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 الغني النابلس ي عبد عند يمالمح النقد البالغمن 
 *عجاج إيزولي د"سعي محمد"رضوان 

 تلخيص:

النابلس ي وذلك من خالل  إسماعيلهذه الدراسة تلقي الضوء على النقد البالغي عند عبدالغني بن 

ة"، حيث وجد الباحث مادة نقدية  َزِريَّ
ُ
ة امل كتابه " نفحات األزهار على نسمات األسحار شرح البديعيَّ

ين  غزيرة عرض خالله ملقارنات لبديعّيات سببببببببقته ااه  ببببببببحاشرا ب،ناول:ا وشبببببببرح:ا، وه   صبببببببفي الّدِ

ة الحم وِصلي، وابن ِحجَّ
ُ
ة، وه  من  ش:ر من كتبوا الحلّي، والشيخ عزالدين امل وي، وعائشة الباعونّيِ

البديعّيات ونااشببببببببببببوا عل  البديع، ونجد النابلسبببببببببببب ي جي كتابه هذا اد اتبع من جا نقديا   يقل ايمة 

عن من ج علماء النقد القدي ، حيث إننا نجد خالله ناادا يملك  دوات النقد من عل  وذوق وادرة 

بيان مواطن الحسبببببن والجمال جي النلبببببوو الجميلة ومواطن على التحليل والتعليل وا سببببب،شببببب:اد و 

وكان يسلط نقده على  ،القبح جي النلوو الرديئة كما نجد ناادا بعيدا عن التعلب ل:ذا  و ذاك

كما نجد النابلسببببب ي ل  يق  عند الشبببببعراء األر عة  ،بغض النظر عن صببببباحبه فيهالنص الذي ينظر 

من الشبعر وينقدها حسبنا  و ابحا موخوذة من العلبور  بل نجده يذكر شبواهد ،املذكورين فحسبب

السببابقة من العلببر الجاهلي حصر علببر النابلسبب ي لالعلببر العخماني املتوخرر هذا العلببر الذي اد ى 

بعض الدارسببببببببببببنن واملسبببببببببببب،شببببببببببببرانن ومن تو ر شر ئ  ن الَّ فيه ا بدا ، وجمدت فيه القرا ح، واهت  

 املحسنات البديعية  اللفظية واملعنوية. إلىالوصول  القدرة على وإظ:ار الشعراء بظاهر اللفظ 

 ، البديعيات، النقدالبالغة الغني النابلس ي، األدب،   عبدالكلمات املفتاحية

 املقدمة: 

 ديب وعال  من  دباء العلر العخماني، هذا العلر الذي ل  ينل حظا وافرا من  1النابلس ي

الدراسة كما حظيت به علور ا زدهار الصي سبقت العلور املتتابعة، تلك العلور الصي ظ:ر 

                                                           

 .كلية الحلن الجامعية -البلقاء التطبيقية* جامعة 

-1050دس ي الكتاني لالنابلس ي املقهو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن  حمد ....  1

هر. ينسب إلى  سرة عريقة بالعل  واألدب ينحدر من ساللة بني ادامة وبني جماعة 1641-1731ل-ره1143

وبني النابلس ي. حفظ القران جي السابعة، وحفظ العديد من األحاديث النبوية من جوامع الكل  مع 

وعة من األشعار القديمة ال:ادفة جي الحك  وما  ن  سانيدها وحفظ املنظومات العلمية والفق:ية، ومجم

 110-75، (1438/2017) 12 املجمع
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فيرا الكّتاب واملؤلفون املبدعون واألدباء والشعراء الذين ملؤوا الدنيا وشغلوا الدارسنن، على 

لور املتتابعة عامة والعخماني خاصة الذي ضعفت فيه امللكات وجمدت العكس من الع

القرا ح، وشاعت فيه مظاهر اللنعة والتكل ، كما وصفه الكخنر من الدارسنن والنقاد دون 

مما جعل إابال الدارسنن على دراسة هذه العلور محدودا، وإذا تناولوه  ،ترو ودراسة جادة

جعل الدراسات حول هذا العلر محدودة و حيانا غنر  بالدرس تناولوه على استحياء، مما

 منلفة.

الغني النابلس يئ ملا وجده الباحث  هذه الدراسة تسلط الضوء على النقد عند األديب عبد

من مادة نقدية غزيرة جي كتابه "نفحات األزهار على نسمات األسحار" جديرة بالدرس، خاصة 

 ل حسب عل  الباحث واطالعه.و ن هذا الجانب ل  ي،ناوله الدارسون من اب

ومما دعاني إلى تناول النقد عند عبد الغني النابلس ي، اطال ي على كتابه "نفحات األزهار 

على نسمات األسحار جي مدح النبي املختار" وحنن ار ته، واعت على ما  شرت إليه من توافر 

ب  ن يطلع دارسو األد يعرض:ا النابلس ي، ووجدت  نه يلدر  حكاما جديرة املادة النقدية الصي

  والنقد عليرا.

                                                           

بلغ التاسعة من عمره حصر تدبر القرآن و تقن تجويده وترتيله وا حاطة بعلومه اطلع على التفاسنر جي 

ق الشعر العر ي بعد حفظه العديد من شعر  ش:ر الشعراء جي مختل  العلور، فالنت  مكتبة والده، تذوَّ

سنة 93ه عن عمر 1343عر وهو جي الخانية عشرة من عمره. وافاه األجل عاه اريحته الشعرية فقرض الش

و كانت حافلة بالعطاء، وا نتاج العلمي الذي خلد اسمه، جي العال  ا سالمي، واملؤسسات الفكرية ودفن 

جي اللالحية جي دمشق الشاه لترجمته انظر كتاب  النابلس ي محمد راتب  الشاه وصالحيترا من خالل 

. وانظر ترجمته جي كتاب  532ة الشيخ عبد الغني النابلس ي جي القرننن الحادي عشر والخاني عشر، وترجم

القاهرة، مطبعة -سلك الدرر جي  عيان القرن الخاني عشر، ملر ; بو الفضل محمد خليل بن علي املرادي

محمد شري /  وانظر ترجمته جي كتاب  الغزي كمال الدين محمد بن 486ه، و1301املنرية ببو ق، 

 ،الورد  ألنس ي والوارد القدس ي جي ترجمة العارف عبد الغني النابلس ي، تحقيق   حمد فريد املزيدي العامري،

 .2015لبنان، دار الكتب العلمية،  –الشيخ، بنروت 
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سيدرس البحث، اضايا النقد عند عبد الغني النابلس ي جي كتابه نفحات األزهار ويسلط 

الضوء على من ج النابلس ي النقدي، و سلوبه جي معالجة اضايا البديع، إذ الكتاب شرح 

يات قارن بنن بديعلبديعّيته نسمات األسحار، وينااش فيه األنوا  البديعية وتداخل:ا، وي

، والشيخ عز الدين املوصلي، وابن حّجة الحموي، وبديعّية عائشة  ّيِ ِ
ّ
صفّيِ الدين الحل

واد تناولت جي دراسصي هذه بعض القضايا البديعية الصي  .1الباعونية، ومن خالل شروح: 

ات الصي ر تناول:ا النابلس ي بالنقد والصي انفرد شرا وكذلك تلك املقابالت بنن النلوو واملختا

تن  عن ذوق النابلس ي وادرته على إصدار األحكاه املنطقية على النلوو الصي تناول:ا دون 

تعلب إلى هذا  و ذاك و رجو جي بحثي هذا  ن  كون اد وفقت جي إضافة مادة علمية مو قة 

 وتبرز لنا ناادا اد  غفلته الدراسات العلمية ليض  إلى علماء النقد العر ي الذين سبقوه  و 

ا ضراب، التوريخ، ا س،ش:اد،  :جاؤوا بعده. إضافة إلى فنون بديعية انفرد شرا النابلس ي

    .التصحيح

 تكمن إشكالية البحث جي تسليط الضوء على النقد عند النابلس ي الذي مشكلة البحث  

غاب عن الدراسات األكاديمية والبحوث العلمية ما يقارب الخال ة ارون، ول  تستفد 

 الدراسات األكاديمية من نقده 

 ل  يلل إلى عل  الباحث  ن هناك دراسة متخللة تناولت الدراسات السابقة  

ول النقد البالغي  و اللغوي  و  ية اضية من اضايا النقد كالسراات النابلس ي ناادا ت،نا

 األدبية واللفظ واملعنر  و غنرها.

 يردف البحث إلى بيان عناية النابلس ي بالنقد عامة والبالغي خاصة، كما هدف البحث  

يردف إلى إبراز نااد غفل عنه الدارسون وغمروه على ش:رته جي علره من خالل إلقاء 

 لى بعض الظواهر البالغية ذات القيمة الفنية ومدى تو نرها جي املتلقي.الضوء ع

                                                           
 املدا ح يج البديعية الكافية شرح جي ا ل:ية النتا ج: مؤلفه جي بديعيته الحلي الدين صفي شرح الحلي،  1

 مدح جي ملبننا الفتح :كتاشرا جي شرحترا والباعونية األدب، خزانة كتابه جي بديعية الحموي  حجة ابن.النبوية

 اسمه ريذك ول  مقدمته جي النابلس ي إليه  شار واد املوصلي عزالدين الشيخ شرح على  طلع ول  ،األمنن
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 التزه الباحث جي دراسته هذه املن ج التحليلي الوصفي وا ستقرائي ليلل منهج البحث  

نتا ج علمية مقنعة نسبيا من خالل إ بات عبارات النابلس ي جي نفحاته وشروحه  إلى

ختاراته الناتجة عن تجربة وفكر نااد وهذا ما ومقابلته للنلوو والتمخيل عليرا من م

 يناسب املن ج التحليلي الذي اعتمده الباحث.

 يعالج البحث النقد عند عال  و ديب وفقيه ونااد من نقاد العلر  :حدود البحث

العخماني وبيان ما خفي عن الدارسنن من القيمة النقدية عند عبد الغني النابلس ي من 

 هار ". خالل كتابه "نفحات األز 

  من مالمح النقد عند النابلس ي خالصات نقدية بالغية عامة:

تطالعنا مقدمة نفحات األزهار بخالصة نقدية حول شروح  بحاب البديعّيات األر عة 

، مما   ار جي نفسه  ن ينظ  1الصي نااش:ا النابلس ي خالل مقارناته ل:ذه البديعيات وشروح:ا

ينسج  مع ذواه، ويخال  معاني بعض األنوا  البديعية. بديعّيته، ملا شاهد فيرا مما   

ونجده   ناء ذلك يبنن مواطن الحسن والجمال ومواطن القبح والرداءة، من خالل ما يملكه 

من  دوات النقد املعتمدة عند النقاد كالذوق والتعليل واملقايسة وحفظ املوروث الشعري 

بالشعر اوافيه وموسيقاه، ولفظه ومعناه  والخقافة األدبية الواسعة، وما يملكه من العل 

بل تجده يخني  2و غراضه، وا نلاف جي إصدار األحكاه املعللة، فل  يتعلب لشاعر على آخر

جي مواطن الحسن والجمال، ويقدح جي مواطن السوء والقبح، ومن ذلك اوله جي مقدمته  

و  جي عما  بان و  باملقاصد، يوف ل  فالحلّي"  ل  ربما بل م:مال، ذلك ترك بل ا،الخباي من النَّ

  تعّس :" واملوصلي. 3"األنوا  بعض جي يلب
ّ
ة مضجع وهجر  بياته، غالب جي وتكل

ّ
 الرا

                                                           
ما نقلوه جي شروح:ا، من العبارات  وتوملت... عندما شاهدت هذه البديعيات األر ع، : يقول النابلس ي  1

 3: و. والشواهد

النابلس ي عبدالغني بن إسماعيل، نفحات األزهار على نسمات األسحار جي مدح النبي املختار، شرح البديعية  2

 4: و ،ه1984-ه1404، 3عال  الكتب، بنروت ط ،املزرية بالعقود الجوهرية

 3: ، ون.ه. 3
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 املوصلي عارض: الحموي  حجة وابن. 1"األفكار غلة يش  ل ... شرحا شرح:ا    وا نسجاه،

 عن نقص ربما بل شيئا، األنوا  من ذكره ما على يزد ول  واجتراه، ااترحه فيما وزاحمه وجاراه

 السآمة لحل و لبسه ا طالة، بوذيال فيه  خذ شرحا اليدته شرح    األنوا ، بعض معيبا ذلك

 عباراته يج وتشّدق اليوه، فاليوه هل   فكاره ملتعلبي واال القوه، على فيه واعترض واملاللة،

ة من اليدته  بيات جي ما مع إشاراته، جي و فحش
َّ
 بحسب نرالغ كلمات واختالس والقالاة، الرك

مت اليدترا على مخال اليدة ابن حجة مع عده نظ: والباعونية. 2"الفااة من عنده ما

تسمية النو ، تمّسكا بطالاة األلفاظ، وانسجاه الكلمات، وشرحترا شرحا مختلرا، وافت 

 .3عليه بخط:ا ...  سفرت فيه عن لخاه البيان، بقدر الطااة، وحسب التيسنر"

 دهع: يلي ما البديعيات هذه على العامة النابلس ي مآخذ من العبارات هذه جي ما نالحظ 

ة وعده .والتكل  التعس  .األنوا  بعض إصابة
ّ
 جترار،وا   الكاجي غنر والشرح وا نسجاه الرا

ة والقالاة واختالس كلمات الغنر.و  والفحش وال،شدق. املمّل  الطويل والشرح
ّ
 الرك

النقدية ذكرها جي مقدمته، وفّلل جي شرح:ا  حقائ ولذا فمالحظاته كل هذه املالحظات 

ة جديرة  :ا اضايا نقديَّ
ُّ
ة. وكل جي املقدمة لنتا ج توصل إليرا   ناء معالجاته لألنوا  البديعيَّ

  .بالدرس والتحليل. فمخل هذه العبارات النقدية تجعلنا ندرس النقد البالغي عند النابلس ي

النقد الذي يعتمد على البالغة وعلوم:ا جي إصدار حك  نقدي الغي:" واملراد بالنقد الب

ونعل   4يسعى للكش  عن القي  الفنّية الجمالّية جي النلوو األدبّية شعرّية كانت  ه نثرية"

 ّن النقاد  ول ما  لفوا جي النقد كان اعتماده  على القضايا البالغية، والبالغة منطلق النقد 

                                                           
 3: ، ون.ه. 1

 3: ، ون.ه. 2

 3: و .ه.،ن 3

، 36 حمد علي محمد النقد البالغي عند صالح الدين اللفدي، مجلة جامعة البعث، املجلد ،األبرش نوال 4

 ، 2014، 10العدد
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كما نجده عند ادامى النقاد. ككتاب البديع  بن املعتز، و سرار البالغة للقاض ي الجرجاني، 

 وسواهما. 

ملعاني "يكسو ا والنابلس ي شغوف بعلوه البالغة وخاصة فن البديع، فنراه من  جل العلوه 

ويظ:ر اهتماه النابلس ي جي  1حلل الرونق والقبول، وينظ  الكلمات جي سلك القرا ح والعقول"

 البالغة من خالل ما  ّق  فيه نفسه جي شصر العلوه والنظر فيرا من خالل ذواه املدّرب.

التزه النابلس ي طريقة منظمة جي تحليل النلوو طريقته في معالجة النصوص ونقدها: 

ل عليه  و  من بديعيته، و 
ّ
نقدها جي كتابه "نفحات األزهار"، فنجده يذكر النو  البديعي، ويمخ

و عد ذلك يعّرف بالنو  البديعّي، ويبّنن مطابقة بيته للنو ،    يذكر الشواهد على النو  

   يتقد نقدا موضوعيا يخني على الحسن منه، ويبّنن مواطنه، وينقد  ،ويبّنن مطابقترا للنو 

ال على ذلك من الشعر، 
ّ
القبيح كذلك ويبنن مواطنه، يعتمد جي ذلك على ذا قته األدبية ومدل

معتمدا على  لفاظ وعبارات نقدّية، ومس،ش:دا بآراء بعض الّنقاد السابقنن، مّما جعل هذا 

 الكتاب واحة نقد تبّنن لنا ما كانت عليه مالمح النقد البالغي جي العلر العخماني املتوخر.

د ذلك يذكر  بيات البديعّيات األر ع وينااش:ا، ويبنن ما فيرا من التطابق مع التعري  و ع

ال ومبّينا األسباب سلبا  و إيجابا كما نجد ذلك جي األنوا  
ّ
 و عدمه،    يلدر حكمه معل

 البديعية التالية 

ساع .1
ّ
سع فيه التوويل، بحسب ما تحتمله  االت

َّ
سع ل  " وهو  ن يوتي املتكل  بكاله ي،

ّ
فاظه فت،

 الرواة جي توويله، على ادر عقول: ، بجسب اوى الناظر فيه وذلك اولي  

 يعلو ويشببببببببببرق جي يومي وغى وندى

 

ل  
ُّ
 كبببببببونبببببببه الببببببببدر جي داج  من الظ

 يعلو جي يوه وغى  ْي  حربئ بانتلاره على األعداء، ويشرق جي يوه ندى  ي  عطاء بترلله 

جي  وجه العفاة، ويحتمل عكس هذا، ويحتمل يعلو ويشرق جي يوه الوغى ويعلو ويشرق جي 

ه جي يوه الوغىئ ألّن  يوه الّندى، واولي  كونه البدر إلى آخره يحتمل تشبيره باعتبار علّوِ
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  على سبيل ال،شبيه للحرب بذلك، ويحتمل تشبيره 
َ
البدر عالي املنال، وذكر الدجا والظل

  تكميال لل،شبيه، إذ البدر   يكثر شرواه باعتبار إش
َ
ل
ُّ
رااه جي يوه الّندى، ويكون ذكر الظ

ل عليه ببيت امرئ القيس 1إ  جي الظلماء، ويكثر الكاله للمتوملنن جي ذلك"
ّ
.    نجده يمخ

سع فيه التوويل 
َّ
 الذي ي،

 إذا ابببببامتبببببا تضببببببببببببببّو  امِلسبببببببببببببببببببك م رمبببببا 

 

با جاءت بريا القرنفل   2نسببببي  اللببببّ

سع النقد جي توويله فمن اا ل يتضو  املسك  
ّ
فيذكر ما ايل جي توويله " فإّن هذا البيت ات

سك بفتح املي  يعني الجلد بنسي  اللبا 
َ
م رما تضو  نسي  اللبا، ومن اا ل يتضو  امل

نجده اس،ش:د ببيت امرؤ القيس    يعرض ما ايل جي توويل البيت  3واألول  نور الوجوه"

سا  ببيت املتنبي  و عده يقرر ر يه
ّ
  ن األول  نور الوجوه، ومن    يمخل على ا ت

 لو  مفبببارابببة األحبببباب مبببا وجبببدت

 

 

 4لبببب:بببببببا املببببنبببببببايبببببببا إلببببى  رواحببببنبببببببا سببببببببببببببببببببببال 

سا  ويقول  فالظاهر  نَّ اوله  ل:ا جار ومجرور، متعلق بوجدت 
ّ
ق على ما فيه من ات

ّ
 ،ويعل

لكن فيه تعدي فعل الفاعل الظاهر إلى ضمنره املتلل وذلك ممتنع كقولك ضربه زيد 

فينبغي  ن يقدر صفة جي األصل لسبال، فلّما اده عليه صار حا  منه كما  ّن اوله  إلى 

 رواحنا كذلك، إذ املعنر سبال مسلوكة إلى  رواحنا، ولك جي ل:ا وجه غريب وهو  ْن تقدره 

:اة كحل
َ
اة وحلا، وتكون املنايا مضافة إليه ويكون إ بات الل:وات للمنايا جمعا ِلل

 5استعارة شبرت بش يء يبتلع الناس، ويكون  ااه الل:ا مقاه األفواه ملجاورة الل:وات للف "
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سا  ويبنن وجوه املعنر املمكنة لقول املتنبي    
ّ
وهكذا يسترسل النابلس ي جي توضيح ا ت

 وله  يوتي بشاهد آخر للمتبني وهو ا

عرها 1كشبببببببفت
َ

  الث ذوا ب من شببببببب

 

َرْت لببببببببيببببببببالببببببببَي  ر ببببببببعببببببببا 
َ
 جببببببببي لببببببببيببببببببلببببببببة فببببببببو

ماء بوج::ا   واسببببببببببببببتقبلت امر السببببببببببببببّ

 

 2فبببببببورتبببنبببي البببقبببمبببريبببن جبببي وابببببببت  مبببعبببببببا 

ه   يجتمع امران حقيقيان جي ليلة... 
ّ
ه  راد امرا وامرا ألن

ّ
    يذكر اول التبريزي " يجوز  ن

املر ة امرا فال يقدح فيه كونه ملتزما لخالف وهذا ادعاء من الشاعر ومبالغة بجعل هذه 

و عده يبنن لنا اول اللفدي  وليس  3الوااع وهو اجتما  امرين  و اجتما  شمس وامر"

التحقيق  نرا ملا استقبلت امر السماء ارتس   وإنمامعنر البيت كما يظنه بعض الناس... 

 رآة، فتنطبع اللورة فيراامل األشكالخياله جي وج::ا فرآهما جي وات واحد، كما تقابل 

وهكذا يسترسل النابلس ي جي بيان معنر  4فترى املرآة واألشكال املنطبعة فيرا جي وات معا"

سا  من خالل الشواهد وما جرى عليرا من تفسنر وتوويل فيورد او   الخا، وهكذا 
ّ
ا ت

خر د آ لبتة من ذكر الشواهد حصر يشبع النو  نقدا ويمخل لذلك بشاه ك  ينفنجده 

 وهو اول الشاعر جي ا تسا   

 "ر ت اببمببر السببببببببببببببببمببببببباء فبببببببوذكببرتببنببي

 

 

 لببببببببيببببببببالببببببببي وصبببببببببببببببببببببلبببببببب:ببببببببا بببببببببالببببببببراببببببببمببببببببتببببببببنببببببببن 

 كببببببببببالنببببببببببا نبببببببببباظببببببببببر اببببببببببمببببببببببرا ولببببببببببكببببببببببن 

 

 

 5ر يببببببببت بببببببببعببببببببيبببببببب ببببببببرببببببببا ور ت بببببببببعببببببببيببببببببنببببببببي" 
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"وهذا من املبالغة حيث اد ى  نَّ القمر     يؤول البيت ويبنن ما فيه من اتسا  فيقول 

ما  طلق ذلك عليه مجازا الحقيقي هو وج::ا و ن امر السماء ليس 
ّ
امرا حقيقيائ وإن

ه ر ى بعي را الصي ر ت شرا 
ّ
ملشاشرته لوج::ا. واوله  ر يت بعي را ور ت بعيني يرشد إليهئ ألن

القمر امرا حقيقيا ور ت بعينه الصي ر ى شرا وج::ا امرا مجازيا على زعم:ا وباعتبار الظاهر 

بارته  و حسن ما يمكن  ن يقال جي هذا  واد ذكر هذا املعنر اللفدي جي رش  الز ل وع

 ّن معنر امرين امر حقيقي وهو امر السماء وامر مجازي وهو وجه املحبوبة ف:و يقول  

هي ر ت القمر املجازي وهو امر السماء، و نا ر يت وج::ا وهو القمر الحقيقيئ ألنرا هي 

ه ر ى بعي را و 
ّ
هي ر ت بعينه، وهذه نظرت إلى امر السماء وهو نظر إلى وج::ا فصّح  ن

مبالغة وإفراط جي الوص  وهي عادة الشعراء  ْن يجعلوا املحبوب هو القمر الحقيقي، 

بان اللوجي جي معنر 1والذي جي الّسماء القمر املجازي انتهر"
ّ
.    يعرض ر ي الشيخ الل

اق محبوبته، و ن 
ّ

هذين البيتنن فقال  يشنر هذا الشاعر إلى  ن امر السماء من عش

بته ر ته ذات ليلة، فكسته برؤيترا له نور جمال:ا ومحاسن صفاترا، و لقت عليه محبو 

شبر:ا، و عارته اسم:ا فوذكرت هذا العاشق بتلك الليالي الصي وصلته بالرامتنن، و نرا 

بوصال:ا له  فنته عن صفاته، وغلبت عليه بلفاترا، حصر صارت معه كالقمر الواحد، 

نا ناظر امرائ  ي امرا واحدا تعدد مظ:ر، ولك را تنظره وكالهما ينظرهئ ول:ذا اال  كال 

بعينه  وهي عنن املحبةئ ألّن املحبَّ صار محبوبا وهو ينظر بعي رائ ألنرا  عارته عينا رآها 

  3   بعد ذلك يذكر بيتا أل ي تّماه اد سئل عن معنر اوله  ،2شرا، فكوّن البلر ل:ا نفس:ا"

ك جي   فئ
ُ
اِق ل  تكن فوجاب على ذلك شعرا ونثرا فمن كوامُن الحّبِ فيك كون

ّ
دِة العش

 الشعر اال 

د ُمِنعت
َ
مُر اد َعزْت َوا

َ
انت الخ

َ
   ِإْن ك

 

 

اَل من دوِنرببببا ا سببببببببببببببالُه والَحرُج    َوحببببَ
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 الحسببببببببببببببن جزء من وج:بببك الحسبببببببببببببن

 

 

 يبببببببا اببببببمببببببرا طبببببببالببببببعبببببببا عببببببلببببببى غلبببببببببببببببببببن 

 إن كنببببببت واحببببببدا جي الحسببببببببببببببن فببببببونببببببا 

 

 

 واحبببببببد البببببببحسببببببببببببببببببببن واحبببببببد البببببببحبببببببزن  

 تببببببببببببراه جببببببببببببي  حببببببببببببدكببببببببببببل سبببببببببببببببببببببببببقبببببببببببباه  

 

 

 فببببببببذاك فببببببببر  األصبببببببببببببببببببببل جببببببببي بببببببببدنببببببببي 

ويقول شارحا " فالكوامن جمع كامنة وهي ما يكمن جي القلب من األمور العظاه  ي  

يختفي، ومنه الكمنن للضمنر والحبُّ بالضّ  املحبة، وهي امليل الروحاني الصي تعجز فيه 

كان الش يء كونا  األلفاظ عن بلوغ املعاني، والكون هو الوجود، وضّده العده. يقال

وكينونة إذا وجد، واألفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والعاشقنن جمع عاشقئ وهو من تلّبس 

باملحّبة املفرطة الِغنرة املنضبطة، و ّما بيان ا عراب فالكوامن مبتد  والحبُّ مضاف إليه 

فئدة  واوله فيك الجار واملجرور متعلق بقوله  ل  تكن جي آخر البيت، واوله  كونك جي 

العاشقنن  بدل اشتمال من الكوامن. وجملة  ل  تكن من الفعل والفاعل املستتر العا د 

إلى الكوامن جي محل رفع خبر املبتد . واملعنر  يا  يرا املعشوق   غرو وإن  كثرت هذا 

النحيب وا عراض، و طلت علينا هذه املشاق الطوال العراض، فإّن كوامن املحبة الصي 

 وجود جي الوب العشاق، ل  تكن فيك، ول  يوجد ل:ا بفيك مذاق.  ه.م را كونك م

هكذا شرح البيت  شعرا ونثرا ببيان معاني األلفاظ ومن    ا عراب و عدها بّنن املعنر 

ونجده بعد كل هذه املقدمات والتعري  بالنو  البديعي وذكر الشواهد  املحتمل.

فيرا من حسن  و ابح  و إغارة  و تعديل لفظ والتعليق عليرا سلبا  و إيجابا وبيان ما 

مكان لفظ كما جي اوله  فلو اال كذا لكان  حسن و فضل و زكى و جمل و عد ذلك 

يستعرض  بيات الشعراء األر عة ناادا، وحاكما عليرا، فما وجده موافقا يخني علية بلفظ 

وجد فيه إغارة  و  موح،  و يتركه دون تعليق، و ما إن كان غنر موافق للنو  البديعي  و 

لفظا موحشا  و معنر القا  و عبارة غنر مستقيمة جي النحو وا عراب، فنجده يبنن وينتقد 

ويعلق ويشدد النكنر من خالل التعليق والتوضيح والتصحيح والتمخيل بذكر الشواهد. 

واد يكتفي بذكر  لفاظ موحية بالترك  كون الخطو   يحتاج إلى دليل. ففي تعليقه على 

 يت الحلي ب
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سبببببببببببببب:  ِ
ّ
 بيُض املفببارِق   عيببب يببدن

 

 

نوِف طوال البببببببباِ  واألم  
ُ
 شبببببببببببببب ُّ األ

"اتسا " جي املعنر والتوويل، ومن معاني هذا البيت اوله  بيض املفارق  يبنن ما فيه من 

  حد م ر  
ٌ

:ارة والعفافئ ألنَّ العرب موصوفون بالسمرة وما ُوِص 
ّ
يحتمل  ْن يراد به الط

ناية عن الط:ارة والعفاف كقول:    بيض العرض واألخالق والشي  بالبياض إ  ك

والحسب، وما  شبه ذلك، ويحتمل  ْن يراد به  نر  ك:ول ومشايخ اد حنكتر  التجارب 

وليسوا بوغمار، ويحتمل  ن يراد ليسوا بعبيدئ ألنَّ فرق ا نسان إذا كان  بيض كان 

عر عن مقده رؤوس:  ملداومة لبس جسده جميعه  بيض، ويحتمل  ْن يراد ان،شار الش

املغافر والبيض، فإنَّ جي  شعاره  كخنرا من ذلك. واد ذكر جي شرح غريب الحماسة شيئا 

اه  "بيض مفارانا تغلي مراجلنا" . وهكذا نجد النابلس ي جي 1من ذلك جي توويل اول   ي تمَّ

ده على ول  يقلر نقنقده للنو  البديعي، فال يتركه حصر يحيط بما لديه حول هذا النو ، 

بديعيته فحسب، بل كان ينااش ويقارن ويمخل ويس،ش:د وينظر جي آراء النقاد والشّراح، 

    يلدر حكمه وهذا ما لجو إليه  هل النقد املعتمدون 

  اعتمد النابلس ي على شاعريته وذا قته الفنية، ومخزونه من الحفظ، و قافته الجناس .2

الواسعة، واطالعه على كتب األدب السابقةئ مما جعله ناادا يلدر  حكاما نقدية على 

ز، فحنن يتذوق الشعر الجميل  ما يسمع  و يقر ، وبلغة األديب املنل  دون تعس   و تحنَّ

ع غنر ذلك تمّجه ذا قته وينقده فنراه ينتقد ابن حجة يحك  عليه بالجمال، وحنن يسم

 الحموي جي اوله 

 وذيببل ال:ّ ِ همببُل الببدمع لي فجرى 

 

 

 كالحق الغيث حيث األرض جي ضببببره 

"ومن العجا ب  نه اختار جي شرحه الفرق بنن الجناس الالحق  يقول النابلس ي ناادا  

ه  راد بالالحق جي هذا البيت اوله واملضار  ورجحه، ول  يفرق بي رما جي بيته هذا، 
ّ
 فإن

غيث وحيث وهو جناس مضار ئ ألنَّ العنن املعجمة جي مخرج الحاء امل:ملة كما   
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واليل من يفرق بي رما لالالحق واملضار ر واملراد بالجناس املضار  املشاشرة، وهو 1يخفى"

الشيخ جمال الدين بن  ن يكون الحرف املبدل من مخرج املبدل منه  و اريبا إليه كقول 

  نباته 

صببي مببن بببعبببببببدكبب 
ّ
 رّق الببنسبببببببببببببببيبب  كببِرابب

 

 

نبببببببببا نبببببببببتبببببببببغبببببببببايبببببببببر  ِ
نبببببببببا جبببببببببي حبببببببببببببببببببّ  لبببببببببكبببببببببنبببببببببَّ

 ووعبببببدت ببببببالسببببببببببببببلوان واش  عبببببابك  

 

 

نبببببببا جبببببببي كبببببببذببببببببنبببببببا نبببببببتبببببببخبببببببايبببببببر   فبببببببكبببببببونبببببببَّ

  وللقاض ي الفاضل  

 سببببببببْل طا را صببببببببد  الفؤاد بسببببببببحره

 

 

  تراه غرد صادعا  ه صادحا 

 بيته    ينقد النابلس ي ابن حّجة الحموي جيالطباق .3 

 بوحشة بّدلوا  نس ي واد خفضوا

 

 

 ابببببببدري وزادوا علوا جي طبببببببباا:  

ومراد املطابقة بنن الوحشة واألنس وبنن خفضوا وزادوا علوا ول  يعل هذا البيت جي  

 2طبااه، و  تفيو  حد من البديع بظل  ورااه، وإنما ذلك زع  من القا ل ليس تحته طا ل"

ابن حجة الحموي مخالفته للمعنر ا صطالحي ل:ذا النو    يوخذ النابلس ي على االلتفات .4

 من البديع وذلك جي اوله 

 ومبببا  روني التفببباتبببا عنبببد نفرتر 

 

 

 و نبببببببت يبببببببا ظبي  درى ببببببببالتفببببببباتر  

ه انتقل من ا خبار عن  حبته، إلى مخاطبة من ليس م ر ، بقوله  و نت يا  يقول  
ّ
"فإن

ه  عاد ظبي... الخ، و  يقال املراد بالظبي هو 
ّ
املخبر عنه، و  بليغة الجمع تعظيمائ ألن

"وهل يشترط جي ا لتفات  ن يكون  صيغة الجمع معه جي آخر البيت كما ترى. ويقول 

 ّن ذلك شرط كقوله  3املخاطب جي الحالنن واحدا؟ ذكر صدر األفاضل جي ضراه السقط
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 43:، ون.ه. 2

مخطوط  ضرام السقط، شرح سقط الزند، ،القاس  بن الحسنن بن  حمد الخوارزمي ،األفاضل صدر  3

  46واملكتبة القيلرية جي النمسا تحت را   ،761جي مكتبة برلنن تحت را  
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 تعالى من حيث الظاهر، "إياك نعبد" فإّن ما ابل هذا الكاله وإن ل  يخاطب به هللا تعالى 

ف:و بمنزلة املخاطب بهئ ألّن ذلك يجري من العبد مع هللا تعالى   مع غنره بخالف اول 

  1[ 732-653جرير]

  بببببببقبببببببي ببببببببا  لبببببببيبببببببس لبببببببه شبببببببببببببببببببببريبببببببك

 

 

 ومببن عببنبببببببد الببخببلببيببفبببببببة ببببببببالببنببجببببببباح 

  غبببببببببخبببببببببنبببببببببي يبببببببببا فبببببببببداك   بببببببببي و مبببببببببي 

 

 

ك ذو ارتيببببببباح 
ّ

 بسببببببببببببببيبببببببب منبببببببك إنببببببب

بيت واملخاطب جي ال ، ّن املخاطب جي البيت األول امر ة ،فانه ليس من ا لتفات جي ش يء 

 2الخاني هو الخليفة، وهذا  خّص من تفسنر الجم:ور."

   يشتد نقد النابلس ي للفّيِ الدين الحلّي على بيته التهكم .5

 محضبببت لي النصبببح إحسبببانا إلّي بال

 

 

 3غّش  والببببببدتني ا نعبببببباه فبببببباحتك  

يظ:ر لي جي هذا البيت غنر صريح املدح والشكر، ول  "صدق من اال ل   يقول النابلس ي  

 جد فيه لفظة تدل على الحقارة وا سترزاء، و  على البشارة جي موضع ا نذار، و  على 

الوعد جي موضع الوعيد، ول  يشر جي بيته إلى نو  من هذه األنوا ، بل  رسله مدحا 

ملوصلي حيث ذكر الترك  على وكذلك فعل الشيخ عزالدين ا 4للعاذل، بش:ادة األسما "

   العذول ملا خاطبه بلفظ العّزِ والكره ولكنه ل  يوت بليغة الترك  جي اوله 

 لقببد تركمببت فيمببا اببد منحتببك من

 

 

 5اببببببببْولببببببببي بببببببببونببببببببك ذو عببببببببّز وذو كببببببببره 

يقول  ومن العجا ب  ّن ابن حّجة بعد نقله ل:ذا الكاله من بيت املوصلي  ورد بيته على  

  اوله  من غنر فرق بنن البيتنن جي محل ا نتقاد.وجه ا عجاب وهو 

                                                           
، مضافا إليه تفسنرات محمد بن حبيب، مطبعة شرح ديوان جرير محمد إسماعيل عبد هللا اللاوي، 1

 98:ه، و1353 ،1القاهرة، ط اللاوي،

 57:نفحات األزهار، و ،النابلس ي 2

 34:و ه،1897ملر  ،مطبعة الفجالة" البديعيات الخمس جي مدح النبي املختار" 3

 62:و نفحات األزهار، ،النابلس ي 4

 16ه س، و البديعيات الخمس جي مدح النبي املختار 5
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 ذل العبببببذول شر  وجبببببدا فقلبببببت لبببببه

 

 

 تبببببببربببببببكبببببببمبببببببا  نبببببببت ذو عبببببببز وذو كبببببببره 

وجي معرض نقده للباعونية يقول متركما على اول:ا  بون هللا فتح عليرا باملقلود من  

 "الترك " ووضوحه الذي   يخفى إ  على  جنبي من هذه اللناعة وذلك جي بيترا 

 عببباذلي  نبببت معبببذور فسببببببببببببببوف ترى  يبببا

 

 

 إذا بدا اللبح ما غطت يد الظل  

ليت شعري  ّي كلمة تشعر بالذه جي هذا البيت، وما هو إ  كبيت اللفّي الحلي محض  

  1ملدح العاذل وابول عذره!".

   يعلق على بيت املوصلي الكالم الجامع .6

 كالمه جامع وصبببببببببببببب  الكاله كما

 

 

 الرن يريج الشببببببببببببببوق  نواعببببببا من  

واد صدق من اال ليس جي هذا البيت ما يدل على حكمة و  موعظة و  غنر ذلك من  

الحقا ق الصي تجري مجرى األمخال. ويستحسن النابلس ي الكاله الجامع الذي تكون جملة 

 لفاظه  حكمة  و موعظة  و تنبيرا  و من الحقا ق الصي تجري مجرى املخل كما جي اوله 

  لالنابلس ير 

 يكن بسبببوى األشبببواق متلبببفاومن 

 

 

 فببببببانببببببه بعببببببد ل  يوجببببببد من العببببببده 

ه 
ّ
ه وافق التعري  فوصفه بون

ّ
فع املبنر "ظاهر املعنر مرت فنرى النابلس ي معجبا ببيتهئ ألن

 2  يحتاج إلى بيان، وذلك كقول املتنبي 

 إذا كببببببببببانببببببببببت الببببببببببنببببببببببفببببببببببوس كبببببببببببببببببببببارا

 

 

 تببببببببعبببببببببببببببببت جببببببببي مببببببببرادهببببببببا األجسببببببببببببببببببببباه 

 3  ه 1174اليمني ت  واول نج  الدين عماره 
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 261:ه،و1983،للطباعة والنشردار بنروت  ،، بنروتديوان املتنبياملتنبي،  2

مؤرخ  قة، وشاعر فقيه  ديب، واده ملر برسالة من .عمارة بن علي بن زيدان الحكمي املذحجي اليمني، 3

له . إلى الفا ز الفاطمي فوحسن الفاطميون إليه فوااه عنده  ومدح: (  منر مكة)القاس  بن هشاه 

ف:و من شعراء . خ كبنر -ط، وديوان شعر -امللرينن، و خبار الوزراء (ط - خبار اليمن)تلاني ، م را 

 .خريدة العلر
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 من كببببان   يعشببببببببببببببق األجيبببباد والحببببداببببا

 

 

 ويببببد ي لببببذة الببببدنيببببا فمببببا صبببببببببببببببببداببببا 

 وكقول الشاعر  

 إذا لبببب  يببببكببببن عببببون مببببن هللا لببببلببببفببببصببببر

 

 

 1فبببببببوول مبببببببا يجني عليبببببببه اجترببببببباده" 

ما ك يوجه النابلس ي س:اه نقده لعائشة الباعونية الصي ل  تدرك معنر التجز ة، التجزئة"" .7 

"ولقد ذهلت الباعونية عن معنر التجز ة فنظمت  املضار  دون جازه يقول  نرا جزمت 

 بيترا من السجع، وجزمت اول:ا ما  ره من غنر جازه على اللغة الرديئة وذلك اول:ا 

 ببببببببببلبببببببببغبببببببببت مبببببببببا  رِه مببببببببب بببببببببرببببببببب  ببببببببببال  ره

 

 

 2عمن جال غممي ببببببببالعزه وال:م  

ه مش ر على مقتض ر تعريف  ّما الشيخ عزالدين املوصلي فل  يستوف معنر التجز ة إنما 

ل:ا جي شرحه حيث اال لاملوصلير  التجز ة تقطيع الناظ  بيته  جزاء عروضية، 

ه يخال  روّي البيت، والذي يتلوه كذلك على  وتسجيع:ا على وزننن مختلفنن األول  َرِويُّ

 هالتجز ة هي   ن يوتي املتكل  ببيت ويجز ه جميع .3روّيِ البيت وليس هذا معنر التجز ة"

 جزاء عروضية، ويسجع:ا كل:ا على وزننن مختلفنن  حدهما على روّي يخال  رويَّ 

 البيت، والخاني على روّي البيت، وذلك كما جي بيت النابلس ي 

 والسبببمع جي صبببم  عن جمع ذا الكل 

 

 

 والبببببببدمببببع كبببببببالبببببببديبببب  جببببي ملببببع بببببرابببب:بببب  

  4.وبرا: وصم  على وزن الكل  والدي   فالسمع على وزن جمع والدمع وملع، 
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 دار ابت،  وعباس عزاوي  عادل تحقيق الباعونية، عائشة ا منن مدح جي املبنن الفتح وشرح:ا البديعية نظرا 2

دون جزه  ما جي نسخة   وردت وردت  يرى ان البيت ورد برواية  خرى ففي نسخة ب. دمشق سعدالدين،

نه يندرج تحت عمن جلى ِغمَعي بالعزه" وهذا ليس موضوعنا    كما النابلس ي " بلغت ما  رِه م ر  بال  رِه 

 151النقد اللغوي و 

  66و65: ، ون.ه. 3

  65: ، ون.ه. 4
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   يعلق على بيت املوصلي جي الكاله الجامع الكالم الجامع .8

 كالمبببببببه جبببببببامع وصبببببببببببببب  الكاله كمبببببببا

 

 

 يببرببيببج الشبببببببببببببببوق  نببواعبببببببا مببن الببرنبب  

واد صدق من اال ليس جي هذا البيت ما يدل على حكمة و  موعظة و  غنر ذلك من  

 الحقا ق الصي تجري مجرى األمخال.

ويستحسن النابلس ي الكاله الجامع الذي تكون جملة  لفاظه  حكمة  و موعظة  و تنبيرا 

  و من الحقا ق الصي تجري مجرى املخل كما جي اوله لالنابلس ير  

 ومن يكن بسببببببببوى األشببببببببواق متلببببببببفا

 

 

 فببببببانببببببه بعببببببد ل  يوجببببببد من العببببببده 

ه 
ّ
ه وافق التعري  فوصفه بون

ّ
تفع املبنر اهر املعنر مر "ظ فنرى النابلس ي معجبا ببيتهئ ألن

 1[ 965-ه915  يحتاج إلى بيان، وذلك كقول املتنبي]

 وإذا كبببببببببببانبببببببببببت البببببببببببنبببببببببببفبببببببببببوس كبببببببببببببببببببببببارا

 

 

 تببببببببعبببببببببببببببببت جببببببببي مببببببببرادهببببببببا األجسببببببببببببببببببببباه 

 2  ه 1174واول نج  الدين عماره اليمني ت  

 من كان   يعشببببببببببببببق األجياد والحداا

 

 

 ويببببد ي لببببذة الببببدنيببببا فمببببا صبببببببببببببببببداببببا 

 وكقول الشاعر  

                                                           
 261:و ه،1983،دار بنروت للطباعة والنشر ،، بنروتديوان املتنبي املتنبي، 1

مؤرخ  قة، وشاعر فقيه  ديب، .عمارة بن علي بن زيدان الحكمي املذحجي اليمني،  بو محمد، نج  الدين 2

 منر )هب، واده ملر برسالة من القاس  بن هشاه 531من  هل اليمن، ولد جي ترامة ورحل إلى زبيد سنة 

إليه وبالغوا جي إكرامه،  فوحسن الفاطميون ( طالئع بن رزيك)جي وزارة  550إلى الفا ز الفاطمي سنة ( مكة

 ل:  حصر دالت دولتر  وملك السلطان . فوااه عنده ، ومدح: 
ً
الديار ( صالح الدين)ول  يزل مواليا

امللرية، فر اه  عمارة واتفق مع سبعة من  عيان امللرينن على الفتك بلالح الدين، فعل  شر  فقبض 

 -رينن خبار الوزراء املل)، و(ط - خبار اليمن)، م را له تلاني . علير  وصلبر  بالقاهرة، وعمارة جي جملتر 

اليدة جي ( 273)واملنشور من شعره جي املوسوعة . كبنر( خ -ديوان شعر)، و(املفيد جي  خبار زبيد)، و(ط

 ف:و من كبار شعراء الخريدة، ( خريدة العلر)بيتا، وانظر جي الوراق طا فة من شعره جي ( 2543)
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 مببببن هللا لببببلببببفببببصببببرإذا لبببب  يببببكببببن عببببون 

 

 

 1فبببببببوول مبببببببا يجني عليبببببببه اجترببببببباده" 

  ما بيت الحلي الذي جاء به دليال على "القس   القسم: .9 

   لبببقبببببببتبببنبببي املبببعبببببببالبببي بببببببباببببن نبببجبببببببدتبببربببببببا

 

 

 يوه الفخبببببببار و  بّر التقى اسببببببببببببببمي 

 وهو بيت غنر صالح للتجريد لتعلقه بما بعده وهو بيت ا ستعارة، ... وذلك اوله  

 ل   حبببببببث مطبببببببايبببببببا العزه مخقلبببببببة ان

 

 

مبب " 
َ
 2مببن الببقببواجببي تببؤه املببجبببببببد عببن ا

هذا البيت ذكره اللفي الحلي جي باب ا ستعارة، وعلق عليه النابلس ي انه ل  يف:  له  

 3معنر لتعلقه بما ابله وذلك معيب".

 ما يكون هجاء لغنره  و والقس    ن يحل  املتكل  بما يكون مدحا له،  و ما يكسبه فخرا 

واملتنزهات، كما جي اول عبد  باألماكناو ما يشتمل على الغزل والنسيب وال،شبيب 

 املحسن اللوري 

 يا غزا  اد رمى باللببببببببحظ البي فوصابا

 

 

 بالذي  ل:  تعذيبي  ناياك العذابا 

 4والذي  لبس خديك من الورد نقابا" 

 

 

 

 

والنابلس ي جي نقده للشعر يبّنن الفروق الدايقة بنن امل،شاشرات من  نوا  البديع كالتمكنن 

وغنرها، ويعقب على الشعراء بقوله " ل  يدرك معنر كذا  و اختلط  5وال،س:ي  والتوشيح

علية الفرق بنن هذا النو  وذاك،  و هذا   يللح على هذا النو  نظرا ملخالفته التعري ، 

  6له  وليس هذا ا  نو  الرجو "كما جي او 
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كما نجد النابلس ي يفّلل جي النو  البديعي ويفرق بنن الحسن والوسط   حسن البيان  .10

ى ومطلق البيان علر فيقول  "حسن البيانل والقبيح، فمن ذلك اوله عن النو  البديعي

 األحسن واألابح، واألوسط فاألحسن كبيت اليدتي   ال ة  اساه 

 مشببببببببببببببتبببببباق  ضببببببببببببببر بببببببهمصر يزورك 

 

 

 طول النوى فحكى لحما على وضببببببببببب  

حيث توافر فيه ا يجاز وا طناب ففي اوله  مصر يزورك إيجاز، واملقاه يطلب ذلك ا يجاز  

لتعجيل ذلك وا سرا  به، وا طناب جي اوله  طول النوى يحكي لحما على وض ، فاملقاه 

 1"والفراق، بيانا لغاية اش،يااهيقتض ي ا طنابئ ألّن فيه وص  املشتاق بمضرة البنن 

 2   يسترسل جي ذكر  مخلة األحسن، و عدها ينتقل إلى البيان األابح ويمخل عليه بشواهد".

وجي هذا النو  ل  يوفق كلٌّ من الشيخ عزالدين املوصلي و  ابن  حصر الجزئي في الكلي:  .11

ي النو  فقط فاملوصلحجة الحموي و  عائشة الباعونية جي التمخيل عليه، إ  ذكر اس  

 جي اوله 

 فبببببببولحْق الجزء ببببببببالكلي منحلببببببببببببببرا

 

 

 إذ ديبببنبببببببه البببجبببنبببس لبببألديبببببببان كبببلببب:ببب  

ويعلق على بيت ابن حجة  ما وجدت للكاله عليه فسحة ألمور، مع  ن بيته جي هذا النو   

 اوله 

  لببحببق بببحلبببببببببببببببر جببمببيببع األنبببببيببببببباء ببببببببه

 

 

 فبببببببالبببجبببزء يبببلبببحبببق ببببببببالبببكبببلبببي لبببلبببعبببظببب  

 هذا النو  وهو اول:ا وما  بعد بيت الباعونية عن  

 ذو املجبببببد حيبببببث  هبببببل الحي اببببباطببببببة

 

 

 3تسببببببببببببببنر تحت لواه يوه حشببببببببببببببره " 

ريد به الجد:  .12 
ُ
ول  يوفق املوصلي جي املخال الذي حاء به مخا  على ال:زل  الهزل الذي أ

  ريد به جّد 
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 "هبببببببزل  ريبببببببد ببببببببه جبببببببدٌّ عبببببببتببببببباببببببببك لبببببببي

 

 

 كما كتمت بياض الشبببببببببببيب بالكت  

 ،1 ريد به الجد، وإنما حكاية مشتملة على تسمية النو    غنر" "وليس جي هذا البيت هزل  

 وما  بعد بيت الباعونية عن هذا النو  وذلك اول:ا  

  تعبببببببت نفسبببببببببببببببببببك جي عببببببذلي فمعببببببذرة

 

 

 مني إليك فسببببببمعي عنك جي صببببببم  

ومن العجيب  نرا تقول جي شرح:ا وجي إنلاف املتبحرين جي هذا الفن ما يغني عن بسط  

الكاله جي محاسن بيصي املتقده من مجيء النو  بشروطه وراته، وس:ولته وحسن سبكه، 

ِح التعمية على املتومل"  .2وبروزه جي  حسن القوالب اهب. وكونرا  رادت شرذا التمدُّ

 فبببببكبببببيببببب  يبببببقبببببر جبببببي األفببببب:ببببببباه شبببببببببببببب بببببيء

 

 

 3إذا احببببببتببببببباج البببببب ببببببربببببببار إلببببببى دلببببببيبببببببل" 

يشدد النكنر ويترك  على الباعونية جي هذا الشاهد على النو  البديعي ال:زل يراد به الجد،  

وذلك  ّن البيت   يللح للنو  وليس فيه دليل عليه، والباعونية  غارت على بيصي 

 البوصنري وسرات لفظ:ما مع بعض التغينرات، وذلك جي اول البوصنري 

 يبببببببا   مي جي ال:وى العبببببببذري معبببببببذرة

 

 

 مني إليبببببببك ولو  نلببببببببببببببفبببببببت ل  تل  

 واوله  

 محضتني النصح لكن لست  سمعه

 

 

ال جي صببببببببببببببم  
ّ
 4إنَّ املحبّب عن العبذ

ونسبت الحسن جي اللفظ واملعنر والسبك إلى بيترا. ونرى النابلس ي يعلل ذلك  نرا  رادت  

التعمية على املتلقي كي   ُيلَتَفت إلى اول البوصنري، علما  ن بردة البوصنري من  ش:ر 

القلا د الصي عرفترا العامة، ناهيك عن معرفة آهل العل  والذوق من املشتغلنن جي 

ح لبيترا الشعر ونقدهئ ولذ ا ُحقَّ للنابلس ي  ن يلرح باستغرابه ل:ذا اللنيع من التمدُّ
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ح  املذكورئ وهي سقطة   يقع فيرا  ال الشعراء خبرة ودراية، ومع ذلك كله من التمدُّ

لبيترا ل  توفق فيما الدت إليه من التمخيل على النو  البديعي لال:زل املراد به الجدر 

  دلة وبراهنن كما اال مس،ش:دا بقول املتنبي   ومخل هذه السراات   تحتاج إلى

 وكبببببببيببببببب  يبببببببقبببببببّر جبببببببي األفببببببب:ببببببباه شبببببببببببببب بببببببيء

 

 

 1إذا احبببببببتببببببباج الببببببب بببببببربببببببار إلبببببببى دلبببببببيبببببببل 

  الهجاء في معرض املدح  .13 

 ينتقد بيت الشيخ عز الدين املوصلي الذي ل  يوفق جي التمخيل عليه 

 جي معرض املبببببببدح يرجى من ابيلتبببببببه

 

 

  عببراضببببببببببببببب:بب  بببنببن مببعببمببور ومبب ببربببببببده 

"و عد التلريح بال جاء كي  يكون ذلك محتمل املدح، وإنما هجاء  النابلس ي يقول  

 2العاذل هنا بسبب ابيلته "

ر سهمعاتبة املرء نفل والنابلس ي يعقب على شرحه للنو  البديعي معاتبة املرء نفسه:  .14

 "ول  ين،به لحقيقة هذا النو  إ  ابن حجة الحموي جي اوله  بقوله 

 دنبببببا  جلي يبببببا نفس ذواي عتبببببا ي ابببببد

 

 

 مبنبي ولب  تبقبطبعبي آمبببببببال وصبببببببببببببببلب:ب  

ويشدد النكنر على شاهد صفّي الدين الحلي، وينقده نقدا  ذعا ويعيب عليهئ إذ ل  يوفق  

باملخال ول  يكت  به بل يس،ش:د ببيت للمتنبي   يتطابق مع معنر عتاب املرء نفسه، 

  وكونه ل  يف:  معناه، وذلك جي اول صفي الدين الحلي 

 املببفببرط  طببلببعبببببببت الببعبببببببدو عببلببى نبببببببا 

 

 

 سببببببببببري و ودعت نفسبببببببببب ي كل مختره 
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"و ّي خطاب للنفس جي هذا البيت فضال عن معاتبته معا، ومن املعيب  ّن مخل هذا 

الشاعر املاهر يذكر نوعا ويوتي بمخال غنر مطابق، ول  يكفه حصر اس،ش:د له جي شرحه 

 1بقول املتنبي 

ه
ٌ

 طرفببببببب
َ
 و نبببببببا البببببببذي اجتلبببببببَب املنيبببببببة

 

 

ُب والقتيبببببببُل القببببببباتبببببببُل فَم  
َ

طبببببببالببببببب
ُ
 ْن امل

 و غرب منه بيت صفي الدين الحلّي  

 عببببببباتببببببببت نفسبببببببببببببب ي إذ  تعبتربببببببا شروى 

 

 

 2مج:ول سبببببببببببببببببببل بال هبببباد و  عل " 

  حسن التخلص:  .15 

يقول معلقا على هذا النو  البديعي املحدث الذي ل  يعرف علماء البديع وشعراؤه له 

 ّن املحد نن كانوا يقلدونه الدا إذ  صبح جي طريقا إ  ما واع ل:  نادرا، وهذا يعني 

طريقة  "فهي واتر  نوعا بديعيا يتكل  اوله الشعراء وي،بارون فيه، ويقول النابلس ي 

. وانظر تر ذلك جي بيت 3تفرد شرا املولدون والعلريون دون املتقدمنن إ  ما واع ل:  نادرا

 اليدتي 

 وليس لي اليوه شببببغل عندما رحلوا

 

 

 بمدحي  شبرف األم  لسبوى شر  ب 

ظاهر املعنر مستقي  املبنر، يسوغ لي بسبب ما خلص إليه  ن  اول إنه  شرف من اول  

     ي تماه 

 ظبببببببلبببببببمبببببببتبببببببك ظببببببباملبببببببة البببببببببببببببريء ظبببببببلبببببببوه

 

 

 والبببببظبببببلببببب  مبببببن ذي ابببببببدرة مبببببببذمبببببوه 

 زعمببت هواك عفببا الغببداة كمببا عفببت 

 

 

 مببببب بببببربببببببا طبببببلبببببول ببببببببالبببببلبببببوى ورسبببببببببببببببببببوه 

 زعمببت هواك عفببا الغببداة كمببا عفببت 

 

 

 طبببببلبببببول ببببببببالبببببلبببببوى ورسبببببببببببببببببببوهمببببب بببببربببببببا  
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   والبببببببببذي هبببببببببو عبببببببببالببببببببب   ن البببببببببنبببببببببوى 

 

 

 1مبببببّر و ّن  ببببببببا البببببحسبببببببببببببببببببنبببببن كبببببريببببب " 

ل  يكت  النابلس ي كعادته بذكر املحاسن بل جي هذا الباب يطيل جي ذكر املخالص  

املستكرهة والصي   يقبل:ا الذوق السلي ، ويعلل ذلك بالتمخيل واملقارنة وبيان السببئ 

املتنبي، و  ي نواس وذكر آراء النقاد من العلماء كما جي اوله  كما جي مخالص   ي الطيب 

 ومن مستكرهات املخالص "اول   ي الطيب 

 لو اسببببببببتطعت ركبت الناس كل: 

 

 

 الى سببببببببببببببعيببببد بن عبببببد هللا بعرانببببا 

ه ف:ل ينشط لركوشرا. واملمدوح  ،اال اللاحب  وهذا من  خزى الخزايا  ومن الناس  مُّ

لعل له علبة   يريد  ن يركبوا إليه ف:ل جي األرض  فحش من هذا ال،سحيب و وضع 

 من هذا التبسط، ومخله اوله 

 عبببببببّل األمببببنببببر يببببرى ذلببببي فببببيشببببببببببببببببببفببببع لببببي

 

 

 إلبببى البببصبببي تبببركبببتبببنبببي جبببي الببب:بببوى مبببخبببال 

ن محبوبته بالوصال واد وسبب ابح هذا املخلص  ن جعل ممدوحه ساعيا بينه وبن 

 سبقه  بو نواس إلى ذلك حيث اال 

 سوشكو إلى الفضل بن يحير بن خالد

 

 

 2هواك لعببببل الفضبببببببببببببببببل يجمع بيننببببا" 

   يورد من محاسنه جي هذا الباب  ر عة عشر مخا  على حسن التخلص ولو  " ا طالة  

" ستقليت من هذا النو  ما تضمنه ديواني املسمر بغز ن الخما ل وميدان الرسا ل، 

ولكن  مسكت عنان القل  عن ذلك حسما ملادة ا طالة وفرارا من لحوق السآمة واملاللة، 

هذا النو ئ ألنه ابتداء املديح النبويئ فيكون فيه زيادة اعتناء على واع التطويل جي  وإنما

 "  بوس بإيراد ما واع لي من املخالص الحسنة ألخت  سيئة هذين ولكن 3غنره من األنوا "
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 2بالحسنة فمن ذلك اولي  -يقلد املتنبي و  ي نواس - 1الشاعرين

 ابببببببببببلبببببتبببببببه والبببببروض يببببببسبببببببببببببببببب   بببببغبببببره

 

 

 مببببنبببببببا وتببببلببببحببببظببببنبببببببا عببببيببببون الببببنببببرجببببس 

 حصر إذا مبببببببا السببببببببببببببكر   قلبببببببه وابببببببد 

 

 

عَّس   الجفون النُّ
ُ
ة نببببَ  لعبببببت بببببه سببببببببببببببِ

ه مبببنبببي البببيبببمبببنبببن مبببعبببببببانبببقبببببببا 
ُ

ْدتببببببب  َوسببببببببببببببببببببَّ

 

 

 و طعت فيه تشبببببببببببواي وتوسبببببببببببوسببببببببببب ي 

 حصر اللبببببببببببببببباح فبووهمبت نسببببببببببببببمباتبه 

 

 

 نظ  ابن يحير ببببالرابببا ق يك،سبببببببببببببب ي 

 :التخلص حسن جي النابلس ي وبيت 

 رحلوا عنببدمببا شببببببببببببببغببل اليوه لي وليس

 

 

 3"األم   شببببببببببرف بمدحي بل شر  سببببببببببوى  

ويوخذ على اللفّي الحلي واملوصلي جي هذا الباب ان بيتيرما   يللحان "لحسن التخلص"  

 بل ل  يوفقا جي هذا النو  من حسن التخلص، ويشدد النكنر عليرما، ويقول جي بيت الحلي 

 مببن كبببببببل مببعببرببببببببة األلببفببببببباظ مببعببجببمبببببببة

 

 

 يزي ربببببببا مبببببببدح خنر العرب والعج  

 بما ابله وذلك اوله والبيت متعلق  

   لبببقبببببببتبببنبببي املبببعبببببببالبببي بببببببباببببن نبببجبببببببدتبببربببببببا

 

 

 يوه الفخبببببببار و  بّر التقى اسببببببببببببببمي 

 إن ل   حبببببببث مطبببببببايبببببببا العزه مخقلبببببببة 

 

 

 مببن الببقببواجببي تببؤه املببجبببببببد عببن  مبب  

 ومن العجا ب سماه بيت التخلص، وهو غنر متخلص مما ابله".  ما بيت املوصلي  

 حسبببن التخلص من ذنبي العظي  غدا

 

 

 خبببببببنبببببببر خبببببببلبببببببق هللا كبببببببلببببببب:ببببببب ببببببببمبببببببدح  

"هذا البيت ليس له التئاه بما ابله فليس من حسن التخلص جي ش يء، وانما فيه  

ا اتضاب وهو ان ينتقل الشاعر من معنر إلى معنر آخر من غنر تعلق بي رما، كونه ابتداء 

 كقول   ي تماه  ،ومن يلير  من املخضرمنن ،كاله آخر وهو مذهب العرب العرباء

  ن جبببببي الشببببببببببببببببببيبببببببب خبببببنبببببرا لبببببو ر ى هللا

 

 

 جبببببباورتببببببه األبرار جي الخلببببببد شببببببببببببببيبببببببا 

 
                                                           

 127:يقلد ابا الطيب املتنبي والحسن بن هاني ابا نؤاس و 1

 128: ، ونفحات األزهار ،النابلس ي 2

 123: و. ، واد اده البيت الرابع على الخالث جي الترتيب ن.ه. 3
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 كبببببببل يببببوه تببببببببببببدي صبببببببببببببببببروف الببببلببببيبببببببالببببي

 

 

 1خبلبقبببببببا مبن   بي سبببببببببببببببعبيبببببببد غبريبببببببببا" 

 ويسكت عن التعليق حنن يورد بيصي ابن حجة الحموي والباعونية ول  يعلق بش يء 

"الجمع مع التفريق" يرى  ن الشيخ عز الدين  وجي النو  البديعي الجمع مع التفريق:  .16

 املوصلي ل  يوفق جي اوله  

 "وعببببزمبببببببه الببببنبببببببار جببببي جببببمببببع يببببفببببرابببببببه

 

 

 ووجه النور يجلو حندس الغشببببببببب  

ون بيت يك  نيقول النابلس ي جي نقده ل:ذا البيت ومعلال نقده  ن الذوق السلي    يقبل  

املوصلي شاهدا على هذا النو ئ ملخالفته للتعري  وهو   ن يجمع املتكل  بنن شيئنن جي 

حك  واحد    يفرق بي رما  و ين الجمع بنن شيئنن جي حك  واحد؟! إذ األول النار والخاني 

 النور، على ما وجدته جي جميع النسخ، ولو كان الخاني النار ملا ناسب وج:ه صلى هللا عليه

وسل ،  و كان األول النور ما حسن ا خبار به عن العزه جي تفريق الجمع كما   يخفى 

  2على  هل الذوق."

وجي معرض نقده لبيت الباعونية الذي وفقت فيه جي التمخيل على "الجمع مع التفريق" 

واكتفى بنقده دون تعليل وبيان األسباب الصي دعته لإلعجاب ببيت الباعونيةئ كونرا  تت 

 باملطلوب وحققت مقتضيات التعري  وحدوده، بلغة ناسبت ذوق النابلس ي وهو اول:ا 

 "ُعاله كالشمس   يخفى على بلر

 

 

 يجلو حالك الظل  3والوجه كالشبببببمس 

 .4يقول  وهو بيت تجاذبته الراة والرشااة وفتح له إلى املحاسن طااة" 

  زعج لفظ نم كنايته جي ملا املوصليئ الدين عز الشيخ بيت على التكل  يعاف نراه :الكناية  .17

 : اوله وذلك الفنية ذا قته

                                                           
 129: ، ون.ه. 1

 16: و ن.ه.، 2

 142البديعية وشرح:ا الفتح املبنن جي مدح األمنن، مرجع سابق، و نظراوجي احدى الروايات كالبدر  3

 161: ، ونفحات األزهار ،النابلس ي 4
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 وصببببببببببفت إذ القدر رماد كخنر دا 

 

 

 كنبببببببايبببببببة بط ربببببببا والظ:ر للبببببببدسبببببببببببببب  

 ل التك األنفس فعافت الدس  بذكر وظ:ره القدر هذا بطن ضمخ واد: النابلس ي يقول  

  1"عليه

 جي اءبا ستثن فوتى عليه التمخيل جي يوفق ل  الذي 2الرجو  باب جي املوصلي ينتقد :الرجوع  .18

 :بيته

 انظم:بببببا األمبببببداح عن الرجو  رمبببببت

 

 

 محتره القوه شببببببببببببببببببببديبببببببد مبببببببديح إ  

  3"االستثناء من نو  البيت جي وإنما بالنقص السابق الكاله على العود و ين: فيقول  

 اوله  والذي:" حجة ابن اال حيث الرجو  ملعنر شرحه جي حجة ابن على النكنر يشدد ونراه

 الفرق : لتا: النابلس ي ويعلق...  وا يجاب السلب وبنن بينه فرق    الرجو   عني النو  هذا ان

 4كري العس هالل   ي تقرير وا يجاب السلب جي نقل ملا انه إ  ذاك وما ظاهرئ اللبح مخل

  ذهببببه إماه 5ا صبع   ي ابن تعري  جي نظر ولو رق،ببببالف عده عليه فبنر

                                                           
 163: ، ونفحات األزهار ،النابلس ي 1

 163 :، ونفحات األزهار ،النابلس ي 2

 219: وانظر ا ستثناء و 164 :، ونفحات األزهار ،النابلس ي 3

تحقيق مفيد  الشعر والكتابة الصناعتين ،(هب 395:ت)ابو هالل الحسن بن عبدهللا بن س:ل  ،العسكري  4

يعرف العسكري السلب وا يجاب بقوله وهو  ن  ه1981، 1ط ،لبنان-اميحة، دار الكتب للعلمية، بنروت

نه من ج:ة  خرى تبني الكاله على نفي ش يء من ج:ة وإ باته من ج:ة  خرى  و األمر من ج:ة والنهي ع

 456و

 :قيقتح تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن( هب585-654)ابن   ي ا صبع  امللري، 5

اس  يتقده ا ستدراَك فيه تقريٌر ملا : ه، يعرف الرجو  على انه على اسمنن 1963حفني محمد شرف، 

تخذتر   وإخوان: ، اول ابن الرومياألول واس    يتقدمه ذلك فمن  مخلة .  خبر به املتكل  وتوكيد

ت منا صف واالوا اد/ فكانوها ولكن جي فؤادي :وخلتر  س:اما صا بات/ لألعاديفكانوا دروعا ولكن :دروعا

نه ولك: خو  قة   ترلك الحمر مال:اول زهنر لقد صداوا ولكن من ودادي ومن شواهد القس  الخاني :الوب

 332و331: اد يرلك املال نا له انظر و
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 1"محله جي لك وسيتضح ذلك، مخل عليه اش،به ملا ومعتمدها اللناعة

ي انه مخل على السلب وا يجاب بما   السلب واإليجاب:   .19
ّ
يوخذ على صفي الدين الحل

 يوافق معناه وذلك جي اوله 

  غبببّر   يبببمبببنبببع البببراجبببنبببن ومبببببببا طبببلبببببببوا

 

 

 ويمنع الجببار من ضببببببببببببببي  ومن حره 

سلب والخاني إيجاب، وليس هذا معنر السلب واال  "ومراده "  يمنع ويمنع" فاألول  

، 2وا يجابئ إذ شرطه عموه السلب  و     خلوو ا  بات وليس هذا إ  نو  الرجو "

والسلب وا يجاب " وهو  ن يقلد املتكل  إفراد شخص بلفة،   يشاركه فيرا غنره، 

 خنساء بيت الكما جي  فينفيرا جي  ول كالمه عن جميع الناس،    يثبترا لذلك الشخص

 ومبببببببا بببببببلببببببغبببببببت كبببببب  امببببببرئ مببببببتببببببنببببببباو 

 

 

 3والبببذي نلبببت  طول" إ  من املجبببد  

   يسلط س:اه نقده على بيت الباعونية، متعجبا من تضارشرا والخلط بنن التعريفات جي  

 ي  شرح:ا كما فعل ابن حجة الحموي، الذي اتبع فيه املوصلي الذي تمسك بتعري  

 إلىمع نو  الرجو ، والذي عدل فيه  وا يجابهالل العسكري الذي يتحد فيه السلب 

والسلب وا يجاب،  5ليفرق بنن النوعنن  الرجو  4األصبع   يتعري  الشيخ زكي الدين بن 

  وهذا ما فعلته الباعونية جي شرح بيترا 

   يسببببببببببببببلبون بفضبببببببببببببببببل هللا مببببا وهبوا

 

 

 ويسببببببببببببببلبوا ضببببببببببببببرر ا مالق ببببببببالكره 

 

                                                           
  نفحات األزهارمن  305:وانظر السلب وا يجاب و 164: ، ونفحات األزهار ،النابلس ي 1

 306، ون.ه. 2

 305، و ن.ه. 3

  ن يقلد املادح  ن يفرد ممدوحه: عرف السلب وا يجاب بب:593:ملدر سابق و تحرير التحبير  ،امللري  4

قول ويثبترا ملمدوحه بعد ذلك ك بلفة مدح   يشركه فيرا غنره، فينفيرا جي  ول كالمه عن جميع الناس،

 امرئ متناو :الخنساء جي  خيرا
ّ

 من املجد ا  والذي نلت  طول :وما بلغت ك 

 331: مرجع سابق، و تحرير التحبير  ،امللري  5
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جي  ول كالم:ا    االت  واللواب ما  1األصبع   يإذ اررت تعري  الشيخ زكي الدين بن 

 ، 2ذكره العالمة الش:اب محمود

   يقول النابلس ي ناادا  ليت شعري  غفلت عن نو   3وذكرت تعري    ي هالل العسكري 

لنوعنن الرجو  فل  تالحظه عند هذا التعري ؟!  ه عدلت عما ارره ابن حجة من اتحاد ا

مة، كما يش:د بذلك مواضع من شرح:ا، 
ّ

مع  نرا معتمدة على كالمه، و  تلقبه إ  بالعال

وبيترا جي هذا النو  جار على منوال من تقدم:ا، واد سلبت من بيت ابن حجة ما  رادت 

وهنا  4وحذفت نون الرفع من املضار  بغنر ناصب و  جازه وذلك لغة رديئة جي العربية "

نن وتمينز الفروق الدايقة ب واطالعهتركنز النابلس ي معتمدا على سعة علمه ن،بنن مدى 

والصي غابت عن علماء البديع مما  واع:  جي الخلط بنن امللطلحات  لبديعةاألنوا  ا

 واملفاهي  

 زا دا معنر الكخنر من القليل إخراج بعد يفيد الذي هو 5ا ستثناء :الصناعي االستثناء  .20

 للمخالفنن يخالتوب زيادة يفيد النابلس ي بيت وجي البديع، باب جي ا تيان به يستحق حسنا

                                                           
  306: الجماعة ويقول عنه النابلس ي إماه هذه اللناعة ور يس هذه  1

لالحلبي ش:اب الدين محمود،  انظر  2 َرسُّ
َّ
ل إلى ِصناعِة الت َوسُّ

َّ
صاحب ديوان ا نشاء بدمشق  ُحْسُن الت

هو  ن يواع الكاله : يعرف السلب وا يجاب/  77:ه و1298ه، 1881املطبعة الوهبية  ، ملر(هب725:ت)

. نقول  و  ينكرون القول حنن:شئنا على الناس اول: وننكر إن : على نفي ش يء وإ باته جي بيت واحد كقوله

 .ويمأل م را كل حجل ودملج: هضي  الحشا   يمأل الك  خلرها: وكقول الشماخ

 اليل: الرجو  وهو  ن يذكر شيئا    يرجع عنه كقول القا ل: ملدر سابق اال الصناعتين العسكري، 3

 443: العل  كخنر، بل ليس من العل  اليل و

 :306، ونفحات األزهار ،النابلس ي 4

 خراجإصنا ي ولغوي فاللغوي ما ذكره النحاة واللنا ي وهو : نجد النابلس ي اس  ا ستثناء إلى اسمنن 5

 ،والنابلس ي 333: ويفيد معنر زا دا وهذا ما اسمه ابن   ي ا صبع جي تحرير التحبنر و القليل من الكخنر 

 219: ، ونفحات األزهار
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 لريحوالت بالوجود، املشعر الخلق صفة من إخراج:  وإيراه وسل  عليه هللا صلى للنبي

 :النابلس ي اول  جي وذلك وبلر، سمع ل:  كان وان يبلرون و  يسمعون    بونر 

 لبعختببه انقببادت اببد طرا والخلق"

 

 

 1"وعمي آيببباتبببه عن صببببببببببببببّ   البببذي إ  

 :هاول جي وذلك الحلي اللفّي  استثناء جي والقالاة الّرِكة ينتقد( ا ستثناء) وجي 

 ببببببببه واسببببببببببببببتراح البي سببببببببببببببرَّ  مبببببببا فكبببببببل"

 

 

 2"بعده  بعد علبببببببببباني الدمو  إ  

 ريقةط على مش ر انه العجا ب"فمن التعليل حسن جي الحموي  حجة ابن على معلقا ويقول  

ه: التعليل تفسنر جي الحلي اللفي
ّ
 ابل يقدهف متواع  و وااع، حك  ذكر املتكل  إرادة بون

ة ذكره
ّ
 عليه امل مخال  التفسنر وهذا املعلول، على تتقده  ن العلة رتبة ولكون  واوعه، عل

 النو  نم املراد فحينئذ ترى  كما العلة على املعلول  بيته جي اّده ذلك ومع الفن، هذا علماء

 لىع يخفى   كما البديع فن جي ذلك بدخول  اا ل و  األحكاه من لحك  التعليل مطلق

 . 3" حد

 فنون بديعية انفرد بها النابلس ي:

تفرد النابلس ي بذكر بعض  نوا  البديع الصي ل  يوت شرا  حد من ابله من  بحاب البديعّيات، 

ل  ترد عند  بحاب البديعيات  األلوانكا س،ش:اد وا ضراب والتوريخ والتصحيح. وهذه 

وغنره  كنو  من  نوا  البديع، ول  يذكروها جي شروحاتر  ول  يس،ش:دوا شرا كنو  من  نوا  

 البديع.

"وهو نو  استخرجته ول  يسبقني إليه  حد وسميته شرذا    يقول النابلس ي 4اإلضراب .1

 مفردات متناسقة ا س   شتماله على حرف ا ضراب وهو ان يجمع املتكل  بنن جمل  و 

                                                           
 219: ، ونفحات األزهارالنابلس ي،  1

 221: ، ونفحات األزهارالنابلس ي،  2

 168: ، ونفحات األزهارالنابلس ي،  3

 292: ، ونفحات األزهار ،النابلس ي 4



 الغني النابلس ي عبد عند يمالمح النقد البالغمن 

 103 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

من مدح  و هجاء او غنره،    يفلل بي را بحرف ا ضراب و حسنه ما كان فيه ترق  و 

 كما جي اوله   وهذا النو  ل  تعرفه  بحاب البديعّيات األر ع و  غنره . تدل...

 نجوه  هبببببببل ال:بببببببدى ببببببببل ه   هلتبببببببه

 

 

 بببببل البببببدور الصي تجلو دجببببا الظل  

 العفي  ومخله اول الشاب الظري  بن  

 يا نج  بل يا بدر بل يا شبببببببببببمس بل

 

 

 كببببببببببببلٌّ نببببببببببببراه يببببببببببببلببببببببببببوح مببببببببببببن  زراره 

من األنوا  الصي انفرد فيرا النابلس ي و درجه ضمن األنوا  البديعّية، وهذا   1"التأريخ" .2 

سبقه وتفرده. وهو  ن يوتي الشاعر  و املتكل  بكلمة  و كلمات إذا حسبت حروف:ا بحساب 

ل، بلغت عدد السنوات الصي يري التوريخ  ... ويشترط جيدها املتكل  من تاريخ هحرة النبيالُجمَّ

وا وهو نو  اخترعه املتوخرون ول:  فيه العجب  ن يتقده على  لف
ُ
اظه لفظ  ّرِْخ  و  ّرِخ

العجاب، واد  درجته جي سلك فنون البديع لعلو مراتبه، وسمو مناابه، ولطافة مسلكه، 

و حسن التوريخ ما جاء منسج  األلفاظ مؤتل  املعنر خاليا من التكل  والتعس .  ....

  حد من  بحاب البديعّيات و  "وذلك مخل اوله واد انفرد فيه النابلس ي ول  يذكره 

 واببببببلبببببببت لببببببلببببببر ببببببع ملبببببببا الببببببفببببببكببببببر  رخبببببب:بببببببا

 

 

د األم    ببببببببور ع ابببببببد تّ  مبببببببدحي سببببببببببببببيبببببببّ

 ه1075   

 2وبحساب الجمل املش:ور تبلغ  لفا وخمسا وسبعنن وهو عاه إتماه هذه القليدة"

والنابلس ي يقبله على ما فيه من تعمل وصنعة وتكل ، وكي  يكون مخل هذا النو  خاليا 

من التكل  والتعس  وهو إدخال الحساب جي األدب ويعلل ابوله للتوريخ على ما فيه من 

 صنعة ليس مجال:ا األدب، بل التوريخ اا   على الحذق والذكاء. 

                                                           
 336:، ون.ه. 1
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  هذا النو  من اخترا  املتوخرين، ول  يرد عند  بحاب البديعّيات و  غنره  االستشهاد .3

 به 
ّ
"وهو  ن يذكر الشاعر اسمه  و لقبه نظمه، بوسلوب حسن تستعذبه األسما  وتلتذ

 الطبا . واد واع جي شعر املتقدمنن كما جي معلقة امرئ القيس  

 تبببببببقبببببببول وابببببببد مبببببببال البببببببغبببببببببببببببيبببببببط ببببببببنبببببببا

 

 

 يس فانزل عقرت بعنري يا امر  الق 

 كقول املتنبي  ،وجاء جي شعر املولدين 

 جمعبببت بنن جسبببببببببببببب  احمبببد والسببببببببببببببقب

 

 

 ببببببببببببببببببببببببببببب  وبببنببن الببجببفببون والبب،سببببببببببببببب:ببيبببببببد 

 وذكر ابن خالويه  ن آخر شعر أل ي فراس اوله عند موته  

  بنيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببصي   تجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببز ي

 

 

 كبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل األناه إلى ذهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباب 

 نببببببببببببببببببوحببببببببببببببببببي عببببببببببببببببببلببببببببببببببببببي بببببببببببببببببببحسبببببببببببببببببببببببببببببببرة 

 

 

بببببترك والحجاب  ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بببببن خلبببببب  سب ب ب ب ب ب ب ب ب ب  مب

 اببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببولي اذا ناديتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببني 

 

 

بببواب  ب ب ب ب ب ب ب ب بببن رد الجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببييت عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب  وعب

 فببببببببببببببببببببببببببببراسزيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن الشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباب  بو  

 

 

 لبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  يمتببببببببببببببببببببببببببببببببببببع بالشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباب 

واس،ش:د بوبيات للواسطي والزيات واللوري، وعبدهللا بن طاهر، ...الخ" ويرى ان  

املتوخرين "ه  فرسان هذا النو ، ول  ينظ  هذا النو   حد من  بحاب البديعّيات و  

  1غنره  ممن ر يت."

لهذا النو  من مستخرجات السيوطي، وسماه  :2التصحيح .4
َ
خ

َ
ت
ْ
ن
ُ
جي  لفيته تلخيص  امل

" ملا جي اللفظ من تصحيح لحن األلخغئ وذلك  التصحيحفغنر اسمه النابلس ي إلى  3املفتاح

                                                           
 330:، ون.ه. 1

 276: ، ون.ه. 2

نظم:ا السيوطي جي  ل  بيت جي عل  املعاني والبيان والبديع ( عقود الجمان) صل الكتاب  رجوزة اسم:ا  3

ي هو للخطيب القزويني، الذ( النكت على تلخيص املفتاح)مختلرا وملخلا جي  بياترا جي كتاب النكت 

"   البالغةمؤلفات السيوطي جي عل" نظر بحث  والكتاب فيما يبدو مفقود،. تلخيص لكتاب املفتاح للسكاكي

، شوال 1د الظ:ار، مجلة جامعة  ه القرى لعلوه الشريعة واللغة العربية وآداشرا، نجاح بنت  حم. د
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ألنه عبارة عن كاله مشتمل على  لفاظ لو ار ها ا لخغ   يعاب عليهئ لصحة املعنر 

 واستقامته وهو جي بيت اليدتي 

 الورى  خببببذوا عنببببه فسبببببببببببببببببار ل: زين 

 

 

 ببببببببه الببببتببببمبببببببدح بببببنببببن الببببخببببلببببق كببببلبببب:بببب  

 وزين الورى لو ار ها ا لخغ زين الوغى بمعنر الحرب  ستقاه املعنر ومنه اول الشاعر   

 وشبببببببببببببببببببببببادن يببببببببببلببببببببببخببببببببببغ جببببببببببي سبببببببببببببببببببببببيببببببببببنببببببببببه

 

 

 جببببببببببئببببببببببت الببببببببببيببببببببببه  شببببببببببببببببببببببببكببببببببببو بببببببببببثببببببببببي 

 رّق لببببببببببببببحببببببببببببببالببببببببببببببي فببببببببببببببتببببببببببببببرشبببببببببببببببببببببببببببفببببببببببببببتببببببببببببببه 

 

 

 وزدت حبببببببببببببببببصبببببببببببببببببر ابببببببببببببببببال ببببببببببببببببببثبببببببببببببببببي 

 وأل ي عخمان بن سعيد بن هاش   

 اببببببببلببببببببت لببببببببه مببببببببا اسبببببببببببببببببببببمببببببببهوشبببببببببببببببببببببادن 

 

 

 فببببببببببقببببببببببال لببببببببببي بببببببببببالببببببببببغببببببببببنببببببببببج عببببببببببببببببببببباث 

 فلببببببببببببببببببببببرت مبببببببببن لبببببببببخبببببببببغبببببببببتبببببببببه  لبببببببببخبببببببببغبببببببببا 

 

 

 فببببببببقببببببببلببببببببت  يببببببببن الببببببببكبببببببباث والببببببببطبببببببباث 

 ل  يعرف هذا النو  صفي الدين الحلي، و  غنره من  بحاب البديعيات. 

 يفي ما ذكرت واد النابلس ي، عند البالغي النقد على الشواهد من القدر شرذا  كتفي

 مسكون  الشرح إذ هذائ من  كثر  ستقليت م،سع املجال جي كان ولو البحث، من باملقلود

 .شاملة  كاديمية دراسة  و بحث من  كثر إلى تحتاج ودراسترا النقدية بالقضايا

  

                                                           

ل جي  لفيته، البيت را .  875و 869: و. هب 1424
َ
ْنًتخ

ُ
 937 :وذكر السيوطي هذا امللطلح البديعي باس  امل

ال : واللفظ إذ يقرؤه األلخغ   : اال
َ
ْنَتخ

ُ
 يعاب اد سميته امل
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  الخالصة:

النابلس ي  ديب نااد يملك  دوات نقده  من ذوق   ن إلىمن خالل الدراسة والبحث نخلص 

وادرة على التحليل واملقايسة واملقارنة، وسرد الشواهد والحك  دون تعلب إلى هذا  و ذاك، 

فنجده يبنن مواطن الجمال والحسن، ويخني عليه ذلك الخناء الذي يشبع نر  الشاعر الذا ق 

ه ذا قته ينفر ذلك النفور الذي ، وحنن يسمع 1الذي يمّنز من خالل ذا قته األدبية بما تمجُّ

 فسد عليه لذة التلقي، وعندها نراه يقبح النص ويبنن مكامن القبح فيه، ول   جده تحّنز 

  .2لشاعر دون آخر، كما  خذ الع:د على نفسه جي مقدمة شرحه

د قوشرح النابلس ي غني بالنقد امل رجي املعلل جي  كثره، و  يخلو جي بعض املواطن من الن

ا نطبا ي التو رّي، حيث نجده يستقص ي النّلوو، ويدرس:ا بإمعان ويحلل:ا ويعلل:ا ويمنز 

ق جي للفظ واملعنر والطبع واللنعة والسراات األدبية، 
َّ
بنن  ساليبرا، فنجده جي نقده اد دا

البديعية، والتعري  بملطلحاترا وا ستدراكات عليرا وبيان  واألنوا والقضايا النحوية، 

رق بنن ما تشابه م را وما واع فيه الشعراء من الخلط بنن امللطلحات وغنرها من اضايا الف

النقد بكل طراه ومناهجه. وكل هذه األاساه نظر فيرا النابلس ي نظرة نااد عال  بفن الشعرئ 

يل التعليل والتمخ إلىنقده نقد م رجي إذ نجده خالل نفحاته لجو   نمما يجعل الباحث يزع  

ة بنن النلوو، كما التزه العدل وا نلاف دون تعلب، والنابلس ي يس،ش:د بآراء واملقارن

من سبقه من  هل النقد واألدب، كا ي هالل العسكري جي اللناعتنن، وابن املعتز جي كتابه 

البديع، واللالح اللفدي جي كتابة رش  الز ل جي وص  ال:الل، والشيخ زكي الدين ابن 

ر التحبنر، والش:اب محمود الحلبي، حسن التوسل إلى صناعة   ي ا صبع جي كتاب تحري

الترسل، والسيوطي، جي عقود الجمان جي البالغة والبيان، والنكت على تلخيص املفتاح، 

                                                           
مكن تجاهل:ا وهي  ن الذوق   بد  ن يكون من مراجع الحك  ال رائي جي األدب ونقده، والحقيقة الصي   ي 1

 6:ه، و1996مقدمة النقد امل رجي عند العرب محمد مندور، دار نرضة ملر 

فحات ن ،النابلس ي" طاويا كشح التعلب وا ع،ساف، وسالكا مسلك العدالة، وا نلاف:"اال جي مقدمته 2

 4:، واألزهار
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والقزويني جي تلخيص املفتاح، والسكاكي جي كتابه املفتاح، إضافة لشروح كل من شعراء 

ن املوصلي وابن حجة الحموي وعائشة البديعّيات األر ع اللفي الحلي والشيخ عز الدي

الباعونية... الخ. وكان جي نفحاته ينااش:  ويسلط الضوء على ما واعوا فيه من  خطاء جي 

التعري  والشرح والتعليل، ول  يكن مقلدا بل نجده يحقق ويداق ويصحح بلغة النااد 

 ،يرا كما فعل اآلمدالخبنر "  ّن النااد هو من ي،ناول النلوو ويدرس:ا ويمنز بنن  ساليب

الذي  صبح النقد بفضله نقدا من جيا، ول  يعد مجرد خواطر كما كان من ابل، و   حكاما 

فقد تناول البحتري و با تماه فيفلل القول فيرما ويستقص ي كل  خطائرما  –جز ية    تعم  

وسرااترما ومحاس رما وعيوشرما،    يوازن بي رما جي املعاني الصي طرااها واألغراض الصي اتج:ا 

ااصرا  حكامه على ما  مامه . فطورا يفضل هذا وطورا يفضل ذاك معلال آراءه موردا  ،راإلي

وبالرغ  من ذلك  2وهل الشعر عند ابن اتيبة غنر  اللفظ والوزن والقافية واملعنر" 1حججه"

جي رس  من ج للنقد األد ي كما نجده عند اآلمدي جي موازنته    ر ل  يكن ابن اتيبة اد 

الوساطة، فكالهما ادما مورو ا نقديا للنقد العر ي وذلك بنقدهما لشعر والجرجاني جي 

 3تماه وشعر املتنبي نقدا دايقا مفلال نقدا من جيا" و  يالبحتري 

نجده عند النابلس ي جي نقده لبعض النلوو نقدا مباشرا تو ريا انطباعيا، ف:ذا     ما ما

سج  رديئا   ين  و نا ويتوافق مع ذا قته من حقه فيما يراه حس إذيلغي ايمة من جه النقديئ 

القبح  و  يحك  عليرا بولفاظ مباشرة دون ت،بع وتفليل وبيان لسبب الحسن   نمع ذا قته 

 من دب و ...  كافية غنر ولك را و زمة مشروعة وسا ل املروي والتحليل التلقائي التو نر"و

                                                           
 49و 48: و  ،ملدر سابق النقد املنهجي ،محمد مندور  1

، وعليرا يدور كتابة وتفسنره لتعريفه للشعر الذي نقد الشعرهذه هي عناصر الشعر عند ابن ادامه جي  2

هو لفظ موزون مقفى يدل على معنر ويشترط  ن يكون ا تالف بنن اللفظ واملعنر وا تالف اللفظ مع 

وا تالف املعنر مع القافية وضمن ومن    يفلل فيرا كون يكون اللفظ الوزن وا تالف املعنر مع الوزن 

 ،ودة املعاني وسالسة مخرج القافيةس:ل املخارج وعليه رونق من الفلاحة وخال من البشاعة ويرى ج

 وما بعدها  7:و .كما يرى س:ولة العروض جي الوزن

  74و ،سابق ملدر النقد املنهجي ،مندور محمد 3
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"والعدل جي األدب ليس معناه إهمال  1..." املساعدة العلوه استخداه جي  خرى، مساعدات

الذوق الشخص ي وعده الحك  على الرديء برداءته والجيد بجودته، وإنما معناه الخلو من 

 2التعلب الذي   يقوه على حجة فنية، و  ينظر لألشياء نظرة فاحلة مستفيضة"

هو ما و  األزهار وهذا هو من ج النابلس ي جي النقد، واألدلة على هذا كخنرة ومتوافرة جي نفحات 

ّناه خالل هذا البحث.   بيَّ

 : التوصيات

 ينل  ل الذي العخماني العلر  دب جي النظر بإعادة الباحخنن اياه بضرورة الباحث يوص ي 

 نظرواي فل  شر  تو روا الذين العرب والدارسون  املس،شراون   شاعه ملا الدراسات من حظه

  شيع بما اكتفوا بل غربية سياسية  جندات لتحقيق ب،سميته املظلوه العلر هذا  دب جي

 رةوف وعلر ،العلمية ال رضة علر  نه علما ا نحطاط، بعلر ووصفه العلر هذا حول 

 اضت الصي الحروب بسبب مؤلفات من فقدته ما ا سالمية للحضارة  عادت الصي التولي 

 صياغة ادوافوع م را العخماني والعلر املتتابعة العلور  ابل والخاصة العامة املكتبات على

 .مجا ترا شصر جي والتولي  العلوه

 لنابلس يا عبدالغني الشيخ ومؤلفات علوه جي البحث بمتابعة الدارسنن الباحث يوص ي كما 

  .ع را مسكوت  دبية ايمة من تحويه ملا األدبية

  

                                                           
 411:، ون.ه. 1

 93 – 92 ، ون.ه. 2
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 املصادر واملراجع

 جامعة مجلة ."اللفدي الدين صالح عند البالغي النقد" .محمد علي  حمد ،نوال  برش

 .2014 ،10 العدد ،36 املجلد ،البعث

 د.ه  د.ن، د.ت.. ه1291،األرب وغاية األدب خزانة .بكر  بو الدين تقي الحموي، حجة، ابن

. 1ط ر،شك هادي شاكر: تحقيق .البديع أنواع في الربيع أنوار .املدني معلوه بن الدين صدر

 .1998، النعمان مطبعة  األشرف النج 

 زاوي ع عادل  تحقيق .األمين مدح في املبين الفتح وشرحها البديعية .عائشة ،الباعونية

 ، د.ت.سعدالدين دار  دمشق . ابت وعباس

 .ه1897 ،الفجالة مطبعة  ملر. املختار النبي مدح في الخمس البديعيات

 ،ضارةالح مكتبة  دمشق .املباركة املديح بردة .محمد عبدهللا   ي الدين شرف البوصنري،

 .ه1978

 د.ه  د.ن، د.ت. الخياط، الدين محي  لفاظه فسر .تمام أبي ديوان .الطائي  وس بن حبيب

ل ُحْسُن  .محمود الدين ش:اب الحلبي َوسُّ
َّ
ل ِصناعِة  إلى الت َرسُّ

َّ
 ةالوهبي املطبعة ملر ،الت

  ه1298 ه،1881

. النبوية ملدائحا في البديعية الكافية شرح في اإللهية النتائج. الحلي الدين صفي شرح الحلي، 

 د.ه  د.ن، د.ت.

 .ت.د ،القل  دار  لبنان -بنروت .السبع املعلقات شرح . حمد بن الحسنن الزوزني

  . د.ه  د.ن، د.ت.والبيان والبديع املعاني علم في( الجمان عقود) .السيوطي

. بيبح بن محمد تفسنرات إليه مضافا. جرير ديوان شرح .هللا عبد إسماعيل محمد اللاوي،

 .ه1353 اللاوي، مطبعة. القاهرة  1ط

 .دالزن سقط شرح السقط، ضرام .الخوارزمي  حمد بن الحسنن بن القاس  ،األفاضل صدر

  46 را  تحت النمسا جي القيلرية واملكتبة ،761 را  تحت برلنن مكتبة جي مخطوط

 ،ايشع محمد: تحقيق .الهالل وصف في الزالل رشف . يبك ابن خليل الدين صالح اللفدي،

 2009 األوا ل، دار  سوريا



 عجاج إيزولي د"سعي محمد"رضوان  

 110 صفحة ،(2017) 12العدد املجمع، 

 القرى  أم جامعة مجلة بحث" البالغة عل  جي السيوطي مؤلفات"، حمد بنت نجاح الظ:ار،

 .ه1424 شوال ،1  ،وآدابها العربية واللغة الشريعة لعلوم

. والكتابة الشعر الصناعتين .(هب 395:ت) س:ل بن عبدهللا بن الحسن هالل  بو ،العسكري 

 .ه1981 للعلمية، الكتب دار . بنروت 1ط .اميحة مفيد :تحقيق

 ..تد العلمية، الكتب دار  بنروت .خفاجي عبداملنع  :تحقيق .الشعر نقد .جعفر ابن ادامه

 د.ه  د.ن، د.ت. .املفتاح تلخيص على النكت .الخطيب القزويني،

 .ه1983 ،والنشر للطباعة بنروت دار  بنروت .املتنبي ديوان .املتنبي

 جازإع وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير .(هب654-585) ا صبع   ي ابن ،امللري  

 . ه1963 شرف، محمد حفني :تحقيق .القرآن

 .ه1996 ملر نرضة دار. العرب عند املنهجي النقد .محمد مندور،

 يالنب مدح في األسحار نسمات على األزهار نفحات .إسماعيل بن عبدالغني النابلس ي 

 الكتب، عال . بنروت  3ط .الجوهرية بالعقود املزرية البديعية شرح املختار،

 .ه1984-ه1404

 .ت.د ،صادر دار  بنروت .الطّيب أبي ديوان شرح في الطّيِب العرف .ناصي  الشيخ اليازجي، 

 


