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 دراسة وتحقيق وتعميق( هـ629زكريا األنصاري المصري المتوفى لـ) رسالة في أنواع الجناس
 مثّنى عبد الرسول مغير الشكريد. 

 راسات القرآنيةكمية الد/ جامعة بابل
 المقدمة: 

ولكف ثمرة ىذا الجيد تنضج بإخراج النص المحقؽ صحيحا كما ، ف عمؿ التحقيؽ فيو كثير مف الجيد والمشقةإ
 وليكوف بيف ايدي الدارسيف ينتفعوف بو ويفيدوف.، ليفيد بو في احياء تراث السمؼ، وضعو مؤلفو

ف ارتبط المخطوط بعمـ ينتفع بو فيي عمـ يستعاف بيا في فيـ كالـ العرب ، كانت المزية لو اكبر وىو عمـ البالغة، وا 
بعد كالـ الخالؽ والوقوؼ بالتحميؿ والتدبر لمغة مف خالؿ عموميا الثالث المعتمدة عمى قواعد تعيف القارئ في إدراؾ 

وبسبب ، لمنظـو والمنثوروكالـ العرب ا، معتمدا عمى أنقى مواردىا وأفصحيا متمثمة بشواىد القرآف، وفيـ كؿ بعيد، المغة.
فيي مف العنواف تدخؿ في عمـ البديع في المحسنات ، ذلؾ وقع االختيار عمى ىذه المخطوطة)رسالة في الجناس وأنواعو(

ولـ تخرج عف مراد المؤلؼ وغرضو مف الرسالة في ذكر الجناس وأنواعو والتعريؼ ليا مستعينا بالشواىد المنظومة ، المفظية
 عمى كؿ نوع.

، وأديب معروؼ لو باع طويؿ في العمـو الدينية واإلنسانية وشيخ فاضؿ ىذه الرسالة جزءا مف نتاج عالـ نحريرتعد 
 فكاف سببا مضافا الختيار ىذه المخطوطة.
تعريؼ حياة المؤلؼ : عرضت في األوؿ منيا: وثبت بالمصادر والمراجع وخاتمة لقد انتظـ العمؿ عمى ثالثة مباحث

والمبحث ، ووفاتو( ووظائفو ومعارفو وعمومو وشيوخو وثقافتو ونشأتو وأسرتو ووالدتو وكنيتو وألقابو )اسمو: ىي، وآثاره
 ومنيج المؤلؼ فييا.، وفييا عرضت لموضوع المخطوطة وموضوعيا وقيمتيا في البالغة، الدراسة: الثاني

التي توفرت  -وطة ونسخيا وفيو تحدثت فيو عف وصؼ المخط، وكاف المبحث الثالث مختصا بالتحقيؽ والتعميؽ
وكاف عممي أف شرحت المصطمحات البالغية التي جاءت في المخطوطة ، ومنيج التحقيؽ الذي ضـ رموز التحقيؽ -لدي

بيف نسخ التحقيؽ التي اعتمد فييا  االختالؼوبينت ، أحسب أنو يفي بالغرض وعمقت عمييا لتوضيحيا عمى أكمؿ وجو
االعتماد عمى قائمة طولة مف كتب البالغة إلى  وقد دعاني ىذا  طمس في كتابتياغموض فييا وال عمى نسخة واضحة ال

بعد ىذا المبحث جاءت الخاتمة التي ، التي كانت لي عونا عمى انجاز البحث القديمة والحديثة وبعض كتب التراجـ
 ثبت المصادر والمراجع.: وأخيرا عرضت فييا أىـ نتائج الدراسة.

 المبحث األول
 سمو وكنيتو وألقابو: أواًل: ا

َـّ القاىري األزىري الشَّاِفعيّ   . ٔزيف الديف أبو َيْحَيى زكريا بف ُمَحمَّد بف أحمد بف زكريا األنصاري الخزرجي السنيكي، ُث
 واألنصاري: ِنْسَبة إلى األنصار، وىـ أىؿ المدينة مف األوس والخزرج. 

 وىـ بطوف عدة. والخزرجي: ِنْسَبة إلى الخزرج، أحد شطري األنصار، 
سكاف الياء المثناة، وآخرىا تاء التأنيث، َوِىَي  –والسنيكي: ِنْسَبة إلى " ُسَنْيَكة "  بضـ السيف الُمْيَمَمة، وفتح النوف، وا 

 َقْرَية بمصر مف أعماؿ الشرقية، َبْيف بمبيس والعباسية
 . ٕالقاىري: ِنْسَبة إلى مدينة القاىرة

                                                 

 .ٖٗٔ/ٛلذىب، ابف العماد الحنبمي، .وشذرات اٚ/ٕٗينظر: موسوعة اصحاب الفقياء، -ٔ
 .ٙٗ/ٖ، واالعالـ، ٔ/ٔينظر: فتح الوىاب، - ٕ
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 األزىر. األزىري: ِنْسَبة إلى الجامع 
 ثانيًا: والدته 

نما تطرؽ إلييا  ـْ تكف والدتو محؿ اتفاؽ َبْيف المؤرخيف، وا  َكاَف مولد المترجـ في بمده األوؿ ُسَنيكة فنشأ ِبَيا، وَل
، َعَمى سبيؿ الظف والتقريب، َفَقاَؿ: )ولد سنة أربع  ى ٕٗٛيؤرخ والدتو في سنة  –عصريو وصديقو  –الخالؼ، فالسيوطي 

 .ٔقريبا(وعشريف ت
، وتابعيما في َىَذا: ابف العماد الحنبمي،  ى ٕٙٛوأما السخاوي والعيدروسي فيجزماف أف والدتو َكاَنْت في سنة

 . ٕوالشوكاني، والزبيدي، وعمر رضا كحالة
ف َكاَف صدَّر كالمو باألولى ونقمو ى ٕٗٛوسنة   ىٖٕٛفي ِحْيَف أف الغزي يتردد في تحديد والدتو َبْيف سنة  مف  ، وا 

 .ٖخطِّ والده الذي َكاَف أحد تالمذة اْلَقاِضي زكريا
 . ٗ ى ٖٕٛوتفرد األستاذ خير الديف الزركمي بالجـز بأنيا َكاَنْت سنة 

بصرؼ النظر  –َكاَنْت ُدْوَلة َبْيف أعواـ ثالثة  –في أقواؿ المؤرخيف  –وىكذا نجد أف والدة اْلَقاِضي زكريا األنصاري 
 ، وال مرجح عندنا ألحدىا نجـز ِبِو أو نرجحة.  ى ٕٙٛو  ى ٕٗٛو  ى َٖٕٛوِىَي  –َعْف القائميف ِبَيا 

 ثالثًا: أسرته ونشأته: 
شارات استطعنا أف نستشؼ ِمْنيا شيئًا قمياًل، يساعدنا في  نما َكاَنْت نتفًا وا  ـْ تسعفنا المصادر بالكثير َعْف أسرتو، وا  َل

 تكويف فكرة واضحة َعْف أسرة المترجـ. 
ـْ يترؾ إالَّ امرأة أرممة وولدًا يتيمًا، يقاسياف مشاؽ أمَّ  ا والده فكؿ َما نعرفو َعْنُو أنو مات والمترجـ ال يزاؿ طفاًل، َوَل

ـْ َيُكْف َلُيَما دور في تحريؾ دفة أحداثيا.   الحياة التي َل
بحسف تصرفيا، َفَقْد حكى  –َبْعَد رعاية اهلل  –وأما أمُّو فيمكننا الَقْوؿ إفَّ َما حازه المترجـ مف المجد والفخار إنما َكاَف 

ذا بامرأة  –مسقط رأس المترجـ  –الغزي َعْف الشَّْيخ الصالح ربيع ابف َعْبد اهلل السممي الشنباري أنو َكاَف يومًا بسنيكة  وا 
ع أبيو في صيد الصقور، تستجير ِبِو وتستغيث أف ولدىا مات أبوه، وعامؿ البمد النصراني قبض َعَمْيِو يرـو أف يكتبو َمْوضِ 

فخمَّصو الشَّْيخ ِمْنُو، َوَقاَؿ ليا: إف أردت خالصو فافرغي َعْنُو يشتغؿ ويقرأ بجامع األزىر وعميَّ كمفتو، فسممت إليو المترجـ. 
 . ٘وىذا غاية َما استطعنا الوقوؼ َعَمْيِو مف خبرىا

  : ـْ  أما ذريتو، فوقفنا َعَمى ذكر لبعض أوالده، ِمْنُي
 الديف يوسؼ، َقاَؿ َعْنُو الغزي: الشَّْيخ العالمة الصالح. جماؿ 

                                                 

 .ٛٗٔٔ/ٕكشؼ الظنوف، - ٔ
، ٘ٓٗ/ٚٔالـ النبالء، الذىبي، ت: محمد ابو الفضؿ ابراىيـ، ، وسير اعٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖينظر: شذرات الذىب، - ٕ

، والكنى ٚٚٔ/ٕوايضاح المكنوف في الذيؿ عمى كشؼ الظنوف عف اسامي الكتب والفنوف، اسماعيؿ باشا البغدادي، 
، معجـ ٗ٘ٔ/ٖ، وتاج العروس مف جواىر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، ، ٘ٙ/ٖوااللقاب، عباس القمي، 

 .ٗٛٔ/ٗ، عمر رضا كحالة، المؤلفيف
 .ٕٕٗ/ٔينظر: معجـ المؤلفيف، - ٖ
 .ٙٗ/ٖينظر: االعالـ،  - ٗ
 ، ٕٛٔ/ٗ، ومعجـ المؤلفيف، ٔٙٔ/ٖينظر: االعالـ، - ٘
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ـْ  وذكر حاجي خميفة أف ولده َىَذا شرح مختصرًا لبعض الشافعية لكتاب " التحرير في أصوؿ الفقو " البف ىماـ. َوَل
 . ٔنقؼ َعَمى تاريخ وفاتو

 رابعًا: ثقافته: 
األحكاـ" وبعض "مختصر عمدة فقرأ "َس مبادئ الفقو العامة، وَدرَ  –في بدء التعميـ  –ابتدأ بحفظ الُقْرآف الكريـ 

" في الفقو، وما كاد يدخؿ النصؼ الثَّاِني مف عقد عمره الثَّاِني َحتَّى شدَّ رحالو َنْحو عاصمة الِعْمـ والعمماء التي التبريزي
 –لشَّْيخ ربيع بف َعْبد اهلل ُىَو الذي سافر ِبِو َكاَنْت تعج بمظاىره: القاىرة، وسواء َكاَف َقْد رحؿ بنفسو إلى القاىرة، أو أف ا

، َفَقْد ورد المترجـ القاىرة، ونزؿ الجامع األزىر مستوطنًا، وىناؾ أكمؿ حفظ المختصر الذي بدأ ِبِو في مقتبؿ -َكَما تقدـ 
َـّ َبَدَأ بحفظ الُكُتب التي وفَّرت َلُو مبادئ العمـو التي َكاَنْت تدرَّس آنذا الفرعي و"األلفية"  "فحفظ "المنياجؾ، عمره، ومف َث

 . ٕ"النحوية و"الشاطبية" و"الرائية" وبعض "المنياج" األصمي ونحو النصؼ مف "ألفية الَحِدْيث" و"التسييؿ
ـْ يطؿ المكث ِفْيَيا، وعاد أدراجو إلى بمده مالزمًا ىناؾ الجدَّ واالشتغاؿ.   وكانْت ِتْمَؾ قدمتو األولى إلى القاىرة، َوَل

" وغيرىا، وقرأ في "شرح البيجةعاود المجيء إلى القاىرة، َفَدَرَس في الفقو:  –نجيؿ تحديدىا  –عد مدة مف الزمف وب
شرح تصريؼ العزي"، وأخذ المعاني ""، وقرأ في النحو والصرؼ، ومما قرأه ِفْيِيَما: "شرح العبري" و"العضدأصوؿ الفقو: 

أخذ المنطؽ َعْف عدة مشايخ وقرأ ِفيِو شرح القطب َعَمى "الشمسية" وأكثر حاشية "، و ف والبديع فقرأ ِفْيَيا "المطوؿوالبيا
َكَما أخذ المغة والتفسير وعمـ الييأة واليندسة والميقات ، كذا حاشية التقي الحصني َعَمْيوِ الشريؼ الجرجاني َعَمْيِو، و 

وقرأ ؼ وتال بالسبع والثالثة الزائدة َعَمْيَيا، والتصو  والفرائض والحساب والجبر والمقابمة والطب والعروض وعمـ الحروؼ
 . ٖ"، وأخذ رسـو الخطِّ، وآداب البحث، والحديث"الطيبة" و"التقريب" ومصنفات ابف الجزري كػ"النشر

ـْ َمَع اإلطناب في المدح والثناء،  وىكذا دأب وانيمؾ في الطمب والتحصيؿ، فأجازه مشايخو، وكتب َلُو ِبَذِلَؾ َكِثْير ِمْنُي
يزيدوف َعَمى مئة وخمسيف، ومنيـ الحافظ ابف حجر العسقالني إْذ كتب َلُو في َبْعض إجازاتو: )وأذنت َلُو أف يقرأ الُقْرآف 

 ، وىكذا أصبح المترجـ مف المؤىميف لالنضماـ إلى ركب الُعَمَماء، وأف يشؽَّ طريقو وسطيـ.َٗعَمى الوجو الذي تمقَّاه(
 خامسًا: شيوخه 
. َبَمَغ شوخ زك ـْ  ريا األنصاري كثرة كاثرة؛ لذا سنقتصر في الترجمة َعَمى أشيرىـ َمَع ذكر َما أخذ اْلَقاِضي َعْنُي

 فمف أشير مشايخو: 
ْرَكِشّي القاىري الحنبمي، المتفرد برواية " َصِحْيح ُمْسِمـ ٔ ". . زيف الديف أبو ذرٍّ َعْبد الرحماف بف ُمَحمَّد بف َعْبد اهلل الزَّ

 ، َوَقْد ناىز التسعيف.  ى ٙٗٛذي الحجة سنة  ُتُوفِّي في
 . ٘أخذ َعْنُو: " َصِحْيح ُمْسِمـ "

ٕ ،  . ٙ ىٓ٘ٛسنة . شمس الديف ُمَحمَّد بف َعِمّي بف ُمَحمَّد بف يعقوب القاياتي، ُتُوفِّي ليمة االثنيف الثامف عشر مف محـر
 غة، والتفسير، وغيرىا. أخذ َعْنُو: الفقو، وأصولو، والمعاني، والبديع، والبياف، والم

                                                 

 .ٚٗٔٔ/ٕينظر: كشؼ الظنوف، - ٔ
 .ٕٕٓ، ٖٔوموسوعة اصحاب الفقياء،  ،ٜٜٔ/٘ينظر: نفحات االزىار، عمي الحسيني الميالني، - ٕ
 .ٕٕٓ، ٖٔوموسوعة اصحاب الفقياء،  ،ٜٜٔ/٘حات االزىار، عمي الحسيني الميالني، ينظر: : نف- ٖ
 .ٖٕٓ/ٖٔ، موسوعة اصحاب الفقياء، ٘ٚ/ٔينظر: تمخيص الحبير، ابف حجر العسقالني، - ٗ
ف االصولية، عمي ب ، والقواعد والفوائدٙٚ/ٔينظر: تمخيص الحبير، احمد العسقالني، ت: عبد اهلل ىاشـ اليماني، - ٘

 .ٓٙ/ٙ، واالعالـ، ٗٚ، وطرؽ حديث االئمة إثنا عشر، كاظـ اؿ نوح، ٙ/ٔعباس الحنبمي، ت: حامد الفقي، 
 ٕٓٗ/ٔينظر: كشؼ الظنوف، - ٙ
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. شياب الديف أبو الَعبَّاس أحمد بف رجب بف َطْيُبَغا الشَّاِفعّي، المعروؼ بابف الَمْجدي، مات في ذي القعدة سنة ٖ
 . ٔ، َعْف أربع وثمانيف سنة ى ٓ٘ٛ

 مقابمة. أخذ َعْنُو: الفقو، والنحو، وعمـ الييأة، واليندسة، والميقات، والفرائض، والحساب، والجبر، وال
. اْلَقاِضي عز الديف َعْبد الرحيـ بف المؤرخ ناصر الديف ُمَحمَّد بف َعْبد الرحيـ المصري الحنفي، ُعِرَؼ بابف الفرات، ٗ

 . ٕ، َوَقْد جاز التسعيف. َسِمَع َعَمْيِو العديد مف كتب الحديث ى ُٔ٘ٛتُوفِّي في ذي الحجة سنة 
َـّ القاىري الشَّاِفعّي، ُتُوفِّي في رجب سنة . زيف الديف أبو النعيـ رضواف بف ُمَحمَّ ٘ ، َعْف  ى ٕ٘ٛد بف يوسؼ العقبي ُث

ثالث وثمانيف سنة. أخذ َعْنُو: الفقو، والقراءات السبع، وآداب البحث، وشرح األلفية لمعراقي، وصحيح ُمْسِمـ، 
 . ٖوسنف النََّساِئيّ 

ف ُمَحمَّد بف َعِمّي بف أحمد الكناني العسقالني األصؿ، . شياب الديف أبو الفضؿ أحمد بف َعِمّي بف ُمَحمَّد بٙ
َـّ القاىري. ُتُوفِّي ليمة السبت الثامف عشر مف ذي الحجة سنة   . ٗ  ى ٕ٘ٛالمصري ُث

أخذ َعْنُو: الفقو، والتفسير، وشرح األلفية لمعراقي، ومعرفة أنواع عمـ الَحِدْيث البف الصَّالح، وشرح النخبة، والسيرة 
 البف سيد الناس، وغالب ُسَنف ابف ماجو، وغيرىا. النبوية 
. شرؼ الديف أبو الفتح ُمَحمَّد بف زيف الديف أبي َبْكر بف اْلُحَسْيف بف ُعَمر القرشي العثماني المراغي القاىري ٚ

ث، والفقو، . أخذ َعْنُو: الَحِديْ ٘، َعْف ثالث وثمانيف سنة ى ٜ٘ٛاألصؿ المدني الشَّاِفعّي. ُتُوفِّي في محـر سنة 
 وغيرىما لما ورد المدينة في طريؽ حجو. 

. جالؿ الديف أبو السعادات ُمَحمَّد بف ُمَحمَّد بف ُمَحمَّد بف اْلُحَسْيف بف َعِمّي القرشي المخزومي المكي، ويعرؼ بابف ٛ
 ة حاجًا. . َسِمَع َعَمْيِو الَحِدْيث عندما ورد مكٙ، َعْف خمس وستيف سنة ى ٔٙٛظييرة. مات في صفر سنة 

. أخذ َعْنُو:  ى ٗٙٛ. جالؿ الديف ُمَحمَّد بف أحمد بف ُمَحمَّد بف إبراىيـ األنصاري الشَّاِفعّي. مات في محـر سنة ٜ
 . ٚأصوؿ الفقو، والعمـو العقمية

، َعْف سبع وسبعيف سنة.  ى ٛٙٛ. عمـ الديف صالح بف ُعَمر بف رسالف البمقيني القاىري. مات في رجب سنة ٓٔ
 . َٛعْنُو: الفقوأخذ 

. شرؼ الديف أبو زكريا َيْحَيى بف ُمَحمَّد بف ُمَحمَّد بف ُمَحمَّد بف أحمد بف مخموؼ الحدادي المناوي القاىري ٔٔ
 . ٜ، أخذ َعْنُو: الفقي ى ٔٚٛالشَّاِفعّي. ُتُوفِّي ليمة االثنيف الثَّاِني عشر مف ُجَماَدى الثانية سنة 

أحمد بف كماؿ الديف ُمَحمَّد بف ُمَحمَّد بف َحَسف القسنطيني القاىري الشمني الحنفي، مات . تقي الديف أبو الَعبَّاس ٕٔ
 . ٔ، َوَقْد جاز الستيف. أخذ َعْنُو: النحو ى ٕٚٛفي ذي الحجة سنة 

                                                 

 .ٚٚٔ/ٔ، والذريعة، أغا بزرؾ، ٚ/ٔينظر: كشؼ الظنوف، - ٔ
 .ٖٛٗ/ٖ، واالعالـ، ٕٙ٘/ٔ، وىدية العارفيف، ٖ٘ٛ/ٔينظر: كشؼ الظنوف، - ٕ
 .ٕٚ/ٖعالـ، ينظر: اال- ٖ
 .ٕٛٔ/ٔينظر: ىدية العارفيف، - ٗ
 .ٖٚٓ/ٔٔينظر: معجـ المؤلفيف، - ٘
 .ٕٓٓ/ٔٔ، ومعجـ المؤلفيف، ٕ٘/ٔ، واالعالـ، ٖٕٚ/ٔ، وىدية العارفيف، ٕٔٔٔ/ٕينظر: كشؼ الظنوف، - ٙ
 .ٗٛٔ/ٔينظر: معجـ المؤلفيف، - ٚ
 .ٜ/٘، ومعجـ المؤلفيف، ٗٚ/ٕـ، ، واالعالٖٚٔ/ٕ، وىدية العارفيف، ٕٖٛ/ٔينظر: كشؼ الظنوف، - ٛ
 .ٕٕٚ/ٖٔينظر: معجـ المؤلفيف،  - ٜ
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في  . محيي الديف أبو َعْبد اهلل ُمَحمَّد بف سميماف بف سعيد الرومي الحنفي المعروؼ بالكافيجي نزيؿ القاىرة، ماتٖٔ
 . ٕ، أخذ َعْنُو: أصوؿ الفقو، والمنطؽ، والتفسير، وبعض العمـو االخرى ى ُٜٚٛجَماَدى الثانية سنة 

 سادسًا: تالمذته 
أصبح زكريا االنصاري مؤواًل لمطمبة، َقاَؿ الغزي: )فأقبمت َعَمْيِو الطمبة لالشتغاؿ َعَمْيِو، وُعمِّر َحتَّى رأى تالميذه 

سالـ، وقرَّت عينو بيـ في محافؿ الِعْمـ ومجالس األحكاـ، وقصد بالرحمة إليو مف الحجاز وتالميذ تالميذه شيوخ اإل
 ، فمف ابرزىـ: ٖوالشاـ(

 . ٗ ىٕٜٙاِفعّي األديب. ُتُوفِّي سنة . حمزة بف َعْبد اهلل بف ُمَحمَّد بف َعِمّي الناشري اليمني الشَّ ٔ
 . ٘ ىِٕٖٜفعّي الكاتب النحوي. ُتُوفِّي سنة تاج الديف َعْبد الوىاب الدنجييي المصري الشَّا. ٕ
 . ٙ ىٕٖٜاِفعّي. ُتُوفِّي سنة . شمس الديف أبو َعْبد اهلل ُمَحمَّد بف َعْبد الرحماف الكفرسوسي الشَّ ٖ
 . ٚ ىٖٜٗعّي نزيؿ دمشؽ. ُتُوفِّي سنة . أبو الفضؿ َعِمّي بف ُمَحمَّد بف َعِمّي بف أبي المطؼ المقدسي الشَّافِ ٗ
 . ٛ ىٕٜ٘ي الشَّاِفعّي. ُتُوفِّي سنة يخ عالء الديف أبو الَحَسف َعِمّي بف جالؿ الديف ُمَحمَّد البكري الصديق. الش٘
وؼ بابف حمادة. ُتُوفِّي سنة الشَّْيخ شياب الديف أحمد بف ُمَحمَّد بف إبراىيـ بف ُمَحمَّد األنطاكي الحمبي الحنفي المعر  .ٙ

 . ٜ ىٖٜ٘
ب الديف أبو الَعبَّاس أحمد بف ُمَحمَّد بف ُمَحمَّد بف َعِمّي ابف حجر الييتمي السعدي األنصاري . اإلماـ العاّلمة شياٚ

 . ٓٔ ىُٜٗٚوفِّي سنة الشَّاِفعّي. تُ 
 . ٔٔ ىٜٜٛي الشَّاِفعّي. ُتُوفِّي سنة اإلماـ باكثير َعْبد المعطي بف الشَّْيخ َحَسف بف الشَّْيخ َعْبد اهلل المكي الحضرم .ٛ
 . ٕٔ ىٕٜٜي الشَّاِفعّي. ُتُوفِّي سنة ْيخ الصالح العاّلمة شياب الديف أحمد بف الشَّْيخ بدر الديف العباسي المصر . الشَّ ٜ

 سابعًا: عمومه ومعارفه 
عمى نتاجو المعرفي فتنوع وتعدد في شتى  -بدورىا -مرَّ بنا في ثقافتو أنو درس صنوؼ فنوف الِعْمـ، وقد انعكست

بارعًا في سائر العمـو الشرعية وآالتيا حديثًا وتفسيرًا وفقيًا  –رضي اهلل َتَعاَلى َعْنُو  –ي: )َوَكاَف صنوؼ العمـ، َقاَؿ الغز 
 . ٖٔوأصواًل وعربية وأدبًا ومعقواًل ومنقواًل(

                                                                                                                                                        

 .ٜٗٔ/ٕ، ومعجـ المؤلفيف، ٖٕٓ، ٔينظر: االعالـ،  - ٔ
 .ٔ٘/ٓٔ، ومعجـ المؤلفيف، ٘ٔ/ٙينظر: االعالـ،  - ٕ
 .ٗٛ/ٕالكواكب السائرة،  - ٖ
 ٙٙ/ٖ، ومعجـ المؤلفيف، ٕٛٚ/ٕينظر: االعالـ،  - ٗ
 .ٕٚٔ/ٗيف، ينظر: معجـ المؤلف - ٘
 ٓ٘ٔ/ٓٔينظر: االعالـ،  - ٙ
 .ٚٓٔ/ٔ، ومعجـ المؤلفيف، ٙٙ/ٔ، واالعالـ، ٚٔ/ٔينظر: ىدية العارفيف،  - ٚ
 .ٚ٘/ٚ، واالعالـ، ٓٔٗ/ٕينظر: الذريعة الى تصانيؼ الشيعة،  - ٛ
 . ٖٗٔ/ٔينظر: ىدية العارفيف،  -ٜ

 .ٖٕٗ/ٔينظر: االعالـ،  - ٓٔ
 .ٛ٘/ٜالمؤلفيف،  ، ومعجـٕٔ٘/ٙينظر: االعالـ،  - ٔٔ
 .ٖٚٔ/ٔينظر: الكواكب السائرة،  - ٕٔ
 .ٗٛ/ٕالكواكب السائرة، -- ٖٔ
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اذف فقد وظَّؼ اْلَقاِضي زكريا األنصاري معرفتو العممية في التأليؼ إلى جانب التدريس، وخالؿ المئة سنة الِتي 
 استطاع أف يترؾ لنا جممة كبيرة مف المصنفات،  عاشيا

فمف المغة إلى المنطؽ، ومف الكالـ إلى اْلَحِدْيث، ومف  ماىياتياإف اْلَقاِضي خاض غمار فنوف العمـو َعَمى اختالؼ 
ف ، ومٔالفقو إلى القراءات، ومف التصوؼ إلى التفسير، ومف أصوؿ الفقو إلى الفرائض، وىكذا تنوعت طبيعة مؤلفاتو

اشيرىا: أحكاـ الداللة َعَمى تحرير الرسالة، و شرح ِفْيِو الرسالة القشيرية في التصوؼ، وأدب اْلَقاِضي َعَمى مذىب اإِلَماـ 
الشَّاِفِعّي، وأضواء البيجة في إبراز دقائؽ المنفرجة، وشرح َعَمى القصيدة المنفرجة، بموغ األرب بشرح شذور الذىب، و شرح 

ذىب في النحو البف ىشاـ، و بيجة الحاوي، وشرح َعَمى " الحاوي الصغير " لمقزويني في الفقو، وتحرير َعَمى َمْتف شذور ال
تنقيح المباب، و اختصار" تنقيح المباب " في الفقو، تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح المباب، و شرح لمختصره السابؽ، و 

نجباء العصر في أحكاـ النوف الساكنة والتنويف والمد والقصر، لب األصوؿ، والتحفة العمية في الخطب المنبرية، و تحفة 
تمخيص األزىية في أحكاـ األدعية لمزركشي، تمخيص أسئمة القرآف وأجوبتيا ألبي بكر الرازي صاحب مختار الصحاح، 

العراقي، و  وحاشية َعَمى شرح ابف المصنؼ َعَمى ألفية ابف مالؾ في النحو، حاشية َعَمى شرح البيجة لولي الديف بف
حاشية َعَمى شرح المحمي َعَمى جمع الجوامع، وحاشية َعَمى شرح المقدمة الجزرية، وخالصة الفوائد الحموية في شرح 
البيجة الوردية، والدرر السنية في شرح األلفية، وفي النحو البف مالؾ، والدقائؽ المحكمة في شرح المقدمة، لمجزري، 

ِحْيح لمبخاري، وشرح وديواف شعر، و الزبدة الرائقة ف ي شرح البردة الفائقة، وشرح البسممة والحمدلة، وشرح الجامع الصَّ
الروض البف المقريء، وشرح الشمسية في المنطؽ، وشرح َصِحْيح ُمْسِمـ، و شرح طوالع األنوار لمبيضاوي في عمـ الكالـ، 

ي أصوؿ الفقو، وغاية الوصوؿ إلى شرح وشرح مختصر المزني، وشرح المقدمة الجزرية، وشرح المنياج لمبيضاوي ف
الفصوؿ. في الفرائض، والغرر البيية بشرح البيجة الوردية، وفتح اإللو الماجد بإيضاح شرح العقائد. حاشية َعَمى شرح 

صيدة العقائد النسفية، وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي، وفتح الجميؿ ببياف خفي أنوار التْنزيؿ، وفتح رب البرية في شرح الق
وفي عمـ العروض، وفتح الرَّْحَماف بشرح رسالة الولي رسالف في التوحيد، وفتح الرَّْحَماف بشرح لقطة العجالف  الخزرجية.

في الفقو لمزركشي، وفتح الرَّْحَماف بكشؼ ما يمتبس مف القرآف، وفتح العالـ بشرح أحاديث األحكاـ، وفتح الوىاب بشرح 
وفتح الوىاب بشرح منيج الطالب، والفتحة األنسية لغمؽ التحفة القدسية في الفرائض،  اآلداب آداب البحث والمناظرة،

والفتوحات اإلليية في نفع أرواح الذوات اإلنسانية، والمؤلؤ النظيـ في رـو التعمـ والتعميـ، والمطمع في شرح ايساغوجي في 
ة في شرح الشافية في الصرؼ، ومنيج الوصوؿ إلى المنطؽ، والمقصد لتمخيص ما في المرشد في القراءات، ومناىج الكافي

تخريج الفصوؿ في الفرائض، وِنياية اليداية في شرح الكفاية في الفرائض، وَنيج الطالب في منياج الطالبيف لمنووي في 
 .ٕالفقو، وغيرىا مف المؤلفات

 ثامنًا: وظائفه 
ُأسندت ِإَلْيِو ميمات عدة، منيا: التدريس بمقاـ اإِلَماـ  تبوأ زكريا االنصاري الصدارة َبْيَف معاصريو ومنافسيو، َفَقدْ 

 .ٖالشَّاِفِعّي، إذ لـ َيُكْف بمصر أرفع منصبًا مف َىَذا التدريس، وتولى مشيخة الصوفية، ومنصب قاضي القضاة
 
 

                                                 

 . ٙٗ/ٖ، واالعالـ، ٓٚ٘ٔ/ٕالظنوف،  ، وكشؼٕٛٔ/ٗ، ومعجـ المؤلفيف، ٜٖٛ/ٕينظر: ايضاح المكنوف، - ٔ
، ٜٗٚٔ/ٕ، ومعجـ المطبوعات، ٓٚ٘ٔ/ٕ، وكشؼ الظنوف، ٕٛٔ/ٗ، ومعجـ المؤلفيف، ٖٗ/ٖينظر: االعالـ، - ٕ

 .ٕٗٗ، وسير أعالـ النبالء!/ٖٓ٘/ٔوالطبقات الكبرى، الشعراني، ٗ٘/ٔاكتفاء القنوع بما ىو مطبوع: إدوارد فنديؾ، و 
 . ٜٖٕ/ٔ، والبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف التاسع، محمد بف عمي الشوكاني، ٕٙٙ/ٗٙينظر: تاريخ دمشؽ، ابف عساكر، - ٖ
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 تاسعًا: وفاته
يد اليـو والشير، َوُىَو يـو حصؿ خالؼ بيف المؤرخيف في تحديد سنة وفاتو، َبْعَد أف اتفقت كممة جميورىـ َعَمى تحد

 األربعاء ثالث شير ذي الحجة عف مائة وثالث سنوات الرابع مف ذي الحجة. 
أنيا َكاَنْت ، في حيف ذىب العيدروسي، وتابعو ابف العماد الحنبمي، إلى ٔ ػىَٕٜٙعَمى أف وفاتو َكاَنْت سنة  فالجميور

 . ٕ ىٕٜ٘سنة 
َوُىَو َقْوؿ انفرد ِبِو، وخالؼ ِفيِو المؤرخيف جممة   ىٜٓٔزعـ أنيا َكاَنْت سنة فولقد أغرب األدنروي في تحديد وفاتو، 

 ذف عّمر المئة أو اكثر، َكاَنْت ممموءة بالعمـ والتعميـ، والتربية واالرشاد.، إوتفصيالً 
 المبحث الثاني

 الدراسة
ووضوح ، عاية المطابقة لمقتضى الحاؿبعد ر ، إف عمـ البديع مف العمـو البالغية التي ُيعرؼ بو)وجوه تحسيف الكالـ

تجنيس يشابو ، أو أما سجع يفصمو، وتحسينو بنوع مف التنميؽ، )بأنو النظر في تزييف الكالـ: ويعرفو ابف خمدوف، ٖالداللة(
 أو، الشتراؾ المفظ بينيما معنى أخفى منو؛ بإبياـتورية عف المعنى المقصود ، أو ترصيع يقطع أوزانو، أو بيف ألفاظو

 .ٗوامثاؿ ذلؾ(، باؽ بالتقابؿ بيف االضدادط
فحدد ، وعّبد نيجو لمسالكيف بعده "البديع" وأعطى مؤلفو اسـ، أّوؿ مف سبؽ مف ألؼ فيو ىػ(ٜٕٕ) وكاف ابف المعتز
ووضعوا ، وضعو ثـ اضافوا أنواعًا أخرى ثـ جاء بعده العديد مف عمماء البالغة فاعتمدوا عمى ما، ٘معالمو بوضوح وجالء

 .ٙجديدة ألنواع موجودة تياتسم
إذ يقوؿ ، ىػ"ٕٙٙوجاء ىذا التقسيـ عمى يدي السكاكي"، وأخرى لفظية، محسنات معنوية: الى ويقسـ عمـ البديع بدوره
، واف الفصاحة بنوعييا مما يكسو الكالـ حمة التزييف، )... واذا تقرر أف البالغة بمرجعييا: بعد تعريفو البالغة والفصاحة

                                                 

 .ٕٛٔ/ٗ، ومعجـ المؤلفيف، ٙٗ/ٖـ، ، واالعالٙٚٔ/ٕيضاح المكنوف، ، واٜٜٚٔ/ٕينظر: كشؼ الظنوف، - ٔ
  ٖٗٔ/ٛوشذرات الذىب،  - ٕ
، وينظر: التمخيص، الخطيب القزويني، ت: محمد ٚٚٗااليضاح، شرح وتعميؽ وتحقيؽ: محمد عبد المنعـ خفاجي، - ٖ

 .ٖٖٕ/ٕف حمزة العموي: البالغة وحقائؽ االعجاز، اب ألسرار، الطراز المتضمف ٖٚٗعبد المنعـ خفاجي: 
 .ٙٙٓٔمقدمة ابف خمدوف، ابف خمدوف، : - ٗ
ينظر البديع، ت: فقد جمع أنواعو الى ثمانية عشر نوعا بعد تقسيمو الى قسميف، جعؿ أوؿ القسميف التجنيس. - ٘

 . ٖٔكراتشوفسكي، 
الصناعتيف/العسكري، ت:  ، وكتابٜٛ-ٕٜينظر عمى سبيؿ المثاؿ: نقد الشعر/قدامة بف جعفر، ت: كماؿ مصطفى: - ٙ

، العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده، ابف رشيؽ القيرواني، ت: محمد ٖٛٓميدي المخزومي، وابراىيـ السامرائي، 
، وقد عمد بعض الشعراء عمى ٘ٔحسف حمبي  ، وجناف الجناس/الصفدي، ت: سميرٕٕٓ/ٔمحي الديف عبد الحميد: 

يا لوف مف البديع، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ينظر قصيدة صفي الديف الحمي في نظـ فنونو في قصائد ضّمنت كؿ بيت من
"صّمى اهلل عميو وآلو وسمـ" الكافية البديعية في المدائح النبوية، ينظر: الذريعة الى تصانيؼ  مدح الرسوؿ المصطفى

 . ٚ٘ٔلحسف بف مسعود: ، وزىر الربيع، آٗٔ-ٜٖٔ/ٖ، وتاريخ اآلداب العربية، جرجي زيداف، ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٔالشيعة، 
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إلى  فعمينا أف نشير، فيا ىنا وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إلييا لقصد تحسيف الكالـ، درجات التحسيف ويرقيو أعمى
 .ٔالمفظ(إلى  وقسـ يرجع، المعنىإلى  قسـ يرجع: وىي قسماف، األعرؼ منيا

وسمي ، ٖالمجانسة، أو ٕالتجنيس، أو ويعرؼ عند بعض عمماء البالغة بالتجانس، والجناس أّوؿ المحسنات المفظية
 ومادة واحدة.، لمجي حروؼ ألفاِظو مف جنس واحد، جناسًا أيضاً 

أف تشبييا ، ومجانستيا ليا، كالـأو  أف تجيء الكممة تجانس أخرى في بيت شعر: (ويعرؼ باتفاؽ عمماء البالغة
 .ٗوتختمؼ في معانييا(، في تأليؼ حروفيا

أو  سمي تاماً : فالقسـ األوؿ، نيا يتشعب شعبا كثيرةوكؿ قسـ م، ولمجناس أنواع كثيرة وينقسـ بدوره عمى قسميف
ويقع تحت ىذا القسـ أنواعا عديدة مقولة  ٘وضبطيا، ونوعيا وترتيبيا، وشرطو أف تتفؽ حروؼ المفظيف في عددىا، كامال

ترط مف وما يميزه عف األوؿ اف الجناس فيو يفقد بعض ما يش: والقسـ اآلخر يطمؽ عميو غير التاـ، ٙعمى حقائؽ مختمفة
 .ٚوىو يقسـ عمى عدة اقساـ ايضاً  الشروط األربعة.

تاـ إلى  يقسمونو النيـ عندما يتحدثوف عف الجناس ال ويبدو اف ىذا التقسيـ لـ يعرؼ عند عمماء البالغة في السابؽ؛
ذا ما، وبشروطو االربعة  : إنما يقسمونو عمى نوعيف ىما، غير التاـإلى  اختؿ شرط منيا خرج وا 

 .ٛتكمؼأو  باختالؼ معناىا مف دوف تصنع، أف ترد الكممة في موضعيف: وحّدهُ ، يسالتجن -ٔ
 وىذا يعتمد عمى القياس فيو.، أف يشتؽ مف المفظة ألفاظًا قريبة منيا: وحّدهُ ، الجناس-ٕ

                                                 

، ت: اكـر عثماف سمماف، - ٔ ، عمما أف السكاكي لـ يشر الى البديع، عمى أنو عمـ كالمعاني، والبياف، ٙٛٙمفتاح العمـو
إذ جعؿ المحسنات المعنوية والمفظية في تعريفو لمبالغة متضافرة مع مسائؿ عممي المعاني، والبياف في الوصوؿ 

مف التحسيف، والتزييف، ولـ يأت بجديد في أنواع البديع، بؿ ىو يستقصي كؿ ما اىتدى اليو بالكالـ الى أعمى الدرجات 
سابقوه في عمـ البديع، ولقد أفاد مف كتب السابقيف، وعمى وجو الخصوص كتابي عبد القاىر الجرجاني: دالئؿ 

 .ٕٔأصيؿ وتجديد، منير سمطاف، االعجاز، واسرار البالغة، . ينظر: البديع ت
 .ٖٔ٘/ٖ، وٖ٘٘/ٕر: الطراز المتضمف سرار البالغة وحقائؽ االعجاز، ينظ-ٕ
 مف البحث ٕٔينظر- ٖ
، والمثؿ السائر في ادب الكاتب ٖٛٓ، وكتاب الصناعتيف، العسكري، ت: محمد عمي البجاوي، ٕٔينظر: البديع: - ٗ

، ٖٕٛ، وااليضاح، ٔ٘سف حمبي، جناف الجناس، الصفدي، ت: سمير حٜٜ/ ٔوالشاعر، ابف االثير، ت: احمد الحوفي، 
وفف الجناس، عمي الجندي:  ٖٔ٘/ٖالبالغة وحقائؽ االعجاز،  ألسرار، والطراز المتضمف ٖ٘ٔ/ٕاالتقاف، السيوطي، 

، حيث جمع فيو الدكتور احمد مطموب اشتقاؽ كممة جناس، ٓ٘/ٕ، ومعجـ المصطمحات البالغية وتطورىا: ٕٔ-ٔ
 يغني عف التعرض لو بالتفصيؿ، ينظر ايضًا ص مف البحث.   وبإسيابة مرة متسمسوتعريفيا، وآراء عمماء البالغة بصو 

عرضة لمتغير، ؛اذ ىو محؿ  ألنو تعتبر حركة الحرؼ األخير، والسكونو؛ المراد بيا حركات الكممة، وسكناتيا، وال - ٘
 .ٖٙينظر: فف الجناس:  االعراب والوقؼ.

 مف البحث: .  ٕٔ، وٗٙ، وفف الجناس:  ٕٓينظر: جناف الجناس: - ٙ
، وفف الجناس: ٜٚينظر: المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع: ابو محمد القاسـ السجمماسي، ت: عالؿ الغازي، -ٚ

، وقاموس قواعد ٖٛ.وعمـ البديع نشأتو وتطوره مف ابف المعتز حتى اسامة بف منقذ، عبد الرازؽ ابو زيد زايد، ٘ٙ
 . . ٜٕٔمسعود اليواري،  البالغة واصوؿ النقد والتذوؽ،

 .ٖ٘٘/ٕالبالغة وحقائؽ االعجاز،  ألسرارالطراز المتضمف - ٛ
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ابؿ يق فاألوؿ، نرى أنيما يدخالف في نوعي الجناس التاـ وغير التاـ، التفّكر في ىذيف القسميف وعند التدبر أو
يبدو مف عمؿ المتأخريف الذيف اشتغموا بتأصيؿ عمـو البالغة  األخيروىذا التقسيـ ، واآلخر يدخؿ في الجناس، التجنيس
 .ٔوالبديع"، والبياف، المعاني: الثالثة

ومنطقية مف خالؿ وضع شروطو المتعمقة ، انما اعتمد عمى اسس عممية، بعض أنواع الجناس عنو وىو لـ يخرج
 احدة.بالمفظة الو 

العمـو ، أو بسبب تأثرىا بالعمـو الفمسفية اليونانية، وجدير بالذكر أف الجناس لـ يكف طارئًا عمى البالغة العربية
وجعمتيا تنحو منحييف أحدىما يسمى بالمدرسة الكالمية التي قدمت لمبالغة ، االخرى التي شكمت رافدا ميما مف روافدىا

ومف ىنا ، وجود الرونؽ والطالوةإلى  راجع، والموجود في كالـ العرب، ٕفمسفية والعقميةمؤلفات اغنتيا معتمدة عمى العمـو ال
 ىنا جاءت تقسيماتو مف خالؿ االستقراء ليذا الكالـ.

 ىو عظيـ الموقع(: اذ أشار ابف حمزة العموي بقولو، عمماء البالغة استحسانًا في الكالـ وقد رأى فيو
 والاختار لو كغيره ،  ذلؾ ما انزؿ اهلل كتابو المجيد ىذا االسموبولوال، جميؿ القدر في البالغة والفصاحة

وىو ، وىو مف ألطؼ مجاري الكالـ ومف محاسف مداخمو، عمى الرغـ مف قمتو ورودا فيو، مف سائر اساليب الفصاحة
 ٖمف الكالـ كالغرة مف الفرس(

رؾ إذا حمؿ عمى المعنى ثـ جاء ػ المراد بو ومنيـ مف يبالغ فيو ويرى انو أشرؼ األنواع المفظية؛الف المفظ المشت
 ، ٗمعنى آخرػ كاف لمنفس تشوؽ اليو

.وكذلؾ ابف األثير في مثمو ٘"جناف الجناس" فقد ألؼ فيو كتابو، وأكثر البالغييف مدحا لو صالح الديف الصفدي
 ٙالكاتب والشاعر ألدبالسائر 

 .ٚفكروتقييدا عف اطالؽ عناف ال، في حيف راى فيو بعضيـ تعقيدا

                                                 

سعد الديف التفتازاني، بابف يعقوب المغربي، جػ بياء الديف السبكي، -ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: شروح التمخيص، أ ٔ
ىد التمخيص، العباسي، ، معاىد التنصيص عمى شواٜٕٙ/ٕ، ونياية االرب في فنوف االدب، ابف حجة، ٕٔٗ/ٗ
ٔ/ٖٕٓ ، ، والبديع ٜٛٔ، الخالصة في عمـو البالغة، عمي نايؼ الشحود، ٚ/ٔ، البالغة الواضحة، عمي الجاـر

، المعجـ ٜٕٔقاموس قواعد البالغة واصوؿ النقد والتذوؽ، ٗٙٔ، وجناف الجناس، ٖٙتأصيؿ وتجديد، منير سمطاف
 .ٗٔٗ/ٕ، معجـ المصطمحات البالغية: ٙٙٗمعاني، انعاـ نواؿ عكاوي، المفصؿ في عمـو البالغة البديع والبياف وال

مف ىذه المؤلفات الميمة: البياف والتبييف لمجاحظ، ت: محمد ابو الفضؿ ابراىيـ، ودالئؿ االعجاز، ت: محمود محمد  - ٕ
، وااليضاح والتمخيص وشروحو، الطراز المتضمف  العجاز، البالغة وحقائؽ ا ألسرارمحمد شاكر، ومفتاح العمـو

 وغيرىا. 
.وقاؿ أخروف: )وكفى التجنيس فخرا قولو عميو الصالة ٖٔ٘/ٕالبالغة وحقائؽ االعجاز:  ألسرارالطراز المتضمف - ٖ

والسالـ: غفار غفر اهلل ليا، واسمـ سالميا اهلل، وعصيو عصت اهلل، وقولو: الخيؿ معقود بنواصييا الخير( عروس 
 .ٖٔٗ/ٕاألفراح، بياء الديف السبكي: 

 .ٕٕٓينظر: اعجاز القرآف، الباقالني:  ٗ
 ينظر ما جاء في مقدمتو.- ٘
 .ٜٙينظر مف ىذا الكتاب:  ٙ
مف اكثر المتعصبيف عميو ابف حجة الحموي، إذ يقوؿ: )... والجناس غير مذىبي، ومذىب مف نسجت عمى منوالو مف -ٚ

والتعقيد عف اطالؽ أعنة البالغة في مضمار  مف اىؿ االدب، وكذلؾ اشتقاؽ األلفاظ، فاف كال منيما يؤدي الى العقاد
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، ٔبحيث يخدـ المعاني، إذا جاء عمى السجية مف دوف تصنع، ويكوف مقبوال، والجناس فف بديعي لو قيمة بالغية
، استحساف المكرر مع اختالؼ معناهإلى  السيما اف النفس ميالة، جيد واالفياـ بال، ويقدميا بحمة مزينة تتمقفيا االسماع

مقصودا في  وال، إنما يحسف اذا كاف قميال غير متكمؼ: (واالستماع حتى قيؿ فيأخذىا نوع االستغراب تكوف نتيجة التذوؽ
ثـ جاء المحدثوف فميج بو مسمـ بف الوليد واكثر منو ومف استعماؿ ، وقد استعممو العرب المتقدموف في اشعارىـ ...، نفسو

 .ٕوىذه الفنوف المذكورة في صناعة الشعر(، والمخالؼ، المطابؽ
، والى قيمة ما يؤلؼ فيو، وتأثيره في الكالـ واىميتو، لبسيط اردُت اف ابيف قيمة ىذا الموف مف البديعوفي ىذا التقديـ ا

، فما يكتب عنو يعد رافدا ميمًا مف روافد احياء فنوف عمـو البالغة العربية، وتأثيره في التعبير النظمي والنثري، وألنواعو
 ولمبديع بصفة خاصة.، وتأصيميا

وقد اعتمد االنصاري في تأليفيا متأثرا بمنيج ، موضوع البحث" تناولت الجناس وانواعوٖلجناس"ورسالة "أنواع ا
، والمعتدؿ، والتاـ، الكامؿ الجناس: فقسـ الجناس عمى ستة عشر نوعا، ٗوانواعو، القدامى في الحديث عف الجناس

، والمردد، والمرفؿ، والمذيؿ المعكوس، مذيؿوال، القمب والعكس او، التصريؼ، و والمضارع، والمرفؽ، والمركب، والمختمؼ
 والمفظ".، والتصحيؼ

وفي تعريفو يحاوؿ ، ٘ثـ يعمؽ عمييا بذكر موضع الجناس، ووضع لبعض منيا تعريفا مع أمثمة مف الشعر لكؿ نوع
 . عمى الشعر فقط واالمر نفسو اتبعو في امثمتو التي اقتصرت، وجعؿ التعريؼ جامعًا مانعاً ، أف يتوخى الدقة في االلماـ بو

، وجناس التصحيؼ، االشتقاؽمثاؿ ذلؾ جناس ، اما البعض األخر فكاف يكتفي بذكر المثاؿ فيفيـ التعريؼ منو
 .   ٔوالمفظ

                                                                                                                                                        

المعاني المبتكرة، ....، ولـ يجنح اليو بكثرة استعمالو إال مف قصرت ىمتو عف اختراع المعاني التي ىي كالنجـو 
ة الزاىرة في أفؽ األلفاظ، واذا خمت بيوت االلفاظ مف ُسكاف المعاني نزلت منزلة االطالؿ البالية، والشاعر يأتي بو لكثر 

الحشو مع قمتو عند أىمو، لمف يعاني نظـ الشعر، وىؤالء ىـ جماعة مف القاصريف قد عدلوا اليو، وىو سافؿ بالنسبة 
و: )وىؿ أسيؿ معنى لمف حاولو، وأقرب ع، ويقوؿ ابف رشيؽ في بعض أنواٖٚالى عمو مقاـ البالغة(، خزانة األدب: 

حتى بردوا بؿ تدّركوا، فما كاف التجنيس ىكذا(، العمدة في  شيء ممف تناولو الساقة المتعقبوف في نثرىـ ونظميـ
 ،ٖٕٙ/ٔمحاسف الشعر وآدابو ونثره، 

ىناؾ رأي وسط بيف الرأييف يدور مع حسف الجناس كيفما دار، إذ يقوؿ الجرجاني: )... تبيف لؾ أف ما يعطى  - ٔ
معيب  ده اما كاف مستحسف لما وجد فيو االيتـ اال بنصرة المعنى، إذ لو كاف المفظ وح التجنيس مف الفضيمة أمر ال

تديف في كؿ موضع لما يجذبيا التجنيس اليو اذا  مستيجف، ولذلؾ ذـ االستكثار منو والولوع بو، وذلؾ أف المعاني ال
االلفاظ خدـ المعاني والمصرفة في حكميا وكانت المعاني ىي المالكة سياستيا والمستحقة طاعتيا، فمف نصر المفظ 

نى كاف كمف ازاؿ الشيء عف جيتو، وأحالو عف طبيعتو، وذلؾ مظنة مف االستكراه، فيو فتح أبواب العيب عمى المع
 .٘والتعرض لمشيف(اسرار البالغة، ىػ ريتر: 

 .ٖٛٔسر الفصاحة، ابف سناف الخفاجي، ت: عبد المتعاؿ الصعيد، - ٕ
بسبب تيري الورقة، والخوؼ عمييا مف حرارة ذكر ىذا في الصفحة األولى مف المخطوطة، ولـ اتمكف مف تصويره  -ٖ

 يجوز تصويرىا بالمايكرو فمـ. جياز التصوير، وال
فيو لـ يشر الى نوعي الجناس التاـ وشروطو األربعة وما ينضوي تحت كؿ قسـ، واآلخر غير التاـ، وانما عامؿ - ٗ

 الجناس الى انواع تعد أصوؿ لو.: ينظر ص مف البحث
 مف البحث.ٕٕ-ٕٔينظر- ٘
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وزكريا انصاري تعامؿ مع ىذه االنواع بكونيا منفصمة عف االخرى في مفيوميا وجعميا مستقمة في المفيـو والتعريؼ 
: مثاؿ ذلؾ ذكر الجناس التاـ إذ أشار بقولو، اف بعضيا قد يدخؿ في نوع واحد مف الجناس إلى والمثاؿ مف دوف االشارة

ثـ ، فعال وحرفا، أو اسما وحرفا، أو فعال واسما، أو وتكوناف اسما وفعال: حروؼ الكممتيف وحركاتيما(ثـ اشار ىو)أف تتفؽ
تعريفيما وما إلى  وقد بينا في التحقيؽ، اس المعتدؿوكذلؾ يذكر الجن، يذكر نوعا اخرا مف الجناس ويسميو الجناس الكامؿ

، او التاـ نوع واحد مف الجناس الذي يسمى "بالتجنيس"إلى  عمما اف ىذه االنواع الثالثة تعود، ٕيرادفيما مف االسماء 
 .ٖواختالؼ في حركاتيما(، تفاوت في تركيبيما ال، )حاصؿ ما يكوف ركناه متفقيف لفظا مختمفيف معنى: وتعريفو

وىذه االنواع التي اشرنا الييا في التحقيؽ تدخؿ في الجناس ، ٘والمرفؽ، ٗومف انواع التجنيس ايضا الجناس المركب
 .ٙغير التاـأو  فتدخؿ في النوع الثاني وىو الجناس الناقص، أما بقية األنواع االخرى، الكامؿ

لكف ، وبالتعريؼ نفسو، ٛاس المذيؿ المعكوسوالجن، ٚمثؿ الجناس المذيؿ، نوعيفإلى  عمما انو قد ينشطر بعضيا
مف ، متفقاف في حروؼ الكممتيف وحركاتيما، واألخر زيادة حرؼ في أوليما، يأتي في األوؿ زيادة حرؼ في أخره الكممة

 انما ذكر بانيما منفصالف عف بعض.، نوع واحدإلى  دوف اف يذكر انيما يرجعاف
إلى  الممؿ مف التقسيـ، أو وتمطيفا لرسالتو مف باب دفع السأـ، لبراعتو النظـ اظياراإلى  وقد عمد زكريا االنصاري

 : ٜفيقوؿ، القمب، أو كما في جناس العكس، بعض انواع الجناس
 وكؿ مشوؽ لمبيار مصاحب  حكاني بيار الروض حيف ألفتو        
 راىب أقمبفقاؿ الني حيف     فقمت لو ما باؿ لونؾ اصفرا        

 : ٓٔنوع نفسووقولو ىذا ال 
 وتقبيمو الشافي لما في االضالعِ   رأى شغفي ىند ارتشافي لريقو       
 قانع معكوسبيمف وصالي قمت    الذي أنت قانع فقاؿ خميمي ما       

 ومعكوس".، "أقمب فورد ذكر ىذيف النوعيف تقريضا في قولو  
، وحفظ لنا قيمة ىذا الموف البديعي، المشيورةوىو في ىذه الرسالة تمكف زكريا االنصاري مف حصر أنواع الجناس  

 المختص عمى أتـ وجو سائرا عمى خطى القدامى فييا. ئوتقديمو لمقار 
 
 

                                                                                                                                                        

 مف البحثٕٛينظر:  ٔ
 ٕٔينظر: - ٕ
 ٕٔينظر: - ٖ
 ٖٕينظر الجناس الخامس، - ٗ
 .ٕٗينظر تعريفو لمجناس السادس، - ٘
، الجناس الرابع والسابع والثامف والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ٕٛ-ٕٚ/ٕ٘-ٕٗ-ٖٕينظر: - ٙ

 مف البحث. والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر
 مف البحثٕٙ ينظر:-ٚ
 ٕٚينظر: - ٛ
 مف البحث ٕ٘ينظر: - ٜ

 مف البحث ٕٙينظر:  ٓٔ
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 المبحث الثاني
 التحقيق والتعميق

 زكريا األنصاري المصريل رسالة في أنواع الجناس
 مخطوطات التحقيق:  -

سواء ، لـ تذكر ىذه المخطوطة وموضوعيا، عف مؤلفاتوكانت اغمب كتب التراجـ التي تحدثت عف زكريا االنصاري و 
يمكف اف تتجاوز الحديث عف زكريا االنصاري ونتاجو  الكتب المحقؽ لو التي الأو  في معرض الحديث عف المؤلؼ

اف يكوف السبب عدـ تحقيقيا حتى يمكف ، أو واغمب الظف في عدـ ذكرىا لصغرىا اذ لـ تتجاوز اربعة صفحات، المعرفي
اف يكوف السبب في ، أو فيي قد بقيت تحت ركاـ ما يعرؼ بالنتاج المخطوط الذي يحتاج الى البحث والنقيب، يامعرفت

فمـ يقتصر نتاجو المعرفي عمى ، عمما اف زكريا االنصاري عالـ موسوعي، عدـ ذكرىا انيا كانت في المكتبات الشخصية
 مـ المتنوعة.اغمب مياديف العإلى  وانما تعدد، باب مف ابواب المعرفة

وقد اعتمدت في تحقيؽ ىذه الرسالة عمى مخطوطتيف_ جعمت الواضحة والكاممة األصؿ_ وىذا ما توفرت لدي بعد 
 -: البحث والسؤاؿ وكما يأتي

 نسخة مكتبة الحكيم العامة: -1
في قسـ ، بالغة، ٕٔ/ٖٚٔٔلقد وردت نسخ ىذه المخطوطة ضمف مجموع مخطوط متنوع الموضوعات تحت رقـ 

كتب في ، لـ اتمكف مف تصوير صفحة العنواف خوفا عمييا مف حرارة جياز التصوير، وبعدد اربعة صفحات، ليداياا
كممة  (ٙٔوبواقع )، سطرا (ٕٚوتبمغ عدد اسطر الصحيفة الواحدة )، لزكريا االنصاري(، عنوانيا)رسالة في انواع الجناس

 وال، االخرىإلى  ؿ صفحة بتعميؽ في اسفؿ الصفحة يشيرتنتيي ك، حد ماإلى  كتبت بخط واضح وصغير، في كؿ سطر
الميـ صّؿ وسمـ ، وجاء في آخر اسطر الصفحة االخيرة)وعمى نبيو الصالة والتحية، فييا اسـ الناسخ وسنة النسخ يوجد

في سقط أو  تمؼأو  عمى سيدنا محمد عبدؾ ورسولؾ النبي األمي وعمى آلو وصحبو وسمـ آميف( وىي كاممة النقص فييا
 . وليذه الصفات جعمتيا األصؿ ورمزت ليا بػ)أ(، عمما انيا خالية مف االخطاء االمالئية والنحوية اسطرىا

 -نسخة مكتبة كاشف الغطاء العامة: -2
وبثالثة صفحات ناقصة ، ٜبرقـ  cdومصورة في قرص ، ٖٔ/ٕٗ٘تحت رقـ ، وردت منفصمة في كتاب مستقؿ

كممة في  ٔٗوبواقع ، ٚٔعدد اسطر الصحيفة الواحده، سنة النسخ ايضاً  ـ الناسخ واليوجد فييا اس وال، الصفحة االخيرة
وقد خمت مف التعميؽ في ، وىذا يبدو مف عمؿ الناسخ، كتبت بخط غير واضح فيو كثير مف االخطاء االمالئية، كؿ سطر

وبعد ، يوجد فييا اسـ المؤلؼ وال ،جاء في الصفحة األولى بعد العنواف)ىذه رسالة في الجناس وانواعو(، اسفؿ صفحاتيا
مف غير تدقيؽ ومراجعة لمنسخة ، القراءة المتأنية ليا والسؤاؿ في المكتبة وجدت انيا نسخة عف مخطوطة مكتبة الحكيـ

وليذا وردت اختالفات في روايات بعض الشواىد والقراءة غير الدقيقة المتخصصة لبعض األلفاظ وىذا ما ، المنقوؿ عنيا
 وقد رمزت ليا بػ)ب(.، وعميو جعمتيا بالمرتبة الثانية بعد نسخة مكتبة الحكيـ، لتحقيؽوضحتو في ا

 منهج التحقيق: -
لكونيا كاممة وواضحة ، مف خالؿ الوصؼ لياتيف المخطوطتيف اعتمدت في التحقيؽ عمى نسخة مكتبة الحكيـ العامة

ثـ تأتي نسخة مكتبة كاشؼ الغطاء العامة بعدىا لكونيا  ،فجعمتيا االصؿ، وال يوجد فييا تمؼ في صفحاتيا، الخط والتعميؽ
 منقولة عف النسخة األولى وكذلؾ ناقصة وغير واضحة مع وجود بعض االخطاء في رواية االمثمة وبعض الكممات ايضًا.

يح وبينت الصح، اما عممي ىنا فانصب عمى تبياف الفروؽ واالختالفات في بعض الكممات بيف النسختيف بعد المقابمة
ثـ بعد ، وقد اشرت اليو في التحقيؽ، المصادر لمتأكد مف الشواىد التي وردت فييماإلى  والمالئـ لمسياؽ اف وجد والرجوع
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وردت مف مسائؿ في المخطوطة لغرض التفصيؿ واالضافة التي قد اليكتفي التحقيؽ بيا  ذلؾ قمت بالتعميؽ عمى ما
 -: فقد قمت بما يأتي، ة اظيار التحقيؽ بصورة عممية ودقيقةوبغي، معتمدا عمى المصادر والمراجع المختمفة

وذكر االختالؼ الحاصؿ بيف ، وتقويـ زيغو، غبار فيو عمى ضبط النص سميما ال-قدر المستطاع-حرصت -ٔ
 مخطوطتي التحقيؽ.

واالشارة اليو في ، وجعمت التصحيح في اليامش، العممية باألمانةلـ ُأحدث أي تغيير في النص مف دوف اشارة التزاما -ٕ
 المتف وثـ التعميؽ عمى ذلؾ مفصاًل.

 خرجت االشعار وذكر االختالؼ في روايتيا معتمدا في ذلؾ عمى دواويف الشعر والمصادر االخرى.-ٖ
والنسخة األخرى ، النسخة المعتمدة بػ)ا(إلى  فرمزت -لما لو مف داللة عممية- وطتيفطصورت صور لصفحات المخ-ٗ

 )ب(. بػ المقابمة معيا
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                   

 وبو العوف 
 : ٔوبعد، والسالـ عمى عباده الذيف اصطفى، الحمد هلل وكفى

 : ٗوأنواعو، ٖفي الجناس ٕفيذه مقدمة

                                                 

نما بدأ الحديث عف الجناس. -ٔ  في ب لـ يرد ىذا التقديـ والبسممة وا 
 في ب ىذه رسالة في الجناس وأنواعو. -ٕ
لمفظ، ويسمى األوؿ المحسنات المعنوية، واآلخر الجناس: قسـ عمماء البالغة البديع قسميف أساسييف، احدىما: يتعمؽ بالمعنى، واآلخر: يتعمؽ با -ٖ

والجناس مف ابرز أنواع المحسنات المفظية، ولغة: كؿُّ ضرٍب مف الشيء والناس والطير، ويقاؿ: ىذا يجانس ىذا أي  واآلخر المحسنات المفظية.
اف العرب، ابف منظور، مادة جنس، وفي ، وايضًا: لسٕٕٖ/ُٔيشاكمو، وجمعو أجناس، وجنوس، ينظر: كتاب العيف، الخميؿ بف احمد الفراىيدي، 

فقاؿ التجنيس: )أف تجيء  "األجناس" ىػ(ألؼ كتابوٕٙٔاالصطالح ذىب فيو عمماء البالغة بتعريفات مترادفة، فذكر ابف المعتز اف االصمعي)
ف كالـ العرب، وما اشتبو في ، ويسميو الجنيس، فيقوؿ: )مٕ٘الكممة تجانس أخرى في بيت شعركالـ، أي تشبييا في تأليؼ حروفيا(البديع، 

"ثـ يمثؿ بشواىد تضـ الجناس التاـ،  "المطابقة ىػ( تكرير المفظة بمعنييف مختمفيفٜٖٔ، ويسمي ثعمب)ٕ٘المفظ واختمؼ في المعنى(، ـ.ف/
فو معتمدا عمى ، وىو ثاني فف مف بديع ابف المعتز وعر ٙ٘والناقص مع طباؽ السمب، ينظر: قواعد الشعر، ت: محمد عبد المنعـ جفاجي/

، وفي موضع آخر يسميو التجانس والمجانسة ٕ٘تعريؼ األصمعي فيقوؿ: )اف تكوف الكممة تجانس أخرى في تأليؼ حروفيا المعناىا(، البديع/
ابف ، وذىب ٕ٘ـ.ف/ فيقوؿ: )أف تجيء الكممة تجانس أخرى في بيت شعر، وكالـ، ومجانستيا ليا أف تشبييا في تأليؼ حروفيا الفي معناىا(

مف  حمزة العموي، وىو مف ألطؼ مجاري الكالـ محاسنو ومداخمو، وسمي ىكذا لما فيو مف المماثمة المفظية، وحقيقتو )اف تتفؽ المفظتاف في وجو
ياف مستوؼ: )ب بإيجاز( ٖٗٛ، ويعرفو الرماني)ٖ٘٘/ٕالبالغة وحقائؽ االعجاز،  ألسرارالوجوه، شرطو المجانسة بيف المفظيف(الطراز المتضمف 

ىػ( ٔٚٗ، ولـ يعرفو عبد القاىر الجرجاني)ٜٔالكالـ الذي يجمعو اصؿ واحد في المغة(النكت في اعجاز القرآف، ت: محمد زغموؿ سالـ/ بأنواع
-ٔٔالذي تحدث عف ميزتو، ومواضع االحساف واالساءة فيو، فيو في الكالـ يتنوع انواعا كثيرة وينقسـ اقساما عديدة، ينظر: اسرار البالغة، 

/ٕٙٙ، وتحدث عنو السكاكي )ٕٔ ىػ( الجناس، وادخمو في المحسنات ٜٖٚ) وسّماه القزويني ٔٛٔىػ( ذاكرا تقسيماتو، ينظر: مفتاح العمـو
 .وىو عمى انواع معروفة.٘٘ٔ/ٗوتبعو في أثره شراح التمخيص، ينظر: شروح التمخيص:  .ٖ٘٘/ٔالمفظية، وتوسع فيو، ينظر االيضاح، 

الكممتيف في الشكؿ والحروؼ والييئة والحركة مع اختالؼ  تشابوس يقسـ الى قسميف: األوؿ يسمى التاـ، وىو حاصؿ األصؿ في الجنا - ٗ
المعنى، واألخر: الناقص وىو حاصؿ اختالؼ الكممتيف في نوع الحروؼ أو الحركة أو الييئة وا عدد الحروؼ، وينضوي تحت ىذيف النوعيف 

اعا لو ايضًا، عمما اف العمماء القدامى لـ يقسموا الجناس الى تاـ وناقص، وانما قسموه إلى أنواع كثيرة صور متنوعة ليذا الجناس، تسمى انو 
لتداخؿ، جدًا، منيا: جناس األرقط، واإلشارة، واالشتقاؽ، واإلضافة، ، االطالؽ واالقتضاب واالكتفاء، والجناس التاـ ، والتحريؼ، والتذييؿ، وا

العكس، والعاطؿ، وعكس اإلشارة، القمب  حيؼ، والتصريؼ، والتغاير، والتماثؿ، والحالي، والحقيقي، والخط اووالترجيع، والتركيب، والتص
تمؼ، والقوافي، والكامؿ، والكناية، الالحؽ، والمفظ، ، المتشابو، والمجنب، والمجنح أو القمب، والمحرؼ، والمحض، والمحقؽ، والمخالؼ، والمخ

والمرفؿ، والمرفو، والمركب، والمزدوج، والمشتؽ، والمضارع، والمضاعؼ، والمطرؼ، المطمؽ، والمطمع، والمعنوي، والمذيؿ، والمربع، والمردد، 
- ٖٓ٘والمفروؽ، والمقارب، والمقطع، والمقتضب، والمكرر، والمممع، والمكتنؼ، والقاطع، والممفؽ، ينظر: عمى سبيؿ المثاؿ: االيضاح، 
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 : ٗكقوؿ أبي جعفر النامي، ٖاسميف ٕوتكونا، وىو أف يتفؽ حروؼ الكممتيف وحركاتيما: ٔالكامؿ: الجناس األوؿ 
 وجفوف عينؾ لمبالء جفوف   لشؤوف عيني في البكاء شؤوف        

والثانية أغماد ، والجفوف األولى جفوف العيوف، والثانية في جمع الشأف واألحواؿ، الدموع ٘الشؤوف األولى مجارة  
 : ٙومنو، السيوؼ

 وتدـو ما نظـ الزماف خميسا     الفخار خميساً إلى  ٚأبدًا تـؤ        
 والثاني اليـو المعروؼ.، الجيش والخميس األوؿ 
 

، أو اسما وحرفا، أو اسما وفعال اوفعال واسماٜويكونا، وىو أف تتفؽ حروؼ الكممتيف وحركاتيما: ٛالجناس الثاني التاـ
 .ٓٔفعال وحرفا

 : ٔٔكقوؿ بعضيـ، فاالسـ والفعؿ
 أىؿ الحي قد سحروا ٕٔأـ نـو عينؾ  أطاؿ ليمَؾ حتى مالو سحرُ       

 : ٖٔكقوؿ أبي تماـ، ؿ واالسـوأّما الفع
 لدى يحيى بف عبد اهللِ  ٗٔيحيا  ما مات مف كرـِ الزَّماِف فاّنوُ        
 : ٔومثمو

                                                                                                                                                        

، والمعجـ المفصؿ في عمـو البالغة، البديع ٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕجـ المصطمحات البالغية وتطورىا، ، معٙٙٔ-ٓ٘ٔ/ٗ، وشروح التمخيص/٘٘٘
   ٜٛ-ٖٚ، والبديع تأصيؿ وتجديد، ٕٙٔ-ٜٓٔ، عمـ البديع، المراغي، ٜٗٔ-ٚ٘، وفف الجناس، ٕٙ٘-ٙٙٗوالبياف والمعاني، انعاـ، 

ي انواع الحروؼ واعدادىا وىيئاتيا وترتيبيا، أي اف يجيء المتكمـ بكممتيف يتفاوت المتجانساف في المفظ ف يسمى بالجناس التاـ، وىو أف ال- ٔ
البالغة وحقائؽ االعجاز،  ألسرارينظر: الطراز المتضمف  اختالؼ في حركتيا. تفاوت في تركيبيا وال متفقتيف لفظا مختمفتيف معنى ال

، ٖٛٛ، والتمخيص في عموـ البالغة، ٖٙ٘/ٕ ، والمعجـ المفصؿ في ٗٙ/ٕلمصطمحات البالغية وتطورىا، ، ومعجـ اٜٕٗ، ومفتاح العمـو
 .ٗٚٗعمـو البالغة البديع والبياف والمعاني، 

 في ب تكوناف- ٕ
حد يطمؽ عمى ىذا النوع التاـ أو الكامؿ بالمماثؿ، وىو اف تتفؽ الكممتيف في انواع الحروؼ واعدادىا وىيئتيا وترتيبيا وتكوناف مف نوع وا- ٖ

 ألسرارينظر: الطراز المتضمف  و حرفيف، والتسمية ىذه جاءت مف اصحاب الكالـ مف أف التماثؿ ىو االتحاد في النوع.اسميف أو فعميف أ
 .ٕٖٛ، وااليضاح، ٕٛٛمـو البالغة، ، التمخيص في عٖٙ٘/ٕالبالغة وحقائؽ االعجاز، 

 .ٕٙ/ٕيتيمة الدىر، الثعالبي، - ٗ
 في ب جرياف- ٘
 .ٖٓٚ/ٗت: عبد اهلل بف حمد المنصور،  ابف ابي الدنيا،-قرى الضيؼ- ٙ
، وبعد التحقؽ وجدنا المفظة الصحيحة ما اثبتناىا في المتف.- ٚ  في ب تدـو
، فاف ويسميو عمماء البالغة المستوفي، وىو النوع الثاني لمجناس التاـ أو الكامؿ، ويشترط فيو القزويني في التسمية االتفاؽ في النوع لمفظة -- ٛ

الستيفاء كؿ مف المفظيف أوصاؼ  د اسميف سمي مماثال، واف كانا مف نوعيف مختمفيف اسـ وفعؿ سمي مستوفيا وسمي ىكذاكانا مف نوع واح
 .ٙٔٗ. وشروح التمخيص، ٖٛٛ، والتمخيص في عموـ البالغة، ٕٖٛاآلخر، .ينظر االيضاح، 

 في ب ويكوناف- ٜ
 ى خبر كاف المنصوب، فيكوف بالنصب بالعطؼ أيضًا.في ب اسـ وحرؼ أو فعؿ وحرؼ وىذا خطأ الف الكالـ معطوؼ عم ٓٔ
، وسحر الثانية بمعنى فعؿ السحر، وىو التأثر إلى حد- ٔٔ  السحر لـ اقؼ عمى القوؿ في المصادر، حيث وقع الجناس بيف لفظتي سحر، وىو الوقت المعمـو
 اثبتناه في المتف حتى يستقيـ الوزف. في ب عينيؾ، والصواب ما- ٕٔ
.حيث جانس الشاعر بيف لفظتي يحيا بمعنى الحياة، ويحيى اسـ عمـ، واختالؼ الرسـ بسبب اإلمالء ٕٖٗ/ٕاـ برواية الصولي، تم ديواف ابو ٖٔ

 يؤثر عمى الجناس ألف العبرة فيو بالنطؽ ال بالكتابة. ال
 في ب يحيى- ٗٔ
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 واصبحت تمويني عمى كؿ تمويني  بالوعد الذي كاف بيننإوسّوفتُ       
 يـو تكفينيإلى  مف العيِش َتكفيني  رويدَؾ ال َتْعجػْؿ عميَّ فبػمغةٌ       

 : ٗكقوؿ شيباف، ويكوناف فعميف، وىو أف تتفؽ حروؼ الكممتيف وحركاتيما: ٖالمعتدؿالجناس الثالث 
 فػاني ال اقوى عػمى طػمؿ أقوى   سػألتؾ ربي مسرعا عف ديارىـ      
 منازؿ مف ييوى عمى غير ما ييوى  أف يرى ٘يعزُّ عمى الصب المتيـ      

كقوؿ أبي العالء ، حركاتيما ٚف تتفؽ حروؼ كممتيف وتختمؼوىو أ، أي الحروؼ والحركات: ٙالجناس الرابع المختمؼ
 : ٛالمعري

 َجماٍؿ فاذكْر ابف سبيؿ ٓٔزكاةُ    مف ِجماٍؿ فاف تُكفْ  ٜلغير زكاةٌ       
 : ٔٔومثمو يقوؿ

 كافور ليذا الُحمى سكف بأقراص  يقػوؿ طبيبي إف تداوا مريضكـ      
 بي مف ليذا الحمى سكفداء قم ٖٔدوى طبيبي وانػمإٔفقمُت لػو أخطأ      

، واألخرى منفصمة، إال أف الواحدة متصمة، ٕوىو أف تتفؽ حروؼ الكممتيف وحركاتيما: ٔالجناس الخامس المركب
 : ٖكقوؿ البحتري

                                                                                                                                                        

والبيت الثاني  الفتؿ، وتمويني الثانية بمعنى الشدة العسر.، وقع الجناس في البيت األوؿ بيف لفظتي تمويني: يعنى الموي و ٜٓ/ٕيتيمة الدىر، - ٔ
وقد وردت ىذا  وقع الجناس بيف لفظتي تكفيني بمعنى االكتفاء والكفاية، وتكفيني بمعنى الكفف الذي يمؼ بو البيت قبيؿ الدفف في القبر.

 الشكوى والعتاب وىي: األبيات برواية أخرى فييا شيئا مف االختالؼ منسوبة إلى اإلماـ الشافعي في باب 
 رايتؾ تكويني بمػيسـ مّنة  كأنؾ قػد اصبحت عػّمة تكويني   
 وتمويني الحؽ الذي أنا أىمو وتخرج في أمري إلى كؿ تمويني  
 .ٖٓٚ/ٗينظر: قرى الضيؼ،  فميال وال تمنف عميَّ فبمغة  مف العيش تكفيني إلى يوـ تكفيني  
 ى يستقيـ المعنى.في ب سافرت، والصواب ما اثبتناه حت- ٕ
ؿ وىو مف أنواع الجناس التاـ ما تماثؿ ركناه واتفقا لفظا واختمفا معنى مف دوف تفاوت في تصحيح تركيبيما واختالؼ حركتيما، ويسمى الكام- ٖ

 .ٕٔٗ/ٔ، وشروح التمخيص، ٖٖٛيضاح، ونوعو المماثؿ، ويطمؽ عميو ايضا جناس المغاير أو المطمؽ، ينظر اال
.حيث وقع الجناس في البيت األوؿ بيف ٕٖٔواؽ في أخبار العشاؽ، باب فيمف خالستو عيوف االماء فاسممتو، داوود االنطاكي، تزييف األس- ٗ

عنى لفظتي أقوى األولى بمعنى اتحمؿ أو اصبر، وأقوى الثانية بمعنى القوة، وفي البيت الثاني بيف لفظتي ييوى معنى الحب، وييوى الثانية بم
ه األبيات إلى يزيد بف معاوية بف أبي سفياف وبرواية أخرى: كفى حزنا لميائـ الصب أف يرى   منازؿ مف ييوى معطمة قفرا بنيغي، وتنسب ىذ

 . ٕ٘/ٔزمخشري، .وربيع االبرار، الٛ٘/ٔحبابة، ابف سعيد،  ينظر: المرقصات والمطربات، اخبار
 في ب المحب- ٘
يو المفظاف في الحركات، ويسمى المحرؼ أي ما اختمؼ لفظاه في تحريؼ إحدى حركاتو، وىو مف أنواع الجناس الناقص، وىو ما اختمؼ ف- ٙ

.ومعجـ المصطمحات البالغية وتطورىا، ٖٕٗ/ٕ، وشروح التمخيص، ٜٖ٘/ٕالبالغة وحقائؽ االعجاز،  ألسرارينظر: الطراز المتضمف 
 .٘ٚٗ، والمعجـ المفصؿ في عموـ البالغة البديع والبياف والمعاني، ٗٔٗ/ٕ

 في ب ويختمؼ- ٚ
 ، وقع الجناس بيف لفظتي جماؿ األولى بمعنى الحيواف المعروؼ، وجماؿ الثاني الوجو الجميؿٕٗديواف سقط الزند، ت: محمد يوسؼ نجـ، - ٛ
 في ب زكات- ٜ

 في ب زكوة- ٓٔ
مكاف معمـو لدى الشاعر يقصده، وبيف  لـ اقؼ عمى قائمو، وقع الجناس بيف لفظتي الُحمى وىو المرض المعروؼ، والِحمى الثانية، وىو - ٔٔ

 لفظتي سكف، مف سكوف األلـ وىدوءه، وسكف الثانية بمعنى االستقرار.
 في ب اخطا- ٕٔ
 في ب دوا- ٖٔ
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ـْ َيُكْف ذا ِىبوْ             فدعُو فدولتُو ذاِىبوْ   إذا ممٌؾ َل
 : ٗوألبي الفتح السبتي 

 ِو وحبيبوِ مف فيض   لي مدمٌع وحبي بو         
 مف حره ولييبوِ  غدى وليى بو ٘وحوى          

 : ٙولغيره 
 واشيى مف لحظو صارماه  لقد قدَّ مف قده صعدة         
 رأى حسف بيجتِو صارماه  واقبؿ يسعى ولو جممداً         

 : قاضي دمشؽ ٚوالبف خمكاف 
 يفاقطع برضاؾ السنى تيذيب   إف كنت تريُد في اليوى تيذي بي     
 فامػر خيوؿ سموتي تجريبي     كنت فػي اليػوى تجري بػيأو      

بحرؼ مف  ٜإال اف الواحدة تامة واألخرى مرفوة، وىو اف تتفؽ حروؼ كممتيف وحركاتيما: ٛالمرفؽ: الجناس السادس 
 : ٓٔكقوؿ الحريري، التي تمييا العتداؿ ركني التجنيس، أو الكممة التي تقدمتيا

                                                                                                                                                        

ويسمى التركيب، وىو ما كاف أحد ركنيو كممة واحدة، واألخرى مركبة مف كممتيف فييما حروؼ الكممة الواحدة نوعا وعددا وترتيبا وضبطًا، - ٔ
عميو الجناس المتشابو، وادخمو القزويني في الجناس التاـ، وىو عمى ثالثة اقساـ: األوؿ: المتشابو وىو ما تشابو ركناه لفظا وخطًا،  واطمؽ

أي اف والثاني: المفروؽ، وىو ما تشابو ركناه لفظا ال خطًا، والثالث: المرفوء، وىو ما كاف احد ركنيو مستقال، واألخر مرفوا مف كممة أخرى، 
 جمع بيف كممتيف احداىما أقصر مف اآلخر فتضـ القصيرة مف حروؼ المعاني أو مف حروؼ الكممة المجاورة ليا حتى يعتدؿ ركنا الجناس.ت

، ٖٗٛينظر: االيضاح،   .ٔٔٔ، وفف البديع، ٓٚ/ٕ، ومعجـ المصطمحات البالغية وتطورىا،  ٓٚٙ، ومفتاح العمـو
 في ب وحركاتيا-ٕ
، ينظر تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ابف ابي ٖٖسبتي، ينظر الديواف، ت: محمد عبد المنعـ خفاجي، القوؿ ألبي الفتح ال- ٖ

.حيث جانس بيف ذا ىبو ٕٖٔ/ٔ، ومعاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص، ٜٕ٘/ٕ، ونياية االرب في فنوف االد ب، النويري، ٛ/ٔاالصبع
 افة بمعنى صاحب عطايا، وكممة ذاىبة اسـ فاعؿ بمعنى زائمة أو غير باقية.مف ذا خبر كاف وىبو المض باإلضافةالمركبة 

، وقع الجناس في البيت األوؿ بيف كممتي حبي بو المركبة، وكممة حبيبو، وفي البيت الثاني بيف وليى بو المركبة بمعنى المعب ٕٔالديواف: - ٗ
 والميو، وكممة لييبو بمعنى شدة الوجد والعشؽ.

 في ب وىوى- ٘
ظر القوؿ ألبي الحسف األديب االسكندراني، حيث جانس بيف كممتي صار ماه المركبة بمعنى حاجباه، وكممة صارماه بمعنى السيؼ إذ شبو شدة الن- ٙ

 .ٖٛٛ/ٕينظر: خريدة القصر وجريدة العصر، عماد الديف االصبياني،  بحدة السيؼ.
ـ، . سافر إلى  ٕٔٔٔىػ/ 608 أبي بكر بف خمكاف الشافعي، ولد في إربيؿ سنةالديف أبو العباس أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف  شمس - ٚ

في االحكاـ والفقو وأصوؿ الديف وعمومو وعرؼ مف أعالـ  ـ، ونبغ ٕٕٛٔىػ/ ٔٛٙدمشؽ، وأقاـ فييا وكانت حياتو حتى وفاتو في دمشؽ سنة 
أنباء أبناء الزماف وىو أشير كتب التراجـ، ينظر: البداية والنياية، األعياف و  الظاىر قضاء الشاـ، صاحب وفيات دمشؽ وشيوخيا، فواله الممؾ

، حيث جانس في البيت األوؿ بيف لفظتي ٘ٔٔ/ٖوفيات األعياف وانباء ابناء ىذا الزماف، ت: ٛٗٙ/ٚالذىب،  ، وشػذراتٛٛ٘/ٚٔابف كثير، 
نى التوجيو والتربية، وفي البيت الثاني بيف تجري بي المركبة تيذي بي المركبة بمعنى الكالـ الذي الفائدة منو المخرؼ، وكممة تيذيبي بمع

 بمعنى مكاف معموـ لدى القائؿ وبيف لفظة تجريبي بمعنى التجريب لغرض المعرفة.
يدخؿ ىذا النوع في الجناس المركب أو المتشابو، وىواف يكوف المفظ المجانس مف كممة وبعض مف كممة اخرى، ويسمى المرفو، ولكف يفرؽ - ٛ

،ع ،  نو باف يكوف احدى الركنيف تاما واالخر مرفعا بحرؼ مف كممة قبمو أو بعده سواء اختمفت فيو الحركات أو لـ تختمؼ، ينظر: مفتاح العمـو
 ، والبالغة االصطالحية. ٗٗٗ/ٔوشروح التمخيص، 

مو أو بعده، وبغض النظر عف الحركات في االتفاؽ في ب مرفو والمقصود بمرفوة: اف يكوف احد الركنيف المتجانسيف ُمَرفعا بحرؼ مف كممة قب- ٜ
 . ٕٜ،وفف الجناس، ٗٗٗ/ٕأو االختالؼ، ينظر: شروح التمخيص، 

 ، وقد ورد ىذا القوؿ باختالؼ في بعض الفاظو وكاآلتي: ٙٗ/ٔمقامات الحريري، الحريري، الحريري، - ٓٔ
 واف قصارى منزِؿ الحي حفرٌة   سينزليا مستنزال عف قبابػوِ    
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ف قصارى مسك       عف قبابوِ  سنزليا ُمسنتزالً   ف المرء حفرةٌ وا 
 الّتالقي قبؿ اغالؽ بابوِ  ٔوأبدا   َفواىا لعبٍد ساَء بالسوِء فعموِ      

 : ٕومثمو 
 مف نادمو لحبيب الكأس فيو  فيوٖىػذا زمف الربيع والساكب     
 والدىر يقوؿ كؿ مف نـ سفيو والغدر يصيب كؿ مف تمّسؾ فيو     

 : ٙكقوؿ الحريري، في حرؼ ٘وىو أف تخالؼ الكممة الكممة: ٗالمضارع: الجناس السابع
 وال شاَقني َمْف ساقني ِلوصالوِ   فما راَقني َمْف الَقني بْعَد ُبْعِدهِ      
 وال ذو ِخالٍؿ جاَز مثؿ ِضاللوِ    نػدَّ نٌد َلفْضمػِوِ ٚوالَح مػذ     

 كقوؿ ، ويتخالفا في التركيب، وحركاتيما، وىو اف تتفؽ حروؼ كممتيف: ٛالجناس الثامف التصريؼ 

                                                                                                                                                        

 فواىا لعبد ساءه سوء ِفعمِو    وأبدى التالقي قبؿ اغالؽ بابو   
الحرؼ األخير مف لفظة إغالؽ مع لفظة بابو بمعنى  معنى المكاف الشاىؽ، وبيف "ؽ"بحيث قد وقع الجناس في البيت األوؿ بيف لفظتي قبابو  

 مدخؿ منزلو، ويقصد بو القبر.
 في ب أبدى- ٔ
 ، كاالتي: ٖ٘ورد برواية اخرى كما في الديواف،  القوؿ البي لفتح السبتي، وقد- ٕ

 نحف واهلل في زماٍف َسفيٍو  تصفُح النائبات مف كأس فيوِ     
 فتشّكْؿ بشكمِو يؾ أحظى  بػؾ إف السَّفيَو صنو السَّفيوِ     

نى الشخص األحمؽ المسيء مف الحرؼ األخير مف كأس مع لفظة فيو، مف ناحية وبيف سفيو، بمع "س" حيث وقع الجناس ؼ البيت األوؿ بيف
 دوف إدراؾ.

 في ب الكاسب- ٖ
وىو نوع مف الجناس غير التاـ، ويسمى جناس الخط أو المطمع أو المطرؼ أو الالحؽ، ويشترط فيو اال يكوف االختالؼ بأكثر مف حرؼ - ٗ

المضارعة، ومنيـ مف لـ يشترط فيو االختالؼ في واحد، واف يكونا حرفاه المختمفاف متقاربيف في المخرج، واطمؽ عميو عمماء البالغة تجنيس 
يكونا متقاربيف، ويقسـ الى ثالثة اقساـ،  تقارب المخرج، فاشاروا اف الحرفيف المذيف وقع االختالؼ فييما اما اف يكونا متقاربيف المخرج أو ال

 وىي: 
اهلل عميو وآلو وسمـ": )الخيؿ معقود بنواصييا الخير الى يوـ "صمى  اف تكوف مخالفة احد الركنيف لالخر بحرؼ متأخر، كقوؿ الرسوؿ المصطفى-أ 

 .ٚ٘/ٕالقيامة(، مسند احمد، احمد بف حنبؿ، 
نَُّو ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد[ اف تكوف المخالفة بينيما بحرؼ متوسط، كقولو تعالى: -بػ  .ٛالعاديات/]َواِ 
ادي: "... مف مات فات..."ينظر: االيضاح في شرح مقامات الحريري، محمد بف اف تكوف المخالفة بحرؼ متقدـ، كقوؿ قس بف ساعدة االي-جػ

 .وفف الجناس، جناف الجناس،  . ٕٔمسعود، 
 المقصود الكممة المتجانسة األخرى.- ٘
 ، حيث جانس بيف لفظتي راقني، والقني، و بيف شاقني، وساقني، وفي البيت الثاني بيف خالؿ، وضالؿ.ٙ/ٔمقامات الحريري، - ٙ
 المعتمدة. التأكد وجدنا الصحيح ما اثبتناه في المتف وكما مثبت في النسخة في ب مف وعند- ٚ
نوع مف الجناس غير التاـ، ويسمى جناس القمب أو المقموب أو العكس أو المعكوس أو المخالؼ، وىو: "ما تساوى فيو حروؼ الركنيف  وىو - ٛ

نقص غير  يب"، وتوضيحو أف تشتمؿ كؿ مف لفظتيو عمى حروؼ المفظة األخرى بال زيادة والفي االعداد والزنة والحركات، وتخالفا في الترك
 أف الفرؽ بينيما في الترتيب، ويأتي عمى أربعة أضرب: 

لثانية وسمى القمب الكمي: وىو اف يكوف احد المفظيف عكس اآلخر في جميع الحروؼ، باف يقع الحرؼ األخير مف الكممة األولى أواًل مف الكممة ا-أ
 والذي قبمو ثانيا وىكذا، ، كػ"فتح، وحتؼ"، ووجو التسمية فيو ظاىر النعكاس ترتيب الحروؼ كميا..

ويسمى قمب البعض الجزئي وىو ما انعكس فيو الترتيب جزئيا، أي اف يكوف التقديـ والتأخير في بعض حروؼ الكممة مف دوف بعض، كػ"عواد، -بػ
"، وسّمي بذل ، ومحرـو  ؾ لوقوع التبديؿ في بعض حروؼ المفظيف.ودواع، مرحـو
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 : ٔبعضيـ
 ثياب المذلة قد ألبساني   عواد اليوى ودواعي اليواف      

 : ٕومثمو 
 فيو في الخد سائؿ مرحـو  عذارٌ   ساَؿ في خد مف أحب      
 فأبػى فيو سػائؿ محرـو   وارى لممحب فػيو التثاما      

كقوؿ ، أصمياإلى  الكممة عادتأو  الفقرةأو  وىوانؾ إذا عكست البيت :ٗالقمب ٖالعكس أو: الجناس التاسع  
 : ٘الحريري

 المّرُء أسا واْرَع إذا  ُأْس أْرَماًل إذا َعَرا       
 أبْف إخػاًء َدَنػَسا   أْسِنْد أخػانباىػةٍ        
 وارـِ بو إذا رسػا   ُأسِر اذا ىّب ِمرا       
 ِغٍب إف َجَمسامشػا   ُأسُؿ جناب غاشـٍ        

 : ٙومثمو 
 وكؿُّ مشوٍؽ لمبيار مصاحب  حكاني بيار لمروض حيف ألفتو      
 فقاؿ ألني حيف اقػمب راىب  ٚفقمت لو ما باؿ لػونؾ اصفرا      

 ٛومثمو 
 وتقبيمو الشافي لما في االضالع  رأى شغفي عند ارتشافي لريقوِ     
 صالي قمت معكوس قانع بو مف و    قانع الذي أنت فقاؿ خميمي ما    

                                                                                                                                                        

ويسمى القمب المجنح أو العكس أو التبديؿ، وىو أف تكوف المفظتيف المتجانستيف احدىما في أوؿ البيت واألخرى في آخره، كأنيما جناحاف -جػ
ـْ َيِحمُّوَف َليُ  ـْ َوال ُى  .ٓٔ[الممتحنة/فَّ وبنفس ترتيب جناس البعض الجزئي كقولو تعالى: ] ال ُىفَّ ِحؿٌّ َلُي

 ويسمى القمب المستوى أو ماال يستحيؿ باالنعكاس وىو أف يقع التغيير في ترتيب حروؼ الكممتيف، بشرط أف يمكف قراءة المفظيف المتجانسيف-ء
ىا عيف قراءتيا مف مف اليميف الى الشماؿ أي اف يقع قمب كؿ الحروؼ في كمتيف أو اكثر شعرًا أو نثرًا بحيث تكوف قراءتيا مف أوليا الى أخر 

، ومعجـ ٓٛٗ، ينظر: معجـ المفصؿ في عمـو البالغة البديع والبياف والمعاني، ٖاخرىا الى اوليا، كقولو تعالى: ] َوَربََّؾ َفَكبِّْر[المدثر/
 .ٖٔٔ-ٔٓٔ، وفف الجناس، ٗٚ-ٖٚ/ ٕالمصطمحات البالغية وتطورىا، 

 العمماء يعتمد في ذلؾ عمى تأليفو أحيانا، حيث وقع الجناس بيف لفظتي: عواد، ودواعي. مصدر وروده، عمما اف بعض لـ اقؼ عمى قائمو وال- ٔ
 ، وقد ورد برواية اخرى: ٛٙ٘/ٕالقوؿ لعبد الرحمف الداخؿ، ينظر: نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب، التممساني، ت: احساف عباس،  - ٕ
 شؾ سائؿ مرحـو ال أسأؿ في الخد لمحبيب عذار   وىو  
 وسألت التثامو فتجنى    فانا اليـو سائؿ محروـ  
ويبدو اف ىمزة الواو قد سقطت سيوا أثناء الكتابة فأوحت إلى أف ىذا النوع مف الجناس منضوي تحت  ورد في النسختيف "و"مف دوف اليمزة- ٖ

 .سمى جناس العكس أو القمبينوعيف ىما جناس العكس والقمب، عمما انيما مترادفيف في المعنى ف
وىو النوع األخير مف جناس القمب أو العكس، يسمى جناس القمب المستوي، أي اف يقع التغيير في ترتيب حروؼ الكممتيف بشرط اف يمكف - ٗ

 .راءة المفظيف مف اليميف والشماؿق
 ولحريري، وىي:  ، برواية اخرىٕٚٚ/ٔوقد ورد بعض مف ىذا القوؿ في كتاب خريدة القصر وجريدة العصر ، ٘ٙمقامات الحريري/- ٘
 أساء مالـ اذا عرا وارع اذا المرأ أسا  
 اسند أخا نباىة  ابف احاء نسا 
 "أقمب" الى ذكر اسمو بقولو ةإشار يدخؿ ضمف ىذا النوع لكف فيو  ىذا ال-ٚ
 يستقيـ وال يصح نحوياً  في ب شاحب واألصح ما اثبتناه كما النسخة المعتمد الف وزف البيت ال- ٚ
يوجد فيو مف المفظ المتجانس الذي  "اذ ال الى تسميتو بقولو: "معكوس العكس وانما فيو اشارة شاىد بانو نموذج عمى جناس القمب اويوىـ ىذا ال- ٛ

 يأػي عمى ىذا النوع مف جناس العكس أو القمب وفقا لشروطو وانواعو.
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 : ٔومثمو 
 اآللو ىالاًل أرانا ٕأنار      

 : ٖومثمو 
 وىْؿ كؿُّ مودَّتو َتدوـُ    مودَّتو َتدـو لكؿِّ ىْوؿٍ         

، ٘وىو أف تتفؽ حروؼ الكممتيف وحركاتيما اال اف الواحدة تزيد عؿ األخرى مف آخرىا: ٗالجناس العاشر المذيؿ 
 : ٙكقوؿ أبي تماـ

 تُصوُؿ باسياٍؼ قواٍض قواِضبِ   َيُمدُّوَف مف َأْيٍد َعواٍص َعواِصـٍ        
 : ٚومثمو البف البازي 

 والدمػع واؼ ووافر  الطرؼ ساه وساىػػر        
 قالقمب شاؾ وشاكػر  فاجفوا ولينوا في اليوى        
 فالصبر قاص وقاصر  واحموا ومّروا سادتػي        
 والحػب نػاه ناىر  ئػالعجبًا لػدمعي سا        
 وسػناف عاط عاطر  يػا أىؿ بػدر فيػكـ        
 تػػيواه ناؼ نافر  ىو لمػكرى وعف الذي        

 فالػوجػػػو زاه زاىػر   رشدي وفػّي وجػيو                                       ريػػاف بػاه باىػػر  مافػي العػالج نظيره
 فالمػـو خػاس خاسػػر  ػي وخػمنيُمد ياعذول                

 : ٛومثمو 
 وسكف بالسمواف أشجاف أشجانا  ٔرعى اهلل ارانا ودادا وصحبة      

                                                 

 ىذا قوؿ منثور سيؿ التأليؼ فقد يكوف مف عمؿ المؤلؼ وىو ليس بالصعب.- ٔ
 ب أرانا والصحيح ما موجود في النسخة المعتمدة الف وروده ىكذا يخرج المثاؿ عف القاعدة.في -ٜ
، االيضاح في عمـو البالغة، ٖٚ/ٕ، وخزانة األدب وغاية األرب، ٖٚٔ/ٕالقوؿ لمقاضي االرجاني، ينظر: نياية األرب في فنوف األدب،  - ٖ

 .ٕٖٗ/ٔ، وحياة الحيواف الكبرى، الدميري، ٛٓٔ، ، وفف الجناسٜٛ/ٔ، والخالصة في عمـو البالغة، ٖٙٙ/ٔ
 ذكر ابف جحة الحموي: "اختمؼ جماعة مف المؤلفيف في اسمو ولـ يتقرر لو أحسف مف ىذه التسمية، فاف فييا مطابقة لممسمى، وما ذاؾ اال اف- ٗ

وبعضيـ سماه  "المتوج" .، واف بعضيـ يسميوٕٛ/ٔ"خزانة اآلدب،  اف المذيؿ ىو ما زاد احد ركنيو عمى االخر حرفا في آخره فصار لو كالذيؿ
 بالتجنيس الزائد والنقص، وعرفو السكاكي ىو ما اختمفا لفظاه المتجانسيف بزيادة حرؼ، وىو ياتي عمى اضرب: 

ث وقع ويسمى المطرؼ: وىو اف يكوف الحرؼ الزائد في األوؿ أو في االخر، واليجوز اف يزيد عف حرؼ واحد، كما في قوؿ ابي تماـ، حي-أ
 عواص، وعواصـ، وقواض، وقواضب.. الجناس بيف لفظتي"

َجّدي، وجيدي"-بػ  _ويسمى المكتنؼ: وىو اف يكوف الحرؼ الزائد فيو في الوسط، كػ"ّ
 غية، ومعجـ المصطمحات البالٕٗٓ"النوى، والنوائب، والصفا، والصفائح" ينظر: مفتاح العموـ، -المّذيؿ: و اف يكوف بأكثر مف حرؼ واحد، كػ-جػ

 .ٕ٘ومف روائع البديع، مأموف محمود ياسيف، .ٜٛٗ، والمعجـ المفصؿ في عمـو البالغة البديع والبياف والمعاني، ٗٛ/ٕوتطورىا، 
 كما اثبتنا في اليامش السابؽ.  "المطّرؼ" وىو الضرب األوؿ منو ويسمى- ٘
معاصرة الشاعريف في زمف واحد وشدة قربيما وشيرتيما، وقد وقع / وقد ورد في ب القوؿ لمبحتري مف باب السيو لٖٔ، ٕديواف ابو تماـ، - ٙ

الجناس بيف لفظتي: عواص، وىي جمع عاصية مف غضا، وىو ضرب مف العصي، وعواصـ بمعنى عصمو وحفظو، وحماه، وبيف لفظتي: 
 قواض، بمعنى سيوؼ حاكمة بالقتؿ قاطعة، وقواضب: بمعنى أيٍد ضاربات لالعداء.

، حيث وقع الجناس بيف األلفاظ: ساه، وساىر، وواؼ، ووافر، وشاؾ، وشاكر، وقاص، وقاصر، وناه، ٔٚ/ٔية األدب، خزانة اآلدب وغا- ٚ
 وناىر، وعاط، وعاطر، ناؼ، ونافر، وباه، وباىر، وزاه، وزاىر، وخاس، وخاسر.

 انساف، وانسانا، ونيوى، واليوى.، حيث وقع الجناس بيف رعى، ورعانا، واشجاف، واشجانا، و ٕٛ/ٔخزانة األدب وغاية األرب، - ٛ
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 والاكحمت بالغمض أجفاف أجفانا   وال بمغ اآلمػاؿ مّنػا امّمنا      
 وغرؽ دمع العيف إنساف أنسانا   لوٕوال أتت اآلفات مف الوفاء      
 تقبيػؿ أردانػاإلى  برغػـ   وى فيقودناعمى اننا نيوى الي      

وىو اف تتفؽ حروؼ الكممتيف وحركاتيما اال أف الواحدة تزيد عمى : ٖالمذيؿ المعكوس: الجناس الحادي عشر 
 االخرى بحرؼ مف أوليا.

 : ٗقاؿ ابوالعباس الرومي 
 عمى تمؾ العوارؼ وارؼُ ٘ثنائي  وكـ سبقت منو الّي عوارؼُ         
 شكري عمى تمؾ المطائؼ طائؼ   رٍر مف بّره ولطائؼٍ وكـ غ       

وىو اف تتفؽ حروؼ الكممتيف وحركاتيما اال اف الواحدة تزيد عمى األخرى بحرؼ مف : الجناس الثاني عشر المرفؿ 
 : ٚكقوؿ الشيباني، ٙآخرىا

 َموِالينا ٜكما أننا حقا َمواِلي  ُٛنعادي اعػادينا ونصػـر حػبميـ       
ـْ َخفَضتْ َفك       

 وكـ رفعْت ِخاًل أيادي أيادينا  ِٔٔمّنا المناِقب حاسدا ٓٔ
 : ٖٔكقوؿ الحريري، ناقصةأو  وىو اف ترد الكممة إما تامة: ٕٔالمردد: الجناس الثالث عشر 

ـْ فالعوُد تنمي ُعروقوُ            َٗٔقويمًا وَيْغشاُه اذا ما التوى الّتوى  ُبنيَّ استق
 ٘ٔاذا الُتيبت أحشاؤه بالّطوى طوى  لُمِذؿَّ وكْف فًتىوال تطِع الحرَص ا        

 : ٔكقوؿ بعضيـ، ٙٔالتصحيؼ: الجناس الرابع عشر 
                                                                                                                                                        

 في ب وصحبتو- ٔ
 في ب وفى -ٕ
 مف الصفحة السابقة.٘وىومف انواعو يسمى بالمطرؼ، ينظر ىامش رقـ - ٖ
 . حيث جانس بيف: عوارؼ، وارؼ، ولطائؼ، وطائؼ، بحرؼ اختالؼ مف بنية الكممة. ٘ٗديواف ابف الرومي، ت: محمد ابو الفضؿ براىيـ، - ٗ
 ي.في ب عنائ- ٘
تعريفة: الجناس الذي يجمع بيف المفظيف  "المطرؼ"، وانما ينطبؽ عمى ىذا النوع وانما يتطبؽ عمى نوع مف انواع الجناس المذيؿ ىذا التعريؼ ال- ٙ

 .ٓٓ٘ني، المتجانسيف شرط اف يكوف احدىما زائدا عمى األوؿ بحرفيف في آخره، ينظر: المعجـ المفصؿ في عمـو البالغة البديع والبياف والمعا
، حيث وقع الجناس في البيت االوؿ بيف: نعادي، واعادينا، وموالي، وموالينا، وفي البيت الثاني ٕٚٚ/ٔالريحانة ورشحة طالء الحانة،  نفحة - ٚ

 بيف أيادي أيادينا، بزيادة حرفيف، 
 في ب وصميـ- ٛ
 في ب نوالي- ٜ

 في ب وضعت- ٓٔ
 في ب حسدا- ٔٔ
وىو اف يجمع بيف المفظيف بشرط اف يرد الواحد تمو اآلخر، إّما بكؿ حروفِو أو بنقٍص حرؼ منيا، ينظر: المعجـ ويسمى المزدوج أو المكرر، - ٕٔ

 .ٙٛ/ٕ، ومعجـ المصطمحات البالغية وتطورىا، ٜٜٗالمفصؿ في عمـو البالغة البديع والبياف والمعاني، 
 توى، وبيف الّطوى، طوى، حيث وقع الجناس بيف لفظتي النوى، والٗٔٔ/ٔمقامات الحريري، - ٖٔ
 المعتمدة. في ب التؽ التقى، وعند التأكد مف النص في المقامات وجدنا ما اثبتناه في المتف األصح وكما في النسخة- ٗٔ
 في ب الطوى- ٘ٔ
ف الكممتيف، ويسمى المصحؼ أو تجنيس الخط والمرسـو وىو ما تماثؿ ركناه خطا واختمفا في النطؽ، بمعنى أخر اف تكوف النقط فر ؽ بي- ٙٔ

وايضا: اف يأتي النظـ بكممٍة يتبع فييا بالتصحيؼ الى انواع متعددة اليزاؿ يقمبيا مف لفظة الى اخرى وىي في االصؿ كممة واحدة، وسمي 
 تشابييما في الخط، وىو يأتي عمى صور، وىي:  ألجؿ يفيـ المعنى فانو يصحؼ أحدىما الى اآلخر ؛ بذلؾ الف مف ال

 .ٕٔٔ/ٖ"صّمى اهلل عميو وآلو وسمـ": )الميـ اخرجني مف دار الفرار الى دار القرار(مسند احمد،  ؿ الكممة، كقوؿ الرسوؿ األعظـاف يكوف ذلؾ او -أ



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

72 

 

 

 فكـ أنشأت الفا وكػػػـ أنشأت ألفا  أياديو ما شحػت وسحػت تكػّرما      
 وكـ وىبت ضعفا وما وىنت ضعفا  وكـ عمرت أرضا وكـ غمرت رضا      

 : ٕومثمو 
ف        مالعب سربوإلى  شوؽ الحماـ   نػأت دار بنا شوؽ لميمى وا 
 منعتو أطراؼ القنا عف شربو شوؽ صادي النفس صادؼ منيالأو      

 : ٗكقوؿ بعضيـ، ٖالمفظ: الجناس الخامس عشر 
 أف لـ يكف أحؽَّ اللُحْسِف ِفِمفْ   أعذب خمِؽ اهلِل نطقًا وفما      
 بػاًل وال افتتمف ذا رآه مق   مثؿُ  الغزاؿ مقبمو ولفتة      
 الحسف ٘الماء والخفرة والشكؿ   في صدره وشكمو وقّده      

 : ٚكقوؿ بعضيـ، ، ليس بواجب، ٙومقابمة القرائف 
 وغادرني الؼ السياد بغدره  واحوى حوى رقا برقة خصره      
 لفي أسره مف حار قمبي باسره  تصدى لقتمى بالصدود وانني      
 ىجره وأرضى استماع اليجر خشية  ٛزارهأصدؽ مف الزور خوؼ او     

الميـ صمي وسمـ عمى سيدنا محمد عبدؾ ورسولؾ النبي األمي ، وعمى نبيو الصالة والتحية، تمت وهلل الحمد ومنو
 وعمى آلو وصحبو وسمـ آميف.

                                                                                                                                                        

ـْ ُيْحِسُنوَف ُصْنًعا [الكيؼ)-بػ ـْ َيْحَسُبوَف َأنَُّي  (ٗٓٔاف يكوف متوسطا كقولو تعالى: ]َوُى
"صمى اهلل تعالى عميو وآلو وسمـ": )انفمقت بيضة العرب فخرج مف فرج الفرج فرخ الفرخ(،  اف يكوف متأخرا كقوؿ رجؿ يصؼ النبي المصطفى جػ_

 ٖٕٔ/ٕتاريخ الطبري
 ، كقوؿ القائؿ: انا مف حبس جيش الشيوات ولـ يجز بحر اليمكات.بأجمعيااف تكوف الكممة مصحفة -ء
لمعاوية: )غّرؾ ِعّزؾ فصار ِقصار ذلؾ فاخش فاحش فعمؾ فمعّمؾ اف تأتي كممات تشتبو اوضاعيا ويختمؼ تصحيفيا مقوؿ امير المؤمنيف، -ىػ

 .ٙٗٔ-ٓٗٔ..ينظر: فف الجناس، ٖٔٗ/ٔٔ، والبداية والنياية، ٕٖٙ/ٕبيذا تيدي والسالـ( مناقب آؿ ابي طالب، ابف شير اشوب، 
 يف شحت، وسحت، وعمرت، وغمرت، وىبت، وىنت.، والقوؿ البي عبد اهلل محمد بف عثماف، حيث وقع الجناس ب٘/ٖخريدة القصر وجريدة العصر، - ٔ
 .، حيث وقع الجناس بيف لفظتي: سربو، وشربوٕٙٚ/ٔنفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة، المحبي، - ٕ
 ويطمؽ عميو المطمؽ أو المفظي، وىو اف يتماثؿ ركناه، ويتجانسا خطًا، ويخالؼ احدىما اآلخر بابداؿ حرؼ منو فيو مناسبة لفظية، أي اف- ٖ

 يتماثؿ ركناه ويتجانسا في الخط والحركات إال انو يختمؼ احد ركنيو عف االخر، اما بابداؿ حرؼ مف آخر يناسبو المخرج، واما بابداؿ تاء
مربوطة مف مجرورة، واما نوف مف تنويف، واما داؿ مف ذاؿ الى غير ذلؾ مما يكوف قريبا في المخرج والمفظ بعيدا في الخط، ويصفو بعض 

، والمعجـ المفصؿ ٕٚ/ٕيف بالمذبذب ما بيف المصّحؼ والمطّمع، وىو قميؿ في الكالـ، يتظر: معجـ المصطمحات البالغية وتطورىا، البالغي
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ، وفف الجناس، ٜٔٗ-ٜٓٗفي عموـ البالغة، البديع والبياف والمعاني، 

، والخالصة في ٙٗٔ، شرح عقود الجماف، ٘/ٔديث واالثار، السيوطي، القوؿ البي العفيؼ التممساني، االزدىارفي ما عقده الشعراء مف االحا- ٗ
 ، وقد وردت ىذه االبيات برواية اخرى، البف ابو العفيؼ التممساني وىو شمس الديف ابف ابو العفيؼ التممساني وىي: ٕٛ/ٔعمـو البالغة، 

 مثُؿ الغزاؿ نظرًة ولفتًة  مف ذا رأه مقبال وال افتتفْ     
 اهلل ثغرا وفما  إف لـ يكف أحّؽ بالحسِف فَمفْ  أعُذب خمؽِ     
 في ثغره وخدِه وصدغِو  الماء والخضرة والوجو الحسفْ     

 وقد وقع الجناس في المتف بيف فما، وفمف، ومقبمو، ومقبال، وشكمو، وشكؿ. 
 في ب والوجو- ٘
 جانسة المتقابمة.في ب القرايف، ويقصد بالمقابمة، والمقصود بالقرائف ىنا أي األلفاظ المت- ٙ
 ، حيث وقع الجناس بيف غنا، وغنيت، والغزالة، والغزاؿ.ٚٔ/ٔاالزدىار في ما عقده الشعراء مف االحاديث واآلثار، - ٚ
 في ب ازوراره- ٛ
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 الخاتمة: 
وىي مدار ، ى المعارؼُعِرَؼ بمؤلفاتو المتنوعة في شت، يعد ابو زكريا االنصاري مف أبرز عمماء عصره واشيرىـ -

 الدراسة والبحث والتحقيؽ.
 والجناس أبرز فنونو المفظية.، يعد عمـ البديع مف ابرز عمـو البالغة الذي يتناوؿ طرؽ تحسيف الكالـ وبياف جمالو -
 وىي مدار اىتماـ عمماء البالغة.، وردت أغمبيا في الكالـ العربي، عمى أنواع كثيرة ألىميتويقسـ الجناس  -
رغـ أف بعضيا ، وتعامؿ مع بعضيا منفصمة عف األخرى، كر زكريا االنصاري أشير فنوف الجناس وليس جميعياذ -

 فروع أخرى.إلى  يدخؿ في نوع واحد ويتفرع
اعتمدت في التحقيؽ عمى نسختيف وجعمت نسخة مكتبة االماـ الحكيـ األصؿ لصفات ميزتيا عف مخطوطة مكتبة  -

، والى االخطاء االمالئية، اختالؼ الرواية في شواىدىاإلى  ت بيف المخطوطتيف واشرتفقارن، كاشؼ الغطاء العامة
وبعد ذلؾ قمت بالتحقيؽ والدراسة والتعميؽ عمييا معتمدا عمى قائمة مف كتب البالغة ، وبعض الكممات المخطوءة

 .واحسب انني اجتيدت فيو والحمد هلل، التي اعانتني عمى اخراج ىذا العمؿ عمى اتـ وجو
 ثبت بالمصادر والمراجع: 

 القرآف الكريـ  
 .ٕٜٚٔ، دمشؽ، دار الفكر الحديث، جالؿ الديف السيوطي، االتقاف في عمـو القرآف -
، عالـ الكتب، عبد العزيز المانع: ت، جالؿ الديف السيوطي، االزدىار في ما عقده الشعراء مف االحاديث واالثار-

 الرياض.
 ـ.ٜٔ٘ٔ، ٕط، مطبعة وزارة المعارؼ، ىػ.ريتر: ت، ىر الجرجانيعبد القا، أسرار البالغة -
 ـ.ٜٜٚٔ، ٗط، بيروت، دار العمـ لممالييف، خير الديف الزركمي، األعالـ-
 لبناف.، بيروت، مؤسسة التاريخ االسالمي لمطباعة والنشر، محي الديف عبد الحميد: ت، الباقالني، اعجاز القرآف -
 ـ.ٜٜٙٔ، مصر، طبعة دار الكتب، ربيع االبياري: ت، نيابو الفرج االصبيا، االغاني-
 )د.ت(، دمشؽ، المعيد الفرنسي، ادوارد فنديؾ، اكتفاء القنوع بما ىو مطبوع -
 بيروت.، دار صادر، محمد بف مسعود، االيضاح في شرح مقامات الحريري-
، المكتبة االزىرية لمتراث، المنعـ خفاجي محمد عبد: شرح وتعميؽ وتنقيح، الخطيب القزويني، االيضاح في عمـو البالغة-

 ـ. ٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ، ٖط
، بيروت، دار الفكر، اسماعيؿ باشا البغدادي، ايضاح المكنوف في الذيؿ عمى كشؼ الظنوف عف اسامي الكتب والفنوف -

 ـ.ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ
 ت.بيرو ، دار صادر، محمد بف عمي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف التاسع-
 ـ.ٜٚٚٔ، بيروت، ٕط، مكتبة المعارؼ، اسماعيؿ بف عمر بف كثير، البداية والنياية-
 ـ.ٜٔٛٔ، بيروت، ٖط، دار المسيرة، كراتشوفسكي: ت، عبد اهلل بف المعتز، البديع-
 )د.ت(، االسكندرية -الناشر منشأة المعارؼ، منير سمطاف، البديع تأصيؿ وتجديد-
 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ، ٖط، دار الفكر العربي، د العزيز قمقيمةعبده عب، البالغة االصطالحية-
 دار المعارؼ.، ومصطفى اميف، عمي الجاـر، البالغة الواضحة البياف والمعاني والبديع-
-ىػ٘ٓٗٔ، ٘ط، القاىرة، الناشر مكتبة الخانجي، عبد السالـ محمد ىاروف: ت، ابو عمر بحر الجاحظ، البياف والتبييف-

 ـ.ٜ٘ٛٔ
 الكويت.، مجموىة محققيف، مرتضى الزبيدي، س مف جواىر القاموستاج العرو -
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 )د.ت(، دار اليالؿ، شوقي ضيؼ د.: مراجعة وتعميؽ، جرجي زيداف، تاريخ آداب المغة العربية-
 ـ.ٜٜٚٔ، ٖط، القاىرة، دار المعارؼ، محمد ابو الفضؿ ابراىيـ: ت، الطبري محمد بف جرير، تاريخ الرسؿ والمموؾ-
 ـ.ٕٜٚٔ، بيروت، دار حمد ومحيو، داود االنطاكي، سواؽ في اخبار العشاؽتزييف اال-
، حفني محمد شرؼ: ت، ابف ابي االصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبياف اعجاز القرآف-

 ىػ.ٖٖٛٔ، القاىرة
 لبناف.، بيروت، لعمميةدار الكتب ا، محمد عبد المنعـ خفاجي: ت، الخطيب القزويني، التمخيص في البالغة-
، المدينة المنورة، عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني: ت، احمد بف عمي بف حجر ابو الفضؿ العسقالني، تمخيص الحبير-

 ـ.ٜٗٙٔ-ىػٖٗٛٔ
 )د.ت(، التراث إلحياءمؤسسة آؿ البيت ، المحقؽ الكركي، جامع المقاصد في شرح القواعد-
 ـ.ٜٚٛٔ، بيروت، ٔط، دار الكتب العممية، حمبيسمير حسف : ت، الصفدي، جناف الجناس-
 )د.ت(، المطبعة المصرية، الدميري، حياة الحيواف الكبرى قسـ االدب-
القسـ ، ـٖٜٚٔبغداد، محمد بيجة االثري: ت، القسـ العراقي، عماد الديف االصبياني، خريدة القصر وجريدة العصر-

 ـ.ٜٔ٘ٔ-ىػٖٓٚٔ، القاىرة، لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، واحساف عباس، وشوقي ضيؼ، احمد اميف: ت، المصري
، ٔط، بيروت، دار ومكتبة اليالؿ، عصاـ شعيتو: شرح، ابو بكر بف عمي بف حجة الحموي، خزانة االدب وغاية االرب-

 ـ.ٜٚٛٔ
 ـ.ٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔ، دمشؽ، دار الفكر العربي، عمي نايؼ الشحود، الخالصة في عمـو البالغة-
 مصر. القاىرة.، الناشر مطبعة المدني، محمود محمد شاكر: ت، عبد القاىر الجرجاني، ازدالئؿ االعج-
 ـ.ٖٜٙٔ، دار المعارؼ القاىرة، محمد ابو الفضؿ ابراىيـ: ت، ديواف ابف الرومي-
 ـ.ٖٜ٘ٔ، بيروت، احمد عبد المجيد الغزالي: ت، ديواف ابي تماـ برواية الصولي-
 بيروت.، دار احياء التراث العربي، محمد القمقيمي نشره، ديواف ابي الفتح السبتي-
 بيروت.، دار صادر، محمد يوسؼ نجـ: ت، ابو العالء المعري، ديواف سقط الزند-
 ىػ.ٖٖٚٔ، النجؼ االشرؼ، أغا بزرؾ الطيراني، تصانيؼ الشيعةإلى  الذريعة-
 بيروت.، دار صادر، الزمخشري، ربيع االبرار-
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔط، دبي، دار الفكر العربي، حمودمأموف م، روائع مف البديع-
 ـ.ٜٔٛٔ، المغرب، دار الثقافة، محمد حجي ومحمد االخضر: ت، الحسف بف مسعود، زىر الربيع-
 ـ. ٜٜٙٔ، االزىر، مكتبة محمد عمي صبيح، عبد المتعاؿ الصعيدي: شرح وتصحيح، ابف سناف الخفاجي، سر افصاحة-
 )د.ت(، وزارة االوقاؼ المصرية، بد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ الدارميعبد اهلل بف ع، سنف الدرمي-
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ، بيروت، دار الفكر، محمد ىاروف عبد السالـ: ت، الذىبي، سير اعالـ النبالء-
 ىػ.ٖٔ٘ٔ، مكتبة المقدسي، عبد الحي بف العامد الحنبمي، شذرات الذىب في اخبارمف ذىب-
 بيروت.، دار صادر، البابرتي، شرح التمخيص-
ومواىب الفتاح البف ، مختصر العالمة سعد الديف التفتازاني عمى تمخيص المفتاح لمخطيب القزويني، شروح التمخيص-

 لبناف.، بيروت، دار الكتب العممية، وعروس االفراح في شرح تمخيص المفتاح لبياء الديف السبكي، يعقوب المغربي
 )د.ت(، بيروت، دار صادر، منيع ابو عبداهلل البصري الزىري الشعرانيمحمد بف سعد بف ، الطبقات الكبرى-
-ىػٕٕٕٔ، مصر، مطبعة المقتطؼ، يحيى بف حمزة العموي اليمني، البالغة وحقائؽ االعجاز ألسرارالطراز المتضمف -

 ـ.ٜٗٔٔ
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 مطبعة النعماف.، ؼالنجؼ االشر ، كاظـ آؿ نوح، قسـ العقائد والمسائؿ الخالفية-طرؽ حديث االئمة االثنا عشر-
 القاىرة.، مكتبة الخانجي، بياء الديف السبكي، عروس االفراح-
 لبناف.، بيروت، دار العمـو، محمد احمد المراغي، عمـ البديع-
، الناشر مكتبة االنجمو المصرية، عبد الرزاؽ ابو زيد زايد، عمـ البديع نشأتو وتطوره مف ابف المعتز حتى اسامة بف منقذ-

 ـ.ٜٚٚٔ
، ٗط، دار الجيؿ، محمد محي الديف عبد الحميد: ت، ابف رشيؽ القيرواني، في محاسف الشعر وآدابو ونقده لعمدةا-

 ـ.ٕٜٚٔ، بيروت
 دار الكتب العممية بيروت.، محمد عمى بيضوي: ت، زكريا بف محمد االنصاري، فتح الوىاب-
 مصر.)د.ت(، مطبعة االعتماد، عمى الجندي، فف الجناس-
 مصر.، المنصورة، مكتبة االيماف، مسعود اليواري، واصوؿ النقد والتذوؽ د البالغةقاموس قواع-
 )د.ت(، القاىرة، بوالؽ، ابف ابي الدنيا، قرى الضيؼ-
 ـ.ٜٙٙٔ، القاىرة، محمد عبد المنعـ خفاجي: ت، ثعمب، قواعد الشعر-
مطبعة ، محمد حامد الفقي، ت، يعمي الحنبميعمي بف عباس ال، القواعد والفوائد االصولية وما يتعمقالبيا مف االحكاـ-

 ـ.ٜٙ٘ٔ، ىػٖ٘ٚٔ، القاىرة، السنة المحمدية
، مصر، مطبعة عيسى البابي الحمبي، عمي محمد البجاوي: ت، ابو ىالؿ العسكري، الشعر والنثر، كتاب الصناعتيف-

 )د.ت(
، اسعد الطيب: تصحيح االستاذ، امرائيوابراىيـ الس، ميدي المخزومي: ت، الخميؿ بف احمد الفراىيدي، كتاب العيف-

 انتشارات اسوة التابعة لمنظمة االوقاؼ واالمور الخيرية.
، ٖط، تبريز، المكتبة االسالمية، مصطفى بف عبد اهلل، حاجي خميفة، كشؼ الظنوف عف اسامي الكتب والفنوف-

 ىػ.ٖٛٚٔ
 ـ.ٜ٘ٙٔ، ىػٖٙٚٔ، النجؼ، المطبعة الحيدرية، عباس القمي، الكنى وااللقاب-
 بيروت.، دار الكتاب المبناني، ابراىيـ النجـ الغزي، الكواكب السائرة باعياف المئة العاشرة-
 ـ.ٜٛٙٔ، بيروت، مطبعة دار صادر، محمد بف جالؿ الديف، ابف منظور، لساف العرب-
، منشورات دار الرفاعي ،وبدوي طبانة، احمد الحوفي: ت، ضياء الديف بف االثير، المثؿ السائر في ادب الكاتب والشاعر-

 )د.ت(، الرياض
 ـ.ٖٜٚٔ، بيروت، دار حمد ومحيو، ابف اسعد المغربي، المرقصات والمطربات-
 )د.ت(، بيروت، دار صادر، احمد بف حنبؿ، مسند االماـ احمد-
 بغداد.-مطبعة دار الرسالة، اكـر عثماف يوسؼ: ت، يوسؼ بف ابي بكر السكاكي، مفتاح العمـو-
 بيروت.، دار صادر، الحريري، ريريمقامات الح-
، مصر، محمد محي الديف عبد الحميد: ت، عبد الرحيـ احمد العباسي، معاىد التنصيص عمى شروح التمخيص-

 ـ.ٜٚٗٔ، ىػٖٚٙٔ
 ـ.ٜ٘ٙٔ، دار بيروت، دار صادر، ياقوت الحموي، معجـ البمداف-
 ـ.ٖٜٜٔ، لقاىرةا، معيد المخطوطات العربية، محمد عيسى صالحية، معجـ المفسريف-
 ـ.ٜٙٛٔ-ٖٜٛٔ، المجمع العممي العراقي، احمد مطموب، وتطورىاو  معجـ المصطمحات البالغية-
 قـ.، مطبعة بيمف، الياس يوسؼ سركيس، معجـ المطبوعات العربية والمعربة-
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 لبناف.، بيروت، ةدار الكتب العممي، انعاـ نواؿ عكاوي، البديع والبياف والمعاني، المعجـ المفصؿ في عمـو البالغة-
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ىػٖٛٚٔ، دمشؽ، مطبعة الترقي، عمر رضا كحالة، معجـ المؤلفيف-
 بيروت.، دار صادر، ابف خمدوف المغربي، مقدمة ابف خمدوف-
 عالؿ الغازي: ت، ابو محمد القاسـ السجمماسي، المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع-

 ايراف.، دار احياء تراث آؿ البيت، اـ الصادؽتأليؼ مؤسسة االم، موسوعة اصحاب الفقياء
 ايراف.، مؤسسة احياء تراث آؿ البيت، عمي الحسيني الميالني، نفحات االزىار في خالصة عبقات االنوار

 قـ.، ٔط، الناشر مجمع الفكر االسالمي، نجـ الديف الطبيسي، النفي والتغريب في مصادر التشريع االسالمي-
 ـ.ٜٜٚٔ، ٖط، القاىرة، مطابع الدجوي، مكتبة الخانجي، كماؿ مصطفى: ت، جعفرقدامة بف ، نقد الشعر-
وابو بكر ، ابو سميماف السبتي، عمي بف عيسى الرماني، النكت في اعجاز القرآف ضمف ثالثة رسائؿ في اعجاز القرآف-

 ـ.ٜٛٗٔ، القاىرة ، دار المعارؼ، ومحمد خمؼ اهلل، محمد زغموؿ سالـ: ت، عبد القاىر الجرجاني
-ىػٖٛٛٔ، بيروت، دار صادر، احسا عباس: ت، احمد بف محمد النمقري، نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب-

 ـ. ٜٛٙٔ
، دار الكتب المصرية والييئة المصرية العامة لمكتاب، احمد بف عبد الوىاب النويري، نياية االرب في فنوف االدب-

 ـ.ٜ٘ٚٔ، القاىرة
 ـ.ٕٜٛٔ، ىػ ٕٓٗٔ، بيروت، دار الفكر، اسماعيؿ باشا البغدادي، فيف واثار المصنفيفاسماء المؤل، ىدية العارفيف-
 ـ.ٜٛٙٔ، بيروت، دار الثقافة، احساف عباس: ت، ابف خمكاف، وفيات االعياف وانباء ابناء ىذا الزماف-
 ـ.ٜٙ٘ٔ، مصر، مطبعة السعادة، محمد محي الديف عبد الحميد: ت، الثعالبي، يتيمة الدىر-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


