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احلمد هلل على ما أنعم من البيان وأهلم من التبيان والصالة والسالم
على سيد األنام وعلى آله وأصحابه األئمة األعالم.
(وبعد) فهذا شرح لطيف على الرسالة الىت جعلتها يف بيان اجملاز
والتشبيه والكناية يوضح معانيها وحيل مبانيها.
فأقول وباهلل التوفيق راجيا منه تعاىل أن يسلك بنا أنفع طريق.
الرِح ْي ِم الْحمد ِ
(بِس ِم ِ
هلل) أبتدأ هبما هذه الرسالة اقتداء
الر ْح ٰم ِن َّ
اهلل َّ
ْ
ْ
بالكتاب اجمليد وعمال حبديثي البسملة واحلمدلة املعلومني ومن مث ترك العاطف
تنبيها على أن كال منهما مقصود باالبتداء.
السلم على رسوِل ِ
اهلل) املعىن وأطلب من اهلل أن يصلي
(و َّ
الصلة و َّ
ْ
ويسلم على رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم.
والصالة لغة الدعاء خبري فإذا أضيفت إىل اهلل تعاىل كان معناها
إمتام النعمة وعظم القدر وهلذا خصت هبا األنبياء واملآلئكة فال تطلب لغريهم
إال تبعا والسالم التحية.
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(هذه) أي املؤلفة احلاضرة يف الذهن أي العقل نزهلا منزلة احملسوس
جبامع التحقيق فأشار اليها بقوله هذه ( ِرسالة ل ِط ْي فة) أي صغرية جدا
(فِي ب ي ِ
ان الْمجا ِز) مطلقا (و) يف بيان (التَّ ْشبِْي ِه و) يف بيان (الْ ِكناي ِة على
سبِْي ِل ِْ
ال ْختِصا ِر) أي على طريق االختصار وهو تقليل اللفظ مع كثرة املعىن
(و) على سبيل ( ِْ
القْتِصِار) على بعض األقسام وعلى مذهب القوم تقريبا

للمبتدئ (جعلْت ها تحفة) أي هدية مستظرفة (لِ ِْل ْخو ِ
ان) مجع أخ وجيمع أخ
ْ
أيضا على إخوة إال أنه شاع اإلخوان يف مجع أخ مبعىن الصاحب واإلخوة
يف مجع أخ من النسب (ضاعف) أي كثر (اهلل لِي ولهم ْالج ْور) مجع أجر
وهو مقدار من اجلزاء يف نظري العمل (و ِْ
ال ْحسان) عطف عام على خاص

وفيه إشارة إىل أن العبد ال يستحق على اهلل تعاىل شيئا يف نظري عمله على أنه
ال عمل له يف احلقيقة [واهلل خلقكم وما تعملون] ولو سلم مل يعد عليه تعاىل
منه نفع تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا .فكيف يصح القول بوجوب الصالح
الذى منه األجر.
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(اِ ْعل ْم) أمر بالعلم للحث على معرفة ما يأتى.
(أ َّن الْمجاز) هو لفظ مشرتك بني اجملاز العقلي واللغوي مفردا كان
أو مركبا وهو يف األصل مفعل فأصله جموز نقلت حركة العني إىل الفاء قبلها
مث قلبت ألفا كاملقال من جاز املكان جيوزه إذا تع ّداه فهو مصدر ميمي معناه
التعدية مبعىن االنتقال وهو هبذا املعىن يعم العقلي وغريه فيكون باقيا
على مصدريته ويطلق على الكلمة اجلائزة أو اجملوز هبا فيكون املراد منه
اسم الفاعل أو اسم املفعول وهذا اإلطالق هو الشائع املتبادر عند اإلطالق.
(إِ َّما
على وجه

السن ِ
ِ
اد) وهو ضم كلمة ولو حكما إىل أخرى
أ ْن يك ْون في ِْ ْ
يؤول بالكلمة ولو مجلة.
يفيد وقولنا ولو حكما إلدخال ما ّ

حنو زيد قام أبوه.

(وإِ َّما) أن يكون (فِي الْكلِم ِة) وهي قول مفرد امسا كانت أو فعال
أو حرفا.
(وإِ َّما) أن يكون ( فِي الْمرَّك ِ
ب) يعىن اإلسنادي.

3

السن ِ
ِ
اد) خربيا كان أو إنشائيا (هو إِ ْسناد الْ ِف ْع ِل أ ْو)
(فالْمجاز في ِْ ْ
إسناد (ما فِي م ْعناه) أي معىن الفعل األصلي وهو احلدث ألنه هو الذي دل

عليه جوهر اللفظ دون الزمان وذلك كاملصدر واسم الفاعل واسم املفعول
والصفة املشبهة واسم التفضيل والظرف واجلار واجملرور (إِلِى غ ْي ِر ما) أي

إىل غري شيء( .هو) أي الفعل أو ما يف معناه (له) أي لذلك الشيء
أي إىل غري ما حقه أن يسند له (لِملبسة) متعلق بإسناد أي إسناد ما ذكر
ألجل مالبسة أي تعلق بني املسند وذلك الغري الذى أسند اليه يشابه تعلقه
مبا هو له يف مطلق التعلق يعىن أن الفعل أو ما يف معناه املبين للفاعل حقه
أن يسند إىل الفاعل الذي قام به الفعل واتصف هو به عند املتكلم
يف الظاهر.
فإذا أسند إىل غري الفاعل من مفعول أو مصدر أو ظرف لكونه مالبسا
له .يكون إسناد ذلك الفعل لذلك الغري للمالبسة جمازا وكذا الفعل املبين
للمفعول حقه أن يسند للمفعول به أو ما جرى جمراه فإذا أسند لغريه كالفاعل
لشبهه يف املالبسة .يكون اإلسناد جمازا (مع ق ِريْ نة مانِعة) أي صارفة

ِ
السن ِ
اد إِلى ما هو له) وهو اإلسناد احلقيقي كاإلسناد إىل الفاعل
(ع ْن إِرادة ِْ ْ
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فيما بين الفعل له .حنو :ضرب زيد عمرا وإىل املفعول فيما بىن الفعل له.
حنو :ضرب عمرو فإن الضاربية لزيد حقيقة واملضروبية لعمرو حقيقة.
فخرج بقوله إىل غري ما هو له اإلسناد احلقيقي .كقول املؤمن:
أنبت اهلل البقل وحنو :ضرب زيد عمرا وبقوله ملالبسة ما ال مالبسة بينه
وبني املسند إليه فإنه ال يصح إسناده إليه إلنه كاهلذيان وبقوله مع قرينة
الكذب وقول اجلاهل أنبت الربيع البقل العتقاده أن الربيع هو املنبت فهو
حقيقة كما أنه مشل قوله :أنبت اهلل البقل ألنه نصب حاله قرينة على أنه مل يرد
ظاهره فيكون جمازا (ويس َّمى) أي اجملاز ىف اإلسناد أيضا (مجازا
الثْ ب ِ
فِي ِْ
ات) .حلصوله يف إثبات أحد الطرفني لآلخر والسلب تابع له وطار
عليه (ومجازا ع ْقلِيا) لتصرف العقل فيه باملالبسة والقرينة خبالف اللغوي فإنه
يرجع إىل وضع اللغة.
(وإِ ْسنادا مجا ِزيا) نسبة إىل اجملاز مبعىن املصدر ألن املتكلم جاوز به
حقيقته وأصله إىل غريه ويسمى أيضا جمازا حكميا نسبة إىل احلكم
مبعىن النسبة لوقوعه يف احلكم باملسند على املسند إليه (وله) أي للفعل وما
يف معناه (ملبسات شتَّى) أي خمتلفة مجع شتيت كمريض مرضى مث أشار
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الزمان
إىل تفصيل تلك املالبسات اليت تضمنها التعريف بقوله (يلبِس َّ
والْمكان) لوقوعه فيهما (والْم ْفع ْول) لوقوعه عليه فاملراد املفعول به ألنه الذى
السبب) عاديا
ينصرف اليه املفعول عند االطالق .أي ولو بواسطة احلرف (و َّ

أو عقليا أو شرعيا ألن له دخوال يف حصوله وكذا يالبس املصدر فيسند
إىل كل منهما كما يسند إىل الفاعل يف املبين للفاعل حقيقة.
حنو :خلق اهلل األرض وإىل املفعول به يف املبين له كذلك حنو :خلقت األرض.
مث شرع يف أمثلة اجملاز العقلي فقال:
(ن ْحو :ن هاره صائِم) فيما بين للفاعل وأسند إىل الزمان جمازا .واألصل
زيد صائم يف هناره فحذف املبتدأ وأقيم الزمان مقامه وأسند إليه صائم.
(ون ْهر جار) فيما بين للفاعل وأسند للمكان .إذ النهر مكان جري املاء
واألصل املاء جار يف النهر.
(و ِع ْيشة ر ِ
اضية) فيما بىن للفاعل وأسند إىل املفعول به .إذ العيشة
مرضية واألصل هو راض عيشته فحذف املبتدأ وأقيم املفعول مقامه وأسند إليه
الرضا وحذف املضاف إليه وأما يف اآلية فقد جعل الفاعل مظروفا يف العيشة
مبالغة مث أسند اليها راضية.
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ت ْالب ِ
(وسال ِ
اطح) يف الفعل املبىن للفاعل وأسند إىل املفعول به بواسطة
يف واألصل سال املاء يف األباطح فحذف اجلار توسعا مث حذف الفاعل وأسند
الفعل إىل املفعول.
(وأ ْخرج ِ
ت ْال ْرض أثْ قالها) فيما أسند للمفعول بواسطة من واألصل
أخرج اهلل من االرض أثقاهلا ففعل به كما يف الذي قبله واألثقال مجع ثقل
بفتحتني وهو متاع البيت أي ما فيها من الدفائن.
تعاىل
العملة

الربِْيع الْب ْقل) فيما أسند للسبب العادي واملنبت حقيقة هو اهلل
(وأنْ بت َّ
(وب نى الِم ْي ر الْم ِديْ نة) فيما أسند للسبب اآلمر والباين حقيقة هو
(والْق ِريْ نة) الىت تقدم ذكرها يف التعريف.

(إِ َّما ل ْف ِظيَّة كق ْول م ْجه ْوِل الْح ِ
ال) أي الذى اليعلم حاله هل هو موحد
الربِْيع الب ْقل .إِ َّن اهلل على كل ش ْيء ق ِديْ ر)
أو دهري (ب ْعد ق ْولِ ِه أنْ بت َّ
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فقوله :إن اهلل على كل شيء قدير قرينة لفظية على أنه أراد أن إسناد االنبات
إىل الربيع إىل غري ما هو له.
ِ
ِ
ِ
ص ِرِه) فقولك :وهو يف قصره
(وكق ْولك :هزم ْالم ْي ر الْج ْند وهو في ق ْ
قرينة على أن إسناد اهلزم اليه جماز.
(وإِ َّما م ْعن ِويَّة) عطف على إما لفظية.
(كصد ْوِر ْال َّوِل) أي أنبت الربيع البقل (ِمن الْمو َّح ِد) إذ يعلم
من حاله أن اإلسناد جمازى العتقاده أن املنبت حقيقة هو اهلل.
استِْيحال ِة قِي ِام الْم ْسن ِد بِالْم ْذك ْوِر) أي باملسند إليه املذكور
(وك ْ
مع املسند كقولك :حمبتك جاءت ىب إليك لظهور استحالة قيام اجملىء باحملبة.
(وأ َّما الْمجاز الْم ْفرد) وهو املشار إليه فيما تقدم بقوله :واما يف الكلمة
وعدل عنه هنا ليتأتى له تعريفه بالكلمة املستعملة ...اخل.
ليكون جاريا على املشهور يف تعريفه وإال لعرفه باالستعمال وهو
وان كان صحيحا إال أنه ليس املشهور وعرب فيما تقدم مبا تقدم ألنه األنسب
بقوله يف اإلسناد (ف هو الْكلِمة) امسا أو فعال أو حرفا (الْم ْست ْعملة) خرجت
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الكلمة قبل االستعمال فال توصف باجملاز كما التوصف باحلقيقة (فِي غ ْي ِر ما)

أي معىن (و ِ
ت له) أوال خرج احلقيقة كأسد يف احليوان املفرتس وعني
ضع ْ
يف الباصرة أو اجلارية ألنه وضع لكل منهما أوليا (لِعلقة) أي ألجل مناسبة
بني املعىن الذى وضعته الكلمة له والذى مل توضع له.
فاحلامل على االستعمال هو العالقة فالبد حينئذ من اعتبارها
ومالحظتها فخرج الغلط وان وجدت فيه عالقة .حنو :رأيت أسدا تريد به
رجال شجاعا أردت أن تنطق بالرجل الشجاع فغلطت فنطقت باألسد فليس
هذا مبجاز الن العالقة هنا ليست علة الستعمالك لعدم مالحظتها
(مع ق ِريْ نة)حالية أو مقالية (مانِعة) أي صارفة (ع ْن اِرادتِِه) أي إرادة
ما وضعت الكلمة له خرج الكناية .حنو :زيد طويل النجاد فإن املراد بطول
النجاد الزمه من طول القامة فالنجاد املوصوف بالطول كلمة مستعملة
يف غري ما وضعت له لعالقة مع قرينة حالية وهي املدح إال أن هذه القرينة
ال متنع إرادة املعىن احلقيقى وهو طول عالقة السيف مع الكناية.
ت علق ته) أي عالقة اجملاز (الم َّ
شابه ِة) بني املعىن احلقيقى
(فِإ ْن كان ْ
استِعارة) فاالستعارة جماز عالقته املشاهبة كأسد يف قولنا:
واجملازى (ف ْ
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رأيت أسدا يرمى فإنه استعمل يف الرجل الشجاع والعالقة بينهما املشاهبة
يف الشجاعة والشجاعة هي وجه الشبه فشبهنا الرجل باألسد جبامع الشجاعة
يف كل .واستعري لفظ أسد للرجل.
السببِيَّ ِة) يف حنو:
ت) عالقته (غ ْي رها) أي غري املشاهبة (ك َّ
(وإِ ْن كان ْ
رعينا الغيث أي النبات الذى سببه الغيث فلفظ الغيث كلمة مستعملة يف غري
ما وضعت له لعالقة السببية مع قرينة مانعة من إرادة معناه احلقيقي الذى هو
املطر وهي قولك رعينا ألن الرعي للنبات (والْمسبَّبِيَّ ِة) يف حنو :أمطرت السماء
نباتا أي غيثا يكون النبات مسببا عنه فأطلق املسبب وأريد السبب عكس ما
قبله.
(والْمجاورِة) يف حنو :شربت من الراوية أي املزادة أي اجللد الذى يوضع
فيه املاء للسفر وهي يف االصل اسم للبعري الذى حيمله ففيه تسمية الشيء
باسم جماوره لعالقة اجملاورة.
(والْكلِيَّ ِة) يف حنو :جيعلون أصابعهم يف آذاهنم أي أناملهم ففيه إطالق
الكل على البعض.
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(والْب ْع ِ
ضيَّ ِة) يف حنو :رأيت العني أي الرقيب ففيه إطالق البعض وإرادة

الكل إذ العني بعضه ويشرتط أن يكون اجلزء الذي يطلق على الكل له من بني
األجزاء مزيد اختصاص باملعىن املقصود فال جيوز إطالق حنو:
اليد على اجلاسوس.
(وا ْعتِبا ِر ما كان) يف حنو :وآتوا اليتامى أمواهلم فان اليتيم يف احلقيقة
الصغري الذى ال أب له فاستعمل يف البالغ لعالقة اعتبار ما كان عليه
قبل البلوغ (أ ْو ا ْعتِبا ِر ما ْيؤل إِل ْي ِه) كما يف قوله تعاىل[ :إين أراين أعصر مخرا]
أي عصريا يؤل إىل كونه مخرا (ون ْح ِوها) كاحمللية يف حنو :فليدع ناديه أي أهل
ناديه والنادى اجمللس أو احلالية يف حنو :ففي رمحة اهلل أي اجلنة الىت حتل فيها

الرمحة أي النعمة فقد أطلق احلال وأراد احملل عكس ما قبله.
(فمجاز م ْرسل) أي يسمى بذلك النه أرسل أي أطلق عن ادعاء
أن املشبه من جنس املشبه به أو عن التقييد بعالقة خبالف االستعارة فعالقتها
املشاهبة فقط.
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صل) يف تقسيم االستعارة بالذات.
(ف ْ
ِ
ص ِريْ ِحيَّة) نسبة للتصريح ويقال هلا مصرحة أيضا
(ال ْستِعارة إِ َّما ت ْ
(وإِ َّما م ْكنِيَّة) ويقال هلا بالكناية أيضا (وإِ َّما ت ْخيِْيلِيَّة).
ص ِريْ ِحيَّة ِهي الَّتِي صرح فِ ْي ها) تطلق االستعارة
(ف )ـاالستعارة (التَّ ْ
على االستعمال كما تطلق على اللفظ املستعمل وبإرادة األول تظهر الظرفية
وإال لقال هي لفظ املشبه به املصرح به (بِ ِذ ْك ِر الْمشبَّه بِ ِه) أي باللفظ الدال
عليه (ف ق ْط) أي من غري أن يذكر شيء من أركان التشبيه سواه
(ن ْحو رأيْت أسدا فِي الْح َّم ِام) فإنه صرح فيه بذكر املشبة به فقط وهو لفظ
االسد وتقريرها ان يقال شبه الرجل الشجاع باألسد جبامع اجلراءة يف كل
واستعري اللفظ الدال على املشبه به وهو لفظ أسد للرجل الشجاع استعارة
تصرحيية فالتشبيه بني املعاىن واالستعارة للفظ النه مبنزلة اللباس الذى استعري
من أحد فألبس غريه وقولنا يف احلمام قرينة مانعة من إرادة األسد احلقيقي.
(و ِْ
ال ْستِعارة الْم ْكنِيَّة) أي املخفية ( ِهي الَّتِى ط ِوي) أي مل يذكر
(فِ ْي ها ِذ ْكر الْمشبَّ ِه بِ ِه بِ ِذ ْك ِر ش ْيء ِم ْن لوا ِزِم ِه) أي لوازم املشبه به والباء سببية
أو مبعىن مع (ف ل ْم ي ْذك ْر فِ ْي ها) من أركان التشبيه ( ِسوى الْمشبَّ ِه)
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(و) االستعارة (التَّ ْخيِْيلِيَّة ِهي إِثْ بات ذلِك َّ
الل ِزِم) للمشبه ( َّ
الدال)
ذلك الالزم (على) استعارة لفظ (الْمشبَّ ِه بِ ِه) للمشبه (ف ِهي) أي التخييلية
(مل ِزمة لِ ْلم ْكنِيَّ ِة) التنفك عنها ولذا مثل هلما مبثال واحد بقوله:
ت) بكسر الشني أي علقت (بِفلن) وتقرير
(ن ْحو :أظْفار الْمنِيَّ ِة ن ِشب ْ
االستعارة فيهما من هذا املثال أن يقال (شب ه ِ
السب ِع)
ت الْمنِية) املذكورة (بِ َّ
يف االغتيال أي جبامع اغتيال النفوس يف كل من غري تفرقة بني نفاع وضرار
السب ِع لها) أي للمنية أي قد استعارته هلا (ث َّم ط ِوي ِذ ْكره)
است ِع ْي ر اِ ْسم َّ
(و ْ
أي ذكر املشبه به بناء على أن الذكر مبعىن املذكور أو ذكر االسم بناء على أنه
باق على مصدريته.
وقوله استعارة بالكناية أي ملتبسة باخلفاء اذ الكناية اخلفاء معمول لقوله
استعري وقوله ودل عطف على طوي يف قوة العلة له (عل ْي ِه) أي على ذكر
املشبه به (بِ ِذ ْك ِر ل ِزِم ِه وهو ْالظْفار) الذى هو قرينة املكنية.
قال احملقق التفتازاىن فاملقصود من قولنا أظفار املنية استعارة السبع للمنية
كاستعارة األسد للرجل الشجاع إال أنا مل نصرح بذكر املستعار أعىن السبع بل
اقتصرنا على ذكر الزمه وهو األظفار لننتقل منه إىل املقصود كما هو شأن
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الكناية فاملستعار هو لفظ السبع الغري املصرح به واملستعار منه هو احليوان
املفرتس واملستعار له هو املنية.
(وإِثْ بات ْالظْفا ِر) للمنية استعارة (ت ْخيِْيلِيَّة) وأما لفظ االظفار فهو
مستعمل يف حقيقته وأما كون اإلثبات استعارة فالنه قد استعري للمشبه إثبات
االمر الذى خيص املشبه به وأما كونه ختييلية فالنه خييل أي يوقع يف اخليال
أي الذهن أن املشبه من جنس املشبه به وقد علمت أن اجملاز امنا هو
يف اإلثبات أي اثبات شيء لشيء ليس هو له فالتخييلية يف احلقيقة جماز
عقلي كإثبات اإلنبات للربيع وان الزم املشبه به مستعمل يف حقيقته وهذا هو
مذهب القوم وتفصيل املذاهب يف املكنية والتخييلية وما يتعلق هبا مذكور
يف السمرقندية الىت جعلت هذه الرسالة يف احلقيقة مقدمة هلا.
صل) يف تقسيم االستعارة إىل مرشحة وجمردة ومطلقة.
(ف ْ
(ِ
ت ب ْعد) متام االستعارة بذكر القرينة املانعة وكذا
ال ْستِعارة إِ ْن ق ِرن ْ
بعد املعينة بكسر الياء فال يعد يعطى من قولنا رأيت حبرا يف احلمام يعطى
جتريدا ألهنا قرينة معينة بعد متام االستعارة باملانعة الىت هي يف احلمام (بِما)
أي بشيء (يلئِم) أي يناسب املشبه به (الْم ْست عار ِم ْنه فمر َّشحة)
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أي تسمى بذلك لرتشيحها أي تقويتها بذكر املالئم (ن ْحو :رأيْت أسدا
فِي الْحم ِام له لبِد) كعنب مجع لبدة كسدرة وهي ما تلبد من شعر االسد
على منكبه فقوله :يف احلمام قرينة وقوله :له لبد ترشيح ألنه من مالئمات
املستعار منه
ت بِما يلئِم) املشبه (الْم ْست عار له فمج َّردة) أي تسمى
(وإِ ْن ق ِرن ْ
بذلك لتجريدها عن بعض املبالغة ملا فيه من ضعف دعوى االحتاد الذى
يف االستعارة (ن ْحو :رأيْت أسدا فِي الْحم ِام له ِسلح) فقوله :له سالح جتريد
النه من مالئمات املستعار له وهو الرجل الشجاع.
(وإَِّل) أي وان مل تقرتن مبا يالئم املستعار منه وال املستعار له (فمطْلقة)
أي تسمى بذلك إلطالقها عن التقييد بشيء من مالئمات املستعار منه
واملستعار له حنو :رأيت أسدا يف احلمام (والتَّ ْر ِش ْيح) الشتماله على متام املبالغة
يف التشبيه (أبْ لغ) أي أكثر مبالغة (ِمن ا ِلطْل ِق) املشتمل على املبالغة
يف التشبيه (البْ ل ِغ) نعت لإلطالق أي اإلطالق الذى هو أبلغ (ِمن التَّ ْج ِريْ ِد)
املشتمل على ضعف املبالغة يف التشبيه وقد جيتمع الرتشيح والرتجيد فتكون
االستعارة يف قوة املطلقة كقوله:
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(لدي أسد شاكِي السل ِح مق َّذف له لبِد أظْفاره ل ْم ت قلم)
فقوله شاكى السالح أي تام السالح جتريد وقوله له لبد اخل ترشيح وهذا
ان تساويا فان زاد أحدمها على اآلخر فالعربة بالزائد وقولنا بعد القرينة تنبيه
على أن اعتبار الرتشيح والتجريد امنا يكون بعد متام االستعارة بذكر القرينة
فال تعد قرينة املصرحة جتريدا وال قرينة املكنية ترشيحا دفعا ملا يتوهم من
أن املراد باالستعارة لفظ املستعار جمردا عن القرينة وأن القرينة تعترب من الرتشيح
أو التجريد والقيد اذا ذكر لدفع التوهم كان يف ذكره فائدة أي فائدة فاندفع
ما يقال أن اللفظ ال يكون استعارة إال بعد ذكر القرينة فال حاجة إىل قيد بعد
القرينة.
صل) تقسيم االستعارة إىل أصلية وتبعية.
(ف ْ
(إِ ْن كان) اللفظ (المستـعار) للمشبه (اِ ْسم ِج ْنس) اسم اجلنس هو
الكلي الصادق على كثريين ولو تأويال فيدخل العلم املشهور بوصف كحامت
املشهور بوصف اجلود فانه يؤول بواسطة اشتهاره باجلود بأنه موضوع للجواد
سواء كان هو الرجل املعروف أو غريه لكن إطالقه على املعهود يكون حقيقة
وعلى غريه يكون جمازاكما أن أسدا يتناول احليوان والرجل الشجاع لكن األول
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حقيقة والثاىن جماز فتجرى فيه االستعارة حينئذ حنو :رأيت اليوم حامتا
أي رجال جوادا شبه هذا الرجل حبامت وادعى أنه فرد من أفراده كما يف ادعاء
أن الرجل الشجاع من أفراد احليوان املفرتس فاستعري لفظ حامت هلذا الرجل
استعارة تصرحيية أصلية وملا كان اسم اجلنس يشمل املشتق مع أن االستعارة فيه
تبعية فسره بقيده فقال( :أي امسما غيـر مشتق) كانه قال املراد باسم اجلنس
غري املشتق أما اسم اجلنس املشتق فال تكون فيه االستعارة أصلية ولو قال
إن كان املستعار له اسم جنس غري مشتق :كان أخصر وأوضح وكأنه قصد
بالتفسري تقييد عبارة التلخيص ألنه أطلق اسم اجلنس عليه فلو قال يف التفسري
أي غري مشتق حبذف امسا كان أبني وليس تفسري احلقيقة اسم اجلنس وإال
لشمل علم الشخص وال قائل بأنه اسم جنس وال جترى االستعارة فيه إال
بالتأويل وهذا التفسري أصله للسمرقندي (ك ْالس ِد) إذا استعري للرجل الشجاع
يف حنو :رأيت أسدا يرمى (والْق ْت ِل) إذا استعري للضرب الشديد يف حنو:
شاهدت قتل زيد األول اسم عني والثاىن اسم معىن.
(ف ِْ
صلِيَّة) أي تسمى بذلك الهنا ليست تابعة لشيء بل
ال ْستِعارة أ ْ
قائمة بنفسها (وإَِّل) أي إن مل يكن املستعار اسم جنس بأن كان فعال أو
حرفا أو امسا مشتقا كامسي الفاعل واملفعول والصفة املشبهه.
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(ف تب ِعيَّة) أي تسمى بذلك (لِجريانِها فِي الْ ِف ْع ِل أو فِي ِْ
ال ْس ِم) املشتق
ْ
ِ
صد ِرِه) أي مصدر كل من الفعل أو املشتق فهى تابعة
(ب ْعد جريانِها في م ْ
لالستعارة يف املصدر مثال االستعارة يف الفعل نطقت احلال أي دلت شبهت
الداللة بالنطق يف إيضاح املعىن وإيصاله للذهن واستعري النطق للداللة أي يقدر
ذلك واشتق من النطق نطقت مبعىن دلت ومثاله يف املشتق زيد مقتول تريد
مضروبا ضربا شديدا بقرينة احلال شبه الضرب الشديد بالقتل يف شدة التأثري
يف كل واستعري اسم القتل للضرب الشديد أي يقدر ذلك واشتق من القتل
مقتول مبعىن مضروب ضربا شديدا وعلى هذا القياس وإمنا كانت تبعية
ألن االستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يقتضى كون املشبه موصوفا بوجه الشبه
وإمنا يصلح للموصوفية احلقائق املتقررة أي األمور الثابتة كقولك :جسم أبيض
وبياض صاف دون معاىن األفعال والصفات املشتقة لكوهنا متجددة غري متقررة
بواسطة دخول الزمان يف مفهوم األفعال وعروضه للصفات هذا تعليل القوم
(و) جلرياهنا (فِي الْحر ِ
ف) املستعار (ب ْعد جريانِها فِي مت عل ِق م ْعناه) أي معىن
ْ
احلرف وليس املراد مبتعلق معىن احلرف هو اجملرور كما قاله صاحب التلخيص
(بل الْمراد بِمت عل ِق معنى الْحر ِ
ف الْم ْعنى الْكلِي) الذى يعرب به عن
ْ
ْ
ْ
البْتِد ِاء فِي) معىن (ِمن) فإنه متعلق معىن من (و ِْ
معناه عند تفسريه (ك ِْ
النْتِهاء
ْ
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فِي) معىن (إِلى) فإنه متعلق معناها (والظَّرفِيَّ ِة فِي) معىن (فِي و ِْ
ال ْستِ ْعل ِء فِي)
ْ
معىن (على) فليست هذه املعاىن الكلية معاىن احلروف (إِ ِذ الْح ْرف ل ي ؤدى
إَِّل م ْعنى ج ْزئِيا) وإال ملا كان حرفا بل امسا ألنه حينئذ يكون مستقال
باملفهومية .اذ االمسية واحلرفية إمنا هي باعتبار املعىن فإن كان املعىن مستقال

فداله االسم وان مل يكن مستقال بل أتى به جملرد الربط فالدال عليه حرف بل
هذه الكليات متعلقات ملعانيها لكون معانيها جزئيات هلا.
(والْج ْزئِي له ت علق بِالْكلِي ِلنْ ِدر ِ
اج ِه) أي اندراج اجلزئى (ت ْحته) أي
حتت الكلي مثال االستعارة يف احلرف استعارة لفظ يف ملعىن على يف قوله
تعاىل :وألصلبنكم يف جذوع النخل أي عليها شبه االستعالء الكلى بالظرفية
الكلية جبامع التمكن واستعري لفظ الظرفية لالستعالء أي يقدر ذلك فسرى
التشبيه من الكليات إىل اجلزئيات الىت هي معاىن احلروف فاستعري لفظ يف
املوضوعة لكل جزئي من جزئيات الظرفية ملعىن على وهو االستعالء اخلاص أي
املطلق بالتصليب واجلذوع يف هذا املثال.
(وأ َّما الْمجاز الْمرَّكب ف هو اللَّ ْفظ الْمرَّكب) خرج املفرد (الْم ْست ْعمل)
خرج املهمل املركب (فِي غ ْي ِر ما) أي املعىن األصلي الذي (له) حقيقة خرجت
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احلقيقة املركبة (بِعلقة) خرج الغلط حنو :خذ هذا الكتاب عند ارادة أعطىن
هذا الثوب (مع ق ِريْ نة مانِعة ِم ْن إِرادتِِه) أي إرادة املوضوع له خرجت الكناية
املركبة كقول السائل :إين حمتاج فإنه لفظ مركب كناية عن الطلب ومل يوضع له
حقيقة وليس جمازا إذ القرينة وهي حال السائل المتنع من ارادة املعىن احلقيقى
مع الطلب.
ت علق ته الْمشاب هة) بني الطرفني (سم َّي اِ ْستِعارة)
(فِإ ْن كان ْ
ألنه استعري اللفظ الدال على املشبه به للمشبه (ت ْمثِْيلِيَّة) نسبة للتمثيل وهو
التشبيه مطلقا واملراد هنا ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من عدة أمور
فإن االستعارة املركبة التمثيلية جيب أن يكون وجه الشبه فيها هيئة منتزعة
من متعدد وكذا جيب أن يكون طرفاها هيئتني منتزعتني من جمموع أشياء
تضامت وتالصقت حىت صارت شيأ واحدا فيشبه إحدى اهليئتني املنتزعتني
باالخرى بادعاء أن صورة املشبه من جنس الصورة املشبه هبا فيطلق
على الصورة أي اهليئة املشبة اللفظ الدال على الصورة املشبه هبا وتسمى أيضا
بالتمثيل على سبيل االستعارة وبالتمثيل من غري قيد بقولنا على سبيل
االستعارة (كق ْولِك لِم ْن ي ت ر َّدد فِي أ ْمر) من األمور هل يفعله؟ بأن يبدو له
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وجه الفعل فيقدم بقدمه وعدمه فيحجم (إِني أراك ت قدم ِر ْجل) تارة (وت ؤ َّخر)
تارة (أ ْخرى) فأخرى نعت لتارة حمذوف ومفعول تؤخر حمذوف أي وتؤخرها
وليس نعتا لرجل حمذوف مفعول لتؤخر اذ ال حمصل له شبه حال املرتدد
يف فعل أمر من االمور حبال من يرتدد يف الذهاب حلاجة فتارة يبدوله وجه
الذهاب فيقدم رجله وتارة ال فيؤخرها بادعاء أن احلالة أي اهليئة املشبهة
من جنس احلالة املشبة هبا مث استعري اللفظ الدال على اهليئة املشبه هبا للهيئة
املشبهة ووجه الشبه وهو هيئة اإلقدام تارة واإلحجام أخرى منتزعة من عدة
أمور كما ترى.
(ومتى فشا) أي كثر وشاع بني الناس (اِ ْستِ ْعماله) أي اجملاز املركب
(كذلِك) أي على سبيل االستعارة (سمي مثل ولِذا) أي ولكون املثل متثيال
فشا استعماله على سبيل االستعارة (ل ت غيَّ ر ال ْمثال) الن االستعارة جيب
أن يكون لفظ املشبه به املستعمل يف املشبه فلو غري املثل ملا كان لفظ املشبه
به بعينه فال يكون استعارة فال يكون مثال وهلذا ال يلتفت يف األمثال
إىل مضارهبا تذكريا وتأنيثا وافرادا وتثنية ومجعا بل إمنا ينظر يف مواردها كما يقال
للرجل :الصيف ضيعت اللنب بكسر تاء اخلطاب النه يف االصل المرأة قاله
احملقق التفتازاىن.
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ت) عالقة اجملاز املركب (غ ْي رها) أي غري املشاهبة (سمى
(وإِ ْن كان ْ
مجازا مرَّكبا) ومل يوجد للقوم تسمية له باسم خيصه وذلك كما يف اجلمل
اخلربية الىت أريد منها اإلنشاء كقوله:
هواي مع الركب اليمانني مصعد

جنيب وجثماىن مبكة موثق

فان هذا املركب موضوع لالخبار واملراد منه إنشاء التحزن والتحسر
فقد استعمل يف غري ما وضع له لعالقة الضدية إذ اإلخبار يضاد اإلنشاء
تأمل.
(وأ َّما التَّ ْشبِْيه

ف هو َّ
الدللة) مصدر قولك دللت فالنا على كذا
مشارك ِة أ ْمر ِل ْمر فِي م ْعنى ل على و ْج ِه) أي طريق

إذا هديته إليه (على
( ِْ
ال ْستِعارِة) التصرحيية واملكنية فإن االستعارة وان كان فيها الداللة املذكورة إال
أهنا ال تسمى تشبيها اصطالحيا ويقال يف تعريفه أيضا أنه هو الداللة
على مشاركة أمر ألمر يف معىن بالكاف وحنوه فيخرج بقوله بالكاف وحنوه
االستعارة وكثريا ما يطلق التشبيه على الكالم الدال على املشاركة املذكورة
كقولنا :زيد كاألسد يف الشجاعة.
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(وأ ْركانه) أي التشبيه (أ ْرب عة) وهي (طرفاه) أي املشبه واملشبه به
(وو ْجهه) وهو املعىن املشرتك بني الطرفني (وأداة) وهي الكاف وكأن ومثل وما
يف معناها (ن ْحو :زيْد كالْب ْد ِر فِي الْح ْس ِن) فزيد مشبه والبدر مشبه به والكاف
أداة التشبيه أي كلمة يؤدى هبا التشبيه واحلسن وجهه.
مث شرع يتكلم على بعض ما يتعلق هبذه االركان فقال (وق ْد) هي هنا
للتحقيق (يك ْون طرفاه ِحسيَّ ْي ِن) أي يدركان باحدى احلواس اخلمس الظاهرة
وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس (كما مثل) بقولنا :زيد كالبدر
يف احلسن فإن زيد والبدر حسيان إلدراكهما حباسة البصر (أ ْو ع ْقلِي ْي ِن ن ْحو:
ق ولِنا ِ
الع ْلم كالْحي ِاة فِي ك ْونِِهما ِج َّهت ْي اِ ْدراك) فاملراد بالعلم امللكة وال خيفى
ْ
أهنا طريق لالدراك كاحلياة وكل من العلم واحلياة عقلي إلدراكهما بالعقل
إذ احلس اليدرك شيئا منهما إلهنما اليبصران وال يسمعان واليذاقان
وال يشمان وال يلمسان فتعني إدراكهما بالعقل وعلم أن اجلامع بينهما كوهنما
جهىت ادراك (أ ْو م ْختلِف ْي ِن) بأن يكون أحدمها حسيا واآلخر عقليا (كالْمنِيَّ ِة
السب ِع) يف قولنا :املنية كالسبع يف االغتيال فان املشبه هو املنية عقلى ألنه
و َّ
عدم احلياة واملشبه به حسي وكتشبيه النور بالعلم يف عكسه وهو من التشبيه
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املقلوب للمبالغة إذ احملسوس أصل للمعقول فتشبيهه باملعقول من باب جعل
الفرع اصال واالصل فرعا.
(وو ْجهه) أي وجه الشبه وهو املعىن الذي قصد اشرتاك الطرفني فيه كما

يكون مفردا كالشجاعة يف تشبيه الرجل الشجاع باألسد واحلمرة يف تشبيه اخلد
بالورد (ق ْد يك ْون) مركبا بأن يكون (ه ْيئة م ْنت زعة) أي انتزعها العقل
(ِم ْن ِع َّد ِة أم ْور) سواء كان الطرفان مفردين أو مركبني أي كل منهما هيئة
منتزعة من عدة أمور أو أحدمها مفردا واآلخر مركبا مثال وجه الشبه املركب

يف التشبيه الذى طرفاه مفردان قوله:
وقد الح يف الصبح الثريا كما ترى

كعنقود مالحية حني نورا

فالطرفان مفردان الن املشبه هو الثريا واملشبه به هو العنقود مقيدا بكونه
عنقود املالحية يف حال إخراج النور والتقييد ال ينايف اإلفراد ووجه الشبه هيئة
حاصلة من تقارن صور بيض مستديرة صغار املقادير يف رأى العني ال ملتصقة
والشديدة االقرتاب منضمة إىل املقدار املخصوص من الطول والعرض فقد نظر
إىل عدة أشياء وقصد إىل هيئة حاصلة منها واملالحية بضم امليم وختفيف الالم
وقد تشدد كما هنا عنب أبيض يف حبه طول ومثال ما طرفاه مركبان (ن ْحو)
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قول بشار (كأ َّن مثار النَّ ْق ِع) من آثار الغبار هيجه أي :كأن الغبار املنعقد
(ف ْوق رؤْو ِسنا) من آثار جرى اخليل (وأ ْسياف نا) أي مع أسيافنا (ل ْيل ت هاوى)
أصله تتهاوى حذفت منه إحدى التاءين أي تتساقط (كواكِبه) بعضها إثر
بعض فوجه الشبه مركب وهو اهليئة احلاصلة من تساقط أجرام مشرقة مستطيلة
متناسبة املقدار متفرقة يف جوانب شيء مظلم وكذا الطرفان ألنه شبه هيئة
السيوف وقد سلت من اغمادها وهى تعلو وترسب وجتىء وتذهب وتضطرب
وتتحرك إىل جهات خمتلفة هبيئة الكواكب يف هتاويها تواقعا وتداخال واستطالة
ومثال ما طرفاه خمتلفان أي إحدامها مفرد والثاىن مركب قوله:
وكأن حممر الشقي ـ ــق إذا تصوب أو تصعد
أعالم ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد
فوجه الشبه هيئة حاصلة من نشر أجرام محر مبسوطة على رؤس أجرام
خضر مستطيلة واملشبه مفرد وهو الشقيق واملشبه به مركب من أعالم ياقوتية
منشورة على رماح زبرجدية وعكسه وهو ما املشبه مركب واملشبه به مفرد.
قوله:
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يا صاحىب تقصيا نظريكما تريا وجوه األرض كيف تصور
تريا هنارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأمنا هو مقمر
فوجه الشبه هيئة حاصلة من تداخل األنوار بني أشياء مسودة
حىت عادت تضرب إىل االصفرار واملشبه مركب وهو هيئة ضوء الشمس
وقد خالطه زهر الربا حىت عادت األزهار مبخالفة الشمس تضرب إىل السواد
ونور الشمس إىل الصفرة واملشبه به وهو القمر مفرد وقوله :تصور بفتح التاء
أصله تتصور حذفت منه إحدى التائني يقال :صوره اهلل يف صورة حسنة
فتصور وشابه خالطه والربا مجع ربوة وهى االرض املرتفعة وخصها الهنا أنضر
وأشد خضرة.
(و ْال ْغلب) أي األكثر يف التشبيه (ح ْذفه) أي حذف وجه الشبه حنو:
زيد كالبدر ويسمى حينئذ جممال وقد يذكر حنو :زيد كالبدر يف احلسن ويسمى
مفصال (وق ْد ت ْحذف ْالداة) أي أداة التشبيه (أيْضا) أي كما حيذف وجهه
حنو :زيد بدر (ويس َّمى بلِ ْي غا) حبذف األداة ومؤكدا أيضا ومنه ما أضيف
املشبه به إىل املشبه بعد حذف االداة كقوله:
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والريح تعبث بالغصون وقد جرى

ذهب االصيل على جلني املاء

أي على ماء كاللجني أي الفضة يف الصفاء والبياض.
وقد تذكر األداة ويسمى مرسال إلرساله أي إطالقه عن املبالغة والـتأكيد
مستفاد من حذف االداة.
واعلم أن التشبيه إذا كان وجهه ظاهرا حبيث يدرك من أول األمر
من غري امعان نظر مسى قريبا مبتذال حنو :زيد كالبدر وإذا كان خفيا ال يدرك
اال بعد تأمل كما إذا كان هيئة منتزعة من متعدد مسى غريبا كقوله:
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل هتاوت كواكبه
وإىل هذا أشار بقوله (وكلما ب عد الْو ْجه د َّق وحسن وق ْد ي تص َّرف
فِي الْق ِريْ ِ
ب الْم ْبتذ ِل بِما يصيَّ ره دقِ ْي قا حسنا) فيلتحق بالغريب كقوله:
مل تلق هذا الوجه مشس هنارنا إال بوجه ليس فيه حياء
يعىن أن مشس النهار التقابل وجه حمبوبه إال وهي متصفة بعدم احلياء
إذ لو كانت تستحي ما القته وال ظهرت عند وجوده ألنه أعلى منها حسنا
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وهباء فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل إال أن ذكر احلياء وما فيه من الدقة واخلفاء
أخرجه إىل الغرابة وصار من التشبيه املقلوب ألن قوة الكالم تفيد أنه أعظم
شأنا من الشمس .و(كق ْولِ ِه:
الرشأ الْم ْكحول ن ِ
اظره بِالس ْح ِر ح ْسبك ق ْد أ ْحرقْت أ ْحشائِي
يا أي ها َّ
ْ
إِ َّن انْ ِغماسك فِي التَّ يَّا ِر ح َّقق أ ْن ن َّ
الش ْمس ت ْغرب فِي ع ْين ِمن الْم ِاء
الش ْم ِ
فِإ َّن ت ْشبِْيه الْج ِم ْي ِل بِ َّ
س ق ِريْب م ْبتذل ل ِك ْن ل َّما تص َّرف فِ ْي ِه
بِما ت رى) من حديث االنغماس يف التيار أي املاء الغزير اجلارى (حتَّى أنَّه
جعل انْ ِغماسه) أي انغماس اجلميل يف املاء (دلِْيل على أ َّن َّ
الش ْمس) احلقيقية
(ت غْرب فِي ع ْين ِمن الْم ِاء) ألنه أعلى منها حسنا وهباء وقد انغمس يف املاء
فلتكن هي كذلك باالوىل يعىن أن قوله تعاىل [ :لتغرب يف عني محئة ]
من باب علم اليقني وانغماسه يف التيار جعله من باب عني اليقني وقوله (د َّق)
أي التشبيه (ولطف) وخرج إىل الغرابة وصار من التشبيه املقلوب جواب ملا.
صل ِ
ال ْستِعارِة) التصرحيية واملكنية وأصل الشيء ما بىن الشيء
صل أ ْ
(ف ْ
عليه (التشبيه) خرب قوله أصل فاالستعارة متفرعة عنه (ِلنَّه إِذا ح ِذف ِم ْنه)
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أي من التشبيه (ما عدا الْمشبه بِ ِه) بأن حذف املشبه واألداة والوجه حنو:
ِ
ص ِريْ ِحيَّة وإِذا ح ِذف ما عدا الْمشبه) بأن حذف
رأيت أسدا (صار ا ْستِعارة ت ْ
املشبه به والوجه واألداة حنو :أظفار املنية نشبت بفالن (صار اِ ْستِعارة بِالْ ِكناي ِة

على ما ت ق َّدم) من اعتبار العالقة والقرينة وذكر الزم املشبه به يف املكنية (و)
لكن (ل يس َّمى ِح ْي نئِذ) أي حني إذ صار استعارة (ت ْشبِْي ها اِ ْذ م ْب نى
الستِعارِة) أي ألن االستعارة مبنية بعد اعتبار التشبيه (على ت ن ِ
اسى التَّ ْشبِْي ِه)
ِْ ْ

أي على كون التشبيه صار نسيا منسيا بادعاء أن املشبه صار من جنس املشبه
به وهلذا صح التعجب يف قوله:
قامت تظللين من الشمس نفس أعز على من نفسي
قامت تظللنىي ومن عجب مشس تظللين من الشمس
والنهى عنه يف قوله:
ال تعجبوا من بلى غاللته قد زّر أزراره على القمر
فلوال أنه ادعى أن ذلك الغالم اجلميل من أفراد الشمس احلقيقية ملا كان

لتعجبته معىن إذ ال عجب يف كون انسان مجيل الصورة يظلل غريه ولوال أنه
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ادعى أن حمبوبه من أفراد القمر حقيقة ملا كان للنهى عن التعجب معىن إذا
الغاللة إمنا يسرع اليها البلى بسبب مالبسة القمر احلقيقي ال بسبب مالبسة
انسان كالقمر يف احلسن.
(وأ َّما الْ ِكناية) هي يف اللغة مصدر كنيت عن كذا بكذا اذا تركت
التصريح به وأما يف االصطالح (ف ِهي ل ْفظ أ ِريْد بِ ِه ل ِزم م ْعناه) خرجت
احلقيقة (مع جوا ِز إِراد ِة الْم ْعنى) احلقيقي (معه) أي مع ذلك الالزم كلفظ
طويل النجاد املراد به طول القامة مع جواز إرادة حقيقته من طول النجاد أيضا
املعىن احلقيقي للقرينة املانعة منه (ف ِهي) أي
ِجه ِة جوا ِز إِراد ِة الْم ْعنى الْح ِق ْي ِقي مع إِراد ِة

خرج اجملاز إذ ال يصح إرادة
الكناية (تخالِف الْمجاز ِم ْن
ل ِزِم ِه) كإرادة طول النجاد مع ارداة طول القامة خبالف اجملازـ وتوافقه من جهة
أن االنتقال فيها من امللزوم إىل الالزم كما يف اجملاز وإمنا قال مع جواز إرادة اخل
ألن املدار على جواز اإلرادة املذكورة ال على اإلرادة بالفعل إذ كثريا ما ختلو
الكناية عن إرادة املعىن احلقيقي للقطع بصحة قولنا فالن طويل النجاد ومهزول
الفصيل وإن مل يكن له جناد وال فصيل.
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واعلم أن املطلوب هبا إما صفة من الصفات كاجلود والكرم والبخل
والعلم واحللم واجلنب والشجاعة والطول والقصر وحنو ذلك وهي ضربان قريبة
وبعيدة فإن كان االنتقال من الكناية إىل املطلوب بال واسطة فقريبة
(نحو زيد ط ِويل النَّج ِ
اد ت ِريْد) بقولك طويل النجاد (ط ْول الْقام ِة) فإن طول
ْ ْ ْ
النجاد يستلزم طول القامة واالنتقال من طول النجاد إىل طول القامة اليتوقف
على واسطة وإن كان االنتقال بواسطة فبعيدة (و) ذلك حنو

(زيْد م ْهزول الْف ِ
ص ْي ِل) كناية عن كرمه فإن هزال الفصيل مما يستدل به
ْ
على الكرام فاهلزال ملزوم والكرم الزم حبسب االعتقاد .لكن االنتقال من هزال
الفصيل إىل الكرم مما يتوقف على الواسطة فإنه ينتقل منه إىل جوعه بعدم شربه
اللنب ومنه إىل كثرة حلب أمه ومنها إىل كثرة األكلة ومنها إىل كثرة الضيوف
الرم ِ
اد كِناية ع ْن كرِم ِه)
ومنها إىل املطلوب وهو الكرم (أ ْو) حنو :زيد (كثِْي ر َّ
فإنه ينتقل من كثرة الرماد إىل كثرة إحراق احلطب حتت القدر ومن كثرة
اإلحراق

إىل كثرة الطبخ ومن كثرة الطبخ إىل كثرة االكلة ومنها إىل كثرة

الضيوف ومنها إىل املطلوب وهو الكرم (و) إما أن يكون املطلوب هبا نسبة
السماحة والْمرْوءة) هي كمال
أي اثبات أمر ألمر أو نفيه عنه (ن ْحو :إِ َّن َّ
ت على ابْ ِن الْح ْشر ِج) فهذا
الرجولية (والنَّدى) أي اإلعطاء (فِي ق بَّة ض ِرب ْ
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الصف ِ
الكالم (كِناية عن ث ب و ِ
ات) الثالثة (له) أي البن احلشرج فإن
ت هذ ِه َّ
ْ ْ
هذا الشاعر أراد أن يثبت هذه الصفات له فرتك التصريح بذلك بأن يقول هذه
الصفات ثبتت البن احلشرج مثال إىل كناية بأن جعلها يف قبة مضروبة عليه
ألنه اذا أثبت الشيء يف مكان الرجل وحيزه فقد أثبت له ومن ذلك قوهلم:
اجملد بني ثوبيه والكرم بني برديه حيث ترك التصريح بثبوت اجملد والكرم
إىل الكناية عن ذلك بأن جعل ما ذكر بني ثوبيه وبرديه.
وهلل احلمد على االبتداء واالختتام والصالة والسالم على خامت أنبياء اهلل
الكرام عليهم وعلى آهلم الصالة والسالم اهــ.
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