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الرسالة السمرقندية
قــال الشــيخ ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ: »..فإنــي رأيــت طلبــة العلــم يُزاولــون علــم البالغــة بطريقــة بعيــدة عــن 
اإليفــاء بالمقصــود، إذ يبتــدؤون بمزاولــة رســالة االســتعارات ألبــي القاســم الليثــي الســمرقندي، وهــي زبــدة 
مســتخلصة مــن تحقيقــات المطــول والمفتــاح، يحتســونها قبــل إبانهــا، ثــم يتناولــون مختصــر التفتازانــي قبــل 

أن يأخــذوا شــيئا مــن علــم المعانــي، وفــي ابتدائهــم شــوٌط، وفــي انتقالهــم طفــرة..«.

قلــت: قولــه: يزاولــون علــم البالغــة، يقصــد معاجلتــه. فمعــى املزاولــة: احملاولــُة واملعاجلــُة واملطالبــة.   
فــكل طالــٍب حمــاوٍل مــزاوٌل. وممــا أنشــده ثعلــب ألمســاء بــن خارجــة )خمضــرم مــات بعــد ســنة ســتني عــن حنــو 

تسعني ســنة(:

فـوقـفـُت ُمـْعـتَـامـاً أزاولــهـــــــا    *****    بـُمـهـنَـٍّد ذي َرْونـــَـٍق َعـْضــــــِب

) معتامــا: خمتــارا. أزاوهلــا: يعــي اإلبــل. يــزاول عرقبتهــا بســيفه. واملهنــد: الســيف إذا ُعمــل ببــاد اهلنــد، 
وُأحكــم عملُــُه. وهــو ِهنــدي وُهنــدواين أيضــا. والرونــق: مــاء الســيف وصفــاؤه وُحْســُنه. والعضــب: القاطــع. 

ُوصــف املهنــُد باملصــدر(.
ومن شعر زهري:

فبتنا ُعراًة عند رأِس جوادنــا    *****    يُزاولنا، عن نفسه، ونُزاوله.

) للعلمــاء يف معــى: عــراة، هنــا، آراء. فمنهــم مــن ذكــر أن معناهــا أهنــم جتــردوا للفــرس، يف أُُزرِِهــم، 
لصعوبتــه ونشــاطه. ومنهــم مــن قــال: إهنــا مــن الُعــَرَواِء، وهــي الرِّْعــَدُة عنــد احلــرص. أي: أصابتنــا ُعــَرَواُء، 
حلرصنــا علــى الصَّْيــِد. ومنهــم مــن قــال: إهنــا مــن العــراء، وهــي األرض العاريــة مــن الشــجر. أي: بتنــا بارزيــن 

ال يســرنا شــيء(.
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) ومعى: يزاولنا ونزاوله: يعاجل مدافعتنا، ونعاجل إجلامه وركوبه. أي: جيذبنا وجنذبه(.

وقــول الشــيخ ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ :..بطريقــة بعيــدة عــن اإليفــاء بالمقصود..املــراد بــه: بطريقــة بعيــدة عــن 
إمتــام املقصــود، أو اإلشــراف علــى املقصــود. ومــن املعــى الثــاين قوهلــم يف املثــل: هــل أوفيــَت؟. قــال: نعــم، 
وتـََقلَّْيــُت. فاإليفــاء اإلشــراف. والتقلــي: جتــاوز احلــد. وهــو ُيضــرب ملــن بلــغ النهايــَة، وزاد علــى مــا ُرِســَم لــه.

مث قال: ..إذ يبتدؤون بمزاولة رسالة االستعارات ألبي القاسم الليثي السمرقندي..  

قلــت: يقصــُد الرســالة املشــهورة بالرســالة الســمرقندية يف علــم البيــان أليب القاســم بــن أيب بكــر الليثــي 
الســمرقندي)ت: 888 هـــ(. وهــو مــن فقهــاء احلنفيــة، ولــه يف فقههــم كتــاُب: مســتخلص احلقائــق شــرح كنــز 

الدقائــق. ولــه يف الباغــة غــرَي هــذا الكتــاب حاشــيٌة علــى املطــول.

وهــذه الرســالُة قصــريٌة جــدا، بناهــا علــى ثاثــِة ُعقــوٍد: األول يف أنــواع اجملــاز، وحتتــه ســت فرائــد.   
والثــاين يف حتقيــق معــى االســتعارة بالكنايــة، وحتتــه أربــع فرائــد. والثالــث يف حتقيــق قرينــة االســتعارة بالكنايــة 

وحتتــه مخــس فرائــد.

وغايتــه يف هــذه الرســالة ذكــُر معــاين االســتعارات جمملــًة مضبوطــَة، بعــد أن ذُكــرت يف الكتــب   
مفصلــة، غــري أن هــذا التفصيــَل جعلهــا عســرية الضبــط، فاحتاجــت إىل مــا ذكــره مــن الضبــط واإلمجــال.

ويقصد مبعاين االستعارات: االستعارَة التصرحيية، واالستعارة بالكناية، واالستعارة التخييلية.  

وهلــذه الرســالة شــروٌح، منهــا: شــرح العصــام، صاحــِب كتــاب: األطــول يف شــرح تلخيــص القزويــي. 
وهو عصام الدين إبراهيُم بن حممد بن عربشــاه اإلســفراييي)ت: 945 هـ(. وقد كتب أحد علماء احلنفية، 
وهــو حممــد بــن علــي الصبان)ت:1206هـ(.علــى شــرح العصــام للســمرقندية حاشــية، وهــي مطبوعة متداولــة.

ومن شــراح هذه الرســالة املشــهورين الشــيخ إبراهيم الباجوري )ت: 1277 هـ/1860م( شــيخ اجلامع 
األزهر، وكان شــافعيا.

العصــام علــى  التبســيط والتيســري واإلفهــام ضــرورة، فقــد كان شــرح  الشــرح هنــا  مــن  وليــس يفهــم 
الســمرقندية ممــا خيتــر بــه مدرســو هــذا الفــن فضــا عــن طلبتهــم. فمــن أحســن تدريســه، وفــك غوامضــه فهــو 
عندهــم املتمكــن مــن الباغــة. هلــذا جتــد الشــيخ ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ يفــزع إىل صناعــة هــذا املختصــر، إصاحــا 
لطريقــة تدريــس الباغــة علــى عهــده. وقــد أشــبهه يف هــذا معاصــرون لــه، وإن حنــوا منحــى آخــر يف التأليــف، 
جــاز 

ُ
منهــم الشــيخ طاهــر بــن صــاحل اجلزائــري )ت: 1338 هـــ / 1920 م( يف رســالته الــي مساهــا: تقريــب امل

جــاز.
َ
إىل مســائل امل


