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 هـ(1206ألبي الِعْرَفان ُمَحمَّد بن َعلي الَصبَّان )ت  الَكَواِكُب الدُِّريَُّة يف الَعالَقاِت اجمَلاِزيَّة  

  

  

 صلستخامل
ان )ت  مة الشيخ محمد بن علي الصبَ وضعها العاَل   ، سلالمجاز المر   المجازية، وخصوًصا عالقات  عالقاتالهذه رسالة وجيزة لطيفة في  

حيث أوصلها في رسالته هذه إلى إحدى    ،فيها عالقات المجاز المرسل  وجمع    ،كان قد صنعها  ، الرجزأبيات من بحر    فيها ستة    ح  شر  ، و (هـ1206
 انقسم البحث إلى قسمين:قد و ، والثالثة في دار الكتب المصرية.في المكتبة األزهرية بالقاهرة نسختان؛ نسخ ثالثأحققها على وعشرين عالقة.

 محقًقا.الَنصُّ القسم الثاني: التحقيق، وفيه .مخطوطالقسم األول: الدراسة، وفيه التعريف بالمصنف، والتعريف بال
 المعنى. –االستعارة  – العالقة -المجاز المرسل –ان الكلمات المفتاحية: الصب  

 
Abstract 

This is a brief study in metaphorical relationships, especially metaphorical synecdoche, collected by the 

scholar Sheikh Mohammed bin Ali Al-Sabban (Died. 1206H), in which he explained six verses from Bahr Al-

Rajaz, presented by him, in which he collected the metaphorical synecdoche, these relations has reached 

twenty one relation.They were investigated in three copies; Two copies are in Al-Azhar Library in Cairo, and 

the third is in the Egyptian Book House.The research was divided into two sections:The first section: the study, 

included the definition of the compilation, and the definition of the manuscript.The second section: 

investigation, in which the text is investigated. 

Keywords: Al-Sabban - Synecdoche- Relationship - Metaphor – Meaning. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 املقدمة
الذي عليها    فإنَ وبعد:  ،األمين  هه على رسوله   الم  والسَ   الة  والَص ،  العالمين  رب ه   لله   الحمد   العلم  تقدير  ميراثه ي بنى و من دعائم   العلماءه   يقوم 
 ، وحفظ  لتراث األمة.لنمو العلم سيلة  و وإحياء تراث العلماء األسالف  الحاضر بالماضي ربط   ا بأنَ ه، إيمانً نه من خزائه  ه  ث  ع  السابقين، وب  

 ا محبوسً   مخطوًطا  منها  ال يزال كثير    ،كريمة  فكريةً   ونفائس    ،عظيمة  علميةً   ثروةً فوا  ولقد هيأ هللا تعالى علماء نذروا أنفسهم لخدمة العلم خلَ 
رهَية في العالقاته المجازهَية(  على هذا المخطوط الموسوم بـ    ني أني عثرت  وقد سرَ خلف أقفال المكتبات. تلك النفائس التي    وهو من)الكواكب  الدُّ

هللا تعالى في دراسته وتحقيقه، نظًرا    فاستخرت  رحمه هللا تعالى.  ( هـ1206ت  ) من أكابر العلماء، أبو العرفان محمد بن علي الصَبان    م  ل  فها ع  ألَ 
 :قسمينالبحث في  ض  وقد نه  .ه من مادة علمية موجزة ومتميزةتضَمن  لمكانة مؤلفه العلمية العالية، وكذلك لما 

 . المخطوطالتعريف بو  ،التعريف بالمصنف: وفيه القسم األول: الدراسة
 :  التعريف بالمصنف :أواًل 

 وكنيته.  اسمه -1
 .وحياته مولده -2
 . طلبه للعلم وشيوخه -3
 .العلمية منزلته -4
 .تهوفا -5
 .تهمؤلفا -6

 : التعريف بالمخطوطا: ثانيً 
 . توثيق نسبة المخطوط -1
 .دوافع التأليف -2
   . رسالة وشواهدهامصادر ال -3
 .مخطوطعرض موجز لمحتوى ال -4
            .منهج التأليف -5
 . قيمة المخطوط وآراء المؤلف -6
 وصف النسخ.  -7



   

         

 هـ(1206ألبي الِعْرَفان ُمَحمَّد بن َعلي الَصبَّان )ت  الَكَواِكُب الدُِّريَُّة يف الَعالَقاِت اجمَلاِزيَّة  

  

  

 منهج التحقيق.  -8
 عرض صور للنسخ.  -9

 قق.حُمـالالنص  وفيه:، القسم الثاني: التحقيق
م  الَنصير، وصَلى هللا وسَلم  الهدى والصواب  - تعالى-ل هللا  أأس م  الم ولى ونهع  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه    وبارك    ، وهو سبحانه نهع 

 والتابعين.
 القسم األول: الدراسة 

 التعريف بالمصنف 
 اسمه وكنيته:  -1

مة محمد بن علي الصَبان المصري، الشافعي، أبو العرفان  هو  .1الشيخ العال 
لهد  الصبَ   :وحياته  مولده القاهرة، وال ي    ان  و  إليه  ذ كهر  أن والده كان بائًعا للصابون، ومنه  .مولده على وجه التحديد  تاريخ    م  ل  ع  في   لقب  سرى 
ك ر في ابتداء أمره، لكنه أصاب الجاه والثراء بان، وقد عانى من الفقر وخمول الالصبَ  خرة، بسبب شهرته ومكانته العلمية، واشتغل في آذ ه

 .2في بعض مساجد القاهرة وظائف
اجتهد في طلب العلم  "جتهد في الطلب، حتى قال عنه الجبرتي:  اعلماء عصره، و   نعلى التلقي ع   ان  حرص الصبَ   وشيوخه:طلبه للعلم  

وحضر أشياخ عصره وجهابذة مصره وشيوخه فحضر على الشيخ الملوي شرحه الصغير على السلم، وشرح الشيخ عبد السالم على جوهرة 
األلفية، وشرح الشيخ خالد على قواعد األعراب، وحضر على الشيخ حسن المدابغي صحيح البخاري بقراءته التوحيد، وشرح المكودي على  

لكثير منه، وعلى الشيخ محمد العشماوي الشفا للقاضي عياض وجامع الترمذي وسنن أبي داود، وعلى الشيخ أحمد الجوهري شرح أم البراهين  
لسيد البليدي وصحيح مسلم وشرح العقائد النسفية للسعد التفتازاني وتفسير البيضاوي وشرح رسالة  وعلى الشيخ ا  ،لمصنفها بقراءته لكثير منها

وعلى الشيخ محمد    ، وعلى الشيخ عبد هللا الشبراوي تفسير البيضاوي وتفسير الجاللين وشرح الجوهرة للشيخ عبد السالم  ،الوضع للسمرقندي
لم يزل الصبان  ا بين العلماء فـ"ا بعيدً هذا النهم في تحصيل العلم بلغ به مبلغً .3" ...لمنهجالحفناوي صحيح البخاري والجامع الصغير وشرح ا

تمه ر في العلوم العقلية والنقلية، وقرأ الكتب المعتبرة في حياة أشياخه، وربى التالميذ واشتهر بالتحقيق  يخدم العلم ويدأب في تحصيله حتى  
 .4وفضله بين العلماء بمصر والشام، حيث اتصل بكثير من علماء عصره" والتدقيق والمناظرة والجدل، وشاع ذكره

ومن كالم العلماء فيه: ما ورد في ،  5دفعت الذين ترجموا له إلى الثناء عليه، وبيان قدره   رفيعة  بلغ الصبان منزلة علمية  منزلته العلمية: 
ويقول الزركلي في )األعالم(:  . 6لجدل"اوالنقلية، واشتهر بالتحقيق والتدقيق والمناظرة و ى العلم ومهر في العلوم العقلية  )حلية البشر(: "تلقَ 

بالقاهرة"  بالعربية واألدب، مصري، مولده ووفاته  اللغة والنحو والبالغة والعروض .7"عالم  المؤلفين(: "عالم أديب مشارك في  وفي )معجم 
وحين    . 9مال"   وفي الشعر كاس    ، عال   عنه: "له في النثر كعب  بيطار  يقول ال .  8وغير ذلك" والمنطق والسيرة والحديث ومصطلحه والهيئة  

ه، ال يدرك بحر وصفه اإلغراق،  عذبه ورائق    النميره   هه ه، وسقاه من مورده بوارق    الفضله   قه ف  الذي لمعت من أ    توفي قال عنه: "مات اإلمام  
   . 10واللوذعي الشهير، شيخنا العالمة أبو العرفان"   ، الفضل السباق، العالم النحرير وال تالحقه األفكار ولو كانت لها في مضمار  

     : 11ا وقال أيًض 
 هه ائه ر  ظ  عن ن    ن  ز  ى لعجه أت    ولئن          هه بمثله  وما أتين   هور  الدُّ  مضته 

 شعره:  وتهنئات بأعياد وغيرها، ومن  وله قصائد شتى، ومراث   ا،علمه وتنوع مؤلفاته فقد كان شاعرً ومع 
 وبدلتمونا بالصفا غاية الكدر       ترحلتم عنا وشطت دياركم 
 كجسم بال روح وعين بال بصر      فإن تسألوا عنا فإنا لبعدكم 

 .12ر  و  وال ص   لما بقيت منا معان      ولوال رجاء النفس لقيا حبيبها 
     .13واشي والشروح في العصر العثماني شهرًة؛ الصَبان"ويقول عنه شوقي ضيف: "ولعل أكثر أصحاب الح 

له ي  عليه باألزهر، ودفن ببستان العلماء1791هـ/  1206توفي بالقاهرة ليلة الثالثاء من شهر جمادى عام  وفاته:      .14م، وص 
 ، ومنها: 15عدًدا كبيًرا من المؤلفات ان  ترك الصبَ  مؤلفاته:



   

         

 هـ(1206ألبي الِعْرَفان ُمَحمَّد بن َعلي الَصبَّان )ت  الَكَواِكُب الدُِّريَُّة يف الَعالَقاِت اجمَلاِزيَّة  

  

  

الركبان حاشية على شرح   بها  التي سارت  النحو، وهي  العروض والقافية   ، األشموني على األلفية في  الشافية في علمي    ، الكافية 
الكرام  بيته  وأهل  بالمصطفى  يتعلق  بما  اإلسالم  أهل  السيرة ،  إتحاف  في  الراغبين  البسملة ،  إسعاف  في  الكبرى  الرسالة    ، الرسالة 

حاشية على  ،  رسالة في االستعارات   ، ة على شرح الملوي على السلم في المنطق حاشي ،  أرجوزة في العروض ،  الصغرى في البسملة 
منظومة في  ،  ة يَ ده ن  ق  ر  م  السَ حاشية على شرح العصام على  ،  كتاب في علم الهيئة ،  تقرير على مقدمة جمع الجوامع   ، شرح العضدية 

ها الجبرتي وبروكلمان )رسالة  الرسالة البيانية، وسمَ   ، ومسلم منظومة في ضبط رواة البخاري  ، نظم أسماء أهل بدر ، مصطلح الحديث 
 . أيدينا الكواكب الدرية في العالقات المجازية، وهي التي بين  ،  حاشية على السعد في المعاني والبيان ،  16في علم البيان( 

 ا: التعريف بالمخطوط ثانيً 
 :توثيق نسبة المخطوط -1

فقد نسبها المؤلف إليه في  ان،  )الكواكب الدرية في العالقات المجازية( ألبي العرفان محمد بن علي الصبَ ما من شك في ثبوت نسبة رسالة  
أعلى درجات التوثيق، حيث قال: "يقول العبد الفقير إلى هللا تعالى محمد الصَبان الَشافعي األزهري، نَظر هللا غرة  أحواله،  من  وهذا    ،أولها

هذه رسالة لطيفة جليلة شريفة يعترف بفضلها النبيه، ويقضي الحاذق  بأَنه ليس لها في بابها شبيه، تتضمن تحقيق   وخَضر أوراق أغصان آله: 
وقد  .ن سبت إليه باسمه على طرة النسخ الثالث كلهاكما  العالقات مع ضم فوائد ونكات، وسميتها: الكواكب الدرية في العالقات المجازية".

 . 2956/  4  ،على رضا بلوط،  المخطوطات والمطبوعات  -كتاب معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم  ذكرت ضمن مؤلفاته في  
 . 17بعض الدارسين المعاصرين ضمن مؤلفاته ذكرها  ماك
 : دوافع التأليف -2

إحدى وعشرين عالقة، لكنه عَدها في    فنظمها في ستة أبيات وعَدها  ،عالقات المجاز المرسلفي    خاصة موجزة  أن يكتب رسالة  الصبان    أراد
 ، حيث زاد هنا عالقات )الدالية والمدلولية والضدية( وزاد في الرسالة البيانية عالقة )المبدلية(. )الرسالة البيانية( تسعة عشر عالقة

في الخاتمة: "قال مؤلفها: وكان الفراغ من تعدُّ رسالة )الكواكب الدرية في العالقات المجازية( أقدم تأليًفا من )الرسالة البيانية( حيث يقول  و 
ه كما 1182رقمها يوم الثالثاء المبارك لثمان ليال بقين من محرم الحرام سنة ست وستين ومائة وألف". بينما فرغ من الرسالة البيانية عام  

 .18يقول في خاتمتها 
 :رسالة وشواهدهامصادر ال -3

  ب  ل  وغ  وتنوع ثقافته،  تدل على سعة اطالعه،  لغوية وأصولية وبالغية وتفسيرية،    بينفي هذه الرسالة على مصادر متنوعة  اعتمد المؤلف  
( بها وهذه قائمة بمصادرهالكتاب مكتفًيا باسم صاحبه،    عليه أن يطوي اسم    :المخطوطفي  هاورودحسب بمرتبة  تًبا،؛ أعالًما وك  التي )صَرح 

العصام على رسالة االستعارات  )البهوتي( محمد بن أحمد الخلوتي البهوتي وحاشيته على شرح  الصحاح، أساس البالغة،  ،المحيط لقاموسا
 السمرقندية، شيخ اإلسالم زكريا االنصاري وحاشيته على شرح جمع الجوامع، السكاكي، السعد التفتازاني وكتابه )المطول(، تفسير البيضاوي 

 م، حفيد السعد، األبهري، الكمال بن أبي شريف، القزويني وكتابه التلخيص.وحواشيه، ابن قاس
 قد بلغت شواهده  و   . أما شواهد الرسالة فقد استشهد الصبان بالقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر 

     بالشعر في موضعين. استشهد  كما  ،  ين شريفين حديث من الشواهد  أورد  و   ، آية   وعشرين   ا ست  من اآليات الكريمات  
 : مخطوطعرض موجز لمحتوى ال -4

ساق  ف   ، يريد ا لما  بً ر  س  اتخذ من هذه المقدمة م  ثم الحديث عن عالقة االستعارة، و وبيان شروطها،  عريف بالعالقة،  الت مقدمة حول  رسالته ب   ان  افتتح الصبَ 
 بدأ في شرحها والتمثيل لها. ثم  أبيات جمع فيها عالقات المجاز المرسل،    ستة  

المرسل   عالقات أما  و    - 7الجزئية    - 6  الكلية   - 5الملزومية    - 4  الالزمية   - 3المسببية    - 2السببية    - 1  التي أوردها فهي:   المجاز 
  -15الدالية    - 14الخصوص    - 13العموم    - 12  ون ـ اعتبار ما يك   - 11اعتبار ما كان ومضى    - 10اآللية    - 9المحلية    - 8الحالية  
 المجاورة.   - 21التقييد    - 20اإلطالق    - 19  البدلية   - 18التعلق    - 17الضدية    - 16ة  المدلوليَ 

 : منهج التأليف -5
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: " هذه رسالة لطيفة..."، حيث بدأ رسالته   في صدر    يومئ إليه بقوله وهو ما    ،االختصار واإليجاز  نهجم  في رسالته هذه  الصبان  سلك
ومن منهجه أن ينبه  يعلق عليه بإيجاز غير مخل.ثم ا في العادة بشاهد واحد مكتفيً باألبيات الستة، ثم اكتفى بعرض شواهد على العالقات، 

 .اتفَطن( ونحوهفافهم، ، له، تأمَ الرسالة بعبارات نحو: )تنبَ  هذه المتلقي على مسائل ونكات مهمة في
 : قيمة المخطوط وآراء المؤلف -6

 عالقات المجاز، وخاصة المجاز المرسل.إيضاح لبيانها واستجالئها، وهي  سعى بوسعهفي هذه الرسالة بقضية علمية بالغية  الصبان اهتم 
أسلوب معالجة   كما تكمن أهميتها في  بالتناول.  افرادها لهإومن هنا تأتي أهمية هذه الرسالة في تخصيصها الحديث عن تلك العالقات و 

ومما يزيد من قيمة الرسالة    المصنف للمادة العلمية، حيث اعتمد على األسلوب القريب السهل الذي يقرب المسألة لطالب العلم ويكشف عنها.
اختياراتها   ومما يثري الرسالة ويقويها ظهور شخصية صاحبها فيتنوع  المصادر التي أفاد منها المصنف، وشكلت مادة غنية للمسائل العلمية،  

 ما يأتي:   - على سبيل المثال -   اختارها المصنف من تلك اآلراء التي  هي مبثوثة في هذه الرسالة، و و وآرائه.
، فليس لنا أن نتجوز في نوع عالقة إال إذا سمع من العرب صورة منه،  ة اختار شرط السماع في نوع العالقةق ي موضوع شروط العالف -1

 ال سماع اللفظ بخصوصه. 
 اختياره أن المشابهة في الشكل من االستعارة ال من المجاز المرسل. -2
 ، مع صحة اعتباره استعارةً التقييد   عالقته جودة توجيهاته البالغية، نحو توجيهه قولهم: )رأيت مشفر زيد( حيث جعله مجاًزا مرساًل  -3

 عالقتها المشابهة بين شفة زيد ومشفر البعير بجامع الغلظ. 
ا﴾،  رفض اعتبار نحو -4 يه ئ ة  مه ث ل ه  يه ئ ة  س  ز اء  س  أورد قول  ، و من المشاكلةا  الذي عالقته التضاد، وذهب إلى جعلهمن المجاز المرسل  : ﴿و ج 

 المجاورة في الذكر. ها عالقتو ا مجاًزا مرساًل من اعتبره
 : وصف النسخ -7

  كما هو   هـ 1183ها منها سنة  خ  فقد فرغ ناسه   ، في حياة المؤلف    ت  تبه سخ، حيث ك  اعتمدتها أصاًل، لكونها أقدم النُّ و   رمزت إليها بـ )أ(،   : النسخة األولى 
بالمكتبة األزهرية، وعليها سخ، وهي نسخة كاملة مودعة  النُّ   عليها بقية    قد قابلت  و هـ.  1206، بينما كانت وفاة الصبان  في ذيل المخطوط   مذكور 

ثالثة  في كل صفحة  صفحة،  إحدى عشرة    بها،  اتلوح  ست   ، تقع في57إلى    52، ضمن مجموع من  40978، ورقمها  خاتم مكتبة األزهرية
ا هولم يذكر عليوهي مكتوب بخط نسخي واضح، سليمة من الطمس والخرم،  كلمة.إحدى عشرة  ما في كل سطر    ومتوسط    ا، سطرً   وعشرون 

 م الناسخ. اس
المكتبة األزهرية، وعلى طرتها خاتم مكتبة األزهرية، وعبارة )وقف محمد حسنين(، مصورة من  )ب(، وهي    إليها بـ ورمزت    :لنسخة الثانيةا
 سبع كلمات. في كل سطر ماصفحة، في كل لوحة تسعة عشر سطًرا، ومتوسط عشرين و لوحات، عشر ، في 56967رقمها و 

النسخة بوهي مكتوب بخط نسخي   الطمس والخرم، وامتازت هذه  الرئيسة بحسن  واضح، سليمة من  العناوين   مختلف  لون الخط، وتمييز 
 ه.1284وكان الفراغ من نسخها عام  .محمد بن أحمد حسنين البوالقي الشافعيهو ناسخها و ، بالحمرة

كل صفحة واحد    وفي   صفحة،   ة ات، وأربع عشر لوح سبع  ، تقع في  5764: رمزت لها بـ )ت(، ومصدرها دار الكتب المصرية، ورقمها  النسخة الثالثة 
 . لمات ك عدد الكلمات في كل سطر تسع  ، ومتوسط  ا سطرً وعشرون  

حسين  وعليها اسم ناسخها وهو  بجارتها من النسخ،    ةوهي مكتوب بخط نسخي واضح، سليمة من الطمس والخرم، وبها سقط يسير، مقارن
 ه. 1296عام بدقة في النسخة، واألرجح أنه في  ًحافليس واضالفراغ من نسخها   تاريخ اأمَ و  العدوي الخطيب.

 : منهج التحقيق -8
انتهجت  في إخراج هذا المخطوط في ثوب قشيب  د  ولى التي أرادها صاحبه؛ فقعلى الصورة األ  مخطوطلما كانت غاية التحقيق إخراج ال 

 الخطوات اآلتية:  
ا إلى الفروق بين األصل  عارضة النسخة األصلية على النسختين في تحرير النص بغيه الوصول إلى نسخه المؤلف األصلية، مشيرً م -1

 والنسختين في الحاشية. 
 . هاهذا المخطوط، والمقارنة بينه في  ئلتوضيح آرا أوردها في مؤلفاتهإثبات تعليقات المؤلف التي  -2
 ا في الحاشية من أقوال البالغيين وآرائهم، ومناقشة تلك األقوال. إثبات ما أراه مهم   -3
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لها المؤلف    ة في القراءة،ل  كه ش  وخاصة الكلمات الم    ،وضبط النص  كتابه المخطوط بالطريقة الحديثة، -4 مع وضع الهمزات التي كان يسه ه
 الترقيم. والنَُّساخ، ووضع عالمات

 عزو اآليات القرآنية إلى سورها، مع ذكر رقم اآلية فيها.  -5
 .مظانها في المدَونة الحديثية تخريج ما ورد في المخطوط من األحاديث النبوية من -6
 عزو األبيات الشعرية إلى قائليها من دواوين الشعراء. -7
 شرح المفردات الغريبة من كتب اللغة والمعاجم.  -8
 البالغية التي استعان بها المؤلف مشيًرا إلى مظانها ومصادرها.  توثيق النقول واآلراء -9

 األعالم الواردة باختصار عند ورودها أول مرة. ةترجم -10
 مستقلة بخط عريض.العناوين الرئيسة التي تحتوي على مسائل تمييز  -11

 : عرض صور النسخ -9

 
 الغالف من النسخة )أ( 

 
 األولى من النسخة )أ(  ةلوحال
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 الصفحة األخيرة من )أ( 

 

 غالف النسخة )ب( 

 

 النسخة )ب(  اللوحة األولى من
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 األخيرة من النسخة )ب(الصفحة 

 

  )ت( ة صفحة الغالف من النسخ

 

                  الصفحة األولى من النسخة )ت( 
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 الصفحة األخيرة من النسخة )ت(   

 

 القسم الثاني: التحقيق 
 : قُمَحق  ـال ص  الن  

 19بسم هللا الرحمن الرحيم
 د: وبع ،هه زبه وتابعيهم وحه  ،هه وصحبه  هه آله لى ، وعصفيائهأ سيده  نا محمد  ده على سي ه 20الم  والسَ  ئه،آال  على  لله  الحمد  
  ة  لطيف   ة  هذه رسال  : هآله   صانه أغ  وراق  أر  وخَض   ، هحواله أ  ة  رَ غ    هللا    ر  ظَ ن  ،  زهريُّ األ  افعيُّ الشَ   ان  الصبَ   لى هللا تعالى محمد  إ  الفقير    العبد  21فيقول 

 : هاوسميت    ،اتك  ون    فوائد    ضم ه   مع  ،العالقات  تحقيق    ن  ضمَ تت   ،هبي  لها في بابها ش    ه ليس  نَ أب  ق  ذويقضي الحا  ،ه  بي  ضلها النَ بف  يعترف    ،ة  شريف  ة  جليل
 . الجميل الستر   ه  ل  أسأ و  ،الوكيل م  ع  وهو حسبي ونه . ةالمجازيَ  في العالقاته  22ة ريَ الكواكب الدُّ 

  وط سَ في ال   وبالكسره   ، ونحوها   المحبةه بالفتح في    ، أو للقلب   الالزم    بُّ الح    : 24وتكسر   ، بالفتح ة  الق الع    : 23( القاموس ) قال في  :  مقدمة 
 .  الثاني   عكس    27( ساس األ ) والذي في    ، على الثاني   26( ح ا الصح ) في    واقتصر  ،  25]انتهى[   ، ونحوه 

 سواءً   العالقة   في لفظه   يجوز    هأنَ   ه  ن  مه 28[ده يُّ ص  لتَ با ] ويين  غ  الل    من كالمه   ص  خَ ل  وت    ،صلي والفرعي بين المعنى األ   ة  مناسب   :وفي االصطالح 
يكون   (القاموس )في    وله األ   ه على القوله وأنَ   ،والكسر    29الفتح    وط السَ ك   و في المحسوساته أ   ،نحن بصددها   كالتي و   ،ة المحبك كانت في المعاني  

رين ي خ وعلى األ   ، رفية ة الع  و الحقيقأ على سبيل المجاز    ب ه في غير الح    عالقة ال   يكون استعمال  ف   ، التباين    بين المعنى اللغوي واالصطالحي 
داخاًل  االصطالحي  المحب يكون  نحو  في  البهوتي  ،ة   س  إ و   .وغيره 30قاله  األ   ألنَ   ةً عالق  العالقة    ميت  نما  المعنى  يتعلق  الفرعي بصلي  بها 

 لىإ  صلي الذهن بها من األ 31فينتقل 
   :ثالثةولها شروط  ،32الفرعي
  ، وقيل منه  ة صـــــور  ب من العر   ع  مه ذا ســـــ  إال  إ   العالقات كالســـــببية بنوع من    تجَوز  ن  ، فليس لنا أن  العالقة في نوع  33اع الســـــم  : حدها أ 

 . 34هو الصحيح   ول  واأل   ، فيها   ز  وُّ ج  التَ   من العربه   ع  مه ذا س  إ   اَل ة إ في كلم ز  فال يتجوَ   ا يًض أ صوص اللفظ  خ يشترط سماع  
 ،35بخرسد للرجل األاأل  ةفال يصح استعار   ،المشابهةالتي وقعت فيها    الصفةظهور    المشابهةالتي هي    االستعارة  ةوهو خاص بعالق  :ثانيها

 . رخ  سد دون الب  في األ  الشجاعةظهور  ل ؛لرجل الشجاعل هابخالف
 . علم أ وهللا    ، 36ا ه يكون غلطً نَ إلكن لم تالحظ ف   الكلمة في    ة  ذا كانت عالق إ مالحظتها حتى    : ثالثها 

   : االستعارة   ة باب عالق 
   . و شكل أ سواء كانت في معنى    ، ا مطلقً   المشابهة وهي    ة، واحد   ةً لها عالق   نَ أ اعلم  

ــجـــــــاع األ كـــــــول  األ  الشــــــــــــــــ الــــــرجـــــــل  فــــــي  ــابــــــهـــــــة   نَ إ فـــــــ  ، ســـــــــــــــــــد  مــــــعــــــنــــــى   الــــــمشـــــــــــــــــ فــــــي  ــجـــــــاعـــــــة،   37وهــــــو   ، هــــــنـــــــا   والــــــثـــــــانــــــي   الشــــــــــــــــ
ا  يضـً أ ه  ون  يسـمُّ ، أما البيانيون ف كل شَـ ال ب   ا مجازً هذا   ون  مُّ سـ  صـوليون ي  واأل   ، نما هي في الشـكل إ هنا   ة مشـابه فال  ، في حائط مثاًل   المنقوشـة صـورته  ب   كالفرس   
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  . فراجعهما   ، 40ا في حاشيته على عصام يًض أ به البهوتي    ح  وصرَ  ، 39الجوامع   على شرح جمع  ته حاشي سالم في  ا شيخ اإل يًض أ به    ح  كما صرَ ،  38ة استعار 
 . أ في الشكل من عالقات المجاز المرسل خط   المشابهة   نَ أ من  41ا وقع في بعض الكتب م ف 

 اتك  ل  لموا   ،قدام على المخاوفتقتضي اإل  ةسانيَ نف    ة  ك  ل  م    ةجاع الشَ ، إذ  ةح  ام  س  م    ةالشجاع هو  جل  الر سد و في كون الجامع بين األ:  تنبيه
 . وهللا أعلم ،42قدام جعل الجامع هو نفس اإلن ي  أ النوع اإلنساني، فالالئق خاصه ب

 :43عالقات المجاز المرسل باب  
  ة  العالق :اثً ي  غ   ان  ي  ع  : ر  في نحو ال  ق  ي  فصلي المعنى األ  ةمن جه المرسله   ة  عالق عتبر  وت   ظ  الح  هم اختلفوا هل ت  أنَ  - تعالى هللا   ك  د  يَ أ-  واًل أ  اعلم  

السببية لون لعالقه نهم يمث ه إف ،44ولوالمشهور هو األ ة،والمسببي ةببيالسَ  :قالي  ف  ،جهتهماو من أ ،بيةبَ س  م  ـال :الق  في   ،رعيالف   ةو من جهأ ؛ةببيالسَ 
عالقات    نَ أ اعلم    نقول: ف  ،ها بعون هللا ولنشرع في عد ه   ، ا. الخ، وهو الذي نمشي عليهماء نباتً ا، وللمسببية بنحو: أمطرت السَ يثً نا غ  ي  ع  بنحو: ر  

                     قولي:  ها في وقد نظمت   ،اًل فَص ذلك م   ءكما سيجي 46ن حدى وعشرو إ 45المجاز المرسل على التحقيق
 ليج  ن  ي  كما س   حدى وعشرون  إ       له ـــالمرس المجازه  عالقاته  نَ إ

 ة وميَ ز  ل  وم   ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       والزميَ بيَ بَ س  م   ة  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــببيَ س  ـــــ  ف
 ة واآلليَ  ةه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَــــ مع المحلي   ة    اليَ ح   زئية  ج  ة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ ل ه ك  

 و ل  ت  ي   وص  ص  خ  و   وم  ــــــــــــــــــــــــم  ثم ع         ل  و  األ  ى و  ض  ما م   مع اعتباره 
 ة لي ه د  ب   ق  لُّ ع  ت   ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ د ه ضه   ة       مدلوليَ  ذاك  ك   ة  ـــــــــــــــــــــــــــَـــــــاليد  

 ة ر  ــــــــــــــــ ــه فا بالمغ  ه  م  ظ  ن   لمن   فادع        ة  ر  او  والمج   قييد  والتَ  الق  ــــ  االط
 ولنشرحها على هذا الترتيب فنقول: 

  ، بالكون كذا   ر  سَ ف  ما فيه )يا( المصدرية في    من كل ه   د  ع  وهكذا يقال فيما ب  ،  المعنى الفرعي ا في  ، أي كون المعنى األصلي سببً ببية األولى الس  
وهو القدرة، لكن    ، في الفرعي   فاليد سبب    ، أي قدرة    ، يد  47ألمير ل   : وهو النبات. ونحو   ، في الفرعي   الذي هو المطر سبب    فالغيث    ، ا الغيث  ن  ي  ع  ومثالها: ر  

 بواسطة آثارها.  
 في الكالمه   فيكون    ،عن اليد  وتجَوز باآلثاره   ،ب عن اليد هو اآلثارالمسبَ   ألنَ   ؛هاعن آثاره   نفسانية    التي هي صفة    بالقدرةه   ز  ه تجوَ أنَ   ه  ل  وحاصه 

 فافهم.  ،48على مجاز  مجاز  
ــحُّ قلت  فإن   ــح بجعل أنَ ا  ا مجازً أن يكون نحو: رعينا غيثً   : هل يصـــــ ــ  م  رعينا   : المعنى   بالحذف؛ قلت: نعم يصـــــ هذا التقدير  غيث، فيكون   ب  بَ ســـــ

ــ  م   والغيث    ، ا ملحوظً  ــع    ل  م  ع  ت  ســـــ ز فيه   فيما وضـــــ ــ، نعم  49له ال تجوُّ وهذا كله يجري في غير   ، أولى من المجاز بالحذف المتعارف    المجاز   وا بأنَ ح ر صـــــ
 ا بالحذف. فال تكن من الغافلين. أمثلة السببية مما يصلح أن يكون مجازً 

 ب عن الغيث عادة.سبَ فالنبات م   ،انباتً  السماء أمطرت :ومثالها ،الثانية: المسببية
على  ضوءومن ذلك إطالق ال ،االشديد غالبً ا، فالموت الزم للمرض ا شديدً األمير، بمعنى مرض مرًض  مات :مثالها ،50الثالثة: الالزمية 

 مس، أي الكوكب النهاري.نفس الش
َلم ﴾ تعالى:    قوله   : مثالها   ، 51الرابعة: الملزومية  ل ط اًنا ف ه و  ي ت ك  م  س  ل ي هه ل ن ا ع    حُّ صه ا لها، وي  لكونه ملزومً   ؛ على الداللة   ( التكلم ) حيث أطلق  52﴿أ م  أ نز 

كلم  واستعار التَ   ، بجامع إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن في كل     ، كلم بالتَ   الداللة  ]   ت  ه  ب ه حة التبعية بأن ش  المصرَ   االستعارةه   ذلك على سبيله   يكون    أن  
  أركانه   وطوى جميع    ، بإنسان   ( يتكلم ) في    تر  ت المس   الضمير    53[ ه  بَ بأن ش    بالكنايةه   استعارةً   تكون    أن    بمعنى يدل، ويصحُّ (  تكلم )ي   كلمه من التَ   للداللة، واشتق  

ا.  ا عقلي  لى الضمير فيكون مجازً إ   مه ل  ك  سناد التَ إ في    زه وُّ ج  التَ   يكون    أن    ، ويصحُّ مه كل  وهو التَ 56[ به   هه المشبَ   مه ا من لوازه شيئً   55لها   واثبت  ] 54 المشبه الَ إ   التشبيهه 
 على ضوئها.   النهاريُّ   التي هي الكوكب    الشمسه   إطالق  فافهم. ومن هذه العالقة  

نها أ  58عليه المحققون ومنهم السكاكي 57لكن التحقيق ما اقتصر  ،ةها الملزوميَ الكناية على القول بأنها من المجاز تكون عالقت    واعلم أنَ 
 .59قاله شيخ اإلسالم  صريحة، غير

م﴾ ، مثالها قوله تعالى:  الكليةالخامسة:   ابهع ه م  فهي آذ انههه ل ون  أ ص  ع    61عه ب  ص  فاستعمل األصابع في أناملها، إذ ال يمكن جعل كل اإل60﴿ي ج 
وذلك ال يمكن أيضا؛    ،نملةإذ األنامل جمع مضاف فيعم كل األ  ،شكال بالمرةنامل ال ينفك اإلصابع األمع جعل المراد باأل  فإن قلت    ،ذنفي األ
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  - أي انملته- أصبعه  بجعل كل منهم    نىوالمع  ،62ركب القوم دوابهم  :نحو  ، ناملهم من باب مقابلة الجمع بالجمعأصابعهم و أ   أنَ أجيب ب  :قلت  
 لهذه النكتة.  ن  ذنه. فتفطَ أفي 

ق ب ة ﴾   مثالها قوله تعالى: السادسة: الجزئية   رهير  ر  ، ومن ذلك تسمية  من الغنم   س  أ ر   ألف    ك  يمله   الرقبة وأراد الكل، وكقولهم: فالن  الجزء وهو    أطلق   63﴿ف ت ح 
غيرها من األعضاء    ألنَ   ؛ ربيئةً   الرجله   في كونه   لما كانت هي المقصودة    العين    وذلك ألنَ "   (: المطول ) ا، قال في  القوم عينً   64النحاة الكالم كلمة وأهل اللغة ربيئة 

بالمعنى الذي   اختصاص    له مزيد   يكون   أن   على الكل ه   المطلقه   الحظ في الجزءه ي   من أن   دَ ب   فال   ، ا بدونها صارت العين كأنها الشخص كله ني شيئً غ مما ال ي  
الكالم كلمة من    في جعل تسمية النحاة   لم أنَ ع وبهذا ت   انتهى.   ، 65" منه   ا على الربيئة وإن كان كل منهما جزءً   عه ب  ص  واإل   اليده   طالق  إ    ال يجوز  مثاًل   ، بالكل   د  صه ق  
 . ر  وتدبَ   ل  ، فتأمَ 66ا شيئً   القبيل ذا  ه 

الهد ون﴾  ومثالها قوله تعالى:  ، السابعة: الحالية  ا خ  م ةه الَلـهه ه م  فهيه  لكن    ، فأطلق الحال وهو الرحمة على المحل وهو الجنة  ، يعني جنة هللا  67﴿ف فهي ر ح 
دة  من إطالق الالزم وإرا   سواء أكانت بمعنى إرادة اإلحسان أو اإلحسان ألثرها وهو المنعم به كونها محال للرحمة هو بواسطة آثارها وذلك إذا تجوزنا بالرحمة  

 الملزوم ثم تجوزنا بالمنعم به إلى محله وهو الجنة، من إطالق الحال وإرادة المحل، فيكون في الكالم مجاز على مجاز. فافهم. 
ي ه﴾ نحو قوله تعالى،  الثامنة: المحلية ع  ن اده ل ي د  ي ة ﴾يعني بالنادي أهله. وكقوله تعالى  ،68: ﴿ف  أ له ال ق ر  بالقرية أهلها، فأطلق يعني  ،  69: ﴿و اس 

 الحالية والمحلية في   70المحل فيهما وأراد الحال، واجتمع العالقتان 
﴾ قوله تعالى: د  جه ند  ك ل ه م س  ذ وا  زهين ت ك م  عه  .72أي ثيابكم عند كل صالة وطواف ، 71﴿خ 

رهين﴾   والسالم: عن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة  73كقوله تعالى حكاية ،  التاسعة: اآللية  ق  فهي اآلخه د  ان  صه ل ل هي لهس  ع  لسان  ـ ) يعني ب ،  74﴿و اج 
ًنا ا ح  رً ك  ( ذه صدق   ه. ت  آل    ره ك  ، فأطلق على الذ ه س 

و ال ه م ﴾ تعالى: كقوله، العاشرة: اعتبار ما كان ومضى ، زه وُّ ج  في البالغ على التَ  ل  مه ع  فاست   ،له  ال أب   صغير   إذ اليتيم  ، 75﴿و آت وا  ال ي ت ام ى أ م 
  بالصغير والكبير؛ ألنه مأخوذ    ق  أصل االشتقاق يصد  أَن  وا، على  غ  ه قال: فآتوهم إذا بل  د فكأنَ قيه استعمله في غير البالغ والحكم مهذا ويحتمل أنَ 

 وحواشيه.   77، كما في البيضاوي 76"حتالمابعد    م  ت  ال ي  "بالصغير لقوله صلى هللا عليه وسلم:    رعه الشَ   ف  ر  ع    ه  ص  َص ما خ  نَ إو   ،وهو االنفراد  ،مت  من الي  
﴿إهَنك   ا نحو قوله تعالى: كينونته في المستقبل قطعً  سواًء كانت  ، ل( و  وهو المسمى عندهم بـ)األ  ،  : اعتبار ما يكون 78ة الحادية عشر 

 ﴾ ي هت  ًرا﴾   كقوله تعالى:   ، ه ورجحانه غلبت أو ظن ا ل   ، 79م  م  ر  خ  فال    ، للعبد   ر ه كالح  ؛  81حتمااًل ا أي ما سيكون خمًرا، ال    ، 80﴿إهن هي أ ر انهي أ ع صه
 أي شخًصا حي ا يؤول إلى القتل.   ، 82" ه ب  ل  س    ه  ل   ف  تياًل ق    ل  ت  من ق  " م:  ى هللا عليه وسلَ ن قوله صلَ يصح ذلك، ومن الظَ 

﴾ نحو قوله تعالى:    ، العموم:  ةالثانية عشر  د ون  الَناس  س  م، فأطلق العام وأراد الخاص، وكقوله  ى هللا عليه وسلَ ا صلَ يعني محمدً ،  83﴿أ م  ي ح 
ه م ﴾  تعالى: و  ش  م ع وا  ل ك م  ف اخ  ين  ق ال  ل ه م  الَناس  إهَن الَناس  ق د  ج  والثاني على   ،مسعود األشجعيل على نعيم بن األوَ  ( اسالنَ ) حيث أطلق ، 84﴿اَلذه

 .85أبي سفيان وأصحابه 
فهيًقا﴾نحو قوله تعالى:  ،  : الخصوصةالثالثة عشر  ن  أ ول ـئهك  ر  س  وفيه    ،87مهبعض    ل  كذا مثَ   ، الخاص وأراد العام  فأطلق   ،أي رفًقا،  86﴿و ح 

 ، انتهى.89ا منهم رفيقً  رفيق   كلُّ  ن  س  : وح  ريد  أ  ه ألنَ  ديق، أوكالَص  ،والجمعه   للواحده  قال  ه ي  ألنَ  ؛اجمع رفيقً : ولم ي  88فقد قال البيضاوي  ،نظر
ز    وعلى كال االحتمالين ال خصوص     منفي     الم الجحود على الالم الواقعة بعد كون    حاةه النُّ   بإطالقه   ل  ثَ م  ي    لى أن  و  فاأل    ، هي األصل   فالحقيقة    ، وال تجوُّ

﴾ نحو   ، ا ومعنى لفظً   ماض   ب ه م  ذ ه ان  ّللا   لهي ع  ﴾ نحو:    ، أو معنى فقط ،  90: ﴿م ا ك  فهر  ل ه م  حيث أطلقوا الجحود الذي هو نوع خاص من  ،  91﴿لم  ي ك نه ّللا   لهي غ 
  المعنى األصلي فالحقيقة   ر  جه ه   ن  إ  ه  بين المجاز والحقيقة العرفية أنَ   إذ الفرق   ، العرفيةه  الحقيقةه  من قبيله   يكون    أن  93ويجوز  ، 92فهو من هذا القبيل  ، في الن 

﴾ ومن هذا القبيل أيًضا قوله تعال ،  94فالمجاز    ر  ج  ه  لم ي    العرفية؛ وإن   لهم ت  ن ف س  النكرة    وتبين لك بهذا أنَ   ، فأطلق الخاص وأراد العام   ، أي كل نفس ،  95ى: ﴿ع 
.   ف  ر  ال يخفى ما فيه على من ع    ها عالقةً من عد ه 96فراد الخصوص فما وقع في بعض الكتب أ ثبات من  في سياق اإل   معنى العالقة، فتفَطن 

ــر    والمعنى المجازي فإنه ال يوصـــــــــف بهما إاَل كإطالق لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى الحقيقي  ،  : الدالية ة الرابعة عشــــ
 على المدلول.   الداله   اللفظ فإطالقهما عليهما من إطالقه 

  ،  المعنى اَل إ بهما    وصف  ال ي    ه  الذي معناه كلي أو جزئي فإنَ   ي والجزئي على اللفظه ل ه الك    لفظه   كإطالقه ،  : المدلولية ة الخامسة عشر 
 على الدال.   المدلوله   طالقه إ هما عليهما من  طالق  إ ف 

وال    ،على القعود  والقيامه ،  على السواد  والبياضه ،  عمىر على األوالبصيه   ،ةه ك  له ه  الم    ةه يَ ة على البر ه از  المف    طالقه إك  ،: الضديةةالسادسة عشر 
ا﴾ 97من ذلك   يكون    أن    يصح   يه ئ ة  مه ث ل ه  يه ئ ة  س  ز اء  س  ل ي هه﴾ ﴿ف م نه    وقوله تعالى:،  98﴿و ج  ت د وا ع  ل ي ك م  ف اع  ٰى ع  ت د  ا لبعضهم حيث جعل )سيئة(  خالفً ،  99اع 
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المراد بالضد ما يشمل الخالف وليس كذلك قطًعا، وسيأتي أن ذلك من   أنَ   م  وكأنه توهَ   ،100ة يَ د ه  عالقته الض ه ا مرساًل الثانية و)فاعتدوا( مجازً 
 المشاكلة. 

 حو: ن سواء كان التجوز من المتعل هق بكسر الالم للمتعَلق بفتحها    ، 101ق ل  عَ : الت  ة السابعة عشر 
ل ق  الَلـهه﴾  ﴾   أو بالعكس نحو:   ، 104أي عادل   ، ، ورجل عدل 103أي مخلوق ،  102﴿ه ـذ ا خ  ت ون  ف   . 107ا ا، أي قيامً ئمً ، وقم قا 106أي الفتنة ،  105﴿بهأ ييه ك م  ال م 

تعتبر من    العالقة     على القول بأنَ الَ إوهو ال يأتي    ،لوا للبدلية، كذا مثَ ة  ي  الد ه   مه أخيه، يعني بالدَ   دم    يأكل    نحو: فالن    ،: البدليةةالثامنة عشر 
 . ل  دم أخيه، ففيه مجاز على المجاز. فتأمَ  109أي يأكل أهراق  ،اثم في هذا المثال مجاز بالحذف أيًض  ،108جهة المعنى األصلي 
ق ب ة﴾  تعالى في آية الظهار:ه  ه قول  مثال  ،  : االطالقةالتاسعة عشر  رهير  ر  فاستعمل المطلق في المقيد ومنه قول    ،يعني مؤمنة،  110﴿ف ت ح 

 :111الشاعر 
 يلتقيانه  اليومه  اس قبل  بينهما هوى       من النَ  اثنينه  ويا ليت كلَ 

 .113]في خصوص يوم القيامة[ وبغيره112حيث استعمل اليوم الصادق بيوم القيامة
كشفة زيد   ،على األخرى في مطلق شفة  كاستعمال المشفر الذي هو في األصل اسم إلحدى شفتي البعير الزائدة،  114العشرون: التقييد 

مطلق شفة  هوبمرتبتين إن نقلته من، ا من مطلق شفةا بمرتبة إنه استعمله في شفة زيد بكونها فردً  في قولك: رأيت مشفر زيد، ويكون مجازً مثاًل 
وهذا يصح أن    ،115ا على مجازا مبنيً شفتي البعير الزائدة على األخرى واستعملته في شفة زيد لعالقة اإلطالق فيكون مجازً   إحدىبعد نقله من  

ويستعمل اسم المشبه به في المشبه  األخرى بجامع الغلظ والتدلي البعير الزائدة على يكون من باب االستعارة بأن يشبه شفة زيد بإحدى شفتي 
 .  116على سبيل االستعارة التصريحية األصلية التحقيقية

ل م على الظنالـحادية والعشـــــــــرون: المـجاورة مع أنـها ، فإنه مجـاز عالقـته المجـاورة، وكالراوية على ظرف الـماء المعروف  ؛ كإطالق العه
لها أي   : ولم أر  119سـم  وغيره، وقال 118يقاله البهوت  .عمرو على القريبة منهادار  وكإطالق   ،117يحمله من بعير  أو غيره لمافي األصـل اسـم  
زه ج  التَ   ها صــحة  ابًطا، وقضــيت  لهذه العالقة ضــ    ولفظه  ،نســانه على اإل فةه الشَــ  ه، ولفظه وغيره   جره فيها من الشَــ  ابته على النَ  األرضه  لفظه  نحوه  بإطالقه  وُّ

قههه من نحو الدور، وبالعكس وال يخلو ذلك من غ  المسجد على م   دار، ولفظه على الج قفه السَ  د. انتهى.الصه  رابة وب ع 
ااختلفوا في المشاكلة، أي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته، كقوله تعالى:    تنبيه: ث ل ه  يه ئ ة  مه  يه ئ ة  س  ز اء  س  وقوله: ﴿ف م نه ،  120﴾ ﴿و ج 

ل ي هه﴾ ت د وا ع  ل ي ك م  ف اع  ٰى ع  ت د  ، 122أو من المجاز المرسل، أو ال حقيقة وال مجاز؛ ثالثة أقوال حكاها حفيد السعد  ،اآلية؛ هل هي من االستعارة  121اع 
 من المجاز فما عالقتها.  وعلى كونها

 ل، ولم يظهر بين الطبخ كه ش  قال المولى سعد الدين: وتحقيق العالقة في مجاز المشاكلة م  
 :123والخياطة عالقة في قوله 

د  لك  ت رهح  شيًئا ن جه َبًة وقميصقالوا اق  ب خ وا لي ج  ه       ق لت  اط   ا ط ب خ 
ــاحبة في الذكر عالقةك ــلح أن تكون عالقةب125قبه األبهري ع، وت124أنهم جعلوا المصــــ ــاحبة في الذكر ال تصــــ ــولها ألنَ   ؛أن المصــــ بعد 126حصــــ

في نفســـــــــه فالبد من  االمتكلم يعبر عمَ  أنَ جاب بوي  .  127ســـــــــتعمل المجازالحظ في  ت  ل هقبل  ةً تكون حاصـــــــــلأن  يجب   والعالقة  ،اســـــــــتعمال المجاز
نها مجاز مرسـل عالقتها أفالتحقيق    ،التقديريةفي  بأحدهماو  128الحقيقية  المشـاكلةصـاحبين في تفي الذكر قبل التعبير بالم  المصـاحبةمالحظه 
 .130شريفأبي كما تقدم؛ قاله الكمال بن  129في الذكر المجاورة
 ، المتقدمين دخل في  الالزمية والملزومية  هبقسمي  ق  لُّ ع  التَ   أنَ ترى    ، أال  قد يدخل بعض ما سبق من بعض العالقات في بع   ال يقال  :فصل 
بما   العبرة  :نقول  َناأل  ؛العادةزوم ولو في  ل المراد بال  نَ دخلت في الملزومية بل غالب العالقات ال يخرج عن الالزمية والملزومية أل  والسببية

الذي    نَ أو  ،ميةال الالزمية والملزو   ،ما هو التعلقنَ إ ةً الذي اعتبره المتكلم عالق  أنَ فيحتمل    ،كما هو مقرر عندهم  ًة،عالق   واعتبره المتكلم    ه  ظ  الح  
 .بالمقصود  والعبرة  ، لكنه غير مقصود  ،فيكون ذلك حاصاًل   ، وكذا يقال في غير ذلك،  ال الالزمية  والمسببية  ،ال الملزومية  السببيةنما هو  إاعتبره  
  ة لفظ  ر  ه ينبغي لمن قرَ نَ أ  ر  مما تقرَ   وقد علمت    ،ليهإال يلتفت    ةبعيد  ةلم يجعل فيها عالق  تيال  الكلمةفي  ته واعتباره  بعض ذلك مالحظ  نَ أ على  

  ن  إنعم  ،واعتبار عالقتين في االستعمالة ذ ال مانع من مالحظ إ ،و هماأو هذه أهذه   إما اللفظةلتلك  العالقة :يقول ن  أفيها عالقتان قريبتان و 
 فتفطن. وهللا اعلم. .  اتضح لكر دون غيره كما عتب  هو المً  هألنَ  ؛عدل عنهنه ال ي  إا فشيئً  المتكلم   ن  عيَ 
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في    والنكرة،  في الشكل  المشابهةمن    بعضهم  هزادما  ا  مَ أو   ،فقط  ةحدى وعشرون عالقإالمجاز المرسل    عالقاته   نَ ألك    ن  قد تبيَ :  فصل
 والزيادة ا الحذف  مَ أو   ،فراجعه132الخصوص  ةه عالق  في مبحثه   ةه الثاني  ردَ   وعلمت    ،131االستعارة   ةه عالق  في بابه   ىولاأل  ردَ   علمت    دثبات فقاإل

مبحث هذا المجاز  لك ولنذكر ،133عوسُّ بل بمعنى مطلق التَ  ؛بل ليسا من المجاز بالمعنى المتعارف ؛صاًل أبقسميها فليسا من المجاز المرسل 
   :قولفنللفائدة  تميًمات والزيادةعني مجاز الحذف أ 

على المجاز المتعارف 135و بطريق التشابه على ما ذكر في المفتاح ألفظ المجاز يطلق باالشتراك اللفظي    :وغيره134قال السعد   :باب
 ف، انتهى. والحذ بالزيادةوعلى المجاز 

ث لههه  : ﴿ل ي س   ول في قوله تعالىمثال األ  .و نقص كذلكأ  ،و مضافأ  ،لحرف  ةعرابها بزيادإ تغير    ةكلم  هأنَ ب136التلخيص  فه صاحب  وعرَ   مه ك 
ء ﴾  ي  ل وا آل   قوله تعالىوك  ،هيبذلك نف  صدوالق  ، وهو محال  ؛مثل  -تعالى- فيكون له    ،فهي بمعنى مثل  إالَ و   ،ي ليس مثله شيء، أ137ش  خه : ﴿أ د 

﴾ ن  ي ة ﴾   :قوله تعالىكو   ،139وجهحد األأذ المراد نفسه على  إ  ،138فهر ع و  يق ون ه  فهد  ين  ي طه ل ى اَلذه   ،141وجه حد األأعلى    ،ال يطيقونه  :المرادذ  إ  ،140﴿و ع 
ي ة ﴾   :قوله تعالىوك أ له ال ق ر  وقد علمت من التمثيل بهذا المجاز بنحو قوله    ،ا مرمَ م  أحد الوجهين المعلومين ىعل  القريةهل  أ ذ المراد  ، إ142﴿و اس 

يق ون ه ﴾ أتعالى ين  ي طه ل ى اَلذه ـٰذ ا ال ب ل ده﴾عراب، ومثل هذا المثال قوله تعالى:  يعتبر هنا اإلذ لم  إ  ،ن التعريف المار غير جامع: ﴿و ع  م  بهه  ، 143﴿ال  أ ق سه
 .فليتأمل ،عرابولم يتغير اإل ةزيادبالمجاز  فهو ، قسم برب هذا البلدأالمراد   إذ

 بالنسبة   بالعالقة  همتعبير    أنَ   د علمت  وق  ،هاعه و في موض  لفاظ  ل األعم  ست  ت  و   ،الزيادة    ظالحوت    ،الحذف    حظال ي    ن  أهذا المجاز    ابط  ض  :  تنبيه
  ق  د  ص  صلي والفرعي ال ت  التي هي مناسبه بين األ العالقة  نَ أل؛  145ح  مُّ س   ت  مثاًل   الزيادةعالقته  144مجاز    ال أقسم :والنقص في نحو قولهم  للزيادة

 اعلم. ه في غيره. فافهم. وهللا استعماله به عن موضوعه  لم يخرج   اللفظ   نَ إ ف ،عليه
ء ﴾   :الكاف في قوله تعالى  نَ أمن    م  ها، ما تقدَ ن  س  ح    هللا    أل  نس:  ةخاتم ي  ث لههه ش  مه  ، كثيرين  رأي  ه  نَ : إ147سالمقال شيخ اإل  ة؛زائد،  146﴿ل ي س  ك 

 ، كسلب الكتابة عن زيد المعدوم  ،وال يلزم المحال لجواز سلب الشيء عن المعدوم  ة،ليست زائد  هنأوغيره    148والتحقيق كما قال التفتازاني  : ثم قال
﴾قال تعالى  ،الصفةي  أ  ،بفتحتينث ل(  الم)بمعنى    يأتي  (لث  المه )  نَ وأل د  ال م َتق ون  َنةه اَلتهي و عه صفته كالمعنى ليس  ف  ،ي صفتهاأ،  149: ﴿َمث ل  ال ج 

من كان   :، إذ المعنىال يبخل ك  مثل  هم: كما في قول هه بدليله  الشيءه  ثبات  إا ه  نه مُّ ض  ت  له  صريحه من التَ  بلغ  أالتي هي  ةه الكناي ذلك من بابه  وألنَ  ،شيء
﴿ف إهن     :في قوله تعالى  قيل بهبمعنى النفس كما    يأتيل قد  ث  ا المه يًض أو   ،نفيهما  من نفيهه   فيلزم    ،ل  ث  مه   له ث  المه   ل  ث  ا مه ًض أيو ،  نت  أ  فكيف    ال يبخل  ك  مثل  

وا﴾  ه، انتهى. والمعنى هنا ليس مثل نفس، 150آم ن وا بهمهث له م ا آم نت م بههه ف ق ده اه ت د 
ى أحدها يمنع لزوم المحال المذكور لجواز سلب الشيء عن المعدوم، والخمسة األخر  ؛ أجوبة ة  ست ةه زيادال   لنا من ذلك مع جوابه  ص  خَ ل  ت  ف  

 سليم، وهللا سبحانه وتعالى أعلم.بالتَ 
  من كتابةه  الفراغ    وكان   ، وألف   ومائة    وستين    ست   ة  سن  ، م الحرام حرَ من م    بقين   ليال    الثالثاء المبارك لثمانه   ها يوم  مه ق  من ر   الفراغ    ها: وكان  قال مؤلف  

  وأتمُّ   الةه الَص   ها أفضل  على صاحبه   ، بوية النَ   من الهجرةه   وألف    ومائة    وثمانين    ثالثة    سنةه   من شهوره   ةه ذي الحجَ   ره ه  ش    ة  رَ غ    ةه ع  م  الج    المباركة ليلة    سخةه هذه النُّ 
 . 151سليم التَ 
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، الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، 11/17، كحالة، معجم المؤلفين  6/297الزركلي، األعالم،    ينظر ترجمته في:  1
، البيطار، حلية البشر 195-194/ 2، سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة،  2/349، البغدادي إسماعيل، هدية العارفين،  2/137

 . 1384في تاريخ القرن الثالث عشر 
 . 150م، 1996،  64العدد:   16نظر: مفلح، أبو العرفان الصبان النحوي وآثاره، عصام مفلح، مجلة اتحاد الكتاب العرب، مجلد  ي 2
 . 2/137الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار،  3
 السابق، الصفحة نفسها. 4
 . 3/289واللغة،   ينظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو 5
 . 1387البيطار، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر،  6
 . 6/297الزركلي، األعالم،   7
 .17/ 11كحالة، معجم المؤلفين،   8
 . 1386البيطار، حلية البشر،  9

 ، والبيت من الكامل.1385السابق،  10
ن  عن ن ظ رائههه. 1396، والبيت للمتنبي في ديوانه بشرح الواحدي، 1393السابقه  11 ز   ، وبرواية: ولقد أتى وع ج 
 ، واألبيات من الطويل. 1394ينظر: البيطار، حلية البشر،   12
 .361ضيف، المدارس النحوية،  13
 . 1394ينظر: البيطار: حلية البشر،   14
،  137/ 2، الجبرتي، تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار،  17/ 11، كحالة، معجم المؤلفين  297/ 6الزركلي، األعالم،  ينظر:    15

البيطار، حلية البشر  195- 194/ 2، سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة،  349/ 2البغدادي إسماعيل، هدية العارفين،    ،
 . 1384في تاريخ القرن الثالث عشر،  

 . 12، وينظر: الرسالة البيانية، بتحقيق مهدي عرار  64/ 8، تاريخ األدب العربي لبروكلمان  98/ 2ينظر: تاريخ عجائب اآلثار للجبرتي   16
 . 152ينظر: مفلح، أبو العرفان النحوي وآثاره،  17
 . 269ينظر: الصَبان، الرسالة البيانية،  18
 في )ت( بزيادة: ]وبه نستعين[ بعد البسملة.  19
 جاءت في النسخ كلها، وكان األكمل جمع الَسالم بالصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم.  هكذا 20
( إلى علة  العدول من )أقول( إلى )يقول(، فذكر أنه عدل عن المضارع المسند 3أشار الصَبان  في )الصبان، حاشيته على العصام،    21

ة، وأيًضا  إلى ضمير المتكلم )أقول( مع أنه مقتضى الظاهر؛ ليتوصل   ض  إلى ذكر )العبد(، و)الفقير(، على وجه يكون فيه )العبد ( ع مدًة مح 
 ما فيه من التفات من التكلم المتعلق بالبسملة على تقدير: ابتدائي بسم هللا، أو قولي بسم هللا؛ إلى الغيبة، وهذا من المحسنات.

ر هي هو الثاقب المضيء، ينظر: ابن م 22 ر هي والد ه  . 4/282نظور، لسان العرب، باب الراء، فصل الدال المهملة، الكوكب الدُّ
ي )أبو تمام، كتاب الوحشيات الحماسة الصغرى،  رشه ب ر ة الح     :( 26يقول عبد هللا بن س 

ي اقهل  ع ن  د ره يه هه الَطب ع ا. ال  الص  ط به      ج  ي ال حده  ذهي ش   )البسيط(    كلٌّ ي ن وء  بهماض 
ن  لها بهذا، نحو: الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية، الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، الكواكب وكثيرة هي المؤلفا ت التي ي ع ن و 

 الدرية في أسماء كتب الحنفية، وغيرها.
 . 911/ 1ينظر: القاموس المحيط، باب القاف فصل العين،  23
 في القاموس: ويكسر، ينظر: السابق، الصفحة نفسها. 24
 ما بين المعقوفتين من )ب( و  )ت(. 25
الق ة  القوس والسوط ونحوهما. والع الق ة  بالفتح: ع الق ة  الخصومةه، وع الق ة   3525جاء في الصحاح )مادة: علق،    26 (: " والعهالق ة  بالكسر: عه

 ."  الحب ه
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( " في نسبة العكس إلى صاحب األساس غلط؛ لعدم وجوده فيه كما ي علم بمراجعته".  82على الرسالة البيانية    يقول اإلنبابي في )حاشيته  27

 . 674/ 1واألمر كما يقول اإلنبابي، ينظر: الزمخشري، أساس البالغة 
يُّد(،    28 خ، فكان اثبات ها في المتن اجتهاًدا: )الَتص  على عبارة للصَبان    -بآخرة-حتى وقفت  الكلمة بين المعقوفتين غير واضحة في النُّس 

يُّد من القولين  87نفسه في )حاشيته الصبان بهامش الرسالة العصامية لحل دقائق السمرقندية،   ( وهو يقول في تعريفه للعالقة: "يؤخذ بالَتص 
 جواز الوجهين في كل من الحسية والمعنوية"، فزال  الريب.

ن  التنبيه لطول الفصل بين الفعل وفاعله. لفظة )الفتح( فاعل الفعل )يجوز( الم 29 س   تقدم، وح 
ه ع ن ال ع الم ة عبد الَرح  30 ا ن شأ و أخذ ال فهق  به  ر و  مد بن على البهوتي الحنبلي الشهير بالخلوتي، ولد بهمص  َمد بن أ ح  م ن البهوتي الحنبلي  هو م ح 

ير ة والزم م ن ص   احب الس ه َمد الشامي ص  بهه تخرج وانتفع. توفي تلميذ الَشم س م ح  اب الغنيمي و  لهَية ع ن الشه  ق  ل وم ال ع  ور البهوتي الحنبلي و أخذ ال ع 
من مؤلفاته: حاشية على منتهى اإلرادات، حاشية على شرح األشموني على األلفية، حاشية على شرح العصام على رسالة  ه.1083سنة  

، وفي المكتبة 46/80صبان في هذه الرسالة، وهي مخطوطة مكتبة الحرم المدني برقم  االستعارات السمرقندية، وهذه األخيرة تناولها ال
، ابن  8/294، كحالة، معجم المؤلفين،  13-6/12. ينظر: الزركلي، األعالم  42518عروسي    1786األزهرية بالقاهرة، ورقم الحفظ:  

ا في المخطوطة )حاشية البهوتي على شرح العصام على  ونص عبارة البهوتي كم.2/870حميد، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة،  
بكسر العين ما ينقل الذهن بواسطته (: العهالقة "13، الصفحة  7، لوحة  80/  46رسالة االستعارات السمرقندية، مكتبة الحرم المدني برقم  

قة المجاز كذلك؛ ألنها تعلقه بمحل الحقيقة عن محل المجاز إلى الحقيقة ألنها في االصل ما يعل هق الشيء بغيره، نحو عالقة الحب، وعال
بأن ينتقل الذهن بواسطتها من محل المجاز إلى الحقيقة كما ذكروا ، أَما بفتح العين فهي عالقة الخصومة والحب وهو تعلق الخصم  

 ي شرط للمجاز". خصمه والمحب بمحبوبه، ... وحقيقتها أمر يتصل بالمعنيين لينتقل الذهن من المعنى األول إلى الثاني وه
 في )ب(: فينقل.   31
(: "والعالقة في األصل ما يعلق الشيء بغيره، كعالقة السوط، سمى 28يقول الصَبان في )حاشيته على شرح العصام على السمرقندية  32

إلى الثاني؛ ألنها تعلق بذلك عالقة المجاز التي هي مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ينتقل بسببها الذهن من المعنى األول  
 المجاز بمحل الحقيقة، أي تربطه به".

 )أ(: السمع.  في 33
هه، حيث "يشترط أهل    34 ل ك  المصنف  مسلك  البالغيين في االكتفاء بأن ي سمع من العرب صورة  من نوع العالقة، دون سماعه اللفظه بخصوصه   س 

ها، أي أَن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يقوم على مالحظة ع  ة  الق البيان في العالقة ليصح بناء المجاز عليها أن ي سمع  نوع ها ال شخص 
ي شترط أن ي سمع عنه أنه    - فمثال - مسموعة، وقرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي. فمدار اعتبار العالقة قائم على سماع نوعها عن العربي  

أطلق اسم السبب على المسَبب، لكن ال = =يجب أن يسمع أنه أطلق الغيث على النبات، وهذا معنى ما ذهبـوا إليه من أن المجـاز مـوضـوع  
الوضع النوعي، وعلى هذا فالمجاز قياسي مطرد، يتسنى ويتيسر اإلتيان به متى وجدت عالقة سمع التجوز بنوعها، وأريد بناء أسلوب عليها،  ب 

ه  يشهد ل وبهذا أمكن ألهل البيان أن يعددوا األمثلة ويكثروا من المجازات المخترعة المبنية على أنواع من العالقات المسموع نوعها، يؤيد ذلك و 
نوا المجازات كما دونوا الحقائق". العالقات والقرائن:    .  576، وينظر: التفتازاني، المطول،  63أنهم لم يدو ه

راء"، وينظر: ل  35 ، وامرأة ب خ  ر  ر  الرجل فهو أ ب خ  : ريح  كريهة  من الفم، ب خه ر  سان العرب، جاء في )العين، باب الخاء والراء والميم(: "الب خ 
 باب الراء فصل الباء.

رفض  بعضه العالقات المسموعة  (: إَن "إمعان  الَنظره يكشف  عن أَن  65- 64يقول د. محمود موسى حمدان:)حمدان، العالقات والقرائن،    36
في بعض األساليب إنما يكون لفقد عنصر له أهميته في كيان العالقة عند استعمالها في خصوص المعنى المراد. وهذا هو السر في رفض  

 كثير من أمثلة المجازات في النصوص األدبية الحديثة؛ لكونها تقوم على عالقات قاصرة عن الوفاء بالداللة".
 سهو من الناسخ بتكرار الضمير: )وهو وهو(؛ حيث وقع الضمير األول في نهاية السطر، ووقع اآلخر في بداية سطر جديد. في )ب(    37
البيانية،    38 الرسالة  الصبان ) الصَبان،  المشابهة، أي 97يقول  فإن العالقة فيه  الشجاع،  الر جل  المستعم ل في  كاألسد  (: " واالستعارة  

حيوان المفترس في الجرأة واإلقدام على المخاوف، ثم المشابهة قسمان: المشابهة في الصفة، أي اشتراك المعنى  مشابهة الرجل الشجاع لل
ر  به المنقول  عنه، كما في المثال المتقدم، والمشابهة  في الشكل؛ أي اشتراكهما   في هيئة المنقول عنه، والمعنى المنقول إليه في معنى اشت هه
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كاشتراك الفرس الحقيقي والفرس المنقوش على حائط مثاًل في الصورة الفرسي ةه، فقولك: "رأيت  في الحائط فرًسا"   اشتهر بها المنقول عنه،
 استعارة، عالقته المشابهة في الشكل".

 . 51شيخ اإلسالم يقصد به زكريا االنصاري، وينظر كتابه: األنصاري، غاية الوصول في شرح لب األصول،  39
، أبو يحيى، )   وهو زكريا بن محمد بن  هـ(، شيخ اإلسالم. قاض مفسر، من    926  -   823أحمد بن زكريا األنصاري السنيكي المصري الشافعي 

هـ. له تصانيف كثيرة: منها )فتح الرحمن( في التفسير،   906حفاظ الحديث، ولد في سنيكة بشرقية مصر، وتعلم في القاهرة، وكف بصره سنة 
)تعليق على تفسير البيضاوي )غاية الوصول( في أصول الفقه، )لب  األصول( اختصره من جمع الجوامع.    )تحفة الباري على صحيح البخاري(، 

 . 46- 45/ 3ينظر: الزركلي، األعالم  
 . 80/ 46حاشية البهوتي على شرح العصام على رسالة االستعارات السمرقندية، مكتبة الحرم المدني برقم   40
 . 2/351ينظر: الهندي، نهاية الوصول   41
َية،  158/ 2يقول العصام )العصام، األطول،    42 وه (: إَن الجرأة "أعم من الشجاعة في عرف الحكماء؛ الختصاص الشجاعة بما صدر عن ر 

 فيختص  بالعقالء. قيل: ولذا اختارها على الشجاعة". 
 . 3/112وذكر الدسوقي قريًبا منه، ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، 

العلماء أمثلة هذا النوع قديًما، لكنهم لم يسموه باسمه، وكان اإلمام عبد القاهر قد أواله عناية خاصة، حيث فصله عن المجاز   تناول  43
لسكاكي اللغوي، وسماه مجاًزا عقلي ا؛ ألن حصوله يقوم على التصرف العقلي، ومجاًزا حكمي ا ومجاًزا في اإلثبات، وإسناًدا مجازي ا. ولعل ا

، عبد الشافي،  414، السكاكي، مفتاح العلوم  338، أسرار البالغة  227سماه مجاًزا مرساًل ينظر: الجرجاني، دالئل اإلعجاز    أول من
 . 6األبعاد الداللية للمجاز المرسل في تأويل غريب الحديث، 

من البالغيين من ينظر الى جانب المنقول عنه، ومنهم من ينظر إلى جانب المنقول إليه، ومنهم من ينظر إلى الطرفين مًعا،    44
والنظر األول هو الراجح ألنهم يتخيلون العالقة عروة في المعنى الحقيقي يرتبط بها المعنى المجازي، من أجل ذلك يكون الحقيقي  

الض  فيكون  باالعتبار.  السببية،  أولى  فالعالقة  بالسبب،  الغيث؛ صرح  رعينا  ففي:  به عن غيره،  به والمعبر  المصَرح  اللفظ  ابط 
 . 109وهكذا. ينظر: حمدان، العالقات والقرائن في التعبير البياني  

 . 196ى الرسالة البيانية،  قوله على التحقيق "أشار به إلى أن الزيادة على ذلك والنقص عنه خالف التحقيق". اإلنبابي، حاشية اإلنبابي عل   45
خمس عشرة عالقة، وعَدها السعد خمًسا وعشرين عالقة،   –مثاًل  –لم يتفق العلماء على عدة عالقات المجاز المرسل فقد أورد العلوي  46

 . 576، التفتازاني، المطول 1/39ينظر: العلوي، الطراز،  
 في )ب( و )ت(: األمير 47
 ة عن اآلثار، ثم جاء المجاز الثاني وهو التجوز باآلثار عن اليد.حصل المجاز األول بالتجوز بالقدر  48
 لكون التركيب تحول إلى حقيقة ال مجاز فيه. 49
 ( بقوله: " أي كون الشيء يجب وجود ه عند وجود شيء آخر". 105وفَسرها الصبان في )الصبان، الرسالة البيانية  50
 ( بقوله: " أي كون الشيء يجب عند وجوده وجود  شيء  آخر". 104وفَسرها الصبان في )الصبان، الرسالة البيانية  51
 (. 35سورة الروم )  52
 (.ما بين المعقوفتين سقط من )ت  53
 في )ت(: المشبه به.  54
 في )ب(: له.  55
 ما بين المعقوفتين سقط من )ت(. 56
 وما في المتن مثبت من )ت(.بإسقاط همزة اقتصر، في )أ(: ما اقتصرت، وفي )ب(: ما قتصر،  57
 . 359، 402ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم  58
 . 54ب األصول يعني به زكريا األنصاري، ينظر: األنصاري، غاية الوصول في شرح ل 59
 (. 19سورة البقرة: ) 60
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مه 1/332في )األصبع( لغات، جاء في )الفيومي، المصباح    61 فهي ك ال  ، و  ره ره و ال بهن صه ن صه ا مهث ل  ال خه م ائهه  ائهر  أ س  ذ لهك  س  ك  َنث ة  و  ب ع  م ؤ  ص  (: "اإل ه

ب ع  اإل ه  د  فهي أ ص  و  ؛ ف إهَنه  ق ال  األ  ج  ب عه ص  كهيره اإل ه ل ى ت ذ  ،  اب نه ف ارهس  م ا ي د لُّ ع  ، و ال غ الهب  الَتأ نهيث  َنث  ي ؤ  ق ال  الَصغ انهي  أ ي ًضا ي ذ َكر  و  ، و  انه الَتأ نهيث  ن س 
ب وع  وه  ر ة  أ ص  ، و ال ع اشه ز ةه م ع  ت ث لهيثه ال ب اءه م  : ت ث لهيث  ال ه  ر  ل غ ات  ب عه ع ش  ص  فهي اإل ه : و  ه م  ه  ق ال  ب ع ض  ف ور، و ال م ش  ز ةه  ز ان  ع ص  م  ر  ال ه  س  ا ك  ور  مهن  ل غ اتهه 

اء ". ح  اه ا ال ف ص  ت ض  ، و ههي  اَلتهي ار  ف ت ح  ال ب اءه  و 
 (. 187/ 3ممن قال بهذا الزركشي في )الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،  62
 (. 3(، سورة المجادلة: ) 92سورة البقرة: ) 63
، 1/82مزة والراء،  جاء في اللسان )ابن منظور، اللسان، فصل اله  64 ه م ه م عد و  مه لهئ اَل ي د  (: "الَربهيئة ، و ه و  ال ع ي ن  والَطلهيعة  اَلذهي ي ن ظ ر  لهل ق و 

ر ف ي ن ظ ر  مهن ه ".  ب ل  أ و ش  ل ى ج   و ال  ي ك ون  إهاَل ع 
 (. 576ما بين عالمتي التنصيص هو كالم السعد في )التفتازاني، المطول،  65
 ( و)ت( شيء، والصحيح ما هو مثبت من النسخة األم )أ(، حيث وقعت الكلمة )شيئ ا( اسم )أَن( مؤخر.في )ب 66
 ( 107آل عمران: ) 67
 (. 7سورة العلق: ) 68
 (، وفي )أ( رسمها: واسئل.82سورة يوسف: ) 69
 في )أ(: العالقان، والمثبت من )ب( و)ت(. 70
 (. 31سورة األعراف: ) 71
وهي    وبيان ذلك أَن في )زينتكم( مجاز مرسل عالقته الحال ي ة؛ ألن الزينة حال ة في الثياب، وبادية من خاللها، والقرينة )خذوا(، فالزينة  72

 .  أمر معنوي ال تؤخذ حقيقة، وكذلك ليس المقصود )المسجد( نفسه، إنما المراد به الصالة، فأطلق اسم المحل وأراد الحال 
ك ى ّللَا ؛ ألَن الحكاية اإلتيان بمثل الشيء ولينقل الزركشي    73 ك ى، و ال  ي ق ال  ح  م  ّللَاه ي ح  ال  ،  عن بعض العلماء قولهم: "ال  ي ق ال  ك  س لكالمه مهث ل 

" الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   ب اره خ  ن ى اإل ه اي ةه بهم ع  ك  ظ  ال حه ل ق وا ل ف  م  ف أ ط  اه ل  ق و  ت س  حراز في أنواع المجاز، بتحقيق عبد اإل . وينظر:  177/ 2و 
، وأما قول: )قال هللا تعالى حكاية عن كذا..( فلم ير  بعض  394- 393،  157الرحمن رجاء هللا السلمي، مجلة الجامعة اإلسالمية العدد  

مانع؛ ألننا ال نقول: إن القرآن حكاية عن  العلماء المعاصرين بأًسا في استعمال هذا التركيب. يقول ابن عثيمين عنها: "ال بأس، وليس فيها  
ى يحكي كالم هللا، هذا هو الممنوع، أما أنه يحكي عن غيره فال بأس به، وما زال العلماء رحمهم هللا يقولونها في كتب التفسير: قال هللا تعال 

 (. 203،18كذا وكذا". )ابن عثيمين، لقاءات الباب المفتوح، لقاء  
 (. 84سورة الشعراء: ) 74
 (. 2سورة النساء: ) 75
 . 3502، ورقم الحديث 4/14رواه الطبراني في المعجم الكبير 76
عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، ناصر الدين البيضاوي: قاض، مفسر، عالمة. ولد في المدينة البيضاء بفارس، قرب هو    77

إلى   فيها سنة  شيراز( وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاء، فرحل  التنزيل وأسرار  685تبريز، وتوفي  أنوار  هـ، من تصانيفه: 
 . 1/462، إسماعيل، هدية العارفين،  4/110التأويل، ويعرف بتفسير البيضاوي، طوالع األنوار في التوحيد. ينظر: الزركلي، األعالم، 

العرف خ  إما  وعبارة البيضاوي هي:" واالشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، لكن  صصه بمن لم يبلغ. ووروده في اآلية 
للبالغ على األصل أو االتساع لقرب عهدهم بالصغر، حث ا على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا االسم إن  

ويؤيد األول ما روى أَن رجاًل  أونس منهم الرشد، ولذلك أمر بابتالئهم صغاًرا أو لغير البلغ، والحكم مقيد، فكأنه قال آتوهم إذا بلغوا.  
من غطفان كان معه مال كثير البن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال منه فمنعه، فنزلت. فلما سمعها العم قال: أطعنا هللا ورسوله  

 . 59- 58/ 2نعوذ باهلل من الحوب الكبير". البيضاوي، أنوار التنزيل،  
عشرة(، وكذلك الحال في بقية العالقات حتى العالقة التاسعة عشرة، والمثبت  في النسخ كلها وردت )الحادية عشر( بدون تاء )   78

 على القاعدة اللغوية. 
 (. 30سورة الزمر: ) 79
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 ( 36سورة يوسف: ) 80
 في )أ( و)ب(: ال حتماال، وما هو مثبت من )ت(. 81
ه في الصحيحين: "من ق ت ل   ،  1751ورقمه    1370/ 3، ورواه مسلم في صحيحه  3142، ورقمه 4/92رواه البخاري في صحيحه   82 ونصُّ

ل ب ه".   قتياًل له عليه بي هنة  فل ه  س 
ا ناسخ  )ب( فكتب ها: )تحسدون(.54سورة النساء: ) 83 ه  س   (، و 
 ( 173سورة آل عمران: )  84
ل ه   381/ 1جاء في )تفسير السمعاني    85 ي ان لما لم يَتفق  ف  لهك: " أ ن أ ب ا س  ، والقصة فهي ذ  ي  عه ج  ع ود األ  ش  (: "ه ذ ا ق ول نعيم بن م س 

َمد ع ن ال خ   اب م ح  ح  ق ال  ل ه : ثبط أ ص  ين ة، و  ده ي  إهل ى ال م  عه ج  ع ود األ  ش  وج لموعده ببدر بعث بنعيم بن م س  ي ال ي ظ نُّوا أ ن بهن ا  ال خ ر  وج؛ ك  ر 
م!  ون  إهل ي هه م: تخرج  ، ف ق ال  ل ه  وجه ان  الَنبهي وصحابته يتهيئون لهل خ ر  ك  م، و  اء إهل ي هه بهل، فج  ل ك عشر من اإل ه ام   فشال و  وا إهل ي ك م فهي ال ع  رج  قد خ 

رج   هللا ل و خ  ، و  ا فعلوا فهي ب ي وتك م  ي، وفعلوا بكم م  لم  ال م اضه كهيل، و  ال و  نعم  سبن ا هللا و  ابه: ح  ح  ن ك م، ف ق ال  و أ ص  م ال  يعود أحد مه إهل ي هه ت م  
وج".   يمتنعوا من ال خ ر 

 (. 69سورة النساء: ) 86
ال ى.3/86جاء في )الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه    87 لههه ت ع  ق و  : ك  ن سه ة  ال جه ق  الَنكهر ةه و إهر اد  فهيًقا﴾ عند  (: " إط ال  ن  أ ول ـئهك  ر  س  . ﴿و ح 

ف ةه". الصه  ن س  ك  م  جه ل ه  اس  ع   م ن  ل م  ي ج 
 (.2/83ينظر كالمه في: )البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل   88
ن  كل واحد  منهم رفيًقا". ينظر: السابق الصفحة نفسها. 89 س   ونص عبارة البيضاوي: "وح 
 (. 33سورة األنفال: ) 90
 (. 137رة النساء: )سو  91
 (. 3/427في حاشيته على األشموني، ينظر: الصَبان، حاشيته على شرح األشموني  -كذلك-وما ذكره الصَبان  هنا يذكره  92
 في)ب(: ويصح.  93
نه تحريره لمسائل العلم، رحمه هللا! فالحقيقة العرفي  94 ة هي وهذا التفريق الدقيق بين المجاز والحقيقة العرفية يدلك على دقة الصبَان وح س 

َماها اللُّغ وي إلى غيره بع ر فه االستعمال". العلوي، الطراز،   . 30/ 1"التي ن قهلت  من م س 
 (. 5: )(، وسورة االنفطار14سورة التكوير: ) 95
 . 3/86ينظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه،  96
 في )ب( و )ت( بزيادة: ]نحو قوله[ بعد )ذلك(.  97
 (. 40سورة الشورى: ) 98
 (. 194سورة البقرة: ) 99

ده  73/ 3يقول بدر الدين الزركشي كما في )الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه    100 مه ضه ءه بهاس  مهي ة  الَشي  ث ر  م ا ي ق ع  فهي  (: " ت س  هه، و أ ك 
يه ئ ًة م ع   ز اءه س  ل ى ال ج  ل ق  ع  ا﴾ أ ط  يه ئ ة  مه ث ل ه  يه ئ ة  س  ز اء  س  ال ى: ﴿و ج  لههه ت ع  ق و  ، ك  َده ا".ال م ت ق ابهل ي نه نههه ضه ل  لهك و  وكذلك تمَثل أحمد الدمنهوري بهذه  أ َنه  ع د 

 . 463ة، ينظر: الدمنهوري، الحذاقة بأنواع العالقة اآلية الكريمة على عالقة الضدي
لُّق كون  الشيء م تعلًقا بشيء آخر تعلًقا مخصوًصا، والمراد به عند البالغيين التعلق الحاصل بسبب االشتقاق، كالتعل  101 ق بين  المراد بالَتع 

 .147المصدر وما اشتق منه. ينظر: حمدان، العالقات والقرائن،  
 (. 11سورة لقمان: ) 102
 حيث أطلق المصدر )خلق( على اسم المفعول )مخلوق(. 103
 حيث أطلق المصدر )عدل( على اسم الفاعل )عادل(.  104
 (. 6سورة القلم: )  105
 حيث أطلق اسم المفعول )المفتون( على المصدر )فتنة(.  106
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 حيث أطلق اسم الفاعل )قائًما( على المصدر )قياًما(.  107
اًل ( المبدلية ال البدلية، وتفسير  ( يجعل العالقة في )أكل فالن  دًما118ولذلك فإن الصبان في )الرسالة البيانية    108 ذلك كون الشيء م ب د 

 عن آخر، والبالغيون يتمثلون بقول القائل: 
ره  طه ط ي هب ةه الَنش  و ى الق ر  ر ة       بعيدةه م ه   )الطويل(      أكلت  دًما إن  لم أر ع كه بهض 

، والقرينة "يريد: أكلت دية، ففي قوله: )دًما( مجاز مرسل عالقته المبدلية؛ ذلك أن الدم مبدل  منه الدية، والدية  يأخذها وليُّ الدم بداًل منه
)ديوان الحماسة ، والبيت من مختارات أبى تمام في  3/278قوله: )أكلت(؛ ألن الدم بمعناه الحقيقي ال يؤكل". عوني، المنهاج الواضح،  

( تأوياًل آخر لهذا  201/ 3ويذكر الطيبي في )الطيبي، حاشيته على الكشاف  ( لبعض األعراب من غير تعيين.1306بشرح المرزوقي  
ز، وهو الدم والصوف يؤكل في الجدب، أي: وقعت  في الجدوبة". وجاء في   ل هه البيت يمتنع به المجاز المرسل، فيقول:"    وقيل: أراد العه

بل، 5/381للسان: الزاي والعين المهملة  )ا نهي المجاعةه، يخلطون الدم بأ وبار اإله ز "قال ابن األ ثير: هو شيء  يتخذونه في سه ل هه ( عن العه
ونه بالنار ويأ كلونه". و  ويرى آخرون أن العالقة في هذا المثال هي السببية، يقول شيخنا د. محمود توفيق )توفيق، من قضايا المجاز ي ش 

(: "قوله: )أكلت دًما( أسلوب خبري دعاني، وغير خفي عنك أنك ال تجد نفًسا  11المرسل في علم بالغة العربية، مسودة لم تحرر طباعة،  
له فيلقى تأكل دًما، وإنما بريد بالدم الدية، فهو يدعو على نفسه إن لم يفعل ما هَدد  به أن يبتلى بمقتل حبيب ث َم يبتلى بالعجز عن الثأر  

نفسه مقهورة محمولة على أن تقبل الدية، وتتساقط في مهوى المذلة، وهذا من أقسى ما يدعو به المسلم على نفسه، وفي تشديد الدعاء 
دم،    على نفسه بمثل هذا إشارة إلى المبالغة في تأكيد إيقاعه ما هدد به. تبين لك أن قوله: )أكلت دًما( معناه: أكلت ما يشترى بدية، سببها

وهذا االختالف في تحديد نوع العالقة يدل على اختالف مناط النظر ن الوفاء بحقه قصاصا. فهذا مجاز مرسل عالقته السببية".عجزت ع
 . 195وتوجيه الناظر وذوقه واعتباراته. ينظر: عبد الرازق، نظرية البيان بين عبد القاهر والمتأخرين، 

رهيقه  بفتح الهاء، ههراق ًة، أي صَبه. وأصله أ راق  ي ريق  إراق ًة.  5464جاء في )الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم    109 (: "ه راق  الماء  ي ه 
را ، والشيء  م ه  ريق  ريق  إه راقًا، فهو م ه  رهق ه  إه راقًا. وفيه لغة ثالثة: أ ه راق  ي ه  راق  أيضًا بالتحريك".وفيه لغة  أخرى: أ ه ر ق  الماء  ي ه   ق  وم ه 

(. وقد نَص المصنف رحمه هللا على آية الظهار في سورة المجادلة بعالقة اإلطالق ألنها وردت في سورة النساء: 3ادلة: )سورة المج  110
 مقيدة بـ )مؤمنة(.   92
  أوردها البغدادي في )البغدادي، خزانة  ، من )الطويل(،35البيت لعروة بن حزام من قصيدة له بديعة في حبيبته عفراء. ينظر: ديوانه   111

ل وب".3/375األدب،  امهع ال ق   ( وقال عنها: "ال  ب أ س بإيرادها النسجامها، ورقتها، و أ خذه ا بهم ج 
 في )أ(: القيمة. وهو سهو بي هن. 112
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. 113
عمل في مطلق الشفة، ثم نقل إلى شفة  بأن يستعمل المقي د في المطلق، نحو: )مشفر زيد مجروح( فإن )المشفر( في اللغة: شفة البعير، فاست   114

ون على أن العالقة في نحو هذا المثال هي التقييد واالطالق. ينظر: الهاشمي، جواهر البالغة،    . 253اإلنسان وهو زيد. والبالغيون ينصُّ
: " أَن لفظ المشفر في األصل مقيد بكونه مشفر بعير، ثم أطلق  - (  303/  3كما يقول حامد عوني في )عوني، المنهاج الواضح،    - وبيان ذلك    115

إنسان  شفة    عن قيده وأريد منه مطلق شفة، وهذه هي المرتبة األولى وعالقتها التقييد ثم اإلطالق، فإذا أطلق بعد ذلك على شفة إنسان باعتبار كونها 
 بخصوصه ال باعتبارها فرًدا من أفراد مطلق شفة، فهذه هي المرتبة الثانية وعالقتها اإلطالق ثم التقييد". 

ا.   أما كونه تصريحية فألنه صر ح بالمشبه به، وأما كونها أصليه فألن اللفظ المستعار لفًظا جامًدا غير مشتق، وأما كونها تحقيقية فلتحقق   116  معناها حس 
( ".. وكتسمية القهربة راوية، مع أَن الراوية لغة اسم للَداَبة التي يستقى عليها، أيُّ 116صبان في )الصبان، الرسالة البيانية،  يقول ال  117

 داَبة كانت".
 . 2/336ذكر البهوتي أَن اسم الجوار يختص بالقريب، ينظر: البهوتي، شرح منتهى اإلرادات،  118
وتبَين  أَن لفظة )سم( اختصار لـ )ابن قاسم( مقارنًة بما قاله الصبان في )الصبان،    ولم أر...(،   هكذا في النسخ كلها: )وقال سم:  119

(: " قال العاَلمة ابن قاسم: ولم أر  لهذه العالقة ضابًطا..." وساق القول أعاله. وهو ما ذكره ابن قاسم في كتابه 117الرسالة البيانية  
 وكثيًرا ما يرمز اإلنبابي في حاشيته على الرسالة البيانية بـ )سم(. (.  2/177)اآليات البينات: 
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هـ(، عالم، فقيه، توفي بالمدينة، من تصانيفه: فتح الغفار بكشف  994وهو أحمد بن قاسم العبادي، القاهري، الشافعي شهاب الدين، )ت
ابن مالك في النحو، الحواشي والنكات والفوائد المحررات   مخبأه غاية االختصار في فروع الفقه الشافعي في مجلدين حاشية على شرح ألفية

على مختصر السعد في المعاني والبيان، حاشية على شرح جمع الجوامع للسبكي في اصول الفقه المسماة باآليات البينات. ينظر: شذرات 
 . 48/ 2، معجم المؤلفين  198/ 1، األعالم 10/636الذهب 

 (. 40سورة الشورى ) 120
 (. 194رة )سورة البق 121
هـ(، من فقهاء الشافعية، يكنى بسيف الدين،  916هو أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الهروي: شيخ اإلسالم، )ت   122

ميت )الدر النضيد في مجموعة الحفيد   م الشرعية والعربية، و  ط( في العلو   - ويعرف بحفيد السعد )التفتازاني( كان قاضي هراة. له كتب، منها مجموعة س 
 . 270/ 1خ( لجده، في األزهرية.  ينظر: الزركلي، األعالم،    - ط(، و )شرح تهذيب المنطق    - )حاشية على شرح التلخيص  

كنت أنادمهم أ َيام األ   252/ 2في )العباسي، معاهد التنصيص،  123 ب ع ة و  و ان أ ر  ان  لي إخ  وى أ نه ق ال  ك  ت اذ كافور (: "قائله أ ب و الرقعمق، ير  س 
ي   م و  ل ي ك الَسال  و ة تحصنني من ال برد ف ق ال  إخوانك يقرأون ع  ت لي كس  ل ي س  م ب ارهد و  اء نهي رسولهم فهي ي و  ق ول ون  ل ك قد اصطبحنا  اإلخشيدي ف ج 

م: ا ق ال  ف كتبت إهل ي هه مهين ة فاشته علينا م ا نطبخ ل ك مهن ه  اة س  م وذبحنا ش    ال ي و 
ـــــــــــــا                             وص  ر ة     ف أتى رسـول ه م  إلَي خ ص  ح   إخوانن ا قصــــد وا الصبوح  بهس 

ا".                             َبًة وقميص  ه     قلت  اطبخوا لي ج  د  ل ك ط ب خ  ي ئا ن جه  )الكامل(   ق ال وا اقترح  ش 
 (. 537/ 1فتازاني على شرح العضد، )ينظر: التفتازاني، حاشية الت 124
هو سـيف الدين أحمد بن عبد العزيز األبهري، ولم أجد له ترجمة في كتب التراجم، وإنما ي سـتعان ببعض كتبه في هذا، حيث ذكر في  125

هـــــ. وكان ابن أمير حاج الحنفي يلقبه بالفاضل األبهري. 767شرحه لكتاب المواقف لشيخه العضد أنه كتبه في منتصف ربيع األول سنة  
، وينظر: األبهري، حاشــــية ســــيف الدين األبهري على شــــرح 1/44التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام،  ينظر: ابن أمير حاج،

 .19العضد لمختصر ابن الحاجب، رسالة دكتوراه بتحقيق عوض العماري، 
 في )أ(: ألن استعمالها حصولها بعد...، والمثبت من )ب( و )ت(، فكلمة )استعمالها( مقحمة.  126
 (. 365وعبارة األبهري من كتابه )حاشية سيف الدين األبهري على شرح عضد الدين لمختصر ابن الحاجب،  127
 هكذا وردت في النسخ الثالث )الحقيقية(، والمشهور)التحقيقية(. 128

 (:         330قيقية والتقديرية أَن في األ ولى ي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا، كقول عمرو بن كلثوم )ديوانه،  والفرق بين التح 
 )الوافر(    أال ال يجهلن  أحد  علينا      فنجهل فوق جهل الجاهلينا

عليهم إنما هو   ير إشارة حاسمة من الشاعر إلى أن الجهلعبر الشاعر بقوله )نجهل( عن جزاء الجهل عليهم؛ ألنه سببه، وفي هذا التعب
أما المشاكلة التقديرية فهي أن يذكر الشيء بلفظ .  جهل على من جهل؛ ألن الجزاء ال يتخلف عنه، بل إنه سيجد عندهم جهاًل فوق الجهل

 (:  25/ 2غيره لوقوعه في صحبته تقديرا، كقول أبي تمام )ديوانه 
 )الكامل(   ا   إني بنيت الجار قبل المنزلمن مبلغ  أفناء يعرب كله

معنى  حيث جاءت كلمة )بنيت( إلى جانب )الجار(، وال يقصد بها حقيقة البناء؛ ألن الجار ال ي بنى، والذي يبنى هو المنزل، ومن ثم جاء هذا ال 
 قيقي، وهو بناء المنزل. مذكوًرا بلفظ  غير لفظه الموضوع له، والذي سَوغ  ذلك وقوع  هذا المعنى بصحبة البناء الح 

يذكر بعض  البالغيين أنه ال تعارض بين المجاز المرسل والمشاكلة؛ ألن ك ال  منهما ينظر من زاوية خاصة، وعليه فتدخل بعض صور   129
ل  238المشاكلة في المجاز المرسل وعالقته المجاورة للكلمة األخرى التي استعملت في حقيقتها. ينظر: كردي، نظرات في البيان،  . وفص 

(: قيل "إَن المشاكلة مجاز مرسل عالقة المجاورة. والحق أنها ليست منه؛ 590لصعيدي فقال )الصعيدي، بغية اإليضاح،  عبد المتعال ا
ألَن عالقة المجاورة تكون بين مدلول اللفظين ال بين اللفظين كما في المشاكلة. فهي تصحُّ بمجرد وقوع اللفظ في صحبة آخر، ولو لم  

كما في قوله: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه ... البيت. وقد توجد عالقة بين مدلوليها كما في قوله تعالى:"   توجد عالقة بين مدلوليهما،
 وجزاء سيئة سيئة مثلها " فإن السيئة األولى المعصية والثانية جزاؤها. وبينها عالقة السببية".
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وهو محمد بن محمد بن أبي و)ت(: الكمال بن أبي شريف.  ورد االسم في األصل )أ(: الكمال بن شريف، والصحيح المثبت من )ب(    130

بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي، أبو المعالي، كمال الدين، عالم باألصول، من فقهاء الشافعية، من أهل بيت المقدس، مولدا ووفاة، 
أصول الفقه، و )الفرائد في حل شرح العقائد   ط( في  -من تصانيفه: )الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع  دَرس وأفتى ببلده وبمصر.  

وما أورده  .7/53خ(. ينظر: األعالم:    -ط( في التوحيد، و )صوب الغمامة في إرسال العمامة    -خ(، و )المسامرة على المسايرة    -
 (. 1/612بتحرير شرح جمع الجوامع، الصَبان عن الكمال من )الكمال، الدرر اللوامع 

 قة االستعارة هي المشابهة مطلًقا، سواء أكانت في معنى أو شكل. حيث تقَدم أَن عال 131
 حيث تقَدم أَن النكرة في سياق االثبات من عالقة الخصوص.  132
 (. 120في )ب(: مطلق التجوز، والمثبت من األصل )أ(، ومن )ت(، وهو الصواب مقارنًة بما أورده الصبان في )الصَبان، الرسالة البيانية،    133
 . 628التفتازاني، المطول، ينظر:  134
 . 392ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم،  135
 . 165ينظر: القزويني، تلخيص المفتاح،  136
 (. 11سورة الشورى ) 137
 (. 46سورة غافر ) 138
ره 567/ 4جاء في )الشوكاني، فتح القدير    139 ك  رهههم  ع ن  ذه ك  ن اءه بهذه تهغ  س  رهيح  بههه لهاله ت ر ك  الَتص  م ه ، و  ق و  ن  و  : فهر ع و  ن  ،  (: "و ال م ر اد  بهآله فهر ع و  ل ى بهذ لهك  مهن ه م  نههه أ و  هه لهك و 

ه .   س  ن  ن ف  ن  فهر ع و  ر ةه بهالَنا أ وه ال م ر اد  بهآله فهر ع و  خه َذب ون  فهي اآل  ي ع  س  ، و  يًعا بهال غ ر قه مه ن ي ا ج  ل ى أله َنه م  ق د  ع ذه ب وا فهي الدُّ ". و األ  َول  أ و   ره
 (. 184سورة البقرة ) 140
ين  ي ت  176/ 3جاء في )الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،    141 : ه م  اَلذه ، ق ال  َباس  ة ". (: "ع نه اب نه ع  ، و الَشي خ  يق ون ه ، الَشي خ   ك َلف ون ه ، و ال  ي طه
 (. 82سورة يوسف ) 142
 (. 1سورة البلد ) 143
 كذا في األصل )أ(: مجاز، وكذلك في )ت(، وفي )ب(: مجاًزا، واألقرب رفعه على اعتباره خبًرا لمبتدأ محذوف، تقديره: هو مجاز.  144
مُّح( خبر أَن المتقدمة. 145  )ت س 
 (. 11سورة الشورى: ) 146
 . 1/37يقصد به زكريا األنصاري، ينظر: األنصاري، غاية الوصول في شرح لب األصول،   147
 (. 629  -628كالمه في )التفتازاني، المطول، ينظر  148
 (. 15(، سورة محمد: )35سورة الرعد: ) 149
 (. 137سورة البقرة: ) 150
 في )ب(: وأتم التحية. 151

نا محمد  وعلى آله وصحبه وسَلم[، ويظهر أنها من كالم الناسخ ال المؤلف،   وفي النسخة األصل)أ( ختمت بزيادة: ]وصَلى هللا  على سيده
 لصَبان ختم  بالصالة والسالم فال مبرر إلعادته. ألَن ا

ا  هه سي هده  وختمت النسخة )ب( بـ: ]على يد كاتبها الفقير الحقير محمد بن أحمد حسنين البوالقي الشافعي، حفظه هللا بلطفه، والمسلمين، آمين بهج 
 والحمد لل رب العالمين[.   األولين واآلخرين، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين، آمين، 

منعه    نه، وقد ويحسن هنا التنبيه على أن التوسل بجاه النبي صلى هللا عليه وسلم، أو بجاه الصالحين واألولياء محل نزاع بين العلماء، ي راجع في مظا 
 . 348/ 2فتاوى ورسائل العثيمين،  ، وابن عثيمين، مجموع  129/ 7جمع  من العلماء. ينظر: ابن باز، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة،  

للهم  وختمت النسخة )ت( بـ: ]كتبها بيده الفانية الفقير الحقير، المعترف بالذنب والتقصير، الراجي عفو ربه القريب؛ حسين العدوي الخطيب، ا 
 لم[. اغفر له ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لل رب العالمين، تمت بحمد هللا وعونه وحسن توفيقه، وهللا أع 


