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 جملة آداب الفراهيدي
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رعة  (هـ806)للحافظ العراقي املتوفى سنة

ُ
واتنه أتي ز
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 ىطمت الحمد هلل رب العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى النبي خير البشر ما
 لو كأصحابو المياميفآالغمائـ بتيتاف المطر، كىدلت الحمائـ بأفناف الشجر، كعمى 

 :كبعد الغرر ،
 الكافي مف الدرس البالغي ، إذ فمـ ينؿ الحديث النبكم الشريؼ قسطو

 فكرة تناكؿ ا كانت تراكدفقدانصبت جؿ الدراسات البالغية عمى القرآف الكريـ ، ؼ
طرح ) عمى كتاب االختيار ، فكقع  منذ زمفمكضكع في الحديث النبكم الشريؼ

                                                   

( ) المباحث البالغية في كتاب طرح التثريب في شرح  )البحث مستؿ مف رسالة ماجستير بعنكاف
لمطالب غساف عمكاف خمؼ  ( ( ىػ826ت )كابنو أبي زرعة  ( ىػ806ت)التقريب لمحافظ العراقي 

 .جامعة تكريت – كمية التربية / بإشراؼ األستاذ المساعد الدكتكر محمد خميؿ إبراىيـ 
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 جملة آداب الفراهيدي

 فيك  ،، كذلؾ لما ليذا الشرح مف قيمة عممية أصيمة (التثريب في شرح التقريب
 مف المكضكعات البالغية القيمة يحتكيو فضالن عمامكسكعة لغكية كنحكية كفقيية 

كلما كاف  فقد أحاط مؤلفو بعمكـ عصره كآراء شيكخو كسالفيو ، ، المبثكثة في ثناياه
 نا تككؿ فيما يخص الجانب البالغيىذا الكتاب لـ ينيض لدراستو أحد مف الباحثيف

لنبدأ مشكارا مع ىذا الكتاب كشارحيو بعمـ مف أىـ عمكـ البالغة أال عمى اهلل تعالى 
 .كىك عمـ البياف 

 في كتاب طرح التثريب في عمـ البياف : )البحثفكاف عنكاف 
 0( شرح التقريب

 أمَّا  خاتمة ،ختميا يسبقيا تمييد كتمباحث ثالثة إلى البحث ناكقد قسـ
الحافظ العراقي ك ) شارٌحيف كحياتيما اؿعف :األكؿ :  عمى قسميف التمييد فقد جاء
في تعريؼ عمـ البياف مف  الثاني القسـكجاء  ، فالشرح مشترؾ ليما ، (ابنو أبي زرعة

 .حيث المغة كاالصطالح 
المجاز  الثاني المبحث كتناكؿ .بالتشبيو كأقسامو ختص ا األكؿ ؼالمبحثأما 

في الكناية كأقساميا ، : األكؿ : فكاف عمى قسميف  الثالث المبحث أما .كأقسامو 
. في التعريض : كالثاني 

ىذا ما كفقنا إليو اهلل سبحانو كتعالى أف نقدمو لمقارئ ، فإف : كختاما نقكؿ 
ف كانت األخرل فحسبنا أننا اجتيدنا ما استطعنا كهلل الحمد  أصبنا فمف اهلل كحده ، كا 

 .أكال كآخرا ، كصمى اهلل تعالى عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
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 جملة آداب الفراهيدي

انزًٓيد 
ني انزعسيف ثبل -1

ّ
ضبزح

 
: (األة)احلبفظ انعساقي : أٔال
: امسّ ٔكُيزّ ٔنقجّ ٔحيبرّ -1

ىك عبد الرحمف بف الحسيف بف عبد الرحيـ بف أبي بكر بف إبراىيـ الميراني 
. ( )المكلد  ، العراقي األصؿ،الكردم ، الرازياني
  ()كلد سنة خمس كعشريف كسبعمائة 

 كاف أبكه مف بمدة يقاؿ ليا رازياف مف ،
،كعرفت أسرة الحافظ بالصالح كالتقكل كالزىد، ككاف ألسالفو ()قرل أربؿ شماؿ العراؽ

 ككانت أمو صالحة 0()مآثر كمناقب ، فقد كاف كالده مختصا بخدمة الصالحيف 
.  ()عابدة صابرة قانعة مجتيدة في أنكاع القربات 

- رزقو اهلل بأكالد ىـ ثمرة ىذه األسرة المباركة ، منيـ أحمد أبك زرعة ،  
 0()-كسيأتي الكالـ عميو الحقا 

: ضيٕخّ  -2
تمقى الحافظ العراقي العمكـ الشرعية منذ نشأتو األكلى مف أفكاه المشايخ 

: كالعمماء األجالء ، فاجتمع لو عدد كبير مف الشيكخ مف أىميـ
اإلماـ الحافظ قاضي القضاة عمي بف عثماف بف إبراىيـ المارديني ، المشيكر  -1

 0 () (ىػ749ت) (ابف التركماني)ب
 0() (ىػ749)، (ابف البابا)شياب الديف أحمد بف أبي الفرج، المشيكر بػ -2

الشيخ المسند المعمر صدر الديف أبك الفتح محمد بف محمد بف إبراىيـ الميدكمي  -3
 0  () (ىػ754)المصرم ،
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 جملة آداب الفراهيدي

: رالييرِ  -3
اجتمع لمحافظ العراقي عدد كبير مف التالميذ ، كذلؾ لكثرة عممو فقد درس 

: كأخذ عنو الفضالء مف كؿ مذىب مف أىميـ 
اإلماـ برىاف الديف أبك اسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف أيكب األبناسي - 1

   . ()(ىػ802ت)
 . ()اإلماـ الحافظ نكر الديف أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي - 2
 0  ()كلده أبك زرعة - 3
: يؤنفبرّ  -4

مؤلفات الحافظ العراقي كثيرة جدا ، كلكف األمر المؤسؼ أف أكثر مصنفاتو 
: ضاعت كلـ تصؿ إلينا إال أسماؤىا ، أىميا

 0 ()أجكبة ابف العربي - 1
 0() إحياء القمب الميت بدخكؿ البيت- 2
 0 ()األلفية في غريب القرآف - 3
 0 ()في عمـ الحديث(التبصرة كالتذكرة)األلفية المسماة بػ- 4
 0()ترجمة األسنائي - 5
طرح التثريب كلـ يكممو ، فأكممو )تقريب األسانيد كترتيب المسانيد، كشرحو في - 6

 0 () (كلده أبك زرعة
 0 ()شرح تقريب النككم-7

 ()العدد المعتبر في األكجو التي بيف السكر - 8
 0 ()القرب في محبة العرب- 9

 0 ()نظـ االقتراح - 10



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  6 

 

 جملة آداب الفراهيدي

: ٔفبرّ  -5
(  806)يكـ األربعاء الثامف مف شعباف سنة ست كثمانمائة- رحمو اهلل- تكفي 

 ككانت جنازتو مشيكرة ، كصمى عميو الشيخ 0كلو مف العمر إحدل كثمانكف سنة
 0 ()  كدفف خارج القاىرة0شياب الديف الذىبي 

  (اثٍ احلبفظ)أثٕ شزعخ انعساقي :صبَيب 
:  امسّ ٔكُيزّ ٔنقجّ -1

أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف  ))ىك 
 ،كنيتو أبك زرعة ، كلقبو كلي ()( (إبراىيـ الكردم الرازياني ثـ المصرم الشافعي

 . () (ابف العراقي)الديف ، كقد اشتير بيما كبػ
:  حيبرّ َٔطأرّ انعهًيخ -2

 حفظ القرآف كعددا  ،()كلد سنة اثنتيف كستيف كسبعمائة ، في مدينة القاىرة 
مف المختصرات في الفنكف كقرأ بنفسو كفيـ الفف ، كاشتغؿ بالفقو كالعربية كالمعاني 

 ، ()كالبياف ، فضال عف الحديث كعمكمو ، كألؼ المؤلفات مختصرا  كشارحا 
كاشتير بالتدريس ، ثـ كلي القضاء األكبر في الديار المصرية كعزؿ عنو آخر 

 0()حياتو
: ضيٕخّ -3

 تمقى أبك زرعة العمـ مف أفكاه العمماء األفاضؿ في عصره ، أشيرىـ
:  كالده ، كممف أخذ عنيـ 

 0() (ىػ769ت)شياب الديف أحمد بف لؤ لؤ بف النقيب ،  -ُ
 0 () (ىػ777ت)بياء الديف محمد بف عبد البر السبكي ،  -ِ
: ٔيٍ أضٓسْى : رالييرِ -4
 0() (ىػ783ت)شرؼ الديف يعقكب المغربي ،  -ُ
 0 () (ىػ832ت)تقي الديف محمد بف أحمد الفاسي ،  -ِ



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  7 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 0() (ىػ840ت)شياب الديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم ، -ّ

: يؤنفبرّ  -5
تجاكزت مصنفات أبي زرعة الخمسيف مصنفا ، ككانت في عمكـ متعددة ،  

: منيا 
 0()األجكبة المكية عمى األسئمة المكية   -ُ

 0() األطراؼ بأكىاـ األطراؼ -ِ

 0() تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ- 3

 0()الدليؿ القكيـ عمى صحة جمع التقديـ - 4
 0 ()الذيؿ عمى الكاشؼ لمذىبي - 5

  .()شرح البيجة في الفقو - 6

 0()شرح الصدر بذكر ليمة القدر - 7

  .()شرح نظـ االقتراح لكالده - 8

 .()فضؿ الخيؿ كما فييا مف الخير كالنيؿ - 9

 0()نكت األطراؼ  - 10
: ٔفبرّ  -6

مرض أبك زرعة بالطحاؿ ، فتداكل بشرب الخؿ ، فعكفي ، ثـ مرض مرة 
أخرل فظنو الطحاؿ ، فتداكل بالخؿ، فإذا بو كجع الكبد، فحمي كبده، كعالجو األطباء 

رحمو - مدة مف الزمف تزيد عف شيريف ، ثـ عرض لو كعؾ كحمى عظيمة ، فمات
مبطكنا شييدا آخر يكـ الخميس السابع كالعشريف مف شعباف سنة ست كعشريف - اهلل

مِّيى عميو صبيحة يكـ الجمعة 0 ()كعمره ثالث كستكف سنة  (826)كثمانمائة  كصي
باألزىر في مشيد حافؿ شيده خمؽ مف األمراء كالقضاة كالعمماء كطمبة العمـ ،كدفف 

 0 ، رحميما اهلل تعالى ()إلى جانب كالده 
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 جملة آداب الفراهيدي

 عهى انجيبٌ -2

 :انجيبٌ نغخ
 كالبيف مف الرجاؿ 000باف الشيء كأباف كتبيف كاستباف )):قاؿ الخميؿ

 0 ()((الفصيح
الباء كالياء كالنكف أصؿ كاحد كىك بعد الشيء )):كقاؿ ابف فارس

 0()((كانكشافو

 000البياف ما بيف بو الشيء مف الداللة كغيرىا )):أما ابف منظكر فقاؿ
 كالبياف إظيار المقصكد بأبمغ لفظ 000كالبياف الفصاحة كالمسف ككالـ بيف فصيح 

 0 ()((كىك الفيـ كذكاء القمب
 :انجيبٌ اصطالحب

تحدث العمماء المتقدمكف في مصنفاتيـ عف ىذا المصطمح البالغي ككاف في 
 ، لكف تعاريفيـ كانت ()كعبد القاىر الجرجاني (ىػ386ت)مقدمتيـ الجاحظ،كالرماني

ىك معرفة )):تدكر في المعنى المغكم في الغالب ، إلى أف جاء السكاكي فعرفو بقكلو
إيراد المعنى الكاحد في طرؽ مختمفة ، بالزيادة في كضكح الداللة عميو ، كبالنقصاف 

كتبع 0 ()((ليحترز بالكقكؼ عمى ذلؾ عف الخطأ في مطابقة الكالـ لتماـ المرد منو
 ، كلـ يخرج الدارسكف ()القزكيني السكاكي فيما ذىب إليو في تعريؼ البياف 

 . ()المتأخركف كالمعاصركف عمف سبقيـ مف العمماء فيما كقفت عميو
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 جملة آداب الفراهيدي

 ادلجحش األٔل
 انزطجيّ
 :أقسبو انزطجيّ يف طسػ انزضسيت

تطرؽ الشارح إلى التشبييات المكجكدة في األحاديث النبكية كخصيا بالعناية 
كالشرح كالتكضيح كلكنو لـ يكف متأثرا بالعمماء الذيف فصمكا في التشبيو كحددكا أنكاعو 

نما كاف يكتفي بشرح التشبييات دكف تسمية أنكاعيا إال في مكاضع قميمة كسنقؼ  كا 
 0عمى ما كقؼ عميو إف شاء اهلل تعالى 

 :انزطجيّ ادلفسد:أٔال 
 :كينقسـ إلى 0 ()ىك ما كاف كجو الشبو فيو صفة مفردة 

 (انزبو)انزطجيّ ادلسسم ادلفصم أٔ -1
 ، ()((التشبيو التاـ أف يذكر المشبو كالمشبو بو)):عرفو ابف األثير فقاؿ

كسمي مرسال مفصال لكجكد األداة ككجو الشبو معا ،كمف أمثمة ىذا النكع قكلو 
(((:) اًحبً  مىثىؿي  إنَّمىا اًحبً  كىمىثىؿً  اٍلقيٍرآفً  صى ًبؿً  صى مىٍييىا عىاىىدى  إفٍ  اٍلميعىقَّمىةً  اإلًٍ  أىٍمسىكىيىا عى

فٍ   0 ()((ذىىىبىتٍ  أىٍطمىقىيىا كىاً 
الميعىٌقمة بضـ الميـ كفتح العيف الميممة كالقاؼ كتشديدىا ىي )):قاؿ الشارح

المشدكدة بالعيقيؿ بضـ العيف كالقاؼ كىك جمع ًعقاؿ بكسر العيف كالمراد بو الحبؿ 
 شبو درس القراف كاستمرار تالكتو بالعقاؿ الذم يمنع البعير 0الذم تشد بو ركبة البعير

 فما داـ الدرس مكجكدان فالحفظ مستمر، كما داـ العقاؿ مكثكقان فالبعير ،مف الشراد
محفكظ، كخص اإلبؿ بالذكر ألنيا أشد الحيكانات االنسية شرادان كنفكرا كتحصيميا بعد 

 0 () ((نفكرىا أشؽ كأصعب مف تحصيؿ غيرىا بعد نفكره 
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 جملة آداب الفراهيدي

لى ىذا المعنى ذىب ابف حجر كالعيني كالمناكم كالزرقاني في تكجيو  كا 
اإلبؿ :))(ىػ1057ت) ،كقاؿ محمد عمي بف محمد الشافعي () الحديث الشريؼ

أم بالربط  (إف عاىد عمييا) أم المربكطة بالعقاؿ كبيف كجو شبيو بقكلو 000المعقمة 
ف أطمقيا)  0 ()((أم بفؾ العقاؿ عنيا ذىبت(أمسكيا،كا 

نالحظ في ىذا الحديث النبكم أف الصكرة كاممة اإليضاح تؤدم المعنى كامالن 
 (الكاؼ)دكف غمكض فال يمتبس عمى السامع المقصكد مف التشبيو ،فذكر األداة كىي

مف جية  (اإلبؿ المعقمة)كالمشبو بو كىك (صاحب القرآف)يميز بيف المشبو كىك قكلو
مف جية أخرل يدؿ عمى أف  (السيطرة كالقدرة عمى الشيء)كذكر كجو الشبو كىك 

 0المشبو قائـ في الصفة المذككرة فحسب 
 :انزطجيّ انجهيغ -2

ىك ما حيذؼ منو األداة ككجو الشبو كسبب ىذه التسمية أف ذكر الطرفيف فقط 
 0 ()يكىـ اتحادىما كعدـ تفاضميما فيعمك المشبو إلى مستكل المشبو بو 

(( كىاأٍلىٍرضً  ، السَّمىكىاتً  نيكري   المَّوي )):كمف أمثمة ىذا النكع قكلو تعالى 
 0()[ 35:النكر]

شبو ىداه بالنكر )):بيف الشارح المراد مف التشبيو في ىذه اآلية الكريمة إذ قاؿ
كلـ يشبيو بالضياء فأجيب عنو بأنو لك شبيو بالضياء لـز أف ال يضؿ أحد بخالؼ 

 0() ((النكر كضكء القمر فانو يقع معو الضالؿ لمف أراد اهلل تعالى ذلؾ منو
ففي ىذه اآلية الكريمة يحتمؿ أف يككف الكالـ عمى الكناية بمعنى أف ما 

يحصؿ مف ىداية لمبشر فيي مف اهلل ألف تعالى ىك اليادم أصال ن كبما أف الحقيقة 
 0كالمجاز كالىما مراد في الكناية فالتعبير ىنا أقرب إلى الكناية كاهلل أعمـ 

كقد حمؿ الكثير مف العمماء ىذه اآلية عمى التشبيو فقاؿ ابف عطية 
 نيكري   المَّوي :)كجدنا اهلل تعالى شبو ىداه كلطفو بخمقو بالنكر فقاؿ :))(ىػ542ت)
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كىذا يقتضي أف النكر أعظـ ىذه األشياء كأبمغيا في الشركؽ  (كىاأٍلىٍرًض  ، السَّمىكىاتً 
ال فمـ ترؾ التشبيو إال عمى الذم ىك كعدؿ إلى األقؿ الذم ىك النكر  (الضياء)كا 

 نيكري  المَّوي )أف تقكؿ إف لفظة النكر أحكـ كأبمغ في قكلو : فالجكاب عف ىذا كاالنفصاؿ
كذلؾ أنو تعالى شبو ىداه كلطفو الذم نصبو لقكـ ييتدكف ،  (كىاأٍلىٍرضً  ، السَّمىكىاتً 

كآخريف يضمكف مع النكر الذم ىك أبدان مكجكد في الميؿ كأثناء الظالـ كلك شبيو 
 ، كعمى نفس ىذا المعنى حمميا أبك حياف ()((بالضياء لكجب أف ال يضؿ أحد

 0 ()(ىػ745ت)األندلسي 
جاء في ركاية أخرجيا ابف جرير  :))(ىػ1270ت)كقاؿ شياب الديف اآللكسي 

() اهلل نكر السمكات كاألرض يدبر األمر فييما، : أنو فسر النكر بالمدبر فقاؿ
 0 ()((كركم ذلؾ عف مجاىد أيضا، كجعؿ ذلؾ بعضيـ مف التشبيو البميغ 

مىى كىالدُّدخيكؿى   إيَّاكيـٍ ( :)))كمنو أيضا قكلو ارً  ًمفٍ  رىجيؿه  فىقىاؿى  النِّسىاءً  عى  اأٍلىٍنصى
ٍمكى  أىفىرىأىٍيت المَّوً  رىسيكؿى  يىا:  ٍمكي  : قىاؿى  ؟ اٍلحى  0 ()((اٍلمىٍكتي  اٍلحى

 في المكت يشبو أخيو زكجة عمى دخكلو أم )):ذكر الشارح قكؿ القرطبي
نما ،التحريـ معمكـ محـر فيك أم ،كالمفسدة االستقباح  ذلؾ عف الحذر في بالغ كا 

 كأنو حتى ذلؾ لفيـ ال كالزكجة الزكج جية مف ذلؾ في الناس لتسامح بالمكت كشبيو
 كالحرب المكت األسد العرب قكؿ مخرج ىذا كخرج ،عادة المرأة مف بأجنبي ليس

 مكت إلى يفضي المرأة عمى كالحـ دخكؿ ككذلؾ المكت إلى يفضي لقاؤه أم المكت
 0()((معو زنت إف برجميا أك الزكج غيرة عند بطالقيا مكتيا إلى أك الديف

يجكز أف يككف شبو الحمك بالمكت باعتبار كراىتو )):كقاؿ ابف دقيؽ العيد 
 0 ()((لدخكلو، كشبو ذلؾ بكراىة دخكؿ المكت 
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 :انزطجيّ انضًُي  -3
ىك تشبيو ال يكضع فيو المشبو كالمشبو بو في صكرة مف صكر التشبيو 

المعركفة بؿ يممحاف في التركيب كىذا النكع يؤتى بو ليفيد أف الحكـ الذم أسند إلى 
  .()المشبو ممكف 

نما  لـ يصرح الشارح بيذا النكع مف التشبيو مف خالؿ عرضو لألحاديث كا 
إذ  ()ذكر عبارات تكحي بأنو قصد ىذا النكع كما في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة 

اءى  )): قاؿ مَّى النًَّبيِّ  إلىى فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجيؿه  جى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى لىدىتٍ  اٍمرىأىًتي إفَّ  فىقىاؿى  كى  كى
منا دى  غيالى ٍمره  قىاؿى  ؟ أىٍلكىانييىا فىمىا قىاؿى  نىعىـٍ  قىاؿى  ؟ إًبؿو  ًمفٍ  لىؾ ىىؿٍ  قىاؿى  أىٍسكى  ًفييىا ىىؿٍ  قىاؿى  حي
 : قىاؿى  ًعٍرؽه  نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى قىاؿى  ؟ ذىًلؾى  أىتىاهي  أىنَّى : قىاؿى  .لىكيٍرقنا ًفييىا إفَّ  قىاؿى  ؟ أىٍكرىؽي 
 0()((ًعٍرؽه  نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى كىىىذىا

 ، كىذا () ((فيو ضرب األمثاؿ كتشبيو المجيكؿ بالمعمكـ)): قاؿ الشارح 
القكؿ يكحي بأف التشبيو ضمني ،ألف مف سماتو أف المشبو يثير فكرة فييا غرابة 

نما يحتاج في القبكؿ بيا إلى إعماؿ الفكر  كادِّعاء فال يسٌمـ بيا القارئ تسميمان مبادران كا 
  .()ككجكد دليؿ يقنعو كيرسخ اعترافو بيا 

نما يممح ضمنان ففي قكلو  ففي ىذا الحديث لـ ييصٌرح بالمشبو كالمشبو بو كا 
نزعو عرؽ داللة عمى التشبيو بيف أصؿ النسب كعرؽ الشجرة كأنو شبو الشيء 

: المجيكؿ بالشيء المعمكـ كىك عرؽ الشجرة كقد كضح الشارح العالقة بينيما بقكلو 
المراد بالعرؽ ىنا األصؿ مف النسب تشبييان بعرؽ الشجرة كمنو قكليـ فالف معرؽ ))

 . ()( (في النسب 
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 :انزطجيّ انزًضيهي:صبَيب
كأعمـ أف التشبيو متى كاف كجيو كصفا غير حقيقي ، )):عرفو السكاكي  بقكلو

 0 ()((ككاف منتزعا مف عدة أمكر خص باسـ التمثيؿ 
 : انزطجيّ انزًضيهي يف طسػ انزضسيت

 ( :)))في قكلو  (طرح التثريب)كرد ىذا النكع مف التشبيو عند الشارح في 
ثىًمي اءىتٍ  فىمىمَّا نىارنا اٍستىٍكقىدى  رىجيؿو  كىمىثىؿً  مى ٍكلىوي  مىا أىضى عىؿى  حى  الًَّتي الدَّكىابُّد  كىىىًذهً  اٍلفىرىاشي  جى
عىؿى  ًفييىا يىقىٍعفى  النَّارً  ًفي يىقىٍعفى  يىٍغًمٍبنىوي  يىٍحًجزيىيفَّ  كىجى ٍمفى  كى ـٍ  قىاؿى  ، يىتىقىحَّ ثىًمي فىذىًلكي ثىميكيـٍ  مى مى  أىنىا كى
ذي  ًزكيـٍ  آخي جى  تيٍقًحميكفى  فىتىٍغًمبيكًني النَّارً  عىفٍ  ىىميَـّ  النَّارً  عىفٍ  ىىميَـّ  النَّارً  عىفٍ  ىىميَـّ  النَّارً  عىفٍ  ًبحي
 0 () ((ًفييىا

 كسمـ عميو اهلل صمى أنو الحديث  مقصكد)):ذكر الشارح قكؿ النككم فقاؿ
 عمى كحرصيـ اآلخرة نار في كشيكاتيـ بمعاصييـ كالمخالفيف الجاىميف تساقط شبو

 نار في الفراش بتساقط منيـ المنع مكاضع عمى كقبضو إياىـ منعو مع ذلؾ في الكقكع
 ذلؾ في ساع نفسو ىالؾ عمى حريص فكالىما تمييزه كضعؼ ليكاه الدنيا
 0 ()((بجيمو

نالحظ في ىذا الحديث أف كجو الشبو صكرة منتزعة مف متعدد فالتشبيو كقع 
يدعكىـ إلى اليداية كبيف الرجؿ الذم استكقد النار  ()بيف حاؿ الناس كالرسكؿ 

لتضيء لو الطريؽ فآخذ الفراش بالتيافت فييا كالجامع بيف الطرفيف أف الناس كما 
تزيف ليـ أنفسيـ مف التمادم في الطغياف كالظمـ كاتباع الممذات كالفراش الذم يطير 
حكؿ النار ليمعب فيك لكثرة المعب يسقط في النار كمف المعمكـ أف الفراش يضرب بو 

 0 () ((أطيش مف فراشة )):المثؿ لمحماقة فيقكلكف 
شبو اإلنساف الجاىؿ كالعاصي بالفراش ألف الفراش كمما رأل  ()فالرسكؿ 

ناران أسرع إلييا لطيشو، كاإلنساف الطائش كذلؾ إذا كجد طريقا لمشيكة سارع إليو حتى 
ييمؾ فيككف مصيره إلى نار جينـ فيحترؽ فييا كما يحترؽ الفراش في نار جينـ كاهلل 

 0تعالى أعمـ 
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 ادلجحش انضبَي
 اجملبش

 :أقسبو اجملبش عُد انجالغيني 
قسـ عمماء البالغة المتقدمكف المجاز عمى قسميف ، قاؿ عبد القاىر 

مجاز مف طريؽ المغة، كمجاز مف : كاعمـ أف المجاز عمى ضربيف )):الجرجاني 
، فالمجاز العقمي يعتمد عمى اإلسناد ، كالمجاز المغكم ()((طريؽ المعنى كالمعقكؿ

ما يقكـ : ما كانت العالقة بيف معنييو المشابية فيك االستعارة ، كالثاني: األكؿ: نكعاف
عمى صمة أك مالبسة مف المالبسات كىك المجاز المرسؿ ،كعمى ىذا سار عمماء 

 0 ()البالغة في تقسيـ المجاز
 :االسزعبزح: أٔالًال 

أف تذكر أحد طرفي التشبيو كتريد بو الطرؼ اآلخر ،  )): االستعارة ىي
مدعيا دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو، داالن عمى ذلؾ بإثباتؾ لممشبو ما يخص 

 0 ()((المشبو بو
 :أقسبو االسزعبزح يف طسػ انزضسيت

كقؼ الشارح عمى ىذا المكف البالغي في األحاديث النبكية الشريفة كأكرد لو 
أمثمة كثيرة كقاـ بشرحيا كتكضيحيا فضال عما ذكره مف األمثمة التي ذكرىا العمماء 

كقاـ بالتعميؽ عمييا ، إال أنو لـ يكف يحدد نكع االستعارة الكاردة في الحديث إنما 
يكتفي بشرحيا كذكر المستعار أك المستعار منو ، عميو سنضع لكؿ نكع منيا عنكانان 

 0خاصان 
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 : االسزعبزح انزصسحييخ األصهيخ -1
مصرح بيا كمكنى : اعمـ أف االستعارة تنقسـ إلى)):عرفيا السكاكي بقكلو 

ىك أف يككف الطرؼ المذككر مف طرفي التشبيو ىك المشبو : عنيا،كالمراد باألكؿ
 0()((بو

في الحديث الذم ركتو –صمى اهلل عميو كسمـ - فمف أمثمة ىذا النكع قكلو
كىاًحًبي فىيىٍأًتيًني ًباٍلبىنىاتً  أىٍلعىبي  كيٍنت)): قالت  (رضي اهلل عنيا)عائشة  ؿى  فىًإذىا صى  دىخى
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍرفى  كى ذيىيفَّ  ًمٍنوي  فىرى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىيىٍأخي مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  كى

 0 () ((إلىيَّ  فىيىريدُّدىيفَّ 
 كأضيفت الجكارم كىف بنت جمع  البنات)):ذكر الشارح قكؿ القرطبي فقاؿ

 بيا كيمعبف يصنعنيا المكاتي ألنيف البنات بو تمعب ما كىك لعبة جمع كىي المعب إلى
 الصكرم التشبيو محاسف مف بذلؾ كتسميتيف المعب نفس ىنا بالبنات المراد قمت

 0 ()((أسدا الحائط في المنقكش كتسميتو
ىي المعب كالصكر تشبو الجكارم التي :البنات )):كقاؿ القاضي عياض 

 0 () ((يمعب بيا الصبايا 
نما ىك استعارة تصريحية  أصمية  كىذا الكالـ ليس مف التشبيو المعركؼ كا 

 0المشبية بالبنات  (جمع لعبة)كمعناىا كنت ألعب بالمعب 
 النًَّبيَّ  أىفَّ )) (رضي اهلل عنيا)كمف أمثمة ىذا النكع ما ركتو أـ المؤمنيف عائشة 

مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍكتى  سىًمعى  كى  أىبيك أيكًتيى  لىقىدٍ  فىقىاؿى  يىٍقرىأي  كىىيكى  اأٍلىٍشعىًرمِّ  ميكسىى أىًبي صى
د آؿً  مىزىاًميرً  ًمفٍ  ميكسىى  0 ()((دىاكي

كالمراد بالمزمار ىنا الصكت الحسف كأصمو اآللة التي يزمر )):قاؿ الشارح
 0  ()((بيا، شبو حسف صكتو كحالكة نغمتو بصكت المزمار
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الشارحكف أردكا منو حسف الصكت  {مف مزامير آؿ داكد} )):كقاؿ ابف حجر
بؿ مراده فكؽ ذلؾ ،كىك أف المزامير في الزبكر حمت محؿ السكر مف :فقط قمت

القرآف، فترل فيو في مبدأ كؿ حمد مزمكرة مزمكرة ، كما يكتب في القرآف السكرة 
ذف ليس التشبيو عمى معنى حسف  السكرة فالمزمكرة في الزبكر كالسكرة مف القرآف ، كا 

 0 ()((الصكت فقط
كالمشبو بو  (الصكت)فاالستعارة تصريحية أصمية ألف المشبو محذكؼ كىك 

 . (المزمار)مذككر كىك 
 :االسزعبزح انزصسحييخ انزجعيخ  -2

عف رسكؿ  ()كمف أمثمة االستعارة التصريحية التبعية ما ركاه جابر
مىى اٍلقىاًدري  ىيكى  قيؿٍ  } نىزىلىتٍ  لىمَّا (:)))اهلل ـٍ  يىٍبعىثى  أىفٍ  عى مىٍيكي ذىابنا عى  ، ()  {فىٍكًقكيـٍ  ًمفٍ  عى
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ـٍ  تىٍحتً  ًمفٍ  أىكٍ  } نىزىلىتٍ  فىمىمَّا ، ًبكىٍجًيؾ أىعيكذي  كى ًمكي { أىٍرجي
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ـٍ  أىكٍ  } نىزىلىتٍ  فىمىمَّا ؛ ًبكىٍجًيؾ أىعيكذي  كى  ًشيىعنا يىٍمًبسىكي

ييًذيؽى  كيـٍ  كى في  ىىًذهً  قىاؿى  { بىٍعضو  بىٍأسى  بىٍعضى  0 ()((أىٍيسىري  أىكٍ  أىٍىكى
قيرلء شاذان ييمبسكـ بضـ أكلو مف المبس فيي عمى ىذا استعارة )):قاؿ الشارح

 ،كعمى ىذا المعنى حمميا ابف عطية كأبك ()((مف المباس كالمعنى أف يمبسكـ الفتنة
 0 ()حياف األندلسي

شبيت إحاطة : كفي إجراء ىذه االستعارة عمى طريؽ أىؿ البالغة نقكؿ 
عمى سبيؿ  (يمبسكـ)الفتنة لإلنساف مف كؿ جانب باإللباس كاشتؽ مف اإللباس 

مكجكد  (يمبسكـ-اإللباس)االستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية الف المشبو بو 
 0في الكالـ كمصرح بو كسميت تبعية ألنيا جرت في الفعؿ بالتبع لممصدر 



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  17 

 

 جملة آداب الفراهيدي

البأس القتؿ كما  )): كفي الحديث نفسو ىناؾ استعارة أخرل قاؿ الشارح
ألف الذكؽ مف أعظـ الحكاس كىي  (اإلذاقة )أشبيو مف المكاره كاستعار لو لفظ 
 0 () ((استعارة مستعممة في كالـ العرب 

ففي ىذا الحديث الشريؼ شبو إحاطة الناس بالفتف بإحاطة الثكب بالبدف 
 0فاالستعارة تصريحية تبعية أيضا كاهلل تعالى أعمـ 

 :االسزعبزح ادلكُيخ  -3
ؿَّ  عىزَّ  رىبِّيىا إلىى النَّاري  اٍشتىكىتٍ (:)))كمنو قكلو  ا بىٍعًضي أىكىؿى  فىقىالىتٍ  كىجى  بىٍعضن

نىفىسه  الشِّتىاءً  ًفي نىفىسه  ًبنىٍفسىٍيفً  لىيىا فىأىًذفى  ٍيؼً  ًفي كى رِّ  ًمفٍ  يىكيكفي  مىا فىأىشىدُّد  الصَّ  فىٍيحً  ًمفٍ  اٍلحى
ـى  يىنَّ  0 ()((جى

النفىس بفتح الفاء أصمو لإلنساف كذكات الركح كىك خارج مف )):قاؿ الشارح
الجكؼ كداخؿ إليو مف اليكاء ، فشٌبو الخارج مف حرارة جينـ كبردىا إلى الدنيا بالنفس 

 0()((الذم يخرج مف جكؼ اإلنساف
مكجكد  (مشبو)فاالستعارة ىنا مكنية أصمية ألنو شبو اليكاء الخارج منيا 

 0محذكؼ فاالستعارة مكنية أصمية (مشبو بو)بالنفس الذم يخرج مف جكؼ اإلنساف
 :االسزعبزح انزًضيهيخ  -4

ىي لفظ مركب استعمؿ في غير ما كضع لو لعالقة المشابية ، مع قرينة 
مانعة مف إرادة المعنى الحقيقي، بحيث يككف كؿ مف المشبو كالمشبو بو ىيأة منتزعة 
مف متعدد ، كذلؾ بأف تشٌبو إحدل صكرتيف منتزعتيف مف أمريف، أك أمكر بأخرل ، 

 0()ثـ تدخؿ المشبو في الصكرة المشبية بيا ، مبالغة في التشبيو
ؽى  اٍلمىٍرأىةي  تىٍسأىؿي  الى (:)))كمف األمثمة عمى ىذا النكع قكلو  ًلتىٍستىٍفًرغى  أيٍخًتيىا طىالى

ٍحفىتىيىا ٍلتىٍنًكحٍ  صى  0 ()((لىيىا قيدِّرى  مىا لىيىا فىًإنَّمىا كى



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  18 

 

 جملة آداب الفراهيدي

استفراغ صحفتيا استعارة لنيؿ الحظ الذم كاف يحصؿ ليا مف )):قاؿ الشارح
 0 () ((الزكج مف نفقة كمعركؼ كمعاشرة

شبو حاؿ المرأة التي تطمب طالؽ الزكجة األخرل بحاؿ المرأة التي تستفرغ 
 0اإلناء لتنفرد بو كالجامع بيف الطرفيف تمني تممؾ الشيء كعدـ إشراؾ اآلخريف 

ىذه استعارة مستممحة تمثيمية شبو النصيب كالبخت )):كقاؿ ابف حجر
بالصحفة كحظكظيا كتمتعاتيا بما يكضع في الصحفة مف األطعمة المذيذة ، كشبو 
االفتراؽ المسبب عف الطالؽ باستفراغ الصحفة عف تمؾ األطعمة ،ثـ أدخؿ المشبو 

 0() ((في جنس المشبو بو كاستعمؿ في المشبو ما كاف مستعمالن في المشبو بو
 :اجملبش ادلسسم:صبَيب

 :اجملبش ادلسسم عُد انجالغيني
تحدث اإلماـ عبد القاىر الجرجاني عف ىذا النكع مف المجاز، كلعمو أكؿ مف 

 كؿ استعارة مجاز كليس كؿ مجاز)):فصؿ بيف المجاز المرسؿ كاالستعارة بقكلو
ألنا أردنا أف )):بقكلو(المرسؿ كاالستعارة) ،ثـ فٌرؽ بيف نكعيو () ((استعارة 

المتكمـ قد جاز بالمفظة أصميا الذم كقعت لو ابتداء في المغة كأكقعيا عمى غير ذلؾ 
ما لصمة أك مالبسة بيف ما نقميا إليو كما نقميا عنو   ،كعمى الرغـ () ((إما تشبييا كا 

 0()مف ىذا الجيد المبذكؿ منو إال أنو لـ يسمِّو مرسالن 
عمى ىذا النكع مف المجاز كبيذا يعد  (المرسؿ )ثـ جاء السكاكي كأطمؽ اسـ 

إما أف :  في المجاز ()كغير معناىا )): إذ قاؿ ()أكؿ مف أطمؽ ىذه التسمية 
ىك :كاألكؿ،يقدر قائما مقاـ معناىا بكاسطة المبالغة في التشبيو، أكال يقدر 

 0 ()((ىك المجاز المرسؿ:االستعارة،كالثاني
ىك ما كانت العالقة بيف ما استعمؿ فيو كما كضع )):ثـ عرفو القزكيني فقاؿ

، كمعظـ عمماء ()  ، كعمى ىذا سار شراح التمخيص()((لو مالبسة غير التشبيو
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 ، كلـ يخرج الدارسكف المحدثكف عف حدكد مف سبقيـ مف ()البالغة المتأخريف 
 0()العمماء في تعريفيـ لممجاز المرسؿ 

 :عالقبد اجملبش ادلسسم يف طسػ انزضسيت
مكا القكؿ فييا كسنذكر   ذكر عمماء البالغة لممجاز المرسؿ عالقات كثيرة كفصَّ

 0ما ذكره الشارح مف ىذه العالقات إف شاء اهلل تعالى 
 (إطالق نفظ اجلصء ٔإزادح انكم)اجلصئيخ -1

مىا  )):قالت (رضي اهلل عنيا)كمف أمثمة ىذا النكع الحديث الذم ركتو عائشة 
ى قىطُّد  حى ةى الضُّد ـى سيٍبحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  0() ((سىبَّحى رىسيكؿي المًَّو صى

التسبيح في األصؿ التنزيو كالتقديس كالتبرئة مف النقائص كمنو )):قاؿ الشارح 
 (التحميد كالتمجيد كغيرىا)كيطمؽ عمى غيره مف أنكاع الذكر مجازان كػ (سبحاف اهلل)قكلنا

 كتسمية صالة التطكع بذلؾ مف 000كالمراد بو ىنا صالة التطكع يقاؿ ليا تسبيح
كقد )): ، كقاؿ العيني () ، كبيذا قاؿ ابف األثير()((تسمية الشيء باسـ بعضو 

يطمؽ عمى صالة التطكع فيقاؿ سبحة كىك مف أنكاع المجاز مف قبيؿ إطالؽ الجزء 
 0 ()((عمى الكؿ

مىٍيًو  )):كمنو أيضا الحديث الذم ركاه جابر قاؿ  مَّى المَّوي عى بىعىثىنىا رىسيكؿي المًَّو صى
تَّى فىًنيى زىادينىا  مىى السَّاًحًؿ حى رَّاًح فىأىقىٍمنىا عى ـى ثىمىثىًمائىًة رىاًكبو أىًميرينىا أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى مَّ سى كى

تَّى  بىطى ثيَـّ إفَّ اٍلبىٍحرى أىٍلقىى دىابَّةن ييقىاؿي لىيىا اٍلعىٍنبىري فىأىكىٍمنىا ًمٍنوي ًنٍصؼى شىٍيرو حى تَّى أىكىٍمنىا اٍلخى حى
ًؿ بىًعيرو  نىظىرى إلىى أىٍطكى بىوي كى ًعًو فىنىصى ذى أىبيك عيبىٍيدىةى ًضٍمعنا ًمٍف أىٍضالى ٍت أىٍجسىامينىا فىأىخى ميحى صى

رو فىنىيىاهي أىبيك عيبىٍيدىةى  ثىةى جيزي رو ثيَـّ ثىالى ثىةى جيزي رى ثىالى كىافى رىجيؿه نىحى ازى تىٍحتىوي ، كى  0()((فىجى
سماىـ ركبانان ((بيف الشارح عالقة المجاز المرسؿ في ىذا الحديث بقكلو

باعتبار تييئتيـ لمرككب كاف لـ يتصفكا بو أك أف بعضيـ كاف راكبان كبعضيـ كاف 
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ماشيا يحمؿ زاده عمى رقبتو فغمب في كال الركايتيف بإطالؽ صفة البعض 
 0 ()(( عمى الكؿ

 : ()قاؿ رسكؿ اهلل :إذ قاؿ ()كمنو أيضا الحديث الذم ركاه أبك ىريرة
ـٍ يىٍدًر مىا يىقيكؿي )) مىى ًلسىاًنًو فىمى ـى اٍلقيٍرآفي عى ـٍ ًمٍف المٍَّيًؿ فىاٍستىٍعجى ديكي ـى أىحى إذىا قىا

 0 ()((فىٍميىٍضطىًجعٍ 
انو أريد بو الصالة أك القياـ لمصالة إذ :ذكر الشارح كجييف في ذلؾ أحدىما

أف القياـ ىنا عمى بابو كالمراد القياـ لمصالة،ثـ يحتمؿ عمى ىذا أف يككف )):قاؿ 
ف لـ يشرع في الصالة،كيحتمؿ أف يراد بو القياـ لمصالة مع  القياـ عمى ظاىره كا 

 0 ()((الدخكؿ فييا
فمف المالحظ أف القياـ ىنا يراد بو الصالة أطمؽ الجزء كأراد بو الكؿ فيك 

 0مجاز مرسؿ عالقتو الجزئية 
 (ذكس انسجت ٔإزادح ادلسجت)انسججيخ -2

اءى رىجيؿه إلىى النًَّبيِّ : ))قاؿ ()كمنو الحديث الذم ركاه عبد اهلل بف مسعكد جى
ؿَّ يىٍحًمؿي  ـى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب فىقىاؿى يىا أىبىا اٍلقىاًسـً أىبىمىغىؾ أىفَّ المَّوى عىزَّ كىجى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
مىى  رى عى مىى إٍصبىعو ، كىالشَّجى مىى إٍصبىعو ، كىاأٍلىٍرًضيفى عى مىى إٍصبىعو ، كىالسَّمىكىاًت عى ًئؽى عى الى اٍلخى
تَّى بىدىٍت  ـى حى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًحؾى رىسيكؿي المًَّو صى مىى إٍصبىعو قىاؿى فىضى إٍصبىعو ، كىالثَّرىل عى

 0 ()((نىكىاًجذيهي 
فعمى قكؿ المتأكليف يتأكلكف األصابع ىنا )): ذكر الشارح قكؿ النككم إذ قاؿ 

عمى االقتدار ، كالناس يذكر مف األصابع في مثؿ ىذا لممبالغة كاالحتقار، فيقكؿ 
لى ىذا المعنى ذىب ()((أحدىـ بإصبعي أقتؿ زيدان أم ال كمفة عمٌي في قتمو   ،كا 

 .()السيكطي



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  21 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 (ذكس ادلسجت ٔإزادح انسجت):ادلسججيخ  -3
مىى كيًتبى (:)))كمنو قكلو ـى  اٍبفً  عى الىةى  الى  أىٍدرىؾى  الزِّنىى ًمفٍ  نىًصيبه  آدى  فىاٍلعىٍيفي  مىحى

دِّقييىا النَّظىري  ًزٍنيىتييىا ييصى ٍنًطؽي  ًزٍنيىتيوي  كىالمِّسىافي  اأٍلىٍعرىاضي  كى  كىاٍلفىٍرجي  ، التَّمىنِّي كىاٍلقىٍمبي  ، اٍلمى
دِّؽي  ييكىذِّبي  ثىَـّ  مىا ييصى  0 () ((كى

قدر عميو نصيب مف الزنى فيك مدرؾ )):بيف الشارح نكع ىذه العالقة فقاؿ
ذلؾ النصيب كمرتكب لو بال شؾ ألف األمكر المقدرة ال بد مف كقكعيا فمنيـ مف 
يككف زناه حقيقيا بإدخاؿ الفرج في الفرج الحراـ كمنيـ مف يككف زناه مجازيان إما 
ما  ما بمحادثة األجنبية في ذلؾ المعنى كا  بالنظر إلى ما يحـر عميو النظر إليو كا 

ما بالتقبيؿ المحـر  ما بالمشي إلى الفاحشة كا  ما بممسيا كا  بالسماع إلى حديثيا بشيكة كا 
ما بالتمني بالقمب كالتصميـ عمى فعؿ الفاحشة فكؿ ىذه األمكر مقدمات لمزنا كيطمؽ  كا 

عمييا اسـ الزنا مجازان كعالقة المجاز فييا لزكـ التقييد فانو ال يصح أف يقاؿ في 
 0 ()((صاحب النظر المحـر إنو زافو مطمقان بال قيد

إنما أطمؽ عمييا زنا ألنيا مف دكاعيو فيك مف إطالؽ اسـ )):كقاؿ ابف حجر
 0 ()((المسبب عمى السبب مجازان 

 (ذكس انالشو ٔإزادح ادلهصٔو)انالشييخ -4
ـٍ  اٍستىٍمجى ى  إذىا(:)))كمف أمثمة ىذا النكع قكلو ديكي  آثىـي  فىًإنَّوي  أىٍىًموً  ًفي ًباٍليىًميفً  أىحى

 0 ()((ًبيىا أيًمرى  الًَّتي اٍلكىفَّارىةً  ًمفٍ  المَّوً  ًعٍندى  لىوي 
 اليميف مقتضى عمى البقاء بيف الحديث في قابؿ كيؼ قمت  إف)):قاؿ الشارح

عطاء نما الكفارة كا   كجكب كاف لما قمت ؟فييا كالحنث اليميف عمى البقاء بيف المقابمة كا 
 0 ()((الممزكـ عمى الالـز إطالؽ مف الحنث عف بو عبر لمحنث الزما الكفارة
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 (إطالق انعبو ٔإزادح اخلبظ)انعًٕو -5
مىيىا اٍلًجنىازىةي  كيًضعىتٍ  إذىا)) اؿي  كىاٍحتىمى مىى الرِّجى ةن  كىانىتٍ  فىًإفٍ  أىٍعنىاًقًيـٍ  عى اًلحى  قىالىتٍ  صى

فٍ  قىدِّميكًني ةو  غىٍيرى  كىانىتٍ  كىاً  اًلحى ٍيمىيىا يىا قىالىتٍ  صى ٍكتىيىا يىٍسمىعي  ًبيىا تىٍذىىبيكفى  أىٍيفى  كى  شىٍيءو  كيؿُّد  صى
ٍنسىافى  إالَّ  لىكٍ  اإلًٍ ًعؽى  سىًمعىوي  كى  ()((صى

لفظو  (يسمعيا كؿ شيء إال اإلنساف )قكلو)):ذكر الشارح قكؿ ابف بطاؿ فقاؿ
نما معناه يسمعيا كؿ شيء مميز كىـ المالئكة كالجف  العمكـ كالمراد بو الخصكص كا 

 0 ()((دكف الحيكاف الصامت
 :رسًيخ انطيء ثبسى يب يؤٔل إنيّ -6

ـٍ  يىقيؿٍ  الى (:)))كمنو قكلو  ديكي  الرَّجيؿي  اٍلكىٍرـي  فىًإنَّمىا اٍلكىٍرـى  ًلٍمًعنىبً  أىحى
ـي   0()((اٍلميٍسًم

محؿ النيي إنما ىك تسمية )):نقؿ الشارح قكؿ القرطبي في ىذا الحديث فقاؿ
نما المحرمة الخمر كلـ تسـى الخمر عنبان حتى  العنب بالكـر كليست العنبة محرمة كا 

نما العنب ىك الذم يسمى خمران باسـ ما يؤكؿ إليو مف الخمرية كما قاؿ  ينيى عنيا كا 
 0 ()[((36:يكسؼ](إني أراني أعصر خمران )تعالى

نالحظ أف القرطبي قد بيف نكع المجاز في الحديث النبكم كلكي يؤكد نكع 
إني أراني ]:المجاز كعالقتو جاء بمثاؿ كاضح مف القرآف الكريـ كىك قكلو تعالى

 0كاعتماد الشارح عمى قكؿ القرطبي يعني تأييده لو كمكافقتو إياه   [أعصر خمرا
 (إطالق نفظ ادلبضي ٔإزادح ادلسزقجم):ادلبضٕيخ -7

ذىا ، بىٍعدىهي  ًكٍسرىل فىالى  ًكٍسرىل ىىمىؾى  إذىا (:)))فمنو قكلو ري  ىىمىؾى  كىاً   فىالى  قىٍيصى
ري  دو  نىٍفسي  كىاىلًَّذم ، بىٍعدىهي  قىٍيصى مَّ  .()((المَّوً  سىًبيؿً  ًفي كينيكزىىيمىا لىتيٍنًفقيفَّ  ًبيىًدهً  ميحى
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الظاىر أف قكلو في تمؾ الركاية قد مات كسرل مف اإلخبار عف )):قاؿ الشارح
فعبر عف [1:النحؿ](أتى أمر اهلل)الشيء قبؿ كقكعو لتحقؽ كقكعو كما في قكلو تعالى 

 0 ()((المستقبؿ بالماضي لتحقؽ كقكعو كتتفؽ الركايتاف كاهلل أعمـ
لممستقبؿ  (إذا)لفظ الترمذم يدؿ عمى أف ىالكو سيقع ألف )):كقاؿ العيني 

كال يصح أف يقاؿ في  (قد)بمفظ الماضي المؤكد بكممة  (قد مات كسرل)كلفظ مسمـ 
أف يقاؿ إف أبا ىريرة سمع : إذا مات قمت الجكاب مف كجييف أحدىما (قد مات)

الحديث مرتيف فسمع أكالن إذا ىمؾ كسرل ثـ سمع بعده قد مات في ركاية مسمـ كىمؾ 
في ركاية البخارم كمعناىما كاحد ككاف أخبر أكالن قبؿ مكت كسرل بمكتو ألنو عمـ أنو 

أف يفرؽ بيف المكت كاليالؾ فمكتو قد :يمكت ثـ لما مات قاؿ قد مات كسرل كاآلخر
 0 () ((كقع في حياتو فأخبر بذلؾ كأما ىالؾ ممكو فمـ يقع إال بعد مكتو 

فقد بيف الشارح عالقة المجاز المرسؿ في ىذا الحديث كلكي يؤكد ذلؾ جاء 
 0بشاىد مف القرآف الكريـ 

 :انزغهيت -8
اتسمت نظرة الشارح إلى المصطمحات البالغية بالدقة كنمحظ ذلؾ مف خالؿ 

التغميب اجتماع االسميف أك األسماء كيغمب أحدىما عمى )):تعريفو لمتغميب إذ قاؿ 
 ، كىك بكالمو ىذا قد سار عمى ني  () ((اآلخر نحك القمريف كالعمريف كنحكىما 

 0 ()مف سبقو مف عمماء البالغة 
كذكر عمماء البالغة أنكاع كثيرة مف التغميب كسنقتصر عمى ما كرد عند 

 :الشارح في طرح التثريب 
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 :رغهيت انركٕز عهى اإلَبس-أ
اءى  إذىا (:)))كمنو قكلو  ديكيـٍ  جى ميعىةى  أىحى  0()((فىٍميىٍغتىًسؿٍ  اٍلجي
إذا جاء أحدكـ ىذا خطاب لمذككر فإف قيؿ يطمؽ عمى اإلناث )):قاؿ الشارح

 0  () ((تغميبان قيؿ ىك مجاز كاألصؿ خالفو
 :    رغهيت األكضس-ة

 المَّوً  رىسيكؿي   كىافى )):قالت (رضي اهلل عنيا )كمنو الحديث الذم ركتو عائشة 
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى مىى يىٍنًفثي  كى فِّيى  الًَّذم اٍلمىرىضً  ًفي نىٍفًسوً  عى ذىاتً  ًفيوً  تيكي  .()((ًباٍلميعىكِّ

كأطمقيا  [1:اإلخالص](قؿ ىك اهلل أحد  )المراد المعكذتاف مع)):قاؿ الشارح
لى مثؿ ىذا المعنى ذىب العيني () ((عمييا اسميما عمى طريؽ التغميب ، كا 

 0()كالقسطالني 
 :اجملبش انعقهي:صبنضب

 :اجملبش انعقهي يف طسػ انزضسيت
أشار العمماء األكائؿ إلى ىذا المصطمح البالغي في مصنفاتيـ إال أنيـ لـ 

 ، إلى أف جاء اإلماـ عبد القاىر الجرجاني فدرسو دراسة () يسمكه بيذه التسمية
 أك (المجاز الحكمي)دقيقة كفرؽ بينو كبيف المجاز المغكم كأطمؽ عميو تسمية 

 ،كقد كضعو السكاكي ضمف عمـ البياف ثـ أنكر ذلؾ ()(المجاز العقمي )
إسناد الفعؿ ، أك معناه إلى )): ، ثـ عرفو القزكيني بقكلو()كجعمو استعارة مكنية 

ؿ ، كعمى ىذا سار مف جاء بعده مف العمماء () ((مالبس لو ،غير ما ىك لو ،بتأكُّد
 0 ()المتأخريف في تعريفيـ لممجاز العقمي ،كعمى خطاىـ سار المحدثكف
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 :عالقبد اجملبش انعقهي يف طسػ انزضسيت
 (يب ثُي نهفبعم ٔأسُد إإ ادلصدز  بشاًال )ادلصدزيخ -1

 المَّوً  رىسيكؿى   رىأىٍيتي )):فمف أمثمة ىذا النكع الحديث الذم ركاه سالـ عف أبيو قاؿ
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ٍغًربً  بىٍيفى  يىٍجمىعي  كى دَّ  إذىا كىاٍلًعشىاءً  اٍلمى  0 ( ) ((السٍَّيري  ًبوً  جى

المفظ الكاقع في الحديث إما أف يراد )):بيف الشارح عالقة المجاز العقمي بقكلو
ما أف ينسب الجد إلى السير عمى ()بو االشتداد كما نقمتو عف صاحب المحكـ   ،كا 

سبيؿ التكسع كاإلسراع في الحقيقة إنما ىك مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كيككف ىذا 
فينسب الصياـ إلى النيار كالقياـ إلى الميؿ (نياره صائـ كليمو قائـ)عمى حد قكليـ 

جد في  (جد بو السير)لكقكعو فييما كفي الحقيقة إنما ىك مف الفاعؿ، فمعنى قكلو 
 0 ()((السير
 (يب ثُي نهفبعم ٔأسُد إإ انسجت)انسججيخ  -2

ثىًمي(: )))كمنو قكلو مىثىؿي  مى  بيييكتنا اٍبتىنىى رىجيؿو  كىمىثىؿً  قىٍبًمي ًمفٍ  اأٍلىٍنًبيىاءً  كى
مىيىا فىأىٍحسىنىيىا مىيىا كىأىٍكمى كىايىاىىا ًمفٍ  زىاًكيىةو  ًمفٍ  لىًبنىةو  مىٍكًضعى  إالَّ  كىأىٍجمى عىؿى  زى  يىطيكفيكفى  النَّاسي  فىجى

ييٍعًجبيييـٍ  ًبيىا ٍعت أىالَّ  فىيىقيكليكفى  اٍلبيٍنيىافي  كى َـّ  لىًبنىةن  ىىيينىا كىضى مَّده  فىقىاؿى  ؟ بيٍنيىانيؾ فىيىًت مَّى ميحى  المَّوي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى  0 ()((المًَّبنىةي  أىنىا فىكيٍنت كى

كضعتى بفتح التاء عمى إسناد الفعؿ لممخاطب بدليؿ قكلو :قكلو)): قاؿ الشارح
 0 () ((فيتـ بنيانؾ
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 ادلجحش انضبنش
انكُبيخ ٔانزعسيض 

 انكُبيخ: أٔال 
ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يمزمو ، )): عرفيا السكاكي بقكلو 

 0 ()((لينتقؿ مف المذككر إلى المتركؾ 
كعمى ىذا سار العمماء المتأخركف، كلـ يخرج المحدثكف عما قالو مف سبقيـ مف 

 0()العمماء 
 :أقسبو انكُبيخ عُد انجالغيني

  :() قسـ عمماء البالغة الكناية إلى ثالثة أقساـ
  0كناية عف زيد (المضياؼ)المطمكب بيا غير صفة كال نسبة مثؿ-1
  0كناية عف طكؿ القامة (طكيؿ النجاد)المطمكب بيا صفة مثؿ-2
  0 (المجد بيف ثكبيو، كالكـر بيف برديو)المطمكب بيا نسبة مثؿ-3

: إَٔاع انكُبيخ يف طسػ انزضسيت
 :انكُبيخ عٍ يٕصٕف: أٔال
 :انكُبيخ عٍ اجلًبع ثبنسفش -1

ـي (: )))كمنو قكلو  يىا نَّةه  الصِّ ديكيـٍ  كىافى  فىًإذىا جي اًئمنا أىحى  يىٍرفيثٍ  كىالى  يىٍجيىؿٍ  فىالى  صى
ؤه  فىًإفٍ  ـه  إنِّي فىٍميىقيؿٍ  شىاتىمىوي  أىكٍ  قىاتىمىوي  اٍمري اًئ ـه  إنِّي صى اًئ  0() ((صى

 0 ()((كالرفث يستعمؿ بمعنى آخر كىك الجماع)): قاؿ الشارح
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 :انكُبيخ عٍ اجلًبع ثبنعسيهخ  -2
اءىتٍ ))كمنو ما جاء في حديث امرأة رفاعة القرظي عندما مَّى النًَّبيِّ  إلىى جى  صى

مىٍيوً  المَّوي  ـى  عى مَّ سى ثً  آًخرى  فىطىمَّقىيىا ًرفىاعىةى  ًعٍندى  كىانىتٍ  إنَّيىا المَّوً  نىًبيَّ  يىا فىقىالىتٍ  كى  تىٍطًميقىاتو  ثىالى
كَّجىتٍ  ٍبدً  بىٍعدىهي  فىتىزى نَّوي  الزُّدبىٍيرً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  ىىًذهً  ًمٍثؿي  إالَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا مىعىوي  مىا كىاىلمَّوً  كىاً 
ـى  اٍلييٍدبىةً  مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىتىبىسَّ مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  إلىى تىٍرًجًعي أىفٍ  تيًريًديفى  لىعىمَّؾً  قىاؿى  ثيَـّ  كى
تَّى الى  ًرفىاعىةى  يىذيكؽى  ، عيسىٍيمىتىوي  تىذيكًقي حى  0 () ((عيسىٍيمىتىؾ كى

كيذكؽ عيسيمتؾ ىك بضـ العيف كفتح السيف تصغير عسمة )): قاؿ الشارح
 0 ()((كىي كناية عف الجماع شبو لذتو بمذة العسؿ كحالكتو

فانظر إلى : ))(ىػ429ت)ككالمو ىذا مشابو لكالـ أىؿ البالغة قاؿ الثعالبي
لطافة ىذا الكالـ ، ككثرة ركنقو كحسف كنايتو عف العكرة كالنكاح،بالعسيمة ، التي ىي 

 0 () ((تصغير العسؿ كىك يذكر كيؤنث
 :انكُبيخ عٍ احلغبة ثبنضسة -3

مىى الشٍَّيطىافي  يىٍعًقدي (: )))كمنو قكلو ًدكيـٍ  رىٍأسً  قىاًفيىةً  عى ـى  ىيكى  إذىا أىحى ثى  نىا  عيقىدو  ثىالى
يىٍضًربي  مىٍيؾ عيٍقدىةو  كيؿِّ  مىكىافى  كى مَّتٍ  المَّوى  فىذىكىرى  اٍستىٍيقىظى  فىًإفٍ  فىاٍرقيدٍ  طىًكيالن  لىٍيالن  عى  عيٍقدىةه  اٍنحى

أى فىًإفٍ  مَّتٍ  تىكىضَّ مَّى فىًإفٍ  عيٍقدىةه  اٍنحى مَّتٍ  صى الَّ  النٍَّفسً  طىيِّبى  نىًشيطنا فىأىٍصبىحى  عيٍقدىةه  اٍنحى  أىٍصبىحى  كىاً 
ًبيثى  فى  النٍَّفسً  خى  0 ()((كىٍسالى

الضرب ىنا كناية عف حجاب يصنعو في ذلؾ المكضع يمنع )): قاؿ الشارح 
 0 () ((كصكؿ الحس إلى ذلؾ النائـ حتى ال يستيقظ

كمعناه حجب الصكت كالحس أف ال يصال إلى آذانيـ فينتبيكا فكأنيا قد 
 0ضرب عمييا حجاب 
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 :انكُبيخ عًب يسزحيب يُّ إذا حصم اإلفٓبو -4
ـٍ  اٍستىٍيقىظى  إذىا(: )))كمنو قكلو ديكي  ًفي ييٍدًخمىيىا أىفٍ  قىٍبؿى  يىدىهي  فىٍميىٍغًسؿٍ  نىٍكًموً  ًمفٍ  أىحى

كًئوً  ـٍ  فىًإفَّ  ، كىضي دىكي  0() ((يىديهي  بىاتىتٍ  أىٍيفى  يىٍدًرم الى  أىحى
استحباب )): كضح الشارح الكناية الكاردة في الحديث بأسمكب جميؿ فقاؿ 

الكناية عما يستحيا منو إذا حصؿ اإلفياـ بالكناية فإنو لـ يقؿ فإنو ال يدرم لعؿ يده 
 0() ((تمر عمى فرجو أك دبره أك نحك ذلؾ بؿ كنى عف ذلؾ بما يحصؿ بو اإلفياـ

استعماؿ ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى مف التصريح )): كقاؿ النككم 
 0()، كبيذا قاؿ العيني()((بو
 :انكُبيخ عٍ َقض انٕضٕء ثبحلدس -5

ةى  المَّوي  يىٍقبىؿي  الى (: ))  )كمف أمثمة ىذا النكع قكلو الى ًدكيـٍ  صى تَّى أىٍحدىثى  إذىا أىحى  حى
أى  0 ()(( يىتىكىضَّ

صاحب المفيـ :المراد بالحدث ىنا جميع نكاقض الكضكء كقاؿ)): قاؿ الشارح 
 0 () ((قكلو أحدث كناية مما يخرج مف السبيميف

 :انكُبيخ عٍ انفسط ثبنجضع -6
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  :قىاؿى : ))قاؿ ()كمنو الحديث الذم ركاه أبك ىريرة   المَّوي  صى

مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى  كىىيكى  ، اٍمرىأىةو  بيٍضعى  مىمىؾى  قىدٍ  رىجيؿه  يىٍتبىٍعًني الى  ًلقىٍكًموً  فىقىاؿى  اأٍلىٍنًبيىاءً  ًمفٍ  نىًبيٌّي  غىزىا  كى
 0 () ((000ًبيىا يىٍبًنيى  أىفٍ  ييًريدي 

سكاف الضاد )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض البيضع بضـ الباء كا 
ممؾ الكلي :الجماع،كالثاني:المعجمة كناية عف الفرج كيطمؽ عمى معاف أخر أحدىا

لى ىذا ()((النكاح:الطالؽ ،كالخامس:مير المرأة ،كالرابع: لممرأة ، كالثالث  ،كا 
 0 ()المعنى ذىب القرطبي
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 :انكُبيخ ثكرا ٔكرا عٍ اإلفك -7
 ، عىاًئشىةي  يىا : بىٍعدي  أىمَّا قىاؿى  ثيَـّ   000)) (رضي اهلل عنيا)كمنو حديث عائشة 

كىذىا كىذىا عىٍنؾ بىمىغىًني فىًإنَّوي   0 () ((000كى
قكلو كذا ككذا ىك كناية عما  رميت بو مف اإلفؾ كىذا يدؿ )): قاؿ الشارح

 ، كبيذا ()((عمى أف كذا ككذا يكنى بو عف األحكاؿ كما يكنى بو عف األعداد
 0 () المعنى قاؿ ابف حجر

 :انكُبيخ ثبدلئصز عٍ انفسط -8
أي  اٍلعىاًئفي  ييٍؤمىري  كىافى )): كمنو حديث أبي أمامة  { . اٍلميعىيَّفي  ًمٍنوي  يىٍغتىًسؿي  ثيَـّ  فىيىتىكىضَّ

ًفي وٍ  اٍبفً  سينىفً  كى نىٍيؼو  ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفً  أيمىامىةى  أىًبي عىفٍ  مىاجى  ٍبفي  عىاًمري  مىرَّ  } قىاؿى  حي
ًبيعىةى  نىٍيؼو  ٍبفً  ًبسىٍيؿً  رى بَّأىةو  ًجٍمدى  كىالى  كىاٍليىٍكـً  أىرى  لىـٍ  : فىقىاؿى  ، يىٍغتىًسؿي  كىىيكى  حي  أىفٍ  لىًبثى  فىمىا ميخى
مَّى النًَّبيَّ  ًبوً  فىأيًتيى  ًبوً  ليًبطى  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ًريعنا سىٍيالن  أىٍدًرؾٍ  لىوي  فىًقيؿى  كى  مىفٍ  قىاؿى  صى

ًبيعىةى  ٍبفي  عىاًمري  قىاليكا ًبوً  تىتًَّيميكفى  مىيَّ  قىاؿى  رى ـٍ  يىٍقتيؿي  مىاذىا عى ديكي اهي  أىحى ديكيـٍ  رىأىل إذىا أىخى  ًمفٍ  أىحى
أى أىفٍ  عىاًمرنا فىأىمىرى  ًبمىاءو  دىعىا ثيَـّ  ، ًباٍلبىرىكىةً  لىوي  فىٍميىٍدعي  ييٍعًجبيوي  مىا أىًخيوً   كىٍجيىوي  فىغىسىؿى  يىتىكىضَّ
يىدىٍيوً  دىاًخمىةى  كىريٍكبىتىٍيوً  اٍلًمٍرفىقىٍيفً  إلىى كى مىٍيوً  يىصيبَّ  أىفٍ  كىأىمىرىهي  إزىاًرهً  كى  0 ()((عى

اإلزار ىنا المئزر كداخمتو ما يمي جسده )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض
كقيؿ كناية عف مكضعو مف الجسد فقيؿ أراد مذاكيره كما يقاؿ فالف عفيؼ اإلزار ، 

 0 () ، كذىب القرطبي كالنككم إلى ىذا القكؿ()((يراد بو الفرج
 :انكُبيخ ثبنفساش عٍ ادلٕطٕءح -9

لىدي ( : )))كمنو قكلو ًلٍمعىاًىرً  ، ًلٍمًفرىاشً  اٍلكى ري  كى جى  0()((اٍلحى
الفراش ىنا كناية عف المكطكءة ألف الكاطىء )): ذكر الشارح قكؿ القرطبي

 0 () ((يستفرشيا أم يصيرىا كالفراش
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[ 35:الكاقعة](كفرش مرفكعة):فالمراد بالفراش ىنا النساء ككرد في قكلو تعالى 
زاران   0 () كالمعنى كنساء مترفعات كالعرب تسمي المرأة فراشان كلباسان كا 

 :انكُبيخ ثبنفسػ عٍ انسضب  -10
ـٍ  أىيىٍفرىحي ))-: صمى اهلل عميو كسمـ -كمنو قكلو ديكي مَّتٍ  إذىا ًبرىاًحمىًتوً  أىحى  ، ًمٍنوي  ضى

دىىىا ثيَـّ  دو  نىٍفسي  كىاىلًَّذم قىاؿى  ،المَّوً  رىسيكؿى  يىا نىعىـٍ  قىاليكا ؟ كىجى مَّ ا أىشىدُّد  لىمَّوي  ًبيىًدهً  ميحى  ًبتىٍكبىةً  فىرىحن
ٍبًدهً  ـٍ  ًمفٍ  تىابى  إذىا عى ًدكي دىىىا إذىا ًبرىاًحمىًتوً  أىحى  0 ()(( كىجى

عبر عف ثمرة الفرح )):ذكر الشارح قكؿ القرطبي في شرح الحديث إذ قاؿ
بالفرح عمى طريقة العرب في تسميتيا الشيء باسـ ما جاكره أك كاف منو 

 0()((بسبب
الفرح ىاىنا كناية عف الرضا كسرعة القبكؿ كحسف )): كقاؿ ابف األثير 

 0 () ((الجزاء، كلتعذر إطالؽ ظاىر الفرح عمى اهلل تعالى 
 : انكُبيخ ثبنضحك عٍ انسضب -11

ؾي (: )))كمنو قكلو مىٍيفً  المَّوي  يىٍضحى ديىيمىا يىٍقتيؿي  ًلرىجي رى  أىحى ىيمىا اآٍلخى  يىٍدخيؿي  ًكالى
نَّةى  مىى المَّوي  يىتيكبي  ثيَـّ  فىييٍقتىؿي  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي ىىذىا ييقىاًتؿي  اٍلجى  0()((فىييٍستىٍشيىدي  فىييقىاًتؿي  اٍلقىاًتؿً  عى

الضحؾ ىنا استعارة في حؽ اهلل )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض 
سبحانو كتعالى ألنو ال يجكز عميو سبحانو كتعالى الضحؾ المعركؼ في صفاتنا 

،ألنو إنما يصح مف األجساـ كممف يجكز عميو تغيير الحاالت كاهلل تعالى منزه عف 
ذلؾ كالمراد بو الرضا بفعميا كالثكاب عميو كحمد فعميما كمحبتو كتمقي رسؿ اهلل ليما 

 0 ()((بذلؾ ألف الضحؾ مف أحدىما إنما يككف عند مكافقة ما يرضاه
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 :انكُبيخ ثبنضساط عٍ اخلٕف ٔانُفبز ٔانرعس -12
ةً  نيكًدمى  إذىا(: )))كما في قكلو الى لىوي  الشٍَّيطىافي  أىٍدبىرى  ًلمصَّ تَّى ضيرىاطه  كى  الى  حى

 0 () ((000التٍَّأًذيفى  يىٍسمىعى 
كلو ضراط يحتمؿ أنيا عبارة )): ذكر الشارح قكؿ القاضي عياض إذ قاؿ 

 0 () ((كاستعارة عف شدة الخكؼ كالنفار كما يعترم الحمار
كناية عف شدة الخكؼ كالنفار كالذعر،  (أدبر كلو ضراط)نالحظ أف عبارة 

 0إنما ىي استعارة لغكية كليست المصطمح المعركؼ  (استعارة)كعبارة الشارح 
 :انكُبيخ عٍ صفخ: صبَيب

 إفَّ (: )))كمما كرد مف ىذا النكع الكناية عف العطاء باليميف في قكلو 
يىا الى  مىأٍلىل المَّوً  يىًميفى  اءي  نىفىقىةه  تىًغيضي مىؽى  ميٍنذي  أىٍنفىؽى  مىا أىرىأىٍيتيـٍ  كىالنَّيىارى  المٍَّيؿى  سىحَّ  السَّمىكىاتً  خى

مىى كىعىٍرشيوي  قىاؿى  ؛ يىًميًنوً  ًفي مىا يىًغٍض  لىـٍ  فىًإنَّوي  كىاأٍلىٍرضى  ًبيىًدهً  اٍلمىاءً  عى  اٍلفىٍيضي  اأٍليٍخرىل كى
يىٍخًفضي  يىٍرفىعي   0 ()((كى

اليميف ىنا كناية عف محؿ عطائو ككصفيا )): ذكر الشارح قكؿ ابف األثير
باالمتالء لكثرة منافعيا فجعميا كالعيف الثرة التي ال يغيضيا االستقاء كال ينقصيا 

 0 () ((االمتياح
 انزعسيض: صبَيب

التعريض مف األساليب العربية التي استعمميا العرب في كالميـ كعدكه مف 
كالعرب تستعممو في كالميا كثيران، )): محاسف الكالـ ،كقد أكرد لو ابف قتيبة بابا كقاؿ

فتبمغ إرادتيا بكجو ىك ألطؼ كأحسف مف الكشؼ كالتصريح ،كيعيبكف الرجؿ إذا كاف 
 ،كاختمط ()الكالـ   ،كعده ابف المعتز مف محاسف()((يكاشؼ في كؿ شيء 

 ،ككضعو ابف رشيؽ في باب () مصطمح التعريض بالكناية عند أبي ىالؿ العسكرم
متى كانت الكناية عرضية ، )) :، كذكره السكاكي في أنكاع الكناية فقاؿ ()االستعارة
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 ،كسار عمى ىذا ابف مالؾ ()((كما عرفت ،كاف إطالؽ اسـ التعريض عمييا مناسبان 
 0 ()(ىػ793ت)كالقزكيني كالتفتازاني

كأما التعريض فيك المفظ الداؿ )): كفرؽ ابف األثير بيف الكناية كالتعريض فقاؿ
عمى الشيء مف طريؽ المفيكـ ال بالكضع الحقيقي كال المجازم فإنؾ إذا قمت لمف 

كاهلل إني لمحتاج كليس في يدم شيء كأنا عرياف : تتكقع صمتو كمعركفو بغير طمب
 0 ()((كالبرد قد آذاني فإف ىذا كأشباىو تعريض بالطمب 

التعريض نكع لطيؼ في بابو كىك عبارة : ))(ىػ837ت)كقاؿ ابف حجة الحمكم
عف أف يكني المتكمـ بشيء عف آخر ال يصرح بو ليأخذه السامع لنفسو كيعمـ 
المقصكد منو كقكؿ القائؿ ما أقبح البخؿ فيعمـ أنؾ أردت أف تقكؿ لو أنت  

 0() ، كسار الدارسكف المعاصركف عمى ني  مف تقدميـ مف العمماء()((بخيؿ 
 :انزعسيض يف طسػ انزضسيت

كقؼ الشارح عمى أمثمة التعريض كفصؿ القكؿ فييا كمف ىذه األمثمة حديث 
مَّى النًَّبيِّ  أىٍزكىاجي  اٍجتىمىٍعفى )): قالت(رضي اهلل عنيا)ًعشرة النساء الذم ركتو عائشة  صى

مىٍيوً  المَّوي  ـى  عى مَّ سى ٍمفى  كى مَّى النًَّبيِّ  إلىى فىاًطمىةى  فىأىٍرسى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  إفَّ  : لىوي  قيكًلي لىيىا فىقيٍمفى  كى
افىةى  أىًبي اٍبنىةً  ًفي اٍلعىٍدؿى  يىٍنشيٍدنىؾ ًنسىاءىؾ مىتٍ  قىالىتٍ  قيحى مىى فىدىخى مَّى النًَّبيِّ  عى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
ـى  مَّ سى ٍمنىًني ًنسىاءىؾ إفَّ  لىوي  فىقىالىتٍ  ًمٍرًطيىا ًفي عىاًئشىةى  مىعى  كىىيكى  كى  اٍلعىٍدؿى  يىٍنشيٍدنىؾ كىىيفَّ  إلىٍيؾ أىٍرسى
افىةى  أىًبي اٍبنىةً  ًفي مَّى النًَّبيُّد  لىيىا فىقىاؿى  قيحى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  : قىاؿى  ، نىعىـٍ  قىالىتٍ  ؟ أىتيًحبِّينىًني كى

 0()  ((000فىأىًحبِّييىا
مقتضى القصة التي سقناىا مف عند البخارم أف الذم طمبنو )): قاؿ الشارح 

في بيكتيف كقد صرحت لو أـ سممة  ()منو مساكاتيف لعائشة في اإلىداء لمنبي 
بذلؾ مراران قبؿ حضكر فاطمة كزينب كلـ يصدر ذلؾ منيف عف اعتداؿ كىذا الكالـ 



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  33 

 

 جملة آداب الفراهيدي

أم -عميو الصالة كالسالـ–فيو تعريض بطمب اليدية كاستدعائيا كذلؾ ينافي كمالو 
 0 () ((أف يقكلو عمى سبيؿ العمكـ 

اءى : ))قاؿ ()كمنو أيضا حديث أبي ىريرة   النًَّبيِّ  إلىى فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجيؿه  جى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى لىدىتٍ  اٍمرىأىًتي إفَّ  : فىقىاؿى  كى منا كى دى  غيالى  قىاؿى  ؟ إًبؿو  ًمفٍ  لىؾ ىىؿٍ  قىاؿى  .أىٍسكى
ٍمره  قىاؿى  ؟ أىٍلكىانييىا فىمىا قىاؿى  .نىعىـٍ   أىتىاهي  أىنَّى قىاؿى  ، لىكيٍرقنا ًفييىا إفَّ  قىاؿى  ؟ أىٍكرىؽي  ًفييىا قىاؿى  ، حي
 نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى كىىىذىا : قىاؿى  ، ًعٍرؽه  نىزىعىوي  يىكيكفى  أىفٍ  عىسىى قىاؿى  ؟ ذىًلؾى 
 0()((ًعٍرؽه 

كضح الشارح التعريض الكارد في الحديث بأسمكب جميؿ مما يدؿ عمى فيمو 
إف امرأتي كلدت غالمان أسكد تعريض بنفيو )): الدقيؽ لممصطمحات البالغية فقاؿ

لى ىذا المعنى ذىب ابف()((لمخالفة لكنو لمكنو إذ ىك كاف أبيض    ، كا 
 0() حجر 

قكلو غالمان أسكد كمعناه أنا أبيض كىك أسكد فيك ليس مني )): كقاؿ العيني 
 0 ()((كأمو زانية
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اخلبمتخ ٔانُزبئظ 
 بإكماؿ ىذا العمؿ مف البحث كالدراسة في ىذا نا عميتعالى بعد أف مف اهلل

:  إليو مف نتائ  عمى النحك اآلتينادكف أىـ ما تكصؿفكد أف فالمكضكع 
إف كثيرا مف الفنكف البالغية اجتمعت في الحديث الكاحد كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة  -ُ

 .، كليذا تكررت بعض األحاديث في مكاضع مختمفة مف البحث

 0صحابياأاتضحت األمانة العممية لمشارح مف خالؿ عزك اآلراء إلى  -ِ

اعتمد الشارح عمى النقؿ ممف سبقكه في مكاطف كثيرة، كأكثر مف نقؿ عنيـ  -ّ
كغيرىـ، كىذا ال يعني أنو كاف  (القاضي عياض كأبك العباس القرطبي كالنككم)

 أف لو آراء خاصة كاف يدلي بيا في أثناء كتاباتو كنقكالتو، نامجرد ناقؿ بؿ تبيف ؿ
 0كما تبيف في التمييد

مبكبة بؿ متناثرة في أثناء شرحو الكبير كىذا  نجد المكضكعات البالغية غير -ْ
 0 كىذا دأب العمماء القدامىنمط شائع في كتابو

 تعريفيا إلى إشارةلقد ذكر الشارح أغمب المصطمحات كالفنكف البالغية مف دكف  -ٓ
 0 حدىا أك

 إلى باإلشارةكاكتفى  ،(طرح التثريب) عند الشارح في كبيرةمكانة  ناؿ عمـ البياف -ٔ
. (التشبيو،المجاز، االستعارة، الكناية، التعريض)فنكنو 

، كلكنو في اغمب األحاديث مكاضع التشبيو التي كردت في إلى الشارح أشار -ٕ
 يكضح معنى الحديث، أف لـ يذكر نكع التشبيو، فيترؾ ذلؾ لممتمقي بعد األحياف

. كيأخذ بعرض الصكرة مف جميع الجكانب
نما إ ك(العقمي كالمرسؿ) نكعيو إلى مصطمح المجاز، كلكنو لـ يشر إلى أشار -ٖ

.  عالقاتيماإلى باإلشارةاكتفى 
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 عالقات ،أما المجاز العقمي فذكر منو مذكر مف عالقات المجاز المرسؿ ثماف -ٗ
 0 (المصدرية ،كالسببية) فقط ىيعالقتيف

نما نسبة أك مكصكؼ أكعتبارىا كناية عف صفة الـ يحدد نكع الكناية ب -َُ  اكتفى كا 
 .،ككذلؾ لـ يشر إلى أنكاع الكناية مف حيث الكسائط بشرحيا 

،  ما تعارؼ عميو أىؿ البالغة أف الشارح يسمي المصطمحات البالغية ب لناتبيف -ُُ
 0، كىذا يدؿ عمى سعة عممو كمعرفتو بيذه الفنكفلتشبيو كاالستعارة كالكناية كا

تكصؿ البحث مف خالؿ مقارنة األمثمة عند الحافظ العراقي مع أقكاؿ عمماء  -ُِ
البالغة كالتفسير ،إلى أنو قد استكعب المصطمحات البالغية بشكؿ ال يتعارض 

 0مع أقكاؿ البالغييف كالمفسريف
لبالغة الحديث ) مف خالؿ البحث أف الحافظ العراقي قدـ خدمة عممية ناتبيف ؿ -ُّ

 0(بالغة القرآف الكريـ)، تمؾ البالغة التي يجب العناية بيا بعد (النبكم الشريؼ
 قكانيف أكلـ تكف المالحظات البالغية التي ذكرىا الشارح عمى شكؿ قكاعد  -ُْ

يربط بينيا كبيف الشاىد بقدر ما كانت كسيمة استخدميا في تكضيح معنى 
. الحديث
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 ْٕايص انجحش
                                                   

 0 530، كطبقات الحفاظ 220، كلحظ األلحاظ 5/117إنباء الغمر : ينظر ()
 0 4/171، كالضكء الالمع 8/6ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ : ينظر ()
 0 543، كطبقات الحفاظ  309طبقات المفسريف : ينظر ()
 0 22لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 4/171الضكء الالمع : ينظر ()
 0 176/ 5إنباء الغمر : ينظر ()
 0 4/30 ، كطبقات الشافعية 5/170إنباء الغمر : ينظر ()
 0 7/55 ، كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب 5/170إنباء الغمر : ينظر ()
 0 10/291 ، كالنجكـ الزاىرة 5/419الدرر الكامنة : ينظر  ()
 0 4/31طبقات الشافعية : ينظر ()
 0 5/172إنباء الغمر : ينظر ()
 0 284لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 1/231لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 231ذيؿ تذكرة الحفاظ : ينظر ()
 0 3/344األعالـ : ينظر ()
 0 80،كأسماء الكتب 230لحظ األلحاظ :ينظر ()
 0 1/230لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 548 ،كطبقات الحفاظ 4/173الضكء الالمع : ينظر ()
 0 1/465كشؼ الظنكف :ينظر ()
 0 4/96إيضاح المكنكف : ينظر ()
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 0 52طبقات النسابيف :ينظر ()
 0 544طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 1/365 ،كالبدر الطالع 4/177الضكء الالمع : ينظر ()
 0 284لحظ األلحاظ  ()
 .548،كطبقات الحفاظ 1/336،كالضكء الالمع 4/80طبقات الشافعية : ينظر ()
 0 1/336 ، كالضكء الالمع 8/21إنباء الغمر : ينظر ()
 0 8/22إنباء الغمر : ينظر ()
 0 548طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 258لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 57 ،كالشيادة الزكية 7/173شذرات الذىب : ينظر ()
 0 1/342المصدر نفسو : ينظر ()
 0 292لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 379المصدر نفسو : ينظر ()
 0 1/12كشؼ الظنكف : ينظر ()
 0 1/343الضكء الالمع : ينظر ()
 0 287 ، كذيؿ تذكرة الحفاظ 287لحظ األلحاظ : ينظر ()
 0 1/761كشؼ الظنكف : ينظر ()
 0 287لحظ األلحاظ : ينظر ()
 4/82طبقات الشافعية : ينظر ()
 0 2/1042كشؼ الظنكف : ينظر ()
 0 548طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 2/1279كشؼ الظنكف : ينظر ()
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 0 548طبقات الحفاظ : ينظر ()
 0 548 ، كطبقات الحفاظ 289 ، كلحظ االلحاظ8/22إنباء الغمر : ينظر ()
 0 1/74 ، كالبدر الطالع 1/340الضكء الالمع : ينظر ()
 0 8/381العيف ()
 0 1/327مقاييس المغة ()
 0 (بيف) مادة 69-68-13/67لساف العرب ()
 0 16،كأسرار البالغة98،كالنكت في إعجاز القرآف 1/54البياف كالتبييف :ينظر ()
 0 249مفتاح العمكـ ()
 0 215 ،كااليضاح236-235التمخيص:ينظر ()
 ،1/2، كالتعريفات506 ،كالمطكؿ3/5 ، كعركس األفراح1/10الطراز:ينظر ()

كعمكـ   ،154 ،كجكاىر البالغة2/6كمكاىب الفتاح  ،2/103كاألطكؿ
كالبالغة   ،98 ،كدراسات بالغية كنقدية83كعمـ أساليب البياف  ،213البالغة
 0 7 ،كالبياف في ضكء أساليب القرآف10(بسيكني0د)،كعمـ البياف251كالتطبيؽ

 0 2/73 ،كمكاىب الفتاح553 ،كالمطكؿ229 ،كاإليضاح105المصباح:ينظر ()
 0 173جكاىر البالغة: ،كينظر1/343المثؿ السائر ()
 0 3/91طرح التثريب ()
 0 3/92المصدر نفسو ()
 ،كشرح  3/3 ،كفيض القدير20/47 ،كعمدة القارم9/79فتح البارم:ينظر ()

 0 2/17الزرقاني
 0 6/319دليؿ الفالحيف ()
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 ،2/326كشرح المختصر  ،285كالتمخيص  ،1/19تحرير التحبير :ينظر ()
 ،2/180كمعجـ المصطمحات البالغية  ،2/217كاألطكؿ ،555كالمطكؿ

 0 25كالبالغة الكاضحة   ،169كجكاىر البالغة 
 0 8/266طرح التثريب ()
 0 8/266المصدر نفسو ()
 0 3/341المحرر الكجيز ()
 0 5/130البحر المحيط :ينظر ()
 0 164 /18ركح المعاني  ()
 0 7/38طرح التثريب  ()
 0 18/8المفيـ :،كينظر7/41المصدر نفسو  ()
 0 1/398إحكاـ األحكاـ  (67)
 . 309 ،كالبالغة كالتطبيؽ 45 ،كالبالغة الكاضحة 171جكاىر البالغة :ينظر ()
 0 7/112طرح التثريب  ()
 . 7/313المصدر نفسو  ()
 . 309البالغة كالتطبيؽ :ينظر  ()
 . 7/113طرح التثريب  ()
 0 455مفتاح العمكـ  ()
 0 8/212طرح التثريب  ()
 0 15/50المنياج : ،كينظر8/212المصدر نفسو  ()
 0 1/438مجمع األمثاؿ  ()
 0 1/355أسرار البالغة  ()
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كشرح المختصر   ،295-294كالتمخيص   ،471مفتاح العمكـ  :ينظر ()
  ،2/236كاألطكؿ   ،2/129كعركس األفراح   ،575كالمطكؿ   ،2/337

 0 47كأساليب المجاز 
 0 477مفتاح العمكـ  ()
 0 481-480مفتاح العمكـ ()
 0 7/56طرح التثريب  ()
 0 20/66المفيـ : ،كينظر7/56المصدر نفسو  ()
 0 1/91مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار  ()
 0 3/95طرح التثريب ()
 0 3/95المصدر نفسو ()
 0 6/408فيض البارم ()
أك مف تحت أرجمكـ أك يمبسكـ شيعا كيذيؽ ) كتكممة اآلية 65األنعاـ آية  ()

 0 (بعضكـ بأس بعض أنظر كيؼ نصرؼ اآليات لعميـ يفقيكف
 0 3/102طرح التثريب  ()
 0 3/105طرح التثريب  ()
 0 4/155 ،كالبحر المحيط 2/203المحرر الكجيز :ينظر ()
 0 3/105طرح التثريب  ()
 0 2/147المصدر نفسو  ()
 0 2/148المصدر نفسو  ()
 0 312 ،كاإليضاح 324التمخيص :ينظر ()
 0 7/34طرح التثريب  ()
 0 7/36المصدر نفسو  ()



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  41 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

 0 9/220فتح البارم  ()
 0 1/346أسرار البالغة  ()
 0 1/355المصدر نفسو  ()
 0 3/207معجـ المصطمحات البالغية :ينظر ()
 0 3/207المصدر نفسو :ينظر ()
 0معنى الكممة  ()
 0 525مفتاح العمكـ  ()
 0 277اإليضاح  ()
 ، 574 ،كالمطكؿ 2/338 ،كشرح المختصر 2/130عركس األفراح :ينظر ()

 0 2/220 ،كمكاىب الفتاح 2/236كاألطكؿ 
 2/256 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف 10 ،كالفكائد المشكؽ 1/36الطراز :ينظر ()

 0 105 ،كأنكار الربيع 2/98 ،كاإلتقاف في عمكـ القرآف 1/259،كالتعريفات 
 195،كجكاىر البالغة  143(عبد العزيز عتيؽ0د)عمـ البياف :ينظر ()

 ،كعمـ البياف 217 ،كعمـ أساليب البياف 102،كالبالغة الكاضحة 
 ،كالبياف 109 ،كفنكف بالغية 332 ،كالبالغة كالتطبيؽ 245 (بسيكني0د)

 0 2/271 ،كالبالغة العربية 141في ضكء أساليب القرآف 
 0 3/53طرح التثريب  ()
 0 3/54المصدر نفسو  ()
 0 2/331النياية في غريب الحديث كاألثر :ينظر ()
 0 7/141عمدة القارم  ()
 0 6/7طرح التثريب  ()
 0 6/9طرح التثريب  ()
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 0 3/80 المصدر نفسو ()
 0 3/80المصدر نفسو  ()
 0 8/248المصدر نفسو  ()
 0 17/129المنياج : ،كينظر8/250طرح التثريب  ()
 0 6/148الديباج عمى مسمـ :ينظر ()
 0 8/18طرح التثريب   ()
 0 19-8/18المصدر نفسو  ()
 0 11/504فتح البارم  ()
 0 7/152طرح التثريب  ()
 0 7/155 طرح التثريب ()
 0 3/267 المصدر نفسو ()
 0 3/297ابف بطاؿ -شرح صحيح البخارم: ،كينظر3/271المصدر نفسو  ()
 0 8/151طرح التثريب  ()
 0 18/44المفيـ : ،كينظر8/152المصدر نفسو  ()
 0 7/242طرح التثريب  ()
 0 7/243المصدر نفسو   ()
 0 14/275عمدة القارم  ()
 0 2/248طرح التثريب  ()
 ،كالبرىاف في  323 ،كالمطكؿ 91 ،كاإليضاح 112التمخيص :ينظر ()

 0 3/302عمكـ القرآف 
 0 3/151طرح التثريب  ()
 0 3/153المصدر نفسو  ()
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 0 8/185المصدر نفسو  ()
 0 8/186المصدر نفسو  ()
رشاد السارم 21/262عمدة القارم :ينظر ()  0 9/186 ،كا 
 .3/146 ،كمعاني القرآف لمفراء 1/339 ،كمجاز القرآف 1/160الكتاب :ينظر (138)
 0 1/316 ،كأسرار البالغة 1/228دالئؿ اإلعجاز :ينظر ()
 0 511-509مفتاح العمكـ :ينظر ()
 0 28اإليضاح  ()
 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف 197 ،كالمطكؿ 1/147عركس األفراح :ينظر ()

 ،كاألطكؿ 2/97 ،كاإلتقاف في عمكـ القرآف1/259،كالتعريفات 2/256
 ،كالبالغة الكاضحة 156 ،كجكاىر البالغة 1/126 ،كمكاىب الفتاح1/263

 142 (عبد العزيز عتيؽ0د) ،كعمـ البياف 291 ،كعمكـ البالغة 108
 ،كعمـ 337 ،كالبالغة كالتطبيؽ 227،كالصكر البيانية بيف النظرية كالتطبيؽ 

 0 2/295 ،كالبالغة العربية 149 (بسيكني0د)البياف 
 0 3/112طرح التثريب  ()
 0 7/187المحكـ كالمحيط األعظـ :ينظر ()
 0 3/113طرح التثريب  ()
 0 8/210المصدر نفسو  ()
 0 8/211المصدر نفسو  ()
 0 512مفتاح العمكـ  ()
 ، 337 ،كالتمخيص 146 ،كالمصباح 2/180المثؿ السائر : ينظر ()

 ،كعركس األفراح 126 ،كالفكائد المشكؽ 1/185،كالطراز 330كاإليضاح 
 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف 630 ،كالمطكؿ 2/396 ،كشرح المختصر 2/206
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 ،كاإلتقاف 2/263 كخزانة األدب كغاية األرب 1/240 ،كالتعريفات 2/300
 2/417 ، كمكاىب الفتاح 2/342 ،كاألطكؿ 2/128في عمكـ القرآف 

 ،كعمـ 301 ،كعمكـ البالغة 115 ،كالبالغة الكاضحة 206،كجكاىر البالغة 
 ،كمباحث في 283 ،كعمـ أساليب البياف 201 (عبد العزيز عتيؽ0د)البياف 

 ،كالصكر البيانية بيف النظرية 369 ،كالبالغة كالتطبيؽ 329عمكـ القرآف 
 ،كالبياف في ضكء أساليب 243(بسيكني0د) ،كعمـ البياف 389كالتطبيؽ 

 0 247القرآف 
 0 كما بعدىا 331اإليضاح : ينظر ()
 0 4/89طرح التثريب  ()
 0 4/91المصدر نفسو  ()
 0 7/91المصدر نفسو  ()
 0 94 /7المصدر نفسو  ()
  ،2/101مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار : ،كينظر23الكناية كالتعريض  ()

 0 2/300 ،كالبرىاف في عمكـ القرآف3/237كالنياية في غريب الحديث كاألثر
 0 3/73طرح التثريب  ()
 0 75-3/74المصدر نفسو  ()
 0 2/38المصدر نفسو  ()
 0 2/46المصدر نفسو  ()
 0 3/180المنياج  ()
 0 1/278شرح سنف أبي داكد لمعيني :ينظر ()
 0 2/188طرح التثريب  ()
 0 3/105المفيـ : ،كينظر2/193المصدر نفسو  ()



 
 

   

 

 سي صتاب طرح رضم اضبيان 
 اضتثريب سي ذرح اضتقريب

 طحطد خضيل إبراهيم. د.م.أ
 زدان رضوان خضف رجب

  2012حزيران        (11)اضعـــدد   

  45 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                 

 0 7/235طرح التثريب  ()
 0 6/25إكماؿ المعمـ : ،كينظر7/236المصدر نفسو  ()
 0 11/61المفيـ :ينظر ()
 0 8/59طرح التثريب  ()
 0 8/59المصدر نفسو  ()
 0 8/475فتح البارم :ينظر ()
 0 8/192طرح التثريب  ()
 0 7/40إكماؿ المعمـ : ،كينظر8/192المصدر نفسو  ()
 0 14/173 ،كالمنياج 18/54المفيـ :ينظر ()
 0 7/116طرح التثريب  ()
 0 13/47المفيـ : ،كينظر7/119المصدر نسفو  ()
 0 17/210الجامع ألحكاـ القرآف :ينظر ()
 0 8/224طرح التثريب  ()
 0 22/116المفيـ : ،كينظر8/225طرح التثريب  ()
 0 3/424النياية في غريب الحديث كاألثر  ()
 0 7/193طرح التثريب  ()
 0 6/160إكماؿ المعمـ : ،كينظر7/193المصدر نفسو  ()
 0 173 /2طرح التثريب  ()
 2/140إكماؿ المعمـ  :  ،كينظر2/177طرح التثريب  ()
 0 4/63طرح التثريب  ()
 0 2/345النياية في غريب الحديث كاألثر : ،كينظر4/64المصدر نفسو  ()
 0 1/163تأكيؿ مشكؿ القرآف  ()
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 0 1/15البديع:ينظر ()
 0 1/368كتاب الصناعتيف :ينظر ()
 0 1/99العمدة :ينظر ()
 0 521مفتاح العمكـ  ()
 ،كشرح 339 ،كاإليضاح 344 ،كالتمخيص 153المصباح :ينظر ()

 0 636 ،كالمطكؿ 2/43المختصر 
 0 2/186المثؿ السائر  ()
 0 2/407خزانة األدب كغاية األرب  ()
 ،192 ،كعمـ أساليب البياف 208 ،كجكاىر البالغة 305عمكـ البالغة :ينظر ()

 ،كالبياف في ضكء أساليب القرآف 217(عبد العزيز عتيؽ0د)كعمـ البياف 
 0 375 ،كالبالغة كالتطبيؽ 260(بسيكني0د) ،كعمـ البياف 272

 0 7/47طرح التثريب  ()
 0 7/50طرح التثريب  ()
 0 7/112المصدر نفسو  ()
 0 7/113المصدر نفسو  ()
 0 9/443فتح البارم :ينظر ()
 0 24/22عمدة القارم  ()
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صجذ ادلصبدز ٔادلساعع 
 :ادلطجٕعبد :أٔال

،  (ىػ911ت)جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي:اإلتقاف في عمكـ القرآف  -ُ
 0ـ   1996– ىػ 1416 ،1/ط–لبناف - سعد المندكب  ،دار الفكر:تحقيؽ

تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي ابف :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ -ِ
بيركت - ،دار الكتب العممية(ىػػ702ت)(ابف دقيؽ العيد)كىب،المعركؼ بػ

 0 (ت0ط،د0د)
ابك العباس شياب الديف احمد بف محمد : إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم  -ّ

 0ىػ 1323، 7/،المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر،ط(ىػ923ت)القسطالني
اإلماـ أبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني :أسرار البالغة  -ْ

 0(ت0ط،د0د)، دار المدني بجدة ، (ىػ474)
محمد التكنجي ، . د: عبد المطيؼ بف محمد رياض زادة، تحقيؽ: أسماء الكتب -ٓ

 0ـ 1983ىػػ ػ1403 - 3/سكرية،ط/ دمشؽ- دار الفكر  
العالمة إبراىيـ بف محمد بف عربشاه عصاـ :األطكؿ شرح تمخيص مفتاح العمكـ -ٔ

،حققو كعمؽ عميو الدكتكر عبد الحميد ىنداكم  (ىػ934)الديف الحمبي المتكفى
 0ـ 2001– ىػ 1422 1/لبناف ،ط- ،دار الكتب العممية بيركت

 .ـ1980، 5/خير الديف الزركمي، دار العمـ لممالييف ،بيركت،ط: األعالـ  -ٕ
العالمة القاضي أبك الفضؿ عياض اليحصبي  :إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ -ٖ

. ،المكتبة الشاممة،اإلصدار الثالث( ىػ544ت)
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إلماـ  شياب الديف أبك الفضؿ أحمد بف  ا:إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ -ٗ
محمد عبد المعيد،دار الكتب . د: تحقيؽ  ،(ىػ852ت)عمي بف حجر العسقالني

 .ـ1986ىػ، 1406، 2/بيركت،ط-العممية
صدر الدِّيف عمي بف معصكـ : أنكار الرَّبيعي في أنكاع البىديع -َُ

-شىاًكر ىادم شكر، مطبعة العرفاف، النجؼ: ، تىحًقيؽي (ىػ1120ت)المدني
 .ـ1968/ىػ1388، 1/العراؽ، ط

مَّد بف  (المعاني كالبياف كالبديع)اإليضاح في عمكـ البالغة -ُُ ، جالؿ الدِّيف ميحى
كؼ بالخطيب القزكيني ،دار الكتب العممية (ىػ739ت)عبد الرٍَّحمىف المىٍعري

 0(ت0ط،د0د)لبناف،– ،بيركت 
: إيضاحي المكنكف في الذَّيًؿ عمى كشؼ الظُّدنكف عف أسامي الكيتب كالفينكف -ُِ

مَّد أميف البىٍغدىادمٌ  ،دار إحياء التراث العربي (ـ1920ت)إسماعيؿ باشا بف ميحى
 0 (ت0ط،د0د)لبناف،– ،بيركت 

العالمة محمد بف عمي : البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع -ُّ
 0(ت0ط،د0د)بيركت ،– دار المعرفة  (ىػ1255)الشككاني

، منشكرات دار الحكمة ،  (ىػ296)عبد اهلل بف المعتز: البديع  -ُْ
 .(ت0ط،د0د)دمشؽ،

محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبك عبد : البرىاف في عمكـ القرآف -ُٓ
  ،1391بيركت - السيد أحمد صقر، دار المعرفة : ، تحقيؽ(ىػ794ت)اهلل
 0(ط0د)

الدكتكر عبد الرحمف حسف حبنكة :(أسسيا كعمكميا كفنكنيا)البالغة العربية  -ُٔ
– ىػ 1416 ، 1/بيركت،ط– دمشؽ ،الدار الشامية – الميداني ،دار القمـ 

 0ـ 1996
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 ،عمي الجاـر كمصطفى أميف ، (البياف كالمعاني كالبديع): البالغة الكاضحة -ُٕ
 0 (ت0ط،د0د)لبناف،– المكتبة العممية ،بيركت 

الدكتكر أحمد مطمكب ،كالدكتكر حسف البصير ،كزارة التعميـ :البالغة كالتطبيؽ  -ُٖ
 0ـ 1999– ىػ 1420 ،2/العالي كالبحث العممي ،ط

 ،2/الدكتكر عبد الفتاح الشيف،دار المعارؼ ،ط:البياف في ضكء أساليب القرآف  -ُٗ
 0ـ 1985

فكزم : ، تحقيؽ(ىػ255ت)أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ:البياف كالتبييف -َِ
 0(ت0ط،د0د)بيركت،– عطكم، دار صعب 

السيد أحمد صقر، دار : ، شرح كتىحًقيؽي (ىػ276)ابف قتيبة: تأكيؿي ميٍشًكؿ القيرآف -ُِ
 .ـ1981/ىػ1401، 3/ليبناف، ط-الكيتيًب الًعمميَّة، بيركت

ابف أبي اإلٍصبىع : تحريري التَّحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القيرآف -ِِ
مَّد شرؼ، مطابع شركة اإلعالنات . د: العىدكاني الًمٍصرٌم، تىحًقيؽي  حفني ميحى

 0ـ1963/ق1383ًمٍصر، -الشرقية، القىاًىرىة
إبراىيـ : ، ، تحقيؽ(ىػ816)عمي بف محمد بف عمي الجرجاني: التعريفات -ِّ

 . ىػ 1405– بيركت  - 1/األبيارم ، دار الكتاب العربي،ط
أبي حياف )محمد بف يكسؼ الشيير : تفسير البحر المحيط  -ِْ

 ىػ 1422- 1/بيركت ،ط/ لبناف- ، دار الكتب العممية (ىػ745ت)(األندلسي
 0 ـ 2001- 

اإلماـ جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف :التمخيص في عمكـ البالغة  -ِٓ
 0ـ 1904 ،1/،دار الفكر العربي ط (ىػ739)القزكيني

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر ابف                                                            : الجامع ألحكاـ القرآف  -ِٔ
ىشاـ :تحقيؽ ( ىػ671ت )فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي 
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 1423سمير البخارم ، دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية ، 
 0(ط0د) ـ ،2003/ ىػ

السيد أحمد الياشمي ،شرح كتحقيؽ :جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع -ِٕ
 0(ت0ط،د0د)حسف حمد ،دار الجيؿ ،

تقي الديف أبك بكر عمي المعركؼ بابف حجة : خزانة األدب كغاية األرب -ِٖ
- بيركت  - 1/عصاـ شقيك ، دار كمكتبة اليالؿ،ط: ، تحقيؽ(ىػ837)الحمكم
 0ـ1987

عبد القادر بف عمر : خزانة األدب كلب لباب لساف العرب -ِٗ
أميؿ بديع اليعقكب ، دار /محمد نبيؿ طريفي: ، تحقيؽ(ىػ1093ت)البغدادم

 0ـ1998، 1/ط–بيركت - الكتب العممية 
الدكتكر أحمد مطمكب ،دار الحرية لمطباعة بغداد : دراسات بالغية كنقدية -َّ

 0(ط0د)ـ ،1980– ىػ 1400
الحافظ شياب الديف أبك الفضؿ أحمد : الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة -ُّ

، تحقيؽ كمراقبة ،محمد عبد المعيد (ىػ852ت)بف عمي بف محمد العسقالني
ىػ 1392 - 2/حيدر آباد، اليند،ط- ضاف ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 

 0ـ 1972-
التنجي ، دار . الدكتكر: اإلماـ عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: دالئؿ اإلعجاز -ِّ

 0ـ 1995ىػ 1،1415/ط– بيركت - الكتاب العربي 
محمد بف عالف الصديقي الشافعي : دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف  -ّّ

 0(ت0ط،د0د)لبناف،– بيركت  ، دار الكتاب العربي ، (ىػ1057ت)المكي 
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أبك : عبد الرحمف بف أبي بكر أبك الفضؿ السيكطي، تحقيؽ: الديباج عمى مسمـ -ّْ
 - 1416- السعكدية -الخبر- إسحاؽ الحكيني األثرم ، دار ابف عفاف 

 0(ط0د) ،1996
أبك المحاسف الحسيني الدمشقي، دار الكتب  : (تذكرة الحفاظ لمذىبي  )ذيؿ  -ّٓ

 0 (ت0ط،د0د)بيركت،– العممية 
العالمة أبك الفضؿ : ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني -ّٔ

،  دار إحياء التراث (ىػ1270ت)شياب الديف السيد محمكد اآللكسي البغدادم
 0(ت0ط،د0د)بيركت ،– العربي 

عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم : شذرات الذىب في أخبار مف ذىب -ّٕ
عبد القادر األرناؤكط، محمكد األرناؤكط،دار : ، تحقيؽ(ىػ1089ت )الحنبمي

 .ىػ1406، 1/دمشؽ ،ط- ابف كثير  
محمد بف عبد الباقي ابف يكسؼ : شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ -ّٖ

  .1411 – 1/بيركت،ط– الزرقاني، دار الكتب العممية 
أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف : شرح سنف أبي داكد -ّٗ

أبك المنذر خالد بف : ،تحقيؽ(ىػ855: ت)العيتابى الحنفى بدر الديف العينى 
 0 ـ 1999- ىػ 1420 ، 1/ط– الرياض – إبراىيـ المصرم ، مكتبة الرشد 

أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم :شرح صحيح البخارم -َْ
- أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ، مكتبة الرشد : ، تحقيؽ (ىػ449ت)القرطبي

 0ـ 2003- ىػ 1423 - 2/السعكدية ، الرياض،ط
سعد الديف التفتازاني عمى تمخيص المفتاح،لمخطيب القزكيني : شرح المختصر -ُْ

 0ىػ 1425، 1/ط–إسماعيمياف – في المعاني كالبياف كالبديع الناشر 
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مرعي بف يكسؼ الكرمي : الشيادة الزكية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية -ِْ
نجـ عبد الرحمف خمؼ،دار الفرقاف ، مؤسسة : ، تحقيؽ(ىػ1033ت)الحنبمي
 .ىػ1404، 1/بيركت ،ط- الرسالة 

مَّد شرؼ، دار نيضة  -ّْ كري البيانيَّة بيف النَّظرية كالتَّطبيؽ، الدُّدكتكر حفني ميحى الصُّد
ًة كالنٍَّشر، مطبعة الرسالة، الفجالة ىػ ػ 1385، 1/ًمٍصر،ط-ًمٍصر لمطِّبىاعى

 0ـ 1965
شمس الديف محمد بف عبد الرحمف : الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع -ْْ

 .(ت0ط،د.د)بيركت،– ، منشكرات دار مكتبة الحياة (ىػ902ت)السخاكم
، دار (ىػ911ت)عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي أبك الفضؿ: طبقات الحفاظ -ْٓ

. ىػ1403،  1/بيركت ،ط- الكتب العممية 
أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي : طبقات الشافعية -ْٔ

بيركت - الحافظ عبد العميـ خاف ،عالـ الكتب . د: ، تحقيؽ(ىػ851ت)شيبة
 .ىػ1407،  1/،ط

سميماف بف : ، تحقيؽ(ىػ954ت )أحمد بف محمد الداكدم: طبقات المفسريف -ْٕ
 0ـ1997- ىػ1417ا،/ط-السعكدية - صالح الخزم،مكتبة العمكـ كالحكـ 

،تحقيؽ  (ىػ749ت)اإلماـ يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ العمكم :الطراز -ْٖ
– ىػ 1423 ،1/بيركت ،ط– صيدا –عبد الحميد ىنداكم ،المكتبة العصرية 

 0ـ 2002
زيف الديف أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيني : طرح التثريب في شرح التقريب  -ْٗ

- عبد القادر محمد عمي ، دار الكتب العممية  : ، تحقيؽ (ىػ806)العراقي
. ـ 2000، 1/بيركت  ،ط
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 (ىػ773ت)الشيخ بياء الديف السبكي:عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح -َٓ
الدكتكر عبد الحميد ىنداكم ،الدار النمكذجية ،المطبعة العصرية :،تحقيؽ 
 0ـ 2003– ىػ 1423 ،1/بيركت ،ط– ،صيدا 

الدكتكر غازم يمكت ،دار األصالة ، لمطباعة كالنشر :عمـ أساليب البياف  -ُٓ
 0ـ 1983– ىػ 1403 ،1/كالتكزيع ،ط

ـي البياف -ِٓ ًة كالنٍَّشر، : ًعٍم ًبٌية لمطِّبىاعى ة العىرى الدُّدكتكر عبد العزيز عتيؽ، دار النٍَّيضى
 .(ط0د)ـ،1974ليبناف، -بيركت

ـي البياف -ّٓ ٍبد الفىتَّاح فىيُّدكد، : (دراسة تحميمية لمسائؿ البياف)ًعٍم الدُّدكتكر بىٍسييكًني عى
ميؤىسَّسىة المختار لمنشر كالتكزيع، دار المعالـ الثقافية لمنشر كالتكزيع، دار األميف 

ًة، القىاًىرىة . ـ1998/ىػ1418، 2/ًمٍصر، ط-لمطِّبىاعى
ميكـي البالغة -ْٓ أحمد ميٍصطىفىى المراغٌي، دار الكيتيًب : (البياف كالمىعىاني كالبىديع)عي

. ـ2007/ىػ1428، 4/ليبناف، ط-الًعمميَّة، بيركت
أبك عمي الحسف بف رشيؽ القيركانٌي : العيٍمدىةي في محاسف الشعر كآدابو كنقده -ٓٓ

مَّد عبد القادر أحمد عطا، دار الكيتيًب الًعمميَّة، : ، تىحًقيؽي (ىػ456ت)األزدمٌ  ميحى
. ـ2001/ىػ1422، 1/ليبناف، ط-بيركت

بدر الديف محمكد بف أحمد العيني، دار : عمدة القارم شرح صحيح البخارم -ٔٓ
 0 (ت0ط،د0د)بيركت ،– إحياء التراث العربي 

د /د ميدم المخزكمي: ، تحقيؽ(ىػ175ت)الخميؿ بف أحمد الفراىيدم:العيف  -ٕٓ
 0(ت0ط،د0د)إبراىيـ السامرائي،دار كمكتبة اليالؿ ،

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ : فتح البارم شرح صحيح البخارم -ٖٓ
بيركت – محب الديف الخطيب ، دار المعرفة : العسقالني الشافعي، تحقيؽ

 0 (ت0ط،د0د)،
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ٍطميكب، دار البحكث العممية، : (البياف كالبىديع)فنكف بالغية -ٗٓ الدُّدكتكر أحمد مى
. ـ1975/ىػ1395، 1/الككيت، ط

ميكـ القيرآف كعمـ البياف -َٔ ٍكًزيَّة:الفكائد المشكؽ إلى عي ،عني  (ىػ751ت)ابف قىيِّـ الجى
ىػ ،عمى نفقة محمد 1327 ،1/بتصحيحو السيد محمد بدر الديف النعساني ،ط

 0أميف الخانجي كشركاءه بمصر كاالستانة 
الدكتكر عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية  :(عمـ البياف)في البالغة العربية -ُٔ

 0(ط0د)ـ،1985– ىػ 1405لمطباعة كالنشر ،بيركت ،
أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ : فيض البارم شرح صحيح البخارم -ِٔ

 0العسقالني الشافعي،المكتبة الشاممة،اإلصدار الثالث 
عبد الرؤكؼ المناكم، المكتبة التجارية : فيض القدير شرح الجامع الصغير -ّٔ

 0ىػ1356، 1/ط–مصر - الكبرل 
: ، تحقيؽ(ىػ180ت)أبك البشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو:كتاب سيبكيو -ْٔ

 0 (ت0د)،1/بيركت،ط- عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ 
أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل ابف سيؿ : كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر -ٓٔ

عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، : ، تحقيؽ(ىػ395)العسكرم
 0 (ط0د)ـ،1986- ىػ1406- بيركت - المكتبة العصرية  

مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني : كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف -ٔٔ
 0(ط0د)ـ،1992– ىػ 1413– بيركت - الركمي الحنفي، دار الكتب العممية 

أسامة :،تحقيؽ كدراسة  (ىػ429ت)أبك منصكر الثعالبي:الكناية كالتعريض -ٕٔ
 0ـ 1997– ىػ 1418 ،1/البحيرم ،المكتبة الخانجي بالقاىرة ،ط
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الحافظ أبك الفضؿ تقي الديف محمد بف : لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ -ٖٔ
، دار الكتب العممية  (ىػ871ت)محمد بف فيد الياشمي المكي

. (ت0د)،(ط.د)بيركت،
، دار (ىػ711ت)محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم: لساف العرب -ٗٔ

 0 (ت0د) ،1/بيركت، ط- صادر 
ميكـ القيرآف -َٕ -الدُّدكتكر صيبحي الصالح، دار العمـ لممالييف، بيركت: مباحث في عي

. ـ1974، 8/ليبناف، ط
أبك الفتح ضياء الديف نصر اهلل بف : المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر -ُٕ

محمد محي : محمد بف محمد بف عبد الكريـ المعركؼ بابف األثير، تحقيؽ
ـ 1995- بيركت - الديف عبد الحميد،  المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر 

 0 (ط0د)،
،عمؽ عميو ،الدكتكر  (ىػ210ت)أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمي:مجاز القرآف -ِٕ

 0 (ت0د)محمد فؤاد سركيف ،مطبعة الخانجي بالقاىرة ،
محمد : أبك الفضؿ أحمد بف محمد الميداني النيسابكرم، تحقيؽ : مجمع األمثاؿ -ّٕ

 0 (ت0ط،د0د)بيركت ،– محيى الديف عبد الحميد ، دار المعرفة 
أبك محمد عبد الحؽ ابف غالب بف : المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز -ْٕ

عبد السالـ عبد الشافي محمد ، دار الكتب :،تحقيؽ(ىػ546ت)عطية األندلسي
 0ـ 1993- ىػ1413، 1/ط–لبناف - العممية 

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده : المحكـ كالمحيط األعظـ -ٕٓ
، 1/ط– بيركت - عبد الحميد ىنداكم ،  دار الكتب العممية :المرسي،تحقيؽ 

 0ـ2000
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القاضي أبك الفضؿ عياض ابف مكسى بف : مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار -ٕٔ
،المكتبة العتيقة كدار التراث (ىػ544ت)عياض اليحصبي السبتي المالكي

 0(ت0ط،د0د)،
بدر الديف بف مالؾ الشيير بابف :المصباح في المعاني كالبياف كالبديع  -ٕٕ

الدكتكر حسني عبد الجميؿ يكسؼ ،مكتبة اآلداب :،تحقيؽ  (ىػ686ت)الناظـ
 0(ت0ط،د0د)بالجماميز ،

العالمة سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني :المطكؿ شرح تمخيص المفتاح  -ٖٕ
لبناف – عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ، بيركت :،تحقيؽ  (ىػ792ت)

 0ـ 2007 ،2/،ط
محمد عمي : ،تحػقيؽ(ىػ207ت  )أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء: معاني القرآف  -ٕٗ

بيركت – النجار كآخريف ، دار السركر ، نسخة مصكرة عف عالـ الكتب 
 0(ت0ط،د0د)،

ـي المصطمحات البالغية كتطكرىا -َٖ ٍطميكب، مطبكعات : ميٍعجى الدُّدكتكر أحمد مى
 0 (ط0د)ـ،1987-1983العراؽ، -المجمع العممي العراقي، بىٍغدىاد

عبد الحميد .د: ، تىحًقيؽي (ىػ626ت)، أبك يعقكب السَّكَّاًكيٌ : مفتاح العمكـ  -ُٖ
 .ـ2000/ىػ1420، 1/ليبناف، ط-ًىنداكم، دار الكيتيًب الًعمميَّة، بيركت

ٍفصو عيمىرى : المفيـ لما كؿ مف تمخيص كتاب مسمـ -ِٖ دي بفي أبي حى أبك العبَّاس أحمى
ـى الحافظ ، األنصارمُّد القرطبيُّد  ،المكتبة الشاممة،اإلصدار (ىػ656ت)بًف إبراىي

 0الثالث 
عبد :،تحقيؽ (ىػ395ت)أبكالحسيف أحمد بف فارس بف زكريا:مقاييس المغة -ّٖ

، 2/ط– لبناف - بيركت - دار الجيؿ : السالـ محمد ىاركف ، دار النشر
 0ـ 1999- ىػ 1420
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أبك زكريا يحي بف شرؼ ابف مرم :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج -ْٖ
 0ىػ 1392 ،2/بيركت ط– النككم،دار إحياء التراث العربي 

ابف يعقكب المغربي :مكاىب الفتاح عمى تمخيص المفتاح لمقزكيني  -ٖٓ
المطبعة العصرية :عبد الحميد ىنداكم ،الدار النمكذجية:،تحقيؽ  (ىػ1128ت)
 0ـ  2006– ىػ 1426 ،1/بيركت ،ط- صيدا –

 (ىػ748ت)شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي:ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  -ٖٔ
الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد،دار الكتب : تحقيؽ

. ـ1995، 1/بيركت ،ط- العممية 
جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف : النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة -ٕٖ

 0(ت0ط،د0د)مصر ،– تغرم بردل األتابكي ،  كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي 
ضمف ثالث رسائؿ -، (ىػ386ت)أبك الحسف الرُّدمَّاًنيٌ : النُّدكتي في إعجاًز القيرآف -ٖٖ

مَّد زغمكؿ سالـ، دار : ، تىحًقيؽي كتعميؽ-في إعجاز القيرآف مَّد خمؼ اهلل، كميحى ميحى
 .ـ1968/ىػ1387، 2/المعارؼ، ًمٍصر، ط

أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، : النياية في غريب الحديث كاألثر -ٖٗ
- محمكد محمد الطناحي ، المكتبة العممية - طاىر أحمد الزاكل : تحقيؽ
 0 (ط0د)ـ ،1979- ىػ 1399- بيركت 

: انسسبئم اجلبيعيخ:صبَيب
احمد حمد محسف الجبكرم ، رسالة : أساليب المجاز في القرآف الكريـ   -َٗ

 0ـ 1989/ىػ 1410دكتكراه، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، 


