
مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

الفصاحة سر
الخفاجي     سنان     بن     محمد     بن     عبدالله

المقدمة   
  الصأوات     في     فصل   
  الحروف     في     فصل   
  الكلما     في     فصل   
  اللغة     في     فصل   
  الكلما     نقد     في     الفاسدة     القأوال     ذكر     في     فصل
  والمنثور     المنظوما     بين     الفرق     ذكر     في     فصل   
  معرفته     إلى     الكلما     مؤلف     يحتاج     فيما     فصل   

 المقدمة

الذي لله الحمد أثق وبه الرحيم الرحمن الله بسم
 .الله هدانا أن لول لنهتدي كنا وما لهذا هدانا

هدانا الذي لله الحمد بالحق ربنا رسل جاءت لقد
 .الله هدانا أن لول لنهتدي كنا وما لهذا

عليهم الله صألوات بالحق ربنا رسل جاءت لقد
عنهم أذهب الذين عترته من والبرار محمد سيدهم وعلى

ًا وطهرهم الرجس  .تطهير

مائية في مختلفين الناس رأيت لما : فإنيبعد أما
ًا هذا كتابي أودعت وحقيقتها الفصاحة شأنها من طرف

وأوضحته الناظر على ذلك وقأربت بيانها من وجملة
 .للمتأمل

إلى السهاب مع ول الخألل إلى بالخأتصار أمل ولم
 .والتوفيق المعونة أستمد تعالى الله ومن الملل
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الفصاحة حقيقة معرفة الكتاب بهذا الغرض أن إعلم
وفائدته ذلك ثمرة نبين أن الواجب فمن بسرها والعلم

تأثير في فالمر الدبية العلوما : أمافنقول فيه ونقده لتقع
الكلما نظم والنكتة منها الزبدة لن واضح فيها العلم هذا

.يكره مما منه يختار ما ومعرفة ونقده تأليفه اخأتلف على

على مقصور هو بل بالفصاحة متعلق المرين وكل
 .بها المعرفة

في ونشرحه نوضحه عما الدب للمنتحل غنى فل
 .الباب هذا

نبوة على الدال فالمعجز الشرعية العلوما وأما
كله هو وسلم آله وعلى عليه الله صألى نبينا محمد

 .الفصاحة مائية وأشباهه

غريب وكلما فصيح شعر من الفصل ذلك نخلى ول
توضح المثلة فإن مرادنا فهم على بتأمله يتدرب بليغ

البهاما جانب ومن البيان إلى اللبس من وتخرج وتكشف
هذا كتابنا تماما ويسر تعالى الله أعان فإذا الفصاح إلى
ًا كان  .معناه في الكتب من نظير بغير مفرد

الصأوات في صأنفوا وأن المتكلمين أن وذلك
الحروف مخارج يبينوا فلم هو ما الكلما وحقيقة وأحكامها
وشديدها ومهموسها مجهورها وأحكاما أصأنافها وانقساما
 .ورخأوها

ما يذكروا فلم ذلك بيان أحكموا وأن النحو وأصأحاب
 .والس الصأل هو الذي المتكلمون أوضحه

ذلك جميع من لشيء يتعرضوا فلم الكلما نقد وأهل
 .عليه كالفرع كلمهم كان وإن
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ما كل من مقنع بحظ وأخأذ كله هذا كتابنا جمع فإذا
غريب بابه في مفرد فهو إليه العلم هذا في الناظر يحتاج

 .غرضه في

 .ومنه بلطفه ويسره ذلك تعالى الله وفق

 الصأوات في فصل

ًا يصوت الشيء صأات مصدر الصوت فهو صأوت
 .مصوت فهو تصويتا وصأوت صأائت

 .يختص ول عاما وهو

 .النسان : صأوتيقال

 .الحمار وصأوت

لصوت     الصأوات     أنكر     " إن :الكريم الكتاب وفي
أصأوات الوادي في أصأواتها : كأنماالراجز وقأال "     الحمير

تذكرت : لماعطية بن جرير وقأال غاد عمان من حج
والصوت بالنواقأيس وقأرع الدجاج صأوت أرقأني بالديرين

ًا ورد وقأد والقتل كالضرب مصدر لنه مذكر على مؤنث
 .التأول من ضرب

المهدي الراكب أيها : ياالطائي كثير بن رويشد قأال
 .الستغاثة فأراد الصوت هذه ما أسد بني بلغ مطيته

أنه العلء بن عمرو أبي عن الصأمعي حكى كما
ًا وذكر يقول العرب بعض سمع لغوب فلن : فقالانسان
:قأال !كتابي جاءته : أتقولله فقال فاحتقرها كتابي جاءته

اليتاما كفى تعرقأتنا السنين بعض إذا بصحيفة أليست نعم
 .سنة السنين بعض لن اليتيم أبى فقد
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 .الصوت شديد أي صأات : رجلويقال

 .النوال كثير أي نال : رجليقال كما

لفظ من ذكره انتشر إذا صأيت : لفلنوقأولهم
ًا انقلبت واوه أن إل الصوت ما وانكسار لسكونها ياء

 .قأبلها

لنه معقول والصوت القول من : قأيلقأالوا كما
 .يدرك ما وجود في العقلء بين خألف ول يدرك

 .لجسم صأفة ول بجسم ليس عرض وهو

بحاسة مدرك أنه بجسم ليس أنه على والدليل
بأخأص يتعلق إنما والدراك متماثلة والجساما السمع
 .الذوات صأفات

مدركة جميعها الجساما لكانت جسما كان فلو
أن على دليل ذلك ببطلن علمنا وفي السمع بحاسة
 .بجسم ليس الصوت

متماثلة الجساما أن نبين أن إلى تحتاج الجملة وهذه
كون لن الذوات صأفات بأخأص يتعلق إنما الدراك وأن

مما بالسمع مدركة غير والجساما بالسمع مدركا الصوت
 .منازعة ول فيه شبهة دخأول يمكن ل

الجسمين ندرك : أناالجساما تماثل على يدل والذي
من لن بالخأر علينا أحدهما فيلتبس اللون المتفقى
يكون أن يجوز بعد من وأدركهما عنهما أعرض ثم أدركهما

يلتبسا ولم موضعه إلى نقل بأن الخأر هو منهما واحد كل
وقأد الدراك تناولها صأفة في لشتراكهما إل الدراك على

4



مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

ما وهو الذات صأفات أخأص يتناول إنما الدراك أن بينا
 .ذلك على وسندل إليها يرجع

إل يلتبسا لم أنهما على : دلواقأيل فإن كان وإذا
يتناوله مما الصفة تلك أن بينوا ثم صأفة في للشتراك

 .الدراك

وهي معقولة اللتباس فيها يقع التي : الوجوهقألنا
 .الحلول أو المجاورة

 .المجاورة حيث من بالشعر اللحية خأضاب كالتباس

في الحال السواد أن ظن من على التبس وكما
 .الحلول حيث من له صأفة الجسم

 .للحال المحل صأفة أن اعتقد من وكذلك

ًا للسواد أن إلى ذهب حتى منتف المرين وكل حيز
بل مجاورة ول بينهما حلول ل لنه الجسمين التباس في
 .بتغايرهما العلم مع اللتباس يقع

 .ذكرناه ما ذلك على يدل

اللتباس اقأتضت التي الصفة أن على الدليل فأما
لما ذلك بخلف كان لو المر أن فهو الدراك يتناوله مما

تعلق على دللة عليه التباسهما وفي الدراك على التبسا
يتعلق ل فيما المشاركة ولن لجله التبسا بما الدراك
 .المدرك على الشتباه يقتضى ل به الدراك

عند به ويلتبس البياض يشبه ل السواد أن ترى أل
ل الدراك كان حيث من الوجود في اشتركا وأن المدرك

 .بالوجود يتعلق
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الجساما أن على أستدللتم : إذايقول أن لحد وليس

التي الجساما : إنفقولوا الدراك على بالتباسها متماثلة
 .اللتباس لفقد متماثلة غير والسود كالبيض تلتبس ل

ذلك وليس الدلة في بالعكس مطالبة هذا أن وذلك
 .بمعتبر

ممتنع غير جائز الدليل ارتفاع مع المدلول وإثبات
لكن عنه كاشف هو وإنما للمدلول موجب غير الدليل لن

 .المدلول وارتفاع الدليل ثبوت المنكر

حاصأل المذكورين الجسمين في اللتباس أن على
ًا الخأر أحدهما يكون أن يجوز ربما لهما المدرك لن أيض
بأخأص يتعلق الدراك أن على الدليل أما لونه تغير وإنما

يخلو ل أنه فهو به متعلق كله كلمنا وأن الذوات صأفات
أو الفاعل إلى الراجعة بالصفة يتعلق يكون أن من

 .الذات إلى الراجعة أو العلة إلى الراجعة

 .الوجود هو الصفات من الفاعل إلى يرجع والذي

ما إلى يتعداه أن من يخل لم الدراك تناوله ولو
يحصل أل وجب يتعد لم فإن يتعداه ل أو الذات إلى يرجع

الوجود في لشتراكهما بالدراك المختلفين بين الفصل
 .غيره الدراك يتناول لم الذي

أن فيجب الذات إلى العائدة الصفة إلى تعداه وإن
الصفة في افترقأا حيث من بالدراك المختلفين بين يفصل

اشتركا حيث من بالخأر أحدهما يلتبس وأن بها يتعلق التي
ًا به الدراك تعلق الذي الوجود في فأما محال وذلك أيض
أن يمكن والذي الجسم صأفات من العلل إلى يرجع ما

 .جهة في كائنا كونه له الدراك تناول في شبهة يدخأل
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تناوله لو أنه ذلك يتناول ل الدراك أن يوضح والذي

غير وذلك منه ضدين صأفتين كل بين بالدراك لفصل
 .مستمر

ًا أدرك لو وأحدنا أعرض ثم الجهات بعض في جوهر
والتبس إليه الماكن أقأرب إلى انتقل يكون أن جوز عنه

 .فيه المر عليه

أن على الدللة ويمكن بعد إسود لو أمره يلتبس ول
وجه من متماثلة الجساما أن ثبت إذا بجسم ليس الصوت

 .مختلفة الصأوات ندرك أنا وذلك آخأر

 .للزاي مخالفة فالراء

الجساما كانت فإذا المختلفة الحروف سائر وكذلك
 .بأجساما فليست مختلفة تدرك والصأوات متماثلة

فالذي بجسم ليس الصوت أن على دللنا كنا وإذا
أن له مخالفة ذات هو بل لجسم بصفة ليس أنه على يدل

أو ذاتية صأفة يكون أن من يخل لم صأفة كان لو الصوت
 .ذاتية غير

غير دوامه وأن لتجدده ذاتية صأفة يكون أن يجوز ول
 .واجب

أن من بيناه لما ذاتية غير صأفة يكون أن يجوز ول
بل مدرك والصوت الذاتية الصفات إل يتناول ل الدراك
 .خألف

ففيها أعراض الصأوات أن على الدللة ومع
بن السلما عبد هاشم أبو ذهب وقأد والمختلف المتماثل

 .متضاد منها المختلف أن : إلىالجبائي محمد
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عن وجهه الله نضر المرتضى الهدى علم وتوقأف

 .ذلك على القطع

طريقين على تضادها في اعتمد فإنه هاشم أبو فأما
إدراك كان حيث من اللون على الصوت حمل : أنأحدهما

ًا منهما واحد كل قأطع فلما واحدة حاسة على مقصور
في ذلك بمثل قأال اللوان من المختلف تضاد على

 .الصأوات

للمحل هيئة فهو مدرك الصوت : أنالثاني والطريق
في للمحل اجتماعهما استحال هيئتين مختلفه أوجب إذا

 .اللوان في ذلك يستحيل كما واحدة حالة

في الواحد المحل في اجتماعهما امتناع بعد وليس
ذكره ما على يقول أن ولقائل التضاد إل الواحد الوقأت

وإن واللوان الصأوات تكون أن من أنكرت : ماأول
تختلف واحدة بحاسة منهما واحد كل إدراك في اتفقت
ًا اللوان من المختلف فيكون ول الصأوات دون متضاد
واحدة حاسة على الدراك قأصر في التفاق يوجب

 .الحكاما جميع في التساوى

في تتفق فلم ذلك في عندك اتفقت وإن أنها كما
أن في ول تبقى اللوان أن كما تبقى الصأوات أن

في ذلك كان كما بعدها يحدث ما يضادها الصأوات
 .اللوان

الدراك قأصر من ذكرته فيما التساوي مع جاز وإذا
 .واحدة حاسة على

المختلف يكون أن فأحر كثيرة أحكاما في الخأتلف
اللوان من المختلف كان وإن متضاد غير الصأوات من

ًا  .متضاد
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ًا ذكره فيما له ويقال المختلفين الصوتين : إنثاني

ًا محلهما ليس لمتناع تضادهما على فيقطع واحد
 .الواحد الوقأت ذلك في فيه اجتماعهما

كان وإذا متغايرة المتغايرة الحروف محال بل
التضاد على القطع إلى سبيل فل مختلفين المحلن

 .المحل في اجتماعهما بإستحالة

أن يصح ل المختلفين الصوتين من واحد كل لن
 .الخأر محل يحل

أحمد بن الجبار عبد الحسن أبو القاضي أشار وقأد
لنها متضادة غير الصأوات أن : إلىالله رحمه الهمذاني

 .الباقأي المتضاد في تصح إنما والمنافاة باقأية غير

مما لنه واجبا كان إذا الضدين أحد عدما أن أراد كأنه
 .عدمه يخالف حكم ضده لوجود فليس يبقى ل

ذلك على فالدللة واخأتلفها تماثلها في الكلما فأما
 .لها الدراك من قأدمناه ما

بالراء ملتبسة تدرك الراء فأن الحروف في وبيانه
صأفات أخأص يتناول الدراك أن بينا وقأد للزاي ومخالفة

أثبت من أما محل في إل الصوت وجود يجوز ول الذات
عرضا كان حيث من المحال إلى العراض جميع حاجة
بدللة محل غير في العراض بعض وجود أجاز من وأما
يختلف ولنه لغيره ومصاكته الجسم اعتماد عن يتولد أنه

خألف الطست في الصوت من فيتولد محله حال باخأتلف
الصأوات بعض وجود ثبت قأد فيقول الحجر في يتولد ما

جميعه في ثبت بعضه في ذلك ثبت فإذا محل غير في
ول لمحل حال توجب ل أنها في متفقة الصأوات لن

 .جملة
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:الجبائي الوهاب عبد بن محمد علي أبو ذهب وقأد
 .وحركة هيئة إلى المحل مع يحتاج الصوت جنس أن إلى

ًا هاشم أبو وقأال  .المحل إلى إل يحتاج ل : أنهأخأير

 .أصأحابه أكثر القول هذا وعلى

 .عنه الله رضى المرتضى الشريف نصر وله

مما بأنه المحل غير إلى حاجته نفي على واستدلوا
ً يوجب ل يحتاج ل أنه في اللون مجرى فجرى لغيره حال

 .محله سوى إلى

الحركة إلى احتاج إنما فعلنا من الصوت : أنوقأالوا
ًا إل نفعله ل كنا حيث من فيه كالسبب لنها عن متولد

فلهذا الحركة يولد والعتماد المصاكة وجه على العتماد
 .السبب مجرى جرى

من مبتدأ الصوت تعالى الله يفعل أن يمتنع فليس
ما يفعل وكما العتماد عن متولد غير يفعله كما حركة غير
 .آلة غير من بآلة منا وقأع

الطست طنين انقطاع في العلة هو هذا وجعلوا
 .بتسكينه

عند السكون مع الصوت من القليل وجود وأجازوا
السكون مع فعلنا من وجوده من ومنعوا وانقطاعه تناهيه

 .ذكرناه لما حال بعد حال فعلنا من

تحتاج ول محالها في السمع بحاسة تدرك والصأوات
من منع أعراضا وكونها وانتقالها محالها انتقال إلى

 .انتقالها
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تنتقل أن لجاز انتقلت لو بأنها ذلك على استدل وقأد
التساوى مع يكون حتى بعض دون الحاضرين بعض إلى
بعض دون بعضهم الصوت يسمع والسلمة القرب في
الكلما يدرك حتى الحروف انتقال إخأتلف يجوز وأن

 .مختلفا

ًا ذلك على وأستدل إدراك في احتيج : لوبأنه أيض
السلمة مع الفرق وقأع لما المحال انتقال إلى الصأوات

أي في يعرف ل أنه كما مكانهما والكلما الصوت جهة بين
يدرك التي الجساما من يلقأيها ما محل إلى انتقل جهة
 .والبرودة الحرارة منها

مشاهدة في العلة عن المذهب هذا على سئل وقأد
يسمع ثم الحجر على الثوب يضرب بعد من القصار
 .السمع النظر فيسبق مهلة بعد الصوت

والبعد الهواء في يتولد الصوت : بأنذلك عن وأجيب
أدرك يقرب فيما تولد فإذا إدراكه من مانع المخصوص

بعد يدرك والذي السمع بحاسة يتصل ما وإن محله في
لن الولى الصكة عن تولد الذي الصوت غير هو مهلة
 .لبعده يدرك ل إنما ذلك

لنه أقأوى الريح جهة في الصوت يدرك : فكذلكقأيل
 .أقأرب إدراكه إلى فيكون حال بعد حال فيها يتولد

ضعف الصوت جهة خألف في الريح كانت وإذا
البعد عنه يبعد فيما يتولد لنه يدرك لم وربما إدراكه
 .إدراكه من المانع

البقاء أثبت من أما الصأوات على البقاء يجوز ول
جميع بقاء من يمنع فإنه المعتزلة من كالبغداديين معنى
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مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

يحل أن يصح ل عنده عرض هو الذي البقاء لن العراض
 .العرض

- الصحيح - وهو معنى البقاء يثبت لم من وأما
فإنه بعض على ويقطع البقاء العراض بعض على ويجوز
لستمر بقيت لو بأنها الصأوات بقاء من المنع في يعتل

خألف ومعلوما الموانع وارتفاع السلمة مع لها إدراكنا
 .ذلك

عنده يقع لم الستمرار على مدركا الصوت كان ولو
فل مجتمعة تدرك حروفها كانت الكلمة لن الخطاب فهم

حروف من ينتظم مما ذلك غير أو يزد من أولى زيد يكون
 .زيد

ًا الكلما كان ولو بفساد إل ينتفى ل لكان باقأيا أيض
 .نوعه غير من له ضد ل لنه محله

 .متولدة إل العباد فعل من الصأوات تقع ول

بتوسط إل عليهم إيجادها تعذر أيضا ذلك على ويدلك
تكون أن فيجب ذلك بحسب تقع ولنها والمصاكة العتماد

ًا إل يقع ل مما  .كاللما متولد

في له يعرض حتى ساذجا مستطيل يخرج والصوت
فيسمى امتداده عن تثنيه مقاطع والشفتين والفم الحلق

 .حرفا له عرض أينما المقطع

 .ذلك وسنبين

 الحروف في فصل

 .وحدته الشيء حد به يراد العرب كلما في الحرف
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مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

 .وناحيته حده هو إنما السيف حرف ذلك ومن

 .الحدة به : يرادحريف وطعاما

 .الكسب عن محدود أي محارف ورجل

وبينه بينه جعل أي فلن عن فلن : انحرفوقأولهم
 .بالبعد حدا

" :تعالى قأوله المثنى بن معمر عبيدة أبو وفسر
 .يدوما ل أي "     حرف     على     الله     يعبد     من     الناس     ومن

 .شك على أي يحيى بن أحمد العباس أبو وفسره

غير أنه المراد لن قأدمناه ما على التأويلين وكل
على فكأنه فيه البصيرة مستحكم ول دينه على ثابت

 .منه واسط غير أي حرفه

ًا الحروف وسميت منقطع حد الحرف لن حروف
 .الصوت

ونواح للكلما جهات لنها بذلك سميت : انهاقأيل وقأد
 .وجهاته الشيء كحروف

القراء من عمرو أبي : حرفالقراءة في قأولهم فأما
بين ما كالحد الحرف أن المراد : إنفيه قأيل فقد وغيره

 .القراءتين

ًا وقأيل به المراد القول هذا في الحرف : أنأيض
أي "     أرجائها     على     " والملك :تعالى الله قأال كما الحروف
 .والملئكة

الدنانير أي والدرهم الدينار الناس : أهلكوكقولهم
 .والدراهم
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مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

عمر أبي حروف يؤدي القارىء : أنوالمعنى
الناقأة تسمية في اخأتلفوا وقأد ول زيادة غير من وبأعيانها
ًا الضامر  .حرف

 .بالضمر أعطافها حددت قأد أنها : أيقأوما فقال

عن انحرفت : لنهايحيى بن أحمد العباس أبو وقأال
 .السمن

الشدة في الجبل بحرف : شبهتغيره وقأال
 .والصلبة

في السيف بحرف شبهت : أنهابعضهم وزعم
 .مضائه

لدقأتها الحروف من بالهاء : شبهتآخأرون وقأال
 .وتقويسها

 .تقدما ما إلى راجع هذا وكل

التي الجهة لنه حرفة الرجل مكسب سمى ومنه
 .إليها انحرف

ًا الميل وسموا  .لدقأته محراف

زل : كمادريد بن الحسن بن محمد بكر أبو وأنشد
الميل الكلما في والتحريف المحارف الشجيج رأس عن

 .والنحراف

 ."     مواضعه     عن     الكلم     " يحرفون :تعالى الله قأال

وقأد : مننحو المعاني أدوات العربية أهل تسمية أما
أول في تأتي لنها بذلك سموها أنهم زعموا فإنهم حروفا
 .له والحدود كالحروف فصارت وآخأره الكلما
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 السلمية مشكاة

ًا سميت : إنمابعضهم قأال وقأد عن لنحرافها حروف
 .والفعال السماء

حرفين من منتظمة لنها كلما نحن عندنا وهي
ًا  .فصاعد

حروف العرب لغة في التي للحروف قأولهم وأما
وجهين من يفسد ذلك لن للحروف بصفة فليس المعجم
: اضافةوالثاني بالمعرفة النكرة وصأف : امتناعأحدهما

هي النحويين عند والصفة صأفته إلى الموصأوف
إلى الشيء يضاف أن ومحال المعنى في الموصأوف

 .نفسه

أن إلى ذلك في ذهب المبرد العباس أبا أن إل
أي مدخأل : أدخألتهتقول كما العجاما بمنزلة المعجم

 .إدخأال

:الخأفش مسعدة بن سعيد الحسن أبو حكى وكما
بفتح "     مكرما     من     له     فما     الله     يهن     " ومن   قأرأ بعضهم أن

 .إكراما من أي الراء

 .العجاما : حروفالوجه هذا - على قأالوا فكأنهم

:قأولهم يكون أن جنى بن عثمان الفتح أبو يجز ولم
ومسجد الولى صألة قأولهم بمنزلة المعجم حروف
 .الجامع

ومسجد الولى الفريضة : صألةذلك معنى : لنقأال
وأقأيما موصأوفاهما حذف صأفتان فهما الجامع اليوما

معناه ليس لنه المعجم حروف كذلك وليس مقامهما
 .المعجم اللفظ حروف ول المعجم الكلما حروف
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أن يجوز بل الفتح أبو أنكره ما عندي يبعد وليس

العربي الخط لن المعجم الخط : حروفالتقدير يكون
بعض دون بعضها عجم مختلفة لحروف متفقة أشكال فيه

 .اللبس ليزول

أشكال تختلف أن الخطوط من غيرها في يتفق وقأد
بأنه العربي الخط فوصأف النقط إلى يحتاج فل الحروف

 .العلة لهذه معجم

كما المعجم الخط حروف أي المعجم : حروفوقأيل
وليس العربي الخط حروف أي العربي : حروفيقال

كلما وضع أن يدعى بأن القول هذا على يعترض أن يمكن
بحروف لحروفه كانت التسمية وأن خأطهم قأبل العرب

إقأامة إلى يحتاج هذا قأائل لن به تكلم حين من المعجم
الطرق وفقد العهد لبعد متعذرة وهي ذلك على الدللة

التسمية إثبات سيما ل ذلك معرفة إلى بها يتوصأل التي
وكلما الخط وضع قأبل المعجم حروف بأنها الحروف لهذه
النبار من قأيل ما على خأرج وأنه وضعه ابتداء من يروى

 .الظن ول يثمر فليس المجرى هذا يجري وما

كما ابهامه ازلت فمعناه الكتاب أعجمت قأيل فإذا
 .يشكوه ما أزلت إذا إذا اشكيته يقال

 .والخفاء للبهاما كلما في اللفظة هذه لن

 .أعجم : رجلومنه

: جرحوسلم آله وعلى عليه الله صألى النبي وقأال
 .البهيمة يريد جبار العجماء

 .فيه المستتر أي وغيره الزبيب وعجم
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ل لنه : عجماوينوالعصر الظهر صألتي وسموا

 .فيهما بالقراءة يفصح

شبه حتى الصوت مقاطع بأخأتلف تختلف والحروف
منه يخرج الصوت لن بالناي والفم الحلق بعضهم

ً ًا مستطيل ووقأعت خأروقأه على النامل وضعت فإذا ساذج
يشبه ل صأوت منها حرف لكل سمع بينها المزاوجة

بالعتماد والفم الحلق في الصوت قأطع إذا فكذلك صأاحبه
هي التي المختلفة الصأوات سمعت مختلفة جهات على

 .حروف

مقاطع ل لنه وغيره الحجر صأوت في يوجد ل ولهذا
يتعلق التي الحروف حصر إلى يحتاج وليس للصوت فيه
 .بها

كلمنا التي العربية اللغة في ما ذكر الغرض وإنما
ًا اللغات من غيرها في لن عليها كلغة فيها ليست حروف

 .مجراها جرى وما الرمن

: الهمزةوهي حرفا وعشرون تسعة العربية فحروف
والقاف والخاء والغين والحاء والعين والهاء واللف
والراء واللما والياء والشين والجيم والضاد والكاف
والسين والزاي والصاد والتاء والدال والطاء والنون
 .والواو والميم والباء والفاء والثاء والذال والظاء

 .المخارج على ترتيبها فهذا

يعتد ل المبرد يزيد بن محمد العباس أبو وكان
ًا وعشرين ثمانية الحروف ويجعل بالهمزة  .حرف
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 السلمية مشكاة
بأن واعتلله مرفوض النحويين عند هذا وقأوله

العتبار لن مرضى غير مستكره لها صأورة ل الهمزة
 .فيه ثابتة وهي الخط دون باللفظ

يمنع لم المم من كغيرها لها خأط العرب أن ولو
 .المذكورة الحروف هذه بجميع العتداد من ذلك

ًا ساكنة هي التي اللف فأما واضع : إنقأالوا فقد أبد
ل ساكنة اللف لن ما وزن على بل أتى ى ل و الخط
ويقع بها النطق ليمكن قأبلها بحرف فجاء بها البتداء يصح

 .ذلك تمثيل

هذه بعض يتركب كيف يبين أن غرضه وليس
 .ألف : لماالمعلمون يقول كما بعض من الحروف

الحروف سائر في لبينه التركيب يبين أن أراد ولو
عثمان الفتح أبو قأال وقأد اللما مع اللف على يقتصر ولم
من غيره دون اللما حرف لها اخأتاروا إنما : أنهمجتى بن

لنه اللفظ على هذا في أجراه الخط واضع لن الحروف
 .عليه فرع والخط للخط أصأل

بان التعريف بلما النطق إلى توصألوا قأد رآهم فلما
البتداء يمكن لم لما والجارية الغلما نحو الفا قأبلها قأدموا
ًا كذلك الساكنة باللما ما ل ل في اللف قأبل قأدما أيض
 .الساكنة باللف النطق إلى توصأل

 .الحرفين بين المعارضة من ضرب ذلك في وكان

:يقال بأن القول هذا على يعترض أن عندي ويمكن
وليست الهمزة هي والجارية الرجل في اللما مع التي أن

تجعل فكيف ل في معها اللما جاءت التي الساكنة اللف
مع هناك الهمزة ورود اللف مع هنا اللما ورود في العلة
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ذكرت كما معارضة ول تناسب الموضعين بين وليس اللما
أن يمكن ل التي الساكنة اللف : إنيقال أن يصح وهل
بها يتوصأل قأبلها حرف إلى يحتاج بل النطق في بها يبتدأ
من وكل مثلها ساكنة هي التي التعريف بلما النطق إلى

فإن الخأر إليه يحتاج ما إلى يحتاج ما إلى يحتاج الحرفين
على ألف هي الرجل في اللما مع التي الهمزة : إنقأال

كانت وإن : لقأولهم في اللما بعد التي وهي الحقيقة
على أصأحابك وانكار انكارك وجه فما له قأيل هناك ساكنة

بل الحروف في بالهمزة يعتد لم أنه المبرد العباس أبي
انكار منكم هذا ليس أو فقط حرفا وعشرين ثمانية جعلها

بأن إل الكلما هذا عن يجاب أن يحظر وليس رأسا للهمزة
التعريف لما مع التي الهمزة على يطلقون النحويين كافة
الفتح أبو ذكره فيما التعليل لن يقنع ل هذا ومثل ألف أنها
ًا ضعف السم في الشبه على قأصر إذا  .واطرح جد

ًا عليهم الكلما ثم في الهمزة أن قأولهم في باق أيض
هي اللف أن اعتقادهم مع الطلق على ألف الرجل نحو

ًا الساكن الحرف حرف والهمزة وغيره كتاب نحو في أبد
 .ذكرناه ما المبرد العباس أبي على وانكارهم غيره

مع اللما إيراد في العلة عن سئلنا إذا نحن فأما
الحروف من غيرها دون متحرك بحرف للتوصأل اللف
للتوصأل متحرك حرف إيراد كان الغرض أن جوابنا فمن

همزة بمجىء الموضع هذا مثل في جارية والعادة به
ما ذلك من فمنع وغيره اذهب نحو في جاءت كما الوصأل

قأبل جاءت ولو مكسورة تأتي أنها من الفتح أبو ذكره
قأبلها ما لنكسار ياء اللف لنقلبت مكسورة اللف

 .الغرض وانتفض
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في كانوا ذكرها التي العلة بهذه الهمزة خأرجت فلما
به صأح ورد متحرك حرف أي بالخيار الحروف من غيرها

بعض الخط واضع خأص كما علة لغير باللما فأتوا الغرض
 .سبب لغير بعض دون بشكل الحروف

 .تحصى ل كثيرة يعلل ل الذي هذا وأمثال

بعضها حروف ذكرناها التي الحروف هذه ويلحق
يحسن ل وبعضها الكلما من الفصيح في استعماله يحسن
تخرج التي الخفيفة : النونوهي أحرف ستة تحسن فالتي

وألف المالة وألف المخففة والهمزة الخيشوما من
في كقولهم وذلك الواو نحو ينحا بها التي وهي التفخيم
مصدر في قأولهم نحو كالزاي التي والصاد : الزكاوةالزكاة
التي والحروف في قأولهم نحو كالجيم التي والشين مزدر

والكاف الجيم بين التي الكاف وهي ثمانية تستحسن ل
للرجل قأولهم نحو كالكاف التي والجيم عندك كلهم نحو
التي والطاء خأرشت قأولهم نحو كالشين التي والجيم ركل

أثرد في كقولهم الضعيفة والضاد طلب كقولهم كالتاء
التي والظآء صأدق قأولهم في كالسين التي والصاد أضرد
فرند كقولهم كالباء التي والفآء ظلم كقولهم كالثآء

ًا عشر ستة الحروف هذه ومخارج الحلق في : ثلثةمخرج
على وهذا والهاء واللف الهمزة مخرج أقأصاه من فأولها
 .سيبويه ترتيب

ل اللف مع الهآء أن الخأفش الحسن أبو وزعم
 .بعدها ول قأبلها

 .والحآء العين مخرج الحلق وسط من يليه ثم

 .والخآء الغين مخرج الفم أول مع ذلك فوق من ثم

 .القاف مخرج اللسان أقأصى من ثم
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مخرج الفم مقدما إلى وأدنى ذلك أسفل ومن
 .الكاف

العلى الحنك وبين بينه ذلك اللسان وسط ومن
 .والياء والشين الجيم مخرج

الضراس من يليها وما اللسان حافة أول ومن
 .الضاد مخرج

بينها طرفه منتهى إلى ادناها من اللسان حافة ومن
 .اللما مخرج العلى الحنك من يليها ما وبين

مخرج الثنايا فوق ما وبين بينه اللسان طرف ومن
 .النون

اللسان ظهر في ادخأل أنه غير النون مخرج ومن
 .الرآء مخرج

الطآء مخرج الثنايا وأصأول اللسان طرف بين ومما
 .والدال والتآء

والزاي الصاد مخرج اللسان وطرف الثنايا بين ومما
 .والسين

الظاء مخرج الثنايا وأطراف اللسان طرف بين ومما
 .والذال والثاء

العليا الثنايا وأطراف السفلى الشفة باطن ومن
في الجهر ومعنى والمهموس المجهور الحروف هذه ومن

أن النفس ومنع موضعه في العتماد أشبع أنه الحرف
 .الصوت ويجري العتماد ينقضى حتى معه يجري
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الصوت في العتماد يضعف أن فيه الهمس ومعنى

 .النفس معه يجري حتى

الهآء وهي أحرف عشرة المهموسة والحروف
والشين والتاء والصاد والسين والكاف والخآء والحآء
خأصفه ستشحثك اللفظ في ويجمعها والفآء والثآء

هذه سوى وما شخص فحثه سكت :أيضا وجمعت
 .المجهور هو الحروف

الشديد بين والذي والشديد الرخأو أيضا ومنها
.فيه يجري أن الصوت يمنع الذي الحرف فالشديد والرخأو

والجيم والكاف والقاف : الهمزةأحرف ثمانية وهي
أجدك اللفظ في ويجمعها والبآء والتاء والدال والطآء
 .قأطبت

: اللفوهي أحرف ثمانية والرخأو الشديد بين والتي
ويجمعها والواو والميم والنون واليآء واللما والرآء والعين

 .يروعنا : لماللفظ في

يجري أن الصوت تمنع ل التي الحروف والرخأوة
 .المذكورين القسمين هذين سوى ما وهي فيها

ًا ومنها أن الطباق ومعنى والمنفتحة المنطبقة أيض
الحنك بها ينطبق لسانه الحروف بهذه المتلفظ يرفع

 .والحنك اللسان بين الصوت فينحصر العلى

 .والظآء والطآء والضاد : الصادأحرف أربعة وهي

 .منطبق غير مفتوح الحروف من سواها وما

ًا الحروف ومن  .الستعلء حروف أيض
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في تصعد : أنالستعلء ومعنى النخفاض وحروف

والقاف والغين : الحآءأحرف سبعة وهي العلى الحنك
 .والطآء والصاد والظآء والضاد

 .منخفض الحروف من ذلك سوى وما

عليها يعتمد أن الذلقأة ومعنى الذلقأة حروف ومنها
 .حده شيء كل وذلق طرفه وهو اللسان بذلق

والبآء والفآء والنون والرآء : اللماأحرف ستة وهي
 .والميم

 .المصمتة فهي الحروف من سواها وما

ًا وللحروف والعتلل الصحة إلى انقساما أيض
أكثر مما ذلك وغير والحركة والسكون والصأل والزيادة

 .أطلناه الكتاب هذا في ذكرناه ولو بالنحو علقته

 .تقريبه في الغرض عن وعدلنا

معرفة طالب عنه يستغنى مال ذكر أربنا وإنما
 .ينحو وإليها يقصد لها التي الفصاحة

تغنى واللمعة منه تقنع فاللمحة ذلك سوى ما فأما
 .فيه

هذا في وأحكامها الحروف أقأساما من اردناه وفيما
لنه والسهاب عليه الزيادة به يليق ول مقنع الفصل

إلى بسلوكه ونتوصأل مرادنا إلى فيه يجتاز الذي كالطريق
 .محمود غير فيه والريث واجب غير به فاللبث مقصدنا

 الكلما في فصل

 .والكثير القليل على يقع عاما اسم الكلما

23

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=210&CID=2#TOP%23TOP
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اسم أنه والصحيح مصدر أنه السيرافي وذكر
الله     وكلم     " :تعالى الله قأال التكليم والمصدر للمصدر
ذلك ايراد في تسمح سعيد أبا  ولعل"     تكليما     موسى
ًا وقأاله  .مجاز

مذهب هكذا الجنس على يدل اسم فإنه الكلم فأما
على السم فيها يكون التي السماء في النحو أهل

وبسرة وتمر تمرة نحو بطرحها وتارة بالهآء تارة صأورتين
 .ذلك أشبه وما وبسر

لكن كلمة جمع الكلم جعل قأد بعضهم أن على
 .ذكرناه ما مذهبهم على الحرى

 .كلم وجمعها كلمة حكى وقأد كلمة جمع والكلمات

يتكالمان ل الرجلن تقول العرب أن زيد أبو وروى
 .يتكلمان : ليريد

الفعل بأن بمصدر ليس الكلما أن على استدل وقأد
في مصدره يأتي وفعلت كلمت هو إنما منه المستعمل

يأتي ول تكسيرا : كسرتنحو التفعيل مثال على القياس
: كسرتنحو التفعيل مثال على القياس في مصدره
 .آخأر لفظ على يأتي ول تكسيرا

التي الحروف هذه من انتظم ما على عندنا والكلما
حروف إل نذكر ل أننا من بيناه ما على غيرها أو ذكرناها

 .اللغات من غيرها دون العربية اللغة

ًا حرفين من انتظم ما وحده الحروف من فصاعد
 .الفادة قأبيله من أو منه تصح ممن وقأع إذا المعقولة
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ومضى بحرف لواتي لنه النتظاما شرطنا وإنما
 .كلما بأنه فعله وصأف يصح لم آخأر بحرف وأتى زمان

بعض أصأوات لن المعقولة الحروف وذكرنا
 .بالحروف يلتبس وجه على تقطعت ربما الجمادات

التي الحروف كتفصيل وتتفصل تتميز ل ولكنها
 .ذكرناها

قأبيله من أو منه يصح ممن ذلك وقأوع وإشترطنا
بعض من يستمع ما يكون أن عليه يلزما لئل الفادة
الشخص دون القبيل وقألنا كلما وغيرها كالببغاء الطيور

تصح لم وأن كلما بأنه يوصأف المجنون من يسمع ما لن
كذلك وليس قأبيله من تصح لكنها بحاله وهو الفائدة منه

 .الطائر

الشروط : أنفهو الحد هذا صأحة على الدليل فأما
كلما بأنه الوصأف صأح تكاملت متى فيه ذكرناها التي

 .بذلك يوصأف لم بعضها إخأتل ومتى

ومضى بحرف أتى لو قأولنا وهو تسمح ذكرناه وفيما
 .كلما بأنه فعله وصأف يصح لم آخأر بحرف وأتى زمان

لبد إذ ممكن غير متعذر واحد بحرف النطق وكذلك
ذلك يمكن وما ساكن على والوقأوف بمتحرك البتداء من
ساكن والثاني متحرك منهما الول حرفين من أقأل في
ًا العروضيون يسميه الذي وهو ًا سبب  .خأفيف

الذي الحد هذا على ألزمهم من أصأحابنا أجاب وبهذا
حرف لنه بكلما ليس المر في ع و ق :يكون أن ذكرناه

 .واحد
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والغنة حرفان القول هذا في به المنطوق : إنوقأالوا

 .حرف هي السكت عند عليها وقأف التي

 .الخط في يثبت لم وإن

التي للعلة ممكن غير واحد بحرف النطق أن وبينوا
 .ذكرناها

أن : منهاشم أبو قأاله عما غنوا الجواب وبهذا
وإنما أوع و أوق المر عند اللفظتين هاتين في الصأل
في مقدر والمحذوف التصريف من لضرب ذلك حذف
 .يفيد ل الواحد الحرف أن إلى المر فعاد مراد الكلما

فيه العذر فوجه ذكرناه فيما التسمح بينا قأد كنا وإذا
ًا فرضا أمكن لو أنه يكن لم واحد بحرف ينطق أن وتقدير

 .بيناه لما ممكن غير ذاك أن الصحيح كان وإن كلما

يكون أن ذكرناه الذي الحد هذا على ألزمنا وقأد
 .حرفان منه يقع قأد لنه متكلما الخأرس

أن يمكن الخأرس : إنوقأالوا ذلك أصأحابنا والتزما
 .للكلما قأليل أقأل منه يقع

ما الحد أصأل في وقأال ذلك من احترز من وفيهم
 .مختلفين حرفين من إنتظم

 .ذلك منه يقع ل الخأرس أن وادعى

من يقع أن ممتنع : غيربأنه القول هذا على وطعن
 .مختلفان حرفان الخأرس

 .بجوازه والقول ذلك التزاما والمعتمد
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ًا كونه الكلما حد في يشترط أن يجوز وليس مفيد

أبي كلما بعض في ومضى النحو أهل إليه يذهب ما على
إلى الكلما قأسموا قأد اللغة أهل وجدنا أنا وذلك هاشم
 .ومستعمل مهمل

أنه أضيف التي اللغة في يوضع لم ما والمهمل
هو والمستعمل والفوائد المعاني من لشيء إليها مهمل

 .فائدة أو لمعنى الموضوع

ليس يفد لم وما عندهم المفيد هو الكلما كان فلو
أن يجب كان بل قأسمين إلى قأسموه يكونوا لم بكلما

أحد يجعلوه أن ل رأسا الكلما إسم يفد لم ما يسلبوا
 .قأسميه

 .بالمواضعة يفيد إنما الكلما أن على

في لها تأثير ل كما كلما كونه في تأثير لها وليس
ًا كونه غير عندهم الكلما إسم أن على دليل وأي صأوت

الواقأع للهذيان تسميتهم من كد أو المفيد على مقصور
 .كلما وغيره المجنون من

 .أنكاره ول عنهم ذلك دفع يمكن وليس

النحوي العبدي بكر بن أحمد طالب أبا وجدت وقأد
ما اليضاح شرح في بالبرهان الموسوما كتابه في ينصر
 .المسئلة هذا في النحويون إليه يذهب

ًا أجده لم فيه النظر وأنعمت تأملته فلما فيما معتمد
 .أدعوه

 .منه الدللة عدما ببيان وأتبعه أحكيه وأنا
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يكون فإنه الكلما من اللفظ : وهذاطالب أبو قأال
سيبويه أن ترى أل غيره على ل منه المفيد على واقأعا
كلما في وقأعت إنما قألت إن : وإعلمقأال الله رحمه

وفسر قأول ل كلما كان ما بها يحكى أن على العرب
 .القول هذا معنى

وأظهر نطق لمن تقول : ألستقألت فإن قأال ثم
 .جملة ذكره ما يكن لم وإن تكلم قأد واحدة كلمة

الكلما لن كلما قأال أقأول ول تكلم أقأول قأال قأيل
وقأع إنما كلما أن ذكرت حيث من الجمل على وقأع ما

ًا للمصدر اسما يكون أن على المصدر . وذلكعنه ونائب
كذا فعلت تقول أنك ترى . ألوالتكثير للمبالغة موضوع

.قأليل يكون وأن كثيرا يكون أن يحتمل هذا . ولفظوكذا
إل يكن لم العين بتشديد فعلت قأال . وإذاالقلة وبابه

 .التشديد أجل من القلة معنى عنه وزال للتكثير

لفظ على جاريا الكلما وكان هذا على المر كان فإذا
التكثير أحوال وأقأل التكثير به يراد أن وجب للمبالغة فعل

ًا يكون أن والتكرير  .جملة على واقأع

ل اللفظ هذا من المستعمل الفعل فإن قأيل فإن
أريد وإذا خأفيفا كان التقليل أريد إذا وجهين على يكون

لم أنه وذلك وضرب ضرب في ذلك نجد كما ثقل التكثير
 .البتة كلمت إل فيه يجىء

والتكرير للتكثير فعل لفظ أن تقرر قأد : أليسقأيل
 .لفظها حق يوفى أن فينبغي

حتى المعنى في أبلغ عندي واحدة حالة على وكونها
كان حيث من للمبالغة إل تستعمل ل لفظة عندهم صأارت
 .النسان به يوصأف ما أجل الكلما
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فؤاده ونصف نصف الفتى : لسانالشاعر قأال حتى
:البيت هذا قأبل وقأال والدما اللحم صأورة إل يبق فلم

في نقصه أو زيادته معجب لك ساكت من ترى وكائن
من المرء لسان قأالت الحكماء كانت : ومماولخأر التكلم

 .متكلم : فلنعليه والكلما الدين لهل ويقال الفؤاد خأدما

وصأف لما مبالغة وصأفة شريفة شيمة أنها فلول
: هذافائدته تقل ما يورد الذي للنسان يقال . ثمبذلك
في المبالغة موضع ذكرته بما بان . فقدبكلما ليس

وعلى عليه الله صألى النبي قأال . وقأدمتكلم : فلنقأولهم
:قأوله من جاء ما . فأمالسحرا البيان من : إنوسلم آله

 .تكلم لم والطير فصبحت

ًا غناؤها يكون أني لها : عجبتوقأوله تفغر ولم فصيح
 .له حقيقة ل فمجاز فما بمنطقها

أنشد وكما تشقق لم أظلفه ملك : إلىقأيل كما
فالها ل الناس ترهبها المنون دواهي من : وداهيةسيبويه
 .إستعارة فما للداهية فجعل

ل من : وسألتفقال محدث شاعر هذا وكشف
يسأل ل من كمجيب إستخباره في فكنت يستجيب
الكلما لشرف العرب أن للمتأمل المعنى هذا ويكشف
:يقولون أنهم كثير عندهم منه المفيد القليل وأن عندهم
 .كلمته في فلن وقأال

أريد ما المتأخأر هذا . وكشفالقصيدة يريدون إنما
ًا فرأوا سحاءها العداة قأطع : ورسائلفقال وأسنة قأن

ًا  .آخأر وقأال البر تنفذ مال ينفذ والقول وسنور

تولجها أن عنها تضايق موالجا يتلجن القوافي فإن
مثقل بتكلم لنطقهم نصرا أوردته إنما كله وهذا البر
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وجهين على يستعملوه ولم المبالغة لفظ على العين
ًا ً مخفف  .طالب لبي . فيقالومثقل

وجه على سيبويه عن ذكرته ما أوردت كنت إن
هذه في نخالفك لسنا لنا فيه حجة فل به الستدلل
من وغيره سيبويه فيها نخالف وإنما وحدك المسألة
.غيره دون المفيد هو الكلما أن إلى ذهبوا الذين النحويين

أن غير من حجة علينا خأصومنا قأول يكون وكيف
قأول أن إلى ذهب فإن الدعوى نفس على إل يعتمدوا
الفصاح وأستكره حجة وأمثاله هذا في وأمثاله سيبويه
 .بخلفه

أليق فذلك به الظن لحسن هذا كان : إنقألنا
عن والكشف التحقيق أصأحاب هم الذين بالمتكلمين

الصحيحة هي وعللهم الشياء وغوامض المعلومات أسرار
.مستقيم وسبيل واضح منهج على الجارية المستمرة

 .ليل وحاطب عشوآء خأابط إليهم بالضافة غيرهم وإنما

العتصاما كان سيبويه بتقليد العتصاما جاز فإن
 .وأولى أحرى هؤلء شعب في بالدخأول

أسوغ الباب هذا مثل في النحويين أتباع أن قأيل وأن
يجب : إنماقألنا الصناعة هذه وأرباب الشان هذا أهل لنهم

هذه وليس ويروونه العرب عن يحكونه فيما إتباعهم
تسمية على معنا مجمعون العرب بل قأبيله من المسألة

 .كلما بأنه المفيد وغير المفيد الكلما

التعليل طريقة . فأماعنهم ذلك جحد يمكن وليس
يثبت لم به النحويون يعلل ما على سلط إذا النظر فإن
 .البتة شيء يثبت ول بل الفرد الفذ إل معه

30



مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة
هكذا يقول من المحصل منهم المصيب كان ولذلك

المعتذر إعتذر فربما ذلك على زيادة غير من العرب قأالت
صأناعة لتصير وأوردوها ذكروها إنما عللهم بأن لهم

 .المبتدىء بتأملها ويقوى المتعلم بها ويتدرب ورياضة

الصحيح التعليل قأانون على جاريا ذلك يكون أن فإما
 .محصل إليه يذهب يكاد ل بعيد فذلك المستقيم والقياس

أهل من المتقدمين : إنيقال أن يمكن قأد أنه على
المفيدة الجمل سموا أن على عرفهم في تواضعوا النحو
. كماالتحقيق سبيل على ذلك أن ل يفد لم ما دون كلما
. ولوأفعال وقأتل كضرب الواقأعة الحوادث هذه سموا أنهم

وقأع لما أسماء كانت عرفهم ورفض التحقيق إلى عدلنا
 .الحوادث من

له يقال واحدة بكلمة نطق من كل أن تسليمه فأما
ًا قأال يقال ول تكلم  .كلم

ًا بأن وإعتلله ًا لمصدر إسما وقأع كلم وذلك ونائب
طريف فمن حقه يوفي أن فيجب للتكثير موضوع المصدر

 .عليه يعتمد ما

أجازه وقأد تكلم لفظ في موجود التكثير أن وذلك
في ليس الذي المصدر مع ذلك يجز لم فكيف القلة مع

 .لفظه في ذلك عن نائب هو . وإنماالتكثير لفظه

لم أنهم قأولهم وأما فهو الصأل في هذا جاز فإذا
لشرف للتكثير هي التي بفعل إل الكلما في ينطقوا
الكلما لفظ إطلق في الحجة هو فذلك عندهم الكلما
الشرف من ذكره لما بمفيد ليس الذي القليل على وتكلم

 .والمبالغة
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بالبيات عندهم الكلما شرف على استدلله وأما
: ومماذكره أن إل مثله إيراد يمكن فمما ذكرها التي

أعلم ل الفؤاد خأدما من المرء لسان قأالت الحكمآء كانت
على بالدللة وهو الكلما شرف على منه الدللة موقأع

 .أليق خأادمه بأنه اللسان من والوضع الفؤاد تشريف

تقل ما يورد الذي للنسان يقولون أنهم قأوله وأما
على يورد إنما وأمثاله ذلك قألنا بكلما ليس : هذافائدته
 .المبالغة في والسراف الجواز سبيل

والفرس بإنسان : ليسالبليد للرجل يقال كما
 .الحقيقة على ذلك أن ل بفرس ليس البطىء

إن قأوله . وأماشبهة مثله في تدخأل ل مما وهذا
.كثير منه المفيد القليل وأن عندهم الكلما لشرف العرب

فذلك القصيدة يريدون كلمته في فلن : قأاليقولون
التكثير لفظ على إقأتصارهم في الوجه هو وأمثاله هو كله
توضع لم التي اللفاظ دون يفد لم أو أفاد الكلما في

 .للتكثير

بعض كحد صأحيحة غير بحدود الكلما حد وقأد
أفعاله بجميع ينتقض وذلك المتكلم فعل بأنه له النحويين
أن على أشبهه وما كالضرب كلمه حال في منه الحادثة

.حده إلى يحتج ولم الكلما عقل متكلما كونه عقل من
كون أوجب : مابأنه له المتكلمين بعض حد وكذلك

 .متكلما المتكلم

فرع كله هذا لن المتكلم بذات يقوما : ماغيره وقأول
المعرفة بعد إل يتم ل وذلك وتحققه المتكلم عقل على

به يقوما ما بكل ينتقض المتكلم بذات يقوما وما بالكلما
 .والحياة والقدرة العلم من
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أوجب الذي فهذا قأيل إذا لنه باق فيه السؤال ثم
ًا المتكلم كون الرجوع من فلبد هو ما بذاته قأاما أو متكلم
 .حده من قأدمنا ما إلى

ًا كلمنا كان وإذا الصوت هو الكلما أن على مبني
يذهب الجبائي علي أبو وكان الوجوه بعض على الواقأع

بيان من بد فل الصوت جنس يخالف الكلما جنس أن إلى
 .عداه ما وفساد إليه ذهبنا ما

على الواقأع الصوت هو الكلما أن على يدل والذي
مع أحدهما يوجد أن لجاز غيره كان لو أنه الوجوه بعض
في واجبة القضية هذه لن الوجوه بعض على الخأر عدما
الصأوات توجد أن إستحال ولما بينهما تعلق ل غيرين كل

ًا تكون ول مخصوص وجه على المقطعة الكلما أو كلم
 .بعينه الصوت أنه على دل مقطع صأوت غير من

من النفس في معنى الكلما أن إلى ذهب من فأما
الواضح المذهب هذا على حملهم الذي فإن المجبرة
هذا حدوث على المسلمين نظار أدلة ظهور الفساد
فلم بعض على حروفه بعض وتقديم المعقول الكلما

المقطعة الصأوات جنس من بأنه العتراف من يتمكنوا
أن لذلك فادعوا قأديم إسمه عز الله كلما بأن القول مع

في قأائم معنى وأنه المسموع الصوت هذا غير الكلما
من فلجأوا الوجوه بعض على قأدمه لهم ليسوغ النفس

الجهل محض إلى بزمامه والنقياد بالحق العتراف
 .الضلل وصأرف

في وعول القول هذا على خأطابهم تجنب ولو
كافة عند ذلك لغني مذهبهم حكاية على إفساده

غي عليهم دليل إستئناف إلى يفتقر ولم المحصلين
به ويصرحون يلتزمونه مما والعجب يدعونه لما التأمل
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من ومنحه الرشاد من به أنعم ما على تعالى الله وحمد
 .الهداية

الحق بإيضاح معهم العلم أهل عادة جرت قأد لكن
ليس كان وأن الصواب على والتنبيه خأاف غير كان وإن

جرت وإن بها تفردوا التي المذاهب جميع في بمشكل
في عليهم نستدرك فنحن المذهب هذا مجرى البعد في
كنا وإن قأالوه ما ونذكر أصأحابنا طريقة على المسألة هذه
 .ذلك إلى محتاجين غير

النفس في بمعنى ليس الكلما أن على يدل والذي
ًا معنى كان لو أنه الموجودة المعقولة المعاني على زائد
معرفته إلى يكون أن لوجب وغيره كالعلم القلب في

 .دليل أو ضرورة من طريق

المعرفة في العقلء اشتراك لوجب ضرورة كان ولو
كان ولو ذلك غير والمعلوما فيه بينهم الخلف يحسن ولم
إلى به ويتوصأل له يظهر حكم ناحية من لكان دليل عليه
ل أنه ومعلوما إثباتها إلى الذوات بأحكاما يتوصأل كما إثباته
 .الباب هذا في إليه يشار أن يمكن حكم

الكلما إثبات إلى طريق المسموع : الصوتقأيل فإن
ًا يكون أن من يخلو : ليسقألنا النفس في القائم طريق

الول كان فإن عليه به يستدل أو عنده يعلم بأن إليه
الصوت هو الذي الكلما سمع من كل يعلم أن وجب
ًا الوجوه بعض على الواقأع خألف ومعلوما عنده آخأر شيئ

يدل إنما المسموع فالكلما عليه به يستدل كان وأن ذلك
يقع لم لوله ما أو القدرة وهو حدث لما لوله ما على
 .والرادة العلم وهو الوجوه بعض على

 .التعلق لنفي عليه دللة فل ذلك سوى ما فأما
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ًا الكلما عند نفسه في يجد عاقأل : كلقأيل فإن أمر
يخطب حتى به يتكلم أن يريد ما نفسه في ويدبر يطابقه
ذلك من لشيء يحرك أن غير من القصيدة وينشد الخطبة
قأائم معنى الكلما أن يبين وذلك الحوال من بحال جارحة

عند نفسه من النسان يجده أمر : كل: قألناالنفس في
له الظن أو منه يوقأعه ما بكيفية العلم وهو معقول الكلما

والروية الفكر أو الكلما فعل إلى والداعي ذلك إرادة أو
 .فعله وكيفية إيقاعه في

المعنى صأح بالكلما ذكرناه ما بعض إلى أشير فإن
 .عبارة إلى الخلف وعاد

 .بمعقول فليس غيره أريد وأن

ًا يفعل النسان أن : وذلكآخأر جواب وههنا كلم
ًا ًا فيكون بالنفس ويقطعه صأدره داخأل في خأفي كلم

 .له مسموع غير كان وأن بالحقيقة

دار بناء أو ثوب بنسج نفسه يحدث قأد أحدنا إن ثم
وليس الفعل قأبل نفسه في مصور ذلك أن لها فيظن
النفس في معنى النساجة أو البناء يكون أن لذلك يجب

بيناه ما حسب منهما واحد كل أيقاع بكيفية علم ذلك بل
 .الكلما في

كلما نفسي في القائل قأول بجنس تعلقهم فأما
يعول ول بالعبارات المعاني إثبات إلى توصأل لنه ففاسد

 .محصل ذلك على

يكون أن من يخلو ل القول هذا يطلق من أن على
غير عن أطلقه كان فإن علم غير عن أو علم عن أطلقه

أن يخل لم علم عن كان وإن إطلقأه في حجة فل علم
ًا يكون ًا أو ضروري  .مكتسب
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ًا كان فإن ولم فيه العقلء اشتراك وجب ضروري
ً كان وإن كذلك المر وليس بينهم الخلف يحسن مستدل

هذا إطلق اقأتضى الذي الدليل إيراد فالواجب عليه
 .فيه النظر ليقع العبارة

ًا يطلق قأد النسان فإن وبعد نفسي في فيقول أيض
 .ثوب ونسج دار بناء

أن على ذلك يدل فهل كلما نفسي في يقول كما
على عندهم دل كما النفس في معنيان والنساجة البناء

 .فيها معنى الكلما أن

ًا كلما نفسي في القائل لقول أن ثم ًا وجه صأحيح
أبدلوا لو ولهذا له ومريد عليه عازما اني المعنى أن وذلك

 .الفائدة في مقامه لقاما ذكر مما اللفظ هذا

فليس متكلم أنه فيه يقال الساكت بأن تعلقهم وأما
إليه إضافته أو منه الكلما إمكان بذلك المراد لن بصحيح

ل هو حال - في للصائغ يقال كما الصناعة طريق على
 .صأائغ - إنه فيها يصوغ

استدلل ذلك مع هو ثم الصناع سائر وكذلك
 .تقدما فيما ذلك فساد بينا وقأد العبارات على بالمعاني

ً يوجب ل مما والكلما إلى طريق ل إذ للمتكلم حال
 .إستدلل أو ضرورة من ذلك إثبات

ً يوجب أنه الكلما في إدعى من بين فرق ول حال
 .وغيره كالضرب الفعال جميع في ذلك إدعى من وبين

ًا نحن ونكون الصدا في يوجد الكلما فإن وأيض
 .به المتكلمين
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ً لح يوجب ل أن الحي عن ينفصل ما شأن ومن حال
ً للحي أوجب ما كل لن ل محل في وجوده يصح ل حال

 .والقدرة كالعلم فيه حياة

لشيء ل بالمواضعة والفوائد بالمعاني يتعلق والكلما
ولهذا له اخأتصاص ل إذ المواضعة قأبل وهو أحواله من
لخأتلف مسمياته تختلف أن الواحد السم في جاز

 .اللغات

به المتكلم قأصد إلى يحتاج التواضع وقأوع بعد وهو
أن هذا على يلزما ول المواضعة قأررته فيما وأستعماله

تمييز المواضعة فائدة لن لها تأثير ل المواضعة تكون
ً أردنا متى التي الصيغة  .قأصدناها نأمر أن مثل

وتؤثر بالمأمور العبارة تلك تتعلق أن القصد وفائدة
ًا كونه في  .له أمر

وتقويم السكين شحذ مجرى تجري فالمواضعة
ذلك بحسب اللت استعمال مجرى يجري والقصد اللت

: فالمهملومستعمل مهمل ضربين على والكلما العتداد
فيها مهمل له قأيل التي اللغة في يوضع لم الذي هو

 .والفوائد المعاني من لشيء

 .فائدة أو لمعنى الموضوع هو والمستعمل

وأن صأحيح معنى ماله : أحدهماقأسمين إلى وينقسم
: زيدقأولنا مثل اللقاب كنحو به سمى فيما يفيد ل كان

 .وعمرو

ً القوما جعله القسم وهذا  .الشارة من بدل
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تبديله يجوز اللقب أن المفيد وبين بينه والفرق

يجوز ل والمفيد عليه هي ما على واللغة وتغييره بغيره
 .فيه ذلك

:أضرب ثلثة على وهو المفيد هو الثاني والقسم
ًا يبين أن أحدها  .ولون : كونكقولنا نوع من نوع

ًا يبين أن وثانيهما : جوهركقولنا جنس من جنس
 .وسواد

ًا يبين أن وثالثها  .وقأادر : عالمكقولنا عين من عين

: حقيقةقأسمين إلى ينقسم الكلما من والمفيد
 .ومجاز

وضع ما به أريد ما هو حقيقة بأنه الموصأوف فاللفظ
 .لفادته

 .لفادته يوضع مالم به أريد الذي اللفظ هو والمجاز

 .الخبر معنى إلى كله يرجع المفيد والكلما

في ذلك عن تخرج ل وجدت ضروبه اعتبرت ومتى
 .المعنى

والتعجب والتمني والقسم والتنبيه الجحود أما
ًا كونها في فالمر فيفيد المر وأما ظاهر المعنى في أخأبار

ًا المر كون  .الخبر معنى فمعناه للفعل مريد

ًا فهو كاره أنه يفيد والنهي  .كذلك أيض

 .المجرى هذا يجري والدعاء والطلب والسؤال
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فقد النداء فأما الحقيقة على سؤال فهو والعرض
ًا أدعو زيد : يامعنى فقيل فيه اخأتلف على وهذا زيد

 .خأبر الحقيقة

فهو المعنى هذا وعلى زيد يا : أقأبلبه المراد وقأيل
 .المر قأسم في داخأل

عن يغبىء لنه المر معنى في فهو التخصيص وأما
 .للفعل المخصص إرادة

نذكر أن فينبغي وحقيقته الكلما حد بينا قأد كنا وإذ
الذي الكلما وقأع من المتكلم : إنفنقول المتكلم حقيقة

وإعتقاده وإرادته قأصده من أحواله بحسب حقيقته بينا
ًا أو حقيقة إليه الراجعة المور من ذلك وغير والذي تقدير
وقأوع إعتقدوا أو علموا متى اللغة أهل أن ذلك على يدل

لم ومتى متكلم بأنه وصأفوه أحدنا أحوال بحسب الكلما
في الوصأف هذا فجرى يصفوه لم يعتقدوه أو ذلك يعلموا
ومسكن ومحرك ضارب بأنه لحدنا وصأفهم مجرى معناه

 .الفعال من ذلك أشبه وما

المتكلم إلى وإضافته الكلما في ذكرناه ما دفع ومن
ًا يضيف أن عليه تعذر لن الفعلية سبيل على شيئ

 .واحدة الطريقة

والساهي النائم كلما إضافة ذكرناه ما على يلزما ول
نقتصر لم أننا وذلك المقصود بحسب يقع لم وإن اليهما
 .الحوال جملة دون والدواعي المقصود ذكر على

قأدرتهما بحسب والساهي النائم من يقع والكلما
 .ولغتهما

39



مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة
من ذلك وغير لسانهما في العارضة واللثغة

 .أحوالهما

من لن كلمنا في التقدير بذكر أحترزنا قأد أنا على
ًا كان لو النائم كلما أن المعلوما قأصده بحسب لوقأع قأاصأد

 .غيره لكلما مخالف وأنه

ًا ذكرناه ما على ويدل الكلما يضيفون أنهم أيض
تعلقه اعتقدوا لما الجني إلى المصروع من المسموع

 .وإرادته بقصده

منه دللتنا يغير فل وجهل منهم خأطأ كان وأن وهذا
بين فيه فرق ل وجه على بإستعمالهم إستدللنا إنما لنا

فرق ول لعتقاداتهم تابعة عبارتهم لن والصحيح الفاسد
ًا العتقادات تلك تكون أن بين ً أو علم  .جهل

موضوعة لغتهم في إله لفظة أن على يستدل كما
لما آلهة بأنها للصأناما بوصأفهم العبادة له يحق لمن

العتقاد هذا كان وأن لها تحب العبادة هذه أن إعتقدوا
 .فاسدا الصأناما في منهم

من المسموع الكلما أضافوا إنما : إنهمقأالوا فإن
سلكه قأد الجني أن إعتقدوا لما الجني إلى المصروع
إلى المر فيعود دونه الجني في حال الكلما وأن وخأالطه

 .حله من بالكلما المتكلم أن

قأد ولسانه المصروع آلة أن يعتقدون ليس له قألنا
كلما كل الجني إلى يضيفون ل لنهم دونه للجني صأار

يجري وما والقراءة كالتسبيح المصروع من يسمع
 .يقصده ل الجني أن يعتقدون مما مجراهما
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من يكون ل أنه يعتقدون ما إليه يضيفون وإنما
 .الجني غير مقصود

من إلى إل الكلما يضيفون ل أنهم على هذا فدل
 .قأدمناه ما على وقأصوده أحواله بحسب وقأع

ًا ويدل في يوجد الكلما أن إليه ذهبنا ما على أيض
ًا يكون أن ويستحيل الصدأ لنه تعالى للقديم أو له كلم
ًا أو كذبا كان ربما  .ذلك عن ينزه اسمه عز وهو عبث

ًا أو ًا يكون أن فيجب به لمتكلم ل كلم لمن كلم
 .وقأصوده دواعيه بحسب ووجد أسبابه فعل

الصدا في الكلما وجود من يمتنعوا أن لهم وليس
هو الكلما أن بينا قأد لنا النفس في معنى عندهم لنه
في شبهة ول تقدما فيما المخصوصأة الصأوات هذه

 .الصدا في وجودها

على فاحالة كلما له من بأنه للمتكلم حدهم فأما
ابأن له الكلما صأار : فكيفيقال لنه باق والسؤال مبهم
 .فعله بأن أو حله

 .التفسير من بد فل

ًا تحتمل كذا له : أنقأولهم أعني اللفظة وهذه أمور
: لهكقولهم الكل إلى البعض إضافة : منهاالمعاني مختلفة

 .ورجل يد

 .وغلما دار : لهكقولهم الملك ومعنى

 .ونعمة إحسان : لهكقولهم الفعلية ومعنى

 .ولون طعم : لهيقال كما الحلول ومعنى
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ًا يحتمل وما في به يحد أن يجوز ل مختلفة أمور
ًا ذكرنا قأد كنا ولما الذي الموضع في القول من طرف
في الكلما من نبذ إلى فيحتاج والمتكلم الكلما حقيقة

 .له وضع فيما مقنعا الفصل هذا ليكون والمحكي الحكاية

 .الهذيل بن محمد الهذيل أبو إليه يذهب كان والذي

هي الحكاية أن الوهاب عبد بن محمد علي وأبو
على الله كلما منه يسمع للقرآن التالي وأن المحكي
الحال في ويوجد الكلما على يجوز البقاء وأن الحقيقة
ًا الصوت مع فيوجد الكثيرة الماكن في الواحدة مسموع

ًا الكتابة ومع ًا الحفظ ومع مكتوب  .محفوظ

مجرى الكثيرة الماكن في وجوده في ويجري
الماكن في يوجد بأنه الجساما على ويزيد الجساما
في توجد إنما والجساما الواحد الوقأت في الكثيرة
 .البدل على الماكن

مع يوجد للقرآن التالي : إنذلك بعد علي أبو قأال ثم
.تعالى الله كلما هو والخأر فعله من أحدهما كلمان تلوته

قأبله إليه ذهب وقأد هاشم أبو يقوله كان والذي
الصوت هو الكلما ان مبشر بن وجعفر حرب بن جعفر
إل يوجد ول البقاء عليه يجوز ول الوجوه بعض على الواقأع

 .مثله كانت وإن المحكي غير والحكاية الواحد المحل في

غير والقراءة فعله ما إل منه يسمع ل والقارىء
للحروف إمارات هي وإنما الكلما غير والكتابة المقروء
 .ونظمه الكلما بكيفية العلم هو والحفظ

ل الذي الصحيح وهو الشيوخ أكثر القول هذا وعلى
الكلما أن تقدما فيما بينا قأد أننا عليه يدل والذي فيه شبهة
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في فائدة ل بما الوجوه بعض على الواقأع الصوت هو
 .إعادته

ًا بيناه لما باق غير أنه في شبهة فل والصوت  .أيض

عليه يجوز ل والصوت الصوت هو الكلما كان وإذا
ومع قأارىء كل قأراءة في يوجد أنه يقال فكيف البقاء

 .وغيرها الكتابة

ًا ويدل وإنما كلما معها يوجد ل الكتابة أن على أيض
بالكتابة الستفادة أن بالمواضعة الحروف أمارات هي

الفعال من وغيرهما والشارة الصأابع بعقد كالستفادة
مع يوجد كلما من لبد كان فلو عليها المواضعة تقع التي

ما جميع في ذلك لوجب بها الحاصألة الفائدة لجل الكتابة
 .فيه الخلف يحسن ل محال وذلك ذكرناه

شيء معها يوجد ل للقرآن التلوة أن على يدل ومما
ًا الرحيم الرحمن الله بسم القائل : أنآخأر غير بها متعوذ

إذا كان فلو فعله من الكلما يوجد القرآن تلوة إلى قأاصأد
ًا قأصد قأصد إذا لكان آخأر كلما وجد تعالى الله لكلما حاكي

عند أجمع كلمهم يوجد القرآن تل من كل كلما حكاية
ًا نسمع حيث من للكلما إدراكنا فيقوى قأصده كثيرا كلم

.الفساد واضح وهذا واحدا شيأ غيرها وفي الحال هذه في

:بأنه إليه ذهبا فيما الهذيل وأبو علي أبو تعلق وقأد
الله كلما دون فعله ما إل منه يسمع ل القارىء كان لو

ًا كونه من وخأرج التحدي لبطل تعالى كانت لو لنه معجز
القرآن فعل من كل لكان مثله وهي المحكي غير الحكاية

يأتون ل أنهم يضمن والتحدي الحقيقة على بمثله أتى قأد
 .الحقيقة على بمثله
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مثل بفعل وقأع إنما التحدي : أنهذا عن والجواب
أتى قأد للقرآن والتالي الحتذاء دون البتداء على القرآن
ًا بمثله ًا بذلك يكون فل محتذي  .معارض

ًا هذا وعلى ًا إليه ذهب فيما علي أبو وتعلق أيض :ثاني
أن ثبت وقأد الوجوه من وجه على بقبيح ليس القرآن بأن

أن على ذلك ودل والحائض الجنب من تقبح قأراءته
 .شيء والقرآن شيء القراءة

ليس القرآن إن قأولنا معنى أن هذا عن والجواب
على وأنزله تعالى فعله ما أن هو الوجوه من بوجه بقبيح

أن يمنع ول صأفته هذه وسلم عليه الله صألى رسوله
فعل هي التي والحكاية التالي فعل هي التي التلوة تكون

 .الحاكي

ًا بالتعارف ويسمى ويرجع الحوال بعض في قأرآن
 .الحقيقة على القرآن دون العباد أفعال إلى القبح

قأوله على أيضا علي وأبو الهذيل أبو أعتمد وقأد
فأجره     إستجارك     المشركين     من     أحد     " وإن :وتعالى تبارك
المسموع أن المة بين خألف ول   "     الله     كلما     يسمع     حتى
 .الحقيقة على تعالى الله كلما المحاريب في

أن المتكلم إلى الكلما إضافة : أنهذا عن والجواب
بالتعارف صأار فقد فعله من يكون أن فيها الصأل كان

 .كلمه صأورة مثل وردت إذا إليه يضاف

امرىء قأصيدة هذه الن نسمعه فيما يقولون ولهذا
 .غيره لذلك الفاعل كان وأن القيس

على أحد يقدما ل حتى حقيقة بالتعارف هذا صأار وقأد
 .الحقيقة على القيس امرىء شعر سمعت ما يقول أن
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في ما إلى يشيرون صأاروا أن إلى ذلك تخطى وقأد
 .فلن كلما وهذا فلن علم : هذاويقولون الدفتر

 .الصورة هذه مثل كان لما

 اللغة في فصل

أو الكلما من عليه القوما يتواضع عما عبارة اللغة
ًا يكون القاطع السيف : أنالعرب لغة في يقال :توقأيف

 .حساما

 .السم هذا سموه أن على تواضعوا أي

 .ولغون ولغين لغات على لغة وتجمع

: لغيتقأولهم من مشتقة أنها اشتقاقأها في قأيل وقأد
 .به وأغريت به أولعت إذا بالشيء

 .النطق وهو اللغو من مشتقة هي : بلوقأيل

 .أصأواتهم أي القوما لواغي سمعت قأولهم ومنه

 .تكلمت أي ولغوت

 .فعله مثال على لغوة هذا على وأصألها

أهل لغة وفي كذا تميم بني لغة : فيقأولهم فأما
 .ذكرناه ما إلى فراجع كذا الحجاز

ولم ذلك على تواضعوا تميم بني أن والمعنى
اللغات أصأل أن والصحيح عليه الحجاز أهل يتواضع

توقأيفه لن ذلك أوجب وإنما بتوقأيف وليس مواضعة
من يمنع والتكليف قأصده إلى الضطرار إلى يفتقر تعالى
 .ذلك
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أحدث أن لنه قأصده إلى الضطرار إلى افتقر وإنما
ًا ولو بعض دون المسميات بعض أراد قأد أنه يعلم لم كلم

 .غيره دون مسمى إلى إشارة الكلما بهذا إقأترن

إليه الشارة توجهت ما إلى الكلما توجه نعلم ل لنا
قأصده إلى بالضطرار بعض من بعضنا ذلك يعلم وإنما

السم هل بها يعلم ل إليه المشار بجهة الشارة وتخصص
 .أحواله من ذلك لغير أو للونه أو للجسم

القديم وخأاطبنا بيننا المواضعة تقدمت إذا وأما
 .اللغة تلك لمطابقة مراده علمنا بها تعالى

ًا يكون أ اللغات أصأل يعد فيما يجوز وقأد منه توقأيف
 .المقصود بها يفهم التوقأيف عن لغة لتقدما تعالى

آدما     " وعلم :تعالى قأوله العلم أهل حمل وقأد
السلما عليه آدما بين تقدمت مواضعة على "       كلها     السماء

تعالى الله خأاطبه ممن سالفة لغة على الملئكة وبين
يفهم لم لغة تقدما ولول السماء وعلمه اللغة تلك على
إلى تحتاج بيننا المواضعة أن قأوما ظن وقأد أسمه عز عنه
التخاطب إلى الدواعي إذ القول لهذا وجه ول سمعي إذن

 .ظاهر بذلك والنتفاع قأوية بعض مراد بعضنا وتعريف

كالتنفس حسنه قأبحت القبح وجوه من فيه وجه ول
 .الهواء في

الوقأات بعض في الشارة أحدنا من تحسن وكما
على المواضعة فكذلك سمعي إذن غير من يريده ما إلى
 .عليه يدل كلما

 .فمقترح بينهما فرق ومن
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لنها المواضعة في الحروف إلى العقلء فزع وإنما
 .مقامها يقوما ما يوجد ل التأمل ومع وأوسع أسهل

خأفاء فل العربية اللغة ذكر من بصدده نحن ما فأما
 .وفضلها اللغات سائر على بميزاتها

 .واضح فيها فالمر السعة أما

 .ومن

لغة سمعته ما على فيها يجد لم اللغات جميع تتبع
 .الواحد للمسمى السماء كثرة في العربية اللغة تضاهي

الواحد السم فإن بالضد الرومية اللغة أن على
ًا المختلفة للمسميات فيها يوجد  .كثير

والسد السيف أسماء حصر اللغويين بعض كان وقأد
ًا فكانت العرب لغة في  .عدة أورقأ

في اللغات أخأصر والكثرة السعة هذه مع وهي
 .ذلك يبين إليها النقل وفي المعاني إيصال

الثاني ويجىء إل العرب لغة إلى ينقل كلما فليس
 .حالها على وبقائها المعاني سلمة مع الول من أخأصر

 .كبيرة وميزة مشهورة فضيلة شك بل وهذه

المعاني بيان اللغات ووضع الكلما في الغرض لن
 .وكشفها

مع وتظهره المقصود عن تفصح لغة كانت فإذا
مما وأفضل بالستعمال أولى فهي والقأتصار الخأتصار

 .والطالة السهاب إلى فيه يحتاج
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باللغتين عارف - وهو المطران داود أبو خأبرني وقأد
إلى الحسنة اللفاظ نقل إذا أنه-  والسريانية العربية

 .وخأست قأبحت السرياني

العربي إلى السرياني من المختار الكلما نقل وإذا
ًا طلوة إزداد  .وحسن

عن لغة كل أهل به يخبر صأحيح ذكره الذي وهذا
 .العربية مع لغتهم

سأل نقفور وأظنه الروما ملوك بعض أن حكى وقأد
جفني فوق كانت العيس : كأنله فأنشد المتنبي شعر عن

فلم بالرومية معناه له وفسر سال ثرن فلما مناخأات
 .يعجبه

يمكن كيف الرجل هذا أكذب : مامعناه كلما وقأال
فيما العلة أن أحسب وما إنسان عين على جمل يناخ أن

أن إل ذلك وتباين منها العربية اللغة إلى النقل عن ذكرته
ما الموضوعة الحسنة واللفاظ الستعارات من فيها لغتنا
 .اللغات من غيرها في مثله ليس

تلك نقل إلى به يتوصأل ما الناقأل يجد لم نقلت فإذا
في مثلها لتعذر هيئتها وعلى بعينها المستعارة اللفاظ

 .إليها تنقل التي اللغة

فكأن تبديل غير من ممكن فنقلها تتغير ل والمعاني
وما العلة لهذه حسنه يتغير العربية اللغة من ينقل ما

ما يجد ناقأله لن طلوته على الزيادة يمكن إليها ينقل
 .يحاول مما وأبلغ يريد مما أفضل العربية في به يعبر

وينظر يتأمل أن ويجب مثله ذكر يمكن وجه وهذا
 .العربية سوى لغة أعرف ل لني فيه
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ًا إليه ذهبت وإنما  .وحدسا ظن

في تصرف أظنه لم بما اللغة هذه في تصرف وقأد
ما كل في عذبة طيعة إل توجد فلم اللغات من غيرها

ًا فيه استعمل ًا نظم غاية على تقف ل الن إلى وهي ونثر
هذا في تماما أبو قأال كما نهاية إلى تصل ول ذلك في

منه سحائب انجلت إذا العقول صأوب : ولكنهالمعنى
من فيها وما بسعتها فضلها بينت وقأد بسحائب أعقبت

التفضيل وجه وذكرت المعاني عن العبارة في الخأتصار
أيضا فيها فالمر السعة فأما فيه شبهة ل مما بالخأتصار

إيراد موضع عليه حظر إذا الناثر أو الناظم لن واضح
تقع كثيرة ألفاظ ذات منها ينسج التي اللغة وكانت لفظة
من بالموضع يليق ما أخأذ المعنى في اللفظة تلك موقأع

كثرة في السعة لول ممكن غير وهذا مشقة ول عنت غير
 .خألف بل حاصألة فائدة وتلك الواحد للمسمى السماء

المشتركة السماء وضع في عرض ربما أنه على
كلما إلى الناطق يحتاج أن مثل المواضع بعض في فائدة
معنى بها ويوهم لفظة فيقول يصرح ول فيه يكنى أن يؤثر
 .غيره قأصد قأد

من اليسير في إل إليه الداعي قأل وإن وهذا
فيها بل منها خأالية العربية اللغة تجعل فلم المواضع

 .مشتركة أسماء

أخأرى فضيلة لها وههنا أشبهها وما عين كقولهم
الكثر في تجنب مواضعة كانت أن لها الواضع أن وهي
بين كالجمع به والتلفظ تكلفه الناطق على يثقل كلما

 .ذلك أشبه وما المخارج في المتقاربة الحروف

49



مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة
ًا الحركات في هذا مثل وإعتمد إل يأت فلم أيض

اللفاظ تأملت ومتى المتعب الوعر دون الممكن بالسهل
وليس المعنى هذا إل اهمالها في العلة تجد لم المهملة

ومما وغيرهم والزنج الرمن كلغة كذلك اللغات من غيرها
ًا العربية اللغة هذه فضل على يدل على وتقدمها أيض

أمة ل الذين العرب هم وأصأحابها أربابها أن اللغات جميع
مناقأبهم في تباريهم ول فضائلهم تنازعهم المم من

يكن فلم اللغة هذه على تواضعوا كانوا وإن ومحاسنهم
ًا شيأ إل العجيبة وخأواطرهم الصقيلة أذهانهم تنتج خأليق

ًا بالشرف  .بالتقدما جديرا وأمر

ًا كانت وأن بها من ومنة لهم تعال الله من توفيق
من والتشييد بشأنهم العناية من لهم بد يكن فلم عليهم
جميل على وطبعهم الخلل حميد على ركبهم حتى ذكرهم
يقصر ورتبة بشأوها يتعلق ل غاية على إل الخألق

 .بلوغها عن الطالبون

عصبية مقدمتها يدعى ممن النتيجة هذه في ولست
ما صأحة الفصل هذا في سأبين بل حمية إليها يذهب ول

عن يفضل ول به يليق ما بحسب العرب تفضيل من أقأوله
وإيراده بجملته ذلك إيضاح رمت لو فإني فيه الحاجة قأدر

وأخأذت الكتاب هذا في المقصود عن خأرجت أدلته بجميع
مميز جزء إلى يحتاج وهو المم على العرب تفضيل في

تفضيل وجه غيرهم على العرب تفضيل وجه مفرد وكتاب
توجد المحمودة الخصال إن غيرهم على القوما هؤلء
التمييز يقع الحد هذا وعلى أقأل غيرهم وفي أكثر فيهم
حال المنصف تأمل ومتى البلدين وأهل القبيلتين بين

 .حقيقة ذكرته ما علم العرب
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من أمة نجد لم لننا واضح فيه فالمر الكرما أما
ًا ول المم ًا الضيف قأرى رأى الشعوب من شعب واجب

حتى العرب من المة هذه إل فريضة الجار ومساواة
عنهم المأثور في ودونوه أشعارهم في بذلك صأرحوا

 .وفقيرهم وغنيهم ومعسرهم موسرهم فيه وتساوى

وعسر وضيق وفاقأة جدب أهل الكثر في وهم هذا
من بلغ ثم للكسب التعرض وكد الرزق انتجاع في ونصب
سمحوا أن الذكر جميل إلى وصأبابتهم الجود حبهم

ًا بها البخل ورأوا بنفوسهم وكان بأموالهم كالبخل مذموم
معروف مشهور هو ما ذلك في اليادي مامة بن كعب من

الجدة العهد بعد فيه يؤثر ول بقاء إل ذكره الياما تزيد ل
ًا  .ووضوح

إدعى من والترك والحبش والزنج الهند في نر ولم
 .الخلة هذه إلى إنتسب ول السجية هذه مثل

وحب غالب عليهم فالبخل والروما الفرس فأما
عار كبير ذلك في عندهم ليس طباعهم في مركوز الغنى

لزما يرونه كانوا الذي دينهم فمن الوفاء وأما ول
تمسك من صأار حتى حتما يعتقدونه كانوا الذي ومذهبهم
دونه النفوس تبذل أطنابهم ببعض تعلق أو بجوارهم

في منهم الرجل قأتل فكم منه المنع في الدماء وتراق
ًا إليه الناس أقأرب ذلك ًا به وأمسهم نسب من وكم رحم

أو نزيل ضيم جرها طويلة جليلة وحرب عظيمة وقأعة
التي البسوس حرب في كالحال جار لسب التعرض

جساس جارة لناقأة كليب قأتل من علم ما ساقأها
ًا الجنة شهدته حتى وتماديه ذلك وإستفحال  .شيب
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التي الدروع دون ابنه بقتل ورضاه السموءل فأما
بجاره ولده قأود في اليادي دؤاد وأبو عنده وديعة كانت
 .عنه المم جميع بتقصير لخأفاء متداول هو فمما

وأدراك والحمية الغضب وطاعة والنجدة الباس وأما
فيه وسيرهم معروفة بذلك فأخأبارهم الوتار وطلب الثأر
الغلما ول المرأة دون الرجل به يخص ل متداولة بذلك
الصبر من نسائهم عند يوجد بل المسن الهم دون

يساويه مال والقساوة الحرب على والتحريض والشجاعة
البأس إلى والمنسوبون غيرهم في بالنجدة المذكورون

خأبره ممن مجراها يجري ومن كأسماء سواهم من
 .معروف مشهور

الضعف وشيمتهن اللين النساء طباع وفي هذا
العزائم انتكاس يؤخأذ وعنهن القلوب رقأة تنسب واليهن

جوب يعزى وإليهم والتأويب السرى أصأحاب هم ثم
صأناعتهم والغارة عادتهم والحروب المهامه وقأطع القفار

بهذا اهتمامهم على تدلك فيها وآراؤهم بها وبصيرتهم
 .لتدبيره خأواطرهم وشحذ فيه أفكارهم وإرهاف الشأن

من أوضح عليه دليل ول أبين ذكرناه فيما حجة ول
سائر من وإقأتصارهم غيره المعايش جميع عن اجتزائهم

 .عليه المكاسب

مرنوا ول المهن بذلة شماسهم يروضوا لم إذ
الرزق أحدهم يسأل ل الحرف معاناة على نخواتهم
بسنان إل الضيم نفي على يستنجد ول سيفه الغرار
 .رمحه

في فالمر الصافية والذهان الصحيحة العقول وأما
تعليم أهل يكونوا لم أنهم وذلك واضح بها تفضيلهم
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التأديب كيف يعرفون ول وصأحف كتب أصأحاب ول ودرس
 .والرواية العلم اقأتباس وجه يعلمون ول والرياضة

الغريبة والمثال العجيبة الحكم من كلمهم وفي
إذا ما الفعال بجميل والمر الخألق محاسن على والحث
وسهل اليونانيين حكماء عن يروى ما عندك غض تأملته
 .عنهم الناس حكاه فيما عليك المر

تسند القليلة والفقر اليسيرة الفصول تلك ووجدت
العلماء من رئيس إلى وتضاف الحكماء من جليل إلى

غمر عبد كلما ومن جلف راع شعر في وأضعافها وأمثالها
غير عن خأاطره بها ويسمح تثقيف بل طبعه ينشئها
 .صأقال

وتمسكوا الدين إلى القوما هؤلء صأار لما ثم
ظهر يروى ومذهب يدرس كتاب أصأحاب وعادوا بالشريعة

ل موجود هو ما كلمهم وعجيب أفهامهم دقأيق من لعمري
إليه سبقهم الكتب وخأالط العلماء جالس أحد على يخفى

من وولدوا المذاهب من فرعوا وأنهم فيه ومعجزهم
ًا كان قأبلهم من كان ما العلوما ًا منه ممنوع .عنه ومصروف

الذما من والفرق الثناء وجميل الذكر حب وأما
من معروف عادتهم من معلوما هو فمما القول وسوء

 .شيمتهم

ًا أسروا إذا كانوا حتى سعة بن لسانه شدوا شاعر
ًا  .يؤثر بقول يعجلهم أو يشرد ببيت يسبقهم أن من خأوف

بن حذيفة قأال ما : لمرالجاحظ عثمان أبو قأال وقأد
.المأثور والكلما إياك صأدره في شوارع والرماح لخأيه بدر
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وهو المم جميع العرب فيه فرعت مذهب هذا وقأال
 .الخير لصأناف جامع مذهب

منهم فمعلوما والجلد والصبر والنفة الغيرة وأما
ذلك وعلل بالقساوة وذكروا الفظاظة إلى نسبوا حتى

أن وزعموا بها التقوت وإدمانهم البل لحوما أكل بأكثارهم
 .الكباد غلظ عادتها ومن القلوب قأسوة طباعها في

ودبت الصبابة نسيم أحدهم في هب متى وهم هذا
تلك ورقأت المعاطف تلك لنت الهوى نشوة مفاصأله في

ً العز ذلك وعاد الشمائل ًا ذل النحوة تلك وصأارت وفرقأ
ًا توسل من والبعد الريب من العفاف مع لكنه وخأضوع
الغائب بين والتفاق والظاهر الباطن بين والمساواة التهم

 .والبادي

هذا كان حتى مملوءة كله بهذا وأخأبارهم وأشعارهم
ًا عذرة من الحي عشقوا وإذا عشقوا نظروا إذا قأوم
 .ماتوا

والبحث الصأول وذكر وحفظها النساب مراعاة وأما
ول مشارك فيه يشاركها فلم العرب به تفردت فباب عنها

والحمية للعشيرة النتصار في وفوائده مماثل فيه ماثلها
وتقصى ذكرها موضع هذا ليس معروفة ذلك وغير للهل
كتاب بعد من وفيهم وأخألقأهم شيمهم هذه عليها الكلما

 .الديان ناسخ ودينه الرسل سيد ورسوله الكتب خأير الله

على يدل ما أشعارهم من ذكرناه ما جميع وفي
من الفصاحة على الكلما في يأتي منه المختار لكن صأحته

ًا هنا نورده لم فلذلك تعالى الله بمشيئة الكتاب هذا خأوف
ًا العادة من  .التكرار من وفرار
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لغة به إخأتصت مما قأالوا اللغة في الكلما إلى ونعود
الظاء حرف غيرها في هو وليس الحروف من العرب
 .والضاد الظاء حرف آخأرون وقأال

من كل فخر : وبهمالمتنبي الطيب أبو قأال ولذلك
 .العرب جميع فخر وبهم يريد الضاد نطق

به تفردت ما جملة من الحاء أن إلى قأوما ذهب وقأد
اللغة في وجدتها لني كذلك المر وليس العرب لغة

ًا السريانية  .كثير

 .والعبرانية الحبشية في أنها وحكى

تكلم فقد والقاف والتاء والطاء والصاد العين وأما
 .قأليل أنها إل العرب غير بها

غيرها في توجد حروف من العربية اللغة خألت وقأد
ستة قأيل ما على فإنها الرمن لغة سيما ل اللغات من

ًا وثلثون الحروف بعض وجدت تأملتها إذا أنك إل حرف
ًا ببعض يتشابه فيها التي الظاء تشابه حد على كثير

 .العرب لغة في والضاد

الناس احتاج ذلك لجل متقاربان الحرفين هذين فإن
في ذلك يتكلفوا ولم بينهما الفرق في الكتب تصنيف إلى

 .الحروف من غيرهما

من اليوما فضحائهم من رأيت من فقل العراب فأما
التشابه شدة على يدلك وهذا كلمه في بينهما يفرق
الحتجاج وجه على هذا أقأول ولست التماثل وقأوة

من اللغة أقأتباس إلى محتاجون الن فإنهم بكلمهم
 .المدر بأهل المنطق وإصألح الحضر
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بحرف النطق عن العدول منهم يتفق ما قأل أنهم إل
ما على قأوى فيهما والشبه إل آخأر حرف إلى الكلما من

 .ذكره قأدمت

في لك قأدمته ما على اللغة هذه من المهمل ووقأوع
لضرب بها النطق يصعب التي البنية اطراح من الكثر

العرب كلما في يجىء يكاد فل الحروف في التقارب من
ذلك لحزونة واحدة كلمة في واحد جنس من أحرف ثلثة
 .وثقله ألسنتهم على

كلمة : سمعناقأال أحمد ابن الخليل أن روى وقأد
 .تأليفها وأنكرنا الهغجع وهي شنعاء

ًا إن وقأيل ترعى : تركتهافقال ناقأته عن سئل إعرابي
العلماء من الثقات وسئل ذلك عن كشف فلما الهغجع

أقأرب وهذا الخعخع : نعرفوقأالوا ودفعوه أنكروه عنه
 .حسب حرفان فيه الذي لن تأليفهم إلى

غير من لها تأليفهم قأل مما خأاصأة الحلق وحروف
ًا ذلك كل بينهما يقع فصل ًا للخفة أعتماد في للثقل وتجنب

 .النطق

كلمهم في تتجاوز فلم والجيم والكاف القاف فأما
ول قأك ول جك ول كج ول جق ول قأج عنهم يأت لم البتة
ًا ذلك وكل كق قأد الحروف هذه أن إل ذكرناه مما فرار

: لواحقالعجاج بن رؤبة قأال الكلما بعض في تكررت
 .ذلك ونحو كالمقق فيها القأراب

أن الصناعة هذه أصأحاب ذكر ما على فيه والعلة
فرس تقول لنك للدغاما أحواله أكثر في معرض المكرر

في أحدهما إدغاما يمكن ل المتجاوران والحرفان أمق
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فكانت يدغم ثم لفظه إلى قأبله يتكلف حتى الخأر
 .لذلك فرفض أغلظ فيه المشقة

 .صأالح وجه وهذا

تأليف فالول أقأساما ثلثة الحروف تأليف قأسم وقأد
تضعيف والثاني المختار الحسن وهو المتباعدة الحروف

الحسن في القسم هذا يلي وهو نفسه الحرف هذا
في قأليل إما وهو المتجاورة الحروف تأليف والثالث
ًا منبوذ أو كلمهم ذكرناه ما على والشاهد قأدمناه لما رأس
يجدها ظاهرة المتجاور تأليف في الكلفة فإن الحس

لم التي الحروف ومن التلفظ حال نفسه من النسان
والزاي والسين الصاد بعض مع بعضها كلمهم في يتركب

ول سز ول صأس ول سص مثل العرب كلما في ليس
وهذه واحدة كله هذا في والعلة صأز ول زص ول زس

الله بعون عليها وقأف لمن الفصل هذا في مقنعة جملة
 .تعالى

ومنها والبيان الظهور الفصاحة الفصاحة في الكلما
قأال فصيح فهو وفصح رغوته انجلت إذا اللبن أفصح

الصبح أفصح ويقال الفصيح اللبن الرغوة : وتحتالشاعر
الكتاب وفي وضح إذا شيء كل وأفصح ضوءه بدا إذا

معي فأرسله لسانا مني أفصح هو هارون وأخأي العزيز
 .العرب به تكلمت وقأد عيدهم النصارى وفصح

ينظمن فالولئد الفصح : - ودناثابت بن حسان قأال
أن لعتقادهم ذلك يكون أن ويجوز المرجان أكلة سراعا
الفصيح الكلما وسمى فيه ظهر السلما عليه عيسى
ًا ًا سموه أنهم - كما فصيح عنه به عبر عما - لعرابه بيان

ًا له وإظهاره  .إظهار
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ًا  .جلي

:قأال أنه وسلم وآله عليه الله صألى النبي عن روى
الفصاحة بين والفرق قأريش من أني بيد العرب أفصح أنا

اللفاظ وصأف على مقصورة الفصاحة أن والبلغة
ًا إل تكون ل والبلغة  .المعاني مع لللفاظ وصأف

يفضل معنى على تدل ل واحدة كلمة في يقال ل
 .فصيحة إنها فيها قأيل وإن بليغة مثلها عن

ًا فصيح كل وليس فصيح بليغ كلما وكل كالذي بليغ
إذا بحدود البلغة الناس حد وقأد غير في السهاب فيه يقع

الصحيحة بالحدود وليست والعلئم كالرسوما كانت حققت
صأفاتها من وصأف وهذا دالة لمحة بعضهم قأول ذلك فمن
ًا لها حاصأرا يكون أن فأما ذلك فليس بها يحيط وحد

هذا تحت به يتلفظ كلما غير من الشارة لدخأول بممكن
 .الحد

الوصأل من الفصل معرفة والبلغة آخأر قأال وكذا
ًا يكون قأد النسان لن بتمييز عالما والوصأل بالفصل عارف

سبب البلغة وبين بينه وليس مطرحه من الكلما مختار
غيره تأليف من يختاره ما يؤلف أن يمكنه ول نسب ول

وغرابة المعاذير وإقأامه التأول فيها يحسن ل والحدود
الواضح الكشف على مبنية لنها المقصود على تدل ألفاظ

الغامض من السلمة بها والغرض الظاهر للبيان موضوعة
 .بمثله غامض في يوقأع فكيف

تخطىء فل تصيب أن : البلغةالخأر قأول وكذلك
وليس الصنائع لكل يصلح هذا لن تبطىء فل وتسرع

بيان عن سئل إنما ثم وحدها البلغة صأناعة على بمقصور
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جواب فجعل الخطأ من الصناعة هذه في الصواب
 .سؤاله نفس السائل

ًا وبهذا من اليجاز حدها أن دعي من قأول يفسد أيض
 .خأطل غير من والطناب عجز غير

وتصحيح الكلما اخأتيار : البلغةقأال من وقأول
 .القأساما

المرفوض الكلما يبين حد عن سئل إنما هذين لن
يكون كيف ويوضح الصواب من والخطأ المختار من

ًا اليجاز ًا مرضيا الطناب يقع ومتى مختار فأحال محمود
حاصأل موجود معه العلم وعدما باق فيه السؤال ما على
وإذا النحو هذا عن خأارجة غير كثيرة أقأوال البلغة وفي
على فكلمي جزءيها وأحد شطرها الفصاحة كانت

الذي الموضع في إل متميز غير الفصاحة وهو المقصود
ما فأما ذكره قأدمت ما على بينهما الفرق من بيانه يجب
 .ينقسم ل وخأليط يختص ل فعاما ذلك سوى

بفكري ويسنح لي يخطر ما الله بمشيئة وسأذكر
 .موضعه في

الدللة من أكثروا قأد الناس إن ذلك قأبل وأقأول
ونبهوا والبلغة البيان قأدر وعظم الفصاحة شرف على

 .مختلفة وألفاظ كثيرة بطرق

خألق     القرآن     علم     " الرحمن   اسمه عز قأال وقأد
هنا ها البيان يذكر تعالى يكن ولم "     البيان     علمه     النسان

عندهم البلء وجميل عبيده على النعم عظيم من وهو إل
إلى مضافا فجعله خألقهم بذكر ذلك قأرن وقأد جرما ل

النفي جانب من الوجود إلى العدما من بخروجهم المنة
أن ثبت : قأدكافيا مختصرا قأول أقأول وأنا الثبات إلى
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النطق هو والصامت الناطق الحيوان بين الواضح الفرق
كان وأن الحكيم إلى المنسوب الحد في التمييز وقأع وبه

يؤخأذ منه فالشرف الظاهر هذا بغير أصأحابه يفسره
 .يقع به والفضل

الكلما مطرح من أفضل الصمت أن في خألف ول
 .ذلك كلف من للسامع وأوفق ومنبوذه

والفضل المميز الفصل التخريج هذا مع صأار فقد
النطق وحسن والبلغة والبيان للفصاح هو إنما اللئح
ًا يسمى ما دون  .فقط كلم

الصامت ذلك حيز من يخرج أن أراد من على ووجب
تدرك وعنه الفضيلة توجد به الذي الطريق سلوك الناطق
طبع ل كان أن وتكلفه له دربة ل كان إن بإجتهاده الميزة
 .عنده

وخأالفه بالصورة الناطق شارك من أن وليعلم
ً أسوأ للشرف الموجب بالمعنى من صأفة وأقأبح حال
 .معا المرين في المخالف الصامت

آهل فيه وجد الذي الموضع في غريب هذا لن
ًا به خألق الذي المكان في ووحيد قأال ما أحسن وما آنس

حظ من من يكفى بالماما المعروف محمد بن إبراهيم
ول الناطق افهاما سوء من السامع يؤتى ل أن البلغة
 .السامع فهم سوء من الناطق

 .البلغة تفضيل في مختار كلما وهذا

الروح رائد : العقلالكاتب هرون بن سهل وقأال
 .العلم ترجمان والبيان العقل رائد والعلم
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عليه الله صألى النبي قأول بالحجة هذا من وأولى

اللسان : في- فقال الجمال فيم سأله وقأد للعباس وسلم
المنذر بن النعمان على ضمرة بن ضمرة دخأل لما وقأالوا

خأير بالمعيدي : تسمعوقأال دمامته من رأى لما احتقره
 .تراه أن من

بالقفزان تكال ل الرجال أن اللعن : أبيتفقال
إن ولسانه قألبه بأصأغريه المرء وإنما فيها تستقي وليست

لبي وأنشدوا بلسان نطق نطق وأن بحنان صأال صأال
فلم فؤاده ونصف نصف الفتى : لسانالسلمى العور

فيما ذكرتهما قأد البيتان وهذان والدما اللحم صأورة إل يبق
 .موضعهما هذا لكن العبدي طالب أبي عن حكاية تقدما

أفضل : الصمتالسلما عليهما علي بن لزيد وقأيل
للسان أفسدها فما المساكتة الله أخأزى فقال الكلما أما

ًا لقأل فيها ما على المماراة إن والله للحصر وأجلبها ضرر
 .العي أيسرها أدواء تورث التي السكتة من

وينظمون الصمت يمدحون سمعتهم إذا وأنت
وكلومه اللسان جنايات ويذكرون مدحه في القريض
أنه وسلم آله وعلى عليه الله صألى النبي عن ويروون

حصائد إل النار في مناخأرهم على الناس يكب وهل قأال
الصمت كان فضة من الكلما كان لو ويقولون ألسنتهم

 .ذهب من

ليس الذي الكلما يريدون فإنما ونظايره هذا وأشباه
 .يستحسن ل الذي واللفظ بجميل

ًا يصير حتى يتواتر الحسن يكون أن فأما قأبيح
ًا يكون حتى يتضاعف والقبيح عن خأارج شيء فهذا حسن

وقأوع يمكن مما المذهب هذا وليس ونظامه العقل حد
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لمحة أوردنا وقأد بيانه في إطالة إلى فيحتاج فيه الخلف
ل النحو هذا في المذكور وأن غيرها على بها يستدل
 .غايته تستوفي ول ينحصر

أر لم إنني وبيانها الفصاحة في كلمي قأبل وأقأول
فهمها على والمطبوعين الصناعة بهذه العارفين من أقأل

إلى وينتسب به ويتحلى ذلك يدعي من كثرة مع ونقدها
في أربابه ويجاري المجالس في أصأحابه ويماري أهله

زماننا على مقصور شيء هذا أن أظن كنت وقأد المحافل
قأد الداء هذا وجدت حتى هذه بلدنا في ومعروف اليوما
عمرو عثمان وأبا المدي بشر بن الحسن القاسم أبا أعيا
 .كتبهما في ذكراه حتى وأشكاهما قأبله الجاحظ بحر بن

 .قأديمة فيه والرزية جارية به العادة أن فعلمت

وأملت الكتاب هذا من به النتفاع رجوت ذكرته ولما
والجهل شامل أبنته فيما النقص كان إذ به الفائدة وقأوع

إلى بالضافة الدهم قأرحة حقيقته والعارفون عاما به
 .سواهم إلى والنسبة غيرهم

ونقول إليه القول أجرينا فيما بالكلما الن ونبتدىء
على وجدت إذا لللفاظ نعت قأدمنا ما على الفصاحة إن

على مزيد فل الشروط تلك تكاملت ومتى عدة شروط
 .اللفاظ تلك فصاحة

الوصأف من القسط تأخأذ منها الموجود وبحسب
 .والذما الطراح تستحق أضدادها وبوجود

في يوجد منها فالول قأسمين تنقسم الشروط وتلك
إليها ينضم أن غير من انفرادها على الواحدة اللفظة
في يوجد الثاني والقسم معه وتؤلف اللفاظ من شيء

في يوجد الذي فأما بعض مع بعضها المنظومة اللفاظ
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تلك تأليف يكون أن الول أشياء فثمانية الواحدة اللفظة
في ذكرناه ما على المخارج متباعدة حروف من الفظة
التي الحروف أن وهي واضحة هذا وعلة الرابع الفصل

البصر من اللوان مجرى السمع من تجرى أصأوات هي
في كانت جمعت إذا المتباينة اللوان أن في شك ول

مع البياض كان ولهذا المتقاربة اللوان من أحسن المنظر
وبين بينه ما ولقرب الصفرة مع منه أحسن السواد
موجودا هذا كان وإذا السود وبين بينه ما وبعد الصأفر

في العلة كانت فيه النزاع يحسن ل الصفة هذه على
العلة هي المتباعدة الحروف من المؤلفة اللفظة حسن

وقأد المتباعدة اللوان من مزجت إذا النقوش حسن في
مبيض الصبح مثل : فالوجهالمعنى هذا في الشاعر قأال

والضد حسنا استجمعا لما ضدان مسود الليل مثل والفرع
المتأمل وغير للمتأمل يقع العلة وهذه الضد حسنه يظهر
من التأليف ومثال يجحدها منازع يمكن ول فهمها

يحتاج فل عليه العرب كلما جل كثير المتباعدة الحروف
 .ذكره إلى

الفصل في قأدمنا فقد المتقاربة الحروف تأليف فأما
مزية الحلق ولحروف الهفخع وهو منه حكى مثال الرابع

هذا تدرك وأنت فقط منها التأليف كان إذا القبح في
اللوان من المزجة بعض عندك يقبح كما وتستقبحه

 .الصأوات من النغم وبعض

ًا السمع في اللفظة لتأليف تجد أن والثاني حسن
الحروف من التأليف في تساويا وإن غيرها عل ومزية

ًا واللوان النغم لبعض تجد أنك كما المتباعدة يتصور حسن
من هو مما غيره دون والسمع بالبصر ويدرك النفس في

في ومثاله عليه التأليف يقع لوجه ذلك كل جنسه
اسم العذيب لقولهم يجد السامع - فإن ب ذ - ع الحروف
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وعذبات وعذب وعذاب وعذب امرأة اسم وعذيبة موضع
وليس التأليف في اللفاظ هذه يقارب فيما يجده مال

تأليف ولكنه فقط المخارج في الحروف بعد ذلك سبب
تجد لم الباء أو الذال قأدمت ولو البعد مع مخصوص

الذال على العين تقديم في الولى الصفة على الحسن
والتأخأير التقديم يفسده النغم في التأليف من لضرب
الغصن تسمية أن السامعين من أحد على يخفى وليس
ًا ًا غصن ًا تسميته من أحسن أحسن أوفنن  .عسلوج

في الشوحط عساليج من أحسن البان أغصان وأن
حضرك لو ذلك في ينازعنا عساه لمن ويقال السمع
كان هل المزاج في مختلفان منقوشان وثوبان مغنيان

صأاحبه دون المغنيين أحد صأوت على الطرب عليك يجوز
! فإنالخأر على المزاج حسن في الثوبين أحد وتفضيل

وأخأبر العقلء جملة عن خأرج ذلك لي يقع أن يصح ل قأال
له قأيل ذكرناه بما اعترف وأن يجد ما بخلف نفسه عن

ًا يجد ل فإنه ذلك عليه أوجب الذي السبب ما فخبرنا أمر
على اللفظتين إحدى تفضيل في قألناه ما إل إليه يشير

على اللفظة في المختار التأليف هذا يكون وقأد الخأرى
ًا فيحسن الشتقاق جهة من قأدمته لما ذلك كل أيض

غير من حسنها أو بقبحها العلم يسبق صأفة على وقأوعه
أبي : قأوليختار مما ذلك ومثال بسببها أو بعلتها المعرفة
رسائله بعض في المغربي علي بن الحسين القاسم
لخأفاء كلمة تأنفت فإن روضه تأنفت هشيما ورعوا

أبي قأول وكذلك ذكرته الذي الموقأع لوقأوعها بحسنها
مسك تفاوح نباته فوق الحداج سارت : إذاالمتنبي الطيب

 .الحسن من غاية في كلمة تفاوح فإن ورنده الغانيات

هذا على بها نطق من أول الطيب أبا إن قأيل وقأد
بعد نظمها شاعرا سمع الخأشيدي كافور وزير وإن المثال
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أبي قأول يكره ما ! ومثالأخأذتموها : فقالالطيب أبي
شي الجر كريم اللقب أغر السم : مباركأيضا الطيب
ًا الجرشي في تجد فإنك النسب شريف يكرهه تأليف
:سلمى أبي بن زهير قأول ذلك ومثل عنه وينبو السمع

بحقلد ول قأربى ذي بنهكة غنيمًة يكثر لم نقي تقي
 .عليها وتزيد الجرشي قأبح على توفي - كلمة والحقلد

الجاحظ عثمان أبو قأال كما الكلمة تكون أن والثالث
وجه في طلعت : لقدتماما أبي كقول وحشية متوعرة غير

هنا كهلها فإن كهل طائر ول سعد طائر بل بوجهه مصر
هذه يعرف لم الصأمعي أن روى وقأد اللغة غريب من

وهو الهذليين بعض شعر في إل موجودة وليست الكلمة
رده سعد بن رياح أجاره أو جاره سلمى كان : فلوقأوله
ليست لفظة وكهل الضخم الكهل : إنقأيل وقأد كهل طائر

مثل يعرفها ل غريبة وحشية لكنها التأليف بقبيحة
ًا ذلك ومن الصأمعي النحوي علقمة أبي عن يروى ما أيض

جنة ذي على تكأكؤكم على تتكأكؤون لكم : ماقأوله من
 .عني أفرنقعوا

لعمري جمع وقأد - وحشي وافرنقعوا تتكأكؤون فإن
وما والتوعر السمع يمجه الذي التأليف قأبح مع العلتين

قأول المثلة ومن الجنس هذا في العلتان تجتمع ما أكثر
الساء رأب يعتلى جرح كل يوسى : بنداكتماما أبي

الغلواء في أربيت اتئد : قأدكقأوله وكذلك قأنطر بدردبيس
 .وحشية ترى كما اللفاظ هذه فإن

ًا رؤبة وابنه العجاج شعر في الجنس هذا ويوجد كثير
وقأال هبلع جراف جحافلة فشحا :بعضهم قأول ومنه
ًاالخأر ًا : غرب صأفة في غيره وقأال خأزخأز وجلل جرور
عكالط عجلط وخأاثر سامط السقاء طعم : وآخأذاللبن
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هذه وفي واص وحمصيص قأراص من : يأكلنالخأر وقأول
ًا الصفتين جمع ما اللفاظ  .ذكرناه ما على مع

: إنمناذر بن لمحمد قأال العتاهية أبا أن روى وقأد
ًا صأنعت فما ورؤبة العجاج شعر بشعرك أردت كنت شيئ
 .مأخأذنا أخأذت فما زمانك أهل أردت كنت وإن

- أي المرمريسا لقأي عاداك : - ومنقأولك أرأيت
الشعراء من الحذاق أعتمد كله ولهذا المرمريس شيء
ما وتجنبوا الغزل في والنساء المنازل أسماء اخأتيار على

جرير قأول وعابوا ذكرناها التي للشروط لفظه يحسن ل
هزئت هل العصا على دببت قأد بوزع : وتقولعطية بن

 .الملك عبد بن الوليد أن وذكروا بوزع يا بغيرنا

الخليل اتباع وهجنوا ببوزع شعرك أفسدت : لهقأال
وأسماء البنين : أماقأال حين السم هذا في له أحمد بن

في أناس : يقولتماما أبي قأول واستقبحوا وبوزع والرباب
: ماوقأالوا وتالد طريف من رحلى عمارة عاينوا حبينآء

ًا تماما أبو وليس حبينآء ذكر في الفائدة ذكر إلى مضطر
 .هذا فيه له قأيل الذي الموضع

أسماء بن مالك على أنكر الفرزدق أن ذكروا وقأد
أفسدت وقأال بوني بتل ليلتي حبذا :أنشده وقأد خأارجة بن

: وإنقأال ذلك كان بوني ففي له قأال بوني بذكر شعرك
 .كان

مواقأفي رأيت وقأد الشجاع وأنا عبادة أبي قأول وأما
عذر عقرقأس ذكر في فله شهدي والمشرفية بعقرقأس

 .قأتاله به الممدوح شاهد الذي الموضع لنه واضح

ًا يذكر أن يحسن وليس  .فيه يحمد ولم غيره موضع
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 .اللفظة حسن بموجب ليس وهذا

 .حسب ناظمها عذر يبسط ولكنه

: شربتعنترة قأول المذكورة اللفاظ هذه ومن
الديلم حياض عن تنفر زوراء فأصأبحت الدحرصأين بماء

وإل الحقيقة على المشروب الماء ذكر أراد عنترة ولعل
هذا يجري الذي الموارد من مورد اسم يذكر أن أمكنه لو

 .وأليق أحسن كان المجرى

يزين خأدود على البرود : وأدنينالكميت قأول وأما
 .ترى كما رديئة كلمة الفداغم فإن بالسيل الفداغم

: وسنحجر بن القيس امرىء قأول الوحشي ومن
يعرفه لم ذكر ما على هذا فإن وسنما سنآء كسنيق

من يريد مسجدي بيت : هووقأال عمرو أبو ول الصأمعي
 .المسجد أهل عمل

فأما البقرة هي وسنم جبل شنيق غيرهما وقأال
 .فالثور السن

ًا هذا ومن النف المرسن : فإنالعجاج قأول أيض
المحدد بالمسرج أراد أنه له خأرج حتى يعرف ل والمسرج

يعرف قأين إلى منسوبة السريجيات للسيوف قأولهم من
 .بسريج

 .غريب وحشى تراه ما على القصد وهذا

:الرمة ذي قأول يكرهون بالشعر العلم أهل زال وما
ضروب عسطوس وفي وإعتدالها لينها عسطوس عصا
 .الخيزران إنه وقأيل المذكورة العيوب من
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وإن خأيزران : عصايقول أن الرمة ذا يمكن كان وقأد
في يتساوى حتى الغراب أرادوا الشعراء هؤلء كان

وقأع ما أقأبح فما الخاصأة وأكثر العامة بكلمهم الجهل
 .لهم

: إنلهم فقلت هذا يتعمدون جماعة أنا رأيت وقأد
بسوء تغتموا أن فيجب اللغة وحشى بمعرفتكم سررتم
 .البلغة من حظكم

أبي شيخنا ذكر الياما بعض في أصأحابنا بين وجرى
بالفصاحة الجماعة من واصأف فوصأفه سليمان بن العلء

الدباء من لكثير مفهوما غير كلمه بأن ذلك على واستدل
 .المذهب في نخالفه لم كنا وان دليله من فعجبنا

التي باللفاظ عندك الفصاحة كانت : إنله وقألت
المقصود في أول الصأل عن عدلت فقد فهمها يتعذر

يكون أن عندك ووجب والظهور البيان هي التي بالفصاحة
بعيد إشاراته من الفهم لن المتكلم من أفصح الخأرس

أبلغ كان وأخأفى أغمض كان كلما تقول . وأنتعسير
 .وأفصح

:وقأال الكاتب عيسى بن صأاعد العلء أبو وعارضه
ًا عنه نفهم ل إننا صأدقأت قأياس على أن إل يقول مما كثير

أفصح نعرفه الذي الزنجي ميمون يكون أن يجب قأولك
العلء أبو ول نحن نفهمه ل ما يقول لنه العلء أبي من

ًا  .! فأمسكأيض

صأاحب الرحمن عبد بن كثير قأول من أكره وأنا
جثجاثها الندى يمج الثرى طيبة بالحزن روضة : وماعزة

 .مختار غير اسم لنه الجثجاث ذكر وعرارها

 .وأوفق أليق عندي كان غيره ذكر أمكنه ولو
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ًا أحب ول ونداءه علثة صأاحبه تماما أبي تسمية أيض
ًا الدارسات بالطلول : قأفقأوله في بالترخأيم أضحت علث

فليت ذلك إلى قأاده الروى كان وإن رثاثا قأطينهن حبال
دون الثآر على به واقأتصر القوافي عليه حظر من شعري
الحسن الشعر إل منه يؤثر وليس !الحروف من غيرها
المشقة يتكلف ما دون السبل وأسهل الوجوه أقأرب على
ما لجل للشاعر يغفر وليس تأليفه في والعنآء نظمه في

حظر كان إذ خأطإ عن له يغفل ول ذنب نفسه به يلزما
ًا النصب تكلف وأعتمد الحلل وحرما المباح ًا طوع واخأتيار
ًا وهوى  .وقأصد

من البعيد الزلل من بالسليم أتانا إذا لعمري لكنه
 .والخطل التكلف

حمدناه وعر ومسلك صأعب مأخأذ في كذلك وكان
 .التاما الوصأف ووصأفناه الكامل الحمد

:البحتري عبادة أبي قأول ذكرناها التي اللفاظ ومن
 .خأفآء جؤشوش بقبح فليس

ًا أعرف لم إنني على هذا ًا شاعر ًا ول قأديم حديث
ًا أحسن اللفاظ أخأتيار في أحذق ول عبادة أبي من سبك

 .المعاني وتهذيب

ًا ذلك ومن الصهيل في : صأهصلقتماما أبي قأول أيض
: إلىالقطامي وقأول جرس على حلقومه اشرج تحسبه

المغارب قأصد الجوزاء تصوبت ما بعد النار توقأد حيزبون
حال كل وعلى حيزبون أو صأهصلق من أوعر تعرف فهل

القروى من أعذر الفن هذا في الطبع صأاحب فالبدوي
والطلب البحث بعد إل هذه يعرف ل هذا . لنالمتكلف
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لومه يجب ذلك قأد . وعلىالتصفح في العناء وتجشم
 .عليه والنكار

قأال كما عامية ساقأطة غير الكلمة تكون : أنوالرابع
ًا عثمان أبو  .أيض

والموت : جليتتماما أبي قأول العامية الكلمة ومثال
تفرعن فإن الجل أفعاله في تفرعن وقأد صأفحته حر مبد

 .فرعون اسم من مشتق

 .العامة ألفاظ من وهو

وصأفوه إذا فلن عن : تفريقولوا أن وعادتهم
 .بالجبرية

قأواما : أقأامانبانة ابن العزيز عبد نصر أبي قأول ومنه
لفظة فتأمل فطير وهو الجرح كي وأنضج قأناته زيغ الدين
هنا وقأعت قأد لعمري كانت إن مبتذلة عامية تجدها فطير
ًا وهي . كيفطلوتها وأذهب هجنها فصيحة كانت لو موقأع
 .تراه ما على

بما شغفي على : إنيالمتنبي الطيب أبي قأول فأما
من أقأبح شيء فل سراويلتها في عما لعف خأمرها في
التصريح أن الله أشهد كناية أعرف وما السراويلت ذكر

من أحسن والنهم لريب سلوك عفة ووصأف منها أجمل
هذا عفافه ونعته هذه الطيب أبي كناية إل بها التلفظ
 .النعت

ًا العامية اللفاظ ومن خألوقأيها في : خألوقأيةقأوله أيض
إن أقأول مما الثعلب عنب فإن الثعلب عنب من سويداء
ًا نظمت لو العامة  .ذكره عن لترفعت شعر
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على الطعن جهة على المثلة هذه ايرادي وليس

 .منهم والغض الفضلء الشعراء هؤلء

كلمهم وبدائع غرائبهم من وسأورد ذلك يكون وكيف
عن العجز ويقع شأوهم عن تقصير تحت أننا معه يعلم ما

 .غاياتهم من القريب أدراك

المختار في المثلة آيراد إلى أحتجت إذا لكني
أشعارهم عن لي معدل فل والمذموما والمحود والمنبوذ
في عنها وأيراده منها أريده ما وأخأذ نظمهم وتصفح

ًا الصنفين  .مع

ًا حاجة عبيد كلفها كان لو ًا لزنى يوم وجديل شدقأم
بن زهير قأول فأما قأبيح كل على يوفي القبح في فزنى

ًا : وأقأسمتالمختارة قأصيدته في سلمى أبي جهد
فإن والقمل المقادما فيه سحقت وما مني من بالمنازل

أبي وقأول المجرى هذا تجري التي اللفاظ من القمل
يا عبدك عل أعطف صأده في لج لما قألت : قأدتماما

عواما ألفاظ من قأابري ! لنالسخافة في غاية قأابري
 .وأشباههن النساء

هذه إيراد في العذر أن يتخيل أن لحد وليس
يظن كما النظم في موقأعها يقع ما تعذر وأمثالها اللفاظ

 .الصناعة هذه في المتخلفين بعض ذلك

ًا يكون أن النسان على يجب ليس أنه وذلك شاعر
ًا ول عليه يجب ول يروى ولفظ يؤثر كلما صأاحب ول كاتب
هذه فيها وردت التي القصيدة تلك ينظم أن هذا وجب لو

أورد إذا نعذره . فكيفالقصيدة من البيت ول اللفظة
حذف على قأادر وهو ذكرناه ما مجرى جارية قأبيحة لفظة
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ًا يكن لم إن جميعه ذكر واطراح كله البيت على قأادر
 .منه كلمة تبديل

المثلة من ونقول العامية اللفاظ ذكر إلى ونعود
من بلدة كل أبصارها رفعت : فقدنباتة بن نصر أبي قأول

ألفاظ أشد من أوجعتها فإن الخأادع أوجعتها حتى الشوق
 .ابتذال العامة

 .قأبيحة الخأادع كانت وإن

العواما ألفاظ من : وكيمياءتماما أبي قأول ومنها
.مثلها نظم يحسن ول الخاصأة ألفاظ من وليست المبتذلة

ًا وكذلك : تستغرقالمتنبي الطيب أبي قأول أيض
الخلق الجورب ريح منه وتكتسى ومنكبه فوديه الكف

 .ذكرته لما مثله ايراد يكره مما والجورب

 .كثير المطرحة الشعار في كله هذا وأمثال

يدعى من شعر من واحدة قأصيدة تأملت ولو
ما لكل أمثلة عدة فيها وجدت العصر هذا في القريض

هؤلء بأشعار التمثيل على أعتمد أني إل وأنكره أكرهه
صأيانة : أولهالمور الصناعة هذه في المتقدمين الفحول

 .غيرهم بذكر تهجينه عن الكتاب هذا

الحذاق هؤلء نظم في تكره التي اللفظة أن وثانيها
واضح بها فالعلم لكلمهم مباينتها يظهر وحيدة فريدة تقع

 .جلي وكشفها

كآبة تفرط لم : وكذاكأوس بن حبيب قأال وقأد
: الجهلقأبله غيره وقأال بحال الزمان يجاورها حتى عاطل

المذكور الكامل في والعيب مغمور المغمور الجاهل في
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سواد في وبعضها مهانته من تخفي الظفر كفوفة مذكور
 .كذلك غيرهم أشعار في مكانها وليس مشهور العين

 .وأشكالها القبح في غيرها مع منظومة هي بل

الفصاحة مقدمي أن أعلمك أن إيثاري وثالثها
أن ليتحقق أهوائهم طاعة في وأصأبحوا نفوسهم سامحوا

 .موجود البشر طباع في الزلل

طلب في مالي على هذا بائنة أكثرهم عن والعصمة
ًا كلمهم في قأليل كان إذ والنصب الكلفة من ذلك مغمور

حتى الكامل الديوان تأمل إلى أفتقر وكنت بمحاسنهم
اقأتصاري فأما مثال فأوردها اليسيرة بالكلمات منه أظفر

أن مع المنثور دون المنظوما على به أمثل ما أكثر في
المنظوما لكثرة ذلك أقأصد فإنما واحد عليهما كلمي

ما حفظ عليك الوزن يسهل أن في ورغبتي واشتهاره
 .وكيد وسبب قأوى داع فإنه أذكره

العرف على جارية الكلمة تكون : أنوالخامس
ما كل القسم هذا في ويدخأل شاذة غير الصحيح العربي
الفاسد التصرف من النحو علماء ويرده اللغة أهل ينكره

 .الكلمة في

 .عربية غير بعينها اللفظة أن لجل ذلك يكون وقأد

مقصوص : وجناحقأوله الشيص أبي على أنكروا كما
ليس وقأالوا المقراض تحيف الزمان ريب ريشه تحيف

 .العرب كلما من المقراض

صأال وال الغديات تركي : وأبتفقال عبادة أبو وتبعه
ًا عليهما فعابوه بالمقراض خأضبت حتى  .مع
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غير عن بها عبر قأد أنها إل عربية الكلمة تكون وقأد
زفت وقأد معطى من البكر محل حلت في له وضعت ما

عليه : يشقعبادة أبو وقأال اليم زفاف المعطى من
اليم فوضع وأيم بكر بين الغماما جيوب عشية كل الريح
 .كذلك المر وليس الثييب مكان

ل التي اليم إنما العرب كلما في الثيب اليم ليس
ًا لها زوج ًا أو كانت بكر  .ثيب

منكم     اليامي     " وأنكحوا   وجل عز الله قأال
تعالى مراده وليس "       وإمائكم     عبادكم     من     والصالحين

النساء يريد وإنما البكار دون النساء من الثيبات نكاح
 .لهن أزواج ل اللواتي

- أنها أحدث أن بعيني : يقرضرار بن الشماخ وقأال
ًا تكون أن يسره وليس تزوج لم أيم-  أنلها لم وإن  .ثيب

بن محمد وهو الفقهاء كبار بعض أن حكى وقأد
 .ذكرناه ما والصحيح ذلك في غلط الشافعي ادريس

في يختال مقرب : ماتماما أبي قأول أيضا هذا ومثال
الكبر هنا بالصلف يريد وتلهوق به صألف من ملن أشطانه

 .اللفظة هذه استعمال في العامة مذهب وهذا والتيه

لم إذا زوجها عند المرأة : صألفتفتقول العرب وأما
ًا الرجل وصألف عنده تحظ  .كرهته إذا كذلك أيض

ول لصألف بحبال وصأاله أردت من أواصأل إني قأال
 .عنده خأير ل الذي والصلف لواما

 .الراعدة تحت صألف رب أمثالهم ومن
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ًا ذلك ومن إن النصاف : شرطيعبادة أبي قأول أيض
بقسط وأراد قأسط صأافي إذا من وصأديقي اشترط قأيل
 .عدل

:أقأسط يقال وإنما كذلك المر وليس عليه المر لن
 .جار إذا :وقأسط عدل إذا

لجهنم فكانوا القاسطون " وأما تعالى الله قأال
ًا الكلمة من الحذف جهة على ذكرناه ما يكون " وقأد حطب

ًاالعجاج ابن رؤبة قأال كما الحما ورق من مكة : قأواطن
 .الحماما يريد

نجدية حمامة ريش : كنواحندبة بن خأفاف كقول
قأال وكما كنواحي يريد الثمد عصف باللثتين ومسحت

يعملت في بمنصلي : وطرتربعي بن مضرس هو غيره
ذلك ومن اليدي والوجه السريحا يخبطن اليد دوامي

أن أسقني ولك أستطيعه ول بآتيه : قألستالنجاشي قأول
حج ما وليته عن ينبي الظهر معبر أو فضل ذا ماؤك كان
بن مالك . وقأالربه حج ما يريد اعتمرا ول الدنيا في ربه

ًا يك : فإنالهمداني حريم ًا أو غث سأجعل فانني سمين
 .لنفسه يريد مقنعا لنفسه عينيه

الفواه في به : تعثرتالمتنبي الطيب أبو وقأال
يكون وقأد الكتب في والقألما الطرق في والبرد ألسنها

فيها الحركة يشبع أن مثل الكلمة في الزيادة وجه على
وعن ترمى حين الغواية على : وأنتقأال كما حرفا فتصير
 .بمنتزح أي بمنتزاح الرجال عيب

من بصري الهوى يسرى ما حيث : واننيغيره وقأال
 .فانظر أدنو يريد فانظور أدنوا نظروا ما حيث
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نفي هاجرة كل في الحصا يداها : تنفيالخأر وقأال
 .والصيارف الدراهم يريد الصياريف تنقاد الدراهيم

القليل الشاذ الوجه على الكلمة إيراد يكون وقأد
 .لشذوذه فيها اللغات أردأ وهو

ًا والكثير خأفة في النحويون يقول كما خأفيف أبد
 .لكثرتها السماء

رديئة لغة باهت : فقولهالبحتري قأول هذا ومن
 .شاذة

مبهوت فهو يبهت الرجل بهت المستعمل والعربي
ًا الكلما طرح الفتى وإذا :المتنبي قأول ومنه في معرض

شاذة لغة الذي في اللذ فإن اللذعنا الكلما أخأذ مجلس
 .قأليلة

ًا قأوله ومنه فطامه قأبل التوراب : ايفطمهأيض
التراب في لغة فالتوراب الكل إلى البلوغ قأبل ويأكله
 .كثيرة غير شاذة

أو الجمع في الصيغة بخلف الكلمة لن يكون وقأد
قأومي على يعيب أن : وأكرهالطرماح قأال كما غيره

الجمع غير على إحنة فجمع الحنات ذوي الرذلين هجاي
 .حنات يقال ول وإحن إحنة لنها الصحيح

قأريب بن الملك عبد أن بصير أبو روى وقأد
سمعنا حتى شيء الطرماح أن نظن : كناقأال الصأمعي

 .البيت هذا قأوله

أبا يريد سلما أبي داود نسج : منالخأر قأال وكما
 .سليمان
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حروف من حرف يبدل أن أيضا الفصل هذا ومن
أسارير لها من رجل هو الشاعر قأال كما بغيره الكلمة

من يريد أرانيها من ووخأز الثعالي من متمرة لحم من
 .وأرانبها الثعالب

جمة ولضفادي حوازق له ليس : ومنهلالخأر وقأال
 .ولضفادع يريد نقانق

قأول مثل الكلمة في التضعيف إظهار أيضا ومنه
جربت قأد أعاذل مهل صأاحب أما بن قأعنب : هوالشاعر

ل ما صأرف وأما ضننوا وأن لقأواما أجود أني خألقي من
فينا الله أمين : وجبريلثابت بن حسان كقول ينصرف

ينصرف مما الصرف ومنع كفآء له ليس القدس وروح
ول حصن كان : ومامرداس بن العباس قأول أنشدوا كما

:البحتري قأال وكما مجمع في كرداس يفوقأان حابس
الول الثقيل في معبد نبرات نغماته في كأن الصهيل هزج

كقول الممدود : وقأصرومعبد مرداس عن الصرف فمنعا
الذي : سيغنينيبعضهم روى ما على المقصور : ومدالخأر
العراب وحذف غناء ول يدوما فقر فل عني أغناك

: فاليوماحجر بن القيس امرىء قأول مثل للضرورة
وتأنيث واغل ول الله من إثما مستحقب غير أشرب
بالقول : وتشرقالشاعر كقول التأويل بعض على المذكر

وتذكير الدما من القناة صأدر شرقأت كما أذعته قأد الذي
فل الطائي جوين بن عامر : هوالخأر قأال كما المؤنث

وأشباهه هذا فإن إبقالها أبقل أرض ول ودقأها ودقأت مزنة
كبير الكلمة فصاحة في يؤثر لم وإن مجراه يجري وما

عن تنبىء الفصاحة لن عنه صأيانتها أوثر فانني تأثير
 .وطلوتها وحسنها الكلمة أخأتيار

 .اطراحها فيجب نقص صأفة المور هذه من ولها
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المواضع بعض في قأبحه يختلف ذكرته ما أن على
اللف إدخأال فأما وحكمه فيه التأويل قأدر على بعض دون

الخنا : يقولالشاعر قأول نحو في الفعل على واللما
اليجدع الحمار صأوت ربنا إلى ناطقا العجم وأبغض
:الخأر : وقأولالشاعر قأول مثل المخففة الكلمة وتشديد

التي الياء وتحريك الضخما الخلق يحب ضخم رؤبة هو
: ماالشاعر قأول مثل والجر الرفع في كسرة قأبلها تقع
الصحراء في يلعبن كجواري مدتي في أرى ول رأيت إن

وأشرنا ذكرناها التي الزيادة باب في داخأل كله هذا فإن
 .تقدما ما على مكروهة وهي إليها

أمر عن بها عبر قأد الكلمة تكون ل : أنوالسادس
ذلك بها مقصود غير وهي أوردت فإذا ذكره يكره آخأر

 .بيناها التي الصفات فيها كملت وأن قأبحت المعنى

لقوما : قألتالعبسي الورد بن عروة قأول هذا ومثال
والكنيف رزح وان ما عند بتنا عشية تروحوا الكنيف في

استعمل قأد أنه غير كنيف للترس قأيل ومنه الساتر أصأله
 .وشهرتها الحدث تستر التي البار في

موردا ورد كان وإن عروة شعر في أكرهه فأنا
ًا  .الطارىء العرف هذا لموافقة صأحيح

ًا لعروة أن على هذا يكون أن جواز وهو عذر
 .بعده حدث الستعمال

يكونوا لم الوبر أهل العرب لن كذلك أنه أشك ل بل
 .البار هذه يعرفون

ًا كان وأن فهو يصح مما فبيته ملوما وغير معذور
 .به التمثيل
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مقاعد جانبيك من خألت وقأد أراك بان على أعزز
لما موافق لنه صأحيح البيت هذا في مقاعد فإيراد العواد
 .الشان هذا مثل في ذكره يكره

إليهم اضافته يحتمل من إلى أضافه وقأد سيما ل
 .العواد وهم

 .سهل فيه المر كان انفرد ولو

 .به لخأفاء قأبح ففيها ذكره ما إلى أضافته فأما

فكأنني نادمته : متفجرتماما أبي قأول النحو هذا ومن
ول البروج أحد هنا ها فالدلو نديم للمرزمين أو للدلو

 .المعروف الدلو اسم لموافقته أخأتاره

لمن القائل قأول بين ما فرق تأمل بأقأرب تجد وأنت
 .عزا الياما تقصده لمن والجنة جودا المرزما : أنتيمدحه

ًا الدلو : أنتقأوله وبين الدهر لطريد والكنيف كرم
 .سعة

 .صأحيحان والمعنيان

 .به لخأفاء ظاهر الخأر وقأبح أحدهما وحسن

ول وجه لذلك يكن لم عليه ونبهت ذكرته ما ولول
 .علة

ًا هذا ومن صأرما كان : قأدالهذلي صأخر أبي قأول أيض
أنكرت وإنما بالصرما الموت قأبل فعجلت لنا الممات في
الصيغة هذه على اللفظة هذه العامة أيراد لموافقته هذا

 .لذلك تجنبها ايثاري فكان بالسين هي فيما بالصاد
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سلمى دون من غائط من : وكمعمرو قأول فأما
 .المجرى هذا فجار كتيع به ليس النس قأليل

في الن يستعمل أنه إل الرض من البطن والغائط
 .الصأل ذلك على الحدث

 .تقدما ما على قأبيح فذكره

وعرف ذكر ما على لنه كعروة معذور عمرو لكن
 .حدث

ًا فلعل  .قأبله عمر

في تصرما تجد أنك ويبينه لك ذكرته ما يوضح ومما
فيما فيطمعني وصأل ل الدهر تصرما :عبادة أبي قأول
ًا مختارا فيسليني يأس ول لديك  .مرضي

بن يزيد إلى المنسوب الشعر في يتصرما وكذلك
طال وإن فكل ولذة نعيم من بنصيب : خأذواوهو معاوية
ذكرته الذي السم لمخالفتهما يقبحان ول يتصرما المدى

 .اللفظ في

ما غير على ل للموافقة الهذلي بيت في قأبيح وهو
 .به أعلمتك

ًا ومنه ًاتماما أبي قأول أيض الروع في : وعزائم
اللفاظ من فالدبار والقأبال الدبار ميمونة معتصمية
 .ذكرته لما المكروهة

المدبر الشباب أسف من : يضحكنقأوله وكذلك
مثل هنا ها المدبر لن مقمر شيب ضحكات من يبكين
ما على غيرهما الفصيحة والكلمة الول البيت في الدبار

 .بين
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 .الله رحمه الرضي الشريف قأول ومنه

ذكرته الذي للوجه مرضية غير لفظة هنا جنابة فإن
العيوب من لخلوها مختارة فصيحة ذلك لول كانت وأن

 .غيره

غير معتدلة الكلمة تكون أن قأدمناه : مماوالسابع
المعتادة المثلة على زادت متى فإنها الحروف كثيرة

 .الفصاحة وجوه من وجه عن وخأرجت قأبحت المعروفة

تكشفوا أن : فإياكمنباته بن نصر أبي قأول ذلك ومن
فمغناطيسهن الذوائب مغناطيسهن أن أل رؤوسكم عن

ًا فيها كان وأن ذكرته لما مرضية غير كلمة أخأر عيوب أيض
 .قأدمناه مما

ًا النوع هذا ومن ذربيجان : فلتماما أبي قأول أيض
ونبهنا سمجت ونكال عبرة معرس كانت ما بعد اخأتيال

:فقوله وجمال نضرة من حولها ما استسماجها على
غير وهي حروفها وكثرة لطولها رديئة كلمة فلذربيجان

 .قأبحها وجه هذا ولكن عربية

ردىء : أستسماجهاالثاني البيت في قأوله وكذلك
في المعتاد عن بذلك الكلمة وخأروج الحروف لكثرة

 .النادر الشاذ إلى اللفاظ

الكريم : إنالمتنبي الطيب أبي قأول هذا من ونحو
باستماعكه أنله سويداواتها بل القلوب مثل منهم كراما بل

:قأوله بقبح فليس الطموحا الطرف علوه يفوت محل
 .غير ل ذكرناه ما على الحروف لكثرة خأفاء باستماعكه

ًا قأوله وكذلك إذا ربح حوباواتها أن تعلم : العيسأيض
 .طويلة كلمة وحوباواتها تنحر لم أن بلغتك
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ًا قأوله ومنه وإلى الروايات كل في : وليسأيض
لوائي للمستنشدين ورفعت قأصائدي ابتعثت محمد

 .تراه ما على الحروف كثيرة كلمة فالمستنشدين

كثيرة امثاله وأن غيره على به يستدل قأد وهذا
فيه بها عبر موضع في مصغرة الكلمة تكون : أنوالثامن

مجرى يجري ما أو قأليل أو خأفي أو لطيف شيء عن
 .ذلك

القأساما في ذكره ويجب به تحسن أراها فإني
ذلك ومثال بالتصغير الحصار لموقأع ذلك ولعل المفصلة

وقأد بردينا الطل : يولعالله رحمه الرضي الشريف قأول
الريح كانت فلما والسلم الضال بين الفجر رويحة نسمت

ًا نسيما هناك المقصودة ًا مريض عنه العبارة حسنت ضعيف
 .وعذوبة طلوة للكلمة وكان بالتصغير

عيسى بن صأاعد العلء أبي قأول أيضا ومثاله
لمح على تدق وميضة العقيق برق من لح : إذاالكاتب
من على تدق خأفية أنها أراد لما تراه أفل الشوائم العيون
 .عنها العبارة في التصغير حسن ينظرها

ليس أزيرق فيها الماء رأيت شربت إذا قأول وكذلك
من حائل ودونه يلوح قأليل مآء كان لما الجران يستره
ًا وروده حسن حال كل على وساتر البل أعناق  .مصغر

عند وأبقي : زالالله رحمه الرضى قأول وكذلك
 .القلة أراد لما فصغر الحقوق عرقأته مال جذيم ورائه

طلوعه أرجو كنت قأمير : وغابالمخزومي قأول وأما
ًا جعله فإنما سمر ونوما رعيان وروح هلل كان لنه قأمير

في غاب : إنهبقوله ذلك على الدللة ويمكن كامل غير
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في غاب هلل كان إذا والقمر السمر نوما وقأت الليل أول
 .شك بل الوقأت ذلك

لم التي السماء فأما موضعه في مختار تصغير وهذا
فليس أشبههما وما والثريا كاللجين مصغرة إل بها ينطق

قأدمناه ما به مقصود غير لنه يذكر حسن فيهما للتصغير
عذلوا : إذاالطيب أبي قأول في التصغير أخأتار ل ولذلك

من عار لنه جمل هيا فؤادي قألبي حبيبتا بأنة أجبت فيها
 .ذكرته الذي الوجه

في التعظيم بمعنى التصغير من إليه يذهب ما فأما
دويهية بينهم يدخأل سوف أناس وكل :الشاعر قأول مثل

كان المبرد العباس أبا أن حكى فقد النامل منها تصفر
إل يدخأل لم العرب كلما في التصغير أن ويزعم ينكره
يقول بأن مجراها يجري وما دويهية ويتأول التعظيم لنفي
ضد وهو الوجه لهذا فصغرها الدخأول في خأفاءها أراد

العباس أبو إليه ذهب ما عندي ويقوى المذكور التعظيم
والتعظيم للتحقير أمارة التصغير وضعوا إذا أنهم المبرد

ًا منهما واحد على دليل يكن ولم به الفائدة زالت فقد مع
من ذلك بيان ويلتمس باللفظة المقصود إلى يرجع بل

 .تأثير للتصغير فليس اللفظ دون المعنى جهة

ًا عندي التصغير فليس القولين كل وعلى من وجه
ما دون ذكرته الذي الموضع في إل الفصاحة وجوه

ًا يسمونه قأول أحمل هذا وعلى التعظيم في تصغير
بالتناد المنوطة لييلتنا أحاد في سداس أما أحاد :المتنبي

وليس تعظيم تصغير لنه لييلتنا في التصغير أخأتار فل
 .ذكرته الذي الوجه على

 .الحية يصف نباتة بن نصر أبي قأول فأما
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في يأوى أغيبر ساريا كنت إن الحمراء الهضبة ففي
ما على مرضى هنا ها تصغيره فإن الشواهق صأدوع
جف قأد بالتراب إل تغتذي ل بأنها توصأف الحية لن ذكرته
: فبتالنابغة قأول إلى ترى أل منها الرطوبة وذهبت لحمها
ناقأع السم أنيابها في الرقأش من ضئيلة ساورتني كأني

العذر بين يسفح وظل أكفكفه أصأيحابي بين ظللت
عدد قألة في جارية العادة لن مختار فيه فالتصغير والعذل

كانوا ولهذا المواضع هذه مثل في النسان يصحب من
 .ثلثة الكثر في

ًا الشعر في والخليلين الصاحبين ذكر وجرى كثير
أما على أبي مر : خأليليالقيس امرؤ قأال كما السبب لهذا

بن نصر أبو وقأال المعذب الفؤاد لبانات نقض جندب
السرار إن علنية حديثه من لذة قأاقأضياني : قأفانباتة

يحاط أن من أكثر وهي أحد كل يعرفها هذا وأمثال مريب
 .تحصى أو بها

إلى يحتاج ما جملة هي الثمانية القأساما فهذه
وقأس فتأملها تأليف بغير لمفردة اللفظة في معرفته

منها الفصيح تعلم فإنك اللفاظ من عليك يرد ما عليها
 .تعالى الله شاء إن غيره من

على تكلمنا قأد كنا وإذ المؤلفة اللفاظ في الكلما
فلنذكر غيره على به يستدل ما فيها وقألنا المفردة الكلمة

القسم وهم المؤلف الكلما في القول من يحضرنا ما الن
ً بذكره أبتدأنا ما الثاني كل : إنذلك قأبل ونقول أول
ما على أشياء بخمسة فكمالها الصناعات من صأناعة
النجارة صأناعة في الخشب وهو الموضوع الحكماء ذكره

إن المخصوص كالتربيع وهي والصورة النجار وهو والصانع
ًا المصنوع كان وما والقدوما الميشار مثل واللة كرسي
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المثال هذا على يقصد أن وهو والغرض مجراهما يجري
 .يصنعه ما فوق الجلوس

فيه المنازعة تمكن ول هذا على المر كان وإذا
فيها نعتبر أن وجب صأناعة المخصوص الكلما تأليف وكان
 .القأساما هذه

من المؤلف الكلما هو الموضوع : إنفنقول
 .قأدمته ما على الصأوات

وشرحت العلم هذا طالب يقنع ما فيه ذكرت وقأد
ما ويقبح فيها يحسن وما بانفرادها اللفظة حال من

إلى فيه أرجع لم أنني على وإيضاحه تلخيصه في اعتمدت
مجموعا ذكرته ما وجدت ول يروى قأول ول مؤلف كتاب

وما الناس أشعار وتأمل بالدربة عرفته وإنما مكان في
من السلمة أدعي لست ولهذا أثباتها في العلم أهل نبه

وأسأل بالتقصير وأعترف الزلل من العصمة ول الخلل
لعله عما والصفح عذري بسط هذا كتابي في ينظر من

ًا منه وألفت صأعبا مسلكا يثيره ًا تأليف على يجب مقتضب
عنه التجاوز إلى أشير يجدني عما العراض المنصف
 .له والتغمد

مع بعضه الكلما ينظم الذي فهو المؤلف الصانع فأما
في الله بعون وسأذكر وغيرهما والكاتب كالشاعر بعض

معرفته إلى المؤلف يفتقر ما الكتاب هذا من موضع
 .علمه إلى ويحتاج

للشاعر والبيت للكاتب كالفصل فهي الصورة وأما
إنها فيها قأيل ما فأقأرب اللة وأما مجراهما جرى وسما
ل ولهذا ذلك بعد اكتسبها التي والعلوما الناظم هذا طبع
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ًا يمكن في جهد وإن له طبع ل من الشعر يعلم أن أحد
 .لمخلوق مقدورة غير بها يتوصأل التي اللة لن ذلك

يحتاج ما كل لوجود الصناعات سائر تعلم ويمكن
 .آلتها من إليه

ًا كان فإن المؤلف الكلما فبحسب الغرض وأما مدح
وإن الممدوح حال عظم عن ينبئ قأول به الغرض كان
وإن يؤلف ما كل القياس هذا وعلى فبالضد هجوا كان

 .كذلك وجدته تألمته

أن إلى الكاتب جعفر بن قأدامة الفرج أبو ذهب وقأد
ذلك وذكر لهل موضوع الكلما تعلم صأناعة في المعاني

في كتابه في وقأال الشعر بنقد الموسوما كتابه في
اللغة إن البلغة على كلمه عند الكتابة وصأناعة الخراج
القولن وهذان البلغة لصناعة الموضوع مجرى تجرى
وذكره قأدمناه ما منهما والصحيح مختلفان تراه ما على
 .الخراج كتاب في

هي المعاني أن إلى ذهب إذا له يقال أن ويجب
الصانع هذا أخأذها التي اللفاظ عن خأبرنا الموضوع
ًا عندك تكن لم إذا فألفها المؤلف فما لصناعة موضوع
صأناعة كل في الحكماء اعتبرها التي القأساما من منزلتها
هذه في تأثيرها اللفاظ نرى ونحن بصحتها قأاض والتأمل
ول والقبح الحسن بين تأثير عليها كلمنا التي الصناعة

فإن منها عرية الوكيدة العلقة هذه مع تكون أن يجوز
تصاحبها الصناعات من صأناعة وأي لك قألنا اللة إنها قألت
والمصنوع أصأل تصير حتى منها الصانع فراغ بعد اللة
ًا هذا فبطل الصفة هذه على اللفاظ نجد فإنا لها تابع

الصانع هي اللفاظ تكون أن وفساد آلة يكون أن الوجه
ظاهر المقصود العرض أو المصنوعة الصورة أو المؤلف
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تكون أن من اللفاظ أخأرجت فمتى أحد على يخفى ل
ًا القأساما جملة من أخأرجتها التأليف لصناعة موضوع
ًا تعلقها نجد ونحن صأناعة كل في المعتبرة  .ظاهر

علقتها أن مع المعاني في انتم تقول ما لنا قأال فإن
ًا هذا صأناعة هي اللفاظ وتأليف المعاني قألنا وكيدة أيض

تكمل التي وهي الموضوع في أظهرها التي الصانع
وإنما عمله من فليست اللفاظ فأما المذكورة القأساما

في وقأفت وقأد حسب بعض مع بعضها تأليف منها له
الن أعلم ل الصناعة هذه في كلما على المواضع بعض

الذي الكتاب أنسيت قأد لني-  غيره أو قأدامة صأاحبه
أنه إل قألنا كما موضوع اللفاظ أن على - يدل فيه وجدته
بعيب ذلك فليس رديئة لفظة ألف متى الناظم أن يدعي
ًا صأنع إذا النجار أن كما عليه فليس ردئ خأشب من كرسي
هو الذي الموضع كون أحكمها وقأد صأناعته في بعيب

ًا الخشب  .رديئ

النجار أن وذلك فاسد القائل هذا ذكره الذي وهذا
تمكن ولو صأناعته بموضوع البصيرة قأليل كان إذا يعاب

مرضى خأشب من به مثل الذي الكرسي ذلك عمل من
هذا من بالمختار منه جهل ردئ خأشب إلى عنه فعدل

ًا كان الجنس  .صأناعته أهل عند معيب

ردئ خأشب إليه سلم إذا العذر له يتوجه وإنما
الخشب لجل يعاب ل ذلك عند فإنه فيه صأناعته لتظهر

محظور غير موضوعه اخأتيار على فقادر الكلما ناظم فأما
أو جهل ذلك عن عدل فمتى منه يؤثره ما تأليف عليه

ًا ً وكان عليه واللوما النكار توجه تسمح ًا له أهل :به وجدير
قأبح في شبهة ول نفسها الصورة في كلمنا أن على
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كان وإن الخشب ردئ من المصنوع الكرسي صأورة
 .عمله أحكم قأد النجار

حسن عن عبارة فالفصاحة كله البيان هذا ومع
ذكرت قأد كنت فإذا المختار الموضوع في التأليف
يكون صأفة أي وعلى اخأتياره في والوجه الموضع

شرعت ثم وكفاية مقنع فيه بما والمكروه منه المرضى
منه وبينت ذلك بحسب التأليف على الكلما في الن

التأليف على الكلما كان يقبح أو يحسن بها التي الوجوه
يقبح أو يحسن بها التي الوجوه منه وبينت ذلك بحسب

ًا وحقيقتها الفصاحة معرفة في الكلما كان ًا واضح جلي
بين الفرق معرفة ول بهادرية له تكن لم من وأمكن
وكانت ذكرتها التي الصفات باعتبار وغيره الكلما فصيح
الكلما وطلوة البلغة يعرف ل لمن الكتاب هذا منزلة
النظم صأحيح بين به يميز له ذوق ل لمن العروض منزلة

ًا يعرف ل لمن والنحو فاسده من يتكلف وإنما وعادة طبع
بهذا إل يجهلها لمن الفصاحة إيضاح يمكن وليس ويتصنع
وسابق معرفة بها له من لن النحو هذا وعلى السبب

وتأمل والمناشدة بالمخالطة ذلك له حصل إنما علم
الوقأت طول على المؤلف والكلما الكثيرة الشعار
تعليمه أراد لمن يحضر أن يمكنه وليس الزمنة وتراخأى

حكم ومعنى كرهها ولفظة تأمله وفصل سمعه بيت كل
الطويل الزمان إلى يحتاج هذا لن بصحته أو بفساده
إلى طريق فل البتة حصوله يمكن ل بل الكثيرة والياما
والطريق قأصدته الذي النحو هذا من إل شرحته بما العلم
 .فيه سلكت الذي

وإن فإنه وغيره المختار الكلما بين يفرق من فأما
هذه من العارى كافتقار هذا كتابي إلى مفتقر غير كان

وجه من إليه محتاج فهو اقأتباسها في الراغب الصناعة
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ًا منزلته آخأر الذوق لصاحبي والنحو العروض منزلة أيض
بيت فصاحة على قأطع إذا بالفصاحة العالم لن والطبع

ذلك أشبه ما أو كلمة أو رسالة من فصل أو قأصيدة من
لي ول حكم أين من يبين أن يمكنه لم غيره على وفضله

قأوله ومحض دعواه مجرد إلى يفزع إنما بل فضل وجه
واستدل علل الكتاب هذا في وفصلته بينته ما عرف فإذا

النظم صأحيح العارف أن كما والسباب الوجوه وذكر
علم على وقأف فإذا وعادته بطبعه والمعرب بذوقأه

المعربة والكلمة الموزون البيت في علل والنحو العروض
الفلنية الدائرة من لنه الوزن صأحيح كان إنما هذا وقأال

كذا أجزائه وعدد كذا وعروضه كذا وضربه الفلني والبحر
يفصله ما وفصل ويقبح الزحاف من فيه يحسن ما وذكر

 .العروضيون

مرفوعة مثل كانت إنما المعربة الكلمة في وقأال
يجرى وما مرفوع العرب كلما في والفاعل فاعلة لنها
 .المجرى هذا

ينفر الذي الفاسد في يقول النحو هذا مثل وعلى
التعليل هذا حد على ويعلله طبعه يكرهه أو ذوقأه منه

 .ذكرته الذي

قأدمناه ما على الكلما تأليف في بالقول الن ونبتدئ
في توجد صأفات الفصاحة من الثاني القسم أن من

المذكورة الثمانية القأساما من فيه يتفق ما وتعتبر التأليف
 .المفردة اللفظة في

من اللفظة تأليف يكون أن منها الول : إنفنقول
أن وبيانه التأليف في بعينه وهذا المخارج متباعدة حروف
الكلما تأليف في المتقاربة الحروف تكرر الناظم يجتنب

في هذا بل الواحدة اللفظة في ذلك بتجنب أمرناه كما
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من فيها يستمر ل المفردة اللفظة أن وذلك أقأبح التأليف
في يستمر ما مثل الحرف تقارب أو الواحد الحرف تكرار
 .واتسع طال إذا المؤلف الكلما

كنت : لوالبيت هذا من يعجبون أصأحابنا زال وما
يكن لم ذاك ولكن نكون كنا كما كنت الحب كتمت كنت

سماعه من أكثر للتكرار قأبحه على دليل إلى يحتاج وليس
:قأوله داود أبي بن أحمد أنشد لما تماما أبا أن وقأدروى
إل منك المؤمل يرضى بأن ترضى بأن يرضى ل فالمجد
: لقدالموصألى إبراهيم بن إسحاق له قأال بالرضى
هذا من أسهل والشعر تماما أبا يا نفسك على شققت
ًا وكنت عليه قأرئت وقأد العلء أبي شيخنا عند حاضر

: ولالبيت هذا إلى القارئ وصأل فلما الطيب لبي قأصيدة
الضعف ضعف ضعف ول ضعفه الضعف يبلغ حتى الضعف

العصيبة من وكان مدبر شعر والله هذا قأال ألف مثله بل
 .عنه اشتهرت التي الصفة على الطيب لبي

قأرب وليس قأفر بمكان حرب : وقأبرالخأر قأول فأما
ولهذا ومكررة متقاربة حروف من فمبنى قأبر حرب قأبر

الجن شعر من أنه الناس بعض يزعم حتى به النطق يثقل
ول غلط غير من مرات ثلث بإنشاده المتكلم ويختبر
 .توقأف

شئ لله والحمد يضرها : لمالخأر قأول وكذلك
من الثاني المصراع فإن ذهول نفس عزف نحو وانثنت

تكرر من فيه لما وسماعه به التلفظ يثقل البيت هذا
عيسى بن على الحسن أبو ذهب وقأد الحلق حروف

ومتلئم متنافر أضرب ثلثة على التأليف أن إلى الرماني
 .العليا الطبقة في ومتلئم الوسطى الطبقة في
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:الشاعر كقول الوسطي الطبقة في والمتلئم قأال
رميم الكناس آراما عشية وبينها بيني الله وستر رمتني

بين وذلك كله القرآن العليا الطبقة في والمتلئم قأال
تلوما في الكلما من غيره وبين بينه والفرق تأمله لمن

في والمتلئم المتنافر بين الفرق نحو على الحروف
 .الوسطى الطبقة

وذلك فاسدة والقسمة صأحيح غير ذكره الذي وهذا
في يقع وقأد ومتلئم متنافر ضربين على التأليف أن

ًا أشد بعضه ما المتلئم يقع ما حسب على بعض من تلوم
ًا قأسما ذلك يجعل أن يحتاج ول عليه التأليف كما ثالث

من أكثر التنافر في أشد بعضه ما المتنافرة من يكون
ًا ذلك الرماني يجعل ولم بعض ًا قأسم  .رابع

من بأحق الموضع هذا في فليسا البيتان فأما
 .غيرهما

العليا الطبقة في المتلئم من القرآن إن قأوله وأما
كلما جميع بذلك يعنى وهو الوسطى الطبقة في وغيره
وبين القرآن بين فرق ول ذلك على المر فليس العرب
النسان رجع ومتى القضية هذه في المختار الكلما فصيح

وجد المختار بالتأليف معرفة أدني معه وكان نفسه إلى
أبا ولعل تأليفه في القرآن يضاهى ما هي العرب كلما في

هذه بمثل إل يتم ل القرآن في العجاز أن يتخيل الحسن
يعضده أن من أظهر الله بحمد والمر الفاسدة الدعوى

الدب من علق من كل عنه ينفر الذي القول هذا بمثل
إلى عدنا وإذا طرفا الكلما نقد من عرف أو بشيء

عن العرب صأرف القرآن إعجاز وجه وجدنا التحقيق
من يتمكنون كانوا بها التي العلوما سلبوا بأن معارضته

 .ذلك مرامهم وقأت في المعارضة
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ما ادعاء عن بمعزل فنحن هذا على المر كان وإذا
من غيره وبين القرآن حروف تأليف بين أن من إليه ذهب
أن إلى ذهبنا لو ثم والمتلئم المتنافر بين كما العرب كلما
جميع من أفصح أنه وادعينا الفصاحة القرآن إعجاز وجه
في يفتقر لم والممكن المعجز بين ما بدرجة العرب كلما
لتأليف حروفه تأليف مخالفة من قأاله ما ادعاء ذلك

لم أنه وذلك العرب كلما من الفصيح في الواقأعة الحروف
لمور الفصاحة وإنما فصيحا فقط التأليف هذا بنفس يكن
الحروف في التلؤما جملتها من الكلما في تقع عدة

 .وغيره

هذا على ينكر فيم الباقأي وسنذكر بعضها بينا وقأد
العرب كلما وفصيح القرآن في الحروف تأليف يكون أن

ًا تأليف ضاما لما العليا الطبقة في القرآن ويكون واحد
منها يسير جزء التأليف التي الفصاحة شروط من حروفه

ما ادعاء إلى بنا حاجة ل القولين كل على أن بان فقد
له يقال ثم فيه الشبهة وعدما بطلنه وضوح مع ادعاه
ًا التلؤما أليس المفردة الكملة حروف تأليف في معتبر
فما له ! فيقالنعم من بد فل تقدما فيما ذكرناه ما على

بانفرادها القرآن ألفاظ من لفظة كل تأليف في عندك
فإن الوسطى الطبقة في أما العليا الطبقة في متلئم أهو
قأد اللفظة هذه ليس أو له قأيل العليا الطبقة في قأال

يكن لم ذلك ولول وبعده القرآن قأبل العرب بها تكلمت
أن الن أقأررت فقد فهمته العرب كانت ول عربيا القرآن

وهو العليا الطبقة في متلئم هو ما العرب كلما في
وجه يفسد ما ذلك في عليك يتوجه ولم المفردة اللفاظ
من المؤلف كلمهم في إن قألت فهل القرآن إعجاز

ًا هو ما اللفاظ بأحدهما الناظر علم فإن كذلك أيض
القرآن ألفاظ من لفظة كل إن قأال وإن بالخأر كالعلم
ً له قأيل الوسطى الطبقة في متلئمة مشاركة إن أول
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ًا الوجه هذا على ألفاظهم لطبقة القرآن ما ثم باقأية أيض
القرآن ألفاظ من التلئم أن ادعى من وبين بينك الفرق

أن على كالخأر الموضعين أحد فإن الوسطي الطبقة في
عدد بقلة بينا ظهورا التلؤما فيها يظهر المفردة اللفظة
تأليفها كان متباعدة كانت وإن المخارج واعتبار حروفها
ًا ًا كان تقاربت وإن متلئم يذهب بما ذلك ويلتمس متنافر

والقرب الشديد البعد دون التوسط اعتبار من إليه
ًا القولين فعلى المفرط وليس مفهوما التلؤما اعتبار مع
تأليفها لك أوضحنا إذا القرآن كلم من كلمة في ينازعنا
في مثله ونقول إل العليا الطبقة في هذا ليس وتقول
الموضعين على الدليل لن بعض مع بعضها اللفاظ تأليف
على التأليف أن اعتماده يجب الذي أن بان فقد واحد

العرب كلما وفصيح القرآن وتأليف ومتنافر متلئم ضربين
إعجاز وجوه من وجه في هذا يقدح ول المتلئم من

 .لله والحمد القرآن

ًا عيسى بن على ذهب وقأد أن التنافر أن إلى أيض
ًا تتباعد أو المخارج في الحروف تتقارب ًا بعد شديد
 .أحمد بن الخليل عن ذلك وحكى

الطفر بمنزلة كان الشديد البعد بعد إذا إنه ويقال
لنه المقيد مشى بمنزلة كان الشديد القرب قأرب وإذا

على صأعب وكلهما مكانه إلى ورده اللسان رفع بمنزلة
في وقأع ولذلك العتدال في ذلك من والسهولة اللسان
ما هذا في إليه أنا أذهب والذي والبدال الدغاما الكلما
مخارج بين ما بعد في التنافر أرى ول ذكره قأدمت

ذلك صأحة على ويدل القرب في هو وإنما الحروف
ذلك مع وهي متنافرة غير الم الكلمة هذه فإن العتبار

أقأصى من الهمزة لن المخارج متباعدة حروف من مبنية
وعلى بينهما متوسطة واللما الشفتين من والميم الحلق
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ًا التأليف هذا يكون أن يجب كان مذهبه على لنه متنافر
أبعد من الواو لن وأو أما وكذلك البعد من يمكن ما غاية

 .الهمزة من الحروف

يوجد لما سز ول عح مثل المثالن هذان وليس
كلمة كل في الحرفين بين ما لقرب التنافر من فيهما
في وجها الشديد للبعد تر لم المثلة جميع اعتبرت ومتى

على فشاهدان والبدال الدغاما فأما ذكره ما على التنافر
يكادان ل لنهما بعدها دون الحروف قأرب في التنافر أت

ًا إل الكلما في يردان الذي وهذا الحروف تقارب من فرار
بحضته قأاضيان والتأمل التتبع لن اعتماده عندي يجب
والكلما الحروف تكرر أن بان فقد ذكرناه ما ثبت وإذا

بالشعر العلماء بعض كان وقأد الفصاحة من بشطر يذهب
والورى أمدحه أمدحه متى : كريمتماما أبي قأول في يعيب
على الحلق حروف تكرر وحدى لمته لمته ما ومتى معي

 .اللفاظ واخأتيار المعنى سلمة

العارض بن الهتن : العارضالطيب أبي قأول فأما
ما أقأبح فمن الهتن العارض بن الهتن العارض بن الهتن
الحروف تكرار يقبح كان وإذا وأشنعه التكرار من يكون

وأما وأشنع أقأبح بعينها الكلمة فتكرار المخارج المتقاربة
ًا قأوله مولود تشابه يابنه حمدان بن الهيجا أبو : وأنتأيض
وحارث حارث وحمدون حمدون وحمدان ووالد كريم

ًا عندي التكرار هذا فليس راشد ولقمان لقمان لن قأبيح
 .به إل يتم ل المقصود المعنى

نسق على الممدوح أجداد ذكر أن له اتفق وقأد
الله عبد هو الهيجاء أبا لن تكلف ول حشو غير من واحد

 .راشد بن لقمان بن الحارث بن حمدون بن حمدان بن
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ًا الكلما هذا ورد ولو الصفة هذه على يزد لم نثر
المر سهل به إل يتم ل معنى التكرار هذا في عرض فلما
ًا البيت وكان فيه  .مكروه غير مرضي

هذا يجرى تكرار كل يحمل أن يجب ذلك وعلى
 .المجرى

ًا العرابي مهدية أبو أذن وقأيل ل أن أشهد فقال يوم
أن أشهد هو إنما السنة : خأالفتله فقيل مرة الله إلى إله
المعنى ليس أو فقال الله إل إله ل أن أشهد الله إل إله ل

ًا الياما بعض في وجارنا عى هو الذي التكرار ونربح واحد
بعد طرقأتنا : ألالشاعر قأول سليمان بن العلء أبو شيخنا

حبذا أل نجد بنا واتلب خأمسا سرن وقأد هند هجعوا ما
وقأال والبعد النأى دونها من أتى وهند هند بها وأرض هند
ًا اسمها تكرير ير لم المرأة لهذه حبه من يجد ولنه عيب

هذا إل للتكرير العتذار يرمن فلم حلوة باسمها للتلفظ
من راما غيري الخير : لكالطيب أبي قأول فأما العذر
بقبحه خأفاء فل لحق اللذقأية بغير وغيري الغنى غيرك

جهله يجهل وهو بي جاهل : ومنقأوله وكذلك للتكرار
مرات خأمس الجهل ذكر لنه جاهل بي أنه علمي ويجهل
.اليسير إل يعده لم ما البيت ألفاظ من يبق فلم بي وكرر

ًا قأوله وأما الحشا قألقل الذي بالهم : فقلقلتأيض
كرامتي تغث أن عيشى غثاثة قألقأل كلهن عيش قألقأل
في كرر أن له اتفق فقد المآكل تغث أن بغث وليس
بأسره القبح فجمع الحروف مكررة لفظة الول البيت

واتبع وتكرارها إعادتها في ثم نفسها اللفظة صأيغة في
ما تجد فلست تغث وتكرار الثاني البيت في بغثاثة ذلك
على الناس يزل ولم القبح في البيتين هذين على تزيد
إنني : ألحجر بن القيس امرئ قأول منكرين الدهر وجه
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لعمري وهو بال ويتبعنا بال بنا يقود بال جمل على بال
القبح في وراءه غاية ل الذي الفن هذا بيت كان وإن قأبيح
سل ثم وسلت : سلتالنصاري الوليد بن مسلم قأول

البيت هذا أن ولول مسلول سليلها سليل فأتى سليلها
أن على أقأطع لكنت ديوانه في وموجود لمسلم مروي
ًا الناس أبعد قأائله ًا وأقألهم ذهن في يعد ل وممن فهم
ً العامة عقلء خأطرة أخأال ولكنى الخاصأة عقلء عن فضل

وقأت له عرضت البرساما من شعبة أو الوسواس من
وسلمة مزاجه صأحة إلى عاد لما فليته البيت هذا نظم

وما إليه ينسبه فلم ونفاه به يعترف فلم جحده طباعه
وعموما الخلقة في الكمال عوز إلى إل وأمثاله هذا أضيف
أنت أنت : قأبيلالطيب أبي قأول وأما الفطرة لهذه النقص
وقأد للتكرار فقبيح الهماما الملك بشر وجدك منهم وأنت
 .فصل بغير وقأوعه قأبحا زاده

على وتدل ببعض الكلما بعض تربط التي والحروف
في تكررها يبقح النحويون يقول كما غيرها في معنى
واحد جنس لنها وذلك ألفاظها اخأتلفت وإن الكلما

.بعض من بعضها فائدة تميزت وإن المعنى في ومشتركة

ً فيها المر يسهل ومما بينها الفصل وقأوع قأليل
:الطيب أبو قأال ما نحو على ترد أن فأما غيرها من بكلمة

عليها منها لها سبوح غمرة بعد غمرة في وتسعدني
أبو أنكر وقأد فيه عذر يتوجه ل الذي العيب فذلك شواهد
تكرر قأبح من ذكرناه ما الكاتب جعفر ابن قأدامة الفرج

وصأناعة الخراج في كتابه في وقأال الرباطات حروف
هذا جرى ما أو له به أو عليه منه أو منه له فأما الكتابة

في يحتال أن وقأع إذا ذلك وسبيل قأبح ففيه المجرى
إلى يحتاج ما يأتي أن مثل بكلمة الحرفين بين ما فصل

ًا أقأمت فيه يقال أن  .عليه به شهيد
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ًا عليه أقأمت فيقال أوراق بعد قأال ثم به شهيد

أن يوما مسعدة بن عمرو أمر المأمون أن : وبلغنييسيرة
وسها قأدمه ما الفرج أبو فأنسي عناية به له لرجل يكتب
فيقول أول قأاله عما يعبر أن يمكنه كان وقأد أنكره عما

فيما عذرنا الزلل هذا يجعل أن ويجب به عناية له لرجل
أنكرناها قأد لفظة من الكتاب هذا في به نأتي أن لعلنا

 .عيبه عن عم النسان فإن بتجنبها وأمرنا

 .أسوة ذكرناه بمن ولنا

به أولع قأد فن اللفاظ تكرار من أنكرناه الذي وهذا
الواحد يكاد ل حتى هذا زماننا أهل من والكتاب الشعراء

نثره أو نظمه في يعيدها فل واحدة كلمة عن يغفل منهم
 .الصفة هذه على وجدته كلمهم اعتبرت ومتى

ًا أعرف وما من ويغض الفصاحة في يقدح شيئ
نسجه وصأيانة تجنبه يؤثر لمن التكرار من أظهر طلوتها

 .عنه

 .نظر دقأيق ل تأمل كبير إلى يحتاج ل كان إذ

الكتاب أو المجيدين الشعراء من واحد يخلو وقألما
في يخل ل حتى شعره في يديرها ألفاظ استعمال من

 .بها قأصائده بعض

في المر يسهل مختارة اللفاظ تلك كانت فربما
 .موقأعها إل تقع لم إذا وتكريرها إعادتها

 .ذلك خألف على كانت وربما

غرى ممن مرزويه بن مهيار الحسن أبو كان وقأد
إل ذلك من تخلو قأصيدة له وجدت فما وطينة طين بلفظة
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موضعها غير في تارة اللفظة هذه وضع حتى اليسير
الماكن بعض في مقرها وأقأرها بها يليق ل لما ومستعارة

 .معها ألفت ما وبين بينها ووافق

 .يتتبعه لم شعره في موجود وذلك

ًا يكن لم وإن فهذا من أصألح فهو عندي محمود
 .الواحد البيت أو الواحدة القصيدة في التكرار

ولول الهوى كتمت دموعي : ولولبعضهم قأول فأما
لما المكروه التكرار من فليس دموع لي تكن لم الهوى
عليه مبنى المعنى أن وذلك الطيب أبي بيت في قأدمته

 .بعينه اللفظ إعادة على ومقصور

وجدت فمتى التكرار في تراعيه أن يجب حد وهذا
ذلك خأالف وما بقبحه يحكم لم به إل يتم ول عليه المعنى
 .الصناعة سوء إلى ونسبته بالطراح عليه قأضيت

 .جنى بن الفتح أبو وقأال

ذا شعرك في تكرر : إنكالمتنبي الطيب لبي قألت
ًا وذي يعمل لم الشعر هذا : إنقأال ثم ساعة ففكر كثير
 .واحد وقأت في كله

الثاني القسم وأما واحد المادة أن إل : صأدقأتفقلت
ً المذكورة الثمانية من السمع في للفظة تجد أن وهو أول

ًا فقط الحروف تباعد أجل من ل غيرها على ومزية حسن
في يتفق كما المزاج في ويعرض التأليف في يقع لمر بل

يكون إنما هذا فإن تقدما فيما بيناه ما على النقوش بعض
الحسن فيوجد المختارة الكلمات ترادفت إذا التأليف في
الكلمات تلك من يجمع ل ما على طلوته وتزيد أكثر فيه
 .القليل إل
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وليس بانفرادها اللفظة إلى يرجع إنما لعمري وهذا
الثالث وكذلك والترادف التواتر أثاره ما إل فيه للتأليف
ول وحشية غير الكلمة تكون أن وهما القأساما من والرابع
ًا القسمين هذين لن عامية  .بهما للتأليف علقة ل أيض

العامي أو الوحشي الكلما فيه كثر إذا يقبح وإنما
يرجع فهو المختار الكلما فيه كثر إذا يحسن ما حد على
 .قألناه كما المفردة اللفظة إلى

في السهاب حكم من قأدمناه ما التأليف وعلقة
لها تبتذ لم لفظة يتفق أن إل والمذموما المحمود إيراد

فيكون غيرها إلى مضافة تستعملها وإنما بانفرادها العامة
ًا الغرض هذا على التأليف الضافة أفادته ما بحكم عامي

والحتراز مضافة تجنبها وجب هذا اتفق وإذا اللفظة لتلك
 .المذمومة الوجوه بعض فيها تعرض التي الصيغة من

على جارية الكلمة تكون أن وهو الخامس وأما
وكيدة علقة القسم بهذا وللتأليف الصحيح العربي العرف

حكم وعلى الكلما من لتأليفها تبع اللفظة إعراب لن
 .فيه وردت الذي الموضع

عن عدلنا ذكرناه إذا طويل تفصيل الجملة ولهذه
النحو صأريح في وشرعنا الكتاب بهذا المقصود الغرض
 .العراب علم ومحض

تغنى عليه ومقصورة له موضوعة كتب ولذلك
هناك يبتغيه ما ويجد هذا كتابنا في نذكره عما فيها الناظر

أنعمت إذا : إنيقأائل لنا قأال فإن مستقصى مستوفى
حتى : يغشونحسان قأول واعتبرت الفكر وأحسنت النظر

وغيرت المقبل السواد عن يسألون ل كلبهم تهر ما
المرفوع وخأفضت المخفوض فرفعت وجهه عن العرابي
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ووجدت عذر مثله في يتوجه ول تأويل يسيغه ل بما وأتيت
على جار وهو عليه كانت ما على البيت هذا فصاحة
المر وجدت القأساما باقأي اعتبرت ومتى العربي القانون

لتأثيرها النوع هذا لحكم ومخالفة ذكرتموه ما على فيه
المتناع عليكم يوجب وهذا الكلما ورونق الفصاحة في
تشهد ما على والقأتصار الجملة في القسم هذا إيراد من

 .بتقبله التأمل ويقضي بصحته النفوس

من ذكرناه ما بعض يكون أن ننكر ل : إنناله وقأيل
أوضح الفصاحة في وتأثيرها بعض من أظهر القأساما
 .غيره ن وأجلى

إخأتيار على بالقطع نرضى ل حال كل على لكنا
لما مخالف وهو بحسنه والشهادة المؤلف العربي الكلما

وفيه مواضعه كان إن عليه وتواضعت العرب به تلفظت
 .عندهم القبح وجوه من آخأر وجه

ًا يكون ول في القبح وجوه عنه تنتفى حتى حسن
عن الضمائر وعدول الكنايات تغير في نجد أننا على مثله

ًا يزيل ما إيرادها في السبق ًا الفصاحة من شطر وطرف
:الرقأيات قأيس بن الله عبيد قأول تأمل ومن الرونق من

تشبه منهما وأخأرى لل اله فشبيهة منهما أما فتاتان
ًا تلقيا ولم ولدتما السعيد بالنجم فتانا الشمسا ًا يوم هوان

ًا وولدتا : ولدتماقأوله بين أن علم نحسا ول ًا فرقأ واضح
وكذلك الول من كالمنقطع الثاني الكلما ووجد بينة ومزية

في لكم فرأت فيكم المنايا تفرست : قأوماالمتنبي قأول
المنايا تفرست قأوما الكلما وجه لن كراما صأبر الحرب

التأليف جانب في مجراه يجرى وما فهذا لهم فرأت فيهم
الظاهر إيراد في العرف واتباع معدود شعبه وفي مذكور

في مشاركتهم آثر لمن واجب النادر الشاذ دون المعروف
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وعلى يقتدي بهم فإنما النسج وسلمة النظم فصاحة
إعراب يكون أن يمنع عساه لمن يقال ثم يهتدي منارهم
يكون أن عندك يجوز : هلفصاحته في شرطا الكلما
ًا له وضعته ما لغير منه اسم كل استعمل وأن عربي

ًا يكون أن لزمه : نعمقأال فإن العرب العربية باللغة متكلم
ًا الفرس سمى إذا ًا والسواد إنسان ًا والموجود بياض معدوم

وإن محصل إليه يذهب ل حد وهذا الكلما من ذلك وغير
ًا يكون : لقأال موضعه في اسم كل يضع حتى عربي

في دخأل : فقدقألنا أهله به يلفظ ما حد على به ويلفظ
على الدليل وهو به تتعلق معانيه لن الكلما إعراب هذا

أنه ثبت وإذا فيها والجواز اللبس يزول وبه منها المقصود
ًا يكون ل وجب به العرب نطقت ما على يجرى حتى عربي

نجيز ول به تكلموا فيما تبعهم فصاحته في يشترط أن
العربية اللغة فصاحة في هو إنما كلمنا لن عنه العدول

ًا كونه عن الكلما خأرج ومتى كما به قأولنا يتعلق لم عربي
ما اشتراطنا أن بان فقد اللغات من بغيره يتعلق ل

الجملة هذه وتفصيل لزما صأحيح الفصاحة في ذكرناه
علم لنه ذكره هذا بكتابنا يليق ول النحو كتب في يوجد
 .متميزة وصأناعة مفرد

قأد الكلمة تكون أن وهو ذكرناه مما السادس وأما
تعلق فيه فللتأليف ذكره يكره آخأر أمر عن بها عبر

بحسب يختلف القبح فإن غيرها إلى الكلمة إضافة بحسب
من خألت : وقأدالرضى الشريف قأول في قألنا كما ذلك

زاد العواد إلى أضيف لما مقاعد لن العواد مقاعد جانبيك
وجه على الجبال : مقاعدقأائل قأال ولو الكلما قأبح

فبهذا وأيسر أسهل المر لكان ذلك غير أو الستعارة
 .القسم بهذا التأليف يتعلق ونحوه
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فل الحروف الكثيرة الكلمة اجتناب وهو السابع وأما
ترادفت إذا أجلى قأبحه ظهور أن إل بهذا للتأليف علقة

الكلمة في قألناه ما حد على الطوال الكلمات فيه
 .الوحشية

كان إذ به للتأليف علقة فل التصغير وهو الثامن وأما
التصغير تكرار أن أقأول لكني بانفرادها الكلمة يتعدى ل

من ذلك وغير والتوكيد والعطف والنعت والترخأيم والنداء
التكرار جملة في معدود إيرادها في - والسهاب القأساما

ًا شئ لكل فإن فيه التوسط ويجب ًا حد يحسن ل ومقدار
 .تعديه يحمد ل تجاوزه

ما على الكلمة في التصغير تحمدون : كيفقأيل فإن
 .قأبح آخأر تصغير إليه انضاف فإذا قأدمتموه

التصغير : إنقألنا نفسه في حسن منهما واحد وكل
نكره فنحن متباين ول مختلف وغير واحد معنى المحمود

كانت وإن بعينها الواحدة الكلمة تكرار نذما كما تكراره
 .واحدة الجميع في والعلة ذميمة غير مرضية

الكلمة في المذكورة بالقأساما يتعلق ما فهذا
 .وبيناه أوضحناه قأد بانفرادها

 .له وينفرد بالتأليف يختص ما إلى ونعود

اللفاظ وضع حسنه في الصأول أحد : إنونقول
ًا أو حقيقة موضعها فيه يبعد ول الستعمال ينكره ل مجاز

ونشرحه نذكره نحن تفصيل إلى تحتاج الجملة وهذه
 .به والعلم فهمه ليقع أمثلته ونبين

الكلما في يكون ل أن موضعها اللفاظ وضع فمن
وإعرابه معناه فساد إلى ذلك يؤدي حتى وتأخأير تقديم
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فيه يفصل حتى الضرورات سلوك أو المواضع بعض في
وما والموصأول كالصلة العرب لغة في فصله يقبح ما بين

بن إبراهيم يمدح الفرزدق قأول منها أمثلة ولهذا أشبههما
أبوه حي أمه أبو مملكا إل الناس في مثله وما إسماعيل

أحال قأد ما والتأخأير التقديم من البيت هذا ففي يقاربه
الناس في مثله وما مقصوده لن إعرابه وأفسد معناه

ًا - يعني أبوه أمه أبو مملكا إل يقاربه حي أبا لن هشام
ًا هذا ومن الممدوح أبو أمه الورد بن عروة قأول أيض

ما عند بتنا عشية تروحوا الكنيف في لقوما : قألتالعبسى
من مستراح إلى بنفوسكم تبلغوا أو الغنى تنالوا رزح وان

الكنيف في رزح لقوما : قألتتقديره لن مبرح حماما
بين - ففصل الغنى تنالوا تروحوا وان ما عند بتنا عشية
 .وجوابه والمر والموصأوف الصفة

صأفقة والمكارما أخأسر : المجدالطيب أبي قأول فأما
وفيه المجرى هذا فجار الروع الهماما لها يعيش أن من

:وتقديره والموصأول الصلة بين وفصل وتأخأير تقديم
 .صأفقة أخأسر والمكارما المجد

خأالد كان التي خأراسان : فليستالفرزدق قأول أما
ًا كان إذ أسد بها النحويين من جماعة فإن أميرها سيف

ًا يمدح : أنهقأالوا ًا ويذما خأالد بخراسان واليين وكانا أسد
 .أسد قأبل وخأالد

كان التي بالبلدة خأراسان فليست البيت وتقدير
ًا فيها خأالد مكان أسد رفع ويكون أميرها أسد كان إذ سيف

في يكون أو وقأع معنى في وكان له نعت وأميرهما الثانية
مبتدأ وأميرها أسد ويكون والقصة الشان ضمير كان

ًا :السيرافي سعيد أبو وقأال الضمير خأبر موضع في وخأبر
ًا يجعل أن عنده البيت تقدير إن ً أسد خأالد من بدل
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قأال فكأنه بالسد له التشبيه سبيل على خأالد هو ويجعله
ًا كان إذ أسد بها كان التي خأراسان فليست أميرها سيف
ًا ويجعل ًا سيف  .السم أميرها ويجعل الثانية لكان خأبر

ًا التأويلين وعلى والتعسف البيت بقبح خأفاء فل مع
أكثر والفرزدق موضعها غير في اللفاظ ووضع فيه

ً الشعراء ويقصده يعتمده كأنه حتى الفن لهذا استعمال
 .حسنه ويعتقد

ًا قأوله ذلك ومن ًا عطية : وترىأيض بفنائه ضارب
ًا الغناما حظائر بين ربقين أرباق عنده كانت لبيه متقلد

ًايريد وبهاما ثلة صأاحب لبيه كانت وبهاما ثلة أرباق : متقلد
ًا والتأخأير التقديم ومن عنده : صأددتالشاعر قأول أيض

يدوما الصدود طول على وصأال وقألما الصدود فأطولت
قأول وكذا-  الصدود طول على وصأال يدوما : وقألمايري

لمها من اليوما در لله استعبرت ما ساتيد رأت : لماالخأر
:: يريدالمتنبي قأول هذا وعلى اليوما لمها من در لله أي

 .بها يجفخون ل وهم جفخت

بأن طاسمه أشجاه كالربع : وفاؤكماقأوله وكذلك
بان : وفاؤكماتقدير لن ساجمه أشفاه والدمع تسعدا
وكذلك وأخأر وقأدما ففصل طاسمه أشجاه كالربع تسعدا

هشاما الله سره رعية راعى : خأيرالقرشي عدى أبي قأول
الله سره هشاما رعية راعى خأير أي طريد مأوى وخأير
مالك عني ألفر خأليلتي تقول ل أبيها : لعمرالخأر وقأول

 .خأليلتي أبي : لعمريريد كعب أبي بن

الكلما يكون ل أن موضعها اللفاظ وضع ومن
ًا أمثلة ولذلك وجهه عن ويصرفه المعنى فيفسد مقلوب

أني : فلوالعبسي الورد بن عروة قأول منها مذكورة
بنفسه فديت يفوق لمهجته غد غداة سعاد أبا شهدت
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: فديتيقول أن يريد أطيق ما إل آلوك وما ومالي نفسي
 .بنفسي نفسه

الهوادة خأيل : وتركتزهير بن خأداش قأول ومنه
عسال وأطلس الحمر بالضياطرة الرماح وتعصى بينها
ًا كان وما ًا لناري رفعت صأاحب هي النار وإنما فأتاني موهن

ًا المقلوب ومن للذئب المرفوعة : كانتالخأر قأول أيض
وإنما الرجم فريضة الزناء كان كما تقول ما فريضة
المدي القاسم أبو حمل هذا وعلى الزناء فريضة الرجم

وكفى حميدا عفوت لقد الجميع : طللالكبير الطائي قأول
ًا مضى يقول : لنهقألل شهيدا بذاك رزءى على حميد

ًا : وكفىيكون أن الكلما ووجه رزئت أني على شاهد
ًا برزءى ًا مضى أنه على شاهد ًا لن حميد من حميد
يظهر بما وزرءه معلوما بمشاهد وليس مضى قأد الطلل

ًا الحاضر يكون فلن معلوما مشاهد تفجعه من على شاهد
ًا الغائب يكون أن من أولى الغائب  .الحاضر على شاهد

قأول الله رحمه القاسم أبو الشيخ ذكره الذي وهذا
فيه النظر ودقأيق العلم هذا في الناس يتقدما من مثله

:الطيب أبي قأول بعضهم حمل وقأد سرائره وكشف
ل من يموت كيف فعجبت ذقأته حتى العشق أهل وعذلت
من يموت ل : كيفعنده وتقديره المقلوب على يعشق
 .يعشق

به والمراد طريقته على جار الكلما : إنغيره وقأال
في يقدر الذي المر أن أي العشق غير المنية تكون كيف

ذقأت ولما الموت هو الشدة مراتب أعلى في أنه النفوس
المر هذا يكون كيف عجبت شدته فعرفت العشق
ل أن يجوز وكيف العشق غير شدته على المتفق الصعب

هذا - وكان به كلهم الناس منايا تكون حتى علته تعم
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فأما القلب على الكلما حمل من الطيب أبي بمراد أشبه
القوة أولى بالعصبة لتنوء مفاتحه أن " ما تعالى الله قأول

المفاتح أن أعلم والله المراد إنما و بشئ هذا من " ليس
الفراء هذا ذكر وقأد ثقلها من تميلها أي بالعصبة تنوء

" لشديد الخير لحب " وإنه اسمه عز قأوله وكذلك وغيره
للخير حبه وأن به المراد بعضهم يزعم ما على ليس

- - والشدة لبخيل المال لحب أنه به المقصود بل لشديد
فلما :الحطيئة قأول فأما يبخل للمال حبه من أي البخل

الحبل أمسك ما رغمه على ممسك والعير الهون خأشيت
فالحافر الحافر أمسك إذا الحبل إن فيه قأيل فقد حافره

ًا  .بمقلوب ليس هذا فعلى الحبل شغل قأد أيض

جوزائه من الفق دنو : قأبلالنجم أبي قأول وكذلك
 .منها دنا فقد الفق من دنت إذا الجوزاء لن

أبي قأول جنى بن عثمان الفتح أبو حمل وقأد
طيرلها فوق ناس زي في ملجن ركب : نحنالطيب

ركب : نحنتقديره وقأال المقلوب على الجمال شخوص
طير شخوص لها جمال فوق الجن زي في النس من

 .ضرورة إليه تقود ل الفتح أبي من تعسف عندي وهذا

به جرت ما حسب على المبالغة الطيب أبي ومراد
الفلة لجوبنا الجن من قأوما نحن فيقول الشعراء عادة

أننا إلما فيها فرقأنا وقألة تسلك ل التي والقفار والمهامه
طير فوق ونحن كذلك الحقيقة على - وهم النس زي في
شك ول الجمال شخوص شخوصأها أن إل إبلنا سرعة من

ًا : ثمالمازني الفجاءة بن قأطري قأول فأما ذلك في أيض
قأارح البصيرة جذع أصأب ولم أصأبت وقأد انصرفت

 .المقلوب على حملوه فقد القأداما

 .القأداما جذع البصيرة قأارح : يريدوقأالوا
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العلء أبو كان وقأد مجرب أي غرور : إقأدامايقال كما
البيت هذا الياما بعض في جاراني الكاتب عيسى صأاعدين

لم أي أصأب لم مقصوده يكون أن من المانع : ماوقأال
القأداما جذع خألفها على وجدت بل الحال هذه على ألف
مقلوب غير جهته على الكلما ويكون البصيرة قأارح

بمعنى البيت في أصأب : لمقأوله أن على الدللة وتمكن
قأوله أجرح لم به مراده أن من يقولون ما دون ألف لم

ًا الوغى يوما الحجاما إلى أحد يركنن : لقأبله لحماما متخوف
حتى وأمامي تارة يميني عن من رديئة للرماح أراني فلقد

لجامى عنان أو سرجى أكناف دمى من تحدر بما خأضبت
قأولهم فأما بدمه هذا خأضب وقأد يصب لم يكون فكيف

فمبالغة عمي وبني قأومي دما من أي دمي من أراد إنه
لهم ليستمر الكلما وجه عن والعدول التعسف في منهم

ًا يكون أن العلء أبو ذكره الذي وهذا صأحيح غير فاسد
كلما وفحوى فيه واتباعه تقبله يجب وجه له إليه وسبق
ًا يمت ولم جرح أراد أنه على يدل قأطرى أن إعلم
ًا الحماما في علة غير القأداما عن ونيها الشجاعة على وحث
 .الفرار

الفساد ليقع يتأول أن للشعر التفسير طريف ومن
ًا كان ظاهره على حمل ولو فيه ًا صأواب أعرف وما صأحيح

الذي : أنالفرزدق قأول المفسرين كافة حمل من أعجب
ًا لنا بنا السماء سمك وجهين على وأطول أعز دعائمه بيت

والثاني طويلة عزيزة بمعنى وأطول أعز يكون أن أحدهما
 .جرير يا بيتك من وأطول أعز

أن من أوضح الشاعر ومراد التأويل في فيتعسفون
السماء من وأطول أعز وهو يجهل أن من وأشهر يخفى
وهذا الغرض لهذا بها جاء وإنما البيت أول في ذكرها التي
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بالمكروهة وليست مستعملة معروفة العشر في مبالغة
 .الغريبة ول

وقأد الستعارة حسن موضعها في اللفاظ وضع ومن
: هيفقال الرماني عيسى بن على الحسن أبو حدها
على اللغة أصأل في وضعت ما غير على العبارة تعليق
وجل عز قأوله أن الجملة هذه وتفسير للبانة النقل جهة

ًا الرأس واشتعل ولم للنار الشتعال لن استعارة شيب
المعنى بان إليه نقل فلما للشيب اللغة اصأل في يوضع

في يأخأذ كان لما الشيب لن التشبيه من اكتسبه لما
ًا فيه ويسعى الرأس ًا شيئ نه لو غير إلى يحيله حتى فشيئ
وتسرى الخشب في تشتعل التي النار بمنزلة كان الول
العبارة نقل هو فهذا المتقدمة حاله غير إلى تحيله حتى
أوضح تكون أن من بد ول للبيان الوضع في الحقيقة عن
لو الحقيقة لن فيها العارض التشبيه لجل الحقيقة من

الفرع والستعارة الصأل لنها أولى كانت مقامها قأامت
" واشتعل   اسمه عز قأوله أن المتأمل على يخفى وليس
هذا حقيقة وهو الرأس شيب كثير من أبلغ "       شيبا     الرأس
مانع من - أبلغ الوابد - قأيد القيس امرئ وقأول المعنى
إذا التشبيه أفاده ما ذلك في والصأل جريها عن الوابد

أبو ذكره ما بينهما : الفرققأيل ذكرتم ما على المر كان
في عنه يغير لم أصأله على التشبيه أن وهو الحسن

الستعارة مخرج لن الستعارة كذلك وليس الستعمال
الرماني أن على اللغة أصأل في له العبارة ليست مخرج

وهو التشبيه بأداة الكلما في التشبيه : إنكلمه في قأال
الفرق يقع وليس مجراهما جرى وما والكاف كأن يعني
لن فقط التشبيه باداة والستعارة التشبيه بين عندي

ًا ويكون له الموضوعة اللفاظ بغير يرد قأد التشبيه حسن
ًا آلة من لخلوة الستعارة جملة في أحد يعده ول مختار

ًا : سفرنالشاعر قأول هذا ومن التشبيه وانتقلن بدور
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ًا ومسن أهلة ًا والتفتن غصون وكلهما :الخأر وقأول جاذر
من لفظ فيهما يكن لم وإن باستعارة وليس محض تشبيه
ما والتشبيه الستعارة بين الفرق وإنما التشبيه ألفاظ
: وهيأصألها هي حقيقة من للستعارة بد ول أول حكيناه

 .له ومستعار منه ومستعار مستعار

والنار به مثلنا فيما الشتعال لفظ فالمستعار
 .له مستعار والشيب منه مستعار

 .وكيدة وعلقة ظاهر الفصاحة في تأثير ولها

طلوته ويذهب الكلما باطراح يقضي منها والبعيد
يحسن ما ووصأف إيضاحها إلى احتاج هذا ولجل ورونقه

أريده ما على تدل التي المثلة من والكثار ويقبح منها
 .مطرح وبعيد مختار قأريب ضربين على وهي

له استعير ما وبين بينه كان ما المختار فالقريب
يكون أن إما المطرح والبعيد واضح وشبه قأوى تناسب
استعارة أنه لجل أو الصأل في له استعير مما لبعده
معا والقسمان لذلك فتضعف استعارة على مبنية

وإذا يوضح التفصيل هذا لكن بالبعد وصأفي يشملهما
البعيد من الستعارة في القريب بان المثلة ذكرت
بينهما الوسائط وتنزلت والمكروه منها المرضى وعرف
 .الطرفين إلى النسبة بحسب

ًا المحدثون أورده قأد الفن وهذا كان وإن كثير
حبيب تماما أبو استعماله أكثر وممن به بدؤا المتقدمون

والردئ المحمود الجيد شعره في منه فأورده أوس بن
 .القبح في الغاية هو الذي

 .ذلك على به يستدل ما خأاصأة شعره في سأذكر
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من القرآن في ورد ما عيسى بن على خأرج وقأد
ما     إلى     وقأدمنا     "   تعالى قأوله ذلك من فكان الستعارة

ًا     هباء     فجعلناه     عمل     من     عملوا  ."     منثور

أنه على يدل لنه أبلغ قأدمنا لكن عمدنا حقيقته لن
إمهاله اجل من لنه سفر من يقدما القادما معاملة عاملهم

على فرآهم قأدما إذا عنهم الغائب يفعل كما عاملهم لهم
 .بالهمال الغترار من تحذير هذا وفي به أمرهم ما خألف

في     حملناكم     الماء     طغى     لما     " إنا   تعالى وقأوله
 ."     الجارية

عل طغى لن أبلغ والستعارة عل طغي حقيقة لن
ًا  .قأاهر

 ."     عاتية     صأرصأر     " بريح :وكذلك

فيها شدة لنه أبلغ والعتو شديدة عاتية حقيقة لن
 .ثمرد

"     النهار     منه     نسلخ     الليل     لهم     " وآية :اسمه عز وقأوله
عنه ويزول منه يتبرأ أن هو الشئ عن الشئ انسلخ لن
أبلغ والنسلخ الليل عن النهار انفصال وكذلك فحال حال
" :وجل عز وقأوله البيان زيادة من فيه لما النفصال من

بدأ وحقيقته مستعار هنا تنفسها لن "       تنفس     إذا     والصبح
النفس عن الترويح من فيه لما أبلغ وتنفس انتشاره

ول     عنقك     إلى     مغلولة     يدل     تجعل     " ول :تعالى وقأوله
 .المنع كل نالك تمنع ل وحقيقته "       البسط     كل     تبسطها

اليد غل بمنزلة النائل منع جعل لنه أبلغ والستعارة
 .أظهر المغلول وحال العنق إلى
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عادة على جار وهو كثيرة الله كتاب في هذا وأمثال

:الغنوي طفيل قأول ومنه الستعارة في المعروفة العرب
فإن الرحل سنامها شحم يقتات ناجية فوق كورى وجعلت

بالشعر العلماء جماعة عند مرضية البيت هذا اشتعارة
الرحل وكان تقتات التي الشياء من كان لما الشحم لن

وحسنت يقتاته من بمنزلة ذلك كان ويذيبه يتخونه
 .الواضح والشبه والمناسبة للقرب القوت استعارته

: أقأامتالروايات إحدى في الرمة ذي قأول وكذلك
الفجر ملءته في الثريا ولف والثرى العود ذوى حتى به

عند الرض وشمل ببياضه الليل غطى لما الفجر لن
المعنى هذا لتضمنها له الملءة استعارة حسنت طلوعه

ملءته في لفها بأنه الفجر طلوع وقأت الثريا بطلوع وعب
 .استعارة وأوضح عبارة أحسن وتلك

المدي بشر بن الحسن القاسم أبو اخأتار وقأد
له : فقلتالقيس امرئ قأول الستعارة جملة من الكاتب

ًا وأردف بصلبه تمطى لما : إنوقأال بكلكل وناء أعجاز
إنما لنه والصحة والجودة الحسن غاية في الستعارة هذه
وسطه امتداد فذكر الطويل الليل أحوال وصأف قأصد

وأواخأره أعجازه وترداف والنبعاث للذهاب صأدره وتثاقأل
ًا ًا شيئ الليل نعوت لجميع منتظم عندي : وهذاقأال فشيئ

يراعيه من على يكون ما أشد وذلك هيئته على الطويل
ًا له جعل فلما تصرمه ويترقأب ًا يمتد وسط رادفة وأعجاز
ًا وجعله الصلب اسم له استعار للوسط أجل من متمطي
أن وصألح واحدة بمنزلة وتمدد تمطى قأولهم لن امتداده
أقأرب وهذه نهوضه أجل من الكلكل اسم للصدر يستعير

ما لمعنى معناها لملءمة الحقيقة من الستعارات
 .له استعيرت
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الرضى غاية به أرضى ل القاسم أبو قأاله الذي وهذا
الصناعة بهذه العلماء من أحد تقليد إلى أسكن كنت ولو
أعدل لم وتأمل نظر غير من مذهبه اتباع إلى أجنح أو

وصأفاء نظره وسلمة فكره لصحة القاسم أبو يقوله عما
الهوى اتبع ول عليه الحق أغلب لكنني علمه وسعة ذهنة
 .إليه يذهب فيما

الستعارة جيد من ليس عندي القيس امرئ وبيت
ًا بينهما الوسط من هو بل رديئها ول وذي الغنوي وبيت

منها الصحيح بالمذهب وأشبه الستعارة في أحمد الرمة
القيس امرأ بأن أفصح قأد القاسم أبا لن ذلك قألت وإنما

ًا الليل جعل لما ًا وسط الصلب اسم له استعار وعجز
ًا وجعله أجل من الكلكل وذكر امتداده أجل من متميط

فذكر بعض لجل بعضه يحسن إنما هذا فكل منهوضه
لجل والتمطى والوسط العجز لجل حسن إنما الصلب
 .ذلك لمجموع والكلكل الصلب

أن أر لم فلذلك غيرها على المبنية الستعارة وهذه
والوصأف بالحمد وأجدرها الستعارات أبلغ من أجعلها
لنها وأصأح أوفق عندي الرمة وذي طفيل استعارة وكانت

 .جلبتها مقدمة إلى مفتقرة غير بنفسها غنية

ًا المدي اخأتار وقأد كان لما : وقأالكزهير قأول أيض
ًا يوصأف أن الصبا ذي شأن من هواه ركب يقال بأن أبد

أن حسن هذا ونحو عنانه في وجمح ميدانه في وجرى
بأن عنه النزوع يجعل وأن الفراس اسم للصبا يستعار

اليق من الستعارة هذه وكانت ورواحله أفراسه تعرى
 .له استعيرت بما شئ

في منها أليق طفيل بيت في الستعارة أن وعندي
وذلك القيس امرئ بيت في ذكرته ما والعلة البيت هذا
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هواه ركب قأولهم على مبنية زهير بيت في الستعارة أن
وتلك القاسم أبو قأاله ما محو على ميدانه في وجرى

 .عليها بنى وقأد شك بغير استعارة

كنت وقأد بنفسه لغناه وأحسن أقأرب طفيل وبيت
والمذمومة المحمودة الستعارة المواضع بعض في مثلت
بهر إذا : حتىنباتة بن نصر أبى قأول أحدهما ببيتين

فنظر شعر ليت النوار بأعين إليك نظرت والربا الباطح
يشبه النوار لن وألقها الستعارات أشبه من النوار أعين

ً كان وإذا العيون كأنه كان به ويمر فيه يجتر لم مقابل
 .التشبيه الواضحة الصحيحة الستعارة وهذه إليه ناظر

عين بقران : قأرتتماما أبي قأول الثاني والبيت
وقأرة فاصأطلما الشرك عيون بالشترين وانتشرت الدين
الستعارات أقأبح من الشرك عيون وانشتار الدين عين
ًا والشرك للدين جعل لجله الذي الوجه لعدما ومع عيون
النوار لن الستعارة معنى يفهم البيتين هذين تأمل

استعارة قأبحت وقأد الحقيقة على لهما عيون ل والشرك
النوار أن فيه العلة وبيان للخأر وحسنت لحدهما العيون
ول يشبهها ما فيهما ليس والشرك والدين العيون يشبه

هذا في المحمود ظهر سلكت متى طريقة وهذه يقاربها
 .المذموما من الباب

يضمحل داء : والحبالرضى الشريف قأول وأما
- زهير قأول من فقريب لغاما بغير رواحله ترغو كأنما

ًا عليه بنى لنه منه أبعد - لكنه ورواحله الصبا أفراس أمر
لغاما ول ترغو الصبا رواحل : إنقأوله وهو قأريب غير آخأر
 .لها

قأدمناه ما على الستعارة في الردئ المذهب وهذا
النوار بأعين إليك نظرت قأوله نباتة بن نصر أبو أعاد وقأد
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من بأعين الخليج أرض نظرت : إذافقال آخأر موضع - في
قأول فأما واحد وكلهما سوق للصوارما قأامت النور

المزن حوامل برحت ول بواديكم النسيم : رساالرضى
على ترصأعه النبت جنين يزال ول تصنع أجداثكم في

لن وألقيها الستعارات أحسن من الهمع العراصأة قأبوركم
الحمل فاستعارة وضعته هملت وإذا الماء تحمل المزن

وكذلك وأشبهه شئ أقأرب من المعروفين والوضع لها
الجنة من مأخأوذ المستور الجنين - لن النبت جنين قأوله
ًا النبت كان وإذا بمنزلة ذلك كان يسقيه والغيث مستور

كل ألفيت أظفارها أنشبت المنية وإذا هذه وكانت الرضاع
ول أقأبحها ول الستعارات أحسن من فليس تنفع ل تميمة

نباتة وابن الرمة وذي طفيل قأول من اخأترته ما نظير أراه
 .الرضى والشريف

وإن وسط هو بل ذكرتها التي البعيدة المثلة ول
:قأولهم من العادة به جرت لما أقأرب الخأتيار إلى كان

هذا كثرة ولجل ذلك أشبه وما ونشبت المنية به علقت
 .حسن

الستعارات أبلغ من اجعله لم غيره على مبنى ولنه
 .ذكره قأدمت ما على

بك أطرافها مصقولة : أيامناتماما أبي قأول وأما
أراد لما لنه المختارة الستعارة فمن أسحار كلها والليالي

جعلها والقذى الكدر من الصافية المحمودة الياما
 .ظاهر تشبيه وهذا الستعارة وجه على مصقولة

أضججت فقد أخأدعيك من قأوما دهر : ياقأوله وأما
أخأدعيه في الشتاء : فضربتوقأوله فرقأك من الناما هذا

ًا غادرته ضربة اللب فرجة : سأشكروقأوله ركوبا عود
والشتاء الدهر أخأادع فإن البي الدهر أخأادع ولين الرخأى
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بقبح وليس له استعيرت مما وأبعدها الستعارات أقأبح من
 .خأفاء ذلك

للشتاء جعل لجله الذي الوجه تماما أبو يعرف ول
 .المواضع بعض في التوفيق سوء إل أخأادع والدهر

الطيب قألوب في : مسرةالطيب أبي قأول وأما
ما أبعد فمن واليلب البيض قألوب في وحسرة مفرقأها

الستعارة في له يتوجه عذر ول الباب هذا في يكون
ًا واليلب والبيض للطيب  .وتتحسر تسر قألوب

العزيز عبد بن علي أبوالحسن القاضي وذكر
:وخأصمه المتنبي بين الوساطة كتاب صأاحب الجرجاني

ًا جاراه أصأحابه بعض أن فيها الطيب أبو أبعد أبيات
منها وكان والعادة الستعمال حد عن وخأرج الستعارة

ًا وقأوله ذكرناه الذي البيت هذا فؤاده في تجمعت :أيض
ابن : هذاله فقلت قأال إحداها الزمان فؤاد ملئ همم
للبها ليس جاء هو معصفة كل عليه ولهت :يقول أحمر

ًا للريح جعل من بين الفصل فما زبر للبيض جعل ومن لب
ًا واليلب يقلب الدهر رأيت : ولمايقول الكميت وهذا قألوب
الدهر ساعد هم بالرمل الممعك فعل بطنه على ظهره
ًا وذكر بساعد تنوء ل كف خأير وما به يتقى الذي من أبيات
أن الطيب أبي على أنكرت : فكيفقأال ثم النحو هذا

ًا له جعل إذا قأال أن غير أبا يحرجوا فلم قأال فؤاد
ًا للريح أحمر ابن استعارة بين وجدت نفسي استبرأت لب
ًا للطيب الطيب أبي واستعارة ًا قألوب ًا بون قأصر وربما بعيد

الهاجس مبلغ الكلما يبلغ ولم الخاطر مجاراة عن اللسان
الذي الفصل لهذا أجد وقأد الحسن أبو القاضي قأال ثم

بعصوفها خأرجت لما الريح أن وذلك البيان بعض له تحمل
ل الذي بالهوج شبهت الترتيب عن وزالت الستقامة عن
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في الهوج مدار كان ولما للبه زبر ول عقله في مسكة
للريح يجعل أن الوجه هذا من حسن العقل على اللتياث

ً الممدوح جعل فإذا أهله بذكره يراد فإنما الدهر فأما عقل
ًا للدهر من الجوارح هذه مقاما لهله أقأيم فقد ساعد

ول القلب يشبه ما واليلب والبيض للطيب وليس النسان
عبد ابن قأال ثم طريق في الستعارة هذه مع يجرى ما

وكلما المحدثين ألفاظ من جاء ما يحمل : وإنماالعزيز
ً المولدين الصأابة من تقربهم وجوه على السنن عن زائل

بحسب تختلف الوجوه وتلك العذر بعض لهم وتقيم
المتضمنة المعاني تباين قأدر على وتتباين مواضعه اخأتلف

 .له

الطيب قألوب في - مسرة الطيب أبو قأال ولهذا
ومجاورته شرف مفرقأها مباشرة أن يريد - فإنما مفرقأها

تعظم والحسرة فيه يقع التحاسد وأن ومفخر زين له
 .عليه

البيض كانت لو كما لسر قألب ذا الطيب كان فلو
ًا للزمان جعل وإذا لسفت قألوب ذوات هذه ملته فؤاد
افتتح فلما باللفظ اللفظ مقابلة على أورده فإنما الهمة
يقول أن أراد - ثم همم فؤاده في : تجمعتبقوله البيت

ًا له جعل بأن ترخأص وأهله الزمان تشغل إحداهما فؤاد
ما وسهله الفؤاد إل تحل ل الهمة أن ذلك على وأعانه
في وتوسعهم الدهر نعوت في الشعراء تسامح من تقدما

 .له الوصأاف استعارة

- فإنما أخأدعيك من قأوما دهر : ياتماما أبو قأال وإذا
قأد رآهم لما لكنه تحف ول وانصف تجر ول أعدل يريد

يقذفوه وأن والميل الجور إليه ينسبوا أن استجازوا
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عنا اعرض قأد وقأالوا والعنف وبالخرق والظلم بالعسف
 .غيرنا وواصأل جفانا وقأد فلن على وأقأبل

الخأدع بانحراف يكون إنما والعراض الميل وكان
ًا له يجعل أن واستحسن المنكب وازورار يأمره وأن اخأدع
منها وطلب التحقيق على حملت متى أمور وهذه بتقويمه
فيها اتبع ومتى الشعر طريقة عن أخأرجت التقويم محض

اللغة فساد إلى أدت المسامحة على وأجريت الرخأص
بما والجتزاء التوسط فيها القصد وإنما الكلما واخأتلط

حكاية وهذه ووضح ظهر ما على والقأتصار وعرف قأرب
 .الحسن أبي القاضي كلما

به والنتفاع منه فصل كل في عندنا ما نذكر ونحن
 .ظاهر الستعارة في

فلم هذه استعارته الطيب أبي على أنكر الذي أما
على العقول وتقطع له الفهاما تشهد ما على إل يده يضع

فغن ذكرها التي بالبيات له القاضي اعتذار وأما صأحته
لهذا مبتدع غير الطيب أبا أن على التنبيه بذلك قأصد كان

تقدمه وقأد به مماثل فيه مشارك هو بل والمخترع الزلل
اطراح وجب فإن النحو هذا ونحا الطريق هذا سلك من

كلها الشعار اطراح وجب السبب لهذا الطيب أبي شعر
وإن موضعه في الكلما الوجه هذا فعلى واحدة العلة لن
عليه النكار وترك للمتنبي العذر إقأامة بذلك القصد كان

ًا فيه سلك الذي النهج كان إذ الرأي هذا فليس مطروقأ
الطيب أبي استعارة في القول لن بصواب معتقده من
كذلك استعارة كل في كالقول مرضية غير بعيدة كانت إذا

بإضافتها قأبحها يتميز وليس لمتأخأر أو لمتقدما كانت سواء
شئ هذا وإنما الزمنة من زمان ول الرجال من رجل إلى
أن فيتخيلون الدبار أغمار من وأشباههم للعامة يقع
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ول بالضافة ويتعلق التاريخ إلى يرجع حكما ولقبح للحسن
من يأتي فيما الفاسد المذهب هذا على الكلما من لنا بد

ل الشبهة كانت وإن به يليق مفرد موضع في الكتاب هذا
 .لمحصل فيه تعترض

به فأجدر نفسه من ابتداء فيه الصواب يعلم لم ومن
هناك نذكره لكنا فيه والحجج عليه الدلة مواقأع يعرف أل

 .مستقصى مستوفى حال كل عل

لبي حجة احمر ابن قأول ليس قألناه ما فعلى
ًا لهما نقول لنا الطيب الستعارة منهج أخأطأتما جميع

 .فيها المختار الغرض عن وعدلتما

بين يتخيل الذي الفصل : إنالقاضي قأول وأما
ًا للطيب الطيب أبي استعارة أحمر ابن واستعارة قألوب

ًا للريح عن بعصوفها خأرجت لما الريح أن هو إنما لب
لما ثم عقله في مسكة ل الذي بالهوج شبهت الستقامة

هذا من حسن العقل في اللتياث على الهوج مدار كان
ً للريح يجعل أن الوجه  .عقل

ابن بيت سهل وقأد ذكره ما على المر أن فلعمري
يكن لم وإن العادة به جرت الذي التخريج بهذا أحمر
ًا ًا ول حسن تلك لن الطيب قألوب من أصألح لكنه محمود

قأاله ما وكذلك غيرها ول عادة من لها وجه ل الستعارة
 .مثله الطيب لبي يستمر ل تأويل لنه الدهر ساعد في

المحدثين ألفاظ من جاء ما يحمل : إنماقأوله فأما
ً المولدين وكلما من تقربهم وجوه على السنن عن وزائل

يخص القول بهذا فكأنه العذر بعض لهم وتقيم الصأابة
فرق الوجه هذا من بينهم وليس المتقدمين من المحدثين
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يلتمس كذلك الصحيح الحسن المتأخأر من يلتمس وكما
 .المتقدما من

ًا له التأويل كان منهما عدل ومن يمكن بحيث واحد
ويتقدمه النظر يوجبه فيما تميز بينهما يقع ولم يبعد ول

ًا أن أحسب وما الفحص العلم إلى ينتسب ممن أحد
إلى الستعارة اخأتيار في يحتاج الفهم بصحة ويتميز
تقدما من على حكمه يكون حتى وزمانه صأاحبها معرفة
يجدنا من فلعل عهده قأرب من على حكمه يخالف مولده
نستدل ل لغتهم على المتقدمين العرب بكلما نستدل

الزمان إلى يرجع شئ هذا أن يتحيل المتأخأرين بكلما
السلما كثر لما الول العرب وإنما كذلك المر وليس

الرياف وسكنوا أكثرهم حضر وانتشرت الدعوة واتصلت
بمن كلمهم فامتزج الباقأي وخأالطهم البدو وفارقأوا
منهم وعدما العاجم من وعاشروه النباط من جاوروه

فهم المخالطة هذه قأبل عليه كانوا الذي السليم الطبع
والحدوث القدما لن ل العلة لهذه بكلمهم يحتج ل الن

أن ينكر الصأمعي كان ولهذا والخطأ الصواب في سببان
ذي شعر ذلك في أنشد فلما مالح العرب لغة في يقال

 .الرمة

البقالين حوانيت في بات قأد الرمة ذا : إنقأال
ًا بالبصرة  .زمان

مالح يقولون سمعهم بمخالطتهم أن بذلك فأراد
فرضنا ولو السبب لهذا بكلمه يحتج أن يجز فلم فقاله
ًا العمارة عن النائية الصحارى بعض في أن اليوما قأوم
المدر بأهل اللماما وترك البدو في المتقدمين عادة على

هذا على كان سجيتهم على وجارين بطبعهم متمسكين
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ًا واتباعهم حجة قأولهم الفرض تختلف العلة ولهذه واجب
 .المخالطة في تباينهم بحسب كلمهم في العرب

غيره من أكثر الحضر عن منهم بعد من اليوما فنجد
 .أقأرب جانبه ومن أميل الصواب إلى

مفرقأها مباشرة أن يريد الطيب أبا : إنقأوله وأما
فيه يقع التحاسد وأن ومفخر زين ومجاورته شرف

لو كما لسر قألب ذا الطيب كان فلو عليه تعظم والحسرة
فسر أن على يزد فلم لسفت قألوب ذوات البيض كانت
هذه بمفرق يسر الطيب : إنبقوله الطيب أبي مراد

 .تتحسر والبيض المرأة

 .به خأفاء ل فيه ظاهر والمعنى

ليس لسر قألب ذا الطيب كان لو مراده : إنوقأوله
للطيب كان : لوقأوله بين لن الطيب قألوب قأوله في بعذر
ًا قألب للطيب قأوله وبين قألب ًا فرقأ على يخفى ل ظاهر
ًا جعله قأد أحدهما لن أحد ًا والخأر واجب فيه ليس ممتنع
يقع لم انه اللفظ فحوى من يعلم الذي الفرض من أكثر

أن : فلوالبحتري قأول بين أن متأمل على يخفى وليس
ًا وبينه المنبر إليه لمشى طبعه في ما غير تكلف مشتاقأ

 .ظاهرة بينة ميزة إليك مشى المنبر : إنقأال كان لو

إلى فيحتاج شبهة مثله في يستمر ل أمر وهذا
 .إيضاحه في السهاب

ًا للزمان جعل : إنهقأوله وأما الهمة هذه ملته فؤاد
: تجمعتبقوله البيت افتتح لما باللفظ اللفظ مقابلة على
باللفظ اللفظ مقابلة لن بمعتمد - فليس همم فؤاده في

يحسن وليس عليه يقاس ل والمجاز مجاز أراده ما على
الكلما من موضع كل في باللفظ اللفظ نقابل أن بنا
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ًا " وجزاء   تعالى قأوله في باللفظ اللفظ مقابلة على قأياس
المضاف نحذف أن منا يجوز ل كما "     مثلها     سيئة     سيئة
ًا مقامه إليه المضاف ونقيم ًا أبد "   اسمه عز لقوله اتباع

حتى القرية أهل والمراد "     فيها     كنا     التي     القرية     واسأل
ًا ضربت نقول الجميع في والعلة زيد غلما ونريد زيد

المضاف يحذف وإنما عليه يقاس ل المجاز أن وهو واحدة
بحسب موضع دون موضع في مقامه إليه المضاف ويقاما

والشكال اللبس وزوال المقصود فهم من يتفق ما
فيه يعرض ل بحيث ببعض الكلما بعض نقابل وكذلك
في اعترضنا فإذا العبارة في خألل ول المعنى في فساد

إلينا تطرق إذا كما نجزها لم الستعارة هذه مثل المقابلة
نعرج ول إليه نركن لم اللبس وجود المضاف حذف في

 .عليه

الزمان تشغل أحداها يقول أن أراد : إنهقأوله وأما
أن ذلك على وأعانه فؤاد له جعل بأن فترخأص وأهله
تسامح من تقدما ما وسهلة الفؤاد إل تحل ل الهمة

استعارة في وتوسعهم الدهر نعوت في الشعراء
إذا الشعراء لن بحجة القول هذا فليس الوصأاف
أو إليه نسب ما إلى نسبوا الستعارة في وأبعدوا تسمحوا
وليس الكلما في الوجه عن والعدول الخطأ من الطيب

شرع الباب هذا في وكلهم به لهم يحتج ل كما لهم يعذر
 .واحد

من قأوما دهر - يا قأال تماما أبا : إنبعد فيما وقأوله
الجور إليه ينسبوا أن استجازوا قأد رآهم - لما اخأدعيك
وجفانا فلن على وأقأبل عنا أعرص قأد وقأالوا والميل
وأزورار الخأدع بانحراف يكون إنما والعراض والميل
ًا تماما أبي عن يغنى ل كلما المنكب أن ذكرنا قأد لنا شيئ

والواجب وبعدت قأبحت استعارة على بنيت إذا الستعارة
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المر كان وإذا واسطة بل إليها ترجع حقيقة لها تكون أن
وأقأبل عنا أعرض قأد الدهر عن قأولهم وكان هذا على
أن يحسن ولم شك بغير ومجازا استعارة فلن على

نجعل حتى بعيدا أمرا عليه ونبنى الحقيقة مجرى يجريه
 .وانحرف عنا عرض قأد إنه قأولهم لجل أخأدعا للدهر

تجيز : هيتجيز : هلالحسن أبي للقاضي ويقال
في الخأدع على أخأرى استعارة يبنى أن المحدثين لبعض
قأول على غيره ويبنى ذلك استعمل قأد تماما أبا لن الدهر

ل ما إلى هذا ويؤول بعيدة أخأرى استعارة المحدث هذا
التمييز ويذهب العبارة وتختل الكلما يفسد حتى له نهاية
فساد بأن ذلك أجاز فإن والذميمة المحمودة الوجوه في

للستعارة بد ل وقأال منه امتنع وأن العقلء لكافة قأوله
وتعلق ظاهر شبه بينهما ويكون إليها يرجع حقيقة من

استعارة قأبح على قأطعنا وله نخاطبك : فبهذاله قأيل وكيد
منك التعليل هذا عن الن فاعرض أخأدعا للدهر تماما أبي

من مجراك يجرى وبمن بك لئق غير فإنه جانبا بالباطل
ذكرته فيما بينك الفرق ما ثم الصناعة بهذه العلم أهل
وفرخ فؤادي في الهوى : باضالقائل عذر من وبين

يقال أن الهوى في جارية العادة كانت لما وقأال التذكار
الطائر وكان ذاهب ول بزائل وليس وأقأاما الفؤاد في حل
له واللف وكره على المقاما شديد الفراخ أو البيض ذو

فرخ وللتذكار باض للهوى استعار بان ترخأص إليه والحنين
ًا فؤاد في وثباتهما مقامهما عن كناية ذكرناه بما وتشبيه
بما وألحقه التخريج هذا صأحة ادعى فإن الطائر حال من

أفصح وإن عنه المساك وجب تماما أبي بيت في ذكره
التي البيات في موجودة فهي بيناها التي للعلة بخلفة
تحمل ل أمور هذه : إنكلمه آخأر في قأال أنه على ذكرها
أشد على حملها ثم الرخأص فيها يتبع ول التحقيق على

ًا إحالة الرخأص  .وفساد
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يتعدى ل أن إليه وأشار حمده الذي التوسط ومن
 .منهجها عن بها يعدل ول حدها الستعارة في

على البنين حلواء ذقأت : وقأدالطيب أبي قأول فأما
كان فقد جهل عن قألت ما قألت تحسبني فل الصبا

عباد بن إسماعيل القاسم أبو الكفاة كافي الصاحب
من المساوى جملة في وذكره الطيب أبي على أنكره
الستعارة ردئ من وهو قأاله ما على فيه والمر شعره
في المستعمل لن حلواء قأوله قأبحه في الزائد أن وأرى

آخأر لمر مفردة العرف في اللغة وتلك حلوة الفن هذا
 .فيه مستعارة غير هي حقيقي

قأبح على منكم أحرزت : وكمتماما أبي قأول وأما
استعارة فإن القد حسن مرهف من النوى صأروف قأدها
وأقأبحه الباب هذا في يقع ما أبعد من النوى لصروف القد
الصنعة في رغبته وأمثاله هذا إلى تماما أبا يقود وإنما
عليها مقصور الشعر في الحسن أن يعتقد كأنه حتى

الخاطر ويسعده لقبحه غاية ل ما التكليف لجل منه فيورد
مختار ومن الغرائب بالعجائب فيأتي المواضع بعض في

بردها لول البيض : منالرضى الشريف قأول الستعارة
لعلى استعار لنه المدامع أسلمتها ما مرنقة دمعة قألت

وهذا إليه الوصأول وتعذر الرتفاع عن عبارة المن الجبل
زلت وما أهلها عند ومعلوما الصناعة في محمود لئق

ل غاية إلى يصل ما الشعر من : إنيقول العلء أبا أسمع
ًا القبيل ذلك من عندي البيت وهذا تجاوزها يمكن حسن

أبيات الموصألى وللسرى لفظ وعذوبة نسج وصأحة
يهز مغرد العشى لحنان : أقأولوهي معناها في مرضية
يبتسم ولم حبيه البلد ري عن تبسم المتوقأد البارق صأفيح

زال ل الشرقأي وياديرها أبيات بعدها ثم موعد ليجاز إل
ًا الرياح أنفاس عليلة ويغتدى فيك المزن عقود يحل رائح
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الورد جيوب يشق الندى نرجسها الورد بماء يعل كأنما
هذه وفي يبرد الماء إلى ينظر متى نسيم شجراته في

العشي حنان : أمامختار منها كل عدة استعارات البيات
:والتغريد الحنين باستعارة جارية والعادة فمعروف مغرد

ًا له لن للغيث  .حال كل على صأوت

لمع بالبرق شئ وأشبه البارق صأفيح وكذلك
ًا فيه والتبسم السيوف خألله في برقأه لضوء ظاهر أيض

والدمع الماء من القطرات لتشبيه لئقة المزن وعقود
تكون تكاد الرياح وأنفاس سلكه من وهي إذا بالعقد
الضعف عن كناية فيها العلة واستعمال لوضوحه حقيقة

بالمريض التشبيه وجه على الحركة وقألة والخفوت
أكمامه من أظهره إذا النسيم لن مختار الورد وجيوب
تشق التي الجيوب بمنزلة كان ذلك بعد طيه عن ونشره
إليه نظر متى إنه بالنسيم الماء برد سرعة عن وعبارته

من ضرب هو وإنما الرؤية هو ليس النظر لن مرضية برد
النسيم في هذا ومثل بعده الرؤية تقع والمواجهة المقابلة
 .بعيد غير ولئق موجود

ًا أخأتار وأنا بن على الحسن أبي المير قأول أيض
ول زادهم أسمال سوى يحفظون : لمنقذ بن مقلد

وإذا الخألق السمال لن الجار حرمة إل يضيعون
شئ أحسن من كانت وفضلته الزاد لبقية استعيرت

منهما كل أن بينهما والجامع الحقيقة إلى وأقأربه وأليقه
معرض وهو أكثره وذهب جدته أنهجت قأد وعقابيل غبر

وجوه وهذه والرفض الطراح إلى منسوب وهو للنبذ
 .عليها الستعارة تحمل ظاهرة

استبطأت إذا : وكنتالبحتري عبادة أبي قأول وأما
بأطراف عتاب المحبر كالرداء شعر بتفويف زرته ودك
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أن فلعمري المتكسر القنا بأطراف طعان كأنه القوافي
ًا للقوافي لن الصحيحة المقابلة هذه ً شك بل طرف وأول

ًا ووسطا القافية طرف يريد ل عبادة أبو كان فإن وآخأر
ول القصائد في بالعتاب ألوح أنى مقصوده وإنما الحقيقي

وعلى وحيا وملحنها معاريضها من يفهم فهو به أصأرح
مفردة ول عليه مقصورة غير وهي والشارة اليماء وجه

ًا فبهذا لذكره  .الطرف استعمال في العادة جرت أيض

كذا فلن كلما أطراف من تلوحت القائل قأال وإذا
كل على والبحتري يعنى وله يريد المعنى هذا فإنما وكذا
ًا كان إذا النظم فإن شعر تفويف : وأمامحسن حال نسج

وغير والمتانة والهلهلة الماء وكثرة والرقأة بالصقال وصأف
النعوت من المنسوجة الثياب في يستعمل مما ذلك

المجرى هذا جاريا فيه التفويف كان والمذمومة المحمودة
 .القبيل هذا من ومعدودا

العل في تحلق سماحتي : ملكالرضى قأول وأما
من الزمان عرنين فليس السامى الزمان عرنين وأذل

عند الحقيقي النف ذكر على بناه وإنما الجيدة الستعارة
مثل في النف استعارة وردت وقأد بالذل صأاحبه وصأف

ًا تأبط قأال قأبيح وكلهما الموضع هذا رقأابهم : نحزشر
أنفا للموت فجعل رثيم منخره الموت وأنف صأدعنا حتى

- رثيم فهو الرجل أنف : - رثمتقأولهم من رثيما ومنخر
 .فدمى ضربته إذا

ويقطع نفسه عزة القوما ضعاف : يعزالرمة ذو وقأال
أنف أراد لعله أو أنفا للكبرياء فاستعار الكبر الكبرياء أنف

إليه المضاف وأقأاما المضاف وحذف الكبرياء صأاحب
 .مقامه
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ًا : تخاصأمالهذلي خأويلد بن معقل وقأال تلقى ل قأوم
على قأبضت يريد اليد لحيتك أنف من أخأذت وقأد جوابهم
ًا للحية فجعل المهموما يفعل كما لحيتك طرف وقأال :أنف

:عليه قأرأته فيما سليمان بن الله عبد بن أحمد العلء أبو
عوقأب كان التنائي عقيب فليته سرتم البرد أنف ذن إذا

ًا وقأال بالجدع البدر مناخأر سورة منزلها في : للطيبأيض
ًا للبرد فاستعار يفغم بها  .مناخأر وللبدر أنف

به الزمان حط ما المقادير : لولالخاسر سلم وقأال
ًا للزمان فجعل داما كلمه بأنف تولى لكن ًا أنف  .دامي

مضى معن مضى : فلمامطير بن الحسين وقأال
من هذا وكل أجدعا المكارما عرنين وأصأبح وانقضى الجود

المفسرين بعض حمل وقأد الذميمة البعيدة الستعارة
والمقدما أوله أراد أنه - على الكبرياء : أنفالرمة ذي قأول
أول في أو جرية أول في : أيالقيس امرؤ قأال كما منه

بعده على التأويل وهذا البيت هذا قأبل ذكره الذي الغيث
فيها المعنى لن المذكورة البيات جميع في يسوغ ليس
الستعارة ومن العضو هو الذي النف على مبنى

: وكأنالعلء أبي شيخنا قأول حقيقة كأنها التي المحمودة
وجه العيسى بأيدي فالطم السرى في حظك قأال حبك

مستعار غير حقيقي إنه قأيل لو قأربه من وهذا السبسب
وأحمد أحسن الستعارة محض على كان وإن ذلك جاز
بنضخ تفرى عل من الليل قأونس ضربنا : ولماقأوله فأما

على بمرضى ليس الليل قأونس فإن الردع أو الزعفران
الدجى فوخ يا : تيممنقأوله في بمثله أتى قأد الرمة ذا أن

يا كان وإن القواطع السيوف صأدع الفل وجوز فصدعنه
وما بعذر ليس عندنا هذا لكن وأشنع أقأبح الدجى فوخ

 .الخأر على يتوجه ما إل أحدهما على يتوجه
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على الستعارة هذه ينكرون بالشعر العلماء زال وما
الشريف تجاوز وقأد اساآته من ويعتدونها الرمة ذي

جعل أن إلى لليل الرأس ذكر المواضع بعض في الرضى
ًا له ًا مخ ومخ لذة أصأيحاب في أسرى : لياليفقال وعظم

فإنني الملما ماء تسقني ل عظمه دق وقأد رار الدجى
المعروفة الحكاية ويحكون بكائي ماس استعذبت قأد صأب
ًا إناء في له ينفذ أن تماما أبا سأل سائل عن ماء من شيئ

بن الصمد عبد إلى الرواة بعض نسبها وربما الملما
 .المعذل

فقال له التأويل في تماما أبي أصأحاب تصرف وقأد
الحقيقة على يبكى وهو الملما أبكاه تماما أبا إن بعضهم

أبا لن فاسد العتذار وهذا الملما ماء هي الدموع فتلك
الملما ماء كان - وإذا بكائي ماء استعذبت : - قأدقأال تماما

ًا يكون فكيف بكائه ماء هو ًا منه مستعفي  .له مستعذب

يعاب : كيفالصولي يحيى بن محمد بكر أبو وقأال
الماء كثير كلما يقولون وهم الملما ماء قأال إذا تماما أبو

 .الخأطل تقديم في حبيب بن يونس وقأال

وماء الصبابة ماء ويقولون شعر ماء أكثرهم لنه
 .الدمع يريدون الهوى

ماء منزلة خأرقأاء من توهمت : أأنالرمة ذو وقأال
ًا وقأال مسجوما عينيك من الصبابة ًاأيض بحزوى : أدار

:وقأالوا يترقأرق أو يرفض الهواء فماء عبرة للعين هجت
 .الشباب ماء

ماء حلة الملحة من عليه : ظبىالعتاهية أبو قأال
أديم في منها تحير مكنونة وهي وجناته في يجول الشباب
هذا من تماما أبو استعار إذا يكون فما الشباب ماء الخدين
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ًا كله - إنني آخأره في قأال لما بيته صأدر في به فجاء حرف
تسقني : لأوله في - قأال بكائي ماء استعذبت قأد صأب
ل فيما اللفظ على اللفظ العرب تحمل وقأد الملما ماء

 .معناه يستوى

" مثلها سيئة سيئة " وجزاء وعز جل الله قأال
قأال لما ولكنه مجازاة لنها بسيئة ليست الثانية فالسيئة

" :وكذلك اللفظ على اللفظ حمل سيئة سيئة وجزاء
اللفظ حمل إنما "     الماكرين     خأير     والله     الله     ومكر     ومكروا

وجل عز الله لن الذنب بلفظ النتقاما فخرج اللفظ على
 .يمكر ل

هؤلء فبشر قأال ل "     أليم     بعذاب     " فبشرهم   وكذلك
في تكون إنما والبشارة بالعذاب هؤلء : وبشرقأال بالجنة
غير وهي بكر أبو قأاله ما جملة هذه الشر في ل الخير
كثير كلما قأولهم لن بالشعر العلم أهل من بمثله لئقة
ماء أكثرهم الخأطل إن يونس وقأول الشباب وماء الماء
ويقصد ماء له ثوب يقال كما الرونق به المراد إنما شعر
ماء من أعذب شربت ما يقال أن يحسن ول رونقه بذلك
ماء من أعذب شربت ما يقال أن يحمل ل كما الثوب هذا
ل الماء بحقيقة مخصوص القول هذا لن القصيدة هذه
الملما ما تسقني : لبقوله تماما وأبو له مستعار هو بماء

هنا يريد أن يجوز ل ثم حال كل على الوجه عن ذاهب
ً الرونق بإنها بالماء ًا عذل به قأرأت كأنما بالجنون شبيه

بالماء ل الملما ينعت وأمثاله فبهذا كتاب شطر الورهاء
من العتذار هذا فساد بان فقد والطلوة الرونق هو الذي
بكر أبو بين فقد الهوى وماء الصبابة ماء وأما النحو هذا

والدمع استعارة إنه يقول فكيف الدمع به يريدون أنهم
في الملما ماء يحمل وجه أي وعلى خألف بل حقيقي ماء

اللفظ مقابلة وأما حقيقة وهو الدمع ماء على الستعارة
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الكلما ذكرنا فقد المذكورة باليات واستشهاده باللفظ
ول عليه يقاس ول مجاز هذا أن وبينا تقدما فيما عليه

في فساد فيه يعترضنا موضع في المقابلة منا يحسن
يجرى ما أو الستعارة كهذه اللفظ خألفي أو المعنى
إلى أدى إذا المجاز في ذلك غير بنا يحسن ل كما مجراها
 .والشكال اللبس

: ليسالمدي بشر بن الحسن القاسم أبو وقأال
لما لنه عندي بعيب الملما ماء تسقني ل تماما أبي قأول
ماء للملما جعل بكائي ماء استعذبت قأد يقول أن أراد

فإن الحقيقة على ماء للملما يكن لم وإن بماء ماء ليقابل
ومعلوما "     مثلها     سيئة     سيئة     " وجزاء :يقول اسمه جل الله
السيئة على جزاء هي وإنما بسيئة ليست الثانية أن

الثاني والفعل "     منكم     نسخر     فإنا     منا     تسخروا     " إن   وكذلك
كثير والكلما الشعر في هذا ومثل بسخرية ليس

:القائل يقول أن العادة مجرى في كان فلما ومستعمل
ًا منه وجرعته القول لفلن أغلظت سقيته أو مرة كأس

أبو قأاله الذي وهذا مما الملما وكان العلقم من أمر منه
الكلما لعادة وجه فل ذكرناه قأد المقابلة عن القاسم

من : جرعتهيقال أن جارية العادة بأن اعتذاره وأما عليه
على التجرع الملما في استعمل فلما مرة كأسا القول

هذا أن فلعمري الستعارة على ماء له جعل الستعارة
من وأولى البيت هذا في تماما لبي به يعتذر ما أقأرب
لكنا بذلك التعلق فساد من قأدمناه لما ذكر قأد ما جميع
وإن بعدت استعارة على بنيت إذا الستعارة أن قأدمنا
يعتبر لم وإن بقريب ليس الملما فماء القرب فيها اعتبر
ذلك وأدى استعارة استعارة كل على وبنى ينحصر لم فيها
البيت هذا وليس قأدمناه ما على والفساد الستحالة إلى

بعد الباب هذا في يكون ما أقأبح من ول بمحمود عندي
لم الذكر من مزامر الملوك أبواب بين : لهاتماما أبي قأول
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لم المجد أيكة في ملك : إلىوقأوله تزمر هي ول تنفخ
: وتقسموقأوله برد نيله من المعروف كبد على يزل

وتركت وسنامه برأسه أنت وذهبت مجزأ السخاء الناس
فانظر وعظامه وعروقأه فرثه من بقي وما الهاب للناس

ولم تبرد كبدا وللمعروف تنفخ لم مزامر للذكر جعل كيف
ًا للسخاء استعار بأن يقنع وعظاما وإهابا وسناما رأس

 .فرثا له جعل حتى وعروقأا

:يقول من على هذا يذهب كيف الله وتعالى
ناضر من تنتضى قأد والنار سجيته من بكره أخأرجتموه

لها أتاح طويت فضيلة نشر الله أراد : وإذاويقول السلم
يعرف كان ما جاورت فيما النار اشتعال لول حسود لسان
على الخلل واستولى الكمال أعوز لكن العود عرف طيب
بحسناته مغمورة سيئاته كانت من فالمحمود الطباع هذه

 .صأوابه جانب في يسيرا وخأطأه

نذكر لم أننا الكتاب هذا من مضى فيما قأدمنا وقأد
وإنما ناظمها على الطعن وغرضنا الذميمة البيات هذه

والفاسد والردئ الجيد ذكر إلى التمثيل في الحاجة قأادتنا
ًا ذكرناه ما على والصحيح يخرجنا أن الله ومعاذ سالف

التباع في المذموما الطرف من النظر وحب التقليد بغض
الفضلء نقص إلى التسرع في الخأر الجانب إلى والنقياد
في والرغبة العلماء بعض على اشتبه لعله لما والتشييد
الله شاء إن نتوسط بل عليهم الطعن وإيثار لهم الخلف

المأثور ونتأمل أقأوالهم في فننظر المنزلتين هاتين بين
الفكر ماضي له ونرهف الذهن صأافي عليه ونسلط عنهم

ًا وجدناه فما اعترفنا السبر على وسليما للبرهان موافق
 .لسبيله النهج بحسن لهم وأقأررنا فيه السبق بفضيلة
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وإقأامه تأويله في اجتهدنا وباينه ذلك خأالف وما
سبله وأجمل وجوهه أحسن على وحملناه فيه المعاذير

ًا ًا ينكر ل الذي لحقهم وإيجاب يجحد ل الذي لفضلهم وإذعان
ولكن وفطنة ذهن كلل ول ضللة من يؤتوا لم أنهم وعلما

أكثر وعمومها المحدثين في القضية هذه لستمرار
برحمته والمعونة التوفيق نستمد الله ومن المخلوقأين

كيف وتوضح الستعارة نهج عن لك تكشف الجملة فهذه
 .المجاز في موقأعها اللفاظ تقع

أكثر لن مثال إلى فيها نحتاج فل الحقيقة فأما
غير في وضعت قأد ألفاظ هنا ها ولكن ذلك على الكلما

أذكر فإنا الحقيقة ول الستعارة وجه على ليس موضعها
الذي الكلما في وتعتبر الباقأي على دليل تجعله ما منها لك

ًا يكون أن الفصاحة من حظه معرفة تؤثر مثل من خأالي
موضعها في موضوعة منه كلمة كل بل اللفاظ تلك

المختار السائغ المجاز وجه على أو حقيقة إما بها اللئق
 .علمه على نبهتك الذي

فاستنزل : سعىتماما أبي قأول اللفاظ تلك فمن
ًا الشرف فإن المساعي تكن لم السعى ل ولو اقأتسار
وجه على ول فيه بحقيقة ليس الشرف استنزال

فقد وأنزل حط إذا الشرف لن الصحيحة الستعارة
في والمحمود والخفض الذالة من به يليق ل بما وصأف

على ساما فهو وشيدته الشرف منار رفعت يقال أن هذا
يحسن فل استنزلته فأما الفلك درجة عن وعال الكواكب

نيله عن يعبر أن يمكنه كان وقأد البتة الموضع هذا في
 .استنزاله بغير إليه ووصأوله الشرف
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به يذما ما أبلغ لكان ذما لو الباء الشريف الرجل فإن
هذا يجرى وما منه ووضعت شرفك حططت يقال أن

 .المجرى

يليق الذي الموضع غير في اللفاظ وضع هو فهذا
 .بها

ًا ذلك ومن غدوة نداه : جذبتتماما أبي قأول أيض
ًا فخر جذبة السبت هذا لن القصائد أيدي بين صأريع
أعطى بأنه يوصأف والممدوح جذبت به يليق ل الموضع

ًا ًا طوع ًا واخأتيار  .الحسان إلى وصأبابة للكرما وحب

ًا يخر حتى الندى جذب وإذا الطوع من فليس صأريع
يكون ل وهذا والجبر والغلبة القسر لفظ ذلك إنما بشيء
ًا  .ومحضه الهجو صأريح هو إنما مدح

ًا الفن هذا ومن أذاقأته من جوانح : ضعفتقأوله أيض
من على دعاءه لن العلقم طعم فذما الفراق طعم النوى

بضعف الفراق طعم إلى بالضافة العلقم طعم ذما
التي الحواس وذكر موضعه غير في موضوع كلما الجوانح
فل الجوانح فأما أليق الموضع هذا في الذوق إليها يضاف
هذا فعلى هنا ها ضعيف كلما : ضعفتوقأوله لها معنى
الوجه على موضعها غير في اللفاظ وضع يكون النحو
غيره وقأس فتأمله وحقيقتها الستعارة يوافق ل الذي
ًا الكلما في تجده فإنك عليه  .كثير

حشوا الكلمة تقع ل أن موضعها اللفاظ وضع ومن
أو الوزن اصألح بها المقصد يكون أن الحشو وأصأل

منظوما الكلما كان إن الروى وحرف القوافي تناسب
غير من منثورا كان إن الفصول وتأليف السجع وقأصد
شرح إلى يحتاج الباب وهذا ذلك من أكثر تفيده معنى
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من الموقأع هذا وقأعت كلمة كل أن وتفصيله وبيان
في أثرت تكون أن إما قأسمين من تخلو فل التأليف
ًا الكلما فيه دخأولها بل تؤثر لم أو يؤثر يكن لم لولها تأثير

أحدهما ضربين على فهي مؤثرة كانت وإذا منه كخروجها
وطلوة حسنا الكلما بها يزداد مختارة فائدة تفيد أن

ًا المعنى وفي نقصا الكلما في تؤثر أن والخأر  .فساد

أن وهو المحمود هو والخأر مذمومان والقسمان
التي الكلمة فمثال مثال ذلك من ولكل مختارة فائدة تفيد
ًا معني وتفيد حشوا تقع : وتحتقرالطيب أبي قأول حسن

ًا وحاشاك فيها ما كل يرى مجرب احتقار الدنيا لن فاني
إذا لنك الوزن لكمال إل تدخأل لم لفظة هنا ها حاشاك

ًا فيها ما كل يرى مجرب احتقار قألت ًا كان فاني كلم
ًا ًء الوزن اصألح مع أفادت فقد مستقيما صأحيح حسنا دعا

 .موضعه في للممدوح

مجرى تجرى وبلغتها : لنمحلم أبي قأول ومثله
المعنى لصح البيت من ألغيت ولو الفائدة في وحاشاك

على يخفى وليس الول البيت في قألناه ما حد على دونها
هذين في وبلغتها بحاشاك المقصود حسن المتأمل

ًا وكذلك الموضعين من نهبت :الطيب أبي قأول أيض
قأوله لن خأالد بأنك الدنيا لهنئت حويته لو ما العمار
دونه من يتم المعنى كان إذ الحشو بمنزلة الدنيا لهنئت

حويته لو ما العمار من نهبت يقول أن له استوى ولو
احتاج لما لكنه مستقيما المعنى لكان الدنيا في لخلدت

فأنى الدنيا لهنئت بقوله جاء الوزن بها يصح ألفاظ إلى
لخأفاء والوصأف التقريظ من وفضلة المدح من بزيادة
المحمود الحشو هو اشبهه وما فهذا موقأعها بحسن

 .المختار
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بن السلما عبد هاشم أبو الموضع هذا في زل وقأد
المسائل في وقأال بالردئ الجيد الحشو فالحق محمد

الشاعر أن القرآن إيجاز في ذكرها مسئلة في البغداديات
الكلما في إليه يحتاج ل ما ذكر الوزن إلى احتاج إذا

فذلت : ورضتالقيس امرئ قأول إلى ترى أل المنثور
: ورضيتيقول لكان الكلما في كان ولو إذلل أي صأعبة
فذلت ورضت لقال شاء ولو شاء لو إذلل أي فذلت
ليتم والظروف المصادر ذكروا ربما أنهم بان فقد صأعبة
 .الرصأين الشعر في هذا الوزن

:بقوله كتفى ل الوزن : ولولالعشى قأال ما ولهذا
صأعبة لن الصواب من بعيد كلما وهذا قألبها حبة فأصأبت

حسن مختار حشو إذلل أي وقأوله القيس امرئ بيت من
ورضت قأال لو لنه بتأليفه الحذاق مثله المنثور في يقصد
ول صأعوبة هناك أن على دليل الكلما في يكن لم فذلت

في مقصود وهو هذا حصل قأد : صأعبةوبقوله تمنعا ثم
تأليف وفي الموصأوف هذا في عاقأل على يخيل ل الغرض
ثم الصناعة بهذه علم أدنى له من على يخفى ل الكلما

يستفاد ليس لذلها حسن وصأف إذلل : أيبعد قأوله في
الموضع هذا وليس والوصأف فيه التعجب لموقأع الول من
 .العلم هذا في المتوسطين من أحد فهمه في يقصر مما

صأناعة في المتقدما العالم كان وإن هاشم وأبو
في وكلمه والعراض بالجواهر معرفته فليس الكلما
الكلما نقد بصناعة العلم يفيده مما واللطاف العدل

في المتقدمين من أن كما والنثر النظم وفهم المؤلف
عما فضل العاقأل على يجب ما أول يجهل من العلم هذا

ونسأله نحسنه ل ما تعاطى من بالله ونعوذ تجاوزه
 .ونفعله نقوله فيما والعصمة التوفيق
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لبي وقأع ما على فيه فالمر العشى بيت فأما
بيت وبين بينه مناسبة ول الحشو أقأبح من وهو هاشم
عجبا به تزدادج ومما الحوال من حال في القيس امرئ

مسائله هاشم أبي على نقض الرماني عيسى بن على أن
فيه واعتمد نقضها على قأصره معروف بكتاب هذه

أبي ألفاظ من لفظة كل في المسامحة وترك المناقأشة
يعرض لم ونقضها المسألة هذه إلى وصأل فلما هاشم

موافق أنه كلمه من ظهر بل ذكرناه الذي الموضع لهذا
 .له مسلم فيه

أبي على مثله لخفاء الموجب السبب نعلم ول
 .الدب من المشهور مكانه مع الحسن

ًا تقع التي الكلمة مثال وأما المعنى في وتؤثر حشو
ًا ًا الغرض وفي نقص يمدح الطيب أبي فكقول فساد

ًا اكتهال قأبل مكتهل الستاذ الملك : ترعرعكافورا قأبل أديب
وبين كبير له نقص الملك بعد : الستاذقأوله لن تأديب

وقأع قأد فالستاذ واضح فرق والستاذ بالملك له تسميته
ًا هنا ها المدح في الغرض كان إذ المعنى به ونقص حشو

وتصغير تحقيره ل شأنه وتعظيم الممدوح أحوال تفخيم
عذر يقيم ما الخأشيدي كافور أخأبار في رأيت وقأد أمره
روى أنه وذلك اللوما بعض عنه ويزيل هذا في الطيب أبي
ًا أن بالمور فاستبد الخأشيد ولد على غلب لما كافور

يقم ولم المالك إلى المدبر حد عن بذلك يخرج لم دونهم
أن اخأتار ول سكة باسمه نقش ول دعوة منبر على له

ول بالمير أيامه مدة في يسم فلم بالستاذ إل يخاطب
 .مجراه جرى من به يخاطب مما بغيره

- فإن صأحته في شك - ول هذا على المر كان فإذا
فإذا تغييره يجوز ل الذي اللقب بمنزلة له صأار الستاذ
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نظموا التسمية بهذه المخاطبة حب الشعراء منه علم
الملك بعد الستاذ ذكر الطيب أبا فكأن مديحهم في ذلك
ًا البيت بهذا نحن تمثيلنا فأما كافور بغرض منه علم

الكلمة هذه تذكر ل أن والنثر النظم حكم وفي فصحيح
 .عالية بدرحة منها أشرف هي كلمة بعد

الستاذ بقوله قأصد الطيب أبا : أنزاعم زعم فإن
ذلك يقصد كان كما ونقصه خأصى بأنه بذلك كافور تقريع
في صأارت قأد الستاذ أعني اللفظة هذه فإن سواده بذكر

كافور كان الطيب أبو قأال وقأد بذلك مختصة العرف
أعتمد فكنت بالسواد له يعرض أن عليه يشق الخأشيدي

: بشمسفيه قألت حتى سواده ذكر قأصيدة كل في معه
 .سوداء منيرة

هو مما ذلك وغير بادهم يهتدين خأيل : سوابقوقألت
مروى القول هذا أن فلعمري لكافور المديح في موجود

أن يجب وما المديح على تكلمنا إذا لكنا الطيب أبي عن
ًا يكون ما على نعرج لم للمدوح التعظيم من عليه مبني

بخلف هذا كان إذ الغرض هذا منافاة من المادح يقصده
عذر من أكثر فيه يكون وليس وقأاصأده بصدده هو ما

قأصده وإنما عليه يجب ما عنه يخف لم وأنه المادح
ًا ذلك يكون أن فأما وتعمده نفسه في الكلما لصحة سبب

الطيب أبي قأول : فأماذلك على نتكلم إنما ونحن فل
ًا لول الفتى وصأبر والندى للشجاعة فيها فضل : فلأيض
وذلك المعنى يفسد حشو هنا ها الندى فإن شعوب لقاء
لول والصبر للشجاعة فيها فضل ل الدنيا أن مقصوده أن

فضل فأس يخلد أن علم إذا الشجاعة لن الموت
لن لذلك فمخالف الندى فأما الصابر وكذلك لشجاعته
وكذلك ماله بذل عليه هان يموت أنه علم إذا النسان

ومن له أبقى ل ما أبذل ل كيف بذله في عوتب إذا يقول
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قأال ظاهر هذا في والمر المال بهذا بالتمتع أثق أين
بما أبادرها فذرني منيتي دفع أسطيع ل كنت : فإنطرفة
وأطعم أكلت إن : وكلمرزويه بن مهيار وقأال يدي ملكت
ًا النسان كان إذا وأما الكل ول يبقى الزاد فل أخأاك خأالد

أفضل يكون كرمه أن فلعمري بماله جاد ثم الدنيا في
الشجاعة لحكم مخالف ذلك في والمر أشد لماله وبذله
وإذا بالضد والندى تحمد لم الموت لول تلك لن شك بغير
المعنى يفسد حشوا والندى قأوله كان هذا على المر كان
أن عنه الله رضى الهدى علم المرتضى الشريف قأال وقأد

قأال كما المال بذل ل النفس بذل البيت في بالندى المراد
والجود بها البخيل ضن إذ بالنفس : يجودالوليد بن مسلم

بدل يسمى أن جاز وإذا قأال الجود غاية أقأصى بالنفس
ً النفس ًا ندى يسميه أن جاز جول ًا أيض وهذا وسخآء وكرم

ول به يتأول أن يجوز ما اقأصى الله رحمه ذكره الذي
إلى عدنا إذا وإما الفساد على الشاعر قأول يحمل

بذل إل يفيد ل المطلق الندى لفظ أن علمنا التحقيق
وإن النفس بذل في يستعمل يكاد ول والكرما المال

ذلك يفيد فل الطلق مع فأما الضافة وجه فعلى استعمل
الندى لفظ كان بعده على إليه ذهب ما سوغنا إذا ثم

البيت هذا حمل فيمكن عنه أغنت قأد الشجاعة لن حشوا
من ذكرناه ما على المعنى به يحيل الذي الحشو على

في مؤثر غير يكون الذي الحشو وعلى الظاهر تأويله
 .وتأويله الله رحمه الشريف خأرجه على الكلما

فأمثلتها مؤثرة غير حشوا تقع التي الكملة وأما
:تماما أبي قأول ومنها والنثر النظم في موجودة كثيرة
ًا فخر جذبة السبت غدوة نداه جذبت أيدي بين صأريع

ول إليه يحتاج ل حشو السبت : غدوةقأوله لن القصائد
الذي اليوما يعلم أن يؤثر الذي ذا ومن بذكره فائدة تقع

أن بين فرق وأي أعطاه ما تماما أبا فيه الممدوح أعطى
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الياما من غيرهما أو الحد أو السبت يوما في عطاؤه يقع
وموقأع الوقأت : لكبتاريخ يخبر أن إل شئ عليه بقي وما
يقع الذي الحشو وأشباهه هذا فمثل الشهر ما اليوما ذلك
عيب وهو الوزن ليصح إل فائدة ذكره في تعرض ول

أمسى تستعمل ما أكثر وما الصناعة هذه في فاحش
أن ويجب الحشو من الموضع هذا في وأخأواتها وأصأبح

ذكر الذي المر كان فإن فيه الفائدة تنظر بأن ذلك تعتبر
 .فيه أحسن يكن لم فيه أصأبح أنه

 .حاصألة فالفائدة

إليه يحتاج ل حشو فهو ذلك بخلف المر كان وإن
على ويعول إليه يرجع الذي الصأل هو فيه الفائدة فاعتبار
 .جهته من النظر

فلن بني على مغيرين : أصأبحنايقال أن ذلك ومثال
لم لنهم صأحيح موقأع الموضع هذا في أصأبحنا موقأع فإن

 .المساء وقأت في عليهم أغاروا يكونوا

في : " فأصأبحواوتعالى تبارك قأوله ذلك ومثل
ً إل يطرقأهم لم المر لن " جاثمين ديارهم لو فأما ليل

ًا أصأبح :قأوله لكان حلوا العسل : أصأبحقأائل قأال حشو
العلماء واعتبار هذا صأحة على ويدل كذلك أمسى قأد لنه
كتابه في الرماني عيسى بن على الحسن أبو ذكره ما له

قأوله في قأال فإنه القرآن علم في بالجامع المعروف
ذكر " وإنما خأاسرين فأصأبحوا أعمالهم : " حبطتتعالى

من بمنزلة لنهم الصباح معنى به يرد أن غير من الصباح
هيجان من يكون ما أكثر لن وذلك حال أسوإ على أصأبح

الصباح عند الحال حسن لصاحبها فيؤمل بالليل العلن
أبو يرض فلم الهلك على حصل ذلك من الضد كان فإذا

تأول بل حشوا تعالى الله كلما في أصأبح تقع أن الحسن

138



مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

ذكرناه بما الشهادة قأوله ضمن وفي مثله يتأوله كما ذلك
 .له والذعان

وعلى هذا تقولوا أن يمكنكم : كيفقأائل قأال فإن
بحجة ليس عندكم الخطاب دليل أن مذاهبكم من الصحيح

يدل ل غاية أو شرط أو صأفة أو باسم الحكم تعليق وأن
في فليس قأولكم هذا كان وإذا ذلك بانتفاء انتفائه على
ًا السكر : أصأبحيالقائل قأول يمس لم أنه على دليل حلو

عليه الله صألى النبي قأول في ليس أن زعمتم كما كذلك
المعلوفة أن على دليل الزكاة الغنم سائمة : " فيوسلم

الغنم ساعة في يقال أن عندكم يمتنع ول فيها زكاة ل
أن يقبح ل فكذلك معلومتها في واجبة كانت وإن الزكاة
ًا العسل أصأبح يقال  .حلو

ًا أحسن قأد كان وإن لن قأيل الصفة بهذه أيض
من نحيره ما بين الفرق إن :السؤال هذا عن الجواب

في الصفة تلك عنه انتفت لما وثبوته بصفة الحكم تعايق
الغنم سائمة في السلما عليه قأوله مثل في الصفة مثل

ًا السكر أصأبح القائل قأول من تكرهه ما وبين الزكاة حلو
الغنم سائمة في قأال إذا وسلم عليه الله صألى النبي

تجب هل المعلوفة حال لنا يبين أن مراده فليس الزكاة
كنا ما فيها فنجوز عنها مسكوت هي بل ل أما الزكاة فيها

قأول كذلك وليس القول هذا قأبل السائمة في نجوزه
ًا العسل : أصأبحالقائل من حال كل في حلو يريد لنه حلو
ًا الصباح ذكر كان فلذلك مساء أو صأباح  .حشو

وسلم عليه الله صألى يكون أن مسألتنا في ومثاله
السائمة جميعها الغنم في الزكاة حال لنا يبين أن يقصد

إن نقول فإنا الزكاة الغنم سائمة في يقول ثم والمعلوفة
تصريحه يعطينا ل كان إذ للمقصود موافق غير اللفظ هذا

139



مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

ًا المعلوفة في فحواه ول أن أراد من إن قألنا كما حكم
أصأبح قأال ثم الوقأات جميع في بالحلوة العسل لنا يصف

ًا العسل ًا بأصأبح أتى قأد فإنه حلو فبان فائدة لغير حشو
ًا الحشو ومن المرين بين الفرق :تماما أبي قأول أيض

الغض العرار زهر فارتعت صأافت الدماء كالظبية
ًا به جاء إنما الجثجاث فإن والجثجاثا القافية لجل حشو

فيها له ول الجثجاث ارعت إذا فضيلة للظبية فليس وإل
هذا مثل إلى سبقه وقأد النبات من غيره على ميزة

: وكأنهافقال العاملي الرقأاع بن عدى القافية في الحشو
جاسم لن جاسم جاذر من أحور عينيه أعارها النساء بين
قأرية وهي فيها لمعنى ل القافية لجل هنا وردت إنما

الطائي تماما أبو ولد وفيها دمشق أعمال من بالشاما
ذلك عن سألت وقأد غيرها على ميزة لجاذرها وليس
إل فيها عندهم وجدت فما الناحية تلك يخبر ممن جماعة

 .البلد من غيرها في عندهم ما

ًا ذلك ومن :البصري محمد بن علي قأول أيض
مخطط بجاد مني تكنفها مفاضة زعف الذيال وسابغة
ًا البجاد لكون فليس وإنما الدرع صأفة في تأثير مخطط

 .القافية بذكره الغرض

تكون التي بالكلمة الفائدة وقأوع في هذا وأضداد
عيون : كأنالقيس امرئ قأول ومنه فكثير القافية فيها

لما فإنه يثقب لم الذي الجزع وأرحلنا خأبائنا حول الوحش
بزيادة جاء إليها واحتاج القافية قأبل التشبيه على أتى

مثقوب غير كان إذا الجزع لن يثقب : لمقأوله في حسنة
 .بالعيون أشبه كان

يحطم : لم: فقولهسلمى أبي بن زهير قأول وكذلك
وروى قأبله الذي البيت في يثقب لم مثل البيت هذا في
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عن المبرد يزيد بن محمد عن جعفر بن قأدامة الفرج أبو
 .التوزي

 .الناس أشعر : منللصأمعي قألت قأال

بلفظه فيجعله الخسيس المعنى إلى يأتي : منفقال
ًا بلفظه فيجعله الكبير أو كبيرا كلمه ينقضى أو خأسيس
من نحو قأال معنى بها أفاد إليها احتاج فإذا القافية قأيل
أطلل في العيس : قأفيقول : حيثالرمة : نحوذىقأال
ًا فأسأل مية  .الكلما فتم الرداء كأخألق رسوم

ًا فزاد : المسلسلقأال ثم الذي : أظنقأال ثم شيئ
ثم كلمه فتم الجمان كتبديد دموعا سؤالها عليك يجدى

ًا فزاد : المفصلقأال  .شيئ

: كناطحيقول حيث العشى قأال من ونحو قألت قأال
ًا صأخرة فزاد الوعل قأرنه وأوهى يضرها فلم ليفلقها يوم
 .معنى

ً الوعل صأار : وكيفقألت قأال ما كل على مفضل
فل قأرنيه على الجبل أعلى من ينحط : لنهقأال ينطح

 .يضيره

المعنى هذا الشعر صأناعة أصأحاب سمى وقأد
في بالقافية يوغل الشاعر أن بذلك وأرادوا اليغال

ًا كان إن الوصأف ًا كان أن التشبيه وفي واصأف  .مشبه

البيت حشو من الموضع هذا أن تعلم أن ويجب
الصأابة فيه وقأعت فإذا القافية أنه لجل المراعاة شديد

البيت متن من كلمة في وقأعا إذا لهما أظهر كان الخطأ أو
ًا كان إذ العناية فضل من الموضع هذا به يختص لما متميز

 .وقأافية طرف هو مما بالقصد
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ًا المر يقع هذا وعلى الكلما من السجع في أيض

ًا المنثور فيتحمل القرينة مؤلفه على يتعذر ما وكثير
ًا تمحل الكلما حتى غرضه عن خأارجة بمعان ويأتي شديد
يطلب من بمنزلة معها ويكون تعب بعد بالسجعة يظفر
ًا في يجتهد والمقصود الطلب في يجد فهو يقصده شيئ

والقصر الطول في الفصول اخأتلف هذا من ويجئ الهرب
في الفصول اخأتلف هذا من ويجئ الهرب في يجتهد

إطالة إلى القرينة طلب في يحتاج لنه والقصر الطول
عيب وهذا فاحشة زيادة قأبله ما على يزيد حتى الفصل
 .هذا زماننا في الكتابة صأناعة ينتحل من أكثر في ظاهر

في السجع تجنب من المتقدمون الكتاب سن وقأد
هذا من الراحة فيها لوجدت اعتمدت لو سنة كلمهم أكثر

فالواجب بالسجع يحفلون ل كانوا إذا لنهم العارض
ًا يكون الذي الموضع في اطراحه ًا متكلف  .نافر

في تعذرت فإن القافية عن مندوحة فل الشعر فأما
ًا البيت ذلك ترك غير فليس البيت في الكلما وسيأتي رأس

بمشيئة اللفاظ في التناسب ذكر إلى صأرنا إذا الباب هذا
 .وعونه الله

من رحمة " فبما تعالى الله قأول في : مازيادة فأما
" فإن ميثاقأهم نقضهم " فبما تعالى وقأوله لهم لنت الله
ًا هنا لها ًا النظم حسن في تأثير النفس في للكلما وتمكين

ًا ل حشوا يكون ل هذا فعلى المبتذلة اللفاظ عن به وبعد
 .يفيد

صألة الموضع هذا في ما إن يقولون النحو وأهل
يكون كما بالتكرار عندهم التوكيد يكون وقأد للكلما مؤكدة

ًا الكلما أفاد وإذا له الموضوعة بالعلمة من فليس شيئ
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دخأوله يكون الذي هو الحشو حقيقة لن المذموما الحشو
 .سواء على وخأروجه الكلما في

يجرى ما أو الشعر في الوزن إقأامة به الغرض وإنما
ًا جاءت وقأد النثر في ذلك مجرى ًا الشعر في : ماأيض أيض

ما فاذهبي :الشاعر قأال الية في وردت ما معنى على
هذا ومن اشغالي هيجكم عن عداني لم الح أدركني إليك

ًا القبيل  .: ابنمافي دخأولها أيض

الله أبى تركتها إن غيرها أما لي : وهلالمتلمس قأال
أخأته من لقمان بن : لقيمالخأر وقأال ابنما لها أكون أن أل

خأاصأة الموضع هذا في وورودها وابنما له أخأت ابن فكان
غيره على دليل ليكون الحشو في نقوله ما مبلغ فهذا كثير

 .مثله على ومنبها

يكون ل أن بها اللئق موضعها اللفاظ وضع ومن
ًا بعضه يركب المداخألة شديد الكلما هو وهذا بعض

عنه الله رضى الخطاب بن عمر وصأف التي المعاظلة
 .بتجنبها سلمى أبي بن زهير

المعاظلة لن الكلما بين يعاظل ل : كانفقال
مما وغيرها الكلب معاظلة يقال ذلك ومن المداخألة

هذا تمثيل في غلط وقأد السفاد عند ببعض بعضه يتعلق
أبو فيه خأطأه وبين الكاتب جعفر ابن قأدامة الفرج أبو

 .الله رحمه المدي بشر بن الحسن القاسم

ووصأف تكره التي المداخألة : إنقأال الفرج أبا لن
ًا عنه الله رضي عمر الكلما بعض يدخأل أن بتجنبها زهير
فاحش أل ذلك أعرف وما قأال جنسه من ليس فيما

عار هدما : وذاتحجر بن أوس قأول مثل الستعارة
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ًا بالماء تصمت نواشرها ًا الصبي فسمي جدعا تولب تولب
 .الحمار ولد والتولب

على رأيته حتى الولدان رقأد : وماالخأر قأول ومثل
ًا النسان رجل فسمى وحافر بساق يمريه البكر حافر
الكلما بعض ركوب هي التي المعاظلة من ليس وهذا
ًا ذلك تمثيل من والصحيح بعض في بعضه ومداخألة بعض

: خأانتماما أبي قأول وهو المدي القاسم أبو ذكره ما
ًا الزمان خأان أخ الصفاء الكمد جسمه يتخون فلم عنه أخأ

الكلمة وتدخأل ببعض بعضها تيشبث البيت هذا ألفاظ لن
وخأان خأان مثل وتشبهها تجانسها أخأرى كلمة أجل من

 .المعاظلة حقيقة هو فهذا وأخ وأخ ويتخون

ًا تماما أبي قأول وكذلك يوما شرد يوما : يا: فقولهأيض
ًا ومنه سلسلة كأنه حتى التعاظل شديد لهوه لهوى أيض
ًا أغاض جوى أفاض : يوماتماما أبي قأول الهوى خأاض تعزي

إن قأائل قأال : فإنالقاسم أبو وقأال المزبد حجاه بحرى
كل وتعلق ببعض بعضه الكلما تشبث من أنكرته الذي هذا

تشبهها أخأرى أجل من كلمة وادخأال يليها بما لفظة
في المعاظلة من وليس الكلما من المحمود هو وتجانسها

يستجاد ما وصأفوا لما والفصحاء البلغاء أن ترى أل شئ
 .والنظم النثر من ويستحب

بعضه ويأخأذ بعض على بعضه يدل كلما : هذاقأالوا
 .بعض برقأاب

هذا به يريدوا ولم قأولهم من صأحيح : هذاقأيل
التأليف من النوع هذا قأصدوا ول والنثر النظم من الجنس

مواقأعها في ألفاظها وقأعت إذا المعاني أرادوا وإنما
أن تقتضي التي لها المشاكلة أخأتها مع الكلمة وجاءت
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توحيه حسبما التضاد أو التفاق على أما بمعناها تجاورها
 .سبيله هذا الشعر وأكثر الكلما قأسمة

ومن الحياة تكاليف : سئمتزهير قأول نحو وذلك
ً ثمانين يعش :البيت أول في قأال لنه يسأما أبالك ل حول

 .سئمت

في يكون أن اقأتضى حول ثمانين يعش : ومنوقأال
 .يسأما آخأره

دون يلقاك وما الفاحشات دون : السترقأوله وكذلك
الذما تقصدوا وإن نخفه ل الداء تكتموا فإن ستر من الخير

الكلما هو فهذا بعدها ما تقتضي لفظة كل فإن نقصد ل
وإذا بعض برقأاب بعضه ويأخأذ بعض على بعضه يدل الذي

فالشعر عجزه من يأتي ما علمت البيت صأدر أنشدت
القاسم أبو ذكره الذي وهذا مبنى هذا على أكثره أو الجيد
وقأد الباب هذا في به يقتدى أن ويجب : صأحيحالله رحمه

بالتمثيل العيوب من غيرها وبين بينها وفرق المعاظلة بين
 .ذكره الذي

بعض على الكلما بعض دللة من قأاله الذي فأما
ًا كان إن قأوافيه استخراج يمكن حتى بعض ويكون شعر

ًا البيت وسيأتي المحمودة النعوت من فهو لبعض شاهد
والسجاع القوافي ذكر عند مستوفى ذلك في الكلما
 .ومشيئته الله بعون

التوشيح الشعر من الفن هذا يسمى الناس وبعض
: عجبتالشاعر قأول ومثاله التسهيم يسميه وبعضهم

الدهر سكن بيننا ما انقضى فلما وبينها بيني الدهر لسعي
ًا : وكنتعمرو وقأول حي كل وفي تامكا فزارة في سنام
ًا وقأوله وسناما ذروة ًا تستطع لم : إذاأيض فدعه شيئ
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بحمله السرعى كبث مشيب تستطيع ما إلى وحاوزه
بطيئه يأتي كاد حتى تلحق مذيعه صأدر ضاق أو محدثه
ًا : أبكيكماوقأوله سريعه أتى قأبل الليالي بحث ولو دمع
البيات هذه لن دما بكيتكما أبكى الجوى قأدر على أني
الروى عرف قأد وكان صأدورها النسان سمع إذا كلها

قأبل قأافية تكون التي الكلمة عرف أن فيها المقصود
 .كثيرة هذا وأمثال إليها الوصأول

وترك والسجاع القوافي باب في ذكرها وسيأتي
 .وعونه الله بمشيئة الكلما في والتعقيد التكلف

في يستعمل بل للمدح المعروفة اللفاظ وضع ومن
موضعها في الغرض بذلك اللئقة اللفاظ الغراض جميع

في ول الذما في المستعملة باللفاظ المدح عن تعبر ل أن
ومثال ألفاظه الهزل موضع وفي ألفاظه الجد موضع الذما

أبى قأول موضعه غير في اللفاظ هذه من استعمل ما
ًا بالمكارما يهذى زال : ماتماما محموما أنه ظننا حتى دائب

بشيطان مراجلها تغلى حين منه الحرب : وتثفىوقأوله
يشرب من : كذاالضحاك بن الحسين : وقأولهوقأوله رجيم
: جادنواس أبى وقأول الصيف في التنين مع الراح

كان : ماالعنبري وقأول حمقا الناس حسبوه حتى بالموال
أبى وقأول مجنون أو الخيم كريم إل مثله في مثلها يعطى

حسن الوجوه حسن فاق فداك جعلت جعفر أبا : ياتماما
والتنين الرجيم والشيطان والمحموما يهذى لن قأفاك

تستعمل التي اللفاظ من القفا وذكر والجنون والحمق
 .ألفاظ من وليست الذما في

 .المدح

: منالرومى ابن قأول يعيب الدباء بعض كان وقأد
التشبيه : إنويقول ذهب من وثغرها فضة من شعرها
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يهجو أن يجب وكان المدح في يقع إنما والذهب بالفضة
 .وطرقأه الذما ألفاظ من يستعمل بما المرأة هذه

ًا وكانوا الحية هو التنين كان : إذاقأائل قأال فإن كثير
 .بالحية الممدوح يشبهون ما

ضيغم المفاضة في يديه يمد صأل : هوويقولون
رأس على : إنيآخأر وقأال أرقأم التريكة تحت من وعيناه
: نبهتالرضى وقأال واد وحية قأسطلة لغماما وتحته العدو
ريقة ذا الراقأي صأوت يسمع ل أصأم الغيداق أبا يا منى
بن حريث وقأال الطراق من أما كأنما بالدرياق تهزأ

علقت وقأد مسهر بن بشر بن يا الحياة : أترجوعناب
وما لعابه من مرة تكفى الصم من أسودا ناب في رجلك

فكيف كثيرة هذا وأمثال أحمدا العود في كان إل عاد
ًا التنين ذكر يكون والصل الرقأم ذكر يكون ول عيب

ًا والسود  .واحد الجميع ومعنى أن عيب

: إنلنا فيقال معناه لجل التنين ننكر لم : إنناله قأيل
لن مدحه أجل من عبناه وإنما واحد والحية التنين معنى
قأد اللفاظ وتلك المدح في تستعمل لم اللفظة هذه

اسمان الواحد للشئ يكون أن يمتنع وليس فيه استعملت
موضع في الخأر ويستعمل موضع في أحدهما يستعمل

وضع أصأل دون والعادة العرف أصأله إنما شئ وهذا آخأر
الرأس ذكر مدح إذا النسان أن ترى أل اللغة في السماء
وإن والقذال والخأادع القفا ذكر هجا وإذا والهامة والكاهل

 .متقاربة الجميع معاني كانت

لبعضهم فيقال الملوك يخاطب أن يحسن وليس
أو قأذالك أو أخأادعك أو قأمحدودتك أو فوخأك يا وحق
ًا قأفاك الستعمال لن رأسك وحق له يقال أن على قأياس
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مختلف غير فيها المعنى كان وإن اللفاظ في يختلف
 .قأدمناه ما على

يكنى أن يجب عما الكناية حسن الجنس هذا ومن
أصأل وذلك التصريح فيه يحسن ل الذي الموضع في عنه
 .البلغة شروط من وشرط الفصاحة أصأول من

التصريح فيه يحسن ل الذي الموضع في قألنا وإنما
ذلك بها يليق النوادر وإيراد والمجون الهزل مواضع لن
ً مقاما لكل فإن مرضية فيها الكناية تكون ول أن مقال

ًا فنا غرض ولكل الكنايات من يستحسن ومما وأسلوب
كلمنا ودق الحسنى إلى : فصرناالقيس امرئ قأول

المباضعة عن كنى لنه إذلل أي صأعبة فذلت ورضت
 .العبارة من يكون ما بأحسن

:ثوابة بن محمد بن جعفر الحسين أبي عن وروى
طولون ابن أحمد بن خأمارويه الجيش أبا أجاب لما أنه
 .منه زوجها التي ابنته بانفاذ كتابه من بالله المعتضد عن

وأما ذكرها إلى فيه احتاج الذي الفصل في قأال
عناية يمنيك إلى شمالك من انتقل ما بمنزلة فهي الوديعة

 .فيها لمواتك ورعاية لها وحياطة بها

بن سليمان بن الله عبيد القاسم أبى للوزير وقأال
البلغة نصف بالوديعة إياها تسميتي إن : واللهوهب

 .يعتمدونها الكتاب صأار حتى الكناية هذه واستحسنت

بن بختيار الدولة عز عن الصابي إسحاق أبو وكتب
ابنته انفاذ في الدولة ناصأر ابن تغلب أبى إلى الدولة معز

الله أيده الحرمى النجم أبو توجه : وقأدمنه المزوجة
ويحفظه يحوطه ما على المين وهو بالوديعة نحوك

إلى مغرس من نقلت وإنما ويلحظه يحرسه بما والوفى
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وانعطاف بر مأوى ومن سكن إلى وطن ومن معرس
 .وإلطاف كرامة مثوى وإلى

أبي إنشاء من بكتاب هذا عن تغلب أبو فأجاب
أبو : ووصألالفصل هذا عن جوابه في قأال الببغا الفرج
البينة والصفوة قأدرها العظيم بالمانة الحرمى بدر النجم
 .وذكرها نسبها

 .اللفظين بين ليغاير المانة الوديعة : عوضفقال

بالتحيز الهزيمة عن الكناية إلى بعضهم سبق وكذلك
ًا إل دبره يومئذ يولهم " ومن تعالى الله لقول اتباع

ًا ًا أو لقتال متحرف العبارة هذه صأارت " ثم فئة إلى متحيز
 .سنة للكتاب

يصنع بغداد أهل من رجل عن به أثق من وخأبرني
 .الذهب من الغزل

عبد بن على الحسن أبو الوزير : أحضرنيقأال
بالله القادر وزير النعمان حاجب بابن المعروف العزيز
ًا إلى وأخأرج ًا علم بلى قأد بالله المقتدر اسم عليه مذهب
 .الذهب فيه ونقى وخألق

من هذا على ما أخأذ إلى السبيل كيف لي فقال
ما ويلك وقأال عظيمة صأيحة فصاح : يحرقفقلت الذهب

بإخأراجي وأمر المؤمنين أمير أعلما أتحرق التهجم هذا
وتعقبني منه والخوف هيبته من التلف قأاربت وقأد فدفعت

لما الفهم بعدما عذرى بسط في بالسؤال المجلس أهل
 .تقول الذي ما : هيهوقأال إليه بإعادتي فأمر على أنكره

.: يستخلصقأل فقال الوزير سيدنا يرسمه : مافقلت
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الذهب من فيه خأرج ما له وأحضرت فأحرقأته ومضيت
 .فأخأذه

ًا الفن هذا ومن أبي قأول الكناية حسن من أيض
والشوق إليها ق الشو ألم من ادعيت ما : تدعىالطيب

شوقأها من ادعته فيما كذبها عن كنى لنه النحول حيث
صأبحكم خأسر فنا أن : لوقأوله وكذلك كناية بأحسن
عن فكني انهزما أراد لنه الغزل عاقأه وحدك وبرزت
 .الغزل بعاقأه هزيمته

من هذا واضداد الموضع هذا في كناية أحسن وتلك
في بما شغفي على : إنيالطيب أبي قأول العبارات قأبح

من : تعطينالخأر وقأول سراويلتها في عما لعف خأمرها
يرثى الرضى وقأول الرغاب من الكف تعطى ما رجليك
ًا حشاك في ارتكاضي : كانوالدته الغليل ركض مسبب
وجدتهما البيتين هذين تأملت إذا لنك أحشائي في عليك

امرأ أن وذلك الضد مجرى القيس امرئ بيت من يجريان
فكنى المباضعة من عنه يكنى أن يجب عما عبر القيس
فأتيا عنه يكنى أن يجب ل عما عبرا وهذان كناية بأحسن
قأوله أن إلى المفسرين بعض ذهب وقأد عنها يجب بالفاظ
المر وليس الحدث عن كناية الطعاما يأكلن كانا تعالى
يجوز ل كما لنه ظاهره على الكلما معنى بل قأال ما على

ًا المعبود يكون أن ًا يكون أن يجوز ل كذلك محدث طاعم
 .صأحيح وهو الجاحظ عثمان أبو ذكره شئ وهذا

في يستعمل ل : أنموضعها اللفاظ وضع ومن
:والخطب الرسائل من المنثور والكلما المنظوما الشعر
ومعانيهم والمهندسين والنحويين المتكلمين ألفاظ

النسان لن والعلوما المهن أهل بها تختص التي واللفاظ
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أن عليه وجب صأناعة في وتكلم علم في خأاض إذا
تلك أصأحاب وكلما العلم ذلك أهل ألفاظ يستعمل
 .الصناعة

إذا أنه وذلك الجاحظ عثمان أبى كلما شرف وبهذا
لم الكلما في صأنف وإذا الكتاب ألفاظ عن يعدل لم كاتب
يخوض علم كل في فكأنه المتكلمين عبارات عن يخرج

 .غيره يحسن ول سواه يعرف ل فيه

ألفاظ استعمال في النوع هذا من يذكر ومما
وهمة شبه أثمارها ذهب مودة :تماما أبي قأول المتكلمين

كتلعب حبابها بالعقول يلعب خأرقأاء عرض معروفها جوهر
ً تنويه ما كان : إذاالطيب أبي وقأول بالسماء الفعال فعل
ًا : وكانوقأوله الجوازما عليه تلقى أن قأبل مضى مضارع

العلء أبي وقأول أنيسيان حروف ياءى له كاثراه عدو ابنا
تفرى : تلقعليه قأرأته فيما سليمان بن الله عبد بن أحمد

وقأوله الجمع في الصحائح وتكسير مآق تذمه فراق عن
ًا تدغم حتى سيدنا عز الله : فحرسرسائله بعض في أيض

ًا انتهاء بغير حراسة فتلك الهاء في الطاء يسلك ما وكثير
يد له تكن لم لنه به لئقة وهي كلمه في الطريقة هذه
رسائله وإنما محمودة طريقة ول الكتابة صأناعة في

وما هذا فاستعمال الدب ودساتير اللغة كتب في معدودة
من يحكى ما النوع هذا ومن لئق فيها مجراه يجرى
صأناعاتهم للفاظ واستعمالهم المهن أصأحاب أشعار

بعضه أو ذلك كان وربما ينثرونه أو ينظمونه فيما ومعانيها
ًا  .إليهم وينسب يصنع شيئ

: يافقال الوفاة حضرته المهندسين بعض أن وحكى
ًا على إل روحي تقبض ل الدائرة ومحيط الصأم بجذر عالم
 .قأائمة وزوايا مستقيم خأط
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ًا أنفذ الملوك بعض أن وقأيل جيش في له صأاحب
ًا وكان :له فقال الوقأعة عن سأله إليه عاد فلما طبيب

ألقى فلو البيمارستان كرحبة موضع في الفئتان التقت
حتى ساعة إل كانت فما قأيفال على إل وقأع لما مبضع
ًا أعداؤنا أبحر مطلقة صأحة في وعدنا مهلكأن بحران

 .المزاج معتدل يا باقأبالك

قأال الدولة معز بن بختيار الدولة عز أن وخأبرت
ًا كل : لينشدنيوكتابه ندمائه من جماعة مجلسه وفي يوم
واحد كل فأنشده الشعر من يعرفه ما أغزل منكم واحد
الخطاب أبي إلى القول انتهى فلما حضره ما منهم

ًا أبوه وكان الصابي ثابت بن مفضل أبي قأول أنشده طبيب
عتبة الغداة اتحب بي ما يدر ولم أحمد لي : قأالالعتاهية

ًا ًا نعم قألت ثم فتنفست حق عرقأا العروق في جرى حب
عن الخطاب أبا يا بنا تخرج ل : بختيارله فقال فعرقأا
إذا أصأحابنا وكان كللة عن ماترثها التي الطب صأناعة
من القواعد كنة مم رتب له من : ياالمهلبي قأول سمعوا
 .بناء شعر يكون أن يصلح : هذاقأالوا فؤادي

حسن كل هيولي : محاسنهالجزري الظاهر وقأال
وحكى فيلسوف شعر كأنه وهذا الرجال أفئدة ومغناطيس

 .الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو

وأدلجوا عطلوها ندامى ودار شعيب أبا : أنشدتقأال
طن نقرته لو شعر : هذافقال ودارس جديد منهم أثر بها

في المدى القاسم : أبووقأال صأناعته طريق من فوصأفه
والقتل والعطب والمكروه والنار : العارنتماما أبي قأول

خأالد كلما من كأنه هذا والخشب والمران والصلب
 .الحداد
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موصأوف بالوامق يعرف شارع النعمان بمعرة وكان
ًا ينظم فكان والمجون بالخلعة حائك : فيأشعار
تلك ألفاظ ويستعمل مجراهم يجرى ومن وصأائغ واسكاف
غلما في له يروى فمما الشعر ذلك في ومعانيها الصناعة
قأد قألبي ليقد شفرته بالهجران سن : إنقأوله اسكاف
ًا تجتجة كصبر فلصأبرن مجتهد وهذا العقد بمحلل متمسك

في فأما والخلعة الهزل من السبيل هذا على يسوغ إنما
إل منه موضع كل في يستعمل أن يحسن فليس الجد باب

 .به اللئقة اللفاظ

ًا تضمن وأن الحجاج بن الله عبد أبي وشعر من كثير
بها جاء قأد فإنه الجد مواضع في تحسن ل التي اللفاظ

أل تقبح ولم حسنت هذا ولجل بها اللئق الموضع في
فقلنا ظلمتموهم الزمان لنا : وقأالنباتة ابن قأول أن ترى

الجد في طريقته على بمختار ليس الفضول دع للزمان
كان الحجاج بن الله عبد أبي شعر في ورد ولو وفنه

ًا ًا مرضي  .مختار

وهي اللفاظ بين : المناسبةالفصاحة شروط ومن
 .الصيغة طريق من اللفظين بين مناسبة ضربين على

من المناسبة فأما المعنى طريق من بينهما ومناسبة
من إليها وصألنا إذا المعاني في فسنذكرها المعنى طريق

 .ومشيئته الله بعون الكتاب هذا

تأثير فلها الصيغة طريق من بينهما المناسبة وأما
بن عثمان الفتح أبو رواه ما ذلك ومثال الفصاحة في

 .جنى

صأارت : وقأدقأوله الطيب أبي على قأرأت قأال
ًا الجفان ًا وصأار البكا من قأرح الشقائق الخدود في بهار
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ًا قألت : إنمافقال : قأرحىفقلت ًا قأولي لن قأرح بهار
الحذاق والشعراء الفصاحة في تؤثر التي المناسبة فهذه

من تؤتى ل كنت : إذابعضهم وكتب يعتمدونها والكتاب
أخأاف فكيف سبب ضعف من أوتى ل وكنت كرما نقص

ًا أو زلل اغتفار عن عدول أو أمل خأيبة كم لم عن فتور
وكرما وضعف نقص : بينفناسب خألل واصألح شعث
 .بالصيغ وفتور وعدول وسبب

فل قألة نقص : مكانيقول أن يمكنه كان فقد وإل
ًا يكون ًا كرما ومكان لضعف مناسب ًا يكون فل جود مناسب

ًا سبب مكان أو لسبب ًا يكون فل شكر لكرما مناسب
ًا فتور ومكان هاتا أن إل الوحش مهى يكون فل تقصير
وقأنى مهى بين فناسب ذوابل تلك أن إل الخط قأنا أوانس

 .والخط والوحش

فيك يجد لم لما : فأحجمعبادة أبي قأول وكذلك
ًا أحجم بين فناسب مهربا عنك يجد لم مل وأقأدما مطعم
ًا واقأدما ًا ومطمع من أكثر هذا . وأمثلةوفيك وعنك ومهرب

 .تحصى أن

: السجعالصيغ في اللفاظ بين المناسبة ومن
مقاطع في الحروف تماثل بأنه السجع ويحد والزدواج
والزدواج السجع كراهة إلى يذهب الناس وبعض الفصول

ًا ويقصده يستحسنه وبعضهم الكلما في من وحجة كثير
فأهذب واستكراه وتعمل بتكلف وقأع ربما أنه يكرهه
مناسبة أنه يختاره من وحجة ماءه وأزال الكلما طلوة

لم ذلك لول فيها الصنعة آثار ويظهر يحسنها اللفاظ بين
وسلم عليه الله صألى النبي وكلما تعالى الله كلما في يرد

بتساوي يحسن الشعر أن وكما العرب كلما من والفصيح
فصوله في الحروف بتماثل يحسن النثر كذلك قأوافيه
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ً وقأع إذا محمود السجع : أنالصحيح والمذهب سهل
ًا في يقصد لم أنه يظهر وبحيث مشقة ول كلفة بل متيسر

ول لفظه موافقة دون معناه صأدق إل أحضره ول نفسه
وصألة ليصير ورد لجله يتخيل إنما قأبله الذي الكلما يكون

وافقنا قأد كنا السجع من الجنس هذا حمدنا متى فإنا إليه
ما قأبح على دل إنما لنه بموجبه وعملنا كرهه من دليل
 .وتكلف بتعمل السجع من يقع

ًا ووافقنا النوع ذلك نستحسن لم ونحن دليل أيض
في منه ورد ما حسن على به دل إنما لنه اخأتاره من

وسلم عليه الله صألى النبي وكلما تعالى الله كتاب
 .العرب من والفصحاء

ويجرى الصناعة آثار ويبين الكلما يحسن وكان
هو الصفات بهذه يكون والذي المحمودة القوافي مجرى
ً يكون أنه وذكرنا واخأترناه حمدناه الذي غير سهل

 .متكلف ول مستكره

في قأال أنه المعتمر بن بشر عن الجاحظ حكى وقأد
ول موقأعها واقأعة اللفظة تجد لم إذا البلغة في وصأيته
وجدتها بل مركزها في حالة ول مستقرها إلى صأائرة

على تكرهها فل موضعها من نافرة مكانها في قألقة
الشعر قأريض تتعاط لم إذا فإنك موطنها غير في القرار

بترك يعبك لم المنثور الكلما اخأتيار تتكلف ولم الموزون
 .أحد ذلك

ًا تكن ولم تكلفتهما أنت وإذا من عابك فيهما حاذقأ
ًا أقأل أنت  .فوقأه أنت من عليك وأزرى منه عيب

هذه في به يقتدى أن يجب صأحيح كلما وهذا
سموها فإنهم القرآن في التي الفواصأل وأما الصناعة
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ًا يسموها ولم فواصأل السجع : إنفقالوا وفرقأوا أسجاع
عليه المعنى يحمل ثم نفسه في يقصد الذي هو

في مقصودة تكون ول المعاني تتبع التي والفواصأل
بلغة الفواصأل : إنالرماني عيسى بن على وقأال أنفسها

تتبعه السجع أن من ذكرناه بما ذلك وعلل عيب والسجع
والذي صأحيح غير وهذا المعاني تتبع والفواصأل المعاني

حروف السجاع : إنيقال أن ذلك في يحرر أن يجب
والفواصأل ذكرناه ما على الفصول مقاطع في متماثلة

ًا يكون ضرب ضربين على حروفه تماثلت ما وهو سجع
ًا يكون ل وضرب المقاطع في تقابلت ما وهو سجع

من واحد كل يخلو ول تتماثل ولم المقاطع في حروفه
يكون أن من والمتقارب المتماثل أعني القسمين هذين
حتى ذلك من وبالضد للمعاني وتابعا سهل طوعا يأتى

ًا يكون فهو الول القسم من كان فإن المعنى يتبعه متكلف
من كان وإن البيان وحسن الفصاحة على الدال المحمود

 .مرفوض مذموما فهو الثاني

القسم من هو ما إل فيه يرد فلم القرآن فأما
متماثلة فواصأله وردت وقأد الفصاحة في لعلوه المحمود
وكتاب     " والطور :تعالى قأوله المتماثلة فمثال ومتقاربة
عز وقأوله "     المعمور     والبيت     منشور     رق     في     مسطور

لمن     تذكرة     إل     لتشقى     القرآن     عليك     أنزلنا     ما     " طه   اسمه
ً     يخشى الرحمن     العلى     والسموات     الرض     خألق     ممن     تنزيل

 والعاديات  ": وتعالى تبارك وقأوله "     استوى     العرش     على
ًا ًا     فالمغيرات     قأدحا     فالموريات     ضبح ًا     به     فأثرن     صأبح نقع

ًا     به     فوسطن وليال     والفجر       ": وتعالى تبارك وقأوله "     جمع
قأسم     ذلك     في     هل     يسر     إذا     والليل     والوتر     والشفع     عشر
ربك     فعل     كيف     تر     " ألم :وتعالى تبارك وقأوله "       حجر     لذي
وثمود     البلد     في     مثلها     يخلق     لم     التي     العماد     ذات     إرما     بعاد

طغوا     الذين     الوتاد     ذي     وفرعون     بالواد     الصخر     جابوا     الذين
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يسرى من الياء وحذفوا "     الفساد     فيها     فأكثروا     البلد     في
 .الفواصأل في للموافقة طلبا والوادي

وإن     القمر     وانشق     الساعة     " اقأتربت :تعالى وقأوله
هذه وجميع "     مستمر     سحر     ويقولوا     يعرضوا     آية     يروا

ًا يسمى أن جائز وهذا الزدواج هذا على السورة سجع
 .ذلك من يمنع الشرع في مانع ول السجع معنى فيه لن

" :وتعالى تبارك قأوله الحروف في المتقارب ومثال
" :وتعالى تبارك وقأوله "     الدين     يوما     ملك     الرحيم     الرحمن

فقال     منهم     منذر     جاءهم     أن     عجبوا     بل     المجيد     والقرآن     ق
ًا يسمى ل وهذا "     عجيب     شئ     هذا     الكافرون قأد لنا سجع

 .متماثلة حروفه كانت ما السجع أن بينا

بلغة والفواصأل عيب السجع : أنالرماني قأول فأما
ًا يكون ما بالسجع أراد إن لنه فغلط الطلق على تابع

مثله والفواصأل بلغة فذلك مقصود غير وكأنه للمعنى
وهو له تابعة المعاني تقع ما بالسجع يريد كان وإن

 .مثله والفواصأل عيب فذلك متكلف مقصود

تماثل طلب عند السجع في التكلف يعرض وكما
تقارب طلب عند الفواصأل في يعرض كذلك الحروف
ما كل تسمية إلى أصأحابنا دعا الذي أن وأظن الحروف

ًا حروفه تماثلت ما يسموا ولم فواصأل القرآن في سجع
من بغيره اللحق الوصأف عن القرآن تنزيه في رغبة

في غرض وهذا وغيرهم الكهنة عن المروى الكلما
 .قأريب التسمية

مشاركة بين فرق ل لنه ذكرناه فما الحقيقة فأما
ًا كونه في الكلما من لغيره القرآن بعض وبين مسجوع
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ًا كونه في جميعه مشاركة ًا عرض ًا وصأوت ًا وحروف وعربي
ًا  .البيان في زيادة إلى فيحتاج يخفى ل مما وهذا ومؤلف

في حروفها تتماثل التي الفواصأل بين فرق ول
 .السجع وبين المقاطع

محمود السجع أن عندكم كان : إذاقأائل قأال فإن
ًا كله القرآن ورد فهل بعضه ورود في الوجه وما مسجوع

ًا  .مسجوع غير وبعضه مسجوع

عرفهم وعلى العرب بلغة أنزل القرآن : إنقأيل
ًا كله يكون ل كلمهم من الفصيح وكان وعادتهم مسجوع

ل والتصنع والستكراه التكلف أمارات من ذلك في لما
ًا يرد فلم الكلما من يطول فيما سيما ًا مسجوع به جري
 .كلمهم من العالية الطبقة في عرفهم على

الكلما بعض في يحسن لنه السجع من يخل ولم
كلمهم فصيح في ورد وعليها قأدمناها التي الصفة على
ًا يكون أن يجز فلم فيه أخأل وقأد الفصاحة في عالي

ًا من بشرط القرآن ورود في السبب هو فهذا شروطه
ًا  .أعلم والله مسجوع وغير مسجوع

السجع يستعمل كان من المحدثين الكتاب ومن
ًا هلل بن إبراهيم إسحاق : أبووهو به يخل يكاد ول كثير

كان من ومنهم بالببغاء المعروف الفرج وأبو الصابي
بن الحسين بن محمد الفضل : أبووهو ويتجنبه يتركه

أخأرى ورفضه مرة استعمله هؤلء غير وطريقة العميد
والتكلف الكراه أو والتيسير السهولة من يوجد ما بحسب

الربيع وأبو المقفع بن الله وعبد يحيى بن الحميد عبد فأما
بن وإبراهيم خأالد بن يحيى بن وجعفر الليث بن محمد

علي وأبو الجاحظ عثمان وأبو حميد بن وسعيد العباس
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بن ومحمد صأبيح بن وإسماعيل يوسف بن وأحمد البصير
وأبو ثوابه وابن الصأفهاني الله عبد بن ومحمد غالب

بحر بن محمد مسلم وأبو سعد بن أحمد الحسين
 .وأشباههم

قأليل كلمهم من عليه وقأفت فيما السجع فإن
في اللفاظ بين بالمناسبة يخلون يكادون ل لكنهم

 .المواضع من اليسير في إل والمقاطع الفصول

:رسائله بعض في سعد بن الحسين أبى قأول وأما
من عني وأبطأ كتبك من تراخأى فيما القدر عرفت وقأد
الوهلة هذه في الجفاء حال من اتفق فيما ورجعت برك
أجد فلم الود من وخألوصأه العهد من صأحته عرفت ما إلى

ًا الظن لسوء ً العراض لظاهر ول مساغ الخ لنك قأبول
أن غير أفعاله الجميل في المتكافئة أخأباره المبلوة
من وتذما عرفت حيث من ينكر لما تستوحش النفس

من وقأع إذا للجفاء ألسف عليها ويتضاعف حمدت حيث
ًا كان إذا والرتياب البر معدن أكون أن وأرجو للثقة رديف

مودتك بعهد وفائه ومن أمن على فيك الزمان تلون من
 .أمل أقأوى على

: لناللفاظ بين للمناسبة تركا الكلما هذا في فان
كلمة بأزائها ليس وتستوحش مساغ وزن على ليس قأبول
حيث من يستنكر لما : تستوحشيقال أن ينبغي كان لنه

من يستنكر غير أو حمدت حيث من تذما مما وتنفر عرفت
ل البر وكذلك لتستوحش مناسبة تكون التي اللفاظ
وهذا أمل وزن على ليس وأمن الصيغة في الثقة يناسب

من والولى للفضل ترك هو وإنما فاحش بعيب ليس
 .المناسبة اعتماد
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حدثنا قأال الفارسي علي بن زيد القاسم أبو وحدثني

القاسم أبو حدثنا قأال الهروى مسعود بن نعيم عبيد أبو
بن أحمد بن دعلج حدثنا قأال القصباني القاسم بن يحيى
أبو حدثنا قأال البغوي العزيز عبد بن على حدثنا قأال دعلج
أبي عن رجاله من واحد غير عن سلما بن القاسم عبيد

عن بديل بن مسلم عن العدوى عيسى بن عمرو نعامة
الله صألى النبي عن هبيرة بن سويد عن زهير بن إياس
 .مأمورة ومهرة مأبورة سكة المال : خأيرقأال وسلم عليه

مومرة والمستعمل المناسبة لجل : مأمورةفقال
أمرنا قأرية نهلك أن أردنا وإذا قأرئ كما النتاج كثيرة أي

 .كثرنا أي مترفيها

عبيد أبي عن السناد بهذا على بن زيد وحدثني
عن منصور عن سفيان بن يزيد عن سلما بن القاسم
عن عباس ابن عن جبير بن سعيد عن عمور بن المنهال

 .وسلم عليه الله صألى النبي

السلما عليهما والحسين الحسن يعود كان أنه
شيطان كل من التامة الله بكلمات كما : أعيذفيقول
 .لمة عين كل ومن وهامة

صألى قأوله وكذلك المناسبة لجل ملمة يقل ولم
غير مأزورات ترجعن الحديث بعض في وسلم عليه الله

موزورات والمتسعمل الوزر من مأزورات لن مأجورات
كثير موقأعه الواقأع والسجع المناسبة لجل هكذا به فجاء
الببغا نصر بن الواحد عبد الفرج أبى قأول ومنه طلبه لمن
بقاء الله أطال الشكر حقيقة كانت : إذاله رسالة أول في

إنما والعادة العرف متعالم في الدولة سيف المير سيدنا
بدليل لزما فقد الزيادة لستجلب موضوعى علة هي

ًا الشاكر يسمى أن الفضل وحجة العقل ًا ل مستزيد مكافي
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ًا والمنة بواجبها مطالبة النعمة وتبقى مجازيا ل ومستديم
بأن : وعلميآخأر فصل في وقأوله صأاحبها عن مقتضية

استزادة أشدهم عليه حرمة وأوجبهم إليه مؤمليه أقأرب
ًا وأكثرهم لنعمه إلى التقرب على بعثني كرمه على إلحاح
متقربا فسألت المال بلسان كرمه ومناجاة بالسؤال قألبه

ًا وطلبت قأول السلما عليه الحسن بن على وبلغ متسحب
العلم وينطقه الحلم يسكته : كانمعاوية في جبير بن نافع

ووقأف البطر وينطقه الحصر يسكته كان : بلفقال
:فقال المازني معاوية بن الحارث قأبر على الحنف
ًا تحقر ل كنت المورق أبا الله رحمك تحسد ول ضعيف
ًا  .شريف

وغرس أنهارك شق من الرض : سلبعضهم وقأال
ًا أجابتك حوارا تجبك لم فإن ثمارك وجنى أشجارك .اعتبار

له : وييسركتبه بعض في الصابي إسحاق أبو وقأال
ًا الفتوح ًا شرقأ ًا أعدائه نواصأي من ويمكنه وغرب سلم
ًا ًا كلها أحواله في ويجعله وحرب ًا سعيد وبعين مخظوظ
ًا رعايته مادته تتوافر مزيد من يخليه ول محفوظا ملحوظ

تتلوه بنظائر منحه ما ويصل لديه يتظاهر لله وإحسان إليه
 .وتتبعه

: وصألآخأر له كتاب ومن وتشفعه تقفوه وأمثال
ًا الدولة عضد الجليل المير مولنا كتاب  .وفهمته جواب

ًا به اقأترن وما الماء موقأع منى ووقأع وقأبضته ثواب
ما قأدر وأعظمت العلة ذي من والشفاء الغلة ذي من

ذلك وجعلت رعايته من في وأبانه عنايته من به اخأتصنى
والقأران الضراب على لي وأثرة الزمان وبين بيني جنة

ًا أنعامه وشكرت ً مجتهد ًا وادرعته محتفل  .متجمل مفتخر
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وقأد ول متكلف غير المعاني يتبع سجع كله وهذا
مقاطع في المناسبة ترك جعفر بن قأدامة سمى

في حميد بن سعيد بقول ذلك ومثل : التجميعالفصول
وإن الحر يستعبد ما به فوصأل كتابك وصأل :له كتاب أول
سالف كان وإن الشكر ويستغرق العبودية قأديم كان

ًا يبق لم فضلك منافر العبودية على المقطع لن منه شيئ
 .منه على للمقطع

ومثال قأدمناه مع المناسبة به تترك ما مثال هو فهذا
تكلفت إذا فأما ذكرناه قأد متكلفة غير تكون التي السجاع

 .بمرضي ذلك فليس لها تابعة المعاني وكانت واعتمدت

كلها الرسالة تجعل أل هذا في اعتماده يجب ومما
ًا يقع ذلك لن واحد حرف على مسجوعة للتكرار تعرض

وغيرها الخطب في ذلك استعمل وقأد التكلف إلى وميل
 .خأاصأة المكاتبات في يقبح وهو المنثور من

السجع مجرى تجري فإنها الشعر في القوافي فأنا
ًا كان ما منها المختار وأن وإذا عليه الكلما يدل متمكن

في نباته ابن قأال كما قأافتيه عرفت البيت صأدر أنشد
طرب من للقوما أنشدت إذا : خأذهاقأصيدته وصأف

وبينا أمثلة لذلك قأدمنا وقأد قأوافيها منها علمت صأدورها
ًا القوافي من يكون ما  .الحشو باب في حشو

ًا القوافي باب في العلماء صأنف وقأد فيها بينوا كتب
إعادته تجب ل وما والحركات الحروف من إعادته تجب ما

إلى بنا حاجة ل أسماء والحركات الحروف لتلك ووضعوا
وليس مستقصى مستوفى هناك لنه ذلك من شئ ذكر
القوافي في الشعرآء بعض التزما وقأد بسبيله نحن مما

ًا إعادته يلزمه ل ما إعادة التناسب في للزيادة طلب
عارما لقلب من : ألالحطيئة كقول التماثل في والغراق
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آخأر الثريا ما إذا بالزفرات الليل طول يقطع النظرات
في الرآء فالتزما منحدرات كالجزع كواكبها اعنقت الليل

:حسان وكقول لزمة غير وهي الروى حرف قأبل جميعها
مشرفات طوال وقأب خألقه نصف جوزه كميت بكل

القوافي أصأحاب تسميها التي الرآء فالتزما الحوارك
شيخنا وكان الروى وحرف التأسيس ألف بين الدخأيل
عزة ربع هذا : خأليليأولها التي كثير قأصيدة أن إلى يذهب
في اللما لزما قأد حلت حيث أبكيا ثم قألوصأيكما فاعقل
ًا :وهو فيها يروى الذي البيت عن سألناه فلما جميعه
قألن اللواتي وجن الردى لك يهوى كان من الردى أصأاب

أبو وأما القصيدة من ليس البيت : هذاقأال جنت عزة
التي التائية قأصيدته في الدال التزما فإنه البحتري عبادة
ملكت لقأواما : أسفتيقول وفيها بالله المهتدي فيها مدح

أن يعلموا ولم واسوأدت أيامهم دجت وكانت بعيدهم
بن علي وكان ردت المظالم أن ول جداعا أبديت المكارما
ًا هذا يلتزما :الرومي العباس شعره في موجود وهو كثير

- شعره سليمان بن الله عبيد بن أحمد العلء أبو ونظم
وكذلك الطريقة هذه - على يلزما ل ما بلزوما المعروف

يغتفر وليس المنهج هذا فيه سلك المنثور كلمه أكثر
ل ما نفسه الزما ما لجل الفن هذا على نظم إذا للشاعر

طوعا ذلك فعل إنما لنه القوافي عيوب من شئ يلزمه
 .إكراه ول الجاء غير من واخأتيارا

الطرق أسهل على الحسن الكلما نريد ونحن
وإن المطرح المتكلف إلى حاجة بنا وليس السبل واقأرب
ًا نالته مشقة أن قأائلة علينا ادعي نظمه في به مر وتعب
ومنه موجود المختارة الشعار في متمكنة القوافي وورود

يشرد أرق وعندنا زرت كيف علوة : أخأيالعبادة أبي قأول
على يشق قأفر بمهمه ونحن لها ألم طيف الزائر بالخيال

قأود روحات كراهم تطير شعث إلى أفضى الخاطر الملم
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من وتسربلوا الدجي نزعوا إذا حتى ضوامر كالقسى
بأعين الرحال شعب إلى ورنوا النائر الصباح هلهلة فضل

بالتحية فأسعف أهوى القاتر النعاس نظر من يكسرن
الطيب أبي وقأول طائر جناحى في تلمع والشمس خألسة

شئ كل وجداننا نفارقأهم أن علينا يعز من : ياالمتنبي
إذا الجرح فما حاسدنا قأال ما سركم كان إن عدما بعدكم

في المعارف إن معرفة ذاك رعيتم لو وبيننا ألم أرضاكم
قأرأته فيما سليمان بن العلء أبى وقأول ذمم النهى أهل
ًا أمللت ما كلمك : ردىعليه من يمل ومن مستمع

وبات محللة جفنى عن النوما عرى باتت ترديدا النفاس
ًا وقأوله مشدودا الوجناء على كورى العاما في : لقأاكأيض
إذا االبخيل إن القابل في قأبلة إل يسألك فلم ولى الذي
وأمثال السائل وعد عليه هان الجود في المدى له يمد
 .تحصى أن من أكثر هذا

الكلمة تكون ل أن القافية في يعتمد أن يجب ومما
ما خألف يقتضي لمعنى محتملة كانت عليها سكت إذا

ًا يكون أن مثل له الشعر وضع بالسكوت فيقتضى مديح
ًا بها الكلما وقأطع عليها منه يتطير معنى أو الذما من وجه

الصاحب أن حكى كما المجرى هذا يجرى ما أو الممدوح
ماكر فتغلب تائها تغلب أبناء على ضممت إسماعيل

إياه مواجهته من الدولة عضد فتطير تغلب أن الجديد
البيت وسط في قأال ولو ذلك الله : يكفىوقأال بتغلب
في يكون ما القبح من ذلك في يكن لم وتغلب تغلب

مضى ما على ووقأوف وسكوت قأطع موضع لنها القافية
 .يأتى لما واستئناف

بها ودع التي قأصيدته أنشد لما الطيب أبا أن وروى
أذاة فكوني طرقأي يا شئت : وأيافيها فقال الدولة عضد
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في يصاب أن : يوشكالدولة عضد قأال هلكا أو نجاة أو
 .فيه منيته وكانت طريقه

هلكا القافية : جعلجنى بن عثمان الفتح أبو وقأال
 .فهلك

ًا الجنس هذا ومن فإنه القصائد في البتداء أيض
كلما أو محتمل بلفظ يستفتح ل حتى فيه تحرز إلى يحتاج
عبد بن هشاما أنشد الرمة ذا أن روى وقأد منه يتطير
منها عينك بال : ماوقأال ابتدأ فلما البائية قأصيدته الملك
: بلهشاما قأال سرب مفرية كلى من كأنه ينسكب الماء
فيها مدح التي قأصيدته افتتح الطيب أبو كان وقأد عينك
نأت لمن واها قأولتي من بديل : أوهبقوله الدولة عضد

الداعي غرة بشريان ولكن بشرى تقل ل ذكراها والحديث
ًا خأمسين وضربه فبطحه المهرجان ويوما :وقأال عص

أبي قأول يعيب شيخنا وكان ثوابه في أبلغ أدبه اصألح
ًا الدهر لبست ما : إذاالطيب تخرقأت به مستمع

بحسن الشاعر طولب : إذاويقول يتخرق لم والملبوس
وقأد الكلما هذا بمثل الممدوح يقابل ل أن وجب الدب
من هذا دون هو ما جرير على مروان بن الملك عبد أنكر

صأاح غير فؤادك أما : أتصحوأنشده لما أنه وذلك القول
لما نواس أبا أن ويروى فؤادك : بلالملك عبد له فقال
الخشوع أن البلى : أربعقأصيدته يحيى بن الفضل أنشد
هذا من الفضل تطير ودادي أخأنك لم وإني عليك لبادى

على : سلماالقصيدة في قأوله إلى انتهى فلما البتداء
استحكم وغاد رائحين من برمك بنى فقدتم ما إذا الدنيا

وقأتل بنوبرمث نكب حتى أسبوع إل يمض فلم تطيره
أنشد عبادة أبا أن يروى الناس وبعض يحيى بن جعفر

من الويل : لكقأوله الثغرى يوسف ابن محمد بن يوسف
ومن أباعره تزما حي نوى ووشك آخأره تطاول ليل
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ًا جاءت التي القوافي غير من الروى حرف لجل حشو
الحتوف ووقأيت :القرشي عدى أبى قأول به يختص معنى

ًا وأبقاك وال وارث من تسمية في فليس هود رب صأالح
أن إل لذلك وجه ول معنى هود : ربوتعالى تبارك الباري

أحد وكل وهود نوح رب تعالى فهو وإل دالية القصيدة
 .الضعيفة الشعار في كثير وهذا

وهو فيها القأواء : تجنبالقوافي تناسب ومن
ً بعضها فيكون إعرابها اخأتلف ًا مثل وبعضها مرفوع
ًا  .العرب أشعار في يوجد وهذا مجرور

المدينة دخأل حتى يقوى كان الناغبة أن روى وقأد
 .أولها التي قأصيدته في بقوله يغنون أهلها وسمع

مزود وغير ذازاد عجلن مغتدى أو رائح مية آل من
ًا رحلتنا أن البوارح زعم السود الغراب خأبرنا وبذاك غد

 .فتركه للقأواء ففطن

القافتيان تتفق أن وهو عيب القوافي في واليطاء
معنى يكون أن فأما كثيرة ذلك وأمثال واحدة قأصيدة في

ًا القافيتين ًا ولفظهما مختلف مثل بعيب ليس فذلك واحد
الذهب بها ويراد والعين الجارحة بها ويراد العين تأتي أن

كان القصيدة في المتكررتين القافيتين بين ما بعد وإذا
ًا اليطاء كان وإن أصألح  .حال كل على عيب

ًا لقأت ففاجأها مصلتينا حصن أبواب على جموع
ًا قأولها والفى لراهشيه الديم فقدمت ًا كذب فالميم ومين

ًا من من والسناد مكسورة مصلتينا من والتاء مفتوحة مين
واحد كل أي متساندين برأسين فلن بنو خأرج قأولهم
الفجار يوما قأريش كانت قأالوا وكذلك حياله على منهما

 .واحد رجل يقودهم ل أي متساندين
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الكلمة تتم ول البيت يتم : أنالقوافي عيوب ومن
مثل الثاني البيت في تمامها يكون حتى القافية منها التي

بعض في سليمان بن العلء أبو الشيخ إلى كتبها أبيات
كتابه في ذكرها المبرد العباس أبا أن وحكى كتبه

عيوب من الجنس هذا وسمى القوافي في الموضوع
يكن لم ولكن يعقوب بابن : شبيهوالبيات المجاز القافيه

القهوة بالمواه سع يو ول يزني ول الخمر يشرب سف يو
شك يو منكر وهذا وامسآء صأبح في ن دو يكن لم مزجا

يكشف فل أهل لها هو خأزى نار في يصليه أن الرحمن
دنانير ذو له قأيل لوو لضياف النار قأد السو ربنا عنه

منظره الذي هذا على الرزق سع تو ل فيارحمن وأموال
على الكلما وقأطع يو ل الريش فوزن ستوق والفعل لو لو
 .يو

تستقل ل أن : وهوالتضمين المجرى هذا يجرى ومما
بما موصأولة تكون حتى بالمعنى القافية هي التي الكلمة

:الذبياني النابغة قأول مثل وذلك الثاني البيت أول في
أنى عكاظ يوما أصأحاب وهم تميم على الجفار وردوا وهم

ومن منى الود بنصح أتيتهم صأادقأات مواطن لهم شهدت
على الروى يكون : أنالتناسب ترك في القوافي عيوب

شئ البر إن : بنىالعرب بعض قأال كما متقاربين حرفين
ل الذي النادر الشاذ من وهذا والطعيم اللين المنطق هين

 .إليه يلتفت

الول المصراع قأافية تكون : أنالقوافي عيوب ومن
ليلى تذكرت تكون أن ينبئ روى على الول البيت من
:قأال فلما بتضلل الضلع حنى وقأد ادكارها حين لت

وردف وخأروج بوصأل الراء حرف الروى أن هم أو ادكارها
: لمنالشماخ قأول كذلك اللما على بالقافية جاء ثم قأبله

رياضها العاهدين عهد بعد عفت منازل ورسم عاف منزل
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أسهل من حال كل على وهو : التجيعالفن هذا سمى وقأد
 .والصحة الجواز إلى وأقأربها القوافي عيوب

الفرق وليس القافية مجرى فيجرى التصريع وأما
والقافية البيت من الول النصف آخأر في أنه الد بينهما

القافية مع شبه وإنما منه الثاني النصف آخأر في
في والمحدثون المتقدمون استعلمه وقأد الباب بمصراعي

يلهج كان وممن أثنائها في استعملوه وربما القصيدة أول
أول في صأرع فإنه القيس امرؤ المتقدمين من به

:بعد من قأال ثم ومنزل حبيب ذكرى من قأفانبك :قأصيدته
فيك الصأباح وما بصبح انجلى أل الطويل الليل أيها أل

ًا عم : ألأولها التي في : وقأالفيها وقأال بأمثل أيها صأباح
ديار الخالي العصر في كان من يعمن وهل البالي الطلل

أل هطال أسحم كل عليها ألح الخال بذى عافيات لسلمى
وكذلك بال ويتبعنا بال بنا يقود بال جمل على بال أنني

أراه والذي قأصائدهم بعض في الشعراء من جماعة اعتمد
البتداء بين ليميز القصيدة أول في يحسن التصريع أن

وقأافيتها القصيدة روى البيت تماما قأبل ويفهم وغيره
يصرع حين الشعر بيت يروقأك : وإنماتماما أبو قأال ولذلك

ًا أراه فلست القصيدة في الصريع تكرر إذا فأما مختار
والطباق والتجنيس الترصأيع تكرر مجرى يجرى عندي وهو

يحسن إنما الشياء هذه وأن ذكره سيأتي مما ذلك وغير
إذا فأما واللمحة اللمعة مجرى منها وجرى قأل ما منها
ًا ذلك عندي فليس وتكرر تواتر :قأائل لنا قأال فإن مرضي
إليها أشرتم التي الصأناف من وغيره التصريع يكون كيف
ًا ًا يكن لم كثر وإن قأل إذا حسن غير : هذاله قأيل حسن

يحسن الخال فإن كثيرة أشباه وله مستطرف ول مستنكر
خأيلن عدة الوجه ذلك في كان ولو الوجوه بعض في

أو سواد من يسير النقوش بعض في ويكون قأبيحان لكان
والنقش المزاج ذلك فيحسن اللوان من غيرهما أو حمرة
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ًا يكن لم زاد فإن اللون من القدر بذلك وتستحسن حسن
كله وجهه كان فإن مخصوص قأدر وهي الفرس غرة

هذا وأشباه يحسن لم البياض من القدر ذلك زاد أو أبيض
ًا كان إنما أنه فيه والعلة يحصى أن من أكثر حسن

الشعراء من جماعة التصريع ترك وقأد غيره إلى بالضافة
ابن ابتدأ كما القصيدة أول في والمحدثين المتقدمين

أني تزعم بكرة عاذلتي بكرت : قأدفقال قأصيدته أحمر
ودعيني : بلبعده من قأال ثم يصرع فلم مشتهر بالصبا
الشارع أخأل وربما انتظر فما الصبح فقددنا بكر أنى طفل

 .القصيدة جميع في بالتصريع

ًا التناسب ومن تصيير يعتمد أن وهو : الترصأيعأيض
الكلما من الفصل أو المنظوما البيت في الجزاء مقاطع
في الجوهر بترصأيع شبه ذلك وكأن مسجوعة المنثور
لنه وتوالى تكرر إذا يحسن ل أنه قألنا مما وهذا الحلى

ً وقأع إذا يحسن وإنما التصنع وشدة التكلف على يدل قأليل
 .نافر غير

في البصير على أبي قأول النثر في ذلك أمثلة ومن
ًا تعريضك عاد : حتىكلمه بعض وتمريضك تصريح

ًا  .تصحيح

عقاد ناصأية جزار قأاصأية : جوابالخنساء وقأالت
قأطيع القياما : فتورالقيس امرؤ وقأال جرار للخيل ألوية

عمرو بن بشامة وقأال خأصر غروب ذى عن تفتر الكلما
ًا أراه وكل الممات وخأزى الحياة : هوانالغدير بن طعام

حتى المل : ألفتالله عبد بن أحمد العلء أبو وقأال وبيل
فهذا الخدع في الل صأنعة أو الطلى رنو بالفل تعلمت
ًا كان إذا وأمثاله ًا قأدر إذا فأما ذكرناه ما على حسن يسير
كل كان وإن التكلف على لدللته يقبح فإنه وكثر توالى
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ًا بانفراده منه :الهزلي صأخر أبي قأول مثل وذلك جيد
مخصورة أسفلها كالدعص مخلخلها جدل مقبلها عذب
صأيغت ضرائبها محض ترائبها بيض ذوائبها سود القدما
لفاء مجردها بض مقلدها حال مقيدها عبل الكرما على
من معانقها يروى مرافقها درما خألئقها سمح عمم في
ما ذلك في والعلة يحسن لم توالى لما فهذا شبم بارد

 .ذكرناه

ًا التناسب ومن في اللفظ على اللفظ : حملأيض
ًا المقدما إلى يرجع ما ليكون الترتيب المؤخأر وإلى مقدم
ًا وطرفى : قألبيالرضى الشريف قأول ذلك ومثال مؤخأر

لما فإنه ربيع رياض في وهذا قأيظ حمى في هذا منك
فلو قأيظ حمى في بأنه وصأفه يقدما أن وجب قألبي قأدما
أن الترتيب في يحسن لم منك وقألبي : طرفيقأال كان

ًا وكذلك مقدما والطرف ربيع رياض في قأوله يؤخأر أيض
ذوابل والمائسات وأسرة أسنة : فاللمعاتالخأر قأول

تكون أن وجب مؤخأرة كانت لما القدود لن وقأدود
وأمثال الذوابل قأدمت كما السنة يقدما وأن كذلك السرة

 .كثيرة هذا

ًا المناسبة ومن في وهذا المقدار في : التناسبأيض
في البيات اخأتلف يمكن فل بالوزن محفوظ الشعر
الشعر جعل أو البيات بعض زاحف فإن والقصر الطول

ًا كله الشعر باب من وخأرج النكسار إلى مال حتى مزاحف
ًا كان الذوق في بن عبيد كقصيدة الطلوة ناقأص قأبيح

: إنايعفر ابن وكقوله ملحوب أهله من : أقأفرالبرص
ًا زيد بن د سع خأيلت ما على ذممنا ونحن تميم من وعمر
غير هذا فإن وصأميم موال من وثروة رماح لنا قأوما

وإن والمنثور المنظوما أسلوب عن خأارج لنه مستحسن
ًا العروض في كان أحمد بن الخليل وكان مستقيم
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قأبح كثر وإذا قأل إذا الشعر في الزحاف بعض يستحسن
 .عنده

يشتهى الجارية في اللثغ مثل : هوالدباء بعض وقأال
 .وسمج هجن كثر وإن منه القليل

الفصول تساوى منه فالحسن المنثور الكلما فأما
 .الول من أطول الثاني الفصل يكون أو مقاديرها في

يكون أن يجوز ل وقأالوا الكتاب أجمع هذا وعلى
قأالوه بما يشهد والذوق الول من أقأصر الثاني الفصل
لئل الفصول إطالة استقبحوا السبب ولهذا بصحته ويقضى

ً الول بالجزء يؤتى له التالي إطالة إلى فيحتاج طويل
ل ما ويقع التكلف الكلما في فيظهر عليه يزيد أو ليساويه

 .إليه والغرض لمعنى حاجة

يكون أن وهو : المجانساللفاظ بين التناسب ومن
ًا اللفاظ بعض ًا معناهما كان إن بعض من مشتق أو واحد

صأيغتا تتوافق أو مختلفان معناهما كان إن المشتق بمنزلة
بعض في يحسن إنما وهذا المعنى اخأتلف مع اللفظتين
ً كان إذا المواضع نفسه في مقصود ول متكلف غير قأليل

جاء ثم أشعارهم في المتقدمون العرب استعمله وقأد
وأكثر النصاري الوليد بن مسلم منهم به فلهج المحدثون

الفنون وهذه والمخالف المطابق استعمال ومن منه
من أول أنه عنه قأيل حتى الشعر صأناعة في المذكورة

 .الشعر أفسد

مسلم على فزاد بعده أوس بن حبيب تماما أبو وجاء
الذي والردئ الجيد له وقأع حتى منه والكثار استعماله في

:القيس امرئ قأول للعرب فمما القبح في وراءه غاية ل
ما دائه من ليلبسنى أرضه بعد من الطماح طمح لقد
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احتملوا القيظة ذي من الحي كنية :القطامي وقأول تلبسا
ًا مستحقبين زال : وماعطية بن جرير وقأول فاد ماله فؤاد

ً ًا زال وما الندى عن عقال معقول الخير عن محبوس
أن القبائل علم : لقدالطائي ربيعة بن حبان وقأول حابس
:بشير بن النعمان وقأول الحديد لبس إذا حد لهم قأومي

نائم قأومك ناب عما وليلك سيوفنا بدر يوما تبتدركم ألم
حالفكم الجار ذل أن : وذلكمعيسى بني من رجل وقأال
إذا لهية بالخرقأاء الخرق وأقأطع النفا يعرف ل أنفكم وأن

:العجم زياد وقأول سرجا الدجا في كانت الكواكب
وسناما كاهل فيهم وللؤما بكاهل يستنصرون ونبئتهم
مع الصفة في اللفظتين تساوى يسمى البغداديين وبعض

البيت هذا في وكاهل ككاهل المماثل :المعنى اخأتلف
وأقأطع :الودى الفواه قأول قأول في جل وهو جل وهو

ًا الهوجل لفظة لن عنتريس عيرانة بهوجل مستأنس
وبالثانية البعيدة الرض بالولى والمراد واحدة الهوجل

فيه توافقت ما المجانس ويسمى الخلق العظيمة الناقأة
الكاتب جعفر بن قأدامة الفرج وأبو التفاق بعض اللفظتان

وقأد المتكافئ المطابق ويسمى الجنس الفن هذا يسمى
 .المدى بشر بن الحسن القاسم أبو ذلك عليه أنكر

اللقاب معنى بموافقته صأح وإن البيت هذا إن وقأال
في الفرج أبا تقدموا قأد الناس فإن محظورة غير وإنها

المعتز بن الله عبد العباس أبي مثل النواع هذا تلقيب
تخالفهم ألقاب اخأتراع في المؤنة وكفوه وغيره بالله

 .القاسم أبو قأاله ما والصواب

أيد من : يمدونقأوله المختار تماما أبي مجانس ومن
كنت أرامة قأواضب قأواض بأسياف تطول عواصأم عواص
دمع : فياوقأوله المقيم بالنس استمتعت لو رئم كل مألف

: قأرتقأوله تجنيه قأبيح ومن نجد ساكني على أنجدني
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الشرك عيون بالشترين وانشترت الدين عين بقران
:وقأوله خأشين بني أخأت عليه : خأشنتوقأوله فاصأطلما

أورق ومهما سلمى سلما سلمت ما الفات من فأسلم
سلم بذي سلمى من الربع على : سلموقأوله السلم
هذا من وله الفرد الجرع أقأفر قأد أسى : تجرعوقأوله

ولم الكثار أحب أنه ذلك في والسبب كثير أبيات الجنس
ول تكلف بغير ويقع خأاطره به يسمح الذي باليسير يقنع

 .تعمل

قأوله الفن هذا من العظيم القرآن في ورد ومما
وقأوهل قألوبهم الله صأرف انصرفوا ثم وتعالى تبارك
ًا     " يخافون   وتعالى تبارك والبصار     القلوب     فيه     تتقلب     يوم

"     الصدقأات     ويربي     الربا     الله     " يمحق   وجل عز وقأوله "  
الله عصت " عصية وسلم عليه الله صألى النبي كلما ومن

ابن خأالد " وقأال الله سالمها وأسلم لها الله غفر وغفار
وأمتك هاشم : هشمتكالدار عبد بني من لرجل صأفوان

.عارها ومنتهى دارها عبد ابن فأنت مخزوما وخأزمتك أمية

فرأيك واجب التعذر مع : العذرالكتاب بعض وكتب
ًا إل الجاهل ترى : لآخأر وقأال فيه ًا أو مفرط  .مفرط

شيئين في يظهر : والحسنسليمان بن العلء وقأال
بن مهيار وقأال الشعر من بيت أو الشعر من بيت رونقه

ًا أك لم سنى عددت : وإذامرزويه النابيب عدد صأاعد
جور يا الصبا على شبت فيك وألما صأعدتي في التي

ً : إنسليمان بن العلء أبو وقأال ولمتي عليك لئمتي جهل
ورأيتني الثنايا عذاب على وثنائي سليمى لل سلمى
وقأال المتقصد القنا في القصائد رب منظر أحسن فرأيت

ًا ًا عنه أجد لم حب : ومذهبأيض لم حب وشاغل مذهب
أو تلف تلق من فات لما : هلوقأال شاغل عنه أجد
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هذا جعفر بن قأدامة سمى وقأد شاف الصبابة من لشاك
كانت إذا المضارعة وتلف تلق في المجانس من الفن

تشابهها ول الحروف بأكثر الخأرى تماثل اللفظتين إحدى
وقأد للوليد مساحق بن نوفل بقول ذلك ومثل الجميع في

 .بالحماما يلعب وهو نفسه على له بالذن عليه اعتد

: مانوفل له فقال المنزلة بهذه : خأصصتكوقأال
من عورة لي كشفت لنك خأسستني ولكن خأصصتني

 .عوراتك

 .كثير هذا وأمثال

ًا ووقأع قأل ما منه والمحمود مقصود غير للمعنى تابع
 .نفسه في

أحمد العلء أبي شعر في ورد : فنالمجانس ومن
لنه التركيب مجانس لنا وسماه سليمان بن الله عبد بن

: مطاياكقوله الصيغتان به يتجانس ما الكلمتين من يركب
وما بمقلع عني ليس عنها منازل منازل وجدكن مطايا
ًا الشعراء من لحد أحفظ غير عندي وهو قأبيله من شيئ
فقد التصحيف مجانس فأما في ولداخأل مختار ول حسن

إذ بالله المغتر يكن : ولمكقوله عبادة أب شعر في ورد
السليل : وكأنوكقوله طالبه بالله والمعتز ليعجز سرى

طبقات أول وهذا عريق سليل على منه ء الحصدا والنثرة
في الحروف أشكال تجانس على مبنى لنه المجانس

حروفه أشكال من يستفاد ل وقأبحه الكلما وحسن الخط
الحروف في اللفظ صأيغة بين علقة ل إذ الكتابة في

 .الخط في وشكله

فإنها المعنى طريق من اللفاظ تناسب فأما
اللفظتين معنى يكون أن أحدهما وجهين على تتناسب
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ًا ًا المعنيين أحد يكون أن والثاني متقارب أو للخأر مضاد
ًا هذين عن اللفاظ خأرجت إذا فأما المضاد من قأريب

صأناعة أصأحاب سمى وقأد بمناسبة فليست القسمين
أبو وسماه المطابق اللفاظ معانى من المتضاد الشعر
عليه ذلك وأنكر المتكافيء الكاتب جعفر بن قأدامة الفرج

في حكيناه ما على بشر بن الحسن القاسم أبو
 .المجانس

أبي عن الحاتمي المظفر بن محمد علي أبو وحكى
 .الصأفهاني الحسين بن على الفرج

الخأفش سليمان بن على الحسن لبي : قألتقأال
ًا أجد :الكثر وهي تزعم فطائفة الطباق في يخالفون قأوم
: هووتقول ذلك في تخالف وطائفة الشئ ذكر أنه

يقول الذي هو : منفقال واحد لفظ في المعنيين اشتراك
زعم ومن التجنيس هو بني يا هذا فقال قأدامة فقلت هذا
ًا ادعى فقد طباق أنه فاتفق والصأمعي الخليل على خألف

التسمية في الفرج أبي مخالفة على والمدى الخأفش
ًا كان ما الشعر صأناعة أصأحاب وسمى التضاد من قأريب

فيهما كان ما فسمى التضاد بعضهم وقأسم المخالف
وسمى المطابق والبياض كالسواد ضدان معناهما لفظتان

في تأتي حتى وبعض بعضها بين والتوفيق المعاني تقابل
على يخالف بما المخالف وفي يوافق بما الموافق

 .: المقابلةالصحة

واليجاب : بالسلبوإيجاب سلب فيه كان ما وسمى
سنذكرها أمثلة ذلك من ولكل المطابق من يجعله ولم

لن فيها المنازعة إلى بنا حاجة فل التسمية فأما ونوضحها
السماء أحق في الكلما دون المناسبة هذه فهم الغرض

لن بالمطابق الجميع تسمية أخأتاره الذي أن على بها
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المقدار في إياه لمساواته طبق له قأيل إنما للشئ الطبق
وفي الجنسان اخأتلف وإن به غطى أو عليه جعل إذا

 .الخيل طباق ومنه طبقه شن وافق المثل

موضع في رجله وقأعت إذا الفرس : تطابقيقال
 .الكلب وكذلك والعدو المشي في يديه

طباق عين بالدار يطابقن : وخأيلالجعدي النابغة قأال
" :تعالى الله قأول فسر وقأد الهراسا يطأن الكلب
ًا     لتركبن ً أي "       طبق     عن     طبق يرد ولم حال بعد حال

في تساويهما أراد وإنما المعنى نفس في تساويهما
الطباق حقيقة هذا كان فإذا لكم والتعيير عليكم المرور

سمو قأدره على هو الذي بمثله الشئ مقابلة وهو
مجرى يجرى الباب وهذا متطابقين تقابل إذا المتضادين
ول مقصود غير ووقأع قأل ما إل مه يستحسن ول المجانس

ًا كان إذا فإما متكلف على ل متناسبين غير الكلمتين معني
أنكره ما ومنه يقبح ذلك فإن التضاد على ول التقارب

بالعلياء ظعائن هل : أماقأوله في الكميت على نصيب
: أينله قأال فإنه والشنب الدال فيها تكامل وإن نافعة
والشنب ونحوه الغنج مع الدل يكون إنما الشنب من الدل

 .والفم الثغر أوصأاف من مجراه يجري ما أو اللعس مع

ًا الكميت قأول في والشنب الدل فكان لنهما عيب
 .بتضادهما ول معنيهما بتقارب يتناسبان ل لفظتان

عبادة أبي قأول المطابق من يستحسن ومما
الدمع وجد منها معالم بين الشوق جهل : فأراكالبحتري

وكلمه المعروفة عبادة أبي ديباجة هي وهذه ملعب بين
أبي وقأول مائه لكثرة الخضل وشعره الممتنع السهل
وبياض وأنثنى لي يشفع الليل وسواد : أزورهمالطيب
كل التكلف من بعده مع البيت فهذا بي يغرى الصبح
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طريق من لها هي بلفظة مقابلة ألفاظه من لفظة
وبياض وسواد وأنثنى : فأزورهمالضد بمنزلة المعنى
صأناعة وأصأحاب وبي ولي ويغرى ويشفع والصبح والليل
ضد يجعلون بل ضدين والصبح الليل يجعلون ل الشعر
اللفاظ استعمال المضادة في يراعون لنهم النهار الليل
والصبح الليل يقال ول والنهار الليل يقال ما وأكثر

غير ومطابق محض : مطابقهذا مثل في يقول وبعضهم
غير طباق المتنبي بيت من عنده والصبح فالليل محض
: لعلي بن دعبل قأول المحض المطابق ومن محض
ولو فبكى برأسه المشيب ضحك رجل من سلم يا تعجبي

 .المحض المطابق من عندهم يكن لم وبكا : تبسمقأال

من خأير الجماعة : كدربعضهم قأول المطابق ومن
الطباق من والفرقأة والجماعة وصأفو فكدر الفرقأة صأفو

في اجمد : ماالتيمي عمران بن محمد وقأال المحض
 .الباطل في أذوب ول الحق

الله عصى من عاقأبت : ماالخطاب بن عمر وقأال
 .فيه الله تطيع أن بمثل فيك

الليث ما إذا الرجال يصطاد يعثر : ليثزهير وقأال
الوجه : بساهمالغنوى طفيل وقأال صأدقأا أقأرانه عن كذب

حبيب وقأال مبذول الروع ليوما وهو يصان أباجله تقطع لم
بيمينه فيكم خأير : وباسطعطية بن جرير : وقأالأوس بن

الزبير بن الله عبد وقأال بشماليا عنكم شر وقأابض
ًا السود شعورهن : فردالسدي البيض وجوههن ورد بيض

يغدرون ل أنهم كليب بني الله : لعنالفرزدق وقأال سودا
أعينهم وتناما خأميرهم نهاق إلى يستقظون لجار يفون ول
سليمان بن الله عبد بن أحمد العلء أبو وقأال الوتار عن
وليل عاطل الشمس من يوما دونها : ومنعليه قأرأنا فيا
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أيقظتك : إذابرد بن بشار وقأال حال السنة بأطراف
ًا لها فنبه العدا حروب المطابق من كله وهذا نم ثم عمر
:أوس ابن حبيب فكقول القبيح المتكلف فأما المختار
يبرد لم وحده القضاء أن لو لقيته يوما حررت لقد لعمري
يرد لم الذي القبيح الطباق من البيتان : فهذانوقأوله
مطابقة الشعر في لتكون بل لفظه وسلمة معناه لحسن

 .فقط

الكلما في يقدما : أنالمطابق مجرى يجري ومما
ًا منظومة الفاظه جزء كان ما فيه يجعل بآخأر ويتلى نظام

ًا ًا الول في مقدم ًا كان وما الثاني في مؤخأر ًا مؤخأر مقدم
التبديل الفن هذا الكاتب جعفر بن قأدامة سمى وقأد

على وأنعم عليك أنعم لمن اشكر :بعضهم بقوله ومثله
حتى خأوفك من : إنالبصري الحسن وبقول شكرك من

 .الخوف تلقى حتى أمنك ممن لك وير المن تلقى

أغنني : اللهمدعائه بعض في عبيد بن عمر وقأول
 .عنك بالستغناء تفقرني ول إليك بالفقر

الذي : اسألبالبر يتعهده وكان لخأر رجل وقأول
يقرب الذي فهو المخالف فأما بي يرحمك أن بك رحمني

ًا الموت ثياب : تردىتماما أبي فكقول التضاد من فما حمر
الحمر قأال خأضر سندس من وهي إل الليل لها أتى

من هذا يجعل الناس وبعض المخالف من والخضر
 .المطابق

ًا الرايات نورد : باناكلثوما بن عمر قأول وكذلك بيض
ًا وتصدرهن :البحتري عبيد بن الوليد وقأول روينا قأد حمر
اللفاظ استعمال التضاد في يعتبرون انهم والصحيح
 .عرفهم على بضدين ليسا والبيض والحمر
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ًا ذكرناه ما على السواد البياض ضد وإنما  .آنف

عنده : مكرهمتماما أبي قأول المخالف قأبيح ومن
ًا رأوه مكره خأاطبوا هم وإن فصيح أن أراد لما لنه جليب
السبى في جلب قأد الذي وهو وجليب فصيح بين يخالف

ًا المكر وجعل بالكلما يفصح فلم من وذلك جليب
 .الفاسدة والغراض المستحيلة الستعارات

لي : تقيضعبادة أبي فكقول والسلب اليجاب وأما
حيث من الشوق إلي ويسرى النوى أعلم ل حيث من

قأولهم الناس على شئنا إن : وننكرالسموأل وكقول أعلم
: هضيمالشماخ وكقول نقول حين القول ينكرون ول

ودملج حجل كل منها ويمل خأصرها الكف يمل ل الحشا
ويملن يمل ول ينكرون ول وننكر واعلم أعلم : لفقوله

 .واليحاب السلب من

مراعاة في المقابلة يسمى أنه ذكرناه الذي فأما
يخالف ما المخالف وفي الموافق في يأتي حتى المعاني

على الكلما في شروعنا عند أمثلته فسنورد الصحة على
شروط ومن يتعلق وما اللفاظ من الفراغ بعد المعاني

الكلما فضول وحذف والخأتصار : اليجازوالبلغة الفصاحة
 .القليلة باللفاظ الكثيرة المعاني عن يعبر حتى

الكلما وبلغة الفصاحة دلئل أشهر من الباب وهذا
الله كتاب من يستحسنون إنما انهم حتى الناس أكثر عند

من : إنيقول من الناس ومن الصفة بهذه كان ما تعالى
المكاتبات كأكثر واليجاز الخأتصار فيه يحسن ما الكلما

السهاب فيه يحسن ما ومنه والشعار والمخاطبات
عواما يفهمها أن يحتاج التي والكتب كالخطب والطالة

طالت إذا اللفاظ فإن البعيدة الذهان وأصأحاب الناس
ولو فيه عندهم ذلك أثر المعنى إيضاح في وترددت فيها
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يقع لم الكلما وموجز اللفاظ وحى على بهم اقأتصر
 .لكثرهم

والجزار القاطع : الحساماالسيف ذكر في يقال حتى
الباسل النجد الفاتك : البطلالشجاع وصأف وفي الباتر

 .المجري هذا يجرى وما

تقرأ الخطبة أو بالفتح الكتاب ذلك كان : وربماقأالوا
فيحتاج وصأخبهم الناس لغط فيه يكثر حافل موقأف في
ما استدرك قأد سماعه يفوت ما ليكون اللفاظ تكرار إلى
كانوا إن انهم الباب هذا في عندي والذي معناه في هو

عليها الدالة واللفاظ المعاني تكرر بالطالة يريدون
كان - وإن متباينة ووجوه مختلفة معاريض في وخأروجها

لنه بسبيله نحن مما هذا - فليس واحد الصأل الغرض
ًا واحد كلما إعادة بمنزلة ل العادة تلك فإن عدة مرار

ًا فيه تؤثر ًا ول حسن المعنى أن يريدون كانوا وإن قأبح
يحسن قأد موجزة يسيرة بألفاظ عنه يعبر أن يمكن الذي

ًا ذلك ليكون طويلة بألفاظ عنه يعبر أن فهم إلى داعي
خأاصأة الموضع هذا في الطالة وتكون له والبليد العامي

أوفق موضعهما في والشارة الوحى أن كما وأحمد أصأح
من المحمود أن إلى نذهب لنا ذلك نسلم ل فأنا وأحسن

يكن ولم ظاهرة دللة معناه على لفظه دل ما الكلما
ًا ًا خأافي الطيب أبي شعر في وردت التي كالمعنى مسغلق

هذا من يأتي فيما مستقصى مستوفى ذلك وسنذكر
 .الكتاب

دللة معناه على يدل ل الموجز الكلما كان فإن
ًا كان حيث من ل مذموما قأبيح عندنا فهو ظاهرة مختصر

ًا فيه المعنى كان حيث من بل على يدل كان وإن خأافي
الذهن والبعيد البليد على تخفى أنها إل ظاهرة دللة معناه
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الكلما كان ولو المعنى تصور إلى خأاطره يسبق ل ومن
ً بموجب عندنا هذا فليس الفهم لهم يقع أن لجاز طويل

من أفضل المواضع من موضع في السهاب يكون أن
 .اليجاز

ل الصناعات من كثير في الغليظة النقوش أن كما
يدركها تلك لن الدقأيقة النقوش من أحسن تكون

هذا اعتبرنا ولو هذه إدراك عليه ويتعذر البصر الضعيف
النقوش في ذلك لعتبرنا له البليد وفهم الكلما في

ًا البصر الضعيف وإدراك  .فاسد وهذا له

المعنى عن العبارة اخأتيار إلى ذهب من ويلزما
ًا ذلك كان حيث من الكثيرة باللفاظ عواما لفهم سبب

يختار أن المعنى تصور إلى ذهنه يسبق ل ومن الناس
لم التي الفصيحة اللفاظ على المبتذلة العامية اللفاظ

ًا ول العامة استعمالها تكثر اخأتيار في علته لن ابتذلوه
ول المتبذلة اللفاظ في قأائمة له فهمهم لجل الطويل

له ابتذالهم يقل ما فهم من أقأرب فهمها إلى أنهم خألف
 .ملتزما التزامه ول أحد إليه يذهب ل مما وهذا

أقأساما ثلثة المعانى على اللفاظ دللة قأسموا وقأد
ً المعنى يكون أن وهو المساواة أحدها عنه وفاضل

ًا المعنى يكون أن وهو الشارة والثالث  .اللفظ على زائد

وجه على طويل معنى على يدل موجز لفظ أنه أي
للمواقأف يصلح التذبيل : إنوقأالوا واللمحة الشارة
ًا الكلما يكون وبحيث الجامعة ومن الناس عامة به مخاطب
لمخاطبة تصلح والشارة المعاني تصور إلى ذهنه ليسبق
التخفيف عنده الدب حسن يقتضى ومن والملوك الخلفاء

والمساواة سماعه يتكلف فيما الطالة وتجنب خأطابه في
والتذبيل الشارة من الطرفين هذين بني الوسط هي الي
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وعواما الملوك هما اللذين الطرفين بين للوسط تصلح
 .الناس

في المختار أن وهو ذكرته ما هذا في عندي والذي
ًا المعنى يكون أن هو البلغة على والدال الفصاحة مساوي

ًا أو للفظ ًا بقولي وأعنى عليه زائد يكون أن عليه زائد
واضحة دللة الكثير المعنى على يدل القليل اللفظ

ألبست قأد إيجازها لفرط اللفاظ تكون أن ل ظاهرة
من طرف إلى استنباطه في يحتاج حتى وأغمضته المعنى
الكلما في عيب عندي هذا فإن الفكر ودقأيق التأمل
اليجاز اخأتيار على دللت وقأد بعد فيما ماأبينه على ونقص

ًا عليه ويدل تقدما بما والخأتصار الطالة اخأتار من أن أيض
الكلما اعتبر أنه ذلك في حجته إنما التذبيل وسماها
في تأثير للمخاطب وليس به المخاطب إلى بالضافة

الكلما يعتبر أن جاز ولو وقأبحه الكلما تأليف حسن
إلى بالضافة يعتبر أن لجاز المخاطب إلى بالضافة

ًا ذلك يكون حتى به المخاطب فساده أو صأحته في مؤثر
وإن العاقأل العالم كلما نستحسن وكنا قأبحه أو وحسنه

في كان وإن الجاهل كلما ونستقبح التأليف ردئ كان
عثمان أبي شعر يكون حتى الفصاحة طبقات أعلى

أبي شعر من عندنا أعظم النظاما إسحاق وأبي الجاحظ
في يدخأل ل مما وهذا مجراه جرى ومن النميري حية
 .شبهة مثله

زمان إلى بالضافة الكلما يعتبر من على وسنتكلم
ًا يقدما حتى قأائلة المحدثين على المتقدمين من كثير

موقأع ونزيل فيه الحجة نستوفي بما تقدمهم بمجرد
سليمة طباعه من على تخفى ل ضعيفة كانت وإن الشبهة
 .صأحيحة وبنيته
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يقول كان خأالد بن يحيى بن جعفر أن وذكروا

التوقأيف مثل كله كلمكم يكون أن استطعتم : إنلكتابه
ًا كان وقأد الطالة وتجنب باليجاز لهم أمر فهذا فافعلو

ًا جعفر  .الصناعة هذه في كبير

ما له قأيل لما الفزاري خأارجة بن قأيس قأول فأما
 .داحس حمالت في عندك

ساخأط كل ورضي نازل كل قأرى : عنديقأال
فيها آمر تغرب أن إلى الشمس تطلع لدن من وخأطبة

 .التقاطع عن وأنهى بالتواصأل

المعنى عن العبارة في الطالة من ذلك فليس
خأطبة أراد يكون أن يجوز لنه الكثيرة باللفاظ الواحد

 .قأدمناه ما على واللفاظ المعاني فيها تكثر

تبارك الله قأول والخأتصار اليجاز أمثلة ومن
 .حياة     القصاص     في     " ولكم :وتعالى

معنى عن بها عبر قأد إيجازها على اللفاظ هذه لن
قأتل متى أنه علم إذا النسان أن يها المراد أن وذلك كثير
ًا ذلك كان قأتل ًا هل داعي القتل على يقدما ل أن إلى قأوي

بعضهم قأتل من كثير قأصاص هو الذي بالقتل فارتفع
عبر إذا معنى وهذا لهم حياة التقل ارتفاع فكان لبعض

في ولكم تعالى قأوله في اليسيرة اللفاظ بهذه عنه
 .اليجاز طبقات أعلى من ذلك كان حياة القصاص

ًا استحسن وقأد : القتلقأولهم المعنى هذا في أيض
 .للقتل أنفى

من وذلك البلغة في تفاوت القرآن لفظ وبين وبينه
القتل وإنما القتل ينفى قأتل كل ليس أنه : أحدهاوجوه
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ذكر ففي والعدل القصاص وجه على كان ما ينفيه الذي
قأوله في أن وثانيها للغرض وكشف للمعنى بيان القصاص

الغرض إبانة " من حياة القصاص في " ولكم تعالى
أنفى القتل قأوله في ليس ما الحياة بذكر فيه المرغوب

القتل قأوله نظير أن وثالثها اليضاح في زيادة وهذه للقتل
لنه أوجز حياة والقصاص حياة القصاص للقتل أنفى

ًا عشر أربعة للقتل أنفى والقتل أحرف عشرة حرف
ًا للقتل أنفى القتل في أن ورابعها في وليس تكرير

عيب الحروف تكرير أن قأدمنا وقأد تكرير حياة القصاص
 .الكتاب هذا من مضى فيما ذكرناه ما على الكلما في

ًا اليجاز ومن إذ ترى : " ولووتعالى تبارك قأوله أيض
تبارك وقأوله قأريب مكان من وأخأذوا فوت فل فزعوا
بغيكم إنما تعالى وقأوله عليهم صأيحة كل يحسبون وتعالى

 .أنفسكم على

فيما اليجاز والقصد كثير القرآن في هذا وأمثال
الكلما لدللة الجوبة حذفت حتى كثير حذف فيه وقأع

ًا أن : " ولوتعالى كقوله عليها أو الجبال به سيرت قأرآن
 .الموتى به كلم أو الرض به قأطعت

 .ذلك يقل ولم القرآن هذا لكان يريد كأنه

الجنة     إلى     ربهم     اتقوا     الذين     " وسيق :تعالى وقأوله
ًا خأزنتها     لهم     وقأال     أبوابها     وفتحت     جآءوها     إذا     حتى     زمر
كان لما يريد كأنه "     خأالدين     فادخألوها     طبتم     عليكم     سلما

غير أو كدر يشوبه ل الذي النعيم على حصلوا كله هذا
 .يقله ولم اللفاظ من ذلك

المراد على الدللة مع الكلما في الحذف هذا وفي
ًا ورد ولو مذهب كل فيه تذهب النفس لن فائدة ظاهر
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حذف فكان تضمنه الذي البيان على به لقأتصر الكلما في
 .العلة لهذه أبلغ الجواب

ًا رأيت : لوتقول كما وتحذف الصفين بين علي
رأيت : لوقألت ولو مذهب كل السامع فيذهب الجواب

ًا ًا لرأيت الصفين بني السلما عليه علي لرأيت أو شجاع
ً في يكن لم المجرى هذا يجري ما أو البطال يقتل رجل

مع يذهب لنه الجواب حذف بمنزلة السامع عند العظم
في يرد كان ما نفس على يعول ول مذهب كل الحذف
 .فقط اللفظ

وإقأامة المضاف : حذفاليجار به قأصد ومما
كقوله اللبس ويزول العلم يقع بحث مقامه إليه المضاف

التي والعير فيها كنا التي القرية : " واسألوتعالى تبارك
أبو وكان العير وأصأحاب القرية أهل " والمعنى فيها أقأبلنا

- وهو الجنس هذا يسمى الرماني عيسى نب عل الحسن
ويسمى : الحذفعليها الكلما فحوى لدللة كلمة إسقاط

غير من المعنى وتكثير اللفظ تقليل على الكلما بنية
القصر ضربين على اليجار ويجعل : القصرحذف

 .والحذف

 .الكثير بالكلما المعنى عن العبارة يسمى وكان

العبارة ويسمى : التطويلفيه يكفى القليل أن مع
ذلك إيضاح منه يستفاد الذي الكثير بالكلما المعنى عن

ًا التطويل ويجعل : الطنابوتفصيلة المعنى ًا عيب وعي
ًا والطناب ًا حسن  .ومحمود

اخأترناه لما موافق الحسن أبى من المذهب وهذا
الكلما طول عنده هو الذي الطناب حسن إلى يذهب لنه
مختلفة معاريض في للمعنى وإخأراج وبيان فائدة في
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هو وهذا فهمه عنده ويستقر السامع ليتحققه له وتفصيل
كثيرة ألفاظ التحقيق على إنه في أنه وقألن اخأترناه الذي

وحمد التطويل استقباح وافقنا قأد وكذلك كثيرة ومعان
 .عنده معنييهما من فسره ما على اليجاز

إيضاح : هونقول بأن المحمود اليجاز نحد أن ويجب
حد من أصأح الحد وهذا اللفظ من يمكن ما بأقأل المعنى

ما بأقأل المعنى عن العبارة بأنه الرماني الحسن أبي
احترزنا قأد لنا أولى حدنا كان وإنما اللفظ من يمكن
كانت وإن المعنى عن العبارة تكون أن من : إيضاحبقولنا

فهمه في الناس يختلف حتى له موضحة غير موجزة
الذهن من أقأساطهم بحسب قأوما دون قأوما إلى فيسبق
اليجاز لفظ يستحق كان وإن ذلك فإن التصور وصأحة

اللفظ ذلك دللة يكون حتى بمحمود فليس والخأتصار
القرآن في ورد ما قأدمنا وقأد واضحة دللة المعنى على
ومنه استقصاؤها يطول كثيرة كانت وإن ذلك أمثلة من

ما امرئ كل : قأيمةالسلما عليه المؤمنين أمير قأول
المعنى وإيضاح اليجاز غاية على اللفاظ هذه فإن يحسن
 .وصأفه عن يغنى حسنها وظهور

أحمد عن الكاتب جعفر بن قأدامة الفرج أبو وروى
ًا : دخألتقأال أنه الكاتب يوسف بن المأمون على يوم

ويصعد أخأرى بعد تارة قأراءته يعاود وهو كتاب يده وفي
من مدة ذلك على مرت : فلماقأال طرفه فيه ويصوب

ًا أراك أحمد : يافقال إلى التفت زمانه تراه فيما مفكر
وأعاذه المكاره المؤمنين أمير الله ! وفى: نعمقألت منى
ولكني الكتاب في مكروه ل : فإنهقأال المخاوف من

ًا فيه قأرأت في يقوله الرشيد سمعت ما نظير وجدته كلم
الطالة عن التباعد : البلغةيقول سمعته فإني البلغة

على اللفظ من بالقليل والدللة البغية معنى من والتقرب
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ًا أن أتوهم كنت وما المعنى في المبالغة على يقدر أحد
ًا أن أتوهم الكتاب هذا قأرأت حتى المعنى هذا يقدر أحد

الكتاب هذا قأرأت حتى المعنى هذا في المبالغة على
 .إلى به ورمى

 .إلينا مسعدة بن عمرو كتاب هذا وقأال

المؤمنين أمير إلى : كتابيفيه فإذا : فقرأتهقأال
والطاعة النقياد في أجناده وسائر قأواده من قأبلى ومن
وانقياد أرزاقأهم تأخأرت جند طاعة يكون ما أحسن على
والتاثت أحوالهم لذلك فاخأتلت أعطياتهم تراخأت كفاة
إياه استحساني : إنلي قأال قأرأته فلما أمورهم معه

أشهر لسبعة بعطاياهم قأبله للجد أمرت أن على بعثني
في محله حل من يستحقه بما الكاتب مجازاة على وأنا

 .صأناعته

ًا المأمون عن وروى مسعدة بن عمرو أمر : أنهأيض
يختصر وأن القمال بعض إلى به يعنى لرجل يكتب أن

واحد سطر في به يكتب ما يكون حتى أمكنه ما كتابه
بمن واثق كتاب إليك : كتابيمسعدة بن عمرو إليه فكتب
الثقة بين يضيع ولن له كتبت بمن معنى إليه كتبت

:زهير قأول النظم في اليجاز أمثلة ومن حامله والعناية
لن كفاء منكرة لكل لكان واتجهنا لقيتك لو فإني

كل على لك مكافأة عندي لكان واجهتك لو إنني مقصوده
وبهذا قأليل لفظ في المعنى أورد فقد أنكره منك يبدو أمر
اليضاح مع اليجاز كثير أنه زهير شعره يوصأف كان

ًا ذلك ومن لمعانيه هيكل : علىالقيس امرئ قأول أيض
جمع لنه ولوان كز غير جرى أفانين سؤاله قأبل يعطيك
ًا كان مالوعد جرى : أفانينبقوله ذلك إلى وأضاف كثير

سؤاله قأبل يعطى : إنهبقوله الفرس في الجودة أوصأاف
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كز : غيربقوله عنه ونفى حث إلى يحتاج ول جريه أفانين
والمنازعة الجماح قأبل من الكزازة معه تكون أن وان ول

 .والفترة السترخأاء قأبل من والوني

قأد الفرس وصأف من جملة البيت هذا في فكان
 .كثيرة معان عن بها عبر

ًا اليجاز من يذكر ومما :عكل من أمرأة قأول أيض
تنصرف لم إن اليوما لتعلمن فقف عكل إنه الدعي يابن
وإيجاز المعنى في إجمال وهذا مختلف واللئيم الكريم أن
 .عنه العبارة في

ًا ذلك ومن على : مالواالرضى الشريف قأول أيض
تخفق قألوب إلى الطعان أيدي وأسندوا الرحال شعيب

متابعتهم في بالشجاعة القوما هؤلء يصف أن أراد لما لنه
فأتى الطعان : أيديبقوله ذلك عن عبر والصبابة الغراما
 .وأوجزها ألفاظ بأخأصر

ًا اليجاز ومن أن : فلويكرب معد بن عمر قأول أيض
أي أجرت الرماح ولكن نطقت رماحهم أنطقتني قأومي
اسكتتني أنها يريد الفصيل لسان يجر كما لساني شقت
ًا الفن هذا ومن : أرىالهللي ثور بن حميد قأول أيض

وتسلما تصح أن داء وحسبك صأحة بعد خأانني قأد بصرى
اليجاز من وتسلما تصح أن داء : وحسبكقأوله فإن

 .الحسن

 .نصيب قأول وكذلك

الكلما من الحقائب عليك اثنت سكتوا : لوقأوله فإن
في والخأتصار اليجاز مدح في والصأل الموجز الحسن
وإنما أنفسها في مقصودة غير اللفاظ أن الكلما

العبارة إلى احتيج التي والغراض المعاني هو المقصود
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المعاني إلى الطريق بمنزلة اللفظ فصار بالكلما عنها
واحد كل يوصأل طريقان كان وإذا مقصودة هي التي

أن إل السهولة في سواء على المقصود إلى منهما
المحمود يكون أن بد فل الخأر من وأقأرب أخأصر أحدهما

فإن المقصد إلى سلوكا وأقأربهما أخأصرهما هو منهما
ًا أشد أحدهما وكان اليجاز في اللفظان تقارب إيضاح

وزيادة القرب في الطريقين تساوى بمنزلة كان للمعنى
 .بالسهولة أحدهما

العناق في ليلتنا أني : ولمعبادة أبى قأول هذا ومثل
ينهنهه ل : وضمغيره وقأول قأضيبا بقضيب الصبا لف

البيتين هذين فإن القضيب على القضيب التف كما اعتناق
أوضح عبادة أبي بيت فإن اللفاظ كمية في تساويا وأن
ومن القضيب على القضيب يلف ما الصبا بذكر بين لنه
ًا ذلك وقأد : وردتالبغدادي المطرز القاسم أبي قأول أيض
بن مهيار وقأول حرما عليه بكيت فلما مآؤه لي حل

بيت ألفاظ عدد ألفاظه قأارنت وأن مهيار : فبيتمرزويه
بيت يتضمنه لم ما المعنى إيضاح من تضمن فقد المطرز
ً لن المطرز لو عليه بكى لما الماء حرما لم قأال لو قأائل

: لنيقال - أن وإيضاحه المعنى تفسير حق - في جب
ًا كانت دموعه فقد حراما والدما الماء هذا على غلب دم

القياس هذا وعلى البيت متن في التفسير بهذا مهيار أتى
بالمعنى إخألل فيه يقع لئل اليجاز في اليضاح يعتبر

الله عبد بن الله عبيد قأول منها أمثله ولذلك فيه وإشكال
من أحب أشتهى ما عاجل : اعاذلمسعود بن عتبة بن

أحب القلة مع اشتهى ما عاجل أراد لنه الرائث الكثر
 .المعنى تماما وبه القلة مع فترك المبطي الكثر من إلى

يقتلون إذ لهم : عجبتالورد بن عروة قأول ومنها
في خأير والعيش أعذرا كان الوغى عند وفقدلهم نفوسهم
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: والعيشيقول أن فأارد كدا عاش ممن النوك ل ظل
ظلل في الشاق العيش من خأير النوك ظلل في الناعم
 .المعنى بأكثر فأخأل العقل

قأدامة الفرج أبو حكاه ما النثر في ذلك أمثلة ومن
إذا المعروف : فإنله كتاب في كتب بعضهم أن جعفر بن

 .وأبطأ توفر إذا منه أفضل كان وحا

كان ووحا قأل إذا المعروف : أنيقول أن فأراد
وهو عليه المعنى بنى ما فترك وأبطأن كثر إذا منه أفضل

 .القلة ذكر

وهلك ماله أتلف حتى زال : فمابعضهم كتب وكذلك
الحزما بأهل أحق والبلء الجهاد في ذلك كان وقأد رجاله
 .وأولى

: أنهأراد الذي أن وذلك المعنى تماما فيه بما فاخأل
كان وقأد والموادعة السلم في رجاله وأهلك ماله أنفق
يقوما ما أو السلم بذكر فاخأل أفضل الجهاد في ذلك

ًا المعنى فصار مقامه  .ناقأص

إذا صأاحبه على الشاعرين أحد فضل اليجاز ولحمد
أكثر ألفاظه في أحدهما وأوجز معنى في اشتركا قأد كانا
راية ما : إذاضرار بن الشماخ قأول قأدموا ولهذا الخأر من

أبي بن بشر قأول على باليمين عرابة تلقاها لمجد رفعت
ًا رفعن المكرمات ما : إذاحازما عن مبتغوها وقأصر يوم
إليها أوس سما عنها المثرين أذرع وضأقأت مداها

إلى الشماخ سبق خأازما أبي ابن كان وإن فاحتواها
به فأتى الشماخ واخأتصره بيتين في به جاء أنه إل المعنى

 .واحد بيت في
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ًا القبيل هذا ومن ما : إذاالقيس امرئ قأول أيض
لدى كالجمان متنتيها على حميمها فيض كان استحمت

واحد بيت في التشبيه بهذا أتى القيس امرئ فإن الجالي
:فقال بيتين في به أتى لنه فأساء يزيد بن الوليد وأخأذه
الوليد أن على دواسها حدايد جلته فضة على يجول جمان

ألفاظه بين لكن فضة : علىبقوله التشبيه في زاد قأد
 .يخفى ل تفاوت القيس امرئ وألفاظ

بعض وصأف كما والمعنى اللفظ بين المساواة فأما
ً الدباء هي أي لمعانيه قأوالب ألفاظه كانت :فقال رجل

المساواة وحد الخأر على أحدهما يفضل ل لها مساوية
ول عنه يزيد ل الذي باللفظ المعنى إيضاح هو المحمودة

في منه احترزت مما إيضاح :بقولي احترزت وقأد ينقص
المعنى عن العبارة قأبح من إليه أذهب لما اليجار حد

والتذييل المساواة بين وفرقأت يوضحه ل الذي باللفظ
المعنى على يزيد لفظ التذييل لن عنه يزيد : لبقولي

ينقص : ولبقولي والخألل واليجاز المساواة بين وفرقأت
الفرق أن إل المعنى عن ينقص لفظ والخألل اليجاز لن
إيضاح ذكرناه ما على اليجاز أن والخألل اليجار بين

نقص هو والخألل اللفظ من يمكن ما بأقأل المعنى
: اليجازالقول بهذا فهم فقد اللفظ باخأتصار المعنى

 .أمثلة ذلك من ولكل والتذييل والمساواة والخألل

أمثلة وأما ذكرناها فقد والخألل اليجاز أمثلة فأما
امرئ عند يكن : ومهمازهير قأول ومنها فكثيرة المساواة

لم أنت إذا تعلم الناس على تخفى خأالها ولو خأليفة من
جاهل أصأابك أو حليما أصأبت والخنا الجهل عن تقصر
ً كنت ما الياما لك : ستبدىالعبد بن طرفة وقأوله جاهل
:نباتة بن نصر أبي وقأول تزود لم من بالخأبار ويأتيك
أنفاسنا من وينقص يعيدها القبول الريح ممسك عسى
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ًا وقأوله ويزيدها تمامه في الفتى نقصان كان إذا :أيض
: أتىالطيب أبي وقأول عليل الناما في صأحيح فكل

وقأول الهرما على وأتيناه فسرهم شبيبته في بنوه الزمان
إلى طريق له حاسده قأال حتى يسبق زال : ماعبادة أبي

 .تحصى أن من أكثر هذا وأمثال مختصر العلياء

تزيد بألفاظ المعنى عن العبارة : فهوالتذييل وأما
في قألنا كما المعنى إيضاح التذييل في نقل لم وإنما عليه
اليجاز حمد من إليه يذهب لما واليجاز المساواة حد

باليضاح فاحترزنا واضحا فيهما المعنى كان إذا والمساواة
واليجاز المساواة من نحمده ل ما الحد في ندخأل أن من

ًا فيهما المعنى يكون اللذين قأانا التذييل فأما خأفيا غامض
فل المواضع من موضع في نحمده ل قأدمناه ما على

 .جده في اليضاح بذكر لحترازنا معنى

المتأخأرين الكتاب لبعض وقأفت فكما مثاله فأما
فلن بن : وفلنوهو شفاعة له كتاب من فصل على

والنجدة والشجاعة والرجلة بالفروسية المشهور الرجل
تطويل كله فهذا والدربة والتجارب والحنكة السن وله

 .واحد معنى على تدل كثيرة ألفاظ بإيراد

والفى لراهشيه الديم : فقدمتالشاعر قأول وكذلك
ًا قأولها بين والفرق واحد والمين فالكذب ومينا كذب

إذا بأنه الكلما عن يتميز لفظ الحشو أن والحشو التطويل
يعبر أن هو والتطويل حاله على المعنى بقى منه حذف

الخأر مقاما يقوما منها واحد كل كثيرة بألفاظ المعاني عن
على المعنى وكان حذفته اللفاظ تلك من شئت لفظ فأي
ًا هو وليس حاله ًا لفظ ًا متميز الحشو كان كما مخصوصأ
ًا ًا لفظ ما على الحشو أن ذلك يبين مخصوصأا متميز

وما الرؤس : نحنعدي أبي قأول نحو وصأفه من قأدمناه
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هو فللقأواما كالذناب للقأواما المجد في سمت إذا الرؤس
إذا التي هي البيت ألفاظ دون اللفظة هذه لن الحشو
حكيناه ما مثل والتطويل بحاله المعنى بقي منه حذفت

والشجاعة والرجلة بالفروسية المشهور : الرجلقأوله في
 .والنجدة

شئت أن فأنت واحد بمعنى كلها اللفاظ هذه لن
شئت وإن الشجاعة حذفت شئت وإن الرجلة حذفت
ًا حذفتهما وإن النجدة حذفت فهذا بحاله الكلما بقي مع

في الحشو أن وعلى والتطويل الحشو بين الفرق هو
لجل النثر وفي الوزن لجل النظم في يقع إنما الكثر

في الكلما يعتبر أن ويجب السجاع أو الفصول تساوى
بهذا والخألل واليجاز والمساواة والحشو التطويل
فيه المعنى كان فإن المؤلف الكلما يتأمل أن وهو العتبار
ًا  .الخألل فذلك مستوفى غير ناقأص

ًا المعنى كان وإن اللفاظ في يكون أن يخلو فل تام
إذا ما اللفاظ في ليس أو بحاله المعنى بقي حذفته إذا ما

بقى حذف إذا ما فيها كان فإن بحاله المعنى بقى حذف
من الزائد اللفظ ذلك يتميز أن من يخلو فل بحاله المعنى

تميز وأن الطالة فتلك يتميز لم فإن يتميز ل أو غيره
بقي حذف إذا ما الكلما في يكن لم وإن الحشو فذلك

عن العبارة تمكن يكون أن من يخلو فل بحاله المعنى
كان فإن تمكن ل أو اللفاظ تلك من بأقأل المعنى ذلك

فتلك اللفظ ذلك من باقأل المعنى ذلك عن العبارة تمكن
بأقأل المعنى ذلك عن العبارة تمكن ل كان وإن المساواة

 .اليجاز هو فذلك اللفظ ذلك من

يخفى ول المذكورة القأساما اعتبار لك يصح فبهذا
 .المتأمل على منها شئ
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معنى يكون : أنوالبلغة الفصاحة شروط ومن
ًا الكلما ًا واضح ًا ظاهر في فكر إلى يحتاج ل جلي

ل الذي الكلما ذلك كان وسواء لفهمه وتأمل استخراجه
ًا فكر إلى يحتاج ًا أو منظوم  .منثور

إبراهيم اسحق أبا لن التفصيل هذا إلى احتجنا وإنما
الحسن أن فزعم الموضع هذا في غلط الصابي هلل بن
وممطالطة مطاولة بعد معناه أعطاك ما الشعر من

النظم بين ففرق لفظه معناه سبق ما النثر من والحسن
تعترض شبهة ول بينهما فرق ول الحكم هذا في والنثر

 .ذلك في المتأمل

الكلما أن بينا أناقأد إليه ذهبنا ما صأحة على والدليل
عن الناس ليعبر إليه احتيج وإنما نفسه في مقصود غير

كانت فإذا نفوسهم في التي المعاني ويفهموا أغراضهم
رفض فقد لها موضحة ول المعاني على دالة غير اللفاظ
ًا يصنع من بمنزلة ذلك وكان الكلما أصأل في الغرض سيف
يحرزه أن يريد لما وعاء ويعمل كليل حده ويجعل للقطع
ًا فيه يجعل أن إلى فيقصد  .فيه عن يو ما تذهب خأروف

يكون أن يخلو ل ثم عاقأل يعتمده ل مما هذا فإن
يريد أول المعنى ذلك إفهاما يريد بالكلما غرضه عن المعبر
بلوغ في يجتهد أن فيجب إفهامه يريد كان فإن إفهامه

يريد ل كان : وإنأمكنه ما اللفظ بإيضاح الغرض هذا
 .غرضه في أبلغ فهو عنه العبارة فليدع إفهامه

ًا هذا كان وإذا يغمض لجلها التي فالسباب مفهوم
بانفراده اللفظ في منها : اثنانسنة السامع على الكلما
في واثنان بعض مع بعضها اللفاظ تأليف في وإثنان

 .المعنى
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تكون أن فأحدهما بانفراده اللفظ في اللذان فأما
اللغة وحشى من تقدما فيما ذكرنا كما غريبة الكلمة
المشتركة السماء من الكلمة تكون أن والخأر العربية

والطائر العطش هو الذي كالصدى اللغة تلك في
 .الجساما بعض في الحادث والصوت

اليجاز فرط فأحدهما اللفاظ تأليف في اللذان وأما
الطب علم في بقراط عن يروى الذي الكلما كبعض
الطيب أبي شعر من المعاني كأبيات النظم إغلق والخأر

 .وغيره المتنبي

 .المنطق في ليس ارسطوطا كلما من يروى وكما

نفسه في يكون أن فأحدهما المعني في اللذان وأما
ًا أن والخأر اللطيف في الكلما مسائل من ككثير دقأيق
ذلك بني تصورت إذا مقدمات إلى فهمه في يحتاج

فل للمخاطب حصلت المقدمات تكون فل عليها المعنى
والنحو الكلما فروع فهم يريد كالذي المعنى فهم له يقع

بنيت التي الصأول على الوقأوف قأبل العلوما من وغيرهما
ًا هذا كان وإذا عليها الفروع تلك استعمال فإن واضح

هي التي الفصاحة في نقص الوحشية الغريبة اللفاظ
من مضى فيما ذلك من قأدمنا ما على والبيان الظهور

فإنه كالصدى المشتركة اللفاظ استعمال فأما هذا كتابنا
على دليل اللفظ في كان إذا الكلما فصيح في يحسن

دون صأوت كل : ودعالطيب أبي قأول مثل المقصود
الصدا فإن الصدى والخأر المحكى الطائر أنا فإنني صأوتي

ذلك يسبق ول الطعش هو الذي بالصدى يشكل ل هنا ها
موضع في ذلك كان إن فأما السامعين من أحد فهم إلى

 .للفصاحة بموافق ذلك فليس يشكل
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اليجاز إفراط وهما التأليف في اللذان السببان وأما
يسلم أن والبلغة الفصاحة شروط فمن اللفظ وإغلق
 .ذلك على الدللة من قأدمناه لما منهما الكلما

المعنى دقأة وهما المعاني في اللذان السببان وأما
فليس عليه بني قأد بأصأل الحاطة إلى وحاجته نفسه في
ًا الدقأيق المعنى يجعل أن في ًا ظاهر عنه للمعبر جله جلي
الدللة إيضاح في ويبالغ عنه العبارة يحسن أن يحتاج لكن

في ما بآزاء واللطافة الدقأة من المعنى في ما ليكون
السامع يحتاج وكذلك والفصاحة الظهور من عنه العبارة

ويحتاج الفرع فهم إلى يقصد أن قأبل الصأل إحكاما إلى
يفهم أن غرضه كان إذا المقدمات ذكر إلى المخاطب
 .كلمه المخاطب

وقأت عن البيان تأخأير في تقولون : فماقأيل فإن
جوازه من منعتم فإن يجوز ل أما عندكم أيجوز الخطاب

إغلق إنكاركم وجه فما أجزتموه وأن مطردا قأولكم كان
قأولكم مع المراد وبيان المعنى بإيضاح ومطالبتكم اللفظ
نذهب ل : إناالجواب قأيل الخطاب وقأت عن البيان بتأخأير

أعلى سلمة وتعتبر الفصاحة في يؤثر أمر كل أن إلى
الكلما في سائغ ول الستمعال في جائز غير منه طبقاتها

أن الفصاحة شروط من قأدمنا وقأد ذلك نقول وكيف
وغير المخارج متباعدة حروف من مبنية الكلمة تكون
من المبنية العرب فألفاظ ذلك ومع الحروف كثيرة

أن من أكثر الحروف والكثيرة المخارج المتقاربة الحروف
كلمهم من الفصيح في اللفاظ تلك أستعملوا وقأد تحصى
ذلك يكن لم اليجاز الفصاحة شروط من قألنا إذا وكذلك

ًا ًا ول السهاب لجواز منع مقصودنا وإنما لستعماله رفض
يستدل الوجه وبهذا النحو هذا من احسن النحو هذا أن

 .الوجه هذا من أكثر الفصاحة على
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عن البيان تأخأير بجواز قألنا فلو بينا هذا كان فإذا
ًا ذلك يكن لم الخطاب وقأت مقارنة : إنلقولنا مناقأض
والبلغة الفصاحة حيز وإلى أحسن الخطاب لوقأت البيان
والممتنع الجائز على الموضع هذا في نتكلم ل لن أقأرب
 .والحسن الفصح على كلمنا وإنما

وقأت عن البيان تأخأير جواز من منع من أن على
المراد منه يفهم ل خأطاب لنه ذلك علل إنما الخطاب

ومن بالزنجية العربي خأطاب مجرى القبح في فجرى
بأن البيان تأخأير وبين بالزنجية الخطاب بين فرق أجازه

بعض البيان الفائدة بعض البيان تأخأير مع الخطاب في
والعزما الفعل على النفس كتوطين للمراد والفهم الفائدة

ًا الخطاب كان إن عليه للعربي الخطاب في وليس أمر
 .ذلك بالزنجية

من يفهم لم متى انه على والجماع وقأع فقد
ًا كان شئ الخطاب  .قأبيح

القرآن في أن على يدل الماضي : كلمكمقأيل فإن
ويأبى يخالفكم من الناس وفي بعض من أفصح بعضه ما

على القرآن بعض زيادة : أماقألنا فيه عندكم فما ذلك
من على يخفى ل ظاهر منه فالمر الفصاحة في بعض
ًا وشدا الصناعة هذه من بطرف علق زال وما يسيرا شيئ

البلغة في منها يعجبون القرى من مواضع يفردون الناس
ماءك     ابلعي     أرض     يا     " وقأيل :تعالى كقوله التأليف وحسن

عل     واستوت     المر     وقأضى     الماء     وغيض     أقألعي     سماء     ويا
ًا     وقأيل     الجودى  ."     الظالمين     للقوما     بعد

إلى     الرفث     الصياما     ليلة     لكم     " أحل :تعالى وقأوله
 ."     لهن     لباس     وأنتم     لكم     لباس     هن     نسائكم
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الذي     فإذا     أحسن     هي     بالتي     " ادفع :تعالى وقأوله

 ."       حميم     ولى     كأنه     عداوة     وبينه     بينك

فوت     فل     فزعوا     إذ     ترى     " ولو :وجل عز وقأوله
 ."       قأريب     مكان     من     وأخأذوا

أولى     يا     حياة     القصاص     في     " ولكم :تعالى وقأوله
 .كثير ونظائره هذا وأمثال "     اللباب

يكن لم الفصاحة في تساويه إلى يذهبوا كانوا فلو
غيرها دون المخصوصأة المعينة المواضع هذه لفرادهم

من العاجم على ومثله هذا في الشبهة تدخأل وإنما معنى
فهمهم وعدما الصناعة بهذه لجهلهم والمتكلمين الفقهاء

 .لقوانينها

ابتياع حاول إذا أحدهم أن أمرهم عجيب من فإن
لم منه الجنس بذلك أخأبر غيرهن أن وعلم دابة أو ثوب
معرفته تظن من إلى يرجع حتى علمه بمقدار يرض

ذلك كل رأيه ويقبل ويقلده فيستفتيه الدواب أو بالثياب
ًا وإذا ماله من شئ في الغبن عليه يستمر أن من خأوف
هو ما إعجازه ووجه تعالى الله كتاب في الكلما إلى وصأل
كلمهم عن علوه أو معارضته عن العرب صأرف هو وهل

ل وعلوما يفهمها ل صأناعة إلى يحتاج ذلك وكان بفصاحته
ًا يعرف بتلك العلماء أقأوال إلى يرجع أن ير لم منها شيئ

 .العلوما تلك أسرار بفهم والمهتمين الصناعة

أن ورضى معرفة غير من وأفتى حجة بغير قأال بل
أن وأشفق فيه تحرز الذي الموضع من ودينه عقله يغبن
ًا يغبن  .ماله من شيئ

وجهين الله يخلق أن بين فرق أي شعري وليت
كلمين يحدث أن وبين الخأر من وأصأبح أحسن أحدهما
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إل بينهما يفرق من وهل الخأر من وافصح أبلغ أحدهما
 .مقترح

أفصح القرآن بعض يكون أن ينكر ممن أحد ليس ثم
أفصح لغته في القرآن أن على القطع من يتمنع بعض من
لغته في والزبور لغته في والنجيل لغتها في التوراة من
العادة لخرقأها معجزة تكن لم عنده الكتب تلك لن

 .تعالى الله كلما الجميع كان وإن بالفصاحة

القرآن هو الذي كلمه بعض يكون أن من المانع فما
والجميع آية من أفصح منه آية تكون حتى بعض من أفصح
من أفصح القرآن يكون أن عنده جاز كما الله كلما

على يخفى ل وهذا الله كلما الجميع كان وإن النجيل
 .محصل

أفصح القرآن بعض يكون أن يمنع : الذيقأيل فإن
 .بعض من

المفضل سور قأصار من سورة كل قأدر بأن القول
ًا وكان بفصاحته الفصاحة في العادة خأرق قأد منه معجز

ًا كان وما الفصاحة في لعلوه  .للعادة خأارف

 .منه أفصح غيره يكون ل الفصاحة في

وجه أن الصحيح أن أول هذا عن : الجوابقأيل
وأن معارضنته عن العرب صأرف هو القرآن في العجاز
هو وهذا الصرف لول مقدورهم في كانت قأد فصاحته
هذا وأرباب الصناعة هذه أهل عليه يعول الذي المذهب

ذكره موضع هذا ليس ما الدلة من عليه سطر وقأد العلم
 .ساقأط المذهب هذا على فالسؤال
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أن يمنع لم الفصاحة هو العجاز وجه أن سلم لو ثم
كلما من أفصح بفصاحته العادة يخرق معجز كلما يكون
ًا فإن بفصاحته العادة يخرق معجز على الله أظهر لو نبي

ًا يده يظهر أن يمنع - لم رطل ألف حمله - وهو معجز
ألفي حمل وهو آخأر معجزا غيره بني يد على أو يده على
كون مع الخأر من أعظم أحدهما المعجزان فيكون رطل

ًا منهما واحد كل  .معجز

ًا وضع الذي الكلما في تقولون : فماقأيل فإن لغز
 .فيه ذلك وقأصد

قأائله قأصد قأد اللغاز وجه على الموضوع : إنقأيل
ًا ذلك وجعل وإخأفاءه المعنى إغماض التي الفنون من فن

كان فلما أذهانهم وتمتحن الناس أفهاما بها يستخرج
فيه القول كان الصأل في الكلما وضع خألف على وضعه
ًا ما فيه يحسن صأار حتى الكلما فصيح في لقولنا مخالف

 .التناقأض على يدل ظاهره كان

 .ذلك مجرى جرى ما أو

رؤسها ما إذا : تحياالشمع في بعضهم قأال كما
أبو شيخنا كان وقأد زهر أنجم الليل في وهن قأطعت
كثيرا شعره في ويستعمله الفن هذا يستحسن العلء
ًا : وجبتقأوله ومنه لهن ما ولكن جوار أكامه كأن سرابي
يريد وهو الناس من الجوارى عن : جواربقوله فألغز نهود

الجوارى نهود عن : نهودوبقوله السراب في يجرين كأنهن
وما السراب في يجرين كأنهن أي نهوض بنهود يريد وهو
 .نهوض الحقيقة على لهن

لستقباله صأار أي الحرباء : تمجسبقوله وأراد
وجعل لها وتسجد تعبدها التي كالمجوس الشمس

200



مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

عن بذلك يلغز وهو : يرجعويهود لسوادها النعاما الرواهب
صأدق : إذاقأوله وكذلك والرواهب المحوس ذكر لما اليهود
الخال كذب وإن تكرى ل مكارما للفتى العم اتفرى الجد
الناس من : الجماعةوبالعم : الحظبالجد يريد لنه

والخال والجد العم عن بذلك ألغز وقأد : المخيلةوبالخال
 .النسب من

هو وإنما بشئ الفصاحة من ليس وأمثاله فهذا
 .أخأرى وطريقة مفرد مذهب

عن تحكى التي الحكاية في عندكم : فماقأيل فإن
التي بقصيدته طاهر ابن الله عبد قأصد لما أنه تماما أبي

ًا وصأواحبه يوسف عوادى : أهنأولها ًا فعزم أدرك فقدم
العميثل أبي على القصيدة هذه وعرض طالبه السؤل
 .وشاعره طاهر بن الله عبد صأاحب

-: القصيدة أول إنشاده - عند العميثل أبو له فقال
 .يفهم ما الشعر من تماما أبا يا تقول ل لم

ما الشعر من تفهم ل لم العميثل أبا يا : وأنتفقال
تماما أبو قأاله الذي : إن: قأيلالعميثل أبو فانقطع يقال
إذ تماما أبي من طلب العميثل أبا لن صأحيح العميثل وأبو
ًا كان بن الله عبد مثل قأصد وقأد الشعر صأناعة في حاذقأ

ًا شعره يكون أن بالمديح طاهر ًا مفهوم يسبق واضح
ًا العميثل أبي من هذا فكان لفظه معناه ًا كلم في صأحيح

يدعى كان إذ العميثل أبي من تماما أبو وطلب موضعه
في طاهر بن الله عبد ويخدما بالدب ويتحقق الشعر علم

يستحقه ما مقدار على وترتيبهم الشعراء قأصائد اعتراض
الشعر معاني يفهم يكون أن الصناعة من بحظه منهم كل

تماما أبي من هذا وكان منها والظاهر الغامض على ويطلع
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ًا ًا أيض لم لصاحبه يقول من بمنزلة فيه وكانا صأحيحا كلم
 .قأبيح وهو الفعل ذلك فعلت

قأبيح وهو الخأر الفعل ذلك أنت فعلت كما فيقول
وإن الجدل طريق من أجاب قأد منهما واحد كل فيكون

 .صأاحبه وأخأطأ أصأاب أنه على يدل لم كان

ًا هذا كان وإذا يظهر الذي الكلما فأمثله مفهوم
وعامة كثيرة استخراجه في الفكر إلى يحتاج ول معناه
عن يسأله الذي فأماما عليه البحتري عبادة أبي شعر
أبي شعر من التي فكالبيات فهمه في ويفكر معناه

بن القاسم أبو الصاحب عليه نعاها وقأد المتنبي الطيب
إلى والناس العقارب رقأى يسميها وكان الله رحمه عباد

فن إلى يذهب وكل بعضها معاني في مختلفون اليوما
رواحلى عيون :: وقأولهكقوله غرض إلى خأاطره ويسبق

مما ذلك غير فأما يغامي رازحة بغاما ولك عيني جزت إن
إل يخرج ل ذلك مع أنه إل فيه يختلف ولم معناه فهم قأد

لو ما ينعون الذي : ودونفكقوله الفكر من بطرف
وقأوله أشيب والطفل عشت منه الشيب إلىن تخلصوا

ًا بعيد الصفات داني ذواتها حرمت محاسنه : سربأيض
يد واليدان رجل الركض في : رجلهوقأوله موصأوفاتها

 .كثير ولغيره له هذا وأمثال والقدما الكف تريد ما وفعله

والتوعر : إياكوصأيته في المعتمر بن بشر قأال وقأد
الذي هو والتعقيد التعقيد إلى يسلمك فإنه الكلما في

عثمان أبو وحكى مراميك من ويمنعك معانيك يستهلك
 .البلغة وصأف من بعض عن الجاحظ بحر بن عمرو

ًا للمعنى السم يكون أن : ينبغيفقال وتلك طبق
ًا له الحال ً ل السم يكون ول وفق ًا ول فاضل ول مقصر

ًا ًا مشترك  .ولمضمن
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الشبهة كانت وإن قألناه ما صأحة على يدل كله فهذا
 .لمتأمل فيه تعترض ل

على الدللة تراد : أنوالفصاحة البلغة نعوت ومن
اللغة في له الموضوع الخاص اللفظ يستعمل فل المعنى

ذكر في فيكون ضرورة المعنى ذلك يتبع بلفظ يؤتى بل
لنه والتتبيع الرداف يسمى وهذا المتبوع على دللة التابع
المعنى بذلك المخصوص اللفظ ردف هو بلفظ فيه يؤتى

في المبالغة من فيه يقع أنه هذا حسن في والصأل وتابعه
بذلك المخصوص اللفظ نفس في يكون ل ما الوصأف
مهوى : بعيدةربيعة أبي بن عمر قأول ومثاله المعنى
إنما فإنه وهاشم شمس عبد وإما أبوها لنوفل إما القرط

ذلك عن عبر فلو العنق بطول المرأة هذه يصف أن أراد
ذلك عن فعدل العنق طويلة لقال له الموضوع باللفظ

 .له الموضع هو وليس عليه يدل بلفظ وأتى

قأرطها مهوى بعد فدل القرط مهوى : بعيدةفقال
في ليس ما المبالغة من ذلك في وكان الجيد طول على
طول على يدل القرط مهوى بعد لن العنق : طويلةقأوله
كل لن العنق طويلة عليه يدل الذي الطول من أكثر

العنق طويلة كل وليس العنق طويلة القرط مهوى بعيدة
وهذا يسيرا عنقها في الطول كان إذا القرط مهوى بعيدة

 .فهمه يجب موضع

المسك فتيت : وتضحىالقيس امرئ قأول ومنه
لما فإنه تفضل عن تنتطق لم الضحى نؤوما فراشها فوق
 .ونعمتها المرأة هذه ترفه يصف أن أراد

فراشها فوق المسك فتيت يبقى الضحى : نؤوماقأال
وترفهها غناها عن بذلك فعبر نفسها لتخدما تنتطق لم

يدل مما أبلغ ذلك على تدل بألفاظ وأتى عيشها وخأفص
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اغتدى : وقأدقأوله وكذلك مرفهة غنية : إنهاقأوله عليه
أن أراد لنه هيكل الوابد قأيد بمنجرد وكناتها والطيرفي

: قأيدوقأال سريع إنه يقل فلم بالسرعة الفرس يصف
الفرس هذا على طلبها إذا أنه أي الوحوش وهي الوابد
ما المبالغة من هذا وفي له قأيدها فكأنه لسرعته لحقها
يكون قأد الفرس لن سريع بأنه الفرس وصأف في ليس

ًا  .له المقيدة بمنزلة تصير حتى الوحش يلحق ول سريع

القيس امرئ من اللفظ هذا الناس استحسن وقأد
صأناعة وأصأحاب الوابد قأيد من أول : هوقأالوا حتى

سببه في العلة يشرحون ول الرداف يذكورن البلغة
قأول النثر في ومنه عليها نبهنا التي المبالغة من وحسنه
ً وصأفت أعرابية وما عمار فيهم كان : لقدفقالت رجل

 .نار قأط له تخمد لم بأوتار طلب عمار

إطعامه كثرة نار قأط له تخمد : لمبقولها فأرادت
في أبلغ هو بلفظ بل بعينه اللفظ بذلك تأت فلم الطعاما

ًا لن المقصود في ناره تخمد الطعاما يطعم ممن كثير
 .وقأت

المسارح قأليلت إبل : لهالخأرى قأول وكذلك
أنهن أيقن المزهر صأوت سمعن وإذا المبارك كثيرات
 .هوالك

تسرح ما فقل إبله ينحر الرجل هذا : أنفأرادت
نحرها عليه ليقرب بفنائه يبركها لنه المرعى في وتبعد

البل سمعت فإذا به يغنى الذي العود والمزهر للضيوف
إذا لها نحره من اعتادته قأد لما هوالك أنها أيقنت صأوته
مع إل وتفهمه البل لتعتاده وذلك وانتشى الغناء سمع

 .والدواما الستمرار
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ما على البل ينحر : إنهقأولها من أبلغ كله وهذا
 .وبيناه قأدمناه

: فأوجرتهعبادة أبي قأول الرداف من الفن هذا ومن
والحقد والرعب اللب يكون بحيث نصله فأضللت أخأرى

وعدل له الموضوع باسمه عنه يعبر فلم القلب أراد لنه
وكان فيه والحقد والرعب اللب يكون بما عنه الكناية إلى
على دل قأد كان الكنايات بهذه ذكره إذا لنه أحسن ذلك

فيه الشياء هذه بكون الجسد جميع عن وتميزه شرفه
 .منه موضع أشرف في المرمى هذا أصأاب وأنه

على دللة ذلك في يكن لم قألبه في : أصأبتهقأال ولو
يحسن السبيل هذا فعلى الجسد أعضاء أشرف القلب أن

 .الرداف

:غيره قأول عبادة أبي قأول مجرى يجرى ومما
الضغان مجامع والطاعنين مخذما أبيض بكل الضاربين

هذا من هو ما كل على الدللة في كفاية ذكرناه وفيما
 .الجنس

فيوضح معنى يراد : أنوالبلغة الفصاحة نعوت ومن
للمعنى مثال المعنى وذلك آخأر مغنى على تدل بألفاظ

اليجاز من فيه يكون ما مع هذا حسن وسبب المقصود
والمشاهدة الحس إلى ويخرجه يوضحه المعنى تمثيل أن

من بد ل المثال لن العلوما جميع في التمثيل فائدة وهذه
بعدها فلتجعلني جعلتني يديك يمنى في تك ألم يكون أن
تؤخأرني فل مقدما عندك كنت : أنيفأراد شمالكا في

أني إلى ذلك عن العبارة في فعدل تبعدني فل ومقربا
المثال هذا لن شمالك في تجعلني فل يمينك في كنت

له وشاحا يدى : تركتالخأر قأول وكذلك الحس إلى أظهر
بأنني عانقته :قأوله عن فعبر يعتنق ل الفوارس وبعض
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ًا يدي تركت مثال له جعل حين المعنى فأوضح له وشاح
ًا ًا ومنه مشاهدا معروف أطراف بعض : ومنزهير قأول أيض
عن عدل لنه لهذما كل ركبت العوالي يطيع فإنه الزجاج
:قأال أن إلى بالعنف أطاع باللين يطع لم : ومنوقأوله
هذا في وكان السنة أطاع الرماح زجاج يطع لم ومن

 .وكشفه المعنى بيان التمثيل

- يزيد بن الوليد به كتب ما النثر في ذلك أمثلة ومن
البيعة عن توقأفه بلغه قأد محمد ابن مروان - إلى بويع لما
ً تقدما أراك فإني بعد : أماله أتاك فإذا أخأرى وترخأر رجل

 .والسلما شئت أيهما على فاعتمد هذا كتابي

 .وأوجزه أوضحه بمثال مراده عن فعبر

ًا ومنه حين المهلب إلى الحجاج به كتب ما أيض
أنت : فإنقأال حيث له وتوعده الزارقأة قأتال على حضه
 .الرمح صأدر إليك شرعت وإل ذلك فعلت

صأدر إلى المير يشرع : فإنوقأال المهلب فأجابه
 .المجن ظهر له قألبت الرمح

بانفرادها اللفاظ في نقوله ما منتهى فهذا
حقيقة عرف عليه وقأف ومن المعاني مع واشتراكها
على الكلما فأما وعللها أسرارها وعلم ومائتيها الفصاحة
عن عبارة البلغة بأن القول قأدمنا فقد بانفرادها المعاني

أن من بد ل بليغ كلما كل وإن والمعاني اللفاظ حسن
ًا فصيح كل وليس فصيحا يكون البلغة كانت إذ تليغ

اللفاظ مع البلغة لتعلق وزيادة الفصاحة على تشتمل
 .بالمعاني

النفراد على اللفاظ في الكلما مضى قأد كان فإذا
من مفردة المعاني على الكلما الن فلنذكر والشتراك
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ًا الكتاب هذا ليكون اللفاظ البلغة بحقيقة العلم في كافي
فهما ذكرته الذي الوجه من تميزا وإن فإنهما والفصاحة

القليل إل بينهما يفرق يكاد ول واحد شئ الناس أكثر عند
 .برحمته والتسديد بالمعونة يمن والله

بقوانين المعاني حصر أما مفردة المعاني في الكلما
في ذكرناه ما حسب على وفنونها أقأسامها تستوعب

ثمرة لنه تكلفه الكتاب بهذا يليق ل متعب فعسير اللفاظ
هذا في بذاهبين ولسنا الكلما صأناعة ونتيجة المنطق علم

 .والمطالب الغراض تلك إلى الكتاب

التي المعاني إلى نومئ أن إلى نحتاج ولكن
ونبين والمنثور المنظور الكلما تأليف صأناعة في تستعمل

أن على والناقأص والتاما والفاسد فيها الصحيح يقع كيف
شئ عنه يخف لم التصور صأحيح الفكر سليم كان من
مما كثير عنه يخفى قأد كان وإن النفوس تستر مما

مواضعة اللفاظ في لن واللفاظ الكلما من ذكرناه
ًا بحسب بهما المعرفة في الناس يختلف واصأطلح
والمواضعة الصأطلح وفهم اللغة معرفة في اخأتلفهم
 .ذلك من شئ فيها ليس والمعاني

في الذهن وصأفاء والعلم العقل معيارها وإنما
أنفسها في وجودها الول مواضع أربعة وهي الوجود
وجودها والثالث لها المتصورين إفهاما في وجودها والثاني

 .عليها تدل التي اللفاظ في

تلك أشكال هو الذي الخط في وجودها والرابع
ًا هذا كان وإذا عنه بها المعبر اللفاظ هذا في فإنا مفهوم
موجوة كانت حيث من المعاني على نتكلم إنما الموضع

المذكورة الثلثة القأساما دون عليها تدل التي اللفاظ في
اللفاظ جميع في وجدت حيث من عليها نتكلم ليس ثم
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على المنظومة المؤلفة اللفاظ في توجد حيث من بل
كان إذ فقط مجراهما يجرى وما والرسائل الشعر طريقة

 .الكتاب هذا في مقصودنا هو ذلك

هذه من تطلب التي الوصأاف فإن هذا بان وإذا
مما والتحرز والمبالغة والكمال الصحة : هيالمعاني

وغيرهما والتعليل بالتمثيل والستدلل الطعن يوجب
ويوضح قأصدنا عن يعرب ما ذلك أمثلة من وسنذكر

 .مرادنا

القأساما تكون : فإنالتقسيم في الصحة أما
بعضها خأدل ول تكررت ول منها بشئ يخل لم المذكورة

فريق : فقالنصيب قأول النظم في هذا ومثال بعض تحت
فليس ندري ما ويحك قأال ! وفريقنعم وفريقهم ل القوما

هذه غير عنه سئل إذا مطلوب عن الجابة أقأساما في
الحمار سنابك صألبة يصف الشماخ قأول ومنه القأساما

على مطمئنة أرساغه تقع ما متى :الرض وطئه وشدة
إل الشديد الوطء أمر في فليس يتدحرج أو يرفض حجر

ًا أو فيرض رخأوا يوطأ الذي يكون أن ومن فيندفع صألب
إذا حتى ارتموا ما : يطعنهمسلمى أبي بن زهير قأول ذلك

تقسيم وهذا اعتنقا ضاروبا ما إذا حتى ضارب أطعنوا
التي الرض أسكن : وماالحارثي قأول ومنه صأحيح

ول يغنى كمدي فل يجزع ليس صأابر يقولوا لئل تسكنينها
ًا لقيت مطمع فيك ول إقأصار عنك ول ذمة لك فيك أمور
أقأساما كلها وهذا أتوقأع ما منك منها وأعظم مثلها ألق لم

 .صأحيحة

:له كتاب في بعضهم قأول النثر في ذلك أمثلة ومن
شكر أو أثلته مجد من به بدأتني فيما تخل لم فإنك

تكون أن من أو اتجرته متجر أو ادخأرته أجر أو تعلجته
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به يأت لم قأسم المعنى هذا في يبق فلم كله ذلك جمعت
 .تكرر شئ القأساما من ول

حنيفة : صأارتجرير فكقول الفاسدة القأساما فأما
ًا قأسمة فهذه مواليها من وثلث العبيد من فثلثهم أثلث

 .الثلثة من بقسم أخأل قأد لنه الخألل طريق من فاسدة

هو الثلث أي من سئل حنيفة بنى بعض : إنقأيل
قأول ! ومنهاالملغة الثلث من هو :فقال جرير بيت من
ودبورها وقأبولها الصبا بين ربوعها الزمان : قأسمتماما أبي

ًا الصبا هي القبول لن التكرار طريق من فاسد فهذا أثلث
 .اللغة أهل من جماعة ذكره ما على

ًا ذلك ومن برحت : فماالشجعي هذيل قأول أيض
ًا وتومض بطرفها إلي تومى أبادر غفل خأصمها إذا أحيان
لدخأول فاسد فهذا العابث عبث أو لمالي مستهلك إهلك

في داخأل العابث عبث لن الخأر في القسمين أحد
 .المستهلك استهلك

مرة سأل المتخلفين بعض : أنالجنس هذا ومن
منه فضحك تميم بني من أو جاهلي عبدة بن علقمة قأال
عامر بني ومن تميم بني من يكون قأد الجاهلي لن

ًا يكون قأد والتميمي ًا جاهلي  .وإسلمي

في مرة : ففكرتقأبله من عامل إلى بعضهم وكتب
ًا وكتب غيرك وتقليد صأرفك في وأخأرى عزلك في أيض

تقتطعها وتاة وتختزلها الموال تسترق : فتارةالكتاب هذا
 .وتحتجنها

 .التكرير في الول مثل وهذا
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مضرج جريح بين : فمنفقال فتح في آخأر وكتب

 .ورائه إلى يلتفت ل وهارب بدمائه

الخأر في منهما واحد كل يدخأل القسمان وهذان
ًا يكون قأد والهارب هاربا يكون قأد الجريح لن  .جريح

وقأع منارة ابن : أنجعفر بن قأدامة الفرج أبو وروى
- صأارفه من هرب عماله من عامل رقأعة ظهر على

في تخلو ل -: إنك عنده ما بها يعلم رقأعة إليه وكتب
خأفت اساءة إليه قأدمت تكون أن من صأارفك من هربك

إياك تكشفه رهبت خأيانة عملك في خأنت أو معها منه
وإن يسيرها من سنة راض فأول أسأت كنت فإن عنها
 .بها مطالبتك من بد فل خأيانة خأنت كنت

من بقي : قأدالتوقأيع هذا تحت العامل فكتب
بالبعد إياي ظلمة خأفت أني وهو-  تذكره لم ما القأساما

إلى الهرب ووجدت عندك بالباطل على وتكثيره عنك
والبعد عني للظنة أنفي يتخرصأه ما دفع فيه يمكنني حيث
ابن فوقأع لنفسي بالحتياط أولى ظلمه يؤمن ل عمن
ًا إلينا فصر أصأبت : قأدذلك تحت منارة بالحتياط آمن

 .أصأبت : قأدذلك تحت منارة ابن فوقأع لنفسي

ًا إلينا فصر ً ظلمة من آمن يصح ما أن على عاجل
المدي القاسم أبو ذهب وقأد به مطالبتك من بد فل عليك

بد ول :البحتري عبادة أبي قأول من القسمة فساد إلى
ها : لنقأال العمر وإما الشباب إما اثنتين أحدى ترك من
ًا هنا ًا يتركا أن وهو آخأر قأسم ًا النسان فيموت مع  .شاب

:ذلك عن عنه الله رضى المرتضى الشريف وأجاب
تركه العمر وبترك بالشيب تركه الشباب بترك المراد بأن

اللفاظ هذه في المألوف المستعمل هو وهذا بالموت
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ًا مات فمن لم لنه الشباب ترك أنه عنه يقال فل شاب
أحد في فدخأل العمر ترك أنه عنه يقال وإنما يشب

 .القسمين

 .وتأمل نظر الموضع هذا في ولى

أن : وذلكوالتناقأض الستحالة تجنب الصحة ومن
 .واحدة جهة من المتقابلين بين يجمع

طريق على أما جهات أربع على يكون والتقابل
مثل غيره إلى بالقياس يقال الذي الشيء وهو المضاف
إلى والمولى ابنه إلى والب نصفه إلى بالقياس الضعف

والسود البيض مثل التضاد طريق على وأما عبده
كالعمى والقنية العدما طريق على وأما والخير والشرير
النفى طريق على وأما اللحية وذي والمرد والبصير
 .بجالس ليس زيد جالس زيد يقال أن مثل والثبات

هذه من متقابلين بين جمع الكلما في ورد فإذا
والمراد المعنى في عيب فهو واحدة جهة من المتقابلت

جهتين من المتقابلن يكون ل أن واحدة جهة من بقولنا
مثال مستحيل الكلما يكن لم جهتين من كانا إذا فإنهما

الخمسة ضعف لكنها ونصف ضعف : العشرةيقال أن ذلك
ًا هذا فيكون العشرين ونصف جهتين من تقابل لنه صأحيح

ضعف العشرة : إنيقال حتى واحدة جهة من كان لو فأما
في يقال وكذلك محال ذلك لكان ونصفها الخمسة

القلب بصير العين أعمى زيد والقنية بالعدما المتقابلين
ًا ذلك فيكون بصير العين أعمى زيد قأيل لو فأما صأحيح
الفاتر :يقال أن التضاد في وكذلك محال ذلك كان العين

ًا يكون ول الحار عند وبارد البارد عند حار ًا حار عند بادر
يقال أن يصح ول بالثياب بخيل بالطعاما كريم وزيد أحدهما

 .بها بخيل بالثياب كريم
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ًا هذا كان وإذا والنثر النظم في يقع فالذي مفهوم
بغير المعاني في عيب النحو هذا على التناقأض هذا من

البيت في يكون أن الشعر في تسمحوا قأد كانوا وإن شك
من شئ بيت في يذما حتى ينقضه ما آخأر بيت وفي شيء
وإنما بعينه الوجه ذلك من آخأر بيت في ويمدح وجه

فجرى بنفسه قأائم بيت كل أن اعتقدوا لنهم هذا أجازوا
 .قأصيدتين مجرى البيتان

كذلك قأصيدتين في يناقأض أن للشاعر جاز فكما
إذا البيت أن في يختلفوا ولم بيتين في يناقأض أن له جاز
ًا منهما واحد كل معنى وكان البيت ولى فلن بالخأر متعلق
أجازوا وإنما الخأر يناقأض ما أحدهما في يكون أن يجوز
في هذا تجتنب أن على والتعلق التصال عدما مع ذلك

 .وأولى - أحسن أجازوه قأد كانوا - وإن القصيدة

الشئ تمدح العرب : إنالجاحظ عثمان أبو قأال وقأد
يذمونه الذي الوجه من الشيء يمدحون ل لكنهم وتذمه

 .به

ذلك على أنهم : لعمريعثمان أبو قأال ما أحسن وما
الفراق يوما وصأف لما تماما أبا وإن قأولهم يتصرف
لي تبق لم طويل خألقت لقد الفراق : يومافقال بالطول

ًا من نفسي بأنها شككت فما الرحيل قأالوا معقول ول جلد
لرحيل الوجد من فيه لقى بما طوله علل رحيل تريد الدنيا

: ولقدفقال بالقصر وصأفه لما عبادة وأبو عنه أحبابه
بطويل امرئ على الفراق يوما أجد فلم الفراق تأملت

علل وغليل صأبابة لدهر منه متزود على مسافته قأصرت
لياما منه وتزود للوداع يحبه بمن فيه اجتمع بأنه قأصره
 .عنه البعد
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في صأاحبه خأالف قأد منهما واحد كل كان وإن فهما
ًا إليه ذهب لما ذكر فقد وذمه الفراق مدح به يصح وجه

أغراض في الخلف وقأوع يحسن الطريق هذا وعلى
ًا القولين أحد يكون أن إل الشعراء ًا والخأر صأحيح  .فاسد

بن الرحمن عبد فكقول العشر في المتناقأض فأما
فأقأصروا مثلين والقتل هجرها : أرىالقس الله عبد

الهجر : إنالشاعر هذا فقال وأيسر أعفى فالقتل ملمكم
أعفى القتل : إنفقال ذلك سلبهما ثم مثلن والقتل
مثله هو وليس الهجر مثل القتل إن قأال فكأنه وأيسر
القتل بل يقول أن له استوى كان ولو متناقأض وذلك
ًا الشعر لكان وأيسر أعفى تنفى بل لفظة لن مستقيم

لم الديار : حيزهير قأال كما المستأنف وتثبت الماضي
قأد أنهم على والديم الرواح وغيرها بلى القدما يعفها
يكن لم فيه بلى بمجئ لكنه زهير على البيت هذا عابوا
أن : وهوآخأر وجه التأويل من فيه يمكن وقأد فاسدا عندي
ًا وليس والمطار الريح وغيرتها القدما يعفها لم قأال زهير
الريح غير والقدما تعفو أن دون التغير لن بمتناقأض ذلك

 .والمطر

ًا زيد يقتل : لمقأال ومن يكن لم بكر ضربه بل عمر
ًا زيد يقتل : لميقول أن المناقأضة وإنما متناقأضا عمر

 .واضح وهذا الثاني هو الول ويكون زيد وقأتله

ً : أليسالخأر قأول الستدلل ومن إن نظرة قأليل
الضيف أبصر ما إذا تراه قأليل منك ليس وكل إليك نظرتها
ً اقأنى لنه المتناقأض من أعجم وهو حبه من يكلمه مقبل

: إنهقأوله عند إياه أعدمه ثم يكلمه قأوله في الكلما الكلب
ليس العجم لن طريف الفرج أبي من غلط وهذا أعجم

الذي هو وإنما كالخأرس جملة الكلما عدما قأد الذي هو
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" لسان :وتعالى تبارك الله قأال يفصح ول بعجمة يتكلم
 ."     مبين     عربي     لسان     وهذا     أعجمي     إليه     يلحدون     الذي

ذلك يكن لم أعجم وهو يتكلم : فلنقأيل وإذا
:هرمة ابن بيت في الصحيحة الرواية أن على متناقأضا

ً الضيف أبصر ما إذا يكاد ابن إحسان من البيت وهذا مقبل
إلى المدي القاسم أبو ذهب وكذلك المشهور هرمة

كأن تبدو وبشعلة :الفرس صأفة في تماما أبي بيت تناقأض
ما مثل شطر مسود المفرق شيب بدو صأهوتيه في فلولها
: لنهقأال المهرق كابيضاض شطر مبيض الدجى اسود
إن :الثاني في قأال ثم اشعل إنه الول البيت في ذكر

يكون فكيف البلق هو وذلك أبيض ونصفه أسود نصفه
على تحامل القاسم أبي من وهذا أبلق أشعل واحد فرس

ًا يصف لنه تماما أبي مسود : إنهبقوله ويريد أشعل فرس
جمع فلو متكافئان وبياضه سواده أن شطر ومبيض شطر

من الوصأف وهذا البياض وكذلك نصفه لكان السواد
أن حتى محمود الشعل في والبياض السواد تكافي

يكون ل هذا فعلى شعرة شعرة : أشعليقولون النخاسين
فيه الشك يعترض ومما المتناقأض من تماما أبي شعر
: ولقدسليمان بن الله عبد بن احمد العلء أبي قأول

تذكر للحزين ولكن غيري سل كما الشباب عن سلوت
قأرأت وقأد يتذكر حزين وهو يسلو أن يجوز كيف فيقال

والذي عنه أسأله ولم شعره جملة في عليه البيت هذا
اليأس هنا ها بالسلو أراد أنه التأويل من عندي يحتمل
للشباب الطمع من يئست : قأدقأال فكأنه الطمع ورفض

وجه وهذا أتذكره عليه حزين ولكني غيري أيس كما
 .قأريب

تناقأض إلى الكاتب جعفر بن قأدامة الفرج أبو وذهب
من عفا ما بقايا : كأنالخمر صأفة في نواس أبي قأول
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انفرى ثم به تردت عذار سواد في شيب تفاريق حبابها
في وصأف : إنهوقأال نهار بياض عن ليل تفرى أديمها عن

ولن بالشيب شبهه حين بالبياض الحباب الول البيت
الخمر ووصأف بياضه في إل شئ في الشيب يشبه

في الحباب وصأف ثم العذار بسواد شبهها حين بالسواد
ووصأف الليل يتفرى شبهه حين بالسواد الثاني البيت
من واحد كل وكون نهار بياض قأال حين بالبياض الخمر

 .مستحيل وأبيض أسود والخمر الحباب

لم : إنهقأيل أن فقال نفسه الفرج أو سأل وقأد
بالليل شبهه وإنما بالسواد الثاني البيت في الحباب يصف

 .اللون نفس دون النهار عن وانحساره تفريه في

يرد لم بأنه صأرح قأد نواس أبا : بأنهذا عن وأجاب
 .نهار بياض عن لقوله فقط اللون غير

تقصيه موضع هذا ليس وتأمل نظر الشعر هذا وفي
 .التمثيل هنا الغرض وإنما

المستحيل : بأنوالممتنع المستحيل بين فرق وقأد
كون مثل الوهم في تصوره ول وجوده يمكن ل الذي هو

ًا أبيض أسود الشئ ً وطالع وجوده يمكن ل هذا فإن نازل
تصوره يمكن الذي : هووالمتمتنع الوهم في تصوره ول
تركيب يتصور أن مثل وجوده يمكن ل كان وإن الوهم في

يتصور كما منه آخأر نوع في نوع من الحيوان أعضاء بعض
يمكن ل كان وإن هذا فإن إنسان جسم في أسد يد

يقع أن يصح وقأد ممكن الوهم في تصوره فإن وجوده
أن يجوز ول المبالغة وجه على والنثر النظم في الممتنع

مدحتك : لماعبادة أبي قأول فأما البتة المستحيل يقع
أخأب ولم أظفر فلم ظني أضعاف على نداك وأفاني
ذكرناه ما على جهتين من لنه المتناقأض من هذا فليس
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لنك ظننته ما بنفس أظفر لم معناه أن ترى أل تقدما فيما
وقأع لكان صأدق لو لنه يصدق لم ظنى فكأن عليه زدت
قأد لنك أخأب ولم عليه زيادة غير من بعينه ظننته ما على

ومن صأحيح وهذا خأاب فما أعطى ومن أعطيتني
عبد بن الرحمن عبد قأول المضاف طريق على المتناقأض

بنفسي يزال بنفسها حل الموت ما إذا : وإنيالقس الله
وجعل الشرط وضع القول هذا وضع لنه فأقأبر ذاك قأبل

 .بنفسي يزال جوابه

بعد تزول نفسي أن قأال فكأنه ذاك : قأبلقأال ثم
الدار زيد دخأل : إذاالقائل قأول مثل وهذا وقأبلها نفسها
 .متناقأض وذلك قأبله عمرو دخأل

تماما أبي مناقأضة إلى المدي القاسم أبو ذهب وقأد
إليه تبعث ولم يأتى فإنه عليه تكمد ل : ارزققأوله في

معبر أي درك : للهالناقأة صأفة في بعده وقأوله رسول
متى القفار بنت جفيل أل البيضة أنب يوحش ل قأفرة

: لنهقأال غليل الفلة على منك الصدر في تدع ل تخدبك
الرزق طلب عن القعود بذكر الول البيت في صأرح
وصأفتها الناقأة بذكر فصل بل الثاني البيت في وأتبعه

 .ظاهرة مناقأضة ذلك فكان عليها والرحيل

فإنه الممتنع موضع الجائز يضع ل أن الصحة ومن
ضرب ذلك في كان إذ الجائز موضع الممتنع يضع أن يجوز
موضع الجائز يوضع أن يحسن ول والمبالغة الغلو من

الغلو من يحمد ما ضد وهو ذلك لجواز علة ل لنه الممتنع
 .الشعر في والمبالغة

أن على الكلما : فبنىالشاعر قأول هذا أمثلة ومن
ًا يكون الكثر في العود المر وليس : فربمابقوله حلو
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الشاعر هذا وكأن من الكثر في الخأضر العود بل كذلك
 .المعنى في غلط وذلك القأل موضع الكثر وضع

في تماما أبي على المدي القاسم أبو أنكره ما ومنه
 .بالله الواثق يمدح قأوله

كن للشئ سبحانه قأوله رب فيه الخلفة جعل
الذي العجب المر في يقال إنما هذا مثل : لنقأال فيكون

إذا فيقال يكون مثله إنه يظن ول يتوقأع ول يقدر يكن لم
وتلك أمر يعجزه ل من وفعل واحد قأادرة قأدرة ذلك وقأع

ل التي المور فأما فيكون كن للشئ يقول ومن واحد
أشبهها وبما بها جارية والعادات تستغرب ول منها يتعجب

وتعالى تبارك الله يسبح وإنما هذا مثل فيها يقال فل
أو العبر بأبي جاؤا لو الشياء تكوين على قأدرته وتذكر
 .خأليفة فجعلوه بجحا

أفضت أن في تماما أبي تسبيح وجه فما الواثق فأما
أبيه وجد الرشيد وجده المعتصم وأبوه إليه الخلفة
وعماه السفاح جده جد وأخأو المنصور جده وجد المهدي
ثمانية فذلك الهادي أبيه وعم والمأمون المين خأليفتان

 .تاسعهم هو خألفاء

 .واضح صأحيح القاسم أبو ذكره الذي وهذا

أحد يقال أن وهو التشبيه : صأحةالصحة ومن
يجوز ولن والصفات المعاني بعض في الخأر مثل الشيئين

ل حتى الوجوه جميع من الخأر مثل الشيئين أحد يكون أن
الشيئين أحد لكان حاز لو هذا لن البتى تغاير بينهما يعقل

 .محال وذلك بعينه الخأر هو

الشيئين أحد يكون أن التشبيه في الحسن وإنما
يكون حتى وبالضد ومعانيه صأفاته اكثر في الخأر يشبه
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التشبيه يكون وقأد به بالمشبه شبهه قأل ما التشبيه ردئ
بغير يكون وقأد مجراهما يجرى وما وكأن كالكاف بحروفه

من فيه لما ذلك ويستحسن المعنى ظاهر على حرف
 .اليجاز

الخفي الغائب يمثل : أنالتشبيه حسن في والصأل
حسن فيكون المعتاد المحسوس بالظاهر يعتاد ل الذي
بما الشئ يمثل أو المراد وبيان المعنى إيضاح لجل هذا
الغلو لجل ذلك حسن فيكون منه وأبلغ وأحسن أعظم هو

 .والمبالغة

" والذين :تعالى قأوله ذلك من القرآن في ورد ومما
حتى     ماء     الظمآن     يحسبه     بقيعة     كسراب     أعمالهم     كفروا

ًا     يجده     لم     جاءه     إذا  ."     شيئ

 ."     شئ     على     كسبوا     مما     يقدرون     ل     " عاصأف   وقأوله

أعمالهم     بربهم     كفروا     الذين     " مثل :تعالى وقأوله
إنما  ( :تعالى "     عاصأف     يوما     في     الريح     به     اشتدت     كرماد

نبات     به     فاخأتلط     السماء     من     أنزلناه     كماء     الدنيا     الحياة     مثل
الرض     أخأذت     إذا     حتى     والنعاما     الناس     يأكل     مما     الرض

أمرنا     أتاها     عليها     قأادرون     أنهم     أهلها     وظن     وازينت     زخأرفها
ً ًا     أو     ليل ًا     فجعلناها     نهار   )   بالمس     تغن     لم     كأن     حصيد

كالدهان     وردة     فكانت     السماء     انشقت     " فإذا :تعالى وقأوله
  ". 

لم     ثم     التوراة     حملوا     الذين     " مثل :وعز جل وقأوله
ًا     يحمل     الحمار     كمثل     يحملوها تبارك وقأوله "     أسفار
كمثل     أولياء     الله     دون     من     اتخذوا     الذين     " مثل :وتعالى

ًا     اتخذت     العنكبوت لو     العنكبوت     لبيت     البيوت     أوهن     وإن     بيت
 ."     يعلمون     كانوا
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البحر     في     المنشئات     الجوار     " وله :وعز جل وقأوله

 ."     كالعلما

الخفي تشبيه من بيناه ما على كلها التشبيهات وهذه
ذلك في لما بالمعتاد يعتاد ل والذي المحسوس بالظاهر

المنشئات     الجوار     " وله :وتعالى تبارك قأوله إل البيان من
 ."     كالعلما     البحر     في

وجه على منه أعظم هو بما الشئ شبه فانه
 .المبالغة

: فإنكالذبياني النابغة قأول العشر في التشبيه ومن
واسع عنك المتنأي أن خألت وإن مدركي هو الذي كالليل

وأما والمبالغة الظهور من المقصودين يجمع التشبيه وهذا
له إدراكه من بد ل الليل بأن الناس علم فلن الظهور

وأما له إدراكه من بد ل النعمن بأن علمهم من أظهر
أعظم حائل يصددونه ل الذي بالليل تشبيهه فإن المبالغة
 .المدح في وأبلغ وأفخم

ًا التشبيه ومن يذكر العليمي عوف بن يزيد قأول أيض
متواتر جرعه دخأال : فعباللبن قأراه رجل جرع صأوت
شبه لنه جيد تشبيه وهذا الممدد بالطراف السحاب كوقأع
بصوت النسان حلق من المرئ عصب على اللبن صأوت
أصأح من وذلك الدما من المصنوع الخباء على المطر

الماء جنس من واللبن الدما جنس من المرئ لن التشبيه
الصأوات اخأتلف في السبب لن متشابهان فصوتاهما

التشبيه هذا في والغرض فيها تحدث التي الجساما تخالف
 .المبالغة

قألوب : كأنالقيس امرئ قأول المختار التشبيه ومن
ًا الطير ًا رطب البالي والحشف العناب وكرها لدى ويابس

219

javascript:openquran(54,24,24)
javascript:openquran(54,24,24)
javascript:openquran(54,24,24)
javascript:openquran(54,24,24)


مكتبة                                                 الفصاحة سر
 السلمية مشكاة

مشاهد لن الشيء أيضا به المقصود التشبيه من وهذا
الطير قألوب مشاهد من أكثر البالي والحشف العناب
 .ويابسة رطبة

منذ زلت : ماقأال إنه برد بن بشار عن وروى
تشبيهان لي يقع أن اطلب هذا القيس امرئ بيت سمعت

رءوسهم فوق النقع مثار : كأنقألت حتى واحد بيت في
والسيوف بالليل النقع فشبهن كواكبه تهاوى ليل وأسيافنا

التشبيه ومن والتفخيم للمبالغة تشبيه وهذا بالكواكب
النساء بين : وكأنهاالعاملي الرقأاع بن عدى قأول المختار
النعاس أقأصده وسنان جاسم جاذر من أحور عينيه أعارها
ًا وقأوله بنائم وليس سنة عينه في فرنقت أغن : تزجىأيض

الذباب وخأل مدادها الدواة من أصأاب قألم روقأه إبرة كأن
ًا المترنم الشارب كفعل غردا ببارح فليس بها يحك هزج

وقأول الجذما الزناد على المكب قأدح بذراعه ذراعه
بعد معروفه في عيش : فيالسدي مطير بن الحسن

:الطرماح وقأال مرتعا مجراه السيل بعد كان كما موته
ويغمد يسل شرف على سيف كأنه البلد وتضمره يبدو

كأنه النجوما غمر قأد : والصبحالتهامي الحسن أبي وقأول
بن أحمد العلء ابي وقأول النوار على فطفا طغى سيل
مع ضمائره لي يبدي كالماء : والخلسليمان بن الله عبد

في الحب كوجنة : وسهيلوقأوله الكدر مع ويخفيها الصفاء
في اللمح يسرع الخفقان في المحب وقألب ن اللو

: وهذهوقأوله الغضبان مقلة اللحظ في تسرع كما احمرار
القاسم أبو وإلى وقأد كثيرة وأمثالها صأحاح تشبيهات

كثيرة أبيات في بكأن التشبيه الندلسي هانئ ابن محمد
الليل تحت يقلب مرقأب أجدل النجم رقأيب : كأنفقال

ًا نعش بني كأن طرفا ريشه في قأد بوجرة مطافل ونعش
ً كأن خأشفا مهمه في أضللن افقه مطالع في سهيل
عود بين عاشق سهاها كأن إلفا بعده يجد لم إلف مفارق
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لوان له فارس قأطبها معلى كأن يخفا واونة يبدو فاونة
واقأع والنسر النسر قأدامى كأن الزحفا كره قأد مركوزان
دوما حين أخأاه كأن ضعفا به الخوافي تسم فلم قأصصن

ًا الهزيع كأن النصفا فاخأتطف البدر نصف دون أني طائر
ظلما كأن ملتفا الخسرواني بالنسيج سرى آونا البنوسي

كأن صأرفا يشربهان بات مداما صأريع ميلة مال إذا الليل
بالنجاشي نادى الترك من معشر خأاقأان الصبح عمود

القرن رأى جعفر غرة الشمس لواء كأن فاستخفا
بحاجة إليك : نظرتالنابغة وقأول ضعفا طلقأته فازدادت

ًا وقأوله العود وجوه إلى المريض نظر تقضها لم :أيض
منهن يبد لم طلعت إذا كواكب والملوك شمس فإنك

رأت وقأد العقاب تهوى كما : يهوىعبادة أبي وقأول كوكب
ًا نباتة بن نصر أبي وقأول الجدل انتصاب وتنتصب صأيد
لظهورهم القنا بأطراف : خألقناالتمثيل في يذكر وقأد

ًا :الكلب ذى أخأت وقأول حواجب السيوف وقأع لها عيون
عليهن العذارى مشى لهية وهي إليه النسور تمشى

ًا : سفرنالجن ديك وقأول الجلبيب أهلة وانتقبن بدور
ًا ومسن :الدمشقي الوأواء وقأول جاذرا والتفتن غصون

ًا وسقت نرجس من لؤلؤا فاسبلت على وعضت ورد
التي الطير يصف الصابي إسحاق أبي وقأول بالبرد العناب

يقتلون إذ الكفار حكم على :: - محمولةبالبندق تصاد
 .النار إلى ومصيرهم

به المشبه المر يكون : أنالتشبيه إليه يحتاج ومما
ًا ًا واقأع ًا مشاهد المقصود ذلك ليوافق مستنكر غير معروف

نصيب عاب ولهذا والبيان اليضاح من والتمثيل بالتشبيه
أسلم أراجيز غليها من الغطامط : كأنقأوله الكميت على
قأط غفارا أسلم هجت ما : أخأطأتله وقأال غفارا تهجو
واقأع بشئ شبه يكون أن الكميت من نصيب وأراد
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مناقأضة وفلن فلن مناقأضة : كانيقال كما وهذا معروف
 .والفرزدق جرير

ًا الكلما هذا فيكون  .صأحيح

بن وعمر الحوص مناقأضة مناقأضتهما : كأنقأيل ولو
ًا التشبيه ذلك يكن لم ربيعة أبي  .صأحيح

قأول أكره هذا وعلى يقع لم به المشبه كان إذ
مقدما شرف على ظبى إبريقهم : كأنعبدة ابن علقمة

الظبي صأفة من مقدما يكون أن على ملثوما الكتان بسبا
ًا يكون ل الظبي لن فكأن ملثوما الكتان بسب مقدم

المقدما كان وإن يعرف ول يشاهد ل بما وقأع التشبيه
ًا : كانتالحكم قأول وكذلك صأحيح فذلك البريق إلى راجع

لم العادة فإن يكف ساعة كل في كالغيث لمتها غالب بنو
البيت هذا كان وإن ساعة كل في يكف الغيث بأن تجر

القوما هؤلء كان معناه يكون أن التأويل من يحتمل
لفظه يدل لم وإن ساعة كل يكف غيث أنه إل كالغيث

 .الفن هذا ومن واضحة دللة المعنى هذا على

ًا السد كأما بشر أما وجدنا قأد : فإنناأيمن قأول مذكار
 .كذلك ليست السد أما لن ولودا

خأديك على : وخأالالمرار فكقول التشبيه ردى وأما
بيض الخدود لن دجونها باد دعجاء في البدر سنا كأنه يبدو

بالليل الخدود فتشبيه أسود الخال يكون أن والمتعارف
 .للعادة ناقأض تشبيه البدر بضوء والخال

يجب به المشبه أن كلمكم في مضى : قأدقأيل فإن
ًا يكون أن ًا معروف فما يشبه الذي الشئ من أبين واضح

شجرة     " إنها :الزقأوما شجرة في تعالى قأوله في تقولون
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"     الشياطين     رؤوس     كأنه     طلعها     الجحيم     أصأل     في     تخرج
 .مشاهدة غير الشياطين ورؤوس

غير الشياطين ورؤس مشاهد غير الزقأوما : إنقأيل
قأبح من الناس نفوس في استقر قأد أنه إل مشاهدة

شبهوا إذا أنهم حتى المشاهد بمنزلة صأار بما الشياطين
ًا ًا تشبيها كان الحور بوجه وجه لم الحور كانت وإن صأحيح

كما الزقأوما طلع قأبح نفوسهم في يستقر ولم تشاهد
المشبه فكأن الشياطين رؤوس قأبح نفوسهم في استقر

ًا الشياطين رؤوس وفي أوضح به في المبالغة من أيض
 .الزقأوما طلع في ليس ما القبح

هنا الشياطين : إنالتفاسير بعض في قأيل وقأد
 .الحيات

الحيات لن السؤال يسقط القول هذا وعلى
 .مشاهدة

وتركي : وإنهرمة ابن قأول التشبيه ظريف ومن
ًا بكفى وقأدحى ين الكرما ندى بيضها كتاركة شحاحا زناد

وإنك :الفرزدق وقأول جناحا أخأرى بيض وملبسة اء بالعر
العمائم سحوق أو قأيس سرابيل وترتشى تميما تهجو إذ

ٍءء كمهريق السمائم رياح أذاعته سارب وغره بالفلة ما
وبيت الول الفرزدق بييت يليق الثاني هرمة ابن بيت فإن

ابن أن لو حتى الول هرمة ابن ببيت يليق الثاني الفرزدق
بكفي وقأدحي ين الكرما ندى وتركي : وإنيقأال خأرمة
ًا ًا زناد أذاعته سراب وغره بالفلة ماء كمهريق شحاح
سرابيل وترتشي تميما تهجو إذ # وإنك السمائم رياح

وملبسة اء بالعر بيضها كتاركة العمائم أوسحوق قأيس
ًا شبه قأد منهما واحد كل لكان جناحا أخأرى بيض تشبيه
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ًا ًا واضح التشبيه فإن عليه هو ما على والشعر فأما صأحيح
 .بعيد

أن وهو العراض في الوصأاف : صأحةالصحة ومن
الخليفة فيمدح عنه ينفر ول به يليق بما النسان يمدح
والتقى وطاعتهم الناس ومحبة أمره وتقويه الدين بتأييد

الحسب وشرف العدل وإقأامة والرأفة والرحمة والورع
والحلم بالمور والضطلع والتدبير السياسة وحسن
والهيبة والبهاء والجمال الشرع وحفظ والعلم والعفو

 .المجرى هذا يجري وما ولينها الخألق وكرما والشجاعة

الرأي وسداد والحلم وبالعقل والكاتب الوزير ويمدح
وما والكرما والعدل الموال وتثمير والبلغة التدبير وحسن

 .بهذا يلحق

والمعرفة بالشجاعة الجيش وقأائد المير ويمدح
وما التدبير وسداد والصبر والظفر النقيبة وحسن بالحرب

النسيب في المر يجرى السبيل هذا وعلى ذلك أشبه
والصبابة الوجد وشدة والمحبة الهوى صأدق فيه فيذكر

ذلك عن يتفرع وما العذال ومخالفة السرار وكتمان
 .به ويلحق

من الشعرية الغراض من غرض كل في وكذلك
شئ كل يكون حتى ذلك وغير ووصأف وعتاب وفخر هجاء

 .به يليق الذي المكان في موضوعا

إلى فيه ويحتاج المنهاج هذا على فيجرى النثر فأما
فإن والصأطلحات الخطاب في المواضعات معرفة
في يستعمل ل ما الطريقة من السلطانية للكتب

في يحسن ل ما الساليب من وللتوقأيعات الخأوانيات
في والصأطلح المواضعة أعنى الباب وهذا التقاليد
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العادة فإن والدول الزمنة تغير بحسب يتغير الخطاب
بعد عادة الناس والتسجد ورفضت هجرت قأد القديمة

كان ما غير الكتب في اليوما يستعمل الذي أن حتى عادة
منا زمانه قأرب مع الصابي إسحاق أبي أياما في يستعمل

ًا هذا على المر كان وإذا نضع أن لنا يصح فليس جارب
ًا غيرنا قأد الزمان هذا في نحن لنا اقأتفاءها نوجب رسموم
فيما المر جرى ربما وكذلك قأبلنا لمن المتقدما الرسم

ل مما والمعاني الوصأاف في الغراض أصأول لكن بعدنا
في والجتهاد واقأعا بها الئتماما فليكن تتغير ول تتبدل
أبو عيب فقد حاصأل والصواب السداد قأانون على جريها
ال ول يردعه العدل : لبقوله الخليفة مديحه في عبادة
على يجسر الذي هو : منوقأيل يصده كرما عن تعنيف
للملوك يصلح مما المدح هذا وليس وتعنيفه الخليفة عذل

الهذلي ذؤيب أبو وعيب والخلفاء الئمة عن فضل والمراء
لحمها فشرج لها الصبوح : قأصرالفرس يصف قأوله في

يذب الرداء سحب كما ذنب الصأبع فيها تثوخ فهي بالتي
القيس امرئ وقأول المسبل كالقناع وعرف عرف عن
دبر من فرجها به تسد من العرو ذيل مثل ذنب : لهاقأبله

ً يكون أن الفرس ذنب من : المحمودوقأيل ينال ول طويل
سد استدبرته إذا : كميتالقيس امرؤ قأال كما الرض
في جميل وعيب بأعزل ليس الرض فويق بضاف فرجه
أنيابها من الغر وفي بالقذى بثينة عيني في : رمىقأوله

دعاء هذا بل المحبة صأادق كلما هذا : ليسوقأيل بالقوادح
القس الرحمن عبد وعيب السلوة قأدر تجاوز قأد مبغض

ًا ليت : سلماقأوله في نالني الذي قأبل به تنطقين لسان
والمخالفة والجفاء الغلظ غاية : هذاوقأيل قأطعا صأوته من

قأول المخزومى السائب أبو وسمع الهوى أهل لعادة
البى نزوع نزعت رابني ما بدالي : فلماالعرج إسحاق
وعيب قأط ساعة أحبها ما والله الله قأبحه :فقال الكريم
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وجد أما :بشر وقأال مروان ابن بشر في قأوله جرير على
 .غيري رسول اللخناء ابن

:يحيى بن الفضل في قأوله نواس أبي على وعيب
الفضل لعل هواها خأالد بن يحيى بن الفضل إلى سأشكو

قأوادا جعلني أن على زاد : ماالفضل له وقأال بيننا يجمع
: ومامنجوف بن سويد يهجو قأوله الخأطل عل وعيب
بمطيق وائل حملته لما وسطه السوس خأرب سوء جذع
كلها وائل جعلت فمدحتني هجائي : أردتله سويد وقأال

بكر عن فضل تغلب بني في طمعت وما أمرها حملتني
ًا عليه وعيب تغلب بني وزدتني سماكا يمدح قأوله أيض
أحسبه كنت -: قأد القيون يلقبون قأوما من وهو السدي

ًا : ياسماك وقأال الشرر أثوابه عن طير فاليوما وأنبأه قأين
قأول يقولون الناس كان فهجوتني مدحي أردت أخأطل

ًا عليه وعيب فحققته الخلفة الله جعل : وقأدقأوله أيض
يليق : ليسوقأيل جدب ول الخوان عارى ل لزهر فيكم

 .الناس من السفلى للطبقة يصلح إنما الخلفاء بمدح هذا

لي تمثل فكأنما ذكرها لنسى أريد كثير على وعيب
تتمثل حتى ذكرها ينسى أن أرد : لموقأيل سبيل بكل ليلى

 .له

ًا قأوله عليه وعيب طيبة بالجون روضة : فماأيض
أردان من بأطيب وعرارها جثجاثها الندى يمجح الثرى
ًا عزة لو :وقأيل نارها الرطب بالمندل أوقأدت وقأد موهن

وعيب طيبة أردانها لكانت رطب بمندل بخرت زنجية أن
بالكور شدها إذا : تصغىالناقأة في قأوله المرة ذي على

كانت : إذاوقأيل تثب غرزها في استوى ما إذا حتى جانحة
 .ظهرها على يستوي أن قأبل الراكب رمت وصأف كما
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بعينها يقر ما بعيني : يقرقأوله الحوص على وعيب

أن بعينها يقر : إنهله وقأيل قأرت العين به ما شئ وأفضل
ًا عليه وعيب بعينك ذلك افيقر تنكح تصلى : فإنقأوله أيض

: لوله وقأيل أبالي ل وصألك بعد بهجر تبيني وإن أصألك
 .لباليت فحل كنت

وماتح جرير يا رشاء : أيقأوله الفرزدق على وعيب
المردفات عند وأوثق القماقأم تلك حومات في تدليت
ًا عشية قأد : جعلنوقأيل لمع السيف جرد ما إذا لحاقأ
 .بالعشى ولحقن بالغداة سبقن

ًا عليه وعيب ًدة : طرقأتكقأوله أيض القلوب صأائ
السواك تجرى بسلما فارجعي الزيادرة وقأت ذا وليس
ل وقأت : ايوقأيل غماما متون من تحدر برد كأنه أغر على

وعيب وصأفها لم طردها ولما الحبيب زيارة فيه تصلح
ماؤها شربات من : يخرجنالضفادع في قأوله زهير على

ل : الضفادعوقأيل والغرقأا الغم يخفن الجذوع على طحل
 .والغرق الغم خأوف الماء من تخرج

التي من أعوذ : إنيقأوله العتاهية أبي على وعيب
بآية يستعاذ : إنماوقأيل الكرسي بآية الفؤاد من شغفت

 .الشياطين من الكرسي

استطعت : لوقأوله المتنبي الطيب أبي على وعيب
:وقأيل بعرانا الله عبد بن سعيد إلى كلهم الناس ركبت

 .يركبها أن ينبغي فكان أمه الناس جملة من

ًا عليه وعيب الخي لك إرتحلت إذا أنا : ليتقأوله أيض
الممدوح على تعلو : الخياماوقأيل الخياما نزلت إذا وأنا ل

الناصأية شعر كثرة :: وقأيلقأوله القيس امرئ على وعيب
 .الغمم وهو الفرس في مذموما
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ًا عليه وعيب قأاتلي حبك أن منى : أغركقأوله أيض

يغر ل هذا كان : إذاوقأيل يفعل القلب تأمري مهما وإنك
:السد في قأوله نواس أبي على وعيب يغر الذي فماذا
:وقأيل مخنوق عين الجفن نادرة نظرت إذا عينه كأنما
 .بغؤورها يوصأف إنما العين بجحوظ يوصأف ل السد

اماما : أضحىقأوله السمط بن الله عبد على وعيب
ً المأمون الهدى مشاغيل بالدنيا والناس بالدين مشتغل
ًا جعله أن على زاد : ماوقأيل كان وإذا محرابها في عجوز

ً على وعيب الخليفة وهو بها القائم فمن الدنيا عن مشتغل
خألقها في مقيدها فعم مقلدها : ضخمقأوله زهير بن كعب
بدقأة النجائب توصأف : إنماوقأيل تفضيل الفحل بنات عن

عند الهم أتناسى : وقأدقأوله المسيب على وعيب المذبح
: الصيعريةوقأالوا مكدما الصيعرية عليه بناج احتضاره

:فقال صأبي وهو العبد بن طرفة وسمعه للفجول ل للنوق
: صأحاقأوله الصأغر المرقأش على وعيب الجمل استنوق

الرض به دارت خأطرت إذا ذكرة أن سوى عنها قألبه
ًا ذكرت إذا يكون من لن المتناقأض من : هذاوقأيل قأائم
بن عدى على وعيب بصاح ليس قأائما الرض به دارت

به يسقى الهندي : والمشرفالخمر صأفة في قأوله زيد
ًا أخأضر الخمر : وصأفوقأيل الخريص بماء مضموم

الفرزدق على وعيب بذلك أحد وصأفها وما بالخضرة
جعال بن لعطية فوهبتكم حررتكم إنني غدانة : أبنىقأوله
وسبال لحية الما بين من أنوفكم لجتدعت عطية لول

 .الهجاء بهذا يهجو وهو له يهبهم : كيفوقأيل

ارتجع ما أسرع ما الشعر هذا بلغه حين عطية وقأال
حواشي : رقأيققأوله تماما أبي على وعيب هبته في أخأي

:وقأيل برد أنه في ماريت ما بكفيك حلمه أن لو الحلم
والرزانة والثقل بالعظم يوصأف وإنما بالرقأة الحلم وصأف
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ًا عليه وعيب للبعد عرفه ولكن للقربى : الودقأوله أيض
من القربى ذوى منع : لموقأيل القأرب دون الوطان

ًا عطاؤه كان وهل ودنهم البعدين في وجعله عرفه عام
من وعده لكان بدل آجل من عاجل في كان لو للقريب

 .بدل الجل من العاجل في يكون ل : ولموقأيل بدل رفده

عليه وعيب وإيثاره العاجل اخأتيار على كلهم والناس
ًا له نائل على ضاء اغ الناس أكثر وهو : يقظقأوله أيض

وجه منه يؤخأذ نائله جعل لنه هجو : هذاوقأيل مسروق
الحجاج يأمن : ومنقأوله الفرزدق على وعيب السرقأة
:الحجاج له وقأال العزائم ضعيف إل عقوبته تتقى والطير
أن من أكثر هذا وأمثال الصبي وتتقى الثوب تتقى الطير

 .والصفات الغراض فساد فيه وقأع مما تحصى

يذهب الكاتب جعفر بن قأدامة الفرج أبو كان وقأد
والدمامة بالقبح والذما والجمال بالحسن المدح أن إلى

كل ويخطئ الصحة على ذما ول الحقيقة على بمدح ليس
بن الملك عبد بانكار ويستدل بذاك ويذما بهذا يمدح من

: يأتلفقفيه قأوله الرقأيات قأيس بن الله عبد على مروان
: تقولله وقأوله الذهب كأنه جبين على مفرقأه فوقأه التاج
ه الل من شهاب مصعب : إنمالمصعب وتقول هذا في

أبي على المذهب هذا أنكر وقأد الظلماء وجهه عن تجلت
 .المدي بشر بن الحسن القاسم أبو الفرج

عربيها كلها المم مذاهب فيه خأالف إنه وقأال
به ويتيمن الهيبة في يزيد الجميل الوجه لن وأعجميتها

أبو ذكره الذي وهذا المحمودة الخصال على على ويدل
 .صأحيح القاسم

عليه النفوس جبلت قأد ما إل ذلك في يكن لم ولو
كان فإن وأغنى لكفى الحسان الوجوه إلى الميل من
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قأد النسان كان لما بفضيلة ليس ذاك أن يعتقد قأدامة
الكريم فإن النفسانية الفضائل جميع حكم فهذا عليه خألق

ل وكما عاقأل والعاقأل شجاعا والشجاع كريما خألق قأد
صأورته غير صأورة يستبدل أن على الوجه القبيح يقدر

ً يستفيد أن على الجاهل يقدر ل كذلك  .عقله فوق عقل

النفس بشرف المدح يجيز ل لن قأدامة ويلزما
ًا ذلك لن الصأل وكرما النسب  .الصور مجرى يجرى أيض

هذا في والمر منهما شئ في للممدوح صأنيع ول
 .ظاهر

قأيس ابن على مروان بن الملك عبد إنكار فأما
من كانت التيجان لن أنكره فإنما بالتاج له مدحه الرقأيات

فقال يعرفونها العرب خألفاء يكن ولم العجم ملوك زي
ًا وتمدح العاجم ملوك تمدح كما : تمدحنيله كما مصعب

 .الخلفاء تمدح

بأنه الخليفة مدح لن الملك عبد قأال ما على والمر
فوق التاج باعتدال مدحه من أبلغ تعالى الله من شهاب
 .مفرقأه

أبي ابن : علىفيه قأوله كثير على أنكر كما وهذا
كنت فأذالها نسجها المسدى أجاد حصينة دلص العاصأى
ًا تضرب بالسيف جنة لبس غير المقدما أبطالها معلم
المبالغة الموضعين في الملك عبد فأراد قأولك من أحسن
 .والحسن بالفضل ومدحه

أن وهو المعاني في المقابلة : صأحةالصحة ومن
وبعض بعضها بين التوفيق يريد معاني الكلما مؤلف يضع

المخالف وفي يوافق بما الموافق في فيأتي والمخالفة
لها فإن المناسبة هذه في والصأل الصحة على يخالف بما
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ًا ًا تأثير قأول النظم في ذلك أمثله ومن الحسن في قأوي
الترابا دماءهم وأسقينا عليهم وأنعمنا : أسرناهمالطرماح

وهذه ثوابا يد لحسن ادوا ول حرب عند لبأس صأبروا فما
ًا ذلك ومن صأحيحة مقابلة ًا الله : جزىالخأر قأول أيض خأير

فإنا أهل له يكون حتى عزب على تصدقأت بعل ذات
وهذه بعل لها وليس تزوجنا ما إذا فعالها بمثل سنجزيها

ًا  .صأحيحة مقابلة أيض

وهو بعل ذات المرأة تكون أن مقابلة في جعل لنه
وقأابل لها بعل ل وهي زوج ذا هو يكون أن له زوج ل

 .عزبة وهي بحاجتها عزب وهو حاجته

:الصابي إسحاق أبي قأول النثر في ذلك أمثلة ومن
إحساننا في وغلطك غلطنا الصحائف بطون في يخلد وأن

:له كتاب في بعضهم وكتب وإضاعتك وحفظنا واساءتك
بلغت أعلهنا إلى المراتب من بك رمت إذ القأدار أن ولو
بمساعيك فوازيت وازاها ما إلى السؤدد أفعال من

قأابلت ولكنك فيك بالنعمة بك النعمة وعادلت مراقأيك
فعاد الشيمة بوضيع الرتبة ورفيع الهمة بدنو الدرجة سمو

جناحك وصأار بالستحقاق دنوك حال إلى بالتفاق علوك
ول النخفاض في قأدرك عليه ما مثل إلى النتهاض في
الصواب إلى فعاد وغلط وأناب فيك أذنت القدر على لوما

هند قأول ذلك ومن الصحة على متقابلة معانيه كلما وهذا
ول نعمة بعد خأصاصأة نالتها يد : شكرتكالنعمان بنت

 .فاقأة بعد ثروة نالت يد ملكتك

: ياالقرشي عدى أبي فكقول المقابلة فساد فأما
وغيث الدنا زين أنت شمس عبد من الخأيار خأير ابن

ً الجنود غيث فليس الجنود ًا ول الدنيا لزين مقابل  .موافق
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يستمر أن وهو والنظم النسق : صأحةالصحة ومن
أحسن آخأر معنى يستأنف أن أراد وإذا الواحد المعنى في

ًا يكون حتى إليه التخلص عنه منقطع وغير بالول متعلق
المدح إلى النسيب من الشعراء خأروج الباب هذا ومن
في كلمهم صأار حتى التخلص أجادوا المحدثين فإن

ًا النسيب فأما عنه ينقطع ل المدح في بكلمهم متعلق
الطريقة هذه يسلكون يكونوا فلم المتقدمون العرب
ًا إما النسيب من خأروجهم أكثر كان وإنما وإما منقطع
ًا يحملن شقائق إلى ساروا التي البل وصأف على مبني

يد كأن الخرائد خأدود في التصابي دموع فكأنه الندى
الرواعد البارقأات بتلك تليها أرفلت خأاقأان بن الفتح
بكف لسقيتهن المنى فيهن أعطيت أنني : ولووقأوله

مراشفه يلثمني زال : ماوهيب بن محمد وقأول ابراهيما
خألل وبدا خألعته الليل استرد حتى والقدح البريق ويعلني
حين الخليفة وجه غرته كأن الصباح وبدا وضح سواده
عندهم تطلب الريح كأن : وركبالفرزدق وقأال يمتدح
هي الليل يخبطون سروا بالعصائب جذبها من لهاترة
ًا آنسوا إذا جانب كل من الكوار شعب إلى تلفهم نار

الخروج ومن غالب نار أيديهم خأصرت وقأد ليتها يقولون
المنقطع الخروج : فأماإبراهيم بن إسحاق قأول الذما إلى

ًا عبادة أبي فكقول تكن ولم تجيب أن رباه : تأبىأيض
ذكر كلما المدبر ابن جار الله يفهما حتى ليجيب مستخبر
أن الله رأى : لوتماما أبي وقأول وأكرما أعف ما المكارما

يوما كل شيبا الخلد في البرار جاورته فضل الشيب في
ًا الليالي صأروف تبدى وأمثال غريبا سعيد أبي من خألق
من بغيره أو بالمديح ابتدىء إذا وأما كثير للمتقدمين هذا

ً البتداء يكون أن فالحسن الغراض المعنى على دال
مدح التي قأصيدته المتنبي الطيب أبو ابتدأ كما المقصود

وقأتلهم بجيشه الروما ظفر عن له واعتذر الدولة سيف بها
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الناس هذا بأكثر : غيريفقال منهم جماعة وأسرهم
من بغرضه فابتدأ شجعوا وحدثوا جبنوا قأاتلوا إن ينخدع

 .القصيدة أول

الكلما مؤلف يذكر أن وهو التفسير الصحة ومن
غير من الصحة على به فيأتي تفسيره إلى يحتاج معنى
ًا جئت : لقدالفرزدق كقول نقص ول زيادة لجأت لو قأوم
للول تفسير وهذا مغرما ثقل حامل أو دما طربد إليهم

 .موافق

أيها : وفيابعضهم فكقول التفسير فساد فأما
من بغى يلقاه أن خأاف ومن الدجى ظلم في الحيران

ًا كفيه ومن ضياء وجهه نور من تلق إليه تعال العدى بحر
الول البيت في قأدما لما الشاعر هذا فإن الندى من

في يأتي أن التفسير في الوجه كان العدى وبغى الظلم
وذلك الظلم بإزاء بالضياء فأتى به يليق بما الثاني البيت

أو بالنصرة العدى بغى بازاء يأتي أن يجب وكان صأواب
ذكر مكانه جعل فلما ذلك مجرى جرى ما أو العصمة

ًا التفسير كان الندى  .فاسد

التي الحوال تستوفي أن : وهوالمعنى كمال وأما
بن نافع قأول مثل وذلك جودته وتكمل صأحته بها تتم

ويعطوه منهم الحق يقبل لم إذا : رجالالغنوي خأليفة
: ويعطوهبقوله المعنى فتمم القواضب بالسيوف لذوا
عاذوا منهم الحق يقبل لم إذا قأوله على اقأتصر لو لنه

ًا المعنى كان بالسيوف  .ناقأص

به : فحلقتبعضهم قأول النثر في ذلك امثلة ومن
به وترامت النخوة فيها مستشعر غير الجللة أسباب
دماثة مع هذا السطوة معها مستعمل غير الصرامة أحوال

 .خأور غير من جانب ولين حصر غير في
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الجللة كمال من لن الكلما هذا في المعنى فكمل

من تسلم أن الصرامة وكمال النخوة عنها تزول أن
الجانب ولين حصر بغير تكون أن الدماثة وتماما السطوة

بن عمر قأول الجنس هذا ومن خأور غير من يكون أن
معه يكون أن : يجبالوالي في عنه الله رضي الخطاب

 .ضعف غير في ولين عنف غير في شدة

الناس : فإنوالغلو المعنى في المبالغة وأما
ويقول يختاره من فمنهم وذمه الغلو حمد في مختلفون

من سئل وقأد النابغة بقول ويستدل أكذبه الشعر أحسن
 .رديئة وأضحك كذبه استجيد : منفقال الناس أشعر

 .شعرهم في اليونانيين مذهب هو وهذا

إلى تخرج التي والمبالغة الغلو يكره من ومنهم
ويعيب الصحة ودانى الحقيقة قأارب ما ويختار الحالة

لتخافك إنه حتى الشرك أهل : وأخأفتنواس أبي قأول
والفراط الغلو من ذلك في لما تخلق لم التي النطف
في الول المذهب إليه أذهب والذي الحقيقة عن الخارج

الجواز على مبنى الشعر لن والغلو المبالغة حمد
في جرى وما كاد ذلك في يستعمل أن أرى لكن والتسمح

أبو قأال كما الصحة حيز إلى أقأرب الكلما ليكون معناها
حتى الحسن من ضاحكا يختال الطلق الربيع : أتاكعبادة

ًا تضمنا البيتان : فهذانالطيب أبو وقأال يتكلما أن كاد غلو
 .الصحة إلى قأربتهما كاد فيهما جاءت لما لكن

بن وأحمد العلء أبي فكقول كاد بغير المبالغة وأما
بليل تعمدوا لو بحتر من : ونبالةسليمان بن الله عبد

:السيف يصف النمر وقأول يخطوا لم النواظر أناسي
والساقأين الذراعين بعد به ضربت إن عنه تحفر تظل

نسجه المضاعف السلوقأي تقد :النابغة وقأول والهادي
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:الندلسي هاني ابن وقأول الحباحب نار بالصفاح ويوقأدن
جبريل ركابه تحت زاحمت لشدما دار حيث من امديرها

فقليل النثر في الحالة إلى الخارج الغلو استعمال وأما
كقول الحقيقة تقارب التي المبالغة فيه يستعمل ما وأكثر

تتبعها ليوث وبأس أحوالها استعت كراما جود : لهمبعضهم
شرفت صأميم وفخر آمالها انفسحت ملوك وهمم أشبالها
مع الكراما جود لهم جعل لما فبالع وأخأوالها أعمامها

ما وكذلك الشبال اتباع مع الليوث وبأس الحال اتساع
: وإنماالذبياني النابغة قأول المبالغة ومن الكلما من بعده
به دل قأد لنه المدح في المبالغة من الستثناء هذا كان
إل يقصد لم وأنه لذكره غيره عيب فيهم كان لو أنه على

ًا ومنه الحقيقة على فيهم بما وصأفهم :هفان أبي قأول أيض
كل من والبأس بنا أضر سماحنا أن غير فينا عيب ول

أموالنا الندى وأفنى ظالم غير أعمارنا الردى فأفنى جانب
ًا كلهم للناس كان لو أب أبونا عائب غير ًا أب أغناهم واحد

أخألقأه كملت : فتىالجعدي النابغة قأول ومنه بالمناقأب
مما التحزر وأما باقأيا المال من يبقى فما جواد أنه غير

فيه لكان عليه استمر لو بكلما يأتي : فأنالطعن يوجب
:طرفة كقول الطعن ذلك من به يتحرز بما فيأتي طعن

فلو تهمى وديمة الربيع صأوب مفسدها غير ديارك فسقى
عليها المطر توالي يريد أنه به لظن مفسدها : غيريقل لم

ذي قأول عابوا كما لرسومها ومحو للديار فساد ذلك وفي
ً زال ول البلى على مى دار يا اسلمى يا : ألالرمة منهل

عليها منهل القطر يزل لم : إذاوقأالوا القطر بجرعائك
أل : غيربقوله طرفة فاحترز معالمها ودرس آثارها عفى

قأال الغرض هذا ولجل البلى على مي دار يا اسلمي يا
القبر به المستسقى المطر وصأف في الله رحمه الرضى

منها مروع غير الرمس وذاك -: تجرى السحابة وذكر
المتنبي الطيب أبي قأول واستقبح مثار غير الترب وذاك
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الخيل كأيدي حفش الجداث على : لساحيهمثله في
ًا الحتراز ومن المخالي ابصرت بن الله عبد قأول أيض
سياطنا ظالمين عليها صأببنا :الخيل صأفة في بالله المعتز

لكان : ظالمينيقل لو فإنه وأرجل سراع أيد بها فطارت
لبطئها الخيل هذه ضربت : إنمايقول أن عليه للمعترض

درة وللساق الهوب فللزجر :القيس امرئ قأول عابوا كما
هذا إلى أحوج : إذاوقأالوا مهذب أخأرج وقأع منها وللسوط

ًا : ظالمينالله عبد فقال بسريع فليس كله هذا من تحرز
ًا هذا ومن الطعن أكل أكلنا : أقأمناعبادة أبي قأول ايض
هذا يقال أن خأاف وكأنه بدار شرب وشربنا هناك استلب

: فإنبالتمثيل الستبدلل : وأمافقال سخف فعلتم الذي
نحو له مثال بذكر صأحته على يدل مغنى الكلما في يزيد
والعذب زرتكم الحسان من اخأتصرتم : لوالعلء أبي قأول
فيما الزيادة أن على فدل الخصر في للفراط يهجر

ًا كانت ربما يطلب بالماء ذلك بتمثيل منه للمتناع سبب
ًا فيه البرد كان وإن برده لفرط يشرب ل الذي مطلوب

ًا ومنه محمودا من بكره : أخأرجتموهتماما أبي قأول أيض
أراد : وإذاوقأوله السلم ناضر من تنتضى قأد والنار سجيته

اشتعال لول حسود لسان لها أتاح طويت فضيلة نشر الله
:وقأوله العود عرف طيب يعرف كان ما جاورت فيما النار
وجهه من الفتى وأنف والرضا السخط على نرجيه وكنا
فيه والموت دلها : ويحسنعبادة أبي وقأول أجدع وهو
أبى قأول : وأماوقأوله الصقيل السيف يستحسن وقأد

ًا عبادة من يلمق وليست ر الغ خألئقك جاروا : ورجالأيض
يليق ل الجرى في السبق لن جيد بتمثيل فليس دروع
يحسن كان وغنما اليلمق على الدروع بتفضيل تمثيله

جنة أو لي عصمة كونهم في جاروك : ورجالقأال لو ذلك
 .المجرى هذا جرى ما أو دوني
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ًا واليلمق بالدروع ذلك تمثيل فيكون فأما موافق

الستدلل ردئ من ذلك فإن ذكره الذي الوجه على
الصحيح الوجه على بالتمثيل الستدلل : ومنبالتمثيل

امرأ كنت : ولكننيالنعمان يخاطب الذبياني النابغة قأول
وإخأوان ملوك ومذهب مستراد فيه الرض من جانب لي
قأوما في كفعلك وأقأرب أموالهم في أحكم لقيتهم ما إذا

فاستدل أذنبوا ذلك شكر في ترهم فلم اصأطنعتهم أراك
وقأد جفنة آل بمدحه اللوما يستحق ل أنه على النابغة

عليهم النعمان أنعم الذين القوما من مثله بما إليه أحسنوا
 .ملومين عنده يكونوا لم مدحوه فلما

الحسن أبي فكقول بالتعليل الستدلل وأما
وهو عطفه تثنى لما خأمرة ريقته يكن لم : لوالتهامي

ًا يكن لم لو صأاح ًا يزداد كان ما مبسمها ثغر اقأحوان طيب
ًا تكن لم : ولوعبادة أبي وقأول السحر ساعة لم ساخأط

هانئ ابن وقأول الخطوبا واشكو الزمان أذما أكن
كنت لما الثرى صأفحة رجلها تصافح لم : ولوالندلس

آلهة فيهما كان : " لوتعالى الله وقأول للتيمم علة أدرى
في نقوله ما مبلغ فهذا المجرى هذا " جار لفسدتا الله إل

ل مما حصرها لن غيره على به يستدل مما المعاني
.ذكره قأدمنا وقأد بيناه ما على إليه سبيل

 الكلما نقد في الفاسدة القأوال ذكر في فصل

أشعار تفضيل إلى اللغة وأهل الرواة من قأوما ذهب
يجيزوا ولم المحدثين كافة شعر على المتقدمين العرب

ًا يلحقوا أن كان وإن الطبقة بتلك زمانه تأخأر ممن أحد
 .ذلك علة في واخأتلفوا محسنا عندهم
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مجرد هي فيه العلة أن جهالهم من طائفة فزعمت
الشعراء فجعلوا الترتيب في واستمر الزمان في التقدما
 .أعصارهم تواريخ بحسب طبقات

المتقدمين أن ذلك في : السببمنهم قأوما وقأال
وفتحوا المؤلفة اللفاظ أكثر في المعاني إلى سبقوا
آثارهم على وجروا بعدهم فيه الناس وسلك الشعر طريق
توازنها ول فضيلة توازيها ل التي السبق فضيلة فلهم
ألفاظهم وأخأذ منهم استفاد قأد غيرهم كان وإذا مرتبة
كان وإذا لعقابهم الرتبة في يكون فلن معانيهم وأكثر

ًا  .أشعارهم دون فشعره عنهم مقصر

أشعار تفضيل في العلة : إنأخأرى طائفة وقأالت
الشعار هذه أن المحدثين أشعار على المتقدمين
ول تكلف غير من بالطبع قأائلها من تقع كانت المتقدمة

بالطبع وقأع وما وتعمل بتكلف تقع المحدثة والشعار تصنع
 .التكلف عن صأدر مما أفضل

دون المتقدمين بأشعار استدل العلة : ولهذهقأالوا
إلى الشعر نقد في كلهم هؤلء واحتاج المحدثين أشعار
عن رووا حتى فيه مذهب لهم يظهر أن قأبل قأائله معرفة

في عذلته وعاذل تماما أبي أرجوزة أنشد انه العرابي ابن
العرب لبعض إنها على جهله من جاهل أني فظن عذله

فعل فلما له يكتبها أن أصأحابه بعض وأمر فاستحسنها
 .تماما لبي إنها قأال

 .فخرقأها خأرق : خأرقفقال

الموصألي إبراهيم بن إسحاق أن لصأمعي وعن
ويشفى الصدى فيروى سبيل إليك نظرة إلى : هلأنشد

القليل يحب ممن وكثير عندي يكثر منك قأل ما إن الغليل
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العراب لبعض فقال تنشدني : لمنالصأمعي له فقال
: فإنهماقأال الخسرواني الديباج هو والله هذا فقال

بين والتكلف الصنعة آثار إن والله حرما : لقأال لليلتهما
: إنفقال بالشعر العلم أهل من هؤلء غير وذهب عليهما
اللفاظ نعوت من قأدمناه ما الشعر نقد في الطرق

في له تأثير فل تأخأره أو زمانه وتقدما قأائله فأما والمعاني
ًا كان القديم لن ذلك قأديما سيصير والمحدث محدث

هو من المحدثين وفي يتغير ل عليه هو ما على والتأليف
هو من المتقدمين وفي المتقدمين من جماعة من أشعر
 .المحدثين من جماعة من أشعر

العباس وأبو الجاحظ عثمان أبو يذهب كان هذا وإلى
ًا سليمان بن العلء وأبو البحتري عبادة وأبو المبرد آنف

شبهة ول شك فيه العاقأل يعترض ل الذي الصحيح وهو
الشبه من الطائفة تلك به تعلقت ما على وسنتكلم
 .الفاسدة

زمانه تقدما بمجرد المتقدما تفضيل إلى ذهب من أما
فلو الدعوى مجرد غير علة إلى ذلك في يذهب لم فإنه
يكن لم زمانهم لتأخأر أفضل المحدثين : شعرقأائل له قأال
القيس امريء في عندك : ماله يقال ثم فرق القولين بين
في ليس أما الشعراء من الولى الطبقة في عندك أهو

ولم له قأيل الولى الطبقة في هو قأال فإن الولى الطبقة
ابن أحدهم معروفين الشعراء من جماعة قأبله كان وقأد

امرؤ وذكره الديار على بكى من أول إنه قأيل الذي حذاما
لعلنا المحيل الطلل على : عوجافقال شعره في القيس

امرئ زمان كان وإذا حذاما ابن بكى كما الديار تبكى
فيجب الشعراء من جماعة زمان عن تأخأر قأد القيس

 .فقط الزمان بتقدما يفضل إنما قألت لنك عليه تفضيلهم
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بل الولى الطبقة في القيس امرؤ ليس قأال فإن
ً قأيل بالتقدما وأحق أشعر قأبله كان من خألف هذا إن أول

لنهم المحدثين على المتقدمين أشعار يفضل من لكافة
 .الولى الطبقة في امرأ أن في اخأتلفوا ما

أعرفت منها القيس امرؤ التي الطبقة عن خأبرنا ثم
طبقة أنهم على قأطعت حتى واحد وقأت في مواليدهم أن

في لن ! كذبنعم قأال فاق الوجود زمان في لنساويهم
ًا الطبقة تلك وقأد الخأر زمان منهم أحد يلحق لم قأوم

طويلة بمدة القيس امرئ بعد وهو فيهم العشى جعل
المحدثين على المتقدمين تفضيل في يراعى ل قأال وإن

 .الكثير الزمان ذلك في المؤثر وإنما الزمان قأليل

من العشى وبين بينه من عن : فحبرنله قأيل
أن أيجوز القيس وامرئ العشى بين ما مثل الزمان
 .العشى شعر طبقة في شعره يجعل

العشى ألحقت قأد وأنت ولم له قأيل : لقأال فإن
بأنه واعتللت الزمان من ذلك مثل وبينهما القيس يامرئ

 .يؤثر ل

ًا العشى بعد صأار فكيف بعده من الحاق في مؤثر
 .به

كان من العشى طبقة في يجعل أن : يجوزقأال وإن
 .القيس امرئ وبين بينه الذي الزمان بمثل بعده

كان من الشاعر هذا طبقة في يجعل أن : أيجوزقأيل
فإن والعشى الول الشاعر بين الذي الزمان بمثل بعده
 .ذلك في السبب عن يسأل ل قأال
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إلى له سبيل ول الول الشاعر في قأيل ما له وقأيل
شعرائنا بعض شعر يكون أن ألزما نعم قأال وإن الفرق
وأن والنسق الترتيب بهذا القيس امرئ طبقة في اليوما
طبقة في والول قأبله هو ما طبقة في الشعر يجعل
وامرؤ اليوما شعرائنا بعض يكون حتى قأبله هو ما طبقة

 .إليه يذهبون ما خألف هذا واحدة طبقة في القيس

القيس امرئ زمان في أنك لو عنك : خأبرناله ويقال
فإن اليوما رأيك هو فيه رأيك أكان شعره على ووقأفت

وتفضله اليوما تختاره إنما وأنت ولم له قأيل نعم قأال
ًا الوقأت ذلك في كان فإن بقدمه فحكمه عندك محدث
 .اليوما المحدث حكم

اليوما أذهب ما غير إلى فيه أذهب كنت : بلقأال وإن
كان عما تغير أما عليه كان ما على تأليفه فهل له قأيل
 .عليه

ًا فهو قأيل : تغيرقأال فإن القيس امرء ألفه ما غير إذ
 .الكثر في بحاله هو بل قأال وإن أحد يقوله ل ما وهذا

يصير ثم صأفة على بحاله يكون أن : فيجبله قأيل
ًا يزيد أن غير من أخأرى صأفة على بحاله هو وليعقل شيئ
حيث من المتقدمين أشعار تفضيل إلى ذهب من وأما فيه

على بعد الناس ونزل واللفاظ المعاني إلى سبقوا
فضل على لدل ثبت لو : هذاله يقال فإنه سكناتهم

هؤلء شعر فضل على يدل ولم المحدثين على المتقدمين
يكون أن وجب أفضل كان من كل ليس لنه هؤلء على

والفطنة الذكاء في الغاية هو الخليل وهذا أحسن شعره
من غيره وكذلك طبقة انزال في وشعره العرب بعلوما

دليل إلى يحتاج ل واضح هذا في والمر اللغة بهذه العلماء
جميع أتريد إليها سبقوا التي بالمعاني تريد : ماله يقال ثم
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قأيل : جميعهاقأال فإن بعضها أو المحدثين أشعار معاني
بمعان المحدثين تفرد في المر لن العيان جحد هذا

من أظهر بال على المتقدمين للعرب تخطر لم استبطوها
 .المعاني بعض قأال وإن ظاهر كل

إليها المتقدمون سبق التي المعاني تلك : إنقأيل
يكونوا أن من فيها المر يخلو ل المحدثون منهم وأخأذها
كانوا فإن منها نقصوا أو عليها زادوا أو بحالها نظموها

السبق فضيلة لؤلئك كان كما الزيادة فضيلة فلهم زادوا
خأاصأة المعاني تلك في فالمتقدمون نقصوا كانوا وإن

معاني هي فتلك بحالها نقلوها كانوا وإن منهم أفضل
ًا عليها المحدثون يستحق ل المتقدمين ًا ول حمد أكثر ذم

 .والنقل الخأذ في يجب مما

لن الشعر نفس دون الشعراء إلى يرجع كله وهذا
ًا يكون أن فيه يؤثر ل نفسه في المعنى ًا غريب ول مخترع
ً ً منقول أو المبتدع المبتدئ ناظمه حال يغيره ول متداول

يريد كان فإن اللفاظ فأما شئ هذا وإنما المتبع المحتذى
فيها والمحدث لحد ليست فتلك المفردة اللفاظ

فإن المؤلفة اللفاظ يريد كان وإن واحد والمتقدما
ًا أخأذوا إذا المحدثين يؤثر لم قأبلهم ناظم ألفها قأد ألفاظ

منها أحسن الول شعر في إنها يقال حتى لها أخأذهم فيها
آخأر ينتحلها شاعر قأصيدة بمنزلة تكون بل الخأر شعر في
 .فيها أثر النتحال إن يقال فل

ًا هذا كان فإن المتقدمين سبق يدل أين فمن واضح
أشعار على أشعارهم فضل على المعاني بعض إلى

عدما لول المعاني تلك أضعاف إلى سبقوا الذين المحدثين
 .الجهل وفرط التوفيق
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على المتقدمين أشعار تفضيل إلى ذهب من وأما
وإنما أشعارهم يتكلفوا لم كانوا حيث من المحدثين أشعار

ما :له يقال فإنه ذلك بخلف والمحدثون بالطبع نظموها
غير من تقع كانت المتقدمين أشعار أن على الدليل
 .تكلف

: المرقأيل عنهم الروايات جاءت بهذا قأال فإن
عمل أنه سلمى أبي بن زهير عن والمروى ذلك بخلف

ويقول الحوليات يسميها وكان سنين سبع في قأصائد سبع
على مجمعون كلهم والرواة المحكك الحولى الشعر خأير
: كانقأالوا زهير شعر فضلوا وإذا فيه مختلفين غير هذا

 .الصنعة إحكاما في ويجتهد اللفاظ يختار

الشعر في طريقته شبهوا الحطيئة وصأفوا وإذا
ًا ويروون زهير بطريقة البيت نصف يعمل كان زهير
 .ابنه كعب فيتمه كماله عليه ويتعذر

لم ولو النظم وسهولة الطبع عن بمعزل كله وهذا
هؤلء بعض ديوان - فإن أشعارهم قألة إل ذلك على يدل

- الكثرة في المتقدمين من جماعة أشعار مثل المحدثين
 .فيه ونصبهم للشعر تكلفهم في ذلك لكفى

أهو ذكرته الذي التكلف هذا عن : خأبرناله يقال ثم
:قأال فإن فيه موجود بين غير أو الشعر في موجود ببن

على المتقدمين أشعار تفضل : فلقأيل فيه بموجود ليس
هو بل قأال وإن فيها موجود غير بشئ المحدثين أشعار
 .المتقدمين دون المحدثين أشعار في موجود

جميع في موجود التكلف أن إلى : أتذهبقأيل
من لن كابر جميعها في قأال فإن بعضها في أو أشعارهم

أكثرها في السهولة مع المحدثين أشعار جميع أن يزعم
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في التوعر مع المتقدمين أشعار وجميع متكلفة والتيسر
مناظرته تحسن ل للضرورة جاحد فهو متكلفة غير أكثرها

غير وبعضها متكلفة المحدثين أشعار : بعضقأال وإن
عندك تساووا فقد المتقدمين أشعار : وكذلكقأيل متكلف

الذي بالتكلف المحدثين تفرد وبطل القضية هذه في
 .ذكرته

بينا فقد المتقدمين هؤلء بأشعار الستشهاد فأما
الزمان تقدما أن وقألنا سببه الكتاب هذا من مضى فيما
يتكلمون الذين العرب أن موجبه وإنما لذلك موجب غير

ًا يخالطلون ول العربية باللغة لغتهم بغير يتكلم ممن أحد
خأالطوا الذين والعرب اللغة في حجة أقأوالهم الذين هم

يستدل ل بالمخالطة لغاتهم وفسدت العجم من غيرهم
وفي السلما قأبل المتقدمون العرب كان فلما بكلمهم
كانت غيرهم الكثر في يخالطون ل منه الول الصدر

والدولة بالملك صأاروا ولما حجة اللغة في أقأوالهم
يستدل لم المدن ويسكنون ويحضرون غيرهم يخالطلون

 .بلغتهم

ًا يعيب العلء بن عمرو أبو كان السبب ولهذا جرير
الرواة وأبطل الحضر في مقامهما بطول والفرزدق
كانا لنهما والطرماح زيد بن الكميت بشعر الحتجاج
القفار بعض في أن اليوما فرضنا فلوما هذا على حضريين

ًا العمارة عن النائية غيرهم يخالطون ل العرب من قأوم
ابتداء حين إلى وكذلك مثلهم عن اللغة أخأذوا قأد وكانوا
المتقدمين كأقأوال حجة قأولهم يكون أن لوجب الوضع

 .محدثين كانوا وإن

ًا هذا كان وإذا الكلما صأحة يوجب فليس مفهوم
عربي كل لكان وجب لو ذلك لن النظم حسن بالعربية
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ًا العرب من والشعراء ذلك بخلف والمر شاعر
الوف من جزء بشاعر ليس من إلى بالضافة المتقدمين

 .ألوف

المعنى يكون ل أن الكلما نقد في ذكرت وقأد
ًا بن أحمد بن الحسين الله عبد أبي شعر وعيب فاحش
عندي المر وليس المعاني فحش من تضمنه بنا الحجاج

مثل الفاحش المعنى في التأليف صأناعة لن ذلك على
منها واحد كل في ويطلب الجميل المعنى في الصناعة

لكون وليس واحد حد على اللفاظ وسلمة الغرض صأحة
ًا نفسه في المعنى الصناعة في تأثير جميل أو فاحش

وليس الغريب المعنى استحسان إلى قأوما ذهب ولهذا
وقأد للمتداول كما إل تأثير نفسه المعنى في للخأتراع

إلى يرجع ل شئ أنه وبينا تقدما فيما هذا إلى أومأنا
ًا ضعيفة هذا مثل في والشبهة المعاني دون الشعراء  .جد

ًا قأوما وذهب يعلق أن وهو الترديد حسن إلى أيض
بعينها فيه يرددها ثم بمعنى البيت في لفظة الشاعر
ًا يلق : منزهير قأال كما آخأر بمعنى ويعلقها على يوم

ًا علته ًا والندي منه السماحة يلق هرم أبو وقأال خألق
حجر مسها لو ساحتها الحزان تنزل ل : صأفراءنواس
في التأليف لن بالنقد له تعلق ل عندي وهذا سراء مسته

به يستحق ل التي اللفاظ في التأليف كسائر الترديد هذا
ًا ًا ول حمد ًا يكسبها ول ذم  .قأبحا ول حسن

فيها ذكروا رسائل الشعر نقد في قأوما صأنف وقأد
ًا إل هذا كتابنا في ذكرناه عما تخرج ل الصناعة من أبواب
كالترصأيع أسماء عدة الواحد للمعنى جعلوا ربما انهم
ًا يسمونة الذي ًا وتسميطا وموازنة ترصأيع وهو وتسجيع
في صأنفوه ما على وقأف وإذا واحد شئ إلى يرجع كله
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ًا قألنا فيما المر وجد الباب هذا واضحا بينا والتكرير ظاهر
يوافق ما تفضيل إلى الشعر يختار ممن كثير يذهب وقأد

منه يتداول لم ما اخأتيار إلى قأوما ويذهب وغرضه طباعه
على عندهم مزية يشتهر لم الذي للوحشى يكون حتى

ساير فيختارون آخأرون ويخالفهم المحفوظ المعروف
ويستحسن مجهوله على ومشهوره خأامله على الشعر

السادات أشعاره فيختارون قأائله لجل الشعر قأوما
النحلة في يوافقهم ومن الحروب ورؤساء والشارف
أقأوال كلها وهذه النسب أو بالمودة إليهم ويمت والمذهب

غير من الدعوى محض على ومقصورة الهوى عن صأادرة
إلى يؤدى الذي والطريق تنصرها حجة ول يعضدها دليل

ما هو والمعاني اللفاظ المختار معرفة من المقصود
بمشيئة فيه الصأابة علم تأمله ومن عليه ونبهنا ذكرناه

 .وعونه الله

وما والمنثور المنظوما بين الفرق ذكر في فصل
 الخأر على أحدهما تفضيل في يقال

هذا في ذكرناه الذي الكلما حد : فهوالنثر حد أما
على يدل مقفى موزون كلما فهو الشعر حد وأما الكتاب
 .جنسه على ليدل : كلماوقألنا معنى

الذي المنثور الكلما وبين بينه لنفرق : موزونوقألنا
المؤلف وبين بينه لنفرق : مقفىوقألنا بموزون ليس

 .له قأوافي ل الذي الموزون

بالقوافي المؤلف من لنحترز معنى على : يدلوقألنا
 .معنى على يدل ل الذي الموزون

ًا وسمى فطنت بمعنى شعرت قأولهم من شعر
لتأليف فطن قأد عندهم الشاعر كأن الفطنة والشعر
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ًا هذا كان وإذا الكلما اسم عليه يقع ما قأل فأ ما مفهوم
تصح ول منهما أقأل في تمكن ل التقفية لن بيتان الشعر

تلوته إذا الشيء قأفوت من مأخأذوة لنها الواحد البيت في
اسم عليه يطلق ما أقأل أن إلى العروضيون ذهب وقأد

لن إليه ذهبوا ما على المر وليس أبيات ثلث الشعر
شعر البيتين أن على يدل وهو ذكرناه قأد الصحيح الحد
ل كلما في يتفقان قأد البيتين بأن بعضهم اعتلل فأما

يقصد ل فيما أبيات ثلثة يتفق ول الشعر قأائله يقصده
مثل بالبيتين يريد كان إن لنه فاسد فاعتلل الشعر مؤلفه

لما رسمها يعف لم فالمقراة : فتوضحالقيس امرئ قأول
كلما في إل يتفق ل فذلك وشمأل جنوب من سنجته
به استشهد ما مثل بالبيتين يريد كان وإن الشعر به يقصد

يتفق فقد صأحيحة بقطعة مليحة : زمارةالعامة قأول من
الشعر به يقصد ل كلما في أبيات ثلثة الجنس هذا من

 .عليها دليل ل دعوى ذكره فالذي

ًا هذا كان وإذا بالوزن والنثر الشعر بين فالفرق بين
ًا المنثور يكن لم إن وبالتفقية حال كل على على مسجوع

يشهد الذي التأليف هو والوزن الشعرية القوافي طريق
 .العروض أو بصحته الذوق

العروض وأما الحس إلى يرجع فلمر الذوق أما
من عليه العرب عملت ما جميع فيه حصر قأد فلنه

ًا شاعر عمل فمتى الوزان الذوق بصحته يشهد ل شيئ
أن له ساغ كما ذلك له جاز مثله عملت قأد العرب وكانت
 .بلغتهم يتكلم

فليس العرب وأوزان الحسن عن خأرج إذا فأما
والذوق يسوغه أمر إلى يرجع ل لنه جائز ول بصحيح
إلى يلتفت لم فيه صأح ما فكل العروض على مقدما
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يصح ما بعض فيه يفسد قأد ولكن جوازه في العروض
المروية كالزحافات ذكرناه الذي المعنى على بالعروض

الصأل وهو العروض كتب في المذكورة العرب أشعار في
 .عليه الول العرب عملت الذي

ذلك بعد حدث للوزان استقراء العروض وإنما
 .طويل بزمان

أن يصلح فالذي والنثر النظم بين التفضيل وأما
ويحصل الشعر يحسن الوزن أن النظم يفضل من يقوله
ويحدث المنثور للكلما يكون ل ما الرونق من به للكلما

يكون ل ما به والغناء التلحين إمكان في الطرب من عليه
حفظ من أكثر حفظه ساغ العلة ولهذه المنثور للكلما

من فيهم تجد لم الناس أكثر اعتبرت لو حتى المنثور
ً يحفظ من فيهم يجد ول القليل غير رسالة من فصل

من به انفرد ما ولول اليسير إل القطعة أو البيت ليحفظ
وجه لذلك يكن لم بالطبع النفوس إليه تميل الذي الوزن

 .سبب ول

كالنسيب الغراض جميع في يدخأل الشعر إن ونقول
جميع في يدخأل ل والنثر والعتب والوصأف والذما والمديح

غيره وكذلك الشعر غير في يحسن ل التشبيب فإن ذلك
وصأنوفه الكلما ضروب لجميع صألح وما الغراض من

 .بعضه على اقأتصر مما أفضل

: فهوالنظم على النثر تفضيل من نقوله الذي وأما
كالمعرفة النظم في تعلم ل أمور فيه يعلم النثر أن

تقع وأمور والتقليدات والعهود الكتب وبينة بالمخاطبات
ويطلع أمورهم الكاتب بها يعرف والملوك الرؤساء بين

ماسة الكتابة صأناعة إلى الحاجة وأن أسرارهم خأفي على
 .ظاهر الغراض في بها والنتفاع
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ًا بها ينل لم وتسامت زادت إذا الشاعر منزلة وأن قأدر
ًا ًا ول عالي فما الوزارة بالكتابة ينال والكاتب جميلن ذكر
الدرجة إلى بها تبلغ وصأناعة الرياسة رتب من دونها

وأن ذلك إلى صأاحبها توصأل ل صأناعة من أشرف الرفيعة
عن يترجم ول جد عن يعبر ل وجد كشف إذا النظم أكثر
في والغلو الكذب في الفراط فيه الحذق وإنما حق

مشاهدة وأحوال متيقنة أمور شرح النثر وأكثر المبالغة
المحال فيه كثر مما أفضل والتحقيق الجد فيه وكثر

الفن هذا عن يخرج ل فيما الكلما يتسع وقأد والتقريب
 الموضع هذا مثل في كافية الجملة وهذه

 معرفته إلى الكلما مؤلف يحتاج فيما فصل

التي اللغة معرفة من إليه الكلما مؤلف يحتاج الذي
الذي باسمه شئ كل يعرف ما قأدر العرب لغة هي

 .له وضعته

كانت إن أسمائه أفصح السم ذلك يكون أن ويجب
فيما الفصيح معرفة إلى الطريق بينا وقأد أسماء عدة له

احتاج اللغة من ذكرته ما عرف فإذا هذا كتابنا من مضى
وتثنية جمع من عليه السم ذلك يتصرف ما معرفة إلى

ما جميع على ليورده وترخأيم وتصغير وتأنيث وتذكير
النحو علم إلى افتقر ولهذا فاسد غير صأحيحا فيه يتصرف
افتقر إليه أشرت ما علم فإذا منه يحتاج ما قأدر وسأذكر

النظم في استعماله يقع لما أسماء عدة معرفة إلى
ًا والنثر وزن عليه حظر أو موضع به ضاق إذا ليجد كثير
 .غيره إلى العدول اسم إيراد

له يقع ما أعراب معرفة إلى النحو علم في ويحتاج
وضعتها حيث موضوعة إل لفظة يذكر ل حتى التأليف في
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عنهم وردت ما حسب على بناء أو إعراب من العرب
كله النحو معرفة هو هذا أن يظن أن لحد وليس

علم النحو من الكثير لن علمه جميع على والشتمال
وكذلك النثر في ول النظم في اتفاقأا تقع ل مسائل تقدير

إلى إل يحتاج الكلما مؤلف يكاد ل النحو علم من التصرف
أن له يسوغ حتى منه يكثر أن فأما منه اليسير الشئ
مسائل من ذلك وغير عصفور مثل قأد في الدال من يبنى

إلى يفتقر النحوى أرى ل فما الجبس هذا في وضعت قأد
 .غيره عن فضل معرفته

عشر الخمسة معرفة إلى خأاصأة الشاعر ويحتاج
من فيها يجوز وما أحمد ابن الخليل ذكرها التي بحرا

بعلمه ولينظم بها المعرفة عليه أوجب ولست الزحاف
الفاعيل بتقطيع نظم ولو الذوق على مبنى النظم فإن
ًا شعره جاء ما معرفة له أريد وإنما مرضى غير متكلف

الزحافات بعض عن ينبو الذوق لن العروض من ذكرته
علم فلول مثله للعرب ورد وقأد العروض في جائز وهو

 .يجوز ل ما وبين ذلك من يجوز ما بين يفرق لم العروض

ًا ويفتقر معرفة إلى بالقوافي العلم من أيض
يكون أن يصلح وما اعادتها يلزما التي والحركات الحروف

ًا ًا أو روي  .يصح ل مما ردف

ًا ويحتاج العرب أخأبار من المشهور معرفة إلى أيض
وصأفة وسيرها ومنازلها وأمثالها وأنسابها وأحاديثها
وحديث مشهورة قأصة له وما لها كانت التي الحروب

ويكون منه شئ ذكر إلى النظم في يفتقر قأد فإنه مأثور
 .استحسن ورد وإذا شديد تعلق به للمعنى

ًا هذا جميع إلى الكاتب ويحتاج يفتقر بما ويختص أيض
والتوقأيعات المكاتبات وفنون المخاطبات معرفة من إليه
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تعالى الله كتاب على الطلع مع التقليدات ورسوما
وسنته وسلم عليه الله صألى الله رسول وحديث وشريعته

والتوقأيعات القضاة وعهود الولة تقليد إلى مدفوع فإنه
 .الحوادث ضروب في والمكاتبة المظالم في

علم كل حقيقة عرف لو الكلما مؤلف أن وبالجملة
ومعانيه تأليفه في ذلك لثر صأناعة كل على واطلع

شئ كل خأبر فإذا يصفها أشياء إلى يدفع لنه وألفاظه
المقصود أن إل أمكن ونعته أسهل له وصأفه كان وتحققه

علمه إذا ما دون جهله يسعه ل ما بيان الموضع هذا في
 .غاية على يقف ل ذلك فإن علمه عنده أثر

مع والسترسال التكلف ترك لهما لهما والوصأية
أهل ومشاورة بالنفس الظن وسوء التحرز وفرط الطبع

فن في السهاب وتجنب والطالة الكثار وبغض المعرفة
عقله ترجمان النسان كلما فإن الصناعة فنون من واحد

لوله أمر كل على والدليل حسه وعنوان فهمه ومعيار
التثقيف فضل إلى يحتاج ذلك وبحسب منه لخفي

 .والتأليف النظم عند اللب واجتماع

أن فالواجب الموضع هذا إلى القول بنا انتهى قأد وإذ
وقأد أوله في شرطناه ما بجميع وفينا قأد لنا الكتاب نختم

والنثر النظم من مختارة بقطعة نصله أن على عزمنا كنا
أحكاما من ذكرناه ما فهم في عليها بالوقأوف يتدرب
من فرقأنا لكنا الفصاحة أسرار من وكشفناه البلغة
لنا فعد والسآمة بالملل فيه الناظر على والتثقيل الطالة

 .مفرد كتاب في ذلك وضع إلى

من تستغفر كما القول خأطل من الله تستغفر ونحن
والعصمة بالهداية علينا يمن أن ونسأله العمل خأطأ

 .مجيب سميع أنه والخأرة الدنيا في والسلمة
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الحد يوما توفيقه وحسن ومنه الله بحمد الكتاب تم
وستمائة وستين خأمس سنة من الخأرة جمادى مستهل

محمود بن الفتح أبي بن أحمد الفقير العبد يد على
 .عنه الله تجاوز الشيباني

نبيه محمد سيدنا على وصألته وحده لله والحمد
 .الوكيل ونعم الله وحسبنا وسلمه وصأحبه آله وعلى

الدين أمين بخط وهو منه المنقول الصأل وعلى
آخأر في كان ما حكاية : وهذاصأورته ما الموصألي ياقأوت
بن الله عبد محمد أبي الشيخ المصنف بخط الصأل نسخة
سر كتاب : تمالله رحمه سنان بن سعيد بن محمد

الحد يوما تصنيفه من الفراغ ووقأع الله بعون الفصاحة
ونقلت وأربعمائة وخأمسين أربع سنة شعبان من الثاني

خأمس سنة رمضان شهر في الصأل من النسخة هذه
بن سعيد بن محمد بن الله عبد وكتب وأربعمائة وخأمسين

ًا سنان ًا نعمه على تعالى لله حامد رسوله على ومصلي
عترته من الطاهرين البرار والئمة المصطفى محمد
 .ومعينه حسبه والله

على الله وصألى النسخة هذه أصأل على كان ما آخأر
نسخة أصأل آخأر وعلى الطيبين وصأحبه وآله محمد سيدنا

وعونه الله بحمد الكتاب : كملباشا تيمور أحمد المرحوما
خأاتم محمد سيدنا على الله وصألى ومنه توفيقه وحسن
ًا وسلم أجمعين أصأحابه آله وعلى النبيين إلى كثيرا تسليم

ذي هر منش الثلث في منه الفراغ ووافق الدين يوما
 .وستمائة وسبعين تسع سنة القعدة

عمن به الغنى موله رحمة إلى الفقير العبد كتبه
الحميدي بكر أبي بن عمر ابن إسماعيل بن محمد سواه

فيه وللناظرين ولمالكه له وغفر عليه الله تاب الشافعي
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ولجيمع والرحمة بالمغفرة لهم دعا ولمن ولوالديهم
 .آمين المسلمين

253


