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مقدمة:

 لغـــًة: التغطيـــة واإلخفـــاُء واإللبـــاُس. وهـــي فـــي االصطـــالِح ذات معنيين 
ُ
التعميـــة

ـــر عنه اليوم  ومنحييـــن مختلفيـــن: أمـــا المنحـــى األول: فهو المنحـــى العلمي الذي يعبَّ

 نـــصٍّ واضٍح إلى 
ُ
ـــفرة«، وعليـــه يكـــون تعريـــف التعميـــة: تحويل ـــفرة وكســـر الشِّ بـ»الشِّ

 ، ، يســـتطيُع َمـــْن يعرُفها أن يفهـــَم النصَّ آخـــَر غيـــِر مفهوٍم باســـتعماِل طريقـــٍة محّددةٍ

َمْن  ـــى إلى نصٍّ واضـــٍح لِ  النـــصِّ الُمَعمَّ
ُ
واســـتخراُجها عكـــُس ذلـــك، يجري فيـــه تحويل

ى ى عن أصول الُمَعمَّ كشف الُمَغمَّ
بيدي محمد مرتضى الزَّ

)5)11 - 1205 هـ = 2)17 - 1790 م(

حتقيق: أ. د. حسان الطيان ❋

❋ أستاذ اللغة العربية بالجامعة العربية المفتوحة بالكويت، عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق.
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 ُمْســـَبًقا طريقـــَة التعميـــةِ المســـتعملة)1(. وأمـــا المنحى اآلخر: فهـــو المنحى 
ُ

ال يعـــرف

البالغـــي البديعـــي الـــذي يخالـــط التوريـــة واألحاجـــي واأللغـــاز، وعليه يكـــون تعريف 

التعميـــة: »كالم يســـتخرج منـــه كلمة فأكثر بطريـــق الرمز واإليماء بحيـــث يقبله الطبع 

الســـليم، ويشترط فيه أن يكون له في نفســـه معنًى وراَء المعنى المقصود بالتعمية«)2(. 

ى: علم التعمية واستخراج الُمَعمَّ

وال ريـــب أن المنحـــى األول هو األكثر أهمية، واألعظم أثـــًرا، واألطول عمًرا وأَمًدا، 

وهـــو يحظـــى اليوم بمكانـــة مرموقة بين العلـــوم، إذ تنوعت تطبيقاته العملية، وشـــملت 

مجـــاالٍت متعددًة نذكـــر منها: المجاالت الدبلوماســـية والعســـكرية واألمنية والتجارية 

واالقتصاديـــة واإلعالمية))(... إلخ.

وقـــد تبيـــن لنـــا))( من خـــالل رحلة علميـــة امتدت نحًوا من عشـــرين عاًمـــا أن هذا 

يه - أعنـــي التعمية واســـتخراجها - ولد ونشـــأ وتطور على أيـــدي العلماء  العلـــم بشـــقَّ

ن  ـــف في فـــن التعميـــة، وحـــدد طرقها، وعـــدد أدواتهـــا، وبيَّ العـــرب، فهـــم أول مـــن ألَّ

متطلباتهـــا، وشـــرح مناهـــج اســـتخراجها، وأوضـــح مـــا تحتاج إليـــه هـــذه المناهج من 

معـــارَف كميـــة إحصائيـــة، أو لغوية صرفيـــة وصوتية.

وكان مـــن ثمـــار هذه الرحلـــة كتابان اثنان حققنا فيهما إحدى عشـــرة مخطوطة مع 

ٍع تاريخي لنشـــأة هذا العلم وأســـبابها وركائزها، صدر  دراســـة تحليليـــة لكل منهـــا وتتبُّ

األول عـــام 7)19م، وصـــدر الثانـــي عـــام 1997م، عـــن مجمـــع اللغة العربية بدمشـــق، 

بتقديـــم ضـــاٍف من رئيس المجمع األســـتاذ الدكتور شـــاكر الفحـــام، رحمه اهلل.

ى َمْتَعَبٌة للخواطر«. وإيراده هذا الكالم في مفتتح كالمه على  قال الزمخشري في )أساس البالغة(، )ت ع ب(: »استخراج الُمَعمَّ  )1(

ى.  التعمية، وعلى دقٍة في استخدام مصطلَحي االستخراج والمعمَّ
ّ
المادة يدل على ما يالقيه المستخرج من تعب في حل

انظر: تسهيل المجاز إلى فن المعمى واأللغاز، للشيخ طاهر الجزائري، ص2.   )2(

علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب، 27/2.  )((

المقصود فريق العمل المؤلَّف من د. محمد مراياتي، ود. يحيى مير علم، ود. حسان الطيان الذي نهض بتأليف كتاب )علم التعمية   )((

ى عند العرب( بجزأيه، وكل هذه الجهود كان بمشاركة فريق العمل هذا. واستخراج الُمَعمَّ
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ثـــم نهضـــت مدينة الملـــك عبد العزيز للعلوم والتقانة باالشـــتراك مـــع مركز الملك 

فيصـــل للبحـــوث والدراســـات اإلســـالمية بترجمـــة الكتابيـــن إلـــى اللغـــة اإلنكليزيـــة، 

وصـــدرت الترجمـــة في ســـتة أجـــزاء ما بيـــن عامـــي ))200 - 2007م(.

صورة غالف الجزء الثاني من كتاب التعمية
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ى البديعي: َفنُّ الُمَعمَّ

ـــــى  ـــى البديعي الذي تنضوي تحته هذه الرســـالة )كشـــف الـُمـــَغـــمَّ أمـــا َفـــنُّ الُمَعمَّ

ـــــى( فجاء متأخـــًرا عن علم التعميـــة، وعزا كثير مـــن المؤرخين  عـــن أصـــول الـُمـــَعــمَّ

نشـــأته إلـــى الُفرس، قال البغـــدادي في )خزانـــة األدب(:

ســـوا له قواعَد،   نـــوٌع من المعمى، وهو فنٌّ اســـتنبطه أدبـــاء الَعجم، أسَّ
ُ
»فاألحجيـــة

نه المولى  ا متمّيًزا من ســـائر الفنون، وأول مـــن دوَّ وعقـــدوا لـــه معاقـــَد، حتَّى صار فــــّنً

خ الفتوحات التيمورّية باللغة الفارســـّية، وكان شـــاعًرا  ين علّي اليزيدي، مؤرِّ شـــرف الدِّ

مئة«)1(.  ي ســـنة ثالثيـــَن وثمانِ فصيًحا وناثًرا بليًغا في اللســـاَنين، وتوفِّ

علـــى أن القطـــب المكـــي -وهـــو أول مـــن ألَّف فيـــه من العـــرب- قال فيمـــا نقله 

عنـــه البغدادي:

عت دواوين شـــعراء العرب ظفرَت من كالمهم  ذا تصّفحـــَت كتَب األدب، وتتبَّ »وأنـــت إِ

ى، لكنهـــم نظموه في قالب اللغز يســـَتخرج منه  ـــا يصدق عليـــه تعريف المعمَّ بكثيـــٍر ممَّ

ُضون 
ُ
ى فـــي غ ســـم الـــذي ألغزوه بطريـــق اإِليماء، ووجـــدت كثيًرا مـــن أعمال المعمَّ االِ

نوه ورتبوه، ورأيـــت كثيًرا من  ، ولكنهـــم دوَّ ألغازهـــم، فليـــس الَعجـــم أبا عذرة هـــذا الفنِّ

ى فـــي اْصطالح الَعجم«)2(. ين بن الفـــارض يصدق عليه تعريف المعمَّ ألغاز شـــرف الدَّ

ى  لِّف من رســـائَل في فـــن المعمَّ
ُ
هـــذا وقـــد تتبعنـــا فـــي كتابنا )علـــم التعمية( مـــا أ

البديعـــي مقرونـــة بأســـماء مؤلفيهـــا، فكانـــت علـــى النحـــو اآلتـــي الـــذي يبـــرزه هذا 

 :)( الجدول)

خزانة األدب، 454/6.  )1(

السابق، 455/6.  )2(

ى، 369/1 - 372. علم التعمية واستخراج المعمَّ  )((
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ى البديعي)1): أعالم َفنِّ الُمَعمَّ

أحمد بن عبد النور املالقي

630 - 702 هــ

1223 - 1302 م

ذكر أحمد محمد اخلراط محّقق كتاب )رصف املباني 

مة التحقيق  يف شرح حروف املعاني( للمالقي يف مقدِّ

من  الطريفة  املعارف  بعض  للمالقي مشاركة يف  أن 

ى.   املعمَّ
ّ

مثل التنقير عن اللغوز وفك

علي بن محمد اليزدي

... - 480 هــ

... - 1446 م

له:

مازال  واللغز(،  املعّمى  ي  فنَّ يف  املطّرز  )احللل 

مخطوًطا، منه نسخة يف مكتبة احلاج سليم آغا برقم 

 ،)3846( برقم  آيا صوفيا  مكتبة  وثانية يف   ،)904(

ونسختان يف مكتبـة نور عثمانيـة برقم )4256( ورقم 

)4257(، وجميعها بإستانبول، ومنه نسخة يف مكتبة 

عارف حكمت باملدينة املنورة رقمها )7(.

محمد بن إبراهيم بن احلنبلي

908 - 971 هــ

1205 - 1563 م

له: 

ى يف األحاجي واملعّمى(، وهو  - )كْنز َمْن حاجى وعمَّ

مخطوط لم يطبع بعد.

العني(، وهو شرح ملنظومته  كْنز  إلى  العني  - )غمز 

الكْنز، منه نسـخة مخطوطة يف املكتبة الظاهرية تقع 

مصّورة  ولدينا  )عام-7922(  رقمها  ورقة،   )29( يف 

عنها، ونسخة يف املكتبة السلطانية مبصر، ونسختان 

يف حلب، إحداهما يف بيت سلطان، والثانية يف بيت 

مرعي باشا، وهي بخط املؤلف سنة 965 ه يف ثالثة 

باشــا  علي  شهيد  مكتبة  يف  منه  ونسخة  كراريس، 

يف إسـتانبول، رقمها )2746( ضمن مجموع يقع يف  

)308( ورقات، يشتمل على رسائل مختلفة.

لم ندرج في هذا الجدول األعالم الذين اقتصرت مشاركتهم على األحاجي واأللغاز أو أحدهما، وما أحلنا فيه من النسخ إلى   )1(

مكتبات إستانبول أمكننا أن نعاينه ونصفه هناك سنة 1981م.
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محمد بن أحمد قطب الدين 

املكي النهروالي

... - 988 هــ

... - 1580 م

له: 

يف  منه  نسخة  ى(،  املعمَّ كشف  يف  األسما  )كْنز   -

تقع   ،)296( رقمها  بإستانبول،  أفندي  حفيد  مكتبة 

يف )18( ورقة، ولدينا مصّورة عنها، ونسخة ثانية يف 

دار الكتب املصرية ضمن مجموع تشغل منه ما بني 

)28 - 47(، رقمها )14666 ز(، ونسـختان يف مكتبـة 

عارف حكمت باملدينة املنورة، رقم األولى )60(، ورقم 

اء شرح على الكْنز 
ّ
الثانية )120(، ولعبد املعني بن البك

سّماه )الطراز األسمى على كْنز األسما(.

محمد بن حسني بهاء الدين 

العاملي

 953 - 1031 هــ

1547 - 1622 م

له:

)رسالة يف عمل املعميات واأللغاز(، نسخة منها يف مكتبة 

مجاميع(،   5486/3( رقمها  ببغداد،  الـعـامة  األوقــاف 

كتبت سنة 1078ه.

اء  عبد املعني بن أحمد بن الّبكَّ

البلخي

... - 1040 هــ

... - 1630 م

له: 

منه  نسـخة  األسـما(،  كْنز  على  األسمى  )الطراز   -

منه  تشغل  تقع ضمن مجموع  الظاهرية،  املكتبة  يف 

ما بني )34/أ و41/ب(، رقمها )عام-7677(، ولدينا 

مصّورة عنها.

- )رســالة يف املعّمى(، نسخة منها يف املكتبة الظاهرية 

رقمه  )1089ه(،  سخ سنة 
ُ
ن بدء مجموع  تقع  أيًضا، 

)عام -6257(، ولدينا مصّورة عنها.
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صالح الدين بن محمد 

الكوراني

... - 1049 هــ

... - 1639 م

له:

)نور مصباح الدياجي يف املعّمى واألحاجي(، نسخة 

منه ضمن مجموع يف املكتبة الظاهرية تشغل منه ما 

رقم  1089ه،  نسخها  تاريخ  و46/ب(،  )27/ب  بني 

املجموع )عام-6257(، ولدينا مصّورة عنها.

قاسم بن محمد البكره جي

1094 - 1169 هــ

1683 - 1756 م

له:

)نتيجة احلجا واإللغاز يف املعّمى واألحاجي واأللغاز(، 

نسـخة منه يف املكتبـة الظاهريـة، رقمها )عام - 8445(، 

تقع يف )48( ورقة، ولدينا مصّورة عنها.

محمد مرتضى احلسيني 

الزبيدي

1145 - 1205 هــ

1732 - 1791 م

له:

ى(، مصورة عن نسخة  ى عن أصول املعمَّ )كشف املغمَّ

محفوظة يف املكتبة اليهودية بالقدس ضمن مجموع 

اليعقوبي،  نظام  الشيخ  إياها  أهدانا   ،)303( رقمه 

عبد  لدى  ى(  املعمَّ أصول  يف  )رسالة  باسم  ووردت 

)تاج  معجم  من  األول  املجلد  محّقق  فراج  الستار 

فات الزبيدي.
ّ
العروس( ضمن مؤل

أحمد بن عبد اللطيف 

الدمياطي البربير

1160 - 1226 هــ

1747 - 1811 م

له:

ى واأللغاز(، نسخة منه  )دالئل اإلعجاز يف األحاجي واملعمَّ

يف املكتبة الظاهرية ضمن مجموع تشغل منه ما بني )178 

و181(، رقمها )عام-10049(، ولدينا مصّورة عنها.

محمد أمني بن علي 

السويدي

... - 1246 هــ

... - 1830 م

له:

تبت سنة 1238ه، 
ُ
ى(، يف تسع ورقات، ك )رسالة يف املعمَّ

رقمها  بغداد،  العامة يف  األوقاف  مكتبة  محفوظة يف 

)13797/11 مجاميع(.
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إبراهيم بن عيسى احلوراني

1260 - 1334 هــ

1844 - 1916 م

له:

يات واألحاجي(. )جالء الدياجي يف املعمَّ

طاهر بن صالح اجلزائري

1268 - 1338 هــ

1852 - 1920 م

له:

بع يف مطبعة 
ُ
ى واأللغاز(، ط )تسهيل املجاز إلى فن املعمَّ

والية سورية 1303 هــ.

علي القارصي

مجهول املولد والوفاة

له:

منه  نسـخة  العاملي(،  إلى  املنسـوب  ى  املعمَّ )شـرح 

برقم  إسـتانبول ضمن مجموع  مبكتبة احلميدية يف 

)1441(، تاريخ نسخه )1159(، يقع يف )191( ورقة، 

تشغل منه ما بني )146 و155(، ولدينا مصّورة عنها.

ــى: ــى عن أصول الـُمـــَعــمَّ كشف الـُمـــَغـــمَّ

بيدي، رســـالة صغيرة بخط  ى( لمحمد مرتضى الزَّ ى عن أصول المعمَّ )كشـــف المغمَّ

َم بتصويرها  بيدي، تحتفظ بهـــا المكتبة اليهودية الوطنية بالقـــدس، وقد تكرَّ مؤلفهـــا الزَّ

 األخ الشـــيخ نظـــام اليعقوبي مـــن مقتنيات مكتبتـــه الخاصـــة بالبحرين، فله 
ُ
لـــي فضيلة

جزيـــل شـــكري وتقديري، وجـــزاه اهلل عنا وعن العلم وأهلـــه خير الجزاء.

وتقـــع هذه الرســـالة في مجمـــوع رقمه ))0)(، يحتوي على تســـع رســـائل في 106 

ف الورقة مـــن وجهين، في 
ّ
أوراق، تشـــغل منه هذه الرســـالة ورقـــة وثلًثا تقريــــًبا، وتتأل

كل وجه 21 ســـطًرا.

وقـــد وقع الفـــراغ من كتابتها يوم الثالثاء لثالٍث بقين من َصَفر ســـنة )117هـ بســـلقان 

علـــى شـــاطئ النيل المبارك، كما جاء فـــي قيد الفراغ الذي خطـــه الزبيدي بيده.

ى للقارئ أن يعاينه. وسأرفق بهذا الوصف صورة المخطوط كاماًل، ليتسنَّ
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ـــى البديعي كما ســـلف، وقد اختصرهـــا الزبيدي -رحمه  وموضـــوع الرســـالة المعمَّ

ـــى البديعي؛ أي  اهلل- غايـــة االختصـــار، إذ اقتصـــر فيهـــا علـــى تعـــداد أعمـــال المعمَّ

طرائقـــه، دون أي تعريـــٍف، أو شـــرح، أو تمثيل، مما اضطرني للتعليـــق على كل طريقة 

بتعريفهـــا والتمثيـــل عليهـــا بمثـــال علـــى األقل، وقـــد اســـتعنت لذلك بكتاب )تســـهيل 

ى واأللغـــاز(، للشـــيخ طاهر الجزائـــري، رحمـــه اهلل، وهو من  المجـــاز إلـــى فـــن المعمَّ

لـــف في هـــذا الفن.
ُ
أجـــود ما أ

ترجمة المؤلف:

يـــِدي، )5)11 - 1205 هــــ = 2)17 - 1790 م(، محمـــد بـــن محمـــد  بِ ُمْرَتضـــى الزَّ

بيـــدي، أبو الفيـــض، الملقـــب بمرتضى:  ابـــن محمـــد بن عبد الـــرزاق الحســـيني الزَّ

مـــة باللغـــة والحديث والرجال واألنســـاب، من كبار المصنفين، أصله من واســـط 
ّ

عال

يد )باليمـــن(، رحل  )فـــي العـــراق(، ومولـــده بالهنـــد )في بلجـــرام(، ومنشـــؤه فـــي َزبِ

إلـــى الحجـــاز، وأقام بمصر، فاشـــتهر فضله وانهالـــت عليه الهدايـــا والتحف، وكاَتبه 

ملـــوك الحجاز والهند واليمن والشـــام والعراق والمغرب األقصى والترك والســـودان 

والجزائـــر، وزاد اعتقـــاد النـــاس فيه حتـــى كان في أهل المغرب كثيـــرون يزعمون أن 

بيدي ويصله بشـــيء لـــم يكن حجه كامـــاًل! وتوفـــي بالطاعون  مـــن حـــج ولم يـــزر الزَّ

فـــي مصر، من كتبـــه: )تاج العروس في شـــرح القاموس(، و)إتحاف الســـادة المتقين 

بشـــرح إحيـــاء العلـــوم للغزالي(، و)ألفية الســـند( في الحديث 1500 بيت، وشـــرحها، 

و)مختصـــر العيـــن( فـــي اللغـــة، اختصر بـــه كتـــاب العين المنســـوب إلـــى لخليل بن 

أحمـــد، وله غيرهـــا كثير)1(.

انظر ترجمته ومصادرها في )األعالم(، للزركلي، )7/ 70(.  )1(
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ــى ــى عن أصول الـُمـــَعــمَّ كشف الـُمـــَغـــمَّ

ِبـيدي جمع كاتبه محمد مرتضى الزَّ

ــه وكـرمــه غـفـر اهلل لـه بـمـنِّ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وسلم

ـــــه ومصطفـــاه، وعلى آله  الحمـــد هلل ال أحصـــي ثنـــاه، والصالة والســـالم على نبيِّ

وصحبه ومـــن وااله)1(.

أما بعد،)2( 

ـــــى على ســـبيل االختصـــار؛ لتكـــون عهدًة  فهـــذه نبـــذٌة فـــي بيـــان أعمـــال الـُمــَعـــمَّ

ألولـــي االعتبار. ســـألني فـــي جمعها بعـــض اإلخوان، وأنا في ســـلقان. إحـــدى القرى 

ـــــة. مستعيًنـا باهلل، متوكاًل عليــه، ضارًعا  ـــــة، حماها اهلل بشوكة اإلسالم القويَّ المصريَّ

بحسن اإلنابة إليـــــه.

ـُْخَفى))(. ــى: مفعول منه))( بمعنى المـ ــْعــِمــَيــة لغًة: اإلخفاء. والـُمــَعـــمَّ فاعلْم أنَّ الــتَّ

يعتمد المؤلف أسلوب السجع في مستهل رسالته، وفق ما كان سائًدا في عصره، وقد أبرزُت ذلك بوضع فواصل بين الجمل   )1(

المتفقة في السجع ونقطة في آخرها.

هنا نهاية الصفحة األولى من المخطوط.  )2(

ــى. ـــي، واسم المفعول: الـُمــَعـــمَّ ي(، فاسم الفاعل: الـــُمـــَعــمِّ ى يعمِّ أي هو على صيغة اسم المفعول، من )عمَّ  )((

ف بأنه: »كالم ُيستخرج منه كلمة فأكثر بطريق الرمز  ى البديعي، وهو نوع من اإللغاز، ويعرَّ ــى هنا المعمَّ المقصود من الـُمــَعـــمَّ  )((

واإليماء، بحيث يقبله الطبع السليم، ويشترط فيه أن يكون له في نفسه معًنى وراَء المعنى المقصود بالتعمية«. انظر: تسهيل 

المجاز إلى فن المعمى واأللغاز، للشيخ طاهر الجزائري، ص2. 

فرة فهو شيء آخر، وقد عملت فيه مع الزميلين د.  فرة والتشفير وكسر الشِّ أما علم التعمية واستخراج المعمى الذي يقابل الشِّ  

محمد مراياتي ود. يحيى مير علم، وأخرجنا فيه ِسفرين كبيرين، اشتمال على تحقيق أحد عشر مخطوًطا مع دراسة تحليلية 

لنا الجزء األول من كتابنا )علم  لكل مخطوط، ودراسة تاريخية تثبت أن العرب المسلمين كانوا أول من ألَّف في هذا العلم، وقد ذيَّ

ى البديعي(، اشتمل على خمسة عشر علًما مع أسماء رسائلهم  التعمية واستخراج المعمى عند العرب( بُملحـق )أعالم َفنِّ الـُمَعمَّ

ى البديعي. انظر: علم التعمية، 372-369/1.   الخاصة بالمعمَّ
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: هِ ح به موالنا جامي)1( في بعض رسائلِ ــُه ثالثة على ما صرَّ
ُ
وأعمال

تحصيلّي، وتكميلّي، وتسهيلّي، وزاد غيُره عماًل رابًعا وهو التذييلّي.

)2( على أربعة أقسام: 
فالعمل التسهيليُّ

انتقاد))(، وتحليل))(، وتركيب)5(، وتبديل)6(.

الجامي، )817 - 898 هـ = 1414 - 1492 م(، عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي، نور الدين: مفسر، فاضل، ولد في جام )من   )1(

ه، وصحب مشايخ الصوفية، وحج سنة 877 هـ، فطاف البالد، وعاد إلى هراة، فتوفي  بالد ما وراء النهر(، وانتقل إلى هراة، وتفقَّ

بها، له )تفسير القرآن - خ(، و)شرح فصوص الحكم البن عربي - ط(، و)شرح الكافية البن الحاجب - ط(، وهو أحسن شروحها، 

سماه )الفوائد الضيائية(، و)الدرر الفاخرة - ط( في التصوف والحكمة، و)شرح الرسالة العضدية - خ( في الوضع، وغير ذلك، 

وله كتب بالفارسية )2(، وإليه ُينسب فن المعمى البديعي. انظر ترجمته ومصادرها في )األعالم(، للزركلي، 296/3.

كما جاء في تسهيل  التسهيلي يسهلهما ويوضحهما،  أي  العمل؛  والتكميلّي؛ ألن هذا  التحصيلّي،  بالعملين  يبدأ  أن  اأَلولى  كان   )2(

المجاز، ص34.

االنتقاد: هو اإلشارة إلى بعض أجزاء الكلمة ليؤخذ االسم المطلوب منها، كأن يذكر الفرق والوجه والصدر والرأس... ويراد به   )((

أول الكلمة، كقول القاضي عبد اللطيف في اسم )علي(:

جـــهـــلـــهِ مـــــن  صـــــــــاَر  ]قد[  ــا  ــ ــًب ــ ـــ ــاتــ عــ افـــتـــخـــْريـــــا  ]ما[  إذ  بـــالـــعـــلـــِم  يـــلـــوُمـــنـــي 

بــــــعــــــدُه ولــــــــــــي  الـــــــــعـــــــــزِّ   
ُ
مـــــــــــبـــــــــــَدأ ــِد ال تـــنـــحـــصـــْرذا  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــٌة فــــــي الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ

أراد بمبدأ العز: )العين( وإذا وضع )لي( بعدها صار )علي(. انظر: تسهيل المجاز، ص35.  

التحليل: هو تجزئة اللفظ الواحد إلى جزأين فأكثر، كقول القطب في اسم )ناصر(:  )((

ــــــــا أن رأى الــصــبــُر بــأَســنــا ــو مـــنـــقـــطـــُع الـــقـــلـــِبصــبــْرنــا فــلــمَّ ــ ـــــــــــا وهــ ــــر عـــنَّ تــــأخَّ

أراد أن الصبر ينقطع قلبه؛ أي يزول وسطه وهو الباء فيكون: )صر(، ويتأخر عنا؛ أي عن )نا( ومنه يحصل اسم )ناصر(. انظر:   

تسهيل المجاز، ص38.

التركيب: هو ضم كلمة إلى أخرى ليصير مجموعهما كلمة، وهو عكس التحليل، ويتالزمان في األكثر، كقول الشيخ طاهر الجزائري   )5(

في اسم )رسول(:

ــا ربَّ الـــِحـــجـــا مــــن قــــد ســمــا ــ ــااتــــَبــــْع أيـ ــــ ــَربـ ــــ ــــ ــــ َعـ أو  ــا  ــًمــ ــ ـــ ــ ـــ ــَجــ ــ ـــ ــ َع األنــــــــــــامِ  كـــــــلَّ 

ـــــــهِ مـــفـــَتـــخـــــــــــًرا ــِم تـــــــربِ ــثــ ــ ـــ ــ ــل ـــــــا يـــنـــافـــي األدبــــــاواْســــــــــــــَع لــ ْس مـــمَّ ــرِ ــ ــَتـ ــ ــــ ــ ــْحـ ــ ــَتـ ــ وْلـ

أراد بقوله: )ولتحترس( أن تكون لفظة )ول( تحت لفظة )رس(، ومنه يحصل المراد. انظر: تسهيل المجاز، ص41.  

التبديل: هو جعل لفظ - حرًفا كان أو أكثر - بدل لفظ آخر، كقول البلخي في اسم )عبدي(:  )6(

ـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــنـــــــــُت بــــــــــحــــــــــســــــــــِن ظــــــــبــــــــٍي
ُ
غــــــــــــــــــدا فـــــــــــــي الــــــــــحــــــــــســــــــــِن غـــــــــايـــــــــْةف

ــٌع ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــديـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌف بـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــْةل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــايـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــه نـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــُتـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدايـ ــــ ــــ ــــ ــــ بـ

أراد أن نهاية )بديع( وهي )العين( بداية االسم، ومنه يحصل: )عبدي(. انظر: تسهيل المجاز، ص43.   
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)1( على تسعة  أقسام)2(: 
والعمل التحصيليُّ

تـنـصـيــــص))(، وتسمـيــــة))(، وتـلـمـيــــح)5(، وتـــرادف)6(، واشـــتراك)7(، وتصحيـــف))(، 

: ما به تتحصل حروف الكلمة المطلوبة. انظر: تسهيل المجاز، ص11. العمل التحصيليُّ  )1(

عّدها في تسهيل المجاز ثمانية أقسام، إذ دمج الترادف واالشتراك في قسم واحد. انظر: تسهيل المجاز، ص11.  )2(

التنصيص: ذكر الحروف المطلوب حصولها والتصرف فيها بنوع من أنواع التصرفات المقبولة، كقول إبراهيم السفرجالني في اسم )مسعود(:  )((

هِ ــُر بـــــــذكـــــــرِ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ـــــــــــــاُدُه فــــــــي ســــــــائــــــــرِ األقــــــــطــــــــارِولـــــــــــــربَّ مـــــحـــــســـــوٍد تـ ُحـــــــــــــسَّ

هِ ــدي مـــــــــزايـــــــــاُه لـــــــســـــــاُن حـــــــســـــــودِ ــ ــبــ ــ ويــــــبــــــثُّ عـــــــــرَف الـــــــعـــــــودِ مــــــــسُّ الـــــنـــــارِيــ

أراد بطريق التنصيص تركيب االسم من )عود( ومن )مس(، وإنما ُفهم تقديم لفظ )مس( على )عود( من القرينة الحالية؛ ألن مسَّ   

النار سابق على ظهور العود. انظر: تسهيل المجاز، ص12.

ى وتريد به االسم، كقول الشيخ طاهر في اسم )سعيد(: التسمية: أن تذكر اسم حرف من حروف الهجاء وتريد به مسّماه، أو تذكر المسمَّ  )((

اعــــــــــــــتــــــــــــــداِلمـــــــــَلـــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــَب هـــــــــــمـــــــــــاٌم ذي  مــــــــــــــــــــــــــــزاٍج  ذو 

ــٌي ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ ــ ـــ ــ داِلولــــــــــــــــــــــــــــــــُه لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرِّ ســ الـــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــر  وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه 

فإذا وضعت الدال؛ أي مسماها وهو )د( على لفظ )سعي( حصل اسم )سعيد(. انظر: تسهيل المجاز، ص13.  

التلميح: أن ُيشار بلفظ إلى حرف فأكثر باعتبار اشتهار محله، كأن ُيذكر القمر وُيراد به الراء، والشمس وُيراد بها السين، بناًء   )5(

على اصطالح المنجمين في التقويم، ومثل أن ُيذكر حرف العلة، ويراد به الواو أو الياء أو األلف على اصطالح أهل الصرف... 

وِقس على ذلك، كقول الشيخ طاهر في اسم )حّسان(:

ــبــْع فـــي الــشــعــرِ مــنــهــاَج شــاعــٍر ــُهأال فــاتَّ ــــ ــهِ وطـــــابـــــْت خـــالُلـ ــيـ ــانـ ــعـ تـــســـامـــْت مـ

ــارٌئ ــْلــفــيــهِ قــ ـــ ـــ ــيـــراِت ُي ـــــُهوفــــي صـــفـــةِ الـــخـ
ُ
ـــ ـــــال ســـــــــــورَة الــرحــمـــــِن جــــلَّ جــاللـــ تـــ

أراد بصفة الخيرات )ِحَسان( المذكورة في السورة المشار إليها فإنها واقعة صفًة لخيرات، ﴿ِفيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَساٌن﴾ ] الرحمن: 70 [.   

انظر: تسهيل المجاز، ص26. 

الترادف: عبارة عن لفظين أو أكثر وضًعا لمعنى واحد، ُيذكر أحدهما وُيراد به اآلخر، كأن تذكر األسد وتريد به السبع، وكأن   )6(

تذكر القمر وتريد به البدر، كقول محب الدين في اسم )كمال(:

ــيــــَس فــيــهِ ــَك فــــي الـــقـــلـــِب مــــنــــزٌل لــ ــ ــا تـــشـــاُءلــ ــْن مــ ــَمـ ــكـ ــاحـ ــوَم فـ ــ ــيـ ــ ــُرَك الـ ــ ــيـ ــ غـ

فإنهما  )ليس(،  )ما( من قوله  واسُتفيد لفظ  )كمال(،  )ما( صار  فإذا ُوضع فيه لفظ  )كل(،  فإذا قلب لفظ )لك( حصل لفظ   

مترادفتان. انظر: تسهيل المجاز، ص14 - 15.

االشتراك: عبارة عن لفظ واحد ُوضع لمعنيين أو معاٍن ُيذكر بمعنى ويراد به آخر، كأن تذكر )راح( بمعنى الُمدام، وتريد به المعنى   )7(

اآلخر وهو ماضي )يروح(، وكأن تذكر )العين( بمعنى الباصرة وتريد به الحرف، كقول الشيخ طاهر في اسم )عابد(:

ــِب الــحــبَّ شــمــًســا فــهــَي آونــــــــًة يــخــَفــى َســنــاهــا وطــــوًرا ُتـــــورث الــضــرراقــالــوا هـ

ــًدا ـــ ـــ ـــــمــٌس نــــــــوُرهــا أبـــ ــِذرافــقــــــــلــت حـــبـــَي شـــ ــ ــا حـ ــلِّ مــ ــ ــد ســـلـــمـــْت مــــن كـ ــ بــــــاٍد وقـ

أراد بالشمس العين بعمل الترادف، وبالعين الحرف المعلوم بعمل االشتراك، فإذا أضيف إليها لفظ )أبد( حصل )عابد(. انظر:   

تسهيل المجاز، ص15.

التصحيف: تغيير صورة اللفظ بتبديل إعجام حروفه، كأن تصير الحاء خاًء أو جيًما، والباء ياًء أو تاًء، والطاء ظاًء، كقول الشيخ   )((

طاهر في اسمه؛ أي في )طاهر(:

 َمــــــــــــــــن هـــــــويـــــــَتـــــــــــــــــــــــُه
ُ
لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــاظـــــــــــرِقــــــــيــــــــل اســــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــال  وإْن 

فـــــــــتـــــــــًى أســــــــــــــلــــــــــــــو  ال  بــــــــــــاطــــــــــــُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه كـــــــــــالـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرِفــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــُت 

أراد بقوله: كالظاهر )طاهر( بتصحيف الظاء طاًء. انظر: تسهيل المجاز، ص22.  
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وتشبيه)1(، واستعارة)2(، والعمل الحسابي))(، والكناية))(.

وزاد الســـّيد الشـــريف)5( عمـــاًل عاشـــًرا وهـــو التشـــابه، ومنهـــم مـــن عدَّ التشـــبيه 

واالســـتعارة عملين مختلفين)6(، والكناية على قســـمين)7(، وكـــذا التصحيف: وضعي))(، 

.)9 وجعلي)

التشبيه: ويسمونه االستعارة أيًضا، وهو أن ُيذكر لفٌظ ويراد ما يشابهه، كأن ُيذكر الصدغ ويراد به الواو أو الحاء، وُيذكر الحاجب   )1(

ويراد به النون، وِقس على ذلك، كقول القطب في اسم )داود(:

ــــي ــْبُدرنـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــع الـــــــــمـــــــــحـــــــــبـــــــــوب فـ ــ ــائــ ــ ــجــ ــ ــعــ ــ الــ فـــــــأبـــــــصـــــــْرنـــــــا  روٍض 

تــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي إالَّ  داَر  ـــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أغــــــــــــصــــــــــــاُنــــــــــــُه مــــــــــــن كـــــــــــــــلِّ جــــــــانــــــــْبمـــ

أراد بقوله: )ما دار( أن تدور )ما(؛ أي ُتقلب فتصير )أم(، وأراد بــ )أم( مرادفها وهو لفظ )أو(، وأراد بانثناء األغصان من كل   

جانب: إحاطة الدال به؛ ألن األلف المعبر عنه بالغصن إذا انثنى صار دااًل. انظر: تسهيل المجاز، ص27.

وهو التشبيه نفسه عند بعضهم. انظر: تسهيل المجاز، ص27، ومنه قول محمد بن محمد المبارك في اسم نبينا محمد صلى اهلل   )2(

عليه وسلم:

لـــــُه بــــفــــمــــي  حــــــــال  قــــــــد  مــــــــولــــــــًى  ــهِهلِل  ــــ ــــ ــاِمـ ــقـ ــــى مـــــنـــــاَر مـ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ ــٌد فــ ــ ــمـ ــ حـ

فالمراد بالفم )الميم( بعمل االستعارة، وبكونه )له حمد( فهو محمد صلى اهلل عليه وسلم. انظر: المفاخرات والمناظرات، ص110.  

ـــل أو  العمل الحسابي: وهو أن يكون تحصيل االسم أو بعض حروفه موقوًفا على مالحظة العدد، سواء كان ذلك بحساب الُجــمَّ  )((

غيره، كقول اليتيم في اسم )عثمان(:

ــٍل ـــ ـــ ــُغ ــن عــــن الــــــــراِح بــــــاَت فــــي ُشـــ ــ ــا َمـ حـــتـــى اكـــتـــَســـى حــــمــــرًة مــــن الــخــجــِليــ

ــد ـــ ــَع جـــــــاَء وقـــ ــــ ــــ ــــ ــيـ ــربـ ــــــِلاشــــــــــــــرْب فــــــإن الـ ــــ ــَمـ ــــ ــــ الـــَحـ أوَل  ــُس  ــمــ ــشــ الــ ــِت  ــ ــ ــارَنـ ــ ــ قـ

أراد بالشمس )العين( بعمل الترادف، وبالعين )الحرَف( بعمل االشتراك، وبأول الَحــَمــل )الحاء(، وبالحاء )ثمان(؛ ألنها بحساب   

ل كذلك، وبثمان لفَظها، فإذا أضيفت إلى العين صار )عثمان(. انظر: تسهيل المجاز، ص32. الُجــمَّ

الكناية: ذكر لفٍظ وإرادة لفظ آخَر ليس مرادًفا له، وال من جملة ما يصدق عليه معناه لعالقٍة بينهما، مثل أن يذكر ضياء النهار   )((

ويراد به الشمس، ويذكر ضد الوفاء ويراد به الغدر، وما أشبه ذلك، كقول نور الدين علي العسيلي في اسم )حسام(:

ــدَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ حــ ال  لــــــــــــَك  ُحـــــــــــســـــــــــــــــًنـــــا  الـــشـــــــــــمـــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــْلإنَّ  ذا  ــا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ي لــــــــــــــــــــــــُه 

ــو ــنــ ــ ـــ ــجــ ــَل مــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــــــــــــــر الـ ًنــــــــــــا كــــــــــــــــــــذا الـــــــمـــــــجـــــــنـــــــوُن عـــــاقـــــــــــْلَصـــــــــيَّ

، وبكون العاقل مجنوًنا أن ُيزال منه؛ أي من العاقل لفظ العقل،  أراد بالحسن الذي ال حدَّ له )حس( بحذف النون التي هي الحدُّ  

ب ما ُذكر صار  فيبقى األلف، وأراد بكون المجنون عاقاًل أن يزال منه لفظ الجنون، فيبقى من لفظ المجنون )الميم(، وإذا ُركِّ

)حسام(. انظر: تسهيل المجاز، ص19.

ى، المسّمى بألفّية الشريف للسّيد الشريف المعمائي، فارسي، ذكر  يقصد الشريف المعمائي، وهو عالم فارسي له كتاب المعمَّ  )5(

فيه أنه صنع بيًتا واحًدا، خرج منه ألف اسم بطريق التعمية، مع التزام تعدد اإليهام في كل اسم. انظر: أبجد العلوم، 519/1.

وهو الذي فعله المصنف هنا!  )6(

ــة. كما جاء في تسهيل المجاز، ص18.
ّ
ــة وغموًضا ودق

ّ
بل لها طرق ال ُتحصى وال ُتعد، وهي من أعظم األعمال الرمزّية لطًفا ورق  )7(

الوضعي: أن تأتي بكلمٍة ُتشعر بالمثلية، نحو كاف الجر والمثل والنحو والهيئة والشكل والصورة.. وأمثال ذلك مما يدل على   )((

المشاركة في الصورة.

، أو القطرة، أو الدمع، أو نحو ذلك، ويريد بها  الجعلي: أن يذكر ما يدل على إزالة النقط أو إثباتها، مثل أن يذكر الحلية، أو الدرَّ  )9(

النقطة، فيزيلها من كلمة أو يثبتها على حسب مراده. 
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وأما العمل الحســـابيُّ فعلى خمســـة أســـاليب)1(: أســـلوب اسمّي، وأســـلوب حرفّي، 

وأســـلوب إحصائّي، وأســـلوب انحصارّي، وأســـلوب رقمّي.

)2( ثالثة: تأليف))(، وإسقاط))(، وقلب)5(.
والعمل التكميليُّ

ائـــي أربعـــة أخـــرى: إيصـــال، وتحريـــف،/)6( و....)7( وتمكين.  وزاد الشـــريف المعمَّ

ولكنهـــا مندرجـــة تحـــت الثالثـــة األولى كما يظهـــر ذلك عنـــد التأمل فـــي تصورها))(.

والعمل التأليفي على قسمين:

تأليف اتصالي)9(، وتأليف مزجي)10(.

ذكر صاحب التسهيل أمثلة مختلفة للعمل الحسابي، لكنه لم يذكر أساليبه هذه، بل اكتفى بالقول: »والُفرس قد وسعوا نطاق هذا   )1(

موه أقساًما كثيرة، ولهم فيه أعمال دقيقة..«. تسهيل المجاز، ص34. الباب، وقسَّ

ل به الحروف الحاصلة وتترّتب. : هو ما تتكمَّ العمل التكميليُّ  )2(

التأليف: جمع ألفاظ متفرقة من مواضع متعددة بحيث يحصل االسم من ذلك، وسيأتي تفصيله.  )((

اإلسقاط: حذف حرف أو أكثر من كلمة بذكر ما يدل عليه، وذلك كاإلزالة، والخفاء، والغروب، والزوال، والمحو، والطرح، ونحو   )((

ذلك، كقول الفاضل السفرجالني في اسم )حيدر(:

ــًدا نـــجـ ــَت  ــئــ ــا إذا جــ ــبـ الـــصـ ــَم  ــيـ نـــسـ ــــــــــــــْمــــَت روَضـــــــهـــــــا الــــِمــــعــــطــــارايــــا  وتــــيــــمَّ

ــوٌن ــصــ غــ تـــــــنـــــــاَءْت  عـــنـــهـــا  داًرا  ــا األقــــــمــــــاراحـــــــيِّ  ــ ــاَرهــ ــ ــمــ ــ قــــــد عــــِهــــْدنــــــــــــــا ثــ

فإذا حذفت األلفات من قوله: )حيِّ داًرا( صار )حيدر(، واإلشارة لحذف األلفات ُفهمْت من قوله: )عنها تناءت غصون(، وال يخفى   

التشابه بين األلفات والغصون. انظر: تسهيل المجاز، ص7.

القلب: ذكر ما يدل على إرادة تغيير وضع أحرف الكلمة، كلفظ الدور، والنقل، والقلب، والعكس، كقول محمد بن محمد المبارك   )5(

في اسم )ماح( وهو من أسماء نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم:

ــهِ قــــريــــَر الــعــــــــيــــــــِن مــــن إكـــــــــــراِمـــــــــــــــــــهِبـــحـــٌر ِخـــَضـــــــــــمٌّ حـــوَلـــــــــــُه َمــــــــن حـــــاَم ُردَّ ــ بــ

« إشارة إلى قلب الكلمة التي قبلها وهي »حام«، فإذا قلبت تحّصل لنا اسم )ماح(. انظر: المفاخرات والمناظرات، ص112. ففي قوله: »ُردَّ  

هنا نهاية الصفحة الثانية من المخطوط.  )6(

ــنــُتــها. ــنــة بسبب رطوبة أصابت األصل المخطوط في أعلى الورقة، فحالت دون ظهور معظم كلمات األسطر الثالثة األولى، وألًيــا ما تَبيَّ كلمة غير بــيِّ  )7(

ْن لي فأثبت أقرب الصور إليها.  لم تستبِ  )((

ررت عبارة تأليف اتصالي مرتين في األصل، والتأليف االتصالي ما تتقارب فيه الحروف والكلمات، ويحصل منها االسم بدون 
ُ
ك  )9(

تقديم وتأخير، كقول صاحب الالمّية في مصطلح أهل الحديث في اسم )إبراهيم(:

ــــــُه أحــــــبُّ ــــــــــــي  أنِّ أقـــــــســـــــْمـــــــُت  إذا  أبــــــــــــرٌّ 
ُ
ــةِ مـــشـــعـــل ــابــ ــبــ ــالــــصــ ــبــــي بــ ــلــ أهـــــيـــــُم وقــ

فإن لفظ )أهيم( إذا اتصل بلفظ )أبر( حصل )إبراهيم(.  

التأليف المزجي: ما يكون بامتزاج بعض األلفاظ ودخولها في بعض، كقول الشيخ طاهر في اسم )كمال(:  )10(

ــــــــــــــــــــــــي ــاذٍل آَلــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــنِ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وكــــــــــــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــهِ خـــــــــــِشـــــــــــْنوعــ

وازدرى ــــــــَب  ـــــيـــ ـــ ـــــبـــ ـــ ــــــــحـــ ـــ ـــ ـــ الـــ ـــــاَب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وكــــــــــــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــهِ حـــــــــــَســـــــــــْنعـــ

فلظ )كل( إذا جعل فيه لفظ )ما( صار )كمال( وهو المطلوب.  
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والعمل التذييلّي)1( على ثالثة أقسام:

عمل تحريٍك وتسكيٍن، وتشديٍد وتخفيٍف، ومدٍّ وقصٍر.

وزاد الشريف المعمائّي ثالثة أخرى:

عمل إظهار وإسرار، ومعروف ومجهول، وتعريب وتعجيم.

ولـــكل مـــا ذكرنا حدوٌد تقف عليهـــا وتعريفات، يظهر ذلك بمراجعـــة الكتب المؤلفة 

في هـــذا الفن. 

ولـــكلِّ ذلـــك شـــواهُد من كالم العـــرب)2(، وهو أقـــل ما يوجـــد منه، ومن كالم الشـــعراء 

المولديـــن))(، وهـــو أكثر من األول، ومن كالم شـــعراء العجم بالفارســـّية، وهو األكثر، إذ هم 

خـــوا ناصيته، وراضوُه،  دون فيه كلَّ مليٍح ومستْحَســـن، دوَّ ، والمـــورِّ المســـتنبطون لهـــذا الفنِّ

لـــوا صعابُه، وكشـــفوا نقاَبُه، وبحـــَره خاضوُه))(، وحيث وقَعِت اإلشـــارُة إلـــى بياِن مجمِل  وذلَّ

أعمالـــه وقع االقتصار علـــى القدر المذكور، واالكتفاء بالرموز إلى أصوله بهذا المســـطور.

وكان الفـــراغ مـــن ذلـــك فـــي مجلٍس واحـــٍد من يوم الثالثـــاء لثالٍث بِقيـــن من صفر 

ســـنة )117، بَســـلقان على شـــاطئ النيل المبارك.

ا  وكتب محمد مرتضى الحســـيني غفر اهلل زَلـلَــــه، وأصلح حاله حامًدا هلل، ومصلّيً

على نبيه، ومســـلًِّما ومستغِفًرا)5(.

العمل التذييلّي: هو من محسنات هذا الفن ال من ضرورياته، وهو أن يؤتى بعبارة تدل على حركات االسم المطلوب وسكناته، وما   )1(

يحتاج إليه من مدٍّ وتشديٍد ونحو ذلك، كقول القطب في )هالل(:

ـــــي ـــ ــنِّ ـــ ــَجـــ ـــاَقـــكـــم بــالــتَّ ــــى الـــــــــغـــــــــرامِ بــــديــــالقــــد رمـــيـــُتـــم عـــشَّ ــلـ ــ لـــــتـــــروُمـــــــــــــــــوا عـ

لــــيـــخوُنـــوا قـــــــــــلــوَبـــــــــــهـــــــــــم  ــرُتــْم  ـــ ـــ هـــــا تــــحــــويــــالوكــســـ هـــــــل رأيـــــــُتـــــــــــــــم بـــــكـــــســـــرِ

أراد بعمل التحليل أن لفظة )هل( تحوي )ال(، فلفظ )تحويال( كلمتان: )تحوي + ال(؛ أي: )هل( تحوي )ال(، ومنه يحصل )هالل(،   

وأشار إلى كسر الهاء من االسم بقوله: )هل رأيُتـم بكسِرها(. انظر: تسهيل المجاز، ص44.

يقصد العرب القدماء الذين ُيحتجُّ بِشعرهم، وينتهي عصر االحتجاج في منتصف المئة الثانية للهجرة 150هـ عند أهل الَمَدر،   )2(

ويمتدُّ إلى منتصف المئة الرابعة 350هـ عند أهل الَوَبر.

َل الشعراء المولدين أو  في األصل: »المولدون« وهو لحن ظاهر، وَيقصد بهم من جاء بعد عصر االحتجاج، وُيعدُّ بشاُر بن ُبرد أوَّ  )((

المحدثين. انظر: االقتراح للسيوطي، ص70، واإلصباح في شرح االقتراح، ص120 - 123.

هذا الكالم ال يصح على إطالقه -مع أن كثيًرا ممن ألَّف في تاريخ العلوم وتصنيفها قال به كالبغدادي في خزانة األدب، 455/6 -   )((

فرة(  فرة وكسر الشِّ ى البديعي الذي ال ُيعدُّ شيًئا إذا ما قيس بعلم التعمية واستخراج المعمى )الشِّ وإنما يصحُّ فيما ُيدعى بالمعمَّ

الذي كان العرُب آباَءه بحق، فهم أّول من ألَّف فيه وصّنف في طرائق التعمية ومناهج استخراجها، وقد بسطنا القول في هذا في 

شر 
ُ
موسوعة التعمية التي أشرت إليها في الحاشية رقم 6، وانظر بحًثا لي بعنوان )جوانب مجهولة من تاريخ الكتابة العربية(، ن

في مجلة اللسان العربي - مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع لأللكسو، العدد: 76، الرباط، 2016م. 

وكان الفراغ من تحقيقه ظهر يوم الثالثاء الرابع من المحرم، 1441هـ، الموافق لــ 2019/9/3 في الجابرية بدولة الكويت، حماها   )5(

اهلل وأهلها وسائر بالد المسلمين، وهلل الحمد من قبل ومن بعد.  وكتب محمد حسان الطيان.
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