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 البحث ملخط
 

 دراسة كظرية تطبقؼقة- أسؾقب الؼؾب يف الؼربن الؽريؿ طـقان هذه الدراسة:
هدلت الدراسة إلك بقان الؿراد بلسؾقب الؼؾـب لـدى طؾؿـاق الباغـة يف الؾسـان 

 العربل، وبقاكف أيضً طـد طؾؿاق التػسقر والؿبـػقـ يف طؾقم الؼربن-
ا أؾـب، ومــ ثـؿ دراسـة هـذا نؿا هدلت الدراسة إلك جؿع أيات التل أقؾ لقف

 الؼقل يف نؾ بية، وبقان الراجح يف ذلؽ-
 أسؿت هذا البحث إلك مبحثقـ اثـقـ وخاتؿة-

أما الؿبحث إول: لؽان يدور طؾك أسؾقب الؼؾب يف الؼربن الؽريؿ والعربقـة، 
الؼؾب يف  الؿراد بلسؾقبالؿطؾب إول:  ، هل:مطالبأربعة  حؼقؼتف ووجقده، ولقف

 ربقة-الؾغة الع

 -لؼؾب يف الؼربن الؽريؿبقان الؿراد بؿبطؾح ا الؿطؾب الثار:
 -الؾغة العربقةالؼؾب يف  أسؾقبالؿطؾب الثالث: 
 -الؼؾب يف الؼربن الؽريؿأسؾقب الؿطؾب الرابع: 

ودراسـة  ،ميـات التـل ذنـر لقفـا الؼؾـبلؽـان لقـف جؿـع ل :الؿبحـث الثـاروأما 
بقـان حجـة أربابـف الـذاهبقـ إلقـف، ثـؿ أـقل مــ يف اـقق هـذا الؼـقل وميات الؼربكقة ل

 خالػ يف هذا مـ طؾؿاق التػسقر، وبقان الراجح مـ إأقال-
 -التل تقصؾت إلقفا الخاتؿة، ولقفا أهؿ الـتائجثؿ 
 

*              *              * 
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 املكدم٘ 
ومــ  إنَّ الحؿد هلل: كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مــ شـرور أكػســا

سقئات أطؿالـا، َمـ يفده اهلل: لا مضؾَّ لف، ومـ ُيضؾؾ: لا هـادي لـف، وأشـفد أن ٓ 
  إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدًا طبده ورسقلف-

أما بعد، لنن مـ مقااقع طؾقم الؼربن الؽريؿ ما هـق بحاجـة إلـك جؿـع ألرادهـا 
أهـؾ الحـديث يف الؽتابـة يف أكـقاع  يف مبـػ واحد، طؾك غرار ما صـع أمثؾتفا واؿ

طؾقم الحديث، ونان لؾخطقب البغدادي مـفؿ أبب السبؼ يف هذا، لؿا مـ كقع مــ 
 أكقاع طؾقم الحديث إٓ وأد نتب لقف مبـػً طؾك وجف آستؼال-

 ن إلك تحؼقؼ هذا الؿطؾب الؽريؿ-ولؿا أحقجـا ٕن يـربي صؾبة العؾؿ الجاد
مـا ,بن الؽـريؿ: أسـؾقب الؼؾـب يف الؼـربن الؽـريؿ، أو مـ أكقاع طؾقم الؼـر وإنَّ 

 -: الؿؼؾقب يف الؼربن الؽريؿ,يعرب أحقاكا طـف بــ
وأد لفج هبذا الـقع العؾؿاق يف مبـػاـؿ وذنروه يف دواويـفؿ، غقر أكف مػرق هـا 

نتــاب مػــرد، لفــق مــذنقر يف نتــب  ؿ يـظؿــفوهـــاك، لــؿ يجؿعــف مبـــػ واحــد، ولــ
أأاويؾ نبارهؿ والؿؼدمقـ لقفؿ، ومدون يف نتب طؾـقم الؼـربن، التػسقر، ومـؼقل يف 

للحببت جؿع هـذا الــقع، والؽتابـة لقـف، واـؿ ألـراده يف بحـث مسـتؼؾ، لؽـان هـذا 
 . دراسة كظرية تطبقؼقة أسؾقب الؼؾب يف الؼرآن الؽريؿ البحث، وأسؿقتف:

 أهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقاره:
 ًعً مـ العؾؿاق يـػـل نـقن الؼؾـب أسـؾقبمؿا يربز أهؿقة الؿقاقع: أنَّ جؿ 

الؽتـاب العزيـز، لبـقـ مــ ، وبخرون يذنروكف يف نتاب اهلل، ويؿثؾقن لف بييـات ًطربق
هذيـ الرأيقـ مـ التػاوت والتبايـ الشلق العظقؿ، إمـر الـذي يحـقج صالـب العؾـؿ 

 -إلك معرلة البقاب يف هذه الؿسللة
ة بالؼؾب والؿؼؾـقب طــد بعـض وأيضً: ورود وصػ بعض الجؿؾ الؼربكق 

الؿػسريـ، ثؿ ٓ كجد مملػـً يجؿـع شـتاـا، ويملـػ بـقـ متػرأفـا، لؽاكـت الحاجـة 
 داطقة والضرورة مؾحة لؾتدويـ يف هذا الـقع الؼربر-
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 م يف إثراق الؿؽتبة الؼربكقة والدراسات التػسقرية-اسفا  

 أول بحـث درس هــذا الــقع طؾــك وجــف ,حســب طؾؿــل,يعـد هــذا البحـث 
 الجؿع وا لراد-

 أهداف الؿقضقع:
 -يف خطاهباو عربال بقلاأسهؾ هق مـ التعريػ بالؼؾب، و 

ـ هذا إسؾقب، وهؾ يثبتقكف يف نتاب اهلل تعالك  ـ م  -التعرف طؾك مقأػ الؿػسري

 -جؿع ما أقؾ لقف مـ أيات الؼربكقة: إكَّف مؼؾقب 

 أم ٓو-تحؼقؼ الؼقل يف نؾ بية، ذنر لقفا الؼؾب، وهؾ هل نذلؽ،  
 خطة البحث: 

 تؽقن هذا البحث مـ مؼدمة ومبحثقـ وخاتؿة-
أما الؿؼدمة: لؼد بقـت لقفا أهؿقة الؿقاقع وأسباب اختقاره وأهدالف والؿــفج 

 الؿتبع يف نتابتف-
أسـؾقب الؼؾـب يف الؼـربن الؽـريؿ والعربقـة، وأما الؿبحثـان، لالؿبحـث إول: 

 الؿطالب أتقة: حؼقؼتف ووجقده، ولقف
 الؼؾب يف الؾغة العربقة- الؿراد بلسؾقبلؿطؾب إول: ا

 -لؼؾب يف الؼربن الؽريؿبقان الؿراد بؿبطؾح ا الؿطؾب الثار:
 -الؾغة العربقةالؼؾب يف  أسؾقبالؿطؾب الثالث: 
 -الؼؾب يف الؼربن الؽريؿأسؾقب الؿطؾب الرابع: 
ودراسـة جؿـع  ويف هـذا الؿبحـث ،أيات التل ذنر لقفا الؼؾـب :الؿبحث الثار

 ميات الؼربكقة التل أقؾ: إ ا مـ أبقؾ الؿؼؾقب-ل
 -والتقصقات الخاتؿة، ولقفا أهؿ الـتائج

 مـفج البحث:
اخرتت الؿـفج آستؼرائل يف هذا البحث، حقث أؿت بتتبع ما أقؾ طـف: إكف مـ 
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ومـدى صـدق هـذه الـتقجـة، بــاق  ،أبقؾ الؿؼؾقب يف الؼربن الؽريؿ، ثؿ الـظر يف ذلؽ
 طؾك أقاطد الؿػسريـ الؿعؾقمة، مع مراطاة ما يؾل:

، نان الرتتقب الؿعتؿد لؾؿقااع التل ذنـر لقفـا الؼؾـب هـق أيـات الؼربكقـة 
 -وأد رتبتفا حسب ترتقبفا يف الؿبحػ الؽريؿ

 الـص طؾك مقصـ الؼؾب يف أية الؽريؿة، وذنر مـ أال بف، وبقان حجتف- 

 -ؿ مـ الؼقل بالؼؾبذنر أأقال الؿػسريـ يف أية ومقأػف 

 الرتجقح بقـ إأقال، مع ذنر طؾة الرتجقح ودلقؾف- 

 -حجتفؿ وبقان أصحاهبا، إلك –ٓسقؿا الؼقل بالؼؾب  –طزو إأقال  

 خرجت إحاديث القاردة يف البحث- 

 -خرجت أثار القاردة يف البحث 

 طرلت بإطام الؿذنقريـ يف ثـايا البحث- 

هذا خالبً لقجفف الؽريؿ، وأن يتؼبؾف مـا، ويتجاوز واهلل أسلل أن يجعؾ طؿؾـا 
 أن يـػع بف ناتبف وأارئف إكف سؿقع أريب-  طـا خطلكا وتؼبقركا، وأسللف

ــك بلــف وصــحبف  ــقلف محؿــد، وطؾ ــارك طؾــك طبــده ورس وصــؾك اهلل وســؾؿ وب
 والتابعقـ-

  
*              *              * 
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 لاملبحث األّ

 الكسٓه ّالعسبٔ٘، حكٔكتُ ّّجْدِأسلْب الكلب يف الكسآٌ  
 ل: تعسٓف الكلب يف اللغ٘ العسبٔ٘املطلب األّ

 يػقد لػظ الؼؾب أحد معـققـ اثـقـ، هؿا: إول: أؾب ا كسان-
 والثار: رد شلق مـ جفة إلك جفة-

والذي يـاسب ما كحــ لقـف الؿعــك الثـار، لـالؿؼؾقب مــ الؿعـار أو إلػـاظ: 
ب الشـلق: حقلـف ؾَ بف يؼؾبف: حقلف طـ وجفف، وأَ ؾَ أَ  يؼال: الؿردود مـ جفة إلك جفة،

 ت الخبزة، إذا حان لفا أن تؼؾب-بَ ؾَ أْ ضفرًا لبطـ، ويؼال: أَ 
بة، أي ما بف شلق يؼؾؼف، لقتؼؾب مـ أجـؾ تؼؾؼؾـف طؾـك ؾَ ومـ هذا أقلفؿ: ما بف أَ 

 لراشف: لحزكف وغؿف-
 -6ا سؿل الؼؾب إٓ لتؼؾبفبؾ إكؽ لتؾحظ يف الؿعـك إول وجقد الؿعـك الثار، لؿ

 .لكلب يف الكسآٌ الكسٓهبٔاٌ املساد مبضطلح ااملطلب الثاىٕ: 
 :1يؼسؿ أهؾ العؾؿ الؿؼؾقب أو الؼؾب يف الؼربن الؽريؿ إلك ثاثة أأسام

يراد بف أن يجعؾ أحد أجـزاق الؽـام مؽـان أخـر، وأخـر  إول: أؾب إسـاد:
 -1مؽاكف، مع إثبات حؽؿ نؾ لمخر

 -4ويؿؽـ أن كؼقل: أن يسـد أمر لؼائؾ أو لاطؾ والؿراد غقره

ــاس ) (1)                                                  ــات الـ ــار نؾؿ ــر يف مع ــر: الزاه ــة )(، ـــذيب ا1.232اكظ (، 1.225(، البــحاح )9.143لؾغ
 (-4.75(، تاج العروس )127(، الؼامقس الؿحقط )ص:5.17مؼايقس الؾغة )

(، معـــرتك إأـــران 3.128(، ا تؼـــان يف طؾـــقم الؼـــربن )3.288اكظـــر: الربهـــان يف طؾـــقم الؼـــربن ) (2)
 (-4.69(، العذب الـؿقر )1.192)

(،الؽــايف يف طؾــقم 2.283شــقة الشــؿـل طؾــك الؿغـــل)(، حا2.97اكظــر: ا يضــاح يف طؾــقم الباغــة ) (3)
 (-155الباغة )ص:

الؼؾب الذي يذنر يف الؿعار، وهق الؼؾـب الـذي (:4.69أال العامة الشـؼقطل نؿا يف العذب الـؿقر ) (4)
ًٓ مثاً   -يؽقن لقف أؾب الػاطؾ مػعق
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 وبقان هذا التعريػ:
أن تـليت بيـة يف نتـاب اهلل تعـالك يضـاف لقفـا الػعـؾ مــ أقـام أو أعـقد أو مـــع أو 
تحريؿ أو كحق ذلؽ لؾػاطؾ، بقـؿا الؼائؿ بف الؿػعقل بـف، وُأـْؾ مثـؾ هـذا يف الؿػعـقل 

 تعالك، ويف حؼقؼتف واأع طؾك غقره- يؼع طؾقف الػعؾ يف نتاب اهلل
أــال بعضــفؿ: ، و74الػرأــان:] ژھ   ے    ے  ژ  لؿــثاً: أقلــف تعــالك:

 الؿعـك: اجعؾـا ممتؿقـ هبؿ، مؼتديـ هبؿ-
، حؿؾفـا بعـض أهـؾ  ـْ للكت ترى أ ـؿ دطـقا اهلل أن يؽقكـقا لؾؿتؼـقـ إمامـً، لؽـ

 العؾؿ طؾك أن الؿراد: اجعؾـا كلتؿ بلهؾ التؼقى-
﮹  ژ بخر: أقلف تعالك:  ومثاٌل  ﮸   ﮷     ﮶    ﮵   ﮴     -و76الؼبص:]  ژ﮳  

 لفـا أاقػ الـقق لؾؿػاتح، والؿراد: أنَّ أولل الؼقة هل التل تـقق-
 -,إن شاق اهلل تعالك,ويف الجاكب التطبقؼل بقان وذنر لسائر أمثؾتف

ــد  ــقاع طـ ــؿ أؾــب ا ســـاد، وهــق أشــفر إك ــد أهــؾ العؾ ــقع يســؿك طـ لفــذا الـ
 ق، وإلقف يـبرف مسؿك الؼؾب-ا صا

معطقلً، والؿعطقف  وهق: أن تجعؾ الؿعطقف طؾقف :الـقع الثار: أؾب ططػ
ـــً طؾقـــف ـــف تعـــالك:، معطقل ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  نؼقل

 -و28الـؿؾ:] ژڱ  
وحؼقؼتف: لاكظر ماذا يرجعقن، ثؿ تقل طـفؿ: ٕنَّ كظـره مـا يرجعـقن مــ الؼـقل 

 تلت مع تقلقف طـفؿ-غقر م
 أي: تدلك لدكا- ،و8لـجؿ:ا] ژڄ  ڄ  ڄ  ژ  وأقلف:

وهذا الـقع حؼف أن يذنر يف باب الؿؼدم والؿمخر يف الؼربن الؽـريؿ، ٓ الؼؾـب، 
وإمثؾة التل ذنرها الزرنشل هل بعقـفا الؿذنقرة يف باب الؿؼدم والؿمخر مـ نتب 

 -6طؾقم الؼربن الؽريؿ
                                                 

د-طؾـل بــ جريـد، قر ابـ الجـقزي، اكظر يف هذا بحث الؿؼدم والؿمخر يف الؼربن الؽريؿ مـ خال تػس (1)
 بحث محؽؿ، مـشقر يف مجؾة تبقان، العدد الثار طشر-
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 ػسريـ طؾك أنَّ هذه أيات مـ أبقؾ الؿؼدم والؿمخر-نؿا كصَّ جؿع مـ الؿ
ولشبف هذا الـقع بالؿؼدم والؿمخر يف الؼـربن الؽـريؿ جعؾـف ابــ أتقبـة مــ أبقـؾ 

ومـ الؿؼؾـقب أن يؼـدم مـا يقاـحف التـلخقر، ويـمخر مـا يقاـحف الؿؼؾقب، لؼال: 
 -6الؿؼدم

 قب-وطؾك نٍؾ، لفذا الـقع ألبؼ بالؿؼدم والؿمخر مـف بالؿؼؾ
ژ  ۆئ وئ ۇئ ۇئژ  ولؿا تطرق السؿقـ الحؾبل لؾؽـام طؾـك أقلـف تعـالك:

أؾت: أـد تؼـدم لقـف ثاثـة مـذاهب، وذنر أقل مـ أال بالؼؾب، أال:  (43)الػرأان:
 -1طؾك أنَّ هذا لقس مـ الؼؾب الؿذنقر يف شلق، إكؿا هق تؼديؿ وتلخقر لؼط

ٕ ا دخؾت يف الـقع  واطؾؿ أن بعض أيات تعد طـد بعض مـ أبقؾ الؿؼؾقب:
إول مثاً، وهذا ٓ إشؽال لقف، لؿـ ذهب إلك هذا كستطقع الؼقل بلكف يثبت أسؾقب 

 الؼؾب يف الؼربن الؽريؿ-
أما مـ أال يف بعض أيات: إ ا جاقت طؾك الؼؾب باطتبار الـقع الثار، لفذا ٓ 

 كستطقع الؼقل بلكف يثبت الؼؾب يف الؼربن الؽريؿ-
 ك ذلؽ: ابـ أتقبة يثبت الـقع الثار يف الؼربن الؽريؿ دون إول-خذ مثاً طؾ

لـا كســتطقع الؼـقل بــلن ابـــ أتقبـة يثبــت الؼؾـب يف الؼــربن الؽــريؿ، مـع أكــف أــال 
 بالؼؾب لؽـ بالـقع الثار-

 -1ولفذا لابـ أتقبة معدود يف العؾؿاق الذيـ ٓ يرون الؼؾب يف الؾغة العربقة
                                                 

 (-193تلويؾ مشؽؾ الؼربن )ص: (1)
 ( 8.486الدر الؿبقن)( 2)
 (-3.492اكظر: التػسقر البسقط ) (3)

  بؾ صرح ابـ أتقبة بؿـع هـذا يف الؼـربن الؽـريؿ، ويظفـر مــ نامـف أكـف يـرى مـعـف يف الؾغـة، لفـق
الشـاطر اـاق طؾقـف إمـر،  يبػ بعض إبقات التل يستدل هبا طؾك الؼؾب طــد العـرب بالخطـل، وأنَّ 

وهذا ما ٓ يجقز ٕحد أن يحؽؿ (:222للسـد الػعؾ إلك غقر صاحبف، ثؿ أال يف تلويؾ الؿشؽؾ)ص:
ؾـط، أو طؾـك بف يف نتاب اهلل لق لؿ يجد لـف مـذهبً: ٕن الشـعراق تؼؾـب الؾػـظ، وتزيـؾ الؽـام طؾـك الغ

واهلل مـــزه طـــ ذلــؽ، ونــان أبــؾ هــذا أــال يف  :أي صريــؼ الضــرورة لؾؼالقــة، أو ٓســتؼامة وزن البقــت
 ثؿ ذنر بعض إبقات التل أخطل هبا بعض الشعراق- ومـ الؿؼؾقب طؾك الغؾط(: 198)ص:
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أن تؼـرأ نؾؿـة أو نؾؿتـقـ مــ  أمر لػظل، ويعـك بـف: قوه :الثالث: أؾب العؽس
الؼربن الؽريؿ مـ أولفا أو بخرها بـػس الؾػظ، ولقس لف يف الؼربن الؽريؿ إٓ مثآن، 

 ٓ ثالث لفؿا، وهؿا: 
 -(33)إكبقاق:ژىائائژأقلف تعالك: ,
 -6(3)الؿدثر:ژ ڭڭژوأقلف تعالك: ,

، وهق: جعؾ الؿشـبف مشـبفً 1وطـد أهؾ الباغة كقع بخر هق التشبقف الؿؼؾقب
 -بف، والؿشبف بف مشبفً، لتؼقل: الشؿس نقجف لاكة

ژ  ٿ ٿ ٿ ٿژ  بؼقلـف تعـالك حانقـً طــ الؿشـرنقـ أـقلفؿ: :ومثؾقا لف
 (-275)البؼرة:

*              *              * 

                                                 
ك إأران يف إطجـاز (، معرت3.318(، ا تؼان يف طؾقم الؼربن )3.293اكظر: الربهان يف طؾقم الؼربن ) (1)

 (-1.329الؼربن )
يطرأـف الباغقـقن يف طؾـؿ البقـان، أمـا مـا كحــ لقـف لفـق  ,لتشـبقف الؿؼؾـقبا ها:وأحـد–التشبقف بلكقاطـف  (2)

 مطروق يف طؾؿ الؿعار-
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 اللغ٘ العسبٔ٘الكلب يف  أسلْباملطلب الثالث: 
 لؿسللة طؾك أربعة أأقال، هل:اختؾػ طؾؿاق العربقة يف هذه ا

الؼقل إول: الؼؾب أسؾقب طربـل، جـاق طؾـك ألســة الشـعراق، والشـعر ديـقان 
 العرب، نؿا هق معؾقم-

 وأد ذنره نبار طؾؿاق العربقة، وكسبقه ٕهؾفا، لؿـ همٓق:
ومؿا يف الؼربن مؿا يجـلق مثؾـف يف »: لؼد ذنره طـ العرب، حقث أال: 6الؿربد

 ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ۓ ۓ ﮲ژ  التحقيـؾ، نؼقلـف تعـالك: نام العرب مــ
 -( وإكؿا العببة تـقق بالؿػاتح76)الؼبص:  ژ ﮸ ﮹

ومـ نام العرب:إنَّ لاكة لتــقق هبـا طجقزــا، ويؼقلـقن: أدخؾـت الؼؾـسـقة يف 
 -رأسل، وأدخؾت الخػ يف رجؾل

 وإكؿا يؽقن مثؾ هذا لقؿا ٓ يؽقن لقف لبس وٓ إشؽال وٓ وهؿ-
 -1ت زيدًا، وأكت تريد غام زيدوٓ يجقز ارب

بـاب الؼؾـب: ومــ ســـ العـرب  ، حقـث أـال:1ومؿـ أثبتف أيضً: ابـ لـارس
                                                 

شـقخ أهـؾ الـحـق،  الؿربد: أبق العباس محؿد بــ يزيـد بــ طبـد إنـرب بــ طؿقـر، مــ ثؿالـة مــ إزد، (1)
العربقة، نان طالؿً لاااً، مقثقأً بف يف الرواية، حسـ الؿحااـرة، مؾـقح إخبـار، نثقـر وحالظ طؾؿ 

الـقادر، أال أبق بؽر بـ مجاهد: ما رأيت أحسـ جقابً مـ الؿربد يف معار الؼـربن لقؿـا لـقس لقـف أـقل 
 لؿتؼدم، تقيف سـة خؿس وثؿاكقـ ومائتقـ-

(، معجـؿ إدبـاق 4.623(، تـاريخ بغـداد )121)ص: اكظر ترجؿتـف يف: صبؼـات الـحـقيقـ والؾغـقيقـ
(6.2683-) 

( 1.475(، وأال مثؾ هذا يف الؽامـؾ )38نتاب: ما اتػؼ لػظف واختؾػ معـاه مـ الؼربن الؿجقد )ص: (2)
 طـد شرحف بقت الػرزدق: وأصؾس طساٍل وما نان صاحبً---رلعت لـاري مقهـً للتار-

ؾقب، إكؿا أراد رلعت لف كاري، والؽام إذا لؿ يدخؾف لـبٌس جـاز ، مـ الؿؼرلعت لـاريوأقلف:أال: 
 -الؼؾب لاختبار

أبق الحسقـ أحؿد بـ لارس بـ زنريا الرازي، الؾغقي، إديب، الؽاتب، الشاطر، نان نريؿً جـقادًا ٓ ( 3)
أـال: يبؼل شقئً، وربؿا سئؾ لقهب ثقـاب جسـؿف ولـرش بقتـف، ونـان لؼقفـا شـالعقً لبـار مالؽقـً، و

نقـػ ٓ يؽـقن لقـف رجـؾ طؾـك مـذهب هـذا الرجـؾ الؿؼبـقل  ,يعـل الـرّي  ,دخؾتـل الحؿقة لفذا البؾد
قـ عسـتوخؿـس الؼقل طؾك جؿقع إلسـة، لف مبـػات ماتعـة طؾـك رأسـفا مؼـايقس الؾغـة، مـات ســة 

 = وثاثؿائة-
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ة  -6الؼؾُب، وذلؽ يؽقن يف الؽؾؿة، ويؽقن يف الِؼبَّ
مـ لـق ؿ الؼؾب،  ، حقث أال:1ومؿـ أثبتف شقخ العربقة يف طبره: ابـ هشام

 -1وأنثر وأقطف يف الشعر
وهـل مؿـا ، حقـث أـال: 5مـ أشفر مـ ذهب إلك هذا الؼقل 4لسؽانلويعد ا

ــليت يف الؽــام، ويف  ــا إٓ نؿــال الباغــة، ت ــقرث الؽــام ماحــة، وٓ يشــجع طؾقف ي
 -6إشعار، ويف التـزيؾ
 -7وأجازه نثقر مـ طؾؿاق العربقةأال الشـؼقطل: 

وإن أكؽره الباغقـقن، ,لعربل والحؼ أنَّ هذا الؼؾب اوأال مختارًا لفذا الؼقل: 
وأالقا: ٓ يجقز يف العربقة إٓ إذا تضؿـ اطتبارًا لطقػً، وسرًا مـ أسرار الؾغة العربقة، 

أكـف أسـؾقب طربـل إذا دل الؿؼـام  ,وبغقر ذلؽ ٓ يجقز، والـحقيـقن يجقـزه أنثـرهؿ
 -طؾقف، وهق مقجقد يف الؼربن، ونثقر يف نام العرب

                                                 
= 

ــة جؿفــرة تــراجؿ الػؼفــ،(17.123(، ســقر أطــام الـــباق )1.411اكظــر: معجــؿ إدبــاق ) اق الؿالؽق
(1.242)- 

 (-153الباحبل يف لؼف الؾغة )ص:( 1)
طبد اهلل بـ يقسـػ بــ طبـد اهلل بــ يقسـػ بــ أحؿـد بــ هشـام، شـقخ الؾغـة وأسـتاذها، أتؼــ العربقـة،  (2)

وأحاط بدأائؼفا وحؼائؼفا، لػاق إأران، وتػرد هبذا الػـ، ولـؿ يبـؼ لـف كظقـر لقـف، وتبـدى لؾتـدريس 
ع التقااع والرب والشػؼة ودماثة الخؾؼ ورأة الؼؾب، وأـد نتـب الؿملػـات الـالعـة، واكتػع بف الـاس، م

 والؿبـػات الؿػقدة، ونان شالعقً ثؿ تحـبؾ، مات سـة إحدى وستقـ وسبعؿائة-
 (-1.421(البدر الطالع )3.94الدرر الؽامـة ) اكظر ترجؿتف يف:

 (-2.283ـل)(، واكظر: حاشقة الشؿـل طؾك الؿغ6.729مغـل الؾبقب) (3)
يقسػ بـ أبل بؽر بـ محؿد أبق يعؼقب السؽانل الخقارزمل، طامة إمام يف العربقـة والؿعـار والبقـان (4)

سـة سـت  وإدب والعروض والشعر، متؽؾؿ لؼقف متػــ يف طؾقم شتك، وهق أحد ألااؾ طبره، تقيف
 وطشريـ وستؿائة-

 (-2.364(،بغقة القطاة )13.828(، تاريخ ا سام )6.2846اكظر: معجؿ إدباق )
(،بغقـة ا يضـاح لتؾخـقص الؿػتـاح 167اكظر: الحاشقة طؾك الؿطقل شرح تؾخقص مػتاح العؾقم)ص: (5)

(1.148-) 
 (-211مػتاح العؾقم )ص:(6)
 (-7.228أاقاق البقان ) (7)
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طربل معروف إذا دلَّ الؿؼام طؾقف، وهق مقجقد يف نـام وهذا أسؾقب ثؿ أال: 
 -6العرب ويف الؼربن العظقؿ
 :1ومثؾقا لف بؼقل ر بة

 نلّن لْقَن أْرِاِف َسؿا ه**   وَمْفَؿٍة ُمْغبَرًة أرَجا ه
 يريد: نلن سؿاقه لغربـا لقن أراف-

ولقـف هـق مــ الؿؼؾـقب، « نلّن لقن أراف سؿا ه»وأقلف:  :1أال ابـ الشجري
تؼدير حـذف مضـاف، وإكؿـا أراد: نـلّن لـقن سـؿائف لـقن أراـف، وذلـؽ: ٕن الؼتـام 
ٕجؾ الجدب ارتػع حتك غّطك السؿاق، لبار لق ا نؾقن إرض، وأد اّتسع الؼؾب 
ــت الؼؾـســقة يف رأســل،  ــالقا: أدخؾ ــعر، لؼ ــر الّش ــتعؿؾقه   غق ــك اس ــؿ حت   نامف

 -4والخاتؿ يف إصبعل
 :5: أقل أبل الـجؿومؿا جاق طؾك هذا

 مـ َجْقزائِفِ **  أبؾ ُدُكّق إْلِؼ 
 -6يريد: أبؾ دكق الجقزاق مـ إلؼ
 (-4.69العذب الـؿقر ) (1)                                                 

أخـذ طــف  لببـرة،نان رأسـً يف الؾغـة،ر بة بـ العجاج بـ لبقد بـ صخر التؿقؿل الراجـز، مــ أطـراب ا (2)
ال مـات ســة خؿـس وأربعـقـ، أـأطقان أهؾ الؾغة، وناكقا يحتجقن بشعره، ويؼقلقن بنمامتـف يف الؾغـة، 

 الخؾقؾ لؿا مات ر بة: دلـا الشعر والؾغة والػباحة-
(، إطـــام لؾزرنؾـــل 14.99(،الـــقايف بالقلقـــات )6.162اكظـــر ترجؿتـــف يف: ســـقر أطـــام الــــباق )

(3.34-) 
أبق السعادات، هبة اهلل بـ طؾل بـ محؿد بــ طؾـل بــ طبـد اهلل، يـتفـل كسـبف بالحســ بــ طؾـل بــ أبـل  (3)

صالب، الؿعروف بابـ الشجري البغدادي، كسب إلك بقت الشجري مـ أبؾ أمف، نان أوحد زماكف ولرد 
ؾعً مـــ إدب، نامــؾ أواكــف يف طؾــؿ العربقــة ومعرلــة الؾغــة وأشــعار العــرب وأيامفــا وأحقالفــا، متضــ

 الػضؾ، مـ مبـػاتف إمالل، وهق نتاب كػقس، تقيف سـة اثـتقـ وأربعقـ وخؿسؿائة-
 (-22.194(، سقر أطام الـباق )6.2775(، معجؿ إدباق )322اكظر ترجؿتف يف:كزهة إلباق )ص:

 (-2.135أمالل ابـ الشجري ) (4)
طبدة العجؾل الراجز، مؼدم طــد جؿاطـة مــ أهـؾ العؾـؿ طؾـك  الػضؾ بـ أدامة بـ طبقد بـ طبقد اهلل بـ (5)

(، الـقايف بالقلقـات 312تقيف يف حدود العشريـ ومائة-اكظر ترجؿتف يف: معجؿ الشعراق )ص: العجاج،
(24.43-) 

 (-268(، ويف ارائر الشعر )ص:116البقت مـسقب لف يف سر الػباحة )ص:  (6)



  دراسة كظرية تطبقؼقة                                د. –أسؾقب الؼؾب يف الؼرآن الؽريؿ 

 
13 

 :6ومثؾقا لف أيضً: بؼقل الـؿر بـ تقلب
 لا تتفقبؽ أن تؼدما**  لنن أكت ٓأقت يف كجدة

 لسقف تبادلف أيـؿا**  اــــة مـ يخشفـلنن الؿـق
نَّ الـجدة وهل الؼتال والحربٓ  تتفقب أحداً أالقا: الؿراد: لا تتفقبفا أن تؼدم  -1ا:ٕ 

 وأيضً: 
 نان الزكاق لريضة الرجؿ**  ناكت لريضة ما تؼقل نؿا

 -1لؼقلف: نان الزكاق لريضة الرجؿ، هذا طؾك الؼؾب، والؿراد: وإكؿا الرجؿ لريضة الزكا
يــدون: ير إذا صؾعــت الجــقزاق اكتبــب العــقد   الحربــاقويف أأاويــؾ العــرب: 

اكتبب الحرباق   العقد، والحرباق: دويّبة تعاكؼ طقدا، وتدور مع طقـ الشؿس حقث 
 دارت إلك أن تغقب-

 -5وهق مـ أئؿة العربقة، وهق مؿـ يثبت الؼؾب يف الؾغة 4وأد حؽك هذا أبق زيد
طرات الـاأة طؾك الحقض، وطراتفا : يؼقلقن: 6وأال أبق الحسـ إخػش

                                                 
ؽؾل، شاطر مخضرم لف صحبة، ونان جقادًا نريؿً، نان أبق طؿرو الـؿر بـ تقلب بـ زهقر بـ أأقش الع (1)

بـ العاق يسؿقف الؽقِّس: لجقدة شعره، ونثرة أمثالف، وأد طّؿر صقيا حتك أكؽر طؼؾف، لقؼال: إكف طؿر ا
 مائتل سـة-

(،ا صــابة يف تؿققــز 12.82(،إنؿــال ـــذيب الؽؿــال )3.165اكظــر: معجــؿ البــحابة ٓبـــ أــاكع )
 (-6.371البحابة )

(، 2.137(، أمـالل ابــ الشـجري )3.1264اكظر البقت مـسقبا لؾـؿر ومشـروحا يف: الؿعـار الؽبقـر ) (2)
 (-11.123(، خزاكة إدب لؾبغدادي )269ارائر الشعر )ص:

(،ســر 299(، مـا يجــقز لؾشــاطر يف الضــرورة )ص: 469اكظـر: القســاصف بــقـ الؿتـبــل وخبــقمف )ص: (3)
(، 272(، اـرائر الشـعر )ص:368. 1الملـل يف شـرح أمـالل الؼـالل )(، سـؿط 115باحة )ص:الػ

 (-9.223خزاكة إدب لؾبغدادي )
 سؿط الملل وارائر الشعر- والبقت مـسقب لؾـابغة الجعدي، نؿا يف:

 ستليت ترجؿتف إن شاق اهلل تعالك-(4)
 (-271(، ارائر الشعر )ص:2.137(، أمالل ابـ الشجري )125اكظر: نتاب الشعر )ص: (5)
ـ الببـريقـ، ونـان  (6) حـقيق ـ أنابر أئؿـة اـل ل ُمجاشع، م ـ َمْسَعدة الؿجاشعّل، مقلك ـب ـ سعقد ب إخػش: أبق الحس

ـ سقبقيف، ،وسطف بإخػش إوعرالؿ ـ مـف، وأخذ ط ـقبقيف، صؾبـف الؽسـائل  وهق أس ـ س ـ أخذ ط ونان أطؾؿ م
اراً- معؾؿً لقلده، للجاب، وأرأ طؾقف الؽسائل نتاب سقبقيف،  لقهبف سبعقـ دـي

 (-3.1374(، معجؿ إدباق )127(، كزهة إلباق )ص:73صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ )ص:
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 -6دون: طرات الؿاق طؾقفايري طؾك الؿاق
 -1وأد أؾبقا، لؼالقا: طرات الـاأة طؾك الحقض:1وأال أبق بؽر البقلل

 الؼقل الثار: الؿـع مطؾؼً-
، حقـث مـعـا الؼؾـب يف 5وأبـق الؼاسـؿ أمـدي4ويؿثؾ هذا ا تجاه الخػـاجل

ب اهلل تعـالك، وطـدم العربقة، ورأياه مستؽرهً، وبـاًق طؾك هذا، لؼد أآ بؿـعف يف نتا
الؿتلخر ٓ يرخص لف يف الؼؾب: ٕنَّ الؼؾب إكَّؿا جاق يف نـام  وجقده، أال أمدي:

العرب طؾك السفق، والؿتلخر إكؿا يحتذى طؾك أمثؾتفؿ، ويؼتدى هبؿ، ولـقس يـبغـل 
 -لف أن يتبعفؿ لقؿا سفقا لقف

ربن، وهق مـا جـاق يف ولؽـ الؼؾب الؼبقح ٓ يجقز يف الشعر، وٓ يف الؼثؿ أال: 
 -6نامفؿ طؾك سبقؾ الغؾط

                                                 
(، ومذهب إخػش هذا كصَّ طؾقـف يف معـاكك 271(، ارائر الشعر )ص:125اكظر: نتاب الشعر )ص: (1)

 (-2.471الؼربن )
د بـ صقل: طالؿ بػـقن أداب، حسـ العؼقدة، أبق بؽر محؿد بـ يحقك بـ طبد اهلل بـ العباس بـ محؿ (2)

جؿقؾ الطريؼة، ذو معرلة بيداب الؿؾقك والخؾػاق، حاذق بتبـقػ الؽتـب، ونـان كـديؿً لجؿاطـة مــ 
الخؾػاق وجؿع أشعارهؿ، ودون أخبارهؿ، ونان ذا كسب: لننَّ جده صقل وأهؾف ناكقا مؾقك جرجـان، 

 -سـة خؿس وثاثقـ وثاثؿائة مات بالببرة يف
 (-15.321(، سقر أطام الـباق )3.233(، إكباه الرواة )224كزهة إلباق )ص:

(، طؾقم الباغة لؾؿراغـل 9.294(، واكظر: خزاكة إدب لؾبغدادي )129أدب الؽتاب لؾبقلل )ص: (3)
 (-145)ص:

 (-114يف نتابف سر الػباحة )ص: (4)
د الحؾبـل: شـاطر، أخـذ إدب طــ أبـل والخػاجل: طبد اهلل بـ محؿد بــ سـعقد بــ ســان، أبـق محؿـ

وهـق طؾـك رأي الؿعتزلـة يف الؼـقل بالبـرلة، ولـف مبــػ يف ذلـؽ، وناكـت لـف ، العاق الؿعري وغقره
وٓية بؼؾعة طزاز مـ أطؿال حؾب، وطبل هبا، لاحتقؾ طؾقف بنصعامف سؿً، لؿات، وحؿؾ إلك حؾب، 

 تقيف سـة ست وستقـ وأربعؿائة-
 (-4.122(، إطام لؾزرنؾل )17.271) اكظر: القايف بالقلقات

الحسـ بـ بشر بـ يحقك أمدي إصؾ، الببرّى الؿـشل، إمام يف إدب، ولف شعر حسـ، واتساع تـام  (5)
طؾؿ الشعر ومعاكقف رواية ودراية، صحب الؿشايخ والجّؾة، نلبك إسحاق الزّجاج وصبؼتف، تقيف ســة  يف

 سبعقـ وثاثؿائة-
 (-111(، البؾغة )ص:1.322(، إكباه الرواة )2.847ق )اكظر: معجؿ إدبا

 (-1.219الؿقازكة بقـ شعر أبل تؿام والبحرتي )( 6)
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 ثؿ ساق أبقاتً زطؿ لقفا خطل مـ أالفا-
ثؿ كاأش الؿربد يف رأيف يف جـقاز الؼؾـب، وذنـر أكَّـف لـؿ يعؾـؿ أحـدًا أـال بجـقاز الؼؾـب 

 لاختبار غقره، لؾق أال:  صاح القزن أو لؾضرورة نؿا أال غقره نان ذلؽ أشبف-
- الؼقل الثالث: جقاز  الؼؾب إن تضؿـ اطتباًرا لطقػً، وإٓ ردَّ

نَّ آتػـاق حاصـؾ  وٓ يبعد هذا أن يؽقن أقل مـ كسب إلقف الؼبقل مطؾؼـً، وذلـؽٕ 
 طؾك أنَّ الؼؾب خاف إصؾ يف الؽام، لا يبار إلقف إٓ إذا تضؿـ معـك حسـً-

 -6وأد كصَّ طؾك هذا الؼقل واختاره الؼزويـل خطقب دمشؼ 
 طؾك هذا الؼقل: أكف إذا أمؽـ الحؿؾ طؾك الظاهر مـ الـص، لالؿبقر إلقف أولك-وبـاق 

 -1الؼؾب ٓ يبار إلقف إِذا وجد َوجف بخر:1أال طبد الؼادر البغدادي
 -4الؼقل الرابع: الجقاز يف الشعر ارورة لؼط

، حقـث أـال: 5وإلك هذا ذهب الـحاس، وسقليت كؼؾ نامف، ونذا ابـ طبـػقر
 الؼؾب مؼقس يف الشعر با خاف: لؽثرة مجقئف لقف---و

 -6إٓ أنَّ ذلؽ لؿ يؽثر يف الؽام نثرتف يف الشعر، لؾؿ يجز لذلؽ الؼقاس طؾقف
 (-1.148(، واكظر: بغقة ا يضاح لتؾخقص الؿػتاح )2.98اكظر: ا يضاح يف طؾقم الباغة ) (1)                                                 

الػـقن، ولـل مـبـب  والؼزويـل هق: محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ طؿر، أبق طبد اهلل الشالعل، العامة ذو
أاال الؼضاة يف مبـر، وطظـؿ شـلكف وبؾـغ مــ العـز والقجاهـة مـا ٓ يقصـػ، ونـان حســ التؼااـل 
لطقػ السػارة، ٓ يؽاد يؿـع مـ شلق يسلل لقف، لبقحً حؾق العبارة، مؾقح البقرة، مقصـل إنــاف، 

 سؿحً جقادًا حؾقؿً، تقيف بدمشؼ يف سـة تسع وثاثقـ وسبعؿائة-
ــر: ــان العبــر ) اكظ ــات )4.492أطق ــقايف بالقلق ــبؽل 3.199(، ال ــالعقة الؽــربى لؾس ــات الش (، صبؼ

(9.162-) 
طبد الؼادر بـ طؿر البغدادي، طّامة بإدب والتاريخ وإخبار، ولد وتلدب ببغـداد، وأولـع بإسـػار،  (2)

 اث وتسعقـ وألػ-نان يتؼـ بداب الرتنقة والػارسقة، تقيف يف الؼاهرة طام ث وجؿع مؽتبة كػقسة،
 (-4.41اكظر: إطام لؾزرنؾل )

 (-9.223خزاكة إدب ) (3)
 (-5.422(، الدر الؿبقن )298اكظر: ما يجقز لؾشاطر يف الضرورة )ص:( 4)
أبق الحسـ طؾل بـ مممـ بـ محؿد الحضرمل ا شبقؾل، حامؾ لقاق العربقة بإكدلس، نثقر الؿطالعة،  (5)

 -وستؿائة وستقـ , تسع: وأقؾ –ـة ثاث لف تباكقػ حسـة، وتقيف س
 (-219(، البؾغة )ص: 2.212(، بغقة القطاة )3.112(، لقات القلقات )15.172اكظر: تاريخ ا سام )

 (-271( ارائر الشعر )ص:6)
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 مققػ الؿػسريـ مـ وجقد الؼؾب يف الؾغة العربقة: 
اختؾػ أهؾ الؿعرلة بتلويؾ نام اهلل تعالك يف هـذه الؿسـللة، نؿـا اختؾـػ أهـؾ 

 أقلقـ اثـقـ، هؿا: العربقة، طؾك
 إول: وجقد الؼؾب يف الؾغة-

 وإلك هذا ذهب أنثر الؿػسريـ، ولـتتبع هذا الؼقل باطتبار أائؾقف: 
 وهق ضاهر يف نام العرب أن يؼقلقا:أثبتف الػراق، حقث أال: 

لان يخالؽ نخقف إسد، والؿعـك: نخقلف إسد: ٕن إسد هق الؿعروف 
 -6بلكف الؿخقف

مــ سـببف،  شـلقوالعرب تريد الشلق لتحّقلف إلك  ف أبق طبقدة، حقث أال:وأثبت
يؼقلقن: أطرض الحقض طؾك الـاأة، وإكؿا تعرض الـاأة طؾـك الحـقض، ويؼقلـقن: 

يف رأسل، وإكؿا أدخؾت رأسؽ  ، ويؼقلقن: أدخؾت الؼؾـسقةلهذا الؼؿقص ٓ يؼطعـ
 -1الؼؾـسقة، ونذلؽ الخّػ  يف

أورد إيرادا ربؿا يرد طؾك مذهب اختـاره يف لفـؿ بيـة مــ  وبف أال الطربي، حقث
لنن أشـؽؾ مـا أؾــا طؾـك ذي غػؾـة، لؼـال: ونقـػ يجـقز أن نتاب اهلل تعالك، لؼال: 
ۀ ژ  والام يف أقلـف:« الحؼ»إكؿا هل يف نتاب اهلل يف « مـ»يؽقن ذلؽ نؿا أؾت، و 

يف آختاف يف « مـ»، و«الحؼ»وأكت تحقل الام يف  1 (213)البؼرة:ژ ۀ ہ 
 و-فتجعؾف مؼؾقبًاالتلويؾ الذي تتلولف 

أقؾ: ذلؽ يف نام العرب مقجقد مستػقض، واهلل تبـارك وتعـالك إكؿـا خـاصبفؿ 
 -4بؿـطؼفؿ

وأقل الػراق صحقح)يعـل الؼؾب( وإن أكؽره » ومؿـ أثبتف القاحدي، حقث أال:

                                                 
 -(1.99معار الؼربن لؾػراق )(1)
 (-1.63,64مجاز الؼربن ) (2)
 اكظر: )ص: مـ هذا البحث(- (3)
 ( مـ جامع البقان-3.48(، واكظر نذلؽ: )3.634جامع البقان ) (4)
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ؿ يػعؾقن الشلق لؾضرورة، ابـ أتقبة، مقالؼ لؿذاهب العرب يف لـقن مخاصباـا، لن 
 -6ثؿ يبقر وجًفا ومذهًبا لفؿ يف الؽام، حتك يجقزوه وإن لؿ تدع إلقف ارورة

وهذا أسـؾقب طربـل معـروف إذا دلَّ ومؿـ أثبتف العامة الشـؼقطل حقث أال: 
 -1الؿؼام طؾقف، وهق مقجقد يف نام العرب ويف الؼربن العظقؿ

ذي يظفر لـا أكف أسؾقب طربل كطؼـت بـف العـرب وال: وٓ يشؽؾ طؾك هذا أقلف
 -1يف لغتفا، إٓ أكَّف يحػظ ما سؿع مـف، وٓ يؼاس طؾقف

لفــق يثبــت يف هــذا الـــص نقكــف مـــ أســالقب العــرب يف حــديثفا، ولــؿ يتعــرض 
 لقروده يف الؼربن الؽريؿ، وهذا ما أثبتف يف الـص السابؼ-

زه الزمخشــري، حقــث أــال: : َطــْرُض الـــار طؾــقفؿ، مـــ ويجــقز أن يــراد وجــقَّ
 -4أقلفؿ: طرات الـاأة طؾك الحقض، يريدون: طرض الحقض طؾقفا، لؼؾبقا
 -5وذهب البقضاوي إلك أكف لبقح طـد اتضاح الؿراد وإمـ مـ آلتباس

نؿا أنَّ جؿعً مـ الؿػسريـ أالقا بف، ويبعد جدًا بؾ يستحقؾ أن يؼقلقا بلسؾقب 
 لقؾ اؿـل طؾك إثبات هذا يف العربقة-ٓ تعرلف العرب، لفذا د

 -6السؿعار ومـ همٓق:
بؾ حؽك جؿع مـ الؿػسريـ الؼقل بالؼؾـب يف معــك بيـة مــ نتـاب اهلل تعـالك، 

، لفؾ هذا إٓ دلقؾ أنقد طؾك ثبقت الؼؾب يف 7ولؿ يحؽقا سقاه، ولؿ يـتؼدوه بشلق
 -الؾغة العربقة

 بقؼل-وسقليت زيادة اثبات لفذا يف الؼسؿ التط
وكجد همٓق العؾؿاق يثبتقكف مطؾؼً مــ غقـر تػبـقؾ، وٓ كسـتطقع الؼـقل بـلكَّفؿ 

                                                 
 (-3.493التػسقر البسقط ) (1)
 (-4.69العذب الـؿقر )(2)
 (-7.228أاقاق البقان ) (3)
 (-4.325الؽشاف ) (4)
 (-4.268اكظر: حاشقة زاده طؾك تػسقر البقضاوي)( 5)
 (-4.53اكظر: تػسقر السؿعار ) (6)
 َبَؾَغـَِل اْلؽَِبُر ﴾ مـ هذا البحث-﴿ َوَأْد اكظر دراسة أقلف تعالك (7)
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طؾك مذهب مـ يرى ثبقتف يف الؾغة مطؾؼـً: ٕن نامفـؿ جـاق  ثبـات نقكـف أسـؾقبً 
 طربقً، لفؿ أبدوا مـ هذا الرد طؾك مـ كػاه طـد العرب-

 هذا أقٌل-
نثقرًا وتابعف طؾقف تؾؿقذه السؿقـ وأقل بخر ذهب إلقف الـحاس وكبره أبق حقان 
 الحؾبل، وهق أنَّ الؼؾب إكؿا يؼع يف الشعر ارورة-

وهذا الؼقل ٓ يـبغل أن يجاب بـف يف نتـاب اهلل: ٕنَّ الؼؾـب إكؿـا أال الـحاس: 
 -6يؼع يف الشعر ااطراراً 

والؼؾب طـد أصحابـا يختص بضرورة الشعر، لا كخرج نـام وأال أبق حقان: 
 -1طؾقفاهلل 

 ونان أبق حقان نثقرا ما يشتد طؾك أسؾقب الؼؾب، ويرده، بؾ هق أنثر العؾؿاق لف ردًا-
 -1وٓ يبعد مقأػ تؾؿقذه طـف يف هذا

 الترجقح:
أنَّ ضفـقرًا جؾقـً  ,والعؾـؿ طــد اهلل تعـالك ,لــا يظفربعد الـظر يف أأقال العؾؿاق 

مـ أنـرب إدلـة إنَّ ويف أأاويؾفا، والؼؾب أسؾقب طربل استعؿؾتف العرب يف أشعارها 
والؼقل بف واختقاره نلسؾقب إثبات أساصقـ العؾؿ بؿعرلة لغات العرب لف، طؾك هذا 
والؿثبت مؼدم طؾك الـايف: ٕن معف زيادة طؾؿ، يضاف إلك هذا مـا سـاأقه مــ طربل، 

 ة العــربطؾــك جريــان الؼؾــب طؾــك ألســـ، وبرهــان جؾــل أشــعارهؿ نــدلقؾ بــقـ
 ؿ لف يف مـثقر نامفؿ ومـظقمف-واستعؿالف

*              *              * 
                                                 

(، ولؿ أجده يف نتب الـحاس الثاث: الؿعار 11.289حؽاه طـف الؼرصبل يف الجامع ٕحؽام الؼربن ) (1)
 والـاسخ وا طراب-

ويـبغل أن يـزه الؼربن طـف: ٕن البـحقح أن الؼؾـب ٓ  ( أال:2.126(، ويف)2.372البحر الؿحقط ) (2)
 -شعر، أو إن جاق يف الؽام، لفق مـ الؼؾة بحقث ٓ يؼاس طؾقفيؽقن إٓ يف ال

 -الؼؾب البحقح لقف أن ٓ يؽقن يف نام لبقح، وإنَّ بابف الشعر(: 7.432وأال يف )
 -إٓ أن الؼؾب ٓ يؼع طؾك البحقح إٓ يف ارورة أو كدور(: 2.231أال يف الدر الؿبقن ) (3)
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 الكلب يف الكسآٌ الكسٓهأسلْب املطلب السابع: 
مـ الؿعؾقم طـد أهؾ العؾؿ أكَّف لقس نؾ مـا جـاق يف الؾغـة صـح حؿـؾ نتـاب اهلل 
تعالك طؾقف، لتلويـؾ نـام اهلل أـائؿ طؾـك أقاطـد أخـذها أهـؾ العؾـؿ واسـتـبطقها مــ 

 أمقر، لؽاكت نالػقبؾ، يرد طـد آختاف إلقفا، ويحؽؿ طـد التـازع هبا- مجؿؾ
لــنذا ثبــت شــلق يف الؾســان العربــل لؾــقس بالضــرورة أن يبــح حؿــؾ نتــاب اهلل 

 تعالك طؾقف، لفؾ نذلؽ الؼؾبو-
والجقاب: مـ خال دراسة هذا الـقع، وما أقؾ طـ بعـض بيـات الؼـربن الؽـريؿ: إ ـا 

لؼقل بؽؾ اصؿئــان: إنَّ أغؾـب الؿػسـريـ طؾـك أبقلـف، والؼـقل بـف يف جاقت طؾقف، أستطقع ا
نَّ  نتاب اهلل تعالك، لؽـ غالبفؿٓ  يبقرون إلقـف إٓ إذا نـان هــاك مـا يسـتدطل الؼـقل بـف:ٕ 

 الؼؾَب خاف الظاهر، وخاف الظاهرٓ  يبار إلقف إٓ بدلقؾ-
حؿؾ الؽام طؾـك معــك وأبعد إأقال هذا الؼؾب: ٕكف إذا أمؽـ أال الرازي: 

 -6صحقح وهق طؾك ترتقبف لفق أولك مـ أن يحؿؾ طؾك أكف مؼؾقب
مـ أثبتف مـ الؿػسريـ يف نتاب اهلل تعالك، واختاره وأال بف يف لفؿ بعض وإلقؽ 

ـــالك: ـــاب اهلل تع ـــدة 1الػـــراق نت ـــق طبق ـــاج 4والطـــربي 1وأب 6ومؽـــل 5والزج

ب مـف أقل ابـ إكباري، وأد كؼؾـف طــف القاحـدي يف التػسـقر البسـقط وأري (،22.145مػاتقح الغقب ) (1)                                                 
(24.256-) 

 (: 1.287وأال ابـ ططقة يف الؿحرر القجقز )
وادطاق الؼؾب طؾك لػظ نتـاب اهلل دون اـرورة تـدلع إلـك ذلـؽ طجـز وسـقق كظـر، وذلـؽ أن الؽـام 

 -يتخرج طؾك وجفف ورصػف
وهذا الـقع مـ الؼؾب وإن أجـازه بعضـفؿ، لـا يـبغـل حؿـؾ (: 7.228وأال الشـؼقطل يف إاقاق )

 -ٕكَّف خاف الظاهر، وٓ دلقؾ طؾقف يجب الرجقع إلقف ؛أية طؾقف
 خطاباـؿ-يف لفذا يقاح لـا التعامؾ البحقح مع هذا الػـ مـ لـقن العرب 

 (-19)ق: ﴾ ْقِت بِاْلَحؼِّ َوَجاَقْت َسْؽَرُة اْلؿَ ﴿(، ودراسة أقلف تعالك:2.65اكظر: معار الؼربن ) (2)
 لقفا الؼؾب-  (، ويف البحث طدة مقااع اختار2.38اكظر: مجاز الؼربن ) (3)
ـَ ﴿ (، واكظر دراسة أقلف تعالك:12.382اكظر: جامع البقان )( 4) ـَ بَمـُقا لَِؿـا اْخَتَؾُػـقا لِقـِف مِـ ِذي َلَفَدى اهلُل الَّ

َقْت َطَؾْقُؽْؿ﴾ ﴿﴾ واْلَحؼِّ   هذا البحث-مـ َلُعؿِّ
 (-1.428( اكظر: معار الؼربن وإطرابف لؾزجاج )5)
 (-2.1226( اكظر: الفداية إلك بؾقغ الـفاية )6)
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 6والسـققصل 5والؼرصبـل 4وابـ الجـقزي 1والبغقي 1والسؿعار 6والقاحدي
 -1والشـؼقطل 7والشقنار

 -9وأد ورد الؼؾب يف بيات مـ الؼربنأال ابـ طاشقر: 
 -60وجقزه الزمخشري والبقضاوي وأبق السعقد

ًٓ يف معـك بية مـ أيات  -66وذنره ابـ ططقة احتؿا
ل الؼـقل بالؼؾـب نؿعــك لميـة نؿا وجدت أثـاق الدراسة أنَّ جؿعً مــفؿ يحؽـ

 الؽريؿة، مـ غقر أن يـتؼده نؿا يف 
 -61غقره مـ الؿقاصـ التل أقؾ لقفا الؼؾب

*              *              * 

                                                 
 -(17.195(، التػسقر البسقط )3.373التػسقر القسقط ) (،229( اكظر: القجقز لؾقاحدي )ص:1)
 (-2.424(، )4.53اكظر: تػسقر السؿعار ) (2)
 (-6.152) ،(2.35معالؿ التـزيؾ)اكظر: (3)
 (-3.357)(، 1.282( اكظر: زاد الؿسقر )4)
 (-13.179الجامع ٕحؽام الؼربن ) (5)
 (-1.285(، حاشقة الجؿؾ طؾك الجالقـ)71تػسقر الجالقـ )ص: (6)
 (-4.152لتح الؼدير ) (7)
 (-4.69العذب الـؿقر ) (8)
 (-32.283التحرير والتـقير ) (9)
(، واكظـر دراسـة 3.257(، إرشـاد العؼـؾ السـؾقؿ )3.26التـزيـؾ ) (، أكـقار2.137اكظر: الؽشاف ) (12)

كَُٔل لََعَ اَّللهِ إَِله اْْلَقه ژ أقل اهلل تعالك مـ هذا البحث:
َ
ْن ََل أ

َ
 (-125)إطراف: ﴾َخِليٌق لََعَ أ

َقْت َطَؾْقُؽْؿ﴾: (، واكظر دراسة أقلف تعالك3.164اكظر: الؿحرر القجقز ) (11)  حث-مـ هذا الب ﴿َلُعؿِّ
حاشـقف (، 5.225(، إرشاد العؼؾ السـؾقؿ )3.283(، أكقار التـزيؾ )21.467اكظر: مػاتقح الغقب ) (12)

(، 5.619(، إطراب الؼربن وبقاكف )8.271(، روح الؿعار )6.124الشفاب طؾل تػسقر البقضاوي )
َْرضِ واكظر دراسة أقلف تعالك: ْٕ  (-24)يقكس: َلاْخَتَؾَط بِِف َكَباُت ا
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 اىٕ: اآلٓات اليت ذكس فَٔا الكلباملبحث الث
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  أــال تعــالك: الؿقضــع إول:

 (-171البؼرة:)  ژچ  چ   چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ
، أالقا: الؿثؾ مضروب ژڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  مقاع الؼؾب طـد مـ ربه:

ومثؾ الذيـ نػروا يف طدم لفؿفـؿ طــ اهلل لؿـ يـعؼ، والؿراد الؿـعقق بف، والؿعـك: 
ورسقلف نؿثؾ الؿـعقق بف مـ البفائؿ التـل ٓ تػؼـف مــ إمـر والـفـل غقـر البـقت، 

 -الؼؾبباب ويؽقن هذا مـ  ،بف ُؼ عَ ـْ الذي يُ  ُؼ عِ ـْ بالذي يَ  لقراد
ووجفف: أنَّ الؿثؾ ارب لؾذيـ نػروا يف طدم استجابتفؿ، لفؿ مدطقون، يؼابؾف 

 يف الؿثؾ: البفائؿ، وهل مـعقق هبا، ولقست كاطؼً-
 وبـاق طؾك هذا الؼقل، يؽقن وجف الشبف بقـفؿا: طدم الػؼف، واكتػاق آستجابة-

 -6هذا ذهب بعض طؾؿاق العربقة نالػراق وأبل طبقدة وثعؾبوإلك 
 -1وجقزه الطربي

 ولؿ يرتض هذا القجف ابـ أتقبة، وشـع طؾك أائؾف، لؼال: 
ــا ٓ يجــقز ٕحــدٍ  ــاب اهلل أنْ  وهــذا م ــك نت ــف طؾ ــف   يحؽــؿ ب ــؿ يجــد ل ــق ل ل

 -1مذهبً
 أي لؽقػ وأد َوَجَد لف يف أية مذهبً سؾقؿً صحقحً-

مقالـؼ  ,وإن أكؽـره ابــ أتقبـة,وأـقل الػـراق صـحقح عؼبف القاحدي، لؼـال:وت
لؿذاهب العرب يف لـقن مخاصباـا، لن ؿ يػعؾقن الشلق لؾضرورة، ثؿ يبـقر وجًفـا 

 -4ومذهًبا لفؿ يف الؽام، حتك يجقزوه وإن لؿ تدع إلقف ارورة

                                                 
(، زاد الؿســقر 2.42(، الؽشــػ والبقــان )1.63مجـاز الؼــربن ) ،(1.99معــار الؼــربن لؾػــراق )ظـر: اك (1)

 (-2.232الدر الؿبقن )، (1.132)
 -(3.47جامع البقان ) (2)
 -(126تلويؾ مشؽؾ الؼربن )ص:  (3)
 ( 493. 3التػسقر البسقط ) (4)
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 ولؽـ، لقس نؾ ما صحَّ طـ العرب صح حؿؾ الؼربن طؾقف-
أقَل الػـراق أبـق حقـان ذانـرًا أ ـا يف الشـعر لحسـب، وإن ورد يف الؽـام، وأكؽر 

 ، 6لؼقؾ ٓ يؼاس طؾقف
واختار بخرون مـ أهؾ العؾؿ هذا الؿعـك يف لفؿ أية الؽريؿة، وأنَّ الؿراد مـفا 

، لؽـفؿ خالػقهؿ يف الؼؾب،  ارب الؿثؾ لؾؽػار يف طدم استجابتفؿ هلل ولرسقلف
وا نـقن أيـة طؾـك وجففـا، واختـاروا أنَّ يف أيـة حـذلً مــ أولفـا، لؾؿ يروه، بؾ رأ

تؼديره: مثؾؽ يا محؿد يف وطظ همٓق الؽػار ومـاداـؿ لؾحؼ نؿثؾ الذي يـعـؼ بؿـا 
 -ٓ يسؿع

 -1وهذا ما اختاره الزجاج والسؿرأـدي والسؿعار والبغقي والخازن
 -1مثؾ واطظ الذيـ نػروا وداطقفؿوأدره بعضفؿ بـ: 

 -4وهبذا أال ابـ أتقبة والطربي والزمخشري
 -5وصقبف الػراق

 والتؼديران متؼاربان-
لدٓلـة الؽـام  :,داطـل ,، وحـذف أولـفأااف الؿثؾ إلـك الـذيـ نػـرواأالقا: 

 :نؼقلــف ،ومثؾــف يف الؼــربن نثقــر ،ويســؿك هــذا الـــقع مـــ الخطــاب الؿضــؿر ،طؾقــف
 -6 (82يقسػ:) ژڱ  ڱ  ژ

يـظؿفؿا، أقٌل واحٌد يف أيـة، وهـق: أنَّ هـذا الؿثـؾ الؿضـروب  وهذان الؼقٓن
لؿثؾـف يف هـذا مثـؾ يدطك إلقـف، ولؿا يتؾك طؾقف  ، وطدم اكتػاطفمثؾ الؽالر يف أؾة لفؿف

                                                 
 -(2.126البحر الؿحقط )اكظر:  (1)
 ،(1.168تػسـقر السـؿعار )، (1.113بحر العؾقم )، (242. 1إطرابف لؾزجاج )معار الؼربن واكظر: ( 2)

 -(1.122لباب التلويؾ ) ،(1.181)معالؿ التـزيؾ 
 -(2.41الؽشػ والبقان ) (3)
 -(1.214الؽشاف )، (3.52جامع البقان ) ،(129تلويؾ مشؽؾ الؼربن )ص:اكظر:  (4)
 -(1.122معار الؼربن لؾػراق ) (5)
معــالؿ  (،2.42الؽشــػ والبقــان )، (3.47جــامع البقــان ) ،(129لويــؾ مشــؽؾ الؼــربن )ص:ت اكظــر:( 6)

 (-2.214)، الجامع ٕحؽام الؼربن(1.132زاد الؿسقر ) ،(1.181)التـزيؾ 
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 -البفقؿة التل تسؿع البقت إذا كعؼ هبا، وٓ تعؼؾ ما يؼال لفا
ــال مؽــل:  ــؾ أ ــر الؿػســريـ، ب ــقل أنث ــق أ ــوه ــك لســره ن ــذا الؿعـ ــك ه ؾ وطؾ

 -6الؿػسريـ
 4وطؽرمـة 1ومجاهـد 1ابـ طبـاسجؿاطـة مــ السـؾػ نـروي طــ م نؿا أكف
 -6وأتادة  5والحسـ

 ويشؽؾ طؾك هذا الؼقل: أنَّ لقف تؼديرًا، وإصؾ طدم التؼدير-
ويجاب: أكَّف ٓ ماكع مـ التؼدير إذا دلَّ طؾقف السقاق، نؿا يف هذه أيـة الؽريؿـة، 

لؼقل بالؼؾب: ٕن الؼؾـب مختؾـػ يف نقكـف أسـؾقبً طربقـً، ولـقس بؾ هق أولك مـ ا
 -نذلؽ ا اؿار

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أنَّ هذا الؿثؾ أد اربف اهلل تعالك لؾؽػار يف مـاداـؿ 
 -7بلفتفؿ

 -9إلك ابـ جرير ,خطل,، وطزاه ابـ نثقر 1وإلقف ذهب ابـ زيد
بتـة ٓ كــداًق وٓ صــقتً وٓ غقــر ذلــؽ، لؽــ يشــؽؾ طؾقــف: أنَّ ألفــة ٓ تســؿع ال

 -60ولفذا: حؽاه ابـ نثقر ببقغة التؿريض
 -66وهبذا أيضً اكتؼده جؿع مـ الؿػسريـ

 (،-2.42(، واكظر: الؽشػ والبقان )1.545الفداية إلك بؾقغ الـفاية ) (1)                                                 
 -(1.282ابـ أبل حاتؿ )و( 3.45الطربي )أخرجف  (2)
 (-3.45الطربي )أخرجف  (3)
 -إلك ونقع (1.426الدر الؿـثقر )،وطزاه يف (3.44أخرجف الطربي ) (4)
 (-1.282) هذنره ابـ أبل حاتؿ يف تػسقر (5)
 -(3.46الطربي )و (1.321) هتػسقريف طبد الرزاق أخرجف  (6)
(، زاد 214. 1ؽشـاف)(، ال1.182)معـالؿ التـزيـؾ (، 1.168: تػسـقر السـؿعار )هذا الؼـقل يف اكظر( 7)

 (-1.122(، لباب التلويؾ )1.127التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ )، (1.132الؿسقر )
 (-3.49أخرجف الطربي ) (8)
 (-1.482تػسقر ابـ نثقر ) (9)
 (، 1.482تػسقر ابـ نثقر )(12)
ــب) (،1.214الؽشــاف) (،1.168اكظــر: تػســقر الســؿعار) (11) ــاتقح الغق ــؾ  (،5.192مػ ــقار التـزي أك

 (-1.92(، إرشاد العؼؾ السؾقؿ )1.119)
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 وهذا الؼقل وسابؼف يجتؿعان يف كػل الؼؾب يف أية الؽريؿة-
واختار ابـ طاشقر حؿؾ أية طؾك الؿثؾقـ الؿذنقريـ، وأكف ٓ تعارض بقـفؿا، 

غة الؼربن الؽريؿ، وإطجازه يف إمؽاكقة حؿؾ أية طؾك أنثر مـ معـك، بؾ هذا مـ با
 -6وسعتفا لؾؿعار العديدة

وما أالف رحؿف اهلل متجٌف غايَة آتجـاه، ٓسـقؿا والؼاطـدة التػسـقرية الؿشـفقرة: 
إولك حؿؾ أية طؾك الؿعار الؿـذنقرة طــد ا مؽـان: لسـعة الؼـربن ٓ يؿؽــ أن 

 -بشري، واهلل الؿقلؼ لػفؿ نتابف وآسرتشاد هبديفيحدها العؼؾ ال
ًة َػ ََفااَا اَّللهُ انلهِ ي ااَ   ژ أــال اهلل تعــالك: الؿقضــع الثــاين: ََ ًَ َواِخاا اا ٌه

ُ
ََكَن انلهااُُس أ

ُ اْختَيَفُ  ٍَ ًَ َبْ َ انلهُِس ِػي ًُ اىِْهتََُب بُِْْلَق  ِِلَْدُؾ ُٓ َف ٌَ َُْزَل 
َ
ََ َوأ ِِْذِري ٌُ ََ َو ي ِ

اُ ٌُ َِّش  ٌَ ِّ َو ٔا ِػي
 ِ ى اَّللهُ اَّله ََ َٓ ًْ َػ ُٓ َُُت َبْغيًُ بَيَِْ ًُ اْْلَيِ  ُٓ ُ َجَُءْت ٌَ  َِ َْ َبْف ٌِ ُٔه  وتُ

ُ
ََ أ ي ِ

ِّ إَِله اَّله ُِأا اْختَيََف ِػي ٌَ ََ آ ي
اٍ  ُ ْصااتَِلي ااُُء إَِي ِ َ ٍَ َ َْ ا اا ٌَ ي  َِ اا ْٓ ِّ َواَّللهُ َ  ََ اْْلَااق  بََِّلِْلُِاا اا ٌِ  ِّ ااُ اْختَيَُفاأا ِػياا ٍَ ِ  ﴾ ًٍ ل

 (-213)البؼرة:
ََ اْْلَاق   ژمقاع الؼؾب طـد مــ ربه:  ٌِ  ِّ ُ اْختَيَُفٔا ِػي ٍَ ِ ُِٔا ل ٌَ ََ آ ي ِ

ى اَّللهُ اَّله ََ َٓ  ژَػ
 أالقا: الؿعـك: لفدى اهلل الذيـ بمـقا لؾحؼ مؿا اختؾػقا لقف-

والسبب يف هذا: أكَّا لق حؿؾـا أيـة طؾـك سـقاأفا لؽـان الؿعــك: لفـدى اهلل أهـؾ 
ـا اختؾـػ الــاس ا يؿ ان لاختاف، وأطعً لقس هذا هـق الؿـراد، وإكؿـا الؿـراد: َلؿَّ

 -هدى اهلل الؿممـقـ لؾحؼ
، وأد ألبح طـف وطـ سرِّ اختقاره لف بؿـآ   وهذا اختقار شقخ الؿػسريـ الطربي

ًٓ لاجتفاد يف البحث طـ سبب اختقاره، وها هق يؼقل ويذنر الؼؾب:   يدع لـا مجا
ونقـػ يجـقز أن يؽـقن  :جعػر: لنن أشؽؾ ما أؾـا طؾك ذي غػؾة، لؼالأال أبق 

ُ اْختَيَُفٔا ژ والام يف أقلف:« الحؼ»إكؿا هل يف نتاب اهلل يف « مـ»ذلؽ نؿا أؾت، و ٍَ ِ ل
 ِّ يف آخـتاف يف التلويـؾ الـذي تتلولـف « مــ»، و«الحـؼ»وأكت تحـقل الـام يف  ژِػي

                                                 
 -(2.111التحرير والتـقير )اكظر:  (1)
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ب مقجقد مستػقض، واهلل تبارك وتعالك إكؿا لتجعؾف مؼؾقباو أقؾ: ذلؽ يف نام العر
 -6خاصبفؿ بؿـطؼفؿ

 للكت ترى إأرار الطربي بلنَّ أقلف مـ أبقؾ الؿؼؾقب-
ًٓ واردًا يف تػسـقر أيـة  ، غقـر أنَّ ملخـذه يختؾـػ طــ ملخـذ 1وذنره الػراق أـق

ا مام الطربي ومـزطف، لالػراق يـرى أكـؽ إذا لسـرت آخـتاف الحاصـؾ بـقـ أهـؾ 
الؽتاب بالتبديؾ لؾتقراة، طؾقـف: يؽـقن الؿعــك: لفـدى اهلل الؿـممـقـ لؾحـؼ مــ هـذا 
آختاف: ٕن بعضف حؼ، وبعضف نػر، للهؾ ا يؿان بمـقا ببعض ذلؽ وهق الحؼ، 

 إذًا، لالفداية لؾحؼ-
وأمــا الطــربي: لقــرى أنَّ اخــتاف أهــؾ الؽتــاب يف الجؿعــة والبــاة والبــقام 

التبديؾ والتحريػ لؽتبفؿ، لفدى اهلل الؿممـقـ  صابة وكحقها، ولقس يف خبقص 
 - الحؼ الذي هق ديـ إبراهقؿ

وهبذا يتضح لـا الػرق بقـ الؿلخذيـ، لا كحؿؾ الطربي مـا كحؿؾـف الػـراق: ّٕن 
سبب الؼقلقـ مختؾػ، وإن اتحدا يف الـتقجة، وهبذا كعؾؿ أنَّ استدراك ابـ ططقة طؾك 

 -1ر محؾفالطربي يف هذه الـؼطة يف غق
كـص طؾقـف  ,زيـادة طؾـك واـقحف يف نـام الطـربي –السبب الذي ذنرتـف وهذا 

مؽل، ولؿ يذنر ما ذنره ابـ ططقة، ولؽـف زاد بلن طزا هذا الؼقل إلك أنثر أهؾ العؾؿ، 
 :  لؼال

طـد أنثر أهؾ العؾؿ لقف أؾب، والؿعـك: لفدى اهلل الذيـ بمـقا لؾحؼ مؿا وهذا  

                                                 
 -(3.634جامع البقان ) اكظر: (1)
وأـال الػـراق: يف : (1.287الؿحـرر الـقجقز ) يفابــ ططقـة أـال  ،(1.131اكظر: معار الؼربن لؾػراق )( 2)

 -الؽام أؾب
 طؾك الطربي- ولؿ يـبف طؾك هذا صاحب نتاب: استدرانات ابـ ططقة (3)

 وهذا وهؿ بقـ، لؾؿ يذنر الطربيُّ الػراَق هفـا-الطربي طزا هذا الؼقل لؾػراق،  والغريب أن ابـ ططقة ذنر أنَّ 
 وهذا مؿا لات صاحب آستدرانات أيضً-

 -(3.634جامع البقان )، وأاركف ب(1.287الؿحرر القجقز )اكظر: 
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 ---اختؾػقا لقف
 ولؿ يفدهؿ لاختاف- ،لفداية إكؿا هل لؾحؼلا

اُ  ژٕكف أال:  :وضاهر أية يعطل الفداية لاختاف ٍَ ِ ُِأا ل ٌَ ََ آ يا ِ
ى اَّللهُ اَّله ََ ا َٓ َػ

ََ اْْلَاق   ٌِ  ِّ ولؽــ الؽـام لقـف أؾـب أتـك طؾـك لغـة العـرب وطادــا يف  ،ژاْختَيَُفٔا ِػي
 -6وهذا أقل الطربي واختقاره ،نامفا

 مند ما ذنرتف بكػً مـ طؾة الؼقل ومـزطف طـد صاحبف الذي أالف وذهب إلقف-لفذا ي
 وكستطقع الؼقل بلن الزمخشري والبقضاوي أد ذهبا إلك الؼقل بالؼؾب، لؼآ: 

 -لفدى اهلل الذيـ بمـقا لؾحؼ الذي اختؾػ لقف مـ اختؾػ ي:أ
 ة-لفذه الجؿؾة هل الجؿؾة التل سطرها الطربي يف معـك أي

وهبذا الؼقل يحبـؾ جـقاب لسـمال يـرد، وهـق: لؿـاذا بـدأ اهلل بـذنر آخـتاف 
وأدمف طؾك ذنر الحؼ، لقؼال: أية طؾك الؼؾب، والؿراد ذنر الحؼ ابتداق، نـذا لعـؾ 

 -1الرازي
وادطـاق الؼؾـب طؾـك لػـظ نتـاب اهلل دون واكتؼد هـذا الؼـقل ابــ ططقـة، لؼـال: 
الؽــام يتخــرج طؾــك وجفــف  ظــر، وذلــؽ أنَّ اــرورة تــدلع إلــك ذلــؽ طجــز وســقق ك

 -4ورصػف
أي أنَّ هذا الؼـقل مخـالػ لألصـؾ، وهـق نـقن الؽـام طؾـك كسـؼف، وصالؿـا أنَّ 

 الؿعـك تام بدوكف لا حاجة إلك الؼقل بف-
والؼؾـب طــد أصـحابـا يخـتص ، وهـق حســ أال أبق حقان طـ أقل ابـ ططقة:

 -5طؾقف نام اهلل ُج رِّ خَ لا كُ  ،بضرورة الشعر
واختار بعض الؿػسريـ أنَّ يف أية محـذولً تؼـديره: معرلـة أو إصـابة: لقؽـقن 

                                                 
 (-1.721لك بؾقغ الـفاية )إالفداية  (1)
 -(1.135أكقار التـزيؾ )، (1.256ؽشاف )ال (2)
 ، ولقف كظر: لا يزال السمال أائؿً-(6.377مػاتقح الغقب ) (3)
 -(1.287الؿحرر القجقز ) (4)
 -(2.379الدر الؿبقن ) ، واكظر:(2.372البحر الؿحقط ) (5)
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 -فدى اهلل الذيـ بمـقا لؿعرلة ما اختؾػقا لقف مـ الحؼالؿعـك: ل
 -6وإلك هذا ذهب القاحدي وابـ الجقزي وابـ جزي والخازن

بف أهقن  وهذا مخالػ لألصؾ الؿعروف، وهق إصؾ طدم التؼدير، لؽـ الؼقل
 مـ الؼقل بالؼؾب: لالؼؾب مختؾػ يف وجقده يف العربقة ويف الؼربن الؽريؿ-

لؽـ لق أالقا: أية ٓ تحتاج إلك تؼدير: ٕنَّ ما أدر مػفقم مـ السـقاق، لـننَّ اهلل 
تعالك أراد إضفار مـتف طؾك أهؾ ا يؿان هبدايتفؿ، والفداية ٓ تؽـقن إلـك آخـتاف 

 إصابتف يف آختاف-بؾ إلك معرلة الحؼ و
وهــذا الؿعـــك هــق مــا دكــدن حقلــف الؿػســرون، لؽـــ مـــ أائــؾ بالؼؾــب وبخــر 
بالتؼدير، والبقاب: أنَّ السقاق دال طؾك هذا الؿعـك مـ غقر هـذيـ إمـريـ، وهـذا 

ََ اْْلَق   ژ يف أقلف تعالك: مـما ذنره ابـ ططقة، وتؽقن   بقان لؾؿختؾػ لقف- ژٌِ

يؼتضـل أ ـؿ أصـابقا الحـؼ، وتـؿ الؿعــك يف  َلَفـَدىأقلف  ٕنأال ابـ ططقة: 
ـَ اْلَحؼِّ جـس ما وأع الخاف لقفلِقفِ أقلف   -1، وتبقـ بؼقلف مِ

وهذا هق أرجحفا: لؿقالؼتف لؾؼقاطد التـل ذنرهـا الؿػسـرون مــ أن إصـؾ يف 
 السقاق نقكف طؾك كسؼف، لا أؾب، وٓ تؼدير، والعؾؿ طـد اهلل تعالك-

َِ إَّلِْل  :ٹ ٹ :ؿقضع الثالثال َِ ُ أ َْ َبْفا ا ٌِ اِئياَو  َْ بَِِن إِْْسَ ٌِ ََلِ  ٍَ ْ ًْ تََر إَِي ال َ ل
َ
أ

ًُ اىْ  يَيُْؾ ـَ ًْ إِْن ُنِتَب  َصيْتُ ـَ ْو  َْ ًُ اْبَفْا نَلَُ َ ِيًًك ُنَلُتِْو ِِف َشِ يِو اَّللهِ كََُل  ُٓ َ ِلتَُُل كَُلُٔا نِلَِِبٍّ ل
َله ُتَلُتِئُا كَُلُٔا وَ 

َ
ُ ُنِتاَب أ ٍه ْبَُِئَُِِ فَيَ

َ
َْ ِديَُِرَُُ َوأ ٌِ ْخرِْجَُِ 

ُ
َْ أ َله ُنَلُتَِو ِِف َشِ يِو اَّللهِ َوكَ

َ
ُ نَلَُ أ ٌَ

 َ ٍِ ِ ُل ًٌ بُِىؾه ِيي ـَ ًْ َواَّللهُ  ُٓ ِْ ٌِ ْٔا إَِله كَِييًًل  ىه َٔ ًُ اىِْلتَُُل تَ ِٓ يَيْ  -(246)البؼرة: ـَ
ْخرِ  ژ مقاع الؼؾب طـد مـ ربه:

ُ
َْ أ ْبَُِئََُِِوكَ

َ
َْ ِديَُِرَُُ َوأ ٌِ أـالقا: أيـة طؾـك  ﴾ ْجَُِ 

 الؼؾب، والؿعـك: 

                                                 
فقؾ لعؾـقم التسـ، (1.178زاد الؿسـقر )، (161الـقجقز لؾقاحـدي )ص: ، (114. 4التػسقر البسـقط ) (1)

 -(1.143لباب التلويؾ )، (1.118التـزيؾ )
الـدر  ، واكظـر:مــ(يف معــك:1.118، ونـذا أـال ابــ جـزي يف التسـفقؾ)(1.287الؿحرر الـقجقز ) (2)

 -(2.379الؿبقن )
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 وأد أخرج مـا أبـا كا، للسـد الخروج لمباق يف أية، والؿراد خروج إبـاق-
ولعؾ وجف هذا الؼقل: أنَّ خروج إبـاق مـ أبـائفؿ يؽقن بالسبل، لقمخذ إبـاق 

 أباق، لقثبت الؼؾب يف أية الؽريؿة- طـ ببائفؿ، وهذا إخراج لألبـاق ٓ
ولؿ أر مـ تبـك الؼؾب صـريحً، أو طـزاه إلـك أحـد بعقــف، سـقى حؽايـة بعـض 

 -6الؿؼتضقة لؾتضعقػ الؿػسريـ لفذا الؼقل وببقغة التؿريض
 لؽـا كجد مـ الؿػسريـ مـ يذنر سبل إبـاق، وهذا نؿا ذنركا إخراج لألبـاق-

 -1ْبـَائِـَا(، أي ُسبَِقْت ذراريـاومعـل )َوأَ أال الزجاج: 
ولؽــا ٓ كستطقع الؼقل بلن هـذا التػسـقر يريـد أربابـف الؼؾـب يف أيـة الؽريؿـة: 
ٓحتؿال أ ؿ أرادوا أن أباق أبعدوا طـ أبـائفؿ بإسر والؼتؾ، ثؿ وأع السـبل طؾـك 

ب، وهـق إبعـاد الذرية، لقؽقن الؿعـك الذي أشارت إلقف أية الؽريؿة حاصؾ بـا أؾـ
 الرجال طـ ديارهؿ وأبـائفؿ-

 ويـتؼد الؼقل بالؼؾب بلمريـ اثـقـ، هؿا:
 أن الؼقل بالؼؾب طؾك خاف إصؾ- ,
أ ؿ ذنروا أبـؾ إبــاق خـروجفؿ مــ ديـارهؿ، وٓ يؿؽــ أن يؽـقن أؾـب يف  ,

ــقـ  ــب يف نؾؿت ــقل بالؼؾ ــػ كؼ ــاس، لؽق ـــ الـ ــديار م ــديار: إذ ٓ يتبــقر خــروج ال ال
 قـ، هذا لقف بعد-متعاصػت

وأقـؾ: إنَّ هـذا طؾـك الؼؾـِب، وإصـُؾ: وأـد ُأْخـِرَج  ولذا أال السؿقـ الحؾبل:
 -1أبـا كا مـا، وٓ حاجَة إلك هذا

وضاهر أية بقـ وااح ٓ يحتاج إلك أؾب، ومعـاها الذي كـص طؾقـف مــ رأيتـف 
يف أبــائفؿ، مـ الؿػسريـ: أ ؿ اسـتقلقا طؾـك بادهـؿ، وصـردوهؿ مـفـا، وخؾػـقهؿ 

 لاستعبدوهؿ-

                                                 
 -(4.266الؾباب يف طؾقم الؽتاب )، (2.518الدر الؿبقن )، (2.572البحر الؿحقط )اكظر:  (1)
 -(2.223تلويات أهؾ السـة ) ، واكظر:(1.327معار الؼربن ) (2)
 -(2.518الدر الؿبقن ) (3)
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 لا خراج حاصؾ لفؿ مـ الديار وإبـاق-
لنكـف يعــل: وأـد أخـرج مــ غؾـب طؾقـف مــ رجالــا وكسـائـا مــ أال الطـربي: 

وهذا الؽام ضـاهره العؿـقم، وباصــف الخبـقص: ٕن -ديارهؿ وأوٓدهؿ ومـ سبل
نـاكقا يف ديـارهؿ وأوصـا ؿ،  ﴾ِ يِو اَّللهِ اْبَفْا نَلَُ َ ِيًًك ُنَلُتِْو ِِف شَ ژالذيـ أالقا لـبقفؿ: 

 -6وإكؿا نان أخرج مـ داره، وولده مـ أسر، وأفر مـفؿ
 -1كاقيعـل أخذوا دياركا وسبقا أبـا: السؿرأـديأال 

 والؼائؾ هذا لؿ يخرج، لؽـف أخرج مثؾـف، لؽـان ذلـؽ إخراجـًوأال أبق حقان: 
مـفؿ استقلل طؾك بادهؿ، وأسر أبــا هؿ،  نثقراً  ٕنَّ  :لف، ويؿؽـ حؿؾف طؾك الظاهر

 -1هؿ هبا، نؿا مر يف أبتفؿملارتحؾقا إلك غقر بادهؿ التل نان مـش
 -4وهؽذا أال الؿػسرون

وذهب أبق البؼاق العؽربي إلك أنَّ أيـة طؾـك كسـؼفا، لؽــ لقفـا حـذلً دلَّ طؾقـف 
 -5ائـاوالتؼدير: وأد أخرجـا مـ دياركا وأبعدكا طـ أبـ السقاق،

، والؿعــك أـائؿ ,نؿـا هـق معؾـقم,وٓ حاجة إلك التؼدير، لفـق خـاف إصـؾ
 -6بدوكف

مــ أ ـؿ أخرجـقا مــ ديـارهؿ ,ويبؼك الؼقل الذي ذهب إلقـف أنثـر الؿػسـريـ 
هق أصح إأقال يف معـك أية الؽريؿة: لقاقحف وطدم مخالػتـف أقاطـد  ,وأبـائفؿ

 -أهؾ هذا الشلن
                                                 

 -(4.446جامع البقان ) (1)
 -(1.162بحر العؾقم ) (2)
 (-2.572البحر الؿحقط )( 3)
(، 178(، الـقجقز لؾقاحـدي )ص:4.322(، التػسقر البسقط )1.817اكظر: الفداية إلك بؾقغ الـفاية ) (4)

ــؾ )(، 1.249تػســقر الســؿعار ) ــقار التـزي ــر )1.152أك ـــ نثق ــار 1.665(، تػســقر اب (، تػســقر الؿـ
 (-2.487(، التحرير والتـقير )127(، تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:2.377)

(، 2.518(، الــدر الؿبــقن )2.572(، واكظــر: البحــر الؿحــقط )1.197التبقــان يف إطــراب الؼــربن ) (5)
 (-4.266الؾباب يف طؾقم الؽتاب )

 (-2.487هذا الؼقل: التحرير والتـقير ) اكظر يف رد (6)
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َْ بَيََغاِِنَ اىِْهاَ ُ ژلف تعـالك:أق الؿقضع الرابع: اًَلٌ  َوكَا ُُ َّنه يَُؾأُن ِي 
َ
كََُل رَب  أ

ُءُ  ٍَ َ ُ ا ٌَ ِِت ََعكٌِر كََُل َنَذلَِم اَّللهُ َ ْفَفُو 
َ
 (-42بل طؿران:) ژ َواْ َرأ

َْ بَيََغِِنَ اىِْهَ ُ ژ مقاع الؼؾب طـد مـ ربه، هق أقلف تعالك: أالقا: أية مـ  ژَوكَ
: والؿعـك: وأد بؾغت الؽـرب: ٕن ا كسـان هـق الـذي يبؾـغ الؽـرب دون أبقؾ الؿؼؾقب

ِتيًُّ ژ العؽس، وطؾك هذا جاق أقلف تعالك: ـِ ََ اىِْهَ ِ  ٌِ َْ بَيَْغُت   -(8)مريؿ: ژ َوكَ
ونان كسبُة الػعِؾ إلـك الؽـرب، نـسـبتف  ،شلٍق صاَدلتف وبؾغتف، لؼد صادلؽ وبؾغؽونؾ 
 -أكا يف الجفد :أي ،بؾغـل الجفدا، لقؼقلقن: والعرب تستعؿؾ مثؾ هذ-إلك الرجؾ

 البغـقيوالزجـاج ومؽـل والقاحـدي و وأد ذهب إلك هذا أبق طبقدة وابــ أتقبـة
 .(1)والسققصل الجقزي وابـ

 .(2)ولؿ يحؽ الطربي والقاحدي والرازي سقاه، ولؿ يـتؼدوه بشلق

لؽام نقكـف وأد اكتؼد هذا الؼقل بؿخالػتف لؾؼاطدة الؿعرولة، وهل: إصؾ يف ا
 .(3)"وٓ حاجة إلقف---وأقؾ: هق مـ الؿؼؾقبطؾك اكتظامف، أال السؿقـ الحؾبل: 

، أي:  أدرنــل نـرب وأد ذهب جؿع مـ العؾؿاق إلك أنَّ الؿعـك طؾك ضاهر الــصِّ
 .(4)السـ وأثر يفَّ

ــذا ذهــب ــك ه ــق الســعقد والشــقنار  وإل ــان وأب ــق حق البقضــاوي والـســػل وأب
 -5والؼاسؿل

                                                 
ــربن ) (1) ــاز الؼ ــر: مج ــؾ م1.92اكظ ــربن )ص:(، تلوي ــؽؾ الؼ ــاج 123ش ــف لؾزج ــربن وإطراب ــار الؼ (، مع

ــــة )1.428) ــــقغ الـفاي ــــك بؾ ــــة إل ــــدي )ص:2.1226(، الفداي ــــقجقز لؾقاح ــــالؿ 229(، ال (، مع
ــــقـ )ص:1.282(، زاد الؿســــقر )2.35التـزيــــؾ) ــــك (، ح71(، تػســــقر الجال اشــــقة الجؿــــؾ طؾ
 (-1.285الجالقـ)

 (-8.214(، مػاتقح الغقب )5.234(، التػسقر البسقط )5.382اكظر: جامع البقان ) (2)
 -(5.222الؾباب يف طؾقم الؽتاب ) ،(3.159الدر الؿبقن ) اكظر: (3)

 ويف هذا الؿقاع لؿ يدون أبق حقان أيَّ اكتؼاٍد لفذا الؼقل طؾك خاف طادتف-
 -(2.33ؼؾ السؾقؿ )إرشاد الع( 4)
إرشــاد العؼــؾ  ،(3.136البحــر الؿحــقط ) ،(1.254مــدارك التـزيــؾ ) ،(2.16أكــقار التـزيــؾ ) اكظــر:( 5)

 -(2.315محاسـ التلويؾ ) ،(1.387لتح الؼدير ) ،(2.33السؾقؿ )
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ــ ،أدرنـــل نــرب الســـ :أي: الســعقد قأبــ أــال  ،أدرنتــف الســـ :نؼــقلفؿ ،ر يفَّوأثَّ
 .(1)"وأخذتف السـ

بقـاٌن لتـلثقر الؽـرب لقـف،   ونلنَّ أرباب هذا الؼـقل يريـدون أنَّ هـذا مــ زنريـا
 -ولقس لؼط بؾقغف الؽرب، وربؿا ٓ يتحبؾ هذا الؿعـك مـ أقلف: بؾغت الؽرب

ما ذهب إلقف الػريـؼ إول: ٕنَّ هـذا الؿعــك  ,إن شاق اهلل تعالك,ولعؾ الراجح
ـَر بـف الؼـربن الؼـربن،  ,نؿـا سـبؼ,جاق يف أية إخرى مـ سقرة مريؿ وخقـر مـا ُلسِّ

 -والؼؾب إذا دلَّ طؾقف الدلقؾ ٓ ماكع مـ الؼقل بف، واهلل تعالك أطؾؿ
كُاأَل لََعَ اَّللهِ  ژ أقلــف تعــالك: الؿقضــع الخــامس:

َ
ْن ََل أ

َ
َْ َخِليااٌق لََعَ أ  إَِله اْْلَااقه كَاا

اِئيَو  ِِعَ بَِِن إِْْسَ ٌَ رِْشْو 
َ
ًْ فَأ َْ َرب ُؾ ٌِ  ٍَ ًْ بِ َي َِ  (-125إطراف:) ژ ِجئْتُُؾ

كَُٔل لََعَ اَّللهِ إَِله اْْلَقه  ژ مقاع الؼؾب طـد مـ أال بف:
َ
ْن ََل أ

َ
 -ژَخِليٌق لََعَ أ

ن يبؾغ لرطقن أكف حـؼ طؾقـف أراد أ  ، لالؿعـك: أن مقسكيف أية أؾٌب أالقا: 
 جعـؾبقـؿـا يف أيـة الؽريؿـة الؼقل هـق الحؼقـؼ طؾقـف، أٓ يؼقل طؾك اهلل إٓ حؼـً، لـ

 -هق الحؼقؼ طؾك الؼقل كػسف  مقسك
لبار: أكا حؼقؼ  ،أقل الحؼ حؼقؼ طؾل، لؼؾب الؾػظالؿؼبقد: وبعبارة أوجز:

 -1طؾك أقل الحؼ
لؼـد جـاق طؾـك غقـر  ،طؾـك أـراقة الجؿفـقر ژ لََعَ َخِلياٌق  ژ  يؼقل محؿد رشقد راا:

الؿشفقر طـ العرب يف هذه الؽؾؿة إذ يؼقلقن: أكت حؼقؼ نذا، وأكت حؼقؼ بلن تػعؾ نـذا، 
 -1طؾكوخؾقؼ بف، ولؿ يـؼؾ طـفؿ استعؿالف بـ  ،نؿا يؼقلقن: أكت جدير بف

التل ,أية  وأبؾ الدخقل يف الؽام طؾك هذا الؼقل، تجدر ا شارة إلك أنَّ هذه
 لقفا أراقتان:  ,كحـ ببددها

                                                 
 -(2.33إرشاد العؼؾ السؾقؿ ) (1)
 (-4.268، واكظر: حاشقة زاده طؾك البقضاوي)(5.422الدر الؿبقن ) (2)
 -(38. 9تػسقر الؿـار ) (3)
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َله " أراقة كالع: , ـَ  .6"َخِليٌق 
 -ژ َخِليٌق لََعَ  ژ والؼراقة الؿشفقرة أراقة الجؿفقر: ,

 َّٓ ـٌ وااح، أي: يؾزمــل وواجـب طؾـل أ وأراقة كالع ٓ إشؽال لقفا، ومعـاها بقِّ
 أأقل طؾك ربل تعالك إٓ الحؼ-
، لؼـد وأما طؾك أراقة الجؿفقر ، لؿعـاها مستشؽؾ طـد أنثر الؿػسريـ، ومـ ثؿَّ

 تبايـت طباراـؿ يف تقجقف أية الؽريؿة، لؽاكقا طؾك أأقال طدة، أحدها:
ـْ أنَّ أيَة طؾك الؼؾب-  ما ُذنَِر أبؾ أؾقؾ م

ر الزمخشري القجقه الؿؿؽـة لدلع ا شـؽال يف أيـة، وأدمـف  وهبذا الؼقل صدَّ
 -1البقضاوي وأبق السعقد

ويؿؽـ تليقد هذا الؼقل بؼـراقة كـالع الؿـذنقرة، لؿعـاهـا بٍت طؾـك هـذا الؼـقل، 
مقالؼة لؼـراقة كـالع، والؼـراقات  ,طؾك الؼقل بالؼؾب,وطؾقف: لتؽقن أراقة الجؿفقر

 -يػسر بعضفا بعضً، وهذا مؿا يؼقي هذا الؼقل
ــالعأــال الســؿقـ الحؾبــل: يف  وطؾــك هــذا القجــف تبــقر هــذه الؼــراقة نؼــراقة ك

إذ إصؾ: أقل الحؼ حؼقؼ طؾل، لؼؾب الؾػظ لبار: أكـا حؼقـؼ طؾـك أـقل  ،الؿعـك
 -1الحؼ

ويمخذ طؾك هذا الؼقل ادطاق الؼؾب، وأكف إخال بـظام الؽام، ومتك ما استؼام 
 -الؿعـك بدوكف، لؾقس ثؿة حاجة إلك الؼقل بف

، وأكـف ٓ أؾـب يف وذهب إنثر مـ الؿػسريـ إلك أنَّ أية الؽريؿة طؾـك كسـؼفا
 الؽام، ثؿ اختؾػقا يف محؿؾ أية طؾك أأقال خؿسة، هل:

أولفا: أنَّ طؾـك بؿعــك البـاق، والؿعــك: حؼقـؼ بـلن ٓ أأـقل طؾـك اهلل إٓ الحـؼ، 

                                                 
الؿبسـقط يف الؼـراقات العشـر  ،(4.56الحجـة لؾؼـراق السـبعة )، (287السبعة يف الؼراقات )ص: اكظر: (1)

 -(211)ص:
 -(3.257إرشاد العؼؾ السؾقؿ ) ،(3.26أكقار التـزيؾ )اكظر:  (2)
 -(5.422الدر الؿبقن ) (3)
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أالقا: وإحرف يـقب بعضفا طـ بعض يف الؿعـك، وأد جاق البـاق بؿعــك طؾـك نؿـا 
وا بُِؾو  ژيف أقلف تعالك:  َُ اٍ   َوََل َتْلُف  -أي: طؾك نؾ صراط-(86إطراف:) ژ ِ َ

ــراق:  ــال الػ ــاق يف مقاــع أ ــؾ الب ــرب تجع ــكوالع ــقس،  طؾ ــك الؼ ــت طؾ رمق
 -6وبالؼقس، وجئت طؾك حال حسـة وبحال حسـة

 ويؽقن معـك حؼقؼ محؼقق-
وهذا الؼقل مبـل طؾك الؼقل بجقاز تـاوب الحـروف يف الؾغـة العربقـة، نؿـا هـق 

 مذهب الؽقلققـ-
 -1يف أراقة طبد اهلل: حؼقؼ بلن ٓ أأقل طؾك اهللتجقا بلنَّ هذا الؿعـك جاق واح

 -أقيٌة لفذا الؼقل لفذه حجةٌ 
 -1واختاره إخػش الؾغقي والسؿعار والبغقي والجال السققصل وابـ طاشقر

 -4واطتؿده ابـ هشام يف الؿغـل
 -باختقاره لفذا الؼقل ، ويف كسبتف كظر: إذ لؿ يػبح5وكسبف غقر واحد لؾػراق

ويـاأش هذا الؼقل بلن التـاوب مؿـقع، نؿا هق مذهب كحاة الببرة، وإن ناكت 
 -6هذه الؿسللة إحدى الؿسائؾ التل اشتد الـزاع لقفا وطظؿ

 -(1.386معار الؼربن لؾػراق ) (1)                                                 
الجـــامع ٕحؽـــام  ،(2.222تػســـقر الســـؿعار )، (9.263التػســـقر البســـقط ) ر هـــذه الؼـــراقة يفاكظـــ( 2)

 ،-(7.256)الؼربن
 ، وأال:(478لجـك الدار )ص:غقر واحد ٕبل نؿا يف ا اوكسبف

وأالت العرب: ارنب طؾك اسؿ اهلل، أي: باسؿ  ،، لؽاكت أراقتف تػسقرًا لؼراقة الجؿاطةبلنوأرأ أبل 
هؿـع  ،(2.91ٕلػقة ابــ مالـؽ ) شرح إشؿقكك، (3.165شرح التسفقؾ ٓبـ مالؽ ) ظر:واك -اهلل

 -(2.263لتح الؼدير )، (3.257إرشاد العؼؾ السؾقؿ ) ،(2.442الفقامع )
(، تػسقر 3.262(، معالؿ التـزيؾ)2.222(، تػسقر السؿعار )1.334ظر: معاكك الؼربن لألخػش )اك (3)

 (-9.39ر والتـقير )(، التحري228الجالقـ )ص:
 -(478الجـك الدار )ص: ،(861مغـل الؾبقب )ص:اكظر:  (4)
 -(9.39التحرير والتـقير ) ،(5.19روح الؿعار ) ،(5.422الدر الؿبقن )اكظر:  (5)
 :(18مؼدمة يف أصقل التػسقر )ص:أال أبق العباس ابـ تقؿقة يف  (6)

ـُ الػعؾ معـك الػعؾ يتف، ومـ هـا غؾط مـ جعؾ بعض الحروف تؼقم مؼام وتعديف تعد ،والعرب ُتَضؿِّ
 --والتحؼقؼ ما أالف كحاة الببرة مـ التضؿقـ--بعض
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لؽـــ ذهــب ابـــ هشــام مــذهبا حســـً، وهــق أنَّ بعــض الحــروف أــد تـــقب طـــ 
 -6بعض

 وإذا ما أؾـا هبذا سؾؿ لـا هذا الؼقل-
أي: جدير وحريص طؾك أٓ أأـقل طؾـك ـ َحِؼقٌؼ معـك حريص، ؿَّ َض : أن يُ كقفاثا

 اهلل إٓ الحؼ-
، وهق جاٍر طؾك ما أعده ابـ تقؿقـة وتؾؿقـذه ابــ الؼـقؿ 1وهذا ما أدمف أبق طبقدة

 مـ تؼديؿ التضؿقـ-
وهذا الؼقل أأقى مـ سـابؼف: لػـل التضـؿقـ معـاٍن جديـدة حســة تائـؿ باغـة 

بارك وتعالك، ٓ تتلتك هذه الؿعار طؾـك الؼـقل بتــاوب الحـروف، ولفـذا نام ربـا ت
 -1نان مذهب لؼفاق أهؾ العربقة

 -4ُبْعدٌ ويف هذا الؼقل  ولؿ يرتضف ابـ ططقة، لؼال:
 ، لليُّ ُبْعٍد يف هذا الؼقلووو- وغريُب هذا مـف

                                                 
يف التحـذير مــ أمـقر اشـتفرت بـقـ بابـً تـرجؿ لـف بؼقلـف:  (854)ص: مغـل الؾبقـبطؼد ابـ هشام يف  (1)

ــرة، الؿعــربقـ والبــقاب خالفــا ــذي يحضــرر أن مـفــا طشــرون مقاــعً ،وهــل نثق ــال وال ــؿ أ ، ث
 :(861)ص:يف

 ،مؿـا يتداولقكـف ويسـتدلقن بـف وهذا أيضـً ،يـقب بعض حروف الجر طـ بعض :أقلفؿ :الثالث طشر
إذ نـؾ مقاـع ادطـقا لقـف  ،لقتعذر اسـتدٓلفؿ بـف ،وحقـئذٍ  ،يـقب :طؾك أقلفؿ (أد)وتبحقحف بندخال 
مـررت يف  :أـقلفؿ لجـاز أن يؼـال ولـق صـحَّ  ،ٓ كسؾؿ أن هذا مؿا وأعت لقـف الـقابـة :ذلؽ يؼال لفؿ لقف

طؾـك أن الببـريقـ ومــ تـابعفؿ يـرون يف إمـانـ التـل  ،ونتبـت إلـك الؼؾـؿ ،ودخؾت مـ طؿـرو ،زيد
 :معــك طامـؾ يتعـدى بـذلؽ الحـرف ـَ ؿِّ ُاـ العامـَؾ  وأنَّ  ،ادطقت لقفا الـقابة أن الحرف باق طؾك معــاه
 -ٕن التجقز يف الػعؾ أسفؾ مـف يف الحرف

 -(1.224مجاز الؼربن ) اكظر: (2)
 :(2.21بدائع الػقائد ) أال العامة ابـ الؼقؿ يف (3)

 ،وأمـا لؼفـاق أهـؾ العربقـة ،يجعؾقن أحد الحرلقـ بؿعـك أخر ,يعـل: كحاة الؽقلة,وضاهرية الـحاة
لقـظرون إلـك الحـرف  ،بؾ يجعؾقن لؾػعؾ معـك مع الحرف ومعـك مع غقره ،لا يرتضقن هذه الطريؼة

  هـذه صريؼـة إمـام البــاطة سـقبقيف ،الؿتعدى بف معــاه الػعَؾ  نَ قْ بُ رِ ْش قُ لَ  ،ستدطل مـ إلعالوما ي
وهـذه  ،ٓ يؼقؿـقن الحـرف مؼـام الحـرف ،يضؿـقن الػعؾ معــك الػعـؾ ،تعالك وصريؼة حذاق أصحابف

 -أاطدة شريػة جؾقؾة الؿؼدار تستدطل لطـة ولطالة يف الذهـ
 -(2.435الؿحرر القجقز) (4)
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: ، وهـقالؼربنإوجف إدخؾ يف كؽت ثالثفا: ما اختاره الزمخشري، وأال طـف: 
ــ  مقســك أنَّ  ــام أغ ــؽ الؿؼ أنَّ و ,ٓ ســقؿا,رق يف وصــػ كػســف بالبــدق يف ذل

ًٓ،  لؿقسـك ؽـذبلرطقن م أـقل الحـؼ أن  لَّ لقؼـقل: واجـب طؾـ يف نقكـف رسـق
 -6أنقن أكا أائؾف والؼائؿ بف، وٓ يراك إٓ بؿثؾل كاصؼً بف

لق نان أقل الحؼ  :أال شارحقه: لالؿعـكأال ابـ طاشقر مقاحً هذا الؼقل: 
 -1وأن أنقن أائؾف ،طؾقف أن ٓ يبدر إٓ طـل لؽـت أكا واجبً طاأاً  شخبً

وٓشؽ أن هذا معـك بديع، لؽـف ٓ يخالػ سابؼقف، ويؿؽــ أن يضـاف إلقفؿـا، 
 -1وهق إلك باب التضؿقـ أأرب، طؾك أنَّ الشقخ محؿد رشقد يؾؿح لقف التؽؾػ

لزمتف، لؾؿا نان أقل الحؼ حؼقؼً طؾقف نان هـق حؼقؼـً ما لزمؽ لؼد  أنَّ  رابعفا:
 -4ٓزمً لف ي:طؾك أقل الحؼ، أ
أرسـؾـل طؾـك أن ٓ  ،مــ رب العـالؿقـ حؼقـٌؼ  ل رسـقٌل الؿعـك: إكَّ  خامسفا: أن

 -أأقل طؾقف نذًبا، وٓ أأقل طؾك اهلل إٓ الحؼ
نژلقؽقن يف أية تؼدير، وهق أرسؾت، وسببف: أن جؿؾة:

َ
كَُٔل  لََعَ أ

َ
 ةتعؾؼم ژَله أ

كُاأَل لََعَ اَّللهِ إَِله اْْلَااقه  ژ :أي: رســقٌل  «َرُســقٌل »ـبــ
َ
ن َله أ

َ
، لؽـــ رســقل كعــت ژ لََعَ أ
ُيؼّدر ، لؾذا: إن العامؾ إذا أخذ كعتف ٓ يعؿؾ بعد ذلؽ بحؼقؼ، وكحاة الببرة يؼقلقن:

طؾك أٓ  ؿقـطامؾ مـ جـس الرسقل، لقؽقن الؿعـك: إر رسقل حؼقؼ مـ رب العال
 أأقل طؾك الف إٓ الحؼ-

 أخرت وحؼفا التؼديؿ- «حؼقؼ»وأيضً: لقف تؼديؿ وتلخقر، 
وهـذا القجـف » وهذا مؿا يضعػ هذا الؼـقل، وإن أـال طــف العامـة الشــؼقطل:

                                                 
 -(2.138الؽشاف ) اكظر: (1)
 -(9.39التحرير والتـقير ) (2)
 -(39. 9تػسقر الؿـار ) (3)
الــدر ، (5.128البحــر الؿحــقط )، (3.26أكــقار التـزيــؾ ) ،(2.137الؽشــاف ) اكظــر هــذا الؼــقل يف:( 4)

 ةحاشـق ،(3.257إرشـاد العؼـؾ السـؾقؿ ) ،(9.246الؾبـاب يف طؾـقم الؽتـاب ) ،(5.422الؿبقن )
 -(4.222تػسقر البقضاوي ) كطؾ الشفاب
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 ،وااح ٓ إشؽال لقف، لقس لقف تعسػ وٓ تؽؾػ، لا يـبغل العدول طــف إلـك غقـره
 -6قرق التػسوإن أؾ مـ اكتبف إلقف مـ طؾؿا

لإصؾ طدم التؼدير، وأيضـً: طـدم التؼـديؿ والتـلخقر، بـؾ الؽـام طؾـك كسـؼف 
 وكظؿف، واهلل تعالك أطؾؿ-

ــة  ــك أي ــاوب الحــروف، ومعـ ــقل بتـ ــقل بالتضــؿقـ، والؼ ــقال الؼ ــقى إأ وأأ
الؽريؿة طؾك نٍؾ مـفؿا غاية يف القاقح، مع الؿحالظة طؾك كسـؼ الؽـام، ولـذا لـؿ 

 -1الؿػسريـ سقى هذيـ الؼقلقـيذنر شقخ 
 والؼقل بالتضؿقـ أولك لؿا سبؼ، والعؾؿ طـد اهلل تعالك-

َٔاَح َوِِف  ژ كُل اَّلل تفُي: املٔطؿ الصُدس: ْ ل
َ
َخَذ اْْل

َ
َِ اىَْغَظُب أ ٔ ُ َْ ُ َشَهَت َع ٍه َ َول

َْ َُٔن  ًْ يَْر ِٓ ًْ لَِرب  ُْ  ََ ي ِ
ٌَ لَِّله ى َورَْْحَ ًَ ُْ  ُ َٓ  (-154راف:إط) ژنُْصَخِت
َِ اىَْغَظُب  ژمقاع الؼؾب:  ٔ ُ َْ ُ َشَهَت َع ٍه َ  -ژ َول

أالقا: جاقت أيـة طؾـك الؼؾـب، والؿعــك: ولؿـا سـؽت مقسـك طــ الغضـب: 
 والذي يسؽت صاحب القصػ، ولقس القصػ-

 -1  وأد كسبف غقر واحد مـ الؿػسريـ لعؽرمة مقلك ابـ طباس
ائؿ بدون ادطاق الؼؾب، لا حاجة إلقف، ولؿ يرتض أهؾ العؾؿ هذا: ٕن الؿعـك أ

 أال ابـ طادل:
ٓ يجـقز لعـدم آحتقـاج إلقـف، مـع مـا يف الؼؾـب مــ الخـاِف  وهذا يـبغـل أنْ  
م  -4الؿتؼدِّ

وأد اختار أنثر الؿػسريـ طدم الؼؾب، وأنَّ الؽام طؾك كظؿـف، والؿعــك: ولؿـا 
                                                 

 -(4.72العذب الـؿقر ) (1)
 -(12.342جامع البقان ) اكظر: (2)
ــاتقح الغقــب)،(9.382التػســقر البســقط ) اكظــر:( 3) ــربن(15.374مػ  ،(7.293)، الجــامع ٕحؽــام الؼ

 -، وذنره نثقر مـ الؿػسريـ مـ غقر طزو لعؽرمة(9.329الؾباب يف طؾقم الؽتاب)
(، البحــر الؿحــقط 1.427(، واكظــر: التســفقؾ لعؾــقم التـزيــؾ )9.329طؾــقم الؽتــاب )( الؾبــاب يف 4)

 (-5.472الدر الؿبقن ) ،(5.185)
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ـُ الؿثـك:  سؽـ ونػَّ طـ مقسك الغضب، أال أبق طبقدة َمْعَؿرُ   ب
 -6نّػ طـف وسؽـ :أي ،لؼد سؽت طـف شلقطـ  ناف   ؾَّ نُ  ٕنَّ  :سؽـ :أي

أالقا: وجاق التعبقر الربار بناالة السـؽقت لؾغضـب مـع نقكـف وصـػً:  لـادة 
، ، وهذا مـ باغـة نـام ربــا  معـك باغل ٓ يظفر بناالة السؽقت لؿقسك

 باغققـ الزمخشري، حقث أال:ولعؾ أول مـ بحث هذا الؿعـك شقخ ال
 ،ؼقمـؽ نـذالِ  لـف: أـْؾ  ويؼـقُل  ،يغريف طؾك مـا لعـَؾ  نانَ  الغضَب  هذا مثؾ، نلنَّ  

ا غـراق، ولـؿ  وأطـعَ  ،بـذلؽ الـطـَؼ  بـرأس أخقـؽ إلقـؽ، لـرتكَ  رَّ ، وُجـإلقاَح  ِؼ لْ وأَ 
صبع سـؾقؿ وذوق صـحقح إٓ لـذلؽ،  ييستحسـ هذه الؽؾؿة ولؿ يستػبحفا نؾ ذ

: ولؿـا سـؽـ طــ 1وإٓ لؿـا لؼـراقة معاويـة بــ أـرة ،أبقـؾ شـعب الباغـةوٕكف مـ 
مــ تؾـؽ  طــدها شـقئً مــ تؾـؽ الفؿـزة، وصرلـً الــػُس  ، ٓ تجدُ 1مقسك الغضب

 -4الروطة
وهبذا أال: ابـ أتقبة والطربي والثعؾبل ومؽل والسـؿعار والبغـقي وابــ ططقـة 

 -5وغقرطؿ والؼرصبل وابـ جزي والشقنار ومحؿد رشقد

                                                 
 -(12.466جامع البقان )، ونذا أال شقخ الؿػسريـ ابـ جرير يف (1.229مجاز الؼربن ) (1)
أصحاب الـبـل صـؾك اهلل  ؼل مـالؼاال الؿشفقر، لالؿزر، أبق إياس  معاوية بـ أرة بـ إياس بـ هال (2)

، وثؼـة يحـل والعجؾـل والـسـائل، وروى لـف مــ مزيــة مـفؿ خؿسة وطشرون رجـاً  ،طؾقف وسؾؿ نثقراً 
 ئة-امات سـة ثاث طشرة وم الجؿاطة،

 -(5.153سقر أطام الـباق )، (28.212ـذيب الؽؿال ) اكظر ترجؿتف ومبادرها يف:
تػسـقر السـؿعار ا جؿـع مــ الؿػسـريـ، اكظـر هـذه الؼـراقة يف: تعد هذه الؼراقة مـ الشـقاذ، وأـد ذنرهـ( 3)

الــــدر الؿبــــقن  ،(7.292)، الجــــامع ٕحؽــــام الؼــــربن(2.459الؿحــــرر الــــقجقز )، (2.219)
 -(4.221حاشقف الشفاب طؾل تػسقر البقضاوي ) ،(9.329الؾباب يف طؾقم الؽتاب )، (5.471)

التحريـر والتــقير  ،(2.254لبـاب التلويـؾ )، (9.381التػسقر البسـقط ) ، واكظر:(2.163الؽشاف ) (4)
(9.122)- 

 ،(4.287الؽشـػ والبقـان )، (12.466جـامع البقـان ) ،(149غريب الؼـربن ٓبــ أتقبـة )ص:اكظر:  (5)
الؿحـرر  ،(3.285)، معالؿ التـزيؾ (2.219تػسقر السؿعار )، (4.2576لك بؾقغ الـفاية )إالفداية 
لتح الؼـدير  ،(1.323التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ) ،(7.292)م الؼربن، الجامع ٕحؽا(2.459القجقز )

 -(9.184تػسقر الؿـار )، (2.285)
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 الؾغـةِ  أهـؾِ  ف أـقُل ٕكَّـ :والؼـقل إول أصـح أال الخـازن مرجحـً هـذا الؼـقل:
 -6والتػسقرِ 

 -1ونذا أال القاحدي
 -1والؼقل الذي معـاه سؽـ أقل أهؾ العربقةأال الزجاج: 

 -,إن شاق اهلل تعالك,وهذا الؼقل هق الراجح
ي َخيَلَ  ژ ٹ ٹ الؿقضع السابع: ِ

َٔ اَّله اُ ُْ َٓ ِْ ٌِ ٍة وََجَفاَو  ََ َْ َنْفاٍس َواِخا ا ٌِ  ًْ ُؾا
َٔا اَّللهَ  ا ـَ َْْليَاْت َد

َ
اُ أ ٍه ِّ فَيَ رهْت بِ ٍَ ُ َْحَيَْت َْحًًْل َخِفيًفُ َػ َْ ُ ٍه ُ َتَغ ٍه ُ فَيَ َٓ ََ إَِِلْ ُ ِىيَْصُؾ َٓ  َزوَْج

 ََ ُِنِري ٍه ََ ال ٌِ َه  ُ ىَِِئْ آتَيْتََُِ َصُِْلًُ نَلَُهَٔن ٍَ ُٓ  -(189)إطراف: ﴾ َربه
ِّ ژ مقاع الؼؾب طـد مـ ربه: رهْت بِ ٍَ أالقا: معـك أية: لؿـر هبـا أي: اسـتؿر  ﴾َػ

ودام الحؿؾ، للسـد الؿرور إلك حقاق، ويف حؼقؼتف لؾحؿؾ، لفق الذي مـرَّ هبـا، وهـذا 
 -4هق الؼؾب

 ،مجـازه: اسـتؿّر هبـا الحؿـؾونلنَّ هذا يػفؿ مــ نؾؿـة أبـل طبقـدة حقـث أـال: 
 -5تفللتؿَّ 

 لااف آستؿرار إلك الحؿؾ ٓ إلك حقاق-ل
 -6وكسبف مؽل ٕبل حاتؿ السجستار

                                                 
 -(2.254لباب التلويؾ ) (1)
 -(9.381التػسقر البسقط ) (2)
 -(2.158زاد الؿسقر )واكظر:  ،(2.379معار الؼربن وإطرابف ) (3)
، (7.338)، الجـامع ٕحؽـام الؼـربن (2.486الؿحـرر الـقجقز ) ،(2.238تػسـقر السـؿعار )اكظـر:  (4)

 -(9.417الؾباب يف طؾقم الؽتاب ) ،(5.533الدر الؿبقن )، (5.246لبحر الؿحقط )ا
 -(1.236مجاز الؼربن ) (5)
 -(4.2672لك بؾقغ الـفاية )إالفداية اكظر:  (6)

حب الؾغــقي، صــا، الببــري ،السجســتار ،ســفؾ بـــ محؿــد بـــ طثؿــان بـــ الؼاســؿوأبــق حــاتؿ، هــق: 
ولـف بـاع صقيـؾ ، وتخرج بف أئؿة، ونـان جؿاطـة لؾؽتـب، تبدر ل أراق والحديث والعربقة، التباكقػ

مـات يف بخـر ســة خؿـس وخؿسـقـ  ،بـالـحق اهراً مـيف: الؾغات، والشعر، والعروض، وأقؾ: لـؿ يؽــ 
 = ومائتقـ-
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 -6وطزاه ألقسل لؾـؼاد
أية طؾك كسؼفا، ومعـاهـا:  وذهب الجؿفقر مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ إلك أنَّ 

 ولؿ يثؼؾفا- ؼامت وأعدت،، حتك أطعت لرتتف، ونان خػقػً، لاستؿرت بالحؿؾ
 ---جتقاز، ويستعار لؾتغالؾ وطدم آنرتاث لؾشلقوحؼقؼة الؿرور: آ

ِّ ژلؿعـــك  اارهْت بِاا ٍَ لــؿ تــتػطـ لــف، ولــؿ تػؽــر يف شــلكف، ونــؾ هــذا حؽايــة : ﴾َػ
 -1لؾقاأع

 -لا أؾب يف أية الؽريؿة، إذ الؿعـك بقـ وااح، للي حاجة لؾؼقل بالؼؾب وطؾقف:
 .(3)استؿرت بحؿؾفأال مجاهد: 

بالؿــاق والحؿــؾ طؾـك ســبقؾ الخػــة، والؿــراد أ ــا أي اســتؿرت  " :الــرازيأـال 
 .(4)"ناكت تؼقم وتؼعد وتؿشل مـ غقر ثؼؾ

 -7ومؼاتؾ بـ سؾقؿان 6وإبراهقؿ الـخعل 5وهؽذا أال الحسـ
وبف أال الػراق وابـ أتقبة والطربي والزجاج والسؿرأـدي والثعؾبـل والقاحـدي 

زي والبقضــاوي والخــازن والســؿعار والبغــقي والزمخشــري وابـــ الجــقزي والــرا
 -1والسعدي وغقرهؿ

                                                 
= 

 -(12.268سقر أطام الـباق )، (2.58إكباه الرواة )، (3.1426معجؿ إدباق )اكظر: 
 (-5.129روح الؿعار ) (1)
 -(9.212التحرير والتـقير ) (2)
 (-5.1632(، واكظر: تػسقر ابـ أبل حاتؿ )348تػسقر مجاهد )ص: (3)
 (-15.432مػاتقح الغقب ) (4)
 (-5.1632(، واكظر: تػسقر ابـ أبل حاتؿ )2.128) أخرجف طبد الرزاق يف تػسقره (5)
 (-5.1632: تػسقر ابـ أبل حاتؿ )اكظر (6)
 -(2.79تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان )اكظر: (7)
(، 12.618(، جامع البقـان )151(، غريب الؼربن ٓبـ أتقبة )ص:1.422اكظر: معار الؼربن لؾػراق ) (8)

ــف لؾزجــاج ) ــربن وإطراب ــار الؼ ــقم )2.395مع ــان )1.574(، بحــر العؾ (، 4.314(، الؽشــػ والبق
ـــقر الســـؿعار9.511التػســـقر البســـقط ) ـــؾ )2.238) (، تػس ـــالؿ التـزي (، الؽشـــاف 3.311(، مع

(، لباب التلويـؾ 3.45(،أكقار التـزيؾ )15.432(، مػاتقح الغقب )2.177(، زاد الؿسقر )2.186)
(2.282-) 
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 -6وأقؾ: هق مـ الؿرية، أي شؽت
وهــذا غقــر صــحقح: ٕن الؼــراقة بتشــديد الــراق مـــ الؿــرور، ولــقس مـــ الؿريــة 
بتخػقــػ الــراق، وهـــذا التػســقر يتــلتك طؾـــك مــا ذنـــر طـــ ابـــ طبـــاس أكــف أرأهـــا 

 1َلَؿَرت بفبالتخػقػ:
 -لؽـفا أراقة شاذة

ُِء ژٹ ٹ :والتاسـع ثامـالؿقضع ال ٍَ ََ الصه ٌِ َُْزنْلَُُه 
َ
ٍُء أ ٍَ ْنيَُ َن ثَُو اْْلَيَُِة ادلُّ ٌَ  ُ ٍَ إِنه

اُ  َٓ رُْض زُْخُرَػ
َ
َخاَذِت اْْل

َ
ِه إَّلَِلا أ ْنَفاُُ  َخا

َ
ُكاُو انلهاُُس َواْْل

ْ
ُ يَأ ٍه رِْض ِ 

َ
ِّ َن َُُت اْْل فَُْختَيََع بِ

ًْ كَ  ُٓ نه
َ
ُ أ َٓ يُ ْْ

َ
َه أ يهَِْت َوَؽ ْن َوازه

َ
ا َناأ ًَ ُ َخِصاي َْ ًُرا فََجَفيَُِْ َٓ ْو َن

َ
ْ ُرَُُ َِلًًْل أ

َ
ُ أ َْ تَُ

َ
ُ أ َٓ يَيْ ـَ ُِدُروَن 

ُرونَ  ٍ  َ تََفهه ْٔ ُو اْْليَُِت ِىَل ْ ِس َنَذلَِم ُنَفص 
َ
ََ بُِْْل ًْ َتْغ َ  (.14يوًس:) ﴾ل

جب حب خب مب ىب يب جت  ىئ يئ ی جئ حئ مئ ژٹ ٹ 
 (.45انكهف:) ﴾ حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج

أالقا: الؿعـك: لـاختؾط  ،﴾ مب ىب يب جتژ ؾب طـد مـ ربهمقاع الؼ
الؿــاق بـبــات إرض، لــالؿختؾط الؿــاق، والؿخــتؾط بــف كبــات إرض، وهــذا طؽــس 

 مـطقق أية الؽريؿة-

أالقا: وجف صحتف: أنَّ الؿتداخؾقـ نؾ مـفؿا مختؾط ومختؾط بف، لقبـح إســاد 
هق الؿخـتؾط بـف، لتـدخؾ طؾقـف  آختاط إلك نؾ مـفؿا، لؽـ الؾغة تؼضل أنَّ إنثر

جـاز ,الباق، بقـؿا إأؾ هق الؿختؾط، ويف أية جاق إمر طؾك الؼؾب: لػائـدة بؾقغـة 
 -ف إصؾ الؽثقرنثرة الؿاق حتك نلكَّ ا شارة إلك  ، وهل:,مـ أجؾفا الؼؾب

، وحؽـاه جؿـع مــ الؿػسـريـ مجقزيــف نؿعــك لميـة (3)وهذا مذهب الزجـاج
                                                 

الجـامع ٕحؽـام ، (2.486(، الؿحـرر الـقجقز )2.186الؽشـاف )، (12.619اكظر: جـامع البقـان ) (1)
 (-311تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص: (،5.129(، روح الؿعار )7.338الؼربن )

 ،(3.323(، إرشـاد العؼـؾ السـؾقؿ )5.533(، الدر الؿبقن )7.338الجامع ٕحؽام الؼربن ) ( اكظر:2)
 (-5.246البحر الؿحقط )

( والسـؿقـ يف الـدر الؿبـقن إلـك أبـل العالقـة، وأيـقب، 2.177وكسبفا ابـ الجقزي يف زاد الؿسـقر ) 
 ويحقك بـ يعؿر-

 -(3.291ار الؼربن وإطرابف لؾزجاج )معاكظر: ( 3)
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 .(1)أن يـتؼدوه نؿا يف غقره مـ الؿقاصـ التل أقؾ لقفا الؼؾبالؽريؿة، مـ غقر 

حؽـاه لفـذا ولؽـ يبؼك الؼقل بالؼؾب مـتؼدًا: إذ نان مـ غقر ارورة داطقـة لـف، 
 -1الؿػسريـ ببقغة التؿريض بعض

وذهب جؿٌع مـ الؿػسـريـ إلـك أكَّـفٓ  أؾـب يف أيـة الؽريؿـة، بـؾ هـل طؾـك كسـؼفا، 
 -: نؿاق أكزلـاه مـ السؿاق، لاختؾط هبذا الؿاق كبات إرضوالؿعـك طؾك ضاهر الـص

ــان ــق حق  وهــذا مــذهب الطــربي والســؿرأـدي ومؽــل والؼرصبــل والخــازن وأب

 .(3)والشقنار

ومعـك آخـتاط: تشـبثف بـف،  ،والظاهر أن الـبات اختؾط بالؿاق" أال أبق حقان:
ونـؾ  ،قن البـاق لؾؿبـاحبةٕكف يجري لف مجرى الغـذاق، لتؽـ :وتؾؼػف إياه، وأبقلف لف

مختؾطقـ يبح يف نؾ مـفؿا أن يؼال: اختؾط بباحبف، لؾذلؽ لسـره بعضـفؿ بؼقلـف: 
 .(4)"خالطف الؿاق وداخؾف، لغذى نؾ جزق مـف

ولقسـت البـاق :"ويحتؿؾ أن تؽقن الباق لؾتعدية، ولؿ يرتضـف ابــ طاشـقر، وأـال
 .(5)"لعدم واقح الؿعـك طؾقف: لتعدية لعؾ لاختؾط إلك الؿػعقل

نؿاق أكزلـاه مــ واختار بخرون أن أية طؾك كسؼفا، لؽـ الباق سببقة، والؿعـك: 
بعضـف بـبعض، وكؿـا ونثـر وحســ لؾــاضريـ، لأيـة الـبـات سـببف السؿاق، لاختؾط ب

 تـص طؾك أن الؿاق سبب لحقاة إرض-
ومؿـ ذهب إلقف: القاحدي والزمخشري وابـ ططقة وابـ الجقزي وابــ جـزي 

                                                 
حاشـقف  ،(5.225إرشـاد العؼـؾ السـؾقؿ )، (3.283أكقار التـزيـؾ ) ،(21.467مػاتقح الغقب )اكظر:  (1)

 (-5.619إطراب الؼربن وبقاكف ) ،(8.271روح الؿعار )، (6.124) الشفاب طؾل تػسقر البقضاوي
 (-3.343تح الؼدير )ل، (2.725الؽشاف ) اكظر: والشقنارالزمخشري ن (2)
ــر: (3) ــان ) اكظ ــقم )، (15.272جــامع البق ــة ، (2.349بحــر العؾ ــة )إالفداي ــقغ الـفاي ــك بؾ  ،(6.4392ل

 لــتح الؼــدير ،(2.437لبــاب التلويــؾ )، (12.412)الجــامع ٕحؽــام الؼــربن  ،(2.725الؽشــاف )
(3.343-) 

 -(6.37البحر الؿحقط ) (4)
 (-15.331التحرير والتـقير ) (5)
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 -6صل وأبق السعقد وألقسل وابـ طاشقروالسقق
وهـق نـقن الؿـاق سـببً يف ,ويميد هذا الؼقل أن اهلل جؾ شلكف ذنر هـذا الؿعــك، 

َراِت  ژ يف بيات نثقرات، مـفا: ,إخراج الـبات ٍَ ََ اثله ٌِ  ِّ ْخَرَج بِ
َ
ًُء فَأ ٌَ ُِء  ٍَ ََ الصه ٌِ َُْزَل 

َ
َوأ

  ژ (22البؼرة:) ﴾ ِرْزكًُ
َ
ي أ ِ

َٔ اَّله ُْ ٍء َو ْ ٍَ ِّ َن َاَُت َُش   ْخرَْجَِاُ بِا
َ
اًُء فَأ ٌَ ُِء  ٍَ ََ الصه ٌِ  ﴾َُْزَل 

ُ ژ (99إكعام:) َٓ تِ ْٔ  َ ََ رَْض َبْف
َ
ِّ اْْل ْخيَُ بِ

َ
ًُء فَأ ٌَ ُِء  ٍَ ََ الصه ٌِ َُْزَل 

َ
 (65الـحـؾ:) ﴾ َواَّللهُ أ

  ژ
َ
ًُء َػتُْصِ ُح اْْل ٌَ ُِء  ٍَ ََ الصه ٌِ َُْزَل 

َ
نه اَّللهَ أ

َ
ًْ تََر أ َ ل

َ
ةً أ  .(63الحج:) ﴾ رُْض ُْخَْره

نؿا أن ا خبار باختاط الـبـات بالؿـاق ٓ يــتج طــف نبقـر لائـدة، بخـاف مـا إذا 
تـذنقر لؾعبـاد  ,زيـادة طؾـك أنَّ الؿـاق سـبب لؾحقـاة,لػقفـا  حؿؾـا الباق طؾـك السـببقة،

 -بحقاـؿ بعد مقـؿ
 أؾـب لقفـا، لؿـا طرلــا أنَّ أية طؾـك كظؿفـا، وأٓ ,إن شاق اهلل تعالك, والراجح

مــ نقكــف خــاف إصـؾ، وإرجــح نــقن البـاق لؾســببقة: لظفــقر الؿعــك طؾــك هــذا 
 واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ--الؼقل

َْ َر    ژ أال اهلل تعالك: الؿقضع العاير: ا ٌِ  ٍَ َا  بَيِ 
ًْ إِْن ُنِْاُت لََعَ ْ اتُ

َ
َرأ
َ
ِ  أ ْٔ كََُل يَُكَ

هِ ػَ  َِ ِْ ـِ  َْ ٌِ  ًَ ٔنَ َوآتَُِِن رَْْحَ ُْ ُ ََكِر َٓ َ ًْ ل ْنتُ
َ
ُ َوأ َْ ٔ ٍُ ُه ٌُ ُُيِْز

َ
ًْ أ يَيُْؾ ـَ يَْت   ٍ  -(28هقد:) ژ ُف

ًْ ژ مقصـ الؼؾب طـد مـ ربه: يَيُْؾ ـَ يَْت   ٍ أالقا: أية مـ أبقـؾ الؿؼؾـقب،  ﴾َػُف
 -وإكؿا ُيعؿك طـفا ،الرحؿة ٓ تعؿك نَّ والؿعـك: أ ؿ طؿقا طـ الرحؿة: ٕ

 -السؿعارواختاره الػراق والطربي و
 

                                                 
زاد الؿســـقر  ،(3.519الؿحـــرر الـــقجقز )، (2.725الؽشـــاف )، (14.33التػســـقر البســـقط )اكظــر: ( 1)

إرشــاد العؼـؾ الســؾقؿ  ،(387تػســقر الجالـقـ )ص: ،(1.467التسـفقؾ لعؾــقم التـزيـؾ ) ،(2.324)
 -(15.331التحرير والتـقير )، (8.271روح الؿعار )، (5.224)

، (9.25)الجــامع ٕحؽــام الؼــربن  ،(3.164لؿحــرر الــقجقز )ا، (11.399التػســقر البســقط )اكظــر:  (2)
 ، (12.471الؾباب يف طؾقم الؽتاب )

 -(2.424تػسقر السؿعار )، (12.382جامع البقان )، (2.12معار الؼربن لؾػراق )اكظر:  (3)
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ًٓ و 6أبق طؾل الػارسلوذنره   -1 ابـ ططقة احتؿا
بؿعــك  طؾـلَّ  َل ِؿـطؾـل الخـرب وطَ  َل ؿِّ وسؿعت العرب تؼقل: أد طُ يؼقل الػراق: 

أٓ تـرى  ،وهذا مؿا حقلت العرب الػعؾ إلقف ولقس لف، وهق يف إصؾ لغقـره ،واحد
ـعؿك طــ الخـرب أو يُ الذي يَ  ]هقو الرجؾ أنَّ  ك طــف، ولؽــف يف جـقازه مثـؾ أـقل عؿَّ

التـل تـدخؾ  َؾ ْجـوالخػ يف رجؾل، وأكت تعؾؿ أن الرِ  ،دخؾ الخاتؿ يف يدي العرب:
ٓ يؽقن لذا  نان الؿعـك معرولً لاستخػقا بذلؽ إذا ،وإصبع يف الخاتؿ ،يف الخػ

 -لاستجازوا ذلؽ لفذا ،يف حال، ولذا يف حال إكؿا هق لقاحد
ؼقل بلكَّف خاف إصؾ، لؼد سبؼ أنَّ إصَؾ نقن الؽـام طؾـك وأد اكتؼد هذا ال

كسؼف، لالؿعـك وااح والؽام مستؼقؿ الـظؿ والؿعـك، لا حاجة لؾؼـقل بـف، ولـقس 
 -نؾُّ ما جاز يف العربقة صحَّ استعؿالف يف نتاب اهلل تعالك

عــ ب: لق ناكت أية طؾك الؼؾب لعدي الػعـؾ ,يؼال يف كؼد هذا الؼقل ,وأيضً
 -طؿقت طؾك نذاو :ؽ تؼقل: طؿقت طـ نذا، وٓ تؼقلأٓ ترى أكَّ  ،دون طؾك

 لفذا مؿا يضعػ الؼقل بالؼؾب-
واختار أنثـر الؿػسـريـ أنَّ أيـَةٓ  أؾـَب لقفـا، وأنَّ الؽـام طؾـك كظؿـف، ومعــك أيـة 

ًْ ژالؽريؿـة:  ـَيَيُْؾ ٍ يَْت  الػعـؾ لؿـا لـؿ  أي أخػقـت، والؿخػـل لفـا اهلل تعـالك، وبُــَل  ﴾َػُف
 -يسؿ لاطؾف: لؾعؾؿ بالػاطؾ جؾ شلكف، وأد أخػاها اهلل طـفؿ لؿا لؿ يؽقكقا أهاً لفا

 -، أي أخػاها اهلل طـؽؿويف أراقة أبك: لعؿاها طؾقؽؿ
                                                 

 ،الـُّْبـؾنـان مــ أئؿـة الـَُّحـاة الؿشـفقريـ بالػضـؾ و الحسـ بـ أحؿد بـ طبد الغػار الػارسـّل إصـؾ، (1)
 ، تقيف سـة سبع وسبعقـ وثاثؿائة-ونان لقف اطتزال، لؿ يسبؼ لؿثؾفا، ومبـػاتف نثقرة كالعة

 -(9.578( تاريخ ا سام )16.382سقر أطام الـباق )، (217. 8تاريخ بغداد )اكظر: 
 -(3.164الؿحرر القجقز )، (4.322الحجة لؾؼراق السبعة )اكظر:  (2)
 -سقاقة يؼتضقفا الإاال (3)
 (-12.382(، ونذا أال الطربي يف جامع البقان )2.12معار الؼربن لؾػراق ) (4)
( وألقسـل يف 6.314(، وكؼؾف السـؿقـ يف الـدر الؿبـقن )6.143ألاده أبق حقان يف البحر الؿحقط ) (5)

(: 5.92( ولؿ يتعؼبف بشلق، أال الشـفاب يف حاشـقتف طؾـل تػسـقر البقضـاوي )6.239روح الؿعار )
 -وأّما ادطاق الؼؾب، وأنَّ أصؾف طؿقتؿ طـفا، لقلباه ذنر طؾك دون طـ، مع أكف لقس بحسـ هـا

 =(، إرشـاد العؼـؾ 2.389الؽشـاف )، (11.421(، التػسقر البسـقط )2.12اكظر: معار الؼربن لؾػراق ) (6)
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,لفل تميـد هـذا الؿعــك، وتشـد مــ طضـده،  ,وإن ناكت شاذة ,وهذه الؼراقة
أصـؾف أهـؾ العؾـؿ وأعـدوه، أٓ والؼقل هذا مقالـؼ لألصـؾ إصـقؾ الـذي  ,ٓسقؿا

 -وهق: إصؾ يف الؽام نقكف طؾك كظؿف
وأيضً: أنَّ هذا التعبقر جاق يف بية أخرى مســدًا لقـف العؿـاق لألكبـاق، وهـق معــك 

ْن َُءُ ژنالرحؿة، أال تعالك: 
َ
ًُ اْْل ِٓ يَيْ ـَ يَْت  ٍِ  -(66الؼبص:) ﴾ َػَف

، وٓ طرلتؿ أدرها، بؾ بادرتؿ أي:خػقت طؾقؽؿ، لؾؿ ـتدوا إلقفا: ابـ نثقر أال
 -6إلك تؽذيبفا وردها

ــقي والزمخشــري  ــل والقاحــدي والبغ ــقل ذهــب الزجــاج ومؽ ــذا الؼ ــك ه وإل
والرازي والؼرصبل والبقضاوي وابــ جـزي والخـازن وأبـق حقـان والسـؿقـ الحؾبـل 

 -والسققصل وأبق السعقد وألقسل والسقد رشقد راا
قـر )بعؿقـت( مخػػـة ومشـددة أبؾـغ مــ التعبقـر والتعبأال الشـقخ رشـقد راـا: 

 -ٕكف ملخقذ مـ العؿك الؿؼتضل ٕشد أكقاع الخػاق ؛بخػقت وأخػقت
 -,إن شاق اهلل تعالك,ذا الؼقل هق الراجحوه

ويرد تسا ل أد أثاره مــ أـال بالؼؾـب يف أيـة الؽريؿـة، وهـق: أنَّ البقــة أو الرحؿـةٓ  
 قر هذا ا يراد بؾ أجابقا طـف، يؼقل الزمخشري: تقصػ بالعؿاق، ولؿ يغػؾ الجؿف

الحجـة نؿـا جعؾـت ببـقرة ومببـرة  : لؿا حؼقؼتفو أؾت: حؼقؼتـف أنَّ أؾَت  لننْ 
غقره، لؿعــك لعؿقـت طؾـقؽؿ البقــة  يوٓ يفد يإطؿك ٓ يفتد ٕنَّ  :جعؾت طؿقاق

                                                 
 (-6.239(، روح الؿعار )4.221)ظالسؾقؿ  =
 (-4.317تػسقر ابـ نثقر ) (1)
الـقجقز لؾقاحـدي ، (5.3378لك بؾقغ الـفاية )إالفداية ، (3.48ار الؼربن وإطرابف لؾزجاج )معاكظر: ( 2)

، الجــامع (17.338مػــاتقح الغقــب )، (2.389الؽشــاف )، (4.171)، معــالؿ التـزيــؾ (518)ص:
لبـاب التلويـؾ ، (1.369التسفقؾ لعؾـقم التـزيـؾ )، (3.133أكقار التـزيؾ )، (9.25)ٕحؽام الؼربن 

ــقط )2.481) ــر الؿح ــدر الؿبــقن )6.143(، البح ــقـ )ص:6.313(، ال ــقر الجال ، (288(، تػس
 (-12.55تػسقر الؿـار )، (6.239روح الؿعار )، (4.221إرشاد العؼؾ السؾقؿ )

 -(12.55تػسقر الؿـار ) (3)
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 -لؾؿ ـدنؿ، نؿا لق طؿك طؾك الؼقم دلقؾفؿ يف الؿػازة بؼقا بغقر هاد
ًْ  ژأال تعالك:  الؿقضع الحادي عشر: ا ُٓ َ َْ َؼ ِْياَم وََجَفيَِْاُ ل ٌِ رَْشيَُِْ رُُشًًل 

َ
َْ أ َوىََل

َجٍو ِنتٌَُب 
َ
ٍَ إَِله بََِّلِْلِن اَّللهِ ِىُُك  أ ِِتَ بِآيَ

ْ
ْن يَأ

َ
ُ ََكَن لِرَُشٍٔل أ ٌَ ًَ َو يه ْزَواًجُ وَّلَُلر 

َ
 (-38الرطد:) ژ أ

َجٍو ِنتٌَُب  ِىُُك   ژ مقاع الؼؾب طـد مـ ربه
َ
 -ژ أ

أكزلف اهلل أجؾ، ومعـك هذا:  1ذهب بعض الؿػسريـ إلك أن الؿعـك: لؽؾ نتاب
 -1أنَّ أية طؾك الؼؾب، نؿا كص طؾقف غقر واحد مـ الؿػسريـ

، وتابعــف مؼاتــؾ بـــ ســؾقؿان 4وُيعــدُّ الضــحاك أول مـــ ذهــب إلــك هــذا الؼــقل
 -5والػراق

قؾ طؾقف، والؿعـك أائؿ بدوكف، وأد تبـدى لـف وهذا الؼقل خاف إصؾ وٓ دل
 ، لؼال:   أبق حقان

الؿعـك لؽؾ نتاب أجؾ، وٓ يجقز ادطاق الؼؾـب إٓ يف  وأال الضحاك والػراق:
بـؾ ادطـاق  ،وأمـا هــا لـالؿعـك يف غايـة البـحة بـا طؽـس وٓ أؾـب ،ارورة الشـعر

 تعـالك أزلقـة نالجــة وكعـقؿ أشـقاق نتبفـا اهلل ؿَّ الؼؾب هـا ٓ يبـح الؿعــك طؾقـف، إذ َثـ
 -6أهؾفا، ٓ أجؾ لفا

 -7غقر طؽس الؿعـك صحقح مـأال ابـ جزي: 
ولذا: لؼد اختار أنثر الؿػسريـ أنَّ أية طؾـك كسـؼفا، لـا أؾـب لقفـا، ومعـاهـا: 

                                                 
إرشــاد العؼــؾ ، (6.314(، الــدر الؿبــقن )17.338مػــاتقح الغقــب )واكظــر: (، 2.389الؽشــاف ) (1)

 -(6.239روح الؿعار ) ،(4.221ؿ )السؾق
ــر:  (2) ــالك، اكظ ــارك وتع ــا تب ـــ ربـ ــة م ــب الؿـزل ــاب خبــقص الؽت ــراد بالؽت ــب ويؽــقن الؿ ــاتقح الغق مػ

 (-3.22لباب التلويؾ )، (19.52)
التسـفقؾ ، (19.52مػـاتقح الغقـب )، (12.376التػسـقر البسـقط ) ،(5.296الؽشػ والبقان ) اكظر: (3)

 -(6.397البحر الؿحقط )، (1.426لعؾقم التـزيؾ )
 -(13.559) اكظر: أثر الضحاك يف جامع البقان( 4)

 -(12.376التػسقر البسقط ) ،(2.65معار الؼربن لؾػراق )، (2.383تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان ) اكظر: (5)
 -(6.397البحر الؿحقط )(6)
 -(1.426التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ) (7)
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 -تعالك اهلل أد نتبفلؽؾ أجؾ أجؾف اهلل نتاب 
 -6هذا معـك أقل أنثر الؿػسريـ أال القاحدي:

ــؿعار  ــل والس ــذا الطــربي والـحــاس والســؿرأـدي ومؽ ــك ه ــب إل ـــ ذه ومؿ
والبغقي والؼرصبل وابـ جزي والخازن وأبـق حقـان وابــ نثقـر والجـال السـققصل 

 -1وألقسل وغقرهؿ
ـٌ وااح ٓ كحتاج معـف ,إن شاق اهلل تعالك,لفذا الؼقل هق الراجح  ، لالؿعـك بق

 ل إلك الؼؾب-إلك أؾب، ومتك نان إمر نذلؽ لؿ كؾج
رًْطُژ الؿقضع الثاين عشر: ـَ  ََ ئٍِذ لِيًَْكفِِري ٌَ ْٔ ًَ يَ ِه َٓ َرْطَُِ َج ـَ  (-122الؽفػ:) ژَو

وطراـــا الؽــالريـ طؾــك  :والتؼــديرأـال بعضــفؿ: يف هــذه أيــة الؽريؿــة أؾــب، 
 -جفـؿ طراً

ولؿ أر مـ ذهب إلك هذا الؼقل صريحً، وٓ مـ كسب إلقـف، سـقى مـا أالـف أبـق 
وطراــا الؽـالريـ طؾـك جفــؿ  :والتؼـدير ،وأبعد مـ ذهب إلك أكـف مؼؾـقب  حقان:
 -1طراً
وٓ وجف لفذا الؼقل، لنن الؿعـك تام بدوكف، مع مخالػتف لؿا ذهـب إلقـف أهـؾ التػسـقر،  

  ولفذا لؿ ُيـؼؾ خاف يف معـك أية الؽريؿة، أال ابـ جرير شارحً أية الؽريؿة:
 ،ػخ يف البــقر، للضفركاهــا لؾؽــالريـ بــاهلل، حتــك يروهــاوأبرزكــا جفـــؿ يــقم يـــ

 -ويعايـقها نفقئة السراب
 -4وبـحق الذي أؾـا يف ذلؽ أال أهؾ التلويؾثؿ أال: 

                                                 
 -(12.376التػسقر البسقط ) (1)
الفدايـة ، (2.231بحـر العؾـقم ) ،(2.225إطراب الؼـربن لؾـحـاس ) ،(13.558جامع البقان )اكظر:  (2)

الجـامع ٕحؽـام  ،(4.324)معالؿ التـزيـؾ  ،(3.99تػسقر السؿعار )، (5.3752لك بؾقغ الـفاية )إ
. 4)تػسـقر ابــ نثقـر ، (3.22لبـاب التلويـؾ ) ،(1.426التسفقؾ لعؾقم التـزيـؾ ) ،(9.328) الؼربن
 -(7.159روح الؿعار )، (328تػسقر الجالقـ )ص:، (468

 -(7.229البحر الؿحقط ) (3)
 -(15.419جامع البقان ) (4)
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 -6لؾؿ أجد يف نتب التػسقر خاف ما أالف   وصدق
 -1وأيضً: لؿ يذنره العؾؿاق الؿعتـقن بـؼؾ خاف أهؾ التػسقر إن وجد

ًْ آيَاُِِت  ژأال اهلل تعالك:لث عشر: الؿقضع الثا ِريُؾ
ُ
َجٍو َشاأ ـَ  َْ ٌِ نَْصُُن  ُخِيَق اْْلِ

 (.;7اْلُ يُء:) ژفًََل تَْصتَْفِجئُنِ 
َجاوٍ ژ: ,طـد مـ ربه,الؿقاع الذي لقف الؼؾب ـَ  َْ ا ٌِ نَْصاُُن  أـالقا:  ژُخِياَق اْْلِ

 أية طؾك الؼؾب، أي: خؾؼ العجؾ مـ ا كسان-
وهـق ، مجـازه مجـاز خؾـؼ العجـؾ مــ ا كسـانالؿثـك:أال أبق طبقدة معؿر بـ 

 -1وا بالسببأإذا نان الشلق مـ سبب الشلق بد ،والعرب تػعؾ هذا ،العجؾة
ويعـل أقلف هذا: أنَّ أية طؾك الؼؾب، نؿا كصَّ طؾك هذا جؿـع مــ الؿػسـريـ، 

 -4مـفؿ الثعؾبل وابـ ططقة والرازي والؼرصبل والسؿقـ الحؾبل والشقنار
التل هل اد التـلر، وهـل صؾـب الشـلق أبـؾ أواكـف، ,والؿعـك: خؾؼت العجؾة 

 يف ا كسان- ،,وتحريف أبؾ وأتف
ُخؾؼْت العجؾُة يف ا كسـان، وهـذا مــ  :أي :ابـ أتقبةهذا معـك هذا الؼقل، أال 

 -5الؿؼدم والؿمخر
 أي مـ الؿؼؾقب الذي سببف تؼديؿ لػظة وتلخقر أخرى-

 -6ابـ العاق ووكسب لشقخ العربقة أبل طؿر ،ة أيضًلفق مذهب ابـ أتقب
                                                 

الؽشــػ والبقــان  ،(7.212تــلويات أهــؾ الســـة )، (3.313معــار الؼــربن وإطرابــف لؾزجــاج ) اكظــر: (1)
 -(2.749الؽشاف )، (5.229)، معالؿ التـزيؾ(6.4477لك بؾقغ الـفاية )إالفداية ، (6.222)

مػاتقح الغقـب  ،(3.111زاد الؿسقر )، (14.162التػسقر البسقط )، (3.346الـؽت والعققن )اكظر:  (2)
 -(8.365روح الؿعار ) ،(21.522)

 (-2.38( مجاز الؼربن )3)
الجــامع ، (22.144مػــاتقح الغقــب )، (4.82الؿحــرر الــقجقز )، (6.275( اكظــر: الؽشــػ والبقــان )4)

 (-3.481(، لتح الؼدير )8.156(، الدر الؿبقن )11.289ام الؼربن )ٕحؽ
 (-125واكظر: تلويؾ مشؽؾ الؼربن )ص: (،244( غريب الؼربن )ص:5)
 (-9.47(، وألقسل يف روح الؿعار )11.289( كسبف إلقف: الؼرصبل يف الجامع ٕحؽام الؼربن )6)

 =مقلـده: ، ثؿ الؿازر، الببري، شـقخ الؼـراق والعربقـة، بـ طؿار بـ العريان التؿقؿل أبق طؿرو بـ العاق
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 -6«وخؾؼ العجؾ مـ ا كسان» وذنروا يف هذا أراقة طبد اهلل:
إاـالة إلـك أن هـذا الؼؾـب أسـؾقب معـروف طــد ,وسبب هذا الؼقل طــدهؿ: 

أنَّ العجؾــة صــػة ا كســان، وٓ تقجــد البــػة ســابؼة ل كســان، لؾؿــا خؾــؼ  ,العــرب
 لعجؾة، لؾفذا أية طـدهؿ طؾك الؼؾب-ا كسان ناكت ا

 -1، وهق مؿـ ذهب إلك هذا الؼقل1وهذا ما أبداه الحارث الؿحاسبل
 ثاثة، هل: وأد اكتؼد هذا الؼقل اكتؼادًا شديدًا: ٕمقر

أولفا: أنَّ الؼؾبٓ  يؾجل إلقف إٓ لضرورة، وٓ ارورة هفـا، ويف هذا ردك لؿا ادطقه مــ 
 -لعربل، لؿا نؾ ما ورد يف الؾغة حؿؾ طؾقف نتاب اهلل تعالكوروده يف الؾسان ا

البـحقح لقـف أن ٓ يؽـقن يف نـام  الؼؾـَب  ٕنَّ  :لقس أقلف بجقد أال أبق حقان:
 -4بابف الشعر وإنَّ  ،لبقح

ٕكف إذا أمؽـ حؿؾ الؽام طؾـك معــك  :وأبعد إأقال هذا الؼؾبأال الرازي: 
 -5ولك مـ أن يحؿؾ طؾك أكف مؼؾقبلفق أ ،وهق طؾك ترتقبف ،صحقح

                                                 
أال أبـق طبقـدة: نـان أطؾـؿ  ،اسؿف زّبان، وأقؾ: اسؿف نـقتف، اختؾػ يف اسؿف، لؼقؾ: يف كحق سـة سبعقـ =

الـاس بالؼراقات، والعربقة، والشعر، وأيام العرب، وناكت دلاتره مـؾق بقـت إلـك السـؼػ، ثـؿ تـسـؽ، 
لاتـف ناكـت يف ذنر غقـر واحـد أن و، ل وغقره: نان أبق طؿرو مـ أهؾ السـةأال إبراهقؿ الحرب، للحرأفا

 سـة أربع وخؿسقـ ومائة-
سـقر أطـام ، (133. 4إكبـاه الـرواة طؾـك أكبـاه الـحـاة )، (35صبؼات الـحـقيقـ والؾغـقيقـ )ص:اكظر: 

 -(6.427الـباق )
 (-13.522(، الؾباب يف طؾقم الؽتاب )7.432اكظر: البحر الؿحقط ) (1)
، لفؿـً نـان طالؿـً ،الحارث بـ أسد الؿحاسبل، أبق طبد اهلل الزاهد البغدادي، أحد إئؿة الؿشـفقريـ (2)

وورد: أن ا مـام  ،الؿحاسبل نبقر الؼدر، وأد دخؾ يف شلق يسقر مــ الؽـام، لــؼؿ طؾقـفأال الذهبل: 
 :,طـ الؿحاسـبل ونتبـف سئؾأد و, ، أال أبق زرطةأحؿد أثـك طؾك حال الحارث مـ وجف، وحذر مـف

ثـقري لوا إياك وهذه الؽتب، هذه نتب بدع واآت، طؾقؽ بإثر تجد غـقـة، هـؾ بؾغؽـؿ أن مالؽـً
مـات: ســة ثـاث وأربعـقـ ، وإوزاطل صـػقا يف الخطرات والقساوسو ما أسـرع الــاس إلـك البـدع

 ومائتقـ-
 -(12.111سقر أطام الـباق )، (5.228ـذيب الؽؿال )اكظر: 

 -(7.432البحر الؿحقط )، وأاركف بؿا يف (485لفؿ الؼربن )ص:اكظر:  (3)
 -(7.432البحر الؿحقط ) (4)
 -(22.145مػاتقح الغقب ) (5)
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ه أيضً الـحاس والقاحدي وألقسل  -6ومـ هذا القجف ردَّ
ثاكقفا: أن يف أية الؽريؿة إضفارًا لشدة طجؾـة ا كسـان، لـا يظفـر هـذا الؿعــك 

 -,بحقل اهلل تعالك وأقتف,طؾك هذا الؼقل، وسقليت مزيد إيضاح لف
 -1ؿا هق إخبار مجردوإكَّ  ،لقف مبالغةوهذا التلويؾ لقس أال ابـ ططقة: 

 ثالثفا: أن إجؿاع أهؾ التلويؾ طؾك خاف هذا الؼقل-
ويف إجؿاع أهؾ التلويؾ طؾك خاف هذا الؼقل الؽػايـة  أال ابـ جرير الطربي:

 -1الؿغـقة طـ آستشفاد طؾك لساده بغقره
 أؾـب لقفـا، وٓ وذهب أنثر الؿػسـريـ إلـك أنَّ أيـة الؽريؿـة طؾـك كسـؼفا، لـا

ًٓ ثاثة:  تؼديؿ وٓ تلخقر، غقر أن لفؿ يف لفؿفا أأقا
أولفا: أنَّ أية جاقت طؾك الؿبالغة يف وصػ ا كسان، والؿعـك: خؾؼ ا كسان 

دٓلة طؾك شدة اتبـاف  شديد آستعجال، حتك نلنَّ ذاتف مخؾقأة مـ كػس العجؾة،
 -ا كسان هبا، وأ ا مادتف التل أخذ مـفا

والعرب تؼقل لؾـذي يؽثـر مــف الشـلق: خؾؼـت مــف، نؿـا تؼـقل العـرب: لقا: أا
 -4خؾؼت يف لعب، وخؾؼت مـ غضب، يراد الؿبالغة يف وصػف بذلؽ

لؽثـرة  :وإحسـ أن يؽقن تؼديره: خؾؼ ا كسان مــ العجؾـة: 5أال ابـ جـل
 ،اصـرد واتسـعٕكـف أمـر أـد  :وهق أأقى يف الؿعــك مــ الؼؾـب ،لعؾف إياه واطتؿاده لف

                                                 
 -(9.47(، روح الؿعار )11.289الجامع ٕحؽام الؼربن )، (15.77التػسقر البسقط )اكظر:  (1)
 -(4.82الؿحرر القجقز ) (2)
 -(16.274جامع البقان ) (3)
(، الـدر 5.319(، معـالؿ التـزيـؾ )3.382(، تػسـقر السـؿعار )3.392اكظر: معار الؼربن لؾزجـاج ) (4)

 (-8.157الؿبقن )
ــل  (5) ـــ جـ ــتح طثؿــان ب ــق الػ ــالـحق ، الـحــقي الؾغــقيالؿقصــؾل أب ــؿ ب مـــ أحــذق أهــؾ إدب وأطؾؿف

ـ، وصـحب أبـا الطقـب دهـرا والتبريػ، وصـّػ يف ذلؽ نتبا أبّر هبا طؾك الؿتؼدمقـ وأطجز الؿتلخري
 -صقيا وشرح شعره وكبف طؾك معاكقف وإطرابف

 -مات لؾقؾتقـ بؼقتا مـ صػر سـة اثـتقـ وتسعقـ وثاثؿائة، رومقً نان جـل أبقه مؿؾقنً
 -(2.335إكباه الرواة ) ،(4.1585معجؿ إدباق ) ،(1.137يتقؿة الدهر ) اكظر:



 هـ7343( 62لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
52 

 -6ويضعػ الؿعـك ،لحؿؾف طؾك الؼؾب يبعد يف البـعة
ــف طؾــك هــذا الؼــقل يظفــر اتســاق الجؿــؾ الؼربكقــة يف أيــة الؽريؿــة،  ويميــده: أكَّ
ـْ هذه أية والتل أبؾفا يتضح لؽ هذا  وترابط معاكقفا، واتبال بعضفا ببعض، وَتَؿعَّ

ا ذنر الـػـقس تطؾعـت إلـك كـزول العـذاب، نـلنَّ   سـخريتفؿ بـبقـف  جؾقً، لؾؿَّ
وضـقا أن لق نان محؿٌد طؾك الحؼ لجاقهؿ العذاب، وهذا مـ طجؾة ا كسان، ولفذا 

َجوٍ ژ أال اهلل: ـَ  َْ ٌِ نَْصُُن  ، ثؿ  اهؿ طـ آستعجال، وتقطدهؿ، مخربًا أن ژُخِيَق اْْلِ
ًْ آژاهلل لحؾؿــف وطؾؿــف وحؽؿتــف يؿفــؾ، ولؽـــف ٓ يفؿــؾ، لؼــال:  ِريُؾ

ُ
يَااُِِت فَااًَل َشااأ

 -ژتَْصتَْفِجئُنِ 
ـذُ  وهذا التلويؾ يتؿ بف معـك أيـة الؿؼبـقد يف أنْ أال ابـ ططقة:  ،فؿطجؾـتُ  ْت مَّ

 -1إن أيات ستليت َلا َتْسَتْعِجُؾقنِ  :وأقؾ لفؿ طؾك جفة القطقد
ُجًَٔل  ژأقلف تعالك: الؼقل: يدل طؾك هذا و ـَ نَْصُُن   -(11ا سراق:) ژ َوََكَن اْْلِ
َْ َطْفٍف ژمثؾ هذه أية أقلف تعالك: و ٌِ  ًْ ( أي: اـعػاق، 54الـروم:) ژَخيََلُؾ

نَْصُُن َطِفيًفُژثؿ بقـفا بؼقلف تعالك:  (-28الـساق:) ژوَُخِيَق اْْلِ
 -1أقل الؿحؼؼقـ وطؾك هذا إنثر مـ الؿػسريـ، بؾ أال الرازي: إكَّف

 -4وطزاه القاحدي لجؿقع أهؾ الؾغة والؿعار
 -5ف ابـ الجقزي لألنثريـوكسب

ي وابـــ نثقــر والجــال الؿحؾــل وإلقــف ذهــب: الزمخشــري وابـــ ططقــة والــراز
 -6والسعدي وابـ طاشقر السعقد وألقسلبقوأ

                                                 
 -(3.289الربهان يف طؾقم الؼربن )اكظر:  (1)
 -(5.343تػسقر ابـ نثقر ) (،12.421كظؿ الدرر )اكظر:  ،(4.82الؿحرر القجقز ) (2)
 -(22.145مػاتقح الغقب ) (3)
 -(15.76التػسقر البسقط )اكظر:  (4)
 -(3.191زاد الؿسقر ) اكظر: (5)
ر تػســقر ابـــ نثقــ، (22.145مػــاتقح الغقــب )، (4.82الؿحــرر الــقجقز )، (3.117( اكظــر: الؽشــاف )6)

ــقـ )ص:5.343)  =، (9.47(، روح الؿعــار )6.67إرشــاد العؼــؾ الســؾقؿ )، (424(، تػســقر الجال
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صؾقات  ,سرطة وتعجقؾ، وا كسان هق بدم ثاكقفا: الؿعـك: خؾؼ ا كسان طؾك 
مــ الـطػـة، خؾؼـت ذريتـف  نؿـا خؾـٍؼ  وأد خؾؼف اهلل تعالك مـ غقـر ترتقـِب  ,اهلل طؾقف 

 والعؾؼة، والؿضغة، وغقره، 
ويذنرون هفـا بثارًا لؿ تـرد طــ الؿعبـقم صـؾقات اهلل وسـامف طؾقـف، بـؾ هـل 

سعقد بـ ُجَبقر: أول َما كػـخ لِقـِف الـّروح كػـخ ملخقذة مـ أهؾ الؽتاب، نؿثؾ: ما أالف 
َجوٍ ُخيِ ژ َأاَل: ،َلذهب لقؼقم ،ثؿَّ لِل ُرْنَبَتْقفِ  ،لِل َرأسف ـَ  َْ ٌِ نَْصُُن   -6ژَق اْْلِ

 -1وإلك هذا ذهب الػراق والطربي
 -1وهذا أقل حسـوأال السؿعار: 

 سبب ترجقحف، لؼال: ,نعادتف,ولؿا ذنر الطربي صقاب هذا الؼقل طـده بقَّـ 
ٕكف بقدر بخؾؼف مغقب الشؿس يف بخـر سـاطة مــ  ـار  :وإكؿا أقؾ ذلؽ نذلؽ

وإكؿا أؾـا أولك إأـقال التـل ذنركاهـا  ،القأت كػخ لقف الروح يقم الجؿعة، ويف ذلؽ
ًْ آيَاُِِت فَاًَل تَْصاتَْفِجئُنِ ژيف ذلؽ بالبـقاب، لدٓلـة أقلـف تعـالك:  ِريُؾ

ُ
 كطؾـ ژَشاأ

 -4ذلؽ
« يف الجؿعـة لسـاطة إنَّ : » أال: أال رسقل اهلل  أبك هريرةثؿ ساق حديث 

لؼـال طبـد اهلل « ل اهلل لقفا خقـرا إٓ أتـاه اهلل إيـاهٓ يقالؼفا طبد مسؾؿ يسل»يؼؾؾفا أال: 
 أال اهلل: ،بـ سام: أد طؾؿت أي ساطة هل، هل بخر ساطات الـفار مـ يقم الجؿعة

َجوٍ ژ ـَ  َْ ٌِ نَْصُُن   -5ژُخِيَق اْْلِ
ــقس   ويف أول نامــف ــل خؾــؼ طؾقفــا ا كســان، ول ــة الت ــك العجؾ ــان لؿعـ بق

                                                 
= 

 (-17.68(، التحرير والتـقير )523تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:
 -(16.271)أخرجف الطربي  (1)
 -(16.274جامع البقان )، (2.223معار الؼربن لؾػراق )اكظر:  (2)
 -(3.382تػسقر السؿعار ) (3)
 -(16.274جامع البقان ) (4)
، (4.223شــرح الســـة )يف  لبغــقيوا (241أحاديــث إســؿاطقؾ بـــ جعػــر )ص:أخرجــف الســعدي يف  (5)

 (-852( ومسؾؿ)5294،6422، 935)البخاري وحديث أبل هريرة طـد 
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ًٓ لؿذهبف، ثؿ جاق بعُد  ًْ آيَاُِِت ژ آستدٓل، وهق دٓلة أقلف تعـالك:استدٓ ِريُؾ
ُ
َشاأ

 -ژفًََل تَْصتَْفِجئُنِ 
خؾؼ يف بخـر سـاطة مــ العبـر، لـا   والحؼ أكَّا ٓ كؿؾؽ دلقاً طؾك أنَّ بدم

 يؿؽـ تػسقر العجؾة هبذا-
وأما دٓلة خاتؿة أية طؾك هـذا الؼـقل، لــعؿ، لؽـفـا تـدل طؾـك الؼـقل السـابؼ 

 بشؽؾ أواح-
ث بؿـا  وأما خرب طبد اهلل بـ سام، لنكَّف لؿ يرلعف إلك كبقــا ، والظـاهر أكـف حـدَّ

 -مـ أحبارهؿ  طؾؿف مـ أحاديث بـل إسرائقؾ، لؼد نان
وثالثفــا: أن العجــؾ هفـــا الطــقـ، نؿــا هــق بؾغــة حؿقــر، لقؽــقن الؿعـــك: خؾــؼ 

 -6ا كسان مـ صقـ
 وذنروا يف هذا بقتً مـ الشعر:

 -1والـخؾ يـبت بقـ الؿاق والعجؾ**  خرة البؿاق مـبتفوالـبع يف الب
 أي الطقـ-

، ٓ يبح تػسقر أية بف: ٕمريـ اثـقـ، هؿا:  ـْ  لؽ
أنَّ هذه لغة غقر مشفقرة، والؼربن إكؿـا يحؿـؾ طؾـك الؿعـروف الؿشـفقر مــ  ,

 : 1لغة العرب، بؾ أد شؽؽ بعض أهؾ العؾؿ يف هذه الؾغة، أال ابـ طرلة

                                                 
تػســقر الســؿعار  ،(2.173درج الــدرر ) ،(7.4757لــك بؾــقغ الـفايــة )إالفدايــة اكظــر هــذا الؼــقل يف: ( 1)

الؾبـاب يف  ،(22.145(، مػـاتقح الغقـب )4.82(، الؿحـرر الـقجقز )3.117الؽشاف ) ،(3.382)
 -(4.149) أاقاق البقان ،(2.424مدارك التـزيؾ )، (13.521طؾقم الؽتاب )

 ذنر هذا البقت غقر معزو غقر واحد مـ الؿبـػقـ يف معار العربقة ويف التػسقر، اكظر:  (2)
(، تػسقر العز بـ طبد السام 3.117(، الؽشاف )3.382السؿعار )(، تػسقر 1.237ـذيب الؾغة )

 (-4.149(، أاقاق البقان )29.435(، تاج العروس )11.428(،لسان العرب )2.324)
، الؿعروف بـػطقيف ،الؿفّؾب بـ أبل ُصػرة الَعَتؽِّل إزدّي  جدهإبراهقؿ بـ محؿد بـ َطرلة  ،أبق طبد اهلل (3)

ـٌ  نان ذا سـة وديـ ولتقة ومروقة، وحسـ خؾؼ، ولـف كظـؿ  ،بالعربقة والؾغة والحديث ، طالؿأديب ُمتػـِّ
 وثاثؿائة-تقيف ببغداد سـة ثاث وطشريـ ، وكثر

 -(15.76سقر أطام الـباق ) ،(1.211إكباه الرواة )، (154صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ )ص:اكظر: 
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 -6ي يف هذا حؽاية طؿـ يرجع إلقف يف طؾؿ الؾغةلقس طـدو
 -1 واهلل أطؾؿ ببحتفوأال الزمخشري:

ًْ آيَُِِت فًََل تَْصتَْفِجئُنِ ژ وٕكَّف ٓ يـاسب ما بعده، وهق أقلف تعـالك: , ِريُؾ
ُ
، ژَشأ

 للي تـاسب بقـ أقل: خؾؼ ا كسان مـ صقـ، وبقـ لا تستعجؾقنووو-
 العؾؿاق هذا الؼقل- وهبذا القجف رد جؿع مـ

لؼـد  ،وزطـؿ أ ـا نؾؿـة حؿقريـة ،وأما مـ لسر العجـؾ بـالطقـأال ابـ طاشقر: 
 -1أبعد وما أسعد

وأرجـح هــذه إأـقال مــا ذهـب إلقــف أنثـر الؿػســريـ مــ أنَّ الؿــراد الؿبالغــة يف 
 وصػ ا كسان بالعجؾة، وأد سبؼ ذنر مميدات هذا الؼقل بؿا يغـل طـ إطادتف-

 -(74)الػرأان: ژ ے ھ ےژ  أقلف تعالك: الرابع عشر:الؿقضع 
هذه أية الؽريؿة مـ أبرز أيـات التـل ادطـل لقفـا الؼؾـب، وأول مــ كسـب إلقـف  عدُّ تُ 

 ف لؿ يبرح بالؼؾب يف أية، حقـث أـال:، طؾك أكَّ  الؼقل بالؼؾب لقفا هق ا مام مجاهد
 -4هبؿ اجعؾـا ممتؿقـ هبؿ، مؼتديـ: (74)الػرأان: ژے ھ ےژ 

 يـرى أنَّ  اً مجاهـد ومـ أقل ا مام مجاهد أخذ جؿع مـ أهؾ العؾـؿ بالتػسـقر أنَّ 
 أية طؾك الؼؾب، ويعـد أول مــ كـص طؾـك هـذا ولفؿـف مــ أـقل مجاهـد ابــ أتقبـة
، ثؿ تابعف طؾقف جؿاطة مـ الؿػسريـ، مـفؿ: الثعؾبل والقاحدي والبغقي وابــ 

 -5الجقزي والؼرصبل والخازن والشقنار

                                                 
 -(29.435تاج العروس ) ،(11.428لسان العرب ) ، واكظر:(1.237ـذيب الؾغة ) (1)
 -(3.117الؽشاف ) (2)
(، أاـقاق 67. 6(، إرشاد العؼؾ السؾقؿ )4.82اكظر: الؿحرر القجقز )و(، 68. 17التحرير والتـقير ) (3)

 (-4.149البقان )
 (-17.533أخرجف الطربي يف جامع البقان ) (4)
(، زاد 6.99(، معــالؿ التلويــؾ )7.152(، الؽشــػ والبقــان )126اكظــر: تلويــؾ مشــؽؾ الؼــربن )ص:  (5)

ـــؾ )13.83( الجـــامع ٕحؽـــام الؼـــربن )3.332الؿســـقر ) ـــاب التلوي ـــتح الؼـــدير 3.322(، لب (، ل
(4.124-) 
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وطؾك هذا يجب أن تؽقن أية مـ باب الؼؾب: طؾك تؼدير: بؾ أال القاحدي: 
 -6واجعؾ الؿتؼقـ لـا إماًما

 أـقل مجاهـد ٓ يؾـزم مــف الؼؾـب ورأوا أنَّ  ،وكازع بخرون مـ أهؾ العؾؿ يف هذا
إمامـً جؿـع بم، وهـق  أنَّ  ,بـاق طؾك لفؿ هذا الؼـقل,، واختار ألقسل وٓ أكف أراده

 -1لؼاصد، أي: اجعؾـا يا رب أاصديـ لؾؿتؼقـ مؼتديـ هبؿا
وشـع طؾك مـ لفؿ  ,بـاق طؾك أقل مجاهد,ولؿ يرتض ابـ الؼقؿ دطقى الؼؾب

وأشؽؾ هـذا التػسـقر طؾـك مــ لـؿ يعـرف أـدر لفـؿ الّسـؾػ   هذا مـ ا مام، لؼال:
َية طؾك َهَذا الَؼْقل مـ بَ 1وطؿؼ طؾؿفْؿ، وأال ْٔ اب الؿؼؾقب طؾك : يجب َأن تؽقن ا

ة ـَ لـا َأئِؿَّ  -َتْؼِدير: َواجَعؾ اْلُؿتَِّؼق
طـــ َوجفــف، َوَهــَذا مـــ َتؿــام لفــؿ ُمَجاِهــد 4ومعــاذ اهلل َأن يؽــقن َشــْلق مؼؾــقٌب 

َٓ يؽقن الرجؾ إَِماًما لِْؾُؿتؼقـ َحتَّك يلتؿ بـالؿتؼقـ، لـبـف ُمَجاِهـد طؾـك َهـَذا  ،َلنِكَُّف 
ِذي يـالقن بِ  ِف َهـَذا اْلَؿْطُؾـقب، َوُهـَق اأتـدا هؿ بالسـؾػ اْلؿتؼـقـ مــ أـبؾفؿ، اْلَقْجف الَّ

الؼربن وألطػف، لقس يف  لِْؾُؿتؼقـ مـ بعدهؿ، وهذا مـ أحسـ الػفؿ ةلقجعؾفؿ اهلل أئؿ
 -5 شلق، لؿـ ائتؿ بلهؾ السـة أبؾف ائتؿ بف مـ بعده ومـ معفيفمـ باب الؼؾب 

,د تػسقر بالازم، وطؾقف: لا أؾب يف أيةونلنَّ ابـ الؼقؿ لفؿ أنَّ هذا مـ مجاه
 -,واهلل تعالك أطؾؿ

يميد هذا: أن ا مام مجاهدًا لؿ يؾغ الؿعـك الؿتبادر مـ أية، لؼد روي طــف أكـف 
 -6أئؿة كؼتدي بؿـ أبؾـا، وكؽقن أئؿة لؿـ بعدكا أال:

 ف أال:وهذا ما لفؿف الحسـ الببري مـ أية الؽريؿة، لؼد كؼؾ السؿعار طـف أك

                                                 
 (-16.614التػسقر البسقط ) (1)
 (-12.52روح الؿعار ) (2)
 وااح أكف أراد القاحدي، وهل طبارتف يف البسقط- (3)
 ا: ٕن )نان( تامة، لاأتبر طؾك الػاطؾ-أال الؿحؼؼ: بالرلع يف الـسخ جؿقعف (4)
 (-12رسالة ابـ الؼقؿ إلك أحد إخقاكف )ص: (5)
 (-17.532أخرجف الطربي يف جامع البقان ) (6)
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 -6كؼتدي بالؿتؼقـ، ويؼتدي بِـَا الؿتؼقن
 -1واختاره القاحدي

وذهب أنثر الؿػسريـ إلك حؿؾ أية طؾك ضاهرها الؿتبادر مـفا، لؼالقا: معــك 
 أية: واجعؾـا أئؿة يف الفدى يؼتدي بـا البالحقن مـ طبادك-

زي وابــ ، واختـاره الػـراق والطـربي والبغـقي والـرا1وهق مـذهب ابــ طبـاس
 -4جزي والخازن وأبق السعقد والشقنار وألقسل والسعدي

 -5ابـ الؼقؿ اختاره يف نتابقـ لف نَّ إبؾ 
ـٌ  وااح، لفؿ سللقا أن يؽقكقا أئؿة يف الفـدى، لـا تبـرف  ووجف هذا الؼقل بق

 أية طـ وجففا-
ؿا أـال أكف ٓ تعارض بقـ الؼقلقـ، وإمر ن ,إن شاق اهلل تعالك,ولعؾ البحقح

، غقـر أنَّ البـالحقن بـف يالعامة ابـ الؼـقؿ، لـننَّ مــ لـؿ يـلتؿ بالسـالػقـ، لؾــ يؼتـد
، هـق: أ ـؿ أـالقا: الؾفـؿ اجعؾــا أئؿـًة ,والعؾؿ طـده تعـالك,الؿعـك الؿؼبقد أصالة

 -ُيؼتدى بـا يف الخقر
وِل ِي إَِله رَبه  ژأـال اهلل تعـالك:  الؿقضع الخـامس عشـر: َُ ا ـَ  ًْ ُٓ ٍِ َ  فَاَِنه

َ  ژ اىَْفاُل
 (-77الشعراق:)

يرى بعض أهؾ العؾؿ أنَّ أية الؽريؿة مـ باب الؿؼؾقب، ومعـاهـا: لـنكَّل طـدو 
لفؿ، أالقا: وإكَّؿا ساغ إسـاد العداوة لألصـام مع نق ا ٓ تعؼؾ، ٕنَّ الؿراد الؿعادي 

 طاداك-: لننَّ مـ طاديتف  لفا، وهق إبراهقؿ
                                                 

 (-4.36تػسقر السؿعار ) (1)
 (-784القجقز )ص:( 2)
 (-17.532أخرجف الطربي يف جامع البقان ) (3)
(، مػـاتقح 6.99(، محاســ التلويـؾ )17.533البقـان )(، جـامع 2.274( اكظر: معار الؼـربن لؾػـراق )4)

(، لبـــاب التلويـــؾ 2.87(، التســـفقؾ لعؾـــقم التـزيـــؾ )4.132(، أكـــقار التـزيـــؾ )24.487الغقـــب )
(، تقسـقر 12.52(، روح الؿعـار )4.124(، لتح الؼدير )6.231(، إرشاد العؼؾ السؾقؿ )3.322)

 (-587الؽريؿ الرحؿـ )ص:
 (-1.81(، مػتاح دار السعادة )68قـ )ص:( اكظر: صريؼ الفجرت5)
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 -1، وطزاه القاحدي لباحب الـظؿ6بة والسؿعاروهذا ما ذهب إلقف ابـ أتق
 -1وطزاه غقر واحد لؾػراق، وهل كسبة غقر صحقحة

وأد وجفت سـفام الـؼـد لفـذا الؼـقل، ولـؿ يرتضـف بعـض الؿحؼؼـقـ، ٕن هـذا 
الؼقل خاف إصـؾ، وٓ يبـار إلقـف إٓ مــ حاجـة داطقـة إلقـف، ويـليت أبـق حقـان يف 

 -4وٓ ارورة تدطق إلك ذلؽ ،لقس بشلقالؼقل:  مؼدمة همٓق، لقؼقل طـ هذا
 -5ونذا أال السؿقـ الحؾبل وألقسل

واختار أنثر الؿػسريـ أنَّ أية لقست طؾك الؼؾب، بؾ هل طؾك إصـؾ، وطؾـك 
معـاها الؿتبادر مـفا، وهق أنَّ الؿؼبقد بالعدو هل إصــام، لؽــ هـذه العـداوة يـقم 

َة ژ:  إبـراهقؿ الؼقامة، نؿا أال تعالك طـ َٔده ْوثًَُُُ َ ا
َ
َْ ُدوِن اَّللهِ أ ٌِ  ًْ َْذُت

ُ اَّته ٍَ َوكََُل إِنه
ًْ َبْفًظُ َُ َبْفُظُؾ ًْ بِ َْفٍض َوَييَْف َِ يَْؾُفُر َبْفُظُؾ ٌَ َ  اىِْليَُ ْٔ ًه يَ ُْ ْنيَُ  ًْ ِِف اْْلَيَُِة ادلُّ ُِِؾ  ژ بَيْ

 (-25العـؽبقت:)
اً  لََكه َشيَْؾُفُرونَ  ژ وأال تعالك: َّ ًْ ِط ِٓ يَيْ ـَ ًْ َوَيُؾَُُٔٔن  ِٓ  (-82مريؿ:) ژ بِِف ََُدتِ

ويف هــذا جــقاب لســماٍل وارٍد يــذنره أنثــر الؿػســريـ، أٓ وهــق: نقــػ أاــاف 
 العداوة لألصـام، وهل ٓ تعؼؾو

                                                 
وأـد ذنـر هـذا الؼـقل جؿـع مــ  (،4.53(، تػسـقر السـؿعار )122تلويـؾ مشـؽؾ الؼـربن )ص: اكظر:  (1)

 الؿػسريـ، اكظر: 
ــقجقز ) ــؾ ) ،(4.234الؿحــرر ال ــاب التلوي ــدر الؿبــقن ، (8.164البحــر الؿحــقط )، (3.327لب ال

 -(12.93روح الؿعار )، (8.532)
 -(17.67التػسقر البسقط )ر: اكظ (2)

، نؿا رجحف محؼؼ الؽتاب يف مؼدمتف الحسـ بـ يحقك بـ كبر الجرجاروصاحب الـظؿ هق أبق طؾل 
 (-1.236ؾتػسقر البسقط )ل

، (13.112)الجــامع ٕحؽــام الؼــربن (، 6.117)معــالؿ التـزيـؾ (، 7.167الؽشــػ والبقــان )اكظـر:  (3)
 -(4.122) لتح الؼدير، (2.567مدارك التـزيؾ )

ــة الؽريؿــة مقالؼــا لؾجؿفــقر، نؿــا يف معــار الؼــربن )وأــد  ــف يف أي ــال (2.281صــرح الػــراق برأي ، أ
 : (17.66البسقط ) القاحدي يف

 -ؽ، ولؿ أر لف ذل,يعـل الؼقل بالؼؾب,وكحق هذا حؽك بعض الؿتلخريـ طـ الػراق
 -(8.164البحر الؿحقط ) (4)
 -(12.93روح الؿعار )، (8.532الدر الؿبقن ) اكظر: (5)
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ــل  ــل ومؽــل والقاحــدي والؼرصب ــراق والطــربي والثعؾب ــف: الػ ـــ ذهــب إلق ومؿ
 -6والـسػل والخازن والشقنار

إن ناكـت هـذه نثقـر إلـك أنَّ هـذه العـداوة يف الـدكقا، ومعــك الؽـام:  وذهب ابـ
وٓ ألؽـر  ،ل طدو لفـا ٓ أبالقفـابالؿساقة، لنكَّ  ولفا تلثقر، لؾتخؾص إللَّ  إصـام شقئً

ًْ ژصريحً بؼقلف:   ، نؿا أطؾـ هذالقفا ُهُؾ
َ
ًْ َوَل ََّتَُفَُٔن أ ْكتُ ْْشَ

َ
ُ أ ٌَ َخُُف 

َ
َوَكيَْف أ

 ًْ ْكتُ ْْشَ
َ
ًْ ُشيَْػًُُُ أ يَيُْؾ ـَ  ِّ ًْ يزُنْل بِ َ ُ ل ٌَ  -(81:معاكإ) ﴾بَُِّللهِ 

وَن )ژ وبؼقلـف: َُ ُ َتْف ُ ٍه ِّ إُِهِِن بََراٌء ِ  ٌِ ْٔ ِّ َوكَ بِي
َ
ًُ ِْل ي ِْ ي َػَػاَرِي :6َوإَّلِْل كََُل إِبَْرا ِ

( إَِله اَّله
 َِ ي َِ

ْٓ ُّ َشيَ  (-26,27الزخرف:)﴾فََُِه
َْ  ژ:  حوطؾك هذا الؿعـك جاق أقل كق ًه ََل يَُؾ ُْ  ًْ ََكَءُؽ ًْ َوُْشَ ْ َرُك

َ
ُفٔا أ ْْجِ

َ
فَأ

ًه اكُْظٔا إَِيه َوََل ُتِِْؾُرونِ  ُْ  ًَ ٍه ًْ ُغ يَيُْؾ ـَ  ًْ ْ ُرُؽ
َ
 (-71يقكس:) ﴾ أ

اُكَٔن ) ژ : وأقل هقد ُ تُِّْشِ ٍه ِن  بَِريٌء ِ 
َ
وا أ َُ َٓ َُ اَّللهَ َواْش ِٓ ْش

ُ
ِّ 98إِِن  أ َْ ُدوُِا ا ٌِ  )

 َُ ًه ََل ُتِِْؾُرونِ فَِهي ُْ يًفُ   (-55، 54هقد:) ﴾وِي َْجِ
، ,وهـق ٓزم مــ لـقازم العـداوة,وأراد هبذه العداوة هفـا: صؾب إلحاق الضرر 

 والخرب خرج مخرج التحدي-
ويميد هذا القجف أنَّ إبراهقؿ لؿا ذنـر أنَّ أصــامفؿ ٓ تؿؾـؽ لـف شـقئً، ذنـر ربـف 

، ويؿؾؽ الخقر واده، وٓشؽ أنَّ هذا الؿعـك تبارك وتعالك، وأكف بقده الـػع والضر
 أولك يف الؿـاضرة مـ غقره-

 -1وإلك هذا ذهب الشقخ السعدي والشـؼقطل
 -1وأال بخرون: الؿراد طداوة مـ يعبدها، أي: مـ يعبد إصـام طدٌو لل

                                                 
الفدايـة ، (7.166الؽشـػ والبقـان )، (17.591جامع البقـان )، (2.281معار الؼربن لؾػراق )اكظر:  (1)

لبـاب ، (13.112): الجامع ٕحؽام الؼـربن(17.66البسقط )التػسقر  ،(8.5317لك بؾقغ الـفاية )إ
 -(4.122لتح الؼدير )، (3.327التلويؾ )

 -(7.121أاقاق البقان ) ،(592يؿ الرحؿـ )ص:تقسقر الؽراكظر:  (2)
روح الؿعـار ، (8.532الـدر الؿبـقن )، (8.164( البحر الؿحـقط )24.512مػاتقح الغقب )اكظر: ( 3)

(12.93)- 
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وطداوة طباد إصـام ٕهؾ التقحقد أمـر معـروف مشـاهد، ولـذا، لؼـد اكتبـروا 
ِي َ ژ لقا:ٔلفتفؿ، لؼا ـِ ًْ فَُ ًْ إِْن ُنِْتُ تَُؾ َٓ ِ وا آل ُٔه َواُُُْصُ كُ  (-68إكبقاق:) ژ َخر 

لؽـ يمخذ طؾك هـذا الؼـقل: أنَّ لقـف تؼـديرًا، وإصـؾ يف الؽـام طـدم التؼـدير، 
مع أقمف يف ألفة، ولقس يف الؼقم، لا يـبغل العـدول   وأيضً: أنَّ نام إبراهقؿ

 طؿا ُأِبَد أصالة-
صؾــب مـــ أوٓ  أن يؽــقن مــرادًا بالعــداوة: أكَّــل ٓ أتــقٓهؿ، 6ز الســؿعاروجــقَّ 

 تقلك العدو وٓ يطؾب مـ جفتف الـػع-، نؿا ٓ يُ جفتفؿ كػعً
وهذا ٓ مـاكع مــ الؼـقل بـف، لـننَّ العـدو ٓ يطؾـب وٓ يتـقلك، وهـذا مــ لـقازم 

اوة إصـــام العــداوة، غقــر أكــف مـــ معـــك طــداوة إبــراهقؿ لألصـــام، ولــقس مـــ طــد
ًٓ، ثؿ ٓ ماكع مـ الحديث   براهقؿ، لابد مـ بقان معـك طداوة إصـام  براهقؿ أو

 -طـ طداوة إبراهقؿ لفا لؾتازم بقـ العداوتقـ
والراجح إن شاق اهلل تعالك ما ذهب إلقف الجؿفقر مـ أنَّ أيـة لـقس لقفـا أؾـب، 

الجؿفقر وما ذهب إلقف ابـ نثقر،  والعداوة تؽقن يف الدكقا وأخرة، لـجؿع بقـ أقل
ٕن مـ الؼقاطد التػسـقرية الؿشـفقرة: أن الؼـقلقـ الؿحؽقـقـ يف تػسـقر أيـة إذا لـؿ 

 يؽـ بقـفؿا تعارض، لإرجح حؿؾ أية طؾقفؿا-
ـــر: ـــادس عش ـــع الس ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ٹ ٹ ژ  الؿقض

 -(22)الـؿؾ:ژ  ې ې ې
أالقا: الؿعـك:  ژۅ ۉ ۉۋ ۅ ژمقاع الؼؾب طـد مـ ربه: أقلف تعالك: 

مـا لؾفدهـد ٓ أراه، لأيـة جـاقت طؾــك الؼؾـب، طؾـك أسـؾقب العـرب يف الخطــاب، 
 نئقب- ما لل أراك نئقباو معـاه ما لؽ تؼقل:

سلل طـ الفدهـد ٓ طــ سـبب طـدم ر يتـف، لـنن ا كسـان   يميد هذا: أن سؾقؿان
 الفدهد لؿاذا ٓ يراه- أدرى بـػسف، لا يسلل غقره طـ أمر متعؾؼ بف، لؽـف سلل طـ

                                                 
 -(6.117)معالؿ التـزيؾ  (،4.53(تػسقر السؿعار )1)
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 -6لفذا مـ الؿؼؾقب الذي معـاه معؾقمأالقا: 
 واختار هذا الؼقل يف معـك أية الؽريؿة جؿع مـ الؿػسريـ، مـفؿ:

 -1القاحدي والبغقي وابـ الجقزي والؼرصبل والشقنار
وكقأش هذا الؼقل بؿخالػتف إصؾ، أٓ وهق إصؾ يف الؽام نقكف طؾك كسـؼف 

 ، لا يبار إلك خاف إصؾ مـ دون ما ارورة-وكظامف
 -1وٓ ارورة إلك ادطاق الؼؾبأال أبق حقان: 

وٓ حاجَة إلك ادِّطاق الَؼْؾب، وأنَّ إصَؾ: ما لؾفدهـد ٓ  وأال السؿقـ الحؾبل:
 -4أراهو إذ الؿعـك أقيك دوكف

 لقفا، والؿعـك: وذهب بخرون مـ أهؾ العؾؿ إلك أن أية طؾك كسؼفا، لا أؾب 
أخطله ببري لا أراه وأد حضـر، أم هـق غائـب لقؿـا  ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ 

 -5غاب مـ سائر أجـاس الخؾؼ لؾؿ يحضر
 لؽلن سؾقؿان لؿا لؿ ير الفدهد ضـ أكَّف لؿ يره لؿاكع مـ نثرة الجـد مثاً، لؼـال:

 -ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ
ې ې ې ژ لـــل مـــا مـعــــل مــــ ر يتـــف رَض َطـــأَ  :أيأـــال الجـــال الؿحؾـــل:

 -6لؾؿ أره لغقبتفژ ې
، وبـف أـال 7، ولؿ يحؽ خالف، واختـارههؾ التلويؾٕل قؼال وطزا الطربي هذا

                                                 
ــقط ) (1) ــقر القس ــقط )، (3.373التػس ــقر البس ــؾ(17.195التػس ــالؿ التـزي زاد الؿســقر ، (6.152) ، مع

 ،(4.152لتح الؼـدير ) ،(8.223البحر الؿحقط ) ،(179. 13)، الجامع ٕحؽام الؼربن (3.357)
 -(177. 12روح الؿعار )

ــقط ) (2) ــقر القس ــقط )، (3.373التػس ــقر البس ــؾ(17.195التػس ــالؿ التـزي زاد الؿســقر ، (6.152) ، مع
 -(4.152لؼدير )لتح ا ،(179. 13)، الجامع ٕحؽام الؼربن (3.357)

 -(8.223البحر الؿحقط ) (3)
 -(15.136الؾباب )، واكظر: (8.591الدر الؿبقن ) (4)
 -(18.32جامع البقان ) (5)
 -(496تػسقر الجالقـ )ص: (6)
 (-18.32جامع البقان ) (7)
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 -6محؿد إسحاق
واختــاره أيضــً: مؽــل والــرازي والبقضــاوي وابـــ جــزي وأبــق حقــان والســؿقـ 

 -1الحؾبل وأبق السعقد وألقسل والسعدي وابـ طاشقر
أي: هـؾ :ژۅ ۉ ۉې ې ې ېۋ ۅ ژأال الشقخ ابــ سـعدي:
بقـ هذه إمؿ الؽثقرةو أم طؾـك باهبـا بـلن  لؽقكف خػقً :طدم ر يتل إياه لؼؾة لطـتل بف

 -1"مـ غقر إذر وٓ أمريو نان غائبً
وأيــدوا هــذا الؼــقل بؿقالؼتــف إصــؾ، والؿعـــك وااــح لــا كحتــاج إلــك الؼــقل 

 -,ؼؾ نامفوأد سبؼ ك–بالؼؾب، نؿا كصَّ طؾك هذا السؿقـ الحؾبل 
الؼـقل بالؼؾـب: لـالؿراد مــ هـذا آسـتػفام  ,واهلل تعالك أطؾـؿ ,ولعؾ الراجح

سمال طـ حالف هق، وهذا أسؾقب   السمال طـ سرِّ غقاب الفدهد، ولؿ يؽـ مـف
طربل معروف، وٓ زال الـاس يستعؿؾقكف أاصديـ بف صؾب معرلـة سـبب غقـاب مــ 

 لق مـ أحقالفؿ-يقجفقن إلقف هذا آستػفام، ٓ معرلة ش
ْو ژ أال اهلل تعالك: :عشر بعالؿقضع السا َْ َْ َؼ ُْو َػَلُىَْت  ٌِ َراِطَؿ  ٍَ ْ ِّ ال يَيْ ـَ  َُِ ٌْ وََخره

ًْ ََلُ َُُِصُدٔنَ  ُْ ًْ َو ُّ ىَُؾ ِو َبيٍْت يَْؾُفئَُُ ْْ ًْ لََعَ أَ ُدىُُّؾ
َ
 (-12الؼبص:) ﴾أ

َراژ مقاع الؼؾب طـد مـ ربه: ٍَ ْ ِّ ال يَيْ ـَ  َُِ ٌْ جـاقت هـذه أيـة  أـالقا:، ﴾ ِطؿَ وََخره
، لالتحريؿ طؾـك الؿرااـع، وحرمـا طؾك الؿرااع أن تراعفطؾك الؼؾب، والؿعـك: 

 -التحريؿ ٓ يؼع إٓ طؾك الؿؽؾػ نَّ ٓ طؾك مقسك: ٕ
 -4وهذا مذهب ابـ لارس يف أية الؽريؿة

رنشل طـد ولؿ أر مـ تبـك هذا الؼقل غقره أو كسب إلقف صريحً، إٓ ما ذنره الز
                                                 

 (-6.185تػسقر ابـ نثقر )اكظر:  (1)
(، 4.157(، أكــقار التـزيــؾ )24.552) غقــب(، مػــاتقح ال8.5391اكظــر: الفدايــة إلــك بؾــقغ الـفايــة ) (2)

(، تقسـقر 12.177(، روح الؿعار )6.279(، إرشاد العؼؾ السؾقؿ )2.122التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ )
 (-19.246(، التحرير والتـقير )623الؽريؿ الرحؿـ )ص:

 -(623تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص: (3)
 (-154اكظر: الباحبل يف لؼف الؾغة )ص: (4)
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 -6حديثف طـ هذا الـقع، لذنر أية نؿثال يـدرج تحت كقع الؼؾب، وتبعف السققصل
ويـــاأش هــذا الؼــقل بؿخالػتــف إصــؾ الــذي صالؿــا ذنركــاه وأرركــاه، أٓ وهــق: 
إصؾ يف الؽام نقكف طؾك كظؿف، وادطاق الؼؾب خـروج طــ هـذا إصـؾ بغقـر بقــة 

م ربـا تبارك وتعالك، ولفذا لؿ أجد مـ اختار هذا وٓ برهان، وهذا مؿا يبان طـف نا
الؼقل مـ الؿػسريـ، بؾ لؿ أر مـ ذنره مـفؿ إٓ ما نان مـ ا مام مؽـل، لؼـد حؽـاه 

 -1ببقغة التؿريض
وأد ذهب طامـة مــ رأيـت مــ الؿػسـريـ إلـك أنَّ أيـة طؾـك كسـؼفا الؿـذنقر، 

قسـك مــ الؿرااـع، والتحـريؿ ومعـاها طؾك ضاهرها الؿتبادر مـفـا، وهـق: ومـعــا م
 هفـا: تحريؿ أدري نقر ٓ شرطل، وهق بؿعـك الؿـع-

وهذا الؿعــك معـروف يف الؾغـة ويف الؽتـاب العزيـز، أمـا ورود التحـريؿ بؿعــك 
 :1الؿـع يف الؾغة، لؼد جاق يف شعر امرئ الؼقس حقث يؼقل

 -إر امر  صرطل طؾقؽ حرام جالت لتبرطـل لؼؾت لفا اأبري
 قع، لا تستطقعقـف-أي مؿـ

ولفذا كجد الؿملػقـ يف طؾؿ الؿعار ويف معار الؼربن يدوكقن هذا الؿعـك لفـذه 
 الؾػظة، مؿا يدل طؾك ثبقت هذا الؿعـك طـدهؿ مـ غقر كؽقر، يؼقل ابـ لارس:

 -4، وهق الؿـع والتشديدواحدٌ  الحاق والراق والؿقؿ أصٌؾ 
ف مـفــا ســتجد معـــك الؿـــع ، لــاكظر إلــك هــذه الؾػظــة ومــا تبــر وصــدق

تجــد لقفــا معـــك الؿـــع، لؽـــف مـــع  ,شــرطً,حااــرًا لقفــا، بــؾ حتــك نؾؿــة الحــرام 
شرطل، اكظر إلك: لـف حرمـة، البؾـد الحـرام، الشـفر الحـرام، الؿحـارم، ا حـرام، ذو 

 -5رحؿ محرم، وهؽذا
                                                 

 -(3.128ا تؼان يف طؾقم الؼربن ) ،(3.291الربهان يف طؾقم الؼربن ) اكظر: (1)
 -(8.5497لك بؾقغ الـفاية )إالفداية اكظر:  (2)
 -(152ديقان امرئ الؼقس )ص:البقت يف  (3)
 -(2.45مؼايقس الؾغة ) (4)
 -(228مجؿؾ الؾغة )ص: ،(5.32ـذيب الؾغة )، (3.221العقـ )اكظر: ( 5)
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 -6والتحريؿ بؿعـك الؿـع، معروف يف الؾغةأال ا مام مؽل: 
ََ ژ ؽتاب العزيز، لؽؼقلـف تعـالك:وأما يف ال اُ لََعَ اىًَْكفِاِري ٍَ ُٓ  َ  ﴾كَاُلُٔا إِنه اَّللهَ َخره

( والؿراد التحريؿ الؽـقر، وهـق الؿــع: ٕنَّ الـدار أخـرة لـقس لقفـا 52إطراف:)
 -تحريؿ شرطل
ًْ ََل يَرِْجُفٔنَ  ژوأقلف:  ُٓ نه

َ
ُ أ َْ يَْهَُِ ْْ

َ
ٍَ أ  كَْرَي

 (-95ق:إكبقا) ﴾وََخَراٌ  لََعَ
يف الؼربن ويف لغـة العـرب طؾـك التحـريؿ  التحريؿ يطؾؼأال العامة الشـؼقطل:

ف ولقس الؿراد هـا أ ؿا شرطا محرمات، ولؽـَّ  ،الشرطل، وطؾك التحريؿ بؿعـك الؿـع
وكظقـره مــ  بؼـدره وأضـائف، باتـً تحريؿ أـدري، وأن اهلل مــع مـفؿـا الؽـالريـ مـعـً

ـَ ژ بالؿعـك الشرطل أقلف: التحريؿ بالؿعـك الؼدري ٓ َمٌة َطَؾْقِفْؿ َأْرَبِعق َأاَل َلنِكََّفا ُمَحرَّ
 (-26الؿائدة:) ﴾َسـَةً 

ٍََراِطؿَ ژوأقلف جؾ وطـا:  ْ ِّ ال يَيْ ـَ  َُِ ٌْ : ٕن الراـقع ٓ يماخـذ (12لؼبـص:)ا ﴾ وََخره
 -1والؿعـك: مـعـاه مـفؿا ،بالتحريؿ الشرطل حتك يؽقن طؾقف حرام أو حال

طــ أن يرتضـع  ،، وذلؽ لؽرامة اهلل لـف صـاكفأدريً أي: تحريؿًابـ نثقر:  أال
 -1غقر ثدي أمف

 -4وهؽذا أال أهؾ التػسقر
 7وأتـادة 6ومجاهـد 5وطؾك هذا الؿعـك جاقت تػاسقر السؾػ، نـابـ طبـاس

                                                 
 -(8.5497لك بؾقغ الـفاية )إ الفدايةاكظر:  (1)
 -(3.326العذب الـؿقر ) (2)
 -(6.223تػسقر ابـ نثقر ) (3)
تػسـقر ، (17.348التػسـقر البسـقط )، (18.177جامع البقـان )، (2.323معار الؼربن لؾػراق )اكظر:  (4)

ــؿعار ) ــؾ (4.126الس ــالؿ التـزي ــقر )، (6.195)، مع ــربن (3.377زاد الؿس ــام الؼ ــامع ٕحؽ ، الج
، (8.292البحر الؿحقط )، (2.112التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ )، (4.173أكقار التـزيؾ )، (13.257)

 -(4.11أاقاق البقان )، (15.222الؾباب يف طؾقم الؽتاب )
 -(18.178الطربي ) أخرجف (5)
 -(18.178الطربي ) أخرجف (6)
 -(18.178الطربي ) أخرجف (7)
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 -6والسدي
ًْ إِنه كَُُروَن ََكَن  ژ َأاَل اهلُل َتَعالك: :طشر مـاثالؿقاع ال ِٓ يَيْ ـَ َِ َػ َََغ  ٔ ُ  ِ ْٔ َْ كَ ٌِ

ُّ ََل َتْفا ٌُ ْٔ ِة إَّلِْل كََُل ََلُ كَ ٔه وِِل اىُْل
ُ
َِ أ ُٔء بُِىُْفْص َ ُّ ََلَُِ َفُِِتَ ٌَ ُ إِنه  ٌَ ََ اىُْهُِِٔز  ٌِ َرْح إِنه اَّللهَ َوآتَيَُُِْه 

 (-76)الؼبص: ژََل ُُيِبُّ اىَْفرِِخ َ 

ُّ ژالؽريؿة، هق أقلف تعالك:الؿقاع الذي ذنر لقف الؼؾب مـ أية  َفُِِتَا ٌَ ُ إِنه  ٌَ

ةِ  ٔه وِِل اىُْل
ُ
َِ أ ُٔء بُِىُْفْص َ  .ژََلَُِ

غقر أكَّف لـؿ يــص طؾقـف، وإكؿـا  ,أطـل الؼؾب,وأد ذنر هذا الؼقل طـ أبل طبقدة
مجـازه: مـا إنَّ العبـبة ذوى الؼـقة لتــقق :  كص طؾك مـا لفـؿ مــف الؼؾـب، أـال

لؽام: إ ا لتـقق هبا طجقزـا، وإكؿا هك تـقق بعجقزــا، نؿـا بؿػاتح كعؿف، ويؼال   ا
 -1يـقق البعقر بحؿؾف، والعرب أد تػعؾ مثؾ هذا

 -1ووالؼف طؾقف إخػش
وأد كصَّ غقر واحد مــ العؾؿـاق أنَّ هـذا الؼـقل معــاه الؼؾـب يف أيـة الؽريؿـة، 

وابـ جـزي والشـقنار  ومؿـ كصَّ طؾقف: ابـ أتقبة والـحاس والبغقي وابـ الجقزي
 -4وألقسل

أبا طبقدة حؿؾ معـك تـقق يف أية طؾك الـفقض، ومعؾقم  وسبب هذا الؼقل: أنَّ 
أن الذي َيْحِؿُؾ هؿ العببة، ولقست الؿػاتح، وطؾك هذا: لأية مـ باب الؿؼؾـقب، 

 وتؼديرها ما ذنر-
ذهب َلـ: يف ذنـر مـرض الـبـل  وأد جاق طؾك هـذا الؿعــك أـقل طائشـة

 -5لقـقق، للغؿك َطَؾْقفِ 
                                                 

 -(18.177الطربي )أخرجف  (1)
 (-2.112الؼربن )مجاز  (2)
 (-2.472( اكظر: معاكك الؼربن لألخػش )3)
(، التسـفقؾ 3.392(، زاد الؿسـقر )6.222(، محاسـ التلويؾ )132( اكظر: تلويؾ مشؽؾ الؼربن )ص:4)

 (-12.317(، روح الؿعار )4.214(، لتح الؼدير )2.119لعؾقم التـزيؾ )
 (-418( ومسؾؿ)687أخرجف البخاري ) (5)
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 ومعـك يـقق: يؼقم ويـفض-
ِة  ژ َومِـْف َأْقلف َتَعاَلك:أال الؼاال طقاض:  ٔه وِِل اىُْل

ُ
َِ أ ُٔء بُِىُْفْص َ  .(6)" ژََلَُِ

وما ذنره أبق طبقدة مـ معــك أنَّ معــك تــقق الـفـقض بجفـد ومشـؼة مـذنقر يف 
ٍة، وكـاَق: َسـؼط، وهـق مــ  كاَق َيـققُ نتب أهؾ العربقة، أالقا:  َكْقًقا: َكَفَض بَِجْفٍد وَمَشـؼَّ

 -1إاداد
 -1وأال بعض أهؾ العربقة: هق مطؾؼ الـفقض

ولؽـ، لقس نؾ ما جاز يف العربقة جاز حؿؾ الؼربن طؾقف، نؿا هق معؾقم، ويبؼك 
 -الـظر يف أقل أهؾ التلويؾ، وتطبقؼ أقاطد الؿػسريـ

ه بعضفؿ غؾطً يف التلويؾ، ويعد مـ أول وأد ردَّ أهؾ التلويؾ هذ ا الؼقل، بؾ طدَّ
، ثؿ كؼؾ الـاس نامف مستحســقـ لـف ومميـديـ نـان مـ تبدى لردَّ هذا الؼقل الػراقُ 

يف صؾقعتفؿ: ابـ أتقبة وابـ جرير والزجـاج والـحـاس، وغقـرهؿ، ونـان السـبب لـرد 
، ثـؿَّ ٓ يبـاُر إلقـف إٓ إذا هذا الؼقل: أنَّ لقف أؾبً لـظؿ الؼـربن، وهـذا خـاف إصـؾ

َيـِة لِقـِف وجد الدلقؾ البقـ، بؾ أال ابـ طاشـقر:  ْٔ َوَأَمـا َأـْقُل َأبِـل ُطَبْقـَدَة بِـَلنَّ َتْرنِقـَب ا
ـْ َناَن َلُف َأْؾٌب   -4َأْؾٌب، َلَا َيْؼَبُؾُف َم

حـف إلك ما ذنر، لقؼـال: الؿـراد: مـا إنَّ مػات ققوأيضً: الؿعـك مستؼقؿ دون الؾج
 لتثؼؾ بالعببة أو تؿقؾفا مـ ثؼؾفا-

 للكت ترى هذا الؼقل بٍت طؾك كسؼ أية الؽريؿة-
وأد كصَّ طؾؿاق العربقة طؾك أن تـقق تليت هبـذا الؿعــك الؿـذنقر، وٓ مـاكع مــف، 

 ،وٓ َأْؾــَب يف الؽــام وتؽــقن البــاق لؾتعديــة،وطؾقــف: لإصــؾ حؿــؾ الؿعـــك طؾقــف، 
ػـاتقُح الُعْبـَبَة إأقيـاَق، نؿـا تؼـقُل: َأَجْلُتـف وِجْئـُت بـف، وَأْذَهْبُتـف والؿعـك: َلُتـِـْلُق الؿ

                                                 
 (-2.31كقار )( مشارق ا1ٕ)
(، 321(، مختار البـحاح )ص:2.326(،واكظر: أساس الباغة )1.78( أالف الجقهري يف البحاح )2)

 (-1.174لسان العرب )
 (-2.31(، مشارق إكقار )832( اكظر: الؿػردات يف غريب الؼربن )ص:3)
 (-22.177التحرير والتـقير ) (4)
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 -6"وَذَهْبُت بف
 يؼال: كمت بالِحْؿِؾ، أكقُق بف ُكققًا إذا  ْضت بف-: 1أال أبق زيد

 -1وكاق بل الحؿؾ إذا َأْثَؼَؾـِل
َق بف الِحْؿـُؾ، إذا أْثَؼؾـف، يؼال كاَق بالِحْؿِؾ، إذا  ض بف ُمْثَؼاً: وكاأال الجقهري: 

 -4والؿرأُة َتـقُق هبا َطجقَزُتفا، أي: ُتْثِؼُؾفا
 -5وهبذا الـؼؾ استدل نؾ مـ الزجاج والـَّحاس لرد أقل أبل طبقدة

 -لفذا القجف إول لرد أقل أبل طبقدة، وهق: أكَّف خاف ضاهر التـزيؾ
الؿرويـة طــ السـؾػ يف تػسـقر  ووجف ثاٍن ذنره ا مام الطربي، وهـق: أنَّ أثـار

 -أية طؾك خاف هذا الؼقل
ووجف ثالث أيضـً: أكـف يؾـزم طؾـك أـقل أبـل طبقـدة أن يؽـقن الؽـام اتجـف إلـك 
العببة، ولقس إلك الؿػاتح، والؿعـك: ما إنَّ العببة لتـفض بؿػاتحف، لـا يؽـقن يف 

يـة أبـد لقفـا بقـان ذنر لؽثرة وطظؿ مػاتحـف، بقـؿـا كـرى أ ,طؾك هذا الؼقل,أية 
نثرة ما أططك اهلل أارون مـ إمقال، لذهب هذا الؿؼبقد بـاق طؾـك هـذا الؼـقل، يف 
 حقـ أكـا إذا أؾـا: ما إن مػاتحف لتثؼؾ بالعببة، نان هذا دلقاً طؾك نثرـا وطظؿفا-

ـ رحؿف اهلل وغػر لف ـ رائؼ أبداه شقخ الؿػسري ، غقر أكف مـدلع بؿا إذا 6وهذا معـك حس
 -حؿؾ الـقق طؾك الؼقام بجفد ومشؼة، لقؽقن القصػ واأع طؾك الؿػاتح

                                                 
 (-12.317(، روح الؿعار )8.324لبحر الؿحقط )(، واكظر: ا8.693( أالف يف الدر الؿبقن )1)
الـحـقي الؾغـقي ا مـام إديـب، وإكؿـا غؾبـت  ،أبق زيٍد: سعقُد بـ أْوس بـ ثابت بـ الَعتقؽ إكباري (2)

مات أبـق ، نان أبق زيد يحػظ ثؾثل الؾغة، يؼال: ثبتً نان ثؼةً  ،طؾقف الؾغة والغريب والـقادر لاكػرد بذلؽ
 ومائتقـ- زيد سـة خؿس طشرة

معجــــؿ إدبــــاق ، (12.129تــــاريخ بغــــداد )، (165صبؼــــات الـحــــقيقـ والؾغــــقيقـ )ص:اكظــــر: 
 -(9.494سقر أطام الـباق )، (3.1359)

 (-199. 5(، معار الؼربن لؾـحاس )155. 4( اكظر: معار الؼربن لؾزجاج )3)
 (-1.471(، تاج العروس )1.174(، واكظر:لسان العرب )1.78البحاح ) (4)
 (-5.199(، معار الؼربن لؾـحاس )4.155اكظر: معار الؼربن لؾزجاج )(5)
 (-18.319اكظر: جامع البقان) (6)
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إذا تبقـ هذا، لالؼقل الحؼقؼ بالؼبقل ما ذهب إلقـف أنثـر الؿػسـريـ مــ أن أيـة 
 باأقة طؾك كظؿفا، لا تؼديؿ وٓ تلخقر، وٓ أؾب-
ُٔء بُِىُْفْصا َ  ژ ، حقث أـال:ةوهذا مذهب ابـ طباس يف لفؿ أية الؽريؿ  ژَِ ََلَُِا

 -6أي لتثؼؾ بالعببة
وهق نذلؽ مذهب الجؿ الغػقر مـ الؿػسريـ، مـفؿ: الػراق وابـ أتقبة والطربي 
والزجاج والـحاس وابــ أبـل زمــقـ والقاحـدي والبغـقي والزمخشـري والؼرصبـل 

 -1والبقضاوي والخازن وأبق حقان وأبق السعقد وألقسل وغقرهؿ
ًْ ژأقلف تعالك:  :عشر عاستالؿقضع ال َْ ْاتُ َّلْل

َ
ََ َؽَفُروا لََعَ انلهُِر أ ي ِ

َ  ُ ْفَرُض اَّله ْٔ َوَي
 ًْ أِن بٍِاُ ُنِْاتُ ُٓ ْ اذاَب ال ـَ َ  ُزْاَزْوَن  ْٔ ًْ بِٓاُ فَاُِْلَ تَْفتُ ٍْ ُْيُ َواْشاتَ ًُ ادلُّ ًْ ِِف َخيُتُِؾ َغي  ُتُِؾ

ًْ َتْفُصُلٔنَ  رِْض بَِغْْيِ اْْلَق  َوبٍُِ ُنِْتُ
َ
وَن ِِف اْْل  -(22إحؼاف:) ژتَْصتَْهِ ُ

ََ ژمقاع الؼؾب يف أيـة الؽريؿـة طــد مــ ربه، هـق أقلـف:  يا ِ
َ  ُ ْفاَرُض اَّله ْٔ َوَيا

 حقث أالقا: تؼدير أية: ويقم تعرض الـار طؾك الذيـ نػروا- ژ َؽَفُروا لََعَ انلهُرِ 
ــؿ ـــ أهــؾ العؾ ــره جؿــع م ــة ذن ــة الؽريؿ ــؿ أي زه 1وهــذا القجــف يف لف ، وجــقَّ

مــ أـقلفؿ: طراـت  ،الــار طؾـقفؿ ُض رْ ويجقز أن يراد: طَ  أال: الزمخشري، حقث
ويدل طؾقـف تػسـقر ابــ  ،لؼؾبقا ،الـاأة طؾك الحقض، يريدون: طرض الحقض طؾقفا

 -5لقؽشػ لفؿ طـفا ،: يجاق هبؿ إلقفا4 طباس
                                                 

 (-9.3228( وابـ أبل حاتؿ )18.314أخرجف الطربي ) (1)
(، 18.319(، جـامع البقـان)132(، تلويـؾ مشـؽؾ الؼـربن )ص:2.312( اكظر: معـار الؼـربن لؾػـراق )2)

(، تػسـقر الؼـربن العزيـز ٓبــ أبـل 199. 5(، معار الؼـربن لؾـحـاس)155. 4)معار الؼربن لؾزجاج 
(، 432. 3(، الؽشــاف )6.222(، معــالؿ التـزيــؾ)825(، الــقجقز لؾقاحــدي)ص:334. 3زمـــقـ)

ــربن ) ــام الؼ ــؾ )13.312الجــامع ٕحؽ ــقار التـزي ــؾ )4.185(، أك ــاب التلوي (، البحــر 3.372(، لب
 (-12.317(، روح الؿعار )7.24لسؾقؿ )(، إرشاد العؼؾ ا8.324الؿحقط )

الؾبـاب يف طؾـقم ، (9.672الدر الؿبـقن )، (3.314مدارك التـزيؾ )، (5.115أكقار التـزيؾ )اكظر:  (3)
 -(8.84إرشاد العؼؾ السؾقؿ ) ،(4.128تػسقر ا يجل ) ،(17.421) ،(98. 6الؽتاب )

 لؿ أجده- (4)
 -(4.325الؽشاف ) (5)
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، 6ولديـف الؿقـؾ الـذي لـف آختقـار وسبب هذا الؼقل: أنَّ الؿعـروض طؾقـف هـق
ت نذلؽ، بؾ هل جؿاد ٓ طؼؾ لفا، وطؾقف: لالؿعروض طؾقف هؿ الؽػـار، والـار لقس

 لقؽقن الؿعـك: تعرض الـار طؾك الؽػار-
ََ ژ وطرض الـار طؾك الؽػار أد جاق يف أقلف تعالك: ئٍِذ لِيًَْكفِِري ٌَ ْٔ ًَ يَ ِه َٓ َرْطَُِ َج ـَ َو

رًْطُ  (-122الؽفػ:) ژـَ
ؿـاق لقـف، لـلأقل: لـؿ يـرتض أنثـر هذا أقلفؿ، وتؾـؽ أدلتـف، ولــظـر يف رأي العؾ

العؾؿاق هذا الؼقل، وأد أجابقا طـ إدلة الؿذنقرة، أما سبب طدم رااهؿ طـ هـذا 
الؼقل، لفق مخالػتـف لألصـؾ، لإصـؾ يف الؽـام نقكـف طؾـك كسـؼف، وادطـاق الؼؾـب 

 -خروج بف طـ هذا إصؾ
لظـاهر، وٓ ٕكـف خـاف ا ؛طؾقـف ٓ يـبغـل حؿـؾ أيـة أال العامة الشــؼقطل:
 -1دلقؾ طؾقف يجب الرجقع إلقف

أما استدٓلفؿ بلنَّ طرض الـار طؾك الؽػار جاق يف بية الؽفػ، لــعؿ، ولؽـفـا يف 
مقاع، وهذه أية يف مقاع بخر، لييـة الؽفـػ يف طرصـات يـقم الؼقامـة، يظفـر اهلل 

ــقا القأــقع لقفــا، نؿــا أــال تعــالك ــار ويربزهــا، حتــك إذا رأوهــا تقؼـ ى ژ:لفــؿ الـ
َ
َوَرأ

فًُ ُ َ ُْصِ َٓ وا َعِْ َُ ًْ ََيِ َ ُ َول َْ َٔاكُِفٔ  ُ ًْ ُٓ نه
َ
ُِّٔا أ ْجِرُ َٔن انلهَُر َػَؾ ٍُ ْ  -(53الؽفػ:) ژال

ا هذه أية، لالؿراد بالعرض تعذيبفؿ لقفا، نؿا تؼقل: طراقا طؾك السقػ،  وأمَّ
 أتؾقا- :أي

ًْ  ژك: جـاق يف أقلـف تعـال ,أطـل طرض الؽػار طؾك الــار,وهذا الؿعـك  ُْ َوتَاَرا
ل   ََ اَّلُّ ٌِ ُ َخُِشِفَ   َٓ يَيْ ـَ انلهاُُر ژ (، وأيضـً يف أقلـف تعـالك:45الشـقرى:) ژُ ْفَرُطَٔن 

يًُّ ٍِ ـَ ا َو وًّ َُ ُُ  ُ َٓ يَيْ ـَ  -و46]غالر:  ژُ ْفَرُطَٔن 
 وأمــا أثــر ابـــ طبــاس، لؾــقس لقــف دٓلــة لؿــا ذهبــقا إلقــف، بــؾ لقــف طــرض الؽػــار 

 طؾك الـار-
                                                 

ــان يف اكظــر:( 1) ــربن ) الربه ــقم الؼ ــران )، (3.291طؾ ــار ) ،(1.192معــرتك إأ ، (13.179روح الؿع
 -(9.188إطراب الؼربن وبقاكف )

 -(7.228أاقاق البقان ) (2)
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: إنَّ جفـؿ ٓ اختقار لفـا وٓ مقـؾ، لغقـر صـحقٍح، لـننَّ اهلل جـؾ شـلكف وأما أقلفؿ
يجعؾ لقفا الؿعرلة وا دراك والؿقؾ إلك ما يـاسبفا، لن ا أدرنت حرهـا، حتـك أنـؾ 

، ويـقم الؼقامـة تـرى 1، وتحاجـت هـل والجــة6بعضفا بعضً، لشؽت إلك رهبا 
يـ أمـرت بتعـذيبفؿ، لقـزداد حـؼفـا الؿشرنقـ، وتدرك أ ؿ وأقدها، وتعؾؿ أ ـؿ الـذ

ااُ َتَغيًُّؾااُ َوَزِػااًْياژوغقظفــا، أــال تعــالك:  َٓ َ ُفٔا ل ٍِ ٍَ َشاا ااًَكٍن بَِفياا ٌَ  َْ اا ٌِ  ًْ اا ُٓ ْت
َ
 ژ إَّلَِلا َرأ

ََ اىَْغيِْؼ ژ:  (، وأال12الػرأان:) ٌِ  ُ َّيه ٍَ  -1(8الؿؾؽ:) ژتََؾُُد َت
ا الجؿـادات، وهـذا بؾ إنَّ الؿشرنقـ يقم الؼقامة هؿ الذيـ ٓ خقار لفؿ، للشبفق

، لنكَّف لؿا ذنر أن الؿعـروض طؾقـف ٓبـد أن يؽـقن لقـف اختقـار  ما ألاده الزرنشل
لؽـل ؿ ٓ اختقـار  ،مؼفقرون الؽػارَ  ٕنَّ  :لا أؾب يف أية :وطؾك هذا وإرادة، أال:

وهق نالؿتاع الذي يؼرب مـف مـ يعرض طؾقـف نؿـا أـالقا:  ،والـار متبرلة لقفؿ ،لفؿ
 -4لجارية طؾك البقعطرات ا

لؼؾب الدلقؾ طؾك الزمخشري، وهذه لػتة كػسقة مـ هذا ا مـام إلـك أنَّ إصـؾ 
 أنَّ تسخر الؼقاطد لخدمة الـص الؼربر، وٓ طؽس-

َّٓ أؾب يف أية، أال أبق حقان:  لالبحقح أ
وٓ يـبغل حؿـؾ الؼـربن طؾـك الؼؾـب، إذ البـحقح يف الؼؾـب أكـف مؿـا يضـطر إلقـف يف  
دطق إلقـفو ولـقس تمع طدم الؼؾب، للي ارورة  وااحً وإذا نان الؿعـك صحقحً ،الشعر

نَّ   يف أقلفؿ: طرات الـاأة طؾك الحقض، وٓ يف تػسقر ابـ طباس مـا يـدل طؾـك الؼؾـب،ٕ 
إذ العـرض  :اأـة، نـؾ مـفؿـا صـحقحاأة طؾك الحقض، وطرض الحقض طؾك الـَّ طرض الـَّ 

 -5مـ الـاأة والحقض حدٍ كسبل يبح إسـاده لؽؾ وا أمرٌ 
                                                 

 -( مـ حديث أبل هريرة 617( ومسؾؿ)3262أخرجف البخاري) (1)
 -( مـ حديث أبل هريرة 2846( ومسؾؿ)4852)البخاري  أخرجف(2)
جاب ابـ الؿـقر طـ أقل الزمخشري: نؼقلفؿ طرات الـاأة طؾك الحقض، لاكظره بـحق هذا الجقاب أ (3)

 (-5.522,523يف حاشقتف طؾك الؽشاف) ,غقر ملمقر,
 (-3.291( الربهان يف طؾقم الؼربن )4)
 (-9.672(، الدر الؿبقن )9.443البحر الؿحقط ) (5)
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تعذيبفؿ هبا، مـ أقلفؿ: طرض بـق والؿعـك الذي ذهب إلقف إنثر مـ العؾؿاق: 
 -إذا أتؾقا بف ،لان طؾك السقػ
طراـت العـقد طؾـك  :وهـذا العـرض هـق بالؿباشـرة، نؿـا تؼـقلأال ابـ ططقة:

 -6والجار طؾك السقط ،الـار
اُ ُنِْاَت  ژ كُل اَّلل تفُي: الؿقضع العشـرون: ٌَ ِْٔت بُِْْلَق  َّلَللِاَم  ٍَ ْ وََجَُءْت َشْهَرُة ال

 َُ ي ُّ َِتِ ِْ  -(19ق:) ژ ٌِ
أِْت بِاُْْلَق   وََجاَُءْت  ژ مقاع الؼؾب طـد مـ ربه هـق أقلـف تعـالك: ٍَ ْ  ژ َشاْهَرُة ال
 -1أالقا: والؿراد: وجاقت سؽرة الحؼ بالؿقت

 ةلااـ، مــ بـاب إحـّؼ جـاقت السـؽرة الأي: وؽرة هل الحـؼ، السَّ وطؾك هذا: ل
 -الّشلق إلك كػسف

,، وكـص بخـرون 1وأد كصَّ ا مام الزرنشل طؾك أنَّ هذا الؼـقل يعــل الؼؾـب
 -4أن أية لقفا تؼديؿ وتلخقر، وهذا هق معـك ما أالف الزرنشل ,بـاق طؾك هذا الؼقل

 -6والثعؾبل 5وهذا ما ذهب إلقف الػراق
: وجـاقت  البديؼ وطبد اهلل بـ مسعقد وطضدوا أقلفؿ هذا بؼراقة أبل بؽر

                                                 
أكــقار التـزيــؾ  ،(28.23غقــب )مػــاتقح ال، (2.749الؽشــاف )، واكظــر: (5.122الؿحــرر الــقجقز ) (1)

 ،(8.84(، إرشــاد العؼــؾ الســؾقؿ )9.443البحــر الؿحــقط ) ،(3.314مــدارك التـزيــؾ ) ،(5.115)
 -(26.42التحرير والتـقير )

الـؽـت والعقـقن ، (3.335بحـر العؾـقم ) ،(5.45معـار الؼـربن وإطرابـف لؾزجـاج )اكظر هذا الؼقل يف  (2)
(5.348)- 

 (-3.292لؼربن )الربهان يف طؾقم ا (3)
(، الجـــامع ٕحؽـــام الؼـــربن 5.3752لـــك بؾـــقغ الـفايـــة )إ(، الفدايـــة 3.335( اكظـــر: بحـــر العؾـــقم )4)

 (-13.172) لؾؼـقجللتح البقان  ،(5.89(، لتح الؼدير )17.12)
َجٍو ِنتَاٌُب  ژ :وأقلف: (2.65معار الؼربن )أال يف  (5)

َ
ب جـاق التػسـقر: لؽـؾ نتـا (38الرطـد:) ژ ِىُُك  أ

ِْٔت بُِْْلَق   ژ :ومثؾف ،أجؾ ٍَ ْ : )وجـاقت سـؽرة  وذلـؽ طــ أبـل بؽـر البـديؼ ژ وََجَُءْت َشْهَرُة ال
 -وتليت بف ،الحؼ أتك هبا الؿقت بالحؼ( ٕنَّ 

 -(3.78) وهذا الـص أواح مؿا ذنره يف
 -(9.122الؽشػ والبقان ) اكظر: (6)
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 -6سؽرة الحؼ بالؿقت
 لؽـ، هذا الؼقل يـتؼُد بؿا ذنركاه سابؼً أنَّ إصؾ طدم الؼؾب-

والجقاب طـ هـذه الؼـراقة أكَّفـا معـدودة يف الؼـراقات الشـاذة: لؿخالػتفـا رسـؿ 
 وأد زطؿ مـ صعــ طؾـك الؼـربن لؼـال: أخـالػ الؿبحػ الشريػ، أال الؼرصبل:

 -لؼرأ: وجاقت سؽرة الحؼ بالؿقت ،الؿبحػ نؿا خالػ أبق بؽر البديؼ
لعؾقفـا  ،لاحتج طؾقف بلن أبا بؽر رويت طـف روايتان: إحداهؿا مقالؼة لؾؿبحػ

العؿؾ، وإخرى مرلقاة تجـري مجـرى الـسـقان مــف إن نـان أالفـا، أو الغؾـط مــ 
 -1بعض مـ كؼؾ الحديث

ويؾ بلن أية طؾك كظؿفا، مـ غقر ادطاق أؾب وذهب بخرون مـ أهؾ العؾؿ بالتل
جـاقت السـؽرة التـل تـدل ا كسـاَن طؾـك أكـف لقفا، أو تؼديؿ أو تلخقر، أالقا: الؿعــك 

 ، وأكف أادم طؾك ربف تبارك وتعالك، لذاك الحؼ الذي جاقت بف سؽرة الؿقت-مقت
 ،فوهـق لؼـا ه سـبحاك ،وأ ـا تجـلق بـالحؼ ،وهل سؽرة الؿقتأال ابـ الؼقؿ: 

لفـا أبـؾ الؼقامـة  والثقاب والعؼاب الذي تعجـؾ ،وطرض الروح طؾقف ،والؼدوم طؾقف
 -1الؽربى

وهذا ما ذهب إلقف: الزجاج ومؽل والقاحدي والزمخشري والبغقي وابـ ططقة 
 -4والؼرصبل وابـ جزي والخازن وأبق حقان وابـ نثقر والجال الؿحؾل والشقنار

                                                 
وجـاقت أبل بؽر البديؼ رال اهلل طـف أكف أرأ: وصّح طـ: (4.152إطراب الؼربن ) يفلـحاس أال ا (1)

 -ونذا طـ طبد اهلل بـ مسعقد رحؿة اهلل طؾقف ،سؽرة الحّؼ بالؿقت
 ٓبـــ جـــلالؿحتســب  ،(5.45معــار الؼــربن وإطرابــف لؾزجــاج )، (21.427جــامع البقــان )واكظــر: 

 -(2.322التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ) (،17.12الجامع ٕحؽام الؼربن )، (2.283)
 -(17.12) الجامع ٕحؽام الؼربن (2)
 -(9الػقائد )ص: (3)
ــر:  (4) ــاج )اكظ ــف لؾزج ــربن وإطراب ــار الؼ ــة  ،(5.45مع ــة )إالفداي ــقغ الـفاي ــقجقز  ،(11.7242لــك بؾ ال

 ،(5.161الؿحرر القجقز )، (7.359)، معالؿ التـزيؾ (4.386الؽشاف )، (1223لؾقاحدي )ص:
، (4.188لبــاب التلويــؾ )، (2.322لتســفقؾ لعؾــقم التـزيــؾ )ا ،(17.12) الجــامع ٕحؽــام الؼــربن

لــــتح  ،(692تػســــقر الجالــــقـ )ص:، (7.399تػســــقر ابـــــ نثقــــر )، (9.534البحــــر الؿحــــقط )
 -(5.89الؼدير)
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إذ لقـف الؿحالظـة طؾـك كظـؿ الؼـربن  ,ق اهلل تعالكإن شا,وهذا الؼقل هق الراجح
الؽريؿ، وإبؼاق الؽام طؾك سقاأف، مع واقح الؿعـك وبقاكف، لا غـرو أن ذهـب إلقـف 

 مـ ذنركا، وهؿ طؿد أهؾ التػسقر-
اُ َشا ُْفَٔن َّلِلَراًَع  ژ ٹ ٹ الؿقضع الحـادي والعشـرون: َٓ ٍَ َّلَلْرُع ًه ِِف ِشيِْصايَ ُْا

ٔهُ   (-32الحاأة:) ﴾ فَُْشيُُه
ٔهُ  ژمقاع الؼؾب طـد مـ ربه   الؿعــك:جـاقت طؾـك الؼؾـب، و أالقا: ﴾ فَُْشيُُه

ة هل التـل تـدخؾ لقـف، ٓ أكـف ؾاسؾؽقا لقف السؾسؾة: ومعـك اسؾؽقا: ادخؾقا: لالسؾس
 هق الداخؾ لقفا-

 -ف ٓ يشؽؾ طؾك سامعف ما أراد أائؾفكَّ ألؿعرلة السامعقـ معـاه، و :وإكؿا أقؾ ذلؽ
ٔهُ ژ :طبـاس، أال ابـ ؿعـك جاقت الروايات طـ السؾػوطؾك هذا ال  ﴾ فَُْشايُُه

 -6أال: تسؾؽ يف دبره حتك تخرج مـ مـخريف، حتك ٓ يؼقم طؾك رجؾقف
يقثؼ هبـا  ،مجاهد: بؾغـل أن السؾسؾة تدخؾ مـ مؼعده حتك تخرج مـ لقف وأال

 -1بعد أو مـ لقف حتك تخرج مـ معدتف
ٔهُ ژ :طـ الضحاكو أال: السؾؽ: أن تـدخؾ السؾسـؾة يف لقـف، وتخـرج  ﴾ فَُْشيُُه
 -1مـ دبره

 -لاسؾؽقها لقف: وإصؾ، يف أية أؾبً إنَّ  :ومـ هـا أقؾأال ألقسل: 
وإلك هذا الؼقل ذهب جؿع مـ الؿػسريـ، مـفؿ: الػـراق والسـؿعار والؼرصبـل 

 -5والجال الؿحؾل
سؾسؾة هل التل تدخؾ بـاق طؾك ويـاأش هذا الؼقل بلكف خاف إصؾ، ونقن ال

                                                 
 -(322البعث والـشقر )ص:يف لبقفؼل وا( 23.238جامع البقان )يف الطربي  أخرجف (1)
 -الؿـذر ابـ إلك (8.274الدر الؿـثقر )طزاه يف  (2)
 -(23.239جامع البقان )يف الطربي  أخرجف (3)
 -(15.56روح الؿعار ) (4)
، (18.272)، الجامع ٕحؽام الؼـربن (6.41تػسقر السؿعار )، (3.182معار الؼربن لؾػراق )اكظر:  (5)

 -(763تػسقر الجالقـ )ص:
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ما طرلـاه يف الدكقا، وأما يف أخرة لإمر مختؾػ، وٓ كعؾؿ طــ هـذه السؾسـؾة التـل 
ذنرهــا اهلل جــؾ شــلكف، غقــر أ ــا سؾســؾة طظقؿــة ذرطفــا ســبعقن ذراطــً، وٓ يبعــد أن 

 يسؾؽ لقفا الؽالر، ويدخؾ، نؿا هق ضاهر أية الؽريؿة-
 -6وإلك هذا ذهب الجؿفقر

وٓ ارورة تدطق إلك إخراج الؽام  ولفذا أال أبق حقان مـتؼدا الؼقل بالؼؾب:
 -1الدلقؾ البحقح طؾك خالف دلَّ  طـ ضاهره، إٓ إنَّ 

 ومؿـ ذهب إلك هذا الطربي، وأشار إلك تضعقػ الؼقل السابؼ، لؼال:
 -صقلفااهلل أطؾؿ بؼدر  يؼقل: ثؿ اسؾؽقه يف سؾسؾة ذرطفا سبعقن ذراطا، بذراعٍ  

 -وأقؾ: إ ا تدخؾ يف دبره، ثؿ تخرج مـ مـخريف
 -1وأال بعضفؿ: تدخؾ يف لقف، وتخرج مـ دبره

 ومـ همٓق الجؿفقر الذيـ اختاروا هذا الؼقل: 
السؿرأـدي والبغقي وابـ ططقة وابـ الجقزي والرازي والبقضاوي وابـ جزي 

 -4قسلوالخازن وأبق حقان والسؿقـ الحؾبل وأبق السعقد وأل
وأد كصَّ بعض الؿػسريـ نالرازي والبقضاوي والسؿقـ الحؾبل وغقرهؿ طؾـك 

، لفق فـ جؿقع جفاتم ُتْجَعُؾ يف طـِؼف وَتؾَتقي طؾقف، حتك تحقَط بفأنَّ السؾسؾة لطقلفا 
 الؿسؾقك لقفا ِ حاصتفا بف-

نَّ هذا مـ الغقب الذيٓ  كؼطع بف إٓ ببقـة  مــ اهلل تعـالك ولسـا بحاجة إلك مثؾ هذا:ٕ 
وبرهان، وأبارى ما أخربكا بف ربـا تبارك وتعالك أنَّ الؽالر يـظؿ يف تؾـؽ السؾسـؾة وٓ مـاكع 

 يؿـع مـ ذلؽ، لؾـؼػ طؾك ما أوأػـا اهلل تبارك وتعالك، ثؿ كـتفل وكَُسؾِّؿ-
                                                 

 -والجؿفقر طؾك الظاهر: (15.57روح الؿعار ) يفألقسل  أال (1)
 -(15.56روح الؿعار ) ،(12.436الدر الؿبقن ) ، واكظر:(12.262البحر الؿحقط ) (2)
 -(23.237جامع البقان ) (3)
ــؾ (3.491بحــر العؾــقم )اكظــر:  (4) ــقجقز ) ،(212. 8)، معــالؿ التـزي زاد الؿســقر ، (5.361الؿحــرر ال

، (2.427قم التـزيـؾ )التسفقؾ لعؾـ،(5.242أكقار التـزيؾ )، (32.631مػاتقح الغقب )، (4.332)
ــؾ ) ــاب التلوي ــدر الؿبــقن )،(12.262البحــر الؿحــقط ) ،(4.336لب ــؾ  ،(12.436ال إرشــاد العؼ

 -(15.56روح الؿعار )، (9.26السؾقؿ )
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لالؼقل الراجح يف أية الؽريؿة: أن الؽالر هق الذي يسؾؽ يف السؾسؾة، نؿا هق 
ة الؽريؿة، وٓ يخػك أن إخـذ بالظـاهر مــ الــص هـق الؿؼـدم طــد أهـؾ ضاهر أي

 -العؾؿ، وأيضً: الؼقل بالؼؾب خاف إصؾ، لا يبار إلقف با بقـة وٓ برهان
ٌَ  ژكُل اَّلل تفُي:  املٔطؿ اثلُِن واىفِّشون: ي َِ ٍَ َ ُّ ِْلُب  اْْلَْْيِ ل  (.>اىفُديُت:) ژ َوإُِه

وإن حّبـف ذه أيـة جـاقت طؾـك الؼؾـب، وأنَّ معـاهـا: ذنر بعض الؿػسريـ أنَّ هـ
 لؾخقر لشديد-

لػل أية الؿقصقف بالشدة ا كسان، بقـؿا طؾك هـذا الؼـقل يؽـقن الؿقصـقف 
 -بالشدة حب الخقر، ٓ ا كسان

 -ويؽقن الؿراد بالشدة طؾك هذا الؼقل: الؼقة ٓ غقر
 -1مـ اختقاره لف 6أطرب ولؿ أر مـ ذهب إلك هذا الؼقل صريحً، إٓ ما كسب إلك
، َوإِكَُّف لِْؾخقـر لشـديد الحـبويشبف هذا الؼقل ما ذهب إلقف الػراق مـ أن الؿعـك: 

 حقث جامع الؼقل الؿذنقر يف أنَّ القصػ لؾحب، لؽـف أال: 
حـذف  ,ونان مقاعف أن يضاف إَِلْقف شـديد,نلن الؽؾؿة لؿا تؼدم لقفا الحب، 

 -1وس أيات لِل أولف، ولرلؿا جرى ذنره  :الحب مـ بخره
لفق يرى صريحً أنَّ وصػ الشدة متجـٌف لؾحـب، لؽــ ٓ أسـتطقع كسـبة الؼـقل 

ف لحـب كَّـإولنكف ذنر الحذف يف أية، والتؼـدير:  ,وإن نـت ٓ أبعد هذا ,بالؼؾب لف 
 - لفذا يبعد كسبة الؼقل بالؼؾب لؾػراق الخقر لشديد الحب،

ـتؼد بؿا ذنر مرارًا مـ أنَّ الؼؾب خاف إصؾ، لا وطؾك نٍؾ، لالؼقل بالؼؾب م
                                                 

أحـد أئؿـة الـحـق والؾغـة، أخـذ الـحـق طــ سـقبقيف وجؿاطـة مــ ، محؿد بـ الؿستـقر بـ أحؿد أبق طؾل (1)
ٕكف نان يبؽر إلك سقبقيف لألخذ طــف،  :سؿل أطربًـظام الؿعتزلل، ونان طؾك معتؼد ال ،طؾؿاق الببرة

ربه طؾك بابف، لؼال لف يقما: ما أكت إٓ أطرب لقؾ، والؼطـرب دويبـة تـدّب وٓ  لنذا خرج سقبقيف سحراً 
 يف رأيف وروايتف طـ العرب، تقيف ببغداد، سـة ست ومائتقـ- تػرت، ونان متفؿً

 (-7.522(، لسان الؿقزان )3.219، إكباه الرواة )(6.2646اكظر: معجؿ إدباق)
 يفألقسـل و ،(6.551غرائب الؼـربن ) يفالـقسابقري و (32.262) يف تػسقرهالرازي كسبف لؼطرب: ( 2)

 -(15.445روح الؿعار )
 -(3.285معار الؼربن لؾػراق ) (3)
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 -يبار إلقف إٓ بدلقؾ
 -ونذا يـتؼد ما ذهب إلقف الػراق بلن التؼدير ٓ يؾجل إلقف إٓ بدلقؾ، وٓ دلقؾ هفـا

لؼد ذهبقا إلك أنَّ أية طؾـك كسـؼفا،  ,إن لؿ كؼؾ جؿقعفؿ ,وأما ُجؾُّ الؿػسريـ
ــالقا: القصــػ ب ــا، لؼ ــب لقف ــا أؾ ــقل ل ــا الؿــال، يف أ ــر هفـ الشــدة ل كســان، والخق

، لؽـفؿ اختؾػقا يف معـك الشديد هفـا طؾـك أـقلقـ اثــقـ، هؿـا: إول: أنَّ 6الجؿقع
إكَّـف ٕجـؾ  ٓم التعؾقـؾ، والؿعــك: ژ ِْلُب   ژ الشديد: البخقؾ، والام يف أقلف تعـالك:

 حب الؿال لبخقؾ-
  ل صرلة:قأهده وأد جاق هذا الؿعـك يف لسان العرب، وشا

 -1طؼقؾة مال الػاحش الؿتشّدد أرى الؿقت يعتام الؽرام ويبطػل
)وهــذا معـــك أــقل  واختــار هــذا الؼــقل جؿــع مـــ أهــؾ العؾــؿ، أــال القاحــدي:

 -1الؿػسريـ(
ومؿـ ذهـب إلقـف:أبق طبقـدة وابــ أتقبـة والزجـاج وابــ أبـل زمــقـ والقاحـدي 

 -4الجال الؿحؾل وابـ طاشقروالسؿعار والبغقي وابـ ططقة والخازن و
 والثار: أن معـك الشديد الؼقي، أي: إكف لحب الؿال أقي مطقؼ-

َُل ُخ ًُّ َْجًُّ ژوهذا الؿعـك جاق يف أقلف تعالك:  ٍَ ْ  -(22الػجر:) ژ َوُِتِ َُّٔن ال
                                                 

 -يف أقل الجؿقع الخقر: الؿال َهاهـا: (24.254التػسقر البسقط )أال القاحدي يف  (1)
 -(12.532وأال أتادة: الخقر مـ حقث وأع يف الؼربن هق الؿال-البحر الؿحقط )

واْلَخْقُر الؿال طؾك طرف ذلؽ يف نتاب اهلل تعالك، أـال : (5.515الؿحرر القجقز ) يفابـ ططقة  وأال
 -طؽرمة: اْلَخْقُر حقث وأع يف الؼربن لفق الؿال

 (-1.297ػسقر)واكظر: نؾقات إلػاظ يف الت
 ،(3.1214البـحاح ) ،(4.112ــذيب الؾغـة ) ، واكظـر:(26ديقان صرلـة بــ العبـد )ص: البقت يف  (2)

 -(3.234لسان العرب )، (3.179مؼايقس الؾغة )
 -(24.256التػسقر البسقط ) (3)
، (354. 5معار الؼربن وإطرابـف لؾزجـاج ) ،(466غريب الؼربن )ص:، (2.327مجاز الؼربن ) اكظر: (4)

(، تػسـقر السـؿعار 1226(، الـقجقز لؾقاحـدي )ص:5.155تػسقر الؼربن العزيـز ٓبــ أبـل زمــقـ )
تػسـقر  ،(4.461لبـاب التلويـؾ )، (5.515(، الؿحرر الـقجقز )8.529(، معالؿ التـزيؾ )6.271)

 (-32.525التحرير والتـقير )، (818الجالقـ )ص:
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ـــق الســـعقد والشـــقنار وألقســـل  ــــ جـــزي وأب ـــل واب ـــاره الؼرصب ـــد اخت وأ
 -6والؼاسؿل

 اختاف بقـ الؼـقلقـ، لالبخقـؾ مـا بخـؾ إٓ لحبـف الشـديد لؾؿـال، والحؼ أكَّف ٓ
وناهؿـا نؿا أنَّ شدة حب الؿال والتعؾؼ بف يؾزم مـفا البخؾ، ولفذا أال ابــ نثقـر: 

 -1صحقح
يف معــك  ,طؾـك شـفرتف,ولعؾف: ٕجؾ هذا لؿ يذنر ابـ الجـقزي الؼـقل الثـار 

 -1أية، بؾ انتػك بالؼقل إول
*              *              * 

                                                 
(، إرشـاد العؼـؾ السـؾقؿ 2.526، التسـفقؾ لعؾـقم التـزيـؾ )(22.162اكظر: الجامع ٕحؽـام الؼـربن ) (1)

 -(9.532(، محاسـ التلويؾ )15.445(، روح الؿعار )5.589(، لتح الؼدير )9.191)
 -(8.467تػسقر ابـ نثقر ) (2)
 -(4.482زاد الؿسقر ) اكظر: (3)
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 اخلامت٘
يف خاتؿــة بحثــل هــذا أحؿــد اهلل مــا ألفــؿ وولــؼ وأطــان، وأســللف التجــاوز طـــ 
التؼبقر والتػريط، إكف سؿقع أريب، ولعؾ مــ أبـرز مـا يؿؽــ تدويــف يف خاتؿـة هـذا 

 البحث ما يؾل:
أسؾقب الؼؾب أسؾقب طربل طؾك الراجح مـ أأقال أهؾ العؾـؿ، نؿـا يـدل  (1
ــة طؾــك هــ ــاق يف العربق ــف إمـ ــالفؿ، نؿــا أثبت ــقر نامفــؿ وأمث ذا أشــعار العــرب ومـث

 وطؾؿا ها-

 يـؼسؿ الؼؾب يف العربقة إلك ثاثة أأسام- (2

يثبت أغؾب الؿػسريـ الؼؾب يف نتـاب اهلل تعـالك، ويـليت طؾـك رأس هـمٓق  (3
 شقخ الؿػسريـ ا مام ابـ جرير الطربي-

لتعامؾ مع الؼـقل بالؼؾـب هـق أكـف إصؾ الذي سار طؾقف جؾ الؿػسريـ يف ا (4
 خاف إصؾ، لا يبار إلك الؼقل بالؼؾب إٓ إذا دطت الحاجة، وأامت البقـة-

نان طدد الؿقااع التل أقؾ لقفا بالؼؾب يف نتاب اهلل تعـالك اثــقـ وطشـريـ  (5
 -مقاعً

 ترجح لدي مـ هذه الؿقااع مقاعان لؼط- (6

ع يف الؼقل بالؼؾـب، لفـق اتضح مـ خال البحث أنَّ بعض الؿػسريـ متقس (7
 يطؾؼف يف نتاب اهلل تعالك مـ دون ما دلقؾ-

نان طؾك اـد هـمٓق مـا  جـف بعـض الؿػسـريـ مــ رلـض الؼـقل بالؼؾـب  (8
 مطؾؼً نلبل حقان والسؿقـ الحؾبل-

هذا ما أمؽـ تدويـف نلبرز كتائج لفذا البحث، واهلل الؿقلـؼ والفـادي إلـك سـقاق 
 السبقؾ-

*              *              * 
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 املضادز ّاملساجع
ا تؼـان يف طؾـقم الؼــربن، أبـق الػضــؾ جـال الـديـ طبــد الـرحؿـ بـــ أبـل بؽــر  (1

ــعقدية،  ــد، الس ــؽ لف ــع الؿؾ ــة، مجؿ ــات الؼربكق ــز الدراس ــققصل، ت: مرن الس
 ط:إولك-

ؼ: محؿـد قـحؼ، تأبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ أتقبة الـديـقري، أدب الؽاتب  (2
-رسالةممسسة ال، الدالل

كسخف وطـك بتبحقحف وتعؾقؼ ، أبق بؽر محؿد بـ يحك البقلل، أدب الؽتاب (3
وكظر لقف طامة العـراق: السـقد محؿـقد شـؽري ، حقاشقف: محؿد هبحة إثري

ه-1341، ببغداد –بؿبر، الؿؽتبة العربقة  ,الؿطبعة السؾػقة ، ألقسل
حؿــد بـــ حجــر أبــق الػضــؾ أحؿــد بـــ طؾــل بـــ م، ا صــابة يف تؿققــز البــحابة (4

دار ، تحؼقــؼ: طــادل أحؿــد طبــد الؿقجــقد وطؾــك محؿــد معــقض، العســؼار
 -هـ1415 ,طبعة إولك، البقروت –الؽتب العؾؿقة 

أاقاق البقان يف إيضاح الؼـربن بـالؼربن، محؿـد إمـقـ بــ محؿـد الؿختـار بــ  (5
 طبد الؼادر الجؽـل الشـؼقطل، إشراف الشقخ بؽر أبق زيد، دار طالؿ الػقائد-

دار  ،قر الديـ بـ محؿقد بــ محؿـد بــ لـارس، الزرنؾـل الدمشـؼل، خإطام (6
 -م 2222 ة،الطبعة الخامسة طشر، العؾؿ لؾؿايقـ

مغؾطاي بـ أؾقج بـ طبد اهلل البؽجري ، إنؿال ـذيب الؽؿال يف أسؿاق الرجال (7
أبق محؿد أسـامة  ,أبق طبد الرحؿـ طادل بـ محؿد تحؼقؼ:الؿبري الحـػل، 

 -ه1422إولك،، الطبعة الػاروق الحديثة لؾطباطة والـشر، هقؿبـ إبراا

اـقاق الـديـ أبـق السـعادات هبـة اهلل بــ طؾـل بــ حؿـزة، ، أمالل ابــ الشـجري (8
مؽتبة الخـاكجل، ، محؿقد محؿد الطـاحلد-ؼ: قحؼ، تالؿعروف بابـ الشجري

 -هـ1413لطبعة إولك، ، االؼاهرة

الؼزويــل الشـالعل،  بد الرحؿـ بـ طؿـرمحؿد بـ ط، ا يضاح يف طؾقم الباغة (9
 -الطبعة: الثالثة، بقروت –دار الجقؾ ، ؼ: محؿد طبد الؿـعؿ خػاجلقحؼت
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محؿـد بــ يقسـػ الشـفقر بـلبل حقـان إكدلسـل، دار الؽتـب  ،البحر الؿحـقط (12
هـ، ط: إولك، ت: الشقخ طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد 1422،بقروت،العؾؿقة

 وبخرون-
ع لؿا لسره ا مـام ابــ أـقؿ الجقزيـة، جؿعـف يسـري السـقد بدائع التػسقر الجام (11

 هـ-1427محؿد، دار ابـ الجقزي، السعقدية، ط إولك،
محؿــد بـــ طؾــل بـــ محؿــد ، البــدر الطــالع بؿحاســـ مـــ بعــد الؼــرن الســابع  (12

 -بقروت –دار الؿعرلة  ،الشقنار

 هبـادر بــ اهلل طبـد بــ محؿـد الـديـ بـدر اهلل طبـد الؼـربن، أبـق طؾـقم يف الربهان (13
 دار-هــ1376 إولـك،: إبـراهقؿ، الطبعـة الػضـؾ أبـق محؿـد: تحؼقؼ الزرنشل

 وشرنائف- الحؾبل البابك طقسك العربقة الؽتب إحقاق

مؽتبة ، طبد الؿتعال البعقدي، بغقة ا يضاح لتؾخقص الؿػتاح يف طؾقم الباغة (14
-ه1426 ،الطبعة السابعة طشر، أداب

مجـد الـديـ أبـق صـاهر محؿـد بــ يعؼـقب ، حق والؾغـةالبؾغة يف تراجؿ أئؿة الـ  (15
الطبعـــــة ، دار ســـــعد الـــــديـ لؾطباطـــــة والـشـــــر والتقزيـــــع ،الػقروزببـــــادى

-هـ1421،إولك
ؼ: قـحؼت ،أبـق بؽـر أحؿـد بــ طؾـل بــ ثابـت الخطقـب البغـدادي، تاريخ بغـداد (16

ـــــروف-د ـــــرب ا ســـــامل ، بشـــــار طـــــقاد مع ـــــروت –دار الغ ـــــة، بق  الطبع
 -هـ1422إولك،

ت: إبـراهقؿ شـؿس ،يؾ مشؽؾ الؼربن، أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ أتقبـةتلو (17
 -لبـان –العؾؿقة، بقروت  الديـ، دار الؽتب

ـــقة  (18 ـــدار التقكس ـــقر، ال ــــ طاش ـــاهر اب ـــد الط ـــقخ محؿ ـــقير، لؾش ـــر والتـ التحري
 -1884لؾـشر،تقكس

تخريج إحاديث وأثار القاأعة يف تػسقر الؽشاف لؾزمخشري، جؿال الـديـ  (19
اهلل بـــ يقســػ بـــ محؿــد الزيؾعــل، ط إولــك، تحؼقــؼ طبــد اهلل بـــ طبــد  طبــد
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 هـ-1414الرحؿـ السعد، دار ابـ خزيؿة،الرياض،
التســفقؾ لعؾــقم التـزيــؾ، محؿــد بـــ أحؿــد بـــ محؿــد الغركــاصل الؽؾبــل، دار  (22

 م-1983 ,هـ1423الؽتاب العربل، لبـان، 
لؼـربن الؽـريؿ، محؿـد بــ تػسقر أبل السعقد، إرشاد العؼـؾ السـؾقؿ إلـك مزايـا ا (21

 محؿد العؿادي، دار إحقاق الرتاث العربل، بقروت-
تحؼقؼ  القاحدي، طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ طؾل الحسـ الَبِسْقط، أبق التَّْػِسقرُ  (22

 العؾؿـل البحث طؿادة سعقد، بـ محؿد ا مام جامعة مجؿقطة مـ الباحثقـ يف
 هـ-1432 إولك،: ةا سامقة، الطبع سعقد بـ محؿد ا مام جامعة ,

تػسقر البغقي، معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼربن، أبق محؿـد الحسـقـ بــ مسـعقد  (23
سـؾقؿان  ,طثؿان جؿعة اؿقرية  ,البغقي، حؼؼ أحاديثف: محؿد طبد اهلل الـؿر

 هـ- 1417،مسؾؿ الحرش، دار صقبة، ط الرابعة
بـد اهلل بــ طؿـر بــ تػسقر البقضاوي، أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ، أبق الخقر ط (24

 محؿد البقضاوي دار الػؽر، بقروت-

تػسقر الجالقـ، جال الـديـ محؿـد بــ أحؿـد الؿحؾـل، وجـال الـديـ طبـد  (25
 الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل، دار الحديث، الؼاهرة، ط إولك-

طـاق الـديـ طؾـل بــ  تػسقر الخازن الؿسـؿك لبـاب التلويـؾ يف معـار التـزيـؾ، (26
 هـ-1399البغدادي الشفقر بالخازن، دار الػؽر، بقروت،  محؿد بـ إبراهقؿ

تػســقر الــرازي، مػــاتقح الغقــب، لخــر الــديـ محؿــد بـــ طؿــر التؿقؿــل الــرازي  (27
 هـ، ط إولك-1421الشالعل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،

تػسقر السؿرأـدي الؿسؿك بحر العؾقم، كبـر بــ محؿـد بــ أحؿـد أبـق الؾقـث  (28
 قد مطرجل، دار الػؽر،بقروت-السؿرأـدي، تحؼقؼ د-محؿ

تػسقر الؼاسـؿل، تـللقػ العامـة محؿـد جؿـال الـديـ الؼاسـؿل، أشـرف طؾـك  (29
تبــــحقحف محؿـــــد لـــــماد طبـــــد البــــاأل، دار إحقـــــاق الؽتـــــب العربقـــــة، ط 

 هـ-1376إولك،
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تػسـقر الؼــربن الحؽــقؿ الشــفقر بتػســقر الؿــار، ل مــام محؿــد رشــقد راــا، دار  (32
 -هـ1366الؿـار، ط الثاكقة، 

تػسقر الؼربن العزيز ٓبـ أبل زمـقـ، تحؼقؼ أبل طبد اهلل حسقـ طؽاشة، محؿد  (31
 هـ-1423بـ مبطػك الؽـز، الـاشر الػاروق الحديثة، الؼاهرة، ط إولك،

تػسقر الؼربن العظقؿ، طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ إدريس الرازي الؿعروف بابـ  (32
 صقدا-أبل حاتؿ، تحؼقؼ أسعد محؿد الطقب،الؿؽتبة العبرية، 

تػسقر الؼربن العظقؿ، ٕبل الػداق إسؿاطقؾ بـ نثقـر، تحؼقـؼ سـامل بــ محؿـد  (33
 -هـ1422سامة، دار صقبة لؾـشر والتقزيع، ط الثاكقة 

تػسقر الؼربن لؾسؿعار، أبل الؿظػر مـبقر بـ محؿد بـ طبد الجبار السؿعار،  (34
تحؼقــــؼ ياســــر بـــــ إبــــراهقؿ وغـــــقؿ بـــــ طبــــاس بـــــ غـــــقؿ، دار الــــقصـ، 

 هـ،ط إولك-1418ياض،السعقدية،الر
مبـطػك -طبـد الـرزاق بــ هؿـام البــعار، تحؼقـؼ د تػسقر الؼـربن لؾبــعار، (35

 هـ، ط إولك-1412مسؾؿ محؿد، مؽتبة الرشد، الرياض، 
تػسقر الؼربن، اختبار الـؽت لؾؿاوردي، تللقػ ا مام طز الديـ طبد العزيز بـ  (36

ؼقـؼ الـدنتقر طبـد اهلل بــ إبـراهقؿ طبد السام السـؾؿل الدمشـؼل الشـالعل، تح
 هـ، ط إولك-1416القهبل، دار ابـ حزم،بقروت، 

تػسقر الـسػك، أبق الربنات طبد اهلل بـ أحؿـد بــ محؿـقد الـسـػل، ت:مـروان  (37
 -2225محؿد الشعار، دار الـػائس ـ بقروت 

تػســقر غريــب الؼــربن، ل مــام محؿــد طبــد اهلل بـــ مســؾؿ بـــ أتقبــة، دار مؽتــب  (38
 -هـ، مراجعة الشقخ إبراهقؿ محؿد رمضان1414ل، بقروت، ط إولك، الفا

ــة،  (39 ــب العؾؿق ــد دار الؽت ــؼ أحؿــد لري ـــ ســؾقؿان إزدي، تحؼق ــؾ ب تػســقر مؼات
 هـ، ط إولك-1424بقروت،

 طـقض محؿـد: تحؼقـؼ الفـروي، إزهـري بــ أحؿـد بــ الؾغة، محؿد ـذيب (42
 م-2221 إولك،: بقروت، الطبعة – العربل الرتاث إحقاق مرطب، دار



  دراسة كظرية تطبقؼقة                                د. –أسؾقب الؼؾب يف الؼرآن الؽريؿ 

 
81 

جامع البقان طـ تلويؾ بي الؼربن، ٕبل جعػر محؿد بـ جرير الطربي، تحؼقـؼ  (41
 هـ-1422-طبد اهلل الرتنل، مرنز هجر لؾبحقث، الؼاهرة، ط إولك-د
 أحؿـد: تحؼقـؼالجامع ٕحؽام الؼربن، محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽـر الؼرصبـل،  (42

 الثاكقــة،: الؼــاهرة، الطبعــة – ةالؿبــري الؽتــب أصػــقش، دار وإبــراهقؿ الــربدور
 هـ-1384

الجامع ٕحؽام الؼربن، محؿد بـ أحؿد بــ أبـل بؽـر الؼرصبـل، تحؼقؼ:د-طبـد  (43
 هـ-1427اهلل الرتنل، ممسسة الرسالة، لبـان، ط إولك،

دار البحـقث لؾدراسـات ، أاسـؿ طؾـل سـعد-د، جؿفرة تراجؿ الػؼفاق الؿالؽقة  (44
 -هـ1423الطبعة: إولك، ، دبل ،ا سامقة

ابــ هشـام، تؼـل الـديـ أحؿـد بــ محؿـد الشـؿـل،  حاشقة الشؿـل طؾك مغـل  (45
 مطبعة أحؿد ألـدي، مبر، بدون تحؼقؼ، بدون صبعة-

 حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي، دار صادر، بقروت- (46
ــــة الحؼقؼــــة،  (47 ــــك تػســــقر الؼااــــل البقضــــاوي، مؽتب حاشــــقة شــــقخ زادة طؾ

 ترنقا--م1998
شرح تؾخقص مػتاح العؾقم، أبق الحسـ طؾل بـ محؿـد  الحاشقة طؾك الؿطقل (48

 ه-1428الجرجار، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

خزاكــة إدب ولــب لبــاب لســان العــرب، طبــد الؼــادر بـــ طؿــر البغــدادي، ت:  (49
 م-1998محؿد كبقؾ صريػل.امقؾ بديع القعؼقب، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،

حؼقـؼ وشـرح: ، تطبد الؼادر بـ طؿر البغدادي، لسان العرب خزاكة إدب ولب لباب (52
 -هـ 1418الطبعة الرابعة، ، مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، طبد السام محؿد هارون

الدر الؿبقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن، أحؿد بـ يقسـػ الؿعـروف بالسـؿقـ  (51
 الحؾبل، تحؼقؼ د-أحؿد الخراط،دار الؼؾؿ، دمشؼ-

طبــد اهلل -قر بالؿــلثقر، جــال الــديـ الســققصل، تحؼقــؼ دالــدر الؿـثــقر يف التػســ (52
 الرتنل،مرنز هجر لؾبحقث، الؼاهرة، ط إولك-
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أبق الػضؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ محؿـد بــ ، الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة (53
، الفــد ،بـادأقـدر ح ,مجؾـس دائـرة الؿعـارف العثؿاكقـة كشـر  ،حجر العسؼار
 -هـ1392الطبعة الثاكقة، 

دٓئؾ ا طجاز يف طؾؿ الؿعار، أبق بؽر طبد الؼاهر بـ طبد الـرحؿـ بــ محؿـد  (54
دار الؿدر بجدة،  ,الجرجار ت: محؿقد محؿد شانر،مطبعة الؿدر بالؼاهرة 

 م-1992 ,هـ 1413ط: الثالثة 
 مفدي: تحؼقؼ القائؾل، البؽري سػقان بـ الَعْبد بـ العبد، صرلة بـ صرلة ديقان (55

 هـ- 1423 الثالثة،: العؾؿقة، الطبعة الؽتب ـ، دارالدي كاصر محؿد

بـ خؾـػ العقسـاوي،  يقسػ-رد البفتان طـ إطراب بيات مـ الؼربن الؽريؿ، د (56
 هـ-1431ابـ الجقزي، ط إولك، 

 بــ محؿـقد الديـ الؿثار، شفاب والسبع العظقؿ الؼربن تػسقر يف الؿعار روح (57
 العؾؿقـة الؽتب ططقة، دار الباري طبد طؾل: ألقسل، تحؼقؼ الحسقـل اهلل طبد
 هـ- 1415 إولك،: بقروت، الطبعة –

زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر، طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ محؿد الجقزي، الؿؽتـب  (58
 هـ، ط الثالثة-1424ا سامل، بقروت، 

محؿد بـ الؼاسؿ بـ محؿد بــ بشـار، أبـق بؽـر ، الزاهر يف معار نؾؿات الـاس  (59
، الطبعـة بقـروت –ممسسـة الرسـالة ، حاتؿ صالح الضـامـد-، تحؼقؼ:إكباري
 -هـ1412إولك،

دار ، أبق محؿـد طبـد اهلل بــ محؿـد بــ سـعقد الخػـاجل الحؾبـل، سر الػباحة (62
 -هـ1422،الطبعة إولك، الؽتب العؾؿقة

أبق طبقد طبد اهلل بـ طبد العزيـز بــ محؿـد  ،سؿط الملل يف شرح أمالل الؼالل  (61
صححف وحؼؼ ما لقف واستخرجف مـ بطـقن دواويــ العؾـؿ:  ،البؽري إكدلسل
 -لبـان –دار الؽتب العؾؿقة، بقروت ، طبد العزيز الؿقؿـل

ِجْسـتار، (62  ســ أبل داود، أبق داود سؾقؿان بـ إشـعث بــ إسـحاق إزدي السِّ
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ــؾ أــره بؾؾــل، ,تحؼقــؼ: شــَعقب إركــموط  ــد نامِ ــة،  مَحؿَّ دار الرســالة العالؿق
 -هـ 1432ولك، الطبعة: إ

تحؼقؼ: د-بشار  ،الرتمذي، أبق طقسك ســ الرتمذي، محؿد بـ طقسك بـ َسْقرة (63
 -م1998قروت، ب –طقاد معروف، دار الغرب ا سامل 

الســ البغرى لؾـسائل، أبق طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب بـ طؾل الخراسار،  (64
 حؾـب، –قة الـسائل، تحؼقؼ: طبد الػتاح أبق غدة، مؽتب الؿطبقطـات ا سـام

 -هـ1426 الثاكقة،: الطبعة
الســـ الؽـربى، أبـق طبـد الـرحؿـ أحؿـد بــ شـعقب بــ طؾـل الـسـائل، حؼؼــف  (65

: الطبعـة بقـروت، –وخرج أحاديثف: حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل، ممسسـة الرسـالة 
 -هـ 1421 إولك،

الســ الؽربى، أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل الخراسار، أبق بؽر البقفؼل، تحؼقؼ:  (66
 الثالثـة،: الطبعـة لبــات، –طبد الؼـادر ططـا، دار الؽتـب العؾؿقـة،بقروت  محؿد
 -هـ1424

شـؿس الـديـ أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ أحؿـد بــ طثؿـان بــ ، سقر أطام الـباق  (67
مجؿقطــة مـــ الؿحؼؼــقـ بنشــراف الشــقخ شــعقب  :ؼقــحؼتَأاْيؿــاز الــذهبل 

 -هـ 1425 ،الطبعة الثالثة، ممسسة الرسالة، إركا وط

ح أبقات سقبقيف، يقسـػ بــ أبـل سـعقد الحســ بــ طبـد اهلل السـقرايف، ت: شر (68
الــدنتقر محؿــد طؾــل الــريح هاشــؿ، راجعــف: صــف طبــد الــر وف ســعد، مؽتبــة 

ــاهرة  ــع، الؼ ــة والـشــر والتقزي ــة، دار الػؽــر لؾطباط ــات إزهري  مبــر، –الؽؾق
 -هـ1394

اوّي إزهـري، شرح إزهرية، خالد بـ طبد اهلل بـ أبل بؽر بــ محؿـد الجرجـ (69
 الؿطبعة الؽربى ببقٓق، الؼاهرة-

أحؿد بـ لـارس بــ ، الباحبل يف لؼف الؾغة العربقة ومسائؾفا وســ العرب يف نامفا  (72
 -ـه1418الطبعة إولك ، محؿد طؾل بقضقن كشرزنرياق الؼزويـل الرازي، 
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الجـقهري،  حؿـاد بــ إسـؿاطقؾ كبـر العربقة، أبق وصحاح الؾغة تاج البحاح (71
 الرابعـة: بقروت، الطبعة – لؾؿايقـ العؾؿ ططار، دار الغػقر طبد أحؿد: قؼتحؼ

 - هـ 1427

ـْعر (72 طؾـل بــ مـممـ بــ محؿـد، الَحْضـَرمل ا شـبقؾل، أبـق الحســ ، ارائر الشِّ
الطبعـة ، دار إكـدلس، ؼ: السـقد إبـراهقؿ محؿـدقحؼ، تالؿعروف بابـ طبػقر

 -م1982إولك، 

ؼ: قـحؼتمحؿد بـ الحسـ بـ طبقد اهلل إكدلسل  ،صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ  (73
 -دار الؿعارف، الطبعة: الثاكقة، محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ

ــقيقـ  (74 ــات الـحــقيقـ والؾغ ــذحج ، صبؼ ـــ م ــد اهلل ب ـــ طبق ـــ الحســـ ب ــد ب محؿ
-ار الؿعارف، دالطبعة الثاكقة، ؼ: محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿقحؼتا شبقؾل، 

ؼقطل يف التػسقر، الشقخ العامـة محؿـد إمـقـ العذب الـؿقر مـ مجالس الشـ (75
ــار الجؽـــل الشـــؼقطل، تحؼقــؼ:دا خالــد الســبت، دار طــالؿ -بـــ محؿــد الؿخت

 -هـ1426الػقائد، الطبعة الثاكقة، 

، بـدون أحؿـد بــ مبـطػك الؿراغـل، «البقـان، الؿعـار، البـديع»طؾقم الباغة   (76
-صبعة، بدون سـة صبع

 سـعقد: الـديـقري، تحؼقـؼ أتقبـة بــ مسؾؿ بـ اهلل طبد محؿد الؼربن، أبق غريب (77
 الؾحام، بدون صبعة، بدون سـة صبع-

لتح الؼدير الجامع بقـ لـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر، محؿد بـ طؾل بـ  (78
 -محؿد الشقنار، دار الػؽر، بقروت

تحؼقــؼ: ي، مجــد الــديـ محؿــد بـــ يعؼــقب الػقروزببــاد، الؼــامقس الؿحــقط  (79
، لبــان –بقـروت ،ممسسـة الرسـالة، رتاث يف ممسسـة الرسـالةمؽتب تحؼقـؼ الـ

 -هـ1426لطبعة: الثامـة، ا

طقسـك العـانقب، وطؾـل الشـتققي، -الؽايف يف طؾقم الباغـة العربقـة، تـللقػ: د (82
 م-1993الجامعة الؿػتقحة، 
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ؼ: محؿـد قـحؼ، تمحؿد بـ يزيد الؿـربد، أبـق العبـاس، الؽامؾ يف الؾغة وإدب (81
 -ه1417 ،الطبعة الثالثة، الؼاهرة –دار الػؽر العربل ، ؿأبق الػضؾ إبراهق

 – صـادر دار مـظـقر، ابــ الػضـؾ، أبـق طؾك، بـ مؽرم بـ العرب، محؿد لسان (82
 هـ- 1414 ,الثالثة: بقروت، الطبعة

، أبـق العبـاس محؿـد بــ يزيـد ما اتػؼ لػظف واختؾػ معـاه مــ الؼـربن الؿجقـد  (83
ــز ا ــد العزي ــة طب ــة العام ــربد، طـاي ــاهرة، الؿ ــؾػقة، الؼ ــة الس ــقيت، الؿطبع لرجؽ

 -ـه1352

محؿـد بــ جعػـر الؼـزاز الؼقـروار أبـق طبـد اهلل ، ما يجقز لؾشـاطر يف الضـرورة  (84
دار ، صـاح الـديـ الفـادي-رمضان طبـد التـقاب، د-حؼؼف وأدم لف: د، التؿقؿل

 -بنشراف دار الػبحك بالؼاهرة،العروبة، الؽقيت

ؼ: محؿـد لـقاد قـحؼت ،الببـري لالؿثـك التقؿأبق طبقدة معؿر بـ ، مجاز الؼربن (85
 -هـ1381، الؼاهرة –مؽتبة الخاكجك ، سزگقـ

 -هـ1421مجاز الؼربن، أبق طبقدة معؿر بـ الؿثـك، ممسسة الرسالة،بقروت، (86

 الحــاق أاســؿ بـــ ســعقد محؿــد بـــ الــديـ جؿــال التلويــؾ، محؿــد محاســـ (87
 – العؾؿقــف لؽتـبا دار: السـقد، الـاشــر طقــقن باسـؾ محؿــد: الؼاسـؿل، تحؼقـؼ
 هـ- 1418 , إولك: بقروت، الطبعة

 طبد بـ غالب بـ الحؼ طبد محؿد العزيز، أبق الؽتاب تػسقر يف القجقز الؿحرر (88
محؿـد،  الشـايف طبـد السـام طبـد: تحؼقؼ إكدلسل، ططقة بـ تؿام بـ الرحؿـ

 -هـ1422 ,إولك: بقروت، الطبعة – العؾؿقة الؽتب دار

ؿ، ٕبـل جعػــر الـحـاس، تحؼقـؼ، محؿــد طؾـل البــابقر، معـار الؼـربن الؽــري (89
 هـ، ط إولك-1429جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة، 

 هـ-1423ل مام أبل زنريا يحقك بـ زياد الػراق، طالؿ الؽتب، ط الثالثة،  معار الؼربن، (92
 طبـد الـرحؿـ، أبق محؿد طبد اهلل بــ مسـؾؿ بــ أتقبـة، الؿعار الؽبقر يف أبقات الؿعار (91

 -هـ1425الطبعة إولك،  ،لبـان –دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  الؿعؾؿل،
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 الــديـ جــال بؽــر، أبــل بـــ الــرحؿـ طبــد الؼــربن، إطجــاز يف إأــران معــرتك (92
 هـ- 1428 إولك: لبـان، الطبعة – بقروت , العؾؿقة الؽتب السققصل، دار

أبـق طبـد اهلل  شـفاب الـديـ، إرشاد إريب إلـك معرلـة إديـب معجؿ إدباق  (93
ــد اهلل الرومــل الحؿــقي ـــ طب ــاأقت ب ــؼ:  ،ي ــاستحؼق دار الغــرب ، إحســان طب

 -هـ1414إولك، ، الطبعة ا سامل، بقروت

ؼ: صـاح بــ سـالؿ قـحؼت ،أبق الحسـقـ طبـد البـاأل بــ أـاكع، معجؿ البحابة  (94
 -ه1418الطبعة إولك، ، الؿديـة الؿـقرة ،مؽتبة الغرباق إثرية، الؿبرايت

طبـد الؾطقـػ -ـل الؾبقب طـ نتـب إطاريـب، ابــ هشـام إكبـاري، ت: دمغ (95
 -بدون سـة ط ،الخطقب

 طبــد: تحؼقــؼ الــرازي، الؼزويـــل زنريــاق بـــ لــارس بـــ الؾغــة، أحؿــد مؼــايقس (96
 -م1979 , هـ1399الػؽر،  هارون، دار محؿد السام

طبقـد اهلل  أبق الربنات طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ، كزهة إلباق يف صبؼات إدباق (97
طبعـة ، الإردن ،مؽتبة الؿــار، الزرأـاق، ؼ: إبراهقؿ السامرائلقحؼتإكباري، 

 -ـه1425الثالثة، 

الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معـار الؼـربن وتػسـقره، وأحؽامـف، وجؿـؾ مــ  (98
لـــقن طؾقمــف، أبــق محؿــد مؽــل بـــ أبــل صالــب إكدلســل الؿــالؽل، تحؼقــؼ: 

جامعــة  ,ؾقــة الدراســات العؾقــا والبحــث العؾؿــلمجؿقطــة رســائؾ جامعقــة بؽ
ــاب  ــة بحــقث الؽت الشــارأة، بنشــراف أ-د: الشــاهد البقشــقخل، كشــر مجؿقط

جامعة الشارأة، الطبعة إولك،  ,نؾقة الشريعة والدراسات ا سامقة  ,والسـة
 -هـ 1429

ؼ: قـحؼ، تصاح الديـ خؾقؾ بــ أيبـؽ بــ طبـد اهلل البـػدي، القايف بالقلقات  (99
 -هـ1422،بقروت، دار إحقاق الرتاث، د إركا وط وترنل مبطػكأحؿ

القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، أبق الحسـ طؾل بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل  (122
ــؿ ــر: دار الؼؾ ــدكان داوودي، دار الـش ــؼ: صــػقان ط ــدي، تحؼق ــدار  ،القاح ال
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 هـ- 1415دمشؼ، بقروت، الطبعة إولك،  ,الشامقة 

أبـق الحســ طؾـل بــ طبـد العزيـر الؼااـل ، وخبـقمف لقساصة بقـ الؿتـبـلا  (121
، تحؼقؼ وشرح: محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ، طؾل محؿـد البجـاوي، الجرجار

 -مطبعة طقسك البابل الحؾبل وشرناه

*              *              * 
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