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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
هـ. ش/  1396شتاء  ،45لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 1-20 م؛ صص 2018

 أسلوب كل من سيبويه نحوياً وعبد القاهر 
 بالغياً في تعاملهما مع السماع البليغ المخالف للقياس

 ابراهيم خليفه شوشتريمحمد
 طهران، هبشيت الشهيد جبامعة وآداهبا ةيالعرب اللغة قسم يف كمشار  أستاذ

 30/09/1395: البحث قبول خأريت  11/07/1395: البحث استالم خأريت

 صالملخ  
ب فصااي ة اليواجهاادا أساا، أو كااادوا، إنَّ علماااا الو ااد بعااد أن ألاادا عمليااة ة عيااد اللغااة الاايت ياا ل هبااا ال اارآن ا يااد

: ب قسامناليمع هاه  اسسافاي سمدا يف كيفية ةعاملهم ، ظاهرها سلالف لل داعد اليت استوبطدها من الكالم ادلطرد
سيا    ععطهاا ّّ هاا مان ؛ هااعليادلطارد و  غلا  ال يااس  اسالشهوذ عن قيا هااليقسم اختار أسهل الطرق إذ يسب 

ب معاجلااة اليفعااات ةلاا  اخساا، اخّتاه اخخااالص أساساااً لعملاا : قساامو  .فااأراح يفساا  ماان كاال ذلاا ، التأّمال والتااهّوق
سيا  ؛ طاردوخ آبٍ  مبا ةفرض  قداعد ادل،   من معان بالغية غري مهتمعليما ةشتمل  معودعة ذوقية آخهاً بوظر اخعتبار

 علاا فهاا  لااهل  ةشااتمل ، وسّلااا كاااين ّاا ّ ؛   قااد مااّرت مبراّال ةطدرعااةاليااسنَّ اللغااة قباال أن ةصاال ؛  الياا  ػلاتكم 
وكاهل  كااان عباد ال ااهر اجلرجااا  يف ، ادلهاام أنَّ سايبدع  يف هداا  الو دعااة كاان ماااخً ذلااها ال سامو  .ب متباعواةاليأسا

وهاها ادل اال ػلااول باختصاار دراساة أسالدبية . دلن جاا بعد  من علمااا البالغاة ةهدا  البالغية الهوقية العمي ة قدو 
 .وأسلدبية عبدال اهر بالغياً يف ةعاملهما مع السماع البليغ ادلخالف ل ياس ادلطرد، سيبدع  ضلدعاً 

 
 .ال ياس ؛السماع ؛عبدال اهر ؛ سيبدع: الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

المسؤول الكاتب              moebkhalifeh@gmail.com 
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 مةالمقد  . 1
 وخ شا  أنَّ اللغاة العربياة قااد، وخ عسات ر علاا  موادال، إنَّ اللغاة كااين ّاّ  متطادر مت اادل خ عاباا علا  ّاال

ااال ةطدرعاااة ايتهاااا هباااا إ  ماااا و ااالا  ماااّرت إذ و ااالا إ  قماااة البالغاااة .   قبااال يااا ول ال ااارآن الكااارماليااامبرّا
ة ال رآن ادلعج  أرباهبا وفرسان بالغتها وادلهم أنَّ علماا الو د اسوايل ّن مجعادا اللغاة  يحتدّ  لهل ، والفصّا

دة، من أفدا  العرب الفص اا ّالة وّا َّّدلاد  ، فسمد  ادلطرد مان الكاالم، وجدوا قسماً كبرياً موها متفق عل   و
فكااان ادلفااروض أن ، ادلطااردب أخااري فصااي ة خ ةتفااق مااع اليمث واجهاادا أساا. إ  قداعااد وهاام زل اادن يف ذلاا 

اداً يف التعاماال مااع هااه  اسسا لتأخااه  التأّماال والتااهّوق مان ّّ هااا وأن ععطدهااا، باليعتخاهوا أساالدباً وموهجاااً مّد
ها دلخالفتها ل داعد ادلطرد اليفرعق يسب الشهوذ : مكايتها الالي ة هبا يف علم الو د لكن العلماا  اروا فرع ن

سان وجا  شلكان وظيفتا  ومهمتا  كعاا  ، وأراح يفس  من عواا الت  يق وفرعاق آخ علا  يفسا  أن عوجا  علا  ّأ
اادعلا عااا  ضلاادي: زل ااق لياامئ ذمتاا  وهااها ادل ااال عهاادس إ  دراسااة اساالدبية عااادلن ماان علماااا اللغااة وهااد ، ّأ

، ادلطرد هد عبد ال اهر اجلرجا  يف ةعاملهما مع السماع الفصيح ادلخالف ل داعد، واآلخر عا  بالغ ، سيبدع 
 .كان ؼلطئ سيبدع  يف أسلدبيت  هه ،  وسيشار إ  أنَّ ادلمد وهد من الفرعق اسول

 و األسئلة المطروحة هي
   كياف كاان أسالدبية سايبدع  يف ةعاملا  مااع الوصادص الفصاي ة ادلخالفاة ل داعاد ادلطارد  هاال

 مث عصدر ّكم  ، من التأمل والتهوق ّّ ها كان غلعل لل داعد مي اياً لردها أو كان ععطيها
  هل اعرتض بعض علماا الو د عل  سيبدع  يف موهج  هها 
  هل كان سيبدع  عرى ادلعا  البالغية أاراً ودوراً وظيفياً يف اسستشهاد الو دي 
   هل كان ةعامل عبد ال اهر مع الوصدص البالغية ادلخافة ل داعد ادلطرد شبيهاً بتعامل سيبدع 

 الدراسات السابقة
آراا ساايبدع  الاايت خطّااأ  فيهااا أبااد  أعّاادت ةدجااد دراسااات ساااب ة موااه أواخاار ال اارن الاالاا  اذلجااري

وقد أيمى أمحد بن زلمد (. الرد عل  السيبدع ) كتاباً رد في  بعض آراا سيبدع  أمسا   أّلف ادلمد الهيالعباس 
رد فياا  ( ادلاامد علاا  لساايبدع  اسيتصااار) كتاباااً مسّااا   فااأّلف، لاليتصااار لساايبدع ( هااإٖٖ) باان وّخد ادلتااديف سااوة

وروى إبن جين . (ٕٓٔ، ٔج: هأٜٜٖادلمد ) باسدلة العلمية ادلسايل اليت أخهها عل  سيبدع  باستاواا مسألتن
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الفارس  عن أيب بكر بن سراج أَن أبا العباس ادلمد كان ععتهر من أخه  ةلا  ادلساايل  عل عن أستاذ  أيب 
 .(ٕٚٛ: ٔج، مٕٜ٘ٔ، إبان جاين) «فأماا اآلن فاال، وا يف أعام احلدااةرأعكوا   ش ا هها»: ع دلو  ،عل  سيبدع 

 .(ٓ٘: ٖٜٙٔ، السريايف) وعسمي  الب ر، عؤعد ذل  أنَّ ادلمد كان ععظم كتاب سيبدع 
  ةهكر أنَّ سيبدع  كان و  ورد كالم ادلمد، لكّن هه  الدراسات اقتصرت عل  ةأعيد آراا سيبدع 

وأيَّ  كان عستعن ، ها الوص الفصيح اسعلية الالزمة يف الت عيدعليععط  ادلدارد البالغية اليت اشتمل 
ليكاااادن ّكماااا   ااا ي اً سااااليماً كمااااا   ةااااهكر هااااه   ادلاااارادعااا  ادلهباااا وبالااااهوق اسديب علاااا  فهاااام 

أماا هاه  ادل الاة ف اد ةكلفاا ، البالغياة الدراسات أنَّ عبد ال ااهر كاان عاوهج لاج سايبدع  يف هداا 
 .بكل ذل  مستعيوة بالشداهد الشعرعة

، جتاااادر اةشااااارة إ  أنَّ العلماااااا الااااهعن عدرساااادن الوصاااادص اسدبيااااة ليبيواااادا ارةباطهااااا بال داعااااد
هم هاجة ماسة جاداً إ  أن عكديادا متمتعان بالاهوق اسديب : ستواداَ للمطرد من الكالماوضعدها 

وخ شاا  أنَّ فهاام ، الوصاادص اسدبيااة بالغياااً هااد أكاام معاان ذلاام علاا  فهاام ادلعاا  ادلاارادسنَّ ةااهوق 
ساداا أكاياا ال اعادة ضلدعاة ، ادلع  ادل صدد عسّهل إ  ّد كبري جاداً عملياة ربال الاوص بال اعادة

  لاهل، الوص اسديب عستل م الدقة والتأمل والتعمق فيا  ةهّوق وغلب أن يعلم أنَّ ، أم كايا بالغية
وبن من   عتهوق  مكتفياً ، ففهم ادلع  ادلراد، قد ػلصل اختالس بن من ةهوق الوص وةعمق في 

 .ادلراد ادلعو  و  عكلف يفس  عواا الد دل إ ، بالفهم السط   الظاهري
ةعين  هماعلي وعبد ال اهر اجلرجا  كايا عتهوقان الوص اسديب ليسهل سيبدع  إنَّ هه  ادل الة حتاول بيان أنَّ 

ادلدروس سلالف لل اعدة ادلرةبطاة  حيالفص أما إذا ايتها هبما عملية التهوق إ  أنَّ الوص. ال اعدة اليت ةربل ب 
كاان عبادال اهر   فهالو . وخ عل ماان أيفساهما إل امااً ةعسافياً بال اعادة، وععتمايا  قاعادة مسات لة، فإلما غلي اي ، ب 

 أردفهااامث ، راسااة مدقااف ساايبدع  ماان خااالل ةعاملاا  مااع شاااهد شااعري فصاايحوأباادأ بد متااأاراً يف ذلاا  بساايبدع  
 :بدراسة مدقف عبد ال اهر اجلرجا  من خالل ةعامل  بالغياً مع شاهدعن شعرعن بليغن

 :أسلوبية سيبويه في تعامله مع السماع البليغ المخالف للقياس
 رلاااارا  إذا كااااان علاااا  بواااااا، اسماااار إذا أرادوا أن عبااااالغدا يف، و أجااااروا اساااام الفاعاااال»: قااااال ساااايبدع 

فماا هاد ، أيَّا  عرعاد أن ػُلَاد َث عان ادلبالغاة إّخ  سي  عرعد ب  ماا أراد بفاعال مان اع ااع الفعال(، فاعل)
يم( )فعيالٌ ) قاد جاااو  (َفعِالٌ و  ،مفعاالٌ و  ،فَاعَّاالٌ و  ،فعادلٌ : )  أكاار هاها ادلعا عليااس ل الاهي   كاّر
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 اسضاااامارو  التااااأخريو  ماااان الت اااادم( فاعاااال) ن مااااا جاااااز يفغلاااادز فاااايه( بصااااريو  مسيااااعو  قاااادعرو  معلاااايو 
 ٔمو  قدل ساعدة بن ُجَؤعَّةَ و  ...اسظهارو 

 ّااااااااااااام شااااااااااااا ها كليااااااااااااالٌ مَدِهوااااااااااااااً عَِمااااااااااااالٌ 

 
 باااااااااااااَت اللياااااااااااالَ   عااااااااااااوَمِ و  باةَااااااااااااْا ِطراباااااااااااااً  

يمٌ و  و مو  قدعرٌ    .(ٗٔٔو ٓٔٔ:ٔج: مٜٚٚٔ، سيبدع ) «سي  عرعد ادلبالغة يف الفعل(، مٌ عليو  ّر
 (فعياااال)و (َفعِاااالَ )و ،ساااايبدع  يف يصاااا  ادلت اااادم استشااااهد علاااا  إعمااااال بعااااض أوزان ادلبالغااااةإنَّ 

سيتضاح لواا و  إعمال هه  اسوزان سلالف لل ياس الهي اساتوبط  علمااا الو اد لعمال اسام الفاعالو 
لكّن اسمر الهي أاار ّفيظة أيب العباس ادلمد فايمى للرد عل  سايبدع  بال اعتام  . ذل  بعد قليل

إظلااااا هاااااد  (،ٗٓٔص ، م ٕ٘ٓٓ، اةمااااام الشااااوتمري)، علماااااا الو ااااد غلطاااااً مااااان ساااايبدع  بعااااض
إعتباار  و  (مدهوااً ) يف( كليال) استشهاد  ببيا ساعدة بن جؤعَّاة علا  جاداز إعماال الصافة ادلشابهة

 .مفعدخ ب  ذلا خالفاً لل اعدة اليت دتوع عمل الصفة ادلشبهة يف ادلفعدل ب 

 شرح المسألة
اساتاذ  اخلليال بان أمحاد إظلاا و  ال يااس الاهي اعتماد  علمااا الو اد مجيعااً خسايما اماامهم سايبدع و  إنَّ اس ل

 ،ة رلرى الفعل إخ ما أشب  موها فعل  الاهي اةفاق معا  يف ال ماانأرعمن ادلشت ات اجل ادلشاب هد أن خ ععمل 
اساام الفاعاال الااهي لااهل  عماال ، السااكواتو  احلركاااتو  احلااروس عاادد أن عكاادن وجاا  الشااب  اخةفاااق يفو 

وجااا  الشاااب  و  ؛هاااد الفعااال ادلضاااارعو  سيَّااا  أشاااب  الفعااال الاااهي أةفاااق معااا  يف ال ماااان؛ اسااات بال زمايااا  ّاااال أو
أعضاااً   ععماال  –لااهل  و  (َعْضاارِبُ )و (َضاااْرِبُ ) السااكوات ضلاادو  يف احلركاااتاةفاقهماااو ، ةساااوي ّروفهمااا

  عشابه  يف : أي، ضا  الاهي اةفاق معا  يف الا منسيا    عشاب  الفعال ادلا؛ اسم الفاعل الهي زماي  ادلاضا 
 (.َضَربَ )و (َضاْرِبُ : )السكوات ضلدو  ةدافق احلركاتو  ،عدد احلروس

                                                                                                                                                       

، 114ظ 2، َالىقتضوت لمىجوشد:     111، ظ1، َكتوبة يوٙجُّ٘:    198ظ  1الجٙت فٗ د٘وُاي الٓوزلًٙٙ:     - 1

، 3، َضشح التسٓٙل إلثً وبلو    191إلثً َلّبد ظ، َاإلٌتصبس لسٙجُّ٘ 441، ظ1َضشح كتبة يٙجُّ٘ لمسٙشافٗ  

 72، ظ6َضشح وفصل إلثوً ٘يوٙص     76، ظ3، َالىٍصف إلثً جٍٗ  91َضشح أثٙبت يٙجُّ٘ لمٍحبس  81ظ

، 1، َالٍكوت لمطوٍتىشٖ    81، َضشح عُٙي كتبة يٙجُّ٘ لمىجش٘طوٗ ظ 562، ظ2َضشح الجىل إلثً عصفُس  

، 3، َضوشح الكبفٙوٕ لمش وٗ     147، ظ 2َالىٍصف لمطوىٍٗ    ،435، ظ2، َوغٍٗ المجٙت إلثً ْطبن  114ظ

 .68، ظ2، َضشح التصش٘ح عمٗ التُ ٙح  421ظ
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   ةشااب  ادلضااارع يف عاادد احلااروس مااع ألااالكاان السااماع ورد بإعمااال أوزان ةاادل علاا  ادلبالغااة 
 :أهم هه  اسوزان ما عل و  ،السكواتو  ةدافق احلركاتو 

 (ع) السماع الفصيح باعمال ضروب يف قدل أيب طالبل د ورد : فعول .1
 ضَاااااااروٌب بوصاااااااِل السااااااايِف سُااااااادَق مساِلاااااااا

 
 إذا عَاااااااااااااااااااااااااااِدمدا زاداً فإيااااااااااااااااااااااااااا  عااااااااااااااااااااااااااااقرُ  

.(ٔٔٔص ، ٔج: مٜٚٚٔ: سيبدع )    
الاهي   عشاب  فعلا  و  ادلبالغاة علا الدال ( َضروب) ه  مفعدل ب  لاو  (،ساق) مجع( سدق) فكلمة
 .فعمل خالفاً لل ياس، ادلضارع
ِهرَ ) ل د ورد السماع الفصيح باعمال: َفِعل .2  :يف قدل زعد اخليلو  (َم ِقَ )و (َّ

 أةااااااااااااااااااااااا  ألُاااااااااااااااااااااامْ مَ قاااااااااااااااااااااادَن ِعرضاااااااااااااااااااااا 

 
 ِج اااااااااااااااااااُش الِكاااااااااااااااااارمَلِن ذَلُاااااااااااااااااامْ فَدعااااااااااااااااااادُ  

 هاااد مجاااع ماااهكر ساااا  لااااو  (،َم ِقااادن) فكلماااة عرضااا  مفعااادل بااا  لاااا (ٔٛ: ٖج: مٜٜٓٔ، إبااان مالااا )  
 .  عشب  مضارع  خالفاً لل ياسو  ،فعمل الوصب، الدال عل  ادلبالغة( َم ِقَ )

إبان مالا  عان بعاض  يُروي رو  أعضااً ف اد( فعيال) جاا السماع الفصايح بإعماالو  :فعيل .3
روى "أبااد و  .(ٔٛ: ٖج، مٜٜٓٔ، إباان مالاا )(، إنَّ اهلل مسيااٌع دعاااَا ماان دعااا ُ : )الا ااات قاادل العاارب

قاادَل و  هااد مسيااٌع قدلاا : )جاالَّ و   ّ يف  اافة اهلل عاااحلساان الل يااا  يف ياادادر  أنَّ بعااَض العاارب ع اادل 
 استشهد سايبدع  مانو  ،الوصَب فيما بعد ( مسيع) فَعِملَ ، (ٕٖ٘: ٙج، مٜٛٛٔالبغادادي )، "( غريكَ 
قد استدل سلالفد و  ،فهه  اسوزان عملا مع سلالفتها لل ياس ادلهكدر. ببيا ساعدَة بن ُجؤعّة قبلُ 

 .إعماذلا سيبدع  هبه  ادلخالفة عل  عدم جداز
و الااهي أرا  أيَّاا  عضاااس إ  هااه  ادلخالفااة لل ياااس سلالفتااان أخرعااان لل ياااس ارةكبهمااا ساايبدع  

قاد كاان رلمادع هاه  ادلخالفاات سابب إااارة الضاجة اةعرتاضاية الايت قادهاا و  ،يصرًة للسماع البلياغ
 . عليلهل  ايمى للرد ، أبدالعباس ادلمد عل  سيبدع 

 اللتان زادةا الطن بَاّلًة من وجهة يظر العلماا الهعن قيادوا أيفساهم بال داعادهاةان ادلخالفتان و 
 :تانالتاليعلا ، اعتموها احَلَكَم الفصلو  ،اسقيسةو 

  ض لهل  فال ياس ع(، ةعب) مبع ( كلّ )  فة مشبهة مشتق من الفعل الالزم( كليل) أّن لفظ: اسو 
 اايياااً أنَّ بوااااَ و  هااها أوخً . خلااا مشاات ة ماان أفعااال خزمااة؛ ادلشاابهةمجيااع الصاافات و  (كلياال) بعاادم جااداز إعمااال

إذا كااان ذلاا   ( ظرعاافٌ و  هااها رجااٌل كاارمٌ ) هااا ك دلاا علياذليئااة الاايت عكاادن اةيسااان و  مدضاادع للااهات( فعياال)
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 .(ٕٚ :ٙج : بال ةا: ابن ععيش)   عدضع ل  غلري رلرى الفعلو  ،كالطبيعة
سيَّاا  عطلااق علاا  وقااا معاان ماان ؛ أي إيَّاا  مفعاادل فياا ، زمااانظاارس ( ماادهن) أنَّ لفااظ: الااييااةو 
 .بعدم جداز أن ع ع مفعدًخ ب   ض لهل  ف ياس ادلفعدل في  ع، الليل

الظاارس ادلتصاارس غلاادز أن ؼلاارج عاان و  ،ظرفاااً متصاارفاً ( ماادهن) أنَّ ساايبدع  اعتاام لفااظ عباادو لكاانَّ الااهي
 (.هها عدٌم مجيلٌ )و (عدم اجلمعة عطلة ادلسلمن) :ضلد قدل ، مفعدخً و  خماً و  فيكدن مبتدأ، الظرفية

يم: )ضلد( فعيل) فأما ما كان عل »: قال ادلمد معرتضاً عل  سيبدع  ف اد أجااز (، معلي)و (ّر
الفعااال الاااهي خ  ذلااا  أنَّ فعاااياًل إظلاااا هاااد اسااام الفاعااال مااانو  ،خ أرا  جااااي اً و  ،سااايبدع  الوصاااب فيااا 

الفعاال الااهي هااد لفعياال يف و  ،فمضااارع لاا  مل ااق باا    ماان غااري ذلاا  الفعاالالياافمااا خاارج ، عتعاادى
( ظَاُرسَ )و (شارعف) فهاد( َشاُرسَ )و (،كارم) فهاد( كارم: )ضلاد( فَاُعلَ ) عل اس ل إظلا هد ما كان 

مَ )و (َشِهدَ )و (َعِلمَ )   من باباليفما خرج ( ظرعف) فهد  راّام: )فهد مل ق هبان فاان قلاا( َرِّ
 :اّتج سيبدع  ب دل الشاعرو  ،راد ب  الفعلفهها اسم الفاعل الهي ع(، شاهدو  عا و 

 ّااااااااااااام شااااااااااااا ها كليااااااااااااالٌ مَدِهوااااااااااااااً عَِمااااااااااااالٌ 

 
 باااااااااااااَت اللياااااااااااالَ   عااااااااااااوَمِ و  باةَااااااااااااْا ِطراباااااااااااااً  

لاي  هاها هجاة يف واّاد و  (.كليال)و (َعِمالَ : )ب دلا ( َفعِال)و (فعيال) فجعل البياا مدضادعاً مان 
كاان ،  في  مع  الفعل كعمال الفعالالظرس إظلا ععمل و  ،لي  مبفعدلو  ،ظرس( مدهواً ) سنَّ ؛ موهما

 .(ٗٔٔ-ٖٔٔ: ٕج: هأٜٜٖ، ادلمد) «الفعل متعدعاً أو غري متعد

 شرح نص أبي العباس المبرد
اعتمها خزمة غري عاملة (، فعيل) إَن ادلمد يف يص  ادلت دم اعتم مجيع اسمساا اليت جاات عل  وزن

( شاُرسَ )و (كليال) فهاد(، كالَّ : )خزمة ضلدفال غلي  أن ةوصب مفعدًخ ب  سداا أخهت من أفعال 
امَ )و (معلاي) فهاد( َعلِامَ : )أم أخهت من أفعاال متعدعاة ضلاد(، شرعف) فهد ايم) فهاد( َرِّ سيا  ( ّر
اايم)و (معلااي)و (شااهيد) قااس  (كاارم: )ضلدهااا علاا  الصاافة ادلشاابهة ادلشاات ة ماان فعاال خزم ضلاادو  (ّر
مساتوداً يف ذلا  إ  قيااس ، أفعاال متعدعاة إن أخهت منو  ،زمة غري عاملةخفاعتمها (، شرعف)و

يف اس ال إظلااا هاد مااا كااان ( فعياال) الفعاال الاهي هااد لااو  قدلا  " هااها هاد معواا و  ،شاب  اسااتوبط  هاد
فمااا ( ظرعااف) فهااد( ظَااُرسَ )و (،شاارعف) فهااد( َشااُرسَ )و (،كاارم) فهااد( َكااُرمَ : )ضلااد(، فَاُعاالَ ) علاا 
مَ )و (َشِهدَ )و (َعِلمَ )   من باباليخرج   فهد مل ق ب "( َرِّ
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أماا سايبدع  ف اد اعتام ماا اشاتق . واضح أنَّ ادلمد ؼلضع السماع البليغ لل داعد غري آبٍ  ببالغت 
يم)و (معلي: )ضلد، متعدعاً ( فعيل) من اسفعال ادلتعدعة عل  وزن مستدًخ بالسماع (، شهيد)و (ّر

بل ذهب ، السماع الفصيحلكو    ع ف عود هها احلد من عدم اعتبار ال ياس يف قبال ، الفصيح
متعادعاً إذا اساتدجبت  بالغاة ( فعيال) فاعتم ما اشتق من الفعل الالزم عل  وزن، إ  أبعد من ذل 

 .الوص داًخ عل  ادلبالغة فالبدن بعيد بن ههعن العادلن
الفصيح  و ادلهم أنَّ أباالعباس ادلمد ب ياس  هها ّاول إبطال استشهاد سيبدع  مبا استشهد ب  من الشعر

بعاااد أن فااارل مااان ذلاا  عكاااف علااا  إبطاااال و  ،الدالاااة علااا  ادلبالغااة( فَعِااالٌ ) موهاااو  .علاا  عمااال هاااه  اسوزان
 سي  فعل  خزم هد، سي  خزم خ ععمل(؛ فعيل) هدو  (كليل) عل  عمل، بن جؤعة ببيا ساعدة استشهاد 

هها و  (.كليل) لي  مفعدخ ب  لاو  ،هد باق عل  أ ل و  ،ظرس زمان مفعدل في ( مدهن) لهل  فلفظ( كلَّ )
تج سيبدع  ب دل الشاعر: )هد مع  قدل   ....(و ّا

 :ةالتاليو الوتيجة أنَّ اةختالس بن ههعن العادلن عتلخص يف اسمدر 
ظرس زمان سي  عطلاق علا  ( َمدهن) إنَّ أباالعباس ادلمد اعتم لفظ( َمدهن) لفظ: اسمر اسول

( مادهن) ف اد اعتام لفاظ، أماا سايبدع . فاال ع اع مفعادًخ با ، كان كهل إذ  و  ،وقا معن من الليل
ع اع و  سنَّ الظرس ادلتصرس ؼلارج عان الظرفياة؛ ظرفاً متصرفاً خارجاً عن الظرفية يف الشاهد ادلهكدر

 ضلااد لفااظ، مفعاادًخ باا و  (هااها عاادٌم سااعيدٌ : )خااماً ضلاادو  (،عاادُم اجلمعااة عطلااة ادلساالمن: )مبتاادأ ضلااد
 .يا ساعدة بن جؤعّة الهي استشهد ب  سيبدع يف ب( مدهن)

 .ادلبالغة عل اً اِذا َدلَّ عف د اعتم  متعد،  عبد يأبداً أما س يتعدعاعتم ادلمد خزماً خ (: ليفع) وزن: اسمر الاا 
 ة ل  االاةياللغة العرب يف( ليفع) بدو أنَّ وزنع: الشرح

 باليأس
، ادلبالغاة علا  دالّاٍة ريِ افِة مشابة ماأخدذة مان فعال خزم غا( ليفع) استعمال وزن: اسسلدب اسول

 لٌ يفهد مج -مَجُلو  ،فٌ عشُرَس فهد شر ، لٌ يفهد يَب -يَاُبلو  ،فٌ عَظُرَس فهد ظر : ضلد
َم فهد و  ،معليضلد َعِلَم فهد ، مأخدذاً من فعل متعد( ليفع) استعمال وزن: اسسلدب الاا  َرِّ

 :انرأع  يفو  ،عيمس مسَِع فهدو  ،ديَشِهَد فهد شهو  ،ميّر
 .ادلبالغة عل دل عفهد اِذن ، فعل كأنَّ هها الدزن متعد   ال   عبد يل د ذهب س: بدب يس رأی: اسول
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د عار عسيا  (؛ فاعل) بواا عل ان كرلرا  اِذا  ، بالغدا يف اسمرع"و أجروا اسم الفاعل اِذا أرادوا أْن :  عبد يقال س
ااار هااها ك  أعلياافمااا هااد اس اال الااهي . ّدَث عاان ادلبالغااةػلَااد أْن عاار عاِّخ أياا  ،  اااع الفعاالعباا  مااا أراد بفاعاال ماان اِ 

هن ماا يدز فاغلا؛ ريبصاو  عيامسو  رعقادو  معليو  مٍ يّرك(؛  لٌ يفع) قد جااو  (،فَِعلٌ و  ،ِمفعالٌ و  ،فَاعّالٌ و  ،فَاُعدلٌ : )ادلعو 
ُساادَق و  راُوِس الرجااال( )هااها ضااروبُ : )لااد قلااا. اخظهااارو  اخضاامارو  ريِ التااأخو  مماان الت ااد( فاِعاالَ ) جاااز يف
 .(٘ٔٔ، ٓٔٔ :ٔج : م ٜٚٚٔ،  عبد يس) و ضروٌب ُسدَق اِخبِل يف الفعل) عل ( اخبل

 هيبو يشرح نص س
 بوااا علا ان كاباالغدا يف اسمار رلارا  اذا  عو أجرو اسم الفاعال ِاذا أرادوا أن : ) عبد يقدل س معو ِاّن 
ادلبالغااة  علاا قاساادا اساام الفاعاال الاادال : )هااد( الفعاال اااع عد مااا أراد بفاعاال ماان اِ عاار عسياا  (؛ فاعاال)

 عل ة ادلبالغة يف العمل يقاسدا أبو: أي؛ اسم الفاعل العامل عل يف العمل ( ضرّاب)و (قّتال: )ضلد
 صاااد ع: أي؛  اااع احلاادثعاِ : أي؛  اااع الفعاالع صااد بادلبالغااة اِ علم كسن ادلاات؛ اساام الفاعاال العاماال
ان ك   عبد يادلهم أنَّ سو  .أ لها الهي هد اسم الفاعل عل ة ادلبالغة زلمدلة يفأبو. ِاعمال بواا ادلبالغة

ان يااتعمااق يف بعفهااا هااد يف يصاا  ادلت اادم ، ادل صاادد ادلعواا   خسااتخراج يااتعمااق فعو  ،غاادر يف الااوصع
بااهل مان اجلهاادد عسيا  ؛  ري الّظا  غااعالّاظ ماااخ عفهااد ، ة ادلبالغاةياالم ماان اساتعمال  أبوكقصاد ادلات
 .بهل  زمالؤ  من علماا الو دعة ما  يادلضوة يالههو

 المبرد رأی: الثاني
فهاد ، ِاْن أخاه مان فعال متعادو  ،خزم، ل مان ادلتعادييال د اعت اد ادلامد أنَّ هاها الادزن الاهي هاد فع

رجاٌل : ضلاد(، مفعاال) ةيمن هه  اسبوو  ": ة ادلبالغةيقال ادلمد مت دااً عن أبو؛   للمبالغةيلو  ، فة مشبهة
وخ ،  ي  الوصب فعبد يف د أجاز  س، معليو  ميّر: ضلد( ليفع) عل ان كفأما ما  ..... رجٌل ِم تالٌ و  ،مضرابٌ 
الفعل    ذالري  من غاليفما خرج  يتعدعالً اظلا هد اسم فاعل من الفعل الهي خ يذل  أنَّ فعو  ؛أرا  جاي اً 

   من بااباليفما خرج ، فعظُرَس فهد ظر و  ،فٌ عشُرَس فهد شر و  ،مٌ ر كرَُم فهد  ك( فَاُعلَ ) فمضارع ل  مل قٌ 
مَ و  َشِهدَ و  َعِلمَ )  .(ٗٔٔ-ٖٔٔ :ٕج : ها ٜٜٖٔ، ادلمد) "فهد مل ٌق ب (، َرِّ

 عل استدل ب  و  ،اسيال  ال السماع بل استود  ال ستود عوجديا    ، يص ادلمد هها اِذا دق وا الوظر يف
الً مان الفعال ادلتعادي يسيا  محال فعا؛ ة  افات مشابهةعاأفعاال متعدداً ادلاأخدذة مان يشاهو  ماً يّرو  ماً عليأنَّ 
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الفعل فمضارع ل     ذالري  من غاليفما خرج ؛ )اس مفهدم من قدل يهها ال و  ،من الفعل الالزم( ليفع) عل 
 (.مر ك) مل ق بالصفة ادلشبة الالزمة ضلد( معلي) اِّن ضلد: أي(؛ مل ق ب 

  أنَّ هها عبد يف د أابا س، ادلبالغة مأخدذاً من فعل خزم عل داخً ( ليفع) استعمال وزن: اسسلدب الاال 
هاها   غلا  و  ادلبالغاة علا دل عاقسام   : نادلاأخدذ مان فعال خزم قسام( ليافع) ر  وزنكاأيو  ،ضااً عالدزن عامال أ
الاهي أجااز هاها هاد و  ،ادلبالغاة علا دل عاقسام و  .ليايبو  فعشار و  فعاظر : ّكم بأيَّا  خزم ضلادو  ،سيبدع  إعمال 

اّدل : أي( فاعل) الً هها زلدل عنيسنَّ فعو  ،سيبدع  إعمال  لدخلت  عل  ادلبالغة بتكرعر احلدث ُّ  الا اِنَّ فااعالً 
 .(ٕٕٗ-ٕٔٗ :ٖج : مٜٛٚٔ، الرض ) زلدل عو و  (الّ ك) ل مبالغةيلكف، ليفع

 تيالب معنی: األمر الثالث
الهي استفاد   ادلعو  م ارية مر كال ارئ ال عل سّهل ي  لعبد يا الهي استشهد ب  سيتابة البكد  يأع
 :ةعقال ساعدة بن ُجؤَ : استفاد  ادلمد ياله ادلعو ب،  عبد يس

 ّااااااااااااام شااااااااااااا ها كليااااااااااااالٌ مَدِهوااااااااااااااً عَِمااااااااااااالٌ 

 
 باااااااااااااَت اللياااااااااااالَ   عااااااااااااوَمِ و  باةَااااااااااااْا ِطراباااااااااااااً  

 
 معاني المفردات

شاا الاا عاادد ع ريالضاامو  ،ضلااد  جعلهااا ةااأيو  ، اليااساااقها : شاا ها، أنْ  الاا : ّتاا  ذهااب و  ،ةيالب اار أو احلماار الّد
 .(ٕٖٙ :ٙج : م ٜٛٚٔ، يالبغداد)، أَسرّهاو  ،ّجهايه: معوا و  (،شااها) م لدب( ش ها) أنَّ  ال  ير كالس

ل يالكو  (.لٌ يالكبارٌق  : )رعالت ادو  (،بارق) هد  فة دلد دس زلهوس هدو  ،ُمتِعبٌ ، َةِعبٌ : لٌ يلك
 .بروق و  رار دلعاي كارة ةكُمرهٌق ل  بو  ليلٌّ ُمتعٌب للكادلبالغة فهد مُ  عل داٌل 

 (.وهن) مادة، ابن موظدر. )هد بعد ساعة مو : ليقو  ،ليضلٌد من يصف الل: ادلتدهنُ 
: باةاا، ضااً عادلبالغاة أ علا فهاد دال ، رر دلعايا  باساتمرارعكا، دايام العمال، العمال ريااك: َعِملٌ 

 .لةيالل  احلمر ةلو  قضا الب رأ
 .وبا غداً بسبب ادلطريأل الهي سكاستشار بالو  فرحو  ّالة طرب يف: أي: طراباً 
 .الصباح ّت هدأ عو  ، ومعفلم ، لة ساهراً مستمراً يف دلعاي  دون اي طاعيالل  المق ةل قض : لاليباَت 
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 هيبو يما فهمه سكت  يالب معنی: اً يثان
ش) داياتيِانَّ هه  احل  علا ا ياب و  ،نعدععطش شادو  ايا ةعا  من جدعك( ةيالب رأ واحُلُمر الّد
فسااقها هاها ، وباا الا رعع يبشار باادلطر الاهعمساتمر  يد بارق قاد ياأن ظهار مان بع الا هاه  احلالاة 

قاد اسااتمر و  ،ْوُبُا غااداً بسابب ادلطاريَسا يأل الاهكاطمعااً يف ال، ةدجهاا ضلااد و  ، الياالامق مشاتاقة 
رر كادلعايا  ادلتو  ضا يبدمَل يافأةعَب المُق الل، الصباح ال لة يالل  لة ةليمق طعو  ،دمضعهها المق 
قد و  ،ُل ظالَم  أزال  المُق بودر يلما أعاد اللكسي   ؛ ليضارع اللعان كأي   كف، الصباح ّت ادلستمر 

 ،لَّا ُ كأَ و  لَ يافأةعاَب الامُق الل، اايااِخعو  وأّاّ  بررهااق، لُ يأن َةعَب الل ال رار هها الصراع كة أری
 .سراً مودّراً كل موياللهرب و  ،بظهدر يدر الصباح،  عليايتصر و 

 . يخرج غهاً بسبب الغيأل الهي سكلة طراباً مستبشرة باليالل  ف د قضا ةل، داياتيأما هه  احل

 تيه في البيبو ية التي الحظها سيالموارد البالغ
 المورد األول
 (. اليجعلها المق ةشتاق ) أو( لٌ يلكساقها برٌق  : )أي( لٌ يلكش ها  : )قدل  يف؛ المق ال ِاسواد السَّدق 
 المورد الثاني

: أي( ٌل ُمدهواااً يالكشا ها  : )قدلا  يف؛ الامق الا ل يااأي إساواد اِةعااب الل: الامق الا ِاساواد اِخةعااب 
 .اللكهد فاعل اسو  ،لُّ هد المقكادلفادلتِعُب (. ليأةعب اللو  لَّ كساقها برٌق مستمٌر أ)

 المورد الثالث
 (.ليلك) مفعدًخ ب  لا( ةدهواً ) سي  اعتم؛ ليالل عل  اع اخةعاب عاِ 

تَعاابُ (؛ أةعباا و  لَ ياالَّ اللكااساااقها باارٌق مسااتمٌر أ: )أي(؛ ٌل َمدهواااً ياالكشاا ها  : )يف قدلاا 
ُ
: أي؛ فادل

: ضلااد قدلاا . هااها ياادع ماان أيااداع ا اااز الع لاا و  .ليااهااد الل، اللكاا  اخةعاااب وِاخ عليااالااهي وقااع 
 (.ُا الوهرَ عأجر )و (،دَم عأةبعَا )

 المورد الرابع
 ؛المق ال ِاسواد السَّهر : أي، إسواد عدم الودم

 (َل ساهراً يبات المُق الل: )أي(؛ ومعَل   يو باَت الل: )يف قدل 
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 المورد الخامس
اسااتعارة ( كلياال) لااهل  ففاا ( ُمكاالّ ) مسااتعمل مكااان لفااظ( كلياال) ل ااد اعتاام بعااض الو اااة لفااظ

اسام  علا ا ارد    ة يف اسم الفاعال الاالاايالهي هد ّ ( ليلك) "ِاطالق: قال الشمين، ةصرػلية
 .(ٚٗٔ :ٕج ؛ ها ٖ٘ٓٔ، الشمين) اللفظ" هد رلاز يفو  ،د اذلم ةعادل    الفاعل الاالا

 المورد السادس
 .والطرب خاص باخيسان، فد فها بألا ةطرب( باةا طراباً : )يف قدل ، داياتياحل ال ِاسواد الطرب 

 المورد السابع
 (.لَ يو بات المُق الل؛ )أي( ليو بات الل: )المق يف قدل  ال ا يالبِاسواد 

ففهماا  فهماااً ، اياا  هااها البعبد يها ةااهوق سااكااه. ا اااز علاا  لاا  مبااينكا  يااأّن الب ععواا و هااها 
 .ال اعدة عل  اً لهل  قدم  ي  

 .ال اعدة عل  اً لهل  قدم  يففهم  فهماً   ، ايهه  الب
، سة ادلطردةيغة اليت خالفا ال داعد واسقيةعامل  مع الوصدص البل  يف عبد ية سيأسلدب  هه  ه

فأابااا . غ عااارض ال اعاادة الاابتااة ادلطااردةيااا بليااف ساان قاعاادة اسااتواداً لبكياااااب  كوااا  عاان  رأعف اد 
 .ادلبالغة عل الدال ( ليفع) العمل لدزن

 ما فهمه أبو العباس المبردكت  يمعنى الب
شااالب ااَرأ أو ) داياااتيِاّن هااه  احل ا يااب و  ،نعدععطااش شاادو  ايااا ةعااا  ماان جاادعك( ةياحُلُمااَر الّد

فسااقها هاها ، وباا الا رععبشار باادلطر الاهي عف يد بارق ضاعياأن ظهار مان بع الا هه  احلالة  عل 
قاد اساتمر هاها الامق و  ،وبا غاداً بسابب ادلطاريس يأل الهكةدجها ضلد  طمعاً يف الو  ، اليالمق 

لااة طراباااً يف ااد قضااا ةلاا  الل، داياااتيأمااا هااه  احل. الصااباح الاا لااة يلااة ةلاا  الليمق طعااو  ،دمضعاا
 . يخرج غداً بسبب الغيأل الهي سكبال. مستبشرة

 ،لمكالوص الهي قصد  ادلت عو رةبل ارةباطاً مباشراً مبعاس الو دي قد ياحلق أّن ال اعدة أو ال 
الما  كان  كاِاذا  ، حيلفصاالم العاريب اكاستشاهد ِاّخ بعسيا  خ؛ غياح بليلم عاريب فصاكخش  أّن ادلتو 

ة اخستشااهاد باا  يف يااح بغيلدراسااة الااوص الفصاا يتصاادعالعااا  الااهي  علاا وبغاا  علااهل  ،  اً يفصاا
سنَّ ؛ ةياا  مان مادارد بالغياهاتم مباا فعأن و  ،ماا أراد   ااّب ك ادلعوا فهام ع  أن علياوبغا  ع، دياالت ع
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ال يال ال سام اسعظام مان اخلكةشافالبالغاة ،  عليارلماع و  أمار معلادم ة البالغة يف الوص اسديبيأعل
 :نالتالين عتمال يف اسمر عفهم ادلمد ل  و  ،ا الشاهدي  للبعبد ي فهم سنلهل  فالفرق ب، اسديب

 األمر األول
ة من رلمدع ادلدارد السبعة الايت يا االاة مدارد بالغيهس من البػلالهي فهم  ادلمد  ادلعو أنَّ هها 
 :ه و  ، عبد ياعتمها س

 األول
 علا  ااع اخةعااب عاِ : الثالـث(. لكام) انكام( ليالك) اساتعمال: يالثان. المق ال ِاسواد اِخةعاب 

 .ةيالظرف عل ظرس زمان موصدباً ( مدهواً ) سّن ادلمد اعتم، ليالل
اخستعمال ا ازي علماً بأنَّ علماا  عل    يقدم اخستعمال احل التايل  يص  ب أنَّ ابن هشام يفيالعج و

  عبد ياعتُاهر عان ساو  ":  عبد يس رأیقال ابن هشام مت دااً عن ،  ةيأنَّ ا از أبلغ من احل  عل  نالبالغة رلمع
أو بأي  اظلا استشاهد با  (،  دمَ عأةعبَا : ) العما ك   يلُّ الدقَا بدوام  فعكأنَّ المق كو  ،لّ كمُ  عو الً مبيلكبأنَّ  
الم كافاانَّ يف اسول مَحاَل ال، هها أقاربو  ،اةعمال عل ستدل ب  ع  و  ،ل للمبالغةيفع ال عَدُل عأنَّ فاعالً   عل
 .(ٖ٘ٗ :ٕج : بالةا، ابن هشام) " ةياحل  عل ان محل  كا از مع اِم عل 

عاين بالااا  و  ،هها استعمال رلاازيو  (،لّ كمُ ) مبع ( ليلك) واضح أنَّ ابن هشام عين باسول استعمال
ن محاال كاالما  أياا  اِذا أمك معواا ف،  ا يهاها اسااتعمال ّ و  ،سجال ادلبالغااة(، لياافع) الا ( فاعاال) العادول باا

ن عأنَّ اباان هشااام ماان علماااا الو ااد الااه ععواا هااها و  .ا اااز علاا ماال ػلدز أن غلاافااال ،  ااةياحل  علاا الم كااال
 . عبد ياخستشهاد الو دي خالفاً دلوهج س رون ذلا أاراً يفعخو  ،ةيهتمدن بادلعا  البالغعخ

 األمر الثاني
 السطحيو  قيالعم: نيالمعنين يالفرق ب

زعم الراد ": من ةبع و  فهم  ابدالعباس ادلمد يواً فساد ادلع  الهيمب مدس قال أبد يصر هارون بن 
ان كِاذا  و  ،دلعاي ان ظرفاً لد ف المق بالضعف يف كولد  ، ليوقا من الل( َمدهواً )   أنَّ عبد يس عل 

 ،اشااتدو ،رر يف دلعاياا كااّن الاامق ِاذا ةكاالو  ادلطاار  علاا دل عااهااد خو  ،ساادقهاعف كيااف، هبااه  الصاافة
، مث ةرجع اِذا فرَت المقُ ، لما َهبَّ ذهبا الظلمةكسي   ؛ أةعب ادلدهن يف ظلمت و  ساقو  ،ادلطر عل دّل ، دامو 

 ي  عاقاال التم . (ٓٛ :م ٜٗٛٔ، طا  ال ارطيعا ر ) "ادلادهن ال َل يلكالشاعر ال يفلهل  عدَّ ، مث ةههب اِذا لَمعَ 
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فاي  ، انيتوافععج   و  ايسّن  در الب،   ب دييل لعو هها التأو ": ل  الهي استفاد  ادلمدعالتأو  ادلعو مفوداً 
دل عاهد و  (عمل) قالو  ،لييف بعض أوقات الل: د ف بأي  قالعن أن كؽلفال ( ومعل   يو بات الل: )قال
 .(ٓ٘ٗ :ٖج : بالةا، يالبغداد) "ارة العملك عل 
ن أعطاا عالتاهوق البالغا  اللاهو  غ ّ   من الدقاةيا البليعل هها البعأنَّ ادلمد    عل دل عل ذل  كو  
ح ادلص دب يالفهم الص  عل   هد اعرتاض عبد يس عل اِنَّ اعرتاض  : ن أن ي دلكؽللهل  ،  عبد يا  سععلا اِ 

ا يا  يف هها البعبد ي ة ارن عمل سنمث اِيوا ّ، ال اعدة عل ح يح السماع الفصيةرج عل و  ،بالهوق اسديب
فتا  الايت يصاب يفسا  سدايهاا لَعاا  ي  قاد أخلاص يف أداا وظعبد يصلاد سا، ا يفسا ياغ بعمال ادلامد يف البيالبل

تااف عك  و  ،الااهي قصااد  الشاااعر ادلعواا  الاا التأماال للد ادل و  قياااً يف الت  ياادخر جهااداً ذهوعاااِذ   ، زل اق
 .مياً بهوق سلياً بالغري ا ةفسيففسر الب، ا بوظر اخعتباريبل أخه بالغة الب. بالفهم السط  
اسيساااب الاااهي قصاااد   ادلعوااا لاااف يفسااا  عوااااا الغااادر يف الاااوص خساااتخراج عكفلااام ، أماااا ادلااامد

 ، عبد يماا فهما  ساكا  يفهم البعسي    ،  عبد ي ما أجاز  سغل  و  ، عبد يس عل بل اعرتض . الشاعر
 علا الً  افة مشابهة خةادل يلاكأّن  و  اسياأيا  مدافاق لل  علا ا يرّج البؼل  أن عبد يس عل ان سهاًل كل د  و 

 .استخدام الهوق البالغ  اسديبو  ،ح يفس  من عواا التأملعري ف، خ ةعملو  ،ادلبالغة
 . عبد يخالفدا سو  ،اً من علماا الو د ةبعدا ادلمدري اكو إنَّ  

ل هاااد يااالكذلااا  أنَّ الو  ،ن  باااعبد يهاااها غلااال مااان سااا: دنعااا"قاااال الو د : ايفري د السااايقاااال أبدساااع
، لَّ ك:  دل ك،  يتعدعفعل  خو  ،فاً يان ضعكِاذا  ( ليلكرجل  ) هاكو  .فيالمق الضع: معوا و  ،المق

ِاظلااا و  ،الظاارس علاا وتصااب عفهااد ، ليااالساااعة ماان الل: ادلاادهنو  (،ٌد عمااراً عاالَّ ز كاا: )خ ة اادلو  ،لُّ كااة
ف يف ي هاها الامق الضاعريشاق هه  احلما: )ععو ، شاقها: ادلعو يف ( ش ها)و ،أةاياً و  صف محاراً ع

 "(ان موااا  الااامقكاااادلدضاااع الاااهي   الااا ،  يااااياااا فك ي لهاااا مااان ادلدضاااع الاااهي  نل ّااايااامااان اللالسااااعة   هااه 
 .ّ اً أمر مؤسف . حيأنَّ يسبة الغلل دلا هد     خشو  .(ٖٗٗ :ٔج : م ٕٓ، ايفري الس)

 :ر بعضهمكل  أذ عما يفو   عبد يس یدوا رأع من علماا الو د أننَّ احمل  كل
ع ادلسااايل الاايت أخااهها أبااد ياا  مجياااً َرّد فليتاباااً اسااتدخكأمحااد باان زلمااد باان وّخد الااهي ألااف   .ٔ

ّ َق يفو  (،ادلمد عل   عبد ياخيتصار لس: )تابكاسم هها الو  ، عبد يس عل العباس ادلمد  ُّ قسم  قد 
 :ٙج : م ٜٛٚٔ، البغاادادي) أبااد ِاساا اق ال جاااج (ٕ ؛تاادرا كرسااالة د . جامعااة طهااران، ةياااللغااة العرب
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ابد  (ٗ ؛(ٗٗٗ-ٖٗٗ: ٔج: م ٕٕٔٓ، ايفري الس)  عبد يتاب سكشارح  ، ايفري د السيأبد سع (ٖ ؛(ٕٖ٘
 (ٙ ؛(ٔٛ :ٖج : مٜٜٓٔ،  ابان مالا)  ابن مالا (٘ ؛(ٕٙ٘-ٔٙ٘ :ٔج : بالةا، ابن عصفدر) عصفدر

خ يالشااا (ٛ ؛(ٔٛ :مٜٗٛٔ، طااا عا ر ) طااا  ال ااارطيعا ر  (ٚ ؛(ٓ٘ٗ :ٖج : بالةاااا، البغااادادي)  يعاااالتم 
 .(ٖٚ :ٙج : بالةا، شيععابن ) شيععابن  (ٜ ؛(ٛٙ :ٕج : بالةا، اسزهري) خالد اسزهري

 رأی طلاارج باألم اّتجااد الصاا ة ندات هااؤخا العلماااا احمل  اعياةأماال ةأو  وماا يطااالع بدقاةيو ّ
 :ةالتاليباسدلة ، ادلبالغة عل   يف جداز ِاعمال وزن الدال عبد يس

 المعنیصحة : ل األوليالدل
 لمةكمفعدل  ل( مدهواً ) لمةكايا  كتم إذا  ع  إظلا عبد يا الهي استشهد ب  سيح للبيالص  ادلعو اَن 
( الّ كا) عوا مب( ليالك: )لياقو  ،ا من جهة استشاهاد ي"و طعودا يف هها الب:  يعقال التم ( ليلك)

سنَّ ؛   ل ااادييل لاااعاااهااها التأو و  .الظااارس علااا موصااادب ( مدهواااً )و فايااا  خزم(، لُّ عكااا( )لَّ كااا) ماان
 يف): دسف بأي  قالعن أن كؽلفال (، َومعَل   يو باَت الل: )فاي  قال، انيتوافععج   و  اي در الب

 .(ٓ٘ٗ :ٖج : بالةا، البغدادي) "ارة العملك عل دل عهد و  (،َعِملٌ : قالَ و  ،ليبعض أوقات الل
  يعااالااهي فهماا  ادلاامد مبااال مااا اسااتدل باا  التم  ادلعواا فساااد  علاا   ال اارطي يااطعو اسااتدل ا ر 

ِاذ ؛ حي  اا ريهااها الاارد غااو  ": ذلاا  البغاادادي ف ااال سلتصااراً  ةبعهمااا يفو  .(ٔٛ: م ٜٗٛٔ، طاا عا ر )
َل   يااباااَت اللو  ؛ب دلاا  خ و ااف و  ، العماالرياااكهااد الو  (،عماالٌ )  االع  ، مااا قااالك( لياالك) انكاالد 
 .ما سبقيذل  ف ال قد أشرت و  .(ٕٖٗ :ٙج : مٜٛٚٔ، البغدادي) "ومع

 السماع: ل الثانييالدل
 :تّج ل  ب  قدل الشاعرػلشلا و ": ف ال؛  عبد يس رأیزلتجاً لص ة التايل  اياستشهدا ابن مال  بالب

 فَتاةاااااااااااااااااااااان أمّاااااااااااااااااااااا موهماااااااااااااااااااااا فشاااااااااااااااااااااابيهَةٌ 

 
 البَاااااااااادراأخااااااااااري موهمااااااااااا ةُشااااااااااب ُ و  هااااااااااالخً  

 ماان( لياافع) اِذا ابااا إعمااالو  (،أيااهر) ماان( رعيااه) ك( أشااب ) دياا  ماانكمااع  (  يشااب) أيااا ( هةيشااب) فأعماال 
 .(ٖٔ :ٖج : م ٜٜٓٔ، ابن مال ) ارة "كل أول من الاالا  ( ليفع) ان اِعمالك،  مع قلة يظاير ( أفعل)

 .جداز  عل ل قاطع يدلارة  كخش  أنَّ  و  ،رياكاًل من الاالا   ير ابن مال  أنَّ فعكل د ذ 
 :يف قدل ( احلديل) يما ةعدكو  :ا آخريط  ال رطي مستشهداً ببعو قال ا ر 

 فلماااااااااااااااااا أي عامااااااااااااااااااِن بعاااااااااااااااااد ايفصاااااااااااااااااال ِ 

 
 اّلاااااااااديل ِدماااااااااااااً عرودُهاااااااااااو  عااااااااان الضَّاااااااااارعِ  

لِ ) عو و هد مب  لِ )و (، َّ معوا   هد يفو  (،الّ ك) تعدع  و  (،ليلك) يتعدعهل  ك،  يتعدعخ (  َّ
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 .(ٔٛ: م ٜٗٛٔ، ط عا ر ) "ادلبالغة إّخ يف
 علاا د عااوهااا ة  كل( الّ كاا) اساام الفاعال معواا   هاا  يف عبد ييف شاااهد سا( لياالك) لمااةكأنَّ   ععوا 

 نيف ّ، يتعدعلهل  فهد خ، ادلبالغة عل دل عفال ( الّ ك) أما، ادلبالغة عل يف ألا ةدل ( الّ ك)
 .ادلبالغة عل لدخلتها ( ليلك) لمةك يةتعد
 اسيالق: الثالثل يالدل

 :علاو  ، عبد يس رأی  ة  عل  استدل هبما العلماا ناسيق عل دي عل د وضعا 
 ماان( لياافع) ق السااماع إعمااالعااهااد أياا  بعااد أن أابااا عاان طر و  ؛اسااتدل باا  اباان مالاا : األول

ماااع قلاااة ( أفعااال) مااان( ليااافع) "و ِاذا اباااا ِاعماااال: ف اااال، اًل مااان الاالاااا ي  فعاااعليااامحااال (، أفعااال)
 .(ٔٛ :ٖج : م ٜٜٓٔ،  ابن مال) "ارة كل أول   من الاالا( ليفع) ان إعمالك،  يظاير 
 رأی ااا ة  علااا  يخ خالاااد اسزهااار يةبعااا  الشاااو  اساااتدل أباااد ِاسااا اق ال جااااج: اس الثـــانييـــالق

"قاال أباد ِاسا اق يف ؛ اسام الفاعال العامال علا يف العمال   مان الاالاا( ليفع) اس وزني  ب عبد يس
( لياافع) دنعكااوجااب أن (، ضااارب) عواا سياا  مب، فلمااا أعملاادا ضااروباً ، الفعاال علاا   عبد ياحلجااة لساا

ج : مٜٛٛٔ، يالبغاداد) "(الّ كا) أيا  للمبالغاة يف علا   أورد هاها عبد يساو  (،رعقد: )مو و  :قال، مال 
سنَّ  افات ادلبالغاة ، اسياهد ال و  ، عبد ي  ساليح ما ذهب ي"و الص : شيععقال ابن و  .(ٕٖ٘ :ٙ
ابان ) "(ليفع) ليها سبكفه(، فعالو  مفعالو  فعدل) فمن ذل ، يأن ةتعدايا معدولة جاز كِاذا  
 .(ٖٚ :ٙج ، بالةا، شيعع

غة ادلخالفة لل داعد الاابتة ادلستوبطة من السماع يب البلاليأسلدب عبد ال اهر اجلرجا  يف معاجلت  لألس
 كا    ياق فيالتادقو  ،ةهوق الاوص الاوص اسديب   يفعبد يلج س عل سار  بدو أنَّ عبدال اهر اجلرجا ع: ادلطرد

دن عكاأن  ال   رقعح وزياً يم للوص اسديب الفصي عان كبل  . خهتم  سلالفت  ال اعدةو  ،ادلراد ادلعو  ال صل ع
د  قاعدة  .هد اسساسو  ،عود  هد اس ل ادلعو ف، ّو
مهاا ين ةفهكاؽل  خياالظرافاة هو  ستخرجها من باطن الوص مان اللطافاةعايا ةل  ادلعا  اليت كو ل د  

"اِنَّ : قاال عبادال اهر، لةية أ ػلتل  قر ؽلو  ميتمتع بالهوق السلعمستمع  ال بل حتتاج . ل مستمع دارسكل
ايو  ،ةيٌةصّدر ذلم شألا أمدٌر خفو  ،الاكا اليت حتتاج أْن ةُعلَمهم معادل ا ع أن ةُاوَب ا  يأياا خةساتط، ةيامعان رّو

 دن لا  ذوقعكاو  ،عاةٌ قابلاة ذلااي  طبيادن فكاةو  ،هااكئااً ِخدرا يدَن ُمهَ عكا ّتا حَتدَث ل  علمااً هباا و  ،السامع ذلا
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ساساً"غلة ػلقر و   .(ٕٓٗ :م ٜٛٚٔ، عبد ال اهر) د ذلما يف يفس  اِّ
 ،الشاعر مان جهتا  اخلا اة با  الا أياا اِذا يظارت و ": هاا الواقادكتلؽلب أن غلاة اليت كراً التهوق بادللكو قال ذا 

 .(ٖٕٓ: ٜٕٓٓ، عبد ال اهر) " اليما أشرت ل   عل   ةشّ  يف أنَّ اسمر ، أة دلعرفة طعم يذقت  باحلاسة ادلهو 
ع يدن مجااال ادلداضاااكدر عاا ن ماان الدراساانع ادلخاااطبيااا  مجيمت اادااً عاان أياا  لاا، ضاااً عأ، و قااال

احلا  البالغا  درك ذل  ِاظلاا هاد  ااّب عبل الهي . ها يف الوفدسري ب ةدايطو  ،ا ازك   يالبالغ
ِاّخ َماان و  ،ا الااوف ياام،  احلاا م  ِاّخ عااديااة فعااهاال ادل  غلخ: قااال، ميوالااهوق اسديب الساال، ادلرهااف

 .(ٖٖٓ: مٜٛٚٔ، عبد ال اهر) "معو الم مع  كن للعكسي  من مبادي ادلعرفة اليت َمن عدمها   ؛ لَّمُ عكخ
 :التايلا ياةاً موها البيعبدال اهر أبل د أورد  :مااًخ دلوهج  هها، ل عما يف، و أضرب
  :(ٖٖٗ :ٔج : مٜٔٚٔ، ميكالع) قال ادلتويّ 

 أسااااااااااااااااٌد دَمُ اسسااااااااااااااااِد اذِل َبااااااااااااااااِر ِخضااااااااااااااااابُ 

 
َاااااااااااااادِت مواااااااااااااا  ةرعُاااااااااااااادُ    مااااااااااااادٌت فَاااااااااااااارعُص ادل

ّهس و  ،ادلشب  ب و    لدجدد ادلشب يغ في  البليم دون ةدقف بدجدد التشبكػلا يخش  أنَّ الواظر يف هها الب 
خ ش  أنَّ وجدد و  (،ادلمدوح أسدٌ ) أو( هد أسدٌ : )رعالت دو  ،م در، هد ادلبتدأو  ،سنَّ ادلشب ؛ اسداةو  الدج 

أقرهاا عباد ال ااهر و  سنَّ ال اعدة اليت أابتها علماا البالغاة؛ خ اخستعارة،  يبدجدد التشب  ض ع  يطريف التشب
اد،  يا لدجدد طريف التشبيبعدم وجدد اخستعارة يف هها الب  ض ة قاال ؛ فشرط اخستعارة وجدد طرس وّا

فتدع أن ةفصح ، ا ا بالش   الشيد ةشبعفاخستعارة أن ةر " : معرفاً اخستعارةو  عبدال اهر م رًا هه  ال اعدة
ر ادلشاب  كا  ةس ل ذ يذل  ّو  ..... علي  عجتر و    ادلشب ري فتع، اسم ادلشب  ب  ال جتئ و  ،ةظهر و  ، يبالتشب
 .(ٗ٘-ٖ٘: مٜٛٚٔ، عبدال اهر) ا أسداً"رأع:   دلك،  ر  بدج  من الدجد كخ ةه و  ،نئيمن الش
اً آخهاً ياً أسلدبيالً ذوقيّلل  حتلو  ، يبل ةأمل ف. ا ادلتبينية لبيتِف بالوظرة السط عكّن عبدال اهر   كل

ماع ، ايااِاباات وجادد اخساتعارة يف هاها الب الا ل ياالت لو  قياب  الت    مث أيته، لم بوظر اخعتباركقصد ادلت
سيا  ؛  مهاتم بال اعادةري  غاي طاريف التشابنباهل  مجاع يف اخساتعارة باو  .  خالفاً لل اعدةيوجدد طريف التشب

؛ ايال عبادال اهر ذلاها البياد من ذل  أي ال لا  حتلك  ةتأكلو  .ادل صدد ادلعو و  ميها الهوق السلعليرجح 
تال باا  ؼلالصاالت الايت ةد ال هباا ماا و  يف هاها الو اد  دن يف الصافات الايت جتئاعكا"و قاد : قاال عبادال اهر

 :ذل  مال قدل و    اخستعارة من بعض الدجد عليل الهي ةطلق يوئه من ال بي رب ّي  فير التشبعة د
 أسااااااااااااااااٌد دمُ اسسااااااااااااااااِد اذِل بااااااااااااااااِر ِخضااااااااااااااااابُ 

 
 مَااااااااااااادٌت فَاااااااااااااارعُص ادلاااااااااااااادِت مواااااااااااااا  ةَرعُاااااااااااااادُ  

سيا  ِاذا ؛ دن يف ذل  مان التوااقضعكدلا ( ادلدتِ كهد  و  ،اسسدكهد  : )أن ة دل ال ل ل  يخسب 
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هها  عل زلال أن جتعل  زلمدًخ يف الشب  و  ،ف د شبهت  جبو  السبع ادلعروس( اسسدِ كهد  : )قلا
الشاب     يفعلياسنَّ محلا  لا  ؛ د عااجلو  خضااَب  يمث جتعل دم اذل بر الهي هد أقد ، اجلو  أوخً 

هل  كاو .أيا  فدقهاا علا ل يادل( دم اذل بار مان اسسادِد خضااب : )قدلا  بعادو  ،أي  دويا  عل ل يدل
 .(ٕٗٔ :م ٜٕٓٓ، عبدال اهر) "تاف كةرةعد مو  أو  ،اف ؼلمث جتعل  ، زلال أن ةشبه  بادلدت ادلعروس

 الاا وتهاا  بوااا عا يااغ يف البياا  بليل ااد  اارح عباادال اهر يف يصاا  ادلت اادم بااأنَّ ال اادل بدجاادد ةشااب
 ،أياا  دون هااها اسسااد يف الشااجاعة ععواا   ادلماادوح باسسااد يسن ةشااب؛ معوااا  ّصاادل التواااقض يف

تصاف هباه  الصافة عسنَّ الاهي ؛ الف و ف الشاعر للمدوح بأنَّ دم اسسد اذل بر خضااب ؼلهها و 
 .خدولا، ع اسسدد يف الشجاعة والبأسيدن فدق مجعكب أن غل

 :ها قدل كو  ": ف ال، ت عان   ة يظر ي  وبرأعا يلتابهما يمستشهداً بااي ي للب رت نتير بكو بعد ذل  ذ 
 هااااااااااد مُسبااااااااااالٌ و  ساااااااااا اٌب عاااااااااادا  سَاااااااااايلُ ُ 

 
 هااااااااااااد مُفعااااااااااااامُ و  و هااااااااااااٌر عَاااااااااااادا  فَيضُاااااااااااا ُ  

 مغرباااااااااااااً و  و باااااااااااادٌر أضااااااااااااااَ اسرَض شاااااااااااارقاً  
 

لاااااااااا  مواااااااااا  أسااااااااااددُ مظلاااااااااامُ    و مدضااااااااااعُ ّر
 ،مغرباااً و  اسرض شارقاً أضااا : )مث جئاا ة ادل(، البادركهاد  : )ف لاا،   السااذجيالتشاب الا   ياإن رجعاا ف 

ّل  مظلمو  ّلا ؽلو  ،اايلاب  اسرض الضاعأيا  جتعال البادر ادلعاروس كواا  ك(،  ا ب  ضع  ، مدضع ر  ،وعا  ر
هل مسعا بأّن :  العهد أن و  ،د من هها الوظميالم بعكاظلا أردت أن ةابا من ادلمدوح بدراً بو  .ذل  زلالو 

اسرض  يةار  ّتا ايوة يف م ابلتا  كو  ،ادلداضع اليت ه  معرضة ل وع ضدا  مدضعاً من ؽلمث ، طلع يف أفقعالبدر 
ل مظلم يما بيفو  ،الفضاا قد أضاات بودر  ، ايا اة البعمعلادم بعاد هاها مان طر و  عو  ضدا   تجايفعوها قدر ّر
ااداً لاا  ّو  ل أياا  زاد يف جااو  الباادرييااخت علاا فهااها الو ااد مدضاادع  ان اسماار  كاااِذا  و  .خا ااة   ةعاارسو  مكااّا

ااد متجاادد كاالو  ، الباادرنبااو  واا يالماا  مدضاادعاً خ ِخابااات الشااب  بك ااار  ، هل كاا ن خابااات الصاافة يف وّا
دن عكا  مان أن يتعلق با  التشابعفاذا خرج اخسم الهي ... ّادث من جو  البدر   ةعرس ةل  الصفة للبدر

 .دن اخسم خابات الشب ك أي  خارج عن اس ل الهي ة دم من  نةب، م صدداً باخابات
دن ادلمادوح بادراً أماٌر قاد كاأّن   علا الما  ك  قاد بوا( و بدٌر أضااا اسرض: )قدل  الب رتي يفف
ِاذا و  فايا ... احلالاة الايت ها  مدضاع التعجابو  ،باةععمال يف ااباات الصافة الغر عِاظلا و  ،اباو  ،است ر

  ئااا  فم صااادل  أيااا  ةااادعيي ااارت عااان خبو  ،رت أنَّ هاااها اجلاااو  ِاذا قلباااا عااان سااار كاااباااان مباااا ذ 
تاادهم عن عكاادة   يااة بعيخا ااو  ،بااةعدر ِاّخ أياا  اخااتص بصاافة غر كّاادوث شاائ هااد ماان اجلااو  ادلااه 

  ير التشابعان ة دك،  وا ةعلم أنَّ ههوا بدراً هه   فت كما  : أي  ة دلك،  ذل  اجلو  عل جدازها 
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 .عرسعان كأشب  ببدر ّدث خالس البدور ما : ل دل  معو سي  خ ؛   ي ضاً ذلها الغرضيف
شااف كة اليان ةدفكاؽلخ و  ، علياخ ةوتصاف موا  ِاّخ باساتعاية الطبااع ، ف جااداً يامدضاع لطهاها و 

 .(ٕ٘ٔ-ٕٗٔ: م ٜٕٓٓ، عبدال اهر)  "ك  ّ   بالعبادة لدقة مسليف
 سااتاينعو  ،ع أضلاااا اسرضيااضاائ مجعشااب  ادلماادوح بباادر  اافت  أياا  عرد أن عاا   يأنَّ الب اارت عااری  اِّن عباادال اهر

ّل  ،  ياساا فيدن قد جعل البدر ادلعروس مد دفاً بصافة لعكوجب أن ، سي  اِذا قصد ذل ؛ ؤ يضعخ، مدضع ر
دن كاف. بة ذلها البدر الهي هد ادلمادوحعبة الغر يبل ال صد هد اِابات هه  الصفة العج.  ي  اِابات التشبيفال صد ل

 . يخ التشبفادل صدد اخستعارة . وادلراد اِابات هها الصفة ل  ف ل، ادلمدوح بدراً أمر اابا
ق الاهي ياالعم ادلعوا نَّ كل. ِانَّ ال اعدة ةب   قايمة:  دلعد أن عر عبدو أنَّ عبدال اهر عالهي  و
عطا  الاوص اسديب عالواقاد أن  علا لاهل  ، م لا  فصال اخلطاابيِاّخ بالهوق السال كدر عخو  ،والعخ

، غيا  البليادلراد مع التشاب ادلعو فاذا اةفق ، الظاهر ادلعو تف  بعكأن خ و  ،قيالتدقو  ّ   من التأمل
، ةوااقض ادلعوا بال ّصال يف . غي  البليادل صدد مع التشب ادلعو وسجم عأما ِاذا   ، ال اعدة يأجر 

سّن البالغاة ،  يم بدجدد اخستعارة مع وجدد طريف التشابكّو  خالف ال اعدة، خللو  أو اضطراب
 .قداعدو  بل ه  ذوق. سا رلرد قداعديل

هاها ادلاوهج مواا    قاد ةل او  ،أّن الاهي ساّن هاها ادلاوهج هاد عبادال اهر اجلرجاا و أغلاب الظان 
،  كا كالساا)  كا كع اادب السااعأبااد و  ،(ٛٗٔ: م ٕٗٓٓ، يالااراز ) ين الااراز عفخرالاادكالعلماااا احمل  اادن  

ج : ٖٕٓٓ،  كالسااب) نعهبااالاادو  (ٜٕٛ: مٜ٘ٛٔ، ينعال اا و ) ينعب ال اا و ياااخلطو  ،(ٖٔٚ: م ٜٚٛٔ
ل ماا أمتااز با  أسالدب  الاهي ايفارد با  بال كاأّن هؤخا متأارون بعباد ال ااهر ب ععو هها خو  .(ٖٔ: ٕ

 .ةية الهوقيبة عن الب دث البالغعِانَّ موهم من استخدم مصطل ات غر 

 جةيالنت
 :ةالتاليل د دتخض هها ادل ال عن الوتايج 

 اً ياادل صدد بتهوقا  أدب ادلعو  ال الد دل  ال غ هد السع  ي  يف ةعامل  مع السماع البلعبد يأنَّ أسلدب س 
 .هد أساس عمل  ادلعو ف، اساً يقو  عل  قاعدةغلبل . الشهوذ ال وسب  عاس ادلطرد   يفاذا خالف ال ، اً يبالغو 

 ال داعاد علا ة دقعادا و  ،  هاهاعبد يل من علماا الو د قد خالفدا ماوهج ساي قلريأّن عدداً غ، 
 .م الفصلكاعتموها احلو 
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  و  ،اسبلاغو  اسفصاح ادلعو  ال ق للد دل يأيفسم عواا التدق ّلفداكع   نادلخالفأنَّ هؤخا  
 .ايهتمدا ببالغة البع

 عبد يتعامل سكغ  يتعامل مع السماع البلعان كسي   ؛  عبد يأنَّ عبدال اهر اجلرجا  متأار بأسلدب س . 

 المصادر
 .ٔط ،  يتب العملكدارال :وتري ب، مراد ػلي ق يحت ، هيبو يتاب سكر  يت في تفسكالن (،ٕ٘ٓٓ) اسعلم الشوتمري

 .ٔط ،، دار  ادر :وتري ب، لب لباب لسان العربو  خزانة األدب (،بالةا) البغدادي عبدال ادر بن عمر
 .دارادلأمدن :دمشق،   رباحعق عبدالع  يحت ، ات المغنييشرح أب (،م ٜٛٚٔ) البغدادي
 .ٕط ، يداراذلد :وتري ب، الوجار  علق زلمديحت ، الخصائص (،م ٕٜ٘ٔ) أبدالفتح عامان ،ابن جين
مطبعة ، نعبداهلل أمو  مصطف م يق ابراهيحت ، ف المازنييالمنصف شرح تصر  (،م ٜٗ٘ٔ) أبدالفتح عامان ،ابن جين
 .ٔط ، البايب احللي مصطف 

 .ق  اّب أبد جواحيحت ، شرح جمل الزجاجي (،مٜٔٚٔ) ل يابن عصفدر اسشب
 ٔ.ط ، الوشرو  هجر للطباعة :ال اهرة، زلمد بدوي ادلختدنو  ديق عبدالرمحن السيحت ، ليشرح التسه (،م ٜٜٓٔ) نعالد ابن مال  مجال
 .مطبعة ادلد  :ال اهرة، دين عبداحلمعالد ي ق زلمد زليحت ، بأريتب األعكب عن  يمغني اللب (،بالةا) أرین اخيصعالد ابن هشام مجال

 .ق عديان خجدردييحت ، هيبو ياالنتصار لس، (ٖٔٛٔ) ابن وّخد
 .ركدارالف :وتري ب، حيالتوض علیح يشرح التصر ، (بالةا) خالد، اسزهري

 .أط ، دار  ادر :وتري ب، ق يصراهلل ّاج  مفيتيحت ، ة االعجازرأيد يجاز فية االينها، م(ٕٗٓٓ) نعالرازي فخرالد
 .دي أرعجامعة ق، دسف ّسن عمرعق يحت ، ةيافكال علیشرح الرضي ، (مٜٛٚٔ) الرض  اسسرتاباذي

 .ٔط ، ةعتبة العصر كادل :وتري ب، د هوداوييق عبداحلميحت ، ص المفتاحيشرح تلخ يعروس األفراح ف، (م ٖٕٓٓ) نع  هبااالدكالسب
 .ٕط ، ةيتب العلمكدار ال :وتري ب، م زرزوريق يعيحت ، متفاح العلوم، م(ٜٚٛٔ) ع دبع  أبد كا كالس
 .ٔط ، تابكئة العامة للياذل :ال اهرة، ق عبدالسالم هارونيحت ، تابكال (،م ٜٚٚٔ)  عبد يس
سن مهديليحت ، هيبو يتاب سكشرح  ، (م ٕٛٓٓ) ديسعأبد  ،ايفري الس  .ٔط ، ةيتب العلمكدارال :وتري ب،  علد يس  عل و ق أمحدّ 
 .ٔط  ،ةيكيااد لكادلطبعة ال :وتري ب، دكريكت   عق فر يحت ، نيين البصر ييأخبار النحو ، (م ٖٜٙٔ) ديأبدسع ،ايفري الس
 .ٕط ، ركدارالف :وتري ب، ميق زلمد أبدالفضل اِبراهيحت ، ن والنحاةييطبقات اللغو  ية الوعاة فيبغ، (ٜٜٚٔ) نعالد جالل ،دط يالس

 .ال اهرة، مغني ابن هشام علیالم كالمنطق من ال، (م ٜٔٚٔ) الشمين أبدالعباس
 .ٔط ، اا الرتاث العريبيدار اِّ :وتري ب، ريرة. ق هايحت ، البالغةأسرار ، (م ٜٕٓٓ) عبدال اهر اجلرجا 
 .دارادلعرفة :وتري ب، د رضايرش د زلمديق السيحت ، دالئل االعجاز، (م ٜٛٚٔ) عبدال اهر اجلرجا 

 .البايب احللي مصطف مطبعة  :ال اهرة، نعآخر و  الس ا مصطف ق يحت ، وانيشرح الد يان فيالتب، (م ٜٔٚٔ) الب اامي أبد كالع
   .ٕط ، ةعتب ادلصر كدارال :ال اهرة، نييوان الهذليد، (م ٜٜ٘ٔ) دنياذلهل
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 عبدالقاهر يبالغ كسبو هيبويس ينحو كارتباط سب

 اسيمخالف با ق غيبا سماع بل 
ابراهيم خليفه شوشتريمحمد

 

ط طگبِ ٗعشث بتٙادثَ صثبي گشَِ بسٙدٌا  تٓشاي ٗذ ثٓطتٙضٓ دٌا

 دهيكچ
ّ كوُاجّ ضذٌذ  حٙفص ٖبسثشدْبكثب  ٗصثبي عشث أسٌٖحُ پس اص فبسغ ضذي اص ديتُسگز ٖعمىب

 هٙبسثشدْب ثّ دَ گشَِ تقسو ك ًٌ٘حُ ٌسجت ثّ تيبول ثب ا ٖلزا عمىب. ثب قُاعذ ٌحُ وخبلف ايت

ً  .ثّ خُدضوبي صمىوت ٌذادٌوذ   َ شدٌذكساِ سا اٌتخبة  ً٘تش اص آٌٓب آيبي ٗگشَْ، ضذٌذ  سَ اصا٘و

دقوت زصن سا  َ دادِ اٌجوبن  ٗخُث خُد سا ثّ ٕفَٙظ دَن گشَِ اوب. اٌذ ٌسجت دادِ ٓبٌضزَر سا ثّ آ

 ٖذ٘و ثّ ايتٍبد آٌٓب قُاعذ جذَ بسثشدْب سا دس ٌظش گشفتٍذك ً٘ا ٗوُاسد ثالغ اً٘ گشَِ .ٌذا ضتّدا

 ٗغو ثال بلٗاوب دس وجبموث عو  . ايت ّ٘جٌُٙحُ ي بلٗدس وجبمث ع ْب آي ٖالگُ. ثّ َجُد آَسدٌذ

بسثشد كو ثّ َ ضتدادقت زصن سا  شا٘ص؛ ذ٘آٗ ثالغت ثّ ضىبس و ٖعمىب ٖالگُ ٗعجذالقبْش جشجبٌ

وقبلّ ثّ طوُس   ً٘ا. شدكٗ سا دٌجبل و ّ٘جُٙسَش يَ دادٗ و تٙاْى ،گشچّ وخبلف قبعذِ ثُد غٙثم

ذان كو ْوش   ٗجشجبٌعجذالقبْش َ ُّ٘جّٙ يكاوش سا ثّ اثجبت ثشيبٌذ  ً٘آي ايت تب ا ٗوختصش دس پ

 ً٘و اوب وخبلف قُاعوذ توب ا   غٙثم ٖبسثشدْبكثّ َ ثشٌذٗ بس وكسا ثّ  ٗدس تخصع خُد رَق ثالغ

 .آَسٌذٗ ثّ َجُد و ٖذ٘ايتٍبد ثّ آٌٓب قُاعذ جذثب ّ كدٍْذ ٗ و تٙاْى مذ

 

 .قٙبس ؛يىبع ؛عجذالقبْش ؛يٙجُّ٘: ها ليدواژهك
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