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ونبينا وقرة قلوبنا سيدنا حممد بن عبػد اهلل عليػأ ضل ػل الصػبلة وضز ػى والصبلة والسبلـ على سيدنا احلمد هلل 
 التسليم.

 وبعد؛

يػػػن اهتمايػػػات  -ضن ػػػا–االهتمػػػاـ بالػػػدرس الببلكػػػن ش ن ػػػن يػػػن بػػػإف اللنػػػونٌن ل سػػػ   و دنػػػا  ػػػاف إف لػػػ
لػم اللنػ . و ف التلفػو هوتهػات علماانػا العػرب   الّ ض ػم املفسرنن والفقهاء  واألصوليٌن  ذلك ضنأ نعد ضحد لروع ع

 نلتقوف يف يص  واحد ضال وهو االهتماـ بق انا اللفظ واملعىن.

و ف املتتبػػإل إلسػػهايات علماانػػا اني ااػػرنٌن يف هػػجيا انيانػػ   رنػػد ض ػػم قػػد سػػعلوا ح ػػورهم يف اللنػػ  علػػى   
تلفػػ ؛ ينػػأ يػػا وصػػلنا ي توبػػا حمفووػػا يدروسػػا  وينػػأ يػػا وتػػأ العمػػـو  ويف الببلكػػ  علػػى وتػػأ اعصػػوص  ويف ضعصػػر خ

سقط بٌن ضند ش هعرؼ قيمتأ  وينأ ضاع يف اع اان واعرتضتأ عوايل طبيعي  وبشرن  ضسهمو  لهػا يف طمػا العدنػد 
علػػى يػػا وصػػلنا يػػن ذلػػك الػػرتاث  -علػػى األقػػل–يػػن احلقػػاال اللنونػػ  واملعرليػػ . ول ػػن نبقػػى دورنػػا الفّعػػاؿ يف ا ال ػػ  

 الجيي نهدؼ  ىل يشروع ح اري هنهض بأ األي  يف ثقالتأ؛ وينأ هراث الشيخ اإلياـ املنيلن.

 اجػػاؿ بػػاع  بػػًن يف أ ػػاف  ػػ  نالػػجيناني ااػػرنٌن الببلكيػػٌن عػػبلـ األ  وقػػإل التيارنػػا علػػى ضحػػد هػػجيا املنقلػػلويػػن 
يػػاـ الشػػيخ حممػػد بػػن عبػػد ال ػػر  إلالعبليػػ  ااألدنػػ   القاضػػن  اللنػػوي الفقيػػأ  املفسػػر  األصػػو   اللنػػ   وهػػو اإليػػاـ

يف  رسػاء  أ سػهاياه بػراز   حمػاولٌن  قبػوعامليؤلفػأ الببلكػن   وذلػك يػن لػبلؿ الوقػوؼ علػى -رزت  اهلل عليػأ-املنيلن 
درس الببلكػن عنػد الشػيخ حممػد بػن عبػد ال ػر  املنيلػن يػن لػبلؿ  العػر  األصػيل  بعنػوافا  الػدرس الببلكػن يعاش ال

حػػوؿ الببلكػػ  عنػػد الشػػيخ -حسػػ  يػػا نعتقػػد-يف علػػم البيػػاف . وهػػن دراسػػ  سػػابق  يػػن نوعهػػا   تابػػأ بػػرح التبيػػاف
املنيلن  وهو نعد سببا ضساسػيا يف التيارنػا  ػجيا املوضػوع؛ وذلػك ضف تػل الدراسػات الػ  هوقفنػا عنػدها حولػأ اهتمػو 

 بانيان  األد   ضو الفقهن. 



 

يفهويػػأ للببلكػػ ا ويػػا تهػػود  يف  رسػػاء يعػػاش :يتا يػػا قػػرح اإلبػػ اؿ اآببلكيػػ  نوضيػػاـ الب ػػج يف تهػػود  ال 
ا وهػل انفػرد  ببلكػن القػد يف الػدرس الببلكيػ  ن ػًن وهػل نيهػود  ال اهجيا العلما ويػا ا ػدؼ يػن هإليفػأ يف هػجيا العلػم

 ي ا ضو هن عبارة عن نقوالت ختلف  لبعض العلماءا.كبلببآرااأ عن كًن  يف  سهاياهأ ال

لصػػوؿ  لمتادتػػ ؛ حيػػج هناولنػػا يف  ثبلثػػ ارهإننػػا ضف نقسػػم  إنػػا  ىل يقديػػ   ويػػدلل  و وضيػػاـ هػػجي  اإلبػػ الي  
  ويؤلفاهػأ  وضهػم املشػانخ الػجينن هتلمػجي  نيتػأحياهػأ ويػآثر ؛ وذلػك  ػدنإنا عػن حياهػأ ونسػبأ  و الشيخ املنيلػن املدلل 

 على ضندنهم  و جيا ضهم هبليجيهأ الجينن هتلمجيوا على ندنأ وضلجيوا عنأ.

  الجيي وقفنػا ليػأ علػى ئرااػأ املتفػردة  يػن علم املعاين عند الشيخ املنيلن ل األوؿ لعاء يوسويا بػ وضيا الفص
  -كيػ  األلػر بلبوذلػك دضبػأ يف سػاار الق ػانا ال-والداللػ  الببلكػ لبلؿ  ضػفااأ الصػبن  الدالليػ  يػن ضتػل ربقػأ بػٌن 

يف الػػػرتاث العػػػر   م يفهويهػػػا عنػػػد الشػػػيخ ضن ػػػا  باإلضػػػال   ىل ضذنيػػػ  علػػػم املعػػػاين يف    ػػػدنإنا عػػػن يفهػػػـو الببلكػػػ 
   الرتاث الببلكن  و جيا املسند  واملسند  ليأ  والفصل والوصل  والقصر...

ضػػروب هػػجيا   الػػجيي هناولنػػا ليػػأ احلػػدنج عػػن علػػم البيػػاف عنػػد الشػػيخ املنيلػػنوتػػاء الفصػػل الإػػاين يعنونػػا بػػػ  
 ..التشبيأ واجملاز  واالستعارة وال نان .العلم عند   

ق انا يتعػددة ينهػا   الجيي هقرقنا ليأ  ىل  علم البدنإل عند الشيخ املنيلنبػ  وضيا الفصل الإالج لعاء يعنونا
 بسط يفهويأ  ون رة الشيخ يف االهتماـ بأ ين لبلؿ هقسيمأ  ىل ا سنات املعنون  واللف ي .

 .ببلكي  الشيخ املنيلنيأ ين نتااج وئراء حوؿ الب ج يف ا هوصلنا  لوض ينا الب ج خبادت  ه منو ي

واعتمػػػدنا يف الب ػػػج علػػػى املػػػنهج الوصػػػفن الت ليلػػػن؛ حيػػػج نتمإػػػل يف وصػػػ  ال ػػػاهرة املػػػراد دراسػػػتها  مػػػا    
  الب ػج واحد ينهم  وين ذت  حتليلهػا يػإل هبيػاف ذلػك األثػر ولػل يػا دتليػأ علينػا طبيعػ والشيخ املنيلنحددها العلماء  

 اللنوي يف ذلك.ببلكن ين ضتل التووي  واالستإمار ال

وضيا عن ضهم املصادر واملراتػإل الػ  رالقتنػا طيلػ  هػجيا الب ػج لإ ػا قػد رتعػو يػا بػٌن  تػ  الببلكػ   والن ػو 
 والدالل ؛ ينهاا اإلن اح يف علـو الببلك  للق وبين  وضسرار الببلك  لل خشري  وتواهر الببلك  للهامشن.



 

يػا عػن الصػعوبات لإ ػا قليلػػ  ه ػاد هنعػدـ  شن ننػا ضف نوت هػا بصػػورة عايػ  يف اإلرنػاز الػجيي هعمػد  الشػػيخ وض
املنيلن يف بسقأ للمفػاهيم واملصػقل ات الببلكيػ   و ػجيا الشػواهد املقديػ ؛ ل تابػأ ختصػر املمتتصػر ل تابػأ التبيػاف يف 

 علم البياف  ْف صح لنا قبوؿ هجيا العنواف.

د تور الػػػػاملشػػػػرؼ علػػػػى الب ػػػػج نا ال ػػػػر  دـ بتشػػػػ راهنا اعالصػػػػ   ىل ضسػػػتاذاأللػػػػًن  الّ ضف نتقػػػػوال نفوهنػػػا يف 
علػػى عنانتػػأ ورعانتػػأ  ػػجيا الب ػػج وهتبعػػأ وهصػػونبأ  الػػجيي يػػا  ػػاف لػػأ ضف سنػػرج علػػى هي تػػأ هػػجي  لػػوال  درنػػا بػػن لونػػا 

 وت ا  اهلل عّنا لًن اني اء.هلك التوتيهات والنصااح  للأ يّنا ضمسى عبارات التقدنر واالحرتاـ والش ر  

 الّ ضف نتقدـ بالشػ ر  ىل  ػل يػن يػد لنػا نػد العػوف واملسػاعدة  ولػو بال لمػ  القيبػ ؛  -ضن ا- ما ال نفوهنا  
سػػاهجيهنا األتػػبلء الػػجينن هتلمػػجينا علػػى ضنػػدنهم يف يقاعػػد الدراسػػ   باإلضػػال   ىل اللعنػػ  املناقشػػ  الػػ  وخنػػب بالػػجي ر ض

 .   بلح تها القيم  يف يناقشتها  جيا الب ج  للها ينا لالب الش ر والتقدنرنرح  هبا  ل الرتحاب ومب

ونسػػإلأ سػػب انأ وهعػػاىل ضف نّولقنػػا  ىل يػػا ليػػأ اعػػًن والسػػداد  ونهػػنء لنػػا يػػن ضيرنػػا ربػػدا  لمنػػأ التوليػػل وهػػو  
 نهدي السبيل.

 فاطمــة بـرمــاتي                                                                                                                                                                 

 .02/06/2013 أدرار يف:
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ٌن والقرّاء  م ضواًل للدارس قديأحري بنا قبل احلدنج عن ي ايٌن الدرس الببلكن عند ضحد العلماء ضف نُ 
 انيهود الببلكي  لأ.واطن   املراد دراستأ ثانيا؛ ألتل االستشهاد مبالوقوؼ على املؤل

 
 :1في سطور ليـخ المغيـالشي-1
 اسمو ونسبو:-أ

مسأ  لهوا حممد بن عبد ال ر  بن حممد  ضبو عبداهلل  حمين الدنن  ش ختتل   ت  الرتاتم والفهارس يف ا 
 املنيلن  التلمساين  التوا:يت  اني ااري. لامسأ حممد  وضبو  عبد ال ر   وتد  حممد.

 ل ن هناؾ ين  ت  الرتاتم والفهارس ين حتصر امسأ يفا حممد بن عبدال ر  املنيلن لقط  دوف  ضال  اسم انيد.
 هجي ر لنا نسبتأ ي ال   ىل اسم انيد  وهنا حممد بن عبدال ر  بن حممد املنيلن. ويصنفات ضلر 

لالنس  ال ايل هوا  حممد بن عبدال ر  بن حممد بن خلوؼ بن علن بن احلسن بن زنن بن علن ابن 
 -ررةي -ضزتد بن عبد القوي بن العباس بن عقي  بن يناذ بن السري بن قيا بن كال  بن ض  ب ر بن ض  ب ر

بن عبد اهلل بن ادرنا األصنر بن ادرنا األ رب بن عبد اهلل ال ايل بن احلسن املإىن السبط ابن علن بن ض  طال  
 ولاطم  ال هراء بنو النيب األ ـر حممد عليأ وئلأ ضل ل الصبلة و التسليم .

ها   ىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليأ رضن اهلل عن ليصل نس  املنيلن ين ته  ضبيأ  ىل احلسن املإىن ابن لاطم  ال هراء
 وسلم.

ا بفتح امليم نسب   ىل ينيل  قبيل  ين الرببر استوطنو هلمساف ووهراف واملنرب األقصى  وهن لرع ين قبيل  املنيلن 
   جي  املدنن  ضرض طيب  يف انيبل  وضف ينيل  يدنن  صنًنة  ضسسها الرويافو  صنهات   رب  بعوب األلارق  البيض.

 يل  يف السهل. وضرض رت
 ا نسب   ىل هلمساف  باعتبار ييبلد الشيخ ونشإهأ هبا.التلمساين

 ا نسب   ىل  قليم هوات بوالن  ضدرار حاليا. والنسب   ىل هوات باعتبار رحل  الشيخ املنيلن  ليها  وولاهأ هبا.التوا:يت
 .ا نسب   ىل يجيهبأ يف العقيدة  وهو يجيه  اإلياـ األبعري رزتأ اهللاألبعري

  كنيتو ولقبو:-ب

                                                           
ات   ينشور 127-1/103ياـ املنيلن عصر  وحياهأ  دراس  هارسني   حتليلي  وهوثيقي   عبد القادر باتن  اإلنن ر يف هررتتأا  - 1

اإلطار املعريف والتعاوف يإل امل اني   -ـ  والفقيأ املصلح حممد بن عبد ال ر  املنيلن2011وزارة الشؤوف الدنني  واألوقاؼ  اني اار  
ـ  والشيخ حممد بن عبد ال ر  2012-هػ1433  1  ي تب  الرباد  سيدي بلعباس  اني اار  ط22-19د.ضزتد احلمدي  ص

  52-49إيارات ومماليك  لرنقيا النربي  لبلؿ القرف الإاين والتاسإل والعابر للهعرة  يربوؾ املقدـ  صاملنيلن وضثر  اإلصبلحن ب
  د.ضبوب ر  مساعيل هػ1100هػ  ىل 400ـ  واحلر   العلمي  والإقالي  يف السوداف النر  ين 2002ار النرب  وهراف  اني اار  د

 ـ.1997-هػ1417  1   ط  ي تب  التوب   الرناض  السعودن103-101ييقا  ص



 

نأ ين  ن ىن اإلياـ املنيلن بػ ض  عبد اهلل   وقد ذ رت هجي  ال ني  عند بعض املرترتٌن دوف بعض.  ذ 
بعض ضهم يصادر الرتاتم ش هشر  ليها   فان  ا تاج ونيل االبتهاج وهعرن  اعل   و جيلك بعض املراتإل  

  األعبلـ.
نأ عبد اهلل  وش رنر على عادة العرب يف الت ني  باالبن الب ر  بل ابنأ وه نيتأ بػ  ض  عبد اهلل  نسب   ىل اب

 عبد اهلل هو االبن األصنر ين ضمن األبناء الإبلث . ورمبا ه ىن بأ يبالن  يف هدليلأ وزنادة يف حبأ.
 ضيا عن لقبأ لعاء يف خقوط  ضح اـ ضهل الجيي   ضنأ نلق  بػ  مشا الدنن   وش نق  على ضحد ذ ر هجيا
اللق  يا عدا ال تاب املجي ور ين قبل. وال ندري هل هو لق  حقيقن لأ  ضـ ضف ناسخ ال تاب اعترب املنيلن  
 الشما ال  سقعو ين وراء س اب لبددهأ  باعتبار ضف الشيخ املنيلن قهر اليهود باني اار  لبددهم وضتبلهم  

  مإاؿ الشما للس  ؛ لناس  ضف نلقبأ بػ  مشا الدنن .
تاب ضس ل  األس يا وضتوب  املنيلن لق   حمين الدنن  وهن عبارة يدون  ين الناسخ قبل البدء يف  وورد يف  

  تاب ة نب املنت ين الشيخ املنيلن. والقوؿ يف هجيا اللق  يإل القوؿ يف اللق  السابل  مشا الدنن .
 مولده ونشأتو:-جـ
 ـ.1427الل لػا هػ املو 831ولد الشيخ املنيلن يف يدنن  ينيل  بتلمساف سن    

ونبغ  لقد نشإ اإلياـ املنيلن بٌن ضح اف عاالتأ املشهورة بالعلم والتقو  والتصوؼ حيج وهر العدند ين العلماء
 ضعبلـ ينهم على سبيل املإاؿا الشيخ يوسى بن زنن بن عيسى املنيلن املازوين.

الشهًن بانيبلب  ل فظ عليأ  ما هرعرع ونشإ بٌن ضح اف بيخ ينيل  )حممد بن ضزتد بن عيسى املنيلن( 
القرئف ال ر   ما ضلجي عنأ يبادئ الفقأ وضيهات ال ت  الفقهي  للمجيه  املال ن  الرسال  وختصر لليل  وابن 

 احلات  وابن نونا.
 ما ضلجي احلدنج عن اإلياـ )سعيد املقري( وعلـو العربي  ين اإلياـ )زنن بن اندر(  وهرىب على ند )ض  

(  م رحل يرترتنا عليأ رزت  اهلل يف طل  العلم لقصد يدنن  جبان  وهن نوي جي ببلد علم  وضدرؾ العباس الوكليسن
هبا علماء ضتبلء ويشانخ ل بلء  لانتفإل مبادة ثرن  ين العلـو  التفسًن واحلدنج والفقأ واألصوؿ وعلـو العربي   

يف قصور قرنق  القادرن  لينشرها لوضعقا  ا وين جبان  الت ل بسيدي عبد الرزتن الإعاليب لنهل ينأ علـو التصوؼ
 هوات و لرنقيا النربي .

 امشايـخـو-د
ليا ين املم ن حصر بيوخ املنيلن وال يعرل  عددهم  ن را ل إرة ضسفار الشيخ وهرحالأ  للم نستقر بأ 

 ينهمااملقاـ يف ي اف يعٌن  ال حتوؿ  ىل ئلر. ويإل ذلك لقد حفظ لنا التارنخ ضتل بيولأ الجينن نجي ر 
الشيخ املنيلن الجيي حنن بصدد احلدنج عنأ  عبد ال ر  املنيلنا هو سيدي عبد ال ر  بن حممد املنيلن  والد -

املشتهر بالعلم والصبلح. حفظ ابنأ على ندنأ القرئف ال ر   وضلجي عليأ يبادئ العربي  ين حنو وصرؼ وبياف   ما 
 ات  األصلن.قرض عليأ ضن ا يوطإ اإلياـ يالك و تاب ابن احل



 

ضبو العباس الوكليسنا ش نجي ر هجيا الشيخ ضحد ممن هرتم للشيخ املنيلن يا عدا األستاذ يربوؾ يقدـ  لقد ذ ر -
 ضف الشيخ املنيلن هرىب على ند ض  العباس الوكليسن.

هتلمجي لأ الشيخ  ضزتد بن  براهيم البعاان  ياـ تليل  ابتهر بالتفسًن والفقأ د بن ابراهيم البعاانا هو الشيخ ضزت-
 ـ. 1434هػ/840سن ا     وضلجي عنأ التفسًن والفقأ. هوىفالإعاليب.  ما هتلمجي عليأ املنيلن عند سفر   ىل جبان

بن عبد الرزتن  التلمساين  املنر   املال ن  املعروؼ  -ضو ابراهيم -حممد التلمساين  ابن اإلياـ ا هو حممد بن زنن
 عاش بالتفسًن والفقأ  يشارؾ يف علـو األدب والق  والتصوؼ. بابن اإلياـ؛ وهو ب نيتأ ضبهر.

حممد بن ضزتد املنيلنا هو حممد بن ضزتد بن عيسى املنيلن  الشهًن بانيبلب  التلمساين؛ املتوىف سن  -
ـ. ضحد بيوخ ض  العباس الونشرنسن واإلياـ السنوسن. وضلجي عنأ الشيخ املنيلن بعض التفسًن 1470هػ/875
ت  ولقنأ الفقأ املال ن    تاب ااملدون   الرسال   ختصر لليل  الفرااض ين ختصر ابن احلات   وبعض  والقراءا

  ت  ابن نونا.

ينصور ال واويا ينصور بن علن بن عإماف  ضبو علن  ال واووي  املنعبل:يت. ضحد  بار علماء ولقهاء جبان   وين -
والتدلل يف األحداث السياسي  مل انتأ املريوق . ضلجي عنأ ذوي العصبي  والقوة ليها  و اف ين ضص اب الرضي 

 الشيخ املنيلن العلم عند حلولأ ببعان .

عبد الرزتن الإعاليبا هو عبد الرزتن بن حممد بن خلوؼ  ضبو زند  الإعاليب  املال ن. العارؼ باهلل  صاح  -
ر يف زينأ. ضلجي العلم عن ابن يرزوؽ احلفيد التصاني  املفيدة  املفسر  الفقيأ  الصويف  املت لم  عبلي  اني اا

ـ  وهويف سن ا 1383هػ/785والربز  وكًنذنا. وعنأ ضلجي ابن يرزوؽ ال في  واإلياـ السنوسن. ولد سن ا
ـ. وقد ضلجي ينأ الشيخ املنيلنا التفسًن  التصوؼ  والقراءات. ور    إًنا على ضف نإلجي ينأ علم 1470هػ/875

 التصوؼ.

زنن بن ندنر بن عتيل  ضبو ز رناء  التدلسن  القاضن  ين  بار لقهاء املال ي   ين ضهل هدلا   زنن التدلسناهو-
نـو    العباس النليسن واملنيلن. هوىفهعلم بتلمساف. وو  الق اء بتوات. ضلجي عن اإلياـ ابن زاكو وكًن   وعنأ ض

 ـ.1472هػ/ 877انيمع   العابر ين صفر  سن  

 اوتذتالمـ-ىـ 
ييجي الشيخ املنيلن بتعدد رحبلهأ وضسفار  يف هلمساف وجبان  واني اار  وبصف  لاص  يف هوات هعدد هبل

و لرنقيا النربي . ول ن ش نصلنا عن هبلييجي  بنء  يا عدا بعض التبلييجي الجينن ضوردناهم هنا؛ وهجيا هعرن  ببعض 
 املوقوؼ عليهم.

  واملشهور بلق  ضند ضزتد.  اف بيمتا لقيها عاملا حممد ضند ضزتدا هو حممد بن ضزتد بن ض  حممد  التازل-
. رحل  ىل ه دة  للقن ليها املنيلن  وح ر دروسأ  م  عبلي   حمققا لهاي   رحل   بهًنا حمصبل ل إًن ين العلـو

 رحل  ىل املشرؽ وضلجي عن نفر ين العلماء يف يصر وي  .



 

. اإلياـ  الفقيأ  الجي ن  واحد -نسب  لقرن  بالسوداف–لعاق  األنصمنا العاق  بن عبد اهلل األنصمن  املسويف ا-
ال ياف ولرند العصر واألواف. ضلجي عن املنيلن وانيبلؿ السيوطن  وكًنذنا. اف باحلياة قرنبا ين سن  

 ـ.1543هػ/950

را حممد بن عبد انيبار الفعيعنا هو حممد بن عبد انيبار  ضبو عبد اهلل  الفعيعن.  اف لقيها عارلا ضدنبا باع-
ياتدا لاضبل ن نها لًنا  صاح   رايات  حممبا للفقراء  ي إرا للصدقات. هويف رزتأ اهلل يف ضواال الرابع  بببلد 
لعيج. ضلجي عن ضزتد بن نوس  الرابدي وحممد بن عبد الرزتن ال في  والشيخ املنيلن. وضلجي عنأ ضزتد النماري 

 ـ.1543هػ/950سن   هوىف التلمساين وكًن .

ال ن ا هو سيدي عمر بن حممد بن علن  ال ن . املشهور بالعلم والوالن   احلالظ ل إًن ين لنوف  عمر الشيخ-
ـ  ودلن على رضس 1553هػ/960يف حدود سن   داف املنرب وضلجي العلم ينها. هوىفالعلم. رحل  ىل بعض بل

 تبل ين تباؿ سوسن  ولأ ضرنح يشهور ن ار.

 و:تذعلى تالمأثر الشيخ -و
التإثًن ين الشيخ املنيلن يف هبلييجي  ين حيج هآليفهم  وانتهاتهم طرنقتأ يف األير باملعروؼ ن هر هجيا 
 والنهن عن املن ر.

وين ئثار  هقانيد وطرر لهجيا هلميجي  الفقيأ ضند ضزتد نستفيد ين لقأ بيمتأ  وضإل عمبل ي اهيا لشيمتأ  
 على ختصر لليل  وقد برح الشيخ قبلأ ثبلث  ضرباع املمتتصر.

 جيلك هلميجي  الشيخ األدرعن الجيي التقى بأ يف القرنل  ىل احلج  وانتفإل بأ  ووضإل هعاليل على يواضإل و  
 ين ختصر لليل.

 ما ضف هلميجي  العاق  األنصمن نستفيد ين لقهأ  ونستلهم مما ضلجي  عن بيمتأ ين تلسات برحأ 
 على ختصر لليل.

اهلل عليأ وسلم  وزنتمل ضف ن وف قد وق  على  ف هلميجي  الفعيعن  اف باعرا ويداحا للنيب صلى ما ض
النيب صلى اهلل عليأ  قصيدة بيمتأ يف يدح النيب صلى اهلل عليأ وسلم  لاستلهم ينها  ووضإل اجلد  ال بًن يف يدح

 وسلم.
والجيي هإثر بأ  إًنا هو هلميجي  عمر ال ن   الجيي اخنلإل لشيمتأ املنيلن ين رتيإل يا بٌن ندنأ ين علم  

ئلر ضناـ بيمتأ  حيج ضوصا  بتنسيلأ ودلنأ  و اف  على  ل علويأ  والزيأ برسم الص ب  ثبلثٌن سن  وسلم لأ يف
ين هلميجي  ال ن  يا ضوصا  بأ الشيخ. وبعد يوت بيمتأ سار على  عأ  لاسنت بسنتأ يف الدعوة  ىل اهلل هعاىل  

 وزتر القناة وال لم   واأللجي على ضندنهم. و رباد ال اؿ  وهعليم انياهل  واألير باملعروؼ والنهن عن املن ر  
 

 مؤلفاتو:-ز



 

 التفسًن واحلدنج  والفقأ واللن  ؤلفات مشلو علويا عدندة  ينهالل  لنا الشيخ املنيلن العدند ين امل         
 ا1اآ:يتزادت عن عشرف يؤلفا  حمققا وكًن حمقل  نوت  ينها 

 البدر املنًن يف علـو التفسًن.-
 نيلي   ضو ضربعوف حدنإا.األربعوف امل-
 هفسًن سورة الفاحت .-
 عمل اليـو والليل .-
 يفتاح الن ر يف احلدنج.-
  لهاـ األجناؿ اح اـ اآتاؿ.-
   ليل املنين.-
  ن اح السبيل يف بيوع ئتاؿ لليل.-
 هإلي  يف املنهيات.-
 حابي  على املمتتصر.-
 برح بيوع اآتاؿ ين ابن احلات -
 ضصوؿ الفبلحيصباح األرواح يف -
 يفتاح ال نوز.-
 ضتوب  اس ل  األيًن ضس يا لئلياـ املنيلن-
 هدن  املسرتبدنن ونصي   املهتدنن-
 الرد على املعت ل -
 يناورة املنيلن للسنوسن-
 .الوصي ....-
 
 

 وفـاتو:-ح
ر ش ن ن ليأ التبلؼ  بًن يف هارنخ ولاهأ  ول ن التارنخ الجيي رحعأ ال إًن ين الدارسٌن هو كرة به

 .2هػ909ري اف سن  
 

                                                           
  دراس  وحتقيلا د.ضبو ضزهر بلمتًن هادـ  52-34نن ر برح التبياف يف علم البياف  الشيخ حممد بن عبد ال ر  املنيلن  ص - 1

 ـ.2010  1ينشورات حممد علن بي وف  دار ال ت  العلمي   بًنوت  لبناف  ط
 .1/152نن ر اإلياـ املنيلن عصر  وحياهأ   - 2



 

 :وسبب تأليف شرح التبيان في علم البيان و كتاب-2
ضف املنيلن ن وف قد بادر هبجيا التإلي  لتقرن  قواعد اللن  العربي  للقلب  املبتداٌن  وألتل هجيا مساها 

اسم ترـو صاح  املقدي  يف علم اللن  العربي  املشهورة بئيقدي   وقد ن وف عملأ هجيا ببيها بعمل ابن 
  االترويي  يف قواعد علم اللن  العربي .

ل ن نع ر صفو هجيا الت ليل ضف علم العربي  ال نعين علم الن و وحد  لقد نعين بأ علـو الببلك  املشتمل 
 على ثبلث  لنوفا املعاين  البياف  والبدنإل؛ ون وف الشيخ املنيلن قد وضإل يقدي  يف هجيا النوع ين علـو اللن .

باسم  برح التبياف يف علم البياف  ش ن   املرترتوف للشيخ هجيا العنواف  بل ضضالوا لأ   عند صدور  تابو 
  وضف هجيا  وف يقدي  يف العربي  هو يقدي  يف علم الن و اف هناؾ احتماؿ ئلر   تابا  يقدي  يف العربي  . و 

حس  عبد  دي  يف علم البيافزاؿ  وبقن القوؿ الراتح ضف  تاب  يقدي  يف العربي   يا هو  ال يققد  االحتماؿ
 .1القادر باتن

 
 

عاي   و ىل يا تبأ  لبن  تدندة ه اؼ  ىل يا  تبأ الببلكيوف يف هجيا الفننعد  وضيا عن قيم  ال تاب  لهو
لإىل تان   تاب ضسرار الببلك  للعرتاين  ويفتاح العلـو  اني اارنوف وينهم ضهل هوات على وتأ اعصوص؛

ح واإلن اح يف علـو الببلك   بلذنا للمتقي  الق ونين  هوالو الشروح واحلوابن للس ا ن  وهلمتيب املفتا 
 وامللمتصات واملمتتصرات. ل اف الشيخ املنيلن يتما  جيا الصرح الببلكن.

ضض   ىل ضف هجيا التإلي  نفيدنا يف الوقوؼ على يد  قدرة الشيخ املنيلن ين ضلجي  بناصي  هجيا العلم  
 يعرل  ينهعيتأ يف التإلي  واإلحاط  هبجيا العلم. لهو هإلي  ال نستنين عنأ عاش ببلك  ضو وبراعتأ ليأ  باإلضال   ىل

 .2طال  يف التمتصب ألتل األلجي ينأ واملقارن  بينأ وبٌن ضعماؿ سابقيأ
وضيا ين حيج حمتوناهأ  لنعد  نشمل لق  ينهعي  حم م  بإنأ يف بإف الدارسٌن حمدثٌن واملعاصرنن يف 

  م قبل دلو ا يف صل  املوضإل حاوؿ ضف نبسط قدي  ذ ر ليها سب  التإلي  واسم ال تابابتدض مبهآليفهم؛ لقد 
ك  العبلق  بٌن الفصاح  والببلك   وبإنأ يف ذلك بإف الببلكيٌن القدايى الجينن ساروا على هجيا النهج.م هناوؿ الببل

  ين زواناها الإبلث املعرول ؛ املعاين  والبياف والبدنإل.

ببلكي  سهل  على الدارسٌن وختصرة  باإلضال   ىل  اتأ يف التإلي  لإنأ نستعمل ضلفاوينهعيين حيج وضيا 
زتول   تابأ لشواهد قرئني   وضحادنج نبون  برنف   وضبيات بعرن   إًنة  مما نع ا على ثقال  الشيخ املنيلن 

                                                           
بنفسأ  ين نعد  تاب يقدي  يف العربي  هو نفسأ التبياف يف علم البياف  وهناؾ ين نعد  تاب يقدي  يف العربي  يستقبل  هناؾ - 1

  وبرح التبياف يف علم البياف  2/203أ هو اآلر  نن ر يف هجيا اعبلؼ اإلياـ املنيلن عصر  وحياهأ  و تاب التبياف يستقبل بنفس
 .  47ص
 .  2/206يلن عصر  وحياهأ  اإلياـ املننن ر  - 2



 

اؿ واأليإل  الن ون  املتنوع  ال  ُووفو ضشّنا الواسع   و ملايأ بانيوان  املتعلل هبجيا العلم  ضض   ىل ذلك األقو 
 ويف يواطن ختلف  لُيدعم هبا الرضي؛ وهجيا ناهج بالقبإل عن هدالل علم الن و يإل علم الببلك .هووي  
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 مػهوم البالغة لغة واصطالحا. -1
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 أمهوة عؾم ادعاين يف الرتاث البالغي العريب. -3    
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 ادسند. -5    

 الؼرص. -6    

 طرق التعبري، اإلجياز، اإلطناب، ادساواة. -7    

 الػصل والوصل -8    



 

   ويف ضّي يدون  ين يدوناهأ  ف احلدنج عن ي ايٌن الدرس الببلكن عند ضي عاش ين علماء العربي 
لدارسن العربي  عمويا  وللببلك  على وتأ اعصوص؛ ذلك  نستوقفنا يليًا بسط يفهويأ الستعبلء ضبعاد  ويراييأ

وض يف الفروقات الدقيق  حوؿ ضف الببلك  ين الفصاح   ضو هن الفصاح  يف حد ذاهتا  وحنن ال نرين اع
؛ لصوصا  ذا يا عرلنا املصقل ٌن  ول ن سيبقى اهتماينا وهدلنا ينصبا ض إر حوؿ الببلك  ويا حتونأ ين ق انا

ض ا هؤدي دورا هايا ال نستهاف بأ يف ال ش  عن املعاين اعفي  واملمتتلف  لؤللفاظ  الناجت  عن هعدد السياقات 
   . ىل العبلق  الوطيدة بٌن الببلك  والدالل  الواردة ليها؛ وهنا  بارة

 

 :لغة واصطالحا مفهوم البالغة-1
فهـو اللنوي هُنب  عن الوصوؿ واالنتهاء؛  ذ نقاؿا بلنو النان   ذا انتهيو  ليها  ك  ين حيج املالببل          

لسانأ  نأ يا يف قلبأ  وبلغ بال م   ورتل بليغ وبْلغ وبَلغ  حسن ال بلـ لصي أ نُبلغ بعبارة ويبلغ الشنء ينتها 
ببلك  صار بلينا  وبلغ الرتل ببلك  لهو بليغ  وهبالغ الرتل يف  بليأ هعاطى الببلك  وليا ين ضهلها ويا هو 

  .1ببليغ  ول ن نتبالغ
مبا  لًن  ال إًن ين الدارسٌن ضف الببلك  هإلجي يعىن الفصاح   بدءاً  قبلحنوضيا ين حيج املفهـو االص          

يف ضف الببلك  والفصاح  هرتعاف صاح  الصناعتٌن هجيا اعبلؼ على ا ض د وممورد سابقا عند ضص اب املعاتم  
 ن يف ئلر لهما  دنا هو اإلبان  عن املعىن واإلوهار لأ  و  ْف التل  ضصبلذنا؛ ألف  ل واحد ين ىل يعىن واحد و 

؛ وذلك باعتبار ضف الفصاح  هتمي  بالقدرة 2تناوؿ املعىناملقاؼ هوصل  ىل ضف الفصاح  هت من اللفظ  والببلك  ه
على زلرل  القوؿ  وحتسٌن ال بلـ  وهبياف خارج حرولأ  والجيهاب يف استعماالهأ  ّل يجيه   بالتيار ئنل 

نفروف ينأ األلفاظ  واتتباء ضنبل املعاِف  وض إرها  رنازاً  وضرتلها حتبًناً  والُبعد عن الِعّن الجيي  اف بعض العلماء نست
 .3ين ضتل التإثًن يف املتلقن   تابً  ضو لقاب 

 :عند الشيخ المغيلي مفهوم البالغة-2
 ف املتتبإل ل تابات الشيخ املنيلن يف بسقأ ملفهـو هجيا املصقلح رند ضنأ هو اآلر ربقأ بالفصاح               

ن الدارسٌن حينما حتدث عن  ل ين الفصاح  وهن يي ة العلماء القدايى يف هجيا انيان   ول ن لأ يي ة ختلف  ع
وذلك ضف الفصاح  يف ال بلـ هن سبليتأ ين التعقيد  والببلك  وربقهما بق ي  ال بلـ واملت لم ل ل ينهما؛

                                                           
  50  وضساس الببلك   تار اهلل ال خشري  ص1  دار صادر بًنوت  ط8/419نن ر لساف العرب  ابن ين ور  يادة )بلغ(   - 1

 ـ. 1979-هػ1399 ر  دار الف
  حققأ وضبط نصأ د.يفيد قمي    دار ال ت  17-16ال تاب  والشعر  ضبو ا بلؿ العس ري  ص - تاب الصناعتٌن - 2

 ـ. 1981-هػ1401  1العلمي   بًنوت  لبناف  ط
 ـ. 2010  2  دار القدس العر   اني اار  ط17نن ر ن رن  الببلك   د.عبد امللك يرهاض  ص - 3



 

ل   امل راتع   ىل هلك وضع  التإلي  وهنالر ال لمات يإل لصاحتها. باإلضال   ىل ضف الفصاح  يف املت لم هن
 .1لتعبًن عن املقصود بلفظ لصيحنُقتدر هبا على اال  

كًن ضف الببلك  يف ال بلـ هن يقابقتأ ملقت ى احلاؿ يإل لصاحتأ؛ ضي األير الداعن  ىل الت لم على وتأ           
ال  قوة راتع   ىل هلك الخصوص ين هإ يد ضو حجيؼ ضو هعرن  ضو كًن ذلك  بينما الببلك  يف املت لم لهن 

؛ لهو هإ يد  على ضذني  املعاين ال  ه وف يقصودة 2بليغ لصيح يقابل ملقت ى احلاؿـ نُقتدر هبا على هإلي   بل
ين طرؼ املت لم وننبنن حترنها والعمل هبا  دوف  كفاؿ ينأ ألذني  لصاح  األلفاظ ال  بدورها هسهم يف  نتاج رتل 

   وعبارات للتعبًن عن يقاصد اعقاب ويراييأ. 
   

 :يالعربالتراث البالغي في أىمية علم المعاني -3
لاصي  ين هوف على ضف هجيا العلم نندرج ضمن بّ العر  رند ضف العرب نناللنوي  هراثنا  ف املتتبإل يف
  ويا نتصل هبا ين هتبإل لواص هرا ي  ال بلـ يف اإللادة  اا نقوؿ الس ا ن بإنأذلك لػمّ لصااب الرت ي   و 

 ن     وش3 يف هقبيل ال بلـ على يا نقت ن احلاؿ ذ ر  إقز بالوقوؼ عليها عن اعرت كًن  لي االست ساف و 
؛  واؿ اللفظ ػعلم نعرؼ بأ ضح لعلم املعاين عند  هو  الق ونين بي ا تدندا على املفهـو

 .4 ال  هبا نقابل يقت ى احلاؿ
م   باعتبار ضف عل5نء نسًن ين ال نادة ضو النقصافٌن على هجيا التعرن  يإل ب لقد ول الببلكيوف حمالو 

   يج ن وف ولل   هبا ن وف يقابقا ملقت ى احلاؿضصوؿ نعرؼ هبا ضحواؿ ال بلـ العر  ال  املعاين عندهم هو 
 .6 النرض الجيي سيل لأ

 

                                                           
 .136-133  ص ر برح التبياف يف علم البيافنن - 1

 .138-137نن ر املصدر نفسأ  ص - 2

 .1987  ضبط نعيم زرزور  دار ال ت  العلمي   بًنوت  لبناف  70يفتاح العلـو  الس ا ن  ص - 3
  انييلدار ن  حممد عبد املنعم لفات  د.وهعليل وهنقيح برح  1/52اإلن اح يف علـو الببلك   تبلؿ الدنن الق ونين   - 4

 .  د.ت3طبًنوت  لبناف  

 .ـ2009-هػ1430  1  يقبع  بن ساش األكواط  ط42عربي   د.عبد العليم بولاهح  صلنوف الببلك  ال - 5

 ـ.2000-هػ1421  دار الف ر للقباع  والنشر  بًنوت  لبناف  39اهر الببلك   سيد ضزتد ا امشن  صتو  - 6



 

كراض املقصودة ال  هن األ 1ادهأ للمعاين الإوايناللفظ العر  ين حيج  ل وبالتا  لإف يوضوعأ هو 
 .2 اعصوصيات ال  هبا نقابل يقت ى احلاؿاللقاا  و  على هلك للمت لم ين تعل ال بلـ يشتمبلً 

 

عرؼ بأ ضحواؿ اللفظ العر  ال  علم هُ  هو  و ا  ذا ذهبنا  ىل الشيخ املنيلن لوتدنا  نبسط القوؿ ليأ قاابلً و 
ين زنصل وؿ يستنبق  ين هرا ي  البلناء. و صضعلم املعاين عدة  ا قاابلً  ن ند  برحاً   و 3 يقت ى احلاؿ هبا نقابلُ 

ا ليها  دن   مَ بإف الصناع  املت ل    بعاراً  هبا على يعرل  ضحواؿ اللفظ ب ونأ عربياً  قتدرُ نُ  ل  ٌ  درا ها و ممارستها يَ 
عبارة عن اجرد   واعلم ضف علم املعاين ليا ايف اجاالت علم املعاين قاابلً ن ي  جند   ننا م  .4 عو لجيلكضِ وُ 

 ؼِ ر  عَ بل املراد ضنأ علم هػَ  ضببأ ذلك  ويا التإلًن التعرن  والتن ًن والتقد  و تصور اجرد يعرل  هجي  األحواؿ بإف نُ 
عاين عند الشيخ بالتا  لإف يوضوعات علم امل  و 5 قابل هبا اللفظ يقت ى احلاؿنُ  هجي  األحواؿ ين حيج   ا

 ينها ا يتنوع  املنيلن يتعددة و 
 
 
 

 المسند إليو:-04

                                                           
ل  نساؽ ال بلـ ين ضتلها زنادة على املعاين األوؿ ال  هدؿ عليها الرتا ي  يف ضصل الوضإل...واملعىن املعاين الإواينا األكراض ا - 1

 .)ا ايش( 43األوؿ شنإلأ املستو  الن وي لل بلـ  ضيا املعىن الإاين ليمإلأ املستو  الببلكن  نن ر لنوف الببلك  العربي   ص

 .39اهر الببلك   صتو  - 2

 .142علم البياف  ص برح التبياف يف - 3

 .142-141املصدر نفسأ  ص - 4

 .املصدر والصف   نفسهما - 5



 

   ما ضنأ نإ:يت يفردا 1ضمساؤ و  ناابأ و  والفاعل   هو املبتدض الجيي لأ لرب  ليأ وين املتعارؼ عليأ ضف املسند  
 املراد باملفرد ال لم .  باعتبار ضف ؛ 2 ير  ٌ يفرٌد و  ا واملت لم ليأ قسماف انقوؿ الشيخ املنيلن وذلك لػّما ير با و 

 ل رتل  هت من يعىن اعرب.ضي قد نإ:يت على صين   لم  ضو لف   واحدة  ضو على ب ؛ 3 نيمل وباملر   ا
 

 أحوالو: 4-1
 ينهاا  يتنوع  وق  عند الشيخ املنيلنو للمسند ضحواؿ  إًنة و 

 

 تنكيره مفردا:-أ
ضوؿ ين لتل ض ماـ ضزهار  صاح  ال شاؼ و   ضف و   نت لم ليأ ال إًن ين الببلكيٌن ش ف هجيا انيان  

 .4 هبعأ ين تاء بعد  ين علماء البياف
 :يتاآهن  احس  الشيخ املنيلن  و ألكراض سبع  ر ليأ نن ّ  املسند  ف  ومما شن ن قولأ 

  ين قولأ هعاىلا  كشاوة  ػقصد نوع ين ضنواعأ  هوو  نوع مخصوص: :3-أ               5ضي ؛ 
ن يف ذلػػك ضف و زاد السػػ ا  . 6نػػات اهلل ئهػػو كقػػاء التعػػاين عػػن يػػن األكقيػػ  كػػًن يػػا نتعارلػػأ النػػاس؛ و نػػوع  ضي

عػجياب ع ػيم ع يم  حتع  ضبصارهم دلعػ  واحػدة وحتػوؿ بيػنهم وبػٌن اإلدراؾ و ضي كشاوة  ؛التن ًن يف هجي  للتع يم
 .7ر قدر ال نقدّ 

                                                           
 .ـ2000-هػ1433  1  دار الع ة وال راي  لل تاب  ط72ـ الببلك   د.حممد ضلتوجنن  صنن ر انيايإل يف علو  - 1

 .142برح التبياف يف علم البياف  ص - 2

 .املصدر والصف   نفسهما - 3

 .ـ2005-هػ1426امل تب  العصرن   صيدا  بًنوت    107د يصقفى املراكن  صعلـو الببلك   ضزت - 4

 .07سورة البقرة  اآن   - 5

 .143برح التبياف  ص - 6

 .144-143نن ر املصدر نفسأ  ص - 7



 

 ين قولأ هعاىلا   رتلػ    ر عليأ اسم انيناا نقصُ هو قصد لرد مم  و  : قصد فرد غير معني:2-أ   

          
 .2ضي لرد ين تنا الرتاؿ ؛1

م هِ فُ لَ  هو ال اه ُ   ذ لو قلناا زندٌ    اه ٌ   يف يإل قولنا ا زندٌ    اه   ػذلك  و  : قصد عدم الحصر:3-أ
 .3ليأ ال تاب ِ  احنصارُ 

    ين قولأ هعاىلا هد   ػذلك  و  : قصد التعظيم:4-أ          
اءت لع؛ 4

 ا . ضو  مإل قولأ هعاىل5ن رة هع يما  ا  هد                       


 .7تاءت ن رة هع يما  ا  حياة ضي ضف  ؛6

 قولأا (ػه182بعري ملرواف بن ض  حفص  )ت  هنا نستشهد الشيخ املنيلن ببيوو  : قصد التحقير:5-أ
 ؛ ُ اتِ حَ  ؼِ رْ العُ   ِ الِ طَ  نْ عَ  أُ لَ  اَ يْ لَ وَ     أُ ينُ شِ نَ  يرٍ ضَ  ل    ُ يف   ٌ اتِ حَ  أُ لَ 

 

لأ يانعا ع يما عن  ل  يقاـ املدح نفيد ضف   ألف    و 8ر للتع يمؿ لين ّ ضيا احلات  األوّ ضي حقًن  ل ي  بالع يم. و 
لهم زنصلوف على يقاصدهم ببل  د وال  ؛روؼعن طبلب املع قًناً ؛ و ليا لأ ضي يانإل ولو حبٌن ل قبيح و 

 .9هع 
 

                                                           
 .20سورة القصب  اآن   - 1

 .107علـو الببلك   املراكن  ص - 2

 .143برح التبياف  ص  - 3

 .138  سورة ئؿ عمراف  اآن - 4

 .107علـو الببلك   املراكن  ص - 5

 .179سورة البقرة  اآن   - 6

 .84نن ر انيايإل يف علـو الببلك   ص - 7

 .144-143نن ر برح التبياف  ص - 8

 .108نن ر علـو الببلك   املراكن  ص - 9



 

ذلك  مإل قولأ هعاىلا ؛ و 1لأ لننماً  لأ إلببل  و  ف     ين قولناا  ف   كنماً ػ  ببًل  وذلك  و  : قصد التكثير: 6-أ

 هعاىلا                
 .3ضي رسل  إًنوف ين قبلك ؛ 2

    رضواف  ين قولأ هعاىلاػذلك  و  تقليل:: قصد ال7-أ         
ين بنء ضي   ؛ 4

 .5عاش عيش  راضي   و نعيمها  لإف العبد  ذا علم رضى يوال  عنأ عد ذلك ين ضع م النعم رب ين انين  و ضرضوانأ 
 .5راضي 

 براز الفروؽ بٌن بعض  ألتلبل دالليا ن ي  حتليجند  يف  ان  عرض الشيخ املنيلن  جي  األنواع السبع  و   
ضف  الت إًن التقليل  حيج نقوؿا   والفرؽ بٌن التع يم و الت قًن و   و بٌن التع يم و الت إًن ل هلك األنواع  ا

. و جيلك الفرؽ بٌن و هقدنراً  الت إًن  س  اعتبار ال مي  حتقيقاً التع يم  س  ارهفاع الشإف وعلو القبق   و 
 لهجيا عن ضنواع هن ًن املسند  ليأ يفردا. .6التقليل الت قًن و ضدنهما؛ و ذنا 

 هي او شن ننا هوضيح ذلك بالرتسيم  اآ

                                                           
 .144برح التبياف  ص - 1

 .04سورة لاطر  اآن   - 2

 .84انيايإل يف علـو الببلك   ص - 3

 .72سورة التوب   اآن   - 4

 .107علـو الببلك   املراكن  ص - 5

 .144برح التبياف  ص - 6



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ليـخ المغيـعند الشي رداـد إليو مفـر المسنـح صور تنكيـتوض 01ة رقم ـترسيم

 صور تنكير المسند إليو مفردا

نوع 
 مخصوص

 التقليل التكثير التحقير التعظيم عدم الحصر فرد معين



 

 

 تعريفو: -ب
ال إًن ين الن اة  واملتمإل   ال  ساقهاالن وي  و دة يف الدرس عرل  الوار ليأ نرهبط بإنواع امل  ف املسند 

  النبلـ األداة وذو  والِ    اّلجِيي واملوصوؿ  وِذي  جَيا واإلبارة  وهند   ند والَعلمَ   وُهمْ   إنَا امل مريف  
  .1ملعٌن (  َرُتلُ  نا)  حنو واملناد   وُكبَلِين ْبىنِ  ا ينها ِلَواِحدٍ  وامل اؼ  واملرضة

ايتنإل الفهم على  ال    بلـ  و الن رة ضروري يف ال ر املعرل  و بالتا  لإف ذِ   و عدا هجيا لاألمساء ن راتو 
بينما الإاني  ه وف كًن وألف الفرؽ بٌن املعرل  والن رة نرتإل  ىل ضف األوىل يعلوي  عند السايإل  السايإل  

 .يعلوي 
يلن بشنء ين اإلرناز يف بسقها  وهن  ا الشيخ املنعرل  املرهبق  باملسند  ليأ رنيبنولتفصيل ضنواع امل

 :يتا اآ

ينهم الشيخ املنيلن    و جيا بدء بأ العلماء و عد اإلضمار ضعرؼ املعارؼنُ  : تعريفو باإلضمار: 1-ب
ألف ين لوااد هعرن  املفرد  ما ؛ 2 ضو كيب ٍ  لقابٍ ضو  مٍ ت ل  باإلضمار ألف املقاـ لِ  ؼُ عر  نُ   و  اليأ الجيي نقوؿ

 عنأ البد ين ضي ضف الشنء املعرّب  ؛3 صين ً هبا  ىل لارج خَتبٍّ  بارًة و  الجيات يشاراً  لُ عْ  تَ  -ضن ا-ضح نو 
 ضف ن وف يفهويا لد  السايإل.   

 جند ا ؤهى باملسند  ليأ ضمًناً ن األعراض ال  نُ يو   

املت لم عن قيايأ  عبًنهو راتإل ل مًن املت لم لتعبًن   مإل هو  أن يكون المقام مقام تكلم: 1-1-ب
هو نرند بأ نفسأ  ش ن ن اللفظ دالل  على املت لم الجيي اقت ا    و  قاـ زند  اضيا  ف قاؿ .ا قموُ ليقوؿ
ضي ضف ال مًن  ؛1بلِ ط  المُ  دِ ب  عَ  نُ ا اب  نَ ، أَ ب  ذِ كَ   لَ  ي  بِ ا الن  نَ أَ   ا . وذلك يف يإل قوؿ الرسوؿ 4احلاؿ

 .حممد  )ضنا( هو لاص بالنيب
                                                           

  5دار انييل  بًنوت  ط  1/83 ضوضح املسالك  ىل ضلفي  ابن يالك  رتاؿ الدنن بن هشاـ األنصاري  ابن يالك  - 1
 ـ.1979

 .145برح التبياف  ص - 2

 .املصدر والصف   نفسهما - 3

 .والصف   نفسهمااملصدر  - 4



 

 

هو يف قوؿ   و 2الدالل  على اعقاب ذلك ضف ن وف املقصدُ و  أن يكون المقام مقام خطاب: 2-1-ب
 ا3الشاعر

 وـُ لُ نػَ  يكَ لِ  افَ  َ   نْ  يَ ِ   و  مشَْ ضَ وَ      يِن هَ دْ عَ ا وَ  يَ يِن تَ فْ لَ لْ ي ضَ الجيِ  نوَ ضَ وَ 
 ا4لرئو قوؿ باعر 

 وبِ بُ حمَْ  رَ يػْ كَ  اً بّ حمُِ  وفُ  ُ ضَ  فْ ضَ  نْ يِ        أِ بِ  وذُ عُ  ضَ ين   ِ لَ وَ  ي ُ بِ احلَ  نوَ ضَ 

ل وف املسند  ليأ  5الدالل  على النيب  ضي ضف ن وف املقصدُ  أن يكون المقام مقام غيبة: 3-1-ب
 .6هعاىلاملجي ور لقرني  حنو اهلل هبارؾ و ضو يف ح م   يجي ورا

ضساسن ى بنء هاـ و لشيخ املنيلن نر   علألذني  هجيا النوع ين التعرن  اعاص باملسند  ليأ  جند او   
يعروؼ   و   و هو ضف ن وف اعقاب ملعٌّن إا  للن ضماف العملي  التواصلي  بٌن املت لم و املستمإل امل ألتل

 ما هو بإف  ل   ناً   لي وف يعيّ ؛ ألنأ هوتيأ ال بلـ  ىل حاضر  ضصل اعقاب ضف ن وف ملعٌّن  حيج نقوؿا
  كَ أ ضهانَ تَ يْ  ف ض رَ   و  يمٌ لَ  بلفٌ    قولكا  لُ    ل خاط ٍ بيل البدلي  على س  ليعم  عٌن  رتؾ  ىل كًن يُ قد نُ يعرل   و 

بالقبإل البد ين  هو  و 7  ٍ خاطِ  دوفَ  بأ خاط ٌ  ال سنتب   ...ل جيلك اعقابُ  ليكَ   ليأ ضساءَ  نوَ  ف ضحسَ و 
صلي  يف الوسط بالتا  عدـ حتقيل العملي  التواآلر نؤدي  ىل لقداف التواصل  و ضف كياب اهوالر القرلٌن و 

 الفعلن للمتمتاطبٌن.
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  ضو  ما 1العلم هو الجيي نعٌن يسما  يقلقاً  ونؤهى بأ ليمي  يسما  عن كًن   ية:ملتعريفو بالع 2-ب
  وضنأ 2 بأ ؤهى باملسند  ليأ علما إلح ار يعنا  يف ذهن السايإل ابتداء باسم ختبٍّ نُ و نقوؿ الشيخ املنيلنا  

 :يت اشيخ املنيلن بقرنق  يبسق   وهن  اآا النوض ه نإ:يت يف ست  ضكراض

 االسم األع م ين قولأ   اإحضاره بعينو في ذىن السامع ابتداء باسم مختص بو 1-2-ب

   هعاىلا      
يا  ضف االبتداء سنرجُ ذلك هو ضف  ل يعرل  هوصل ذلك  و  ضف الفاادة ين  و 3

  و ضنأ اسم ختب بأ سنرج يا زن ر  ابتداء  هو قاام تاء زند و  اقولنا  م الناا  يف   ضو عهدٍ  أٍ التقر لتوتّ 
 .4  مًن املت لم  ؛ ليتم التعبًن بأ عن يعٌنمما وضإل لنًن يعٌّن 

   ا ر ض     يف قولأ هعاىلذلك يف يإل ذِ و  الو السم الكناية عن معنى يصلحُ  2-2-ب  

          
هجيا ضلو  اها.  ما نقاؿا م  ألف انتسابأ للنار ندؿ على يبلبستأ  نّ تهن  ضي ندا  ؛5

ار باعتب ؛مياً بالتا  لإف ضبا    لعل  جيا   نان  عن  ونأ تهن  و   6يور  ملن نبلبا هجي  األاعًن  و ضبو الشر
 .7بلحظ ليأ ذلك  ليصح ضف نُ ضف الله  احلقيقن هو    تهنم

 حنو ر   عمر. 8يف األلقاب الصاحل  لأ هو ما نإ:يتو   التعظيم: 3-2-ب
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 .1حنو تاء صمتر  و ذه  هإبط برا ؛هو  ما نإ:يت يف األلقاب الصاحل   او  ااإلىانة 4-2-ب

  و هو يف يإل 2بلً يْ لَ  ليلى ضنوَ  حم    احصوؿ االستلجياذ بجي ر   يف يإل قولناوهو  نهاـ  االتلذذ 5-2-ب
 ا3يإل قوؿ الشاعر

 رِ شَ البَ  نَ ى يِ يلَ لَ  ـْ ضَ  ن  ين ُ  يَ يبلَ لَ     ا نَ لَ  نَ لْ قػُ  اعِ القَ  ياتِ بَ ا وَ اهلل نَ بِ 

ذلك يف يإل الصبلة و السبلـ على سيدنا و حبيبنا حممد   و 4و هو  نهاـ التربؾ بجي ر  ك:ر  ـالتب 6-2-ب
  بقولناا  اللهم صل على سيدنا حممد و بارؾ على سيدنا حممد. 

  ضو  ما نوضح 5إلح ار يعنا   طرنقاً أ اسم يوصوؿ هعٌن  ونؤهى باملسند  لي تعريفو بالموصلية: 3-ب
التفمتيم  وينأ ل نادة التقرنر و  لعدـ علم املمتاط  باألحواؿ املمتتص  بأ سو  الصل .  الشيخ املنيلنا

 .6الستقباح التصرنح باالسم و 
 ينهااراض ضلر  ساقها الشيخ املنيلن  و ش نتعٌن طرنقا إلح ار يعنا   لي وف ألك و ضيا  ذا  

وذلك   كون المتكلم أو المخاطب ل يعلم من األحوال المعبر عنو سوى الصلة:  1-3-ب
 . و هجيا لسهول  التعبًن.7عاشٌ   قولناا الجيي  اف يعنا ضيا رتلٌ 
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   ذلك يف يإل قولأ هعاىلاو  إرادة زيادة تقدير الغرض المسوق لو الكالم: 2-3-ب      

          
 رَ بػ  ا لو عُ عليأ ممّ  ضف املجي ور ضدؿّ لن اه  نوس  و طهارهأ  و  لال بلـ هنا سوؽ ؛1

 .2نها ين املراودةقوة دت    ألف  ونأ يف بيتها نوت ُ  ؛ليمت  يإبلً عنها ب ُ 

 ا3وذلك يف يإل قوؿ الشاعر درند بن الصم  بن احلارث اإرادة التفخيم 3-3-ب
 دِ عَ ابػْ  اطلِ للبَ  اؿَ   قَ بلَ ا عَ م  لَ لػَ       أُ سَ ضْ رَ   ُ يْ الش   بلَ  عَ ىت  ا حَ بَ ا صَ ا يَ بَ صَ 

 تصرنح   ذلك  إكفاؿ ذ ر امسأ واإلهياف بجي ر صف  ين صفاهأ؛و  ااستقباح التصريح باسمو 4-3-ب
 .4اين ض االبن بقولأا الجيي رب  

( ين قصيدة ػه 35لقبي )تذلك  قوؿ عبدة بن اهو  تنبيأ املمتاَطِ  على لق أ  و و  التنبيو: 4-3-ب
 ا 5نيأنعظ هبا بَ 

 واْ عُ رَ صْ هُ  فْ م ضَ هِ رِ و دُ صُ  يلَ لِ ن كَ فِ شْ نَ       مْ ان ُ وَ لْ  ِ  مْ هُ نػَ وْ رَ هػَ  ننَ الجيِ  ف   ِ 
 
 ا6و  قوؿ الشاعرض

 او   ََ هَ  ا للقوَ مَ اؾ  َ وَ قو هَ لَ لَ    يلها     ؾَ ؤادَ و لُ مَ عَ  زَ الِ   ف   ِ 
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   ذلك يف يإل قولأ هعاىلاو  ى ذلك المعبر عنو:اإليماء إلى وجو الخبر عل 5-3-ب  

                 
بىن عليأ اعرب لوتأ الجيي نُ اهو . و 2ضي داامٌن ؛ 1

 .ضـ عقابا ثوابا ض اف ءاسو 

   قوؿ ا. ويإلأ هع يم بإف ا  ـو بأذلك  قولناا تاء الجيي ض رينو  الحث على التعظيم: 6-3-ب
 ا3الشاعر

 ؿُ طوَ ضَ وَ  أ ضع   مُ ااِ عَ دَ  تاً يْ بػَ       ماء بىن لََناالجيي مسك الس    ف  

ضنها الفقيأ املدرس  م لرااض  ذلك يف يإل قولناا ئلر ضنواع هجيا انيان   و هو و  التهكم: 7-3-ب
 .4ا الوضوء

ع الدقيق  وا اي  يف رن  باملوصولي  نت ح ضنأ ين األنوا التععرضنا  جيا النوع املرهبط بلبلؿ ين و    
هو يا نوض أ ا امشن بقولأا  و اعلم ضف التعرن  باملوصولي  يب ج دقيل املسلك  كرن  الدرس الببلكن  و 

ها إلج صدرؾ  ذا هإيلت ذا ضنو ن رت  ليها بإاق  ل رؾ  و هُ  كَ سُ ؤنِ وقفك على دقاال ين الببلك   هُ الن ع  نُ 
 .5  يناسبا ااعترب يف  ل يقاـ يا هر رن  باملوصولي  ال شن ن ضبقها  و لقاا  التعبصادؽ رضنك  لإسرار و 

 إلح ار املشار  ليأ يف ذهن السايإل  بإف ن وف حاضراً   طرنقاً هو  ذا هعٌّن و  تعريفو باإلشارة: 4-ب
ين ضكراضأ ال  ساقها الشيخ  ضفو  .6لرئ ناً عيّ السايإل امسأ اعاص  و ال يُ املت لم و  عرؼُ   و ال نَ حمسوساً 

 املنيلن جندا

 (اػه 83)ت ذلك يف يإل قوؿ ابن الروينو  قصد تمييزه أكمل تمييز: 1-4-ب
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 السلمِ و  ال اؿِ بٌن  بيبافَ  لِ سْ ن نَ يِ   أ  نِ  حماسِ يف  داً رْ ر لػَ قْ هجيا ضبو الص  
ضبًن  ىل كًن ذلك للتصيًن   ما    لإفشاهدٍ يُ  بأ  ىل حمسوسٍ  و ذلك ضف اسم اإلبارة األصل ليأ ضف نشارَ 

   و هو يا نشار  ىل القرن  كًن املشاهد بإبارة البعيد.1ملشاهد

حنو  2ضو السايإل  حىت  إنأ ال ندرؾ ضو ال نفهم كًن ا سوس ب:التعريض بغباوة المخاطَ  2-4-ب
 قوؿ الفرزدؽا

  نرُ رِ ا تَ ا نَ نَ تػْ عَ ا رتََ ذَ  ِ       م هِ لِ إْ  مبِِ يِن  ْ عِ ن لَ ااِ بَ ئ ول كَ ضَ 
َ
 إلُ ايِ عَ امل

يف الإاني  البعد هجيا زند  و  لاألوىل  قولناا عد أو توسط:أو بُ  ربٍ قصد بيان رتبتو من قُ  3-4-ب
 .3  و التوسط  قولناا ذاؾ ولدي ضو زندقولناا ذلك زندٌ 

   ذلك يف يإل قولأ هعاىلا و  عد:قصد تعظيمو بالبُ  4-4-ب            

       
 .5عد املسال   و هو هن نل لعلو درتتأ ين ل  بُ 4

 ذلك يف يإل قولناا ذلك اللعٌن لعل  جيا.و  قصد تحقيره بالبعد: 5-4-ب
 الشيخ املنيلن ال  هن راتع   ىل هعرن  املسند  ليأ باإلبارة. و هجي  ين الصور ال  وق  عندها   

بنء ين املعارؼ ألكراض  إًنة   باإلضال   ىل  ف املسند  ليأ نؤهى بأ يعّرلاً  افة:التعريف باإلض 5-ب
 ينها حس  الشيخ املنيلناو 

ي   قوؿ تعفر آضف املقاـ يقاـ التصار  لفرط ال عر و السو  كونها أقرب طرق التعريف:  1-5-ب
 ا6اَ بِ حُ  مالب  حينبن عِ 
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 .2-1سورة البقرة  اآنتاف  - 4
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 لُ يوثَ    َ  مبَِ اين إمَ تُ وَ  ي ٌ نِ تَ   عد   صْ  يُ اين مَ اليَ    ِ الر   إلَ يَ  اي  وَ هَ 

 قوؿ القاالا تاء كبلين   كون المتكلم ل يمكنو إحضاره في ذىن السامع إل بها:  2-5-ب
االقتصاد للدالل  على يعىن   و هجيا ضسلوب ندؿ على االلتصار و 1لصر ين قوؿا تاء النبلـ الجيي  لإنأ ض

 بليغ يف النفا  و هجيا ين ضسرار العربي .

   ذلك يف يإل قولأ هعاىلاو  تعظيم المضاف: 3-5-ب             
2   

 .3حنوا  تاب السلقاف ح رو 

 .4حنو األيًن هلميجيي ضو كًنذنا  و ضلو الوزنر عندي تعظيم المضاف إليو: 4-5-ب

يا ين امل اؼ و ال . و هجيا النوع ل5 قوؿ القاالا عبد السلقاف عندي  تعظيم أجنبي: 5-5-ب
 امل اؼ  ليأ.

 .6ولد اللب قادـ   و حنوااـ حاضرٌ  قولناا عبد احلع    تحقير المضاف: 6-5-ب

 .7حنوا رليل زند لب  و  قولناا تاء زند  ضو يقيد  تحقير المضاف إليو: 7-5-ب

ضهل عصر على لتصار   قولناا اهفل ضهل احلل و هو ببيأ باالو  الستغناء عن التفصيل: 8-5-ب
 ذلك.
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ذلك يف يإل قو ما صدنقك بالباب  ضو عدوؾ سل  و  التحريض على اإلكرام و األمانة: 9-5-ب
 .1ينك  جيا

ن جي ر يف انيمل   ن نؤدي املعىن املقصود  لإذا ش هرد قرنن  دت   لاملسند  ليأ لفظ لليل بإف نُ  كره:ذِ  -ج
 الشيخ املنيلن جندا   لمن يرت ات الجي ر ال  ساقها2 ح املعىن ر   ن نتحجيلأ وت  ذ 

ذلك حنو ا سعيد قاؿ  جيا  يف و  ؛3بالتصرنح حىت ضنأ ال نفهم  الّ  التنبيو على غباوة السامع: 1-ج
 .4اتوابا ياذا قاؿ سعيد

ملن قاؿا ين نصونأ  عباد   تواباً     قولناا اهلل نصوفُ 5هع يمهقدنر لأ و ضي اف ذ ر   التعظيم: 2-ج
 .6ااهلل

 ؛ملت لم قد نعمد  ىل اإلهان  و االستمتفاؼ باملسند  ليأ   قولناا اللعٌن ابلياذلك ضف او  اإلىانة: 3-ج
 .7املن قاؿا ين اللعٌن تواباً 

 .9  واهلل رازؽ ولقي  بعباد    قولناا اهلل لالل  ل بنء8املت لم نتلجيذ بجي ر املسند  ليأ التلذذ: 4-ج
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 حـذفـو: -د 
 د نإ:يت ألكراض عدندة ينهااضيا حجيلأ لقاألصل يف املسند  ليأ الجي ر  و و  

وذلك ضف يا قايو عليأ القرنن  ووهر عند املمتاط    عن العبث حيث دل دليل: الحتراز 1-د
عبج ين ته  ال اهر    -حس  الشيخ املنيلن- ألف ذ ر يا دؿ عليأ دليل بنًن يوت   1لجيِ ر  نعد عبإاً 

 .2ا قولنا  خبًن   لهو تواب ملن سإؿا  ي  زند

حنو نور  يستفاد ين نور الشما  ضو هو  نبو السامع لو عند القرينة، أو مقدار تنبهو:اختبار ت 2-د
 .3ضي القصر يف  ل ين املإالٌن؛ واسق  عقد ال وا  

نرند بأ زندا  ل جيلنا  ليتيسر ذلك  قولناا لاسل لاتر  و و  تيسر اإلنكار إن مشت إليو الحاجة: 3-د
املرهبق  ضساسا راض ال  حاولنا الوقوؼ عندها  و لهجي  ين بٌن األك  4لنا ضف نقوؿا يا ضردنا   بل ضردنا كًن 

نأ  ادعاء هعييلشيخ املنيلن ينها  ونأ يعينا  و  جيؼ املسند  ليأ  باإلضال   ىل ضكراض ضلر  وق  عندها ا
 رعان  الفاصل ..قصد البياف بعد اإلهباـ  و و 

الوص  املستنين اسم الفعل  واملبتدض  و فعل التاـ  و نإ:يت املسند امسا  ما نإ:يت لعبل  و هو الو  المسنـد: -5
سند  ليأ ألف املسند  دنا ذ ر املسند بعد املاملصدر الناا  عن الفعل  و عن اعرب  وضلبار النواسخ  و  مبرلوعأ

 .5املسند  ليأ حم ـو عليأ لاست ل هإلًن حم ـو بأ  و 
ضف  لقد حتدث الشيخ املنيلن عن ضير هاـ  و هو ضف املسند نإ:يت يفردا  ما شن نأ ضف نرد يف رتل    الّ و     

ورود  يف اإللراد نؤدي  ىل عدـ هقون  احل م  بينما  ذا ورد على ب ل رتل  ليم نأ هقون  احل م و ذلك ملا 
   ألف السبيب عبارة عن رتل  يعلق  على لإف  اف سببا لهو رتل  ف املسند  يا ضف ن وف سببا ضو النقوؿا    
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 .87لـو الببلك   ص  وانيايإل يف ع124  صتواهر الببلك نن ر  - 5



 

 

 ف ش ن ن سببيا  لإف ضرند هقوي احل م ض:يت بأ ليها  قولكا زند ضبو  قاام... و  بعااد ليا مبسند  ليأ  يبتد
  زند قاام  و  ال ض:يت بأ يفردا   قولكا زند قاام   ذ ليا مبفيد التقوي  بل هو قرن  ينا زند قاام  ػرتل    

 .1وي يف اعتبار التق

   هو ين األيور ا اي  يف علم املعاين  لهو ين حيج اللن ا   احلبا  و ينأ قولأ هعاىلا القـصر: -6

         
 .3راتضي حبيسات و خد   ؛2

عن ختصيب بنء  ضيا ين حيج املفهـو االصقبلحن ليعرلأ الشيخ املنيلن بقولأا   هو عبارةو 
ملمتصوص القرنل اوالشنء الإاين هو املقصور عليأ  و   لالشنء األوؿ هو املقصور  4رنل خصوص بشنء بق

اعر  لمعنا  ختصيب بوقن بالشعر ضدوات عدندة  حنوا  يا بوقن  ال بلجيلك التمتصيب ن وف بقرؽ و 
صيب ضيا الجيي دؿ على هجيا التمته  عنأ ردا على ين ون ضنأ باعر و اه   و نفن صف   اوقصر  عليأ  و 

بوقن نسمى يقصورا قبل اعرب  لشاعر هو املقصور  و  ) ال( ال ػاالستإناء بهو النفن ب لم   يا  املتقدي   و 
 .5عليأ
ار طرليأ  ضيإلتأ راح نوض أ ض إر يف قسميأ باعتبالشيخ املنيلن للقصر ويفهويأ و  ين لبلؿ عرضو     

 القصر اإلضايف.وذنا القصر احلقيقن و 

هو ضف سنتب ليأ املقصور على املقصور عليأ على حس  احلقيق  و الواقإل  بإف و : القصر الحقيقي 6-1
هجيا النوع ننقسم  ىل قصر   و 6ال نتعاوز   ىل كًن  ضصبل  و ذلك يف يإل قولناا ال  لأ  ال اهلل  ال لالل  ال اهلل

 ب .قصر املوصوؼ على الصف  حقيق    قولناا يا زند  ال  اه   حيج  نأ ال نوص  بنًن ال تا
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ذلك  قولناا يا يف الدار  ال زند  على يعىن ضف ال وف يف املوصوؼ حقيق   و  ىل قصر الصف  على و   
 .1الدار يقصود على زند

هو الجيي سنتب ليأ املقصور باملقصور عليأ بالنسب   ىل بنء يعٌن  يج ال  القصر اإلضافي: 6-2
ضي ضنأ يقصور على صف   ؛ ال بعاع قولنا  يا علنّ  ضو ضف ال نتعاوز   ليأ  حنو  2ا دنتعدا   ىل رتيإل يا ع

 .3ال  ىل التهور يإبلالشعاع  ال نتعاوزها  ىل انينب و 
 اننقسم  ىل نوعٌن حس  الشيخ املنيلن -ضن ا  -وهجيا النوع 
قصر املوصوؼ على الصف   ضال   و هو  يا قصر  لراد  و قصر قل   و قصر هعيٌن  لقصر  لراد  قولناا   

       العلم يعا. لققإل الشر   املجي ورة يعتقد  ضف زندا نوص  بال تاب  و   اه   لاملمتاط  بأ  ذا  اف   دنا زند
 ف  اف يعتقد    و هو قصر قل  لقل  ح م املمتاط ضيا  ف يعتقد  ضنأ يوصوؼ بالعلم لقط لو             

 .4ضنأ  اه  ضو عاش ضو هساو  عند  األيراف ين كًن هعيٌن  لهو قصر هعيٌن
املوصوؼ  ضال   وهو ضن ا نشمل  سابقأ قصر  لراد  وقصر ضيا النوع الإاين لهو قصر الصف  على و           

ضف ن وف يعتقد  ضف  بل ين زند  ذلك يف قولنا   دنا ال اه  زند  لإف املمتاط  بأ  ياقل   وقصر هعيٌن  و 
 .5و ن وف يعتقد ا لالد لقط ضو هرد بينهماضلالد  اه   و 

بالتا  لإف القصر نعد ضربا ين ضروب اإلرناز الجيي نعد هو االلر ر نا ين ضر اف الببلك    ذ ضف و            
نأ ال ماؿ هلل  و ليا  ايبل كًن   وضرتل  القصر يف يقاـ رتلتٌن  لقولناا يا  ايل  ال اهلل هن نفسها قولناا 

.  ال ضنأ ضحد األسالي  6يا شناثلهالمي  و  حتدند املعاين حتدندا  ايبل  ولصوصا يف املساال العنسهل يف
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أ ضنأ نؤهى بهقرنر  ودت ينأ يف ذهن املمتاط   و ضرب ين هو يد ال بلـ و  هوتعمل  ب إرة يف اللن  العربي   و املس
هجيا ين ضهم لوااد  يف اللن  التواصل. و اأ وقعا حسنا يف عملي  التمتاط  و  عقالتقون  املعىن يف ذهن السايإل و 

 .1العربي 

 طرق التعبير، اإليجاز، اإلطناب و المساواة:   -7
 ف املت لم ضو ال اه  لأ احلل يف التيار ال لمات املعرّب عنها إلنصاؿ لقاب يا يقصود ويفهـو            

ول ن قد نستمتدـ ضسلوبا يناسبا باإلرناز  ضو اإلطناب  ضو املساواة  س  يا نقت يأ السياؽ ضن ا؛ لإذا تاء 
قدر املعىن مُسن يساواة  وضيا  ذا زاد التعبًن على قدر املعىن ول ن لفاادة لُسمن  طنابا  و ذا نقب  التعبًن على

 التعبًن على قدر املعىن ال إًن مُسن  رنازا  وهجي  الق انا نفصلها يف اآ:يتا
 
 اإليجاز: 7-1

ال إًن دالل  واض    نقوؿ ابن سناف اعفاتن يف هعرنفأ لئلرنازا  ضف ن وف اللفظ القليل ندؿ املعىن
ضكم تأ  حىت زنتاج  ىل طرؼ ين التإيل و دقيل لفرط  رنازها قد ضلبسو املعىن و  واهرة  ال ه وف األلفاظ

 2نقب .عي  يف ال بلـ و  الف ر  لإف هجيا
لاإلرناز هو التيار املت لم أللفاظ قليل  حتمل ال إًن ين املعاين  ل ن دوف  لبلؿ باملعىن  ضو            

هو طرنق  لني  يف ل  يف الببلك  العربي   حىت  ف بعض الببلكيٌن نسموف ور عن بلوغ ا دؼ التواصلن...و قص
 .3الببلك  بامسأ  ليقولوفا الببلك  هن اإلرناز

وؿ لإف يعنا   إًن احلجيؼ  لاأل  رنازلن نت من نوعٌنا  رناز القصر  و لئلرناز عند الشيخ املني           
   ذلك  قولأ هعاىلاجيؼ ليأ  و ال حولف أ نسًن و                      

 
 .1حياة كًن ايتنإل عن القتل  ويف ذلك حياهأ و  اإلنساف  ذا علم ضنأ يىت قتل املراد ضف  و 4
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جيوؼ ين بالفهم  عند وتود يا ندؿ على ا ضيا الإاين لي وف  جيؼ لشنء ين العبارة ال سنل و           

     اوتو     جيؼ احلرؼ يف قولأ هعاىل ضنأ نرد يف عدةقرنن  لف ي  ضو يعنون   و     
ضي ش  ؛2

   اضو برطا حنو قولأ هعاىل ض ن.         
ز كًن ذلك ين صور اإلرناضي لإف هتبعوين. و  ؛ 3

 باحلجيؼ الجيي ال سنل بالفهم و ال باملعىن.

هو زنادة اللفظ على املعىن لفاادة  ضو هو هإدن  املعىن بعبارة زاادة عن يتعارؼ ضوساط و اإلطناب:  7-2
 ذا  اف اإلرناز ين الببلك  ل جيلك قد ن وف اإلطناب  ذلك ضف الببلك  . و 4البلناء لفاادة هقونتأ و هو يد 

قد ن وف ذهن املمتاط  بإوضح ضسلوب  وين ضنسر سبيل وعلى ضحسن صورة  و   ىل هن  نصاؿ املعىن
ال روؼ املواق  و اإلطناب ضنس  حلاؿ املمتاط   لي وف ين الببلك    ما ضف اإلطناب قد هستدعيأ بعض 

 .5ال  ال رندي ليها اإلرناز و ال املساواة
راد و التو يد  ودلإل اإلنهاـ  و ثارة احلمي  ح املضف دواعن اإلطناب  إًنة  ينها هإبيو املعىن  و هوضيو         

نيل  هنا التوبيح  اإلنناؿ  التجيا الشيخ املنيلن يف ست  ضنواع  و ضف ضنواعأ  إًنة وق  عنده  و 6كًن ذلكو 
 .8  ذ ر اعاص يإل العاـ ػضاؼ انيرتاين يف االبارات نوعا سابعا مسا  ب  وض7االعرتاضالت ميل  التتميم و 
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  ين دلك قولأ هعاىلا  و 1هن هإدن  ضصل املراد بلفظ يساوو  :المساواة 7-3         

    
   قولأ هعاىل ضن اا  و 2                   

ليأ هو ضف ه وف و  .3

  ن ند بع ها على بعض.  األلفاظ على قدر املعاين  وال

ذلك ضف الفصل حس  الشيخ املنيلن ع م وضبلغ ضبواب علم الببلك   و هو ين ضو  الوصل:الفصل و  -8
الشيخ دااما هو   عقفها  بينما الوصل حس  4هو  عبارة عن عدـ عق  انيمل  الإالإ  على انيمل  املتلوة 

 .5اصقبلحن ببل يانإل   دنا ن وف الوصل بٌن رتلتٌن يشرت تٌن يف تايإلعليأ  و 
 ما الفصل هو هرؾ الوصل بٌن انيملتٌن  يإل وصل عق  رتل  على رتل  بالواو  و بالتا  لإف الو          

 .6ستإن  واحدة ينها بعد األلر وه اجملنء هبا ينإورة 

 الفصل:  1 -8
قد نعرض سق  ينت م   و بط بالواو لت وف يتضف انيمل  ذا هرادلو ووقإل بع ها يف  ثر بعض ضف هر و           

 ن وف ذلك يف ضحواؿ حس  الشيخ املنيلن ينهاا  و 7 ا يا نوت  هرؾ الواو و نسمى ذلك لصبل

ىت  إ ما ضلركا يف قال  واحد  ايت اج يعنوي حنيملتٌن احتاد هاـ و هو ضف ن وف بٌن او  كمال التصال:  -أ
 هجيا ن وف يفا و 
ا مل  الإاني  يؤ دة لؤلوىل  قولناز ضو كلط ضو ل وف انيهوهم جتو   إلالتو يد ل نادة التقرنر ضو لدل باب    1-ض

 .1يف صداقتك ال بك   دنلُ ضنو الص  
                                                           

 .320برح التبياف  ص - 1
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  لك يف يإل قولأ هعاىلا و ا بدال ين الإاني   وذ     2-ض                   

              
 .3ضي ضبدلو الإاني  ين األوىل هنبيها  ىل نعم اهلل على عباد  ؛2

   نشاء  لف ا ويعىننن هاـ  بإف سنتلفا لربا و ذلك  إف ن وف بٌن انيملتٌن هباو  كمال النقطاع:  -ب

  اقولأ هعاىل  و 4ن وف بينهما ضن  يناسب  هربط يا بينهما   قولناا قم تاء لليلك الّ إبو         

              
5. 

ِِ لُ    إف ه وف الإاني  توابا لسؤاؿ هو ضف ن وف بٌن انيملتٌن ببأ عبلق و  شبو كمال التصال:  -ج ـ ِأ
نر  الشيخ املنيلن  األوىل  ما  لتن ؿ 6  وقد ن وف السؤاؿ يجي ورا صراح  يف انيمل  األوىلين انيمل  األوىل

  ا   قولأ هعاىل7لتفصل الإاني  عنها  ما نفصل انيواب عن السؤاؿ  ين ل  السؤاؿ            

                                    
لعاءت اآن    8

 ال  تاءت على ب ل سؤاؿ.ا و هوضي ا لآلن  ال  سبقتها  و هبيان
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ال نصح عقفها على نصح عقفها على  حداذنا و هو ضف هسبل رتل  جبملتٌن و  شبو كمال النقطاع: -د
حس  الشيخ –ذلك   و 1 جي ققعانسمى الفصل حينو األلر  لفساد املعىن  ليرتؾ العق  دلعا  جيا الوهم 

 .2ا يات زند رزتأ اهلليف يإل قوؿ القاال -املنيلن 
 ضو  قوؿ الشاعرا

 َبَدالً ضَرَاَها يف ال  بلِؿ هَتِيُم؛   َوَهُ ن  َسْلَمى ضَن يِن ضَْبِنن هِبَا   
نأ ليا مبراد  ضنين ش نعق   ضراها  على  ه ن  ل بل نتوهم السايإل ضنأ يعقوؼ على ضبنن لقربأ ينأ  يإل ض

ضبنن ؛ لانيمل  األوىل  ضنين ضبنن هبا  ين ي نوناف سلمى  ورتل   ضراها  ين  بلـ الشاعر  و جيا ال نصح 
عق  رتل  ضراها على رتل  ضبنن هبا..؛ ألف انيمل  الإاني  ولل ببأ  ماؿ االنققاع مبن ل  املنققع  عن 

 .3األوىل
تايإل بٌن انيملتٌن بأ هتعاذباف وعليأ هعتمداف  صل وتود ين صور الو و  الجامع أو التناسب: 8-2
ال زنل ا ل البلال بأ  ال  ذا وتد بٌن انيمل  األوىل و الإاني  ته  اعتبار ضنأ ال نقإل العق  يوقعأ و ذلك بو 

 .4نشعرحنوا حممد نعقن و شننإل  ون ت  و تايع  
 هجيا النوع هو  اآ:يتان ضو ليا  و يلن  يا عقلن ضو وذنانيايإل الجيي هو التناس  حس  الشيخ املنو 

 العقلي: 8-2-1
واقع  يف نفا األير ين حيج هو عبلق  بٌن الشي ٌن يف القوة املف رة يسندة للعقل بإف ه وف حقيق           

زند ن ـر عمرا  ناا زند ن ت  و ذلك يف يإل قولضو يف املسند  ليأ ضو يف قيد  و  ذلك االحتاد يف املسندهو  و 
 .5تاء لالد قولناا يف الدار تلا زند و عمرو ن ت  ضن ا  و لالد ن ت  و  ا قولناو 

 الوىمي: 8-2-2
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 -لهو ع ا العقلن -هو عبلق  بٌن الشي ٌن يف القوة املف رة يستندة للوهم بإف ه وف كًن حقيقي 
بياض و  بل ه وف اعتبارن  كًن حمسوس  بإحد  احلواس اعما ال اهرة   إف ن وف بينهما ببأ دتاثل   لوين

صفرة يف قولنا صفرة الجيه  حسن  و بياض الف   نععبنا  لإف الوهم نربزذنا يف يعرض املإلٌن  ل ن العقل 
لجيلك حسن انيمإل بٌن الإبلث  يف قوؿ وهو اللوف  و نعرؼ ض ما نوعاف يتبانناف دالبلف حتو تنا واحد 

 ا1الشاعر حممد بن وهي  احلمًني
 القمرُ وَ  س اؽَ و  ِ بُ ضَ ى وَ  َ ال    مشاُ       ها تِ بهعَ ا بِ نيَ الد   هشرؽُ   ٌ بلثَ ثَ 

 الخيالي: 8-2-3
هو العبلق  بٌن الشي ٌن يف القوة املف رة يستندة للمتياؿ بإف ه وف كًن حقيقي   بل اعتبارن  ل ن           

  ضو ألسباب ختلف  بالتبلؼ 2اإلل  والعادةذلك بالتبلؼ وس  بإحد احلواس اعما ال اهرة و حمس
القرطاس يف لياؿ الريح يف لياؿ الفارس  والقلم و السي  و ملت لمٌن  صناع  لاص  ضو عرؼ عاـ  ا

  ذلك يف يإل قولأ هعاىلا. و 3ال اه                         

                       
ه ن يناسب  بٌن  ف ش   و ذلك ضنأ و 4

 انو اإلبل ملا  اف اعقاب يإل العرب و    ل نبٌن انيباؿ واألرض  س  ال اهربينهما و اإلبل والسماء و 
 ليها عند  ملاـ انيباؿ اللتعااهم ألليلتهم ل و ا ضع  ضيوا م  و انو األرض لرعيها والسماء لسقيها و  باكل 

 .5امللمات  تاءت املناسب   نراد ال بلـ طبل ختيبلهتم
رارذنا شن ننا حماورة ضسكي  ا اي   و مبعرل  ي مو ا و الفصل ين األبواب الببلوبالتا  لإف الوصل و    

لربط ا يعرل  ضدوات اضف الوقوؼ على الرتا ي  نستدعن ينّ النب وهتبإل داللتأ وي ايينأ وضبعاد   لصوصا و 
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العاش املتمرس ال نعرؼ ذلك  ال اللبي  الفقن و داللي  يتنوع  بتنوع السياقات  و بٌن انيمل ال  هؤدي ضكراضا 
 يف لبانا اللن  العربي .      
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يور ال  هتناوؿ الببلكن عند العرب   ذ نعد ين األالبياف ين الفنوف الببلكي  ال  استقرت يف الدرس  
 ختلف  ألتل وضوح الدالل  عليأ.التعبًن عن املقصور بقرؽ عدندة و 

 :يفهويأ-1

يتعد  س  االستعماؿ  اإلن اح  وال هور  ولعلأ الـز و و  ـ اللنوي ال ش هو ين حيج املفهو 
 وضَبافَ  الشنءُ  بافَ   نقوؿ ابن ين ورا  وهروضح و  اف الشنء؛ض تأ و شفتأ  وبنو الشنء  ذا ضو بيّ  ينهو ل

 َ َ  وبَػٌن   .1 نُورُ  وهر الصبحُ  ونَػو رَ   ُبعاَعأ اْسَتَمد   بأ واْسَتنار  واحد مبعىن واْسَتبافَ  وهَػبَػٌن 

عىن هبدؼ حصوؿ السايإل ضيا ين حيج املفهـو االصقبلحن لهو اسم ل ل يا ن ش  بياف املو 
 .2على حقيق  يا نقاؿ لأ  لهو طرنق  إللهاـ السايإل عما نقولأ القاال

واملتتبإل يف يفهـو البياف رند  نرهبط ارهباطا وثيقا بالدالل   وهو يا صرح بأ انياحظ حينما قاؿا  
السايإل  ىل    وهتك احلعاب دوف ال مًن  حىت نف نقناع املعىنبياف اسم تايإل ل ل بنء  ش  لك ال

.  ذ هو علم نعرؼ بأ  نراد املعىن الواحد املدلوؿ عليأ ب بلـ يقابل ملقت ى احلاؿ بقرؽ ختلف  يف 3 حقيقتأ
الفصاح  ين لبلؿ نقل املعىن مبا و   وألنأ التعبًن الفين انيميل الجيي هتعلى ليأ الببلك  4 ن اح الدالل  عليأ

شود  عن طرنل هصونر األل ار مبا نرتؾ ين ضثر حسن يف نفا نوضح النرض املقصود ونوصل  ىل املعىن املن
 .5السايإل  وهو لقاب املمتيبلت الجيي نتعاوز حدود ال اهر ين ال لمات

وين لبلؿ ذلك  جند ضف الشيخ املنيلن عد هجيا العلم ين األيور ال  هسهم يف  ن اح و براز 
الواحد بقرؽ  يل   نقتدر هبا على  نراد املعىنالدالل   وذلك حينما جند  نقوؿا   ف علم البياف عبارة عن 

ختلف  يف وضوح الدالل  عليأ. للو علم ضحد  نراد يعىن قولناا زند تواد  ش ن ن جملرد ذلك عاملا هبجيا الفن 
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وهجيا يا نع ا حقيق  اهتماـ العرب على   1حىت نعرؼ ذلك يف  ل يعىن ندلل حتو قصد املت لم و رادهأ 
 لن على وتأ اعصوص بإذني  املقصدن  يف اعقاب الراتع   ىل املت لم ونيتأ و رادهأ.وتأ العمـو و املني

ولشدة ارهباط هجيا العلم بالدالل   لإننا جند الشيخ املنيلن هو االلر نر   على هجيا االرهباط. بل ن ند 
اره ا  اللنونوف ين حدهأ حينما نعترب ضف دالل  اللفظ ثبلث  ضقساـا يقابق  وه من والت اـ  لهو هقسيم 

 األصوليوف يف دراستهم للمباحج الداللي   بل  نأ نعد ين التقسيمات ال رب  للدالل  عندهم.و 

ولأ  جي  األقساـ الإبلث  جند  نر   على بنء هاـ وضساسن يف العملي   ف الشيخ املنيلن ضثناء هنا
ضال وهو عنصر املستمإل ضو القرؼ الإاين  التواصلي . وش هنفلأ الدراسات احلدنإ  يف هناو ا لقصدن  اعقاب 

املقابق  يف لهم السايإل ين اللفظ اجموع يا وضإل لأ ألتل عملي  التمتاطبي   وذلك ضف دالل  بعد املت لم يف ال
 الناطقي .ب  ين احليواني  و املر على احلقيق  وضعأ لأ   دالل  لفظ   نساف  

يا وضإل لأ  ألتل وضإل اللفظ ل ل ذلك  ضيا دالل  الت من لهن لهم السايإل ين اللفظ لربو 
املفهـو   دالل  لفظ اإلنساف على احليواني  ضو الناطقي . بينما دالل  االلت اـ لهن لهم السايإل ين اللفظ الـز 
يا وضإل لأ ألتل وضإل اللفظ ملل ـو ذلك املفهـو   دالل   نساف على قبوؿ صنع  ال تاب   ل ن نشرتط يف 

 ق  هسمى وضعي ليا؛ لاملقاب  ولو هره  يف الجيهن بعرؼ ضو كًن  لبل نشرتط  ونأ عقااللت اـ ضف ن وف ذهنيا
 .3عند ضهل هجيا العلم 2االلت اـ لعقليتافاهفاقا  وضيا الت من و 

مل لروع و ذا عرلنا ضف هجيا العلم وثيل الصل  بعلم الدالل   لإنأ هو االلر يف ته  ضلر  جند  نش
 :يتاالستعارة  وهجي  الفروع جند  يف اآاوالتشبيأ و  عدندة دتإلو يف اجملاز وال نان 

                                                           
 .247برح التبياف يف علم البياف  ص - 1
الدالل  اللف ي  الوضعي  هن الدالل  االصقبلحي  املتفل عليها  ضو املتواضإل عليها بٌن ضلراد اجملتمإل اللنوي. وال بد ين  - 2

ي تعل اللفظ بإزاء املعىن على ضف املمترتع هوالر ثبلث  ضيور لت قيقهاا اللفظ وهو نوع ين ال يفيات املسموع   واملعىن الجي
قاؿا  ذا ضطلل لاذنوا هجيا املعىن. ضيا الدالل  اللف ي  العقلي  لهن  دالل  ال بلـ ين وراء ساهر على وتود  يت لم هناؾ. نن ر 

 ال ت    عاش57د. درنا بن لونا  ص يف يقصدن  اعقاب الشرعن عند الشو اين  قراءة-لب ج الدال  عند األصوليٌنا
  دار 13  ويفاهيم األلفاظ وداللتها عند األصوليٌن  د.بشًن يهدي ال بيسن  صـ2011  2احلدنج   ربد  األردف  ط

 ـ.       2007  1ال ت  العلمي   بًنوت  لبناف  ط
 .248نن ر برح التبياف يف علم البياف  ص - 3



 

 

 التشبيو: -02

ملا بينهما ين  التشبيأ لن  التمإيل  نقاؿا هجيا ببأ هجيا ويإلأ  وببهو الشنء بالشنء ضقمتأ يقايأ
ْبأُ    حيج نقوؿ ابن ين ورا الصف  املشرت    الشنءَ  الشنءُ  وَضْبَبأ َضْببا ٌ  وانيمإل املِْإلُ  والش ِبيأُ  والش َبأُ  الش 

 .1 لبلناً  لبلفٌ  وَضْبَبأ هبجيا هجيا َببػ ْهوُ  ونقاؿ ..ياثلأ

وضيا ين حيج املعىن االصقبلحن لنعد  ال سنرج يفهويأ عن املعىن اللنوي   لهو الدالل  على 
 .2يشار   ضير ألير يف يعىن ليا على وتأ االستعارة الت قيقي  ضو بال نان   و ال على وتأ التعرند

 ضفاء انيماؿ نرض ينأ هقرن  األبياء البعيدة وهوضيح املعاين و قارئ  جيا انيان  رند ضف الو ف ال
  و ف  اف بعض األصوليٌن  الشالعن يإبل يف 3نست سنأ الجيوؽالنفا  و  الفين على ال بلـ مبا هإنا لأ

 جند وال كًن  ينء نوالش ينأ نءالش جند رسالتأ حٌن عقد  للصل  بٌن التشبيأ والقياس ب بلـ اجمل بقولأ 
  لإف الببلكيٌن جندهم قد هوسعوا يف دراس  4  بأ ببها االبياء بإوىل لنل قأ ضحدذنا ين ببها بأ ضقرب بي ا

التشبيأ وايعنوا يف  إرة التقسيمات ألنواعأ املمتتلف   وضروبأ املتعددة  واختاد  ضداة إلن اح الف رة الناي   ضو 
بلك  ين  ىل كًن ذلك ين ضكراض التشبيأ ال  استقرضها علماء الب ي  ليهاتبلاها  ضو التنفًن ينها و الرتك

 .5االنصوص ال  هصدوا لدرسه

 أركانو:-2-1

ن اد نتفل تل الببلكيٌن على ضف للتشبيأ ضربع  ضر اف  املشبأ واملشبأ بأ و األداة  ووتأ الشبأ  كًن ضف الشيخ 
ا  بقرليأ  شبأ و املشبأ بأ نندرتاف حتو ر ن واحد هو يا مس النرض   وضف املػضاؼ ر نا الر مسا  بضاملنيلن 

 :يتاوهجي  األر اف هن  اآ

                                                           
 .13/503لساف العرب  يادة )ببأ(   - 1
 .251لم البياف  صبرح التبياف يف ع - 2
 .230لنوف الببلك  العربي   ص - 3
 .   حتقيل ضزتد حممد با ر  دار ال ت  العلمي   بًنوت  د.ت40الرسال   حممد بن  درنا الشالعن  ص - 4
 .1968  دار النه   العربي   بًنوت  لبناف  224د.السيد ضزتد لليل  ص  ىل دراس  الببلك  العربي  املدلل  - 5



 

 

والقصد هبجيا الر ن طريف التشبيأ  و ذنا املشبأ و املشبأ بأ  لاألوؿ هو األير الجيي نل ل بأ  طرفاه: -أ
 2عد والورد  والرنل واعمر ا  حسيٌن اف  ضو عقلياف ضو ختلفاف لفن ورودذناض ما نرداف  يا حسيّ  .  الّ 1املشبأ

   وذلك يف يإل قولأ هعاىلا حس  الشيخ املنيلن                     


  ضو  تشبيأ املوتود العاري عن الفوااد باملعدـو  او هشبيأ الشنء 4ويف ورودذنا عقليٌن  العلم و احلياة 3
  ما نقوؿ الرازي.  5جيي هبقى لوااد  بعد عديأ باملوتودال

عقلن؛   والسبإل  باعتبار ضف املني  بأ حسيا  املني   واملشبأضيا ورودذنا ختلفٌن؛  اف نرد املشبأ عقلياو   
 .6ا ين بإف احلياة ذ هن عدـ احلياة عمّ 

بإحد  احلسن  ذف هو املدرؾو يا ضف نرد املشبأ حسيا  واملشبأ بأ عقليا  العقر وللل رتل  ر ؛ ل
ا البصر  والسمإل والشم  والجيوؽ واللما  وضف العقلن هو يا عدا احلسن  احلواس اعما ال اهرة  وهن

  والعلم  والجي اء  والشعاع   ونشمل ضن ا الوذنن ليشمل املدرؾ ذهنا   الرضي  واعلل  واحلظ  واأليل
 ااأ  لها ضو بع ها يف اعارج  ولو وتد ل اف يدر ا بإحد  والوتداين؛ لالوذنن هو يا ال وتود لأ  و ال ألت

  احلواس. وذلك  رؤوس الشياطٌن وضنياب األكواؿ يف قولأ هعاىلا         
  وقوؿ 7

 ا8ايرئ القيا

 اؿِ وَ كْ ضَ  يابِ نْ إَ  َ   ؽٌ رْ زُ   ٌ ونَ نُ سْ يَ وَ      نعِ اتِ  َ يُ  يف  رَ املشْ ين وَ لُ تػُ قْ نػَ ضَ                   

 لهاهاف ال هدر اف باحلا لعدـ وتودذنا  ل ن لو ضدر تا ش هدر ا  ال  اس  البصر.
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وضيا الوتداين لهو يا بدرؾ بالقو  الباطن ؛  النم والفرح والشبإل وانيوع والعقش  وذلك  تشبيههم 
 .1انيوع بالنار  والعقش بالله 

ملشبأ واملشبأ بأ  ورن  ضف ن وف يف املشبأ بأ ضقو  ين املشبأ  هو الوص  املشرتؾ بٌن ا وجو الشبو: -ب
صد   هو املعىن الجيي قُ  وهو يا عرب عنأ الشيخ املنيلن بقولأا  2وقد نجي ر وتأ الشبأ يف ال بلـ وقد زنجيؼ

رت بٌن بالس  تى سد   ضو ختييبل  تشبيأ النعـو بٌن الد   األ ا زندٌ يف قولك  انيرضةالقرلٌن ليأ  يا حتقيقا   ابرتاؾُ 
 ا3االبتداع يف قوؿ الشاعر

 اعُ دَ ابتِ  ن  هُ نػَ يػْ بػَ  حَ الَ  نٌ نَ سُ       ااهَ تَ دُ  ٌْنَ بػَ  وـَ عُ الن   ف  إَ  َ َو 

ا ضف ن وف لارج عن حقيق  القرلٌن بإف ن وف دتاـ ضف وتأ الشبأ الجيي هو ين ضر اف التشبيأ  يّ   الّ 
ف يف صف  اإلنساني   ضو ت ءا ينهما يشرت ا بينهما وبٌن ياهيتهما؛ وذلك يا جند  يإبل يف هشبيأ  نساف بإنسا

كًنذنا  وذلك  تشبيأ لرس بإنساف يف صف  احليواني . ضو ت ءا ينها ممي ا  ا عن كًنها؛ تشبيأ زند خبالد يف 
 . لهجي  الصور ال  شن ن ضف نرد ليها وتأ الشبأ يف صور  املمتتلف .4صف  النقل

 

ستمتدـ يف انيمل  لتدؿ على التشبيأ و املماثل   وهن ضدوات وصل بٌن ر ين هن ضلفاظ ه أدوات التشبيو: -ج
التشبيأا املشبأ واملشبأ بأ  وضف ضدوات التشبيأ بع ها ضلعاؿ  وبع ها حروؼ؛  ال اؼ  و  إف  ويإل  وببأ 

 .5وكًنها

سد  ويف يإل احلروؼ نقوؿ الشيخ املنيلنا  ضداة التشبيأ  وهنا  يا حرؼ  قولكا زند يإل األ
  وذلك يف يإل قوؿ 6ولالد نشبأ القمر  و يا لعل  قولكا حس  زندا ضسدا. وعلمو عمرا قمرا وحنو ذلك 

 ا1قوؿ الشاعر
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 اضَ ر  عَ هػَ  دْ ـ قَ ضَ  لُ الليْ  اؿَ طَ  رَ  ُ تنْ لِ    ى   تَ الد   رُ بػُ شْ هَ   ٌ احَ ا رَ رنَ الإ   ف  إَ  َ 

  ولأ هعاىلاػو مإل ق                       
ا     أ ضن اػولػوق  2     

       
3. 

ننين عنها لعل ين ضلعاؿ اليقٌن ضو الرت اف  علم وون وحس   ون وف ضنأ قد ننوب عن األداة و   الّ 
 ا4حمجيول   قوؿ الشاعر األداةضداة  بل  نعتربينبتا عن حاؿ التشبيأ يف القرب ضو البعد  وال 

 ارِ ى ضقمَ لَ عَ  ةً دَ ر   َ يُ  باً  ُ سُ    ها  تَ حسبْ  روعُ دّ وا السُ بِ ا لَ ذَ  ِ  وـٌ قَ 

 وهجيا يا ندؿ على ضف للسياؽ دورا هايا يف حتدند املشبأ بأ.

 

ا  ذا هتبعنا يف ضيهات املصادر الببلكي  يف ال ش  عن حقيق  النرض ين التشبيأ لوتدنا الغرض منو -د
   ما 5ذلك نتمإل يف اإلن اح و البياف يف التشبيأ كًن املقلوب  ونرتإل ذلك النرض يف األكل   ىل املشبأ

 نر  الشيخ املنيلن ضن ا  وهو  ياا

 

وذلك حينما ن وف املشبأ يبهما كًن يعروؼ الصف  ال  نراد  ثباهتا لأ قبل التشبيأ   بيان حالو: -1-د
  وذلك يف يإل قوؿ الشيخ املنيلنا   تشبيأ ثوب تهل لونأ 6ملشبأ بأليفيد  التشبيأ الوص   ونوض أ ا

 .7  ُ سوادُ  مَ لِ بإوب عُ 

  1على حد هعبًن الشيخ املنيلن أُ ايتناعَ  دعوا ُ  نُ    حيج  اف ضيرا كرنبا دتَُ  بيان إمكان وجود المشبو: -2-د
 ا2وذلك يف قوؿ املتنيب

                                                                                                                                                                                
 .233تواهر الببلك   ص - 1
 .24سورة نونا  اآن   - 2
 .05  سورة الفيل  اآن - 3
 .195علـو الببلك   ص - 4
 .235نن ر تواهر الببلك   ص - 5
 املصدر والصف   نفسهما. - 6
 .261برح التبياف يف علم البياف  ص - 7



 

 

 ؛اؿِ  َ النَ  ـِ دَ  ضُ عْ بػَ  كَ سْ املِ  ف  إِ لَ      مْ هُ نػْ يِ  نوَ ضَ وَ  اـَ نَ األَ  لِ فُ هػَ  فْ إِ لَ 

ؾ على األناـ  يإل ضنك واحد ينهم  ألف لك ن ًنا املمدوح  اؿ املسك هشبيها ال استنراب يف علوّ  أضي ضن
ضمنيا  والتشبيأ ال مين هو هشبيأ ال نوضإل ليأ املشبأ واملشبأ بأ يف صورة ين صور التشبيأ املعرول   بل 

 .3لادة ضف احل م الجيي ضسند  ىل الشبأ مم ن  وذلك حنوا املؤين يرئة املؤيننلم اف يف الرت ي  إل

ال ع   ذا  اف يعروؼ الصف  قبل التشبيأ  ياف يقدار حاؿ املشبأ يف القوة و ضي ب بيان مقدار حالو: -3-د
بٌن  يج نراد ين ذلك التشبيأ بياف يقدار نصي  املشبأ ين هجي  الصف   وذلك بإف نعمد املت لم ألف ن

. ضو  قوؿ الشاعر 5؛  تشبيأ ثوب ضسود بنراب على حد هعبًن الشيخ املنيلن4للسايإل يا نعنيأ ين هجيا املقدار
 األعشىا

 لُ عَ عَ  الَ وَ  جٌ نْ رَ  الَ   ِ ابَ  َ الس   ر  يَ      ا هتَِ ارَ تَ  ن بيوِ ها يِ يتَ شْ يِ  ف  إَ  َ 

 
 
 

 اـازالمج-3

حيج  ف اجملاز  هو استعماؿ اللفظ يف كًن يا  البياف عند الشيخ املنيلن  وهو ال رب ين ضر اف
 .6وضإل لأ يف األصل  يإل وتود قرنن  دتنإل ين  رادة املعىن األصلن الجيي وضإل لأ اللفظ 

  ال ضف اجملاز ننقسم  ىل ير   ويفرد حس  الشيخ املنيلن؛ وذنا  اال:يتا

صلن ملبلح   عبلق  كًن املشاهب  هو ال لم  املستعمل  قصدا يف كًن يعناها األ المجاز المفرد المرسل: -أ
 ا2:يت إًنة عصها الشيخ املنيلن يف اآلأ عبلقات    و 1يإل قرنن  دال  على عدـ  رادة املعىن الوضعن

                                                                                                                                                                                
 املصدر والصف   نفسهما. - 1
 .ـ1983-هػ1403  دار بًنوت للقباع  والنشر  268ص دنواف املتنيب  - 2
 )ا ايش(. 237نن ر تواهر الببلك   ص - 3
 .236  وتواهر الببلك   ص197نن ر علـو الببلك  العربي   ص - 4
 .261برح التبياف يف علم البياف  ص - 5
 .252لنوف الببلك  العربي   ص - 6



 

 

 اني اي ا وهن هسمي  الشنء باسم ت اأ؛  تسمي  انياسوس عينا.-

؛ ضي النبات الجيي سببأ السببي ا وهن  وف الشنء املنقوؿ عنأ سببا  ويؤثرا يف كًن   حنوا رعينا النيج-
 النيج.

   ل؛  قولأ هعاىلاال لي ا وهن هسمي  اني ء باسم ال-                  

    
 . لإطلل األصابإل على األنايل.3

ضي كيإا  ضو ضف املراد هو السب  ال  املسببي ا وهن هسمي  الشنء باسم يسببأ  حنوا ضيقرت السماء نباها؛-
 املسب .

  لي ا وهن هسمي  الشنء باسم ئلتأ  حنو قولأ هعاىلااآ-             
؛ ضي 4

 لي .اآال رشن  هن اللساف  لالعبلق   ذف هن  اآن ذ را حسنا. وضف ال  الجي ر الواردة يف 

  مي  الشنء باسم حملأ  ضو هن  وف الشنء زنل ليأ كًن   وذلك  قولأ هعاىلاوهن هس ا لي ا-    

    
 ؛ ضي لليدع ضهل نادنأ  ضي ين زنل يف النادي.5

  ااحلالي   هن  وف الشنء حاال يف كًن ؛ ضي باسم يا حل ليأ  قولأ هعاىل-           

      
 ؛ ضي يف انين  ال  حتل ليها الرزت   لجي ر لفظ احلاؿ وضرند ا ل ملا بينهما ين املبلزي .6

 :يتاضيا اععاز املر   املرسل لهو  اآوهجيا  لأ نندرج ضمن العبلقات الناجت  ين اجملاز املفرد املرسل  و 

يإل   املعىن الجيي وضإل لأ  لعبلق  كًن املشاهب  وهو ال بلـ املستعمل يف كًن المجاز المركب المرسل: -ب
 .7قرني  يانع  ين  رادة يعنا  الوضعن

                                                                                                                                                                                
 .254تواهر الببلك   ص - 1
 .278-277برح التبياف يف علم البياف  ص - 2
 .19سورة البقرة  اآن   - 3
 .84سورة الشعراء  اآن   - 4
 .17العلل  اآن   سورة - 5
 .107سورة ئؿ عمراف  اآن   - 6
 .285تواهر الببلك   ص - 7



 

 

لاجملاز املر   نسمى التمإيل على سبيل االستعارة  ألف وتهأ ينت ع ين يتعدد  وقد ذ ر املشبأ بأ 
بإف نقاؿ يف التشبيأا وضرند املشبأ يإل هرؾ املشبأ بال لي . وقد نسمى دتإيبل ين كًن هقييد  ونتمي  عن التشبيأ 

  وذلك يف يإل يا جند  ين نقل انيمل  ين اعربن   ىل اإلنشااي   ما يف قوؿ 1هشبيأ دتإيل ضو هشبيأ دتإيلن
 الشاعرا

 هَ ضَ وَ      ن عودةٍ يِ  مالأُ لَ  بابُ الش   ه َ ذَ 
َ
  أُ نْ يِ  نَ نْ إَ لَ  ي ُ شِ ى امل

َ
 بُ رَ هْ امل

ين اعرب)     و دنا ضراد  وهار حسرهأ وضسا  يتنقبللالشاعر ال نرند اإللبار عن ذهاب الشباب حقيق
  مما ضصابين ين ال رب؛ لاحلقيق  هنا  نشاء  واجملاز ئقاؿا  ال اهر كًن املراد(  ىل اإلنشاء) اعفن املراد(  ل إنأ

 هو اعرب.
 اللنوي  واملتتبإل يف ذلك  رند ضف اجملاز ضسلوب ين ضسالي  االهساع يف اللن  والتفنن يف هنونإل التعبًن

ل   ىل ضف التعبًن اجملازي على قدر سعتأ و تعبًن والقوة يف الدالل   باإلضاوهو  ىل ذلك نتص  باإلرناز يف ال
 .2 رناز  هو ين ضرتل ضسالي  املبالن  ال  هبلغ  ما ا دوف  بعارنا بإ ا يبالن 

 
 الستعارة:-4

أ لعبلق  املشاهب  بٌن املعىن املنقوؿ عنأ واملعىن هعرؼ االستعارة بإ ا استعماؿ اللفظ يف كًن يا وضإل ل 
  بيد ضف ين لواادها  ما نقوؿ انيرتاينا  ض ا هعقيك املستعمل ليأ  يإل قرنن  صارل  عن  رادة املعىن األصلن

ال إًن ين املعاين باليسًن ين اللفظ  حىت خترج ين الصدل  الواحدة عدة ين الدرر  وجتين ين النصن الواحد 
ين الإمر... ف ب و ضرهك املعاين اللقيف  ال  هن ين لبانا العقل  إ ا قد تّسمو حىت رضهتا العيوف   ضنواعا

 .3و ف ب و لقفو األوصاؼ انيسماني  حىت هعود روحاني  ال هنا ا  الّ ال نوف  
 ا4و ما ضف التشبيأ ضر انا  لإف لبلستعارة ضر انا  جيلك  وهن ثبلث 

 أ.يستعار ينأ؛ وهو ملشبأ ب -

 يستعار لأ؛ وهو املشبأ  ونسمياف طريف االستعارة. -

                                                           
 .290برح التبياف يف علم البياف  ص - 1
 .259-258نن ر لنوف الببلك  العربي   ص - 2
 .ـ2003-هػ1424  حتقيل حممد الفاضلن  37ضسرار الببلك   عبد القاهر انيرتاين  ص - 3
 .264نن ر تواهر الببلك   ص - 4



 

 

 يستعار؛ وهو اللفظ املنقوؿ ين احلقيق   ىل اجملاز. -

 تقسيم الستعارة باعتبار الجامع: -4-1
  ف االستعارة املص   باعتبار انيايإل نوعاف عند الشيخ املنيلنا

القرنب  املبتجيل  ال  ال تها األلسن  لبل  وهن ضف ه وف يتاح  للعاي  لبلطبلع عليها  وهن استعارة عامية:-أ
 .1حتتاج  ىل  ج  ون وف انيايإل ليها واهرا حنوا رضنو ضسدا نرين

 و قوؿ الشاعر ضن اا
 ان  رَ الإػ   يأِ ينِ عَ  ٌنَ إل بِ قلُ هَ وَ       ينأُ  الليلُ  د  ستمِ م نَ ضدهَ وَ 

بياض  وقد نتصرؼ يف العايي  مبا سنرتها  ىل وهو ال لقد استعار الإرنا لنرة املهر  وانيايإل بٌن القرلٌن واهر 
 .2النراب 

ضو هن النرنب  ال    3وهن ال  نقلإل عليها  ال اعاص  على حد هعبًن الشيخ املنيلن استعارة خاصية: -ب
 ضص اب املدارؾ ين اعواص  قوؿ الشاعرا ن وف انيايإل ليها كاي ا  ال ندر أ

  ابُ قَ رِ  أِ تِ  َ  ْ  َ لِ  وْ كلقَ        اً احِ ضَ  مَ س  بَ ا هػَ ذَ    ِ اءِ دَ الر   كمرُ 
َ
 اؿِ امل

كمر الرداء يف البيو الشعري  إًن العقانا  واملعروؼ استعار الرداء للمعروؼ  ألنأ نصوف ونسرت عرض 
نلقى عليأ  وضضاؼ  ليأ النمر  وهو القرنن  على عدـ  رادة يعىن الإوب؛ ألف النمر صاحبهن  سرت الرداء يا 

  وبالتا  لإف هجيا النوع ين االستعارة ال شن ن ضف نق  عند  ضو 4ين صفات املاؿ  ال ين صفات الإوب
  عاي   ويف لنوف نفهمأ لهما هايا  ال ذو الفقر السليم  واعربة التاي   وضف ن وف يتب را يف اجاؿ اللن  بصف

 الببلك  بصف  ضلب.
 تفسير الستعارة بحسب الطرفين والجامع: -4-2

ضبرنا سابقا  ىل هقسيم االستعارة  س  انيايإل  ىل عايي  ولاصي   ول ن يف هجيا العنصر لإف الشيخ 
و يا عقلياف  باعتبار ضف القرلٌن  يا حسياف  وانيايإل حا ضو عقلن او ختل   ىل ست  ضقساـ؛  املنيلن قسمها

 :يتا. وهجي  األقساـ  اآضو ختلفاف  وانيايإل عقلن  
                                                           

 .280نن ر برح التبياف يف علم البياف  ص - 1
 .283تواهر الببلك   ص - 2
 .280نن ر برح التبياف يف علم البياف  ص - 3
 .283نن ر تواهر الببلك   ص - 4



 

 

ضو يا نسمى استعارة حمسوس  سوس بوتأ حسن  وذلك   :والجامع حسي   كل من الطرفين حسي    -أ
   قولأ هعاىلا          

هلل لاملستعار ينأ ولد البقرة  واملستعار لأ احليواف الجيي للقأ ا 1

عند  لقااأ يف هلك احللن الرتب  ال  ضلجيها ين يوط  لرس تربنل  ين حلن القبط ال  س بتها نار السايريٍّ 
   2و ل ين الإبلث  ندرؾ بالبصر وانيايإل الش ل  لإف ذلك احليواف  اف على ب ل ولد البقرة. 

  وتأ عقلن  قولأ هعاىلاضو هو استعار حمسوس  سوس ب :والجامع عقلي   كل من الطرفين حسي    -ب
            

؛ لاملستعار ينأ  شط انيلد عن الشاة و زالتأ وحنوها  واملستعار لأ  زال  3

د  وهرهي  وهور ال لم  على  ال وء عن ولم  الليل  وذنا حسياف وانيايإل هرهي  وهور الل م على  شط انيل
 .4ير عقلنضي اف الليل  وهجيا الرتهي   ل وء ين ش  ا

وانيايإل ختل   لبع أ حسن  ضي استعارة حمسوس  سوس :والجامع مختلفٌ  كل من الطرفين حسي    -ج
نباه  الشإف؛ د  نسانا  الشما يف حسن القلع  و وبع أ عقلن؛ وذلك يف قوؿ القاالا رضنو مشسا  حيج ضرا

 .5الشإف عقلن  وانيايإل ينهماباعتبار ضف حسن القلع  حسن  وضف نباه  
    قولأ هعاىلا  6ضي استعارة يعقوؿ ملعقوؿ :والجامع عقلي   كل من الطرفين عقلي    -د        

      
؛ لًن  الشيخ املنيلن ضف املستعار ينأ النـو  واملستعار لأ املوت  وانيايإل البعج  وهو يف النـو 7

 عقلن. ضقو   ل ل ين الإبلث 
  وذلك  مإل 8ضي استعارة حمسوس ملعقوؿ :والجامع عقلي   ، والمستعار لو عقلي  المستعار منو حسي   -ـى

  اقولأ هعاىل        
. لًن  الشيخ املنيلن ضف املستعار ينأ بل ال تات  وكًنها  وهو حسن  1

 .2عقلياف واملستعار لأ  بان  األير  وانيايإل التإثًن وذنا

                                                           
 .88سورة طأ  اآن   - 1
 .283نن ر برح التبياف يف علم البياف  ص - 2
 .37سورة نا  اآن   - 3
 .227  وعلـو الببلك   ص284-283لم البياف  صنن ر برح التبياف يف ع - 4
 .284نن ر املصدر األوؿ نفسأ  ص - 5
 .227علـو الببلك   ص - 6
 ..52سورة نا  اآن   - 7
 .227علـو الببلك   ص - 8



 

 

  وذلك  قولأ 3ضي استعارة يعقوؿ  سوس :والجامع عقلي   المستعار منو عقلي والمستعار لو حسي   -و
  هعاىلا                      

ألف  لًن  الشيخ املنيلن ضف املستعار ينأ الت رب؛  4

 .5  واملستعار لأ  إرة املاء  وهو حسن. وانيايإل االستعبلء املفرط وهو عقلنحقيق  ليأ  وهو عقلن القنياف
 تقسيم الستعارة باعتبار اللفظ المستعار: -4-3

ملا لرغ الشيخ املنيلن ين هقسيم االستعارة  س  القرلٌن وانيمإل  راح نقسمها  ىل قسمٌن يف هجيا 
 :يتاا ضف نوت ها يف اآهبعي   وشن نن انيان   وذنا استعارة ضصلي  واستعارة

وهن يا ن وف اللفظ املستعار ليها اسم تنا  حنوا القتل  ذا استعًن لل رب  صلية:األستعارة ال -أ
 .الشدند

وهن ليسو ين اسم انينا  وهن يا ن وف املستعار ليها لعبل  وامسا يشتقا وحرلا؛  الستعارة التبعية: -ب
 اين  قولناا احلاؿ ناطق  ب جيا ويف الإالج؛ ضي احلرؼ  قولناا زندٌ لعن األوؿ  قولناا نققو احلاؿ ب جيا  والإ

 .6يف نعم ٍ 
 
 تقسيم الستعارة بحسب الطرفين والجامع: -4-4

ونسمى هجيا التقسيم باعتبار يا نتصل باالستعارة ين املبلءيات  وعدـ اهصا ا  ما وضح ذلك 
 :يتاآاجندها يف قساـ حس  الشيخ املنيلن . وهجي النوع ننقسم بدور   ىل ثبلث  ض7السيد ضزتد ا امشن

وذلك   قوؿ   8وهن ال  ش هقرتف بصف  و ال هفرنإل  بلـ مما نبلام املستعار ينأ ضو املستعار لأ المطلقة: -أ
 الشاعرا

 مِ قلَ هُ  شَْ   ُ ضوفارُ  لبدٌ  أُ لَ        ؼ يقجيّ  حِ بلَ ن الس  ا ِ   ضسد بَ دَ لَ 
                                                                                                                                                                                

 .94سورة احلعر  اآن   - 1
 .285برح التبياف يف علم البياف  ص - 2
 .227علـو الببلك   ص - 3
 .11  سورة احلاق   اآن - 4
 .285برح التبياف يف علم البياف  ص - 5
 .286  صالسابلنن ر املصدر  - 6
 .283نن ر تواهر الببلك   ص - 7
 .288برح التبياف يف علم البياف  ص - 8



 

 

املستعار ينأ يف قولأا با ن السبلح يقجيؼ وهو  يا نناس لاستعار األسد للرتل الشعاع  وذ ر 
تا  لإف االستعارة التعرند  م ذ ر يا نناس  املستعار ينأ يف قولأا لأ لبد ضوفار  ش هقلم وهو الرتبيح. وبال

 .1وه وف يف رهب  املقلق  ش هقرتف بشنء
م املستعار ينأ  قوؿ القاالا رضنو  را زالرا بلابصف  ضو هفرنإل  بلـ مما نُ  نوْ رِ وهن ال  قُ  حة:ش  رَ المُ  -ب

 .2  املعنون   ولو ش ه ن وصفا حنونا على حد قوؿ الشيخ املنيلن اد بالصف ر يتبلطم األيواج  وامل
رنو بصف  ضو هفرنإل  بلـ مما نبلام املستعار لأ يبلءي  حقيقي  ضـ اجازن    قوؿ وهن ال  قُ  المجردة: -ج

و بجيلك لتعرندها عن بعض املبالن   لبعد املشبأ حين جي عن املشبأ بأ يّ . ومسُ 3ر  ضف نسإؿسُ  را نَ  القاالا رضنوُ 
 .4بأ بعض بعد؛ وذلك ببعد دعو  االحتاد الجيي هو يبىن االستعارة

  وضبلغ األقساـ الرتبيح املنفرد البتمالأ   ال ضف الرتبيح ضبلغ ين كًن   حيج نقوؿ الشيخ املنيلنا
 .5هشبيأ االستعارة بسب  القرنن  املبلام  للمستعار ينأ  على حتقيل املبالن  يف

ين  ضقو إل يوقإل الوسط  ضضع  ين الرتبيح و طبلؽ نقإلو ذا  اف الرتبيح ضقو  هجي  األقساـ  لإف ا
 ما نقوؿ السيد ضزتد ا امشنا  بأ ه ع  دعو  االحتاد  و ذا اتتمإل هربيح  التعرند  ألف هجيا األلًن

وبالتا  لإف االستعارة املرب   ضبلغ ين   6ارة يف رهب  املقلق    ذ بتعارضها نتساققاف وجترندا لت وف االستع
  اجملردة وضضع  ين املرب   وضف اجملردة ضضع  األقساـ.
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 ة:لكنايـا-5
ضرند بأ كًن يعنا  الجيي وضإل لأ  يإل تواز  رادة املعىن األصلن لعدـ وتود  ظال نان  هن لف

قرنن  يانع  ين  رادهأ  حنو قولناا  زند طونل النعاد ؛ والنعادا زتاال السي   لال بلـ زنتمل ضف ه وف 
ل القاي   مما تعل زتاالأ زتاال سي  صمتر طونل  حقا  ل ننا ال نقصد هجيا املعىن  بل نقصد ضنأ طون

  وذلك ضف العرب حس  انيرتاين 233هقوؿ  وهجيا القوؿ  نان  عن طوؿ  زند  وبالتا  عن بعاعتأ
 ندعوف التصرنح باأللفاظ  ونُ ّنوف عن تعلها يف بنء نستِمُل عليأ  ونتلّبا بأ. ونتوّصلوف يف انيمل  

 .234ل   بل ين طرنل سنفى  ويسلك نِدؽ   ىل يا ضرادوا ين اإلثبات ال ين انيه  ال اهرة املعرو 
 لهجيا عن يفهـو ال نان   وبالتا  يا ضقسايها ين حيج املعىن الجيي هشًن  ليأ.

 أقسام الكناية: -أ-5
 نان  عن صف    ف ضقساـ ال نان  ين حيج املعىن الجيي هشًن  ليأ عند الشيخ املنيلن ثبلث ا  

 :يتا نان  عن نسب . وهن  اآو نان  عن يوصوؼ  و 
ا يعىن ختب باملوصوؼ و يا اجموع يعاف ختب؛ وهو عند الشيخ املنيلن  يّ  كناية عن موصوف:-أ

 لاألوؿ  قوؿ الشاعرا
 َوالق اِعِنٌَن اَجَاِيإَل اأَلْضَنافِ   ال  ارِِبٌَن ِبُ ل  ضَبيَض ِخْجَيـٍ   

  لمعايإل األضناف  يعىن واحد  وهو  نان  عن القلوب.
ضي اجموع يعاف ختب  قولنا  نان  عن اإلنسافا حن يستوي القاي   عرنض وضيا عن الإاين؛ 

-شر  ليأ  اّل عند الشيخ املنيلن . لهو الجيي نندرج ضمن القسم األوؿ لل نان   وضنأ ش نُ 235األوفار
وبعض الببلكيٌن  السيد ضزتد ا امشن باعتبار ضف يع م الدراسات الببلكي  ال   -على حد علمنا

 يف هجيا انيان  ش هشر  الّ يا نتعلل باملعىن املمتتب باملوصوؼ.استوقفتنا 
وهن ال  نراد هبا التعبًن عن صف  يعين  يف املوصوؼ  و ف  اف الدارسوف قد  كناية عن صفة:  -ب

حصروها يف قسمٌن لقط؛ قرنب  وبعيدة  لإننا جند الشيخ املنيلن نتمي  عن هؤالء يف  ضالتأ لقسم ثالج 
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  وهجي  ملس  ببلكي  داللي  طرنف  ال شن ننا  قصاؤها ضو عدـ العمل هبا ن را ملا حققتأ يف مسا   باعفي  
رتاليات اعقاب الببلكن املنوط بالوقوؼ على لبانا  وضسرار  ويعانيأ املتنًنة بتنًن حاؿ املوق  وحاؿ 

 ا236املت لمٌن املستعملٌن  جيا اعقاب. وهجي  األقساـ هن
ن ال  ننتقل ليها الجيهن  ىل املقصود بدوف واسق   ضو بدوف  تهاد للف ر وه الكناية القريبة:-1-ب

لوضوحها ضو يا نيعو يف الدرس احلدنج بالدالل  األولي  املقصوودة نتيع  الحتاد الداؿ يإل املدلوؿ  
وذلك  قولنا  نان  عن طوؿ القاي ا  لبلف طونل جناد    ضو  طونل النعاد . ضو يا نسمى باملعىن ضو 

 الل  املبابرة.الد
وهن ضقل درت  وضوح ين سابقتها  وذلك  قولنا  نان  عن األبلأا  لبلف  الكناية الخفية: -2-ب

عرنض القفا  وهو يا ندؿ دالل  على ببله  الرتل لعرض قفا  و ع م رضسأ باإللراط. ول ن الوصوؿ 
عميل مبقاصد اعقاب وببلكتأ   ىل املعىن املقصود اعفن يإلما نر  الشيخ املنيلن زنتاج ينا  ىل وعن 

 باعتبار ضف األسرار الببلكي  اللقيف  ال نقلإل عليها  ال ين  اف يتب را يف رتاليات اعقابات الببلكي .
وهن ال  هنعو يف الدرس احلدنج بالدالل  كًن املبابرة ضو يا نسمى مبعىن  الكناية البعيدة: -3-ب

النتقاؿ ن وف ليها بواسق  لإ إر   قولنا  نان  عن السمتن املعىن  يإلما نرا  الشيخ املنيلن  لإف ا
ال ر ا  لبلف  إًن الرياد ؛ لإف االنتقاؿ ليأ حاصل ين  إرة الرياد  ىل  إرة  حراؽ احلق  حتو 

 القدور  وينها  ىل  إرة األ ل   وينها  ىل  إرة ال يفاف  وينها  ونأ ي يالا.
  ين لبل ا  ثبات ضير ألير ضو نفيأ عنأ. وذلك  قوؿ وهن ال نان  ال  نقل كناية عن نسبة:  -ج

 الشاعرا
ُروَءَة َوالن َد                   

ُ
 يف قُػب ٍ  ُضرَِبْو َعَلى ابِن احَلْشرَجِ    ِ ف  الس َماَحَ  َوامل

نستلـ   ثباهتا لأ  لشقر األوؿ يف ي انأ املمتتب بأ و لقد تعل الشاعر األبياء الإبلث  يف ا
 .237ان  عن نسب لال ن

ليربز لنا العبلق  بٌن اجملاز واحلقيق   وبٌن ال نان   يف ئلر هجيا التقسيم نتوق  الشيخ املنيلن
ضف ال نان  ضبلغ ين التصرنح  باإلضال   ىل ضف االستعارة ابلغ   ضف اجملاز ضبلغ ين احلقيق   و التصرنح لًن و 

التشبيأ لرع ين احلقيق   وبالتا  ن ند  هإ يدا هو ضف  ين التشبيأ باعتبار ضف االستعارة لرع ين اجملاز  وضف
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االستعارة ضبلغ ين التشبيأ. ألف  ل األطراؼ ال  ضبرنا  ليها وال  هن ضبلغ ين األلر  هن ضبلغ ين 
   وبالتا  هؤدي  ىل نتيع  واحدة يفادها هقون  للمعىن و ن احأ.238ته  زنادة هو يد يف اإلثبات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .307  صنن ر املصدر السابل - 238



 

 

 :نثانفصم انثا

 ُذ انشيخ انًغيهي ذيع عبعهى ان

 

 

 .مػهومه -أوالً 

 .ادحسنات ادعنوية  -ثاىواً          

  ادحسنات الؾػظوة.  -اً ثالث         

 

 

 

 

 



 

 

 

نقإل يف يرهب  ثالإ  بعد يرهب   نعد علم البدنإل ين الفنوف الببلكي  ال  هتتم بوضوح الدالل   لهو
 علمن املعاين والبياف.

 مفهومو:أوًل: 
و ذا ضردنا بسط يفهويأ لنعد  ين حيج اللن ا املمترتع املوتد على كًن يإاؿ سابل  لهو اسم 

 وبدضَ   ضَنشإَ  وابْػَتَدَعأ بَْدعاً  نَػْبَدُعأ الشنءَ  بدَعليأا   ونقوؿ ابن ين ور يفعوؿ ين لعيل مبعىن يفعوؿ.
 ين ابْػُتدِعَ  ويا احَلَدث ضَّواًل...والِبْدع ُ  ن وف الجيي الشنء والِبْدعُ  وَضحَدثها...والَبِدنإلُ  اْستَػْنَبَقها الر ِ ّي  وبدَع
ننِ    والَبِدنإلُ  بَدنعاً  عد   واْسَتْبَدَعأاإِل ماؿ... بعد الد 

ُ
ْبدِعُ  والَبِدنإلُ  الَععي  ْ َدثُ امل

ُ
 الشنء وضَبدْعوُ  امل

 قبل اأَلّوؿ البدنإل وهو ِ ن اها وِ ْحداثِأ اأِلبياء إِلْبداِعأ هعاىل اهلل َضمساء ين والَبدنإل ِيإاؿ على ال اْلتَػَرْعتأ
 يإل لاعل مبعىن َلِعيلٌ  َبَدضَ ... لَبِدنإلٌ  َضي اعْللَ  بَدَع ين ن وف ضَو ُيبدِع مبعىن ن وف َضف ورنوز بنء  ل
 .239 قادر مبعىن قدنر

بأ وتو  حتسٌن صقبلحن لنعد الق ونين نقوؿ ليأا هو علم نعرؼ وضيا ين حيج املفهـو اال
 .240هقبيل على يقت ى احلاؿ  ووضوح الدالل   ال بلـ  بعد رعان 

ل للق ونين  ليقوؿ ونإ:يت الشيخ املنيلن بارحا آراء الببلكيٌن يف علم البدنإل  وينهم الرضي الساب
لك  للو حصلو ين  ذا حصلو بعد ذ هسمى حمسن   الّ  بارة  ىل ضف هد  الوتو  ال الشيخ قاابلا  

؛ لهو  ذف علم هب ج ليأ وتو  هفيد احلسن يف ال م 241كًن رعان  دلك ل انو  عوهرة يف رقب  قردة 
نفيد يف  وهار رونل ال بلـ حىت نلج  بعد رعان  املقابق  ملقت ى املقاـ ووضوح الدالل  على املراـ  وضنأ

 .242األذف بنًن  ذف  ونتعلل بالقل  ين كًن  دّ 
و ذا  انو األب اؿ التعبًنن  ال  هن ين لنوف البدنإل  وال  نتم التيارها انقبلقا مما  ا ين 

وهو يا  ضذني  ردود يف زنادة ببلك  ال بلـ  لإف حتسٌن ال بلـ ن وف  يا ين ته  العنان  جبان  املعىن 
ننعو با سنات املعنون   ضو ين ته  اللفظ  وهو يا ننعو با سنات اللف ي . و ذا  انو العنان  
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باملعىن هو املقصود هر   اهتماـ املت لم والتيار  على املعىن ين حيج التناس  ضو الت اد ضو كًن ذلك 
 ين اعصااب على يستو  املعىن.

ود هر   اهتماـ املت لم والتيار  على طبيع  األلفاظ يف و ذا  انو العنان  باللفظ هو املقص
ب لها وبنيتها ويا بٌن حرولها وحر اهتا ين التعانا ضو التقارب ويا  ىل ذلك مما ن وف على يستو  

 .243اللفظ
 ؛و ذا اطلعنا على ئراء الشيخ املنيلن يف هدا اجملاؿ  لإننا جند  قد اقتفى ضثر الببلكيٌن يف ذلك

 لبدنإل عند  نشمل ا سنات املعنون  واللف ي   وال  جندها يف اآ:يتاحيج  ف علم ا

 المحسنات المعنوية:  -ثانياً 

بدض الشيخ املنيلن با سنات املعنون  ألف النرض األهم والقصد األصلن هو الوقوؼ على املعىن 
كيٌن الدنن ساروا على ضو الدالل . لهو ين ضنصار املعاين ال ين ضنصار األلفاظ  بإنأ يف دلك بإف الببل

 هدا النهج  عبد القاهر انيرتاين.
ا النوع ين ا سنات عند الشيخ املنيلن  إًنة ويتنوع  وصلو  ىل ثبلثٌن لرعا  سن اوؿ جي ف لروع ه

 الوقوؼ عند البعض ينها لبللتصار  وينهاا

  المطابقة: -1

هقابل يف انيمل ؛ ضي ن وف  وهسمى القباؽ  والتقبيل  والت الؤ. وهن انيمإل بٌن يعنيٌن بينهما
 اف هقابل ضاعتبارنا  وسواء  ـ اف التقابل حقيقيا ضضبينهما هقاؿ وهناؼ ولو يف بعض الصور. سواء 

 .244هقابل اإلرناب والسل  ـالت اد  البياض والسواد  ض
 ضيا املقابق  لهن هنقسم  ىل قسمٌنا

 مطابقة اإليجاب: - ض

. وهن 245ش سنتل  ليأ ال داف  رنابا وسلبا هن يا صرح ليها بإوهار ال دنن  ضو هن يا 
 ا246حس  الشيخ املنيلن ضربع  ضنواع جندها  اآ:يت
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 بٌن امسٌنا  قولأ هعاىلا  -1-ض              
247. 

  بٌن لعلٌنا حنو قولأ هعاىلا  -2-ض   
248. 

 بٌن حرلٌنا حنو قولأ ضن اا -3-ض                   
؛ لإف يف  البلـ  يعىن 249

 االنتفاع  ويف  على  يعىن الت رر.
 بٌن اسم ولعلا  قولأ هعاىلا -4-ض         

؛ لإف بٌن املوت واإلحياء هقاببل 250

 يف انيمل .
 ل داف  رنابا وسلبا.وبالتا  لإف هجيا النوع ال سنتل  ليأ ا

 مطابقة السلب: - ب

ضو هن  251هو يا ش نصرح ليأ بإوهار ال دنن  ضو هن يا التل  ليها ال داف  رنابا وسلبا 
  ضف جتمإل بٌن لعلن يصدر واحد ضحدذنا يإبو واآلر ينفن؛  قولأ هعاىلا -حس  الشيخ املنيلن-

                           
252. 

 ضو ضحدذنا ضير واآلر  ن  وذلك  قولأ هعاىلا           
253. 

وبالتا  لإف هجيا النوع ين املقابق  هؤهى ليأ ال لم  نفسها  هارة يإبت  وهارة ينفي  باألداة ولنرض 
 دال  يقصود.

 ف ين رتاليات القباؽ ضنأ ن فن رونقا على املعىن  وحىت ن وف لأ ضثر نت ح  وين لبلؿ ذلك
ا يف يف النفا نشرتط يف ال لمتٌن املت ادهٌن ضف ه ونا يتقابلتٌن يف انيمل   لإذا هباعدها يف املوقإل هباعده

 .254 نعد بينهما اهصاؿ  وبالتا  ال طباؽ بينهما عنداجياملعىن  جيلك. للم هتقاببل وش
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  راعاة النظير:م-2
  وزاد بع هم 255وهسمى عند ضص اب البدنإل التناس  واإلهبلؼ والتوقي  واملؤالاة ضن ا

.  قولأ 256حس  الشيخ املنيلن  هشابأ األطراؼ ؛ وهو ضف ننتهن ال بلـ مبا نناس  ابتداء  يف املعىن
  هعاىلا                       

؛ لإف اللقي  نناس  257

 .258يا ال ندرؾ بالبصر  واعربة هناس  ين ندرؾ بي ا  لإف ين ندرؾ بي ا ن وف لبًنا بأ
وين بواهد يراعاة الن ًن ال  رنمإل ليها بٌن األير ويا نناسبأ ال على وتأ الت اد حس  

 أليًن دتيماالشيخ املنيلن هو قوؿ الشاعر ابن ربيل يف يدح ا
  اَعرَبِ  نَ يِ          الندْ يف  ا ُ نَ عْ ا مسَِ   يَ وَ قػْ ضَ وَ  ح  صَ ضَ       

َ
  ِ دِ قَ  جيُ نْ يُ  ورِ ثُ إْ امل

 .يمدتَِ  ًنِ يِ األَ      َ   نْ عَ  رِ  ْ البَ  نِ عَ    ا  يَ احلَ  نِ ػعَ  وؿُ يُ ا الس  نهَ وِ رْ هػَ  نجٌ ادِ حَ ضَ      
اع واعرب املإثور  واألحادنج والروان   م لك ضف الشاعر قد ناس  بٌن الص   والقوة والسمذو 

 .259بٌن السبيل واحليا والب ر و   األيًن دتيم -ضن ا–ناس  
ل ل مبراعاة الن ًن  نهاـ التناس   احلاصل ين انيمإل بٌن يعنيٌن كًن يتناسبٌن بلف ٌن ومما نُ 

لشيخ املنيلن يف   وين دلك يا نستشهد بأ ا260ن وف  ما يعنياف يتناسباف و ف ش ن ونا يقصودنن
  اىلاػولأ هعػق                

؛ لالنعم هنا مبعىن 261

النبات الجيي ننعم ين األرض ال ساؽ لأ  البقوؿ  و ف ش ن ن يناسبا للشما والقمر  لقد ن وف 
  ضو ين ته  اللفظ ال ين 262ـ التناس  ين ته  ال اهرمبعىن ال و   وهو يناس   ما  ل صل  نها

 ته  املعىن ضو الدالل .
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  التورية:-3
هن  هياف بلفظ لأ يعنياف؛ ضحدذنا قرن  كًن يقصود  وضف دالل  اللفظ عليأ واض    والإاين 

املعىن البعيد بعيد يقصود  ودالل  اللفظ عليأ لفي   ليتوهم السايإل ضنأ نرند املعىن القرن   وهو  دنا نرند 
ويف ذلك نقوؿ الشيخ   264  وهسمى عند الببلكيٌن التورن  واإلنهاـ والتوتيأ والتمتيًن263بقرنن  هشًن  ليأ

ؤهى بلفظ لأ يعنيافا بعيد وقرن   ويراد بأ البعيد اعتمادا املنيلنا  وهسمى باإلنهاـ ضن ا  وهن ضف نُ 
 .265دة عرّ لمُ      و الّ مربّ على قرنن  لفي . لإف رتعو بي ا نبلام املعىن القرن  ل

 لهجيا عن يفهويها وضقسايها. لهن قسماف عند الشيخ املنيلن جندها  اآ:يتا

  التورية المجردة: - ض

 حنو قولأ هعاىلا  266وهن ال  ش نجي ر ليها الـز ين لواـز املعىن القرن          

     
املقصود ين لبلؿ النب القرئين هو    ول نتيبلء؛ لجيلك ضف االستواء زنمل االس267

ضو امللك ال االستقرار يف امل اف الجيي هو مبإاب  املعىن القرن   حيج نقوؿ الشيخ املنيلنا   ذ االستيبلء 
 .268بأ يعنا  البعيد  وهو االستيبلء  وش هقرف مبا نبلام املعىن القرن  الجيي هو االستقرار  املرادُ 

 التورية المرشحة: - ب

  وهو املعىن القرن   ومسيو يرب   لتقونتها بجي ر الـز 269  بأهن ال  نجي ر ليها الـز املور   
  املور  بأ وذلك يف يإل قولأ هعاىلا            

؛ حيج نقوؿ الشيخ املنيلنا   ذ 270

                                                           
 .208انيايإل يف علـو الببلك   ص - 263
 . 94علم البدنإل  ص - 264
 .323برح التبياف  ص - 265
 .276علـو الببلك   ص - 266
 .05سورة طأ  اآن   - 267
 .323برح التبياف  ص - 268
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 .47سورة الجيارنات  اآن   - 270



 

 

أ ػهو انيارح  املمتصوص   وهو قولاملراد باألندا القدرة  وقد رتعو بي ا نبلام يعناها القرن  الجيي 
 اىلا ػهع    

271.  

  بأ  ع ا التورن  اجملردة ال  ال نجي ر ليها الـز املور  بأ  وبالتا  نتم وهنا مت ذ ر الـز املور  
هدلل القرنن  البلزي  إلن اح املقصود ين سياؽ ال بلـ  وال شن ن ضف ن ش  عنها  ال املتمرس يف 

وي بصف  عاي   ويف انيان  الببلكن بصف  ضلب. وضحس  ضف الشيخ املنيلن ين ضول ك انيان  اللن
 العلماء اللنونٌن الببلكيٌن املت لعٌن يف لدي  اللن   املتمرسٌن يف  ش  لباناها ولك بفراهتا.

 تأكيد المدح بما يشبو الذم: -4

عت   لقد عد  ين حماسن  ف ضوؿ ين لقن  ىل هجيا النوع ين البدنإل املعنوي عبد اهلل بن امل
 .272ال بلـ  ومسا   هإ يد املدح مبا نشبأ الجيـ 

مبستإىن ليأ يعىن املدح  -حس  الشيخ املنيلن–وين هإ يد املدح مبا نشبأ الجيـ ضف نؤهى 
 وهجيا النوع نإ:يت على ضربٌن ذناا  273يعموال لفعل ليأ يعىن الجيـ  واالستدراؾ يف هجيا اللق   االستإناء

بصف  ذـ ينفي  م نستإىن ين صف  يدح بتقدنر دلو ا يف صف  الجيـ  قوؿ النابن   األوؿا ضف نرو 
 ا274الجيبياين

  ِ ااِ تَ ال َ  اعِ رَ قِ  نْ يِ  وؿٌ لُ لػُ  ن  هبِِ        مْ هُ ولػَ يُ سُ  ف  ضَ  رَ يػْ كَ  مْ يهِ لِ   َ يْ عَ  الَ وَ            
هو ضف سيولهم هبن  عن ممدوحيأ صف  العي   م عاد لإثبو  م باالستإناء عيباً  لالنابن  نفى ضوالً 

. 275للوؿ ين قراع ال تاا   وبالتا  لهن صف  يدح ضثبتها الشاعر ملمدوحيأ وض دها مبا نشبأ الجيـ
 لهجيا عن ال رب األوؿ .

ا صف  يدح عق  بإداة استإناء هاليهلشنء صف  يدح وهُ  إبوَ وضيا ال رب الإاين لهو ضف نُ 
 ضي كًن ضين ين قرنش. ؛ 276شٍ ي  رَ قُـ  ن  ي مِ ن  أَ  دَ ي  بَـ  ،بَ رَ العَ  حُ صَ ف  ا أَ نَ أَ  ا  وذلك يف قوؿ ؛ضلر 

                                                           
 .324برح التبياف  ص - 271
  برحأ وحققأ عرلاف يقرتن  يؤسس  ال ت  78-77 تاب البدنإل  ضبو العباس عبد اهلل بن املعت   ص  - 272

 ـ.2001-هػ1422  1الإقالي   بًنوت  ط
 .348-347برح التبياف  ص - 273
  الش رة التونسي  للتوزنإل  والشر   47بن  الجيبياين  رتإل وحتقيل وبرح حممد القاهر بن عابور  صدنواف النا - 274

 .1976الوطني  للنشر والتوزنإل اني اار  ط 
 .583البدنإل  ص-البياف-علم املعاين - 275



 

 

 .277ضف ال رب األوؿ حس  الشيخ املنيلن ضبلغ وضرتل ين ال رب الإاين إللادهأ التإ يد  الّ 
  278غباالستإناء املفرّ وهناؾ ضرب ئلر نندرج ضمن هإ يد املدح مبا نشبأ الجيـ  وهو ضف نؤهى 

  قولأ هعاىلا                          
  والقصد ين ذلك حس  279

 .280ها  وهو اإلشناف بآنات اهلل هعاىل ل  املفالر  ُ  ضصلَ  ا  ال  ن  يِ  ضي  يا هعي ُ  ؛الشيخ املنيلن

 مدح:تأكيد الذم بما يشبو ال - 5
 ا281وهجيا النوع ع ا الجيي سبقأ  وهو على ضربٌن حس  الشيخ املنيلن

األوؿا وهو ضف نستإىن ين صف  يدح ينفي  عن بنء بصف  ذـ بتقدنر دلو ا يف صف  املدح؛  قولناا 
 لبلف ال لًن ليأ  ال ضنأ نسنء  ىل ين ضحسن  ليأ.

هليها صف  ذـ ضلر  لأ  وذلك  قوؿ    بإداة استإناءعق  والإاينا وهو ضف نإبو لشنء صف  ذـ وهُ 
 ضنأ تاهل . القاالا  لبلف لاسل  ال  

وين لبلؿ ذلك  نر  الشيخ املنيلن ضف ال رب األوؿ ضبلغ وضرتل ين ال رب الإاين إللادهأ 
.  أُ تهلُ  غ  قولناا لبلف ال نست سن ينأ  الّ االستإناء املفرّ  -ضن ا-التو يد ين وتهٌن. وضنأ نإ:يت ينأ 

ضي ضف ضداة االستدراؾ  ل ن  هفيد ليأ يعىن االستإناء  وال بلـ  ؛282الستدراؾ ليأ  االستإناء ما ضف ا
 نفسأ نقاس على هإ يد املدح مبا نشبأ الجيـ.

 

 المحسنات اللفظية: -اً ثالث

 وين الق انا الببلكي  ال   ا صل  هبجيا انيان  عند الشيخ املنيلن جندا 

  الجناس: -1
                                                                                                                                                                      

 الرتاث  حياء ار  د11/111 الف ل  ضبو األلوسن حممود املإاين  والسبإل الع يم القرئف هفسًن يف املعاين روح - 276
 .العر   بًنوت  د.ت

 .349-348نن ر برح التبياف  ص - 277
؛ وذلك حنو قولأ هعاىل يف يف سياؽ نفن الّ   االستإناء وال نقإل هجيا النوع ين  وهو يا ش نجيَ ر ليأ املستإىن ينأ -278 

َِ َرُسوُؿ   نن ر ضوضح املسالك  ىل ضلفي  ابن يالك  ا  َوَيا حمَُ 144سورة ئؿ عمراف  اآن    .2/253م ٌد ِ ال 
 .126سورة األعراؼ  اآن   - 279
 .349برح التبياف  ص - 280
 .350نن ر املصدر نفسأ  ص - 281
 .351املصدر نفسأ  ص - 282
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 النقل وسنتلفاف يف املعىن  ونقاؿ لأا التعنيا  والتعانا  واجملانس   هو ضف نتشابأ لف اف يف
 .283وهو زنن  لف ي  بدنع  جتجيب السايإل  ىل يا نقصد  املت لم

ولجيلك نقوؿ الشيخ املنيلنا  ينأ انيناس بٌن اللف ٌن  وهو هشاهبهما يف التلفظ. والتاـ ينأ  
؛ ضي نتيع  حدوث اهفاؽ يف اللفظ وهنًن يف 284ا    ما يتفقٌن يف ضنواع احلروؼ وضعدادها وهي اهت

 املعىن.
  ال ضف الشيخ املنيلن قسم انيناس  ىل قسمٌن  هاـ وناقب.

  التام: - ض

وهو يا اهفل ليأ اللف اف يف ضربع  ضبياءا هي   احلروؼ؛ ضي حر اهتا وس ناهتا  وعددها  ونوعها  
 وهرهيبها. وين هجيا النوع ين انيناس جندا

رلٌن  قولأ ػوهو يا  اف اللف اف ليأ ين نوع واحد امسٌن ضو لعلٌن ضو ح ماثل:الجناس الم 1-أ

 هعاىلا                         
؛ لالساع  األوىل نـو القياي  285

 .286والإاني  واحدة الساعات

هو ضف ن وف  ل ين اللف ٌن املتداللٌن امسا ضو لعبل ضو  لانيناس املماثل عند الشيخ املنيلن  ذف
 .287حرلا

وهو ضف ن وف اللف اف ين نوعٌن؛ اسم ولعل ضو اسم وحرؼ  ضو لعل  ى:فَ و  تَـ س  الجناس المُ  2-أ
 ا288وحرؼ  قوؿ ض  دتاـ

 اهللِ  دِ بْ ن عَ بَ  نَ   زنَْ دَ لَ  نَ زنَْ       أُ ن  إِ لَ  افِ يَ ال    رـِ  َ   نْ يِ  اتَ ا يَ يَ 
 

  قص:النا - ب

                                                           
 .198انيايإل يف علـو الببلك   ص - 283
 .359برح التبياف  ص - 284
 .55سورة الرـو  اآن   - 285
 .297نن ر علـو الببلك   ص - 286
 .360برح التبياف  ص - 287
 .361نن ر املصدر نفسأ  ص - 288



 

 

وهو كًن التاـ  وهو يا التل  ليأ اللف اف يف واحد ضو ض إر ين األربع  السابق  يف انيناس 
  حس  الشيخ املنيلن الحنراؼ هي   ضحد القرلٌن لاً ر  ن  حمَُ التاـ؛ لإف التل  يف هي   احلروؼ لقط  مسُ  

 عن هي   اآلر؛  الربد ب م الباء  والربد بفت ها.
ي. و جيلك التبلؼ حروؼ دِ هْ ي تَ د  املتعانسٌن يف العدد حنوا تَ وضيا التبلؼ حروؼ  

انع سو احلروؼ  لها على الرتهي   سمى  جتنيا القل    ل ن  فْ ونُ  املتعانسٌن يف الرتهي  لقط 
قل  البعض حنوا اللهم اسرت  ن  مسُ  ألعدااأ. و ال    ٌ تْ ألوليااأ  حَ  أ لتحٌ ايُ سَ  قل  ال ل  حنوا حُ  نَ مسُ  

 .289نا وئين روعاهناعوراه
 لهجيا عن بعض يا نتعلل  بانيناس وضقسايأ.

  السجع: -2
حس  الشيخ املنيلن  وهو ننقسم حسبأ   290هو هوالل الفاصلتٌن يف النإر على حرؼ واحد

  ىل ثبلث  ضقساـا

 ف: المطر   - ض

   حنو قولأ هعاىلا 291وهو يا التل  ليأ لاصلتاف يف الوزف          

          
اف يف ت ضطوارا  ختلفاملنيلن ضف الفاصلتٌن  وقارا  و ؛ لًن  الشيخ292

 .293وز ما

 الترصيع: - ب

لًن  الشيخ املنيلن   294وهو ا  هتفل ليأ ال لمات يف عبارهٌن ضو ض إر يف الوزف ويف التقفي  
  نقبإل األسعاع جبواهر لف أ ونقرع األمساع ب واتر وع أ يف قوؿ احلرنري واصفا ضحد البلناء بإنأا  

ضف  ل يا يف القرنن  الإاني  لأ يقابل ين القرنن  األوىل  و ف انفرد هو ين كًن يقابل  ألف احل م لؤل إر  و 

                                                           
 .369-366  صنن ر املصدر السابل - 289
 .373املصدر نفسأ  ص - 290
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 .374برح التبياف  ص - 293
 .318لنوف الببلك  العربي   ص - 294



 

 

لبل نلـ  ضف حتصل املقابل  يف ال ل  بل يف ال ل ضو ض إر  يج لو قاؿا  لهو نقبإل األسعاع جبواهر 
 ل اف ين يتقلبات الرتصيإل ضن ا. 295رع األمساع ب واتر وع أ لف أ  ونق

  المتوازي: -ج
ضو هو يا ش ن ن يا يف  حد  القرننتٌن وال  296وهو يا اهفل ليأ الفقرهاف يف الوزف والتقفي 

 حس  الشيخ املنيلن  وذلك يف يإل قولأ هعاىلا 297ض إر يإل يا نقابلأ ين األلر  يف الوزف والتقفي 
                

جيلك ػ؛ اللتبلؼ سرر  وض واب  وزنا وقالي . و 298

 يف قولأ هعاىلا                   
اللتبلؼ املرسبلت والعاصفات  299

 وزنا لقط.

  لسعإل هو يا استوت قراانأ حنوا ول ن ين لبلؿ ذلك نر  الشيخ املنيلن ضف ضحسن ا  

             
يف املرهب  الإاني ؛ ضي يف   نليأم  لهجيا يف املرهب  األوىل. 300

   رتأ عن االعتداؿ حنو قولأ هعاىلا سن يا  انو القرنن  املؤلرة ليأ ضطوؿ طوال ال سنُ احلُ   

               
301. 

باإلضال   ىل ذلك  لأ  نر  الشيخ املنيلن ضنأ  لما  انو الفواصل قصًنة  لما ازداد السعإل و  
 .وببلك ً  ورونقاً  ورتاالً  302حسناً 

حاولنا الوقوؼ عند  بشنء ين اإلرناز باعتبار ضف الشيخ  303ا تان  ين ا سنات اللف ي جيله
 إل  لممتال  اإلطال  ابتنينا اإلرناز.ا هوس  إل يف ا سنات اللف ي  ضشنّ املنيلن هوس

                                                           
 .375-314التبياف  صنن ر برح  - 295
 .351تواهر الببلك   ص - 296
 .375برح التبياف  ص - 297
 .14-13سورة النابي   اآنتاف  - 298
 .2-1سورة املرسبلت  اآنتاف  - 299
 .29-28سورة الواقع   اآنتاف  - 300
 .2-1سورة النعم  اآنتاف  - 301
 .378-376نن ر برح التبياف  ص - 302
ق انا يتعلق  هبجيا انيان  ينهاا املوازن   القل   التشرنإل  لـ  يا ال نلـ   االبتداء   هقرؽ الشيخ املنيلن  ىل عدة - 303

 التمتلب  حسن االنتهاء  رد العع  على الصدر.



 

 

 
 

 

 

 

  خـــــامتـــــة

        

 

 

 

 

   



 

 

 

 خـاتمـة:

 خنرج مبعموع  ين النتااج  وهن  اآ:يتاببلكي  الشيخ املنيلن وين لبلؿ  إنا حوؿ 

؛ سػػػواء ض ػػػانوا لنػػػونٌن  ضـ العربيػػػ  ال إػػػًن يػػػن علمػػػاء  ف ق ػػػي  العبلقػػػ  بػػػٌن اللفػػػظ واملعػػػىن ابػػػتنل هبػػػا -
 .يفسرنن  ضـ ضصوليٌن

ل س   و دنا  اف ضن ا ين اهتمايات االهتماـ بانيان  الببلكن ش ن ن ين اهتماـ املشارق   ف  -
 الشيخ املنيلن.ضيإاؿ  ٌناني اارن اءمالع   وبالت دند عنداملنارب 

نعد الشيخ املنيلن ين العلماء الرتاثيٌن اني اارنٌن الجينن ضثروا الساح  العربي  واإللرنقي  مبؤلفاهتم القيم   -
.  املمتتلف  املعارؼ والعلـو

 ىل هعليم ضسالي  نهدؼ لصاحبأ  ؛ ىل ال ت  الببلكي  التعليمي نوعي    نعد  تاب برح التبياف  ضال -
 .للمتلقن املعاين البعيدةألتل هقرن  وضروب الببلك  للناب   وبإسلوب وتي  بسيط  

 ف الشيخ املنيلن نب ج يف ق ي   يقاصد اعقاب  و ذا  انو الفصاح  يف األلفاظ  والببلك  يف  -
لعبلق  اللفظ واملعىن  ضوالداؿ واملدلوؿ  وبالتا  لهو نعد ين ضنصار املعاين  بالن   ضوىل ضذني أاملعاين  لإن

  ال ين ضنصار األلفاظ.    

املنيلن قد ي ج ليأ بٌن الن و والببلك   وذلك دضب البعض ين رند ضف الشيخ  لإل على ال تاب ف املقّ  -
الوطيدة  هجيا ندؿ دالل  واض   على العبلق الببلكيٌن  عبد القاهر انيرتاين  والس ا ن  وال خشري  و 

وضنأ ضعقى ضذني   بًنة لدور السياؽ يف  بٌن الببلك  والعلـو اللنون ؛ وينها علم الن و وعلم الدالل .
  ال ش  عن املعاين املقصودة  وهجي  يي ة القدايى يف اهتمايأ بققيب الفعل الدال ؛ الداؿ واملدلوؿ.

ُن اؼ وب ل تدارة  ىل بل  نأ  نتاتا نوعيا يف اجاؿ الببلك   الشيخ املنيلن الببلكن نعد  تاب ف    -
 .عاي   و ىل الرتاث الببلكن اني ااري لاص  رتاث الببلكن العر رصيد ال



 

 

ل  يعرلي  ببلكي   كرلو ين يناهل ال ت  الرتاثي  الببلكي  ألعبلـ و  ف  تاب برح التبياف نتمي   م-
هاياهتم يف هجيا اجملاؿ؛ وذلك  تلمتيب املفتاح واإلن اح للق ونين  ويفتاح العلـو للس ا ن  ُعرلوا بإس

 وال شاؼ لل خشري  وختصر هلمتيب املفتاح للتفتازاين. 

ثبلث  ضقساـا   ج القدايى يف هقسيمهم  ا  ىل  ف الشيخ املنيلن ش سنرج يف دراستأ للببلك  عن-
البسيط  ويف هوويفأ املّوسإل التعليمن  أينهعا نت ح تهد  ض إر يف لبدنإل  و دناملعاين  البياف وا

 للنصوص القرئني  والنبون  الشرنف   و جيا الشعر العر  القد .

علماء العند ضحد  ببلكنّ ال ّدرسرتل  ين النتااج ال  هوصلنا  ليها ين لبلؿ دراستنا لل هجي 
الببلكن لما هو  اّل كيظ ين ليض  وعليأ نشد على  سهايأ  خبصوصويا ضبرنا  ليأ    اارنٌن الف وؿاني

ضند الدارسٌن يف ضف نتوسعوا ضشّنا هوسإل يف دراستهم لرتاث املنيلن الببلكن للق انا ال  ش نق  عندها  
 وذلك َولل يا هقت يأ الدراسات األسلوبي  احلدنإ   ويا دتليأ عليهم املناهج التعليمي  املعاصرة.

 ال حمال   وذلك هو املراد. لمن اهلل  ناوين الشيقاف  و ف ضصب اننفسضلمن  نالإف ضلقإ

 فمن اهلل التوفق، وهو يهدي السبيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 كتبت انبحث ــي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ع:ــــــراجــــادر واملــــصـامل
 }حس  الرتهي  األجبدي املنر  { 

 

 * القرآن الكريم، برواية اإلمام حفص عن اإلمام  عاصم. 

 

ضوضح املسالك  ىل ضلفي  ابن يالك  رتاؿ الدنن بن هشاـ األنصاري  ابن يالك  دار انييل   -01
 ـ.1979  5بًنوت  ط

 ل اليٌ  الزووٌيً، رحح وعللٌ  وعيزٌ،، اإلٌضاح فً علوم البالغة، جال -02

 ، ي.ت.3ي.محمي عبي الميلم خفاجً، ياح الجٌ ل، بٌحوت، لبيا ، ط

اإلياـ املنيلن عصر  وحياهأ  دراس  هارسني   حتليلي  وهوثيقي   عبد القادر باتن  ينشورات وزارة  -03
 ـ.2011الشؤوف الدنني  واألوقاؼ  اني اار  

 ـ.2003-هػ1424القاهر انيرتاين  حتقيل حممد الفاضلن   ضسرار الببلك   عبد -04

 .2004اإلهقاف يف علـو القرئف  تبلؿ  للسيوطن  حتقيل ضزتد بن علن  دار احلدنج  القاهرة   -05

اإلبارات والتنبيهات يف علم الببلك   حممد انيرتاين  حتقيل د.عبد القادر حسٌن  دار      -06
 يصر  القاهرة  د.ت.

بن اد الشو اين  د. درنا ػاب الشرعن عنػقراءة يف يقصدن  اعق -دال  عند األصوليٌنػ ج الالب -07
 ـ.2011  2لونا  عاش ال ت  احلدنج   ربد  األردف  ط

 البياف والتبيٌن  انياحظ  حتقيل عبد السبلـ هاروف  دار انييل  بًنوت  د.ت. -08



 

 

  11دار الفرقاف للنشر والتوزنإل  األردف  طالببلك  لنو ا وضلنا ا  د.ل ل حسن عباس   -09
 ـ.2007 -هػ1428

-هػ1433  1انيايإل يف علـو الببلك   د.حممد ضلتوجنن  دار الع ة وال راي  لل تاب  ط -10
 ـ.2000

-هػ1421تواهر الببلك   سيد ضزتد ا امشن  دار الف ر للقباع  والنشر  بًنوت  لبناف   -11
 ـ.2000

  2  اعتىن بأ وبرحأ عبد الرزتاف املصقفاوي  دار املعرل   بًنوت  لبناف  طدنواف ايرؤ القيا -12
 ـ.2004-هػ1425

 ـ.1983-هػ1403دنواف املتنيب  دار بًنوت للقباع  والنشر   -13

يٌوا  اليابغة الذبٌايً، جمع وعحزٌ  ورحح محمي الطاهح ب  عاروح، الركحة  -14

 .1976والعووٌع الجوائح، ط  العويسٌة للعووٌع، والرحكة الوطيٌة لليرح

دالال اإلععاز  عبد القاهر انيرتاين  حتقيلا د.حممد التوجنن  دار ال تاب العر   بًنوت   -15
  ـ.2005-هػ1425  1ط

هػ  د.ضبوب ر  مساعيل ييقا  1100هػ  ىل 400احلر   العلمي  والإقالي  يف السوداف النر  ين  -16
 ـ.1997-هػ1417  1  طي تب  التوب   الرناض  السعودن 

كعاب البيٌع، أبو اللباس عبي هللا ب  الملعو، رححه وحززه عحفا  مطحجً،  -17

 م.2001-هـ1422، 1مؤسسة الكعب الثزافٌة، بٌحوت، ط

الكعابة والرلح، أبو الهال ل اللسكحي، حززه وضبط يصه  -كعاب الصياععٌ  -18

 م. 1981-هـ1401، 1طي.مفٌي قمٌحة، ياح الكعب الللمٌة، بٌحوت، لبيا ، 

، وأساس البالغة، جاح هللا 1لسا  اللحب، اب  ميظوح، ياح صايح بٌحوت، ط -19

 م. 1979-هـ1399، ياح الفكح، 50الومخرحي، ص



 

 

املدلل  ىل دراس  الببلك  العربي   د.السيد ضزتد لليل  دار النه   العربي   بًنوت  لبناف   -20
1968. 

يفاهيم األلفاظ وداللتها عند األصوليٌن  د.بشًن يهدي ال بيسن  دار ال ت  العلمي   بًنوت   -21
 ـ.       2007  1لبناف  ط

مفعاح الللوم، السكاكً، ضبط يلٌم وحووح، ياح الكعب الللمٌة، بٌحوت،  -22

 .1987لبيا ، 
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 ـ.2004-هػ1424  1صادر  بًنوت  ط

 ـ.2010  2ن رن  الببلك   د.عبد امللك يرهاض  دار القدس العر   اني اار  ط -24

 .هـ1422 ،1طاليجاة،  طو  ياحصحٌ، البخاحي، عبي اللوٌو البخاحي،  -25

 ـ.2005-هػ1426  صيدا  بًنوت  علـو الببلك   ضزتد يصقفى املراكن  امل تب  العصرن  -26

 م.2004 -هـ 1424علم البيٌع، ي.عبي اللوٌو ععٌ ، ياح اآلفا  اللحبٌة، ط -27

البيٌع، ي.عبي اللوٌو ععٌ ، ياح اليهضة اللحبٌة للطباعة -البٌا  -علم الملايً -28

 واليرح والعووٌع، بٌحوت.

 .1993  والوثاال  بنداد  علم املعاين  د.اجهد تيعاف الدليمن وئلروف  دار ا ت -29

-هػ1430  1لنوف الببلك  العربي   د.عبد العليم بولاهح  يقبع  بن ساش األكواط  ط -30
 ـ.2009

اإلطار املعريف والتعاوف يإل امل اني   د.ضزتد احلمدي  -الفقيأ املصلح حممد بن عبد ال ر  املنيلن -31
 ـ.2012-هػ1433  1ي تب  الرباد  سيدي بلعباس  اني اار  ط

 أبو األلوسً محموي المثايً، والسبع اللظٌم الزحآ  عفسٌح فً الملايً حوح -32

 .اللحبً، بٌحوت، ي.ت العحاث إحٌاء الفض ل، ياح

 الرسال   حممد بن  درنا الشالعن  حتقيل ضزتد حممد با ر  دار ال ت  العلمي   بًنوت  د.ت.  -33



 

 

 ـ.1982-هػ1402ت  العلمي    بًنوت  لبناف  سر الفصاح   ابن سناف اعفاتن  دار ال  -34

  1التعرنفات  الشرن  انيرتاين  حتقيل  براهيم األبياري  دار ال تاب العر   بًنوت  ط -35
 هػ.1405

الشيخ حممد بن عبد ال ر  املنيلن وضثر  اإلصبلحن بإيارات ومماليك  لرنقيا النربي  لبلؿ القرف  -36
 ـ.2002عرة  يربوؾ املقدـ  دار النرب  وهراف  اني اار  الإاين والتاسإل والعابر لله

برح عقود انيماف يف علم املعاين والبياف  تبلؿ الدنن السيوطن  دار الف ر للقباع  والنشر  -37
 والتوزنإل  بًنوت  لبناف. 

بلمتًن  برح التبياف يف علم البياف  الشيخ حممد بن عبد ال ر  املنيلن  دراس  وحتقيلا د.ضبو ضزهر -38
 ـ.2010  1هادـ  ينشورات حممد علن بي وف  دار ال ت  العلمي   بًنوت  لبناف  ط
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