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Abstract 

This study aims to reveal; 1) the structure and characteristics of the style of 
Isti'ârah (metaphor), 2)  causes of beauty and implications of using Isti'ârah on 
meaning in Yâsîn Fadhîlah based on the theoretical perspective of Abd al-Qahir 
al-Jurjani. Researchers use descriptive qualitative research method by narrating 
the analysis of the object of study. The results showed some types of structure 
of Isti'ârah al-Jurjani in verse and Yâsîn Fadhîlah prayer, namely Isti'ârah which 
gives meaning benefit, Isti'ârah in verbs and nouns, Isti'ârah which similar form 
similarity, Isti'ârah whose form of similarity in the form of the meaning of 
nature, and Isti'ârah whose form of similarity is taken from the sensory and 
non-sensory delusion. The characteristics of Isti'ârah in Yâsîn Fadhîlah is the 
appointment of short, concise, hyperbolic style in showing the greatness of 
God as well as the conditions and torture of the unbelievers. 
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 املقدمة

بدث في ومً الظشوسي ٌلخبر أن الاظخلاسة لها أهبر ألازش وجىلُذ الصىس،  أن ًذسط ٍو

ئهما حملت الفائذة  أظشاس حمالها. فاالظخلاسة هىق مً أهىاق املجاص، وهى خالف الخلُلت،

النهاًت. فهزا الزي أًظا ًجلل والغشض في الاظخلاسة الدؽبُه ئال أن ػشكه جخخلف ختى جفىث 

الاظخلاسة كمت الفً البُاوي وحىهش الصىسة الشائلت واللىصىس ألاصُل في ؤلاعجاص والىظُلت 

 1.ألاولى التي ًلخم بها الؽلشاء وأولى الزوق الشفُم

                                                           
 .49م(،  1992)اللاهشة: مىخبت الخاهجى،  دالئل ؤلاعجاص، كبذ اللاهش الجشحاوي،  1
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لذ أهه واطلها كىذ بلع البالغُين، هى أبى بىش  فيؽأ أخذ الللماء بللم البالغت َو

الشخمً بً دمحم الجشحاوي، كاػ في اللشن الخامغ للهجشة. وهى كذ بدث  كبذ اللاهش بً كبذ

هثيرا كً الخلُلت والدؽبُه والخمثُل واملجاص والاظخلاسة وبزٌ حهذه في اللىاًت بأمشها ختى 

، خين ؿهش طلف اللغت في خين أظشاس البالغت" و"دالئل ؤلاعجاص"ألف الىخابين اإلاؽهىسًٍ "

 رلً اللشن.

ألم بها الىكىف كىذ ؿىاهش كىاهين الىدى ومذلٌى ألالفاؾ اإلافشدة  ووان أٌو مشض

ف  والجمل اإلاشهبت والاهصشاف كً ملاوي ألاظالُب ومغاصي الترهُب وكذم الاخخفاٌ بخصٍش

مت الؽُخ كبذ اللاهش الجشحاوي  اللٌى ومىاخُه وطشوب الخجىص والىىاًت فُه. فلام كٍض

ً كلم البالغت، ووطم كىاهين للملا وي والبُان هما وطلذ كىاهين الىدى كىذ ؿهىس بخذٍو

 2.الخؼأ في ؤلاكشاب فىطم هزا الىخاب في البُان

هـمها البالغُُىن. الخصيُف الزي كً كذ صىف جصيُف الاظخلاسة مخخلفا  وؤلامام

دُت ومىىُت، وأصلُت وجبلُت، ومجشدة  فملشوف أن بلظهم كعمىا الاظخلاسة ئلى جصٍش

لٌى ؤلا  اها ومششخت وغيرها. ٍو مام الجشحاوي ئن الاظخلاسة أمذ مُذاها وأؼذ افخىاها وأهرر حٍش

وأعجب خعىا وئخعاها وأوظم ظلت وأبلذ غىسا وأرهب هجذا في الصىاكت وغىسا مً أن ججمم 

ؼلبها ؼلىبها وجدصش فىىنها وطشوبها، ولم وأسخش سخشا وأهذي ئلى أن تهذي ئلًُ كزاسي 

  3.كذ جخير لها الجماٌ

م ًدىي حمُم دالئل معجضة، وهى  وال ًخفى كىذ روي كلٌى وكلىم أن اللشآن الىٍش

ف لعجائب أظالُبه  وان ظبب دكامت البالغُين كلى جألُف كىاكذ أظاظا بهزا الىخاب الؽٍش

ت والبالغُت. فىزلً ؤلامام كبذ اللاهش الجشحاوي، كذ اخخج باعجاص اللشآن وسّد كلى آساء  اللغٍى

 اإلالتزلت في صماهه.

د في بلع كملُت اإلاعلمين كشاءة ٌغ مم ألاوساد والذكاء في خالٌ بلع زم كذ وس 

هلل ظُذ اللؼب كىذ ُخ ؤلامام الفلُه ملذم اللاسف باآلاي، حعمى ٌغ فظُلت ألفها الؽ

ت. وحاءث فظائلها في هخاب الفىائذ جصيُف الؽُخ أبي اللباط البىوي وهخاب  لت اللالٍو الؼٍش

 ا أن مً كشأ ٌغ فظُلت فله هُل الثىاب وهُل ما همه.أبىاب الفشج لإلمام الخعني، منه

                                                           
 .5م(،  2005، )بيروث: داس الىخاب اللشبي، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  2
 30، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  3
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ًت مً اللشآن غير أنها آوال ًخلى أن في ٌغ فظُلت أظالُب بالغُت عجُبت بيىن أصلها 

ذث في أزىاء كشاءتها ألادكُت جىاظب ملنى آلاًت هفعها، فهزا ألامش هى الزي ًجلب الباخث  ٍص

ت الؽُخ كبذ كلى دساظخه بأهه ظىف ًبدث كً حماٌ أظلىب الاظخ لاسة فيها مترسخا بىـٍش

( صىس أؼيالها وامخُاصاتها 1اللاهش الجشحاوي، فللله ًىؽف كين عجائبها وأظشاسها مً 

فت.2وخصائصها،   ( أظباب خعنها وآزاسها في جلً العىسة الؽٍش

وواهذ أهمُت البدث ئفادة آزاس في جؼىس الفهم كً كلم البُان، خاصا في جشهُب 

فُذ مشة الاظخلاسة كىذ  نها وئفادتها في اإلالاوي. ٍو ت كبذ اللاهش الجشحاوي وأصىلها وجيٍى هـٍش

زاهُت في الفهم كً هص ٌغ فظُلت مً خُث أظلىبها اللغىي. ولزا ًيىن هزا البدث دساظت 

غ فظُلت.  ظابلت ومشحلا إلاً ٌؽخغل بذساظت الاظخلاسة َو
 

 منهج البحث
ف كً اإلالاوي التي سمضث في جشهُب ألهه ًىؽف الىص 4،وصفيفي هُبدث هزا البدث 

الاظخلاسة في ٌغ فظُلت. والبدث الىُفي فصىسة بُاهاجه جخصىس بؽيل وصفي خياًىي. وأما 

ش خصائص املجمىق اإلالين، وهي في هزه اللظُت الاظخلاسة هفعها  البدث الىصفي فهى جصٍى

غ فظُلت.  َو

ىطىق البدث جىاظبا إلاألاظاظُت مً هزا البدث الىخب اإلاىاظبت  5مصادس البُاهاث

مباؼشا، وهي ٌغ فظُلت هفعها مم وىنها مىطىكا أظاظُا، وهخاب أظشاس البالغت وهخاب 

خه كً أؼياٌ الاظخلاسة وأظباب  دالئل ؤلاعجاص جصيُف كبذ اللاهش الجشحاوي الهدؽاف هـٍش

 ؿهىسها وآزاسها.

ت فالىخب اإلاىاظبت أما مصادس البُاهاث الثا غير مباؼشة،  أي  ىطىق البدث جىاظباإلاهٍى

ت، وهزه البُاهخاث هي الىظائل حعاكذ الباخث  الىخب التي لِعذ جصيُف واطم جلً الىـٍش

في جىمُل بدثه، وهي  هخب جخللم بخفعير ظىسة ٌغ وملخت ٌغ فظُلت، منها هخاب جفعير 

الىؽاف لإلمام الضمخؽشي وجفعير ابً هثير وغيرها، وهخب جخللم بأظلىب الاظخلاسة هىخاب 

                                                           
4

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2015), 3. 

5
  Siswantoro, Metode Penelitian Sastra (Analisis Struktur Puisi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

72. 
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جىهش اإلاىىىن لألخظشي وهخاب جِعير البالغت للالػ، وظائش الىخب والصخف واإلالاحم ال

 اإلاخىاظبت بهزا البدث.

لت اللشاءة والىخابت كلى  6ًجشي حمم البُاهاث في هزا البدث كلى زالر ػشق، هي ػٍش

لت الخفعير الخدلُلي ليىن ٌغ فظُلت مً الىص اإلالذط، فال  ظبُل الغالبُت. وصٍذ فُه ػٍش

لىم الباخثً لتن العابلخين فدعب. ٍو ألاٌو أن  7،ػشق جدلُل البُاهاث كلى أسبم  انىفي بالؼٍش

الثاوي  8.ًجمم البُاهاث املخصىصت بأهذاف البدث، زم ًصذكها بالخثلُث واإلالابلت مم الخبراء

البُاهاث املخصٌى كليها خعب اإلاؽىالث الىاسدة. الثالث أن ٌلشض البُاهاث  انًصىف الباخث

د  ت.أن ًدصل كلى الاظخيخاحاث املخخاحللها، والشابم ٍو
 

 ومناقشتها نتائج البحث
 ملحت بسيطت ليس فضيلت .1

فاظم ٌغ فظُلت كذ وسد في هخاب أبىاب الفشج لإلمام العُذ دمحم بً كلىي اإلااليي 

خُث كاٌ ظىسة ٌغ كـُمت اإلالذاس ؼهيرة الفظل وألاحش، وفي خذًث املخخاس فهي كلب 

 اللشآن واملجلُت لألخضان اإلااخُت لألشجان. 

ا هفِعا مجشبا زم رهش دمحم بً كلىي جشجِب كشاءة ٌغ فظُلت هما ًشجبه الللماء جشجِب

ىشس هزا اللفف ظبم مشاث، زم ٌعخمش  باالظخفادة مً بشهت هزه العىسة. وهى أن ًلشأ ٌغ ٍو

بِصــــــُشوَن ﴾ )ظىسة ٌغ:  ًُ  
َ

ُهم ال
َ
َِىاُهْم ف

َ
غؽ

َ
أ
َ
( فُلٌى اللهم صل 9في اللشاءة ئلى كىله حلالى ﴿ف

في ظشه وظشه في خلله،  هكلى ظُذها دمحم وكلى آٌ ظُذها دمحم وباسن وظلم، اللهم ًا مً هىس 

ً والؼاملين والؼاغين وكلىب الخاظذًً والباغين هما أخفُذ  أخفىا كً كُىن الىاؿٍش

 9.الشوح في الجعذ ئهً كلى ول ش يء كذًش. فىزلً ئلى آخش جشجِب ظىسة ٌغ فظُلت

 

 

                                                           
6
 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan 

Humaniora, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 163. 
7
 Huberman, M, Qualitative Data Analysis (second edition), (London: Sage Publications, 1994), 30. 

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 267. 

 .105(، 2007، )بيروث: داس الىخب  الللمُت، أبىاب الفشجالعُذ دمحم بً كلىي اإلااليي الخعني،  9
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 الاستعارة من ضىء هظريت الجرجاوي .2

 مفهىم الاستعارة 

ؤلامام الجشحاوي أن الاظخلاسة في الجملت أن ًيىن لفف ألاصل في الىطم اللغىي  كاٌ

ملشوفا جذٌ الؽىاهذ كلى أهه اخخص به خين وطم، زم ٌعخلمله الؽاكش أو غير الؽاكش في 

ت ىلله ئلُه هلال غير الصم، فُيىن هىان واللاٍس وفي وحه آخش، كشف ؤلامام  10.غير رلً ألاصل ٍو

ذ حؽبُه الص يء بالص يء فخذق أن جصفذ بالدؽبُه وجـهشه وججيء ئلى اظم أن الاظخلاسة أن  جٍش

ه كلُه. وكاٌ ئن خذها أن ًيىن للفف اللغىي أصل زم ًىلل كً  اإلاؽبه به فخليره اإلاؽبه وججٍش

  11.رلً ألاصل

لالظخلاسة كىذ الجشحاوي أسوان هعائش اظخلاسة البالغُين وهي ملشوفت مً كىله خُث  

الاظخلاسة لِعذ مجشد الىلل ألهه ال ًمىً ئػالق الاظخلاسة كلى ول ما هلل، ئر لى ٌؽشح أن 

وان اللفف ٌعخدم الىصف باالظخلاسة بمجشد الىلل لجاص أن ًؼلم كلى ألاظماء اإلاىلىلت مً 

ألاحىاط ئلى ألاكالم لفف معخلاسة فُلاٌ "حجش" معخلاس في اظم الشحل ولضم بزلً أًظا في 

ذ" و"ٌؽىش"الفلل اإلاىلٌى ئل  12.ى الللمُت هدى "ًٍض

أن ًذعي الىىس للدجت في كىله :"كذ أهاسث حجخه"  13ها ؤلامامكلي ومً ألادلت التي ٌلخمذ 

و"هزه حجت مىيرة" فلذ ادكُذ للدجت الىىس. ٌلني أن في الفلل والصفت ادكاء )وحه الؽبه( 

هه بأن الذكاء لِغ في الفلل إلالنى اللفف اإلاعخلاس للمعخلاس له )ػشفا الاظخلاسة(. زم صاد بُا

شاد مىه سحل شجاق.  والصفت فلؽ بل في الاظخلاسة بصىسة كامت هــــــ"سأًذ أظذا" ٍو

 أوجه الاستعارة

ت الجشحاوي ئلى زالزت أكعام، وهي الاظخلاسة مً خُث   وجىلعم الاظخلاسة كىذ هـٍش

مً خُث حاملها وػشفاها. الفائذة، والاظخلاسة مً خُث وكىكها في الاظم والفلل، والاظخلاسة 

خلذم الؽشح مً ول.  ٍو

                                                           
 22، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  10

 147(، 1973اإلاؼبىكاث، ، )بيروث: ووالت كبذ اللاهش الجشحاوي بالغخه وهلذهأخمذ مؼلىب،  11
 374، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  12
 223، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  13
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جب فُه مً وىن ألاول   : ظبم أن أظاط الاظخلاسة هى هلل اليلمت الىاخذة لألخشي، ٍو

شي ؤلامام كبذ اللاهش أن للىلل فائذة مشة وال ًيىن له فائذة مشة أخشي. فان وحذ  حؽبُه. ٍو

. الاظخلاسة غير 14"اظخلاسة غير مفُذة"لىلله فائذة فِعمى "اظخلاسة مفُذة" وئن لم ججذ فــــــ

ت. مثالها وطم اللظى  مفُذة هي التي ال جأحي بجذًذ وال جيىن لغشض مً ألاغشاض اإلالىٍى

الىاخذ أظامي هثيرة بدعب اخخالف أحىاط الخُىان هدى وطم الؽفت لإلوعان واإلاؽفش 

 للبلير والجخفلت للفشط.

كلى كصذ الدؽبُه ختى ًفُذ ؼِئا مً حهت أما الاظخلاسة اإلافُذة فهي التي وان هللها  

 اإلالنى. مثاله كٌى الفشصدق:

 15فلى هىذ طبُا كشفذ كشابتي   ولىً صهجُا غلُف اإلاؽافش

فهزا ًخظمً ملنى الزم في كىلً "ولىً صهجُا وأهه حمل ال ٌلشفني وال يهخذي لؽشفي. 

ُيز، لزلً فان فاظخلماٌ اإلاؽفش في ؤلاوعان وهى مىطىق للجمل في كذم اإلالشفت والخم

 الاظخلاسة هىا جيىن مفُذة.

األٌو ما له ملابل، وهى  فهىكين. باس وكىكها في الاظم جىلعم ئلى الاظخلاسة باكخ الثاوي: 

الاظم الزي ًيخلل كً معماه ألاصلي ئلى ش يء آخش زابذ مللىم فُدىاٌو جىاٌو الصفت مثال 

وكىذ لىا ؿبُت حلني امشأة وكىلً للمىصىف. ورلً كىلً سأًذ أظذا وأهذ حلني سحال شجاكا 

. فاألظذ هىا ًلابله الشحل والـبُت 16أبذًذ هىسا حلىُه هذي وبُاها وحجت وما ؼاول رلً

 جلابلها اإلاشأة والىىس ًلابله الهذي والبُان.

ىطم مىطلا ال ًبين  الثاويوالىىق  ما لِغ له ملابل،  فُه ًإخز الاظم كً خلُلخه ٍو

هزا هى اإلاشاد باالظم والزي أظخلير له وُحلل خلُفت ألاصلي وهائبا فُه ش يء ٌؽاس ئلُه فُلاٌ 

 :مىابه، ومثاله بِذ لبُذ

ذ كذ هؽفذ وكش  17ئر أصبدذ بُذ الؽماٌ صمامها وغذاة ٍس

                                                           
 .29، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  14
 .صهجُا: حُل ًخميز بالجلذ ألاظىد )معجم الىظُؽ( 15

 .42، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  16
ذ أو البرد لبِذ ألبي كلُل ا 17 ذ كذ هؽفذ الجىق البلشي، واللشة البرد، ئر أصبذ صمام الٍش بدعب  –لبُذ بً سبُلت ًلٌى فُه وسب غذاة ٍس

 في الغذاة بُذ الؽماٌ، ًصف به ؼذة البرد والجىق وهشمه. –كىدة الظمير 
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ورلً أهه ًجلل للؽماٌ ًذا ومللىم أهه لِغ هىان مؽاس ئلُه ًمىً أن ججشي الُذ 

ل للمعخلاس، ئر ال وحىد لص يء ًلابل الُذ في كلُه. فهزا الىىق مً الاظخلاسة ال ًىحذ فُه ملاب

ف الغذاة كلى خىم ػبُلتها واإلاذبش  بِذ لبُذ، بل لِغ أهرر مً أن ًخُل أن الؽماٌ في جصٍش

 اإلاصشف إلاا صمامه بُذه.

وهزان الظشبان ًؼلم كليهما اإلاخأخشون بالىىق ألاٌو )ما له ملابل( الاظخلاسة 

دُت خُث ًصشح فيها باظم اإلاؽبه دزف اإلاؽبه، هزلً كىله كىذ لىا  الخصٍش به وهى ألاظذ ٍو

ؿبُت أي امشأة في حمالها حؽبه الـبُت. أما الىىق الثاوي )ما لِغ له ملابل( فهى الاظخلاسة 

خأحى الصم مً لىاصمه لُذٌ كلُه  18.اإلاىىُت، ألن ًدزف فيها اإلاؽبه به ٍو

الخاٌ" فلذ اظخلشث أما الاظخلاسة في الفلل فخىصشف ئلى اإلاصذس، هىدى كىلً "هؼم 

أوال الىؼم إلالنى الذاللت زم أػللذ ولمت هؼم، فاإلاؽبه الذاللت واإلاؽبه به الىؼم والجامم 

ووحه الاظخلاسة هىا بأن ؼبهذ الذاللت  19.)وحه الؽبه( خصٌى الفائذة أي البُان الىاضح

إلاؽبه الىاضخت بالىؼم بجامم هماٌ الىطىح في ول، وأظخلير اإلاؽبه به للمؽبه زم خزف ا

دُت الخبلُت.  واؼخم مً الىؼم بملنى الذاللت "هؼم" بملنى "دٌ" كلى ظبُل الاظخلاسة الخصٍش

األٌو ف 20،الاظخلاسة مً خُث الجامم والؼشفان جىلعم ئلى زالزت أطشب الثالث:

بت مً الخلُلت. وهي التي جيىن حاملها في ملنى اإلاعخلاس واإلاعخلاس له مً  الاظخلاسة اللٍش

عه كلى الخلُلت، ئال أن لزلً الجيغ خصائص ومشاجب في الفظُلت والىلص خُث كمىم حي

واللىة والظلف. فِعخلاس لفف ألافظل إلاا دوهه، ومثاله اظخلاسة الؼيران لغير ري الجىاح ئرا 

أسدث العشكت واهلظاض اليىاهب للفشط ئرا أظشق في خشهخه مً كلى. وكلىم أن الؼيران 

 ُث الخشهت كلى ؤلاػالق.والاهلظاض ولها حيغ واخذ مً خ

والظشب الثاوي مً هزا الىىق وىن الؽبه مأخىرا مً صفت مىحىدة في ول واخذ مً 

ذ ئوعاها ًتهلل  21اإلاعخلاس له أو اإلاعخلاس مىه كلى الخلُلت. فمثاله كىلً "سأًذ ؼمعا" جٍش

وحهه والؽمغ. فهزا له ؼبه بالظشب ألاٌو بأن جيىن الصفت مىحىدة أًظا في ول مً 

                                                           
 .75(، 1995)حذة: مؼبلت الثفش،  جِعير البالغت،أخمذ كالػ،   18

 .48، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  19
 .51، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  20
 .58، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  21
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عخلاس له واإلاعخلاس مىه، ورلً ألن الؽبه مشاعي في الخأللإ وهى هما وللم مىحىد في هفغ اإلا

 ؤلاوعان اإلاتهلل ألن سوهف الىحه الخعً مً خُث خغ البصش مجاوغ لظىء ألاحعام الىيرة.

غير أن الفشق بين هزا الظشبين وحىد جلً الصفت في الثاوي ًيىن في حيعين مخخلفين، 

مً حيغ الىحه، أما الؼيران وحشي الفشط في مثاٌ الظشب ألاٌو فهما مً  ذفالؽمغ لِع

لت  22.حيغ واخذ وهى الخشهت العَش

الظشب الثالث هى الصمُم الخالص مً الاظخلاسة، خذه أن ًيىن الؽبه مأخىرا مً 

لت للؽً  الصىس اللللُت. ورلً مثل اظخلاسة الىىس للبُان والدجت الياؼفت كً الخم اإلاٍض

ٌَ َمَلُه﴾ )ظىسة ألاكشاف:  الىافُت هِض
ُ
ِزي أ

َّ
ىَس ال َبُلىا الىُّ ل ﴿واجَّ ب هما أحى في الخنًز (. 157للٍش

فالؽبه هىا كللي مأخىر مً أمىس كللُت، ال جدصل مىه كلى حيغ واخذ وال كلى ػبُلت 

ضة.  غٍش

 سبب حسن الاستعارة وآثارها في إفادة املعنى

ئفادة ملنى منها  23،ان البالغُت لالظخلاسةوجخطح لىا بأكىاٌ ؤلامام ػائفت مً ألالى 

ؤلاًجاص في كىله "أنها حلؼًُ الىثير مً اإلالاوي بالِعير مً اللفف"، والدصخُص في كىله 

"فاهً لتري بها الجماد خُا هاػلا"، والخجعُم في كىله "ئن ؼئذ أسجً اإلالاوي اللؼُفت التي هي 

ين الىالم في خالٌ وصفه لالظخلاسة مً خباًا الللل وأنها حعمذ ختى سأتها اللُىن"،  وجٍض

خُث كاٌ "هي وأعجب خعىا وئخعاها وأوظم ظلت، والجذة في كىله "ومً الفظُلت فيها أنها 

جبرص هزا البُان أبذا في صىسة معخجذة، وئميان اظخلماٌ اللفـت الىاخذة إلالان هثيرة: في 

جشاها مىشسة في مىاطم ولها في كىله "وئهً لخجذ اللفـت الىاخذة كذ اهدعبذ فيها فىائذ ختى 

 ول واخذ مً جلً اإلاىاطم ؼأن مفشد.

جأهُذ الصفت وزبىتها، وئخفاء الدؽبُه، ووكىق الاظخلاسة مىكلها أما ظبب خعنها فهى 

اإلاىاظب فلىلىا "سأًذ أظذا" أزبذ وآهذ مً "سأًذ سحال واألظذ"، بأن هذعي أهىا سأًىا أظذا كلى 

اكت ال بذ أن جىحذ في هزا ألاظذ، ألهه مً اإلاعخدُل أن ًيىن الخلُلت، لزلً فان صفت الصج

                                                           
 .154، كبذ اللاهش الجشحاوي بالغخه وهلذهأخمذ مؼلىب،  22

 .41-40، أظشاس البالغتكبذ اللاهش الجشحاوي،  23
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لشي مً هزه الصفت. وكىلىا "سأًذ سحال واألظذ" فاإلاؽاهذ سحل ٌؽبه ألاظذ فيىهه  أظذا َو

سحال ًجلل صفت الصجاكت مترجخت بين الىحىد وكذم الىحىد
24. 

بت ال هجذها ئال  في هالم خا.. وكذ جشد الاظخلاسة كلى صُغت الغشابت أي هي هادسة غٍش

ذ بً كبذ هللا ًصف  ذ خعً الاظخلاسة باًخاء كٌى ًٍض إهذ الجشحاوي كلى أن الغشابت جٍض ٍو

فشظه، وأهه مإدب، أهه ئرا هٌض كىه وأللى كىاهه في كشبىط ظشحه وكف مياهه ئلى أن ٌلىد 

 :ئلُه

 مخــاػـــــــــــــــــــــشئهمالـــــها وهـــزان هـــل   كىدجه فُما أصوس خبائبـي

 صشاف الضائشئكلًُ الؽىُم ئلى  وئرا خخبى كشبىظه بلىاهه

فالغشابت هىا في الؽبه هفعه، وفي أن اظخذسن أن هُئت اللىان في مىكله مً كشبىط 

 .25العشج، والهُئت في مىطم الثىب مً سهبت املخخبى

وسبب حسنها وآثارها  الاستعارة في يس فضيلت من ضىء هظريت الجرجاوي؛ أشكالها .3

 في إفادة املعنى

كلى زماوي آًاث ودكاء واخذ مً  انأظاظا كلى اإلابذأ واإلافهىم العابم، ًدصل الباخث 

 ٌغ فظُلت حؽمل أؼياٌ الاظخلاسة. والؽشح مً ولها هما ًلي:

  في جملت ﴿إها جعلىا في أعىاقهم أغالال﴾ 8ألاول: أيت 

لجشحاوي فأسواهه ؛ اإلاعخلاس له فيها جصمُم اللىم وئرا هـشها هزه ألاًت بيعبت ؤلامام ا

كلى الىفش، واإلاعخلاس مىه اإلاغلىلىن اإلالمدىن، والجامم خالهما ال ًلخفخان وال ٌلؼفان ئلى 

ىت كللُت ظُاق الىالم كً خاٌ الىفاس.  ش يء وال ًؼأػئان الشأط واللٍش

لألًذي لم ًىً ملنى فجلل ؤلاكماح هدُجت كىله ﴿فهي ئلى ألاركان﴾، ولى وان الظمير  

الدعبب في ؤلاكماح ؿاهشا، كلى أن هزا ؤلاطماس فُه طشب مً الخلعف وجشن الـاهش الزي 

 .26ًذكىه اإلالنى ئلى هفعه ئلى الباػً الزي ًجفى كىه وجشن للخم ألابلج ئلى الباػل اللجلج

                                                           
 .73دالئل ؤلاعجاص، كبذ اللاهش الجشحاوي،  24

 .75دالئل ؤلاعجاص، كبذ اللاهش الجشحاوي،  25

 .أي الزي ًشدد مً غير أن ًىفز26 
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وال ؼً أن طغؽ الُذ مم اللىم في الغل ًىحب ؤلاكماح، فان الُذ جبلى ممعىت  

يىن الدؽبُه أجم كلى هزا الخفعير. فان الُذ بال غل جدذ الزكً دافلت بها وماولت لىػأتها، ٍو

متى واهذ مشظلت مخالة وان للمغلٌى بلع الفشج باػالكها، وللله ًخدُل بها كلى فيان الغل. 

وال هزلً ئر واهذ مغلىلت، فُظاف ئلى ما ٌؽبه اوعذاد باب الخُل كليهم في الهذاًت والاهخالق 

سكبت الىفش اإلالذس كليهم مؽبها بغل ألاًذي. فان الُذ آلت الخُلت ئلى الخال. مً
27. 

يىهىا  28فالزًً في أكىاكهم أغالٌ  ً بأن ال ًلخفخىا ئلى الخم ٍو ًلابلهم خاٌ اليافٍش

كامين كً الىـش ئلى آًاجه حلالى. والاظخلاسة جخطح هىا في اظمي أكىاكهم وأغالٌ ئر لِعا 

ظخلاسة في الاظم الزي له ملابل بأن كذ اهخلل كً معماه ألاصلي ئلى ش يء فللين، فهزه مً الا 

 آخش فخىاوال الصفت مثال للمىصىف.

ًشاد منها اللىم الىفاس الزًً وصفهم واإلاغلٌى ألاكىاق بأن ال ًلذس كلى الخفاث الىـش  

. فالجامم كذ وسد مً  الؼشفين اللزًً ئلى ما ؼاؤوا وهم ال ًلبلىن الخم الزي حاء به الشظٌى

لِعا مً حيغ واخذ، ألن اإلاغلٌى ألاكىاق لِغ بىفاس وله وال ًجاوعهم، وهزلً اللىغ، غير 

 أن خالهما مجاوغ. وهزا هما آجاه الجشحاوي فُما مثل مً هىق هزه الاظخلاسة.

  في جملت ﴿وجعلىا من بين أيديهم سدا﴾ 9الثاوي: أيت 

واإلاعخلاس مىه مً أخاغ بهم ظذان أي مدبىظىن، اإلاعخلاس له فيها خاٌ اإلاؽشهين، 

ىت كللُت أي ظُاق الىالم كً  والجامم أنهما ممىىكان كً الىـش ئلى آلاًاث والذالئل، واللٍش

خاٌ الىفاس. هما حاء في آلاًت العابلت، أن هزه الاظخلاسة كذ أّدث ؼشوغ الاظخلاسة اإلافُذة 

 مً خالٌ الجشحاوي.

ذان هائالن فغؼي أبصاسهم بدُث ال ًبصشون كذامهم فلذ ؼبههم بمً أخاغ بهم ظ

ووساءهم، في أنهم مدبىظىن في هزه الخالت ممىىكىن مً الىـش في آلاًاث والذالئل. أو وأنهم 

كذ خشمىا ولمت الخفىير في اللشون الخالُت وألامم اإلااطُت والخأمل في اإلاغاب آلاجُت واللىاكب 

                                                           
لحاس هللا أبي اللاظم مدمىد بً كمش الضمخؽشي،  27 ل في وحىه الخأٍو ل وكُىن ألاكاٍو اض: مىخبت الىؽاف كً خلائم غىامع الخنًز ، )الٍش

 .166(، 1998اللبُيان، 
 .مم وىهه معخلاسا مىه 28
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ظذ مً وسائهم. فهم في ؿلمت داهىت، ال جخخلج اللين اإلاعخلبلت. كذ أخُؼىا بعذ مً أمامهم و 

 29.مً حاهبها بلبغ وال جخىظم بصُصا مً أمل

ً بأن ًدشمىا ولمت الخفىير  فالزًً هم معذودون مً بين أًذيهم ًلابلهم خاٌ اليافٍش

 أو ال ًىـشوا ئلى الذالئل ؤلالهُت هما في آلاًت العابلت. وجخطح الاظخلاسة في اظمي أًذيهم وظذا.

 واهخلل اإلاعخلاس مىه كً معماه ألاصلي ئلى صفت اإلاعخلاس له لخىاٌو الصفت مثال للمىصىف.

حلني أًظا هزه الاظخلاسة خاٌ الىفاس اإلاؽشهين الزًً هم همً ظذث في ول حىاهبهم 

. فالجامم لهزه  ختى ال ًبصش ؼِئا، فهم ًىفشون كً ظبُل الخم بأنهم ًشدون سظالت الشظٌى

مً حؽبه خالهما ووصفها آهزان، غير أنهما ال ًجاوغ بلظهم بلظا. فلهزا، ىر خالاظخلاسة مأ

 جدىىق هزه الاظخلاسة مً هزا الظشب الثاوي مً جلعُماث الجشحاوي.

  في جملت ﴿فإذاهم خامدون﴾ 99الثالث: أيت 

فؽشوغ اظخلاستها كىذ الجشحاوي هي اإلاعخلاس له فيها أسواح اللىم، واإلاعخلاس مىه 

ىت لفـُت وهي ولمت صُدت واخذة.ؼللت الىاس ا  لخامذة، والجامم اهؼفاء ول مً ؼللت، واللٍش

ؼبهىا بالىاس كلى ظبُل الاظخلاسة اإلاىىُت، والخمىد جخُُل. وفي رلً سمض ئلى الخي 

 30.هؽللت الىاس واإلاُذ والشماد. أي هم ظاهىىن كذ ماجىا وصاسوا بمنزلت الشماد الخامذ الهامذ

 :هما كاٌ لبُذ

 شء ئال والؽهاب وطىئه     ًدىس سمادا بلذ ئر هى ظاػموما اإلا

دُت جبلُت في الخمىد، بملنى البرودة والعيىن، ألن  جىص أن جيىن الاظخلاسة جصٍش ٍو

الشوح لفضكها كىذ الصُدت جىذفم ئلى الباػً دفلت واخذة. زم جىدصش فخىؼفئ الخشاسة 

ت الهدصاسها، وللل في اللذٌو كً هامذون ئلى "خا ٍض مذون" سمضا خفُفا ئلى البلث بلذ الغٍش

 31.اإلاىث

ت الجشحاوي فىدصل كلى أن جلم الاظخلاسة في ولمت "خامذون"، وال  وئرا كللىاها بىـٍش

وحىد لص يء ًلابلها في رلً الُىم ألاهبر غير أن الخمىد ًخُل في خىم أسواح اللىم مم وىن 

                                                           
 .293(، 2008، )بيروث: داس الشؼُذ، ٌو في ئكشاب اللشآن وصشفه وبُاههالجذمدمىد صافي،  29
ذٌ كلى ظشكت خذزه 30  .ٍو
 .214(، 2004)اللاهشة: داس الخذًث،  ملاوي اللشآن وئكشابه،الضحاج،  31
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ىطم مىطلا ال ػبُلتها للىاس التي صذمخه الصُدت. فهىا ًإخذ الاظم "الخمىد " كً خلُلخه ٍو

ىىب مىابه.  ًبين فُه ش يء ٌؽاس ئلُه وهى طمير هم ًشحم ئلى ألاسواح، فجلل خلُفت ألاصلي ٍو

ت ماجىا بصُدت واخذة ختى ٌؽبهىا ؼللت الىاس الخامذة  وان اإلاشاد أن أهل اللٍش

أنهما ال الهامذة. فالجامم لهزه الاظخلاسة مأخىر مً صفخين هاؼئخين في ول الؼشفين مم 

ت، وهزا اللىغ.  ًجاوعان، ألن الىاس لِعذ مً حيغ أهل اللٍش

وفي هزا وحه كلمي بأن اللىاصش ألاسبلت ًخشج بلظها كً ػبُلخه التي خلله هللا كليها 

صير اللىصش آلاخش باسادة هللا فاألحجاس جصير مُاها، واإلاُاه جصير أحجاسا وهزلً اإلااء ًصير  ٍو

ت والهىاء ًصير ماء للبرد ولىً رلً في اللادة بضمان. وأما الهىاء هىاء كىذ الغلُان والسخىه

فُصير هاسا والىاس جصير هىاء باالؼخغاٌ والخمىد في أظشق صمان. فلاٌ خامذًً بعببها فخمىد 

 .32الىاس في العشكت واػفاء ظشاج أو ؼللت

  في جملت ﴿يا حسرة على العباد﴾ 03الرابع: أيت 

ًت العابلت، واإلاعخلاس مىه جدعش ٍت ألاخلاء اإلاىىشون في آلا اإلاعخلاس له فيها أهل اللش 

ىت كللُت مً ظُاق الىالم. فهزه الؽشوغ  ً كليهم، والجامم الخعشة بين ول واللٍش اإلاخدعٍش

لابله  جىخفي كلى وعبت هـش كبذ اللاهش. والـاهش أن الاظخلاسة جلم في مىادي وهى خعشة ٍو

ت ألاخل دىاٌو اهخلاٌ اللفـين ؼِئا مللىما هني به كً اإلاعخلاس مىه فخلني أهل اللٍش اء، ٍو

 معماه ألاصلي.

بت هىا بأن الخعشة هي  فمً خالٌ الجشحاوي بما مثلها بُاها، هدصل كلى الاظخلاسة اللٍش

اظم ًذٌ كلى ؼذة الخلهف والخضن زم حعمذ وأظخليرث في هزه آلاًت مم وىنها مىادي ٌلني 

ً وهم ت الزًً ًىزبىن الشظٌى اإلابلىر ئليهم.  اكخظاءها كلى اللباد اإلاخدعٍش أهل اللٍش

بت مً الخلُلت ألن  ت ألاخلاء مً كبُل الاظخلاسة اللٍش فاظخلاسة الخعشة إلالنى صفت أهل اللٍش

 ألاخلاء مً أظباب الخضن وئهما الخعشة لؽذجه، فهما مً حيغ واخذ مً خُث ظمتهما.

را كاًىىا اللزاب كلى جىزًبهم بملنى ًا خعشة مىزبى الشظل وهذامتهم ًىم اللُامت ئ

سظل هللا ومخاللت أوامشه. فهزا جأهُذ الصفت لعبب ؿهىس الاظخلاسة في وسود الخعشة اإلاىاداة، 

بأن ﴿ما ًأجيهم مً سظٌى ئال واهىا به ٌعتهضئىن﴾ أي ما حاءهم سظٌى ئال اظتهضءوا به وهزبىه 

                                                           
 62(، 1981، )اللاهشة: داس الفىش، جفعير الفخش الشاصي مفاجُذ الغُبمام دمحم الشاصي، ؤلا  32



 

        
354 ARABIYAT, ISSN: 2356-153X, E-ISSN: 2442-9473 

Arabiyât  

حذًشون أن ًخدعشوا كلى  وجخذوا ما أسظل به مً الخم. والخاصل أن هإالء اإلاعتهضئين

أهفعهم، ئرا فىجىا كليها العلادة ألابذًت وكشطىها للزاب ملُم، ووأهه كُل "ًا خعشة 

 33.اخظشي، فهزه ؼذة ال ظبُل للخال. منها

  في جملت ﴿وآيت لهم ألارض امليتت أحيينها﴾ 00الخامس: آيت 

جامم كذم ش يء هاش ئ مً ئن اإلاعخلاس له فيها ألاسض اللاخلت، واإلاعخلاس مىه اإلاُخت، وال

ت وهي حملت ﴿وأخشحىا مها خبا﴾. حلني هىا ألاسض الُابعت اللاخلت زم أهبذ  ىت لغٍى ول، واللٍش

فيها هباجا وصسكا بالغُث الزي ًنٌز مً العماء، غير أنها ؼبهذ باإلاُذ الزي لِغ له ألافلاٌ ال 

 ا كللُا.ًدصل كلى ش يء. فهما مدعىظخان بالبصش، مم وىن حامم الاظخلاسة هى

ًلابل ملنى اللاخلت أو الُابعت لفف اإلاُخت ألن ال ؿهىس الخُاة في ول غير أن ألاسض 

اللاخلت حعبب صلىبت الخُاة بل حلذمها. فخدىاٌو صفت اإلاُدخت مثال للمىصىف وهى ألاسض. 

فه الاظخلاسة في الاظم ما له  ت كبذ اللاهش لخلٍش فما ؿهش مً رلً البُان، أهه ًىاظب هـٍش

 ل.ملاب

وهزه داللت لهإالء اإلاؽشهين كلى كذسة هللا كلى ما ٌؽاء، مً ئخُائه ألاسض اإلاُخت 

الهامذة التي ال هباث فيها، زم حلل فيها بعاجين مً هخُل وأكىاب وأهبم فيها مً اللُىن، هما 

فلِغ أخذ ًلذس كلى رلً  34،ئخُائه مً ماث مً خلله وئكادجه بلذ فىائه ههُئخه كبل مماجه

 ا هى كذسة هللا حلالى.ؼِئا، فه

وهى كادس كلى ئخُاء ألاسض اإلاُخت في فصل الشبُم فهى اللادس كلى ئخُاء اإلاىحى ًىم 

اللُامت وال ؼبهت فُه، هما كاٌ ئرا سأًخم الشبُم فارهشوا اليؽىس، وهى كذ ؼبه الشبُم باليؽىس. 

بم ٌؽبه ًىم اليؽىس مً أن الخبىباث وا لىباجاث جخشج مً ورهش في ؼشح هزا الخذًث أن الٍش

 .جدذ ألاسض في الشبُم هما جخشج اإلاىحى والذفائً مً جدذ ألاسض ًىم اليؽىس 

 

 

 

                                                           
 .5 (،1946: مؼبلت مصؼفى البابي الخلبي وأواله، اللاهشة، )جفعير اإلاشاغيأخمذ مصؼفى اإلاشاغي،   33

ش الؼبري،   34 ل اللشآنأبى حلفش دمحم بً حٍش  .438(، 2005، )بيروث: داس الىخب الللمُت، حامم البُان في جأٍو
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  في جملت ﴿وسلخ مىه النهار﴾ 03السادس: أيت 

فبىـش كبذ اللاهش حاءث ؼشوغ الاظخلاسة هما جلي اإلاعخلاس له فيها هؽف الظىء، 

ىت كللُت مً ظُاق الىالم كً جللب واإلاعخلاس مىه وعلخ، والجامم جشجب أمش كلى آخش،  واللٍش

 اللُل والنهاس.

وأصل العلخ هؽؽ الجلذ كً هدى الؽاة، فأظخلير لىؽف الظىء كً ميان اللُل  

ومللى ؿلمخه وؿله. وهي اظخلاسة جبلُت مصشخت، والجامم ما ٌللل مً جشجب أمش كلى آخش. 

ؽف الظىء كً ميان اللُل. فاهه ًترجب ؿهىس اللخم كلى هؽؽ الجلذ وؿهىس الـلمت كلى ه

جىص أن ًيىن في النهاس اظخلاسة مىىُت، وفي العلخ اظخلاسة جخُُلُت  35.ٍو

جىصشف الاظخلاسة هىا ئلى اإلاصذس بأن أظخلير "العلخ" إلالنى هؽف الظىء زم أػللذ  

، فلما وان النهاس مما ال ًمىً  ىت لهزه الاظخلاسة حلشف مً حهت اإلافلٌى كلُه ولمت وعلخ. واللٍش

أن ًلم كلُه العلخ فاالظخلاسة خصلذ بعبب حلذًت العلخ ئلى النهاس، ألهه ال ًدذر فُه وئهما 

فه الاظخلاسة في الفلل. ت ؤلامام الجشحاوي مً حلٍش  ًدذر لجلذ ؤلابل. هزا البُان ًىاظب هـٍش

وسدث ولمت "وعلخ" أي العلخ لجلذ ؤلابل مم وىنها مذسهت بدغ البصش، فأظخليرث  

لُل النهاس ختى جأحي بالـلمت وجزهب بالنهاس. مم أنهما مذسهخان أًظا به، أما الجامم لخنزق كً ال

 مللٌى مً ؼبههما بأن ًللبا ؼِئا مً أزشهما.ف

  في جملت ﴿من بعثىا من مرقدها﴾ 29السابع: آيت 

وواهذ أسوان الاظخلاسة مً خالٌ ؤلامام في هزه آلاًت هي اإلاعخلاس له فيها اإلاىث 

ىت كللُت مً ظُاق الىالم كً ًىم البلث. واإلاعخلاس  الشكاد والجامم كذم الفلل في ول واللٍش

ئرا كىسهذ هزا آلاًت ببُان ؤلامام خصلىا كلى أن جيىن الاظخلاسة في الاظم وهى ولمت "مشكذ"  

فُلابله اإلاعخلاس مىه وهى اإلاىث بأن ال ًىحذ ليلهما ؿهىس الفلل. فلذ اهخلل اللفف ئلى ش يء 

 كت جلً اإلاؽابهت.آخش للال

إلالنى اإلاىث  –ألن الشكاد ال ًدغ بالخىاط  –أظخليرث ولمت "مشكذ" مم وىنها مللىال  

مم وىهه مللىال أًظا، والجامم بُنهما كللي بأن ال وحىد الفلل فيهما. وفي بلع الخفاظير أن 

للزاب اللبر،  اإلاشكذ خلُلت واللىم الخخالغ كلىلهم ؿىىا أنهم واهىا هُاما ولم ًىً لهم ئدسان

                                                           
 .13، الجذٌو في ئكشاب اللشآن وصشفه وبُاههمدمىد صافي،  35
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لزلً فاظخفهمىا كً مىكـهم، وكُل ظمىا رلً مشكذا مم كملهم بما واهىا ًلاظىن فُه مً 

اللزاب للـم ما ؼهذوه فيأن رلً مشكذ باليعبت ئلُه. ولىً هزا غير صخُذ ؤلاظىاد واخخير 

 .36أن اإلاشكذ اظخلاسة كً مطجم اإلاىث

لىا مً بلثىا مً  جبين الاظخلاسة الىاخذة الذالت كلى ملان في كىله  حلالى ﴿كالىا ًا ٍو

مشكذها﴾ أي وأنهم ؼيىا في أنهم واهىا مىحى فبلثىا أو واهىا هُاما فخىبهىا فجملىا في العإاٌ بين 

ً: البلث واإلاشكذ. فهجلت ًجذون فيها ػلم الىىم فارا صُذ بأهل اللبىس كالىا رلً، زم  ألامٍش

كلى كٌى الخعً وهى كىله ﴿هزا ما وكذ  أحابهم اإلاالئىت في سواًت ابً كباط، واإلاخلىن 

 الشخمً﴾.

ً ئرا كاًىىا حهىم وأهىاق كزابها صاس   أخفذ ملنى جمثُل الشكاد باإلاىث، أي ئن اليافٍش

لىا". وسوي كً أبي بً هلب وابً كباط ئهما ًلىلىن  كزاب اللبر في حىبها والىىم، فلالىا "ًا ٍو

ىفخخين، فيركذون فارا بلثىا بلذ الىفخت ألاخيرة هزا ألن هللا حلالى ًشفم كنهم اللزاب بين ال

ل  .37وكاًىىا اللُامت دكىا بالٍى

  في جملت ﴿اليىم هختم على أفىاههم﴾ 52الثامن: آيت 

ت الجشحاوي، وسدث أسوان الاظخلاسة بما ًأحي، اإلاعخلاس له فيها اإلاىم كً هبيعبت  ـٍش

ت وهي الجملت الخالُت الىالم واإلاعخلاس مىه هخخم والجامم أزش وليهما في كذم  ىت لغٍى فلل واللٍش

 ﴿وجيلمىا أًذيهم﴾.

ؿهشث الاظخلاسة في الفلل خُث أن الـاهش هىا هى الاظخلاسة جيىن في ولمت "هخخم"،  

واهصشف مصذسه ئليها لذاللت ملنى "ًمىم". وأظخلير اإلاؽبه به للمؽبه زم خزف اإلاؽبه واؼخم 

ىت في أنها اظخلاسة حلشف  مً الخخام هخخم بملنى اإلاىم أي همىلهم كً أفىاههم الىالم. واللٍش

 مً مفلىلها وهي ولمخا "كلى أفىاههم".

جظم ألمش ًبلغ نهاًخه أو بملنى  –هما في معجم الشائذ  –فيلمت "هخخم" في أصل اللغت  

ى ئرا وطلذ كلى الؼلام والؽشاب أو غيرهما، وكذ أظخلير في هزه آلاًت لألفىاه بجامم مىم 
ّ
غؼ

بت مً الخلُلت ألن حغؼُت الؼلام أو الص يء ف ي ول مم أنهما مً حيغ واخذ، وهي اظخلاسة كٍش

                                                           
ت، سوح اإلالاوي في جفعير اللشآن اللـُم والعبم اإلاثاويأبى الفظل ؼهاب الذًً العُذ مدمىد ألالىس ي،  36 ، )بيروث: ئداسة الؼباكاة اإلاىيًر

2008 ،)32. 
لؤلامام مديي العىت أبي دمحم الخعين بً معلىد البغىي،  37 اض: داس ػُبت، جفعير البغىي ملالم الخنًز  .21(، 1998، )الٍش
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اهتهاء أمش هما وللم مىم اظخخذامه أو خلىه كً الفلل. فيلمت هخخم التي اظخخذمذ لألفىاه 

بت مً الخلُلت.  أي وغؼي أفىاههم كً الىالم أو همىلهم كىه مً كبُل الاظخلاسة اللٍش

لاسة آًت ﴿الُىم هخخم كلى أفىاههم﴾ فخذٌ كلى خذوزه في وصُغت الفلل في اظخ 

اإلاعخلبل أي في ًىم اللُامت، ومم أنها كذ أهذث صفت الىفاس. وسوي في هزا اإلالنى أن هللا حلالى 

ًجلل الىفشة ًخاصمىن فارا لم ًأجىا بص يء جلىم به الدجت سحلىا ئلى ؤلاهياس فىاهشوا اإلاالئىت 

أمش حلالى حىاسخهم في ألاكماٌ فلىذ رلً ًخخم هللا  حلالى كلى أفىاههم فال ًىؼلىن بدشف، ٍو

 38.بالؽهادة فدؽهذ

  39في جملت "أحي روحىا ومحبتىا في قلىب خلقك أجمعين" 38التاسع: دعاء آيت 

اإلاعخلاس له فيها الشوح واملخبت، واإلاعلاس مىه ؼيئ حي، والجامم ؿهىس الخدشن 

ت وهي ولمت في ك ىت لغٍى لىب خللً. فبهزا، اهخفذ أسوان الاظخلاسة مً خالٌ واليؽأة، واللٍش

يؽأ بارن سبه زم ًدزف  كبذ اللاهش الجشحاوي. ؼبه الشوح واملخبت بص يء حي بأهه ًخدشن ٍو

خأحى كلى ظبُل الاظخلاسة اإلاىىُت بأخذ ػلب وهى فلل أحي مم وىهه مً لىاصمه.  اإلاؽبه به ٍو

ىت له.  فلل أمش أظخلير إلالنى أزبذ، ووان فيلمت "أحي"  مفلىله "سوخىا ومدبدىا" كٍش

ا بلذسة سبه. وهزا هى ما ًخللم بما ؼشخه الجشحاوي في  وأنهما ش يء مُذ فُذعى أن ًيىن خٍُى

هخابه. فىحه الاظخلاسة وسد في ولمت "أحي" ومللىم أن خلم الخُاة ال ًدغ لىً ٌللل. وهزه 

 ٌ ، هزلً الجامم بُنهما ًيىن اليلمت أظخليرث إلالنى أوص ئ أو أزبذ ومللىم أًظا أهه مللى

 كللُا بأن ًصذس بدصىلهما ش يء ملين.

فجملت "أحي مدبدىا وسوخىا" دكاء آلًت ﴿كاٌ مً ًخي اللـام وهي سمُم﴾، فيها  

ش ملىاه أن هللا ًلذس كلى ئخُاء اللـام الشمام. وكُل ئن في اللـام خُاة، وئنها  اظخفهام جلٍش

دىا  40.جىجغ باإلاىث فذكاء "أحي سوخىا ومدبدىا" سحاء لخيىها  في كلىب خلم هللا دائما ختى ًٍش

بهما، هما أخيى اللـام فخيىن ؼِئا خُا. فُذسن أن ظبب ؿهىس الاظخلاسة هىا لؼلب ألامش 

عش. ورلً مً أوحه وكىق الاظخلاسة مىكلها اإلاىاظب.  باًجاص َو
 

                                                           
ضاللاض ي دمحم كبذ الخم بً غالب بً كؼُت ألاهذلس ي،  38  .460(، 2001، )بيروث: داس الىخب الللمُت ،املخشس الىحيز في جفعير هخاب اللٍض

 .120، أبىاب الفشجدمحم بً كلىي اإلااليي الخعني،  39
، )بيروث: مإظعت ه مً العىت وآي الفشكانالجامم ألخيام اللشآن واإلابين إلاا جظمى، أبى كبذ هللا دمحم بً أخمذ بً أبي بىش اللشػبي 40

  .490(، 2006الشظالت، 
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 اخلالصة
لجشحاوي هي الاظخلاسة ً خالٌ كبذ اللاهش اأؼياٌ جشهُب الاظخلاسة في ٌغ فظُلت م

ملابل، و الاظخلاسة  الاظخلاسة في الاظم ما له ملابل، والاظخلاسة في الاظم ما لِغ لهاإلافُذة، و 

بت مً الخلُلت، و  مً صفت  انالاظخلاسة ووحه ؼبهها مأخىرفي الفلل، والاظخلاسة اللٍش

 مً الصىس اللللُت.  انؼبهها مأخىرمىحىدة في ول واخذ مً الؼشفين، و الاظخلاسة ووحه 

ً وجأهُذ الدؽبُه لصفتهم أن جىىش وال خصائص مً ول ؿهىسها هي بُان خاٌ اليافٍش

ت، و حلـُم كذسة هللا ا لىبري ظبُل الخم، و جبلُغ اللىاكب وبُان ؼذة اللزاب كلى أهل اللٍش

مهم خين ظٌإ ًىم هال  داللت خاٌ الىفاس خين بلثىا وبُان ؼذة مىموبُان أًت مً آًاث هللا، و 

ػلب ش يء ًىاظب خاٌ آلاًت سحاء لشخمت هللا بِعش، ؤلاًجاص والاخخصاس حؽهذ حىاسخهم، و 

م ألامش أو الهالن والخىبُه ألابلغ أو في خاٌ إلابالغت إلزباث طاللت الىفاس، و وجأهُذ الؽبه وا حعَش

ُذها جزلُال كلى هزاب مىث الىفاس، و جأهُذ اللالمت كلى جىخُذ هللا، و ججعُم ألاخىاٌ وجأه

ين  الشظل، واظخلماٌ اللفف الىاخذ إلالان والبُان الىاضح بما خذر كلى بلث الىفاس و جٍض

جخظمً الاظخلاسة في ٌغ فظُلت كلى داللت  الىالم إلاا ًجلله ملبٌى الشحاء ببرهت ألاًت اللشآهُت.

 .لت بين الىفاس واإلاإمىينجىخُذ هللا وكذسجه مً ئخُاء اإلاىحى، وأداء ًىم البلث، وئكامت اللذا

حؽير بلع  ووحذ هثير مً أرواس اإلاىث في آًاث ٌغ فظُلت املخخملت كلى الاظخلاسة.

الاظخلاساث العابلت كلى حماٌ الىـم في آًاث هللا وكُمها ألادبُت والبالغُت. وحؽخمل آلاًاث 

 [] كلى أهىاق اللُم البالغُت، فال ًىفي بفهمه الىكىف باالظخلاسة وخذها.
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