .8

 األعالم للزركلي .6

 إمالء ما من به الرحمن للعكربي .7

إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ ، اإلمام / شهاب الدين أبي الفضل أحمد  .2
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 ،0992 

 الربهان يف علوم القرآن للزركشي .01

 بغية الوعاة للسيوطي .00

 البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا عبد الرحمن حسن حبنكة الميداين .08

 البيان والتبيين للجاحظ .03

 وسىالتصوير البياين د محمد أبو م .04

 تفسير البحر المحيط   .08

 تفسير التحرير والتنوير .06

 تفسير الفخر الرازى .07

 تفسير النسفي .02

 حاشية الخضري على ابن عقيل .09
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 حاشية الدسوقي على شروح التلخيص .81

حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر ، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم  .80

 البيطار

 الخصائص البن جني تحقيق محمد علي النجار. .88

 ئل اإلعجاز لإلمام عبد القاهر الجرجاين قراءة أبي فهر محمود شاكر.دال .83

 شرح صحيح البخاري .84

الشرح على شرح جالل الدين المحلي للورقات ، شرح: أحمد بن عبد اهلل  .88

 بن حميد.

 عجائب اآلثار للجربيت، نشر لجنة البيان العربي .86

بو البقاء كتاب الكليات معجم يف المصطلحات والفروق اللغوية ، تأليف: أ .87

محمد المصري  -أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش 
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