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 (15/12/2014؛ تاريخ القبول:  25/8/2014)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

 .يف شرحه اهتماماً خاصاً باجلانب البالغي إن شرح ابن أيب احلديد من الشروح املهمة لنهج البالغة. إنه قد أوىل

ميزات هذا اجلانب من هذا الشرح وآثاره. منهج التحقيق فيه هو التوصيف والتحليل بدراسة هذا  ِويريد هذا املقال أن ير

مام الفصحاء وسيد البلغاء وثبت إمري املؤمنني أمنها: إن  ،نتائج بالغية. وصل هذا التحقيق إىلالشرح وحتليل حبوثه ال

 فكله منه  ،سلوبه واحدأوأن  ،ألنه ثبت تواتر بعضه عنه  ؛باملنطق البالغي أن هنج البالغة صدر عن اإلمام علي 

ولكن أكثر ما  ،يستقصي الفنون البالغية يف هنج البالغةسلوب؛ وإن ابن أيب احلديد ال الختلف األ ،فلو كان بعضه منحوالً

تعرض له من فنون البالغة هو االستعارة والكناية واحملسنات البديعية، مما ميكن أن ينتقد عليه أنه قد يطيل الكالم يف 

األحيان ليس خيطئ يف تعيني نوع الفن، وبعض  شرح بعض الفنون البالغية، وبعض األحيان ال يشرح فناً حق الشرح، قد

 يكون شرحه مبهماً. شرحه دقيقاً، وقد

 

 لمات الرئيسيةكال

 .، هنج البالغة، ابن أيب احلديد، البالغة، علم البيان، علم البديععلي 
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 مقدمة

شرحه  يف إنه قد أوىلالبالغة. من الشروح املهمة لنهج  ابن أيب احلديدإن شرح 

ميزات هذا اجلانب من هذا  ِل أن يراي ويريد هذا املقاهتماماً خاصاً باجلانب البالغ

والتحليل بدراسة هذا الشرح وحتليل حبوثه  الشرح وآثاره. منهج التحقيق فيه هو التوصيف

البالغية. من أهداف هذا التحقيق هو التعريف باجلانب البالغي لنهج البالغة من منظر 

. مل  مام عليومقدار توفيق هذا الشرح يف جهده هذا لبيان بالغة اإل ابن أيب احلديد

  جند أحداً يكون قد درس هذا الشرح من هذا املنظر.

  بن أ ي احلديدة اليدباملرتبة األ

 أشهرها، ةيله آثار أدبو ة للقرن السابع اهلجرييات األدبيمن الشخصابن أيب احلديد 

 )آصفي  اجلزرريالبن األث« املثل السائر»ى تبه نقداً علك« ى املثل السائرالدائر عل كالفل»

خاصة من  ،عترب من أحسن الشروحي يذشرحُه لنهج البالغة الو .(642، ص2، ج1374فكرت، 

، البلغاءو ه من اخلطباءريغى عل ي الم علكة يه أفضليأثبت ف؛ ةيالبالغو ةية األدبيالناح

 ة يفيالبالغ ي ابن أيب احلديدمساع. قدر استطاعتهى ه إظهار أبعاد بالغته علياستطاع فو

 . لهايحتلو عرض الشواهد، ومام إثبات تفوق بالغة اإل، وفيالتوص: ثالثة أصعدة

 ه فاتيتوص

 الم اخلالقك نالمه دو، وكد البلغاءيسو مام الفصحاءإ  نياملؤمن ريمأن أقول يإنه 

ش يواهلل ما سنّ الفصاحة لقر: »ة مراتيقول معاو ىلإ ريشيو .(1/24) نيالم املخلوقكفوق و

تلو بعضها ير بأن ألفاظه كب يبأشهادة حممد بن  المه يفكصف وي .(11/253 ؛1/25) «هريُغ

 .(16/145)لف كال تو  تعسفريتطاوعه سلسة سهلة تتدفق من غو هياتؤبعضاً ت

اآلخر ى الم بعضه علكعرف فضل الوي البالغةو تعلم الفصاحةيراد أن أمن » قول:يو

 ــرسوله و الم اهللكعدا  ــالم كح من اليل فص ك( فإن نسبتها اىل108تأمل هذه اخلطبة )يفل

ها يما عل ىلإنظر الناظر يمث ل ،ةياملظلمة األرض احلجارة ىلإ ةكية الفلريب املنكواكنسبة ال

 بة حىتياخلو املخافةو الرهبةو ما حتدثه من الروعةو ،باجةيالدو الرواءو اجلاللو من البهاء

 أرعبت قلبهو هلدّت قواه ،النشورو البعثي اعتقاد نفى ق ملحد مصمم عليزندى ت عليلو تل
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فسّر  ياليت (216ل اخلطبة )يذ ر يفكذيو .(7/203)« زلزلت اعتقادهو نفسهى أضعفت علو

لو اجتمع ي نبغي» :(2-1/)التكاثر ﴾رَ ابِ قَ مَ الْ  مُ تُ رْ ى زُ تا حَ  رُ اث ُ كَ التا  مُ اكُ هَ لْ أ﴿ يتيها آيف مام اإل

بن ي ما سجد الشعراء لقول عدكسجدوا له يهم أن يعلى تلو جملس فصحاء العرب قاطبة يف

 .(153-11/152) «قلم أصاب من الدواة مدادها: الرقاع

فيها من صناعة البديع الرائقة املستحسنة الربيئة من (: »236) ةيقول يف ذيل اخلطب

 (13/114) وقد أخذ ابن نباتة اخلطيب كثرياً من ألفاظها فأودعها خطبه ،التكلف ما ال خيفى

 ، اجلميل من الكالم ال علم البديع. «البديع»يقصد من 

 «حسن قولهأما : »منها، مام الم اإلكإعجابه بة تعرب عن ير عبارات إطرائرّيكهو 

 المكهذا من أفصح ال» و (20/86) « هلاريفة ال نظيوهذه من ألفاظه الشر»و (19/225)

 .(20/182) «أغربهو

 إثباته تفوق باغة اإلمام 

 ى، والعايل واألعلىاحللو واألحل ن معرفه الفصيح واألفصح والرشيق واألرشق،إ»هو يقول: 

وال ميكن إقامه الداللة املنطقية عليه... وإمنا أهل الذوق  ،أمر ال يدرك إال بالذوق ،ممن الكال

نفسهم بالرسائل واخلطب والكتابه والشعر وصارت أهم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا 

 . مث يقوم باملقارنة إلثبات تفوق كالم اإلمام  .(217-7/216)هلم بذلك دربة وملكة تامة 

خطبة و ةي خطبه اجلهادنيمنها مقارنته ب، الم البلغاءكمع  المه كقارن يا اً مريثك

 (85-2/80) :ابن نباتة

واعلم أن التحريض على اجلهاد قد قال فيه الناس فأكثروا وكلهم أخذوا من كالم أمري 

أيها الناس إىل كم تسمعون الذكر  فمن جيد ذلك ما قاله ابن نباتة اخلطيب: ،املؤمنني 

كأن أمساعكم متج ودائع الوعظ وكأن قلوبكم  ،ون وإىل كم تقرعون بالزجر فال تقلعونفال تع

 ،يف دياركم عمله ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله  وعدوكم يعمل ،هبا استكبار عن احلفظ

وهذه البهائم  .وندبكم الرمحن إىل حقه فخالفتموه ،وصرخ هبم الشيطان إىل باطله فأجابوه

بال كتاب أنزل عليها وال رسول  ،ذه الطري متوت محية دون أوكارهاتناضل عن ذمارها وه

تندون من عدوكم نديد  ،وأنتم أهل العقول واألفهام وأهل الشرائع واألحكام ،أرسل إليها

 ؛وأنتم واهلل أوىل بالغزو إليهم وأحرِ باملغار عليهم ،اإلبل وتدرعون له مدارع العجز والفشل
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خصكم اهلل بالنجدة والبأس وجعلكم  ،واملصدقون بعقابه وثوابه ألنكم أمناء اهلل على كتابه

فأين محية اإلميان وأين بصرية اإليقان وأين اإلشفاق من هلب  ،خري أمة أخرجت للناس

ِإْن َتْصِبُروا   ﴿بَلىفقد قال اهلل عز وجل يف القرآن  ؟وأين الثقة بضمان الرمحن ،النريان
أفتتهمونه يف ضمانه أم  ،والصرب وضمن لكم املعونة والنصرفاشترط عليكم التقوِ  تَ ت اُقوا﴾وَ 

تشكون يف عدله وإحسانه فسابقوا رمحكم اهلل إىل اجلهاد بقلوب نقية ونفوس أبية وأعمال 

وهبوا  ،وسكم عار التقصريؤوخذوا بعزائم التشميز واكشفوا عن ر ،رضية ووجوه مضية

﴿ال َتُكونُوا  زع فإنه ال يدفع املوت عنكم نفوسكم ملن هو أملك هبا منكم وال تركنوا إىل اجل
ْخواِنِهْم ِإذا َضَربُوا ِفي اأْلَْرِض َأْو كانُوا ُغزًّى َلْو كانُوا ِعْنَدنا ما ماُتوا وما  َكالاِذيَن َكَفُروا وقاُلوا إِلِ

فاجلهاد اجلهاد أيها املوقنون والظفر الظفر أيها الصابرون واجلنة اجلنة أيها . قُِتُلوا﴾

فإن اجلهاد أثبت قواعد اإلميان وأوسع أبواب الرضوان  ؛غبون والنار النار أيها الراهبونالرا

 ،وإن من ناصح اهلل لبني مزنلتني مرغوب فيهما جممع على تفضيلهما .وأرفع درجات اجلنان

وأكره املزنلتني إليكم  ،جلإما السعادة بالظفر يف العاجل وإما الفوز بالشهادة يف اآل

﴿ولَيَ ْنُصَرنا اللاُه َمْن فإن نصره حرز من اهللكات حريز  ؛ة عليكم فانصروا اهللأعظمهما نعم
 . يَ ْنُصُرُه ِإنا اللاَه َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾

جتدها بالنسبة إليها كمخنث بالنسبة إىل  ،بعني اإلنصاف إىل خطبته و فانظر إليها

 ا عليها من أثر التوليدانظر مو ،فحل أو كسيف من رصاص باإلضافة إىل سيف من حديد

كأن أمساعكم متج ودائع : ال ترِ إىل فجاجة قولهأ فجاجة كثري من األلفاظ.و شني التكلفو

تندون من : كذلك ليس خيفى نزول قولهو .كأن قلوبكم هبا استكبار عن احلفظو الوعظ

تأمله  إذا ،فيها كثري من هذا اجلنسو الفشل.و تدرعون له مدارع العجزو عدوكم نديد اإلبل

 .(2/84) مع هذا فهي مسروقة من كالم أمري املؤمنني و ،اخلبري عرفه

ال أنه يف حضيض إ ،البديع بنصيب ةفإنه وإن كان قد أخذ من صناع»يف اخلتام، يستنتج: 

 .(2/85) يف أوج السماء  املومنني مريأرض وكالم األ

 (10/126) :قالينالشخناء العس يبأخطبه و مام اإل ة اخلطبنيومنها مقارنته ب

هنا خطبة  أنا أوردهاو ،وقد شغف الناس يف املواعظ بكالم ابن أيب الشخباء العسقالين

 املولد:و ليعلم الفرق بني الكالم األصيل ،من مواعظه هي أحسن ما وجدته له
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أيها الناس فكوا أنفسكم من حلقات اآلمال املتعبة وخففوا ظهوركم من اآلصار 

ا أطماعكم يف رياض األماين املتشعبة وال متيلوا صغواكم إىل زبارج وال تسيمو ،املستحقبة

أما علمتم أن طباعها على الغدر  .فتظل أجسامكم يف هشائمها عاملة نصبة ،الدنيا احملببة

 ،مركبة وأهنا ألعمار أهلها منتهبة وملا ساءهم منتظرة مرتقبة يف هبتها راجعة متعقبة

 .وأجروا خيول التفكر مصعدة ومصوبة ،ر مشرقة ومغربةفانضوا رمحكم اهلل ركائب االعتبا

أين األمم  .معطشة من أهلها جمدبة على عروشها خربة ودياراً هل جتدون إال قصوراً

السالفة املتشعبة واجلبابرة املاضية املتغلبة وامللوك املعظمة املرجبة أولو احلفدة واحلجبة 

يام الفضفاضة املطنبة واجلياد األعوجية والزخارف املعجبة واجليوش احلرارة اللجبة واخل

 .اجملنبة واملصاعب الشدقمية املصحبة واللدان املثقفة املدربة واملاذية احلصينة املنتخبة

طرقت واهلل خيامهم غري منتهبة وأزارهتم من األسقام سيوفا معطبة وسريت إليهم األيام 

انية خمتضبة وغدت أصوات فأصبحت أظفار املنية من مهجهم ق ،من نوهبا كتائب مكتبة

مث إهنم جمموعون ليوم ال يقبل  .وأكلت حلومهم هوام األرض السغبة ،النادبات عليهم جملبة

كل نفس مبا كانت مكتسبة فسعيدة مقربة جتري من حتته األهنار  ِفيه عذر وال معتبة وجتاز

 وشقية معذبة يف النار مكبكبة.  ،مثوبة

وهي كما تراها ظاهرة التكلف بينة التوليد ختطب هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب 

بأن كثرياً من  مام ىل مقارنته يستدل الشارح على تفوق اإلإضافه إ .(10/126)على نفسها 

أفضل من كالمهم، منهم ابن  ألهنم رأوا كالمه  ؛املومنني  مريأاخلطباء أخذوا عن 

متغيظ زفريها  ساطعٌ هلبها، بها،شديد كلبها، عال  جل: »مام نباتة، ومما اقتبس من اإل

متأجّج سعريها، بعيدٌ مخودها، ذاك وقودها، خموفٌ وعيدها، عم  قرارها، مظلمة أقطارُها، 

ن هذه األلفاظ كلها اختطفها وأغار عليها ومسّط هبا خطبه إف .«حاميةٌ قدورها، فظيعة أمورها

 .(136 ة، ذيل اخلطب13/114)وشذّر هبا كالمه 

  يباملنطق الباغ ة ج الباغثبات أصالة هنإ

،  مامإن هنج البالغة منذ أن ظهر شكك أعداء الشيعة يف أصالته وصدوره عن اإل

يتعرض الشارح هلذا األمر يف مواضع متعددة وجييب عنه: ال خيلو إما أن يكون كل هنج 

صحة إسناد ألنا نعلم بالتواتر  ة؛البالغة مصنوعاً منحوالً أو بعض منه. واألول باطل بالضرور

وقد نقل احملدثون كله أو جُلَّه واملؤرخون كثرياً منه وليسوا من  ،مري املومنني أىل إبعضه 

 الشيعة لينسوا إىل غرض يف ذلك. 
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 صار له ذوق يفو انيشد طرفاً من علم البو المكألن من أنس بال ؛ضاًيباطل أ الثاينو

 لي األصنيبو األفصحو حي الفصنيب، وحيالفصكيك والم الرك النيفرّق بيالبد أن ، هذا الباب

 منهم فقط نيالماً جلماعة من اخلطباء، أو اثنكتضمن يرّاس واحد ى كاذا وقف عل، واملولَّدو

 . نيقي الطرنيز بيومي نيالمك النيفرّق بيفالبدّ أن 

ئه ثناأوجدناه قد كتب يف ليب متّام أأال ترِ أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده، لو تصفّحنا ديوان 

يب متام ونفسه وطريقته ومذهبه يف أو قصيدة واحدة لغريه لعرفنا بالذوق مباينته لشعر أقصائد 

 اس ليس من ألفاظه وال من شعره. ؤيب نأكما ظهر هلم أن شيئاً كثرياً من شعر  ،القريض

نه إ سلوباً واحداً.أو ةًنفساً واحدو له ماءًً واحداًكوجدته  ،ملت هنج البالغةأذا تإنت أو

 املأخذ ة منه مماثلة يفيل آ، وكل سورة منهوك آخره؛كوسطه أو وسطهأكوله أز، يالقرآن العزك

 . السورو اتياآل يالنظم لباقو قيالطرو الفنو املذهبو

 الفصاحةو اجلزالةو الختلف اإللقاء ،حاًيبعضه صحو ان بعض هنج البالغة منحوالًكلو و

أنه من شخص واحد ى دل عليمما  ،واحد لهكلنا نشاهد أنه وك ،ان آلخركق من ميالتنسو

ظهر هبذا الربهان الواضح ضالل من زعم أن بعضه منحول يح مقتدر، فيغ فصيبل

 .مع بعض التخليص( ،10/128-129)

 مالحظة 

 ،ومل يكن مستساغاً يف خطب العرب ،إن قوماً من املشككني استدلوا بأن السجع تكلف

، 1415، احلسيين اخلطيب ؛1/128) جة الوداعيف ح  آنذاك كما ال يوجد يف خطبة النيب

ن قوماً من أرباب علم البيان عابوا السجع وأدخلوا خطب إيقول ابن أيب احلديد:  .(158، ص1ج

ن اخلطب اخلالية من إوقالوا:  ،ألنه يقصد فيها السجع ؛يف مجلة ما عابوا املومنني  مريأ

سنة اخلالية من التكلف كخطبة السجع والقرائن والفواصل هي خطب العرب وهي املستح

 .(1/126)النيب يف حجة الوداع 

 اجلواب

وهو من ( 215، ص1405 عتيق،) ،السجع هو توافق الفاصلتني من النثر على حرف واحد

ن السجع لو كان عيباً لكان كالم اهلل إاحملسنات البديعية. يقول ابن أيب احلديد يف الرد عليهم: 

 الءؤويكفي هذا القدر وحده مبطالً ملذهب ه ،له ذو فواصل وقرائننه مسجوع كأل ؛سبحانه معيباً

بل كتبت بعد فترة غري  ،هذه فإهنا مل تكتب فور صدوره فأما خطبة رسول اهلل  .(1/128)
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، 1383معارف  ؛110-77صص ة، دون تا،بوريأ) لفاطها بل نقل معناهاألينا بعني إقصرية فلم تنقل 

كثر أن إالب يف روايات رسول اهلل. هذا ويقول ابن أيب احلديد: والنقل باملعىن هو الغ .(153ص

ن لكل إن مع الدنيا آخرة وإن مع احلياة موتاً وإن مع العز ذالً وإ» مسجوعة، كقوله خطبه 

 .(1/128) ن على كل شيء رقيباًإشيء حساباً. لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقاباً و

وهذا  ،يقصد يف نفسه مث حيمل املعىن عليه حدمها متكلف متصنعأما السجع فقسمان: أ

والثاين هو السجع املستحسن  ،وال يف هنج البالغة  ال يوجد يف القرآن وال يف كالم النيب

الذي يأيت عفواً ويكون تابعاً للمعىن وليس املعىن تابعاً له؛ والسجع هذا يكون كثري الدوران 

السجع احلسن  .(126ص ،1403، حسني؛ 1/129) عظيم االستعمال يف ألسنة البلغاء منذ القدمي

تكون ألفاظه حلوة تابعة ملعناها ويكون غريَ متنافر مع سابقه وداالً على معىن مغاير ملعىن 

 .(128ص ،1403، )حسنيسابقه 

: إن التقسيمات العددية واملنطقية مام عن اإل ةمث قال املشككون يف صدور هنج البالغ

املسلمون فيها على املنطق اليوناين احلاوي على هذه التقسيمات اليت تعرّف  ةمتعلقة بالفتر

تدل على  ةوالتقسيمات العددية واملنطقية يف هنج البالغ .(160، ص1، ج1415، )احلسيين اخلطيب

ذا مل يكن إالعلم علمان: مطبوع ومسموع وال ينفع املسموم ) مثل ، مامأنه ليس من كالم اإل

 (: فعامل رباين ومتعلم على سبيل جناة ومهج رعاعةالناس ثالث) ومثل( 345ة/)احلكم (املطبوع

 .(139ة/)احلكم

، ليه على التعينيإالتقسيم هو أن يذكر متعدد أو شيء ذو أجزاء مث يضاف ما لكل 

ِة َوأماا َعاٌد ﴿َكذاَبْت َثُموُد َوَعاٌد بِاْلَقارَِعِة فَأماا َثُموُد فَُأْهِلُكوا بِالطااِغيَ حنو:  (425، ص1937، )السكاكي
 ،1302ة، )قدام؛ ومن التقسيم استيفاء أقسام الشيء( 6-4ة/)احلاقفَُأْهِلُكوا بِرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيِة﴾ 

 (12)الرعد/ ﴿ُهَو الاِذي يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفا  َوَطَمعا ﴾حنو: ( 425، ص2، ج1363، السيوطي ؛46ص

﴿الاِذيَن َيْذُكُروَن اهلَل ِقَياما  َوقُ ُعودا  َوَعَلى الشيء، حنو:  حوالأومنها استيفاء  .(76ص ،1403، )حسني
 .(77، ص1403، حسني) (191/)آل عمران ُجُنوبِِهْم﴾

 :منه قوله تعاىلو ان؛يبواب علم البأم باب من يصحة التقسو :ابن أيب احلديدقال 

 ْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة, َوَأْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشأََمِة﴾﴿وَُكْنُتْم أَْزَواج ا َثالثَة , فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما أَ 
الم العرب مفعم من وك ةلمات الصحابي وكث النبوياحلدو القرآنو( 7/184) ؛(9-7ة/)الواقع

 . ميالتقس
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 ، مام عليهكذا رد ابن أيب احلديد على املشككني يف صدور هنج البالغة عن اإل

 ؛ ودالئل املشككني خمدوشة. مامال عن اإلإيصدر وأثبت أنه مل 

 ة يف هن ج الباغةيت الباغكشرح الن يف ابن أ ي احلديدمنه ج 

ولكن أشار  ،مل يكن ابن أيب احلديد بصدد استقصاء الفنون البالغية يف هنج البالغة

، وله منهجه ولكنه يعترب من أحسن من تكلم عنها يف هنج البالغة ،ليها كثرياً وترك منها أكثرإ

ىل الفن البالغي وال يشرحه، إفأحياناً يشري  اخلاص يف عرض ما يتعلق ببالغة هنج البالغة:

 .(7/45). قال الشارح: هذا من باب االستعارة (92طبة/)خ (ين فقأت عني الفتنةإف)حنو: 

؛ (5طبة/)خ (اةجمواج الفنت بسفن النأشقوا )وأحياناً يشرح الفن البالغي شرحاً ما، حنو: 

 . (1/251)« ألن الفنت تتضاعف وتترادف فحسُن تشبيهها بأمواج البحر املضطربة»يقول الشارح: 

 يف مام قال اإل: حنو، قاًي نوعه دقنيعيال و ر عنوانهكذوي ،ةيتة البالغكشرح النيقد و

: قال الشارح (105طبة/)خ (أنار علماً حلابسو قبساً لقابس ِأور حىت):  ر النيبكذ

؛ القابس طالب االستصباح منهاو القبس شعلة من النار، وقبساً ول اهلل رس ِورأ»

 ىجعلها منتهو ِم بالتقوكوصاأ)حنو: و .(7/173)« نيالد ة يفياملراد اهلداو الم جمازكالو

 رضا اهلل ياملفترضة ه ِر أن التقوكذ»: قال الشارح .(184طبة/)خ (حاجته من خلقهو رضاه

 نه ملا بالغ يفكلو ، حمتاجريغ غين ألن اهلل تعاىل ؛جماز «ةحاج» لفظة. حاجته من خلقهو

ض وحي ثحية أن احملتاج ؛ ووجه املشاركءيش ىلإاحملتاج كجعل نفسه  ،هاياحلض علو احلث

 .(11/176) «د األمركذا أإلف كاآلمر امل كذلوك حاجته ىعل

ليت حتملكم والسماء اليت رض اال وإن األأ)ن نوعه، حنو: يعيّ مثّ ،العنوان العام ىلإوقد يشري  

ليكم وال خلري إوما أصبحتا جتودان لكم بربكتهما توجعاً لكم وال زلفة  ،تُظلّكم مطيعتان لربكم

ن السماء إيقول ». قال الشارح: (142طبة/)خ (ولكن أُمرتا مبنافعكم فأطاعتا ،ترجوانه منكم

 . (9/76) «ألن اجلماد ال يؤمر ؛رض أُمرتا بنفعكم فامتثلتا األمر؛ والكالم جماز واستعارةواأل

ومن عاش فعليه رزقه )البالغية وال يستعمل مصطلحه اخلاص به، حنو:  ةوقد يشرح النكت

 (ومن مات فإليه منقلبه، مل تَرَك العيونُ فتخرب عنك بل كنت قبل الواصفني من خلقك

. هذا (11/3) «نفقال مل ترك العيو ،اخلطاب ىلإانتقل عن الغيبة ». قال الشارح: (108طبة/)خ
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ولكن مل يستعمل « اخلطاب ىلإانتقل عن الغيبة » ليه بهإليه الشارح وأشار إهو االلتفات، انتبه 

 . «االلتفات» مصطلح

أال وإن الشيطان قد مجع حزبه واستجلب خيله »قد يستشهد بالقرآن من باب التنظري، حنو: 

﴿َواْست َْفِزْز َمِن من قوله تعاىل:  خوذاًأكان ذلك من باب االستعاره م». قال الشارح: «ورجله
ُهْم ِبَصْوِتَك َوأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك﴾  مت خلقه ). وحنو: (1/239) «(64)اإلسراء/اْسَتطَْعَت ِمن ْ

وهذا اجملاز هو اجملاز  ،مراً استحال ألّا يقعأذا شاء إ نه تعاىلإ»قال الشارح:  .(90طبة/)خ (بأمره

تعبرياً هبذا ، (82)يس/﴿إِناَما َأْمُرُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئ ا َأْن يَ ُقوَل لَُه ُكْن فَ َيُكوُن﴾  :قوله تعاىل املستعمل يف

وقد رأيت جولتكم ). وحنو: (6/416) «اتاة األمور له وانقيادها حتت قدرتهواللفظ عن سرعة م

م. فامجل يف اللفظ : هزميتك"جولتكم"»قال الشارح:  ،(106طبة/)خ (واحنيازكم عن صفوفكم

؛ ﴾امَ عَ الطا  نِ اَل كُ أا يَ انَ كَ ﴿ كما قال تعاىل لفظ ال تنفر فيه ال ىلإعن اللفظ املنفّر عادالً عنه  وكىن
يضاً أكناية عن احلرب  «احنيازكم عن صفوفكم»قالوا هو كناية عن إتيان الغائط وكذلك قوله 

 .(7/178) «أْو ُمَتَحيِّزا  إَلى ِفَئٍة﴾ ﴿إالا ُمَتَحرِّفا  لِِقتَالٍ  وهو من قبيل قوله تعاىل

منها حمل القطب من  يإن حملّ» شرح قوله  قول يف: يحنو، نيقول اآلخر حصحيقد 

 .ىما أن القطب وسط دائرة الرحكم يالصم من اخلالفة يف ينأ: ديريه يإنه تشب .«ىالرح

ال  كذل، كالقطبى عل ال تدور إالى ما أن الرحك»مام: د اإليري بأنه نينتقد قول الشارحوي

 . اختالفهما حول وجه الشبه (1/153) «يّمر اخلالف إال علأدور ي

من ، وانيمها من علم البو ةيناكمث ال االستعارةثر ما تعرض له من فنون البالغة هو كأو

من علم ؛ واالستدراجو املبالغةو ةاملقابلو حنو اجلناس، لة منهيع تعرض لفنون قليعلم البد

 . الً جداًيال قلإيتعرض له مل  املعاين

 شرحه: ة يفير الشارح من الفنون البالغكا ذمناذج ممّ يكلإ

 يانعلم الب

تص خين ينه عند املتأخركلو ،علم البالغة عند القدماء مبعىن« انيعلم الب» مصطلح 

 .، اهلامش(4 ،1414، )اهلامشية يناكالو اجملازو هيالتشب: ل من ثالثة مباحثكتشيبعلم 

يان عابوا اعلم أن قوماً من أرباب علم البو: »حنو، ميستعمله مبعناه القديرح إن الشا

من علم « السجع» سيإال فلو البالغة« يانالب» أراد من. (1/126) «هنج البالغة يف السجع
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ان، يعلم الب ة داخل يفير الشارع من الفنون البالغكثر ما ذكاو .عيان بل هو من علم البديالب

 . ةيناكالو حنو االستعارة

 االستعارة 

: حقال الشار( 65طبة/)خ (وجتلببوا السكينة ةمعاشر املسلمني، استشعروا اخلشي)حنو: 

 (مواج الفنت بسفن النجاةأيها الناس، شقوا أ). وحنو: (5/168) «هذه استعارة حسنة»

نه، حسن االستعارات ما تضمن مناسبة بني املستعار واملستعار مأن إ»قال الشارح: ( 5طبة/)خ

فحسن تشبيهها بأمواج البحر  ،وذلك ألن الفنت قد تتضاعف وتترادف ؛«شقوا...»مثل: 

مواج البحر حسن أن يستعار لفظ السفن ملا أمن  ىاملضطربة وملا كانت السفن احلقيقية تنج

. (1طبة/)خ (زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور)وحنو: . (1/239) «من الفنت ىينج

فالذي زرعوه  ،جعل ما فعله املنافقون من القبيح مبزنلة زرع زرعوه مث سقوه»قال الشارح: 

ليه نفوسهم من إألن متاديهم وما سكنت  ؛االستعارة واقعة موقعها .الفجور مث سقوه بالغرور

الزرع  ىفكان ذلك كما يسق ،القبائح اليت واقعوهاى اإلمهال هو الذي أوجب استمرارهم عل

 .(1/138) «باملاء ويستحفظ ويرىب

 األمثال 

ذا شاع استعماله إل يإن التمثو ل.يبالتمث ىتسم بة اليتكن املثل نوع من االستعارة املرإ

 .(236، ص1425؛ اخلطيب القزويين، 513ص ،1421، )العاكوب الناس صار مثالً نيب

 يراعيف كي): مثل، شرحهاوي مثالهنج البالغة من األ ما استعمل يف ىلإشري يكما 

فة من مل يالعرب الضع يراعوي الحظيف كيقول ، يهذا مثَل»: قال الشارح .(4طبة/)خ (النبأة

 يراعيفإنه حمال أن  ،ةيحة القويمبن أصمته الص كشبه ذل، وة الظاهرةينتفع بالعرب اجللي

رُبط جنان ): مثل قوله؛ و(1/209) «فيالصوت اخلف يه النبأة. وفيالصوت الضع كبعد ذل

 فُق يفخيمن اهلل  زال خائفاًيهو دعاء لقلب ال و هذا مثل»( 4طبة/خ) (فارقه اخلفقانيمل 

 .(1/209) «كاالستمساو الثبوت

 ة يناكال

، املوصوف: قسامأ ةثالث يهو( 225ص ،1415، اخلطيباحلسيين )د به الزم معناه يلفظ أر

ت يرأقد و»: نيام صفيأبعض  مام يفحنو: قال اإل .(297، ص1414، )اهلامشي ةالنسب، وةالصفو

 ةيناك "مكم عن صفوفكازياحن"» :ح. قال الشار(106طبة/)خ «مكم عن صفوفكازياحنو مكجولت
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انتكلو و) حنو:. و(7/179)« عن اهلرب
1
 .(53طبة/)خ (كاملنس ىلإغضباء القرن جتر رجلها  

أصالب  ال واهلل إهنم نطف يفك)حنو: . و(4/3)« عن العرجاء ةيناك "جتر رجلها": »قال الشارح

 .(5/14)« فة عن األرحامية لطيناكقرارات النساء »قال:  .(59طبة/)خ (قرارات النساءو لالرجا

 ع يعلم البد

 : انياللغة معن ع يفيللبد

  مثال سابق.ريغ ىعلو ء ابتداءًًينشاء شإها يدل علي اجلدّة اليت

 .ع(بد ة، ماديدي، زبيوز آبادريب )ابن منظور، فيها العجيدل علي الغرابة اليتو الرباعة

 سوه هباكتو طالوةو الم حسناًكد اليتز اليت اياملزاو عرف به الوجوهيهو علم : االصطالح يفو

 ،)اهلامشي معىنو املراد لفظاًى وضوح الداللة عل احلال معى رونقاً بعد مطابقته ملقتضو

 .(375، ص1414

 : االصطالح يفو

رونقاً بعد و سوه هباءكتو ةالوطو الم حسناًكد اليتز ا اليتياملزاو عرف به الوجوهتهو علم 

 .(375، ص1414 ،)اهلامشي معىنو املراد لفظاًى احلال مع وضوح الداللة على مطابقته ملقتض

، 1948اجلاحظ، )الطرافة، مثل اجلاحظ و ع عند علماء البالغة القدماء هو اجلدةيوالبد

 سيالتنجو ارةة؛ مثل االستعيع الفنون البالغيستعمالنه جلم، يابن املعتزو( 55، ص4ج

ع يالبدو انيالبو املعاين ىلإة يول من قسم الفنون البالغأهو  كياكالسو (15/19)، مهاريغو

 .(2ص ،1385، )فائز

هذا الفصل من  يف»حنو: ،  غالباًميمبعناه القد ابن أيب احلديدع عند يبدو أن البدي

نفث و الصدور نفذ يف» قوله: وحنوو( 6/403) «ع الصنعة ما ال خفاء بهيبدو حسن االستعارة

ان يعلم الب ع يفيهذا الفصل من باب البد يف»: حنوو( 6/268)« عيح بديالم صحك ،اآلذان يف

 .(1/152)« هيص مشتملة عليالقمكجعلها  يأ "لقد تقمصها" وهلا قولهأ لفاظ،أعشرة 

 اجلناس: 

حنو: ( 65ص ،2001ة، )خليف املعىن تلفا يفوخي النطق الم لفظان يفكال تشابه يفيهو أن و

هذا من »: قال الشارح. (123طبة/)خ (ها شاخصيلى إعماألو  منها شاخصريفالبص)

                                                      

 ة. ي. األضح1
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ول اجلناس التام فالشاخص األ ،رباب الصناعةأه يسمي يهذا هو الذو سيمستحسن التنج

 ء مقابالً لهيه حنو الشينيذا فتح عإمَن شخص بصره بالفتح  الشاخص الثاينو الراحل

 .(8/276)« طرفيجعل ال و

 : لزميلزوم ما ال 

 ،1304، )احلموي يثر قبلَ حرف الروكأنثره أو نظمه حبرف أو  ب يفيلتزم األدين أهو و

قال . (2طبة/)خ (فضل ما خُز نَأو فإنه أرجحُ ما وُز نَ)هنج البالغة: مثاله من و .(433، ص2ج

نواع أحد أهو و "يلزملزوم ما ال "ى من باب املسم يبلزوم الزا "خزن"و "وزن": »الشارح

 .(1/133) «احداًو قبل الفاصلة حرفاً ون احلروف اليتكن تأ كذلو ،عيالبد

 االستدراج:

عن ابن  نقالً ؛220، ص1408ة، )طبان فعالقوال اليت تقوم مقام خمادعات األهو خمادعات األ

: باب اخلداع واالستدراج، ومنه قوله ى ن يف علم البيان باباً يسمإيقول الشارح:  .ثري(األ

يذكر مثاالً من  مثّ .(31طبة/)خ (يقول لك ابن خالك عرفتين باحلجاز وانكرتين بالعراق)

 َأنْ  رَُجال أَتَ ْقتُ ُلونَ  ِإيَمانَهُ  َيْكُتمُ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  رَُجلٌ  َوقَالَ ﴿من آل فرعون ؤالقرآن حكاية عن م
 ُيِصْبُكمْ  َصاِدق ا َيكُ  َوِإنْ  َكِذبُهُ  فَ َعَلْيهِ  َكاِذب ا َيكُ  َوِإنْ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  اتِ بِاْلبَ ي ِّنَ  َجاءَُكمْ  َوَقدْ  اللاهُ  رَبِّيَ  يَ ُقولَ 
خذ معهم يف أفإنه ( 28/)غافر ﴾َكذاابٌ  ُمْسِرفٌ  ُهوَ  َمنْ  يَ ْهِدي ال اللاهَ  ِإنا  يَِعدُُكمْ  الاِذي بَ ْعضُ 

 ،فكذبه يعود عليه وال يتعداه ما أن يكون كاذباًإفقال هذا الرجل  ،االحتجاج بطريق التقسيم

خمادعة هلم « كل ما يعدكم به»وإما أن يكون صادقاً فيصيبكم بعض ما يعدكم به، ومل يقل 

وتلطفاً واستمالة لقلوهبم كي ال ينفروا منه؛ لو أغلظ يف القول وأظهر هلم أنه يهضمهم بعض 

اهم ذلك وجعله قسم الصدق، كأنه رشى حقمه نفروا منه. وكذلك تقدمي قسم الكذب عل

 .(2/170)نصه  ىلإبرطيالً هلم ليطمئنوا 

 املبالغة:

 غينواع: التبلأ ةثالث يهو (111ص ،1952، عسكريال)اته يغاى قصأبلغ الوصف ين أ يهو

. (228طبة/)خ (نينعمتها غرق صبحوا يفأف) حنو: .(179ص ،2001ة، )خليفالغلو و غراقاإلو

طل أما لّك) ليوقال ذ .(13/177) «ه من النعمةيفوصف ما هم  هذا مبالغة يف»: قال الشارح

 اجنحر اجنحار الضبة يفو م بابهكل رجل منكغلق أهل الشام أم منسر من مناسر يكعل
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ه يوقع التشبأمنا إو الضبابى نثأالضبة ، وتهيب اجنحر: استتر يف» .(68طبة/)خ (جحرها

. (6/102)« ركذلّ من الذأو جر أثىنألن األ ؛الفرارو وصفهم باجلر الضبة مبالغة يفى عل

ستفرغ ي»قال الشارح:  (163طبة/)خ (ستفرغ العجبيا له خطباً يف ــاهلل و ــ وال غرو)وحنو: 

بق ين هذا اخلطب استغرق التعجب فلم أل ؛قول: صار العجب ال عجبي، فىنوي ستنفدي يأ

 .(9/241)« ةاملبالغ املبالغة يفو غراقهذا من باب اإلو ه لفظ التعجبيطلق عليمنه ما 

ة، )خليفالً عادة يمستحو عقالً ناًكممى ون الوصف املدعيكن أغراق هو اإل: مالحظه

 .(53، ص3، ج1988، الزركشي ؛179ص ،2001

 املقابلة:

 )اخلطيب القزويين،الترتيب ى مث اإلتيان مبا يقابل ذلك عل ،كثرأو أوهي ذكر معينني متوافقني 

اليوم عمل وال حساب وغداً حساب ) . حنو:(298، ص1ج ،1968، ابن معصوم املدين ؛243، ص1425

 .(1/321) «هذا من باب املقابلة يف علم البيان»قال الشارح:  .(42طبة/)خ (وال عمل

 ومثل: .يمقابله منفو حدمها مثبتأاب، جياإلي وث النفيتضادمها من ح مالحظة:

 مقابلة يف "دنا" نإ»رح: قول الشا. ي(83طبة/)خ( هلدنا بطوو عال حبوله يهلل الذ احلمد)

 القهرو مشعرة بالسطوة يهو ن احلول هو القوةأل "؛طول"و "حول"ك ذلوك معىنو لفظاً "عال"

 .(6/242)« البطشو ض االنتقاميهو نقو رمكالتو فضالوالطول اإل منه منشأ االنتقال؛و

 النقدو درالسةال

دة يه من الشروح اجلإن شرح. وور عند اهللكمش ابن أيب احلديدبذله  ين اجلهد الذإ

 ؛يراً عابراً جلهده البالغيقدمنا تصوو ةية البالغيحنن درسناه من الناحو ،لنهج البالغة

 : هايلإشارة لزم اإلياء يأش كهناو

 عامل من علماء البالغة يفكاً يشرح فناً بالغوي رج الشارح عن شرح هنج البالغةخيقد 

 «املقابلةى الم علكال يف يتطراد بالغاس» مستقل، حنو ما فعل حتت عنوان يتاب بالغك

 حنو ما فعل حتت عنوانو .(2/103)األشعار و ةيث النبويحاداألو اتيه باآليستشهد فوي

شرحها و الشعر ر االستدراج يفكذ؛ (2/170) «االستدراجى الم علكال يف ياستطراد بالغ»

 . عن شرح هنج البالغة يمثال هذا خروج موضوعأو شرحاً مفصالً.

 اهلل ميأو) حنو:، شرحهيال و  نوعهنيعيال و ،ةيعنوان الفنون البالغ ىلإ ريشيما  اًريثك

ي مس»: . قال الشارح(124طبة/)خ (ف اآلخرةيف العاجلة ال تسلمون من سيلئن فررمت من س
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ن كلو ،ةيحيالتصر ةهذا هو االستعارة املفردو .(8/4) «وجه االستعارهى فاً عليالعقاب س

 . نوعها ىلإشر يالشارح مل 

 ال)أ: قوله  نفسه يف ية حق الشرح مثلما فعل الرضيات البالغكشرح النيالً ما يقل

ه مع يفإن ف ؛(28طبة/)خ (ة الناريالغاو السبقة اجلنةو غداً السباقو وم املضماريإن الو

هو و ،فاًيلط معىنو باًيه سراً عجيواقع التشبو ليصادق التمثو عظم قدر املعىنو فخامة اللفظ

 قليمل و يني الختالف املعنني اللفظنيفخالف ب (،ة الناريالغاو والسبقة اجلنة: )ه قول

غرض و مر حمبوب أىلإون يكن االستباق إمنا أل« اجلنة ةالسبق» ما قالك« السبقة النار»

السبقة و» قول:يز أن جيالنار، فلم  موجوداً يف س هذا املعىنيلو .هذه صفة اجلنةو ،مطلوب

مَن و ،هايلإسرّه االنتهاء يها مَن ال يلإ ينتهية قد يألن الغا ؛«ة الناريوالغا» :بل قال« النار

املال، قال اهلل و رياملصكهذا املوضع  يف يفه ،ن معاًيعرب هبا عن األمريفصلح أن  كسرّه ذلي

 .(2/92) ﴾ارِ النا ى لَ إ مْ كُ يرَ صِ مَ  إنا وا فَ عُ ت ا مَ تَ  لْ ﴿قُ تعاىل 

ِ أر): البالغية اليت يف الكالم، حنو ما قال يف قوله قد خيطئ يف تعيني الصناعة 

 .(1/153) «عن اخلالفة بالتراث وهو املوروث من املال كىن»نه يقال: إ .(3طبة/)خ (تراثي هنباً

نه ال تالزم اخلالفة أي تراث. وحنو: إن اخلالفة شُبّهت بالتراث. إاستعارة ال كناية.  هوهذ

. قال (101طبة/)خ (ش من نقمة اهلل ال رهج له وال حسويل لك يا بصرة، عند ذلك من جي)

 .(7/103) «عن جدب وطاعون يبيداهنم هبالك البصرة وكىن مام أخرب اإل»الشارح: 

ألن  ؛اجليش للجدب والطاعون أي جمموعة من نقم اهلل. ليس هذا كناية مام استعار اإل

 «.اكلهما ال يالزمان اجليشاجلدب والطاعون وما ش»املالزم للفظ، و الكناية هي املعىن

 يأ "مكلأما سك"» قال الشارح: .(112طبة/)خ (مكما سألكاسألوه من أداء حقه و) حنو:و

﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة : ، كما قال سبحانهني اللفظنيسؤاالً ألجل املقابلة ب كذل يمس م؛كلزملأما ك
هلن جيال  ال،أما قال الشاعر: ؛ وك(لوامت ل حىتمين اهلل ال )إ: ما قال النيبوك َسيَِّئٌة مِّثْ ُلَها﴾

 ؛لةكاملشا يقوله هو املقابلة بل هيس ما يل. (7/247) «نايفنهجل فوق جهل اجلاهل ،نايأحد عل

أن  يلة هكاملشا. وبيالترتى قابلهما عليان مبا ي مث اإلتني متوافقنير معنكذ يألن املقابلة ه

 كأهلى بتليس)حنو: و .(424، ص1937 ،)السكاكيصحبته  قوعه يفريه لوء بلفظ غير الشكذي

هذا و .(7/103)« ة عن الوباءيناكاملوت األمحر و»: قال الشارح .(101طبة/)خ (باملوت األمحر

 .يالدمو يألن األمحر أ ؛فية عن القتل بالسيناكة عن الوباء بل املوت األمحر يناكس يل
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استعصاماً من و الماً لعزتهاستسو محده استتماماً لنعمته)أ : شرح قوله حنو ما قال يفو

. (1/133) «عهايبدو ةيناكف اليمن لط" استتماماً" قوله»: قال الشارح. (2طبة/)خ( تهيمعص

 )اخلطيب د به الزم معناهيلفظ أر يه ــشرنا أما كــ ة يناكألن ال ؛ةيناكه يفِ ريإنه ال 

 املالزم هنا؟ ما هو املعىن .(225، ص1414 القزويين،

ا يا دني عين يكل)إ :قوله  ق، حنو ما قاله يفي دقريه ناقصاً غون ما قاليكقد و

ات يناكة من يناك "كغاربى عل كحبلو": ». قال الشارح(40الرسائل/)( كغاربى عل كفحبل

ى غارهبا فقد فُسح هلا أن ترعى حبلُها عل يذا أُلقإألن الناقة  ؛ث شئتِيح اذهيب يالطالق أ

 ؛ةيليهنا استعارة متث ىلإ ةبل هو بالنسب ،ة وحدهايناكس يهذا ل .(16/293)« ث شاءتيح

 ىلإ ةبالنسب. وغارهباى لقاء حبلها علإالناقة ب كا بتريالدن كترو ا بالناقةيث شبّه الدنيح

 . ث تشاءيغارهبا ذهبت حى بلها علحت كذا ترإ كألن ؛ةيناكاإلبل 

اهلل ِ اهلل بتقو م عباديكوص)أ ليحنو ما قال ذ، ها مبهمةكتروي ةيتة بالغكر نكذيقد 

ى عل كريأصله أن تُقدّم غو ثاريمن اإل "آثر"» .(82طبة/)خ (م بالنعم السوابغك... آثريالذ

 «هذا املوضع جماز مستحسن هو يفو ،االختصاص هباى نت قادر علأمنفعة  يف كنفس

  نوع اجملاز.نيعيما مل كقة يون حقيكال و ون جمازاًيكر ملاذا كذيمل . (6/244)

هنج  ن ما بذله مقابل ما يفكلو ه،ياهلل سع ركش؛ بذل الشارح جهده، لحاى أي عل

عرضوا يجمال واسع للبلغاء ل كزال هناي وال. قطرة من البحركالبالغة و البالغة من اجلمال

 . حبق أخ القرآنى سمي يف الذيتاب الشركشفوا مجاالت هذا الويك هتماقدر

 النتيجة

 .وسيد البلغاء مام الفصحاءإمري املؤمنني أإن  .1

ألنه ثبت تواتر  ؛ يصدر عن اإلمام عل ةأن هنج البالغ يباملنطق البالغ ثبت. 2

 سلوب.فلو كان البعض منحوالً الختلف األ ،فكله منه  ،سلوبه واحدأوأن  بعضه عنه 

ولكن أكثر ما  ،إن ابن أيب احلديد ال يستقصي الفنون البالغية يف هنج البالغة. 3

 .ون البالغة هو االستعارة والكناية وعلم البديعتعرض له من فن

مما ميكن أن ينتقد عليه أنه قد يطنب يف شرح بعض الفنون البالغية؛ وبعض  .4

خيطئ يف تعيني نوع الفن؛ وبعض األحيان ليس شرحه  األحيان ال يشرح فناً حق الشرح؛ وقد

  يكون شرحه للنكات البالغية مبهماً.  دقيقاً؛ وقد
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